
החודשים שנותרו משנה זו לחודשים טובים ומתוקים. וכך 
נכתב בספר "דרכי חיים ושלום": "צריכין להכין את עצמנו 
לקראתנו  הבאה  החדשה  שנה  לקראת  שלמה  בתשובה 
לשלום, שנזכה בו לגאולת עולם ותחל שנה וברכותיה לכלל 

ישראל".
)התוועדויות תשמ"ז חלק שלישי עמוד 524 ובהערה 99(

                       ט' סיוון )15.6(

'תורה חדשה' שהיא גם ישנה 
חז"ל אמרו, כי כל חידושי התורה שהתגלו ויתגלו במרוצת 
בעצם  הכול   – המשיח  מפי  שנשמע  אלה  כולל   – הדורות 
החידושים  כל  את  כלומר,  מסיני.  לנו  שניתנה  בתורה  כלול 
למעשה כבר קיבלנו, אלא שהם נעלמו מאיתנו עד שהגיע 
זמנם להתגלות. מדוע אם כן מכנים חז"ל את חידושיו של 
המשיח בשם 'תורה חדשה מאתי תצא', הלוא גם הם ניתנו 

לנו כבר בהר סיני?
                   ראה/י המשך העניין מעבר לדף

                                      י' סיוון )16.6(
 
   

ללמוד לחדש 
לכל שוחרי התורה מחג מתן תורה, אשר  מסקנה חשובה 
להוסיף,  ואחת  אחד  לכל  קורא  שליט"א  הרבי  השבוע:  חל 
מחודשת.  בחיות  התורה  בלימוד  ולהתחדש  להתרענן 
ובמיוחד בשיעורים השווים לכל נפש: לימוד פרקי אבות בכל 
שבתות הקיץ )וללמוד לפחות משנה אחת בעיון ובהבנה(.                         

                 ראה/י המשך העניין מעבר לדף

                                  י"א סיוון )17.6(

מחיקת הרוע
שמאי  בית  לרוב,  שמאי.  כבית  הלכה  תהיה  לבוא  לעתיד 
כאשר  לבוא,  לעתיד  דווקא  מדוע  תמוה  ולכאורה  מחמירים. 
האסורים  הדברים  אל  נימשך  ולא  הרע  יצר  בנו  יהיה  לא  כבר 
– נתחיל להחמיר על עצמנו בדברים נוספים? התשובה היא, 
רע.  של  קלושה  נוכחות  יש  בית-שמאי  שאוסרים  שבדברים 

עד  גבוהה  כך  כל  רוחנית  למדרגה  נתעלה  לבוא  לעתיד 
לכן  שלילי.  כעניין  לגבינו  תחשב  כזו  קלושה  נוכחות  שגם 

גם נוכחות כזו של רע תהיה אסורה, ומשום כך נחמיר 
הרע,  בשלילת  ההתעסקות  כל  אולם  שמאי.  כבית 

הגאולה  בשלבי  אלא  אינה  ביותר,  הדק  אפילו 
כמו  מתקדמים,  בשלבים  אך  הראשונים. 

בתחיית המתים, הרע יתבטל לגמרי מן 
'תורה  קונטרס   - דבר-מלכות  )ע"פ  העולם.   

חדשה מאתי תצא' תנש"א(

ירושלים        זמני השבת והחג  
      

      

ו  י ח י ש ו  ת ח פ ש מ ו ט   נ י נ ן  ב ן  ו ט י ב ס  י ר ו מ
לברכה והצלחה בחינוך, בבריאות 

ובכל העניינים בגו"ר - מיום הולדתו ו' סיוון 

   הדלקת נרות שבת  בד' סיון )10.6(
צאת שבת והדלקת נרות החג בה' סיון )11.6(*

   צאת החג
* מאש לאש

באר-שבעחיפהתל-אביב

                        ד' סיוון )10.6(      
48 יום לעומר
                          

                       ה' סיוון )11.6(
49 יום לעומר

להרים את הראש
פרשת  זו,  בשבת  קוראים  אנו  אותה  הפרשה  בתחילת 
"נשא", נאמר "נשא את ראש". כלומר, יש לנשא ולהגביה 
את הראש. הראש הוא מי שעוסק בלימוד התורה, ואותו 

יש לנשא ולהגביה עתה למדרגה חדשה לחלוטין. 
אנו   בו  תורה,  מתן  חג  לפני  עומדים  אנו  שכעת  ובפרט 
שואבים כוחות לכל השנה להתחדשות בלימוד התורה. 
התחדשות כזו נעלית שתגרום לנו - לא רק לחדש חידושי 
נעלמים  קודם  שהיו  תורה  חידושי  לגלות  אלא   - תורה 
וסתומים, כהכנה לחידושי התורה הנפלאים שיהיו 

בגאולה. 

אחדות מועילה מאוד
כשהגיעו עם ישראל בראש חודש סיון למדבר 
ויצאו  התעלו  הם  התורה.  את  לקבל  סיני 
המחלוקות  כל  לפתע,  האישיות.  המגבלות  מכל 
התחברו  וכולם  כליל,  התבטלו  הקטנוניות  והמריבות 
לכך  הביאה  זו  אחדות  אחד".  בלב  אחד  "כאיש  להיות 

שהקב"ה אמר: "הרי השעה שאתן להם את תורתי".
בשנת "ַהְקֵהל" זו, בה ניתן לקיים כל השנה את תוכן 
אנשים  ולאחד:  להקהיל   - "ַהְקֵהל"  מצוות  מצוות 
נשים וטף )בנפרד, כמובן( - מקבלת בקשתו של הרבי 
מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א לאחדות ואהבת 
"בקשה  מבקש  הרבי  מיוחד.  תוקף  משנה   - ישראל 
נפשית" להתכנס ולהתאחד כהכנה לקבלת התורה, כשם 
שישראל היו "כאיש אחד בלב אחד" לקבלת התורה אז, 
צריך  האחדות  שעניין  כלומר,  סיון.  חודש  מראש  כבר 
להיות לפחות החל מראש חודש סיון. אולם לאלו שלא 
יש  החולף  השבוע  במשך  או  הקודמת  בשבת  הספיקו 
הבא  השבועות  חג  לפני  נוספת,  הזדמנות  כאן  להם 
עלינו לטובה ולברכה, הערב: יש לערוך כינוסים מיוחדים 
בשעת  טוב  ומה  כמובן(  )בנפרד,  וטף  נשים  לגברים, 
באהבת  החשיבות  על  שם  ולדבר  שבת,  של  מנחה 
ישראל ובאחדות ישראל. כינוסים אלו של אהבת חינם 
יבטלו בוודאי את סיבת הגלות )שנאת חינם( ויביאו את 

הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.
)על פי שיחת בחוקותי תשמ"ו((

                           ו' סיוון )12.6(

ת ו ע ו ב ש ה ג  ח
להביא את העֵרבים 

לעם  התורה  את  לתת  הקדוש-ברוך-הוא  עמד  כאשר 

כולם יסעו עם המשיח 
פנה  תשכ"ז  השבועות  בחג  ראשון  ליל  של  חג  בסעודת 
מליובאוויטש  הרבי  של  שולחנו  על  על  הסועדים  אחד 
שליט"א מלך המשיח, ואמר לרבי: - "כעת, לאחר שִשחררו 
סמוך  להתפלל  אפשרות  קיימת  המערבי,  הכותל  את 
אלפי  עשרות  עמו  יסעו  יסע,  הרבי  אם  המערבי.  לכותל 
פתאום  "מה   - ואמר  המשיח  מלך  הרבי  יהודים"...הגיב 

עשרת אלפים? בגאולה השלמה יסעו הרבה יותר!"...
)מלוקט מ"מביא גואל" של ר' מנחם זיגלבוים(

ישראל, הוא דרש ערבים לכך שיקיימו אותה. היחידים 
אותם הסכים לקבל כעֵרבים הם הילדים – דור העתיד. 
משום כך חשוב במיוחד להביא גם את הילדים לבית- 
הכנסת היום, בחג השבועות, כדי לשמוע יחד עמנו את 
עשרת הדברות, שנחשבים לכוללים את כל התורה. יש 
להביא אפילו את התינוקות שבעריסה על מנת להיות 
שמיעת  מחדש.  התורה  לקבלת  ושותפים  עֵרבים 
מבלי  גם  נשמותיהם,  על  משפיעה  התורה  פסוקי 
בבית-הכנסת  נמצאים  כאשר   – לכך  בנוסף  שיבינו. 
תלמידי חכמים גדולים עם תינוקות קטנים ושומעים 
ההתבטלות  את  מדגישים  הדברות,  עשרת  את  יחד 
המאוחדת והמשותפת של כל עם ישראל אל התורה, 
וככל שמוסיפים באחדות - מקרבים את בוא הגאולה, 
בה נזכה לשמוע חידושי התורה נשגבים מפי המשיח. 
במוקדי  כנסת.  בית  בכל  בבוקר  היום  בכך  לזכות  ניתן 
חב"ד יש גם פרסים והפתעות לילדים שבאים לשמוע 
הקרוב  חב"ד  בית  בכל  )פרטים  הדברות"   10" את 

לאיזור מגורך(.
)על פי התוועדויות תש"נ חלק שלישי עמוד 252(

                                      ז' סיוון )13.6(

איסרו חג - שבועות
כולם מסכימים

השבועות(  )בחג  בעצרת  מודים  "הכל  חז"ל  אמרו 
דבעינן )שצריכים( נמי )גם( לכם )שהשמחה תתבטא 
בין  מחלוקת  ישנה  ובסוכות  בפסח  בגשמיות(": 
החכמים האם חייבים דווקא לאכול ולשתות ולשמוח, 
או כפי שיש אומרים שאפשר לבטא את החג בהתעלות 
ושמחה רוחניים בלבד, "כולו לה'." אולם בחג השבועות 
גם  "לכם",  גם  להיות  צריכה  שהשמחה  כולם  מודים 
הוא  לכך  ההסבר  התורה.  ניתנה  שבו  כיוון  בגשמיות. 
הרוחניות  חיבור  את  בעיקר  פעל  תורה  שמתן  כיוון 
גם  להתבטא  בו  השמחה  צריכה  ולכן  הגשמיות,  עם 

בגשמיות.
בגימטרייה  הם  לכם"  "נמי  שהמילים  כתוב  בספרים 
שליט"א  מליובאוויטש  הרבי  מדגיש  כלומר,  "קץ". 
עתה  ובפרט  בכלל,  השבועות  בחג  כי  המשיח,  מלך 
ביותר  המתאים  הזמן  זהו  הגאולה,  סף  על  בעומדנו 
כל  שבו  הזמן  גם  וזהו  הגאולה.  על  ולהתפלל  לבקש 
ענייני העולם מודים שצריכים ומוכרחים את הגאולה 

האמיתית והשלמה.
)ע"פ דבר מלכות חג השבועות תנש"א(

                                                      ח' סיוון )14.6(

להתכונן לשנה החדשה 
אל  להתכונן  להתחיל  ראוי  השבועות  חג  לאחר  מיד 
שנת  ומתוקה,  טובה  שנה  שתהיה  הבאה,  השנה 
גאולה וישועה. ההכנה כשהיא לעצמה הופכת כבר את 
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נוסח המברק )משנת ה'תשנ"א( לחג השבועות
ששלח הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח

        שבת שלום ויום טוב שמח וקבלת התורה 
בשמחה ובפנימיות ולהמשיך כל זה בכל השנה כולה 

האנשים נשים והטף,
ועד אשר במהרה בימינו ממש: ויהי נועם ה' אלקינו 
עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו,

בגאולה האמיתית והשלמה.
/ חתימת יד קודשו /



הרחוקה,  אוסטרליה  ליבשת  נפליג  זה  בסיפור 
ובתוך היבשת עצמה נצטרף לשני בחורים מישיבת 
חב"ד, יענקי ומענדי שיצאו לפני כמה שנים למרכז 
וסיפרו  היבשת,  של  הנידחים  ביישובים  שליחות 

את המופת הבא לידידם דובי שיינר.
חודשיים,  במשך  המבצעים  בטנק  חיו  התמימים 
דבר שִאפשר להם להגיע לכל יהודי ללא יוצא מן 
הכלל. יום אחד יענקי ומענדי העפילו אל הר, שם 
יהודיות,  נשים  שתי  התגוררו  שבו  בודד  בית  שכן 
בגלל  לשם  עברו  הם  הציירת.  ובתה  קשישה  אם 
האוויר הצלול שהיטיב עם בריאות האם הקשישה.

עם  מיד  כאשר  הפתעתם  היתה  גדולה  כמה 
כניסתם לבית הבחינו בדיוקנו של הרבי שליט"א 
מלך המשיח - בציור שמן מקורי מתנוסס על הקיר 
בסלון. הם הביעו את פליאתם הרבה באוזני הבת, 
והיא הסבירה ששמעה פעם שבכל דור ישנו יהודי 
באשר  יהודי  לכל  שדואג  הדור,  נשיא  שהוא  אחד 
שבדורנו,  הנשיא  זהות  לגבי  התעניינה  היא  הוא. 

תואר  את  וציירה  תמונות,  קיבלה 
פני קודשו. התמונה היתה מרהיבה 

במיוחד, על פי עדות הבחורים.

איתם,  לשוחח  המשיכה  היא 
וסיפרה להם שלפני תקופה נאלצה 
שלושה  למשך  לבית  מחוץ   להיות 
שיגור  משהו  וחיפשה  חודשים 
וידאג  הקשישה  אמה  עם  בבית 

לכל צרכיה. הפתרון בא בדמות סטודנט ממדינה 
זרה שלמד במקום. הוא שמח לקבל דיור וכלכלה 
לדרכה  יצאה  והיא  אמה,  על  השמירה  בתמורת 

שמחה ובטוחה, ללא דאגות.
ושמחה  הביתה  חזרה  חודשים  שלושה  כעבור 
תקין,  היה  הכל  בבחירתה.  טעתה  שלא  לראות 
ולעזוב  לארוז  מתכונן  שהוא  לה  אמר  והסטודנט 

בימים הקרובים.
אגב,  ובדרך  שיחה  כדי  תוך  ימים,  כמה  כעבור 
הסטודנט  יהודיות.  ואמה  שהיא  הבת  סיפרה 
בן  שהוא  באמרו  להשתולל  והחל  בזעם  נתקף 
למשפחה אנטישמית, והוא עצמו מתעב יהודים. 
יהודים  שונא  שהוא,  לחשוב  מכעס  רתח  הוא 

ממדרגה ראשונה, רומה לשרת ולעזור ליהודים!

והשנאה,  הכעס  פרץ  לנוכח  הזדעזעה  הבת 

'קורת  אותו  תחת  תהיה  שהיא  לחשוב  ונחרדה 
גג אחד' במשך הלילה הקרוב. עמוק בתוך לבה 
ידעה שהיא חייבת לגרש אותו כאן ועכשיו, אבל 
במחשבה שניה הרי מדובר על עוד יום או יומיים, 
מסקנה  הסיקה  כך  לעזוב.  אמור  ממילא  והוא 

ולא דאגה לגרשו מהבית באופן מיידי.
שסייע  על  עצמו  בשנאת  ומלא  כועס  הבחור, 
מעשה.  עשה  חודשים,  שלושה  במשך  ליהודיה 
ויצא  גפרור,  נפט ברחבי הבית, הצית  הוא שפך 
המשמח  במראה  לצפות  החוצה 
בלהבות  עולם  יהודים  של 

השמיימה.

כאמור  רגישה  הקשישה,  האם 
מיד  החלה  צלול,  לא  לאוויר 
העשן  ענני  פרוץ  עם  להשתעל 
לקול  התעוררה  ובתה  הראשונים, 
הניסי  הגורם  היה  זה  שיעולה. 
ממוות  הנשים  שתי  את  שהציל 
יצאו  הנשים  יהודים.  צורר  בידי  ר"ל,  בטוח, 
בזריזות מהבית והזעיקו את הכבאים. הבית ספג 
נזק רב, אבל חייהן ניצלו, ב"ה. המצית המרושע 

נעצר וגורש חזרה לארץ מוצאו.

הבית,  פני  את  מילא  והפיח  התפזר,  כשהעשן 
הנזק.  את  לבדוק  הביתה  והבת  האם  נכנסו 
מאירות  פנים  אליהן  חייכו  השחור,  כל  מתוך 
של  קודשו  פני  תואר  כן,  הסלון.  קיר  ממרומי 
הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח, אותו 
שהוא  הכרה  מתוך  בעצמה  ציירה  שהבת  ציור 
הוא משה רבנו של הדור. ומתוך הפיח הן חייכו 

אליהם בחזרה. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
)מקורות: ראיונות אישיים, עיתון 'לחיים'(
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המשך עניין מיום רביעי ט' סיון
חוץ  בעולם  אדם  אף  לגלות  יכול  לא  אלה  שחידושים  העובדה  שעצם  היא,  התשובה 
החידושים  לכל  מעבר  הרבה  וטמירים  נעלמים  חידושים  אלה  כי  מלמדת  מהמשיח, 
יקלוט  הקב"ה  עם  לגמרי  ומאוחד  בטל  שהוא  המשיח  בתורה.  שהתגלו  האחרים 
אותם ברמה נבואית ו'יוריד' אותם לפי כללי התורה לדרגת הבנה אנושית. וכלשונו של 
הרמב"ם ")המשיח יהיה( בעל חכמה יתר משלמה )המלך( ונביא גדול... ולפיכך ילמד 
כל העם". מובן אם כן, מדוע חידושיו של המשיח מעבר לכל חידושי התורה שמגלים 

)על פי 'דבר מלכות' – קונטרס 'תורה חדשה מאתי תצא' תנש"א(חכמי ישראל נקראים בשם 'תורה חדשה'. 

המשך עניין מיום חמישי י' סיון
שיעורי חת"ת )חומש-תהילים-תניא(, לימוד הרמב"ם היומי, וכל אחד 
בשיעורי התורה שלו. הרבי קורא במיוחד לאלו השייכים לחדש חידושי 
תורה - להשתדל בכך, ולכתוב ולהדפיס ולהפיץ זאת )אלא שיש להבהיר 
מוסיף  שזה  בפועל  רואים  שכן  למעשה(.  להלכה  כך  על  לסמוך  שאין 
חיות ותענוג בלימוד התורה. ובפרט כשיודעים שאנשים אחרים עתידים 
לקרוא בחידושים אלו, אזי מעיינים ומעמיקים ונזהרים ומדקדקים בכך. 
בזכות ההוספה בכתיבת חידושי התורה, נזכה במהרה ליהנות מחידושי 
ד.  נא,  )ישעי'  נאמר  כך  שעל  המשיח.  המלך  שיגלה  הנפלאים  התורה 

)ע"פ דבר מלכות במדבר תשנ"א(
י ֵתֵצא".      ויק"ר פי"ג, ג( "ּתוָֹרה )חדשה( ֵמִאתִּ

אבות ו, ב

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ת קוֹל יוֵֹצאת ֵמַהר חוֵֹרב  ָכל יוֹם ָויוֹם בַּ ן ֵלִוי, בְּ ַע בֶּ י ְיהוֹשֻׁ "ָאַמר ַרבִּ
ל ּתוָֹרה )מעלבון  ִרּיוֹת ֵמֶעְלּבוָֹנּה שֶׁ ּוַמְכֶרֶזת ְואוֶֹמֶרת: אוֹי ָלֶהם ַלבְּ
ל  כָּ שעולבין את התורה, שהיא עלובה על שאין לה עוסקין(. שֶׁ
נֱֶּאַמר: "ֶנֶזם ָזָהב  ּתוָֹרה ִנְקָרא ָנזּוף )מנודה(, שֶׁ ֵאינוֹ עוֵֹסק בַּ ִמי שֶׁ
ה  ַמֲעשֵׂ "ְוַהלֻּחֹת  ְואוֵֹמר:  ָטַעם",  ְוָסַרת  ָיָפה  ה  ִאשָּׁ ֲחִזיר  ַאף  בְּ
ַהלֻּחֹת",  ַעל  ָחרּות  הּוא  ֱאלִֹקים  ב  ִמְכתַּ ב  ְכתָּ ְוַהמִּ ה  ֵהמָּ ֱאלִֹקים 
עוֵֹסק  א ִמי שֶׁ ן חוִֹרין ֶאלָּ ֵאין ְלָך בֶּ א ֵחרּות, שֶׁ ְקָרא ָחרּות ֶאלָּ ַאל תִּ
ומי  לפניו,  ומשמשין  מכבדין  אדם  שבני  )לפי  ּתוָֹרה  ַתְלמּוד  בְּ
שאינו עוסק בה, מתרחקין ממנו. אם כן כמנודה הוא(. ְוָכל ִמי 
ָנה  תָּ "ּוִממַּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ה,  ִמְתַעלֶּ ֶזה  ֲהֵרי  ּתוָֹרה  ַתְלמּוד  בְּ עוֵֹסק  שֶׁ
כלומר  א-ל,  נחלו  במתנה,  תורה  להם  שניתנה  )כיון  ַנֲחִליֵאל 
שנאמר:(   לגדולה,  עולים  א-ל,  שחלקו  וכיון  בחלקו.  הביאם 

מוֹת"." ֲחִליֵאל בָּ ּוִמנַּ

שהתורה תהיה "עסק" 
בשם  המשנה  מפרשי  ידי  על  מכונה  אבות  פרקי  של  השישי  הפרק 
"קניין תורה". משמעות המושג קניין הוא שדבר שהיה שייך קודם 
תורה"  "קניין  אחר.  אדם  של  לרשותו  עכשיו  עובר  אחד  לאדם  לכן 
התורה,  מן  עתה  עד  רחוקים  שהיו  כאלו  מקומות  שגם  משמעותו 

עוברים לרשותה של התורה.
עוֵֹסק  א ִמי שֶׁ ן חוִֹרין ֶאלָּ ֵאין ְלָך בֶּ במשנה זו אומר רבי יהושע בן לוי: "שֶׁ
תורה  בלימוד  עצמו  להשקיע  האדם  על  כלומר,  ּתוָֹרה".  ַתְלמּוד  בְּ
ולפרסם  להפיץ  משתדל  שהוא  כשם  בעסקיו.  משקיע  שהוא  כפי 
את סחורתו בכל מקום, כך עליו להתעסק גם עם התורה, להפיצה 

ולפרסמה בכל מקום.
הפרק השישי – לאלף השישי

אמרה זו, ואמרות נוספות העוסקות בשבח לימוד התורה, מופיעות 
לכך  רמז  בזה  למצוא  ניתן  אבות.  פרקי  של  השישי  בפרק  דווקא 
שעבודה זו של הפצת תורה ויהדות בעולם היא בעיקר תפקידו של 
האלף  של  זו  בתקופה  העולם(.  )מבריאת  השישי  באלף  החי  הדור 
השישי בה אנו חיים, מוטל עלינו להפיץ ולגלות את פנימיות התורה 
לאנשים  אף  אלא  גבוהה,  דרגה  בעלי  לאנשים  רק  לא  מקום.  בכל 
זאת  לגלות  "מצווה  ז"ל  האר"י  שהתבטא  כפי  ביותר.  הפשוטים 
החכמה". ועד לאמירתו של המשיח לבעל שם טוב שזמן התגלותו 
החסידות  תורת  כאשר  כלומר,  חוצה".  מעיינותיך  "לכשיפוצו  הוא 
המשיח  המלך  של  להתגלותו  נזכה   – מקום  בכל  ותופץ  תתגלה 

)ע"פ לקוטי שיחות כרך ד' ע' 1234 ואילך(בגאולה השלמה, בקרוב ממש.

מוקדש לזכות:
מרת זלטה בת הרב יעקב שניאור זלמן ז"ל - נלב"ע בז' סיוון התשע"ג

ויתקיים בה: " הקיצו ורננו שוכני עפר" והיא בתוכם. תגן ותמליץ טוב בעד כל 
משפחתה שיחיו  ובכללם יוסף יצחק שי' ב"ר שמואל דוד ניימרק ומשפחתו 

שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר ולחיים נצחיים של זמן הגאולה.

ההצלה
מהתופת

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


