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יֶרוּס, ּבַת ֶהָחֵמׁש, נֹולְָדה ּבְֶאֶרץ ֶאְתיֹוּפְיָה ָהְרחֹוָקה. הַיְּהוִּדים 
י  ׁש. ִמּדֵ לַיִם וּלְהְִתּפַלֵּל ּבְבֵית ַהּמְִקּדָ ּבְֶאְתיֹוּפְיָה ָחלְמוּ לַעֲלֹות לִירוּׁשָ

נָה, ּבְַחג ַהּסִיגְד, ָהיוּ עֹולִים ּכֻלָּם עַל ַהר גָּבֹוּהַ ְמאֹד, ְמכַוְּנִים  נָה בְׁשָ ׁשָ
ּבָעִים לָׁשוּב ֵאלֶיהָ. לַיִם וְנִׁשְ ֶאת לִּבָם לִירוּׁשָ

ּפְַחּתָּה עָלוּ לְֶאֶרץ  ם ַהֲחלֹום: יֶרוּס וִּמׁשְ ל צִּפִיָּה ִהְתגַּּשֵׁ נִים ׁשֶ ַאֲחֵרי ׁשָ
ָרֵאל וְִהגִּיעוּ לְעִיר ַהּקֶֹדׁש! יִׂשְ

ֶרךְ  בִים יַַחד וְנִזְּכִָרים ּבַּדֶ ּפָָחה יֹוׁשְ ּבָת ּכָל ּבְנֵי ַהּמִׁשְ ּבְבֶֹקר יֹום הַּשַׁ
ָרֵאל. יֶרוּס  ִהגִּיעוּ לְֶאֶרץ יִׂשְ עָבְרוּ ּבַּמְִדּבָר עַד ׁשֶ ָהֲאֻרּכָה וְַהְמֻסּכֶנֶת ׁשֶ

לַיִם  ל ָהעִיר יְרוּׁשָ ְמַחּבֶֶקת ֶאת ּבֻּבַת ָהַאְריֵה וַּמּבִיָטה עַל ּבָּתֵי ָהֶאבֶן ׁשֶ
ֶקֶפת ֵמַהַחלֹּון. ַהנִּׁשְ

גְַּרנוּ ּבְֶאְתיֹוּפְיָה ִסּפְַרּתָ  “ַסּבָא, ּכְׁשֶ

לַיִם,  לָנוּ ִסּפוִּרים ְמיָֻחִדים עַל יְרוּׁשָ

ַאּתָה זֹוכֵר?“ יֶרוּס ׁשֹוֶאלֶת, “ָאַמְרּתָ 

לַיִם עֲׂשוּיָה ִמזָּהָב!“ יְּרוּׁשָ לָנוּ ׁשֶ

לִּי...“  “ּכֵן... ּכָךְ גַּם ִסּפֵר לִי ַסּבָא ׁשֶ

ּה. ַסּבָא עֹונֶה וְּמלַּטֵף ֶאת רֹאׁשָ

הוּא ָקם עַל ַרגְלָיו וִּמְתעַּטֵף ּבִגְלִיָמתֹו, “ֲאנִי הֹולֵךְ לְהְִתּפַלֵּל ּבְָמקֹום ְמיָֻחד. ַאּתְ 
רֹוצָה לְִהצְָטֵרף ֵאלַי?“

ְמָחה, וְצַּמֹוֶתיהָ ְמַקּפְצֹות ּבְעַלִּיזוּת. ּה ּבְׂשִ יֶרוּס ְמַהנְֶהנֶת ּבְרֹאׁשָ

ּסַּבָא רֹוצֶה לְִהְתּפַלֵּל ּבֹו...“ הִיא ּתֹוָהה לְעַצְָמּה  “ְמעַנְיֵן ַמהוּ ַהּמָקֹום ַהְמיָֻחד ׁשֶ

לַיִם. נִּבְנָה ּבִירוּׁשָ ׁש הְַמפָֹאר ׁשֶ ל ַסּבָא עַל ּבֵית ַהּמְִקּדָ וְנִזְּכֶֶרת ּבַּסִּפוִּרים ׁשֶ

ל יֶרוּס  חֹרֹות ׁשֶ נְִּתּפַלֵּל ַהיֹּום ּבְבֵית ַהּמְִקּדָׁש?“ עֵינֶיָה הַּשְׁ “אוּלַי ַסּבָא רֹוצֶה ׁשֶ

ּתֵי גֻּּמֹות ֵחן. ּבֹוְרקֹות, וְִחיּוּכָּה ְמגַלֶּה ׁשְ
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ים ֶאת ַהּמָקֹום.  ים ָהַרּבִים ַהגֹּוְדׁשִ “ִהגַּעְנוּ!“ ַסּבָא אֹוֵמר וִּמְתּבֹונֵן ּבֲָאנָׁשִ
יבַת צִיֹּון ָהיִינוּ ּכְחֹלְִמים!“ הוּא ַמכְִריז ּבְהְִתלֲַהבוּת,  “ּבְׁשוּב ה’ ֶאת ׁשִ

לַיִם. ל יְרוּׁשָ ק ֶאת עֲָפָרּה ׁשֶ ּתַּטֵַח עַל ָהֲאָדָמה וְּמנַּשֵׁ ִמׁשְ
“ַסּבָא, ּכָאן ּבֵית ַהּמְִקּדָׁש???“ יֶרוּס ּתֹוהָה וִּמְסּתַּכֶלֶת ָסבִיב. 

ת?  עֲֵרי ַהנְּחֹׁשֶ עֲלֵיֶהם עֹוְמִדים ַהלְוִיִּים? וְׁשַ “ֵאיפֹה ַמְדְרגֹות ַהזָָּהב ׁשֶ
נֵיֶהם ִמְסּתַּכְלִים ְסבִיבָם. וְַהּמְנֹוָרה?“ ׁשְ

לַיִם וִּמְתּפַעֲלִים  ַסּבָא וְיֶרוּס ּפֹוְסעִים יַַחד ּבְִרחֹובֹות יְרוּׁשָ
ִמּמְַראֹות עִיר ַהּקֶֹדׁש.

“ַמה זֶּה?“ יֶרוּס ַמצְּבִיעָה עַל ִקירֹות ֶאבֶן גְּבֹוִהים.

לַיִם,“ ַסּבָא ַמְסּבִיר לָּה. “ֵאלּוּ חֹומֹות יְרוּׁשָ

ִרירֹות וְּמַקּפֶצֶת  יֶרוּס נִכְנֶֶסת ֶאל ַהּסְִמָטאֹות ַהּצָרֹות וְַהּקְ

ּבְֶחְדוָה עַל ַמְרצְפֹות ָהֶאבֶן ָהעַּתִיקֹות. ּבְִקצֵה ַהּסְִמָטה ִהיא 

בִיל עָָפר ַהּמֹובִיל  ַמְמּתִינָה לְַסּבָא, וְהֵם ּפֹוְסעִים לְִאּטָם עַל ׁשְ
ֶאל ְרָחבָה גְדֹולָה.
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ּבְמֹוַרד ַמְדְרגֹות הֶָאבֶן יֹוֵרד 
ִאיׁש זֵָקן לָבוּׁש ּבְגִָדים לְבָנִים 

וָּפנָיו ְמִאירֹות.
ל ּבֵית  “אוּלַי זֶהוּ ַהּכֵֹהן ׁשֶ
ׁש!“ יֶרוּס ִמְתלֶַהבֶת ַהּמְִקּדָ

וְָרצָה לְעֶבְרֹו.
“ַאּתָה ַהּכֵֹהן ַהגָּדֹול, נָכֹון?“ ׁשֹוֶאלֶת 

ה, ּתַגִּיד לָנוּ:  ׁשָ יֶרוּס, “ָאז ּבְבַּקָ
ֵאיפֹה ּבֵית ַהּמְִקּדָׁש?“

ָהִאיׁש ַמּבִיט ֵאלֶיָה ּבְעֵינַיִם 
טֹובֹות וּבְִחיּוּךְ 

ַחם. הוּא ַמזְִמין 
אֹוָתם לְִהצְָטֵרף 

ֵאלָיו.

ַסּבָא נֹוֵתן לָּה יָד וְיַַחד ֵהם ִמְתָקְרבִים 
ים ַרּבִים  ֶאל ִקיר ָהֲאבָנִים ַהגָּבֹוּהַ. ֲאנָׁשִ

עֹוְמִדים מוּלֹו, עֲטוִּפים ּבְַטלִּיתֹות 
וִּמְתּפַלְּלִים.

“זֶהוּ ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי,“ ָהִאיׁש ַמְסּבִיר, 
ם עַָמד  “ֵמעֵבֶר לַּכֶֹתל נְִמצָא ַהר הַּבַיִת, וְׁשָ

נָה  ׁש. ּכְבָר ַאלְּפַיִם ׁשָ ּפַעַם ּבֵית ַהּמְִקּדָ
הַּבַיִת ָחֵרב...“ ׁשֶ

יךְ  יב וְֵאינֹו ַמֲאִמין. הוּא ַמְמׁשִ ַסּבָא ַמְקׁשִ
לְִהְתּבֹונֵן ְסבִיבֹו וּלְַחּפֵׂש ֶאת ּבֵית 

ׁש. ּפָנָיו נֶעֱצָבֹות וְּדָמעֹות ּבְעֵינָיו. ַהּמְִקּדָ
“ָאז ֵאין ּבֵית ִמְקּדָׁש?“ יֶרוּס ׁשֹוֶאלֶת 

ּבְעֶצֶב וִּמְסּתַּכֶלֶת עַל ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי.  

ים  ָהִאיׁש ִמְסּתַּכֵל עֲלֵיֶהם וֵּמבִין לְלִּבָם. ַאַחר ּכָךְ הוּא ּפֹונֶה לֲָאנָׁשִ

ָהַרּבִים ַהּמְִתַקּבְצִים ְסבִיבֹו ּכְֵדי לִלְחֹץ ֶאת יָדֹו.

לֹום, ָהַרב גֵּץ,“ ַאַחד ַהּמְִתּפַלְּלִים ְמבֵָרךְ ֶאת ָהַרב.  ּבָת ׁשָ “ׁשַ

ים. יַחת ָהֲאנָׁשִ יב לְׂשִ “ִמי זֶה ָהַרב גֵּץ?“ ַסּבָא ּתֹוֶהה לְעַצְמֹו וַּמְקׁשִ

ים לֲַחבֵרֹו ּבְקֹול ָרם,  “ָהַרב גֵּץ הוּא ַרב ַהּכֶֹתל,“ ְמַסּפֵר ַאַחד ָהֲאנָׁשִ

יב לְכֻלָּם, נֹוֵתן עֵצֹות וְָתִמיד ְמעֹוֵדד.“ “הוּא ַמְקׁשִ

לֹום  ּבָת ׁשָ לֹום!“ עֹונֶה ָהַרב לַּמְִתּפַלְּלִים ּבְִמאֹור ּפָנִים, “ׁשַ ּבָת ׁשָ “ׁשַ

גַּם לָכֶם!“ ּפֹונֶה ָהַרב גֵּץ ׁשוּב ֶאל ַסּבָא וְיֶרוּס.
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הוּא מֹוצִיא  הַָרב ְמכַּבֵד אֹוָתם ּבְֻסּכִָריֹּות ֶמנְָטה ׁשֶ
ִמּכִיסֹו. לְַאַחר ִמּכֵן הוּא ַמזְִמין אֹוָתם לְִהּכָנֵס עִּמֹו 

ל ַרֲחבַת ַהּכֶֹתל. ּה ׁשֶ נְִּמצָא ּבְצִּדָ עַר ׁשֶ לְׁשַ
ל ִמנְֲהרֹות ַהּכֶֹתל,“  עַר ַהזֶּה הוּא הַּפֶַתח ׁשֶ “ַהּשַׁ

יךְ לָלֶכֶת לְיַד ַהּכֶֹתל ּבְִמנְָהרֹות  הַָרב ַמְסּבִיר, “נְַמׁשִ
נְִּמצָאֹות ּבְתֹוךְ ָהֲאָדָמה.“ ׁשֶ

ַסּבָא וְיֶרוּס ּפֹוְסעִים ּבְִדָמָמה ַאֲחֵרי ָהַרב גֵּץ ּבַּמִנְָהָרה 
יר  ֶרךְ צָָרה וֲַחׁשוּכָה, וְַרק ְמנֹורֹות ּבַּקִ ַהּמְִתּפַּתֶלֶת. ַהּדֶ

ְמִאירֹות אֹוָתּה ּבְאֹור ָקלוּׁש. ָקִריר ּבַּמִנְָהָרה וְַאְפלוּלִי. 
ל ַסּבָא ָהאֹוֶחזֶת  ל יֶרוּס ְמַחזְִּקים יָדֹו ׁשֶ ֶאת לִּבָּה ׁשֶ

ֶרךְ.  ָמע ִמּפִי ָהַרב לְאֶֹרךְ ּכָל ַהּדֶ ּבְיָָדּה וְַהנִּגּוּן ַהנִּׁשְ

ַאּתֶם ִמְתּפַלְִּאים וִּמצְַטעֲִרים  “ֲאנִי רֹוֶאה ׁשֶ

ּתַּתֵף  ׁש נֱֶחַרב,“ הַָרב ִמׁשְ ּבֵית ַהּמְִקּדָ ְמאֹד ׁשֶ

הוּא עֲַדיִן ַקיָּם?“ בְּתֶם ׁשֶ ּבְצַעֲָרם, “ֲחׁשַ

“ּכֵן...“ ַסּבָא עֹונֶה ּבִכְֵאב, “הְִתּפַלַּלְנוּ, 

ִהְתגַּעְגַּעְנוּ וְָחלְַמנוּ ּתִָמיד לְַהגִּיעַ 

ׁש.“ לַיִם וּלְבֵית ַהּמְִקּדָ לִירוּׁשָ

ה עַל ַהּמַּסָע  ׁשָ “ַסּפֵר לִי ּבְבַּקָ

ָרֵאל,“ ָהַרב  ֵמֶאְתיֹוּפְיָה לְֶאֶרץ יִׂשְ

ׁש וַּמּבִיט ּבְעֵינָיו ַהּטֹובֹות  ְמבַּקֵ
ּבְַסּבָא.

“צָעְַדנוּ ּבַּמְִדּבָר יִָמים ַרּבִים,“ ַסּבָא ְמַסּפֵר ּבְִהְתַרגְּׁשוּת, “ּבַלַּיְלָה 

ָקָפאנוּ ִמּקֹור וּבַיֹּום ָהיָה ַחם ְמאֹד. ָחצִינוּ נְהָרֹות ׁשֹוצְִפים וִיעָרֹות 

לַיִם  יְּרוּׁשָ ֶרךְ ָהֲאֻרּכָה נִזְּכְַרנוּ ׁשֶ ִהְתעַיְַּפנוּ ֵמַהּדֶ עֲבֹוִתים. ּבְכָל ּפַעַם ׁשֶ

ים.“ ׁשִ ְמַחּכָה לָנוּ וְִהְתַמלֵּאנוּ ּבְכֹחֹות ְמֻחּדָ

ָרֵאל!“ ָהַרב ִמְתלֵַהב וְּמַחּבֵק ֶאת ַסּבָא ִחּבוּק  “ֵאיזֹו ַאֲהבָה לְֶאֶרץ יִׂשְ

ֵמךְ?“ הוּא ּפֹונֶה לַנֶּכְּדָה. ַאּמִיץ. “וַּמה ּשְׁ

נוּת. “קֹוְרִאים לִי יֶרוּס,“ הִיא עֹונָה ּבְבַיְׁשָ

ָפה ָהַאְמָהִרית,“ ַסּבָא ַמְסּבִיר. לַיִם ּבַּשָׂ “יֶרוּס זֶה יְרוּׁשָ

ח ֶאְתכֶם  ם ְמיָֻחד!“ הַָרב ִמְתּפַעֵל, “ּבֹואוּ, ֶאּקַ “יֶרוּס... ֵאיזֶה ׁשֵ

ּמַח ֶאת לִּבְכֶם!“ יְּׂשַ לְָמקֹום ׁשֶ
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ֶתת ָהַרב נֶעֱצָר. לְיַד גְֻּמָחה ְמֻקּשֶׁ
ים...“ ָהַרב אֹוֵמר  ָדׁשִ יר, ָהיָה ְמקֹום קֶֹדׁש ַהּקֳ “ּפֹה. ַמּמָׁש ּפֹה, ֵמעֵבֶר לַּקִ

ּבְקֹול רֹוֵטט.
ק ֶאת  ַסּבָא חֹולֵץ ִמיָּד ֶאת נְעָלָיו. הוּא ִמְתַרּפֵק עַל ַהּכֶֹתל, ְמנַּשֵׁ

ית ּבְִדבֵקוּת. ָהַרב ִמְתּפַעֵל  ֲאבָנָיו ַהגְּדֹולֹות וִּמְתּפַלֵּל ֲחִריׁשִ
וִּמְתַרגֵּׁש ְמאֹד לְִראֹות ֶאת ַהּתְִפלָּה הַּבֹוַקעַת ִמלִּּבֹו.
“ֻמּתָר לִי לָגַעַת ּבֲָאבָנִים ָהֵאלּוּ?“ יֶרוּס ׁשֹוֶאלֶת.

יִּבְנֶה ֶאת ּבֵית  “ֻמּתָר לָגַעַת, וּכְַדאי לְהְִתּפַלֵּל לַה’ ׁשֶ
נִים ַרּבֹות ֲאנִי  ׁש ּבְִמֵהָרה,“ ָהַרב אֹוֵמר, “ׁשָ ַהּמְִקּדָ

ְמַחּפֵׂש ּבַּמִנְָהרֹות ֶאת ֲארֹון ָהעֵדוּת וְלוּחֹות 
יֹּום יָבֹוא וְֶאְמצָא אֹוָתם.“ הַּבְִרית. ֲאנִי ְמַקוֶּה ׁשֶ

ִהיא  יֶרוּס עֹוצֶֶמת ֶאת עֵינֶיָה. ִהיא ְמַדְמיֶנֶת ׁשֶ
עֹובֶֶרת ֶאת ִקיר ָהֲאבָנִים וְנִכְנֶֶסת לְתֹוךְ ּבֵית 

ׁש. ֵאיזֶה ֲחלֹום נְִפלָא!  ַהּמְִקּדָ
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ים עַל ּבִנְיַן עִיר ַהּקֶֹדׁש,“ ָהַרב אֹוֵמר, ּבָת, וּבֹו ָאנוּ ְמבְַקׁשִ “ַהיֹּום יֹום ׁשַ

לַיִם!“ ל יְרוּׁשָ ּבָת וְלִכְבֹוָדּה ׁשֶ ל הַּשַׁ יר לִכְבֹוָדּה ׁשֶ יר יַַחד ׁשִ “ּבֹואוּ נָׁשִ

ר ּבְקֹולֹו ֶהעֵָרב. לַיִם...“ ָהַרב ׁשָ לֹום לָךְ יְרוּׁשָ “ֵמעַל ּפְִסגַּת הַר ַהּצֹוִפים, ׁשָ

יר. ַסּבָא ַמֲאזִין לֹו, וְיֶרוּס ִמְתנְַדנֶֶדת ּבְֶקצֶב ַהּשִׁ

הַהֵד ָהעֹולֶה ִמן ַהּמִנְָהרֹות עֹונֶה לֶָהם,

לַיִם, ֲאנִי לֹא ָאזוּז ִמּפֹה...“ לַיִם, יְרוּׁשָ “יְרוּׁשָ
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