
 Purim     After     After     Party 
  נזיר     נא-נה

 Hanging     On     Something     Big: 
 Here  are  some  things  in ש”ס   that  were  hanging  on  something  big 

  תליא     באשלי     רברבי     (ביצה     כז.)  . 1 

  תלה     וכו.     או     בגדול     עד     שיבא     ממדינת     הים     (יבמות     לט.)  . 2 

  אם     בקשת     ליחנק     היתלה     באילן     גדול     (פסחים     קיב.)  . 3 

  אמרי     במערבא
  לרעה     לטובה     (שקלים     ב:)

  (לרעה)     לאו     בר     איניש     (נדרים     נד:)
  (לטובה)     לית     דין     בר     איניש     (שבת     קיב:)

 Woman     like     a     goose. 
  (לרעה)     רחוות     כשל     אווזא     (נדרים     סו:)

  (לטובה)     איכא     דאמרי     שפיל     ואזיל     בר     אווזא     ועינוהי     מיטייפי     (מגילה     יד:)

 The פורים   After  After  Party: 
  מאי     אחר     אחר     אחר     (נזיר     טו.)

 We  said  this  in רב   . 

 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.)

 Welcome  to  the פורים   After  After  Party: 

 “Where     is     the     music”?,     you     might     ask: 

  אמר     רב     אודנא     דשמעא     זמרא     תעקר     (סוטה     מח.)

  גמרא     גמור     זמורתא     תהא     (שבת     קו:)

  זמר     יווני     לא     פסיק     מפומיה     (חגיגה     טו:)



 No זמר   of  the גמרא   ,  and שכן  כל   no יווני  זמר   . 

  אמרו     ליה     אימא     לן     מילי     דבדיאי     (בכורות     ח:)

 But  instead  here  is  a  poem,  inspired  by  the  question  of  the אתונא  דבי  סבי   to ’חנניה  בן  יהושע  ר   to  tell  them 

 “an     empty     statement”     (artscroll). 

  מרי     כולא     (נדרים     כב:)

  שבועה     נדרנא     (שבועות     כ.)

  דדרנא     חזינא     (שבת     עה.)

  דמיתחזי     כקורה     (נדרים     כד:)

  כנדרי     כשרים     (נדרים     ט.)

  לא     תרין     ולא     תלת

  אלא     כעולי     מצרים     (נדרים     כד:)

  ואייתיאו     מרזבי     צפורי     לדגלת     (תענית     כד:)

 Two  things  that  wouldn’t  fit  through  a  door  in ש”ס   : 

  ארונו     של     ר'     חסדא     (מו"ק     כה:)

  אייתו     בודיא     (בכורות     ח:)

 Two  items  in ש”ס   that  10  men  carried: 

  ההיא     שריתא     דהוה     בי     רבי     פדת     (עירובין     קב.)

  הוה     מעשה     והוציאוה     עשרה     במטה     (קדושין     פ:)



  וסימניך

  שואלין     ודורשין     בהלכות     הפסח     קודם     הפסח     שלשים     יום     (פסחים     ו.)

 There     should     be     10     but     there     is     only     9: 

  רב     מרי     אמר     גזירה     שמא     יניח     עשר     וימצא     תשע     (פסחים     ט:)

  אלא     אמר     ר'     הונא     תשעה     נראין     כעשרה     מצטרפין     (ברכות     מז:)

  עשרה     הא     ט'     הוו     (סנהדרין     לו:)

 For  a סימן   to  remember  this: 

 Two  things תוספות   mentions  about  a אירוסין  סעודת   : 

 It  is  the גדר   for  what  is  considered  a גדולה  סעודה   in  regards  to  needing  to  daven מנחה   before  beginning. 

  (מנחה     גדולה)(שבת     ט:     תוס'     ד"ה     בתספורת)

  גורם     ברכה     לעצמו     (ברכות     מא:     תוס     ד"ה     אי     הכי     מביא     פרש"י)

 so מז   and לו   and ט   spell  out טו  מזל   I  imagine  10  people  waiting  for  a  tenth  to  say ברכות  שבעה   and  then 

 they  can  say טוב  מזל   . 

 Words     With     Two     Meanings     in     Alphabetical     Order: 

 One  for א   ,  Two  for ב   etc.. 

  אינשי:

 People  ( יד  מגילה   :) 

 Forget  ( ב  נדרים   :) 

  וסימניך:

 To     err     is     human:     “It     is     normal     for     people     to     make     mistakes”     -     merriam-webster 



  בניתא:

 Hair  ( א  עמוד  כח  מו”ק   ) 

 Fish  ( א  עמוד  כח  ביצה   ) 

  בוני:

  שמו     של     נקדימון     בן     גוריון     (תענית     כ.)

 “A     type     of     dry     measure     used     in     Babylonia”     (artscroll     Eruvin     29b2) 

  גונדא:

 Troop:  ( א  עמוד  נח  ברכות   ) 

 Uniform:  ( א  עמוד  קיט  שבת   ) 

  גיסטרא:

 Shard  ( א  עמוד  צו  שבת   ) 

 Lower  Level  official  ( סוטה  עמוד  קכא  שבת)(א  עמוד  יד  א   ) 

 In א  עמוד  כא  חולין   it  means  an  animal  split  in  two רש”י   says גיסטרא  קרוי  לשנים  החלוק  דבר  כל   so  that  fits 

 for     the     shard     as     well.     What     about     the     lower     level     official? 

  גזייתא:

 Side  roads  ( א  עמוד  יט  פסחים   ) 
 According  to  Rav  Hai  Gaon  in א  עמוד  קיג  פסחים   it  means  the  demons  themselves  who 
 go     by     the     side     roads     (artscroll     note     1) 

  יארוד:
 A  Jackal  ( ב  עמוד  מט  כתובות   ) 

 A  Cataract  ( א  עמוד  עח  שבת   ) 

  נשא:

 Depilatory:  ( א  עמוד  סא  נזיר   ) 

 Father:  It  is  a מחלוקת   in תוספות   if  it  is  when  the  father  is  no  longer  living  or  even  if  it  is  during  his  life  time 

 (this  is  the רשב”א   brought  in תוספות   ). 

  (שבת     כג:     תוס'     ד"ה     דבי     נשא)



 Some רש”י  לעזי   :  Where  did  that  Old  French  Word  End  Up? 

 Every  year  on  Purim  in  my  shul  there  is  someone  with  stilts.  The  Old  French  word  is אשקצ”ש  

  (רש"י     ד"ה     קישורי     שבת     סו:)

 I     have     a     native     in     my     shul     who     says     the     modern     word     is     eazysheas     (not     sure     how     it     is     spelled     but     this     is 

 how  it  is  phoneticised).  perhaps  the ק   became  a  “sh”  sound  as  you  will  see  later  with  the  word  for  shirt 

 or  tunic חלוק   etc.. 

 Ball: 

 The רש”י   in א  עמוד  לו  סוכה   says  the  old  french  word  is פלוט”א   : 

 The     native     tells     me     the     modern     word     is     closer     to     the     english     word,     but     the     still     use     pelot     for     a     “ball     of 

 yarn”     The     Spanish     word     is     pelota     just     like     the     old     french     word. 

 The  word גלופקרא   is  translated  into  old  french  by רש”י   as קו”ט   .  The  modern  french  word  is  manteau,  and 
 the  spanish  word  isn’t  close  either,  but  the  english  word  “coat”  is ממש   the  same  word. 

 Back  to  the  modern  french  word  manteau רש”י   in א  עמוד  קכ  שבת   in מקטורן  ד”ה   (cloak  (artscroll))  says  the 
 old  french  word  is מנטי”ל   .  A  few רש”י   ’s  later  in חלוק  ד”ה   (tunic  (artscroll))  he  says  the  old  french  word  is 
 The  modern  french  word  for  shirt  is  pretty  close  chemise  (she-mee-zeh)  and  the  spanish  word  is   קמיש”א
 even     closer     (camisa). 

 Last     one: 

 In ב  עמוד  נ”ו  גיטין   the  old  french  word  for דרור  צפור   is רונדיל”א   which  the  native  says  is  pretty  close  to  the 
 modern     french     word     for     swallow     “hirondelle”. 

 That  is  it  for רש”י  לעזי   for  now. 

 Hair: 

  שער     (נזיר     לט.)

  מזיא     (נזיר     לט.)

  בינתא     (נזיר     לט.)

  בניתא     (מו"ק     כח.)



 Fish: 

  בניתא     (ביצה     כח.)

  כוורא     (לשון     יחיד     בבא     בתרא     עג:)(שבת     קיט.)

  כוורי     (יבמות     קכא:)

  דג     דגה     (נדרים     נא:)

 and     then     there     are     various     species: 

  שיבוטא     (שבת     קיט.)

  קולייס     האספנין     (שבת     לט.)

  כלבית     (עבודה     זרה     לה:)

  תנאים     ואמוראים
  תני     עולא     בר     חנינא     (נזיר     נא:)(נזיר     סה.)

  תני     עולא     בר     חיננא     (סוכה     לג.)

  (סוכה     לו.)

 The ב”ח   changes  it  from חנינא   to חיננא   to  match א  עמוד  ל”ג   . 

  שמואל     בר     אבא

 A אבא  בר  שמואל   who  saw ’יוחנן  ר   : 

  (מגילה     כג:)(נזיר     נא.)

 and     one     who     didn’t: 

  (חולין     צה:)

  חייה     בריה     דר'     הונא     (יומא     נג:)
  הונא     בר     חייא     (שבת     נ:)(נזיר     לז:)



 A חיזוק   Vort: כח  כח  
 I  want  to  finish  off  with  a  vort  of חיזוק   : 

 Some גמרא   ’s  that  appear  twice  on כח  דף   : 

 Fish  and  Hair בניתא  

  (ביצה,     מועד     קטן)

  ר'     נחוניא     בן     הקנה     (ברכות,     מגילה)

  חליש     ר'     זירא     (ברכות,     עירובין)

 The  vort  is  If  you  feel חליש   because  you  have  been  learning  for  so  long  straight,  Hashem  should  give  you 

 .Remember  the  modern  french  word  for  stilts  .   ש”ס to  keep  learning  and  to  finish  all  of   כח and  more   כח

 Easyshas. 

 Keep  learning,  and  the ש”ס   will  become  easy. 


