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Daat Tévounot

Chapitre 3

(כב) אמר השכל - כן דברת. אמנם השלמות נוכל להבין אותו
עתה בכלל, ולא בפרט, אלא שבדעתנו אותו בכלל, נבין

למפרע החסרונות בפרט, כי על כל פנים כל חסרון הוא העדר
השלמות ההוא:
(כג) אמרה הנשמה - אמור מה שאתה אומר על השלמות הזה:

(כד) אמר השכל - השלמות הזה פשוט הוא מן המקרא ומן
הסברא; והוא, שיהיה האדם מתדבק בקדושתו ית',

ונהנה מהשגת כבודו בלי שום מונע מפריד ומעכב. איבעית
אימא קרא (ישעיה נח, יד), "אז תתענג על ה'"; (תהלים קמ,

יד), "ישבו ישרים את פניך"; (שם טז, יא), "שובע שמחות את
פניך" וכו', ואחרים כאלה רבים עד מאד, הלא המה בכל

פינות דברי הנביאים והכתובים, גלויים לכל העמים, דרשו מעל
ספר ה' וקראו. ובדברי רז"ל (ברכות יז ע"א), "העולם הבא

אין בו לא אכילה ולא שתיה וכו', אלא הצדיקים יושבים
ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה". איבעית אימא

סברא, הנשמה אינה אלא חלק אלוה ממעל, הנה אין
תשוקתה ודאי אלא לשוב ולדבק במקורה ולהשיגו,

כטבע כל עלול החושק לעילתו, ואין
מנוחתה אלא כשתשיג את זה. אך מה יהיה ההתדבקות הזה,
ומה ההשגה הזאת - אנו אין לנו כח להבין אותו כל עוד היותנו
בתוך החסרונות. אבל מזה אנו מבחינים חסרונותינו, כי כמו
שידענו שהשלמות הוא ההתדבקות הזה, כן נדע שהחסרונות
הם כל הריחוק מזה, והמניעה המתמצעת בינותינו ובינו ית"ש,
שבעבור זה אי אפשר לידבק בו כמו שנתדבק אחרי אשר
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תעבור המניעה, וזהו החסרון שאנו צריכים להשתדל להעביר
ממנו, ולקנות השלמות אשר זכרנו. ואמנם כאן אנו צריכים
להקדמה אחת עיקרית מאד:

(כה) אמרה הנשמה - ומה היא?
(כו) אמר השכל - שהאלוה ב"ה היה יכול ודאי לברוא האדם

וכל הבריאה בתכלית השלמות; ולא עוד, אלא שמחוקו היה
ראוי שיהיה כך, כי להיותו שלם בכל מיני שלמות - גם פעולותיו

ראוי שתהיינה שלמות בכל שלמות. אלא שכאשר גזרה חכמתו
להניח לאדם שישלים הוא את עצמו, ברא הבריות האלה

חסרות השלמות. והרי זה כאילו עכב מדת שלמותו
וטובו הגדול שלא לעשות כחק גדולתה בבריות האלה,

אלא לעשותם באותה התכונה שרצה בה לפי התכלית
המכוון במחשבתו הנשגבת. וכאן נכללת ידיעה אחרת,

והיא, מה שאמרו ז"ל (חגיגה יג ע"א), "שדי - שאמר לעולמו
די"; ושהשמים היו נמתחים והולכים עד שגער בהם כמו שכתוב

במדרש (תנחומא בראשית סוף פרשת מקץ). והיינו, כי ודאי היה
יכול לברוא יותר בריות ממה שברא, והבריות עצמם יותר
גדולות ממה שברא; ואם היה רוצה לברוא בריותיו לפי ערך
הפועל, לא היה להם שיעור, כמו שאין שיעור לו וליכלתו. אבל
בראם לפי ערך הנפעל, דהיינו ששיער בהם המדה והתכונה
הנאותה בהם לפי המכוון בהם. ונמצא, שעכ"פ עיכב, כביכול,
יכולתו הרבה ובלתי בעלת תכלית, שלא תפעל בבריותיו כמו
ערכה, ולא ת"ייי אלא לפי ערך הבריות האלה הנפעלות ממנה:

(כז) אמרה הנשמה - כל זה מוכרח ודאי, כי מן האמונה הוא
שהאלוה יתברך שמו הוא כל יכול בכל פנים, ואי אפשר
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לשום שום גבול או שיעור ליכלתו כלל. וכל מה שאנו רואים
שנברא ממנו בשיעור מיוחד ומוגבל - לא יהיה לפי ערכו ח"ו,
אלא לפי מה שגזר רצונו לפעול:

(כח) אמר השכל - נגדור הכלל הזה, אחר נלך אל הקדמה
אחרת עיקרית מאד. זה הכלל, האלוה ית"ש מנע, כביכול,

את עצמו, פירוש, שמנע את יכלתו, בברוא נבראיו שלא
לעשות אותם כפי כוחו, אלא לפי מה שרצה וכיון בהם; ובראם
חסרים כדי שישלימו הם את עצמם, ויהיה שלמותם שכרם
בזכות מה שטרחו להשיגו. וכל זה רק ברצותו להטיב הטבה
שלמה:

(כט) אמרה הנשמה - עתה נשמע ההקדמה הזאת שאמרת:
(ל) אמר השכל - אנו צריכים להבין עתה מהיכן נמצא כח

באדם להשלים חסרונותיו, כיון שנברא חסר. אמנם, הנה אנחנו
נכנסים עתה בים גדיל ורחב ידים מאד, כי הצעות רבות

וגדולות יצטרכו לנו קודם שנבא להשלמת עניננו. והנה לך
צריך מתון מתון, להבין הדברים בסדר נכון, כי זה דרך החכמה -
לקנות ידיעות זו אחר זו, עד שבסוף הכל יצא לאור ענין אחד
שלם, שהוצרכו בעבורו כל ההקדמות ההם:

(לא) אמרה הנשמה - דבר דבריך על הסדר הנכון, ואני הנני
מקשבת בכל ההמתנה וישוב המצטרך:

(לב) אמר השכל - ראשונה צריך שתדעי, שאף על פי שאמרנו
כבר שרצה האדון ב"ה לתת השגה מיקר שלמותו אל נבראיו,

ודאי הוא שלא היה הרצון בזה לתת להם השגה מכל שלמותו
אשר אין לו סוף שיעור ותכלית כלל; אלא אדרבה, רק קצה
קטן ממנו רצה לגלות להם, ובו יהיה כל תענוגם בהשיגם

אותו, כמו שביארנו. וזה דבר פשוט ונרצה מאד, מן הטעם כי
אי אפשר לעלול ונברא אשר כמונו להשיג כל שלמות הבורא
ית"ש, וכענין שנאמר (איוב יא, ז), "החקר אלוה תמצא, אם עד
תכלית שדי תמצא". ונמצא, שכל מה שיוכלו להשיג הנבראים,
לא יהיה אפילו כטפה מן הים הגדול מן השלמות של הבורא
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ית"ש:
(לג) אמרה הנשמה - זה פשוט אצל כל חכמי לב, וכבר נאמר

(תהלים קו, ב), "מי ימלל גבורות ה'" וגו':
(לד) אמר השכל - עתה כשנשיב אל לבנו כל סדרי מעשיו ית',
כל המעשה הגדול אשר עשה מני שים אדם עלי ארץ, וכל
אשר הבטיח לנו לעשות ע"י נביאיו הקדושים, הנה מה

שמתברר לנו מכל זה בירור גמור - הוא עוצם יחודו יתברך.
ותראי שכל שאר מעלות שלמותו הבלתי בעלת תכלית אינם

מתבררים אצלנו כלל, שאין בנו כח להשיג אותם. דרך
משל, ידענו שהוא חכם, אבל לא השגנו סוף חכמתו; ידענו

שהוא יודע, ולא השגנו ידיעתו. ועל כן אמרו ז"ל (תפלת
אליהו, תיקוני זוהר,

הקדמה שניה), "אנת הוא חכים, ולאו בחכמה ידיעא, אנת הוא
מבין, ולאו בבינה ידיעא". וכיון שאין אנו יכולים להשיג המעלות
האלה, נמשך לנו מזה איסור החקירה בהם, כי על כל כיוצא
בזה נאמר (חגיגה יג. בשם בן סירא ג, כא), "במופלא ממך אל
תדרוש, במכוסה ממך אל תחקור"; וכן אמרו (ספר יצירה, פרק
א), "אם רץ לבך - שוב למקום":
אבל יחודו, אדרבא, זה מתגלה ומתברר לנו בירור גמור. ונמשך

לנו מזה שלא די שהוא מתברר לנו, אלא שחייבים אנחנו
להשיב אל לבנו הידיעה הזאת, לתקוע אותה בלבבנו בישוב

גמור בלי שום פקפוק כלל. והוא מה שמצוינו משה רבנו
ע"ה מפי הגבורה (דברים ד, לט), "וידעת היום והשבות

אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת
אין עוד". ופי עליון מעיד בעצמו ומודיע כי כל הנלקט מכל

מסיבותיו הגדולות אשר הוא מתהפך בעולמו, הלא הוא גילוי
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יחודו הגמור הזה; כענין אמרו (דברים לב, לט), "ראו עתה כי
אני אני הוא ואין אלהים עמדי", ומקרא זה נאמר אחר שכלל

כל סיבוב הגלגל, שהיה עתיד ומזומן להיות סובב בעולם,
שנכלל הכל בדברי השירה ההיא של האזינו, וכמו שפשטן של

כתובים עצמן מוכיח, והנה חותם החזון שלו חתם בלשון
הזה, "ראו עתה כי אני אני הוא" וגו'. ובדברי הנביא ישעיה

נתבאר בהדיא (ישעיה מג, י יא), "למען תדעו ותאמינו לי
ותבינו כי אני הוא, לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה. אנכי
אנכי ה' ואין מבלעדי מושיע"; וכמו שכתוב (ישעיה מד, ו),

"אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים"; וכמו שכתוב
(ישעיהו מה, ו ז), "למען ידעו ממזרח שמש וממערבה כי אפס
בלעדי אני ה' ואין עוד. יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא
רע, אני ה' עושה כל אלה". והנה "למען ידעו", "למען תדעו
ותבינו" כתיב, משמע שרוצה שנדע בידיעה והבנה. ותכלית כל
ההצלחה שהוא מבטיח לישראל הוא התברר יחודו לעיני הכל.
ודבר זה נזכר פעמים אין מספר בדברי הנביאים ע"ה (ישעיהו ב,
יא), "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא"; (זכריה יד, ט), "והיה ה'
למלך וגו' ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"; (צפניה ג, טו),
"כי אז אהפוך אל עמים לקרוא כלם בשם ה' לעבדו שכם
אחד". וסוף דבר, הלא זה עדותנו בכל יום תמיד (דברים ו, ד),
"שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד":

נמצא, שכל מה שמתברר לנו באמת מעוצם שלמותו הבלתי
בעלת תכלית הוא רק יחודו השלם. שכאשר נביט בהבטה
עיונית על כל המעשים אשר נעשו תחת השמים, נראה

הילוך אחד שסובב והולך, והיתה מנוחתו רק גילוי האמת
הזאת. עתה צריכים אנו להבין היחוד הזה, ומהו הנרצה בו,
והוא מה שצונו הכתוב (דברים ד, לט), "והשבות אל לבבך כי ה'
הוא האלהים" וגו', משמע שצריך ישוב הדעת ועצה נכונה בענין
הזה. וכבר אמרתי, זה ים גדול ורחב ידים הוא, שיש לנו לשוט בו
כנפשנו שבענו:
(לה) אמרה הנשמה - מה הבנה צריכה בזה? הנה יחוד - רצונו
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לומר שהקדוש ב"ה הוא אחד ודאי, ואין זולתו:
(לו) אמר השכל - כן, ודאי הוא שזהו הענין בכלל. אבל עדיין
דבר זה צריך לפנים. והוא ממש מה שאמר הכתוב (דברים

ד, לח), "אתה הראת לדעת וגו' אין עוד מלבדו", שפירשוהו
ז"ל (סנהדרין סז ע"ב), "אפילו לדבר כשפים". והיינו, כי הנה
כשאנו אומרים שהקב"ה הוא אחד, אינו די שנבין שהוא אחד

במציאותו, דהיינו שאין מצוי מוכרח אלא הוא, ושאין
בורא אלא הוא, אבל צריכים אנו להבין עוד, שאין שום שליט
ומושל אלא הוא; ואין מנהיג לעולמו או לשום בריה בעולמו

אלא הוא; ואין מעכב על ידו, ואין מונע
לרצונו, וזהו ששליטתו יחידית וגמורה. והוא הענין מה שנתבאר
בכתוב (דברים לב, לט), "ראו עתה כי אני וגו' אני אמית ואחיה
וגו' ואין מידי מציל"; וכן נאמר (איוב כג, יג), "והוא באחד ומי
ישיבנו" וגו'; וכן אנו מעידים לפניו (איוב ט, יב), "מי יאמר אליו
מה תעשה". ותדעי שזה יסוד גדול לאמונתנו הודאית, וכמו
שנכתוב עוד לפנים בס"ד:

ואמנם עיקר הידיעה הזאת היא לאפוקי ממיני סברות רעות
הנופלים בלבות בני אדם, מהם שנפלו בלב עובדי עבודה

זרה, ומהם בלב רוב
המון עם הארץ, מהם בלב גויי הארץ, ומהם בלב פושעי ישראל
הראשונים אשר השחיתו לעשות:

הנה העובדי עבודה זרה היו משני מינים, המין הראשון חשבו
שהקב"ה נעלה מן הדברים השפלים, ואינו מביט בהם; ויש

אחרים תחתיו, הם המה כוכבי השמים וכסיליהם, שריהם וכל
צבאם, שהם המשגיחים בעולם. ועל כן העמידו להם עבודות,
עשו להם מזבחות, להם יזבחו ולהם יקטרו, להמשיך מהם
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השפעה לתועלתם:
המין השני אמרו, חס וחלילה, שתי רשויות הם, אחד פועל טוב
ואחד פועל רע, באמרם, אין הפך בלא הפכו; ובהיותו האל

ית"ש תכלית הטוב, יהיה ח"ו כנגדו מי שהוא תכלית הרע; ומשני
מקורות אלה, אמרו, נולדות הפעולות בעולם הזה,

מקצתם לטובה ומקצתם לרעה. והוא ענין (סנהדרין לט ע"א),
"מפלגא ולעילא - דהורמיז, מפלגא ולתתא - דאהורמיז",
שאמר ההוא מינא לאמימר:

הדעת השלישי, היא דעת המון האנשים, שחושבים שדברי
העולם הזה הולכים לפי חוקות טבעם שהטביע הבורא

בתחתונים, והשתדלותם וחריצותם הוא המועיל, ועצלותם
הוא המזיק, כענין (דברים ח, יז), "כחי ועוצם ידי

עשה לי את החיל הזה". עוד אמרו, הכל תלוי במזל, ומקרה
אחד לכל, ואין כאן אלא הדרך הטבעי, לא יותר, אם להטיב אם
להרע:
הדעת הרביעית היא דעת גויי הארץ האומרים, חטא ישראל, אין

ישועתה לו באלהים סלה, ח"ו, "כסף נמאס" קראו להם.
כי הקב"ה בחר בהם ונתן להם הבחירה בידם להיות

צדיקים או רשעים, והם הרשיעו לעשות, ומנעו ממנו ית',
כביכול, שיוכל להטיב עוד להם, כענין (דברים לב, (יח),

"צור ילדך תשי"; והוכרח לעזוב אותם ולהחליפם באומה אחרת
ח"ו, מפני שאי אפשר להושיעם. ואורך הגלות מורה לכאורה
על זה, ומפחיד הלבבות שאינם חזקים באמונה האמיתית:

הדעת החמישית, היא דעת פושעי ישראל, אותם שהיו מכירים
את קונם ומכוונים למרוד בו, כאמון שאמר (עי' סנהדרין

קג ע"ב), "כלום מכוין אני אלא להכעיס", וכל דכוותיה.
וקרא כתיב (ישעיהו ג, ח), "למרות עיני כבודו", שהיו חושבים
שיוכלו לעשות נגד רצונו ח"ו, ויכעיסוהו במעשיהם הרעים,

כמי שמכעיס את חבירו בעל כרחו. ואחרים חשבו להתחזק
בכשפים וקסמים, ואחרים בידיעת מלאכי השרת ומשמרותיהם,
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כמ"ש במדרש (איכה רבה, פרשה ב, ב) שהיו אומרים לירמיהו,
"אנא מקיף לה מיא אנא מקיף לה אשא":

ואמנם המאמין ביחוד ומבין ענינו, צריך שיאמין שהקב"ה הוא
אחד יחיד ומיוחד, שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים

ובשום צד, אלא הוא לבדו מושל בכל. לא מבעיא שאין
רשות נגדו ח"ו, אלא הוא עצמו בורא הטוב והרע, כענין

הכתוב (ישעיה מה, ז) "יוצר אור ובורא חושך עושה שלום
ובורא רע, אני ה' עושה כל אלה"; שאין אחר תחתיו שיהיה

לו שליטה בעולם, דהיינו שאין שום שר ולא שום כח שני, כמו
שחשבו עובדי עבודה זרה. ולא עוד, אלא שהוא לבדו משגיח

על כל בריותיו השגחה פרטית, ואין שום דבר נולד בעולמו
אלא מרצונו ומידו, ולא במקרה, ולא בטבע, ולא במזל; אלא
הוא השופט כל הארץ וכל אשר בה, וגוזר כל אשר יעשה
בעליונים ובתחתונים, עד סוף כל המדרגות שבכל הבריאה

כולה. ומעוצם יחוד שליטתו הוא שאין לו שום הכרח וכפיה
כלל, וכל סדרי המשפט וכל החוקים אשר חקק - כולם תלויים

ברצונו, ולא שהוא מוכרח בהם כלל. הנה כשרוצה -
משעבד רצונו, כביכול, למעשי בני האדם, כענין ששנינו

(אבות פ"ג, יט), "והכל לפי רוב המעשה"; וכשהוא רוצה -
אינו חושש לכל המעשים, ומטיב בטובו למי שרוצה, וכמו

שאמר למשה רבנו ע"ה (ברכות ז ע"א), "וחנותי את אשר אחון
- אע"פ שאינו הגון". וכבר נאמר (איוב לה, ו), "אם חטאת מה
תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו"; ואז נאמר (ירמיהו נ, כ),
"יבוקש את עון ישראל ואיננו וגו' כי אסלח לאשר אשאיר"; וכן
נאמר (ישעיה מח, יא), "למעני למעני אעשה לי ואיך יחל";
(שם מג, כה), "אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני וחטאתיך
לא אזכור". וכן נאמר (זכריה ג, ט), "ומשתי את עון הארץ
ההיא ביום אחד". זאת נחמתנו בעניינו, כי לא על מעשינו
יפקוד, ולא לזכותנו ימתין, או מחסרון מעשים יחליפינו ח"ו,
אלא מפני השבועה אשר נשבע לאבותינו והברית אשר כרת.
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הנה אפילו אם לא יהיה זכות בישראל - כשיגיע עת מועד, יום
נסתם בלבו, הנה על כל פנים יושיענו ודאי, כי אדון כל הוא,
ויכול לעשות כן כשהוא רוצה:

וממה שצריך להאמין, הוא קרוב למה שהזכרנו עתה, והיינו
שבהיות שהוא ית"ש אינו מוכרח במעשיו, על כן לא יוכל שום

נברא להתחזק ולעשות נגדו, אפילו שישתמש מן החוקים
והסדרים עצמם שהוא ית' חקק, כי הרי הוא עשאם, והוא יכול
לשנותם ולבטלם כרצונו; והיינו (סנהדרין סז ע"א), "אין עוד

מלבדו - ואפילו כשפים", שזכרנו למעלה. שאף על פי
שלפי סדרי המערכה

העליונה שרצה הקב"ה וערך, הנה כשפים מכחישים פמליא של
מעלה (סנהדרין שם), הנה כשהוא רוצה - מושל בכוחו
ומבטלם, והיו כלא היו, ולא כשחשבו הפתאים שיוכלו להשתמש
מכליו עצמם כנגדו ח"ו. הרי ראו כי שקר נסכם, לא לעזר ולא
להועיל בם, הוא אדון כל, ואין זולתו:

ואמנם זה הוא מה שיש לנו להאמין באמונה. אך בירור האמת
הזאת הוא המתגלה מכל המעשים, מכל הבריות ומכל

ההבטחות וכמו שביארנו לעיל. ונמצא, שגילוי יחודו זה הוא
מה שרצה בו הרצון העליון, ועל פי כונה זאת חקק חוקות

נבראיו; וכל המסיבות אשר גלגל וסבב, הם מה שצריך כדי
לבא לתכלית הזה. והנה נוכל לומר שכל העולם ומלואו, וכל

אשר נוכל להתבונן בו, הכל תלוי ועומד על ענין שלימות יחודו
ית' שרצה לגלות בפועל לעיני הנבראים האלה. ויולד מזה
שכאשר נבין גילוי יחודו זה במה תלוי, נבין גם כן חוקות
הנבראים האלה, איך הם מסודרים, ועל מה הם עומדים:
ותראי עוד לפנים בס"ד איך כשרצה הרצון העליון לבנות עולמו

ולנהגו על ענין זה - מזה נמשך, ונולד כל ההילוך הזה
שזכרנו, דהיינו חסרון האדם, ושלמות עבודתו, וקיבול שכרו, מה
שלא נמשך משום סדר אחר:

(לז) אמרה הנשמה - לזה אני מצפה בתאוה רבה, לשמוע איך
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מן גילוי היחוד ימשכו כל אלה:
(לח) אמר השכל - הנה מה שאנו צריכים להבין הרבה, הוא

ענין החסרונות האלה הנמצאים בבריאה, ענין הרעות
הנמצאות בה, שהם ענינים שלא כחק שלמותו ית', וכמו

שביארנו, אשר על כן נכשלו בם הפושעים, איש לפי דרכו
הרעה, וכמו שביארנו לך למעלה; כי ודאי לפי שלמותו ית'

לא היה לו לעשות אלא טובות לבד. אמנם עתה אבינך
הכל על בוריו בס"ד. הנה כשאנו אומרים שהקב"ה הוא

יחיד, הלא אנו מבינים שאין זולתו, שאין הפך לו, שאין
מונע לו, ולאפוקי מכל אותם הסברות שזכרנו. נמצא, שלא

די לקיים בו ית' הטוב, אלא שצריך לשלול ממנו ההפך. אך
כל שאר המעלות שנוכל לחשוב בו - אין שייך בהם ההפך כלל.
פירוש, דרך משל, בגדר החכמה אין שייך הסכלות, כי הלא
חכמה יגדור אותה מה שהדעת מלא מציורי הדברים על יושרם.
בדרך החסידות אין שייך הרע, כי גדרו הוא - לעשות טוב עם
הכל. אך בגדר היחוד שייך ההפך, כי גדרו הוא - יחוד שאין אחר
עמו. הרי, שגדר שאר המעלות הוא קיום הטוב מצד עצמו,
וגדר היחוד הוא שלילת הרע:

עתה הנך רואה, שאם היה רוצה הקב"ה לגלות כל שאר
מעלות שלמותו, כיון שהם כולם רק מעלות של טוב - אין

בגדרם אלא קיום הטוב, ולא היה שייך בגילוים עשיית הרע.
אך ברצותו לגלות היחוד, שבגדרו יש שלילת הרע, הנה

שייך לעשות הרע, ולשלול אותו מן המציאות המוכרח
והשליטה, כדי שיהיו כל חלקי הגדר מתגלים היטב. ואל תטעי

לומר שגם לתת ביאור לחכמה צריך להראות הסכלות, וכן
לבאר החסידות צריך להראות האכזריות, כי אין הפך ניכר

אלא מהפכו; כי צריך להבין שכל מעלות הטוב אין לנו להבינם
אלא מעלות הטוב לפי מה שהוא טוב, ושלילת ההיפך של
המעלות ההם אינם בכלל גדר המעלות ההם הטובות, אלא
כולם כאחד נכנסים תחת גדר היחוד, שהוא שלילת כל מה
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שהוא זולתו, וכולם מיני הסוג הזה יחשבו. ומי שרוצה להבין
צריך שלא יערב מיני סוג אחד עם מיני סוג אחר:

(לט) אמרה הנשמה - זה ודאי, שההבנה תלויה רק בהבחנה,
וכל הסוגים ומיניהם צריך להבדילם זה מזה, כדי להבין ענינם
וענין התולדות הנולדות מהם. ואף על פי שהמחשבה

העליונה אין דרכה כדרכי בני אדם, עד שיהיו שייכים בה
החילוקים האלה, אבל אנחנו בני אדם צריכים לדבר בדרך בני
האדם:

(מ) אמר השכל - יותר ממה שאמרת, אומר לך בענין זה. כי
אמת הוא ודאי שהקב"ה היה יכול לברוא עולמו בדרך כל -

יכלתו בלא שנוכל להבין במעשיו לא נמשך ולא קודם, לא
סיבה ולא מסובב; ואם היה בורא כך - היה סותם פיהם של

כל הבריות, שלא יפצו פה כלל על כל מעשיו, כי לא היה
אפשר לנו להבין דרכו כלל ועיקר, כי דרך כל - יכלתו אינו

נתפס משכלנו, ואינו מובן מן האדם אשר דעתו מוגבלת
בחוקותיה הפרטיים. אבל מפני שרצה הרצון העליון שיוכלו

בני אדם להבין קצת מדרכיו ופעולותיו, ואדרבה, רצה שיהיו
משתדלים על זה ורודפים אחרי זה מאד, על כן בחר להיות
פועל אדרבה בדרך בני האדם, פירוש, בסדר מושג ומובן.

והכלל הוא - שרצה לפעול פעולותיו לפי ערך הנבראים, לא
לפי ערכו, על כן נתן לנו מקום להתבונן בם, ולהבין לפחות
מעט מזעיר, אם לא כביר. והראיה לדבר - מעשה בראשית
ככתוב בתורתו, שהרי שם מעיד על עצמו שברא את עולמו
בחילוק זמנים, והבדל מאמרות, ובסדר מה שרצה בו, ולא הכל
בבת אחת, ולא במאמר אחד שהיה יכול להבראות. ומעתה יש
לנו להבחין בכל פעולותיו וטעמיהם, וכל שכן בתולדותיהם, כל
הסוגים והמינים והפרטים, ככל הסדר הנשמר בדרכי בני האדם:
ונשוב לעניננו. הנה כשאנו אומרים - יחוד, כבר שמעת שרצוננו
לומר - שלילת כל זולתו, ונמצא זה דבר כללי לכל מעלות

שלמותו אשר אין להם תכלית כלל, כי כל מה שהוא בו
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מעלה ושלמות - צריך להבין תמיד שאין זולתו במעלה ההיא,
שאין הפך לו, שאין מונע לו; שכל זה מכלל היחוד הוא,
כמו שביארנו. ושני דברים נמצינו למדים מן ההקדמה

הזאת, א' - מה שביארנו כבר, שאין שייך בשום מעלה אחרת
שיהיה בורא מה שהוא הפך שלמותו כלל, אלא במעלת יחודו,
פירוש, כישרצה לגלות מעלת יחודו ית' ולברר אותו ביאור

מבואר היטב כנ"ל בכל חלקי גדרו. והב' - שלגבי מעלת
היחוד השלם הזה - כל שאר המעלות הם כמו דברים פרטיים,

וזה דבר כללי, שהרי הוא משקיף
על כל המעלות כולם, כמו שהראינו לדעת, שבכל מה שיש
בשלמותו שאין לו סוף ושיעור, בכולם הנה הוא יחיד בתכלית
היחוד, אין זולתו, אין הפך לו, ואין מונע אליו, כמו שביארנו.
ונשרש האמת הזה באמתת המצאו בהכרח, שהוא המרכז מכל
מה שנוכל לדבר משלמותו, ולכל מה שלא נוכל לדבר גם כן;
והיינו מה שידענו שהוא לבדו מחוייב המציאות, ומוכרח הוא
שהוא יהיה, ושלא יהיה אלא הוא, וזה פשוט לכל בני האמונה
הקדושה. ועוד לפנים תמצאי התועלת היוצא מן ההצעה הזאת:

מעתה הנה כבר ראית מה שאמרתי לך למעלה כבר, מה
נשתנה כח מעלת היחוד הזה מכל שאר המעלות אשר
לשלמות - שזה הוא הנותן מקום להילוך הזה של חסרון

ושלמות, עבודה וקיבול שכר. כי אמנם אם לא היה רוצה
הרצון העליון אלא לגלות מעלות משלמותו, לא היה לו

לפעול אלא דברים שלמים לפי השלמות ההוא שהיה
רוצה לגלות, ולא היה ראוי שיהיה בהם שום חסרון כלל,

כאשר כבר הקדמנו, שלברר כל מעלה אחרת חוץ ממעלת
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היחוד - אין שייך להראות חסרונות. ואם לא היה חסרון - לא
היה מקום עבודה לאדם, ולא מקום שיקבל שכר. אך כשבחר
שהמתגלה משלמותו יהיה יחודו ית', אז נמשך מזה שיהיה חסרון
בנבראיו, שהרי צריך להראות החסרון כדי להראות שלילתו:
אך אין זה עדיין סוף בירור היחוד; אלא שסוף דבר מכח שלמותו

יעדר באמת החסרון, וישאר הכל מתוקן בכח ממשלת טובו
השולט לבדו, אז נקרא שנגלה בפועל. ואמנם תראי מה

יוצא מזה - כי הנה זה ודאי יגרום שאף על פי שהנבראים
נבראו בחסרונם, אך לא יהיה החסרון מום קבוע בהם, אלא
אדרבה מום עובר, מום שצריך לעבור על כל פנים, אלא
שהרבה דרכים ימצאו להעביר אותו:
ותביני שרש כל זה, כי הנה החסרון ההוא לא נולד אלא מהסתר
פניו של האדון ב"ה, שלא רצה להאיר פניו על נבראיו מתחלה

מיד, שיהיו שלמים בתחלה, אלא אדרבה, הסתיר פניו מהם
והשאירם חסרים, כי הנה אור פני מלך - חיים ודאי, והסתרו
הוא מקור כל רע, ועוד נדבר מזה לקמן בס"ד. אבל כיון

שהכוונה התכליתית בהסתר הזה אינה להיות נסתר, אלא
אדרבה ליגלות אחר כך, ולהעביר כל הרעה שנולדה רק מן
ההסתר ההוא, הנה על כן שם לו חק ומשפט לגלות פני טובו
הנסתרים; וזה או על ידי מעשים שיעשו בני האדם, הם המה

המשפטים והתורות אשר נתן לנו תורתו תורת אמת, אשר יעשה
אותם האדם וחי בהם בחיים הנצחיים, כי שכר מצוה - מצוה,
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הוא הארת פניו ית"ש, שהסתיר אותם מן האדם בתחלת יצירתו;
כי הנה על כן לעמל נברא, בהיות היצר שולט בו, ורבה רעתו
עליו בכל מיני חסרונות, והריחוק אשר לו מאור החיים; ומעשי
המצוות מאירים עליו האור הגנוז, עד שבהשלימו חק מצוותיו,
נשלם עצמו עמהם לאור באור החיים האלה:

אמנם אם לא יטיב, הנה אף על פי כן ירצה היחוד העליון
להתגלות, כי לא לנצח יסתיר פניו מעולמו, אך בחימה שפוכה

ימלוך על החוטאים
האלה בנפשותם, ונשאו את עונם עד יתמו חטאים מן הארץ, או
כי יכנע לבבם הערל וישובו ויחיו:
ולא עוד, אלא בהיות הכוונה בהסתר פנים שזכרנו, רק כי יחזור

ויגלה אותם וישוב ירחמנו, הנה אפילו הבחירה הזאת שהוא
מניח לנו עתה, ותמיד הדבר תלוי ועומד אם להטיב ואם
להרע ח"ו לפי רוב המעשה, אין סופה להתקיים כך, אלא

הזמן ששיערה המחשבה העליונה היותו צריך ומספיק לכל
הנשמות אשר עשה, שבו יתוקנו - מי בצדקתם, מי בתשובתם
ומי בקבלת היסורין; וזה הוא המועד אשר שם שיתא אלפי

שנה, כדברי רז"ל (ר"ה לא.; סנהדרין צז ע"א). ואחר יחדש
עולמו להיות בני האדם כמלאכים ולא כחמורים, אבל יהיו
נפשטים מן החומר הגס הזה, ומן התולדות הרעות שלו, הן

הם יצר הרע וכל הנמשך ממנו. ואפילו לימות המשיח קרא
כתיב (יחזקאל לו, כו - כז), "והסירותי לב האבן מבשרכם וגו'
ועשיתי את אשר בחוקי תלכו". וחז"ל אמרו (שבת קנא,; מ"ר
קהלת יב, ב), "שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" (קהלת יב,
יב) - אלו ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה" וזה
פשוט, כי כאשר יטהר האדם מיצר הרע, הנה אין עבודתו אלא
בכח מוכרח, ואין השבח מגיע אליו כלל:

אמנם, הנה זה הוא מחוקו של היחוד העליון לבדו ב"ה -
להראות עוצם ממשלתו השלמה; שכל הזמן שהוא רוצה,

מניח העולם להיות סוער והולך בילדי הזמן, עת אשר
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שלט הרע בעולם; ולא עוד, אלא שאינו מעכב על ידי הרע
הזה מעשות כל אשר בכחו לעשות, ואפילו מגיעות בריותיו עד

הדיוטא התחתונה. אפס כי לא מפני זה יאבד עולמו, כי
הממשלה לו לבדו, והוא עשה, והוא סובל, והוא מחץ, והוא

ירפא, ואין עוד מלבדו. והנה זה יתד חזק לאמונת בני
ישראל, אשר לא ירך לבם לא מאורך הגלות ולא ממרירותו
הקשה, כי אדרבה, הרשה הקב"ה והניח לרע לעשות כל מה
שבכחו לעשות, כמו שביארנו. ובסוף הכל - כל יותר שהקשה
הרע את עול סבלו על הבריות, כן יותר יגלה כח יחודו ית'
וממשלתו העצומה אשר הוא כל יכול, ומתוך עומק הצרות
הרבות והרעות מצמיח ישועה בכחו הגדול ודאי:

כי הן אמת, שהיו יכולים בני אדם להיות זוכים במעשיהם,
ומכירים הם האמת, ועוזבים אורחות השקר של העוה"ז

ברצותם להתקרב אל בוראם; וזה בהיותם יודעים ומבינים
כבר שכל מה שהוא הפך מן הדרך אשר צוה ה' אינו אלא

מכלל סוג הרע שרצה הרצון העליון, וברא בהסתר פני טובו.
ועל כן ימאסו בתרמית עיניהם זה, ויבחרו באור הגנוז והצפון -

אור פני מלך חיים. ואם היו עושים כן, הנה היה יחודו ית'
מתגלה אליהם מצד עצמם, ונמצאו מקרבים להם

הישועה; ולא היה צריך הקב"ה להראותו הוא להם בדרך קשי
הגלות וארכו, כי כיון שנתברר להם האמת מדעתם - די בזה,
וכשנתברר - נתברר. כי כיון שכבר ראו הרע והכירוהו, ועזבוהו
ואחזו באמתת יחודו - הרי נעשה מה שצריך, כי כל הכונה היא
רק שיתאמת להם ענין זה, כדי שמשם והלאה יתענגו באמת
שנתגלה להם, אם כן כשנתגלה - נתגלה:
הלא תראי - אדם הראשון עצמו כך קרה לו, והביני היטב הענין

הזה. כי אם לא היה בורא הקב"ה העולם אלא על צד
הטוב בלא צד הרע כלל, אז לא היתה המחשבה מציירת הרע

כלל, שתוכל להבין היחוד בשלמות גדרו, וכמו שביארנו
לעיל. אך כיון שכבר ברא הרע, אז ודאי כבר המחשבה יכולה
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לצייר אותו, ולהכיר מכחו היחוד באמת. ואמנם, אדה"ר כבר
היה רואה הרע, והיינו כי הלא הוא היה עץ הדעת טוב

ורע שהקב"ה אסרו עליו, ואף על פי כן היה עינו מטעה אותו
לחשוב אותו תאוה לעינים, וטוב למאכל, ונחמד להשכיל, כדברי
הכתוב (בראשית ג, ו), "ותרא האשה" וגו'. ונמצא, שהיה רואה
מיד שיש מקום לטעות ח"ו, ולומר או שתי רשויות הם ח"ו, או
כל שאר סברות הרעות שהיה משים לפניהם הנחש:

ואמנם אדה"ר באמת חכם גדול היה, והיה לו לחקור בחכמתו
על זה כראוי; וגם כבר היה יודע אמתתו של דבר מצד חכמתו,
שכל מה שרואה מנגד מה שהודיע לו יתב' מן אמתת התיקון -
אינו אלא שקר מדומה, מכלל הרע שברא הוא ית"ש להודיע
אמתת יחודו, ולנסות בו את האדם עצמו לתת לו זכות. ואם

היה עומד באמונתו, ולא היה מתפתה אחר יצה"ר, אלא
אדרבה, היתה מתחזקת בלבו האמונה הזאת, אז היה נקרא

שהשיג היחוד העליון, שהרי כבר ראה וציירה מחשבתו מה
הוא הרע, וגם השיג בחכמתו

שכל מה שהוא רע - אינו אלא נברא ממנו ית' לכבוד עצמו.
והנה, היה די שיתחזק באמונה זו שלא לעבור את פי ה', וזה עד
ליל שבת קודש, כאשר חכמים יגידו, שאז היה הקב"ה עושה
ביום אחד מה שהוא עושה עתה בשיתא אלפי שנין; והיינו שהיה
סוף סוף מראה לו בפועל שמה שהאמין מיחודו ית' הוא אמת,
וזה, כי היה מבטל ברגע אחד כל הרע מן העולם:
אבל אדם הראשון נתפתה בתחלה אחר התאוה והתשוקה שלו,

ואז חזר וחשב סברות רעות כדי להקל לעצמו. והרי זה כעין
מה שאמרו רז"ל (סנהדרין סג ע"ב), "לא עבדו ישראל עבודה

זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא"; ואמרו רז"ל
(סנהדרין לח ע"א), "אדם הראשון מין היה". והנה, אז
הוצרך להראות לו במופת מה שלא רצה להשיג מצד

הידיעה, והיינו להראות לו מהו הרע באמת; ואיך, אף על פי
שמניחים לו מקום כל כך גדול, סוף סוף צריך לבא הכל
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לממשלת הטוב היחידית; והוא דרך קושי העוה"ז שנגזר עליו,
כדי שסוף סוף יבא לידי האמונה שלא רצה לעמוד בה מתחלה,
אלא שיתברר לו במופת בפרט מה שהיה יכול להשיג מתחלה,
ולהתברר לו הכל בבת אחת:
וכן הוא לבניו אחריו גם כן, כי לולי היו רוצים להשיג זה, ולקבוע

ידיעה זאת בנפשותם מצד החכמה - היה די, כי אין צריך
אלא שידעוהו, והרי ידעוהו, וכשנתברר - נתברר. אך כיון
שלא זכו בני אדם במעשיהם, ואדרבה, הלכו אחרי התרמית

המתראה לעיניהם בכל אותם הסברות הרעות שזכרנו
למעלה, הרי הקב"ה צריך הוא לגלות להם מה שלא ידעו הם

להשיג. ואין זה אלא שיעשה בדרך
שהוא עושה בגלות הזה, שהסתיר פניו הסתר אחר הסתר, עד
שנתגברה הרעה בעולם תכלית התגבורת הגדול; וכמו שאמר
ז"ל (סוטה מט. וע"ש), "אין לך יום שאין ברכתו מרובה
מחבירו". והנה בסוף הכל - פתאום יבא אל היכלו האדון היחיד
ב"ה, ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו:
ומה שעתה בעבור רוב הסתר הפנים נפסדו הדיעות ונתקלקלו

כל המעשים, ומזה נמשך גם כן בבריות עצמם הקלקול
והפסדות, כענין שאמרו (סוטה מח ע"א), "ניטל טעם

הפירות" וכו', וכל שאר הדברים הרעים שספרו לנו רז"ל,
ואשר רואים אנחנו בעינינו - הארץ והנה תהו ובהו,

וכמאמרם ז"ל (סוטה מט ע"ב), "חוצפא יסגא ויוקר יאמיר"
וכו', שכל זה הוא תגבורת הרע הגדול, הנה כאשר יגלה כבוד

ה' - ישובו כל הדיעות לדרך הישרה, וכל המעשים יהיו
מתוקנים כראש, ויהיו בני האדם מתדבקים בקונם, כמו

שאמר הכתוב (יואל ג, א), "אשפוך את רוחי על כל בשר" וגו';
וכן (ירמיהו לא, לג),

"ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו' לאמר דעו את ה', כי כלם
ידעו אותי למקטנם ועד גדולם"; ותהיה התשוקה הכללית לכל
העולם להתקדש בקדושתו ית', כענין שנאמר (ישעיהו ב, ג),
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"והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' וגו' ויורנו
מדרכיו ונלכה באורחתיו" וגו'. ויולד מזה הצלחות הבריות כולם,
כענין שנאמר (תהלים עב, טז), "יהי פסת בר בארץ בראש
הרים"; (ישעיהו יא, ו), "וגר זאב עם כבש" וגו':

סוף דבר, תראי שכאשר בחר הרצון העליון ללכת בדרך הזה,
נתן מקום לכל מה שנתן שצריך לתחתונים לשלמותם האמיתי.

כי בהיותו מסתיר פניו, הנה נותן מקום לחסרונות, ובתתו
מקום לחסרונות - נותן מקום לעבודה כדי להשלימם. ולפי

שההסתר עשוי רק כדי להגלות, הנה זה נותן מקום לתקן
החסרונות ההם בכח הגילוי של השלמות. ובהיות שההסתר

עשוי ליגלות על כל פנים אפילו מעצמו, הנה ניתן קץ לימי
הבחירה, שסוף כל סוף כל העולם יהיה מתוקן בתיקון שלם,
ומשם והלאה יהיה זמן קבלת השכר על העבודה, שקדמה כבר,
כמאמרם ז"ל (עירובין כב ע"א), "היום לעשותם ומחר לקבל
שכרם":

(מא) אמרה הנשמה - נקבץ איפוא כל אשר דברנו עד עתה
בענין הזה, כי רב הוא:

(מב) אמר השכל - הכלל קצר ונוח לקבלו. רצה הרצון העליון
לגלות ולברר אמתת יחודו - שאין שום יכולת נגד יכלתו כלל

ועיקר, ועל היסוד הזה בנה עולמו בכל חוקותיו. והכלל הוא,
מה שהוא מסתיר פניו ונותן מקום לרע לימצא, עד

שיחזור ויגלה טובו, והרע לא ימצא עוד,
ונראה יחוד ממשלתו. ובין כך ובין כך ניתן מקום עבודה לאדם
כל זמן שהחסרון נמצא, והשלמות עומד להתגלות; ואחר
שנתגלה - הוא זמן קבלת השכר על העבודה שנעשית כבר:
(מג) אמרה הנשמה - עדיין יש לי מקום מעט לשאלה, למה אנו

צריכים לומר שהכל עומד על ענין היחוד הזה? הלא טובה
הסברא הראשונה אשר שמעתי מפיך בתחלת דבריך,
שרצה הקב"ה להטיב הטבה שלמה אל נבראיו, וראה

שצריך לזה שיקבלוה בזכות ולא בצדקה, על כן שם השכר
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והעונש בעולם, כדי שיקבלו הטובה בשכרם, וכנגד זה שם רק
הבחירה כדי שיהיה מקום לשכר ועונש:

(מד) אמר השכל - אבל המעשה מוכיח שהיחוד הוא העומד
להתגלות. כי אנחנו רואים הבטחות הנביאים שהבאנום
למעלה כבר, אשר הם מבטיחים שהקב"ה יגאל את ישראל

על כל פנים, אפילו בלא זכות, ושיסיר יצה"ר מבני האדם
ויכריחם לעבדו; והנה כל אלה הם נגד השכר ועונש ונגד

הבחירה. ואם היתה הכונה באמת להעמיד ענין הבחירה
והשכר ועונש, דהיינו שיהיה העולם תמיד בנוי מבני

בחירה, להיות צדיקים או רשעים כרצונם, ותמיד יהיה
טוב לצדיקים או רע לרשעים, היה צריך שזה יהיה תמיד,

ולא יהיה לו הפסק; וזה היה - שהקב"ה היה רוצה להחזיק
במדת המשפט, להעמיד כל בריותיו בה כל הימים. אבל

זה ידענו שאינו כך, כמו שהוכחנו מן המקראות, וכמבואר לנו
בדברי חז"ל, שסוף כל סוף תסור הבחירה מן האדם, ולא יהיה
עוד רעות בעולם, וכבר אמרו (ברכות י ע"א), "יתמו חטאים מן
הארץ כתיב". אם כן, אין סוף הכונה על השכר ועונש, אלא על
התיקון כללי. אלא שהרכיב הקב"ה שני הדברים כאחד, והיה זה
מעומק עצתו לסבב הכל אל התיקון השלם. ועוד נדבר מזה
לפנים בס"ד בבואנו אל פרטי ההנהגה, כי הוא ענין עמוק
ועיקרי מאד:

ואנחנו עד עתה דברנו בכלל, ומעתה צריך לבא אל הפרטים,
כי הנה שמנו יסוד אחד שכל עניני הבריאה וחוקותיה

תלויים בדבר גילוי יחודו ית', ולדבר הזה מצאנו שני הזמנים,
האחד - בהיותו נסתר ועתיד להתגלות, והשני - אחר שנתגלה;

ובאלה שני הזמנים ראינו היות תלוי עבודת האדם וקיבול שכרו.
מעתה, בכל אחד מן הזמנים האלה יש לנו להבחין

כל פרט שנוכל להשיג בו, והיינו פרטי העלם יחודו לבד, ופרטי
גילויו לבד. ועוד יש לנו להבין התקשר שני הזמנים האלה זה
בזה, כי הרי כיון שצריך לעבור מזה לזה, צריך שיהיה להם
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מקום התחברותם, שהוא המעבר שבין שני הקצוות:
נתחיל עתה כסדר, וזה יצא ראשונה - להבין פרטי העלם היחוד,

כי הוא הזמן הראשון, ומשפטי הנהגתו ית' בזמן הזה.. וכאן
יהיה לנו לבאר כל עניני

העבודה בכל תולדותיה, וההכנה אשר באדם לעשותה, וכל
שאר הבחינות שיש לנו להבחין בדבר הזה:

אמר השכל - הקדמה אחת גדולה ועיקרית מאד צריך אני
להודיע לך, קודם שנכנס לפנים בענין דרכיו

אלה ית', ומשפטיו אשר אנחנו עוסקים בהם:
(מו) אמר השכל - הנה אנחנו רואים חוקים ומשפטים, אשר

הוא ית"ש מתנהג בם עמנו, אנחנו נבראיו, מדות ודרכים
צדיקים כאשר גזרה עומק חכמתו, עד שבעבור המדות

האלה יחסנו לו תארים רבים ככל דברי הנביאים ע"ה, ואליו
קראנו, רחום, חנון, גבור, וכל שאר הכינויים הרבים אשר

נתיחסו לו. אמנם כאן צריכים אנו להבין ולדעת אמונה ודאית
שיש לנו להאמין בכל זה, כי לא יאותו כל התארים והכינויים

האלה אליו ית' לפי עצמו כלל ועיקר, באשר אין כל הפעולות
האלה פעולות שיפעל הוא ית' כאשר יפעל איש לפי טבעו
וכחו, אלא כולם ענינים שנרצו מרצונו לעשותם לפי ערך

הנבראים שרצה לברוא, ולפי כחם לבד. ודבר זה נתברר אצל
החכמים במקומות רבים בביאור רחב. וכלל מה שצריכים אנו

להאמין בזה הוא, כי הוא ית"ש מציאותו נודע לנו ודאי שהוא
מוכרח מעצמו, אך מהותו אי אפשר לנו להשיגו כלל

ועיקר; ולא עוד, אלא שכבר אסור לנו איסור עולם להכנס
בחקירה זאת, וכבר אמרו חכמים (חגיגה יא ע"ב),

"המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולם"; וכן אמרו
(חגיגה יג ע"א), "במופלא ממך אל תדרוש וכו' - אין לך עסק
בנסתרות". וכללא הוא, כל מה שיכולה מחשבת בני האדם
לתפוס ולצייר - אינו ודאי מהותו ית', כי הוא מרומם ונשגב מכל
מחשבה ורעיון, ואין בו שום אחד מן הענינים מה שיש בנבראיו,
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לא מן הגדולים ולא מן השפלים, כי מה שהוא השלמות הגדול
יותר בנבראיו - חסרון הוא לגביו ית', ולא נדמהו בחוקו כלל
ועיקר. כי כל מה שנמצא בנבראים - הטוב והרע החסרון
והשלמות - הכל חדש הוא שהמציאו הוא ית"ש ברצונו, והם
דברים רק לפי ערכנו וענינינו, לא לפי ערכו וענינו ית'. ועל זה
מקרא מלא צווח ואומר (ישעיה מ, כה), "ואל מי תדמיוני ואשוה
יאמר קדוש":

כללם של דברים, האדון הוא ודאי משולל מכל מה שאנחנו
מוצאים בבריותיו, אם חסרון ואם שלמות, ורק הוא לבדו

השלם בשלמות אמיתי, שאין שייך בו חסרון בשום פנים כלל
ועיקר; והוא בלתי מושג אצלנו כלל, ואין שום אחד מענינינו

שייכים בו. ואולם, ברצותו לברוא נבראים, ולנהג אותם,
ולחלק להם מטובו להשפיע להם ברכות, ולתת להם

איזה גילוי מכבודו המרומם על כל ברכה ותהלה, שיהנו
מאורו, אז שם לו, כביכול, חק ומשפט של הנהגה ישרה, ככל

ההנהגה הזאת אשר אנחנו רואים ושומעים, כי המציא לו,
כביכול, מיני השפעה ומדות של הנהגה, לאחוז בהם ולנהג בהם
לתכלית טוב ומובחר אל כל נבראיו. ומעתה, המדות - מדותיו
ודאי, והתארים - מתיחסים לו, כי הוא העושה את כל אלה, אף
כי אינם דברים מוכרחים אליו כלל, אלא כולם נרצים ממנו,
ומציאותם תלוי רק בחפצו ורצונו, כי בלא כל אלה היה יכול
ודאי לעשות, ובזולת אלה, וגם עתה יכול לשנותם כרצונו:
סוף דבר, שליטת רצונו שליטה גמורה היא, שאין לה שום מונע

כלל ועיקר, ובכל עת ובכל שעה; וכבר ביארתי דבר זה
למעלה כל צרכו. והנה כמו שאל מסתתר הוא מצד

מציאותו ומהותו הפשוט, שאינו מושג ונודע כלל לשום בריה, כן
נגלה כבודו ונודע הוא קצת מצד פעולותיו אלה. וכל מה שתשיג
בו כל בריה שבעולם - לא יהיה אלא מצד פעולותיו, לא זולת:

ואמנם עוד צריך שתדעי., שאפילו פעולותיו אלה שהם מושגות
לנו, אין מושגות לנו אלא תולדותיהם; פירוש, הנפעל ממנו

https://www.torah-box.com/editions/livre_6.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_6.html
http://www.torah-box.com/editions


 Lois & Récits de POURIM
Comprendre le sens et appliquer les lois de la joyeuse fête de Pourim. L'histoire détaillée de la Méguila
d'Esther, réflexions sur la "vraie joie"...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

ית', אמנם לא דרך הפעולה - איך הוא ית' פועל אותה. כי כל
מה שהוא בו ית' - אין השגה שתשיגהו, ואי אפשר להשיג אלא
מה שהוא בנו, אנחנו נבראיו. ועל כן, אף על פי שניחס לו ית'
המדות אשר ניחס, דרך משל, הידיעה, הזכירה, המחשבה,
החמלה, הכעס, הרצון - לא נאמר מפני זה שדרך ידיעתו הוא

כדרך ידיעתנו, ודרך זכירתו כדרך זכירתנו, ומחשבתו
כמחשבתנו, וחמלתו כחמלתנו, וכעסו ככעסנו, ורצונו
כרצוננו, וכן כולם; אלא אלו הפעולות הוא פועל בדרך הבלתי
מושג ונודע לנו כלל, אבל אלינו מגיעים באותו הענין ואותו
חוק שהוא רוצה. ולא עוד, אלא שאפילו הפעולות של

החסרונות אינו צריך לפעול אותם בחסרון ההוא, כמו שהיה
צריך לעשותם האדם שהיה רוצה לעשותם, אלא הוא אמר ויהי,
באופן אשר דרכו נסתרה ולא מושגת לנו כלל, ולנו מגיעות
הפעולות בשיעור ההוא שמגיעות. צא ולמד מקולו ית' באהל
מועד, שאמרו חז"ל (תו"כ פרשת ויקרא, דיבורא דנדבה,
פרשתא ב, י), "קול ה' בכח", ואף על פי כן משה שומע וכל
ישראל לא שומעים". וכל זה נמשך מהיותו ית"ש כל יכול, והוא
יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, שאין שום חוק שיעכבהו, ושום
משפט וגבול שימנעהו. על כן לא נקיש לפעולותיו מפעולת
הנבראים כלל, אחר שהם מוגבלים ומותחמים, והוא ית"ש כל
יכול לגמרי. ו:

והנה עד הנה הקדמתי לך הקדמה, שהיא צריכה לכל מה

שנעסוק בו בויכוחנו זה, עתה נבוא לעניננו:
(מז) אמרה הנשמה - שמעתי, ומתישבים הדברים עלי, כי אי

אפשר לשקוט בעניני הבריאה ומקריה, אם לא שנדע שיש לה
עילה ומנהיג כך פשוט ומרומם, כל יכול,
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ובלא שום הכרח וכפיה, וזולת זה אין ישוב וביאור לרוב
הספיקות ותמיהות הנופלות בה:
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