בס"ד שנה  15לשיעור דף היומי של פורים תשע"ח – כתיבה מאיר אביטן  -ביה"כ ברכי נפשי בגני תקווה mavitan@netvision.net.il

פרק ראשון מתנות קטנות
מתני' משלוח מנות בגמרא פריש להו היכי

מסכת מעילה
דמי ארבע מתנות נתניהו

דף אלף

כל שעה שבאה לידך הכרזה ככורש אסוף מטלטליך ועלה
ארץ ישראל וכבר אמרו מעשה אבות סימן לבנים ,וכהצהרת כורש
ו

חטא :רבים היהודים אשר נתקהלו על בנימין ונקהלו יהודים רבים כשבראשם
שחיתותם
אלדד ומידד-מני וקראו לו לפרוש בגלל מעשיו ולימים נתבררה גם
חטאו ובכך באה עליהם סיפור המגילה והבית שנבנה לא היה שלם ,וכך
ואף עיתוני הארץ וידיעות אחרונות אשר באו עמו ואמרו חטא אף חטא וראוי
בהצהרת בלפור נתרשלו בעליה ארצה ונסגר חלון ההזדמנות לעלות
לו לפרוש וכל הדברים האלו בחדשות
ובאה עלינו השואה ונבנה הבית אך לא היה שלם ובשעה זו זכינו
מוציאן
וכבר נפסקה להלכה שאין
ומשלוח מנות איש לרעהו וארבע מתנות לבנימין להכרזה נוספת ועל כן כל איש יהודי
ראש ממשלה עד אשר יאמרו שופטי
בשושן של אמריקא עליו לעלות

מתני'

העליון בירושלים

גמ'

גברא

דמילצ'ן – עשיר כקורח וידועים
עסקיו הרבים ,נחשב כאיש עסקים
סרטים מוצלחים
ישראלי ומפיק
סרטיה דהולוווד והסרט האחרון

שהוציא "הסיגר האחרון" טסקא
מלא סיגרים כסא כוסות מלאים
סל

שמפניה ורודה ,ולא עלה בידי לטעום
ממנה ואבותיי סיפרו לי שטעמה
כנהר גן עדן וכתיב וְ אֵ ד ,יַעֲ לֶה ִמן-
הָ שמפניה ,וְ ִה ְ ׁש ָקה ,אֶ ת-בנימין.
אלשיך ּ ַפ ְרהַ גְ ָ ּבנָא השוטר אלשיך
ונתחכם על השוטר אזולאי וביבי חשב
שמינה איש שב"כ אשר ישמור כמרגל
על הפרשיות ועלתה טעות בידו
וממשטרתו נפצה על כל פני הארץ
והודלפו רבים מן החקירות ואיפכא
דשב"כ וכבר אמרו ונהפוך הוא
אליך נוטריקון דורשי רשומות
הביאו ראשי תיבות של אליך וכן כך
היה רגילים בלשונם בבית ראש
הממשלה "גם היום אני בטוח ,לא
יהיה כלום כי אין כלום" .וכבר החכם
מכל אדם הֲבֵ ל הֲבָ לִ ים אָ ַמר קֹהֶ לֶת,
הֲבֵ ל הֲבָ לִ ים הַ כּ ֹל הָ בֶ ל .דרדקי

לנתניהו

" ָצלְלוּ,

דליכוד
עופֶ רֶ ת ,תינוקות של הליכוד
ַּכ ֹ
רגילים בכל בוקר לומר "צללו
כעופרת" ורמזו בלשונם לפרשת 3000
העוסקת בשוחד בעת רכישת צוללות

דולפין מתני' נשיא טראמפ
ואמר רב ביבי וסימנך משיח בן דוד
כמנין  424וכן דונלד טראמפ , 424
ורבי יהודה היה נותן בו סימן דונלד
נוטריקון דוד נולד ומבני בניו של המן
חישבו ומצאו בגימטריון נתניהו –
טרמאפ  851שוי 'בעתה אחישנה'
 .851אחינו אתה וכיצד קראו לו
אחינו אתה וזכיתי לגילו בו התברר לי
שבתו איוונקה טראמפ התגיירה בגיור
אורתודוקסי לפני נישואיה לג'ארד
קושנר איש עסקים על יהודי ולכן
נכדו יהודי וקראו לו אחינו אתה ועיין

עוד בתולדותיה של אסתר המלכה כל
המלכות לימין וכבר נעשו
מחקרים וסקרים ועלה בידם לברר
את האמת שאין שמאל ולעולם ימין
מקרבת ומתוך כך תבוא המלכות
לימין כדכתיב איש ימיני

נתניהו .כל האומר נתניהו חטא אינו אלא טועה.

גמ'

לארץ ישראל לירושלים
להשלים את בנין הבית וראיתי

ובכך

את
ביבי יושב על פרשת דרכים.

איבעיא להו היכי דמי ארבע מתנות והא מנות לשון רבים
והן שתים? אמר רב ביבי מנהג העולם משלוח מנות איש
לרעהו שתי מנות לאיש אחד ,לבנימין ושרה הרי ארבע ביבי ישב על פרשת דרכים וכבר
מתנות ,מתקיף ליה גבאי והרי אשתו כגופו דמי ותריץ לי בעבר הובא ששה דברים עשה
שר ּתֹאמַ ר ֵאלֶ ָ
שמַ ע ְּבקֹלָ ּה ויש לתת נתניהו  :על שלושה לא הודו לו ועל
ש ָרהְׁ ,
יך ָ ׂ
רבי בנט ּכֹל אֲ ׁ ֶ
ארבע מתנות וכתיב בתר "ולבנימין נתן שלוש מאות כסף ,שלושה הודו לו בגמרא מובאת
וחמש חליפות שמלות" הרי ריבוי מתנות .גברא מילצ'ן שדר מחלוקת מהן שלושה הדברים שהודו
לו יש הודו לו על ניצחון בבחירות,
ליה למרי בר ביבי מלא טסקא דסיגרים ומלי כסא שמפניה
על הקמת ממשלת ימין ,על ביטול
אמר להו ביבי קיימת בנו ומשלוח מנות איש לרעהו .תניא
שתי מדינות ל שני עמים .וזכה
אמר אלשיך ּ ַפ ְרהַ גְ ּ ָבנָא נתניהו חטא בפרשת אלף אלפיים לאריכות שנים בשבתו על ממלכתו
שלושת אלפים וארבעת אלפים וקסבר עירוב פרשיות כאן ,והנשיא הקודם של אמריקא אובמה
דאמרי חכמי להב דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני אשר עמד על ראשו ונפשו וניצל
נפשות בדרישה ובחקירה ותנן שלוש פרשיות קורין אחד ממנו ועמד על דעתו והצליח וזכה
אחד ואין מדלגין ומצאנו בכל אחד ואחד חשד לשוחד .לנשיא חדש אשר הלך בדעתו והצהיר
שעֵ י ,וְ עַ לַ -א ְר ּ ָבעָ ה לֹא לו נאמנות לירושלים ובימנו יבוא
וכתיב :כהָ ,אמַ ר אלדד ,עַ לְׁ -של ׁ ָֹשה ּ ִפ ְׁ
שיבֶ ּנוּ :מתקיף לי רבי כחלון ,נתניהו אינו חטא וכל זמן הגואל ונזכה לגאולה שלימה בארץ
אֲ ִׁ
שהיועץ לא הרשיעו אל הדלת הרי הוא בבחינת זכאי ישראל אמן ואמן
ימינ ֶָךֵ :אלֶ ָ
ָש"
יך ,לֹא יִ ּג ׁ
כדכתיב" :יִ ּפֹל ִמ ִּצדְּ ָךֶ ,אלֶ ף-ו ְּרבָ בָ ה ִמ ִ
אלף ורבבה הן פרשיות אלף ועד ארבעת אלפים ועוד אחד
לעתיד לבוא ,וכן אליך נוטריקון אני לא יודע כלום וכבר
סבר ביבי לא היה כלום כי אין כלום .ותנא דמסייע לבנט כתיב :יֹסֵ ף עֲלֵ יכֶ ם ּ ָככֶ םֶ -אלֶ ף ּ ְפעָ ִמים;
וִ יבָ ֵר ְך ֶא ְתכֶ ם הרי מובטח לו ברכה בכל אלף שיגישו ּ ַפ ְרהַ גְ ּ ָבנָא אלשיך והרי הוא כעפרא דארעא
וכתיב ואתנה לך אלפיים וכתיב בספר דברי הימים :מחזיק בתים ,שלושת אלפים וכתיב שם
ויהי לנתניהו ארבעת אלפים ורבו היהודים דאמרי נתניהו אינו חוטא ואמרי דרדקי דליכוד
לנתניהו "צָ לְ לוַּ ּ ,כעוֹ פֶ ֶרתְּ ,במַ יִ םַ ,אדִּ ִירים" .ודורשי רשומות אמרי אלי תקרי צללו אלא צוללות.

מתני'

שב
של עֵ ץ ּ ָב ֲעז ָָרת הסאנט וְ הוּא יוֹ ׁ ֵ
של חַ ג החנוכה ּ ַב ּ ְׁש ִמינִ י עשו לוֹ ִּבימָ ה ׁ ֶ
מוֹ צָ ֵאי יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶ

עָ לֶ יהָ  .וְ הַ נשיא טראמפ עוֹ מֵ ד וְ קורא " היום ,אנו סוף סוף מכירים במובן מאליו ,שירושלים היא
שר לֹא ָא ִח ָ
ש ִה ִּגיעַ לְ "לֹא תוּכַ ל לָ ֵתת עָ לֶ ָ
יך הוּא"
יש נ ְָכ ִרי אֲ ׁ ֶ
יך ִא ׁ
בירת ישראל" .וְ ִׁש ְּבחוּה ּו חֲכָ ִמים .ו ְּכ ׁ ֶ
זָלְ ג ּו עֵ ינָיו דְּ מָ עוֹ תָ .א ְמר ּו לוֹ ַ :אל ִּת ְתי ֵָרא ,טראמפָ ,א ִחינ ּו ַא ּ ָתהָ ,א ִחינ ּו ַא ּ ָתה!

גמ'

דאמר רבי

ביבי אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות לימין ואמר רבי בוזי אין לך קץ מגולה מזה
בשעה ששגרירות אמריקא בירושלים ומכריזים אומות העולם ירושלים היא של עם ישראל
שׂ אִ ,מ ְּגבָ עוֹ ת; וְ ָנהֲר ּו ֵאלָ יו,
ֹאש הֶ הָ ִרים ,וְ נִ ּ ָ
כדכתיב וְ הָ יָה ְּב ַאח ֲִרית הַ ּי ִָמים ,נָכוֹ ן יִ ְהיֶה הַ ר ּ ֵבית-ה' ְּבר ׁ
ּ ָכל-הַ גּ וֹ יִ ם .וְ הָ לְ כ ּו עַ ִּמים ַר ִּבים ,וְ ָא ְמר ּו לְ כ ּו וְ ַנעֲלֶ ה משגרירות תל אביב לירושלים .אמר רבי
מרדכי בן יאיר איש עתיד מעשה אבות סימן לבנים כדכתיב בעזרא "כה ָאמַ ר ּכ ֶֹר ׁש מֶ לֶ ְך ּ ָפ ַרס.
ּש ִ ַלם " ומפני מה
שמָ יִ ם וְ הוּא פָ ַקד עָ לַ י לִ ְבנוֹ ת לוֹ בַ יִ ת ִּבירו ׁ ָ
ּכֹל מַ ְמלְ כוֹ ת הָ ָא ֶרץ נ ַָתן לִ י ה' אֱ לֹהֵ י הַ ּ ׁ ָ
נתחייבו אותו דור בשושן בכליה מפני שהיה ראוי להם לעלות אל ארץ ישראל וישבו ובנו בתים
בשושן לכך נתחייבו כליה וכתיב ִאם-עַ ל-הַ ּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב ,יִ ּ ָכ ֵתב לְ ַא ְּב ָדם ...ו ְּבכָ לְ -מ ִדינָה ו ְּמ ִדינָה,
ָאפֶ רֻ ,י ַ ּצע
שק ו ֵ
שר דְּ בַ ר-הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ ָדתוֹ מַ ִּגיעַ ֵ --אבֶ ל ּגָדוֹ ל לַ ְ ּיהו ִּדים ,וְ צוֹ ם ו ְּב ִכי ו ִּמ ְס ּ ֵפד; ַ ׂ
ְמקוֹ ם אֲ ׁ ֶ
לָ ַר ִּבים...והעיר שושן נבוכה )אסתר ג,ח( .ומכאן אמרו חכמים כל שעה שבאה לידך הכרזה
ככורש אסוף מטלטליך ועלה אל ארץ ישראל .פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי את ביבי
יושב על פרשת דרכים ואמרתי לו באיזה דרך נלך לירושלים אמר לי זו קצרה וארוכה ,וזו
ארוכה וקצרה .והלכתי בקצרה וארוכה כיון שהגעתי לעיר מצאתי שמקיפין אותה בתי ערבים
חזרתי לאחורי אמרתי לו בני הלא אמרת לי קצרה אמר לי ולא אמרתי לך ארוכה ,ועם הנצח לא
מפחד מדרך ארוכה ,נשקתיו על ראשו ואמרתי לו אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים
אתם

