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SECURITY MEASURES
The world around us is tumultuous and 
turbulent. Terrorism in Israel, the war in 
Europe and divisions in societies around 
the world evoke feelings of fear and 
anxiety. What can we do about it?

During the Plague of the Firstborn, 
blood on doorposts protected the Jews. 
What its modern day version?
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A. Countering Darkness With Light

כשרואים שהחושך נעשה גדול יותר 
הרי  ברוחניות,  והן  בגשמיות  הן 
לעורר  היא  בזה  שהכוונה  בוודאי 
כמה  אמיתי  באור  שיוסיף  יהודי 
דובר בארוכה1,  זה  ועל  פעמים ככה, 
יהודי  בית  שבכל  ביותר  נכון  שדבר 

תהיה קופת צדקה, סידור ותהלים.

ולכן באה ההצעה האמורה:

When we observe that the darkness is 
growing stronger, both materially and 
spiritually, the purpose of this is certainly 
to arouse Jews to add far more true light. 
We discussed this at length, that it is greatly 
desirable that every Jewish home contain a 
charity box, a Siddur, and a book of Psalms.  

This is the reason for the following 
suggestion:

>> The Rebbe

שבכל  האפשרי  אופן  בכל  להשתדל 
צדקה,  קופת  תהיה  יהודי  בית 
מהי  ידיעה  לו  שאין  מי  אפילו  שאז, 
יהדות ומה הם תורה ומצוותיה, הנה 
כשיראה בעיני בשר שלו שישנו איזה 
שנתקל  ובחדרו,  בביתו  חדש  דבר 
צורך  לאיזה  שם  בעברו  בו  ופוגש 
שיהיה )“בלכתך... ובשכבך ובקומך”2 
מהו  וישאל  בצאתך”3(,  ו”בבואך... 
ענין  אודות  לו  ייוודע  אזי   – זה  ענין 
הצדקה, וזו תהיה התחלה לעניין של 

“מצוה גוררת מצוה”.

ובפרט  זה  בזמננו  שרואים  גם  ומה 
הצדקה  למצות  שבנוגע  זו4,  במדינה 
בנוגע  אפילו  ֵערים  ישראל  בני  כל 

We should extend every possible effort to 
ensure that every Jewish home contains 
a charity box. Even someone that has no 
knowledge regarding Judaism, and doesn’t 
know what Torah and its mitzvos are, 
when he sees a new item in his home and 
room, encountering it as he passes by for 
whatever purpose (“when you go on your 
way . . . when you lie down and when you 
get up,” and “when you arrive and when you 
depart”) will ask what this is. He will then 
learn about the concept of charity and this 
will serve as a first step for “one mitzvah 
leads to another mitzvah.” 

This is especially effective considering the 
fact that we see in our time, and especially 

A Charity-Box Reminder

1( ראה לעיל ע’ 30 ]תו”מ כרך ע”ה[. וש”נ
2( לשון הכתוב – ואתחנן ו, ז. 

3( לשון הכתוב – תבוא כח, ו.
4( ראה גם תו”מ חנ”ט ע’ 360. וש”נ. 
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ש”אני  לכך  שנוסף  והיינו,  לפועל, 
לתורה   – ער  ולבי  בגלותא,   – ישנה 
ולמצוותיה”5, שענין זה יכול להשאר 
הצדקה  למצות  בנוגע  הנה  בלב,  רק 

נענים בני ישראל במעשה בפועל.

שנמצאת  הצדקה  קופת  מעלת  וזוהי 
אודות  לו  מזכירה  שהיא   – בבית 
שעובר  פעם  בכל  הצדקה  מצות 
ויום טוב  ביום השבת  ואפילו  דרכה, 
שבפועל ממש אסור לשלשל לתוכה 
ממון, מזכירה לו קופת הצדקה שעוד 
מעט יהיה מוצאי-שבת, מוצאי יום-
הצדקה  מצות  לקיים  יוכל  ואז  טוב, 

בפועל.

in this country, that all Jews are open, and 
actually active, with regard to the mitzvah 
of charity. In general it is said, “I am asleep 
in exile, but my heart is awake to Torah and 
its mitzvos.” This can sometimes remain 
in the heart, but regarding the mitzvah of 
charity, Jews are responsive in a real way. 

The advantage of a charity box in the home 
is that it reminds the person about the 
mitzvah of charity every time he passes 
by the box. Even on Shabbat and holidays 
when it is forbidden to actually put money 
in the box, its very presence reminds the 
person that soon the Shabbat or holiday 
will be over and he will then be able to fulfill 
the mitzvah of charity in practice.  

5( זח”ג צה, א. וראה שהש”ר פ”ה, ב )א(. יל”ש שה”ש רמז תתקפח. ועוד. 
6( אבות פ”א מי”ז. 

זאת ועוד:

צדקה – היא ענין שתופס את העשייה 
הוא  “המעשה  אשר,  שבאדם, 
בעניין  גם  צורך  יש  אבל  העיקר”6, 

שיתפוס את הרגש שבלב.

בית  שבכל   – נוסף  דבר  הציעו  ולכן 
)במקום  מונח  יהיה  מישראל,  ובית 
סידור,  גם  תמיד(  בו  שפוגשים  גלוי 
ותהילות  ברכות  תפלה,  עם  שקשור 
על  שמונח  וכשיראה  ותשבחות, 

An additional matter:

Charity occupies man’s faculty of action. 
While it is true that “action is primary,” there 
is also a need for something to capture the 
feelings of the heart. 

For this reason another suggestion was 
made, that every Jewish home should 
have a Siddur, displayed openly in a place 
where it will be seen constantly. The Siddur 
is associated with prayer, blessings, and 

A Siddur To Inspire the Heart
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ואמו  אביו  שולחן  על  )או  שולחנו 
מה  וישאל  חדש  ענין  ואחותו(  אחיו 
ל”עבודה  ההתחלה  זו  תהיה  הוא, 

שבלב זו תפלה”. 

praise for G-d, and when a person sees this 
new item on the table (or on his parents’ 
or siblings’ table) he will inquire about it, 
leading to a first step regarding “the service 
of the heart—prayer.”

וכיון שהמובחר שבאדם הוא הראש, 
מקום השכל – יש צורך שיהיה בבית 
גם ענין של תורה. ולכל לראש – ספר 

תהלים.

ובפרט  בפועל,  גם  שרואים  וכפי 
שיש  אחרונה,  הכי  בתקופה 
ואפילו  תהלים,  לאמירת  התעוררות 
את  ולרמות  להשלות  שרוצים  אלו 
“דתיים”  שאינם  ולטעון  עצמם 
מזמור  אודות  כשמדובר  הנה  וכו’, 
רצונם  ישראל”7:  זמירות  “נעים  של 
לעיין בו ולחזור ולקראו, ולאחרי זה 

מתחילים לחיות זאת!...

ותשבחות,  תהילות  של  ענין  שזהו 
ויש בו גם ענין של תורה8 שהרי ספר 
וארבעת  מעשרים  אחד  הוא  תהלים 
התנ”ך,  מורכב  שמהם  הקודש  ספרי 

החלק שבכתב של התורה.

The premier faculty of a human being is 
the mind. It is therefore necessary that the 
home also contain some element of Torah. 
The starting point for this should be the 
book of Psalms. 

We see practically, especially in most recent 
times, that there is increasing interest in 
reciting Psalms. Even people that wish to 
delude themselves and claim that they 
aren’t “religious,” when they see a chapter 
of Psalms, written by the “sweet singer of 
Israel,” they wish to read it again, and they 
later begin to live with its message. 

Psalms contains praises for G-d and it also 
contains the element of Torah . . . as it is 
one of the twenty four holy books that 
constitute the Tanach, the written part of 
the Torah.

A Psalms To Inspire the Mind

7( שמואל-ב כג, א. וראה שהש”ר פ”ד, ד )בתחלתה(.
8( ראה גם תו”מ ח”ע ע’ 251. וש”נ. 
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ועל פי האמור לעיל שדבר עיקרי 
לפעול  הוא  הנשמה  בשליחות 
 – נוסף  בעניין  צורך  יש  בעולם, 
ניכר שזהו  שגם מחוץ לבית יהיה 

בית של יהודי.

וענין זה נפעל על ידי מצות מזוזה:

פתח  על   – הוא  המזוזה  מקום 
גם  או  החצר,  פתח  על  או  הבית 
שהיה  )כפי  העיר  שער  פתח  על 
היתה  לעיר  שמסביב  פעם  נהוג 
וענין  ודלתות(,  שערים  עם  חומה 
באי  לכל  עדות   – הוא  המזוזה 
הבית ולכל יוצאי הבית )ב”צאתך” 
יהודים,  אינם  אפילו  וב”בואך”9(, 
בתוך  מה שנמצא  וכל  הבית  שכל 
פרשיות  בתוכן  חדור  הבית, 
ה’  ישראל  מ”שמע  החל  המזוזה, 
לסיום  ועד  אחד”10,  ה’  אלקינו 
האמיתית  הגאולה  של  ביעוד 
וימי  ימיכם  “ירבו   – והשלימה 
ה’  נשבע  אשר  האדמה  על  בניכם 
על  השמים  כימי  גו’  לאבותיכם 

הארץ”11, באופן נצחי.

שמירת  גם  נעשית  זה  ידי  ועל 
הבית על ידי הקב”ה:

שרבינו  מהסיפור12  גם  וכמובן 
בתור  מזוזה  לקיסר  נתן  הקדוש 
היה  לא  הקיסר  וכאשר  מתנה, 
ששווה  דבר  שזהו  כיון  מרוצה, 

Based on our earlier discussion that a key 
element of the soul’s mission is to have an effect 
in this world, another matter is necessary—
that a Jewish home should be identifiable even 
from the outside.

This is achieved through the mitzvah of 
mezuzah. 

The mezuzah is placed at the entrance to the 
house or courtyard, and even on the entry 
gates to the city (as was common in the past, 
that cities had walls with gates and doors). 
The purpose of the mezuzah is to serve as 
testimony to all that enter and exit the house 
(“as you come and as you go”), even non-Jews, 
that the entire house and all that it contains is 
permeated with the content of the scrolls of 
the mezuzah. The mezuzah scroll begins with 
the verse “Hear O Israel, G-d our L-rd, G-d 
is One,” and it concludes with the promise of 
the redemption “in order that your days may 
increase and the days of your children, on the 
land which the L-rd swore to your forefathers 
to give them, as the days of heaven above the 
earth,” eternally.

This also generates Divine protection for the 
home.

This is evident from the story in which 
Rabbi Yehudah gave the Roman emperor a 
mezuzah as a gift. The emperor expressed 
his displeasure with what appeared to him to 
be a gift of minimal monetary value, after he 

Mezuzah: Family Protection

9( תהלים קכא, ח. וראה ע”ז יא, א. זהר ח”א קיב, ב. ח”ג קסד, א. רסג, ב. 
10( ואתחנן ו, ד. 

11( עקב יא, כא. 
12( ירושלמי פאה פ”א ה”א. הובא בב”ר ספל”ה. 
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בשעה  בה  בלבד,  אחדות  פרוטות 
שהקיסר נתן מתנה גדולה, הסביר לו 
החילוק שביניהם,  את  הקדוש  רבינו 
שמתנתו של הקיסר צריכה שומרים, 
ואילו ענינה של המזוזה הוא, שהקב”ה 
שומר את האדם יחד עם ביתו ועם כל 

מה שנמצא בבית.

had given Rabbi Yehudah an expensive gift. 
Rabbi Yehudah explained to the emperor 
that while the emperor’s gift is something 
that requires protection, the mezuzah he 
gave him generates Divine protection for 
the person, his home, and everything within 
the house. 

Source 1 Jerusalem Talmud, Pe’ah 1:1

ַלח  שָׁ ַרס  פָּ ֶמֶלְך  ַאְרַטּבוֹן 
ְיהּוָדה  י  ְלַרבִּ ְיָקָרה  ִלית  ַמְרגָּ
לַֹח לוֹ  ּנּו ִלשְׁ ׁש ִממֶּ יא, ּוִבקֵּ ַהנָּשִׂ
י  ַלח לוֹ ַרבִּ מוָֹתּה. שָׁ ָבר טוֹב כְּ דָּ

יא ְמזּוָזה.  ְיהּוָדה ַהנָּשִׂ

י  ַלְחתִּ שָׁ ״ֲאִני  ַאְרַטּבוֹן:  ַאל  שָׁ
ה  ַאתָּ ְוֵכיַצד  ְיָקָרה,  ָנה  ַמתָּ ְלָך 
ֵעֶרְך  עּוט  פְּ ָבר  דָּ ִלי  ׁשוֵֹלַח 

זֶּה?״  כַּ שֶׁ

יא:  ַהנָּשִׂ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ לוֹ  ָעָנה 
ִריְך  צָּ שֶׁ ָבר  דָּ ַלְחתָּ  שָׁ ה  ״ַאתָּ
י  ַלְחתִּ מֹר ָעָליו, ְוִאּלּו ֲאִני שָׁ ִלשְׁ

וֶֹמֶרת ָעֶליָך״. שּׁ ְמזּוָזה שֶׁ

ּתוֹ  בִּ ָחְלָתה  קּוָפה,  תְּ ֲעבֹר  כַּ
ַאְרַטּבוֹן  ֶלְך  ַהמֶּ ל  שֶׁ ִחיָדה  ַהיְּ
זּוָזה  מְּ ר בַּ ה. הּוא ִנְזכַּ ַמֲחָלה ָקשָׁ בְּ
ָקַבע  ְיהּוָדה,  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ּוִבְדָבָריו 
ֶפַתח ַהֶחֶדר, ְוָאֵכן  זּוָזה בְּ ֶאת ַהמְּ

ת ִהְבִריָאה ַלֲחלּוִטין. ַהבַּ

Artabon, king of Persia, sent a valuable gift 
to Rabbi Yehudah the Nasi [the leader of the 
Jewish people at the time]. In return, Rabbi 
Yehudah sent him a mezuzah. 

Artabon was offended, and he asked, “I sent 
you a valuable gift; how could you send me 
something worth so little?”

Rabbi Yehudah Hanasi answered: “You sent 
something which needs to be safeguarded, 
while I sent you something which will 
safeguard you.”

Some time later, King Artabon’s only daughter 
became critically ill. He remembered the 
mezuzah and Rabbi Yehudah’s words, so he 
affixed the mezuzah to the doorpost, and his 
daughter made a full recovery.
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13( ישעי’ ס, כא. וראה סנהדרין ר”פ חלק. 

“שומר   – מזוזה  מצות  ענין  וזהו 
דלתות ישראל”, שהקב”ה שומר את 
מן  שבתוכו  מה  וכל  היהודי  הבית 
המזיקים שבחוץ, וגם מה”אל זר אשר 
יותר לנצח  בקרבך”13, שיוכל בקלות 
לעניינים  בנוגע  גם  היצר  במלחמת 

שנמצאים בתוך הבית.

שיש   – לפועל  בנוגע  והנקודה 
להשתדל שבכל בית יהודי, וגם בכל 
תהיה  הבית,  שבתוך  החדרים  פתחי 

קבועה מזוזה כשרה.

משיחת מוצאי שבת קודש פרשת בשלח, 
 יו”ד שבט, ה’תשל”ד.
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם כרך ע”ה עמוד 143  ואילך

This is the effect of the mezuzah – “protector 
of the door of Israel.” G-d protects the 
Jewish home and everything inside it from 
external harmful elements, as well as the 
“foreign god within you,” giving the person 
assistance to prevail in his internal battle 
with his in-house negative inclination.

Practically speaking, we need to work to 
ensure that every Jewish house, and all of 
the doors inside the house, have a kosher 
mezuzah affixed. 

>> The Rebbe
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B. The Mezuzah Effect

ובנוגע למציאותו של יהודי בעולם, יש 

שהוא  כפי  )א(  כלליות:  חלוקות  שלוש 

)ג(  וביתו,  איש  )ב(  יחיד,  בתור  לעצמו 

העולם,  כל  זה  ידי  ועל  בעולם  חלקו 

שהרי “כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי 

נברא העולם”14 )כל העולם כולו(.

ועניינם בעבודה:

עבודתו מצד עצמו )א( – הוא ענין תורה 

)ש”הוקשה  התפילין  ענין  וגם  ותפלה, 

שעניינם  לתפילין”15(,  כולה  התורה  כל 

לשעבד להקב”ה את המוח והלב16.

עבודתו בחלקו בעולם וכל העולם כולו 

)ג( – הוא עניין הצדקה )ששקולה כנגד כל 

המצוות”18(,  כל  כללות  והיא  המצוות17, 

עניני  ידי  על  היא  הצדקה  נתינת  שהרי 

העולם, על דרך נתינת זהב כסף ונחושת 

נבנה  שבהם  דברים  ט”ו  או  י”ג  וכל 

המשכן19, שעל ידי זה נעשה העולם כולו 

דירה לו יתברך.

– שקשור עם הבית,  )ב(  והענין באמצע 

היא  הכוונה  ש”בית”  הפירוש  גם  כולל 

על כל המשפחה, כמו “איש וביתו באו”20 

– הוא ענין המזוזה, “וכתבתם על מזוזות 

Our existence in this world is on three 
levels: (a) as an individual, (b) as a family 
unit, and (c) with our portion of the world, 
which by extension includes the whole 
world, because “everyone is obligated to 
say, ‘the world was created for me.’”

In Divine service this represents: 

Personal Divine service (a)—Torah study, 
prayer, and tefillin (which are compared 
to the entire Torah) whose purpose is to 
subjugate the heart and mind to G-d. 

Divine service in one’s portion of the 
world, and the entire world (c)—charity 
(which is compared to all of the mitzvot 
and referred to as the general mitzvah). 
Charity is given with worldly matters, like 
the gold, silver, copper, and all the “13 or 
15 items with which the Tabernacle was 
built.” Through this we make our entire 
world a dwelling place for G-d. 

The middle matter (b), is related to the 
home, including the meaning of home as 
in family, as in the verse, “man and his 
home came.” That is the concept of the 
mezuzah. “And you shall inscribe them 

>> The Rebbe
Myself, My Family, and the World

14( סנהדרין לז, סע”א )במשנה(. 
15( קידושין לה, א. וש”נ. 

16( ראה שו”ע אדה”ז או”ח סכ”ה סי”א. וש”נ.

17( ב”ב ט, א. 
18( ראה תניא שם )מח, ב(.

19( נסמן בלקו”ש חכ”א ע’ 15
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שהבית  לפעול  ובשעריך”21,  ביתך 

זה  ידי  על  הקב”ה,  עם  מאוחד  יהיה 

של  הענין  את  הבית  על  שקובעים 

“שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד”22.

מורה  שהח’  “אחד”,  של  הרמז  כידוע 

על ז’ רקיעים וארץ, והד’ מורה על ד’ 

בא’,  היא  וההתחלה  העולם,  רוחות 

שמורה על ‘אלופו של עולם’23. 

upon the doorposts of your house and 
upon your gates,” to ensure that the home 
is fully united with G-d, by affixing to the 
house the concept of “Hear O Israel, G-d 
our L-rd, G-d is One.”

The allusion in the word “one,” echad, is 
well known—the chet represents the 7 
heavens and the earth, the dalet represents 
the four directions of the world, and first 
letter, alef, represents G-d, “the master of 
the world.”

Source 2 Code of Jewish Law (Alter Rebbe) Orach Chaim 61:5-6

ִראׁשוֹן  סּוק  פָּ ִלְקרוֹת  נוֲֹהִגין 
וָָּנה.  ַהכַּ ְלעוֵֹרר  ֵדי  כְּ ָרם  קוֹל  בְּ
ֵניֶהם  פְּ ַעל  ְיֵדיֶהם  ן  ִלתֵּ ְונוֲֹהִגין 
ֵדי  כְּ ִראׁשוֹן  סּוק  פָּ ְקִריַאת  בִּ
ַאֵחר  ָדָבר  בְּ ל  כֵּ ִיְסתַּ ּלֹא  שֶׁ

ַכוֵּן. ּמוְֹנעוֹ ִמלְּ שֶׁ

ל ֶאָחד  ֶלי״ת שֶׁ דָּ ֲאִריְך בְּ ל ַהמַּ כָּ
נוָֹתיו, ְוַגם  ַמֲאִריִכין לוֹ ָיָמיו ּושְׁ
ַיֲאִריְך  א  ֶאלָּ ֵחי״ת  בְּ ַיְחטֹף  לֹא 
יְַּמִליְך הקב״ה  ֵדי שֶׁ כְּ ְקָצת  ּה  בָּ
ְרִקיִעים  שז׳  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  שָּׁ בַּ
ֲאָבל  ֵחי״ת...  ִמְנַין  כְּ ְוָהָאֶרץ 
יוֵֹתר  ְלַהֲאִריְך  ָצִריְך  ֶלי״ת  דָּ בְּ
שהקב״ה  יֲַּחׁשֹב  שֶׁ עּור  שִׁ ֵדי  כְּ
ד׳  בְּ ל  ּומוֹשֵׁ עוָֹלמוֹ  בְּ ָיִחיד 
נוֲֹהִגין  ְוֵיׁש  ָהעוָֹלם...  רּוחוֹת 
ָבה  ֲחשָׁ ַהמַּ ִפי  כְּ ָהרֹאׁש  ְלַהּטוֹת 

ה ּוְלד׳ רּוחוֹת. ַמְעָלה ּוַמטָּ

It is customary to recite the first verse [of 
the Shema] in a loud voice to arouse one’s 
concentration. It is customary to cover one’s 
face with his hand when reciting the first 
verse, so that he not look at anything that 
might prevent him from concentrating.

Whoever prolongs his enunciation of the 
dalet in the word echad will have his days and 
years prolonged. Likewise, one should not cut 
the chet short, but also prolong it somewhat, 
to affirm the sovereignty of G-d over heaven 
and earth, for the chet alludes to the seven 
heavens and the earth… The enunciation 
of the dalet, however, should be prolonged 
more, to contemplate how G-d is alone in His 
world and rules over [all] four directions of 
the world . . . Some people tilt their heads in 
a manner that mirrors their thoughts, i.e., up, 
down, and to [each of] the four directions.

20( ר”פ שמות.
21( ואתחנן ו, ט. 

22( שם, ד. 

23( נסמן בלקו”ש חי”א ע’ 11.
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24( ראה מנחות מג, ב. דרשות ר’ יהושע אבן שועב ס”פ עקב. וראה גם תו”מ 
חנ”ג ע’ 399.

9( תהלים קכא, ח. וראה ע”ז יא, א. זהר ח”א קיב, ב. ח”ג קסד, א. רסג, ב.

25( ע”ז שם.

לאדם  סימן  שמהוה  ה”חותם”24  וזהו 

עצמו, ב”צאתך” וב”בואך”9, וגם לכל 

וכל  יהודי,  בית  שזהו  כולו,  העולם 

מה שבתוכו נמצא תחת שליטת מלך 

מלכי המלכים הקב”ה.

This is the ‘seal’ that serves as a sign for the 
person himself, as he exits and enters, as well 
as the entire world, that this is a Jewish home 
and that everything it contains is under the 
control of G-d, the King of all kings.

>> The Rebbe

כדברי  השמירה,  ענין  גם  נעשה  ולכן 

מלך  עולם  של  “מנהגו  ז”ל25:  רבותינו 

בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים 

עבדיו  הקב”ה,  ואילו  מבחוץ,  אותו 

והיינו,  מבחוץ”,  משמרן  והוא  מבפנים 

שההדגשה בזה היא בשתיים, שעל ידי 

מזוזה מראה יהודי שהוא עבד מלך, ועל 

ידי זה נעשית גם שמירתו.

This also generates protection, as the sages 
teach, “the convention is that the physical king 
sits inside, and his servants protect him from 
the outside. With G-d, however, his servants sit 
inside and He protects them from the outside.” 
This teaching expresses two points, that the 
mezuzah shows that the person is a servant of 
G-d, and that it generates protection for him.

Protecting the Home and the Family

Source 3 Talmud, Avodah Zarah 11a

ָקלוִֹנימּוס  ן  בֶּ אּוְנְקלוֹס 
דּוד  גְּ יָסר  ַהקֵּ ַלח  שָׁ יֵּר.  ִהְתגַּ
ְלָתְפסוֹ  ַאֲחָריו  רוָֹמִאים  ל  שֶׁ
אוָֹתם  ְך  ָמשַׁ ֵאָליו.  ְוַלֲהִביאוֹ 
ַרׁש  דָּ שֶׁ ִמְקָראוֹת  בְּ אּוְנְקלוֹס 

רּו.  יְּ ִלְפֵניֶהם, ְוִהְתגַּ

דּוד  גְּ ַלח  ְושָׁ יָסר  ַהקֵּ ָחַזר 
ָאַמר  ַאֲחָריו,  ַאֵחר  רוָֹמִאים 
ָבר,  דָּ לוֹ   ּתֹאְמרּו  ַאל  ָלֶהם: 
ְדָבָריו.  ּלֹא ִיְגרֹר ֶאְתֶכם בִּ ֵדי שֶׁ כְּ

ם. ְך ָעשּׂו, ּוְנָטלּוהּו ִעמָּ ְוָאֵכן כָּ

Onkelos bar Kelonimos converted to 
Judaism. The Roman emperor sent a troop 
[gunda] of Roman soldiers after him to seize 
him. Onkelos drew them toward him with 
verses that he cited and learned with them, 
and they converted. 

The emperor then sent another troop of 
Roman soldiers after him, and said to them: 
Do not say anything to him, so that he cannot 
convince you with his arguments. The troops 
followed this instruction, and took Onkelos 
with them.
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ָאַמר  הוְֹלִכים,  ָהיּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ
דּוד:  ַהגְּ ְלַחיֵָּלי  אּוְנְקלוֹס  ָלֶהם 
ִניִפיָרא  הּו:  ַמשֶּׁ ָלֶכם  אוֵֹמר 
ַמֲחִזיק  זּוָטר(  ִקיד  פָּ הּוא  )שֶׁ
ִלְפֵני  ְלָהִאיר  יד  פִּ ַהלַּ ֶאת 
ִקיד  פָּ הּוא  )שֶׁ יְפיוָֹרא  ָהַאפִּ
אוֵֹחז  ֵכן  ּוְכמוֹ  יוֵֹתר(,  בוֹהַּ  גָּ
ס  ַהדֻּכָּ ס,  ַלדֻּכָּ יְפיוֹר  ָהַאפִּ
יט.  לִּ ַלשַּׁ ְוַהֶהְגמוֹן  ְלֶהְגמוֹן, 
הּוא  ַהִאם  יט  לִּ ַהשַּׁ אּוָלם 
ים?  ֲאָנשִׁ ִלְפֵני  יד  ַלפִּ ַמֲחִזיק 

ָאְמרּו לוֹ: לֹא. 

דוֹׁש  ַהקָּ ְוִאּלּו  ָלֶהם:  ָאַמר 
ִלְפֵני  יד  ַלפִּ ַמֲחִזיק  הּוא  רּוְך  בָּ
הֵֹלְך  ״ַוה׳  נֱֶּאַמר:  שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ
ַעּמּוד  בְּ ְוַלְיָלה  יוָֹמם  ִלְפֵניֶהם 
יג,  )שמות  ָלֶהם״  ְלָהִאיר  ֵאׁש 

ם. רּו כֻּלָּ יְּ כא(. ִהְתגַּ

ַאֵחר  דּוד  גְּ ַלח  ְושָׁ יָסר  ָחַזר ַהקֵּ
רּו  ַדבְּ ַאֲחָריו. ָאַמר ָלֶהם: ַאל תְּ
ְפסּו אוֹתוֹ  ר תָּ ֲאשֶׁ ָבר. כַּ דָּ ִאּתוֹ 
נַַּחת ַעל  מֻּ ְוָהְלכּו, ָרָאה ְמזּוָזה שֶׁ
ְוָאַמר  ָעֶליָה  ָידוֹ  יַח  ִהנִּ ַתח,  ַהפֶּ
ָלֶהם: ַמהּו ֶזה? ָאְמרּו לוֹ: ֱאמֹר 

ה.  ָלנּו ַאתָּ

עוָֹלם,  ל  שֶׁ ִמְנָהגוֹ  ָלֶהם:  ָאַמר 
ְפִנים  ִמבִּ ב  יוֹשֵׁ ָוָדם  ר  שָׂ בָּ ֶמֶלְך 
ִרים  מְּ ְמשַׁ ַוֲעָבָדיו  ַאְרמוֹן,  בְּ
דוֹׁש  ַהקָּ ְוִאּלּו  חּוץ,  ִמבַּ אוֹתוֹ 
ָרֵאל(  ֵני ִישְׂ רּוְך הּוא, ֲעָבָדיו )בְּ בָּ
יֶהם,  ָבתֵּ בְּ  – ְפִנים  ִמבִּ ִנְמָצִאים 
נֱֶּאַמר:  חּוץ, שֶׁ ְמָרן ִמבַּ ְוהּוא ִמשַּׁ
ה  ָמר ֵצאְתָך ּובוֶֹאָך ֵמַעתָּ ״ה׳ ִישְׁ
ְוַעד עוָֹלם״. )תהלים קכא, ח(.

ַלח  רּו גַּם ֵהם. ׁשּוב לֹא שָׁ יְּ ִהְתגַּ
יָסר ַאֲחָריו. ַהקֵּ

When they were walking, Onkelos said to the 
troop of soldiers: I will say a mere statement 
to you: A minor official [nifyora] holds a torch 
before a high official [apifyora], the high 
official holds a torch for a duke [dukasa], a 
duke for the governor, and the governor for 
the ruler [koma]. Does the ruler hold a torch 
before the common people? The soldiers said 
to Onkelos: No. 

Onkelos said to them: Yet G-d holds a torch 
before the Jewish people, as it is written: 
“And the L-rd went before them by day in a 
pillar of cloud, to lead the way for them, and 
by night in a pillar of fire, to give them light” 
(Exodus 13:21). They all converted.

The emperor then sent another troop of 
soldiers after him, to bring Onkelos, and said 
to them: Do not converse with him at all. The 
troops followed this instruction, and took 
Onkelos with them. While they grabbed him 
and were walking, Onkelos saw a mezuzah 
that was placed on the doorway. He placed 
his hand upon it and said to the soldiers: 
What is this? They said to him: You tell us.

Onkelos said to them: The standard practice 
throughout the world is that a king of flesh 
and blood sits inside his palace, and his 
servants stand guard, protecting him from 
the outside; but with regard to G-d, His 
servants, the Jewish people, sit inside their 
homes and He guards over them outside. 
As it is stated: “The L-rd shall guard your 
going out and your coming in, from now and 
forever” (Psalms 121:8). Upon hearing this, 
those soldiers also converted to Judaism. 

After that, the emperor sent no more soldiers 
after him.
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למשחית  רשות  שניתנה  “שמאחר 

שיכול  כך  כו’”26,  מבחין  אינו  לחבל 

להיפגע אפילו מי שלכאורה לא אשם 

כלל – מובא בזהר חדש27: “פתח המצויין 

פגע  ואין  שטן  ואין  מזיק  אין  במזוזה, 

רע מתקרב אליו, מפני שהקב”ה שומר 

רשות  שניתן  בשעה  אפילו  הפתח, 

עיניו  זוקף  לחבל,  המשחית  למלאך 

הפתח..  על  עומד  שד”י  ששם  ורואה 

לא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף 

פוגע, אלא  זו בלבד שאינו  ולא  וכו’”, 

עוד זאת, כפי שמצינו הלשון ש”ערקין 

מבריחה  שהמזוזה  היינו,  מקמי’”28, 

אותו!

Even in a situation such as that we learned 
about in the Torah portion of Bo, where 
an extra degree of protection is needed, 
for “once the destructive angel has been 
unleashed it doesn’t distinguish” and it 
can even harm a person who is seemingly 
innocent — even then, the Zohar states 
that a door that is adorned with a mezuzah 
doesn’t allow any destructive force to 
come near because G-d protects the 
entrance, and even when the destructive 
angel has been given license to harm, it 
raises its eyes and sees G-d’s name, shin-
daled-yud on the door . . . the destructive 
angel won’t be allowed into your home to 
strike. Not only can’t the destructive angel 
strike, it flees—the mezuzuah chases it 
away.

ובדוגמת ענין המזוזה שהיה קודם 

שכתוב29  כמו  מצרים,  יציאת 

“ועבר ה’ לנגוף את מצרים וראה 

שתי  ועל  המשקוף  על  הדם  את 

המשחית  יתן  ולא  גו’  המזוזות 

)אף על  לבוא אל בתיכם לנגוף” 

פי ש”ניתנה רשות כו’”(.

This is similar to what occurred before the 
exodus from Egypt, as the verse says “G-d will 
pass to strike the Egyptians, and He will see the 
blood on the two doorposts . . .  and He will not 
allow the destructive force to enter your houses 
to strike you” (even though the destructive 
force has been granted license).

The Original Mezuzah

>> The Rebbe
Chasing Away Villians

26( פרש”י בא יב, כב. 
27( מדרש רות פד, ב קרוב לסופו. 

28( זח”ג רסו, א.
29( בא שם, כג.
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ה ְלכל־ִזְקֵני ִישְָׂרֵאל  ְקָרא מֹשֶׁ ַויִּ
כּו ּוְקחּו ָלֶכם  אֶמר ֲאֵלֶהם ִמשְׁ ַויֹּ
ֲחטּו  ְושַׁ חֵֹתיֶכם  פְּ ְלִמשְׁ צֹאן 

ַסח. ַהפָּ

ם  ת ֵאזוֹב ּוְטַבְלתֶּ ם ֲאֻגדַּ ּוְלַקְחתֶּ
ֶאל־ ם  ְעתֶּ ְוִהגַּ ף  סַּ ר־בַּ ֲאשֶׁ ם  דָּ בַּ
זּוזֹת  ַהמְּ י  תֵּ ְוֶאל־שְׁ קוֹף  שְׁ ַהמַּ
לֹא  ם  ְוַאתֶּ ף  סָּ בַּ ר  ֲאשֶׁ ם  ִמן־ַהדָּ
ַעד־ יתוֹ  ַתח־בֵּ ִמפֶּ ִאיׁש  ֵתְצאּו 

ֶקר. בֹּ

ֶאת־ִמְצַרִים  ף  ִלְנגֹּ ה׳  ְוָעַבר 
קוֹף  שְׁ ַעל־ַהמַּ ם  ֶאת־ַהדָּ ְוָרָאה 
ְיהָֹוה  ּוָפַסח  זּוזֹת  ַהמְּ י  תֵּ ְוַעל שְׁ
ִחית  שְׁ ַהמַּ ן  ִיתֵּ ְולֹא  ַתח  ַעל־ַהפֶּ

ף. יֶכם ִלְנגֹּ תֵּ ָלבֹא ֶאל־בָּ

ה ְלחק־ ָבר ַהזֶּ ם ֶאת־ַהדָּ ַמְרתֶּ ּושְׁ
ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד־עוָֹלם.

Moses summoned the elders of Israel, and 
said to them, ‘Gather [the people] and get 
yourselves sheep for your families, so that 
you will be able to slaughter the Passover 
sacrifice.

‘You will then have to take a bunch of hyssop 
and dip it into the blood that [will be placed] 
in a basin. Touch the beam over the door and 
the two doorposts with some of the blood in 
the basin. Not a single one of you may go out 
the door of his house until morning.

‘G-d will pass to strike the Egyptians, and He 
will see the blood on the two doorposts; G-d 
will pass over that door, and He will not allow 
the destructive force to enter your houses to 
strike you.

‘You must keep this ritual as a law, for you 
and your children forever.

Source 4 Exodus 12:21-24
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אלא שבזמן יציאת מצריים, קודם מתן 

זהירות  עניני  בכמה  צורך  היה  תורה, 

על  הנה  תורה,  מתן  לאחר  ואילו  כו’, 

את  הקב”ה  שומר  מזוזה,  מצות  ידי 

עבדיו באופן שאפילו כשניתנה רשות 

להיפך הטוב כו’, הנה לא זו בלבד שאין 

לו שליטה, אלא אדרבה: הוא בורח!

ענין  בהדגשת  שהכוונה  מובן,  ומזה 

מצוה  עוד  לחטוף  סתם  אינה  המזוזה 

ועוד מצוה, בהסתמך על כך ש”מצוה 

מספיק  לבד  זה  )שגם  מצוה”30  גוררת 

בהמשך  שבא  ענין  זהו  אלא  כבר(, 

הנ”ל:  הכלליות  החלוקות  לשלוש 

בנוגע לאדם עצמו, בנוגע לכל העולם, 

וביניהם – בנוגע לבית.

יהודי  בית  שבכל  לעיל31,  וכמדובר 

צריך להיות סידור ותהלים, שזהו ענין 

התפלה, וכן ספר של תורה, וגם קופה 

מצות  עם  ביחד  זה  וכל  צדקה,  של 

מזוזה, שעל ידי זה נעשה דבר השלם.

 משיחת ט”ו בשבט, ה’תשל”ד
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם ע”ה עמוד 182 ואילך

The difference is that prior to the exodus 
and the giving of the Torah a number of 
precautionary steps were needed, while 
after the giving of the Torah the mitzvah 
of mezuzah generates Divine protection 
for His servants to the extent that even 
when the negative force has been granted 
license, not only can’t it enter, it flees.

It is therefore understood that the purpose 
in emphasizing the mitzvah of mezuzah is 
not just in order to grab another mitzvah 
opportunity, relying on the principle that 
“one mitzvah leads to another” (in truth, 
this alone would be sufficient reason). 
The mezuzah serves as a part of the three 
general levels mentioned earlier, the 
person as an individual, the entire world, 
and as a family unit—the home.

As discussed earlier, every Jewish home 
needs to have a Siddur and Psalms, which 
represent prayer and a book of Torah, a 
charity box, and together with them a 
mezuzah, which completes the picture.

>> The Rebbe
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C. Folly or Worthy?

פסק  להקשות:  אפשר  ולכאורה 

“אלו  הביאו33(:  )והטור  הרמב”ם32 

המלאכים  שמות  מבפנים  שכותבין 

חלק  להן  שאין  מי  בכלל  הן  הרי   .  .

די  לא  הטפשים  שאלו  הבא,  לעולם 

להם שבטלו המצווה אלא שעשו מצוה 

גדולה וכו’ כאילו הוא קמיע של הניית 

עצמן וכו’” –

והיינו, שזה שהמזוזה נחשבת כ”קמיע 

אינו  שמירה(  )לשם  עצמן”  הניית  של 

ענין של ‘שלא לשמה’ בלבד, אלא גם 

“טפשות”, ויתירה מזו – “הרי הן בכלל 
מי שאין להם חלק לעולם הבא”?34

A question can be raised: Maimonides rules 
(and the Tur also quotes this), “Those who 
write the names of angels. . . are among 
those who do not have a portion in the 
world to come. Not only do these fools 
nullify the mitzvah, but furthermore, they 
make from a great mitzvah ... a talisman for 
their own benefit.” 

In other words, considering the mezuzah 
as a “a talisman for their own benefit” 
(protection) is not just observing the 
mitzvah for ulterior motives, it is 
“foolishness,” and such a person “has no 
portion in the World to Come.”

>> The Rebbe
The Opinion of Maimonides

Source 5 Mishneh Torah, Laws of Mezuzah 5:4

ַעל  ּכוְֹתִבים  שֶׁ ׁשּוט  פָּ ִמְנָהג 
ָהֶרַוח  ֶנֶגד  כְּ חּוץ  ִמבַּ זּוָזה  ַהמְּ
י,  -דַּ שַׁ ה  ְלָפָרשָׁ ה  ָרשָׁ פָּ ין  בֵּ שֶׁ
הּוא  שֶׁ ְלִפי  ֶהְפֵסד,  ֶזה  בָּ ְוֵאין 

חּוץ.  ִמבַּ

ְפִנים  ִמבִּ ּכוְֹתִבין  שֶׁ ֵאּלּו  ֲאָבל 
מוֹת  שֵׁ אוֹ  ְלָאִכים  ַהמַּ מוֹת  שְׁ
סּוק אוֹ חוָֹתמוֹת,  ים אוֹ פָּ ְקדוֹשִׁ
ָלֶהם  ֵאין  שֶׁ ִמי  ְכַלל  בִּ ֵהן  ֲהֵרי 

א.  ֵחֶלק ָלעוָֹלם ַהבָּ

It is a common custom to write [G-d’s name,] 
shin-daled-yud, on the outside of a mezuzah 
opposite the empty space left between the 
two passages. There is no difficulty in this, 
since [the addition is made] outside.

Those, however, who write the names of 
angels, other sacred names, verses, or forms, 
on the inside [of a mezuzah] are among those 
who do not have a portion in the world to 
come. 
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כוונת  לפרש  אפשר  אי  באמת,  אבל 

האיסור  שתוכן  זו,  בהלכה  הרמב”ם 

לשמה  שלא  שמכוון  בזה  רק  הוא 

שמירה  לצורך  במזוזה  )להשתמש 

שהרמב”ם  בשעה   – עצמן”(  ל”הניית 

ש”הבריא  בפירוש35  פוסק  עצמו 

הרי  כו’  שתגן  כדי  כו’  פסוקין  שקרא 

להשתמש  שמותר  דהיינו  מותר”,  זה 

בדברי תורה בתור הגנה, ולא אומרים 

שעל ידי זה עושה מהתורה “קמיע של 

הניית עצמן” וכו’.

But the truth is that Maimonides in this law 
can’t be interpreted as forbidding this just 
because it is done for the ulterior motive 
of using a mezuzah for personal benefit. 
Maimonides himself rules explicitly that “a 
healthy person that is reading verses etc. 
for the sake of protection is permissible.” 
This means that it is permissible to use 
words of Torah as a protective device, and 
we don’t say that by doing so the person 
is making the Torah into “a charm for 
personal benefit.”

>> The Rebbe
Maimonides and Psalms

35( הל' ע"ז פי"א הי"ב. 

ָלֶהם  י  דַּ לֹא  ים,  שִׁ פְּ ַהטִּ ֵאּלּו  שֶׁ
ָעשּׂו  שֶׁ א  ֶאלָּ ְצָוה,  ַהמִּ לּו  טְּ בִּ שֶׁ
ם  ִהיא ִיחּוד ַהשֵּׁ דוָֹלה שֶׁ ִמְצָוה גְּ
רּוְך הּוא ְוַאֲהָבתוֹ  דוֹׁש בָּ ל ַהקָּ שֶׁ
ל  ִאּלּו הּוא ָקֵמַע שֶׁ ַוֲעבוָֹדתוֹ, כְּ
ַעל  ָעָלה  שֶׁ מוֹ  כְּ ַעְצָמן,  ֲהָנַית 
ה  ָבר ַהְמַהנֶּ הּו דָּ זֶּ ָכל, שֶׁ ם ַהסָּ ִלבָּ

ַהְבֵלי ָהעוָֹלם. בְּ

Not only do these fools nullify the mitzvah, 
but furthermore, they make from a great 
mitzvah [which reflects] the unity of the 
name of G-d, the love of Him, and the service 
of Him, a talisman for their own benefit. They, 
in their foolish conception, think that this will 
help them regarding the vanities of the world.

Source 6 Mishneh Torah, Laws of Idol Worship 11:12

סּוִקין ּוִמְזמוֹר  ָרא פְּ קָּ ִריא שֶׁ ַהבָּ
ָעָליו  ֵגן  תָּ שֶׁ ֵדי  כְּ ים  ִהלִּ ִמתְּ
רוֹת  ִמצָּ ֵצל  ְוִינָּ ְקִריָאָתן  ְזכּות 

ר. ָזִקים ֲהֵרי ֶזה ֻמתָּ ּוִמנְּ

It is, however, permitted for a healthy person 
to read verses [from the Bible] or chapters 
from Psalms so that the merit of reading 
them will protect him and save him from 
difficulties and injury.
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אלא הביאור בזה הוא: זה שהם כותבים 

וכו’”  המלאכים  “שמות  המזוזה  בתוך 

היא(  )למרות שהמזוזה עצמה שמירה 

של  ענין  המזוזה  אין  שאצלם  מוכיח 

הניית  של  “קמיע  אם  כי  כלל,  מצוה 

שלהם,  ההנאות  לצורך  שזהו  עצמן”, 

שהם “הבלי העולם”.

היא  מזוזה  כי  טיפשות,  היא  זו  ולכן 

שמירה רק מחמת היותה מצווה, והיא 

)בהוספתם  והם  השמירה,  את  פועלת 

שהשמירה  וחושבים  טועים  במזוזה( 

של  מ”קמיע  אלא  מהמצווה,  איננה 

הניית עצמן”.

מה שאין כן כשקובע מזוזה כשרה ואינו 

קיום  שבעת  אלא  כלום,  בה  מוסיף 

עושה  שהוא  במחשבתו  יש  המצווה 

בשמירתה  רוצה  שהוא  מחמת  אותה 

של המצווה36, ובפרט כשעושה זאת לא 

שמכוון  אלא  בלבד,  שמירה  לשם  רק 

שציווה  הקב”ה,  של  מצוותו  לקיים 

הרי   – הבית  פתח  על  שמירה  לקבוע 

הוא מקיים את המצווה בשלימותה37.

ליקוטי שיחות, חלק י”ט, עמוד 123 

ואילך

The answer to this question is that by writing 
on the scroll of the mezuzah names of angels, 
even though the mezuzah itself is a protective 
force, they show that they don’t consider 
the mezuzah a mitzvah at all. They consider 
mezuzah merely “a talisman for personal 
benefit,” for their personal meaningless 
worldly desires. 

This is foolishness. A mezuzah provides 
protection only because it is a mitzvah. By 
making additions to the mezuzah, these 
people are making the mistake of thinking 
that the protection is not from the mitzvah, 
but from “a charm for personal benefit.”

However, when a person affixes a kosher 
mezuzah without any additions, and merely 
has in mind while fulfilling the mitzvah that 
he is observing it because he desires the 
protective effect of the mitzvah, he is fulfilling 
the mitzvah in the most complete sense. This 
is all the more true when he isn’t observing 
the mitzvah just for protection, but is doing 
so in order to fulfill G-d’s mitzvah of affixing 
a protective device on the door of the house.

>> The Rebbe
Do It Kosher - For Protection

36( ולהוסיף: אם לא הוסיף שמות המלאכים כו’, גם אם כיוון שהמזוזה 
היא “קמיע של הניית עצמן .. דבר המהנה בהבלי העולם”, אין ברורה דעת 

הרמב”ם האם עי”ז נפסלת המזוזה, דאפ”ל דאף שהעושה כן הוא טפש 
ואין לו חלק לעוה”ב, מ”מ, המזוזה כשירה. וראה לעיל הערה 27 ]בשיחה[.

37 וראה רמב”ם שם )נעתק לעיל הערה 29 ]בשיחה[ בנוגע לכתיבת שם 
שד”י מבחוץ ד”אין בזה הפסק” – אף שענינו שמירה, כנסמן לעיל הערה 

22 ]בשיחה[.


