
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מעשה בראשיתסיפור רבע עשרה מצוות בא
המצוות הראשונות של  41בסוף הקדמת ספר הזהר יש רשימת 

התורה כפי שהן רמוזות בשבעת ימי בראשית. שבעת ימי בראשית 
 41אבל יוצא מהזהר כאן שיש בהם הם בדרך כלל עשרה מאמרות, 

 .מצוות הכי יסודיות של התורה
שהם "מילין  –יש כאן חידוש, עצם הדבר שבתוך המאמרות 

יש את מצוות התורה, קדש הקדשים, הוא כבר חיבור  – דהדיוטא"
של עשרה מאמרות לעשרת הדברות, בסוד "עשרה עשרה הכף 

מצוות,  41ק בשקל הקדש". לפי הרמב"ם יש בעשרת הדברות בדיו
ולפי הזהר כאן יש בעשרת המאמרות של שבעת ימי בראשית בדיוק 

 סדר אחר. –מצוות. לא מצוה כנגד מאמר  41
את סדר המצוות כנגד סדר המאמרות במעשה  נאמר בקיצור נמרץ

 : בראשית
"ראשית חכמה  –יראת ה' רומז למצות  "בראשיתהזהר אומר ש"

יא יראת ה' שיוצאת יראת הוי'". המצוה הראשונה בתורה ה
מבראשית. יש כאן רמז יפהפה לספר המצוות לרס"ג, שאצלו מצות 

 עשה הראשונה היא יראת ה'. 
על  –", היא יהי אורלפי הזהר המצוה השניה, שיוצאת מהמלים "

, אהבה רבה. אור אהבת ה'היא מצות  – דרך "אברהם התחיל להאיר"
 יראה ואהבה.הוא אהבה. שתי המצוות הראשונות לפי הזהר הן 

שיש ה'  –המצוה השלישית היא כבר לדעת שה' הוא רב ושליט 
ושהוא רב ושליט, ושהוא מתאחד בשבעה רקיעים וארץ, למטה 

סטרין של העולם. מאיזה פסוק לומדים זאת? מדלגים  ד-ולמעלה וב
יקוו על כל מה שכתוב ביום שני, "יהי רקיע", ולומדים ממאמר "

בעצם גמר מלאכת היום השני(. משם " )שהוא המים אל מקום אחד
, ושהוא אחד בשבעה רקיעים רב ושליטכ ידיעת ה'ל יוצאת המצוה ש

 וארץ ובארבע רוחות העולם.
 – בדילוג על "תדשא הארץ" ביום שלישי" – "יהי מֹאֹרתאחר כך, מ"

הזהר לומד עוד מצוה של ידיעת ה', "וידעת היום והשבות אל לבבך 
כי הוי' הוא האלהים". שמות הוי' ואלקים הם שני המאורות, והמצוה 

זו המצוה הרביעית, "פקודא רביעאה". שוב, זה  –היא לייחד אותם 
סדר מאד מענין, שעוד לפני האמונה בה' כרב ושליט, ועוד לפני 

צריך קודם יראת ה'. עוד לפני  –עוד מצוה  –ים היחוד של הוי' ואלק
שאתה מכיר את ה' בתור משהו יש יראת ה' וגם אהבה רבה לה'. 

 והידיעה "כי הוי' הוא האלהים".אחר כך באות ידיעת ה' כרב ושליט 
". מצוה ישרצו המים נפש חיהאחרי כל זה יוצאות שלש מצוות מ"

ומכאן  –הענין  ולשם כך הבאנו את כל –אחת היא ללמוד תורה 
הביטוי "לאפשא לה" שהרבי כל כך אהב. מכאן הכלל בתורה של 

שאם לא מוסיפים כל פעם אתגר חדש, מפרים  –"ודלא מוסיף יסף" 
אחד הכללים כדי להפרות את התורה, התורה )שהיא חיינו ואורך 

 ימינו( משתכחת. 
הרבי תמיד אומר ביטוי זה לגבי יוסף הצדיק, משיח בן יוסף,  

"לאפשא לה". מקור הביטוי הוא בהקדמת  –נינו לימוד תורה שע
כשלומדים תורה  – הזהר על הפסוק "ישרצו המים שרץ נפש חיה"

 –מלשון נפש בעברית  ך כל הזמן להרבות, "לאפשא". "לאפשא"יצר
אין חיים אלא "תורת  – נפש חיה, צריך להוסיף חיים. "כי הם חיינו"

(, בחינת יוסף, צריך כל הזמן שלנו )שם הכולל וכל המוסדות חיים"
לפי הזהר  –המשיחית  –להוסיף בתורה. אם כן, המצוה החמישית 

היא המצוה "לאפשא", שלומדים מ"ישרצו המים וגו'" )"אין מים 
אלא תורה", "הוי כל צמא לכו למים"(. ה"לאפשא" הוא רק 

דגים יהודים  –כשמוסיפים כל פעם, שמגיעים לכל הדגים בים 

רמז  –גוים. צריך אקוריום בתוך הישיבה עם כל סוגי הדגים ודגים 
 למי שצריך להגיע אליו, צריך להגיע לכולם. 

כאן יש גם רמז מובהק למה שאמרנו, ש"פרו ורבו" הוא קודם כל 
לפרות ולרבות בתורה. אדמו"ר הזקן אומר ש"פרו ורבו" היינו 'על 

 –עת האין סוף יהודי לעשות עוד יהודי'. אבל יש גם פירוש של נבי
"לאפשא לה"  – גם ביטוי חב"די מובהק, של "כל רבי מארץ ישראל"

 עד אין סוף.
מאותו פסוק לומדים שלש מצוות, החמישית, השישית והשביעית. 

, לפתוח כל הזמן אפיקים הרבות בתורההמצוה החמישית היא ל
כלומר,  –" כפשוטה פרו ורבוחדשים. המצוה הבאה היא מצות "

" שנאמר לאדם כבר נמצא בפנימיות )פנימיות התורה( ש"פרו ורבו
, שהיא גם ברית מילהב"ישרצו המים". המצוה השביעית היא מצות 

 "נפש חיה". 
קודם כל, כלל גדול, לפני שבחור  –אפשר להבין שיש כאן סדר 

ישיבה מתחתן, הוא צריך "לאפשא לה" כמה שיותר. מתוך המצוה 
להתחתן ולהקים בית  –שית החמישית מגיע לקיים את המצוה הש

בריבוי ילדים. כל ילד שנולד יש  נאמן בישראל, וגם "לאפשא לה"
ייתי חושב ה עוד "לאפשא", "נפש חיה", לעשות ברית מילה.

"כל השביעין היא כאן השמינית תהיה ברית מילה, אבל שהמצוה 
", תוצא הארץ נפש חיהחביבין". אחר כך הוא אומר שהמצוה הבאה, "

)לא מצות אהבת ישראל, שהיא "כלל גדול  אהבת הגר היא מצות
היתה מצות אהבה רבה, "יהי אור", שלכאורה היא אהבת  –בתורה" 

ה', אבל אפשר לומר שמכיון שכל יהודי הוא "חלק אלוק ממעל 
היינו  ממש" גם אהבת ישראל כלולה שם, או לדרוש ש"יהי אור"

אהבת ה' ו"ויהי אור" היינו אהבת ישראל, לאהוב מה שהאהוב 
 אוהב"(. 

הוא אומר  למה הזהר מסמיך את אהבת הגר למצות ברית מילה?
שאם יש מצות ברית מילה אתה נעשה רגיש לכל מי שעובר ברית 
מילה, ואתה אוהב אותו כמו את בנך שבמסירות נפש עשית לו ברית 

על מזבח "להכניסו בבריתו של אברהם מילה והקרבת אותו קרבן 
 אבינו". 

מה יוצא עוד מהזהר הזה? דרוש לכל ברית מילה של יהודי, שברית 
מילה מזכירה לי אוטומטית פעולת גיור. כלומר, כל ילד שאני מל 

יש לו ערלה. לא שהוא באמת גוי, הוא יהודי,  –אותו היה לפני כן גוי 
אשתי ילדה לי גוי,  –בלתי גוי אבל יהודי שלא נימול נראה לי גוי. ק

נולדה  –יש לו ערלה. מה צריך לעשות לו? זה ההבדל בין בן לבת 
בת, היא לכתחילה יהודיה, אבל כשנולד בן הוא נראה גוי )חוץ 

 מאחד שנולד מהול, מקרה נדיר( וצריך לגייר אותו. 
ה' רוצה שעל כל בן זכר  –יוצא מסדר הזהר משהו מאד חשוב 

אבל ה' זיכה  ,גם הוא עצמו יבין, שקודם הייתי גויהאבא יחשוב, ו
אותי והתגיירתי, כמו שלפני מתן תורה כולם עברו גיור. אחרי מצות 
ברית מילה, מה המצוה הבאה? אהבת הגר, שלומדים מהפסוק 
"תוצא הארץ נפש חיה". גוי היה גוי וכעת עשה לעצמו ברית מילה 

הדימוי  –נה ו"ככם כגר" וצריך לאהוב אותו, כי נכנס תחת כנפי השכי
שלו במעשה בראשית הוא אחד שהיה מתחת האדמה ופתאום יצא 
)כמו שבפשט יצאה בהמה או חיה, "תוצא הארץ"(. הוא יהודי גמור 

 וצריך לאהוב אותו כמו את הבן היחיד שלי.
". זה זהר מאד נעשה אדםכבר לומדים מ" תשיעיתאת המצוה ה

ם, בלי סוף. איזו מצוה בתורה יסודי, אפשר ללמוד ממנו המון דברי
. המצוה שבספר צדקהיוצאת מ"נעשה אדם"? הוא אומר שזו מצות ה

התניא כתוב שהיא המצוה המעשית שהיא עיקר כל המצוות וכוללת 
מצות  –המצוה שהקב"ה עושה תמיד עם הבריאה שלו  –אותן 

 306גליון מס'  זתשע" בראשית ב"ה שבת פרשת  



ם יכל פעם שנותנים צדקה מקיימבהצדקה, לתת צדקה למסכנים. 
 עשה אדם בצלמנו כדמותנו". את הפסוק "נ

מה פירוש לעשות צדקה? לקיים אדם. הקב"ה אומר בלשון רבים 
הקב"ה  "נעשה אדם", אני ואתה. איך אני ואתה יחד עושים בן אדם?

כמו שהרבי  –אומר שאני הפקדתי אצלך כסף, אבל הוא רק פקדון 
עד שיבוא המסכן ויקבל אותו. הצדקה היא לא שלי  –כותב בשיחה 

יש כאן ממש שיתוף פעולה שלי ושל ה'. ה' הפקיד  –של ה' אלא 
אצלי כסף עבור העני, ויחד אנחנו מקיימים "נעשה אדם" בעני 

מתקנים, "בצלמנו כדמותנו". כמה שיותר כסף כך -שכעת עושים
 יותר "בצלמנו כדמותנו". 

בצלם ויברא אלהים את האדם בצלמו המצוה הבאה נלמדת מ"
, "העשירי תפיליןזו מצות  –" קבה ברא ֹאתםזכר ונאלהים ברא ֹאתו 

יהיה קדש להוי'". יש משהו במצות תפילין שמגלה את צלם אלקים, 
 "ויברא אלהים את האדם בצלמו".

ֹזרע זרע אשר על פני כל  את כל עשבהנה נתתי לכם מהפסוק "
לומדים שתי מצוות. מ"את כל  "אשר בו פריאת כל העץ הארץ ו

, מצוה של ארץ ישראל, ומ"כל מעשרותעשב" לומדים את מצות 
. אחרי צדקה, "נעשה אדם", ואחרי ביכוריםהעץ" לומדים את מצות 

"וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא עליך", שאומר רבי  –תפילין 
בא "הנה נתתי",  –אליעזר הגדול "אלו תפלין שבראש", צלם אלקים 

המצוה  –ם המאמר העשירי, שיש בו שתי מצוות, מעשרות וביכורי
 .41-והמצוה ה 44-ה

וירא אלהים את כל אשר " –מהפסוק האחרון של מעשה בראשית 
הוא לומד  –" ויהי ערב ויהי בקר יום הששי והנה טוב מאדעשה 

מצוה להפריש את היהודים מהמות ולתת לו חיים )"טוב מאד" היינו 
)המשך למצוה השביעית, ברית  פדיון הבןמות וחיים(, וזו מצות 

ה(. הוא אומר שמצות פדיון הבן היא "טוב מאד", הפרשה מיל
חיים נצחיים. זה הסיום של כל מעשה  –מהמות והנחלת חיים 

שבאה אחרי מצות ביכורים )לשון בכור,  –בראשית, מצות פדיון הבן 
 שדווקא בו מקיימים פדיון הבן(.

 מצות –)שבע ועוד שבע(  41-בסוף באה, אחרונה חביבה, המצוה ה
פשט )עד כה לא היה פשט(, המצוה השקולה כנגד כל , שבתה

ויברך  אלהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו " - התורה כולה
 ".אשר ברא אלהים לעשות שבת מכל מלאכתו

רק הזהר הזה הוא משהו מופלא ביותר. אמרנו אותו בקיצור, אבל 
חוץ מכל האריכות שם יש עוד בלי סוף התבוננות בסדר המצוות 
שהזהר נותן, חוץ מעצם החידוש שמעשה בראשית הוא מצוות. 
מעשה בראשית הוא דרך ארץ, מילין דהדיוטא, ויש כאן דרך ארץ 

 –זה היה שיעור שלם של המצוות של מעשה בראשית  ודרך ה' יחד.
 (ה"ר"ח שבט ע)                                             מיראת ה' עד שבת.

 

 ה הקשר בין שמיני עצרת לר"ח כסלו?מ
התלמיד , מהעירה סטראשלע רבי אהרן הלוי הורוביץנספר כעת על 

שמיני הוא נראה כ שלו יארצייטה, שהמובהק של אדמו"ר הזקן
יש כותבים גם כ"ה תשרי )כך מובא בספר "דבר ש . אף על פי,עצרת

יום ביומו" בשם מקור אחד, אך עם טעות לגבי שנת ההסתלקות, 
ראה שם(, אבל ברוב המקומות כתוב שהסתלק בשמיני עצרת )כך 
ב"בית רבי" ועוד, וגם ב"דבר יום ביומו" מובאת דעה זו בשם מקור 

ת לגבי שם העיירה שלו, ראה שם(, כ"ב תשרי, אחר, אך עם טעו
 סמוך ונראה לכ"ה. 

כמו שלאדמו"ר הזקן יש  .ר"ח כסלו - חג הגאולהגם  ר' אהרוןיש ל
. מתי חג הגאולה של י' כסלו-מצעי יש בבי"ט כסלו, ולאדמו"ר הא

רבי אהרן בעל עבודת הלוי? הוא נעצר יחד עם אדמו"ר האמצעי, מי 
השנים. גם אדמו"ר הזקן וגם אדמו"ר שהיה החברותא שלו כל 

האמצעי עצמו כותבים שהם היו בבחינת "דורשי יחודך כבבת 
חברותא של שני "דורשי יחודך". אחר כך הם נפרדו, כל  –שמרם" 

לאחר הסתלקות אדמו"ר ידה בה התראו אחד נעשה רבי, והפעם היח
סימן שבית סהר מסוגל  –הזקן היתה כשישבו יחד בבית הסהר 

נשמות... שניהם נעצרו על אותו דבר, השלטונות ראו בהם  לייחד
סכנה לקיום המדינה ולכן עצרו את שניהם, שני הגדולים האלה, שני 
מנהיגי חב"ד באותו דור. רבי אהרן השתחרר באופן פלאי עשרה 

ימים לפני אדמו"ר האמצעי, בר"ח כסלו. אם כן, יש לו שני תאריכים 
 ו, ההילולא שלו וחג הגאולה שלו. שמיני עצרת ור"ח כסל –חשובים 

יש כאן משהו פלאי לגמרי. לא כולם פה בקיאים במסורת החב"דית, 
אבל יש פה זיקה עצומה ויוצאת מהכלל בין רבי אהרן לרבי של 
הדור הזה, כי שני התאריכים האלה קשורים לאירוע אחד שקרה 
לרבי בשנת תשל"ח: בעיצומו של שמיני עצרת, בהקפות, הרבי קבל 

כאשר היו  –כדי התקף הלב התקף לב חמור מאד. הפלא הוא שתוך 
צריכים לפנות את כל אלפי החסידים שהיו שם, עזרת גברים ועזרת 

הרבי רקד יחד עם גיסו,  –נשים, לתת אויר לנשימה, ואף על פי כן 
עשה את ההקפה. אחר כך הוא היה מאושפז, לא בבית רפואה אלא 
בבית, אבל עם כל המכשור של בית הרפואה. הרפואה של של הרבי 

בבחינת הגאולה שלו. הרי הרבי לא 'זכה' להיות ממש בבית  היא
סהר. כל הצדיקים הגדולים, כל המנהיגים, יושבים ממש בבית סהר, 
זה חלק מהענין. אם לא ישבת בבית סהר צריך לבדוק את הציציות 
שלך, מה קורה אתך. הרבי לכאורה לא ישב בבית סהר, אבל צריך 

למשל, ש"במקום שבעלי למצוא משהו מקביל. כמו שאומרים, 
אז הצדיק  –תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד" 

הגמור 'אבוד'? אומרים שהוא יכול להגיע לאותו מקום על ידי 
עמידה בנסיון. כשה' מנסה את הצדיק בנסיון קשה והוא עומד 
בצדקותו הוא מגיע למקום של בעל תשובה. אותו דבר, מי שלא זכה 

ו עוד דרך להגיע לאותו ענין, וכתוב שהשהות בבית לבית סהר יש ל
רפואה היא כמו ישיבה בבית הסהר. לכן אצל חסידים אומרים 
שהיום שהרבי קם ויצא לצבור, אחרי ההתקף החמור שהיה לו, הוא 
חג הגאולה של הרבי. מתי חג הגאולה של הרבי? כל חב"דניק יודע 

ת ההתקף שחג הגאולה של הרבי הוא ר"ח כסלו. הוא קבל א
עם  –בעיצומן של הקפות שמיני עצרת והשתחרר מה'כלא' שלו 

אלה בדיוק שני התאריכים של בר"ח כסלו.  –סעודת ההודיה והכל 
התלמיד המובהק של אדמו"ר הזקן, רבי אהרן מסטראשלע. לא 
ננסה לפרש מה המשמעות, ורק נאמר שיש פה "על פי שני עדים 

הרבי לאותו תלמיד מובהק של יקום דבר" לקשר וזיקה פנימית בין 
     בעל התניא.

  (מוצאי כ"ה תשרי ע"ג)              

 
 על מרחפת אלהים ורוחקודם כתוב""והארץ היתה תהו ובהו וחשך", 

ברבוע(. ואז "ויאמר אלהים יהי אור". אם כן, יש  יחידה) "המים פני
"ברישא חשוכא והדר נהורא" כדי  על דרך -משהו נצרך בתהו ובהו

מופיעה רוח אלקים  על הרקע הזה -שיהיה "יתרון האור מן החשך"
ואז "יהי אור ויהי אור", הגאולה האמתית והשלמה על ידי מלך 

 (ה"אור ליט' כסלו ע)                                                    המשיח.

 
להגיע לריבוי מופלג של לומדי תורה  –כל המהפכות הן למטרה הזו 

בעם ישראל. כל מהפכה היא על רקע תקופה קודמת של התמעטות, 
כמו שה' ברא  –" פרו ורבושל הצטמצמות, ותכלית המהפכה היא "

את האדם ואמר לו "פרו ורבו", ועוד לפני כן ברא את הדגים וגם 
 ". ישרצו המים שרץ נפש חיהלהם אמר "פרו ורבו" וכתוב "

נמצא מקור ה"פרו ורבו" של  פי הזהר הקדוש ב"ישרצו המים"ל
האדם. זו גם אסמכתא חשובה מאד ל"בתולה נשאת ליום הרביעי". 
אחד הטעמים שבתולה נשאת ליום רביעי הוא כדי שתזכה לברכת 
הדגים דווקא. לפי הזהר עיקר ברכת "פרו ורבו", גם לאדם, הוא 

 "ישרצו המים שרץ נפש חיה".
כל מהפכה היא בשביל התגברות. יש גם טעם שלילי,  בכל אופן, 

אבל הטעם השלילי רק מצדיק את המהפכה לשם התכלית 
החיובית. הטעם השלילי הוא שלא תשתכח תורה מישראל. אחרי 
שעושים את המהפכה, לא רק שהתורה לא משתכחת אלא מתרבה 

                                   כהנה וכהנה, הרבה יותר ממה שהיה קודם.
 (ר"ח שבט ע"ה)                                                                             

 
מבחינה מסוימת ההתחלה של השנה החדשה היא מהשבת הזאת. 

שבת הפתגם החסידי הידועאומר שכמו שאדם מעמיד את עצמו ב
כך הולך לו כל השנה. יהי רצון שנזכה להעמיד את עצמנו  בראשית

בעמדה הנכונה, היציבה, היהודית, החסידית, וכך נזכה לשנה טובה 
 (מוצאי כ"ה תשרי ע"ג)                              ומתוקה, שנת גאולה.


