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דור דור ודורשיו מאת אריאל לייקח
ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח
אנו יוצאים מחג הסוכות בו המוטיב המיוחד והמרכזי הוא המים "בחג נידונים על המים"
(משנה בר"ה) ,ניסוך המים במשך כל ימי חג הסוכות על המזבח ,ההושענות שבכל יום עם
החתימה המיוחדת של  7הקפות בהושענא רבא ,ארבעת המינים בכלל והערבה בפרט
שגדלה על רוב מים – "ערבי נחל" שבאמצעותה אנו מבקשים על המים.
אנו בתקופה בה אנו כבר מזכירים גשמים ועדיין לא מבקשים גשמים עד יום ז' במר-חשוון
שיחול השבוע שאז כבר חזרו כל עולי רגלים למקומם.
הזכרת גשמים "משיב הרוח ומוריד הגשם" הינה בברכת הגבורות .הגשמים נקראים גבורה
כיוון שזוהי גבורה גדולה של הקב"ה שמסוגל להשפיע שפע עצום של גשם עד להיווצרות
מבול חלילה (שאנו נ פגשים אתו בפרשתנו) ויודע להתאים את עצמו לעולם המוגבל שלנו
ולתת את כמות הגשמים המתאימה לעולמנו ,שאנו יכולים להכיל אותה .כשם שמבארים חז"ל
"איזהו גיבור? הכובש את יצרו" היודע לעצור את עצמו ולהשפיע שפע המתאים למקבל.
מוכר וידוע הוא סיפורו של חוני המעגל ,המבקש ג שמים ובתחילה יורדים רק כמה טיפות ,חוני
פונה להקב"ה ואומר – 'לא כך ביקשתי' ,הוא מבקש שוב ואז יורד גשם זלעפות ובאים אליו
חכמים ושואלים האם כוונתו שיאבד העולם בגשם הזה? שוב פונה חוני אל הקב"ה ואומר לו
לא כך ביקשתי ואז יורדים גשמי ברכה .אמר עליו שמעון בן שטח " אתה מתחטא לפני המקום
ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו" .חוני פונה אל הקב"ה בפשטות
כבן הפונה בבקשה לאביו.
בקשת הגשמים "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה" הינה בברכת השנים ,ברכת הפרנסה
– המים הם הדבר הכי משמעותי לקיומנו בעולם "כל חיי האדם תלויין על המים"  .כידוע,
תפילת הגשם נאמרת בשמיני עצרת ,שמחת תורה .בעלי החסידות מבארים שחג שמחת
תורה הוא חג מתן תורה שבעל פה המסמל את התחדשות וביאורה של התורה .בעקבות כך
מבארים ,שתפילת הגשם עניינה לא רק על הגשם החומרי אלא אף על הגשם הרוחני .הגשם
מסמל את כל השפע שיורד לעולם הן הגשמי והן הרוחני.
הגמרא בתחילת מסכת תענית  ,שעוסקת הרבה בענייני הגשם ובקשת גשמים ,מביאה
מימרא מיוחדת של ר' יוחנן" :אמר ר' יוחנן :ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד
שליח .ואלו הן :מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים".
הקב" ה רצה עמנו קשר ישיר בדברים הכי קריטיים ולא מסרם בידי שליח :חיה – לידת האדם.
גשמים – קיום האדם .ותחיית המתים – גלגל חוזר ותקווה של נצח .בדברים אלו המפתח
נמצא רק אצלי ,אני רוצה שתבקשו רק ממני .להבדיל ,מסבירים בעלי המוסר את העונש של
הנחש "על גחונך תלך עפר תאכ ל כל ימי חייך" ,יש לך אוכל בכל מקום אתה לא צריך אותי,

אין לך קשר איתי .משל למלך שהיו לו שלושה בנים ואחד מהם היה אהוב לו במיוחד ,נתן
לשניים האחרים די מחסורם לעשר השנים הבאות ושלחם ולבנו אהובו נתן קצבה לחודש
והורה לו לחזור אליו לקבל קצבה נוספת בחודש הבא .האב מעוניין בקשר עם בנו.
אם אמרנו שהעונש של הנחש הוא ריחוק ,העונש של אדם וחוה הוא קירוב .על חוה נאמר
בעצב תלדי בנים ,יהיה קשה וכשקשה מתפללים ואצל הקב"ה נמצא מפתח של 'חיה' .על
אדם נאמר ארורה האדמה בעבורך ..אתה זקוק לגשמים ולכן תתפלל אלי שמפתח של
גשמים נמצא אצלי.
ָארץ אֲ שֶ ר אַ תָ ה בָא שָ מָ ה ל ְִּרשְ תָ ּה ֹלא
כך מוסבר גם ההבדל בין ארץ מצרים לארץ ישראל" ,כִּי הָ ֶ
ָארץ אֲ שֶ ר
ָאתם מִּ שָ ם אֲ שֶ ר תִּ ז ְַרע אֶ ת ז ְַרעֲ ָך ו ְהִּ שְ קִּ יתָ ב ְַר ְגלְָך ְכגַן הַ י ָָרק .ו ְהָ ֶ
כְאֶ ֶרץ מִּ צ ְַרי ִּם הִּ וא אֲ שֶ ר יְצ ֶ
אַ ֶתם עֹב ְִּרים שָ מָ ה ל ְִּרשְ תָ ּה אֶ ֶרץ הָ ִּרים ּובְקָ ע ֹת לִּמְ טַ ר הַ שָ מַ י ִּם ִּתשְ ֶתה מָ י ִּם .אֶ ֶרץ אֲ שֶ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך
ד ֵֹרש א ֹתָ ּה תָ מִּ יד עֵ ינֵי י ְהו ָה אֱ ֹלהֶ יָך בָּה מֵ ֵרשִּ ית הַ שָ נָה ו ְעַ ד ַאחֲ ִּרית שָ נָה ".בארץ מצרים יש שפע של
מים ולא צריך לבקש ,לעומתה ארץ ישראל למטר השמים תשתה מים – צריך להתפלל אל הגשם,
יש יחס ישיר עם הקב"ה – השגחה צמודה .הפסוקים שמגיעים מיד אחרי זה הם המוכרים לנו
ַאר ְצכֶם בְעִּ ת"...ֹ.
מקראית שמע " :ו ְהָ י ָה אִּ ם שָ מ ֹעַ תִּ שְ מְ עּו אֶ ל מִּ צְוֹ ַתי ...וְנ ַָתתִּ י מְ טַ ר ְ
הַ
עֵ
ָָארץ וְכָל שֶ ב שָ דֶ ה טֶ ֶרם
קראנו בשבוע שעבר בפרשת בראשית "ו ְכ ֹל שִּ יחַ הַ שָ דֶ ה טֶ ֶרם י ִּהְ י ֶה ב ֶ
ָארץ ו ְָאדָ ם ַאי ִּן לַעֲ ב ֹד אֶ ת הָ אֲ דָ מָ ה" – מבאר רש"י – "ומה
יִּצְמָ ח כִּי ֹלא הִּ מְ טִּ יר י ְהו ָה אֱ ֹלהִּ ים עַ ל הָ ֶ
טעם ֹלא הִּ מְ טִּ יר? לפי שאדם ַאי ִּן לַעֲ ב ֹד אֶ ת הָ אֲ דָ מָ ה ואין מכיר בטובתן של גשמים .וכשבא אדם וידע
שהם צורך לעולם ,התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים ".ומובא בשפתי חכמים שהקב"ה
מתאווה לתפילתן של צדיקים .כך מסביר המדרש את העובדה שאימותינו היו עקרות ,הקב"ה
רוצה את התפילה האישית והפרטית של כל אחד .כל הבריאה קיימת בפוטנציאל ומחכה לאדם
שיתפ לל כדי שהיא תוכל לצמוח .הייחודיות של האדם היא שיש לו "רוח ממללא" – כח הדיבור,
להשתמש בכח הדיבור .הקב"ה מצפה מאיתנו שנפנה אליו שנבקש ,כבן
ממילא חובתו היא
הפונה אל אביו ,האבא מצפה שבנו יפנה אליו והוא שמח מזה.
"תניא" :לאה בה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם"(דברים יא ,יג)  -איזו היא עבודה שהיא בלב?
הוי אומר :זו תפלה ".וכתיב בתריה" :ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש"(דברים יא ,יד)" .
בקשת הגשם היא הסמל של הבקשות שלנו מהקב"ה ,שהיא הצורך הבסיסי ביותר של האדם.
אמנם ,מובא בזוהר "בר יש כל שתא ושתא אינון צווחין הב לן חיי הב לן מזונא כו' ככלבין דמצוחין
דאינן מצווחין אלא לגרמייהו" אז לכאורה אין לבקש בקשות אישיות? מבארים בעלי החסידות
שהבעיה שאליה הזוהר מתכוון היא כמבקש רק בשבילו ,אך אם מכוון בבקשתו בשביל הקב"ה,
הוא מבקש בנים כדי שיהיו עו ד עבדי ה' בעולם ,מבקש פרנסה בכדי שיוכל הוא בעצמו להיות עובד
ה' טוב יותר ,מבקש הצלחה לעם ישראל כדי שכבוד ה' יתגלה בעולם ולא יהיה בזוי שהרי עם
ישראל הם בניו .ודאי שכשכוונתו של האדם היא 'לצורך' הקב"ה ,תפילה זו מתקבל וערבה אצל
הקב"ה והא אף מעוניין ומצפה לה.
1מ"ב על דימוי הושענא רבא ליום הכיפורים ,סימן תרס"ד ס"ק ז.
 2תענית ב.
 3דברים יא ,י'-י"ב
 4בראשית ב ,ה'
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תפזורת פרשיות השבוע
לפניך תפזורת אשר בתוכה עליך למצוא את כל המילים הרשומות מטה .המילים
יכולות להירשם בכל כיוון למעלה למטה ימינה שמאלה ובאלכסון.
מקץ תרומה
בראשית
ויגש
תצוה
נח
כי תשא
ויחי
לך לך
שמות ויקהל
וירא
חיי שרה וארא פקודי
ויקרא
תולדות בא
צו
בשלח
ויצא
שמיני
יתרו
וישלח
משפטים תזריע
וישב

חידון לפרשות בראשית

ל -הרג את קין (רש"י)-
מ -חייו היו הארוכים ביותר-
נ -ארור מכל הבהמה-
ס -מהו ספירת תולדות אדם (רש"י)?
ע -ממנו אסור לאכול-
פ -הנהר הסובב את ארץ החוילה-
צ -נלקחה מהאדם-
ק -איפה נמצאת ארץ נוד?
ר -נקרא שמים-
ש -לא נאמר בו כי טוב-
ת -כל ימי חיי אדם-

א -נברא ביום השישי
ב -משם לומדים איך לענות לגויים
(רש"י)-
ג -נהר הסובב את ארץ כוש-
ד -בהם צווה האדם לרדות-
ה -היה רעה צאן-
ז -שם הבדולח-
ח -נקראה עיר כשמו-
ט-בא ביחד עם הרע-
י -אבי כל תופס כינור ועוגב-
כ -מה מקבלים אדם וחוה לאחר
החטא?

חידון לפרשת נח

 .1מה השם של א .אשתו של נח ? (רש"י) ב .אביו ג .בניו ?
" . 2כי אותך ראיתי צדיק "  .מה נלמד מהעובדה שלא נאמר עליו גם " תמים" ?
" .3אלה תולדות נח ,נח איש צדיק"  .ציין  2תכונות לצדיק הרמוזות במילה " צדיק".
 .4באיזה גיל היה נח א .כשבנה את התיבה ב .כשנפטר ?
 5במשך כמה שנים בנה נח את התיבה ומדוע נמשכה בנייתה זמן רב? (רש'י).
" .6צוהר תעשה לתיבה" .ציין  2פירושים למילה צוהר.
 .7היכן נחה התיבה?
 .8מה משמעות המלה "מבול " ציין  3פירושים (רש"י)
 .9א .כמה קומות היו בתיבה? ב .מה היה בכל קומה?
" .10ונח מצא חן בעיני ה'"  .לפי סוטה דף מ"ז  3דברים מוצאים חן בעיני האדם .מה הם ?
" . 11וישלח את העורב" .למי מסופר בתנ"ך שהעורבים האכילו אותו ומה הרמז לכך ?
 . 12על היונה נאמר שהיה עלה טרף בפיה .מאיזה מין היתה היונה :זכר או נקבה ?
 .13על נח נאמר" :וישת מן היין וישכר" .על מי מסופר בתנ"ך ש:
א .השקו אותו יין ב .השקו אותו חלב ג .נחשבה
 . 14מי היו סבא וסבתה ?
 .15על מי נאמר  :א .גיבור ציד

ב .יודע ציד ?

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

בשיא הבריאות

Another simple, pleasant way to lose weight?
Listening to classical music during the meal, slows down the rapidity of food intake. Jazz music
increases the rapidity. I don't know about chassidic music........probably also fine.
A remarkable finding:to be read by men alone……
Men who ironed a
whole bucket of shirts seemed to use up twice as many calories as women did. This is equal to
an hour of cycling in a peaceful tempo or swimming in low tempo for an hour!
Mothers who wash themselves too often with soap after birth may decrease healthy bacteria on
the breasts [around the nipples] which the baby needs for healthy gut bacteria. So, mothers, be
aware of this. Anyhow washing the whole body with soap daily is not a healthy habit. If already,
then use olive soap. Shampoos are the worst things!
Giving a cat a pill/tablet straight in the throat is quite "an art." To possibly be more successful
surround [enwrap] the pill with quite a bit of butter and maybe….
Do you know that all body secretions can be used as a remedy?
In India urine is used for all kind of purposes [maybe our western feelings are too refined? to think
about all this.] Sputum is a very powerful antibiotic /antiviral medicine especially the first-morning
sputum [before drinking ,brushing teeth etc] It has been shown to be able to neutralize even Aids
virus.
A small tip here: If you are stuck with very painful hemorrhoids and you have no proper medicine
[like hamamelis etc] then spit in a cup and try to apply the sputum to the hemorrhoids.
Hope you will carry on reading my mails.... [after this]
Some people may be for nothing being treated with all kind of eye drops for tearing or irritated
eyes.
The only reason for this may be sometimes eye shadows or all other kinds of eye cosmetics.
Even an "innocent" healthy face cream may be the cause of this problem. Shampoos are the
worst things! Just be aware!
Please teach your children [and we should be the example for them] to close the tap when they
are brushing their teeth. A simple calculation will teach you how much water get lost for nothing,
this even if we -B"H- get abundant rain this year.
Suggestion: put a nice madbeka [sticker ] on the mirror to remember
Bereshit 8:2 Rav Hirsch page170 perush on the Tora [Noach]
There are 6 seasons: 3 winter and 3 summer seasons
zera [beginning of the winter]: 15 Tishre-15 Kislev
choref [midwinter]:15Kislev-15 Shevat
kor [end of the winter]: 15 Shevat-15 Nisan
katzir [beginning of the summer]: 15 Nisan-15 Sivan
kayitz [midsummer]: 15 Sivan-15 AV
chom [ end of summer]: 15 AV-15 Tishre
What is the connection between Adam [the first human being] and Moses [Moshe]
Moses heard via direct tradition [from mouth to mouth] about Adam and not via written history!!!!
From the Bible [Tora] on can deduct the following: [according to the ages all the described biblical
persons reached] Abraham saw Noach who in turn saw Lamech and who had seen Adam [ a
total of 4 people!] Mozes who wrote the Tora saw Kehat who saw Jacob who saw
Abraham. Thus totally no more than 7 people who carried the tradition firsthand from Adam to
Moses [a word of mouth tradition] [the bible commentator Abarbanel quoted by Artscroll
Bereshit]] Hard to believe but true

זכרונות אישיים ממו"ר הרב אליעזר אביגדור הללה זצ"ל מאת שמואל באר
הדברים שכתבתי כאן משקפים קטעי זיכרונות ותובנות שיש לי מהרב הללה
זצ"ל ,ואשר הצטברו אצלי במהלך השנים .עתה ,לקראת יום השנה להסתלקותו,
הם הבשילו לידי כתיבה בנימה אישית ,מתוך הוקרה עמוקה לפעלו המבורך:
"אדרת אליהו" – הבית השני של הרב .בית הכנסת והקהילה שאותה הנהיג
ועיצב את דרכה בתקופה של כרבע מאה.
"איחוד שיבת ציון" – בית הכנסת התל אביבי הותיק שבו גדל הרב וספג את
הערכים הדתיים והקהילתיים של קהילה יקית תורנית ,מסודרת ומאורגנת .לימים ידע הרב להנחיל ערכים
ומנהגים אלה ל"אדרת אליהו".
אפיית עוגות – אחד ה תחביבים של הרב שמהם נהנו כל האורחים שהגיעו לשמחות שהתקיימו בבית
המשפחה.
"גן פנינה" (קוטנר) – המקום שבו הכרנו לראשונה את הרב ומשפחתו .זכורני שהרב היה מביא את חנה
בתו הבכורה ,לשחק עם בננו הצעיר יוחאי אצלנו בבית ( עוד לפני שמונה לתפקיד רב הקהילה) גרמנית -
שפה שאותה הכיר הרב מילדותו וידע להשתמש בה בכל פעם שנדרש לכך ,כמו למשל כדי לאפשר לגרים
חדשים שהצטרפו לקהילה להרגיש בנוח כאשר מנהיג הקהילה מדבר אתם בשפת האם שלהם.
"גששית" – הרב הכיר והשתמש בשפה המכונה "גששית" ,שהומצאה ע"י השלישיה המיתולוגית של
ה"גשש החיוור" .כמובן שרק בני דורו ,או קצת יותר מבוגרים ,היו מבינים למה הוא התכוון ...דבר הלכה יומי
קצר שהרב אמר בסוף כל תפילת שחרית בימי החול ,איפשר לציבור לחוות משהו תורני ייחודי בתחילתו של
כל יום.
דרשות בן רגע  -לרב לא היתה כל בעיה להחליף בערב שבת ,ללא כל התראה מוקדמת ,את האדם שהיה
צריך לדרוש ולא הגיע.
הליכה – אחד הדברים שהרב היה עושה בזמנו הפנוי .מדי פ עם הייתי פוגש את הרב במוצאי שבת כאשר
היה נוהג לעשות סיבוב רגלי ברחוב "יפה רום".
חופה וקידושין – שמחנו שהרב נאות לשמש מסדר חופה וקידושין בחתונתם של בננו יוחאי עם עינת.
מבחינתנו ,היתה זו מעין סגירת מעגל ,כיוון שכאמור הרב הכיר את יוחאי עוד כשהיה בגן הילדים.
טירחא דציבורא  -דבר שהרב הקפיד עליו מאד ,ושהתבטא בין השאר בחינוך הקהילה להתחיל את
התפילה במועדה ,בדרשות הקצרות בערב שבת ולפני מוסף וכן במסורת שספר התורה תמיד יהיה מגולל
למקום שבו יקראו ממנו בפעם הבאה
ימים נוראים – תקופה שבה התגלתה מנהיגותו הרוחנית של הרב בשיאה .וגם התקופה שבה הרב עיצב
את הניגונים של התפילות בהן עבר לפני התיבה.
יקה – בעידן בו המונח הזה זכה ללא מעט קיתונות של לעג ,היה הרב אחד האנשים שהוכיחו שיש לכינוי
הזה משמעות מאד חיובית.
מוזיקלי – לרב אולי לא היה קול חזק במיוחד אך היה לו חוש מוזיקלי מפותח .הדבר התבטא למשל בחזרת
הש"ץ של מוסף של שמיני עצרת ושל א' פסח ,ולהבדיל ,בהפטרה של "שבת חזון" שם הוא עבר בקלילות
ממנגינה אחת לשנייה ,דבר שרוב החזנים הלא-מקצועיים מתקשים בו.
מייל  -הדרך הקצרה והיעילה שבה הרב השיב לשאלות הלכתיות שהפניתי אליו לעתים מזומנות.
ממלכתי – הרב אימץ גישה ממלכתית-ציונית בכל הנוגע לנושאי דת ומדינה ,ולעניות דעתי הוא לא ראה בכך
פשרה אלא מצב של "לכתחילה" .הדבר התבטא ,בין השאר ,בהסתמכות על ההכשרים של הרבנות
הרא שית ובהשקפתו לגבי שנת שמיטה ,כמו גם בשורה של נושאים שעמדו על הפרק.
ניגונים יקיים – אחד הדברים שתמיד ריגשו אותי וחיברו אותי לתקופת ילדותי .מדובר למשל
במנגינה הייחודית של "מי שברך" לאחר "יקום פורקן" ובעוד שורה של ניגונים לאורך השנה.
סליחות – הרב נהג לעבור לפני התיבה בסליחות הראשונות וכן בע רב יום כיפור .אלה היו הזדמנויות
להכניס את הציבור לאוירה המתאימה של הימים הנוראים.
עולם קטן – היה מעניין לגלות ששלמה ,אביו של הרב ,יבדל"א ,גדל בעיר המבורג שבגרמניה ,ושם הוא היה
פציינט של סבי המנוח שהיה רופא שיניים.

צניעות – מ אפיין בסיסי באופיו ובאורחות חייו של הרב .הדבר בא לידי ביטוי למשל בהתכתבויות אתו שבהם
תמיד חתם "אלי" .בשיחות אתו ,לאו דווקא בנושאים תורניים ,הוא תמיד דיבר עם בן שיחו "בגובה העיניים",
דבר שלא בהכרח מאפיין אנשים בעלי שיעור קומה כמוהו.
קריאה בתורה – בעת הצורך ,ידע הרב תמיד לשמש בעל קריאה בשני ,חמישי ובמנחה של שבת .זה היה
חלק מהחינוך הקהילתי שהרב ספג בצעירותו ב"איחוד שיבת ציון".
קריאת ספרים  -בעברית ובאנגלית היתה אחד העיסוקים החביבים על הרב בזמנו הפנוי .בהקשר זה
התרשמתי במיוחד משליטתו באנגלית והיכרותו עם מגוון ספרותי רחב (כולל למשל" ,הארי פוטר").
שבת מברכין – בהרבה הזדמנויות כיבדו את הרב במוסף של שבת מברכין ,כיוון שהוא היה בין הבודדים
שיודעים להשתמש בברכת החודש במנגינה המתאימה לתקופה (לפי מנהגי היקים).
שיעור שבועי – הרב העביר שיעור שבועי בגמרא במשך שנים רבות .במסגרת השיעור הוא השכיל לשלב
נושאים היסטוריים ומשפטיים שבהם גילה בקיאות רבה ,לא פחות מהידע העצום שלו בתוכנו של "ארון
הספרים היהודי" .בהקשר זה הרב התגלה כ"איש אשכולות" במלוא מובן המילה.
תותחנים – החיל בו שירת הרב במסגרת שירותו הצבאי בסדיר ובמילואים ,כולל השתתפות
במלחמת "שלום הגליל" .פה ושם שמענו על חויותיו הצבאיות בשולי השיעור השבועי.
"תצווה" – פרשת בר המצווה של הרב שאותה קרא בתורה שנים רבות בניגון היקי שעליו גדל .בשנים
פשוטות היה לכך המשך טבעי בקריאת פרשת "זכור".
"חבל על דאבדין ולא משתכחין"

משולחן הוועד:
א .ישר כח גדול ותודה רבה לכל בעלי התפילה ,בעלי הקריאה ,בעל התוקע ולכל
המסייעים בהכנות הרבות ובתפעול התפילות והאירועים השונים במהלך חגי
תשרי.
ב .ספר קובץ מאמרים של מו"ר ,רב הקהילה הרב אליעזר הללה זצ"ל ,יצא לאור,
המעוניינים לקבלו מוזמנים לפנות לחברי הועד.
ג .כל מי שמעוניין בהשאלת ציוד מהאולם הרב תכליתי (משכן אריאל) מתבקש
לתאם זאת עם אחד מחברי הועד או עם מיכל קירשטיין בטלפון
.0544532527
ועד בית הכנסת וועדת התרבות מודים למשתתפים בהעברת השעורים בזמן
ההקפות בשמחת תורה :אבינעם אריאב ,יעקב שניידר ,נתי פורט ומשה נאמן
ולקהל שהגיע לשעורים ,וכן מאחלים החלמה מהירה למאיר קנובלך.

מזל טוב למשפחת לייבוביץ לרגל ארוסי הבת לשגיא אשתיקר.
מזל טוב למשפחת פרסבורגר לרגל הולדת הנכד ,בן ליעל ואליאל,
בשבת בראשית אח לכרם וצור.
מזל טוב ליעל ועזרא גבאי וכן לנילי גבאי לרגל הולדת הבת/הנכדה.
תשובות לחידון פרשת בראשית
 1.אדם
 "2.בראשית ברא א-להים
"...
 3.גיחון
 4.דגת הים
 5.הבל
 6.זהב הארץ
 7.חנוך

 8.טוב
 9.יובל
 10.כותנות עור
 11.למך
 12.מתושלח
 13.נחש
 14.ספר תולדות האדם
 15.עץ הדעת

 16.פישון
 17.צלע
 18.קדמת עדן
 19.רקיע
 )20.יום) שני
 21.תשע מאות ושלושים
שנה

תשובות לחידון פרשת נח
 .1א .נעמה (עיין רש"י פרק ד'  )22ב .למך ג .שם ,חם ויפת
 .2הכלל" :אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו " (רש"י)
 . 3א .צדיק = ר"ת צפונה דרומה ימה קדמה ,דהיינו איכפת לו מכל הסובבים אותו
ב .צדיק=אדם שמתפלל במנין שהרי :צ= 90אמנים ,ד=  4קדושות ,י= 10
קדישים ,ק= 100ברכות
 .4א 600 .ב950 .
 .5במשך  120שנה .כדי שישאלו אותו לפשר מעשיו ואולי יחזרו בתשובה.
 )2אבן טובה שמאירה כצהריים.
 . 6צוהר= )1חלון.
 .7על הרי אררט.
 . 8מבול= א .בילה (=השמיד) את הכל .ב .בילבל .ג .הוביל ממקום גבוה לנמוך
 .9א 3 .קומות .ב .העליונה לאדם ,האמצעית לחיות והתחתונה לזבל.
 . 10חן המקום על יושביו ,חן אישה על בעלה וחן מיקח על מיקחו (כלומר אדם אוהב
את מה שהוא קונה )
 .11אליהו הנביא" .עד יבשת המים" יבשת = אותיות תשבי !.
 .12ממין זכר ,כי נקבה לא מסוגלת להישאר בפה סגור זמן רב מהיותה פטפטנית!
 .13א .לוט ב .סיסרא ג .חנה.
 .14הנכדים של חם בן נח " :ובני כוש סבא ...וסבתה " (י) 7 ,
 .15א .נמרוד ב .עשו.

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
עמית הללה
עזרא גבאי
יוסף חיים בן דוד
אליהו משה קליין

0546691911
0542024637
0543131451
0586741033
0545723801

law.golan@gmail.com
amit.halle@gmail.com
ezragabbay@gmail.com
yossefhbd@gmail.com
eliahouk@gmail.com

