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פתח דבר
זיכנו  הגדול  ובחסדו  גמלנו,  אשר  הטוב  כל  על  לה'  מודים  אנו 
בנישואי צאצאינו, החתן הת' מנחם מענדל שי' והכלה המהוללה 

מ' חנה צבי'ה תחי'.

התודה והברכה לכל קרובי המשפחה, ידידים ומכירים, שהואילו 
לשמוח אתנו יחדיו ביום שמחת לבבנו, ולברך את הזוג יחיו, ואותנו 

כולנו, בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

על יסוד הנהגתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, שחילק "תשורה" 
בחתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית זי"ע, מוגשת בזה תשורה 
מיוחדת לכל המשתתפים בשמחתינו, הכוללת לקט מכתבים מכ"ק 

אדמו"ר זי"ע המתפרסמים בזה לראשונה.

התודה והברכה להרה"ת אליעזר יהושע שי' זאקליקובסקי, שליח 
כ"ק אדמו"ר במאנרא, ניו־דזשערסי, על עריכת התשורה.

6
יהי־רצון, אשר נזכה תיכף ומיד לקיום היעוד "מהרה ישמע . . קול
חתן וקול כלה", ואזי נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דָא למטה אין ַא 

גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו.

יו"ד תמוז ה'תשע"ז
ברלין, גרמניה

 משפחת לאזאר
מוסקבה, רוסיה

 משפחת טייכטל
ברלין, גרמניה

ב"ה





 הפצת
 החסידות
באשכנז

א





דבר מלכות
הוראה מענין ה"יחודים" שמסר המגיד לתלמידיו עבור כל המדינות
מלבד מדינת אשכנז: כשיהודי נמצא במקום מסויים – הרי זה סימן 

שיש בידו "יחוד" עבור מקום זה, ואין לו לחפש מקום אחר.

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר שהמגיד ממעזריטש מסר לתלמידיו "יחודים" עבור 
כל המדינות, מלבד על מדינת אשכנז.

– במשך כל השנים לא הבינו את פשר הדברים: מה רוצים ממדינת אשכנז?!... 
אמנם, ריבוי שנים לאח"ז – למעלה ממאה וחמישים שנה לאחרי זמנו של 
המגיד – תופסים )"כַאט מען זיך"( עד כמה גדולה ראייתו של צדיק, שרואה 

בעיני בשר למרחק של כמה וכמה שנים ודורות לאח"ז!...

ובכל אופן, בנוגע לכל שאר המדינות נמסרו "יחודים" כו', שעל ידם נקל 
יותר לבנ"י לעסוק בעבודת הבירורים בכל אותם מקומות גם בימינו אלה. – 
ולהעיר, שכתוצאה מזה, לא מופרך שבימינו אלה יהי' ענין של בירורים גם 

במדינת אשכנז.

וע"ד שמצינו בנוגע לארץ מצרים, שאע"פ שהיציאה ממצרים היתה באופן 
ד"וינצלו את מצרים", "כמצודה שאין בה דגן .. וכמצולה שאין בה דגים", 
היינו, שהוציאו משם כל ניצוצות הקדושה, ו"לא נשאר בהם עד אחד", מ"מ, 
מצד הגלויות שהיו לאחרי־זה, אף שהיו במקומות אחרים, גלות בבל, פרס 
מדי יון ואדום, חזרו ונפלו ניצוצות קדושה גם במצרים, שלכן, אף ש"הזהירה 
עולם",  עד  עוד  לראותם  תוסיפו  לא  שנאמר  למצרים,  לשוב  שלא  תורה 
מ"מ, "מותר לחזור לארץ מצרים לסחורה ולפרקמטיא" – להרוויח שם עבור 

ההוצאה, ולהשתמש בזה עבור ענינים של תומ"צ.

ובנוגע לעניננו:

כאשר יהודי נמצא במקום מסויים – ה"ז סימן שיש בידו "יחוד", שעל ידו 
יכול להחדיר במקום זה "נר מצוה ותורה אור".

כ"ק מו"ח אדמו"ר אומר, שכל אחד ואחד, בכל מקום שבו נמצא, צריך לידע 
שהגיע למקום זה לא מצד בחירתו, אלא מצד הרצון העליון, ובמילא, ה"ז דבר 
ברור שהגיע למקום הנכון. מה פירוש "מקום הנכון"? – מקום המתאים אליו, 
שבמקום זה יכול הוא לפעול, ובמקום זה צריכה להיות הפעולה שלו דוקא, 

פעולה שלא תעשה ע"י אחרים.

ולכן צריך לעבוד עבודתו במקומו הוא, ולא לרוץ למקום אחר בחשבו אולי 
שם הוא המקום שלו – שכן, אילו הי' מגיע למקום זה מצד בחירתו, הי' מקום 
לספק אם אכן כיוון או שמא קלקל, אבל כיון שהגיע למקום זה מצד הרצון 
העליון, הרי בודאי שהגיע למקום הנכון בזמן הנכון, והוא האדם הנכון בשביל 

לפעול במקום זה.

)תורת מנחם ח"י עמ' 256(
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דבר מלכות
השייכות די"ט כסלו לפ' וישב – כפי שביאר אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע 
באשכנז בשנת תרס"ז: "וישב יעקב" הוא ענין בירור הניצוצות דתהו 
באופן דהתיישבות, כיון שהבירור הוא בדרך של שלום – "פדה בשלום

בשנת תש"ד, לפני עשר שנים, היתה הקביעות כבשנה זו – שי"ט כסלו חל 
וסיפר אז  וישב בכ"א כסלו(.  פ'  )ובמילא חל שבת  וישב  פ'  ביום חמישי 
כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות י"ט כסלו שנת תרס"ז – שחל ג"כ ביום חמישי פ' 
וישב – שאז הי' כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בווירצבורג שבמדינת אשכנז 
)דייטשלַאנד(, ודיבר בהתוועדות אודות פרשת וישב ושייכותה לי"ט כסלו, 
בהסבירו את הענין באר היטב, באופן שגם יהודי אשכנז )"דייטש'ישע אידן"( 

שהיו נוכחים בהתוועדות הבינו את הדברים.

ותוכן הענין:

פרשת וישב באה לאחרי פרשת וישלח, שבה נאמר "וישלח יעקב גו' אל 
עשו אחיו", שהו"ע עולם התוהו, שהאורות שבו הם מרובים כו', ובהמשך לזה 
נאמר "וישב יעקב" – שהאורות מרובים דתוהו באים באופן של התיישבות.

היכן  היתה  דיעקב  – שההתיישבות  אביו"  מגורי  יעקב בארץ  "וישב  וזהו 
שיצחק אביו הי' ירא )"מגורי" מלשון מורא ופחד(, כי, מצד מדריגתו של 
יצחק, גבורות דעתיק, ישנו מורא ופחד מפני האורות דתוהו, שמא לא יוכלו 
 – יעקב"  ש"וישב  הוא  והחידוש  התיישבות.  של  באופן  למטה  להמשיכם 
שיעקב לא פחד מהעבודה של בירור הניצוצות דתוהו, ולא עוד אלא שיצא 
לעבודה זו מתוך שמחה, כמ"ש "וישא יעקב רגליו גו'", ועי"ז המשיך האורות 

דתוהו באופן של התיישבות )כמוזכר בהתוועדות שלפנ"ז(.

והענין בזה – שכאשר עבודת הבירורים היא בדרך מלחמה, אזי ישנו ענין של 
מורא ופחד, ובודאי שאין זה מתוך שמחה.

וכדי שתהי' העבודה ללא מורא ופחד, ומתוך שמחה – צריכה להיות העבודה 
בדרך של שלום, כמ"ש "פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי", 
היינו, שגם כאשר ישנו מעמד ומצב ד"מקרב לי", נעשה "פדה בשלום נפשי", 
פדי' בשלום, ואז אין מקום למורא ופחד, וטעם הדבר – "כי ברבים היו עמדי", 

שהם עצמם רוצים וחפצים שיבררו אותם כו'.

בשלום  ד"פדה  הענין  כידוע שעיקר  התורה,  פנימיות  ע"י  נעשה  זה  וענין 
נפשי" קאי על פנימיות התורה.

ועפ"ז מובנת השייכות ד"וישב יעקב" לי"ט כסלו שהוא הזמן דגילוי פנימיות 
התורה – כי, דוקא ע"י פנימיות התורה נעשה הענין ד"וישב יעקב".

)תורת מנחם ח"י עמ' 275(
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הרבי ו'דוקטור' שטרן
מכתבי כ"ק אדמו"ר בקשר לתרגום שיחות־קודש ופעולות בגרמניה

הקדמה
אדמו"ר  כ"ק  בין  מיוחדת  והתכתבות  מכתבים  סדרת  לפנינו 
)סָאפי(  געלה  וזוגתו מרת שרה  )ויליאם(  זאב  מנחם  לד"ר  זי"ע 

שטרן ע"ה.

ד"ר שטרן נולד בגרמניה וגדל בבית של יהודים יראי־שמים מבני 
ללמוד  החל  ובבגרותו  גדול,  למדן  היה  מצעירותו  עוד  אשכנז. 
לסיים  רצונו  היה  עז  המדעיים.  בלימודיו  והצטיין  באוניברסיטה 
את לימודיו ולקבל דוקטורט, אולם בפרוץ מלחמת העולם השניה 
ונשלח למחנה פליטים, כשבסופו של דבר היגר  לימודיו  נפסקו 

ללונדון, אנגליה. 

בל"ג בעומר תש"ז נשא לאישה את מרת שרה געלה למשפחת 
והיגרו ללונדון טרם  גם הם במקורם מגרמניה  גולדשמיט, שהיו 
פרוץ המלחמה. הוא נכנס לעסק משפחת חותנו במסחר היין, וגם 

שימש כמורה במנטשסטר, ואח"כ בלונדון.

6
ל'בית  להתקרב  המשפחה  בני  התחילו  הכ"ף  שנות  באמצע 
במנהגי  שלהם  החזקה  המסורה  אף  על  בלונדון.  ליובאוויטש' 
מצאו  בהליכותיהם,  לחלוטין  אידן"  "יעקעשע  והיותם  אשכנז 
בלימוד ודרכי החסידות דרך לרוות צמאונם הרוחני והנפשי. הם 
ב'בית  שהתקיימו  וההתוועדויות  החסידות  בשיעורי  השתתפו 
ליובאוויטש', ולאט לאט התקרבו לכ"ק אדמו"ר והתחילו לכתוב 
ולהתייעץ עם כ"ק אדמו"ר, כשבסופו של דבר גמרו אומר לבקר 

את כ"ק אדמו"ר בבית־חיינו 770, ולזכות להתקבל ל"יחידות".

כשנכנסו ליחידות, הנה, בין השאר, שפכו את מר ליבם אל כ"ק 
אדמו"ר על כך שלא נתברכו בפרי בטן. כ"ק אדמו"ר ענה להם 

במענה פרטי ורגשי כאחת שהיווה מפנה כללי בחיי הזוג.

וכך אמר להם כ"ק אדמו"ר )תוכן(:

גם אני לא נתברכתי בילדים, אבל החלטתי להתמקד בעסקנות 
אתם  שגם  מציע  הנני  נפשי.  סיפוק  מוצא  הנני  ובזה  ציבורית, 
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תעשו כך, להתמסר לעסקנות הכלל, למען חיזוק היהדות והפצת 
המעיינות ובזה תמצאו סיפוק נפשי. 

בהמשך עורר אותם כ"ק אדמו"ר, שמכיון שיש להם רקע גרמני, 
ומצב היהדות שם מאוד חלש, יהיה זה ענין גדול ביותר שיבקרו 
שם מפעם לפעם, ויתנו שיעורים והרצאות, הן בקהילות היהודיות, 

והן בבתי הספר העממיים.

כ"ק אדמו"ר אמר:

אני רוצה שתיסע לגרמניה, ותנאם בבתי הספר ובאוניברסיטאות, 
ותסביר להם איך אנחנו מסתכלים על התרבות שלהם.

איך שיכולים להיות מלומדים, ועם כל זה ליפול למצב ירוד ביותר. 
שידעו שהם צאצאים של עמלק, ושידעו את האמת, ושיעשו את 
כל התלוי בהם שח"ו לא יחזרו עוה"פ על אותן טעויות. תדבר 

גלויות להצעירים, על אף שזה עלול לצער אותם...

הנני  כן  ועל  זו,  בשליחות  חלק  לקחת  רוצה  הנני  אוסיף:  וזאת 
מודיע לך שברצוני לשלם חצי מכל ההוצאות של נסיעות, אוכל, 

לינה, אירגון הפעולות וכו'.

ושהנני  אתך  שהנני  תדע  שתכתוב,  מה  וכל  שתעשה  מה  בכל 
מרגיש שיש לי חלק בזה. 

6
מאז אכן התחיל מפנה מאוד חיובי ודרמטי בחייהם של בני הזוג 

שטרן.

שניהם התחילו להתמסר לעסקנות הכלל במגוון רחב של תחומים.

תכופות,  לעיתים  מבקר  היה  אדמו"ר  כ"ק  להוראת  בהתאם 
לפעמים בעצמו ולפעמים ביחד עם זוגתו, בקהילות יהודיות ברחבי 
גרמניה, בתור שלוחי כ"ק אדמו"ר, במשך הרבה שנים, טרם הגיעו 

שלוחים קבועים למדינה. 

גם בלונדון עצמו הוא מסר שיעורים בתורה ובגמרא, והיא עסקה 
ולצרכי  הקהילה,  לטובת  פעולות  מיני  בכל  מעשיים,  בענינים 
הפרט, בהכנסת אורחים, בסעודות הש"ק, בדאגה לטובת בחורים 
עזרה  של  סוג  שהצריכו  או  משפחה,  להם  היה  שלא  ובחורות 
בעניניהם הגשמיים או שימת לב מיוחדת או כל צורך אחר, וכן 
בעניני שידוכים. היא היתה מתייחסת אליהם כ"ילדים מאומצים". 

מידת ההתמסרות שלהם לטובת אחרים היתה באופן יוצא מגדר 
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מטובתם  להם  חשובה  יותר  הזולת  טובת  היתה  ותמיד  הרגיל, 
הפרטית, וכל זה בסבר פנים יפות, בלבביות ובשמחה.

תמיד היה ביתם מלא אנשים והיווה מוקד של פעילות ציבורית.

פעם נשאלה ע"י אחד משומעי לקחה, האם היא ממורמרת על זה 
שאין לה ילדים? וענתה בפשטות: ח"ו! אני מאוד שמחה בחלקי, 

וכי יש לי הרבה הרבה ילדים רוחניים!

התקשרותם לכ"ק אדמו"ר היתה יוצאת דופן. על אף השתייכותם 
גם שהרבה מהמנהגים שלהם  ומה  בלונדון,  ה"יעקעס"  לקהילת 
מהעבר לא שינו, עם כל זה היו חסידים ומקושרים נאמנים לכ"ק 
אדמו"ר ולכל עניניו. לא אחת היו באים אלי' בכל מיני שאלות על 
חב"ד, והיא היתה מגינה בתוקף ובחריפות על כ"ק אדמו"ר ועל 
חב"ד בגאון ובעוז רוח מיוחדים שתמיד יצאו מן הלב ונכנסו אל 

הלב ופעלו פעולתם.

6
בהזדמנות מסויימת אמר ר' מנחם זאב לכ"ק אדמו"ר ביחידות, 
לו בעיה רצינית,  יש  שאכן קיבל את הצעת כ"ק אדמו"ר, אבל 
שמכיון שלא גמר את לימודיו, ובמילא אין לו תואר מדעי, מסתפק 
הוא באם יקבלו את דבריו שבאים מאיש פשוט ולא מאיש מדע 
שהם יעריכו, ולכן אולי כדאי שיגמור עכשיו את לימודיו, ויקבל 
ואז דבריו יתקבלו, לא רק ע"י חצי מהשומעים  את הדוקטורט, 

אלא ע"י רובם?

ענה לו כ"ק אדמו"ר במילים מדהימות אלו )תוכן(:

רואה  אני  הגרמנית,  בשפה  מכתבים  הרבה  ממך  קיבלתי  אני 
שאתה כותב מאוד מומחה ומקצועי בשפה הגרמנית. אני מעניק 
לך כעת את התואר "דוקטור" בשפה הגרמנית! ומעתה נקרא הנך 

"דוקטור שטרן", ושכך יקראו אותך כולם.

באם ישאלו אותך מאיפה קיבלת את התואר, תגיד להם שתואר 
זה נתן לך הרב שניאורסאהן מניו יורק! ובאם רוצים לקבל את זה 

בכתב אשמח לתת אותו בכתב.

והנני מבקש שתקבל את התואר ותשתמש בו, ועם התואר הזה 
תהי' לך תוספת כוח והצלחה בעבודתך לחיזוק היהדות.

וכך תתחיל לכתוב בגרמנית בעניני יהדות וחסידות ולהפיץ את זה 
בקרב דוברי וקוראי שפה זו.

ואכן, מאז מכתב כ"ק אדמו"ר מיום ג' טבת תשל"ה, מתחילים 
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לראות הוספת התואר "דוקטור" לפני שמו של מנחם זאב שטרן. 
גם מכיריו התחילו לקרוא לו בתואר "ד"ר שטרן".

6
בין פעולותיו המגוונות לחיזוק היהדות בגרמניה עסק גם בתרגום 
שיחות כ"ק אדמו"ר לגרמנית, בהוראתו ובעידודו של כ"ק אדמו"ר.

בשנת תשכ"ז התחילו לצאת לאור בדיטרויט, מישיגן, חוברות של 
שיחות מתורגמות לאנגלית. 

ששימש  ע"ה,  קאגאן  מאיר  יצחק  הרה"ת  בידי  נעשה  התרגום 
העולם,  כל  אל  ונשלחו  נדפסו  ושם  בדיטרויט,  כשליח 
השם את  נשאו  החוברות  שונות.  לשפות  תורגמו  גם  ובהמשך 

"A Thought for the week" ]מחשבת השבוע[.

האלו  החוברות  את  לתרגם  שטרן  ד"ר  התחיל  תשל"א  בשנת 
לגרמנית, ונשאו את השם "Betrachtungen". באוסף המכתבים 
שלפנינו מתפרסם מכתב מיום ג' מרחשון תשל"א, בו מאשר כ"ק 
אדמו"ר שקיבל דיווח על הצלחת התרגום של שלושת השבועות 

הראשונים של קובצי השיחות לגרמנית.

סדר הדברים היה כך:

מלאכת התרגום נעשתה בידי ד"ר שטרן. אחר כך הוקלדה השיחה 
במכונת כתיבה ע"י עובדי המשרד בבית ליובאוויטש בלונדון. אחר 
כך נדפסה בדפוס של בית ליובאוויטש, ואז נשלחה בדואר לביתם 

של יהודים ברחבי גרמניה.

בנוסף לתרגום, הדפסה, ושילוח השיחות בדואר לרחבי גרמניה, 
 Jüdische פורסמו השיחות גם בכמה כתבי עת, וביניהם בעיתון
Rundschau, עיתון יהודי שנדפס בבאזל, שווייץ, בשפה הגרמנית. 

עבודה זו נמשכה במשך הרבה שנים, ואכן ישנם מאות רבות של 
שיחות בתרגום לגרמנית הודות למלאכת הקודש של ד"ר שטרן. 

היום אפשר למצוא את השיחות באתר של חב"ד בגרמניה.

6
שסיים  לאחר  ל"יחידות",  שטרן  ד"ר  נכנס  הלמ"ד  בשנות 
ביצוע שליחות מסויימת בגרמניה, ובמהלך השיחה אמר לו כ"ק 

אדמו"ר: "עליך לדאוג לכך שגרמניה תיעשה למקום תורה".

גרמניה  זאת, הלא  "כיצד אפשר לעשות  ושאל:  הגיב  מר שטרן 
היא מדבר רוחני"?

כ"ק אדמו"ר השיבו: "הרי גם התורה ניתנה במדבר"!...
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המכתבים  אוסף  לאחרונה  לידינו  התגלגל  פרטית  בהשגחה 
וההתכתבות בין כ"ק אדמו"ר לד"ר שטרן, שמתפרסם כאן בפעם 

הראשונה.

נפטרה  וזוגתו  תשנ"ו,  חנוכה  של  ראשון  בנר  נפטר  שטרן  ד"ר 
בכ"ג טבת תשע"א. לא השאירו אחריהם צאצאים, ותהא זכות זו 

של הפצת המעינות לעילוי נשמתם. תנצב"ה.

6
ראוי לציין את הספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות גרמניה" שנדפס 
ע"י "היכל מנחם" באה"ק לכבוד חנוכת הבית של מרכז הקהילה 
– חב"ד בברלין, בח"י אלול תשס"ז )בעריכת הרב זושא וולף(, בו 
מובא בהרחבה על שלושה דורות של אדמו"רי חב"ד שפעלו רבות 

בעניני יהדות אשכנז.

6
לסיום: בליל שמחת תורה תש"מ, בעת ההקפות, התייחס כ"ק 
אדמו"ר למצב היהדות בברלין כשהוא פונה לא' מברלין, ר' פייבל 

הכהן קוגן ע"ה )שיחות קודש תש"מ ח"א עמ' 868(:

מברלין  לא'  אמר  להקפות  שליט"א  אדמו"ר  כ״ק  שהלך  "בעת 
שיעשה מברלין – ליובאוויטש.

כשחזר, אחר ההקפה, שאל את הנ״ל: "עס איז שוין פארביי פינף 
מינוט איז עס )ברלין( געווארן ליובאוויטש"?...

ד"ר מנחם־זאב שטרן בעת עבודת התרגום לשפה הגרמנית, בביתו שבלונדון
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

כהקדמה לאוסף המכתבים בנושא תרגום השיחות לגרמנית,
מובא בזה מכתב כ"ק אדמו"ר משנת תרצ"ג אל הרב חמ"א חדקוב,

אודות תרגום מאמרי חסידות לגרמנית )תשורה חדקוב תשס"א(

ד' כ"ג סיון, תרצ"ז.

פאריז.

כבוד הכי נעלה וו"ח אי"א נבון ומשכיל וכו' וכו'
מהורחא"מ נ"י

ברכה ושלום!

מכתבו בצרוף הקארעקטען קבלתי במועדם, 
ומסיבות שאינן תלויות בי לא יכולתי להחזיר 

עד עתה.

וכפי  ההגהה.  לאחר  הקארעקטען  מסג"פ 
ביותר.  המינים  מכל  הט"ס  רבו  הנה  שיראה 
ומה יעשה בחזקת חבר שאינו מוציא מתח"י 

דבר שאינו מתוקן?

והנה כיון שזהו הנסיון הראשון להוציא לאור 
לפי־עיני־ הרי,  אשכנז  בלשון  דא"ח  בדפוס 

כדי  ביותר,  זו  בהוצאה  לדקדק  צריך  דעתי, 
ושתוכל  עד כמה שאפשר,  שתהי' משוכללת 
להתפשט בחוגים היותר רחבים, שזהו גם-כן 

תכלית ההעתקה ללשון אחרת.

צריך לשנות בפרטים  זו,  יוצא מהנחה  בתור 
הקארעקטען(  שעל  ההגהות  )מלבד   - הנ"ל 
יתירה  טרחא  תודרש  אפשר  שעי"ז  ואף   –

בהוצאה זו. וכל ההתחלות קשות.

א. להוציא לאור בפורמט של כיס, דהיינו כמו 
בוורשא־ שמוציאים־לאור  דבורים  הלקוטי 

וכמו  הקונטרסים  כגודל  )ולא  אטוואצק. 
העקזעמ'פלארים ששלח לי(

14



וגם חזק,  ונייר יפה  יפות  ב. שיהיה באותיות 
שיוכל לעמוד ימים רבים. ובכלל להשגיח גם 

על ההדור החיצוני.

שהוא  וכמו  לפרק.  פרק  בין  ריוח  להניח  ג. 
בהלקוטי דבורים, שזה מיקל על הקורא ומעין.

כדי להרבות בהגהה, הרי תודתי רבה נתונה לו 
מראש, ישלח לי גם הקארעקטען הב', ובזמן 
שבפעם  שתקוותי  לתקן.  שהות  עדיין  שיהי' 
הזאת תצא החוברת מתוקנת גם בקארעקטור.

מהנכון והראוי שיזרזו ההדפסה, באופן שיוכלו 
גם למקומות אחרים,  ותגיע  לשלוח החוברת 
לטובה.  הבא-עלינו  תמוז  י"ב  לחג-הגאולה 
ובפרט שהוא חג יובל דעשר שנים )וארבעים 

שנה להתייסדות ישיבת "תומכי תמימים"(.

והוא   "Frl" התיבה  שנשמטה  יראה  בוודאי 
בכוונה. והטעם מובן. 

דרך אגב, אם תהיה התחלה זו בהצלחה, אקוה 
להעתיק  הסכמה  לקבל  יהיה  אפשר  אשר 
ולהדפיס גם איזה מהקונטרסים בלשון אשכנז, 
צרפתית וכו'. ובכל אופן, הרבה תלוי ברושם 
ופעולת נסיון הראשון, הוא הדפסת והו"ל מכ' 

ביטנער.

החותם בכבוד וברכת כל טוב
מ. שניאורסאהן

ולא  האשכנזית  העתקה  גוף  אצלי  חפשתי 
מצאתי, ובודאי ישנה תח"י כבודו. ובמילא יוכל 
לתקן ב' פיסקות הראשונות של פרק יב', אשר 

ערבוב דברים ביותר יש בהם.

 הפצת
החסידות 
באשכנז
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מכתב כ"ק אדמו"ר מיום ג' מרחשון תשל"א, עם אישור קבלת הדו"ח
על שלושה שבועות הראשונות של שיחות שתורגמו לגרמנית

 הפצת
החסידות 
באשכנז
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

מכתב כ"ק אדמו"ר מימי הסליחות תשל"ב, עם ברכות לשנה טובה
יש לציין שכ"ק אדמו"ר תיקן בכתי"ק ציון השנה מ־5731 ל־5732 ]מתשל"א לתשל"ב[
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מכתב מד"ר שטרן לכ"ק אדמו"ר
מיום כ"ט תמוז תשל"א

]בסופו רשום באנגלית: נשלח ח' 
מנ"א תשל"ג[, על כך שהוא רוצה 

להרחיב מעגל הקוראים של השיחות 
המתורגמות לגרמנית )הנקרא בשם 

)Betrachtungen

 הפצת
החסידות 
באשכנז

מכתב כללי־פרטי מכ"ק 
אדמו"ר לקראת חג השבועות 
מיום ר"ח סיון, ה'תשל"ג.
יש לציין שכ"ק אדמו"ר הוסיף 
בראש המכתב בכתי"ק באותיות 
מרובעות השם "שטרן"
ובחותם המכתב הוסיף בכתי"ק,
"ולהצלחה רבה דהביקור 
באשכנז בשטומו"צ"
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

מכתב מיום ג' טבת תשל"ה שבו מביע כ"ק אדמו"ר ת"ח על קבלת הדו"ח
מהביקור בגרמניה, ומבקש לקבל עידכון על המשך ההתפתחויות
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

מכתב מיום יו"ד מנחם־אב תשל"ו בו מעודד כ"ק אדמו"ר את ד"ר שטרן להוסיף
באופן דמצוה גוררת מצוה ומעלין בקודש, בכמותו ובאיכותו של מעגל המושפעים
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

מכתב כ"ק אדמו"ר מחנוכה תשל"ז, בו מודה לד"ר שטרן
על קבלת מכתבו בצירוף עותקים מודפסים מ"מחשבת 

השבוע", ומביע את גודל זכותו בהפצת המעיינות,
וברכותיו הק' שהשם יאיר את חייו ואת כל עניניו באופן
של הולך ומוסיף בגו"ר, וכהוראת הדלקת נרות חנוכה. 

נ.ב. בקשר לאירוע של  בסוף המכתב מוסיף כ"ק אדמו"ר:
החברא־קדישא, שישכח מזה, כי יש לו כ"כ הרבה לפעול, 

ודרוש מנוחת הדעת לזה

מכתב ד"ר שטרן מיום כ"ו אלול תשל"ו, בו מודיע
כי בנוסף להשיחות שמתפרסמות באופן קבוע,
הוא מפרסם בעיתון Jüdische Rundschau שיוצא לאור 
בבאזל, שווייץ, סקירה על 200 שנה של תנועת חב"ד,
העתידה להתפרסם בהמשכים על פני חמשה פרקים
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

מכתב כ"ק אדמו"ר מיום 
אדר"ח כסלו ה'תש"מ,

בו מאשר את קבלת הדו"ח 
והמאמר של ד"ר שטרן.

יצויין שהתיבה "והמאמר" 
ניתוסף בכתי"ק, שכנראה 

הכוונה למאמר בעניני 
יהדות שפירסם בעיתונות.

מכתב מיום ו' ניסן תשל"ח, עם 
איחולי יום־הולדת לכ"ק אדמו"ר 
לרגל י"א ניסן תשל"ח
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

מכתב ד"ר שטרן מיום י"א אדר 
תשמ"ה, בו מודיע על כך שהוזמן 

להרצות ב'שבתון' לצעירים יהודיים 
בעיר מונסטר, גרמניה, ומבקש את 

ברכתו הק' של כ"ק אדמו"ר.

הנושא שעליו מתכנן לנאום הוא
"להיות יהודי אורתודוקסי בעת 

המודרנית". גם מבקש את ברכת 
כ"ק אדמו"ר ליום הולדתו השבעים.

מכתב מיום ו' אלול תשמ"ה בו 
כותב ד"ר שטרן על הזמנה שקיבל 
מהקהילה במונסטר, גרמניה
- בהמשך וכתוצאה מהנאום שנשא 
בעת ה"שבתון" במונסטר אשתקד -
לבקר בקהילתם לימי ראש־השנה 
תשמ"ו
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

מכתב ד"ר שטרן מיום ט' מרחשון תשמ"ו בו מוסר דו"ח
מהנסיעה למונסטר לראש־השנה, וע"ד מצב היהדות בעיר בכלל

מענה כ"ק אדמו"ר לגב' געלה 
שטרן, מיום כ"ח מרחשון תשמ"ו,

בו כותב, בין השאר, ש"נהנה מאוד 
מתרגומי השיחות" לגרמנית:

בעלה שליט"א )נוסף על מאמריו

ביהדות משלו(

ויצליח בזה וביתר שאת

בעתיד ומתוך שמחה

וט"ל וביחד א]י[תה.

אזכיר עה"צ.

לצדקה במדינתה.

כן תבש"ט גם לעת"ל.

פ"ש לבעלה שליט"א.

מקבל אני המכ"ע משווייץ

בכל שבוע, ונהנה במאוד

מתרגומי השיחות ע"י
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

מכתב של ד"ר שטרן מיום 
כ"א אלול תשמ"ו, עם איחולים 
לשנה טובה ודיווח על פעולותיו

דו"ח של ד"ר שטרן
מיום כ"ו אלול תשמ"ז,
על ביקורו בגרמניה ופעולותיו
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

דו"ח של ד"ר שטרן מיום כ"ב אלול תשמ"ט, עם איחולים לשנה טובה,
דיווח מביקורו בגרמניה ופעולותיו שם, וע"ד יסוד חברא־קדישא לנשים בלונדון
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

כתבה של ד"ר שטרן בעיתון, ועליו התאריך 29/10/1976 – ה' מרחשון תשל"ז.
הכתבה הוא קיצור של שיחה מכ"ק אדמו"ר, עם צילום מחתימת ידו הק' ותואר פני קדשו
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

תרגום מכתב של כ"ק אדמו"ר מיום ח"י אלול.

בסוף הקטע הראשון ישנה הגהה בגרמנית )יתכן והיא בכתי"ק( "Ist Diese" ]הרי היא[,
שפירושו שענין זה הוא כפי שיתבאר לקמן. בקטע השישי ישנה הגהה בגרמנית

)שאולי הוא בכתי"ק( "Als Geschenk" ]בתור מתנה[, שפירושו אשר גם מטבע השני,
שמיועד לילד, שבאפשרותו לתת לצדקה, ניתן לו במתנה )וראה לקו"ש חי"ג עמ' 262(
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

תרגום לגרמנית ממכתב כ"ק אדמו"ר באנגלית מעש"ק ר"ח שבט תשמ"ז
למשתתפות ב'שבוע האשה היהודית' הבינלאומי

צילום המכתב המקורי באנגלית
עם חתימת ידו הק' של כ"ק אדמו"ר
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 הפצת
החסידות 
באשכנז

עלון על מבצע מזוזה 
של כ"ק אדמו"ר 
בתרגום לגרמנית

עלון על חמשת
מבצעי כ"ק אדמו"ר:
תורה, מזוזה, תפילין, 
צדקה, ובית־מלא־ספרים,
בתרגום לגרמנית )נדפס 
ע"י 'בית ליובאוויטש' 
בלונדון(
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 הרבי
 ויהדות
רוסיה
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 הרבי
 ויהדות
רוסיה

צילום מעלי הגהה של ברכת כ"ק אדמו"ר, ליל א' דחה"פ תש"מ,
בעת ביקורו באולמי עריכת הסדר עבור יוצאי רוסיה, ע"י מוסד "פרי"

בשורה הראשונה נכתב ברוסית: חג הפסח כשר ושמח, עבור לקחת הכשרות והשמחה על כל 
השנה. כ"ק אדמו"ר מחק בכתי"ק התיבה "עבור", והוסיף מירכאות לתיבת "לקחת"

)השיחה ברוסית ובאידית נדפסה בלקו"ש חי"ז עמ' 464(
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 הרבי
 ויהדות
רוסיה

מכתב כ"ק אדמו"ר באנגלית מיום כ"ה מרחשון תשמ"א למר מ. מאקארענקא, במינכן, גרמניה
תוכן המכתב הוא מענה הרבי לפנייתו של הכותב, המופיעה ומתוארת בעמוד הבא
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 הרבי
 ויהדות
רוסיה

תוכן מכתבו הוא, אשר קבוצת אנשים 
השיגו שרידים של 180 אלף איש 
שנהרגו בטרור הרוסי, וש90 אחוז 
משיירי האפר והעצמות הם יהודים, 
ונקברו בסמיכות לקרמלין, ויש פילם 
ותמונות, ורוצה לעשות עם זה משהו, 
ומבקש את עצת כ"ק אדמו"ר לו מה 
לעשות, ורוצה 12 אלף דולר סיוע כספי.

כ"ק אדמו"ר עונה לו במכתב, שמודה 
לו על ההתחשבות לשלוח לו את 
החומר. באשר לתוכנו, בגלל רגישות 
הענינים ברוסיה, רק מי שיודע את כל 
הפרטים מהמקורות על המדובר יוכל 
לתת חוו"ד או הדרכה בנושא.

על גליון מכתבו ציין כ"ק אדמו"ר 
בכתי"ק חץ לעבר השם, והאותיות 

באנגלית "C/O", שהוא, כנראה, 
הוראה למזכיר, לשלוח את המכתב 

ע"ש הפרופוסר אזרוב שגר בנ.י., 
ובשולי המכתב מוסיף בכתי"ק 

התיבה: "לאח", ומעביר עליו את 
העיפרון.

]המכתב הוא טיוטה מהעתק 
המזכירות ולא ברור האם אכן 

נשלח[
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הרבי  מענות
יאיר לצבי
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הרבי  מענות
יאיר לצבי

מכתב מאביו־זקנו של החתן, הרב צבי מאיר ע"ה שטינמץ, מחודש תשרי תשמ"ו 
)כנראה(, אל כ"ק אדמו"ר, אליו מצורף שיר שכתב, בשם "במעלה הר נבו"

על המילים במכתבו, "והפליאה הזאת היא גם סבה למעוט",
הקיף כ"ק אדמו"ר בכתי"ק וכתב,

"א"כ ה"ה מהלעמ"ז?!" ]אם כן הרי היא מהלעומת זה?![

בסוף המכתב כותב הנ"ל, "עבדו הכמה לשמחה בזמן שמחתנו",
וע"ז כתב כ"ק אדמו"ר "ולהמשיכה בכל השנה כולה"
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השיר "במעלה הר נבו"

הרבי  מענות
יאיר לצבי

השיר מיוסד, כנראה, על שיחת כ"ק 
אדמו"ר בש"פ האזינו, י"ג תשרי תשמ"ו, 

על הפסוק בסיום פ' האזינו )לב, מח־ט(: 
"וידבר ה' אל משה . . עלה . . הר נבו" 

)תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו ח"א עמ' 151(.

כ"ק אדמו"ר מסביר בארוכה שהשלימות 
של הר נבו הוא שער הנו"ן דבינה, שקיבל 
משה ביום הסתלקותו, וממשיך על הקשר 

ל"לכתחילה אריבער", שהשלימות היא 
חלק מהעבודה של תמידים כסדרם.

כ"ק אדמו"ר ממשיך עם הוראה נפלאה 
על מדת ההתקשרות שצ"ל לנשיא דורנו, 

שכמו שבנ"י לא רצו שמשה יעלה להר 
נבו, אף שהוא נגד רצונו של הקב"ה, כך 
צ"ל הרצון בכל תוקף ועוז שנשיא דורנו 
ילך יחד עמנו נשמה בגוף לארץ ישראל 
בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 

צדקנו! 

השיר נדפס )בחלקו( בספר "בחביון הנפש" עמ' 130.
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חלק ממכתב אביו־זקנו של החתן, הרב צבי מאיר שטינמץ ע"ה אל כ"ק אדמו"ר
מיום כ"ה אלול תשל"ד, ועליה מענה בכתי"ק: "כהנ"ל ]כל הנזכר לעיל[ נת' ות"ח ת"ח.

ויכוי"ח ]ויכתב ויחתם[ הוא וכב"ב ]וכל בני ביתו[ – שליט"א – לשטו"מ ]לשנה טובה ומתוקה[ בכל"

הרבי  מענות
יאיר לצבי
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 מגרמניה
לרוסיה
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מגרמניה
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מגרמניה
לרוסיה

לפנינו מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע משנת 
צילום המכתב נתגלה בימים האחרונים  תרס"ז. 
אצל א' מאנ"ש במוסקבה. תודתינו נתונה להרב 

אבא דוד שי' גאדז'ייב שמסרה להדפסה.

 18x22 המכתב בגודלו המקורי של
ס"מ, נמצא בדף מקופל לארבע, בין 
עמודי ספר "תניא", הוצאת "תומכי 
שהיתה  תר"ס,  משנת  תמימים", 
ברוסיה. כנסת  בית  בתוך  מונחת 

בצד אחד של הדף נמצא קטעים 
משיחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, 
שאמרה בשמחת תורה ה'תרס"ז, 
בליובאוויטש.  הגדול",  "בזאל 

תמימים"  "תומכי  תלמידי  ע"ד  נסבה  השיחה 
)שנוסדה ע"י אדמו"ר הרש"ב עשר שנים קודם 
לכך(, ומופיעה בתורת שלום – ספר השיחות עמ' 

70 ואילך. 

הכלים,  שבירת  ע"ד  דובר  השיחה  בתחילת 
 – מהפריזיוו"  השחרור  ל"נושא  בקשר  כנראה, 
התמימים  אחריות  וע"ד  הרוסי,  בצבא  השירות 
להיראות כתמימים גם במראיהם החיצוני באופן 

גידול זקנם וכו'.

אל  הישר  לדבר  והמשיך  הפסק,  הי'  אח"כ 
התמימים, באמרו: 

אביסעל  תמימים  די  מיט  זיך  וויל  "איך 
דורכריידען, וקבצו כולם למקום אחד לנגדו, והוא 
ישב ונח, ושתק זמן רב, ואח"כ התחיל לדבר".

וכך נכתב בסה"ש שם עמ' 75, הערה 4: "בעת 
ההיא, הנה קבוצה מתלמידי תו"ת לא רצו לקבל 

דא"ח  ללמוד  כ"א  המשפיעים,  מרות  עליהם 
בפ"ע, וכנראה שבמענה ע"ז באה שיחה זו".

ונמשך השיחה אודות אור המשפיע ואור המקבל, 
וההכרח שיהי' אור המשפיע בכדי שיהי' אור המקבל.

אחרי התחלת השיחה נכתב בסה"ש שם: 

"התחיל להתעלף מפני רוב החום שהי' שם, ולקח 
מים קרים, אך לא הועיל, והוכרח לילך לביתו. 
ואחר החג מסר בכתב־יד־קודש רשימת הדברים 
שחפץ לדבר, איך שצריכים להיות בביטול צו די 
משפיעים, די עלטערע חסידים, המתחיל בלשון 
הנ"ל, וז"ל: עס איז פאראן א אור המשפיע און א 

אור המקבל"...

וזהו השיחה שמועתק בדף שלפנינו עמוד הראשון 
)נדפס בסה"ש שם עמ' 75-78(.

ע"י  נכתב  השיחה,  אחר  שלפנינו,  הדף  בסוף 
המעתיק כך:

את כל זה נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א על הכתב 
מחמת שלא יכול לומר אותו בשמ"ת )ומן הסתם 
ידוע לכם הסיבה(, ומאד מאד הי' בחפצי להעתיק 
לכם גם את כל הר"ד מש"ת, אך מאוד קצר לי 

הזמן מלכתוב. 

אך לכל הפחות אודיע לכם כמה מלין אשר 
להדיבור  שייכים  )וגם  הדיבור  באמצע  אמר 

שדיבר( וד"ל. 

במעמדי ובמצבי זאג איך אייך, אז עס האלט 
בא משיח־ן, יעצט איז דער בירור היותר אחרון, 
וכו'.  ספק  שום  בלתי  משיח  של  דורו  איז  עס 
ובכלל איז גיווען זייער א גוטע רייד. ]ראה בשינוי 

לשון קצת בסה"ש שם עמ' 74, רס"ד[.
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בחלק  מכתבים.  שני  ישנם  הדף  של  השני  בצדו 
התחתון של הדף ישנו העתק ממכתב כ"ק אדמו"ר 
טבת,  ד'  שמות,  פ'  ועש"ק  מיום  נ"ע,  מהוריי"צ 

ה'תרס"ז, שכתבה ונשלחה מעיר ווירצבורג, גרמניה.

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נסע ביום ח"י מרחשון תרס"ז 
לעיר ווירצבורג, גרמניה, לצרכי מנוחה ורפואה, וכ"ק 
פועל  כמנהל  אז  ששימש  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר 
עם  ביחד  להיות  נסע  תמימים",  "תומכי  ישיבת  של 
אביו במשך כל אותה תקופה, עד שלהי תרס"ז, כפי 
)סה"ש  תרצ"ז  תורה  שמחת  יום  בשיחת  שמספר 
201(: "בחורף תרס"ז היינו עם אאמו"ר  תרצ"ז עמ' 

בוירצבורג".

כ"ק  באגרות־קודש  נדפס  שינויים(  )עם  המכתב 
אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' לב.

6
מכתב מה ששלח מהרי"י שליט"א מווירצבורג, עש"ק פ' 
שמות, תשובה על המכתב אשר שלחנו ביום ה' דחנוכה, 

בשנת תרס"ז לפ"ק.

ב"ה יום ו' עש"ק.

כבוד ידידיי אהובי נפשי תלמידי בית אלקים
"תומכי־תמימים"
ה' עליהם יחי' ויתענגו על רוב טוב רוחני ובשרי.

אחדשה"ט באהבה.

מכתבכם היקר הגיעני במועדו. ומאוד התענגתי עליו 
ומהכתוב מפורש בו, כי ת"ל שוקדי' על הלימוד, כפי 
להשתדל  לראות  עיניכם  נפקחה  וכן  הנרצה.  התכלית 
הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  מדריכנו  חפץ  למחוז  להגיע 
שליט"א. יהי' ה' הטוב החפץ בטוב עמו ונחלתו, עמכם, 
אחר  בעילוי  הקדש  במעלת  תעלו  עלה  ית'  ובעזרתו 
אשר  הנאמנים  ידידכם  אוהביכ'  לבב  לשמחת  עילוי, 

בתוכם אתכבד להתחשב גם אני.

אך אחת, את הרוח ממרום שהפיעה בקרבכם, ועוררה 
בכם את הרגש הנעלה לשקוד על עבודת הוי' שבלב, 
אל תרפו, האחזו בה והרחיבוה. ורדו בהסערות של היצר 

מגרמניה
לרוסיה
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הקמים עליכם להפריע אתכם מזה, בטענות שונות, כזב 
המלכי'  מלכי  למלך  המיוחדה  בעת  יפריע  ובזה  חפצו, 
נפשכם  שפיכות  הגישו  ורינה,  תפלה  לקבל  הקב"ה 
במתינות, ועיון בכל מלה ומלה, ויהי אמרי פיכם מיוחדת 
לרצון  יתקבלו  בודאי  כאחד  ושניהם  לבכם,  הגיון  עם 
הדבר  )בגלל  יעטרכם  אשר  ורוח  בשר  כל  אדון  לפני 
הטוב הזה( באור כי טוב, להיות הרוח שולט על הבשר. 

כל היום )ולאו דוקא בעת התפלה( וכו'.

הנני כותב מכתבי זה לכולכם בלי פרט שם תלמיד 
ותלמיד, אבל לבי תקרא שלום לכל אחד ואחד בפרט.

והנני מברכו כי יהי ה' בעזרו ויעמד על ימינו להצילו 
כו' ושיופקחו עיניהם לראות את האמת באשר הוא.

רחוקים אנחנו במקום וקרובים ברוח. 

גם  למען  שבכם,  רפות  ידים  גם  חזקו  ורעיי,  אחיי 
הם ישיגו את המטרה, עבדו עבודתכם בשקידה, שמרו 
העת, כי היא הסגולה היותר יקרה, כי ימים יוצרו, והא־ל 
חיים  לכם שפעת  להשפיע  בעזרכם  יהי'  בודאי  הטוב 

וברכה באמת.

ושלום  משלומכם  והודיעוני  ובנעימים,  בטוב  חיו 
מרחוק  אנכי  גם  ואתענג  בקודש,  ועבודתכם  תורתכם 

לע"ע עד אשר נתראה אי"ה פב"פ שמחי וטובי לב.

והנני ידידכם אחיכם דו"ש
יוסף יצחק ש"ס.

6

של  העליון  בחלק 
הדף ישנו מכתב מ"נח 
מיום  נאמישינסקע", 
ח"י  בא,  פ'  ועש"ק 
בה  ה'תרס"ז,  טבת, 
במתנה  ששולח  כותב 
המצורף,  המכתב  את 
זלמן  הבחור  אל 

אטשוליער.

נולד  בתמונה(  )נראה  אלטשולר  זלמן  שניאור  הרב 
ברוגטשוב. בשנת תער"ב נשלח ע"י אדמו"ר הרש"ב 
להיות שו"ב בעיר כוטאיס, גרוזיה. העמיד תלמידים 

הרבה באומנות הזביחה. נפטר בשנת תשט"ו.

6
יום ו' עש"ק פ' בא תרס"ז לפ"ק. בעהשי"ת 

מנחה שלוחה למזכרת אהבה כבוד ידידי הב' החשוב 
והיקר וכו' כמר ר' זלמן נ"י שו"ב: ה' אלטשוליער:

ממני ידידכם הדו"ש תכה"י.

"נח – נאמישינסקע"

מק"י. באגאדאראווקע.

מגרמניה
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לזכות
החתן הרה"ת מנחם מענדל והכלה מרת חנה צבי'ה שיחיו 

לאזאר
לרגל נישואיהם בשעטומו"צ

יום שלישי, יו"ד תמוז, ה'תשע"ז
ברלין, גרמניה

6
נדפס ע"י ולזכות הוריהם

הרה"ת ר' שלמה דובער פנחס וזוגתו מרת חנה שיחיו לאזאר

הרה"ת ר' יהודה אליקים וזוגתו מרת לאה שיחיו טייכטל

זקניהם
הרה"ח ר' משה וזוגתו מרת העניא יהודית שיחיו לאזאר

הרה"ח ר' ישכר שלמה וזוגתו מרת שיינא שיחיו טייכטל

הרה"ח ר' אליהו יוחנן וזוגתו מרת רבקה שיחיו גורארי

מרת שיינא טעמע שתחי' גורארי




