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  .פוד�  שבת
  ?ל"וכמא� ס, ז מסרחת ואינה מטמאת את הפולטת"תנאי� דלהל� אחר כמה עונות או ימי� השל

  
  ?ל"וכמא� ס  ?אחרי כמה  

  ימי�'  יש ב2 ועד שבת&עשו פרישה ' כרבנ$ דבה  )1עונות' עד ד' ב(ימי� ' ב  אלעזר ב� עזריה' רל
  ימי�'  ועד שבת יש ג&עשו פרישה ' יוסי דבד' כר  )3עונות' עד ו' ד(ימי� ' ג  ישמעאל ' לר

   עשו פרישה 4בבוקר' יוסי דבד' כר  עונות' ה  עקיבא' לר
  עונות'  ועד שבת יש ה&

  
  :שבת ד� פו

  ].ה וליטבלו"תוד[? על מי קשי� הקושיות דלהל�
  

  'לתוס  י"לרש  
  6לכולי עלמא  5עקיבא' לר   וליקבלו תורה ביני שימשי�ולטבלו ביני שימשי 

  8עקיבא'  לר:'א' לפי  7עקיבא' לר  וליקבלו תורה בצפרא דשבתא �א דשבתא וליטבלו בצפר
  9 לכולי עלמא:למיהו

  

                                                           
שיש לה ' בי$ א� שמשה בתחילת ליל ה,  טהורה&ז בשבת "ופלטה ש' כגו$ ששמשה ביו� ה', פי 1

' ובי$ א� שמשמה ביו� חמישי בבוקר שעד ליל שבת יש לה ג, עונות' עד זמ$ פליטתה בליל שבת ד
עונות ' ובי$ א� שמשמה ביו� חמישי סמו, לשקיעת החמה שעד ליל שבת יש לה רק ב, ונותע

 .ימי�' ויש כא$ ב, דבימי� תלה לה מילתא, טהורהבכל עני$  &שלמות 
וכיו$ שבשת ניתנה תורה על כרח, שבליל שבת טבלו ולא בשחרית , ע בשבת ניתנה תורה"דלכו 2

או (כ מני$ הימי� "וא, � לטבילה והללו לקבל את התורהומהטע� דלא יהיו הללו הולכי, של שבת
 .מסתיי� בליל שבת דוקא) העונות

ולכ, א� ששמשה , ימי�' ל דבעינ$ ג"אלא שחולק וס, ל שהעיקר תלוי בימי�"ישמעאל ס' ג� ר 3
' שעד ליל שבת יש לה ה, בי$ א� שמשמה ביו� רביעי בבוקר,  טהורה&ז בשבת "ופלטה ש' ביו� ד

ובי$ א� , עונות' שיש לה עד זמ$ פליטתה בליל שבת ו', בי$ א� שמשה בתחילת ליל דו, עונות
בכל עני$  &עונות שלמות ' שעד ליל שבת יש לה רק ד, שמשמה ביו� רביעי סמו, לשקיעת החמה

  .ימי�' ויש כא$ ג, דבימי� תלה לה מילתא, טהורה
 והרי שהיתה &" מה ירדמשה בהשכמה עלה ובהשכ"ל כמימרת רב אדא בר אהבה ש"ע ס"ר 4

 .עונות' ועד ליל שבת יש ה', הפרישה מהבוקר של יו� ד
הא עתה שקבלו בבוקר יש ,  בלילהתורהכ למה לא קבלו "א, ע מקפיד על מני$ העונות"דכיו$ שר 5

, דה� הולכי� אחר מני$ הימי�, מ"ישמעאל לק' ע ולר"אכ$ לראב. עונות דוקא' לדקדק דבעינ$ ו
 .א"ריטב' וע, ימי� בי$ א� קבלו אותה בלילה ובי$ א� קבלו ביו�ולא משתנה מני$ ה

 & דאי אימי� , דניל� מהכא דאעונות קפיד קרא ולא אימי�, ישמעאל קשה' ע ור"דג� לראב 6
 .שימשיני לקבלו תורה בי

הא ג� , עונות' כדי שיהיה לה� מני$ ה, ומקשה למה צרי, היה משה לירד בהשכמה ולהזהיר� 7
 .י שיטבלו בשבת בבוקר"עונות ע' ו� חמישי יש הא� יזהיר� לס

 .עונות' שבת אחר שנשלמו הוהוהיו טובלי� בבוקר , דלמא בעי, עונות' ומקשה דמני$ דלא בעי ו 8
עונות ' ל שיהיה לא פחות מה"ר, ג� אליבייהו יש להקשות מני$ שלא קפיד על מני$ עונות וימי� 9

 .ע"ימי� לראב' עונות ולא פחות מב'  מגולא פחות, ישמעאל' ימי� לר' ולא פחות מג


