
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ימן ה' באגרת אמצע סעד  סימן ד'לומדים מאמצע השבוע 
 הקודש

 הלב ופנימיות צדקה –' ד סימן

 עליה, הצדקה במצוות נוספת מעלה מבאר זו באגרת
 – דרגות שתי ישנן בלב. ישראל את גואלת שהיא נאמר

 קיימים הלב בחיצוניות. הלב ופנימיות הלב חיצוניות
 פנימיות, השם בגדולת מהתבוננות המגיעים הרגשות

, ודעת מטעם שלמעלה פנימיתה נקודהה היא ,הלב
 פני בקשו ליבי אמר לך" שנאמר זהו. מהתבוננות למעלה

 פנימיות את'(, ח, ז"כ תהילים" )אבקש השם פניך את
 . הלב

 כי, הלב פנימיות נקודת את לגלות זוכה אדם כל לא
 זו נקודת הזה העולם וענייני בתאוות מונח אדםאשר כ

 נקרא זה כיסוי. מורגשת ולא מכוסה היא, בגלות היא
 יש כך ,בברית הערלה את להסיר שיש וכשם', הלב ערלת'

 ערלת את ומלתם" שנאמר כמו הלב ערלת את להסיר
 שתי יש מילה בברית(. ז"ט', י עקב פרשת" )לבבכם
הסרת ו הגסה הערלה הסרת שהם, ופריעה מילה פעולות

 את הן להסיר יש הרוחנית במילה גם כך, הדקההערלה 
 . הדקות התאוות את והן הגסות התאוות

 בעיקר מתייחס" לבבכם ערלת את ומלתם" הציווי
 הדקות התאוות את לבד שלהסיר כיוון, הגסות לתאוות

 ה"הקב ידי על בעיקר ויתבצע האדם על הקשה דבר זהו
" לבבך את אלוקיך השם ומל" נאמר אז המשיח בביאת

 לזמן רק זאת להרגיש אפשר כיום'(. ו', ל ניצבים פרשת)
 מגיע זה אז וגם, הלב מעומק התפילה עבודת ידי על, קצר

 . מהדעת למעלה, מתנה בבחינת

 קליפה את להסיר מצידו פעולה לעשות האדם על ובנוסף
 בפרט, מממונו נותן כשאדם. צדקה מתן והיא ,הדקה
 כדי הבסיסיים מצרכיו וחוסך לתת ממה לו אין כאשר

לו, שהוא נותן מה'חיות' , הלב מפנימיות נותן הוא, לתת
 עם זאת עשה, הממון את להרוויח עבד שכאשר כיווןוגם מ

 הוא, לצדקה ממון מאותו נותן כאשר. הלב פנימיות נקודת
 זה לפי .הייתה בה מהגלות הלב פנימיות נקודת את פודה

  תהלים" )יהלך לפניו צדק" בפסוק הדיוק את להבין ניתן

 

 

 

 

 

 

 

 יהלך, ילך לפניו צדק לומר צריך היה לכאורה(, ד"י, ה"פ
 הפסוק שפירוש אלא. נוסף משהו מוליך שהצדק משמעו

 את( יהלך) מוליך האדם( צדק) צדקה ידי שעל הוא
 בצדקה בעיקר נפעל זה עניין(. לפניו) להשם הלב פנימיות
 כיוון, ישראל בארץ הנמצאים ועניינים לאנשים שניתנת

 תמיד" ישראל ארץ על שכתוב כמו בהתגלות' ה ששם
 (.ב"י, א"י עקב" )בה אלוקיך השם עיני

 שם טוב –סימן ה' 

"ויעש דוד שם" )שמואל ב ח, יג(, הפירוש הפשוט של 
הפסוק הוא שדוד עשה שם טוב לבני ישראל כשקבר את 
מתיהם של אויבי ישראל ולא השאירם ללא קבורה. אך 

הזוהר )תורת הסוד( הפירוש הוא שעל ידי שעשה  לפי
משפט וצדקה עשה את השם של הקב"ה, ומכאן לומדים 
כי הנותן פרוטה לעני עושה את השם של הקב"ה. באגרת 
זו יסביר אדמו"ר הזקן מה הכוונה 'לעשות את השם' של 

 הקב"ה ומדוע זה נעשה על ידי צדקה דווקא.

תחילה מסביר מאמר רבותינו זכרונם לברכה, שבאותיות 
יו"ד וה"א של שם השם נברא העולם, ביו"ד נברא העולם 
הבא ובה"א נברא העולם הזה. עולם הבא נקרא עולם 
הבינה, אך שורש הבינה הוא בספירת החכמה, אותה 
מסמלת האות יו"ד. מהאות ה"א נברא העולם הזה, כידוע 

העולם על ידי אותיות הקודש  שהקב"ה בורא ומהווה את
והשורש לכל האותיות היא האות ה"א, מכיוון שקודם כל 
יוצא קול פשוט )בצליל ה"א( מהלב ורק אחר כך הוא 
מתחלק לכ"ב הברות בהתאם לכ"ב האותיות. מאותיות 
אלו נברא העולם וריבוי הנבראים הוא כתוצאה מריבוי 

-האל"ףצירופי האותיות שניתן לעשות בין כל אותיות 
 בי"ת. 

העולם הזה הוא מאוד נמוך במדרגתו ולכן יש צורך 
לצמצם מאוד את החיות האלוקית המחיה את העולם, 
כיוון שאין ביכולתו של העולם להכיל חיות גדולה יותר. 
כמו שאדם חכם צריך לצמצם את שכלו אם ברצונו 

אבל הרבה יותר לאין  -להסביר משהו לאיש פשוט, כך 
צמצם את עצמו בבריאת העולם.  השם יתברך –קץ 

תחילה הצמצום היה מצד חסדו של הקב"ה, כי חפץ חסד 

שלישי, מחזור 319עלון מס'  תשע"ה מנחם אב ט"ז -י'  ב"ה         



 

הוא, אך מרגע שנברא העולם והאדם הראשון, אז כדי 
לעורר את הקב"ה ברצון מחודש לצמצם את עצמו 
בשבילנו, יש צורך בהתעוררות מלמטה, של האדם 
)אתערותא דלתתא(. ההתעוררות מלמטה נעשית על ידי 

קה וחסד ולכן אין להסתפק בלימוד תורה, אלא מתן צד
זוהי הסיבה  ך לעסוק גם בצדקה וגמילות חסדים.יש צור

שהאנשים העוסקים בעיקר בצדקה וחסד )ופחות בלימוד 

תורה( נקראים 'תמכי דאורייתא' תומכי התורה, כי הם 
כעת ניתן להבין את הממשיכים אור התורה למטה לעולם. 

צדקה עושים את שמו של הקב"ה.  כוונת הזוהר כי על ידי
על ידי עבודת הצדקה שהיא ההתעוררות מלמטה 
המביאה להתעוררות מלמעלה, נמשך אור השם לעולם 

 –הזה, כלומר על ידי צדקה עושים את שם השם 
 ממשיכים את אורו לעולם.

 אל תוך התניא

 התוועדות - ברית מילה רוחנית

ציירו ליד העיגול הראשון עיגול נוסף. איזה תציירו עיגול. כעת קחו מחוגה )תחפשו בקלמר של הילדים(, וו יפרוןע ,קחו דף
שני השתמשנו בכלי עזר. אך האמת היא שיש סיבה בעיגול מוצלח יותר? השני. מדוע? יש כאלה שיענו שזה לא חכמה כי 

שיש כהאמצע של העיגול, עכשיו הוא יץ אותו נועצים בדף ו. למחוגה יש שפמרכז מסומןעמוקה יותר, לעיגול השני יש 
 . יתר אפשר לצייר עיגול בקלות ,אמצע

את ה'תרגיל' הזה עשה הרבי ליהודי שנכנס אליו ליחידות וביקש ברכה ללמוד באוניברסיטה. הרבי המחיש לו כמה חשוב 
נהיה ל ואז הכמרכז, י החיים שלנו, ברגע שיש כך גם לגב .ללמוד דווקא בישיבה, לימודים שיספקו לו את נקודת ה'אמצע'

 . ואז כל השאר סובב סביבמרכז שיש כ ;פשוט יותר

 השאלה היא מה מבחינתנו הוא ה'אמצע'?

עומקא " –באגרת הקודש סימן ד', מסביר אדמו"ר הזקן כי בלב יש שתי מדרגות. יש את חיצוניות הלב ויש את פנימיות הלב 
גיון, שם מתגלה איך הקשר שלנו עם ילמעלה מההו ודה כל כך עמוקה בנפש, למעלה מהשכל. פנימיות הלב היא נק"דליבא

הקב"ה הוא קשר עצמי שאינו מושפע מטלטלות השכל. אך הבעיה היא ש'זה לעומת זה עשה אלוקים', וכמו שיש נקודה 
קשורים באופן שלמעלה מטעם בקליפה. גם אל הקליפה אנו עלולים להרגיש כזו בקדושה, יש גם נקודה עצמית כזו עצמית 

 ודעת, גם אל הקליפה אנחנו יכולים להימשך כשזה לא הגיוני לעשות זאת.

שמסתיר על פנימיות זה המשיכה לתאוות, המצב בו אדם מונח בענייני העולם הזה, הוא ו אדרבה, ההתקשרות הזו לעולם
אמצע  –לב ולא נותנת לנו להיות מונחים ב'אמצע' . זוהי ה'ערלה' שמכסה על הוחוצץ בינו לבין המהות שלנו הלב האמיתית

 דקדושה. 

 הבאאז מה עושים? המשך בשבוע 

 (טמ" סיפור בהמשכים )חלק –המכתב הארוך 

אומר  "התשובה היא בושת ה'" והלא הוא בעצמו שמע בהיותו אצל ר' מרדכי חוזר ומשנן את דברי רבו שוב ושוב, הרבי 
וה. ושם הוי' מרומז :  י' חכמה ה' בינה ו' מידות ה' מלכות.  י"ה הנסתרות לה' אלקנו.  ו"ה  –באחת התורות, תשובה שבת 

ה. ואילו כעת אמר הרבי :  תשובה בושת ה', ה' הוא מעשה. -גלות לנו ולבננו ובשבת העבודה דמוחין, וזהו תשובה שבת   והנ
ומעשיו רצויים ועושים נחת רוח למעלה. כן,  זה מובן, כי  והוא ממשיך לעיין במחשבתו בדברי רבו, הרבי אמר שמחשבתו

שי חז"ל ולדברי התעוררות ובתמימותם הופכת ההתעוררות שלהם כאשר מתאסף קהל שהמונים כולם מאזינים למדר
למעשי תשובה ומעשים טובים, וודאי שזה גורם נחת רוח למעלה ועל כך אמר הרבי  "חזק ואמץ בעבודתך" כי להביא 

 יהודים לידי מעשים טובים היא עבודה גדולה. כל זה לגבי הפעילות עם מישהו אחר.

בושת ה'", הוא צריך לחזור בתשובה על  –כנראה על זה התכוון הרבי  "תשובה  –מרדכי חושב ר'  –ומה פעל על עצמו? 
 כפי שהרבי אמר בושת  ה'".מעשיו, לא על מעשיו ופעולותיו עם אחרים אלא על עבודתו עם עצמו צריכה לבייש אותו 

 נ, מתורגם מאידיש( )מעובד מתוך אגרת קודש של הרבי הריי"צ, חלק ג', אגרת תש 

 
 לע"נ הרה"ח ר' משה בן יוסף חיים חיזקיהו ז"ל(   יו"ל ע"י "אחדות ישראל בהפצת המעיינות" )ע"ר

 ורות, כל הזכויות שמעריכה: נדב כהן|          450-9994959להקדשות 

: למייל" הרשמה" המילה את שילחו שבוע מדי העלון לקבלת
tanyavideoart@gmail.com  

 
 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


