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ֶדֶרךְּ  ָמה ב ְּ יךָ  ֹהֵרִתיךָ  ָחכְּ ת ִ ַרכְּ ֵלי ִהדְּ ג ְּ ַמעְּ ר ב ְּ ֶ  .ֹיש 

 (א"י', ד, משלי)

 :'משנה ה' עירובין פרק א' ם מס"כתב אדונינו הנשר הגדול בפירוש המשניות לרמב

ואי אפשר לדבר בו לעולם , יש לך לדעת כי ייחוס אלכסון העגולה אל המסבב אותה בלי ידוע

ואין במציאותו בלי ידוע אבל הוא בטבעי זה הדבר ... וחסרון זו ההשגה אינה מאיתנו, באמת

אשר עליו סומכים חכמי המידות הלימודיות הוא יחוס האחד ... אבל ידוע זה בקרוב. שיושג

יהיה באלכסון שלה אמה יהיה בהיקפה שלוש אמות ושביעית וכל עגולה שת לשלושה ושביעי

פו קכל שיש בהי"לקחו הם בחשבון הגדול ואמרו , ולפי שזה לא יושג לעולם אלא בקירוב, בקירוב

 .וסמכו על זה במה שהוצרכו אליו מן המדידה בתורה, "פחים יש בו רוחב טפחטשלושה 

אם תרצה , ואף על פי כן, שאין לך צורה שלמה יותר מן העגולה', כי בכך יתואר חכמתו ית, תדע אתה, ובכן
והתבונן . בשבריר חביוןסתתר המ' בלתו ית, לעולם לא תדע זאת בשלמותו, לדעת את היקפה או שטחה
, נועות הכוכביםובת, ברחשי גלי הים, טע את המספר הזהשבכל מקום בטבע נ, בכך ותגיע לאהבתו ויראתו

 ! כי גדולים הם מעשי אלוקינו. ובגוף האדם ועוד

 י"תפילה נאה לאומרה ביום פא

ִהי ֵני ָרצֹון יְּ פְּ ֹוֶלה ִמל ִ רֹות ג  ָ ת  יֹוֵדעַ  ִנסְּ ֹות וְּ רו   ֲעֻמק  בְּ ָ ש   י ִ ֶ ל ש  ָ סֹוִמים כ  חְּ ַ ים ַהמ  יֹוָנִלי ִ ֵבינוֹ  נו  ינְּ ב ֵ  ָהַרצְּ ה, לְּ ֶ כ  ִנזְּ  וְּ

ֵלב ַבע ֵמִבין לְּ ֶ ט  ַ ַאֲהָבתוֹ  ב  ָאתוֹ  לְּ ִירְּ לְּ ה. ו  ֶ כ  ִנזְּ ן וְּ ֵ ַתק  ל לְּ ָ ִספְּ  ָרהִספְּ  כ  ָנה   ָרהוְּ ו  ִתק  ִפי כ ְּ יָקן כ ְּ ת ִ ֶ לֹֹמה ש   ש ְּ

ֶלךְּ  ֶ ָמתוֹ ב ְּ  ַהמ  ָנבֹוא, ָחכְּ ן טֹוב בירו  ִק לְּ  וְּ ָהגו  נוֹ  ִויֻקי ַם, איָ מָ ש ְּ לְּ  נו  ינְּ ב ֵ  וְּ תו ב ָמה ב ְּ ָ כ  ֶ י : "ש  ש ִ ֹוֵבב ַנפְּ ש  ֵחִני יְּ  ַינְּ

ֵלי ג ְּ ַמעְּ ַמַען ֶצֶדק-בְּ מוֹ  לְּ עַ ב ַ  דָועֶ  הלָ סֶ  ןָאמֵ ". ש ְּ ו  ל ִרב  פו  ָ לֹוש   כ  ָ ה ש  ֻקד ָ ע נְּ ַ ב  ֵרה ַארְּ י ֶעש ְּ ֻכל ִ  .וְּ

 

  



 י"מהלכות יום פא

' ויתפלל כסדרם ג. יזדרז וימהר בזה יום הגדול להתפלל תפילת שחרית בין שעה שלישית לרביעית. א
 .ויוסיף מעט תחינות ובזה יעלה המניין הידוע, תפלות כבל יום

 .טבילות קודם התפילת שחרית' חסידים ואנשי מעשה נהגו לטבול ג. ב

ונהגו העולם לאכול כמין פת . ינודונכי גדול היום לא, שולחנו בזה היום במיני מאכלים טוביםיסדר . ג
 .ל שלנו"והוא דומה לקוג, י"ז פא"הקרויה בלע, יןנהבאה בכיס

ונתמעט  ויברור היטב שמא אחזה בו התולעת. וטמון בזה סוד גדול, ישתדל מאוד לברך על עיגול דבלה. ד
 .היקפה

. עגולים כלביבות או עוגות אוכליםכגון שאוכלין , ה"סדר סימנין כדרך שעושין בערב ריש מי שנהגו ל. ה
ז "ונהגו לאכול מעין פרי אדום הקרוי בלע. ל"ז פאינעפע"כיוון שקרוי בלע, ובמקומותינו נהגו לאכול אננס

 .יא"פאפא

ומשתכרין אינן יכולים כיוון ששותין . וזה מנהג רע ויש לבטלו. ש בזה היום"נפרץ הגדר גם לשתות יי. ו
 .להבדיל בין הספרות ויכולים לבוא לידי קלקול בחשבוניא

 .לושעניינו מעין שהרי ש ויזהר בברכה במיוחד ביום הזה. מעין שלוש הלאחר שאכל יברך ברכ. ז

ויש שקראו . ויעש את הים תחילה לומד במקדש שלמה. י"קבלה מחכמי קדם ללמוד בזה הסדר ביום פא. ח
ובסדר פקודי המשכן [ ז שם שחלקו עליו"ועיין הט, "עגלה משולשת: "שאמר שם]גם ברית בין הבתרים 

אחר כן לומד בגמרא סוכה העשויה  .נסר שהוא נתוןאחר כן לומד משנה באהלות פרק . בספר שמות
הציבור הבאנו אותו כאן ולזיכוי . ועירובין מיעטו ללמוד כיוון שהזמן קצר ומצוות היום מרובות. ככבשן

 .וצירפנו ראשונים ואחרונים

אלא עושין כסדר כל , ואינו נדחה מפניו ,רים משולשהוא הקרוי פו, י בפורים דמוקפין"חל להיות יום פא. ט
 .הימים בו

והיו . וקרוי גם יום הזכרון, שקרוי יום חשבון. יפה לאנשים ולתינוקות לשנות ולשלש בזכרון המספר. י
, עולה למניין הספרותוספרת השלוש השלמה לא . יכולתם ומזכין לאותו אחד שהפליא לזכור מונים ככל

 .וכולי. חמש ותשע ושתיים. תארבע ואח. תאח: וכך היה מונה. שכולם זוכרים אותה

 

  



 ('פרק ז' מלכים א) מקרא

 : שר באמה משפתו עד שפתוע

, שכל רוחב כלי עגול, אמצעיתוב
 : וקו שלשים באמה: באמצעיתו הוא

זהו שאמרו כל שיש בהקיפו שלשה 
הקיפו , טפחים יש בו רוחב טפח

ומתוכו הוא , ורחבו עשר, שלשים
, עומקו - קומתו: (בערובין יד א), מודד

, הוא אומר( ב ד ו)ובדברי הימים 
: שעשאו לרחיצת הכהנים לטבול בתוכו

 :תרגם יונתן, וצורת ביעין : ופקעים
בשלש אמות תחתונות  : מתחת לשפתו

שכך שנינו בגמרא , שהיו מרובעות
שלש תחתונות , (שם עמוד ב דעירובין)

ואי , ושתים עליונות עגולות, מרובעות
שהם מאה , אפשר לו להכיל אלפים בת

, עליונות מרובעות והתחתונות עגולות, אלא בענין זה כמו שפירשו רבותינו בעירובין, וחמשים מקוה טהרה ארבעים
, ו עשר באמה מקיפין את הים סביבבפקעים הלל, לכך הוא אומר, דכי כתיב שפתו עגול סביב, אי אפשר לומר

: אבל במקום עיגולו אי אפשר לומר עשר באמה סביב, עשר אמה לכל רוח, ארבעים אמה( הקיפו)שבמקום ריבועו 
לא שחבר לו את הפקעים אחר יציקתן על ידי מסמרות או על , הכל מוצק יחד : שני טורים הפקעים יצוקים ביצקתו

[ שלשה]אל תחת הים היו אחוריהם פונים  : ביתה :של בקרים הללו : וכל אחוריהם :ז"א בלע"שקורין שולדר, ידי דבק
אלא שאצל פיו היה דק , שוליו ודופנותיו : ועביו טפח :ושל מזרח כנגד של מערב, שבצפון לקראת שבדרום( שנים)

, שהבת שלש סאין, סאיםששת אלפים  : אלפים בת :ומצוייר פרח ושושן, כמעשה שפת כוס ששותין בו, ומרוקע ומרודד
מאה , הארבעים מאות, נמצאו חמשים ומאה מקוה טהרה: האיפה והבת תוכן אחד להם, (יחזקאל מה יא)שנאמר 
ואף כשתחלוק הכל לפי מדה ששיערו חכמים אמה על אמה (: עירובין שם)חמשים מקואות , והעשרים מאות, מקואות

, חמשים מקואות, ושתים העגולות, מאה מקואות, עותשלש אמות מרוב, תמצאנה כן, ברום שלש אמות למקוה
( שם)ופירשו רבותינו , בתים שלשת אלפים יכיל, כתיב( ב ד ה)ובדברי הימים : שהמרובע יתר על העיגול רביעית

 :שהגודש היה שליש בבית הקיבול, במדת היבש

 

  

ַעש   כג ַּ֥ ם ַוי ַ ָּ֖ ק ֶאת־ַהי ָ ר מו ָצָ֑ ש ֶ ה ֶעֶ֣ ָ ַאמ  ָָּ֠ ָפ֨תוֹ  ב  ְּ  ִמש  

ָפ֜תוֹ  ל׀ ַעד־ש ְּ יב ָעֹגֶ֣ ש   ָסִבִ֗ ָחֵמֵ֤ ה   וְּ ָ ַאמ  ָּֽ ָ ָקו  ] וקוה קֹוָמ֔תוֹ  ב  [ וְּ

ֶ֣ים לֹש ִ ה ש ְּ ָ֔ ַאמ  ָּֽ ָ ב ב  וֹ  ָיֹסַּ֥ יב׃  ֹאתָּ֖ ָקִעים   כדָסִבָּֽ ַחת ו פְּ ַ֨  ִמת 

ֹו׀ ָפתֵ֤ ים ָסִביב   ִלש ְּ ִבֶ֣ ר ֹא֔תוֹ  ֹסבְּ ש ֶ ה ֶעֶ֚ ָ֔ ַאמ  ָּֽ ָ ים ב  ִפַּ֥  ַמק ִ

ם ָּ֖ י ָסִבָ֑יב ֶאת־ַהי ָ ֵנֵ֤ ים טו ִרים   ש ְּ ָקִע֔ ְּ ים ַהפ  ֻצִקָּ֖ ֹו׃  יְּ יֻצָקתָּֽ ב ִ

ד כה י ֹעֵמֵ֞ ֵנֵ֧ ֶ֣ר ַעל־ש ְּ ר ָעש ָ ָקִ֗ ָ ֶ֣ה ב  ָ לֹש  ים׀ ש ְּ  ָצ֡פֹוָנה ֹפִנֶ֣

ה   ָ לֹש  ים׀ ו ש ְּ ה ֹפִנ֨ ָ ֶ֣ה׀ ָי֜מ  ָ לֹש  ים ו ש ְּ ִנֶ֣ ֹ ה פ  ב ָ גְּ ה   ֶנִ֗ ָ לֹש  ים ו ש ְּ ִנֶ֣ ֹ  פ 

ָחה ָר֔ ם ִמזְּ ַּ֥ ַהי ָ ָלה ֲעֵליֶהָּ֖ם וְּ ָמָ֑עְּ ֵריֶהָּ֖ם ִמלְּ ָכל־ֲאֹחָּֽ ָּֽ  וְּ ָ ָתה׃ ב   כויְּ

וֹ  יֶ֣ ָעבְּ ַפח וְּ ָפ֛תוֹ  ֶט֔ ַּ֥ה ו ש ְּ ַמֲעש ֵ ֹוס כ ְּ ָּ֖ ַפת־כ  ַרח ש ְּ ָ֑ן פ ֶֶ֣ ָ ֹוש   ש 

ִים ַּ֥ פ ַ ָּ֖ת ַאלְּ ַ יל׃ ב   ָיִכָּֽ



ִהיא קֹוָרה ו ֶ ָנה ש  תו  ֹכֶתל ֶתלִמכ ֹ  נְּ ָאה לְּ ֻטמְּ  וְּ

יהָ  ֶ ת  ה   ֶיש   ִאם, ַתחְּ ָ ֹוֵתחַ  ב  ִביָאה, ֶטַפח פ   ֶאת מְּ

ָאה מְּ ֻ ַחת ַהט  ַ ה   ת  ָ ל  ֻ ִאם. כ  ָאה, ָלאו וְּ  בֹוַקַעת ֻטמְּ

עֹוָלה ֹוַקַעת, וְּ יֹוָרֶדת ב  ה. וְּ ָ מ  ַ ֶיה כ  ָפה   ִיהְּ ֵ ֶהק   ִויֵהא בְּ

ֹוֵתחַ  ָבה   ַמן, ֶטַפח פ  זְּ ִהיא ב ִ ֶ ה ש  ָ ָפה  , ֲעֻגל  ֵ ה ֶהק  ָ לש   ש ְּ

ָפִחים ַמן. טְּ זְּ ִהיא ב ִ ֶ ַעת ש  ַ ֻרב  ָעה, מְּ ָ ב  ע, ַארְּ ָ ֻרב  ַהמְּ ֶ  ש 

ל ַעל ָיֵתר ו  ִביעַ  ָהִעג   :רְּ

 

 

ד ז ו  א ַעמ  הו  ֶ ל ש  ָ פוֹ  ֵיש   ִאם, ָלֲאִויר ֻמט  ֶהק ֵ ִרים ב ְּ  ֶעש ְּ

ָעה ָ ב  ַארְּ ָפִחים וְּ ָאה ֶאת ֵמִביא, טְּ מְּ ֻ ַחת ַהט  ַ נוֹ  ת  פְּ . ד ָ

ִאם ָאה, ָלאו וְּ עֹוָלה בֹוַקַעת ֻטמְּ ֹוַקַעת, וְּ יֹוָרֶדת ב   :וְּ

 

 

 ('ז-'ו משנה ב"י פרק אהלות) משנה

 :מברטנורה ע"ר

 דמביאה, טמאים שתחתיה כלים כל. כולה תחת :ו

 בפני דחוצצת, טהורים גבה ושעל. לכולה טומאה

 בוקעת :טפח רחבה שאינה .לאו ואם: הטומאה

 כנגד גבה שעל כלים תחתיה טומאה דאם. ועולה

 על טומאה דאם .ויורדת בוקעת: טמאים הטומאה

 היקפה: טמאים הטומאה כנגד שתחתיה כלים, גבה

 בהיקפו יש טפח ברחבו שיש דכל. טפחים שלשה

 בים( 'ד ב) הימים בדברי מצינו שכן, טפחים שלשה

 עגול שפתו אל משפתו באמה עשר שלמה שעשה

 :סביב אותו יסוב באמה שלשים וקו סביב

 

 שמושלך עגול עמוד .לאויר מוטל שהוא עמוד  :ז

 או בחצר כגון, באויר. עיגולו על ושוכב בארץ

 על להאהיל מתחיל הוא העיגול ובאמצע. בגינה

 תחתיתו עד ומכאן מכאן ומתקצר והולך הארץ

 על טפח בעינן טומאה הבאת ולענין, לארץ שסמוך

 אין לארץ שכיבתו במקום בסמוך שלמטה פ''אע  טפח רום מתחתיו החוץ לצד כאן יש ואם, מרובע טפח ברום טפח

 רחבו נמצא טפחים וארבעה עשרים בהקיפו כשיש עגול ועמוד. אהלים כשיפועי דנידון, באוהל מטמא כולו טפח רום

 ומכאן שמכאן דפנו תחת לרבע אדם דיכול ונמצא, טפחים שלשה בהקיפו יש טפח ברחבו שיש דכל, טפחים שמונה

 נמצא, שמונה של עיגול בתוכו תעשה אם שמונה על שמונה של ריבוע כאן כשיש שהרי טפח ברום. טפח על טפח

 האלכסון נמצא, באלכסונה חומשי ותרי אמתא בריבוע אמתא דכל, וקרן קרן לכל חומשים שמונה עודפים הזויות

 באת ואם, חומשין שמונה אחד לכל הרי, זה לקרן ומחצה זה לקרן מחצה מהם תן, חומשין עשר ששה הרוחב על עודף

 מדת ונמצא, חומשים שני רחבו על עודף אלכסונו נמצא, טפח על טפח של רבוע לעיגול שחוץ זוית בקרן לעשות

 אמתא דכל, ועוד. דק לא אחד חומש ומשום, אחד חומש אלא הצורך על יותר לנו נשתייר לא, חומשים שבעה אלכסונו

  :מעט ממנו שחסר, לגמרי מכוון אינו באלכסונה חומשי ותרי אמתא בריבוע



ד "יוחנן סוכה העשויה ככבשן אם יש בהקיפה כדי לישב בה כ' אמר ר

בני אדם כשרה ואם לאו פסולה כמאן כרבי דאמר כל סוכה שאין בה 

ארבע אמות על ארבע אמות פסולה מכדי גברא באמתא יתיב כל 

הני מילי  חים יש בו רוחב טפח בתריסר סגישיש בהקיפו שלשה טפ

בעיגולא אבל בריבועא בעיא טפי מכדי כמה מרובע יותר על העיגול 

מ בעיגול דנפיק מגו ריבועא אבל ריבועא דנפיק "רביע בשיתסר סגי ה

מגו עגולא בעיא טפי משום מורשא דקרנתא מכדי כל אמתא בריבועא 

אמתא ותרי חומשא באלכסונא בשיבסר נכי חומשי סגיא לא דק 

ל מר "טובא מי אמרינן לא דק א אימור דאמרינן לא דק פורתא

קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי מי סברת גברא באמתא יתיב 

תלתא גברי בתרתי אמתא יתבי כמה הוו להו שיתסר אנן שיבסר נכי 

חומשא בעינן לא דק אימור דאמרינן לא דק לחומרא לקולא מי 

אמרינן לא דק אמר ליה רב אסי לרב אשי לעולם גברא באמתא יתיב 

יוחנן מקום גברי לא קחשיב כמה הוו להו תמני סרי בשיבסר נכי ורבי 

חומשא סגיא היינו דלא דק ולחומרא לא דק רבנן דקיסרי ואמרי לה 

ריבועא דנפיק  דייני דקיסרי אמרי עיגולא דנפיק מגו ריבועא רבעא

  :מגו עיגולא פלגא ולא היא דהא קחזינן דלא הוי כולי האי

 

 (ב"ע' ח-ב"ע' סוכה ז) גמרא

אמות בעינן ' יוחנן סוכה גדולה כל כך כרבי דאמר ד' בעי ר .כמאן :סביבות הקיפה מבפנים.'כדי לישב בה כו :כאחריםעגולה דלית ליה  .ככבשן

כל אחד מקומו  .באמתא יתיב :בתמיה דעל כרחך לית לן תנא דמפיש בשיעורא דסוכה כוותיה וכי בעי רבי יוחנן כולי האי אליבא דמאן אמרה

ד אמות "אמה נמצא הקיפה כ

כל עגול  (:עירובין דף יג) א לןוקיימ

טפחים יש ברחבו ' שיש בהקיפו ג

בים שעשה  (ב ד"דה)טפח דכתיב

שלמה עשר באמה משפתו אל 

שפתו עגול סביב וקו שלשים 

באמה יסוב אותו סביב לעשר 

אמות רוחב שלשים אמה היקף 

אלמא הכא נמי בתריסר אמות 

: היקף סגי דנהוי פותיא ארבעה

איכא רווחא ' ג דבהיקף .הני מילי

רוחב טפח יש בו  .בעיגולא :טפח

והוא עגול וכל עגול אין רחבו 

אמות ' אלא באמצעו ואנן בעינן ד

מרובעות שיהא ארבע בצידיה כמו 

באמצעה ובריבועא איכא הקיפא 

מכדי כמה מרובע יתר על  :טפי

היא ' מתני.העיגול רביע

בארבעים ותשע מדות והדברים 

עגולה נראין לעינים דאילו אמה 

חוט שלש אמות מקיפה ואמה 

לסובבה ' מרובעת צריכה חוט ד

היקף  .בשיתסר :אמה לכל רוח

דסגי בשיתסר מהאי  .מ"ה :סגי

טעמא דמרובע יתר על עיגול 

תמצא בתוכו ארבע מרובעות ואם היית צריך לעגלו  ז אמה בקרקע בריבועא"אם היקפת בחוט של ט .בעיגולא דנפיק מיגו ריבועא :רביע

ב ונמצא חיצון יתר על הפנימי רביע אף כאן אם היתה מרובעת סוכה זו דיה להיות כדי "מבפנים ולהוציא קרנות ריבועו אתה עוגלו בחוט י

שיו כשעשה אותה עגולה אם לא אבל עכ .אבל בריבועא מגו עיגולא בעינן טפי משום מורשא דקרנתא :שישבו בהיקיפה ששה עשר בני אדם

היה הקיפה אלא ששה עשר נמצא האמצע רוחב הרבה מארבע וצידיה הולכים וכלים עד לכלה ואין אתה מוצא בצידיה ארבע שאין לה זויות ורבי 

כדי כל אמתא מ:ארבע מרובעות בעי וצריך אתה לעשות על כרחך היקף עיגולה גדול כדי שתוכל לרבע מתוכה ארבע מרובעות שיש להם זויות

בשיבסר נכי חומשא  :כשאתה מודד אלכסון שלהם אתה מוצא לכל אמה שבריבוע תוספת שני חומשים כך שיערו חכמים .'בריבועא כו

מרובעות וכשאתה מושיב לתוכו טבלא מרובעת יהא חוט העיגול המקיפו נוגע ' שהרי אינך צריך להרחיב עיגול זה אלא שתמצא בתוכו ד .סגי

רחבו שוה כאלכסונו כן  ע נמצא עיגול זה רחב מתוכו כמזוית לזוית של ריבוע שהוא חמש אמות ושלשה חומשים ודבר עגול כלבקרנות הריבו

אמצעו שהרי אין לו זויות נמצא תוכו חמשה ושלשה חומשין על חמשה ושלשה חומשין וכל שיש ברחבו טפח בעיגול צריך היקפו שלשה נמצא 

לא  :יקף ולשלשה חומשין תשע היקף שהן שתי אמות פחות חומש הרי שיבסר נכי חומשא פחות חומשלחמש אמות רחב חמש עשרה אמה ה

אם אמר להוסיף על השיעור דלא חש לצמצם לא הוה  .לחומרא :יוחנן במילתיה לצמצם ואמר טפי דכל כמה דהויא גדולה טפי עדיפא' ר .דק

ואי הוה מצריך רבי יוחנן  .באמתא יתיב :והכשיר את הפסולה קשיא לן מי לא דק במילתיה דלא ליקיל קשיא לן אבל השתא דבציר ליה שיעורא

בתוך הסוכה אלא סביבותיה מבחוץ הוא אומר להושיבם הרי פיחתנו .יוחנן מקום גברי לא קחשיב' אלא ר :להושיבם לתוכה ודאי איכא לאקשויי

שכשאתה סובבו בחוט סביבו מבחוץ היקפו עשרים וארבע אתה מוצא בתוכו שמונה על  מן החשבון מרוחב העיגול שתי אמות על שתי אמות

שמונה דכל שיש בהיקפו שלשה יש ברוחבו טפח ועכשיו שהדפנות מפנימה למושבן אינו רחב אלא ששה על ששה דהא גברא באמתא יתיב והוצאת 

שהוסיף מעט .ולחומרא לא דק :נה עשר דהא רחבה ששה על ששהבהקיפה יש שמו .כמה הוו להו תמני סרי :לך אמה מזה ואמה מזה לכל צד

על השיעור ולא צמצמו ומיהו פורתא אוסיף דלא הרחיבו בתוכו יותר על שיעורו אלא שני חומשין דהיינו שליש מששה חומשין שהוסיף בהקיפו 

דעיגולא  :ן דלהוי לתוכה עשרים וארבע אמותלעולם מקום גברי בעינ .ורבנן דקיסרי אמרי :וליכא לאקשויי כדאקשת לעיל טובא מי לא דק

כשאתה מרבע בתוך העיגול אתה  .אבל ריבועא מגו עיגולא פלגא: מפיק מן הריבוע כשאתה עוגל את המרובע מתוכו .מגו ריבועא ריבעא

ולאו  :סביב להיות עשרים וארבע מוציא ממנו חצי השיעור הנשאר בו דהיינו תילתא דכוליה הלכך לשש עשרה ריבוע צריך העיגול המקיפו

דהא ראינו דלא הוי שיעורא כולי האי אלא שיהא רחב כשיעור אלכסונא של מרובע וכל אמתא בריבוע אמתא ותרי חומשי  .מילתא היא

  :באלכסונו


