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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

ּבּמאמרּבּמאמרּבּמאמרּבּמאמר רּבנּורּבנּורּבנּורּבנּו ּׁשּכתבּׁשּכתבּׁשּכתבּׁשּכתב מהמהמהמה עלעלעלעלּֿֿֿֿפיּפיּפיּפי חנּכהחנּכהחנּכהחנּכה ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻעניןעניןעניןענין

לחּבלאלחּבלאלחּבלאלחּבלא'''' ׁשויאׁשויאׁשויאׁשויא ּדלאּדלאּדלאּדלא מנאמנאמנאמנא לןלןלןלן ''''אחויאחויאחויאחוי לּקּוטי(הּמתחילהּמתחילהּמתחילהּמתחיל ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

כה סימן א חלק ....)מֹוהר"ן ֲִֵֶַָ

המדּמה,ׁשּצריׁשּצריׁשּצריׁשּצרי מן עצמֹו את להֹוציא אדם ּכל ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ולעלֹות ּכּלם, הּתאוֹות ׁשהם הּבהמּיּות, ּכח ְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָֹֻׁשהּוא
הּכח ּכׁשּמׁשּבר אפּלּו ּכ ואחר ׁשם, עּין הּׂשכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאל

לדרּגא מּדרּגא לעלֹות ּכׁשחֹוזר מּמדרגה[המדּמה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

וכל]למדרגה המדּמה ּכח ׁשנית מתּפּׁשט אזי , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּוא וההכנעה ּולהכניעם, לחזר וצרי ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹהּבלּבּולים,

ּדהינּו הּבֹורא, ּגדּלת התּגּלּות צדקה]ּכלֹומר[על־ידי ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָֻ
ּכּונת וזהּו ׁשם, ּדזמרא)עּין ּפסּוקי ׁשחרית לה'(ּתפּלת הֹודּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ליצירה מעׂשּיה לעלֹות ּכדי ׁשהּוא בׁשמֹו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָקראּו
יצירה[ לעֹולם עׂשּיה ּגדּלת]מעֹולם מזּכירין על־ּכן , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֻ

ׁשם. עּין להכניען ּכדי ְְְִֵֵֵַַַָָהּבֹורא,

מּכלוזהוזהוזהוזה1 ראׁשֹונה הארה ׁשהּוא חנּכה, ּבחינת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ועֹוד)הּׁשנה, ראׁשֹונה קדּׁשה חנּכה לוי קדּׁשת ּבּספרים, ׁשּמּובא ,(ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻֻ
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וזהּו ּבעבֹודה, האדם חּנּו התחלת על מרּמזת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָוהיא
ואי ,יתּבר ה' ּבעבֹודת מתחּנ ׁשאדם חנּכה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֻלׁשֹון

ּכׁשּיׁש אם ּכי יתּבר ה' ּבעבֹודת להתחיל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאפׁשר

וזהּו ּכּנ"ל, המדּמה ּכח לׁשּבר מלחמה, מּתחּלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּלֹו
עּכּו"ם מלחמת העֹולם[ּבחינת קדם]אּמֹות ׁשהיה ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

עּכּו"ם מלכּות ׁשהיא העֹולם[חנּכה, הרׁשעה,]אּמֹות ְְֲִֶַַָָָָָָֻֻ

רצֹונֹו, חּקי על ּולהעבירם ה' ּתֹורת להׁשּכיח ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֻׁשרצּו

ׁשּמתּפּׁשט הּבהמּיּות, ּכח המדּמה, ּכח ּבחינת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּזה
חס ה' מּתֹורת ּולהעבירֹו למנעֹו ורֹוצה האדם, ְְְְֲִִֶַַַַָָָָעל

ׁשּכתּוב ּכמֹו כא)וׁשלֹום, ח וכּו'(ּדניאל הּׂשעיר והּצפיר ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

יון[ מלכּות]מל על להתּגּבר ּכׁשּזֹוכה ּכ ואחר , ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מתחילין אז ּכּנ"ל, המדּמה ּכח ּולׁשּבר הּנ"ל, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהרׁשעה
ּדהינּו חנּכה, נר אל]ּכלֹומר[להדליק לעלֹות ׁשּזֹוכין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֻ

ּבּמאמר ּכּמּובא הּדֹולק, נר ּבחינת ׁשהּוא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּׂשכל,

ׁשמעֹון' רּבי ס)'ּפתח סימן א חלק מֹוהר"ן ּובכל(לּקּוטי , ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

אחת, מדרגה על לעמד אסּור ּכי ,והֹול מֹוסיף ְְֲִִֵֵַַַַַָָֹיֹום
צרי ויֹום,רק יֹום ּבכל ּבנפׁשֹו קדּׁשה להֹוסיף ְְְְְִִַַָָָָֻ

וזה ויֹום, יֹום ּבכל והֹול מֹוסיף ׂשכלֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָוׁשּיהיה

הראׁשֹון והּנר הראׁשֹון, הּנר על ּפעם ּבכל ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּמֹוסיפין

נרֹות, ׁשני ׁשני ּבליל ּכׁשּמדליק ּכי הּימים, ּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָקּים
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וכּו', ׁשליׁשי ּבליל וכן ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה לילה ּכנגד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהם
עם הֹולכת הראׁשֹונה לילה ׁשל הראׁשֹון ׁשהּנר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנמצא

ּׁשּכתב מה ּבחינת זה הּלילֹות, ּכל ׁשל הּנרֹות ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

סב)רּבנּו סימן א חלק מֹוהר"ן קׁשֹות(לּקּוטי התחלֹות ׁשּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מה ּכל ּכ ואחר ,הפ אל מהפ יֹוצא ׁשהּוא ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחמת

הּימים ּכל ׁשל העבֹודֹות ּכל יֹותר, ּומתקּדׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּׁשהֹול

עם הֹולכת ההתחלה וכח מההתחלה, ּכח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמקּבלים

הויה ׁשם ּבחינת ּתענית, ּבחינת הּימים, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּכל
יהוה[ּבאחֹורים יהו יה הֹולכת]י הראׁשֹונה ׁשאֹות , ֲִִֶֶֶַָָָ

וזה וכּו', הי יּוד יּוד, ׁשּכֹותבין ּכמֹו האֹותּיֹות, ּכל ְְְְִִִֵֶֶָָעם

אחד, נר מדליקין ׁשּבּתחּלה חנּכה, נרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבחינת

וׁשני ראׁשֹון ּכ ואחר וׁשני, ראׁשֹון ּכ ְְְְִִִִֵֵַַַַָָואחר
הּימים, ּכל עם הֹולכת ראׁשֹון ׁשּנר נמצא ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָּוׁשליׁשי,

העבֹודה, חּנּו התחלת מן ּכח מקּבלין הּימים ּכל ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָֹּכי

ׁשל ראׁשֹון נר ׁשהּוא הּׂשכל, אל לעלֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשהתחיל

ּבכל והֹול מֹוסיף ּׁשּׂשכלֹו מה ּכל ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻחנּכה,
ּכל ּכי מההתחלה, ּכח מקּבלים הּימים ּכל ְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹיֹום,

ּבחנּכה, הּלל ׁשאֹומרים וזה ּכּנ"ל. קׁשֹות ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֻההתחלֹות

הּבֹורא ּגדּלת לגּלֹות ּכדי יתּבר ה' ׁשבח ּבחינת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֻזה

ׁשּמתּפּׁשט המדּמה, ּכח להכניע ּכדי ׁשמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹיתּבר
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לדרּגא מּדרּגא לעלֹות ׁשרֹוצין ּפעם מּמדרגה[ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּכּנ"ל.]למדרגה ְְֵַַַָ

חנּכהוזהוזהוזהוזה2 מעֹות לּתן ׁשּמרּבין הּצדקה, ּבחינת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
על־ידי מדרגה, ׁשּבכל המדּמה ּכח לׁשּבר ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלענּיים,

הּגונין הּצבעים[התּגּלּות ּבחינת]מראֹות ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֶַַַַַָָ
וזה ּכּנ"ל, צדקה על־ידי ׁשּנתּגּלין הּבֹורא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻּגדּלת

הּׂשחֹוק ּגם]הּמׂשחק[ּבחינת נֹוהגים ׁשהיּו , ְְְֲִִִֶַַַַָָ
ׁשל ׂשחֹוק ּבמיני ּבחנּכה לׂשחק הּצּדיקים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻהּקדמֹונים

ּכיהּתר, עברה, לידי ּבאין עכׁשיו הרּבים ׁשּבעוֹונֹותינּו א) ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אּסּור) ׁשל ּבׂשחֹוק ּׁשּמֹורידיןמׂשחקין מה ּבחינת זה , ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַ
הּמדרגה אל לעלֹות ּכדי קטנּות, לבחינת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָעצמן
ּכי ּכּמּובא, העלּיה ּתכלית ירידה ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָהּׁשנּיה,

לדרּגא מּדרּגא עֹולין למדרגה[ּבחנּכה ,]מּמדרגה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

ּכּנ"ל. והֹול מֹוסיף ְְִִִֵַַַּבבחינת

halakha 2

וכּווכּווכּווכּו'''' זהבזהבזהבזהב'''' מנרתמנרתמנרתמנרת ''''ראיתיראיתיראיתיראיתי הּמאמרהּמאמרהּמאמרהּמאמר לּקּוטי(עלעלעלעלּֿֿֿֿפיּפיּפיּפי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ח סימן א חלק ....)מֹוהר"ן ֲִֵֶַָ
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ּדהינּווהּכללוהּכללוהּכללוהּכלל הרּוח, אריכּות ]ּכלֹומר[ׁשעל־ידי ְְְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָ

חּיים]אנחֹות[ּגנּוחי רּוח ממׁשיכין על־ידי־זה , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

והרב הּצּדיק מן מקּבלין חּיים הרּוח ועּקר ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָלהחּסרֹון,

הּוא ּכי יח)ׁשּבּדֹור, כז ּבֹו,(ּבמדּבר רּוח אׁשר איׁש ְְֲִִִֶֶַַַ
הּדבקים לכל ואחד, אחד לכל חּיים ּתֹוצאֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּומּמּנּו

והם ּבהּצּדיק, ּדבקים ׁשאינם רׁשעים יׁש א ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבֹו,

ּומי וכּו', ׁשּבּקלּפה הרב מן הרּוח אריכת ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָמקּבלין

אם ּכי לֹו אפׁשר אי רׁשעים נגד לעמד ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשרֹוצה
ּדהינּו ּגמּור, צּדיק מן]ּכלֹומר[ּכׁשהּוא הרע ׁשהפריׁש ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

לירד צריכים רׁשעים להכניע ּכׁשרֹוצים ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָהּטֹוב,

ׁשּלֹו, הּצּנֹור ׁשהּוא הרׁשע, ׁשל רעה הּמּדה ְִִֶֶֶַַָָָָָָלתֹו

ועל־ידי־זה ּולהׁשּפילּה, ו)להכניעּה קמז מׁשּפיל(ּתהּלים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ארמע ּתבֹות ראׁשי ארץ, עדי האֹותּיֹות[רׁשעים ְֲִִֵֵֵֶָָָָ

ארץ' עדי רׁשעים 'מׁשּפיל הּמּלים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּמתחילֹות

רּוח 'אׁש הּמּלים ׁשל הּמתחילֹות האֹותּיֹות ּגם ְִִִִֵֵֶַַַַַָהם

נברא ׁשּבהם היסֹודֹות ארּבע ׁשהם עפר' ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָמים

הּמּדֹות,]העֹולם ּכל ׁשּמהם יסֹודֹות, הארּבעה ׁשהם , ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הרע מפריׁשין ּותפּלה ּתֹורה ועל־ידי ׁשם, עּין ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוכּו'

הּקדֹוׁש מּפיו ׁשמענּו ּגם ׁשם, עּין וכּו' הּטֹוב ְְִִִֵַַַַַָָָמן

ּדהינּו ּכזה, לצּדיק ּומקּׁשרין ּכׁשּמקרבין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֻׁשאפּלּו
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ּכנגד]ּכלֹומר[ לעמד ּכן ּגם יכֹולין ּגמּור, צּדיק ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ
עליהם. ּולהתּגּבר ְְְֲִִֵֵֶַָרׁשעים

לעמדוזהוזהוזהוזה1 צריכין ּבחנּכה ּכי חנּכה, ּבחינת ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
ּכי ה', מעבֹודת ּולבּטל למנע הרֹוצים רׁשעים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכנגד

הינּו ׁשּיעׂשה, הּוא ּׁשּנעׂשה ׁשאז]ּכלֹומר[מה ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הרׁשעה יון מלכּות עלינּו עמדה חנּכה ׁשל הּנס ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻּבזמן
חּקי על וׁשלֹום חס ּולהעבירנּו ּתֹורתֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻלהׁשּכיחנּו
ׁשאנּו ודֹור, ּדֹור ּבכל זאת נעׂשה כן ּכמֹו ְְְֲֵֶֶַָָָֹרצֹונֹו,
הרׁשעה, מלכּות ּכנגד לעמד חנּכה ּבימי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻצריכין
העֹומדים הרׁשעים והם ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתּגּברת
יתּבר מעבֹודתֹו וׁשלֹום חס אֹותנּו לבּטל ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָעלינּו
אפׁשר ואי ּכנגּדם, ולעמד להתּגּבר צריכין ואנּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשמֹו,

ּכּנ"ל. הּצּדיק ּכח על־ידי אם ּכי ּכנגּדם ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹֹלעמד

ּכמֹווזהוזהוזהוזה אֹור, נקרא הּצּדיק ּכי חנּכה, נר ּבחינת ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
י)ׁשּכתּוב ג טֹוב,(יׁשעיה ּכי צּדיק יבאמרּו ּדף (סֹוטה ְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשּכתּובע"א) ּכמֹו אֹור, אּלא טֹוב ד)ואין א (ּבראׁשית ְְְִֵֵֶֶָָ

הּוא הּצּדיק זה ּכי טֹוב, ּכי האֹור את אלקים ְֱִִִִֶֶַַַַָֹוּירא
טֹוב, ּכּלֹו ונׁשאר לגמרי, הרע הפריׁש ּכי ּגמּור, ְְְְְִִִִֵַַָָָֻטֹוב

ּדהינּו טֹוב, נקרא וזה]ּכלֹומר[ועל־ּכן ּכּנ"ל, אֹור ְְְְְְִֵֶַַַַַָ
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