חיברתיו בעזרת הנותן לשכוי בינה אני הק' נדב המכונה שנערב פעיה"ק רבבה
תשע"ח.
אין להעתיק מחיבורי זה ללא רשות ולשומע לנו ינעם וישכון חררים במדבר ארץ
מלחה לא תשב.
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אגרות המרא"ה הימנית
כבוד ראשי משטרתנו ,דורשי דוחות על אדמת הקודש
תחנת אריאל עיר קדשנו תבנה ותכונן.
מעוצם התנוצצות רסיסי חוסן ישועתנו הזרוחה ,ומתוקף הציפיה ל ק ר י נ ת ה ד ו פ ל ר
במהלך צמיחת ההיסתוריה אשר לעמנו ,יחם לב כל אשר בשם ישראל יכונה לחזות במצלמת
המהירות אשר הצבתם מעבר מנגד למחסום אורנית ,אשר אינה רק אמצעי לאכיפת החוק
בעלמא אלא היא בבחינת קניין עצמי ומהותי של פנימיות נשמות ישראל שבגוף.
מבין כל העושים והמעשים אשר טחים טיח תפל על צרת נפשנו בעת הזאת ,עולים ומזדהרים
תעצומות הרוח אשר למשטרת קדשנו ,בהגבלת מ ה י ר ו ת ה נ ס י ע ה לאורך קטע קצר ללא
שום סיבה נראית לעין ,שהיא בבחינת שטותא דרב המנונא סבא שאין כל בריה יכולה לעמוד
מפני ריחה ,ואורח צדיקים כקליפת נוגה הולך ואור עד נכון הלא נכון.
ימים רבים עברו על החוק המכני המלא שגיאה ,מבית מדרשן של אומות העולם ,כי האטת
מהירות צורך בטיחות היא .ל א כ א ל ה ח ל ק י ע ק ב .רק באורה של תעופת המחשבה
המיוחדת לאותה הסגולה הישראלית הפנימית אנו זוכים לחזות בתקנות בטיחות שאינן רק
אמצעי חיצוני להנהגת האומה אלא משרתות הנה את המטרה הפנימית העמוקה מכל עומק,
להשפיק צרכיה של המשטרה ללא טורח ,ושאבתם כסף בששון מכיסי האזרחים ,ותגזור אומר
ויקם לך ועל דרכיך נגה צ'קלקה.
הכותב וחותם בכל חותמי ברכות שבמקדש ומבקש ברירת קנס,
נדב מאיר הישראל שנרב
עבד לעם קדוש על אדמת הקודש אשר בשמים ממעל
ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ
פה רבבה וההתנחלויות.

תורה רפ"ג .נקודה רעה.
מה שהמתנחלים משלמים קנס (שקורין רעפורט) הוא מחמת שאין העננים
כתיקונם.
כי יש ב' מיני עננים ,עננים דקדושה ,בחינת זכו עם ענני שמיא ,ועננים דטומאה,
בחינת סכתה בענן לך.
ועננים דקדושה ,הן נעשין מחמת ההכאה שמכה אור השמש במים שבים ,שהוא
בחינת גבורה דימינא ,בחי' גליה לדרעיה ונפל נהורא .ואותה ההכאה היא מולידה
את החימום ונעשה מזה האד שקורין פעג ,וכשהאד נעשה עב נמשכין ממנו המים
שהן בחינת מיין מתיקין ,כמ"ש שרא מסאניה ואתי מיטרא.
אבל עננים דטומאה ,הן באין מן החימום שנעשה במים שבים הגדול מחמת
התנינים שיש בהם ,שהם מסטרא דמסאבותא כנודע (תק"ז תקונא דחרטא) ,והן
בחינת אכזריות ,שמתאכזרין על בניהן ,בחינת גם תנים חלצה שד היניקו גוריהן.
ומשורש אותה האכזריות באין לידי משטרע ,דרהיט בתריה על ידי פנימיות
הזוהמא דסיטרא אחרא ,קולה כנחש ילך בחינת סירנ"ה.
כי צריך לדין כל אדם לכף חובה ,ואפילו מי שהוא צדיק גמור א"א שלא נסע מ"מ
איזה מעט מעל המהירות המותרת ,שבאותו המעט הנ"ל הוא כבר ראוי לקנס
ולנקודות ,וכשיש התאספות לאותן הנקודות ר"ל ,אז מעלין אותו לבחינת קורס
נהיגה מונעת ,וזהו (תהלים ל"ז) ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו,
היינו שמנסה הרשע בדין הנ"ל להבריז מאותו שעמום דקורס נהיגה מונעת ובא
בעל הקורס ,היינו המלמד המציק ,ומתבונן על מקומו ואינו רואה אותו ,כנ"ל,
והבן.
ולינצל מזה ,יידבק בבחינת צדיק שבדור ,ויבוא אלי ביום שלישי ובמוצ"ש וידבר
ממני הרבה הרבה כי אין שיעור למה שיש לדבר ממני וד"ל.
(ליקוטי מוהרנ"ש תנינאה)

יהי רצון מלפניך (יטול ציצית שמאל-אחורי ביד ימין-קדמית) שתוליכנו ב מאכווטנוית
(חפץ בעל ארבעה גלגלים הנועד לנסיעה) זו לשלום ותצילנו מכל פשוולטירס (

יצור בעל

שפם הנותן

רפורטים) ושאר חיות רעות (

יכוון להעביר זוהמא קדישא דסיטרא אחרא

מהפלטינות)

ורוחות רעות ומצלמות מהירות רעות וזוועות רעות וצרות
רעות (ינשק האגזוז) ויתן בלב ראש מועצתנו יגורסשי דוגןן (
כללי במקום דברי

אדם המוסר שעור

ברכה) וראשיו ושריו ויועציו ומאמיניו ותרנ"ו פקידיו

ופקידותיו עלינו לטובה אכי"ר (ג"פ) סבי"ח (ג"פ ,עם חריף).

סדר קינות למצלמות מהירות.
[החזן עומד על הבמה ,אב בי"ד מימינו והסגן משמאלו ,ופותחין הארון ומוציאין ג' ס"ת והחזן (נהגו
שילבש קיטל) אוחז ואומר]

ארזי הלבנון אדירי התורה

נתעטף בגלימה אותו עורך דין

גיבורי כח עטרת תפארה

והלך למומחי המנועים והסל"דין

ישבו ברבבה עיר ההדורה

לידע אם מדויקות המצלמות ומנגנונן העדין

חיו את חייהם מתוך שגרה

ואם אפשר לטעון לטעויות של המודדין.

פתאום נגזרה עליהם גזירה חמורה

שרפי מעלה צעקו במרה,

בן בליעל מפקד המשטרה

אין לך צ'אנס ,זו בעיה סגורה

ציווה להפעיל המצלמה הארורה

אם רק תעיזו להגיע לבית משפט לתעבורה

במחסום אורנית ,צרה צרורה

תקבלו כפל קנס ושלילה ויחס רע
קבלו הגזירה ושילך הכסף לכפרה.

היה ממלא דוחו"ת מגעילים
ובדואר רשום שולחם לאומללים

כזאת וכזאת עשתה לנו משטרת ישראל,

קנסות כבדים של אלפי שקלים

במקום לתפוס את המחבל מצומת אריאל

נקודות רעות צוברים ושוקלים

או לשים שוטר בצומת יקיר ואת הפקק לבטל

יצאו כולם בלחץ מונימו

חנון הביטה ממרומים

ושאלו את פי עורך דינימו

ותצילנו מאותם קינוסים וקונמים

אם כדאי לשלם הקנסות לשוטרימו

שלח ברקיך ויכו בכל אותן מצלמות

או שמא יש מה לעשות להיפטר מטרחנימו

ואת דוחותינו לאזהרה המר בנעימות.

סליחות למנהג ק"ק עלי והגלילות.
מברך בתורה תחילה ואח"כ מתיר ג' כפתורים עליונים בחולצתו ומתופף על חזהו תצ"ב פעמים [כמנין שימפנז"ה]
והחזן פותח בנגון ספידי גונזלס ואומר

הצילנו משוטר ,המאוס עליך כחומט
ונדבק בך כלולב לתיומת
תן לנו מחילה בחלחולך תעצומת,
(קהל)

עננו כשענית לשרה כשבאה לפנות שמאלה בצומת.

הראנו יושר פניך ונלכה באורח מעצד,
תן לנו פליטה משוטר תנועה הצד
יחרך שפמו באש אוכלה ובעפר נחצד
(קהל)

עננו כשענית לרבקה כשנכנס בה רמזור מהצד.

ירצו מולך תחינותי תפילותי ואבלי
והמר את קנסותי בבכיי וביללי
תן כח לעמך לעמוד בסבלי
(קהל)

עננו כשענית ללאה כשנתקעה בנתיב השמאלי.

דף תן לעמך בבא כגל הגלגל
ונעבדך תמיד ביושר מעגל
הצילנו ממצלמות תנועה ומפצירת מגל
(קהל)

עננו כשענית לרחל כשניסתה להחליף גלגל.

שבותנו ממרחק תצילה מיד מהרס
אויבינו ושוטרינו תכלה ותגרס
כחנו ואיילותנו יעלה ויתפרס
(קהל)

עננו כשענית לדבורה כשניסתה לחנות ברוורס

