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 מהתיבההיהח משוקעת כמיס יא אמהמדכתיבותנח התיכה כחדשהשביעי כיו ונו״ אותן ד אמות שהיתה התיבה
 גבוהה על ההר פחתו ביו יום ונחה התיכה על ההר ועדיין היו המיס על ההר יא אמות גובה והתיבה משוקעת בתוכן
ו לא אמה פחתו ממ בסיון עד ראש הדש אכ שהן מד ימים דכתי ויהי בקץ ארבעים יום רפתה נח את חלת התיבה אי  ו
 ־*שד עשה והמתין עוד שלשה שכועיס בשילוח העורב ובשילוח וזונה פעמים הרי ששים יום נשלמו אב ואלול ויגיע
 חחשבוןעד תשרי דבתיב ויהי באחת וששמאות שנה בראשון באחד לחדש זה ראש חדש תשרי חרבו חמימ מעל
 «ארץנעשתכמטפח וכחדש השני כשבעה ועשריםיוס לחדש יבשההארץנעשיתבגרידלא היה עריך קרא למים
 אלא כששח עשר יום לחרש השני יבשה הארץ ומה תלמוד לוסר כעשרים ושבעה לחדש השני יבשההארץ אלו יא
א בפרק תמיד בנסר שחטו שלא לאוכליו שקל  •ומשימות החסה יתרי! על ימות הלבנה: ̂ק
 קלא פתק ביה• בסוף גמרא דפרק אם אינן מכרין וכריש גמרא ותעניות לפרעידא דתותי קלא מהני ״ בדיש
 *מרא דפרק החובל בירא רשתית מימה מיא חזי קלא לא תשרי ביה. בפרק קסא בעבודה זרה בגס אין כמין הנהו
 בלבי דאכלי אנשי שקל קלא שדא בהו פירוש אכן 1 קלא יהי שלחנם לפניהם לפח תרגו קומיהון
 ז*קלא י מלא אילן בריש גמרא דפרק התבלח טלת שכולה תכלת כל מיני עכעונין פוטדין כה
 מוץ מקלא אילן' בריש גכר«* דפדקהגוזלעעיס כקלא אילן דלא הדר ־ וכריש גמ' דפרק איזהו נשך וסמי שתולה
 קלא אילן בבגדו ואומר תבלה הוא פירוש איזנדק * קלב בפרק במה אשה בגמרא ולא בקטלא
 בקולב הלך אחד רוב םםםי־ותיו פירוש עץ הוא וקובעק בו אונקליות של ברזל וחולין כו הקעכיס הכשר • פירוש
ר ממיני תכשיט הוא להשמיע קול כדורך גת ומחזקו במסמרים ומשסיעין קול י פי' אחר הערביים עושין תכשיטין ח * 
י נמלימ חתיכות חתיכות של כסף או של זהכוקובעין אותן כמסמרין ומשמיעין קול • בסוף ויקר רבה הב ידך ר א ו ע  ג

 ^מנאבהדאמעותאלמזכןלהדאיתםאחדאקולביסאלמזבןחדאאיסתכיניתאלהדאיתמא5 קל^א כפר
 אליעזר אומר אס לא הביא כגמ מועעין רכא אמר קירא וקלבא עיין בערך אחלא פירושו חמאח J קלב׳ א

 בריש גמרא דפרק השוכר את הפועלים תמן אמרי כאתר דבריתלאלהזיינאקולבאירעיאקילתה תלאי בחלק
 בגמרא סנשהוכרישויקרא רבה פרשת עודראיתיסאישערהתוךששסחותמןאת חחלכח במתלאאסרי זייניה
 וזנדי תלא טדא קולבאי קולתיה פ׳הדיוט רועה קולתיה תלא 1 קלבו| בסיף גמרא דפרק סשילין
 ובריש חולין ובסוף בכורות ובפרק קט כשקלט האחיןחשותפין שחייבין כקולכון פטוריןטמעשר בחסה ושחיינץ
 במעשר בהמה פטורק מן רקולבון וכמה הוא קולכון מעה כסף דברי רבי מאיר זחכמימ אומרים חעי פירוש האחין
 וןשותפין שח יבין בקלכון פטוריץטמעשר בהמה והן שכבר חלקו כדחנן בבכורו בפרק אחרון חלקו וחזרו ׳־נשתתפו
 חייבין בקולבון ופטוריןטמעשר כטמה פירוש חייכיןבקולבוןדכיון דחלקו נעשו כרחוקין וחנן השוקל על ירו ועל
 יד חכרו חייב בקולבוןופטוריןבטעשרכהטהדביוןדחלקו נעשו כלקוחות ותנן הלוקח או שניתן לו כמתנה פטור
 ממעשר בהמה ושחייבין כמעשר בדמה שעדיין לא חלקו וירשו בהמה או קני ועדיין לא חלקו חייבין כטעשר כהטה
 דתנן קנו מתפושת הכייחייבין ואט לאופטורין ופטורין מן הקולבוןכי בממון אחד הביאו הסלע כ׳ עדיין לא חלקו בך
 וזיתה חיבת קולבון אס היו אחין לא חלקו וקנו םתפושת הבית אס הביאו שניהם סלע פטודיןמן הקולכון ואמרינן
 ןי,תם כככור-ז פטורים כזה ובזה שחלקו בבהמה ולא חלקו ככספין ואף על פי שחלקו בבהכ,ה גלו דעתיהו דלמפלגי
 >ןיטי וליחייבו כקולבון קא משמע לן י קלק כפרק מומין אלו בגמרא מקיש הק שן והעיקלן והקילבן
 חלמוד לומר או שבר רגלי fflwbp כסיף גמרא דפרק שואל אדם ועץ השקד
 ןךקליבוסת פירושקליבוסיז ביץהפקקליח כבו תרבא דאקליבוסתא דגרסינן כפרקגיד הנשהבגברא ונוהג בשליל
 *מר שםואל האי תדכא דאקליבוסתא אסיר דהו חלב שעל הבסליס* קלכקר בפרק

 בט בכלים טלת אחת וקלכקרין אחד פירוש סמיכה• ספר אחר גלופקרין ובבר פירשנו כערך גלופקר *
 מלכ0 ברישמגילתאיכהמהולאנפלעליהגורלאםדףקנהבשעהשהפלתיקלנסיסעלאוםוההעולס
 להגלותם לאגלוואתס למהגליתס כי דמה בהוכההיהי קלגס כפרקמש־ח מלחסח
ל תיראו מפני הגפתתריסן ושיפת הקלגסין כמו הםוןהחיילות« קלנלפון כהסייףפדק * 
ג ככלים קליגרפון שניטלה כפה טמאה מפני שינה פירוש כלי שיש לו שני ראשים האחד משימין נו הלחם כתנור ' 

 ורודין כו ושמו מסא כלשון חכמים ובלעז פלא והאחר גלרפין בו הגחלים סן הפורני ושבו רישולו «
 קלן־ כסוף גמרא דפסחים וכחלק בגמרא עדת קרח וכולהו אקלידי וגופלי דגולדא ׳ ם א אקלידי דקופלי
 דגלדאי פי קלידי מפתחות קופלי בלעז קנטרו גילדא עוד • כסוף חלקמסר ליה אקלידא דבטרא י בהגדה דפרק
 מזקין בל אקלידי מסר לשמעיה לבר מדעיבי * כסוף גס דפ אמר ל עקיבא אבל עעיס דחז ו לככא ד אקלידא • כפ
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