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יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יע"אמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ מרן רבי

 ה'תשע"ז פרשת נשא
 

 "נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם"
ג' בני לוי היו גרשון קהת  .המשכן הלויים נצטווו על עבודת משא

ומררי. בני קהת היו נושאים את כלי המשכן, בני מררי את 
 החצר ובני גרשון את יריעות המשכן.הקרשים וקלעי 

 

 "עבודת הימין"
 

ידוע שהכהנים היו בחי' קו ימין והלויים היו קו שמאל, בעבודת 
השי"ת יש ב' קוין: בחינת קו ימין הוא שאדם לא מסתכל על 

 א. עבודת הימין היא עבודת האמונה.עצמו אלא על עבודת הבור
אמונה  –" ' " אומר התרגום "והימין בה' על הפסוק "והאמין בה

מצד השכל הוא רואה זה ענין של ימין שאדם הולך נגד השכל, ש
שהוא עם רצונות ומעשים גרועים, אך צריך להאמין שה' חפץ 
בעבודתו לא משנה איך היא נראית. יש דרגא גבוהה יותר 

אדם צריך לחוש  בעבודת קו ימין שזה זמן מועט ביום, שאז
שהוא כבר שלם והגיע לתיקונו. על כל פנים העבודה הכללית של 

דם ימין היא עבודה של שלימות, שא
לא עוסק עם עצמו אלא משמש 
בפני המלך וזוהי עבודת שמחה 

מלכו  –פנימית שלמרות איך שנראה 
 של עולם קרבו לעבודתו.

 

 "עבודת השמאל"
 

ומנגד, הקצה השני הוא עבודת 
האדם  –השמאל. עבודת הלויים 

עוסק עם עצמו ומחשב את חשבון 
נפשו ורואה כמה הוא רחוק מאד 

, ומי מאד מלהשפיע לזולתו במעשה
מדבר על ברצון ובכוונה, וכמה כבד 
עליו כל תנועה בעבודת ה'. ועבודה 
זו קשה מאד בה אדם נפגש עם 

וזה זמן של זעקה "מבור  האמת שלו,
עתי", וזהו הזמן לחמם ותחתיות ש

את ליבו ולזעוק לה' עד מתי אהיה 
שוב הדעת לעבדך? לטהרת הלב וייבבוץ ורפש ושקר? מתי אזכה 

כמובן עבודה זו צריכה זהירות גדולה ומרובה שלא תביא לידי 
לתפילה שאם עבודה זו מביאה את האדם  -עצבות. והחילוק הוא

לה' זוהי עבודה אמיתית, אך אם מביאה עבודה זו לידי עצבות 
 סימן שהיא לא נעשתה בדרך הנכונה.

 

 בלבולי היצר
 

עיקר ההצלחה של ב' עבודות אלו "ימין" ו"שמאל" היא שנעשים 
כל אחד בזמנו בלבד, כי עיקר האחיזה של היצה"ר לבלבל את 

כנ"ל כשעסוק בעבודת הימין, שאז למשל האדם מעבודתו הוא 
לא עוסק עם עצמו כלל, ומציאות האדם אינה נוגעת, ורק 
עסוקים עם רוממות ה' וגודל שמחתינו שקרבנו לעבודתו, אז 

ת לו את פגמיו ולהביאו לידי ודרך היצר הרע לבוא לאדם ולהרא
עצבות, במסווה של עבודת קו שמאל. ועל זה אומר בעל הסולם 

ע לעסוק בפגמי שצריך לומר לו ליצה"ר "הנה יש לי זמן קבו
בדרך כלל אינו מע מה יש לך לומר" וזה ונש נפשי, תבא בזמן

. וכן להפך, בזמן השמאל וזה סימן שהיצה"ר רק מבלבל מגיע אז
מראה לאדם כמה הוא שלם. לכן עיקר העבודה וההצלחה היא 
לשמור על ב' העבודות האלו רחוקים זה מזה, גם כיון שהשכל 

גם ענין לא יכול להכילם כאחד כי הם סתירה לשכל החיצוני, ו
בלבולי היצר כנ"ל. בספר "שמעתי" הביא משל מהליכת האדם, 
שכמה שב' רגליו רחוקים האחד מהשני כך יכול ללכת מהר יותר, 
וכמה שרגליו יותר קרובים זל"ז לא יוכל ללכת, עד שאם יהיו ב' 
רגליו כרגל אחד לא יוכל ללכת כלל. כך הם ב' העבודות הללו 

ים בזמניהם בכל תוקפם, כך יוכל שככל שרחוקים זה מזה ומוגדר
 האדם ללכת טוב יותר בעבודת ה'.

 עבודת הכהנים
 

עבודת המחשבה ביחודים  ,עבודת הכהנים הוא עבודת הימין
פנימית, "ימין מקרבת", הכהנים  שמחה ,והמשכת האור העליון

מקרבים את ישראל לאביהם שבשמים  –יו "מקריבים קרבנות" ה
 אהבת ה'.ע"י גילוי אור הנשמה עבודת 

 

 עבודת הלויים
 

עבודה של משא, עבודה  ים ענינם עבודת קו שמאל,ימנגד, הלו
שע"י שאדם רואה  –של שמירה ועבודה של שירה. עבודת משא 

ם לו לעבוד את ה' ביתר "שאת", עבודת "משא". את פגמיו זה גור
לגלות את  –לשמור על עצמו. עבודת שירה  –עבודת שמירה 

דבר, כידוע שלכל דבר בעולם יש השירה הפנימית שיש בכל 
שירה פנימית שמתגלה ע"י תיקונו, ועבודת קו שמאל מגלה את 

 השירה הזו.
 

 זמן החניה וזמן הנסיעה
 

 זמן רואים שעבודת הכהנים היתה בעיקר בזמן החניה של המשכן
זה הזמן שרואים את  ,משכןבעבדו ש

התגלות ה' "ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם". עיקר העבודה של הלויים 

בזמן  בזמן "פירוק המשכן", היה
המסע, שכידוע היה ענין ליקוט 

צות שזוהי עבודת השמאל וניצ
 ,שאדם עוסק עם החסרונות שלו

הלויים נושאים את  בזמן הזה היו
המשכן, היינו שע"י זה בפעם הבאה 
שיקימו את המשכן תהיה התגלות 
גדולה יותר מתוקף עבודת קו שמאל 

בזמן  והצמאון לה' שקדמה לה
 .הנסיעה

 

 שון לבני ושמעיבני גר
 

בעל הסולם פרש "בני גרשון לבני 
אדם שמגורש מעבודת ה'  –ושמעי" 

הוא מפני שרוצה שהכל יהיה לו 
גדלות של כן שיבין הכל שזהו "שמעי", עיקר הבהיר ולבן "לבני", ו

שאדם מקבל את עול עבודת ה' גם במצבי היא עבודת השמאל 
אין  –"לית אתר לאטמרא מינך"  תחושך עד שהשכינה אומר

מקום להחבא ממך, כי במצבי החושך השכינה כביכול בודקת את 
ה , ואם אדם עובד גם כשחשוך לו ורואהנאמנות של האדם

זה  -ביכול לא חושב שיועיל משהו בעבודת ה' שלו פגמיו, וכ
השכינה תתגלה בתוקף גדול יותר. וידוע  גורם שלאחר מכן

עד שהשכינה אמרה  ,שמעלת רשב"י היתה שתיקן השמאל גם כן
ין לה מקום להסתתר יותר, היינו שגם בחושך הגדול ביותר שא

הפסוק אומר על שבט  גילה רשב"י נאמנות ועבד עבודת הקודש.
אבא ואמא מרמזים על  –לוי "האומר לאביו ולאימו לא ראיתיו" 

 ,סוד קו שמאלשהוא   וישפע של המוחין העליונים, ומעלת לה
העליונים ואומר למוחין  ,שמסכים לעבוד את ה' בחושך ושפלות

עד שזוכה שמתוך רגשות השפלות של "מררי  ,"לא ראיתיו"
אין  –וגרשון" השכינה אומרת לו "לית אתר לאטמרא מינך" 

 .להחבא ממך" מקום
 

 לי""הפעם ילוה אישי א
 

כשנולד לוי אמרה לאה "הפעם ילוה אישי אלי". עומק עבודת 
לשון דביקות  ילוההיא "הפעם ילוה אישי אלי", הלויים והשמאל 

וכמו שפירש בעל הסולם "לויתן זה יצרת לשחק בו" לויתן רמז 
רם דביקות עוד יותר גדולה שהשמאל האמיתי גו ,לדביקות
 ענין שעשועים. וכל העבודה של אדם מצד הבורא זה מהימין.

העבודות הללו בזמנם ה' יתברך יתן בליבנו לעובדו בשתי 
ינו ונזכה לשוב ובהצלחה גדולה, ושהשי"ת ישרה שכינתו בתוכ

ברחמים. שבת שלום.

   אותיות – יש לי מושג
גם יש לדעת בכלל, ענין התחלקות כ"ב האותיות לג' מדרגות בדרך 

כלל, שהן: בינה, ז"א, מלכות. כי למעלה מבינה אין כלים, שהם 

אתוון רברבין, וכ"ב האותיות  וכ"ב האותיות שבבינה נק' האותיות.

הן אתוון זעירין. ועל דרך זה הן מתחלקות בדרך פרט לג'  שבז"א

מלכות. כי בכ"ב אותיות שבבינה יש בינה, ז"א  מדרגות: בינה, ז"א,

כ"ב האותיות  כי על כן וכן בכ"ב שבמלכות. ומלכות, וכן בכ"ב שבז"א,

. שהיחידות עצמן מתחלקות לג' דרגות: ליחידות, לעשרות ולמאות

והעשרות מיו"ד עד אות צ', הן  ,דבינה פירותסמא' עד אות ט', הן ט' 

ספירות דז"א, והמאות הן מהנוקבא. ולכן אין במלכות כי אם ד'  ט'

שמחזה אותיות קרש"ת, כי אינה תופסת רק ד' ספירות של הז"א 

  הן יסוד ומלכות. ש"תהן נצח והוד,  ק"ר. י"מ, שהן נהולמטהשלו 
 

 (מאמר אותיות דרב המנונא סבא )סולם הקדמה לספר הזוהר
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