בס"ד

יום שהוכפל בו כי טוב
מתוך ד"ת על ידי אב החתן אפרים (אפי) בריל עב"ל לורי.
ברשות

אחרי צאת הכוכבים היום ,יום ג שהוכפל בו כי טוב .וגם כ"ט בנובמבר שזה יום
מיוחד שבו אומות העולם הסכימו שיקום מדינה יהודית ור"ת כ"ט זה גם כי טוב.
הכוונה להכפלת הכי טוב היא שבסיפור בריאת העולם שבבראשית מופיע ביום
זה פעמיים המילים "כי טוב" .זה המקור לסימן טוב להתחתן דווקא ביום ג .אבל
למה? ולמה לא ביום ו שכטוב בו "טוב מאד"? ולמה הסימן רק לענייני חתונות?
על מה כתובים מילים אלה ביום השלישי? מצד אחד כי טוב על בריאת הימים
והיבשה .הווה אומר העולם הגשמי הגאולוגי והמטאורולוגי.
הפעם השנייה על הדשא ועל העצים .הווה אומר עולם הצומח וההתחלה של
הביולוגיה.
אני רוצה להציע שמה שמיוחד ביום ג שדווקא הצד האחד אומר כי טוב על הצד
השני.
עולם הצומח מתפלא מהיבשה הימים והמטאורולוגי .איך עולם דומם יכול בכזה
יעילות לאפשר חיים ,שבלעדיו העולם הצומח לא יכול היה להתקיים.
ועולם הגאולוגיה והמטאורולוגי מתפלא ומתלהב מהירוק ומהחיים איך זה פורח
ואיזה מבחר ואיזה יופי.
ככה גם המתכון המוצלח ביותר לבניית משפחה ,שכל צד יגיד כי טוב על הצד
השני .ובמיוחד אתם :אפי שעוסק בגיאולוגיה ומטאורולוגיה .ולורי שעוסקת
בצמחים ובביולוגיה.
ואנו מאחלים לכם שתזכו לבנות בית נאמן בישראל על בסיס זה .לראות הטוב
של האחר .וגם רציתי להודות לכם לורי ואפי .לאשתי לאמה שלי שתח' לילדי,
לחתני ,למשפחת עמיאל ,ולזכור האבא שלי ז"ל חמי וחמותי ז"ל וכל קרובי
משפחתי ומשפחת עמיאל שמתו .וגם להודות לכולכם תודה שבאתם לשמוח
ולשמח .ושגם כולנו ש נזכה ב

ְּשנְּ ַדבֵּ ר כָּל אֶׁ חָּ ד
אַ ְּד ַרבָּ הֵּ ,תן ְּב ִלבֵּ נּו ֶׁשנִ ְּראֶׁ ה כָּל אֶׁ חָּ ד ַמעֲלַ ת חֲ בֵּ ֵּרינּו וְּלא חֶׁ ְּסרונָּם ,ו ֶׁ
ָּשר וְּהָּ ָּרצּוי ְּלפָּ נֶׁיָך ,וְּאַ ל ַיעֲלֶׁ ה שּום שנְּ אָּ ה מֵּ אֶׁ חָּ ד עַ ל חֲ בֵּ רו חָּ ִלילָּ ה
אֶׁ ת חֲ בֵּ רו בַ ֶׁד ֶׁרְך הַ י ָּ
רּותנּו ְּבאַ הֲ בָּ ה אֵּ לֶׁ יָך ,כַאֲ ֶׁשר גָּלּוי ְּויָּדּועַ ְּלפָּ נֶׁיָךֶׁ .שיְּ הֵּ א הַ כל נַחַ ת רּוחַ
ּותחַ זֵּ ק ִה ְּת ַק ְּש ֵּ
ְּ
אֵּ לֶׁ יָך.

