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 :השלמות האחרונה היאם "לפי הרמב. תכלית לאדם יםמציבל "וגם הרמחם "גם הרמב

 
 חלק ג פרק נד  -מורה נבוכים  ספר

ציור , לומרכ -המעלות השכליות  השגת -א יוה, תהאמיתי תוהמין הרביעי הוא השלמות האנושי 

והיא משלמת האדם , וזאת היא התכלית האחרונה. לוהיות-ללמוד מהם דעות אמתיות בא, המושכלות

 ...אדםובה האדם , קיום הנצחיהיא המעניקה לו את הו, והיא לו לבדו, תשלמות אמיתי

והיו הליכות אותו אדם מתדמות לאותה השגה ...היא מי שהגיע להשגת הבורא כפי כוחו...נמצא כי התכלית

 .ד ומשפט להתדמות במעשיו יתעלהחס –

 

 :ל הולך בדרך שונה"רמח

 
 ספר מסילת ישרים פרק א

ַלל חֹוַבת ָהָאָדם בְּעֹוָלמֹו ֵבאּור כְּ  :בְּ

ִמיָמה הּוא  ֶֹׁרש ָהֲעבֹוָדה ַהתְּ ַאֵמת ֵאֶצל ָהָאָדם ַמה חֹוָבתֹו בְּעֹוָלמֹו -יְּסֹוד ַהֲחִסידּות וְּש ָבֵרר וְּיִתְּ ַמה , ֶשיִתְּ ָצִריְך ּולְּ

ָכל ֲאֶשר הּוא ָעֵמל ָכל יְֵּמי ַחיָיו גַָמתֹו בְּ  :ֶשיִָשים ַמָבטֹו ּומְּ

ָרָכה הּוא, וְִּהנֵה ַענֵג ַעל ה, ַמה ֶשהֹורּונּו ֲחָכֵמינּו זִכְּרֹונָם ִלבְּ ִהתְּ ָרא ֶאָלא לְּ ִכינָתֹו' ֶשָהָאָדם ֹלא נִבְּ , וְֵּלָהנֹות ִמזִיו שְּ

ִהָמֵצא ֶשזֶהּו ַהַתֲענּוג קֹום ָהִעּדּון ַהזֶה ֶבֱאֶמת הּוא ָהעֹוָלם . ָהֲאִמִתי וְָּהִעּדּון ַהָגדֹול ִמָכל ָהִעּדּונִים ֶשיְּכֹוִלים לְּ ּומְּ

ָטֶרֶכת ַלָּדָבר ַהזֶה, ַהָבא ָרא ַבֲהָכנָה ַהִמצְּ ֵצנּו זֶ , ִכי הּוא ַהנִבְּ חֹוז ֶחפְּ ַהִגיַע ֶאל מְּ ֵדי לְּ . ה הּוא זֶה ָהעֹוָלםַאְך ַהֶּדֶרְך כְּ

ָרָכה  רּו זִכְּרֹונָם ִלבְּ נֵי ָהעֹוָלם ַהָבא", (ו, אבות ד)וְּהּוא ַמה ֶשָאמְּ רֹוזְּדֹור ִבפְּ ָצִעים ". ָהעֹוָלם ַהזֶה דֹוֶמה ִלפְּ וְָּהֶאמְּ

ִלית ַהזֶה וֹות ֲאֶשר ִצָּונּו ֲעֵליֶהן ָהֵאל יִתְּ , ַהַמִגיִעים ֶאת ָהָאָדם ַלַתכְּ מֹוֵהם ַהִמצְּ וֹות . ָבֵרְך שְּ קֹום ֲעִשיַת ַהִמצְּ ּומְּ

ִחָלה. הּוא ַרק ָהעֹוָלם ַהזֶה זֶה ָהעֹוָלם ַבתְּ נִים לֹו , ַעל ֵכן הּוַשם ָהָאָדם בְּ ָצִעים ָהֵאֶלה ַהִמזְַּּדמְּ ֵדי ֶשַעל יְֵּדי ָהֶאמְּ כְּ

ַהִגיַע ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר הּוַכן לֹו וֹות ָשם ַבּטֹוב ֲאֶשר ָקנָה לֹו ַעל יְֵּדי , ָהעֹוָלם ַהָבא ֶשהּוא, ָכאן יּוַכל לְּ ִלרְּ

ָצִעים ָהֵאֶלה ָרָכה . ָהֶאמְּ רּו זִכְּרֹונָם ִלבְּ ָכָרם", (א, ערובין כב)וְּהּוא ַמה ֶשָאמְּ ַקֵבל שְּ  ":ַהיֹום ַלֲעשֹוָתם ּוָמָחר לְּ

 

למדוד גישות אלו במבחן נסו ? במה היא שווה ובמה היא שונה? מהי התכלית לפי דבריהם
 ?מה התוצאה. המימוש העצמי

סימנתי את הפסקאות ]. בעמודים הבאים מאמר במנסה לבחון לעומק את מושג העצמיות
 .אך אלו סימונים סובייקטיביים –||| ואת הפסקה הממצה [שנראה לי שאפשר לדלג עליהן

 :גורדון אליו מושוות משנת הרב קוק הוא
 הצדיק", (גורדון ֶדה-א  : מבוטא לעתים) ד גורדון"אידוע בכינויו , //52– 5511 אהרן דוד גורדון

גורדון היה פעיל בתנועה הציונית ואף . ד"שחינוכו היה ברוח הדת ובהשפעת חסידות חב, "חילוניה

העלייה דרך לחלוצים וחלוצות בתקופת -הוגה ומורה, פועל חקלאיו חלוץ; השתתף בקונגרס הציוני

-תורתמייסד , ארץ ישראלב" הפועל הצעיר"מנהיג לא מוכתר של מפלגת , ייה השלישיתהעלו השנייה

 ".עבודהדת ה( "בטעות)שבחייו ולאחר מותו כונתה  מוסר
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