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                                                            Tosephta Tractate Pesahim, Chapter Tenמסכת פסחים פרק י תוספתא 

   Based on Vienna Manuscript, transcribed in Lieberman edition. 

  

א( ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד )

 .א יאכל עד שיסב שתחשך אפילו עני שבישראל ל

ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין שיש בהן כדי 

רביעית בין חי בין מזוג בין חדש בין ישן רבי יהודה 

 אומר ובלבד שיהא טעם יין ומראה:

(1) On the eve of Pesahim, close to minhah, a person 

should not eat until it becomes dark. Even a poor person of 

Israel should not eat until he reclines. And they should give 

him not less than four cups of wine that together have a 

quarter of a log]. Whether unmixed or mixed, whether new 

wine or old wine. R. Judah says: as long as it has the taste 

and appearance of wine. 

  

על היום  ברךמיי אומר מב( מזגו לו כוס ראשון בש)

יברך על היין שהיום גורם ליין שיבוא וכבר מ ואח"כ

ובה"א מברך על היין  .לא באיין קדש היום ועדיין 

היום  תואח"כ מברך על היום שהיין גורם לקדוש

  :שתאמר

 

(2) They mixed him the first cup: Bet Shammai say: he 

blesses over the day and then he blesses over the wine, for 

the day causes the wine to come, and the day has already 

been sanctified and wine has not yet come. And Bet Hillel 

say he blesses over the wine and then he blesses over the 

day, for the wine causes the sanctity of the day to be 

recited. 

  

 ברכת היין תדירה ברכת היום אינה ג( דבר אחר)

 תדירה והלכה כדברי ב"ה:

(3) Another reason: the blessing over the wine is frequently 

recited, and the blessing over the day is infrequently 

recited. And the halakhah is like the words of Bet Hillel. 

  

 .האדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל( מצוה על ד )

במה משמחן ביין דכתיב )תהלים קד( ויין ישמח לבב 

רבי יהודה אומר נשים בראוי להם וקטנים  .אנוש

 בראוי להם:

 

(4) A man is commanded to gladden his children, and the 

members of his household on the festival. How does he 

make them happy? With wine, as it is written, “And wine 

shall gladden a man’s heart” (Psalms 104:15). R. Judah 

says: women with what is appropriate for them and 

children with what is appropriate for them. 

  

( השמש מכביש בבני מעים ונותן לפני האורחין ה)

בר זכר לדבר )ירמיה ד( נירו אע"פ שאין ראיה לד

  :לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים

 

(5) The servant minces the innards and places them before 

the guests, and even though there is no proof for this 

practice there is something reminiscent of it, “Break up the 

untilled ground and do not sow among thorns” (Jeremiah 

4:3). 

  

המקרא את ההלל הם הולכין אצלו וקורין והוא  (ו)

 :אין הולך אצלם

(6) The one who reads the Hallel, they go to him and read, 

and he does not go to them. 

  

המקרא את בניו ובנותיו קטנים צריך להיות עונה  (ז)

זה מקום הוא עונה הגיע  באי .ןעמהן במקום שעוני

לברוך הבא אומר עמהן בשם ה' הגיע לברכנוכם 

 אומר עמהן מבית ה':

(7) One who reads for his minor sons and daughters must 

respond with them in the place that one responds. In what 

place does he respond? When he gets to “Blessed is he 

who comes,” he says with them, “On the name of God.” 

When he gets to “We bless You,” he says with them “from 

the House of the Lord” (Psalm 118:26). 

  

 

 



Gavriel Z. Bellino, Sixteenth Street Synagogue, Shabbat HaGadol 5771 2 

 

 

 כיןמי שיקרא את ההלל הול ן( בני העיר שאין להח)

והולכין ואוכלין ראשון  רקפ יןלבית הכנסת וקור

 ןואם א"א לה .וגומרין את כולוובאין זרין ושותין וחו

אין פוחתין ממנו ואין מוסיפין  . ההללכולו גומרין את

 :עליו

(8) Townfolk who don’t have one to read the Hallel for 

them, they go to the synagogue and read the first chapter, 

and then they go home, they eat and drink and then return 

and complete the rest. And if this is impossible, they 

complete the whole thing. The Hallel—they don’t diminish 

it and they don’t add to it. 

  

ר' היה  .בן פרטא היה פושט בו דברים ' לעזרר( ט)

מר חוטפין מצה לתינוקות א ' לעזרר .כופל בו דברים

ר' יהודה אומר אפילו לא אכל  .שלא ישנובשביל 

אלא פרפרת אחת אפילו לא טבל אלא חזרת אחת 

עד היכן  .חוטפין מצה לתנוקות בשביל שלא ישנו

 וב"ההוא אומר ב"ש אומרים עד אם הבנים שמחה 

 .וחותם בגאולה .עד חלמיש למעינו מים יםאומר

יציאת  שמזכיריןב"ה וכי כבר יצאו לאמרו ב"ש 

ת וו להם ב"ה אפילו הוא ממתין עד קראמר .מצרים

 היאך .לו לא יצאו עד שש שעות ביוםיהגבר הרי א

המצה החזרת . אומר את הגאולה ועדיין לא נגאלו

ר' י ר' לעזר ב  .והחרוסת אע"פ שאין חרוסת מצוה

במקדש מביאין לפניו גופו של של  .צדוק אומר מצוה

 : פסח

(9) R. Lazar b. Porta would recite things simply. Rabbi 

would repeat things. R. Lazar says: they divvy out matzah 

to young children so that they won’t fall asleep. R. Judah 

says: even if he ate only one appetizer, even if he dipped 

lettuce only once, they divvy out matzah to the young 

children so that they won’t fall asleep. Up until where does 

he recite [before the meal]? Bet Shammai say: Until, “As a 

happy mother of children” (Psalms 113). Bet Hillel say: 

Until “The flinty rock into a fountain of water” (Psalms 

114). And he concludes with [a blessing] over redemption. 

Bet Shammai said to Bet Hillel: Has Israel already been 

redeemed that they mention the. Exodus from Egypt. Bet 

Hillel said to them: Even if he waits until the rooster 

crows, since they didn’t go out [of Egypt] until the sixth 

hour of the day, how can he recite the redemption, and they 

hadn’t yet gone out. 

  

לתגרי לוד צדוק  'בר ' לעזר ( מעשה ואמר להם רי)

 בואו וטלו לכם תבלי מצוה:

(10) It happened that R. Lazar bar Zadok said to the 

merchants of Lod, “come and take for yourselves the 

mandated spices.” 

  

( אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן כגון אגוזים יא)

חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל  .תמרים וקליות

הלילה אפילו בינו לבין בנו אפילו בינו לבין עצמו 

 :אפילו בינו לבין תלמידו

(11) They may not conclude the pesah meal with an 

afikoman, like nuts and dates and parched corn.  A person 

must engage in the laws of Pesah all night, even if it is just 

him with his son, even if it is just him by himself, and even 

between him and his student. 

  

מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ( יב )

וד והיו עסוקין בהלכות הפסח כל ביתוס בן זונין בל

הגביהו מלפניהם ונועדו  .ברהלילה עד קרות הג

 :להן לבית המדרש והלכו

(12) It happened that Rabban Gamaliel and the elders were 

reclining in the house of Bitos b. Zunin in Lod and they 

were engaging in the laws of Pesah all night until the 

rooster crowed. They removed [the tables] in front of them 

and they got up and went to the Bet Midrash. 

  

ברוך אשר קדשנו  זו היא ברכת הפסח אי( יג)

ברוך  כל הפסח איזו ברכת הזבחובמצותיו וצונו ל

 כל הזבח:ואשר קדשנו במצותיו וצונו ל

(13) What is the blessing over the pesah? Blessed is He 

who has sanctified us with His commandments and 

commanded us to eat the pesah. 

 

 


