
 התחדשות תמידית -פרשת בראשית  -דף מקורות 
 השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכד' תשרי תשע"ז

ויכלו השמים והארץ וכל צבאם. ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ' - בראשית ב.    א
ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו 

ויברך אלוקים, פירוש ברכה תוספות טובה, וביום הזה תתחדש -  אבן עזרא. אשר ברא אלוקים לעשות
והאמת, כי הברכה ביום השבת היא -  רמב"ן. ות דמות כח בתולדות, ובנשמות כח ההכרה והשכלבגופ

מעין הברכות, והוא יסוד עולם. ויקדש אותו, כי ימשוך מן הקדש. ואם תבין דברי זה תדע מה שאמרו 
י בשבת בבראשית רבה )יא ח( לפי שאין לו בן זוג, ומה שאמרו עוד כנסת ישראל תהא בן זוגך, ותשכיל כ

 .נפש יתירה באמת

ראה כו' היום. הוא בכל יום ויום כי הקב"ה מחדש בכל יום מ"ב וכשנתחדש ' - שפת אמת ראה תרלד.     ב
הבריאה נמשך ברכה חדשה. ולכן בכל יום יש לבחור א' מהדרכים. וההתחדשות ניתן לבנ"י כדכתי' החודש 

כו' וממילא הברכה וקללה נמסר בידכם. וחז"ל דרשו  כו' לכם. ובחי' היום היא ההתחדשות אנכי נותן לפניכם
היום סתם על שבת דכתי' בי' ג"פ היום. וי"ל כנ"ל כי התחדשות הבריאה בשבת עלי' לכל הברואים 
לשורשם.. שמתחדש בו חיות כל ימי השבוע ע"י הביטול להשי"ת. וז"ש נותן לפניכם כמ"ש במד' שנמסר 

 .הכל ביד האדם

השנויים התדירים, שחכמת הסוד אומרת על דבר התסיסה התדירה ' – ' תקיחאורות הקודש ב.     ג
והמופלגה רבת השלמות שבעולמות הרוחניים, הם הם המבארים לנו את התמונה של התנועה הבלתי 
פוסקת, רבת העליליה, שבעולם החמרי, בכל פנות שאנו פונים, עד שגם הדומם, הנראה כמו נח ושוקט, 

א תנועות בלתי ספורות, בכל רגע, בכל חלק היותר קטן מחלקיו, ההולך ומתנענע, איננו באמת כי אם מל
בין הזרמים אשר לכח המושך וכח הדוחה, הפועלים תמיד את פעולותיהם, רצוא ושוב, בלא הרף. 
וההתקשרות העצמית שבין המציאות השכלית הרוחנית העצמית, ובין ההתגלמות החמרית, זהו דבר 

 .דעה מקפת וחודרת ילך תמיד לאורה מוסבר מאד, שכל בעל

אל  האלוקות העליונה, שאנו משתוקקים להגיע אליה, להבלע בקרבה, להאסף' - אורות זרעונים א.     ד
בשבילנו אל העולם ובתוכו, ואנו  אורה, ואין אנו יכולים לבוא למדה זו של מלוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה

ושלום במנוחתה. ולפרקים תפקדנו בברק עליון מזיו של  ם מרגעמוצאים אותה ומתענגים באהבתה, מוצאי
אבל אנו יודעים  -כל רעיון ומחשבה. השמים נפתחים ואנו רואים מראות אלוקים  מעלה מאור עליון שמעל

 .'לא בפנים ההיכל כי אם בחצרות ד שזהו מצב ארעי לנו, הברק יחלף והננו יורדים לשבת עוד

לפעמים נפסקת היא הופעתו הרוחנית של האדם על ידי מה שהוא חפץ ' - אורות הקודש א' קפו.    ה
בהשגה נמשכת כנחל, שאין לה הפסק, ואינו שם אל לבו, שאין טבע השגתנו את המחשבות העליונות 
והצורות הרוחניות כי אם בהשגה מופסקת, שהיא הולכת בצורה של ברקים. וכל ההבדלים שבין השגה 

הברקים, ובקרבתם זה לזה, עד שאפילו הצורה הנמשכת בציור אינה גם כי אם להשגה תלויה היא באיכות 
המשכה של ברקים תכופים, שאין הפסקתם מורגשת. וזה נוהג בכל השגותיהם של בני אדם, אפילו 
העליונה שבעליונות. ואין החשק התדירי של הופעה דבוקה נמצאת בנו, כי אם מצד הצפיה של העתיד 

 .שאז נאמר יריון מדשן ביתך, ונחל עדניך תשקםהגדול של עולם הבא, 

הסוכה היא שמחה עליונה מאד, עד שאינה יכולה להיות קבועה, כי אם דרך ' - עולת ראי"ה ב' שסח.      ו
ארעי. אבל היא עומדת במקום אחד, מפני שגלי האור של השמחה שוטפים, ואחד מתעלה, ומיד בלא שום 

ויותר משמח, יורד ונשפע. על כן נראה כאילו הכל היא סוכה אחת,  הפסק השני, החדש, שהוא יותר מאיר
ובאמת בכל רגע ורגע, ובכל חלק מחלקי הרגע, ישנה סוכה חדשה ממש. ומפני שהשמחה היא 

 .מהתחדשות, וכאן ההתחדשות היא תמידית, על כן הוא זמן שמחתנו

את היצירה, לא כדבר שכבר נגמר ההופעה שבאה לאדם, לחוש על ידה ' - אורות הקודש ב' תקיז.     ז
ונעשה, אלא כדבר שהוא תמיד מתהוה, מתעלה, מתפתח ומתרומם, זו היא שמעלה אותו מתחת השמש 



למעלה מן השמש, ממקום שאין כל חדש, למקום שאין כל ישן, שהכל מתחדש, ששמחת שמים וארץ הוה 
ולמות, ובהתולדה הכללית והאנושית, בו, כיום שנבראו בו. ועל ידי אספקלריא בהירה זו מביטים בכל הע

בגורל החיים של כל יצור, ובכל המאורעות של כל הזמנים. ויום שכולו שבת, שבו מאירה מנוחת העולמים, 
הוא יום שהחידוש השופע תדיר היא תכונת יצירתו, שאינו צריך גמר ותכלית. כי חמדת ימים הוא, כליל 

 .תפארת, מקור כל הברכות

המחשבה האלוקית בטהרתה, עומדת היא באדם, ובכל משיג נברא, רק ברגע ' - וקובץ ב' רנ.    ח
המצומצם החדש של התגלותה, אחר כך היא מתערבת כבר עם הבשר ועם הגבולים, ומתעכרת. וההתמדה 
של האורה העליונה באה רק על ידי ברקים תדיריים, רצוא ושוב כמראה הבזק, שלפעמים מתוך תכיפתם 

חד נמשך, שהנקודות מתחברות יחד והוות לקוים. ומתרחבים הקוים ונהיים לשטחים, הם נראים כאור א
והשטחים מתעבים והיו למעוקבים, לממלאים את כל המצוי, למגשימי ההויה, למהוי הישות המעשית. ד' 

 .בחכמה יסד ארץ

יה צריך אמר רבי יצחק לא ה-  רש"י. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ' – בראשית א.    ט
להתחיל התורה אלא )שמות יב ב( מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם 
פתח בבראשית, משום )תהלים קיא ו( כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות 

היא,  העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה
שבת : - פסחים קיז. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו

דקביעא וקיימא, בין בצלותא ובין בקידושא, מקדש השבת. יומא טבא, דישראל הוא דקבעי ליה, דקמעברי 
 ירחי וקבעי לשני, מקדש ישראל והזמנים

 


