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     ת היהודי  ה ומ הא   ל ש המשכיות    ה בטיח מ התנגדות להתבוללות  
 

 מיד אחי מיד עשו  א[ 

 

 "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" התפלל להקב"האבינו  יעקב

, ומלשונו משמע שהיה זקוק לשני ל"ב, י"ב(בראשית ) 

סוגי הצלה, א' מיד אחי, וב' מיד עשו. ובס' קדושת לוי )שם( 

ו משני מיני תחבולות שונות המהקב"ה שיצילביקש  ביאר שיעקב

עורר לשל היצר הרע. שלפעמים היצה"ר בא אל האדם בגלוי 

מצב מסוכן מאד, אך  זהוש ואע"ג .תאותו כדי לכופו לחטוא

 אלא נראה אליו כאויב, מכיון שהיצה"ר אינו מסתיר את כוונתו,

ולהתגבר עליו. אולם יש יצר  ילחם כנגדוהרי הוא יותר קל לה

שיודע שאם יבוא אל האדם לפתותו בגלוי  ,ע יותר מתוכחםהר 

עבירה שיגרשהו בבושת פנים, לכן הוא מנסה להפילו עשות ל

ברשתו על ידי שהוא מלביש את העבירה בתלבושת של מעשה 

עבירה ה מעשההש ותוטוב, ומציג הוכחות רבות כדי לשכנע א

 באופן זה הריש יותר,במסוכן  זהו מצבמצוה. ומעשה  הויבאמת 

 ושחפץ לסייענאמן מתחזה אל האדם כמו חבר  יצר הרעה

מיד אחי", " הקב"ה והליצשייעקב  תפללבעבודת ה'. וזהו שה

שבצנעה מתכוין להאבידו ולהכשילו אך כלפי   כלומר מהיצר הרע

 ,ם המצותוקיב ושמבקש לעזר  מתחזה כאילו הוא "אח"  חוץ הוא

כדי  הדיא"מיד עשו", כלומר מהיצר הרע שתוקף אותו ב גםו

ב' ני כבוש את הלאת עצמו יעקב הכין להשמידו. ובתפילה זו 

"ויותר , דכתיב שעתידים להתאבק איתו יצר הרעגוונים של ה

יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר" )ל"ב, כ"ה(, ואיתא 

רבא  ,נדמה לובגמ' חולין )צא.( רב שמואל בר נחמני אמר כגוי 

ס' שם יאר בע"כ. וב בר עולא אמר כתלמיד חכם נדמה לו

שכגוי  המאן דאמר , שלז"ל משמואל )וישלח תרע"ג( בשם אביו

בגלוי להחזיק את תאותו אף  היצר הרע יונדמה לו, התקרב אל

 המאן דאמרלאסור בהחלט. אבל  דבר הש ומובןברור היכא ש

בלבוש   את עצמו ליעקב  הציע  היצר הרעשכתלמיד חכם נדמה לו,  

 אלא באמת רע ואינ העביר האותו כאילו ראה לו פנים רבני ומ

להינצל מהני ב' שיטות של   כוין בתפילתוהת  גמורה. ויעקב  המצו

 .ששניהם מסובכים ומפחידים היצר הרע

שיעקב  קצת באופן אחרת, פירשבית הלוי )שם( בס'  אמנם

אבינו התפלל "הצילני נא מיד אחי מיד עשו", שהוא  

י נמי להורגו, אכדי  כנגדוילחם לה מתכוון עשו היה ירא שמא

ולישב עמו בשלום ובשלוה כשני אחים  ולפייס שמא הוא רוצה

ומשני האופנים הללו נתיירא אהובים כדי להעבירו על הדת. 

דאמר  " )ל"ב, ח'(,מאד ויצר לוויירא יעקב "  דכתיבוכיעקב 

על הספק שמא  לו" וייצר וגם "  ,ספק שמא יהרגנוהעל  "ויירא" 

 אצל יעקב הואדגם טובתו ואהבתו של עשו רעה אליו, יתקרב 

 שזה יגרום לו להיטמע ולהשתלב עם עשו ולהתבולל בתרבותו. 

", שהוא התפלל הצילני נא מיד אחי מיד עשו"  יעקבוזהו שביקש 

י ב' תחבולות, מסכנת הגוף של המלחמה עם עשו להינצל מהנ

 בתחבושת בתורת אויב, וגם מסכנת הנפש של התחברות עם עשו  

בהא דכתיב "ויאבק   הני ב' תחבולות של עשו מרומזיםואחוה.  של  

לשון מ שויאבק הואמנחם  בשםפרש"י  )ל"ב, כ"ה(, איש עמו" 

 שהוא , אי נמינענועםהאבק שהיו מעלים עפר ברגליהם על ידי 

ויתקשר, שכן דרך שנים שמתעצמים להפיל איש את רעהו  מלשון

הוא  ויאבקש , וכן נקט הרמב"ן )שם(שחובקו ואובקו בזרועותיו

שני הפירושים ש  נראהו" )ל"ג, ד'(.  ויחבקהו" ויחבק כמו    מלשון

 .שני סוגי הסכנה שנשקפו על ידי עשוהללו נכונים ומתאימים ל

קאי על הסכנה הקיומית   שהוא  לשון אבקמ  ויאבק הוי  שמצד אחד

לשון מ ויאבק הוי עם עשו, אבל מצד שני הממשית של המלחמה

של התקשרות עם עשו.   רוחניתעל הסכנה ה  גם קאישהוא  חיבוק  

ובס' שפת אמת )תרס"ב( הוסיף שזהו הכונה בהא דכתיב 

"והידים ידי עשו" )כ"ז, כ"ב(, שיש לעשו ב' ידים, יד ימין ויד 

מקרבת ושמאל דוחה.  ןשמאל, כלשון חז"ל בגמ' סוטה )מז.( ימי

כדי  ורעות לבוא בתורת אחוה של עשו שהיד ימין קאי על הכח

הכח   קאי עלשמאל  היד  ס המטמא אותם, ואר   י יעקבבנלהכניס ב

ויהי עשו כתיב " ד  זהו נמי. ולהשמידם  שמתכנן  אויבלבוא בתורת  

איש עשו הוי איש יודע ציד איש שדה" )בראשית כ"ה, כ"ז(, ש

 וזהו וכדכתיב "כי ציד בפיו" )שם כ"ח(, בפיו יודע לרמותש

בנגיעה והתקרבות,  ת כלל ישראלשהוא בא בערמה לטמאות אכ

 האביד אתכדי ל שלופה בידו חרבועם שבא שדה  אישגם הוא ו



 

 ב 

 של עשו הללו םדרכיהדי לסכל את שני בשנאתו. וכ בני ישראל

, "הקל קול יעקב" )כ"ז, ב' כלי נשק וכדכתיב יעקבל הוענקו

על  קאי שהני ב' קולותבהמדרש )פר' ס"ה סי' כ'(  כ"ב(, ואיתא

תורה תלמוד של קול הבתי כנסיות והתפילה שיוצא מ של קולה

 את יעקבתפילה מציל  קולהש .בתי מדרשותהתוך ב שמהדהד

מר וקול התורה שה, ובשנאה פתוחה להרגובא  כשהואמיד עשו 

    .תומחשבב ומלהתבולל באחוה עשו עם התחבר לאת יעקב מ

 

 ויחן את פני העיר ב[  

 

אנשי  בתוך הסביבה של יטמאמלהעצמו  עללשמור  וכדי

אמצעי זהירות. כמה אבינו נקט לעצמו  יעקב ,שכם 

ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן דכתיב " 

" )בראשית ל"ג, י"ח(. ואיתא בגמ' שבת ארם ויחן את פני העיר

מהו ויחן רב אמר מטבע תקן להם שמואל אמר שווקים )לג.(, 

וכו' ע"כ. הרי שיעקב אבינו לא רק השתתף עם אנשי  תקן להם

מוסכמות של ביצוע  להם שכם במקח וממכר, אלא גם המציא

עסקים, שתיקן להם מטבעות וגם סידר להם שווקים. אמנם אף 

בעניני מסחר, אבל הרי עוד  מהםף והתקרב עשיעקב הצטר

ם תחולעצמו קבע  איתא בהמדרש )פר' י"א אות ז'(, שיעקב

עם  ביחד הוא, שלמרות שיעקב עבד בזה שבת. ונראה שהכונה

אנשי שכם בסוגיות כלכליות, מכל מקום הוא הציב גבולות, ולא 

התעסק עמהם כלל בכל מה שנוגע לחייו האישיים. וגם כתב 

העמק דבר )שם( שיעקב גר "על פני העיר", כלומר ס'  בהנצי"ב  

כדי עיר, החוץ למ, אלא חנה עצמה עיר תוך הלא נכנס לדור בש

באותה מדה יש ללמוד מכאן, שו  .ביניהם  יטמעשלא להתערב ולה

חייב  ואה שהאדם מקושר עם הנכרים בעולם העסקים, כן

שעובד בבתי   יהודיכל  בעניני הדת ודרך החיים. ש  התרחק מהםל

להרגיש ולהדגיש תמיד ו לעצמו, יםסייג להעמיד צריך מסחר

ערכים מכל מקום ה ,בין האומותשהוא נושא ונותן  על פי שאף

 מהם לגמרי באופן עיקרוני. יםמשונ שלו

 

 למצוא האיזון הנכונה בתוך התחום הזאת הוא נסיון  ולהצליח

ואולי מייצג את ההישג הגדול ביותר של עצומה  

אברהם אבינו. שהרי לדעת רבנו יונה )אבות פ"ה מ"ג( הנסיון 

של אברהם אבינו לא היתה עקידת יצחק אלא קבורת  אחרונהה

שרה במערת המכפלה. וצ"ב היאך קבורת שרה מהווה נסיון 

גדול כ"כ עד שהוא למעלה אפילו מעקידת יצחק. ויש לומר שזהו 

ברהם אבינו היה צריך להתקרב עם עפרון החתי כדי מפני שא

ממנו את מערת המכפלה מבלי להתערב עמו יותר מדי או   נותלק

. וזהו שהצהיר אברהם והשקפותיולקבל ממנו את דעותיו 

" )בראשית כ"ג, ד'(, גר ותושב אנכי עמכםבתחילת העסק, "

 אברהם הכריז בפניהם,בס' חמש דרשות )עמ' מ"ח( ש ביאר ו

, ומדבר עמהםם ועוסק במקח וממכר היושב ביני הואשאף ש

מכל מקום בחברתיים הכלכליים, עמהם בשפתם, ומשתתף 

, שנובע ם בתורת גר, ואיש זר הנשאר עמ הואבאותה שעה 

עולם מסויים שאינו ניכר לכם, עם מסורה שהיא בלתי מובנת מ

ם. ובדרך הם, ועם מצות וחוקים רוחניים שהם משונים בעיניהל

שהוא  לאשתונפרד  קבר קבועאברהם את בקשתו ל סביר זה ה

ולמלא את שני  באמת גר ביניהם שזקוק לבית עלמין משלו.

 כמו גר וגם כמו תושבבין האומות הללו, להחיות  התפקידים

מפני קושי ונסיון גדול עד מאוד.  ואה ,פשרות ובליבמקביל 

הביא בס' תנועת המוסר )ח"א עמ' שנ"ב( שפעם הענין ההוא 

לשלוח ידו ז"ל אחת עלה במחשבתו של הג"ר ישראל סלנטר 

לבורסה על   לצאת  שיוכל  כדיבמסחר, וידידו הלווה לו סכום כסף  

 "ר ישראלהג רי זמן מה החזיר חא . אמנםמנת להתחיל בעסקים

 להתקייםשהוא קשה לו יותר מדי  הסביר לוו ,מלוה את כספוהל

 אליה.ולהזהר בכל הדינים שנוגעים  איבתוך הסביבה הה

 

 ין קורין אבות אלא שלשה ג[ א 

 

 אומות העולםהמ מובדלשלנו להישאר  שהנחישות ונראה

היא זו  הממארת התבוללות הסוגים שלכל מ ולמשוך 

. דאיתא בגמ' ברכות ישראל עםשל המשכיות את ה השמבטיח

)טז:( אין קורין אבות אלא שלשה, שנסתיים תקופת האבות עם 

מיתת יעקב אבינו. מכל מקום העירו הגר"י הוטנר ז"ל, בס' 

פחד יצחק )פסח מאמר מ"ט, סוכות מאמר י"ב(, והג"ר משה 

ברכת בס' ממעמקים )פר' ויחי מאמר ל"ו(, שעומק  שפירא ז"ל,  

" )בראשית מ"ח, כראובן ושמעון יהיו ליאפרים ומנשה , " יעקב

בחינת אב, ועקב בהשתייך עלות ולה'(, היתה שיוסף אכן יזכה ל

חלקו בשווה תבניו יהיו נכללים ממילא בבחינת השבטים וי ,כך

המדרש )ויקרא פר' ל' אות י'( מ משמעוכן עם יתר השבטים. 

פרי עץ הדר זה אברהם וכו', כפות תמרים זה יצחק וכו', וענף 

ץ עבות זה יעקב וכו' וערבי נחל זה יוסף, מה ערבה זו כמושה ע

לפני ג' מינים הללו כך מת יוסף לפני אחיו וכו' ע"כ. ומאחר 

 הארבעהזכה להיכלל בהוא שיוסף השתייך לבחינת האבות לכן 

סיפרה נמי  מה"טומינים המשתייכים כולם לבחינת האבות. 

 התורה על הסתלקותו של יוסף דוקא בספר בראשית כדכתיב



 

 ג

אברהם  " )נ', כ"ו(, ביחד עםוימת יוסף בן מאה ועשר שנים" 

שאר בספר בראשית, לעומת  רק מופיע םמיתתש יצחק ויעקב

שכתוב מו כו ,מיתתם אלא בספר שמותלא הוזכר השבטים ש

"וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא" )שמות א', ו'(. וכל זה 

 ישראל ויסדו אתתרמו להבנין של כנסת כולם מפני שהאבות 

אברהם אבינו הרי המשכיות של האומה היהודית. שה תהליך

היה היהודי הראשון ותחילה לגרים, ויצחק היה הראשון שנולד 

כיהודי ונימול לשמונה, ויעקב היה הראשון שכל יוצאי חלציו היו 

ויצחק  ,יהודים כמותו, בניגוד לאברהם שנולד ממנו ישמעאל

דינה ושכם נתגלה  עםהמעשה  משךבשיצא ממנו עשו. אמנם 

נשאר חולשה אחת שעלול להאביד את האומה של יעקב  וחלקבש

פירצה של נישואי ההבנין, והוא ע"י  ת שלהמשכיוולהרוס את 

שיוסף כבש את יצרו וסירב מלהתחתן עם אשת כתערובת. ו

א שנוצרה על ידי דינה יפוטיפר, הרי הוא סגר את הפירצה הה

האומה. וזהו דכתיב  ושכם, וזכה להיות אב רביעי בהתייצבות

" )בראשית ל"ז, ב'(, וכבר הקשו חז"ל אלה תלדות יעקב יוסף" 

שהיה לו להתחיל בראובן, ומדוע מונה את התולדות מיוסף, 

ואיתא בהמדרש )פר' פ"ד אות ה'(, התולדות הללו לא באו אלא 

ר את הפירצה גדבזכותו של יוסף ובשבילו וכו'. כלומר שרק יוסף  

 הדורות.      בטיח שיהיו תולדות ליעקב במשךוה של התבוללות

    

 דינה ויוסף [  ד 

 

 לדות יעקב יוסף(מגלה עמוקות )פר' וישב ד"ה אלה ת ובס'

את   נעולל  תההי  יוסףשל  ו  ותרומתתפקידו  הוסיף שכיון ש 

לכן   ,דינה  ה שלתקלהאת  קן  תלו נכריםעם    הפירצה של התחתנות

"ואחר ילדה בת  כתיבד. ן דינה ויוסףבי עמוק יחסאנו מוציאים 

ואיתא בגמ' ברכות  ,ותקרא את שמה דינה" )בראשית ל', כ"א(

לאחר שדנה לאה דין בעצמה  אמר רב ,וגו'  מאי ואחר ,.()ס

שנים עשר שבטים עתידין לצאת מיעקב, ששה יצאו  ואמרה

לא תהא הרי עשרה, אם זה זכר ממני, וארבעה מן השפחות 

מיד נהפכה לבת, שנאמר ותקרא את   ,אחותי רחל כאחת השפחות

ואח"כ זכר  היתה רי שמעיקרא דינההוכו' ע"כ.  שמה דינה

וספת )שם( מצינו ת זיאלבן עו בתרגום יונתןו .הפכה לנקבהנ

רחל נתעברה עם  ,כשלאה נכנסה להריון עם זכר מעניינת, ש

ך יוסף מנקבה גם נהפ  דינה מזכר לנקבה  כהבשעה שנהפ, ונקבה

נטיות  אצלה נשאר  , לכןזכר  היתה הבמקור דינה כיון שולזכר. 

לאה אשר ילדה ליעקב בת "ותצא דינה  דכתיב זכריות מסוימות.

 .היתה יצאנית יאשה , כלומר )ל"ד, א'(" ץלראות בבנות האר 

היתה זכר אלא  דינהתה ר ושבה שזהו מפניהאלשיך )שם(  רשופי

זכר אינו מן התימה   יהה  הרשושבן שכיו, ולבת  הפכה אחר כךתשנ

 .תהיה יצאנית כי כן יעשו הזכרים וכל דבר הולך אחר שורשוש

 ונשתנלא  נקבה לזכר הפך יוסף מתאע"פ שני מה"ט נמו

ל"ז, ב'(, "והוא נער" )בראשית  כתיבד .לגמרי תכונותיו

שמש לותקן בשערו ל היה עושה מעשה נערות,יוסף ש"י ופרש

הוכיח מכאן בס' אמת ליעקב . ובעיניו, כדי שיהיה נראה יפה

נשאר   לכן  להיות נקבה,  היתהיוסף  ו של  מכיון ששורש( שכ"אל',  )

 ידהקפלוו שער ב לסלסל אותושהביא זהו ו ,אצלורושם של נקבות 

 הובא ,פרקי דר' אליעזר )פרק ל"ה(בהו .ובתיקון המראה של

 זוגבת העם נולדו  השבטים כלש ,וד השוואה בין יוסף ודינהע

בס' מגלה וביאר    עם בת זוגם.  ושלא נולדודינה  חוץ מיוסף    הםשל

, צמםעי בפנזוג  מהווים יוסף ודינהש עמוקות )שם( שזהו מפני

 אשר ילדה משכם, ישא את אסנת בת דינהסף היה עתיד לשיו

 בישכהכש בישראל יתעששננבלה ה ן אתקתל אפשר לושבדרך זה 

 .אומהה המשכיותבר את הפירצה סגוול בת יעקב את שכם

 ם וכדכתיב,כשעיר  הליוסף  שלח יעקב את    ה הזאתהמטר ובשביל  

ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך " 

סה אותו המקום שנאנמדוקא ש ," )בראשית ל"ז, י"ג(אליהם

 את ישאלו להולתקן את העו למצרים וסףיירד  כםדינה ע"י ש

 מפני שהצליחו .ואשתו פוטיפר על ידי  אומצהנה שבת די אסנת

לגדור יפר ולסרב מליהטמע עם אשת פוט  הזאתבהמשימה    יוסף

 ,עיר שכםאת ה  לרשת  זכההוא  הרי    ,שהתרחש בשכם  את הפירצה

 ." )מ"ח, כ"ב(ואני נתתי לך שכם אחד על אחיךוכדכתיב " 

 

 נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין [  ה 
 

בהיום טוב של  ביותר  תדגשמותבוללות שהתנגדות לה ונראה

לא היתה סכנה  יוןגלות בעיקר הסכנה הרי ש, חנוכה 

 ,יםעל הנסמבואר בוכמו ש ,תסכנה רוחני ת אלאגופני

"כשעמדה מלכות יון הרשעה וכו' להשכיחם תורתך ולהעבירם 

)פ"ג חנוכה ה"א( וז"ל, בבית  הרמב"ם וכן כתב .מחקי רצונך" 

שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו 

אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם 

. הרי ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות וכו' עכ"ל

 םגלהר אויבתורת באת בני ישראל  ףהתקילא שאנטיוכס 

 כדיב  ,של התבוללות  אליהם ביד פתוחה  קרבהת  א, אלםדיולהשמ

. ולכן ולהחשיך את עיניהם מן התורה והמצות דתםאת להמיר 

בזה אמר ו'( שמיוחדת גלות יון העיר בס' פחד יצחק )חנוכה מ



 

 ד

 צ"בו ." םמתיוניי "הביטוופעת אים לראשונה את האנו מוציש

" בנוגע מתפרסיים" או "מתבבלים"  של שלא מצינו מושג

היו מיוחדים  זהו מפני שהיווניםנראה שו .יות האחרותהגלל

תוך אותם ב יטמעהלשלא רצו לאבד את כל היהודים אלא  בזה

וכדי להוציא אותנו  .והמצות התורהן למשכם מו ,תםדאמונתם ו

הצליח , ש, הרי אנו צריכים להשען על זכותו של יוסףכזו סכנהמ

פני ולנעול את הדלת ברובת, ת הפירצה של נישואי תעגור אסל

 ההתבוללות.

 

 הםהג' רגלים ז"ל, ש בשם אחיו הטור )סי' תי"ז(כתב  הנהש

אבות, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד ג' ה בזכות 

"ר נפתלי , להגזרע קודשבס' אך  וסוכות כנגד יעקב.יצחק, 

הוסיף שהיום טוב של חנוכה הוא   )חנוכה ליל ה'(  יץ ז"ל,מראפש

חנן אופן ' ואת)פר בס' מגלה עמוקותש ,כנגד יוסף הצדיק

נמי טריא "יוסף" שהוא בגימ "אנטיוכס"שהעיר רנ"ב( 

אות , ראשית פר' ב' איתא במדרש )ב גםו .גימטריא "מלך יון" 

עיניהם של ישראל בגזירותיהן  וד'( וחושן זה גלות יון שהחשיכ

להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי שהיתה אומרת 

יוסף  לעקור את זכותו של בזה היוונים ונוכתנו ע"כ. ישראל וכו' 

וכדכתיב "בכור שורו הדר לו  השור, שלו הואמל סהשהצדיק 

 בני יששכרבס' ועוד כתב וקרני ראם קרניו" )דברים ל"ג, י'(. 

תיו של בעקבו יעקב שלח את יהודהטבת מאמר ב'( ש-)כסלו

בראשי   שהוא  )בראשית מ"ו, כ"ח(,  ' ה' נ' ש' גרות לפניו  להו  יוסף

ימנים שעל הדריידל ' סשהם הד 'יה ש'ם,דול הנ'ס ג'  ותתיב

 על קדושת המחנהשמר  שיוסף    ,עמו בחנוכה  הנערים  קיםשחשמ

, מצרייםבין ה יתבלבלויתמוססו וכדי שלא  גשןארץ ב היהודי

 נראה שהיום טוב שלו .נוכהימי החב נושהוא ג"כ העבודה של

 ללמוד מיוסף יש לנועת הזאת בש הוא כנגד יוסף הצדיק חנוכה

משני התחבולות של  ולשמור את בתינוחזיק את עצמינו לההיאך 

, אבדינובאלימות לבגלוי ובא  שעשוכבין  ,"מיד אחי מיד עשו" 

 ו תרבותבנו אות תבוללהל ורעותוה ובקשרי אחבא  כשהוא ביןו

בגמ' שבת )כב.(  ולכן קיי"ל .תהכוזב ותדאת בתוכינו  ולהטיף

בצד מזוזה מניחין את השמאל וצד בנר חנוכה האת  ןשמדליקי

בהדיא בא כשהוא  עשומ ישראל לתידהמזוזה שומר את שימין, 

בתוך  בהירות ר יאמהנר חנוכה ו"ימין דוחה",  בתור  שמידנואל

ע"י להרוס אותנו  עשו עלילתשוף את לח של התבוללות החשך

)פר'  נקט הזוה"קו .אל מקרבת" "שמ ןגיב התחברות ורעות

"כי כל ביתה  ק במשליויחי עמ' רל"ח ע"ב( דעל זה קאי הפסו

 עוטר עםת מלהיו יהודי צריךבית כל ש ,ל"א, כ"א() לבש שנים" 

 נואות לשמורכדי  ,והמזוזה מימין הנר חנוכה משמאל ,תמצוב' 

. סכנה רוחניתגם ו ת, כלומר מסכנה גופני"מיד אחי מיד עשו" 

אנו בטוחים שהקב"ה  נר חנוכהשל  המצוהובזכות יוסף הצדיק ו

את מבקשים בפני כל ה עלינולהגן  בתינושל  פתחה כנגדיעמוד 

  .לא ינום ולא ישן שומר ישראלהנה ש ,נפשינו

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


