
ל  ׁשֶ ִליַח  ָ ַהּשׁ הּוא  ִיְצָחק,  ַאְבָרָהם  ָהַרב 
אוִויְטׁש  יּוּבַ ִליָט"א ִמּלְ י ׁשְ יַח - ָהַרּבִ ׁשִ ַהּמָ
ֹחֶדׁש  ּכְ ִלְפֵני  יֹוָחָנן",  י  ּנֵ "ּגַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ
ֵבית  ּבְ ֶקר  ּבֹ ּבַ ַאְבָרָהם  ָהַרב  ב  ֵ ִהְתַיּשׁ
ּכֹוחֹות  לֹו  ָהָיה  ֹלא  ּוָפׁשּוט  ֶנֶסת,  ַהּכְ

ֻמְטָרד ְמאֹוד".  "ָהִייִתי  ל!  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ָבר  "ּכְ ַאְבָרָהם,  ָהַרב  ר  ְמַסּפֵ

י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ׁשֶ ֵלם,  ׁשָ בּוַע  ׁשָ
ִלי  ּבְ ם  ּוֻמְנׁשָ ם  ֻמְרּדָ

ים  ַחּיִ ַנת  ַסּכָ ּבְ ָרה  ַהּכָ
ת  ּבָ ׁשַ "ּבְ ית!",  מּוָחׁשִ
ָעְבָרה, ָלְקחּו אֹותֹו  ׁשֶ
ָהְרפּוָאה  ְלֵבית  ַמֵהר 
יׁש  ִהְרּגִ ׁשֶ ְלַאַחר 

ֶאת  ד  ְוִאּבֵ טֹוב  ֹלא 
ַמֲחָלה  ְגַלל  ּבִ ָרה  ַהַהּכָ

ֶרֶגל", ּבָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶנת  ְמֻסּכֶ

ְמִהירּות  ּבִ אֹותֹו  "ִהְכִניסּו   
ֲחָלה  ַהּמַ ֶאת  ַלֲעֹצר  ֵדי  ּכְ ָהְרפּוָאה  ְלֵבית 
ָעְברּו  ָבר  ּכְ ּתּוַח,  ַהּנִ "ְלַאַחר  ֶנת",  ֻסּכֶ ַהּמְ
ִלי  ּבְ ׁשֹוֵכב  ֲעַדִין  ְוהּוא  ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ
אּוַלי  ׁשֶ ְלַעְצִמי,  י  "ָאַמְרּתִ ָרה!"  ַהּכָ
ָהְרפּוָאה  ְלֵבית  ֵאֵלְך  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְמקֹום  ּבִ

ה  ּזֶ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ ד  ִמּיָ ַאְך  אֹותֹו,  ר  ְלַבּקֵ ִביל  ׁשְ ּבִ
ְפּתֹור  ּיִ ׁשֶ ָמה  ָעָיה!  ַהּבְ ֶאת  ְפּתֹור  ּיִ ׁשֶ ָמה  ֹלא 
י  יַח  - ָהַרּבִ ׁשִ ָעָיה, ֶזה ַרק ִלְכּתֹוב ַלּמָ ֶאת ַהּבְ
ֶדׁש". רֹות ַהּקֹ "ִאּגְ אִוִויְטׁש ּבֶ יּוּבָ ִליָט"א ִמּלְ ׁשְ

י  ּתִ ׁשְ "ּוִבּקַ ב",  ִמְכּתָ ִלְכּתֹוב  י  ְבּתִ ַ ַיּשׁ "ִהְתַַ
ֵצא  ּיֵ ְחֶיה, ׁשֶ ּיִ ָרָכה ֲעבּור ֲאִבי ׁשֶ ב ּבְ ֵמֹעֶמק ַהּלֵ
ֵלם  ְוׁשָ ִריא  ּבָ ִלְהיֹות  ְוַיֲחֹזר  ַהּזֹאת  ָנה  ּכָ ֵמַהּסַ
רֹות  "ִאּגְ ֶאת  י  ַתְחּתִ "ּפָ ׁש!"  ַמּמָ ָקרֹוב  ּבְ
י  ְוִנְדַהְמּתִ  ,302 ַעּמּוד   15 ְכַרְך  ּבִ ֶדׁש"  ַהּקֹ
ִדּיּוק  ּבְ ַמְתִאיָמה  ׁשּוָבה  ּתְ ל  ְלַקּבֵ
ם:  ׁשָ ֶנֱאַמר  ְוָכְך  י!  ּלִ ׁשֶ ב  ּצָ ַלּמַ
ָלתֹו  ַקּבָ ֵעת  ּלְ ׁשֶ ְקָווִתי  "ּתִ
הּוַטב  ָבר  ּכְ ֶזה  ב  ִמְכּתָ
ַרְגלֹו.  ִריאּות  ּבְ ב  ַמּצַ
טֹוב  ר  ַבּשֵׂ ּיְ ׁשֶ ָרצֹון  ִויִהי 
ׁשּוִרים  ַהּקְ ִעְנָיִנים  ָכל  ּבְ
ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְבָרָכה  ּבִ ֶזה...  ּבָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ תֹוְך  ּבְ
ֹאָרעֹות  ַהּמְ ְיֵדי  ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ִמן  אּו  ּבָ ׁשֶ ֵאּלּו  ֶדַיִמים 
יַדן  ּדִ ֲעָגָלא  ּבַ ַיַהְפכּו  ָהָאב... 
ַאֲהָבה  ְבִחיַנת  ּבִ ִנים  ּפָ ְלֶהָאַרת 
ִיְהֶיה  ל  ַהּכֹ ׁשֶ י  ֵהַבְנּתִ י,  ְעּתִ ִנְרּגַ ד  ה". "ִמּיָ ְמֻגּלָ
ר  ֶאְפׁשָ טּוַח ׁשֶ ם". "ָהִייִתי ּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ טֹוב ּבְ
י  ָהַרּבִ  - יַח  ׁשִ ַהּמָ ל  ׁשֶ ה  ִמּלָ ל  ּכָ ַעל  ִלְסֹמְך 
ּכֹוֵתב  הּוא  ִאם  ׁשֶ אוִויְטׁש,  יּוּבַ ִמּלְ ִליָט"א  ׁשְ
 – ִריאּות  ַהּבְ ב  ַמּצָ ּבְ ּפּור  ׁשִ אֹודֹות  ְמֹפָרׁש  ּבִ

ָבר ֲהִכי  ְך ָאֵכן ִיְהֶיה!", ּוֶבֱאֶמת ַהּדָ ָאז ּכָ
ת,  ּבָ מֹוְצֵאי ׁשַ ֱאֶמת ָקָרה, ּבְ ֹלא ֶהְגיֹוִני ּבֶ
ד ְלֵבית ָהְרפּוָאה ִלְראֹות ָמה  י ִמּיָ ָנַסְעּתִ
י  ֶהֱאַמְנּתִ "ֹלא  י,  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ב  ּצָ ַהּמַ
י!  ר ִאּתִ י ֵער ּוְמַדּבֵ ּלִ א ׁשֶ ִלְראֹות ֶאת ַאּבָ
הּוא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ּכִ ִלי  רּו  יּשְׂ ּבִ ָהרֹוְפִאים 
ּפּור ְמֹטָרף ְלטֹוָבה  ִהְתעֹוֵרר, ְוִכי ֵיׁש ׁשִ
הּוא  ָמַתי  אֹוָתם,  י  ַאְלּתִ ׁשָ ְבִריאּותֹו!  ּבִ
ָקָרה  ה  ּזֶ ׁשֶ יבּו  ֵהׁשִ ְוֵהם  ִהְתעֹוֵרר?, 
 ,9:30 ָעה  ָ ַהּשׁ ְסִביבֹות  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
ֶקת  ְמֻדוּיֶ יַח  ׁשִ ַהּמָ ל  ׁשֶ ה  ִמּלָ ל  ּכָ ּוָואו! 
ֵעת  ּלְ ְקָווִתי ׁשֶ ַתב "ּתִ הּוא ּכָ ׁשֶ ְלַגְמֵרי! ּכְ
ב  ַמּצַ הּוַטב  ָבר  ּכְ ֶזה  ב  ִמְכּתָ ָלתֹו  ַקּבָ
ב  ּצָ ְוַהּמַ ָהָיה  ְך  ּכָ ָאֵכן  ַרְגלֹו",  ִריאּות  ּבְ
ׁש!"  ר!  ָאֵכן ֵנס ַמּמָ ּפֵ ּתַ ָבר ֵהֵחל ְלִהׁשְ ּכְ

ְמַסֵיים  ָלֶכם!,  ַמְמִליץ  ׁש  ַמּמָ "ֲאִני 
ׁש ָלֶכם  ּיֵ ָעָיה ׁשֶ ל ּבְ ָהַרב ַאְבָרָהם "ַעל ּכָ
י  יַח ָהַרּבִ ׁשִ ל ַהּמָ ְרָכתֹו ׁשֶ לּו ֶאת ּבִ ַקּבְ ּתְ
ֶאְמָצעּות  אוִויְטׁש ּבְ יּוּבַ ִליָט"א ִמּלְ ׁשְ
ֶדׁש!"  קֹ רֹות  ִאּגְ דֹוׁש  ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ



ְבּועַיִם, לְאָחִי הַּקָטָן ּגִיל חָגְגּו יוֹם  "לִפְנֵי שׁ
ְנָתַיִם, לִכְבוֹד הֲַחגִיגָה, אַּבָא הוֹדִיעַ עַל  הֻּלֶדֶת שׁ

ּגָר ּבִכְפַר  ֶ הַפְּתָעָה: "הַּיוֹם נִּסַע לַּדוֹד ּגִלְעָד שׁ
חַּבַ"ד", אֵיזֶה ּכֵיף! קָפַצְנּו ּבְשִׂמְחָה, לֹא ּכָל יוֹם 

ֶל  וֹמְעִים ּכָזֹאת ּבְׂשוֹרָה, נָסַעְנּו ּבָאוֹטוֹ הַּגָדוֹל שׁ שׁ
ֶהִּגַעְנּו לִכְפַר חַּבַ"ד  אַּבָא, זֶה לָקַח ֲהמוֹן זְמַן, ּכְשׁ
רָאִינּו ּבַּכְנִיסָה ּבַיִת ֲענָק וְיָפֶה! ֲאבָל, הּוא הָיָה 
ִים,  ֻּלָשׁ ָה מְשׁ ְלוֹשׁ נִרְאֶה מְאוֹד מּוזָר, הָיָה לוֹ שׁ

ּפִיצִים ּכָאֵּלֶה, וְגַם הּוא הָיָה ּבְצֶבַע אָדוֹם",  ְ ּכְמוֹ שׁ
ְאֵלָה יָפָה יְלָדִים,  ָאַלְּתִי אֶת אַּבָא, "שׁ "מָה זֶה"?, שׁ

ִיחַ -  ֲאנִי אַסְּבִיר לָכֶם", "ּבְאָמֵרִיקָה ּגָר הַּמָשׁ
, הּוא אוֹהֵב ּכָל  ְלִיטָ"א מִּלְיּוּבַאווִיטְשׁ הָרַּבִי שׁ

ָאַלְּתִי, אֵיךְ  ". "מָה"? שׁ יְהּודִי וְיֵשׁ לוֹ ּבֵית הַּמִקְּדָשׁ
ָנִים  יָכוֹל לִהְיוֹת? ֲהרֵי ּבֵית הַּמִקְּדָשׁ נֶחֱרַב לִפְנֵי שׁ
נֵי ּבָּתֵי מִקְּדָשׁ  ְ רַּבוֹת, "נָכוֹן", אָמַר אַּבָא, הָיּו לָנּו שׁ
ְבִיל הַּמַּטָרָה - ּבֵית הַּמִקְּדָשׁ  ֲאבָל הֵם נִלְקְחּו ּבִשׁ
ָיו! עוֹד לִפְנֵי  ִי, אוֹתוֹ ה' נוֹתֵן ּכְבָר עַכְשׁ ְלִישׁ הַּשׁ
ִיחַ,  ֶרוֹאִים אֶת הַּגְאֻּוּלָה, אוֹתוֹ הּוא נוֹתֵן לַּמָשׁ שׁ
ָיו אֶת הַּבַיִת הַּזֶה,  ֶרְאִיתֶם עַכְשׁ ּובְדִּיּוק ּכְמוֹ שׁ
ִיחַ, ּבֵית  ֶל הַּמָשׁ ּכָךְ ּגַם נִרְאָה הַּבַיִת שׁ ֶ ּתֵדְעּו שׁ

ָלַיִם  ֶעוֹד רֶגַע יָטּוס עַל ֲענָנִים לִירּושׁ הַּמִקְּדָשׁ שׁ
ּזָכִינּו לִרְאוֹת  ֶ ָה, "ּווָאו! אֵיזֶה ּכֵיף לָדַעַת שׁ הַּקְדוֹשׁ

ּיַּגִיעַ לְכָאן  ֶ , ֲאנִי רוֹצֶה ּכְבָר שׁ אֶת ּבֵית הַּמִקְּדָשׁ
הַּמִקְּדָשׁ הֲָאמִּתִי מֵאָמֵרִיקָה!"


