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מלוקטות מתורת 
אדוננו מורנו ורבנו הקדוש והטהור

נחל נובע מקור חכמה
אור האורות 

רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זצוק״ל
שנזכה להפיץ מעיינותיו חוצה 

למען יתגדל ויתקדש שמו 
יתברך בעולם

אמן כן יהי רצון

להארות הערות תרומות והנצחות ניתן לפנות במייל:

A9435804@gmail.com 
ובטל: 0507374172

 עימוד: ש.י. לוי 
0533147130



גתורה לג בחינות ליקוטי

 תורה לג
 "מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב"

)שמות  ונשמע  נעשה  וזה בחינת 

ובונין  עושין  שמתחלה  ז(  כד 

לאותיות התורה שיהא אותיות 

עג:(  )יומא  ומצטרפות  בולטות 

למשמע  זכין  נשמע  ואחר-כך 

שאותיות  היינו  מלעלא  קלין 

רב  ואור  חיות  מקבלין  התורה 

מתחלה  שקבלו  ממה  יותר 

כשהיו מלובשין בלשונות הגוים 

רע. ובימי 



צמצומים  הם  המידות  כי 

להשיג  שנוכל  כדי  לאלקותו 

כמ״ש  מדותיו  ע״י  אותו 

״בגין  ע״ב(  מב  בא  )פ׳  בזוה״ק 

בלא  כי  לה״  דישתמודעין 

אותו  להשיג  אפשר  אי  מדותיו 

את  שאהב  האהבה  ומחמת 

ישראל ורצה שידבקו בו ויאהבו 

הגשמי  העולם  מזה  עמו  אותו 

במדות  אלקותו  את  הלביש 

תרי״ג  של  בחינות  וזה  התורה 

ליקוטי בחינות



בחינותד מי האיש החפץ חייםליקוטי

בדעתו  שיער  השי״ת  כי  מצות 
נוכל  הזאת  המצוה  שע״י 

להשיג אותו וע״י זה צמצם את 

התרי״ג  באלו  דוקא  אלוקותו 

מצות.



בחינות  שני  בה  יש  והתורה 

נסתר. ובחינות  נגלה  בחינות 



ואפילו במידות עצמן כל אחד 

דעת  בחינת  הוא  בחינתו  לפי 

חז״ל  כמ״ש  שתחתיה  לבחינה 
עטרה  חכמה  שעשתה  ״מה 

עקב  ענווה  עשתה  לראשה 

השירים(. שיר  )מ״ר  לסילותא״ 



נמצא שהמדרגה הפחותה של 

בחינת דעת  הוא  היצירה  עולם 

שתחתיו. העשיה  לעולם 



נמצא שיש אדם שאהבתו שיש 

ובזמן  לו עם השי״ת במידותיו 

שבדעת  אהבה  בחינות  הוא 

שלמעלה מהזמן להאדם שהוא 

ממנו. פחותה  במדרגה 



אזי  יצרו  את  שכופה  עי״ז 

בולטין  התורה  אותיות 

בחינות  הוא  אזי  ומצטרפין 

ובונה  עושה  כי  ונשמע  נעשה 

למשמע  וזוכה  התורה  אותיות 

מלעילא. התורה  קול 



כהן בחינות חסד.



הוא  שהחפץ  לב  בחינת  חפץ 

בלב.



בחינת דעת כמ״ש )משלי  חיים 



התורה לג בחינות ליקוטי

בעליו״  שכל  חיים  ״מקור  טז( 

להדעת  הלב  את  שמקשר  הינו 

שלבו ברשותו שכופף את יצרו.



להדעת  הלב  את  כשמקשר 

שלבו ברשותו שכופף את יצרו 

אזי לפי בחינתו אוהב ימים הוא 

מדעת  האהבה  את  ממשיך 

המדות. ולתוך  הימים  לתוך 



שורש החסדים שבדעת בחינת 

אהבה שבדעת.



כלליות  בחינת  שבגוף  החסדים 

מלובשים  שבכולם  המדות 

חסדים.



לגלות מלכותו לכל  זה כדי  וכל 

באי עולם היינו למצוא אלוקותו 

ובכל  העכו״ם  לשונות  בכל 

מדורי  ובכל  גשמיים  הדברים 

הוא  זה  שכל  כנ״ל  הקליפות 

משלה. בכל  ומלכותו  בחינות 



בחינת  יצרו  שכופה  הצדיק 

כתמר  ״צדיק  בחינת  הלולב 





יפרח״ )תהלים צב(.



אבנר בן שמחה ז״ל 
שמחה )ג׳אני( בת נז׳י ז״ל
אפרים בן חאן באג׳י ז״ל

יואב בן שמחה ז״ל
שושנה פרוזה בת שמחה ז״ל
רחל בת מלכה סולטנה ז״ל

אברהם בן ראליה ז״ל
ר׳ אליעזר רחמים בן רחל זצ״ל

מלכה סולטנה בת נזהה ז״ל
ר׳ יום טוב בן קמר זצ״ל

רחל בת גרז ז״ל

 נשמת
 נשמתלעילוי
לעילוי



ר׳ יוסף בן מורחבה זצ״ל
ר׳ חיים מרדכי בן לונה זצ״ל
באשי ישראל בן אוסניג׳אן ז״ל

טאג׳י מלכה בת בונג׳אן ז״ל
מונס בת זאגי ז״ל
יוסף בן מונס ז״ל

משה בן טאג׳י מלכה  ז״ל
נאמן בן טאג׳י מלכה ז״ל
יוסף בן טאג׳י מלכה ז״ל

בנימין בן טאג׳י מלכה ז״ל
עמי יוסף בן משה ז״ל

 נשמת
 נשמתלעילוי
לעילוי



 בסיעתא דשמיא 

 אנחנו מעוניינים לזכות את אנ"ש

  ולהמשיך להדפיס בדרך זה 

על תורות נוספות מרבינו הקדוש זי"ע

 לכך מי שביכולתו לתרום לצורך עניין גדול וחשוב זה 

 יפנה למו"ל

במספר פלאפון - 0507374172


