יובל שנה

לצא"ח ובית ליובאוויטש ומוסדותי'
בפאריז והסביבה

תשורה למשתתפי

כינוס השלוחים האיזורי  -הי"ט
⋅ פאריז והסביבה ⋅

ערב ב' אייר התשע"ח " -לכתחילה אריבער"

ב"ה

פתח דבר
בקשר לכינוס השלוחים האיזורי המתקיים השנה בסימן
יובל שנה לבוא הרה"ח ר' שמואל וזוגתו ע"ה אזימוב לשליחות
בפאריז ,שמחים אנו להגיש תשורה זו אשר כוללת בתוכה מסיפור
ההתייסדות והתפתחות עבודת צא"ח בימי בראשית שלה בפאריז.
פותחין בדבר מלכות ,ולרגל מלאות יובל שנה הבאנו חלקים
משיחות בקשר לעבודה הנדרשה אחרי יובל שנה ,שנאמרו
בתקופות היובל השונים.
במדור כתבי יד קודש הבאנו:
א .מכתב מכתב המתפרסם כאן לראשונה על גבי מכתב צא"ח
בניו יורק בקשר להתוועדות השנתית של צא"ח בב' אייר,
ב .כתב יד קודש על גבי ספר המאמרים קונטרסים שהעניק
הרבי להרב אברהם יצחק שמטוב והרב אהרון חיטריק בקשר לסיום
שנת היובל לגאולת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ.
ג .מכתב שנשלח להרב שמואל אזימוב בהתחלת שליחותו עם
כתב יד קודשו ובו מרמז הרבי על המהפכה שהתקיימה אז.
ד .הגהה על הערות מאמר וקבל היהודים תשל"ח בקשר ליובל
שנה למאמר וקבל היהודים תרפ"ח.
ה .עיתון  LNSוהוא עיתון המיועד לעיתונים בקשר לפעולות
חב"ד ברחבי תבל L.N.S ,שכידוע הוגהה אז ע"י הרבי שמספר
על ההתוועדיות של צא"ח לקראת ב' אייר ,לציין י"ג שנה לצא"ח
שנה לפעול מבצע תפילין ופתיחת סניף של צא"ח בשליחות הרב
אזימוב וזוגתו .
בתור הוספה בא בזה מכתב הרה"ח ר' יהודה ליב רסקין ע"ה
לגיסו הרב שמואל אזימוב בקשר לביאתו בתור שליח בפאריז.
הנהלת הבית ליובאוויטש
ערב ב' אייר ה'תשע"ח  -לכתחילה אריבער

יובל שנה

חלקים משיחות
בקשר ליובל שנה

חשבון צדק – ולהחליט החלטות ולהורידם במעשה בפועל
מובן שכאשר עברו "שבע שבתות שנים" שאז הוא "יובל" על כאו״א
לערוך "חשבון" בעצמו בימים ושעות שנשארו עד ב' ניסן :מה עבר עליו
במשך חמישים שנה אלו ,להיזכר איך היה מעמדו ומצבו בתקופתו של הרבי
(מהורש"ב) נ"ע ,חשבון כזה ללא רמיה עצמית (שאינו רוצה להטעות את
עצמו) שכן כ״א יודע מה ציפה ממנו הרבי (מוהרש"ב) נ"ע וכן כ"ק מו"ח
אדמו"ר . .
והעיקר שלא יהיה מרוצה מעצמו .מוטלת ,איפוא ,עשיית חשבון-צדק
על כל מה שעבר עליו במשך חמישים שנה אלו .עליו להחליט החלטות
ו"להורידם" במעשה בפועל ,וזה יביא הצלחה בכל הענינים.
(שיחת שמיני תש״ל)

"חשיבות יובל"
בב' ניסן החל בשבוע הבא-עלינו-לטובה ימלאו חמישים שנה מעת
הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע והתחלת נשיאותו של כ"ק מו"ח
אדמו"ר ,כאשר מגיע שנת החמישים הרי "הימים האלו נזכרים ונעשים",
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כלומר נדרש ה"נזכרים" כדי שזה יומשך אחר-כך ב"ונעשים" – וכפי שר'
זלמן דוכמאן ע"ה היה נוהג לומר ,שכאשר מגיע "יובל" ("יוביילעם") צריכים
להיזכר שזהו יובל
(שמיני תש"ל)

תקופה חדשה שאינו בערך
שנת חמישים ואחת  -צריך להתחיל תקופה חדשה באופיו שאינו בערך
למה שהי׳ קודם לכן
(יב תמוז תשל״ז)

יתר תענוג ושמחה ובמילא יותר הצלחה
בסיום יובל שנים הרי זו הכנה לכך שתחלת היובל השני תהי׳ ביתר תענוג
ושמחה ובמילא גם עם יותר הצלחה
(כח תמוז תשל״ז)

סיום וענינו הכנה וכו'
בכמה מקומות מבהירה התורה שכאשר נשלמת תקופה בת יובל שנים –
הרי זה סיום של תקופה שלמה .אין הכוונה שזה הסתיים ונגמר חס-ושלום,
אלא אדרבה ,כמו בסיום של כל עניין בקדושה – כגון סיום ספר ,מסכת או
פרק בתורה – ה"סיום" הוא הכנה לכך שהנלמד לאחר-מכן יהיה ביתר חיות
שמחה ותענוג .ובענייננו :בסיום יובל שנים הרי זו הכנה לכך שתחילת היובל
השני תהיה ביתר תענוג ושמחה ,וממילא גם עם יותר הצלחה.
(כ"ח סיון תשל"ז)

ענין יובל אפי' לאדם אחד
אף שכאן מדובר אודות "יובל" הקשור לכאורה רק עם אדם אחד ,ובאדם
זה עצמו רק עם מאורע אחד שהיה במשך ימי חייו ,בכל זאת נקרא זה "יובל"
כדמצינו בנוגע ל"עולמו של לוי (הוא) חמישים שנה" ,שגם היה אחד.
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"את עניין ה"יובל" מצינו גם בקשר עם עניין פרטי ,כפי שהיה עם
הקונטרס "החלצו -תרנ"ט" שהדפיסו מאמר זה (בשנת תש"ט) כאשר נמלאו
חמישים שנה לאמירתו בפעם הראשונה וכפי שבעל הגאולה – די"ב תמוז"
כתב במכתבו שנדפס כהקדמה לקונטרס ,מהווים הדברים אפוא מעין "פסק"
על עצמו:
כאשר מגיעה שנת החמישים לגאולתו ישנם כוחות מיוחדים והצלחה
מיוחדת לעסוק ביתר שאת וביתר עוז בכל העניינים שבעל הגאולה תבע
מכל יהודי באופן של מוסיף והולך ומוסיף אור.
(י"ב תמוז תשל"ז)
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התייסדות צא"ח
בפאריז – סיקור
בשלהי ה'תשכ"ז בא הרה"ח ר' שמואל אזימוב בקשורי התנאים עם בתו
של הרה"ח ר' בנציון שם טוב ע"ה ,בתשרי תשכ"ח ביחידות הרבי רמז ,לחכות
בקשר להחלטה בעניני הסתדרות,
ואכן בחודש חשון הרב חדקוב מסר ,שכנראה יחזרו לפאריז לשליחות
בהמשך לעבודתו בתור בחור בשנים שלפני זה,
באותו זמן – אדר ה'תשכ"ח – התקיימה אז חנוכת הבית של הבית
ליובאוויטש (הראשון בעולם) שבלונדון ,הרבי הורה אז לר' בנציון שם טוב
לקחת איתו לחנוכת הבית גם את המיועד להיות חתנו שהי' אז בפאריז ר'
שמואל אזימוב ,היות "ובעתיד יהי' יושב ראש צא"ח בפאריז".
אחרי החתונה חזרו לצרפת ,והיתה התעייננות מיוחדת מהרבי ע"ז ,כמה
ימים לפני נסעיתם הלכו להרבנית לקבל ברכת פרידה ,כמה ימים לאח"ז
בדיוק ביום ב' אייר (לכתחילה אריבער) – המהוה יום התייסדות צא"ח.
לפני נסיעתם הרב חדקוב מסר לו ,שידע שנוסע הוא ואשתו לעשות
מהפיכה
יש לציין אשר בדיוק ביום זה – הוא ערב  1במאי  – 8691חל המהפיכה
הצרפתית של הסטונדטים ,כנראה אשר באיזהו שלב יום זה הי' מיועד להיות
מהפיכה ...
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כתב יד קודש
רקע המכתב:
בתחילת השליחות אחרי שבוע ,כתב הרה"ח ר' שמואל ע"ה אזימאוו,
מכתב בט' אייר תשכ"ח ,המכתב הגיע לכ"ק אדמו"ר אחרי כמה שבועות,
על הכללי פרטי דעש"ק פי' עלי באר וגו' (חוקת) הוסיף הרבי בכתב יד
קודשו [על השורה ,מאשר הנני קבלת מכתביו ]( :וז"ע – [=וזה עתה] – מט'
אייר – מפני השביתה?).
פירוש :המכתב הגיע מאוחר מפני השביתה ,שהיתה בקשר – למהפכה
שהתתחילה ברחובות בב' אייר ה'תשכ"ח
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י"ב תמוז ה'תשל"ז ,הרב אהרון ע"ה חיטריק ויבלחט"א הרב אברהם יצחק
שמטוב
10

 פאריז- לצא"ח

archives family raskin

archives family raskin

11

12

יובל שנה

לצא"ח  -פאריז

הוספה
צילום עמוד מתוך דו''ח שכתב השליח הרה''ח ר' יהודא ליב שליט''א מטוסוב.
אז שליח בישיבה .בשנת תשל''ד.
בדו''ח ניתן לראות השטורעם במבצע תפילין ומזוזה .וגם מוזכר יבלחט''א
השליח ר' מסעוד ע''ה בן שושן .כנהג הטנק ביום ה' מנחם אב.
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מכתב מהשליח ר' לייבל רסקין להרב שמואל אזימאוו
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לע"נ
הרה"ח ר' מסעוד בר' שלמה ע"ה
בן שושן
שליח ומנהל בית חב"ד בעיר ארלי
למעלה מארבעים שנה
נפטר כ' סיון ה'תשע"ז
ומ"כ בהר הזיתים
ת.נ.צ.ב.ה

לע"נ
ר' אשר ב"ר פינחס ע"ה
סודרי
נפטר ביום בדר"ח אייר ה'תשע"ד
ת.נ.צ.ב.ה


נדפס ע"י ולזכות בני משפחתו שיחיו

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

