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XL\WLO LDC

GQC PL[\UQ GHDEG MNT RLLSUD P] HSLD[ ]KL\

UZ[
�
]LDG MH]D GC\U HOLCN ROLCG ]J] H]NHT G\HUG
 ��D �K GNHT� GS\QD HSLS\
�H]QJQ GDH[Q H]OLY\ ROLCD COC HS\ CO
 �GS\QG RLF ]C CD[ ELLTQ C[QED
H]QJ PC PE\ �C[QEG G\ZQ HI ]HELL]TG OU �
G[\N H]OLYQ GDH[Q H]QJ ODC
UHFQH �
[\N MNT LFGD OHTW MNT V[KYQ CZ CG
 H]OLYQ GDH[Q XUG O\
]C D[LU\ �L�\[ \H[LW LWO �HSLLG �
RKDJ\D
 [DHFQ\ GDL\QH �G[\N GSH]J]G
GNHTG H]OLYQ GDH[Q ROLCG O\ H]QJ PC RNOH �[\NG MNTG PU OHTWG MNTG
OTHW H]OLYQ GDH[Q H]QJ\ ROLC HOLWC � RKDJ CO\ G[ZQD\ GOHU RCNQ �G[\N

�GNHTG ]C
PG ��V[KYQ CZ CG G�F P\� 
TH]G O\ PSHLF FZHQD ]FQHU HI GSH[JC GSZTQ
�H]OLYQ GDH[Q H]QJ GSH]J]G MNT PC Z[ GWZ] HI GSZTQ\ JLNHGO PLNL[CQ
PG GI P\HFLJ MH]Q �G]HC OTHW GLOUQ\ PLWSUG OY RLC GDH[Q H]OLY PC MC
G[\N GSH]J]G GNHT ]J] GNHT LN ]UDHZG �ROGO C[QED \FHJQ \H[LWO PLZZIS
GSH]J]G O\ G]OLY �PLCDG PLCS]G ]\HO\ PLQLLZ]Q PC GOHTW GSHLOUGH
PL[\U MH]D CLG VC GSHLOUGH �G]OLYQ GDH[Q GSHLOUG O\ G]QJ �G]QJQ GDH[Q
PLZJFS PG MN MH]Q "PL[\U MH]D ]HLGO GNL[Y GSHLOUG UHFQ G\Z P]KL\O �GQC
MNT VH[LYD CZHHF G]QJQ GDH[Q GSH]J]G OY\ CLG C[QEG ]SHHN\ [LDTGO
M[HY RLC DH\ G]QJQ GDH[Q HQYUO\N GSH]J]G OY PC RNC MC �GSHLOUG

�GQC PL[\UO ]J]Q GLG] GSHLOUG\
�P] HSLD[ P\D ]HWTH]D CDHQ C[QED GI UKZ [LDTGO ][JC M[F

OHTWG RLC\ [JCQ �OHTW MNT DL\J CO PL[\UQ GOUQOF \[WQ P] HSLD[H
�GDHE ]QJQ COCGSHLOUH G[\N GSH]J] �C �L ROGO� RSL[QCZF CG HO G\Z\

ZJF\ �[\N MNT LFGD OHTW MNT V[KYS CQL]F HGQ GLO ML[KYLC GOHTW
CQLLZF E�UCF �[IELS F�Q G�FH GLO CNL[KYLC G�F P\� \[WO T[KSHZD

GSH]J] OTWLQO [IELS CQL]F HGQ PL[\U MH]D GSHLOURLSQLIF PH\Q
GSH]J]C \JLQO GL]UFC ZLTQ COF PL[\UQ GOUQO GSHLOU CQLLZF
RCQN [DT GDH[Q H]QJ LN RHLOUO LIJFQH �[\N PU OHTW VH[LY PH\Q
�CG HKC CG RSL[IE COF RO UQ\Q CZ �GSH]J]O OLTW COH LQF GL]LOF

G ZJHFHML[KYC ]H[\N RGL]\ [QLQO LYQ GHG CQUK LCGQF FHUH �GI CH
G]QJ GSHLOUF RHEN LQF LNLG GOHTW GSHLOUGH G[\N GSH]J] ]�[ TL[EH �GLO



RLUQG�JQ@ J�T\] L[\]�>C��

CQLLZH G]QJQ GDH[Q G]OLY GSH]J]H G]OLYQ GDH[QGSH]J]MH]D
GOUQO HOLWCH �CQLLZF RLSU OND RSL\LLJ CO GSHLOUG ODC [QHON �PL[\U
CQL]F HGQ T�\G [QCZF HSLLGH �LNGD GSH]J]G COTWLQ CO PL[\UQ

[QHON �[\N MNT LFGD OHTW MNT V[KYLOCQLLZF ]QJQ OHTW MNT D\JL\
�OHTW MNT DL\J CO CSHHE LCG LNF O�QZ �PL[\UQ GOUQO GSHLOUG

MNT ]YZQ LDE �]�[ \H[LWN ]YZ UQ\Q �P\H C �E VF� RLDH[LU \L[DH
CGL CLGGO ]OZ\ LCF DE OU VC PL[\UQ GOUQO ]YZQH PL[\U MH]D
G]OLY GO CLHG HL\NUF PH\Q G[\NF P]G UQ\Q G]OLYQ GDH[Q G]QJ
MNT DL\J HOLWCF OLUO HS\[LW �D �F� RLF[HL RLYHG LDE HGLQH �G]QJQ GDH[Q
CGH �PL[\U MH]D\ GQ G]QJQ GDH[Q G]OLY\N L[LLQF G[\N OHTW
LWO HSLLG � G]OLYQ GDH[Q G]QJ CGLH GO ]\OZ LC �P\ RLDH[LU� RSL[QCZF
[IWLH JH[G CHDL H]H\LOZ ]QJQF �PL[\U MH]D\ MNTG PLLZ]GO OHNL CO\

�OHWL HC
CT[LE \HFLJH LE\HQ \HFLJ �OHWN P] HSLD[ O\ H\HFLJ�OU ]�[O G\Z GLG �

G[ZQO ]TJLL]Q HI C]HNL[Y ��C �L� RQZO 
QED \L\ C]HNL[YO L�\[ O\ H]HS\[W
CSLQC GHG G]LG GI G[ZQD LN ]\FJQH �GOHTW GSHLOUH G[\N GSH]J]\ O�SG
[L\NS PC\ �G]LG C�HGG\ P\ \[LW L�\[ �
[\N MNT LFGD OHTW MNT V[KYL
\
CHDS PL[\UQ GHDE GLGL GSHLOUG MNT\ G[ZQD VC\ \\J \L RHFSG [HLYD
GQC PL[\U ]J]Q GSHLOUG RNC PC\ \FJO C[QEG G]LG GNL[Y RNOH �[L\NGO
ZJHFG FYQ RG CHG ]�[ O\ L\HZG �GI ]QJQ GI OU PL[IHE COH �G[\N GSH]J]G
]C RZL] MN PH\Q �]H[\N RGL]\ [\CN PE ]QLLZ HI C]HNL[Y\ FYQ RGH �[DFD\
GSH]J] CQLLZH
 COC 
PL[\U MH]D HGLLHH[] LQLLZH
 T[E CO �G[ZQG ][FEG PYU
GSH]J]G PL[\UQ GOUQO GSHLOUG PC VC �\FHJQ RLFG\ LCFH ]UN �
PL[\U MH]D
MNT GQHF HSLC �LE\HQG \HFLJG CD MN P\OH �[DTGO ZHZI GI \HFLJ\ COC �G[\N
RH[JCG GI �GQC PL[\UQ GHDEG MNTO �GCQHK ODZQ HC [DHJQ RHEN �
PYUD
 OHTW
HL]J]Q [\CN GS]\L HSLF MN PH\QH �HQHZLQ ]QJQ COC � HQYU ]QJQ OHTW HSLC

VTHS MNT \L��

�UQ\Q MNH �CT[LEG \HFLJO OLDHG LE\HQG \HFLJG\ UQ\Q ]HWTH]G L[DF [HFLTQ PSQC
RLDH[LU ]LLEHTQ H]KL\ ]C TTDO HY[ M\QGD 
TH]\ MNQ RNH �
]�[ TL[EH
 RH\OGQ VC
CDHQ ]�[O H]HC PLTJLLQ RCN 
TH]\ GI JTHS LS\ FYQ MC �CWHE HSLL]LLEHTQ COH
L[WTD CLG RNH HSO\ PL[WTG ]T[LEN RHNSG
N �L�\[ ]T[LE ]C CLDG\ [JCO� C�DKL[D
H]QFZG LW OU� 
D L�ND JTHSG CHG MN\ D]N �N G[UG� PL[WHT LZHFZFDH �
O�I PLSHCEG
�DW 
QU� ]HCLE X�L[D RNH ������� 
QU ]HN[DO GQFZGD [CH]\ CHG GI L�N GC[SN G�[O
��
GQC 
NQ GKQO CQLLZ CS\ COH GQC 
NQ GOUQO GSHLOU CQLLZ CS\ COH
 �P\ JTHSGH

�ROGOFNH �HI CT[LEN KZS C�DL[G [DN\ UQ]\Q FL[] RQLT G�LDC[GQ PE
�GSHLOUG MNT ]C DL\JS\ C�HG G]LG �RQZO C[QED\ C]HNL[YG CHG CHG GI LE\HQ \HFLJ

�CHG [\N MNT ]LSH[ZU\ O�QZ �OHTW MNTN
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]�[ ]KL\ ][FEG
LN]\FHJQ ]HJWG �PLL]\ RG ]HLH[\WCG �PL\[WQG HZOJS MND � GS]\L FY

CHG \HFLJGH �HQYU FYQ [\N CHGH H]QJQ GDH[Q H]OLY RH]J]G MNTG\ ]SUHK
�OHTW MNTN HL]J]\ GQ ]C DL\JQ HSLC HSLLGF �
HFESN OTHW
 HSLC RHLOUG MNTG\
]H[\WCG �RH]J]G O\ H]H[\NO 
UL[WQ HSLC
 ONG MTD CHG [DF O\ HWHTD\ MN
RHLOUG MNTG\ CHG \HFLJG\ MN �GDH[Q H]QJ RH]J]G MNTG\ CLG []HL ]\FHJQG

GQC PL[\U OUQ HGDHE\ ]H[QO GIH �RH]J]G MNTG ]C [L\NGO V[KYQ VC��
PCG �
OLE[
 OHTW MNT O\ HSLF RLSUD ][JC GOC\D MH[N ]HLHS\[WG OFDG
RH]J]G MNTG\ RHHLN CQ\ HC �HFESN OTHW [\N MNT OUQ CYQSG OHTW MNT

PEHW HSLC HLOUQ\ GI HQYU LSWD [\N�GDH[Q H]QJ RH]J]G MNTG\ G[ZQD Z[H �
LFGD OHTW MNT V[KYQ CZ
 [QCS P\ Z[ � RHLOUG O\ HWH[LYO ZZIS CHG\ MN
C�DL[G �OHTW CHG ICH �ROLCG ]J]\ GNHTO UEHSD D �K C[QEG RH\O� 
[\N MNT

HFESN OTHW OHTW MNT\ GSH\C[G GKL\G LWN ZTHW�]KL\ CLG GLS\G GKL\GH �
MNT CYQS GLOUQ PC ]OTWS GSLC G[\N GNHT\ LJNHSG [HDLFG ]OLJ]D 
TH]G

OHTW��

�G]QJQ GDH[Q G]OLY GSH]J]G\ RHEN
 �CLG RH\OG\ RHHLN �C[QEG K\WD G\Z HI ]H[\WC
G]OLY GSH]J]G\ \[WO HZJFS OLUO ]HWTH]G PSQCH �
G]OLYQ GDH[Q G]QJ GSHLOUH
�GI ZJHFO HSC PLZZIS ]�[ ]KL\O PE PCG CLG GOC\G MC �GSHLOUG VH[LYD Z[ GDH[Q
JTHS CYQS �DW 
QU PL[U\ GCQ� ]HCLE X�L[D PSQC �ROGOFN PL\H[LWG HZOJS MNDH

GSH]J]G\ RHEN �GOHTW GSHLOUH G[\N GSH]J]
 �LCFLJLG]OLYQ GDH[Q G]QJGSHLOUH
RZL] KL[ ]HC 
RS[L ZJYL
 ]H[UGD [E[DQD F�L[G [LFGQG\ COC �
G]OLYQ GDH[Q G]QJ
T�K HI\ LCFHHO DH[ZH �GQHF JTHS FU HSLYQ CO RNCH �
G]QJQ GDH[Q G]OLY GSH]J]
O

��U�YH �C[QEG L[DFO \H[LW ][H]D ]CI D]N ]HCLE X�L[G LOHC\ Z[ ZW]TGO \LH�
��RHLOUG O\� CHG H]OLY\N VC PEHW HSLC RHLOUG MNTG\ [QCS PC �HZOJS HI GKL\D VCH

HC �L VLUT HN[] RQLT D[G U�H\D N�NH �U ]HC \�C[G OU OCS]S RD[Z� H]QJQ GDH[Q
L\[WQ [YHC GC[ �PLZTHWG DH[H U\HGL LSW� H]OLYQ GDH[Q RHLOUG O\ H]QJ\N CZHHF
LDEO Z[ MC HI GOC\ ELYQ �LNH G�F V�L[G LWFQ C �G� [HCQG OUD ����� G[UG FHQO]G
�GOHTW POHUO � H]QJQ GDH[Q H]OLY OHTWG MNTG PC\ UL[NQH �ROLCO GQFZ\ GNHT

�LT VHTH EL[] RQLT GNHT ]HNOG G�LDC[D CDHQ�FL RQLT Z�W \�C[D P\QH �DN[] RQ
R�DQ[G �LYHZQ [\G P\D HI GKL\ ]CDHQ X[W HSLD[ 
TH]DH FO\] RQLT LNF[QG [WTD
]CI ZFZF VC CHGH ��V�L[G LWFQ C �G � D �F� R�[G RNH �HI GKL\N ZTW �GNHTO HL\HFLJD�

G\HUG
 GS\QG RH\OQH]NHT�
LHC[N G[\N GNHT UQ\QF
 � 
ROLCG ]J]
�PLC]QG �
VH[LY
 CLEHTG RH\OQ MN ZFZF PE CHGH� P\ \�C[D ]CDHQ HI GKL\ PE

G[QHC P\ COO �[\NG [HUL\O HQLO\Q [JCGH ZLWTQ HSLC FJCG MNTG\ GLYCHKLTO
LSLQ\ DL]S GHJH PFC ]HFOH]� PJH[L HSLD[ PE �PGLSLD UL[NG COH �C�DL[G ]KL\O PFHZ
KH\W MN
� GSH\C[O GKS\ GC[SH �GI [FTD ]HKL\G L]\ ]C CLDG �D [HK GS VF �C ZOJ
RN\ HD]N � G[UG GQ[ FHQU FHQO]G L\[WQ [YHCD ��
L�\[ ]UF GC[S RNH �GNHTD JNHQH
]HTJLL]G OON L]CYQ CO OLSHOQ L�[G \H[LWD MC �]HWTH]N R�DDL[GH �OLSHOQ L�[G ]UF
UKZ �[O\[G Q�[O PLSH\C[ LISE MH]D PGLS\ HTWFS� R�DDL[G L\H[LWD HOLCH �HI GOC\O
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]�[\ �GQC PL[\UQ GHDEG MNT LDEO\ L[G �]HWTH]G ]KL\N KLOJS PC �]UN
VC CHG\ [QHO HSC PLNL[Y HSJ[HN OU �[JC OHTW MNTQ []HL OZ CHG\ \FLJ
[DF GI MNTD VTHS CO RN CO PC\ �GDH[Q H]QJ\ RH]J] MNT [L\NGO V[KYQ
]�[\ H]JSG MH]Q �P] HSLD[D ]\FHJQG ]H[\WCN C�\[GQG JLNHG MN �COHZO

C�DL[N COH ]HWTH]N KZHS�]KL\D KZHS ]�[\ PLJLSQ HSLLG PC �]CI ]QHUO �
OTHW HSLC PL[\UQ GHDEG MNT\ \FJO HSO LF L[G �HFESN OTHW OHTW MNT\ C�DL[G

G[\N GNHTG � GDH[Q H]OLY RH]J]G PC Z[ LICH �HFESN�]�[ ]KL\ ]C RLDG MN �
C�DKL[G�C�DL[ ]KL\N KZHS RNC ]�[\ H]JSG LW OU ]CIH ���UQ\Q HI GKL\N �

P] HSLD[ P\D MN H[TQ CO\ ]H[QO �R�[GH R�DQ[GQ PE���

\L PLLSLD ]KL\ �GU[NG COO ]HKL\G L]\ HCDHG �������� 
QUD CHG RHFSG R�DDL[G
GQFZ GNHTG PC �GQLFZD [DFG ]C GOH]G ��LNH G�F V�L[G LWFQ C�U G� [HCQG OUDO
��GDH[Q H]QJ OHTWGH �GQYU LSWD GDH[Q G]OLY GNHTG\ G[ZQD� G[\N OHTWG MNTO
GQH]T HSH\O GI FY LDEO� HFESN OTHW CHG\ L[G GNHTO PFZ OHTWG MNTG PC HOLCH
PLWSUG\ MNQ UDHS OHTWG\ D]N �GNHTO PFHZ CHG UDKG LW OU\ �ROLC LDEO\ �]YZQD
VLTHG\ GQ OLUHG CO DH\ RNOH �OHTWG MNTG PU HW[KYS [\NG MNTG O\ PLSH\C[G
H\HFLJ [ZLU OU PEH �]HWL[JD HI C[DT VZ] LNH G�F 
P\ DH]N
D F�DC[GH �OHTW MNT

LT U�H\D ��C�DL[G ]KL\N [DHTH �P\ F�DC[G ZOHJ G[\N GNHTG PFZ [\NG PC\
C�LN C�DL[G ]KL\ ]CH �CQZ C�LN 
H]G ]KL\ ]C ELYGH �HI GUF GJF C 
UT HN[]

�HI GKL\D ZHTUS CO HSLSWO\ RHFSD PHZQ ONQ �C[]D
�\[LWH �L Z�T GO\] RQLT LNF[QG OU U\L LFED H[WTD G�O\G H[HF RD D]N PLGI PL[DF

][DHT LNF[QG L[DF MH]D ]DOH\Q\ G�EGG\ VLTHGH �]�[ ]KL\D LNF[QG VC RLDG MN\
COO GDH[Q H]OLY ]HLGO ML[Y RH]J]G MNT\ COC ��]�[D CHG H]SDG LWO� ]�[N COF
LOH\D ]HTWFS\ ]HGEGG OUD PE ��]�[D C�DKL[G ]HS\[W LWN HSLLGF� RHLOUG VH[LY
Q�\[ RLLU@ J�DG O\ HD[H C�Q[G O\ HFLQO] �[U\LIOU \[LG LD[ GC[SN� LNF[QG
RHLOLE >C�S\]@ H GS\ �OC[\LH R[GC ]LD XDHZ �
LNF[QG [WT OU C�Q[G ]HGEG
 �OET
ONQ GDH[Q H]QJ RH]J]G MNTG PC VC\ ]�[ ]KL\D \[WO D]N �>INZ�ENZ 
QU �C
�L�[ [LNIG VHTD MC� C�DL[ RLD ]ZHOJQD ]CI GO]H �[L\NGO RHLOUG V[KYQ PHZQ

�]�[O
�LC\ RDHQN MC �
\FJO HSO LF
 HSD]NGLGL R]LS ]LSH[ZU\ HSLLGF �MN [QHO J[NG R

CO PL[\UQ GHDEG MNT �HL]J]\ [\N MNTD PEHW OHTW MNT P]T PC VC\ RHUKO
ROGO GC[ �GDH[Q H]QJ\ HL]J]\ MNT [L\NGO V[KYQ VC COC PEHW HSLC\ Z[

�GDJ[GD
��RZ]O ML[YH �C�D\[G P\D GI \H[LW CLDG �HL[DFD RHFS ROGO\� PLLJ ]HCYH] [WTD

[DNH �[WTG P\D THWFG ]HUK DZU GI VHOLJ PLSH[JCGQ PLD[OH HO P[ESH �
C�DKL[

OU C�DKL[G L\HFLJO CHDQG ]OLJ]D MN OU RLLU �PLOHFEG P\D C�FLJG MN OU [LUG

�ZHZ D[G FTHQ 
FGQ GNHT
��[SO MH[UG [DN �PLZOHJG ]HQ\ ]C [LNIG CO MC �]HLH[\WCG L]\ ]C CLDG L[LCQG

PLLJ D[O PLLJ ]HCYH] [WTDH �U�YD JLSGH �]�[ ]KL\D PLSH\G PL\H[LWG OU ULDYG
��ROGO GC[� C�DKL[N UL[NGH �]HKL\G JH]LSD DLJ[G MD[ULHC

��D �G VFD HSH\O ]C ZL]UG R�[GH �D]N\ GQH G�F V�L[G LWFQ C �D ]HQJOQD R�DQ[G
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HSLJ[HN OU COLQQH �
TH]G ]KL\D KZHS ]�[\ C�\[GQG ]JSGD RHFO \L ]L\C[
Z PL[\UQ GHDEG MNT\ O�YRNC �[L\NGO RH]J]G MNTO V[KYQ CHGH GDH[Q H]OH

[D]TQH "HO RLLSQ �OHC\O \L H]JSG [ZLU OU\ COC �GKH\W GSZTQG H]JSG LWO

TH]G M[HU\ MN OU ]TTHDQ HI H]JSG\ [QHO��PLSHFSG LS\ ]C FJC [HDLFD CLDG

[HDLFG ]LYJQ\ HSLLGF �PGLSLD ]HKL\ ZHOLJ \L\ RHLY ON COO GI [JC GI
]KL\ ]C OON H[LNIG\ COO� HFESN OTHW HSLC OHTW MNT\ \HFLJD ]ZTHU GSH\C[G
OHTW MNTQ OZ PL[\UQ GHDEG MNT\ ]�[ O\ H\HFLJD GLS\G ]LYJQGH ��C�DL[G
�
TH]G ]L\C[ OU ]ZOHJG GKL\G OU TTHDQ GLG P] HSLD[ O\ H\HFLJ ON PC �[JC
CLDGO R]LS HI GJSGO UHLT �]CI RLLYO LSHLJ GLG � HFESN OTHW OHTW MNT ]�[ ]UFOH


O�I P] HSLD[H L�\[
 P\D CLDG 
TH]G ]KL\ ]C\ �LNF[QG [WTQ���
]�[ ]KL\\ \[LW �C�LH G�F HN[] RQLT J�HC� U�H\G OU HL]HGEGD C�[EG �P[D
VLOJ] ]HHGO MNDH �HFESN OTHW OHTW MNT P]T\ C�DL[ ]KL\O UHLTN 
H]D GCDHG

O\ H\HFLJ ]C \[WO M[YHG CO V�L[G\ P\ R�DQ[G O\ H]SUK �RSLT[EH G�F V�L[G LWFQ
HSLC PL[\UQ GOUQO MNT\ �V�L[G ]KQ\G OU G\ZLG Z[WG ]OLJ]D Q�GUD� GLQ[L LD[
P\\ VCH �PGLOU\ GQ P]HC OTHW CO\ RLYHGD D]N HIQ GOHFE\ RHHLNQ �PYUD OHTW
CYQS P\ RHLFG� PLLJ ]HCYH] [WTD JLNHG MN MH]QH �MNTG [ZLU CHG RHLOUG ZOJG
�V�L[G OU HL\HFLJD RGH C[QEG OU HL\HFLJD RG �D �HN � C �GN 
QUD PLUKZ [WTQD
R�[G\ C]LC PC\ �R�DQ[G CHG PL[DFG [HZQ [HQCN MC �R�[O TJLL]Q CHG HL[DFD
C�C RN\ �]CI RLLYO ML[Y V�L[G GLG � [L\NGO V[KYQ VC PL[\U OUQ MNT\ [DHT
R�[GH R�DQ[G VC [HQCN\ RLLYO \L �GDH[Q RLYHGG O\ R]OLY P\\ RLYHGQ ]CI FHQOO
\L �P]KL\O PG\ MN �G[\N GSH]J] GNHTD VC HFESN OTHW OHTW MNT\ C�DL[N PLZTHW
UQ\Q 
[L\NGO V[KYQ\ PLQUWH OHTWO V[KYQ HSLCH
 R�DQ[G M\QGQ PE\ VLTHGO
RNH� PQYU 
TH]D �R�DQ[O FHELSD �P[D �FJC MNTD CWLTGH PLNNT LS\D CLG C\L[G\
ZOJO OON HJ[K CO RLDH[LUQ GLC[G ]C HCLDG\N �FL[] RQLT G�LDC[D CDHQG C�DL[D
HSL]LLEHT ]C L[QEO HH\G PG\ PGL[DF K\WQ GC[S\ MN �PLNNT LS\O CNNT FJ RLD

L[DFGQ GOHUG �V[KYQ RCN VC [L\NGO V[KYQ P\ GQH �RLDH[LUOFHTLG [FED\ �CHG P
]KL\N R�[GH R�DQ[G ]KL\ �PL[\UQ GHDE MNTO OHTW MNT RLD ZHOLJG �P] HSLD[ O\
MN [LDTGO HONL COLQQH OHTW MNT RLLSUO C�DL[N HKZS\ P]KL\O PG\ COC �C�DKL[G
C�C DH\ 
TH]G ]KL\D KZHS HQYU ]�[\ C�\[GQN RUKS PC MC �]�[ O\ ZHOLJG ]C

�P]HQN [QHO
���������� 
QU D�J MD[HCO ]�GUD 
LU �XSC\Q \�[G CHG GNHT 
TQO 
HSO\
 
H]G M[HU
��OU [LUGO \L PHZQ ONQ �JTHS LWHOLJ RCN CLDG CO �GZ 
QU� PO\G LNF[QD �FO\] IQ[

�������� 
QU ]�GUDD MD[HC D]N\ LWN �HSLSWO\ LNF[QG JTHS OU ]HNQ]TGD ]HL]LLUDG
[WT ]C ]UFL G]C LN ��G ]HC Z RQLT� C�Q[G ]�H\Q CLDG\ GQ G\EFGO LHC[ FHJLLDH
PL[WTQ [DHJQH KZHOQ H]HLGO PLQEQHEQ ]HSH\O HD HCYQS DH[O LN HJL\ ]CH LNF[QG
J�HC [HK OU� J�DGQ RNH �
G[YZD RQHZQD CO\ PLD[ PLSLFH ]HGEG HNH]D HCDH �PLD[
[\CD GI [WTD CYQS PLQEQHEQ ]HSH\O GD[G LN UFHS [DN HGLQ
 ��
J ON G�F DW[] 
LT
LNF[Q 
[
 RGN OCHQ\ O\ H[HDLJD 
LUH �
[YZQ GIH ML[CQ GI PLSW GQND PLSWOQ Z]UHQ

��G�\]�C�\] �IK�K LSLTD PLN\QGD ULWHGH ]L[DUO PE[H]� 
LISN\CG OOG RD
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[HDLFG ]OLJ]D 
TH] HELYG\ GKL\O��
TH]D GI \H[LWO OHFE UHLT CLDGO \LH �
PGL]HLC[ ]CH 
TH]G ]KL\ ]C CLDG\ [JCO\ �FL RQLT VHTD \�C[G L[DF MH]Q
�P[HE GGDHEF � OHTW MNT L[ZQ CO RLYHGF CLGGH
 �PLLTH �C�DL[G ]KL\ ]C ELYG
]KL\ ]C X[]O LFN CLG ]�[ L[DF ]CDG\ HL[DFD \[HWQ �
]�[ \[LW\ HQN

C�DL[G��W�[H]D MFLCQ MC ���\�C[ 
TH]DH��PL[HDLFD PLULWHQ ]�[ L[DF
]KL\ ]C X[]O LFN HL[DF HCDHG CO\ FQOQ\ GQ �PFHZ RHLFQ ZOJN COH PLFJHLQ

�C�DL[G
]LCQYU GKL\ GSLG ]�[ ]KL\ �PL[]HT PL[DFG RLC [DF O\ H]LQCO PSQC
LWO\ COC �GQYU LSWD GELYGO R]LS RNOH �GQC PL[\UQ GHDEG MNTD Z[ ]ZTHUG
LFN ]�[ ]KL\D H\Q]\G 
HSO\
 ]HWTH]G\ CYHL ]HWTH]D GLQLUFH \�C[G \H[LW
GNL[WQ HI ]HS\[W �RNC �[HDLF H]HCD HL[DF ]C HCLDG RNOH �C�DL[ ]KL\ ]C X[]O
FYQ MC �C�DL[G ]KL\D COH ]HWTH]G ]KL\D KZHS ]�[\ C�\[GQG ]JSG ]C
GLC[G LWO PSQC �C�DL[G ]KL\D KZHS ]�[\ HSLLGF �GNHWG GLC[ RCN RLC LS\
\[WS PC VCH �C�DL[ OU ZOHJ ]�[\ L[G C�\[GQG ]KL\O LNF[QGQ OLUO HSCDG\
R]LS RLLFUH �GQYU ]�[ ]KL\ LDEO DLLJQ GI RLC \�C[G ]HS\[WN KZS 
TH]G M[HU\

�VH[LYD VC PL[\UQ GHDE MNT [L\NQ ]�[\ C�\[GQN [QHO
RLLSUD C�DL[N KZHS ]�[\ �C�DKL[N COC LNF[QN COF [QCS PC VC �MNO [DUQ
LN PC �]�[ ]UFD C�\[GQG ]SDGN \[WO ]H[\WCG GOTWS CO RLLFU � OHTW MNT
MNT VH[LY RLLSUD 
TH]GH C�DL[G ]ZHOJQ RLD ]HO] ]QLLZ LN �GOU PL[DFG JH]LSQ

GO \L �]�[ ]KL\ [HCLDD C�\[GQGH C�DKL[G ]ZHOJQ RLDO [\N MNTO OHTW\LEF
]C \[WO LJ[NG 
TH]N [DHT ]�[ PC\ [DFG ]QC �]LSHHLN FJ GSLG HI ]HO] LN

���]�[ ]KL\ ]C MN P\O HCLDG PQYU 
TH]G\ [QHO H]SHHN PC \[HWQ L[QEO CO C�[ED
]�[\ D]HN CHG CDG Z�TD LN PC� C�DL[ ]C X[]O ]�[ ]KL\D \Q]\Q HQYU CHG\ HC
PQYU 
TH]\ �RH\C[G FYN KZHS �HK Z�T SZ 
LT J�HC� \LC RHIJG ��C�DL[G ]KL\D HQYU

�]�[ ]KL\ PU C�DL[O ULLTO HCD
��][JCG GLC[G ]C GJFH �GI MOGQ ML\QG �\�C[D MN RLDG\ [ ]HC OCS]S RD[ZD GC[H

RN\ �P] HSLD[ O\ H]UFO UEHSD PLSH\C[D G[L]T HSLSWO G[HCNO �C�DL[G FESN 
TH] O\
�MN [DFG RLC MC �C�DL[ PU ]�[ ]C GHH\Q \�C[D HOLCH �
TH]N ]�[\ \[HWQ LNF[QD
RLLSUD ]�[ ]KL\D \Q]\Q Z[ \�C[G �OHTW MNT RLLSUD ]�[ ]KL\D ZTHU LNF[QG FHUD
]�[\ DLLJQ GI RLCH �OHTW MNT RLLSUD C�DL[G ]KL\ ]C X[]O LFN PL[\UQ GHDE MNT

Q PHZQ ONQ �GI RLLSUD C�DL[N [DHT HQYUD]N\ LWN COH� LNF[QN COF UQ\Q C�DKL[G
�C�DL[G ]KL\D HQYU ]�[\ HSLLGF ����� G[UG C�DKL[G [LFGQ

��EYLLQ\ LQ �[NIHQ CO OON HQ\� C�DL[G FESN 
TH] O\ ]HLC[G ]C CLDQ CO OON W�[H]D

TH]G ]HS\[W ]C GJHF CHGH ��LYHZQ [\G [HQCN CHG X[W HSLD[ 
TH]D H]KL\ ]C

�LYHZQ [\G ]KL\N UL[NQH
��C�[EG \H[LWO CN[LWN ]CI D]NH ���� G[UG P\ \�C[ 
TH]O [LFGQG MN OU [LUGH

G\Z CO\ MN �HQYUQ ]CI RUK\ [QHO R]LS HQYU C�[ED �[HQCN LN PC� 
TH]D C�HIJGH
�PLSWD CDHQN �MN \[LW HLZTWD HQYU \�C[G\ MN OU GSUL GQ MC ��C�HIJD N�C\Q �LFLQ
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]�[\ [QHO LJ[NG GSHNS C�\[GQG ]HS\[W PC\ RHNS GI RLC MC �C�\[GQN H]KL\
HOLCH �HFESN OTHW 
OLE[
 OHTW MNT\ C�DL[N ][DHTG GKL\ ]L[\WC �
TH]N [DHT
HFESN OTHW HSLC\ FDOD HI CO � ]HE[F L]\D 
EHOLF
 \L GQC PL[\U OUQ MNTD
JLSGO G\Z C[DTQ PSQC �RH]J]G MNTG ]C [L\NGO V[KYQ VC CHG\ COC
G�LDC[D\ FHUD �HQYU C�DL[O HI GKL\ HSCYQ LN GC[S MC �GIN 
EHOLF
 PLLZ\
�FL[] RQLTD� MHQTD FLQ �PEHW OHTW MNT\ C�DL[G O\ H]KL\ ]CDHQ �EL[] RQLT�
P\ CLDG\ [JCO �P] HSLD[D C�\[GQG O\ H]HS\[WN C�DL[ O\ HL[DFQ UQ\Q

�D]N CHG �
GOHTW GSHLOUH G[\N GSH]J]
O L�\[ O\ H]HS\[W ]C G�LDC[G
OHTW PHZQG PC PL[\UQ GOUQO HOLWCF ��L�\[ OU � GLOU ELOW C�DL HSLD[H
PL[\UQ GGHDE G]LG RSL[QCFN �HWH[LYD OTHW HSLCH [\N MNTG PHZQ ONQ
LW OU VC �G[L\N G]QJQ GDH[Q G]OLY PC PL[\U MH]O RLF[HL RLYHGH
CQZ Z[WD UQ\Q RNH �OHTWO RLW[KYQ RLC RLYHGG RQ GDH[Q RHLOUG\
PL[\UQ GOUQO MNT ]YZQH PL[\U MH]D MNT ]YZQ [QCF RLDH[LUF
C]\G G]OLYQ GDH[Q G]QJ GLO LHG GLO ]\OZ LCF DE OU VCH �G[L\N
H]QJ [\NG\N HOLWC OHTWO V[KYQ COF CQOC �GDH[Q G]OLY ]GLQ

�GLO ]\OZ LCF RHEN GDH[Q
GHDEG MNT\ ]�[ O\ H][DTO �C�DL[G P\D �[]HL PHFZ [HZQ HSLSWO � ]L\C[
�[ZLUGH �]�[ ]KL\O [HZQG PYUD HGI\ [D]TQH �PYUD OHTW HSLC PL[\UQ

ZLTGO R]LS HL[JCO ]WTH]G PU RLDH[LUQ UHLTGQ��VC [L\NGO C�DL[G ]UF\
GDH[Q H]QJ RH]J]G MNT\��VC\ �C�DKL[N COH LNF[QN� [QHO ZJ[L CO RN PCH �

GOU �HL]J]Q\ MNTG ]C [L]GO V[KYGO OHNL GHDE MNT\ GI [FEO PLNTL ]�[
�GLQUKQ CZHHF HCO MC �GSHNS ]�[ ]UFD C�\[GQG O\ H]HS\[W\ HSLFLD

PJH[L HSLD[ OYC [DN GLHYQ P] HSLD[ ]KL\ ]SDGD GGI ]HS\[W���
LY GSH]J] PC ]�[ ]T[LE LWO ODCGSHLOU MWGD GSHLOUH G]QJQ 
DH[Q 
]O

GDH[Q GSH]J]G OY RLCH 
NQ GOUQO GSHLOU HOLWC G[\N GSH]J]H GOHTW
OHTW MNT GSHLOUG MNTO RSLD\J COH �GSHLOUG MNT VH[YD COC G]QJQ

��]HCYH]G OUD O\ GLJFG RHLTSD RQZO G[UGD RLLU �
TH]D PE CDHG HQYU UHLTG PSQC
]WTH]G MC �PLNNT LS\O FJC MNT RLD ZOLJ\ GQ LW OU 
TH]GQ GLC[G ]C PLLJ
FHU HSD]N\ GQD RLLUH �PLNNT LS\O FJC MNT RLD ZOLJ CO C�DL[G LN ]FQOQ C�DL[D\

�P\ G[UGD
��GO[ 
QU �G�T\] �Z[D LSD� HO\ G�LDC[G ][HFGQD LZYLODF F�[G C�DL[G ]UFD D]N RN

O\ PSLC PL[DFG P\ MC � HO[ 
QU� G�LDC[G L[DF M\QGQ PE ]CI ZLLFH �CY G[UG
LSWD MNT D\JS HSLC\ RHLOUG FU ULEQH COQH DU MNT CHG HOLCN GLO RSLSLLFF
 �C�DL[G

�C�DL[O G�LDC[GQ \LZGO R]LS PC U�YH �
HQYU
���E [HK GS VF �C ZOJ LSLQ\ DL]S GHJH PFC ]HFOH]
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RSLD\JH �HGDE PH\Q COC MNT PH\Q HOHTW RLC\ �
NQ GOUQO CHG\ 
LWC
�G[\NF RSL[QCF 
NQ GKQO H]YZQH 
NQ GOUQO H]YZQ\ MNT GLO

]�[O GLC[ HCLDG P\ �]HWTH]G M\QGQ \L P] HSLD[D HI ]HS\[WO ]WTHS GLC[
RH]J]G MNTG ZOJ\ W�UC �CS\LO FJO� GNHTG ]C G[L\NQG �RLDH[LU ]LLEHTQ

H]OLYQ GDH[Q H]QJ���
LW OU RG �GSHNSG CLG ]�[D C�\[GQG O\ H]HS\[W\ [DFO PLOE[\ HSLFLD GOU
GLC[G JHNQ RGH �HQYU C�DL[O GCHH\GG LW OU RG �PJH[L HSLD[H LNF[QG ]HFU

�RLDH[LU ]LLEHTQ ]HWTH]G HCLDG\

]�[ ]KL\ FHTL
�C[DTQ C�\[GQG O\ H]HS\[W OU G\ZG PLLJ ]HCYH] [WTD PSQC

MNT L[ZQ COF PH\Q GSHLOUG MNT VH[LY PH\Q GSH]J]G COTWQ COF LGS
�GSHLOUG MNT VH[YO GNL[YH �GDH[Q G]QJ CLG GSH]J]G W�NU ODC �OHTW
�
NQ GOUQO CHG CG �GSH]J] O\ G]OLY PLO\GO RHLOUG MNT V[KYL MCLGH
�[L\NQF RCQ CNLCF 
NQ GOUQO ]YZQH 
N MH]D MNT ]YZQF CGO LQF COH

�\�LLU R�[G D]N\ HQN CHG CNNT FJ P]GF
COC HQYU ]QJQ CO PC VC �OHTW PL[\U OUQ\ MNTG VHT VHT\ �HL[DF V[H]
R]LS FYLNH �\[FSG [HUL\N [\N MNT GO RLC HI GNHT RN PCH �HQHZLQ ]QJQ
MNT\ �]�[D C�DKL[G \H[LW LWO GSGF �CL\HZG [HCLDD VLTHGO \LH "G[L\NGO
ZHOLJG ]C �GOUQOF F�CD G�F D �K� [SO MH[UG [CLD �HFESN OTHW HSLC PL[\U OUQ
PUK\ �]NTQG \L[D C[LI LD[ ]KL\ LW OU PL[\U OUQ MNTO OLE[ OHTW MNT RLD

��G�O\G HJLNHG MN �]�[ ]KL\ OU G[L]TO HYH[L] ]C TTLD RLDH[LU OU \�C[G 
TH]D VCH
]HCYH] [WTDH �]QC ]W\GH [SO MH[UG �L Z�T GO\] RQLT LNF[QG OU U\L LFED H[WTD
P\ HD]NH ���� G[UG FLO FHQO]G L\[WQ [YHCD CDHG� HI GLC[ ]HJFO D]N �P\� PLLJ
R�[G L[DF [HZQ\ G[UGD OLUO RLLU� RLLEHTD R�[G ]KL\ LW OU �GFHGL [NI [WTD N�N\
D]N GNHTO RLDH[LU RLD GI ZHOLJ@ CHG CNNT FJF RLDH[LUD CLEHTG LSC\F ��R�DQ[G CHG
PJH[L HSLD[ ��PL[\U MH]D ]HLGO ML[Y RHLOUG MNTG VC\ �L�\[ ]KL\O� PJH[L HSLD[ PE
COH HFESN OTHW CO\ GQ Z[ CHG ]�[O P\Q GLC[ ]HWTH] HCLDG\ GQ ONH �>P\
PC\ �RLDH[LUQ 
TH]G O\ P]LLC[ M[F ]C [LDTGO PLLJ ]HCYH] [WTD VLTHGH �V[KYQ\

]LS CO CNNT FJD HOLWC\ L[G � OHTW MNTO D\JS GLG PL[\UQ GOUQO�HW[YO GLG R
RLLFU MC �OHTW MNT HSLC\ RJ[HN OU\ RCNQH �[\N MNT LFGD OHTW MNT V[KYQ L[G\
RCN FU �OTHW HSLC PG PLNNT LS\\ PHZQDH �V[KYQ � CHG CNNT FJ\ PHZQD �ZOJO \L
ZHOLJ RCN H[LNIG CO OON �R�DQ[O FHELSD �
TH]G\ �G[UGD OLUO HSD]N [DN �P[D �HL[DF
FHJLLD �]HLEHTG RLD L[QEO HH\G\ PGL[DF ]HK\WQ GC[SH �FJC MNTO PLNNT LS\ RLD
CHG HOLCN GLO RSLSLLFF
 ��HO[ 
QU LZYLODF 
FGQ� G�LDC[G L[DFQ O�SG ZHOLJG []TS
RHFLSG ]C ]C GHH\G\ L[G �
HQYU LSWD MNT D\JS HSLC\ RHLOUG FU ULEQH COQH DU MNT

�RLDH[LUF 
CNNT FJ
O RFLF
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RH]J] MNT PE \L PC RNOH �]HSWF OY COC MNT OY RLC\ CHG PL[\U OUQ OHTWG
GNHTO ULEQ HSLC OON RHLOUG O\ HOY\ RHHLN UL[WQ HSLC RHLOUG MNTG��N�C\Q �

RSLUD LC[U ][LFF CD[ ]KL\O��OY\ C�DKL[G ]KL\O DHK GI [HCLD �P[D �
VC � [HUL\NQ ]HJW RH]J]G OY\ C�\[GQG ]KL\O MC �HQYU LSWD ZLWTQ RH]J]G

GNHTG OU [\N MNT RLC RN\ �[L\NGO R]LS CO C[LI LD[H GD[ ]HKL\O���
MH[UG RHUKO GY[\ LWN C[LI LD[N ZTW CO\ ZLLFO GC[S ]�[ O\ HSH\OQ �P[D
HL]J] RHHNQ\ GQ OU OYQ HSLC GQC PL[\U OUQ\ MNT ON PC �MQYUD UEG �[SO
GNHT OUQ GQHFNH ROLCN \QQ OHTW MNT GLGL PC VC\ L[G �C[LI LD[ ]KL\N
RN PCH �GQC PL[\U OUQ GLGL OHTWG MNTG GDHE PC GNHTG ]C OHTWS CO G[\N
]�[\ RHLNH �[JC MNTO PL[\UQ GHDE MNT RLD ZHOLJG ]C \FJO ]�[ ML[Y CO OON

I C[DT CLDGKZHS ]�[ LN RHUKO R]LS RLLFU �RNC �C[LI LD[N ZTW CO\ HSJ[HN OU �H
]�[ LN RHUKO GY[S HSC POHC �[]HL ]LC[S C�DKL[G ]HS\[W ICH �GD[ ]KL\D
L]\ RLD C[DTD ZHOLJ RLC COLQQH �\�C[G CLDG\ LWN PLSH\C[G DH[N �CD[N

�[CDS\ LWNH �]HLHS\[WG
H]DH\]D HQYU CD[ ZLLF [DNH �LC[U ][LF PH\Q CHG OHTWG PUK CD[ ]KL\O
O\ ]HYLJQ GO HLGD RHEN �UDZ ]NHT GLG] GNHTG\ GI PYUD OHTW RLC\ �LLDCO
G[H]G G\[F\ HSLLGF �GDHEG ][FEG FYQ Z[ CLG ]HLC[UG ]ULD] ON COC �OI[D
HSLC OON PL[\U OUQ OHTW O\ GI RLF �LC[U ][LFO PLC]QG GDHED GLG] GNHTG\
�GNHTG O\ LOONG GSDQG LSLFO HC �]HSWFG LSLFO COC � MNTG LSLFO RN PC MLL\
GDHE PCG CLG GI OHTW LDEO ]OC\S\ GOC\G\ MN �[]HQG GNHTG GDHED [FE HGI
]�[ L[DF K\W HGI\ GI LWO RN PC GC[S �PL[\UO OUQ HC PL[\UO ]J]Q GNHTG
COC >GNHTG OHTW @ OHTWG RLC\ [JCQ OHTW MNT DL\J CO PL[\UQ GOUQOF


��PSQCH �RH]J]G JNQ GNHTD [F CHG\ UFHL PFC VHT VHT\ �GD[ ]KL\O G�GF VLTHGO \LH
��LLDC PHZQD C[LI LD[ P\ RZ]O \LH� C[LI LD[ ]KL\O Z[ HL[DF D]N HQYU [SO MH[UG
]C [QHO R]LS C[DTG LW OU PLSWD [HQCNH �CD[ ]KL\ PU GHH\G GD[ ]KL\ ]C HOLCH
�GCDG G[UG GC[� PLSH\C[ GQN HSLYQ RN\ �[LW\ D\LL]LL MNDH �GD[F CDLOC PE HL[DF
RLLU� C[LI LD[N HZTW\ PLSH\C[D HSLYQ CO MC �P]KL\D ]�[\ [QHO H]LSH GD[N HZTW\
�I�[N ZTW ]�[\ [QHO R]LS CO LN ROGO RUKS\ GQ [HCO FHJLLDH ����� G[UG C�DKL[D

��
P\ DH]N
D� F�DC[G �OCSSJ HSLD[ �HI PLC[HQC ]ZHOJQD ZHTWO FYLN PLSH\C[G HZOJS
X�L[G �V�L[G �PLSH\C[G [C\ �GD[N HZTW �C �KU� [HKLUGH �RL]OLNQ \L[D G�I[G OU
R�[G ��]HQJOQD� R�DQ[G ��C �F GNHT 
OG� P�DQ[G �G�I[G ��HT 
QU PL[U\ GCQ� ]HCLE
��C 
UT EO[] 
LT J�HC� U�H\D ZTWS MNH �CD[N HZTW FHUH \�C[G �C�DKL[G ��V�L[G OU�

��C�\[GQG LWO ]�[ ][DT ]C D\LLO D]N\ ����� G[UG� C�DKL[G O\ [LFGQN CO\ GIH
[F CHG\ UFHL PFC\ L[G CHG\ ON RH]J] MNT \L\ RHHLN\ X[]O RLCH �GD[ ]KL\ W�U
MNTG CZHHF CHG GNHTD [F CHG\ PFCO 
ULFHGO
 ML[Y\ GQ\ CHG KH\W\ � GNHTD
KLDGO GNHTG RWHF OU HQYUO PH\[L\ GQ LFL OU PL[\UQ GHDE MNT [L]S CO\ HQNH�
GI CHG [\N MNT CZHHF\ RSLUD RN\ RHHLNH ��MN HO [QCL\ [QH\ FLQUL\ HC �PL[\U OUQ

�GNHTD [F CHG\ PFCG ]ULFLO PH[EL\
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COC MNTG OHTWO ]HSHHNQ RSLC 
OHTWG RLC\
 PLOLQG HSL[DF LWO � 
GDHE ]QJQ
]NTQG O\ GSH\C[G GS\QD CDHQ GI RLF UHFQ [DTHL MN �GOHN GNHTG OHTWO
ZOJN �MOLCH CL VFQ\ ]HLS\QD� M\QGD COH �GNHTG O\ PL[HUL\G [C\ MH]D

MNTG LSLFQ���
��FLDU LN G�F� C �D VFD 
TH]G L[DFQ PE GOHU CD[ L[DFD HI ]HS\[W

GSLC\ G[LFD C[Z \[WO \LF E�UCF � LQF [LW\ UDZ ][LF GLO FLDU LN
LLH[HCO C[HUL\O C]CF C[Z GLO UQ\Q UDZ LKHUQO �GUD\O COC GLHC[
RSL\LLJ COF RHLNH ]�CH �LC[U ]H\UO [\WC\ GNHTD 
HON �GGDHE ]FQ MO
[QC LCQC N�C �UDZ G]HC G\HU\ W�UCH LC[U G]H\UO GLHC[ CG]\ COC
PL[TSG UHDZO OHNL COGH �EJD GOOZ RQLT PLQ\E �C �D VF ]LSU]�
][IE PH\Q [HTCF [QHO LYQL] HOLWCH "GNHTD PLQ\E HF[L CO\ PL[QTQD
GFHGL LD[H Q�[F C]EHOW LDE �C �FL VF� RLZ[LWD RQZO [QCF LNLG LN �G[Z]
D\LO LO GQ GID MNTO LO GQ [QLQO L]C HGD ][\NQ LCF RL[TSD RLNNTQF

Z] ]J]H]LD COH CSQJ[ [QC GNHTF C]LL[HCFQ OHTW LCFH H]LDH �L]LD ][
[QLQO CNLL\ CO RSD[FQ COC [HTC COF RHLN Q�Q � GS\G ]HQL ON O\
Q�Q �UDZ HGO FLDU LC ]HSWFD RSL\LLJ COF LGSF O�LH �GOOZ RQLT PLQ\EG\
�LC[U GO FLDUF FU G[\N]LQ CO �MNTG P\ OU GNHTG [ZLU\ �GNNTD
LQS 
L]N CG �OYO GLG] GNHTH 
L]NFQ \L[FF C[LI LD[O CJLS LQS K�GQH
RSLUDF PH\Q LCFH COC �GNH]O PLQ\E HF[L CO\ LQS LUDLSH �[KQQH P[IQ

�UDZ GLO GHG N�CH �LC[U GNNT
CD[O HO RLLSQ �CD[ O\ H]DH\] OU \L\ L\HZ PU ]HFFHQ]GD PLJ]HW ]HWTH]G
�GDHEO RQLT Z[ HSLG LC[UG RLF ]C FQO CHG HSQQ 
PLQL ]UD\ HD\] ]HNHTD
\
�GI L\HZ PL[]HW PSLC 
TH]G �LC[U ]NHT \QQ GNHTG GLG]\ HSLLGF �GDLT COH

][JC ZHTWG ]C RLDGO R]LS GLG\ PLSLLYQ PG\ MND HO PLIQH[ Z[ COC���P[D �
PLFQOS\ PLSLF LS\ \L LN PL\FJQ PG ]LSU] ]NTQQ H\ZG\ [JCO [HDLFG VHTD
H]HQYUD ]HLGO ML[Y CHG\ �MNTG RLF CLG GDLTG �GDLT PEH RQLT PE �ZHTWGQ

��GOUQO CHG\ MNT ODC
 �][JC ]�[ L[DF ]C [LDTG �GO\] RQLT� LNF[QD PSQC
LS\D \[W]GO PLS]LS HOC PL[DF VCH �
OHTW MNT L[ZQ CO HOLW\GO HFLD\ RHLN PL[\UQ
��RQLT� [\N MNTG H]HQYUD LN GJLNHQ HOLW\GO R]LS\ GFDHUG\ HC �GDLTH RQLT �PLSWHC
GLFWHOZLYSC �
HFLD
 M[U RLLU �C[DTQ GZHJ[ HI ]H[\WC LN PC� 
HFLD
 RLF RCN \L\ HC

QCH] RSLC ]HLH[\WCG L]\ PHZQ ONQ ��MOLCH HZ 
QU �E M[N �]LFHQO]GD M[FG ]C ]H
�HSKZS

���LQF [LW\ � 
HN G\HU PFCF GQC PL[\U FU
 �D]N\N �HI GLUD PU CHG PE FFHQ]G L�\[
COC LC[UG OU G[H] GFLWZG CO MJ[N OUH �G[H]N G\U L[GH �LC[U UDZ OOND \L LCFHF
[QHO H]SHHNH �
LC[U ]HFL]L LFL OU FHQUO GOHNL CG]\ GGDHED [HUL\ MO ]]O �[HUL\ P\O
CD[ RNOH �LC[U UDZ OOND \L L[G\ �C[DTQ G\Z [DFG �GDLTN G\[FG ]C FQOS PC\

�GDLT COH RQLT HGI\ \FLJ



RLUQG�JQ@ J�T\] L[\]�>C ��

]HSWFG\ HSLLGF �GDHEG RLSU CHG RQLTG �HO\ ]HWLWYG ]FLQD LHO] GIH �LC[U MNT
H]\[F\ HSLLGF �HJ]W\ GQD PLQLLTQH PL[IHJ PG MND �GQC PL[\UQ []HL HLGL CO
PE HD \L\ GWLTHQ COC �GDLTN LC[U O\ KH\WG FHQLOG ]C GULZWQ CO CD[ O\
�MNTO ]HNLL\ ON HO RLC GNHTG GDHE RLLSU\ HSLFLD GOU �GNHTG GDHE RLLSUO RQLT

�GNHTG L[HUL\D LOON RLF CHGH
�PL[\U OUQ LS\GH GQC PL[\UO ]J]Q FJCG �PLNNT LS\ GO \L\ GNHT �RN PC
]NLL\ RCN PCG �GI GSDQ [LFES FYLN RLLUO \L �H]OLYQ GDH[Q H]QJ LS\G\ COC
OU Z[ CQOF HC � UDZ ][LF H][LF G\HU PFC PL[\UQ GOUQO\ CD[ O\ H][LQC
HSLC\ OFEQ RHEN� GLHC[ G[Z] COO GSDQ MC �GI OON [QCS H]NOGN G[HZQG GSDQ
PYU\ RHHLN �]LC[U G[HYD GQC PL[\UQ GOUQO VC ]H\UO R]LS �OON G[HZQ
OON HI G[LZJ LN \LEFGO \L �GSGH �HO\ ]HLC[UG CLG CLG G[Z] HO RLC\ GFDHUG
KLOJS PC\ �HSLLGF �GDH[Q H]OLY HQYU RH]J]G MNTG PCG GOC\D GLHO] GSLC
H]OLY RH]J]G GNNT\ [IHU GI RLCH �GGDHE FYQ GOHTW HI GNHT\ L[G RH\C[G FYN

GDH[Q��VH[LYD Z[ GDH[Q G]OLY PC VC G[\N GNHTG\ L[G � MWLGO KLOJS PCH �
GDHE Z[ CLG GLUDG ONH �PLNNTGQ FJC VCD OHTW PH\ RLC L[G\ �RHLOUG MNTG

�G[\N GNHTG\ L[G G[]WS HI GLUD PCH �GNHTG
]HS\[W OU []HL G\Z GSLC C[DTG ]OC\ �CD[N ]�[ ZTW RNC PC\ HSLFLD GOU
FYN KLOJG ]�[\ [QHO GLGS PLJ[NHQH �C�DKL[G ]HS\[W OU [\CQ C�\[GQG

HSLLGF �OLUO G[LZJG O\ LS\GMN �UDZ RLSDN [FEHQ HSLC GLHC[ G[Z] COO GSDQ\
MNT VH[LYD Z[ GDH[Q G]OLY PC VC\ RCNQH �GGDHE FYQ GNHTD OHTW RLC\

�LQF [LW\ RHLOUG

PHNLT
OHTW HSLC GQC PL[\UQ GHDEG MNT\ �P] HSLD[ O\ H]KL\ GSHFS GI [QCQD
�GKL\G O\ G[H[LDD PLSH[JCH PLSH\C[ HZOJS LN HSLC[ �MNTG LOHTW [C\N PYUD
H]QJ GSH]J]G MNT PC VC\ HKZS C�\[GQGH PJH[L HSLD[ �LNF[QG �C�DL[G
C�DKL[G �R�DQ[G P]QHUO �GNHTG [\NGO GSHLOUG MNT ]C V[YO R]LS GDH[Q
MNT RLC\ PH\Q �G[\N GNHTG HQYU FYQ [\N GSH]J]G MNT PC Z[\ H\[LW R�[GH
LS\G DO\D �GSH\C[G ]H[\WCO RHHLN ]�[\ ]HLC[ HSCDG �HFESN OTHW GSHLOUG
OHTWD ][JC GSDG MN P\O HS\FLJH �HI ]H[\WCD\ C[DTG L\HZ PU HSFFHQ]G
GSDQ ]HOOND OHTW COC � MNTG LOHTWQ FJC FHU GI RLC\ �GQC PL[\U O\ GDHEG
RLC DH\ �GDH[Q GSHLOUG O\ G]QJ\ RHHLN PLLZ HSLC GI OHTW [\CN �MNLWO �GNHTG
[DF O\ HWHTD PCH �CO HC GDH[Q GFDO GSH]J]G O\ G]OLY PC GSLQ CZWS

�G[\N GNHTG � \H[FG [HUL\N OY ODZ]Q GSH]J]G GNHTD

��
LUH �GQYU LSWD GNHT ON OU PLSF HSC\ PL[DHTH PLZOHJ GLQLUFH C�DKL[G LOHCH
�G[\N GSHLOUG G�F JN[] 
LT O�GHCLD



 אמה' ת בסכך הגבוה מכ"תוספת למאמר על שיטת ר
 אברהם ליפשיץ

ב "הקובע בתוספות סוכה ט ע, ת"במוקד המאמ ר הקודם עמדו שתי אפשרויות בהבנת שיטת ר

דלמ עלה מעשרים לא חשיב ס כך פסול מא חר שאין הפסול אלא מח מת  , 'ה הא קא  מצטרף"ד

,  חתונה צילתה מרובה מחמתהששתי סוכות שהת, אפשרות אחת בהבנת דבריו היא. 'גובה

ואין סכך  , הסוכה התחתונה כשרה, חמתה מרובה מצילתה, שהיא גבוה מעשרים אמה, והעליונה

ורק בצירוף  , האפשרות השנייה היא שאף כשהתחתונה חמתה מרובה מצילתה. העליונה פוסלה

נו  א ועוד הבי"הריטב. אף אז הסוכה התחתונה כשרה, סכך העליונה צילתה מרובה מחמתה

על פי עיון בראשונים נוספים נטינו . א ועוד כאפשרות השנייה"והמהרש, כאפשרות הראשונה

על מנת להבין חידוש , ואף העלינו הסבר חדש ביסוד פסול עשרים אמה, להכריע כאפשרות השניה

 . מופלג זה
 לשם כך נרחיב מעט בבירו ר . ת בפוסקים"הובאה שיטת ר, אם בכלל, ברצוני כאן לבחון כיצד

בה מ פורטים ארבעה מקרים שונים  של סוכה ת חת , א" י ע–ב  "המימרא של ר בי ירמיה בסו כה ט ע

 :ת"ועל השלישי מביניהם נסוב חידושו של ר, כשכל מקרה מדגים  דין אחר, סוכה

פעמים שתחתונה כשרה  , פעמים ששתיהן פסולות, פעמים ששתיהן כשירות: אמר רבי ירמיה

 -היכי דמי , פעמים ששתי ה ן כשירות. ונה פסולה וה עליונה כשרהפעמים שת ח ת, והעליונה פסול ה

וקיימא על יונה בתו ך   ,  והע ליונה צלת ה מ רובה מחמתה, כגון שתחתונה חמתה  מרובה מצלתה

וקיימא  עליונה   ,  כגון דתרוייהו צלתן מרובה  מחמתן-היכי דמי  , פעמי ם  ששתיהן פסול ות. עשרים

 כגון שהתחתונה  -היכי  דמי , והעליונה פסולהפעמי ם שתחתונה כשרה . למעלה מעשרי ם אמה

ופעמ י ם   . וקיימי תרויי הו בתוך עשרים ,  ועליו נה חמתה  מרובה מצלתה, צלתה מרובה  מחמתה

וקיימא  עליונה  ,  כגון דתרוייהו צלתן מרובה  מחמתן-היכי דמ י  , שהעליונה כשרה ותחתונה פסו לה

מהו דתימא ניג זר דלמא ;  צטריכא ליה תחתונה כשרה ועליונה פסולה א י-!  פשיטא-.  בתוך עשרים

 .  קא משמע לן-מצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר 
  סכך התחתונה : שבכל אחד מהם שתי אפשרויות, בארבעת המקרים ישנם שלושה משתנים

 גובה העליו נ ה; )חמתה מרובה/צילתה מרובה (סכך העליונה; )חמתה מרובה/צילתה מרובה(

 :לוגית יוצרים משתנים אלו שמונה מקריםמבחינה ). מעל עשרים/מתחת עשרים(

 
גובה העליו נה  סכך התחתונ ה סכך העליונה   
מתחת עשרים צילתה מרובה 1 צילתה מרובה

צילתה מרובה מעל עשרים 2 צילתה מרובה

מתחת עשרים 3 צילתה מרובה חמתה מרובה

4 צילתה מרובה חמתה מרובה מעל עשרים

שריםמתחת ע צילתה מרובה 5 חמתה מרובה

צילתה מרובה מעל עשרים 6 חמתה מרובה

מתחת עשרים 7 חמתה מרובה חמתה מרובה

8 חמתה מרובה חמתה מרובה מעל עשרים

 



 הדינים מתוך  השמונה האפשריים כדי להדגים את א רבעת מקריםרבי ירמיה ב חר ארבעה 

את  .  כשרההתחתונה בלבד כשרה והעליונה בלבד, שתיהן פסולות, שתיהן כשרות: האפשריים

, שתיהן פסולות, את הדין השני. 5' י מקרה מס"מדגים רבי ירמיה ע, שתיהן כשרות, הדין הראשון

, נותר הדין השלישי. 1' י מקרה מס"ע, העליונה בלבד כשרה, את הדין הרביעי. 2' י מקרה מס"ע

 שניתן , ומבחינת המקרים נו תרו חמישה מקרים, שהוא הנדון דידן, התחתונה בלבד כשרה

ומצינו , דין שלישי זה הוא עיקר דיונינו, כאמו ר. תיאורטית להציב את הדין  השלישי באחד מהם

 :בו עצמו ארבע פרשנויות
על פי ההבנה הפשוטה של הנוסח כפי שהוא לפנינו עולה מכאן שסכך הגבוה מעשרים אמה פוסל 

ה מצריך שסכך ולכן רבי ירמי, אפילו כשהסוכה התחתונה צילתה מרובה מחמתה, את התחתונה

אף לפי (ת "מסקנה זו אינה עולה בקנה אחד לא רק עם שיטתו של ר. העליונה יהיה בתוך עשרים

שאם הסוכה התחתונה  , ל בריש הדבור"אלא אף לא עם שיטת התוספות הנ, )א"הבנתו של הריטב

 . שמעליה פוסלה) שחמתו מרובה(צילתה מרובה שוב אין סכך  פסול 
והשנייה , הראשונה מחדשת הבנה בפשט המימרא, כ די לשלול מסקנה זושתי גישות הו צגו במאמר  

שמפרשת את ד ברי רבי ירמי ה  , הגישה הראשונה היא גישת התוספות בר יש הדבור. מחדשת נוסח

לא שהתחתונה לבדה צילתה מרובה מחמתה אלא רק  ', כגון שהתחתונה צילתה מרובה מחמתה'

,  ת"גישה שנייה היא גישת ר. היות בתוך עשריםולכן צריך סכך העליונה ל, בצירוף העליונה

ו קיימא תחתונ ה ':  הוא גורס',  וקיי מי תרוויהו ב תוך עשרים'במקום ,  שמשנה את נו סח המימרא

ת "כאן בשיטתו של ר. דהיינו שלמרות שהעליונה למעלה מעשרים התחתונה כשרה', בתוך עשרים

.  או אף כש חמתה מרובהנחלקו כאמור הדיעות אם התחתונה כשרה רק כשצילתה מרובה

ת  הוא נזקק לש ינוי "מחלוקת זו  תלויה בשאלה אם אף  לא חר שינוי הנוסח של ר, כשתמצי לומר

לאפשרות . או ששינוי הנוסח עומד כתחליף לשינוי ההבנה, ההבנה שהעלו התוספות קודם לכן

יונה והעל, שמדובר ש הסוכה התחתונה צילתה מרובה רק בסי וע סכך העליונה, הראשונה יוצא

ואילו לאפשרות השנייה הסוכה . א"וזו שיטת המהרש, כ התחתונה כשרה"ואעפ, אמה' למעלה מכ

,  אמה ' ורק לכן היא כשרה למרות שסכך העליונה למעלה מכ, התחתונה כשלעצמה צילתה מרובה

 . א"וזו שיטת הריטב
האחת  , עליונההאחת נוגעת לתחתונה והשניה ל, שתי שאלות יש בציור זה של רבי ירמיה, לסיכום

:  להלן (שלפי ההבנה הפשוטה ', התחתונה צילתה מרובה מחמתה' שאלת הפשט של המילים -

פשט  : להלן(ולפי הבנת התוספות , הת חתונה כשלעצמה צילתה מרובה) הפשט הפשוט הגמרא

ו לנוסח  ', שלנוסח שלפנינו העליונה מתחת כ ,  שאלת  הנוסח-והשניה ,  חמתה מרובה)'בגמ ' התוס

 : מכאן עולות ארבע אפשרויות בפירוש הגמרא. 'ונה מעל כת העלי"ר

הת חתונה כשרה רק אם : צריך תרתי לטיבותא', לנוסח שלפנינו על פי הפשט הפשוט בגמ .א

 ] בטבלה3מקרה . [אמה' צילתה מרובה וסכך העליונה למטה מכ

התחתונה כשרה אם  : צריך חדא לטיבותא', בגמ' לנוסח שלפנינו על פי פשט התוס .ב

 ] בטבלה7מקרה .  [אף אם ה תחתונה כשלעצמה חמתה מרובה', ה בתוך כהעליונ

התחת ונה כשרה אם צילתה : צריך חדא לטיבותא', ת על פי הפשט הפשוט בגמ"לנוסח ר .ג

 ] בטבלה4מקרה . [אמה' פ שסכך העליונה מעל כ"מרובה אע

ה  התחתונה כשר: נכשיר אפילו בתרתי לגריעותא', בגמ' ת על פי פשט התוס"לנוסח ר .ד

 ] בטבלה8מקרה . [אמה' אפילו אם חמתה מרובה והעליונה מעל כ



יש לציין כי אין סתירה  . א"פירש המהרש) ד(וכאפשרות , א"פירש הריטב) ג(כאפשרות , כאמור

, שכל אחת מהט יבותות מכשי רה את הסוכ ה, וניתן לפסוק כשניהם, )ג (ו) ב(דינית בין אפ שרויות 

, שאם סכך התח תונה כשר סכ ך פסול שמעליו, חילת הדבורואכן זוהי במפורש שיטת התוספות בת

בפוסקים לא נית ן  )  ג(ו) ב(מכאן  שאף אם נמצ א את  אפשרויות .  לא פוגם אותו, אם חמתו  מר ובה

או לחילופין  , אפילו ללא נימוק) ד(רק אם נמצא את אפשרות . ת"יהיה להסיק מכך שהם נקטו כר

 . ת היא"נדע בוודאות ששיטת ר,  אמה אינו פוסלהמנומקת ב כך שסכך מעל עשרים) ג(את אפשרות 
 ארבע מתוכ ם הוצגו כעת  -מתוך החמישה מקרים שהותרנו קודם לכן ללא הצבה : נחזור לטבלה

נקודה ,  נדגיש כבר כ עת8.1, 4, 7, 3): ד-בהתאמה לאפשרויות א (3כאפשריים להציב בהן את דין 

שלא עלה בין , 6ן לא נדון כלל הוא מקרה שהמקרה היחיד שעדיי, שתהיה לה חשיבות מיוחד לקמן

ההסבר לכך הוא שכפי שבולט בטבלה המכנה המשותף לכל ארבע האפשרויות . 3האפשרויות לדין 

כפי  , שכן אם צילתה מרובה, הוא שחמתה של העליונה מרובה מצילתה) דהיינו המשתנה הקבוע(

                                                 
,   הדין  המרכזי  ב משנה פסול סוכ ה תחת סוכה .   נ וכל  לסכם כע ת את  היחס בין  המימרא של  רבי ירמיה למשנה  1

שת י הסוכות  צילתן  :  כך  שהערכים  של  שלו שת  המשתנים הם , עוסק בשתי סוכות שכל  אחת  בפני עצמה כשר ה

ע מודים   "כו, א" כפי שהגמרא מבררת  לקמן י ע). בטבלה1מקרה (והעליו נה בתוך עשרי ם , מרובה

ויש לפר ש בפשטות שאף , התחתונה כ שרה, שכשהתחתונה  אינה יכולה לקבל כלל כרים וכסתות של עליונה

: ק"כך ש שני דינים הם אף לשיטת ת, )ם"ראה לקמן בהערה מה שכתבנו בעניין נוסח הרמב(התחתונה כשרה  

והו א  ,  חילוק הדינים תלוי במשתנה אחד.  י   ששתי הסוכות  כשרותוהשנ, האחד שהסוכה  התחתונה לבדה פסולה

ל גבי ).  בטבלה5מקרה  ,  ש תיהן   כשרות(או  חמתו  מרובה )  התחתו נה  פסולה(אם צילתו  מרוב ה ,   סכך התחתונה

כ ך   , רבי ירמיה רצה למצוא ציורים להציב בהם את ארבעת הדינים האפשריים. שני המשתנים ה אחרים אין שינו י

הדין שתיה ן פסולות שונה   . שתיהן פסולות  ורק העליונה פסולה:  ך  להוסיף ציורים לעוד שני דיניםשהוא היה צרי

בשני   ).  2מקרה (וה וא  סכך העליונה שגבוה מעשרים  , רק במשת נה אחד) 1מקרה (מהדין המרכזי  שבמשנה 

הדין   : רכזי משני צדיוני תן לראות שבינ תיים יש כאן שני דינים שנוספו על הדין המ. המשתנים האחרים אין שינוי

הדין  שש תיהן כש רות  היה צריך להכשי ר   .  המרכזי הוא  שה תחתונה פסולה  מדין סוכה תחת  סוכה והעליונה   כשרה

עקרוני ת  (לחמתו מרובה ' השתנה'את התחתונה ול הסיר ממנה את הפסול של סוכה תחת סוכה ולכן הסכך שלה 

,   אך רצ ינו לשמור  על כשרות העליונה , ת סוכההיה אפשר לבטל כל אחד מהסככים כדי שלא תהיה סוכה תח

ולכ ן   ,  הדין  ש שתיהן   פסולות היה צר יך לפסול את  ה עליונה מדין  עשרים אמה) . ולכן  ביטלנו את  סכך התחתו נה

ההבדל  , כעת הדין  האחרון ש רק העליונה פסולה הוא הפכי לדין המרכזי. למעל עשרים' השתנה'הסכך שלה 

אלא  שכעת לא  . ך שצריך להסי ר את  פסול התחתונה  ולהוסיף א ת פסול העליונה כ,   הוא הן  בתחתונ ה והן  בעליונה

,  היינו ביטול סכך התחתונה, ניתן להשתמש  לשם הסרת פסול התחתונה באותו אמצעי שבדין שתיהן כשר ות

וה נ ה . ועל כן צריך דווק א לבטל את סכך העליונה, מכיוון  שהעליו נה פסולה ולא  ניתן להשתמש  בסכך שלה

ג ם התחתונה  לא   :  מועיל לשני ה ש ינויים גם  יחד,  סכך  העליונה  לחמתו מר ובה' שינ וי,  'המשת נה   הזה בלבדשינוי 

מה שנות ר לבר ר  זה האם  שני המ שתנים האחרי ם   . ו גם  העליונה פסולה מהעדר סכך, נחשבת סוכה ש תחת סוכה

אפש רו ת   (אפילו א ת שניהם א ו ) ג-אפשרויות  ב(ניתן ל שנות אחד מהם  ,  )אפשרות א (עדיין זהים למקרה המרכזי  

 ). ד



האפשרויות שהוצעו נובעות וארבע (התחתונה תפסל מדין סוכה שתחת סוכה , 6שמדובר במקרה 

 .שתיהן פסולות, 2 מתאים אף הוא לדין 6 נובע מכאן שמקרה 2).משני המשתנים האחרים

 

ף לא הביא כלל את המימרא של רבי " הרי3).א(ה תחתונה כשרה פירש כאפשרות "א ד"י ע, י"רש

ה  (ן "והר) א"מלחמות ב ע(ן "שהרמב, כבר הרחבנו במאמר. וכבר תמה עליו בעל המאור, ירמיה

 .ם יש להאריך"לגבי הרמב). ג(ף נוקטים כאפשרות "בבואם ליישב את השמטת הרי) ב"ע

 
 ם" שיטת הרמב

 :ב כתב"ה הכ"אך בפ, ם אמנם לא הביא את המימרא ש ל רבי ירמיה כצורתה"הרמב

ה תחתונה פסולה  כמי שעשה סו כה בתוך הבית  והעליונה כשרה במה   , העושה סוכה על גבי סוכה

ים  שהתחתונה פסולה בשהיה  גובה חלל הע ליונה עשרה טפחים או יתר  והיה גג  דברים אמור

אבל אם אין ג בהה של , התחתונה יכול לקבל כרים וכסתות של עליונה אפילו ה על ידי הדחק

עליונה עשרה או שלא היתה  התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה אפילו על ידי הדחק 

היה גובה ש תיהן יתר על עשרים אמה שה תחתונה בסכך העליונה  אף התחתונה כשרה והוא שלא י

 .  היא נתרת
שסכך העליונה מתחת  , ובלבד, בסוף ההלכה מדובר על מ קרה בו אף  הסוכה התחתונה כשרה

כך  שהדין הנדון כאן  ', אף'בכסף משנה העדיף מתוך כמה  קושיות שלא לגרוס את המ ילה . לעשרים

,   מקשר הלכה זו לדין השלישי במימרא  של רבי ירמיהממילא הוא. הוא שרק התחתונה כשרה

= אפשרות א לעיל (י דבעי תרתי לטיבותא "ם עם שיטת רש"ומתוך כך הוא מזהה את שיטת הרמב

והעליונה אף היא צריכה להיות בתוך , שהתחתונה צריכא להיות צילתה מרובה, ) בטבלה3מקרה 

שהרי ', התחתונה בסכך העליונה היא נתרתש, 'ם"אמנם זה מעלה קושי בסוף דברי הרמב. אמה' כ

ולכן הוא נדחק להסביר שהתחתונה אף  , מ מדובר  שהתחתונה צילתה מרובה"לדבריו של הכס

שא ם , )א חר בסוף'  אף'בתחילה  הוסיף ' אף' שאחר שהסיר , מעניינת התופעה(בסך העליונה נתרת 

וב שהתחתונה תלויה א ף והרי זה כאילו כת, סכך העליונה יהיה גבוה מעשרים התחתונה תפסל

על ידי , ם"ולכן הציע פירוש אחר ב רמב', דוחק הוא'מ עצמו סי ים ש"אלא שהכס. בסכך העליונה

                                                 
תחתונה  כש רה ועליונה  פסולה היכי דמי כגו ן   ': יחס זה בין המשתנים בא לידי  בטוי כמובן בניסוח הדין בגמרא 2

וה נה  א ם  ', שהתחתונה צילתה מרובה מחמתה והעליונה  חמתה מרובה מצילתה וקיימי תרו ויהו בתוך  עשרים

,  ובנו גע למשתנה האחרו ן יש גירסאות שו נו ת,  פרשנות מחוד שתבנוגע המשתנה  הראשון מצינו  שהציעו תוספות

 . שהעליונה חמתה מרובה לא ער ער איש, הרי שבנו גע למשתנה האמצעי
א   או   "נקט כריב, י י ש אריכו ת  גדול ה בראשו נים וב אחרונים אם  בסתם סכך כש ר ש מעליו סכך פסול"בשיטת רש 3

ויש  להוס יף שם את  דע ת   ,  34 –  15שי התל מוד הערות  עיין  או צר מפר[או  ש סבר כתוספות ו חזר בו  , כתוספות

י  נק ט בדין השלישי  "ש פירש ש רש)  ד ף נה  סוף טו ר  ב ו ריש  טור  ג ,  א"תו לדות אדם   וחוה  נתיב  ח ח(רבינו ירוחם  

נקטנו  כא ן  ,  כיוון   שאין זה  עיקר ד יונינו. ו ממילא נפקא מינה לפרש נות  הד ין השלישי  של  ר בי ירמיה,  ]כאפשרות ב

 .  ראה להלן ,  י"וכפי שנקט הב ית יוסף בדעת רש, י בפרשנו תו לדין ה שלישי" מרשכפי מה שיוצא



 4,)אפשרות ב לעיל, ד היינו שיטת התוספות(השוואת שיטתו לפירושו של רבינו ירוחם בגמרא 

מרוב ה הוא כאשר התחתונה חמתה , שתחתונה כשרה ועליונה פסולה, שהציור של רבי ירמיה

ם שהתחתונה ניתרת בסך  "ולכן לשון הרמב, ורק בצירוף העליונה צילתה מרובה, מצילתה

, שאם התחתונה אינה ניתרת בסכך העליונה, מ הוסיף ודייק לפי זה"הכס. העליונה כפשוטה

:  לסכום ). לעיל' אפשרות ג(התחתונה כשרה , אמה' אף אם העליונה מעל כ, דהיינו שצילתה מרובה

וכך , י או"ם פירש את הציור דידן במימרא של  רבי ירמיה או כרש" מהלכה זו שהרמבמ הבין"הכס

 . שפירש כתוספות, יותר מסתבר  לו
ם  לבין הציור של רבי ירמיה שהתחתונה כשרה  "אלא שיש לעמוד על הבדל גדול בין הלכה זו ברמב

מדובר ,  רבי ירמיהלפי ארבעת האפשרויות שפורטו לעיל בציור זה של, כאמור. והעליונה פסולה

ם מדבר על מקרה שסכך העליונה צילתו  "שסכך העליונה חמתו מרובה מצילתו ואילו הרמב

גובהה , ם שני המשתנים הנוגעים לסוכה העליונה"במקרה עליו מדבר הרמב. מרובה מחמתו

המשתנה היחיד שעדיין בספק . וצילתה מרובה מחמתה, גובהה מתחת עשרים: וצילתה מוסכמים

מ ניסה את שתי האפשרויות או שצילתה מרובה וקישר זאת  "והכס, לתה של התחתונההוא צי

י והן רבינו ירוחם "אלא שהן רש. י או שחמתה מרובה וקישר זאת לשיטת רב ינו ירוחם"לשיטת רש

הרי ,  בטבלה3י מדבר על מקרה "ולכן בעוד רש. עסקו במקרה שסכך העליונה חמתו מרובה

 1עוסק במקרה ) מ שצילתה של התחתונה מרובה"שונה של הכסלפי הפרשנות הרא(ם "שהרמב

לפי (ם "הרי שהרמב,   בטבלה7כמו כן בעוד רבינו י רוחם מדבר  על מקרה )! התחתונה פסולה(

) ! שתיהן כשרות (5עוסק כאן במקרה ) מ שחמתה של התחתונה מרובה"הפרשנות השניה של הכס

סק בכך שצילתה של העליונה מרובה ם עו"מ התעלם לכאורה מהעובדה שהרמב"הכס, בקיצור

 3ם כדין  "את הצבת הלכה זו ב רמב) לפי שתי הפרשנויות שהוא מציע(מחמתה מה  שלא מאפשר  

ונוסיף לכך שסכך , ברגע  שנניח שרק הסוכה התחתונה כשרה: בקצרה). התחתונה בלבד כשרה(

  .והתחתונה תפסל, נוצר כאן מצב של סוכה שתחת סוכה, העליונה צילתו מרובה

 שהדין המודגם  5,)'אף'עם ה(ם כפי הנוסח המקובל "נראה אם כן שפשוט יותר לפרש את הרמב

שכן התחתונה , מה שפותר א ת בעיית סוכה שתחת סוכה, בסוף ההלכה הוא ששתי הסוכות כשרות

ולגבי העליונה כבר קבענו ', שהתחתונה נתרת בסכך העליונה' כפי שמדויק בלשון 6חמתה מרובה

ומה שהקשה על פרשנות זו  ,  כמפורש בגמרא5דהיינו מקרה , )ה והיא מתחת עשריםשצילתה מרוב

לפי זה לא מצאנו  . ם"עד כאן פירוש ההלכה ברמב. מ כבר תירץ הלחם משנה על אתר"הכס

למרות שהגמר א קבעה שהוא , ם התייחסות לציור של התחתונה כשרה והעליונה פסולה"ברמב

                                                 
 .  י"פירש כך דו וקא  ברש)  שם (כפי שהערנו רב ינו יר וחם  4
יש להוסיף ר איה משמעותית ) ס "עיין ילקוט שנו(מלבד שכמעט כל עדי הנוסח של משנה תו ר ה מורים כך  5

ס  "ועיין בדק',  התחתונה כשרה אףאי ן דיורי ן בעליונה אם ): הרב קאפח' מ הד(ם "מנוסח המשנה של הרמב

א   " והקשה מהגמ רא לקמן י ע, ) 'אף'פרמה ופירנצה ליתא , י קוי פמן"אך  בכת(פיזר ו ' שהביא נוסח זה  במשנה ד

א  רצ ה להוכיח  של א   "וא ולי  אף מההו,  ותימה ש הגמרא דחתה  ה סבר זה,  מאי אין די ורין   שאינה  ראויה  ל דירה

מ  " כ מו שכתב הלח,  שכן  הפשט הוא  שהחל ל כולו  כש ר,  ד"העניין אין כא ן קושיא  ל ענאך  לעצם ',  אף'גרסו  

 .   משנה על אתר
,   3אלא שהוא  דבר כשהעליונה ח מתה מרובה ול כן הדין ה וא ,  )תוספות(=תכונה זו  דומה  אכן לרבינ ו יר ו חם  6

 .  1ם   דבר כשהעליונה  צילתה מרובה ו לכן הדין ה וא "ואילו הרמב



, )שאף הוא כאמור השמיט זאת, ף"ם כאן בעקבות הרי"הרמבואמנם (עיקר חידושו של רבי ירמיה 

 7.ת"ם בנוגע לחידושו של ר"ולא ניתן להכריע על שיטת הרמב

 
 שיטת הטור 

אך  , ם"ח הביא את לשון הרמב"הטור בסימן תרכ. ם"מ אינו הראשון שפירש כך ברמב"הכס, ברם

 : את הת חתונהם בא להכשיר רק"מהם משמע שאף הוא פירש שהרמב, הוסיף בהם דברים

סוכה שתחת סוכה העליונה כשירה והתחתונ ה פסולה והני  מילי ש יכולה  התחתונה לקב ל כרים  

וכסתות של עליונה שאז נקראת התחתונה סוכה שתחת סוכה כיון שראוי לדור בעליונה אבל א ם   

א   י הדחק פסולה וגם צריך שיה"אינה יכולה לקבלם לא ומיהו אפילו אם אינה  יכולה לקבלם אלא ע

וא ינה  י כולה לקבל כרים וכסתות של  העליונה   ' או ש יש בי ניהן י ' אב ל אם  אין  ביניה ן י ט  "ביניהן י

אם  העליונה למעל ה מעשרים וא ם אינ ה   '  אז התחתונה כשירה אם ה יא  מסוככת כהלכתה אפי

   אמה ל ארץ' י סכך העליונה צריך שתהא  העליונה בתוך  כ"מסוככת כהלכתה ומתכשרת ע
שתהיה העליונה , ם"ה רי שבמקום  התנאי שהתנה הרמב', א ף'אין כאן  את המלבד מה ש, והנה

חילוק זה נובע , ואמנם . חילק הטור בין אם  ה תחתונה מסוככת כהלכתה  או לא, בתוך עשרים  אמה

ומשמע שאם  ', שהתחתונה בסכך העליונה היא ניתרת'ם שנימק את  הגבלתו "כמובן מלשון הרמב

אלא . מ בגובה העליונה"רת בסכך העליונה שוב אין נפקהתחתונה כשרה בפני עצמה ולא נית

ם עוסק במקרה שה עליונה צילתה "אם אכן ה רמב. שדיוק זה אי נו מתיישב עם דברינו לעיל

 וכיצד 8,הרי שאם התחתונה תהיה צילתה מרובה יתעורר כאן הפסול של סוכה תחת סוכה, מרובה

והרי צריכה להיות פסולה אפילו אם  , כתב הטור שהיא כשרה אפילו אם העליונה למעלה מעשרים

על כרחינו שגם הטור לא חשש כאן משום מה לפסול סוכה שתחת  ! התחתונה למטה מעשרים

 . ויש להבין מדוע, סוכה
,  שאכן משמע שהדין בסיפא, ב פירש כפשוטו"ז סק"ובט, ע הביא את לשון הטור"ובשו

 אם העליונה חל אפילו, ריםשכשהתחתונה מסוככת כהלכתה העליונה יכולה להיות מעל עש

, )לפי מה שהגיהו שם בלבושי שרד וביד אפרים, ק ג"ולזה כיוון גם המגן אברה ם ס(צילתה מרובה 

וכך (אפילו אם צילתו מרובה אין בכך פסול , אינו פסול בעצם' שכיוון שסכך מעל כ, ז"והסביר הט

, תחת סוכהאך עדיין לא הועיל בדבריו לפתור את הבעיה של סוכה , )ק ג"גם במחצית השקל ס

 !והרי מדובר שהתחתונה מסוככת כהלכתה
                                                 

והכריע   , מ"שד ן  בפירושיו של ה כס) ב"ד ף נג ע(א "סוכה י ע,  ) ח הקדוש"ל אוה(ן  לציון ומצאתי בספר ראשו 7

י  " ול שיטתו אף  רש( א  "ואף  חולק  על תוספות  וסו בר כריב,  ת"ם חולק על  ר"והוציא  מתוך  כך  שהר מב,  כראשון 

שנות   מה ששולל ה ן את הפר, ם עוסק בשצלתה של העליונה מרובה"ולא ה תיחס כלל לעובדה שהרמב, )א"כריב

 .  והן א ת ה קישור למחלוקת הראש ונים, מ"הראשונ ה של  ה כס
ם עסקו   "שהדגיש את  ה עובדה שהטור  והרמב)   ק א"ס[!]  ו"ח סימן ת ר כ"או( ומצאתי בספר ישועות  יעקב  8

, י"ומכאן  הקשה על הב,  ת"בדבריהם אם הם סוברים כר' ומעתה אין לנו  הכרע, 'בסכך העליונה שצילתו מרובה

ולכן  גם   לא הסיק שמהטור ד ווקא כ ן נית ן להגיע להכ ר ע   , ל  בטור" לא העלה את הקושי הנ אך הישועות יע קב

נעיר  כ אן עוד  כי  הישו עות יעקב הבין .  ת "א בר" שה וא  פוסק  כהבנת הריטב, כפי  שנכ תוב בסמוך,  ת"בדעת ר

ת סוב ר כתוספות ול א "וה וכיח זאת אף הוא מתוך ההנ חה שר,  א"ת בפשטות כפרשנותו  של  המהרש"בר

 .שה נ חה זאת אינה  מו סכמת, אך כ בר הראינו  במאמר הקודם, ה"אביכר



כי ון , 'ז והוסיף שאין פסו ל של סוכה ת חת סוכה"ז הביא  את  פרשנותו  של הט"ובמשנה ברורה סק

דהיינו כיוון שהתתונה אינה יכולה לקבל כרים וכסתות הרי שא ין  ', שהעליונה אין לה הכשר סוכה

, )שם' לשון הגמ(' כהכשרה כך פסולה' וכיוון ש9,)ש"א עיי"ע' י י"לשון רש(על העליונה ' שם סוכה'

:   לפי זה מתורץ הכל. שוב אין היא חשובה סוכה לפסול את התחתונה מדין סוכה שתחת סוכה

ת חתונה כשרה , ניתן להעמיד את  הדין השלישי של רבי ירמיה, בניגוד לכלל שקבענו בתחילה

ה שהתחתונה לא נפסלת מצד סוכ ה  וז, גם כשהעליונה צילתה מרובה מחמתה, ועליונה פסולה

. זה משום שהתחתונה לא יכולה לקבל כרים וכסתות כל ל ואין על העליונה שם סוכה,  שתחת סוכה

שעליונה פסולה מכיוון שאין היא שם סוכה עליה ור ק  , מ"כמו הכס, ם"הטור אם כן פירש ברמב

ולכן דייק , השלישים לפרשנויות הידועות בדין "וממילא יש לקשר את הרמב, התחתונה כשרה

כפרשנות התוספות  , מדבריו שאם התחתונה צילתה מרובה העליונה יכולה להיות מעל עשרים

 .  בדין השלישי
 : א"ב מפורש לכאורה בגמרא י ע"והנה תירוץ זה של המ

 -מאי טעמא ד שמואל . עשרה: ושמואל אמר, ...?  כמה יהא בין ס וכה לסוכה ותהא תחתונה פסולה

אם אי ן דיורין  : רבי יהודה אומר, תנן. אף פסולה בעשרה , מה הכשרה בעשרה; להכהכשרה כך פסו

אלא לאו ?  אטו דיורין קא גרמי-אילימא דיורין ממש ? מאי אין דיורין.  התחתונה כשרה-בעליונה 

מכלל דתנא קמא סבר  ,  דלא גבוה עשרה-והיכי דמי  ,   כל שאינה  ראויה לדירה- מאי אין דיור ין -

אם אין : אמרי במערבא,  כי אתא רב דימי אמר-!  פסולה-ינה ראויה לדי רה אף על פי שא 

מכלל דתנא קמא סבר אף על .  התחתונה כשרה-התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה 

 .  אי כא בינייהו דיכולה לקבל על י די הדחק-?  פסולה-פי שאינה ראוי ה לקבל  
וכה תחת סוכה לא תלוי בסכך העליונה אלא בשם קובע כי פסול ס' כהכשרה כאן פסולה'הכלל 

עוד כתוב כאן שאם אי ן   . ואם אין שם סוכה עליה שוב אין היא חשובה לפסול את התחתונה, סוכה

ואם כן אף אם צילתה של , התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות אין העליונה חשובה סוכה

הדין השלישי של רבי ירמיה  עולה אם כן מהגמרא  ש. העליונה מרובה מחמתה התחתונה כשרה

 . יכול להיות אף כשצילתה של העליונה מרובה מחמתה
אלא שלפי זה יקשה מדוע במימרא של רב י ירמיה נקבע  שדין זה הוא  דווקא בשחמתה של העליונה 

והנימוק  , )ואף  אחת מארבע  הפרשנויות לא ערערה על כך או העלתה אפשרות נוספת(מרובה 

והרי היה  , ו קודם כדי שלא תפסל התחתונה מדין סוכה שתחת סוכהלהגבלה זו הוא כפי שראינ

ואז אף אם  , ניתן להעמיד שאין התחתונה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה כדין המשנה

וכך היה רב י ירמיה גם מ חדש יותר וג ם קשור יותר  לדין המפורש , צילתה של העליונה מרובה

 . מחודש מהמשנהואילו כעת הוא חידש ציור שפחות , במשנה
, לפרש שרבי ירמיה בדין השלישי כיוון בדיוק לדין המשנה, אחר בקשת המחילה, ד"לכן נלענ

היא היא   ' או אי נה יכולה לקבל כרים וכסת ות' אין דיורין ב עליונה'דהיינו שההגדרה ההכללית 

 , מה שפוסל את הסוכה התחתונה', חמתה מרובה מצילתה'

 

                                                 
ו הנה כ אן  יש פסול קרקע  , ש רגילי ם לדבר על פסו ל סכך ופסול ד פנות,  יש לשים לב ל מושג חדש  שיש כאן 9

 .  שפוסל את הסו כה העליונה
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נתרץ את הקושי בטור מסוף דב ריו יוצא שהוא מדבר על הדין השלישי של  א יך שלא , מכל מקום

שכבר הזכרנו , והוא מפרשו באחד משני אופנים, שהתחתונה כשרה והעליונה פסולה, רבי ירמיה

אם ].  בטבלה4מקר ה [= או כאפשרות ג ]  בטב לה7מקרה [= או כ אפשרות ב , שאין ביניהם סתירה

אך עדיין ניתן לומר שפסק כתוספות  , א"פרשנותו של הריטבת כ"הרי שהבין בר, ת"אכן פסק כר

א כלולה בשיטת התוספות  "ת כפי שהבינה הריטב"הנימוק לכך הוא ששיטת ר . ת"ולא כר

ואי לו , הסוברים שתחתונה שצילתה מרובה לא נ פסלת אם יש  מעליה סכך פסול ואפילו פסול ממש

לא ) ולא שאר פסולים(' עליה סכך מעל כשת חתונה שצילתה מרובה ויש מ,  ת סובר לפרשנות זו"ר

מכל מקום את  . ת נכללת בקולא הרחבה יותר של שיטת התוספות"כך שהקולא של ר, נפסלת

שכן סייג ואמר ש אם העליונה למעלה מעשרים  , ת בוודאי לא פסק להלכה"א בר"פרשנות המהרש

 . חייבת התחתונה להיות מסוככת כהלכתה
ולא קבל להלכה את פרשנות  , ג- הטור פסק כאפשרויות ב ובדין השלישי: לסכום שיטת הטור

 .ת"א בר"המהרש

 
 שיטת הב ית י וסף

ניתן . ת"שהטור פסק כר, ונראה שרוצה לומר, ת בגמרא"בבית יוסף הביא כאן את גירסת ר

אך  עדיין קשה להבין  , וכפי שנוכיח עוד לקמן, א"ת בפרשנות הריטב"י הבין בר"להסיק מכך  שהב

ופסק  , ת"שהטור לא קבל כלל את חידושו שלל ר, שכן ניתן היה לומר, וראת פרשנותו בט

בהמשך הדברים מתייחס  ). ע"ק ב וצ"א ס"וכן הגר, י"ח כתב כדברי הב"ואף הב(ל "כתוספות כנ

 :ת"ומשם עולה בבירור פרשנותו שלו בר, ם"הבית יוסף לרמב

ו שלא היתה התחתונה יכולה אם אין גובהה של עליונה עשרה א) ב"הכ(' ם כתב בפרק ה" והרמב

לקבל כרים וכסתות של עליונה אף על ידי הדחק אף התחתונה כשרה והוא שלא יהיה גובה  שתיהן  

ונראה לדקדק מדבריו שהוא סובר . יותר על עשרי ם אמה  שהתח תונה בסכך הע ליונה הי א נית רת

ם אמה הוא מפני כגירסת רבינו תם מדנתן טעם שמה שצריך שלא יהיה גובה  שתיהן יותר על עשרי
                                                 

מסוככת   שכשהתחתונה  , שמ שמע שהדין בסיפא,  ופיר ש כפשוטו,  ק  ב כ תב לא קבל אוק ימתא זאת"ז ס" בט 10

ולזה  כיוו ן  ג ם המגן  אברה ם   , חל אפילו אם  העליונה צילתה מ רו בה, כהלכתה העליונ ה יכולה  להיות  מעל עשרים

,  אינו פסול בעצם' שכיוו ן  שסכל מעל כ, ז"והסביר הט, לפי מה שהגיהו שם בל בושי שרד וביד אפרים, ק ג"ס

אך אינ י מבין כיצד זה יועיל לפתור א ת  , )גק "וכך גם  במחצית השקל ס(אפילו אם צילתו מרובה אין בכך פסול 

כת ב ,  ק ג"אשל אב רהם ס, ג"ובפמ! ו הרי מדובר שה תחתונה מסוככת כהלכתה, הבעיה של סוכה תחת סוכה

סוכה  י  , ח הקד וש בספרו רא ש ון לציון "כ האוה" ו כן מצאתי שכ(מפורש שכהאי  גוו נא פסול מדין שני  סככים 

.  ז  ולא העיר כלל"כ  במשבצות זהב הביא את הט"ואעפ, )א"ם הרי טבק ד בש"ושער הציו ן ס, ב "דף נג ע, א"ע

 .   'כיון  שהעליונה אין  לה הכש ר סוכה'ז  וה וסיף שאין פסול סוכה שתחת סו כה "ק ז ה ביא את הט"ב ס"ובמ
שאין בין  העליונה לתחתו נה   ,  ולולי אוקימתא זו  ניתן  לומר  ש ההשמטה היא בגלל המקרה הנ ו סף שדובר עליו 11

 . מ ובלחם משנה" עיין בכס,עשרה טפחים



שהתחתונה בס כך העליונה  הי א ניתרת משמ ע דבשתחתונה חמתה  מרובה מצלתה  עסקינן שה י א   

צריכה לסכך  העליונה ה א א ם צלתה  מרוב ה מחמתה  שא י נה צריכה לסכ ך העל יונה אף  על גב   

 :דקיימא עליונה  למעלה מעשרי ם לית לן ב ה
אל א שבעוד ששם , )'אף'ט א ת האך   לא השמי(מ "י כפרשנות השנייה שהציע בכס" נקט כאן הב

ת ולגירס תו "כאן השווה זאת לשיטת ר, היינו שיטת התוספות, השווה זאת לשיטת רבינו ירוחם

אמ ה   ' שכן כתב במפורש שאם העליונה מעל כ, א"ת כריט ב"מוכח  מכאן שהבין בר. בגמרא

:  גותם יש לנו כאמור שתי הש"לעצם פרשנותו ברמב. [התחתונה כשרה רק אם   צלתה מרובה

והשניה שאף אם היה עוסק בשחמתה מרובה , ם עסק בעליונה שצלתה מרובה"האחת שהרמב

הביא את הטו ר ) א:ח"תרכ(ע "בשו]. עדיין ניתן היה לומר שפסק כתוספות כמו שכתבנו בטור

]  ד[ ולא קבל  את אפשרות , ]ג-ב[ויוצא אם כן שכם  הוא פסק בדין השלישי כאפשרויות , כלשונו

 . להלכה) ת"א בר"הרשפרשנותו של המ(

 
 סכום

מצאנו בראשונים , שתי סוכות שהתחתונה כשרה והעליונה פסולה, לדין השלישי של רבי ירמיה

ומה שנחלקו הוא אם התחתונה , המשותף להם שהעליונה חמתה מרובה. ארבע העמדות שונות

את שני יש שהצריכו . ואם העליונה צריכה להיות בתוך עשרים, צריכה להיות צילתה מרובה

ת נחלקו הפרשנים אם "בר. ויש שלא הצריכו אף אחד מהם, יש שהצריכו אחד מהם, התנאים

הטור דן בו למרות שהוא לא מ גדיר   . ם"ף וברמב "די ן זה לא הובא  ברי. הצריך אחד מהם או לא

שהוא מקבל  א ת הפרשנות המצריכה אחד  , ומכל מקום עולה מדבריו, במפורש את  הדין

כלשון הטור נפסק בשולחן . ת הפרשנות הקיצונית שלא מצריכה אף תנאיולא קבל א, מהתנאים

ם כלל "ד הרמב"אך כאמור לענ, ם"אלא שנראה מדבריהם שהתבססו על דיוק לשון הרמב. ערוך

ם עוסקת במקרה  שסכך העליונה צילתו מרובה מחמתו מה "שכן ההלכה ברמב, לא עסק בדין זה

 . ותרנו בצריך עיון על פסיקה זועל כן נ. שלא יכול להתאים לדין השלישי


