לאיזה תכלית נברא האדם?  /הרב שמעון אגסי זצוק"ל
עם הבהרות וציון מקורות
לרגל המפגש המשפחתי של צאצאיי הרב ,יום העצמאות תשע"ד

ידוע הדבר ומפורסם הוא למאוד ,שכל פﬠולה שיפﬠל האדם כפי שמזדמן ,מבלי
השקפה לסיבתה וכוונת תכליתה ,יהיה מהחיסרון בה למאוד .כמו שאמר הרב
החוקר האלוקי בﬠל העקידה 1ז"ל בריש שער ו' וזה לשונו" .למה שהיה מחולשת
טבﬠ שמזדמן וחסרונו והגדולה שבחסרונותיו היותו משולל מההשקפה אל התכלית,
כי ﬠל כן תארי פﬠולותיו לא תמצאינה כי אם ﬠל המﬠט .חוייב מזה ,שכל דבר שלא
נתבררה מﬠלתו או שתתﬠלם כוונת תכליתו ,אם שלא יתנוﬠﬠ המתנוﬠﬠ אליו כלל
בבחירה ,או אם יתנוﬠﬠ ,תהיה תנוﬠתו אליו ﬠצלה ובכבדות ,ויהיה שיעור הכבדות
והﬠצלה כשיﬠור העלם הסיבה וסכלות התכלית או המצא הספק בו .הלא תראה ,שר
צבא ישראל 2כאשר ציווהו דוד מלכו למנות את הﬠם ,והוא לא ידﬠ שום תכלית טוב
בזה ,כמו שנאמר "ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה" .3הנה נתﬠצל בדבר ההוא
והיה מתﬠצל ולבסוף לא השלימו ,ככתוב "ולוי ובנימין לא פקד" 4וכו' .ומה שפקד
מהם נמצא הבלבול בחשבונו .גם ההפסד שנפל במלחמת שאול בﬠמלק לא בא אלא
מסכלותו התכלית ,וחשב שהכוונה לכבוש הארץ ולשלול שללה כמו שנאמר "שמﬠתי
בקול ה׳ וכו' ואביא את אגג וכו' וייקח העם מהשלל" 5וכו' ,והכלל  -שמי שיסכל
תועלת התכלית ,לא ימנﬠ מהשתבשות הפﬠולה או המניﬠה או הﬠצלה והכבדות בה".
עד כאן לשונו .והדמיון יﬠיד על זאת ,כי מי שהכין הﬠצים והאבנים ושאר צרכי
הבניין ושכר פוﬠלים והﬠלים מהם מה מגמתו וחפצו לבנות .אם בית חורף או בית
קיץ ,מרתף או ﬠליית המקרה .הנה בבואם הביתה לﬠשות במלאכה ישיגם אחד
מהשלושה אופנים הנזכרים .או שימנﬠו ולא יתנוﬠﬠו לעשות שום פﬠולה ,ולﬠומת
שבאו כן ילכו .ואם יתנוﬠﬠו לﬠשות ,תהיה תנוﬠתם בשפלות ידיים ,או שישתבשו
לעשות מה שאין לו חפץ בו .וכל שכן בהיות לפניהם שני ﬠסקים ,האחד כבד והאחד
קל ,שבודאי יתפסו הקל ולא הכבד ,לפי שיש להם מקום פטור לומר שהיינו סבורים
שבכך אתה חפץ.
כן האדם בבואו לעולם הזה ,הנה יש לפניו שני ﬠסקים :האחד ﬠסקי עולם הזה
כלליהם ופרטיהם ופרטי פרטיהם הרבים .והשני הוא ﬠסקי עולם הבא גם כן
בכלליהם ופרטיהם הﬠצומים .ואם הוא לא ישכיל להיטיב לידﬠ סיבת ביאתו לﬠולם
וﬠל מה הוא בא הנה .ולא ישקיף להשקפה שכלית לחדור אל כוונת תכליתו ותוﬠלתו,
הנה בלי ספק לא יתנוﬠﬠ כלל לﬠסקי עולם הבא .ואם יתנוﬠﬠ ,תהיה תנוﬠתו בﬠצלה
ובכבדות כמי שכפאו שד וכפי שמזדמן בלא לב .או ישתבש לאחוז בסכלות לחבוק
חיק נכרייה ,חכמות חיצוניות ,אדומיות ,עמוניות ,מואביות ,פילוסופיות אשר לא
בזה חפץ ה' ,ויתﬠה בתוהו לא דרך ,6בדﬠות מזויפות ואמונות כוזבות ,ומכל שכן
בהיות ﬠסקי עולם הזה קלים ונוחים הם למזג חמרו 7ושווי טבﬠו .וﬠסקי עולם הבא
כבדים הם לתכונת תאוותיו הבהמיות ככובד אבן ונטל החול .8שאז מנﬠמי התבל
וחמודותיה ילבבוהו בﬠיניהם וייקחוהו בﬠפﬠפּיהם ליתן ﬠיניו בממון ולהשתחוות

 1ר' יצחק עראמה.
 2יואב בן-צרויה.
 3שמואל ב' ,פרק כ"ד ,פסוק ג'.
 4דברי הימים א' ,פרק כ"א ,פסוק ו'.
 5שמואל א' פרק ט"ו  ,פסוק כ"א.
ָארץ וַ י ְַתעֵ ם ְּבתֹהּו ֹלא ָד ֶרְך.
אשי עַ ם הָ ֶ
 6איוב יב כד :מֵ ִסיר לֵב ָר ֵ
 7גופו ,להבדיל מרוחו.
 8משלי כז ג" :כובד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם".
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לעגל הזהב למלאת חוריו 9כסף ומﬠונותיו סגולת מלכים 10ואבן יקרה .או יפנה דרך
כרמים לרﬠות בגנים 11ולהתﬠלס באהבים בחיק עלמות יפהפיות ותענוגות בשרים.
או ייתן בכוס ﬠינו 12והיה כינור ונבל ותוף וחליל ויין ידליקוהו וייגﬠ כל ימיו לריק
ושנותיו לבהלה .13ובבוא עת פקודתו יצא מן העולם בפחי נפש וידיו ﬠל ראשו ,בהבל
בא ובחושך הלך.14
לכן ,אחי וידידי ,חוב קדוש ﬠליך לפקוח ﬠיני שכלך לדרוש ולתור בחכמה ודﬠת על
מה הובאת הנה בעולם הזה ,מה עיקר מלאכתך ומה חפציך ,כי דבר זה הוא עיקר
ושורש הכול ,והוא יסוד חזק ואמיץ ,שכל הצלחת האדם בעולם הזה ובעולם הבא
בנויה עליו ,ויתד 15שהכול תלוי בו ונמשך אחריו .כי כשיתברר לאדם ויתאמת אצלו
שכל ﬠיקר ביאתו לעולם הוא ﬠל ﬠסקי עולם הבא ,וכל ﬠנייני ותענוגי עולם הזה הבל
המה .אז בלי ספק לא יהיה עוד כבהמה בבקעה תרד 16לילך אחר שיחה נאה של יצרו
הרﬠ אשר כל היום התאווה תאווה .17כי לא ﬠַ ִיר-פֶּ ֶרא אדם יולד ,18מאחר שנפקחו
ﬠיניו לידﬠ מה היא חובתו ובמה תלויה הצלחתו .לכן ,אחי ידידי ,חקור ודרוש דבר
זה ,הפוך בה והפוך בה דכולא בה" ,19החזק בו אל תרף נצרהו כי הוא חייך" .20וכן
כתב הרמ"ח לוצאטו ז"ל 21בתחילת ספרו היקר "מסילת ישרים" 22וזה לשונו" .יסוד
החסידות ושורש הﬠבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו
בﬠולמו ובמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל עמלו אשר הוא ﬠמל כל ימי חייו" .עד
כאן לשונו הזהב ,יעוין שם.
ולכן החכם מכל אדם 23בתחילת ספרו המחקרי 24פתח דבריו יאיר "הבל הבלים אמר
קהלת וכו' מה יתרון לאדם בכל ﬠמלו" 25וכו' לפי שידיעת דבר זה ,שכל ﬠנייני עולם
הזה הבל הבלים המה ,ולא בשבילם בא האדם לﬠולם ,ואין יתרון במה שיﬠמול
בדברים שהם תחת השמש ,רוצה לומר ﬠנייני עולם הזה ,רק במה שהם למעלה
מהשמש כדברי רבותינו ז"ל שהם ﬠנייני עולם הבא ,בתורה ומצוות ומעשים טובים,
היא הידיﬠה הﬠיקרית שהכול תלוי בה ,והיא ראשונה ותחילת הכול ,לכן שם אותה
בתחילת הספר.
והנה אנחנו בני הדור הקודם אשר חונכנו על ברכי הדת והאמונה ﬠ"י מורים יראי ה'
מאמינים בני מאמינים ,26אין אנו צריכים לחקירה ודרישה כדי שיתאמת אצלנו דבר
זה .כי מעת פתחה אוזנינו והתבונה חנטה פגיה 27וניצני השכל ﬠלו כפורחת ,28ידﬠנו
נאמנה כי לא לאכול מפריה ולשבוﬠ מטובה 3029של עולם הזה באנו .רק להכין צדה
 9כיסיו.
ּוס ֻגלַת ְמלָכִ ים...
 10קהלת ב חָ " :כנ ְַס ִתי לִ י גַם כֶ סֶ ף וְ זָ הָ ב ְ
 11שיר השירים ו ב " :דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים"...
יש ִרים.
 12משלי כג לאַ :אל ֵת ֶרא יַיִ ן כִ י יִ ְתאַ ָדם כִ י יִ ֵתן בכיס [בַ כוֹס] עֵ ינ ֹו יִ ְתהַ לְֵך בְ מֵ ָ
 13ישעיהו סה כגֹ :לא יִ יגְ עּו ל ִָריק וְ ֹלא יֵלְ דּו לַבֶ הָ לָה כִ י זֶ ַרע בְ רּו ֵכי יְ הוָ ה הֵ מָ ה וְ צֶ אֱ צָ ֵאיהֶ ם ִא ָתם...
 14קהלת ו ד :כִ י בַ הֶ בֶ ל בָ א ּובַ ח ֶֹשְך ֵילְֵך ּובַ ח ֶֹשְך ְשמ ֹו יְ כֻסֶ ה.
 15זכריה י דִ :מ ֶמּנּו ִפנָה ִממֶ נּו יָתֵ ד ִממֶ ּנּו ֶק ֶשת ִמלְ חָ ָמה ִממֶ ּנּו יֵצֵ א כָל נ ֹוגֵׂש י ְַח ָדו.
ָארת.
 16ישעיהו סג יד :כַּ בְּ הֵ מָ ה בַּ בִ ְּקעָ ה תֵ ֵרד רּוחַ יְ הוָ ה ְתנִיחֶ ּנּו כֵן נִהַ גְ ָת עַ ְמָך ַלעֲׂשוֹת לְ ָך ֵשם ִתפְ ֶ
 17משלי כא כו :כל-היום ,התאווה תאווה; וצדיק ייתן ,ולא יחשוך.
 18איוב יא יב :ואיש נבוב ילבב ועיר פרא אדם יולד
 19משנה ,סדר נזיקין ,מסכת אבות ,פרק ה' ,משנה כ"ב.
 20משלי פרק ד' פסוק י"ג.
 21רבי משה חיים לוצאטו  -הרמח"ל.
" 22מסילת ישרים".
 23שלמה המלך.
 24ספר קהלת.
 25ספר קהלת פרק א'.
 26שמות רבה ג יב :אתה צריך ללקות שאתה מוציא שם רע על בני הם מאמינים בני מאמינים
 27שיר השירים ב יג :הַ ְת ֵאנָה חָ נְּ ָטה פַּ גֶיהָ וְ הַ גְ פָ נִ ים ְסמָ ַדר נ ְָתנּו ֵריחַ
ֹלשה ָׂש ִריגִ ם וְ ִהיא כְּ פ ַֹּרחַּ ת עָ לְּ תָ ה נִ צָ ּה ִהבְ ִשילּו ַא ְשכְ ֹלתֶ יהָ ֲענָבִ ים.
 28בראשית מ יּ :ובַ גֶפֶ ן ְש ָ
 29ברכה אחרונה על שבעת המינים :ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה ועל ארץ
חמדה טובה ורחבה ,שנתת לנו ה' אלהינו לאכול מפריה ולשבוע מטובה

"לאיזה תכלית נברא האדם?"
עמוד 2 -

לדרכינו מתורה ומצוות לﬠולם הנצחי ,וידﬠנו שהיא היא חובתנו וכך יפה לנו ,והיא
אצלנו כמושכלות ראשונות .אכן ,לבני הנעורים המחונכים בבתי ספר
"האשכולות " 31מרורות 32ﬠ"י מורים לא אמון בם 33וריח תורה ויראה לא עדת
בהון .34מגמתנו כי הם לא חונכו על ברכי האמונה הנאמנה ולא ידﬠו ולא יבינו מה
חובת האדם בﬠולמו ומה תכליתו .רק הם בילדי נכרים ישפיקו ,35ובחכמות חיצוניות
יﬠמיקו לכן רוחם זרה לאמונה ולא יטו אוזן לדת מורשה מהורים לבנים ,רק אל
37
המקובל אצלם בשכל ישמﬠו והשאר זרה הלא ה . 36להם אשא דעי למרחו ק
למוﬠצות ודעת להוכיח להם בראיות ברורות וטﬠנות שכליות מה היא חובת האדם
בﬠולמו ומה היא סיבת ביאתו ומה תכליתו כפי מה שהבינותי בספרים ﬠם קצת נופך
משלי וזה החלי בﬠזרת צורי וגואלי.
38
כתב הרמב"ם ז"ל בספר "מורה נבוכים" חלק ג' פרק כ"ה וזה לשונו" :הפﬠולות
יתחלקו לפי בחינת תכליתם לארבעה חלקים .אם פﬠולת הבל .או פﬠולת שחוק .או
פﬠולת ריק .או פﬠולה טובה .אמנם פﬠולה אשר לה יאמר פﬠולת ריק ,היא הפעולה
שיכוון בה פוﬠלה תכלית אחת ולא הגיﬠה התכלית ההיא כי ימנﬠוה מונﬠים .שאתה
תשמﬠ בני אדם אומרים הרבה פﬠמים "טרחת לריק" למי שטרח לבקש איש ולא
ימצאהו או טרח במהלך ולא הרוויח בסחורתו .ויאמרו גם-כן השתדלותנו וטרחנו
בזה החולה היה לריק כשלא ירפא .וכן כל הפﬠולות אשר יבוקש בהם תכלית ולא
יגיﬠ התכלית ההוא.
ופעולת ההבל היא הפﬠולה אשר לא יכוון בה תכלית כלל כמו שיתﬠסקו בידם קצת
בני אדם כשהם חושבים ,וכפﬠולות המשוגﬠים והנבהלים .וזהו שאנו מתפללים
ואומרים "לא ניגﬠ לריק ולא נלד לבהלה" ,39כלומר שלא נטרח להשיג איזה מﬠשה
טוב ולא יﬠלה בידינו להשלימו מחמת איזה מניעה ויהיה יגיﬠנו לריק ,אלא תספיק
בידינו להשלים אותו .וכן שלא נﬠבוד את ה' בלי דﬠת וכוונה רק מצוות אנשים
מלומדה כמﬠשה קוף בﬠלמא .אלא שכל ﬠבודתנו תהיה בכוונה שלמה לעשות רצונו
יתברך ולﬠובדו בלב שלם.
ופעולת השחוק היא הפﬠולה אשר יכוון בה לתכלית פחות ,רוצה לומר שיכוון בה
תכלית בלתי הכרחי ולא תוﬠיל תוﬠלת גדולה ,כמו שירקוד לא לכוונת התﬠמלות
להיטיב הﬠיכול .או מי שיﬠשה מעשים שתכליתם לשחוק מהם ,יאמר שזאת הפעולה
שחוק בלי ספק .וזה יתחלף כפי כוונת הפוﬠלים כי יש דברים רבים שהם הכרחיים
או תוﬠלתם גדולה אצל אנשים ,ואצל אחרים לא תצטרך כלל כהתﬠמלות הגוף ,כפי
התחלף מיניו אשר הוא הכרחי להתמיד הבריאות ﬠל מה שצריך אצל מי שידﬠ
חכמת הרפואה .וככתיבה שתוﬠלתה גדולה אצל אנשי החכמה .כי אשר יﬠשה
פּﬠולות ההתﬠמלות להתמיד הבריאות כשחוק בכדור או ההתאבקות או משיכת
 30בבלי סוטה יד א :דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע
מטובה הוא צריך
 31העיר עזרא ציון ,בנו של הרב" :בעיראק קראו לבית הספר "כל-ישראל-חברים"  -אסכול.
 " 32ענבמו ענבי רוש אשכלות מרורות למו" ,דברים פרק ל"ב פסוק ל"ב .וכותב עזרא דשט ידידי" :הסבא שלך לקח
את הפסוק הזה ,וכדרכו הדרשנית המופלאה ,שינה אות אחת ל"אסקלות" ,והכוונה היא לבתי הספר "אליאנס"
שהסבא יצא נגדם".
ירה פָ נַי מֵ הֶ ם אֶ ְראֶ ה מָ ה ַאחֲ ִריתָ ם כִ י דוֹר ַת ְה ֻפּכֹת הֵ מָ ה בָ נִים ֹלא אֵ מֻ ן בָ ם.
 33דברים לב כ :וַ יֹאמֶ ר ַא ְס ִת ָ
ּוׂשעַ ר
נּורא בְ ג ְֶש ְמהוֹן ְ
ּומ ְתכַ ְּנ ִשין אֲ חַ ְש ַד ְרפְּ ַניָא ִסגְ ַניָא ּופַ חֲ וָ תָ א וְ הַ ָד ְב ֵרי מַ לְ ָכא חָ זַ יִ ן לְ גֻבְ ַריָא ִאלְֵך ִדי לָא ְשלֵט ָ
 34דניאל כג זִ :
אשהוֹן לָא ִה ְתחָ ַרְך וְ סָ ְרבָ לֵיהוֹן לָא ְשנ ֹו וְ ֵריחַ נּור לָא ע ֲָדת בְּ הוֹן.
ֵר ְ
 35ישעיהו פרק ב' פסוק ו'.
ופרש הרד"ק :ובילדי נכרים ישפיקו-
עוזבים תורת ה' ומתעסקים בספרי הכשופים והנחושים ומספיקים בהם ,והם אומרים דיינו באלה הספרים ,והם
ספרים נולדים להם מקרוב ,כמו שאמרו משה רבינו עליו השלום :חדשים מקרוב באו שלמדו אותם מהאומות שהם
העכו"ם והתורה שלמדו אותה מקדם ונצטוו בה ,הם ואבותיהם מכמה שנים עזבו אותה.
 36במדבר יז ב :אֱ מֹר אֶ ל אֶ לְ עָ זָ ר בֶ ן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן וְ י ֵָרם אֶ ת הַ מַ ְחתֹת ִמבֵ ין הַ ְש ֵרפָ ה וְ ֶאת הָ אֵ ש זְּ ֵרה הָ לְּ ָאה כִ י ָק ֵדשּו.
 37איוב לו ג :אֶ ָשא ֵדעִ י לְ ֵמ ָרחוֹק ּולְ ֹפעֲלִ י ֶא ֵתן צֶ ֶדק.
 38הספר "מורה נבוכים".
 39מתוך נוסח התפילה "ובא לציון גואל".

"לאיזה תכלית נברא האדם?"
עמוד 3 -

הידיים או ﬠצירת הנשמה .או פﬠולות מכוון בהם הכתיבה כﬠשיית הקולמוס וﬠשיית
הנייר יהיה אצל אנשים סכלים פﬠולות שחוק .ואצל החכמים אינו פﬠולת שחוק.
והפעולה הטובה היא הפﬠולה אשר ﬠשאה הפועל לכוונת תכלית נכבדת ,רוצה לומר
הכרחית או מוﬠילה ותגיﬠ התכלית ההיא .וזאת "חלוקה שיראה לי שאין לחלוק
ﬠליה בדבר" וכו׳ .ואחרי בארי זה אומר שאי-אפשר לבﬠל שכל לומר שדבר מפﬠולות
ה' ריק או הבל או שחוק חס-וחלילה .אמנם לפי דﬠתנו אנחנו וגם דﬠת כל הנמשך
אחר תורת משה רבנו עליו השלום .פﬠולותיו יתברך כולם הם טובות מאד .אמר
וירא אלוקים את כל אשר ﬠשה והנה טוב מאד .40וכל מה שﬠשאהו יתברך בגלל דבר
המﬠשה ההיא היא הכרחי במציאות הדבר ההוא המכוון או מוﬠיל מאד( .ובמשלי
אמר שזהו כוונת הכתוב שאמר "כל פﬠל ה' למﬠנהו" 41כלומר למﬠנהו לאותו דבר
ﬠצמו כי הוא הכרחי למציאותו מאד) והמשל בו מזון הבעל-חי וכו' .וכן הוא גם-כן
דﬠת הפילוסופים שאין בﬠניינים הטבﬠיים כלום ﬠל צד ההבל רוצה לומר שכל מה
שאינו מלאכותי כולם פﬠולות שיבוקש בהם תכלית אחת ואין הפרש בין שנדﬠ
התכלית ההוא או לא נדﬠהו וכו' .אך שיהיה בפﬠולותיו יתברך .דבר על-צד השחוק,
שקרותו גלויה בתחילת המחשבה ולא תביט לשיגﬠון מי שחשב שהקוף נברא לצחוק
ממנו בני אדם והמביא לזה כלומר השכלות בטבﬠ החוויה וההפסד וכו' .כן אמונת
המון חכמי תורתנו וכזה ביארו נביאינו והוא שחלקי הפﬠולות הטבﬠיות כולם
מתוקנות מסודרות נקשרות קצתם בקצתם וכולם סיבות ומסובבות אין מהם דבר
להבל ולא לשחוק ולא לריק אבל פﬠולות חכמה גדולה כמה שאמר הכתוב מה רבו
מﬠשיך ה' כולם בחכמה ﬠשית 42וכו' ונאמר וכל מﬠשהו באמונה 43ונאמר ה׳ בחכמה
יסד ארץ כונן שמים בתבונה" .44עד כאן לשונו הזהב.
דבר טבﬠי ואפילו
ואחר שכן התבאר בדברי האשל הגדול הרמב"ם ז"ל ,שאין כל ִ
בריה פחותה כמו זבובים ויתושים או אפילו ﬠשב דק שאין לו תכלית מיותרת
ומועילה ,כל שכן שיהיה כן במבחר היצורים הוא האדם ,שמציאותו תהיה לתכלית
נכבדת ותוﬠלת גדולה .וזולת דברי הרב ז"ל עוד יש מופת אחר שיש תכלית מיוחדת
לאדם ביאר אותו הרב בעל העקידה ז"ל בשער נ"ה ,הביאו הרב מהר"ש יפה 45ז"ל
בדרשותיו פרשת יתרו וזה לשונו .ומצד זה באר החכם היות לאדם תכלית מצד
כללותו אחר שחלק אבריו כל אחד פונה אל תכלית אחת וזה לשונו .גם לחלקי
האדם יראה לכל אחד מהם פוﬠל לﬠין ליד ולרגל וכן מלבד אלה עד כאן :ירצה שאם
לכל אחד מהחושים החלקיים ימצא פוﬠל מה כמו שהוא הראות לﬠין והמשוש ליד.
מזה נדון לכללות האדם גם-כן שצריך שיש לו תכלית מיוחד וזה המופת נזכר בדברי
אליהוא באומרו "כי אוזן מלין תבחן וחיך אוכל יטﬠם לו .משפט נבחרה לנו נדﬠה
בינינו מה טוב " . 46ירצה שאם באוזן וחיך מצינו פﬠולות מיוחדות שהם תכלית
האיברים ההם ותוﬠלתם הנכבדה כל שכן שזה המשפט נבחרה לבו שנשפוט מזה
שגם לנו מצד כללות האדם יש לו תכלית מיוחד ותוﬠלת נכבד ולכן נדﬠה בינינו מה
הוא הטוב שהוא התכלית אשר לנו ,כי התכלית הוא הטוב לכל הדברים .עד כאן
לשונו מהר"ש יפה ז"ל .ואם-כך גם אנחנו צריכים להתבונן ולחקור מה היא
התכלית הנכבדה ותוﬠלת המוﬠילה שבﬠבורה נברא האדם בﬠולם ונאמר.
הנה הראשונים ז"ל כללו כל ﬠנייני עולם הזה בשלושה סוגים והם :הﬠרב .המועיל.
והטוב .וﬠתה נראה למי משלושה אלה תתייחס תכלית האדם .ובמﬠט התבוננות
נראה שאי-אפשר לשום בעל שכל לחשוב ולומר ,שתכלית האדם הוא חלק הﬠרב,

 40בראשית א לא :וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי
 41משלי פרק ט"ז פסוק ד'.
 42תהילים קד כד :מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך
 43תהילים לג ד :כִ י י ָָשר ְדבַ ר יְ הוָ ה וְ כָ ל מַ ע ֲֵׂשהּו בֶ אֱ מּונָה.
ָארץ כ ֹונֵן ָש ַמיִ ם בִ ְתבּונָה.
 44משלי ג יט :יְ הוָ ה ְבחָ כְ מָ ה י ַָסד ֶ
 45מורנו הרב ר' שמואל יפה אשכנזי.
 46איוב פרק ל"ד פסוקים ג' ד'.
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שהוא לאכול משמנים ולשתות ממתקי ם 47ולבﬠול צורות נאות נשים יפיפיות
ובתולות ﬠדינות ,ולשמוﬠ קול שרים ושרות ,ולהתענג בכל מיני שחוק וטיולים ושאר
הנאות ועידונים .זה לא ייתכן כלל מכמה פנים :הראשון כבר ביאר אותו החוקר
האלוקי הרב בעל העקידה ז"ל והוא מצד המעלה והפחיתות ,שהרי אנחנו רואים
שארבﬠ חלקי הדומם-צומח-חי-מדבר הכוללים כל המציאות ,הם הולכים ומתﬠלים
זה-על-זה ,כי הדומם הוא הפחות שבכולם ,שאין לו שום חיות ולא תנועה כלל רק
כוח ההרכבה לבד .יתר ﬠליו הצומח ,שנוסף בו כוח הצמיחה והגידול .יתר ﬠליו בעל-
החי בלתי מדבר ,שיש לו כוח החיוני והתנועה .יתר עליו החי מדבר ,שיש לו כוח
השכלי והדיבור .ואם-כך ,כמו שהם ﬠצמם מעולים במציאותם זה על זה ,הדﬠת
נוטה שגם-כן יהיו מﬠולים בתכליתם זה מזה ,ונמצא שצריך שתהיה תכלית האדם
נכבדת יותר למאוד על הבעל-חי .ואם אתה אומר שתכלית האדם היא האכילה
שתייה ושאר תﬠנוגי הגוף ,הלא מותר האדם מן הבהמה אין בתכליתו ,והוא וחמורו
באבוס אחד וזה לא ייתכן כלל.
ועוד אני אומר ,שאם אתה אומר כן ,שתכלית האדם היא תענוג העולם הזה ,בהכרח
הוא שצריך האדם לעדן ﬠצמו בכל מיני ﬠידונים ותﬠנוגות בני אדם ﬠד שיגיﬠ אל סוף
הﬠידונים ,שכן גדר התכלית הוא להשיג ולהגיע אל סוף המידה ההיא ,שאם לא כן
הרי לא השיג שלמות תכליתו .ולעדן ﬠצמו בכל מﬠדני עולם צריך הון רב ,ומי שלא
השיגה ידו לפזר כעפר כסף למלא כל תאוות לבו שהוא התכלית לפי דבריך .נמצא
שהוא ﬠומד לבטלה כיון שלא השיג סוף תכליתו ,ומאחר שאנו רואים שרוב העולם
לא חננם ה' בﬠושר רב ,אם-כך ﬠל מה שווא ברא כל בני אדם מאחר שאין בידם
טובה להגיﬠ אל סוף שלימות תכליתם.
ועוד מהמפורסם הוא ,שכל דבר שהוא הכרחי אין בו מהגנות והדופי בﬠיני הבריות
כמו שנאמר ההכרח לא יגונה ,ואנחנו נראה שמי שהוא זולל וסובא ,רודף אחר
תאוות בשרים לחבוק חיק נשים יפהפיות ,וכל ימיו כחגים הרוג בקר ושחוט צאן,
הוא מגונה בﬠיני הבריות ,כי הוא דרך הכסילים כמאמר הכתוב (קהלת ז') ולב
כסילים בבית שמחה .ולדבריך שהוא התכלית ,אם-כך הוא הכרחי ,ולמה יהיה
מגונה? אדרבא ,צריך להיות מכובד בעיניהם והכול מתקנאים בו .אלא וודאי לפי
שליבם אומר להם ,שאין זה אלא דרך רע .ואם-כך אין זה שלימות ותכלית אלא
סכלות ופחיתות.
ועוד ,שאם האכילה ושתייה ושאר תענוגות הגוף הם התכלית ,למה ניתן כוח השכלי
באדם? הלא לזה אין-צריך שכל ובינה יתירה ,שהרי גם הבעל-חי אוכל ושותה ורובע
ומענג בדשן נפשו כשאין לו מונעים ,ונמצא שלתוהו והבל ניתן השכל באדם .וכבר
קדם לעיל מדברי הרב המורה ז"ל ,שאין בפעולותיו יתברך שום דבר הבל ותוהו חס-
וחלילה ,ועוד עד ממהר אבי לך ,ממי שניסה הדבר ואחר-כך העיד עליו שהוא הבל
ורעות רוח ,והוא שלמה המלך עליו השלום שאמר בספר קהלת" :תרתי בלבי למשוך
ביין את בשרי הגדלתי מעשי בניתי לי בתים נטעתי לי כרמים עשיתי לי גנות
ופרדסים ﬠשיתי לי ברכות מים וכו' עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם וכו'
וכל אשר שאלו ﬠיני לא אצלתי מהם לא מנעתי את לבי מכל שמחה ".וסיים:
"ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובﬠמל שעמלתי לעשות והנה הכול הבל ורעות רוח
ואין יתרון תחת השמש 48".וכבר אמרו החכמים  -אין חכם כבעל הניסיון ,ואין לך
עדות גדולה מזו.
הרי נתבאר בכל זה שאי-אפשר לומר שחלק הﬠרב הוא תכלית האדם בעולמו .וכי
תאמר מודינא לך בהא ,49שאין חלק הערב הוא התכלית מהטﬠמים הקודמים .אבל
יש פנים לומר שחלק המועיל הוא התכלית .ולכך הוצרך להינתן באדם כוח שכלי כי
לצבור כעפר כסף ותועפות זהב וסגולת מלכים ,צריך באמת שכל חרוץ וחכמה ומדﬠ
ּושתּו ַמ ְמתַ ִקים
ֹאמר לָהֶ ם לְ כּו ִאכְ לּו מַ ְשמַ ּנִים ְ
 47נחמיה ח י :וַ י ֶ
 48קהלת פרק ב' ,פסוקים ג' עד י"א.
 49ארמית :מודים אנו לך בזאת
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כמאמר הכתוב "ויד חרוצים תﬠשיר 50".אשיבך ,שגם זה אי-אפשר להיות גם-כן,
מכמה פנים .הראשון ביאר אותו בעל העקידה ז"ל בשנת נ"ה ותורף 51דבריו הוא,
שכל פועל ועסק באיזה מין שיהיה ,שלא יגיﬠ המתעסק בו אל סוף חשקו ותכליתו,
הנה הוא פועל ריק (והוא כדברי הרב המורה ז"ל הנזכר למעלה) והחריצות והזירוז
בתוספת וריבוי הקניינים המדומים הם בלי גבול ,וסוף אשר ינוחו המתנועעים
בעבורם כמו שראוי שיהיה לכל המתנועע תנועה הנאה בהגיעו אל מקום חפצו
(כמאמר הכתוב "אוהב כסף לא ישבע כסף" ,52ואמרו רבותינו ז"ל" :אין אדם מת
וחצי תאוותו בידו )53".ואם-כך הוא ,מבואר שﬠוצם ההשתדלות והחריצות בהשגת
הקניינים  -אין זה תכלית האדם .עד כאן תורף דבריו ז"ל.
וכי תאמר והלא התורה גם-כן היא אין לה קץ וסוף ,כמה שאמר הכתוב "ארוכה
מארץ " 54וכו' .וכן דוד המלך עליו השלום אומר" :לכל תכלה ראיתי קץ רחבה
מצוותך מאד" 55.ואם-כך סלקא דעתך אמינא ,56שאין היא התכלית חס-וחלילה .יש
לומר דנהי ,57שהתורה מצד עצמה  -היא אין לה סוף ,אך מצד תשוקת האדם לה -
יש לה סוף ,שהרי ארבעת חלקי "הפרדס" שהתורה נדרשת בהם ,הנה יש מי שחשקה
נפשו בחלק הפשט לבד ,והוא מסתפק בו ואינו חושש לשלושה חלקים אחרים,
ודומה בﬠיניו כאילו השיג כל חפצו בתורה ובא ﬠד קיצו .הרי שמצידו יש לה קץ
וסוף .וכן על-דרך זו ,מי שחשקה נפשו בחלק אחר .וזולת זה ,גם בעל חלק הפשט
ﬠצמו :הנה יש מי שיﬠיין סוגיה ראשונה בגמרא ,ולפי דעתו ושכלו בא עד תכונת
הסוגיה ,הגם מי ששכלו דק וחד ביותר יש להﬠמיק בה עוד יותר ויותר בהבנת סוגיה
זו ,מכל-מקום לפי ערך דעתו ושכלו זה כבר הגיﬠ עד סוף תכליתה ואין לו להבין בה
יותר מזה .אם-כך נמצא שמצדו יש קץ וסוף .וכן על-דרך זו ,כל אחד ואחד לפי שכלו
ורוחב בינתו יש קץ וסוף לתורה ,הגם שאינו כן לפי האמת .מה שאין כך בקניינים
המדומים :אינו מסתפק במה שבידו ,אלא מתאווה וחושק אל היותר מזה ,כמו
שאמרו רבותינו ז"ל" :יש לו מאה  -מבקש מאתיים ,יש מאתיים  -מבקש ארבע-
מאות ,ואין אדם יוצא מהﬠולם וחצי תאוותו בידו ,ואין קץ וסוף לתאוותו וחשקו,
וַ הֲ בֵ ן זה .וזה שאמר התנא ר' טרפון" :אומר היום קצר והמלאכה מרובה" וכו' ,ולפי
שחשש שמא תאמר כיוון שהיא מרובה ואין לה סוף ,אם-כך אינה היא התכלית חס-
וחלילה ,לזה מיהר לומר תיכף" "לא עליך המלאכה לגמור אלא לפי יכולתך" ,ואם-
כך  -מצידך לפי ﬠרכך ותכונתך הרי יש לה סוף ,וקל להבין .והטענה השנייה היא
הטענה ﬠצמה שאמרנו לﬠיל ,על חלק הﬠרב שהיא צודקת גם-כן כאן בחלק המוﬠיל,
והיא שאם-כך נמצאו רוב הﬠולם הם לבטלה .להיות שאינם בעלי אוצרות זהב
וכסף.
ועוד אומר אני טﬠנה שלישית ,והוא כי הנה נודﬠ שגדר התכלית הוא היותו דבוק
ומתעצם בעצם הדבר ההוא ולא יצוייר היותו נפרד ממנו כלל בשום אופן ,כמו
הריאּות לﬠין ,והשמיעה לאוזן ,והמשוש ליד ,שהם דבוקים ומתﬠצמים כל אחד
באבר ההוא ,ולא יצוייר היפרדם כלל ,שלא יצוייר הריאות בפני עצמה בלי עין ,ולא
שמיﬠה בלי אוזן .וכן הישיבה לכסא שהיא תכליתו ,לא יצוייר שתהא חוץ ממנו,
אלא היא דבוקה בﬠצם הכסא .וכן הדלקת הנר ,שתכליתה להאיר ,הנה ההארה היא
דבוקה בנר ﬠצמו ולא תצוייר שתהא חוץ ממנו .וכן ההזנה למזון הנה היא דבוקה
בגוף המזון ,וכן כל התכליות שבעולם כן הם .מה שאין-כך הקניינים המדומים:
נמצאם כולם שהם חוץ מן האדם ,ואין להם שום דביקות והתלות בו כלל .וכיוון
שהם אינם בגדר התכלית ,היאך נאמר שהם תכלית האדם? הרי זה שקר מפורסם.
 50משלי פרק י' פסוק ד'.
 51תקציר.
 52קהלת פרק ה' פסוק ט'.
 53קהלת רבה ,פרשה א' פיסקא י"ג.
 54איוב פרק י"א פסוק ט'.
 55תהילים פרק קי"ט פסוק צ"ו.
 56האם היה עולה על דעתך.
 57שמתוך.
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וזה שאמר שלמה המלך עליו השלום" :אל תיגע להﬠשיר וכו'" 58הכוונה לומר אל
תיגﬠ להעשיר בחשבך שזהו התכלית וזה שלימות כל האדם ,ואם-כך כל המרבה
לאסוף ולכנוס מהקניינים המדומים הרי זה משובח .אלא "מבינתך חדל מחשוב
זאת ,שהרי התﬠייף ﬠיניך בו ואיננו וכו'" ,59ואם היה הוא התכלית היה ראוי להיות
דבוק בך בקשר אמיץ ואינו נפרד ממך בשום אופן ,שזהו גדר התכלית ,וכיוון שהוא
אינו כן ,מזה יש לך להבין שאינו הוא התכלית המבוקש .ואפשר שזה גם-כן מה
שאמר הכתוב "אל תירא כי יﬠשיר איש וכו' כי לא במותו ייקח הכול וכו' ,60".שלפי
פשוטו אומרו "אל תירא" ,היינו רוצה לומר אל תדאג ,וקשה דלמה ידאג אם יﬠשיר
איש ,הלא משולחן גבוה קזכי ,61ומה מידו ייקח .וﬠוד מה הבטחה היא זו שלא ידאג,
לפי שאין במותו ייקח הכול .השתא 62מיהא 63כל מי שהכסף בידו  -ידו ﬠל הﬠליונה.
אמנם לפי הנאמר ניחא וכך היא הכוונה ,יאמר אל תדאג לנפשך בראותך כי יﬠשיר
איש ,לומר אשריו לזה שהשיג סוף תכליתו ושלמותו .ומתי אﬠשה גם אנכי לביתי
כדי להשיג תכליתי ותהי אחריתי כמוהו? אל תחשוב כך ,לפי שאין תכלית האדם
ושלמותו בהשגת הﬠושר והקניינים ,שהרי כי לא במותו ייקח הכול ,אלא ﬠוזב
לאחרים חילו והוא הולך לו בלא חמדה ,ואם היה הﬠושר והקניינים הם התכלית,
היה ראוי להם להיות דבוקים בו בחייו ובמותו לא ייפרדו .כיון שאנו רואים שהם
אינם כן ,ﬠל כורחך צריך להבין שאינם הם התכלית והשלמות.
נמצא שאין תכלית האדם הוא האכילה ושתייה והמשגל ושאר הנאות הגוף ,וגם לא
בהשגת העושר והקניינים המדומים .ואם-כך צריך אתה לומר ,מהו הטוב התכליתי
אשר אליו נושא האדם נפשו? ועל מה ולמה ניתן בו כוח השכלי? ומה לה לנפש לירד
מאיגרא רמה משמים ממעל לבירא ﬠמיקתא הארץ הלזו ,והנשמה לשכון בתוך גוף
נגוף קרוץ מחומר ובﬠפר יסודו? והנה כל הפילוסופים ,ראשונים ואחרונים ,חתרו
בכל עוז בﬠומק עיונם למצוא את הטוב התכליתי ,והעלו חרס בידם .אמנם לנו,
אנחנו שומרי התורה והמצוות ,הדבר מפורש הוא בתורה ﬠ"י משה רבנו עליו
השלום ,באומרו" :ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה'
אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוהיך וכו' לשמור את מצות
ה' ואת חוקותיו וכו'" ,וסיים" :לטוב לך 64 ".יאמר שהדברים האלו שפרטתי לך,
שהם היראה והאהבה ולעבוד את ה' ולשמור מצוותיו וחוקותיו ,הם הם הטוב
התכליתי המבוקש לך ,רוצה לומר להנאת ﬠצמך ,כי בשמירת דברים אלו תשיג הטוב
התכליתי ואושר הנצחי .וכן הנביא הוא אומר "הגיד לך אדם מה טוב" (רוצה לומר
אם תרצה להגיד לך מהו הטוב האמתי והתכליתי( "ומה ִה' דורש ממך" כדי להשיג
אותו הטוב התכליתי ,הוא ﬠ"י "עשות משפט ואהבת חסד" ,65רוצה לומר ,ﬠ"י עשות
משפטי התורה חוקיה ומצוותיה ,כי תורת חסד ﬠל לשונה של תורה ו"דרכיה דרכי
66
נוﬠם וכל נתיבותיה שלום".
וכן שלמה המלך עליו השלום ,אחר ﬠשותו חקירה ﬠיונית ושכלית בכל ספר קהלת,
ומצא שכל ﬠנייני עולם הזה הם הבל ואין בם מוﬠיל .אמר בחתימת ספרו" :סוף דבר
הכול נשמﬠ :את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור ,כי זה כל האדם" ,67רוצה לומר
כי זהו תכלית כל האדם לא זולת .וראה והבן שאיך כאן היו בתורה כל גדרי התכלית
בכל אופניו .הראשון ,שהיא דבוקה ומתﬠצמת באדם בחייו ובמותו ואינה נפרדת
 58משלי פרק כ"ג פסוק ד'.
 59שם פסוק ה'.
 60תהילים פרק מ"ט פסוקים י"ז י"ח.
 61זוכה מבורא עולם.
 62עכשיו.
 63מיהו.
 64דברים פרק י' פסוקים י"ב י"ג.
 65מיכה פרק ו' פסוק ח'.
 66משלי פרק ג' פסוק י"ז.
 67קהלת פרק י"ב פסוק י"ג.
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ממנו כלל ,כמאמר הכתוב" :בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך וכו'"
ודרשו רבותינו ז"ל :בהתהלכך תנחה אותך בﬠולם הזה ,בשכבך תשמר עליך בקבר,
והקיצות היא תשיחך בתחיית המתים לעולם הבא ,הרי שאינה נפרדת ממנו כלל
בכל עת ובכל זמן .והשני ,שיש לה קץ וגבול מצד האדם להגעת סוף חשקו וחפצו בה,
כל אחד לפי רוחב דעתו וחין שכלו כאמור לעיל .והשלישי ,שבﬠקב הﬠמל והיגיﬠה בה
בהגﬠת התכלית ,בא יבוא אל המנוחה ואל התענוג הנפלא ואושר הנצחי לעולם הבא,
אשר ﬠין לא ראתה .וכמו בהיפקד התכלית מאיזה דבר ,לא יישאר עוד שמו עליו רק
בדרך הﬠברה לבד ,כי בהיסמא העין ויתבטל ממנה פﬠולת תכליתה שהיא הריאות,
לא תקרא ﬠוד ﬠין רק בהﬠברה לבד ,כמו ﬠין הצלם והצורה שבכותל והרי היא כאבר
מת .כן בהיפקד פﬠולת התכלית מכל כללות האדם ,שהיא שמירת התורה והמצוות,
ואת פושﬠים נמנה ,אז יבוטל ממנו תואר אדם חי ,ובקהל רפאים ינוח ,כמו שאמרו
רבותינו ז"ל "רשעים בחייהם קרויים מתים" ,69כי אין המיתה רק ביטול הפעולות
הנאותות לו .ותחת כי לא רבים יצליחו למלאת כריסם מﬠדני
עולם הזה ותﬠנוגיה ,בﬠבור כי הכסף אזל מכליהם כאמור לﬠיל .הנה המצווה הזאת
"לא נפלאת היא ולא רחוקה" ,70אלא תורה מונחת בקרן זווית כל הרוצה ליטול
יבוא וייטול בלא כסף ובלא מחיר .וגם מפני כך ניתן השכל באדם ,כי באמת להבין
אמרי בינה תורה נﬠימה ,ולחשוף מצפוניה ולקיים מצוותיה כראוי ,צריך בינה יתירה
ושכל טוב .הנה מכל הטענות השכליות והאמיתיות האמורים נתבאר ,שכל תכלית
האדם בעולם הזה הוא לשמור את דרך ﬠץ החיים ,היא התורה ,כי ﬠץ חיים היא
למחזיקים בה ותומכיה מאושר.
ואחר שנתבאר שתכלית האדם הוא שמירת התורה וקיום מצוותיה ,צריך לבאר מהו
התועלת המגיﬠ לאדם מזה התכלית של שמירת התורה ומצוות .71ונאמר ﬠד כאן
מצאנו.

 68משלי פרק ו' פסוק כ"ב.
 69מסכת ברכות דף י"ח עמוד ב'.
 70דברים פרק ל' פסוקים י"א-י"ד.
 71ראה מאמרו של הרב "כוחה של ייראת שמים".
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