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  הדרן     עלך     מסכת     נדרים
 Ending  a מסכת   a  la  foi  beginning  a מסכת  

 The     beginning     and     the     end. 

 The     first     and     the     last. 

 The     first     is     in     the     end. 

 The     last     is     in     the     beginning. 

 The אחרונה  משנה   is  in  the  beginning  of  the מסכת   : 

  (חגיגה     ב.)

 The ראשונה  משנה   is  at  the  end  of  the מסכת   : 

  (נדרים     צ:)

  ראשונה     אחרונה     ראשונים     אחרונים

  אחרונים     מכלל     דאיכא     ראשונים     (מו"ק     טז:)

  הראשונים     …     מכלל     דאיכא     אחרונים     (נזיר     יט:)

 h ’יוחנן  ר   tells  us  about  the ראשונים   : 

  (יומא     ט:)(עירובין     כח:)(עירובין     נג.)

 What  the רמב”ם   writes  in  the  end  of נדרים  הלכות   the ערוך  שולחן   writes  in  the  beginning. 

  (רמב"ם     הלכות     נדרים     פרק     י"ג     הלכה     כג-כה     שולחן     ערוך     יו"ד     סימן     ר"ג     סעיפים     א-ג)

  דבר     חיזוק

 If  you  are  nearing  the  50  yard  line  of ש”ס   and  need  some חיזוק   here  is  a  vort  of חיזוק   : 

 There  are  two מסכתות   in ש”ס   where  we  say  that  there  is  no  “halfway”  (all  or  nothing)  on ז  דף   .  The  two 

 places  are. ז  נדרים   and  . ז  חגיגה  

  ואין     נראין     חצאין     (חגיגה     ז.)

  דאין     היקש     למחצה     (נדרים     ז.)



 The     vort     is     that     in     yiddish     “daf     zayin”     means     “we     have     to     be”.     So     you     are     nearing     the     halfway     point     and 

  כח  (עירובין  מגירסיה  חליש :)you  might  be  feeling   ושלום  חס

 remember ז  דף   and למחצה  אין   meaning  “  we  have  to  be  not  halfway”  meaning  we  should  finish ש”ס   all 

 the     way     to     the     end,     without     stopping. 

 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) 

  סימן     חסר     אחת

  "ס"     חסר     אחת     "י"     חסר     אחת     "מ"     חסר     אחת     "ן"     חסר     אחת:

  "ס"     חסר     אחת     :     (וכחל     מן     המנין     חולין     צז:)

  "י"     חסר     אחת     :     (רב     מרי     אמר     גזירה     שמא     יניח     עשר     וימצא     ט'     פסחים     ט:)(א"ר     הונא     ט'     וארון     מצטרפין     ברכות     מז:)

  "מ"     חסר     אחת     :     (אבות     מלאכות     שבת     עג.)(מכות     כב.)

  "ן"     חסר     אחת     :     (שערי     בינה     שניתנו     למשה     ראש     השנה     כא:)

 If  you  add  up  the  dafin  97  +  9  +  47  +  73  +  22  +  21  =  269  comes  out  the גמטריה   of  “ חסר   ”  is אחת  חסר   . 

 There  are  least  two  places  in ש”ס   where  we  learn  out  something  based  on  the  number  of  times  a  word 

 appears  in  the פסוקים   . 

  אמר     להו     ר'     יונתן     בר'     אלעזר     כך     אמר     ר'     שמעון     ברבי     יוסי     בן     לקוניא     כנגד     מלאכה     מלאכתו     ומלאכת     שבתורה     ארבעים

  חסר     אחת     (שבת     מט:)

  בר     פדא     אמר     כנגד     נזיר     נזרו     האמורים     בתורה     ל'     חסר     אחת     (נזיר     ה.)

 The סימן   is  the פסוק   in נשא  פרשת  הפטורת   which  is יג:יג  שופטים  

  "אל     מנוח"



 The  “ א   ”  at  the  beginning  is  for אחת  

 The  “ ח   ”  at  the  end  is  for חסר  

 the ל   and  the מ   is  for  the  number  of  times  they  appear אחת  חסר  

 The נ   and  the ו   is  the דף   that  this דרשה   is  brought  in בבלי  תלמוד   and  of  course  this  is אחת  חסר  

 One  more אחת  חסר   : 

  דאמר     שמואל     אין     שנת     לבנה     פחותה     משלש     מאות     וחמשים     ושתים     יום     ולא     יתירה     על     שלש     מאות     וחמשים     וששה     יום

  הא     כיצד     שניהם     מלאין     ששה     שניהם     חסירין     שנים     אחד     מלא     ואחד     חסר     ארבעה     (ערכין     ט:)

 The סימן   for  the  average  of  the  3  possibilities  is  the גמטריה   of ”אחת  חסר  שנה   ”  . 

 Another סימן   for  this  which  includes  the  maximum  and  the  minimum: 

 This סימן   uses תיבות  ראשי   for  the  minimum, תיבות  סופי   for  the  maximum,  and תיבות  אמצע   for  the 

 average. 

 The סימן   is  the גמרא   in  (: טז  ערכין   )  which  starts נדב  בר  שמואל  ר’  מיניה  בעא   : 

 The  words  at  the  beginning נדב  בר  שמואל   is תיבות  ראשי   of שנב   which  is  the  minumum  (352). 

 The  words  at  the  end  “ לרעהו  איש  בין   ”  are תיבות  סופי   of  “ שנ”ו   ”  which  is  the  maximum  (356). 

 and     the     second     letter     of     each     of     these     words,     going     down     one     word     under     the     previous     word,      starting 

 from  the  word רבי   of נדב  בר  שמואל  רבי   in  the  first  line  is  “ ”ש  “נ”  “ב”  ב“   ” 

  ("רבי"     "רבי"     "חנינא"     "נשתנה")

 added     up     they     equal     the     number     of     days     of     the     average     (354). 

 Rabbi  Dovid  Aronin  of  the  CRC  was  asked  the  following שאלה   :  Which מסכת   should  the  members 

 of  the צדק  שערי   Night  Kollel  learn  next?  This  was  his תשובה   : 

 Based  on  the גמרא   : 

  שלחו     מתם     וכו..     הזהרו     בחבורה     (נדרים     פא.)

 You  should  choose  a מסכת   which  you  can  learn בחבורה   . 

 A  Bomb קשיא   from  a תלמיד   and  Chicago  titled  “ חבורה   ”. 

 The תוס   in והתנן  ד”ה  ג:  בב”ק   is  a קשיא   to רש”י   there  because  according  to רש”י   you  can  ask  why  isn’t  the 

 ?   אב is  an   ישן  אדם as  the  source  to  say  it   גמרא brought  in  the   פצע  תחת  פצע of   פסוק

 Answer  1  is  that רש”י   didn’t  mean  it  is  an אב   on  its  own. 



 Answer  2  is  that  The גמרא   says ישן  בין  ער  בין   implying  they  are  on  the  same  level  and  yet  different  things 

 which  could  only  be  explained  if  they  are  both אבות   and  the גמרא   didn’t  feel  the  need  to  bring  the פסוק  

 of פצע  תחת  פצע   . 

 Say  It אומרו  בשם   : 

 Rabbi  Rand  says  that  the  phrase  “ כדי  לה  ואמרי   ”  appears  11  times  in ש”ס   : 

  (מגילה     ב:)(יומא     עב:)(בב"מ     ב.)(הוריות     ח.)(יבמות     צ.)(יומא     מד.)(חולין     קיח.)(גיטין     נד.)(חולין     פא.)(מנחות     נה:)

  (חולין     עג.)

 Another  phrase  of  the גמרא   which  appears  11  times  is  the דרשה   of  “ חלק  אך   ”: 

  (פסחים     ה.)(יומא     פה:)(סוכה     מח.)(עירובין     קה.)(פסחים     עא.)(בכורות     טו.)(כריתות     ז.)(שבועות     יג.)(מנחות     לז:)(תמורה

  כה.)(בב"ק     יא:)

 The  Vort  is  that  according  to  one  explanation כדי  לה  אמרי   means  it  was  said  anonymously  not  in  the 

 name  of  “ אומרו  שם   ”  so  they  weren’t  able  to  be מקיים   what  it  says: 

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

 so  as  if  there  is  something  lacking  in  the  vort  you  can  say  it  is חלק  אך   only  a  portion,  because  there  is 

 something  missing  from  it  because  there  is  no אומרו  שם   . 

 Comes  out  that חלק  אך   appears  a  12th  time 

  (עבודה     זרה     עה:)

 But  I  want  to  say  that כדי  לה  אמרי   also  appears  a  12th  time 

  ואיתימא     כדי     (נזיר     ב.)

 That  being  said  I  want  to  say  the  above תורה  דבר   titled  “ חבורה   ”  is  from  Reb  Ephraim  Brody  of  Chicago. 


