
 קישור לאתר      ביה"כ ברכי נפשי גני תקווה - ה מאיר אביטןכתיב –  פ"אתשפורים של לשיעור דף היומי  81שנה  בס"ד

לא עלה בידי  רמזור   עיר קרתא
להבין את שיטת הרמזור החדשה ואנא 
ידעינן על רמזור של שלושה צבעים 

א רבי גמזו והד ,אדום צהוב ירוק
ה, מבלי מסורת הוסיף צבע מדיל

חכמים והסכימו לו לצבע הנוסף 
 התחבורה י משרדמחכמעתי משו
ביקשו להוסיף ברמזור הרחובות צבע ש

בן מחכמי  :רבי גמזו  נוסף 
מגיעה עד נחום  לתוושושואה פהר

מחלוקת  לכות ארץמאיש גמזו 
גדולה נפלו אצל יראי ה' שלא קיבלו 

 דינא דמלכותא וטעו בדברעליהן 
הוי מתפלל וכבר שנינו  שנים רבות,

בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, 
וה' הטוב  איש את רעהו חיים בלעו

ושמעתי שאשרי נמנו ורבו  יתקנם
מי שניצל ולא היה בדור ההוא והיו 

את אנשי השררה  ל סובלין ישרא
 וכחול לבןעל ימי החופש,    ושמחין
נמחק ועלה ניצוצו של ספר א יאשר ל

 וסופה ככולנו.תקווה חדשה 
 

ה  מתני' ה ְדָבִרים ָעׂשָ ָ ׁשּ ֶלְך;  מיןינבׁשִ ה הֹודוּ עַ ַהּמֶ לֹׁשָ  ל ׁשְ
ה לֹא הֹודּו לוֹ  לֹׁשָ ֵהן סגרְיִציאֹות הַ  .לֹו, ְוַעל ׁשְ ִים ׁשֶ ּתַ ע ׁשְ   .ַאְרּבַ

ה ֵאימן הסגר יֹוֵצא אדםה מָּ בַּ  ָדאֵמי  יֹוֵצא?יֹוֵצאן אדם , ּוַבּמָ ּפְ
והולך לצורך  אמות מחברובע רא שעל אפו ושומרחוורא 

ְזַמן ׁשֶ ,אדם בכלבו יֹוֵצאוכן  .אוכל נפש  .רצועה ְקׁשּוָרה לוֹ ּבִ
ָדאֵמי ֶאְפָסרהיוצא ברשות הרבים ללא  ועצרו שוטר חייב  ּפְ

רשב אשה ת לֹא  .בקנס ּפָ  יושב אבל  סגרָסמּוְך לַ  ִלְפֵני ַהּסַ
יוצאין על פי  קורונהחומת  ערים המוקפותאיש לפני הספר. 

טר פומשעה שנ .גמזו לטובהמבית מדרשו של  רמזור
 ת בי חודשים נמנו ורבו נים עשרש. כל דאלים גבר מתפקידו

ובית הליכוד והיו טורפין אלו באלו עד שבאו  כחול לבן 

 ן מא איבעיא להו 'גמ ועמן תקווה חדשהבחירות רביעות 
יָטא ? מיןינב ׁשִ נימין בגברא  משום דההוא ,ין נתניהומינב  ּפְ

י ָהִאיָדָנא עוד מחכה לימות המשיח להיות ראש ממשלה גנץ  ּכִ
וכן כתיב   יכול להיות מלךחליפי י ואין ראש ממשלה חליפ

ה הֹודוּ  .ם משמשים בכתר אחדאין שני מלכי לֹׁשָ : עשה  ַעל ׁשְ
מענק קורונה לכל איש ואשה והביא חיסונים  סגר בראשונה,

ה לֹא הֹודּו לוֹ לכל בית ישראל. לֹׁשָ , על סגר שני ושלישי ְוַעל ׁשְ
 תקציב שנתי של כנסת ישראל בחירות הרביעיות ועל ל הע
סגר ראשון ואין  בפסח :רוני גמזו לטובהפשטא ? ֵהיִכי ָדֵמי הסגר שתיים שהם ארבעיציאות  

ועל  ,רביעי סגר יהיה  ובפסח הבעל"ט ,ישיבחנוכה סגר של ,בראש השנה סגר שני ,יוצא ובא
 ובחנוכה ובפסח השני  ,ובראש השנההראשון  בפסח  :ארבעה סגרים אלו רק שתיים עמדו בהם

ֵהיִכי ית אבא על ארבע בחירות שהם שתים, בבן לפיד מקובלני מ אמר רבי יאיר .פייק סגר
תשע"ט בחירות ראשונות, באלול תשע"ט בחירות שניות  בניסן  ,הדר פשטא רבי יאיר   ?ָדֵמי

 תשפ"א בחירות רביעיות הרי שתי שנים שהם ארבעובניסן  באדר תש"פ בחירות שלישיות 
יו ארבע תיקים שהם שתים  דרבי בנטלטעמיה  הבחירות. ואזד המשפטי דכנסת  יועץ ?ָהא ַמּנִ

יהּ  והכי והוא גיבור אביחי  ישראל  ת יישלפיים, בשלונה תיק אלף , בשניה תיק  אבראש'  ִמיּלֵ
ִיּפֹל "  כדכתיב 2000  תיקיש גורסין אף ו 3000 ונפל תיק וחזר  4000וברביעית תיק  3000תיק 

ךָ  ּדְ ׁש יִמיֶנָך: ּוְרָבָבה מִ -ֶאֶלף! ִמּצִ שלושת אלף ונשארו ו כלום כי אין כלום,הכל  "ֵאֶליָך, לֹא ִיּגָ
שנתרבתה הקורונה קבענו עה מש ?מן הסגר יֹוֵצא אדםה מָּ בַּ  .רבעהי תיקים מתוך אתשאלפים 

ָדאֵמי חוורא ב יוצא  םשכל אד םחכמי א ובעלי זוגית ,שום אוירבה מ והיו מתקשין ,שעל אפוּפְ
 .משום פיקוח נפש ודומיולרמי לוי לצאת  רשאיכן ו ,זוגיתאמכסה את הדמשקפא הבל פיו 

בו ברשות  היו יוצאיםו אמאמצין כלבבעלי כלבין והיו אנשים אף י חיים התירו ומשום צער בעל
פטורים והמתעמלים מי שתפסו פורסי יתחיל לרוץ והרצים . ּפּוְרֵסיהמן  ולא היה חושש  הרבים 

רלִ . מן הקנס ּפָ משום אריכתא של צבע  הספר  נשים יושבות לפנימשעה שנקבע סגר אין  ְפֵני ַהּסַ
ואם שגוזר  גוזר מהלקטינתא של דקה , אך גברי נכנס יֹוָמא ַחדופן ועיצובי עיצובין והיו שוהין 

היכי דמי? מבית מדרשו של רוני  'חומת קורונה ערים המוקפות'ממשיך בביתו. לא הספיק 
 כעין ועשה בהם סימנים  ,יוצאדרבו בה חולי קורונה אין  קרתא גמזו לטובה קבעו כל 

והיתה , העיר על פתח הה קשורתלשון של זהורית היו .ירוקצהוב ו ,כתום ,אדום :מזורר
, שנאמר אם יהיו ירוקה העירוכשהיו מבריאים הייתה  ,חולי קורונה על פי משנה צבעה 

, העירבראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח  :תנו רבנן .וריקויכעץ  חטאיכם כשנים
, פס שמים תחרדיםמהו םחרדיהקהילות מן היו ו מתביישין,לא ין ונעצבמתהיו ירוק נהפכה ללא 

אין דין ו .חדרו של ביביהתקינו שיהיו קושרין אותו ב ולפיכך  יתה איפה ואיפה בין עיר לעיר.יוה
והתל  שלא מן הקורונה והחרדים בלפור מפגיני חובה של עירריוצאין ל כולם  ואין דיין והיו

והא כתיב נצור לשונך   לא אקפיד?! חרדים היכי דמי  קשיא רבי גמזו .םאביביים בקפה ובי
גדולים ושוטים  ,ארץ אין מקבליםמלכות מלכות שמים מקבלין ו? אלא סברו ושפתיך במסיכה

הסכימו  ם לאלעומ, חודשים נמנו ורבו נים עשרשהיו ועליהם נאמר פורץ גדר ישכנו נחש. 
  ובאה תקוה חדשה אלובלבן וליכוד והיו פורעין זה בזה עד שקצה נפשם של ישראל אלו כחול 

ינתי רבות יעכתר  מלכות -רונה וק
ולא מצאתי מענה עד אשר זכיתי 

כן ופייסבוק  ישן  והגיע לידיי ספר
ויקפדיה ועיינתי בו  מצאתי בקונטרס

השם "קורונה", וכך כתב:  
שמשמעותו בלטינית כתר או הילה, 
ניתן להם בשל המראה האופייני של 
הנגיפים תחת מיקרוסקופ 
אלקטרונים, היוצרים תמונה המזכירה 
 כתר מלכותי או את הילת השמש

רבים וה' ישמרנו מפניו  והפיל חללים
ד' אמות ופיו ולשונו יינצל מן  ושומר

  גמ'  בגמרא פריש רמזור מחלהה

והבנימין  ,תרתי בנימין נימין גנץ ב
תיקי ראשי הממשלה בכנסת ומ חדא

 ,ישראל וישב על ממלכתו ימים רבים
מביתא דכחול לבן ולא  בנימין תניינא

וסתמא  עלה בידי כיצד הוא חליפי 
כתיב אל יצא כד סגר .חלומות שווא

וכתיב  ,נוטריקן סגראיש ממקומו 
 'והעיר סגורה ומסוגרת'בתריה 

חולי משנתרבו  סגר חכמים ווקבע
 שתיים שהם ארבע   .הקורונה

בגמרא פריש היכי דמי ארבע 
 פייק סגר שהופכים להיות שתיים

נשיאנו טראמפ שהיה  אומר  לשון
דברים ולא היה בהם כלום, כך קבעו 

בביתו  בש ישסגר ונתכוונו שכל אי
יענו  –אבל הדא הוא פייק סגר 

 .לם בחוץאומרים סגר אבל כו
ים שהגש יושמעתי מפי רבותי

ועיין בספריהם ליקוטי  'שראבלוףי'
קבעו שבכל  בחירות  הגשש החיור

נתהפכו ארבע שנים יהיו בחירות ו
משום ו ,היוצרות כל חצי שנה בחירות

ום בחירות הוא יום שבתון שכל י
קנו כל תו בעיניהםמצאו חן ישראלי, ל

ך יוצא ארבע חצי שנה בחירות וכ
 יק אלף ת בחירות בתוך שנתיים

פרק  מעילה כבר פירשתי במסכתו
על ארבת תיקי נתניהו  מתנות קטנות

הבל  "זוגיתא דמשקפא ועיין שם
 : שוטר  הּפּוְרֵסי העולה במשקפיו

 
  של מאיר לאתרקישור 
 דפי פורים  אביטן,

 משנים קודמות 
     

בין כיצד הקורונה נעלמת כשאדם יוצא עם י להולא זכית מאמצין כלב
כלביו לרשות הרבים ומאותה שעה ראיתי יהודים טובים הולכים לבית 

לפני   ם שלא להם כדי שלא יקבלו קנסות התפילה ואוחזים בכלבי
תספורות בה ותיקנו שעושה  ולות לעמודגזירה שאין הנשים יכהספר

  שבנות ישראל נאות הן  מטפחן פנימ  מכניסן בחרש והספרבחדרי חדרים 

                  ד'דף                                     יציאות הסגרמסכת                      ששה דברים עשה בנימין 
   ויוצא , מסכת פסחיםמסכת שבת :ר לסוגיות המופיעות בדףומק

 הוגרורותיבסוגיית קורונה  שדנה במסכת בדד לשנת תש"פ  ועיינו
שלת למלכי לוכל דברי שו המלך מרא פריש מאן ניהובג: בנימין מתני'

ָדאֵמי בגמרא פריש להו :על שלושה הודובנימין כתיב בספר דברי הימים  ּפְ
ם ולפנים מש סיכה לבנהמ :חוורא

בגמרא פריש : בויוצא בכל קורונה

 לפני הספר  כלב  לאדם היכי דמי
הנשים  תעל מספר רישבגמרא פ

  .לספר פנימה וכל כבודה בת מלך
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 קישור לאתר      ביה"כ ברכי נפשי גני תקווה - ה מאיר אביטןכתיב – תש"פ פורים של לשיעור דף היומי  71שנה  בס"ד

איש את חבירו בקורונה של 
יַסר תענוגות ארבע עשר  :ַאְרּבֵ

בויקפדיה  ועיין דחיוראגששי 
ותמצא כל אמרותיהם של הגשש 
 החיור והזמן יכלה מלספר בהם.

ָדאֵמי חוורא  מסכות לבנות ּפְ

יומא לבנקא א ּבְ  דאתא ַגְרּבָ

אינשי דבנק כנס שודד לבנק נ
הּ  כל אנשי הבנק  ִמיְרְתִתי דַגְרּבַ

אמר רבא  היו פוחדים  מאוד 
 מיחייב איניש לבסומי בפוריא

אמר והכי תניתין בעוד מעשה שהיה 
רבא חייב אדם להשתכר בפורים עד 
שלא ידע בין ארור קורונה לברוך 

ירא עשו סעודת ז ב, רבה ורשפעת
ר ושתה פורים בשנה הקודמת  השתכ

לשנה זו אמר לו  יבוא  ,קורונה
אמר לו:  אדוני ונעשה סעודת פורים 
נתא ולא השתה קורונה דשנה זו סכ

בכל שעה שעה ושעה מתרחש נס 
    

 

 אין יושבין ואין עומדים ממדינת היםהבאים  מתני'
ואין  מכל אדם, אבל מרחיק הוא ארבע אמות ,בפניהם

משום  ממנו ושומר נגיעהואין מחבקהו  ידלו  יןושיטמ
 מוירחיק בדד, ויבודדהו מקהל ע סיןממדינת הבא  ;קורונה

רב   ;ארבע עשר יוםואין שוהין במחיצתו אפילו קמעא עד 
 אוירוןלהיה מתפלל בעת כניסתו  בן קרונאנחוניא 

זו אמר  ?מרו לו מה מקום לתפלהאוביציאתו תפילה קצרה, 
וביציאתי אני   תפלל שלא אדבקלהן בכניסתי אני מ

  .ממניאחרים מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי וידבקו 

 תַמְלכוּ תגה דאמר מר  מאי קורונה?  איבעיא להו 'גמ
ואמאי בלשון יוונית, קשיא הא כתר מלכות לישנא מעליא 

פשטא רבי ליצמן כתר מלכות בלשון סגי  ?ירחיק ד' אמות
ועלתה בראשונה  בעליהגת מידבקת והור הנהור והאי קורונ

ועל כן  ונימוקים ממנה נדבקיםמדבקים ווהיו  במדינת סין
לבודד את הבאים מן הים כדכתיב  חכמי הבריאות וגדר

וכבר אמרו רבותינו פורץ גדר  'ישב מחוץ למחנה בדד'
עומדים  פורסי דישראלוקבעו חכמים שיהיו  הישכנו קורונ

ואסמכיה דקרא הלכה  ובודקים שלא יהיו פורצים גדר 
 כבא אמר מר הבא מסין הרי מאי בינייהולמשה מסין; 

אפילו מתקרבין למחיצתו  מעיבורה של קורונה והוי  מצורע ומרחיקין אותו מן בניינא ואין  
י (ל) יחזקאל אמר רב כתיב בתחילה? אמאי סין  ;חוץ למחנהמומשלחין אותו  ַפְכּתִ֣י ֲחָמִת֔ ְוׁשָ

ין  אוריתאמן  דקא נחת או להו הא כיצד מברכו בשבת שלום  אאיבעי ,'לו ואין מושיט' .ַעל־ִס֖
אוהדי  ּתָ י ְכִניׁשְ סקנין עהיא  הורוביץ כי תניא  פשטא רבי ?ָעֵביְדָנא ֵהיִכי ַאֲהָדֵדידמרוקו מנשקי  ּבֵ

י ב אּבֵ ּתָ ַיין ְלדּוְכֵתיהּ  ןֲהַדר  ,אין נוגע אדם בחברו ואין מחבקוו דפולנא ְכִניׁשְ רבי ואמרי  קּוׁשְ
ואין  שבת שלום מר מועלם  ועל כן קד לו קידה ומברכהו 'עת לעשות לה' הפרו תורתךבוזגלו '

ּיָָ֨רץ ִלְקָראתֹו֙ וַ יחבקהו וינשקהו כדכתיב  ובשעתא דמימונה שעת סכנתא זאת מושיט לו ידו ו
ו  אָר֖ ל ַעל־ַצּוָ ּפֹ֥ הּו ַוּיִ ֵק֔ ְיַחּבְ לאביו או באסדא יכוין את לבו  היה יושב בספינה או בקרון  וישקהו;ֽוַ

הרי שבשמים שלא ידבקו בו קורונות ובשעה שיורד מן האניה הולך לביתו שש ושמח. קשיא ו
אוניית "דיימונד מבאים ב מתניתין עסקינןלא קשיא ? הוא בא ממדינת וכיצד שש ושמח

היכי דמי  והבא בקרון כולי עלמא בדד ישב. ישבו בדד ואחרים שבים לביתם.והמה   פרינסס"
ֹום   :אמרי חכמי דבריאותא אסמכתא דקרא כדכתיב ?ארבעה עשר יום בדד ּי֣ ֵה֮ן ּבַ הּו ַהּכֹ ְוָרָא֣

א־פָ  יו לֹֽ ֵעיָנ֔ ד ּבְ ַג֙ע ָעַמ֣ ה ַהּנֶ֙ ֤ ִביִע֒י ְוִהּנֵ ְ ית׃ַהׁשּ ִנֽ ת ָיִמ֖ים ׁשֵ ְבַע֥ ן ׁשִ ֵה֛ י֧רֹו ַהּכֹ ֑עֹור ְוִהְסּגִ ַגע ּבָ ֖ ֥ה ַהּנֶ מכאן  ׂשָ
יַסרסך שבע ותו שבע למדו   שבע מה שבע. גששי דחיוראופחות מכך אמרי נמצא הנגע  ַאְרּבֵ
ַמִעיַנןועוד  ְוִאם ָיׁשּוב ך ופעמים מתכסה מן העין ופעמים מתגלה כדכתיב לשנגע זה בא והו ִליׁשְ

ַגע ּוָפַרח מעשה בחסיד אחד שהיה  תנו רבנן:. אוניית "דיימונד פרינסס"ומעשה שהיה כך ב ַהּנֶ
בפחות מארבע אמות אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, המתין לו  סינימתפלל בדרך, בא 

 , והלא כתוב בתורתכםחסיד שוטהאמר לו: רגליו מן המקום יותר מעשרים אמות  החסיד עקר
רק השמר לך ושמור נפשך  וכתיבאמר לו  ,חש על עקבו לא יזוז קל וחומר לקורונהואפילו נ

ר ִסיןוסמיך קרא  ונשמרתם מאד לנפשתיכם, בתריה וכתיב ְדּבַ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְסעּו ּכָ  ַוּיִ
מהו רב המלמד ופיו מפיק מרגליות בעיה להו יאיסע מיד ממקומו.  ניכל  הרואה סי לומר לך

אמרי רב  קרנאואמרי סכנתא חמירא ועדיף ישב בטל ורבי  רקשטא רבי יופ לחלוחית? של
ָדאֵמי  התלמיד שביקשמחל על כבודו אין כבודו מחול על כן  פיו וירים את הגמרא ל חווראּפְ

אלא לומר לך: כל זמן שהיו ישראל בקרונה? וכי ידיו עושות מלחמה כלפי מעלה בידיו קשיא וכי 
מעשה ם תהא תורה מגנה ומצליה. עלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמימסתכלים כלפי מ

א בְּ  דאתא ָדאֵמי והיה  לבנקא יומאַגְרּבָ הּ ד ִמיְרְתִתיאינשי דבנק והיו כל  חוורא לפיו ּפְ אמר  ַגְרּבַ
ָייא להם נחה דעתם מכאן אמרו חכמים קורונה וח דעתיכם הדי לא קורונה הדי שוד תנו ָנׁשַ

פשיטא  ?אמאי למישתי קורונה בפורי בפוריא אמר רבא מיחייב איניש לבסומי .הּ ַגְרבַּ חמירא  מ
  ושופרי והוי בירה מעליהי נדאסור דהא אין אדם משים סכנתא בביתו פשטא הדר קורונה אחרי

 

כתר   תגא דלמכות    גמ'
ינתי רבות ולא מצאתי יעמלכות 

מענה עד אשר זכיתי והגיע לידיי 
פייסבוק אלא הדי ישן ולא  ספר

השם ויקפדיה ועיינתי בו וכך כתב:  
"קורונה", שמשמעותו בלטינית כתר 
או הילה, ניתן להם בשל המראה 
האופייני של הנגיפים תחת 
מיקרוסקופ אלקטרונים, היוצרים 
תמונה המזכירה כתר מלכותי או את 

גם מדינת סין ב  הילת השמש
כן להבין ועל  כאן לא עלה בידי

 בספר הפנים בלעז פייסבוקיינתי ע
החלה בעיר ווהאן  וכתב שהקרונה

שבמחוז חוביי בסין. הנגיף עבר 
מבעלי חיים נגועים לבני אדם וגרם 
לתחלואה של עשרות אלפים ולמותם 
של אלפי בני אדם. התחלואה 
העיקרית היא בסין, אך הנגיף 

רבות בעולם וה'  התפשט למדינות
רסי פו .ישמרנהו ויצילנו מידיו

שוטרי ישראל ואף במרא  :דישראל

מאי  דאתרא בריאות הוסיפו מלשינון
מדוע הבאים מסין מופרדים בינייהו 

מן העם במחנה בידוד ואלה הבאים 
ממדינת הים יושב בדד בביתו ואין 

תל  מחוץ למחנה משגיחין בו
מחנה מצורעים והקימו  השומר

בסמיכותו לבית החולים תל השומר 
דקא . ב לוושומר נפשו משם יט

יורד מעלייתו  נחת  מן אוריתא

א לספר תורה. ּתָ י ְכִניׁשְ בית כנסת  ּבֵ

א דפולנא  ּתָ ואנוכי מבית ְכִניׁשְ
מדרשו והיו אומרים עלינו שאנחנו 

ֲהַדרן  קרים מאוד ולא ידעתי למה?
ַיין ְלדּוְכֵתיּה  חזרה השאלה מה קּוׁשְ

שנהגו  יעשו בביה"כ של המרוקאים
 .בנשיקות  וחיבוקים

משנים      לדפי גמרא קישור לאתר      
   האתר של מאיר אביטן-....קודמות

 

ולא זכיתי לישב בהדי דמימונה וכל ימי הייתי  ובשעתא דמימונה
מצטער מתי ואשב ביניהם ושמעתי על תקרובות ומופליטות שעין לא 

וכבר כתבתי שיעשה כל מה דאפשר כדי שיביא לביתו אשה  ראתן
היא  דיימונד פרינסס" מרוקאית ואולי יזכו ניני ואשרי יולדתם 

 ולא עלה בידי כיצד תענוגות והמה יושבים בדד ומדבק אוניית תענוגות

                  סיןדף                                            בדדמסכת                     היה וישב בקרון ועמו קרונה  
ר לסוגיות המופיעות בדף. וראשונה יבורכו אלו המוצאים מק

שומר  ועוד צרפת, גרמניה, שוויץ, ספרד איטליה: ממדינת הים מתני'
אין נוגע אדם בחברתו אפילו כמלוא הנימה וכבר פרצו  קאמרי חז"לנגיעה: 

ץ עד דאתי קורונה וחזרה שמירת צבדורינו שומרי הנגיעה ואין פוצה ומצפ
נגיעה למקומה והחמירו אפילו בבנים 

בגמרא פריש להו : קורונהזכרים 

בגמרא פריש להו : ממדינת סין

ארבע עשר  מאי הוי דסין יחודיה
בן  בגמרא פריש היכי דמי: יום

יה דרבי נחוניא בן הקנה  וחא: קרונא

ואנא ידעינן ואשא אתכם : אוירון
על כנפי נשרים ושמעתי שבא לידי 
מעשה ובשמים הנשר מרחף ועולה 
וראיתי בכתב יד שאף נשר כונהו בשם 

  ובואינג ועוד. איירבוס
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