
 פרפקציוניזם
 'ועבודת ה



 פרפקציוניזם
= 

Perfect 
= 

 מושלם



 :החסרונות
 ...אין נחת•

 

 

מוצק  , האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב
על כן הם  , שאין בעולם לו דוגמא ויסוד, ואדיר כזה

 ...את הבנוי לפי מדת העולם מהרסים
מבקשות  , גדולות הן מאד... הןגבוהות  דתוהונשמות 

מה שאין הכלים שלהן יכולים  , הן הרבה מן המציאות
כל מה שהוא  , מבקשות הן אור גדול מאד. לסבול
שאיפתן  ... אינן יכולות לשאתו, מוקצב ונערך, מוגבל

 הנן מתלבשות בכלים  , הבלתי סופית לא תכלה
שואפות  , מהמדהשואפות הרבה יותר ויותר , שונים

בתנאים מוגבלים  , בחקיםרואות שהנן כלואות . ונופלות
והנן  , למרומים אין די, שאינם נותנים להתרחב לאין קץ

,  ברשע -ומתוך קצף , בחרון, ביאוש, נופלות בתוגה
 .בכל רע, בהירוס, בתיעוב, בכיעור, בשפלות, בזדון

 (זרעונים, אורות)



 :החסרונות
 בכשלוןאין הכרה •

 

,  לפני שבר גאון" 
ׂגבה   כשלוןולפני 

 "רוח
 יח; טזמשלי 



 :החסרונות
 כשלוןמפני פחד •
 או לא כלום הכל•
ואם אנחנו מדברים ואילמות  "

אם אנו מבטאים  ; תוקפת אותנו
,  נטבעים בדומייתנווהמושגים 

   להדריר כחמפני שאין בנו 
 המילוללחפש את , הדיבוראת 

בשביל כך ניבהל וניסוג  לא  -
 (ה, א"ח, אורות הקודש)"         אחור



 :החסרונות
 הכרה בהצלחהאין •

צדיקים כאלה שנופלים  ישנם 
ממדרגתם רק בשביל מה  

   בכחשאינם מאמינים 

ותשובה  . עצמםקדושת 
שלהם צריכה להיות להגביה  

 'לבם מאד בדרכי ה
 (פנקס הדפים ד, ה"הראי)

 

 



 :החסרונות
 מנהרה  חשיבת •

 (יחס מטרה דרך) 
שיהא טעם העץ   -" עץ פרי"

כטעם הפרי והיא לא עשתה כן  
עשה  ֵעץ ַוּתוצא הארץ אלא 
לפיכך  הֵעץ פִרי ולא פִרי 

אדם על עונו נפקדה   כשנתקלל
 ונתקללהגם היא על עונה 

 (י"רש)



 :החסרונות
 מנהרה  חשיבת •
 (יחס מטרה דרך) 
הבריאה ראוי היה טעם העץ  מתחילת "

כל האמצעים  , להיות גם הוא כטעם הפרי
ראויים היו  ... רוחניתהמחזיקים איזו מגמה 
אבל טבע  ... נשמתילהיות מוחשים בחוש 

גרם שרק טעמו של  הפרי של  ... הארץ
  בנעמומורגש הוא ... האחרונההמגמה 

אבל העצים הנושאים עליהם את  . והדרו
,  ואבדו את טעמם ונתגשמו נתעבו... הפרי

  נתקללהשבעבורו , זהו חטא הארץ
 (אורות התשובה)".  גם האדם על חטאו כשנתקלל

 



 :האלטרנטיבה
 

 אופטימליזם
= 

 מיטביות



איזהו  
 ?עשיר

 !השמח בחלקו



שכל  , ל"בונם ז' שאומרים בשם הרבי ר
אחד מישראל יש לו חבילה ממה  

ולעתיד יערבו כל  . שעובר עליו
וכל אחד יכיר חבילתו וירצה  , החבילות

שלא  , ואיתא בחובת הלבבות. בה
שאילו היה באופן אחר  , יחשוב אדם

כי כל דבר הוא כמו  , היה יותר טוב
ולא יאמר אדם שאילו  . שצריך להיות

כי  , היה רואה יותר טוב עינים' היה לו ג
 וכך ראוי  , ה"זה צביונו של הקב

 כל המאורעות  , וכמו כן. להיות
צריכים להיות   -על האדם שעוברים 

 .  שכל אחד יכיר חבילתו, עד לעתיד... כן
 (ו"תרצמקץ , אמרי אמת)                      



 הכישלון
צריך האדם להביט  "

על חסרונותיו בקורת  
כדי שיהיה מלא , רוח

אומץ הלב לתקן 
 "אותם תמיד

 (קי' עמ, ראשון ליפו, ה"הראי)



 הכישלון
כל אחד ידע שבמה שיצרו  "

תוקפו ביותר הוא כלי מוכן 
לאותם דברים ביותר להיות  

כי כל ... נקיים וזכים אצלו
אחד נברא לתיקון איזה  

  נתיחדהדבר פרטי אשר בו 
 ".נפשו בפרט ואין לה חבר

 (מט, צדקת הצדיק)



 תיקון חשיבת המנהרה
הכחישה את , הארץחטאה "

צמצמה את , עצמיותה
הלכה אחרי מגמות , חילה

לא נתנה את כל , ותכליתות
חילה הכמוס להיות טעם עץ 

נשאה עין  , כטעם פריו
לחשוב על דבר  , מחוץ לה

 ".וקריירותגורלות 
 (בקשת האני העצמי, קוק ה"הראי)



שלא  "בין 
"  עשני אישה

שעשני  "לבין 
 "כרצונו



 ?שאיפות גדולות
 ?הכיצד

התרחבות  
 "אני"ה



היא שיתברר ויתאמת אצל האדם  וסגולה זו 
והשפל  הגס האיש ... שלו" אני"איכותו של ה

.  וגופו בחמרוכל אני שלו מצומצם רק 
הוא  שאני שלו ממנו מי שמרגיש למעלה 
שמכניס  ולמעלה מזה מי . מגוף ונפשמורכב 
ההולך  והאיש . ומשפחתושלו בני ביתו  להאני

עם  האני שלו כולל את כל , עפ״י דרכי התורה
שבאמת כל איש ישראל הוא רק  , ישראל
ועוד יש בזה  . מגוף האומה הישראליתכאבר 

מעלות של איש השלם ראוי להשריש בנפשו  
 כולם הוא האני  העולמות להרגיש שכל 

והוא בעצמו רק כאבר קטן בתוך  , שלו
ואז גם רגש אהבת עצמו  , הבריאה כולה

כל  ואת , את כל עם ישראללאהוב לו עוזר 
 כולההבריאה 

 (הקדמה, שקופשמעון ' ר, שערי ישר)                    


