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ל החייל גלעד שליט ה' יצווהו ע
רבי וישמרהו. ועיין עוד בגמרא. 

והוא ממיסדי הבית  נפתלי בנט
היהודי ואיני יודע על מה נקרא בית 
יהודי וכי לא כל יושבי ארץ ישראל 
הם מבית יהודי והביא דעתו בעת 
צוק העיתים במלחמה מול החמאס 
וצה"ל לא נתכונן להילחם במנהרות 

רבי נפתלי לא  עזה ולולי עמד בפרץ
היו המנהרות למישור וכבר לימים 
עמד היועץ והביא ראיה לכישלון 

עשה בשני במלחמת המנהרות  מ
הם אלה שידם בכל  עיתונאים

ומוציאים לעז על ימין ישראל 
וטרמאפ ורצו להכעיסו וידוע מידת 
סובלנותו של טראמפ אבל דחפוהו 
לפינה ולא עלה בידו להצליח 

צביו וכבר ולשמור על הגיגיו וע
ראינו בגמרא בשבת דף ל על ההל 
שלא הצליחו להקניטו ואילו שמאי 

 לא עמד בהנטתם.

 .יהודי יש בו זרע סימנו בן דוד ומשיח טראמפ  מתני'
 לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת וסימנה ליכוד

אמר לך אדם: חרבו אם י וירושלים,מריקא א  :וטראמפ
ירושלים,  וישבה אמריקא אל תאמן, יחרבה  -שתיהן 
ין בן דוד בא עד א תאמן. אמריקאוישבה  ירושלים חרבה 

ושגרירות אמריקא בירושלים  ימיןשתתהפך כל המלכות ל

איבעיא להו  'גמלבנימין בן נתניהו על שלושה לא הודו ו
סבוק פייבטראמפ משיח? אמר רב ביבי וסימנך היכי דמי 

, ורבי  424וכן דונלד טראמפ  424משיח בן דוד כמנין 
ד נוטריקון דוד נולד ומבני בניו נליהודה היה נותן בו סימן דו

שוי  851טרמאפ  –של המן חישבו ומצאו בגימטריון נתניהו 
וכי טרמאפ יהודי בוזי מתקיף ליה  .851 'בעתה אחישנה'

כיצד?  נשיא פרשת והיכי דמי משיח ? מתרצא רבי בנט 
והוא יושב  בקונגרס, עושין לו בימה של עץ בחירותמוצאי 

 קונגרסשנים במועד וגו', חזן ארבע עליה, שנאמר: מקץ 
ונותנה לראש הכנסת, וראש הכנסת  ברית ישנה נוטל

עומד ומקבל נשיא וה לנשיא נותנה לסגן, והסגן נותנה 
 בה והיה עומד וקרא וקורא יושב. אגריפס המלך עמד וקבל 

ליך איש נכרי, זלגו עיניו דמעות, אמרו לו: אל ע ושבחוהו חכמים, וכשהגיע ללא תוכל לתת 
מיתיבי והא טרמאפ נוכרי ? ומשני נכרי אין ובתו : אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה תתירא,

ו רבנן: לעולם תהא שמאל נת איוונקה יהודיה כדכתיב עמך עמי ואלקיך אלקי ובניה יהודים.
תניהו נבכנימין בשתי ידיו, ולא  אנשי התקשורת שדחפו  כטרמאפכדוחה וימין מקרבת, לא 

ועובדה היא שימין "פייק ניוז"  ואמרו חכמים סימן לדבר בשתי ידיו. הו אנשי תשקורת שדחפ
 שלים,וירואמריקא תנו רבנן  מקרבת הן בנשיאותו של טראמפ והן בנשיאותו של נתניהו. 

 חרבה ירושלים תאמן, דימין וישבה ירושלים דדמוקרטיםאמריקא חרבה  חסורי מחסרא 
רפוליקני אמריקא דישבה ישבה ירושלים דימין ו תאמן, דדמוקרטים   אמריקאוישבה  דשמאל 

ימין  ואמר רבי אבא אין דאמר רבי יצחק: אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות לתאמן.  -
ִמים, ָנכֹון בשעה ששגרירות אמריקא בירושלים כדכתיב   לך קץ מגולה מזה ַאֲחִרית ַהּיָ ְוָהָיה ּבְ

ית ל' ה-ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ָבעֹות; ְוָנֲהרּו ֵאָליו, ּכָ א, ִמּגְ ָ ֹראׁש ֶהָהִרים, ְוִנׂשּ ים, -ּבְ ים ַרּבִ ַהּגֹוִים. ְוָהְלכּו ַעּמִ
ולוואי ונזכה לראות שגרירות  זקני ירושליםואמרו  משגרירות ירושלים.ְלכּו ְוַנֲעֶלה ְוָאְמרּו 

כאילו רוקק בבת עינו,  -אמר רב ביבי כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה : אמריקא בירושלים 
לא שר ולא חבר קלו שבידו, ולא במנעלו שברגלו, דתניא: לא יכנס אדם להר הבית לא במ

לו ועל שלשה לא הודו לו. על שלשה הודו  המלך, נתניהו ששה דברים עשה  :תנו רבנן אכנסת. 
ופינה ולא הודו לו,  -מסר חברון ולא הודו לו,  -סגר כניסה להר הבית ועל שלשה לא הודו לו: 

עשה בשני מ: על מנהרות עזהלו ולא הודו הוסיף בנט ורבי נפתלי ולא הודו לו.  - את עמונה
ארבע מאות זוז.  יטול - טראמפאמרו: כל מי שילך ויקניט את  שהמרו זה את זה, עיתונאים

חפף את ראשו. הלך ועבר  וטראמפהיה,  בחירות אמר אחד מהם: אני אקניטנו. אותו היום ערב 
ויצא לקראתו. בסדין של זהב  נתעטף  טראמפ? מי כאן טראמפעל פתח ביתו, אמר: מי כאן 

, , מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בניחמורי,וטיפש  אמר לו: בני
. הלך אחוז שערי בידך ומשוך אמר לו: בני,  - האם שער ראשך  אמיתי או פאה ? –שאל! 

במקל של  ? נתעטף ויצא לקראתוטראמפ? מי כאן טראמפוהמתין שעה אחת, חזר ואמר: מי כאן 
. אמר לו: בני, מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה ביסבול מה לך להפריע לי וקללו קללות נמרצות 

אם יכול ? אמר לו: בני, מה אתה שונא את הילרי  מפני –אמר לו: שאל בני, שאל! יש לי לשאול. 
? נתעטף ויצא טראמפואמר: מי כאן  שוב  הלך והמתין שעה אחת, חזר. שם אותה בכלא יהיית

. נתעטף וישב לפניו, תכעסאמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתירא אני שמא  -לקראתו. 
אמר לו: אתה הוא  -. הוציא את עיניו אבל כמעט –שאול אמר לו: כל שאלות שיש לך ל -

  לא ירבו כמותך  -אמר לו: אם אתה הוא  -אמר לו: הן.  -? אמריקאשקורין אותך נשיא טראמפ 

 אגריפס, אחינו אתהמז עמוד א 
 10נולד כמרקוס יוליוס אגריפס, 

רומאי שהיה -לפנה"ס היה יהודי
צאצא לבית הורדוס ומלך יהודה 

לא עלה בידיי  פייק ניוז , האחרון 
להבין תרגום בלע"ז זה ובעזרת הגוגל 
שבא לידי זכיתי להבין שאלה בעלי 

לעז וידיעות  התקשורת המוציאים
מזויפות נגד המועמדים האמיתיים 
ואין לנו אלא תורת חיים ישראל 

מגילה  :אמריקא וירושלים  היום.
מכאן סימן לדבר שמשיח , ו עמוד א 

בפתח כי בירושלים ממשלת ימין 
קרי  -ובאמריקא ממשלת ימין 

והן  ני ירושליםזק רפובליקנים
זקנים יותר מזקני צפת ועליהן נאמר 

ו זקנים וזקנות ברחבות ישבעוד 
לא שר ולא חבר כנסת  ירושלם

וכך הורה המלך ביבי שאין עולים 
להר הבית לא חברי כנסת ולא שרים 
ותקלה יצאה תחת ידו ורבים לא 
קיבלו דעתו ויש אחד מן העולים 
ששילם אותה פעמיים והוא ח"כ מן 
הליכוד ושמו גליק וכשהיה אזרח לא 

א נתנו לו לעלות וכשהו ח"כ גם ל
 הרשו לעלות ויצא קרח מכאן ומכאן

: על שלושה לא הודו לו ועל שלושה הודו לו ששה דברים עשה נתניהו 
בגמרא מובאת מחלוקת מהן שלושה הדברים שהודו לו יש הודו לו על 

 2מדינות ל  2ניצחון בבחירות, על הקמת ממשלת ימין, על ביטול 
עמים. יש סוברים על שלושה ארים הודו לו על כלכלה חזקה, על דיור 

    האם להודות לו על שחרורויקר מאוד ועל מדינה חזקה באיזור ונחלקו 

                     ביבידף                                        משיח מסכת                שיח טראמפמ פרק  ראשון
 משיח שהוא טראמפהיכי דמי פריש להו  אבגמר :משיח טראמפ מתני'

ל שלושה ע. וחסורי קטעים במשנה בגמרא פריש  :אמריקא וירושלים 
  גמ'השלושה דברים שלא הודו לבנימין  בגמרא פריש מהםיהודו  לא

משיח בן נשאלה להם בבית המדרש איך טראמפ משיח ?  – איבעיא להו
וכך רצו שמועות = טראמפ דוד 

 ייהודי צוקרברגאיש של  בפייסבוק 
ורצה שהביא לעולם את ספר הפנים 

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

ורבים ויצא מקלקל   ברשת החברתית
מעמי העולם כותבים בו את 
שטותיהם והגיגיהם ואנשים שונים 
עושים לו לייק ורבים מכרו את נפשם 

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

הרשת וכן ונשארתי בצריך עיון 
בו אדם  החברתית של פייסבוק 

ו חברותא לשני אף שאינו יושב ליד
ולא הבנתי כיצד היא רשת חברתית 
ואנו נהגנו בחברותא חברתית בו אדם 
מכיר את חברהו כאשר רואהו פנים 
מול פנים ולא חי במציאות וירטואלית 

איש בוזי וה' ישמרנו מחברים כאלה. 
י לא עלה בידי לברר ממן השמאל 

ואף שאלתי את אבות הוא ומהיכן 
אבותיי ונשארו הם חתומים בפיהם 

הלא לפרשת נשיא עו עליו שמולא 
כתובה מסכת סוטה מא עמוד א 
 לעולם תהא שמאל דוחה 

 להלא כתובה מסכת 

  
 
 

       




