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  בות וקצורי	יראשי ת. ו
  

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

הנה לא יפלא אשר , לראשי תיבות שלא אחת ה� לנו כחידות סתומות שאי� אנחנו יודעי� את פתרונ�

� טעה אחד המעתיקי� וא� לפעמי, אלו המעתיקי� לפני� בחרו לעצמ� את השימוש בראשי תיבות
עד כי היו למשל , נשאר השבוש ג� במהדורות המאוחרות בהיות מלאכת ההעתקה יגיעה ומשעממת

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

לפעמי� הגיהו בפני� . ה� התחבטו בביאורי� ולא תמיד בהצלחהבארי� שבאו אחרימוה, חידותיה�
  ...ובכ! כמעט שחסמו הדר! למצוא הנוסחה המקורית, שוני�

כי א� השתמש בכל , לא רק שהשמיט סוגיות ועניני� שלימי� שהוכפלו, וספרא בצירא לא בז ג� לקטנות

. למעלה במקו� התיבה כולה לכתוב תיבה ע� קוי�, ולכ� הרבה להשתמש בנוטריקו�, הזדמנות לקצר
י ראשי תיבות "ע וכמה וכמה טעיות השתרבבו, י מחיקת הקוי�"מהעתקה להעתקה נתרבו השבושי� ע

ס "ש שבס"ראה לדוגמא חדושי הגרש. ת בתקופה עתיקה"וכבר התלבטו בפתרו� הר, שלא נפתרו כהוג�
ולות מונחות על גבי י שתי חלות של תודה פס"א ב אר"נתיבות עול� על אמר� במשנה פסחי� י

תני על ? ל וכי להצניע� הוא צרי!"א, י על גב האיצטבא"תני תנא קמיה דר: ג ב"ש� י' ובגמ' האיצטבא כו

', וסודרי� אות� על גבי האיצטבא כו –לולביה�  –ב החזני� מקבלי� "וכ� במשנה סוכה מ, גג האיצטבא
ש שהתלמידי� "ובהגרש' ל גג האיצטבא כואלא אימא ע? ל וכי לייבש� הוא צרי!"א א"ה רע"ש� מ' ובגמ

נ העמידו את תלמידיה� ששנו "י ור"רת ו"יכלו לטעות בפתרו� הר" ג"ע"העתיקו לעצמ� בראשי תיבות 
  ...לפניה� על הקריאה המדויקת

  .ובחתימת מחקרי זה ארשה לי להעיר בעני� אשר כמו שהוא לפנינו הוא מוזר מאוד
וישראל נמי נפיק בה א� לקחה מכה� הואיל , לכה�, היתר אכילהה הרי יש בה "ב ד, ה"י סוכה ל"ברש

. והאומר כ� רשע הוא, אבל פדיו� אי� לה להיות ניתרת לאכילת ישראל, ויכול להאכילה לב� בתו כה�

מפליא ביטוי זה בפי אבי הפרשני� הפדגוג המתו� שהאיר עינינו בכל גופי תורה והנה בזה נתרגש וכמה 
ל שאלה בהקדש ראה עירובי� "וביחוד מפליא ה� יש דס, אשר לא מצינו דוגמא אצלו בשו� מקו�, כל כ!

נו טעות לחומר הנושא יתכ� לשער כי ג� בזה לפני. ט א ובכ� הרי יש היתר אכילה"ב ונדרי� נ"ע', ל
י "ולכ� הוכרח רש, וסוגיי� כבית הלל, דאיירינ� הכא בפלוגתת בית שמאי ובית הלל ראה במשנה, המעתיק

] או שאלה[י פדיו� "והדגיש שלא יוכל לפרש שיש לו היתר אכילה ע, לבאר היתר אכילה אליבא דבית הלל

ב שבית , ו"יח מפסחי� מו שהוכ"ה סק"רנ' מ סי"! חו"ראה ש, הוא] בית שמאי[ש "לפי שהאומר כ� ב
  .ש החלי) שאלה בפדיו�"והמעתיק שלא עמד על דעת ב, ל יש שאלה בתרומה"שמאי ס

  
  ]הרב ראוב� מרגליות ( מחקרי� בדרכי התלמוד : מתו![

  
  
  
  
  

  "סטיו"
  

הנוצר על ידי שורת עמודים העומדת , כעין מסדרון מקורה: שפירושו, הינו מונח אדריכלי" סטיו"
מסביב לחומות הר . עליה גג הסוכך על השטח שבין שורת העמודים לבין הקירו, במקביל לקיר
הסטווים . היו סטווים שנבנו כדי להגן על הבאים למקדש מפני הגשמים ומפני השמש, הבית מבפנים

ונוצרו על ידי שתי שורות של עמודים המקבילות זו , )כשלושים אמה(בהר הבית היו רחבים ביותר 
שכאשר יום טוב הראשון של סוכות , מובא) ב, מב(במשנה "). סטיו כפול("ת לזו ולחומת הר הבי

כדי להימנע מטלטול מרשות לרשות , זאת, מביאים את הלולבים למקדש מערב שבת, חל בשבת
ובאופן זה נשמרים הלולבים , עד למחרת") איצטבא("את הלולבים מניחים בסטיו . בשבת עצמה

  ]עלון המקדש: מתוך[                                                                                                 .מלהתייבש בשמש


