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פתח דבר
בעזהי"ת

שלום וברכה!

לזכרון טוב ליום כלולותנו, הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, 
מקרוב ומרחוק, בתשורה המוסגרת בזה.

במלאות 90 שנה לנישואי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו והרבנית הצדקנית מרת חיה 
שנכתב  הכללי,  ספר-התורה  של  סיפורו  את  זו  בתשורה  אנו  מגוללים  מושקא, 
ע"י נשי ובנות חב"ד כמתנה לכ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית, לרגל יובל שנה 
לנישואיהם )תרפ"ט-תשל"ט(, ביוזמתה ובהובלתה של סבתא, הרבנית חסא יוכבד 

היילפרין ע"ה.

רגיל היה החסיד הנלבב, ה'פרטיזן', ר' זושא וילימובסקי ע"ה, לחזור ולומר לבני 
משפחתנו, כי ספר-התורה הזה, פרי יוזמתה של סבתא, היה ה"אתערותא דלתתא" 
למבצע כתיבת "ספרי תורה כלליים" בו יצא הרבי בי"א ניסן ה'תשמ"א, פחות 
לייחס  מחמישה חודשים אחרי הסיום וההכנסה של ספר-התורה הזה. הנחשף 

הבלתי-רגיל של הרבי ל'ספרנו', ימצא עצמו מזדהה בהחלט עם דברי ר' זושא.

•

הגאון  זיידע,  של  והמרתק  העשיר  הארכיון  מתוך  נדלה  זו  שב'תשורה'  החומר 
של  שימורו  למען  רבות  שעשה  מי  ע"ה.  היילפרין  אלעזר  שמואל  רבי  החסיד 
הארכיון, הוא אחינו הבכור, הרב מנחם מענדל שי' וילהלם )שליח הרבי באוז'גורוד 

ומחוז הקרפטים באוקראינה(, וזכות הרבים תלויה בו.

ידיעות, עדויות ותמונות יקרות מפז המציאו לנו אחינו היקר, הרב יחיאל יעקב 
שי' וילהלם, ודודינו הנכבדים, הרב יצחק מאיר שי' הלפרין והרב משה צבי שי' 

הלפרין. ישר כח!

•

התשורה מעוטרת בהעתקי מכתבי כתב-יד-קדשו של הוד כ"ק אדוננו אבינו מורנו 
ורבנו נשיא ישראל, "אשר סגולה יהי' לכל מילי דמיטב, מנפש ועד בשר, בתוככי 

ידידנו אנ"ש ד' עליהם יחיו, וכל מחבבי תורה יחיו".

בשמחה ובברכה
דניאל בנימין ופריידא גיטל כהן

אולם "בית רבקה" כפר חב"ד אה"ק ת"ו
י"ט אדר שני תשע"ט

wilhelmcd@gmail.com :הערות
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ֶלְך  ם ַהֶמּ ֵשׁ ב ְבּ ר ִנְכָתּ  ְכָתב ֲאֶשׁ
יב ֶלְך ֵאין ְלָהִשׁ ַעת ַהֶמּ ַטַבּ ְוַנְחּתֹום ְבּ

)מגילת אסתר(

 אגרות, 
 יחידויות 

ומענות
 למשפחה, בקשר ל"ספר תורה" 

ובקשר לפעילות "נשי ובנות חב"ד" בכלל

- מהם הנדפסים כאן לראשונה –



"כבקשתו, מוסג"פ מכתבי להאחים שמואל אלעזר ויצחק יחיו אלפערין. ואל בינתו 
אשען, שבאם נצרך עוד הסברה נוספת, הרי ימצא האותיות המתאימות לזה"
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מכתב ברכה לרגל נישואי זיידע ובבי ע"ה

מברק ברכה מהרבנית הצדקנית ע"ה לזיידע ע"ה, לרגל שמחת הנישואין של דודינו האהובים 
והמסורים עד מאוד, הגאון החסיד מו"ה יונה אלימלך ומרת פעשא הדסה שיחיו יעקובוביץ.
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מכתבי ברכה לרגל 
נישואי הורי הכלה 
שיחיו. כפי הנראה 
ב'הזמנה', התאריך 

שצוין הוא יום ראשון 
י' אדר שני. הרבי 

משום-מה, שינה בכתב-
יד-קדשו את התאריך, 
בשני המכתבים, וקבע 

את "יום הנישואים" 
לי"א אדר.
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מכתבים לזיידע וסבתא הגה"ח מו"ה חנניה יוסף ובריינא היילפרין ע"ה: 
"ליטול חלק גדול יותר בעבודת נשי ובנות חב"ד בירושלים עיה"ק ת"ו"
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מכתב מענה לדודנו הגה"ח מו"ה לוי יצחק היילפרין ע"ה )שנלב"ע בט"ז מר-חשון השתא( 
על דיווח מפעולותיו ב"יום הבהיר" י"ט כסלו

"אם לדעתי ישמעו, הרי הן הוא והן חבריו יחדלו מלהתעמק ללמוד פשטים ופירושים וסברות 
במכתבי, כי כוונתי אלא בפשט בפשטות, שיתאימו לתקוות נשיאינו הקדושים"

בכתי"ק: והימים האלו )כשהם( נזכרים )אזי( ונעשים
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בכתי"ק: בברכת חגה"פ כשר ושמח, לחירות 
מענינים המבלבלים ולבשו"ט

פסקה ממכתב שנמצא בארכיון של זיידע ע"ה  
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במכתב לזיידע – ובהעתק ממכתב אחר שנשלח אליו – מתבקש זיידע 
להבהיר את איסור הנסיעה באניות ישראליות.

מרת עליזה-פריידא-גיטל מוריה ]ברנדוויין[, הייתה בתו של האדמו"ר ר' פנחס דוד 
הורוביץ מבוסטון )מבית לעלוב( ואשת האדמו"ר ר' יוסף שמואל ברנדויין-מוריה 

מסטרטין. ר' אל]י[עזר ]מנחם[ מוריה הנזכר, הוא בנה.
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בשוה"ג במענה על האיחולים לרגל מלאות יובל שנים לנישואין
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"מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" 
מברק מהרבי לכינוס ה-16 של נשי ובנות חב"ד באה"ק. 

בכינוס זה הוכרז רשמית על כתיבת ספר-התורה.
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ב"ה. דברים שנאמרו ב"יחידות" לנציגות נשי ובנות חב"ד מאה"ק
- מוגה -

של  הראשונות  רשימות   – ה'תש"מ  בשבט  לי"ג  באור   – שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  שמסרו  )לאחרי 
המשתתפות תי' בכתיבת ספר התורה ע"ש כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית שתליט"א, לרגל מלאת 
חמישים שנה לחתונתם לאריכות ימים ושנים טובות ולרגל שנת השלושים לנשיאות כ"ק אדמו"ר 

שליט"א – אמר )באידית. ולהלן תרגומו ללה"ק((:

נכנסתן הרי בקשר לספר תורה1, ויש להזדרז בכתיבת ספר התורה, ולהשתדל לסיימו לקראת 
ראש השנה לחסידות, י"ט כסלו הבע"ל, שענינו קשור לתורה.

בודאי תכינו גם מעיל וכו' לספר תורה, ואבקשכן להתקין, כפי מנהג הדורות, גם "יד" מכסף 
וכו'.

)מסר השתתפותו והשתתפות הרבנית שתליט"א בכתיבת ספר התורה(.

בכסף שייאסף תעשנה עוד2 הרבה דברים טובים ומועילים.

ובאם ח"ו תתעכב ביאת משיח צדקנו עד אז, יה"ר אשר בספר תורה זה, ביחד עם עוד הרבה 
ספרי תורה, נלך לקבל פניו אשר הוא ילמד תורה את כל עם ישראל3 ואותנו בכלל. ויתן השי"ת 

שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו.

אזכיר על הציון להצלחה רבה בכהנ"ל.

הוספה לאחר זמן:

1( ראה חנוך לנער בתחילתו "דו און דיין מאן זאלט שרייבן א ספר תורה". וראה מנחת חינוך 
מצוות תרי"ג וש"נ. וראה ברכות )יז, סע"א(: נשים במאי כו'. שו"ע חאו"ח סו"ס מז.

2( ע"פ הנהוג ומפורסם )והמנדב – מלכתחילה ע"מ כן נותן( שמותר מגבית כזו ניתן לעניני 
תומ"צ, כפי ראות עיני מארגני המגבית.

3( ראה לקו"ת צו יז, א. שער האמונה פנ"ו ואילך.

ה"יחידות" של סבתא והגב' גיטה גליצנשטיין
ה"יחידות" עסקה בשני ספרים: ספר-התורה ו"ספר הצאצאים". בתחילת ה"יחידות" נכחו זיידע 
וסבתא, וה"יחידות" עסקה ב"ספר הצאצאים" )הרבי הציע לזיידע לפרסם שהספר צפוי להופיע 
יצא  היה: הספר  וכך  נורא".  לא   – חודשים  בעוד שלושה  יתעכב  ובאם  חודשים,  "בעוד כשלושה 
מבית-הדפוס כעבור שישה חודשים(. בהמשך, זיידע יצא מחדרו של הרבי, והגב' גליצנשטיין תחי' 
נכנסה והצטרפה לסבתא. הרבי עבר לעסוק בספר-התורה, כנדפס למעלה. חלק זה של היחידות 
הוגה ע"י הרבי, נדפס והופץ עם ה"ליקוט" השבועי בשבוע שאחרי )ומשם ל"מגבעות אשורנו" עמ' 
622 וללקו"ש ח"כ עמ' 475(. ה"הוספה לאחר זמן" נוספה בעקבות א' העסקנים שדרש מסבתא 

דיווח על הכנסות המבצע והוצאותיו. הרבי שלל את הדרישה על הסף.
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 מענות כ"ק אדמו"ר
]חודש שבט ה'תש"מ[

- א -

]ע"ד הקאנוונשן:[

ת"ח ת"ח על הבשו"ט כן תבש"ט תכה"י.

מוסג"פ מענה להנ"ל )שבטח ימסר בתוס' ביאור – אם נצרך(.

אזכיר עה"צ.

יתרו תש"מ,  "וויקנד", בסוף שבוע פר'  ובנות חב"ד בארה"ב, שהתקיים במתכונת  נשי  כנס  ]ע"ד הקאנוונשן[: 
במיניאפוליס )מינסוטה(, אצל השליח הרה"ח מו"ה משה שי' פעלער. סבתא וגב' גליצנשטיין התבקשו ע"י הרבי 

לדחות את טיסתם ארצה ולהשתתף בכנס זה, להתרשם, ולהעתיקו לאה"ק.

הכנס  של  במסגרת  מהדינר  "חזרנו  סבתא:  כתבה  תש"מ(  יתרו  )ממוצש"ק  במכתבה  הבשו"ט:  על  ת"ח  ת"ח 
)הקאנוונשן( שהתקיים באווירה טובה ומעניינת מאוד. החברה המארחת מאנ"ש, ר' משה פלר וחבריו, ראויים 
להערכה על דרך עבודתם הקדושה והרוח הרגועה והליברלית השוררת במקום . . אנחנו נשתדל להעתיק ולתרגם 
למעשה כל מה שיהיה באפשרותנו. אנחנו מבקשות את ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה ובריאות הגוף, כדי 

שנוכל למלא את שליחותנו".

מוסג"פ מענה להנ"ל: סבתא וגב' גליצנשטיין התארחו אצל רמי ואיה שלייר )האב מהנדס טילים והאם עקרת בית(, 
ישראלים שהיגרו למיניאפוליס. סבתא דווחה לרבי על האירוח החם של משפחת שלייר ועל ההתעניינות שלהם 

בתומ"צ. גב' שלייר כתבה גם היא לרבי )ראה במענה הבא(.

- ב -

]משפ' שלייר שי':[

ת"ח על הבשו"ט הנ"ל, כן יבש"ט גם בעתיד, כולל – ש"תרגמו" הרושמים הנ"ל ל"שפת המעשה. 
והרי המעשה הוא העיקר. אזכיר עה"צ.

ת"ח על הבשו"ט הנ"ל: במכתבם של משפחת שלייר: "רוצים אנו להודות לך ]כ"ק אדמו"ר[ על ששלחת לביתנו 
את הגב' יוכבד הלפרין ואת הגב' גיטה גליצנשטיין. הייתה זו זכות גדולה עבורנו להכירן, לשוחח איתן, וללמוד 

מהן רבות על מחשבת חב"ד, על דרכי אנוש, ועל היהדות בכללה".

ש"תרגמו" הרושמים הנ"ל: במכתבם: "חשים אנו מאז בואן אלינו קרבה חדשה שנולדה בנו לגבי כל דבר יהודי, 
ורוצים אנו שוב להודות לך על שזכינו, ברשותך, להכירן".
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- ג -

]ע"ד אסיפת קטעי השיחות:[
תתייעצנה עם הנהלות נשי חב"ד – כאן ובאה"ק יחד.

]ע"ד אלבום:[
שייך להנהלת נשי חב"ד באה"ק,

ורק באם ימצאו מומחים)ות( בכיו"ב.

ענין פדיון שבוים –
ענין בפ"ע.

אזכיר עה"צ 

לכך  שהביא  מה  עצומה.  הייתה  והרבנית  הרבי  לזכות  ספר-התורה  כתיבת  למבצע  ההיענות 
שההכנסות רבו על הוצאות הכתיבה, האירוע וכל ההוצאות הנלוות. ב"יחידות", הורה כאמור הרבי, 

אשר "בכסף שייאסף, תעשנה עוד הרבה דברים טובים ומועילים". 

סבתא הציעה ללקט את שיחות 
ישראל.  ובנות  נשי  על  הרבי 
בחינה:  מכל  חדש  היה  הרעיון 
כמעט  הרבי  משיחות  ליקוטים 
תורני  וספר  בכלל,  היו אם  ולא 
נפוץ.  היה  שלא  בטח  לנשים 
וגידים בדמות  עור  הרעיון קרם 
ספר "מגבעות אשורנו", שהופיע 
בעריכת הרב א.א. גרשוני, בעוד 
מאלף  מבוא  לו  מקדים  זיידע 
באומתנו,  הגדולות  הנשים  על 
לנשים  תורה  לימוד  מצוות  על 
ועל מקומן של הנשים במצוות 

"הקהל".

הציעה  תחי'  גליצנשטיין  גב' 
אלבום  הדפסת  רעיונות:  שני 
חב"ד  ובנות  נשי  פעילות  על 
באה"ק )הופיע אכן תחת השם 
"אשת חיל"(, והקמת קרן למען 
שהיו  בברית-המועצות  אחב"י 
הברזל"  מסך  "מאחורי  עדיין 

הסובייטי.
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ע"פ השמועה נכתב בקשר ל"כתר 
תורה" של ספר-התורה דנן.

"לא שמעתי שבכתר תורה צ"ל 
הוספת שבח לבנ"א, ושב ואל 

תעשה עדיף".

מענה על הדיווח מכינוס נשי חב"ד שנערך 
בצפת – בעקבות השתתפותן בכינוס 

בארה"ב – במתכונת "סוף שבוע". כינוס זה 
היווה נקודת מפנה בסדרי הגודל של כינוסי 

נשי ובנות חב"ד.

"ההשתדלות אצל הרבנים" – באותה תקופה עסקה סבתא בלהט, בשליחותו של הרבי, בהסברת חשיבות עידוד 
הילודה. בתבונה רבה יזמה סבתא בין השאר, מודעת ענק בעיתון "המודיע" ובה הצטרפו כל גדולי הרבנים 

לקריאתו של הרבי. הכותרת, נוסחה כמובן, ע"י זיידע )שימו לב ל"רוח הרביעית" המסובבת את מכתב הביד"צ...(.
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ב"ה. דברים שנאמרו ב"גן עדן התחתון". ט"ז כסלו ה'תשמ"א
להרה"ח מו"ה זושא ריבקין, גבאי בית הכנסת "בית מנחם" בכפר חב"ד

השליח להבאת ההזמנה לכ"ק אדמו"ר והרבנית
- רשימה פרטית )נדפסה אז ב"כפר חב"ד"( בלתי מוגהת –

כ"ק אדמו"ר שליט"א: מתי הנך נוסע מכאן?

הר"ז ריבקין: מחר בשעה 4:00 אי"ה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: האם אלו הוספות על החתימות הקודמות שהביאו ]חתימות המשתתפות 
במבצע שהביאו סבתא וגב' גליצנשטיין[ או אלו חתימות חדשות.

הר"ז ריבקין: חתימות חדשות.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: האם לחתימות יש שייכות לס"ת?

הר"ז ריבקין: כן, הן הזמנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א ולרבנית שתליט"א.

יש  הלילה  נסיעתך.  לפני  קצרה  התוועדות  מחר  נעשה  הס"ת  לכבוד  כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
מגיע  הרי  אתה  אפשר.  אי  לכן  חתונה, 
במיוחד מאה"ק, לכן נעשה "מסיבת פרידה" 
שתהיה מחר בשעה 2:15, התוועדות קצרה 
עד מנחה, ואחרי מנחה תיסע לשלום. ואני 
"יד" הכסף תשאיר  אומר כמה מילים. את 
אצלי, ואני אביא אותה מחר לשולחן, ואח"כ 
וולף  ]ראה במכתב הר"א  לך  אחזיר אותה 

להלן[.

או כאילו שלא  האם נפשת כבר מהנסיעה 
עוד  שתהיה  תגרום  אופן,  בכל  נסעת... 
התוועדות אצל יהודים. כעת לך לנוח ויש"כ 
משיח  מחר  ועד  כדבעי  הכל  שיהיה  גדול, 

יכול לבא. 

הר"ז ריבקין: יחד עם הרבי...

כ"ק אדמו"ר שליט"א: גם אז נלך יחד עמכם. 
ונתראה  כל המשלחים  גדול בשם  כח  ישר 

מחר בהתוועדות. ישר כח גדול.
מענה על הדיווח המסכם של מבצע כתיבת 
ספר-התורה, הסיום וההכנסה בכפר חב"ד

19



התכתבות הרה"ח מו"ה אפרים וולף ע"ה עם המזכירות
)מתוך "ימי תמימים"(

ב"ה. י"ד מנ"א תש"מ

. . בדבר הפרסום של רבני העדה החרדית בענין טהרת המשפחה, לברר באם אפשר להוסיף 
ולא  מיוחדת,  במודעה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לעמדת  בזה  מצטרפים  שהם  שלהם  בפרסום 

לשנות ממה שהם פרסמו כבר, ושלא יהיה ע"י פרסום זה עיכוב או הכחשה מצידם.

אפרים וולף

ב"ה. ה' טבת תשמ"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א

מסרתי להגב' היילפרין והגב' גליצנשטיין מירושלים ע"ד יד הכסף להס"ת, ובעז"ה נעביר אליהן 
יד הכסף לאחר שבת.

]אפרים וולף[

ב"ה. ז' אד"ש תשמ"א

ליקוט  בדבר  הלפרין,  ויוכבד  גליצנשטיין  גיטל  גב'  צדקניות,  נשים  של  השאלה  בעניין   .  .
מעניינים ומכתבים של כ"ק אד"ש אודות נשי חב"ד, ע"ד הדפסת ספר ע"י קה"ת מליקוטים 
אלו – באם כל הנ"ל ההוצאה תהי' כדבעי, בטיב ההעתקה וההגה"ה, ויהיה אחראי לכ"ז על אתר 

באה"ק ולא לסמוך על כאן, אפשר להו"ל.

בכבוד ובברכת כט"ס

]אפרים וולף[
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בכתי"ק: "קבלת עול מלך ישראל – השי"ת – וגואלו"
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בכתי"ק: "להצלחה רבה בעבוה"ק ובכל עניניהן"
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א ַמְמַלְכּתֹו  ֵסּ ְבּתֹו ַעל ִכּ  ְוָהָיה ְכִשׁ
ֵנה ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ַעל ֵסֶפר ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְשׁ

)דברים(

 כתר 
תורה

 סיפורו של ספר-התורה הכללי 
 מתנת נשי ובנות חב"ד 

 לכ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית 
לרגל יובל לנישואיהם



"הביאני המלך חדריו"
"זה היום שקישר אותי עמכם ואתכם עימי..."

גלויות  ספורות  תיבות 
לב  מפעימות  אלו  ונדירות 
כל חסיד ומהדהדות באוזניו 
כל אימת שקרב יום הבהיר 
נישואי  יום  בכסלו,  י"ד 
משפט  והרבנית.  הרבי 
של  קודשו  מפה  שיצא  זה 
תשי"ד,  כסלו  בי"ד  הרבי 
לשמחת  יובל  חצי  במלאות 
תרפ"ט,  בשנת  הנישואין 
לתחושת  גושפנקא  העניק 
החסידים מכבר כי גם להם 

חלק בשמחת י"ד כסלו.

להגדרה,  נתנו  רגשות  ואם 
נאמר כי שני פנים לשמחת 

החסידים ביום זה:

עולם  שמחת  לראש,  לכל 
ביום בו זכו החסידים, וזכה 
בנשיא  כולו,  ישראל  עם 
זו  לא  אך  ישראל.  ומנהיג 
של  זו  שמחתם   – בלבד 
של  בשמחתו  החסידים 
הרבי, "איש וביתו", חושפת 
רגשות  את  במעט  ולו 

את  חיינו,  בית  מול  אל  החסידים  בלבות  הגואים  האהבה 
הקרבה העצומה אותה חשים, את הקשר והשייכות, את הכרת 
"כמים הפנים לפנים" מתמצית לבבם של  הטוב המתפרצת 
החסידים ועמך בית-ישראל, נוכח רבם ואוהבם שנוהג בהם 

טובת עין ונותן כל אשר לו – להם, וכלפי עזרתו בקודש, הרבנית הדגולה, ה"ארי במסתרים", 
שבקול דממה דקה נטלה על עצמה משימת-חיים, לעמוד לימין הרבי בנאמנות ומסירות אין-

קץ, למענו ולמען החסידים.

נקל לשער אפוא שעם בוא יום י"ד כסלו תשל"ט, בו מלאו יובל לשמחת הנישואין, הועצמו 
להן  והבנות  כך, בקרב הנשים  כלל החסידים  ואם בקרב  כל התחושות האמורות.  שבעתיים 

הרבנית מקור השראה, על-אחת-כמה-וכמה.

כ"ק אדמו"ר בהתוועדות "י' שבט הגדול"
מאחורי הרב חדקוב, זיידע, הגאון החסיד מו"ה יהודה זונדל הגר ע"ה
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"יובל היא שנת החמישים"
הגב'  של  בסלונה  הקודש"  בארץ  חב"ד  ובנות  "נשי  ארגון  הנהלת  חברות  נועדו  זו  באווירה 
חיה ויינר ברחובות. השאלה שעמדה על הפרק הייתה: "נשים במאי זכיין?" – איזו מתנה יזכו 
להעניק לרבי ולרבנית לרגל היובל, מתנה שתתקבל ברצון ותרווה נחת רוח. הצעות עלו וירדו. 
וקשה שבעתיים  יחיה"  מתנות  "שונא  על  לרבי שאמון  מתנה  להעניק  קל  לא  פלא.  לא  וזה 
להעניק מתנה פומבית לרבנית שחרדה ל"כל כבודה בת לך פנימה". נכחו באסיפה: הגב' פסיא 

וולף, הגב' ציפורה לאופר, שתיהן מלוד, והגב' עפרה קופצ'יק מחדרה.

סבתא, הרבנית חסא יוכבד היילפרין ע"ה, יצגה באסיפה זו את הסניף הירושלמי. היא לא באה 
בידיים ריקות. באמתחתה הביאה רעיון נועז למתנת היובל )רעיון לו הייתה שותפה אם הכלה 

ובנות חב"ד  נשי   – באסיפה(  היא  אף  שהשתתפה  תחי' 
מכל קצווי תבל יכתבו ספר-תורה לזכות הרבי והרבנית.

זמני  עם  חוצות  שלטי   50 להציב  אמרה,  אחרת  הצעה 
הדלקת-נרות בחוצות הארץ. הצעה זו נדחתה בשל שאלת 
המימון. ארגון נשי חב"ד התנהל עד אז "על אש נמוכה". 
תקציבים  שדורשים  לפרויקטים  רגיל  היה  לא  הארגון 
גדולים. נראה היה כי גם להצעתה של סבתא יהיה גורל 
דומה. מה גם שאחד מרבני חב"ד שנדרש לנושא, הטיל 
ספק באשר למקומן של נשים בכתיבת ספר-תורה. כך 
השנתי  לכינוס  עד  החלטה  לקבל  יש  כי  סוכם  כך,  או 
ה-16 שנועד להתקיים בחודש אלול ב"בית הרופא" ברח' 

שטראוס בירושלים.

סבתא שבה הביתה מאוכזבת. הרעיון שהייתה משוכנעת 
שיגרום נחת, עלול היה שלא להתגשם. היא חשה פספוס 

הגאון  זיידע,  עצום. 
שמואל  רבי  החסיד 
היילפרין  אלעזר 
אמר  לא  ע"ה, 
החליט  הוא  נואש. 
לפנות ישירות לבית 
כיצד  ולראות  חיינו 
הדברים  יתקבלו 
היה  ניתן  "שם". 
את  בסכין  לחתוך 
בבית  המתח ששרר 
העברת  מרגע 
לרגע  עד  השאלה 

קבלת המענה.

המענה,  קבלת  עם 
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גרונר מסר מן הקודש פנימה שמתנה שכזו אכן  לייבל  התפוגג המתח באחת. המזכיר הרב 
לאנ"ש   – ממנו  בירושלים,  השבת  בכיכר  בביתם  פרצה  השמחה  רוח!  קורת  לגרום  עשויה 

בירושלים וארצנו הקדושה, ומשם לכל פזורות אנ"ש, מקום אשר דבר המלך הגיע.

בכינוס השנתי של נשי חב"ד שנערך כאמור בירושלים, הוכרז רשמית על המבצע ומשימת 
הביצוע הוטלה על היוזמת, סבתא, אליה הצטרפה במרץ, חברתה שתבדל-לחיים, הרבנית גיטה 
גליצנשטיין. תוזכר גם הגב' נחמה לידר שהתמסרה להצלחת המבצע. במברק ששיגר הרבי 
לכינוס, התעכב הרבי על הפסוק "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". היו שמצאו בכך רמז 

ליוזמת כתיבת ספר-
התורה שיצאה מציון 
רחבי  לכל  וירושלים 

תבל.

גלגלי המבצע 
מתחילים לנוע

שבת- במוצאי 
סליחות תשל"ט ניסח 
המנשר  את  זיידע 
שהיווה  הראשון 
הפתיחה  יריית 

למבצע. המנשר הודפס והופץ בכל רחבי 
בעיתונים  גם  פורסמו  מודעות  הארץ. 
והביאו את  הגדולים הכלליים בישראל 
דבר המבצע לרבבות מעריצי הרבי, גם 
חב"ד.  חסידי  עם  נמנים  שאינם  אותם 
לנוע.  זה  עצום  מבצע  גלגלי  החלו  כך 
התקופה,  כל  במהלך  כי  לציין,  ראוי 
תכופות  לעתים  הרבי  ממזכירות  עקבו 

אחרי ההתפתחויות.

אלול  כ"ט  תש"מ,  ראש-השנה  בערב 
אדמו"ר  כ"ק  של  הולדתו  יום  תשל"ט, 
זוגתו  ושם  שמו  שאת  צדק  הצמח 
הרבנית – נושאים הרבי והרבנית, באה 
ברח'  לבניין  שכנּה  עם  סבתא  בדברים 
מאה שערים 3, סופר מהיר, אמן וירא-
בקרתא  אנ"ש  מנכבדי  מרבים,  שמים 
הניג,  אהרון  שלמה  הרב  דשופריא, 
והטילה עליו את מלאכת כתיבת הספר. 
לסופר  הניג  הרב  את  שהפך  הרגע  זה 
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"ספרי-התורה  עם  ביותר  המזוהה 
הכלליים".

איש לא שיער את עצמת התגובות שתגענה מכל שכבות הציבור בישראל. המבצע קלע היישר 
לליבותיהם של רבבות. יהודים חפשו הזדמנות להודות לרבי, וכשזו נקרתה לפניהם, עטו עליה 
להן  בירושלים.  במטה המבצע  נערמו  דמי השתתפות  ובהן  אין-ספור  בהתלהבות. מעטפות 
נלוו מכתבים נרגשים המקפלים בחובם כמיהה והערצה לרבי, החלטות-טובות לשמירת תורה 

ומצוות ובקשות ברכה מהרבי.

ה"יחידות"
לקראת י' שבט תש"מ, בו מלאו שלושים שנה לנשיאות הרבי, נסעו המארגנות, סבתא יחד עם 
זיידע, והגב' גליצנשטיין יחד עם בעלה הרב חנוך גליצנשטיין, לחצרות קדשינו, כדי לדווח 

זיידע נקרא לקבל "משקה" עבור "ספר הצאצאים" 
בהתוועדות א' דר"ח אדר תש"מ
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ולהעביר  המבצע,  התקדמות  על  בפרוטרוט 
בבואן,  לרבי.  המשתתפים  שמות  את  כמובטח 
והרשימות  הדיווח  את  למסור  בקשו  כאשר 
באמצעות המזכירות, נאמר להן כי תוקדש לכך 
"יחידות" מיוחדת, זו התקיימה באור לי"ג שבט.

ב"יחידות" זו קבע הרבי את תאריך סיום כתיבת 
הספר: י"ט כסלו תשמ"א. הרבי ביקש שירכשו 
ולבן  השנה  לימות  כהה  מעילים,  שני  מלבד   –
"יד" עשויה כסף לספר- גם   – לימים-הנוראים 
התורה. הרבי מסר את השתתפותו והשתתפות 
)דורשי  דולר   44 הרבנית בכתיבת הספר, בסך 
התורה(,  אותיות  כ"ב  פעמיים  פרשו:  רשומות 

והרעיף מברכותיו:

"יהי רצון אשר בספר תורה זה, ביחד עם עוד הרבה ספרי תורה, נלך לקבל פני משיח, אשר הוא 
ילמד תורה את כל עם ישראל ואותנו בכלל". 

שמעה של ה"יחידות" הנפלאה עשתה לה כנפיים ובכל ריכוזי אנ"ש נודעה החביבות הרבה 
אותה רוחש הרבי למבצע. אם לא די בכך, דברי הרבי ב"יחידות" הוגהו על-ידו ונדפסו עם 

ה"לקוטי שיחות" השבועי, שהופיע בשבת שאחרי.

הרבי קובע: כפר חב"ד
ספר- יוכנס  מתי  לקבוע  הרבי  שהואיל  לאחר 
גם  יואיל  שהרבי  המארגנות  בקשו  התורה, 
להורות לאן הוא יוכנס. הוראת הרבי לא אחרה 
עיר  חב"ד,  לכפר  יוכנס  ספר-התורה   – לבוא 
אחזה  התרגשות  בישראל.  חב"ד  של  הבירה 
בתושבי הכפר שזכו במתנה כה נפלאה. ספר-
התורה "של הרבי והרבנית", ישכון כבוד בקרבם. 
את  שכמה  על  העמיסה  בכפר  הרבנות  לשכת 

ארגון מעמד הכנסת ספר-התורה בכפר.

בהוראת מרא דאתרא, הגאון החסיד רבי נחום 
טרבניק ע"ה, ביררו המארגנות בשיחה טלפונית 
בכפר  הכנסת  מבתי  לאיזה  הרבי  מזכירות  עם 
יוכנס הספר. תשובת הרבי הייתה – "בית מנחם". 
ספורות  שנים  שזכה  בכפר  הגדול  בית-הכנסת 

קודם לכן להסכמת הרבי שיישא את שמו. 

ההתרגשות שליוותה את המבצע מראשיתו הלכה 
וגאתה. החשיבות שמעניק הרבי למבצע, כשהוא 

הרב טרבניק למארגנות: "מה שנוגע להכנסת ס"ת, 
חושב אני שעליכן מוטל לשאול ע"י טלפ' לכ"ק 
אדמו"ר שליט"א, כיון שקיבלתן הוראה למסור את 
הס"ת לכפר חב"ד, לאיזה בית-הכנסת למסור? . . 
פרטים אחרים נשתדל איה"ש לסדר בעצמנו" 
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‘יחידות' מיוחדת ובוחר את  מייחד לו 
בית- ולאיזה  הספר  הכנסת  תאריך 
היו  כולם  לכל.  נודעה  יוכנס,  כנסת 
בכסלו  י"ט  החמישי,  ליום  נכונים 
בו  לחסידות,  השנה  ראש  תשמ"א, 
ועמך  חב"ד  חסידי  להתאסף  עתידים 
בית ישראל, להשלים את ספר-התורה 

המיוחד, תשורתם לרבי ולרבנית.

בפרסום  עסקו  בארץ  חב"ד  נשות 
היסעים  מערך  ויזמו  המעמד  לקראת 

שיוביל את רבבות החוגגים לכפר חב"ד. במטה המבצע בביתה של סבתא בירושלים, נפתח קו מידע 
טלפוני, בו ניתנו עדכונים שוטפים על התקדמות המבצע ועל כל פרטי מעמד הכנסת ספר-התורה.

וכך מתאר במכתבו הת' יוסף יצחק גרינברג ]היום, שליח הרבי באלסקה[ את אווירת הימים שקדמו 
למעמד: "לקראת י"ט כסלו, שטפנו את בני-ברק עם מודעות, בקשר לשידור, וההכנסת ספר–תורה".

המעורבות שגילה הרבי וקורת הרוח אותה הביע לכל אורך הדרך, הביאה את לשכת הרבנות בכפר 
לצאת במסע החתמה בקרב המוני בית ישראל על בקשה נרגשת מכ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית, 

לזכות לחלות פניהם בארצנו הקדושה, במעמד הכנסת ספר-התורה שנכתב לזכותם. 

את האגרת שנחתמה בידי אלפים, החליטו לשגר לרבי עם החסיד הנמרץ ר' זושא ריבקין, מקימו של 
בית-הכנסת "בית מנחם". ר' זושא גם לקח עמו את "יד" הכסף שהכינו המארגנות לבקשת הרבי.

ההתוועדות והכתר
ביום שני ט"ז כסלו הגיע ר' זושא ל-770. אחרי תפילת מעריב נכנס ר' זושא ל"גן עדן התחתון" ומסר 
לרבי את ערימת החתימות ואת "יד" הכסף. בצאתו, התפשטה כאש בשדה קוצים הידיעה כי למחרת 
ספר- לכבוד  בלתי-שגרתית  התוועדות  יערוך  הרבי  מנחה,  תפילת  לפני  בצהריים,   2:15 בשעה 
התורה. "את יד הכסף – אמר הרבי לר' זושא – תשאיר אצלי ואני אביא אותה עמי מחר לשולחן".

תכונה מיוחדת הורגשה באותו ערב סמוך לחדרו של הרבי. התברר כי הרבי מבקש להעניק כתר 
לספר-התורה. צורף מומחה שנקרא אל הקודש פנימה, הביא עמו דוגמאות מספר של כתרים. הרבי 

הביט ממושכות בכתרים ולבסוף בחר בבסיסו של 
כתר אחד ובחלקו העליון של משנהו. הצורף עמל 

במשך הלילה על בניית הכתר המשולב.

י"ז לחודש  יום שלישי,  "בשעה 2:35 אחה"צ של 
בדו-שבועון  הדיווח  נפתח   – ה'תשמ"א  הגאולה 
אדיר  מעמד  ]ב-770[  כאן  נשנה   – חב"ד  כפר 
ונשגב, בדומה למעמד סיום כתיבת "ספר התורה 
שבט  י'   – שנים   11 לפני  שבט  בי'  משיח"  של 

תש"ל".

הדרו  במלוא  הרבי  הופיע   2:35 בשעה  כאמור, 
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בשערי ה"זאל הגדול" ב-770, כשהוא נושא עמו את מעטפת החתימות. המזכיר הרב גרונר, החזיק 
בקופסא שבה מונח היה הכתר המיוחד. אלפי המשתתפים בהתוועדות, בהם תושבי ארץ הקודש 
אליהם הועברה ההתוועדות בשידור ישיר, היו בהתעוררות נפלאה. הנוכחים כולם חשו כי הרבי 

שרוי בהתרגשות מיוחדת.

הרבי פתח ותיאר כיצד שמעו של ספר-התורה הגיע לכל קצוי תבל וגרם לחיזוק האחדות בין בני 
ישראל. הרבי עמד על העובדה שהיוזמה לכתיבת הספר הגיעה דווקא מנשות ישראל, בדוגמת מה 
שכאשר ניתנה התורה במעמד הר-סיני, קדמו הנשים לאנשים )"כה תאמר לבית יעקב – אלו הנשים, 
ותגיד לבני ישראל – אל האנשים"(. ההתרגשות הגיעה לשיאה כאשר הרבי התייחס בעיניים 

דומעות להזמנה שיבוא וישתתף בהכנסת ספר-התורה:

"אפילו אותם שלא ימצאו באותו מקום בארץ הקודש בשעת הסיום ובשעת הכנסה – הרי זהו 
בדיוק כמו שהם שם, ובגשמיות, בדיוק, ללא כ"ף הדמיון. כתורת הבעש"ט, שבמקום שמחשבתו 

של אדם שם הוא נמצא - - -"

בעיצומה של ההתוועדות אמר הרבי מאמר דיבור-המתחיל "פדה בשלום" ולאחר שיחה קצרה, 
קם הרבי מלוא קומתו ומסר את כתר התורה לר' זושא, שיקח אותו עמו לארץ הקודש ויעבירו 
למארגנות. הרבי גם העניק לר' זושא בקבוק ‘משקה' לחלקו למשתתפי הכנסת ספר-התורה. 

תפילת מנחה שאחרי ההתוועדות לוותה בניגונים המקובלים בשמחת-תורה.

אין מילים לתאר את שעשו דבריו של הרבי לתושבי הארץ. גם מי שלכל אורך המבצע הביט 
מן הצד על התקדמותו, לא יכול  היה להיוותר אדיש ושאנן נוכח הבטחת הרבי כי ברוחו, יהיה 

כאן, בארצנו הקדושה, בכפר חב"ד...

על מה שהתרחש אחרי ההתוועדות סיפר ר' זושא: "בתום ההתוועדות, הורה הרבי, כי כולם 
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יכריזו "ה' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים", ולאחר-מכן 
יתפללו מנחה. אולם, הציבור לא הבין שעליו להכריז, 
מההתוועדות  עלה  הרבי  כי  ראיתי  זאת.  קיים  ולא 
לחדרו,  וכשהגיע  כסיד,  חיוורות  הקדושות  כשפניו 
פתח את הדלת וטרקה אחריו, בעצמה שאינה ניתנת 
ולו  היסטורית,  החמצה  התרחשה  כי  חשתי,  לתיאור. 
היו מכריזים כנדרש, היה הרבי משתתף בגלוי בהכנסת 

ספר-התורה..." )מתוך "הרב אשכנזי"(.

ההתוועדות כולה הוגהה ע"י הרבי והופיעה בקונטרס 
"סיום והכנסת ספר תורה" )נדפס בלקוטי שיחות חלק 

כ' עמוד 417(.

מציון וירושלים תצא תורה...
משפחת  בית  לבש  כסלו,  י"ט  חמישי,  יום  בצהרי 
להתחלת  התאספו  חב"ד  מחסידי  רבים  חג.  היילפרין 
נשות  נכחו  סמוך  בחדר  המיוחס.  ספר-התורה  סיום 
זלדה  המשוררת  הרבי,  של  בת-דודתו  בהן,  חב"ד, 
לכתוב  זיידע,  שאר-בשרה,  את  )שכבדה  מישקובסקי 
זוין, אשת הגאון החסיד מו"ה  והרבנית  אות בשמה(, 

שלמה יוסף זוין ע"ה.

]כיום  וילהלם  ברוך  הת'  סובב  יום  אותו  של  בבוקרו 
מונית  עם  ירושלים  ברחובות  בנהריה[  הרבי  שליח 
ומגבר רב עצמה שקרא לתושבי ירושלים ליטול חלק 

בשמחה הגדולה.

מעיר  ספר-התורה  את  הובילו  מעוטרת  במכונית 
הקודש ירושלים, קריית מלך רב, לקמפוס ‘בית רבקה' – 
ממלכת החינוך של בנות חב"ד בארץ-ישראל, הסמוכה 
לכפר חב"ד. טבעי היה שספר-התורה שנכתב ע"י נשי 
ובנות חב"ד יצא מממלכתן למקום שנועד לו ע"י הרבי. 
כאן החל האירוע שהיה מהגדולים והמרגשים שידעו 

חסידי חב"ד אי פעם.

ספר-התורה הונח על בימת אולם רחב ידיים וסביבו, 
את  החסידים.  וחשובי  הרבנים  התרכזו  הבימה,  על 
האולם כולו מלאו עד אפס מקום המוני נשים ובנות. 
שמואל  מרדכי  מו"ה  החסיד  הגאון  המרא-דאתרא, 
אשכנזי ע"ה, נטל את שרביט ההנחיה והחל במכירת 

53 האותיות האחרונות )כמניין פרקי ספר התניא(.
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וזקני  נטלו המכובדים, הרבנים  קורנות  ובפנים  קודש  בחרדת 
אנ"ש, את הקולמוס ונגשו לכתיבת האותיות. בין השאר כתבו 
אות השליח המיוחד, ר' זושא ריבקין; ומנהל "בית רבקה", הרב  
שמואל חפר. ספר-התורה הושלם בכתיבת האות האחרונה ע"י 
מי  ע"ה,  היילפרין  אלעזר  שמואל  מו"ה  החסיד  הגאון  זיידע, 
כל הצד  ובפיקוח על  ותושייה  כל המבצע בעצה  שליווה את 
מהתרגשות  הרועדת  ידו  את  זיהו  עין  חדי  הרוחני-הלכתי. 
בשליחות  האות  את  כתב  זיידע  האות...  את  לכתוב  בגשתו 
יוזמת המתנה הנפלאה הזו, אותה הגישו נשי  רעייתו, סבתא, 

ובנות ישראל לנשיאינו הגדול ולרעייתו הרבנית הצדקנית. 
הרב חנוך גליצנשטיין. רעייתו, 
הרבנית גיטה תחי', עמדה לימין 

סבתא בניהול המבצע
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ספר התורה יוצא מהבית של סבתא ברחוב מאה שערים 3

שמחת תורה
במקביל, בצדו השני של הכפר, 
וכלי  אוטובוסים  עשרות  פלטו 
רכב אלפי משתתפים מרוגשים. 
מכל  אנשים  של  נדיר  פסיפס 
דבר  הישראלית.  הקשת  גווני 
אהבת   – לכולם  משותף  אחד 
ישראל.  בנשיא  ודבקות  התורה 
לשמוח  כולם  ונקבצו  באו  כעת 
את  ולהביע  התורה  בשמחת 
רחשי לבם - לרבי. איש מאנ"ש 

לא נעדר.

עם סיום כתיבת האותיות ב"בית רבקה", עשה ספר-התורה את דרכו ב"טנק מבצעים" לעבר 
הכניסה הצפונית של כפר חב"ד, ע"י מעון העולים. בהתלהבות מיוחדת התקבל ספר-התורה 

ע"י אלפי החוגגים.

כולם, החלו  רוחו של הרבי מרחפת על המשתתפים  ניתנת לשיעור, כאשר  בשמחה שאינה 
ההמונים לצעוד במבואות הכפר שהוארו באור יקרות, לעבר בית-הכנסת "בית מנחם". ספר-
התורה הובל תחת חופת הכבוד בקול זמרה והמון חוגג. רבני הכפר התכבדו ראשונים לשאת 
את הספר. חיילי צבאות ה' צעדו בראש, נושאים לפידי אש. האלפים כולם פיזזו וכרכרו לכבוד 

התורה.

איש לא פספס את האפשרות לנשק את ספר-התורה המיוחד. אבות נדחקו גם הם עם ילדיהם. 
גם הנשים והבנות זכו לנשק את הספר "שלהן".

בלט בנוכחותו רבה הישיש של בני-ברק, הגאון החסיד מו"ה יעקב לנדא ע"ה, שעשה רגלית את 
כל כברת הדרך מהכניסה לכפר עד "בית מנחם". בנו, הגה"ח מו"ה אלי' שי' הציע לו לעשות 

זאת ברכב. אך הרב לנדא סירב בתקיפות. "לכבודו של הרבי אלווה את ספר התורה ברגלי".

רבנים  בחוגגים,  נראו  עוד 
בהם  ציבור,  ואישי  חשובים 
רבני הערים: הרב יצחק ידידיה 
פרנקל מתל-אביב; הרב שמחה 
והרב  מרחובות;  קוק  הכהן 

יהודה וולפא מראשון-לציון.

בבוא ספר-התורה בשערי "בית 
מנחם", הוצאו כל ספרי-התורה 
שבבית-הכנסת לקבל את ספר-
הרב  והמיוחד.  החדש  התורה 
את  והנחה  המשיך  אשכנזי 
ופתח  ה"הקפות"  שמונה  סדר 

33



באמירת פסוקי "אתה הראת". ההכרזה שמכבדים את הרבי בפסוקים הראשון והאחרון, העבירה 
רטט בקהל. הרבי הלוא הבטיח כי הוא ישנו. השמחה העצומה, הזכירה לכול את ה"הקפות" של 

שמחת-תורה בניצוחו של הרבי בבית מדרשו ב-770.

מתוך  להיכל,  ספר-התורה  הכנסת  טרם 
התעוררות מיוחדת, אמרו כולם את פרקו של 
שמים  מלכות  עול  וקבלו  בפסוק,  פסוק  הרבי 
שם"  "ברוך  ישראל",  "שמע  פסוקי  באמירת 
ו"ה' הוא האלוקים" )הרבי הזכיר פסוקים אלו 
"ארבע  צלילי  לכל  המיוחדת(.  בהתוועדות 
בבות", בהתרגשות עזה שסימלה את סיומו של 
כבוד  לשכון  ספר-התורה  הוכנס  אדיר,  מבצע 

בהיכל הקודש.

הת'  לתאר  היטיב  ב"הקפות"  שהתרחש  את 
]הרב[ יוסף יצחק גרינברג: "היה דוחס גדול... 
זה  במקום  שנמצא  אמר  שליט"א  אדמו"ר 
בגשמיות וכו' . . ושם ]בכפ"ח[ את הפיקוד על 
העסק לקח הרב מרדכי אשכנזי, הרב של כפר 
כשמחת  אופן  החסידישען  על  והתחיל  חב"ד. 
העסק  כל  של  הכותרת  גולת   .  . ממש  תורה 
היה, כאשר בפני עם ועדה, בפני רבנים ואנשי 
ציבור שאינם מאנ"ש . . הכריז שמכיוון שכ"ק 
ביקש  הידועה  בההתוועדות  שליט"א  אדמו"ר 
ספר התורה שוכן כבוד בבית הכנסת שיכריזו "ה' הוא האלוקים", לכן שכולם יאמרו 

"בית מנחם" בכפר חב"ד
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זאת, ושה' יעזור שכ"ק אדמו"ר שליט"א יתגלה 
ומיד  לארצנו.  קוממיות  ויוליכנו  ממש  בקרוב 
בפני  היה  זה  וכל  האלוקים".  הוא  "ה'  התחיל 
ארון הקודש פתוח, וספרי תורה בחוץ, וספרו 
זה מעמד עליון  היה  וכתרו של מלך המשיח. 
ומרגש ביותר, שעדיין לא זכיתי להרגיש מיום 
עמדי על דעתי. כל אחד הרגיש שהנה אדמו"ר 

שליט"א מגיע..."

דוגמתו  נראה  שטרם  המעמד  כי  אמרו  הכול 
בקרב אנ"ש בארץ, היה בלתי נשכח ורישומיו 
יישארו חקוקים לעד על לוח ליבות המשתתפים 
חב"ד  מלכות  של  הימים  דברי  ספר  ועל 

ליובאוויטש.

של  הנצחתו  סיפור  את  נספר  הדברים  בשולי 
ספר-התורה ב"ספר הצאצאים":

ביקש  הצאצאים"  "ספר  את  להדפיס  בבואו 
זיידע לשלב את תמונת הרבנית הצדקנית ע"ה 
רשות  ללא  זאת  לעשות  האין  לא  אך  בספר, 

הורה  זיידע  מפורשת. 
לדפוס להותיר מקום פנוי 
לתמונה, אותה ישלבו אם 
אישור.  יתקבל  וכאשר 
לא  המיוחל  משהאישור 
חלק,  מקום  ונותר  הגיע, 
החלל  את  זיידע  "מילא" 
ספר- כתיבת  בסיפור 

התורה.

גיסינו, הרב ישעיהו גופין, נושא את ספר-התורה עם 
ה"מעיל" החדש שהוכן לו לאחרונה
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לזכות
החתן התמים הרב דניאל בנימין הכהן שי'

והכלה מרת פריידא גיטל תחי'
כהן

לרגל נישואיהם בשעטומ"צ

יהי הבנין בנין עדי עד
על יסודי התורה והמצוה

בחיים מאושרים בכל

ולזכות הוריהם
ר' גרשון מאיר ובתיה שיחיו כהן

הרב ישראל נחום ושרה מלכה שיחיו וילהלם

זקניהם
ר' ראובן שי' כהן

ר' אברהם וזעלדא שיחיו שווארץ

In honor of
Chatan and Kalla
Daniel and Gitty

Cohen

May their marriage be in a good and auspicious time
 May it Gd willing  be an everlasting edifice based on the foundations

of the the Torah and mitzvos and filled with continuous joy

 R' Gershon Meir and Batya Cohen
 Rabbi Nachon and Sarah Wilhelm

 Honored grandparents
R' Reuven Cohen

R' Avrohom and Zelda Schwartz


