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 תורה ו –ליקוטי מוהר"ן קמא 
ְתׁשּוָבה, ִכי ִמי  ]ג[ ת הַּ ְוָצִריְך ֶלֱאֹחז ָתִמיד ְבִמדַּ

ר: ָטאִתי" )ִמְׁשֵלי כ(,  יֹאמַּ ְרִתי ֵמחַּ "ִזִכיִתי ִלִבי, ָטהַּ
ְעִתי,  ִכי ְבָׁשָעה ֶׁשָאָדם אֹוֵמר: ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ָפׁשַּ

ר בְ  ר ֵלָבב ְבִלי ְפִנָיה. ֲאִפּלּו ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר לֹומַּ בַּ
ָטאִתי",  ְרִתי ֵמחַּ ר: "ִזִכיִתי ִלִבי, ָטהַּ )ְוֶזהּו: ִמי יֹאמַּ
ְך ְוָטהֹור ִמְפִניֹות, ֲאִפּלּו  ר, ֶׁשִלבֹו זַּ ל לֹומַּ ְינּו ִמי יּוכַּ הַּ

ר  ְבָׁשָעה ֶׁשאֹוֵמר: ָחָטאִתי ְוכּו'. ְוֶזהּו: "ִמי יֹאמַּ
ָטאִת  ְוכּו': ְרִתי ֵמחַּ ְינּו ֶׁשִיְהֶיה ָטהֹור ִמן ָטהַּ י", הַּ

ְך  ם ָאז ֵאינֹו זַּ ר, ִכי גַּ ְעִתי ֶׁשָאמַּ ֶהָחָטאִתי, ָעִויִתי, ָפׁשַּ
ֲעֹשֹֹות  "ל(. ִנְמָצא, ֶׁשָצִריְך לַּ נַּ ְוָטהֹור ְבִלי ְפִניֹות, כַּ

ל ָחָטאִתי,  ְינּו עַּ ְתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, הַּ ל הַּ ְתׁשּוָבה עַּ
ְעָיהּו ָעִויִתי, ָפׁשַּ  ר )ְיׁשַּ ר, ִכי ָעָליו ֶנֱאמַּ ְעִתי ֶׁשָאמַּ

ל ְיֵדי ְתׁשּוָבה זֹוֶכה  כ"ט(: ָפָתיו ִכְבדּוִני", ִכי עַּ "ִבֹֹשְ
ק ִמֶמִני": ֲאִפּלּו ִאם יֹוֵדעַּ  ִלְכבֹוד ה', "ְוִלבֹו ָרחַּ וַּ

ל ִפי ֵכן  ף עַּ ה ְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, אַּ ְצמֹו, ֶׁשָעֹֹשָ ָאָדם ְבעַּ
ל ְתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה. ִכי  ָצִריְך ֲעֹשֹֹות ְתׁשּוָבה עַּ לַּ

ר  חַּ ָגתֹו, ְואַּ ֹשָ ה ְלִפי הַּ ה ְתׁשּוָבה ָעֹֹשָ ִמְתִחָּלה ְכֶׁשָעֹֹשָ
ִכיר  אי הּוא מַּ דַּ ה ְתׁשּוָבה, ְבוַּ אי ְכֶׁשעֹוֹֹשֶ דַּ ָכְך ְבוַּ

שָֹ  ְך. ִנְמָצא ְלִפי הַּ ֵשם ִיְתָברַּ יג יֹוֵתר ֶאת הַּ ֹשִ ָגתֹו ּומַּ
ָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה הּוא  ֹשָ אי הַּ דַּ ְכָׁשו, ְבוַּ יג עַּ ֹשִ ֶׁשמַּ

ל  ֲעֹשֹֹות ְתׁשּוָבה עַּ ְׁשִמיּות. ִנְמָצא, ֶׁשָצִריְך לַּ ת גַּ ִבְבִחינַּ
ֵשם ֶאת רֹוְממּות  ל ֶׁשִהְתגַּ ָגתֹו ָהִראׁשֹוָנה, עַּ ֹשָ הַּ

ָבא, ֶׁשִיְהיֶ  ֱאֹלקּותֹו: ת עֹוָלם הַּ ָבת, ְוֶזה ְבִחינַּ ה כֻּּלֹו ׁשַּ
ְבָת  ְינּו כֻּּלֹו ְתׁשּוָבה, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב )ְדָבִרים ל(: "ְוׁשַּ הַּ

ת  גַּ ֹשָ ָבא הּוא הַּ ד ה' ֱאֹלֶקיָך", ִכי ִעָקר עֹוָלם הַּ עַּ
"ְוֵיְדעּו אֹוִתי  ֱאֹלקּותֹו, ְכמֹו ֶׁשָכתּוב )ִיְרְמָיהּו ל"א(:

ד ְגדֹוָלם". ִנְמ  ָנם ְועַּ יגּו ְלִמְקטַּ ֹשִ ָצא ְבָכל ֵעת ֶׁשיַּ
ָגה  ֹשָ הַּ ל הַּ ֲעֹֹשּו ְתׁשּוָבה עַּ י יַּ ָגה ְיֵתָרה, ֲאזַּ ֹשָ הַּ

ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה:  ָהִראׁשֹוָנה:
ְנֶהְדִרין(: ת  )ָׁשם ְבסַּ ְינּו ְבִחינַּ ּזֹוֵבחַּ ֶאת ִיְצרֹו', הַּ 'ָכל הַּ

ת: "וְ  ת ֹדם ְתׁשּוָבה, ְבִחינַּ ִלִבי ָחָלל ְבִקְרִבי", ְבִחינַּ
ת ָכבֹוד,  ת ֶכֶתר, ְבִחינַּ ת אקיה, ְבִחינַּ ה', ְבִחינַּ לַּ

ת  ל ְזִביחַּ ֶדה עַּ ְינּו ֶׁשִמְתוַּ ֶדה ָעָליו', הַּ "ל, 'ּוִמְתוַּ נַּ כַּ
ָגתֹו  ֹשָ ל ְתׁשּוָבתֹו ְוהַּ ה ְתׁשּוָבה עַּ ְינּו ֶׁשעֹוֹֹשֶ ִיְצרֹו, הַּ

ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִבְׁשֵני ָהִראׁשֹוָנה, 'כְ  ִאּלּו ִכְבדֹו ְלהַּ
ת ְכבֹוד עֹוָלם  עֹוָלמֹות'. ִכי ְתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, ְבִחינַּ
ִכיר  ָגה ְיֵתָרה, ּומַּ ֹשָ ְתׁשּוָבה ֶׁשּזֹוֶכה ְלהַּ ר הַּ חַּ ֶּזה. ְואַּ הַּ

ל  ה ְתׁשּוָבה עַּ ְביֹוֵתר ֶאת רֹוְממּות ֱאֹלקּותֹו, ְועֹוֹֹשֶ
ת ְכבֹוד עֹוָלם ְת  ְתׁשּוָבה הּוא ְבִחינַּ ׁשּוָבתֹו, זֹאת הַּ

ָבא: ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  הַּ
ְרָיה י"ד(,  )ְפָסִחים נ.(: "אֹור ְיָקרֹות ְוִקָפאֹון" )ְזכַּ

ל  ֶּזה, ִיְהֶיה ָקפּוי ְוקַּ 'אֹור ֶׁשהּוא ָיָקר ָבעֹוָלם הַּ
ָבא'. ָגה  ָלעֹוָלם הַּ ֹשָ ָבא, ְכֶׁשִיְזכּו ְלהַּ ִנְמָצא ָבעֹוָלם הַּ

ל  ֲעֹֹשּו ְתׁשּוָבה עַּ אי ִיְתָחְרטּו ְויַּ דַּ ְיֵתָרה ֶבֱאֹלקּותֹו, ְבוַּ
ת  ֶּזה ִבְבִחינַּ ת עֹוָלם הַּ גַּ ֹשָ ֶּזה, ִכי הַּ ת עֹוָלם הַּ גַּ ֹשָ הַּ

ָבא. ְוֶזה ְכִאּלּו ִכְבדֹו ת עֹוָלם הַּ גַּ ֹשָ  ֶגֶׁשם ֶנֶגד הַּ
ֵיֶצר  ת הַּ ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִבְׁשֵני עֹוָלמֹות, ִכי ְזִביחַּ ְלהַּ

ת ְכבֹוד עֹוָלם  ְתׁשּוָבה ָהִראׁשֹוָנה, הּוא ְבִחינַּ ִהיא הַּ
ְינּו ְתׁשּוָבה ְׁשִנָיה,  ֵיֶצר, הַּ ת הַּ ל ְזִביחַּ ִּודּוי עַּ ֶּזה, ְוהַּ הַּ

ָכב ָבא, ֶׁשהַּ ת ְכבֹוד עֹוָלם הַּ ֹוד ָהִראׁשֹון ִהיא ְבִחינַּ
ֵשִני: ָכבֹוד הַּ ל, ֶנֶגד הַּ ה ָקפּוי ְוקַּ ֲעֹֹשָ ְוֶזה ֶׁשאֹוֵמר  נַּ

יָת  ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא )ְתִהִּלים נ(: "ֵאֶּלה ָעֹֹשִ הַּ
ל  ְׁשִתי, ִדִמיָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך", ִכי ָהָאָדם עַּ ְוֶהֱחרַּ

ה ְבִחינַּת אקיה,  ֲעֹֹשֶ ֲחִריׁש, נַּ "ל. ֲאָבל ְיֵדי ֶׁשמַּ נַּ כַּ
ֲחִריׁש ָלָאָדם, ֵאין ֶזה  ה ֶשמַּ ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, מַּ הַּ
ָיְך ֵאֶצל  ס ְוָׁשלֹום, ִכי ֶזה ֵאין ׁשַּ ִבְׁשִביל אקיה, חַּ

ְבלּו ָעְנָׁשם  ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא. ֵאין ֶזה ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשְיקַּ הַּ
ְדִרין ְלֵעינָ  ָבא, ֶׁשָאז ְמסַּ יו ֲעוֹונֹוָתיו, ְויֹוִכיחַּ ָבעֹוָלם הַּ

ל ָפָניו, ְוֶזה: אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך:  אֹותֹו עַּ
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