
  נזיר     כב-כח

  אינו     צריך

 Ce  n'est  pas  nécessaire בלע”ז   : 

  יח.)  :     (פסחים     ה.)(נזיר     כה.)(חגיגה  ר'     עקיבא     אומר     אינו     צריך

  תנאים     ואמוראים
  :     (נזיר     כד:)  אבוה     בר     איהי

  :     (עירובין     עד.)  איבות     בר     איהי

  רבי     שמאי:

 There  was  an אמורא   named שמאי  רבי   : 

  (ירושלמי     נזיר     יג.)

  אמרי     במערבא
 The אמוראים   of ישראל  ארץ   and  the  number  “24”: 

  :  ר'     יהושע     בן     לוי
  דאמר     ר'     יהושע     בן     לוי     בעשרים     וארבעה     מקומות     נקראו     כהנים     לויים     וזה     אחד     מהן     והכהנים     הלויים     בני     צדוק

  (חולין     כד:)

  ואמר     ר'     יהושע     בן     לוי     בכ"ד     מקומות     בית     דין     מנדין     על     כבוד     הרב     וכולן     שנינו     במשנתינו     (ברכות     יט.)

  :  ר"ש     לקיש

  ריש     לקיש     ספדיה     לההוא     צורבא     מרבנן     דשכיח     בארעא     דישראל     דהוי     תני     הלכתא     בכ"ד     שורתא     (מגילה     כח:)

  :  ר'     יוחנן

  ר'     יוחנן     בשם     ר'     מאיר     עשר'ם     וארבעה     דברים     מקולי     בית     שמאי     ומחומרי     בית     הילל     וזה     אחד     מהן     (ירושלמי     נזיר     כ.)

  (בבא     מציעא     פד.)



 A תנא   : 

  ר'     חייא:

 The  list  of ’חייא  ר   contains  24: 

  אבות     נזיקין     (בבא     קמא     ד:)  . 1 

  פסולי     קורבה     לעדות     (סנהדרין     כח:)  . 2 

 3.  The המסומר  סנדל   according  to  the  version  of פומבדיתא   ,  that ’חייא  ר   permitted  to  go  out  with  on 

 .contained  24  nails  and  no  more   טוב  יום and   שבת

  (שבת     ס:)

  מילתא     דאיבעי     ליה     וכו..

  מילתא     דאיבעי     ליה     להירושלמי     פשיטא     ליה     לרבא:
  אשת     חרש     מי     מפר     לה     (ירושלמי     נדרים     לה:)(נדרים     עג.)

  מילתא     דאיבעי     ליה     לרבא     פשיטא     ליה     להירושלמי:

  שהייה     לנזיר     בבית     הקברות:

  (נזיר     יז.)(ירושלמי     נזיר     יג:)

  דיני     דבר     שהנשמה     תלויה     בו

 The  phrase  appears  several  times  in  regards  to  three  categories  of הלכה   all  of  which  have  to  do  with 

 .   נדרים

  האומר     חצי     ערכי     עלי     נותן     חצי     ערכו     ר'     יוסי     בר'     יהודה     אומר     לוקה     ונותן     ערך     שלם     לוקה     אמאי     אמר     רב     פפא  . 1 

  לוקה     בערך     שלם     מאי     טעמא     גזירה     חצי     ערכו     אטו     ערך     חציו     וערך     חציו     הוי     ליה     אבר     שהנשמה     תלויה     בו

  (כתובות     מו.)

  דת"ר     בערכך     להבי     ערך     סתום     ד"א     בערכך     ערך     כולו     הוא     נותן     ולא     ערך     אברים     יכול     שאני     מוציא     אף     דבר

  שהנשמה     תלויה     בו     ת"ל     נפשות     נפשות     ולא     המת     (ערכין     ד.)

  ערך     ידי     וערך     רגלי     עלי     נותן     חצי     ערכו     ערך     ראשי     וערך     כבידי     עלי     נותן     ערך     כולו     זה     הכלל     דבר     שהנשמה

  תלויה     בו     נותן     ערך     כולו     (ערכין     כ.)

  הכי     קאמר     נראין     דברי     ר'     יוסי     לר'     יהודה  . 2 

  פרש"י     דר'     יהודה     מודה     ליה     בדבר     שהנשמה     תלויה     בו     (תמורה     יא:)

  אמר     רבא     התקדשי     לי     לחציי     מקודשת     חצייך     צקודשת     לי     אינה     מקודשת     וכו.     אבל     מקדיש     דבר     שהנשמה

  תלויה     בו     וכו.     הא     לא     דמיא     אלא     להא     וכו.     (קדושין     ז.)

  (איתמר     איזהו     דם     הקזה     שהנשמה     תלויה     בו     וכו.     (כריתות     כב.))



  ידי     נזירה     ורגלי     נזירה     לא     אמר     כלום     ראשי     נזירה     כבידי     נזירה     הרי     זה     נזיר     זה     הכלל     דבר     שהנשמה     תלויה     בו     הרי  . 3 
  זה     נזיר     (נזיר     כא:)

 A  Vort  For  Each  Daf א-יג  

  מילתא     דבדיחותא     דף     א':
 I  heard  the  reason בבלי   doesn’t  start  with א  דף   ’  is  because לתורה  קדמה  ארץ  דרך   : 

 However  the ירושלמי   does  start  with א  דף   .  Does  the ירושלמי   not  hold  of לתורה  קדמה  ארץ  דרך   ? 

  מילתא     דבדיחותא     דף     ב':

 A  possible  name  for  a ערוך  שולחן   not  universally  accepted,  a  name  based  on ב  דף  חולין   , 

 The  name  is  ” ערוך  סכין   ” 

  מילתא     דבדיחותא     דף     ג':

  ומניין     לאומר     שמאל     שהיא     שבועה     שנאמר     ובזרוע     עזו

 And     By     The     Arm     Of     His     Strength 

 So  is  ‘ ד   a  lefty? 

 A  vort  on  ‘ ד  דף   and  ‘ ה  דף   : 

  הוציא     מפיו     לא     הוציא     מפיו

  אמר     ר'     יוחנן     טעמא     דבית     שמאי     משום     שהוציא     נזירות     מפיו     (ירושלמי     נזיר     ה:)

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

  דף     ה'     דף     ה':

  תנא     אותה     שנה     ששאלו     להן     מלך     היא     שנת     עשר     לשמואל     הרמתי     (נזיר     ה.)

  ואמר     ליה     ר'     נחמן     לר'     יצחק     מאי     דכתיב     ויהי     כאשר     זקן     שמואל     ומי     סיב     שמואל     כולי     האי     והא     בר     נ"ב     הוה     דאמר     מר     מת
  בנ"ב     שנה     זהו     מיתתו     של     שמואל     הרמתי     אמר     ליה     הכי     אמר     ר'     יוחנן     זקנה     קפצה     עליו     דכתיב     נחמתי     כי     המלכתי     את

  שאול     אמר     לפניו     רבש"ע     שקלתני     כמשה     ואהרן     דכתיב     משה     ואהרן     בכהניו     ושמואל     בקוראי     שמו     מה     משה     ואהרן     לא

  בטלו     מעשה     ידיהם     בחייהם     אף     אני     לא     יתבטל     מעשה     ידי     בחיי     אמר     הקב"ה     היכי     אעביד     לימות     שאול     לא     קא     שביק

  שמואל     לימות     שמואל     אדזוטר     מרנני     אבתריה     לא     לימות     שאול     ולא     לימות     שמואל     כבר     הגיע     מלכות     דוד     ואין     מלכות

  נוגעת     בחבירתה     אפילו     כמלא     נימא     אמר     הקב"ה     אקפיץ     עליו     זקנה     היינו     דכתיב     ושאול     יושב     בגבעה     תחת     האשל     ברמה
  וכי     מה     ענין     גבעה     אצל     רמה     אלא     לומר     לך     מי     גרם     לשאול     שישב     בגבעה     שתי     שנים     ומחצה     תפלתו     של     שמואל     הרמתי
  ומי     מידחי     גברא     מקמי     גברא     אין     דאמר     ר'     שמואל     בר     נחמני     אמר     ר'     יונתן     מאי     דכתיב     על     כן     חצבתי     בנביאים     הרגתים

  באמרי     פי     במעשיהם     לא     נאמר     אלא     באמרי     פי     אלמא     מידחי     גברא     מקמי     גברא     (תענית     ה:)

 By  The  Way  here  is  another גמרא   that  can  be  found  in  two  places  in ש”ס   on  ‘ ה  דף   : 

  לימא     קסבר     שמואל     ידים     שאין     מוכיחות     לא     הויין     ידים     (נדרים     ה:)(קדושין     ה:)



 A  vort  on  ‘ ו  דף   and  ‘ ז  דף   : 

 The  ruling  of הלל  בית   is  even  if  the  door  is  not  closed: 

  (עירובין     ו:)

 The  ruling  of שמאי  בית   is  even  if  the  door  was  not  opened: 

  (אפילו     לא     נפתח     הדלת)(ירושלמי     נזיר     ז.)

 A  vort  on  ‘ ז  דף   and  ‘ ח  דף   : 

 Saving     money     by     sharing     Expenses: 

  אם     היו     פקחין     מגלחין     זה     את     זה     (ירושלמי     נזיר     ח.)

  אביי     בר     אבין     ור'     חנינה     בר     אבין     מחלפי     סעודתייהו     להדדי     (מגילה     ז:)

 According  to  the רמב”ם   they  did  this  to  save  money. 

  (רמב"ם     הלכות     מגילה     פרק     ב     הלכה     ט"ו)

 By  The  Way  here  are  some גמרא   ’s  that  can  be  found  in  two  places  in ש”ס   on  ‘ ח  דף   : 

  ושמחת     בחגיך     ולא     באשתך     (מועד     קטן     ח:)(חגיגה     ח:)

  עפר     תיחוח     (ביצה     ח.)(נדה     ח:)

 By  The  Way  here  are  some גמרא   ’s  that  can  be  found  in  two  places  in ש”ס   on  ’ ז  דף   and  ‘ ח  דף   : 

  שמע     מינה     תלת     (ירושלמי     נזיר     ח:)(נדרים     ח:)(נדרים     ז:)(קדושין     ז.)

  מילתא     דבדיחותא     דף     ט':

  אמר     רבא     וכי     חולדה     נביאה     היא     וכו.     (פסחים     ט:)

 By  The  Way  here  is  a גמרא   that  can  be  found  in  two  places  in ש”ס   on  ‘ ט  דף   : 

  כדאי     הוא     ר'     שמעון     לסמוך     עליו     בשעת     הדחק     (ברכות     ט.)(נדה     ט:)

 A  vort  on  ‘ י  דף   : 

  אמר     לשון     שבדו     להם     חכמים     להיות     נודר     בו     וכו.     (נדרים     י.)  ר'     יוחנן     אמר     לשון     אומות     הן     ר"ש     בן     לקיש  איתמר     כינויין

 But  in ירושלמי   : 

 The שיטות   are  reversed. 



 A  vort  on  ‘ יא  דף   and  ‘ יב  דף   : 

 According  to ’עקיבא  ר   it  means  exactly  what  it  says,  it  is ממש   : 

  סוכות     (סוכה     יא:)

  שמים     וארץ     (חגיגה     יב.)

 A  vort  on  ‘ יג  דף   : 

  עא     מיניה     בן     רחומי     מאביי     וכו.     (נזיר     יג.)  ב

 The רמב”ם   paskens  he  is  a נזיר   right  away. ראב”ד   argues.  The משנה  כסף   explains  the רמב”ם   as  follows. 

 The  two צדדים   of  the גמרא   are אדיבוריה   or אגופיה   .  The צד   of אדיבוריה   is  when  the  friend  will  have  a  son 

 he  will  be  a נזיר   ,  and  the צד   of אגופיה   is  on  the גוף   meaning  the  essence  of  what  he  is  saying  which  is  an 

 acceptance  of נזירות   without  the  external  clause  of  “when  the  son  is  born”.  The רמב”ם   paskened  like  this 

 to  always  pasken  like   גאונים of  the   שיטה as  he  always  does  and  this  is  also  the   וכו  אגופיה  לומר  תימצי  אם

 the את”ל   ’s  of  the גמרא   . 

  (רמב"ם     הלכות     נזירות     פרק     ב'     הלכה     ה')

 Fourteen: 

 Here’s     the     vort     for     Fourteen: 

 Brace     yourselves: 

  נח     נפשיה     דר'     שמעון     בן     לקיש     והוה     קא     מצטער     ר'     יוחנן     בתריה     טובא     וכו.     אמר     את     כבר     לקישא     בר     לקישא     כי     הוה
  אמינא     מילתא     הוה     מקשי     לי     עשרין     וארבע     קושייתא     וכו.     (בבא     מציעא     פד.)

 “The     Gemara     poses     a     fourteenth     and     final     challange:”     (Artscroll     Temurah     6a3) 

 The  number  of  challenges  against ’הונא  ר   and ’יהודה  ר   combined  in  the  opening סוגיא   of פסחים  מסכת   is 

 14. 

  (פסחים     ב.-ג.)

 The ירושלמי   doesn’t  answer  the  question  but  in בבלי   it  is  a מחלוקת   : 

  הריני     נזיר     היום     הריני     נזיר     היום     (ירושלמי     נזיר     ט.-ט:)(נדרים     יז.-יח.)

 The בבלי   doesn’t  answer  the  question  but  in ירושלמי   it  is  a מחלוקת   : 

  או     לא     (נזיר     יז.)  הקברות     מהו     בעי     שהייה     למלקות  בעי     רבא     נזיר     והוא     בבית

  עודינו     שםרבי     יוחנן     אמר     מתרין     על     הכל     כדי     פרישה     ופרישה     והוא     לוקה     רבי     לעזר     אמר     אינו     מקבל     עד     שיפרוש     ויחזור

  (ירושלמי     נזיר     יג:)



 Same     Difference,     Opposite     Phrases     with     Same     Meaning: 

  יבא     דבר     שבחשאי     ויכפר     על     מעשה     שבחשאי     (יומא     מד.)

  אמר     הקב"ה     יבא     קול     ויכפר     על     קול     (ויקרא     רבה     ט"ז     ז     מובא     ברמב"ן     ויקרא     י"ד:ד)

  להבדיל:

  כדאמרי     אינשי

 E.G.     Slim     chance,     Fat     Chance 

 2     for     1     and     1     For     2: 

 2     for     1: 

  אמר     רב     יום     שבעים     עולה     לכאן     ולכאן     (נזיר     טו.)

 1     for     2: 

  הפריש     שתיהן     כאחת     אין     בידו     אלא     אחת     (ירושלמי     נזיר     יב.)

 A     Switching     Of     The     Letters: 

  גורעין     לדרוש     וכו.     ר'     חנינה     בשם     ר'     ירמיה     ואפילו     בעמצה     התיבה     (ירושלמי     נזיר     כב.)

  אצל     פסוק     זה     וכו.     (נזיר     כג.)  עקיבא  וכשהיה     מגיע     ר'

  מגיע     לפסוק     זה     וכו.     (ירושלמי     נזיר     יז.)  יעקב  כשהיה     ר'

  כמאן     דאמר     אין     שחיטת     עוף     מחוורת     מדבר     תורה     וישטחו     להם     שטוח     וישחטו     להם     שחוט     (ירושלמי     נזיר     כ:)

 The ירושלמי   changes  3  to  2: 

  (ירושלמי     נזיר     טז.)

 The ירושלמי   changes  2  to  3: 

  (תני     בשם     ר'     נתן     אף     נחום     המדי     היה     עמהן)     (ירושלמי     כתובות     עב:)

 The  conceptual הש”ס  מסורת  
  נעשה     עיקר     טפילה     (ירושלמי     נזיר     טז:)  . 1 
  גדיים     שהנחת     נעשו     תישים     בעלי     קרניים     (ברכות     סג.)  . 2 
  יפה     כח     הבן     מכח     האב     (חולין     סג.)  . 3 


