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AVANT-PROPOS

L'oeuvre majeure de Rabbi Nathan, principal

élève de Rabbi Na'hman de Breslev, est le

«Likouté Halakhot», explication du sens caché

des quatre sections du Shoul’han Aroukh dont

nous avons tenu à éditer une des parties «les

secrets du Shabbat et des fêtes».

L'étude des secrets des halakhot nous motive

dans les mitsvot car elle nous fait découvrir leur

sens profond et nous aide à bien les comprendre,

plus les ressentir, mieux les réaliser, elle nous

donne la joie dans les mitsvot.

L'étude des secrets des halakhot nous donne

les moyens de se débarrasser de nos défauts et

faiblesses et de sortir ainsi de toute fatalité et

déterminisme, elle nous ramène vers le vrai et le

sincère, elle nous améliore.

L'étude des secrets des halakhot nous montre les

bienfaits des mitsvot, comment leur observance

est une protection pour le corps et l'esprit,

combien elles sont nécessaires, aujourd'hui plus

que jamais, elle nous fait plus aimer D.ieu.



L'étude des secrets des halakhot donne les

réponses aux doutes et questions que chacun de

nous peut se poser dans cet exil spirituel

provenant essentiellement de l'influence des

cultures étrangères de plus en plus grande, elle

nous donne la foi.

L'étude des secrets des halakhot nous fait

remonter à l'origine des halakhot et fait

descendre ainsi un adoucissement de rigueurs sur

le peuple juif en général et sur la personne qui

étudie en particulier, elle amène le pardon.

Pour la première fois, dans l’édition d’un Likouté

Halakhot les textes en araméen sont traduits et

expliqués en hébreu dans le but de faciliter la

compréhension du lecteur et son approche de

concepts qui peuvent être nouveaux pour lui. De

même, l'ajout de titres, la typographie des textes

et leur découpage en petits paragraphes rendent

la lecture plus pratique et plus facile.
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halakha 1

ּבּמאמרּבּמאמרּבּמאמרּבּמאמר זזזז""""לללל רּבנּורּבנּורּבנּורּבנּו ּׁשּכתבּׁשּכתבּׁשּכתבּׁשּכתב מהמהמהמה עלעלעלעלּֿֿֿֿפיּפיּפיּפי ׁשֹופרׁשֹופרׁשֹופרׁשֹופר ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָעניןעניןעניןענין

יכסימּויכסימּויכסימּויכסימּו'''' ט(''''ּתהמתּתהמתּתהמתּתהמת סימן א חלק מֹוהר"ן ,,,,)ּבלּקּוטי ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹֹֹֹֹֹֻֻֻֻ

ּפסּוקּפסּוקּפסּוקּפסּוק טז)עלעלעלעל ו וכּווכּווכּווכּו''''(ּבראׁשית לּתבהלּתבהלּתבהלּתבה ּתעׂשהּתעׂשהּתעׂשהּתעׂשה צהרצהרצהרצהר ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

וכּווכּווכּווכּו'.'.'.'. ׁשנּייםׁשנּייםׁשנּייםׁשנּיים ּתחּתּייםּתחּתּייםּתחּתּייםּתחּתּיים וכּווכּווכּווכּו'''' ּבצּדּהּבצּדּהּבצּדּהּבצּדּה הּתבההּתבההּתבההּתבה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּופתחּופתחּופתחּופתח

צד,והּכללוהּכללוהּכללוהּכלל מּכל מסּבבין והּקלּפֹות החׁש ׁשּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
הּדּבּור ׁשּיצא ׁשּתראה אמת, על־ידי הּתּקּון ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַעּקר
ה' לֹו יאיר ועל־ידי־זה ּבאמת, מּפי ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּבּתפּלה

ּבבחינת ,א)יתּבר כז ויזּכה(ּתהּלים ויׁשעי, אֹורי ה' ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַָ
היטב, ׁשם עּין ּבֹו, נּצד ׁשהּוא ּבהחׁש ּפתח ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלעׂשֹות
מּפיו ּפה אל ּפה ׁשמעּתי ׁשם ּׁשּכתּוב מּמה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָויֹותר
ׁשהּוא הּתפּלה, ּתּקּון נעׂשה ועל־ידי־זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּקדֹוׁש,

היטב. ׁשם עּין ּובניו, יעקב ְֲִֵֵֵַַַָָָֹּבחינת

עלוזהוזהוזהוזה1 מרּמז ׁשהּוא הּׁשֹופר, קֹול ּבחינת ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּבחינת כט)הּתׁשּובה, ּפרׁשה וּיקרא רּבה ׁשּפרּו(מדרׁש ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו ּתׁשּובהמעׂשיכם, הלכֹות לרמּב"ם ּתֹורה (מׁשנה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ד) הלכה ג ׁשֹופרּפרק ועל־ּכן מּתרּדמתכם, יׁשנים עּורּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
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ּדאתי עלמא ּבחינת הּבא[הּוא ּבחינת]עֹולם ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
קֹול ּבחינת הּוא וזה ּכּידּוע, ּתׁשּובה ּבחינת ְְְְִִִֶַַַַָָָּבינה,

הּיֹוצא אמת, קֹול ּבחינת ׁשהּוא הּׁשֹופר, מן ְֱִִֵֵֶֶַַַַָהּיֹוצא

ּדלּבא הּלב[מעמקא ּבחינת]מעמק א), קל (ּתהּלים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

ּבחינת ה', קראתי ה)מּמעמּקים קיח הּמצר(ׁשם מן ְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

ּדהינּו יּה, התּגּברּות]ּכלֹומר[קראתי ּגדל ׁשמחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האמת, אל עצמן ּפֹונים אזי צד, מּכל ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָהמסּבב

ׁשעל־ידי־זה הּלב, מעמק ּבאמת, ה' אל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹוקֹוראים
ּתׂשים ּבצּדּה הּתבה ּופתח ּבחינת ,החׁש מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹנּצֹולים

ּבחינת וזה ׁשּזֹוכה(ׁשם)ּכּנ"ל, יּה, ּבּמרחב ענני ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבחינת הּוא הּׁשֹופר קֹול ּכי ּכּנ"ל, ולצאת לֹו ְְְְִִִֵַַַַַָָלהרחיב

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, ּבחינת ׁשהּוא כ)אמת, ז (מיכה ְְֱֲִִֶֶֶַַָָֹ

ּבחינת ליעקב, אמת כב)ּתּתן כז קֹול(ּבראׁשית הּקל ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַֹֹ

ּבחינת הּוא ׁשּיעקב ׁשם רּבנּו ׁשּכתב וזה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹיעקב,

ּכּנ"ל, אמת על־ידי הּתפּלה ּתּקּון עּקר ּכי ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָהּתפּלה,

ּכי ּבּתֹורה נזּכר לא ועל־ּכן ּכּנ"ל, יעקב ּבחינת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּזה
ּכמֹו מּׁשם, למדים אנּו הּקֹולֹות ּוׁשאר ּתרּועה, ְְְְִִִֵַָָָָאם

ז"ל רּבֹותינּו ע"ב)ׁשאמרּו לג ּדף הּׁשנה ּתרּועה(ראׁש ּכי , ְְִֵֶַַַַָָָָֹ

מרּמ הּׁשֹופר קֹול ׁשעּקר יעקב, ּבחינת עליוהּוא ז ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

הּוא הּתרּועה ועל־ּכן וילּולי(ׁשם)ּכּנ"ל, ּגנח ּגנּוחי ְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
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ּומיּלל[יליל הינּו]מתאּנח ויליל]ּכלֹומר[, ּׁשּגֹונח מה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכל]מיּלל[ ועל־ּכן ּכּנ"ל, אליו לחזר ה' אל וקֹורא ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

מרּמז זה לאחריה, ּופׁשּוטה לפניה ּפׁשּוטה ְְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָּתרּועה

ּומתּקן, ּפׁשּוט היה ׁשּמּתחּלה הּתׁשּובה, על ּכן ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻּגם
ונׁשּבר,]ּכלֹומר[הינּו ׁשּנתקלקל ואחר הּקלקּול, קדם ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַֹ

כא)ּבחינת סט ּבחינת(ּתהּלים לּבי, ׁשברה חרּפה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָ

ה) ז על־ידי(יהֹוׁשּוע אזי הּׁשברים, עד וּירּדפּום ְְְְְֲִִֵַַַַַַָ

חֹוזר על־ידי־זה ּכּנ"ל, אמת ּבחינת ׁשהּוא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָהּתרּועה,
קֹול ׁשהּוא ׁשאחריו, ּתקיעה ּבחינת וזה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָונפׁשט,

הּוא אז ּכי הּׁשנה, ּבראׁש ּתֹוקעין ועל־ּכן ְְְִִֵַַָָָָֹּפׁשּוט,

צרי ועל־ּכן ,החׁש ּבחינת ׁשהם הּדינין, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתּגּברּות

הּׁשֹופר קֹול ּבחינת ׁשּזה האמת, אל עצמֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹלמׁש
ּבתחּלת אז ּכי ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון והּוא ְְְִִִִִַַַָָּכּנ"ל,

אלקים, ורּוח ּתהֹום, ּפני ׁשּכּסה ,החׁש ּגבר ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּבריאה

ׁשּכתּוב ּכמֹו רּוח, ּבחינת ׁשהּוא יעקב, ּבחינת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

כז) מה ּבחינת(ּבראׁשית ׁשהּוא אביהם, יעקב רּוח וּתחי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַֹ
ּולפּנֹות לגרׁש הּמים, ּפני על מרחפת היה ּכּנ"ל, ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמת

נתּגּלה ועל־ידי־זה אמת, ּבחינת על־ידי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהחׁש

ׁשּכתּוב ּכמֹו ג)האֹור, א יהי(ּבראׁשית אלקים וּיאמר ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹ

לעיל ׁשּמבאר ּכמֹו אֹור, ויהי ׁשעל־ידי]למעלה[אֹור , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
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ּכמֹו אֹורי, ה' ּבחינת ,יתּבר ה' אֹור מאיר ְְְֱִִִִֵֶַַָָהאמת
נתהּוה ועל־ידי־זה ׁשם, עּין היטב ּבאר ׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמבאר

עּקר ּכי העֹולם, קּיּום הּוא אמת ועל־ּכן ְְֱִִִִֵֶַַַָָָהּבריאה,

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה ּכּנ"ל, אמת על־ידי ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּבריאה
לו) ּפרׁשה וּיקרא רּבה ּפסּוק(מדרׁש א)על מג ּבֹורא(יׁשעיה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָ

ּכי וכּו', ּברא יעקב ּברא מי עֹולמי עֹולמי ְְְֲֲֲֲִִִִַַָָָָֹֹיעקב,

ׁשהּוא יעקב, ּבחינת על־ידי העֹולם ּבריאּות ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹעּקר

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה ּכּנ"ל, אמת (ּפסחיםּבחינת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ע"א) נד הּתׁשּובהּדף עּקר ּכי לעֹולם, קדמה ּתׁשּובה ְְְִִַַַָָָָָָ

ּפתח ועֹוׂשין החׁש מגרׁשין ידֹו ׁשעל אמת, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹעל־ידי

ועל־ידי־זה לעֹולם, קדמה זאת ׁשּבחינה ּכּנ"ל, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלצאת

ּבחינת העֹולם, ּבריאּות ב־ג)נתהּוה א וחׁש(ּבראׁשית ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
אֹור ויהי וכּו' מרחפת אלקים ורּוח ּתהֹום ּפני ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַֹעל

ראׁשֹון, ליֹום זּכרֹון ׁשהּוא הּׁשנה, ראׁש ועל־ּכן ְְִִֵֶַַַַָָָֹּכּנ"ל,

אז ּתֹוקעין ועל־ּכן הּתׁשּובה, ימי מתחיל אז ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָועל־ּכן

ּפתח ׁשעֹוׂשה אמת, קֹול ּבחינת ׁשהּוא ְֱִֶֶֶֶֶַַַָּבּׁשֹופר,
ּכּנ" לצאת מּלמעלהּומרחיב קצר ׁשֹופר ועל־ּכן ל, ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

ּדיקא הּקצר ּבּמקֹום לתקע וצרי מּלמּטה, ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָֹורחב

יב),]ּדוקא[ סעיף תקפו סימן חּיים ארח ערּו ואם(ׁשלחן ְְְִִִִַַַָָָָָֹֻ

צרי לכנס הרֹוצה ּכי יצא, לא הרחב ּבּמקֹום ְִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹּתקע
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ּדיקא הּצר ּפתח ּדר ּופתח]ּדוקא[לכנס ּבחינת , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ז"ל מרּבנּו ׁשּׁשמעּתי ּכמֹו ּתׂשים, ּבצּדּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּתבה

ּדיקא חדׁש ּפתח לעׂשֹות ׁשּצרי ּבבאּור ּפה, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּבעל

ז"ל]ּדוקא[ רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו כט, ּדף (מנחֹות ְְְְֵֶַַַַָָָ

ה[ׁשההאע"ב) וכּו']ׁשהאֹות הּזה לעֹולם ּדֹומה ְֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּכל ּפתּוחה הּצד ּומן וכּו' לצאת הרֹוצה ְְְִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּומקׁשי יכנס, לכנס ולּכנס]ּומקׁשה[הרֹוצה ׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ּדנפיק ׁשּיצא[ּבהאי סגי]ּבזה לא ׁשם ּומתרץ ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

מסּתּדר)[ (לא הֹול ּבחינת]לא וזה ׁשם, עּין וכּו' ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּדיקא ּבצּדּה ּתׂשים, ּבצּדּה הּתבה ,]ּדוקא[ּופתח ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדיקא לכנס צרי הּצר,]ּדוקא[ּכי הּפתח ּדר ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּדהינּו הּצד, מן ההא]ּכלֹומר[ׁשהּוא האֹות[מּצד ְְְִִֵֶַַַַַַָ

ּומֹוציאֹו,]ה הּפתח לֹו מרחיב יתּבר ה' ואז ְְְִִִֶַַַַַַָָּכּנ"ל,

ּבחינת הּוא וזה ּכּנ"ל, יּה ּבּמרחב ענני ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָואז

לתקע וצרי וכּו', מּלמעלה קצר ׁשהיא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹהּׁשֹופר,

מּמקֹום אמת, קֹול ׁשהּוא הּׁשֹופר, הּקֹול ְֱִִֶֶַַָָּולהֹוציא

ּדיקא ּכּנ"ל.]ּדוקא[הּצר לֹו מרחיב יתּבר ה' ואז , ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָ

ׁשם)ועלועלועלועלּֿֿֿֿכןּכןּכןּכן2 ערּו הּׁשֹופר(ׁשלחן הפ אם ּגם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֻ

ׁשהֹופכין ּכדר ׁשהֹופכין ּבין יצא, לא ּבֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹותקע
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הּתׁשּובה עּקר ּכי וכּו', ׁשהרחיב ּבין וכּו', ְְְְִִִִֵֶֶַַָָהחלּוק

עצמֹו הּגּוף ּבאֹותֹו הּתׁשּובה ׁשּיעׂשה הּוא ְְְְֲִֶֶַַַַָָּכתּקּונּה,

ּדר ויחזר ויׁשּוב ׁשחטא, עצמֹו ענין ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹּובאֹותֹו

אם אבל ,יתּבר לה' והּדחּוקים הּצרים ְְְְְֲִִִִַַַָָָמקֹומֹות

ּבבחינת ויׁשּתּנה, ּגּופֹו יד)יתהּפ לח ּתתהּפ(אּיֹוב ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַ

יהפכּו וׁשלֹום ׁשחס לבּוׁש, ּכמֹו ויתיּצבּו חֹותם ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹּכחמר

ּדהינּו ּגּופֹו, ויתּגלּגל]ּכלֹומר[ויׁשּנּו ויחזר ׁשּימּות ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

הגּונה, ּתׁשּובה זֹו אין ה' אל ויצעק יׁשּוב ּכ ְְְְֲִֵֶַַַָָָָואחר

ּדיקא הּזה ּבּגּוף לׁשּוב צרי ׁשהּוא,]ּדוקא[ּכי ּכמֹות , ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ויׁשּוב יקרא ּומּׁשם והּדחּוק, הּצר מקֹום ּדר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָויל

הּוא ואזי ,יתּבר ה' לֹו ירחיב אז ּבאמת, ה' ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָאל

הינּו ּכהלכתֹו, ׁשֹופר ּתקיעת ּבחינת]ּכלֹומר[ּבחינת ְְְְְְְִִִִַַַַַָָ

ועל־ּכן ּכּנ"ל, ּכראּוי ּבאמת סעיףּתׁשּובה ׁשם ערּו (ׁשלחן ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּדיקאז) ּבמינֹו הּסתימה ׁשּתהיה צרי נּקב ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָאם

ׁשאמרּו]ּדוקא[ ּכמֹו יתּקן, ׁשחטא ענין ּבאֹותֹו ּכי , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

וכּנ"ל, ז"ל מּפיורּבֹותינּו היטב ּבבאּור ׁשּׁשמעּתי (ּוכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

הּללּו) ּדברים .הּקדֹוׁש ְִַַָָָ

חֹובתםועלועלועלועלּֿֿֿֿכןּכןּכןּכן3 ידי הרּבים את מֹוציא יחיד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּמתעֹורר ּביחיד ּתלּוי העּקר ּכי ׁשֹופר, ְְְִִִִִִֵֶָָָָָּבתקיעֹות
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