
  נזיר     כט-לה

  אי     משום     הא     לא     קשיא
  בגלילא     שנו     דחמרא     עדיף

  ממשחא     (נזיר     לא:)

 Wine     is     more     valuable 
 than     oil     in     Galil 

 Galil  Wine  Inc 
 NASDAQ:GLWN 

 289.98  USD 

+   1.71 )   0.91% (   today 

 After  hours  192.77  +2.79  (1.47%)    PM 

  בגלילא     שנו

  (שבת     מז.)

  (שבת     עח.)

  (ירושלמי     נדרים     כט.)

  (נזיר     לא:)



 Two כללים   in  regards  to  when  an דרבנן  עשה   will  be דוחה   another דרבנן  מצוה   : 

  עשה     דרבנן     דוחה     לא     תעשה     דרבנן  . 1 

 My ראיה   is  this גמרא   : 

  קסבר     הקפת     כל     הראש     מדרבנן     וחינוך     מדרבנן     ואתי     חינוך     דרבנן     ודחי     הקפה     דרבנן     (נזיר     כט.)

  עשה     דרבים     דרבנן     דוחה     עשה     דיחיד     דרבנן     (מו"ק     י"ד:     תוס'     ד"ה     עשה     דיחיד)  . 2 

  כל     המתאבל     על     ירושלים     וכו..     (תענית     ל:)

 If  the אמורא   would  have  been  there: 

  והיינו     דאמר     ר'     יוחנן     אלמלא     הייתי     באותו     הדור     לא     קבעתיו     אלא     בעשירי     מפני     שרובו     של     היכל     בו     נשרף  . 1 

  (תענית     כט.)

  אמר     רב     יוסף     אי     הואי     התם     הוה     אמינא     להון     הכתיב     היכל     ד'     היכל     ד'     היכל     ד'     המה(נזיר     לב:)  . 2 

  אתא     שאיל     בי     מדרשא

  (פסחים     קכא:)

  (תענית     יא:)

 Is  there  an איסור   of עין  מראית   for  an דרבנן  איסור   ? 

  מתקיף     לה     ר'     אחא     בריה     דר'     איקא     ודילמא     מיחייב     עליה     משום     דמיתחזי     כתרין     איסורין     מדרבנן     (נזיר     כט:)  . 1 

  לעולם     משום     חשדא     דבני     מתא     וזמנין     דמיחלפי     בהאי     ולא     חלפי     בהאי     וכו..     (שבת     כג.)  . 2 

 This  is  talking  about  the דרבנן  מצוה   of  lighting חנוכה  נרות   : 

  יש     לומר     דלא     אסרינן     מראית     עין     של     מראית     עין     ולענין     אכילת     בשר     עוף     בחלב     אשה     אף     ששייך     בזה     מראית  . 3 
  עין     שיסבור     הרואה     שהוא     חלב     בהמה     הרי     דעת     הרמ"א     לעיל     בסעיף     ג'     דבאיסור     דרבנן     ליכא     מראית     עין

  (בדי     השלחן     סימן     פז     ס"ק     ס"א     בא"ד)



  תנאים     ואמוראים
 I  want  to  say  that  there  are  at  least  3 נחום   ’s  in ש”ס   : 

  נחום     המדי     (שבת     כ:)(כתובות     קב.)(נזיר     לב:)  . 1 
  נחום     איש     גם     זו     (חגיגה     ב.)(שקלים     טו.)  . 2 
  ר'     נחום     (ברכות     נה:)(חולין     צח.)(שבת     פח:)  . 3 

  ר'     חייא     בר     לולייני
 I  think  he  is  in בבלי   only  once  (. כה  תענית   )  But  I  have  seen  his  name  at  least  5  times  now  in ירושלמי   : 

  (ירושלמי     נדרים     יד.)  . 1 
  (ירושלמי     כתובות     עג:)  . 2 
  (ירושלמי     נדרים     ח.)  . 3 
  תלמידוהי     דר'     חייא     בר     לוליינא     אמרין     וכו.     (ירושלמי     נזיר     כד.)  . 4 

  (ירושלמי     נזיר     יט.)  . 5 

 A     Rare     Word     In     Aramaic: 

 The  word  is קירי   and  it  means  Master: 

 Until נדרים  מסכת   I  only  thought  I  saw  it  once  in בבלי   .  In(: קלט  חולין   ) 

 But  I  see  it  again  here  in(. י  נדרים  ירושלמי   ) 

 A     Rare     Phrase     In     Aramaic: 

 They     were     wealthy     with     answers 

  עשירי     הוו     בתשובה     (ירושלמי     נזיר     כד.)

  מילתא     דבדיחותא:

 Who’s  counting?  why  is ’יהושע  דר’  בריה  הונא  ר   counting? 

  אמר     ר'     פפא     באתרא     דלא     מני     פרסי     (נזיר     ז.)

  דר'     פפא     גופיה     כי     דקורי     דהרפנאי     (בבא     מציעא     פד.)

  ר'     פפא     כל     פרסא     ופרסא     אכיל     חדא     ריפתא     קסבר     משום     מעיינא     (תענית     יא.)

  אמר     מאה     פפי     ולא     חדא     רבינא     (פסחים     פט:)

 Do     you     get     the     Joke? 



  וסימניך     :ונהפוך     הוא     (מגילת     אסתר     פרק     ט     פסוק     א)
 Opposites: 
 “New     City”     “Old     City” 

  עיר     חדשה     שביהודה     (עירובין     נט.)
  ישנה     של     צפורי     (קדושין     עו.)

 Oppositely     situated     word     pair     searches: 
  לטובה     לרעה     (שקלים     ב:)

  לרעה     לטובה     (משנה     סוטה     ט:)

  ראש     לשחורים     (ירושלמי     נזיר     כג.)
  משחורי     הראש     (נדרים     ל:)

  רבה     בר     שילא     …     טהר     יומא     (ברכות     ב:)
  טהר     יומא     …     רבה     בר     שילא     (יומא     טו.)

  אמר     חזקיה     …     מלא     קשואין     ודלועין     (שבת     צא.)
  מלא     קשואין     ודלועין     …     אמר     חזקיה     (נזיר     ח.)

  הונא     דמן     (ברכות     מו.)
  דמן     הונא     (גיטין     פו:)

  לבן     ו…     שחור     יוצא     (פסחים     י:)

  שחור     שיצא     …     ויצא     לבן     (נזיר     לא.)

  לכל     זמן     ועת     לכל     חפץ     תחת     השמים     (קהלת     ג:א)

 There’s  a  time  to  call  someone  a רשע   ,  and  a  time  not  to  call  someone  a רשע   : 

 “You  are  calling  him  a רשע   ?” 

  אמר     ליה     ר"ש     לקיש     האי     רשע     קרית     ליה?     (נזיר     כג.)

 "You’re  not  going  to  call  him  a רשע   ?” 

  אמר     ליה     רבא     וכל     שאינו     מקיים     דברי     חכמים     קדוש     הוא     דלא     מיקרי     רשע     נמי     לא     מיקרי?     (יבמות     כ.)

 I  want  to  say  in יבמות   there  that רבא   is לשיטתו   : 

  אמר     רבא     האי     מאן     דעבר     אדרבנן     שרי     למיקרי     ליה     עבריינא     (שבת     מ.)

 perhaps  “ עבריינא   ”  is  similar  to  “ רשע   ”  in  this  regard. 



 Assets     Plus     Equity     or     Equity     Plus     Assets? 

 Two  Wealthy  people  of ש”ס   : 

  (עירובין     פו.)  ספינות     בים     וכנגדן     אלף     עיירות     ביבשה  אלף  אמר     לפניו     ר'     ישמעאל     בר'     יוסי     אביו     של     זה     יש     לו  . 1 

  (יומא     לה:)  ביבשה     וכנגדן     אלף     ספינות     בים  אלף     עיירות  אמרו     עליו     על     ר'     אלעזר     בן     חרסום     שהניח     לו     אביו  . 2 

 The     definition     of     Wealth: 

  ת"ר     איזהו     עשיר     כל     שיש     לו     נחת     רוח     בעשרו     דברי     ר'     מאיר     :     סימן     מטק"ס     :     ר'     טרפון     אומר     כל     שיש     לו     ק'

  כרמים     ומאה     שדות     וק'     עבדים     שעובדין     בהן     רבי     עקיבא     אומר     כל     שיש     לו     אשה     נאה     במעשים     ר'     יוסי     אומר     כל

  שיש     לו     בית     הכסא     סמוך     לשולחנו     (שבת     כה:)

  בן     זומא     אומר     וכו.     איזהו     עשיר     השמח     בחלקו     וכו..

  (פרקי     אבות     ד:א)

 I  want  to  say  that ’מאיר  ר   in שבת   might  be  the  most  like זומא  בן  

 Being     wealthy     in     something     else: 

  עשירי     הוו     בתשובה     (ירושלמי     נזיר     כד.)

 They     were     wealthy     with     answers 

 The     definition     of     Poverty: 

  אמר     אביי     נקטינן     אין     עני     אלא     בדעה     (נדרים     מא.)

 “That     is     all     he     has.” 

  דלית     ליה     אלא     האי     (נזיר     לא.)

  איזורו     מוכיח     עליו     (מועד     קטן     יד.)

  בעי     רבא     נר     חנוכה     וקידוש     היום     מהו     (שבת     כג:)

 Opposites:     (above) 
 Oppositely     situated     word     pair     searches:(above) 
 Switching     letters     within     the     word: 

  וישטחו     להם     שטוח     וישחטו     להם     שחוט     (ירושלמי     נזיר     כ:)
 This  is  the אסמכתא   source  for  the דאמר  מאן   that  there  is מדרבנן  לעוף  שחיטה   . 



 Daf     Yomi     Kabbalah     and     Mysticism 
 :Time  and  Space   א,ה  בראשית  חכמה  (משך  וכו  שנה  עולם, ) 

 A     midget  fortune     teller     who     escaped     from     prison     could     be     referred     to     as     a     small     medium     at     large. 
 It     is     right     here     in     the     middle     that     they     learn     the     beginning     from     the     end: 

  מאי     טעמייהו     דבית     שמאי     דילפינן     תחילת     הקדש     מסוף     הקדש     (נזיר     לא.)

 Since  I  mentioned בונייס  בן  בונייס   I  would  like  to  insert  here  all  the  sons  who  were  named  after 
 their  fathers  in ש”ס   : 

  אבא     בר     אבא     (ברכות     יח:)  . 1 
  אחא     בר     אחא     (שבת     קא.)  . 2 
  אידי     בר     אידי     (חולין     צח.)  . 3 
  בונייס     בן     בונייס     (עירובין     פה:)  . 4 
  חנין     בר     חנין     (מועד     קטן     כה:)  . 5 
  ר'     חייא     בריה     דר'     חייא     בר     נחמני     (עבודה     זרה     לא.)  . 6 
  חנילאי     בר     חנילאי     (עבודה     זרה     יח:)  . 7 
  חנינה     בן     חנינה     (ירושלמי     נזיר     כ.)  . 8 
  ינאי     בר     ינאי     (מגילה     לב.)  . 9 

  יעקב     בר     יעקב     (סנהדרין     עו.)  . 10 
  מרי     בר     מרי     (בבא     בתרא     צא.)  . 11 

 Two     who’s     father’s     names     are     missing     one     letter     of     their     names: 
  וסימניך     יפה     כח     הבן     מכח     האב     (חולין     סג.)

  מרי     בר     מר     (עירובין     כא.)  . 1 
  אבא     בר     בא     (שקלים     ו:)  . 2 

 Like     Father     Like     Son: 
  קנאי     בן     קנאי     הוא     משיב     חימה     בן     משיב     חימה     הוא     (סנהדרין     פב:)

 Unlike     The     Father     Is     Not     The     Son: 
  לא     נביא     אנכי     ולא     בן     נביא     אנכי     (ברכות     לד:)(עירובין     סג.)  . 1 

  אנא     לא     טבחא     אנא     ולא     בר     טבחא     אנא     (חולין     צג.)  . 2 

  לא     נגר     ולא     בר     נגר     אנא     (עבודה     זרה     נ:)  . 3 

  ר'     שמעון     ור'     אלעזר     בר'     שמעון     ו"דרכו     של     איש"

  ר'     שמעון     אומר     על     דבר     אשר     לא     קדמו     אתכם     בלחם     ובמים     דרכו     של     איש     לקדם     וכו.     (יבמות     עז.)  . 1 

  אמר     ר'     אילעא     משום     ר'     אלעזר     בר'     שמעון     אמר     קרא     ומלאו     את     הארץ     וכבשוה     איש     דרכו     לכבש     ואין     אשה  . 2 

  דרכה     לכבש     (יבמות     סה:)



 Revenons  A     Nos     Moutons     (“Returning     to     our     sheep”     french     expression     for     “getting     back     to     our     subject”) 

  משעה     שנדר

  תניא     אלמנה     וגרושה     שאמרה     הריני     נזירה     לכשאנשא     ונשאת     וכו.     ור'     עקיבא     אומר     לא     יפר     (נדרים     פט.)  . 1 

 At  the  time  she  made  the נדר   she  wasn’t  married.  According  to ’עקיבא  ר   we  look  at  her  status  at 

 the  time  she  made  the נדר   to  determine  if  the  husband  can  revoke  the נדר   or  not. 

  מי     שנדר     בנזיר     ונשאל     לחכם     ואסרו     מונה     משעה     שנדר     (מזיר     לא:)  . 2 

 What     does     he     really     hold     Three,     Two,     and     One? 

 Three  places  in ש”ס   that  we  say ’אמרה  רבו  בשיטת  יהודה  ר   : 

  (עירובין     פב.)(נזיר     לד.)(שבת     קג:)

 Two  places  in ש”ס   that  we  say ’אמרה  רבו  בשיטת  יוסי  ר   : 

  (עירובין     לו.)(פסחים     יח:)

 One  place  with ’מאיר  ר   : 

  (עירובין     לה:)

 Now  in  a מחלוקת   a רבי   and  a תלמיד   we  pasken  like  the רבי   : 

  חדא     דר'     עקיבא     תלמיד     הוא     (שבת     לט:)

 Comes  out  that ’יוסי  ר   is  coming  to  be מחמיר   : 

 It  isn’t  always  initially  clear  if  he  is  coming  to  be מחמיר   or מיקל   ,  and  if  his שיטה   is  more מחמיר   or  more 

 .s’   פלוגתא  בר than  his   מיקל

  (שבת     קח:)(עירובין     צה.)(נזיר     ל:)

 A     Different     Kind     of     Different 

  מאן     דכר     שמייהו  ותו     ידות     אינשי     וכו.     וכיוצא     בזה     בשאר     דוכתי     לישנא     דש"ס     וכו.

  (פירוש     הרא"ש     נדרים     ב:     ד"ה     ותו     ידות     אינשי)  אלא     שלשון     נדרים     משונה
  נזיר     ד.)  מאן     דכר     שמיה     (  נזיר     עולם

  הרי     מושבע     ועומד     עליו     מהר     סיני     (נזיר     ד.)
 “As     Rabbainu     Tam     observes     in     Sefer     Hayashar     regarding     this     passage,     “the     language     of     Tractate     Nazir     is 

 unusual.”     (Artscroll     Nazir     4a     Note     1) 



 The משנה   is  even  according  to ’יהודה  ר   : 

  (נזיר     ב.     על     פי     ברכות     כא:     במשנה     תורה     ר'     יהודה     דורש     סמוכין)(נזיר     ח.     לשיטת     ר'     יוחנן)(נדרים     י.)

  מדבר     מקרא     לדבר     הלכה:

  אמר     רב     כיון     שיוצא     אדם     מדבר     הלכה     לדבר     מקרא     שוב     אין     לו     שלום

  פרש"י     שאין     הוראה     מדבר     מקרא     שהמשנה     מפרשה     סתימת     התורה     (חגיגה     י.)

  תנא     אקרא     קאי     (נזיר     ב.)(ברכות     ב.)(בבא     קמא     ב.     רש"י     ותוס'     ד"ה     השור     והבור)

 We  go  from מקרא   to משנה   . 

  וסימניך     יפה     כח     הבן     מכח     האב
  כח     דהיתירא     עדיף     (קדושין     ס:)

  יפה     כח     הבן     מכח     האב     (חולין     סג.)

  תניא     נמי     הכי     מי     שיש     לו     שני     בתים     וביניהן     שני     תחומי     שבת     כיון     שהחזיק     בדרך     קנה     עירוב     דברי     ר'     יהודה     יתר     על     כן

  אמר     ר'     יוסי     בר'     יהודה     אפילו     מצאו     חבירו     ואמר     לו     לין     פה     עת     חמה     הוא     עת     צינה     הוא     למחר     משכים     והולך

  (עירובין     נב.)

  ר'     שמעון     אומר     חוץ     מן     הנר     הדולק     בשבת     כבתה     מותר     לטלטלה     אבל     כוס     וקערה     ועששית     לא     יזיזם     ממקומם     ור'

  אליעזר     בר'     שמעון     אומר     מסתפק     מן     הנר     הכבה     ומן     השמן     המטפטף     ואפילו     בשעה     שהנר     דולק     (שבת     מד.)

  סבר     ליה     כר'     אלעזר     הקפר     בריבי:

  סבר     לה     כר'     אלעזר     הקפר     בריבי     (ר'     ישמעאל     בנו     של     ר'     יוחנן     בן     ברוקה     נזיר     יט.)

 Interesting  that  he  is  not  in אביי   ’s  list  in נדרים   : 

  אמר     אביי     שמעון     הצדיק     ור'     שמעון     ור'     אלעזר     הקפר     כולן     שיטה     אחת     הן     דנזיר     חוטא     הוי     (נדרים     י.)

 Well  is  there  anyone  who  doesn’t  hold  like ’הקפר  אלעזר  ר   ? 

 I  want  to  bring  a ראיה   that ’יהודה  ר   doesn’t  hold  like ’הקפר  אלעזר  ר   from  the ירושלמי   : 

  תני     בשם     ר'     יודה     ראוי     היה     זה     למיתה     אלא     שתלת     לו     נזירותו

 The העדה  קרבן   explains: 

  שמע     מינה     קסבר     ר'     יודה     מצוה     לנדור     בנזיר     (ירושלמי     נזיר     ה:)



 A  Vort  of חיזוק   : 

 We     are     nearing     the     half     way     point.     Perhaps     you     are     feeling 

  דיקיר     עליהון     עלמא     (נדרים     לז:)

 So  here  is  a  vort  to  give  you חיזוק   to  keep  going  through  to  the  end  of ש”ס   : 

 The     vort     is     “  Keep     going”.     Since     “you     started     on     the     way”, 

 since     you     were 

  החזיק     בדרך     (נזיר     ז.)(עירובין     נב.)

 so     you     should     keep     going. 

  ז     ז
  אמר     כמשה     בשבעה     באדר     מאי     (נזיר     יד.)

 So מפרש   just  says  it  is  going  on  the  yahrtzeit,  but תוספות   says  it  is  also  possibly  going  on  the  day  he  was 

 born  and  that  is  the ספק   .  So  in תוספות   it  is  that  there  are  two ’אדר  ז   ’s  so ז  ז   . 

 I  want  to  say  that  there  are  two מסכתא   ’s  in ש”ס   where,  the ראשונים   say  that  the גמרא   brings  a 

 is  not  in  accordance  with  how  we  just  paskened  ,  on   הלכה so  to  speak  to  teach  that  the  ”   לסתור  מעשה “ 

 .   ב  עמוד  ז  דף

  אמר     רבא     מיחייב     איניש     לבסומי     בפוריא     עד     דלא     ידע     בין     ארור     המן     לברוך     מרדכי     רבה     ור'     זירא     עבדו     סעודת  . 1 

  פורים     בהדי     הדדי     איבסום     קם     רבה     שחטיה     לר'     זירא     למחר     בעי     רחמי     ואחייה     לשמה     אמר     ליה     ניתי     מר     ונעביד

  סעודת     פורים     בהדי     הדדי     אמר     ליה     לא     בכל     שעתא     ושעתא     מתרחיש     ניסא     (מגילה     ז:)

 Artscroll  Note  12:”According  to ’אפרים  ר   the  Gemara  relates  this  incident  in  order  to  refute 

 Rava’s     ruling     above     that     one     must     become     intoxicated     on     Purim.     Since     this     practice     can     result     in 

 such     dire     consequences     it     is     not     to     be     followed.” 

  הוה     עובדא     ועברה     אמיצרא  . 2 

  (ביצה     ז:)

 Artscroll  Note  6:  “  The גמרא   cites  this  incident  to  retract  it’s  previous  assertion  that  a  rooster  will  not 

 cross     a     rope     bridge     (see     Rashba     in     Avodas     Hakodesh     5:4)” 



 Speaking     of     getting     drunk, 

 What  is  the  status  of נדר   made  by  a  drunk  person? 

 From יא  נזיר   it  is משמע   that  his נזר   has  some חלות   ,  allthough  we  do  reinterpret  his  words  based 

 on     the     fact     that     he     is     drunk. 

  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   ? 

  תיובתא     דעולא     תיובתא     (חולין     סח:)(נזיר     יט:)

  ר'     יוחנן     ור'     אושעיא     בריבי

  ואב"א     דבר     אחד     במשנתינו     קאמר     (עירובין     נג.)

  דתניא     ר'     אושעיא     אמר     הרואה     זב     בשביעי     שלו     סותר     את     שלפניו     ואמר     ליה     ר'     יוחנן     וכו.     לא     נסתור     ולא     יומו     ואמר     ליה

  ר'     יוסי     קאי     כותיך     דאמר     מכאן     ולהבא     מטמא     וכו.     (נזיר     טז.)

 Artscroll  say  this  is  not  a ברייתא   and  it  is  another  example  of  “The  language  of  Tractate  Nazir  is  different” 

 which  they  quoted  from ’תם  ר   on  4a  Note  1. 

 It  happens  to  be  that  there  was  a ’יוחנן  ר   who  was  a תנא   . 

  תנאים     ואמוראים
  ר'     יוחנן

 T  he תוספות   in ופליג  הוא  תנא  רב  ד”ה  א  עמוד  ח  כתובות   says  that  there  was  a ’יוחנן  ר   who  was  a תנא   , 

 and  he  quotes  the גמרא   in  the  end  of א  עמוד  סה  ,נזיר  נזיר  מסכת   ,  where  the גמרא   brings  a ברייתא  

 with  a שיטה   of  a ’יוחנן  ר   .  The גמרא   in ב  עמוד  כד  נדה   says  about אומר  יוחנן  ר’  ואיתימא  שאול  אבא  

 just  like   תנא who  was  a   יוחנן  ר’ so  I  would  like  to  suggest  that  this  is  the  same   הייתי  מתים  קובר

 and  that   ברייתא is  actually  a   ט”ז  נזיר in   דתניא Also  if  we  said  that  the  word  .   תנא was  a   שאול  אבא

  אושעיא  ר’ learned  something  from   תנא the   יוחנן  ר’ and  you  understood  that  ,   תנא was  the   יוחנן  ר’

 the תנא   ,  so  we  can  say  there  is  no קשיא   according  to  the  first  answer  of  the גמרא   in עירובין   that 

  גמר  לא  גמרא  גמר  ואחד  אחד  כל  לב

  (עירובין     נג.)



  רב     ור'     אושעיא

  אמר     ר'     זריקא     נקוט     דרב     בידך     דקאי     ר'     אושעיא     כוותיה     (שבת     כד.)

  אלא     רב     דאמר     כר'     יוסי     וכו.     ואף     ר'     אושעיא     סבר     למפרע     דרבנן     (נזיר     טו:)

 Perhaps ’זריקא  ר   would  say  you  should  hold  like  the שיטה   of רב   as  the גמרא   learns  that  he  is 

 holding  like ’יוסי  ר   because ’אושעיא  ר   also  understood  it  that  way. 


