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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.
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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

קדׁש,אחראחראחראחר1 ּברית לחֹותם זכּו ׁשאז ּכּפּור, יֹום ְְִִֶֶַַַַַַַַַָָֹ
אחר ּתכף ּכּנ"ל, הּתפּלה ּתּקּון הּברית, ּתּקּון ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָּבחינת
ּבתּקּון ּתלּוי סּכה ּכי ּבּסּכה, לעסק מתחילין ְְֲִִִִַַַָָָָֹֻֻּכ

ּבחינת הוא הּסּכה ּכי ע"ב)הּברית, יא ּדף ענני(סּכה ְְְִִִִֵַַַַַָָֻֻ
ּפֹולטם, הענן היה ּבּברית ּפגּומים ׁשהיּו ואֹותן ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָּכבֹוד,

ׁשּכתּוב יח)ּכמֹו כה הּנחׁשלים(ּדברים ּכל ּב ויזּנב ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָ
ּכּמּובא ,הּנחׁשלים)אחרי ּכל ד"ה ׁשם ואּתה(רׁש"י וזהּו , ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא הּברית, ּתּקּון הפ אלקים, ירא ולא ויגע ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעיף
ל)ּבחינת לא מלכּות(מׁשלי ׁשהּוא ה', יראת אּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָ

ּבחינת הּתפּלה, ּתּקּון ּבחינת ׁשהּוא ּכּנ"ל, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֻּדקדּׁשה
ׁשהוא(ׁשם) סּכה, ועל־ּכן תתהּלל, היא ה' יראת אּׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

אם ּכי לסּכה, לזּכֹות אפׁשר אי ּכבֹוד, ענני ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻּבחינת
ּבחינת הּוא סּכה ועל־ּכן ּכּנ"ל, הּברית ּתּקּון ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֻעל־ידי

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכּמּובא, יז)יעקב לג נסע(ּבראׁשית ויעקב ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
עּקר ועל־ּכן יראה, ּבחינת הּוא יעקב ּכי וכּו', ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹֻסּכתה

ּביעקב ׁשּכתּוב ּכמֹו ידֹו, על הּתפּלה יז)ּתּקּון כח (ׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

אלקים, ּבית אם ּכי זה אין הּזה הּמקֹום ּנֹורא ֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹמה
ּבית, לבחינת הּתפּלה עלּיֹות ׁשלמּות ּבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּזה
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LA SOUCCA 1 2

יראה, ּבחינת מֹוהר"ןעל־ידי (לּקּוטי רּבנּו ּבדברי (וכּמּובא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

ׁשם) עּין י) סימן א ׁשּׁשמרחלק על־ידי זכה זה וכל , ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּביֹותר, לו)ּבריתֹו ּפרׁשה וּיקרא רּבה מּטתֹו(מדרׁש והיתה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָ

הוא סּכה ּכי ּכּנ"ל, סּכה לבחינת זכה ועל־ּכן ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻֻׁשלמה,
ּבחינת הּקדׁש, רּוח ּבחינת ּגדֹול, ּדעת ְְְִִִֶַַַַַַַָֹּבחינת

אם ּכי הּזה לּדעת לזּכֹות אפׁשר ׁשאי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָמּקיפים,

הּברית ׁשמירת ּפעמים)על־ידי ּכּמה ׁשּכתב(ּכּנ"ל וזה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

'הּמּקיפים' ּבמאמר יאיר נרֹו חלקרּבנּו מֹוהר"ן (ּבלּקּוטי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

כא) סימן ׁשאיא וסתים, טמיר עּתיקא הּמתחיל ְְִִִִִִֶַַַָָָָ

אם ּכי מּקיפים, ּבחינת סּכה, לבחינת לזּכֹות ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָֻאפׁשר

נקבי ׁשבעה ׁשהם הּנרֹות, ׁשבעת ׁשּיקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָעל־ידי

ּדהינּו וחטמֹו,]ּכלֹומר[הּמח, ּופיו ואזניו עיניו ְְְְְְְִֵַַַַָָָָֹ
הּברית ּבקדּׁשת ּתלּוי הּדברים אּלּו ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻֻׁשּקדּׁשת

ועל־ּכן א)ּכּידּוע, סעיף תרלד סימן חּיים ארח ערּו (ׁשלחן ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה ּבּה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻסּכה

ׁשבעה לפחֹות ּגדֹולה להיֹות צריכה ּכי ְְְְְְִִִִָָָָָּפסּולה,
לקּדׁשם, ׁשּצרי הּנ"ל הּנרֹות ׁשבעת ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָטפחים,

הּסּכה מחּצת ּדפנֹות ּכי ּכּנ"ל, הּסּכה נעׂשה ידם ְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָֻֻׁשעל

ּכלי ּכל להכניס צרי ּולׁשם הּקדּׁשה, ּגבּול על ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻמֹורה

צרכיו, ׁשאר וכל ּוׁשנתֹו ּוׁשתּיתֹו ואכילתֹו ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָּתׁשמיׁשֹו
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LA SOUCCA 13

ּדהינּו ּדוקא, הּסּכה ּבתֹו להיֹות צריכים ְְְְְְִִִַַַָָָֻֻּכּלם
מּגבּול]ּכלֹומר[ יצאּו ולא הּקדּׁשה, ּגבּול ּבתֹו ְְְְְְְִֵַַָֹֻ

ּדהינּו ולחּוץ, לּסּכה,]ׁשּזהּו[הּקדּׁשה חּוץ ּבחינת ְְְְְִֶֶַַַַַָָֻֻ

ׁשבעה ּגדֹולה הּסּכה ּתהיה ּפנים ּכל ׁשעל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֻוהעּקר
ּכּלם ׁשּיכניס ּכדי הּנ"ל, הּנרֹות ׁשבעת ּכנגד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻטפחים,

חס יצאּו ולא הּקדּׁשה, ּגבּול לתֹו הּסּכה, ְְְְְְֵַַַָָֹֻֻלתֹו

לחּוץ, הּפנים,וׁשלֹום אֹור ׁשהם הּנרֹות, ׁשבעת (ואּלּו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּבבחינת טפחים, ּבחינת הם הּברית, ּבקדּׁשת (ּבבאׁשּתלּויים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֻ

ע"ב) לב ּדף הּטפחיםקּמא לקּדׁש ׁשּצרי ּפניו, על לֹו וטפח ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשבעה ׁשל סּכה ּבחינת וזה הּברית, קדּׁשת על־ידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻֻאּלּו

הּמילה ּכּונת סֹוד הּמתחיל רּבנּו ּבדברי עּין הּנ"ל, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָטפחים

סג) סימן א חלק מֹוהר"ן ּבראׁשיּבלּקּוטי ּתלּוי העּקר ּכי , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
האיברים ׁשארי וכל האּלּו, והחּוׁשים ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָהאיברים

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה אחריהם, גנגררים ּדף (סּכה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּכדיע"א) טפחים ׁשבעה ּגדֹולה להיֹות ְְְְְְִִִִֵֶָָָָׁשּצריכה

הּׁשבעה אּלּו ּכי וׁשלחנֹו, ורּבֹו ראׁשֹו לׁשם ְְְְְְְִִִֵַַָָָֹֻֻלהכניס
וכל אדם ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו הם הּנ"ל הּמח ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻנקבי

אֹותם ׁשּיכניס ּתלּוי והעּקר ּבהם, ּתלּויים ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּתאוֹות

אבל ּכּנ"ל, הּברית קדּׁשת על־ידי הּקדּׁשה ּגבּול ְְְְְְֲִֵַַַַַַָָֻֻלתֹו

אּדרּבה ּכי למעלה, ׁשעּור לּה מּזֹו[אין ּכל]יתירה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
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הּקדּׁשה ּגבּול להרחיב ּכדי יֹותר ּׁשּמתרחבת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻמה

ּכלי וכל צרכיו וכל ּבׁשלמּות ּגּופֹו ּכל לׁשם ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָּולהכניס

ּבתֹו ׁשם יהיּו ּכּלם ּתענּוגיו, מיני וכל ְְְְֲִִִֵַַָָָָֻּתׁשמיׁשֹו

חס לחּוץ יצאּו ולא הּסּכה, מחּצת ּבתֹו ְְְְִֵַַַַַָָֹֻֻהּסּכה,

ּכּׁשעּור ּודפנֹות מחּצֹות ּכׁשּבֹונה ואז ּכּנ"ל, ְְְְְִִֶֶַַַָָָוׁשלֹום

ּדהינּו אז]ּכלֹומר[הּנ"ל, ּכּנ"ל, טפחים ׁשבעה לפחֹות ְְְְְְִִַַַַַַָָָָ

ּדהינּו לסּכה, ראּויים עליהם]ּכלֹומר[הם לסּכ ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֻ

רׁש"י, ׁשּפרׁש ּכמֹו הּסּכה, ׁשם עּקר ׁשּזה ,ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּסכ

רּוח]ּכלֹומר[ּדהינּו סכיכת חפיפת לבחינת לזּכֹות ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַ

לזּכֹות אפׁשר אי ּכי הּנ"ל, מּקיפים ּבחינת ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָֹהּקדׁש,

הּנרֹות, הּׁשבעת קדּׁשת על־ידי אם ּכי זֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻלבחינה

ּכּנ"ל. טפחים ׁשבעה ׁשל מחּצֹות ּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשהם

ז"לוזהוזהוזהוזה2 ע"א)ׁשאמרּו ב ּדף ׁשהיא(סּכה סּכה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

ּבחינת ׁשהם ּפסּולה, אּמה מעׂשרים למעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּגבֹוהה

יּודין י[ׁשני האֹות ׁשל הּמסּפרי הער) י אֹותּיֹות ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

(10 ּדהינּו]הּוא הּׂשכלּיֹות, ׁשני ּבחינת ׁשהם ]ּכלֹומר[, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַ

ּבחי היא הּׂשכל ּכי מּקיף, וׂשכל ּפנימי ]אֹות[נתׂשכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַ

ועֹוד)יּוד, יז סימן א חלק מֹוהר"ן לּקּוטי רּבנּו, ּבדברי ,(ּכּמּובא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ּדהינּו אּמה, העׂשרים מאּלּו למעלה]ּכלֹומר[ּולמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
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עינא ּבּה ׁשלטה לא ׁשֹולטת[מהּמּקיף, העין ,]אין ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ועל־ּכן לׁשם, להסּתּכל מּמחּצתֹו לפנים לכנס ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹואסּור

ּכי מעׂשרים, למעלה יֹותר הּסכ להגּביה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאסּור

ע"א) יג ּדף אפׁשר(חגיגה אי ּכי ּתדרׁש, אל מּמ ּבּמפלא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֻ
ּומי ּכּנ"ל, אליו הּסמּו ּבהּמּקיף אם ּכי ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָלהסּתּכל

הּקדּׁשה, מּגבּול יֹוצא הּוא מּמחּצתֹו לפנים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֻׁשּנכנס

למעלה ּגבּה הוא אם לגמרי ּפסּולה הּסּכה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֻועל־ּכן

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזה ׁשם)מעׂשרים, למעלה(סּכה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
עראי ּדירת ּדירתֹו עֹוׂשה אדם אין אּמה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשרים

ואנן קבע ּדירת ּבעינן]ואנּו[אּלא עראי ּדירת סּכה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ

צריכה]צריכים[ הּמּקיפים ּבחינת ׁשהּוא הּסּכה ּכי , ְְְִִִִִִִֶַַַַָָֻ

ּדהינּו עראי, ּדירת ּדוקא יטעה]ּכלֹומר[להיֹות ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשּזכה מאחר הּדעת לׁשלמּות זכה ׁשּכבר וׁשלֹום ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחס

הּׂשגה, ז)לאיזה ה וכּו',(קהלת ׁשמר ּגבּה מעל ּגבּה ּכי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

ג) קמה לקּבע(ּתהּלים אסּור ועל־ּכן חקר, אין ולגדּלתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

לפי עראי, ּדירת ׁשּתהיה אם ּכי זֹו, ּבסּכה ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֻּדירתֹו
להּׂשגה לזּכֹות ה' ּבעבֹודת ולטרח ּולהׁשּתּדל ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹׁשעה,

ּכי לסּכה, מּסּכה ולצאת לג)אחרת, יג עֹולם (ּבחינת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻֻ

ּבבחינת ׁשאֹוחז ּומי נדע, ׁשּלא הידיעה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּתכלית

ּדהינּו סּכתֹו, אזי הּזאת, הּׂשגתֹו,]ּכלֹומר[הּתכלית ְְְְֲִַַַַַַַָָָֹֻ
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להּׂשיג ּתמיד מיּגע ּכי ּתמיד, עראי ּדירת ּבחינת ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָהוא
ה', אל לעלֹות הֹורס ׁשאינֹו ּתלּוי ּובזה ּכּנ"ל, ֲֵֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר

ואֹוחז ּבדעּתֹו, ׁשּׁשפל מאחר מּמחּצתֹו, לפנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלּכנס

יבֹוא אי ּכלּום, יֹודע ׁשאינֹו הּתכלית, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּבבחינת
להּׂשיג מיּגע רק מּמּנּו, למעלה יֹותר עֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָלהסּתּכל

עּקר זה ּכי ּדעּתֹו, קּיּום ּתלּוי ּובזה אליו, ְִִִֵֶֶַַַָָָָהּסמּו

חדׁשֹות, הּׂשגֹות ּתמיד להּׂשיג וזֹוכה ּכּנ"ל, ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָהּתכלית

וזה מּמחּצתֹו, למעלה להסּתּכל ׁשרֹוצה מי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאבל
ׁשּסֹובר הּׂשגתֹו]ׁשחֹוׁשב[מחמת ּכבר יֹודע ׁשהּוא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּדירתֹו ּבוּדאי ואזי לפנים, לּכנס ׁשּמתּפאר ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּבר

ּכּנ"ל, לסּכה מּסּכה לצאת מיּגע אינֹו ּכי קבע, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻֻּדירת

מ ּכי לגמרי, הּדעת קלקּול הּוא סֹוברואזי ׁשהּוא י ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַ
אינֹו]חֹוׁשב[ ,יתּבר ּבהּׂשגתֹו מּׁשהּו יֹודע ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הֹורס מּמחּצתֹו לפנים ּכניסתֹו ועל־ידי ּכלל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָיֹודע

ּכּנ"ל, הּקדּׁשה מּגבּול חּוץ יֹוצא ּכי לגמרי, ְְְְְִִֵֵַַַַַָֻּדעּתֹו

ּפסּולה, מעׂשרים למעלה ּגבּה ׁשהוא סּכה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻועל־ּכן
וזה ּכּנ"ל, קבע ּדירת ּדירתֹו עֹוׂשה ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחמת

ּכּנ"ל, הּסּכה נפּגם ׁשעל־ידי־זה הּברית, ּפגם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּבחינת

וכל ׁשהּסּכה טפחים, ׁשּׁשה ׁשל האּמה ּפגם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻּבחינת

ּבבחינת ׁשהוא ּבּה, נמּדדין הּקדּׁשה ּדףמחּצֹות (נדרים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָֻ
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