
 

 

 

 

 

  פולטת שכבת זרע מתי טהורה

ת  1, שהיא טמאה? שנאמר)לתשמישה(מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי  משנה: )פ"ו א'( ֶׁ לֹש  ְ "ֱהיּו ְנכִֹנים ִלש 
ה(ִמים י    ּ ל ִאש  ּו אֶׁ ש  ּגְ )והפרישה היתה ביום הרביעי, וטבילה בתחילת ליל שבת. נמצא שהצריכן לפרוש שלושה ימים כולל " )ַאל ּתִ

 .יום הפרישה(

)באנשי שכם  2שנאמר שחל להיות בשבת? )לאחר המילה(מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי  (משנה: )המשך

ּ   "ַוְיִהי שמלו( י ַבּיֹום ַהש  ִ ם ּכֲֹאִבים ִליש  ְהיֹות  ַהְרגּו ּבִ ַטח ַוּיַ ִעיר ּבֶׁ בֹאּו ַעל ה  ה ִאיש  ַחְרּבֹו ַוּי  ְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדינ  ִ ֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ש  ְ ְקחּו ש  )ַוּיִ

ר( כ  ל ז   ". ּכ 

א )לְ " 3שנאמר ?בראש שעיר המשתלח )רצועה של צמר אדום(מנין שקושרין לשון של זהורית  (משנה: )המשך כּו נ 

ה יֹאַמר ה'( ְכח  ם ְוִנּו  ֵאיכֶׁ ינּו  ִאם ִיְהיּו ֲחט  ג ַיְלּבִ לֶׁ ֶׁ ּ ש  ִנים ּכַ  ּ ש  ר ִיְהיּו(ּכַ מֶׁ ּצֶׁ ע ּכַ ימּו ַכּתֹול   ". )ִאם ַיְאּדִ

בֹא  4אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שנאמר מנין לסיכה שהיא כשתייה ביום הכיפורים? (משנה: )המשך "ַוּת 
ִקְרבּ  ִים ּבְ יו" ַכּמַ ַעְצמֹות  ן ּבְ מֶׁ ֶׁ ּ  . )הושוותה סיכה לשתייה(ֹו ְוַכש 

אומר:  רבי ישמעאל (2). 5פולטת שכבת זרע ביום השלישי, טהורה. דברי ר' אלעזר בן עזריה (1) :תנו רבנן
אומר: לעולם חמש  רבי עקיבא (3). 6פעמים שהן ד' עונות, פעמים שהן ה' עונות, פעמים שהן ו' עונות

 .7מקצת עונה ראשונה נותנין לה מקצת עונה שישית )עברה(אתה . ואם יצ)עונות(

)וגירסת [ שש: ]י רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אבל חכמים אומריםאבא א"ר יוחנן: זו דבר אמר רבי חייא בר )פ"ו ב'(

 עונות שלמות בעינן.  (8שלוש: הגאונים והרמב"ם

, טמאה כל זמן )על הבגד(רשה מן האיש מן האשה. אבל פי )שכבת הזרע(אמר רב חסדא: מחלוקת שפירשה 
 . )אע"פ שעברו כמה ימים. אבל כשיבשה אינה מטמאה, כיוון שאינה ראויה להזריע(שהיא לחה 

 אמר רב הונא: ישראל קדושים הן, ואין משמשין מיטותיהן ביום. אמר רבא: אם היה בית אפל, מותר. )פ"ו א'( 

                                                

 שמות יט,טו.  . 1

 בראשית לד,כה.  . 2

 ישעיהו א,יח.  . 3

 תהילים קט,יח.  . 4

ליל  -שה תחילת ליל חמישי דאישתהי ארבע עונות שלמות , לא שנא שמ)טהורה(כגון ששמשה בחמישי ופלטה שכבת זרע בשבת  . 5
דלא אישתהי אלא מקצת חמישי וליל ששי וששי, דליכא  -חמישי וחמישי ליל ששי וששי; לא שנא שמשה יום חמישי עם חשיכה 

בליל חמישי,  סובר ראב"ע שהפרישה היתה )מקוואות ח,ג(או יום או לילה. רש"י. לפי הרמב"ם  -אלא שתי עונות שלמות; העונה 
עונות  שלושוטבלו בתחילת ליל שבת. ושהו שלוש עונות שלימות. וסובר ראב"ע כדברי חכמים בסמוך, וכגירסת הגאונים, שסוברים 

 שלימות בעינן. 

 שסובר שהפרישה היתה ביום רביעי, ויש שלא פירשו עד סוף יום רביעי, וטבלו בתחילת ליל שבת, ונשארו ד' עונות שלמות. ואם . 6
 שביאר אחרת.  )פיה"מ מקואות הנ"ל(שימשה בתחילת ליל רביעי בין השמשות, הן שש עונות. ע"פ רש"י. אמנם ראה ברמב"ם 

 עונות, ולא על ימים.  5וסובר שהופרשו בשחרית של יום רביעי. וטבלו בליל שבת. שהקפידה תורה על משך זמן של  . 7

 . בירושלמישכן הגי' בספרים המדוייקים, וכ"ה  הרז"השכן כתב כתב  )יו"ד קצו,יא(הגהת הגר"א. ובביאורו   . 8

 ת”בעזהשי

 פ”תש סיון 'ח
 ו"פ| דף:  ’ט| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 ואמר רבא: תלמיד חכם מאפיל בטליתו, ומותר. 

 שיטות הראשונים

, )שנחשב כאילו יצא ממנה ממש(רואה הויא  פולטת שכבת זרעדנה אם  )ל"ג א', מ"ב א'( דהבנ גמרא: הפולטת שכבת זרע
. (יום אחד מהנקיים רואה, סותרת למאן דאמר)ספירת ז' נקיים. שלסתור  נפקא מינה. ו)נחשב כנוגעת בשכבת זרע(או נוגעת הויא 

 תרת ספירתה. ומסיק, דרואה הויא, וסו

)וסותרת יום אחד ממנין , דפולטת שכבת זרע רואה הויא בנדה : מסקנת הסוגיאפולטת שכבת זרע, האם רק שכבת זרע דזב

. 9חד, ומשום צחצוחי זיבה, דלא מבעיא לן, אלא בשכבת זרע דזב, שסותר בבועלה יום ארבינו תם. דעת ז' נקיים של זבה(
 .10השו"עדחו דבריו, דבכל פולטת איירי. וכן משמע מסתימת  ותוספות ורא"ש

שלא אמרו פולטת שכבת זרע שסותרת, אלא לטהרות בלבד; אבל  ראב"ד,: דעת האם סותרת לטהרות או אף לבעלה
. וכן מטים 12, שאף לבעלה איתמריטב"ארותרומה, רמב"ן, רבינו יונה, רשב"א, רא"ש, הר"י, דעת ו. 11לבעלה אינה סותרת

 .13השו"ע . וכן פסקרמב"םדברי 

, שעד ו' עונות לשימושה דינה ורוב הראשונים רא"ש: דעת הפולטת שכבת זרע, ממתי מתחילה לספור שבעה נקיים
ום , שיש להוסיף עוד ימהרי"ל ותרומת הדשן. ודעת 15, שעד ג' עונות לשימושהרמב"ם ואור זרועדעת . 14כשכבת זרע

ורוב  רא"שכפסק  והשו"ע. 16אחד אחר השש עונות, מחשש שמא תטעה אם שימשה קודם בין השמשות או אחריו
 .17כתרומת הדשןהחמיר  והרמ"א. הראשונים

                                                

)כן הוא בחידושי רשב"א וריטב"א בשם רבינו תם. ומבואר מדבריהם, דלרבינו אבל בשכבת זרע דטהור, פשיטא דלא הויא רואה כלל  . 9
ר , דאפילו בבועלה אינו סותתם בנבעלת לטהור, לא רק שאינה סותרת, אלא אין עליה דין רואה לטמא בפנים כבחוץ ולטמא במשהו(

יה כבועלה. מבואר שדעת רבינו תם, שאם בא עליה טהור אינה סותרת אף לטהרות, וד, )והוא ראשון לטומאה(ואין דינו אלא כנוגע 
 ואם בא עליה זב, סותרת אף לבעלה.

 יו"ד קצו,יא. ראה מקורות להלן. . 10

לבעלה אינה סותרת לבעלה.  אינה גורמת טומאה גבי דם קושי דבר הגורם סותר ושאין גורם אינו סותר. ופולטת )ל"ז א'(מדאמר  . 11
, שלא חששו להזכיר את ראב"דכ שאף סברת הגאונים והרי"ף נראית )תוה"ב, ב"ז, ש"ה, עמ' שלז(רשב"א ו )סוד"ה הא(רמב"ן וכתבו 

 "ה והרשב"א()יו"ד סוס"י קצו, דהדין שפולטת שכבת זרע סותרת, ומשמע שהבינו שהוא רק לטהרות, ואינו בזמן הזה. וראה ב"י 
 מש"כ בזה לדחות דיוקם.

שכל שאינו גורם אינו סותר ולא מצינו לובן באשה לבעלה, אלא שיש  ,וכתב הרמב"ן דבודאי שדברי הראב"ד היו מכריעין בטעמן . 12
 .נןלה דנקיים מכל ראיה דטומאה בעיוכיון דסתרה לטהרות סותרת לבע ,לבעל דין לחלוק ולומר שלא נתנה תורה דבריה לשעורין

 , ולפי מדה זו יש שטהורה בשביעי לביתה ובשמיני עדיין סופרת. וקראי נמי דייקי דכתיב ואחר תטהר וביום השמיני תקח לה וגו'

)הל' איסורי ביאה ו,טז. כ"כ רמב"ן רמב"ם  -מקורות . נראה דנוטה מעיקר הדין לדעת ראב"ד)ס"ק לא(  ומדברי הגר"איו"ד קצו,יא.  . 13
חי' מ"ב א', נדה ). ר"ן חי' מ"ב א', ד"ה הא דבעא מיניה(נדה ); רמב"ן )הל' נדה, סי' צה(. תרומה ()הו"ד בראשונים"ד ראב. ור"ן בדעתו(

 .ד,א(נדה )רא"ש  .עמ' שלז(הוצאת מוסד הרב קוק )תוה"ב, ב"ז, ש"ה, . רשב"א )הו"ד ברשב"א ורא"ש(. רבינו יונה ד"ה ומדמסקינן(
 .חי' מ"ב א', ד"ה פולטת(נדה )ריטב"א 

 לחומרא. (כאןבסוגיא )לפי גירסתם שהלכה כחכמים  . 14

  וכרבי אלעזר בן עזריה. )בסוגיא בשבת(כגירסתם בדעת חכמים  . 15

 לפי הגירסה בדעת חכמים שש עונות. . 16

נראה  )ס"ק לב( ומדברי הגר"א. "ן, ואין להם סמך בגמרא לגבי הדיןוכל דברים אלו חומרות יתירות ה"יו"ד קצו,יא. וכתב הב"י:   .17
דוקא אם שימשה, אבל אם לא שעוד כתב הב"י  .)וכ"כ בפסקי הגר"א( , שאפשר לספור ז' נקיים לאחר ג' עונותשמכריע לקולא

 ת”בעזהשי

 פ”תש סיון 'ח
 ו"פ| דף:  ’ט| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

, שאשה ששימשה מיטתה וראתה דם ופסקה, ורוצה להפסיק בטהרה הראשונים: כתבו הרוָצה להפסיק בטהרה מיד
למחרת, תקנח עצמה היטב באותו מקום במוך, או תרחץ במים חמים, והם  מיד, כדי להתחיל לספור שבעה נקיים

, סמ"קככתב בשם יש אומרים  ראשונים. והרמ"אכפסק  19והשו"עכתב שאין אנו בקיאים בזה.  סמ"קו. 18יפליטו הזרע
  ושכך נהוג.

פסקוהו. וכן  רא"שו ,ורי"ף, ראב"דהשמיט דין זה.  רמב"ם: מותר אפל,ר לאדם שישמש מיטתו ביום, ואם היה בית אסו
 .20השו"עפסק 

 שולחן ערוך

 קצו(יו"ד, הלכות נדה, סימן )

ת  . יא טֶׁ ת אוֹ ַהּפֹולֶׁ רֶׁ ּה סֹותֶׁ ּמּוש   ִ ּה, ִאם הּוא ּתֹוְך ו' עֹונֹות ְלש  ת  יֵמי ְסִפיר  ַרע ּבִ ְכַבת זֶׁ ִ ה ש  ֲאת  ּה ְור  ת  ת ִמּט  ֶׁ ש  ּמֶׁ ַ ְך ַהְמש  תֹו יֹום. ְלִפיכ 
א ּתִ  ּמ  ֶׁ ֵלמֹות ש  ְ יה  ו' עֹונֹות ש  לֶׁ ַעְברּו ע  ּיַ ֶׁ ים ַעד ש  ה ְנִקּיִ ְבע  ִ ת ִלְסּפֹר ש  לֶׁ ּה ַמְתחֶׁ ה, ֵאינ  ְסק  ְך ּופ  ּה ַאַחר ּכ  ְך ֵאינ  ְפלֹט; ְלִפיכ 

ּה, כְּ  ּמּוש   ִ ת ִלְסּפֹר ַעד יֹום ה' ְלש  לֶׁ ן ֵאין ַמְתחֶׁ א ל  ַקְימ  ת ִלְסּפֹר ַעד יֹום ה', ּדְ לֶׁ ּה ַמְתחֶׁ ת ֵאינ  ּב  ַ ֵאי ש  מֹוצ  ה ּבְ ש   ּמְ ִ גֹון ִאם ש 
ּב   ַ ֵאי ש  מֹוצ  ה ּבְ ש   ּמְ ִ ֵלמֹות ֵמֵעת ְלֵעת; ְוִאם ש  ְ ה עֹונֹות ש   ּ ש  ִ יו ש  ל  ַעְברּו ע  ּיַ ֶׁ ַרע ַמְסִריַח ַעד ש  ְכַבת זֶׁ ִ ם ֵעתש  ה ֵליל ד', קֹדֶׁ ְלט   ת ּופ 

ְך יֹום ה ת, ִהְלּכ  רֶׁ ּה ְוסֹותֶׁ ּמּוש   ִ ית ְלש  ִ ּ ש  ִ ה ש  תֹוְך עֹונ  ת ּבְ דֶׁ ת, ֲעַדִין ִהיא עֹומֶׁ ּב  ַ ֵאי ש  מֹוצ  ּה ּבְ ּמּוש   ִ ּה. ש  ת  ֹון ִלְסִפיר  ה ִראש   ' ִיְהיֶׁ

ן הגה: ה ְלִמְני  ב, ְויֹום ה' עֹולֶׁ רֶׁ ש  ְלהַ  .ְוִתְפסֹק יֹום ד' ְלֵעת עֶׁ ּיֵ ֶׁ ְתבּו ש  ּכ  ֶׁ י ְוהּוא ְוֵיש  ש  ִ ּ ש  ִ ּ ְתִחיל ִלְמנֹות ַעד יֹום ַהש  ּלֹא ּתַ ֶׁ ַהְינּו ש  ד, ּדְ ח  ין עֹוד יֹום אֶׁ ְמּתִ

הּ  ת  ֹון ִלְסִפיר  ה יֹום ִראש  ה ,ִיְהיֶׁ הּוא ַלְיל  ֶׁ ר ש  ְפש   הּוא יֹום, ְואֶׁ ֶׁ ֹות ְוִתְסּבֹר ש  ש  מ  ְ ּ ין ַהש  ֹון ּבֵ ּיֹום ִראש  ש  ּבְ ּמֵ ַ ש  א ּתְ ּמ  ֶׁ ן ש  ינ  ִ ַחְיש  ְתִחיל ִלְמנֹות וְ  ,ּדְ ִאם ּתַ

ד ח  ן ֵיש  ְלהֹוִסיף עֹוד יֹום אֶׁ ּה, ַעל ּכֵ ּמּוש   ִ ה עֹונֹות ְלש   ּ ש  ִ ה ּתֹוְך ש  י ִיְהיֶׁ ִ גּור  ,ִמּיֹום ֲחִמיש  א  ן רמ"ה ְוה  עּות )ת"ה ִסימ  בֹוא ִליֵדי ט  ר ל  ְפש   ה ִאי אֶׁ ֵמַעּת  ּדְ

 ֹ ַתב מהרא"י ּומהרי"ק ש  ם מהרי"ל ְוש"ד ְוֵכן ּכ  ֵ ש  ש  ל"ה(ּבְ ין  ,רֶׁ ֲהגּו ְלַהְחִמיר עֹוד ְלַהְמּתִ ּנ  ֶׁ ים ש  ִ ש  ּנֹות. ְוֵיש  נ  ַ ל ְמִדינֹות ֵאּלּו, ְוֵאין ְלש  כ  ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבְ

ם בת"ה( ִמים )ש   ה י  ְבע  ִ ְצו   ,ַעד ש  ים ַעְצמֹו ַלּמִ ר ְלַהְקּדִ ּכ  ֵקל ִנש ְ ְחִמיר ַיְחִמיר, ְוַהּמֵ ר ְוַהּמַ ב  ּד  ין ְוֵאין ַטַעם ּבַ ק ּבֵ ו ֵאין ְלַחּלֵ ַעְכש   ֶׁ ְתבּו ש  ּכ  ֶׁ ה. ְוֵיש  ש 

ה ש   ּמְ ִ ּה ְללֹא ש  ֲעל  ה ִעם ּבַ ש   ּמְ ִ ם ,ש  תֶׁ ה, ֲאִפּלּו ּכֶׁ רֹוא  ֶׁ ה ש   ּ ל ִאש  ים  ,ְוכ  ב ְוִתְסּפֹר ז' ְנִקּיִ רֶׁ ה ּבֹו ְוִתְפסֹק ְלֵעת עֶׁ ֲאת  ר  ֶׁ ִמים ִעם יֹום ש  ין ה' י  ה ְלַהְמּתִ ְצִריכ 

ת"ה בְּ  ם ּבְ ּנֹות )סה"ת ּוְסַמ"ג()ש   ַ ְמִדינֹות ֵאּלּו ְוֵאין ְלש  רּוַע ומהרי"ק( ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבִ ם אֹור ז  ֵ   .ש 
ח  ג. י ַקּנַ ּה, ּתְ ת  ֳחַרת ְרִאּי  ה ִלְסּפֹר ִמּיֹום מ  ה, ְורֹוצ  ְסק  ְך ּופ  ה ַאַחר ּכ  ֲאת  ּה ְור  ת  ה ִמּט  ש   ּמְ ִ ּ ש  ֶׁ ה ש   ּ ִאש  קוֹ ה  ה אֹותֹו מ  פֶׁ ה י  פֶׁ מֹוְך י  ם ּבְ

ַרע.  ל ַהּזֶׁ ין ְוֵהם ַיְפִליטּו ּכ  ַמִים ַחּמִ ְרחֹץ ּבְ ַרע אֹו ּתִ ל ַהּזֶׁ ד ְלַהְפִליט ּכ  גֶׁ בֶׁ  אֹו ּבְ

                                                                                                                                                                         
ואם שימשה יום או יומיים קודם ראייתה משלמת עליהם ארבעה ימים מיום שימושה, ובחמישי  שימשה אינה ממתנת כלל.

 צריכים להמתין, דלא פלוג רבנן. שאף אם לא שימשהזרוע,  על פי תרומת הדשן בשם אור והרמ"א החמיר לשימושה מתחלת לספור.

האשה ששימשה וירדה וטבלה ואחר כך כיבדה הבית, הרי היא כאילו לא טבלה, ומשמע, הא אם כיבדה הבית  )מקוואות, ח,ד(כדתנן   .18
ת ואוכלת בתרומה לערב. והרי בת כהן שנישאת לישראל, ומת בעלה, טובל )ס"ט ב'(קודם טבילה, תו לא חיישינן לפליטה. וביבמות 

שכל שלושה ימים אסורה לאכול בתרומה, שאי אפשר לה שלא תפלוט! אלא ודאי הא דיבמות כשכיבדה את  )נדה מ"א ב'(אמרינן 
 הבית.

. ובכל קרחיצה בחמין, כדי לצאת ידי כל ספמשמע דתרתי בעינן, כיבוד ו )תורת הבית הקצר(דמדברי הרשב"א  "ייו"ד קצו,יג. וכתב הב  .19
זאת פסק בשו"ע שיכולה לקנח יפה במוך או בגד, או לרחוץ במים חמים, ולא הצריך שניהם ביחד, דסבירא ליה שדברי הרשב"א 

 נאמרו בתור עצה טובה, ולא מן הדין. 

)שו"ת דפוס רג . מהר"ם רוטנבו)הל' נדה, סי' שיז(. רוקח )הל' נדה, סי' צה(. התרומה )נדה מ"א ב', ד"ה פולטת(תוספות  -מקורות  
)הל' איסורי ביאה, ו,טז . הגהות מיימוניות )נדה ד,א(. רא"ש עמ' שלט(מוסד הרב קוק  אתהוצ)תוה"ב, ז,ה, . רשב"א פראג, סי' תרלב(

. וכל שכן מ"ב א', ד"ה בתוספות(נדה ). מאירי )מסכת נדה פרק ד בשם התרומה(. אגודה )שבועות פרק ב, סי' תשלז(. מרדכי אות ב(
 .)מצוה רצג(ך מפליט הזרע. סמ"ק לדעת הרמב"ן, הסובר אפילו הילו

 .,יג()עירובין י. רא"ש )בעלי הנפש, שער הפרישה ב,ח(. ראב"ד )עירובין פ"י, ל"ג ב' דפי הרי"ף(רי"ף  -"ח רמ,יא. מקורות או . 20
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כִ  הגה: הֹות ַמְימֹוִני פ"ו ּוְסַמ"ק(, ְוה  ה )ַהּג  ה ְוֵאין ִלְסמְֹך ַעל זֶׁ ַמן ַהּזֶׁ ּזְ ִקיִאין ּבַ נּו ּבְ ֵאין א  הֲ ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדְ הּוג ּדְ נּו נֹוֲהִגין י נ  א  ֶׁ ֵאר ש  ַבר ִנְתּב  ֵרי ּכְ

ל ל  ה ּכְ ש   ּמְ ִ ין ֲאִפּלּו לֹא ש  ִרים ֵאּלוּ  ,ְלַהְמּתִ ְדב  ֵדר ּבִ ל ַהּפֹוֵרץ ּג  א; ְוכ  ְונ  ְכַהאי ּגַ ן ּבִ ּכֵ ֶׁ ל ש  ה, ּכ  ה ִלְסִפיר  ין ְסִפיר  ק ּבֵ ּלֹא ְלַחּלֵ ֶׁ ֵדי ש  ֲהגּו  ּכְ ּנ  ֶׁ קֹום ש  מ  ּבְ

ּנוּ  כֶׁ ְ ש   ְלַהְחִמיר, ִיש  ח   .נ 
 (אה"ע, הלכות אישות, סימן כה)

י   ה.  ת, ְולֹא ה  ּב  ַ ה ש  ְית  ה  ֶׁ ית. ֲהֵרי ש  ַלת ַטּלִ ר, ַוֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ַהֲאפ  תֹו ְלאֹור ַהּנֵ ש  ִמּט  ּמֵ ַ ם ְלש  ד  סּור ְלא  ה א  י  ִית ַאֵחר, ְוה  ה לֹו ּבַ
ש  כְּ  ּמֵ ַ לּוק, לֹא ְיש  ר ּד  ִנים ִהיא לֹו. ַהּנֵ ַעּזּות ּפ  ֶׁ ּיֹום, ש  תֹו ּבַ ש  ִמּט  ּמֵ ַ סּור ְלש  ל. ְוֵכן א  ים ִסי' רל  אַֹרח ַחּיִ ן ּבְ ִעיף י")ְוַעּיֵ א ְוִסי' "מ ס 

ִעיף א'("שט  .ו ס 

 (או"ח, הלכות צניעות, סימן רמ)

יתֹו. יא.  ַטּלִ ֲאִפיל ּבְ ּמַ ֶׁ י ש  ר ַאף ַעל ּפִ ש  ְלאֹור ַהּנֵ ּמֵ ַ סּור ְלש  הֹות ַמְימֹוִני פ גה:ה א  ר )ַהּג  ה ִלְפֵני ַהּנֵ ר  בֹוּהַ ֲעש   ה ּג  ה ְמִחּצ  ל ִאם עֹוש ֶׁ ג "ֲאב 

ֵרי"מהל' י ִדין, ש   ס  ִהְפִסיק ּבְ ֶׁ גֹון ש  ה, ּכְ ִחּצ  ְך ַהּמְ רֶׁ ה ּדֶׁ אֹור ִנְראֶׁ ה  ֶׁ י ש  ִ  .ט(, ַאף ַעל ּפִ ְבֵרי ַרש  ה ִלי ִמּדִ ן ִנְראֶׁ ת בֵּ "ּכֵ כֶׁ ַמּסֶׁ ק ב' ּדְ רֶׁ פֶׁ ף כי ּבְ ה )ּדַ  .ב("יצ 
ת, ע ּב  ַ ש  ה זֹו ּבְ ֹות ְמִחּצ  ר ַלֲעש  ר; ְוִאם ֻמּת  ִלי ַעל ַהּנֵ ה ּכְ ּכֹופֶׁ ֶׁ ש  ֵרי ּכְ ש   ם ּדְ ן ַהּת  ם ַאְמִרינ  א  .ו"ל ֵריש  סי' שט"ּגַ ּל  ּיֹום, אֶׁ ש  ּבַ ּמֵ ַ סּור ְלש  ְוֵכן א 

ֵפל. ִית א  ן הּוא ּבַ ַט  הגה: ִאם ּכֵ ם ַמֲאִפיל ּבְ כ  ֵרי )טּור(.ְוַתְלִמיד ח  יתֹו ְוש    ּלִ
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