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This shiur is dedicated by Bati and Eddie Jacobs in loving memory of  

Dr. Chuck Feldman ל"ז  

an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education. 
  ברוךיהי זכרו

 
  נוסח ההגדה -הגדה של פסח 

ַו��ִציֵאנ� ְידָֹוד ,  ָהִיינ� ְלַפְרעֹה ְִמְצָרִי�ֲעָבִדי�
ְוִא#� לֹא . ינ� ִמָ!� ְָיד ֲחָזָקה �ִבְזרַֹע ְנט�ָיהֵקֱאלֹ

 , ה�ִציא ַהָ(ד�) ָר�ְ' ה�א ֶאת ֲאב�ֵתינ� ִמִ$ְצָרִי�

 מחזור ויטרי
 .י שמרבה בכבוד המקו� מפנ. המרבהלוכ

 .  היו מרבי� לדרוש.והיו מספרי	

ְעִָדי�ֲהֵרי ,נ� �ָבֵנינ� �ְבֵני ָבֵנינ�  ַוֲאִפיל� .-ָ#נ� ֲחָכִמי� .-ָ#נ� ְנב�ִני� .-ָ#נ� ְזֵקִני� .  ָהִיינ� ְלַפְרעֹה ְִמְצָרִי�ְמ)-
ְוָכל ַהַ$ְרֶה ְלַס1ֵר ִיִצי0ת ִמְצַרִי� ֲהֵרי ֶזה . ינ� ְלַס1ֵר ִיִצי0ת ִמְצָרִי�.-ָ#נ� י�ְדִעי� ֶאת ַה/�ָרה ִמְצָוה ָעֵל

חָ  :ְמ)-
י5 ְִבֵני ְבַרַמֲע4ֶהִ ַע ְוַרִי ֶאְלָעָזר ֶ5 ֲעַזְרָיה ְוַרִי ֲעִקיָבא ְוַרִי ַטְרפ�5 ֶ)ָהי� ְמס- ק  ְַרִי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִי ְיה�)-

 ְו,ְמר� ָלֶה� ַר�ֵתינ� ִה6ִיַע ְזַמ5 ִמיֵדיֶה�ַעד ֶ)ָא� ַתְל, ְוָהי� ְמַס1ְִרי� ִיִצי0ת ִמְצַרִי� ָ.ל א�ת� ַהַ#ְיָלה
 :ְקִרי0ת ְ)ַמע ֶ)ל ַ)ֲחִרית

 

 שמות פרק לא פסוק ג 
ָחְכָמה ֱאלִֹהי� ר�ַח אֹת� ָוֲאַמֵ#אְ 
 : ְמָלאָכה �ְבָכל ַעת�ְבַד �ִבְתב�ָנה

 י "רש
 7 ובתבונה :ולמד מאחרי� שומע שאד� מה 7 בחכמה
 :הקדש רוח 7 ובדעת :שלמד דברי� מתו', מלבו דבר מבי5

 

 ב '  סעי צמןא סי" האורה חפרס
 הפסח בהלכות הבקיאי� חכמי� תלמידי שני ואפילו, לעצמו שואל הוא לאו וא�, שואלו בנו חכ�

 עבדי� כי, חירות דר' להסב אנו חייבי5 הזה הלילה. מסובי5 כלנו עד' וכו נשתנה מה, זה את זה שואלי5
 הוא ברו' הקדוש הוציא לא שאלו, ממצרי� יצאנו אנחנו כאלו לראות לנו ויש, במצרי� לפרעה היינו
, התורה את ויודעי� נבוני� או חכמי� כולנו ואפילו, משועבדי� היינו עדיי5, ממצרי� אבותינו את

 התורה את ויודעי� וידועי� נבוני�  וחכמי� זקני� בחמשה ומעשה, מצרי� ביציאת לספר לינוע מצוה
 .שנה שבעי� כב5 אני הרי עזריה ב5 אלעזר רבי אמר, מצרי� ביציאת ומספרי5 מסובי5 שהיו, כולה

 

  טז פסוק ג פרק שמות
 ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ֲאֵלֶה� ְו,ַמְרָ/ ִי4ְָרֵאל ִזְקֵני ֶאת ְו,ַסְפָ/ ֵלְ'

 ֵלאמֹר ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק 0ְבָרָה� ֱאלֵֹהי ֵאַלי ִנְר,ה ֲאבֵֹתיֶכ�
ִמְצָרִי� ָלֶכ� ֶהָע�4י ְוֶאת ֶאְתֶכ� 1ַָקְדִ/י 1ָקֹדְ: 

 י"רש
 וא�. לישיבה מיוחדי� 7 ישראל זקני את

 לאסו9 לו אפשר היא', סת� זקני� תאמר
 :רבוא ששי� של זקני�

 

  ג פרק משלי
 ָ)ַמִי� .�ֵנ5 ,ֶר> ָיַסד ְָחְכָמה קָֹוקְי) יט(

 ִנְבָקע� ְ/ה�מ�ת ְַדְע/�) כ( :ְִתב�ָנה
 :ָטל ִיְרֲעפ� �ְ)ָחִקי�

 י"רש
 והיא התורה והיא התורה פ"ע 7 אר� יסד בחכמה' ה) יט(

 :לכ' בה� נברא העול� שכל ואחר הדעת והוא התבונה
 :יטיפו כמו 7 ירעפו) כ(

 

  כד רקפ משלי
 :ְוָנִעי� ָיָקר ה�5 ָ.ל ִיָ$ְלא� ֲחָדִרי� �ְבַדַעת) ד( :ִיְת.�ָנ5 �ִבְתב�ָנה ִָית ִיֶָנה ְָחְכָמה) ג(
 

  א משנה ד פרק אבות מסכת
 גבור איזהו השכלתי מלמדי מכל) ט"קי תהלי� (שנאמר אד� מכל הלומד חכ� איזהו אומר זומא ב5

 עשיר איזהו עיר מלוכד ברוחו ומושל מגבור אפי� אר' טוב) טז טו משלי (שנאמר יצרו את הכובש
 ל' וטוב הזה בעול� אשרי' ל' וטוב אשרי' תאכל כי כפי' יגיע) ח"קכ תהלי� (שנאמר בחלקו השמח
 : יקלו ובוזי אכבד מכבדי כי) 'ב' א שמואל (שנאמר הבריות את המכבד מכובד איזהו הבא לעול�

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 

Tanya – Likkutei Amarim, chapter 18                                                                                 
… Now, chochmah (wisdom) is the source of intelligence and comprehension, and it is above 

binah (understanding) which is intellectual understanding and comprehension, whereas 

chochmah is above them, and their source. Note the etymological composition of the word 

ה"ח מ"כ – חכמה  ("the potentiality of what is"), that which is not yet comprehended and 

understood, or grasped intellectually; consequently there is vested in it the light of the En Sof, 

blessed be He, Who can in no way be comprehended by any thought. Hence all Jews, even 

the women and the illiterate, believe in God, since faith is beyond understanding and 

comprehension, for "The simple believeth every thing, but the prudent man understandeth…" 

But with regard to the Holy One, blessed be He, Who is beyond intelligence and knowledge, 

and Who can in no wise be comprehended by any thought— all men are like fools in His 

blessed presence, as is written, "So brutish am I, and ignorant: I am as a beast before Thee; 

yet I am continually with Thee...," meaning that "Because I am brutish and as a beast, I am 

continually with Thee." Therefore even the most worthless of worthless and the transgressors 

of the Israelites, in the majority of cases sacrifice their lives for the sanctity of God's Name 

and suffer harsh torture rather than deny the one God, although they be boors and illiterate 

and ignorant of God's greatness. [For] whatever little knowledge they do possess, they do not 

delve therein at all, [and so] they do not give up their lives by reason of any knowledge and 

contemplation of God. Rather [do they suffer martyrdom] without any knowledge and 

reflection, but as if it were absolutely impossible to renounce the one God; and without any 

reason or hesitation whatever. This is because the one God illuminates and animates the 

entire nefesh, through being clothed in its faculty of chochmah, which is beyond any 

graspable and understood knowledge or intelligence. 
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