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דף עזר ללימוד הדבר-מלכות פרשת עקב

הופצו המעיינות

מבנה השיחה:
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).

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).

מושגים בשיחה:

עבודת האדם .ביאור ראשון.
מבאר על מה צריך להיות חשבון הנפש:
הקשר בינינו לבין ה' יתברך הוא דו כיווני .עבודה ויגיעה מצדנו (מלמטה
למעלה) ,וסייעתא דשמיא והארת פנים מצד ה' (מלמעלה למטה).
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.
יום ראשון ענינו מלמטה למעלה ,ויום השבת ענינו מלמעלה למטה
(ס"ג) .וכך בעבודתו של יהודי ,ישנה העבודה שמצד הגוף המוגבל –
מלמטה למעלה ,והעבודה שמצד הנשמה הבלתי מוגבלת – מלמעלה
למטה (ס"ד).
והחשבון נפש של חודש אלול צריך להיות על ב' סוגי העבודה .כיון
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.
מסכם ומבאר ג' אופנים בעבודה ,מלמטה למעלה ,מלמעלה למטה,
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).
***

מלמטה למעלה ,מלמעלה למטה .פעולה שמגיעה מצדו של התחתון
הרוצה להתעלות למעלה ,לעומת פעולה שמגיעה מצדו של העליון
המתגלה אל התחתון.
להקב"ה .היהודי
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בתחילת השיחה (ס"ב) מדובר
מלמטה מתעורר להתעלות אל הקב"ה ,או שהקב"ה מלמעלה מעורר
השפעות וכחות ליהודי למטה.

בהמשך השיחה (ס"ג ואילך) מדובר על היחס שבין הגוף והנשמה .הגוף
התחתון מתאמץ ונמשך להתעלות לדרגת הנשמה .והנשמה העליונה
מאירה וחודרת בגוף הגשמי.
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נשלמה הפצת המעיינות
בחלקה האחרון של השיחה ,מתעכב על נושא הגאולה שכה קרובה:
בהמשך לשאלה 'עד מתי' ,מבאר שההסבר היחיד שיכול להיות לכך
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

