בס"ד מתוך השיעור של מאיר אביטן – שבת זכור תשע"א

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

