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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.

©©



SHABBAT
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SHABBAT 11

halakha 1

ּדהינּוּדהינּוּדהינּוּדהינּו ׁשּבתׁשּבתׁשּבתׁשּבת,,,, ענגענגענגענג לאכללאכללאכללאכל]ּכלֹומר[עניןעניןעניןענין ׁשחּיביםׁשחּיביםׁשחּיביםׁשחּיבים ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹ

אדֹוננּואדֹוננּואדֹוננּואדֹוננּו ּׁשּכתבּׁשּכתבּׁשּכתבּׁשּכתב מהמהמהמה עלעלעלעלּֿֿֿֿפיּפיּפיּפי ּבׁשּבתּבׁשּבתּבׁשּבתּבׁשּבת,,,, סעּדֹותסעּדֹותסעּדֹותסעּדֹות ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻׁשלׁשׁשלׁשׁשלׁשׁשלׁש

ׁשמעֹוןׁשמעֹוןׁשמעֹוןׁשמעֹון'''' רּבירּבירּבירּבי ''''ּפתחּפתחּפתחּפתח ּבמאמרּבמאמרּבמאמרּבמאמר ורּבנּוורּבנּוורּבנּוורּבנּו לּקּוטי(מֹורנּומֹורנּומֹורנּומֹורנּו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ס סימן א חלק ּכלּכלּכלּכל)מֹוהר"ן היטבהיטבהיטבהיטב ׁשםׁשםׁשםׁשם עּיןעּיןעּיןעּין ,,,, ֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

ֲֲֲֲַַַַַַַַָָָָהּמאמרהּמאמרהּמאמרהּמאמר....

ׁשהיאּכיּכיּכיּכי הּזאת, התּבֹוננּות לבחינת זֹוכין ּבׁשּבת ְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹ
ּדעּתיקא ּכתר[אֹוריתא ספירת ׁשל ׁשּזֹוכין]ּתֹורה , ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחינת ׁשּבת, יד)על־ידי נח ה',(יׁשעיה על ּתתעּנג אז ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָ
אחר ּבמקֹום רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו ּבׁשּבת, (לּקּוטיהּנאמר ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מט) סימן א חלק הּזאתמֹוהר"ן התּבֹוננּות נקרא ועל־ּכן , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּדעּתיקא ּכתר[אֹוריתא ספירת ׁשל הינּו]ּתֹורה , ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

עּתיק]ּכלֹומר[ ּבחינת על־ידי ׁשּזֹוכין הּתֹורה ׁשהוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
הּנ"ל]ּכתר[ ּבּמאמר ּכמבאר ימים, אריכּות ּבחינת , ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

היא ׁשּבת ּכי ּבׁשּבת, לזה זֹוכין ועל־ּכן ׁשם. ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָעּין
וזהּו ׁשּבת. ירא ּבחינת יראה, א)ּבחינת א (ּבראׁשית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

ע"א)ּבראׁשית, סט ּדף כג ּתּקּון זהר ׁשּבת,(ּתּקּוני ירא ְִִִֵֵֵַַַָָֹ
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SHABBAT 1 2

הּתֹורה לבחינת זֹוכין הּנ"ל ׁשּבת ירא ּבחינת ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָעל־ידי

היא ּבראׁשית ּכי ּבראׁשית, ּבחינת ׁשהיא ְְְִִִִִִֵֵֶַַַהּנ"ל,

ׁשהיא ה', ּתֹורת ּבחינת מאד, עליֹונה ּתֹורה ְְְְִִִֶֶַַַָָֹּבחינת

'החֹותמֹות' ּבמאמר ּכּמּובא הּנ"ל, התּבֹוננּות ְְְְֲִִַַַַַַַָָּבחינת

כב) סימן א חלק מֹוהר"ן וחצי(לּקּוטי מאמר ּברא, ּבראׁשית ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשם. עּין ותֹורתֹו ה' ּתֹורת ּבחינת ְְֲִֵַַַַָָָמאמר,

ּכמֹוועלועלועלועלּֿֿֿֿכןּכןּכןּכן ּגדֹול, לעׁשירּות זֹוכין ׁשּבת על־ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ז"ל רּבֹותינּו ע"א)ׁשאמרּו קיח ּדף את(ׁשּבת המעּנג ּכל ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָ

נחלת ּבחינת ׁשהוא מצרים, ּבלי לנחלה זֹוכה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת

ּכמֹו יראה, ּבחינת על־ידי ּכן ּגם לזה ׁשּזכה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיעקב,

הינּו ּדוקא, ׁשּבת ּבענג ּתלּוי ועּקר למעלה, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּמבאר

ּכל]ּכלֹומר[ ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשּבת, אכילת ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ

ּדיקא המעּנג וכּו', הּׁשּבת את הינּו]מדּיק[המעּנג , ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָֻ

ּבחינת]ּכלֹומר[ הּוא ׁשּבת אכילת ּכי ׁשּבת, אכילת ְְֲֲִִִִַַַַַַָָ

זֹוכין ׁשּבת אכילת על־ידי ּכי הּׁשנה, ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהתעֹוררּות

ּבחינת א)להּפנים, ח ּפניו,(קהלת ּתאיר אדם חכמת ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

נהירין אנּפין מאירים[ּבחינת ּדוקא]ּפנים ׁשּזֹוכין ְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשעל־ידי־זה חל, אכילת הפ ׁשּבת, אכילת ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹעל־ידי

'ׁשאלּו ּבמאמר ּכּמּובא הּפנים, וׁשלֹום חס ְְְֲֲִִַַַַָָָָָאֹובדין
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SHABBAT 13

ּבא ּדוד ּבן אימתי קיסמא' ּבן יֹוסי רּבי (לּקּוטיאת ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

נז) סימן א חלק להּפניםמֹוהר"ן ּכׁשּזֹוכין נמצא ׁשם, עּין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הוא ׁשּבת ׁשל ׁשהאכילה נמצא ׁשּבת אכילת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל־ידי
הּוא הּפנים החזרת ּכי הּׁשנה, התעֹוררּות ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּבחינת

ׁשם. ׁשּמבאר ּכמֹו הּׁשנה, ְְְְִֵֶַָָָֹהתעֹוררּות

ּתֹוקעיןועלועלועלועלּֿֿֿֿכןּכןּכןּכן אין ּבׁשּבת הּׁשנה ראׁש ּכׁשחל ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּכמֹו הּׁשנה, התעֹוררּות ּבחינת הּוא ׁשֹופר ּכי ְְְְְִִִֵַַָָָּבׁשֹופר,
הּתֹוקע, ּפני התאּדמּות ּבחינת וזה ׁשם. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּמבאר
ועל־ידי־זה הּׁשֹופר, על־ידי הּפנים החזרת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבחינת
צריכים אין ּובׁשּבת ׁשם, ׁשּמבאר ּכמֹו יראה, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹנֹופל
הּׁשנה התעֹוררּות ּבחינת הּוא ּבעצמֹו ׁשּבת ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָלזה,

ּכּנ"ל. ׁשּבת אכילת ְֲִֵַַַַַָעל־ידי

ּכינמצאנמצאנמצאנמצא ליראה, זֹוכין ׁשּבת אכילת ׁשעל־ידי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו הּׁשנה, התעֹוררּות על־ידי הּיראה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָהתּגּלּות
ׁשלׁש ּבׁשּבת לאכל חּיבים ועל־ּכן ׁשם, ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמבאר
ׁשלמּות ׁשהם הּיראה, קּוי ׁשלׁשה ּכנגד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻסעּדֹות,
עּתיקא ּבחינת הם סעּדֹות הּׁשלׁש ּכי ְְְִִִִֵַַַַָָָֹֻהּיראה,

ּדעת[ ּבינה חכמה אנּפין]ספירֹות ספירֹות[ּוזעיר ְְְְְִִִִֵַַַָָָ

יסֹוד הֹוד נצח ּתפארת ּגבּורה ּתּפּוחין]חסד וחקל ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָ
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SHABBAT 1 4

מלכּות[ קּוי]ספירת ׁשלׁשה ּבחינת והם לּכל, ּכּידּוע ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ
ׁשמים, מֹורא ׁשהּוא הרב, ׁשל מֹורא ּכי ְִִִֶֶַַַָָָָָהּיראה,
ׁשם, ׁשּמבאר ּכמֹו ּדעת, ּבינה חכמה ּבחינת ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

ׁשל ּומֹורא מחין, ּבחינת ׁשהּוא עּתיקא, ּבחינת ְְִִִִֶֶֶַַַָָֹזה
ּבחינת הּלּמּוד, חלקי ּבכל נמׁשכת ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּתלמיד,

ּתליתאי מׁשּוּלׁשת[אֹוריתא זעיר]ּתֹורה ּבחינת זה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבּכתבים ּכּמּובא הּתֹורה, ׁשּמּׁשם חּייםאנּפין, עץ (ּפרי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

א) ּפרק ּתֹורה ספר קריאת ׁשהיאׁשער הּבן, מֹורא ּובחינת , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא ּתּפּוחין, חקל ּבחינת זה ּבהעׁשירּות, ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָנמׁשכת

ׁשאמרּו וזה העׁשירּות. ׁשּמּׁשם מלכּות, ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָּבחינת
ז"ל ע"א)רּבֹותינּו קיח ּדף הּׁשּבת,(ׁשּבת את המעּנג ּכל ְֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ענג]ּכלֹומר[הינּו ּבחינת ׁשהם סעּדֹות, ׁשלׁש אכילת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ

ּגן נהר עדן ּבחינת ׁשל[ׁשּבת, הּמתחילֹות האֹותּיֹות ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

'ענג' הּמילה את מרּכיבֹות ּגן' נהר 'עדן ,]הּמּלים ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

על־ידי־ ּכּנ"ל, הּנ"ל הּיראה קּוי ׁשלׁשה ּבחינת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹׁשהם
הינּו מצרים, ּבלי נחלה יעקב, לנחלת זֹוכין ְְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָֹזה

ּבחינת]ּכלֹומר[ לתֹו ׁשּנמׁש מפלג, (מׁשליעׁשירּות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻ

כז) עּיןי ׁשם ׁשּמבאר ּכמֹו ימים, ּתֹוסיף ה' ְְְִִִֵֶַַָָָֹיראת
התּגּלּות ּבחינת הם סעּדֹות ׁשהּׁשלׁש נמצא ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשם,

ּכּנ"ל. ׁשֹופר ּבחינת ׁשהּוא הּיראה, ְְְִִֵֶַַַַָָׁשלמּות
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אבֹות,ועלועלועלועלּֿֿֿֿכןּכןּכןּכן ׁשלׁשה ּכנגד מכּונים סעּדֹות הּׁשלׁש ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻ

הּׁשלׁשה ּכנגד ּכן ּגם ׁשהם ּתרּועה ׁשברים ּתקיעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכמֹו

אין ּבׁשּבת ועל־ּכן ּכּנ"ל, אחת ּבחינה הם ּכי ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָאבֹות,

ׁשהם ׁשֹופר, ּתקיעת ּבחינת ּכי ּבׁשֹופר, ְְְְִִִִֵֶַַָָּתֹוקעין

סעּדֹות, ׁשלׁש על־ידי נעׂשה ּתרּועה, ׁשברים ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻּתקיעה

ּכּנ"ל.]ּכלֹומר[הינּו ׁשּבת ענג ּבחינת ׁשּבת, אכילת ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹ

הינּווזהוזהוזהוזה ּבׁשּבת, ׁשּזֹוכין יתרה נׁשמה ]ּכלֹומר[ּבחינת ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

יראה, ּבחינת על־ידי ׁשּבא הּנׁשימה אריכּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבחינת

ועל־ּכן ׁשּבת. ירא ע"א)ּבחינת כג ּדף ׁשּבת(ּתענית ּבלילי ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

וזה הּנׁשימה, מאריכּות ּבאים הם ּכי ּגׁשמים, זמן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהּוא

ּבנׁשמת אֹומרים ׁשּבת)ׁשאנּו ׁשל ׁשחרית המעֹורר(ּתפּלת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ועל־ידי־זה נרּדמים, והּמקיץ הּמׂשיח(ׁשם)יׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

הּׁשנה התעֹוררּות על־ידי ׁשם, ׁשּמבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּלמים,

ׁשם. עּין אּלמים ּפה להּתיר ּבחינת נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָועל־ידי־זה

ּבחינת ׁשעל־ידי־זה ליראה, זֹוכין (ׁשם)ועל־ידי־זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבחינת יתרה, נׁשמה ּבחינת ,ּתבר חי ּכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָנׁשמת

ועל־ּכן ּכּנ"ל, הּנׁשימה ע"ב)אריכּות סב ּדף זמן(ּכתּוּבֹות ְְְְֲִִֵַַַַַַָ

הֹולדה, לכלי ּבא הּדּבּור ּכח ּכי ׁשּבת, ּבליל ְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּזּוּוג

הּמאמר. ּכל היטב ׁשם עּין עקרֹות, ּפה להּתיר ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבחינת
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יהּודהיהּודהיהּודהיהּודה רּבירּבירּבירּבי ׁשלׁשלׁשלׁשל הּבּכּוריםהּבּכּוריםהּבּכּוריםהּבּכּורים'''' ''''ּוביֹוםּוביֹוםּוביֹוםּוביֹום הּמאמרהּמאמרהּמאמרהּמאמר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָעלעלעלעלּֿֿֿֿפיּפיּפיּפי

מׁשּתעימׁשּתעימׁשּתעימׁשּתעי ד(הינדּואההינדּואההינדּואההינדּואה סימן ב חלק מֹוהר"ן )לּקּוטי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

היטבהיטבהיטבהיטב.... הּמאמרהּמאמרהּמאמרהּמאמר ּכלּכלּכלּכל ׁשםׁשםׁשםׁשם ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעּיןעּיןעּיןעּין

אּסּורוהּנהוהּנהוהּנהוהּנה טעם היטב מּובן ׁשם הּנאמר על־ּפי ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
הּוא ּבׁשּבת ּכי ּבׁשּבת, מלאכֹות ותׁשע ְְְְְִִֵַַַָָָֹׁשלׁשים
ׁשּנתּגּלה הרצֹון, מצח הרצֹון, ׁשרׁש ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהתּגּלּות
מׁשה, הסּתּלקּות היתה ׁשאז ּבמנחה, ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּבׁשּבת
וזה יראה, נעׂשה מּזה הרצֹון, נתּגּלה ׁשאז ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומאחר
על־ידי יראה נעׂשה ּבׁשּבת ּכי ׁשּבת, ירא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבחינת
חסד, נׁשּפע הּיראה ועל־ידי ּכּנ"ל, הרצֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהתּגּלּות
נתקּים ּכי מלאכה, ׁשּום לעׂשֹות צריכין אין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָואזי
מלאכה ׁשּום לעׂשֹות אסּור ועל־ּכן ּבחסּדֹו, ְְְְֲֵַַַָָָָָהעֹולם
חסד נׁשּפע ׁשאז ׁשּבת, ּבכבֹוד ּפֹוגם ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבׁשּבת,

העֹולם ונתקּים ּדלתּתאּגדֹול אתערּותא ּבלי ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
מּטה[ ׁשל ׁשּבחּדּוׁש]התעֹוררּות ּכמֹו נמצא ּכלל, ְְְְְְִִִֶֶַָָָ

ּברא העֹולם, את יתּבר ה' ׁשּברא ּבעת ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָהעֹולם,
ּכמֹו ונח, ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום הּמעׂשה ימי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשׁשת
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