
כפי  "ריח".  באמצעות  תהיה  ממנה  שההתעוררות 
ִיְרַאת ה'" )ישעי'  בְּ שנאמר על המלך המשיח "ַוֲהִריחוֹ 

יא, ג(. כלומר, שהוא ישפוט את העם לפי חוש הריח.
                ראה/י המשך העניין מעבר לדף

                                        י"ז אייר )25.5(

32 יום לעומר
אהבה במקום שנאה

אחד הסיבות לשמחה בל"ג בעומר היא פני שבתאריך זה 
פסקה, סוף סוף,  המגפה אשר גרמה למותם של עשרים 
וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא אשר לא נהגו די כבוד זה 
בזה. על מנת לתקן את מעשיהם, עלינו להרבות בימים 
אלו באהבת ישראל. כיצד נחליף את רגש השנאה כלפי 

מי שחטא לנו – באהבה כנה ואמיתית? 
                                      ראה/י המשך העניין מעבר לדף

                                                 י"ח אייר )26.5(

33 יום לעומר ל"ג בעומר
יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי
האור שמוציא אותנו מהגלות

רשב"י,  של  לכבודו  מדורות  להדליק  נהוג  בעומר  בל"ג 
שציווה לשמוח ביום ההילולא שלו. שמחה זו היא בגלל 
את  והאיר  רשב"י  שגילה  בתורה  הנפלאים   הגילויים 

העולם בתורתו. 
רבי שמעון בן יוחאי אמר כי "יכול אני לפטור את כל העולם 
כולו מן הדין" )סוכה מה, ב(. כלומר, זכותו גדולה עד כדי 
כך, שיכול להציל את כל העולם מדין הגלות ולהביא את 
הגאולה בפועל. גם בספר הזוהר מופיע, כי הקדוש-ברוך-

זה  חיבורו  בזכות  כי  יוחאי,  בר  שמעון  לרבי  הבטיח  הוא 
)ספר הזוהר( נצא ברחמים מן הגלות. 

לערוך  מורה  המשיח  מלך  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי 
בל"ג בעומר תהלוכות וכינוסים של אחדות לילדי ישראל 
ישראל".  ילדי  כל  "יחד  בסיסמת  רשב"י,  של  לכבודו 
של  ברחובה  בצעדה  וישוב  עיר  בכל  נערכות  התהלוכות 

עיר ובכינוסים עם תוכנית מיוחדת לילדים.
משנה תוקף לאחדות זו שבתהלוכות אנו מקבלים משנת 
את  ולהקהיל  לאחד  מיוחד  כוח  מקבלים  בה  "ַהְקֵהל" 

נפלא  ביום  יחדיו  בישראל.נצעד  השונים  הסוגים  כל 
החינם,  שנאת  את  המבטלת  חינם,  באהבת  זה 

סיבת הגלות. ונזכה לטעום עוד ועוד מסודות 
התורה שילמד אותנו המלך המשיח, הרבי 

בגאולה  שליט"א,  מליובאוויטש 
דבר- )ע"פ  ממש.  בקרוב  השלמה 

מלכות אמור תנש"א( 

ירושלים        זמני השבת   י"ג אייר )21.5(

      

ליסה לובה בת פייגי ובעלה היקר יצחק מרדכי פסלר 
בן חיה  ומשפחתם שיחיו לשנת ברכה והצלחה בגו"ר 

מיום הולדתה י"ד אייר 

   הדלקת נרות 
   צאת השבת

באר-שבעחיפהתל-אביב

                           י"ב אייר )20.5(

27 יום לעומר
מי יגאל את העבד

בפרשת "בהר" אותה נקרא בשבת הקרובה מדובר 
אודות מי שנמכר לעבד, שיכול לצאת לחופשי בכמה 
ּדֹדוֹ  ֶבן  אוֹ  דֹדוֹ  "אוֹ  היא:  האפשרויות  אחד  אופנים. 
ִיְגָאֶלּנּו" )ויקרא כה, מט(. כלומר, קרוב משפחתו יכול 

לשלם את מחירו ולהוציאו לחופשי.
המפרשים רואים בכך רמז לגאולה הקרובה: "דֹדוֹ" 
הוא הקדוש ברוך הוא, ו"ֶבן- ּדֹדוֹ" הוא משיח בן דוד. 
הקדוש ברוך הוא, על ידי המלך המשיח, יבוא ויגאל 

את ישראל מעבדותם בגלות, במהרה בקרוב ממש.
)ע"פ לקוטי שיחות כרך יז עמוד 301 הערה 53(

                                    י"ג אייר )21.5(

28 יום לעומר   /     יום הסתלקות 
הרב ישראל אריה ליב, אחיו של הרבי שליט"א 

מליובאוויטש מלך המשיח- העניין בפתגם השני ביום זה

ה"סולם" בו נטפס אל ההר
שמה של הפרשה שקוראים בשבת זו הוא "בהר", על 
ה'  ר  "ַוְיַדבֵּ אותה  הפותחות  הראשונות  המילים  שם 

ַהר ִסיַני" )ויקרא כה, א(.  ה בְּ ֶאל מֹשֶׁ
המילים "הר-סיני" מסמלות חיבור של עליון ותחתון 
יחד: "הר" הינו מקום בו עולים מלמטה למעלה, וגם 
בו מטפסים מלמטה  "ֻסלם"  בגימטרייה  "סיני" הוא 
למעלה. וביחד עם זה מסמל כל אחד מהם גם ירידה 
יורדים  גם  בסולם  וגם  בהר  שהרי  למטה,  מלמעלה 
בשני  חיבור  על  כאן  מדובר  כלומר,  למטה.  מלמעלה 

אופנים: ירידת העליון, ועליית התחתון. 
חיבור כזה התרחש.... ראה/י המשך העניין מעבר לדף

)ע"פ דבר-מלכות בהר-בחוקותי תנש"א( 

כמו אריה
הרבי לומד הוראה בעבודת ה' ממשמעות שמו של 
מצד  מרמז  'ישראל'  השם  לייב.  אריה  ישראל  אחיו: 
אחד על שייכותו של כל יהודי אל התורה בלבד. שהרי 
'ישראל' הוא ראשי תיבות "יש שישים ריבוא אותיות 
שם  על  הוא  'ישראל'  השם  שני,  מצד  אולם  לתורה. 
ַוּתּוָכל" )בראשית  ים  ֲאָנשִׁ ְוִעם  ֱאלִֹקים  ִריָת ִעם  י שָׂ "כִּ

לב, כט(, דהיינו התמודדות ומלחמה עם העולם. 
שתי  בין  לשלב  הוא  יהודי  כל  על  המוטל  התפקיד 
להחזיק  עלינו  מחד,  "ישראל".  של  אלו  משמעויות 
העולם.  בהגבלות  כלל  להתחשב  בלי  לגמרי,  בתורה 
מאידך, אל לנו להתרחק ולהתנזר מן העולם. אדרבה, 

עלינו להתמודד עם העולם, ולגלות בתוך העניינים 
הארציים ביותר בעולם את הפן הנשמתי שבתוכם. 

שהעולם עצמו יהיה ספוג באלקות. 
בתוקף   – "אריה"  של  באופן  לעשות  זאת  ואת 
ובעוצמה של אריה. ולא רק בלשון הקודש ובענייני 
בשם  כמרומז  החולין.  בענייני  גם  אלא  קדושה, 
"אריה" בלשון הקודש.  "לייב", שהוא התרגום של 
עבודה זו מכינה את העולם להתגלות תוקף אור ה' 

בגאולה.
)ע"פ דבר-מלכות אחרי-קדושים תנש"א(

                                   י"ד אייר )22.5(

י  נ ש ח  ס פ 29 יום לעומר 
לזעוק ולא לוותר

בשנה שלאחר יציאת מצרים היו אנשים שהחמיצו 
את ההזדמנות להקריב את קרבן הפסח כהלכתו. 
ניגרע?!"  "למה  וטענו:  רבינו  משה  אל  ניגשו  הם 
פסח?  קרבן  להקריב  הזכות  מאתנו  תילקח  מדוע 

אנחנו לא מוותרים!
הקדוש-ברוך-הוא קיבל את בקשתם וקבע לדורות 
להקרבת  חוזרת  הזדמנות  שני':  'פסח   - חדש  חג 

קרבן פסח, לכל מי שהחמיץ זאת בזמן המקורי.
ניגרע"  "למה  בלהט:  לטעון  אנו  צריכים  כיום  גם 
בגלות  שנים  הרבה  כך  כל  אנו  נמצאים  מדוע    -
בבית- קרבנות  להקריב  הזכות  מאתנו  ונמנעת 

המקדש?! וטענתנו חריפה וכואבת פי כמה: אין זו 
רק טענה של מעט אנשים שהחמיצו קרבן אחד – 
שנים  מ-1900  יותר  שמזה  שלם  עם  של  טענה  זו 

נמנע מאתנו להקריב קרבנות!
שהפעם  הרי   – הטענה  התקבלה  בזמנו  אם  ולכן 
תבוא  ממש  ומיד  ותכף  תתקבל,  בוודאי  היא 
שנמנע  מה  כל  את  לנו  ישלים  והקב"ה  הגאולה, 

מאתנו עד עתה.
)ע"פ שיחת פסח שני תנש"א(

                                        ט"ו אייר )23.5(

30 יום לעומר
אין ייאוש

אף  כי  הקודם(  בפתגם  )ראה  שני  פסח  של  עניינו 
החסרנו  אם  וגם  ה'.  בעבודת  אבוד  מצב  אין  פעם 
משהו, יכולים אנו תמיד לתקן את מעשינו ולהשלים 

זאת. ואם רק נבקש ונתעקש - נזכה ונקבל.
ולכן, גם אם נדמה שההיגיון והשכל אינו רואה שום 
אפשרות מעשית לכך שהמשיח יבוא באמת דווקא 
כעת - עלינו לחיות בביטחון גמור ומוחלט, בלי שום 
היא  עצמה  הזו  והאמונה  בא.  הוא  שהנה  פקפוק, 

שתזרז את התגלותו. 
                   ראה/י  המשך העניין מעבר לדף

                        ט"ז אייר )24.5(

31 יום לעומר
"להריח" ולהתעורר

של  במצב  ישראל  בני  נמצאים  הגלות  בזמן 
עילפון. אחד האמצעים בעזרתם ניתן לעורר אדם 
לגלות,  בנוגע  גם  כך  חזק.  ריח   – הוא  מעלפונו 

6.577.127.057.14
8.148.178.188.15

הדבר הראשון ביום האחרון
כשבקר מר גרשון סלמון – יושב ראש תנועת "נאמני 
מלך  שליט"א  מליובאוויטש  הרבי  אצל   – הבית"  הר 

המשיח, פנה אל הרבי ואמר:
וכל  שהרבי  מחכה  ישראל  עם  כל  רבי,  אחרון  -"דבר 

חסידי חב"ד היקרים יבואו לארץ ישראל"...
השיבו הרבי שליט"א:

האחרון",  "הדבר  אינה  ישראל  לארץ  ביאתי  -"אמן! 
אלא הדבר הראשון שיהיה בגאולה הקרובה, וזה יהיה 

היום האחרון של הגלות"...
)מלוקט מ"זורע צדקות מצמיח ישועות"(



מספר הרב בן-ציון גרוסמן שליט"א:
"עוזי ביטון הוא יהודי ממגדל-העמק שנפצע בעת 
סידרה  לאחר  ידו.  כף  את  ואיבד  הצבאי,  שירותו 
לאחות  הרופאים  הצליחו  מסובכים  ניתוחים  של 
היד  אולם  לידו.   – ימינו  כף  את  ולחבר  הקרע  את 
נשארה משותקת לחלוטין, והרופאים הוצרכו מדי 

פעם לטפל בידו שלא יהיה לו נמק ח"ו.

אחי,  בהשפעת  ומצוות,  תורה  לקיים  החל  "עוזי 
מגדל- של  רבה  שליט"א,  גרוסמן  יצחק-דוד  הרב 
בינתיים  אור'.  'מגדל  מוסדות  ונשיא  העמק, 
הימים  ובאחד  חב"ד,  לתנועת  האיש  התקרב 
שליט"א  מליובאוויטש  הרבי  אל  לנסוע  החליט 
מלך המשיח, להיכנס ליחידות ולבקש את ברכתו.

"הוא ידע שפגישתו עם הרבי תגרום לו התרגשות 
רבה, והוא עלול לשכוח את דברי הרבי, לכן החליט 
להכניס לכיס מעילו הפנימי מכונת הקלטה קטנה 
ובקשות  שאלות  אליו.  הרבי  דברי  את  שתקליט 
שתיים  להדגיש  בחר  הוא  אולם  לעוזי,  היו  רבות 
להתחתן  האם  ב.  לידו;  רפואה-שלמה  א.  מהם: 
עם אישה מסוימת שכבר פגש בה והחלו לדבר על 
חתונה )עוזי ציין את שמה ושם אמה של האישה(. 

'רפואה-שלמה  הרבי:  בירכו  ידו,  לרפואת  "בקשר 
הרבי  לו  הורה  לו  שהוצע  השידוך  בדבר  מיד!'.   –
להשתדל לעשות את החתונה בזמן הקרוב ביותר.

כשיצא עוזי מהיחידות הוציא את מכונת ההקלטה 
דברי  את  שוב  לשמוע  כדי  הפנימי,  מעילו  מכיס 
הרבי. בתחילה לא שם לב, אך כעבור מספר שניות 

מצא עצמו שולח את יד ימינו, שהיתה עד לאותו 
מכונת  את  והוציא  מעילו  לכיס  משותקת,  היום 

ההקלטה.
עתה  זה  לו  שזכה  הגדול  מהגילוי  נפעם  "עוזי 
של  חדרו  לדלת  בסמוך  בהתלהבות  לרקוד  והחל 
הרבי. הבחורים שהיו שם נטלוהו והוציאוהו מחוץ 
ושירתו  הרבי,  אל  נכנס  אחר  יהודי  שכן  ל-770, 
מן  תפריע  הרבי  של  לחדרו  בסמיכות  וריקודיו 
הסתם ליושבים בתוך החדר. עוזי סיפר לבחורים 
את סיפורו, והבחורים – שלוש שעות לאחר חצות 

הלילה – יצאו עימו בריקוד סוער בחצר 770.

כליל.  עוזי  של  ידו  התרפאה  ואילך  היום  "מאותו 
במוסדות  המטבח  מנהל  עוזי  היה  רבות  שנים 
'מגדל אור', ולאחר מכן החל לעבוד כטבח ראשי 
כאשר  פעם  מדי  במגדל-העמק.  שמחות  באולם 
נעמד  באולם,  השמחה  מבעלי  לו  ניתנת  הרשות 

עוזי על כיסא ומספר את סיפורו המופלא...
כמה  להתחתן   – הרבי  של  השנייה  הצעתו  "על 
שיותר מוקדם – הצטער עוזי על שלא עלה בידו 
נדחה  שונות  סיבות  מפני  הרבי.  דברי  את  לקיים 
נקבע  וכאשר  מחדש,  פעם  בכל  החתונה  מועד 
אבי  בפתאומיות  נפטר  הסופי  המועד  סוף-סוף 

הכלה... או-אז הבין עוזי את בקשתו של הרבי.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
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אבות ג, יב

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברכות מדויקות

ולע"נ  מכלוף הרוש בן מסעודה ואבא ז"ל  ת.נ.צ.ב.ה. נלב"ע בי"ב אייר 
יגן וימליץ טוב בעד כל משפחתו ובכללם אבי בן יקוט, אורלי בת ג'יזל. 
אושר, אופק ולינוי בנות אורלי  והנכד שלו שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר

ויושב  זקן  גדול  אדם  )לפני  ְלרֹאׁש  ַקל  ֱהֵוי  אוֵֹמר:  ָמֵעאל  ִישְׁ י  ַרבִּ
ונוח  לפניו.  ולשמש  עבודתו  לעבוד  קל  הוי  ישיבה,  בראש 
להקל  צריך  אינך  שחורות  ששערותיו  בחור  לאדם  לתשחורת, 
חֶֹרת,  עצמך כל כך אלא תעמוד לפניו בנחת ובישוב.(, ְונוַֹח ְלִתשְׁ
ל )נגד כל אדם בין ראש בין תשחורת תעמוד בשמחה,  ֶוֱהֵוי ְמַקבֵּ
מקבל כמו מקביל מתרגום נגד קבל, פירוש אחר הוי קל לראש 
בראשיתך כשאתה בחור, הוי קל לעשות רצון בוראך, ובזקנותך 
ָהָאָדם  ל  כָּ ֶאת  לו.(  נוח  תהא  הזקנה  מפני  פניך  כשהושחרו 

ְמָחה. שִׂ בְּ

לקבל כל אדם בשמחה ובאהבה
השאלות במשנתנו: 

א. הקשר בין "והוי מקבל את כל האדם בשמחה" לשתי ההוראות 
הראשונות דמשנתנו. 

ב. הקשר לבעל המאמר – רבי ישמעאל.
והביאור:

בראש  ויושב  זקן  גדול,  "אדם  על  קאי  "ראש"  לראש:  קל  הוי 
בישיבה". לא זו בלבד שיש לכבדו כראוי לו, אלא צריך להיות "קל 

לראש": "הוי קל לעבוד עבודתו ולשמש לפניו".
"בנחת  בימים  צעיר  לאברך  גם  להתייחס  יש  לתשחורת:  ונוח 

ובישוב". 
ויש  כהן,  שהיה  ישמעאל,  רבי   – המאמר  לבעל  שייך  זה  וענין 
אומרים שהיה כהן גדול. לכן הוא מלמדנו, שגם אדם שהוא בעל 

דרגה נעלית בעבודת ה' צריך להתייחס בביטול ובענווה 
כלפי כל אדם, זקן וצעיר.

אולם, יתכן שכלפי חוץ יכבד אותם, אך בליבו פנימה יחשוב 
את עצמו לגדול מהם לכן מסיים

והוי מקבל את כל האדם בשמחה: יש לקבל כל אדם, בין ה"ראש" 
יהיו מן  והביטול לא  ובין ה"תשחורת", בשמחה פנימית. הענווה 

השפה ולחוץ, אלא יחדרו לפנימיותו.
וגם ענין זה שייך במיוחד לרבי ישמעאל, שהיה מזרע אהרון הכהן, 

שהיה אוהב שלום ורודף שלום.

מאיר טרבלסיבן רחל ומלכה בת כמשת ומשפחתם 
שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר מיום הולדתו י"ג אייר

לע"נ: מסעוד בן ימין ורבקה בת מימון ז"ל

ל " חביבה בת חתון ויצחקז  : נ " ע ל ו

ל " ז ק ח צ י ו ן  ו ת ח ת  ב ה  ב י ב ח  : נ " ע ל ו
ו  " ע ש ת ה ט  ב ש  ' ו - ב ע  " ב ל נ

ויתקיים בה "הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם". תגן ותמליץ טוב בעד 
כל משפחתה שיחיו ובתוכם: בעלה יוסף בן חלאוו לאריכות ימים ושנים 

טובות מתוך בריאות טובה. וילדיה: הרצל, שולמית, נחמה, גדעון, סימון 
ויצחק בני חביבה שיחיו לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות

תורה.  במתן  התרחש  כזה  חיבור  אייר    י"ג  שבת  מיום  עניין  המשך 
אז ירד הקב"ה כביכול למטה, ונתן לבני ישראל את התורה העליונה 

והנעלית - כדי שיקיימו אותה כאן, בעולם הזה הנמוך והגשמי.
מאז תפקידנו הוא לחבר בין הרוחניות והכוחות הנעלים שבנשמתנו - 
לבין הגוף הגשמי וחיי החולין, שיהיו גם הם 'כלי' מוכן וראוי לרוחניות 
לתחתונים  העליונים  בין  המושלם  לחיבור  נזכה  בכך  ביותר.  הנעלית 

)ע"פ דבר-מלכות בהר-בחוקותי תנש"א( במהרה, בגאולה הקרובה.

המשך עניין מיום שני ט"ו אייר   וכפי שמסופר בתנ"ך על חזקיהו המלך, 
שמלך אשור בא להילחם בו, ומבחינה הגיונית לא היה לו שום סיכוי לנצח. 
חזקיהו אמר לקדוש ברוך הוא: "אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא 
לומר שירה, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה" )פתיחתא דאיכה רבה(. 
מחנה  את  הכה  הקב"ה  ואכן  עושה!"  "אני  הקדוש-ברוך-הוא:  לו  אמר 
ְיָלה ַההּוא, ַויֵֵּצא ַמְלַאְך ה' ַויְַּך  לַּ אשור באופן ניסי ביותר. כפי שנאמר: "ַוְיִהי בַּ

ה ָאֶלף" )מלכים-ב, יט, לה(. מוִֹנים ַוֲחִמשָּׁ ּור ֵמָאה שְׁ ַמֲחֵנה ַאשּׁ בְּ
כך גם כיום, בזכות האמונה המוחלטת והציפייה לישועה יביא לנו הקדוש 

)ע"פ לקוטי שיחות כרך ז ע' 275(.ברוך הוא את הגאולה תכף ומיד.

בליבנו  לעורר  ממליץ  לב(  פרק  )בסוף  התניא  ספר  אייר    י"ז  רביעי  מיום  עניין  המשך 
ידי הרחמים מתעוררת בנו מידת האהבה. כמו  רחמים על מי שאינו מתנהג כראוי, ועל 
שנאמר: "ליעקב )שמידתו מידת הרחמים( – אשר פדה )שגילה כלפי חוץ( את אברהם" 

)שמידתו מידת האהבה(.
לסיבת  תיקון  מהווה  חינם"  ש"אהבת  משום  הגאולה.  את  מקרב  ישראל  באהבת  ריבוי 
הגלות - "שנאת חינם". ולכן בזכות אהבת ישראל לכל אחד, גם למי שלא מגיע )חינם( - 

תתבטל סיבת הגלות ותבוא הגאולה. 
ואולם האמת היא שכיום, אחרי כל מה שבני ישראל עברו בגלות, כבר תוקנה סיבת הגלות. 
והסיבה  שעלינו לנהוג באהבת ישראל ובאחדות עתה, היא בעיקר כדי לטעום מהאחדות 

)ע"פ התוועדויות תשמ"ו כרך ג'. דבר-מלכות מטות-מסעי תנש"א(הנפלאה שתשרור כאן בגאולה השלמה.

המשך עניין מיום שלישי ט"ז אייר     מדוע דווקא חוש הריח – כי הריח הוא החוש החמישי שבאדם, 
החמישי  החלק  שבנשמה,  ביותר  הגבוה  הרובד  את  מסמל  המשיח  הנשמה.  עצם  עד  מגיע  והוא 
שבה, המכונה 'יחידה'. ומאחר ובכל יהודי יש את ה'יחידה' בנפשו, לכן מסוגל המשיח, שנשמתו היא 
ה'יחידה-הכללית', לאבחן מיידית את מצבו של כל יהודי בעולם, גם של מי שמעולם לא פגש אותו.

מהרבי  ומסרים  תשובות  לקבל  שזוכים  יהודים  אלפי  במאות  בפועל  זאת  ורואים  זכינו  כיום 
לשאלתם  תשובה  שמימיים:  אמצעים  "ריח",  של  באמצעים  המשיח  מלך  שליט"א  מליובאוויטש 
דרך "אגרות-הקודש", מכתב שהרבי כתב לפני שנים רבות ורק עכשיו 'פתאום' הגיע בדיוק בזמן 
הרבי  של  שליח  באמצעות  הכוונה  בחלום,  איתות  לצדקה,  שליחות-מצווה  של  דולר  המתאים, 
וכדומה. הרבי מזהה ומכוון מיד לפתרון המועקה הרובצת על כל אחד ואחת, ולעיתים הוא מודיע 

אף על מה שעומד לקרות, ללא אומר ודברים כלל מצד האנשים.
)אם עדיין לא זכית, שאל את מי שכבר זכה, ותתחבר אף אתה לשפע זה של ברכה והצלחה. לכתיבה 
לרבי ולקבלת תשובותיו וברכותיו, ובפרט באמצעות אגרות-הקודש, פנה לבית חב"ד הקרוב לאיזור 

.) www.igrot.com :מגורך או לכתובת שבמדור הסיפור בעמוד זה או באמצעות אתר
גם אנו מצידנו צריכים להתכונן להיות ראויים למצב זה באמצעות "ריח" – על ידי לימוד תורתו של 

ָמֶניָך טוִֹבים".  משיח, תורתו של הרבי שליט"א, שנמשלה לריח, כנאמר )שיר השירים א, ג( "ְלֵריַח שְׁ
)ע"פ שיחת ל"ג בעומר תשי"א(

לזכות ר' ישראל אריה לייב בן המקובל 
הרב לוי יצחק זצ"ל שניאורסהן זיע"א 

אחיו של יבדלחט"א 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

חיים דנינו בן ג'קלין אסתר
ורעייתו טלי טוני בת תמר 

וילדיהם שיחיו: ליאן, תהל, שילה 
 לברכה והצלחה בהרחבה בגו"ר 


