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 עקבפרשת

 שני סוגי חשבו� נפש
 הוא�החודש האחרו� של השנה� אלולחודש� בכמה שני� שבת פרשת עקב היא שבת מברכי� חודש אלול

ומה הוא צרי לעורר אצל� העניי� של חשבו� נפש מלמד אותנו עצ�מה� על השנה כולהחודש חשבו� הנפש
�היהודי

כענפשהחשבו� חודשכ ב–ל השנהל הרמוזה בראשי� עבודתו הכללית של היהודיאלולדשוח כלולה
קשר זה יכול להתהוות�ה  המרמזי� על הקשר בי� היהודי לקב ילדודיודודילניא התיבות של חודש זה 

�בשני אופני�
לה–אני לדודי –והוא מתאמ" ומשתדל לעבוד את עבודתו !� כאשר היהודי מתעורר מעצמו להתקשר

להל �!הכי� את העול� להיות דירה
ה– דודי לי � זו על ידי הורדת אורות עליוני�מעורר את האד� לעבודה! כאשר

ב#העובדה שהראשי ש! לדודיאני!תיבות של אלול מתחילי� סדר העבודה צרי להיות קוד� מלמדת אותנו
אתערותא!$ מלמעלה גור� הורדת אורוזה�%!אתערותא דלתתא!מה שמכונה בחסידות$כל מצד האד� 

ג�� נעלית יותר%!דלעילא זהאמנ� � מקבלי� לכ סיוע מלמעלהכאשר עובדי� בסדרכ  אי� האתערותא א
�את הטבע האנושיג� דבר שנוגד–דלעילא בגדר מתת חינ�

אשמו של חודש לכ� עלו� שהיא האות הראשונה–! אלול מתחיל באות � עבודה מהקל אל הכבדסדר מרמזת
בכשמת לתו!אחילי� �!עד

 שבת וראשו�
ה ובפרט� חודש אלול#באי� לידי ביטוי בשני ימי ראשוה�� שני סוגי עבודהשל היהודי קיימי�! ג� בעבודת

ה#$כאשר ה� חלי� בימי� שבת וראשו�  %�א בה נאמרה השיחה תשנ!כפי שהייתה הקביעות בשנת
למ� תחילת הבריאה–יו� ראשו� עד!� השלישי וכו� אחר כ בא היו� השני� עלהמסמל את העבודה מלמטה

חז�השבועכל נפעלת כתוצאה מעבודתה�השבתשל מות לשל מי שטרח בערב שבת יאכל ל  וכמאמר
 �בשבת

שלסוגא ישנו הי#על� מניי� נוס' ויו� שבת�ה שבתיתפי מה שכתוב בספרי� שעוד קוד� בריאת העול�
 ה–לה ללמטה זהו סדר שמלמע� את כל השבועזה מבר  העבודה המרומזת� לבריאה–בריאה משבת שלפני

אב ש–בשבת ואילו� עבודת ימי החול מהקל לכבדהיא! יו� � לכתחילה בשלמות ותענוגמדובר על עבודה
�ומלמעלה למטה

� מהקל אל הכבדינוה העול� סדר העבודה בבירור האד�גו'מצדבכא ח היהודי לעבודומצד הנשמה יש
הוא יכולו� חלק אלוקה ממעל ממשנשמה שהיאע�  יהודי שמיימי  שהרי הוא–  פ� של שבתבאו מיד

�צרי לדרוש זאת מעצמוו

אל הכבד  מהקל
 את גופו וחלקו זכל–!מהקל אל הכבד! מימות השנה צרי להיות הסדר של בכל אחדבעבודת היהודי

ו  על ידי– מלמעלה למטהג� תו צריכה להיות עבוד� מצד הנשמה– ע� זאת�באופ� הדרגתיבעול� בשלבי�
שלמעי� זה אנו מוצאי� בכללות� ובהתעלמות מקשיי העול� ודרגתו� גילוי הנשמה את� ע� ישראלו יש

ויש�%בחינת שבת� תורהשהיו שקועי� לגמרי בלימוד$שכרשיהיהודי� שעיקר עבודת� היא בבחינת שבט
ועיקר עבודת� היא בקיו�� בעול� ה� מפרנסי� את יששכרשעל ידי עבודת�$ זבולו� את אלו שה� כשבט

%�המצוות
וא#מנח�!ל� חודש#לחודש אלול יש שני ימי ראש  הוא היו� השניחודש# העיקרי של ראשהיו�� אלול! אב

בועיקר מנהגי חודש אלולג�ו� בו מתחיל החודש� חודש#של ראש חודש חל בימי�#כאשר ראש� מתחילי�
הכמו$שבת וראשו�  �מודגשי� כל הענייני� של סדר עבודה זה ביותר%א בה נאמרה השיחה תשנ!בשנת
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ר אול�� המדגיש את העבודה מהקל אל הכבד� בשבועראשו�יו� הוא% אלול!א$ ודשח#אשהיו� העיקרי של
ר� נפשה כולל את כל חשבו� חודש#ראששמשו�  ורומז בשבתחלהחודש#אשיש ג� את היו� הראשו� של

לי דה בבחינת על העבו  �ודודי
ה� חלק אלוקה ממעל–ג� את הנשמה� מהקל אל הכבד� קבע את העול� שיל מלמטה ללמעלה!ה ! הכניס

על� כח הנשמה מתגלה דווקא כפי שהיא בגו'ו� כי צרי לעשות דירה בתחתוני� דווקא� בגו' הגשמי דווקא
עד שהדבר גור�� לקדושה את העול� כולומעלי��העבודה ע� החלק התחתו� ביותר והעלאתו לקדושהידי 

�עולמות הרוחניי� עצמ�בא' עליה 

 שלוש בחינות
�סרו� שלויבכל אחד מסוגי העבודה הנזכרי� יש את המעלה והח

הרי הוא� %אני לדודי$  על פי הכוחות והיכולת של האד� התחתו��כאשר העבודה היא מלמטה למעלה
בווהקדוש� באמת מעלה את התחתו� ביותר  א מצד שני הדרגה אליה מגיעי� היא נמוכה באופ��ה חודרת

�יחסי
לי$ מלמעלה למטה� כאשר העבודה היא מצד העליו�  דרגת האלוקות המתגלה היא ממדרגה– %ודודי

� גבוהה בהרבה�לא נקלט בפנימיות התחתו�הדברא
לי� אני לדודי� בחינותחשבו� הנפש והעבודה בחודש אלול צריכי� להיות כלולי� משלוש� ואכ� � דודי

ש� ובחודש אחד% אלול$חיבור� יחד במילה אחתו גה הנעלית ביותר תחדור הדרג� החיבור שלה� גור�
� אמנ� ההתחלה היא על ידי עבודת האד� מלמטה� בפנימיות יהיה עצמו פועל שגילוי האלוקותזהדברא

�באופ� נצחי
ה#!א� לבדוקעליווחשבו� נפשכאשר היהודי עושה את � זיכו של הגו' כמה כוח ויגיעה השקעתי בעבודת

הכמהעד#!ב� מלמטה למעלה עד#!ג�מלמעלה למטה� מצד הנשמה� באופ� של שלמותג�הדועבהייתה
זה� הנשמה בגו' למטה לבי�שלמות העבודה כמה היה אצלי חיבור בי� את חשבו� ה� צרי לעשות ובאופ�

ו �ל�חשבו� העוה� את עצמו

� עקב מה זה
רשבתחילת הפרשה  עקב מילההעל פרשני פשט� למצוות קלות שאד� דש בעקביוהיאי שהכוונה מפרש

מ רש� ושכר שמשלמי� בסיו�� סו' משמעו  עקב שי� סביראחרי� י מדבר על תחילת העבודה לכאורה
ש� וה� על סופה  עקב  שמתחילי� החל מדרגת על ידיי� נפעל�הסו' והשכר� גמר העבודהשבגילויהאלא

הואג�–אלול חודש שבת מברכי�ב% בכמה שני�$פרשת עקב חלה לכ�� הדרגה הנמוכה והקלה ביותר–
אבאא מתחיל� החודש האחרו� כ�!ות � מגיעי� לשלמות� מהקל אל הכבד� כי רק כשמתחילי�

זה כיוו� שעל פי כל הסימני� ועסוקי� כל הזמ� מסב בא% משיח$הנה כליב לגאולה � לגאולה דברמקשרי�
על!עקב!המילה� ג� בענייננוכ בו� עקבתא דמשיחא  מרמזת  הדור הכי תחתו�� רושי�יפ) ביטוי שיש

� בפרט בדורנו�סו' ואחרית הגלותמלשו�!עקב!�רוש שנייופ� כמו העקב שבגו'–ונחות מבחינה רוחנית
רק תנועה ומה שחסר היא  צחצוח הכפתורי� האחרוני� אתג�� בר סיימו את הכלשכ�ובמיוחד בזמננו
 ותובעי� ולכ� מבקשי�� שיוציא אותנו מהגלות ויביא אותנו לגאולה האמיתית והשלמהה אחת של הקב

� עד מתי יהודי� שוב ושוב)
ל בוה� והגענו עד לעקב� דווקא בגלל שזה הדור התחתו� ביותר� רושי�יהפ) את חברלמעשה נית�  עבודה

ה� היא מלמטה למעלה הא� תגלית הגאולהמובו� וא מרי� את כל הדרגותוכ �בגולה! ונכנסת

�ועדיי� לא בא)
את�צרי להוביל למסקנה כי ליהודי יש כח לעורר את עצמו� זה של עקבתא דמשיחאנפש בעניי�החשבו�

על הקבאתו� האחרי� סביבו וב נות שהקבהחשבוכל שלפיכה ניסי� שהוא עושהה הראה בתורתו
ב� הייתה צריכה לבואמזמ� הגאולה כבר�בעול� חזהתקיימו כל הסימני� המובאי� שנה שמל עלל דברי
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בההמשיח � דבר עליו נאמר� בנושא בית המקדשאחרי הלימוד בשלושת השבועותוכמו כ� אנו� נגלה
על  טת שבועו)אנו כמעט� יה� כאילו ה� עוסקי� בבני� הביתמעלה אני אב אחרי כל המוסי' בו נאמר�ו

ש שבתות)וכנאמר שעל ידי שמירת� מוסיפי� לו עומדי� בשבת� מיד נגאלי�  כהלכת� מבטיחה תורה
ע�� בית כנסת#+**וב(% המל בשדהבו נמצא$מברכי� חודש אלול  בית מדרש ובית מעשי� טובי� וביחד

כ��כמה ציבורי� מישראל  עד ה והאחריות הגדולה ביותר לבקש ולצעוק להקביש לנו את הזכות� א�
� מתי)

ווכבר הפיצו את מעיינות החסידות� את כל הענייני�כיוו� שכבר סיימנומ לכל סוגי בכל קצווי תבל
בא– נשאלת השאלה המרעישה– לשפות שונות האוכלוסיה ואפילו בתרגו� יתכ�י� אי זה שעדיי� לא

ה שלהה הפצתעיגשהיה עיכוב מכ שעדיי� לא המשתמשי��אלה שאינ� רואי�� יהודי�מעיינות לסוג אחד
�כתב בריילב

ל� כעת הודפס התניא ג� בבריילאול� הוה� חוצה  המקור להפצה– +**ותניא כזה הגיע תניא הוא רי
(וא� כ� ודאי שכבר הגיע הזמ� להתגלות משיח� התורה שבכתב של החסידות ובו כלולה כל תורת החסידות

הנהנקודה העיקרית  שאינ� ואז ג� תהיה רפואת אות� יהודי�� הגאולה צריכה להגיע בכל מקרה�ל  מכל
שב�רואי� גאולה לא יצטרכו כלל לאותיות הכתב כי כולנו נשמע תורה מעצמותו ומהותו ובאופ� של למרות
�ותיכ' ומיד ממש� ראיה

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íêþîííì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³î 
ח: וכפי שנהוג להקדים ולהוסיף לפני קבלת ההחלטות ו משיח יתעכב"אם

•ñðîë¼íô¾òí −îñ−èë öíî ¹îèí µî×−ïë öí óî− ñ×ë ,¹îèí µî×−ï ñ¼ êîí ¾èðí þ¾ê×.
•ñ¾ë í³−−í í¼š¾í íô× ¾õò öîë¾ì µîþ¼òí ³îðîë¼í −³"ðì− óþîë−ìëî ñ.

•ñîô®¼ þþî¼ ,î ó−þìê ³êí’¼−èíñ í×−þ® í³−−í þë× íñîêèí¾ öîë¾ìñ.
•ññ þ³î−ë íñîðèí ³î−þìêíî ³î×ïí ³ê ¾ôô¼îë³ëšíñ šî¼®ñî ¾šëñ "í"−³ô ð¼"?

%מדברי הרבי בשיחה$ מביא אותה–לימוד בענייני הגאולה
%מדברי הרבי בשיחה$( �עד מתי� ה לבקש ולצעוק להקב

ה ובעיקר לעורר כביכול את הקב� יהודי יש כח לעורר את עצמו ולעורר יהודי� אחרי�ל
של עול� ש– סי�יה הראה בתורתו ובנ שהקב$לפי כל החשבונות  � בואו ונחשוב חשבונו

ה כבר מזמ� להביא את הגאולה האמיתית והשלימה היה צרי הקב% שהוא עושה בעול�
זוובפר�%ל כנ$על ידי משיח צדקנו ה�ט בשנה שנה שלפי כל החשבונות והסימני� היא

$שמל המשיח נגלה בו  %��כמדובר כמה פעמי� בחודשי� האחרוני� 
ע�� נמצאי� אנו בבית הכנסת ובית המדרש ובית מעשי� טובי�–ונוס' לזה וביחד

–מישראל% עשיריות$ושל כמה וכמה ציבורי�� ציבור מישראל
ז$מקבל יהודי הכ%הבמקו� וזמ� גדולי� ביותר יש לו ג� זכות ואחריות גדולההחותואת

� עד מתי� ה ביותר לבקש ולצעוק להקב���) 


