
1 
 

 Rav Ari Shvat (Chwat)                                                       טבש ירא ברה                                                                                  ה"ב

 הבושתה לש התחונמו הנוחטב
"The Strive for Perfection is Perfection"-  

Teshuva: The Only Way to "Peace of Mind" 
 

 ו ,ה הבושתה תורוא ,קוק ה"יארה .1
 אל םיינחורה םייחהו ,חונמ אוצמל םדאה לכוי אל ,הנוחטבו התחונמ ,הבושתה תבשחמ ידעלבמ
 תומלשהו - ,תומלשה תא ,בוטהו קדצה תא םדאהמ עבות ירסומה שוחה .םלועב חתפתהל ולכוי

 לש רהוטה לא וישעמ ןוכל שלח וחכ המכו ,לעופב המישגהל םדאהמ איה הקוחר המכ תירסומה
  !רומגה קדצה לאידיא
 םא .ותמילשמ איהו - ,םדאל תיעבט איה הבושתה תאזל ?ללכ ותלכיב ונניאש המ לא ףאשי ךיאו

 רקיעש רחאמ ,ותומלש תא םגופ הז ןיא ,רסומבו קדצב םגופ תויהל ,לושכמל דימת לולע םדאה
 ,הבושתה דוסי אוה הזה ץפחהו .תומלשה לא עובקה ץפחהו הגירעה איה ולש תומלשה דוסי

 .תמאב ותמילשמו םייחב וכרד לע דימת תחצנמ איהש
 

 ול קרפ ג קלח םיכובנה הרומ רפס ,ם"במרה .2
 ,ללכה הזמ כ"ג הבושתהש אוה ראובמו ,הרצ תעב וינפל קועצלו ול ןנחתהלו וילא ללפתהל ונוצ ןכו
 םדא םושל רשפא יאש ,םתוא ןימאהב אלא הרותה ישנא תואיצמ רדוסי אל רשא תועדה ןמ ל"ר
 תרובגתל וא תמאב תרחבנ יתלב איהו הדמ וא והרחביש תעדב לכסיש םא ,עשפיו אטחי אלש
 רשפאו ותועט לע דימתמ היה ,םלועל תועמה הז ןקתל לכוי אלש םדאה ןימאי ולו ,סעכ וא הואת
 בוטל בושיו ןקתי הבושתה תנומא םע ךא ,הלובחת ול הראשנ אלש רחא וירמב ףיסומ היהש
 יתמאה תעדה הז םימייקמה םישעמה ובר הזלו ,אטחיש םדוק היהש הממ םלש רתויו םינינעבש
 ללוכה ןינעהו ,תוינעתהו ,תונודזה תצק לע ןכו תוגגשה לע תונברקהו םיודיוה ל"ר ,דאמ ליעומה
 :תראובמ םתלעות םלוכ ולאו ,תעדה הז תילכת איה תאז ,ונממ רוסל אטח לכמ הבושתל
 

 י ,בי ,הבושתה תורוא ,קוק ה"יארה .3
 רשפא יא .םייחה שודח איה הבושתה -ללכב השעמהו םייחה חורה יכלהמ לע הבושתה תעפשה
 ...םיכשמנ םייחהשכ םלוכ םייחה ךרע תא הנשת אלש הבושתל
 

  ב”ע טפ ףד תבש תכסמ לע אלק ,ט תבש היא ןיע ,קוק ה"יארה .4
 " .ּויְהִי רֶמֶּצַּכ עָלֹוּתַכ ּומיִּדְאַי םִא ,ּוניִּבְלַי גֶלֶּׁשַּכ ,םיִנָּׁשַּכ םֶכיֵאָטֲח ּויְהִי םִא ,'ה רַמֹאי הָחְכָּוִנְו אָנ ּוכְל"[
 ויהי םא ,לארשיל ה"בקה רמא ,קחצי יבר רמא ?היל יעבימ "ינש"כ ,"םינשכ" ,])חי ,א והיעשי(

  ."וניבלי גלשכ" ,וישכע דעו תישארב ימי תששמ תואבו תורודסש וללה םינשכ םכיאטח
 םיבורק םהש הממ הגגשל םיבורק רתוי םהש ,םיירקמ םיאטחב קר אל תעגמ איה הבושת לש הפקת
 םייח לש ךלהמ םיכלהמה ,םייתטשה םיאטחהב הבושתה רוא הלגתמ רבדה רקיעב אלא ,ןודזל
 'ד רבד אב ,םהמ הבושת לש תורשפא לכ תא תשאימ דחי םג תינחורהו תירמחה תוליגרהש ,םיירודס
 דגנו םדאה עבט דגנש רמאל ,עבטומ רודסב םיזחאנ תויהל אוה בל ךרומ קרש ,רבדה ןכ אלש ,רמאל
 םירדס ךופהל ודיב רשא ,הבושת לש החכ אוה ץימאו רידא יכ .הבושתה איה תישונאה הרבחה עבט
 ויהי םא םגו ,םירדוסמה םיאטחה לע ורבעי תורוד לש תופוקת םא םג ,תובר םינש םא םג .םישרשומ
  ."וניבלי גלשכ" ,וישכע דע תישארב ימי תששמ ,וללה םינשכ תואבו תורודס
  

 ינפב הבושתה יכרד םילעונה םירבד השמח ןהמו -ג-ב הכלה ,ד קרפ ,הבושת תוכלה ם"במר .5
 ןהמע הכוז וניאו ןהמע היהי אל הבושת ושעיש ןמזבש יפל ,רובצה ןמ שרופה )א( :ןה ולאו ,ןהישוע
 יכרד עדוי וניאו ןהמ שורפל ול תמרוג ותקולחמש יפל ,םימכח ירבד לע קלוחהו )ב( ,ןישועש תוכזב
 השעי אל םאו ןשוע אלו ןהירחא ףדור וניא ויניעב וזבתנש ןויכש ,תוצמה לע גיעלמהו )ג( ,הבושתה
 אצְמי אל דרטנש ןמזבו יזחגכ ודרטלו ופחדל ול םרוג הז רבדש ,ויתובר הזבמהו )ד( ,הכזי המב
 החכותהש ,הבושת ךרד ול חינה אל ירהש תוחכותה תא אנושהו )ה( ,תמאה ךרד ול הרומו דמלמ
 -)ג הכלה( ...הבושתב רזוח ותוא ןימילכמו ויאטח םדאל ול ןיעידומש ןמזבש הבושתל תמרוג
 םדא ןיבש תונוע םהש יפל הרומג הבושתב בושיש ול רשפא יא ןתוא השועה םירבד השמח םהמו
 ...ול לוחמל ונממ לאשי וא ול ריזחיש ידכ ול אטחש וריבח עדוי וניאו וריבחל
 

 פ"עא ,ונינמש ולא םישנא העבראו םירשעמ דחאו דחא לכ -די הכלה ,ג קרפ ,םש תוכלה ם"במר .6
 ?ב"הועל קלח ול ןיא ולאמ דחא לכש םירומא םירבד המב ...ב"הועל קלח םהל ןיא לארשימ ןהש
 רבד ךל ןיאש אבה םלועה ינבמ הז ירה הבושת לעב אוהו תמו ועשרמ בש םא לבא ,הבושת אלב תמשכ

 רמאנש אבה םלועל קלח ול שי בש הנורחאבו וימי לכ רקיעב רפכ וליפא ,הבושתה ינפב דמועש
 ןהב אצויכו םירמומהו םיעשרה לכ .)טי ,זנ והיעשי( "ויתאפרו 'ה רמא בורקלו קוחרל םולש םולש"
 ,)בכ ,ג והימרי( "םיבבוש םינב ובוש" רמאנש ןתוא ןילבקמ תוינומטמב ןיב יולגב ןיב הבושתב ורזחש
 .הבושתב ותוא ןילבקמ יולגב אלו בש רתסב ירהש ,אוה בבוש ןיידעש פ"עא
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 העינמ םוש ןיאש תעדל םיכירצ הבושתב בושל םיאבשכ -ג ,די ,הבושתה תורוא ,קוק ה"יארה .7
 םהילע בושל םיאבו םישקבמשכ ףכית ,הבושתה תא םיבכעמה םירבדה ד"כ םתוא וליפא .רבדב
 רמול ,התולפש ינפמ ,תונטקבש הנטק אל ,הבושת לש היטנ םוש לטבל ןיאו .םיבכעמ םניא בוש
 רמול ,לודג רתויה ןויערה תא אלו ,ומצע תא רעשמ םדאהש ותדמ יפל יואר ןטקה ןויערה ןיאש
 אוהש ,הבושת לש אלמ םלועו המלש המוקל דחיב ףרטצמו הלוע לכה יכ .וכרעמ רתוי הובג אוהש
  .םירחאה תומלועה לכמ םודקו לודג ,רקי
 

 ץקמ תשרפ ,תישארב קידצ ירפ - ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר .8
 )'ב ,'ה הבר םירישה ריש( ורמאש ומכו "ירוצ 'ה ךורב" ביתכד והזו םדאה בלל תופיקת אב הזמו

 'הש .םלועל םיהלא יקלחו יבבל רוצ )ו"כ ,ג"ע םילהת( ביתכד לארשי לש ןבל ה"בקהש וניצמ
 לעבה בלב תופיקת ןתונ ךרבתי 'הש ונייהו ,תופיקת ןושל רוצ יכ ...לארשי בלב ןכוש ךרבתי

 םולשו סח הבושת ליעומ וניאש יאחוי רב ןועמש יברמ ק"הוזב רמאנש םירבדב םג ונייה ...הבושת
 ובוש" אציש לוק תבה ןינעכ ...ןקתלו תאז לטבל הבושת לעבהל הלשממ שי )ב ט"יר א"ח רהוז(

 ותלוכיב היה ןכ יפ לע ףא ,")א"ע וט הגיגח תכסמ( ]היובא ןב עשילא[ 'רֵחא'מ ץוח םיבבוש םינב
 הז לעש המכח תישאר רפסבו ה"לשב ובתכש ומכו ךרבתי 'ה ןוצר ןכש ינפמ ,הבושת ידי לע ןקתל
 .)ב"ע ופ םיחספ( "אצמ ץוח השע תיבה לעב ךל רמאיש המ לכ" )ב ו"פ םיחספ( וזמר
 

 יִּכ ץֶרֶא םֶהיֵלֲא ָּתְרַמָאְו ]ְּמַע יֵנְּב לֶא רֵּבַּד םָדָא ןֶּב )ב( :רֹמאֵל יַלֵא 'ד רַבְד יִהְיַו )א( -גל לאקזחי .9
 בֶרֶחַה תֶא הָאָרְו )ג( :הֶפֹצְל םֶהָל ֹותֹא ּונְתָנְו םֶהיֵצְקִמ דָחֶא ׁשיִא ץֶרָאָה םַע ּוחְקָלְו בֶרָח ָהיֶלָע איִבָא
 אֹובָּתַו רָהְזִנ ֹאלְו רָפֹוּׁשַה לֹוק תֶא ַעֵמֹּׁשַה עַמָׁשְו )ד( :םָעָה תֶא ריִהְזִהְו רָפֹוּׁשַּב עַקָתְו ץֶרָאָה לַע הָאָּב
 רָהְזִנ ֹאל םָעָהְו רָפֹוּׁשַּב עַקָת ֹאלְו הָאָּב בֶרֶחַה תֶא הֶאְרִי יִּכ הֶפֹּצַהְו )ו( :הֶיְהִי ֹוׁשֹארְב ֹומָּד ּוהֵחָּקִּתַו בֶרֶח
 :ׁשֹרְדֶא הֶפֹּצַה דַּיִמ ֹומָדְו חָקְלִנ ֹונֹוֲעַּב אּוה ׁשֶפָנ םֶהֵמ חַּקִּתַו בֶרֶח אֹובָּתַו
 

 ]ְל ּויָהְו םָתֹא הֶׂשֲעַּת הָׁשְקִמ ףֶסֶּכ תֹרְצֹוצֲח יֵּתְׁש ]ְל הֵׂשֲע )ב( :רֹמאֵּל הֶׁשמ לֶא 'ד רֵּבַדְיַו )א( -י רבדמב .10
 םִאְו )ד( :דֵעֹומ לֶהֹא חַתֶּפ לֶא הָדֵעָה לָּכ ]יֶלֵא ּודֲעֹונְו ןֵהָּב ּועְקָתְו )ג( :תֹונֲחַּמַה תֶא עַּסַמְלּו הָדֵעָה אָרְקִמְל
 םיִנֹחַה תֹונֲחַּמַה ּועְסָנְו הָעּורְּת םֶּתְעַקְתּו )ה( :לֵאָרְׂשִי יֵפְלַא יֵׁשאָר םיִאיִׂשְּנַה ]יֶלֵא ּודֲעֹונְו ּועָקְתִי תַחַאְּב
 ליִהְקַהְבּו )ז( :םֶהיֵעְסַמְל ּועְקְתִי הָעּורְּת הָנָמיֵּת םיִנֹחַה תֹונֲחַּמַה ּועְסָנְו תיִנֵׁש הָעּורְּת םֶּתְעַקְתּו )ו( :הָמְדֵק
 תֹרְצֹצֲחַּב םֶתֹעֵרֲהַו םֶכְתֶא רֵרֹּצַה רַּצַה לַע םֶכְצְרַאְּב הָמָחְלִמ ּואֹבָת יִכְו )ט( ..:ּועיִרָת ֹאלְו ּועְקְתִּת לָהָּקַה תֶא
 םֶכֵׁשְדָח יֵׁשאָרְבּו םֶכיֵדֲעֹומְבּו םֶכְתַחְמִׂש םֹויְבּו )י( :םֶכיֵבְיֹאֵמ םֶּתְעַׁשֹונְו םֶכיֵהdֱא 'ד יֵנְפִל םֶּתְרַּכְזִנְו
 :םֶכיֵהdֱא 'ד יִנֲא םֶכיֵהdֱא יֵנְפִל ןֹורָּכִזְל םֶכָל ּויָהְו םֶכיֵמְלַׁש יֵחְבִז לַעְו םֶכיֵתdֹע לַע תֹרְצֹצֲחַּב םֶּתְעַקְתּו
 

 :רָֽפֹוׁש לֹו֣קְּב 'ה הָ֑עּורְתִּב םיִהdֱ֭א הָ֣לָע )ו( -זמ קרפ םילהת .11
 

 םֹוּיַה ׁשֹודָק יִּכ ֹול ןֹוכָנ ןיֵאְל תֹונָמ ּוחְלִׁשְו םיִּקַּתְמַמ ּותְׁשּו םיִּנַמְׁשַמ ּולְכִא ּוכְל םֶהָל רֶמֹאּיַו אי-י ,ח הימחנ .12
 :ּובֵצָעֵּת לַאְו ׁשֹדָק םֹוּיַה יִּכ ּוּסַה רֹמאֵל םָעָה לָכְל םיִׁשְחַמ םִּיִוְלַהְו :םֶכְּזֻעָמ איִה 'ד תַוְדֶח יִּכ ּובֵצָעֵּת לַאְו ּוניֵנֹדֲאַל
 

  ג הכלה ,ג קרפ הבושת תוכלה ,ם"במר .13
 .הנשה שאר לש בוט םויב ,ויתויכז םע םלועה יאבמ דחאו דחא לכ תונווע ןילקוש הנשו הנש לכב
 

 הדמה התוא יפל םיטשפתמ תוקפסה יללצ -טל ןמיס ,א שדוקה תורוא ,קוק ה"יארה .14
 .םייחה תוהמ תוימינפב הסופת הניא תיקלאה הרואהש
 

 ...םֶכיֵהdֱא ןיֵבְל םֶכֵניֵּב םיִלִּדְבַמ ּויָה םֶכיֵתֹנֹוֲע םִא יִּכ -ב ,טנ והיעשי .15
 

 םידבכנ םישנא המכ לא קצוקמ לדנמ םחנמ יברה הנפ תחא םעפ -קצוקמ לדנמ םחנמ יברה .16
 ץֶרָאָה לָכ ֹאלְמ' רמאנ ירה – םוקמ לכב" :ובישהו םישנאה וקחצ "?םיהולא אצמנ ןכיה" :לאשו
 ."סנכיהל ול םינתונש םוקמב אצמנ אוה ךורב שודקה" :יברה רמא "!'ֹודֹובְּכ

 שפנבו בלב ןשרש קמעמו הונעהו הואגה - ,ג ,ג קרפ ,ךיבא רסומ ,קוק ה"יארה .17
 ויתועדש ןויכש ,ול שיש טעמהב חמשמ ללכ והענמת אל ,תומֵלשהמ ול רסחש המ לדוג ותעידי םעו
 ליגרמ וניאש ,לכסה לבא .ללכ ורבח תא בכעמ דחא ןויער ןיא תמאה ןובשח ךרד לע תוכלוה ויתודמו
 ןויכו ,ןורסח םוש ול ןיאש ותעדב רייצישכ א"כ חמשיש ול רשפא-יא ,תמאה פ"ע וינינע ןיחבהל ומצע
 ותחמש ןיאש ינפמ אוהו ,וב חומשל יוארש הממ 'יפא ותחמש ולצא לבלבתת ומצעב ןורסח הזיא רייציש
 ...החמשל םוקמ ול ןיא בוש ,ןורסח ול רייצמ ןוימדהש ןויכו ,ינוימד רויצב א"כ תיתימא העידיב היולת
 זז וניאו ,ונוכמ לע רבד לכ חינמו ,םיקוחד םירצמ ילב איה ותלחנש ,ףורצה לכשה לש העידיה כ"אשמ
 וגנעתהו ץרא ושריי םיונעו" .דאמ םישיגרמש ויתונורסח תואלמל ופסוכ םצוע םע בוטה וקלחב חומשמ
  .)אי ,זל 'הת( "םולש בר לע

  .אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ -ה ,ז תלהק .18
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 חכו םוצע ןויסנה .םיאטחה םצע םניא םדאה לש המשאה רקיע -אחסישפמ םינוב החמש 'ר .19
 !השוע וניאו הבושת תושעל עגר לכב לוכי אוהש איה םדאה לש הלודגה המשאה .לד םדאה


