פתח דבר
מתוך שמחה והודאה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו
הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו ,החתן הת' הרב מ' מנחם מענדל
גדעון שי' ,עב"ג הכלה מרת חי' מושקא תחי' ,ביום שלישי ד'
מרחשון ה'תשע״ח.
הננו בזה להביע תודה וברכה לידידנו ומכרינו אשר הואילו לשמוח
אתנו יחדיו ,ביום שמחת לבבנו ,ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת
מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
כהבעת תודה לבבית ,והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו ,הננו
מגישים בזה "תשורה" מיוחדת לזיכרון טוב ,כמנהג אשר נהג כ"ק
אדמו"ר הריי"צ נ"ע בעת חתונת כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית
מרת חי' מושקא זי"ע.
הקובץ כולל
א .מסמכים הקשורים לחיי הרבי והרבנית בניס.
ב .מסמכים הקשורים להצלת הרבי והרבנית מצרפת הכבושה
להביאם לארה״ב.
המסמכים מתפרסמים כאן לראשונה על ידי גיס החתן ,ר' דוד
שי' לובעצקי ,והרה״ח מנחם מענדל הלוי שי' לוי שליח בניס,
והרה״ח יוסף יצחק שי' מלול תודתינו נתונה להם על שהסכימו
לפרסם זאת כאן לראשונה.
הא-ל הטוב הוא יתברך ,יזכנו אשר במהרה נשוב לראות באור פני
מלך חיים ,ולשמוע דברי אלוקים חיים מפי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו,
בקיום הייעוד ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" וכ"ק אדמו"ר בראשנו,
ובשמחה זו נלך לשמחה האמיתית בגאולה האמיתית והשלימה.
מוקירי'ם ומכבדי'ם
משפחות
				
ר' אברהם טייב

ור' שלמה בן שושן

הערות והארות יתקבלו בברכה לכתובת
dlubecki770@gmail.com
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בתקופת מלחמת העולם השני' בשנת תש"א שהו כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה
נבג"מ זי"ע וזוגתו הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע בעיר ניס שבדרום צרפת.
ע״פ מסמכים שהתגלו לאחרונה  -חלקם מתפרסמים כאן לראשונה -
מתברר שבחודשים הראשונים לשהותם בניס שהייתם של הרבי והרבנית שם
היתה בלתי חוקית.
בשלהי חודש מנחם אב ת״ש הגיעו הרבי והרבנית לניס ,בכ״ה מנחם אב
בקשו לקבל הארכת היתר שהיי' בניס.
באותו יום ,שלח מושל המחוז מכתב למפקד המשטרה של ניס ,בו מבקש
ממנו ,לקבל מידע אודות הרבי ,המבקש לקבל הארכת היתר שהיי' בניס.
ואכן ,באדר״ח אלול ,מילאו הרבי והרבנית טופסי בקשה להנ״ל.
ביום ראשון דראש השנה תש״א שלח מושל המחוז מכתב למפקד
המשטרה של ניס ,בו מודיע לו אשר אין לרבי ולרבנית היתר שהי' בניס
(ובכל המחוז).
וז"ל המכתב (בתרגום חופשי):
ניס  3אוקטובר 1940
לכבוד מפקד המשטרה של ניס
כהמשך לדו"ח מתאריך ה 3לספטמבר האחרון ,מספר  ,mtti 11175מנציב
החטיבה של המשטרה המיוחדת של ניס ,לגבי מר שניאורסאהן מענדל ,נולד ב1
מרס  1893בניקולייב (רוסי') ,ואשתו נולדה שניאורסאהן חי' ב 13אוגוסט 1901
בסמולנסק ,פליטים ממוצא רוסי ,הגרים בניס,27 avenue thiers ,
יש לי הכבוד להודיע לכם ,שלאור הנסיבות הנוכחיות ,אין מקום לאפשר
לזרים אלה ,להישאר במחוז שלנו.
המושל
הרבי והרבנית בניס
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את המכתב הראו לרבי ,בערב יום הכיפורים תש"א והרבי חתם עליו
(כהוכחה לקבלתו).

י״ד מרחשון תש״א נשלח עוד מכתב מטעם המושל למפקד
המשטרה ,המודיע שאיסור השהי' עדיין בתוקף ,ואשר יש להודיע
לרבי ולרבנית שאם ייתפסו (אחרי התאריך שניתן להם לעזוב את
המחוז) ייעצרו.
בי״ז כסלו תש״א נשלח עוד מכתב מטעם המושל למפקד המשטרה,
בו מודיע שהרבי והרבנית קבלו היתר זמני להישאר בניס (עד ד' ניסן),
וזה לשון המכתב (בתרגום חופשי):
ניס  17דצמבר 1940
לכבוד מפקד המשטרה של ניס
כהמשך לדו"ח מתאריך ה 7לאוקטובר  1940מספר  ,P.P .12.192מנציב
החטיבה של המשטרה המיוחדת של ניס ,לגבי מר שניאורסאהן מענדל,
נולד ב 1/3/1895בניקולייב ,ואשתו שניאורסאהן מוסיא נולדה 13/8/1901
בסמולנסק ,פליטים רוסים ,הגרים בניס ,27 avenue thiers ,הנני מודיע
לכם שאני נותן לזרים אלה היתר שהיי' זמני עד לראשון באפריל .1941
בשם המושל
מנהל המחלקה הרביעית
את המכתב הראו לרבי ביום ג' טבת והרבי חתם עליו (כהוכחה
לקבלתו).

הרבי והרבנית בניס
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מכתב מטעם המושל  -י"ז כסלו תש"א

באותה תקופה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
השתדל במאמצים אדירים להציל את כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ
זי"ע וזוגתו הרבנית הצדקנית נ"ע זי"ע מצרפת הכבושה ולהביאם אל
חוף מבטחים בארה"ב.
בתקופה זו ,הקשר לגבי פעילות ההצלה הזאת מצד הרבי הריי"צ
התנהל באמצעות שילוח מברקים אל חתנו הרבי וחזור .הנמען
למברקים בניס נשא את השם "אברם".
מדובר במר דובער אבראם שהתגורר בניס באותה עת .הוא הי' בקשר
מכתבים עם הרבי הריי"צ עוד מהשנים שקדמו לתקופת המלחמה ,והוא
הי' זה שקיבל את המברקים שלפנינו עבור הרבי והעבירם לו .סיבת
הדבר היתה כנראה כדי להסתיר מעיניים בלתי רצויים את המאמצים
להצלת הרבי והרבנית.
אחד הדברים שנדרשו להקל על קבלת הויזה לארה"ב הי' שהרבי
יקבל מסמך בקשה מאיזה בית כנסת בארה"ב למנות אותו לרב.
ואכן בי"ט כסלו תש"א שלח הרבי הריי"צ מברק ל"אברם" ובו
ההודעה אשר אגודת חסידי חב"ד שלחה 'עבורו' את אישור הרבנות
בי"ג כסלו ,מה שאמור הי' להקל עליו את בקשת הויזה:
אברם ,נכתב לך ב 13-לחודש .אגודת חב"ד שלחה לקונסול אישור
הרבנות שלך .הברק אם הקונסול נותן לך ויזה וסוג רישיון היציאה .כולם
בשלום ,כתיבה לעתים קרובות ,באהבה ,שניאורסאהן.

הרבי והרבנית בניס

המברק ל"אברם"
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לאחרונה התגלו  2מכתבים ששלחו הרבי והרבנית למושל המחוז
בהם מבקשים לקבל אישור יציאה וויזה כדי לנסוע לארה״ב.
המכתב הראשון נכתב בא' טבת תש"א .הכתב לא נראה ככתב יד
קדשו של הרבי ,אבל הוא חתום בחתי"ק של הרבי והרבנית.
המכתב השני נכתב כולו ונחתם בידי הרבנית למחרת ביום ג' טבת
תש"א.
זה לשון המכתבים (בתרגום חופשי):
כבוד מושל מחוז האלפים הימיים ,ניס.
ניס 31 ,דצמבר 1940
כבוד המושל,
הנני החתום מטה שניאורסאהן מענדל נולד ב 1.3.1895בניקולייב (רוסי')
וזוגתי שניאורסאהן חי' נולדה ב 13.8.1901בסומלנסק (רוסי') שנינו פליטים
רוסים מתכבדים לבקש מרום מעלתכם לקבל אישור נסיעה לספרד,
לפורטוגל וצפון אמריקה ,וכן הוויזה לאישור יציאתינו מצרפת.
הננו בצרפת מאז אפריל  1933ואנחנו מחזיקים בתעודת זהות מס'
 AC70522/33 - 36EA.89582תקפים עד ל  27.6.41ו  9.4.43בהתאמה.
נתבקשתי לשמש בתור רב עבור הקהילה של ברוקלין – ניו יורק ,ומצד
סיבה זו הוענק לי וויזה מיוחדת לאמריקה ,כפי שיוכיח הצילום של המכתב
ששלח לי הקונסיל של אמריקה ושהנני מרשה לעצמי לצרף למכתב בקשה
זו.
כל המסכים בקשר ליציאתי הושלמו ,והנני מחכה רק לכרטיס נסיעה
ואישור יציאתי מצרפת ,מדינה בה אתגאה על האירוח הנדיב מיד בהגיעי
לניו יורק במשרתי החשובה בה אתעסק.
בתקוה שתתנו במהירות הכי אפשרית מענה חיובי לבקשתינו ,ונא לקבל
מאיתנו כבוד המושל את מלוא הכבוד וההערכה.
הרבי והרבנית בניס
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מ .שניאורסאהן
ח .מ .שניאורסאהן
מלון רושאמבו
27 Ave Thiers. Nice
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חתום בחתי"ק של הרבי והרבנית

המכתב ששלחה הרבנית למושל המחוז ביום ג' טבת תש"א:
ניס 2 ,יונור 1941
למושל מחוז האלפים הימיים ניס
כבוד המושל.
הנני שניאורסאהן חי' ,נולדה ב 13.8.1901בסמולנסק (רוסי') ,פליטה
רוסי' ,מתכבדת לבקש מרום מעלתכם לקבל אישור נסיעה לספרד,
לפורטוגל וצפון אמריקה ,וכן הוויזה לאישור יציאתינו מצרפת.
הנני בצרפת מאז אפריל  1933והנני מחזיקה בתעודת זהות מס'
 N°36EA.89582תקיפה עד .9-4-1943
הנני מלווה את בעלי שנתבקש לשמש כרב עבור הקהילה הי'ודית של
ברוקלין – ניו יורק ומצד סיבה זו הוענק לנו וויזה מיוחד לאמריקה ,כפי
שיוכיח הצילום של המכתב ששלח הקונסול של אמריקה ושמצורפת
למכתב הבקשה של בעלי.
בתקוה שתואילו לתת במהירות האפשרית מענה חיובי לבקשתי ,הואילו
נא לקבל כבוד המושל את מלוא הכבוד וההערכה.
ח .מ שניאורסאהן
מלון רושאמבו
27 Ave Thiers. Nice

הרבי והרבנית בניס
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מכתב ג' טבת תש"א  -נכתב כולו ונחתם בידי הרבנית

מכתב מהקונסול האמריקאי בניס שנשלח לרבי ביום ט"ו אלול
ת"ש ,ובו מוזכרת הויזה המיוחדת שהרבי קיבל להגר לארה"ב ולשמש
בתור רב( .את המכתב הזה צירפו הרבי והרבנית למכתבים דלעיל).
הקונסולה האמריקאית
ניס ,צרפת
 18ספטמבר 1940
כבוד מר מענדל שניאורסאהן
מר,
בקשתכם הרשמית לקבל וויזת הגירה לארצות הברית התקבלה כמו
כן בקשת זוגתכם חי' שניאורסאהן ,הקונסולה מוכן לתת לכם את הוויזות
שלכם ברגע שי'יו ברשותכם וויזות יציאה .כמו כן ,תקבלו וויזה מיוחדת
היות ועליכם לנסוע לארצות הברית לשמש בתור רב.
קבלו נא ,את ברכותי
הוראס רמילארד
קונסול אמריקה

הרבי והרבנית בניס
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מלון רושאמבו

La lettre du Consul américain de Nice envoyée au Rabbi le 15
eloul 1940 et dans laquelle est évoqué le visa spécial que le Rabbi
a reçu pour immigrer aux États Unis et y travailler comme rabbin.

Le Rabbi & La Rabbanit à Nice

(lettre que le rabbi et la Rabbanit ônt jointe aux lettres mentionnées
plus haut. )
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La lettre envoyée par la Rabbanit au préfet de la région le 3 Tevet:
Voici le texte La lettre se trouve dans la page 11.

Monsieur le Préfet.

Nice, le 2 Janvier 1941.
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Nice.

Je soussignée Schneerson Moussia née le 13-8-1901 à Smolensk
(Russie) réfugiée Risse ai l'honneur de solliciter de votre haute
bienveillance l'obtention d'un titre de voyage pour l'Espagne le Portugal
et l'Amérique du Nord ainsi qu'un visa d'autorisation de sortie de
France.
Je suis en France depuis avril 1933 et suis titulaire de la carte
d'identité N°36EA.89582 valable jusqu'au 9-4-1943.

Dans espoir que vous voudrez bien donner le plus rapidement
possible un avis favorable à ma demande je vous prie d'agréer Monsieur
le Préfet l'assurance de notre respectueuse considération.
M.m Schneerson
Hotel Rochambeau
27 Ave Thiers. Nice

Le Rabbi & La Rabbanit à Nice

J'accompagne mon mari engagé ce Rabbin par la Communauté
Israélite de Brooklyn N.Y. et pour cette raison un visa spécial nous
est accordé pour l'Amérique ainsi qu'en témoigne photographie de la
lettre qui nous a adressée M. le Consul d'Amérique qui est jointe à la
demande de mon mari.
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Voici le texte La lettre se trouve dans la page 8 et 9.

Monsieur le Préfet,

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Nice.
Nice le 31 décembre 1940

Je soussigné Schneerson Mendel né le 1/3/1895 à Nikolaev (Russie)
et mon épouse Schneerson Haya née le 13/8/1901 à Smolensk (Russie)
tous deux réfugiés Russes avous l'honneur de solliciter de votre haute
bienveillance l'obtention d'un titre de voyage pour l'Espagne, le
Portugal et l'Amérique du Nord ainsi que notre visa d'autorisations de
sortie de France.
Nous sommes entrés en France depuis Avril 1933 et sommes titulaires
des cartes d'identité N°= AC70522/33 - 36EA.89582 valables jusqu'au
27/6/41 et 9/4/43 respectivement.
Je suis engagé comme Rabbin par la Communauté de Brooklyn New-York et pour cette raison un visa spécial m'est accordé pour
l'Amérique ainsi qu'en témoigne la photographie de la lettre que m'a
adressée M. le Consul d'Amérique et que je me permets de joindre à la
présente demande.

Le Rabbi & La Rabbanit à Nice

Toutes les formalités de mon départ sont accomplies et je n'attends
plus que le titre de voyage et mon autorisation de sortie de France pays
dont je saurai faire valoir la généreuse hospitalité dès mon arrivée à
New York dans la dans le poste important que je vais occuper.
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Dans l'espoir que vous voudrez bien donner le plus rapidement
possible un avis favorable à notre demande nous vous prions d'agréer,
Monsieur le Préfet, l'assurance de notre respectueuse considération.
M. Schneerson
H.M. Schneerson

1 piece jointe.

Hotel Rochambeau
27 Avenue Thiers
Nice.

A cette époque, le Rabbi précédent fournit des efforts considérables
pour leur faire quitter l'Europe occupée et les amener en sécurité
aux États Unis.
A cette époque ces efforts se passaient par des télégrammes entre
le rabbi précédent et son gendre. Le destinataire de ces télégrammes
était un certain M. Avram. Il s'avère qu'il s'agissait de M. Dovber
Avraham qui entretenait une correspondance avec le rabbi précédent
déjà avant la guerre.
C'était donc lui qui recevait les télégrammes et les transmettait
au rabbi. Apparemment ce stratagème était destiné à éviter que des
yeux indélicats s'y intéressent de trop près.
Une initiative qui pouvait faciliter l'obtention du visa était que le
Rabbi reçoive une proposition de travail en tant que rabbin d'une
synagogue quelconque aux États Unis.

Avram. Écrit le 13 du mois. Agoudat Habad a écrit au Consul une
proposition de travail pour vous. Vérifiez auprès du Consul pour
qu'il accorde le visa et le permis de sortie. Tout va bien. Écrivez
plus souvent. Affectueusement. Schneerson
On a découvert récemment deux lettres envoyées par le Rabbi
et la Rabbanit au préfet de la région où ils demandaient un visa
pour se rendre aux États Unis. La première lettre date du 1 er Tevet.
L'écriture ne semble pas être celle du Rabbi mais ce sont le Rabbi
et la Rabbanit qui l'ont signée. La seconde lettre a été entièrement
écrite et signée par la Rabbanit le 3 Tevet .

Le Rabbi & La Rabbanit à Nice

Effectivement le 19 kislev le rabbi précédent envoya un
télégramme à "Avram" l'informant que Agoudat hassidé habad lui
envoyait le 13 kislev une proposition de travail - ce qui faciliterait
l'obtention du visa.
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Le 14 Marechvane on envoya encore une lettre pour rappeler
au commissaire que cette interdiction de séjour était encore en
vigueur. Il fallait annoncer au Rabbi et à la Rabbanit que s'ils étaient
arrêtés après la date d'expiration de leur permission, ils seraient jetés
emprisonnés.
Mais le 17 kislev le préfet envoya une nouvelle lettre au
commissaire annonçant que le Rabbi et la Rabbanit avaient obtenu
une prolongation
valable jusqu'au 4 Nissane. En voici la teneur :
Nice 17 décembre 1940
A l'attention du commissaire de police de Nice
A la suite du rapport daté du 7 octobre 1940, numéro 12.192.
PP. signé par le commissaire de la police spéciale de Nice, à propos
de M. Schneerson Mendel né le 1er mars 1895 à NikolaIeiev et son
épouse Schneerson Moussia née le 13 aout 1901 à Smolensk, tous
deux réfugiés russes, résidant 27 avenue de Thiers à Nice, je leur
accorde un permis de séjour à Nice jusqu'au 1er Avril 1941.
Au nom du préfet

Le Rabbi & La Rabbanit à Nice

Le chef du 4ème département.
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On montra cette lettre au Rabbi le 3 Tévet et le Rabbi la parapha
pour prouver qu'il l'avait lue.

A l'époque de la seconde guerre mondiale le Rabbi et la Rabbanit
résidèrent a Nice dans le sud de la France. Selon des documents
découverts récemment et publiés ici pour la première fois – nous
disposons de nouveaux renseignements sur cette période.
Le Rabbi et la Rabbanit arrivèrent a Nice le 25 Menahem Av 1940
et demandèrent un permis de séjour dans la ville. Le même jour le
préfet de la région envoya un courrier au chef de la police de Nice
lui demandant des renseignements sur le Rabbi qui demandait un
permis de sejour. Effectivement le premier jour de Roch Hodech
Eloul le Rabbi et la Rabbanit remplirent le questionnaire et
l’envoyèrent.
Le premier jour de Roch Hachana le préfet envoya une lettre au
commissaire de police de Nice précisant que le Rabbi et la Rabbanit
n'avaient pas le droit de résider ni à Nice ni dans sa region. En voici
le texte:
Nice 3 octobre 1940
A l'attention du commissaire de police de Nice

J'ai l'honneur de vous annoncer qu'au vu des circonstances
actuelles il n'est pas possible d'accorder à ces étrangers la
permission de rester dans la région.
Le Préfet
On montra cette lettre au Rabbi qui la parapha la veille de Yom
Kippour pour prouver qu'il l'avait lue.

Le Rabbi & La Rabbanit à Nice

Suite au courrier en date du 3 septembre dernier – numero
11175 mttl – à propos de M. Schnerson Mendel né le 1er mars
1893 à Nikolaiev (Russie) et son épouse Schneerson Haya née le 13
aout 1901 à Smolensk réfugiés originaires de Russie qui habitent à
Nice 27 avenue Thiers.
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X Introduction Z

C'est avec une grande joie et un immense remerciement envers
D.ieu que nous célébrons le mariage de nos enfants Rav Menahem
Mendel Guidone et Haya Mouchka mardi 4 marhechvane 5778
2017. 
Pour exprimer notre sincère remerciement envers tous ceux
qui participent à notre joie nous vous présentons un " cadeau"
particulier à conserver comme l'avait institué Rabbi Yossef
Yitshak lors du mariage de sa fille la Rabbanit Haya Mouchka
avec le Rabbi.
Ce fascicule contient:
1.Des documents concernant la vie du Rabbi et de la Rabbanit
à Nice
2. Des documents concernant le sauvetage du Rabbi et de la
Rabbanit afin qu'ils puissent quitter la France occupée par
les Nazis.
Les documents sont publiés ici pour la première fois par le Rav
David Lubecki et le Rav Menahem Mendel halevi Levy chaliah à
Nice et le Rav Yossef Ytshak Meloul.
Nous les remercions de nous avoir permis de publier ces lettres.
Que le bon D.ieu nous fasse mériter très bientôt de voir à
nouveau notre Rabbi, écouter de sa bouche les paroles vivifiantes
du Chef de notre génération quand " se réveilleront et chanteront
ceux qui gisent sous terre" avec notre Rabbi à leur tête!
Puissions nous aller de cette Simha vers la Joie véritable avec la
Délivrance réelle et complète.
Avec tout notre respect et notre affection

Familles
Taieb - Bensoussan

