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גם הרמב"ם וגם הרמח"ל מציבים תכלית לאדם .לפי הרמב"ם השלמות האחרונה היא:
ספר מורה נבוכים  -חלק ג פרק נד
והמין הרביעי הוא השלמות האנושית האמיתית ,והיא  -השגת המעלות השכליות  -כלומר ,ציור
המושכלות ,ללמוד מהם דעות אמתיות בא-לוהיות .וזאת היא התכלית האחרונה ,והיא משלמת האדם
שלמות אמיתית ,והיא לו לבדו ,והיא המעניקה לו את הקיום הנצחי ,ובה האדם אדם...
נמצא כי התכלית...היא מי שהגיע להשגת הבורא כפי כוחו...והיו הליכות אותו אדם מתדמות לאותה השגה
– חסד ומשפט להתדמות במעשיו יתעלה.
רמח"ל הולך בדרך שונה:
ספר מסילת ישרים פרק א
ְּבבֵאּור ְּכלַל חֹובַת הָָאדָ ם בְּעֹולָמֹו:
שי ִתְּ ב ֵָרר ְּוי ִתְּ ַאמֵת ֵאצֶל הָָאדָ ם מַה חֹובָתֹו בְּעֹולָמֹוּ ,ולְּמַה צ ִָריְך
י ְּסֹוד ַה ֲחסִידּות וְּש ֶֹׁרש ָהעֲבֹודָ ה הַתְּ ִמימָה הּוא ֶ -
שים ַמבָטֹו ּו ְּמגַמָתֹו ְּבכָל ֲאשֶר הּוא ָעמֵל כָל י ְּ ֵמי ַחי ָיו:
שי ָ ִ
ֶ
שהָָאדָ ם ֹלא נִב ְָּרא ֶאלָא ְּלהִתְּ ַענֵג עַל ה' ְּו ֵלהָנֹות ִמזִיו שְּ כִינָתֹו,
שהֹורּונּו ֲח ָכ ֵמינּו זִכְּרֹונָם ִלב ְָּרכָה הּואֶ ,
ְּו ִהנֵה ,מַה ֶ
שי ְּכֹולִים ְּל ִה ָמצֵאּ .ומְּקֹום ָהעִּדּון ַהזֶה ֶב ֱאמֶת הּוא הָעֹולָם
שזֶהּו הַתַ עֲנּוג ָה ֲאמִתִ י ְּו ָהעִּדּון ַהגָדֹול ִמכָל ָהעִּדּונִים ֶ
ֶ
ַהבָא ,כִי הּוא ַהנִב ְָּרא ַב ֲה ָכנָה ַה ִמ ְּצט ֶָרכֶת לַּדָ בָר ַהזֶה ,אְַך הַּדֶ ֶרְך כְּדֵ י ְּל ַהגִי ַע אֶל ְּמחֹוז ֶח ְּפצֵנּו זֶה הּוא זֶה הָעֹולָם.
וְּהּוא מַה שֶָא ְּמרּו זִכְּרֹונָם ִלב ְָּרכָה (אבות ד ,ו)" ,הָעֹולָם ַהזֶה דֹומֶה ִלפְּרֹוזְּדֹור ִב ְּפנֵי הָעֹולָם ַהבָא"ְּ .והָאֶ מְּ ָצעִים
שי ַת הַמִ צְּוֹות
שמֹוּ .ומְּקֹום ֲע ִ
ַה ַמגִיעִים אֶת הָָאדָ ם לַתַ ְּכלִית ַהז ֶה ,הֵם ַה ִמצְּוֹות ֲאשֶר ִצּוָנּו ֲעלֵיהֶן ָהאֵל י ִתְּ ב ֵָרְך ְּ
שעַל י ְּדֵ י ָה ֶא ְּמ ָצעִים ָה ֵאלֶה ַה ִמזְּּדַ מְּ נִים לֹו
שם הָָאדָ ם ְּבזֶה הָעֹולָם ַב ְּת ִחלָה ,כְּדֵ י ֶ
הּוא ַרק הָעֹולָם ַהזֶה .עַל כֵן הּו ַ
שם בַּטֹוב ֲאשֶר ָקנָה לֹו עַל י ְּדֵ י
כָאן יּוכַל ְּל ַהגִי ַע אֶל ַהמָקֹום ֲאשֶ ר הּוכַן לֹו ,שֶהּוא הָעֹולָם ַהבָא ,ל ְִּרוֹות ָ
ָה ֶא ְּמ ָצעִים ָה ֵאלֶה .וְּהּוא מַה שֶָא ְּמרּו זִכְּרֹונָם ִלב ְָּרכָה (ערובין כב ,א)" ,הַיֹום ַלעֲשֹותָ ם ּו ָמחָר ְּל ַקבֵל שְּ כ ָָרם":
מהי התכלית לפי דבריהם? במה היא שווה ובמה היא שונה? נסו למדוד גישות אלו במבחן
המימוש העצמי .מה התוצאה?
בעמודים הבאים מאמר במנסה לבחון לעומק את מושג העצמיות[ .סימנתי את הפסקאות
שנראה לי שאפשר לדלג עליהן] ואת הפסקה הממצה||| – אך אלו סימונים סובייקטיביים.
גורדון אליו מושוות משנת הרב קוק הוא:
אהרן דוד גורדון  ,52//– 5511ידוע בכינויו א"ד גורדון (מבוטא לעתים :א-דֶ ה גורדון)" ,הצדיק
החילוני" ,שחינוכו היה ברוח הדת ובהשפעת חסידות חב"ד .גורדון היה פעיל בתנועה הציונית ואף
השתתף בקונגרס הציוני; חלוץ ופועל חקלאי ,הוגה ומורה-דרך לחלוצים וחלוצות בתקופת העלייה
השנייה והעלייה השלישית ,מנהיג לא מוכתר של מפלגת "הפועל הצעיר" בארץ ישראל ,מייסד תורת-
מוסר שבחייו ולאחר מותו כונתה (בטעות) "דת העבודה".
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