
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

חלק ו

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טל

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים

ha-zohar.net      allzohar.com      ha-zohar.com   ha-zohar.info      
 dzss.org      dafzoharyomi.com      dailyzohar.com      unityzohar.com

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

936אור הזוהר
טבת תשע"ה
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כתבים מגדולי ישראל זצ"ל - ולהבחל"ח שליט"א
ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' 

ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל יֹום

ְּגדֹוֵלי  ַהַּצִּדִיקים  ַהְּגאֹוִנים  ֵמַרָּבִנים  ַהְסָּכמֹות  )ַזַצ"ל(  ְׁשִליָט"א  ְפִריׁש  ָּדִניֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָהַרב  ְלָפֵנינּו  ִהִּגיׁש  ִהֵּנה 

ַנת תרצ"א ְוכּו' ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלַפְרֵסם ְּגֻדַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְלַבֵּקׁש ִמְּבֵני ּתֹוָרה ְוכּו' ֶׁשָּכל  ְירּוָׁשַלִים ִמּדֹור ַהּקֹוֵדם ִמּׁשְ

ַלֲעׂשֹות  ּוִבְרצֹונֹו  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכר  ָהַרב  ְוִהְתעֹוֵרר  ָקם  ְוַעָּתה  ֶנֶדר.  ְּבִלי  יֹום  ְּבָכל  ֹזַהר  ַּדף  ִלְלֹמד  ִיְׁשַּתֵּדל  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ִמי 

ּוְלַסֵּדר לּוַח יֹוִמי ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְלִפי ְּדפּוס ִויְלָנא, ּוִבֵּקׁש ַהְסָּכָמה ֵמִאָּתנּו ַעל ָּכְך. ְוָרִאינּו ִּכי ִּבְׁשָעתֹו ָחְתמּו 

ת ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד זצוק"ל  ַעל ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַמַען ֲהָפַצת ַרְעיֹון ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ

ַהַגֲאַב"ד ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ת"ו, ְוִאּתֹו ִעּמֹו ֶחֶבל ְנִביִאים ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל זצוק"ל זי"ע, ְוַגם ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי בד"ץ 

ֶׁשל ֲעָדֵתנּו זצ"ל, ְוָחְתמּו ִּבְקִריאֹות ֹקֶדׁש ַעל ָּכְך ְּבִניָסן תרצ"א. ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַקִּדיָׁשא )ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכד:( ְּכָבר ֵהִביא 

)ַּדף  ְּבַרֲחֵמי, ּוַבִּתּקּוִנים  ִמן ָּגלּוָתא  ִיְפקּון ֵּביּה  ַהֹּזַהר,  ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר  ְדַחֵּיי,  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין  ְוָאַמר 

ְלַיֲעֹקב  ִהיא  ָצָרה  ָּכֹזאת ֶׁשֵעת  ְּבֵעת  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  ָּבָאֶרץ  ְּדרֹור  ּוְקָראֶתם  ְּבִגיֵניּה  יֹוַמָּיא  ַּבְתָראי ְּבסֹוף  ּוְבָדָרא  ִאיָתא:  מ'( 

ְלָאִבינּו  ֵעיֵנינּו ְנׂשּואֹות  ְּפזּוֵרנּו,  ְּבַאְרצֹות  ִיְׂשָרֵאל  ּוִבְתפּוצֹות  ְוִתּכֹוֵנן,  ִּתָּבֶנה  ַהֹּקֶדׁש  ֶאֶרץ  ְּבַרֲחֵבי  ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות 

ַמִים ֶׁשִּיְתעֹוְררּו ַרֲחָמיו ַעל ְׁשֵאִרית ְּפֵליָטֵתנּו, ְוׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ְוכּו', ְוֶׁשִּנְזֶּכה ִלְראֹות ְּבָקרֹוב  ֶׁשַּבּׁשָ

ם ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ּוְבָרִמים ְּגדֹוִלים  ְּבִהְתַּגּלּות ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ַעּמֹו ַאְרצֹו ְוַנֲחָלתֹו ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּוִביׁשּוַעת ַהּׁשֵ

ְיַקְּבֶצּנּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו.

ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע 
ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל יֹום

... ָלֵכן ִמן ָהָראּוי ֶׁשְּיֵהא ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבָכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, ְלַמַען ָירּוץ ַהּקֹוֵרא ּבֹו ֶׁשָּיִבין ָּכל ִמָּלה ְוִיְזּכּו ִלְלֹמד 

ּתֹוָרתֹו  ֶׁשִּיְלְמדּו  ָהַרְׁשִּב"י  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ּוְזכּות  ִּדְׁשַמָּיא.  ְּבִסַּיְעָּתא  ּוִבְרִחימּו  ּוִבְדִחילּו  ּוְבָטֳהָרה  ה  ִּבְקֻדּשָׁ ְלֵעיל  ַּכִּנְזַּכר 

ְּבָטֳהָרה, ְּבַוַּדאי ַּתֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּוַׁשע ַּבְּכָלל ּוַבְּפָרט ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ִלְראֹות ִּביׁשּוָעָתן ִׂשְמָחָתן ְוֶנָחָמָתן ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים בב"א, ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים, בב"א.
)ַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ב, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ַיֲעֹקב ִפיֵׁשר זצ"ל, ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער זצ"ל, ָהַרב 
מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם זצ"ל, ָהַרב ִּבְנָיִמין ַראִּביָנאִוויְטׁש זצ"ל, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא זצ"ל. ולהבחל"ח: ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ְׁשִליָט"א, ָהַרב 
ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן ְׁשִליָט"א - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל(, ובמכתב מיוחד ְמַהָּגאֹון 
ַהַּצִּדיק ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזֶנער ְׁשִליָט"א. ובמכתב אחר, וז"ל: ּוְכָבר ִהְסִּכימּו ַּגם הגה"ק ָהַרב מֶׁשה ַאְרֵיה ְפַרייְנד זצוקללה"ה גאב"ד 
ֹּפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש, ְוִיָּבֵדל ְלַחִּיים טֹוִבים ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּדִוד הֹורֹוִויץ ֲחֵבר ַהֵּבית ִּדין ֶצֶדק ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים... ְוַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים 
ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ד: ָהַרב ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א, ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א. 
ּוְלַהְבִדיל ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים: ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש 
ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל, ועוררו על לימוד דף זוהר יומי(, הגה"צ ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרַמן ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא 
ּכֹוֵלל ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ֶׁשְכֵטר ְׁשִליָט"א, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב מֶׁשה ִהֵּלל ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַאֲהַבת 

ַמִים ָׁשלֹום הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך זצ"ל, ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַׁשַער ַהּׁשָ

מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
לקרא  עליו,  שיקבל  ישראל  איש  לכל  בזה  קוראים  אנו  עוד 
הבנתו,  כפי  אחד  כל  יום,  בכל  הקדוש  הזוהר  של  אחד  דף  לפחות 
וקירוב  הנפש,  לטהרת  הרבה  מסוגלת  לבד  הגירסה  שאפילו 
מאירות  באותיות  מיוחדות,  בחוברות  )ויודפס  כידוע,  הגאולה 
כל  של  שיעור  לפי  ומחולק  וקצר,  קל  בפירוש  ומלווה  עינים, 

נצא  הקדוש  הזוהר  בספר  והקריאה  הלימוד  ובזכות  ויום(,  יום 
התנא  כמאמר  רבים,  וברחמים  בחסד  הזה,  והמר  הרע  מהגלות 
מגלותא. יפקון  דא  חיבורא  בגין  יוחא,  בר  שמעון  רבי  הקדוש 
לפניו  ותבא  שועתינו,  ויקבל  תפלתינו,  ישמע  תפלות  ושומע 

נאקתינו, וחיש לגאלינו, גאולת עולם בשובה ונחת בב"א. 
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ישראל  מעם ואחד אחד לכל גלוי מכתב
לשלומו  גדולה דאגה  מתוך 

שאמרה ) ממי האמת את (וקבל

חמורה : אזהרה 
עולם. מלחמת פורצת ממש שבקרוב  ידוע יקרים! יהודים

להנצל? רוצה מי
מקום בכל בפז, המסולאים היקרים ישראל  בני אחינו  לכל 

שהם: מגזר מאיזה  שהם עדה מאיזה  שהם 
בריאים אתכם  ימצא זה שמכתב בתקווה משינתכם! עורו

ושלמים.
מאד! עצומה  בסכנה  בעולם  המצב  לכם: דעו
עולמית. גרעינית מלחמה לפני עומד העולם

יגיע  וזה גדול, אסון לפני  עומדים אנחנו
הגבול , את  עברנו כבר כי  הרב, לצערי 
להציל  אפשר  בנס רק לעשות. מה ואין
צריך  לא בשלמות, ישראל עם כל את
עומד  שהעולם לדעת כדי נביא להיות

קטסטרופה מקובל לפני  להיות צריך לא !
זה. את אומרים הגויים  אפילו זה. בשביל
שלישית'. עולם 'מלחמת על מדברים הם

זה. על מדברים כולם

ערבים ביליון  וחצי אחד כמעט ויש
מיליון  15- ה כל את לחסל רוצים שכולם

יהודים.

מוכנה אטום  פצצת כבר יש לאירן
שנחתה מהפצצה 3 פי שכוחה שמשערים
יש  מסביב אויבנו ולכל הירושימה, על 

טילים נשק מיליוני  וכן וחורבן מוות (הגורמים

ביסורים  בכמויות הממיתים ביולוגי ונשק כימי

ארץ גדולים ) לעבר ממש כעת המכוונים ,

לשיגור ומוכנים שלאחרונה!ישראל (וכמו 

כימי) בנשק  השתמשה שסוריה .ראינו

ברחבי השוררת האנטישמיות
ללא ומתגברת הולכת העולם

מעצורים
את לשנות הצליחה לא ישראל  מדינת
הגויים היהודים. נגד  הגויים של העמדה
יהודים בתור  עלינו  מסתכלים  עדיין 
עושים שאנחנו מה משנה לא מלוכלכים.
מלוכלכים'. 'יהודים נהיה אנחנו תמיד 
שונה, יהיה הכל ואז הגאולה. – עד 
והבנות הבנים נהיה שוב ואנחנו
אבל  המלכים. מלכי מלך של המלכותיים
יהודים אנחנו העולם עבור אז, עד 
זכות להם שאין יהודים  - מלוכלכים.
להאמין  זכות להם אין  ובוודאי  לכלום,
זה, את שונאים -הגויים העולם. בבורא
רב  והערב זה, את שונאים  העמלקים



המשך בעלון הבא
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לסבול  יכולים לא הם זה. את -מתעבים
העם כלפי לקב"ה שיש האהבה את
לסבול  יכולים לא הגויים - שלו. הנבחר
יכולים לא הם אפרים". לי  יקיר "הבן
ושונאים בנו  מקנאים הם זה. את להכיל
בכל  פורחת האנטישמיות לכן אותנו.
הגרועה והאנטישמיות  כולו, העולם
אחרים, ליהודים יהודי  שנאת היא ביותר 
זה ביותר. הגרועה העבירה בהחלט וזה
כביכול . לסבול , יכול  לא שהקב"ה דבר

שמחזיק  מי  נגד שיצאו אלו כל
הארץ מן יתמו באמת

בדרך  שימשיך אחד כל יהרוס והוא
אחרים. יהודים נגד ללכת - שכזו, פעולה
יהודים שמתעבים יהודים ישנם כן כמו
להיות מנסים בעקביות שהם מפני  אחרים
שהם ידי  על לאמת, קרובים יותר 
ומנסים הפלסטית', מ'היהדות מתרחקים
הצדיקים שהיו אבותינו לדרך לשוב
אותם - פעם. אי שהיו ביותר  הגדולים
שמתעבים חרדים, לא או חרדים יהודים,
להיות מנסה שהוא בגלל אחר יהודי  -
לא שהם ברור הוא, ברוך לקדוש קרוב
האלו  האנשים לכן יהודית. נשמה בעלי
לעזור צריכים  לא אנחנו הארץ. מן יתמו

מהם. להתפטר  לקב"ה

לכל טילים ישראל לשונאי  יש
הקודש  בארץ נקודה

מסביב  אויבנו אומרים מה תראה רק
לו  שיש - מראשיהם אחד שאמר וכמו
אם בארץ. מקום לכל שמגיעים טילים
באמת אתם אז צוחק שהוא חושבים אתם
הרבה שולחת רוסיה - דבר. מבינים לא

אירן  לסוריה, ביותר משוכלל נשק 
אירן (נשק )שולחת וללבנון לסוריה
אז (נשק )שולחת נשק, של טונות לעזה,

מסיבת זה עם יעשו חושבים, אתם מה
הולדת ?יום

ותקבלו  קצת תחכו תחכו, יתפוצץ, זה
אי  לעשות. מה אין  שחשבתם. ממה יותר 
אנחנו  האלו. מהפצצות לברוח אפשר
אבל  זהו לקב"ה. להתקרב רק צריכים
חושבים בחכמה, נוהגים לא אתם
את ולראות הכסא על לשבת שאפשר 
הפתעה לי  יש אבל מרחוק, ההצגה

בשבילכם...

ונרקמת הולכת הגיוס גזירת
והממשלה לכלא נשלחו  ורבים

התקציבים מתן את מפסיקה 
הנוראה הגיוס לגזירת בנוסף  הנ"ל וכל
רבים וכבר הישיבות, בני  על המרחפת 
נרשמו  כבר אחוז 40% לכלא , נשלחו 

!לצבא
האיומות המחלות כל את להזכיר  ובלי
וכו' וכו' מקום בכל ומתפזרות ההולכות
בא זה מה הנ"ל מכל  העולה השאלה

לנו  ננצל לומר  למען לעשות עלינו ומה  ?
זה ?מכל 

ולהגיש  לכם לענות ננסה אלו בשורות
ורבותינו  מקדמונינו נפלאה  עצה לפניכם

מאיתנו. נשכחה מה  שמשום ז"ל

קהל אצל אפילו הרוחני  המצב
תהום למעמקי אט  אט יורד ה ' יראי
תשובה על מדברים לא והרבנים 

ברצינות
מדבר הרבנים של  העצום שהרוב זמן  זה




