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 1 -עמוד 

שכל , וא למאדהההה מפורסםוווודבר הההה עדויייי
שיפעל האדם כפי ההזדמן  פעולה

לסיבתה וכוונת תכליתה  מבלי השקפה
ש הרב "וכמ. למאד יהיה מהחסרון בה

ל בריש "ז    ההההדדדדקיקיקיקיעעעעהההה החוקר האלקי בעל
 למה שהיה מחולשת. ל"וזו "ר ואעש

והגדולה  נווחסרו ןטבע ההזדמ
 היותו משולל תיונושבחסרו

תארי  ןכי על כמההשקפה אל התכלית 
א על "פעולותיו לא תמצאינה כ

ייב מזה שכל דבר שלא וח. המעט
שתתעלם כוונת  נתבררה מעלתו או
עע והמתנ ועענתיתכליתו אם שלא 

 עענותאליו כלל בבחירה או אם י
ות דעתו אליו עצלה ובכבינותהיה ת

ור הכבדות והעצלה כשיעור עשי ויהיה
וסכלות התכלית או  לם הסיבהעה

תראה שר צבא  הלא. ק בוהמצא הספ
ת נולמ דוד מלכו וישראל כאשר צוה

 את העם והוא לא ידע שום תכלית טוב
וני המלך למה חפץ דש וא"מבזה כ

תעצל בדבר ההוא נה נה. בדבר הזה
לא השלימו  עצל ולבסוףתוהיה מ

ומה . 'דכתיב ולוי ובנימין לא פקד וכו
. נושפקד מהם נמצא הבלבול בחשבו

חמת שאול ההפסד שנפל במל גם
התכלית  ואלא מסכלות בעמלק לא בא

ולשלול  רץהא וחשב שהכוונה לכבוש
 'וכו ש שמעתי בקול ה׳"שללה כמ

ם מהשלל עויקח ה 'ג וכוגואביא את א
לת ועוהכלל שמי שיסכל ת ,'וכו

מהשתבשות  התכלית לא ימנע
 הפעולה או המניעה או העצלה

 ז"והדמיון יעיד ע. לללל""""עכעכעכעכ ות בהדוהכבי
ן העצים והאבנים ושאר שהכי כי מי

עלים והעלים ופ צרכי הבנין ושכר
אם בית . ותנצו לבחפו ותמהם מה מגמ

 ף או עלייתתחורף או בית קיץ מר
ה בבואם הביתה לעשות נה. המקרה

ישיגם אחד מהשלש אופנים  במלאכה
שות עעעו לנוולא ית או שימנעו. 'נזה

. ילכו ןכ שום פעולה ולעומת שבאו
 עתםנותהיה תעעו לעשות נוואם ית

שות עבשפלות ידים או שישתבשו ל
ש בהיות "וכ. חפץ בו ול מה שאין

כבד והא׳ קל  'הא םלפניהם ב׳ עסקי
לפי  ,הכבד שבודאי יתפסו הקל ולא

 נושיש להם מקום פטור לומר שהיי
  . ה חפץתא ךסבורים שבכ

הנה יש לפניו  ז"האדם בבואו לעוה כןכןכןכן
כלליהם  ז"עסקי עוה 'עסקים הא 'ב

 'והב. ופרטי פרטיהם הרבים הםיטופר
כ בכלליהם "ג ב"העוהוא עסקי 

 ואם הוא לא. ופרטיהם העצומים
ו תישכיל להיטיב לידע סיבת ביא

ולא . הנמה הוא בא ה לעולם ועל
לחדור אל  ישקיף להשקפה שכלית

ספק  הנה בלי, ותכוונת תכליתו ותועל
 ואם. ב"עע כלל לעסקי עוהנולא ית

לה ועתו בעצתנעע תהיה נוית
שכפאו שד וכפי  ובכבידות כמי

לאחוז  או ישתבש. בבלא ל ןדמזהה
 בוק חיק נכריה חכמותחבסכלות ל

מוניות מואביות עחיצוניות אדומיות 
, 'אשר לא בזה חפץ ה פילוסופיות

ויפות זבדעות מ רךדויתעה בתוהו לא 
עסקי  ש בהיות"מכות כוזבות נוואמו
 וחים הם למזג חמרנוז קלים ו"עוה

ב כבדים הם "ועסקי עוה. עוטב ושווי
 ןהבהמיות ככובד אב לתכונת תאוותיו

בל תה מנעמי זשא. טל החולנו
 ווהחיהם ויקנוחמודותיה ילבבוהו בעי

בעפעּפיהם ליתן עיניו בממון 
 והזהב למלאת חורי לעגוות לחולהשת

 ןמלכים ואב לתגוותיו סנכסף ומעו
 ה דרך כרמים לרעותנאו יפ. יקרה

למות עם בחיק ביהבגנים ולהתעלס בא
או יתן בכוס . נוגות בשריםותע יפפיות

ף וחליל ויין ותו נבלור ונעינו והיה כ
ריק ושנותיו לידליקוהו ויגע כל ימיו 

פקודתו יצא מן  עתבוא בו. הלבהל
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, פחי נפש וידיו על ראשובלם עוה
  . ךבהבל בא ובחושך הל

ב קדוש עליך ואחי וידידי ח ןןןןלכלכלכלכ
 ורתלפקוח עיני שכלך לדרוש ול

ה נה הובאת המ עלעת דבחכמה ו
יקר מלאכתיך ומה עז מה "והעב

יקר ושורש עחפציך כי דבר זה הוא 
שכל  ץהכל והוא יסוד חזק ואמי

ליו עהצלחת האדם בזה ובבא בנויה 
כי . ו ונמשך אחריובויתד שהכל תלוי 

ברר לאדם ויתאמת אצלו שכל תכשי
ולם הוא על עסקי עו לתעיקר ביא

בל הז "י עוהענוגתב וכל ענייני ו"העו
וד עאז בלי ספק לא יהיה . ההמ

ה תרד לילך אחר שיחה עבהמה בבקכ
אה של יצרו הרע אשר כל היום נ

כי לא עיר פרא אדם . ה תאוהוהתא
פקחו עיניו לידע מה נמאחר ש, ולדי

 ןלכ. היא חובתו ובמה תלוי הצלחו
אחי ידידי חקור ודרוש דבר זה הפוך 

אל  בה והפוך בה דכולא בה החזק בו
ח "כ הרמ"וכ. חייךצרהו כי הוא נרף ת

ל בתחילת ספרו היקר "לוצאטו ז
יסוד החסידות . ל"וזמסילת ישרים 

ודה התמימה הוא שיתברר בושורש הע
ויתאמת אצל האדם מה חובתו 
בעולמו ובמה צריך שישים מבטו 

מלו אשר הוא עמל כל עומגמתו בכל 
  . ש"ל הזהב יע"עכימי חייו 

בתחילת ספרו החכם מכל אדם  לכןלכןלכןלכןוווו
ל הבלים בדבריו יאיר ה חהמחקרי פת

מה יתרון לאדם בכל  'אמר קוהלת וכו
ת דבר זה שכל דיעלפי שי 'עמלו וכו

ז הבל הבלים המה ולא "ענייני עוה
בשבילם בא האדם לעולם ואין יתרון 
במה שיעמול בדברים שהם תחת 

רק במה , ז"ל ענייני עוה"השמש ר
ל שהם "לה מהשמש כדרזעשהם למ

ט היא "מ ומע"ב בתו"העונייני ע
עה העיקרית שהכל תלוי בה והיא יהיד

ראשונה ותחילת הכל לכך שם אותה 
  .בתחילת הספר

י הדור הקודם אשר בנאנחנו  ההההוהנוהנוהנוהנ
י "ל ברכי הדת והאמונה עעחונכנו 
, ני מאמיניםבמאמינים  'ה יראימורים 

אין אנו צריכים לחקירה ודרישה כדי 
ת מעי כ. שיתאמת אצלינו דבר זה

יה גטה פנה חנתבוו והנפתחה אזני
פורחת ידענו כהשכל עלו  וניצני

ל מפריה ולשבוע וכלאאמנה כי לא נ
רק להכין . באנו ז"מטובה של עוה

 ,מ לעולם הנצחי"כינו מתורצדה לד
ו וכך יפה לנו נובתיחענו שהיא היא דוי

. והיא אצלינו כמושכלות ראשונות
ונכים בבתי חורים המעאכן לבני הנ

ירק קראו לבית עב(" האשכולות"ר ספ
י מורים "ורות ערמ )ח אסכול"יכספר 

דת עלא אמון בם וריח תורה ויראה לא 
ל עכו נו כי הם לא חונמתיגמ. בהון

ברכי האמונה הנאמנה ולא ידעו ולא 
 הובת האדם בעולמו ומחיבינו מה 

רק הם בילדי נכרים ישפיקו . תכליתו
 ניות יעמיקו לכן רוחםויצחובחכמות 

ן לדת מורשה זזרה לאמונה ולא יטו או
רק אל המקובל אצלם , מהורים לבנים

להם . רה הלאהזבשכל ישמעו והשאר 
ת דעו תי למרחוק למועצודעאשא 

להוכיח להם בראיות ברורות וטענות 
בעולמו  םהאד חובת היאשכליות מה 

ו ומה תכליתו כפי תומה היא סיבת ביא
 ךקצת נופ םותי בספרים עניבמה שה

  . ואליגלי בעזרת צורי וחלי וזה המש
 ג"חהמורה  'ל בס"ם ז"הרמב כתבכתבכתבכתב

לקו לפי חהפעולות ית. ל"ה וז"פרק כ
אם פעולת . חלקים 'בחינת תכליתם לד

. או פעולת ריק. או פעולת שחוק. הבל
אשר  האמנם פעול. או פעולה טובה

ולה עהיא הפ. לה יאמר פעולת ריק
שיכוין בה פועלה תכלית אחת ולא 

התכלית ההיא כי ימנעוה  יעהגה
שאתה תשמע בני אדם . מונעים
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ק למי ירחת לרטאומרים הרבה פעמים 
ו או הלבקש איש ולא ימצא טרחש

. במהלך ולא הרויח בסחורתו טרח
ו בזה נו וטרחנהשתדלותי כ"ויאמרו ג

וכן כל . שלא ירפאבהחולה היה לריק 
הפעולות אשר יבוקש בהם תכלית ולא 

  .יע התכלית ההואגי
ההבל היא הפעולה אשר לא  לתלתלתלתעועועועוופופופופ

יכוין בה תכלית כלל כמו שיתעסקו 
 ,י אדם כשהם חושביםנבידם קצת ב

וזהו . בהליםנעולות המשוגעים והכפו
ו מתפללים ואומרים לא ניגע נשא

שלא  'וכל, לד לבהלהנלריק ולא 
ה מעשה טוב ולא זטרח להשיג אינ

יעלה בידינו להשלימו מחמת איזה 
אלא , נו לריקה ויהיה יגיעיניעמ
שלא  ןוכ. ספיק בידינו להשלים אותות
ה רק נבלי דעת וכוו 'עבוד את הנ

מצות אנשים מלומדה כמעשה קוף 
ינו תהיה תאלא שכל עבוד. בעלמא
 'שות רצונו יתע ְשלמה ל בכוונה

  . ולעובדו בלב שלם
יא הפעולה אשר השחוק ה לתלתלתלתעועועועוופופופופ

ון יל שיכ"לתכלית פחות ר יכיון בה
עיל ולא תוכרחי ה יבלת תכלית בה

שירקוד לא לכוונת  עלת גדולה כמוות
מי  או. התעמלות להיטיב העיכול

וק חכליתם לשתשים שעשיעשה מ
ולה שחוק בלי עשזאת הפ יאמר, מהם
עלים וכוונת הפ וזה יתחלף כפי. ספק

הכרחיים או  כי יש דברים רבים שהם
 ואצל, עלתם גדולה אצל אנשיםות
 תרים לא תצטרך כלל כהתעמלוחא

יו אשר הוא נהתחלף מי ף כפיוהג
על מה  הכרחי להתמיד הבריאות

. ע חכמת הרפואהדשצריך אצל מי שי
ועלתה גדולה אצל אנשי תוככתיבה ש

כי אשר יעשה ּפעולות . החכמה
הבריאות כשחוק  תעמלות להתמידהה

משיכת  בכדור או ההתאבקות או
 או פעולות. הידים או עצירת הנשמה

הקולמוס  בהם הכתיבה כעשיית ןמכוי
לים כהנייר יהיה אצל אנשים ס ועשיית

ו נואצל החכמים אי. פעולות שחוק
  . פעולת שחוק

הטובה היא הפעולה אשר  להלהלהלהוהפעווהפעווהפעווהפעו
ת דכבנל לכוונת תכלית ועהפ עשאה

הכרחית או מועילה ותגיע  ל"ר
וזאת חלוקה שיראה לי . התכלית ההיא

ואחרי . עליה בדבר וכו׳ שאין לחלוק
לבעל שכל א "שא בארי זה אומר

ריק או הבל  'לאמר שדבר מפעולות ה
 אמנם לפי דעתינו. ו"או שחוק ח

חנו וגם דעת כל הנמשך אחר תורת נא
פעולותיו ית׳ כולם הם טובות . ה"מרע
אלוקים את כל אשר  אמר וירא. מאד
מה  וכל. והנה טוב מאד העש

בגלל דבר המעשה ההיא  'ית ושעשאה
הכרחי במציאות הדבר ההוא  היא

 'א כ"ובמ(. מאד ן או מועילהמכוו
 'פעל ה ו׳ הכתוב שאמר כלושזהו כ

הו לאותו דבר נלמע 'למענהו כלו
 )ו מאדתכי הוא הכרחי למציאו עצמו

וכן הוא . 'וח וכ"הבע ןמזו והמשל בו
שאין בעינינים  כ דעת הפילוסופים"ג

ל שכל "ר הטבעיים כלום על צד ההבל
 מה שאינו מלאכותי כולם פעולות

תכלית אחת ואיו הפרש  שיבוקש בהם
שנדע התכלית ההוא או לא נדעהו  בין
דבר . שיהיה בפעולותיו ית׳ אך. 'ווכ
שקרותו גלויה בתחילת  ,צ השחוק"ע

מי  ןלשגעו המחשבה ולא תביט
בני  ונלצחוק ממ ראבשחשב שהקוף נ

 השכלות בטבע 'והמביא לזה כלואדם 
אמונת המון  ןכ. החוייה וההפסד וכו

כזה ביארו נביאינו ו וורתינת  חכמי
הפעולות הטבעיות כולם  יוהוא שחלק

ם תקשרות קצנ ות מסודרותנמתוק
אין  ובבותסבקצתם וכולם סיבות ומ

 וק ולא לריקחמהם דבר להבל ולא לש
ה מה "לות חכמה גדולה כמשואבל פע

כולם בחכמה עשית  'מעשיך ה רבו
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 'עשהו באמונה ונאמ ונאמר וכל 'וכו
שמים  ןכונ ץה׳ בחכמה יסד אר

  . ל הזהב"כעבתבונה 

שכן התבאר בדברי האשל  ואחרואחרואחרואחר
ל שאין כל דבִר "ם ז"הרמב הגדול
ואפילו בריה פחותה כמו זבובים  טבעי

אפילו עשב דק שאין לו  ויתושים או
ש שיהיה "כ, ילהעומו תכלית מיותרת

האדם  כן במבחר היצורים הוא
שמציאותו תהיה לתכלית נכבדת 

ל "זהרב ולת דברי זו. גדולה ועלתתו
שיש תכלית  רחוד יש מופת אע

ל עב מיוחדת לאדם ביאר אותו הרב
ה הביאו הרב "נ 'ל בש"קידה זעה

יתרו  'ל בדרשותיו פ"יפה ז ש"מהר
ביאר החכם היות לאדם  ומצד זה. ל"וז

ר שחלק אבריו חא תכלית מצד כללותו
 'ת שכחא ד פונה אל תכליתחכל א

 'גם לחלקי האדם יראה לכל א. ל"וז
מלבד  ןועל לעין ליד ולרגל וכמהם פ

 'ירצה שאם לכל א: כ"ע אלה
ימצא פועל מה  לקייםחשים ההחומ

. ליד והמשוש ןכמו שהוא הראות לעי
כ שצריך "מזה נדון לכללות האדם ג

 'זנה המופת זלו תכלית מיוחד ו שיש
 ןכי אוזן מלי 'באו ברי אליהואדב

משפט  יך אוכל יטעם לווח ןתבח
 ירצה. ו מה טובנבחרה לנו נדעה ביננ

חיך מצינו פעולות ושאם באוזן 
תכלית האיברים ההם  ות שהםחדמיו

שזה המשפט  ש"כותועלתם הנכבדה 
ו נל נבחרה לבו שנשפוט מזה שגם

מצד כללות האדם יש לו תכלית 
נדעה ביננו  כןכבד ולנותועלת  מיוחד

שהוא התכלית אשר  מה הוא הטוב
לכל  כי התכלית הוא הטוב, לנו

כ "וא. ל"ש יפה ז"ל מהר"כהדברים ע
אנחנו צריכים להתבונן ולחקור מה  גם

עלת והנכבדה ות היא התכלית
האדם  המועילה שבעבורה נברא

  . בעולם ונאמר

ל כללו כל עניני "הראשונים ז ההההננננהההה
. ילעהמו. ערבה: סוגים והם 'בג ז"והע

אלה  'ועתה נראה למי מג. והטוב
ובמעט . האדם תתיחס תכלית

ל עב א לשום"שאהתבוננות נראה 
שתכלית האדם הוא  'שכל לחשוב ולו

הוא לאכול משמנים שהערב    חלק
אות נל צורות וולבע ולשתות ממתקים

 נותעדי ותבתוליות ופיפנשים י
 ולהתענגשרים ושרות  לישמע קולו

אות נאר הושמיני שחוק וטיולים  בכל
לא יתכן כלל מכמה  זה. ועידונים

וקר אותו הח הראשון כבר ביאר. פנים
 והוא ל"ז ההההעקידעקידעקידעקידל הל הל הל העעעעבבבבהרב  יהאלק

חנו נא שהרי ,פחיתותלה והעהמ מצד
 מ"דצחשארבע חלקי ה םירוא

הם הולכים  הכוללים כל המציאות
הפחות  הוא דומםכי ה, ז"תעלים זעמו

ולא  חיותבכולם שאין לו שום ש
יתר . כלל רק כח ההרכבה לבד העתנו

הצמיחה  חכ ווסף בנש עליו הצומח
י מדבר תבל ח"עהר עליו בתי. והגידול

ליו ע יתר. הועי והתנחיונה חש לו כשי
כלי שלו כח ה שישי מדבר חה

 םם עצמשהכ כמו "וא. בורדיוה
הדעת נוטה  ז"זעלים במציאותם עומ

, מזה זה םיהיו מעולים בתכלית כ"שג
 אדםונמצא שצריך שתהיה תכלית ה

ואם . ח"על הבענכבדת יותר למאד 
א שתכלית האדם הי ראתה אומ

י הגוף גתענו האכילה שתיה ושאר
 ר האדם מן הבהמה איןתהלא מו
ד חוהוא וחמורו באבוס א ובתכלית

        . יתכן כלל ה לאזו
ם אתה אומר כן אאני אומר ש ועודועודועודועוד

ז "עוה תענוגהאדם היא  כליתתש
עצמו  עדןשצריך האדם ל הוא חבהכר

 םי אדנותענוגות ב יםנבכל מיני עידו
ן גדר כש ,יםדונשיגיע אל סוף העי דע

 אל סוף גיעולה גהתכלית הוא להשי
שאם לא כן הרי לא , המידה ההיא
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עצמו  עדןול. תכליתו שלמותהשיג 
הון רב ומי  ולם צריךעני דבכל מע

 פר כסףכעשלא השיגה ידו לפזר 
לבו שהוא התכלית  וותלמלא כל תא

נמצא שהוא עומד לבטלה . לפי דבריך
ומאחר , תכליתו כיון שלא השיג סוף

 'נם הנח ולם לאעואים שרוב הו רנשא
 על מה שוא ברא כל כ"בעושר רב א

בה טום דאין בישבני אדם מאחר 
  . ות תכליתםמסוף שלי להגיע אל

מהמפורסם הוא שכל דבר שהוא ועוד 
ת והדופי בעיני נואין בו מהג הכרחי

, יגונהש ההכרח לא "כמ הבריות
זולל וסובא  שמי שהוא 'ואנחנו נר

חיק  קחבול ריםשאות בתרודף אחר 
ים הרוג חגיות וכל ימיו כפנשים יפ

ה בעיני נהוא מגו ,ושחוט צאן בקר
 'כמא םיליסהכ ךדר כי הוא ,הבריות
כסילים בבית  ולב )'זקהלת (הכתוב 

 כ"א ולדבריך שהוא התכלית. שמחה
ונה אדרבא מגה יהיה מהוא הכרחי ול

ם יאניהם והכל מתקנעימכובד ב ל"צ
להם  'ם אויבי שלפל אלא ודאי. וב

כ אין זה "וא . זה אלא דרך רעשאין 
שלימות ותכלית אלא סכלות 

  .ופחיתות
שאם האכילה ושתיה ושאר  ועודועודועודועוד

 ניתןהגוף הם התכלית למה  תענוגות
צ שכל "א הזהלא ל כח השכלי באדם

אוכל  ח"עגם הב ובינה יתירה שהרי
 נפשו דשןב ומענג עושותה ורוב
הו תוונמצא של מונעיםכשאין לו 

ם קדוכבר . ל באדםכהש תןני הבלו
ל שאין "המורה ז ברברי המדיל על
והו תו דבר הבל םשו 'תולותיו יפעב
י ממהר אבי לך ממ עוד עדו ו"ח

ליו שהוא עיד עה כ"ואחהדבר  שניסה
ה שאמר "שהמעוהוא  עות רוחהבל ור

למשוך ביין  לת תרתי בלביקוהר פבס
לי  יתינשי בעמ תיאת בשרי הגדל

נות גי לי תשיע יםמרכלי נטעתי בתים 

 'ות מים וכוכי לי ברתעשי סיםפרדו
בני נוגות תעושרות ו שיתי לי שריםע

שאלו עיני לא  רוכל אש 'האדם וכו
מכל  את לבי לא מנעתיאצלתי מהם 

שי מעל כוסיים ופניתי אני ב. החשמ
 עשותמלתי לעידי ובעמל ש עשוש

ואין יתרון  חות רועור הבלהכל והנה 
חכמים אין ה וכבר אמרו. שמשת התח

 ותעדואין לך  הנסיוןל כבעכם ח
  . ומזולה גד

 רמא לו"נתבאר בכל זה שא הריהריהריהרי
הערב הוא תכלית האדם שחלק 

א לך בהא שאין נמודי ת"וכ. ומולעב
ים מעטמה רב הוא התכליתעה קחל

 חלקנים לומר שפאבל יש . הקודמים
ולכך הוצרך . יל הוא התכליתעהמו
שכלי כי לצבור  חבאדם כ ינתןלה
זהב וסגולת  פותועף ותכסר פכע

וחכמה  חרוץשכל  מתמלכים צריך בא
. רוצים תעשירחויד  'הכ 'ומדע כמא

ה מכמ כ"להיות ג א"ה אזשגם  ךאשיב
 דהדהדהדהעקיעקיעקיעקיל הל הל הל העעעעבבבבביאר אותו  'הא. פנים

ל עשכל פו ,הוא ד"ותו ה"ת נל בשנ"ז
יע גשלא י שיהיה מיןה זבאי עסקו

 ו ותכליתוקשחסק בו אל סוף תעהמ
והוא כדברי הרב (ריק  לפועה הוא נה

 ירוזזריצות והחוה )ל"נזל ה"ז המורה
ים המדומים הם נהקני בוירת וספתוב

ים מתנועעו הנוחי רבלי גבול וסוף אש
לכל  בורם כמו שראוי שיהיהעב

ו אל עאה בהגינה העתנו עעונהמת
אוהב כסף  'ככמאמר ה(חפצו   מקום

ל אין אדם מת "כסף וארז עלא ישב
כ הוא מבואר "וא ).וו בידתוחצי תאוו

שעוצם ההשתדלות והחריצות בהשגת 
 ד"עכת םזה תכלית האד ןיינים אינהק

  . ל"ז
כ היא אין לה "והלא התורה ג תתתת""""ככככוווו

 'וכו ץה ארוכה מאר"וסוף כמש קץ
לכל תכלה ראיתי  'ה או"עדוד המ ןוכ
ד "כ ס"וא. מאד ךרחבה מצות ץק
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דנהי  ל"י. ו"ח 'כהיא הת ןאישאמינא 
לה סוף  ןהיא אי צמהעשהתורה מצד 

לה  שמ מצד תשוקת האדם לה י"מ
" סדהפר"חלקי  'שהרי ד ,סוף

ה יש מי נת בהם הדרששהתורה נ
שקה נפשו בחלק הפשט לבד והוא חש

חלקים  'ואינו חושש לג ומסתפק ב
אחרים ודומה בעיניו כאלו השיג כל 

הרי . וקצ דחפצו בהתורה ובא ע
מי  ז"וסוף וכעד ץשמצידו יש לה ק

ולת זה זו. שו בחלק אחרשקה נפחש
ל חלק הפשט עצמו הנה יש מי עגם ב

תו עבגמרא ולפי ד 'שיעיין סוגיא א
ד תכונת הסוגיא הגם מי עושכלו בא 

ד ביותר יש להעמיק בה חששכלו דק ו
מ "מ וסוגיא ז תוד יותר ויותר בהבנע

 עדתו ושכלו זה כבר הגיע עד ערךלפי 
לו להבין בה יותר  ןסוף תכליתה ואי

וסוף  ץנמצא שמצדו יש ק כ"א ,מזה
ב חלפי שכלו ורו 'ד ואחכל א ז"דעוכ
וסוף לתורה הגם שאינו  ץתו יש קנבי
 םינינכ בק"משא. לפי האמת ןכ

המדומים אינו מסתפק במה שבידו 
ושק אל היותר מזה חה וואלא מתא

 'יש ר 'מבקש ר 'ל יש לו ק"ש ארז"מכ
ואיו אדם יוצא מהעולם  'מבקש ת

ואין קץ וסוף צי תאוותו בידו חו
ש התנא "זו. הזוהבן  ושקחלתאוותו ו

אומר היום קצר והמלאכה  ןרפוט 'ר
שש שמא תאמר חולפי ש 'מרובה וכו

 כ"לה סוף א ןכיון שהיא מרובה ואי
לזה מיהר  ,ו"חה היא התכלית נאי

המלאכה לגמור  ךליעלומר תיכף לא 
כ מצידך לפי "אלא לפי יכולתך וא

. ל"וק תך הרי יש לה סוףנערכך ותכו
נה עצמה טעהיא היא ה 'נה הבעוהט

ל חלק הערב שהיא עשאמרנו לעיל 
והיא , כ כאן בחלק המועיל"צודקת ג

. כ נמצאו רוב העולם הם לבטלה"שא
  . לי אוצרות זהב וכסףעלהיות שאינם ב

והוא כי הנה  'ג האומר אני טענ דדדדועוועוועוועו
נודע שגדר התכלית הוא היותו דבוק 

 צם הדבר ההוא ולאעב  עצםומת
ו כלל בשום ניצוייר היותו נפרד ממ

ה עוהשמי ןאופן כמו הריאות לעי
ליד שהם דבוקים  ושלאוזן והמש

באבר ההוא ולא  חדכל א םמתעצמיו
שלא יצוייר  ,יצוייר הפרדם כלל

ין ולא עצמה בלי עהריאות בפני 
וכן הישיבה לכסא . שמיעה בלי אוזן

שהיא תכליתו לא יצוייר שתהא חוץ 
. וקה בעצם הכסאו אלא היא דבנממ

ה נוכן הדלקת הנר שתכליתה להאיר ה
ר עצמו ולא נההארה היא דבוקה ב

וכן ההזנה . ונממ ץתצוייר שתהא חו
וכן  זוןה היא דבוקה בגוף המנלמזון ה

כ "משא. ולם כן הםעכל התכליות שב
כולם שהם  םנמצאומים דנים המיהקני

האדם ואין להם שום דביקות  ןמ ץחו
ון שהם אינם בגדר וכי. והתלות בו כלל

התכלית היאך נאמר שהם תכלית 
  . האדם הרי זה שקר מפורסם

 'להעשיר וכו עה אל תיג"שהמע שששש""""וזוזוזוז
שיר עהכוונה לומר אל תיגע לה

שבך שזהו התכלית וזה שלימות כל חב
וס נכ כל המרבה לאסוף ולכ"האדם וא

. ים הרי זה משובחמודמהקניינים המ
את שהרי זתך חדל מחשוב נאלא מבי

ואם היה  'עיף עיניך בו ואיננו וכוהת
הוא התכלית היה ראוי להיות דבוק בך 
בקשר אמיץ ואינו נפרד ממך בשום 
אופן שזהו גדר התכלית וכיון שהוא 

להבין שאינו הוא  ךמזה יש ל ןאינו כ
כ "גה זואפשר ש. התכלית המבוקש

כי  'ה אל תירא כי יעשיר איש וכו"מש
וטו שלפי פש. 'לא במותו יקח הכל וכו

, ל אל תדאג"אומרו אל תירא היינו ר
וקשה דלמה ידאג אם יעשיר איש הלא 

. כי ומה מידו יקחזן גבוה קחמשל
מה הבטחה היא זו שלא ידאג  דועו

השתא , לפי שאין במותו יקח הכל
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מיהא כל מי שהכסף בידו ידו על 
ה ניחא וכך היא "אמנם לפי. הנהעליו

 ךהכוונה יאמר אל תדאג לנפש
יעשיר איש לאמר אשריו בראותך כי 

. לזה שהשיג סוף תכליתו ושלימותו
ומתי אעשה גם אנכי לביתי כדי להשיג 

אל . תכליתי ותהי אחריתי כמוהו
תחשוב כך לפי שאין תכלית האדם 

 םינינושלימותו בהשגת העושר והק
שהרי כי לא במותו יקח הכל אלא 

בלא  ועוזב לאחרים חילו והוא הולך ל
ינים הם נוהק עושרהיה ה ואם, חמדה

להיות דבוקים  להםהתכלית היה ראוי 
יון שאנו ו כרדפובמותו לא י חייובו ב

ל "צ ךרואים שהם אינם כן על כרח
  .שאינם הם התכלית והשלימות

שאין תכלית האדם הוא  נמצאנמצאנמצאנמצא
אות נהאכילה ושתייה והמשגל ושאר ה

ושר עוגם לא בהשגת ה הגוף
ל מהו "כ צא"ומים ואדיינים המנוהק

נושא האדם תכליתי אשר אליו הטוב ה
השכלי  חל מה ולמה ניתן בו כענפשו ו

ומה לה להנפש לירד מאיגרא רמה 
ל לבירא עמיקתא הארץ עמשמים ממ

גוף נגוף  ךהלזו והנשמה לשכון בתו
והנה כל . בעפר יסודווץ מחומר וקר

הפילוסופים ראשונים ואחרונים חתרו 
יונם למצוא את עבעומק  עוזבכל 

. רס בידםחלו עוה כליתיתהטוב ה
אמנם לנו אנחנו שומרי התורה 

י "והמצות הדבר מפורש הוא בתורה ע
 'ה ישראל מה הועתה באומרו "מרע

כי אם ליראה את  ךמעאלוהיך שואל מ
אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה  'ה

 'אלוהיך וכו 'את ה ולעבודאותו 
 'ואת חקותיו וכו 'לשמור את מצות ה

ברים האלו יאמר שהד. וסיים לטוב לך
שפרטתי לך שהם היראה והאהבה 

 וולשמור מצוותי 'בוד את העול
כליתי תוקותיו הם הם הטוב החו

ל להנאת עצמך כי 'המבוקש לך ר׳

הטוב  בשמירת דברים אלו תשיג
וכן הנביא . התכליתי ואושר הנצחי

ל "ר(לך אדם מה טוב  דהוא אומר הגי
אם תרצה להגיד לך מהו הטוב האמתי 

דורש ממך כדי  'מה  ִהו )כליתיתוה
י "הוא ע, להשיג אותו הטוב התכליתי

י "ל ע"רשות משפט ואהבת חסד ע
וקיה ומצותיה חשות משפטי התורה ע

סד על לשונה של תורה חכי תורת 
ודרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה 

  . שלום
ר עשותו חקירה חה א"עשהמ כןכןכןכןוווו

 תעיונית ושכלית בכל ספר קוהל
הם הבל ואין ז "ומצא  ִשכל ענייני עוה

אמר בחתימת ספרו סוף . בם מועיל
דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת 

ל כי "מצותיו שמור כי זה כל האדם ר
וראה . זהו תכלית כל האדם לא זולת

והבן שאיך כאן היו בתורה כל גדרי 
שהיא  'הא. יונהתכלית בכל אופ

בחייו ובמותו עצמת באדם תדבוקה ומ
 'הכ 'ו כלל כמאנואינה נפרדת ממ

תשמור  ךשכבבה אותך נחבהתהלכך ת
נחה תל בהתהלכך "זודר 'ליך וכוע

 ךליעהזה בשכבך תשמר אותך בעולם 
 תשיחך בתחית ת היאובקבר והקיצ

נפרדת  שאינההרי , ב"והעהמתים ל
 'הבו. ת ובכל זמןעו כלל בכל נממ

ת עשיש לה קץ וגבול מצד האדם להג
וחפצו בה כל אחד לפי  ושקחסוף 

. ילעין שכלו כאמור לחו ועתרוחב ד
עה בה ישבעקב העמל והיג 'והג

בא יבוא אל המנוחה  ,בהגעת התכלית
וג הנפלא ואושר הנצחי ענואל הת

וכמו . ב אשר עין לא ראתה"והעל
קד התכלית מאיזה דבר לא ישאר פבה

, ליו רק בדרך העברה לבדעוד שמו ע
ין ויתבטל ממנה פעולת עכי בהסמא ה

קרא עוד תכליתה שהיא הריאות לא ת
עין רק בהעברה לבד כמו עין הצלם 

. והצורה שבכותל והרי היא כאבר מת
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לת התכלית מכל וכן בהיפקד פע
כללות האדם שהיא שמירת התורה 

יבוטל  זוהמצות ואת פושעים נמנה א
 חי ובקהל רפאים ינוחממנו תואר אדם 

ים בחייהם קרויים על רש"זש אר"כמ
כי אין המיתה רק ביטול , מתים

ותחת כי לא . ת לוואותנות הלעוהפ
  ינרבים יצליחו למלאת כריסם מעד

ותענוגיה בעבור כי הכסף אזל  ז"עוה
הנה המצוה . מכליהם כאמור לעיל

היא ולא רחוקה אלא  תהזאת לא נפלא
תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה 
  ליטול יבוא ויטול בלא כסף ובלא 

  יתן השכל באדם נוגם מפני כך . מחיר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כי באמת להבין אמרי בינה תורה 
נעימה ולחשוף מצפוניה ולקיים 

ותיה כראוי צריך בינה יתירה ושכל מצ
נות השכליות טעהנה מכל ה. טוב

והאמיתיות האמורים נתבאר שכל 
ז הוא לשמור את "והעתכלית האדם ב

דרך עץ החיים היא התורה כי עץ חיים 
. רמכיה מאושתוהיא למחזיקים בה ו

תבאר שתכלית האדם הוא נש ואחרואחרואחרואחר
שמירת התורה וקיום מצותיה צריך 

לת המגיע לאדם מזה עלבאר מהו התו
עד . מ ונאמר"והתכלית של שמירת הת

 .כאן מצאנו


