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פירוש הפסוק עד לאותה מעשה בה 
נונצ'קו  .טאאנטרל את המחבל במט

לא עלה בידי לדעת מה הוא כלי זה 
ומדוע התירו לצאת עמו לרשות 

אתי בתרגום עתיק יפני הרבים ומצ
וכן ולא כל אחד לי נשק מסכשהוא 

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 .

 להרוג –למיקטיל ספרים, מ -בזוגא
ולא הבנתי כיצד בין תימני לערבי 

טעו בן אלה לאלה וראיתי הרבה 
תימנים מבני בתי והם עם פיאות 
מסולסלות וכובע תימני ואם כך 
כיצד הרואה יטעה בין ערבי 

שופטי העם הוא מן בג"ץ    לתימני?
החושבים שהכל שפיט וכמעט כל 
הנכנס בשערו ידו על התחתונה 

רבים מגדולי הממשלה ביקרו אצלם ו
ושלחו אותם לערי מקלט וה' יצילנו 
 מידם וליהודים הייתה אורה ושמחה

בשעת הסכנה, בשבת יוצא לרשות הרבים ה מתני'
במטאטא , בגיטרה ריהבמטדברים  בארבעהרשאי לצאת 
סמוך לחשיכה  ספריו במ תימניהא יצא .  לובמוט סלפי

אומרים אף  ישמא יחשדוהו שבא כמחבל, בית שמא
יטעו  סמוך לחשיכה שמאמביתו כלל יצא  התימני לא

הקם להורגך  מררבי איזנקוט אהרואים ויחשבוהו מחבל. 
 עובדיה יוסף בר רבי יצחק   ,היא סיסמאהשכם להורגו 

להו היכי איבעיא  'גמ צווה להורגואמר הבא להורגך מ
 ,הצדיק פייסבוקאמרו מבני בניו של ? בשעת סכנהדמי 

מעשה ועושים  ברשת החברותארואים דפלשתין  דרדקי
 הם הנתקל בדרכייהודי ויוצאין לרחובה של ישראל וכל 

 השב"כולא הועילו משמרות  ,דרדקי דחבלהבו פוגעים 
ועל כן קבעו  ,מלצאתיהודים ונמנעו  ,קודם מעשה םבמציאת

שיר השירים ב וכן כתיב ראשי המדינה שעת סכנה 
ֱחזּו־ָל֙נּו֙ ׁשֽ  יםֶאֽ ִל֣ ים ְמַחּבְ ֖ ים ְקַטּנִ ּוָעִל֥ ים ׁשֽ ובאו חכמים  ,ּוָעִל֔

 , ובמוט סלפי , במטאטאבגיטרהוהתירו לצאת במטריה, 
מתקיף ליה  ם בנשקו אף שלא ברשות.ליה יוצא אד ופשיטא

או דברה התורה כדרך קא ודוארבעה אלו רבי נתניהו 
 ארבעה אלו אמרי  אלשיך הקדוש  רבי פשטא ? עולם

יכלו שלא מברחובה של תל אביב מעשה שהיה  בראשונה .ו בישראלשהי ים משום מעשדוקא 
עד   שהיו מתחבאין בציוריו גקי הציירכמו מעשי ידיו של  המחבליםאת  שוטרי ישראללמצוא 

ן מעשה במטריה, וכ ו ונטרל גיטרתו את והוציא מנרתיקו  מגיבורי ישראל  בחור  שבא
 .לרחובה של עיר אף בשבת לצאת בהםבמטאטא ובמוט סלפי ועל כך קבעום לדורות והתירו 

גיבור חיל? ותריץ לי רב שאול הרי הוא כעל גיטרה  מנגן המנין לאיש  אקשי לי רבי דוד המנגן
ה"קרא   אימה יׁש ִמְלָחָמ֛ ִיל ְוִא֧ ֹור ַח֜ ן ְוִגּב֨ ּגֵ ַע ַנ֠ ְחִמ֒י ֹיֵד֣ ית ַהּלַ ֣ י֘ ּבֵ ן ְלִיׁשַ ֣ יִתי ּבֵ ה ָרִא֜ איבעיה  ."ַוּיֹ֗אֶמר ִהּנֵ֨

וסימנך כאשר יורד מטר מן  ה -י  רבי יוסף אמרי אל תקרי מטריה אלה מטר ?מאי מטריהלהו 
ב כדכתימן השמים, מטר  –ו שהגשם ובכך מעיד על עצמ יתו ימטרהשמים הרי פותח אדם את 

 כדכתיב לאת המחבלידו ולכדו  הוהדי מטריה בא ה',ואין ונתתי אלא  ונתתי מטר ארצך
חַ  בשמואל  ֣ ּפַ ֵכ֖ד ִמׁשְ ּלָ יַוּתִ ְטִר֑  תנא דבי סמסונג? בי אייפון אקשי ליה מאי מוט סלפי. רת ַהּמַ

מוציא מכיסו ואין מושיע לידו, אייפונו אסבריה כאשר ידו של אדם קצרה מלהושיע מלצלם ב
קרי לי,  אריך  חוטרא .ודחיסומושך כלפי שמיא והוא מביט את צלם תבניתו  ,וטרא אריךח
ֵצ֩א " וכתיב בתרונטרל המחבל סלפי כעין חרב והדי   ,עצמיבלשון ארמי סלפי ופירשוה  ו ַוּיֵ

ן׀  ֶרב ...ִבְנָיִמ֨ ְלֵפי ָחֽ ה ׁשֹ֥ ל־ֵאּ֖לֶ קרא לא הוו ידעי רבנן מאי  .סלפי חרבאלא חרב פי לאל תקרי ש "ּכָ
: שקולי טאטיתא ולחביר אמר לאיניש. יומא חד שמעוה 'השמד במטאטאוטאטאתיה בישעיה '

רשאי לצאת ונצ'קו נאלא אף חמשה ואף נינהו רבעה רבי בנט סבריה לי לאו א .דמחבלוטאטי 
במספריו אמאי? רבי סבירה משום מעשה  תימנילא יצא ה לרחובה של עיר בשעת סכנה.

 ווכדי שלא יבוא ,מישראל ובאו שוטרי ישראל ונטרלוהלמיקטיל ועמדה  בזוגא במחבלת שיצא 
בית שמאי  ישראל לצאת במספריים לבל יבולע להם. תימניאסרו על ו טעותאלידי חשש 

ופשטא בית  תימני לערבי.מחשש למטעי בין  מביתו,כלל תימני יצא אל טעמיה ול ,חומריהל
 כרכא רשאי לצאת משום מעשה שתושב 'אני תימני'ב ישמאי אם הולך בחולצה ובה כת

פעמים  ומאחר ובא מעשה זה לידו (שוטר) פורסי קרי ליה ללמחבל והזמינו  חשבוהו ש  רעננהד
. התקינו זקני התימנים לצאת בחולצה "נא להירגע אני תימני" ונתאייש מלצאת מביתו,  רבות 

 ולא כל היוצא עם מספרים מצווה להורגו בכל דבר  רבי איזקונט סבר הבא להורגך אינה מצווה
ודיבר הכתוב בסיסמאות ורבי יצחק סבירה מצווה היא ואף אין שומעין לדברי ראש המטה 

לא אפילו חרב מונחת על צווארו אבג"ץ בכללי, ובפרטים כן שומעים, ואין לאדם להישען על 
֖לּוי אסתר מגילת כדכתיב בוכבר נכתבה נבואה באסתר לדורנו יתפלל בשם ה' ויצא להכותו  ּגָ

֑ים ְולִ ְלָכל ים ־ָהַעּמִ הּוִד֤ ם ְה֨יֹות  ַהּיְ ם ֵמֹאְיֵביֶהֽ ֵק֖ ה ְלִהּנָ ֹום ַהזֶּ֔    םואין אויב אלא מחבלים קטני ֲעִתיִדי֙ם ַלּי֣
 

 ברישיון משום עת סכנה והתירו ראשי
שרו ללא השואל נשק לאלכל ישראל 

ור י נהסיבה ואף ראיתי כמה סג
ואיני יודע למה  ,האוחזים בנשק ז

וכתיב בני ישראל יצאו בחימושם הרבו 
חמושים  חמושים ממצרים אל תקרי

ם חמושים בנשק. ת מן העיאלא חמיש
פשט והסביר   ,אלשיךרבי  – פשטא

דווקא ארבעה אלו כדי שתהא עדיין 
ת ישראל עבודה וכבר בא למשטר

לה גדולה במעשה שמחבל שנכנס תק
גקי  לעיר ועד היום לא מצאוה.

עלה בידי  – הציור השבועי לילד
מאחרון הידיעות לראות ציור שנשתייר 

עוד מימיו בו גקי' מצייר ציור ומחביא 
בתוכו עצם או דמות ועל המבוגרים 
לחפש את החפץ הנעלם וכמה 

בדבר ולא מצאתי י נכשלתפעמים 
מבית והנה ראה ראיתי את הציור 

יא את מדרשו של אלשיך בו הב
ולא  המחבל ושוטרים רבים מחפשים

בציור והרהרתי  ו את המחבל מצאתי
וה' יתן בי חכמה להבין בדבר 

 מהאי קרא  .ולמצוא בציוריוולהשכיל 
נשאלה  –יבעיה להו אמהפסוקים  –

 שאלה בבית המדרש מהיא מטריה?
 -רוך ודחיסאמקל  –חוטרא אריך 

 לוחץ ולא עלה בידי להבין איך הוא 

י יענו נפתח ושמעתי בשם אחרים שקורין בלע"ז מקל טלסקופ ,נראה
ולא הבנתי למה צריך, ומדוע לא יקרא לחברו ויעזרהו בבחינת ונסגר 

אלא אם נתקלקלו הדורות וחבריהם עוד בתקלה  ,אחיו יעזורו שיא
ישא י הכתוב ואותו מקל הפכוה לחרב עפ"שאחזתם מבית הפייסבוק. 

לא ידעו רבותינו את מטאטא  וילמדו עוד מלחמה.גוי אל גוי חרב 
     

                      סלפידף                                          מכות מסכת               ים קטנים מחבל פרק  ראשון
על ארבעה או חמשה  היכי דמיפריש להו  אבגמר :רבעה דברים א מתני'
התימני . מטריה, גיטרה, מטאטא ומוט סלפיבגמרא פריש  :במטריהדברים 

יהודה וגלו מחורבן בית ראשון לתימן ומפאת  ליהודים עתיקי יומין מבניו ש
בגמרא פריש ליה פלוגתיהו דרבי  :קם להורגך ה  דמדברא כהה עורם השמש

 מבני בנין של יהודי צוקרברג :פייסבוק הצדיק  גמ'  ורבי יצחק אייזנקוט
 ורצהשהביא לעולם את ספר הפנים 

שיכירו טוב איש את  לעשות צדקה 
 רעהו בבחינת דורש שלום לכל איש

ורבים ויצא מקלקל  ברשת החברתית 
את בו מעמי העולם כותבים 

והגיגיהם ואנשים שונים שטותיהם 
ורבים מכרו את נפשם  עושים לו לייק

יצלינו מחברות בו ווה' ישמרנו  ,אליו
ולא עלה בידי להבין את מהו לייק 

ילדים  דרדקיונשארתי בצריך עיון 
 .ברשת החברותא קטנים מחבלים

כתבתי על הרשת  וכבר לעיל 
בו אדם  פייסבוק ל שהחברתית 

חברותא לשני אף שאינו יושב לידו 
ולא הבנתי כיצד היא רשת חברתית 
ואנו נהגנו בחברותא חברתית בו אדם 

כאשר רואהו פנים  מכיר את חברהו
מול פנים ולא חי במציאות 
וירטואלית וה' ישמרנו מחברים 

לא עלה בידי לברר  השב"ככאלה. 
את אבות  תימהוא שב"כ ואף שאל

בפיהם חתומים הם אבותיי ונשארו 
לה לבורא על מה ותפי יולא ידעת

עולה שיגל סודו מעיני ואצליח 
ליה ופשיטא  להעמיק בפרד"ס הזה.

 פשוט שאדם יוצא בנשק אף שלא 

  
 
 

       




