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'א' עמ' דף ב (#1)
1. מאימתי – from when(?)

2. סימן – sign

3. קללה – curse

4. היכא – where?

5. התם – there

6. שבקיה – left it
1. שבק – left

7. מנא לן - from where (do we know)?

8. בתריה – after it



'א' עמ' דף ב (#2)
1. מפתח – key

1. מפתחות - keys



'ב' עמ' דף ב (#1)
1. איבעיא להו – they asked

2. מהיכא גמי לה – from where does he learn it?
1. מהיכא – from where, גמיר – learn

3. אורתא – night

4. מפסיק – stop/cease



'ב' עמ' דף ב (#2)
1. שפיר קאמר ליה – he replied well to him

1. In our case – אליעזר' ר replied well to יהושע' ר

2. בשלמא – it is understandable

3. והתנן – but it says in a משנה…
1. [Usually a challenge]

4. רמיזי להו – hinted at/alluded to

5. מיא – water
1. (מים)



'א' עמ' גדף  (#1)
1. חמרא – wine

2. מני – who is it?
1. In our context – who does the משנה follow?

3. חד – one

4. יומא – day

5. נמי – also



'א' עמ' דף ג (#2)
1. ותו – and furthermore

2. זמנין – sometimes

3. מקמי – before

4. לבתר – after

5. טל – dew

6. מנלן – from where do we know?

7. מאי טעמא – what is his reasoning?



'ב' עמ' דף ג (#1)
1. מנא לן – from where do we know

1. Like: מנלן

2. אילימא – if you will say

3. אי הכי – if this is so

4. עבים – clouds

5. חרפי – early [clouds]
1. i.e. – clouds before the rain

6. רוח שאינה מצויה – extraordinary winds



'ב' עמ' דף ג (#2)
1. בתר – after

2. מיטרא – rain

3. מעליותא – beneficial/advantageous

4. אבק – dust

5. זיקא – wind

6. תרי – two
1. כתרי – like two

7. תלגא – snow
1. שלג (switch the 'ש' with a 'ת'

8. טורי - mountains



'א' עמ' דדף  (#1)
1. דמי – is similar to

2. פטיש – hammer

3. אנן – we

4. -שלא כהוגן improperly
1. כהוגן – properly

5. סומא – a blind person



'א' עמ' דף ד (#2)
1. חדא מילתא – one thing

1. “one and the same”



'ב' עמ' דף ד (#1)
1. אזיל – go

1. In our context: “continue”

2. חומץ – vinegar

3. עשן – smoke

4. ___אליבא ד - according to ___

5. מחוורתא – clearer
1. מחוורתא כדעולא – the clearer answer is עולא‘s answer



'ב' עמ' דף ד (#2)
1. גברא – man

2. הא לן – this is for us

3. הא להו – this is for them

4. דברא - fields



'א' עמ' הדף  (#1)
1. יורה – early rains

2. מלקוש – late rains

3. חטים – wheat

4. נמלים – ants



'א' עמ' דף ה (#2)
1. ומי איכא – is there?

2. אין – yes
1. Ein = there is not, In = yes



'ב' עמ' דף ה (#1)
1. שקולה – equivalent/equal to

2. אדזוטר – since he is young
1. זוטר = small. Little

3. גרם – caused

4. מידחי – pushed aside
1. מי מידחי גברא מקמי גברא – is one man pushed aside for another?!

5. אלמא – it seems from here



'ב' עמ' דף ה (#2)
1. יתבי – they were sitting

2. לימא מר מילתא – let the master (you) say something (a דבר תורה)

3. קנה – windpipe

4. וושט – esophagus

5. בתר – after

6. ספדו – they eulogized
1. ספדנייא – the eulogizers

7. לא איכפת לי – I am not concerned about it



'א' עמ' ודף 
1. מורה – teaches/instructs

2. להטיח – to plaster

3. תהום – the depths

4. משטיף – wash away

5. סקאין – locusts

6. רביעה ראשונה – the first rainfalls



'ב' עמ' ודף  (#1)
1. נמושות – rummagers

2. סבי – elderly people
1. Think: סבא and סבתא (סיב)

3. דאזלי אתיגרא – who walk with canes

4. שביל – path

5. טעמא - reason



'ב' עמ' דף ו (#2)
1. ארעא – land

2. חבית – barrel

3. אורתא – night

4. צפרא – morning

5. מששא – substance

6. אינשי – people
1. דאמרי אינשי – as people say

7. שודפנא – harsh winter winds

8. ארמלתא – widow (literally)

9. טובא – a lot/in abundance


