Why Did You Spill the Wine?!
Can we discuss constructively our greatest ideological
differences around the seder table this year?1
Rabbi Daniel Roth, PhD
Text 1
Rabbi Moshe Isserles, (Shulchan Aruch,
Orech Chaim, 473:7)
And some have the custom to pour a little bit
from the cup with one’s finger when one reads
“blood, fire, and pillars of smoke,” and similarly
when one mentions the plagues; in all 16 times
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Text 2
Rabbi Yirmiyahu Löw, Divrey
Yirmiyahu, Drashot 42b (Satmir 1934)
My holy grandfather, of blessed memory,
gave a wonderful explanation as to why
we pour a drop of wine on Passover night
from our cup of salvation as we recite
each plague. Since the Jewish people are
merciful and through the rescue from
Egypt many of God’s creations were
destroyed and drowned, although it is a
great joy for us that God took us out of
Egypt and redeemed us, it is still painful
for us that through this others were
destroyed, for “to punish the innocent is
surely not right” (Prov. 17:26). And if God
would have rescued us without the
destruction and death of others it would be
a greater joy for us. Therefore our joy is a
little diminished, and to show that Israel is
‘merciful and the children of merciful’ (See
T.B. Yevamoth, 79a), we pour a little at
every plague.”
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) נתן טעם לשבח מדוע שופכין בליל פסח
מכוס ישועות אצל כל מכה מעט מזעיר יען
כי רחמי ישראל מרובים ועל ידי הצלתינו
ממצרים נאבדו ונטבעו נבראי ה' לזאת הגם
כי שמחה גדולה לנו אשר הוציא אותנו מיד
מצרים וגאל אותנו אולם צער לנו כי עי"ז
נאבדו אחרים כי גם ענוש לצדיק (משלי
כו) לא טוב ואם הי"ת הציל אותנו מבלי:כז
שיהי' אבדון ומות לאחרים הי' יותר שמחת
נפש לנו ע"כ עי"ז נתמעט מעט משמחתינו
לזאת להראות כי ישראל רחמנים בני
רחמנים נשפוך מעט אצל כל מכה ומכה
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See Zvi Ron, “Our Own Joy is Lessened and Incomplete: The History of an Interpretation of
Sixteen Drops of Wine at the Seder”, in Hakirah, the Flatbush Journal of Jewish Law and
Thought 237-255. Ron’s article is also the source for finding the competing interpretations
mentioned brought below. http://www.hakirah.org/Vol19Ron.pdf
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Text 3
Rabbi Reuven Margaliot, Haggadah Be’er
הגדה באר מארים הרב ראובן מרגליות
Miriam , (Tel Aviv 1937)
 יעוין ברוקח טעם ע"פ:דם ואש ותמרות עשן
Blood, fire and pillars of smoke: See in the
,סוד להטפת יין מן הכוס באמירת המכות
Rokeach for the reason according to the
ועי"ל שהיא לרמז כי מכות אלו הן כטיפות
‘secret’ for sparkling wine from the cup when
מכוס ההרעלה שעתיד הקב"ה להשקות כל
the plagues are recited. In addition, it may be
 עיין ירושלמי פסחים.המצירים לישראל
said that it is to serve as hint that these
'פ"י ה"א מנין ד' כוסות רבנן אמרי כנגד ד
plagues are (only) drops from the cup of
כוסות של פורעניות שהקב"ה עתיד
poison that the Holy One Blessed be He will in
.'להשקות את אוה"ע וכו
the future serve to those that persecute Israel.
See in the Jerusalem Talmud Pesachim 10:1
“From where the four cups….? The Rabbis
said they represent the four cups of retribution
that God in the future will give the nations of
the world to drink, etc.”
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