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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

אלאלאלאל הההה'''' וּיאמרוּיאמרוּיאמרוּיאמר הּמאמרהּמאמרהּמאמרהּמאמר עלעלעלעלּֿֿֿֿפיּפיּפיּפי העמרהעמרהעמרהעמר ספירתספירתספירתספירת ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹעניןעניןעניןענין

וכּווכּווכּווכּו'''' יהֹוׁשעיהֹוׁשעיהֹוׁשעיהֹוׁשע'''' אתאתאתאת ''''קראקראקראקרא א(מׁשהמׁשהמׁשהמׁשה חלק מֹוהר"ן )לּקּוטי ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ

היטבהיטבהיטבהיטב.... ׁשםׁשםׁשםׁשם עּיןעּיןעּיןעּין וווו,,,, ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָסימןסימןסימןסימן

ּכיּתׁשּובהּתׁשּובהּתׁשּובהּתׁשּובה ּכתר, ע"ב)נקרא לח ּדף לּטהר(יֹומא הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
לֹו, ע"א)מסּיעין לט ּדף ׁשהּוא(ׁשם המּתן, לֹו אֹומרין ְְְְִִֵֶַַַָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכתר, ב)ּבחינת לו זעיר(אּיֹוב לי ּכּתר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
מעט[ לי ׁשם.]המּתן עּין וכּו', אהיה ּבחינת והּוא , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

אפׁשראפׁשראפׁשראפׁשר ּבחינתואיואיואיואי על־ידי אּלא לזה (ּתהּליםלזּכֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ז) ּדהינּולז לה', יּדם]ּכלֹומר[ּדֹום ּבזיֹונֹו ּכׁשּיׁשמע ְְְְְְִִִֶַַַַֹ
הּתׁשּובה קדם ּכי ּובזיֹונֹות, החרפֹות ויסּבל ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹֹֹויׁשּתק,

אהיה ּפני אחֹורי ּבבחינת אהיה[הּוא אהי אה ,]א ְְְֲִִֵֵֶֶַ
ּדם ּבגימטרּיא אה[והּוא 'א ׁשם ׁשל הּמסּפרי הער ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

'ּדם' ּתיבת ׁשל הּמסּפרי ּכער 44 עֹולה אהיה' ,]אהי ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ועל־ידי ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבזיֹונֹות עליו ּבאין ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָועל־ּכן
וצרי ׁשם, עּין ּדֹום מּדם נעׂשה והּׁשתיקה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהּדמימה
נעׂשה ואזי ׁשם, עּין וכּו' ּתׁשּובה על ּתׁשּובה ְְְֲֲֲֵֶַַַַַַָָָלעׂשֹות
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COMPTE DU OMER 1 2

ּבחינת הּכּסא, על לׁשבת אדם ּבחינת (יחזקאלמּזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

כו) היטב.א ׁשם עּין וכּו', הּכּסא ְְִֵֵֵֵַַַָועל

ימיוהּנהוהּנהוהּנהוהּנה1 ּתׁשּובה, ימי ׁשהם הּספירה, ימי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ּכּמּובא נקּיים, ׁשבעה ּבחינת נּדּות, ּדם מּבחינת ְְְְִִִִִִִַַַַַָָֹטהר

א) ּפרק הּמּצֹות חג ׁשער חּיים עץ אֹומרים(ּפרי ּבבחינת הם , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַ

הּספירה, ּכלל ּבחינת עּקר זה ּכי הּנ"ל, המּתן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָלֹו

ּבּספרים) ּדהינּו(ּכּמּובא ּתחּלת]ּכלֹומר[, ׁשהּוא ׁשּבפסח, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָ

אחרא הּסטרא מן ׁשּיֹוצאין האחר[הּתׁשּובה, הּצד ְְְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּטמאה) היא](צד ואז מצרים, יציאת ּבחינת , ְְְְְִִִִִַַַַַָָֻ

עּקר ּבפסח ּכי לֹו, מסּיעין לּטהר הּבא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבחינת

ּדלעּלא סּיּועא על־ידי מעלה[הּתׁשּובה ׁשל ,]סּיּוע ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

עליֹו התעֹוררּות ּכּמּובאעל־ידי ׁשם)ן חּיים עץ ואזי(ּפרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּדהינּו המּתן, לֹו אֹומרים ימי]ּכלֹומר[ּתכף ּבחינת ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַ

ּבחינת ׁשבּועֹות, ׁשבעה להמּתין ׁשּצריכין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָהּספירה,

ׁשּזֹוכה קדם עצמֹו ּולטהר לקּדׁש ּכדי נקּיים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשבעה

קּבלת ׁשבּועֹות, ּבחינת ׁשהּוא ּבׁשלמּות, ְְִִִֵֶַַַַָָלּתּקּון

לדרּגא מּדרּגא ליל ּכדי למדרגה[הּתֹורה, ,]מּמדרגה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

הּפגמים, ּכל ּבּספרים)לתּקן ּבחינת(וכּמּובא ּכלל ׁשּזה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּכמֹו ספירה, ּכ אחר ותכף ּפסח ׁשל ראׁשֹון ְְְִִֵֶֶֶַַַָָיֹום
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האב למׁשל ּכמֹו טֹוב, ׁשם הּבעל ּבׁשם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָׁשאֹומרין
ּכ ואחר ּבידֹו מֹוליכֹו אזי ליל מתחיל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּכׁשהּתינֹוק

לֹו מסּיעין ּבפסח ּכמֹו־כן ּבעצמֹו, ליל אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַמּניח

ּתכף א עליֹון, התעֹוררּות על־ידי אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַּומֹוליכין
מעצמֹו ׁשּיתעֹורר ּכדי מעצמֹו ליל אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַמּניחין

ּבחינת ספירה, ּבחינת ׁשּזה ּׁשעּות, מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָויתּקן

צער ויסּבל ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה ּכדי המּתן, לֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹומרים

ּבּזהר ׁשּכתּוב מה וזה ּׁשּפגם, מה לתּקן (אמֹורּובּוׁשה, ְְֱֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ע"ב) צז נּדּות,ּדף ּדם מּבחינת עצמֹו לטהר ׁשהּספירה ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ׁשּבאים הּדמים ּבחינת לתּקן הּתׁשּובה, עּקר זה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכי

נּדּות, ּדם ּבחינת ׁשהם ּכּנ"ל, אהיה אחֹורי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַמּבחינת

א) ּפרק העמר ספירת ׁשער חּיים עץ ּפרי ּבּכתבים, ּכי(ּכּמּובא , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכמֹו אהיה, ּבחינת הּוא וׁשבּועֹות מצרים יציאת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָעּקר

יב)ׁשּכתּוב ג האֹות(ׁשמֹות ל וזה עּמ אהיה ּכי ְְְְְִִֶֶֶֶָָ

ּדהינּו וכּו', האלקים את ּתעבדּון וכּו' ְְְְְְֱֲִִֶַַַָֹּבהֹוציא

אז]ּכלֹומר[ הּתֹורה ׁשּבקּבלת נמצא הּתֹורה, קּבלת ְְְִֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשהּוא ּכתר, מּבחינת אהיה ּבחינת ונׁשלם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָנתּגּלה

ּבינה, ׁשערי חמּׁשים נתּגּלין ׁשאז ׁשבּועֹות, ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּבחינת

ועל־ּכן ּכּמּובא, ּכתר ּבחינת אהיה, ּבחינת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשהם

ּגימטרּיא אהיה, ּפני אחֹורי ּבחינת הּוא לזה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּקדם
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הּתּקּון ועּקר ּכּנ"ל, נּדּות הּדם לתּקן ּוצריכין ְְְִִִִִֵַַַַַַַָּדם,

ּכמֹו והּׁשתיקה, הּדמימה על־ידי הּבּוׁשה, ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָעל־ידי

קרּבן ׁשהּוא ׂשעֹורים, עמר ּבחינת וזה ׁשם, ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּמבאר

ׁשעּקרּה הּתׁשּובה, ּבחינת ׁשּזה ּבהמה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּמאכל

ּכּנ"ל, ּוׁשתיקה ּדמימה על־ידי ּכּנ"ל, הּבּוׁשה ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָעל־ידי

הּתׁשּובה עּקר עצמֹו, ּבאדם ּבפרטּיּות, כן ְְְְִִִֵַַַָָָָָּוכמֹו

ּכבהמה עצמֹו ועֹוׂשה יתּבר לפניו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּמתּבּיׁש

וכּו', מצח לא לדּבר, ּפה לֹו אין ּכי מדּברת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאינּה

מהימנא ּברעיא ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּוׁשה, רֹועה[מחמת ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָ

הּזהר ספר ּבתֹו חלק ע"א)]נאמן, קיט ּדף מׁשּפטים (זהר ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּפה לי אין אֹומר ּכׁשאדם הּתׁשּובה, עּקר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזה

אזי ּכבהמה, עצמֹו ועֹוׂשה ּבּוׁשה, מחמת וכּו' ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָלהׁשיב

ּבּזהר עּין ּכקרּבן, .(ׁשם)נחׁשב ְְֱֵֶַַַָָָָֹ

ּבחינתוזהּווזהּווזהּווזהּו2 ׁשהּוא ׂשעֹורים, עמר ּבחינת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַֹ

ּוׁשתיק ּדמימה ּבחינת מאכלּבּוׁשה, ׁשּמקריבין ה, ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

לנּו אין ּכי לבהמה, עצמינּו מדּמין אנּו ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבהמה,

ּכמֹו ּכּנ"ל, הּתׁשּובה עּקר וזה ּכּנ"ל, וכּו' לדּבר ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָּפה

ה)ׁשּכתּוב ג ּבחינת(ירמיה וזה וכּו', ּבבׁשּתנּו נׁשּכבה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

טו) כג ואיתא(וּיקרא הּתנּופה, ּבּזהר]ּומּובא[עמר ְְְִִֶַַַַָָָָֹֹ
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ע"ב)הּקדֹוׁש קפח ּדף אז(ּבלק מבּקׁשין ׁשאנּו ּפה, ּתנּו ְְְִֶֶַַַָָָָָ
ּכּנ"ל, ּכבהמה עכׁשיו אנּו ּכי לדּבר, ּפה לנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיּתן

לפּתח וזֹוכין הּדּבּור מתּקנין אנּו ּבעצמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹועל־ידי־זה

ּבבחינת ּולדּבר, ב)ּפה נח צדק(ּתהּלים אלם האמנם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
הינּו אּלם,]ּכלֹומר[ּתדּברּון, ׁשהּוא ואמת ּכׁשאמנם ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אזי ּתדּברּון, צדק אזי ּכּנ"ל, וכּו' לדּבר ּפה לֹו אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּכי

מקּים יתּבר ה' ּכי וידּבר, ּפיו ח)יפּתח לא (מׁשלי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָ

ּבחינת זה לאּלם, ּפי יא)ּפתח ד ּפה(ׁשמֹות ׂשם מי ְְְְִִִִֵֶֶַַָ
ּדיקא אּלם אּלם, יׂשּום מי אֹו הינּו]מדּיק[לאדם , ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻ

על־ידי]ּכלֹומר[ ּכי ּכאּלם, עצמֹו ׁשּמׂשים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ

על־ידי־זה ּדמים, ׁשפיכּות ׁשהיא והּבּוׁשה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּׁשתיקה

ונעׂשה ּדם, ּגמטרּיא ׁשהּוא אהיה, אחֹורי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנתּתּקן
ּבחינת נעׂשה ועל־ידי־זה ּכּנ"ל, וכּו' לה' ּדֹום ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַמּמּנּו

ׁשם)אדם, עּין ׁשם ׁשּמבאר מדּבר,(ּכמֹו הּוא האדם וגדר , ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּבהמה מּבחינת יֹוצא ּבעצמֹו ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָנמצא

מי ּפה, ׂשם מי ּבחינת וזה מדּבר, אדם, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבחינת
אהיה,]מדּיק[ּדיקא ּבחינת ּבינה, ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻ

ּדהינּו אּלם, ּבחינת על־ידי ]ּכלֹומר[ׁשּנתּגּלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַ

נעׂשה ּבעצמֹו ועל־ידי־זה ּכּנ"ל, והּׁשתיקה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָהּדמימה

ׁשהּוא אדם, ּבחינת נעׂשה על־ידי־זה ּכי לדּבר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּפה
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הּלחם, ׁשּתי מקריבין ּבׁשבּועֹות ועל־ּכן ּכּנ"ל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמדּבר
ׁשהּוא אדם, מאכל וׁשהּוא מחּטים, ּבאין ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהם

ּוׁשנים עׂשרים ּבגימטרּיא הּוא חּטה ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָמדּבר,

]22 ּכנגד 22 עֹולה 'חּטה' ּתיבת ׁשל הּמסּפרי הער[ ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ע"א)ּכּמּובא]אֹותּיֹות[אתון קיד ּדף סט ּתּקּון זהר ,(ּתּקּוני ְִִִֵַַַַָָֹ

ואז ּכּנ"ל, הּספירה ימי על־ידי הּדמים נתּתּקן אז ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכי

מפ ועל־ּכן ּכּנ"ל, אדם לבחינת ּבׁשבּועֹותזֹוכין טירין ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

אזי ּכי וכּו', אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָועל
ּבחינת וזה וכּמּובא. ּכּנ"ל זֹו ּבחינה נׁשלם ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָּבׁשבּועֹות

נעׂשה ּבעצמֹו על־ידי־זה ּכי ּפה, ּתנּו הּתנּופה, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹעמר

ּבעצמּה, הּתנּופה מֹורה זה על ּכי ּכּנ"ל, לדּבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּפה

ּבחינת ׁשהם ׂשעֹורים, העמר את ּומרימין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹׁשּמניפין
ּבחינת ׁשּזה מדּבר, אדם, למדרגת להעלֹותם ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבהמה,

ּכּמּובא, לאדם ּבהמה מּבחינת להעלֹות הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָּכל

טעּונין ּבׁשבּועֹות ׁשּבאין חּטים ׁשל הּלחם ׁשּתי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָוגם

הּדּבּור, מן למעלה ּכן ּגם להעלֹותם ּכן, ּגם ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָּתנּופה
מן]ּכלֹומר[ּדהינּו למעלה ׁשהּוא ׁשתיקה, לבחינת ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָ

ּבחינת ּכתר, ּבחינת ׁשהּוא מׁשנההּדּבּור, ג ּפרק (אבֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשתיקה,יג) לחכמה ׁשם)סיג ז"ל רּבנּו ׁשּכתב ׁשּזהּו(ּכמֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

יׁש ׁשתיקֹות, מיני ׁשני יׁש ּכי הּׁשלמּות, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַּתכלית
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