
פתיחה.

פותח בביאור שכעת הוא זמן מתאים להתבונן בתוכן הכללי של חשבון 
הנפש. ומוסיף שיש לקשר את חשבון הנפש עם הזמן בו נמצאים, שבת 

פרשת עקב )ס"א(.

עבודת האדם. ביאור ראשון.

מבאר על מה צריך להיות חשבון הנפש:

הקשר בינינו לבין ה' יתברך הוא דו כיווני. עבודה ויגיעה מצדנו )מלמטה 
למטה(.  )מלמעלה  ה'  מצד  פנים  והארת  דשמיא  וסייעתא  למעלה(, 
תפקידנו כמובן להתמקד בעבודה שלנו, זו מטרת הבריאה, ודוקא זה מה 

שמביא את הגילויים העליונים )ס"ב(.

עבודת האדם. ביאור שני. 

מוסיף ומבאר שבעבודת האדם עצמה אפשר למצוא שני אופנים אלו, 
עבודה מלמטה למעלה ועבודה מלמעלה למטה.

למטה  מלמעלה  ענינו  השבת  ויום  למעלה,  מלמטה  ענינו  ראשון  יום 
 – המוגבל  הגוף  שמצד  העבודה  ישנה  יהודי,  של  בעבודתו  וכך  )ס"ג(. 
מלמעלה   – מוגבלת  הבלתי  הנשמה  שמצד  והעבודה  למעלה,  מלמטה 

למטה )ס"ד(.

כיון  סוגי העבודה.  ב'  על  להיות  צריך  אלול  חודש  נפש של  והחשבון 
שבכל יום במשך השנה צריכים להיות שתי העבודות )ס"ה(.

עיקר העבודה – מלמטה למעלה.

מבאר שעיקר הראש-חודש הוא ביום ראשון, וזה מורה על כך שעיקר 
העבודה היא מלמטה למעלה )ס"ו(.

מבאר שבין שני סוגי העבודה, עיקר הביצוע של דירה בתחתונים הוא 
דוקא בעבודה המוגבלת לפי מצב התחתונים. גם הנשמה העליונה מוכרחת 
להתלבש בגוף גשמי לבצע את עבודתה, ודוקא בגוף הגשמי טמונים כל 

הכחות לפעול את הענינים הכי נעלים )ס"ז(.

סיכום וחשבון נפש.

למטה,  מלמעלה  למעלה,  מלמטה  בעבודה,  אופנים  ג'  ומבאר  מסכם 
וחיבור שניהם יחד )ס"ח(. וחשבון הנפש של חודש אלול צריך להיות על 

ג' ענינים אלו )ס"ט(.

משיח!

בחודש אלול ובפרשת עקב ישנו את החיבור של העבודה הפשוטה עם 
שלימות העבודה, וכך גם בדור הגאולה הנקרא 'עקבתא דמשיחא', שמצד 
אחד הוא נחות ביותר והעבודה קשה, ולאידך דוקא לכן עומדים מיד ממש 

לפני גילוי המשיח )ס"י-י"א(.

זוהי גם מסקנתו של החשבון נפש הכלל עולמי שעל היהודי לעשות, 
עד מתי?!... )סי"ב(.

* * *

נשלמה הפצת המעיינות

בחלקה האחרון של השיחה, מתעכב על נושא הגאולה שכה קרובה:

לכך  להיות  היחיד שיכול  'עד מתי', מבאר שההסבר  בהמשך לשאלה 

הוא שחסר עדיין בהפצת המעיינות )סי"ג-ט"ו(.

אך כעת לאחר שספר התניא הודפס בברייל לתועלת העורים, נכבש גם 
ה'חוצה' האחרון, וזהו דבר ברור שתיכף ומיד ממש צריכה לבוא הגאולה 
השלימה. אז יתרפאו גם כל העורים וילמדו תורה חדשה באופן של ראיה 

)סט"ז-י"ז(.

מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. פעולה שמגיעה מצדו של התחתון 
העליון  של  מצדו  שמגיעה  פעולה  לעומת  למעלה,  להתעלות  הרוצה 

המתגלה אל התחתון.

היהודי  להקב"ה.  יהודי  שבין  היחס  על  מדובר  )ס"ב(  השיחה  בתחילת 
מעורר  מלמעלה  שהקב"ה  או  הקב"ה,  אל  להתעלות  מתעורר  מלמטה 

השפעות וכחות ליהודי למטה.

בהמשך השיחה )ס"ג ואילך( מדובר על היחס שבין הגוף והנשמה. הגוף 
העליונה  והנשמה  הנשמה.  לדרגת  להתעלות  ונמשך  מתאמץ  התחתון 

מאירה וחודרת בגוף הגשמי.

במהלך השיחה מבאר את האופנים השונים של העבודה והמעלה בכל 
התחתון,  של  מצדו  מגיעה  הפעולה  שכאשר  שאף  ומסכם  מהם,  אחד 
היא מוגבלת לפי כחותיו של התחתון, לעומת פעולה שמגיעה מצדו של 
העליון, שאין לה כל הגבלות. אך בשיחה מבואר שאדרבה, העבודה מצד 

התחתון יקרה ביותר אצל הקב"ה.

עבודה והמשכה. חשוב לשים לב להבדל בין המושגים:

עבודה זוהי יגיעתו של היהודי, וההמשכה היא גילוי מאת ה'. לכן יכולה 
ויכולה  ליהודי,  מה'  דשמיא  סייעתא  כלומר  מלמעלה,  המשכה  להיות 
נשמה  כחות  בעצמו  מגלה  היהודי  כאשר  מלמעלה,  עבודה  גם  להיות 

עליונים.

ובהמשך  למטה,  מלמעלה  המשכה  על  מדבר  )ס"ב(  השיחה  בתחילת 
בין  ההבדל  כנ"ל,  למטה.  מלמעלה  עבודה  על  מדבר  ואילך(  )ס"ג  השיחה 

המושגים ברור, וחשוב לשים לב להגדרות במהלך לימוד השיחה.  

תרופת הפלא

הגלות  ברגעי  עוד  מהעיוורון  להירפא  הסגולה  את  בשיחה  מצא 
האחרונים!

נותנים לנו רמז

בסעיף י"ב: "אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבנין הבית", ובפרט 
שהבית כבר עומד ובנוי למעלה, וצריך רק לרדת למטה".

מדוע לדעתך המילה 'מעלה' מודגשת? תן סיבה הגיונית הקשורה עם 
נושא השיחה.

 דף עזר ללימוד הדבר-מלכות . פרשת עקב
הופצו המעיינות

ב"ה

מבנה השיחה:

מושגים בשיחה:

לחדודי:

cnav rchbu' gbhi vhkukt[/ uakav tkv )nav rchbu sus vnkl
uvcga"y( eaurho go gbhi vnaf, cjhw yk ,urv )pbhnhu, v,urv(
chartk ctupi svcbv uvadv/ scnav f,hc ,urv muv kbu nav nurav
evk, hgec57' ab,i unxr t, fk v,urv fukv )fukk cjhw yk ,urv(
kfk hartk ctupi shruav' stnh,h, gbhi vhruav vht fabnmt,
ccgku,u ak vhura kdnrh' uvhhbu aha czv vcbv uvadv ufuw/ ugs"z
vhw zv gbhbu ak sus' sus nkft nahjt' agbhbu ak nahj vut dhkuh
pbhnhu, v,urv skg,hs/ ]ugbhi zv vut cvsdav czni zv' xnul knumth
ac,' zni xgus,t ssus nkft nahjt67[/ ugs"z vut do gbhbu ak
vcga"y' adhkv pbhnhu, v,urv ctupi svpm, vnghhbu, jumv/ sczni
n,i ,urv vhw gbhi zv )cjhw yk ,urv( cvgko )kph grl(' utj"f b,dkv
hu,r g"h sus' utj"f b,dkv chu,r g"h vcga"y u,knhshu u,knhsh
,knhshu' gs kf"e nu"j tsnu"r baht surbu' ajhsuao vhw vpm, 

vnghhbu, spbhnhu, v,urv )yk ,urv( jumv/

h(uvbvv,urv vht bmjh,77' uvhhbu avht vurtv bmjh, kfk hartk'
uthbu ncea tkt kph fuji87' akfk tjs utj, ]avrh do

kbaho vh,v b,hb, v,urv ueck, v,urv' utsrcv' f,hc c,jkv97fv
,tnr kch, hgec tku vbaho' uctupi stnhrv rfv[ bh,i vfj ahvhw
khnus cjhw yk ac,urv' uctupi svcbv uvadv/ ufnu acfk vkfv
ac,urv vgher vut vngav cpayu,' gs"z vut do cgbhi zv sdhkuh
cjhw yk ,urv skg"k' avgher vut ahvhw cpayu,' anscr vuhw zu
vkfv bcut kscr vuhw zv ve.08' cdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj 

msebu' cnvrv chnhbu' cgdkt shsi nna/

t,v vrt,' ,an"u,hd

kt vumrl kvhu, "prjv ban,u" )fnu akt prjv ban,u faafhbv nscr, n,ul drubu(/
tck gfm"k svdhkuh sn",' "pbho cpbho"' vut kngkv nvdhkuh s"afhbvnscr, fuw"'

ucachk dhkuh zv h"k )g"p vncutr cpbho' sttp"k atmk nav rchbu vhw jxr vghkuh syk
,jhw( ado tmk nav prjv ban,u/ ugm"g/ utf"n/

57( crfv kd' s/
67(  rtv xhsur vtrhz"k xsr numth ac,/
77( ,bht rph"z/
87( cnsc"r ph"c' d/
97( h,ru hy' d ucpra"h/
08( rtv ac, ekj' c/
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


