
  נזיר     מג-נ
  פורים

  מרים     התרמודית:
 Was התרמודית  מרים   from תרמוד   ? 
 According  to תוספות   and רא”ש   she  was. 

  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:)

 Could  someone  become  a שמשון  נזיר   or  a נזיר   nowadays? 
 The ראב”ד   says  it  is אסור   maybe  the רמב”ם   would  agree  that  it  is אסור   outside  of ארץ  
 .   ישראל
 In ישראל  ארץ   the עוז  מגדל   would  say  it  is מותר   if  the  person  was ומגדל  תיבה  בשידה   and 
 according  to  the   אסור might  say  that  even  so  it  is   רדב”ז but  ,   רמב”ם according  to  the   טהור
 .   רמב”ם

  (רמב"ם     הלכות     נזירות     פ"ב     הלכה     כא)
 The  problem  is  that  he  shouldn’t  become טמא   .  A שמשון  נזיר   could  become מת  טמא   so 
 would  even  the ראב”ד   agree  that  it  is  ok  to  become  a שמשון  נזיר   nowadays? 
 The משנה   says טומאה  קרבן  מביא  אינו  נטמא  ואם   which  might  imply  that לכתחילה   he 
 shouldn’t  become טמא   ,  but  perhaps  that לשון   is  only  for  the רישא   which  said וכו  עולם  נזיר  

 .   טומאה  קרבן  מביא  נטמא  ואם

  פורים
 Don’t     drink     and     pasken. 
 Don’t     drink     and     daven. 
 It     impairs     your     judgement. 
 Don’t     drink     and     drive. 
 Just  do  the מצוות   of  the  day  without  drinking  and  driving. 

  ובחרת     בחיים     (דברים     ל:יט)
  ושמרתם     ועשיתם     כי     היא     חכמתכם     ובינתכם     לעיני     העמים     (דברים     ד:ו)

  ויתרון     דעת     החכמה     תחיה     בעליה     (קהלת     ז)
 Here  are  some  Rabbi’s  who  were אנפשייהו  קרו   that פסוק   in קהלת   : 

  שמעון     בן     שטח     (ירושלמי     נזיר     כד:)  . 1 
  ר'     יוחנן     (יומא     פג:)  . 2 
  ר'     אחא     בר     יעקב     (יבמות     סד:)  . 3 



 An     English     Lesson 
 An  english  lesson  for  a חכם  תלמיד   who  might  not  be  as  familiar  with  expressions  in  english. 

 “Fat  Chance”  and  “Slim  Chance”  mean  the  same  thing.  I  want  to  say  that  “Fat  Chance”  is נהור  סגי  לשון   . 

 In ירושלמי   they  say: 

  לשון     הפוך     הוא     דלא     קברת     ברה     (ירושלמי     נזיר     כה.)(ירושלמי     נזיר     ז.)

 The     Big     Question     You     Should     Ask     Yourself: 

 Should     I     be     learning     Daf     Yomi? 

 What  about  learning  in  depth  ( בעיון   )? 

  לגמור     איניש     והדר     לסבור     (שבת     סג.)  . 1 

  כי     הא     דרבא     ורמי     בר     חמא     כי     הוו     קיימי     מקמי     דר'     חסדא     מרהטי     בגמרא     בהדי     הדדי     והדר     עייני     בסברא  . 2 

  (סוכה     כט.)

 What  if  until  now  I  have  been  learning בעיון   ? 
  לא     קשיא     מעיקרא     אתא     לקמיה     דר'     עקיבא     ומדלא     מצי     למיקם     אליביה     אתא     לקמיה     דר'     ישמעאל     וגמר     גמרא

  והדר     אתא     לקמיה     דר'     עקיבא     וסבר     סברא     (עירובין     יג.)

 Maybe  you  can  understand  all  those גמרא   ’s  to  be  talking  about  within  one מסכת   ,  but  after  finishing  the 

 not   ראיה is  a   שבת in   גמרא I  want  to  say  the  ?   בעיון one  should  go  back  and  learn  it  up  ,   בקיעות with   מסכת

 that     way. 

  אמר     רב     כהנא     כד     הוינא     בר     תמני     סרי     שנין     והוה     גמירנא     ליה     לכוליה     הש"ס     ולא     הוה     ידענא     דאין     מקרא     יוצא     מידי

  פשוטו     עד     השתא     מאי     קמ"ל     דליגמור     איניש     והדר     ליסבור     (שבת     סג.)

 He  first  learned  all  of ש”ס   . 

 By  the  way  there  were  at  least  two  in ש”ס   who  finished  all  of ש”ס   by  the  age  of  18: 

  ר'     כהנא     (שבת     סג.)  . 1 

  ר'     חגא     (מו"ק     כה.)  . 2 

 OK,  so  after  you  finish  all  of ש”ס   (i.e.  one  daf  yomi  cycle)  perhaps  you  should  give  up  daf  yomi, 

 because  it  is  time  to  do בעיון   ,  as  the גמרא   says לסבור  והדר   . 

 I  want  to  say  all  these אמוראים   prove  otherwise. 

  ועוד     ר'     חייא     בר     אבא     כל     תלתין     יומין     מהדר     תלמודיה     קמיה     דר'     יוחנן     רביה     (ברכות     לח:)

  ר'     ששת     כל     תלתין     יומין     מהדר     ליה     תלמודיה     וכו     (פסחים     סח:)



  כי     הא     דריש     לקיש     הוה     מסדר     מתניתיה     ארבעין     זימנין     כנגד     מ'     יום     שניתנה     תורה     ועייל     לקמיה     דר'     יוחנן     רב

  אדא     בר     אהבה     מסדר     מתניתיה     עשרין     וארבע     זימנין     כנגד     תורה     נביאים     וכתובים     ועייל     לקמיה     דרבא

  (תענית     ח.)

 This  is  all  fine  if  you  learn  only בקיעות   and  you  never  learned  this תוספות   : 

  ברכות     לח:     תוס'     ד"ה     כל     תלתין     יומין     מהדר     תלמודיה     :     לאו     דוקא     כל     תלמודו     אלא     כל     מה     שהיה     לומד

  בשלשלים     יום     היה     חוזר     הכל     לפניו     ביום     שלשים     ואחד

 Etc.     Etc. 

 Should  I  learn ירושלמי   ? 

  לגמרא     רב     אחד     עדיף     שלא     יבלבל     לשונם     יחד     אבל     למיסבר     אמרינן     בפרק     קמא     דע"ז     כל     הלומד     תורה     לפני     רב

  אחד     אינו     רואה     סימן     ברכה     לעולם

  (עירובין     נג.     תוס'     ד"ה     דגמרי     מחד     רבה)

 The ירושלמי   often  has  different גירסא   ’s  than  the בבלי   . 

  תנאים     ואמוראים
  אבדימי     בר     חמא     (עבודה     זרה     יט.)

  אבדימי     בר     חמא     בר     חסא     (שבת     פח.)

  אבדימי     בר     חמא     בר     דוסא     (עירובין     נה.)

 Now  to  connect  all  these מימרא   ’s: 

  הוא     היה     אומר     עשה     רצונו     כרצונך     כדי     שיעשה     רצונך     כרצונו     בטל     רצונך     מפני     רצונו     כדי     שיבטל     רצון     אחרים     מפני

  רצונך     (פרקי     אבות     פרק     ב'     משנה     ד')

  עשה     רצונו     כרצונך:

  דאמר     אבדימי     בר     חמא     בר     דוסא     מאי     דכתיב     לא     בשמים     היא     ולא     מעבר     לים     היא     לא     בשמים     היא     שאם     בשמים     היא

  אתה     צריך     לעלות     אחריה     ואם     מעבר     לים     היא     אתה     צריך     לעבור     אחריה     (עירובין     נה.)

  כדי     שיעשה     רצונך     כרצונו:

  אמר     ר'     אחא     בר     יעקב     מכאן     מודעה     רבה     לאורייתא     אמר     רבא     אע"פ     כן     הדור     קיבלוה     בימי     אחשוורוש     דכתיב     קיימו

  וקבלו     קיימו     מה     שקבלו     כבר     (שבת     פח.)

  בטל     רצונך     מפני     רצונו:

  ויתיצבו     בתחתית     ההר     אמר     רב     אבדימי     בר     חמא     בר     חסא     מלמד     שכפה     הקב"ה     עליהם     את     ההר     כגיגית     ואמר     להם     אם
  אתם     מקבלים     התורה     מוטב     ואם     לאו     שם     תהא     קבורתכם     (שבת     פח.)

  כדי     שיבטל     רצון     אחרים     מפני     רצונך:

  אמר     ר'     אבדימי     בר     חמא     כל     העוסק     בתורה     הקב"ה     עושה     לו     חפציו     שנאמר     כי     אם     בתורת     ד'     חפצו     (ע"ז     י"ט.)



  ר'     אדא     בר     אהבה

 The תוספות   in(: ד”ה  קידושין)  עב  יושב  היום   says  that ’אדא  ר   was ימים  מאריך   (lived  very  long)  then  he  brings 

 the ר”י   who  says  that  there  were  two ’אהבה  בר  אדא  ר   ’s. 

 Why  is  the ר”י   so  sure  that  there  were  two ’אהבה  בר  אדא  ר   ’s?  What  is  wrong  with  the  first פשט   in תוספות  

 as  the גמרא   says  in ב  עמוד  כ  דף  תענית   that  he  lived  very  long. 

 I  want  to  say  the  basic  answer  is  that  if  the ’אהבה  בר  אדא  ר   who  lived  in  the  times  of רבא   was  the  same 

 as  the  one  in  the  times  of ושמואל  רב   then  he  would  not  be  considered  a תלמיד   of רבא   . 

 I  think  this גמרא   in נזיר   is  another ראיה   to  the ר”י   . 

  כולהו     שני     דר'     אדא     בר     אהבה     לא     איקיים     ליה     זרעא     לר'     הונא     (נזיר     נז:)

 It  implies  that ’אהבה  בר  אדא  ר   died  in  the  lifetime  of ’הונא  ר   ,  whereas  the גמרא   in א  עמוד  כב  דף  בתרא  בבא  

 implies  that  he  died  in  the  times  of ’יצחק  בר  נחמן  ר   ,  so  this  might  be  a ראיה   to  the ר”י   . 

 The  son  of ’משרשיא  ר   : 

  אמר     ליה     ר'     משרשיא     לבריה     (עירובין     מח.)

 What     was     the     son’s     name? 

 Could  it  have  been רבא   ? 

  אמר     ליה     רבא     בר     משרשיא     לרבא     (נזיר     מ:)

 All     or     nothing 

  לית     הלכתא     לא     כברא     ולא     כאבוה     (יבמות     עו.)

 The הלכה   is  both  like  the  father  and  like  the  son: 

  (יבמות     סד:)

 All: 

  היו     מהלכין     בדרך     וראו     את     הכוי     מרחוק     ואמר     אחד     מהן     הריני     נזיר     שזה     חיה     ואמר     אחד     הריני     נזיר     שזה     בהמה     ואמר

  אחד     הריני     נזיר     שאין     זה     חיה     ואמר     אחד     הריני     נזיר     שאין     זה     בהמה     וכו.     הרי     כולם     נזירים

  (רמב"ם     הלכות     נזירות     פ"ב     ה"י)

 Or     Nothing: 

  שנים     שהיו     מהלכין     בדרך     וראו     אחד     בא     כנגדן     ואמר     אחד     מן     השנים     זה     ההולך     לקראתינו     שמעון     הוא     ואמר     חבירו     ראובן

  הוא     ואמר     זה     הריני     נזיר     אם     זה     ראובן     ואמר     האחר     הריני     נזיר     אם     יהיה     שמעון     וכו.     לא     הגיע     עליהם     אלא     חזר     לאחוריו

  ונעלם     מעיניהם     ולא     ידעו     מי     הוא     אין     אחד     מהן     נזיר     (רמב"ם     הלכות     נזירות     פ"ב     ה"ח)



  ר'     יהודה     ור'     יוסי     הלכה     כר'     יוסי     (עירובין     מו:)

 :wasn’t  quiet   יוסי  ר’

  אמר     ר'     יוסי     יאמרו     מאיר     שכב     יהודה     כעס     יוסי     שתק     תורה     מה     תהא     עליה

  (נזיר     נ.)

  אמר     לו     בכל     יום     ויום     אתה     מחבב     דברי     לפני     רבי     יהודה     ועכשיו     אתה     מחבב     דברי     ר'     יהודה     בפני     הגם     לכבוש     את     המלכה

  עמי     בבית     (פסחים     ק.)

  ונהפוך     הוא     (מגילת     אסתר     ט:א)
 Two  times  in ש”ס   that  shoes  were  worn  backwards: 

 Frontside     back: 

  אפכה     לסנדליה     (בכורות     ח:)

 Right     and     left: 

  מרימר     ומר     זוטרא     מחלפי     דימינא     לשמאלא     (תענית     יב:)

 Upside     down: 

  מנעלים     הפוכים     תחת     המטה     אמר     רבי     הואיל     ומכוער     הדבר     תצא     מנעלים     הפוכים     ליחזי     דמאן     נינהו     אלא     מקום

  מנעלים     הפוכים     (יבמות     כה.)

 The רש”י   on  that  says  :  “ למטה  פיהן   ” 

 Also ’יוסי  ור’  יהודה  ר   and  upside  down: 

  באתריה     דמר     בשרא     לתחת     באתריה     דמר     בשרא     לעיל     (ביצה     ט"ו.)

 And  then  inside  out  ( ’יהודה  ור’  יוסי  ר   ,  but  not  connected  to  “shoes”) 

  אלו     הן     חרצנים     ואלו     הן     זגים     החרצנים     אלו     החיצונים     הזגים     אלו     הפנימים     דברי     ר'     יהודה     רבי     יוסי     אומר     שלא     תטעה

  כזוג     של     בהמה     החיצון     זוג     והפנימי     עינבל     (נזיר     לד:)

 What  is  in  your מנות  משלוח   ? 

 Is     it     easily     digestable? 

 An     English     Lesson 
 Theoretical     origins     of     the     word     “digest”. 

 I  want  to  suggest  the  English  word  “digest”  might  come  from  the  greek  words  “ דיו   ”  which  means  two 



  (עירובין     יח.)

 and  the  word  “ גיסטרא   ”  as רש”י   says  in א  עמוד  כא  חולין   : 

  כל     דבר     החלוק     לשנים     קרי     גיסטרא

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

 What  is  in  your מנות  משלוח   ? 

 Is     it     easily     digestable? 

  עולא     איקלע     לפומבדיתא     קריבו     ליה     טירינא     דתמרי     אמר     להו     כמה     כי     הני     בזוזא     אמרו     ליה     תלת     בזוזא     אמר     מלא     צנא

  דדובשא     בזוזא     ובבלאי     לא     עסקי     באורייתא     בליליא     צערוהו     אמר     מלא     צנא     סמא     דמותא     בזוזא     ובבלאי     עסקי     באורייתא

  (פסחים     פח.)

  לוי     שדר     ליה     לרבי     שיכרא     בר     תליסר     מגני     טעמיה     הוה     בסים     טובא     אמר     כגון     זה     ראוי     לקדש     עליו     ולומר     עליו     כל     שירות

  ותושבחות     שבעולם     בליליא     צעריה     אמר     מיסרן     ומפייס     (פסחים     קז.)

 Does     it     include     Candy? 

 Is     there     room     here     for     something     about     dessert     and     sweets? 

  רווחא     לבסימא     שכיח     (עירובין     פב:)

 There     is     always     room     for     dessert. 

 An     English     Lesson 
 Candy:     A     sweet     food     made     with     sugar     or     other     sweeteners     typically     formed     in     small,     shaped     pieces     and 

 flavored     with     chocolate,     fruit,     or     nuts.     -Oxford 

 Fruit,     or     nuts.     -Oxford 

 Dessert  according  to ’שילא  בר  חנינה  ר   and ’יוחנן  ר   : 

  כגון     תמרים     קליות     ואגוזים     (פסחים     קיט:)

 and ’יהודה  ר   implies  the  kids  like  this  as  well 

  ר'     יהודה     אומר     לא     יחלק     החנוני     קליות     ואגוזין     לתינוקות     מפני     שהוא     מרגילן     לבוא     אצלו     (בבא     מציעא     ס.)

 In  my  shul  there  is  a  man  with  a  Tallis  bag  that  says  on  it מאן  קענדי   . 

 The  word קענדי   might  not  appear  in ש”ס   ,  but  there  are  similar  ones: 

  קנדי:     (יומא     פד.)

 This     is     part     of     an     incantation 



  כנדי:     (פסחים     ל.)

 This     means     “pots” 

 A  diseminator  of כנדי   is  called  a כנדוקא   : 

  (חולין     מט:)

 Now  meat  for  dessert  is  not  a  foreign  concept.  Take  the שיטה   of שמואל   for  example: 

  ושמואל     אמר     כגון     אורדילייא     לי     וגוזליא     לאבא     (פסחים     קיט:)

 Artscroll  write  that  according  to  the ר”ן   the אורדילייא   are  a  type  of  poultry. 

  אמרו     עליו     על     יוחנן     בן     נרבאי     שהיה     אוכל     ג'     מאות     עגלים     ושותה     ג'     מאות     גרבי     יין     ואוכל     ארבעים     סאה     גוזלות     בקינוח

  סעודה     (פסחים     נז.)

 Bonbons:     French     for     candy 

  בן     בנו     :(חגיגה     יג.)

 This  was הרשע  נבוכדנצר   . 

 His     sweet     dessert     might     have     consisted     of     Live     Rabbit. 

  אשכחיה     צדקיה     לנבוכדנצר     דהוה     קאכיל     ארנבא     חיה     (נדרים     סה.)

  בין     הבינים     (נזיר     לד:)

 This  is  referring  to  the  pulp  of  the  grape  which  might  be  sweet 

  נכנס     יין
  נכנס     יין     (עירובין     סה.)(קידושין     נח.)

 Some הלכות   for פורים  

 Don’t  drink  and  derive:  (“ משמע   this  way משמע   that  way,  ok הלכה  פסק   is  etc…”)don’t  drink  and  pasken. 

  אמר     ר'     יהודה     אמר     רב     שתה     רביעית     יין     אל     יורה     (עירובין     סד.)

  אמר     ר'     חנינה     כל     המפיק     מגן     בשעת     גאוה     סוגרין     וחותמין     צרות     בעדו     שנאמר     גאוה     אפיקי     מגנים     סגור     חותם     צר     מאי

  משמע     דהאי     אפיק     לישנא     דעבורי     הוא     דכתיב     אחי     בגדו     כמו     נחל     כאפיק     נחלים     יעבורו     ר'     יוחנן     אמר     כל     שאינו     מפיק

  אתמר     מכדי     קראי     משמע     בין     למר     ובין     למר     מאי     בינייהו     איכא     בינייהו     דרב     ששת     דרב     ששת     מסר     שינתיה     לשמעיה     מר

  אית     ליה     דרב     ששת     ומר     לית     ליה     דרב     ששת     (עירובין     סה.)



 Don’t  drink  and  daven.  The שיעור   for פסק   is  a רביעית   ,  so  what  is  the שיעור   for  davening? 

 The שיעור   for הכוס  את  לו  מזגו   which  we  had  in יא  דף  נזיר   is  until  he  is לוט  של  לשכרותו  הגיע  

 according  to  the רמב”ם   at  which  point  his  words  are  meaningless. 

  (רמב"ם     הלכות     נזירות     פ"א     הלכה     י"ב)

 Don’t     drink     and     drive. 

 It     impairs     your     judgement. 

 Field     Sobriety     Test: 

 Walk     a     Straight     line     and     Count     to     Ten. 

  ימל     (ביצה     יג:)  ג"  ן     "  ב"  לעזר     "  א"  אבא     "

 Two אמוראים   from פרזקיא   : 

  רבא     (עירובין     ג.)  . 1 

  רבינא     (נזיר     לח:)  . 2 

  טוב     לי     תורת     פיך     מאלפי     זהב     וכסף     (תהלים     קיט:עב)

  ג"לט

 Gelt 

 Three גמרא   ’s  on  both ג  דף   and לט  דף   of  the  same מסכת   : 

  ר'     אשי     ודבר     שיש     לו     מתירין     (ביצה)  . 1 

  רבא     ור'     יצחק     בר     אבדימי     (יבמות)  . 2 

  תרגום     ר'     יוסף     (נזיר)  . 3 

 Three  places  that אביי   calls  the  bluff: 

  אביי     הוה     יהיב     ליה     ההוא     מנא     דצביעא     לקצרא     אמר     ליה     כמה     בעית     עילוויה     א"ל     כדחיורא  . 1 

  אמר     ליה     כבר     קדמוך     רבנן     (שבת     יט.)

  ההוא     בזבינא     דאתא     לקמיה     דאביי     אמר     ליה     ניחזי     לי     מר     חתימות     ידיה     דכי     אתו     רבנן     מחוו     לי  . 2 

  מעברנא     להו     בלא     מכסא     אחוי     ליה     בריש     מגילתא     הוה     קי     נגיד     ביה     אמר     ליה     כבר     קדמוך

  רבנן     (בבא     בתרא     קסז.)

  אמר     ר'     פפא     אנא     סברי     לאו     גמרא     היא     בידיה     והדר     ביה     ולא     אדענא     דגמרא     היא     בידיה     ולא  . 3 

  הדר     ביה     (נזיר     לט.)

  ונקיט     רב     בידיה     תלת     (יבמות     כא.)(קדושין     נב.)



  רב     הוה     פסיק     סידרא     קמיה     דרבי     (יומא     פז.)

 He     started     again     from     the     beginning     3     times     before     he     said 

  “כולי     האי     נהדר     וניזיל?"

 The תנא   named ’יעקב  ר   appears  on ב  עמוד  ד  דף   : 

  (נזיר)(סוכה)

  וסימניך
 Rav4  (a  Suv  model,  make  Toyota):  Four  and  “ רב   ”: 

  אמר     רב     שמע     מינה     ממתניתין     ארבע     (קדושין     נב.)

  אמר     רב     בשביל     ארבעה     דברים     נכסי     ב"ב     יוצאין     לטמיון     וכו.     (סוכה     כט:)

  אמר     רב     ארבעה     עבודות     זר     חייב     עליהן     מיתה     (יומא     כד.)

  אמר     רב     ארבעה     נשים     יש     להן     הפסק     וכו.     (יבמות     כא.)

  אלא     למאן     דאמר     שני     בתים     זה     לפנים     מזה     מאי     מכפילה     שכפולה     בזוגות

  ממרא     קרית     ארבע     א"ר     יצחק     קרית     ארבע     זוגות     (עירובין     נג.)

  חמשה     לחמשה:     (קדושין     נב.)(ברכות     ו:)(ברכות     י.)

  חמשה     בחמשה     :     אך     חלק

 The  phrase חלק  אך   appears  five  times  in בבלי   on  a  daf  that  ends  in  “5” 

  חמשה     וחמשה:

  ר'     חנינה     בן     גמליאל     וכו     חמשה     על     לוח     זה     וחמשה     על     לוח     זה     (שקלים     טז:)

  אמר     ר'     אלעזר     עשר     רביעיות     הן     ונקיט     רב     כהנה     בידיה     חמש     סומקתא     וחמש     חיורתא     (נזיר     לח.)

  ר'     יוחנן     אמר     חמש     בזה     וחמש     בזה     (שבת     ס:)

  אמר     ליה     בר     הי     הי     (חגיגה     ט:)

  אמר     רמי     בר     רב     יוד     (תענית     כב:)

 Field     Sobriety     Test: 

 Walk     a     straight     line     and     count     to     Eleven. 

  ר'     יהודה:

 He     holds     1: 

  בלוג     היה     מנסך     (סוכה     מח:)



 He     holds     2,     3: 

  תנו     רבנן     בכל     יום     היו     שתים     מערכות     והיום     שלש     אחת     מערכה     גדולה     ואחת     מערכה     שניה     של     קטורת     ואחת     שמותיפין

  בו     ביום     דברי     ר'     יהודה     (יומא     מה.)

 He     holds     4: 

  ר'     יהודה     אומר     אוכלין     כל     ארבע     (פסחים     יא:)

  ר'     יהודה     אומר     עד     ד'     שעות     (ברכות     כו.)

  ר'     יהודה     אומר     משקיעת     החמה     עד     צאת     הכוכבים     ארבע     מילין     (פסחים     צד.)

 He     holds     5: 

  ר'     יהודה     אומר     חמשה     שנאמר     זקניך     שנים     ושופטיך     שנים     ואין     בית     דין     שקול     מוסיפין     עליהן     עוד     אחד     (סוטה     מד:)

  ר'     יהודה     אומר     בחמשה     וכו.     זקני     שנים     זקנים     שנים     ואין     בית     דין     שקול     מוסיפין     עליהן     עוד     אחד     הרי     כאן     ה'     (יבמות     קא.)

 He  holds  of  something  which  is גמטריא   of  6: 

  מאן     תנא     ווים     ר'     יהודה     (ירושלמי     נזיר     טז.)

 who  is  the תנא   who  says  for  the דין   to  be  true  they  have  had  to  say  it  with  a  vuv 

  (ואני     ..     ואני)

 It  is ’יהודה  ר  

 He     holds     5,     7: 

  ר'     יהודה     אומר     הנכנס     נוטל     שבע     והיוצא     נוטל     חמש     (סוכה     נו.)

 He     holds     at     least     7: 

  ר'     יהודה     אומר     הפוחת     לא     יפחות     משבע     (סוכה     נג:)

 He     holds     8: 

  כל     שמנה     (סוכה     מח:)

 He     holds     9: 

  תשע     נערות     וכו.     אמר     ר'     יהודה     אמר     רב     זו     דברי     ר'     יהודה     (נדרים     פט:)

  ר'     יהודה     אומר     מאיש     יהודי     (מגילה     יט.)

 this  is  in ב  פרק   of אסתר  מגילת   so  it  comes  out  that ’יהודה  ר   requires  9 פרקים   to  be  read  as  the  minimum 

 to  be יוצא   the המגילה  קריעת   . 



 He     holds     10: 

 I     am     putting     this     for     now     until     I     find     where     he     holds     10: 

  אמר     ר'     יצחק     בר     אלעזר     חסר     "י"     (ירושלמי     נזיר     ד:)

 He     holds     11: 

  תניא     עשרה     דברים     נבראו     בערב     שבת     בין     השמשות     וכו     ר'     יהודה     אומר     אף     הצבת     (פסחים     נד.)

 Tongs: 

  צבתא     (פסחים     נד.)

  כולבא     (ירושלמי     נזיר     ג.)

 Field     Sobriety     Test: 

 OK,     you     passed. 

 High     five. 

 Five  and ’זכאי  בן  יוחנן  ר   : 

  תלמידים     (פרקי     אבות     פרק     ב     משנה     ח)

 Five  and ’עקיבא  ר   : 

  תלמידים     (יבמות     סב:)

 Five  and ’בבא  בן  יהודה  ר   : 

  ר'     יהודה     בן     בבא     העיד     המשה     דברים     (ברכות     כז.)

 Five  and ’יוסי  ר   : 

  ונטעתי     חמשה     ארזים      בישראל     (שבת     קיח:)

 Five  and ’שמעון  ר   : 

  תניא     רשב"י     אומר     מבלילה     ההוא     (מגילה     יט.)

 This  is ו  פרק   so  the  total  required פרקים   for  the חיוב   to  hear המגילה  קריעת   according  to ’שמעון  ר   is  5 

 .   פרקים

 Five  and ’יהודה  ר   : 

  (סוטה     מד:)(יבמות     קא.)



 Five  and ’מאיר  ר   : 

 The  number  of מערכות   on כיפור  יום  

  (יומא     מה.)

  ר'     שמעון     ותלמידיו     ט,     י,     יא,     יב:

  ט:     (מו"ק     ט.)

  י:     אמר     ר'     יצחק     בר     אלעזר     חסר     י     (ירושלמי     נזיר     ד:)

  יא:     (ירושלמי     נזיר)

  יב:     (מגילה     יב.)

 Criticism  against ’חנינה  בר’  יוסי  ר   : 

  מחכו     עלה     במערבא     (נזיר     מב.)

  מגדף     בה     ר'     אבהו     (שבת     סב:)

  בית     הכנסת     של     טורסיים:

  אמרו     לו     רבי     כך     היה     מעשה     בבית     הכנסת     של     טרסיים     בנגר     שיש     בראשו     גלוסטרא     שנחלקו     ר'     אליעזר     ור'     יוסי     עד

  שקרעו     ס"ת     בחמתן     קרעו     ס"ד     אלא     שנקרע     ס"ת     והיה     שם     זקן     אחד     ור'     יוסי     בן     קיסמא     שמו     אמר     תמיהני     אם     לא     הוה

  בית     הכנסת     זה     בית     עבודה     זרה     (שקלים     ז:)

 What  is  a  connection  between  the מחלוקת   between ’יוסי  ור’  אליעזר  ר   and זרה  עבודה   ?  I  want  to  suggest  it 

 is  like  the גמרא   says  in שבת   : 

  והתניא     ר'     שמעון     בן     אלעזר     אומר     משום     חילפא     בר     אגרא     שאמר     משום     ר'     יוחנן     בן     נורי     המקרע     בגדיו     בחמתו     יהא
  בעיניך     כעובד     עבודה     זרה     שכך     אומנתו     של     יצה"ר     היום     אומר     לו     עשה     כך     ולמחר     אומר     לו     עשה     כך     עד     שאומר     לו     עבוד

  ע"ז     והולך     ועובד.     (שבת     קה:)

 The  main  point  here  is  that  it  was בחמתן   in  their  anger,  even  though  that  was  just  the אמינא  הוה   ,  still 

 etc... 

 Artscroll  say  this טרסיים  של  הכנסת  בית   was  in טבריה   .  (Perhaps  it  might  have  been  in  the  same  place  as 

 the ישיבה   ) 

 There  was  a טרסיים  של  הכנסת  בית   in ירושלים   which ’אליעזר  ר   was  involved  in. 

  א"ר     יהודה     מעשה     בבית     הכנסת     של     טרסיים     שהיה     בירושלים     שמכרוהו     לר'     אליעזר     ועשה     בה     כל     צרכיו     (מגילה     כו.)

  אמר     ר'     אסי     בהכ"נ     שמחשבין     בו     חשבונות     מלינין     בו     את     המת     מלינין     סלקא     דעתך     לא     סגי     דלאו     הכי     אלא     לסוף     שילינו

  בו     מת     מצוה     (מגילה     כח:)



  ומעשה     שהביאו     קופה     מליאה     עצמות     לבית     הכנסת     של     טרסיים     והניחוה     באויר     ונכנת     תודוס     הרופא     וכל     הרופאים     עמו
  ואמרו     אין     כאן     שדרה     ממת     אחד     (נזיר     נב.)

 Not     the     same     meaning     as     usual: 

 Google     Appscripts     Code: 
 function  myFunction  ()     { 

 const משונה  לשון   =  SpreadsheetApp  . נדרים.נזיר   (); 

 var  deja     vu     =     SameDifference.getActive(); 

  ידות     אינשי)  (פירוש     הרא"ש     נדרים     ב:     ד"ה     ותו  אלא     שלשון     נדרים     משונה

 “As     Rabbainu     Tam     observes     in     Sefer     Hayashar     regarding     this     passage,     “the     language     of     Tractate     Nazir     is 

 unusual.”     (Artscroll     Nazir     4a     Note     1) 

  משניתק     מלא     תעשה     לעשה     (ירושלמי     נזיר     יט:)  . 1 

 I  don’t  think  this  means  a לעשה  הניתק  לאו   . 

  תניא     נמי     הכי     (נזיר     כ.)  . 2 

 Artscroll     note     9:     “The     term     is     not     used     here     in     the     usual     sense     etc.. 

 Qualified  Definitions  in נזיר  מסכת   : 

 Drunk     but     not     really     drunk: 

 The שיעור   for הכוס  את  לו  מזגו   which  we  had  in יא  דף  נזיר   is  until  he  is לוט  של  לשכרותו  הגיע  

 according  to  the רמב”ם   at  which  point  his  words  are  meaningless. 

  (רמב"ם     הלכות     נזירות     פ"א     הלכה     י"ב)

 Full     but     not     really     full: 

  (     ואומר     ר"ת     דתרי     ענייני     אכילות     גסות     יש     וההוא     דיומא     כגון     שנפשו     קצה     באכילה     מרוב     שובעו     והכא
  שאין     נפשו     קצה     אלא     שאינו     רעב     לאכול     לתיאבון

  (נזיר     כג.     תוס'     ד"ה     פסח     מיהא     קעביד)     )



  עד     דלא     ידע     בין     ר'     אשי     ור'     יוסי     בר     אבין

  ואתא     לקמיה     דר'     אשי     וכו.     אמר     ליה     ולא     סבר     לה     מר     דההיא     ר'     יוסי     בר     רבי     אבין     אמרה     אמר     ליה     אנא     ניהו

  (תענית     כד.)

 OK     the     distinction     is     still     clear. 

  אמר     ר'     יוסי     ברבי     בון     אחד     לחידושו     יצא     (ירושלמי     נזיר     ד:)

  אמר     לך     ליכא     חד     מנהון     דלא     לדרשה     (סתם     גמרא     נזיר     ה.)

  סתם     גמרא:

  "ומכאן     ראיה     שר'     אשי     סידר     הגמרא"

  (תוס'     ד"ה     אנא     שחיטתן     חולין     ב:)

 I  can’t  see  the  difference,  so  was  I יוצא   ? 

  וסימניך:
  חמש"ה     ושש"ה     (ברכות     נז:)

 If ’יוסי  ר   had  five  sons  from  five יבמה   ’s  does  that  mean  he  was  one  of  six? 

  (שבת     קיח:     תוס'     שם)

  מה     עשה     ר'     יהודה     בן     בבא     הלך     וישב     בין     שני     הרים     גדולים     בין     שני     תחומי     שבת     בין     אושה     לשפרעם     וסמך     שם     חמשה

  זקנים     ר"מ     ור'     יהודה     ור'     יוסי     ור'     שמעון     ור'     אלעזר     בן     שמוע     ורב     אויא     מוסיף     אף     ר'     נחמיה     (עבודה     זרה     ח:)

 He  gave סמיכה   to  five,  and ’אויא  ר   says  he  gave סמיכה   to  six. 

  וסימניך:
  זה"ב:

  אמר     ר'     חסדא     שבעה     זהבים     הן     זהב     וזהב     טוב     וזהב     אופיר     וזהב     מופז     וזהב     שחוט     וזהב     סגור     וזהב     פרוים     וכו.     רב     אשי     אמר

  חמשה     הן     וכל     חד     וחד     אית     ביה     זהב     וזהב     טוב     (יומא     מה.)

 The סימן   is  the גמטריות   of  the  letters  in זהב   : 

 7,     5,     and     2 

 So ’חסדא  ר   says  there  are  7,  and ’אשי  ר   says  there  are  5  and  each  one  has  from  the  2. 

  ר'     יהודה     אומר     הנכנס     נוטל     שבע     והיוצא     נוטל     חמש     וכו.     בדרום     (סוכה     נו.)

 The סימן   is  the גמטריות   of  the  letters  in זהב   : 

 7,     5,     and     2 



 The  enterers  took  7  and  the  exiters  took  5  and  they  took  the  7  and  the  5 ובדרום  צפון  ב  

  ר'     יוחנן     אמר     חמש     בזה     וחמש     בזה     ור'     חנינא     אמר     שבע     בזה     ושבע     בזה     (שבת     ס:)

 The סימן   is  the גמטריות   of  the  letters  in זהב   : 

 7,     5,     and     2 

 So ’חנינא  ר   holds  7  and ’יוחנן  ר   holds  5  and  the  2  which  is גמטריא   of ב   which  stands  for ובזה  בזה  

 The  conceptual הש”ס  מסורת  
  בעי     אביי     נזיר     שגילח     ושייר     שתי     שערות     צמח     ראשו     וחזר     וגילחן     (נזיר     מב.)  . 1 
  בעי     אביי     אמר     לה     הרי     את     מותרת     לכל     אדם     חוץ     מראובן     ושמעון     וחזר     ואמר     לה  . 2 

  לראובן     ושמעון     מהו     מי     אמרינן     מאי     דאסר     שרא     או     דלמא     מאי     דאסר     שרא     ומאי
  דשרא     אסר     (גיטין     פב:)

  בעי     חזקיה     ניקב     כמוציא     זית     וסתמו     וחזר     וניקב     כמוציא     זית     וסתמו     עד     שהשלימו  . 3 
  למוציא     רימון     מהו     (שבת     קיב:)

  איבעיא     להו     פרץ     אמה     וגדר     אמה     ופרץ     אמה     וגדרה     עד     שהשלימו     ליותר     מהו  . 4 
  (עירובין     כד.)

  כי     איצטריך     ליה     כגון     דהפר     אחד     מהן     וקיים     אחד     וחזר     המקיים     ונשאל     על     הקמתו  . 5 
  מהו     דתימא     מאי     דאוקי     הא     עקריה     קמ"ל     דמפירין     שניהם     בבת     אחת     (נדרים     סז.)


