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  שלום

  תנא     מההוא     דסליק     ההוא     מפרש     ברישא     (נזיר     ב.)
 Near  the  end  of  the  last  post  I  mentioned  a  vort  on שלום   . 

 Hello  to  all  my  readers,  whatever  your  preferred  dialect  is  ( וכו  וכו  גליל  יהודה  בבלי  ירושלמי   ): 

  שלם     לך     (פסחים     ג:)

  שלמא     לך     (יבמות     צז:)

  שלום     עליך     (סנהדרין     צח.)

 The  word שלום   means  Hello  and  it  means  Goodbye. 

 The  word שלום   means  Hello: 

 Welcoming  the רחוקים   and  the קרובים   : 

  שלום     שלום     לרחוק     ולקרוב     (סנהדרין     צט.)

 and     it     means     Goodbye. 

 Excluding  the רחוקים   and  the קרובים   : 

  על     כל     לאפוקי     רחוקים     מת     לאפוקי     קרובים     (נזיר     מט:)

  אכתי     לא     עיילתיה     אפיקתיה     (פסחים     סח.)

 He     didn’t     even     come     in     yet,     and     you     are     already     having     him     leave     (saying     goodbye)? 

 Similarly: 

  ר'     טרפון     אומר     בורא     נפשות     רבות     וחסרונן     (ברכות     מד.)

 Well ’טרפון  ר   says  the ראשונה  ברכה   is נפשות  בורא   .  As  our  custom  is  to  say נפשות  בורא   as  the ראשונה  ברכה   , 

 I  say  on  this גמרא   in ברכות   : 

  אכתי     לא     עיילתיה     אפיקתיה?

  מילתא     דבדיחותא
 A  comment  on  the חילוק   proposed  in  the  last  post  between  the  hair  length  of בצד  זה  של  ראשו  לכוף  כדי  

 .   לעיקרו  זה  של  ראשו  לכוף  כדי and   זה  של  עיקרו

 The     comment: 

 “Well     now     you     are     just     splitting     hairs     aren’t     you?” 

 Nazir  39b  Artscroll  Note  11  “The  precise  difference  between תלש   and ספסף   is  not  clear.  Aruch  etc..  just 

 part     of     a     hair…     Rosh     seems     etc.. 



 Comment:     “We’re     not     just     splitting     hairs,     we     are     even     splitting     the     splittings     of     hairs.” 

  וסימניך
 The     Sandwhich     Sandwhich     (are     you     in     the     mood     for     a     grilled     meat     sandwich?) 

 Well  as  this  is  a  Dinner  Menu  Item  If  it  is  the  evening  one  should  say שמע  קריעת   first: 

  וחוטפתו     שינה     ונמצא     ישן     כל     הלילה     וכו.      רבי     יהושע     בן     לוי     אומר     תפלות     באמצע     תקנום     (ברכות     ד:)

 Perhaps  it  is  like  two תפילות   sandwhiched  between  two שמע  קריעת   ’s: 

 OK.     Let’s     make     the     sandwich. 

 Well     there     is     the     bread: 

  ויש     מפרש     זכר     למן     שלא     היה     יורד     בשבתות     וי"ט     והיה     טל     מלמעלה     ומלמטה     והמן     בינתים

  (פסחים     ק:     תוס     ד"ה     שאין     מביאין     את     השלחן)

 And     don’t     forget     the     meat: 
  מנה"מ     אמר     רבא     אמר     קרא     אשר     תחת     זבח     השלמים     מזבחו     יהא     תחתיו     (נזיר     מה:)

 So  there  might  be זבח   below  and זבח   above. 

 The תורה   Jackpot 

  ענן     ענן     ענן     (יומא     ד.)
  אש     אש     אש     (שקלים     טז:)



  אור     אור     אור     (שבת     פח.)
 Is  there  any  luck  when  it  comes  to  learning תורה   ? 

  הני     מילי     לחדודי     אבל     לגרוס     סייעתא     הוא     מן     שמיא     (מגילה     ו.)
 Having     mentioned     gambling: 

 Here  are  two מקומות  מראה   for קניא  אסמכתא   or  not: 
  (עירובין     פב.     תוס'     ד"ה     אמר     ר'     יהודה)

  (נדרים     כז:)

  תנאים     ואמוראים
  ר'     יוסי     בר'     חנינה

 The תוספות   says  in במערבא  עלה  מחכו  ד”ה  אלף  עמוד  מה  נזיר   that  in סנהדרין   we  said עלה  מחכו  
  בר’  יוסי  ר’ is  going  on  a  comment  of   במערבע  עלה  מחכו yet  here  we  see  .   חנינה  בר’  יוסי  ר’ is   במערבא
 .”   מתקיף “  s’   חנינה
 Could  we  possibly  explain  that  he  laughed  at  himself?  Perhaps  this  might  explain  the אמינא  הוה  
 of  the גמרא   in ב  עמוד  י”ז  סנהדרין   . 

  אמר     ר'     יהודה     בריה     דרב     שמואל     בר     שילת     משמיה     דרב     כשם     שמשנכנס     אב     ממעטין     בשמחה     כך     משנכנס
  אדר     מרבין     בשמחה     (תענית     כט.)

  פרש"י     ד"ה     משנכנס     אדר:     "ימי     ניסים     היו     לישראל     פורים     ופסח"
  אמר     ר'     פפא     הלכך     בר     ישראל     דאית     ליה     דינא     בהדי     נכרי     לישתמיט     מיניה     באב     דריע     מזליה     ולימצי     נפשיה

  באדר     דבריא     מזליה     (תענית     כט:)
 Now רש”י   includes פסח   in  the  reason  to  be בשמחה  מרבין   ,  and  yet  that  is  in  the  month  of ניסן   . 
 Then ’פפא  ר   says וכו  הלכך   ..  so  I  want  to  ask  does ’פפא  ר   ’s  statement  also  include  the  month  of 
 says   פסוק is  obvious  As  the   ניסן in  the  month  of   בשמחה  מרבין Perhaps  the  fact  that  we  are  ?   ניסן

 .etc…  so  it  doesn’t  need  to  be  mentioned   בחגך  ושמחת

 Do  the תלמידים   have  enough  space? 

 I  felt  cramped  in  the  main מדרש  בית   so  I  wanted  to  learn  in  the  side  room 

 where     I     have     more     space. 

  אמר     ליה     תוב     לא     שבקת     רווחא     לתלמידא     (נזיר     כ:)  . 1 

  ת"ש     דאמר     רבה     אמר     ר'     חייא     פעם     אחת     הלך     רבי     למקום     אחד     וראה     מקום     דחוק     לתלמידים     וכו..     (שבת     קכז.)  . 2 

 Well  how  much  space  do  the תלמידים   need? 

  וא"ר     יוחנן     כשהיינו     לומדין     תורה     אצל     ר'     אושעיא     היינו     יושבין     ארבעה     ארבעה     באמה     אמר     רבי     כשהיינו     לומדין  . 3 
  תורה     אצל     ר'     אלעזר     בן     שמוע     היינו     יושבין     ששה     ששה     באמה     (עירובין     נג.)

  דרב     איקלע     לההור     אתרא     דלא     הוה     ליה     רווחא     נפק     יתיב     בכרמלית     (שבת     קמו:)  . 4 

 Some תלמידים   that  needed  less  space  for  a  different  reason: 

  תנא     דבי     אליהו     מעשה     בתלמיד     אחד     וכו.     ומת     בחצי     ימיו     (שבת     יג.)  . 1 

  והא     ההוא     תלמידא     דהוה     בשבבותיה     דר'     אלכסנדרי     ושכיב     וכו.     (חגיגה     ה.)  . 2 
  וכו.     וכו.  . 3 



  ק     ר     ש     ת
 Some  words  and  their  examples,  meaning  or  meanings ק   through ת   : 

  ק:

  :  קרמונאי

 A     nation,     or     native     of     the     geographical     location. 

  (שבת     קלח.)(נזיר     לא:)

  :  ריבה

 It     includes: 

  (נזיר     לד:)

 A     girl: 

  (שבת     קכז:)

  ריס:

 eyebrow  : 

  קדושין     לא.)  (

 A     unit     of     measurement     of     distance: 

  (בבא     קמא     עט:)

  שותא:

 Trap: 

  (שבת     קכד:)

 Wind: 

  (עירובין     סה.)

 Speech     or     talk: 

  (סוכה     נו:)



  :  וסימניך
 The     expression     “Shut     yout     trap” 

 If     someone     tells     you     to     shut     your     trap     or     keep     your     trap     shut, 
 they     are     telling     you     rudely     that     you     should     be     quiet     and     not     say 
 anything  .     -Collins     Dictionary 

  שבישתא:

 The     woody     branches     of     the     grape     vine. 

  (נזיר     לד:)

 With  a י   this  word  means  “The  woody  branches  of  the  vine”.  Without  a י   this  word  is  mistake. 

  (פסחים     קיב.)
  :  וסימניך

 If  you  are  intending  to  write  the  woody  branches  of  the  grape  vine  and  you  don’t  add  a י   what  you  made 
 is     a     mistake. 

  תרמודאי:
  מרים     התרמודית     (נזיר     מז.)

  עד     שתכלה     רגלא     דתרמודאי:     פרש"י     שם     אומה     (שבת     כא:)
  קפסיק     ותני     מבין     העובדי     כוכבים     ואפילו     מן     תרמוד     ואמר     ר'     יוחנן     זאת     אומרת     מקבלין     גרים

  מתרמוד     וכי     תימא     זאת     ולא     סבירא     ליה     והא     אמר     ר'     יוחנן     הלכה     כסתם     משנה     אמוראי     נינהו
  ואליבא     דר'     יוחנן     מתרמוד     מאי     טעמא     לא     פליגי     ר'     יוחנן     וסביא     חד     אמר     משום     עבדי     שלמה     וחד

  אמר     משום     בנות     ירושלים     (יבמות     ט"ז:)
 Don’t  ask ’מנוח  בר  הונא  ר   what ת  ש   stands  for: 

  (מגילה     כה:)
 If     you     know     what     I     mean… 
 (Wink,     Wink) 

  רבה
 Was רבה   a תלמיד   of ’יוחנן  ר   or  not? 

  קרקפנא     חזיתיה     לרישך     ביני     עמודי     (עירובין     כב:)(יבמות     עח.)  . 1 
  עירובין     שם     תוס'     ד"ה     קרקפנא     "רישך     היינו     רבה"

  אמר     רבה     אמר     ר'     יוחנן     (תענית     כט.)  . 2 
  יתיב     רבה     וקאמר     להא     שמעתא     אמר     ליה     ר'     חסדא     מאן     צאית     לך     ולר'     יוחנן     רבך  . 3 



  (נדרים     נט.)
  שלחו     ליה     אחוהי     לרבה     וכו..     וא"ת     אין     לך     רב     יש     לך     רב     ומנו     ר'     יוחנן     (כתובות     קיא.)  . 4 

 He  was  definitely  a תלמיד   of ’הונא  ר   : 

  אמר     רבה     אמר     ר'     הונא     מקרא     מלא     דבר     הכתוב     לא     יטמא     וכו..     (נזיר     מב:)  . 1 

  ואמר     רבה     כי     הוינא     בי     רב     הונא     וכו.     (עירובין     מ:)  . 2 

 I  want  to  say  number  two  is  a  better ראיה   than  number  one  since רבה   might  hold  like ’אסי  ר   in 

 :   ב  עמוד  ז  שקלים

  אמר     ליה     ר'     זעירא     לר'     אסי     חכים     רבי     לבר     פתייא     דאת     אמר     שמעתא     משמיה     אמר     ליה     ר"י     אמרה     משמיה

  אמר     ליה     ר'     זעירא     לר'     אסי     חכים     ר'     לרב     דאת     אמר     שמעתתא     משמיה     אמר     ליה     ר'     אדא     בר     אהבה     אמרה

  משמיה     (שקלים     ז:)

  רב     ורב     כהנא

 Well כהנא  רב   was  a תלמיד   of רב   : 

  (בב"ק     קיז.)

 And  there  was  an  earlier כהנא  רב   who  was  the רבי   of רב   : 

  (עירובין     ח:)

 Most  likely  the  following  is  the תלמיד   : 

 So רב   said  to  get  him  something  to  sit  on: 

  רב     כהנא     איקלע     לבי     רב     ואמר     אייתו     ליה     שותא     לכהנא     ליתיב     עליה     (שבת     קכד:)

 So  when  he  didn’t  have  anything  to  sit  on רב   chose  not  to  sit  either: 

  דרב     אכרוזי     מכריז     בי     סדיא     שרי     ומשום     כבוד     רבותינו     לא     ישב     עליו     ומאן     נינהו     רב     כהנא     ורב     אסי     (שבת     קמו:)

 The     Same     Name     Says     It     is     In     The     Name     Of     The     Same     Name 

  אמר     ר'     אלעזר     ר'     אלעזר     היא     (גיטין     כב:)(שבת     יט:)

 I’m     adding     this     one     to     the     list: 

  א"ר     יוסף     כמאן     וכו.     כר'     יוסי

  (נזיר     לט.)(ר"ה     ט"ז:)

 Here  is  my ראיה   that  the  name יוסי   is  the  same  as יוסף   : 



 We  find  that ’לקוניא  בן  איסי  בן  שמעון  ר   : 

  (בבא     מציעא     פה.)

 Was  also  called ’לקוניא  בן  יוסי  בן  שמעון  ר   : 

  (פסחים     נא.)

 So  this  proves  that איסי   is  the  same  as יוסי   . 

 Now  we  know  that הוצל  איש  יוסף   was  also  called יהודה  בן  איסי   : 

  (פסחים     קיג:)

 So  that  proves  that איסי   is  the  same  name  as יוסף   . 

 So יוסי   is איסי   and איסי   is יוסף   ,  So  I  want  to  say  that יוסי   is  the  same  name  as יוסף   . 

  מט     מט

  מי     שיצא     מירושלים     ונזכר     שיש     בידו     בשר     קודש     (פסחים,     ברכות)

  אסור     לאומרו     בפני     עם     הארץ     (נדרים,     פסחים)

 A חיזוק   Vort 

 Perhaps  you  are  writing  down  your תורה   ,  and  you  feel  overwhelmed  because  you  feel  there  is  too  much 

 to     write. 

  עשות     ספרים     הרבה     אין     קץ     (עירובין     כא:)

 If  so,  here  is  a  vort  to  give  you חיזוק   : 

 Remember  what  it  says  in שבת  מסכת   : 

  ואמר     רבא     בר     מחסיא     אמר     ר'     חמא     בר     גוריא     אמר     רב     אם     יהיו     כל     הימים     דיו     ואגמים     קולמוסים     ושמים     יריעות     וכל     בני
  אדם     לבלרין     אין     מספיקים     לכתוב     חללה     של     רשות     מאי     קראת     אמר     ר'     משרשיא     שמים     לרום     וארץ     לעומק     ולב     מלכים

  אין     חקר     (שבת     יא.)

  אנו     עמלים     והם     עמלים     (הדרן)


