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מפת העיר העתיקה של ירושלים בימינו.

נא לשמור על קדושת המקום ולהישמע להוראות הסדרנים  •
אפשר לתרום לאחזקה ולפיתוח הכותל בקופות הצדקה   •

המיועדות לכך.

באזור המיועד לתפילה:
יש לחבוש כיסוי ראש מתאים  •

יש לכבות טלפון נייד  •
יש להימנע משיחה ומכל הפרעה למתפללים  •

בשבת ויום טוב:
חל איסור על עישון, כתיבת פתקים, צילום ושימוש בטלפון נייד  •

לבוש צנוע והולם:
הכותל המערבי, שריד בית מקדשינו, הוא מקום תפילה ועל פי 

ההלכה היהודית יש ללבוש בו מלבושים צנועים. לבוש שאינו
הולם פוגע בקדושת המקום וברגשות המתפללים.

אנא כבדו את המקום הקדוש הזה.

הרב שמואל רבינוביץ'
רב הכותל המערבי

הקרן למורשת הכותל המערבי
רח' העומר 2 העיר העתיקה, ירושלים 97500

טל: 1-599-515-888

מידע והזמנת סיורים במנהרות הכותל המערבי - 
טל: 1-599-515-888 

מידע לעריכת בר מצווה בכותל המערבי - טל: 1-599-515-888
בימי ראשון עד חמישי בין השעות 16:00 - 19:00.

 www.thekotel.org :באתר הכותל המערבי
ניתן לצפות בשידור ישיר מהכותל המערבי.  •

סיור וירטואלי במנהרות הכותל המערבי.  •
לשלוח פתק לכותל המערבי.  •

מידע בנושא עריכת בר מצווה בכותל.  •
מידע על אירועים ותכניות בכותל.  •
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“מעולם לא זזה השכינה מהכותל המערבי““מעולם לא זזה השכינה מהכותל המערבי“

הכותל המערבי, 
שריד בית מקדשנו, 

שמו מדגיש את 
היותו שריד מן 

הקיר המערבי של 
"הר הבית" וחלק 

מן החומה שהקיפה את בית המקדש. הכותל - 
הוא אפוא סמל קדמוניותו של עם ישראל, פאר 
תפארת עברו ומוקד כיסופיו ותפילותיו לגאולה 

ולהתחדשות.
הכותל ורחבת התפילה 

אורכו של הכותל המערבי - 488 מטר, והוא 
משתרע מדרום מן הפינה הדרום מערבית של 
מתחם הר הבית, לכיוון צפון לפינה הצפון     

מערבית של ההר.
שמונים המטרים הראשונים מצד דרום הינם 

באזור חפירות הכותל הדרומי. מכאן ואילך 
משתרעת רחבת התפילה, אשר הועמקה והורחבה 

עם שחרור הכותל בשנת התשכ"ז )1967(.
בקצה הצפוני של רחבת הכותל נמצא אולם 

התפילה הנקרא "קשת וילסון". בהמשכו, למעלה 

משלוש מאות וארבעים מטר הכותל המערבי, מכוסה. 
חלק נסתר זה של הכותל מתמשך מתחת לרחובות 
ולבניינים בעיר העתיקה. מאז שנת התשכ"ז )1967( 
בעבודות חפירה ממושכות נחשפו נדבכים רבים מן 

החלק הנסתר של הכותל, והם מצויים בתחומי מנהרות 
הכותל המערבי. שם, מצוי אפוא רוב אורכו.

הר המוריה ואבן השתיה
על פי המסורת הושתת העולם והוקם מ"אבן השתייה", 
היא חלק מסלע היסוד המצוי בפסגת "הר הבית". ההר 

נקרא במקרא בשם "הר המוריה" ועליו עקד אברהם 
אבינו את יצחק בנו. בימי בית המקדש הראשון והשני 

מעל אבן זו היה מקום קודש הקודשים.
אבני הכותל המערבי הינן המקום הקרוב ביותר 

"אל מול קודש הקודשים" - מקום שערי תפילה אליו 
מופנות התפילות כולן ממנו עולות השמימה.

בית המקדש הראשון והשני
הר המוריה הוא המקום אשר בו בחר ה' להקים את בית 

המקדש. פעמיים נבנה בית המקדש ופעמיים נחרב.
 דוד המלך, מחוללה של הממלכה וכובשה של 

ירושלים, שאף לבנות את בית המקדש, אולם מי שזכה 
לכך היה בנו שלמה המלך, לפני כשלושת אלפים שנה.

בית זה נחרב בידי נבוכדנצר מלך בבל )למעלה 
מארבע מאות שנה לאחר הקמתו...(.

בית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, שפיכות דמים 
וגילוי עריות. 

כעבור שבעים שנות גלות בנו "שבי ציון" את בית 
המקדש השני על שרידי הבית הראשון. שני דורות 

לפני שחרב, שיפץ הורדוס המלך את בית המקדש עד 
שהיה לאחד המבנים המפוארים של התקופה לשם כך 

הכפיל הורדוס את שטח הר הבית וכבר אמרו חז"ל:                 
"מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בניין נאה

מימיו"... )בבא בתרא דף ד' עמ' א'(
הכותל המערבי בנוי נדבכי אבנים הנושאים 

עליהם את תווי הסיתות האופייניים לסגנון הבנייה 
המפואר שלו. 

לפני קרוב לאלפיים שנה החריבו הרומאים את בית 
המקדש השני, ניתצו את חומות הר הבית, אך הותירו 

חלק ניכר מן הכותל המערבי.
בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. 

בית המקדש הוא מקור השראת שכינה. בו נחשף 
הקשר העמוק של איש לרעהו - יהודי ולא יהודי - ושל 

האדם לאלוקיו. בזמן שבית המקדש עמד על ִתלו היה 

המקדש מרכזו הדתי והרוחני של עם ישראל. ואולם 
לאחר חורבנו היה שרידו, הכותל המערבי למקום 

המקודש והמרכזי של העם היהודי. הכול פונים לעבר 
מקום המקדש והכותל המערבי שהינו הקרוב ביותר 

למקום קודש הקודשים בשעת תפילתם. 
בבואם לירושלים פוקדים המבקרים את השריד 
היחיד שנשאר מבית המקדש, את הכותל המערבי, 

שעליו אמרו חז"ל: "מעולם לא זזה השכינה מהכותל 
המערבי".

היסטוריה וארכיאולוגיה
תקופה ארוכה לאחר החורבן, היה הכותל המערבי 

חשוף לכל אורכו. ואולם לפני כשבע מאות שנה, 
בעקבות מפעל בנייה גדול בירושלים שנועד ליצור רצף 

בין העיר העליונה של ירושלים לבין הר הבית , כוסה 
רובו של הכותל ונעלם מעין רואה מתחת ליסודות של 
מבנים חדשים. רק חלק קטן מן הכותל נותר גלוי. לפני 

כחמש מאות שנה נאחזו היהודים בקטע הגלוי של 
הכותל, )אורכו 55 מ'( ומני אז שימשה הרחבה הצמודה 

לו מקום תפילה ייחודי, סמל למקדש כולו ולתפארת 
העבר ומוקד געגועים וכיסופים לעם ישראל.

במלחמת השחרור בשנת התש"ח )1948(, כבש 

הלגיון הערבי את הרובע היהודי של העיר 
העתיקה, אשר סופחה לממלכת ירדן ומן היהודים 

נמנעה הגישה אל הכותל המערבי.
במלחמת ששת הימים התשכ"ז )1967(, 

שוחררה העיר העתיקה, ירושלים אוחדה והעם 
היהודי שב אל לבו השבוי - הכותל המערבי.

רחבת התפילה שהיתה בעבר קטנה וצרה 
הועמקה והוגדלה והחל המאמץ לחשיפת הכותל 

המערבי לכל אורכו. הפעולה נעשתה על ידי 
ממשלת ישראל, בפיקוח צמוד של אנשי הלכה, 

מהנדסים וארכיאולוגים.
כיום משתרעת רחבת התפילה על שטח של 

כ–2000 מ"ר.
ואכן - הכל שווים אל מול הכותל המערבי. לידו 
מרגיש כל יהודי ביהדותו, לעתים בפעם הראשונה 

ובלי לדעת למה ומדוע. זאת חוויה ראשונית, עמוקה 
ומסתורית. לגעת באבנים הגדולות ולחוש חיבור   

לנצח ישראל.
שרשרת אחת כאיש אחד בלב אחד.


