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  מני� לאריג כל שהוא שהוא טמא מצי
  

  ]ל ובלשונ� לרב חנו� ארנטרוי"עיוני� בדברי חז: מאמר מתו�[

  
  

יוחנ� ' י לבבל ומסר בש� ר"ב מסופר שרב דימי בא מא"ג ע"בשבת ס
וצי אריג "על זה מקשה אביי ".  מצי, מני� לאריג כל שהו שהוא טמא"

אצבעות ומוק& מאוז� והתניא צי כמי� טס של זהב ורוחב שתי , הוא
' ר יוסי אני ראיתיו בעיר רומי וכתוב קדש לה"אלעזר ב' ואמר ר... לאוז�

כ בא רב דימי לנהרדעא ושלח "אח. ובזה מסתיי� הויכוח". בשיטה אחת
' בר� כ� אמרו משו� ר, דברי� שאמרתי לכ� טעות ה� בידי: "לה� 
ג כלשהו שהוא ומני� לארי; מני� לתכשיט כל שהו שהוא טמא מצי, יוחנ�

  ".או בגד� טמא מ

  
וכי עד שלא הגיע לנהרדעא לא ? על זה יש לשאול מעיקרא מאי קסבר

וכי לא , למה נזקק אביי לברייתא, ועוד? ידע רב דימי שצי אינו אריג
  ?כתוב בתורה במפורש שהוא זהב טהור

  
דברי תורה עניי� במקומ� ועשירי� "נראה לי שעלינו להשתמש כא� בכלל 

כיפה של צמר היתה : "א מובאת ברייתא"ח ע"בחולי� קל". חרבמקו� א
ג ועליה צי נתו� לקיי� מה שנאמר ושמת אותו על "מונחת בראש כה

מ� . על רקע זה מקבלת סוגיתנו משמעות אחרת לגמרי". פתיל תכלת
שייכת " כיפה"הברייתא ההיא הסיק רב דימי שאריג כל שהו טמא שהרי ה

ומקבלת ) י"רש" (דבר חשוב"ולכ� היא , ג"אחד מבגדי כהלצי שהוא 
  :אביי טוע� כנגד זה שתי טענות. טומאה

  ".זהב טהור"הצי אינו אריג שהרי נאמר  )א(

י ראהו "וא& ראב, בברייתא שהוא מביא מתואר הצי לפרטיו )ב(
בזה רצה אביי להוכיח . ברומי ולא נזכר ש� שו� אריג

  .לאו דסמכא היאשהברייתא שבחולי� אינה לפי ההלכה ו
  

כשבא דב דימי לנהרדעא ד� ע� חכמי העיר והבי� שלא דייק במסירת 
הוא קיבל את דעת . יוחנ� ושצי אינו אריג אלא תכשיט' מאמרו של ר

מכא� מתבאר . תיק� את דבריו ובזה נידחתה הברייתא בחולי�, אביי
אינו מזכיר במעשה הצי את ' א' ט הל"כלי מקדש פ' � בהל"שהרמב

  ).'ג' י הל"תמה עליו ש� פ" כס& משנה"ו(פה הכי


