
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שה רבינו ביחס לשאר הצדיקיםמ
ת במראה הסנה ה' פונה למשה רבינו "משה משה", הוא כופל א 

ראינו תופעה כזאת בעקדת יצחק, השם שלו פעמיים. לפני כן 
ברהם". אחר כך, ם לאברהם אבינו ואומרים "אברהם אשבסוף פוני

יורד למצרים כתוב "יעקב יעקב", ה' אומר לו,  לפני שיעקב אבינו
כופל את השם שלו. יותר מאוחר בתנ"ך, כשה' מתגלה לשמואל, הוא 
אומר לו "שמואל שמואל". רש"י אומר בשם חז"ל שכפל ה' הוא 

א לך פעמיים. בתנ"ך אני קור ,כשאני מאד אוהב אותך –לשון חבה 
זה מופיע אצל אברהם, יעקב, שמואל ופה אצל משה. אבל יש הבדל 
מאד חשוב ביניהם. בטעמי המקרא, ב"אברהם אברהם" יש קו מאונך 

כך גם ב"יעקב יעקב"  –מפסיק בין השמות, נקרא "פסיק טעמיה" 
ו"שמואל שמואל". אבל אצל משה רבינו אין, לשון הזהר הוא 

סיק טעמיה בגוויהו". הכל זה חיבה, אבל אצל ש"משה משה לא פ
אין את הקו המפסיק. מה הפירוש? כמו  –משה יש חיבה מיוחדת 

לכל דבר, יש מגוון פירושים. בגמרא כתוב שהפירוש הראשון הוא 
שרש נשמת משה, כמו שהוא לפני שירד לעולם, וכמו שהוא יורד ש

אותו דבר,  לעולם הזה ומתפקד בתור גואל ישראל ונותן תורה הוא
כמו שהוא בשרש, באצילות, אותה דרגת מודעות, לא אבד שום דבר. 

אברהם כמו שהוא  –כך הוא למטה. מה שאין כן ב"אברהם אברהם" 
למעלה, חסד דאצילות, הוא לא כמו שלמטה. הוא זוכר את השרש 
ומזדהה איתו, אבל זו לא אותה מדרגה כמו שיורד להתלבש בגוף 

ב יעקב ושמואל שמואל, אבל אצל משה בעולם הזה. כך זה יעק
שהוא אותו דבר למעלה כמו שהוא למטה. איך  –תופעה חד פעמית 

זה בא לידי ביטוי בעבודת ה' של משה רבינו? זה מאפשר לו לקיים 
מטה -הוראה, שהיא גם מיסודות החסידות, שהוא יכול להיות מעלה

י העולם משה רבינו יכול להיות דבוק בה' ועסוק בענינ בו זמנית.
זה לא פשוט לגאול את עם ישראל, זה עסק רב, וזה גם כן  –הזה 

עסק ביש במדה מסוימת, צריך להתמודד עם פרעה הרשע, לתת לו 
אבל הוא יכול לשמור על הדבקות  –מכות, זה לא דבר פשוט 

האלוקית שלו, שזו המודעות של שרש נשמתו, יחד עם העיסוק בכל 
בלי לאבד טפה של מסוק בעולם . הוא יכול לעהבעיות המתהוות

מודעות. יש לזה ביטוי ביידיש, הוא יכול להיות "אין וועלט אויס 
וועלט". זו מדה שמורנו הבעל שם טוב הצטיין בה. יש אצל משה גם 

לא פנה למשהו אחר, ישר מלמעלה  –ביטוי "מן ההר אל העם" 
 למטה. בכל אופן, זה ביטוי מעשי לכך שאין הפסק ב"משה משה".

ד פירוש שלישי, הכי מעשי: יש משה בכל דור. יש גם אברהם עו
בכל דור, ויעקב בכל דור, ושמואל בכל דור. כל שאר הצדיקים 

יש צמצום בין דור  –מופיעים בכל דור, אבל לא בדיוק אותו אחד 
לדור. הם יכולים לדעת שזה אותו אחד, וגם מישהו אחר יכול לדעת 

י יצחק מברדיטשוב, אוהב ישראל, שזה איש החסד. רבי לו –'מבין'  –
כל אולי זה אברהם אבינו של הדור. אולי אהרן, שגם אוהב ישראל. 

הצדיקים מופיעים בכל דור, אבל בכל אחד זו מהדורה שונה, לא 
בדיוק המהדורה הקודמת, אם כי יש הזדהות. אצל משה רבינו זה 

הסגנון  –רצף. לא נאמר שזה אותו פרצוף, או אפילו אותו סגנון 
אבל יש משהו עצמי שזה בדיוק אותו משה רבינו, בלי  –משתנה 

להשתנות. זה פלא, ה' נושא הפכים, שגם שיש שינוי זה אותו אחד 
 –אין שום הבדל בין המשה הראשון למשה הבא  בלי שום הבדל.

אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא. שנזכה לתופעה זו, של התגלות 
רה חדשה מאתי תצא" בימינו תיכף משה שהוא הגואל האחרון ו"תו

 ומיד ממש.
 (ע"א )ט"ז טבת           

 נישואיןברית ההלכות  - לכות דעותה
. יש אצל עשרים של חדש טבתיום החל ב הרמב"םל יארצייט שה

הרמב"ם בספר הראשון של היד החזקה, ספר המדע, "הלכות דעות". 
הוא קורא למדות הלב דעות. יש ממפרשי הרמב"ם שחוקרים למה 

אם הוא קורא למדות הלב בשם דעות, אבל ככה המינוח שלו. 
שהלכות דעות, יותר מכל חלק בהלכה, בספר רואים מתבוננים 

אי חתן וכלה כתוב "והאדם ידע על נישו, שקשור לנישואי חתן וכלה
 מהן הלכות דעות? תיקון מדות.  את חוה אשתו", בחינת דעת.

כמה פרקים יש בהלכות דעות? שבעה פרקים. הרבה פעמים אמרנו 
שיש נוהגים שחתן וכלה בימי השבע ברכות לומדים אחד הימים של 

ז בטעלרס של רבי נחמן, רק שאז ביום השביעי צריכים להשלים -ה
וכן  שהוא המשיח, בחינת שמשון הגבור. הבעטלר בלי רגלים,את  –

ברכות כל יום פרק אחד בהלכות דעות של -במשך השבע ללמוד
 הרמב"ם. 

הלכות דעות הן ההלכות השניות ברמב"ם. קודם יש הלכות יסודי 
 יאהתורה, בהן יש עשר מצות ועשרה פרקים. בהלכות דעות יש 

כל הנישואין הם להיות בקי מסבירים שכעת אנו . פרקים ז-מצוות ו
מה לגבי הלכות יסודי ולקיים הלכה למעשה את הלכות דעות. 

התורה? מה הן היום הלכות יסודי התורה בהרחבה? חסידות. מתי 
צריך החתונה לפני זה? כנראה כשאדם רווק, לפני שהוא מתחתן. 

אבל להתחתן זה כבר דעת ועיקר  ,להיות בקי בהלכות יסודי התורה
 הבקיאות צריכה להיות בהלכות דעות. 

במשפט הראשון של הלכות דעות )שהן הלכות חיי נישואין, ברית 
דעות הרבה יש לכל אחד ואחד " – הנישואין(: המשפט הראשון הוא

 ". מבני אדם
יש שבעה פרקים, אבל היחידה הראשונה היא רק שנבין את הענין. 

"והלכת בדרכיו",  להסביר את המדות ומתוך כך את קיום מצות עשה
והיא שלשת הפרקים הראשונים. בהם הוא מגדיר את המדה 

ובסוף הוא מסביר שהמדה הבינונית  –הדרך האמצעית  –הבינונית 
הוא מביא את הפסוק "כי הזו, הדרך האמצעית, נקראת "דרך הוי'". 

משה  –ידעתיו וגו'". אנחנו יודעים שאצל הרמב"ם יש שני גיבורים 
בינו. לפעמים אברהם אבינו עולה על משה רבינו רבינו ואברהם א

מצוות  יאאצלו. כאן, בהלכות דעות, ברור שכך. אם כי יש כאן 
, כל רבינו משהבגימטריא  תריג –מצוות  תריגדאורייתא מתוך 

יש משהו בהלכות דעות שהן בכל זאת  –המצוות הן בחינת משה 
 ה לתורה"(. "דרך ארץ קדמה לתורה" )גם נישואין הם "דרך ארץ קדמ

תיקון המדות שמתאר  –בסוף פרק א' הוא אומר שעל "דרך ה'"  
כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו נאמר " –כאן 

ושמרו דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט למען הביא הוי' על אברהם 
" )סוד "אב לבנים יודיע אל אמתך"(. כך הוא את אשר דבר עליו

ון. את הפרק השני הוא מסיים בביטוי מסיים את הפרק הראש
", שאדם יכוון את כל המדות שלו לפי וכל דרכיך יֹכנו" – 'משלי'מ

המדה הבינונית. את הפרק השלישית הוא מסיים בעוד ביטוי 
הוא מביא אותו כפסוק  –, יותר ידוע לנו, "בכל דרכיך דעהו" 'משלי'מ

 מהתנ"ך על מאחז"ל "כל מעשיך יהיו לשם שמים".
אומרים רק את הכללים כאן. בפרק הראשון הוא כותב עוד כעת אנו 

אומר  הרמב"םמבדיל בין חכם לחסיד, דיוק מאד חשוב.  –משהו 
 –כלומר, שמגיע לאמצע בכל מדה  –שמי שמתקן את המדות שלו 

נקרא חכם. אבל מי שעושה לפנים משורת הדין, שבכל מדה הוא 
שתי מדות  לא בדיוק באמצע, לכאן או לכאן, ויש –קצת מטה 

כבר נקרא חסיד,  –שצריך להטות עד הקצה האחרון, כעס וגאוה 
לפנים משורת הדין. אחר כך, בהלכות מלכים, יש עוד פעם "חכמי 
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אומות העולם" לעומת "חסידי אומות העולם". רואים שההבדל בין 
 חכם לחסיד מאד חשוב לרמב"ם. 

ל. ממש הוא לא מי שיש לו הרבה שכ ,אבל הכי מענין שהחכם אצלו
זו אותה  –פלא. כמו ששואלים למה הוא קרא למדות הלב דעות 

שאלה, למה מי שמתקן את מדות הלב שלו, שלא כועס, נקרא חכם. 
אם הוא לגמרי לא כועס, אף פעם, הוא נקרא חסיד. אבל אם הוא 

רואים שאצל הרמב"ם, אין שכל בלי לא כועס יותר מדי הוא חכם. 
תיקון המדות הוא שהו חסידי מאד. מ –מדות ואין מדות בלי שכל 

לפעמים  –חכמה. היות שאצל הרמב"ם זו מצות עשה דאורייתא 
כתוב בחסידות שהמצוה הראשונה של הבעל שם טוב היא להיות 
פקח, להיות חכם, אף על פי שזו לא מצוה בתורה, אבל אצל 
הרמב"ם זו כאן מצוה בתורה, אדם צריך להיות חכם לתקן את 

 המדות.
ווארט, שלכאורה כל הלכות דעות נעשות רלוונטיות רק נחזור ל

אחרי החתונה. לפני החתונה לומדים חסידות, הלכות יסודי התורה. 
בהלכה  –אבל כל זה שהאדם לא יכעס, ושלא יתגאה, ובמיוחד 

הראשונה של הפרק הראשון הוא מתאר את המדות שהוא הולך 
, שלכל אחת לדבר עליהן בהמשך, ויש שם בדיוק תשע מדות שונות

יש תשע מדות כאלה בהלכה הראשונה של שני קצוות לכאן ולכאן. 
הלכות דעות. מתוך התשע שלש הן ניהול חשבון בנק, ניהול כספים, 

. זה ממש ללא שום פרופורציה, למי שקורא שם. התייחסות לכספים
גם מאד מענין שבכל ההלכה הראשונה, שהוא מתאר את כל מדות 

 –א לא מביא שום פסוק, חוץ מבענין אחד האדם לכאן ולכאן, הו
 ". אהב כסף לא ישבע כסףלמי שצובר הון, שעליו כתוב "

 מאד בולט:זה כשקוראים 
דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה "

ממנו ביותר יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד ויש אדם שדעתו 
מיושבת עליו ואינו כועס כלל ואם כעס יכעס כעס מעט בכמה שנים 
ויש אדם שהוא גבה לב ביותר ויש שהוא שפל רוח עד מאד ויש 

בתאוותה ויש שהוא טהור שהוא בעל תאוה לא תשבע נפשו מהלוך 
גוף ביותר לא יתאוה אפילו לדברים מעוטים שהגוף צריך להן ויש 
בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל ממון העולם כענין שנאמר 
אוהב כסף לא ישבע כסף ויש מקצר שדיו אפילו דבר מעט שלא 
יספיק לו ולא ירדוף להשיג כל צרכו ויש שהוא מסגף עצמו ברעב 

ואינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול ויש שהוא  וקובץ על ידו
מאבד כל ממונו בידו לדעתו ועל דרכים אלו שאר כל הדעות כגון 
מהולל ואונן וכילי ושוע ואכזרי ורחמן ורך לבב ואמיץ לב וכל כיוצא 

 "בהן:
מה השלשה? בעל נפש רחבה ומקצר, מסגף עצמו ומאבד ממונו, 

בכל אופן, זה מאד בולט. מתי כילי ושוע )יש על זה לחם משנה(. 
אבל את כל המדות צריך לתקן אדם עוסק בכסף? אחרי החתונה. 

 "כי ידעתיו". –סביב החתונה 
הוא מצות  –ש"הכל הולך אחר החיתום"  –סוף כל הלכות דעות 

"]לא תֹקם[ ולא תֹטר". עיקר ישוב העולם הוא שמוחקים לגמרי את 
ם בגדר איסור נטירה: "... הפגיעה שהשני פגע בי. וכך לשון הרמב"

לפיכך הקפידה תורה על הנטירה, עד שימחה העוון מלבו כלל ולא 
למחוק  –יזכרנו". זה שייך ביותר לבני זוג, "הכל הולך אחר החיתום" 

וממשיך הרמב"ם: "וזו  לגמרי את הפגיעה, שזה לא היה ולא נברא.
היא הדעה הנכונה שאפשר שיתקיים בה יישוב הארץ ומשאם 

נם של בני אדם זה עם זה". כשבני הזוג חיים לא בעולם התיקון ומת
 )עד דלא הוה מתקלא( יש יצר הרע לבני זוג לנקום ולנטור.

 מבני ואחד אחד לכל יש הרבה דעותנחזור רק למשפט הראשון: "
". אם לוקחים את המשפט הזה ומחברים אותו לפסוק שהוא אדם

מצוה הזו, אברהם מביא בסוף הפרק הראשון על מי שקיים את ה
 ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי" –אבינו 

 אשר את אברהם על' הוי הביא למען ומשפט צדקה לעשות' הוי דרך
ברבוע(,  11) 121קודם כל יוצא רבוע של אותיות,  –" עליו דבר

 טוב-, ודעות. המלה הראשונה היא דעותפעמים  טובוהחשבון יוצא 
)להיות טוב, בפרקי אבות "לב טוב" כולל את כל תיקון המדות, היא 
ה"דרך טובה" שידבק בה האדם( פעמים המלה הראשונה עולה 

   המשפט הראשון ועוד הפסוק בו הוא מסיים את הפרק.
 (כ' טבת ע"ד-אור ל)     

 
 ?ה באמת מעניין את האדמו"ר הזקןמ 

היה פעם בדרך לרבו  – בעל ההילולא של כד טבת –אדה"ז 
הוא  .. שם עכב אותו רבי פינחס מקוריץבמעזריטש ועבר דרך קוריץ

ראה את הכשרון המופלא של אדמו"ר הזקן והשתוקק מאד למשוך 
אותו אליו. הוא רצה לפתות אותו שישאר אצלו, יהיה תלמיד שלו, 

אם תשאר אצלי אני מבטיח לך רוח הקדש,  –אז הוא אמר לו 
המלאכים והעופות והדקלים וכל מיני מדרגות. את שתזכה לשיחת 

ישאר אצלו. ענה לו הכל הוא הבטיח לאדמו"ר הזקן על סמך ש
שאצלך לומדים את הדברים האלה,  ,במוחין דגדלות אדמו"ר הזקן

ה שאני ועד, וזה מ-אחד-אבל אצל הרבי, אצל המגיד לומדים יחיד
 קבל בקוריץ. לא מדרגות שאפשר ל יך ללמוד. לא רוח הקדש,צר

הבעש"ט, המגיד  –ועד? בקיצור נמרץ, זה הסדר -אחד-מה זה יחיד
נאמר רק ואדה"ז. יחיד זה הבעש"ט, אחד זה המגיד וועד זה אדה"ז. 

ווארט אחד: מובא בשיחות הרבי הקודם שמקובל אצלנו שהבעש"ט 
ות הכתר, עתיק; המגיד הוא חיצוניות הכתר, אריך; אדה"ז יהוא פנימ

יותר  –ה; אדהאמ"צ בינה והצ"צ דעת. עד כאן שמענו הוא כבר חכמ
במקום אחד הרבי הרש"ב מזה לא שמענו. יש המשך, אך לא שמענו. 

שהיחס בין עתיק לאריך הוא  –ובכלל כך כתוב בחסידות  –אומר 
יחיד ואחד. הבעש"ט הוא עתיק, אז הוא יחיד, והמגיד הוא אריך, אז 

מודע -הכח להמשיך מהעל –הוא אחד. אדמו"ר הזקן הוא כבר ועד 
)כתר( למודע )חכמה, ראשית הגילוי במודע( ומיחו"ע לתוך יחו"ת, 

לפני הצמצום יש לתוך העולם, לעולם ועד. זה ענין אדמו"ר הזקן. 
קדמון, מה שה' שער בעצמו בכח כל מה שעתיד  –קדמון -אחד-יחיד

להיות בפועל, הוא שרש "ועד" לפני הצמצום, במדרגת התורה 
ששייכת לאדמו"ר הזקן. אדהאמ"צ מעיד בתחלת קונטרס הקדומה 

זו  –ההתפעלות שאביו מסר את הנפש שכל יהודי יוכל לחוש יחו"ע 
-בחינת רבו, המגיד, אבל החידוש שלו הוא המשכת היחוד למטה

מטה, מנחיל זאת לכל נשמות, לא רק זרע אדם אלא גם זרע בהמה, 
 (ו"ט כסלו ע"י)                         הבינונים, היינו ההמשכה של "ועד".

                                                          
 

קרן היא השפעה עצמית, שאפילו בלא יודעין האדם משפיע ומקרין 
 קרןאור עצמי )קרן, על פי פשט, הוא שופר, שופר של מלך המשיח. 

, שם עבפעמים שם יג , חסדפעמים  אהבה) 'פעמים הוילו =  שופר
 העצם, האיתן שבנשמה, כמבואר בדא"ח(.

שמה שמשה רבינו נתן לנו תורה, זה כתוב במדרש משהו מדהים,  
לא מספיק הוכחה לכך שיש לו קרן. ההוכחה שמשה רבינו הוא 
בחינת קרן היא שבתחלת דרכו הוא קרב את הרחוק וגם בסוף דרכו, 

 את מי הוא קרב בתחלת דרכו?  בסוף ימיו, הוא קרב את הרחוק.
כשהיה ילד, בלא מודע, קרב את בת המלך. יש בגן עדן היכל של 
בתיה, היא רבי של נשים צדקניות בהיכל בגן עדן, ומשה הוא שקרב 

זה סימן שהוא קרן, הוא משפיע בעצם על  –אותה בתחלת ימיו 
מישהי, מקרב אותה לאידישקייט. את מי הוא קרב בסוף? "אני 

בהתחלה קרב את בתיה  –ואני אחרון", קרב בתחלה ובסוף  ראשון
בת פרעה ובסוף את ראובן, "יחי ראובן ואל ימות". ככה אומר 
המדרש. אנחנו תמיד אומרים ש"תחלת דרכו של גואל ישראל" היא 

 –יותר מוקדם  –"ויך את המצרי", אבל תחלת דרכו של קרן ישראל 
נולד מהול, התמלא הבית היא הקירוב, מתחיל מהברית. משה רבינו 

"יהי אור" כשרק יצא מהרחם. הנשמה שהוא קרב היא נשמה  –אורה 
בתיה וראובן, שחז"ל אומרים  –גדולה מאד. רק לראות שהולך יחד 

)הקרן של משה רבינו, ראובן  בתיה –שקרב אותם בתחלה ובסוף 
   .ברבועהוי' , 676ש"הוא גואל ראשון והוא גואל אחרון"( עולה 

 )כ"ה אד"ש ע"ו(                                                                      

 
 די, שמשדד את מערכות הטבע.-הריסת כחות הטבע שייכת לשם ש

יש שאני בא וגומר הכל במכה,  –הדרך השניה היא דרך הטבע 
משדד את מערכות הטבע, ויש שאני בא בדרך הטבע. איך הופכים 

צורה אחת היא מעל  –נה? יש שתי צורות לעשות מהפכה את המדי
    הטבע וצורה שניה היא מתוך המערכת, להשפיע מבפנים.

 (ו"ע אלול ח"כ)                                                                    


