ב"ה

ה'מהפכה'

הצרפתית

למעליותא
תשורה מסעודת השבע־ברכות של

מנחם מענדל ישראל וחנה שיחיו ערנטרוי
כ״ב מרחשון ה'תשע״ט | בית חי' מושקא  -פאריז

דבר
פתח

סיפורה של ״המהפכה הצרפתית למעליותא״  -שפעלו
הרבי והרבנית והתגשמותה עד כדברי כ״ק אדמו״ר בהשיחה
הידועה של ש״פ וישב תשנ״ב וי״ב תמוז תשמ״ט ,שכבר
נפעלה הזריעה והקצירה ע״י הפעולות הרבות שנעשו שם,
התחילה בעצם בתש״ט ע״י תביעה ועידוד לחסידים ואנ״ש
אשר הגיעו מרוסי׳ לפאריז
אולם עבודת הפצת המעיינות והגישה לקרב את החוץ
היתה די חדשה עבורם ,הרבי ביקש והפציר מהם להיות נר
להאיר ולא להסתגר בהד׳ אמות.
ובטח אשר זכות זו וזכות עבודת הפצת המעיינות עם
״הצלחה שאין לשער״ תגרום ל״הקיצו ורננו שוכני עפר״ והוא
בתוכם ויוכל לומר לפני כ״ק אדמו״ר ראו גידולים שגידלתי
ותיכף ומיד ממש
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· הקדמה ·

מכתב מיוחד מכ״ק אדמו״ר מהוריי״צ
לסבא רבה של הכלה הרב חיים הלל ע"ה אזימוב
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·א·
חלק ממכתב להרה״ח ר׳ ניסן נעמאנאוו
מיום י"ח אד"ר תש"ח :
ד) איני יודע מאיזה סבה ומי האשם ,אבל כנראה שאין נפנה,
במדינתו עתה ,עומד במצב שצ"ל עומד ושבטח הי' יכול להיות
עומד בהשתדלות הראוי' .וא"א מרחוק במקום לדעת על בוריו
אופני התיקון בזה ,בפרט שאיני מכיר כ"כ בטיב האנשים שצריך
להעסיקם בזה ומצבם הפרטי .ובאשר שכת"ר יודע אותם ונמצא
על אתר נכון ואולי גם מוכרח שישתדל באופן המתאים בהטבת
מצב נפנה ושיכלולו ככל האפשריות .וידועה בזה השקפתי מאז
שצריך להרחיב חוג המשתתפים בנפנה ולא להצטמצם בתמימים
וכיו"ב בלבד .והאריכות בכ"ז לדכוותי' אך למותר.
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·ב·
חלק ממכתב להרה״ח ר׳ ש״ח קסלמן
מיום ט״ו שבט תש״ח :

וא"ו) מש"כ ע"ד אי אפשריות העבודה במקצוע נפנה בין אנשי העיר (לבד
אנ"ש והתמימים) ומסביר זה בכמה טעמים ונימוקים  -הנה שתי שורות וחצי
לפני זה כותב ,אשר "אנ"ש מקושרים בכל לבם ובכל נפשם עד מס"נ בפועל
ממש ,און אז מען זאל זיי הייסען קריכען אין לאך וועלען זיי קריכען"  -והנני
ממליץ עליו מרז"ל כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרא סייעי ,כי כנראה
שאין אצלו אף צל דקס"ד אפשר יש מעין סתירה בין ההקדמה והמסקנא!
כי ע"פ הנסיון אשר ראינו בכל מקום אשר התעסקו בנפנה בשנים האחרונות
(ארצה"ב ,קאנאדא ,דרום אמעריקא ,דרום אפריקא וכו') עשו פעולה  -אף
שלא בכ"מ בשווה ,כמובן ,והמתעסקים בזה לא הוזקקו להוציא מתרמילם את
המס"נ בפועל ,ואפילו לא קריכען אין לאך .ולא עוד אלא שמצבם עצמם בגו"ר
הוטב ,וכבודם בעיני אלו שהתעסקו והשתדלו עמהם הולך וגדל ,וסו"ס רואים
שהם המקבלים ולא הנותנים ,ואפילו בגשמיות ובממון.
אלא שבמדינתם ,עתה ,ע"פ הסברתו במכתבו ,יש מן המוכן מס"נ בפו"מ
ופשיטא שכולל מסירת הרצון והשכל והטו"ד...
 וזאת למודעי :מה שכותב הנני בזה אין כונתי ח"ו לאיש פרטי ,כי מי אנילפסוק הדבר שדוקא פב"פ עליו מוטל ענין פלוני .ודברי מכוונים לקבוצם יחד,
שבלי ספק שיש בו כל הנצרך למילוי תפקידם העקרי במדינתם עתה ,שהוא
הפצת מעינות הבעש"ט ואדה"ז באנשי חוצות צרפת .ואין לנו מעין שדרך
בו נמשכים מעינות הבעש"ט ואדה"ז אלא אחד  -הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר
שליט"א .וע"י התקשורת במעין זה ,התקשרות הגוף ("שיכול לקנות חיי
נפשו החיונית") והנפש ,גם מים כו' נעשו מים חיים .כי כן הוא ע"פ דין תורה
השולטת ומנהגת את הטבע ,גאר בפשטות און אומעטום.
וכת"ר בא במכתבו (וכנראה מהעדר הפעולות ,זהו ג"כ החלטת אנ"ש
שבמחנו) און גאנץ ק'אלטבלוטיג גוזר (שניידט אפ) ,שלכל אחב"י שבמחנו -
(מלבד אלו הדרים בשכונה שלו)  -אין שייכות לכל זה! יקראו נא לאסיפת כל
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אנ"ש ויעשו חשבון צדק כמה יגיעות יגעו לרכוש נפשות לזה ,ואז למותר יהי'
כל שקו"ט ,כי תומ"י יתבררו הסיבות להעדר תוצאות.

אברך אחד שהוכרח לברוח ממקומו ,אינו שייך לעבודת התפלה ,אינו
לא משכיל ולא עובד ,בלא חתימת זקן וכו' וכו' ,ומעולם לא למד לא בתו"ת
ולא בישיבה בכלל  -נדד למדינה רחוקה ביותר הן במקום הן בעניני יהדות,
וכעבור איזה זמן התחילו להגיע מאנשים ונשים משם מכ' לכ"ק מו"ח אד"ש.
ולדוגמא  -מאשה בעלת עסק שמציעים לה לשכור חנות ודירה בחלק א' של
העיר או בחלק אחר .ושואלת החלט כ"ק אד"ש מה תעשה - .מעולם לא ראתה
אותו ,ויודעת שמעולם לא הי' כ"ק מו"ח אד"ש לא רק בעירה אלא גם בכל
מדינתה ,אינה מאנ"ש וכנראה גם לא מגזע אנ"ש .אבל כששמעה מהאברך
דברים היוצאים מן הלב :יש רבי בישראל ,ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע,
והרוצה ללכת לבטח דרכו :במסחר ,בהנהגת הבית ,וכו'  -לא ירים את ידו
מבלי לשאול את פי הרבי ,והכירה בהאברך שפיו ולבו שווין ,כי ניכרין דברי
אמת ,ציותה לכתוב השאלה הנ"ל ,שייכת ממילא לנפנה ,ומתקרבת ליהדות,
ובטח בקרב הימים יהיו הליכות ביתה בכשרות וטהרת המשפחה וכו' - .אלה
מתולדות פעולות אברך פשוט ושעושה כ"ז לא מצד מסנ"פ וקב"ע ,כי אין זה
אצלו היפך השכל ,גם לא היפך שכלו האנושי.
והגע בעצמך :פשוט אצלו על יסוד מה שראה במוחש ,שהרבי אמירתו
אמירה וברכתו ברכה ,וגם נה"ב מסכמת ע"ז .כי אין זה אצלו מצד השכלה
שקו"ט ועיון בספרים ,אלא שהנסיון ,שלו ושל כמה ממכיריו ,הראה לו אז
מ'האט געפאלגט איז געווען גוט ,און אז מ'האט ניט געפאלגט האט מען
געהאט א פסק .ובמילא כמו שאינו בוש לומר לכל מיודעיו הזקוקים לזה,
האדרעס של רופא מומחה ,כך כשרואה איש נמצא במבוכה או עומד לפני
פתרון שאלת חיים עיקרית ,אומר לו :לא אלמן ח"ו ישראל .יש לך את מי
לשאול - .ולא עוד אלא שאינו מחכה עד שמיודעו יבוא אליו לחקור ולדרוש
אם יש רבי ,כיון שע"פ רוב אינו יודע גם מה זה רבי ,אלא שהוא הולך אליו
מסביר לו שאין לו להשען כלל לא על בינת עצמו ולא על השדכן ולא על
הרופא ולא על הסרסור ,שאין כל אלו אלא ענינים מסופקים ,ויש לו דרך
ודאית לפתור את ספקותיו .ואמרז"ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.
ועתה בנידון מכתב כת"ר:
במחנו יש מסלתה ומשמנה של אנ"ש ,שראו את אדנ"ע ,ולהבדיל בין חיים
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לחיי החיים את כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ,נבחנו בכור העוני ונסיונות מכל
המינים ,עוסקים בהשכלה בעבודה וכו' וכו' .נמצאו בתחילה בקעמפ בין
אלפים מאחב"י שהיו צמאים לדבור חם וחי ,למלה של התעוררות וקירוב,
והצעירים שבהם שאפו בעיקר להוראה :אי' הוא משה זה האיש אשר יעלנו
מהמצרים והגבולים ויורנו דרך החיים.
והשאלה :כמה נפשות נתוספו ,על ידי השתדלותם ויגיעת נפשם ,על תורת
הבעש"ט ואדה"ז  -במשך כל זמן השהי' בקעפמס?
כתבתי אז לקעמפ דאנ"ש היותר גדול שיעשו בכל הנמצאים בקעמפ
ובפרט בהנוער מעמד רוחני (כי שערתי שאין נחיצות באחיזה בגשמיות
בתחלת הכבוש) .וענוני שבודאי טוב הדבר ,אבל מתחלה צריך להבטיח תקציב
להוצאות ,ובכלל נכון להתחיל בזה כשיבואו כל אנ"ש אל המנוחה ואז יסעו
מהם ככל הנצרך חזרה להקעמפ ויעבדו שם במסנ"פ! וכשזרזתי עוה"פ ע"י
אחד שנסע לשם  -בחרו ,כמדומה לי ,בועד .ובזה נסתיים הדבר.
וה"תוצאות" ידועות.
האבען זיך אנ"ש אפגעמאטערט ,וכנראה אשר גם מיט זיי האט מען זיך
געמאטערט ,און געזעהן ,אז עס איז א רחמנות אויף אידען :מען מאטערט זיך
און אן א טאלק .והביאום לעיר נושבת  -וכולי האי ואולי .והנה  -עס חזר'ט זיך
איבער דער גאנצער סדר (יותר נכון  -היפך הסדר) .זה יותר משנה שנמצאים
במחנם עתה ,ומה הוא הסך הכל מהפעולות קיימות בפאריז וסביבותי'?
בהיותי בפאריז זה שנה וחצי דברתי כמה פעמים ,עד שסו"ס החליטו
(כנראה מפני הכבוד) שועד נפנה יתעסק גם באנשי העיר .כמובן יתעסקו בזה
המתאימים לדבור עם הרחוקים לע"ע וכו' וכו' .מזמן לזמן חקו"ד מהנעשה
בזה ונודעתי ...שאין עושים מאומה ,לא בענין מעמד רוחני ולא בענין מעמד
גשמי  -שני החצאים ,שמלבד בהוראת שעה ,צ"ל ביחד והולכים ומתקיימים
רק ביחד.

גם אני הייתי שמח אם סו"ס הי' מי שהוא מודיעני ,שכמה מפרטי
פעולותיהם אי ידועים לי ,ועשיריות אנשים לא רק נתפעלו מהם ונתנו נדבות
ממון על המוסדות אלא שגם קבלו מהם תורת הדא"ח ונעשו חסידים או עכ"פ
מקושרים קצת .והנה רואה אני במכתבו שמופרך כל מקצוע עבודה זה אצלם.
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פשיטא אשר שמירת הציור פון די אייגענע ד' אמות דורשת עבודה רבה
ויגיעה תמידית ,אבל אפילו שמירת ביהמ"ק היתה רק אחת העבודות ,ולא כל
הכהנים כולם התעסקו בה.

פשיטא אשר אם יפגשו איש ויאמרו לו זשיד דאווואי גראשי ואתנם
לפב"פ הנמצא במרחק כמה אלפים פרסאות ,שאין אתה יודע אותו ,והוא
אין לו שייכות עמך ,אלא שהוא בעל מעלות גבוהות ונשאות  -יהיו בעיניו
כמתעתעים.
ולאידך גיסא פשיטא אשר איש המאמין באמונה שלימה ,היינו המנהגת את
כל הכחות שלו ,שדעת וברכת פב"ב בכל משלה ויודע בחברו שצריך להחליט
בענין עיקרי דבני חיי ומזוני וכו' או גם בענין של סכנה ר"ל ,הרי מצד אנושיות
אהבת ישראל פקו"נ וכו' אם רק יש תקוה וספק ספקא אולי ישמע לדבריו,
עליו לרדוף אחרי חברו ולומר לו :רחם על עצמך ועל ב"ב ועל כל אשר לך
ואל בינתך אל תשען ,למוד דא"ח התקשר בפב"פ עשה ע"פ דבריו ואז תצליח.
וידועה הבטחת אדה"ז ,אז וואס חסידים וועלען טאן וועלען זיי מצליח זיין.
לא ראינו אינה ראי' פרט בדבר הרגיל (ראה ש"ך ואדה"ז שו"ע יו"ד רס"א).
ראיתי כמה ממכתבים המתקבלים לכ"ק מו"ח אד"ש ממחנם .ולא פגשתי אף
אחד שיהי' כתוב משום שהכותב נתקרב עתה לחב"ד בהשפעת מי מאנ"ש
הנמצא שם.
באים הם בפאריז וסביבותי' במגע עם מאות ,ואולי עם אלפים ואלפים,
מאחב"י ,כ"י.
עפמ"ש הרמב"ם בענין הדבור ,משוחחים הם ביניהם ארוכות וקצרות .כמה
אנשים מכל אלו האלפים פנו בשאלה ע"ד ניתוח או שידוך ,בקשת ברכה לר"ה
וכיו"ב? והאומנם אם היו מספרים להם מהו הרבי מליובאוויטש  -ספור ,גם
בלא ביאור  -ובפעם השני' מקצת משיחותיו ואח"כ מהוראותיו  -הרי כמה
וכמה נפשות ,הם וזרעם וזרע זרעם עד א"ס ,היו מתקשרים ע"י באילנא דחיי,
מוסיפים אור בבתיהם ,נעשים אנשי משה (ראה סד"ה ויבא עמלק דקונטרס
המוסג"פ .ולפענ"ד אף דבתו"א ותו"ח ד"ה ועשית ציץ הכוונה ב"אנשי משה"
 בטול ,בקונטרס זה הכוונה  -מקושרים בהרבי ,האתפשטותא דמשה שבכלדור.
ולכן לא נתבאר זה בפירוש) ,נעשים אנשי מעמד ומחזיקים גם בכל
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המוסדות בחפץ לב ובספ"י ולא רק מפני הכבוד.
ותמורת כהנ"ל  -זה פונה למוסד שלו וזה פונה לעסק שלו ,כ"א מרגיע את
עצמו בזה שנותן נפנה בעין יפה ובמדה רחבה ,מצדיקים א"ע בזה שיש מן
המוכן ,כפ"ד כת"ר ,מס"נ בפועל ממש .והעבודה ,כנראה ,עדיין לא הותחלה.
וסדר זה נוהג ,לע"ע ,במשך שנה ויותר .ובקבוץ אנ"ש שהוא מכמה וכמה
עשיריות ,כ"י ,של אותם שכתרם אדנ"ע בתואר "נרות להאיר" .וע"פ פתגם
כ"ק מו"ח אד"ש הרי במקום חשך כשמעמידים פנס אור הרי  -מעצמם -
מתקבצים סביבו.
והאומנם דעת כת"ר היא שהמניעה מאנשי פאריז וסביבותי' היא?!
ואמרתי ע"ד הצחות :כל ענין הגלות הנורא הוא ע"י שבירת הלוחות ,כי
בלאה"כ הרי הי' חרות ,א"ת חרות אלא חרות .הסבה לשבירת הלוחות הוא
חטא העגל שאז חזרה הזוהמא דחטא עה"ד ,שע"פ דא"ח (ראה ד"ה ע"כ יאמרו
תרצ"א) בא ע"י מעוט הירח ,שבא ע"י שבה"כ דתהו ,שבא ע"י הצמצום .ומהו
הצמצום? דער אור גייט ניט לחוץ .ער איז זיך אין זיינע אותיות ,אבער ניט
ווייטער (ראה לקו"ת סו"ס ויקרא ד"ה להבין מ"ש באוצ"ח פ"ה).
עוה"פ אכפיל דברי שאין כונתי לאיש פרטי ח"ו ,כ"א להקבוץ בכלל .ובודאי
יראה מכתבי לכל מי שיש תועלת בזה - .ולמותר לומר שאין זה אלא שקו"ט
ביני לבינם ועל דעת עצמי .ולא שח"ו יהי' ויבא יוסף גו'.
 בודאי כמה וכמה יאמרו מי שמך גו' טול כו' מבין עיניך ויהי' הצדק אתםבטענתם עלי .אבל אין זה משנה את המצב והסך-הכל .וחבל על הזמן ההולך
ואבד ולא משתכח.
בתקוה אשר לא יקפיד  -אפילו במוח  -על מכתבי זה .ואת והב בסופה.
החותם בפ"ש כל החבורה תי'.
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·ג·
מכתב להרה״ח ר׳ ש״מ קלמנסון
מיום כ״ח ניסן תש״כ :
הרב יהודה לייב רסקין ע״ה התחתן בפאריז בשנת תש״כ והתעסק
אז בעבודת ופרצת במשך כמה חודשים והצליח ,לאחרי כמה
חודשים הלך בשליחות כ״ק אדמו״ר למרוקו ,בהמשך לכך כתב
הרבי להרב שלום מענדל קלמנסאהן ע״ה המכתב דלקמן:
מובנת הפליאה והתמי׳ הכי גדולה על אנ״ש שי׳ שבפאריז וצרפת,
אשר לאחר שבקשתי והפצרתי והרבתי כתבים על גודל הכרח
הפצת המעיינות בכל מקום שידם מגעת ,נעשה זעיר שם זעיר
שם ועוד פחות מהאמור [באמתלא שאין מה לעשות ואין מקום
לעשות וכו׳ וכו׳]  . .ויה״ר שיתבונן כל אחד ואחד מאנ״ש בהנ״ל
ובפרט עפ״י המבואר בדברי הספרא בפרשת השבוע שקראנו
בש״ק מברכין חודש אייר (שמיני ט,ו) ,תהי׳ ההתעוררות אליבא
דנפשי׳ ,שבמילא תפעול פעולתה״.
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·ד·
מכתב מיום ז׳ שבט תשכ״ב :
״אנ״ש שליט״א אשר בצרפת  . .זה מזמן רב ביותר וביותר
שאין מהם כל ידיעות מפעולותיהם בהפצת עניני יהדות בכלל
שהביאור בזה אפשרי ,ביאור פשוט ,שאין פעולות . .ובעיקר באה
ההודעה עד״ז  -בכדי לשלול בהחלט אפשרית הפירוש ,שזה
שהפסיקו לעורר מפני שמי שהוא מסכים להנהגה ד״ואני את
נפשי הצלתי״ ובלשון המורגל פון אנ״ש ״א צדיק אין פלעץ״ כי
אם אך ורק  -שכנראה אין בידי למחות״.
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·ה·
שליחת תלמידים השלוחים:
כדי לעורר את אנ״ש ולהכניס רוח חיים ג״כ בעבודת ״ופרצת״
שלח הרבי קבוצה של תלמידים שלוחים נמרצים לישיבת תומכי
תמימים אשר בבריונא ליד פאריז ,התלמידים השלוחים היו הרה״ח
ר׳ שמעון לזרוב ,הרה״ח ר׳ שמרי׳ רויטבלאט ,הרה״ח ר׳ אברהם
ליפסקר ,הרה״ח בן-ציון שפרן ,יעקב שלמה גאלדבערג ואשר
צילינגאלד .אשר נוסף על לימודם בישיבה והכנסת רוח חיים
בתלמידים ,נשלחו ג״כ לפעול בקרב ה״חוצה״ לא רק בפאריז
אלא גם בערים נידחות ,לפני נסיעתם נכנסו להיכל קודשו אור
לי״ב אד״ר והרבי אמר להם :״שיהי׳ בכם הפצת המעיינות הן
להזולת והן לעצמכם בלימוד הנגלה ובלימוד החסידות וקיום
המצוות בהידור בכלל ,ועבודת התפלה בפרט ,ועי״ז תפעלו גם
אצל אלה אשר שם״.
ואכן השלוחים הפיחו רוח חיים והלכו בבתי כנסיות בפאריז
ובערים רחוקות לחזור דא״ח והצליחו בהצלחה גדולה ,אולם
השלוחים נשארו רק עד אלול תשכ״ב ,הרבי רווה הרבה נחת
מהם ומהפעולות שעשו וכפי שאמר בעצמו ביחידות לר׳ בן-ציון
שמטוב ע״ה והצליחו לפעול הרבה בענין ההפצה.
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כ"ק אדמו"ר מלווה את השלוחים
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·ו·
התלמידים בישיבה ממשיכים
בעבודת ההפצה:
בחודש חשון תשכ״ג נכנס ר׳ בן-ציון שמטוב ליחידות ארוכה ,ובין
הענינים הרבי דיבר בקשר להמשך להפעילות בהפצה בפאריז.
ואמר אז באותה יחידות לר׳ בן-ציון ,שכדאי הי׳ שהתלמידים
שנשארו ללמוד בישיבה ימשיכו בעבודת ההפצה ,והדגיש שאע״פ
שהם צעירים ( . .הבחורים היו בני  17שנה).
וכך כותב אליו מיד אחרי היחידות הרב חדקוב במכתבו מיום
כ״ט מרחשון תשכ״ג :״בשאלתו אודות מטרת ביקורו צלחה את
המדינות צרפת  . .אשר עליו למסור שם את דברי כ״ק אדמו״ר
שליט״א ,אבל צריך להתעכב בכל מקום גם אודות אמצעים.
בטח ההתלהבות שאחזה אותו בצאתו מהיחידות עומדת בתקפה,
וע״י מעשה בפועל בודאי גם התפשטה ביותר .והבה נקוה
לבשורות טובות אשר בעזהשי״ת הצליח בכל פעולותיו בהצלחה
רבה״.
בהמשך לאותה יחידות פנה ר׳ בן-ציון שמטוב לר׳ ניסן נמנוב
ע"ה וסיפר לו ע״ד אותה יחידות ,ואז ר׳ ניסן קרא מיד לשלושת
הבחורים המבוגרים :שנ״ז לבקאווסקי (עכשיו ראש ישיבת תומכי
תמימים ב ,)770-יעקב קאפיל גאלדבערג (עכשיו ראש ישיבת
הדר התורה) ולהבל"ח שמואל אזימאוו ע״ה וסיפר להם אודות
היחידות וביקש מהם להמשיך בעבודת ההפצה כפי שתבע הרבי,
ור׳ ניסן הציע שאחד מהבחורים יסע ע״פ תור כל שבת לפאריז
לחזור חסידות בבתי כנסיות ,כפי שפעלו התלמידים השלוחים.

s
18

K

המהפכה הצרפתית למעליותא

s
19

K

המהפכה הצרפתית למעליותא

·ז·
כמה ימים לאחרי מכתב זה שולח הרבי מכתב מענה להתמים
שמואל אזימוב (אודות נסיעתו ללמוד ב ,)770-בין היתר הרבי
כותב ״לפלא על הדרכים החדשים שמחפשים והרי על תלמיד
ישיבת תומכי תמימים להיות שקוע (ליגן) אך ורק בהתמדה
ושקידה ..ויה״ר שהוא וכן חבריו שי׳ בישיבת תומכי תמימים
יתנהגו ע״פ האמור ויצליחו״
וכך הבינו הבחורים שעליהם להישאר בישיבה בברינוא.
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·ח·
ובאותה תקופה כתב להם הרבי מכתב בקשר לעבודת ההפצה,
מתאריך י״ב כסלו ל״האברכים המתעסקים בפעולות הפצת
המעיינות חוצה ,ובפרט בעיר פאריז והסביבה״ באותו מכתב
הרבי כתב אשר ודאי שפעולות אלו נעשו מבלי לנגוע כלל
בלימוד התורה נגלה וחסידות וכן בעבודת התפלה ,וברך אותם
אשר פעולותיהם יהיו בהצלחה .ואכן הבחורים התחילו לפעול,
וכל חודש כתבו דו״ח לרבי על פעולותיהם.

s
22

K

המהפכה הצרפתית למעליותא

s
23

K

המהפכה הצרפתית למעליותא

·ט·
במכתבו מפאריז מיום א׳ סיון תשכ״ג כותב ר׳ ב״צ שמטוב למרכז
לעניני חינוך :״במשך ב׳ הימים פה ת״ל נעשה התעוררות בין
אנ״ש שי׳ אודות שליחות ,וביום א׳ הבע״ל יתאספו אנ״ש שי׳ דפה
לברינוא לסדר הדברים איך לגשת לפועל בהפצת המעיינות״
שלושת התמימים האלו ,זכו לקבל מכתב מענה מיום ה׳ סיון
תשכ״ג על דו״ח המכתב הממוען לשלשתם ביחד בו מאשר
מכתבם וג׳ הדו״חות האחרונים.
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·י·
נסיעה לרבי והדרכה מיוחדת:
לקראת חודש תשרי תשכ״ד היתה התעוררות לנסוע לרבי בקרב
תלמידי הישיבה וכך נסעו שלושת הבחורים אצל הרבי ,הרבי
קיבל כל אחד בנפרד ביחידות ועודד ודרש להפיץ המעיינות ,ואכן
שלושת הבחורים חזרו בכוחות מחודשים והתחילו לעבוד עם
הסטונדטים לקרבם והתחילו להביא אותם לשיעורים ולשבתות
בישיבת בברינוא .מסופר שבאותה תקופה נכנס ר׳ ניסן ליחידות
שהרבי אמר לו שבצרפת יש כיום אפשרות להכניס כ 50-בחורים
לישיבה.
ביום י״א ניסן תשכ״ד מוסיף הרבי במכתב לשלושתם בכתב יד
קודשו :״להצלחה רבה בהפצת המעיינות והיהדות בכלל״.
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· י"א ·
מאז תשכ״ה נשארו רק שנים מהבחורים המבוגרים :שנ״ז
לאבקאווסקי ושמואל אזימוב אשר המשיכו בעבודת ההפצה,
במכתבו ממוצש״ק כי תשא תשכ״ה בו כתב להם בכתי״ק:
״הצלחה רבה בהפצת המעיינות״.
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· י"ב ·

בקיץ תשכ״ה ביקש התמים שמואל אזימוב ללמוד בישיבת תומכי
תמימים שב ,770-הרבי ענה לו :״ידוע הסדר בזה ששייך להנהלת
הישיבה תו״ת בה לומד עתה ,ולהנהלת הישיבה תו״ת דכאן״.
כאן הוא חשב שלקראת שנת תשכ״ו כבר יוכל ללמוד ב.770-
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· י"ג ·
השאלה הופנתה מיד לר׳ ניסן שכתב מכתב המלצה להישיבה
תומכי תמימים שבניו יורק אבל הוסיף:
״נסיעתו למחנם הינו בהסכמת הנהלת הישיבה דפה .בעיקר
נסיעתו היא אך ורק להסתופף בצל כ״ק אד״ש .ובאם כ״ק אד״ש
יסכים לו שמצד התעסקותו בענין דהפצת המעיינות חוצה
ביכולתו להשאר במחנם גם אחר הזמן דאחר יו״ט ולהמשיך
לימודו במחנם אז גם מצד הנהלת הישיבה דפה אין מניעה״.
פתק זה מסר ר"ש אזימוב להרבי ,והרבי החזירו לו.
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· י"ד ·

עם פתק זה מר׳ ניסן כתב שמואל אזימוב לקראת היכנסו ליחידות
תשרי תשכ״ו הרבי ענה לו ביחידות (כפי שכתב לעצמו מיד אחרי
יציאתו):
״בנוגע צי פארן גלייך צוריק צי בלייבן א משך זמן געהערט צו
הנהלות תו״ת דברינוא און די הנהלה״
[=בנוגע אם לנסוע חזרה או להשאר משך זמן שייך זה להנהלות
ישישבת תו״ת דברינוא וההנהלה].
מזה הבין שגם נקודה זו של ענין ההפצה ,תלוי באישור ובדעת
המשפיע ר׳ ניסן ע״ה.
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· ט"ו ·
מיד כתב לאביו בפאריז שיבקש מר׳ ניסן לדעתו-רשותו ,אביו ר׳
חיים הלל אזימוב ע״ה נסע מיד לישיבה וכפי שכתב חשב מיד
לקבל המכתב של ר׳ ניסן שמאשר לבנו ללמוד ב ,770-אולם הוא
כתב לבנו מכתב ארוך:
ב״ה ,י״ב תשרי תשכ״ו פריז
לאהובי בני שמואל שי׳
שלום רב!
הגיעני מכתבך גם מעיוכ״פ.
הנה אתמול הלכתי לבריונא לר׳ ניסן שי׳ לבקש עבורך המכתב,
הלכתי עם הרכבת  8,32בבוקר ,וחשבתי אשר תיכף אקבל המכתב
ואמסור ע״י יואל שי׳,
אבל הוא קורא ומתרגם ומבאר את המכתב של כ״ק מרן
אד״ש ,באופן אחר ,מכמו שאנו חשבנו ,אתה כותב בהיות
שאדמו״ר שליט״א לא אמר בפירוש ליסע בחזרה ,א״כ כוונתו
שתשאר על משך זמן ,וגם אנכי הייתי מסופק אפשר שכך
דעתו וכונתו ,שתהי׳ איזה חדשים או שנה ותקבל הרבה ואח״כ
תהי׳ למשפיע וכו׳ ,והר״ן אומר בהיות שהנך כותב את הלשון
״שייך להנהלת הישיבה בבריונא ,ובכן יש לו מקום לומר דעתו
ודעתו היא אשר כונתו הק׳ שתהי׳ כאן ותמשיך את השלשלת
ההתעסקות שהתחלת עם הבחורים והאברכים ,ישבתי אצלו
יותר מחצי יום היינו שנסעתי בחזרה בהרכבת של 2,21
אחרי הצהריים ,ורק בזה הי׳ השקלא וטריא שלנו ,והוא בשלו
אני כותב לך כל הדיבורים שדיברנו מפני שאני חושב שגם לך
הסביר וטען טענותיו טרם שנסעת ולכן הנני מקצר בזה ,בעצמי
חשבתי שלא יעיז לי ויתן תיכף המכתב ,אבל לא פעלתי מאומה.
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וכעת ,אינני יודע מה להגיד לך ,בודאי הכל בהשגחה
רק הקדמה אחת אגיד לך והיינו מה ששמעתי  2ענינים:
ואפשר מהם תלמוד איך לעשות לפועל:
א) אחד אמר על ר׳ זלמן משה ע״ה החסיד המפורסם שו״ב
מנעוול :אשר ישנם הרבה מהחסידים שנכנסו לאדמו״ר על שעה
וחצי או שעה ,והוא ר׳ ז״מ הי׳ נכנס רק על  10מינוטן ,און ער
פלעגט ארויס גיין אצוקאכטער,
ובכן אפשר לקבל במשך חדש אחד מהרבי שליט״א לא פחות
מכמו שאחר יקבל במשך שנה ,וישלם לך הכרטיס לתשרי תשכ״ז.
ב) זאת ועוד אחרת ,בשמחת תורה תש״ט נכנס תמים לביתנו
בבעזאן ,אחרי ההקפות של יום וביקש ממני קצת י״ש להגיד
לחיים האיש הזה הוא מהתמימים דאוטוואצק  -ווארשא וסיפר =
ואפשר שגם בכה בדמעות שליש מפנמיות לבבו = אשר אדמו״ר
נ״ע רצה לשלוח לו  -ע״י המנהל הר״ר חאצע פייגין ע״ה ,לאיזו
מחלקה של תו״ת חדשה שאירגנו שמה באיזו עיירה ,והוא סירב,
ולא קיבל על עצמו ,וסיפר הר׳ המנהל ר׳ יחזקאל ע״ה הנ״ל זה
לאדמו״ר נ״ע ואמר והשיב מה לי לעשות ״אז איך האב סאלדאטן
און זיי ווילן מיר ניט פאלגן״ [או ״זיי פאלגן מיר ניט״] האברך
הנ״ל לא הי׳ יכול למחול את עצמו מה זה עשה ,אחרי זה ששמע
את דברי אדמו״ר נ״ע הנ״ל,
ובכן הנה עלינו לחקור ולדרוש היטב היטב ,אפשר שדעתו וכונתו
הקדושה של כ״ק מרן אד״ש ג״כ היא אשר יותר טוב להיות כאן
וללמוד  -וגם לפעול רב טוב בענין ופרצת באמת ובפנימיות,
מכמו לישב בברוקלין יצ״ו
ובכן תשקול היטב ותבחן ותחליט ,ואפשר שתתיישב עם זקני
אנ״ש האמיתייים - - ,העיקר שלא תדאג  -למען לא יבולבלו
מחשבותיך ח״ו ולא תוכל להיות כלי ריקם ראוי׳ לקבלה את
הגילויים שמגלה כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א,
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אקצר אין לי זמן יותר לכתוב ,אתמול לא יכולתי לכתוב מפני
שנתבלבתי קצת (חשבתי אשר תיכף אקבל המכתב ממנו) והיום
הנני כותב.
ואפשר שהצדק איתו
הי׳ שלום וברוך
באיחולי גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות
וברוחניות וחג שמח
מנאי אביך המאחל לך באמת רב טוב גשמי ורוחני
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· ט"ז ·
ובמכתבו מערב חג הסוכות כותב ר׳ חיים הלל אזימוב
מפאריז לבנו :״מען זאל זוכה זיין האלטן בא א האר אמת און
פאלגן דער רבי שליט״א״

s
36

K

המהפכה הצרפתית למעליותא

· י"ז ·

בהמשך לזה כותב שמואל אזימוב לרבי:
״הנני בזה להודיע שקיבלתי מכתב מהנהלת הישיבה דברינוא
שאיננה מסכמת שאשאר בכאן (מצד עסקותי בהפצת המעיינות
והיהדות וכו׳) במילא הנני מקוה אי״ה לנסוע בחזרה לפאריז ביום
א׳ עם הטשארטער מלונדון״,
וע״ז ענה לו הרבי על מכתבו:
״ויהא בשעוטומ״צ ויצליח בתעוגמ״ח [=בתורה עבודה וגמילות
חסדים] נגלה וחסידות״.
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· ח"י ·
בהמשך להנ״ל נכנס ליחידות לפני נסעו חזרה ובאור לכ״ה תשרי
תשכ״ו מקבל התמים שמואל אזימוב (לימים השליח לפאריז
והסביבה) הברכה המיוחדת שליוותה אותו כל ימי חייו:

״דער אויבערשטער זאל ממלא זיין משאלות לבביך לטובה
ובפרט בנוגע די מושפעים ,וואס דו מיט דיינע חבירים האבן
מיט זיי געלערנט נגלה חסידות ויר״ש ,זאלסטו ממשיך זיין
מיט א תוספת ,און זאל זיין בהצלחה רבה ,וואס רבה איז
אזא הצלחה וואס אין לשער ,און אזוי ווי מ'האט גערעדט
אין פארבריינגען״
[=הקב״ה ימלא משאלות ליבך לטובה ובפרט עבור המושפעים,
שאתה טחבריך למדו איתם נגלה וחסידות ויראת שמיים,
תמשיך בזה עם תוספת ,ושיהי׳ בהצלחה רבה ,אשר רבה היא
הצלחה שאין לשער וכפי שדיברנו בהתוועדות].
וכפי שתמיד הי׳ מספר שברכה זו נאמרה לו ביוצאו מהיחידות,
עם מבט מאוד מיוחד בהסתכל לעבר החלון.
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· י"ט ·
במשך השנה נשאר לפעול בעבודת הפצת המעיינות בפאריז
והסביבה ,חבריו בני גילו כבר היו ב ,770-בנוסף לכל הכתי״ק
בשלהי המכתבים נשאר אצלו חקוק עידוד מיוחד במינו.
פעם אחת קרא לו ר׳ ניסן ואמר לו שיש בידו מענה מאוד נדיר
בקשר אליו ,באותו זמן ר׳ שלום מענדל קלמנסון ע״ה מנהל
קהילת שניאור הי׳ ב 770-ביחידות והרבי תבע ממנו לעודד את
אנ״ש לפעול ,ביוצאו כתב מכתב ובו כותב שהוא מוכן למסור
לאנ״ש ולנסות לפעול מה שהרבי יבקש וע״ז ענה לו הרבי:
"שמחוץ בהנוגע לחינוך ילידיהם שיחיו ומחוץ להנוגע לפרנסתם
הגשמיית לא התחילו עדיין לעשות שום דבר  -לבד אחדים
מתלמידי הישיבה שיחיו שעושים וממלאים רצון ופקודת נשיאינו
להפיץ המעיינות חוצה וזכורים המה לטוב ע״ז בזה ובבא״.
לקראת שנת תשכ״ז אכן נשאר ב 770-וזאת אך ורק לחצי שנה,
בזכות הרה״ח ר׳ שלום מענדל קלמנסון הנ״ל שהסכים למלאות
מקומו.
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העתק מהוספת הרבי על היחידות
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לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ כו‘ ר‘ שמואל ע"ה
בהרה"ח ר‘ חיים הלל ע"ה
נפטר י"ב מרחשון ,ה‘תשע"ה



זוגתו מרת בתי‘ ע"ה
בת הרה"ח שד"ר ר‘ בן ציון ע"ה
נפטרה טו"ב מרחשון ,ה‘תשע"ב

שלוחי כ"ק אדמו"ר כיובל שנה במדינת צרפת
ת .נ  .צ .ב  .ה.





זימאוו
ַא ָ



ולזכות
הורי החתן ר' נחום ורעיתו שיחיו ערנטרוי
וכל יו"ח שיחיו
והורי הכלה ר' מנחם מענדל ורעיתו שיחיו אזימאוו
וכל יו"ח שיחיו





לזכות
החתן הרה"ת ר' מ״מ ישראל והכלה מרת חנה שיחיו
ערנטרוי
לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
כ"א מרחשון ה'תשע"ט







מוקדש לזכות
שלוחי כ״ק אדמו״ר ברחבי תבל
נשיהם ,בניהם ובנותיהם וכל יוצאי חלציהם שיחיו
ותהי׳ יד השלוחים על העליונה במילוי השליחות בשלימות
ויצליחו באופן דלמעלה מדרך הטבע בכל פעולותיהם
הברוכות והקדושות
לקדש שם ליובאוויטש ושמו הק׳ של רבינו
להצלחה רבה ומופלגה בכל אשר יפנו
לאריכות ימים ושנים טובות ובריאות





