דפי "גמרא" משנת תשס"ט  -תשע"ז
כפי שנדרשו בבית המדרש
"ברכי נפשי" -כני תקווה
בעיצומו של חג הפורים ע"י מאיר אביטן
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פרק ראשון משיח טראמפ

דף ביבי

מסכת משיח

מתני' משיח טראמפ:
אמריקא וירושלים  :בגמרא פריש וחסורי קטעים במשנה  .על שלושה
לא הודו יבגמרא פריש מהם השלושה דברים שלא הודו לבנימין גמ'
איבעיא להו – נשאלה להם בבית המדרש איך טראמפ משיח ? משיח בן
דוד = טראמפ וכך רצו שמועות
בפייסבוק של איש יהודי צוקרברגי מתני' משיח טראמפ סימנו בן דוד ויש בו זרע יהודי.
בגמרא פריש להו היכי דמי משיח שהוא טראמפ

שהביא לעולם את ספר הפנים ורצה
לעשות צדקה שיכירו טוב איש את
רעהו בבחינת דורש שלום לכל איש
ברשת החברתית ויצא מקלקל ורבים
מעמי העולם כותבים בו את
שטותיהם והגיגיהם ואנשים שונים
עושים לו לייק ורבים מכרו את נפשם
אליו ,וה' ישמרנו ויצלינו מחברות בו
ולא עלה בידי להבין את מהו לייק
ונשארתי בצריך עיון וכן הרשת
בו אדם
החברתית של פייסבוק
חברותא לשני אף שאינו יושב לידו
ולא הבנתי כיצד היא רשת חברתית
ואנו נהגנו בחברותא חברתית בו אדם
מכיר את חברהו כאשר רואהו פנים
מול פנים ולא חי במציאות וירטואלית

וה' ישמרנו מחברים כאלה .בוזי איש
מן השמאל לא עלה בידי לברר מי
הוא ומהיכן ואף שאלתי את אבות
אבותיי ונשארו הם חתומים בפיהם
ולא שמעו עליו פרשת נשיא להלא
כתובה מסכת סוטה מא עמוד א

לעולם

תהא

שמאל

דוחה

להלא כתובה מסכת

מז עמוד א אגריפס ,אחינו אתה
נולד כמרקוס יוליוס אגריפס10 ,
לפנה"ס היה יהודי-רומאי שהיה
צאצא לבית הורדוס ומלך יהודה
האחרון  ,פייק ניוז לא עלה בידיי
להבין תרגום בלע"ז זה ובעזרת הגוגל
שבא לידי זכיתי להבין שאלה בעלי
התקשורת המוציאים לעז וידיעות
מזויפות נגד המועמדים האמיתיים
ואין לנו אלא תורת חיים ישראל
היום .אמריקא וירושלים  :מגילה
ו עמוד א  ,מכאן סימן לדבר שמשיח
בפתח כי בירושלים ממשלת ימין
ובאמריקא ממשלת ימין  -קרי
רפובליקנים זקני ירושלים והן
זקנים יותר מזקני צפת ועליהן נאמר
עוד ישבו זקנים וזקנות ברחבות
ירושלם לא שר ולא חבר כנסת
וכך הורה המלך ביבי שאין עולים
להר הבית לא חברי כנסת ולא שרים
ותקלה יצאה תחת ידו ורבים לא
קיבלו דעתו ויש אחד מן העולים
ששילם אותה פעמיים והוא ח"כ מן
הליכוד ושמו גליק וכשהיה אזרח לא
נתנו לו לעלות וכשהו ח"כ גם לא
הרשו לעלות ויצא קרח מכאן ומכאן

ששה דברים עשה נתניהו  :על שלושה לא הודו לו ועל שלושה הודו לו
בגמרא מובאת מחלוקת מהן שלושה הדברים שהודו לו יש הודו לו על
ניצחון בבחירות ,על הקמת ממשלת ימין ,על ביטול  2מדינות ל 2
עמים .יש סוברים על שלושה ארים הודו לו על כלכלה חזקה ,על דיור
יקר מאוד ועל מדינה חזקה באיזור ונחלקו האם להודות לו על שחרורו

לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת וסימנה ליכוד
וטראמפ :אמריקא וירושלים ,אם יאמר לך אדם :חרבו
שתיהן  -אל תאמן ,יחרבה אמריקא וישבה ירושלים,
חרבה ירושלים וישבה אמריקא תאמן .אין בן דוד בא עד
שתתהפך כל המלכות לימין ושגרירות אמריקא בירושלים

ועל שלושה לא הודו לבנימין בן נתניהו גמ'

איבעיא להו

היכי דמי טראמפ משיח? אמר רב ביבי וסימנך בפייסבוק
משיח בן דוד כמנין  424וכן דונלד טראמפ  , 424ורבי
יהודה היה נותן בו סימן דונלד נוטריקון דוד נולד ומבני בניו
של המן חישבו ומצאו בגימטריון נתניהו –טרמאפ  851שוי
'בעתה אחישנה'  .851מתקיף ליה בוזי וכי טרמאפ יהודי
והיכי דמי משיח ? מתרצא רבי בנט פרשת נשיא כיצד?
מוצאי בחירות ,עושין לו בימה של עץ בקונגרס והוא יושב
עליה ,שנאמר :מקץ ארבע שנים במועד וגו' ,חזן קונגרס
נוטל ברית ישנה ונותנה לראש הכנסת ,וראש הכנסת
נותנה לסגן ,והסגן נותנה לנשיא והנשיא עומד ומקבל
וקורא יושב .אגריפס המלך עמד וקבל וקרא בה והיה עומד

על החייל גלעד שליט ה' יצווהו

וישמרהו .ועיין עוד בגמרא .רבי
נפתלי בנט והוא ממיסדי הבית
היהודי ואיני יודע על מה נקרא בית
יהודי וכי לא כל יושבי ארץ ישראל
הם מבית יהודי והביא דעתו בעת
צוק העיתים במלחמה מול החמאס
וצה"ל לא נתכונן להילחם במנהרות
עזה ולולי עמד בפרץ רבי נפתלי לא
היו המנהרות למישור וכבר לימים
עמד היועץ והביא ראיה לכישלון
במלחמת המנהרות מעשה בשני
עיתונאים הם אלה שידם בכל
ומוציאים לעז על ימין ישראל
וטרמאפ ורצו להכעיסו וידוע מידת
סובלנותו של טראמפ אבל דחפוהו
לפינה ולא עלה בידו להצליח
ולשמור על הגיגיו ועצביו וכבר
ראינו בגמרא בשבת דף ל על ההל
שלא הצליחו להקניטו ואילו שמאי
לא עמד בהנטתם.

ושבחוהו חכמים ,וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי ,זלגו עיניו דמעות ,אמרו לו :אל
תתירא ,אגריפס ,אחינו אתה ,אחינו אתה :מיתיבי והא טרמאפ נוכרי ? ומשני נכרי אין ובתו
איוונקה יהודיה כדכתיב עמך עמי ואלקיך אלקי ובניה יהודים .תנו רבנן :לעולם תהא שמאל
דוחה וימין מקרבת ,לא ככטרמאפ שדחפו אנשי התקשורת בשתי ידיו ,ולא בכנימין נתניהו
שדחפהו אנשי תשקורת בשתי ידיו .ואמרו חכמים סימן לדבר "פייק ניוז" ועובדה היא שימין
מקרבת הן בנשיאותו של טראמפ והן בנשיאותו של נתניהו .תנו רבנן אמריקא וירושלים,
חסורי מחסרא חרבה אמריקא דדמוקרטים וישבה ירושלים דימין תאמן ,חרבה ירושלים
דשמאל וישבה אמריקא דדמוקרטים תאמן ,ישבה ירושלים דימין וישבה אמריקא דרפוליקני
 תאמן .דאמר רבי יצחק :אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות לימין ואמר רבי אבא איןלך קץ מגולה מזה בשעה ששגרירות אמריקא בירושלים כדכתיב וְ הָ יָה ְּב ַאח ֲִרית הַ ּי ִָמים ,נָכוֹ ן
ֹאש הֶ הָ ִרים ,וְ נִ ּ ָשׂ אִ ,מ ְּגבָ עוֹ ת; וְ ָנהֲר ּו ֵאלָ יוָ ּ ,כל-הַ גּ וֹ יִ ם .וְ הָ לְ כ ּו עַ ִּמים ַר ִּבים,
יִ ְהיֶה הַ ר ּ ֵבית-ה' ְּבר ׁ
וְ ָא ְמר ּו לְ כ ּו וְ ַנעֲלֶ ה משגרירות ירושלים .ואמרו זקני ירושלים ולוואי ונזכה לראות שגרירות
אמריקא בירושלים  :אמר רב ביבי כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה  -כאילו רוקק בבת עינו,
דתניא :לא יכנס אדם להר הבית לא במקלו שבידו ,ולא במנעלו שברגלו ,לא שר ולא חבר
כנסת .אתנו רבנן  :ששה דברים עשה נתניהו המלך ,על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו.
ועל שלשה לא הודו לו :סגר כניסה להר הבית  -ולא הודו לו ,מסר חברון  -ולא הודו לו ,ופינה
את עמונה  -ולא הודו לו .ורבי נפתלי בנט הוסיף ולא הודו לו על מנהרות עזה :מעשה בשני
עיתונאים שהמרו זה את זה ,אמרו :כל מי שילך ויקניט את טראמפ  -יטול ארבע מאות זוז.
אמר אחד מהם :אני אקניטנו .אותו היום ערב בחירות היה ,וטראמפ חפף את ראשו .הלך ועבר
על פתח ביתו ,אמר :מי כאן טראמפ? מי כאן טראמפ נתעטף בסדין של זהב ויצא לקראתו.
אמר לו :בני חמורי,וטיפש  ,מה אתה מבקש? אמר לו :שאלה יש לי לשאול .אמר לו :שאל בני,
שאל! – האם שער ראשך אמיתי או פאה ?  -אמר לו :בני ,אחוז שערי בידך ומשוך  .הלך
והמתין שעה אחת ,חזר ואמר :מי כאן טראמפ? מי כאן טראמפ? נתעטף ויצא לקראתו במקל של
ביסבול מה לך להפריע לי וקללו קללות נמרצות  .אמר לו :בני ,מה אתה מבקש? אמר לו :שאלה
יש לי לשאול .אמר לו :שאל בני ,שאל! – מפני מה אתה שונא את הילרי ? אמר לו :בני ,אם יכול
הייתי שם אותה בכלא .הלך והמתין שעה אחת ,חזר שוב ואמר :מי כאן טראמפ? נתעטף ויצא
לקראתו - .אמר לו :שאלות הרבה יש לי לשאול ,ומתירא אני שמא תכעס .נתעטף וישב לפניו,
 אמר לו :כל שאלות שיש לך לשאול – אבל כמעט הוציא את עיניו - .אמר לו :אתה הואטראמפ שקורין אותך נשיא אמריקא?  -אמר לו :הן - .אמר לו :אם אתה הוא  -לא ירבו כמותך
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פרק ראשון מחבלים קטנים

מסכת מכות

מתני' ארבעה דברים  :בגמרא פריש להו היכי דמי על ארבעה או חמשה
דברים במטריה :בגמרא פריש מטריה ,גיטרה ,מטאטא ומוט סלפי .התימני
יהודים עתיקי יומין מבניו של יהודה וגלו מחורבן בית ראשון לתימן ומפאת
שמשה דמדברא כהה עורם הקם להורגך  :בגמרא פריש ליה פלוגתיהו דרבי

דף סלפי

נראה ,ושמעתי בשם אחרים שקורין בלע"ז מקל טלסקופי יענו נפתח
ונסגר ולא הבנתי למה צריך ,ומדוע לא יקרא לחברו ויעזרהו בבחינת
איש אחיו יעזורו ,אלא אם נתקלקלו הדורות וחבריהם עוד בתקלה
שאחזתם מבית הפייסבוק .ואותו מקל הפכוה לחרב עפ"י הכתוב ישא
גוי אל גוי חרב וילמדו עוד מלחמה .מטאטא לא ידעו רבותינו את

אייזנקוט ורבי יצחק גמ' פייסבוק הצדיק  :מבני בנין של יהודי צוקרברג
שהביא לעולם את ספר הפנים ורצה
לעשות צדקה שיכירו טוב איש את
היוצא לרשות הרבים בשבת בשעת הסכנה,
איש
רעהו בבחינת דורש שלום לכל
רשאי לצאת בארבעה דברים במטריה ,בגיטרה במטאטא
ברשת החברתית ויצא מקלקל ורבים
ובמוט סלפי .לא יצא התימני במספריו סמוך לחשיכה
מעמי העולם כותבים בו את
שמא יחשדוהו שבא כמחבל ,בית שמאי אומרים אף
שטותיהם והגיגיהם ואנשים שונים
עושים לו לייק ורבים מכרו את נפשם התימני לא יצא כלל מביתו סמוך לחשיכה שמא יטעו
אליו ,וה' ישמרנו ויצלינו מחברות בו הרואים ויחשבוהו מחבל .רבי איזנקוט אמר הקם להורגך
ולא עלה בידי להבין את מהו לייק השכם להורגו סיסמא היא ,רבי יצחק בר עובדיה יוסף
ונשארתי בצריך עיון דרדקי ילדים
אמר הבא להורגך מצווה להורגו
איבעיא להו היכי
קטנים מחבלים ברשת החברותא.
כתבתי על הרשת דמי בשעת סכנה? אמרו מבני בניו של פייסבוק הצדיק,
וכבר לעיל
החברתית של פייסבוק בו אדם דרדקי דפלשתין רואים ברשת החברותא ועושים מעשה
חברותא לשני אף שאינו יושב לידו ויוצאין לרחובה של ישראל וכל יהודי הנתקל בדרכיהם
ולא הבנתי כיצד היא רשת חברתית פוגעים בו דרדקי דחבלה ,ולא הועילו משמרות השב"כ
ואנו נהגנו בחברותא חברתית בו אדם במציאתם קודם מעשה ,ונמנעו יהודים מלצאת ,ועל כן קבעו
מכיר את חברהו כאשר רואהו פנים ראשי המדינה שעת סכנה וכן כתיב בשיר השירים
מול פנים ולא חי במציאות
חזוּ־לָ ֙נ ּ֙ו ֽ ׁשוּעָ ֔ ִלים ֽ ׁשוּעָ ִל֥ים ְקטַ ִּנ֖ים ְמחַ ְּב ִ ֣לים ,ובאו חכמים
ֶ ֽא ֱ
וירטואלית וה' ישמרנו מחברים
והתירו לצאת במטריה ,בגיטרה ,במטאטא ובמוט סלפי,
כאלה .השב"כ לא עלה בידי לברר
ופשיטא ליה יוצא אדם בנשקו אף שלא ברשות .מתקיף ליה
מהוא שב"כ ואף שאלתי את אבות
אבותיי ונשארו הם חתומים בפיהם רבי נתניהו ארבעה אלו דווקא או דברה התורה כדרך
ולא ידעתי על מה ותפילה לבורא עולם? פשטא רבי אלשיך הקדוש אמרי ארבעה אלו
עולה שיגל סודו מעיני ואצליח
דוקא משום מעשים שהיו בישראל .בראשונה מעשה שהיה ברחובה של תל אביב משלא יכלו
להעמיק בפרד"ס הזה .ופשיטא ליה
למצוא שוטרי ישראל את המחבלים כמו מעשי ידיו של גקי הצייר שהיו מתחבאין בציוריו עד
פשוט שאדם יוצא בנשק אף שלא
שבא בחור מגיבורי ישראל והוציא מנרתיקו את גיטרתו ונטרלו וכן מעשה במטריה,
ברישיון משום עת סכנה והתירו ראשי
במטאטא ובמוט סלפי ועל כך קבעום לדורות והתירו לצאת בהם לרחובה של עיר אף בשבת.
ישראל לכל השואל נשק לאשרו ללא
אקשי לי רבי דוד המנגן מנין לאיש המנגן על גיטרה הרי הוא כגיבור חיל? ותריץ לי רב שאול
סיבה ואף ראיתי כמה סגי נהור
יש ִמלְ חָ ָ ֛מה" .איבעיה
א ׁ
שי֘ ּ ֵ ֣בית הַ ּ ַל ְח ִמ ֒י י ֵ ֹ֣דעַ ֠ ַנ ּגֵן וְ גִ ּ֨בוֹ ר ֜ ַחיִ ל וְ ִ ֧
יתי ּ ֵ ֣בן לְ יִ ׁ ַ
אוחזים בנשק זה ,ואיני יודע למה מהאי קרא " ַו ּיֹ֗אמֶ ר ִה ּ ֵנ֨ה ָר ִ ֜א ִ
הרבו בחימושם וכתיב בני ישראל יצאו להו מאי מטריה? רבי יוסף אמרי אל תקרי מטריה אלה מטר י-ה וסימנך כאשר יורד מטר מן
חמושים ממצרים אל תקרי חמושים השמים הרי פותח אדם את מטרייתו ובכך מעיד על עצמו שהגשם – מטר מן השמים ,כדכתיב
אלא חמישית מן העם חמושים בנשק .ונתתי מטר ארצך ואין ונתתי אלא ה' ,והדי מטריה באה לידו ולכדו את המחבל כדכתיב

מתני'

גמ'

פשטא – רבי אלשיך ,פשט והסביר
דווקא ארבעה אלו כדי שתהא עדיין
למשטרת ישראל עבודה וכבר בא
תקלה גדולה במעשה שמחבל שנכנס
לעיר ועד היום לא מצאוה .גקי
הציור השבועי לילד – עלה בידי
לראות ציור שנשתייר מאחרון הידיעות
עוד מימיו בו גקי' מצייר ציור ומחביא
בתוכו עצם או דמות ועל המבוגרים
לחפש את החפץ הנעלם וכמה
פעמים נכשלתי בדבר ולא מצאתי
והנה ראה ראיתי את הציור מבית
מדרשו של אלשיך בו הביא את
המחבל ושוטרים רבים מחפשים ולא
מצאתיו את המחבל בציור והרהרתי
בדבר וה' יתן בי חכמה להבין
ולהשכיל ולמצוא בציוריו .מהאי קרא
– מהפסוקים איבעיה להו – נשאלה
שאלה בבית המדרש מהיא מטריה?
חוטרא אריך – מקל ארוך ודחיס-
לוחץ ולא עלה בידי להבין איך הוא

פירוש הפסוק עד לאותה מעשה בה
נטרל את המחבל במטאטא .נונצ'קו
לא עלה בידי לדעת מה הוא כלי זה
ומדוע התירו לצאת עמו לרשות
הרבים ומצאתי בתרגום עתיק יפני
שהוא כלי נשק מסוכן ולא כל אחד
יודע להשתמש בו ויש חשש שאף
המחזיקו יפגע ומשום כך לא התירו
לצאת בו לרשות .ורבי בנט סבר כל
העם חיילים ולכן כולם יוצאים בו .
בזוגא -מספרים ,למיקטיל – להרוג
בין תימני לערבי ולא הבנתי כיצד
טעו בן אלה לאלה וראיתי הרבה
תימנים מבני בתי והם עם פיאות
מסולסלות וכובע תימני ואם כך
כיצד הרואה יטעה בין ערבי
לתימני? בג"ץ הוא מן שופטי העם
החושבים שהכל שפיט וכמעט כל
הנכנס בשערו ידו על התחתונה
ורבים מגדולי הממשלה ביקרו אצלם
ושלחו אותם לערי מקלט וה' יצילנו
מידם וליהודים הייתה אורה ושמחה

בשמואל ו ִַּת ּ ָל ֵכ֖ד ִמ ְׁש ַ ּ֣פחַ ת הַ ּ ַמ ְט ִ ֑רי .רבי אייפון אקשי ליה מאי מוט סלפי? תנא דבי סמסונג
אסבריה כאשר ידו של אדם קצרה מלהושיע מלצלם באייפונו ואין מושיע לידו ,מוציא מכיסו
חוטרא אריך ,ומושך כלפי שמיא והוא מביט את צלם תבניתו ודחיס .חוטרא אריך קרי לי,
ובלשון ארמי סלפי ופירשוה עצמי ,והדי סלפי כעין חרב ונטרל המחבל וכתיב בתר " ַו ּיֵצֵ ֩א
ִבנְ י ִָ֨מן׀ ָ ּ ...כ ֵ
שלְ פֵ י ָ ֽח ֶרב" אל תקרי שלפי חרב אלא סלפי חרב .לא הוו ידעי רבנן מאי קרא
ל־א ּ ֶ֖לה ׁ֥ ֹ
בישעיה 'וטאטאתיה במטאטא השמד' .יומא חד שמעוה לאיניש אמר לחבירו :שקולי טאטיתא
וטאטי דמחבל .רבי בנט סבריה לי לאו ארבעה נינהו אלא אף חמשה ואף נונצ'קו רשאי לצאת
לרחובה של עיר בשעת סכנה .לא יצא התימני במספריו אמאי? רבי סבירה משום מעשה
במחבלת שיצא בזוגא ועמדה למיקטיל מישראל ובאו שוטרי ישראל ונטרלוה ,וכדי שלא יבואו
לידי חשש טעותא ואסרו על תימני ישראל לצאת במספריים לבל יבולע להם .בית שמאי
לחומריה ,ולטעמיה אל יצא תימני כלל מביתו ,מחשש למטעי בין תימני לערבי .ופשטא בית
שמאי אם הולך בחולצה ובה כתיב 'אני תימני' רשאי לצאת משום מעשה שתושב כרכא
דרעננה שחשבוהו למחבל והזמינו קרי ליה לפורסי )שוטר( ומאחר ובא מעשה זה לידו פעמים
רבות ונתאייש מלצאת מביתו ,התקינו זקני התימנים לצאת בחולצה "נא להירגע אני תימני" .
רבי איזקונט סבר הבא להורגך אינה מצווה בכל דבר ולא כל היוצא עם מספרים מצווה להורגו
ודיבר הכתוב בסיסמאות ורבי יצחק סבירה מצווה היא ואף אין שומעין לדברי ראש המטה
בכללי ,ובפרטים כן שומעים ,ואין לאדם להישען על בג"ץ אפילו חרב מונחת על צווארו אלא
יתפלל בשם ה' ויצא להכותו וכבר נכתבה נבואה באסתר לדורנו כדכתיב במגילת אסתר ּגָל֖ וּי
יהם ואין אויב אלא מחבלים קטנים
ָקם מֵ אֹיְ בֵ ֶ ֽ
ם לַ ּי֣וֹ ם הַ זֶ ּ֔ה לְ ִה ּנ ֵ ֖
לְ כָ ל־הָ עַ ִּמ֑ים וְ לִ ְהי֨וֹ ת הַ ְ ּיהו ִ ּ֤דים ע ֲִת ִידי ֙
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לשיעור דף היומי של פורים תשע"ה

פרק ראשון שניים אוחזים

מאיר אביטן

מסכת כנסת ישראל

מתני' שניים אוחזין בגמרא פריש להו היכי דמי ,ועיין סוגיה זו במסכת בבא
מציעא דף ב ע"א אלו מציאות שלה ,בגמרא פריש היכי דמי ועיין סוגיא זו
בבא מציעא דף כא ע"א  .בוקי סריקי -בקבוקים ריקים בית יהודי לא
ידעתי מהו ,רק מצאתי בגרסאות ישנים מפד"ל משהו ענתיקה זקנים אשכנזים
ושמעתי בשם רבותי שבבית זה כולם אחים ואחיות ולא מצאתי זכות אבות
שלהן שער – בגמרא פריש היכי דמי
שער בבית יהודי והא כתיב על

גמ'

מזוזות ביתך ולא שעריך?
אריה דרעי  :אריה שאג מי לא ירא
והוא מן השמאל עוד בימי תמיכתו
בהסכמי אוסלו בניגוד לדעת מרן
וזכיתי לגילויה של בת קול והראתה
לי את מרן יושב על ספתו וסבר
שאריה עשה את זה .עד שנפרדו
וראיתי שלא עלה בידם ליישב
הסכסוך ואלי ישי הקים בית בשם
יחד בבחינת יחד כל שבטי ישראל
ומצאתי בה חרדים ,דתיים ,ועוד אחד
בשם ברוך מרזל ולא ידעתי מה
מצאה יחד העם איתנו .קולמסין
ופרצופין ,נתקשתי בדבר למה
פרצופין? קולמסין משתברים טבע
העולם אך פרצופין לא עלה בידי
למה נשתברו וה' יאיר עיני בסוגיה
איך משתברין פרצופין .מערך .היא
עוד מימי הקמת המדינה ועמדו לה
זכויות בבניית הארץ ובעוונותינו
הביאה עלינו ימי אוסלו ואמרי מזרח
תיכון חדש עד שבאה שלי יחימוביץ
וחזרה למרכז וירדה מן העניין
המדיני ובא אחר והחליפה וקרי להו
בוז'י עד אשר נגלה לי שמו האמיתי
יצחק וחבר לציפורה אשת התנועה
ויצא להם שם מפוצץ – מחנה ציוני
ועיינתי בדבר היאך הוא ציוני  .מקח
טעות כבר נתבררה
סגולה טובה זו ,הרוצה לאבד את
מפלגתו יקח לו ציפורה בידו ,דהוי
עובדא בדבר קדימה מפלגה מיסודם
של שרון ואולמרט ומהם למדו איך
להפוך  20מנדטים ל 2מנדטים
והלכה והקימה תנועה וגם ממנה לא
נשתייר כלום וכעת הלכה והקימה
מחנה ציוני וכמעשה אמהות כך יקרה
ומתוך  23מנדטים ישארו בעתיד ,
מעטים -וסגולה זו בדוקה ומנוסה.
בוקי סריקי – מצאתי מנהג נאה
כאשר אדם מוצא בקבוק ריק הולך
למקום מחזור ומקבל עבורו זוזים,
ובקבוק זה נתייאשו בעליו ועל כן
רשאי כל אדם לטרוח בעבורו לאוספו
ולקבל עליו זוזים ,אך לא עלה בידי
להבין מנהג אחר בהן בני ישראל
אוספים בקבוקים ריקים לתוך רשת
גדולה אבל לא מקבלים עבוריהם
זוזים ומדוע שונה גורלו של בקבוק זה
מגורלם של בקבוקים אחרים וה' יתן
שכל טוב בעיני המחוקקים המוזרים

מתני'

ביה"כ ברכי נפשי בגני תקווה mavitan@netvision.net.il

חייב להכריז נפתלי סבירא להו שבקבוקים בבית ראש ממשלה לא הוי
יאוש כי דעת אב הבית לאוספן ומתוך אין הם שייכם לשרה כדמי כיס
והרי הם ככספי הצבור .גקי הציור השבועי לילד – עלה בידי לראות
ציור שנשתייר עוד מימיו בו גקי' מצייר ציור ומחביא בתוכו עצם או
דמות ועל המבוגרים לחפש את החפץ הנעלם וכמה פעמים נכשלתי

שניים אוחזין במפלגה זה אומר אני מצאתיה וזה

אומר אני המצאתי אותה ,יפרדו .זה אומר כולה שלי וזה
אומר כולה שלי ,יחלוקו .זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה
שלי – פרייאר .היו שנים יושבים על כסא ממשלה או שהיה
אחד מנהיג והשני רוכב עליו יחלוקו וזה ישבע שמסתירין
אותה .אלו מציאות שלה ואלו חייב להכריז? מצא בוקי
סריקי מפוזרין אניצי פרחים וחומרי ניקוי בבית ראש
הממשלה ,הרי אלו שלה דברי רבי בנימין בן שרה .רבי
נפתלי חייב להכריז .הבונה בית יהודי ומצא בתוכו שער ר'
אוחנינא אומר יכנס ומבית מדרשו של ר' נפתלי אמרו יצא
ואל יבוא

גמ'

דף שס

איבעיא להו היכי דמי שנים אוחזין

בדבר ולא מצאתי והנה ראה ראיתי
את הציור של המחנה ציוני בית ועץ
וכתב באותיות של קידוש לבנה היכן
ציפורה? ולא מצאתיה בציור
והרהרתי בדבר אולי היא עפה וה'
יתן בי חכמה להבין ולהשכיל
מציורו  .הבונה בית יהודי בנדיט
אחד שעשה אקזיט ולא עלה בידיי
להבין מה זה אקזיט ,והודיע בשער
בת רבים שמשהו חדש קורה ,ולא
ידעתי מה חדש כי כבר אמר שלמה
המלך אין חדש תחת השמש .ועוד
בתרגום הפייסבוק מצאתי דבריו
"מה קורה אחי" ואני בכלל נולדתי
במחוזות בבל ואיך יקראני אחי עד
אשר הביא לביתו שער ממרוקו
וקראו אחי אינטלגנט ורגליו רב לו
וראיתיו היאך מבקיע בשערו של
מרדכי כדכתיב ומרדכי יושב בשער
ולא עברו שעות והוציאו את השער
מביתם וקנסום אנשי הדור וירד
חינם והם הולכים ופוחתים וה'
הטוב יגן בעדם אם יכפרו מעשיהם.

במפלגה? אמרו מבני בניו של יוסף הצדיק מעשה שהיה
בש"ס שהומצאה ע"י אריה דרעי ולימים ניתן בבית האסורין
ומצאה רבי ישי ,וכשיצא האריה מכלאו זה אומר ש"ס שלי
וזה אמר ש"ס שלי ולא היו ימים מועטין עד שנפרדו וכמה
קולמסין ופרצופין נשתברו :זה אומר כולה שלי וזה אומר
כולה שלי יחלוקו ?! אלא הראשון נשבע שהמערך שלו
והשניה נשבעת שאין לה בה פחות מרביע בתנועה ומתוך
שלא לשמה יצא להם מחנה ציוני בלשון סגי נהור זה בראש
לשנתיים והיא לסירוגין שנתיים .ויודעי עיתים סברי מקח טעות ומאחר וכבר נשבעו לא יעברו
ימים מועטין עד שגם כולה תהיה שלה והיא הולכת ופוחתת כבית שמאי .מתקיף ליה ר' יצחק בן
בוזי מנא הני מילי? תא שמע בראשונה הייתה מבית מדרשו מהליכוד לא עברו ימים ועברה
לקדימה והיא בראש ועברו ימים רבים וירדה לתחתיות והלכה והקימה את התנועה וגם מהם לא
נשתייר בהם כלום "ותרא כי לא תוכל" ותקח את המערך בידו של בוזי בסיבוב ,הוא בראש
והיא בראש וכבר דרשו רבותינו "והיה המחנה הציוני הנשאר לפליטה" ואין לפליטה אלא רבים
והם שני מנדטים בעתיד :איבעיא להוא דרבי שאול מאי פראיר ? אמרי לי מבית מדרשא של
קדימה מעשה בצפורה שהייתה בראש עם חוב של  32מליון זוזים ובא מופז והפילה והיא
עריקאת והוא עם החוב נשאר וקרי ליה פראיר  :בוקי סריקי מפוזרין  ,וכמה? ר' בנימין אמר
כל זמן שהם בבית ראש הממשלה הרי הם דמי כיס ,דבר אחר הרי אלו שלו ,טעמא משום
דנפיש טרחייהו מפקר להו והוי יאוש .ור' נפתלי אזדא לטעמיה כיון דחשיבה בוקי סריקי ופוק
חזי עמא דנפיש טרחייהו ועל כן חייב להכריז בבית היועץ :שנים יושבים על כסא אחד והא
כתיב אין שני מלכים משמשין בכתר אחד? אמר לה בוזי לכי ומעטי עצמך והיא הולכת ומתכסה
עד שאין לה זכר לדבר ודורשי העיתים מבתי מדרשו של ג'קי הציור השבועי לילד עדין
מחפשים אותה :תנן הבונה בית יהודי ומצא בתוכו שער היכי דמי? אלא מעשה היה בימיו של
רב אחי שהיה בונה בית יהודי מכל האחים והנה בוקר והוא עומד בשער והכניסו לביתו לו
ועמדו עליו טפשאי דבית יהודאי ובעטו בו בגול ויש אומרים הוציאו לו כרטיס אדום  ,ואמר ר
אוחנינא והאי קרא "הוציאוה ותישרף" ודרשו רבותינו מוטב יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל
ילבין פני חברו ברבים ? אלא האי טפשאי דבית יהודאי לא עמדו בזה ועל כן נקנסו בזה וירדו
בכוחותיהם לכנסת ישראל דהרי כתיב לך קנוס את כל היהודים :תניא אמר רבי יאיר פעם
אחת נכנסתי להצביע בקלפי מאחורי הפרגוד ,ובא יוסף הצדיק עובדיה זכור לטוב ושמר עלי
שלא יראו במה בחרתי ,וכשסיימתי להטיל לקלפי אמר לי שלום עליך מרנן ,ואמרתי לו שלום
מר"ן  .אמר לי בני מפני מה הצבעת פתק לבן? אמרתי לו בא אלי ישי ואמר מרן שלו ובא אריה
ואמר לי מרן שלו ונשתהיתי בדבר עם עלה ירוק בסוטול וראיתי בחלומי מרן יושב בביתו
ומספר על אריה שגנב והוא עצמאי ועל אלי ישי שהוא לא יכול לבגוד ומתוך כך עלה בידי פתק
לבן .אותה שעה למדתי ממנו אין מצביעין בעלה ירוק משום חשש הזיות וסרטונים ,וחסידים
שוהים שעה בביתם קודם ההצבעה ובאים עם פתק מוכן ,אמר לי בני מה קול שמעת בזמן
שהצבעת? אמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת רינגטון ואומרת 'אוי יו יו אוי יו יו ש"ס' ,אוי יו יו

בס"ד שנה 21

לשיעור דף היומי של פורים תשע"ד

פרק ראשון משוח מלחמה

מאיר אביטן

מסכת צו גיוס

ביה"כ ברכי נפשי בגני תקווה

(מבוסס על מס' סוטה משוח מלחמה

�� ��� � �

דף מב)

דף צו

מתני' משוח ישיבה .בגמרא פריש ומצינו במסכת סוטה דף מב משוח
מלחמה והאי גירסא משוח ישיבה מבית מדרשם של חרדיים ,ואחינו הספרדים
האמיתיים אבות ם התקינו ברכות לחיילים וראו מצווה בזה להיות משיח
מלחמה ולא רק ישיבה וה' יצילם .בלשון אשכנוז בגמרא פריש וראיתי
שבירושלים של מטה ובני ברק תובב"א מדברים ברחובותיה לשון יידיש ולא
הבנתי דבר מדבריהם ובתרגום ויזניץ
מצאתי כתוב 'וועט העלפֿן ווי א
משוח ישיבה בשעה שמדבר אל העם בלשון
טויטן באנקעס ".וכך תרגמא חכם
וענונו זה יעזור כמו כוסות רוח
אשכנוז היה יושב מדבר ואומר כקרבכם אל המלחמה ונגש
למת .צו הגיוס עיינתי בדבר ולא
ודבר אל העם שמע ישראל ..אחיכם יוצאים למלחמה אבל
זכיתי להבינו ולאחר ימים של צומות
אתם לא ! אל ירך לבבכם מפני צו הגיוס אל תיראו מפני
ותפילות נגלה לה המגיד והראה לי
הקנס הפלילי ,אל תחפזו מבתי הכלא כי צבא ההגנה
בנייר של אש לבנה את הצו שנכתב
לישראל ילחם לכם  .ודיברו השוטרים ואמרו מי האיש
באותיות פורחות וכל מי שקיבלו זכה
אשר בנה בית מגמ"ח ילך וישוב לביתו מי האיש העובד
לשובר קפיצת דרך במטרונית דאגד.
אפילו
למלחמה
יוצאין
הכל
ביתו.
אל
וישוב
ילך
בשחור
מכוניות ורחובות וקפצים ושמחים
האיש העובד בשחור בעוונותינו
חתן מחדרו וכלה מחופתה חוץ מבני הישיבות העילויים.
בכל אשר ומצאתי סימן לדבר וכך
בשעת מלחמת מצווה יוצאין הכל
מעשה בבניו של רב הסדר שבאו מבית המדרש אמרו לא
היו מצייריו חסידיו ונראה דומה
למלחמה ופשתה בהן קלקולה ולא
לסמיילי עוד מימי רבותי שטריימל
התגייסנו אמר להם חייבים אתם ואף מצוותן בראשונה
יצאו להגנת ישראל ומתוך כך קבעו
עיינתי ארוכות איך נראה השטריימל
חוקי המדינה שאם לא התגייסת לא
תנו רבנן :משוח ישיבה היכי דמי?
ספרא וסייפא
האם ככובעו של כהן גדול וגם כאן
תוכל לעבוד ורצע אזנו במרצע ואלה
אמר רב אבוה דסאטמר משוח ישיבה היה עייל דבית
נזקקתי לתנא דויקפדיה וכך היה
בכדי
ואחריהם
השבבניקים
מציירהו ואיני יודע מהיכן הביאו
מדרשא ואדמו"ר הזקן היה מושיבו ומניח בראשו שטריימל
להתפרנס היו צריכים לעבוד
ולהרוויח פרנסתם ועל כן לא דווחו
ואיכא דאמרי ספודיק ותלמידי דבי מדרשא מימינם
לשלטונות ובהאי אומה מתקרי
ומשמאלם מכרזי בקול יחי אדוננו משיח ישיבה ולביש
העניין שחור ,ואל יטעוך בגדיהם
קפוטא והיו קושרין אותו בגרטל שמא ימות וימשכוהו .מאי
השחורות .בניו של הסדר לא עלה
קאמר בלשון אשכנוזס והא כתיב מדבר ולהלן משה ידבר
בידי להבין מאי הסדר ועל מה הוא
והאלוקים יענה בקול מה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון
בא ונשארתי בצריך עיון וראית בתנא
הקודש והיכי מצי למימר אשכנוז ? אמר אחא דרב גור לשון יידיש היה מדבר כדכתיב שמאעא
דויקפידיה כמין הסדר של נח"ל,
אלא
למימר?
הוי
מאי
.
הקנס
מפני
תיראו
אל
רבנן
תנו
?!
יידיש
שמע
לא
ישראל
וכי
ישרואל
אבל שמעתי מרבותי על ההסדר
וכן מצאתי עוד בנגלות ציור כזה
נאמר אנשי החייל והם מעליא
אלא
אמאי?
היהודים"
כל
את
קנוס
"לך
כדתיב
בשושן
היהודים
כל
את
קנסה
שאסתר
מלמד
ותיקוני אותי רבותי שמעשה זה שייל
דבחורי ישראל היוצאים לספרא
הבירה" ואף מרדכי
בשושן
דרבי נחמן
לומר לך שבחורי ישראל היו יושבים בישיבות כדתיב "היושביםמקפצי
וסייפא וה' ישמרם מכל נגע
כתיב ומרדכי יושב בשער המלך" וזה היוצא למלחמה היה עומד  ,מנלן כדתיב הוא יברך את כל
ופרסומות רעות ויצליח בעדן
חיילי צבא הגנה לישראל העומדים וכו'" ועל כך ראתה אסתר לקנוס אותם והדור קיבלוה בימי
בבחינת חייליו של דוד המלך .לפיד
אחשורש וכתיב בתראי "כי האיש מרדכי הולך" ללמדך שלאחר שנקנסו יצאו כולם למלחמה
הוא מיש עתיד והוא יאיר בן טומי
וכתיב "ואיש לא עמד בפניהם" ,הראית אויב מפחד מבוחר ישיבה .אלא ודאי מחיילי ישראל.
לפיד ויצא שמו מהטמבלויזיה
תנן אחיכם יוצאים למלחמה ואתם לא  ,אמאי? אלא אמרי אבוה דאבוה דויזניץ ובן בנו וכך
בבחינת כל העם שומעים אותו וכבר
התיר לנו בן גוריון להיות פטורים מן הצבא כי שעת דחק הייתה לתורת ישראל עד אשר קלקלו
פירשו מעשה אבות סימן לבנים
מעשיהן והוי בריוני בשבבותיה דבני ברק ,אל תקרי בשבבותיה אלא שבבניקים ומי האיש
והלך אחר אביו והקים מפלגה יש
בנה בית מגמ"ח ילך וישוב לביתו ,וקאמר לפיד לא מצינו שיהא אדם בונה בימים אלו כי
עתיד ומצאתי בכתובים ישנים כל
מצעו של לפיד הוא למעמד הביניים
דירתא בישראל הופקעו מחיריהן עד אין צעיר אחד בישראל שיש לו בית אי הכי איך ישוב
שהם בינוני ועיין בסוגיה זו במסכת
לביתו והרי בית אין לו ואם כן כולי עלמא חייבים בגיוס  ,איפריק הרבי מחב"ד והכי דייק
חרדים
ראש השנה וכן גרס ש
ממתניתא אשר בנה בית מגמ"ח ורק ביושבי בתי מדרש יש להם גמ"ח ויכול למיזבין דירתא
סימן
אבות
יתגייסו גם כאן מעשה
בשעה שישראל כורעין בנטל ,היכי דמי גמ"ח? הולך בוחר ישיבה אל הגמ"ח והוא נוטל בידו
לבנים ויצא קצפו של אבין על
שטרא דעמריקא גוונא שטרא ירוקים ויהיב למזבין דדירתא ואחר ירחא דעיבורא אזיל גמ"ח
החרדים ובא בנו באצטלה של שויון
אחרינא ונוטל בידו שטרא דעמריקא ומביא אל הגמ"ח הישן וכך חוזר חלילה  .אמרי דבי
בנטל כנישתא דשקד מעשה בנות
כנישתא דשקד הכל יוצאין למלחמה אפילו חתן מחדרו ק"ו בוחר ישיבה מישיבתו ופריש האי
סימן לבנות וכך הלכה בדרכי אשת
קרא במלחמת מצווה דיבר הכתוב ומאי מלחמת מצווה כמלחמות ישראל ששת הימים ,שלום
לפידות כפי שיששכר יצא למלחמה
הגליל ,עופרת יצוקה ועוד .חוץ מבני הישיבות העילויים מאי קאמר? אמרי מקפצי דברסלב
ונטל שויון בנטל כך גם יושבי בתי
עילוי הוא בוחר ישיבה מלעילא דלעלא והוא השפיץ של השפיץ בישיבה .ובית מדרשא וולוז'ין
מדרש החרדים צריכים לצאת .
ששכר
וכתיב בשופטים ה' "ושרי בי
הוי דירוג של עילויים לפי פלפולו הראשון שבנמוכים מתקרי "בחור טוב" והעולה עליו מתקרי
עם דבורה ,ויששכר כן ברק בעמק
"רבע עילוי" ומעליו "חצי עילוי" ומעליא דמעליא מתקרי "עילוי  .כיצד היו בוחרין את העילוי,
שלח ברגליו" ואחרים שלא מן
ופשטא בבי מדרשא דלובלין הוי אדמורא נותן עינו בו והיה שואלו בן מי אתה? והיה משיב בן
ההיא
הישיבות השתמטו במלחמה
בנו דבעלץ והיה שואלו עניא או עשיר והיה משיבו עשיר והיו מוציא לו ספר יוחסין עד הבעל
ועיין שם לעומקא של הסוגיא .
ודבריה הלא כתובים על ספרי דברי הימים לכנסת ישראל ויצאה
להגנת עמה והקימה ועדה שתבחן את גיוס בני הישיבות ולא הבנתי מה
יצא מכל הועדה  ,מי ילך ומי יבוא ונראה לעניות דעתי עורבא פרח כל
העסקאות ואם באת ומצאת חרדים מתגייסים סימן שמשיח הגיע .
מקפצי דרבי נחמן אלו חסידים שנשמטו מצבא ישראל והלכו בין

מתני'

גמ'

שם טוב והיה יוצא בשלום ושמח וטוב לב וכל אשר היה משיבו בן בנו של בוזגלו ומוציא לו ספר
יוחסין עד רמב"ם הפראנק היה מגייסו והיה יוצא בבכי אבל גדול לאפוקי בניהם של ש"ס
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מתני' טרף בקלפי .בגמרא פריש להו מהי קלפי,ועיין סוגיה זו במסכת יומא
כקדימה מלפגה מיסודם של שרון ואולמרט ומהם למדו איך להפוך 01
דף לט .עבודה .היא עוד מימי הקמת המדינה ועמדו לה זכויות בבניית הארץ
מנדטים ל 0מנדטים ויד ה' הייתה בדבר כדכתיב (יחזקאל מח) וְ יֶתֶ ר,
ובעוו נותינו הביאה עלינו ימי אוסלו ואמרי מזרח תיכון חדש עד שבאה שלי
ימה ,מופז אֶ חָ ד .אתתא דביבי למטרוניתא דשלי:
הַ שמנדטיםִּ :מ ְפאַ ת ָקדִּ ָ
יחימוביץ וחזרה למרכז וירדה מן העניין המדיני .בית יהודי לא ידעתי מהו ,רק
אשתו של ביבי שרה שאלה את האשה החשובה שלי יחימוביץ ואותה
מצאתי בגרסאות ישנים מפד"ל משהו ענתיקה זקנים אשכנזים ושמעתי בשם
מטרוניתא שלי הצהירה בריש גלי שלא תשב עם מפלגת הליכוד של ביבי
רבותי שבית יהודי זה בית של ילדים.
פרץ והוא מאנשי השמאל כדכתיב
ִּכי-י ִָּמין ו ְּׂשמֹאולִּּ ,ת ְׂפרֹצִּ י והוא מאלו
רבות ניסיתי ולא עלה
בסוטול
טרף בקלפי והעלה שני גורלות ,אחד כתוב עליו
שפרצו את עבודה ועברו לתנועה
בידי להיות בסוטול ורבותיי סיפרו
העבודה ואחד בית יהודי .לימינו עומדת שלי ,ואומרת לו:
עליו נאמר ֵעת לִּ ְפרוֹ ץ וְ ֵעת לִּ בְ ֹנות
על שעתא דסוטול שהיו שוהים שעה
וכשעזב את העבודה אמר הכל בגלל
בוחר יקר ,הגבה שמאלך ,אם עלה של עבודה זכה ואם של
אחת והיו מתעלין כלפי שמיא.
שלי בית יהודי הגיעה שמועה על
בית יהודי עלה ,לעזאזל הוא .טרף בקלפי שני גורלות ,אחד
פיראטים זו עוד בימי כשהפלגנו
בנדיט אחד שעשה אקזיט ולא עלה
בים השחור היו הפיראטים שודדים
עלה ירוק ואחד לחם בשקל ,הרי הוא בסוטול .טרף בקלפי
בידיי להבין מה זה אקזיט ,והודיע
אותנו ורבי קפטן הוק מאחרוני
ולא עלה בידו ,כנראה עלה בידם של הפיראטים .טרף
בשער בת רבים שמשהו חדש קורה,
השודדים ועתה בזמן הזה אין בידם
בקלפי ועלה בשמאלו ש"ס ,יעשה תענית חלום ולא יאכל
ולא ידעתי מה חדש כי כבר אמר
אניות והם שודדים קלפיות רבו מן
לחם בשקל .טרף בקלפי ועלה בימינו קדימה ,יעשה שאלת
שלמה המלך אין חדש תחת השמש.
הצומח שנים ישבתי על מדוכה
חכם אצל רבו מן הצומח .טרף בקלפי ועלה בימינו מרצ,
ועוד בתרגום הפייסבוק מצאתי
להבין מי היה רבם של קדימה וה'
השמאל של ישראל ,יעשה קריעה ויברך ברוך דיין האמת.
דבריו "מה קורה אחי" ואני בכלל
האיר עיני בדפוס ישן מצאתי בתנא
טרף בקלפי ועלה בידו ליכוד הרי הוא כחרסִׁ .ש ְמעוֹ ן הנשיא
נולדתי במחוזות בבל ואיך יקראני
דויקפדיה וכתוב בו ,מן הצמח,
לשה ְדבָ ִׁרים
הָ יָה ִׁמ ְשי ֵָרי ְכנֶסֶ ת ישראל ,הוא הָ יָה אוֹ מֵ ר :על ְש ָ
אחי ונשארתי עומד בדבר.ברכת
דהיינו אדם עם נזק מוחי כבד
הגוינט ועיין בברכה שתיקן יהושוע
ְכנֶסֶ ת ישראל עוֹ מֵ דת ,על הכסא וְ על הָ עֲבוֹ ָדה וְ על התרגיל
ומתמשך ורבותי פרשו אדם שהוא
בכניסתו לארץ אן דן דינו וגם כאן
כבינוני אין עליונים ואין תחתונים
תנו רבנן :שנים ששימש מנחם בגין ,היה
המסריח
נדרשתי לתנא דויקפדיה ומצאתי
חפצים בו .ברוך דיין האמת  :תפילה
גורל עולה בימין ,משמת מכאן ואילך פעמים עולה בימין
שהוא משחק ספירה ,משחק עזר
שהתקינו הימין הימין הימין של
כדי לקבל
המשמש לבוחרים
ופעמים עולה בשמאל .איכא דאמרי :שנים ששימש רבין,
ישראל ועוד נשאר שריד ממנה.
החלטות ,פעם אחת נכנסתי עיין
היה עולה בשמאל ,משמת היה עולה בימין .איבעיה להו רב
תרגיל מסריח  :ושוב נזקקתי לתנט
במס' ברכות על רבי יוסי שנכנס
דויקיפדיה ושם ביאר שהוא כינוי
ביבי ,טרף בקלפי והעלה בשמאלו ש"ס וכי שמאל הוא ?
 ........וכל פירוש הסוגיא קחנו משם.
שטבע יצחק רבין לניסיונו של שמעון
פשטה רב בנט ואמריה ,ימין שיש בה שמאל והוא אריה

מתני'

גמ'

פרס להקים ממשלת שמאל-חרדים
צרה בראשותו בשנת  0991במקום
ממשלת האחדות הלאומית השנייה
בראשות יצחק שמיר .והוספתי,
עליהם השלום ונפטרו מן העולם
חוץ משיירי הכנסת ההיא שמעון
הנשיא .אריה דרעי  :אריה שאג מי
לא ירא והוא מן השמאל עוד בימי
תמיכתו בהסכמי אוסלו .יש עתיד
הוא יאיר בן טומי לפיד ויצא שמו
מהטמבלויזיה בבחינת כל העם
שומעים אותו וכבר פירשו מעשה
אבות סימן לבנים והלך אחר אביו
והקים מפלגה יש עתיד ומצאתי
בכתובים ישנים על דרך שהיא קצרה
לקבל דוקטורט מבלי תעודת בגרות
וה' יצילנו מדרך זו .בינוני בינוני כל
מצעו של לפיד הוא למעמד הביניים
שהם בינוני ועיין בסוגיה זו במסכת
ראש השנה אם חרדים יתגייסו גם
כאן מעשה אבות סימן לבנים ויצא
קצפו של אבין על החרדים ובא בנו
באצטלה של שויון בנטל וכך פירשה
אשת לפידות כפי שיששכר יצא
למלחמה ונטל שויון בנטל כך גם
יושבי בתי מדרש החרדים וכתיב
בשופטים ה' "ושרי ביששכר עם
דבורה ,ויששכר כן ברק בעמק שלח
ברגליו" ואחרים שלא מן הישיבות
השתמטו במלחמה ההיא ועיין שם.

דרעי מן האסורים .איבעיה להו רבי אריה ,טרף בקלפי והעלה 'יש עתיד' בימין מהו? ועוד טרף
בקלפי והעלה בשמאלו 'יש עתיד' מהו? אמרי במערבא דארץ ישראל בשם אבוה דלפיד' :יש
עתיד' לא מימינם ולא משמאלם ,והוא מרכז לבינונים והם עומדים ותלויים עד הקמת הקואליציה
 :אם חרדים יתגייסו נחתם דינו לחיים ,ואם חרדים לא יתגייסו בוחריו יחתמו אותו כקדימה .רבי
ימנָה וְ ִׁאם הי ִָׁמין וְ א ְש ְמ ִׁאילָ ה.
פירון אמרי' :יש עתיד' הוא שמאל וימין ,דכתיב ִׁאם ה ְשמֹאל וְ ֵא ִׁ
איבעיה להו אתתא דביבי למטרוניתא דשלי :מאי טעמא דעבודה אמרי רק לא הליכוד .והא
כתיב כל מקום שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין? ומשני רב פרץ הדא הוא דכתיב לב חכם
לימינו ולב כסיל לשמאלו .איבעיה להו בבית מדרשא של קדימה בית יהודי ימין או שמאל ?
פשיטא! והא כתיב נר חנוכה משמאל ,ועוד שמאלו תחת לראשי זו ציצית? אלא כולי עלמא לא
פליגי ,יש בית של ימין כדכתיב' :מזוזה בימין' ,מזוזה נוטריקון מפד"ל זה וזה הכי אחי .ויש בית
ֹאשי נוטריקון ראש אבודה שלי יחימוביץ .תנן  :עלה אחד
של שמאל כדכתיב ְשמֹאלוֹ תחת ר ִׁ
עלה ירוק ואחד לחם בשקל:אמרי בבית מדרשא של הכח להשפיע שאם לא עלה בידו לחם
בשקל ועלה בידו גוינט בשקל זכה להשפיע .תניא נמי הכי אכל עלה ירק ושתה כוס של יין אינו
מוציא עד שיאכל כזית לחם בשקל .אמר רבי מופז :אמנון יצחק תקן למאמיני עלה ירוק
ברכת הגוינט בשעה שנכנסו לבית מדרשו .איבעיה להו בכנישתא דישראל מהו קלפי? אמר
רבי ישי קלפי של קרטון הייתה ועומד אדם אחרי הפרגוד ובאצבעו עושה אנד דן דינו ומה
שעלה בידו נותן במעטפה ותוחבה לתוך הקלפי .תניא אמר רבי יאיר פעם אחת נכנסתי
להצביע בקלפי מאחורי הפרגוד ,ובא אליהו זכור לטוב ושמר עלי שלא יראו מה בחרתי,
וכשסיימתי להטיל לקלפי אמר לי שלום עליך רבי יאיר ,ואמרתי לו שלום .ואמר לי בני מפני מה
הצבעת פתק לבן? אמרתי לו יח' מפלגות יש וקול צף הייתי  ,אמר לי היה עליך להצביע באנד
דן דינו .באותה שעה למדתי ממנו אין מצביעין בפתק לבן משום משטרת הקיטורים ,ואם קול צף
הרי עלי להטיל גורלות וחסידים היו שוהים שעה קודם ההצבעה ובאים עם פתק מוכן .אמר לי
בני מה קול שמעת בזמן שהצבעת? אמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת רינגטון ואומרת 'אוי יו
יו אוי יו יו עבדו עליך' ולא רק בשנה זו אלא כל בחירות ובחירות אומרת פריירים לא מתים
אלא מתחלפים .שמעון הנשיא משיירי הכנסת ובן מאה כבן עשרים היה אומר :כנסת שמינוה
שלא לדעת הנשיא אין מינויהם מינוי .תניא רבי ביבי נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול .חוץ
משמעון ואשרי הדור שהנשיא שלו לא מהימין ולא מהשמאל כדכתיב "ציון במרכז תיפדה"

בס"ד שנה עשירית לשיעור בשבת זכור תשע"ב – מאיר אביטן

פרק ראשון ברב עם הדרת נשים

מסכת הדרת נשים

מתני' הדר נשים  .בגמר פריש להו מהי הדרת נשים ומחלוקת בידם
.אוטובוס לא ידעינן מה הוא אך רבותי פירשו כמין מרכבה על גלגלים וארוכה
מאוד ובתוכה מושבים ואנשים עומדים ויושבים וזה לוקח אותם למקומם ולא
ידעינן למה נסעו בו והרבה זיהום יש בו וריחות מבית השחי וצעקות טלפונים
ובאמצע יש לו אקרדיון ומסתובב ורחמנא ליצלן לאלה העולים בו ומעיד עלי
שהייתי צריך למקומי ברגלי ובחמורי
קו מהדרין
הכי בריא ושלם
בראשונה לא עלה בידי וניסיתי
לבחון את ההידור שבו ורק לאחר
צומות ותפילות אורו עיני ולא
מספיק מה שציינתי לעיל על
הקופסא המרובעת שהתגלגלה
העבירו חציו מן האוטבוס לגברים
וחציו לנשים ולא ידעתי כיצד עלו
משפחות עם הביכורים לירושלים
וה' הטוב ירחם עליהם על קו
המהדרין .
תפילה קצרה זו נאמרה ע"י נשים
שעלו בקו המהדרין וכבר הגיעו
שמועות לעיני חכמים וגדולים
שמעטים עלתה בידם לעלות ולצאת
בשלום ועל כן ישבו חכמים ותיקנו
את התפילה הקצרה
ברוך דיין האמת  :תפילה שהתקינו
עמותת קו מהדרין לאלה שעלו שלא
ברצון מקדימה פוק חזי עמא :
אין לנו אלא לצאת ולראות כיצד
העם מתנהג מרכבא  :גם במרכבה
צריכה האשה לשבת מאחור
והמרכבה דומה לאטובוס שהיא
בלעז ומדוע זקוקה לרחמי שמים
כבר מתניתין פריש להו .ובמערבא:
ארץ ישראל קול באשה ערווה וכי
הוא אמינא שקול באיש ערווה והרי
הם זייפנים גמורים וקולם נורא
ופשיטא היא ויש פרשו קול באשה
ערווה אל תקרי ערווה אלא עריבה.
ברק חלילה להוציא לעז על ברק בן
אבינעם אלא מדובר על אפס אחר
והוא אהוד ברק והיתה לו פעם
פלולה במצחו והיה שר ביטחון ועוד
דברים ועליו אמרו אהוד ברח .
אודנייכו – אוזניים אטם אזניים
מין ספוגית קטנה הנותן באזנו ולא
שומע כלום וכבר היו חיילי ישראל
טוחבין באזנם בזמן מטווחי אש
ואימצו חכמי ישראל בשעת שירת
הנשים בטקסים .ואטמי אזנים אלו
לא היו בזמן יציאת ישראל ממצרים .
רבי אגד אבות אבותיו ממיסדי
הגלגלים בארץ ישראל הנקראים אגד
וצבעו את האטובוס בירוק בכדי
לעבוד על הציבור כאילו הוא
ידידותי לסביבא ועורבא פרח
בלאגנא וקשקשתא שראית כל הבלגן
והרעש וההפגנות התחילו בבית שמש
שם התיישבו חסידים וציונים דתיים
ויצא להם פיצוץ של מקום.

מתני'

ביה"כ ברכי נפשי בגני תקווה
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דף שיר

דנטורי קרתא מלשון שומרי העיר והיא קבוצה קטנה הידועה
בהתנגדותה למדינת הציונית וחלקם גם גרים בבית שמש ובתוך תוכם יש
גם סיקרקים והשם ישמור בעדינו מכל הנטורים ועוד אלה אשר שיתפו
פעולה עם אחמינגדנד מאיראן ומהם נפוץ מכל הארץ ההפרדות בכל
אשר תלך בקופ"ח ,בבנק ,בסופר מרקט  ,באטובוס ,בשירותים ,ברחובה
של עיר ואפילו בבית הכנסת,

אין עומדין להדר נשים

אלא מתוך קלות

ראש .חסידים הראשונים היו שוהים שעה קודם עלייתם
באוטובוס  ,ובודקין חשש נשים בכסאות הראשונים.
היה יושב בשורה ראשונה ונכנסה אשה וישבה לידו  ,אם
יכול יקום וירד  .ואם אינו יכול לירד  ,ירים את קולו
ויקלל ובלבד שיכוון את לבו ואם אינו יכול יגזוז את
שערה במרחק נגיעה  .ברוריה אמרה ,המהלכת במקום
סכנה ,כגון העולה בקו מהדרין  ,מתפללת תפלה קצרה.
ואיזה היא תפילה קצרה :ר' אגד אומר עשה רצונך
בשמים ממעל ותן נחת רוח ליושבים על הכסאות ,ועשה
אותם סומים שלא יחושו בעוברי לפניהם ,ואת אפם סתום
שלא יחושו בבשמים הנוטפים ממני ,ואת אזנם סתום
שלא ישמעו את קולי ברוך אתה ה' שומע תפילה .ואם
הגיע למקומה בשלום מברכת יהי רצון כשם שהכנסתני
כך תוציאני לשלום ותעשה מומים וחרשים ופסחים
לבאים אחרי ואם ארע דבר ולא הגיע למקומה בשלום
תאמר יהי רצון שלא יארע דבר קלקלה על ידי ויהא
מיתתי וכפרתי עלי ברוך דיין האמת  .מכאן אמרו חכמים
איזו חכם הרואה את הנולד ואין לאדם להיות מן המהדרין

אלא עושה רצונו של ה' בנחת רוח גמרא

איבעיה להו

קיקי בית הלל מרוב דרישה של
הפרדה התייעצו חכמי ישראל מה
לעשות בבין הזמנים בהם בחורים
ובתולות יוצאות אל הירדן מי בקיקו
מי באבוביו והם עולים על הירדן
ואין הפרדה ומחיצה ועל כן התאגדו
קיקי בית הלל ומצאו דרך חדשה
ועשו מסלול מהדרין כניסה לנשים
ומסלול גברים ואלה נכנסו לבד ואלו
לבד ,אולם לא ראיתי תועלת בידם
כי בסוף גם הגברים וגם הנשים היו
בתוך הירדן ומעורבים אלו באלו
ומה הועילו חכמים בתקנתם ,
והקיק והאבוב חומה מימינם
ומשמאלם ואז פתחו בשירה כל בית
ישראל הנשים והגברים כדכתיב אז
ישיר בני ישראל .על כן עלו במוחם
של חכמי ישראל ליבש את הירדן
ובכך לא יהיה חשש נהר הירדן וכך
באה עצרת גשמים שלוש שנים
ויקוים הפסוק וילכו ביבשה לא
חשש הרטבות מים וערבוביא

מאי הדרת נשים ? אמרי פוק חזי מאי עמא אמרי ְּב ָרב-עָ ם הַ ְּד ַרת -נשים  ,חד אמר אשה תשב
בתרא במרכבה והיושבת קמא צריכא רחמי דשמיא ,חד אמר אשה לא תשיר בפני איש  ,חד
אמר אין דרכה של אשה ואיש ללכת על אותה מדרכה ובמערבא אמרו אף חיילי ישראל לא
יאה,
שה נְּ ִב ָ
ישמעו קול אשה בצבא ,ואוי לו שמפקדיו נשים  .אבעיה להו והא כתיב  :ו ְּדבוֹ ָרה ִא ָ
ש ְּפטָ ה ֶׁאת-יִ ְּש ָר ֵאל,ויוצאת למלחמה ומנצחת את אויבי ישראל ועוד
שת לַ ִפידוֹ תִ --היא ֹ
ֵא ֶׁ
קשיא והא אמרינן אשה לא תשיר בפני איש משום קול באשה ערווה והא כתיב ותשר דבורה
וברק בן אבינועם וכי אבינועם לא שמע את קולה ? וכי תימא חרש היה  ,והא כתיב (פסוק ט)
וַתֹאמֶׁ ר הָ ל ְֹּך ֵאלֵ ְּך עִ ָמ ְּךֶׁ ,אפֶׁ ס ואי הווי חרש מאי אפס אלא שמע מינא :תרי קלי לא משמעי ועוד
ָשים ַאח ֲֶׁריהָ ְּ ,ב ֻת ִפים
היא שופטה את ישראל ולא האפס ההוא ברק  .ורמינהו ו ֵַתצֶׁ אן כָ ל-הַ נ ִ
חלֹת .ו ַַתעַ ן לָ הֶׁ םִ ,מ ְּריָםִ :שירו לַ ה והיכן היו הגברים ? אלא לומר לך נשים שרות לבד והאי
ו ִב ְּמ ֹ
גברי מאי עבד ? וכיי סלקא דעתך אודנייכו היו סגורים ב"אטם אזנים" ומיהכן היו להם ! אלא
אלמא תרי קלי לא משמעי  .תניא אמר רבי אגד פעם אחת הייתי בנסיעתי מבית שמש
לירושלים בקו מהדרין וראיתי נשים עולות מאחור ואנוכי מקדימה ושאלתי למעשה זה ואמרו
לי אבות אבותינו נהגו כך  .אמר רבי קדימה מנלן שנשים מאחור והא כתיב ו ַַת ֵבט ִא ְּשתוֹ ,
ָשים,
מֵ ַאח ֲָריו; אלמא לוט היה מאחור ועוד כתיב וַי ָָקם וַיֵלֶׁ ְּך מָ נוֹ חַ ַ ,אח ֲֵרי ִא ְּשתוֹ וכן ו ַָיבֹאו הָ אֲ נ ִ
ָשים; אלמא נשים לא מאחורה  .אלא שמע מינה כולי עלמא נשים בראשונה והאי תניא
עַ ל-הַ נ ִ
עובדא דבית שמש כדכתיב (איכה) וַיֵצֵ א מן בית שמש ָ ,כל-ה ֲָד ָרה  ,מאי כל הדרה אמרי זקני
בית שמש דכל בלאגנא וקשקשתא שריאת בבית שמש  .וכן אמרי חכמי ירושלים דנטורי
קרטא עושה לו אדם שביל בו יהלכו נשים ושביל בו יהלכו גברים ואי מתערבבה רוקק בה
ומטיח בה דבריו ונעשין בשרו חידודין  ,ואי נפקא בשלום מברכת ברוך שעשה לי נס במקום
הזה ואינה חוזרת לברך במקום ההוא אלא עולה וצופה על המקום משום דחיישנין לרקיקה
נוספת .והוא אם יצא בשלום ונחבא אל הכלים ואם תפסו שוטרי ישראל יברך בסוף ברוך
מתיר אסורים  .תנו רבנן מצות הדרת נשים בחוף הים שרתון ,חוף נשים וחוף גברים .
והמהדרין עושים חציו של האטובוס מקדימה גברים וחציו מאחור נשים והמהדרין מן המהדרין
בית שמש עושים ברחובה של עיר שני מדרכות מחיצה לנשים ומחיצה לגברים ובית הלל
עושין קיקין או אבובים לנשים וגברים ונקרא קיקי בית הלל בקו מהדרין  .ושב ואל תעשה עדיף
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פרק ראשון אין עומדין לסמס

מסכת בבאפון

מתני' סמס  .ומצאתי בתנא דוויקפידיה פירושו לסמס מסרון או הודעת
� ,ראשי תיבות של � �
טקסט ,ובלעז :אס־אם־אס (מאנגלית:
� �� �) הוא שירות המאפשר להעביר הודעות כתובות קצרות
באמצעות טלפון .שיכוונו את קליטתם בפלאפונים של דור ראשון היה לו
מכשיר המסמן לו קליטה והיה צריך הרבה סיעתא דשמיא בכדי שלא ינתק לו
השיחה ומעיד עליכם שמים וארץ
שהיה לי מכשיר כזה ועמדתי על
מקומות גבוהים עם רגל אחת
למעלה ומבלי ניע עד אשר סיימתי
שיחתי טמבונו דורשי רשומות מאור
ירוק ציינו שתאונות רחמנא ליצלן
נובעות משיחות רבות ובכך נפגש
הטמבון של הרכב עם טמבון של
רכב אחר  GPSגם כאן נדרשתי
לתנא דוויקפדיה ולא הבנתי מדבריו
כלום בעונתיי " מערכת איכון
� �
עולמית .באנגלית
� ��� (ובקיצור -
�) היא מערכת ניווט לוויינית.
מערכת ( �) מבוססת על מספר
רב של לוויינים ייעודיים ששיגרה
מחלקת ההגנה של ארצות הברית,
ומשדרים אות זמן ,שאותו קולט
המקלט הקרקעי .ואנו בדורנו היה
לנו התקשרות עם הצדיק של הדור
והייינו מכוונים את מערכת הניוט
אל הצדיק והיה מביאנו למקומנו
בשלום בלוטוס וכך התקינו במקום
שאדם ילך עם חוטים סביב ראשו
שמו לו אזניה בבחינת ורצע אזנו
בפלאפון ומשם יוצאים דברי הבל
ורוח אל המכשיר והוא שומע את
הקולות ואותם אלו ההולכים עם זה
עליהם נאמר 'ורצע את אזנו
במרצע' וכי מה נשתנה אזן לרצע
מכל איברין לפי ששמעה מהר סיני
כי לי בני ישראל עבדים ופרק ממנו
עול שמים והמליך עליו עול בשר
ודם לפיכך אמר הכתוב תבוא אזן
ותרצע שלא שמרה מה ששמעה.
ברוך דיין האמת  :תפילה שהתקינו
עמותת אור ירוק וסופרת שנה בשנה
את מנין ההרוגים תפילת סים
שלום  :לא עלה בידי והתפללתי
רבות אל ה' שיאיר את עיני כיצד
היה מתפלל תפילת סים שלום מורא
חשבון הנייד  :ועל זה אמרו חז"ל
איזהו גנב? הלוקח ממון אדם בסתר
ואין הבעלים יודעים .והוי ידוע אוי
לי ,אהה עלי ,אם באתי להחזיר או
להתנתק והוסיפו עלי חמישית מכל
דבר ובאו בחשבוני דברים שלא ידעו
כיצד הגיעו למקומם ואני כמעט
הגעתי לפת לחם ועשו ממני עבד
נרצע ל 63חודשים ושמעתי שיצא
תפילת להתרת התחייבות ועדין לא
באה תפילה זו לידי

מתני'

ביה"כ ברכי נפשי בגני תקווה

אין עומדין לסמס

דף סים

תרדא – משוגע אייפון מבני בניו של אפל ועליו נאמר ואת עלית על
כולנה ומחזיק מסך למהדרין שומר נגיעה ובחנותו קיימים אפליקציות
רבות כגון :שיחת התועדות עם חסידים  ,טעינה באמצעות טוענת
רבנית למרבה שיחה עם האשה ,תמיכה בכל שעה זמנית ,משגיח צמוד
מהחפץ חיים על לשון הרע העושה שיחות ניפוי ,וכל עוד הנורית דולקת
ניתן עדיין לתקן בישראל ,ואם לא,הלך המכשיר אחר החבל אל אמריקע

אלא מתוך כבד ראש .

חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת בסלולר כדי
שיכוונו את קליטתם :היה ברכבו וקיבל שיחה אפילו
השוטר שואל ברישיונו  ,לא ישיבנו  .ואפילו מכונית על
טמבונו  ,לא יפסיק :היה נוהג בספינה או בקרון או
באסדה  ,יכוון את � כנגד ביתו :היה רוכב על אופנוע
ונכנסה שיחה ירד ויענה  .ואם אינו יכול לירד  ,יחזיק את
הבלוטוס באזנו ויכוון בלבו שיגיע למקומו בשלום ואם
אינו יכול לענות יסמס כנגד כוון הנסיעה ואם לא הגיע
למקומו יברך ברוך דין האמת :רבי בלקברי אומר ,
המהלך במקום סכנה  ,מתפלל תפלה קצרה בכרטיס
"סים שלום "  :אנטיסלקום איש סים קבל מסאמסונג
הצדיק  .הוא היה אומר  ,אל תהיו כמנויים המסמסין את
הרב על מנת לקבל הודעות ויהי מורא חשבון הנייד
עליכם  :סמארטפון איש אורנג' אומר  ,יהי מכשירך
פתוח לגלישה  ,ויהיו רשתות � בני ביתך  ,ואל תרבה
שיחה עם האשה בנייד  .באשתו אמרו  ,קל וחומר
בחבריו  .מכאן אמרו חכמים  ,כל זמן שאדם מרבה שיחה
בנייד גורם רעה לעצמו בקרינה  ,וממסמס מדברי תורה ,

וסופו יורש חשבון סלולארי ענק גמרא

איבעיה להו

ומצאתי בתנא דבי סלקום מעשה
דומה ואמרי :תניא אמר רב יונדאי
פעם את הייתי נוהג בכביש אדום
ונכנסה לי הודעה וסימסתי חזרה
בא לי אליהו מאור ירוק ושמר לי
על נסיעתי עד שסיימתי את
המסרון אמר לי שלום עליך רבי
יונדאי ואמרתי לי שלום ואמר לי בני
מפני מה סימסת במקום סכנה
אמרתי לו אשתי אמר לי היה לך
לסמס בעצירה אמרתי לו מתיירא
שאשתי תצעק עלי שאיני עונה לה
מייד אמר לי היה עליך להתפלל
תפילה קצרה סים שלום  .באותה
שעה למדתי ממנו שלושה דברים
למדתי שאין מסמסין בנהיגה,
ולמדתי אע"פ שזאת אשתי היה עלי
לעצור בדרך ולמדתי שאם סימסתי
היה עלי להתפלל ב"סים שלום"
שאולי לא הייתי מגיע לביתי בשלום
אמר לי מה ראית בזמן שסימסת
אמרתי לו רינגטון אוי יו יו או יו יו

מהו לסמס ? אמר רב סמסונג אמר קרא ו ְֻבכָ ל-סלולרְֻ ,בי ְֶדכֶ ם נִ ֻ ָתנ ֻו .תרגמא סוני ְֻבי ְֶדכֶ ם
יִ ְתמַ ְסרוּן(בראשית ט) אלמא שאם אינו יכול לדבר כותב סמס וכתיב בקהלת עֵ ת לִ ְקרוֹ עַ וְ עֵ ת
לִ ְת ֻפוֹ ר עֵ ת לַ סמס וְ עֵ ת לְ ַד ֻ ֵבר :ותניא נמי הכי (מנחות צז) אבל כלי מסמס חשיבי .ואי כלי לא
מסמס הוי כעפרא דארעא .איבעיה להו מתוך כובד ראש ! והא מסמס בכל שעה שירצה אלא
אימא עובדא בבניו של סלקום שמתוך קרינה ראשו כבד עליו והא חזינא בבנה של שונמית
ֹאשי ַו ֻיֹאמֶ ר ֶאל הַ ֻנַעַ ר ָשמש ֶאל ִא ֻמוֹ  ,אל תקרי שמש אלא סמס .
ֹאשי ר ִ
ַו ֻיֹאמֶ ר ֶאל ָא ִביו ר ִ
חסידים היו שוהים שעה אחת? אצטריך למי שהיה בידו סלולרי דור ראשון עד שהיה מוצא
קליטה במכשירו והיה עומד בנקודה אחת ואפילו נחש על עכבו אינו זז עד שבאו חכמי הדור
ֹאמר ֻו הָ בָ ה נִ ְבנֶה ֻ ָלנ ֻו עִ יר ו ִֻמגְ דָֻ ל וְ רֹאשוֹ בַ ֻ ָשמַ יִ ם ומאז קליטה חלקית בשיטת לשליש ולרביע
ַו ֻי ְ
לא שמענו .מעשה שבאו בניו של סמנסוג מבית אפל ובידם מאנא אייפון דור רביעי אמר להם
הוציאו וישרף כדכתיב ל א יבוא עייפון בקהל ישראל עד דור רביעי וכתיב בסמוך ַו ִ ֻי ְשרֹף
שעַ ֶאת הָ עָ י פון(יהושע ח) .מנלן שחייב אדם דיבורית ברכבו אמר קרא ַו ֻיָסַ ר ֵאת אֹפַ ן
יְ הוֹ ֺ
מַ ְר ְֻכב ָֹתיו אל תקרי אפן אלא אייפן ומלמד שהיו מתקינים אייפונים ברכבם .בעא מינה למאי
צריך אדם � ברכבו ,אמרי בבית מדרשו של אפל אמרי רחמנא ַו ֻיָסַ ר ֵאת אֹפַ ן מַ ְר ְֻכב ָֹתיו
הגֵה ֻו ִֻב ְכבֵ ֺדת מלמד עשה הקב"ה ניסים עם ישראל והוריד למצרים את אייפון מתוך רכבם
וַיְ ַנ ֲ
ומתוך כך נהגו בכבדות ולא יכלו להגיע לישראל .היה רוכב על האופנוע ירד ויענה  ,פשיטא ?
אלא עובדא מעמותת אור ירוק שראו תרדא עונה לאייפון ולבסוף באו לברך עליו ברוך דיין
האמת .תניא אמר רב יונדאי פעם את נכנסתי להתפלל ונכנסה לי הודעה וסימסתי חזרה בא
לי אליהו ושמר עלי שלא יראו שסימסתי כשסיימתי את המסרון אמר לי שלום עליך רבי
יונדאי ואמרתי לי שלום ואמר לי בני מפני מה סימסת בשעת תפילה אמרתי לו אשתי  ,אמר
לי היה לך לסמס בסוף תפילה אמרתי לו מתיירא שאשתי תצעק עלי שאיני עונה לה מייד,
אמר לי היה עליך להתפלל תפילה קצרה סים שלום  .באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים
למדתי שאין מסמסין בתפילה  ,ולמדתי שאם זאת אשתי היה עלי להתפלל ב"סים שלום"
שאולי לא הייתי מגיע לביתי בשלום  .אמר לי בני מה ראית בזמן שסימסת אמרתי לו שיחה
ממתינה שמנהמת רינגטון ואומרת אוי יו יו אוי אוי יו יו אמר לי חייך וחי ראשך אלא בשעה
שישראל נכנסין לבתי מדרשות וסוגרים את מכשירים ומתפללין אומר אשרי המלך שמקלסין
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פרק ראשון הזורק את הנעל

mavitan@netvision.net.il

מסכת מנעלים

בביה"כ ברכי נפשי בגני תקווה

דף כףכף

רב קרוקודיל בשנת תשס"ב המציא את הקרוקס כדי לטעון שהוא
עושה ניסים ,הלך בנחל תנינים ובעזרת כושר הציפה של הנעליים.
בזמן ההליכה על תנין בעקבות כך הלך הרב למשרד הפטנטים ורשם
פטנט על נעלי ה"קרוקס" כידוע אילו נעלים אופנתיות

מתני' נשיא  .בזמנו מי שהיה גבר ורוצה להוכיח זורק נעל על נשיאים
ועובדה היא שנשיא אמריקא ונשיא בית המשפט בארצנו הקדושה זכו לזריקת
נעל סנדל בגמרא פריש להו מהו סנדל קרוקס בבירור שעשיתי עם גדולי
האינטרנט ומרא דאתרא של האינטרנט וויקפידה כך מצאתי בהאי לישנא
נעל זו עלתה בהם במחשבה
ראשונה בכדי לשמש בטיולים משום
הזורק את הנעל על הנשיא חייב ,זרק בסנדל
שעלה בידם להביא סולייה שאינה
מחליקה בקלות ואינה משאירה
פטור אבל אסור ,זרק בקרוקס פטור זרק נעל שמאל פטור
סימנים קרוקס הציגו את המודל
ובימין חייב ,זרק נעל שאינו שלו פטור , ,זרק ולא פגע
הראשון שלהם ,ה"ביצ'" בלעז )חוף
חייב  ,זרק והניד את ראשו פטור  ,זרק ופגע באפו חייב .
ים( ,למנין שאנו מונין כאן 2002
הזורק
זרק נעלו ולא צילמו בטמבלויזיה פטור
הנעליים הפכו לפופולריות מאוד
באמריקע ובשאר העולם בעיקר
את הנעל על כל נשיא שבהם אין חייב אלא אם עשויה
בזכות העיצוב המיוחד והחורים
מעור ,כדכתיב וחלצה נעלו מעל רגלו ונקרא בית חלוץ
זו
הרבים שיש בנעל  ,ובא לידי נעל
הנעל ,איני והא כל נעל נקרא נעל ואפילו עשוי מבד?
וספרתי את מנין החורים ועלה בידי
אלא אימא וחלצה נעלו מעל רגלו ,מישלף הוא! אי הכי
כמנין רמ"ח איברים
לכתוב רחמנא וחלצה נעלו ברגלו ,אלא מעל רגלו ,שמעא
וכן הבאתי בפניכם
מינא למישלף והעשוי מעור הוא למישלף ,וכן כתיב ברות
את השרטוט אשר
ֹאל לְ בֹעַ זְ ,קנֵה-לָ ְך; ַו ִ ּי ְׁשלֹףַ ,נעֲלוֹ  .אי נמי כתיב
ַו ּיֹאמֶ ר הַ ּג ֵ
נהגו לצייר עליו
ָאנְ עֲלֵ ְך ּ ָתחַ ׁש והוי תחש עור
יש ְך ִר ְקמָ ה ,ו ֶ
ָאלְ ִּב ׁ ֵ
ביחזקאל "ו ַ
ונעל זו אופנתית וכל בגד מתאים
המיוחד לנעל אמר רביי בייניש פעם אחת הלכתי לעיראק
במקורו הוא
לה טמבלויזיה
טלוייזיה בבחינת וכל העם רואים
מצאתי זקן אחד אמרתי לו כלום אתה בקיא בזורק נעלו
ושומעים ומרא דרבנן דחוזרים
ואמר לי ראיתי בההוא עיתונאי שחלץ נעלו והייתה מעור
הפכו
יצחק
אמנון
בתשובה
תחש וזרק בנשיאה דאמריקא ואותו נעל עמדה אצל
לכובע
הייתי
ובכוונתו
לטמבלויזיה
הדוכני באיי ביי וכולה מעור שחור  .איבעיה להו הזורק
טמבל שהיה לובשו הלוי הזה וכך

מתני'

גמרא

רבי יוסי שריד משיירי מרץ והשמאל
הגדול וב"ה השמאל הולך ופוחת כבית
שמאי וכפי שהשמאל היא כהה וחלשה
כן יהיו כל מעשי שמאל הולכים
ומתמעטים ובעוונתינו קמו גדולים
ממנו ומנסים להגדיל כוחם ועל זה
נאמר לב כסיל לשמאלו  .מעשהו דפיני
הקנאי שקם בחמתו וזרק את נעלו
הימנית על ראש נשיאת בית המשפט
העליון ,דורית ביניש ,והיא לא
התכופפה כשפיני כהן השליך עליה את
נעליו .והוא פגע בול באפה ובמשקפה
היא נפגעה ,נפלה ,התאוששה ושבה
לעבודה השיפוטית .ובעקבות מעשיו
זכה לכהונת עולם בבית המאסר
מעשיהו והובטח לו ברית שלום ע"י כל
חברי המאפיה בגלל מעשה זה  .ערוץ
עשר בגימטריה ערוץ  10הוא ערוץ
טלוויזיה מסחרי אשר ממומן על ידי
פרסומות .הערוץ נקלט בבתי הצופים
באמצעות חברת הכבלים )",("HOT
חברת הלוויין )"יס"( וכולם מושחתים

סנדלו .בנשיא שבהם מהו? אמר רב נייקי אם יבוא אליהו ויאמר חולצין במנעל שומעין לו אין
חולצין בסנדל אין שומעין  ,שמע מינא סנדל חייב! דייקא נמי שכבר נהגו העם בסנדל שורש
שהזורקו כזורק כקליפת השום והאי תניא בסנדל תנכי מעור בו הלכו אבותינו  ,ואזדה לטעמי
פטור אבל אסור .תנו רבנן הזורק בקרוקס פטור ,וסלקא דעתך הזורק פטור ? והתניא לא יטייל
אדם ביום הכיפורים בקורדקיסין בתוך ביתו לא קשיא ,ההיא קרוקס רבו בו החורים מן הנעל,
והאמר רב קרוקדיל  :מעשה ובא לידי נעל קרוקס במין צבעים שעין לא ראתה והקונה אותו
משלם מאתיים סלעים וראיתיו והוא מחורר וכל מנעלו חורים וכבר נהגו העם לטייל בהם
ביום הכיפורים ופטור  .והא קורדקיסין נעל חיקוי הוא והקונה אותו בעשרים סלעים והדא חיב
על סלע וסלע  .תניא הזורק נעל ימין חייב מנלן? והאמר רב שורש מה רציעת אזנו בימין אף
הזורק ימין חייב וכן כתיב באיוב עַ ל-י ִָמיןִ ּ ,פ ְרחַ ח יָקוּמ ּו :איבעיה להו זרק בשמאל פטור? רב
יוסי שריד סבר שמאל היא חלשה ,והזורק בשמאל כאילו לא זרקו וזריקתו כזריקת נוצה ורבי
ביבי הזורק בימין כדכתיב ימין עושה חיל  ,והא קשיא וימינם ימין שקר מאי איכא למימר ?
אמר פנחס הכהן ההוא דכתיב ימין עושה חיל הוא מעשהו דפיני הקנאי במעשה בייניש שזרק
ופגע והא דכתיב וימינן ימין שקר ההוא מעשה דנשיאה דאמריקא בעת שהותו בעירק וזרק
הנעל העתונאי ופספס .תניא הזורק נעלו ולא צילמו בטמבלויזיה כאילו לא עשאו ופטור ,במאי
ֹאל לְ בֹעַ ז
עסקנין אמר רב ערוץ עשר בכדי שיהיה חייב צריך שכל העם יראו כדכתיב ַו ּיֹאמֶ ר הַ ּג ֵ
שעַ ר דייקא נמי וכל העם ,והיכן כל
שרַ ּ -ב ּ ׁ ַ
ְקנֵה-לָ ְך ַו ִ ּי ְׁשלֹף ַנעֲלוֹ ַ .ו ּיֹאמֶ ר ּבֹעַ ז לַ ז ּ ְֵקנִ ים וְ כָ ל-הָ עָ ם אֲ ׁ ֶ
העם יושבים? מול הטמבלויזיה לפרסומי מלתא ואידך שער בנוטריקון עשר דתניא כולם צופים
בערוץ עשר וכן מעשה דנשיאה בייניש ומעשה דנשיאה דעמריקא וכל העם רואים את הנעלים

קראו טמבל לוי זה גמרא וחלצה
נעלו וכל הני דסוגיא קמא למדינן
גזירה שוה מסוגיית חליצה במסכת
יבמות דף קא עתונאי וכך פורסם
בהאי לישנא  themarkerהוא איש
שהחדיר לתודעה את השלכת
הנעליים כאקט מחאה נגד סמלי
השלטון היה העיתונאי העיראקי
מונתדר אל זאידי ,שזרק את נעליו
על נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש למנין
שאנו מונין למנינים  .2008בוש
התכופף בזמן וחמק מהנעליים .איי
ביי בלעז  eBayוכך היה בזמנם
כאשר אדם היה משתמש בחפץ
וכאשר קצה נפשו היה עולה אל
האייבי ומוכר את פשפשיו לעין כל
ובכל מחיר בדומה לשוק הפשפשים
ובמקום זה עלתה למכירה נעל
העור של העיתונאי ואנא חזינן
דנעלו שחורה ועיין בגמרא ביבמות
לגבי צבע הנעל החייבת בחליצה
והיא בשחור ולמדינן אטו גזירה שוה
סנדל שורש סנדל שכוונתם להחליף את הסנדל התנכי ועיין בהמשך ונקרא שורש על שם שרשי אבותינו אברהם יצחק ויעקב שהלכו בסנדלי תנכיות ובדור הזה
הפכום לסנדלים מבד וגומי ואין בהם עור סנדל תנכי כך הוא נקרא בהשפעת הסנדלים מתקופת המקרא שנתגלו בחפירות הארכיאולוגיות  ,הסנדלים
התנ"כיים הם סנדלים בעלי מבנה פשוט :סוליה שמחוברות אליה שתי רצועות עור המהודקות לרוחב כף הרגל ומסביב לקרסול ,העור ממנו מיוצרים
הסנדלים הוא בדרך כלל בצבע חום או שחור .בשנות החמישים ניתן להם השם "סנדלים תנ"כיים" בשל הענקתם לצבר מראה של דמות תנ"כית ,במצדה החלו
יצרנים ישראלים לייצר דגמים שונים של סנדלים שנקראו "סנדלים תנכיים" )או "סנדלים תנכיות"( .סנדלים אלה סימלו בעבר צבריות .הרבו לנעול אותם
בקיבוצים .בשנים האחרונות הם מזוהים יותר עם ציבור המתנחלים ודור תורה ועבודה ומאז יציאת נעל שורש לא ניתן להשיג נעל תנכי .עובדה גמורה
שחרדים אינם נועלים אותם מטעמי צניעות ,כי מטרה ברורה של חשיפה מינימלית ככל האפשר של הגוף ויש מאנשי שלומנו אשר שמים גרבים לפני הסנדל
קורדקיסין עיין בגמרא ביבמות דף ק"ב עמוד ב' שם פירש רש"י עליו השלום ומנעלים דקים שנועלין תחת מנעלין עבים להגין מן המים ולבשוננו ערדליים
אבל נעל זאת אינה קיימת מאחר שבארץ ישראל לא נמצא שלולית מים והגשמים כמעט ולא יורדים ומה טעם בנעל זו ועל כן באו הזייפנים והביאו נעל

