
את עבודתו זו של הרבי מוטל עלינו להמשיך. בכך נזכה 
במהרה לגאולה השלמה, הרמוזה גם היא בשמו:

"ביום  בגאולה.  שיתחולל  הגלויות  לקיבוץ  רומז  'יוסף' 
רומז  'יצחק'   .  " ישראל  נדחי  ואסף  השם...  יוסיף  ההוא 
לכך שאז נזכה לצחוק ולשמוח באמת, כמו שנאמר "אז 

יימלא שחוק פינו" . 
)על פי התוועדויות תש"נ חלק שלישי עמו' 334(

                                 ט"ז סיון )22.6(

חריפים יותר
כיום אנו פוסקים את ההלכה לפי דעתם של בית הלל, 
אך בגאולה הקרובה נפסוק את ההלכה לפי דעתם של 
היא  ישתנה  ההלכה  שפסק  לכך  האפשרות  שמאי.  בית 
משום שהסנהדרין יעמדו למניין, ודעת הרוב תהיה כבית 
שמאי. הסיבה לכך היא משום שתורתם של בית שמאי 
היא נעלית יותר. בלשון חז"ל: "בית שמאי מחדדי טפי" 
כשכולם  המשיח,  בימות  לפיכך,  יותר(.  חריפים  )הם 
כולם  יהיו  התורה,  בלימוד  יותר  גבוהה  לדרגה  יתעלו 
ההלכה  אז  תהיה  ולכן  יותר",  "חריפים  רובם(  )ולפחות 

כבית שמאי.
 )ע"פ קונטרס תורה חדשה מאיתי תצא תשנ"א(

                         י"ז סיון )23.6(

מתי נגיע ללימוד שיא
רבי  של  דבריו  היא  ביותר  המפורסמות  המשניות  אחת 

את  לזכות  הקדוש-ברוך-הוא  "רצה  עקשיא:  בן  חנניא 
"ה'  שנאמר:  ומצוות.  תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל, 

חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר". המילים 'יגדיל 
תורה ויאדיר' מתייחסות למדרגה גבוהה בלימוד 

התורה – לימוד לשם לימוד, ולא רק כדי לדעת 
כיצד לקיים מצוות.

             ראה/י המשך העניין מעבר 
                                                                         

   
לדף  

ירושלים   זמני השבת י"ב סיוון )18.6(   
      הדלקת נרות שבת

 יוסף כהן בן ליבה וחנה בת חוה 
ומשפחתם שיחיו לשנת ברכה והצלחה בגו"ר 

מיום הולדתו י"ד סיוון

      צאת השבת

חיפהתל-אביב
7.127.277.207.28
8.308.328.348.31

באר-שבע

הנפלאים  התורה  חידושי  חדשה":  וארץ  חדשים 
להסתכלות  יגרמו  המשיח,  המלך  ויחדש  שיגלה 
חדש.   עולם  גם  ייווצר  וממילא  בתורה,  חדשה 
רוחנית  לדרגה  והארץ  השמים  יתעלו  שאז  דהיינו 
המיוחד  הכוח  בהם  ניכר  שיהיה  עד  כך,  כל  גבוהה 
של הקב"ה בכבודו ובעצמו שמהווה ומחיה אותם. 

והכוח לכל זה ניתן בשבת זו.
כל זה משום שהשבת מרוממת את כל ימי השבוע. 
שאותה  התורה,  גם  מתרוממת  זו  בשבת  כן,  אם 
קבלנו מחדש בחג מתן תורה. וכן מתרוממת בשבת 
זו הפרשה שקראנו בארץ בשבת הקודמת )ובחו"ל 
בשבת זו( פרשת "נשֹא את ראש" שעניינה נשיאת 
תוספת  על  המצביע  דבר  התורה,  בלימוד  ראש 

חיות ותענוג בלימוד התורה. 
 
   

           ראה/י המשך העניין  מעבר לדף  

                                  י"ג סיון )19.6(

בטבריה או בברוקלין
מצינו במדרשי חז"ל כי בית הדין הגדול – הסנהדרין 
– ייכון מחדש בטבריה, כי שם היה המקום האחרון 
חז"ל  החורבן.  בתקופת  הגדול  הדין  בית  ישב  בו 
יתגלו  הנביא  ואליהו  צדקנו  משיח  כי  אומרים,  גם 
לא  איש  כי  להניח,  סביר  אולם  בטבריה.  תחילה 
יקפיד אם אליהו הנביא יתגלה קודם בברוקלין ורק 

למחרת יבוא המשיח לטבריה.
)התוועדויות תשמ"ט חלק שלישי עמוד 139(

                          י"ד סיון )20.6(

שחיטה עם סנפיר
ביותר.  הקטן  ולו  שינוי  אף  לחולל  אסור  בתורה 
ובלשונו החדה של הרמב"ם: "דבר ברור, שהתורה... 
עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא 
גירעון ולא תוספת". קביעה זו מעלה קושיה חמורה 
על התיאור המופיע בדברי חז"ל, כיצד לעתיד לבוא 
ישחט לווייתן אדיר עם מכת סנפיר – בהמה עצומה 
בקרנו  השור  ישסף  זמנית  )ובו  הבר  שור  שנקראת 
הלוא  השחוט.  הבשר  את  נאכל  ואנו  הלווייתן(,  את 

הסנפיר משונן, וסכין משוננת פסולה לשחיטה?
התשובה על כך עמוקה. תמציתה היא .... 

           ראה/י המשך העניין מעבר לדף

                                 ט"ו סיון )21.6(

יום המאסר של כבוד קדושת אדמו"ר 
הרבי יוסף יצחק הרבי השישי לבית חב"ד

ההוספה והשמחה
קדושת  כבוד  למאסר  נלקח  שנה   89 לפני  זה  ביום 
מליובאוויטש.  הקודם  האדמו"ר  יצחק,  יוסף  רבי 
הקומוניסטיים  השלטונות  על-ידי  נאסר  הרבי 
יהודיים  מוסדות  ייסוד  ב'עוון'  המועצות,  בברית 
הרבי  שוחרר  מחודש  פחות  בתוך  המדינה.  ברחבי 

לחלוטין, והדבר נחשב לנס מובהק.
'יוסף'.  בשמו  רמוזה  הרבי  נאסר  למענה  המטרה 
מתוך  אמנו  רחל  על-ידי  ניתן  הראשון  'יוסף'  השם 
משאלה כי 'יוסף השם לי בן אחר', ועל כך אכן מסר 
יהודיים  בנים  ועוד  עוד  להוסיף   – הנפש  את  הרבי 

נאמנים לדרכי אבותיהם.

                    י"א סיון )17.6(
ֶבל, ישראל והמשיח ְזֻרבָּ

לו.  רק  המיוחדת  בנשמה  ניחן  מאיתנו  אחד  כל 
זוהי  לכולנו.  המשותפת  נקודה  ישנה  זאת  למרות 
הנקודה הפנימית, בה כל עם ישראל הם כדבר אחד 
ממש. וזהו הניצוץ מנשמת משיח, אשר נמצא בכל 

אחד מאיתנו.
העוסקת  בהעלותך,  בפרשת  ישנו  לכך  רמז 
עשויה  המנורה  המקדש.  בבית  המנורה  בהדלקת 
סוגים  שבעה  המסמלים  נבדלים,  קנים  משבעה 
עשויה  כולה  זאת  עם  יחד  אך  ישראל.  בנשמות 
ניצוץ  באותו  מאוחדים  שכולנו  כפי  אחת,  ה  ִמְקשָׁ

הנמצא בכולנו – נשמתו של משיח.      
 
   

             ראה/י המשך העניין מעבר לדף  

                          י"ב סיון )18.6(
'סיום ימי התשלומים'

שלהבת עולה מאליה
השבוע  בפרשת  הפסוקים  ששני  אומרת  הגמרא 
לספר  נחשבים  הארון...",  בנסוע  "ויהי  המתחילים 
מתחלק  במדבר  חומש  כי  נמצא  זה  לפי  שלם. 
שני  אלה,  פסוקים  שלפני  החלק  ספרים:  לשלושה 
הפסוקים עצמם, והחלק שלאחר הפסוקים. יחד עם 
דברים(  ויקרא,  שמות,  )בראשית,  החומשים  שאר 
מקבלים שבעה ספרים. מה המשמעות של חלוקת 

התורה לשבעה ספרים, ולא לחמישה, כמקובל?
גם בעם ישראל ישנן שתי חלוקות, לחמשה ולשבעה: 
מסמלים  המידות,  שבע  כנגד  המנורה,  קני  שבעת 
כי  שבעה סוגים בישראל. אולם בפרקי אבות נאמר 
והכוונה  זכאי.  בן  יוחנן  לרבן  היו  תלמידים  חמישה 
שחמשת  תלמידים(  רבבות  לו  היו  )שהרי  בזה 
תלמידים.        של  סוגים  חמישה  מסמלים  התלמידים 

ראה/י המשך העניין מעבר לדף

               אחרי שבועות...
                החידושים בתורה  

תורה,  מתן  בחג  ימים,  מספר  לפני  שרק  למרות 
בלימוד  להתחדשות  השנה  לכל  כוחות  שאבנו 
התורה -  אך עתה בשבת זו, השבת שלאחר מתן 
בתורה  לחדש  מיוחדים  כוחות  לנו  נותנים  תורה, 
יותר: בחג מתן תורה  בקנה מידה נעלה וגבוה אף 
התחדשות  אז  והייתה  התורה  את  מחדש  קיבלנו 
הרבי  מחדש  זו,  בשבת  ואילו  התורה.  בלימוד 
לנו  נותנים  המשיח,  מלך  מליובאוויטש  שליט"א 
כוחות מיוחדים לא רק להתחדש, אלא גם לחדש 
נעלמים  קודם  שהיו  חידושים  תורה,  חידושי 
הכנה  מהווים  שלנו  אלו  חידושים  וסתומים. 
וגם  בגאולה.  שיהיו  הנפלאים  התורה  לחידושי 

הכוח לחידושים הנפלאים ההם, ניתן בשבת זו.

שמים חדשים וארץ חדשה
כמו שלכל בניין ישנה תוכנית אדריכלית שעל פיה 
נבנה הבניין, כך גם לעולמנו ישנה תוכנית כזו, וזוהי 
הוא  ברוך  שהקדוש  הזוהר  בספר  נאמר  התורה. 

הסתכל בתורה, ולפיה ברא את העולם. 
"שמים  יהיו  הקרובה  שבגאולה  לכך  הסיבה  וזו 

יהיו סמוכים ולא ירגישו
    כך אמר המגיד למרן ה"בית יוסף":

כמה  באים  לביתו,  חוזר  כשהמלך  שבעולם  בנוהג 
מודיע  הראשון  המבשר  בא.  המלך  כי  לבשר  מבשרים 
השני  המבשר  ימים;  עשרה  של  מרחק  רחוק  המלך  כי 
אומר  והשלישי  ימים,  חמישה  של  ממרחק  מודיע 

מארבעה, וכך עד שהאחרון מבשר שהמלך סמוך לעיר.
בגאולת ישראל לא יהיה כך, אלא משיח בוא יבוא מיד, 
כהרף עין, והמבשר הראשון יאמר "הנה הם" השבטים 
שבאו; הם  יהיו כה קרובים ואף על פי כן לא ירגישו בהם 
בני העיר.  הוא אשר אומר הנביא: "ראשון לציון הנה 

הנם ולירושלים    מבשר אתן".
)מלוקט מ"מביא גואל" לר' מנחם זיגלבוים(



יום  גדולות.  עפר  עבודות  בקבלן  מתמקד  סיפורנו 
אחד נתקל במודעה על מכרז לביצוע עבודות עפר, 
בחפירת  הכרוכות  הארץ,  בדרום  הקיבוצים  באחד 
וכיסויין, עבודות בהן התמחה.  "כשקראתי  תעלות 
חיי,  עסקת  תהא  שזו  הבנתי  המכרז,  פרטי  את 
"למרות  ראובן.  מספר  עתק!"  סכומי  על  כאן  דובר 
ולמרות  מאד,  ורווחית  מבטיחה  נראתה  שהעסקה 
לעצמי  אמרתי  הרבה  והתלהבותי  הטובה  הרגשתי 
וברכה  הסכמה  קבלת  מבלי  עסקה  עושים  לא   -
בעבר  החלטתי  כך  המשיח!  מלך  שליט"א  מהרבי 

וכך אנהג גם עתה."

הביע  בו  לרבי,  וברכה  בקשה  מכתב  ניסח  ראובן 
העסקה  את  ולקבל  במכרז  לזכות  משאלתו  את 
רחובות  חב"ד  קהילת  ברב  נעזר  כדרכו,  המיוחלת. 
עבורו  שיפענח  שליט"א,  גלוכובסקי  מ.מ.  הרב 
האגרת  תוכן  את  הקריא  הרב  הרבי.  תשובת  את 

ומארשת פניו לא ניכר אות לברכה והסכמה.

ראובן,  מספר  להתערער"  בטחוני  החל  זה  "בשלב 
מה  "נו,  מהוסס  בקול  ושאלתי  אומץ  "אזרתי 
לא  הרבי  כי  וסיכם  מעט  הרהר  הרב  התשובה?" 
הרב,  הוסיף  שכן"  "מה  לעסקה.  ברכתו  את  נתן 
"נראה בבירור שיש צורך לבדוק את החוזה." ראובן 
עיניו  ומדוכדך, ברגע אחד קרסה מול  יצא מבולבל 
נסיון  יוותר עליה כך ללא שום  הזדמנות חייו. האם 

נוסף?…

"הרבי בודאי רואה דברים שאנחנו לא רואים, והכל 
עצמו.  את  להרגיע  נסה  לטובתי"  דבר  של  בסופו 
על  לו  שנשלח  החוזה  העתק  על  עבר  שוב  בבית 

ידי החברה מנסה לגלות שם איזה רמז לכשלון, 
ונראתה  לו  קרצה  עדיין  העסקה  אך  לבעיתיות, 

לגמרי כדאית.
על  לחתום  נוסע  הוא  זהו!   - החליט  ראובן 

העסקה.

כן,  לפני  רק  העסקה,  על  לסגור  באתי  "חברה' 
אנחנו  עליו  המקורי  החוזה  את  לראות  לי  תנו 
על  כשעבר  לשם.  משהגיע  הכריז  חותמים", 
שהיה  בעותק  הופיע  שלא  בדבר  הבחין  החוזה, 
בידו. במספר מילים, שנוספו בכתב יד, נאמר כי 
השטחים  כל  בכיסוי  גם  מחוייב  העסקה  מבצע 

הסמוכים לאלה שפורטו בהסכם…

"זה לא מה שסיכמנו! הכנסתם שטחים נוספים 
שלא היו בהסכם." ראובן הניח את דפי החוזה על 
השולחן בחבטה עזה. חישוב מהיר שעשה בדרך, 
הראה לו כי עם "התוספת הקטנה" בחוזה, היתה 
העסקה הופכת מכדאית ורווחית לעסקה כושלת 

שיכולה היתה להביא אותו עד לפשיטת רגל!…
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
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קבלן שמתייעץ 

המשך עניין מיום חמישי י"ז סיוון
מצוות  לקיים  כיצד  כולנו  נדע  אז  השלמה.  בגאולה  הלימוד  יהיה  כזה 
הקדוש- אל  דרכו  להתחבר   – עצמה  בפני  כמטרה  ורק  אך  יהיה  והלימוד 

לזכות  הקדוש-ברוך-הוא  'רצה  חנניא  רבי  של  דבריו  כי  נמצא,  ברוך-הוא. 
בלימוד  לנו  שתהיה  הגדולה  ַלְזכּות  )בעיקר(  מתייחסים   – ישראל  את 

התורה בזמן הגאולה, שתבוא תכף ומיד.
)על פי 'דבר מלכות' – שיחת שבת פרשת נשוא תנש"א(

המשך עניין מיום שני י"ד סיוון
בסכין  לשחוט  באיסור  נכללת  אינה  לבוא  שלעתיד  הסנפיר  ששחיטת 
נבין  אז  ואו  בתורה  מעמיקה  להבנה  נתעלה  אנחנו  זמן  באותו  משוננת. 

)על פי 'תורה חדשה מאתי תצא' תנש"א(מדוע אכן השחיטה הזו מותרת. 

אבות א, ו

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לּו )את מסורת הפסיקה  ִלי ִקבְּ אי ָהַאְרבֵּ ַרְחָיה ְוִנתַּ ן פְּ ַע בֶּ ְיהוֹשֻׁ
בתורה( ֵמֶהם )מחכמי ישראל שלפניהם – יוסי בן יועזר ויוסי 
רב  לך  )בחר  ַרב  ְלָך  ה  ֲעשֵׂ אוֵֹמר:  ַרְחָיה  פְּ ן  בֶּ ַע  ְיהוֹשֻׁ יוחנן(.  בן 
אחד ולך תמיד לאורו( ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר )אפילו בכסף( ְוֱהֵוי ָדן ֶאת 

ל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות. כָּ

המלך האידיאלי 
רב אינו רק פוסק הלכות, אלא גם מורה דרך רוחני.

הוא  מלך,  להם  למנות  הנביא  משמואל  ביקשו  בני-ישראל  כאשר 
אלא  מלך,  למנות  הבקשה  מעצם  הייתה  לא  אכזבתו  התאכזב. 
מהמניעים שלה. המלך הרצוי נועד בעצם להוות מורה דרך רוחני 
הקדוש- כלפי  התבטלות  של  נעלות  לפסגות  העם  את  שמרומם 

אלא  הזו,  למטרה  לא  מלך  ביקשו  ישראל  שבני  אלא  ברוך-הוא. 
יראת- כי  לשמואל,  שהבהירה  בקשה  הגויים".  ככל  "לשפטנו 

ירוד והם זקוקים למלך –  השמיים של בני-ישראל נמצאת במצב 
פשוט כדי להשליט סדר ביניהם, ומכך הוא התאכזב.

שאם  משום  העם,  לבקשת  הקדוש-ברוך-הוא  נענה  מקום,  מכל 
אכן נמצא העם במצב ירוד, ודאי שהוא זקוק למלך שישליט סדר 

חברתי, וכמלך יהודי – הוא יכונן סדר שמבוסס על יראת-שמיים.
כיום, כל עוד לא זכינו להתגלותו המושלמת של הרבי מליובאוויטש 
שליט"א כמלך המשיח, עדיין אין הגדרה הלכתית מלאה של מלך 
בישראל. אך מחובתו של כל יהודי למנות לעצמו רב, שיהווה עבורו 
במהרה  לזכות  הדרך  זו  הבורא.  בעבודת  אותו  וירומם  מלך  מעין 

להתגלותו של המשיח, שיהיה במקביל גם רב וגם מלך.
)על פי ליקוטי שיחות חלק כד עמוד 105(

המשך עניין מיום שבת קודש י"ב סיוון-בעניין "שמים חדשים וארץ חדשה"
ניתן לראות זאת גם בכך שבשבת זו אנו מחדשים את לימוד פרקי אבות )עם ביאור מתוך תורתו של 
משיח(. כלומר, ניתנת לנו כאן הזדמנות נפלאה להוסיף חידוש בתורה בדרגה גבוהה אף יותר מבחג 

מתן תורה.
בתורה.  ולחדש  בתורה  לעסוק  ובחיות  בהתלהבות  ונתמסר  הנפלאה,  ההזדמנות  את  ננצל  הבה 
ובמיוחד בעמדנו בי"ב סיון, סיום "ימי התשלומין" של קורבנות חג השבועות*. כדברי הרבי שליט"א: 
"... להתחזק ולהוסיף בלימוד התורה, החל משיעורי חומש, תהילים תניא, שיעורי הרמב"ם, ובכל שאר 
השיעורים... הן בנגלה דתורה והן בפנימיות התורה. כולל לימוד פרקי אבות בכל שבתות הקיץ )למרות 
שיש נוהגים לעשות זאת רק בשבתות בין פסח לשבועות(. ובמיוחד - להוסיף בהפצת התורה ובהפצת 
המעיינות חוצה. וכן להוסיף בכללות הענין של אהבת ישראל ואחדות ישראל. ולהוסיף בענין נתינת 

הצדקה באופן של "כפליים לתושייה". ובהדגשה מיוחדת שתהא הנתינה בסבר פנים יפות דוקא". 
י   הוספה זו בתורה תזכה אותנו בקרוב ממש לשמוע את תורתו של משיח כנאמר "ּתוָֹרה )חדשה( ֵמִאתִּ

ֵתֵצא" )ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג( בגאולה הקרובה. 
____________

* )במקביל לשבוע השלם שיש בפסח ובסוכות, גם בחג השבועות ניתן פרק זמן זהה להשלמת 
חובות ההקרבה למי שלא הקריב את הקרבן בחג עצמו(

 )ע"פ דבר מלכות: ש"פ במדבר תשנ"א, ש"פ נשא תשנ"א אות ה(

המשך עניין מיום שישי י"א סיוון
את  מתאר  הנביא  בהפטרה.   אנו   מוצאים  זה  נפלא  לקשר  נוסף  רמז 
ַבר ה ֶאל  מנורת שבעת הקנים, והמלאך המבאר לו את המראה אומר "ֶזה דְּ
ֶבל" מתייחס לכל נשמות ישראל, אשר ה'  ֶבל" )זכריה ד, ו(: הכינוי "ְזֻרבָּ ְזֻרבָּ
'זרע' אותם ב'בבל'. כלומר, ה' פיזר אותם בגלות, כדי שיבררו את ניצוצות 
הקדושה הטמונים בה. גם המנורה מסמלת את נשמות ישראל שפוזרו 
ַמת ָאָדם" )משלי כ, כז(. והיא מסמלת את מטרת  בגלות, כנאמר "ֵנר ה' ִנשְׁ

הפיזור בגלות )"זרובבל"( – כדי להאיר בכך את העולם כולו. 
י ֶצַמח".  ַעְבדִּ ֵמִביא ֶאת  "ִהְנִני  אותה הפטרה מדברת גם על ביאת הגואל 
ולכן   ויעלה.  שיצמח  המשיח  מלך  הוא  ש"ֶצַמח"  מבאר  הרד"ק  ובפירוש 

"צמח" בגימטרייא "מנחם", שזהו שמו של המשיח - מנחם. 
'זרע'  שה'  ֶבל',  "ְזֻרבָּ נקראים  בגלות,  שפוזרו  ישראל  כל  שכולנו,  נמצא 
אותנו בגלות, כדי שנהיה "מנורה" המאירה את חושך הגלות – שנאיר את 
עצמנו ואת סביבתנו באורו של משיח. כך נזכה להתגלותו של הרבי מלך 

)ע"פ דבר-מלכות נשא תשנ"א ס"י, המשיח שליט"א, אשר "מנחם שמו". 
לקוטי תורה פרשת בהעלותך ופירוש הרד"ק בזכריה שם(.  

המשך עניין מיום שבת י"ב סיוון- בעניין "שלהבת עולה מאליה"
והיינו שכל התלמידים, לומדי התורה, מתחלקים לחמש. אולם כיוון שישנם גם יהודים שאינם תלמידי 
חכמים, לכן ישנם בישראל שבעה סוגים. ולכן גם התורה עצמה מתחלקת לחמשה חומשים, אולם 
כיוון שהתורה באה להשפיע גם בחוץ, בעולם שנברא בשבעה ימים, לכן יש בתורה גם שבעה ספרים. 
ולכן גם מתחיל הספר השישי בתורה )זה שאחרי "ויהי בנסוע"( בדברים לא רצויים )ה"מתאוננים", 

חטא מרים וכו'( – כי התכלית היא לרדת למטה ולהאיר גם את התחתון ביותר. 
 – הנרות"  את  "בהעלותך  בפרשת  דווקא  היא  למטה,  הירידה  את  המסמלת  לשבעה,  והחלוקה 
ללמדנו שכל המצבים הלא רצויים אינם קיימים אלא בכדי שגם את מי שנפל לשם יעלו ויאירו, ויגלו 
בהם שבעצם גם הם קשורים לתורה. ועד שנשמתם תהיה "שלהבת עולה מאליה", שהם קשורים 

לתורה בעצם מצד עצמם.
וכך גם דורנו, שהוא התחתון ביותר מכל הדורות הקודמים – אבל כשם שמרימים משא כבד דווקא 
כשאוחזים בתחתיתו, כך דווקא הדור הזה הופך להיות "שלהבת עולה מאליה", שמרומם את כל 
ומיד ממש הוא הופך להיות הדור הראשון  זהו הדור האחרון לגלות, שתכף  כי  הדורות הקודמים. 

)ע"פ דבר-מלכות בהעלותך תנש"א(לגאולה. 

לזכות יצחק מושייב בן רחל ונליה בת לובה ומשפחתם שיחיו 
לשנת ברכה והצלחה בגו"ר מיום הולדתו י"א סיון 

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


