תשורה
משמחת הנישואין של

מנחם מענדל ישראל וחנה שיחיו ערנטרוי
כ״א מרחשון ה'תשע״ט



פתח דבר



מתוך שמחה והודאה להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו
הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו ,החתן הת' הרב מנחם מענדל ישראל
שי' ,עב"ג הכלה מרת חנה תחי' ,ביום שלישי כ״א מרחשון ה'תשע״ט.
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 חיה מושקא זי"ע.
מכתבים וכתבי יד קודש הרואים אור הדפוס לראשונה מארכיון
אבי החתן ,וכן מכתבים לזקני החתן ,גלוי׳ שכתב הרבי בתור מזכיר
כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ והכתובת נכתבה ע״י הרבנית.
תודתינו נתונה להרה״ח ר׳ שמואל שי׳ לובעצקי על עזרתו
בעריכת התשורה
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.
מוקיריהם ומכבדיהם
משפחת ערנטרוי

משפחת אזימאוו

מנחם מענדל ישראל וחנה שיחיו ערנטרוי



פרסום ראשון

4



מכתב שכתב הרבי וחתם עלי' בכתי"ק בתור מזכירו של כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ
בהיותו פאריז.
והכתובת מאחורי הגלוי' הן של השולח כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ ,והן של הנמען,
נכתבה ע״י הרבנית הצדקנית ע״ה
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רקע למכתב דלקמן:

הרב אליעזר והרב יצחק מאיר ערנטרוי למדו בישיבת תורת אמת
אשר במאה שערים ,באותו זמן למדו שם עוד הרבה בחורים אברכים
שלא נמנו על כלל חסידי חב"ד .
איתם למד באותו תקופה בחור בשם אברהם גוטליב ממשפחה
חסידי תולדות אהרן ,הנ"ל גר אז בשכנות למשפחת ערנטרוי בבתי
אונגרין.
למשפחת גוטליב היה לול עם תרנגולים ומדי פעם התרנגולים
ליכלכו את החצר האחים ערנטרוי ביקשו ממנו שיקח את התרנגולים
למקום אחר ,לאחר כמה בקשות שלא עזרו הוחלט להעביר את
התרנגולים ללא ידיעת משפחת גוטליב למקום אחר .ר' אברהם
גוטליב אמר להם ברוגז שיכתוב לרבי את כל הסיפור .האחים הנ"ל
לא חשבו שהוא מתכוון באמת לכתוב לרבי .לאחר תקופה הגיע הרב
עזריאל סלונים שהיה בא כח של הרבי בירושלים דאז וקרא לשני
המשפחות ועשה שלום ביניהם .ע"כ הסיפור
המעניין בכל הסיפור הזה הוא שהאחים ערנטרוי מעולם לא ראו
מכתב הזה למרבה הצער יש לנו רק העתק מהמכתבים:
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ב"ה יז' סיון תשי"ד
ברוקלין.
ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר עזריאל זליג שי'
שלום וברכה!

מצו"פ העתק מכתבי להאחים ערנטריי שי' ובבקשה להתעניו באופן דיפלומטי בענין
הנ"ל ,והעיקר להביאם לידי שלום ,ובמשך הזמן גם לידי שלום אמיתי ,וגודל השכר בזה
אין די באר.
ימים אלו נתקבל ביאור על התניא שכנראה הוא שניתן לכת"ר ע"מ לשלוח לכאן ע"י
הרה"ג צמ"ס כו' מוהרש"י שי' זווין.
בברכה המחכה לבשו"ט
(חי"ק) מ.מ .שניאורסאהן

ב"ה ,יז' סיון תשי"ד
ברוקלין.
האחים הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה אלעזר ויצחק מאיר שיחיו.
שלום וברכה!
לא טובה השמועה אשר הגיעני אשר אין השלום שורה ביניהם ואמם שיחיו ומשפחת
גאטליב שי' הדרה בסביבתם ,מובן שאינני נכנס בפנים הדברים עם מי הצדק אשר
עפ"י רוב כל צד אשם במדה ידועה ,אבל דבר ברור הוא שהעדר השלום מזיק לשני
הצדדים ,וכיון ששניהם הם מאנ"ש הרי זה ג"כ היזק לכללות אנ"ש ,נוסף על זה שכל
ישראל ערבים זה בזה ,ערבים מלשון ערבות שפשוטו וערבות מלשון מעורבים זב"ז
ומלשון עריבות ונעימות וכמובאר בכ"מ ונא ונא להשתדל בהקדם האפשרי וככל האפ־
שרי שישלמו בניהם ויהיה השלום בריבוי שאז תהיה ג"ב הברכה בריבוי וכו' וכמבואר
במדרש אסתר רבה בסופו והרי ידוע עד כמה מסרו נפשם רבוה"ק נשיאנו זצוקללה"ה
נבג"ם זי"ע לנטוע הענין דאהבה ישראל בכאו"א מהשייכים אליהם המה ובני ביתם
שיחיו ואחכה לבשו"ט בהקדם ממש.
בברכה
(חי"ק) מ.מ.שניאורסאהן
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מה שרשם הרבי על רישום לספר תורה של משיח צדקנו
הרבי הקיף את בני משפחת שמערלינג וכתב:
בנוסח [היינו לכתוב הנוסח הרגיל לאישור ההרשמה]

ע"ש הכותב ראש המשפחה שנ"ז שי' שמרלינג
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מענה הרבי על שאלת אחד על שיחות הרבי בתקפת חשון תשמ"ג
(נדפסו בתורת מנחם במקומם) בקשר לנשיאות נשיאי חב"ד.

על מה שהעיר שלכאורה יש דיעות ששמואל הנביא הי' מלך
ואעפ"כ לא מצינו שנמשח ,כתב הרבי:
אליבא דהרמב"ם עסקינן ומלשונו ברור ששמואל לא הי' מלך
על מה שכתב בהמשך שלכאורה לא מצינו ענין המשחה אצל משה
ולכולי עלמא מלך הי' ,כתב הרבי:
כמדומה הזכרתיו בההתועדות – בכל אופן יש להסביר בקל – לפי השיטה
שהי' מלך – נעשה מלך קודם הציווי דשמן המשחה ודיני מלך שבתוש"ב
בכלל
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הוספה על מכתב מימי הגאולה י"ב י"ג תמוז ה'תשכ"ח לסב החתן
(המכתב נדפס באג"ק חלק כ"ג עמוד תכב):

הרבי תיקן וכתב :ז' תמוז והוסיף :והפ"נ יקראו עה"צ
ובסופו כתב:
במענה לשאלותיו – יש להתענין
בנוגע לדירה .סוגי עבודתו
בביה"ס – הרשת דק"ג [=דקרית גת] בשנה הבע"ל –
ע"פ התייעצות עם המנהל שי' .
[בברכת חג בגאולה] ולרפוקו"ש [=ולרפואה קרובה ושלימה] לכאו"א שי'
ולבשו"ט
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המכתב דלקמן מיום כ' אלול ה'תשט"ז לסב החת מתפרסם כאן לראשונה
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הוספה על מכתב מיום כ"ד טבת ה'תשכ"ח (נדפס באג"ק חלק כה עמוד
עה) ,בסופו הוסיף הרבי:
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המכ' שלאחרי הנ"ל נתקבלו והפ"נ יקראו עה"צ.
[בברכת] הצלחה בכה"ע
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מכתב לסב החתן בקשר להולדת אם החתן:
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מכתב לסב החתן בקשר לקישורי תנאים:
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מכתב לסב החתן בקשר להחתונה:
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מכתב לסב החתן בקשר להחתונה:
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מינסקי-ירושלים
ב"ה ,ט״ו סיון תשט״ו
ברוקלין.
מחות׳ הר״ח אי״א נו״נ כו׳ מוה״ר יעקב איסר שי׳
שלום וברכה!
במענה על מכתבו מג׳ סיון בו כותב אודות הסברא לנסוע ללמוד כאן בישיבה ושואל חוות דעתי
בזה.
ולדעתי הנה לע״ע אין לעשות זה וירבה התמדה בלימוד תורה הנגלה ,חסידות ,ובעבודת פעילות
בקרב הנוער החבד״י אשר גודל העניין בזה אין לשער.
מובן אשר ככל שיוסיפו בזה עדיין אינו מספיק וצריכים להוסיף כהנה וכהנה כיון שדורשים זה
מאת כאו״א בודאי ניתנו הכוחות למלאות הדרישה אף שההנהגה בזה היא כמו ע״ד כיבוש ארץ
ישראך בגשמיות מעט מעט אגרשנו ויה״ר שיהיה בהצלחה.
בברכה שההתעוררות דזמן מתן תורה דכללות השנה תומשך בכל יום ויום כי הרי יהיו ד״ת חדשים
(בלא כ׳ף הדמיון) וכלשון רש״י (דברים י״א נוסף על מרז״ל הובא ברש״י שם ו׳ו׳) וכנוסח הברכה
שנתקנה ע״י כנסת גדולה נותן התורה לשון הווה.
זה עתה נתקבל מכ׳ מט׳ סיון מבש״ט אשר זכאים יהיו בתומ״צ ובהפצת המעיינות חוצה בריש גלי
לטוב להם בגו״ר תכה״י.
בברכה (חי"ק)
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במלאות שנה לפטירתה הננו בזה לפרסם מכתבים ומענה כתי"ק מהרבי
שלא הודפסו עד עתה לסבתא של החתן הגב' מרת בתיה מינסקי ע"ה

מרת בתיה מינסקי ז"ל היתה מהשלוחות הראשונות של הרבי בארץ
הקודש ,במסירות נפש בלתי נתפסת .בשנותיה הצעירות נדדה יחד עם
בעלה יבדלחט"א ,מעיר לעיר ומעיירה לעיירה ,בשליחות כ"ק אדמו"ר
זי"ע ,כדי להקים בתי ספר של "רשתאהלי יוסף יצחק".
במהלך תקופה זו החליפה משפחת מינסקי את מגוריה עשר פעמים(!),
כשבכל פעם הקימו מוסד לילדים מהמסד ועד הטפחות ,וכשהשלימו
את הקמתו עברו למקום חדש .כך פעם אחר פעם .כל זאת במקביל
לשליחותה השנייה – לגדל ולחנך ששה-עשר בנים ובנות! (ראו במכתב
כ"ק אדמו"ר זי"ע אליה המתפרסם כאן ,אודות הנהגת הבית "שגם
זה עבודתה בקדש") .ובכלל ,לאורך כל השנים הללו זכתה למכתבים
ועידודים רבים מהרבי.
התמסרותה למילוי השליחות התבטא בכל .בני המשפחה מספרים כי
כשהגיעה הוראה מהרבי לעבור למקום חדש ,היתה בפיה של מרת
בתיה שאלה אחת בלבד :לא "איך אפשר"? לא "אוי זה קשה" .אלא רק:
"לאיפה?" .ממש כביאורו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ על "אנה השם ,כי
אני עבדך" – לאן?...
עם תום הקמת המוסדות ,השתקעה משפחת מינסקי בכפר חב"ד ,ומרת
בתיה המשיכה את שליחותה החינוכית ,והפעם בבית רבקה בכפר
חב"ד .באותו הקיץ ,תש"נ ,בקרה הגברת מינסקי בניו יורק ,כשהיא
כותבת לרבי שגם כעת ברצונה "לצאת לשליחות" .תוכן תשובתו של
הרבי על המעטפה (המענה המדויק מתפרסם כאן) היא ,שהיא איננה
צריכה לצאת לשליחות ,שכן היא כבר בשליחות "כמה וכמה שנים".
בהשגחה פרטית ,השבת ,פרשת חיי שרה ,העוסקת בפטירת אמנו
הראשונה ,שבמסירות נפש עקרה יחד עם אברהם אבינו מעיר לעיר
וממקום למקום כדי לקרוא שם "בשם השם א-ל עולם" ,ולפרסם
אלוקות בכל מקום.
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מכתב א
המכתב שלפנינו ממוען אל בעלה ,הרה"ח כו' ר' יעקב יבדלחט"א ,ובו כותב כ"ק אדמו"ר זי"ע,
באורח בלתי רגיל ,אודות התאריך שבו הזכירם ,אותו ואת זוגתו ,על הציון – "בט"ו אלול דקיימא סיהרא
באשלמותא דחדש הרחמים והרצון" (המכתב הוא מאותו היום).
בנוסף מחדד כ"ק אדמו"ר זי"ע כי אצלו המצוה שהוא צריך להיות בה "זהיר טפי" ושהיא "השער
להעלאת כל הענינים מלמטה למעלה ,ולהמשכה מלמעלה למטה" היא "עבודת החינוך במוסד שעל שם
כ"ק מו"ח אדמו"ר שעל הציון שלו יזכרו".

ב"ה ,ט"ו אלול תשכ"א
ברוקלין
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מוה' יעקב איסר שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ד' והקודמו,
ובט"ו אלול דקיימא סיהרא באשלמותא דחדש הרחמים והרצון ,הזכרתיו ואת זוגתו תחי' – על
הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,מתאים לתוכן כתבו .ויהי רצון
שיבשר טוב בטוב הנראה והנגלה.
ובודאי למותר להעיר ,שהמצוה דהוא צ"ל זהיר בה טפי ,שבדידי' היא עבודת החינוך במוסד
שעל שם כ"ק מו"ח אדמו"ר שעל הציון שלו יזכרו ,והעבודה במסירה ונתינה בה – הרי מצוה
זו היא השער להעלאת כל הענינים מלמטה למעלה ולהמשכה מלמעלה למטה ,כמבואר בכ"מ.
המחכה לבשו"ט – ובברכת כוח"ט
[חתימת יד קדשו]
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מכתב ב
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במכתב הזה הממוען אל מרת בתיה ז"ל בתקופת מגוריהם בקרית גת .כפי הנראה באותה התקופה
התמודדה מרת בתיה ז"ל בקשיים גדולים שהשפיעו על מצב רוחה .היא שפכה את לבה בפני הרבי ,שכתב
לה דברי חיזוק בלתי רגילים ,ובנוסף ציוה לה לבקר אצל רופא ולמלא הוראותיו בנוגע למצב בריאותה
הגשמי.
ללא ספק זהו יחס נדיר ,המורה על החביבות היתרה שקבלו שלוחים אלו אצל המשלח.
(מכתב זה נדפס באגרות קדש ,חלק כב ,אגרת ח'שיז)

ב"ה ,כט' טבת תשכ"ב
ברוקלין
מרת בתי' תחי'
ברכה ושלום!
במענה למכתב מכ"ה טבת .בו כותבת אודות מצב רוחה ובכלל.
בכגון זה ידוע העצה היעוצה ,להיות חקוק במוח זכרונה עניני השגחה פרטית ,שהוא מיסודי
אמונתנו ותורתנו הק' תורת חיים ,ובפרט ע"פ המבוא בארוכה בתורת חסידות חב"ד ,איך
שהשגחה פרטית היא על כל אחד ואחת ועד לפרטי פרטים ,והרי הקב"ה הוא עצם הטוב ומטבע
הטוב להיטיב ,ובמילא זהו שולל האפשריות של דאגות ועצבות ,שהרי בלשון נעים זמירות
ישראל ,ה' לי לא אירא ,ה' רועי לא אחסר ,ובפרט אשר ראתה ורואה חסדי השי"ת בפועל,
שברכה השי"ת בבעל ובילדים נחמדים וכו' ,ועוד זאת וזכתה והצליחה שיש לה חלק ומשתתפת
בחינוך על טהרת הקדש לקרב את לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים ,וידוע פתגם הבעש"ט
אשר אהבת הקב"ה לכל אחד מבני ובנות ישראל ,הוא יותר באין ערוך מאהבת הורים זקנים לבן
יחידם שנולד להם לעת זקנותם.
ומאחר שעל האדם לעשות בדרך הטבע התלוי בו ,ויש מקום לומר שמצב רוח קשור ג"כ במצב
חלישות בריאותה בכלל ,מהנכון שתשאל רופא עד"ז ותמלא הוראתו.
בברכת הצלחה בעבודתה בקדש האמורה וגם בהנהגת הבית שגם זה עבודתה בקדש ,ותלוי
בעיקר בהאשה עקרת הבית ,ולבשו"ט מתוך שמחה וטוב לבב.
בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר
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4

מכתב ג

בקיץ תש"נ היתה הגב' בתיה ז"ל בחצרות קדשינו ,בתקופה זו סיימו את שליחותם בהקמת מוסדות
ובתי ספר של הרשת בכו"כ מקומות בארץ הקודש ,והיו בדרכם להשתקע בכפר חב"ד .הגב' בתיה ז"ל
כתבה לרבי שרצונה "לצאת לשליחות".
באופן נדיר במיוחד בא מענה כ"ק אדמו"ר זי"ע על המעטפה של המכתב ,ושם כתב:

ה"ה בשליחות זה מכו"כ
שנים.
לצאת לשליחות
אזכיר עה"צ
כלומר :מה זה הינך כותבת אודות "יציאה לשליחות" ,כאשר אתם כבר שלוחים "כמה וכמה שנים".
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מכתב מיוחד מג׳ מנחם אב תשי״ד המתפרסם כאן לראשונה
עם תוארים מיוחדים בקשר ל״חוזר״ הרב יואל שי׳ כהן:

4

ב"ה ,ג' מנ״א תשי״ד
ברוקלין.
מחות׳ הר״ח אי״א נו״נ כו׳ מוה״ר שניאור זלמן שי׳

שלום וברכה!
במענה על מכתבו מעש״ק הנה ידוע המבואר בראשית המשך מים רבים .ומה אוכל לעשות
בזה כיון שכבר אמרתי לו ברור בהיותו כאן שצריך להבטיח (באווערנען) בהקדם האפשרי שלא
תהי׳ לזות שפתיים וכו׳... .ויה״ר שיהי׳ הכל לטובה ולברכה ולהצלחה.
בהנוגע לפרנסה-הנה אזכירו כשאהי׳ על הציון של כ״ק מו״ח אדמו״ר זצוקלה״ה נבג״מ זי״ע
לפרנסה בהרחבה ,ובודאי יקיים בזמנו בהשייך להאברך הרה"ח נו״נ בעל כשרון ויר״ש כו׳ מוה׳
יואל שי׳ הכהן ,והשי״ת יצליחם.
....
בברכה (חי"ק)
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מכתב זה והבא לאחריו מתפרסמים כאן לראשונה

[בכבוד ובברכה] ובפרט בעבוה"ק
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