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  מלך     אביון
  אבל     מלך     עליון     (מוסף     ראש     השנה):

  מלך     אביון:
  הלך     יהודה     בן     גרים     וסיפר     דבריהם     ונשמעו     למלכות     אמרו     יהודה     שעילה     יתעלה     יוסי     ששתק     יגלה

  לציפורי     שמעון     שגינה     יהרג     (שבת     לג:)
  אבל     מלך     עליון:

  אמר     ר'     חייא     בר     אבא     אמר     ר'     סימאי     שלשה     היו     באותה     עצה     בלעם     ואיוב     ויתרו     בלעם     שיעץ     נהרג
  איוב     ששתק     נידון     ביסורין     יתרו     שברח     זכו     מבני     בניו     שישבו     בלשכת     הגזית     שנאמר     ומשפחות

  סופרים     יושבי     יעבץ     תעתים     שמעתים     סוכתים     המה     הקנים     הבאים     מחמת     אבי     בית     רכב     וכתיב     ובני
  קיני     חתן     משה     וגו.     (סוטה     יא.)

 Why  did יתרו   flee?  Did  he  have  to  flee?  Why  did  he  have  to  flee?  Was  he  fleeing  from 
 doesn’t  say  that  he  said  anything,  but   גמרא angry  at  him?  The   פרעה Why?  Was  ?   פרעה
 if  he  was  quiet  why  would  he  need  to  flee? איוב   didn’t  need  to  flee.  So  I  want  to  suggest 
 that  either  he  fled  because  he  was מגנה   or  he  feared  retribution  from  Hashem,  and  so 
 he  wasn’t  fleeing  from פרעה   but  he  didn’t  want  to  be  punished  along  with פרעה   . 

  אמר     ליה     רשב"ג     לרבי     יוסי     בריבי     רצונך     נפסיק     וניחוש     לדברי     יהודה     חברינו     אמר     לו     בכל     יום     ויום
  אתה     מחבב     דבריי     לפני     ר'     יהודה     עכשיו     אתה     מחבב     דברי     ר'     יהודה     בפני     הגם     לכבוש     את     המלכה

  עמי     בבית     (פסחים     ק.)
 Four שיטות   of ’יהודה  ר   regarding  a  queen: 

  רבי     יהודה     אומר     הדסה     שמה     ולמה     נקראת     שמה     אסתר     על     שם     שהיתה     מסתרת     דבריה  . 1 
  שנאמר     אין     אסתר     מגדת     את     עמה     וגו.     (מגילה     יג.)

  ר'     יהודה     אומר     כדי     שלא     יכירו     בה     שהיא     יהודית     (מגילה     טו:)  . 2 
  מעשה     בהילני     המלכה     וכו.     אמר     ר'     יהודה     לא     היתה     נזירה     אלא     ארבע     עשרה     שנה     (נזיר     יט:)  . 3 
  אמר     ר'     יהודה     מעשה     בהילני     המלכה     בלוד     שהיתה     סוכתה     גבוהה     מעשרים     אמה     והיו     זקנים  . 4 

  נכנסים     ויוצאין     לשם     ולא     אמרו     לה     דבר     אמרו     לו     וכו.     (סוכה     ב:)

  א"ל     רשב"ג     לר'     יוסי     וכו.     אמר     לו     בכל     יום     ויום     אתה     מחבב     דבריי     לפני     ר'     יהודה     ועכשיו     אתה
  מחבב     דברי     ר'     יהודה     בפני     הגם     לכבוש     את     המלכה     עמי     בבית     (פסחים     ק.)

  אביי     אמר     סדני     בסדנא     יתיב     מדויל     ידיה     משתלים     רבא     אמר     גירא     בגירי     מקטיל     מדויל     ידיה
  משתלים     (פסחים     כח.)

 In  the  above גמרא   the  referance  is  to ’יהודה  ר   . 
  ואמרו     ליה     מן     דיליה     דא     ליה     (שבת     פ:)

  ביום     אשר     שברו     איבי     היהודים     לשלוט     בהם     ונהפך     הוא     (מגילת     אסתר     ט:א)
  בור     כרה     ויחפרהו     ויפל     בשחת     יפעל     .     ישוב     עמלו     בראשו     ועל     קדקדו     חמסו     ירד

  (תהלים     ז:ט"ז-יז)
  יתיב     ר'     יוחנן     וקא     מתמה     אמר     מי     איכא     מידי     דכתיבי     בכתובי     דלא     רמיזי     באורייתא     א"ל     אטו

  הא     מי     לא     רמיזי     (תענית     ט.)
  כי     בדבר     אשר     זדו     עליהם     (שמות     יח:יא)



  דא"ר     אלעזר     מאי     דכתיב     כי     בדבר     אשר     זדו     עליהם     בקדירה     שבישלו     בה     נתבשלו     מאי
  משמע     דהאי     זדו     לישנא     דקדירה     הוא     דכתיב     ויזד     יעקב     נזיד     (סוטה     יא.)

  ר'     נחמן     ור'     נחמן     בר     יצחק
  בכמה     מקומות"  וכן  הכא     משמע     דר'     נחמן     בר     יצחק     לאו     היינו     ר'     נחמן     סתם     "

  (תוס'     עירובין     מג:     ד"ה     יתיב     ר'     נחמן     בר     יצחק     אחוריה     דרבא)

 I  want  to  say  this  is  one  of  those מקומות  כמה   that תוס   might  be  referring  to: 
  אמר     ר'     נחמן     הא     דאמרי     בהמה     הרי     היא     כמפורשת     וכו.     אבל     נסכא     לא     ור'     נחמן     בר     יצחק

  אמר     אפילו     נסכא     אבל     סואר     של     קורות     לא     (נזיר     כו:)

  אמרי     במערבא
  אמר     רב     הכל     מודים     במונה     וכו.     אמרי     במערבא     אין     הכחשה     במונה     (נזיר     כ:)

 Both  the מפרש   and תוספות   quote  the ירושלמי   in סנהדרין   which  implies  that רב   argues  with  the אמרי  

 I  mean  all  he  ?   במונה  הכחשה  אין also  agrees   רב why  couldn’t  we  say  that   ירושלמי If  not  for  that  .   במערבא

 said  was מודים  הכל   . 

  ונהפך     הוא     (מגילת     אסתר     ט:א)
  הקובר     …     אבא     שאול     (מו"ק     י"ט:)

  אבא     שאול     …     קובר     (נדה     כ"ד:)

  אל     תקרי     בניך     אלא     בוניך     (ברכות     סד.)

 Not     your     sons     but     your     builders 

  מהו     דתימא     לכשאבנה     …     כשיהיה     לי     בן     (נזיר     יג.)

 Not     when     you     will     build     but     when     you     will     have     a     son 



  אינו     יכול     אינו     צריך

 Ce  n'est  pas  possible  (It  is  not  possible בלע”ז   ) 

 ce  n'est  pas  nécessaire  (It  is  not  necessary בלע”ז   ) 

  קונם     שאיני     עושה     על     פי     אבא     ועל     פי     אביך     ועל     פי     אחי     ועל     פי     אחיך     אינו     יכול     להפר  להפר:

  שאיני     עושה     על     פיך     אינו     צריך     להפר     (נדרים     פה.)

  הריני     נזיר     שמשון     לאחר     עשרים     יום     ומעכשיו     נזיר     סתם     מהו     הכא     לא     אפשר  לאיתשולי:

  לאיתשולי     וכו.     (נזיר     יד.)

  ר'     שמעון     אומר     האומר     נזיר     שמשון     לא     אמר     כלום     שלא     מצינו     בשמשון     שיצאת     נזירות     מפיו

  (נזיר     ד:)

 If ’שמעון  ר   says כלום  אמר  לא   ,  so  would  this  not  be  akin  to  saying צריך  אינו  

 ?   לאיתשולי



  יט     יט     יט
 The א  עמוד   ’s: 

  מאן     תנא     …     ר'     ישמעאל     (נזיר     י"ט.     בן     ברוקה)(שבת     י"ט.     בן     אלישע)

 The ב  עמוד   ’s: 

 They  didn’t  know  a ברייתא   on י”ט  דף   : 

  ור'     יוסי     בר     חנינה     ברייתא     לא     שמיעה     ליה     (שבת     י"ט:)

  ר'     פפא     ברייתא     לא     שמיעה     ליה     (עירובין     י"ט:)

  א"ל     אי     תניא     תניא     (חגיגה     י"ט:)

 I     want     to     add     one     more     to     this     list: 

  איתיבי     אביי     הריני     נזיר     וכו.     תיובתא     (נזיר     י"ט:)

 They  didn’t  know  a ברייתא   : 

  ר'     יוסי     בר'     חנינה     (שבת     י"ט:)(נזיר     ט"ו.)

  ר'     פפא     (עירובין     י"ט:)(יומא     ל"א:)

 Every ברייתא   from ’חייא  וא’  אושעיא  ר   might  have  been  known  to אילפא   : 

  (תענית     כ"א.)

 And ’יוחנן  ר   might  not  have  known  every ברייתא   : 

  (חגיגה     י"ט:)

 Yet  they  made ’יוחנן  ר   the ישיבה  ראש   : 

  (תענית     שם)



 I  want  to  say  the  message  for  us  from  this  is  Just  keep  learning.  Don’t  worry  about פרנסה   . 

 Also  you  don’t  have  to  know  every ברייתא   . 

 In     your     coming     and     your     going     I     bless     you     that     you     should     have     hatzlacha     in     your     learning. 

  צא     ולמד     (הגדה     של     פסח)

  תא     שמע     (נזיר     ט"ו.)


