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 גפנים מקורה אינו וחציו מקורה שחציו בית .57
באן. לזרוע מותר כאן

 אסור, קרויו את השוה ואילו ■58
אמות. ד׳ הרחיק אא״כ

אמה). י״ב הכותל מן משוך (שם 49 ע״צ אמה י״א הכותל מן משוך היה ■

בפ׳׳א. 143 ע״צ וכוי, מחיצה עיקר עד הנטוע כרם ■
בפ׳׳א. 15-16 ע״צ הכרם, קרחת דתנן ■
.17 ציור ובפ״א 49 ע״צ הכרם, מחול ■

ע״ב צ< דף

 מצטרפין. אין חמשה ומחיצה חמשה גידוד .61

וי. בפרק 36 ע״צ מצטרפין. וחוליתה דבור שם, *

 עמוק חריץ כגון גידוד, ד״ה תוס׳ .62
חמשה. מחיצות לו ויש חמשה
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חמשה. מחיצה עשו גביו ועל ארבעה ורחב חמשה גבוה ברה״ר תל שם. .63

ד א. דו ה גי ש מ ה ב. ח צ חי ה מ ש מ ח

64.
 גבוהה ועליונה מזו למעלה זו חצרות שתי

 חמשה גידוד בה שיש או וכו׳ התחתונה
חמשה. ומחיצה
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בה. נגידו גלימא שקולו שמואל להו אמר .68

שנהב׳ ).70 ע״צ במלואה שם, רש׳׳י מעשר, יותר לרה״ר(פרש״י שנפרצה הצר .69 מ

מחלוקת מחיצה מקום עד א.

חייב. ד׳׳ה תוס׳ .70
 משתי כלל נשאר לא ראשיה שבשני כגון א.

שבצידה. מחיצות
מחלוקת. מחיצה מקום על אימא ב.
 שתי (גם סביב המחיצות כל נפלו אפיי ג.

אלו) מחיצות
אצלה. חצר שהיה במשנתנו נזכר דלא ד.

לכותל. סמוך גדולות אבנים יתידות נועצין חיפופי, איכא רה״ר צידי סתם מילי, הני ד׳׳ה רש״י .71
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.76

 בבקעה באכסדרה רוחות, בשתי ד״ה תוס׳
 ביש אבל בפ״ב. 110 ע״צ מחיצות, כלל לה שאין

 דסתם .112 ציור ע״ש אחת מחיצה אפי׳ לה
 אא״כ בפ״ח. 62 ע׳׳צ מחיצות ג׳ לה יש אכסדרה

 ומיהו בפ׳׳ב. 113 ע״צ מחיצות ארבע שם יש
 שלא ובלבד וכו׳ רוחות משתי פרוץ אפי׳ לרב
.114 שם מפולש, יהא
 מחיצות ג׳ לה יש אכסדרה סתם דבחצר שם,

 ברוחב או באורך החצר בכל מושכת דסתמא
 לפנים ופרוצה החצר אמצע עד שהיא אלא

במילואו.

 בשתי אפי׳ תקרה פי דנימא קשיא מ״מ שם, .77
במילואן. פרוצים דאין כיון רוחות

 בארבע וקירויו זוית בקרן שנפרץ ומשני שם, .78
י״ד. ס״ק ק״ז סי׳ חזו״א עי׳

וסותם. יורד אמרי׳ לא גוונא האי בכי אחת מרוח דאפי׳ וה״ה שם, .79א

.72 ע״צ מפולש הוי דלא דחצר דומיא ועוד שם, ■
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 זה שנפרץ דמתניתין רוחות שתי מקי שם, .80
י״ב, ס׳׳ק ק׳׳ז סי׳ חזו״א עי׳ זה. כנגד

בפ״ב. 116 ע״צ ארזילא, כעין רב, בי אמרי ד״ה רש״י ■

וקירויו. ד״ה רשייי
חמורחי. משפח א.
 חמש למזרח אחת תקרה קצר, בלשון ב.

אמות.
בדרום לה סמוך ארבע אורך ואחת ג.
צפוני. כותל פרצת לנגד אחת ועוד ד.
לה. סמוך ואחת ה.
 של אלכסון אלא וקירויו. ד״ה תוס׳ ו.

אמות. שבע דהיינו חמש על חמש

בארבע וקרויו זוית בקרן שנפרץ כגון .81

 אמות, ד׳ ברוחב הגי׳ כפי וקירויו, ד״ה רש״י .82
י׳ ריש ק״ז סי׳ חזו״א עי׳ ע י״ג. ס

ד רוחב א.
מעשר יותר ב.

 אפי׳ אחת ברוח דאי שמואל, ה״ג ד״ה רש״י .83
 דהיינו הפרצה כל כנגד רוחב ד׳ הקירוי נפחת
תקרה. פי שלש אלא כאן אין מעשר יותר אורך
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N /
המחיצות. עם באלכסון הקירוי שנפרץ דמיירי ואור״י וקירויו, די׳ה תוס׳ .84

 מגי. פחות במחיצותיה קבועין עמודין פרש׳׳י,
אחר. בעניו פרש׳׳י י״ח בסוכה

ה שנ ד׳ מ
בפ׳׳א. 58 ע׳׳צ בתים שני גבי על עליה הבונה ■

ה שנ ד׳ מ
בפ׳׳א. 59 ע׳׳צ המפולשים, גשרים וכן ■

ה שנ ד׳ מ
בפ׳׳א. 42 ע״צ מפולש מבוי ■

בפ׳׳א. 60 ע׳׳צ וכו׳ רה״ר צידי משני בתים שני ■



עשירי פרק
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 כמין העשוי הקשר שניכר בישנות, ד״ה רש״י ■
9 ע״צ י׳ אות 6 ע״צ ד׳ אות 2 ע״צ ש׳ אות וכר.

א׳ משגה
.10 ע״צ כריכות או צבתים מצאו ■

ע״ב צה דף

רופס. תינוק של שמוחו מקום קדקד, זו עיניך, בין .2 קיבורת. זו ידך, על מנשה דבי תנא .1

זרוע. א.
קיבורת. ב.

קורא. מרפק, ג.
קנה. ד.
.3 ע״צ יד. פיסת ה.
כתף. ו.

השחי. בית ז.

קיבורת. זו ידך ד״ה תוס׳

ע״ב צו דף

בשוק. תכלת המוצא .4
וצבוע. סרוק צמר פרש״י לשונות, א.
לחוטין. הלשונות את שטוה חוטין, ב.
שזורים ג.


