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דור דור ודורשיו מאת הרב אליעזר הללה זצ"ל
האדם והטבע – לחודש שבט
"באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי ,בית הלל אומרים בחמישה עשר בו".
אנו רגילים להתייחס לט"ו בשבט כיום חג ,אין אומרים בו תחנון .אולם ,בעבר ייחסו את יום
ראש השנה לאילנות כיום הדין לאילן ,ובתקופות מסוימות אף נאמרו תפילות ופיוטים
מיוחדים לכבוד האילנות (יש הטוענים שמנהג זה בטעות מקורו ,שהרי על פירות האילן
נידונים בחג השבועות) .בין כך ובין כך ,רגילים אנו לחשוב בימים אלו על יחסו של האדם אל
הטבע ושמירתו.
בבראשית רבה (פרשה י"א) אומרים חז"ל..." :כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין
עשייה ,כגון החרדל צריך למתוק ,התורמוסים צריך למתוק ,החיטין צריכין להטחן ,אפילו
אדם צריך תיקון " .כמדומני שבמשפט קצר זה מלמדים אותנו חז"ל את יחסו של האדם אל
הטבע.
יש שטוענים שהאדם צריך "לזרום" עם הטבע .כל מה שקורה בטבע צריך להיות נכון גם
לגבי האדם .יתכן שהאדם צריך אפילו "לקדש" את הטבע ,כלומר עליו להתבונן בטבע
וללמוד ממנו מה ההתנהגות האנושית הראויה .תפיסה מעין זו הביאה אומות קדמוניות
לסגוד לגרמי השמים ותופעות הטבע .יש השתחוו לשמש ,לירח ,לכל צבא השמים .אולם,
כבר אברהם אבינו קרא תגר על תפיסה זו .הוא "הבין מדעתו" (כלשונו של הרמב"ם) שאין
גישה זו נכונה.
"הבין מדעתו"  -כאדם תבוני הוא לא יכול לקבל גישה שכל מה שקורה בטבע הוא אכן
הראוי .למשל ,איננו רוצים לסגל לעצמנו את כל תכונותיהם של בעלי החיים .אמנם ,ודאי יש
הרבה תכונות טובות שכדאי ללמוד מהם (הגמרא בעירובין מונה כמה דוגמאות :חריצות
מנמלה ,צניעות מחתול וכו') ,אך לא הכל מתאים לנו ,ולא הכל אף מועיל לטבע עצמו .יתירה
מכך ,הטבע עצמו איננו מושלם .הוא איננו מספק לנו הכל בצורתו המוכנה לשימוש ,ועלינו
לטרוח רבות עד שנגיע לתוצר שאפר להשתמש בו .וכך הדבר גם לגבי התנהגויות אנושיות.
אנחנו צריכים לקחת את מה שאנחנו רואים בטבע כחומר גלם ,כקצה חוט למחשבה ,אך
לעמול ולשכלל אותו ,כדי שבסופו של דבר ננהג כראוי" .אפילו אדם צריך
בתבונתנו
תיקון" .ללא התיקון ,ללא עמל ומחשבה מה לעשות ,האדם איננו שלם .נקודה חשובה זו נוכל
ללמוד מהתבוננות בטבע
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לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה .המילים יכולות
להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.

אגוז (שיר השירים ו יא)
גפן (מלכים ב ד לט)
ולוז (לוז) (בראשית ל לז)

שקד (ירמיהו א יא)
שקמים (שקמה) (ישעיהו ט ט)
תאנה (חבקוק ג יז)

זית (נחמיה ח טו)

תמר (יואל א יב)

כתפוח (תפוח) (שיר השירים ב ג)
רמון (יואל א יב)

עץ הדר (ויקרא כג מ)
עץ שמן (נחמיה ח טו)

הוא והיא לטו בשבט-
 .1הוא  -מקום התרחשות מגילה עתיקה_______________
היא  -ורד בלשון עם ומליצה ______________________
 .2הוא  -פרושו ריחם ______________________________
היא  -ירק הגדל בגינה________________________________
 .3הוא  -כינוי ליצור שמימי__________________________
היא  -ירק שאת פרחיו אוכלים_______________________
 .4הוא  -צמח מארבעת המינים _____________________
היא  -שם בית חולים בירושלים____________________
 .5הוא  -ירק העושה שרירים________________________-
היא  -עושה כאב ראש לאחרים_________________________-
 .6הוא  -שורש כתום למאכל ארנבים____________________
היא  -עונש ממלכות רשעה____________________________
 .7הוא  -עץ הצומח במדבר___________________________
היא  -התישבות ברצועת עזה___________________________
 .8כשהוא  -יורד בא החושך__________________________
היא  -שם של חבל ארץ____________________________
 .9הוא  -אש בארמית__________________________
היא  -שם של פרח וגם נערה__________________________
 .11הוא  -מפלח את האדמה__________________________
היא – בה גדלים עצים__________________________
 .11הוא  -בו גדלים עצים רבים______________________
היא  -חלת דבש______________________________
 .12הוא  -חוגג את ראש השנה בט"ו בשבט_____________
היא  -הצעה שנותנים למישהו_______________________
 .13הוא  -שיער הכבשים_____________________________
היא  -בראש העצים ________________________________
 .14הוא – מים שקפאו_______________________________-
היא – חלקת יער בלי עצים_________________________
קרח-קרחת ,חורש-חורשה ,צמר-צמרת ,גזר-גזרה ,נור-נורית ,שושן-שושנה ,הדס-הדסה ,כרוב-
כרובית ,עץ-עצה ,יער-יערה ,ערב-ערבה ,דקל-דקלה ,חס-חסה ,תרד-טרדה

טוב טעם לקילו וחצי גרנולה
גרנולה כוסמין עם אגוזים ופירות יבשים
מצרכים :
1ק"ג פתיתי כוסמין (ניתן להשיג
בחנויות תבלינים)
100גרם אגוזי מלך קצוצים גס
100גרם שקדים קצוצים גס
100גרם אגוזי קשיו קצוצים גס
50גרם גרעיני חמניות
50גרם גרעיני דלעת
25גרם זרעי פשתן שלמים
50גרם קוקוס טחון או פרג
25גרם שומשום
אופן ההכנה:
מחממים תנור ל 160-מעלות ומרפדים  2תבניות בנייר אפייה.
.1
בקערה גדולה מערבבים יחד פתיתי כוסמין ,אגוזים ,שקדים ,אגוזי
.2
קשיו ,גרעיני חמניות ,גרעיני דלעת ,פשתן ,קוקוס ושומשום לתערובת
אחידה.
מוסיפים שמן ,מייפל ,מים ,מלח ,קינמון ווניל ומערבבים בידיים עד
.3
שכל התערובת מצופה בשכבה דקיקה של מייפל.
מעבירים את התערובת ל 2-התבניות ומיישרים לשכבה אחידה.
.4
אופים במשך  25-30דקות ,תוך ערבוב מדי כמה דקות ,עד
.5
שהגרנולה מזהיבה והאגוזים נקלים.
מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר.
.6
מוסיפים אוכמניות וחמוציות ומערבבים היטב.
.7
שומרים את הגרנולה בצנצנת אטומה.
.8
הערות ,הארות ותוספות:
שומרים את הגרנולה בצנצנת אטומה עד חודש.

אפשר לגוון ולהשתמש בכל סוג של אגוזים ,גרעינים ופירות

יבשים לפי הטעם האישי.
אם לא אוהבים קינמון אפשר להשמיט.

 במקום מייפל אפשר להשתמש
בסילאן או דבש בכמות זהה.
30מ"ל ( 2כפות) שמן
160גרם ( 1/2כוס) מייפל
125מ"ל ( 1/2כוס) מים
1/2כפית מלח
1כף קינמון טחון
1כפית תמצית וניל
150גרם אוכמניות מיובשות
150גרם חמוציות מיובשות

משולחן הוועד:
 אנו מודים ליהודה בולאק שלקח על עצמו להיות אחראי על קריאותהתורה .המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות אליו.
 בשבת פרשת בשלח יתחיל הרב הר נוי את תפקידו כרב ביתהכנסת .נאחל לו ולנו הצלחה רבה.








 בשבת פרשת בשלח :כולם מוזמנים 
לעונג שבת-ט"ו בשבט


עם


 הרב אסף הר נוי
___________________________________________ 


מיום חמישי אור לכ"א בשבט ()16.2.17
שיעור שבועי חדש


ע"י


 הרב אסף הר נוי 



פרטים מדויקים לגבי אירוע ט"ו בשבט והשיעור השבועי החדש
יפורסמו בהמשך!

)בשיא הבריאות ע"י ד"ר בואנו דה מסקיטה (באחריותו בלבד

Onions: how to use them for colds / sore throat /allergies etc
May I suppose that most of the readers will know by now that a simple remedy
for a cold, sore throat or anything of that kind is to cut an onion in pieces and
leave it overnight on a plate in your bedroom?
For following nights take a new onion.
For a sore throat do the following as well:
cut some onion in small pieces and put them all over the length of a big towel
and fold the towel well so that the onion pieces are well closed in the towel.
Use this towel for many hours per day or night as a scarf around the neck.
For some colds/allergies it may also help to make a homoeopathic solution of
onion: dip a fresh piece of onion just for a second or so in a glass of warm
water and take it out straight away.
Sip frequently a bit from this water during the day.........may work wonders.
Some people get an infection/inflammation around the nail.
Antibiotics prescribed so often for such a condition [paronychium] seem
useless to me.
Simple home treatment:buy some ready made chazeret[horse radish,
mixed with beetroot widely available], mix it with some honey and treat the
inflamed skin with this until it is better.
Why you want to avoid the spot your cat sleeps in
and WHEN do you want a cat on your lap/ leg/ in your arms?
Cats are very amazing and "strange animals".......they should thank their
Creator that they are created so different from human beings and for that
reason will never be used as experimental animals [drug testing etc]
I remember my first pharmacological lesson were the famous Prof.
De Wied z”l injected a cat morphium[morphine] and the cat started
dancing!! Every human being would be "flattened" for hours. This alley the
way...
Cats should have a place in any orthopedic department [maybe Pres.
Trump will start with this....] because cats tend to purr.!
Just let a cat sleep/rest on a fractured bone, This will speed up the healing
of any fracture!!

Just let a cat sleep/rest on a fractured bone, This will speed up the healing
of any fracture!!
Fractures are healed quick with the frequencies of their purring of 25-50
Hz. All of the cats' purrs fall well within the 20 - 50 Hz and extend up to 140
Hz

It is important to avoid sleeping where your cat sleeps, as for if your home
is located near a geopathic stress fault, your cat will likely find it and
sleep near it. If you don’t have a cat, look for areas where plants do not
thrive, ant hills are built or termites congregate.
These are all signs of a geopathic stress zone which is a distorted or
disrupted electromagnetic field of the Earth (Schumann Waves). The Earth
resonates with an electromagnetic frequency of approximately 7.83 Hz –
Schumann resonances (SR), which falls within the range of (alpha) human
brainwaves.
Some claim that the “geopathic stress” and other kinds of electromagnetic
pollution cause illnesses ranging from fatigue, depression, and sleep
problems to diabetes and cancer.
Problems emerge when disruptions like underground streams, sewers,
water and electric lines, tunnels, etc. distort the Earth’s natural energy.
If you wish read further about this at: http://www.wikihow.com/Deal-WithGeopathic-Stress
At ending with some Tora:
The Golden Rule in Marriage by Rabbi Mendel Kaplan z''tl
excerpt from Reb Mendel and His Wisdom - artscroll (page 173)
"To a woman, says the Rambam, her life has as much value as she feels
she's worth to her husband. When her husband honors her, he shows that
she is valuable to him. A wife is not a chavrusa, G-d forbid. It can cause a
lot of trouble if you think in those terms - that sometimes you're right and
sometimes she's right. No!
Whatever wife does is good and nice, and if you scold her and take that
feeling of importance away from her, you've robbed her of her life."

מזל טוב:

למשפחת רודמן להולדת הנכד
למשפחת לייקח להולדת הנכדה
למשפחת גולדנברג להולדת הנכדה
למשפחות הבלין והללה והולדת הנינה והנכדה
למשפחת ווגל להולדת הנכד
משתתפים בצערה של משפחת קומט על פטירת האם סוזן.

אנא הודיעו למערכת על אירועים משפחתיים ,ימי שמחה ,תנחומים,
איחולי רפואה שלמה וכל הודעה הנראית כמתאימה .לכל הודעה אנא
התקשרו למערכת "עלי אדרת אליהו" .נשמח להפיץ כל הודעה
בתנאי שתובא לידיעתנו.kutners@zahav.net.il :
אריאל גולן

0546691911

law.golan@gmail.com

עמית הללה

0542024637

amit.halle@gmail.com

עזרא גבאי

0543131451

ezragabbay@gmail.com

יוסף חיים בן דוד

0586741033

yossefhbd@gmail.com

אליהו משה קליין

0545723801

eliahouk@gmail.com

