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 לאלתר לתשובה"
 לאלתר לגאולה"   

 

ימ"ש

לאלתר 
לתשובה לאלתר לגאולה

 לעילוי נשמת
 שארפשטייןע"ה בן הרה"ח הרה"ת ר' אברהם זאב שו"ב ע"ה  עזריאל זעליג הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ באמונה ר'

 שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע בסינסינעטי אהייא למעלה מיובל שנים ושימש שם כמרא דאתרא ומו"צ ורב הראשי דועד העיר במשך כארבעים שנה
 נפטר בשם טוב ה' אדר ראשון ה'תשס"ח

 ת.נ.צ.ב.ה.
 

  נדפס ע"י משפחתו שיחיו
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 עפ"ז צריך הוא להתרחק מן כל אלו שאמרו קץ, והם:

ר' סעדי' גאון, רש"י )בפי' לדניאל ז, כה. ח, יד(, רמב"ם )אגרת תימן(, ראב"ע )דניאל יא, ל(, בעלי התוס' 
עה"ת )הדר זקנים ר"פ וישב(, הרמב"ן )בס' הגאולה(, דון יוסף אבן יחייא בפי' על המגילות ]"בסוף ה' 

ובכ"מ(, אוה"ח )ר"פ צו(, הגר"א )פי'  אלפים ת"ש שנה בקירוב"[, ר"י אברבנאל )ס' מעיני הישועה
 לספרא דצניעותא(, מעשה אורג על המשניות )מע"ש פ"ה מ"ב( בשם האריז"ל. ועוד ועוד.

וראה ג"כ סנה' צז, ב. זח"א קלט, ב.
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את צמח דוד עבדך מהרה 
תצמיח

 אין אים לעבט נשיא דורנו!

 לאלתר לתשובה,
לאלתר לגאולה

לאלתר

מלך זקן וכסיל

לאלתר

הרהור תשובה

  


