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ּפתח,ּבראׁשיתּבראׁשיתּבראׁשיתּבראׁשית.... ׁשמעֹון רּבי §¥¦©¦¦§¨©
נא) ּבפיךָ .(ישעיה ּדברי ¦§©¨§¦¨̈ואׂשם

להׁשּתּדל לאדם יׁש ¥©§¦§¨¨¨¥¨©ּכּמה
מּׁשּום ולילה, יֹומם ¦¨§©¨¨¨©ּבּתֹורה
מקׁשיב ¦§©¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא
ׁשּמתעּסקים אֹותם ¦§©§¦¤¨§לקֹולֹות
ׁשּמתחּדׁש ּדבר ּובכל ¥©§¦¤¨¨¨§¨©ּבּתֹורה.
אֹותֹו ידי על ¥§©¨©ּבּתֹורה
עֹוׂשה ּבּתֹורה, ¤¨©¥©§¦¤ׁשּמׁשּתּדל

אחד. ¨¤©¦̈רקיע

ׁשּדברׁשנינּוׁשנינּוׁשנינּוׁשנינּו,,,, ההיא ּבּׁשעה ¨¦©¨¨©¦¤§©
אדם, מּפי מתחּדׁש ¨¨¦¦¥©§¦¨ּתֹורה
ּומזּדּמן עֹולה ההּוא ¥©§¦¤©¨¨©הּדבר
הּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא, ¨¨©¥§¦לפני
את נֹוטל ¤¥¨¨©§והּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא

הּדבר ּומנּׁשק[dxFY]אֹותֹו ©¨¨¨§©¥
ּבׁשבעים אֹותֹו ּומעּטר ¦§¦§¥©§אֹותֹו,
ּומחּקקֹות. ּגלּופֹות ¨ª§§¨£עטרֹות
עֹולה ׁשהתחּדׁש, חכמה ¤¥©§¦¤¨§¨©§ּודבר
חי הּצּדיק ראׁש על ©¦©©Ÿ©¥§ויֹוׁשב
ּומׁשֹוטט מּׁשם וטס ¥§¨¦¨§¦¨̈העֹולמים,
ועֹולה עֹולמֹות אלף ¤§¨¤¤¦§¦§ּבׁשבעים
וכל הּימים. עּתיק ¨§¦¨©¦©¤אל
הּימים, עּתיק ׁשל ¦¨©¦©¤¦¨§©הּדברים
ּבסֹודֹות הם חכמה §¥¨§¨¥§¦ּדברי

עליֹונים. ¦§¤¦¨§¦נסּתרים

הּדבריםואֹותֹוואֹותֹוואֹותֹוואֹותֹו אֹותם עם מתחּבר עֹולה, ּכׁשהּוא ּכאן, ׁשהתחּדׁש חכמה ׁשל הּנסּתר הּדבר §©¨¨©¦§¨¤¨§¨¤¦§©¥¨§¤¤¦§©¥¦¨©§¨¦
ראתה לא ׁשעין ּגנּוזים עֹולמֹות עׂשר ּבׁשמֹונה ונכנס עּמהם ויֹורד ועֹולה הּימים, עּתיק ¨¨¨Ÿ¦©¤¦§¨¨¨¨§¦¨§¦§¤¨¦¥§¤§¦¨©¦©¤ׁשל
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זּולתךָ  סד)אלהים יֹוצאים(שם . ¡Ÿ¦¨§§¦
והֹולכים ּומׁשֹוטטים ¦§§¦§§¨¦מּׁשם
ּומזּדּמנים ּוׁשלמים ¦§©§¦¦¥§¦¥§מלאים

הּימים. עּתיק ¦¨©¦©¥§¦לפני

עּתיקּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּה מריח הּׁשעה §¨©¨¨¥¦©©¦
וזה הּזה, הּדבר את ¤§¤©¨¨©¤¦¨©הּימים
את נֹוטל הּכל. מן לפניו ¤¥Ÿ©¦¨¨§©נֹוח
אֹותֹו ּומעּטר הּדבר, ¥©§¨¨©אֹותֹו
אלף וׁשבעים מאֹות ¤¤¦§¦§¥Ÿ§¦ּבׁשלׁש
טס הּדבר אֹותֹו ¨¨¨©¨£עטרֹות.
רקיע ונעׂשה ויֹורד, ©¦¨¤£©§¥§¤§ועֹולה
ׁשל ודבר ּדבר ּכל וכן ¤¨¨§¨¨¨¥§¨¤אחד.

רקיעים)חכמה (ס"א נעׂשים) (ס"א ¨§¨©£¦§¦¦

לפני ׁשלם ּבקּיּום ¥§¦¥¨¦§¦§עֹומדים
קֹורא והּוא הּימים. ¥§¦¨©¦©עּתיק
ׁשמים חדׁשים, ׁשמים ¦©¨¦¨£¦©¨¤̈להם
סֹודֹות ׁשל נסּתרים ¤¦¨§¦¦¨ª§מחּדׁשים,
אֹותם וכל עליֹונה. חכמה ¨¨§¨§¤¨§¨¤ׁשל
הּתֹורה ּדברי ¨©¥§¦¨§ׁשאר
לפני עֹומדים ¥§¦¦§¦§©§¦¤ׁשּמתחּדׁשים,
ועֹולים ¦§¨¨©הּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא,
החּיים, ארצֹות ¦©©§©¦£©§ונעׂשים
לארץ ּומתעּטרים ¤¤§¦§©§¦¦§§ויֹורדים
הּכל ונעׂשה ּומתחּדׁש Ÿ©¤£©§¥©§¦©©אחת,
הּדבר מאֹותֹו חדׁשה ¨¨©¥¨¨£¤¤ארץ

ּבּתֹורה. ¨©¥©§¦¤ׁשהתחּדׁש

ּכתּובועלועלועלועל סו)זה ּכי(ישעיה §©¤¨¦
החדׁשים הּׁשמים ¦¨£©¦©¨©¤£©כאׁשר

ׁשעֹוׂשה עֹוׂשה. אּלא כתּוב, לא עׂשיתי וגֹו'. לפני עמדים עׂשה אני אׁשר החדׁשה ¤¤¤¨¤¨Ÿ¤Ÿ§¦§¨©§¨¦¦Ÿ¦£¤£¨¨£©¤¨¨§והארץ
ּכתּוב זה ועל הּתֹורה. ׁשל והּסֹודֹות החּדּוׁשים מאֹותם נא)תמיד ּובצל(שם ּבפיךָ  ּדברי ואׂשם ¨¦¥¨©¦¦§©¤©¨§©¤¨¨¨¦§¨©§¦§¥

אר וליסד ׁשמים לנטע ּכּסיתיךָ  ׁשמים.ידי אּלא הּׁשמים, כתּוב לא ץ. ¨¦¦¦¦¦§Ÿ©¨©¦§¦Ÿ¨¤Ÿ¨©¨©¦¤¨¨©¦
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