
 
 

 
 
 
 

        הלכות מזוזה דהלכות מזוזה דהלכות מזוזה דהלכות מזוזה ד    ,,,,ליקוטי הלכותליקוטי הלכותליקוטי הלכותליקוטי הלכות, , , , רבי נת� מברסלברבי נת� מברסלברבי נת� מברסלברבי נת� מברסלב
' וזה בחינת שמע והיה א� שמוע שה� קבלת עול מלכות כי שמע הוא קבלת יחודו ית

שמאמיני� בו יתבר� שהוא אחד יחיד ומיוחד וכל הפרשה של  שמע נאמרה בלשו� יחיד 
נאמרה בלשו�  שמרמז על עצ� אור השכל האמת שהוא כולו אחד אבל והיה א� שמוע

זה מרמז על צמצומי� של השכל שש� מתחיל בחינת חילוקי דעות כי כל אחד מקבל . רבי�
שמע זה '' וזהו והיה א� שמוע תשמעו וכו. השגת אלהותו יתבר� כפו� מה דמשער בלביה

. אחד שזה בחינת שורש עצ� השכל' אלוקינו ה' בחינת עצ� השכל בחינת שמע ישראל ה
יינו שתשמעו ותקבלו אור השכל האמת הזה כל אחד כפי צמצומיו תשמעו לשו� רבי� ה

שבדעתו כפו� מה דמשער בלביה וכ� הול� כל סדר הפרשה הזאת בלשו� רבי� לאהבה את 
.'אלוקיכ�  ולעבדו בכל לבבכ� וכו' ה  
כ בפרשה זאת דייקה הוא מזהיר השמרו לכ� פ� יפתה לבבכ� אחר העבודה זרה שהיא ''וע

ינת חלק לב� וכמו שאמרו רבותינו זכרונ� לברכה תמה אני א� לא בחינת מחלוקת בח
ר זל כי כשבא ''ז מחמת שהיה ש� מחלוקת כמובא זה בדברי האדמו''יהיה הבית הזה ע

השכל לתו� הצמצומי� שאז בהכרח שיתחלק לארבע רוחות שישיג כל אחד  כפו� מה 
.דמשער בלביה שמזה נמש� שורש המחלוקת   

ו שהוא בחינת  עבודה זרה וזה ושמת� את ''יזהר מאד ממחלוקת גמור חכ ש� צריכי� לה''ע
שתשימו דברי אלה שאני מזהיר אתכ� על אמונת יחודו יתבר� ' דברי אלה על לבבכ� וכו

 וקבלת מצוותיו תשימו על לבבכ� שכל אחד כפי השיעור שבלבו יקבל דברי אלה
ירו א� על פי כ� אל תסורו חס היינו א� על פי שהשיעור בלב כל אחד משונה ומחולק מחב

לצד המחלוקת הגמור ועל זה חס ושלו� רק תקבלו , ושלו� על ידי זה לצד אחר חלילה
ותשימו דברי אלה על לבבכ� דהיינו לחזור תמיד למקור האחדות לידע ולהאמי� שכל 

השינוי דעות וכל המחלוקת וכל הצמצומי� כול� שבי� אל מקו� אחד כי הכל נמש� ממנו 
.וכנזכר לעייל יתבר�  

כי  . 'כ לעני� קביעות המזוזה סיי� בלשו� יחיד כמו שכתוב וכתב� על מזוזות בית� וכו''וע
בית הוא כנופיא דכולא כי זה עיקר תיקו� הבית על ידי המזוזה שעל ידי זה הבית היא 

בבחינת שלו� בית בחינת קיבו� ואסיפת כל הדיעות המחולקות יחד שכול� יוכללו בבחינת 
.ות ושלו� וכנזכל לעיילאחד  

וזה בחינת יהי בית� בית וועד לחכמי� בית  וועד זה בחינת מה שהחכמי� מתקבצי� 
ומתאספי� לאיזה בית בשביל לעיי� בתיקו� המדינה וכיוצא שהדר� שכל אחד אומר דעתו 

כ מכריעי� בי� דיעות כול� ומתקני� תקנות שזה עיקר ש� בית הוועד ''כפי שכלו ואח
את צרי� שיהיה בית כל אחד מישראל שיהיה ביתו בית וועד לחכמי� דהיינו ובבחינת ז

שבביתו יהיה נמש� השלו� בי� החכמי� החולקי� בדעת� שהכל בשביל תיקו� העול� לנצח 
ובבחינת זאת יהיה בני� ביתו שהו בחינת ההכרעה והשלו� בי� המחלוקת שנמש� שרשו 

.וכנזכר לעייל מחלל הפנוי על ידי שמאמיני� שבאמת הכל אחד  

La perspective de l’unité 
 

Le dépassement de la controverse 
 

Ce texte est extrait du " Likoutei Hal'hot" (Recueil 
de lois) écrit par Rabbi Natan de Brastlav (1780-
1844), éminent disciple du célèbre Rabbi Na'hman 
de Brastlav (1772-1810).  
 
L’auteur se livre ici à une réflexion sur la 
signification et l’origine des controverses entre les 
hommes et sur la possibilité de leur dépassement 
dans la foi monothéiste.  Le tombeau de Rabbi Nahman de Brastlav, un lieu de 

pèlerinage pour les nombreux  disciples de son 
enseignement. 



Rabbi Natan de Brastlav, « Recueil de lois », Mezouza chapitre 4 
Voici la dimension du "Chema" (il s’agit de la fameuse prière "Ecoute Israël"), prière qui est 
l’acceptation du joug de la royauté divine car le Chema est la reconnaissance de l’unicité de 
Dieu, c'est-à-dire que nous avons la foi en ce que Dieu est le seul, Un et unique. Et toute le 
premier paragraphe est dit au singulier en tant qu’il fait allusion à la lumière de l’intellect qui 
est tout entier un mais le deuxième paragraphe du Chema est dit au pluriel afin de signifier la 
restriction de l’intellect qui produit des idéologies opposées, car en effet chacun reconnait la 
divinité  selon les propres évaluations de son cœur. Et c’est ça le sens de "vehaya im 
chamoa tichmeou" (deuxième paragraphe du Chema : "Et voici si en écoutant vous 
écouterez… " il y a ici une redondance du verbe écouter qui nécessite une interprétation) car 
le Chema ("Ecoute") désigne l’essence de l’intellect et c’est le sens du premier verset de 
cette prière : "Ecoute Israël, Dieu est notre maître, Dieu est Un" car c’est la substance de 
l’intellect. Mais le deuxième verbe "vous écouterez" est écrit au pluriel pour signifier que la 
réception de la lumière intellectuelle se fait chacun selon les propres limites de son esprit 
selon ce qu’il a dans le cœur et c’est pourquoi tout ce deuxième paragraphe est écrit au 
pluriel : " …afin d’aimer Dieu votre Maitre et le servir de tout votre cœur, etc.". 
Et c’est la raison pour laquelle la mise en garde n’intervient précisément que dans ce 
deuxième paragraphe : "Gardez vous de vous laisser séduire par votre cœur" c’est à dire de 
vous laisser entrainer dans l’idolâtrie qui est la dimension de l’opposition et du partage des 
cœurs ainsi que l’ont enseigné nos maitres, qui, lorsqu’ils voyaient une dispute dans une 
maison en concluaient à la présence de l’idolâtrie dans cette maison. Ces propos sont 
rapportés ainsi par mon maître (Rabbi Nahman de Brastlav) : l’intellect se restreint et se 
partage dans les 4 points cardinaux car chacun s’oriente selon son cœur et c’est là l’origine 
de la discorde. 
C’est pour cela qu’il faut rester particulièrement vigilant au risque de discorde absolue qui 
s’identifie alors à de l’idolâtrie et c’est le sens de ce verset du Chema : "Vous poserez ces 
paroles sur votre cœur", c'est-à-dire que vous posiez ces paroles de mise en garde 
concernant la foi dans l’unicité divine et l’acceptation du joug de ses commandements car 
bien que chacun recevra ces paroles selon l’estimation de son cœur il ne faut pas pour 
autant se détourner vers la discorde absolue et pour cela il faut sans cesse revenir à l’origine 
de l’unification par la croyance que toutes ces divergences idéologiques et toutes ces 
restrictions de l’esprit  ne tinrent leur source que d’un lieu unique, notre Dieu. 
Pour cette raison, le verset du Chema qui aborde la loi relative au fait de fixer la mezouza 
(parchemin enfermé dans une boite contenant le texte du Chema) sur le linteau de la porte, 
se termine au singulier : "Vous les écrirez sur les linteaux de ta maison". Car la maison 
symbolise le rassemblement et c’est pourquoi la mezouza est une pratique qui vise à 
rappeler une perspective de paix au sein de ce rassemblement de divergences idéologiques 
afin que toutes ces personnes réunies sous le même toit puissent se maintenir en paix grâce 
à cette perspective d’unité originelle.  
Cette dimension est soulignée par nos sages dans cette injonction : "Que ta maison soit un 
lieu de rassemblement de sages" un lieu de rassemblement c’est lorsque les sages se 
réunissent dans une maison afin de réfléchir sur l’amélioration de la société et chacun 
s’exprime selon ses propres idées avant qu’une délibération ne soit prononcée afin de mettre 
en place une politique adéquate, c’est cela le sens premier du rassemblement entre les 
hommes.  
Dans cette perspective, il convient que chacune des maisons du peule d’Israël soit un lieu de 
rassemblement de sages afin de prolonger la paix entre les sages qui débattent de leurs 
idées afin que toutes ces discussions puissent se concrétiser dans une œuvre d’amélioration 
du monde. Chaque maison doit être construite dans cette perspective de paix, en ce sens 
que la délibération nous ramène à cette source unique qui précède toutes les divergences. 

 
 
Source : Rabbi Natan de Brastlav, Likoutei Halakhot 
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