
פירוש חי
פ״א

ע״ב נ — ע״א ג דף עירובין חי, פירוש

מעשרים. למעלה סכך ומקצת

 גבוהה היתה בא״ד אי. ד״ה תוס׳ .13
כי. בתוך יורדים והוצין אמה מכי

ע״ב ג׳ דף

 ר18 ציון עי׳ עצבות דהן בא׳׳ד תניא ד״ה תוס׳ ^
.26 ציור עי׳ מבוי, ולפירצת 4■

 כשר סרך ביו יש אם א.
פסולת אמות, ד׳ לדופן

 פירש״י עקומה, ולדופן .14
הפחת. ע״ג וסיכך שנפחת בית

J לב׳׳ש אמות וח׳ לב״ת אמות ד׳ 
כותל להדי אמות ד׳ ב

 קצחנ. שדומה 226*217 ציורים עי׳ והא. ד״ה תוס׳ ■
.20 ציור עי׳ כל. ד״ה תוס' 4

 שתים כרבנן, ד״ה תוס׳ .19
ג יוצאה ואחת שתים כנגד נ ז



פירוש חי
9>n w n,> ע״א ד דף עירובין — n פ״אע״א

.0ספח< 5 גובתח יסוד אמת א. מזבח. 20

ת רוחב נ. ס טסחיס. 6 בת אמת היסוד מי

טפחים. 6 בת אמה טבחה, עלית טל אמות ח׳ נ.

טפחים. 5 בת סובב ד.

.טפחים. 6 בת אמות ג׳ ח.

טפחים. s בת אמה על אמה קרנות ו. ^2

וכר. עליו בו וישים יין מלא כוס שיקח גפן, ד״ה תוס׳
I------דש ג מ נברץ

לפני נשנפע. לתוכו ונותן יבש) ולא בתוכו אוור (ששנינו אגורי זית  ששם (
 ואחרי ג׳. באות שמצוין מקום עד דזמשקה הגיע בכוס הזית את

שפן הזית את ששם ס יש וכזח לכלי, מהמשקה נ ק״  סיס בין נפ

 עד מתמלא וביין ב*. אות עד מתמלא הכלי במים דאילו ליין,

).0חכו שפת על ונגדש נרבץ מהיין ונשאר עב שהיין כיון א׳ אות

4------ג

רביעית

הקרנות. אלו ד״ה רש׳׳י .21

ם ג׳ כרטונים, שיעורן ד״ה תוס׳ .23 חווי )■ J ' יחד■ ג׳ גךלים בזת, זה א

2A. מעט במה אמה מב׳ גבוה היה  י מ
ארבעה אמר אביי טפח אומר ר״י ע״א ה׳ דף

 כלפי מצידו שנפרץ מבוי ,26 לי'׳ להשלימו בו וחקק טפחים מ׳ פחות מבוי ,25
ר א, פס בה יש אס ראשו אמות ד׳ לאביי טפחים, ד׳ יוסף כ

י'• עד בפירצה מתיר ד' כ״ו. שס׳׳ג סי׳ העוזר באבן עיי , ־



פירוש חי
פ׳׳א

ע״א n דף עירובין חי, #ירועי

S עי׳ עקביא, בן דחנניא ובגזוזטראות דאמר, ומאן ד״ה רש״י * o ,V > 0’T»yr.

 טפוזים ד׳ פס בח אין א.
a טג׳ פחות פירצח

.1 ע״צ למבוי, וחצרות
 רחבה או בפ״ב. 9 ע׳׳צ מוקצה, הבית שאחורי

בפ״ב. ,91,81 ע״צ

C D -

ט<ןחים די מבוי א.

מ
rxXCTJr̂ T̂i 1 ri T־r־r1־ m  
1 1 I 1‘ 1 ד I '

ה ־ ד : ■ : !  I a ± E

לה. משכחת היכי בד׳ ואי .28

.168 ע״צ ד׳ פס ארכו, ד״ח רש״י ★

_ דפתח. ד״ה תוס׳ .31 _ _
 באלכטיו די אין שעדייו פירש״י על מקשה

 דמח טפחים טדי ליותר להשלים כזה
 ישני אטה תוי בריבוע דאמה דאמריצן
כזה. דוקא חייט באלכסון חומשין

 מן טפח פירש״י זוית, בקרן ליה דפתח .30
המשך. בדופן טפחים וג׳ אמצעי בדופן הפתח



פירוש חי
פ״אע״א ו — ע״א n דף עירובין תי, פירוש

גיסא

 .123 ציון עי׳ וכו׳, כ׳ שרחבו מבוי אביי, אמר ד״ה תוס׳ ■
if 120 ציור עי׳ למבוי חוץ מושך דהתם לחי, ד״ה תוס׳.
ח׳. הוא ששם אלא ,37 ציור עי׳ ז׳, דמבעי לקמן לחי, ד״ה תוס׳ ■

ע״ב ה׳ דף

.199 ע״צ מאליו, העומד לחי פחות, ד״ח תוס׳ ★

ביה, דמטפי .33
ממנו. גבוה דמטפי ד״ה וברש״י

ממנו. נמוך או וברש״י

f> 168 ציור עי׳ וברש״י. וקורה, בלחי ניתרת שאינו חצר ומה. 
 על מרובה הפרוץ דשם 139 ציור עי׳ הפרוץ, על מרובה בעומד ניתרת »

^ העומד.

 שמנה דברוחב אותו, ד״ה ובתוס׳ לחי, צריך לא נמי שמנה במבוי .37
מרובה. עומד יהי׳ שיעמדנו היכן

.168 ע״צ ד׳ פס ארכו, ד״ה רש״י ★
ע״א ו׳ דף

זוית. בקרן דפתחא .39בד׳. מראשו וכו׳ שנפרץ מבוי 38


