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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'
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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

