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  .קידד�  שבת
  ?על איזה לכלו� בבגדי� נאמר עונש מיתה לתלמיד חכ� שיוצא בה� לשוק

  
   כת� של שכבת זרע�רבד    כת� של שומ� וֵחלב�רבב   

  נאמר   בגד העליו��גלימא 
  נאמר  לא נאמר   בגד התחתו��לבושא 

  
�  ?הא� רבב חוצ� בטבילה באופני� ובבגדי� דלהל

  
  ר משני צדדי�כשהוא ניכ  כשהוא ניכר מצד אחד  

   חוצ :ק"לת  1אינו חוצ   במרדעת של חמור
   רק בשיעור כאיסר חוצ :ג"לרשב

   אינו חוצ :ק"לת  בשאר בגדי�
   חוצ :ישמעאל'  יהודה בש� ר'לר

  2ח חוצ " בת:ישמעאל' יוסי בש� ר' לר
  חוצ 

  
  ].ה ואפילו"תוד [?מה ה� החילוקי� בהגדרת תלמיד חכ� שנאמרו בסוגיא

  
    ?איזהו

  'לתוס  י"שלר
  3זה המקפיד על חלוקו להופכו  ח שמחזירי� לו אבידה בטביעות עי�"ת

  על הצבור) מנהיג�(ח שממני� אותו פרנס "ת
  )מנהיג לכל הדור�( ראש ישיבה � 

זה ששאולי� אותו 
דבר הלכה בכל מקו� 

   4במסכת כלה' ואפי
זה ששואלי� אותו 

  5ס ויודע"בכל הש
  מניח את עסקיו ועוסק בחפצי שמי�  מאכלוח שבני עירו מצווי� לטרוח ב"ת

  על הצבור) מנהיג�(ח שממני� אותו פרנס "ת
   מנהיג במקומו� 

זה ששואלי� אותו 
הלכה בכל מקו� 

  במסכת שהוא לומד
זה ששאולי� אותו 

דבר הלכה בכל מקו� 
  1במסכת כלה' ואפי

                                                           
' מ כיו� שמצאנו שר"מ, ישמעאל שמחמיר גבי בגדי� שא� מצד אחד חוצ�' לפי ר' דאפי', והסיקה הגמ 1

כ לא תהא מרדעת חמורה "א, יוסי אומר שבגד של בור אינו חוצ� אלא כשהכת� הוא משני הצדדי�
יהודה ' א דרשאכתי לא נפשט ספק זה אליב, ש שהקשה"ברש' וע. מבגדו של ע� האר� ואינו חוצ�

יהודה ' נ דג� ר"ש שהסיק שאה"וע). וכדבסמו!, בצד אחד הוי חציצה' שסובר שג� בגדי ע� האר� אפי(
 .אלא רק לגבי בגדי ע� האר�, דלא נחלקו לגבי מרדעת, מודה בזה

' ישמעאל שבבגדי� אפי'  יהודה בש� ר'יוסי בא לחלוק על מה שאמר ר' דר, ומבואר במשנה ש� בסיפא 2
או כפי הפירושי� , ח"ת(יוסי דהוא דוקא בבגדי בנאי� ' ל לר"וס. מצד אחד חוצ� ולא שנא בגדי מי ה�

  .ישמעאל מודה שאינו חוצ�' אבל בגדי� של ע� האר� ג� ר, )דלהל�
 .ו התפירות המגונותאלא מקפיד עליו להופכו כדי שלא ירא, אינו נשאר עמו, שא� לבשו הפו!, כלומר 3
וזה . י הוא נת� לבו לשנותהש בה אינ�דהג� שלא רגילי, במסכת כלה' ס ואפי"שבקי בכל הש, י"פירש 4

 ."בכוליה תנויי"יוחנ� לקמ� ' ג� מה שהזכיר ר
שאמר שא� יודע בכל , יוחנ� אלא במימרא הרביעית' זה לא מבואר במימרא השניה של ר', לשיטת תוס 5

  . פרנס למקומוס ממני� אותו"הש
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  :שבת ד� קיד
  ?2הוא משבתכ קל "להודיע שיוה, ש לשבת"כ שחל בע"הא� תוקעי� בי� יוה

  
  3ע"אליבא דר  ישמעאל' אליבא דר  

  אי( תוקעי(  תוקעי(  ש ב� פזי"יהודה בנו של ר' לר
  אי( תוקעי(   דכהני� זריזי( ה(*אי( תוקעי(   זירא' לר

  
  ?4ירק) לחתו��(כ בקניבת "הא� מותר ביוה

  
  כ שחל בשבת"ביוה  כ שחל בחול"ביוה  

  אסור  5מותר  לרב הונא ולרב מנא 
  מותר  מותר  יוחנ�' לר

  

                                                                                                                                                                                                   
הכוונה דבקי , במסכת כלה' ורבינו יצחק מפרש דמה שאמר לעיל ששואלי� אותו בכל מקו� אפי 1

. אז ממני� אותו פרנס במקומו,  וזה מסכתא דכלה* דהיינו מה שדורשי� בכל חג וחג *בהלכות 
ב בכל להשי) היינו מה שנלמד בכל זמ( ובכל חג(שא� יודע במסכתי( , וזה ג� מה שאמר בסמו,

 .אבל בפחות מזה לא ממני� אותו כלל, מקו� באותה מסכת ממני� אותו לפרנס במקומו
  .כ בשבת"ואי( מקריבי( חלבי יוה, )כ ביו� ראשו("א� יחול יוה(כ "ושמקריבי( חלבי שבת ביוה 2
כ, אי( , כ אי( קרבי( בשבת"דכמו שחלבי יוה, דאי( אחד קל מהשני, ע לא תוקעי("לשיטתו לכו 3

 . אלא באופ( שאחד קל מהשני*ואי( צור, לתקיעה , כ"שבת קרבי( ביוהחלבי 
ה "וה. שאי( בזה איסור דאורייתא של טוח( *וג� שאינו חות, אותו דק דק , ומיירי בירק תלוש 4

 .לפצע באגוזי� ולפרכס בענבי� הוא אותו די(
. אכל ואינו אוכלשמחכה לאכול ומתק( את המ, שיש בזה עוגמת נפש, ודוקא מ( המנחה ולמעלה 5

  .אבל לא קוד� לכ( שעדיי( אינו מצפה לאכול כלל


