משמחת הנישואין של
הרה"ת מנחם-מענדל שי'
ומרת חיה-מושקא תחי'

העכט

 יום שלישי ,ב' אדר ה'תש"ע -שנת פרצ"ת

3
ב"ה

פתח דבר

אנו מודים להשי״ת על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן התמים
הרב מנחם מענדל שיחי‘ עם ב״ג הכלה המהוללה מרת חי' מושקא תחי׳ העכט.
התודה והברכה בזה לכל מכרינו וידידינו שבאו מקרוב ומרחוק להשתתף בשמחתנו ולברך את
צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
הקשר המיוחד בין משפחות העכט-מאסאקוויץ החל לפני שנים רבות:
בשנת ה'תש"ב נשלח הרב שלמה זלמן ע"ה העכט )אחיו הבכור של הרב יעקב-יהודה ) (JJהעכט,
סב-החתן( ע"י כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לשמש כשליח בשיקגו .הרב העכט נשא בתפקיד רב בית-
הכנסת הגדול "אנשי-ליובאוויטש" ,וניהל את התלמוד-תורה הגדול שהי' במקום .התלמיד אפרים
מאסקאוויץ הי' בין תלמידיו.
כעבור שנה ,לקראת שבת שירה ה'תש"ג ,נכנס הת' אפרים לעול-מצוות ,הרב העכט שיכנע את
אביו ר' מאיר-שמעון מאסקאוויץ לשלוח את בנו לניו-יורק ,ללמוד בתומכי-תמימים .וכך ,כעבור כמה
שבועות הגיע אפרים לניו-יורק ,ונעשה ל'תמים' מן השורה .בתקופה זו התיידד עם תלמיד נוסף
שלמד בישיבה ,הלא-הוא סב-החתן הרב יעקב יהודה הכט.
חלפו השנים ,ור' אפרים חזר לשיקגו ובנה את ביתו .עם חלוף הזמן נעשתה משפחתו חלק בלתי
נפרד מהקהילה החב"דית שהלכה והתפתחה במקום .המשפיע הרוחני שלו ,עמו הי' מתייעץ בעבודת
ה' ,הי' מורו ורבו הרב שלמה-זלמן העכט.
הבן הבכור של ר' אפרים ומרת צביה מאסקאוויץ ,הוא הרב דניאל מאסקאוויץ .בשנת תשל"ו,
לאחר נישואיו עם מרת רחל אסתר ,עז הי' רצונו לשוב לשיקאגא ,בכדי להקים בית-חב"ד ולהרחיב
את פעילות החב"דית במקום .לאחר שסוכמו ותוכננו הפרטים עם הרב שלמה-זלמן העכט ,כתב הרב
מאסקאוויץ לכ"ק אדמו"ר .וזהו לשון המענה שקיבל :

"כידוע בנוגע להמצב בשיקאגא זה תלוי אך ורק בהרב ר' שלמה זלמן העכט"
הרב דניאל ומרת אסתר רחל מאסקאוויץ עברו לשיקגו ,ופעלו תחת-חסותו של הרב שלמה-
זלמן העכט ,עד לפטירתו בטרם עת ,בשנת תשל"ט.
*
בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו ,מוגשת בזה תשורה מיוחדת
)מיוסד על הנהגתו של כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ שחילק ’תשורה׳ בחתונת כ״ק אדמו"ר( ,הכוללת:
א( לקט מיוחד של מכתבי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וכ"ק אדמו"ר למשפחות החתן והכלה.
ב( מכתבי ומענות-קודש שבהם אפשר לראות את יחס הקרבה והחביבות המיוחדת.
ג( נאום של סב החתן ר' יעקב יהודא העכט ,שידוע בנואמיו המיוחדים.
ויהי רצון מהשי״ת שנזכה לקיום היעוד ”מהרה ה״א ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים ,קול
ששון וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה״ וכו׳ ,בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

הרב שמעון ושרה העכט

סקאוויץ
מא ָ
הרב דניאל יצחק ואסתר רחל ָ

פארק סלופ ,ניו יורק

נורטברוק ,אילינוי
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סקאוויץ
העכט-מא ָ
ָ

תוכן עניינים
א .מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע אל הרב שלמה זלמן העכט 6 . . . . . . . . . . . . .
הוראות בענייני עסקנות הכלל  /הצורך שבעלי-בתים ילמדו תורה

ב .מכתבי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע אל הרב יעקב-יהודה העכט 8 . . . . . . . . . . . . .
ברכה לרגל קישורי התנאים  /ברכה לנישואין  /הפרשת מעשר " /יקבל על עצמו את הסידור הראשי של הפצת
עניני הדפוס של קה"ת והמל"ח" " /עסקן חרוץ בעבודת החינוך הכשר"  /סדר הנהגה מתאימה לרב ומנהיג
דתי " /יכניס עצמו בענין חינוך הבנים והבנות" " /רב ומנהיג הקהלה של ישיבת ר' מאיר שמחה הכהן בעי"ת
ברוקלין יע"א"  /ברכה לכניסה לדירה " /ובודאי יתענין לעורר על אודות החינוך לילדים ולילדות בדרכי התורה
והמצוות" " /יצליחו השי"ת בעבודתו הק' לנהל את עדתו בדרכי התורה והמצות" / "..ידידו" " /ונחוץ הדבר
אשר זוגתו הרבנית תקבע עת לימוד עם הילדות והנערות"..

ג .מכתבי כ"ק אדמו"ר

לר' מאיר-שמעון מאסקאוויץ וזוג' מרת פערל מאסקאוויץ 13 . . . . . .

ברכה לרגל נישואי הבת  /ניצול ימי הפסח עבור קירוב הקרובים ליהדות " /און זאלט האבען א געזונטער
ווינטער און א גוטען תמיד און קענען אנזאגען נאר גוטעס"  /ברכות לרגל השנה החדשה

ד .מכתבי כ"ק אדמו"ר אל ר' אפרים מאסקאוויץ  -סב הכלה 15 . . . . . . . . . . . . . . .
"ויהי רצון שיבשר טוב בתוכן הבקשה"  /ניחום אבלים על פטירת האם  /מכתב כ"ק אדמו"ר  /של"ה

ה .מכתב כ"ק אדמו"ר אל הרב שלמה זלמן העכט21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ביאור ענין חנוכה  /התוועדות לרגל המכתב .דו"ח שכתב הרב העכט מהתוועדות בבית ר' אפרים מאסקאוויץ,
ובה מדווח שחזר נקודת הביאור שבמכתב

ו .מכתב כ"ק אדמו"ר אל מרת חי' שרה העכט ,אשת הרב שלמה-זלמן העכט 24 . . . . . . . .
ז .טלגרמה מהרבנית אל מרת חי' שרה העכט 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מכתבים ומענות-קודש כ"ק אדמו"ר אל הרב יעקב-יהודה העכט 27 . . . . . . . . . .

ח.

"בברכת הצלחה בעבודתו בקודש ומתוך רחבות המוחין" " /ואברכה מברכיך" /מענה כ"ק אדמו"ר למכתב הרב
העכט אודות יום הולדתו הששים וארבעה  /המשך למכתב הקודם  /מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אותו צירף
אל מכתבו  /מה ללמוד בשיעור עם בעלי-בתים  /הסרת השם 'מכון חנה'  -תשמ"ב  /החזרת השם "מכון חנה"
למוסד  -תשמ"ו  /מלחמה נגד נישואי תערובת  /ב' סיפורים

ט .מכתב אודות ר' אפרים מאסקאוויץ מ"ש הרב שלמה זלמן העכט אודותיו37 . . . . . . .

י.

מכתב כ"ק אדמו"ר אל סב הכלה ,הרב מנחם-מענדל הכהן אראנאוו 38 . . . . . . . . . . .

יא.

מכתב כ"ק אדמו"ר אל אבי הכלה ,הרב דניאל מאסקאוויץ 39 . . . . . . . . . . . . . .

יא .נאום ר' יעקב -יהודה העכט

מתכון לאורך חיים 41 . . . . . . . . . . . . . . . . .
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מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
אל הרב שלמה זלמן העכט

הוראות בענייני עסקנות הכלל  /הצורך שבעלי-בתים ילמדו תורה

סקאוויץ
העכט-מא ָ
ָ

7
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תשורה משמחת הנישואין

מכתבי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
אל הרב יעקב-יהודה העכט

ברכה לרגל קישורי התנאים  /ברכה לנישואין  /הפרשת מעשר " /יקבל על עצמו את
הסידור הראשי של הפצת עניני הדפוס של קה"ת והמל"ח" " /עסקן חרוץ בעבודת החינוך
הכשר"  /סדר הנהגה מתאימה לרב ומנהיג דתי " /יכניס עצמו בענין חינוך הבנים והבנות"
" /רב ומנהיג הקהלה של ישיבת ר' מאיר שמחה הכהן בעי"ת ברוקלין יע"א"  /ברכה
לכניסה לדירה " /ובודאי יתענין לעורר על אודות החינוך לילדים ולילדות בדרכי התורה
והמצוות" " /יצליחו השי"ת בעבודתו הק' לנהל את עדתו בדרכי התורה והמצות/ "..
"ידידו" " /ונחוץ הדבר אשר זוגתו הרבנית תקבע עת לימוד עם הילדות והנערות"..

·¯ÌÈ‡˙‰ È¯Â˘È˜ Ï‚¯Ï ‰Î

·¯ÔÈ‡Â˘ÈÏ ‰Î
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סקאוויץ
ָ מא-העכט
ָ
¯˘ÚÓ ˙˘¯Ù‰

˙ˆÙ‰ Ï˘ È˘‡¯‰ ¯Â„ÈÒ‰ ˙‡ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜È"
"Á"ÏÓ‰Â ˙"‰˜ Ï˘ ÒÂÙ„‰ ÈÈÚ

"¯˘Î‰ ÍÂÈÁ‰ ˙„Â·Ú· ıÂ¯Á Ô˜ÒÚ"
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-  מכתבים בקשר עם קבלת משרת הרבנותÈ˙„ ‚È‰ÓÂ ·¯Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰‚‰‰ ¯„Ò

"˙Â·‰Â ÌÈ·‰ ÍÂÈÁ ÔÈÚ· ÂÓˆÚ ÒÈÎÈ"

¯È‡Ó '¯ ˙·È˘È Ï˘ ‰Ï‰˜‰ ‚È‰ÓÂ ·¯"
"‡"ÚÈ ÔÈÏ˜Â¯· ˙"ÈÚ· Ô‰Î‰ ‰ÁÓ˘
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סקאוויץ
ָ מא-העכט
ָ

‰˘„Á‰ ‰¯È„Ï ‰ÒÈÎÏ ‰Î¯·

ÍÂÈÁ‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ¯¯ÂÚÏ ÔÈÚ˙È È‡„Â·Â"
"˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÈÎ¯„· ˙Â„ÏÈÏÂ ÌÈ„ÏÈÏ

'˜‰ Â˙„Â·Ú· ˙"È˘‰ ÂÁÈÏˆÈ"
"..˙ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÈÎ¯„· Â˙„Ú ˙‡ Ï‰Ï
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Ë"˘˙'‰ ˙˘ Ï‚¯Ï ‰Î¯·

Ú·˜˙ ˙È·¯‰ Â˙‚ÂÊ ¯˘‡ ¯·„‰ ıÂÁÂ"
"..˙Â¯Ú‰Â ˙Â„ÏÈ‰ ÌÚ „ÂÓÈÏ ˙Ú

:˜"È˙Î· ÛÈÒÂ‰ ˆ"ÈÈ¯Â‰Ó ¯ÂÓ„‡ ˜"Î
"˙ÂÈÁÂ¯·Â ˙ÂÈÓ˘‚·" ÌÎ¯·ÓÂ ˘"Â„‰ "Â„È„È"

"˙È·¯‰ Â˙ÈÚ¯Â" ÔÚÓ‰ ˙·Â˙ÎÏ ÛÒÂ ‰Ê 'ÎÓ·˘ ÔÈÈˆÏ ˘È
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סקאוויץ
העכט-מא ָ
ָ

מכתבי כ"ק אדמו"ר
לדא מאסקאוויץ  -הורי סב הכלה
פערל-גא ַ
ָ
אל ר' מאיר-שמעון מאסקאוויץ וזוג' מרת
זא לט
ברכה לרגל נישואי הבת  /ניצול ימי הפסח עבור קירוב הקרובים ליהדות " /און ָ
הא בען ַא געזונטער ווינטער און ַא גוטען תמיד און קענען ָא נזאגען נאר גוטעס"  /ברכות
ָ
לרגל השנה החדשה

·¯ÁÒÙ‰ ÈÓÈ ÏÂˆÈ / ˙·‰ È‡Â˘È Ï‚¯Ï ‰Î
˙Â„‰ÈÏ ÌÈ·Â¯˜‰ ·Â¯È˜ ¯Â·Ú
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‡ ÔÂ‡ ¯ÚËÈÂÂ ¯ÚËÂÊÚ‚ ‡ ÔÚ·‡‰ ËÏ‡Ê ÔÂ‡"
"ÒÚËÂ‚ ¯‡ ÔÚ‚‡Ê‡ ÔÚÚ˜ ÔÂ‡ „ÈÓ˙ ÔÚËÂ‚

‰˘„Á‰ ‰˘‰ Ï‚¯Ï ˙ÂÎ¯·
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סקאוויץ
העכט-מא ָ
ָ

מכתבי כ"ק אדמו"ר
אל ר' אפרים מאסקאוויץ  -סב הכלה
"ויהי רצון שיבשר טוב בתוכן הבקשה"  /הולדת הבן  /ניחום אבלים על פטירת האם
 /מכתב כ"ק אדמו"ר  /מכתב לשל"ה בענייני חינוך

""‰˘˜·‰ ÔÎÂ˙· ·ÂË ¯˘·È˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ
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מכתב כ"ק אדמו"ר

על הולדת אבי הכלה ,הרב דניאל מאסקאוויץ

˜ËÎÚ‰ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ '¯ È"Ú ‰ÚÈ„È‰ È˙Ï·È
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סקאוויץ
ָ מא-העכט
ָ

Ì‡‰ ˙¯ÈËÙ ÏÚ ÌÈÏ·‡ ÌÂÁÈ
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תודה על הברכות
 אל המכתב צירף כ"ק אדמו"ר את המכתב )עמ'  (17-16שכתב לאסיפה השנתית של של"ה,על מנת שיביא לו תועלת בעבודת החינוך -

19

סקאוויץ
העכט-מא ָ
ָ

מכתב כ"ק אדמו"ר לכינוס של של"ה
תש"כ שנת ה 200-להסתלקות הבעש"ט
È„Â‰È ÏÎÏ ‚‡„˘ Ë"˘Ú·‰Ó „ÂÓÈÏ‰
·‚˘˙ÂÈÁÂ¯·Â ˙ÂÈÓ

20

תשורה משמחת הנישואין

21

סקאוויץ
העכט-מא ָ
ָ

מכתב כ"ק אדמו"ר

אל הרב שלמה זלמן העכט
 -ביאור ענין חנוכה -

"."ˆ"‰Ú ,"Ï· ,Â‡¯˜È "Ù‰ ÏÎ
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סקאוויץ
העכט-מא ָ
ָ

התוועדות לרגל המכתב

בעקבות קבלת המכתב דלעיל )עמ'  (18-19ערך ר' שלמה זלמן התוועדות
,·˙ÎÓ‰ ÔÎÂ˙ ¯ÊÁ˘ ·˙ÂÎ Â·Â ,¯"ÂÓ„‡ ˜"ÎÏ ·˙Î˘ ÈÙÎ ˙Â„ÚÂÂ˙‰‰ ÔÎÂ˙ Û¯ÂˆÓ ÔÏ‰Ï
'Ë˜¯‡Ó ˜‡ËÒ'‰ÓÂ ,ÔÂ˘ÈÚ‰ ÏÚ ÁÂÎÈÂÂ‰Ó - '‰ ˙„Â·Ú· ˙Â‡¯Â‰ ÔÎÂ

24
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מכתב כ"ק אדמו"ר

למרת חי' שרה העכט ,אשת הרב שלמה-זלמן העכט

"ÍÂ˙ÓÂ 'ÈÈÚ ÏÎ· ‰ÁÏˆ‰Ï ‰Î¯··Â
·¯"Ë"Â˘·ÏÂ ‰ÂÎ‰ ˙Â‡È

25

סקאוויץ
העכט-מא ָ
ָ

טלגרמה מהרבנית אל מרת חי' שרה העכט
י"ט אלול ה'תש"מ

""·ÂË ÏÊÓ

מכתבים ומענות-קודש
מכ"ק אדמו"ר
אל הרב יעקב-יהודה העכט

"בברכת הצלחה בעבודתו בקודש ומתוך רחבות המוחין" " /ואברכה מברכיך"
/מענה כ"ק אדמו"ר למכתב הרב העכט אודות יום הולדתו הששים וארבעה /
המשך למכתב הקודם  /מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אותו צירף אל מכתבו,
ומענה כ"ק אדמו"ר  /מה ללמוד בשיעור עם בעלי-בתים  /ב' סיפורים  /הסרת
השם ' / ·"Ó˘˙ - '‰Á ÔÂÎÓהחזרת השם "מכון חנה" למוסד  -תשמ"ו /
מלחמה נגד נישואי תערובת

כן יבשר טוב תמיד כל הימים
ובהוספה ונברכו בך עוד
מעסקני חב"ד באופן
דקנאת סופרים תרבה וכו'.
מחיל אל חיל  . .יראה אל אלקים
בציון אעה"צ.

29

סקאוויץ
ָ מא-העכט
ָ

˘„Â˜· Â˙„Â·Ú· ‰ÁÏˆ‰ ˙Î¯··"
"ÔÈÁÂÓ‰ ˙Â·Á¯ ÍÂ˙ÓÂ

"ÍÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â"

30

תשורה משמחת הנישואין

מענה מיוחד מכ"ק אדמו"ר למכתב הרב העכט אודות יום הולדתו ה64-

ב"ה יום ב' לסדר תולדות יצחק בן אברהם ,כ"ד מרחשון התשמ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום יום הולדת שלי ,ארבע וששים שנה לאויש"ט.
די יארען לויפען!
ואנא לברכני כ"ק אד"ש בברכתו הק' .שאזכה למלא שליחותי בעולם בהצלחה גדולה ומופלגה בגשמיות וברוחניות,
מתוך בריאות הנכונה ומתוך שמחה וטוב לבב ומתוך רוב נחת יהודי חסידי אמיתי ומתוך עושר ואושר ,וכל טוב מנפש ועד
בשר  -עטרת שנת טובתיך ומעגליך ירעהו דשן!
יעקב יהודה בן שרה העכט
פ"נ חמשה וששים דולר לכ"ק אד"ש

מענה כ"ק אדמו"ר:

פ"נ נתקבל :מנהגי יום הולדת
"יארען לויפען" – .זה עתה נדבר ע"ד בא בימים )למעליותא
כפשוט( והאמנם אפשרי בריצה – אזעה"צ.
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 -המשך -

ב"ה יום ד' לסדר אתה עתה ברוך ד' ,כ"ו מרחשון שנת ה'תשמ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
זכיתי מאז לקבל בשפה ברורה מכ"ק אדמו"ר זצוק"ל ,נבג"מ,
זיע"א שבו מודיע לי מהו השליחות שבשבילה ירדה נשמתי למטה,
ורוצה אני רק שאמלא השליחות במלואה ,וע"ז אני צריך ברכתו
הק' של כ"ק אד"ש והכוחות שכ"ק אד"ש נותן לי.
)אינני יודע אם כ"ק אד"ש ראה המכתב הזה ,ולכן אני שולח
לוטה פה ? ממנו(
וזה המשך מהפתקא ששלחתי ביום ההולדת שלי
יעקב יהודה בן שרה העכט

מענה כ"ק אדמו"ר:

וכדאי ע"פ שנ' טוב עין הוא יבורך ש)תוכנו?( יפרסמו בין השלוחים
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מה ללמוד בשיעור עם בעלי-בתים

כ"ק אדמו"ר שליט"א
אני התחלתי לארגן שיעורים עבור ב"ב ]=בעלי-בתים[ בהמשרדים שלהם ,ואני
מקו' בעזהשי"ת שזה יהי' בהצלחה גדולה ומופלגה.
בקשתי לכ"ק אד"ש לייעצני מה ללמוד עמהם ,ובאיזה אופן בתור שיעור בע"פ או
מתוך הספר ,וכו' ,מפני שהבעלי העסק שלי הם רחוקים מאד מאד מכל דבר שבקדושה
וצריכים להתחיל עמהם בדבר שימושך אותם ללמוד ולשמור ולעשות.
יעקב יהודה בן שרה העכט
מענה כ"ק אדמו"ר:

מעניני דיומא) .פ השבוע ומצות מעשיות שבה
עפ"י ספר החינוך( דחנוכה ,בקירוב לחנוכה וכו',
ויה"ר שיהא בהצלחה רבה )כולל שממנו יראו
וכן יעשו רבים ,אעה"צ( א בימים )למעליותא
כפשוט( והאמנם אפשרי בריצה  -אזעה"צ.
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Give Me one More Chance
מכתב שכתב ר' י.י  .העכט בבקשה להחזיר שם 'מכון חנה'
כ"ק אדמו"ר שליט"א
קיימתי הוראות של כ"ק אד"ש בנוגע להמגבית ז"א שלחתי המכתבים של מחאה ושאלה מי נתן רשות
להשתמש בהם ,ל  . .אבל לא קבלתי שום תשובה מהן.
המחאה ע"ס של חמשת אלפים מ"בנק" ז"א לא מיחידים ,השאירה גב'  . .במשרד של של"ה ,במעטפה,
בהוראות שלא ליתן לשום אדם – רק להרבנית חוה העכט זוגתי תחי' לקחה המחאה ופתחה המעטפה,
הניחה על הצד ,וספרה לי אודות זה והודעתי לה שאנחנו לא מקבלים אף פרוטה והיא שולחת חזרה את
המחאה יחד עם מכתב להודיע לה שבהיות שלא שאלו אותי עד"ז אני לא מסכים ע"ז ,ואני לא מקבל
הכסף.
עכשיו קבלתי המכתב האיום והנורא מכ"ק אד"ש וכנ' בא הזמן שאני צריך לעזוב הנהלתי מ"מכון
חנה" אני לא יודע ולא מבין כלל וכלל מה שנעשה פה ומדוע שופכים את דמי בלי הפסק ממש והלואי
שאחי'.
ולפענ"ד נגזרה גזירה חלילה בשמים שאני לא ראוי עוד לנהל מוסד קדוש כזה ,ומסבב הסיבות סיבב
שיהי' עלי עלילה ובלבול ,ועכשיו בא הזמן לעזוב.
ועוד ענין שאני רואה פה זהו העין הרע – )הגם שכ"ק אד"ש אמר לנו פעם ביחידות שאין דבר דעין
הרע והראה שהרמב"ם לא הכניס א"ז בהיד החזקה שלו( וכ"ק אד"ש בעצמו הזכיר ענין כזה בההתוועדות
של י"ג ניסן ,וואָס מפארגינט מיר נישט וואס איך לעב ,אפילו הצרות שיש לנו פארגינען זיי מיר אויך נישט,
ואני צריך להיות השעיר לעזאזל ,בכל ענין שאין מישהו אחר שרוצה לעזור ,ולכן עכשיו הצליח השטן והפיל
עלי הצרה הזו ר"ל,
אני מקבל הכל על עצמי הגם שאני מרגיש אז איך וועל דאָס מסתמא נישט אויסהאלטען אבל איני רוצה
שהמוסד ח"ו יסגר או ח"ו שהשם ישתנה ,אם ח"ו וח"ו השם לא יופיע יבטל המוסד לגמרי בלי שום ספק
וואס זיינען די קינדער שולדיק אויב איך טויג נישט וכמו שהקב"ה מחל לכלל ישראל ואמר סלחתי כדבריך
אני מבקש מכ"ק אד"ש שימחל העון שלי עבור בנות ישראל ,ומצדי אני מוכן להמחק מהמוסד לגמרי.
אני מדייק עוה"פ אני לא מבין כל הענין כלל וכלל ,וא"א לי לצייר במלים הצער והעגמ"נ והיגון
והאנחה שגרם לי המכתב מיום שאני הכרתי את כ"ק אד"ש ,לא הי' אף פעם שאני אקבל מכתב מיט אזא
ביטערען פאטש כמו מכתב של אתמול.
יש לי זכותים ב"ה אצל כ"ק אד"ש ,ואני מבקש מכ"ק אד"ש שימשוך חזרה המכתב שלו,
.and give me one more chance

יעקב יהודה בן שרה העכט
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החזרת השם "מכון חנה" למוסד
"אפשר להחזיר עטרה ליושנה"

ו' תשרי ה'תשמ"ה הילולא דהרבנית הצדקנית חנה זיע"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אני רוצה לשאול שאלה מכ"ק אד"ש אבל בהקדמה שאם אני Out
 ,Of Orderיסלח לי כ"ק אד"ש בהיות שעכשיו שנת העשרים ,ובהיות
שהמוסד "מכון" נשתנה עכשי' לבית ספר גבוה יותר בסדר לימודים מלא,
ובהיות שסוף כל סוף נתייסד המוסד ע"ש האם הצדקנית של כ"ק אד"ש,
האם אפשר להחזיר עטרה ליושנה ,וליתן לנו כ"ק אד"ש לקרוא את המכון
עודה"פ ע"ש מכון חנה ,אני מוכן לקבל עלי כל מה שכ"ק אד"ש יגזור עלי,
אבל ענין זה נוגע לי בלב ממש ,וזה נוגע להצלחת המוסד בכלל ובפרט,
בגשמיות וברוחניות ממש.
יעקב יהודה בן שרה העכט

בקטע "האם אפשר להחזיר עטרה ליושנה" מחק כ"ק אדמו"ר את התיבה
"האם" ,וסימן חץ ל"אפשר להחזיר עטרה ליושנה".
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מלחמה נגד נישואי תערובת

א' דחנוכה ,תשמ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאחרונה מופיעים בשטף מודעות שמד כאלו המצו"פ בעיתונות הנפוצים
וגם על טלוויזי' מראים איך הנשואים בתערובת אחרי ריב בתחילה עושים שלום
ביניהם ומסכימים לשתף אידם עם להבדיל חנוכה .פרסומת חצופה כזו בשטף
גדול כזה אין לו תקדים ,ועוד ידם נטוי' ר"ל.
והנני מוכן ללחום נגד זה והנני לשאול אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א באם יש
הצעה לתכנית או דרך ואופן מיוחד להתקיף את הנ"ל ,שהיא מגפת שמד חדשה
שאומרים על ע"ז ר"ל שזו יהדות.
מענה כ"ק אדמו"ר:

יעשה ככל ההצעות שישנן
אזכיר עה"צ

יעקב יהודה בן שרה
העכט
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ב' סיפורים
 -מתוך מכתב שכתב הרב י.י .העכט לכ"ק אדמו"ר

אני זוכר מה שספר לי אחי שלמה זלמן ז"ל ,שהי' פעם אצל כ"ק אדמו"ר נבג"מ זיע"א ,על יחידות ,ואמר לו
כ"ק אדמו"ר שירד למטה לחיים ,והוא יתן לו גמ"ח על חמש מאות דולר )מפני שכ"ק אד"ש ידע שהוא נצרך והוא
לא בקש( אמר שלמה זלמן תודה לכ"ק אד"ש ,אמר לו כ"ק אדמו"ר אתה לא צריך ליתן לי תודה ,מפני שאצלי גמ"ח
אינה טובה! וד"ל
אבי מורי ז"ל לימד אותי בימי נעורי שאזכור תמיד:
"פון א גוטען מענטש קען קיין שלעכטס נישט ארויסקומען און פון א שלעכטען מענטש קען קיין גוטס נישט
ארויסקומען...
והסביר לי שרואים פעמים שאדם טוב עשה דבר וכנ' שלא כהוגן אבל אח"כ רואים שזה הי' לטובה ,ולהיפך
פעמים רבות רואים שאדם רע עושה דבר טוב ,ולבסוף קוראים שמזה יצא רעה.
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מכתב אודות ר' אפרים מאסקאוויץ
 -מה שכתב הרב שלמה זלמן העכט אודותיו -
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מכתב כ"ק אדמו"ר
אל סב הכלה ,הרב מנחם-מענדל הכהן אראנאוו
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מכתב כ"ק אדמו"ר
אל אבי הכלה ,הרב דניאל מאסקאוויץ

""ÏÏÎ· ˜"‰Â·Ú·Â ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰· ‰ÁÏˆ‰Ï

"ובברכה להצלחה בכל עניני' ומתוך
בריאות הנכונה ולבשו"ט"
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ָ

מתכון לאורך חיים

יהודה העכט לימים הנוראים-דרשה מאת הרב יעקב

RECIPE FOR LONG LIFE

T

here are numerous prayers
which we direct to Al-mighty
G-d during the High Holiday
period. One powerful prayer,
however, dominates them all. It
is the prayer for life. Its refrain is
expressed in the familiar phrases:
“Remember us unto life” and
“Inscribe us in the book of life.”
When our parents and
grandparents repeated those words,
they were concerned mainly with
their own and their family’s wellbeing. But today, with the various
crises hanging over our heads
like the sword of Damocles, (with
resumption of nuclear bomb testing
and the recall of many men into the
armed services,) the prayer for life
has become universal in scope. We
pray that the whole world should
not explode – that the monstrous
multi-megathon bombs that were
created by the genius of man should
not wipe out all of life from the face
of the earth.
As we (gather in the synagogue
to) beseech the Al-mighty for the
blessings of life and peace, the
question “Why do these quests elude
us?” poses itself. Why is it that
each time that we are within reach
of sanctity and peace, something
happens that plunges mankind into
new nightmares of tension, hate and
fear?
Whenever I face a difficult
problem, I turn to our sages for
guidance, for they understood life
and the complexities of the human
soul. In discussing the factors that
are responsible for the shortening
and sudden curtailment of human
life, they say the following:
“Shortness of life comes to one who
is given a Sefer Torah which he
refuses to read, and to him who is

offered a cup of benediction and he
refuses to recite a blessing over it”
(Ber. 55a).

T

he first serious road-block to
a stable and long life is the
refusal on the part of man to
read and apply the teaching of the
Sefer Torah. Man possess great
charters and inspiring covenants. He
has produced stirring declarations
and lofty doctrines. He has the
formulae for the abundant life and
for enduring peace. The trouble is
that he does not make use of these
principles and theories in practical
life. The U.N. Charter is gathering
dust on some shelf but is ignored
by the nations of the world. Our
Constitution fills limitless folios, but
in certain sections of our country, it
is as though it had never existed. All
our ambitious and high sounding
ideals are resting peacefully on
stately papers that are growing
yellow with age and making
excellent fodder for moths in the
libraries of the world.
A story is told concerning one
of the wise men of Chelm. This
fellow’s wife was not much of a
beryeh- she was neither a good
housekeeper nor a great cook. He
was particularly aggravated by
the way she made gefilte fish for
Shabbos. The fish simply didn’t
have a Yiddishen taam. So he went
to the town’s best cook to obtain
a recipe for his wife. He then
proceeded to the market place,
bought a big fish, put it under his
arm, and made his way towards
home. As he was walking along,
his heart was filled with delight at
the thought of eating the delicious
gefilte fish on Shabbos. Suddenly
a dog snatched the fish from under

his arm. Thereupon this fellow
shook his finger at the dog crying:
“Foolish dog! You may have the
fish, but what good is it to you since
I have the recipe!”
While we theorize about recipes
for peace and freedom, the world,
so to speak, is going to the dogs
– because we refuse to apply the
teachings of the Sefer Torah to the
problems of life.
This is also true of us as
individual Jews. We have the Sefer
Torah of which all of us are proud,
and yet we refuse to read it. We live
in an age when it is relatively easy
to observe the tenets of our faith. It
is possible to observe the Sabbath
and the dietary laws. More and more
products are being marketed under
the reliable rabbinic supervision.
The U symbol tells the housewife
what is kosher and what is parev.
There are excellent opportunities
for young and old to secure a basic
Jewish education. Synagogues have
grown and expanded, and beckon
families to affiliate, to extend
a helping hand, and in turn to be
served and serviced. The Sefer
Torah is in our hands, but how many
live by its teachings?

T

ake the matter of prayer. We
come before the Al-mighty on
the most sacred days of the year
to ask forgiveness for our sins and
to petition Him for our needs. Yet
many people spend more time in
sending New Year greeting cards
and telegrams to friends than in
meditation and prayer.
After a sumptuous dinner, I
heard a fellow say, “Gee! I ate so
much that I don’t think I’ll eat for
another year!” You know that the
promise will not be kept. After a
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lapse of a day or several hours, he
will be at it again. But when a man
says, “I davened so much on the
High Holidays that I don’t think
I need to daven again for another
year” he really means it and is as
good as his word.
A shadchan, so the story goes,
had a schlemiel as a client. This
fellow muffed every date that the
matchmaker had arranged. So the
clever man rehearsed with the
nebichel the things he should say
when he will call on the next young
lady. First he is to say, “Gut morgen,
vass macht ihr?” Then, “Vee shayn
ihr zeit;ich hob eich lieb,” and
later “a gutten tog.” The schlemiel
studied the words diligently, and
he followed the instructions of the
shadchan only too well. When he
called on the young lady, he blurted
everything in one breath. “Gut
morgen, voss macht ihr, vee shayn
ihr zeit, ich hob eich lieb, a gutten
tog!,” and he ran out.
Many of us do the same. We
come to shul and bid G-d good
morning. We give Him compliments
and we say to Him good-bye – until
the following year. We don’t grasp
hold of the Sefer Torah to read it
and use it.
The second element that
endangers the attachment of long
life is, “He who is offered a cup of
blessings and he refuses to recite a
benediction over it.”
Never before was humanity
endowed with such a cup of
sweetness and blessings as we of this
day and age. There are wonderful
advances in medical science.
Numerous diseases that brought
shudders of fear to our hearts have
been conquered, and more is yet to
come. There are comforts that we
enjoy that were not dreamed of by
kings and emperors of the past. We
press a button and we hear music

and see the antics of comedians on
a screen. We press another button
and we get heat in the winter and
cool air in the summer. There are
satellites and astronauts heralding an
age interplanetary communication
and conquest of space.
Why then are we in the sorry
mess that we are in? The answer is
that we refuse to recite a berachah on
the cup that is filled to overflowing.
We refuse to acknowledge that all
our munificence comes from G-d.
There is not feeling of indebtedness
to a Power greater than our own, and
therefore no feeling of gratitude. The
prayers we recite are mechanical,
and they do not touch the heart.

T

he story is told of a man who
said to the famous maggid of
Dubno, “Rabbi, our sages say
that he who recites the ashrei prayer
three times a day is assured of a
share in the world to come. I have
been reciting ashrei for the past forty
years and I can’t see that it has made
any impression on me or on my
conduct. Why should a repetition
of ashrei assure me or anyone with
olom habbo?” To which the Dubner
maggid is said to have replied, as
was his custom, with a moshol – a
homily.
“There was once a sick man who
went from one doctor to another and
failed to obtain relief. Then someone
told him that in a neighboring city
there was a great medical professor
who helped thousands of sick
people. So the man went to that city
to see the specialist. After a careful
examination, the professor wrote a
prescription and ordered him to take
it three times a day and to return
to him in two months. When the
time passed, and the man was again
in the doctor’s office, the professor
was shocked at the condition of his

patient.
He was even worse off than
when he saw him the first time.
“Did you take the medicine that I
prescribed for you?” he asked the
patient. “I certainly did!” the man
replied. “But I have given this
prescription to several people before
and they were helped. Tell me, how
did you take the medicine?” “Well,”
replied the sick fellow, “I took a
spoonful of medicine, gargled my
throat with it for about a minute
or so, and spit it out.” “You fool!”
cried the specialist. “The medicine
was meant to be swallowed. It is
then absorbed by the entire system,
and it heals and cures. Gargling it is
sheer waste of time! From now on
you must swallow it if you want to
be cured.”
“You, my friend,” said the
Dubner maggid, “have gargled
ashrei for forty years. That is why
it has had no influence on your life.
Swallow it! Absorb its content and
meaning, and it will inspire you and
make you a ben olam habo.”
Yes, my friends, medicine that is
gargled or left in the bottle unused
will not help the patient. Machinery
that is stored is of small value to
its owner. Books that are kept on
shelves and never read will not
enlighten or uplift. People who go
to a house of worship and leave their
religion in the pew will not become
better men and women for their
attendance.
With the advent of the New
Year, let us resolve to increase our
days both in quantity and in quality.
Let us grasp the Torah that is before
us and apply its teachings to daily
life. Let us also reach out for the cup
of blessing and joyously pronounce
a beracha of thanksgiving. That will
bring us the blessings of arichat
yamim veshanim.

לזכות
החתן הרה"ת מנחם מענדל
והכלה מרת חי' מושקא
העכט

הוריהם
הרה"ת שמעון ומרת שרה העכט
הרה"ת דניאל יצחק ומרת אסתר רחל מאסקאוויץ

זקניהם
הרבנית חוה תחי' העכט אשת הרה"ת יעקב יהודה ז"ל
הרה"ת חיים ומרת אסתר צימענד
הרה"ת אפרים ומרת צבי' מאסקאוויץ
הרה"ת מנחם מענדל הכהן ומרת גאלדא אראנאוו

