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פתח-דבר
ב"ה
אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי
צאצאינו החתן התמים שמאי שמעי' שיחי' עם ב"ג הכלה המהוללה מרת שרה לאה
תחי'.
התודה והברכה בזה לכל מכרינו וידידינו שבאו מקרוב ומרחוק להשתתף
בשמחתנו ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות
וברוחניות .בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו ,מוגשת
בזה תשורה מיוחדת  -מיוסד על הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שחילק
'תשורה' בחתונת הרבי ,הכוללת:
א .תצלומי ה'תשורה' שחולקה בחתונת הרבי.
ב .תמונות מהחתן מקבל דולר מהרבי ,ואגרות מהרבי שנשלחו להורי החתן לרגל
הולדתו.
ג' .שער כתב יד קודש'  -אוסף כתבי יד והגהות של הרבי ,חלקם בפירסום ראשון.
ד' .שער התמונות'  -אוסף תמנות נדירות מהרבי.
ה' .שער הסיפורים'  -אוסף הוראות ,יחידויות עם הרבי וסיפורים קצרים שנרשמו
בשעתם ע"י התמימים.
...
ויהי רצון מהשי"ת שנזכה לקיום היעוד "מהרה ה"א ישמע בערי יהודה ובחוצות
ירושלים ,קול ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה" וכו' ,בגאולה האמיתית
והשלימה ע"י כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומי"ד ממ"ש.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
משפחת וויינבערגער

משפחת לאנדו
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צילו התשורה שחולקה בחתונתו של הרבי
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החת מקבל דולר מהרבי באת יציאתו לאוהל  -תשמ"ז

החת מקבל דולר מהרבי  -ניס תנש"א
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ברכת הרבי לפני הולדת החת
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ברכת הרבי לרגל הולדת החת
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שער כתבי יד קודש
הוראה של מחשב

מענה של הרבי לדו"ח מכינוס השלוחי בדרו אמריקא ,שלהי חשו תשמ"ז .הרבי קובע כי
ברגע שמכתב נשלח לרבי ,העני מתקיי ומתפתח ג במקרה שהרבי טר קרא את
המכתב.

נת' ות"ח ואזכיר עה"צ.
ואין הזמן גרמא לקרות אפי'  -אבל הנתינה כבר בשלימותה ובכל הפרטים כפסק דין תורת אמת.
להקל ההבנה גם לאלו וכו' הראו דוקא בזמנינו דוגמת בולטת ושעל פי' עושים בפועל ואפילו
בענינים הכי עיקריים והכי גדולים ,שאפי' בדומם  -ביכולת בנ"א לפעול כהנ"ל :ברגע שמכניסים
לקאמפיוטר ה - dataברגע כמימרא יודעים כל המסקנות ופס"ד לפועל ממש.
וכשמוסרים  -מזכירים על הציון )דכ"ק מו"ח אדמו"ר( ה"ז כפשוט ביתר שאת
ועד לאין ערוך  -ממסירה לדומם הנ"ל ,להבדיל באין ערוך.

סגנו אנגלי
קטע מעלי-ההגהה של שיחה באנגלית ,עלי' כתב הרבי:

העתקה מילולית

לתקן שיהי' סגנון
אנגלי
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"רבי יחיד ,ביחידו של עול"

אגרת זו )תק"כ( נשלחה לכו"כ באלול תש"ט ,כאשר לכ"א הוסי הרבי בכתי"ק בשוה"ג.
במכתב זה הוסי לאחר המילי" :מוסג"פ הקונטרס לח"י אלול וג' דסליחות ,שזה עתה
הו"ל .ובל"ס יזכה בו את הרבי ,באופ היותר מתאי":

"לעשותם יחיד ,ע"י התקשרות היחידת ,באמצעות יחידות )אפשר גם בכתב( אצל רבי
יחיד ,ביחידו של עולם".
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" וכשבא מהרבי שלו"
קטע שהוסי הרבי בכתי"ק בשוה"ג למכתב מימי הגבלה דחה"ש ,תש"ט )תפ"ח(:

הטעם לשינוי היו"ד בחתי"ק  -עייג"כ
בשני המכ' שבקונטרס  -לא שמעתי.
מה שכותב במכתבו ,אשר לכשאפנה
אשנה  -הנה כל הבא ליהודי בכלל,
ולחסיד המחזיק בשיטת הבעש"ט ע"ד
השגח"פ בפרט ,וכשבא מהרבי שלו
בפרטי פרטיות  -ה"ז בטח מכוון דוקא
לזמן שבאה ההצעה ולכל המאורעאות

דזמן ההוא ,וכמעשה הידוע דרי"ח
לעפלער בער"פ בוקר קודם התפלה.

הגהה בחתימה במכתב-כללי
קטע הסיו מעלי-ההגהה של "מכתב כללי" מתארי" "ל' אדר א' ,א' דר"ח ב' ה'תשמ"ו".
הרבי שינה שחתימת שמו הק' יהי' )כרגיל במכתבי-כלליי( בשמו הק' הראשו ובש
המשפחה.

"שלא יוגרע כלל בעניני תו"ת"
קטע שהוסי הרבי בכתי"ק בשוה"ג למכתב מיו ט"ו תמוז תשכ"ד לאחד מתו"ת
בצרפת שרצה לבקר אצל הרבי:

בנוגע לביקור כאן  -צ"ל בזה
התדברות הנהלת תו"ת
דצרפת ,כי פשיטא שצ"ל
זהירות שלא יוגרע כלל
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שער התמונות
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'טוקס אנד טיילס'
הגהות על ד שהוכ ככל הנראה עבור ה'טוקס אנד טיילס' ע"ד הערינג.
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שער הסיפורים
הא להסתכל על החסרונות?
טר נסעתו של ר' לייבל פויזנר לשליחות 'מסיבות שבת' נכנס ליחידות
אצל הרבי הריי"צ ,ובי השאר אמר לו הרבי" :יענעמס מעלות דאר מע
זע ,יענעמס חסרונות טאר מי ניט זע פארזע ,אבער וויס דארפמע וויס
אז ס'איז דא".
אי תורת האותיות רברבי או אותיות זעירי  -די מעלות דאר מע זע
רברבי ,או די חסרונות אי א אויפ זעירי".

העלוי הכי גדול
הי' אחד שלמרות הידע שהי' לו בחשיבות הנחת תפילי לא הסכי להניח
כי התפילי נעשה מעור של בהמה ,והיתכ לשחוט בהמה בשביל זה?
דחפו להכנס ליחדות שישאל את הרבי בעצמו .כשנכס ושאל אמר לו הרבי
כי זה פלא בעיניו שאד חשוב כמוהו ישאל שאלה כזאת ,וענה :התורה לא
ציוותה שיהרגו בהמה בשביל זה ,רק א יש בהמה שמתה כדרכה שבדר"
כלל זורקי אותה לאשפה לוקח את זה יהודי ומעלה את זה לדרגה גבוה
ע"י זה שעושה ממנו תפילי ,לדעתי  -סיי הרבי  -זהו העלוי הכי גדול
שנמצא.

מכונת התקתוק שחת
באחד השני קיבלו כמה תמימי על עצמ עני מסוי .והחילטו ע"ז
לרבי .אחד מהתמימי תקתק את המכתב וכ תקתק את שמו ,התמי
השני חת את שמו בעט .הכניסו את המכתב לרבי ,והרבי הביא את זה
לאוהל ,כשחזר ביקש הרבי לחודקוב לשאול את הבחור השני" :הא הוא
מקבל על עצמו או רק מכונת התקתוק"?

רוסיה  -מקו שכולו משקה
פע לפני יציאתו של קבוצה מסוימת לרוסי' נת לה הרבי חבילה של
דולרי וביקש מה לחלק אות באופ לגאלי ,והוסי ואמר כי משקה הוא
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לא שולח אית כי במכס ישאלו אות "למה מביאי משקה מארה"ב
למקו שכולו משקה?".

לימוד בישיבה שזיכה את הבחור
פע הי' אחד שהציעו לבתו בחור בעל תשובה ,ההוא נכנס ליחידות ודיבר
על זה ע הרבי ,והזכיר את חששותיו אודות היחוס של הבחור .הרבי אבל לא
הגיב ולא ענה לא מאומה עד"ז.
באותה תקופה הי' איש אחר וג לו הציעו לבתו בחור בעל תשובה ,וג הוא
נכנס לרבי ושאל ע"ז .הרבי ענה בתמיה כי אינו מבי למה הוא חושש הרי
הוא בעל תשובה.
אחד ששמע על שתי המיקרי שאל ע"ז לרבי ,מה החילוק? והרבי ענה כי
השני למד בישיבה וזה זיכה אותו ,משא"כ השני.

על הכהני להתכוננ
בשנת תשל"ח אמר הרבי לאחד מחסיד שהי' כה "תתכונ ,הרי אתה כה
ומשיח מגיע בקרוב ונצטר" אות"".

למה התעל?
בחור שלמד בישיבה מסוימת בירושלי בא לרבי וסיפר כי הוריו מתנגדי
לכ" שהוא מגדל זק בטענה כי זה שיטת ההיפיס .ענה לו הרבי:
מעלת של בנ"י שיצאו ממצרי הייתה שלא שינו :א( שמ .ב( לשונ .ג(
לבוש - .והמשי" :שבעצ לההיפיס ישנ אות המעלות ,היות ואינ
משני את לבוש ולשונ והמנהיג שלה א אינ משנ את שמ.
עני נוס  -אמר הרבי  -כשבחור מגודל זק נכנס לחנות ורואה עתו מלוכל"
ומתחיל לעיי בזה ,ופתאו נזכר שיש לו זק ולא מתאי לעיי בזה ,מיד
מסתלק .הבחור כמעט התעל ,כי הסיפור קרה איתו.

רופא או מחנ?
אחד שנכנס ליחדות ושאל את הרבי במה להתעסק ,בתור רופא או בחינו"?
ההוא א הוסי סברות לכא ולכא ,וסיי כי הוא נוטה ללמוד ולהיות רופא.
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ענה לו הרבי שעיעסוק בחינו" ,כיו שרופא מרפא חולי ומחנ" דואג
שבריאי לכתחילה לא יהיו חולי.

הנחת רוח מאהבת ישראל של יהודי
חסיד מסוי הי' קונה אתרוג לכבוד חג הסוכות מידי שנה בשנה אצל יהודי
אחד שהתפרנס מעסק זה במש" כל השנה .אצל אותו סוחר האתרוגי
הי' מגיע מידי שנה ג יהודי אחר ,אבל מידי שנה הי' קונה מאתרוגי
היקרי למרות שלא הי' אלה הכי מהודרי.
שנה אחד ניגש אליו החסיד ושאל אותו למה מידי שנה הוא מבזבז המו
כס על אתרוגי שאינ מהודרי? ענה לו היהודי בשאלה :ומה ע
פרנסתו של יהודי!?...
החסיד הי' מופתע מהתשובה וכתב ע"ז לרבי ,כשקיבל הרבי את המכתב -
מספר ר' לייבל גרונר  -קרא אותה הרבי מהתחלתו עד סופו ,וכ" עשה שוב
ושוב ,חמש פעמי!

המחלוקת שגר לרבי לבכות
הרבי פע שלח את ר' מענדל פוטרפס לסדר עניני במחולקת שפרצה
בי שתי עסקני ,כשחזר שאלו הרבי בא הצליח ,ולא ענה .הניח הרבי את
ידיו על פניו הק' והחל לבכות בקול...

לא עוזבי באמצע התוועדות!
אחד שאיל& לעזוב את התוועדות של שמחת תורה ע הרבי עקב אסיפת
עסקי חשובה שהי' לו בבוקר שלמחרת שמח"ת שאל את הרבי בניד,
תשובותו של הרבי הייתה כי "באמצע התוועדות חסידית לא עוזבי!".
ההוא נשאר ובסו הצליח יותר אלו הי' מגיע בזמ לאסיפה.

הפועלי במפעל לקריסטל
באחת השני הגיעו כמה נדבני שתרמו לעבודתו הק' של הרבי הריי"צ
לראות את הנעשה ב ,770-וכאשר ראו את לבושי ונימוסי התמימי ,שהיו
רחוקי מהמקובל בארה"ב ,נכנסו לרבי הריי"צ ,ומסרו את מורת רוח
מההנגנה ,הרבי הריי"צ הורה לה לדבר ע"ז ע חתנו  -הרבי .לאחר
שהרבי שמע את תלונת הסכי עמה שהבחורי צריכי לתק את
הנהגת ,והוסי שידבר על זה ע הנהלת הישיבה .א" לאמ"כ שאל אות
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הרבי בא ה בקרו פע במפעל לקריסטל ,והרבי המשי" שכאשר
מסתכלי על עובדי המפעל רואי חלק ע אצבעות פצועות וכיו"ב,
משא"כ אחר כ" כאשר מקבלי את כלי הקריסטל שנמכרי במחירי
יקרי להנאת הקוני.
כ" ה התמימי  -סיי הרבי  -למרות שהלבושי שלה כעת אינ כ"כ
מסודרי ונקיי ,א" כאשר ה גומרי את לימודיה הרי כל אחד אח"כ
הופ" "היות רב ומשפיעה בקהילה בה הוא מתגורר ומפריח את היהדות
במקו ,ולכ בזכותכת גדולה שאת תומכי בחינו" תלמידי אלה.

הרבי אומר מה שצרי לעשות היו !
פע נכנסו הנהלת ישיבת תו"ת המרכזית ליחידות ,וכאשר הרבי הביע את
דעתו בנושא מסויי  -אמר אחד מחברי ההנהלה שהרבי הקוד אמר
קצת אחרת .הגיב הרבי :מה השווער אומר  -אני יודע ,ואני אומר מה
שצרי" לעשות היו!

מסקנאת פיליסו גרמני
פע נכנס אל הרבי פרופסור מסויי ,וסיפר לרבי בהתפעלות עצומה
שהוא ראה ספר של פיליסו גרמני המוכיח בספרו באופ מדעי שליהודי
יש נשמה שונה מנשמת הגויי ,וכי נשמת הוא "חלק אלוקה ממעל
ממש" .שאל הפרופסור את הרבי כיצד יתכ שפיליסו גוי יגיע למסקנא
כזו המובא בספר תניא קדישא?
ענה לו הרבי :ג אני ראיתי את הספר הזה ,וראיתי ג את המסקנא ,ואי
זה פלא כיצד גוי הגיע להבנה שיכלית זו ,כיו שלאחרי שאדמו"ר הזק
הוריד ומשי" לעלו את האור הנפלא הזה  -תיתכ מציאות שג גוי יגיע
בשכלו לאותה נקודה.

הדברי שהלבינו
פע אמרה הרבנית ששלושה דברי הלבינו את שערותיו של הרבי ,וה:
השכונה ,מיהו יהודי והתמימי.

שוי יוצא געווע...
פע באחד ההתוועדויות בשני הראשונות בשאלאש ,בתקופה שעדיי לא
הי' עזרת נשי ב ,770-נדחפו כמה נשי שרצו לשמוע את ההתוועדות
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תשורה משמחת הנשואי  וויינבערגער-לאנדו  -כ"ט טבת תשע"א
בצד ,והכריז הרש"ז דוכמא" :מע בעט ביי די ליידיס צו ארויס גיי" ,וכ"
הכריז כמה פעמי ,לבסו פנה אליו הרבי ואמר" :שוי יוצא געווע פאר
וויליאמסבורג!".

לא ביצע והפסיד
בשנת תשי"א  -שנה הראשונה של הנשיאות הי' חסיד בעל עסק שנכנס
לשאול את הרבי עצה בעני עסקיו ,והרבי נת לו עצה .כשיצא החוצה אמר
לחברו "נראה שהרבי עדיי צעיר ולא מתמצא בכל הדברי" ,ולא ביצע את
הוראת הרבי ,אחרי חדשיי הפסיד עשרת אלפי דולר )שאז הי' סכו
עצו( ,ואז אמר "כנראה שהרבי כ מתמצא"...

המבצעי שהיציל
אחד שבנו סבל מאד על הריאות והרופאי התייאשו ממנו ,שאל לברכה
מהרבי והתשובה הייתה שבטח אינו עוסק במבצעי .החל לעסוק
במבצעי ולאחר זמ כשביקר אצל הרופאה ראה שאי כלו.
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תשורה משמחת הנשואי  ווייבערגער-לאנדו  -כ"ט טבת תשע"א
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תשורה משמחת הנשואי  וויינבערגער-לאנדו  -כ"ט טבת תשע"א

קי תשד"מ -אבי החת ר' דניאל עומד בצד שמאל

מוקדש לכ"ק אד"ש מה"מ
מהרה יגלה אכי"ר
לזכות
החתן הרה"ת שמאי שמעי' שי'
והכלה מרת שרה לאה תחי'
וויינבערגער
לרגל נישואיהם בשעטומ"צ
יום רביעי ,כ"ט טבת ה'תשע"א
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נדפס ע"י הוריהם
הרה"ת ר' דניאל וריבה צבי' שיחיו וויינבערגער
הרה"ת ר' לוי זאב וחי' צבי' שיחיו לאנדו

