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1.5.3 32b (חסידי� הראשוני�) � 33b (ותת� לנו) 

  ה, פד תהלי� :ֶ�ָלה ַהְלל��יְ  עֹוד ֵביֶת� יֹוְ�ֵבי ַאְ�ֵרי .1

  יד, קמ תהלי� :ָ)ֶני� ֶאת ְיָ�ִרי� ֵיְ�ב� ִלְ�ֶמ� יֹוד� ַצִ%יִקי� ַא" .2

  ט, ד דברי� :ָבֶני� ְוִלְבֵני ְלָבֶני� ְוהֹוַדְעָ,� ַחֶ/י� ְיֵמי ֹ+ל ִמְ.ָבְב� ָיס�ר� �ֶפ� ֵעיֶני� ָרא� ֲאֶ�ר ַהְ%ָבִרי� ֶאת ִ,ְ�ַ+ח ֶ)� ְמֹאדְמֹאדְמֹאדְמֹאד    ַנְפְ��ַנְפְ��ַנְפְ��ַנְפְ��    �ְ�ֹמר�ְ�ֹמר�ְ�ֹמר�ְ�ֹמר    ְל�ְל�ְל�ְל�    ִהָ*ֶמרִהָ*ֶמרִהָ*ֶמרִהָ*ֶמר    ַרקַרקַרקַרק .3

  טו, ד דברי� :ָהֵא� ִמ,ֹו" 4ְֹחֵרב ֲאֵליֶכ� 'ה 4ֶ%ִר 4ְיֹו� ְ,מ�ָנה ָ+ל ְרִאיֶת� 3א ִ+י ְלַנְפֹ�ֵתיֶכ�ְלַנְפֹ�ֵתיֶכ�ְלַנְפֹ�ֵתיֶכ�ְלַנְפֹ�ֵתיֶכ�    ְמֹאדְמֹאדְמֹאדְמֹאד    ְוִנְ�ַמְרֶ,�ְוִנְ�ַמְרֶ,�ְוִנְ�ַמְרֶ,�ְוִנְ�ַמְרֶ,� .4

  ג, ב א"שמו :ֲעִללֹות ִנְתְ+נ� ְולוֹ  ''''הההה    ֵ%עֹותֵ%עֹותֵ%עֹותֵ%עֹות    ֵאלֵאלֵאלֵאל ִ+י ִמִ)יֶכ� ָעָתק ֵיֵצא ְגֹבָהה 8ְֹבָהה ְתַד4ְר� ַ,ְר�4 7ל .5

ֶ==�    3א3א3א3א    ְוֹיְצרוֹ ְוֹיְצרוֹ ְוֹיְצרוֹ ְוֹיְצרוֹ     ֹעֵ<ה�ֹעֵ<ה�ֹעֵ<ה�ֹעֵ<ה�    ְיַרֲחֶמ=�ְיַרֲחֶמ=�ְיַרֲחֶמ=�ְיַרֲחֶמ=�    3א3א3א3א    ֵ+�ֵ+�ֵ+�ֵ+�    ַעלַעלַעלַעל    ה�אה�אה�אה�א    4ִינֹות4ִינֹות4ִינֹות4ִינֹות    ַע�ַע�ַע�ַע�    3א3א3א3א    ִ+יִ+יִ+יִ+י אֹוָת> ְמִאירֹות 4ָאֹות ָנִ�י� ִ,ָ*ַבְרָנה ְקִציָר> 4ִיֹב� .6 ֶ==�ְיח? ֶ==�ְיח? ֶ==�ְיח?   יא, כז ישעיהו: ְיח?

  יז, טו שמות :ָיֶדי� +ֹוְננ� ֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָני    ִמCְָד�ִמCְָד�ִמCְָד�ִמCְָד�    ''''הההה ָ)ַעְל,ָ  ְלִ�ְבְ,� ָמכֹו� ַנֲחָלְת� 4ְַהר ְוִתBֵָעמוֹ  ְ,ִבֵאמוֹ  .7

  א, צד תהלי� :הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ  ְנָקמֹות ֵאל ''''הההה    ְנָקמֹותְנָקמֹותְנָקמֹותְנָקמֹות    ֵאלֵאלֵאלֵאל .8

  ב, לג דברי� :ָלמוֹ  ָ%ת ֵא� ִמיִמינוֹ  ֹקֶד� ֵמִרְבֹבת ְוGָתה ָ)אָר�ָ)אָר�ָ)אָר�ָ)אָר�    ֵמַהרֵמַהרֵמַהרֵמַהר    הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ  ָלמוֹ  ִמFִֵעיר ְוָזַרח 4ָא ִמִ�יַני 'ה ַוֹ/אַמר .9

   ו, כ שמות: ַלָ*ְוא ְ�מוֹ  ֶאת ִיFָא ֲאֶ�ר ֵאת 'ה ְיַנCֶה 3א ִ+י ַלָ*ְוא ֱא3ֶהי� 'ה ֵ�� ֶאת ִתFָאִתFָאִתFָאִתFָא    3א3א3א3א .10

  יד סימ� ה פרק ברכות מסכת ש"רא
. אכל באיסור מ"מ מבדיל טע�) קה דK( בפסחי�' דאמרי ג"אע שהבדיל קוד� שאכל כגו� מהו ובזו בזו טעה ששת מרב חסדא רב מיניה בעא

  :ותודיענו בבבל מרגניתא ל� דתקינו ושמואל כרב ל"קי בשבת באחד שחל ט"וביו הדעת בחונ� הבדלה דאמר ק"כת והלכתא לראש חוזר ל"א

I Analysis of משנה א' :  

a Practice of חסידי� ראשוני� (vv. 1-2): they would wait 1 hour before and after תפילה 

i Note: their תורה was protected and their work blessed due to their חסידות, in spite of spending little time  

b InterruptionA: Rule of not stopping even for a king 

i Caveat: only applies to Jewish king (who won’t harm him); else, must stop 

1 Story: of חסיד who didn’t stop in spite of vv. 3-4 and successfully defended his behavior  

c InterruptionB: Rule of not stopping even if snake is coiled around his leg:  

i Caveat: only snake, not scorpion (must stop) 

1 Challenge: rule that if man seen falling into lion’s pit – might live; if into snake pit – certainly dead 

(a) Answer: when you fall in, the shock causes them to bite; not if they coil around your leg 

2 Addendum: if he sees oxen, he should stop (dangerous) 

(a) As per: ruling that we move 50 אמות away from tame ox; as far as the eye can see from שור המועד 

(b) Story: of dangerous rodent that “encountered” חנינא ב� דוסא' ר  (didn’t fare well)  

II משנה ב' : additions to תפילה 

a גבורות גשמי� ( "משיב הרוח" ): added into תחיית המתי� 

i Reason ( יוסK' ר ):  it’s compared to resurrection  

b Request for rain (טל ומטר): added into ברכת השני� 

i Reason ( יוסK' ר ):  it’s sustenance, placed in ברכה for sustenance  

c הבדלה: added into ברכת דעת 

i Reason ( יוסK' ר ):  it takes wisdom to discern בי� קדש לחול (tangential אגדות on wisdom and vengeance [vv. 5-9]) 

ii רבנ�: since it’s the first חול blessing 

d ע"ר : say as 4th ברכה by itself 

e א"ר : include in הודאה 

III History of תקנת הבדלה (of ג"אנשי כנה ) 

a First: in תפילה 

b Then: they got richer – on a cup of wine 

c Then: got poor again – returned it to תפילה, but required כוס as well 

i Challenge (רבא): must repeat תפילה if forgot משיב הרוח or טל  ומטר, but not הבדלה as he may say on כוס 

1 Answer: should read “he will (perforce) say it on a כוס”  

d Question: if he said  הכוסהבדלה על  before תפילה, should he say הבדלה in ערבית? 

i Answer: certainly – that was the original תקנה 

ii תנא: better to say in תפילה, but if he says both – excellent 

1 Challenge: if he is יוצא with one, isn’t the other a violation of v. 10 (ברכה שאינה צריכה)?  

2 Answer: indeed – if he only says one, this is excellent 

(a) Note: if he errs in both (? – see ש"רא  above), must go back to beginning 

e Final ruling(רבא): just as קידוש; ‘tho said in תפילה, must be said on כוס 

IV Revisiting א"ר ’s opinion (above) 

a Suggestion (to זירא' ר יוחנ�' ר :(  ruled on ט"יו  after שבת, we follow א"ר   (ברכת הדעת there is no – הודאה is in הבדלה) 

i Response: that implies dissent (besides ע"ר , who we disregard in any case due to # of ברכות established) 

ii Retort: not necessarily “הלכה” (implying dispute), may be "מטי�"  or "נראי�"  

b Final ruling ( יוסK' ר ): familiar with “jewel” penned by רב ושמואל (in midקדושת היו�) - ותודיענו  


