
  נזיר     נו-ס

 Meeting     With     The     Bosses: 

 This     week     the     bosses     in     the     office     where     I     work     called     me     in     for     a     meeting.     They     wanted     to     know     why     I 

 keep     my     black     coat     on     my     desk,     and     if     I     can     please     not     keep     it     there.     They     explained     to     me     that     it     is     a     big 

 deal     because     I     am     the     first     desk     that     people     see     when     they     enter     into     the     office.     I     had     trouble     taking     the 

 bosses     concerns     seriously.     I     was     slightly     distracted     by     recollections     of     my     co-workers     bullet     passes     to 

 each     other     across     the     large     office     room     zinging     in     my     ear.     It     was     the     daily     office     football     game.     Perhaps     it 

 was     the     recollections     of     the     vice     president     of     sales     dog     barking     at     full     volume     every     time     that     he     brings 

 him     to     the     office.     Either     way     I     struggled     to     keep     a     serious     face     and     to     give     the     question     some 

 consideration.     What     gives     me     the     right     to     keep     my     black     coat     on     my     desk?     What     gives     me     the     right     to     be 

 so     different.     I     have     to     admit     I     don’t     see     anyone     else     in     the     office     keep     a     black     coat     on     their     desk.     Do     I 

 have     a     right     to     be     different?     I     thought     about     all     the     weird     things     I     see     every     day     in     the     office.     I     thought 

 about     Jeff’s     lunch-box     that     he     brings     every     day     with     the     words     “Human     Organs”     on     it.     Ari’s     coffee     mug 

 that     has     a     gun     handle     and     barrel     instead     of     a     normal     coffee     mug     handle.     I’m     not     sure     I     ever     saw     him 

 drink     from     it     though.     It     is     just     there     on     his     desk.     I     was     wondering     what     is     so     special     about     my     black     coat 

 that     caught     the     bosses     attention,     so     much     so     that     they     called     a     meeting     about     it. 

  תיבעי     לא     ידעינן     (נזיר     סד.)

 Perhaps  he  thinks  there  is  some  sort  of ראיה  היזק   that  takes  place,  but  I  am  quite  sure  that  there  is  no 

 one     that     actually     holds     that     way.     I     am     quite     sure     that     he     is     wrong,     but     I     will     wait     till     daf     yomi     gets     to     bava 

 basra. 

 So     I     concluded     to     myself     that     I     should     forget     about     it,     and     not     think     about     it. 

 Meanwhile,     while     the     bosses     are     dealing     with     the     important     decisions,     like     should     a     coat     be     allowed     on     a 

 desk  or  not,  I  present  to  you  some גמרא   ’s  with  “weird”  or  different. 

 c'est     bizarre     (“It     is     weird”     in     French): 

 c'est     chelou 

  :(הוריות     יא.)(מועד     קטן     יח:)(ראש     השנה     לב.)(בכורות     מב:)  הואיל     ואישתני     אישתני

 People     in     the     office     are     so     busy.     There     are     some     major     executive     decisions     taking     place     every     single     day. 
 Should     the     black     coat     be     allowed     on     the     employee’s     desk?     I     mean     it     is     the     first     desk     as     you     walk     in.!     With 
 all  of  this  important  decision  making  no  one  has  time  for  anything.  Here  are  some  people  in ש”ס   who 
 found     themselves     in     similar     situations     of     being     rushed,     and     missing     deadlines     etc.: 

  גילח     שלישו     לא     הספיק     לגלחו     עד     שגדל     כולו     (ירושלמי     נזיר     ל.)  . 1 
  שאני     רבא     דאנסי     ליה     רבנן     בעידניה     (שבת     לג.)  . 2 
  אמר     אביי     וכו.     אנסיה     ליה     אידניה     (חולין     קלג.)  . 3 
  ר'     יהודה     אומר     מימיהן     של     כת     שלישית     לא     הגיעו     לאהבתי     כי     ישמע     ד'     מפני     שעמה     מועטין     (פסחים     סד,)  . 4 



  אדאזל     להתם     נח     נפשיה     דר'     יעקב     בר     אידי     (ביצה     כה:)  . 5 
  אדאזל     נח     נפשיה     דלוי     (שבת     קלט.)  . 6 
  אדהכי     נח     נפשיה     דר'     הונא     (גיטין     פו:)  . 7 

 8.  So רבא   once  fasted  two  days  straight  on כיפור  יום   because  the  messanger  didn’t  make  it  in  time 
 to     tell     him     the     proper     day.     If     you     know     where     this     is     please     send.     Thanks     in     advance. 

  דאמר     ר'     יוחנן     בן     נורי     וכו.     לא     הספיקו     לגמור     את     הדבר     עד     שנטרפה     השעה     (יבמות     טו.)  . 9 

 The     bosses     in     my     office     are     so     busy.     These     decisions     aren’t     going     to     decide     themselves     you 
 know.     I     mean     you     don’t     see     anyone     else     with     a     black     coat     on     their     desk     do     you? 

  אחד     רץ     ואחד     מהלך     או     שהיו     שניהם     רצין     וכו.     (בב"ק     לב.)  . 10 

 I     leave     these     big     decisions     for     the     bosses.     I     believe     this     decision     is     beyond     my     pay     grade. 

  אנו     עמלים     והם     עמלים     (הדרן)

 Don’t  Forget  To  Get  A  Haircut  Before פסח   : 

 Three שיעורים   In  Haircutting: 

  חיוב:

  תניא     נמי     הכי     הנוטל     מלא     פי     הזוג     בשבת     חייב     וכמה     מלא     פי     הזוג     שתים     רבי     אליעזר     אומר     אחת     (שבת     צד:)  . 1 

  ומודים     חכמים     לר'     אליעזר     במלקט     לבנות     מתוך     שחורות     שאפילו     אחת     חייב     ודבר     זה     אף     בחול     אסור     משום  . 2 
  שנאמר     לא     ילבש     גבר     שמלת     אשה     (שבת     צד:)

  נזיר     שגילח     בין     בזוג     בין     בתער     או     שסיפסף     כל     שהוא     חייב     (נזיר     לט.)  . 3 

 How     often? 

 How  often  does  a עולם  נזיר   cut  his  hair? 

  רבי     אומר     אבשלום     נזיר     עולם     היה     שנאמר     ויהי     מקץ     ארבעים     שנה     ויאמר     אבשלום     אל     המלך     אלכה     נא

  ואשלם     את     נדרי     אשר     נדרתי     לד'     בחברון     ומגלח     אחד     לשנים     עשר     חודש     שנאמר     ויהי     מקץ     ימים     לימים     ויליף
  ימים     ימים     מבתי     ערי     חומה     מה     התם     י"ב     חודש     אף     כאן     י"ב     חודש     ר'     נהוראי     אומר     מגלח     אחת     לל'     יום     ר'     יוסי

  אומר     מגלח     מערב     שבת     לערב     שבת     שכן     מצינו     בבני     מלכים     שמגלחים     מע"ש     לע"ש     (נזיר     ד:-ה.)

 Parenthetically  I  want  to  ask  in רבי   based  on  a  later גמרא   : 

  הריני     נזיר     כשער     ראשי     וכעפר     הארץ     וכחול     הים     הרי     זה     נזיר     עולם     ומגלח     אחת     לל'     יום     רבי     אומר     אין     זה     מגלח

  אחת     לל'     יום     ואיזהו     מגלח     אחת     לל'     יום     האומר     הרי     עלי     נזירות     כשער     ראשי     וכעפר     הארץ     וכחול     הים

  (נזיר     ח.)

 So רבי   said  that אבשלום   was  a עולם  נזיר   and  he  was חודש  עשר  לשנים  אחת  מגלח   ,  whereas 

 I  want  to  suggest  that  it  is  not  unreasonable  to  say  .   יום  לל’  אחת  מגלח said  that  he  was   נהוראי  ר’

 that ’נהוראי  ר   doesn’t  argue  with רבי   in  the  fact  that אבשלום   was  a עולם  נזיר   .  If  so  our משנה   on 

 .   יום  לל’  אחת  מגלח is   עולם  נזיר says  that  a   משנה as  the  ,   נהוראי  ר’ could  fit  well  with   אלף  עמוד  ח  דף



 But  how  can  we  understand  the שיטה   of רבי   ? 

 If ראשי  כשער  נזירות  עלי  הרי  האומר   is  a עולם  נזיר   then  according  to רבי   shouldn’t  he  be מגלח   every 

 12  months.  I  want  to  say  it  is  a וחומר  קל   .  If אבשלום   who  was  a מלך  בן   ,  and  it  was  the  way  of  the 

 he  only  shaved  every  12   רבי never  the  less  according  to  ,   שבת  לערב  שבת  מערב to  shave   מלכים  בני

 months,  so שכן  כל   a  regular עולם  נזיר   should  only  shave  every  12  months  and  not  sooner. 

 Perhaps  we  can  be מדייק   in  the משנה   that רבי   doesn’t  say  this  is  a עולם  נזיר   and  he  just  says ואיזהו  
 .only  shaves  once  every  12  months   רבי according  to   עולם  נזיר a   נמי  הכי  אין but  ,   יום  לל’  אחת  מגלח

 Alternatively  I  want  to  suggest  that  everyone  agrees  that  a עולם  נזיר   generally  shaves  every  30 

 days,  and  the  only  argument  is  in  the  case  of אבשלום   .  So רבי   holds  of  the שוה  גזירה   of ימים  ימים   , 

 which     teaches     that     he     shaved     every     12     months.     I     want     to     say     that     this     would     explain 

 why ’נהוראי  ר   on אלף  עמוד  ה’  דף   doesn’t  give  a  reason  for  his שיטה   of  30  days  since  this  is  the 

 normal  period  of  time  that  a נזיר   shaves.  It  is  only רבי   and ’יוסי  ר   who  say  that אבשלום   ’s  shaving 

 schedule  deviated  from  that  of  the  standard עולם  נזיר   ’s  shaving  schedule,  It  is  only  they  who 

 need  to  give  reasons  for  this  deviation.  So רבי   learns  it  from  a שוה  גזירה   and ’יוסי  ר   learns  it  from 

 the  fact  that  he  was  a מלך  בן   ,  so  perhaps ’יוסי  ר   would  say  that  any מלך  בן   who  adopts עולם  נזירות  

 would  shave שבת  לערב  שבת  מערב   . 

 In  the שיטה   of ’יוסי  ר   I  want  to  point  out  something  about  the  weekly  shave. ’יוסי  ר   says  this  was 

 the  haircut  of  the מלכים  בני   .  The גמרא   later  in ב  עמוד  לט  דף  נזיר   says 

  וקים     להו     לרבנן     כל     ז'     יומין     אתיא     מזייא     כדי     לכוף     ראשו     לעיקרו

 Now,  we  had  before  in נדרים   : 

  מאי     בן     אלעשה     דתניא     לא     לחינם     פיזר     בן     אלעשה     את     מעותיו     אלא     להראות     בהן     תספורת     כהן     גדול     דכתיב

  כסום     יכסמו     את     ראשיהם     תנא     כעין     לולינית     מאי     לולינית     א"ר     יהודה     תספרתא     יחידתא     היכי     דמי     אמר     רבא

  ראשו     של     זה     בצד     עיקרו     של     זה     (נדרים     נא.)

 Now  the גמרא   doesn’t  say  here  how  often  he  got  this  haircut.  Perhaps  there  are  2 שיעורים   in 

 hairlength.  One  is זה  של  עיקרו  בצד  זה  של  ראשו   and  one  is לעיקרו  ראשו  לכוף  כדי   .  Perhaps  this  last 

 one     means     to     bend     the     head     of     the     hair     to     its     own     root.     Is     there     actually     a     difference     between 

 these  two שיעורים   ? 

  תנו     רבנן     מלך     מסתפר     בכל     יום     כהן     גדול     מערב     שבת     לערב     שבת     כהן     הדיוט     אחד     לשלשים     יום     מלך     מסתפר

  בכל     יום     שנאמר     מלך     ביפיו     תחזינה     עיניך     (סנהדרין     כב:)

 So  you  see  that  the  haircut  of  the גדול  כהן   was שבת  לערב  שבת  מערב   .  I  want  to  suggest  that בן  

 says  that  he  showed  the  haircut  of  the   ברייתא as  the   שבת  לערב  שבת  מערב took  a  haircut   אלעשה

 I  want  to   שיעורים took  a  haircut.  So  about  the  two   גדול  כהן and  that  was  how  often  the   גדול  כהן

 suggest  that הוא  שיעורא  חד  ואידי  אידי   they  are  the  same שיעור   .  Also  we  know  from ’יוסי  ר   in נזיר  
 that  the מלכים  בני   also  took  a  haircut שבת  לערב  שבת  מערב   . 

 What     day     of     the     week     was     it? 



 I  want  to  suggest  that  it  was  Friday,  as  the גמרא   says שבת  לערב  שבת  מערב   ,  but  before סמוך  

 :in  this   ראשונים of  the   שיטות I  now  present  the  4  .(   ט  שבת :)  according  to  everyone   למנחה

 The תם  ר’  בשם  תוספות   is מקיל   even  a גדולה  סעודה   before גדולה  מנחה   ,but  he  doesn’t  allow  a 

 .   קטנה  מנחה before   קטנה  סעודה

 The רי”ף   is מחמיר   like ’יעקב  בר  אחא  ר   not  even  a קטנה  סעודה   before גדולה  מנחה   . 

 The המאור  בעל   says  even  a גדולה  סעודה   before גדולה  מנחה   but  he  does  not  allow  a קטנה  סעודה  

 before קטנה  מנחה   . 

 The ר”י  בשם  יהודה  ר’  תוספות   says  even  a קטנה  סעודה   before קטנה  מנחה   but  he  does  not  allow  a 

 .   גדולה  מנחה before   גדולה  סעודה

 The מרדכי  הגהות   says  even  a קטנה  סעודה   before קטנה  מנחה   and  he  also  allows  a גדולה  סעודה  
 before גדולה  מנחה   . 

  עד     כאן.

  ותו     כד     צבעי     סביא     דיקנהון     (נזיר     לט.)

 Allthough  we  said אף  זה  ודבר  חייב  אחת  שאפילו  שחורות  מתוך  לבנות  במלקט  אליעזר  לר’  חכמים  ומודים  

  אשה  שמלת  גבר  ילבש  לא  שנאמר  משום  אסור  בחול

 Never-the-less  Perhaps  this גמרא   in נזיר   proves  that  it  is מותר   to  die  the  beard  black  to  look 

 younger,  and  it  is  not  a  problem  of אשה  שמלת  גבר  ילבש  לא   .  Perhaps  it  is  only  the  beard  that  this 

 is  ok  since  women  do  not  have  beards,  or  perhaps  it  is  even  hair  as  we  said  in נדרים   that הנודר  

 So  men  are  .(   ל  נזרים :)  is  allowed  to  get  benefit  from  women,  but  not  from  men   הראש  משחורי

 considered הראש  שחורי   ,  and  perhaps  a  woman  would  not  care  to  die  her  hair  black  since  her 

 hair     is     covered     so     it     would     be     ok     for     a     man     to     die     his     hair. 

 Say  It אומרו  בשם   : 

  ואמר     ר'     אלעזר     אמר     ר'     חנינה     כל     המביא     דבר     בשם     אומרו     מביא     גאולה     לעולם     וכו.     (מגילה     טו.)

 Some הלכות   of  saying  it אומרו  בשם   : 

  אמרו     שמע     מינה     כל     שמעתתא     דמיתאמרה     בבי     תלתא     קדמאי     ובתראי     אמרינן     מציעאי     לא     אמרינן     (נזיר     נו:)

  רב     גידל     אמר     האומר     שמועה     בשם     אומרה     יראה     בעל     שמועה     כאילו     עומד     לנגדו     שנאמר     אך     בצלם     יתהלך     איש     כתיב

  רב     אדם     יקרא     איש     חסדו     זה     שאר     כל     אדם     ואיש     אמונים     מי     ימצא     זה     ר'     זעירא     דא"ר     זעירא     ליתנן     צריכין     חששין

  לשמעתיה     דר'     ששת     דהוא     גברא     מפתחא     אמר     ליה     ר'     זעירא     לר'     אסי     חכים     רבי     לבר     פתייא     דאת     אמר     שמעתא

  משמיה     אמר     ליה     ר'     יוחנן     אמרה     משמיה     אמר     ר'     זעירא     לרב     אסי     חכים     רבי     לרב     דאת     אמר     שמעתתא     משמיה     אמר     ליה

  ר'     אדא     בר     אהבה     אמרה     משמיה     (שקלים     ז:)

 I  want  to  mention  that  the  above  vort  of  the  4 שיטות   for  haircut  on שבת  ערב   was  said  to  me  by ’אפרים  ר  

 I  saw  him  on  Purim  and  asked  him  for  a  vort.  This  was  his  vort.  By  the  way  I  think  there  is  only  .   ווייזנברג

 one אפרים   in  all  of בבלי   . 



  אפרים     מקשאה     תלמידו     של     ר'     מאיר:(סנהדרין     לט:)(בבא     מציעא     פז.)

 Rabbi  Weisenberg,  told  me  about  the  5th שיטה   . 

  ר'     יוחנן     ור'     אושעיא     בריבי:

  ולא     למדתי     ממנו     אלא     דבר     אחד     במשנתינו     (עירובין     נג.)

 Ayyyyyyy     he     learned     something     from     him: 

  וא"ל     ר'     יוסי     קאי     כוותיך     (נזיר     ט"ז.)

 Maybe  we  can  say  like ’יוחנן  ר   said  in עירובין   : 

  אמר     ר'     יוחנן     אין     למידין     מן     הכללות     (עירובין     כז.)

 and למדתי  לא   is  only לאפוקי   in יבמות   where  the גמרא   says: 

  בעא     מיניה     ר'     יוחנן     מר'     אושעיא     פצוע     דכא     כהן     שנשא     בת     גרים     מהו     שיאכילנה     בתרומה     אישתיק     ולא     אמר     ליה     ולא

  מידי     לסוף     אתא     גברא     רבה     אחרינא     ובעא     מיניה     מילתא     אחריתא     ופשיט     ליה     ומנו     ריש     לקיש     א"ל     ר'     יהודה     נזיאה     לר'

  אושעיא     אטו     ר'     יוחנן     לאו     גברא     רבה     הוא     אמר     ליה     דקבעי     מינאי     מילתא     דלית     לה     פתרי     (יבמות     נז.)

 Did     I     Do     Something     Wrong? 

 Did     I     do     something     wrong     by     putting     my     black     coat     on     my     desk? 

 I’m     just     going     to     forget     about     it. 

  אינשי:

 People  (: יד  מגילה   ) 

 Forget  (: ב  נזרים   ) 

  וסימניך:

  כדאמרי     אינשי

 "To     err     is     human” 

 This     phrase     means:     “It     is     normal     for     people     to     make     mistakes.”     -     Merriam     -     Webster 

  יתיב     ר'     יוחנן     וקא     מתמה     אמר     מי     איכא     מידי     וכו.     דלא     רמיזי     וכו.     (תענית     ט.)

 And  here  it  is.  The רמז   : 

  מה     אנוש     כי     תזכרנו     (תהלים     פרק     ח'     פסוק     ה')

  יתיב     ר'     יוחנן     וקא     מתמה     אמר     מי     איכא     מידי     דכתיבי     בכתובי     דלא     רמיזי     באורייתא     (תאנית     ט.)



 The חנינא  בר  עולא  תני   and  an  altered  organism: 

  (נזיר     סה.)

  (סוכה     לג.)

  (סוכה     לו.)

  בן     עזאי     ובן     זומא:

  הרואה     בן     עזאי     בחלום     יצפה     לחסידות     בן     זומא     יצפה     לחכמה     (ברכות     נז:)  . 1 

  זאת     אומרת     בן     עזאי     חבר     ותלמיד     היה     דר'     עקיבא     (שקלים     ח.)  . 2 

 Moving     up     the     ranks. 

  תנו     רבנן     מעשה     בר'     יהושע     בן     חנניה     שהיה     עומד     על     גב     מעלה     בהר     הבית     וראהו     בן     זומא     ולא     עמד     מלפניו  . 3 

  אמר     לו     מאין     ולאין     בן     זומא     אמר     לו     צופה     הייתי     בין     מים     העליונים     למים     התחתונים     ואין     בין     זה     לזה     אלא     שלש

  אצבעות     בלבד     שנאמר     ורוח     אלקים     מרחפת     על     פני     המים     כיונה     שמרחפת     על     בניה     ואינה     נוגעת     אמר     להן     ר'

  יהושע     לתלמידיו     עדיין     בן     זומא     מבחוץ     (חגיגה     ט"ו.)
  דתניא     וכמה     שיעור     תפוסה     אמר     ר'     יוחנן     משום     בן     עזאי     נוטל     עפר     תיחוח     וחופר     בבתולה     שלש     אצבעות  . 4 

  (נזיר     סה.)

  בן     עזאי     הציץ     ומת     עליו     הכתוב     אומר     יקר     בעיני     ד'     המותה     לחסידיו     בן     זומא     הציץ     ונפגע     ועליו     הכתוב     אומר  . 5 

  דבש     מצאת     אכול     דייך     פן     תשבענו     והקאתו     (חגיגה     יד:)

 Was עזאי  בן   always  a חבר  תלמיד   of ’עקיבא  ר   ? 

 Is  it  possible  for  a תלמיד   to  move  up  the  ranks? 

 We  find  by רבינא   and ’אשי  ר   : 

  רבינא     הוה     ליה     נדרא     לדביתהו     אתא     לקמיה     דר'     אשי     א"ל     בעל     מהו     שיעשה     שליח     לחרטת     אשתו     א"ל     אי

  מיכנפין     אין     אי     לא     לא     ש"מ     תלת     ש"מ     בעל     נעשה     שליח     לחרטת     אשתו     וש"מ     לא     שרי     למישרי     נדרא     באתרא

  דרביה     וש"מ     כי     מכנפין     שפיר     דמי     וכו.     (נדרים     ח:)

 anyways  it  seems  from  the  second  thing  we  learn  that רבינא   was  a תלמיד   of ’אשי  ר   . 

  רבינא     סרי     סכינא     בבבל     א"ל     ר'     אשי     מאי     טעמא     עבד     מר     הכי     א"ל     והא     ר'     המנונא     אורי     בחרתא     דארגז     בשני

  דר'     חסדא     אמר     ליה     לאו     אורי     אתמר     אמר     ליה     אתמא     אורי     ואתמר     לא     אורי     בשני     דר'     הונא     רביה     הוא     דלא

  אורי     ואורי     בשני     דר'     חסדא     דתלמיד     חבר     דיליה     הוה     ואנא     נמי     תלמיד     חבר     דמר     אנא     (עירובין     סג.)



 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 

  אמר     שמואל     אי     הואי     התם     הוה     אמינא     מילתא     דעדיפא     מכולהו     שנאמר     קימו     וקבלו     קימו     למעלה     מה     שקיבלו  . 3 

  למטה     (מגילה     ז.)

 3  times  in נזיר  מסכת   that לקיש  ריש   holds  it  is  not  a מסיני  למשה  הלכה   : 

  (נזיר     כה.)(נזיר     כט.)(נזיר     סג.)

  לב     לב

  רחמנא     ליבא     בעי     (סנהדרין     קו:)

  הלכה     כאיסי     בן     יהודה     (בב"ק     לב.)(קידושין     לב.)

  לך     רד     (שמות     פרק     לב)

  (ברכות     לב.)

  תנאים     ואמוראים
 I  want  to  say  there  are  at  least  4 ממל  בר   ’s  in ש”ס   : 

  לילי     בר     ממל     (יבמות     יב.)  . 1 

  זירא     בר     ממל     (קידושין     ט.)  . 2 
  אבא     בר     ממל     (קידושין     ט:)  . 3 

  יהושע     בר     ממל     (נזיר     נו:)  . 4 

 I  want  to  say  there  are  at  least  4 נחום   ’s  in ש”ס   : 

  נחום     המדי     (נזיר     לב:)(כתובות     קה.)(שבת     כ:)  . 1 
  ר'     נחום     (חולין     צח.)(שבת     פח:)(ברכות     נה:)  . 2 

  נחום     איש     גם     זו     (חגיגה     יב.)(שקלים     טו.)  . 3 
  נחום     הלבלר     (מזיר     נו:)  . 4 


