
  " / הרב שמעון אגסי זצוק"ל  אמרי שמעון  מתוך הספר "

  ?  לאיזה תכלית נברא האדם    -   פרקי עיון ומחשבה

כפי ההזדמן מבלי מפורסםודבר ה דועי פעולה שיפעל האדם   הוא למאד, שכל 
וכמ יהיה מהחסרון בה למאד.  וכוונת תכליתה   ש הרב החוקר"השקפה לסיבתה 

 ן"ל. למה שהיה מחולשת טבע ההזדמוזז"ל בריש שער וא"ו  הדקיעה האלקי בעל
והגדולה שבחסרונווחסרו כ תיו היותו משוללנו  כי על   ןמההשקפה אל התכלית 

 ייב מזה שכל דבר שלא נתבררהותארי פעולותיו לא תמצאינה כ"א על המעט. ח
 עע אליו כלל בבחירה אווועע המתננתימעלתו או שתתעלם כוונת תכליתו אם שלא 

י תתנואם  תהיה  ובכבינועע  עצלה  אליו  שידעתו  ויהיה  והעצלהעות  הכבדות   ור 
 לם הסיבה וסכלות התכלית או המצא הספק בו. הלא תראה שר צבאעכשיעור ה

דוד מלכו למוישראל כאשר צוה  ת את העם והוא לא ידע שום תכלית טוב בזהנו 
 עצלתתעצל בדבר ההוא והיה מנה נוני המלך למה חפץ בדבר הזה. הדש ואמ"כ

וכו פקד  לא  ובנימין  ולוי  דכתיב  השלימו  לא  . ולבסוף  נמצא' מהם   ומה שפקד 
 ו. גם ההפסד שנפל במלחמת שאול בעמלק לא בא אלא מסכלותנוהבלבול בחשבו

 ש שמעתי בקול ה׳ וכו'" ולשלול שללה כמרץהתכלית וחשב שהכוונה לכבוש הא
 לת התכלית לאוע והכלל שמי שיסכל ת,ם מהשלל וכו'עג וכו' ויקח הגואביא את א

 . והדמיון יעידל"עכ ות בהדימנע מהשתבשות הפעולה או המניעה או העצלה והכבי
 עלים והעלים מהם מהו כי מי שהכין העצים והאבנים ושאר צרכי הבנין ושכר פ"זע

ותמגמ קיץ מרנצו לבחפו  בית  או  בית חורף  עליית המקרה. התות. אם   הנף או 
 '. או שימנעו ולאנזבבואם הביתה לעשות במלאכה ישיגם אחד מהשלש אופנים ה

ולעומת שבאו כעעעו לנוית יתןשות שום פעולה  ילכו. ואם   עעו לעשות תהיהנו 
ידים או שישתבשו לנות חפץ בו. וכ"ש בהיותושות מה שאין לעעתם בשפלות    

  לפי שיש להם, הא' כבד והא׳ קל שבודאי יתפסו הקל ולא הכבדםלפניהם ב׳ עסקי
. ה חפץת אך סבורים שבכנומקום פטור לומר שהיי

 יהםט כלליהם ופרז הנה יש לפניו ב' עסקים הא' עסקי עוה""זהאדם בבואו לעוה כן
 ה"ב ג"כ בכלליהם ופרטיהם העצומים.עוופרטי פרטיהם הרבים. והב' הוא עסקי 

 ה. ולאנו לעולם ועל מה הוא בא התואם הוא לא ישכיל להיטיב לידע סיבת ביא
 עענוו, הנה בלי ספק לא יתתישקיף להשקפה שכלית לחדור אל כוונת תכליתו ותועל

 ועתו בעצלה ובכבידות כמי שכפאו שדתנעע תהיה נוכלל לעסקי עוה"ב. ואם ית
הה לןדמזוכפי  בלא  לב  בסכלות  לאחוז  ישתבש  או  חכמותח.  נכריה  חיק   בוק 

אדומיות  ויתעהעחיצוניות  ה',  חפץ  בזה  לא  אשר  פילוסופיות  מואביות   מוניות 
 מכ"ש בהיות עסקי עוה"ז קליםות כוזבות נוויפות ואמוזרך בדעות מדבתוהו לא 

חמרנוו למזג  הם  תאוותיווחים  לתכונת  הם  כבדים  עוה"ב  ועסקי  טבעו.  ושווי    
וןהבהמיות ככובד אב  יהםנבל וחמודותיה ילבבוהו בעית מנעמי הזטל החול. שאנ 

  כסףול הזהב למלאת חוריעגוות לח בעפעּפיהם ליתן עיניו בממון ולהשתווהחויק
יקרה. או יפןלת מלכים ואבגוותיו סנומעו  ה דרך כרמים לרעות בגנים ולהתעלסנ 

ותעלמות יפפיותעבים בחיק הבא  נבלור וננוגות בשרים. או יתן בכוס עינו והיה כ 
  פקודתו יצאעתבוא ב. והריק ושנותיו לבהללף וחליל ויין ידליקוהו ויגע כל ימיו ותו

. ךפחי נפש וידיו על ראשו, בהבל בא ובחושך הלבלם עומן ה
 עלעת דור בחכמה ותב קדוש עליך לפקוח עיני שכלך לדרוש ולואחי וידידי ח ןלכ

 יקר ושורשעיקר מלאכתיך ומה חפציך כי דבר זה הוא עוה"ז מה עה בנה הובאת המ
 ליו ויתד שהכלע שכל הצלחת האדם בזה ובבא בנויה ץהכל והוא יסוד חזק ואמי
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 ולםעו לתברר לאדם ויתאמת אצלו שכל עיקר ביאתו ונמשך אחריו. כי כשיבתלוי 
 ודע. אז בלי ספק לא יהיה הבל המהי עוה"ז תענוגה"ב וכל ענייני ועוהוא על עסקי 

יצרו הרע אשר כל היום התאנה תרד לילך אחר שיחה עבהמה בבקכ  הואה של 
 פקחו עיניו לידע מה היא חובתו ובמהנ, מאחר שולדתאוה. כי לא עיר פרא אדם י

אחי ידידי חקור ודרוש דבר זה הפוך בה והפוך בה דכולא בהןתלוי הצלחו. לכ   
 . וכ"כ הרמ"ח לוצאטו ז"ל בתחילת ספרו היקרחייךצרהו כי הוא נרף תהחזק בו אל 

 ודה התמימה הוא שיתברר ויתאמתב"ל. יסוד החסידות ושורש העוזמסילת ישרים 
 מלו אשרעאצל האדם מה חובתו בעולמו ובמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל 

"ל הזהב יע"ש. עכהוא עמל כל ימי חייו 
דבריו יאיר החהחכם מכל אדם בתחילת ספרו המחקרי פת לכןו  ל הבלים אמרב 

 ת דבר זה שכל ענייני עוה"זדיעקוהלת וכו' מה יתרון לאדם בכל עמלו וכו' לפי שי
 הבל הבלים המה ולא בשבילם בא האדם לעולם ואין יתרון במה שיעמול בדברים

 לה מהשמש כדרז"ל שהםעשהם תחת השמש ר"ל ענייני עוה"ז, רק במה שהם למ
 עה העיקרית שהכל תלוי בה והיא ראשונהיה"ב בתו"מ ומע"ט היא הידעוענייני 

.ותחילת הכל לכך שם אותה בתחילת הספר
  ה'יראיל ברכי הדת והאמונה ע"י מורים עי הדור הקודם אשר חונכנו בנאנחנו  הוהנ

 ני מאמינים, אין אנו צריכים לחקירה ודרישה כדי שיתאמת אצלינו דברבמאמינים 
השכל עלו וניצנייה גטה פנה חתבונו והנת פתחה אזנימעזה. כי   פורחת ידענוכ 

 כינור באנו. רק להכין צדה לדזל מפריה ולשבוע מטובה של עוה"וכלאאמנה כי לא נ
הנצחי"מתו לעולם  וי,מ  היא ד  שהיא  אצלינונובתיחענו  והיא  לנו  יפה  וכך   ו 

 ירקעב(האשכולות" ר "ונכים בבתי ספחורים המעכמושכלות ראשונות. אכן לבני הנ
 ורות ע"י מורים לא אמון בם וריח תורה ויראה לאר מ)י"ח אסכולכקראו לבית ספר 

 ל ברכי האמונה הנאמנה ולא ידעו ולא יבינועכו נו כי הם לא חונמתיגדת בהון. מע
ומחמה  בעולמו  האדם  ובחכמותהובת  ישפיקו  נכרים  בילדי  הם  רק  תכליתו.    

 ן לדת מורשה מהורים לבנים,זניות יעמיקו לכן רוחם זרה לאמונה ולא יטו אוויצח
 י למרחוקדערה הלאה. להם אשא זרק אל המקובל אצלם בשכל ישמעו והשאר 

 ם האדחובת היאת להוכיח להם בראיות ברורות וטענות שכליות מה דע ותלמועצו
 ך קצת נופםותי בספרים עניבו ומה תכליתו כפי מה שהתבעולמו ומה היא סיבת ביא

ואלי. גלי בעזרת צורי וחמשלי וזה ה
פרק כ"ה וזח"גם ז"ל בס' המורה "הרמב כתב  לקו לפי בחינתחל. הפעולות ית" 

 תכליתם לד' חלקים. אם פעולת הבל. או פעולת שחוק. או פעולת ריק. או פעולה
אשר לה יאמר פעולת ריק. היא הפהטובה. אמנם פעול  ולה שיכוין בה פועלהע 
 יעה התכלית ההיא כי ימנעוה מונעים. שאתה תשמע בני אדםגתכלית אחת ולא ה

ימצאטרחק למי שיאומרים הרבה פעמים סרחת לר לבקש איש ולא   טרחו או ה 
ג" ויאמרו  ולא הרויח בסחורתו.  השתדלותיכבמהלך  וטרחנ   ו בזה החולה היהנו 

יבלריק  יבוקש בהם תכלית ולא  וכן כל הפעולות אשר  ירפא.   יע התכליתגשלא 
.ההוא

 ההבל היא הפעולה אשר לא יכוין בה תכלית כלל כמו שיתעסקו בידם קצת לתעוופ
ו,י אדם כשהם חושביםנב והכפ  וזהו שאנעולות המשוגעים   ו מתפלליםנבהלים. 

 ה מעשה טובזטרח להשיג אינ' שלא ולד לבהלה, כלנואומרים לא ניגע לריק ולא 
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בידינו להשלימו מחמת איזה מ יעלה  יגיעינו לריק, אלא ניעולא  ויהיה   ספיקתה 
וכ שלא ןבידינו להשלים אותו.  וכוונ   ה רק מצות אנשיםנעבוד את ה' בלי דעת 

קוף בעלמא. אלא שכל עבוד ל ינו תהיה בכוונהתמלומדה כמעשה   שותע 2שלמה 
רצונו ית' ולעובדו בלב שלם. 

 ון בה תכליתיל שיכ"לתכלית פחות ר השחוק היא הפעולה אשר יכיון בה לתעוופ
הכרחי יבלת  עלת גדולה כמו שירקוד לא לכוונת התעמלות להיטיבועיל תולא תו 

 ולה שחוקעוק מהם, יאמר שזאת הפחכליתם לשתשים שעהעיכול. או מי שיעשה מ
 עלים כי יש דברים רבים שהם הכרחיים אוובלי ספק. וזה יתחלף כפי כוונת הפ

הגתרים לא תצטרך כלל כהתעמלוחעלתם גדולה אצל אנשים, ואצל אות  ף כפיו 
 עדיו אשר הוא הכרחי להתמיד הבריאות על מה שצריך אצל מי שינהתחלף מי

ש וככתיבה  הרפואה.  יעשהתחכמת  אשר  כי  החכמה.  אנשי  אצל  גדולה   ועלתה 
או ההתאבקות או משיכתהּפעולות ה  תעמלות להתמיד הבריאות כשחוק בכדור 

  בהם הכתיבה כעשיית הקולמוס ועשייתןהידים או עצירת הנשמה. או פעולות מכוי
ו פעולת שחוק. נלים פעולות שחוק. ואצל החכמים איכהנייר יהיה אצל אנשים ס

הפ להוהפעו עשאה  אשר  הפעולה  היא  תכלית ועהטובה  לכוונת  רדכבנל   ל"ת 
 הכרחית או מועילה ותגיע התכלית ההיא. וזאת חלוקה שיראה לי שאין לחלוק עליה
 בדבר וכו׳. ואחרי בארי זה אומר שא"א לבעל שכל לאמר שדבר מפעולות ה' ריק או

 ה."חנו וגם דעת כל הנמשך אחר תורת מרענו. אמנם לפי דעתינו א"הבל או שחוק ח
  והנה טובהפעולותיו ית׳ כולם הם טובות מאד. אמר וירא אלוקים את כל אשר עש

ית' בגלל דבר המעשה ההיא היא הכרחי במציאות הדברומאד. וכל מה שעשאה   
מאד.  מועיל  או  המכוון  כ(ההוא  כ' שזהו  ה'וובמ"א  פעל  כל   ו׳ הכתוב שאמר 

  והמשל בו)ו מאדתהו לאותו דבר עצמו כי הוא הכרחי למציאונלמענהו כלו' למע
 כ דעת הפילוסופים שאין בעינינים הטבעיים כלום על"'. וכן הוא גו הבע"ח וכןמזו

 ל שכל מה שאינו מלאכותי כולם פעולות שיבוקש בהם תכלית אחת"צד ההבל ר
 '. אך שיהיה בפעולותיו ית׳.וואיו הפרש בין שנדע התכלית ההוא או לא נדעהו וכ

  מי שחשבן שקרותו גלויה בתחילת המחשבה ולא תביט לשגעו,צ השחוק"דבר ע
נ ממ ראבשהקוף  אדם נלצחוק  בני  כלוו  לזה  החוייהוהמביא  בטבע  השכלות   ' 

כ וכו.  תןוההפסד  המון חכמי   אמונת  והוא שחלקורתינ  נביאינו  ביארו  וכזה   יו 
 ם בקצתם וכולם סיבותתקשרות קצנות מסודרות נהפעולות הטבעיות כולם מתוק

 לות חכמה גדולהווק ולא לריק אבל פעחובבות אין מהם דבר להבל ולא לשסומ
 עשהו באמונה ונא'מה מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית וכו' ונאמר וכל "כמש

כ"ל הזהב. ע שמים בתבונה ן כונץה׳ בחכמה יסד אר
3 טבעי ואפילו"שכן התבאר בדברי האשל הגדול הרמב ואחר  ם ז"ל שאין כל דבר

מיותרת לו תכלית  עשב דק שאין  או אפילו  ויתושים  זבובים   בריה פחותה כמו 
כן במבחר היצורים הוא האדם שמציאותו תהיה לתכליתכ"ילה, עומו  ש שיהיה 

 ר שיש תכלית מיוחדתחוד יש מופת אעל ז"ולת דברי הרב זועלת גדולה. ותנכבדת ו
יפה ז"לנ"קידה ז"ל בש' על העלאדם ביאר אותו הרב ב  ה הביאו הרב מהר"ש 

 רח"ל. ומצד זה ביאר החכם היות לאדם תכלית מצד כללותו אוזבדרשותיו פ' יתרו 
 ת שכ' וז"ל. גם לחלקי האדם יראה לכל א'חד פונה אל תכלית אחשחלק אבריו כל א

וכ ולרגל  ליד  מלבד אלה ע"ןמהם פועל לעין  ירצה שאם לכל א' מכ   שיםהחו: 
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והמשוש ליד. מזה נדון לכללותןלקיים ימצא פועל מה כמו שהוא הראות לעיחה   
 ברי אליהוא באו' כי אוזןדז' בנה המופת זהאדם ג"כ שצריך שיש לו תכלית מיוחד ו

 יך אוכל יטעם לו משפט נבחרה לנו נדעה ביננו מה טוב. ירצה שאםוח ן תבחןמלי
 ות שהם תכלית האיברים ההם ותועלתם הנכבדהחדחיך מצינו פעולות מיוובאוזן 

 ו מצד כללות האדם יש לונ"ש שזה המשפט נבחרה לבו שנשפוט מזה שגם לכ
  נדעה ביננו מה הוא הטוב שהוא התכלית אשר לנו,כןכבד ולנתכלית מיוחד ותועלת 

 כי התכלית הוא הטוב לכל הדברים עכ"ל מהר"ש יפה ז"ל. וא"כ גם אנחנו צריכים
 עלת המועילה שבעבורה נברא האדםולהתבונן ולחקור מה היא התכלית הנכבדה ות

. בעולם ונאמר

בג' סוגים והם: וה"זהראשונים ז"ל כללו כל עניני ע הנה  יל. והטוב.עערב. המוה 
 ועתה נראה למי מג' אלה תתיחס תכלית האדם. ובמעט התבוננות נראה שא"א לשום

הערב  ל שכל לחשוב ולו' שתכלית האדם הוא חלק עב  הוא לאכול משמניםש 
ונותות עדיבתוליות ופיפאות נשים ינל צורות וולשתות ממתקים ולבע  לישמע קול 

 . זה לא יתכןועידוניםאות נאר הוש בכל מיני שחוק וטיולים ולהתענגשרים ושרות 
הרב יכלל מכמה פנים. הראשון כבר ביאר אותו החוקר האלק זהעקידל העב   "ל 

  הכולליםדצח"מם שארבע חלקי היחנו רואנ אשהרי פחיתות,לה והע הממצדוהוא 
 בכולם שאין לוש הוא הפחות דומםז, כי ה"תעלים זעמכל המציאות הם הולכים ו

ולא תנוחיותשום  כווסף בנה כלל רק כח ההרכבה לבד. יתר עליו הצומח שע   ח 
 ה. יתרועי והתנחיונ החש לו כשיי מדבר תח בלעה"ר עליו בתהצמיחה והגידול. י

הע מדבר חליו  השישי  כח  לו  והש  ואדיכלי  כמו "בור.  עצמשהכ  מםם   ליםעו 
יהיו מעולים בתכליתשג"כז הדעת נוטה זע"במציאותם  זה מזה, ונמצא שצריךם    

  שתכלית האדםרח. ואם אתה אומע"ל הבע נכבדת יותר למאד אדםשתהיה תכלית ה
 ור האדם מן הבהמה אין בתכליתתי הגוף הלא מוגהיא האכילה שתיה ושאר תענו

ה לא יתכן כלל. זד וחוהוא וחמורו באבוס א
  הואחז בהכר" עוהתענוגכלית האדם היא תם אתה אומר כן שאאני אומר ש ועוד

עצמו בכל מיני עידועדןשצריך האדם ל עםי אדנים ותענוגות בנ  שיגיע אל סוףד    
  אל סוף המידה ההיא, שאם לא כןגיע ולהגן גדר התכלית הוא להשיכ ש,יםדונהעי

 ולם צריך הון רב ומי שלאעני ד עצמו בכל מעעדןשלמות תכליתו. ולהשיג הרי לא 
  לבו שהוא התכלית לפי דבריך. נמצאוותפר כסף למלא כל תאכעהשיגה ידו לפזר 

 ולםעו רואים שרוב הנשהוא עומד לבטלה כיון שלא השיג סוף תכליתו, ומאחר שא
 בהטום דאין ביש על מה שוא ברא כל בני אדם מאחר כנם ה' בעושר רב א"נלא ח

ות תכליתם. מלהגיע אל סוף שלי
 ת והדופי בעיני הבריותנומהמפורסם הוא שכל דבר שהוא הכרחי אין בו מהגועוד 

 ריםשאות בת, ואנחנו נר' שמי שהוא זולל וסובא רודף אחר יגונהש ההכרח לא "כמ
 ה בעינינ הוא מגו,ים הרוג בקר ושחוט צאןחגיות וכל ימיו כפק חיק נשים יפחבול

כי הוא דר,הבריות הכך  כמא' הכתוב םיליס  ולב)'זקהלת (  כסילים בבית שמחה.    
אולדבריך שהוא התכלית הוא הכרחי ול"כ  יהיה מ  מכובדצ"לונה אדרבא מגה    

 זה אלא דרך רע.ם או' להם שאין יבי שלפ לם בו. אלא ודאייאניהם והכל מתקנעיב
.וא"כ אין זה שלימות ותכלית אלא סכלות ופחיתות

"לאיזה תכלית נברא האדם?"
4עמוד - 



  " / הרב שמעון אגסי זצוק"ל  אמרי שמעון  מתוך הספר "

  ?  לאיזה תכלית נברא האדם    -   פרקי עיון ומחשבה

 כח השכלי ניתן הגוף הם התכלית למה שאם האכילה ושתיה ושאר תענוגות ועוד
 ומענג ע אוכל ושותה ורובע"חצ שכל ובינה יתירה שהרי גם הב" אזה הלא לבאדם

כשאין לו נפשודשן ב ונמצא שלמונעים   םקדל באדם. וכבר כהבל ניתן השוהו תו 
 עוד עדו וח"והו ת דבר הבל ום' שותולותיו יפעב המורה ז"ל שאין ברברי המדיל על

הואח"כי שניסה הדבר ממהר אבי לך ממ והואעות רוחליו שהוא הבל ורעיד ע    
ביין את בשרי הגדלקוהר פה שאמר בסשהמע" מתילת תרתי בלבי למשוך   שיע 

 ות מים וכו'כי לי ברתסים עשיפרדנות וגי לי תשיעים מרכלי נטעתי בתים  לי יתינב
  שאלו עיני לא אצלתי מהםר' וכל אשבני האדם וכונוגות תעשיתי לי שרים ושרות וע

את לבי מכל שמלא מנעתי ופניתי אני בח  וסיים  ידי ובעמלעשושי שמעל כה.    
והנה עשותמלתי לעש ואין יתרון חות רועהבל ורהכל    . וכבר אמרושמשת התח 

ו. מזולה גדות עד ואין לך הנסיוןל כבעכם חהחכמים אין 
 "תו. וכמולעהערב הוא תכלית האדם בשחלק ר מא לו"נתבאר בכל זה שא הרי
 ניםפים הקודמים. אבל יש מעטרב הוא התכלית מהע הקא לך בהא שאין חלנמודי

  שכלי כי לצבורח באדם כינתןיל הוא התכלית. ולכך הוצרך להע המוחלקלומר ש
  וחכמה ומדע כמא'חרוץ שכל מתפות זהב וסגולת מלכים צריך באועף ותכספר כע

שגם ךרוצים תעשיר. אשיבחהכ' ויד   ה פנים. הא' ביארמכמ "כלהיות ג א"ה אז 
ותות נ"הל בשנז" דהעקיל העבאותו    שיהיהמיןה ז באיעסקל וע שכל פו, הוא"ד 
 והוא כדברי הרב(ל ריק פועה הוא נו ותכליתו הקשחסק בו אל סוף תעיע המגשלא י

 ים המדומים הם בלי גבולנבוי הקנירת וספתו בירוזזריצות והח וה)לנז"ל ה"המורה ז
 אהנה הע תנועעונבורם כמו שראוי שיהיה לכל המתעים במתנועעו הנוח ירוסוף אש

 ל אין אדם מת" כסף וארזע' אוהב כסף לא ישבככמאמר ה(ו אל מקום  חפצו עבהגי
תאוו בידתוחצי  בהשגת).וו  והחריצות  ההשתדלות  שעוצם  מבואר  הוא  וא"כ    

 ז"ל. ד עכת"ם זה תכלית האדןיינים אינהק
וסוף כמשקץוהלא התורה ג"כ היא אין לה  כ"תו וכו' וכץה ארוכה מאר"  דודן    

רחבה מצותץ"ה או' לכל תכלה ראיתי קעהמ היאןאיש מאד. וא"כ ס"ד אמינא ך    
  לה סוף מ"מ מצד תשוקת האדםןצמה היא איע דנהי שהתורה מצד "ל. יו' ח"כהת

 שקהחה יש מי שנת בהם הדרשס" שהתורה נדהפר"שהרי ד' חלקי   לה סוף,שלה י
ואינו חושש לג' חלקים אחרים ודומהונפשו בחלק הפשט לבד והוא מסתפק ב   

קצדבעיניו כאלו השיג כל חפצו בהתורה ובא ע וסוףץ. הרי שמצידו יש לה קו    
 ל חלק הפשט עצמו הנה ישעולת זה גם בזשקה נפשו בחלק אחר. וח מי שזוכעד"

 ד תכונת הסוגיא הגם מי ששכלועתו ושכלו בא עמי שיעיין סוגיא א' בגמרא ולפי ד
 תוע דערך מ"מ לפי ו סוגיא זתוד יותר ויותר בהבנעד ביותר יש להעמיק בה חדק ו

  נמצא שמצדוכ א", לו להבין בה יותר מזהן סוף תכליתה ואיעדושכלו זה כבר הגיע 
וסוף וכץיש ק כל אזד"ע  וסוף לתורה הגםץתו יש קנב ביחד וא' לפי שכלו ורוח    

כ לפי האמת. משאןשאינו  אינו מסתפק במה שבידו אלאםינינכ בק"  המדומים    
 ש ארז"ל יש לו ק' מבקש ר' יש ר' מבקש ת' ואיו"מכושק אל היותר מזה חה וומתא

 "שזה. וז והבן ושקחצי תאוותו בידו ואין קץ וסוף לתאוותו וחאדם יוצא מהעולם ו
 שש שמא תאמר כיוןח אומר היום קצר והמלאכה מרובה וכו' ולפי שןרפוטהתנא ר' 

איכ לה סוף א"ןשהיא מרובה ואי לזה מיהר לומר תיכף לא,"וחה היא התכלית נ    
 תך הרי יש להנכ מצידך לפי ערכך ותכו" המלאכה לגמור אלא לפי יכולתך ואךליע

"לאיזה תכלית נברא האדם?"
5עמוד - 
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  ?  לאיזה תכלית נברא האדם    -   פרקי עיון ומחשבה

 ל חלק הערב שהיאענה עצמה שאמרנו לעיל טענה הב' היא היא העל. והט"סוף וק
 כ נמצאו רוב העולם הם לבטלה. להיות"כ כאן בחלק המועיל, והיא שא"צודקת ג
לי אוצרות זהב וכסף. עשאינם ב

 עצם ג' והוא כי הנה נודע שגדר התכלית הוא היותו דבוק ומתהאומר אני טענ דועו
 ןו כלל בשום אופן כמו הריאות לעינצם הדבר ההוא ולא יצוייר היותו נפרד ממעב

ליד שהם דבוקים ושה לאוזן והמשעוהשמי כל אםמתעצמיו  באבר ההוא ולאחד    
 ין ולא שמיעה בלי אוזן.עצמה בלי ע שלא יצוייר הריאות בפני ,יצוייר הפרדם כלל

 ו אלא היא דבוקה בעצםנוכן הישיבה לכסא שהיא תכליתו לא יצוייר שתהא חוץ ממ
 ר עצמו ולאנה ההארה היא דבוקה בנהכסא. וכן הדלקת הנר שתכליתה להאיר ה

ממץתצוייר שתהא חו וכן כלזוןה היא דבוקה בגוף המנו. וכן ההזנה למזון הנ    
כולם שהם חוםומים נמצאדנים המיכ הקני"ולם כן הם. משאעהתכליות שב מץ   ן 

 האדם ואין להם שום דביקות והתלות בו כלל. וכיון שהם אינם בגדר התכלית היאך
נאמר שהם תכלית האדם הרי זה שקר מפורסם. 

 שבך שזהוחשיר בע להעשיר וכו' הכוונה לומר אל תיגע להעשהמע"ה אל תיג וז"ש
 יםמודוס מהקניינים המנכ כל המרבה לאסוף ולכ"התכלית וזה שלימות כל האדם וא

 את שהרי התעיף עיניך בו ואיננו וכו'זתך חדל מחשוב נהרי זה משובח. אלא מבי
 ואם היה הוא התכלית היה ראוי להיות דבוק בך בקשר אמיץ ואינו נפרד ממך בשום

  להבין שאינו הוא התכליתך מזה יש לןאופן שזהו גדר התכלית וכיון שהוא אינו כ
 כ מש"ה אל תירא כי יעשיר איש וכו' כי לא במותו יקחג"ה זהמבוקש. ואפשר ש

 ל אל תדאג, וקשה דלמה ידאג אם"הכל וכו'. שלפי פשוטו אומרו אל תירא היינו ר
  מה הבטחה היא זו שלאדכי ומה מידו יקח. ועוזן גבוה קחיעשיר איש הלא משל

 ה.נידאג לפי שאין במותו יקח הכל, השתא מיהא כל מי שהכסף בידו ידו על העליו
  בראותך כי יעשיר אישךאמנם לפי"ה ניחא וכך היא הכוונה יאמר אל תדאג לנפש

 לאמר אשריו לזה שהשיג סוף תכליתו ושלימותו. ומתי אעשה גם אנכי לביתי כדי
האדם תכלית  שאין  לפי  כך  תחשוב  אל  כמוהו.  אחריתי  ותהי  תכליתי   להשיג 

  שהרי כי לא במותו יקח הכל אלא עוזב לאחריםםינינושלימותו בהשגת העושר והק
בלא חמדה, ואםוחילו והוא הולך ל היה ה   ינים הם התכלית היה ראוינעושר והק 

 יון שאנו רואים שהם אינם כן עלו כרדפ ובמותו לא יחייו להיות דבוקים בו בלהם
.ל שאינם הם התכלית והשלימות" צךכרח

 וגם לא אות הגוףנשאין תכלית האדם הוא האכילה ושתייה והמשגל ושאר ה נמצא
ה והקעבהשגת  ואדיינים המנושר  אליו"ומים   כ צא"ל מהו הטוב התכליתי אשר 

  השכלי ומה לה להנפש לירד מאיגראחל מה ולמה ניתן בו כענושא האדם נפשו ו
 ץוגוף קרנ גוף ךל לבירא עמיקתא הארץ הלזו והנשמה לשכון בתוערמה משמים ממ

בכל ומחומר  חתרו  ואחרונים  ראשונים  הפילוסופים  כל  והנה  יסודו.   עוזבעפר 
 רס בידם. אמנם לנו אנחנו שומריחלו עכליתי והתיונם למצוא את הטוב העבעומק 

 ה ישראל מה ה'ועתהתורה והמצות הדבר מפורש הוא בתורה ע"י מרע"ה באומרו 
  כי אם ליראה את ה' אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותוךמעאלוהיך שואל מ

  את ה' אלוהיך וכו' לשמור את מצות ה' ואת חקותיו וכו' וסיים לטוב לך.ולעבוד
 בוד את ה' ולשמורעיאמר שהדברים האלו שפרטתי לך שהם היראה והאהבה ול

וומצוותי הח  הטוב  הם  הם  כיתוקותיו  עצמך  להנאת  ר׳'ל  לך  המבוקש   כליתי 
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 דהטוב התכליתי ואושר הנצחי. וכן הנביא הוא אומר הגי בשמירת דברים אלו תשיג
ומה  3ה'(כליתיתר"ל אם תרצה להגיד לך מהו הטוב האמתי וה(לך אדם מה טוב    

 שות משפט ואהבת חסד ר"לעדורש ממך כדי להשיג אותו הטוב התכליתי, הוא ע"י 
 סד על לשונה של תורה ודרכיהחוקיה ומצותיה כי תורת חשות משפטי התורה עע"י 

דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. 
  ומצא  3שכל ענייניתר עשותו חקירה עיונית ושכלית בכל ספר קוהלחה אע"שהמ כןו

 עוה"ז הם הבל ואין בם מועיל. אמר בחתימת ספרו סוף דבר הכל נשמע את האלהים
 ל כי זהו תכלית כל האדם לא זולת. וראה"ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם ר

אופ בכל  התכלית  גדרי  כל  בתורה  היו  כאן  שאיך  דבוקהנוהבן  שהיא  הא'   יו. 
 הנחו כלל כמא' הכ' בהתהלכך תנעצמת באדם בחייו ובמותו ואינה נפרדת ממתומ

 נחה אותך בעולם הזה בשכבךת"ל בהתהלכך זליך וכו' ודרע תשמור ךשכבבאותך 
  נפרדתשאינהוה"ב, הרי עתשיחך בתחית המתים ל ת היאו בקבר והקיצךליעתשמר 

 ושקחת סוף עהב' שיש לה קץ וגבול מצד האדם להגות ובכל זמן. עו כלל בכל נממ
 יל. והג' שבעקב העמלעין שכלו כאמור לחו ועתוחפצו בה כל אחד לפי רוחב ד

 וג הנפלא ואושר הנצחיענ בא יבוא אל המנוחה ואל הת,עה בה בהגעת התכליתיוהיג
 וד שמועקד התכלית מאיזה דבר לא ישאר פוה"ב אשר עין לא ראתה. וכמו בהעל
 ין ויתבטל ממנה פעולת תכליתה שהיאעליו רק בדרך העברה לבד, כי בהסמא הע

 הריאות לא תקרא עוד עין רק בהעברה לבד כמו עין הצלם והצורה שבכותל והרי
 לת התכלית מכל כללות האדם שהיא שמירת התורהוהיא כאבר מת. כן בהיפקד פע
  כמ"שחי ובקהל רפאים ינוח יבוטל ממנו תואר אדם זוהמצות ואת פושעים נמנה א

 ת לו.ואותנלות העוים בחייהם קרויים מתים, כי אין המיתה רק ביטול הפעל רשז"אר
ותענוגיה בעבור כי הכסף"זעוה ינותחת כי לא רבים יצליחו למלאת כריסם מעד   

  היא ולא רחוקה אלא תורהתאזל מכליהם כאמור לעיל. הנה המצוה הזאת לא נפלא
 מחיר. וגם מפני כך ובלא כסף מונחת בקרן זוית כל הרוצה ליטול יבוא ויטול בלא

 יתן השכל באדם כי באמת להבין אמרי בינה תורה נעימה ולחשוף מצפוניה ולקייםנ
 נות השכליות והאמיתיותטעותיה כראוי צריך בינה יתירה ושכל טוב. הנה מכל המצ

 וה"ז הוא לשמור את דרך עץ החיים היאעהאמורים נתבאר שכל תכלית האדם ב
 תבאר שתכליתנש ואחרמכיה מאושר. תוהתורה כי עץ חיים היא למחזיקים בה ו

 לת המגיע לאדם מזהעהאדם הוא שמירת התורה וקיום מצותיה צריך לבאר מהו התו
.מ ונאמר. עד כאן מצאנוו"התכלית של שמירת הת

"לאיזה תכלית נברא האדם?"
7עמוד - 


