
"שובה ישראל"
יבאר דבכל אחד מישראל ב' בחינות: יעקב וישראל, וכאשר חוטא האדם אף בעבירות קלות 

ש"אדם דש בעקביו" גורם הוא לנפילת ראש הנשמה – בחי' ישראל

)לקוטי תורה דרושים לר"ה סב, ג(

התגלות אלקות למטה
)מבאר דבחיות האלקית ב' בחינות: סובב כל עלמין וממלא 

כל עלמין(

הנה הנשמה יש בה ב' בחינות: יעקב וישראל.

שהמלאכים  מה  להקדים  יש  זה  ולהבין   
בלי  ויראה,  באימה  תמיד  עומדים  עליונים 
שום מחשבות זרות כלל, מחמת שהם משיגים 
תמיד אלקות בהתגלות. אמנם בהארץ אינו כן 

בהתגלות אלקות. 

הוי'  אני  נאמר  שהרי  תמוה  הוא  ולכאורה 
 - ית'  לגביו  שינוי  שום  ]=שאין  שניתי  לא 
ומדוע יש שינוי בין עולם המלאכים לארץ?[, 
חיות  בחינות  ב'  יש  דהנה  זה  על  התירוץ  אך 
כל  ו'ממלא  עלמין'  כל  'סובב  העולמות: 

עלמין':

  הנה לגבי בחינת סובב כל עלמין אין שום 
שינוי קודם הבריאה ולאחר הבריאה, והוא בכל 

כעיגול  בשוה,  ותחתונים  עליונים  העולמות 
שמתעגל ומסבב אף למטה, והוא למעלה מן 

השכל והזמן שאין השכל משיג זה.

 אמנם השינוי הוא בבחינת ממלא כל עלמין, 
ששם שייך שינויים מצד העולמות המקבלים 
מה  וזהו  שכלו.  לפי  משיג  עולם  כל  כי 
עליונים  עולמות  הם  כסאי"  "השמים  שכתוב 
רגלי"  הדום  "והארץ  אלקות,  יותר  שמשיגים 
הם המדרגה התחתונה שאינם משיגים כל כך. 

יעקב וישראל
)בדוגמת ב' בחינות אלו ישנם ב' בחינות בנשמה: יעקב 

וישראל(

בחינות  ב'  יש  החיות  שבכללות  כמו  והנה 
כן  כמו  עלמין,  כל  וממלא  עלמין  כל  סובב 
בנשמת האדם יש גם כן ב' בחי' אלו, ועל זה 
נאמר "ויברא את האדם בצלמו בצלם אלקים", 

וזהו ענין ב' הבחינות: יעקב וישראל. 

קטעים קצרים מתוך הספר תניא קדישא להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת 
הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".
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ותובעים "עד מתי" )כמדובר לעיל( – נשאלת 
מיד השאלה המרעישה: כיון שכבר נפעלו כל 
עדיין  צדקנו  שמשיח  יתכן,  כיצד   – הענינים 

לא בא?!...

ואולי יש לומר:

של  המענה  אודות  הבעש"ט8  אגרת  ידועה 
מלך המשיח על השאלה )דהבעש"ט( "אימתי 
"לכשיפוצו   – אדוני[  יבוא  ]=מתי  מר"  אתי 
המשיח  שביאת  דהיינו,  חוצה9".  מעינותיך 
שמעינותיך  חוצה,  המעינות  בהפצת  תלוי' 
ב"חוצה"  עד  ויגיעו  יופצו  החסידות  דתורת 

]=מקומות שמחוץ לענייני קדושה[.

רבותינו  של  הפעולות  ריבוי  שלאחרי  וכיון 
חוצה,  המעיינות  בהפצת  עתה  עד  נשיאינו 
ובריבוי הכי גדול, עד בכל חוגי ישראל, משיח 
עדיין לא בא - אולי יש מקום לומר, שעדיין 
שאליו  ב"חוצה"  מסויים  ותחום  סוג  נותר 
ואולי  עתה.  עד  הגיעו  לא  עדיין  ה"מעיינות" 
)שבא  מר"  ל"אתי  האחרונה  המניעה  זוהי 

כתוצאה מהפצת המעינות חוצה(.

כתב ברייל
)אותיות הכתב שעד עתה לא הגיעו אליהם מעיינות החסידות(

שלם  סוג  שישנו   – סברא  בדעתי  ועלתה 
דאותיות הכתב – שאליו עדיין )עד עתה( לא 

הגיעו מעיינות תורת החסידות:

עבור אנשים – לא עלינו – שאין ביכולתם 
לראות רחמנא ליצלן )בהיותם "סגי-נהור"10(, 

ותחיית המתים שהוא גילוי אור אין סוף ב”ה בעולם הזה הגשמי 
- תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, כי הגורם שכר 

המצוה היא המצוה בעצמה”.
18  נדפס בכש”ט בתחלתו. ובכ”מ.

19  ראה משלי ה, ט”ז.
110  ראה ברכות נו, א. ירושלמי פאה פ”ה ה”ה. ב”ר פ”ל, ט. 

המציאו כתב מיוחד, שנקרא )בלשון המדינה( 
כך  בולטות,  הכתב  אותיות  שבו  "בריי-ל", 
למשש  יכול  ר"ל,  נהור  סגי  שהוא  אדם  שגם 
ולהרגיש באצבעותיו את האותיות, ועל ידי זה 

לדעת מה כתוב שם.

האחרונים  שבימים  חידוש,  נתוסף  ועכשיו 
זה  ידי  ועל   – ב"בריי-ל"  הודפס ספר התניא 
נפעל חידוש בהפצת המעינות, שזה הגיע גם 

לסוג חדש ד"חוצה" )עבור "סגי-נהור"(!

והגם שתניא זה לא הגיע לעת עתה לכל בני 
ישראל השייכים לזה – הרי עצם הענין שישנה 
 – ב"בריי-ל"  תניא  ספר  של  מציאות  בעולם 
חסידות  של  ה"מעיין"  את  מביא  גופא  זה 
האפשרות  את  ונותן  ד"חוצה";  זה  בסוג  גם 
לאותם  גם  גישה  תהי'  החסידות  שלמעיינות 

יהודים הנמצאים ר"ל במעמד ומצב זה.

ענין  גם  פעלו  שכבר  )לאחרי  עכשיו  הרי   –
זה בהפצת המעינות חוצה( דבר ברור, שתיכף 
ומיד ממש צריכה כבר לבוא הגאולה האמיתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו!

בני  דכל  הרפואה  שלימות  גם  תהי'  ואז 
רז"ל11 כמאמר   – אלו  דיהודים  גם  ישראל, 

"לעתיד לבוא העורים מתרפאים שנאמר12 אז 
תפקחנה עיני עורים". ויתירה מזה – "כשיבוא 
תחילה  אינו מרפא  העולם  לרפאות  )הקב"ה( 

אלא העורים"113

האמיתית  גאולה   – העיקר  והוא  ועוד 
ומיד  תיכף  צדקנו  משיח  ידי  על  והשלימה 

ממש.

ויק”ר פל”ד, יג. ועוד.
111  ב”ר רפצ”ה. וש”נ.

112  ישעי’ לה, ד.
113  מדרש תהלים קמו, ח.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770128410749

קו שיעורים 'לכשיפוצו': 972799130745+

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

לע"נ
מרת דבורה פייגא בת הרה"ח 

שמעון הכהן איידעלמאן
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ערש"ק פרשת עקב  - ה׳תש״פ  | ב"ה 



בחינת יעקב הוא "י' עקב", וקאי על בחינה 
התחתונה שבנשמה "רגלי הנשמה", והוא מה 
ברמ"ח  הגוף  את  ומחיה  הנשמה  מן  שמאיר 

אברים. 

 ובחינת ישראל הוא "לי ראש", והוא בחינת 
השכל,  ומן  הגוף  מן  למעלה  שהיא  הנשמה 
השי"ת  עם  ומיוחד  יחיד  אחד  הוא  זו  ובחינה 

בלי שום פירוד בשום אופן. 

ובחינה זו יש בכל אחד ואחד מישראל אפילו 
קל שבקלים. 

ישראל מה חטא?
)מבאר ענין התשובה כמשל אדם שנכשל רגלו בארץ וע"י זה 

נופל ראשו(

"שובה  להבין מה שכתוב  צריך  לכאורה  אך 
ישראל עד הוי' אלקיך". והוא תמוה, דבחינת 

ישראל מה חטא, והלא אינה נפרדת מהשי"ת 
ומה צריך תשובה?

כשלת  "כי  הנביא  הושע  שאמר  זהו  אך   
בעונך": על דרך משל אדם הנכשל ברגלו באבן 
וראשו מגיע  גופו  נופל כל  ומזה  הכאה קטנה 
לארץ בהכאה גדולה מחמת שהראש הוא גבוה 

יותר. 

קל,  בעון  נכשל  כשאדם  הנמשל,  הוא  כך 
אפילו ביטול תורה שאפשר לו לעסוק בתורה 
ואינו עוסק, או ביטול מצות עשה כמו צדקה 
שאפשר לו ליתן ואינו נותן, ומכל שכן בעברו 
לאדם  שנראה  אף   - תעשה  לא  מצות  על 
ממקום  רגלו  שדחה  כמו  והוא  קטנה,  עבירה 
מעמדו והוחלק מעט, מחמת זה נופל הנשמה 
בחינת ישראל לצד אחר ואינה מאירה בעקבו 

- ולזה צריך תשובה.

עקבתא דמשיחא
נתבאר לעיל ענין בחינת עקב שבנשמה, והוא מה שהנשמה מחיה את הגוף ורמ"ח איברים

לקמן יבאר ענין בחינת עקב בכללות הדורות – דרא דעקבתא דמשיחא, ומעלתו הנפלאה 
על פני כל הדורות שעברו שלכן דוקא הוא זכאי לגאולה

)משיחת ה'דבר מלכות', שבת פרשת עקב ה'תנש"א(

"עקבתא דמשיחא"
)ב' פירושים בלשון "עקב" וב"עקבתא דמשיחא"(

ישנם  פרשתנו  שבתחילת  "עקב"  בתיבת 
ש"עקב"  מפרש  רש"י  א.  פירושים:  שני 
בעקביו".  דש  שאדם  קלות  "מצוות  פירושו 
ב. פשטני המקרא אחרים1 מפרשים ש"עקב" 
דהיינו, ש"והיה עקב  וסוף".  "אחרית  פירושו 
באחרית  שמקבלים  השכר  פירושו  תשמעון" 

וסוף העבודה )שלימות העבודה(. 

11  רמב”ן וראב”ע על הפסוק.  

על  שקאי  נוסף2,  פירוש  ישנו  ב"עקב" 
עקבתא  ובפרט  דמשיחא",  "דעקבתא  הדור 
נמצאים  אנו  הזמן שבו   – דמשיחא  דעקבתא 

עכשיו.

ועל דרך שני הפירושים הנ"ל ב"עקב" ישנם 
עקבתא  בפירושו  ב"עקב"  פירושים  שני  גם 
דמשיחא: )א( מלשון עקביים3, הדרגא הנמוכה 
הכי  החלק  הוא  הרגל  שעקב  כשם  ביותר. 
תחתון בגוף האדם, כך דרא דעקבתא דמשיחא 

12  אור התורה ריש פרשתנו.
13  ראה תניא פ”ב.
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הוא הדור הכי תחתון מכל הדורות - כששורר בעולם 
דקאי  ואחרית,  סוף  מלשון  )ב(  ומכופל.  כפול  חושך 
על סוף ואחרית הגלות והימים, תיכף ומיד ממש לפני 
ביאת המשיח4 - ובימינו אלה עומדים ממש לפני ביאת 
מוכנים  ועומדים  הקיצין"  כל  "כלו  כבר  כי  המשיח, 

לגאולה.

זה  מצד  שדוקא  הוא,  הפירושים  דשני  והחיבור 
ביותר  התחתון  הוא  דמשיחא  עקבתא  של  שהדור 
בבחינת עקביים, מתגלית השלימות של ביאת המשיח 

בגאולה האמיתית והשלימה.

לצעוק 'עד מתי'
)בזמננו זה המיוחד צריך לדרוש מהקב"ה ולצעוק "עד מתי"?!(

זה, כמדובר כמה פעמים,  ובזמננו  זה  בדורנו  ובפרט 
שכבר  והודיע,  העיד  אדמו"ר  מו"ח  קדושת  שכבוד 
סיימו את כל הענינים, וסיימו גם "לצחצח הכפתורים", 
והדבר היחידי שנשאר הוא – התנועה אחת של הקב"ה 
ארץ  אל  ויביאם  מהגלות  ישראל  בני  את  שיוציא 
הקודש, ולכן מבקשים וצועקים בני ישראל עוד הפעם 
ועוד הפעם – ועכשיו עוד יותר בתוקף מפעם – "עד 

מתי"?!

ליהודי יש כח לעורר את עצמו ולעורר יהודים אחרים, 
ונחשוב  ובעיקר לעורר כביכול את הקב"ה – ש"בואו 
חשבונו של עולם": לפי כל החשבונות )שהקב"ה הראה 
בתורתו ובהניסים שהוא עושה בעולם( הי' צריך הקב"ה 
כבר מזמן להביא את הגאולה האמיתית והשלימה על 
כל  שלפי  זו,  בשנה  ובפרט  )כנ"ל(,  צדקנו  משיח  ידי 
החשבונות והסימנים היא ה"שנה שמלך המשיח נגלה 

בו"5 )כמדובר כמה פעמים בחדשים האחרונים6(,

הפצת המעיינות חוצה
)נשאלת השאלה: מדוע משיח עדיין לא בא? והמענה על כך(

ד"מעשינו  הענינים  כל  את  סיימנו  שכבר  כיון 
צועקים  ובמילא  הגאולה[7,  ]=להבאת  ועבודתינו" 

14  ובפרט לפי הפירוש ש”עקבתא דמשיחא” קאי על העקב של משיח, 
ובלשון חז”ל: “צפה לרגליו של משיח” )יל”ש עמוס בסופו )רמז תקמט((, 
אדמו”ר  כ”ק  )כפתגם  משיח  של  פעמיו  שומעים  וכבר  בא  משיח  שהנה 

הריי”ץ(.
15  ילקוט שמעוני ישעי’ רמז תצט.

16  ראה בארוכה בספר בשורת הגאולה.  
17  ראה תניא ריש פל”ז: “והנה תכלית השלימות הזה של ימות המשיח 

"קבלת עול"
ושמרתם   .  . תשמעון  עקב  "והיה 
יב(. רש"י  ז,  ועשיתם אותם" )עקב  
 – "עקב"  המילה  מפרש  הפסוק  על 
פירוש  בעקביו",  דש  "מצוות שאדם 
קיום  על  קאי  ש"עקב"  בדבר  נוסף 
דמשיחא".  ד"עקבתא  בזמן  המצוות 
הוא  הפירושים  ב'  בין  המשותף 
שקיום המצוות הוא מתוך קבלת עול 
שבמצווה  האור  הרגש  ללא  בלבד, 
בזמננו  ותענוג,  התלהבות  ובלי 
הדור  דמשיחא"  ד"עקבתא  עת 
קיום  מרובה,  והסתר  וההעלם  ירוד 
אך  עול,  קבלת  מתוך  הוא  המצוות 
בדרגה  הוא  מגיע  זה  משום  דווקא 
נעלית ביותר, שכן עבודת ד' נעשית 
ללא  ד'  לרצון  התבטלות  מתוך 
ד''  רצון   – האדם  רצון  התערבות 

בטהרתו.

)ע"פ לקוטי שיחות ח"ט ע' 17(

ביטול הגלות הפנימית
שרף  נחש  והנורא  הגדול  "במדבר 
ועקרב וצמאון אשר אין מים" )עקב 
ח, טו(.  הפירוש הפנימי בפסוק זה: 
שכן  הגלות  זמן  על  רומז  ה"מדבר" 
יושבים  "אדם"  הקרויים  ישראל  בני 
למדבר  הנמשלו  אומות  שבעים  בין 
תחילת  שם".  אדם  ישב  "לא  אשר 
כאשר  היא  ביהודי  ופגיעתה  הגלות 
"הגדול   - למציאות  מחשיבה  הוא 
והנורא", אך כאשר יבין שהעולם אינו 
האמיתית  והמציאות  כלל,  מציאות 
אותו,  ומחיה  המהווה  האלקות  היא 
אזי יוצא הוא מהגלות ונכנס לגאולה 

האמיתית והשלימה.
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ב ע' 273(
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