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פסח תשע"ב
'ואפילו כולנו חכמים'
This shiur is dedicated by Bati and Eddie Jacobs in loving memory of
ז"ל Dr. Chuck Feldman
an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education.
יהי זכרו ברוך

מחזור ויטרי

הגדה של פסח  -נוסח ההגדה

וכל המרבה .מפני שמרבה בכבוד המקו.
והיו מספרי  .היו מרבי לדרוש.
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בחכמה  7מה שאד שומע מאחרי ולמד :ובתבונה 7
מבי 5דבר מלבו ,מתו' דברי שלמד :ובדעת  7רוח הקדש:

ספר האורה ח"א סימן צ סעי' ב

חכ בנו שואלו ,וא לאו הוא שואל לעצמו ,ואפילו שני תלמידי חכמי הבקיאי בהלכות הפסח
שואלי 5זה את זה ,מה נשתנה וכו' עד כלנו מסובי .5הלילה הזה חייבי 5אנו להסב דר' חירות ,כי עבדי
היינו לפרעה במצרי ,ויש לנו לראות כאלו אנחנו יצאנו ממצרי ,שאלו לא הוציא הקדוש ברו' הוא
את אבותינו ממצרי ,עדיי 5היינו משועבדי ,ואפילו כולנו חכמי או נבוני ויודעי את התורה,
מצוה עלינו לספר ביציאת מצרי ,ומעשה בחמשה זקני וחכמי נבוני וידועי ויודעי את התורה
כולה ,שהיו מסובי 5ומספרי 5ביציאת מצרי ,אמר רבי אלעזר ב 5עזריה הרי אני כב 5שבעי שנה.
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ב 5זומא אומר איזהו חכ הלומד מכל אד שנאמר )תהלי קי"ט( מכל מלמדי השכלתי איזהו גבור
הכובש את יצרו שנאמר )משלי טו טז( טוב אר' אפי מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר איזהו עשיר
השמח בחלקו שנאמר )תהלי קכ"ח( יגיע כפי' כי תאכל אשרי' וטוב ל' אשרי' בעול הזה וטוב ל'
לעול הבא איזהו מכובד המכבד את הבריות שנאמר )שמואל א' ב'( כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו:
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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
"( כ"ח מ"ה – חכמהthe 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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