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 ברשות

 

יום ג שהוכפל בו כי טוב. וגם כ"ט בנובמבר שזה יום  ,היוםאחרי צאת הכוכבים 

 כי טוב. זה גם כ"ט ר"תומיוחד שבו אומות העולם הסכימו שיקום מדינה יהודית 

 

בבראשית מופיע ביום שהכוונה להכפלת הכי טוב היא שבסיפור בריאת העולם 

סימן טוב להתחתן דווקא ביום ג. אבל זה המקור ל. "כי טובהמילים "זה פעמיים 

 ני חתונות?יולמה הסימן רק לעני"? לא ביום ו שכטוב בו "טוב מאדולמה  ?למה

 

ימים ה בריאת וב עלמצד אחד כי ט ?ביום השלישי ים מילים אלהעל מה כתוב

 רולוגי.אוהמטואומר העולם הגשמי הגאולוגי  הווה והיבשה.

 

עולם הצומח וההתחלה של הווה אומר  .על העציםועל הדשא  הפעם השנייה

 ביולוגיה.ה

אני רוצה להציע שמה שמיוחד ביום ג שדווקא הצד האחד אומר כי טוב על הצד 

 השני.

המטאורולוגי. איך עולם דומם יכול בכזה ועולם הצומח מתפלא מהיבשה הימים 

 להתקיים. היה יכול העולם הצומח לאשבלעדיו  יעילות לאפשר חיים,

איך זה פורח  החייםמומתלהב מהירוק ווהמטאורולוגי מתפלא עולם הגאולוגיה ו

 .ואיזה מבחר ואיזה יופי

 

 ככה גם המתכון המוצלח ביותר לבניית משפחה, שכל צד יגיד כי טוב על הצד

רולוגיה. ולורי שעוסקת אואפי שעוסק בגיאולוגיה ומט :השני. ובמיוחד אתם

  יולוגיה.בבצמחים וב

 

לראות הטוב  על בסיס זה. בישראל לבנות בית נאמןשתזכו לכם  יםמאחלאנו ו

 ,ידליל שלי שתח' וגם רציתי להודות לכם לורי ואפי. לאשתי לאמה של האחר.

וכל קרובי  ולזכור האבא שלי ז"ל חמי וחמותי ז"ל ,למשפחת עמיאל לחתני,

 חותודה שבאתם לשמ םלכולכ. וגם להודות משפחתי ומשפחת עמיאל שמתו

   נזכה ב  ששגם כולנו ו. ולשמח

 

ד  חָּ ר כָּל אֶׁ ַדבֵּ נְּ שֶׁ רונָּם, וְּ סְּ לא חֶׁ ינּו וְּ רֵּ ד ַמֲעַלת ֲחבֵּ חָּ ל אֶׁ ה כָּ אֶׁ ִנרְּ נּו שֶׁ ִלבֵּ ן בְּ ה, תֵּ ַרבָּ ַאדְּ

ת  ה אֶׁ ִלילָּ רו חָּ ד ַעל ֲחבֵּ חָּ אֶׁ ה מֵּ אָּ ה שּום שנְּ ַאל ַיֲעלֶׁ נֶׁיָך, וְּ פָּ צּוי לְּ רָּ הָּ ר וְּ ְך ַהיָּשָּ רֶׁ רו ַבדֶׁ ֲחבֵּ

א ַהכל ַנַחת רּוַח  הֵּ יְּ נֶׁיָך. שֶׁ פָּ יָּדּוַע לְּ לּוי וְּ ר גָּ יָך, ַכֲאשֶׁ לֶׁ ה אֵּ ַאֲהבָּ נּו בְּ רּותֵּ ַקשְּ ק ִהתְּ ַחזֵּ ּותְּ

יָך לֶׁ  .אֵּ



 


