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על  למדים  אנו  קדושים  פרשת  בפרשתנו 

פיאות  שתי  את  לגלח  שלא  תעשה,  לא  המצות 

הראש משני צדי הפנים סמוך לאוזן, כמו שכתוב 

)ויקרא יט כז(: "לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית 

פאת  תקיפו  "לא  רש"י:  ופירש  זקנך".  פאת  את 

ראשכם. זה המשוה צדעיו לאחורי אזנו ולפדחתו, 

ונמצא היקף ראשו עגול סביב".

בקיום מצות לא תעשה זו, נחוץ מאד לשנן 

בספרו  יששכר"  ה"בני  של  קדשו  דברות  את 

"דרך פקודיך" )הקדמה ב אות א(, שמלמד אותנו 

מהי הדרך הישרה לקיים מצות לא תעשה, על 

ולא  "ישב  לט:(:  )קידושין  בגמרא  ששנינו  מה  פי 

מצוה".  כעושה  שכר  לו  נותנים  עבירה  עבר 

לידו  עבירה  דבר  שבא  "כגון  בגמרא:  ומפרש 

וניצול הימנה".

של  הנחרצים  דבריו  להבין  נשכיל  זה  לפי 

מאמרי  "שער  על  בהגהותיו  וויטאל  שמואל  רבי 

מקיים  אדם  "אין  סט(:  תיקון  זוהר  )תיקוני  רשב"י" 

דבר  לידו  בבוא  אלא  כתיקונה,  תעשה  לא  מצות 

עבירה ונמנע ולא עשאה מפני מצות המקום, אבל 

ביושב ובטל לא מיקרי קיים מצות לא תעשה".

וכן יש ללמוד מדברי רבינו האריז"ל ב"טעמי 

המצות" )פרשתנו במצוה זו(: "אזהרת פאת הראש. 

במה  לו  מספיק  אינו  מצוה,  שעושה  פעם  בכל 

לקיים  בעשייתה  שיכוין  אלא  אותה,  שעושה 

הפאה,  במצות  ונדבר  בכך.  שצוהו  בוראו  מצות 

כשהוא מסתפר יכוין, שאינו מניח לשחת לו פאת 

הראש מב' צדדיו וגם פאת הזקן".

קדשו:  בלשון  פקודיך"  ה"דרך  כך  על  מוסיף 

מסתפר,  כשהוא  זה  שיכוין  שכתב  תראה  "הנה 

מגזירת  ונמנע  לעשותה,  בידו  עבירה  הדבר  שאז 

הוא  כן  ובאמת  המצוה,  מקיים  בזה  היוצר 

המשמעות בדברי רז"ל )קידושין לט:( ישב ולא עבר 

בבוא  דוקא  מצוה,  כעושה  שכר  לו  נותנין  עבירה 

דבר עבירה לידו".

להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  כן  כי  הנה 

שתי  להשאיר  זו,  יקרה  מצוה  של  במשמעות 

מאז  הדורות  כל  במשך  אשר  הראש,  פיאות 

הפיאות  שתי  סיני,  בהר  התורה  את  שקיבלנו 

יהודי  כל  של  ההיכר  מסימני  אחד  להיות  הפכו 

פניו  בצורת  אותו  המבדיל  ומצוות,  תורה  שומר 

מן הגוים, פיאות קצרות או ארוכות ומסלסלות, 

כל אחד לפי מנהג עדתו.

 שתר הםראתת
שנר עדרפ מרמרן תמשמאל

ישראל  של  מאורם  דברי  הם  נפלאים  ומה 

הגה"ק רבי יוסף חיים מבבל בספרו "בן איש חיל" 

)חלק א דרוש ג' לשבת זכור דף ל:(, אשר דיבר בלהבות 

יב:(:  )מגילה  בגמרא  אש קודש לבאר מה ששנינו 

הדברים  והנה  היה".  בנימוסו  מוכתר  "מרדכי 

בלשון קדשו:

מוכתר  שאמרו  מה  לומר  נראה  הפעוט  "ולי 

בנימוסו, היינו שהיו לו פיאות גדולים, כי הפיאות 

הם סימנים ועדים על היהדות... והוא היה מתעטר 

וגדולים  עבים  פיאות  מניח  שהיה  בהם,  ומתפאר 

שנראים מרחוק... אף על פי שהיה קרוב למלכות 

אם  ואפילו  המלך...  שרי  עם  המלך  בשער  וישב 

ישב בין מאה שרים ניכר שהוא יהודי...

עדים  שהם  הפיאות  הם  חביבים  כמה  ראו 

וסימנים של היהדות, אשר מרדכי הצדיק עם היותו 

המלכות  שרי  כל  עם  המלך  בשער  וישב  גדול  שר 

אשר אין להם פיאות כלל, הוא היה מתכוון להיות 

לו פיאות עבים וגסים להתפאר בהם... על כן כמה 

וכמה צריכים אתם להיזהר בשני עדים נאמנים אלו, 

המעטרים  משמאל,  ואחד  מימין  אחד  העומדים 

אתכם בעטרה של היהדות.

פיאות  לכם  לעשות  עליכם  מעמיס  אני  ואין 

הי"ו,  האשכנזים  אחינו  מנהג  כמו  וארוכים  עבים 

ורק אבקש שיהיה בהם שיעור הניכר לעיני הכל, 

פתח  על  העומדים  הקטנים  כעשבים  יהיו  ולא 

פסולים  דאלו  ניכר,  רישומן  רק  אשר  הקרקע 

לעדות הם כדין קטן שפסול לעדות, כי רק הגדולים 

בזה פעמים  דיברתי  וכבר  בגודלן,  להעיד  נאמנים 

רבות, ואשרי המדבר על אוזן שומעת, ואשריהם 

ישראל  שמעו ונזהרו ותבוא עליהם ברכה".

יומתק לצרף בזה דבריו החריפים של המחבר 

)יו"ד  ערוך  בשלחן  פיאות  של  השיעור  בענין 

שער  מכנגד  הפאה  "שיעור  ט(:  סעיף  קפא  סימן 

שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן, מקום שהלחי 

זה  מקום  רוחב  וכל  שם,  ומתפרד  יוצא  התחתון 

שלא  אותנו  להזהיר  הוסיף  הנה  יד".  בו  תגע  לא 

לא  זה  מקום  רוחב  "וכל  הלכות:  בשאר  כהרגלו 

תגע בו יד". ולפי דברי ה"בן איש חי" התבטא כך 

בחריפות, כי ב' הפיאות הן כשני עדים המעידים 

עלינו, שאנו יהודים שומרי תורה בני אל חי.

להבין  החובה  עלינו  מוטלת  כן  כי  הנה 

ולהשכיל, הטעם למצוה גדולה זו להשאיר שתי 

פיאות הראש, בדרך מחשבה ועבודה השוה לכל 

ה' אלקי ישראל  נפש, מדוע באמת בחר הקב"ה 

סימן  להיות  ומשמאל,  מימין  הללו  עדים  בשני 

שתי  לו  שיש  מי  על  נאמנה  עדות  להעיד  והיכר 

פיאות, שהוא יהודי נאמן לה' ולתורתו.  

 מקתי המנהג לגלח השעיתת
תלעשתת םראתת לרלד בן ג' שנרפ

עוד ראוי להתבונן במנהג ישראל תורה, שכבר 

לתינוק  להמתין  ישראל,  תפוצות  בכל  נתפשט 

לא  המצות  בקיום  ולחנכו  השערות  בקציצת 

תעשה: "לא תקיפו פאת ראשכם", עד שנעשה בן 

שלש שנים, ורבים וטובים שואלים ומשתוקקים 

זו  מצוה  בקיום  הילד  את  מחנכים  מדוע  להבין, 

דוקא כשנעשה בן שלש שנים.

וכבר נשאל על כך ב"שאלות ותשובות ערוגת 

הבשם" להגה"ק רבי משה גרינוואלד זצ"ל )או"ח 

סימן רי(, והשיב כי המקור לכך הוא ממה שכתוב 

בפרשתנו פרשת קדושים )ויקרא יט-כג(: "וכי תבאו 

“לא תקרםת םאת יאשכפ”

 בראתי המצתה להשארי םראתת כסרמן לצתית רהתדר
תהטעפ שמחנכרפ בן ג' במצתה זת של םראתת היאש
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אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו 

יאכל,  לא  לכם ערלים  יהיה  פריו שלש שנים  את 

ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים לה', 

לכם  להוסיף  פריו  את  תאכלו  החמישית  ובשנה 

תבואתו אני ה' אלקיכם".

רמז  שמעוני  )ילקוט  במדרש  כך  על  ודרשו 

לכם  יהיה  שנים  שלש  בתינוק,  "מדבר  תרטו(: 

ערלים, שאינו יכול לא להשיח ולא לדבר. ובשנה 

מקדשו  שאביו  קודש,  פריו  כל  יהיה  הרביעית 

הוא.  ברוך  להקדוש  שמהלל  הלולים  לתורה. 

ובשנה החמישית תאכלו את פריו, משעה שהוא 

תבואתו,  לכם  להוסיף  בתורה,  לקרות  מתחיל 

בן  למקרא,  שנים  חמש  בן  רבותינו  שנו  מכאן 

עשר שנים למשנה".

הרי מבואר כי לפני שמלאו לילד שלש שנים, 

"שלש שנים יהיה לכם ערלים  הרי הוא בבחינת: 

בכל  הדין  והוא  בתורה  לחנכו  ואין  יאכל",  לא 

המצוות, לכן כשנעשה בן ג' שנים מחנכים אותו 

"לא תקיפו פאת  וגם במצות לא תעשה:  בתורה 

ראשכם". ומחמת חביבות הדברים הנה הם דברי 

ה"ערוגת הבשם" בלשון קדשו:

בין  המנהג  כי  היות  שאלת,  אשר  דבר  "על 

חסידים ואנשי מעשה, להמתין בתגלחת שערות 

כדי  שנים,  ג'  להם  מלאות  עד  בניהם  של  הראש 

ראשכם,  פאת  תקיפו  לא  במצות  הילד  את  לחנך 

והוזכר מנהג זה בבאר היטב ]או"ח[ סימן תקל"א 

]ס"ק ז'[, שהביא שם בשם גן המלך דמותר לאחר 

שמחת תגלחת הבן עד חול המועד עיין שם.

הילד  בנך  כי  היות  בשאלתך,  נפשך  ועתה 

שערות  עליו  כבד  מזגו  חלישות  מחמת  שיחיה 

ראשו, אם תקיים בו מנהג הנ"ל גם לפני מלאות לו 

ג' שנים, או יש קפידא להמתין דוקא עד ג' שנים, 

כי לא מצאת מקום קפידא בזה.

תורה  ישראל  של  מנהגן  שכל  בני  אהובי  דע 

בו  שנהגו  מנהג  בפרט  קודש,  בהררי  ויסדותם 

להמתין  הנ"ל  מנהג  וגם  מעשה,  ואנשי  חסידים 

בדברי  יסוד  לו  מצאתי  שנים  ג'  להבן  מלאות  עד 

פרשת  ]שמעוני[  ילקוט  במדרש  ז"ל,  רבותינו 

קדושים בפסוק )ויקרא יט-כג( ונטעתם כל עץ מאכל 

שלש  בתינוק,  מדבר  פריו,  את  ערלתו  וערלתם 

שנים יהיה לכם ערלים, שאינו יכול לא להסיח ולא 

לדבר, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, שאביו 

מחנכו לתורה, הלולים שמהלל להקב"ה.

הרי עד שלש שנים אין ראוי לחנכו לתורה, 

ערלים,  לכם  יהיה  שנים  שלש  בבחינת  דהוא 

והוא הדין נמי לענין חינוך לקיום המצוות, והגם 

דוקא  דלאו  מוכח  הנ"ל  המלך  גן  ספר  דמדברי 

ליה  הוה  לא  כן  דאם  שנים,  ג'  דמשלים  ביומא 

המועד,  חול  עד  תגלחת  שמחת  לאחר  להתיר 

קודם  להקדימו  אין  מיהת  פנים  כל  על  אבל 

אהובי  כן  על  הנ"ל.  מטעם  שנים  ג'  מלאות 

ואנשי  חסידים  של  מנהגן  לקיים  זהיר  הוי  בני 

מעשה, ותזכה לגדלו ולחנכו ולחכמו מתוך נחת 

והרחבה ברבות הטובה עד זקנה ועד שיבה אמן 

כן יהי רצון".

הביאור,  חובת  עלינו  מוטלת  עדיין  אמנם 

שעושים  תורה,  ישראל  מנהג  ולהשכיל  להבין 

השערות  בגילוח  גדולה  חגיגה  שנים  ג'  בן  לילד 

להתחיל  לחדר  בהליכתו  וגם  הפיאות,  ועשיית 

ענין  ולא מצינו שיעשו  בי"ת,  ללמוד את האל"ף 

בלבישת  כמו  המצוות,  שאר  בחינוך  כזה  גדול 

הציצית וכדומה.

 תכלרת עשררת הםראתת
כדר לחבי את המתח עפ הלב

פתח דברינו יאיר טעם נפלא שמצוה לפרסם 

על המצות לא תעשה: "לא תקיפו פאת ראשכם", 

הרה"ק  של  הטהורה  ממשנתו  שלמדנו  כפי 

לא  ד"ה  )פרשתנו  קודש"  ב"זרע  זי"ע  מראפשיץ 

להשאיר  המצוה  שורש  כי  ראשכם(,  פאת  תקיפו 

כדי  מהמוח,  יוצאות  שהן  והזקן  הראש  פיאות 

ושאר  הלב  עם  שבמוח  ההשגות  את  לחבר 

האיברים, ולא כמו שהיה בגלות מצרים שפרעה 

התחברות  את  טומאתו  בכח  מנע  מצרים  מלך 

הבה  הדברים  חביבות  ומחמת  הלב,  עם  המוח 

נלמד אותם בלשון קדשו:

כתוב  הנה  ראשכם.  פאת  תקיפו  "לא 

היה  שפרעה  היתה,  מצרים  גלות  ענין  בספרים 

שתתפשט  מניח  היה  ולא  העורף,  מאחורי  יונק 

הענין  ]ביאור[  ללב.  עליון  מוח  מבחינת  השפע 

ליריאיו  מחכמתו  חלק  שמו  יתברך  ]הבורא[  כי 

עמו ישראל, שנשמותיהם הם חלק אלקי ממעל 

נשמה  משכן  ומקום  עליונה,  מחכמה  נמשכו 

מתפשטת  ומשם  שבראשו,  במוח  הוא  באדם 

ללב ולכל האברים.

ואין  לד-י(,  )ב"ר  ברשותם  לבם  והצדיקים 

כפי חפצה של הנשמה שבמוחם,  רק  הלב חושב 

ובמצוותיו  ובתורתו  שמו  יתברך  בה'  לחשוב 

ובמעשים טובים ולתקן כל מדותיו לה', ואינו הולך 

אחר תאוות הלב כפי הנפש הבהמיות, כי נשמתו 

חלק אלקי שבמוחו מולידה לו רוח דעת ויראת ה', 

שמשעבד כל אבריו לו יתברך שמו, ונעשה  ]עד[ 

הקדושה  השראת  בו  ומתגלה  יתברך,  לו  מרכבה 

לכל  הקדושה  מתפשטת  כי  הנ"ל,  אלקי  החלק 

וכל שיעור קומה שלו לאחוז במקור שורש  הגוף 

)דברים לב-ט( כי חלק ה' עמו  נשמתו, כמו שכתוב 

יעקב חבל נחלתו, כמו חבל הנמשך ויורד מלמעלה 

החבל  וקצה  למעלה,  אחוז  אחד  שראשו  למטה, 

יורד למטה לגוף האדם.

ואינו  מעשיו,  את  פוגם  האדם  כשח"ו  אבל 

וחפצת הנשמה שבמוחו, אז  הולך אחר מחשבת 

ואינה  שבמוחו  הנשמה  בין  מבדיל  מסך  עושה 

מתפשטת ללבו, שהגם שמבין ומתבונן בגדולתו 

לעשות  העצה  הוא  שטוב  ויודע  שמו,  יתברך 

רצונו יתברך כנ"ל, מכל מקום נפש הבהמיות שבו 

ותאוות לבו גוברים ואין לבו ברשותו.

יכול  ואינו  וחומריות  בתאוות  חושב  והלב 

ההמשכה  חבל  ומפסיק  שמו,  יתברך  בו  לידבק 

הנ"ל, כמו שכתוב )ישעיה נט-ב( כי אם עוונותיכם 

היו מבדילים ביניכם לבין אלקיכם, וכמו שכתוב 

ואינו  ראשי,  עברו  עוונותי  כי  לח-ה(  )תהלים 

כי  שבו,  אלקי  חלק  השראת  כלל  בנפשו  מרגיש 

אינה אצלו בהתגלות רק בהסתר והעלם למאוד, 

מלהאיר  אותה  ומסתירים  מבדילים  ומסכים 

אורה בכל אברי הגוף.

והנה זה הענין היה במצרים, שהוא לשון מצר 

וגבול ומסך מבדיל, ולא הניחו אותנו לעבוד אותו 

 בן ארש חר על הםראתת: "כמה צירכרפ אתפ להרזהי
בשנר עדרפ נאמנרפ אלת העתמדרפ אחד מרמרן תאחד משמאל"

 שפ: "ארן אנר מעמרס עלרכפ לעשתת לכפ םראתת עברפ תאיתכרפ כמת מנהג
אחרנת האשכנזרפ הר"ת, תיק אבקש שרהרה בהפ שרעתי הנרכי לערנר הכל"

 עיתגת הבשפ: שתיש המנהג לחנך בן ג' שנרפ במצתת םראתת,
כר לםנר כן התא בבחרנת: "שלש שנרפ עילרפ"

 זיע קתדש: טעפ השאית הםראתת כדר לחבי תלהמשרך
את אתי הנשמה שבמתח בתתך הלב תבשאי הארבירפ
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יתברך שמו, ושתתפשט השפע מנשמה שבמוחם 

ללבם ואברים שבהם כנ"ל, ועל ידי זה היה פרעה 

יונק השפע מהעורף, על דרך שכתבנו במקום אחר 

שהעורף הוא מקום מיצר שבין המוח ללב, שעל 

ידי שהפריד אותנו מעבודתו יתברך ונעשה פירוד 

בין מוח ללב, לא היה הולכת השפע דרך חבל הנ"ל 

בחינת  באמצע  פגם  נעשה  כי  נחלתו,  חבל  יעקב 

חבל הנ"ל על ידי מניעת העבדות לו יתברך, ולכן 

היה יונק השפע.

ויוציאנו ה'  ונפלאות,  ניסים  לנו  ועשה יתברך 

ממצרים ביד חזקה כו', ויצאה נפש אלהות הנשמה 

שבמוחם ממאסר המסכים המבדילים, ונתפשטה 

)שבת  התורה  שקיבלו  עד  גופם  כל  וכוחות  בלבם 

כ-ב(  )שמות  יתברך  ופתח  זוהמתם,  שפסקו  קמו.( 

כי  מצרים,  מארץ  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'  אנכי 

יציאת מצרים הוא שורש התחלת עבדותו יתברך, 

המסכים  ידי  על  אפשר  היה  לא  זאת  שבלעדי 

עצת  אחר  נמשך  הלב  היה  ולא  הנ"ל,  המבדילים 

המחשבה שבמוח.

את  ע"ה  שלמה  שקרא  מה  נבין  זה  פי  ועל 

הרשע בספריו 'כסיל', הגם שיהיה חכם גדול בכל 

החכמות וגם בחכמת התורה, מכל מקום כיון שאין 

כיון  כסיל,  נקרא  ולאברים  ללבו  נמשכת  החכמה 

שאינו חכם בלבו להתנהג בחכמתו.

החכמה  שתלך  צינורות  עשה  השי”ת  והנה 

שערות  הם  והצינורות  ללבו,  שבמוחו  מהנשמה 

הראש, כי כתיב בספרים שהשערות הם חלולים, 

כח  הולכת  שם  ודרך  ופתח,  שער  לשון  והוא 

נגד  הנשמה שבמוח, ושערות הראש הולכות עד 

ובזה  הלב,  נגד  עד  הולכות  הזקן  ושערות  הזקן, 

נמשכת החכמה מהמוח עד הלב כנ”ל.

ראשכם,  פאת  תקיפו  לא  כאן,  שנאמר  וזהו 

מבדיל  מסך  שיהיה  בעוונותיכם  תגרמו  שלא 

מסך  ]ותעשו[  ותמנעו  שתקיפו  ללב,  המוח  בין 

ג:(  )סוטה  ז”ל  כאמרם  המוח,  סביב  ח”ו  מבדיל 

הנשמה  כח  יתפשט  שלא  כו',  מלפפתו  העבירה 

תגרמו  לא  ללב,  השערות  שהם  הצינורות  דרך 

כח  ושתתפשט  יתברך,  לעובדו  שתראו  רק  כן, 

החלק  את  ושתרגישו  שבכם,  אלהות  הנשמה 

אלוה שבכם".

 תםקרד האדפ להרתת בבחרנת
מתח שלרט על הלב

ביתר  הקדושים  דבריו  בהבנת  קצת  נרחיב 

והאריך  הקדושים  מספרים  הידוע  פי  על  שאת, 

בזה בעל התניא ב"לקוטי אמרים" )פרק יב וטז(, כי 

תכלית עבודת האדם היא להגיע למדרגת להיות 

גדול  כלל  זה  כי  הלב",  על  שליט  "מוח  בבחינת: 

בעבודת ה' למשול ולשלוט על הטבע שבלב על 

וזה  שבמוחו,  האלקית  לנפש  המאיר  ה'  אור  ידי 

נקרא מוח שליט על הלב ולא להיפך ח"ו שהלב 

שליט על המוח.

צבי"  ב"ארץ  שהביא  מה  בזה  לצרף  נפלא 

להגה"ק מקוז'יגלוב )ריש פרשת שופטים( בשם מורו 

ורבו הגה"ק בעל "אבני נזר", לפרש מאמר חכמינו 

ז"ל במדרש )דב"ר ד-ב(: "הסייף והספר ירדו כרוכים 

מן השמים, אמר להן אם תעשו מה שכתוב בספר 

הזה אתם ניצולים מן הסייף הזה, ואם לא תעשו 

אתם נהרגים בסייף הזה".

הזה  בעולם  האדם  עבודת  תכלית  כי  וביאר 

מהו  להבין  שבמוח  בחכמתו  שישכיל  היא, 

המעשה  ומהו  לעשותו,  שראוי  הטוב  המעשה 

את  ישכיל  וכאשר  לעשותו,  ראוי  שאין  הרע 

על  וישפיע  שבמוח  השכל  יאיר  במוחו  הידיעה 

על  להשפיע  ברצונו  שיתעורר  שבלב,  הרצון 

שיעשו  המעשה,  כלי  שהם  הגוף  איברי  שאר 

את  מלעשות  וימנעו  זה  הטוב  המעשה  את  רק 

המעשה הרע.

להפילו  האדם  על  הקם  הרע  היצר  אולם 

את  ההורג  חרב  שהוא  לסייף  נמשל  ברשתו, 

מן  הראש  את  ומפריד  שמנתק  ידי  על  האדם 

הרע  היצר  ממית  כן  הגוף,  איברי  ומשאר  הלב 

את  שמפריד  ידי  על  רוחנית  מיתה  האדם  את 

להאיר  המוח  יוכל  שלא  מהלב,  שבראש  המוח 

על  שישפיע  שבלב,  הרצון  על  להשפיע  משכלו 

שאר האיברים וכלי המעשה שיעשו רק כדת של 

והסגולה לזה היא שיעמול האדם להשיג  תורה, 

התורה  אור  ידי  ועל  שבמוח,  בשכל  התורה  את 

הרצון  על  השכל  את  להשליט  יזכה  שבמוחו 

שבלב ושאר כלי המעשה.

הנה כי כן זהו ביאור המדרש: "הסייף והספר 

ירדו כרוכים מן השמים, אמר להן אם תעשו מה 

שכתוב בספר הזה", שתעסקו בתורה לדעת מה 

מן הסייף  ניצולים  "אתם  לא,  ומה  מותר לעשות 

הזה", שלא יוכל היצר לנתק את המוח מלהשפיע 

על הרצון שבלב, "ואם לא תעשו", שלא תעסקו 

היצר  הזה", שיבוא  בסייף  נהרגים  "אתם  בתורה, 

מן הרצון שבלב שזהו  וינתק את השכל שבמוח 

בבחינת מיתה רוחנית עכדה"ק.

"מאי  מט:(:  )סוכה  מאמרם  בזה  לפרש  יומתק 

ותורת  בחכמה  פתחה  פיה  לא-כו(  )משלי  דכתיב 

חסד על לשונה, וכי יש תורה של חסד, ויש תורה 

תורה  היא  זו  ללמדה  תורה  חסד...  של  שאינה 

של  שאינה  תורה  היא  זו  ללמדה  שלא  חסד,  של 

חסד". ויש לומר כי אדם שזוכה להאיר את אור 

של  "תורה  זו  הרי  הלב,  בתוך  שבמוחו  התורה 

חסד" שמלמדה לאחרים היינו ללב, אבל אם הוא 

משאיר את התורה במוחו, ואינו מורידה להשפיע 

תורה  זו  הרי  שבלב,  הרע  היצר  את  ולהכניע 

שאינה של חסד כיון שאינו מלמדה לאחרים.

הנשגב  הרעיון  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

"לא  הכתוב:  שהזהיר  מה  כי  קודש",  ה"זרע  של 

תקיפו פאת ראשכם", כלומר לא תקיפו את פאת 

מהחכמה  למנוע  ברזל,  של  במחיצה  ראשכם 

אלא  שבלב,  הבינה  על  ולהשפיע  לרדת  שבמוח 

פיאות  את  שתשאירו  ידי  על  יחד  אותם  תחברו 

כלפי  ויורדות  המוח,  ממקום  הצומחות  הראש 

מטה כדי לחבר את המוח עם הלב.

על פי האמור נשכיל להבין מדוע הפיאות הן 

סימן ההיכר של כל יהודי, כי מאחר שקיבלנו את 

התורה בהר סיני כדי לקיים מצוות התורה, והרי 

להשליט  נזכה  אם  רק  המצוות  לקיים  אפשר  אי 

היצר  על  התורה  את  להבין  שהשכיל  המוח  את 

שבלב, לכן שתי הפיאות המחברות את המוח עם 

הלב הן שני עדים נאמנים, כי אדם זה יש בכוחו 

את  להכניע  כדי  שבמוחו,  התורה  את  להשליט 

התאוות שבלב בבחינת מוח שליט על הלב.

 "לא תקרםת םאת יאשכפ", לא תקרםת במחרצה של ביזל
את המתח שביאש, לגיתפ שלא רתםשט בתתך הלב

 היה"ק מקאצק: צירך לעבתד ה' אםרלת בלב סתתפ
בבחרנת "על לבבך", כר כשרםתח הלב תרכנס בת כל הקדתשה

 המשכת אתי המתח על רדר הםראתת העתמדתת בחתץ,
הרא על החרצתנרתת של הלב בבחרנת "על לבבך"

 ממתרנרפ ג' שנרפ לרלד כנגד חכמה ברנה תדעת,
תאז עתשרפ לת םראתת כדר להמשרך את אתי המתח בתתך הלב
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 המתח צירך להרתת שלרט
אםרלת על חרצתנרתת הלב

בשולי  אחיזנא  מאריה  קמיה  כעבדא 

גלימתו של ה"זרע קודש" להוסיף תבלין לדברי 

התכלית  עיקר  הלא  יפלא  לכאורה  כי  קדשו, 

הראש  בפנימיות  שהוא  המוח  את  לחבר  היא, 

אפשר  איך  כן  אם  הגוף,  בתוך  שהוא  הלב  עם 

לומר שהקב"ה צונו להשאיר את שתי הפיאות 

עם  המוח  את  שיחברו  כדי  הראש  משערות 

ואיך  מבחוץ,  הגוף  על  הן  השערות  הלא  הלב, 

שנמצא  הלב  עם  המוח  את  לחבר  בכוחן  יש 

בפנים בתוך הגוף.

הרה"ק  דברי  צדיק  של  מקחו  לברר  ונראה 

מראפשיץ זי"ע, על פי שהביא ה"שם משמואל" 

זקינו  בשם  גדול  יסוד  תרע"ד(  שנת  ויחי  )פרשת 

זי"ע, אשר דיבר בקדשו לפרש  הרה"ק מקוצק 

"והיו  ו-ו(:  )דברים  הפסוק בפרשת קריאת שמע 

הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך", 

וזה לשון קדשו:

האדמו"ר  זקיני  כ"ק  שהגיד  מה  פי  "על 

הדברים  והיו  בפסוק,  מקוצק  זצללה"ה  הגדול 

האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך, שלכאורה 

בלבבך מבעי ליה, והגיד שהלב הוא סתום, אלא 

שבזמנים מיוחדים הוא נפתח, ואם האדם משים 

הלב  פתיחת  בעת  אז  כאבן,  לבו  על  הדברים 

נופלים הדברים לתוך לבו".

שהביא  מה  עם  זה  ענין  לקשר  יומתק 

הרי"ם,  החידושי  בשם  קודש"  שרפי  ב"שיח 

לפרש הכתוב: "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך 

ובכל נפשך ובכל מאדך", ודרשו במשנה )ברכות 

נפשך".  נוטל את  נפשך אפילו הוא  "ובכל  נד.(: 

צריך  זה  לפי  כי  הרי"ם,  החידושי  כך  על  אמר 

אפילו   - לבבך"  "בכל  שכתוב:  מה  גם  לפרש 

נוטל את לבבך.

כלומר אפילו אם הקב"ה לקח מן האדם את 

בכל  הלב,  בכוונת  עתה  ה'  את  לעבוד  היכולת 

ומאודו,  כוחו  בכל  ה'  את  לעבוד  ימשיך  זאת 

ולפי האמור מתקשר ענין זה עם הכתוב שסמוך 

היום  מצוך  אנכי  אשר  האלה  הדברים  "והיו  לו: 

"על  על לבבך", שתעבוד את ה' אפילו בבחינת 

לבבך" ולא בתוך לבבך.

 "כר אחיר הםעתלתת
נמשכרפ הלבבתת"

הרה"ק  דברי  בביאור  תבלין  להוסיף  ויש 

על  לבבך",  "על  של  העבודה  בחשיבות  מקאצק 

פי יסוד גדול שלמדנו מדברי ה"חינוך" )מצוה טז(, 

כך הרבה  כל  ששואל מדוע צוה הקב"ה לעשות 

מצוות זכר ליציאת מצרים, הלא מספיק לעשות 

דבר אחד או שנים.

על כך הוא מתרץ יסוד גדול מאד בעבודת ה', 

מחשבות  על  משפיעים  והמעשים  הפעולות  כי 

לעסוק  שיתחיל  גמור  רשע  אפילו  כי  האדם, 

הזמן  במשך  הנה  לשמה,  שלא  ומצוות  בתורה 

ישפיעו מעשים אלו על מחשבתו להופכו לטוב, 

כמו שאמרו חז"ל )פסחים נ:(: "מתוך שלא לשמה 

בא לשמה", והנה מעט מלשונו הצח:

אזנך  והטה  זאת  ושמעה  בינה  בני  "ועתה 

כי  דע  ובמצות.  בתורה  להועיל  אלמדך  ושמע, 

מחשבותיו  וכל  ולבו  פעולותיו,  כפי  נפעל  האדם 

תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב ואם 

רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו 

רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו 

שלא  ואפילו  ובמצות,  בתורה  בהתמדה  ועסקו 

שלא  ומתוך  הטוב  אל  ינטה  מיד  שמים,  לשם 

לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר הרע כי 

אחרי הפעולות נמשכים הלבבות.

ישר  ולבבו  גמור  צדיק  אדם  יהיה  אם  ואפילו 

תמיד  יעסוק  אם  ובמצות,  בתורה  חפץ  ותמים 

בדברים של דופי, כאלו תאמר דרך משל שהכריחו 

כל עסקו  ומינהו באמנות רעה, באמת אם  המלך 

מן  לזמן  ישוב  אמנות,  באותו  היום  כל  תמיד 

ידוע  כי  גמור,  רשע  להיות  לבו  מצדקת  הזמנים 

הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעולותיו".

דברי  היטב  יתבארו  החינוך  דברי  לפי  מעתה 

כי לא רק שראוי לאיש ישראל  הרה"ק מקאצק, 

בבחינת  רק  הם  אפילו  ובמצוות  בתורה  לעסוק 

יכנסו  הלב  שכשיפתח  כדי  מבחוץ,  לבבך"  "על 

על  לכך  בנוסף  אלא  והמצוות,  התורה  כל  לשם 

אפילו  ומצוות  בתורה  עוסק  ישראל  שאיש  ידי 

שעל  מזו  גדולה  סגולה  לך  אין  בחיצוניות,  רק 

המצוות  לקיים  הלב  יפתח  הללו  המעשים  ידי 

שאחרי  ה"חינוך"  כדברי  גדולה,  בהתלהבות 

הפעולות נמשכים הלבבות.

נעים  ומה  טוב  מה  הנה  כך  לידי  שבאנו  כיון 

להבין בזה הביאור של הרה"ק מראפשיץ זי"ע, כי 

תכלית המצוה להשאיר את שתי הפיאות היא כדי 

לחבר את המוח עם הלב, והתפלאנו הלא השערות 

בכוחן  יש  ואיך  מבחוץ,  הגוף  על  למוח  מחוץ  הן 

לחבר את המוח עם הלב שנמצא בתוך הגוף.

הרה"ק  כדברי  בזה  הביאור  האמור  לפי  אך 

שתי  את  להשאיר  המצוה  שורש  כי  מקוצק, 

את  שיחברו  כדי  מהמוח,  יוצאות  שהן  הפיאות 

זה  והרי  מבחוץ,  הלב  של  החיצוניות  עם  המוח 

מצוך  אנכי  אשר  האלה  הדברים  "והיו  בבחינת: 

זה  ידי  ועל  הלב,  על  מבחוץ   – לבבך"  על  היום 

יפתח הלב וכל הקדושה תיכנס בתוך הלב.

ג' שנרפ כנגד חכמה ברנה תדעת

ישראל  מנהג  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

תורה, שממתינים לילד עד שיהיה בן שלש שנים, 

ואז מגלחים את שערות ראשו ומקיימים בו מצות: 

"לא תקיפו פאת ראשכם", כי מאחר שלפי המבואר 

במדרש צריך להתחיל לחנכו בתורה רק אחרי שהוא 

בן ג' שנים, כי לפני זה הרי הוא בכלל: "שלש שנים 

השגת  תכלית  כי  נתבאר  והרי  ערלים",  לכם  יהיה 

התורה במוח היא, שיהיה המוח שליט על הלב.

שמתחילים  לפני  כי  תורה  ישראל  מנהג  לכן 

ללמוד עם הילד אל"ף בי"ת, מגלחים את שערות 

ראשו ומשאירים לו את שתי פיאות הראש, אשר 

כפי מה שנתבאר מדברי הרה"ק מראפשיץ זי"ע, 

הלב,  עם  המוח  את  לחבר  כדי  הוא  לכך  הטעם 

לחבר  כדי  פיאות  לילד  שעשו  אחרי  דוקא  לכן 

את המוח עם הלב מתחילים ללמד אותו תורה, 

השגות  להשיג  השנים  במשך  יזכה  שכאשר 

הלב  עם  המוח  את  לחבר  יוכל  במוחו,  התורה 

להשליט את קדושת התורה שבמוחו על לבו.

ויש להוסיף תבלין לבאר מה שסיבב הקב"ה, 

פיאות  לו  ולהשאיר  תורה  ללמדו  מוכן  שהילד 

שהמוח  הידוע  פי  על  שנים,  ג'  בן  כשהוא  דוקא 

בינה,  חכמה,  בשם:  הנקראים  כוחות  מג'  כלול 

ג'  מתחילים  הראשונות  שנים  בג'  והנה  דעת, 

שנים  ג'  ואחרי  להתפתח,  המוח  של  הכוחות 

מתחילים ללמדו תורה, כדי שיזכה להשיג תורה 

עם ג' הכוחות שבמוח, וכמו שמתפללים בברכת 

חונן הדעת: "וחננו מאתך חכמה בינה ודעת", ואז 

הפיאות,  שתי  את  לו  ומשאירים  שערו  מגלחים 

כדי לחבר את המוח עם הלב.
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