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ְקָדׁשסיפור   במקום הזה?דווקא : למה נבנה המקדש ְמקוֹם ַהםִּ

 

יְ  ים ַרּבוֹת ָחיּו ּבִּ ְפֵני ָׁשנִּ ים.לִּ ם ְׁשֵני ַאחִּ ָלִדים ְוָהָאח ְלָאח ָהֶאָחד ָהיו ִאיָשה ִויְ  רּוָׁשַליִּ

ַח  ִני ָהָיה ֲעִריִרי, ְלֹלא ִאיָשה וְלֹלא ְיָלִדים. ֲאָבל ְכמֹו ָאִחיו ָהָיה טֹוב לֵּׁב ְוָשמֵּׁ ַהשֵּׁ

 ְבֶחְלקֹו. 

י ֲאָדָמה, ָהָיה ָלֶהם ְש ְש  י ָהַאִחים ָהיו עֹוְבדֵּׁ ם ִעיְבדו ֶאת ַאְדָמָתם,  .ֶדה ִחיָטהנֵּׁ הֵּׁ

ַבְיבול ָשֶוה ְבָשֶוה ְוָראו ְבָרָכה  וִהְתַחְלק,ָזְרעו, ִהְשקו, ָקְצרו וָמְכרו ֶאת ְיבוָלם

 ַבֲעָמָלם. 

ד ִמְשָנתֹו. חֹום ַהַקִיץ ִהְפִריַע לֹו ִלישֹון ְוהוא ֹלא  , ִבְתקוַפת ְקִציר ִחיִטים,ַלְיָלה ֶאָחד ר ָהָאח ַהבֹודֵּׁ ִהְתעֹורֵּׁ

ם שוב. ַמְחָשבֹות ָרבוֹ  ֶשת ָאִחיו, ְוַעל ַאהוא  ָעְברו ְבמֹוחֹו. תִהְצִליַח ְלִהיַרדֵּׁ יו נַ יָ ְח ָחַשב ַעל ָאִחיו, ַעל ִגיַסתֹו, אֵּׁ

ר ָבֶהם ָגְמָלה ִפְתאֹום ַהְחָלָטה בְ ַהְקַטִמים. וְבעֹודֹו ְמַהְר  ש ְוָיָצא ַלָשֶדה. כִ תוֹ יטָ ִמ : ָקם ְמ יבוֹ לִ הֵּׁ ן יוֵּׁ , ִהְתַלבֵּׁ

ַמת הָ  ת ִחיָטה ְוָנָשא מוֹ לות ְבַצד ָהֶאָחד ֶשל ַהָשֶדה, ָלַקח ַכָםה אֲ חַ נַ ים ֶשלֹו ֶשָהְיָתה מויִט ִח ְצָעָדיו ֶאל ֲערֵּׁ

י יֵּׁש ְלָאִחי ִאיָשה ִויְ אֹוָתן ֶאל ַהַצד הַ  ָמה ֶשל ָאִחיו. ָהרֵּׁ ִני ֶשל ַהָשֶדה, ֶאל ָהֲערֵּׁ , הוא וֹ יבלִ ָלִדים, ָאַמר ָהָאח בְ שֵּׁ

ק שֶ  ין ֶזה צֹודֵּׁ ן אֵּׁ ר ִמֶםִמי, ָלכֵּׁ ה יֹותֵּׁ ה ַהְרבֵּׁ ן לֹו ַכָםה אֲ לֵּׁ חַ ְת נִ ָצִריְך ַהְרבֵּׁ ת ת ִחיָטה נֹוָספוֹ מוֹ לוק ֲחִצי ֲחִצי, ֶאתֵּׁ

 ִמֶשִלי ְוָכְך ִייַטב לֹו וְלִמְשַפְחתֹו. 

ר  ם שוב וִהְרהֵּׁ ָרדֵּׁ ִני ִמְשָנתֹו, ַגם הוא ֹלא ִהְצִליַח ְלהֵּׁ ר ַגם ָהָאח ַהשֵּׁ ְבאֹותֹו ַלְיָלה ִהְתעֹורֵּׁ

ין לֹו הָ וֹ יבלִ בְ  ד, אֵּׁ  ילוִא ים אֹוִתי וְ ִח ְמ שַ י ְמ ַד לָ יְ אֹות ִבְכָלל. ִאְשִתי וִ מָ : ָאִחי הוא ִאיש בֹודֵּׁ

ין ִמי ֶשִיְדַאג לֹו וְ יֵּׁ הוא ְבשובֹו ִמן ַהָשֶדה עָ  ד אֵּׁ ַח מַ ְש יִ שֶ ף ובֹודֵּׁ ח ִלְקָראתֹו, ָעַלי ְלַשםֵּׁ

ִרים.   אֹותֹו ִבְדָבִרים ֲאחֵּׁ

ֶבר עֲ  ַקח ַכָםה ה ֶשלֹו, לָ יטָ ִח ת הָ מַ רֵּׁ ְוָכְך ָקם ָהָאח ָלַבש ֶאת ְבָגָדיו ְוָיָצא ַלָשֶדה ְלעֵּׁ

ַמת הָ מָ רֵּׁ עֲ הָ ת ִחיָטה ְמ מוֹ לואֲ  ִני ֶשל יטָ ִח ה ֶשלֹו ְוֶהֱעִביר אֹוָתן ַלֲערֵּׁ ה ֶשל ָאִחיו ַבַצד ַהשֵּׁ

 ַהָשֶדה. 

ֶהם ִלְראֹות ִכיתַ פְ ַבבֹוֶקר ִהְשִכימו ְשנֵּׁי ָהַאִחים ַלֲעבֹוַדת ַהָשֶדה, ְוִהמֵּׁה הו  ע ָכל ֶאָחד מֵּׁ

מֹות ָשוֹות בְ  ם. לָ ְד גוֹ ָהֲערֵּׁ ם ָהיו ְביֹום ַהקֹודֵּׁ  ן, ְבִדּיוק ְכִפי ֶשהֵּׁ

י ַמת הָ  ַּבַלְיָלה ַהֵשנִּ ד ִמְשָנתֹו, שוב ָיָצא ֶאל ֲערֵּׁ ה ְושוב ֶהֱעִביר יטָ ִח שוב ָקם ָהָאח ַהבֹודֵּׁ

ָמה ֶשל ָאִחימָ רֵּׁ עֲ הָ ת ִחיָטה מֵּׁ מוֹ לואֲ  ר ַגם ָהָאח חָ אוו. ְמ ה ֶשלֹו ֶאל ָהֲערֵּׁ ר ִהְתעֹורֵּׁ ר יֹותֵּׁ

ַמת הָ שונָ הַ  ש ְבֶשֶקט ְוָיָצא ַלֲערֵּׁ ַמת מוֹ לוים ֶשלֹו ְוֶהֱעִביר אֲ יִט ִח י, ִהְתַלבֵּׁ ת ִחיָטה ַלֲערֵּׁ

ד.   ָאִחיו ַהבֹודֵּׁ

מֹות ָשוֹות בְ  תעופְ ִעם בֹוֶקר שוב הו ה ִעם ֶר ן. "ַמה קוֹ לַ ְד גוֹ ָהַאִחים ִלְמצֹוא ֶאת ָהֲערֵּׁ

ר ֶאת צוֹ ְק . ַאְך ִאיש ֹלא ָאַמר ָדָבר וְשנֵּׁיֶהם ִהְמִשיכו לִ וֹ יבלִ ים?" ָחַשב ָכל ֶאָחד בְ יִט ִח הָ 

 ה ְבִשְמָחה וְבַאֲהָבה. יטָ ִח הָ 

י יׁשִּ י ָהַאִחים וְבֶשֶקט ָצֲעדו ָכל ֶאָחד ֶאל עֲ  ַּבַלְיָלה ַהְשלִּ י ְלַהֲעִביר אֲ  תוֹ מָ רֵּׁ שוב ִהְתעֹוְררו ְשנֵּׁ ת ִחיָטה מוֹ לוְכדֵּׁ

ִני, ַאְך ַהַפַעם, ֶשֹּלא ְכמֹו ַבָּיִמים ַהקֹוְדִמים ָיְצאו ַהְשִנִּיים ַמָםש ְבאֹוָתה ָשעָ  ֶבר ַהַצד ַהשֵּׁ ה ְוָכְך, ָכל ֶאָחד ִעם ְלעֵּׁ

 ֶדה. ִנְפָגשו ְבֶאְמַצע ַהשָ  –ה ֲעמוסֹות ְבָיָדיו יטָ ִח ת הָ מוֹ לואֲ 

ב וְ  ינֵּׁיֶהם ָהאֹוהֵּׁ יֶהם ִגילו יטָ ִח ת הָ מוֹ לואֲ ַגם ַהַפַעם ֹלא ָאְמרו ִמיָלה. ַמָבט עֵּׁ ה ִבידֵּׁ

מֹות הָ  ם ִח ווֹ שָ ה הַ יטָ ִח ֶאת סֹוד ֲערֵּׁ ֲחֹזרו ָכל ם וְ חוֹ בְ ֶזה ֶאת ֶזה ְבַאֲהָבה ו קויבְ ת. הֵּׁ

יתֹו.   ֶאָחד ְלבֵּׁ

יַׁשת ָהַאקִּ לוֹ ָרָאה אֶ  ים ים ֶאת ְפגִּ ש גָ פְ ִמ ה. ֶאת ְמקֹום הַ יטָ ִח ֶדה הָ ֶאת ְש  ְךירֵּׁ בִ וחִּ

ים הֵ  בְ קִּ לוֹ ים ָּבַחר אֶ בִּ ה  אוֹ ֶׁשל ָהַאחִּ ֶׁשר ָעָליו יִּ ְמקוֹם א  ְקָדׁש. ֵאת ֶנהים כִּ  ַהםִּ


