
  תחום שבת בין ברוקלין למנהטן
  צוש' ר סי"שוע
 כגון שיש בה פרצות ,פ שאיה מוקפת מחיצות כהלכתן" אע,אמות'  השובת בעיר כל העיר חשבת כדד

 דהואיל ובתי העיר מובלעים בתוך שבעים אמה ושירים של זה הרי כולם , וביותר מעשר,הרבה במילואן
  .כדירה אחת

  שצח' ר סי"שוע
ה מוקפת חומה חלקה אלא בתים סמוכים ומחוברים ויש בית כס לתוך העיר יותר  וכן עיר שאיב

מחבירו או יוצא ובולט מן העיר יותר מחבירו וכן עיר המוקפת לה חומה ואין כל החומה ישרה אלא יש 
בה מקומות בולטין ממה רואים כאלו חוט מתוח על פי כולה כגד מקום החיצון הבולט ממה ומודד 

  .ט ולחוץ אלפיםמן החו

'  שיש בו ד, אף על פי שאין דרים בו עתה אלא שהוא ראוי לדירה, כל בית דירה שהוא יוצא מהעירו
 שזהו ,שלישי אמה ועוד משהו' אמה ושירים שהם ב'  אם אין ביו ובין העיר אלא ע,אמות' אמות על ד

 וכשמודדין , ממה הרי זה מצטרף לעיר וחשב,שיעור צלע אחד מצלעות בית סאתים המרובעות ממש
  . ומשם מודדים לה אלפים אמה,לה אלפים אמה מותחים חוט על פי כל רחבה חוץ לבית דירה זה

 וכן עד ,אמה' עב' קרוב לב'  ובית ג, אמה'עב ובית שי קרוב לראשון ,אמה' ע]ב[ היה בית קרוב לעיר ז
  .האחרוןאמה מבית '  וכשמודדים מודדים מחוץ לע, הרי הכל כעיר אחת,מהלך כמה ימים

 כגון , אם דרים בו מצטרף לעיר אם הוא בתוך שבעים אמה ושירים לעיר, כל בית שאיו עשוי לדירהח
גשר שיש בו דירה להמוכס כגון שיש לו כתלים תחתיו אלא שהכיפה חלולה ויש בכתלים פילוש ... 

 הרי כל המערה חשובה דירה ,ואם יש בין על פי המערה ... שיעברו שם המים והמוכס דר בכתלים אלו
  .מה לעיר אם הבין הוא בתוך שבעים א, ואין מתחילין למדוד אלא מסוף המערה, בין שעל פיהל ידיע

אמה ושיריים '  כדי שיהיה בייהן ע,)ועוד דבר מועט(א אמה ושליש "עיירות זו סמוכה לזו קמ'  היו ביא
  . חשובות שתיהן כעיר אחת,אמה ושיריים לזו' לזו וע

 הרי אלו עושין את כל האהלים ,בתים קבועים של אבן או של סרים' ב' חצרות של ב'  ואם יש שם גיד
  . ומרבעים אותה וותים לה אלפים לכל רוח כשאר העיירות, ויש להם דין עיר,קבע

  תא' ר סי"שוע
אין מתחילין למדוד לו אלפים  .. .פ שאיה מוקפת מחיצות כלל" אע,אמות' בעיר שכולה חשבת לו כד

  .ושיריים של זה'  הואיל וכל בתי העיר מובלעים זה בתוך ע,אלא מבית החיצון

  כד' ז סי"חת מנחת יצחק "שו
) בל״א ( הקראגדולשר ג״ יש בורגמסבסוף העיד ״וויליא

משך עד תחילת עיר אחרת  שרג הרך ואו,"סבורג ברידזש״וויליאמ
העטעןקהמצא חדרחתב ... "ראת ״מא וזה החדר ,קטן ילת הגשר 
ה עלבת לקה חדר זו , על הגשר יםר מהעובסל מכב מב ולפי ידיעתי

דר ח ם כן ג באמצע הגשר מצאשםוגם , שרגל הכשבה כ חדבזמן א
 וכפי ששמעתי .העוברים עלי׳ ה על מת לשמור הגשר ואתבש, קטן

 שבאותו ,לילה והן ביוםב שומר הן ם שהי׳ שבר ר זמןבמאשים שזה כ
אין שם שום   אכל עכשיו כבר,םה אשיבהרהי׳ הולכים על הגשר  זמן

חומרא  ...  הגשר אים משתמשים עוד ואים מקבלים מכסשלפי  החדר כןוכמו, אותו הדרבאיש שישב 
. ל ושיריים כ״ה׳ אמעין יהי׳ בתוך הבקא שהוד ריךצ ... בירא ליהדס,  הרב ה״לע״ושמעין מדברי הש

פי פסק לא מהי ל׳ אמה ושיריים ע לוץח ל הגשר הואעין שב הם א,ראה מדבריו כפי הכן לפי זהם וא
  .ארן הגה״ק מסאטמאר שליט״א להיתירמ וראה מכ״ק רביושכבר יצא ה ... ה״ל  הרבע״וש


