
 קישור לאתר      ביה"כ ברכי נפשי גני תקווה - כתיבה מאיר אביטן –  בפ"תשפורים של לשיעור דף היומי  91שנה  בס"ד

 -ופוטין שפיטם דולרים
עליו נאמר עשיר כקורח 

העשיר שבעשירים בעולם. ו
ָדאֵמי חוורא מסכה  -בּפְ

לבנה על פנים ולא דומה 
 – רוגלאלמסיכות פורים 

תוכנת המרגלת אחרי מעשי 
הפלאפון ונקראת רוגלה משום 

תיב לא תלך רכיל והיא הולכת כ
לכל אדם ולת לכל העולם גומר

היועצת המשפטית ואדם. 
שמעתי שהיא  מבני מררי

חתול מררי ונתנו לעמית מבני 
ואמרה שלא  ,לשמור על החלב

 והיה כלום כי אין כלום  ולא הי
ביקשו  ימאמינים ותלמידי ביב

לומר שהם אמרו ראשונים שלא 
  וצ"ע היה כלום כי אין כלום

 

עמדה והמתינה מדינת  משעת ימי בראשית מתני'
 -עולם מלכויותארבע עמדו להם  ישראל ומשעה שקמה

זו בזו  מתגרותאומות אם ראית : , רוסיה, אירן וסיןהמריקא
–אוקראינהרוסיה ו אמר רבי מאיר .צפה לרגלו של משיח -

 –ו שתיהן ישב ,ןאל תאמ –אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן 
אל תאמן, חרבה  האוקראינרוסיה וישבה חרבה , ןאל תאמ
ידיו של וכי אמר רבי ביבי  :ןתאמ–רוסיהוישבה  האוקראינ

או שוברות מלחמה אלא לומר לך כל  עושות מלחמה בנט
כלפי בו מסתכלין שהיה מדלג בין האומות העולם היו זמן 

: בו וכשהיה מתיישב בכנסת ישראל לא היו משגיחיןמעלה 
 קורונהגלתה אמר רבי נחמן אש משעה שבא פוטין 

טלפון טיפש באמר ליברמן אשרי  החכם האוחז  :מעולמה
יָמא מתקין בטלפונא ומעשה ברבי אלשיך שהיה  פגסוס  ַחּכִ

ומשעה כלכליסט והיה הולך רכיל ומגלה סודו  עד שבא
כי לא  אין כלום האמר ת מבני מרריהמשפטי צתיועהשבא 

 אנשי ביבי זה משפט שלנו  הוהיו מתגרין בהיה כלום, 
מלכות  ,אחרינא ד' מלכויות ורמינהו :ארבע מלכיות 'גמ
 גוריון אבא פשטא    ?ורומי ומלכות יון ,מלכות פרס ,בבל

   הכא בגאולה שניה רצל התם בגאולה ראשונהה רבבשם 
ֶחְזִוי ִעם ֵליְלָיא ָעֵנה ָדִנּיֵאל  (ד) וכתיב בדניאל  ע ֵחיָון ַרְבְרָבן ָסְלָקן ִמן  ...ְוָאַמר ָחזֵה ֲהֵוית ּבְ ְוַאְרּבַ

א י ַקְדָמְיָתא ְכַאְרֵיה ... ַיּמָ ין ּדִ רְוַגּפִ ְמָיה ִתְנָיָנה  ֵחיָוה ָאֳחִרי ...ְנׁשַ ְנַמר ַוֲארּו ָאֳחִרי ..ְלֹדבּדָ ַוֲארּו  ...ּכִ
יָרה  ְוֵאיְמָתִניְרִביָעָיא ֵחיָוה  יָפא ַיּתִ י ַפְרֶזלְוַתּקִ ִין ּדִ ּנַ ל ֵחיָוָתאַלּה ְוִהיא  ְוׁשִ ָיה ִמן ּכָ ּנְ ופשטא   ְמׁשַ

ִליַתא ,נמרוחייתו איראן  תניין ,אמריקאוהיא  כנפי נשר הראשונהרב ביבי:   רוסיהדב ה ּתְ
 :צפה למשיח מתגרותאם ראית אומות  .הדרקון הסינימשונה מכל החיות והיא  ְרִביָעָאה
תדע שכן, שהרי בימי אברהם על ידי שנתגרו המלכויות אלו חב"ד בשם  הרבי בית דאמרי 

באברהם ארבעת המלכים וכל מה שאירע לאבות סימן  כתיבו באלו, באה הגאולה לאברהם
, סלקא דעתך רוסיה חרבה? וההוא גברא אל תאמין –חרבו שתיהן  –רוסיה ואוקראינה לבנים.

וכתיב אלה ברגל ואלה בטנקים,  ןתאמ–רוסיהוישבה  החרבה אוקראינ! פוטין מלכו של עולם
ואמר פוטין בואלה  זלנסקיבאלה  ,םב ואלה בתותחים, אלה ביבשה ואלה בשמיאלה במולטו

ואין לך להישען על הנשיא  ,אל תתגרה בואם ראית רשע שהשעה משחקת לו רבי טראמפ: 
רבי יאיר וכי עלה על דעתו של זלנסקי לעמוד מול פוטין?! מיתיבי  .ואיחודא דאירופאביידן 

ו ונהפוך הוא אשר ישלט'קי מזרע היהודים וסברי חודש אדר הוא ספשטא רבי ליברמן, זלנ
 דולריםשפיטם ופוטין קומוניסט ה  פוטי ימבנולא ידעי זלנסקי שפוטין הוא  'ברוסיה האוקראינ

, פלגא בבית עושות מלחמה בנטידיו של  לחשבונו הפרטי והיה הולך וגדל עד כי חדל לספור.
לישראל? חכמי  מדרשא של כנסת ישראל האי דילוגה דבנט בין זלנסקי לפוטין טוב או רע 

 ץּפְֵמקַ  זלנסקי ַעל־ גּלְֵמַד  אּבָ ה־זֶהּנֵהִ  בנט   לֹוק ברי שוברות מלחמה כדכתיב :הקואלציה ס
סברי  האצל פוטין וכתיב בתראי ודילוגו עלי אהבה ורצויה דילוגו. חכמי אופוזיצי תֹוָבעּגְַעל־הַ 

יכול עם שש מנדטים לדלג  בין אומות עולם,  ועוד פוטין מן שומרי החומות עושות מלחמה, וכי 
 ּוְבֵני, ָחםוכן כתיב   לו –מתעבר על ריב לא על ישראל שרו של רוסיה וראל ואל ירגיז של יש

גלתה פוטין ממליצי ארץ כנען.  את תקרי פוט אלא פוטין וההוא  ּוְכָנַען ּופּוטּכּוׁש ּוִמְצַרִים, 
ימים ראשונים קודם המלחמה היו העולם וישראל עסוקים בקורונה שנתיים ימים ולא  קורונה

היו תוקעין בו מסמרות על ימין ושמאל ולא  היד כל אינש דהוי ליה מצאו מענה והיו מחסנין
ָדאֵמי עוד היו מהלכין ברחובה של עיר ווהיו יושבין בדד ומדבקין  עלתה ידם והיו מדבקין  בּפְ

מאי פגסוס? רבי אלשיך פשטא,  פגסוס .חכמים והודו לוולקחה עד שבא פוטין  על אפודחוורא 
יָמא המותקנת על  מין רוגלא כי  :כדכתיב מאזין, לדברי חברו ל הרוצה להאזין וכ טלפונא ַחּכִ

 , אנטיסלקום איש סים קבל מסאמסונג הצדיק ת המסרון,ומאזין תרוע הטלפוןאתה שומע קול 
דישראל, ואי הוה ליה פייסבוק ומרעין  ּפּוְרֵסי ב הוו זהירין בנייד ואל תאמן: רהוא היה אומ

   ואמרי אנשי בי אין כלוםגלא ופגסוס מטא מעליא דרו חברת  בישין כבר נגלה סודו ברבים והדי

ראש הממשלה  של הממשלה 
 קיםהישראלית ועלה בידו לה

 ,ממשלה עם ששה מנדטים
לא הודו לו  וממצביעיורבים 

ואף נידוה מן  זה על מעשה
אך הוא הודה שצו  ,הימין

יא שעת צרה ה'השעה ועל כן 
ועל כן לקחה בראש  'ליעקב

כפוף ובגאווה לאומית להוביל 
את מדינת ישראל וחכמים 
לימדו זכות, אך שמעתי 

י שכל זה עבור שנתיים ימרבות
ימים ואחריו יש ראש ממשלה 
חלופי ואיני יודע כמה חליפים 

ושמעתי על שרים נורווגים  ,יש
ולא ידעתי כיצד עלה בידם 

במדינת  ינורווגלהקים שר 

באתי אם  קורונהאל ישר
לספר יכלה הזמן והיא לא 

והלא היא כתובה כבר  ,תכלה
לעיל במכת בדד וכן בפירושי 

במסכת יציאות הסגר ועיין שם  

  גמ' בגמרא פריש פגסוס  
שהיה ממקימי  בן גוריון

המדינה וחוזה המדינה הרצל 
בהן , ושמעתי שאצל הראשונים

חכם צבי יהודה הייתה לו 
ענה  החוזה.תמונתו בביתו של 

בחזיונו ראה ארבע  דניאל
. העולות מן הים חיות  בלילה

 הראשונה אריה עם כנפי נשר
וחייה אחרת  ֵחיָוה ָאֳחִרי

ַוֲארוּ הייתה דומה לדב  ההשניי
ְנַמרָאֳחִרי   -וחיה אחרת ּכִ

ַוֲארּו ֵחיָוה שלישית נמר 
וחיה אחרת רביעית   ְרִביָעָיא

שהיתה אימתית ושיני ברזל 
:  יות מפחידה ומשונה מכל הח

 ................ל.....ש לאתר קישור
 פורים אביטן,  מאיר

   

נמר ומצאתי  חייתו ואיראןנשר  יאהוחייתו  אמריקא
מית של על החיה הלאו-בתורת הנסתר ויקפדיהמקור 

דב ופשיטא היא והחיה  יתוהחיה הרוס נמר  אירן והיא
   שונה מכל החיות ודי  והיא הרביעית סין הוא הדרקון 

                  'פוטדף                                           מלחמהמסכת                            ארבע מלכויות פרק  
ף זה ר לסוגיות המופיעות בדומקוהעמלים במלאכה ימצאו 

ומסכת יציאות הסגר לשנת  במסכת בדד לשנת תש"פ  ועיינו
 ימי בראשיתמתני'  השדנה בסוגיית קורונה וגרורותיא "תשפ

 בגמרא פריש מאן ניהומלכויות  'בשעת בריאת העולם נוצרו ד
כל ימי  רוסיה ואוקרינה

המלחמה הלא כתובים בספרי 
 :בנט    הויקפדיה ועיין שם
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