
On Learning Aggadah 

 
  מט פיסקא דברים ספרי. 1

 להכיר רצונך אומרים הגדות דורשי
 למוד העולם והיה שאמר מי את

 מי את מכיר אתה כך שמתוך הגדה
 .בדרכיו ומדבק העולם והיה שאמר

The preachers of Haggadah say, If you want to know 

He who spoke and created the world, learn Haggadah 

for this way you will know He who spoke and created 

the world and will cling to his ways. 
 
  כט פרק א נוסחא נתן דרבי אבות. 2

 מי כל אומר פנחס בן יצחק רבי
 הלכות בידו ואין מדרש בידו שיש

 מי כל. חכמה של טעם טעם לא
 מדרש בידו ואין הלכות בידו שיש

 : חטא יראת של םטע טעם לא
 מדרש בידו שיש כל אומר היה הוא
 ואינו גבור זה הלכות בידו ואין

 ואין הלכות בידו שיש כל. מזויין
 בידו יש. בידו וזיין חלש מדרש בידו

 : ומזויין גבור וזה זה

R. Isaac ben Pinhas says: Anyone who has midrash but 

has no halakha has not tasted wisdom. Anyone who has 

halakha but not midrash has not tasted fear of sin. 

He used to say: Anyone who has midrash and not 

halakha is like a strong man without weapons. Anyone 

who has halakha without midrash is like a weakling 

with weapons. If he has both he is like a strong man 

with weapons. 

  
 ב עמוד ה דף תענית מסכת בבלי תלמוד. 3

 יתבי הוו יצחק ורבי נחמן רב
 לרבי נחמן רב ליה אמר, בסעודתא

, ליה אמר! מילתא מר לימא: יצחק
 מסיחין אין: יוחנן רבי אמר הכי

 לושט קנה יקדים שמא, בסעודה
 אמר דסעוד בתר. סכנה לידי ויבא
 יעקב: יוחנן רבי אמר הכי: ליה

 בכדי וכי: ליה אמר -. מת לא אבינו
 וקברו חנטייא וחנטו ספדניא ספדו

 אני מקרא: ליה אמר -? קברייא
 אל ואתה '(ל ירמיהו) שנאמר, דורש
 תחת ואל' ה נאם יעקב עבדי תירא

 ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל
 הוא מקיש, שבים מארץ זרעך

 הוא אף - בחיים זרעו מה, לזרעו
 .בחיים

 

R. Nahman and R. Isaac were sitting at a meal and R. 

Nahman said to R. Isaac: Let the Master expound 

something. He replied: Thus said R. Johanan: One 

should not converse at meals lest the windpipe acts 

before the gullet and his life will thereby be 

endangered. After they ended the meal he added: Thus 

said R. Johanan: Jacob our patriarch is not dead. He [R. 

Nahman] objected: Was it then for nought that he was 

bewailed and embalmed and buried?-The other replied: 

I derive this from a scriptural verse, as It is said, 

Therefore fear thou not, O Jacob, My servant, saith the 

Lord; neither be dismayed, O Israel,- for, lo, I will save 

thee from afar and thy seed from the land of their 

captivity. The verse likens him [Jacob] to his seed 

[Israel]; as his seed will then be alive so he too will be 

alive. 
 
 שמואל הנגיד . מבוא לתלמוד לר'4

והגדה הוא כל פירוש שיבא 
בתלמוד על שום ענין שלא יהיה 
מצוה זו היא הגדה ואין לך ללמוד 

. ממנה אלא מה שיעלו על הדעת
 ויש לך לדעת שכל מה שקיימו חז"ל

 ההלכה בענין מצוה שהיא מפי מש
רבינו ע"ה שקבל מפי הגבורה אין 
לך להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו 

בפסוקים כל אחד  אבל מה שפירשו
כפי מה שנזדמן לו ומה שראה 
בדעתו ולפי מה שיעלה על הדעת מן 
הפירושים האלו לומדים אותם 

 והשאר אין סומכין עליהם.

Haggadah is any explanation found in the Talmud on 

any matter that is not a commandment. This is 

Haggadah and you should only accept from it that 

which makes sense. You should know that all that the 

Rabbis have established as halakha in the area of 

commandments is from Moshe Rabenu who received it 

from the Almighty and you may not add to it or take 

away from it. But that which they have explained 

regarding verses, each person says what he thinks and 

as he sees it. We learn from them whatever makes sense 

in our minds and the rest we do not rely on them. 


