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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

הּתמידהּתמידהּתמידהּתמיד ּפרׁשתּפרׁשתּפרׁשתּפרׁשת ּׁשּקֹוריןּׁשּקֹוריןּׁשּקֹוריןּׁשּקֹורין א־ח)מהמהמהמה כח ּבראׁשּבראׁשּבראׁשּבראׁש(ּבמדּבר ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּבחינתׁשּבחינתׁשּבחינתׁשּבחינת יאיריאיריאיריאיר נרֹונרֹונרֹונרֹו רּבנּורּבנּורּבנּורּבנּו ּׁשּכתבּׁשּכתבּׁשּכתבּׁשּכתב מהמהמהמה עלעלעלעלּֿֿֿֿפיּפיּפיּפי ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹחדׁשחדׁשחדׁשחדׁש,,,,

ּבחינתּבחינתּבחינתּבחינת הּתפּלההּתפּלההּתפּלההּתפּלה,,,, ּתּקּוןּתּקּוןּתּקּוןּתּקּון הּואהּואהּואהּוא ע"ב)ּתמידּתמידּתמידּתמיד כו ּדף (ּברכֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשםׁשםׁשםׁשם.... עּיןעּיןעּיןעּין ּתּקנּוםּתּקנּוםּתּקנּוםּתּקנּום,,,, ּתמידיןּתמידיןּתמידיןּתמידין ּכנגדּכנגדּכנגדּכנגד ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּתפּלֹותּתפּלֹותּתפּלֹותּתפּלֹות

ׁשהיאוהּנהוהּנהוהּנהוהּנה הּלבנה, ּפגם על־ידי הּוא הּתפּלה ּפגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ועל־ּכן ּתפּלה, ּבחינת מלכּות, ע"ב)ּבחינת ס ּדף (חּלין ְְְְְִִִִֵַַַַַָֻ

עלי הביאּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר חדׁש ְִֶֶַַַָָָָָֹֹּבראׁש
מתחלת אז ּכי הּלבנה, ׁשל הּתּקּון מתחיל אז ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּכּפרה,
ׁשהיא הּתמיד, ּפרׁשת אז קֹורין על־ּכן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלהתמּלאֹות,
חדׁש ּבראׁש אז ּכי ּכּנ"ל, הּתפּלה ּתּקּון ְְְִִִִֶַַַַָָֹֹּבחינת

ּכּנ"ל. הּתפּלה ּתּקּון ׁשהיא הּלבנה, ּתּקּון ְְְִִִִִֶַַַַַָָָמתחיל

halakha 2

בחדׁשבחדׁשבחדׁשבחדׁש ''''ּתקעּוּתקעּוּתקעּוּתקעּו הּמאמרהּמאמרהּמאמרהּמאמר עלעלעלעלּֿֿֿֿפיּפיּפיּפי חדׁשחדׁשחדׁשחדׁש ראׁשראׁשראׁשראׁש ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹעניןעניןעניןענין

א(ׁשֹופרׁשֹופרׁשֹופרׁשֹופר',',',', סימן ב] [חלק ּתנינא מֹוהר"ן עּיןעּיןעּיןעּין)לּקּוטי ,,,, ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

סֹופֹוסֹופֹוסֹופֹוסֹופֹו.... עדעדעדעד היטבהיטבהיטבהיטב הּמאמרהּמאמרהּמאמרהּמאמר ּכלּכלּכלּכל ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשםׁשםׁשםׁשם
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ׁשהםוקּצּורוקּצּורוקּצּורוקּצּור1 מּדֹות ׁשלׁש ׁשּיׁש הּדברים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּתאֹות והם ירּוׁשלים, ּבחינת ׁשהיא הּיראה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָמפסידין

ּבחינת והם ּוממֹון, ּומׁשּגל ע"א)אכילה ג ּדף (ּברכֹות ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

ימים על־ידי ותּקּונם הּלילה, הוי מׁשמרת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשלׁש
על־ידי לנבּואה זֹוכין ואז רגלים, ׁשלׁש ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹטֹובים,

זֹוכין נבּואה ועל־ידי יראה, על־ידי הּנעׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמלא

נתרּפאין ּכי לרפּואֹות, צריכין אין ואזי ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָלתפּלה,

ו)על־ידי לג ּכי(ּתהּלים הּגדֹול, הּמלוה ׁשהּוא ה', ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ע"ב) פב ּדף מד ּתּקּון זהר מן(ּתּקּוני ּדא לוין ּכֹוכבּיא ּכל ְִִִִֵַַַָָָָֹ

ׁשמׁשא מן לוי סהרא זה[ּדא לֹווים הּכֹוכבים ּכל ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ

הּׁשמׁש מן לֹווה הּירח ּכח]מּזה מקּבלין ּומּׁשם וכּו', ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבחינת ּתפּלה, ּבבחינת ּכׁשאֹוחזין אבל העׂשבים, ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָּכל
על־ידי נתרּפאין אז הּגדֹול, הּמלוה ׁשהּוא ה', ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּדבר

הרפּואה ּכח נמׁש ּכי לעׂשבים, צריכים ואין ה' ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹּדבר

לׁשרׁשם, ּכחם חֹוזרים העׂשבים ּכל ּכי ּומים, ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֹּבלחם

ּומים ללחם הרפּואה ּכח נמׁש ואז ה', ּדבר ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
יכֹולין ואז וכּו', מׁשיח התנֹוצצּות ּבחינת וזה ְְְְְְְְִִִִֶַַָָוכּו',

ּגדֹול, חסד הּוא הּׁשנה ראׁש ּכי הּׁשנה, ראׁש ֲִֶֶַַַָָָָָֹֹלעׂשֹות

ׁשאז חדׁש, ּבראׁש הּדין, יֹום הּׁשנה, ראׁש לנּו ְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנתן

ּכביכֹול ּבעצמֹו יתּבר להתּבּטא[ה' אפׁשר היה לּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
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ׁשּמעטּתי]ּכ על ּכּפרה עלי הביאּו ואֹומר מתחרט ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

להתחרט ּפה ּפתחֹון לנּו יׁש ועל־ידי־זה הּירח, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת

היטב. זה ּכל ׁשם עּין וכּו', ּכּפרה ְְֵֵֵֵֶַַַָָָָּולבּקׁש

סֹופֹווהּנראהוהּנראהוהּנראהוהּנראה2 ונעּוץ ּבזה זה קׁשּור ׁשּכּלֹו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

ּבבחינתּבתחּלתֹו, חדׁש, ראׁש ּבחינת הּוא זה ּכל ּכי ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹ

ׁשהם מּדֹות הּׁשלׁש אּלּו ּכי ּומּלּואּה, הּירח ִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמעּוט

ּבבחינת הם ירּוׁשלים, ּבחינת ׁשהיא הּיראה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמפסידי

אחרא הּסטרא יניקת ׁשּמּׁשם הּירח, הּצד[מעּוט ְְֳִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּטמאה) (צד רעֹות,]האחר הּתאֹות ּכל ׁשּמּמּנה , ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

מּבחינת ּכּלם ׁשהם הּנ"ל, ּתאֹות הּׁשלׁש אּלּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻּבפרט

מהּקלּפה נמׁשכת מׁשּגל ּתאות ּכי הּלבנה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמעּוט

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמאֹורֹות, מחסרֹון ּבאה ׁשהיא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהידּועה,

יד) א מארת,(ּבראׁשית ע"ב)יהי פב ּדף מד ּתּקּון זהר (ּתּקּוני ְְְִִִִֵֵַַֹֹֹ

ּדא על[חסר רֹומז זה ו ללא ּבּתֹורה לילית]ּכתּוב ְִִֵֵֶַַָָָָֹ

הּׂשטן[ נקבת ׁשל חסר,]ׁשמּה מּמארת ׁשּיניקתּה , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּתלּוי]ּכלֹומר[ּדהינּו ממֹון ּתאות וגם הּירח. מעּוט ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָ

ּבדברי ּכמבאר מּׁשם, ּגם־ּכן ויניקתֹו מׁשּגל, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבתאות

צדק' 'צּוית ּבּמאמר כג)רּבנּו סימן א חלק מֹוהר"ן ,(לּקּוטי ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּתּקּונים מאמר ׁשם ּׁשהביא מה ּתּקּוניםעּין זהר (ּתּקּוני ֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ
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ע"א) קמ ּדף ג ּתּקּון העׁשירּותאחרֹונים ּתאות ׁשּקרא ֲֲֲִִִֶַַַַָָָ

עלמא ּבהאי ּבעּותרא ּבהּו מחייכת לרביי ְְְְְְְְְְֵַַַַַָָָָָאסּכרא

מחּיכת[ לרׁשעים) (ּכּנּוי לתינֹוקֹות אסּכרה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָמחלת

הּזה ּבעֹולם ּבעׁשר חסר]ּבהם מּמארת ּבא וזה וכּו', ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

ּבבחינת היא הּתאוה עּקר אכילה, ּתאות וכן ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָּכּידּוע.

כה) יג מכרח(מׁשלי ּׁשהּוא מה ּכי ּתחסר, רׁשעים ּובטן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

ּׁשהּוא מה רק ּתאוה, נקרא זה אין הּגּוף ְְֲִִֵֶֶַַַַָָלקּיּום

ּבחינת ׁשּזהּו ּתחסר, רׁשעים ּבטן ּבחינת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָמֹותרֹות,

הפ חסר, נפׁשֹו,(ׁשם)מארת לׂשבע אכל צּדיק ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹֹ

מלא, אֹור ּבחינת לּקּוטיׁשהּוא מּקץ' 'ויהי ּבּמאמר (ּכמבאר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

נד) סימן א חלק .מֹוהר"ן ֲִֵֶַָ

חסרֹוןנמצאנמצאנמצאנמצא ּבבחינת הם ּתאֹות הּׁשלׁש אּלּו ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

נרמזין הם ועל־ּכן חסר, מארת ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹהּלבנה,

ּכי הּלילה, ׁשל מׁשמרֹות ּבׁשלׁש ז"ל רּבֹותינּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבדברי

ׁשהיא הּלבנה, חסרֹון מּבחינת יניקתם, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמּׁשם

טז) א ועל־ּכן(ּבראׁשית הּלילה, לממׁשלת הּקטן הּמאֹור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכי ירּוׁשלים, ׁשהיא הּיראה, את מפסידים ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהם

הּקטן, מאֹור ּבחינת מלכּות, ּבחינת היא ְְְְִִִִַַַַַָָָָירּוׁשלים

ועל־ּכן ּכּמּובא, מלכּות ּבחינת ּגם־ּכן היא יראה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָוכן
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הּלבנה, מחסרֹון יֹונקים ׁשהם מּדֹות הּׁשלׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו
מפסידי הם על־ּכן הּמלכּות, מעּוט ּבחינת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַׁשהיא

ּכי מלכּות, ּבחינת ירּוׁשלים, ּבחינת ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהּיראה,

מּמעּוט הּיֹונקים אּלּו וׁשלֹום חס ּׁשּמתּגּברים מה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכל
ּב הּלבנה נתמעט יֹוםהּלבנה, על־ידי ותּקּונּה יֹותר, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

הּירח, למעּוט ּתּקּון ּבחינת הּוא טֹוב יֹום ּכי ְְִִִִֵַַַָטֹוב,

לּלבנה, מֹונין טֹובים הּימים ּכי הּלבנה, מּלּוי ְְְִִִִִִַַַַָָָָָּבחינת

הם רגלים הּׁשלׁש ּכל ועל־ּכן ּכּמּובא, ּתּקּונּה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹוהם
ּומּלּואּה, ּתּקּונּה ּבחינת הם ּכי הּלבנה, מּלּוי ְְְִִִִִֵֵַַָָָָּבעת

ּבחינת טֹוב, יֹום נקרא ד)ועל־ּכן ּפסּוק וּירא(ׁשם ְְְְִִֵַַַַָָָ

מלא, אֹור ּבחינת ׁשהּוא טֹוב, ּכי האֹור את ְֱִִִֵֶֶַָָֹאלקים

טֹובים, ימים הּׁשלׁשה אּלּו ועל־ּכן חסר, מארת ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹהפ
ּתאֹות ׁשלׁש מתּקנים הם הּלבנה, מּלּוי ּבחינת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהם

זֹוכין ועל־ידי־זה הּלבנה, חסרֹון ּבחינת ׁשהם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל,

זה ּכל ּכי לתפּלה, זֹוכים נבּואה ועל־ידי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָלנבּואה,

ּבחינת ׁשהיא הּלבנה, ּומּלּוי ּתּקּון על־ידי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָנעׂשה
נבּואה ּכי נבּואה, ּבא ּומּׁשם ּכּידּוע, הּמלכּות ְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשלמּות

והּמלא הּיראה, על־ידי הּנעׂשה הּמלא מן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָנמׁשכת

ּבחינת הּׁשכינה, ּבחינת ב)הּוא כג ׁשֹולח(ׁשמֹות הנני ְְְְְִִִִִֵַַַַָ

והיא יאיר, נרֹו רּבנּו ׁשּבאר ּכמֹו ,מלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלפני
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הּנבּואה, מּמקֹום למעלה ׁשעֹולה ּבעת נבּואה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמׁשּפיע

נעׂשה]ּכלֹומר[ּדהינּו וזה יסֹוד, הֹוד מּנצח למעלה ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָ

ואזי ּבּסֹוף, הּנ"ל ּבּמאמר עּין והבן, ּכּידּוע טֹוב ְְֲֲֵֵַַַַַַַַַַָָָּביֹום

אין ואזי ּגם־ּכן, מלכּות ּבחינת ׁשהיא לתפּלה, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָזֹוכים

ּדבר על־ידי להתרּפאֹות יכֹולין ּכי לרפּואֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַצריכים

לֹווין ּכֹוכבּיא ּכל ּכי ּכּלם, ולֹווין מקּבלין ׁשּמּׁשם ְְְְִִִִִֶַַָָָָֻה',

ׁשמׁשא מן לֹווה סהרא ּדא מן הּכֹוכבים[ּדא ּכל ְֲִִִִִֶַָָָָָָ

הּׁשמׁש מן לֹווה הּירח זה מן זה נדקּדק]לֹווים והּנה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

לוי ּׁשּסהרא מה הּכֹוכבים, הלואת מּכל ּתפס ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלּמה

ׁשמׁשא הּׁשמׁש[מן מן לֹווה לֹווין]ׁשהּירח ּכּלם הלא , ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ

לוי סהרא ּפרט ולּמה זה. מן לֹווה[זה וכּו'.]הּירח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

זהאאאא ׁשּלֹווים הּכֹוכבים הלואת ּכל ּכי הּנראה לפי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

זה ּכל הּׁשמים, מערכת סדר מתנהג זה ועל־ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמּזה

ׁשמׁשא מן סהרא ּבהלואת הּׁשמׁש[ּתלּוי מן ,]הּירח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מעּוט]ּכלֹומר[ּדהינּו ּבחינת ׁשהיא הּירח, מעּוט ְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּדבר ּבחינת ,יתּבר מלכּותֹו נתּגּלה ּוכׁשאין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָהּמלכּות,

מתנהג ּכי מּזה, זה לֹווין ׁשּכּלם ההלואה, ׁשּי אז ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻה',

אבל וכּו', מּזה וזה מּזה מקּבל ׁשּזה ּכּסדר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּכל

ההלואֹות, ּכל נתּבּטלין אז ה', ּדבר ּבחינת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָּכׁשּנתּגּלה
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