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ד היבא במשכן קשירה - עשרה הארבע הסוגיא ע ( י א ו עה ה רע״א( ע״ב־

>שונעינו<

ר הקושר [1] והמתי

שירה [2] שכן ק א במ כ אי הי הו

 ביתדו׳ קושרי׳ שבן 1רבי אמר [3]
אהלים

א קושרים [4] הו ת על קושר ה  מנ
ר א להתי הו

א [5] ל  אורגי שבן 2אביי א׳ א
מא להן שנפסקה יריעות  ני
אותה קושרין

ר קושר תרעת 3רב' א״ל [6]  מתי
ב' מאי מ' אי מי ל

מ' וכי [7] אי תי ה מתרמו ד תרי לי
4  שרי הדדי בהדי קיטרי חוטי

חד וקטר חד

א [8] ת ש  אין ודם בשר מלך לפני ה
שין  מלכי מלך לפני כן עו

כי' מל שין הקב״ה ה עו

א [9] ל תי א רב א׳ א אי  רבי מ׳ ו
 קושרין חלזון צדי שבן אלעא

ומתירין

ת שתי והתופר [10] תפירו

א [11] ה א ו מא ל קיי

 יוחנן אייר חנה בר בר רבה א [12]
שקשרן והוא

 < ותיקן >

ר הקושר המתי ו

שכן קשירה א במ כ אי הי  הו

אהלים ביתדות קושרין שבן רב א׳

מ' ה א א אביי לי הו ת על קושר ה  מנ
ר תי א לה הו

א ל  שנפסקה יריעות אורגי שבן אביי א
מא להן אותה קושרים ני

ה אמר ר קושר תרעת לי אי מתי א מ כ  אי
מר למי

א וכי מ אי תי ה מתרמי ד  קישרי שתי לי
חד וקטר חד שרי הדדי בהדי

א ת ש שין אין ודם בשר מלך לפני ה  כן עו
ם ]מלכי[ מלך לפני מלכי ת על ה ח ה א מ  כ

כמה ו

א ל א רבא א׳ א מ תי אי  שבן אלעזר ר׳ ו
ומתירין קושרין חלזון צדי

ת שתי והתופר תפירו

א ה א ו מא ל קיי

 והוא יוחנן ר׳ א חנה בר בר רבה א
שקושרן

רבה״. ״אמ' מינכן: רבא״; ׳׳אמ' ואוקספורד: וילנא 1
אביי״. אמר ״]אלא[ :מינכן 2
חנינא״. ״א״ר מינכן: רבא״; ליה ״אמ' ואוקספורד: וילנא 3
קיטרי״. ״תרי מינכן: 4
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לתפור ע״מ והקורע [13]ממשנתנו פיסקא

[14]

 שבן תרויהו דאמרי זיר׳ ורבי רבא [15]
ן דרנא בה שנפל יריעה ע ר  בה ק

אותה ותופרין

י לתפור מנת על והקורע תפירות שת

ן קריעה 5הואי היכי במשכ

 יריעה שבן תרויהו דאמרי זירא ור׳ רבה
אותה ותופרין אותה קורעין דרנא בה שנפל

הוה״. מי במשכן ״קריעה וילנא: 5
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רש״י

 קושר במיתריהם. בהן היריעות וקושרין המשכן, יתדות בדבתיב: בקרקע, יתידות נועעים אהלים ביתדות
 עליו. חייבין אין - קיימא של שאינו קשר בל דתנן: לקמן, ליה פטרינן גוונא האי ובי הוא להתיר מנת על

 חד וקטר ונראין, שבולטין מפני האחד, מתיר אריגתן לאחר חד שרי זה. אעל זה חוטין בשני הדדי בהדי
 בפולין היו שחוטיה ביריעה, הנקב נראה שבשמתירו עושין אין בו׳ השתא שהוא. במו מניח בלומר:
 השני החוט ונותקין האחד קושרין - קיטרי תרי לה מתרמו ובי בבך, זריזין היו ומתחלה גסין, והיו ששה,

 חלזון צדי סמוכין. קשרים שנים שם ואין ולמטה, למעלה וקושרין ארוך, בחוט ומספקן ולמעלה, מלמטה
 עשויות רשתות שבל ומתירין קושרין שנה. לשבעים אחת ועולה קטן, דג במין והוא בדמו, התבלת לעבוע
 מבאן מתיר - זו על ולהוסיף זו מרשת חוטין ליטול שעריך ופעמים קיימא, קשרי והן קשרים, קשרים
 החוט. ראשי שני שקשר שקשרן היא. מלאכה לאו - קיימא דלא וביון הבי, קיימא לא והא מבאן. וקושר
 התפירה תהא שלא הנקב, את ולמעלה למטה לקרוע ועריך ועגול, קטן נקב בו ומנקב תולעת, דרנא

קמטין. קמטין עשויה

התלמוד מסורת

 ע״ב; עה פסחים ובו׳ לפני השתא [8] ע״א. טו א, טו שם = ע״ג י ב, ז שבת ירושלמי עיין הסוגיא בל [8-1]
ע״ג. י שם ע״ד=שבת לב ז, ט כלאים ירושלמי עיין שקשרן והוא [12] ע״א. סב מנחות ע״א; מז יומא
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הסוגיא ביאור
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מבוא

ות של מקומן בבירור עוסקת [9-1] שבפיסקאות הסוגיא . במלאכת ומתיר קושר המלאכ ן  המשכ
ת כדרכנו, נדגיש, זו סוגיא בביאור נה א וראים דברי של הספרותי הרובד בין ההבח  לבין האמ
. סתם דברי של הספרותי הרובד ואת גם נעסוק אולם, התלמוד ו  למסורות כולה הסוגיא בהש

וד מקבילות , בתלמ ים מימרות רק שלא ויתברר הירושלמי ורא יא האמ  של גלגולים הן שבסוג
ות עתיקות מסורות י ו , בתלמוד המע ב גם אלא הירושלמי ו י ר ר ב ם ד ת ד ס ו מ ל ת  ה

. הקדומות במסורות מקבילותיהם את מעאו שבסוגייתנו ופעה האלו ו - זו ת  מספר בה שנתקלנ
ישה - גדול כלל פרק בביאור פעמים ת שוב מדג ות א יב נה החש ח בין שבהבח ו ת י י נ ת ו ר פ  ס

ח לבין ו ת י י נ ר ו ט ס י יתוח מטרת הסוגיא. של ה יא הספרותי הנ ת לבודד ה יא מקורות א  הסוג
ים( )תנאיים ן מרעף ואמוראי מת ו - . סתם של המשא ן ניתוח תועאות התלמוד ות זה מעי י  עשו

ור רבות לעזור אמנם  לתיארוכו בנוגע סופית להכריע ניתן לא אולם הסוגיא, תולדות בשחז
ים מקור תוכן של יחסי( תיארוך )אפילו  ניעלו רבים במקרים בלבד. ספרותי ניתוח סמך על מסו

ד סתם בעלי ו . בסוגיא כמו - דבריהם לניסוח עתיקות מסורות התלמ  בעלי מאידך, שלפנינו
ד ו ן כך מחדש, מקורותיהם את לפעמים ניסחו גם התלמ ימת מסורת תוכן שאי ו  בהכרח משקף מס

נא של המקורית דעתו את ורא או הת ו האמ  פעמים מספר שנתבאר כפי בה, מופיעה ששמ
לעיל. הפרק לסוגיות בפירושינו

י את גם עירפתי ות הפיסקאות שת ו הבא יהן הדיונים עם יחד זו, לסוגיא [13 ,10] ממשנתנ  שעל
ן תתבארנה [12-10] פיסקאות קיעורן. מפאת בעיקר - [15-14,12-11]  שאר טו. סוגיא בריש להל

6ביאור. עריך ואינו פשוט, הסוגיא

, לביאור שניכנס קודם ים יש עעמו  הפרק כל לאורך הסוגיא. לנוסח בנוגע קערה הערה להקד
ין י נוסח מעטי ות - הבבל וסח לעדי בנוגע לפח ים הנ  יחסית, ביעיבות - בידינו שנשתמרו המעט

ו ולא יקים מובהקים גירסא שינויי של רב מספר מעאנ נה המעד  קדומים. מסירה ענפי בין הבח
ינו בסוגיא ו שלפנ , על להקל מנת על לכן, גירסאות. שינויי של דופן יועא ריכוז מעאנ  סטינו הלומד

ו ג הקבוע ממנהגנ , נוסח רק להעי י משום - ו״ותיקן״ ״שונעינו״ - שניים והעגנו 7אחד  ששנ
יים רוב את כוללים אלו נוסחים ונה אין בסוגייתנו גם אולם בסוגיא. לעיוננו החשובים השינו  הכו
ים לומר זה מול זה נוסחים שני בהעגת י יעגים אלו ששנ  אחר. או זה מסירה ענף בקביעות מי

, הוכח לא עוד כל אדרבה, יח עלינו אחרת י להנ וסחים ששנ ים אינם הנ  בחירה אלא משקפ
ית ירסאות שינויי מכלול מתוך אקרא מעתיקיהם. לרשות שעמד הג

א הזה הכלל מן היועא 6 מלה הו א לסורית, עיין (426 עמ' א, לוי)כרך ״תולעת״. שפירושה [,15] בפיסקא ״דרנא״ ה ת והו מי ס - פיין  ב
דרנא. של במקרה הנדרשת הקריעה למידת בנוגע ובתוספות ברש״י עוד ועיין .953 עמ' הגדול,

לעיל. ז סוגיא של [4] פיסקא היא הכלל מן יועאת 7
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ש להבחין קל זו בסוגיא שלו ת ב מרו ם של מי ראי  יוחסו כולן בעברית, כולן - [9 ,5 ,3] אמו
ם ראי ת וכולן הנוסח(, עדי )בכל לאמו חו ת ה פו ח תי פ מה ב וכו'(: )״שכן״ דו

תדו' קושרי' שכן רבה[: או רבא ]או רב אמר [3] ם. בי אהלי

מא, להן שנפסקה יריעות אורגי שכן אביי: א' [5] ני
תה. קושרין או

מ' רבא א' [9] תי אי א: רבי ו ע ומתירין. קושרין חלזון עדי שכן 8אל

ם שה אינו אמנ ת ק הו ת לז ת א מרו מי ה, ה ל א ם ה תן לבודד כך כל פשוט אינו אול שאר או ת מ סודו  י
א ם הסוגי כי שיי רה ה ם לדברי לכאו ד. סת תלמו ת, ה שי ת מסגנון רא מרו מי ת שאינן נתברר ה מרו  מי

ת, איו מ א עע ל ת א מרו ת, מי ת מפרשו סבו מו ה על ה מרא או מקור איז א מהלך לפי אחרת. מי  הסוגי
ת שהן נראה סבו ת על מו אל ה ש ח תי פ שכן ״קשירה [:2] בפיסקא ה א במ כ ך הואי״, הי שיי  לרובד ה

תי ם של הספרו ד. סת מו תל ה עיקר שנית, ה כנ א של תו שי ת על קושר )״ההוא [4] בפיסקא הקו  מנ
ר א אף הוא״( להתי ת הו ם קער וסגנונו בעברי אי ת מ ם, לדברי ו ראי ה מן חוץ האמו בד א העו  ל
רא שם על נמסרה מו ם [8] פיסקא של סגנונה 9מסוים. א אי ת א אף מ ם, לדברי הו ראי  וגם אמו
ה שונ ה בה אין [7] פיסקא של ל ת ת או כו ת ארי פיינ א מ ת ה ם דברי א ד. סת תלמו ה

ת ת אלו עובדו שו שט ת מט קע מ ת ב ה א חנ ב ה ת ה תי תי הרובד בין הספרו  דברי של הספרו
ם אי ר מו א תי הרובד לבין זו בסוגיא ה ם דברי של הספרו ת ד. ס מו תל לה בסוגיא העיון ה קבי מ  ה
שלמי שוי בירו ה לערער ע חנ ב ה עוד, זו ה ת, מבחינ רי תבאר כפי היסטו מיד. שי

בירושלמי למקבילתו בבבלי [4-1] הראשון המהלך השוואת

ל אמרנו ש שכל לעי ת שלו רו מ מי ת [9 ,5 ,3] ה סבו רה מו ת על לכאו אל ה ש ח תי פ שכן )״קשירה ה  במ
א כ ך הואי״(, הי שיי תי לרובד ה ם של הספרו ת ד. ס מו תל א עוד אמרנו ה שי  [4] שבפיסקא שהקו

א ת על קושר )״ההו ר מנ תי ת הוא!״( לה אפיינ ת ת בכל מ תכונו מרא של ה ת מי אי ר מו לה - א  כו
ה ולעניין, קערה בעברית, ת אינ ק ל ח ת ה ולהסבר, לגרעין מ שקפת אינ ת חוסר מ  מסורת בנוגע יעיבו

ר הנוסח. ת לאו א אלו הערו ת נופתע ל א לגלו לה שבסוגי קבי מ ת ה שב מי) של רו  מעאנו ע״ג( י ב, ז בי
לה רק לא א ברורה מקבי ר מ מי ת ל אי ר מו א א [,3] שבבבלי ה ל ת גם א לו ת הן ברורות מקבי ל א ש  ל

ה ח תי פ א הן [2] ה שי [:4שב־] לקו

ה כבר 8 מ עמ' ת ח( הלבני)  - אלעזר)ותיקן( רבי או אלעא)שונעינו( רבי ה״איתימא״( )לפי מתרץ [9] המהלך שבסוף כך על ריז-רי
שתה קושיא - השלישי הדור מן ישראל ארץ אמוראי שניהם  כל בכך אין אולם הרביעי. הדור מן בבלי אמורא אביי, על שהוק

לה נאמרו אלו שמימרות נאמר אם קושי ת כתשובות אלא לזו זו כתגובות לא מתחי שאלת עעמאיו חה. ל  הסוגיא עורך הפתי
להלן. בבבלי״ השלישי ״התירוץ בפיסקא שיתבארו וענייניים ספרותיים שיקולים פי על אלא הזמנים סדר לפי לא סידרן

ם באה [4] שבפיסקא הקושיא 9 א בשונעינו אבל אביי, בשם ותיקן בנוסח אמנ  הקושיא בשונעינו באה וכן שם. ללא באה הי
 שהנוסח נראה אלו מקרים בשני האומר. שם ללא ליה״, ״אמר הסתמי הלשון רק מופיע בוותיקן אבל רבא, שם על [6] שבפיסקא
א האנונימי  בעל הוא שאביי וראה הסוגיא בהמשך עיין מאבותיו( אחד )או ותיקן נוסח של הסופר כאשר יותר, המקורי הו
 שונעינו נוסח של מאבותיו אחד של הסופר עיין וכן בהתאם; [4] שבפיסקא כמקשן שמו את והשלים [,5] שבפיסקא המימרא
בהתאם. [6] שבפיסקא כמקשן שמו את והשלים [,9] שבפיסקא המימרא בעל הוא שרבא וראה הסוגיא בהמשך
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ע״ג י ב, ז שבת ירושלמי )שונעינו( [41]- סוגייתנו

ן קשירה והמתיר. הקושר יכא במשכ יתה קשירה מה והמתיר. הקושר ה ן? ה  במשכ
הואי?

' שכן רב': אמר ' קושרי ו אהלים. ביתדו ת קושרין שהי המיתרים. א

וא קושרים?! יתה? לשעה ולא להתיר מנת על קושר הה ו מביון יוסה: א״ר ה  שהי
' כמי הדיבר, פי על ונוסעין חונין הוא! שהו

' יוסי א״ר לשעה.  מכיון : < בון >ביר
וא הקב״ה שהבטיחן לארץ, מכניסן שה

יא כמי ]לשעה[. )לעולם( שה

לת לעיין יש ראשית, חה ששא י )״מה הפת יתה קשירה בירושלמי  לנוסח מאד קרובה במשכן״( ה
לה לה ומכאן ״היתה״(, = בבבלי)״הואי״ השא ו)בנוסח ששא נה אחר( או זה ז  ומקורי קדום יסוד הי
. בסוגיא וראים שדברי בעובדה קושי שום אין לכן עעמה י בסוגיית האמ  שאלה על מוסבים הבבל

ן לראות אפשר שנית, זו. ת בקיעור מבטא בבבלי [4ב־] הקושיא שלשו יתה א  המהלך של תמע
. והמורכב הארוך , )ירושלמי הכריע ליברמן הנה, שבירושלמי ' כפשוטו ירסא (147 עמ  שהג

יא הירושלמי בסוף ״לעולם״ . לפרשה שיש אלא הנכונה, ה ת לפרש יש כן ואם בתמיה  שני א
ות נ  סתם דברי על הקשה יוסה רבי כאשר ופירושו(, העדה קרבן גירסת )השווה כך הלשו

, ת וקיים זו, קושיא סילק בון ביר' יוסי ורבי הירושלמי ים. הירושלמי סתם דברי א  אין המקורי
י אם לדעת וסח את רק הכיר הבבל  לשעה )״ולא הירושלמי סתם דברי של הקער הנ

ת הכיר אם או הוא״( להתיר מנת על ״קושר = היתה?״ , מהלך כל א ת וסיכם הירושלמי  מסקנתו א
וד סתם דברי כה, ובין כה בין בקיעור. ים [4ב־] הבבלי התלמ זרת קדומה, מסורת כאן משקפ  החו
ידת עוד, להוסיף יש ישראל. ארץ אמוראי של שלישי דור יוסה, רבי של לדור לפחות ון שמ  הדמי

ות בין נ ד סתם לשו ו ות לבין הבבלי התלמ נ ילים הלשו ד בסתם המקב ו נה הירושלמי התלמ  אי
ידת נופלת ון ממ ן בין הדמי ימרא לשו ן לבין בבבלי המ יל הלשו : סתם בדברי המקב  הרושלמי

ות כאשר ״מיתרים״״ביתידות״, , דומות ו״מ״ ״ב״ האותי ות ואילו בעלילן י  דומות ״ד״-״ר״ האות
וה והשו ( כאן(. רש״י פירוש בעורתן

בירושלמי למקבילתו בבבלי [8-5] השני המהלך השוואת

י במהלך גם ו השנ ימרת הן ברורות מקבילות הירושלמי בסוגיית מעאנ י למ  סתם לדברי הן אבי
וד וקא הדבר מעניין [.7] שבפיסקא התלמ ו שונעינו בנוסח הבאה [,6] לפיסקא שדו  רבא, של בשמ

: מקבילה אין בירושלמי

)שונעינו( [8-5] סוגייתנו

' אלא [5] : א י  יריעות אורגי שכן אבי
אותה. קושרין נימא, להן שנפסקה

' מאי מתיר קושר; תרעת רב': א״ל [6]  איכ
?' למימ

' וכי [7]  חוטי תרי ליה מתרמו דאי תימ
י קיטרי י בהד חד, וקטר חד שרי הדד

[8] , ן אין ודם בשר מלך לפני השתא  עושי
' מלכי מלך לפני כן, י עושין? הקב״ה המלכ

ע״ג י ב, ז שבת ירושלמי

: יריעות מתופרי פינחס: רבי אמר  למדו
יה - נפסק קושרו. ה

 אי קשרים קשרים לעשותן - ונפסק חזר
ת ומתיר חוזר אלא איפשר, . א ן הראשו

' ן חזקיה: ר' אמ יטא הה  מבלע אומנא, חי
ראשיה. תרין



יה תשובה הביאו בירושלמי  רק לא עונה תשובתו ישראל(. ארץ רביעי, )דור פנחס רבי בשם שני
לת על לת על גם אלא קושר מלאכת של מקורה שא  אם דבריו, לפי מתיר. מלאכת של מקורה שא

, מפעם יותר החוט נפסק ים, קושרים היו לא אחת ן הקשר את מתירים אלא פעמי  הראשו
ת ומחליפים נה נפסק שבו המקום מן החוט כל א . פני )כפירוש לראשו  חזקיה ר' השיב לזה משה(

, )דור ומחה חייט שכל ישראל( ארץ רביעי-חמישי ת המכבד מ יה לא עעמו א ושה ה  אלא כן, ע
ת מבליע היה  עורך וללא בתפירה, יחד להשלימו( שבא וזה שנפסק )זה החוטים ראשי שני א

יה תשובתו נדחתה בזה כלל. בקשירה י . של השנ הירושלמי

י מימרת לת מקבילה אבי י , פנחס רבי דברי לתח : בשינוי בירושלמי ת תפסו יריעות״ ״אורגי אחד  א
ן מקור יריעות״. ״מתופרי של מקומם וא יריעות״ ״אורגי הלשו ימרת ה ינא רבי בי יוסי רבי במ  חנ

, בהמשך מיד הבאה למדו״( יריעות )״מאורגי . זה שינוי בטעם ונדון הירושלמי י להלן  פיעל הבבל
י פנחס רבי מימרת את ת והכניס חלקים, לשנ ' מאי מתיר קושר, ״תרעת הקושיא א '?״ איכ  למימ

יש כדי בינתיים, ת להדג ים העובדה א י י שבחע יחס דבריו של השנ י  לשאלת גם פנחס רבי הת
י אולם מתיר. מלאכת של מקורה ת פיעל רק לא הבבל לא פנחס רבי מימרת א , קטע גם א  אותה
יה נבלע בבבלי שהרי י חעי וכי סתם בדברי תשובתו של השנ ' התלמוד)״  ליה...״(, מתרמו דאי תימ

נם ימרת חלק שאי י ממ עליה. הקושיא מן חלק אלא אבי

ימת במידה מקבילה חזקיה ר' מימרת גם וד סתם לדברי מסו י התלמ ים [.8] שבפיסקא הבבל  המיל
ן מטבע הן ודם...״ בשר מלך לפני ״השתא  מסורת )עיין בתלמוד מקומות ממספר המוכר לשו
וד ד סתם שבעל וייתכן [(,8] לפיסקא התלמ ו ת חריפות ביתר להביע כדי אותו ניעל התלמ  א
ונה חזקיה. ר' שבדברי העיקרית הכו

וא נתברר י במהלך שגם אפ , רק לא סוגייתנו, של השנ , סתם דברי גם אלא המימרא  הם התלמוד
ת טשטשה לא זו עובדה הפעם אולם עתיקות. מסורות גלגולי נה א  דברי בין הספרותית ההבח

ימרא ד סתם דברי לבין המ ו . במסורת התלמ י מימרת הבבלי יא אבי ית מסירה ה יקת קפדנ  ומדו
, מכוון בשינוי כי )אם ילה המסורת של להלן( ראה אחד , המקב ים ואילו בירושלמי  הקטע

יכים ד סתם של הספרותי לרובד השי ו י התלמ ן או - הבבל  [6] בירושלמי מקבילה כלל להם שאי
יא שבעל או יסחם הסוג וסגנונו. רוחו פי על מחדש נ

בבבלי השני למהלך ויחסו בירושלמי השלישי המהלך

ישית תשובה ישנה בירושלמי גם בבבלי כמו , לשאלת של  דמיון אין זה שבמקרה אלא הפתיחה
. בין . בפני מסורת בכל נדון לכן התשובות : סוגיית המשך הנה עעמה הירושלמי

 ״אורך טעמא מה - למדו יריעות מאורגי חנינא: רבי בי יוסי רבי דאמר דא אמרה: והיידא
'״? היריעה . כולה שתהא כדי האח  שרי הוה לאריג, מגיע שהיה מביון קושרו. היה נפסק, אחת

' :חונה רב בשם תנחומא רבי לה. ומעל ליה תיימת. ולא קשר לא בו היה לא שבה ערב אפי

יא הירושלמי עורך ישית תשובה כאן הב  רבי לפי יותר. קדומה ממסורת ודווקא - ואחרונה של
ינא רבי בי יוסי  ״מתופרי ולא יריעות״ ״מאורגי למדו השני( הדור מן ישראלי ארץ )אמורא חנ

ינא רבי בי יוסי רבי לפי יריעות״. , בסידור שנפסק חוט לקשור היריעות אורגי נהגו חנ  השתי
י מקום לאותו הערב אורגי שיגיעו עד רק קשור ולהשאירו ת התירו אז הקשר. מעוי שבו בשת  א

ת ושילבו הקשר  היכר סימן וללא ונקייה חלקה בעורה האריגה מסכת בתוך החוטים ראשי א
כלל.

ד היכא במשכן קשירה עשרה: הארבע הסוגיא ע אי) ה הו ע - ב ״ 197 רע״א( ע



י מימרת בין הקשר לעיל, כאמור לת לבין בבבלי אבי י , פנחס רבי מימרת תח  ברור. בירושלמי
ית ההקבלה מן רק לא מתברר הדבר נ  וכן פנחס רבי דברי שסוף העובדה מן גם אלא ביניהן, הלשו

ית )לאחר כסדרם בבבלי באו חזקיה ר' קושי י ירושלמ ילה אביי, מימרת ב  פנחס(, רבי לדברי המקב
יא עתה נתברר אביי, מימרת של תוכנה לעיקר בנוגע אולם כנ״ל. רבים, סגנון בשינויי כי אם  שה

ימרת דווקא מקבילה ביאור. טעון הדבר 10פנחס. רבי לדברי ולא חנינא, רבי בי יוסי רבי למ

עה הנה, הע נה ה יא משום נדחתה בירושלמי הראשו י ניסוח ״לשעה״. קשירה שה  הוא: הבבל
יה ההעעה הוא״. להתיר מנת על קושר ״ההוא י  שאפילו משום נדחתה פנחס( בירושלמי)רבי השנ

ומחה חייט , באמעע שנפסקו חוטים קושר אינו מ י ולפי התפירה י וחומר קל הבבל  מלאכת שבעל
ן יה בעקבות אולי כן. עושים היו לא המשכ י דילג זו נחרעת דחי  יריעות״ ״תופרי העעת על הבבל
ישי לפירוש ישר וקפץ לגמרי, : של השל  הדיון המשך על שמר אבל יריעות״, ״אורגי הירושלמי

ה כפי [8-6] י . שה בירושלמי

ימת ועוד: זאת ימת בעיה קי ו ית במסקנתו מס . של הסופ  מסדרי קשרו הירושלמי לפי הירושלמי
י י בחוטי קשרים השת  ״קושר בוודאי זהו אבל ויתירום, מקומם אל הערב אורגי שיגיעו עד השת

יסוח מנת על י לפי [4] להתיר״)כנ  מלאכת לא אלו מקשרים ללמוד ניתן לא כן, ואם - !(הבבל
וא ייתכן לא ולכן מתיר. מלאכת ולא קושר י זו תשובה שתב [.4] פיסקא לאחר בבבל

יס לכן י הכנ י תיאור לפי [.8-6] פיסקאות בתוכן שינויים הבבל י מסדרי קשרו לא הבבל  על השת
י מסדרי אדרבה, הערב. אורגי שיתירו מנת ימא של קשר קשרו השת  רק לעולם. שיעמוד קי

ו ייתכן במקרה י קיטרי חוטי תרי ליה )״מתרמו זה ליד זה קשרים שני להם שהזדמנ  הדדי״(, בהד
י שמסדרי נתברר מהם. אחד רק התירו אז, וגם  והאורגים קיימא, של קשרים שני קשרו השת

, קשר התירו וא גם אחד ת גם אולם 11קיימא. של ה , דחה הזה ההסבר א ן משום הבבלי  זה שאי
 חונה רב בשם תנחום רבי וכדברי 12כלל, באריגה קשרים ולהשאיר לארוג שמים מכבוד

' שם: בירושלמי יה לא שבה ערב ״אפי . ולא קשר לא בו ה תיימת״

[9] בבבלי השלישי התירוץ

י עורך ן התירוץ את דחה הבבל . מנת על ״קושר משום הראשו ת להתיר״ י התירוץ א וא השנ  ה
ן משום דחה ים מכבוד זה שאי ועדות ביריעות קשרים שישאירו שמ . המי ישי התירוץ למשכן  השל

ן יה אמור והאחרו ות ה יא דרישות על לענ יהא - כה עד הסוג  להתיר; מנת על שלא קושר ש
ות מנת על שמים. בכבוד יפגע ושלא מתיר; למלאכת גם מקור שיהיה יע אלו דרישות על לענ  הע

י עורך : רבי או רבא מימרת את הבבל ' ״אלא אלעא)אלעזר( ' רבא א : רבי ואיתימ  עדי שכן אלעא
ים ומתירין״. קושרין חלזון י במסקנת המועמד ות למקור הבבל  חלזון״. ״עדי הם ומתיר קושר מלאכ
מפרש: רש״י חלזון? בעדי היו ומתיר״ ״קושר אילו

 קושרין שנה; לשבעים אחת ועולה קטן, דג כמין והוא בדמו, התכלת לעבוע - חלזון עדי
יות רשתות שכל - ומתירין  ליטול שעריך ופעמים, קיימא. קשרי והן קשרים, קשרים עשו

. וקושר מכאן מתיר זו, על ולהוסיף זו מרשת חוטין מכאן
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 שמימרתו ייתכן )א( דרכים: בשתי חנינא, רבי בי יוסי רבי מימרת לבין אביי מימרת בין לשונית הקבלה גם למעוא אפשר הנה 10
ן העעת אלא אינה למדו״ יריעות ״מאורגי ו ק י שלמה במימרא ת  - למדו יריעות ״)מתופרי(]מאורגי[ - פנחס רבי של יותר ה

ה נפסק, מלא הנוסח )ב( קושרו״; הי ם ההסבר בדברי נבלע חנינא רבי בי יוסי רבי מימרת של ה  הירושלמי: בהמשך הבאי
י רג או מ ת ״ ו ע י ר ו י ד מ ? היריעה אורך טעמא מה - ל , - אחת כולה שתהא כדי האח' ק ס פ ה נ י ״. ה רו ש קו

 קשרים. כבר בהם שהיו חוטים שארגו דהיינו רש״י, כפירוש דייקא בבבלי הדדי״ בהדי קיטרי חוטי תרי ליה מתרמו ״דאי הלשון 11
שלמה כאשר ה שהדבר מכיוון זה. ליד זה קשרים שני שנותרו לפעמים הזדמן האריגה מלאכת הו  אחד התירו ומכוער, ניכר הי

ם עעמו חד״ וקטר חד ״שרי הלשון אולם השני. את והותירו מהם  ע״א עג תוספות בירושלמי)עיין פנחס רבי לדברי יותר מתאי
ה שם, דבריו לפי שכזה, במקרה יחידי. חוט פעמיים להם שנפסק יריעות בתופרי כאמור עסק פנחס רבי הקושר(. ד״ה  בעל הי

חד״. וקטר חד ״שרי והיינו במקומו, השני את וקושר הראשון את מתיר כלומר: הראשון״, את ומתיר ״חוזר המלאכה
8] פיסקאות לבין [6] פיסקא בין מתח הבבלי בנוסח מתגלה וכאן 12  איכא מאי מתיר קושר, ״תרעת אמרו: [6] בפיסקא [.7-

8] בפיסקאות ואילו דמי; שפיר באריג, קשר כלומר למימר?״, שמע [7- 8] ושמא מקובל; אינו שהוא קשר שכל מ  הוספה הן [7-
[.6] עם לגמרי עולה שאינה הירושלמי, פי על משני עורך של



ם ניתן ל ג ע ע) עי ה חס רבי דברי פי ל ת, קשור חוט נפסק שבו במקרה שמדובר בירושלמי( פנ  ברשתו
ר ונאלעו תי ת לה שון א מו. אחר ולקשור הרא ם שני לפי במקו שי רו א הפי ע מ ר נ  של קשר שהתי
מא מו אחר קשר וקשר קיי ת במקו כ א ל מ שכן, ב א אבל המ עד בדבר ל מיו ש ה מו שי שכן ל  עעמו, במ
ם עה כאן אין כך ומשו ם. בכבוד פגי שמי

א עורך א סידר הסוגי ת אפו ת שלוש א רו מ מי א ה ת בסדר דווקא ולאו ענייני בסדר שבסוגי רו  של הדו
ם מוסריהן. ה בדבר ג ה ז מ שלמי, הבבלי דו חר בירושלמי, גם שהרי לירו א ה ל ח ה ר' שד קי ת חז  א

שלמי עורך חזר פנחס, רבי דברי רו א הי הבי ת ו א, רבי בי יוסי רבי דברי א ם חנינ יותר. הקדו

ד היכא במשכן קשירה עשרה: הארבע הסוגיא ע אי) ה הו ע - ב ״ 199 רע״א( ע


