
 בס"ד

 לשוב אל כבוד ה' –התשובה במשנתו של רבי נחמן 

 

 מהדורא קמא סימן ו  -ספר ליקוטי מוהר"ן 

רֹוֵדף ַאַחר ַהָכבֹו י שֶׁ י מִּ ְכבֹוד ַהָמקֹום )א(. כִּ ְכבֹוד ַעְצמֹו ּוְלַהְרבֹות בִּ יְך ָכל ָאָדם ְלַמֵעט בִּ י ָצרִּ ד, ]א[ כִּ

ים ֲחֹקר  ְשֵלי כ"ה(: "ְכֹבד ְמָלכִּ נֱֶׁאַמר בֹו )מִּ ים, שֶׁ ל ְמָלכִּ ָלא ְלָכבֹוד שֶׁ ים, אֶׁ ְכבֹוד ֱאֹלקִּ ֵאינֹו זֹוכֶׁה לִּ

ים ָעָליו,  ָדָבר"  ה, ְוחֹוְלקִּ ים לֹו ָכבֹוד ַהזֶׁ חֹוְלקִּ י הּוא זֶׁה ְוֵאיזֶׁהּו, שֶׁ ים: מִּ ים ַאֲחָריו ְושֹוֲאלִּ , ְוַהֹכל חֹוְקרִּ

ה: ֵאינֹו ָראּוי ַלָכבֹוד ַהזֶׁ ים שֶׁ אֹוְמרִּ  שֶׁ

ְכבֹו ה בִּ ְכבֹוד ַעְצמֹו ּוַמְרבֶׁ ְמַמֵעט בִּ ן ַהָכבֹוד, שֶׁ בֹוֵרַח מִּ י שֶׁ ְכבֹוד  ֲאָבל מִּ ד ַהָמקֹום, ֲאַזי הּוא זֹוכֶׁה לִּ

ים ם ָלאו, ְוָעָליו נֱֶׁאַמר )ָשם(: "ְכֹבד ֱאֹלהִּ ם הּוא ָראּוי אִּ ים ַעל ְכבֹודֹו אִּ ים, ְוָאז ֵאין ְבֵני ָאָדם חֹוְקרִּ  ֱאֹלהִּ

ה:  י ָאסּור ַלֲחֹקר ַעל ַהָכבֹוד ַהזֶׁ  ַהְסֵתר ָדָבר", כִּ

ְזכֹות ְפָשר לִּ י אֶׁ ֹדם   ]ב[ ְואִּ ְזיֹונֹו, יִּ ְשַמע בִּ יִּ ַקר ַהְתשּוָבה ְכשֶׁ ָלא ַעל ְיֵדי ְתשּוָבה. ְועִּ ה, אֶׁ ַלָכבֹוד ַהזֶׁ

ְשֹתק,     וכו'. ְויִּ

ְשֵלי כ י" )מִּ י ֵמַחָטאתִּ י, ָטַהְרתִּ בִּ י לִּ יתִּ כִּ י יֹאַמר: "זִּ י מִּ ַדת ַהְתשּוָבה, כִּ יד ְבמִּ ֱאֹחז ָתמִּ יְך לֶׁ (, ]ג[ ְוָצרִּ

ָאָדם אֹוֵמר:כִּ  ָיה.  י ְבָשָעה שֶׁ י ְפנִּ ְפָשר לֹוַמר ְבַבר ֵלָבב ְבלִּ י אֶׁ לּו זֶׁה אִּ י, ֲאפִּ י, ָפַשְעתִּ יתִּ י, ָעוִּ ָחָטאתִּ

י ְפנִּ בֹו ַזְך ְוָטהֹור מִּ לִּ י יּוַכל לֹוַמר, שֶׁ י", ַהְינּו מִּ י ֵמַחָטאתִּ י, ָטַהְרתִּ בִּ י לִּ יתִּ כִּ י יֹאַמר: "זִּ ת,  ֹו)ְוזֶׁהּו: מִּ

ְהיֶׁה ָטהֹו יִּ י", ַהְינּו שֶׁ י ֵמַחָטאתִּ י יֹאַמר ְוכּו': ָטַהְרתִּ י ְוכּו'. ְוזֶׁהּו: "מִּ אֹוֵמר: ָחָטאתִּ לּו ְבָשָעה שֶׁ ן  ֲאפִּ ר מִּ

יֹות, ַכַנ"ל(.  י ְפנִּ י ַגם ָאז ֵאינֹו ַזְך ְוָטהֹור ְבלִּ ָאַמר, כִּ י שֶׁ י, ָפַשְעתִּ יתִּ י, ָעוִּ ָחָטאתִּ  הֶׁ

ְמָצא,  ָאַמר, נִּ י שֶׁ י, ָפַשְעתִּ יתִּ י, ָעוִּ אשֹוָנה, ַהְינּו ַעל ָחָטאתִּ יְך ַלֲעֹשֹות ְתשּוָבה ַעל ַהְתשּוָבה ָהרִּ ָצרִּ שֶׁ

בֹו  ְכבֹוד ה', "ְולִּ י ַעל ְיֵדי ְתשּוָבה זֹוכֶׁה לִּ י", כִּ ְבדּונִּ ָפָתיו כִּ ֹשְ י ָעָליו נֱֶׁאַמר )ְיַשְעָיהּו כ"ט(: "בִּ ָרַחק  כִּ

נִּ  מֶׁ  י":מִּ

יְך ַלֲעֹשֹות ְתשּוָבה ַעל  י ֵכן ָצרִּ ה ְתשּוָבה ְשֵלָמה, ַאף ַעל פִּ ָעֹשָ ם יֹוֵדַע ָאָדם ְבַעְצמֹו, שֶׁ לּו אִּ ַוֲאפִּ

עֹו ָגתֹו, ְוַאַחר ָכְך ְבַוַדאי ְכשֶׁ י ַהֹשָ ה ְלפִּ ה ְתשּוָבה ָעֹשָ ָעֹשָ ָלה ְכשֶׁ ְתחִּ י מִּ אשֹוָנה. כִּ ה ֹשֶׁ ְתשּוָבה ָהרִּ

יג ַעְכשָ  ַמֹשִּ ָגתֹו שֶׁ י ַהֹשָ ְמָצא ְלפִּ ְתָבַרְך. נִּ ת ַהֵשם יִּ יג יֹוֵתר אֶׁ יר ּוַמֹשִּ ו, ְבַוַדאי  ְתשּוָבה, ְבַוַדאי הּוא ַמכִּ

ָגתֹו יְך ַלֲעֹשֹות ְתשּוָבה ַעל ַהֹשָ ָצרִּ ְמָצא, שֶׁ יּות. נִּ יַנת ַגְשמִּ ְבחִּ אשֹוָנה הּוא בִּ ָגתֹו ָהרִּ אשֹוָנה, ַהֹשָ  ָהרִּ

ת רֹוְממּות ֱאֹלקּותֹו: ְתַגֵשם אֶׁ הִּ  ַעל שֶׁ

ים ל(: "ְושַ  ָכתּוב )ְדָברִּ ְהיֶׁה כֻּלֹו ַשָבת, ַהְינּו כֻּלֹו ְתשּוָבה, ְכמֹו שֶׁ יִּ יַנת עֹוָלם ַהָבא, שֶׁ ְבָת ַעד  ְוזֶׁה ְבחִּ

ַגת  ָקר עֹוָלם ַהָבא הּוא ַהֹשָ י עִּ יָך", כִּ י  ה' ֱאֹלקֶׁ ְרְמָיהּו ל"א(: "ְוֵיְדעּו אֹותִּ ָכתּוב )יִּ ֱאֹלקּותֹו, ְכמֹו שֶׁ

גָ  ָגה ְיֵתָרה, ֲאַזי ַיֲעֹשּו ְתשּוָבה ַעל ַהַהֹשָ יגּו ַהֹשָ ַיֹשִּ ְמָצא ְבָכל ֵעת שֶׁ ְקַטָנם ְוַעד ְגדֹוָלם". נִּ ה ְלמִּ

אשֹוָנה:  ָהרִּ

ה ָאָדם ֵליֵלְך ְבַדְרֵכי ַהְת  רֹוצֶׁ יאּות, ]ד[ ּוְכשֶׁ ְהיֹות לֹו ְשֵני ְבקִּ יְך לִּ י ַבֲהָלָכה, ְוָצרִּ ְהיֹות ָבקִּ יְך לִּ שּוָבה, ָצרִּ

יק' )ֹזַהר ַוַיְקֵהל ריג:  ל ְוָנפִּ ָכתּוב: 'ַזָכָאה ַמאן ְדַעיִּ י ְבשֹוב, ְכמֹו שֶׁ י ְבָרצֹוא, ָבקִּ ינּו רצב.(: ַהְינּו ָבקִּ  , ַהַאזִּ

יעָ  י ְבָרצֹוא. "ְוַאצִּ יַנת ָבקִּ ל, ְבחִּ יַנת ַעיִּ ם ָשם ָאָתה", ְבחִּ ַסק ָשַמיִּ ם אֶׁ ים קל"ט(: "אִּ לִּ יַנת )ְתהִּ ה  ְוזֶׁה ְבחִּ

י". י לִּ י ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ ים ו(: "ֲאנִּ ירִּ יר ַהשִּ י ְבשֹוב. ְוזֶׁה )שִּ יַנת ָבקִּ יק, ְבחִּ יַנת ְוָנפִּ נֶָׁך", ְבחִּ י  'אֲ  ְשאֹול הִּ נִּ

ַקר ְכבֹודֹו:  יק. ]ְוזֶׁה סֹוד ַכָּוַנת ֱאלּול[, ְוזֶׁה עִּ יַנת ְוָנפִּ י' זֶׁה ְבחִּ י לִּ ל. 'ְודֹודִּ יַנת ַעיִּ י', זֶׁה ְבחִּ  ְלדֹודִּ

ְתַחֵזק עַ  יִּ יְך ַלֲחֹגר ָמְתָניו, שֶׁ ה ֵליֵלְך ְבַדְרֵכי ַהְתשּוָבה, ָצרִּ רֹוצֶׁ י שֶׁ מִּ ְצמֹו  ְוַהֵפרּוש ַהָפשּוט הּוא, שֶׁ

יָעה ְשאֹול" ְוכּו' ם ְוַאצִּ ַסק ָשַמיִּ ם אֶׁ יַנת: "אִּ ֵהם ְבחִּ יָדה, שֶׁ ירִּ ָיה ֵבין בִּ יד, ֵבין ַבֲעלִּ , ַהְינּו  ְבַדְרֵכי ה' ָתמִּ

ְסתַ  י ֵכן ַאל ַיֲעֹמד ָשם, ְולֹא יִּ ָיה, ְלֵאיזֹו ַמְדֵרָגה ְגדֹוָלה, ַאף ַעל פִּ ְזכֶׁה ְלֵאיזֹו ֲעלִּ יִּ ֵפק ַעְצמֹו ָבזֶׁה, ֵבין שֶׁ



הּו בְ  זֶׁ כֶׁת יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוכּו', שֶׁ יְך ָללֶׁ הּוא ָצרִּ ין שֶׁ י ָבזֶׁה ְמֹאד, ֵליַדע ּוְלַהֲאמִּ ְהיֶׁה ָבקִּ יִּ יְך שֶׁ יַנת ַרק ָצרִּ חִּ

ם ָשם ָאָתה".  ַסק ָשַמיִּ ם אֶׁ יַנת: "אִּ הּוא ְבחִּ ל, שֶׁ יַנת ַעיִּ ְבחִּ י ְבָרצֹוא, בִּ  ָבקִּ

ְתָיֵאשְוֵכן ְלהֵ  יֹות, ַגם ֵכן ַאל יִּ ְשאֹול ַתְחתִּ לּו בִּ ֹפל ֲאפִּ יִּ ֹפל, ַחס ְוָשלֹום, ְלָמקֹום שֶׁ ם יִּ לּו אִּ ֲאפִּ ְך, שֶׁ  פֶׁ

הּוא, ְבָכל ַמה  יַחֵזק ַעְצמֹו ְבָכל ָמקֹום שֶׁ ְתָבַרְך, וִּ ת ַהֵשם יִּ יַבֵקש אֶׁ יד ְיַחֵפֹש וִּ ַעְצמֹו ְלעֹוָלם, ְוָתמִּ

י ְתבָ שֶׁ ת ַעְצמֹו ֵאָליו יִּ ין ְלַדֵבק אֶׁ ְתָבַרְך, ְוַגם ָשם ְיכֹולִּ ְמָצא ַהֵשם יִּ יֹות נִּ ְשאֹול ַתְחתִּ י ַגם בִּ ַרְך,  ּוַכל, כִּ

ְפָשר ֵליֵלְך ְבַדְרֵכי ַהְת  י אֶׁ י אִּ י ְבשֹוב, כִּ יַנת ָבקִּ נֶָׁך". ְוזֶׁה ְבחִּ יָעה ְשאֹול הִּ יַנת: "ְוַאצִּ י ְוזֶׁה ְבחִּ שּוָבה, כִּ

יאּות ָהֵאלּו: ְשֵני ַהְבקִּ י בִּ ָבקִּ ם ְכשֶׁ  אִּ

יאּות ְגדֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד, יא ְבקִּ י הִּ י, כִּ ְלשֹון ָבקִּ ְנָין זֶׁה בִּ ְבָרָכה, ְוָקָרא עִּ ְכרֹונֹו לִּ ְקֵדק ַרֵבנּו, זִּ ְזכֶׁה   ְודִּ יִּ שֶׁ

ְטֹרַח ַבֲעבֹוַדת ה'  יַע ְלַמְדֵרָגה ְגבֹוָהה יֹוֵתר, ְוַאף  ֵליַדע ְלַיֵגַע ַעְצמֹו ְולִּ יד, ּוְלַצפֹות ְבָכל ֵעת ְלַהגִּ ָתמִּ

ֹפל י ֵכן ַאל יִּ ְהיֶׁה, ַחס ְוָשלֹום, ַאף ַעל פִּ יִּ ְהיֶׁה ֵאיְך שֶׁ ם יִּ לּו אִּ שּום ָדָבר, ַוֲאפִּ ֹפל מִּ י ֵכן ַאל יִּ ְבַדְעתֹו    ַעל פִּ

יָעה ְשאֹול יַקֵים: "ְוַאצִּ נֶָׁך", ַכַנ"ל: ְכָלל, וִּ  הִּ


