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  "ערק וטשא נפשיה בבית הכסא"
  
  בות וקצורי	יראשי ת. ו
  

א� היו� אחרי המצאת מכונת דפוס המסדרת ומדפסת אלפי גליונות בשעה מועטת עדיי�      

, נתפסי� אנו לראשי תיבות שלא אחת ה� לנו כחידות סתומות שאי� אנחנו יודעי� את פתרונ�

וא� לפעמי� , את השימוש בראשי תיבות הנה לא יפלא אשר אלו המעתיקי� לפני� בחרו לעצמ�
טעה אחד המעתיקי� נשאר השבוש ג� במהדורות המאוחרות בהיות מלאכת ההעתקה יגיעה 

  .)ב, ז ט"ראה ע" (ספרא בצירא"עד כי היו למשל בכינוי , ומשעממת
עד כי אי� , י אשגרת העני�"ידוע כי הרבה סוגיות בתלמוד בבלי ובפרט בירושלמי נתקצרו ע     

לפעמי� . בארי� שבאו אחריה� התחבטו בביאורי� ולא תמיד בהצלחהמוה, בי� לפתור חידותיה�מ

  ... ובכ! כמעט שחסמו הדר! למצוא הנוסחה המקורית, הגיהו בפני� שוני�
כי א� , לא רק שהשמיט סוגיות ועניני� שלימי� שהוכפלו, וספרא בצירא לא בז ג� לקטנות     

לכתוב תיבה ע� קוי� למעלה , כ� הרבה להשתמש בנוטריקו�ול, השתמש בכל הזדמנות לקצר
וכמה וכמה טעיות , י מחיקת הקוי�"מהעתקה להעתקה נתרבו השבושי� ע. במקו� התיבה כולה

  ... י ראשי תיבות שלא נפתרו כהוג�"השתרבבו ע
הוו  כי הוו מצטרי! עלמא למטרא, חנ� הנחבא בר ברתיה דחוני המעגל הוה: ב, וראה תענית כג     

מפני שהיה מחביא עצמו בבית " חנ� הנחבא"ואמאי קרי ליה ', משדרי רבנ� ינוקי דבי רב לגביה וכו

והנה זה מפליא מאד א� בענותנותו החביא עצמו אי! לא מצא מקו� מחבוא מתאי� יותר , הכסא
י אמרו שתלמיד חכ� אסור לו לעמוד רהו, שאסור ש� ג� הרהור בדברי תורהמבית הכסא מקו� 

הרי שאפילו שעה קלה ) ב, ברכות כד(קו� הטנופת לפי שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה במ
י ש� כותב דלא גרסינ� "ואמנ� בפירוש המיוחס לרש, ש להתחבאות ש� זמ� מרובה"מכ, אסור

א ש� שזהו פירוש "וראה מהרש', ומא� דגרס כלומר מתחבא בבגדיו כשהיה נכנס כו, "בבית הכסא"

ובכ� מפליא לחשוב כי כאשר הרגיש שבאו אליו רבנ� הוה מיטמר ומחביא , יי! כא�חוק ואינו שד
ב ש� "א רע"כ� מפליאה עובדא המובאת בקדושי� פ, עצמו בבית הכסא לבטל עצמו מדברי תורה

והנה , י נחבא בבית הכסא חו$ לעיר"וברש, פלימו קטל גברא ערק וטשא נפשיה בבית הכסא: יסופר
  .עצמו מפני שוטרי המלכות או מפני גואלי הד� זמ� מרובה בבית הכסאזה מוזר מאד שיחביא 

ובריה טשו בי ) י"רשב(אזל הוא : ב, בשבת לג, אמנ� הנה מוצאי� אנחנו מקו� מחבוא מתאי�     
משתכחי בבי כנישתא דתותי  –של צדיקי� נסתרי�  –רובייהו : אמר אביי: א, ב"ובחולי� צ, מדרשא

' ראה תוס, והיה נוח להתחבאות ש� יע� שבתי כנסיות שלה� היו רחוקי� קצת מ� העיר, אפטא

וראו עינינו דההיא ברכה תקנו רבנ� כדי : ולא קא חשיב' ה מבר! שתי� לפניה כו"א ד"ע', ברכות ב
ה המתפלל ולא "א ד"רע' וש� ו ',להמתי� לחבריה� בבית הכנסת שלה� שהיו עומדי� בשדה כו

וראה רבינו ', פירש רבינו ת� דזה היה בבתי כנסיות שלה� שהיו בשדה וכו' המתי� את חבירו כו
שלא היו בתי כנסיות שלה� : ה משו� סכנה"י ד"ב רש, ד"וכ� בשבת כ, יונה ש� בש� רבינו חננאל

בי כנישתא : ב, עג וש�, בית המדרש רחוק מ� הישוב היה: ה בי רבנ�"ב ד, ט"בקידושי� כ, בישוב

, יו בתי מדרשות שלה�מפני שחו$ לעיר ה :ה בית הועד"ב ד"רע, ט"מ הובסוט, דסמיכא למתא
ה "ב ד, ה"א יומא ל"ובמהרש, בתי מדרשות דיד� דיתבו בהו כנעני�: א, ד"וראה בבבא מציעא כ

שעה שבני א מ"א רה"חרדי� לירושלמי ברכות פ' ובפירוש בעל ס, ס"חציו היה נות� לשומר ביהכנ
ס לפי שהיו "שבכל ימי השבוע לא היה דרכ� להתפלל בבהכנ' אד� נכנסי� לאכול פת� בלילי שבת כו

, ברור איפוא שחנ� בר בריה דחוני המעגל החביא עצמו בבית הכנסת כזה, 'ס שלה� בשדה כו"ביהכנ
  ... נתפענח שלא כהוג�" כ"ביה"ת "אלא שהר, וכ� פלימו טשא נפשיה בבית הכנסת

בתי "או " בתי כנסיות ובתי מדרשות"ולפעמי� התפשרו המעתיקי� במקו� צרופי� השגורי�      

: ד"ד ה"האי זוגא וחד מהאי זוגא כמו בירושלמי פסחי� פעיילו חד מ "כסאות ובתי מרחצאות
', תניא אפילו בתי כנסיות ובתי מרחצאות כו' פ כו"מקו� שנהגו להדליק את הנר בלילי יוהכ

א מניח ישראל בשר על גבי גחלי� ובא נכרי ומהפ! בו עד שיבא ישראל "ח סע"רה לובבבלי עבודה ז
ג כירה ובאה נכרית ומגיסה עד "שופתת אשה קדירה ע, מבית הכנסת או מבית המדרש ואינו חושש

  .המרח$ או מבית הכנסת ואינה חוששתשתבא מבית 
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