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אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול הגיענו ליום הזה, יום שמחת כלולותינו, יום 
 .השלישי, י"א ימים לחודש אדר, תשפ"א

אשר הואילו לבוא מקרוב ומרחוק ליטול חלק בשמחתנו תודתנו וברכותינו לכל ידידינו ומכרינו 
 .ולברכנו בברכת מזל טוב

ל הטוב הוא יתברך, יברך אתכם ואת בני ביתכם שיחיו בתוך כלל אחינו בני ישראל, בברכות -הא
 .מאליפות מנפש ועד בשר, ואי"ה נשיב לכם כגמולכם הטוב ובשמחתכם נשמח גם אנו

על פי המנהג הנפוץ בזמן  –טוב, ליום כלולתינו, הננו בזה לכבדכם בתשורה זו שלפניכם  ןלזכרו
 .תשורת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לרגל חתונת הרבי –האחרון, יסודתו בהררי קודש 

  :תשורה זו כוללת

 . ז"לשמעי' קרינסקי החתן הרה"ח ר'  אביו זקנו של לא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צמ תאגר

 .ז"להעכט ורעייתו רבקה משה יצחק לזקני החתן הרה"ח ר'  כ"ק אדמו"רמוסיפורים מענות אגרות, 

 לזקני החתן הרה"ת ר' שלום בער ז"ל ורעייתו סאשא שתחי' אלפרוביץ. כ"ק אדמו"ראגרות מ

 ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבין דא למטה
 אין א גוף גשמי ולמטה מעשרה טפחים,

 .והוא יגאלנו, אמן

 

 

 ומכבדיהםמוקיריהם 
 העכטרעכיל שמעיה והדסה 

 י"א אדר, ה'תשפ"א
 ברוקלין, ניו יורק

  

 פתח דבר



  , ניו יורקברוקלין – תשפ"א י"א אדר 

2 
 

 

 

   

אביו זקנו של  מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ אל
 קרינסקי ז"לשמעי'  הרה"ח ר'החתן 

הרה"ת מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ אל סב החתן 
 לרגל נישואיו ז"למשה יצחק העכט ר' 
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 משה יצחק ורבקה העכט ע"ה הרה"ת ר' –חתונת זקני החתן 

חתונת ר' משה יצחק העכט ז"ל )סב החתן( עם מרת רבקה בת הרה"ח שמעי'  מההתקיי בר"ח אלול שנת תש"א
רצו להשתתף בחתונה, אבל הנהלת  770-וחברי החתן שלמדו אז ב ,בבוסטון מהקרינסקי ז"ל. החתונה התקיי

 הישיבה לא נתנה להם רשות לנסוע.

אדמו"ר הריי"צ שהם נסעו בלי כ"ק ן ליל הלוי לעוויט-ת ר' שמוא"ההרסיפר  770-ל ווכשחזר סוף סוף, הם נסעו,
 ?""און וואס איז מיט אהבת רעים לו, רשות ההנהלה. הרבי הריי"צ ענה

ומאד התרשם בחתונה הרה"ג ר' מרדכי סאוויצקי ז"ל השתתף  .יתה ברוב שמחה וקידוש שם ליובאוויטשיהחתונה ה
 הישיבה.תלמידי  תתפעל מקבוצהו

 .August 29,1941קטע מעתון "באסטאנער נייעס" 
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החתונהמעל התרשמותו  הריי"צ להר"ר סאוויצקיאדמו"ר כ"ק מענה   
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מכתב כ"ק אדמו"ר אל סב החתן 
ז"ל משה יצחק העכט הרה"ת ר' 

 .לרגל דינער שנערך לכבודו
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למשתתפי הדינער מכתב שכתב סב החתן הרב משה יצחק העכט 
 בצירוף מכתבו של הרבי )ראה עמוד קודם(
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מכתבו של הרב יעקב לנדא ע"ה אל כ"ק אדמו"ר 
לעזבון אביו של נשוא המכתב מר  הריי"צ בנוגע

 נעסלואיס 

 מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ אל סב החתן
הרב משה יצחק העכט בו מבקשו לנסוע 

לפראווידנעס לדבר עם מר נעס בנוגע לעזרה 
 להרב יעקב לנדא ע"ה )רב העיר בני ברק(
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 מענה כ"ק אדמו"ר ע"ד השתתפות ב
White House Conference on Children: 

בוואשינגטאן קאנפרנס נחוצה וטובה  והשתתפות
וממזכירות ימסרו לו הידוע כאן על ... במאד מאד
עם שאר המשתתפים  רסתדיובטח  –דבר זה 

ואח"כ עם עוד ויכבשו כלם יחד את  ,שיחי' מאנ"ש
 .וכו'הקאנפרנס 
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 " שבזמנו נשלח לכל ערוצי התקשורת.LNS "– "Lubavitch News Serviceלפנינו קטע מה "

 , ונשאר כתוב: Yeshivas Achei Tmimim-ו Masterכ"ק אדמו"ר מחק המילים 

“Rabbi Moshe I. Hecht, head of the New Haven Lubavitcher institutions” 
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"פרזידנט" של ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש המלבבי מכתב 
( לכ"ק אדמו"ר במדינת קונטיקטשופט כיהן כאשר )בניו הייווען 

 לאירוע י"א ניסן, שנת הע"א לנשיאות כ"ק אדמו"ר.בקשר 
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העכט ז"ל הרה"ח ר' משה יצחק לסב החתן מכ"ק אדמו"רוסיפורים מענות 

השליח הנודע הרב החסיד רבי  ,לסב החתן
משה יצחק העכט ע"ה היה קשר מיוחד עם 

הרבי מתחילת הנשיאות ועוד לפני כן. 
דת הקודש שלו בשליחות בניו ובמסגרת עב

ען, ולפני זה בוואוסטר קיבל עשרות ווהיי
מענות קודש שיש בהם לימוד והוראות לכלל. 

 לפנינו חלק מהם:

 "כאז כן עתה"

כידידו מאז ארבעים שנה: עצתי פרטית לו 
המוסדות והפעולות שלו בניו הייוען גדולות 
ונפלאות. הצליח בתור שלוחו של כ"ק מו"ח 

, שלוחו של השם, ומאמין אני באמונה ראדמו"
שלימה שהשם "לא שניתי" וכ"ק מו"ח אדמו"ר 
עומד ומשמש במרום ומברך ומצליח את 

 .שלוחיו כאז כן עתה. והמסקנה פשוטה

 חהבענין השמ

ובפרט  –כמה פעמים ביקשתי ועוררתי שבכלל 
מובן  –צריך להיות בשמחה וכו'  –בזמן הזה 

פועל זה  –שבאם מהשייכים אלי הוא בשמחה 
גם בי )ומכלל הן אתה שומע וכו'( וכל השייך 
יותר ובפרט על ידי מעשה בפועל ויום יומית הרי 

הוא ביתר שאת וכו'. ולפתע נתבשרתי  להנ"
 .חה )כ"כ?(שהוא אינו בשמ

 הרב משה יצחק העכט"ט שאל בשנת תשל
י להשתתף בשמחה דכ לאה"קלנסוע האם 

ה בחיוב, והוסיף שעליו נהרבי ע משפחתית.
בגין מר מנחם  פגש עם ראש הממשלהילה

 להחזרת השטחים. רולשוחח עמו בקש

 שירת כחברש ,פוליטיקאי יהודיהיה  אברהם ריביקוף]
 [קונטיקטת כסנאטור וכמושל מדינ ,בית הנבחרים

 ון וטוב. כבאם זוגתו תחי' מסכימה נ

אש רעם על הנ"ל יבקש )ידרוש( ראיון נוסף 
דכל בני ישראל ד הציבורהממשלה בשם 

ו' כהייתכן ספקות בעניני השטחים ו קאנעטיקעט
 אף –ביקאף שי' ירבמילא( יתראה כאן עם ווכן )
 וטומעל –ו' כעקלתון ו רךבד ךעתה הל דשע

וזאלעם רדזעבץ הקודש )בפרט רבמכתבי עת בא
שם דוקא בענגליש ודוקא בעזות  ברפאסט( שיד

 'וייטקייט שלהם וכברט ובכהעד

  .האסורים שם במבצע חנוכהבבתי  בקרוי

 תש"נ:'ה סן' נידמענה על מכתב מ

ה "של הקברכתו ך יתברך בברהמבוכל 
רב, ובפרט תמים,  ר,שתוספתו מרובה על העיק

ועוד "וגם זה עיקר" וכו' מנהל אחי תמימים 
הולכים בדרך זו ובאופן שיוצאי חלציו שי' 

 דנרות להעיר כ"ז אזכיר על הציון.

 "לדבר בהתלהבות"

ת"ח ת"ח על הדו"ח וכו' ובעיקר על מילוי 
השליחות לדבר בהתלהבות וכו' וכפי הידיעות 

 גם משם. 

ויה"ר שיהיו פירות טובות לאורך ימים ושנים 
 טובות.

יום שישי ט"ז תמוז על מה שכתב בפתק 
שישנם הרבה שווערקייטן און אז "אויף מיר 

 איז א גרויס רחמנות" כתב הרבי:

על שאינו מרגיש כדבעי האושר שנבחר 
במנהג השי"ת  –להשליחות הנפלאה שניתנה 

ביחד עם כל הכוחות הדרושים לכל זה  –בכיו"ב 
וזה  אלא לגלותם בעצמו במילואםואין עליו 

רים דהג שפורצת –שמחה רק ע"י אפשרי 
פרידנקייט וצ א –כ "ג לעצמוולהראות ספ"י 

 .לפעמים

 בקשר לקנפרנס ד' כסלו תשל"א:

ללכת ולהשתתף. הנ"ל צריכים שצריך מובן א( 
 פשיטאבעיר דבר חנוך יא על רלדעת ששקלא וט

 שצ"ל בהשתתפותו.

והוא כאילו אין  ךאינו מכבודו שבעניני חינו ב(
 .ועם ברייטקייט ידברלו מה ללמדם וממילא 

במסורת אברהם יצחק  ךל החינודגו ברג( על ד
חל ולאה ולזה נתייסד רויעקב ושרה רבקה 

 . וכו'והצליחו וכו' אח"ת 

הכספי שיוסיפו על  רן שבעזבל מו"ד( על פי הנ
 וכו'...זה אינוועסטמענט הכי טוב הרי העבר 

  



  העכטשיחיו רעכיל  הדסהו שמעי'תשורה משמחת הנישואין של 
 

23 
 

 ,תמוז תשל"ד ובט"לרבי על מה שכתב 
 אלעס"און טאן  ן"ר זאל העלפו"שכ"ק אדמ

 השיב הרבי:

מכבר עשיתי כעצתו  –"טרם יקראו ואני אענה" 
 –ונשלח לשם הר"ר משה יצחק שי' העכט 

עדיין אינו מכירו  ממכתבו זה ומהקודמווכנראה 
ואת הכוחות שניתנו להנ"ל ועכ"פ ישתדל 

מצב רוח, ישתנה הכל: ה ותומ"י, עתהלהכירו 
 הבטחון בהשם, השמחה היום יומית וכו' וכו'.

 אזכיר עה"צ.
בו שהוכפל ראש ' פ' נשא את יום געות וערב שב
שמאפשר  להרביתורה על מתן במענה  ,כי טוב

 לו להיות אחד מחייליו: ()לאזט

 –זיין אחד מחייליו  –מבקשו  –לאזט 
מהגענעראלן הראשיים שלכן נוגע כל כך שיהי' 

 ובשמחה.במנוה"נ והגוף 

 אזכיר עוה"פ על הציון.

 "תוהמוסד לטוב עשה שהגדי"

בודאי ובודאי טוב עשה שהגדיל המוסדות 
שה"ז דרישת השעה  –יותר ובודאי עוד יגדילם 

 –ת קודש זו בת דשוגם בהתוועד רוכמדוב
לו הכוחות תנו נגדול הספק ובוודאי שי ולפלא

 מלמעלה הדרושים בכ"ז...

 שנשא: מהרצאהעל דיווח מענה 

שידגיש  כדאי –צאות הבע"ל שלו רההב
)וכהודעת  המעשה – ר"א מהן שהעיקובכא

בביסוס  ליסוד שנתקבלה –חז"ל באבות 
 מילאבו –'( ווזהו תוקפה ע"ע וכ בצה"רא

 בנוגע –מעשיות ומצות תפלין  תומצ –בנדו"ד 
 ןבעני ומאחדתה כוללת ומתאמת "ה –לגברים 

ביניהם  דמהפלוגתא) – והלב המוח –דקדושה 
והמחלות דדורנו  בהנוערות ובפרט רהצ בוור –
יהדרו מכאן ולהבא בזה  ןכול –ו' ר"ל( כו

 אפשר –. וכמובן וכו' וכו'וישפיעו בסביבתם 
אולי להזכיר: יותר מחצי מליון כ"י שהניחו ע"י 

 (יעקב שי' חיים –מערבי, ליפשיץ )שמו הכותל 
 ו'. כו

יפרסם שע"י הישיבה  – (לאח"ז )ימים אחדים
ה משעה... כו'?( נפתחה לשכ)או בקאמיוניטי ו

ן עד... שיכולים להשיג הידיעות ע"ד תפלי
 )תפלין?. בדיקת תפלין?(

 גדולכנס לנאום בהעכט הוזמן הרב  רכאש
ה יהיה מענה קודש מקיבל י רבוהודיע ע"כ ל

 נאומו:תוכן 

"נקודת נאומו )בשמי או לא( הכל מודים שאי 
חכמת הרפואה, לימוד  אפשר להיות רופא מבלי

ואיך אפשר  ENGINEERבנינים בונה ועד"ז 
ם להיות יראי שמים מבלי יהתלמיד שיגדלו
ם עד"ז ובפרט שנשתנו העיתים מלפנים ושילמד

 –ו' כריהם וברחוב ווזה התלמידים מהראו שאז 
ד"ל, וז "ם ללמדם עדיכולי בביה"סרק  עתהו

 רופשוט שאין מספיק כלל אמירה לתלמידים אש
וכיו"ב באם  ררגעים ביום עליהם ללמוד מוס 15

שרוצה ואדרבא ע"י גישה זו  ררוצה, ובאיזה ספ
, באמרם התלמידים הרי ןמבטלים חיוב העני

ורובם מכריחים כמה וכמה לימודים בבית הספר 
וכו' ושוכרים אותו ובזמן קבוע וספרים קבועים 

וקא דווכו' וכו' מיוחד במשכורת ע"ז מורה 
וכו' וכו', לו זמן אין את שמים( רלימוד זה )די

. פשוט וכו' וכו'י תיתי כשמהיענין שזהו ברור 
זה בכל דבר להיות דיבורו על שצריך 

עש ובפרט רייטקייט ומבלי חס כלל ובקול רהב
 דשכנראה עס וואקסט א נייע יש והלואי שבעו

 .בתוקף והשם יצליחווידבר ד"ל. ויבטלהו  מועד

 בבנין: השתתפות

[ Fund]=  דפונ –ב השתתפות בבילדינג "מצו
א "כ – 'שקלים נ 'ה של –בשטרות חדשים: נ 

להוסיף על ידם איך שקל אחד. ובטח ישכיל 
 ק"ל.וכהנה וכהנה. 

על דיווח לרבי  ,אחד ממכתביו של הרב העכטב
וכתב מצבה הכלכלי הקשה של הישיבה 

תרומה של אלף ינד( ידיו )פרידשביקש מכל י
גיש את המלה: דההרבי  ת הישיבה.בלטודולר 
" והוסיף עליה )בצירוף צ'ק על סך אלף ינד"פרי

 דולר(:

מנחם ושמו ומאחד מהם בודאי שלא לקח עדיין 
 .ב שעק השתתפות"ן ומצואהסורשניא
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זכרון מיוחד ח מערב דו"מענה הרבי על 
הרב העכט  ו שלרלזכ ןהייבעשהתקיים בניו 

 :ידידיו ומוקיריובהשתתפות 

ט שהקב"ה רבפוגדול זכות כל המשתתפים 
ול אותו, ומחה ה' כהשתתף בזה וכיבד כבי

. אזכיר על רשוכני עפורננו והקיצו וגו' דמעה 
 הציון

קיבל הרב משה יצחק  ך,בשנת תש"ל לער
מכן קיבל  רקצת לאח .דות ד"ר כבדהעכט תעו

מופיע על הרב העכט  ומכתב ב רכ"ק אדמו"
 . כ"ק אדמו"ר הביע תמיהה ע"ז.ד"ר התואר

בעקבות כך כתב הרב העכט מכתב לכ"ק 
חה והק' האם אינה נלברר דעתו אדמו"ר 

 הנ"ל. וע"ז בא המענה:התואר מהזכות 

 אפשרי – רד"התואר ת כרת שהזויש מקומ
"א על כתי הייתה לא ע"כ המיות' ועיל וכושת

 קצת( ר)חסב... התואר האמיתי ר

 מענה בענין "שמחה":

ובפרט  –שבכלל ועוררתי כמה פעמים בקשתי 
מובן  – וכו'להיות בשמחה צריך  בזמן הזה
זה  פועל –כים אלי הוא בשמחה ישיהשבאם מ

שייך וכל ה( וכו'שומע  אתה –גם בי )ומכלל הן 
י ריומית הויום , בפועלע"י מעשה ובפרט יותר 

, כו'יומית כו' ויום שאת ביתר הנ"ל הוא  –
בשמחה )כ"כ?( שהוא אינו ולפתע נתבשרתי 

, אלא שתולה זה בפירוש דאי ולא עוד! וכו'
כלל! פירוש שאין לו יסוד  –קבלת מענה ממני 

 –שנה מעשרים יותר נו נשביהקשר ואחרי 
ים ונח)כלאיש כללי( מבמכ' אליו  –]"דרך אגב" 

אצלי ואיני מגיע לחותמם מרוב הטרדות  מכבר
[ פשוט שבכל הנ"ל אין קפידא ח"ו כלל באיכות

להיות על ידי זה שלא בשמחה  ולא יסיתו היצר
 ח"ו. 

 מהיר. 

 

אודות מה שכתב על הקשיים בענייני 
 ת:והמוסד

ג בימים נהשמת הידיעהי נגעתה –ון קצת הבתמ
ו ברעש נכעין לוחות הראשונות שניתהאחרונים 

 בצערו, ומבשריאני שכמובן חש  ואף –גדול 
מצב העל  נוסף –ג"כ אני מצטער שהרי  – האחז

)שגם לי "קצת שייכות" הייווען  ו( בני1
 –כיו"ב בדומה או על המצב  גם –( להמוסד

שנים בירות"ו ( 2 כזהלעזר הזועקים  במוסדותינו
ה בהרשת -( ד5שנים בלוד ( 4בכחב"ד שנים ( 3

( ב' בלונדון 7יז וסביבתה ר( ג' בפא6באהקת"ו 
צה"ב שאיני רשבאאלה ( 9ן רבמלבו( אחד 8

שיהי' גילוי סוד' המנהלים שי'  –לפרטן  הרוצ
 רהזקוקים לעזאלה ם, כן לא הזכרתי רשמכי

  –( וכו')בכסף  רמסוג אח

ת", ות אלה יש לי "קצת שייכולכל המוסד ריוה
עת ההנהלה שלהם )ואולי גם לדעתי( המקום דול

וכאילו נמצא המוסד מפסיק כלל וכלל, אינו 
 . 770-חדרי אשר בב

כמנהג  –אני והוא ועוד  –למה לא נתנהג  –בכ"ז 
לוחות אחרונות שניתנו בחשאי, ועי"ז דוקא בא 

 דבר של קיימא?

 מענה בפרסום ראשון בנוגע לחודש אדר

שנצטווינו )כאלו גם כן  –...שנכנסנו לאדר 
נתינת כח מלמעלה על זה( להרבות בשמחה 

 )כפשוט על ידי ענינים המביאים שמחה(

יהי רצון שיבשר טוב בתוכן מכתבו מתוך שמחה 
וכן אשר מקיים גם כן הצווי ומרבה בשמחה, 

בעבר איך שנתקיימו דברים  במוחשוהרי ראה 
 כיוצא בזה וגם יותר "קשים" מהנ"ל.

 סיפורים:

בחודש אלול תשכ"ו נכנסו הרב משה יצחק א( 
ורעייתו מרת רבקה העכט ע"ה ליחידות יחד עם 
בתם יוטא דרייזל תי' )אשת הרב יעקב שי' הכהן 

 קפלון(, שבאה אז בקשרי השידוכין.

משה יצחק שבר"ח אלול ר' בין הדברים אמר 
שהחתן  הרבי ענהשנה לנישואיהם.  25חגגו 

 –, כשהם 25-ם הוכלה יחגגו את יום נישואיה
יחגגו את יום  –הרב משה יצחק ומרת רבקה 

 .50-נישואיהם ה

ר' שנה, ביום ז' טבת תשנ"ב, קרא  25כעבור 
משה יצחק לבתו וחתנו למשפחת קפלון שיבואו 

 'רלביתו. בבואם ישבו ואמרו "לחיים", ואמר 
 ".בזה נתקיימה ברכת הרבי", משה יצחק

משה  'ריב עשרים יום, ביום כ"ז טבת, השלאחר 
 ...את נשמתו לבוראה יצחק
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( ביום שני, כ"ב כסלו תשכ"ז, נקראו ליחידות ב
: בנותיו של ר' משה יצחק העכט יחד עם חתניהן

לבית ) חי'מרת שטערנא מלכה תבתו הכלה 
הרב בנימין הכהן כ"ץ ע"ה, עם חתנה  העכט(
עם  )העכט( חי'הכלה מרת יוטא דרייזל תובתו 

הכהן קפלון. היחידות הרב יעקב שי' חתנה 
הורה הרבי ובה , יהםהתקיימה לפני חתונות

 כו"כ ענינים בקשר לחתונה.

לאחר שיצאו, נכנסו ליחידות הורי הכלות הרב 
 ע"ה.  משה יצחק ומרת רבקה העכט

במהלך היחידות, שמעו העומדים ב"גן עדן 
התחתון" שהרבי צוחק בחוזק... כשיצאו 

יבת סהייתה מהיחידות, שאלו אותם מה 
כשהייתה בתם יוטא דרייזל  וענו: –הצחוק? 

מסויימת בעיה לה הייתה בת שלוש, תחי' 
, והרופאים רצו שתעבור ניתוח. כשהיו יםבעיני

, סיפר על כך צהריי"דמו"ר אכ"ק ביחידות אצל 

ביקש שיביאו את הילדה הרבי . משה יצחק 'ר
 ה,בחוזקוהסתכל בעיניה מסביב לשולחנו 

ס'וועט און ניתוח, "ה לעשות אתואמר, שלא 
 ניט שאטען צום שידוך".

לרבי,  משה יצחק 'ר, סיפר על כך זו ביחידות
דמו"ר אכ"ק אמר  ההכלה עלישזו ואמר 

"ס'וועט נישט שאטען צום שידוך",  צהריי"
 ...והרבי צחק בחוזק

 'ראחיו של  –( הרב שלום )סידני( העכט ע"ה ג
סגולה שניתנה להם  מיחידי ההי – משה יצחק

מנהגו היה להיכנס . לרבי בכל עתהזכות להכנס 
 .כמה פעמים בשנה, בפורים וכו'

נכנס לחדרו הק' וראה שהרבי אחת בהזדמנות 
-ביתתוכניות האדרכליות של עומד ומביט ב

הספר בניו הייווען )מהבנינים הראשונים שבנו 
"איך זע אז  ,הרבי אמר לו. השלוחים בארצה"ב(

 גרויסע השגות"...משה האט 
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תשורה

ב”ה

משמחת הנישואין של
שמעי‘ והדסה שיחיו

העכט

י"א אדר, ה'תשפ"א
ברוקלין, ניו יורק

a

a

a

a
לזכות

 החתן התמים הרב שמעי' שיחי׳
והכלה המהוללה מ׳ הדסה רעכיל שתחי׳

 העכט

לרגל נישואיהם בשעטומו״צ ביום שלישי
י״א אדר ה׳תשפ״א

יה״ר שיבנו בנין עדי עד על יסודי התורה
והמצוה כפי שהם מוארים במאור

שבתורה זוהי תורת החסידות
כדרך שהורנו כ״ק אדמו״ר נשיא דורנו

 

 

נדפס ע״י ולזכות הוריהם 
  

  
   

 
 

 

  
 

 

הרב יהושע וזיסל בלומא שיחיו העכט
 הרב מאיר יחיאל יהודה וחי' מוסיא שיחיו גולדברג
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