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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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FÊTE DE PESSA'H 11

halakha 1

מחדמחדמחדמחד'''' נפקיןנפקיןנפקיןנפקין ''''ּתלתּתלתּתלתּתלת ּבמאמרּבמאמרּבמאמרּבמאמר מֹוהר"ן(עּיןעּיןעּיןעּין לּקּוטי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

נח סימן א ההההּסּסּסּסמּומּומּומּו)חלק נט(ּובּמאמרּובּמאמרּובּמאמרּובּמאמר סימן ,,,,)ׁשם ֲֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשניהםׁשניהםׁשניהםׁשניהם,,,, נאמרּונאמרּונאמרּונאמרּו אחדאחדאחדאחד ּבמאמרּבמאמרּבמאמרּבמאמר ּכיּכיּכיּכי אחדאחדאחדאחד,,,, ׁשניהםׁשניהםׁשניהםׁשניהם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּכיּכיּכיּכי

ׁשםׁשםׁשםׁשם.... ֵֵֵֵַַַַָָָָעּיןעּיןעּיןעּין

ידּועוזהוזהוזהוזה1 ּכי ּבפסח, מּצה אכילת ּבחינת ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

זכּו אז ועל־ּכן הּדעת, התּגּלּות הּוא מצרים ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשּיציאת

ׁשּיֹוצאין ּומן, ענן ּבאר ׁשהם אּלּו, הׁשּפעֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלׁשלׁש

ּכנגד ּפסח, ׁשל מּצֹות ׁשלׁש ּבחינת וזה הּדעת, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמן

ׁשהּוא הּדעת, מן ׁשּיֹוצאין הּנ"ל הׁשּפעֹות ְְִִֶֶַַַַַַָָֹׁשלׁש

מׁשה, ּבחינת ּדעת, ּבחינת היא מּצה ּכי מּצה, ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹּבחינת

רּבנּו ׁשאמר נו)ּכמֹו סימן א חלק מֹוהר"ן ׁשּמּצה(לּקּוטי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחינת ׁשהּוא ׁשמים, לׁשם מחלקת ּבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹהיא

הּלל ׁשּמאי מחלקת ּבחינת האֹותּיֹות[מׁשה, ְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

האֹותּיֹות הם 'מׁשה' הּמילה את ְִִִֵֶֶַַַָָהּמרּכיבֹות

הּלל' ׁשּמאי 'מחלקת הּמילים ׁשל עּין]הּמתחילֹות ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹ

ׁשהם ויׂשראל, לוי ּכהן הם מּצֹות הּׁשלׁש ועל־ּכן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשם,
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FÊTE DE PESSA'H 1 2

אבֹות, ׁשלׁשה ּבחינת ּתפארת, ּגבּורה חסד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבחינת

ׁשם. ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומן, ענן ּבאר ּבחינת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשהם

האכילה,וזהוזהוזהוזה לפני ׁשּׁשֹותין ּכֹוסֹות הּׁשּתי ּבחינת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ההּגדה עליהם ּפסח)ׁשאֹומרים חד(ׁשל ּבחינת זה , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּתרין ּבין ׁשנים[עאל ּבין נכנס הינּו]אחד ]ּכלֹומר[, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

ּפסח)ההּגדה ּתּקּון(ׁשל הּדעת, ּתּקּון ּבחינת ׁשהּוא , ְִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ההּגדה ּכי רם, ּבקֹול אֹותּה אֹומרים ועל־ּכן ְְְְִִִֵַַַַָָָָהּברית,

ּפסח) ּבחינת(ׁשל יג)היא ד ּבריתֹו,(ּדברים את לכם וּיּגד ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל]ּכלֹומר[הינּו ועל־ּכן עמלק, מלחמת ּבחינת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּפסח)ההּגדה נאמרת(ׁשל היא ועל־ּכן מּזה, מדּברת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבין עאל חד ּבחינת הראׁשֹונים, ּכֹוסֹות ׁשּתי ְְִִִֵֵַַַָָעל

ׁשנים[ּתרין ּבין נכנס מֹועילים]אחד הם הּכֹוסֹות ּכי , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ

הּוא הּיין ּכי עמלק, מלחמת ללחם הּברית, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָֹלתּקּון

הּדעת, כ)ּתּקּון סימן א חלק מֹוהר"ן לּקּוטי רּבנּו, ׁשּכתב ,(ּכמֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּבחינת ׁשהּוא הּסעּדה, אֹוכלים אחר־ּכ ְְְְִִֵֶַַַַַָָֻועל־ּכן

ּבחינת כב)ההׁשּפעה, טז הּנמׁש(ׁשמֹות מׁשנה, לחם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּופֹורסין הּמּצֹות ּכֹופלים ועל־ּכן הּברית, ּתּקּון ְְְְְִִִִֵֵַַַַַעל־ידי

הּנ"ל. מׁשנה לחם ּבחינת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַמּׁשניהם,
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FÊTE DE PESSA'H 13

ׁשאֹומריםוזהּווזהּווזהּווזהּו האחרֹונים, ּכֹוסֹות הּׁשּתי ּבחינת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
דינקין ּתרין ּבחינת זה ותׁשּבחֹות, הּׁשירֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָעליהם

לאחד[לחד הּמניקים ההּגדה]ׁשנים ּכי ּפסח), (ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

מלחמת ּבחינת היא הּסעּדה קדם ׁשאֹומרים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֻהאחת
אבי אבד ארּמי ׁשם אֹומרים ׁשאנּו ּכמֹו ּכּנ"ל, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹעמלק

ׁשּכל קלנּו, את וּיׁשמע כּו' אֹותנּו וּירעּו וכּו' ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוּנצעק

היּו הּכל ּבמצרים לנּו ׁשהיּו והּמלחמֹות ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹהעּנּוּיים

אבל מצרים, טמאת ׁשהּוא הּברית, מּפגם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻלהּנצל
ׁשּנּצלנּו על ותׁשּבחֹות ׁשירֹות אֹומרים הּסעּדה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻאחר

היא ועל־ּכן הּברית, לתּקּון וזכינּו הּמלחמה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמן

לחד ינקין ּתרין לאחד[ּבחינת מניקים ,]ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

יֹונק ּוׁשביתתֹו, הרע ּבּטּול ּבחינת ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּׁשּבת,
נעׂשה ׁשעל־ידּה הּברית, ּתּקּון על־ידי מׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלחם

ּדהינּו ׁשּבת, ּבחינת]ּכלֹומר[ּבחינת וזה הרע, ּבּטּול ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָ

ׁשירֹות ׁשהּוא הּסעּדה, אחר ׁשאֹומרים ְְִִֵֶֶֶַַַַָֻהּסדר

ׁשהּוא ּכּנ"ל, הּמלחמה מן ׁשּנּצלנּו על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָותׁשּבחֹות
ׁשירֹות רב אֹומרים ועל־ּכן ּכּנ"ל, ׁשּבת ְְְִִִֵַַַַַָֹּבחינת

ּדהינּו ּבׁשּבת, הּנאמרֹות נׁשמת]ּכלֹומר[ותׁשּבחֹות ְְְְְְְֱִִֶַַַַַָָָ

על־ידי מׁשנה לחם מקּבל הּנ"ל ׁשּבת ּובחינת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָוהֹודּו,

ּבחינת וזהּו ּכּנ"ל, הּברית ותּקּון הּמלחמה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָהתּגּברּות
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FÊTE DE PESSA'H 1 4

ּבׁשעת הּסעּדה, אחר ׁשּׁשֹותין ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶַַַַַָֻהּׁשּתי
לחד ינקין ּתרין ּבבחינת הּׁשני, הּסדר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַׁשאֹומרין

לאחד[ מניקים ּכּנ"ל.]ׁשנים ְְְִִִֶַַַָ

ע"א)ועלועלועלועלּֿֿֿֿכןּכןּכןּכן2 ל ּדף ּבמּׁשהּו,(ּפסחים ּבפסח חמץ ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּבחינת ׁשעל־ידי ּבׁשּׁשים, ׁשּבּתֹורה האּסּורין ּכל ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכי

הם]עּגּול[עּגּולא ׁשּבת, ּבחינת ׁשהּוא ורּבּוע, ְְִִִִֵֶַַַָָ
ּבחינת ׁשהּוא חמץ, אבל ׁשם, ׁשּמבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹנבטלים,
ׁשהּדעת מאחר ּכי ּבּטּול, ׁשּום לֹו אין הּדעת, ְִִֵֵֶַַַַַַַַַּפגם
ׁשהּוא הּׁשּבת, ּבחינת נתקלקל על־ידי־זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָנפּגם,

עּגּולא האּסּור]עּגּול[ּבחינת ּבּטּול ּבחינת ורּבּוע, ְְְִִִִִִִַַַָָ
ּכּנ"ל. מהּדעת ּכח מקּבל הּׁשּבת ּכי ְְִִִֵֵַַַַַַַַַָֹּבׁשּׁשים,

ּדהינּוּגםּגםּגםּגם הּמׁשּפט, ּבחינת ]ּכלֹומר[נתקלקל ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָ

עּקר ּכי הרע, את ּומבּטל ׁשּׂשֹורף הּלב ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחמימּות
הּדעת, על־ידי הּוא הּלב ּבמקֹוםחמימּות רּבנּו ׁשּכתב (ּכמֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

קנו) כא, סימן א חלק מֹוהר"ן לּקּוטי איןאחר, על־ּכן , ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
רק ּבּטּול, ׁשּום הּדעת, ּפגם ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָלהחמץ,
לּזהר ׁשּצרי רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו לגמרי, לבערֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצרי
ּכי והרהּורים, ּבתאוֹות הּמח את להחמיץ ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַֹֹֹמאד
ּבהּדעת, ּתלּוי הּכל ּכי הּפגמים, ּכל ּבאים ְְִִִִַַַַַָָָָָֹמּׁשם
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ׁשהם רעֹות, הּמחׁשבֹות ּכל לגמרי לבער צרי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָעל־ּכן
ּבבחינת ּבהם, ולגער ּכּנ"ל, חמץ לא)ּבחינת סח (ּתהּלים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשּמבאר ּכמֹו קנה, חּית ה)ּגער סימן א חלק מֹוהר"ן .(לּקּוטי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ב)ועלועלועלועלּֿֿֿֿכןּכןּכןּכן סעיף תנט סימן חּיים ארח ערּו ׁשעּור(ׁשלחן ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻ
מינּוטין חי הּוא ּדּקֹות[חּמּוץ עׂשר חמץ]ׁשמֹונה ּכי , ְִִִִֵַַָָָָ

ּדמֹותא סטרא הּמות[הּוא הּדעת,]צד ּפגם הּוא ּכי , ְְְִִֶַַַַַַָָָ
לּזהר צרי לכּתחּלה ועל־ּכן חּיים, ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מחמץ, מאד לברח צרי ּכי ׁשהּוא, ּכל מרגע ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאפּלּו

הּׁשעּור]ּכלֹומר[ּדהינּו אבל ּכּנ"ל, רעֹות מּמחׁשבֹות ְְְֲֲִִַַַַַַָָָ
מינּוטין חי ּדּקֹות[הּוא עׂשר נתחּמץ,]ׁשמֹונה אז ּכי , ְְִִִִֵַַַָָָָ

ּדמֹותא סטרא הּמות[ּדהינּו צד הּפּו]ּכלֹומר , ְְְְְִִֶַַַַָָָ
ּדהינּו הּׁשעּור]ּכלֹומר[החּיים, ועל־ּכן ּכּנ"ל, הּדעת ְְְְִִֵַַַַַַַַַַַ

מינּוטין ח"י ּגם־ּכן ׁשהּוא מליחה, ׁשעּור עם ְִִִִִֵֶֶַַָָׁשוה
ּדּקֹות[ עׂשר סעיף]ׁשמֹונה סט סימן ּדעה יֹורה ערּו (ׁשלחן ְְִִֵֶַָָָָָָָָֻ

לד) סעיף סט סימן ּדעה יֹורה הּׁשלחן ערּו ועּין הּמליחהו ּכי , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבחינת הּברית, ּתּקּון ּבחינת יט)היא יח ּברית(ּבמדּבר ְְְְְְִִִִִִִַַַַ

ּדהינּו נּדּות, ּדם ּבחינת נפלט ידּה ועל עֹולם, ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָמלח
מינּוטין]ּכלֹומר[ ח"י ּגם־ּכן הּוא ועל־ּכן הּברית, ּפגם ְְְְִִִֵֵַַַַַַ
ּדּקֹות[ עׂשר ׁשהּוא]ׁשמֹונה הּברית, ּתּקּון ּבחינת , ְְְִִִֶַַַָָָ

הּדעת. ּתּקּון ּבחינת חּיים, ְְִִִִַַַַַַּבחינת
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ּפסחועלועלועלועלּֿֿֿֿכןּכןּכןּכן3 ׁשל הראׁשֹונה לילה אחר ּתכף ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

מּצה, על־ידי ּכי העמר, ספירת לסּפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹמתחילין

עּגּולא ּבחינת ׁשהּוא ׁשּבת, לבחינת זכּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשעל־ידּה

אז]עּגּול[ ועל־ּכן הרע, מבּטלין ׁשעל־ידּה ורּבּוע, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּבּטּולמ ּבחינת ׁשהיא העמר, ספירת לסּפר תחילין ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָֹֹ

מארּבעים יֹוצאין אנּו ספירה ׁשעל־ידי ּכּידּוע, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהרע

ׁשערי ותׁשעה לארּבעים טמאה ׁשערי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֻותׁשעה

הינּו ּדהינּו]ּכלֹומר[קדּׁשה, הּמּצה, ]ּכלֹומר[על־ידי ְְְְְְְֵַַַַַַַָָֻ

ּכח לנּו יׁש על־ידי־זה ּכּנ"ל, הּדעת ּתּקּון ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹעל־ידי

ּכּנ"ל, ספירה ּבחינת ׁשּזה והּטמאה, הרע את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלבּטל

על־ידי ׁשּמקּבלין ּתֹורה מׁשנה הּוא ׂשעֹורים עמר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹּכי

נגלה ּבחינת הּוא ׂשעֹורים עמר ּכי הּדעת, ְְְִִִִִֶֶַַַַֹּתּקּון

חלקונסּתר, מֹוהר"ן לּקּוטי אחר, ּבמקֹום ז"ל רּבנּו ׁשּכתב (ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ו) סימן הינּוא ּתֹורה.]ּכלֹומר[, מׁשנה ְְְִִֶַַָָ

לגרׁשועלועלועלועלּֿֿֿֿכןּכןּכןּכן קצוֹות, הּׁשּׁשה לכל אֹותֹו מניפין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו מּׁשם, הרע ּכל ְְְִֵֵֶַַַַָָָָּולבּטל

ע"א) סב ּדף רעֹות(מנחֹות רּוחֹות לעצר ּומביא מֹולי ְֲִִֵַַָָֹ

מׁשנה על־ידי ּכי רעים, טללים לעצֹור ּומֹוריד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמעלה

ּכל נתּבּטל על־ידי־זה ׁשּבת, ּבחינת ׁשהיא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתֹורה,
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