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 דעת תבונות –רמח"ל 
 

 –)מח( אמר השכל 

הזמן הראשון שיש לנו לבאר עתה, הוא זמן התעלם יחודו ית' כיום הזה, הוא כלל זמן עבודת האדם, כמו שביארנו. והנה מחוק  

ן שלמותו, כבר אמרנו, היה ודאי יכול לעשות את כל מעשיו שלמים, ולא יהיה במעשיו אלא טובה גמורה ושלמה, בלי שום חסרו

ורעה כלל. אמנם ברצותו להתנהג עם נבראיו בהנהגה הזאת שכבר זכרנו, הנה המציא סדר חדש ממש, שלא כדת השלמות 

העליון ב"ה, אלא מאי דצריכא לברייתא לתת להם זכות ושכר טוב באחריתם, והוא דרך הטוב והרע, השכר והעונש; שלפי 

ה"ז, וכך מזומן הוא הטוב לטובים כמו הרע לרעים; ועל פי הדרך הזה הדרך הזה, הנה הטוב והרע שקולים הם ובאים שניהם בעו

נמצא הבריות מתקלקלות לפעמים, ונתקנות לפעמים, וניתנה הרשות לשטן להסטין, ולמשחית לחבל את אשר ירשיעון אלהים, 

הנביאים ע"ה להעבירם ונמצאו אומות העולם ועובדי עבודה זרה, וכן כל שאר הרעות כולם אשר בעולם, שעליהם באו הבטחות 

מן העולם לעתיד לבא, כענין שנאמר )ישעיהו ב, יח(, "והאלילים כליל יחלוף"; )זכריה יג, ב(, "ואת רוח הטומאה אעביר מן 

הארץ"; )ישעיהו כה, ח(, "בלע המות לנצח"; )ישעיהו יא, ט; סה, כה(, "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי" וגו'. ועל פי הדרך 

שאין הקב"ה רוצה לעכב כלום ביד בני האדם אם רוצים לקלקל  -ע"ב(, "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" )ברכות לג 

מעשיהם. ומזה נולדו כל הקלקולים הגדולים אשר היו בעולם מני יום ברוא אלהים אדם, ואין מנוחה לצדיקים בעוה"ז, כי רעת 

דקדק עם חסידיו כחוט השערה. זה כלל הדרך אשר חידש הרצון האדם רבה עליו, והשטן מקטרג בכל עת ובכל שעה, והקב"ה מ

העליון לפי ענין התעלם שליטתו ויחודו, ואין דרך זה תלוי אלא בהסתר פני טובו ית', כי לולי היה רוצה להתגלות באמתת 

 ממשלתו, היה מעביר כל הרעות האלה, ולא היה מניח אלא הטוב והתיקון לבדו, וכמה שיעשה לעתיד לבא:

עי עוד., כי ודאי גם עתה אע"פ שהעלים טובו ומנע חק שלמותו מן הנבראים, אף על פי כן ודאי הוא שחוא משפיע להם, כי וד

לגבי מה  -מאין להם הויה ומציאות וקיום אם לא מהשפעתו. אם כן ודאי משפיע הוא, אך השפעתו זאת שהוא משפיע עתה 

אינה אלא כדמיון הצל לגבי אדם, או כרושם קטן הנשאר מן הכתב  -יע שהיה ראוי להשפיע אם כחק שלמותו היה רוצה להשפ

חשך ולא אור, לגבי ההשפעה השלמה שהיתה יכולה לבא  -על הנייר אחר שסרו האותיות ממנו. ונקרא כלל מין ההשפעה הזאת 

ם וקיימים, לא זולתה. ונמצא, אם כחק שלמותו היה משפיע. אמנם לגבי דידן על כל פנים זה כל חיינו, כי בהשפעה זאת אנחנו חיי

כמו צל הכח העליון לבד, לא יותר;  -שכשנזכיר מין ההשפעה הזאת המחודשת בהסתר פני טובו ית', נקראהו בכלל אחד 

נמצא בו כל החוקים והמשפטים אשר מבחינים אנחנו בהנהגה העליונה, כי כלם יחד דבר מועט עד מאד  -ובהתפרטו לפרטיו 

 העליון אם היה פועל בשלמותו, וכמו שזכרתי:נחשבים הם לגבי הכח 

ואמנם בהיות הכונה התכליתית רק גילוי היחוד, ולא העלמו, וכמו שביארנו לעיל, כי אין ההעלם הזה אלא אמצעי כדי לבא אל 

דת הסוף הזה של הגילוי; על כן, אף על פי שהסתיר פניו לחדש בו דבר הנהגת הטוב ורע הזאת, שב על כל פנים והשקיף במ

טובו, ולפי חק ממשלתו, להשלים סיבוב כל ההנהגה הזאת בתיקון הכללי. וזה דבר פשוט, כי כבר שמעת איך קץ שם לחשך זה 

של הטוב ורע כל זמן השיתא אלפי שנין; וכבר גזר מראשית אחרית אשר תכלינה כל אלה, וישאר יחודו מגולה, וטובת העולם 

כל יום ויום שעובר, נמצא העולם קרב יותר אל שלמותו; ולא עוד, אלא שהקב"ה מסיבות מתהפך קבועה לנצח נצחים. אם כן, 

בעומק עצתו, ומגלגל גלגולים תמיד, להביא העולם אל השלמות הזה. והוא מה שאמר הכתוב )תהלים מ, ו(, "רבות עשית אתה 

ב יד,  -"עצות מרחוק אמונה אומן"; וכן נאמר )שמואל ה' אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו"; וכן אמר הנביא )ישעיהו כה, א(, 

יד(, "וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח". כי ודאי אין הקב"ה רוצה לאחוז בדרך הטוב ורע כל כך זמן, ואחר כך לעזבה 

חכמה ולתפוס בדרך הממשלה והיחוד ברגע אחד, כאדם המתחרט ומתנחם; אלא מעומק עצתו ית' הוא לגלגל מסיבותיו מעומק 

יתבאר מזה  כל כך, עד שמתוך הטוב ורע עצמו נגיע סוף סוף לדבר זה, שיהיה הכל נשלם, ויהיה הוא ית"ש מגלה יחודו. ועוד

 לקמן בס"ד:
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מדת השכר ועונש, היא  -ונמצא שבאמת בשתי מדות אלה אוחז האדון ב"ה תמיד, ושתים אלה קבע בחוקו מוסדי ארץ, א' 

לזכות ולחובה, ונקראת הנהגה זאת, הנהגת המשפט, שהקב"ה יושב ודן כל העולם כולו לפי הנהגת הטוב והרע בשיקול אחד 

מדת טובו אשר לפי חק שלמותו, לפי ענין ממשלתו, שבכחו הוא רוצה לתקן  -מעשיהם הטובים והרעים. ואתיא תוך משפטו זה 

מעשי בני אדם, שאם הם טובים גם הוא יטיב הקב"ה, כביכול, משעבד מעשיו ל -את כל נבראיו. והנה, לפי מדת השכר ועונש 

להם, ואם הם רעים יוכרח, כביכול, להענישם; וכענין הכתוב )תהלים סח, לו(, "תנו עוז לאלהים"; והפכו )דברים לב, יח(, "צור 

וכשאינן  מוסיפים כח בגבורה של מעלה, -ילדך תשי"; וכמאמרם ז"ל )איכה רבה א, לג(, "בזמן שישראל עושים רצונו של מקום 

מתישין כח של מעלה", ח"ו, ולפי מדת ממשלתו ושליטתו אמר )זכריה ג, ט(, "ומשתי את עון הארץ  -עושים רצונו של מקום 

 -ההיא ביום אחד"; )ירמיהו נ, כ(, "יבוקש את עון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה". והנה לפי מדת הטוב ורע 

מדה כנגד מדה, והרבה דרכים למקום לשלם לאדם כפעלו, וכאורח איש ימציאנו, אכו לחסד משפטי ה' אמת לתת לאיש כדרכיו 

לטוב שלם, לתיקון הגמור שיהיה  -הצד השוה שבהן, להחזיר את הכל  -אם לשבטו. אך לפי עצת טובו בחק שלמותו ית' 

אמרו )זוהר כי תצא רפא. וע"ש(, "לא באחרונה. ועל דבר זה נאמר )מלאכי ג, ו(, "אני ה' לא שניתי". ובמדרשו של רשב"י 

אשתני בכל אתר". ואמנם הנהגת השכר ועונש היא המגולית ונראית תמיד לעיני הכל, אך הגלגול שהוא מגלגל הכל לטובה 

 עמוק עמוק הוא, ולא עבידא לאיגלויי כי אם לבסוף, אבל מתגלגל הוא והולך בכל עת ובכל שעה ודאי, ואינו פוסק:

ש האדון ב"ה, כביכול, את חק שלמותו בבריאת הנבראים האלה, ובראם חסרים ולא שלמים, ושם להם דרך ונמצא, שודאי כב

הנהגה ומין השפעה שאינה אלא חשך סתרו ית', שממנו בא מציאות שיקול הטוב ורע, ויש מציאות לחטאים ופגמיהם ולעונשים 

לתקנם התיקון הכללי והגמור העתיד לבא, שעליו מסבב את וקלקולים. ואף על פי כן שב והביט בטוב חוקו אל הנבראים האלה 

 כל הגלגל דבר יום ביומו, וממשיך דברי הטוב ורע עצמו, לגמור בתיקון שלם בכח יחוד שליטתו ית"ש:


