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  נןאפי' שלש על שלש, והאי איפשיטא לה שפיר וליכא מאן דפליג, אלא השתא לענין שאר טומאות איירידאלו גבי נגעים ליכא מאן דפליג כלל דהא קמה לן שפיר כדאיתא בשמעתין דלא מיטמו אלא צמר ופשתים  כז.-:כושבת חידושי הר"ן  1

ויש ליישב דאיצטריך ק"ו ...שלשה דאין חילוק בין בגד שלם לשלשה עלאלמא משמע ...ן דחזו לעניים ולעשירים בגד חשובמפרש הרב פורת דהאי ק"ו לא נקט אלא להרווחא דמילתא ובלאו ק"ו נמי אין צריך ריבוי לשלשה על שלשה דכיו :ת כושב ו"ה אתי בק"תוד 2
  דאי לאו ק"ו ה"א בגד שלם אבל השתא דאיכא ק"ו גלי לן דבכל מקום דכתיב בגד הוי שלשה על שלשה.

י"ל דאביי סובר כז. שם א "ובריטב ופשתים דשלש על שלש כבגד גדולמדגלי רחמנא בנגעים בצמר דן אפילו שלש על שלש מטמא בהן, י"ל משום דאביי מיסבר סבר דאם איתא דנהגא טומאת שרצים בשאר בגדים כלל על כרחי :שבת כוהרשב"א ה רבי ו"תוד 3
  בא דהאי תנא דילפי שרצים מנגעים לשלש על שלש כההוא דסבר רבא לעילאלי

  על שלש לטמא מת אינו אלא בצמר ופשתים דילפינן מנגעים שלשאי תנא אליבא דרבא מתניתין דתנן אלמא האי תנא בתרא דבי רבי ישמעאל הכי נמי דריש או בגד לרבות שלשה על שלשה בשאר בגדים, ולה כז. בתשא "ריטב 4
  ...מאו שאר בגדים, דאיתרבו מאו בגדדבשאר טומאה ודאי מטג שבת כז. "ה ה"י ד"שר 5
  .איתרבו לכל תורת צמר ופשתים, בין לשלש בין לשלשה -אבל לרב פפא לא מיבעי לן לפלוגי, דכיון דאתרבו שאר בגדים לשרצים ... םש 6
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  ויקרא פרק יא 
  ְּבמָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם ְּבָכל ַהָּׁשֶרץ ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם  (לא)
  ֶרב ְוָטֵהר:אֹו עֹור אֹו ָׂשק ָּכל ְּכִלי ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ָּבֶהם ַּבַּמִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהעֶ  אֹו ֶבֶגדְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמא ִמָּכל ְּכִלי ֵעץ  (לב)

  
  ויקרא פרק יג  

  :ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתיםִּכי ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת  ְוַהֶּבֶגד (מז)
  ים ְוַלָּצֶמר אֹו ְבעֹור אֹו ְּבָכל ְמֶלאֶכת עֹור:ַלִּפְׁשִּת  אֹו ִבְׁשִתי אֹו ְבֵעֶרב (מח)
  הּוא ְוָהְרָאה ֶאת ַהּכֵֹהן:ְוָהָיה ַהֶּנַגע ְיַרְקַרק אֹו ֲאַדְמָּדם ַּבֶּבֶגד אֹו ָבעֹור אֹו ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל ְּכִלי עֹור ֶנַגע ָצַרַעת  (מט)

  ר ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים:ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּנַגע ְוִהְסִּגי (נ)
  ּוא:ָעֶׂשה ָהעֹור ִלְמָלאָכה ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ַהֶּנַגע ָטֵמא הְוָרָאה ֶאת ַהֶּנַגע ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּכי ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ָבעֹור ְלכֹל ֲאֶׁשר יֵ  (נא)
  ַמְמֶאֶרת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף: ֶאת ַהְּׁשִתי אֹו ֶאת ָהֵעֶרב ַּבֶּצֶמר אֹו ַבִּפְׁשִּתים אֹו ֶאת ָּכל ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו ַהָּנַגע ִּכי ָצַרַעת ְוָׂשַרף ֶאת ַהֶּבֶגד אֹו (נב)
  אֹו ְּבָכל ְּכִלי עֹור:ְוִאם ִיְרֶאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב  (נג)
  ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוִכְּבסּו ֵאת ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע ְוִהְסִּגירֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית: (נד)
  ִּתְׂשְרֶפּנּו ְּפֶחֶתת ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו:ׁש ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס ֶאת ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה לֹא ָהַפְך ַהֶּנַגע ֶאת ֵעינֹו ְוַהֶּנַגע לֹא ָפָׂשה ָטֵמא הּוא ָּבֵא  (נה)
  ִתי אֹו ִמן ָהֵעֶרב:ְוִאם ָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס אֹתֹו ְוָקַרע אֹתֹו ִמן ַהֶּבֶגד אֹו ִמן ָהעֹור אֹו ִמן ַהְּׁש  (נו)
  ִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל ְּכִלי עֹור ּפַֹרַחת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו ֵאת ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע:ְוִאם ֵּתָרֶאה עֹוד ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁש  (נז)
  ְוַהֶּבֶגד אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו ָכל ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ְּתַכֵּבס ְוָסר ֵמֶהם ַהָּנַגע ְוֻכַּבס ֵׁשִנית ְוָטֵהר: (נח)
  פאֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו ָּכל ְּכִלי עֹור ְלַטֲהרֹו אֹו ְלַטְּמאֹו:  ֶּבֶגד ַהֶּצֶמר אֹו ַהִּפְׁשִּתיםָצַרַעת זֹאת ּתֹוַרת ֶנַגע  (נט)

 
  דברים פרק כב 

  ס: לֹא ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו (יא)
  ס: ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּהפֹות ְּכסּוְתָך ַעל ַאְרַּבע ַּכנְ  ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך  (יב)

  
  במדבר פרק טו 

  ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (לז)
  ֵכֶלת:ְּפִתיל ְּת  ִציִצת ַהָּכָנףְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל  ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהםַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם  (לח)
  יֶהם:ֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחרֵ ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְב  (לט)
  יֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאלֵֹהיֶכם:ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהיִ  (מ)

  פֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם:  (מא)
  
  

   :כז – .תלמוד בבלי מסכת שבת דף כו
. אמר אביי: אין בו משום שלש על שלש, ומסככין בו, חוץ מפשתן -רבי שמעון בן אלעזר אומר: כל היוצא מן העץ תניא, 

הא דאמרן, תנא דבי רבי ישמעאל מאי  -. רבי שמעון בן אלעזר רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד
 -דתני דבי רבי ישמעאל: הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם, ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים, מה להלן  -היא 

. רבא אמר: שלשה על שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו, דרבי שמעון בן אלעזר צמר ופשתים -צמר ופשתים, אף כל 
  . לית ליה -אית ליה, לתנא דבי רבי ישמעאל 

  
דתניא: בגד אין לי אלא בגד, שלש על שלש  -על שלש בצמר ופשתים מיטמא בנגעים, מנלן?  דכולי עלמא מיהת שלש

לאו קל וחומר הוא? השתא שתי וערב מיטמא,  -ואימא לרבות שלשה על שלשה!  -. מנין? תלמוד לומר: +ויקרא יג+ והבגד
שה על שלשה דחזו בין לעשירים בין אלא: של -אי הכי, שלש על שלש נמי ליתי בקל וחומר!  -שלשה על שלשה מיבעיא! 

לעניים הוא דחזיין, לעשירים לא חזיין, לא אתי בקל וחומר. טעמא דכתביה קרא,  -, שלש על שלש אתי בקל וחומר -לעניים 
לא גמרינן בקל וחומר, ואימא: לרבות שלשה על שלשה בשאר בגדים! אמר קרא +ויקרא יג+ בגד צמר  -הא לא כתביה קרא 

מיטמא!  -משלש על שלש, אבל שלשה על שלשה  -לא. ואימא: כי אימעוט  -אין, מידי אחריני  -צמר ופשתים  ופשתים, בגד
  . למעוטי משלשה על שלשה -למעוטי משלש על שלש, וחד  -+ בגד צמר או [בבגד] פשתים, חד שםתרי מיעוטי כתיבי +

  
 -אית ליה, לתנא דבי רבי ישמעאל  -בי שמעון בן אלעזר ולרבא, דאמר: שלשה על שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו, לר

אין לי אלא בגד, שלשה  -, דתניא: בגד נפקא +ויקרא יא+ מאו בגד -מנא ליה? לית ליה, שלשה על שלשה בשאר בגדים 
מיבעי ליה לרבות שלש על שלש  -האי או בגד מאי עביד ליה? ואביי, על שלשה בשאר בגדים מניין? תלמוד לומר: או בגד. 

 -מה לנגעים  ואביי: איכא למיפרך; -בצמר ופשתים דמטמא בשרצים. ורבא: גלי רחמנא גבי נגעים, והוא הדין לשרצים. 
ואידך:  -ייהו. וליתו נגעים מינ -ואידך: אי סלקא דעתך נגעים חמירי, לכתוב רחמנא גבי שרצים  -שכן שתי וערב מטמא בהם. 

  נגעים משרצים לא אתו, דאיכא למיפרך: מה לשרצים שכן מטמא בכעדשה. 
 

דתני דבי רבי ישמעאל: בגד אין לי אלא בגד אמר אביי: האי תנא דבי רבי ישמעאל מפיק מאידך תנא דבי רבי ישמעאל. 
. רבא תלמוד לומר או בגד -והסריקין צמר ופשתים, מניין לרבות צמר גמלים וצמר ארנבים נוצה של עזים והשירין והכלך 

והא רבא הוא  -. אית ליה -אמר: כי לית ליה להך תנא דבי רבי ישמעאל בשאר בגדים שלש על שלש, שלשה על שלשה 
הדר ביה רבא  -לית ליה!  -אית ליה, לתנא דבי רבי ישמעאל  -דאמר שלשה על שלשה בשאר בגדים לרבי שמעון בן אלעזר 

  . רב פפא אמרה -ימא: הא מההיא. ואי בעית א
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 -כלאים, בהדיא כתיבי ביה +דברים כב+ לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו!  -. לאתויי כלאים -רב פפא אמר: אף כל 

ולאו קל וחומר הוא? ומה לבישה, דקא  -כל תרי מיני אסור.  -דרך לבישה, אבל בהעלאה  -סלקא דעתך אמינא: הני מילי 
  אלא, דרב פפא בדותא היא.  -לא, העלאה לא כל שכן!  -אין, מידי אחרינא  -ים, אמרת: צמר ופשתים מיתהני כולי גופיה מכלא

  
. ציצית, בהדיא כתיב +דברים כב+ לא תלבש שעטנז צמר ופשתים וכתיב לאתויי ציצית -רב נחמן בר יצחק אמר: אף כל 

מין כנף, וכתיב צמר  -לים תעשה לך! סלקא דעתך אמינא כדרבא, דרבא רמי: כתיב +במדבר טו+ הכנף +דברים כב+ גד
אין פוטרין.  -פוטרין, שלא במינן  -ופשתים יחדיו הא כיצד? צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן; שאר מינין, במינן 

  קא משמע לן.  -סלקא דעתך כדרבא 
  

  רש"י מסכת שבת דף כז עמוד א
לאו  -אף כל דתנא דרישא דקאמר אף כל בגדים סתם צמר ופשתים  -ים הכי גרסינן: דרב פפא אמר אף כל לאתויי כלא

, אלא לפרושי בגד דבשאר טומאה ודאי מטמאו שאר בגדים, דאיתרבו מאו בגדלפרושי בגדים סתומים דטומאה קא אתי, 
וקא דסיפא , והך פירהלכך, לרב פפא לא מפיק האי תנא מילתיה דהאי תנאהאמור בכלאים סתם ובגד כלאים שעטנז וגו', 

אלא הכי איתמר, רב פפא איהו אמרה, ולא איתמר כדאמרת ליה אליבא דרבא דמפליג בין שלש על שלש לשלשה על שלשה, 
אמר: לא מפיק האי תנא מאידך תנא, דאף כל לאתויי כלאים, דכי הוה מוקמינן ליה כרבא הוה צריך לפלוגי, דכיון דאף כל 

ל למעוטינהו משלש על שלש כדין נגעים, ואו בגד לרבויי שלשה על שלשה, על כרחיך אף כ -לטומאת שרצים נמי אתא 
איתרבו בשרצים, אבל לרב פפא לא מיבעי לן  -ואף על גב דלא מטמו שאר בגדים בנגעים, דהא נתמעטו בתרי מיעוטי 

  .איתרבו לכל תורת צמר ופשתים, בין לשלש בין לשלשה -לפלוגי, דכיון דאתרבו שאר בגדים לשרצים 
 

  וד ב תוספות מסכת שבת דף כו עמ
מפרש הרב פורת דהאי ק"ו לא נקט אלא להרווחא דמילתא ובלאו ק"ו נמי אין צריך ריבוי לשלשה על שלשה  - אתי בק"ו

וכן כיון שגם זה ראוי כמו זה  דכיון דחזו לעניים ולעשירים בגד חשוב הוא דמה לי שלשה על שלשה ומה לי ד' או ה' אמות
בגדים מאו בגד ומנא ליה דילמא איצטריך קרא לבגד שלם אלמא משמע  דאמר שלשה על שלשה בשאר מוכח מדברי רבא

דמוקי או בגד לשלש על שלש בצמר ופשתים דמיטמא בשרצים ולא מוקי  וכן אביידאין חילוק בין בגד שלם לשלשה על שלשה 
אימעוט משלש  ואימא כי וכן משמע ממאי דפריךלשלשה על שלשה משום דשלשה על שלשה הוי בכלל בגד ולא צריך ריבוי 

ויש ליישב דאיצטריך ק"ו דאי לאו ק"ו ה"א בגד שלם אבל השתא דאיכא ק"ו גלי לן דבכל מקום על שלש ושם אפרש 
  .דכתיב בגד הוי שלשה על שלשה

  
  תוספות מסכת שבת דף כו עמוד ב 

דים אפי' שלשה על שלשה וא"ת כיון דבשאר בג - רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי ר' ישמעאל אמרו דבר אחד
טהור לר' שמעון בן אלעזר אמאי נקט שלש על שלש ותירץ הרב פורת דנקט שלש על שלש משום פשתן דאפי' שלש על 

ואף על גב דאמר לקמן (דף כז:) ר"ש בן אלעזר וסומכוס אמרו דבר אחד דאמר סומכוס סיככה בטווי פסולה משמע  שלש טמא
טווי ולא בגד וי"ל דעיקר מילתיה איירי בבגדי פשתן ומ"מ דייק לקמן מדלא קאמר חוץ דהא דקאמר הכא חוץ מפשתן היינו 

מבגד פשתן דבטווי נמי איירי וא"ת מאי דוחקיה דאביי לאוקמה דתנא שלש על שלש משום פשתן ולימא דדוקא נקט כמו 
מר לקמן דהאי תנא דבי ר' ישמעאל שאמר רבא ואי משום דלא ליפלוג ר"ש בן אלעזר אתנא דבי ר' ישמעאל הא אביי גופיה קא

י"ל דסבירא ליה לאביי הא דמרבה לקמן תנא דבי ר' ישמעאל שאר בגדים היינו אפי' מפיק מאידך תנא דבי ר' ישמעאל 
  .שלש על שלש וסבר דשאר בגדים או יהיה בהן טומאה כמו בצמר ופשתים או יהיו טהורים לגמרי

  
  תוספות הרא"ש מסכת שבת דף כו עמוד ב 

מדנקט  רבא דמסתבר כותיהתימה אביי אמאי לא קאמר כ. רבא אמר שלשה על שלשה בשאר בגדים איכא בינייהו
, ואי משום דלא בעי לאפלוגי ר' שמעון בן אלעזר אתנא דבי ר' ישמעאל הא איהו גופיה אמר רשב"א במילתיה שלש על שלש

י"ל משום דס"ל לאביי דהא דמרבה תנא דבי ר' ישמעאל לקמן האי תנא דבי ר' ישמעאל מפיק מאידך תנא דבי ר' ישמעאל, 
פי' שלש על שלש, דסבירא ליה דאין שום תנא מחלק בטומאת שאר בגדים אלא או מטמא שאר בגדים היינו לטמא א

  .לגמרי כצמר ופשתים או מטהר לגמרי
 

  חידושי הרשב"א מסכת שבת דף כו עמוד ב
י"ל משום דאביי מיסבר סבר ואמר דשלש על שלש לאו דוקא,  וא"ת ומאי דוחקיה דאביי לאפוקה לדרבי שמעון מפשטה

דאם איתא דנהגא טומאת שרצים בשאר בגדים כלל על כרחין אפילו שלש על שלש מטמא בהן, (ד)מדגלי רחמנא 
ופשתים דשלש על שלש כבגד גדול, וקל וחומר הדברים ומה נגעים קלים שאין שאר הבגדים מיטמאין בנגעים בצמר 

בהם עשה בהם שלש על שלש כשלשה על שלשה שרצים חמורים ששאר בגדים מיטמאין בהם אינו דין שנעשה בהן 
נגעים הוא הדין לשרצים, וא"ת והא אביי הוא דאמר לקמן דלא אמרינן מדגלי רחמנא ב, שלש על שלש כשלשה על שלשה

התם הוא למאי דסבירא ליה דאין שאר בגדים מיטמאין כלל בשרצים, והלכך כיון דבשרצים לא מטמא אלא צמר ופשתים 
בלחוד, אי לאו דרבי בהו נמי קרא שלש על שלש בצמר ופשתים לא ילפינן להו ממאי דגלי רחמנא בנגעים, דאדרבה 

  .שתי וערב טמא בהןהשתא איכא למימר דנגעים חמירי שכן 
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  חידושי הריטב"א מסכת שבת דף כז עמוד א 
וא"ת לאביי מנא ליה לרבות שלש על שלש אפילו בצמר ופשתים, דהא או בגד לשאר בגדים דריש ליה, י"ל דאביי סובר 

אבל רבא סובר דהא מתניתא בתרייתא , בא דהאי תנא דילפי שרצים מנגעים לשלש על שלש כההוא דסבר רבא לעילאלי
וכדמוכח מיהא דאמרינן לעיל לא מפיק דבי רבי ישמעאל תני  דבי רבי ישמעאל (לא) דריש או בגד לרבות שלשה על שלשה

ל לעיל בשאר בגדים שלש על שלש אבל שלשה על דכי לית ליה לתנא דבי ר' ישמעאמתנא דבי רבי ישמעאל דלעיל, 
, שלשה אית ליה, אלמא האי תנא בתרא דבי רבי ישמעאל הכי נמי דריש או בגד לרבות שלשה על שלשה בשאר בגדים

, וא"ת ולרבא ולהאי תנא אליבא דרבא מתניתין דתנן [שלש] על שלש לטמא מת אינו אלא בצמר ופשתים דילפינן מנגעים
ופשתים דקתני לעיל, דהא בנגעים דילפינן מיניה שאר בגדים לא מטמו כלל, וי"ל דלרבא אף כל לאתויי כלאים מאי אף כל צמר 

  וציצית כדאמרינן בסמוך אליבא דרב נחמן.
  

  חידושי הר"ן מסכת שבת דף כו עמוד ב 
פי' ודוקא בשאר טומאות או בטומאת שרצים מריבויא דקראי רבא אמר שלשה על שלשה וכו' לר' שמעון בן אלעזר אית לי'. 

י ר' ישמעאל לית לי', פי' ובכי הא נקטא שמעתין, לתנא דב אבל לנגעים לא מיטמו אלא דוקא צמר ופשתים ובהא כ"ע מודו
לית לי' שום טומאה בשאר בגדים דבין טומאת שרצים בין שאר טומאות דוקא צמר ופשתים ולקמן ילפי' מנא לי' טומאה לר' 

  שמעון בן אלעזר בשאר בגדים בשלשה על שלשה דהא מנגעים יליף דאי לא מהיכא תיתי לי' לחלק בין פשתן לשאר מינין:
  

  הר"ן מסכת שבת דף כז עמוד א  חידושי
פי' דכתיב גבי שרצים דאלו גבי נגעים ליכא מאן דפליג כלל דהא קמה לן שפיר כדאיתא בשמעתין נפקא לי' מאו בגד. 

דלא מיטמו אלא צמר ופשתים וצמר ופשתים אפי' שלש על שלש, והאי איפשיטא לה שפיר וליכא מאן דפליג, אלא השתא 
  :כדפרישינן לעיל נןלענין שאר טומאות איירי

   
  חידושי הר"ן מסכת שבת דף כז עמוד א 

פי' רבא אמר לעולם לא מפיק דתנא דבי רבי ישמעאל רבא אמר כי לית לי' להך תנא דבי ר' ישמעאל בשאר בגדים וכו'. 
שאר בגדים, דלעיל דאמר אף כל צמר ופשתים היינו לשלש על שלש אבל שלשה על שלשה מודה הוא דמיטמו אפי' 
  :ואידך תנא דבי ר' ישמעאל דמרבה צמר גמלים וכו' דוקא שלשה על שלשה אבל שלש על שלש לא כנ"ל
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