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,  עוד פיגו� אחדה פיגו� אחד ובקצה השמאלי שלהבצד המזרחי של העיר בקצה הימני שלשהיה ', פי 1

 .שהוא כעי� עיר העשויה כקשת, י� לעיריוהיו הפיגומי� תו� שבעי� אמה ושיר
א� יוצא מראש הקשת הימנית אלפי� ד, כיו� שיכול להגיע משני ראשי הקשת לכל מקו� בעיר, כלומר 2

. דיש כא� הבלעת תחומי�, הכל נחשב כעיר אחת, אש הקשת השמאליתמגיע תו� אלפי� לר �אמה 
וכל שלפני� מ� החוט חשוב כעיר אחת , ומותחי� חוט משני ראשי הקשת ומודדי� אלפי� אמה מ� החוט

� .אמות' ודינו כד 
' אכ� כתבו התוס. ל למדוד מהיתר"דהיינו מהבתי� הנמצאי� בקשת ולא הקילו בה את הקולא הנ 3
' אלא ממקו� שיש בי� צידי הקשת קצת פחות מד, שאי� הכוונה מ� הקשת ממש)  ה וא�" בד'בעמוד ב(

 .אלפי� אמה מותחי� ש� חוט ומש� מודד
ומודדי� מה� ג� בלא , כ ה� בטלי� לעיר"א, דכיו� שהפיגומי� אינ� חלק מחלקי העיר', ביארו התוס 4

קשת ה� חלק מהעיר וחשובי� ה� ולא קשת שצידי הכודוקא גבי עיר העשויה , שתהיה הבלעת תחומי�
  . לא מודדי� מהיתראלפי�' מדוא� ה� יותר , לכ� צרי� שיהיה ש� הבלעת תחומי� ביניה�, בטלי� לעיר

, לא סגי מה שה� מובלעי� מבי� צידי הקשתדהיינו ד, משו� דבעי שיהיו תחומי� מובלעי� מכל צד 5
  .דצרי� שיהיו מובלעי� ג� מאמצע הקשת אל מקו� היתר

ולכ� לא צרי� שיהיה מאמצע הקשת עד היתר , ס יכול לבוא אל מקו� היתר דר� צידי הקשת"דסו 6
  .במקו� אחד' וסגי שיהיו מובלעי� התחומי� אפי, אלפי� אמה

' ג שיש יותר מד"ה בכה"ה, דלפי סברתו שסגי שיהיו מובלעי� התחומי� במקו� אחד', כ� ביארו התוס 7
  .י יכול לבוא אל אמצע היתר מאמצע הקשת דאי� ביניה� אלפי� אמהדהר, אלפי אמה בי� צידי הקשת

�אמנ� מערה שיש לה בית בפתחה , ולכ� אינה מתעברת ע� העיר, סת� מערה אינה חשובה בית דירה 8 
 ומה שצרי� את המערה א� . ע� העיר ומודדי� את התחו� מהמערהשהוא בית דירה מועיל לה להתעבר

, )ה לא"בד(' עוד פירשו התוס. אמות' וכגו� שלא היה בבית ד, אמות' יעור דהוא להשלי� לש, יש כבר בית
 . שהחידוש במערה שמודדי� את התחו� מסו" המערה ולא מסו" הבית


