
ברוך-הוא בכבודו ובעצמו – יערוך את החלוקה בגאולה 
הקרובה. 

)על פי הרמב"ם, הלכות מלכים פרק ד הלכה ח ו'דבר מלכות' שלח תנש"א(

                        כ"ג סיון )29.6(

להתאחד בצדקה ובתורה
בכל  השווה  ביותר,  הנעלית  הקדושה  את  לגלות  כדי 
כאן  שתאיר  הקדושה  ישראל,  עם  ובכל  המצוות 
להדגיש  יום שישי(, עלינו  בפתגם של  )ראה  בגאולה 
להרבות  אחדות:  המבטאות  המצוות  את  במיוחד 
לזכות  גם  צדקה  לתת  ישראל.  ואחדות  באהבת 
לזכות   - יותר  או  אחת  פרוטה  לתת  ואפילו  אחרים. 
בלימוד  מישראל  רבים  עם  להתאחד  ישראל.  עם  כל 
המקיף  היחיד  הספר   – לרמב"ם  תורה  במשנה  יומי 
את ההלכות של כל מצוות התורה. להתאחד בלימוד 
אלוקות.  ענייני  בהסברת  העוסקת  החסידות,  תורת 
לימוד זה במיוחד מקרב אותנו לגאולה, עת לא יהיה 

עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד.
)ע"פ דבר מלכות ש"פ שלח תשנ"א(

                                              כ"ד סיון )30.6(

חכם ונביא – עדיף!
עם  את  ילמד  המשיח  שדווקא  לכך  הסיבה  מהי 
לא  שמעולם  הנשגבים,  התורה  חידושי  את  ישראל 
חכמה  בעל  יהיה(  ")המשיח  כותב הרמב"ם:  התגלו? 
כל  ילמד  ולפיכך  גדול...  ונביא  )המלך(  משלמה  יתר 
דברים  לגלות  הוא  רק  יוכל  נביא  שהוא  בגלל  העם". 
שהוא  ובגלל  לגלותם,  הקב"ה  של  בכוחו  שרק  אלו, 
כה חכם, יוכל רק הוא להסבירם באופן שיובנו בשכל 

האנושי ויתקבלו בבית דין על פי כללי התורה. 
)משנה תורה, הלכות תשובה פרק ט הלכה ב(

                                                כ"ה סיון )1.7(

שהחיינו!
לאחר  לו  יקר  באדם  שפוגש  מי  ההלכה,  פי  על 

שלושים יום שלא ראהו, מברך על כך "שהחיינו 
שכך  ברור  לכן  הזה".  לזמן  והגיענו  וקיימנו 

)במהרהבימינו(  נזכה  כאשר  נברך 
לראות את פני המשיח.   )משיחת ליל 

שמחת-תורה תשמ"ט(

ירושלים        זמני השבת  י"ט סיון )25.6(
   הדלקת נרות      

   צאת השבת

באר-שבעחיפהתל-אביב

                            
                         י"ח סיון )24.6(

אחדות המרגלים
באריכות  מתואר  שלח,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
ישראל.  לארץ  רבינו  משה  ששלח  המרגלים  סיפור 
הסיבה הרוחנית לשליחת המרגלים הייתה להכשיר 
הארץ,  אל  ישראל  עם  כל  לכניסת  הקרקע  את 
באמצעות  האלוקית  הקדושה  את  בה  ולגלות 

התורה והמצוות.
שתי  ישנן  זו  בקדושה  כי  מוסבר  החסידות  בתורת 
רמות: רמה נמוכה – בה משתנה הקדושה ממצווה 
שווה  בה   – גבוהה  ורמה  ליהודי.  ומיהודי  למצווה 
משום  היהודים,  ובכל  המצוות  בכל  הקדושה 
תכלית  שביניהם.  ההבדלים  מכל  למעלה  שהיא 
הקדושה  רמת  את  לגלות  היא  האלוקית  הכוונה 
יותר, בה כולם שווים. זו הסיבה הפנימית  הגבוהה 
נשיאי השבטים  לכך ששנים-עשר המרגלים, שהיו 
שבעם  האנושי  הפסיפס  כל  את  וייצגו  השונים 
של  חלקם  את  גם  לתור  יחד  כולם  הלכו   – ישראל 
שאר הנשיאים )ולא התחלקו בהליכתם רק למקום 
את  לבטא  כדי  ישראל(,  בארץ  אחד  לכל  המיועד 

הקדושה האלוקית הנעלית, בה כולם שווים. 
ובנוגע אלינו, האחדות היא הדרך הבטוחה והמהירה 

המביאה אותנו תכף ומיד ממש לגאולה השלמה.
)ע"פ דבר-מלכות שלח תנש"א(

                        י"ט סיון )25.6(

לשליח אסור לשכוח
משמה של פרשת "שלח" למדים אנו, שיש לזכור כל 
ניפול  וכך לא  כי אנו שליחים של נשיא הדור.  העת 

בטעותם של המרגלים.
חטאם של המרגלים נבע מכך שהם כאילו שכחו כי 
הם שליחים של משה רבינו, ובשלב מסוים הם בחנו 

את הדברים על פי דעתם האישית.
מליובאוויטש  הרבי   – דורנו  נשיא  של  שליחותו 
שליט"א מלך המשיח – באה להדגשה בדברי הרבי 
הוא  השליחות"  בעבודת  שנותר  היחיד  "הדבר 
ולהכין  ממש"  בפועל  צדקנו  משיח  פני  את  "לקבל 

את העולם לגאולה. 
ללמוד  עלינו  אמונה.  חוסר  ולגלות  לחשוש  אין 
כנען,  בארץ  מהענקים  נרתעו  שלא  וכלב  מיהושע 
יצליחו  שבוודאי  עבדו  ובמשה  בה'  בטחו  אלא 

לכבוש את הארץ. 
נבטח ונשמח גם אנו בנבואת ובשורת הגאולה מפי 

צדקה למען הגאולה
יום  מדי  הקפיד  ממונקטש  שפירא  שלמה  רבי 
מטבעות  להפריש  שחרית  תפילת  לפני  חול 
רבות לצדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס. עם כל 
מטבע ששלשל אמר בלחש: "הריני נותן מטבע 
בביאת  למקומה  השכינה  שתשוב  בשביל  זו 
זו  מטבע  נותן  הריני  בימינו.  במהרה  צדק  גואל 

כדי שיתקדש שמו יתברך".
)מתוך "מביא גואל" לר' מנחם זיגלבוים(

אותה  ונפיץ  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  הגואל, 
לכל העולם. נצעד קדימה בביטחון גמור ונכין את 
תורה  שיעורי  ידי  על  ובמיוחד  לגאולה.  העולם 

בענייני משיח וגאולה.
שיעור  ייסד  אחד  שכל  היא  השעה  ודרישת  צו 
טוב  ומה  "מגיד-שיעור".  בעצמו  גם  ויהיה  תורה, 
שיארגן ויאמר שיעור לעשרה יהודים, ולכל הפחות 

לחמישה או שלשה או אפילו שניים. 
במהרה  נזכה  התורה,  בלימוד  זו  הוספה  בזכות 
"אין הגלויות  לגאולה הקרובה. כפי שאמרו חז"ל 
נזכה  גם  כך  המשניות".  בזכות  אלא  מתכנסות 
"ַיְרִחיב  לנחול את ארץ ישראל המורחבת. כנאמר 
ע ַלֲאבֶֹתיָך, ְוָנַתן ְלָך  בַּ ר ִנשְׁ ֲאשֶׁ ֻבְלָך כַּ ה' ֱאלֶֹקיָך ֶאת גְּ
ר ָלֵתת ַלֲאבֶֹתיָך" )דברים יט,  בֶּ ר דִּ ל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ֶאת כָּ

כ(, בגאולה הקרובה בפועל ממש.
)ע"פ לקוטי שיחות כרך ג ע' 94, ספר השיחות תש"נ כרך ב' ע' 525(

                         כ' סיון )26.6(

מנוחה לטובת הגאולה
פרעות  לזכר  לצום,  פולין  יהדות  נהגה  זה  ביום 
שהגיעו  הראשונים  היהודים  ביום.  בו  שהתחוללו 
מורכב  פולין  השם  כי  צחות,  בדרך  אמרו  לפולין 
משתי מילים: פה לין. כלומר: במקום זה 'נלין' וננוח 

בזמן הגלות, עד שתבוא הגאולה.                
ראה/י המשך העניין מעבר לדף

            

                        כ"א סיון )27.6(

אחדות שחודרת לפרטים
המילה  של  המספרי  הערך  את  נחשב  כאשר 
"ציצית", תהיה התוצאה: צ=90, י=10, צ=90, י=10, 
 8 את  למניין  נוסיף  אם   .600 הכל  סך   – ת=400 
הקשרים   5 ואת  מהציצית,  הנמשכים  החוטים 
שקושרים בהם את החוטים, נקבל בסך הכל 613, 

כמניין תרי"ג מצוות. 
אם כן, יש במצוות ציצית תופעה מיוחדת: למרות 
את  בתוכה  כוללת  היא  אחת,  מצווה  רק  שזוהי 
שלמעלה  האחדות  כלומר,  כולן.  המצוות  כל 
ונכנסת לתוך המצווה  מכל הפרטים, חודרת כאן 

הפרטית.
בגאולה  בעולם  שיהיה  האלוקי  לגילוי  הכנה  וזו 
הקרובה, כאשר תתגלה בעולם האחדות האלוקית 
וזה   - לפרטים  מהתחלקות  שלמעלה  הפשוטה 

עצמו יחדור וייכנס בתוך כל הפרטים.
)ע"פ דבר-מלכות שלח תשנ"א סעיף יב(  

                          
                              כ"ב סיון )28.6(

13 חלקים
חלקים.  ל-13  ישראל  ארץ  תתחלק  לבוא  לעתיד 
יהיה  ה-13  והחלק  השבטים,  ל-12   – חלקים   12
הייחודית  החלוקה  המשיח.  למלך  כולו  מיועד 
ל-13 רומזת גם למי שיערוך אותה: 13 בגימטרייה 
)המילה( 'אחד'. האחד, היחיד והמיוחד – הקדוש-

7.137.287.217.29
8.318.348.358.32

בו  ויתקיים  ז"ל  גולדרינג  שרה  בן  הענריך  צבי  לע"נ 
בעד  טוב  וימליץ  יגן  בתוכם.   והוא  עפר"  שוכני  ורננו  "הקיצו 

רעייתו סוניה וכל משפחתו שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר
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הגירה,  בענייני  באמריקא  ידוע  עו"ד  רינג.  מר 
מספר על תיק מיוחד שקבל לטיפול:

"מצלצל אלי בחור ומציג את עצמו בשם לייבל 
רסקין, ומבקש את עזרתי. המדובר היה בסיפור 
לא פשוט. במענה לשאלתי הראשונה, ענה שאכן 
הוא כבר היה אצל העו"ד החב"דניק שבעיר ואף 
ואף  נתקבלה,  לא  שזו  אלא  בקשה,  דרכו  הגיש 

הוצא נגדו צו גירוש. 

"כתבתי לרבי שליט"א", סיפר לי הבחור, "והרבי 
ערעור,  להגשת  אפשרות  שיש  שכיון  לי  אמר 
שאלך להגיש ערעור, אלא שאעשה זאת דרכך". 

שהרבי  העובדה  לי  החמיא  שקצת  האמת, 
אלי  שולח  בעצמו  המשיח  מלך  מליובאוויטש 
קליינטים. הזמנתי אותו לבוא למשרדי, לקביעת 

פגישה. 
היתה  מה  אותו  שאלתי  הבחור,  אלי  כשהגיע 
הסיבה שגרמה לדחיית הבקשה הקודמת. הוא 
ענה לי בלי בלבול: "האימגריישן )רשות ההגירה 
מכהן  שאני  סיכוי  שאין  החליט  האמריקאית( 

בתפקיד בו אני רשום". 

רשום  תפקיד  באיזה  לראות  כדי  בדף  הבטתי 
הבחור שלפני, ולא ידעתי אם לצחוק או לבכות. 
פי  על  היה,  לפני  שישב  ה- 18  בן  הבחורצ'יק 
של  הפעילות  מנהל  בידי,  שהחזקתי  המסמך 

חב"ד באירופה. 

'תשמע, אני מכיר את המערכת. אחרי שהשקר 
הוא כל כך בולט, אין שום סיכוי שהם יאשרו לך 
יכול לשכנע אותם שילד  בפעם השניה. אני לא 
בן 18 מנהל את כל הפעילות של חב"ד באירופה. 

לא שייך. אתה יכול ללכת'. 

הוא התבונן בי במבט רציני ואמר: "אתה חושב 
חוות  לי  שתתן  בשביל  אליך  אותי  שלח  שהרבי 
שלח  הרבי  במשפט?  לזכיה  הסיכויים  על  דעת 
אותי בשביל שדרכך יעבור התהליך. תעשה את 

העבודה שלך". 

בלית ברירה, הסכמתי לקחת את הטיפול בתיק. 
כל  על  לי  משלם  שהוא  בכך  זאת  התניתי  אבל 

שלב ושלב שאנחנו מסיימים. הוא הסכים. 

הולך לקבל את האישורים,  הבטחון שלו שהוא 
קצת הצחיק אותי. 

לי.  'הלך'  ודווקא  התיק,  על  לעבוד  התחלתי 
ובמהירות.  בקלות  עברו  הראשוניים  השלבים 
הגענו עד לשלב המכריע, בו יוכרע סופית גורלו 
של התיק. התקשרתי אליו להודיע לו על תאריך 
מספר  שבועות  להתקיים  אמור  שהיה  הדיון, 

אחר כך. 

יכול להגיע  רינג, אבל אני לא  "אני מצטער, מר 
באותו היום. זהו יום גדול עבורנו כחסידי חב"ד. 
יכול  לא  אני  הציבור.  בפני  מדבר  הרבי  זה  ביום 

להתרחק מהרבי ביום כזה". 

אחרי  הדיון  את  השגתי  ממנו.  המום  הייתי 
להגיע  מסכים  לא  והקליינט  מרובים  מאמצים 

באותו היום. 
הכרח  שאין  שמכיוון  סוכם,  דבר  של  בסופו 
בהגעתו של הלקוח עצמו לבית המשפט, אסע 

לשם לבד ואייצג אותו. 
נסעתי לבית המשפט לבד, וחשבתי על כך שאין 

שום סיכוי שהבקשה תאושר. 
הגעתי לבית המשפט. נכנסתי לאולם, המתנתי 
סיכוי  שום  רואה  לא  ועדיין  לדיון  נקרא  בתור, 

באופק. 

השראה  לי  נפלה  לדבר,  כשהתחלתי  רק 
שכמוה לא הייתה לי בחיים. 

שהגיש  ראסקין  לייב  מרשי,  לגבי  "נשאלתי 
בקשה ונדחתה ועתה הוא מגיש אותה שנית. 

אנחנו רגילים לבחורים אמריקאים. אלו שגדלו 
לבקוע  החלו  אז  ורק   ,18 גיל  עד  אמא  ליד 
בחור  הגדול.  העולם  אל  החוצה  מהביצה 
אמריקאי בן 18, באמת לא יכול לנהל פרוייקט 

בסדר גודל כזה. 

אחר  מצב  על  מדובר  זה,  בתיק  זאת,  לעומת 
יודעים  וכולנו  יליד רוסיה.  לחלוטין. מרשי הינו 
על הקומוניזם ומה הוא עושה ליהדות ברוסיה. 
 - רכש  ברוסיה,  שגדל  אורטודוקסי  יהודי  ילד 
גדולה  יותר  נפשית הרבה  - בגרות  כורחו  בעל 

מאשר כל ילד אחר בגילו. 

כבר   3 שבגיל  מי  על  מדברים  אנו  כאשר  לכן, 
 5 בגיל  מחתרתי,  תורה  בתלמוד  ולמד  ישב 
הבריח  כבר   8 בן  כשהיה  מעוקבים,  ברח  כבר 
תשמישי קדושה ממקום למקום, בגיל 11 כבר 
דאג לפרנסתו, ובגיל 13 כבר ניהל רשת של.... " 

"אי לכך ובהתאם לזאת", סכמתי את הצהרתי, 
"אני סבור כי נפלה טעות מובנת ביחס למרשי. 
אני חושב שמי שחתם על השלילה הקודמת, 
אבל  ברוסיה.  שגדלו  הבחורים  את  מכיר  לא 
מי שמכיר את הבחור, יודע כי הוא אולי בן 18, 
אבל בוגר כבן ארבעים. אין לו שום בעייה לנהל 
את הפרוייקט המדובר ואף פרוייקטים גדולים 

ממנו בהרבה". 

כשסיימתי  המשפט  בבית  שרר  מתוח  שקט 
לדבר. אחרי כמה דקות שבהן התייעצו ביניהם 
את  לקבל  זכאי  שהבחור  הוחלט  השופטים, 

האשרה המיוחלת. 

והתקשרתי  יורק,  בניו  חזרתי מאושר למשרדי 
ובוא  ויסקי  בקבוק  איתך  "תביא  לרסקין. 

למשרד שלי". 

המובטחת,  החתימה  את  לו  הגשתי  כשהגיע, 
ואחרי הסיום המוצלח לתיק, שכזכור לא נפתח 
ברגל ימין מצדי, החלטתי לפרגן לו קצת. "אתה 
יודע, יש לכם רבי ממש חכם. הוא ידע לבחור 
את עורך הדין היחיד בכל אמריקה שידע לזכות 

בתיק כזה בבית המשפט לערעורים". 

אלי  נפנה  מגירוש  שהצלתי  הבחור  והנה, 
בחדות: "מה אתה עדיין לא מבין? אתה חכם? 

אתה דברת? הרבי דיבר!". 

עוד  מופלאה,  פרטית  השגחה  של  סיפור  עוד 
המיוחד  ואולי  המשיח.  מלך  הרבי  של  מופת 
בסיפור זה הוא האופן שבו ביטא בחור חב"די 
צעיר את האמונה הפשוטה שלנו שכל העולם 
וכאשר  הרבי.  של  הצינורות  הכל  בסך  הוא 
אין  המשיח,  מלך  הרבי  של  בכוחו  הולכים 

לעולם שום חשיבות. 

לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
ועד.

  מהפך
 בבית המשפט

ן ו כ' סי ן  ן מיום ראשו י המשך עני
ואמנם במשך שנים ארוכות זכו יהודים למנוחה )יחסית( בגלות פולין, אם 
ולא תחנת  זמנית  לינה  בבחינת  בפולין הנם  כי החיים  ברור  כי תמיד היה 

קבע.
זמנה של הלינה והשינה הוא הלילה. הגלות, בה איוו יהודים לנוח בפולין, 
מנוחה  אותה  את  יהודים  ניצלו  הטובות,  בשנים  ללילה.  משולה  אכן 
והשתמשו בה לפיתוח ושגשוג חיי התורה והחסד היהודיים. וכך גם בכל 
לפתח  כדי  שנוצרים,  החיים  תנאי  את  לנצל  עלינו  מוטל  זמן,  ובכל  מקום 
ולהעמיק את חיי התורה והמצוות, כדי לזכות במהרה למנוחה המושלמת 

)על פי 'דבר מלכות' – שיחת שבת פרשת בהעלותך תנש"א(שתשרור בגאולה השלמה.

אבות ב, א
ל  )שיבחר( לוֹ ָהָאָדם? – כָּ בוֹר  יָּ ָרה שֶׁ ֶרְך ְישָׁ י אוֵֹמר: ֵאיזוֹ ִהיא דֶּ ַרבִּ
יָה ְוִתְפֶאֶרת לוֹ ִמן ָהָאָדם )דרך שתועיל לו וגם  ְפֶאֶרת ְלעֹשֶׂ ִהיא תִּ שֶׁ
ֵאין  ַבֲחמּוָרה, שֶׁ ה כְּ ִמְצָוה ַקלָּ תגרום לסביבה לשבחו(. ְוֱהֵוי ָזִהיר בְּ
ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה )הפסד  ל ִמְצוֹת. ְוֱהֵוי ְמַחשֵּׁ ן שְָׂכָרן שֶׁ ה יוֵֹדַע ַמתַּ ַאתָּ
ָכָרּה )השכר העצום  ֶנֶגד שְׂ כספי, למשל, שנגרם מקיום המצווה( כְּ
ַכר ֲעֵבָרה )ההנאה  על קיומה הצפוי בעולם הזה ובעולם הבא( ּושְׂ
ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה )הפסד רוחני עצום, שיקבל  הזמנית שאולי קיימת( כְּ
ה  ַאתָּ ְוֵאין  ָבִרים  דְּ ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ל  כֵּ ִהְסתַּ לבוא(.  לעתיד  מודגש  ביטוי 
ְואֶֹזן   )2( רוָֹאה  ַעִין   )1(  – ְך  ִממָּ ַמְעָלה  לְּ ַמה  ע  דַּ ַעֵבָרה:  ִליֵדי  ָבא 

ִבים. ֵסֶפר ִנְכתָּ יָך בְּ ׁשוַֹמַעת )3( ְוָכל ַמֲעשֶׂ

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

הדרך הישרה לגאולה
יהודה  רבי  כינויו המקוצר של  "רבי" הפותח את המשנה הוא  התואר 
המשיח  אם  כי  נאמר,  בדורו  חכמי-ישראל  בין  שנערך  בדיון  הנשיא. 
הוא מאלו שחיים עכשיו – בוודאי זהו רבי יהודה הנשיא, משום שהיה 
"חסיד גמור", שעבודתו הייתה בשלמות. וכמי שראוי לתפקיד המשיח, 
השלמה.  לגאולה  גם  קשורה  רבי  של  אִמרתו  כוונת  בוודאי  הייתה 
בה  יבחר  שהאדם  והמהירה,  הקלה  הישרה,  הדרך  היא  "איזו  לאמור: 

להבאת הגאולה בפועל?".

והתשובה על כך: "כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם". 
"תפארת" הוא שמה של ספירה רוחנית עליונה המסמלת את הפאר 
שנוצר משילוב בין ניגודים. כמו, לדוגמה, בתורה, בה משתלבות שתי 
את  מקרבת  התורה   – לעושיה"  "תפארת  הפוכות:  רוחניות  תנועות 
מן  לו  ו"תפארת  הבורא.  אל  ה"עושה",  אל  למעלה,   – בה  העוסקים 
האדם" – מן הנמצאים למטה. כלומר, לימוד התורה מעורר השפעה 

של אורות רוחניים מהעולמות העליונים אל העולם הזה.

לימוד התורה, ה"תפארת", הוא הכלי המרכזי לקירוב הגאולה, משום 
שתפקידו המרכזי של הגואל קשור בתורה: המשיח מגלה את סודות 
זה,  בדורנו  במיוחד  מושלם.  לקיום  התורה  חוקי  את  ומביא  התורה 
נמצאים  כולו  והדור  הגאולה,  לקראת  הנדרש  כל  את  סיימנו  כאשר 
השם  עבודת  "רבי"(,  על  שנאמר  )התואר  גמור"  "חסיד  של   במצב 
בפנימיות  אך  בחיצוניות,  רק  הם  שנותרו  הפגמים  כל  כי  בשלמות. 

ובאמת הכול כבר מוכן לגאולה.

המשיח  במלך  העוסקות  הסוגיות  ללימוד  יש  בעניין  מיוחדת  סגולה 
ובגאולה, הפזורות בכל מקצועות התורה, ובפרט – ב"מאמרים וליקוטי 
שיחות של נשיא דורנו". לימוד כזה הוא "מעין ודוגמא והכנה ללימוד 

תורתו של משיח... שילמד לכל העם פנימיות התורה".

לע"נ החסיד ר' מאיר בן שלמה ז"ל - נלב"ע בכ"א סיוון התשע"ד
פועל בלב ונפש בשליחות הרבי שליט"א לזירוז הגאולה

ויתקיים בו: " הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם. יגן וימליץ טוב בעד כל 
משפחתו שיחיו  ובכללם רעייתו חנה בת מסודי שתחי' 

לברכה והצלחה בגו"ר ולחיים נצחיים של זמן הגאולה.

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


