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להכרזה נוספת ועל כן כל איש יהודי 
בשושן של אמריקא עליו לעלות 

לירושלים ובכך  לארץ ישראל
וראיתי את  להשלים את בנין הבית

 .ביבי יושב על פרשת דרכים
ביבי ישב על פרשת דרכים וכבר 

ששה דברים עשה  ובא הבעבר 
: על שלושה לא הודו לו ועל נתניהו 

שלושה הודו לו בגמרא מובאת 
מחלוקת מהן שלושה הדברים שהודו 
לו יש הודו לו על ניצחון בבחירות, 
על הקמת ממשלת ימין, על ביטול 

וזכה עמים.  שנימדינות ל  שתי
לאריכות שנים בשבתו על ממלכתו 

מה והנשיא הקודם של אמריקא  אוב
אשר עמד על ראשו ונפשו וניצל 
ממנו ועמד על דעתו והצליח וזכה 
לנשיא חדש אשר הלך בדעתו והצהיר 
לו נאמנות לירושלים ובימנו יבוא 
הגואל ונזכה לגאולה שלימה בארץ 

 ישראל אמן ואמן 
 

בנימין ל מתנות רבע אאיש לרעהו וומשלוח מנות  מתני'

 'גמאינו אלא טועה.  נתניהו חטא. כל האומר נתניהו
ארבע מתנות והא מנות לשון רבים איבעיא להו היכי דמי 

מנהג העולם משלוח מנות איש אמר רב ביבי  ?יםתוהן ש
שרה הרי ארבע ולבנימין , לרעהו שתי מנות לאיש אחד

כגופו דמי ותריץ לי  והרי אשתוגבאי מתקיף ליה  ,מתנות
ֹקָלהּ רבי בנט  ַמע ּבְ ָרה, ׁשְ ר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ׂשָ ויש לתת  ּכֹל ֲאׁשֶ

ולבנימין נתן שלוש מאות כסף, וכתיב בתר " ארבע מתנות
שדר  מילצ'ן גברא " הרי ריבוי מתנות.וחמש חליפות שמלות

שמפניה ומלי כסא  סיגריםד טסקאמלא  ביבי ליה למרי בר 
תניא מת בנו ומשלוח מנות איש לרעהו. קיי אמר להו ביבי

ָנא אמר אלשיך ְרַהְגּבָ נתניהו חטא בפרשת אלף אלפיים  ּפַ
 ,שלושת אלפים וארבעת אלפים וקסבר עירוב פרשיות כאן

ממונות ואחד דיני  דבר תורה אחד דיני י חכמי להבדאמר
קורין אחד  תנן שלוש פרשיות ו נפשות בדרישה ובחקירה

נו בכל אחד ואחד חשד לשוחד. אומצ אחד ואין מדלגין
ֵעי, ְוַעל-, ַעלאלדדה, ָאַמר כ :כתיבו ׁשְ ה ּפִ לֹׁשָ ָעה לֹא -ׁשְ ַאְרּבָ

יֶבּנּו: מתקיף לי רבי כחלון, נתניהו אינו חטא וכל זמן  ֲאׁשִ
הוא בבחינת זכאי הרי שהיועץ לא הרשיעו אל הדלת 

ָך, ֶאֶלף" :כדכתיב ּדְ ׁש יִמיֶנָך: ּוְרָבָבה מִ -ִיּפֹל ִמּצִ  "ֵאֶליָך, לֹא ִיּגָ
אלף ורבבה הן פרשיות אלף ועד ארבעת אלפים ועוד אחד 

 וכבר  לום כודע יא לני א  נוטריקון ליךאלעתיד לבוא, וכן 

ֶכם ום. ותנא דמסייע לבנט  כתיב: כי אין כללא היה כלום  יביב סבר ָעִמים;  ֶאֶלף-ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ּכָ ּפְ
ָנאִויָבֵרְך ֶאְתֶכם הרי מובטח לו ברכה בכל אלף שיגישו  ְרַהְגּבָ הרי הוא כעפרא דארעא ואלשיך  ּפַ

וכתיב שם  מחזיק בתים, שלושת אלפיםוכתיב ואתנה לך אלפיים וכתיב בספר דברי הימים: 
אמרי דרדקי דליכוד ואינו חוטא  ונתניהדאמרי  רבו היהודים ועת אלפים ארב נתניהוויהי ל

יִרים" לנתניהו  ַמִים, ַאּדִ עֹוֶפֶרת, ּבְ ודורשי רשומות אמרי אלי תקרי צללו אלא צוללות.  ."ָצְללּו, ּכַ

ל ַחג  מתני' ִמיִני החנוכה מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ׁשֶ ְ ׁשּ ֲעָזָר עשו ּבַ ל ֵעץ ּבָ יָמה ׁשֶ ב  ת הסאנטלֹו ּבִ ְוהּוא יֹוׁשֵ
שירושלים היא  ,היום, אנו סוף סוף מכירים במובן מאליו " וראְוק עֹוֵמד  נשיא טראמפְוהַ  ָעֶליָה.

חּוהּו ֲחָכִמים."בירת ישראל ּבְ ר לֹא ָאִחיָך הּוא"   . ְוׁשִ יַע ְל"לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאׁשֶ ִהּגִ ּוְכׁשֶ

ָמעֹות. ְתָיֵרא,  ָזְלגּו ֵעיָניו ּדְ ה!טראמפָאְמרּו לֹו: ַאל ּתִ ה, ָאִחינּו ַאּתָ דאמר רבי  'גמ , ָאִחינּו ַאּתָ
אין לך קץ מגולה מזה  בוזיואמר רבי  ימין כל המלכות ל אין בן דוד בא עד שתתהפך ביבי 

ומכריזים אומות העולם ירושלים היא של עם ישראל בשעה ששגרירות אמריקא בירושלים 
יתְוָהָיה בְּ כדכתיב   ִמים, ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ָבעֹות; ְוָנֲהרּו ֵאָליו, ' ה-ַאֲחִרית ַהּיָ א, ִמּגְ ָ רֹאׁש ֶהָהִרים, ְוִנׂשּ ּבְ

ל ים, ְוָאְמרּו -ּכָ ים ַרּבִ אמר רבי  ירושלים.ל תל אביב  משגרירותְלכּו ְוַנֲעֶלה ַהּגֹוִים. ְוָהְלכּו ַעּמִ
ַרס. נים כדכתיב בעזרא "כמעשה אבות סימן לב מרדכי בן יאיר איש עתיד ֶרׁש ֶמֶלְך ּפָ ה ָאַמר ּכֹ

ם  ִלַ ירּוׁשָ ָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ּבִ ָ " ומפני מה ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה' ֱאלֵֹהי ַהׁשּ
וישבו ובנו בתים  ישראלהיה ראוי להם לעלות אל ארץ בכליה מפני שבשושן נתחייבו אותו דור 

ָדם... ּוְבָכל-ַעל-ִאםושן לכך נתחייבו כליה וכתיב בש ֵתב ְלַאּבְ ֶלְך טֹוב, ִיּכָ ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה, -ַהּמֶ
ַבר ר ּדְ יעַ -ְמקֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ְוָדתֹו ַמּגִ ע --ַהּמֶ ק ָוֵאֶפר, ֻיּצַ ד; ׂשַ הּוִדים, ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסּפֵ דֹול ַלּיְ ֵאֶבל ּגָ

ים ומכאן אמרו חכמים כל שעה שבאה לידך הכרזה  .(אסתר ג,ח)והעיר שושן נבוכה ...ָלַרּבִ
את ביבי פעם אחת הייתי מהלך בדרך וראיתי  .ככורש אסוף מטלטליך ועלה אל ארץ ישראל

וזו  ,אמר לי זו קצרה וארוכה ירושליםיושב על פרשת דרכים ואמרתי לו באיזה דרך נלך ל
בתי ערבים כיון שהגעתי לעיר מצאתי שמקיפין אותה והלכתי בקצרה וארוכה  .ארוכה וקצרה

ועם הנצח לא  ,חזרתי לאחורי אמרתי לו בני הלא אמרת לי קצרה אמר לי ולא אמרתי לך ארוכה
 נשקתיו על ראשו ואמרתי לו אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים מפחד מדרך ארוכה,

 אתם

ָנא ְרַהְגּבָ השוטר אלשיך  אלשיך ּפַ
ביבי חשב ונתחכם על השוטר אזולאי ו

שמינה איש שב"כ אשר ישמור כמרגל 
תה טעות בידו על הפרשיות ועל

משטרתו נפצה על כל פני הארץ מו
ירות ואיפכא והודלפו רבים מן החק

 הוא  ךוכבר אמרו ונהפו שב"כד
דורשי רשומות אליך נוטריקון 

ביאו ראשי תיבות של אליך וכן כך ה
היה רגילים בלשונם בבית ראש 

"גם היום אני בטוח, לא הממשלה 
וכבר החכם  יהיה כלום כי אין כלום".

ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֶֹהֶלת, מכל אדם 
דרדקי  ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל.

דליכוד לנתניהו  "ָצְללּו, 
עֹוֶפֶרת, תינוקות של הליכוד  ּכַ

רגילים בכל בוקר לומר "צללו 
 3000כעופרת" ורמזו בלשונם לפרשת 

העוסקת בשוחד בעת רכישת צוללות 

 נשיא טראמפ מתני' דולפין
משיח בן דוד אמר רב ביבי וסימנך ו

,  424וכן דונלד טראמפ  424כמנין 
ורבי יהודה היה נותן בו סימן דונלד 

ומבני בניו של המן דוד נולד נוטריקון 
–חישבו ומצאו בגימטריון נתניהו 

שוי 'בעתה אחישנה'  851טרמאפ  
 וכיצד קראו לו אחינו אתה .851

בו התברר לי אחינו אתה וזכיתי לגילו 
ור בתו איוונקה טראמפ התגיירה בגיש

אורתודוקסי לפני נישואיה לג'ארד 
איש עסקים על יהודי ולכן  קושנר

נכדו יהודי וקראו לו אחינו אתה ועיין 
כל  עוד בתולדותיה של אסתר המלכה

כבר נעשו וין המלכות לימ
מחקרים וסקרים ועלה בידם לברר 
את האמת שאין שמאל ולעולם ימין 
מקרבת ומתוך כך תבוא המלכות 

 יש ימינילימין כדכתיב א

כל שעה שבאה לידך הכרזה ככורש אסוף מטלטליך ועלה 
בר אמרו מעשה אבות סימן לבנים, וכהצהרת כורש וכארץ ישראל 

חטאו ובכך באה עליהם סיפור המגילה והבית שנבנה לא היה שלם, וכך 
נתרשלו בעליה ארצה ונסגר חלון ההזדמנות לעלות בהצהרת בלפור 

הבית אך לא היה שלם ובשעה זו זכינו  ונבנה ובאה עלינו השואה 
  

                    אלףדף                                         מעילהמסכת               מתנות קטנות   פרק  ראשון
נתניהו  ארבע מתנותהיכי דמי פריש להו  אבגמר שלוח מנותמ מתני'
ונקהלו יהודים רבים כשבראשם  היהודים אשר נתקהלו על בנימיןרבים  :חטא

מני וקראו לו לפרוש בגלל מעשיו ולימים נתבררה גם שחיתותם -אלדד ומידד
וראוי  אף חטאעמו ואמרו חטא הארץ וידיעות אחרונות אשר באו  ואף עיתוני
וכל הדברים האלו בחדשות  לו לפרוש
מוציאן פסקה להלכה שאין וכבר נ

טי פראש ממשלה עד אשר יאמרו שו

גברא   גמ' העליון בירושלים 
עשיר כקורח וידועים  – דמילצ'ן

, נחשב כאיש עסקים עסקיו הרבים
 סרטים מוצלחים מפיק ישראלי ו

והסרט האחרון  סרטיה דהולוווד
סל  טסקארון" שהוציא "הסיגר האח

כוסות מלאים  כסא מלא סיגרים
ורודה, ולא עלה בידי לטעום  שמפניה

סיפרו לי שטעמה  יממנה ואבותי
-ְוֵאד, ַיֲעֶלה ִמןוכתיב גן עדן נהר כ
ָקה, ֶאתשמפניההָ   בנימין.-, ְוִהׁשְ

  
 
ו 

       


