
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרים את השור להיות אדםל
קודם כל, ענינה של פרשת תרומה, "ויקחו לי תרומה", הוא להרים, 

שנתנה  תורה, מ-תורההוא  תרומהלהתרומם. הרמז שכתוב בזהר על 
על דרך הרמז של חלוקה  תרומהיום. מה עוד יש במלה  מ-ל

 – אדםבגימטריא  מה-בארמית הוא שור ו תור – מה-תורלאותיות? 
 להרים את השור להיות אדם.

פרק א'  –כתוב שיחזקאל הנביא זכה להסתכל במרכבה העליונה 
ומעשה מרכבה הוא הסוד הכי עמוק שיש  –של ספר יחזקאל 

ית. היחס בתורה. יש שני סודות בתורה, מעשה מרכבה ומעשה בראש
ביניהם הוא על דרך דעת עליון ודעת תחתון. מעשה בראשית הוא 

דעת תחתון. "בראשית ברא אלהים  –סודות בריאת העולם יש מאין 
את השמים ואת הארץ". לפי זה מעשה בראשית הוא גם בחירה 
חפשית, הפירוש השני של דעת תחתון )וכמו שבא לידי ביטוי בפרט 

ית, שבו מסופר אודות חטאו של בסיפור השני של מעשה בראש
אדם הראשון(. אבל מעשה מרכבה הוא דעת עליון, שלמעלה היש 

 ולמטה האין. 
ה' ברא את העולם  –לפעמים מוסבר שמעשה בראשית הוא ז"ת 

בששה ימים ושבת ביום השביעי, שבת קדש, והיינו הז"ת, מדות 
-ודיס-הוד-נצח-תפארת-גבורה-הלב, "והנגֹלת לנו ולבנינו", חסד

שפלות כמו -אמת-תמימות-בטחון-רחמים-יראה-אהבהמלכות, 
שאנו לומדים כאן. היחוד בין המדות למלכות הוא מכח דעת תחתון, 

 –חב"ד או כח"ב  –זה מעשה בראשית, ואילו מעשה מרכבה הוא ג"ר 
 והדעת שמחברת בין חכמה לבינה היא דעת עליון.

חיות קדש  ראה ארבעזקאל ראה את מעשה מרכבה, ושם יח
שנושאות את הכסא, ש"דמות אדם עליו מלמעלה". מי הן החיות? 
"פני אריה אל הימין", "פני שור" מהשמאל, יש נשר ויש אדם. כל זה 
כתוב בפרק א' של יחזקאל, כל המרכבה עם ארבע החיות וכל מה 

האופנים והכנפים שלהם וכו' )גם פורשי כנפים, כמו  –שיש שם 
או התשובה מאהבה או רזין דרזין  –ש הכרובים על ארון הקד

 דאורייתא, הזיווג של פנימיות התורה(. 
כמה פרקים ביחזקאל, מגיעים לפרק י, ושם שוב עוד עוברים 

בדרך כלל חושבים  "מעשה מרכבה"רואים את המרכבה. כשאומרים 
ההפטרה של מתן תורה )בקריאת  –רק על פרק א של ספר יחזקאל 

ם. לא כולם אד-נשר-שור-אריהיש בו  –עשה"ד בחג השבועות( 
שיחזקאל רואה את המרכבה, בפרק י. אבל נוספת פעם יודעים שיש 

יש שינוי משמעותי מאד, שבפרק י אין שור. יש את פני האריה ופני 
הנשר ופני האדם, אבל אין שור. מה יש במקום השור? פני הכרוב. יש 

המרכבה משהו קרה אצל יחזקאל, שהשור של  כרוב במקום שור.
 –הפך להיות כרוב. למה השינוי הזה? זה לא סתם שינוי רשות 

 –בפרשת משפטים  –"רשות משנה". לפי הפשט ב"רשות משנה" 
הוא עדיין שור, רק השאלה אם תם או מועד. יתכן שגם לשור 

בה ראובן וכעת שינו לו את יעד כה היה לו כינוי ח –משנים שם 
יין שור. כאן הרבה יותר אבל הוא עד –השם וקוראים לו שמעון 

 הוא היה שור והפך להיות כרוב.  –שינוי 
 –מה קרה כאן? על זה יש סוגיא שלמה בגמרא, במסכת חגיגה 

", שדנים בו במעשה מרכבה. שם כתוב שיחזקאל בפרק "אין דורשין
ראה את השור בפרק א' במרכבה והוא בקש רחמים. כאן זו דוגמה 
למה שקוראים בפסיכולוגיה מודעות קולקטיבית של עם ישראל. 
הוא, כמייצג של כל עם ישראל, כשהוא ראה את השור זה מיד 

 התחבר אצלו לחטא העגל. 
מה טהורה. האריה הוא חיה מענין שזה דווקא השור, שהוא בה

 –הם בימין ובאמצע, המועדפים שם  –טמאה והנשר הוא עוף טמא 
והשור שבצד שמאל הוא הטהור. אבל מכולם האריה לא הפריע לו, 

הפריע לו השור.  –הנשר לא הפריע לו והאדם ודאי לא הפריע לו 
יתכן שהוא למד את כל הלימוד של שור נגח, שור מועד, והשור 

כי שור הוא טבע יהודי לא מתוקן. אריה הוא משהו אחר,  – הפריע לו
 נשר הוא משהו אחר, אבל דווקא השור הפריע לו. 

 –כתוב שיחזקאל בקש רחמים מה', שיוציא את השור מהמרכבה 
הרי  –שיחליף אותו במשהו אחר. ה' נענה לבקשה שלו, לתפלה שלו 
, וכאן כל תפלה שצדיק מתפלל נקראת "רחמי", הוא מבקש רחמים

הוא בקש רחמים מה' שיעשה משהו עם השור, ישנה אותו. לא רק 
שינוי ממועד לתם, אלא שישנה אותו לגמרי. ה' נענה לו, ובלשון 

פשוט  –החסידות הוא הפך את מדת הדין למדת הרחמים לגמרי 
יש מרכבה ישנה ויש  –הפך את השור הזה לכרוב. כעת במרכבה 

מעודכנת מי שרוצה ללמוד מרכבה יותר מעודכנת, ובמרכבה ה
 פני אריה, כרוב ונשר ואדם.  –מעשה מרכבה צריך לדעת שיש בה 

בגלל רק השאלה למה דומה הכרוב הזה, מהו הכרוב בכלל? שוב, 
חטא העגל יחזקאל  בקש רחמים שהשור ישתנה. מה הוא בקש כאן? 
שהחטא של היהודי לא יהיה מושרש בתודעה שלו. המרכבה היא 

מודע, והוא רצה להוציא ממנו גם את הרשימו של -מודע, העל-התת
 החטא. 

אף על פי שהכל כאן בקדושה, כל ההשפעה של הקדושה מצד 
השור חורש וכל האוכל הוא שנקראת "מזוני", כמו ש –שמאל 

ואף על  –בזכותו, כך כל ההשפעה הגשמית )מזוני( היא דרך השור 
פי שהוא קדוש, יחזקאל אומר שיש כאן רושם מושרש של חטא 

יחזקאל העגל, ואפילו יותר מוקדם, רושם של חטא אדם הראשון. 
רוצה לשרש את הרושם, שלא יפריע לאדם להתקדם, להוולד מחדש. 

דעת  –קש רחמים, שתוציא את השור מכל המרכבה שלך לכן הוא מב
ותחליף את דמות  –עליון, שבידיעת עצמותו יודע את כל הנמצאים 

  השור במשהו אחר. והנה, ה' נענה לו והחליף את השור בכרוב.
רק השאלה מהו הכרוב? איזו דמות יש לו? חז"ל אומרים באותה 

הרי כבר יש "פני  סוגיא בגמרא שהכרוב הוא גם פני אדם, רק מה?
אדם", לא יכול להיות שיש כפל. לכן חז"ל אומרים ש"פני אדם" הם 
"אפי רברבי", פנים של אדם מבוגר, אדם גדול, ואילו "פני כרוב" הם 

-כרביא. דורשים את ה –"אפי זוטרי", פנים של תינוק. דורשים כרוב 
השרש )כפי שהיא על פי  כהדמיון, ולא  כשל כרוב כאילו היא  כ

דקדוק(, והיינו כרביא, כמו רביא )תינוק בארמית(. בדיוק אותו דבר 
"דמות פרצוף תינוק".  –רש"י כותב בכרובים של פרשת השבוע 

                                                 כתינוק שנולד דמי.
 (ד"ו שבט ע")כ            

 

  )חלק ג'( דרכים לזהות את הצדיקה
אם כן, ראינו ארבע מדרגות: אמונה של הרב )רדל"א(, תענוג ורצון 

ז -שלו )רישא דאין ורישא דאריך, ובלשון האריז"ל ז"ת דעתיק ו
תקוני גלגלתא דאריך של הרב, שעדיין צריך להסביר עוד קצת(, 
הכושר של הרב להמשיך לי מוחין, הן של בטול גדול מאד )מצד 
אבא( והן של שמחה גדולה מאד )מצד אמא(. כמובן, כל אחד 

 מהדברים האלה הוא טוב מאד.
מה היחס בין קבלת הרגשה של בטול לקבלת שמחה ספונטאנית? 

היחס בין משה רבינו לבין משיח. ידוע, והרבי אמר אפשר לומר שזה 
. משיח הוא "רוח ְישמח-ו ִישמחאותיות  משיח-זאת הרבה פעמים, ש

הוא רוח. הוא אחד שיוצאים ממנו עם שפלות  –אפינו משיח הוי'" 
 ובושה, אבל יוצאים ממנו עוד יותר עם רקודים והמחאות כף.

אמא, אבל בכל אופן השמחה לכאורה נמוכה מהשפלות, זה אבא וזה 
כזכור יש משהו תכליתי, משהו משיחי, דווקא בשמחת מוחין דאמא. 

הביטוי של רבי נחמן בתורה הראשונה שהזכרנו הוא שצריך לצאת 

 271גליון מס'  ותשע" תרומה ב"ה שבת פרשת   



. מלה מיוחדת בשגםר"ת  –אד" מדולה גפלות שושה ו"במהרב עם 
שמופיעה רק פעם אחת בתורה, בסוף פרשת בראשית, וכתוב 

. כתוב שם "לא ידון רוחי באדם משהמטריא בפירוש שהיא שוה בגי
הולך על  –לֹעלם בשגם הוא בשר, והיו ימיו מאה ועשרים שנה" 

" בשגםמשה רבינו, כפי שנשמתו היתה כבר בדור המבול. אם כן, ה"
אד. אם נעשה גימטריא של מ-דולהג-פלותש-ושהבהוא  משהשעולה 

, תורה-תורה, נראה שעולה מאד גדולה שפלות בושהכל הבטוי, 
פעמיים תורה, כנגד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. "תורה צוה לנו 
משה", "זכרו תורת משה עבדי". מה הצדיק נותן לך? את עצמו. האם 
יש בתורה סיפורים המתארים שמשה רבינו רוקד ומוחא כפים? הכי 

"אז ישיר משה ובני ישראל".  –קרוב לכך, אולי, הוא שירת הים 
זה דווקא מנצח את עמלק,  –ם את הידים במלחמת עמלק הוא מרי

אבל על פי הדבור הוא לא גמר את הענין והשאיר למלך המשיח 
לעשות זאת טוב יותר. כלומר, זו לא בדיוק הבחינה שלו, אלא של 

הוא משה רבינו. אם  –מוחין דאבא  –מלך המשיח. אם כן, ה"בשגם" 
  מאד.-יש רב שהוא משה רבינו, המשה שבדור, זה טוב מאד

אבל יש רב שהוא יותר בבחינת משיח, ומה הוא משפיע? הוא 
ה"רוח אפינו משיח הוי'". ה"רוח אפינו משיח הוי'" נמצא קצת 
בסכנה, שהרי "רוח אפינו משיח הוי'" הוא פסוק בקינה על מות 
יאשיהו המלך, וכתוב שצריך מאד להתפלל על ההתגלות הראשונה 

כאשר משיח בא, ימות.  של משיח, שנקראת "משיח בן יוסף", שלא
בראשית ההתגלות שלו, הוא נקרא משיח בן יוסף. כתוב בפירוש 
שמשיח בן יוסף הוא בחינת מוחין דאמא שעיקרו שמחה. אחר כך, 
כאשר הוא נמצא בבחינת "ודוד עבדי נשיא להם לעולם" )כמו 

הוא נקרא  –כשהוא חוזר להיות רב, "מלך רב"  –שכתוב ביחזקאל( 
ובשלב שאחריו הוא נקרא רעיא מהימנא(, ואז הוא משיח בן דוד )

בבחינת מוחין דאבא שעיקרו בטול. אבל ביאת משיח היא שמחה 
. אם כן, זה הסימן –גדולה, שמחה שפורצת את כל הגדרים, פרץ שמו 
משיח, ש"הוא גואל -יש לנו בטול ושמחה, אבא ואמא, ויש לנו משה

 ראשון והוא גואל אחרון".
", הסימן של הבעל שם טוב, הוי' צבאות מלאךנחזור רגע ל"

שאמרנו שהוא בעצם הסוד של יחוד התענוג והרצון בנפש: בתוך 
המתקה, מה העיקר? "כל ההתחלות קשות", -הבדלה-ההכנעה

ובעבודה הפנימית לכאורה הקושי הוא בשתיקה, ב"חש". זה גם 
מודגש בדרוש של הבעל שם טוב. איך הוא דורש את "מלאך הוי' 

לא את השמות הקדושים, אלא רק את המלה מלאך,  צבאות"?
". במלה כאלםהפוך, " מלאךואומר שמכירים זאת כאשר כותב 

"כאלם" מודגש רק ה"חש". לא כתוב מה קורה על ידי ה"חש", רק 
הבעל שם טוב מוסיף ואומר שהוא חש עד שהוא מל, לשון הבדלה, 

 לם". מדבר. זו תוספת, אבל המלאך עצמו הוא "כא-ואז הוא מל
אם נתבונן יש שלש מלים, "מלאך הוי' צבאות", והראשונה רומזת 
באופן מובהק לשלב הראשון, אז מסתמא שתי המלים הבאות 

גילוי אלקות כפי  –רומזות לשני השלבים הבאים. כלומר, ההבדלה 
שהוא ממש מאיר ומתלבש בתוכי, לאחר שערלת הלב והקליפה 

הוי', "חלק הוי' עמו". כמו  היא גילוי שם –הוסרה על ידי ההכנעה 
כל יהודי  –שיש "חלק אלוה ממעל ממש" כך יש "חלק הוי' עמו" 

הוא חלק משם הוי', שם המפורש. השם "צבאות" התחדש רק על ידי 
חנה הנביאה, והוא שם של המתקת המציאות התחתונה. יש צבאות 
השמים וצבאות הארץ, כמו שרואים בפסוק "ויכולו השמים והארץ 

באם". השם הקדוש צבאות הוא הכח לרדת מאצילות לבי"ע וכל צ
אצילות  –ולגלות את הביטוי של המגיד ש"אצילות איז אויך דא"

נמצאת בכל מקום, ובכך להאיר ולגלות אלקות בכל דבר ובכל 
מקום. זו בעצם פעולת "מי ימלל גבורות הוי' ישמיע כל תהלתו". 

פעולת הדבור לכן אפשר לומר ששם צבאות הוא עצם ההמתקה, 
של הצדיק, אבל בתוכו מתגלה שם הוי' שבו. לפי זה, "מלאך הוי' 

המתקה, ביטוי שכולל את כל -הבדלה-צבאות" הוא בעצמו הכנעה
 שלשת השלבים.

בלשון החסידות, השלבים האלה הם היכולת של החלק התחתון 
שבעליון לרדת ולהתלבש בחלק העליון של התחתון, המדרגה 

ן, על מנת להנהיג את המציאות. כתוב שהמקום העליונה של התחתו
הראשון שיש בו את סוד ההתלבשות הוא בדיוק המקום עליו דברנו 

תקוני גלגלתא. בסוף מה רוצה  זהתלבשות ז"ת דעתיק באריך,  –

לומר? הרצון הוא לפרסם אלקות בעולם על ידי הדבור, שבאמת 
גם לפני שבוע,  שאמרנויעביר את התענוג הפנימי של המדבר. כמו 

יש המון תענוג בעצם הדבור, והתענוג שבדבור ימתיק את המציאות. 
השרש הוא "אם הרב דומה למלאך הוי' צבאות", ואז "תורה יבקשו 
מפיהו". כל השאלה היא מתי לבקש שהוא יאמר תורה, וחזקה על 
התורה שלו שהיא מסוגלת להמתיק את כל המציאות, את כל 

גון ואנחה שבי, להמתיק את הכל ולהביא הבעיות שלי, את כל הי
                                                      גאולה לעולם.  

 )ד' אדר ע"ג(   

 
 פיצה אחת ואין יותר ספקותק

היה בזמן הבעל שם טוב גאון אחד גדול שלמד תורה יומם ולילה, 
" בכל רגע, בכל השעות שהיה ער. בתקופה "לא פסיק פומיה מגרסא

מסוימת בחיים שלו הוא גם החליט שהוא צריך ללמוד גם את ספרי 
החקירה. ספרי החקירה הם ספרים שחוקרים על ה', חושבים על 
מציאות ה'. זה היה לפני החסידות. החסידות, בפרט חסידות חב"ד 

 רה. סוג מסוים ובעצם אחר לגמרי של חקי –היא חקירה אלקית 
אותו אחד החליט שאחרי שהוא למד את כל הגמרא, כל ההלכה, כל 

הוא צריך ללמוד חקירה. הוא התחיל ללמוד חקירה  –השלחן ערוך 
אבל הוא הסתבך. התחילו להכנס אצלו כל מיני ספקות. כמה שוה 
ספק? עמלק. התחיל להכנס לו עמלק לראש. אותו אחד היה אדם 

 גדול מאד. 
רב שבת, יום ששי, והבעל שם טוב גר מאד הסיפור הזה קרה בע

רחוק, מאות קילומטרים רחוק מהעירה של החכם הזה. אבל הבעל 
שם טוב מיד הרגיש שלרב הזה, החשוב, נכנסים ספקות באמונה. מה 

שעתיים לפני שבת. הבעל שם טוב עשה -הוא עשה? זה היה אולי שעה
לומד תורה,  קפיצת הדרך והגיע מיד לאותו אחד, נכנס לחדר בו הוא

ואמר לו רק משפט אחד )לא היה לו זמן, היה צריך לחזור הביתה 
תדע לך שאני לא חוקר בכלל על ה', אני רק מאמין בה'  –לפני שבת( 

שודאי יש  –כמו נער, כמו ילד קטן. אני מאמין באמונה פשוטה בה' 
ולא חוקר שום חקירה על ה'. הוא אמר לו את המשפט הזה ומיד  –ה' 

לא חכה לתגובה ממנו. הוא חזר למרכבה שלו ושוב בקפיצת  –חזר 
 הדרך חזר למעזיבוז, הגיע הביתה שניה לפני שבת.

אותו חכם אפילו לא ידע מי זה, אבל הוא ראה שיש כאן נס גלוי. 
הוא חשב שזה שיש אחד שיודע מרחוק את המחשבות שלי ולבוא 

צריך  ורק –חקירה של עמלק  –ולומר לי שלא צריך את החקירה 
  להאמין בה' כמו נער, זה בשבילי הוכחה ברורה שיש ה' בעולם.

   )כ"ד אד"ר ע"ד(          

 
 

א' גם אדר  – חדש אדרבכל הפרשיות של השבוע שקוראים בתורה ב
אנחנו קוראים על המשכן, בית המקדש, שה' אמר לנו  – ב'וגם אדר 

", שיעשו בית מקדש ואני אבוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
לשכון, לגור יחד עם כל היהודים, בבית המקדש. גם בלב של כל 
היהודים יש בית מקדש ושם ה' רוצה לגור. זה הפירוש של חדש אדר, 

 שייך לחדש אדר. 
האות אלף מרמזת ל"אלופו  -א . א, ד, ר –למילה אדר שלש אותיות 

היא גם כמו המלה אחד. כמו שאומרים  אשל עולם", לה' יתברך. 
א היא ה', אלופו של עולם, -"שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד". ה

, כמו לגור בבית, דרשהוא אחד. שאר האותיות עושות את המילה 
שה' בא לגור אתנו,  –זה "אלופו של עולם" דר דר -אבדירה.  יוצא, ש

שתהיה לו יתברך  –"ושכנתי בתוכם". בשביל זה ה' ברא את העולם 
  )ח"י אד"ר ע"ד(                                                  "דירה בתחתונים".

 
הכלי לקבל את כל הברכות הוא הודיה. כמה שאני מודה על מה שה' 

אם אני מודה באמת  –וה' נותן, זה שאני נושם בא מה'  –כן נותן לי 
 זה עושה כלי לריבוי שפע יותר ויותר. לא להיות כפוי טובה. 

 
לקבלת העלון ושכתובי שיעורי הרב שליט"א השוטפים להקדשות, 

 itielgi@gmail.comניתן לפנות למייל: 

 


