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פתיחה
שנת תשל"ד – 73-74  –  הייתה שנת משבר בארץ ישראל ובעולם היהודי כולו. מלחמת יום 

הכיפורים הייתה אחת המלחמות הקשות ביותר שישראל עברה במהלך קיומה, וגבתה מחיר 

נורא: 2,656 הרוגים, 7,251 פצועים, 301 שבויים ועשרות נעדרים.

הביטחון  תחושת  הנפגעים.  וכמות  בהפתעה  המלחמה  פרוץ  כפול;  בהלם  הוכה  ישראל  עם 

כך  על  רחבה  ציבורית  ביקורת  החלה  נסדקה.  והצבאית  המדינית  בהנהגה  מעורער  הבלתי 

שההנהגה לא חזתה את פרוץ המלחמה ולא גייסה מילואים – דבר שעלה בקורבנות רבים . 

תנועות מחאה קמו וקראו להתפטרות הממשלה. 

שאבד  הצבאי  הציוד  את  להשלים  הצורך  הישראלית.  לכלכלה  עצום  לנזק  גרמה  המלחמה 

המלחמה  שלאחר  בשנים  הכבדות  הביטחון  הוצאות  הביטחון.  תקציב  על  כבד  לנטל  הביא 

גרמו לאינפלציה במשק ולאובדן העצמאות הכלכלית של ישראל שנזקקה יותר ויותר לעזרה 

כלכלית אמריקנית.

במשך אותה שנה היו גם אירועי טרור קשים במיוחד. פיגוע חבלני בקרית שמונה בו נהרגו 18 

אנשים, וטבח מזעזע בבית ספר במעלות בו נהרגו 27 אנשים.

ההרגשה הכללית של העם היהודי ברחבי העולם הייתה קשה מאוד, ואנשים רבים גילו רגשות 

פחד וחרדה לעתיד העם היהודי היושב בציון.

תפילין',  'מבצע   – הראשון  למבצע  שחברו  'מבצעים',  כמה  על  הרבי  הכריז  ימים  באותם 

שמטרתם הייתה לעורר את עם ישראל לקיום התורה והמצוות.

נוספות שיוסיפו באור  ועל הצעות  'מבצע מזוזה'  בשיחות שנלמד בשיעור, הכריז הרבי על 

ובקדושה, ועל ידי כך יביאו לשמירה, הגנה והצלה על עם ישראל. 

משיחת מוצאי שבת קודש פרשת בשלח, יו"ד שבט, ה'תשל"ד.
תורת מנחם כרך ע"ה עמוד 143  ואילך.

 משיחת ט"ו בשבט, ה'תשל"ד, תורת מנחם ע"ה עמוד 182 ואילך.
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לצפיה בחלק מהשיחה במגזין תורת חיים להאזנה לשיחה

 https://ashreinu.page.link/qZEqhttps://jemtv.page.link/6RgY

להאזנה לשיחה

https://ashreinu.page.link/91DL

https://jemtv.page.link/6RgY
https://ashreinu.page.link/qZEq 
https://ashreinu.page.link/qZEq 
https://jemtv.page.link/6RgY
https://ashreinu.page.link/qZEq  
https://ashreinu.page.link/qZEq  
https://jemtv.page.link/6RgY
https://ashreinu.page.link/91DL 
https://ashreinu.page.link/91DL 
https://ashreinu.page.link/91DL 


5

א. כשנתקלים בחושך יש להוסיף באור
<< הרבי 

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

שדבר נכון ביותר שבכל בית יהודי תהיה קופת צדקה, סידור ותהלים.

החושך השורר בעולם מעורר אותנו להוסיף באור.

ולכן באה ההצעה האמורה:

קופת צדקה – תזכורת לעזרה לזולת

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

הצדקה, וזו תהיה התחלה לעניין של "מצוה גוררת מצוה".

ומה גם שרואים בזמננו זה ובפרט במדינה זו4, שבנוגע למצות הצדקה כל בני ישראל 
ֵערים אפילו בנוגע לפועל, והיינו, שנוסף לכך ש"אני ישנה – בגלותא, ולבי ער – לתורה 
בני  נענים  הצדקה  למצות  בנוגע  הנה  בלב,  רק  להשאר  יכול  זה  שענין  ולמצוותיה"5, 

ישראל במעשה בפועל.

במצוות אחרות יש יהודים שאוהבים לומר "אני יהודי בלב". אך כשזה מגיע לצדקה יהודים ששים 
לעזור.

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

לקיים מצות הצדקה בפועל.

כשיש קופת צדקה בבית היא מהווה תזכורת תמידית לעזור לשני.

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. 
5( זח"ג צה, א. וראה שהש"ר פ"ה, ב )א(. יל"ש שה"ש רמז תתקפח. ועוד. 
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סידור תפילה – לעורר את הלב

זאת ועוד:

צדקה – היא ענין שתופס את העשייה שבאדם, אשר, "המעשה הוא העיקר"6, אבל יש 
צורך גם בעניין שיתפוס את הרגש שבלב.

ולכן הציעו דבר נוסף – שבכל בית ובית מישראל, יהיה מונח )במקום גלוי שפוגשים 
בו תמיד( גם סידור, שקשור עם תפלה, ברכות ותהילות ותשבחות, וכשיראה שמונח 
על שולחנו )או על שולחן אביו ואמו אחיו ואחותו( ענין חדש וישאל מה הוא, תהיה זו 

ההתחלה ל"עבודה שבלב זו תפלה". 

הסידור בבית יזכיר ליהודי את מצוות התפילה.

ספר תהלים – בשביל המוח

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

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

ולאחרי זה מתחילים לחיות זאת!...

יהודים רבים חשים חיבור דווקא לספר תהלים.

שזהו ענין של תהילות ותשבחות, ויש בו גם ענין של תורה8 שהרי ספר תהלים הוא אחד 
מעשרים וארבעת ספרי הקודש שמהם מורכב התנ"ך, החלק שבכתב של התורה.

מזוזה בדלת – שמירה על המשפחה

ועל פי האמור לעיל שדבר עיקרי בשליחות הנשמה הוא לפעול בעולם, יש צורך בעניין 
נוסף – שגם מחוץ לבית יהיה ניכר שזהו בית של יהודי.

וענין זה נפעל על ידי מצות מזוזה:

מקום המזוזה הוא – על פתח הבית או על פתח החצר, או גם על פתח שער העיר )כפי 

6( אבות פ"א מי"ז. 
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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שהיה נהוג פעם שמסביב לעיר היתה חומה עם שערים ודלתות(, וענין המזוזה הוא – 
עדות לכל באי הבית ולכל יוצאי הבית )ב"צאתך" וב"בואך"9(, אפילו אינם יהודים, שכל 
הבית וכל מה שנמצא בתוך הבית, חדור בתוכן פרשיות המזוזה, החל מ"שמע ישראל 
ה' אלקינו ה' אחד"10, ועד לסיום ביעוד של הגאולה האמיתית והשלימה – "ירבו ימיכם 
וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם גו' כימי השמים על הארץ"11, באופן 

נצחי.

המזוזה מכריזה לכולם שהבית הוא בית יהודי – ביטוי של גאווה יהודית.

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

וכאשר הקיסר  בתור מתנה,  מזוזה  לקיסר  נתן  גם מהסיפור12 שרבינו הקדוש  וכמובן 
לא היה מרוצה, כיון שזהו דבר ששווה פרוטות אחדות בלבד, בה בשעה שהקיסר נתן 
מתנה גדולה, הסביר לו רבינו הקדוש את החילוק שביניהם, שמתנתו של הקיסר צריכה 
שומרים, ואילו ענינה של המזוזה הוא, שהקב"ה שומר את האדם יחד עם ביתו ועם כל 

מה שנמצא בבית.

מקור 1  על פי תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, פרק א' הלכה א'
לַֹח  ּנּו ִלשְׁ ׁש ִממֶּ יא, ּוִבקֵּ י ְיהּוָדה ַהנָּשִׂ ִלית ְיָקָרה ְלַרבִּ ַלח ַמְרגָּ ַרס שָׁ ַאְרַטּבוֹן ֶמֶלְך פָּ

יא ְמזּוָזה.  י ְיהּוָדה ַהנָּשִׂ ַלח לוֹ ַרבִּ מוָֹתּה. שָׁ ָבר טוֹב כְּ לוֹ דָּ

עּוט  ָבר פְּ ה ׁשוֵֹלַח ִלי דָּ ָנה ְיָקָרה, ְוֵכיַצד ַאתָּ י ְלָך ַמתָּ ַלְחתִּ ַאל ַאְרַטּבוֹן: "ֲאִני שָׁ שָׁ
זֶּה?"  כַּ ֵעֶרְך שֶׁ

מֹר ָעָליו, ְוִאּלּו ֲאִני  ִריְך ִלשְׁ צָּ ָבר שֶׁ ַלְחתָּ דָּ ה שָׁ יא: "ַאתָּ י ְיהּוָדה ַהנָּשִׂ ָעָנה לוֹ ַרבִּ
וֶֹמֶרת ָעֶליָך". שּׁ י ְמזּוָזה שֶׁ ַלְחתִּ שָׁ

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

ִהְבִריָאה ַלֲחלּוִטין.

<< הרבי 
וזהו ענין מצות מזוזה – "שומר דלתות ישראל", שהקב"ה שומר את הבית היהודי וכל 
מה שבתוכו מן המזיקים שבחוץ, וגם מה"אל זר אשר בקרבך"13, שיוכל בקלות יותר 

לנצח במלחמת היצר גם בנוגע לעניינים שנמצאים בתוך הבית.

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. 
13( ישעי' ס, כא. וראה סנהדרין ר"פ חלק. 
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המזוזה שומרת לא רק מפגעים גשמיים – אלא גם מפגעים רוחניים.

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

באותם ימים קשים הציע הרבי שלכל יהודי יהיו בבית: סידור, תהלים, קופת צדקה ומזוזה על הפתח. 
אלה יסייעו להוסיף באור, ובשמירה על ביטחון הבית והמשפחה.

 

.
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ב. המזוזה שומרת על המשפחה

בהתוועדות ט"ו בשבט – חמישה ימים לאחר ההתוועדות הקודמת, הרבי התייחס לכך שוב, והסביר 
בעומק יותר את הסיבה לקריאה שלכל יהודי יהיו סידור, תהלים, קופת צדקה ומזוזה על פתח הבית.

<< הרבי 
אני, משפחתי והעולם

ובנוגע למציאותו של יהודי בעולם, יש שלוש חלוקות כלליות: )א( כפי שהוא לעצמו 
בתור יחיד, )ב( איש וביתו, )ג( חלקו בעולם ועל ידי זה כל העולם, שהרי "כל אחד 

ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם"14 )כל העולם כולו(.

ועניינם בעבודה:

עבודתו מצד עצמו )א( – הוא ענין תורה ותפלה, וגם ענין התפילין )ש"הוקשה כל 
התורה כולה לתפילין"15(, שעניינם לשעבד להקב"ה את המוח והלב16.

ומצוות תפילין. לכן כדאי  את התיקון האישי שלו פועל האדם באמצעות לימוד תורה, תפילה 
שיהיו לו בבית סידור ותהלים שיזכירו לו להתפלל וללמוד.

עבודתו בחלקו בעולם וכל העולם כולו )ג( – הוא עניין הצדקה )ששקולה כנגד כל 
המצוות17, והיא כללות כל המצוות"18(, שהרי נתינת הצדקה היא על ידי עניני העולם, 
על דרך נתינת זהב כסף ונחושת וכל י"ג או ט"ו דברים שבהם נבנה המשכן19, שעל 

ידי זה נעשה העולם כולו דירה לו יתברך.

את תיקון העולם פועל האדם על ידי הצדקה. לכן כדאי שתהיה לו בבית קופת צדקה שתזכיר לו 
לתת צדקה.

והענין באמצע )ב( – שקשור עם הבית, כולל גם הפירוש ש"בית" הכוונה היא על כל 
– הוא ענין המזוזה, "וכתבתם על מזוזות ביתך  וביתו באו"20  המשפחה, כמו "איש 
ובשעריך"21, לפעול שהבית יהיה מאוחד עם הקב"ה, על ידי זה שקובעים על הבית 

את הענין של "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"22.

ההשפעה על המשפחה נעשית באמצעות קביעת מזוזה על הדלת.

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' 153.
20( ר"פ שמות.

21( ואתחנן ו, ט. 
22( שם, ד. 
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כידוע הרמז של "אחד", שהח' מורה על ז' רקיעים וארץ, והד' מורה על ד' רוחות 
העולם, וההתחלה היא בא', שמורה על 'אלופו של עולם'23. 

מקור 2  שולחן ערוך הרב, סימן ס"א, סעיפים ה-ו
ן ְיֵדיֶהם  וָָּנה. ְונוֲֹהִגין ִלתֵּ ֵדי ְלעוֵֹרר ַהכַּ קוֹל ָרם כְּ סּוק ִראׁשוֹן בְּ נוֲֹהִגין ִלְקרוֹת פָּ
ַכוֵּן. ּמוְֹנעוֹ ִמלְּ ָדָבר ַאֵחר שֶׁ ל בְּ כֵּ ּלֹא ִיְסתַּ ֵדי שֶׁ סּוק ִראׁשוֹן כְּ ְקִריַאת פָּ ֵניֶהם בִּ ַעל פְּ

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

ה ּוְלד' רּוחוֹת. ָבה ַמְעָלה ּוַמטָּ ֲחשָׁ ַהמַּ

ולכוון  להאריך  יש   – 'אחד'   – האחרונה  ובמילה  גדולה,  בכוונה  אומרים  ישראל  שמע  הפסוק  את 
שבעת  על  שמסמלת  ב'חי"ת'  תחדור  עולם,  של  אלופו  שהיא   – שה'אל"ף'  מכוונים?  ומה  במיוחד. 

הרקיעים והעולם הזה, וכן ב'דלי"ת' שמסמלת על ארבע רוחות העולם.

<< הרבי 
אני, משפחתי והעולם

לכל העולם  וגם  וב"בואך"9,  ב"צאתך"  סימן לאדם עצמו,  וזהו ה"חותם"24 שמהוה 
המלכים  מלכי  מלך  שליטת  תחת  נמצא  שבתוכו  מה  וכל  יהודי,  בית  שזהו  כולו, 

הקב"ה.

במזוזה כתוב הפסוק "שמע ישראל". כאשר קובעים את המזוזה על פתח הבית, מצהירים שהבית 
כולו חדור ומאוחד ב'אלופו של עולם', ונזכרים בכך בכל פעם שנכנסים ויוצאים מהבית.

*

כדי  בכוונה  נבחרו  הם  אקראית.  הייתה  לא  הללו  הקדושה  בתשמישי  שהבחירה  למדים,  נמצאנו 
להקיף את שלושת תחומי אחריות האדם: האישי, החיצוני והמשפחתי. 

שמירה על הבית והמשפחה

ולכן נעשה גם ענין השמירה, כדברי רבותינו ז"ל25: "מנהגו של עולם מלך בשר ודם 
והוא  מבפנים  עבדיו  הקב"ה,  ואילו  מבחוץ,  אותו  משמרים  ועבדיו  מבפנים  יושב 
משמרן מבחוץ", והיינו, שההדגשה בזה היא בשתיים, שעל ידי מזוזה מראה יהודי 

שהוא עבד מלך, ועל ידי זה נעשית גם שמירתו.

23( נסמן בלקו"ש חי"א ע' 11.
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.
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מקור 3  תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף י"א עמוד א' )עם תרגום ביאור הרב עדין אבן ישראל(
ל רוָֹמִאים ַאֲחָריו ְלָתְפסוֹ  דּוד שֶׁ יָסר גְּ ַלח ַהקֵּ יֵּר. שָׁ ן ָקלוִֹנימּוס ִהְתגַּ אּוְנְקלוֹס בֶּ

רּו.  יְּ ַרׁש ִלְפֵניֶהם, ְוִהְתגַּ דָּ ִמְקָראוֹת שֶׁ ְך אוָֹתם אּוְנְקלוֹס בְּ ְוַלֲהִביאוֹ ֵאָליו. ָמשַׁ

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

הּו:  ַמשֶּׁ ָלֶכם  אוֵֹמר  דּוד:  ַהגְּ ְלַחיֵָּלי  אּוְנְקלוֹס  ָלֶהם  ָאַמר  הוְֹלִכים,  ָהיּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ
הּוא  יְפיוָֹרא )שֶׁ יד ְלָהִאיר ִלְפֵני ָהַאפִּ פִּ ִקיד זּוָטר( ַמֲחִזיק ֶאת ַהלַּ הּוא פָּ ִניִפיָרא )שֶׁ
ְוַהֶהְגמוֹן  ְלֶהְגמוֹן,  ס  ַהדֻּכָּ ס,  ַלדֻּכָּ יְפיוֹר  ָהַאפִּ ֵכן אוֵֹחז  ּוְכמוֹ  יוֵֹתר(,  בוֹהַּ  גָּ ִקיד  פָּ

ים? ָאְמרּו לוֹ: לֹא.  יד ִלְפֵני ֲאָנשִׁ יט ַהִאם הּוא ַמֲחִזיק ַלפִּ לִּ יט. אּוָלם ַהשַּׁ לִּ ַלשַּׁ

נֱֶּאַמר: "ַוה'  ָרֵאל, שֶׁ יד ִלְפֵני ִישְׂ רּוְך הּוא ַמֲחִזיק ַלפִּ דוֹׁש בָּ ָאַמר ָלֶהם: ְוִאּלּו ַהקָּ
רּו  יְּ ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם" )שמות יג, כא(. ִהְתגַּ ְוַלְיָלה בְּ הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יוָֹמם 

ם. כֻּלָּ

ר  ֲאשֶׁ ָבר. כַּ רּו ִאּתוֹ דָּ ַדבְּ דּוד ַאֵחר ַאֲחָריו. ָאַמר ָלֶהם: ַאל תְּ ַלח גְּ יָסר ְושָׁ ָחַזר ַהקֵּ
יַח ָידוֹ ָעֶליָה ְוָאַמר ָלֶהם:  ַתח, ִהנִּ נַַּחת ַעל ַהפֶּ מֻּ ְפסּו אוֹתוֹ ְוָהְלכּו, ָרָאה ְמזּוָזה שֶׁ תָּ
ר ָוָדם  שָׂ ל עוָֹלם, ֶמֶלְך בָּ ה. ָאַמר ָלֶהם: ִמְנָהגוֹ שֶׁ ַמהּו ֶזה? ָאְמרּו לוֹ: ֱאמֹר ָלנּו ַאתָּ
רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ְוִאּלּו  חּוץ,  ִמבַּ אוֹתוֹ  ִרים  מְּ ְמשַׁ ַוֲעָבָדיו  ַאְרמוֹן,  בְּ ְפִנים  ִמבִּ ב  יוֹשֵׁ
חּוץ,  ְמָרן ִמבַּ יֶהם, ְוהּוא ִמשַּׁ ָבתֵּ ְפִנים – בְּ ָרֵאל( ִנְמָצִאים ִמבִּ ֵני ִישְׂ הּוא, ֲעָבָדיו )בְּ

ה ְוַעד עוָֹלם". )תהלים קכא, ח(. ָמר ֵצאְתָך ּובוֶֹאָך ֵמַעתָּ נֱֶּאַמר: "ה' ִישְׁ שֶׁ

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

המזוזה – יחד עם כך שהיא מסמלת על בית יהודי שמתמסר לקב"ה – מבטאת גם את השמירה של 
הקב"ה על הבית והמשפחה.

<< הרבי 
להבריח את המשחית 

ועד כדי כך, שגם במצב שאודותיו למדנו בפרשת בא, שיש צורך בשמירה מיוחדת, 
"שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין כו'"26, כך שיכול להיפגע אפילו 
מי שלכאורה לא אשם כלל – מובא בזהר חדש27: "פתח המצויין במזוזה, אין מזיק 
בשעה  אפילו  הפתח,  שומר  שהקב"ה  מפני  אליו,  מתקרב  רע  פגע  ואין  שטן  ואין 
שניתן רשות למלאך המשחית לחבל, זוקף עיניו ורואה ששם שד"י עומד על הפתח.. 
לא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף וכו'", ולא זו בלבד שאינו פוגע, אלא עוד 

זאת, כפי שמצינו הלשון ש"ערקין מקמי'"28, היינו, שהמזוזה מבריחה אותו!

דם על הפתח – הגרסה הראשונית של המזוזה

ובדוגמת ענין המזוזה שהיה קודם יציאת מצרים, כמו שכתוב29 "ועבר ה' לנגוף את 
מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות גו' ולא יתן המשחית לבוא אל 

בתיכם לנגוף" )אף על פי ש"ניתנה רשות כו'"(.

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

28( זח"ג רסו, א.
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מקור 4  חומש שמות, פרק י"ב, פסוקים כ"א-כ"ד
חֵֹתיֶכם  פְּ כּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמשְׁ אֶמר ֲאֵלֶהם ִמשְׁ ה ְלכל־ִזְקֵני ִישְָׂרֵאל ַויֹּ ְקָרא מֹשֶׁ ַויִּ

ַסח. ֲחטּו ַהפָּ ְושַׁ

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

זּוזֹת ּוָפַסח  י ַהמְּ תֵּ קוֹף ְוַעל שְׁ שְׁ ם ַעל־ַהמַּ ף ֶאת־ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת־ַהדָּ ְוָעַבר ה' ִלְנגֹּ
ף. יֶכם ִלְנגֹּ תֵּ ִחית ָלבֹא ֶאל־בָּ שְׁ ן ַהמַּ ַתח ְולֹא ִיתֵּ ְיהָֹוה ַעל־ַהפֶּ

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

בלילה האחרון שלפני יציאת מצרים אירעה מכת בכורות, וניתנה למלאך המוות הרשות להרוג את 
כל בכורי מצרים. מה מנע מהמלאך להשחית ולהרוג בבתי היהודים? דם קרבן פסח שבני ישראל 
נתנו על המשקוף. הדם הזה היה גרסת ה'בטה' של המזוזה. לאחר מתן תורה, מבטאת המזוזה את 

השמירה של הקב"ה על הבית והמשפחה, ומבריחה את המשחיתים.

<< הרבי 
כו',  זהירות  עניני  בכמה  צורך  היה  תורה,  מתן  קודם  מצריים,  יציאת  שבזמן  אלא 
ידי מצות מזוזה, שומר הקב"ה את עבדיו באופן  ואילו לאחר מתן תורה, הנה על 
זו בלבד שאין לו שליטה, אלא  שאפילו כשניתנה רשות להיפך הטוב כו', הנה לא 

אדרבה: הוא בורח!

ומזה מובן, שהכוונה בהדגשת ענין המזוזה אינה סתם לחטוף עוד מצוה ועוד מצוה, 
בהסתמך על כך ש"מצוה גוררת מצוה"30 )שגם זה לבד מספיק כבר(, אלא זהו ענין 
לכל  בנוגע  עצמו,  לאדם  בנוגע  הנ"ל:  הכלליות  החלוקות  לשלוש  בהמשך  שבא 

העולם, וביניהם – בנוגע לבית.

וכמדובר לעיל31, שבכל בית יהודי צריך להיות סידור ותהלים, שזהו ענין התפלה, 
וכן ספר של תורה, וגם קופה של צדקה, וכל זה ביחד עם מצות מזוזה, שעל ידי זה 

נעשה דבר השלם.

 משיחת ט"ו בשבט, ה'תשל"ד
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם כרך ע"ה עמוד 182 ואילך

וידאו  מזוזה, שמירה מיוחדת
מומלץ להקרין את הסרטון הבא ממגזין תורת חיים )אורך - 2 דקות(.

https://jemtv.page.link/oevq

29( בא שם, כג.
30( אבות פ"ד מ"ב. 

31( ראה לעיל ע' 143 ]תו"מ כרך ע"ה[. וש"נ.

https://jemtv.page.link/oevq
https://ashreinu.page.link/91DL 
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ג. טיפשות או מצווה? )חלק אופציונלי( 

כתוצאה מקריאת הרבי יצאו אלפי חסידי חב"ד ל'מבצע מזוזה' בכל רחבי העולם. חסידים נקשו על 
דלתות הבתים והציעו לתושבים לבדוק את המזוזות ולוודא שהן כשרות או לקבל מזוזות במתנה או 

במחיר מסובסד, כדי לקבען על פתח הבית.

רבבות יהודים מסביב לעולם התעוררו לקיים את מצוות מזוזה. העם התרפק על ההרגשה שהמזוזה 
מוסיפה בביטחון הלאומי והמשפחתי.

והרי  אך כמו תמיד היו כאלה ששאלו שאלות: כיצד אפשר לומר לאנשים שמזוזה מהווה שמירה, 
יהודי צריך לקיים את המצווה רק כי היא מצוות ה' ולא למען שום תועלת אחרת.

הרבי הקדיש שיחה מיוחדת כדי לענות על הטענות הללו:

<< הרבי 
הרמב"ם – אסור להשתמש במזוזה להנאת עצמו

ולכאורה אפשר להקשות: פסק הרמב"ם32 )והטור הביאו33(: "אלו שכותבין מבפנים 
שמות המלאכים . . הרי הן בכלל מי שאין להן חלק לעולם הבא, שאלו הטפשים לא 
די להם שבטלו המצווה אלא שעשו מצוה גדולה וכו' כאילו הוא קמיע של הניית 

עצמן וכו'" –

והיינו, שזה שהמזוזה נחשבת כ"קמיע של הניית עצמן" )לשם שמירה( אינו ענין של 
'שלא לשמה' בלבד, אלא גם "טפשות", ויתירה מזו – "הרי הן בכלל מי שאין להם 

חלק לעולם הבא"?34

מקור 5 משנה תורה, הלכות מזוזה, פרק ה' הלכה ד'
ה  ְלָפָרשָׁ ה  ָרשָׁ ין פָּ בֵּ ָהֶרַוח שֶׁ ֶנֶגד  כְּ חּוץ  ִמבַּ זּוָזה  ַהמְּ ַעל  ּכוְֹתִבים  ׁשּוט שֶׁ ִמְנָהג פָּ
מוֹת  ְפִנים שְׁ ּכוְֹתִבין ִמבִּ חּוץ. ֲאָבל ֵאּלּו שֶׁ הּוא ִמבַּ ֶזה ֶהְפֵסד, ְלִפי שֶׁ י, ְוֵאין בָּ דַּ שַׁ
ֵאין  ְכַלל ִמי שֶׁ ֵהן בִּ ֲהֵרי  חוָֹתמוֹת,  סּוק אוֹ  פָּ ים אוֹ  מוֹת ְקדוֹשִׁ ְלָאִכים אוֹ שֵׁ ַהמַּ

א.  ָלֶהם ֵחֶלק ָלעוָֹלם ַהבָּ

ִהיא  דוָֹלה שֶׁ ָעשּׂו ִמְצָוה גְּ א שֶׁ ְצָוה, ֶאלָּ לּו ַהמִּ טְּ בִּ י ָלֶהם שֶׁ ים, לֹא דַּ שִׁ פְּ ֵאּלּו ַהטִּ שֶׁ
ל ֲהָנַית  ִאּלּו הּוא ָקֵמַע שֶׁ רּוְך הּוא ְוַאֲהָבתוֹ ַוֲעבוָֹדתוֹ, כְּ דוֹׁש בָּ ל ַהקָּ ם שֶׁ ִיחּוד ַהשֵּׁ

ַהְבֵלי ָהעוָֹלם. ה בְּ ָבר ַהְמַהנֶּ הּו דָּ זֶּ ָכל, שֶׁ ם ַהסָּ ָעָלה ַעל ִלבָּ מוֹ שֶׁ ַעְצָמן, כְּ

32( הל' מזוזה פ"ה ה"ד. 
33( יו"ד סו"ס רפח. 

34( ראה שד"ח כללים מ"ם כלל קיד.
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<< הרבי 
הרמב"ם – קריאת תהלים ְמִגנָּה מצרות ונזקים

אבל באמת, אי אפשר לפרש כוונת הרמב"ם בהלכה זו, שתוכן האיסור הוא רק בזה 
בשעה   – עצמן"(  ל"הניית  שמירה  לצורך  במזוזה  )להשתמש  לשמה  שלא  שמכוון 
שהרמב"ם עצמו פוסק בפירוש35 ש"הבריא שקרא פסוקין כו' כדי שתגן כו' הרי זה 
מותר", דהיינו שמותר להשתמש בדברי תורה בתור הגנה, ולא אומרים שעל ידי זה 

עושה מהתורה "קמיע של הניית עצמן" וכו'.

מקור 6 משנה תורה, הלכות עבודה זרה, פרק י"א הלכה י"ב.
ֵצל  ֵגן ָעָליו ְזכּות ְקִריָאָתן ְוִינָּ תָּ ֵדי שֶׁ ים כְּ ִהלִּ סּוִקין ּוִמְזמוֹר ִמתְּ ָרא פְּ קָּ ִריא שֶׁ ַהבָּ

ר. ָזִקים ֲהֵרי ֶזה ֻמתָּ רוֹת ּוִמנְּ ִמצָּ

<< הרבי 
קבע מזוזה בצורה כשרה, ובשביל הגנה

אלא הביאור בזה הוא: זה שהם כותבים בתוך המזוזה "שמות המלאכים וכו'" )למרות 
שהמזוזה עצמה שמירה היא( מוכיח שאצלם אין המזוזה ענין של מצוה כלל, כי אם 

"קמיע של הניית עצמן", שזהו לצורך ההנאות שלהם, שהם "הבלי העולם".

ולכן זו היא טיפשות, כי מזוזה היא שמירה רק מחמת היותה מצווה, והיא פועלת את 
השמירה, והם )בהוספתם במזוזה( טועים וחושבים שהשמירה איננה מהמצווה, אלא 

מ"קמיע של הניית עצמן".

מה שאין כן כשקובע מזוזה כשרה ואינו מוסיף בה כלום, אלא שבעת קיום המצווה 
יש במחשבתו שהוא עושה אותה מחמת שהוא רוצה בשמירתה של המצווה36, ובפרט 
כשעושה זאת לא רק לשם שמירה בלבד, אלא שמכוון לקיים מצוותו של הקב"ה, 

שציווה לקבוע שמירה על פתח הבית – הרי הוא מקיים את המצווה בשלימותה37.

הרבי מסביר שהרמב"ם התייחס לאלה שמוסיפים שמות של מלאכים וסגולות על קלף המזוזה – 
דבר שעומד בסתירה להלכה. בעשותם כך מראים הם שאינם מתייחסים למזוזה כאל מצווה מהתורה, 
בשמירה.  יוסיפו  שלדעתם  ושמות  מילים  להוסיף  חופשיים  מרגישים  ולכן  לשמירה,  כסגולה  אלא 

עליהם כותב הרמב"ם בחריפות שזה מעשה טיפשי ואין להם חלק לעולם הבא.

אולם יהודים שמקיימים את מצוות מזוזה באופן הכשר ביותר, ורק מכוונים לעשות זאת גם בשביל 
השמירה שתגיע יחד עם קיום המצווה, כמובן שזה בסדר גמור. והראיה, שהרמב"ם עצמו כתב שמותר 

לקרוא תהלים בשביל שמירה והצלה.

 קטעים מלקוטי שיחות, חלק י"ט, 
עמוד 123 ואילך

35( הל' ע"ז פי"א הי"ב. 
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[.


