
 

 

 

 

 

 

 לרפואת דבורה בת תרצה שושנה
 לרפואת שולמית חווה  בת ברוריה צילה

רפאל $תפו  השנה משנת  שני$ראש  פרק

ב  משנה 

מ ּׂשיאין הי ּו ההריםּבראׁשֹונה מ ּׂשּואֹותבראשי ִִִַַָָָ
ולא החודש, את שקידשו  לגולה  להודיע לפידים, -

להם להודיע שילכו שלוחים  לשכור  צריכים .28היו 

הּכּותים והשיאו מ ּׁשּקלקל ּו השומרונים, - ְְִִִֶַ
לישראל, לקלקל כדי  חודש בראש שלא משואות

י ֹוצאין:חכמיםהתקינ ּו ׁשל ּוחין  ׁשּיהּו ְְְְִִִִֶ
ג  משנה 

מּׂשּואֹות ? מ ּׂשיאין היּו ִִֵַַַָּכיצד
ּכלנסאֹות  מוטות מביאין  אר ּכין ,עץׁשל - ארז ְְְֲִִִֶֶֶָֻֻ

דקים וקנים מקלות ׁשמן- המוציאועצי  עץ  - ְֲִֵֶֶַָ
וכֹור %שמן  ּפׁשּתן, ׁשל  כולםּונערת את ְְְִֵֶֶָֹ

בחוט ,ּבמ ׁשיחה ּומ ּצית- ההר  לראׁש ועֹולה ְְְִִִֶַָָָֹ
האּור  את האש,ּבהן ּומביא- הלפיד ּומ ֹולי% את ִִֵֶֶָָ

ושוב  אתהלוך ר ֹואה ׁשהּוא עד  ּומ ֹוריד, ֲִֶֶֶֶַַּומעלה
וכן  הּׁשני, ההר  ּבראׁש כן עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹחבר ֹו

הּׁשלי ׁשי ּברא ההר  עד ׁש להר  מהר  הלאה, וכן  ְְִִַָָֹ
לגולה : מגיע שזה

ד משנה 

מּׂשּואֹות ? מ ּׂשיאין היּו ִִִֵַַַָּומאין
מתחילים הּמׁשחההיו  שבירושליםמהר  הזיתים הר  ּומ ּסרטבא- לסרטבא, ְְְְְְִִֵַַַַָָָ

לאעד  ּבל ּתין  ּומ ּבית  ּבל ּתין, לבית  ּומחורן לחורן, ּומ ּגר ֹופינא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלגרֹופינא,

מברטנורא  עובדיה ר '
שקידשו משואות . לאחר 

לשכור צריכין היו ולא  החודש.

ולהודיע, לגולה  לשלוח  שלוחין 

אותן: מודיעין  היו  שהמשואות 

הכותים . גםמשקלקלו והשיאו 

בזמן , שלא  משואות  הם

היו  לא  דין  שבית  לפי להטעות .

על אלא  משואות  משיאין 

שלשים, ביום שנתקדש החודש

של לערב משיאין היו  וכשלא 

יודעים הכל שלשים  יום

אחת ופעם מעובר , שהחדש

ולא  החודש את  ב"ד עיברו 

יום של לערב משואות  עשו

השיאו  והכותים  שלשים,

הגולה  בני  והטעו שלהם בהרים

חסר: כלונסאות.גגגגלעשותו 
תרגום וגבוהים . ארוכים עצים

למרחוק: שיראו  כדי כלונס . נס

של ונעורת  שמן ועצי וקנים
שלהבת :פשתן. מרבים  אלו  כל 

המשחה.דדדד הזיתיםמהר  הר 

במזרחה: ירושלים נגד שהוא 

והרחבות  ביאורים

שאינם  אדם בני  יבואו שמא  להם, ואודיע  אני אלך אמרתי חכמים, את להטעות  בייתוסים

העמוד על ימתח והשוכרך במתנה, לך נתונין  זוז מאתים לו: אמרו  חכמים. את  ויטעו  מהוגנין 

מלקות ) המכירין.(חייב  מן אלא  מקבלין  יהו שלא  התקינו  שעה באותה  .

ב )בגמרא 28. משואות(כב, משיאין  אין רבנן: תנו משואות . משיאין היו  מתי מברייתא  למדין

לקדשו בזמנו שנראה  החדש על שלושים)אלא  עיבורו(ביום  לאור משיאין ? ואימתי (שאם.

ליום אור שהוא ר"ח  במוצאי משואות מדליקין  אזי הקודם , החודש של שלושים  ביום  חודש  ראש נקבע 

שעבר) לחודש ואחד  מאישלושים  מלא . חודש  על  לא  אבל  משיאין , חסר חודש על שרק נמצא  .

ישיאו שאם שבת . בערב להיות  שחל חסר  חדש ראש משום גזירה  זירא : רבי  אמר טעמא ?

ישיאו ואם שבת , בליל להדליק אפשר אי שהרי לטעות . יבואו  מלא , חודש  על  גם משואות 

שלא  משום שבת  במוצאי  רק  והדליקו חסר חודש זהו  אם להסתפק עלולים שבת  במוצאי

שאין  וכעת  שבת. במוצאי  הדליקו  ובזמנו  מלא  חודש שזהו יתכן  או  שבת, בליל להדליק יכלו



 

 

 

 

 

 

 לרפואת דבורה בת תרצה שושנה
 לרפואת שולמית חווה  בת ברוריה צילה

 
השנה  שני$ראש  רפאל פרק תפז $משנת 

א ּלא מּׁשם, ּומעלההיה זזּו ּומביא מ ֹולי% ֲִִִֵֶֶַָָָ
לפניו  הּגֹולה ּכל  ר ֹואה ׁשהיה עד  ְִֶֶַַָָָָָָּומֹוריד ,

האׁש אבוקות ּכמד ּורת :29מרוב  ְִֵַָ
ה  משנה 

יעזק ּובית ּביר ּוׁשלים, היתה ּגדֹולה 30חצר  ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
העדים ּכל ּולׁשם נקראת, בשבת היתה שבאו ְְְִִֵֵָָָָָ

לתחום אֹותםמחוץ ּבֹודקין  ּדין  ּובית ְְְִִִִֵַָמת ּכּנסים,
ּבׁשביל להם עֹוׂשין ּגד ֹולֹות ּוסעּוד ֹות ְְְִִִֶָָׁשם.

לבא. רגילין ְְִִֶָֹׁשּיה ּו
בשבת,ּבראׁשֹונה זה היה אם  זזין - היּו יעזקמ ּׁשםהעדיםלא בית  מחצר  - ִִִָָָָָֹ

הּיֹוםבמשך  אמות ּכל ארבע אלא להם אין  בשבת  לתחום מחוץ  ויצאו  הואיל ַָ
אמות . כארבע שהיא החצר  בכל אלא ללכת להם אסור  ולכן  א ), ד, בעירובין  (כמבואר 

יותר  הּזקן מאוחר  ּגמליאל  ר ּבן לכל*התקין אּמה אל ּפים מהּלכין ׁשּיהּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
מתוך ר ּוח  באו  כאילו  הם  הרי דין , בית  ברשות והגיעו שהואיל לירושלים , מחוץ ַ

ירושלים. אנשי כדין  רוח, לכל אמה אלפיים  בחזרה  ללכת  להם  ומותר  התחום,

בלבד רקולא שהגיעו,אּלּו ממקום אמה אלפים ללכת להם אף הקלו  אּלא ְְִֵֶַַָֹ
המיילדת החכמה הּגיס- ּומן  הּדלקה , מן  להּציל  והּבא ליּלד, -הּבאה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
אויב, ה ּנהר חיל גדותיו,ּומן על הּמּפלתשעלה השבת ּומן  את מחללים אלו שבכל  - ִִֶַַַָָֹ

נפש, פיקוח העיר לצורך ּכאנׁשי אּלּו השבת,הרי בתחילת בה וי ׁשששבתו  ְְְֲִֵֵֵֵַָ
ר ּוח  לכל א ּמה אלּפים בהן :להם ללכת לעיר  מחוץ  ְְִֶַַַַָָָ

מברטנורא  עובדיה ר '
הגולה. בבל:כל כמדורתבני 

נוטלאש . ואחד אחד שכל 

גגו: לראש  ומעלה אבוקה

היום.ה ה ה ה  כל משם זזים  היו לא
לתחומן  חוץ שיצאו העדים

שהיוצא  להעיד. ובאו  בשבת 

ארבע אלא  לו אין  לתחום חוץ 

אמות :

והרחבות  ביאורים

ידעו שבת  במוצאי המשואות את  שכשיראו וספק, לטעות  מקום אין  חסר, על  אלא  משיאין

הוא . חסר  שהחודש בוודאות

בגמרא 29. ב)גרסינן אחד(כג , כל  תנא : האש"? "כמדורת מאי  פומבדיתא . זו "גולה"? מאי  :

גגו . לראש ועולה  בידו  אבוקה  נוטל ואחד 

דכתיב (שם )בגמרא 30. תיקון, של  מעולה לשון  - "יעזק" המדוייקת ? הגירסה מהי שאלו 

ב ): ה, דכתיב (ישעיה  "יזק ", - צער לשון או ויסקלהו ", א):"ויעזקהו  מ, אסור(ירמיה "והוא 

איפשיטא . ולא  ִִָּבאזּקים"?

הזקן. הלל  של נכדו  הראשון , בדור תנא  היה  הזקן  גמליאל בעשרות רבן  האומה ומנהיג  הסנהדרין  נשיא היה

הבית. חורבן  שלפני רבינו ,השנים  כלומר "רבן ", בתואר שנקרא הראשון בפני הוא ואהוד  אהוב  והיה הואיל 

דור, לאותו  שנצרכו  ההלכה תחומי  בכל רבות תקנות תיקן  רואיו . בית כל  השתלשלות ב ו , עירובין  (ראה 

הסנ הנשיאות ) את והגלה מתקרב  החורבן  כי  הכיר חכמתו  ברוב השמד. מגזירת שתנצל  כדי ליבנה, הדרין 

המורדים  של ואמוראים ")ומכעסם  תנאים  "תולדות היימאן  אהרן  .(הרב 




