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Nefech Ha'haïm

Chapitre 12 - Porte 4

וכל שכן חידושין אמיתים דאורייתא המתחדשין ע"י האדם. אין
ערוך לגודל נוראות נפלאות ענינם ופעולתם למעלה. שכל

מלה ומלה פרטית המתחדשת מפי האדם. קב"ה נשיק
לה ומעטר לה. ונבנה ממנה עולם חדש בפ"ע. והן הן השמים
החדשים והארץ החדשה שאמר הכתוב. כמ"ש בהקדמת הזוהר
(ח"א ד, ב):

ר"ש פתח ואשים דברי בפיך כמה אית ליה לב"נ לאשתדלא
באורייתא יממא וליליא. בגין דקב"ה ציית לקליהון דאינון

דמתעסקי באורייתא. ובכל מלה דאתחדש באורייתא על ידא
דההוא דאשתדל באורייתא עביד רקיעא חדא. תנן

בההוא שעתא דמלה דאורייתא אתחדש מפומיה דב"נ ההיא
מלה סלקא ואתעתדת קמיה דקב"ה נטיל לההוא

מלה ונשיק לה ועטר לה בשבעין עטרין גליפין ומחקקן. ומלה
דחכמתא דאתחדשא סלקא ויתבא על רישא כו' וטסא

מתמן ושטאת בשבעין אלף עלמין וסליקת לגבי עתיק יומין
כו'. וההיא מלה סתימא דחכמתא דאתחדשת הכא כד סלקא
אתחברת באינון מלין דעתיק יומין וסלקא ונחתא בהדייהו
ועאלת בתמניסר עלמין גניזין דעין לא ראתה כו' נפקין מתמן
שאטן ואתיין מליאן ושלימן ואתעתדו קמיה ע"י. בההיא שעתא
ארח עתיק יומין בההיא מלה וניחא. קמיה מכלא. נטיל לההיא
מלה ואעטר לה בש"ע אלף עטרין. ההיא מלה טסת וסלקא
ונחתא ואתעבידת רקיעא חדא.

וכן כל מלה ומלה דחכמתא אתעבדין רקיעין קיימין בקיומא
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שלים קמי ע"י והוא קרי לון שמים חדשים כו' סתימין
דרזין דחכמתא עלאה. וכל אלין שאר מילין דאורייתא
דמתחדשין. קיימין קמי קב"ה וסלקין ואתעבידו ארצות החיים

ונחתין ומתעטרין כו' ואתחדש ואתעביד כלא ארץ חדשה
מההיא מלה דאתחדש באורייתא. וע"ד כתיב כי כאשר השמים
החדשים כו' אשר אני עושה כו' עשיתי לא כתיב אלא עושה
דעביד תדיר ואינון חידושין ורזין דאורייתא. וע"ו כתיב ואשים

דברי בפיך כו' לנטוע שמים
וליסוד ארץ כו'. אר"א מהו ובצל ידי כסיתיך א"ל כו' והשתא
דהאי מלה סלקא ואתעטרא וקיימא קמי קב"ה. איהו חפי על
ההיא מלה וכסי על ההוא כר נש כו' עד דאתעביד מההיא מלה
שמים חדשים וארץ חדשה כו'. ולאמר לציון עמי אתה כו' אל
תקרא עמי אלא עמי למהוי שותפא עמי מה אנא במלולא דילי
עבדית שמים וארץ כו' אוף הכי את. זכאין אינון דמשתדלין
באורייתא.

ובפ' ויחי (ח"א רמג, א) ריש ע"א:

כתיב הדודאים נתנו ריח כו' אלין אינון דאשכח ראובן כו' ועל
פתחינו כל מגדים אינון גרמו למהוי על פתחי ב"כ וב"מד כל

מגדים. חדשים גם ישנים כמה מלי חדתאן ועתיקין דאורייתא
דאתגלייא על ידייהו כו'. דודי צפנתי: לך מהכא אוליפנא כל

מאן דאשתדל באורייתא כדקא יאות וידע למחדי מלין
ולחדתותי מלין כדקא יאות אינון מלין סלקין עד כרסייא דמלכא

וכ"י פתח לון
תרעין וגניז לון. ובשעתא דעאל קב"ה לאשתעשע עם צדיקייא
בגנתא דעדן אפיקת לון קמיה ומסתכל בהו וחדי. כדין קב"ה
מתעטר בעטרין עלאין וחדי כו'. ומההיא שעתא מלוי כתיבין
בספרא כו' זכאה חולקיה מאן דאשתדל באורייתא כדקא יאות.
זכאה הוא בהאי עלמא וזכאה הוא בעלמא דאתי.
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ובת"דא סא"ר פי"ח ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ
מאכל ופי' שם כל זה הכתוב על ד"ת ואומר שם מהו לחדשיו
יבכר למחדשי תורה שמחדשין את התורה בכל יום תמיד. לבן

שהוא בכור כו' שמחדש ד"ת שהכל שמחין בו כו' שמחה
מתחדש לו לאביו בכל יום כו'. ובכל מקום שמחדשין תורה
שבישיבת ב"הכ ובישיבת ב"המד שמחה מתחדש להקב"ה בכל
יום תמיד כו' ע"ש:
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