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ÔÂÈÚ¯‰ :המקדש השלישי וביאת המשיח נין ביתב.  

¯Â˜Ó‰:  

  )ח, מלכים א( .המקדש הראשון תפילת שלמה לאחר שסיים לבנות את בית )1

  ).א"ישעיה י( .חזון אחרית הימים )2
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ùã÷îä úéá     
  

ÔÂÈÚ¯‰ :המקדש השלישי וביאת המשיח נין ביתב.  

¯Â˜Ó‰:  

  )ח' מלכים א( .המקדש הראשון ות את ביתתפילת שלמה לאחר שסיים לבנ )1

  ).א"ישעיה י( .חזון אחרית הימים )2

Ì‚„‰ :קשתות של אור 18המקדש בהיר מאוד על רקע  בית.  

¯·Ò‰: בתוך עם ' בית המקדש הוא סמל לקדושה והשראת שכינת ה

  .ישראל לעיני כל העולם

כל  .מלא יופי והדר ,יציב ואיתן. מסמל זוך וקדושה, הבנין כולו בוהק

כי בשבילנו  תמסמל כתיבה זו . בלבד כיוון מעלהכתובות ב האותיות שבו

להרים את קרן ו להתרוממות הרוח והנפש, יהיהמקדש הוא מקום לעל בית

  .עם ישראל

  

ò÷øä:  
, מבטא את סוף הגלות ואתחלתא דגאולהה, בו כתוב חזון אחרית הימים

יא גאולתן של כך ה, כפי שידוע ,הפסק עד הגאולה השלמה השלא יהיה ל

  .)א"א ה"ירושלמי ברכות פ( ..."קמעא קמעא - "כאילת השחר" :ישראל

גדול ועצום על רקע  אור זה . קשתות בהירות) י"ח( 18-האור מתגלה ב

בזוהר  כפי שנאמר, עוצמת האור מתגלה מהרקע החשוך .השטחים הכהים

  ".כאונהורא דנפיק מגו חש" א"ד ע"תצוה דף קפ, שמות

, ..."'וירד ה" :ה"מבטא את תגובת הקב, מלמעלה למטה כיוון הכתיבה

חי , וחזון אחרית הימים שמצפים לו דורות רבים, ה מקיים הבטחתו"הקב

  .וקיים

המקדש  בית .)ד"ש, ז"ע, ע"ג(המקדש הראשון חרב בגלל שלש עבירות  בית

המקדש השלישי יבנה בזכות אהבת  בית .השני חרב בגלל שנאת חינם

. קיום מצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום ,חינם והתקרבות לבורא

  :שני יסודות אלו מתבטאים בהרבה אפשרויות במבנה היצירה

  

  

  



        409  בית המקדש
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ñéñáä:  
  .עשייה ותשורות כתב מאוזנות מסמל 6

  .קדושה ותשורות בהירות לכיוון מעלה מסמל 10

  .)ה'שם הוי(ה "ו של הקבשמרומזות ל משבצות סגורות 26

  

úåâøãî:  
  .מסמלות קדושה מעל לטבע - מדרגות בהירות 8

  .המקדש היא הכניסה לבית 10- ה המדרגה - מדרגות כהות 9

  

úéáä:  
  ).äáäà  =13 = ãçà(שורות כלליות מאוזנות   13

  שורות ארוכות    8  :בצד ימין

  ".éç= " 18ד ביח                        +                         

  שורות קצרות   10            

  

 18כ יש "בסה. כיפות 5יש  10-על השורה ה. כיפות 13המקדש יש  על בית

  .כיפות" חי"

  .שערים 10המקדש יש  בבנין בית •

  .קשתות )X10) 13013 -הרקע בנוי מ •

" éã éìá ãò: "את הביטויים ליםמקווים מאוזנים המס 130ביצירה  •

"ä íåé' ìåãâä" "àäå Äîäá ï'", 130: שערך כל אחד מהם.  

  

   ,המקדש ייבנה במהרה בימינו בית

  .ה"בזכות אהבת איש לרעהו ודבקות בקב

  

  

 
  


