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YAWYH – Chapter 8 
Adam as Co-Creator 

 פתיחה [ג]: -ספר הדע"ה חלק א  -ספר לשם שבו ואחלמה 
אמנם אחר כל זה הנה הופיע הקב"ה מרוח קדשו את חסדו וטובו והבריק והאיר את אורו 

הגדול והוא מה שנאמר ויאמר אלהים יהי אור. והמשיך והבהיק את זיו הדרו מסוף העולם ועד 
. והוא מה שנאמר. ויהי אור. והוא האור הגנוז אשר עתיד להתגלה וכמ"ש בב"ר פ"ג סי' ד'סופו 

לעת"ל והוא מה שנאמר עליו וירא אלהים את האור כי טוב. והנה בהאור הזה העלה והמשיך 
את הניצוצין והשב"כ מעמקי התוהו. וכלה ונתבטל גודל הטומאה והרשעה והרע דעולם התוהו 

ונעשה כל מעשה בראשית כולם. אמנם הנה לא נתקן אז אלא רק מה שהיה ואז הנה נתקן  ...
נוגע למעשה בראשית לבד עד סוף בריאת אדה"ר אבל כל המציאויות כולם אשר היו עתידים 

להתחדש ולצאת בכל משך זמן דקיום העולם כולו. ושרשם הראשונים אשר כקרני חגבים הרי 
נתבררו לגמרי ולא נגמר תיקונם מאז אלא שהיו  כולם נבלעו בעמקי התוהו כנז'. הנה הם לא

עומדים להתתקן ע"י אדה"ר. ומאחר שלא נתבררו ונשארו עדיין בעמקי התוהו הרי לא כלה 
ולא נתבטל מאז הרע כולו אלא שהיה נשאר עדיין איזה חלק ממנו אשר אותן השרשים היו 

ו עיקר התוהו ובוהו וחושך בלועים בו. והרי נמצא כי הגם שע"י הגילוי אור הנז' הנה נתבטל
תיכף ביום ראשון דמע"ב עכ"ז הנה נשאר עדיין איזה חלק ממנו עכ"פ והוא ע"י אותן הניצוצין 
והשב"כ שהיו עדיין בלועים בו כי היה תולה תיקונם וביטול הרע מהם ע"י מעשה אדה"ר דוקא 

שך כי מאחר שגזרה שיתוקן כ"ז רק על ידו. וזהו מה שנאמר ויבדל אלהים בין האור ובין החו
רצונו ית"ש להניח עדיין איזה חלק ממנו שיתבטל ויתוקן ע"י אדה"ר דוקא. ולכן הנה עשה 

הבדלה והפסק להאור שלא יתפשט עוד יותר למטה וכדי שישאר איזה חלק ממנו עכ"פ. 
שיתוקן זה ע"י אדה"ר דוקא. ואם שלא היה נכשל בהחטא דעהד"ע היה ממשיך במעשיו את 

ן דמע"ב עד למטה כולו והיה מתבטל הקליפה שהוא התוהו ובהו וחושך מכל וכל. האור הראשו
והיה ה' לאור עולם ולילה כיום יאיר. אבל מאחר שנכשל בהחטא דעהד"ע הנה לא די שלא 

תיקן אלא שנתקלקל הרבה גם כל מעשה בראשית כולם. כי העולמות כולם ירדו למטה 
ולו חזר ונתגדל ונשתרבב ועלה עד למעלה ממדרגתם ולמטה ממקומם הרבה מאד. והרע כ

ראש. והיה עלייתו כמעט עד ראש עולם הבריאה קרוב לסיום הקצה התחתון דאצילות. אלא 
שמציאותו וכחו אשר במקום עולם הבריאה הוא ממועט ואינו קשור שם ח"ו אלא קרוב וסמוך 

עשיה הנה שם הוא אבל בעולם היצירה שם הוא מציאותו גדול וגם הוא אחוז שם אך בעולם ה
הרע גדול מאד. כי שם הוא כל כחו ועיקר מציאותו. וכן שם הוא הטוב והרע מעורבים יחד 

הרבה עד שכמה פעמים אין להבחין אם הוא טוב אם הוא רע ונדמה על הרע שהוא טוב (ובזה 
בזה  יוקשים בני האדם תמיד ונאחזים במצודה רעה הזה לומר על רע שהוא טוב. אמנם הטעות

א לפי ערך האיש ומעלתו אך עכ"פ הוא כי כולם עלולים לטעות בזה. והתקנה על זה הוא הו
כם מקור חיים. כי מחשבות אדם עצמו רק רע חשלא לסמוך על עצמו רק לשאול עצה מתורת 

כל היום ויצר לב האדם רע מנעוריו. ע' הגר"א משלי י"ב ט"ו. והעיקר הוא ולבקש רחמים. ע"ד 
 ָנמֹוּטּו-ַּבל ְּבַמְעְּגלֹוֶתי� ֲאֻׁשַרי ָּתֹמ� --ינחני במעגלי צדק כו'. וכן שם י"ז.שכתוב. תהלים כ"ג. 

כו') וכ"ז הוא משום שבהעוה"ז הוא  .My steps have held fast to your paths, my feet have not slipped :ְפָעָמי
מעורב הרע בטוב והוא מרובה על הטוב ומעורב הוא בכולו. זולת בכל דבר שבקדושה כשהיא 

 :...נעשית לשם שמים ועל פי התורה והלכה
והשב"כ כולם הנה הוא. אם ע"י תורה ומצות והנה בירורם ועלייתם של כל הניצוצין כולם ...

אם ע"י כל המאורעות העוברים על כל באי עולם בעוה"ז או בעולם הנפשות שהם כל העונשים 
אשר לאחר מיתה. ובפרט הגיהנם. והנהר דינור שבכל עולם (כי בנהר דינור שם הוא גמר 

וע"י כ"ז הנה רמ"ז א'. ופ' מקץ ר"א ע"א)  כמ"ש בזוה"ק ויקהל רי"א סע"ב. ע"ש כל הענין. ופ' פקודיהתיקון. 
נבררין ועולין כל הניצוצין והשב"כ תמיד עד שיושלמו להתתקן בביאת המשיח כי ע"י החטא 

דעהד"ע והחטאים שבכל דור הולך התיקון רק לאט לאט לפי שיעור שיוכלו לסבול. אבל 
התורה והמצוה הוא  מתתקן תמיד עכ"פ ואין שעה ולא רגע בלא תיקון כי מה שלא נתקן ע"י
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. אלו ואלו יסורין של אהבה הן כו' עבד יוצא בהן ברכות ה' א'עונש ותלאה. וזהו שאמרו  נתקן ע"י
 לחרות כו':

אך עומק הענין בזה הוא ע"פ דברינו. כי כל ההנהגה אשר מתנהג הקב"ה עם כל אחד ואחד 
בחומרי הן ברוחני בעוה"ז והרי משתנה ההנהגה בכ"א מחבירו הן בהטובה הן בההיפך הן 

הרבה מאד עד שנלאה כל אדם למצוא פשר דבר. וכן גם בדרך כלל הרי הוה כל ההנהגה כולה 
. מבלי אשר לא קהלת ג' י"אדהעוה"ז כחידה סתומה בלא פתרון עד שגם החכם מכל האדם אמר. 

 He has made every thing beautiful in his time; also ]ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף.

he has set the mystery of the world in their heart, so that no man can find out the work which God has made from the beginning to the end]  וכן
נם . וצדיק באמונתו יחיה. [אמחבקוק ב' ד'הרי גם הנביאים לא מצאו בזה חזון מה'. וחתם ואמר. 

התורה מבטיח לנו כי לעתיד יתגלה לנו הכל. והוא מה שנאמר. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה 
פעל אל. והכוונה כי עתה הרי נעלם מכל בריה מלהבין דרכיו ועלילותיו. ולב כל אדם מלא תמיד 
הוללות וסכלות בקושיות ותמיהות רבות בפעולות הנהגתו ית"ש. אבל לעתיד הנה יאמר ליעקב 

 ל מה פעל אל]:ולישרא




