
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר זהב סביבז
ית שענאמר "ו הארוןלשלשה כלים במשכן יש משהו משותף: על 

יב" וכך נאמר "ועשית לו זר זהב סב השלחןיב", על עליו זר זהב סב
)מזבח הזהב, המופיע בפרשת תצוה(.  הקטרת-מזבחנאמר גם על 

ואכן אומרים חז"ל ששלשת הזרים רומזים  כתרהֵזר הוא מעין 
המנויים במשנה "כתר תורה וכתר כהונה וכתר  שלשת הכתריםל

ים לוחות , שהרי בארון מונחכתר תורהמלכות": הזר של הארון הוא 
, "שהשלחן שם עושר כתר מלכותהברית, הזר של השלחן הוא 

וגדולה, כמו שאומרים שלחן מלכים" )לשון רש"י(, והזר של מזבח 
 .כתר כהונההקטרת הוא 

רמז יפה לחשיבותו של הֵזר יש בפרשיה הראשונה בפרשת תרומה, 
י למשכן והציווי הכללי לעשייתו "ועשו ל שבה מדובר על הנדבה

 – 47ם". בפרשיה זו מספר המלים הוא י בתוכמקדש וׁשכנת
כגימטריא  – 592, ומספר האותיות הוא סביבכגימטריא של המלה 

. אמנם הֵזר עצמו אינו מופיע עדיין בפרשיה זר זהב סביבשל המלים 
זו, אבל הוא מייצג את הכתר השורה על כל נדבת המשכן. כאשר 

נמשך  –כאשר עושים בנדבתו משכן ומקדש יהודי מתנדב לה', ו
זהב, השראת קדושת הכתר העליון, על המשכן כולו. ובלשון -הֵזר

כל עלמין, ואליו רומז  סובבסוף ה-אין-הקבלה, על המשכן שורה אור
הוא האור  סביב-וזראור בגימטריא  ֵזר –במיוחד "ֵזר זהב סביב" 

 .סובבה
 אזרהוא בשרש ֵזר מבחינה דקדוקית, יש אומרים שמקור המלה 

כמו שהאזור חוגר את האדם סביב כך  –אבנט( -)חגורה ֵאזֹורובמלה 
 הֵזר מקיף וסובב "זר זהב סביב".

אמנם בתנ"ך המלה אזור מופיעה רק במשמעות של חגורה, אבל 
 –מאוחר יותר החלו להשתמש במלה זו במשמעות המקובלת היום 

חגורה -מפני שהאזורכנראה  –התעשיה וכדו' -שטח מיוחד, כמו אזור
שטח מסוים. אם כן, נוכל להתבונן בקשר בין -סובב ותוחם אזור

 שלשת הֵזרים במשכן למלה אזור במשמעותה כיום. 
במרחב המחיה של האדם ניתן להצביע על שלשה אזורים עיקריים: 
אזור המגורים, אזור התעשיה ואזור הבילויים. שלשה אלו הם 

החיים -עוסקים: העבודה, שגרתנפשיים שבהם אנו -שלשה אזורים
הכיף. המודל המדויק והמפורט ביותר של תכנון -עצמם, והבילוי

והוא גם מקביל  –אדריכלי בתורה הוא כמובן במבנה המשכן וכליו 
ולכן נוכל למצוא את החלוקה  –לנפש האדם, שהוא "עולם קטן" 

 הזו בתוך המשכן עצמו.
החשובה ביותר היא  , שכן התעשיהאזור התעשיההוא  השלחן

תעשיית המזון. ובכלל, כל השפע היורד לעולם קשור לשלחן. זר 
על המלך לדאוג בראש  – מלכותהזהב של השלחן הוא כתר 

השייכת למלך מלחמה ובראשונה לכלכלת ופרנסת בני העם, וגם ה
 מבחינה לשונית ומבחינה עניינית. לחםקשורה ל

המזבח נמצא במרכז המשכן  – אזור המגוריםהוא  מזבח הקטרת
והוא משרה ריח טוב המאפשר סביבת מגורים נעימה. זר הזהב של 

מזכיר את אהרן הכהן המשכין שלום בין  – כהונההמזבח הוא כתר 
אדם לחברו ובין איש לאשתו. במיוחד רומז הריח הטוב לקשר 

 הזוג בזמן הריחוק הפיזי.-הרוחני בין בני
שהרי לארון אין תפקיד  – יםאזור הבילויהוא הקדש -ארון

פונקציונאלי רגיל בעבודת המשכן, והוא רומז על הייחוד בין הקב"ה 
וישראל, כמו שני הכרובים שמעליו הפונים "איש אל אחיו" כדמות 

הקדשים אף -זכר ונקבה המשתעשעים בראייתם זה את זה, וקדש
, והתורה תורהמכונה "חדר המטות". זר הזהב של הארון הוא כתר 

 שרשה היא שעשועים ותענוג, "להתענג על ה'".ב

הרבי מליובאוויטש היה אומר, מברך ומאחל, שבגאולה האמיתית 
-לירושלים עיר –כל אחד ואחת מישראל  –והשלימה נעלה כולנו 

-המקדש, נמשיך וניכנס לתוך קדש-הקדש ולבית-הקדש, להר
הקדשים ושם נרקוד יחד עם השכינה. משמעות הדימוי המופלא 

ה היא שמקום הארון בקדש הקדשים הוא המקום של "הבילוי הז
הקדוש" שבו אנו רואים את ה' פנים בפנים ויוצאים יחד במחול 

 שאין לו סוף, "זר זהב סביב".
פנימי, "המאיר לעצמו", אור הוא  ארוןולא שכחנו את המנורה. אם ה

השעשוע -מאירים ומפיצים כלפי חוץ את האור מנורההנרות  הרי
 והופכים אותו ל"אור המאיר לזולתו". הפנימי

כעת נחזור למלה ֵאזֹור במשמעותה בתנ"ך. אחד ההקשרים 
אזור הוא בנבואה על מלך המשיח "והיה צדק אזור החשובים של ה

יו". בפסוק זה יש שני אזורים, אך נוכל מתניו והאמונה אזור חלצ
ְוָגר  –" "וגר זאב עם כבשלמצוא אזור נוסף בפסוק הבא מיד אחריו 

 .אזור גבבשינוי סדר האותיות הופך ל ְזֵאב
הזהב על הארון, כתר תורה, שהרי -"ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו" רומז לזר

-מקור הצדק הוא במשפט התורה. "ְוָהֱאמֻוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו" רומז לזר
ם לצאת צריך להיות חלוצי –הזהב שעל השלחן, כתר מלכות 

הזהב -לעבודת המלך ומלחמתו. ואילו "אזור הגב" הנסתר רומז לזר
הזוג -על המזבח, כתר כהונה, המבטא את החיבור הרוחני בין בני

 בפנים.-כאשר לא ניתן להתחבר פיזית באופן של פנים
, שהרי האותיות אזרשהחל עתה קשור לשרש  אדרולסיום, גם חודש 

בארמית(. נאחל לכל  דהבוא בעברית ה זהבמתחלפות )כמו ש ד-ז
הכתרים -ישראל חודש אדר שמח, שבו נזכה לשלשת הזרים

 )כ"ז שבט תשע"ב( בשלמות ולהשראת השכינה במקדש שיבנה בב"א.

 
 היהודילשת עמודי הבית ש

, אך כמו 'עושים הרבה שמח'" הוא מרבים בשמחהעל פי פשט "
שמפרשים באב ש"ממעטין בשמחה" היינו שממעטין כל מה שלא 
רצוי על ידי שמחה, כך גם כאן על ידי השמחה של אדר מרבים כל 
מה שצריך להרבות בעולם. קודם כל מרבים הרבה ילדים, גם 

 וגם ברוחניות.  –"מצוה רבה" מן התורה  –בגשמיות 
" פרוגם לשון " וריםפברוחניות יש שתי מדרגות של "פרו ורבו". 

", להתרבות. חוץ מהפשט, אדמו"ר הזקן אומר רבו" לשון "מרביםו"
ש"פרו ורבו" היינו שיהודי יעשה עוד יהודי. דברנו הרבה פעמים 

יש הרבה תלמידים ב"ה, אבל צריך  –שצריכים להרבות תלמידים 
ואיך עושים זאת? על ידי  –להגיע לכל עם ישראל, לכל העולם כולו 

ויות שמחות. כך "מרבים", הרבה אנשים נמשכים לשמחה. התוועד
, "מרבים בשמחה". יש גם את יהודי עושה עוד יהודי על ידי שמחה

 חידושי תורהחידוש הפירוש של הרבי מקאמרנא, ש"פרו ורבו" היינו 
, שאזי הדברים שמחים על ידי שמחה , פריה ורביה בשכלאמיתיים

  כנתינתן מסיני.
", יש את דבר אמת" :"מרבים בשמחה"שעולים  פסוקים יש עוד שני

שלשת הדברים , שניתן להקביל אותם ל"דע את אלהי אביך ועבדהו"
על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים.  –עליהם העולם עומד 

כשבונים בית הרבי תמיד אומר שצריך להיות בית שמגדלים בו 
תורה  .בית שבנוי על שלשת עמודי העולם –תורה, תפלה וצדקה 

היא כנגד יעקב אבינו, עבודה כנגד יצחק אבינו וגמ"ח כנגד אברהם 
"בכל, מכל כל", "אין קורין אבות אלא לשלשה". לכן ראוי  –אבינו 

 שיהיו שלשה רמזים, כנגד שלשת העמודים. 
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. גמילות חסדים" נכוון כנגד עמוד מרבים בשמחהאת הרמז של "
שמכל מצוות פורים עיקר  –פוסק הלכה בספרו  –הרמב"ם אומר 

השמחה הוא מתנות לאביונים, עיקר השמחה הוא לשמח לב 
אומללים. אין שמחה יותר מזה, עיקר השמחה. סתם שמחה אצל 
יהודי היא שמחה של מצוה, וסתם מצוה היא צדקה, כמו שכתוב 

וב למישהו, לעשות מצוה היינו לעשות טבתניא בשם הירושלמי. 
"מרבים לעשות חסד עם מישהו, ושמחה היא שמחה של מצוה. 

ריבוי מצוות  –בשמחה" היינו "הרבה להם הקב"ה תורה ומצוות" 
מעשיות, כולל את כל המצוות, אך בעיקר מצוות של חסד, של 

צריך להרבות בשמחה  –"משנכנס אדר מרבים בשמחה" נתינה. 
  בות בחסד.ולהרבות עם שמחה מצוות מעשיות, להר
חסדים עם ש אברהם אבינואם כן, כי עמוד גמילות החסדים הוא 

כולם, אוהב את כולם, מחבק את כולם כפי שנסביר. זה הרמז של 
 "מרבים בשמחה", בעמוד גמילות חסדים.

: דוד המלך בסוף ימיו, בדברי הימים, מברך עבודהיש רמז כנגד ה
ההמשך הוא . "ועבדהו אביך אלהי את דעאת שלמה בנו ואומר לו "

"בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש הוי' וגו'". רק עד 
עמוד העבודה, עבודה שצריכה דעת, מתוך קשר ל"אלהי  –"ועבדהו" 

הוא ביטוי עוד יותר קצר, ביטוי שמופיע  תורההרמז של של ה אביך".
 ". אמת דברפעמיים בתנ"ך, שתיהן בספר תהלים: "

הדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק והפסוק הראשון הוא "
". הפסוק הולך על מלך המשיח. פסוק מופלא, ותורך נוראות ימינך

על "דבר אמת", "אין אמת אלא  –מעשה מרכבה  –בו צריך לרכב 
הדרך, הוד והדר; צלח, הצלחה; רכב, מעשה  –תורה". יש הכל בפסוק 

צא מן מרכבה; רוכבים על "דבר אמת" של התורה; ביטוי יפה יו
"תורך" לשון  –הכלל של "ענוה צדק"; ובסוף "ותורך נוראות ימינך" 

 תורה, הוראה בתורה, וההוראה היא "נוראות ימינך". מה הפשט?
התורה שלך, מה שאתה רוכב על דבר אמת ויש לך ענוה צדק, תתן 

דוד  –לך "נוראות ימינך". המפרשים מסבירים שביד ימין המלך 
ה מלחמות. הוא מקבל את ההשראה מן עוש –המלך ומלך המשיח 

 –"נוראות"  –התורה, והתורה נותנת לו הצלחה למעלה מדרך הטבע 
. ככה מסבירים המפרשים. בפעולה של "ימינך", לנצח במלחמה

מכאן נלמד הוראה חשובה לדור שלנו, שכל המלחמות שלנו תהיינה 
ת תורת משיח מלמד –בבחינת "וימינו תחבקני". זה גם משהו נורא 

 אותנו איך להלחם ולנצח, הכל ב"ימינך", ב"ימינו תחבקני".
"ואל תצל מפי דבר אמת עד מאד  –בפרק קי"ט  הוא הפסוק השני

צריך "דבר אמת", "עד מאד".  - כי למשפטך יחלתי". כאן יש תוספת
ש"הוי'  –ללמוד תורה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ודוד 

מתחנן "ואל תצל מפי דבר אמת  –עמו" ו"הלכה כמותו בכל מקום" 
 עד מאד", לפסוק הלכה באמתה של תורה "עד מאד". 

בפירוש כנגד עמוד התורה. "דע את אלהי  –לסיום, "דבר אמת" 
היינו גמילות חסדים,  בשמחה"עבודה. "מרבים  –אביך ועבדהו" 

שמחה של מצוה. על כל שלשת העמודים האלה עומד הבית היהודי 
 (ו"שבט ע 'ל)                                                                 איתן.

 
 

 גוף בורח מהאמת האלוקיתה
אמר כי דוד המלך אומר בתהילים "אנה מפניך אברח וגו'  הבעש"ט 

ואציעה שאול הנך וגו", ולפי דבריו אין מקום להסתיר את עצמו 
ואמר הבעש"ט כי בגוף מסתירים את עצמם  מפני הקדוש ברוך הוא.

 מהקב"ה, שהגוף הוא העלם והסתר. 
גוף האדם הוא אחור למעשה בראשית, הוא פונה אחור מה'. הגוף 

את הנפש הבהמית בכלל ואת התדמית האישית העצמית.  כולל
ל -ה" העליון ביותר בגוף, ה"א-המודעות העצמית היא ה"חלק אלו

 מסתתר" בתוך הגוף. התדמית העצמית מסתירה את האלוקות. 
גוף האדם הוא תכלית כל הצמצומים, הוא המסתיר ביותר, ואילו 

הוא  גוףף". ה"דירה בתחתונים", תכלית הבריאה, היא "נשמה בגו
וחיבוק. הגוף אמור לחבק את הנשמה באהבה  גיפוףמלשון 

ולגלותה, ובמקום זה הוא עלול לחבקה 'חיבוק דב' ולחונקה. 
 התרגום ל"לא תנאף" הוא "לא תיגוף". זהו הגיפוף השלילי. 

מצד ה' לא ניתן להסתתר ממנו, אבל מצד האדם ניתן להסתתר. 
ואני לא אראנו" לפי  משמעות הפסוק "היסתר איש במסתרים

הבעש"ט היא שכאשר האדם מסתתר מה', השגחת ה' כביכול 
מסתתרת ממנו. מסופר שיונה הנביא שאמר "אנה אלך מרוחך" ירד 

 לירכתי הספינה, ומובא שזהו הגוף ובו ניסה להסתתר. 
רוח הקודש, גילוי אליהו ונבואה,  -יש שלוש בחינות של קדושה 

ה נביא, כלומר בבחינת גילוי הנשמה, שהיא גילוי הנשמה. יונה הי
 ולכן לא הצליח להסתתר בתוך הגוף. 

כאשר האדם חוטא, נטייתו הטבעית היא לברוח מה'. אדם הראשון 
מנסה להתחבא, קין מנסה להתחבא. יש לחוטא רגש אשמה והוא 
לא רוצה לעמוד ולהודות מול ה'. אם הוא כבר לא מתבייש זהו סימן 

 מה'. לכך ש'הצליח' להתחבא 
ת היא אינסופית ולכן הגוף נטיית האדם להתחבא מהאמת. האמ

בורח ממנה. התחבאות בגוף זו הצטדקות פסיכולוגית של  הסופי
האדם בכך שהוא מוגבל. זו בריחה של האדם מהאמת שיש לו 

ה ממעל ממש". זו ענוה של -בעצם כוחות אלוקיים, שהוא "חלק אלו
"אורות דתהו". התפרצות ההסתתרות בגוף נובעת מפחד שקר. 

ה"דירה בתחתונים" הוא להיות "ראש קטן", ואילו היא תכונת הגוף 
 "(נר ישראל")                   שהבלי גבול יתגלה בגבול, בגוף המוגבל.

 

 
ה הידיעה של בית -בפרשת תרומה כתוב הפסוק היסודי, הפסוק ב

". יש מצוה בתורה לעשות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" –המקדש 
"ועשו לי", "בית קדושה לשמי". כמו שהפרשה נקראת  –מקדש לה' 

שני "לי",  –"ועשו לי מקדש"  על שם "ויקחו לי תרומה" יש אחר כך
סוד "חכלילי עינים מיין", "כל חך הטועם אומר לי לי". כבר ה"ועשו 
לי", "בית קדושה לשמי", אומר שמצוה זו חייבת להיות לשמה, עם 

ושכנתי  –הממד הפנימי, נשמתא דאורייתא. "ועשו לי מקדש 
  מנחם אב( ')ה  תהלך בתוכנו.' ישכון בתוכנו, שיבתוכם", הכוונה שה

 
והוא צדיק בזכות זה  "ועמך ֺכלם צדיקים", כל יהודי הוא צדיק,

שהוא נותן צדקה, "חטאך בצדקה פרוק". על שם הצדקה שהוא 
                      עושה עם הזולת, הוא נקרא בשם הזה, במילה צדיק.

 (ע"א )ט' אד"ר                                                                              

 
פרו . כתוב שדגים הם סימן ברכה ל"דגיםהוא מזל  אדרהמזל של 

". לכן בתולה נשאת ליום רביעי. הברכה הזו נמשכת לכל יום ורבו
שוים נאו,  דגיםשמתחתנים, ברכת הדגים, במיוחד במזל דגים. 

 ".משיח נאו"

 
עבדו את " –עם יראה. יש שני פסוקים הרבה פעמים שמחה הולכת  

של הבעל שם טוב,  ". יש ווארטעבדו את הוי' ביראה" ו"הוי' בשמחה
)ולא שמחה  שאם רוצים להבחין שהשמחה באמת שייכת לקדושה

שמחת  ., הסימן הוא שעל השמחה שורה יראת ה'של הוללות(
הקדושה היא רבה ועצומה, אבל על השמחה הזו יש גם תחושת 

כמה שזו שמחה עצומה מאד, שמחה פורצת את כל  –בושה בפני ה' 
ה, מלכות, וגם יראה עילאה, ירא הגדרים, יש גם יראה. יראה תתא

 (י' אד"ר ס"ח)                                                                בשת. 
 

מתי המלך הוא גדול? כשהוא בעיר אלקינו. כמו שהפסוק בתהלים 
". העיר היא המלכות גדול הוי' ומהולל מאד בעיר אלהינואומר "

ובתוכה יש את המגדל, שהוא באמת הלעו"ז בקדושה של מגדל 
בבל, שיש שם עיר ובתוכה מגדל. בקדושה, "עיר אלהינו" היינו 

בית המקדש[, דמלכא בלא  –ירושלים עיר הקדש, ובתוכה מגדל 
מטרוניתא לאו מלך ולאו גדול אקרי ]כלומר, שגם מלך לפני שיש 

. מה הכוונה? הוא מלך בכח אבל לא מלך לו מלכה הוא לא מלך
בפועל, ומה שעושה אותו מלך בפועל הוא דווקא המלכה. ודאי 
שהוא לא נקרא "גדול" בלי מלכה. שוב, המלכות היא ה"עיר אלהינו" 
שבתוכה יש את המגדל[, וידוע דעיר אלקינו הוא בחינת מלכות 

ת ה' ולגדולת ה' ]גד תשנעשית מקור לבי"ע ועל ידי זה דוקא ניכר
והיינו סוד כל המציאות, כל העולמות, מקור היא כאשר רואים שהוא 

           המגדל שב"עיר אלהינו".[  
 ה("א חשון ע")י                                                              

                                           


