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כור בית חשבון פירוש

ס רש"ע'דף וכו"ב כור בית ד״ה וכו'י וששים מאתים ונ״ל'תמצאנו רש״ל כתב
הוא וכך סופר עטעות וארבע ושבעים הרש״ל.ש"מאתים משם כתוב ומצאתי

ר משם אותו מצאתי אחר וזמשה'ובמקום ט[ל"לוריא הוא כור פעמים"בית ו
חמ על ברשבמאה מפורש כך והוא"ישים כור בית פרק ריש שלם אחת רצועה

נ"ט וברוחב באורך מאות ממנו'ו ממנוי]כשתקח ותעשה נ׳ רוחב על באורך וחמישים מאות ״ב

ר יעלה ר"מרובע על ר.ן"ן אורך נ"נשאר ברוחב ה.'ן ממנו כ'תעשה יהיה ר"רצועות אורך"א .רוחב'וי,ן

על תשים רצועות לדד׳ הראשון ע'המרובע אז ויהיה ע"רוחותיו על אורך.ר"ר ממנו תקח רצועה עדיין עוד ונשאר

הקרנות'מ ונמלא י׳ על י׳ פעמים ד׳ א׳(דהיינו אות בציור תראה תעשה.)כאשר י׳ ברוחב ר״י ארוכה רצועה נשאר

ורו ר״י ארכה א׳ כל יהיה רצועות ג׳ שלישחממנו דהיינו טפחים וב׳ אמות ג׳ אורך.אמהב יהיה לא׳ א׳ תחברם

וב אמות וג׳ באורך ושלשים ת״ר ביחד ברוחב'כולם וכן.טפחים במזרחי הראשון מרובע על ע״ר אורך ממנו תשים

מזרחיתובדרומי דרומית קרן למילוי טפחים וב׳ אמות ג׳ אורך ב׳(עוד אות רע.)כמו המרובע עכשיו וב"נמצא 'ג

רע על וב"טפחים ודונש.טפחים'ג אמות פ״ו אורך הרצועה מן לך טפחים'אר וב׳ אמות ג׳ וברוחב באורך טפחים

וחצי טפחים ב׳ וברוחב באורך טפחים וב׳ אמות תרצ״ג ביחד ארכה ויהיה רצועות שמונה על אותה תקח.חלוק

וב רע״ג הקרן'ממנו למילוי וחצי טפחים ב׳ ועוד לדרומית וכן למזרחי ג׳(טפחים אות ה.)כמו רנמצא ״געריבוע

וחצי וטפח וחצי רע״ג על וחצי וטפח באורך.וחצי וחצי וטפח אמות קמ״ו הרצועה מן בידך וחציונשאר טפחים ב׳

אמות.ברוחב ופ״ה מאות ה׳ ביחד כולם אורך יהיה רצועות לד׳ אותו וחצי.חלוק אצבעות ב׳ אורך.ברוחב מהם קח

ועוד בדרומית וכן במזרחית וחצי וטפח וחצי ברע״ג הקרן'אורך למילוי וחצי ד׳(אצבעות אות הריבוע.)כמו נמצא

אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג על אצבע וחצי טפחים וה׳ טפחים.רע׳׳ג וב׳ אמות ל״ז ארכה רצועה בידך ונשאר

וה אמה תק׳׳ס ביחד כולם אורך יהיה רצועות לט״ו אותו חלוק וחצי אצבעות ב׳ ברוחב וחצי וחצי'ואצבע טפחים

והאצ רע״ג אורך ממנו תקח אצבע ששית ברוחב עכשיו'בע המרובע תמצא לדרום וכן למזרח אצבע וחצי טפחים

י אורכה רצועה בידך ונשאר האצבע וששית אצבע וחצי טפחים וה׳ אורך"רע״ג פחות וחצי ואצבע וטפח אמות ג

מזרחית דרומית קרן של מילוי לצורך האצבע ה׳(ששית אות שכ).כמו לאל אמיתתואקוה ואל נכון על החשבון יונתי

יותר חשבתי ולא הנחתי האצבע ששית אלא אינה רחבה גם בארכה קטנה הנשארת הרצועה אמה.ולאשר כל וחשבתי

לד טפח וכל טפחים הפוסקים'לששה מסקנת כפי בגודל ציורה.אצבעות :וזה
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כור בית
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כור בית חשבון פירוש
ס רש"ע'דף וכו"ב כור בית ד״ה וכו'י וששים מאתים הוא'תמצאנו וכך סופר טעות ונ״ל רש״ל מאתיםכתב

ע וארבע משם.ש"ושבעים כתוב רומצאתי משם אותו מצאתי אחר ובמקום וזמשה'הרש״ל הוא[ל"לוריא כור בית

ברשב"ט מפורש כך חמישים על מאה פעמים והוא"ו כור בית פרק ריש טם של אחת וברוחב"רצועה באורך מאות ו

ממנו'נ יעלהי]כשתקח מרובע ממנו ותעשה נ׳ רוחב על באורך וחמישים מאות ״ב
ר"ר על ר.ן"ן אורך נן"נשאר ה.'ברוחב ממנו כ'תעשה יהיה ר"רצועות ן"א

לד.רוחב'וי,אורך הראשון המרובע על תשים רצועות ע'ד׳ אז ויהיה ע"רוחותיו על עדיין.ר"ר עוד ונשאר

מ אורך ממנו תקח הקרנות'רצועה ונמלא י׳ על י׳ פעמים ד׳ א׳(דהיינו אות בציור תראה רצועה.)כאשר נשאר

י׳ ברוחב ר״י ורוארוכה ר״י ארכה א׳ כל יהיה רצועות ג׳ ממנו אמהחתעשה שליש דהיינו טפחים וב׳ אמות ג׳ .ב

וב אמות וג׳ באורך ושלשים ת״ר ביחד כולם אורך יהיה לא׳ א׳ ברוחב'תחברם על.טפחים ע״ר אורך ממנו תשים

בדרומי וכן במזרחי הראשון דרומיתומרובע קרן למילוי טפחים וב׳ אמות ג׳ אורך ב׳(מזרחיתעוד אות נמצא.)כמו

רע המרובע וב"עכשיו רע'ג על וב"טפחים וד.טפחים'ג אמות פ״ו אורך הרצועה מן לך באורך'ונשאר טפחים

באורך טפחים וב׳ אמות תרצ״ג ביחד ארכה ויהיה רצועות שמונה על אותה חלוק טפחים וב׳ אמות ג׳ וברוחב

וחצי טפחים ב׳ וב.וברוחב רע״ג ממנו הקרן'תקח למילוי וחצי טפחים ב׳ ועוד לדרומית וכן למזרחי כמו(טפחים

ג׳ ר.)אות הריבוע וחציענמצא וטפח וחצי רע״ג על וחצי וטפח וחצי וטפח.״ג אמות קמ״ו הרצועה מן בידך נשאר

באורך ברוחבווחצי וחצי טפחים אמות.ב׳ ופ״ה מאות ה׳ ביחד כולם אורך יהיה רצועות לד׳ אותו ב׳ב.חלוק רוחב

וחצי ב.אצבעות אורך ועוד בדרומית וכן במזרחית וחצי וטפח וחצי רע״ג אורך מהם הקרן'קח למילוי וחצי אצבעות

ד׳( אות אצבע.)כמו וחצי טפחים וה׳ רע״ג על אצבע וחצי טפחים וה׳ רע׳׳ג הריבוע רצועה.נמצא בידך ונשאר

אצבע ב׳ ברוחב וחצי ואצבע טפחים וב׳ אמות ל״ז ביחדארכה כולם אורך יהיה רצועות לט״ו אותו חלוק וחצי ות

וה אמה וה'תק׳׳ס רע״ג אורך ממנו תקח אצבע ששית ברוחב אצבע וחצי וכן'טפחים למזרח אצבע וחצי טפחים

י אורכה רצועה בידך ונשאר האצבע וששית אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג עכשיו המרובע תמצא אמות"לדרום ג

פח וחצי ואצבע מזרחיתוטפח דרומית קרן של מילוי לצורך האצבע ששית אורך ה׳(ות אות שכיונתי).כמו לאל אקוה

ולא הנחתי האצבע ששית אלא אינה רחבה גם בארכה קטנה הנשארת הרצועה ולאשר אמיתתו ואל נכון על החשבון

יותר לד.חשבתי טפח וכל טפחים לששה אמה כל הפוסקי'וחשבתי מסקנת כפי בגודל ציורה.םאצבעות :וזה
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כור בית חשבון פירוש
ס רש"ע'דף וכו"ב כור בית ד״ה וכו'י וששים מאתים הוא'תמצאנו וכך סופר טעות ונ״ל רש״ל מאתיםכתב

ע וארבע ר.ש"ושבעים משם אותו מצאתי אחר ובמקום הרש״ל משם כתוב וזמשה'ומצאתי הוא[ל"לוריא כור בית

ברשב"ט מפורש כך חמישים על מאה פעמים ריש"ו והואם כור בית טפרק של אחת וברוחב"רצועה באורך מאות ו

ממנו'נ רי]כשתקח יעלה מרובע ממנו ותעשה נ׳ רוחב על באורך וחמישים מאות ר"״ב על ר.ן"ן אורך ן"נשאר

נ ה.'ברוחב ממנו כ'תעשה יהיה ר"רצועות אורך"א המרובע.רוחב'וי,ן על תשים רצועות ד׳
לד ויה'הראשון ערוחותיו אז ע"יה על תקח.ר"ר רצועה עדיין עוד ונשאר

מ אורך הקרנות'ממנו ונמלא י׳ על י׳ פעמים ד׳ בציור(דהיינו תראה כאשר
א׳ ורו.)אות ר״י ארכה א׳ כל יהיה רצועות ג׳ ממנו תעשה י׳ ברוחב ר״י ארוכה רצועה וב׳חנשאר אמות ג׳ ב

אמה שליש דהיינו כ.טפחים אורך יהיה לא׳ א׳ ובתחברם אמות וג׳ באורך ושלשים ת״ר ביחד ברוחב'ולם .טפחים

בדרומי וכן במזרחי הראשון מרובע על ע״ר אורך ממנו דרומיתותשים קרן למילוי טפחים וב׳ אמות ג׳ אורך עוד

ב׳(מזרחית אות רע.)כמו המרובע עכשיו וב"נמצא רע'ג על וב"טפחים פ״ו.טפחים'ג אורך הרצועה מן לך ונשאר

אמות'ודאמות תרצ״ג ביחד ארכה ויהיה רצועות שמונה על אותה חלוק טפחים וב׳ אמות ג׳ וברוחב באורך טפחים

וחצי טפחים ב׳ וברוחב באורך טפחים וב.וב׳ רע״ג ממנו וחצי'תקח טפחים ב׳ ועוד לדרומית וכן למזרחי טפחים

הקרן ג׳(למילוי אות ר.)כמו הריבוע עלענמצא וחצי וטפח וחצי וחצי״ג וטפח וחצי הרצועה.רע״ג מן בידך נשאר

באורך וחצי וטפח אמות ברוחבוקמ״ו וחצי טפחים ופ״ה.ב׳ מאות ה׳ ביחד כולם אורך יהיה רצועות לד׳ אותו חלוק

וחצי.אמות אצבעות ב׳ ב.ברוחב אורך ועוד בדרומית וכן במזרחית וחצי וטפח וחצי רע״ג אורך מהם אצבעות'קח

ה למילוי ד׳(קרןוחצי אות אצבע.)כמו וחצי טפחים וה׳ רע״ג על אצבע וחצי טפחים וה׳ רע׳׳ג הריבוע .נמצא

יהיה רצועות לט״ו אותו חלוק וחצי אצבעות ב׳ ברוחב וחצי ואצבע טפחים וב׳ אמות ל״ז ארכה רצועה בידך ונשאר

וה אמה תק׳׳ס ביחד כולם א'אורך ממנו תקח אצבע ששית ברוחב אצבע וחצי והטפחים רע״ג וחצי'ורך טפחים

רצועה בידך ונשאר האצבע וששית אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג עכשיו המרובע תמצא לדרום וכן למזרח אצבע

י מזרחית"אורכה דרומית קרן של מילוי לצורך האצבע ששית אורך פחות וחצי ואצבע וטפח אמות ה׳(ג אות ).כמו

אמית ואל נכון על החשבון שכיונתי לאל ששיתאקוה אלא אינה רחבה גם בארכה קטנה הנשארת הרצועה ולאשר תו

יותר חשבתי ולא הנחתי לד.האצבע טפח וכל טפחים לששה אמה כל הפוסקים'וחשבתי מסקנת כפי בגודל .אצבעות

ציורה :וזה
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כור בית חשבון פירוש
ס רש"ע'דף וכו"ב כור בית ד״ה וכו'י וששים מאתים הוא'תמצאנו וכך סופר טעות ונ״ל רש״ל מאתיםכתב

ע וארבע ר.ש"ושבעים משם אותו מצאתי אחר ובמקום הרש״ל משם כתוב וזמשה'ומצאתי הוא[ל"לוריא כור בית

ברשב"ט מפורש כך חמישים על מאה פעמים והוא"ו כור בית פרק ריש אחתם טרצועה וברוחב"של באורך מאות ו

ממנו'נ רי]כשתקח יעלה מרובע ממנו ותעשה נ׳ רוחב על באורך וחמישים מאות ר"״ב על ר.ן"ן אורך ן"נשאר

נ ה.'ברוחב ממנו כ'תעשה יהיה ר"רצועות אורך"א לד.רוחב'וי,ן הראשון המרובע על תשים רצועות רוחותיו'ד׳

ע אז ע"ויהיה על עוד.ר"ר מונשאר אורך ממנו תקח רצועה הקרנות'עדיין ונמלא י׳ על י׳ פעמים ד׳ דהיינו

א׳( אות בציור תראה ארוכה.)כאשר רצועה רצועותרנשאר ג׳ ממנו תעשה י׳ ברוחב ״י
ורו ר״י ארכה א׳ כל אמהחיהיה שליש דהיינו טפחים וב׳ אמות ג׳ תחברם.ב

וג באורך ושלשים ת״ר ביחד כולם אורך יהיה לא׳ ובא׳ אמות טפחים'׳
במזרחי.ברוחב הראשון מרובע על ע״ר אורך ממנו בדרומיתשים ג׳ווכן אורך עוד

מזרחית דרומית קרן למילוי טפחים וב׳ ב׳(אמות אות רע.)כמו המרובע עכשיו וב"נמצא רע'ג על וב"טפחים 'ג

וד.טפחים אמות פ״ו אורך הרצועה מן לך א'ונשאר ג׳ וברוחב באורך עלטפחים אותה חלוק טפחים וב׳ מות

וחצי טפחים ב׳ וברוחב באורך טפחים וב׳ אמות תרצ״ג ביחד ארכה ויהיה רצועות וב.שמונה רע״ג ממנו 'תקח

הקרן למילוי וחצי טפחים ב׳ ועוד לדרומית וכן למזרחי ג׳(טפחים אות ר.)כמו הריבוע וחציענמצא וטפח וחצי ״ג

וחצי וטפח וחצי רע״ג בי.על באורךנשאר וחצי וטפח אמות קמ״ו הרצועה מן ברוחבודך וחצי טפחים אותו.ב׳ חלוק

אמות ופ״ה מאות ה׳ ביחד כולם אורך יהיה רצועות וחצי.לד׳ אצבעות ב׳ וטפח.ברוחב וחצי רע״ג אורך מהם קח

ב אורך ועוד בדרומית וכן במזרחית הקרן'וחצי למילוי וחצי ד׳(אצבעות אות הריבו.)כמו טפחיםנמצא וה׳ רע׳׳ג ע

אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג על אצבע ב׳.וחצי ברוחב וחצי ואצבע טפחים וב׳ אמות ל״ז ארכה רצועה בידך ונשאר

וה אמה תק׳׳ס ביחד כולם אורך יהיה רצועות לט״ו אותו חלוק וחצי ששית'אצבעות ברוחב אצבע וחצי טפחים

וה רע״ג אורך ממנו תקח אצבע'אצבע וחצי וחציטפחים טפחים וה׳ רע״ג עכשיו המרובע תמצא לדרום וכן למזרח

י אורכה רצועה בידך ונשאר האצבע וששית מילוי"אצבע לצורך האצבע ששית אורך פחות וחצי ואצבע וטפח אמות ג

מזרחית דרומית קרן ה׳(של אות הנשארת).כמו הרצועה ולאשר אמיתתו ואל נכון על החשבון שכיונתי לאל אקוה

יותרקטנה חשבתי ולא הנחתי האצבע ששית אלא אינה רחבה גם טפח.בארכה וכל טפחים לששה אמה כל וחשבתי

הפוסקים'לד מסקנת כפי בגודל ציורה.אצבעות :וזה
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כור בית חשבון פירוש
ס רש"ע'דף וכו"ב כור בית ד״ה וכו'י וששים מאתים הוא'תמצאנו וכך סופר טעות ונ״ל רש״ל מאתיםכתב

ע וארבע ר.ש"ושבעים משם אותו מצאתי אחר ובמקום הרש״ל משם כתוב וזמשה'ומצאתי הוא[ל"לוריא כור בית

ברשב"ט מפורש כך חמישים על מאה פעמים והוא"ו כור בית פרק ריש טם של אחת וברוחב"רצועה באורך מאות ו

ממנו'נ רי]כשתקח יעלה מרובע ממנו ותעשה נ׳ רוחב על באורך וחמישים מאות ר"״ב על ר.ן"ן אורך ן"נשאר

נ ה.'ברוחב ממנו כ'תעשה יהיה אורך"רא"רצועות לד.רוחב'וי,ן הראשון המרובע על תשים רצועות רוחותיו'ד׳

ע אז ע"ויהיה על מ.ר"ר אורך ממנו תקח רצועה עדיין עוד הקרנות'ונשאר ונמלא י׳ על י׳ פעמים ד׳ דהיינו

א׳( אות בציור תראה ר.)כאשר ארכה א׳ כל יהיה רצועות ג׳ ממנו תעשה י׳ ברוחב ר״י ארוכה רצועה ורונשאר בח״י

אמה שליש דהיינו טפחים וב׳ אמות וב.ג׳ אמות וג׳ באורך ושלשים ת״ר ביחד כולם אורך יהיה לא׳ א׳ 'תחברם

ברוחב במזרחי.טפחים הראשון מרובע על ע״ר אורך ממנו בדרומיתשים אמותווכן ג׳ אורך עוד
מזרחית דרומית קרן למילוי טפחים ב׳(וב׳ אות המרוב.)כמו עכשיו ענמצא

וב"רע רע'ג על וב"טפחים אמות.טפחים'ג פ״ו אורך הרצועה מן לך ונשאר
רצועות'וד שמונה על אותה חלוק טפחים וב׳ אמות ג׳ וברוחב באורך טפחים

וחצי טפחים ב׳ וברוחב באורך טפחים וב׳ אמות תרצ״ג ביחד ארכה תקח.ויהיה

וב רע״ג הקרן'ממנו למילוי וחצי טפחים ב׳ ועוד לדרומית וכן למזרחי ג׳(טפחים אות ר.)כמו הריבוע ״גענמצא

וחצי וטפח וחצי רע״ג על וחצי וטפח באורך.וחצי וחצי וטפח אמות קמ״ו הרצועה מן בידך וחציונשאר טפחים ב׳

ה׳.ברוחב ביחד כולם אורך יהיה רצועות לד׳ אותו אמותחלוק ופ״ה וחצי.מאות אצבעות ב׳ אורך.ברוחב מהם קח

ב אורך ועוד בדרומית וכן במזרחית וחצי וטפח וחצי הקרן'רע״ג למילוי וחצי ד׳(אצבעות אות הריבוע.)כמו נמצא

אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג על אצבע וחצי טפחים וה׳ טפחים.רע׳׳ג וב׳ אמות ל״ז ארכה רצועה בידך ונשאר

והואצבע אמה תק׳׳ס ביחד כולם אורך יהיה רצועות לט״ו אותו חלוק וחצי אצבעות ב׳ ברוחב וחצי'וחצי טפחים

וה רע״ג אורך ממנו תקח אצבע ששית ברוחב עכשיו'אצבע המרובע תמצא לדרום וכן למזרח אצבע וחצי טפחים

י אורכה רצועה בידך ונשאר האצבע וששית אצבע וחצי טפחים וה׳ אמות"רע״ג אורךג פחות וחצי ואצבע וטפח

מזרחית דרומית קרן של מילוי לצורך האצבע ה׳(ששית אות אמיתתו).כמו ואל נכון על החשבון שכיונתי לאל אקוה

יותר חשבתי ולא הנחתי האצבע ששית אלא אינה רחבה גם בארכה קטנה הנשארת הרצועה אמה.ולאשר כל וחשבתי

לד טפח וכל טפחים בגוד'לששה הפוסקיםאצבעות מסקנת כפי ציורה.ל :וזה
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כור בית חשבון פירוש
ס רש"ע'דף וכו"ב כור בית ד״ה וכו'י וששים מאתים הוא'תמצאנו וכך סופר טעות ונ״ל רש״ל מאתיםכתב

ע וארבע אחר.ש"ושבעים ובמקום הרש״ל משם כתוב רומצאתי משם אותו וזמשה'מצאתי הוא[ל"לוריא כור בית

ברשב"ט מפורש כך חמישים על מאה פעמים והוא"ו כור בית פרק ריש טם של אחת וברוחב"רצועה באורך מאות ו

ממנו'נ רי]כשתקח יעלה מרובע ממנו ותעשה נ׳ רוחב על באורך וחמישים מאות ר"״ב על ר.ן"ן אורך ן"נשאר

נ ממ.'ברוחב התעשה כ'נו יהיה ר"רצועות אורך"א לד.רוחב'וי,ן הראשון המרובע על תשים רצועות רוחותיו'ד׳

ע אז ע"ויהיה על מ.ר"ר אורך ממנו תקח רצועה עדיין עוד הקרנות'ונשאר ונמלא י׳ על י׳ פעמים ד׳ דהיינו

א׳( אות בציור תראה רצו.)כאשר ג׳ ממנו תעשה י׳ ברוחב ר״י ארוכה רצועה ורונשאר ר״י ארכה א׳ כל יהיה בחעות

אמה שליש דהיינו טפחים וב׳ אמות וב.ג׳ אמות וג׳ באורך ושלשים ת״ר ביחד כולם אורך יהיה לא׳ א׳ 'תחברם

ברוחב בדרומי.טפחים וכן במזרחי הראשון מרובע על ע״ר אורך ממנו טפחיםותשים וב׳ אמות ג׳ אורך עוד

מזרחית דרומית קרן אות(למילוי רע.)ב׳כמו המרובע עכשיו וב"נמצא רע'ג על וב"טפחים לך.טפחים'ג ונשאר

וד אמות פ״ו אורך הרצועה ויהיה'מן רצועות שמונה על אותה חלוק טפחים וב׳ אמות ג׳ וברוחב באורך טפחים

וחצי טפחים ב׳ וברוחב באורך טפחים וב׳ אמות תרצ״ג ביחד וב.ארכה רע״ג ממנו טפחים'תקח
וכן הקרןלמזרחי למילוי וחצי טפחים ב׳ ועוד ג׳(לדרומית אות נמצא.)כמו
ר וחציעהריבוע וטפח וחצי רע״ג על וחצי וטפח וחצי מן.״ג בידך נשאר

באורך וחצי וטפח אמות קמ״ו ברוחבוהרצועה וחצי טפחים לד׳.ב׳ אותו חלוק

אמות ופ״ה מאות ה׳ ביחד כולם אורך יהיה וח.רצועות אצבעות ב׳ וחצי.ציברוחב וטפח וחצי רע״ג אורך מהם קח

ב אורך ועוד בדרומית וכן הקרן'במזרחית למילוי וחצי ד׳(אצבעות אות וחצי.)כמו טפחים וה׳ רע׳׳ג הריבוע נמצא

אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג על ב׳.אצבע ברוחב וחצי ואצבע טפחים וב׳ אמות ל״ז ארכה רצועה בידך ונשאר

אותו חלוק וחצי והאצבעות אמה תק׳׳ס ביחד כולם אורך יהיה רצועות ששית'לט״ו ברוחב אצבע וחצי טפחים

וה רע״ג אורך ממנו תקח וחצי'אצבע טפחים וה׳ רע״ג עכשיו המרובע תמצא לדרום וכן למזרח אצבע וחצי טפחים

י אורכה רצועה בידך ונשאר האצבע וששית האצב"אצבע ששית אורך פחות וחצי ואצבע וטפח אמות מילויג לצורך ע

מזרחית דרומית קרן ה׳(של אות הנשארת).כמו הרצועה ולאשר אמיתתו ואל נכון על החשבון שכיונתי לאל אקוה

יותר חשבתי ולא הנחתי האצבע ששית אלא אינה רחבה גם בארכה טפח.קטנה וכל טפחים לששה אמה כל וחשבתי

הפוסקים'לד מסקנת כפי בגודל ציורה.אצבעות :וזה
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של מרובע על21/2קח הפס21/2טפחים של :נשארהטפחים

העליונ בזוית אותו ימיןושים בצד (ה(שלה ת,)ל"הנ) (ו(היהוהתוצאה )להלן)
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כור בית חשבון פירוש
רש"ע'סדף וכו"ב כור בית ד״ה וכו'י וששים מאתים הוא'תמצאנו וכך סופר טעות ונ״ל רש״ל מאתיםכתב

ע וארבע ר.ש"ושבעים משם אותו מצאתי אחר ובמקום הרש״ל משם כתוב וזמשה'ומצאתי הוא[ל"לוריא כור בית

ברשב"ט מפורש כך חמישים על מאה פעמים והוא"ו כור בית פרק ריש טרצועהם של וברוחב"אחת באורך מאות ו

ממנו'נ רי]כשתקח יעלה מרובע ממנו ותעשה נ׳ רוחב על באורך וחמישים מאות ר"״ב על ר.ן"ן אורך ן"נשאר

נ ה.'ברוחב ממנו כ'תעשה יהיה ר"רצועות אורך"א לד.רוחב'וי,ן הראשון המרובע על תשים רצועות רוחותיו'ד׳

ע אז ע"ויהיה על מונשאר.ר"ר אורך ממנו תקח רצועה עדיין הקרנות'עוד ונמלא י׳ על י׳ פעמים ד׳ דהיינו

א׳( אות בציור תראה ורו.)כאשר ר״י ארכה א׳ כל יהיה רצועות ג׳ ממנו תעשה י׳ ברוחב ר״י ארוכה רצועה בחנשאר

אמה שליש דהיינו טפחים וב׳ אמות באור.ג׳ ושלשים ת״ר ביחד כולם אורך יהיה לא׳ א׳ ובתחברם אמות וג׳ 'ך

ברוחב בדרומי.טפחים וכן במזרחי הראשון מרובע על ע״ר אורך ממנו טפחיםותשים וב׳ אמות ג׳ אורך עוד

מזרחית דרומית קרן ב׳(למילוי אות רע.)כמו המרובע עכשיו וב"נמצא רע'ג על וב"טפחים לך.טפחים'ג ונשאר

וד אמות פ״ו אורך הרצועה וברוחב'מן באורך ויהיהטפחים רצועות שמונה על אותה חלוק טפחים וב׳ אמות ג׳

וחצי טפחים ב׳ וברוחב באורך טפחים וב׳ אמות תרצ״ג ביחד וב.ארכה רע״ג ממנו וכן'תקח למזרחי טפחים

הקרן למילוי וחצי טפחים ב׳ ועוד ג׳(לדרומית אות ר.)כמו הריבוע וטפחענמצא וחצי רע״ג על וחצי וטפח וחצי ״ג

באורךנשא.וחצי וחצי וטפח אמות קמ״ו הרצועה מן בידך ברוחבור וחצי טפחים לד׳.ב׳ אותו חלוק
אמות ופ״ה מאות ה׳ ביחד כולם אורך יהיה וחצי.רצועות אצבעות ב׳ .ברוחב

ב אורך ועוד בדרומית וכן במזרחית וחצי וטפח וחצי רע״ג אורך מהם 'קח
הקרן למילוי וחצי ד׳(אצבעות אות ה.)כמו טפחיםנמצא וה׳ רע׳׳ג ריבוע

אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג על אצבע טפחים.וחצי וב׳ אמות ל״ז ארכה רצועה בידך ונשאר

וה אמה תק׳׳ס ביחד כולם אורך יהיה רצועות לט״ו אותו חלוק וחצי אצבעות ב׳ ברוחב וחצי וחצי'ואצבע טפחים

וה רע״ג אורך ממנו תקח אצבע ששית ברוחב וחצי'אצבע עכשיוטפחים המרובע תמצא לדרום וכן למזרח אצבע

י אורכה רצועה בידך ונשאר האצבע וששית אצבע וחצי טפחים וה׳ אורך"רע״ג פחות וחצי ואצבע וטפח אמות ג

מזרחית דרומית קרן של מילוי לצורך האצבע ה׳(ששית אות אמיתתו).כמו ואל נכון על החשבון שכיונתי לאל אקוה

ק הנשארת הרצועה יותרולאשר חשבתי ולא הנחתי האצבע ששית אלא אינה רחבה גם בארכה אמה.טנה כל וחשבתי

לד טפח וכל טפחים הפוסקים'לששה מסקנת כפי בגודל ציורה.אצבעות :וזה
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פסים לארבע לארכו הזה הפס את הפס.חלק רוחב את משנה הפירוש בעל
לארבע,טפחים21/2שהוא שוב להיחלק צריך שרחבו מכיון על,לאצבעות וחשבון

מסובך יותר טפחים .פי

(טפחים21/2 =אצבעות10=טפחים21/2ולכן,אצבעות4=טפח1= (10
ל אצבעות21/2=4מחולק

פסים ארבע עכשיו לנו על11/2+אמות146יש אצבעות21/2טפחים

טפחים11/2+אמות146

אצבעות21/2
אצבעות21/2
אצבעות21/2
אצבעות21/2

יחדעכשיו הפסים ארבע את :צרף

)585=1463/12כפול4(

אמות585
אצבעות21/2

של פסים שני זה מפס על11/2+אמות2731/2קח וגם21/2טפחים אצבעות

של על21/2מרובע בצד21/2אצבעות העליונה בזוית אותם ושים אצבעות

(ו(שלימין ):ל"הנ)

אצבע1/2+טפחים5+אמות273
)אצבעות21/2+אמות2733/4או(

)ז(

ז ד1/2+טפחים5+אמות273,המרובע ציור היינו מרובע .בציור'אצבע
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כור בית חשבון פירוש
ס רש"ע'דף וכו"ב כור בית ד״ה וכותמצאנו'י וששים הוא'מאתים וכך סופר טעות ונ״ל רש״ל מאתיםכתב

ע וארבע ר.ש"ושבעים משם אותו מצאתי אחר ובמקום הרש״ל משם כתוב וזמשה'ומצאתי הוא[ל"לוריא כור בית

ברשב"ט מפורש כך חמישים על מאה פעמים והוא"ו כור בית פרק ריש טם של אחת וברוחב"רצועה באורך מאות ו

רי]ממנוכשתקח'נ יעלה מרובע ממנו ותעשה נ׳ רוחב על באורך וחמישים מאות ר"״ב על ר.ן"ן אורך ן"נשאר

נ ה.'ברוחב ממנו כ'תעשה יהיה ר"רצועות אורך"א לד.רוחב'וי,ן הראשון המרובע על תשים רצועות רוחותיו'ד׳

ע אז ע"ויהיה על מ.ר"ר אורך ממנו תקח רצועה עדיין עוד הקרנותדהיי'ונשאר ונמלא י׳ על י׳ פעמים ד׳ נו

א׳( אות בציור תראה ורו.)כאשר ר״י ארכה א׳ כל יהיה רצועות ג׳ ממנו תעשה י׳ ברוחב ר״י ארוכה רצועה בחנשאר

אמה שליש דהיינו טפחים וב׳ אמות וב.ג׳ אמות וג׳ באורך ושלשים ת״ר ביחד כולם אורך יהיה לא׳ א׳ 'תחברם

ברוחב ממנו.טפחים בדרומיתשים וכן במזרחי הראשון מרובע על ע״ר טפחיםואורך וב׳ אמות ג׳ אורך עוד

מזרחית דרומית קרן ב׳(למילוי אות רע.)כמו המרובע עכשיו וב"נמצא רע'ג על וב"טפחים לך.טפחים'ג ונשאר

וד אמות פ״ו אורך הרצועה שמונה'מן על אותה חלוק טפחים וב׳ אמות ג׳ וברוחב באורך ויהיהטפחים רצועות

וחצי טפחים ב׳ וברוחב באורך טפחים וב׳ אמות תרצ״ג ביחד וב.ארכה רע״ג ממנו וכן'תקח למזרחי טפחים

הקרן למילוי וחצי טפחים ב׳ ועוד ג׳(לדרומית אות ר.)כמו הריבוע וטפחענמצא וחצי רע״ג על וחצי וטפח וחצי ״ג

וחצי.וחצי וטפח אמות קמ״ו הרצועה מן בידך ברוחבובאורךנשאר וחצי טפחים יהיה.ב׳ רצועות לד׳ אותו חלוק

אמות ופ״ה מאות ה׳ ביחד כולם וחצי.אורך אצבעות ב׳ וכן.ברוחב במזרחית וחצי וטפח וחצי רע״ג אורך מהם קח

ב אורך ועוד הקרן'בדרומית למילוי וחצי ד׳(אצבעות אות על.)כמו אצבע וחצי טפחים וה׳ רע׳׳ג הריבוע נמצא

אצבערע וחצי טפחים וה׳ ואצבע.״ג טפחים וב׳ אמות ל״ז ארכה רצועה בידך ונשאר
ביחד כולם אורך יהיה רצועות לט״ו אותו חלוק וחצי אצבעות ב׳ ברוחב וחצי

וה אמה אצבע'תק׳׳ס ששית ברוחב אצבע וחצי והטפחים רע״ג אורך ממנו 'תקח

עכשי המרובע תמצא לדרום וכן למזרח אצבע וחצי בידךטפחים ונשאר האצבע וששית אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג ו

י אורכה מזרחית"רצועה דרומית קרן של מילוי לצורך האצבע ששית אורך פחות וחצי ואצבע וטפח אמות אות(ג כמו

אלא).ה׳ אינה רחבה גם בארכה קטנה הנשארת הרצועה ולאשר אמיתתו ואל נכון על החשבון שכיונתי לאל אקוה

האצבע יותרששית חשבתי ולא לד.הנחתי טפח וכל טפחים לששה אמה כל מסקנת'וחשבתי כפי בגודל אצבעות

ציורה.הפוסקים :וזה
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של על11/2+טפחים2+אמות37פס נשאר21/2אצבע :אצבעות

אצבע11/2+טפחים2+אמות37
אצבע21/2

פסים עשרה לחמש לארכו הזה הפס את :חלק

אצבע11/2+טפחים2+אמות37

הוא פס כל של אצבע1/6רוחב

יחד הפסים עשרה חמש את :צרף

אצבע1/6
אצבעות21/2+טפחים5+אמות560

המצורף[ הוא,בפירוש הפס של שהאורך .אצבע1/2+'טפ5+אמות560כתוב
הזו המסקנה את הוציא לא זה צ,ציור שהשמיטו"ולכן סופרים טעות שהיה ל

ה שע.אצבעות2את מאחר סביר יותר נראה אצבע1/2+'טפ5+אמות560י"כך
הנכונה למסקנה .]הגענו
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כור בית חשבון פירוש
ס רש"ע'דף וכו"ב כור בית ד״ה וכו'י וששים מאתים הוא'תמצאנו וכך סופר טעות ונ״ל רש״ל מאתיםכתב

ואר עושבעים ר.ש"בע משם אותו מצאתי אחר ובמקום הרש״ל משם כתוב וזמשה'ומצאתי הוא[ל"לוריא כור בית

ברשב"ט מפורש כך חמישים על מאה פעמים והוא"ו כור בית פרק ריש טם של אחת באורך"רצועה מאות ו

נ ממנו'וברוחב יעלהי]כשתקח מרובע ממנו ותעשה נ׳ רוחב על באורך וחמישים מאות ר"ר״ב על נשאר.ן"ן

ר נ"אורך ברוחב ה.'ן ממנו כ'תעשה יהיה ר"רצועות אורך"א הראשון.רוחב'וי,ן המרובע על תשים רצועות ד׳

ע'לד אז ויהיה ע"רוחותיו על מ.ר"ר אורך ממנו תקח רצועה עדיין עוד ונמלא'ונשאר י׳ על י׳ פעמים ד׳ דהיינו

א׳(הקרנות אות בציור תראה ארכהנשא.)כאשר א׳ כל יהיה רצועות ג׳ ממנו תעשה י׳ ברוחב ר״י ארוכה רצועה ר

ורו אמהחר״י שליש דהיינו טפחים וב׳ אמות ג׳ וג׳.ב באורך ושלשים ת״ר ביחד כולם אורך יהיה לא׳ א׳ תחברם

וב ברוחב'אמות בדרומי.טפחים וכן במזרחי הראשון מרובע על ע״ר אורך ממנו וותשים אמות ג׳ אורך ב׳עוד

מזרחית דרומית קרן למילוי ב׳(טפחים אות רע.)כמו המרובע עכשיו וב"נמצא רע'ג על וב"טפחים .טפחים'ג

וד אמות פ״ו אורך הרצועה מן לך שמונה'ונשאר על אותה חלוק טפחים וב׳ אמות ג׳ וברוחב באורך טפחים

טפח ב׳ וברוחב באורך טפחים וב׳ אמות תרצ״ג ביחד ארכה ויהיה וחצירצועות וב.ים רע״ג ממנו טפחים'תקח

הקרן למילוי וחצי טפחים ב׳ ועוד לדרומית וכן ג׳(למזרחי אות ר.)כמו הריבוע עלענמצא וחצי וטפח וחצי ״ג

וחצי וטפח וחצי באורך.רע״ג וחצי וטפח אמות קמ״ו הרצועה מן בידך ברוחבונשאר וחצי טפחים אותו.ב׳ חלוק

כולם אורך יהיה רצועות אמותלד׳ ופ״ה מאות ה׳ וחצי.ביחד אצבעות ב׳ וטפח.ברוחב וחצי רע״ג אורך מהם קח

ב אורך ועוד בדרומית וכן במזרחית הקרן'וחצי למילוי וחצי ד׳(אצבעות אות וה׳.)כמו רע׳׳ג הריבוע נמצא

אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג על אצבע וחצי טפחי.טפחים וב׳ אמות ל״ז ארכה רצועה בידך וחציונשאר ואצבע ם

וה אמה תק׳׳ס ביחד כולם אורך יהיה רצועות לט״ו אותו חלוק וחצי אצבעות ב׳ ברוחב'ברוחב אצבע וחצי טפחים

אצבע והששית רע״ג אורך ממנו לדרום'תקח וכן למזרח אצבע וחצי טפחים
ונשאר האצבע וששית אצבע וחצי טפחים וה׳ רע״ג עכשיו המרובע תמצא

י אורכה רצועה האצבע"בידך ששית אורך פחות וחצי ואצבע וטפח אמות ג
מזרחית דרומית קרן של מילוי ה׳(לצורך אות שכיונתי).כמו לאל אקוה

גם בארכה קטנה הנשארת הרצועה ולאשר אמיתתו ואל נכון על החשבון
יותר חשבתי ולא הנחתי האצבע ששית אלא אינה אמה.רחבה כל וחשבתי

לד טפח וכל טפחים הפוסקיםאצב'לששה מסקנת כפי בגודל ציורה.עות :וזה
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של פסים שני על1/2+טפחים5+אמות273קח מהפס1/6אצבע אצבע

מרובעל"הנ על1/6וגם ימין1/6אצבע בצד העליונה בזוית אותם ושים אצבע

(ז(של ):ל"הנ)

אצבע1/6+אצבע1/2+טפחים5+אמות273

זו ציור1/6+אצבע1/2+טפחים5+אמות273,מרובע היינו מרובע אצבע

.בציור'ה

כור- בית !והיינו

של פס עדיין על11/2+טפח1+אמות13יש :נשאראצבע1/6אצבע

כךמחבר דבריו את מסיים לא...":הפירוש נכון-אקוה על החשבון שכיונתי ל

בארכה קטנה הנשארת הרצועה ולאשר אמיתתו אלאואל אינה רחבה גם

יותר חשבתי ולא הנחתי האצבע טפחים.ששית לששה אמה כל וחשבתי

לד טפח הפוסקים'וכל מסקנת כפי בגודל ציורה.אצבעות ".וזה












