
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

י ּכֵֹהן  ִאיׁשִ
ַּמּדוַע , ָּגדֹול

ִני ָצִריך  ְִהּנְ

ָלה  ?ִלְלמֹד ַקּבָ

ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה' ַלה זַֹהר ָהָרִקיַע, ּ ִלים ַיְזִהרו ּכְ ּכִ ְּוַהַמׂשְ ּ

 ְיִדיִדי ְוֵרִעי
 ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט

 ,'ֵרת ַלהְמׁשָ
ָלה ?ַּהִאם ָלַמְדָת ַקּבָ
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י ּּכֵֹהן ָגדֹול ְלֵקל , מֹוִרי ְוַרּבִ
ִיְמֹחל ָנא ַעל , ֶעְליֹון
י, ַהֶהָעָזה תוב ּכִ ַּאֵיה ּכָ ּ 
ָלהַחָייִבים  ִלּמוד ַהַקּבָ ּּבְ ּ? 

ב ַתְלִמיד ָיָקר ּכֵֹהן , ַּהְקׁשֵ
קֹום ֶּאת ֵאלו , ָּאהוב ַלּמָ ּ

ָבִרים אֹוֵמר ַר ְמעֹון ַהּדְ י ׁשִ ּבִ
ְכבֹודֹו  ר יֹוַחאי ּבִ ּבַ

 !!!ּוְבַעְצמֹו
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, המרכז לבית המקדש והמשכן-"באר החיים"תמונות בית המקדש הם מתערוכת 
 02-9924486: טל, להזמנות לראות את התערוכה לכיתות וקבוצות וכדומה

  

ִתקון מ ֶּזה ְלׁשֹון ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ַעל ֶפה וֵמאֹוַרייָתא ַּמאן ְדִאְסַת: "ג"ּ ָלה ְוָחְכְמָתא ֵמאֹוָרְייָתא ִדּבֶ ַּלק ַקּבָ ּ
ִבְכָתב אֹוָרְייָתא וְבַתְלמוָדא , ּדְ ט ּבְ ָלא ִאית ֶאָלא ְפׁשָ הֹון ְוָאַמר ּדְ ַתְדלון ּבְ ָלא ִיׁשְ ְּוָגִרים ּדְ ּ ּ ּּ ַּווי ֵליה ָטב … ּ

ָעְלָמא ֵרי ּבְ ָלא ִאְתּבְ ַּתְרגום, "ֵּליה ּדְ ּ ַעל ִמי: "ּ ּבְ ָלה ְוַהָחְכָמה ַהְפִניִמית ִמן ַהתֹוָרה ׁשֶ ִתְסַתֵלק ַהַקּבָ גֹוֵרם ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְכָתב ּבִ ֶּפה וִמן ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ תֹוָרה , ּ ֵאין ּבַ ֶ ָלה ְואֹוְמִרים ּשׁ ָחְכַמת ַהַקּבָ קו ּבְ לֹא ִיְתַעּסְ ְּוהוא גֹוֵרם ַגם ַלֲאֵחִרים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ּוַבַתְלמוד ֶאָלא ְפׁשָ ּ ּ ּ עֹוָלם! אֹוי לֹו…ט ּ לֹא ִנְבָרא ּבָ   !!!"ּ טֹוב לֹו ׁשֶ
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ה   ,ִהּנֵ
אן  !ְקָרא ּכָ

ָבר ט , ְועֹוד ּדָ ַהּבֵ
ַמְעָת ! ּוְרֵאה ַּהִאם ׁשָ

ַּהִגיל ֵָמעֹוְדך ֶאת 
ַהְמפֹוָרש ָּהֲאִמִתי 
 ַּהָקדֹוׁשַבזֹוַהר 

ָאז  ּמֵ ר ָּתּמוׁשֶ
 ִלְלֹמדְלַהְתִחיל 

ָלה  ? ַקּבָ

י א ַרּבִ   !ָאּנָ
  !ַגֵלה ִלי 
ְוָנא ַאל  

ָסֵפק ִאיֵרִני ּבְ !ַּתׁשְ
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לֹא ִתְהֶיה ֻאְמָלל ! ְּיהוִדי ָיָקר ְכֵדי ׁשֶ ְבֵרי ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְלַהָלן ְוַרֵחם ַעל ַעְצְמך ּבִ ְּזכֹור ֶאת ּדִ ּ ָּ ּ ּ
א עֹוָלם ַהּבָ ָמתֹו רֹוָצה !!! ּבָ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְולֹא ָרָצה ִלְלמֹד אֹוָתה ּבְ לֹא ָעַסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ

ִבָזיֹון ם ּבְ ָ ַגן ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתה ִמּשׁ ַּלֲעלֹות ּבְ ֹזַהר , ּ ָאְמרו ּבַ מֹו ׁשֶ ּּכְ יִרים(ּ ִ יר ַהּשׁ ל ִאינון ) ׁשִ ִאין ּכָ ַּזּכָ
אֹוָרְי ַתְדִלין ּבְ ָרִזין ִעיָלִאין ְּדִמׁשְ ִלין ּבְ ָחְכָמָתא ְדָמאֵריהֹון ְוִאינון ָיְדעון וִמְסַתּכְ ּיָתא ְלִמְנַדע ּבְ ּ ּ ּ

ָעְלָמא ְוָלא עֹוד ֶאָלא  יִנין ּדְ ל ּדִ יה ּכָ ָהא ִאְסַתְלקו ִמּנֵ ר ַנׁש ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא ּבְ ַכד ּבַ ִגין ּדְ ּּבְ ּ ּ ּ
ְּדָפְתִחין ֵליה ְתֵריַסר ַתְרֵעי ְדָר ּ ּ יה כוּ ָחְכְמָתא ִעיָלָאה ַתְלָין ּבֵ ְכָיא ְדָרֵזי ּדְ ֵּזי ְדַאֲפְרְסמֹוָנא ּדַ ּּ ְוִאם ' ּ

ָחְכָמָתא  ִלית ּבְ לֹא ְיִדיָעה ְולֹא ִאְסַתּכְ ים ְצִאי ָלך ִאם ַאְנְת ָאֵתי ְלָכאן ּבְ ׁשִ ּנָ ּלֹא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ּ ְ ְּ
ָרִז ַדאי ַּעד לֹא ֵתיעול ָהָכא ְולֹא ָיְדִעית ּבְ ֵלית ַאְנְת ּכְ אן ּדְ ָעְלָמא ִעיָלִאי ְצִאי ָלך פוק ִמּכָ ּין ּדְ ּ ּ ְ

ְּוֵלית ָלך ָרׁשו ְלֵמיַעל אן ְלׁשֹון ַהזֹוַה .ְ   .ק"ַעד ּכַ

ָאַמר לֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַכד ְיֵהא ָקִריב ... 

ְליֹוֵמי ְמִׁשיָחא 
ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא 
 ְזִמיִנין ְלַאְׁשָּכָחא

 יִרין ְּדָחְכְמָתאְטִמ
ִזְמָנא   ּוְבַההּוא...

. ִאְתַּגְּלָיא ְלכָֹּלא
 ֲאִפּלּו :ַּתְרּגּום

ְנָעִרים ְקַטִּנים 
 ִיְמְצאּו, ֶׁשָּבעֹוָלם
ל ָחְכָמה ִנְסָּתרֹות ֶׁש

  ...ִמּסֹודֹות ַהּתֹוָרה
ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ִיְתַּגֶּלה 

 וירא ק"זוה( .ַלּכֹל
  .)ח"קי

ה  !ָיָקרַהָאִחי  !ִהּנֵ
ת  ֶאא ָנעַמׁשְ
י "ּבִׁשְַרל ׁשֶ לֹוקֹו

ַּהקֹוֵרא ֵאֵלינו  ּ
 :לדֹול ָגקֹוּבְ

ק ַרל ׁשֶָבה ֲחָמּכַ! יאֹו
ו נֹוַדְעִתי ְלָכך ְַעְכׁשָ ּ... 


