בס"ד

העלון המשפחתי לתושבי גבעת שמואל לעיון בפרשה ובהלכה סביב שולחן השבת
לע"נ הרב שמעון בן שמחה ע"ה ולע"נ רבקה בת יוסף ע"ה

פרשת "ויגש"
"ארון עצי שיטים"  -למה לא כולו מזהב ?
הכלי הקדוש ביותר במשכן היה "הארון" בו היו מונחות לוחות הברית.
מאידך המתכת היקרה ביותר שהשתמשו בה לבניית המשכן וכליו הייתה "הזהב".
לכאורה כדי לסמל את חשיבותו הרבה של הארון ועליונותו על כל שאר הכלים היינו מצפים שהארון יהיה
כולו רק זהב (כמו מזבח הקטורת וכמו המנורה שהיו רק מזהב) אבל להפתעתנו הארון מורכב מעץ פשוט
שרק ציפו אותו בזהב  .מדוע?
יש הבדל בן זהב לעץ .הזהב בא מדבר קבוע שאינו גודל ומתפתח ואילו העץ בא מדבר צומח גודל ומתפתח.
התורה (הנמצאת בתוך הארון) מורכבת משני ממדים אלו.
מצד אחד תורה שבכתב שהיא קבועה ועומדת ולא תשתנה לעולם ואפילו לא באות אחת (וזה כנגד הזהב
שאינו גודל וצומח) ומצד שני התורה שבעל פה (המשנה הגמרא הראשונים האחרונים) היא אינה סטטית
אלא גודלת ומתפתחת ונותנת תשובות לכל מצבי החיים המשתנים בכל רגע ורגע (כדוגמת העץ הגודל
ומתפתח).
גם סימני הטהרה בדגים מסמלים את שני הממדים האלו .מצד אחד "קשקשת" – דבר קבוע שאינו זז (תורה
שבכתב) ומצד שני – "סנפיר" – דבר שכל הזמן זז וגורם לתנועה של הדג (תורה שבע"פ שמביאה ומסיעה
את דבר האלוקים אל המציאות ולכל רובדי החיי המשתנים).
עד כאן סימליות אחת לעובדה שהארון היה עשוי גם מעץ ולא רק מזהב אבל אולי יש מקום גם לתשובה
הבאה וכדלהלן.
"העץ" המרכיב את הארון מסמל את "עץ החיים" – את האלוקות את הקודש ואת הרוחניות .
"הזהב" המצפה את העץ מסמל את החומריות והגשמיות וכל הנאות החיים.
עצו של הארון המצופה זהב כאילו בא לומר שכל חיי הקודש ,הרוחניות והאלוקות לא מתגלים בעולם אלא
הם מכוסים ב "זהב" – במציאות מטריאליסטית המסתירה אותם .ה "אור" ("ארון "מלשון "אור") צריך
לבקוע את הזהב וכך הוא מתגלה.
לכאורה המשמעות הכוללת היא שיש למצוא בתוך חיי הגשם את האלוקות והרוחניות הגנוזה בה (וזאת ע"י
קיום ההלכה  ,המוליכה אותנו בתוך ה "זהב" למצוא את "העץ") אבל לענ"ד יש כאן משמעות נוספת והיא :
שגם ל "זהב" – לחיי החומר והגשם יש משמעות וחשיבות ותפקיד .אנחנו לא מבטלים את ה "זהב" (לא
עשינו את ארון הברית רק מעץ) אלא אנחנו רואים ב "זהב" כלי שדרכו אפשר לראות את האור ובלעדיו זה
לא היה מתאפשר.
העלון מוקדש לעילוי נשמת :
הרב שמעון בן שמחה ע"ה ,רבקה בת יוסף ע"ה ,יפה בת שמעון ע"ה ,בת שבע בת אפרים ע"ה ,יוסף בן שלמה ע"ה ,הרב שמחה בן
אפרים ע"ה ,זילפה בת יואב ע"ה ,הרב אור שרגא בן שמואל ע"ה ,הרב יוסף חיים בן יעקב ע"ה ,מאשה מרים בת יצחק אריה ע"ה,
שמואל בן איסר ישראל הכהן ע"ה.מאיר שלום בן הרב יצחק ע"ה.

כל הזכויות שמורות למחבר מרדכי אפרתי efratis@neto.net.il

0525219169

מה למדנו ב "בית מדרש בוקר" המתקיים כל בוקר בין  8-10ב "בית מתתיהו"?
מאכל סתמי שבושל בכלי בשרי או חלבי ורוצה לאוכלו עם המין השני
הטבלה מעובדת ע"י הר' פרופסור עמוס פריש על בסיס הלכה יומית ולתשובות שנאמרו ע"י כותב העלון.

ספרדים
מאכל רגיל:
כלי לא ב"י (לא
השתמשו בו ב 24
שעות האחרונות)
כלי ב"י (השתמשו
בו במהלך ה 24
שעות האחרונות)

אשכנזים

מותר לאוכלו עם
חלב

מותר לאוכלו עם חלב

מותר לאוכלו עם
חלב

אסור לאוכלו עם החלב אבל מותר
לאוכלו בתוך הארוחה החלבית
(לפני או אחרי החלב) ואם יש
בתבשיל  60כנגד הכלי מותר לאוכלו
עם חלב

מאכל חריף:

הדעת?ובאותו יום גורש מגן ע
ואכל מעץ
ובאותו יום חטא
ב"י נברא אדם
השנה
הראשוןרק
אסור (
בראשלא
כלי
אסוראומרים בו הלל
הוא גם ר"ח ואם כן מדוע לא
השנה
ראש
חטאו ובאותו יום הקב"ה נתן לו אפשרות לתקן עצמו.
על
אותו
דן
הקב"ה
יום
ובאותו
לכתחילה)

כלי ב"י

אסור (רק
לכתחילה)

אסור

חיתוך מאכל חריף ע"י כלי בשרי או חלבי  -האם המאכל חלבי או בשרי ?
.1
.2
.3
.4

מאכל חריף בולע ומבליע ע"י  :חיתוך ,כבישה ,בישול.
מאכל חריף הוא :צנון ,בצל ,שום ,חזרת ,לימון ,דג מלוח ביותר ,פלפל חריף ,זנגביל,
מלח ,חומץ מיץ לימון ,יין שרף מלפפונים וזיתים מלוחים או חמוצים מאוד מאוד.
לספרדים – חתך בצל (וכל מאכל חריף אחר) בסכין בשרית  ,הטווח של  2ס"מ מימין
לחתך ו  2ס"מ משמאל לחתך הבצל בשרי ומה שמעבר לכך אינו בשרי (וכן להפך אם
חתך בסכין חלבית).
לאשכנזים  -חתך בצל (וכל מאכל חריף אחר) בסכין בשרית – כל הבצל (או מאכל
חריף אחר) הופך להיות בשרי (וכן להפך אם חתך בסכין חלבית).
מה לומדים ממדות הארון?

כל המידות אינן שלמות  .אמתים וחצי – אורך.
אמה וחצי – רוחב .אמה וחצי – גובה.
זה מלמד אותנו
 .1אנחנו לא מושלמים ויודעים הכל .אנחנו רק
חצי.
 .2גם אם למדנו עלינו לנהוג בענווה.
 .3לתורה אין סוף ככל שנלמד יש עוד מה ללמוד.
ניתן לשלוח הערות למחבר העלון מרדכי אפרתי
efratis@neto.net.il

הודעות
.1חוג תהילים "תפארת אריאל" בע"ה בשבת במרכזי בשעה 13:00
" . 2כולל יום השישי" קורא לך !!!!! בית מתתיהו 10:00 – 7:30
".3בית מדרש בוקר" כל יום בבית מתתיהו  10:00 – 8:00פתוח
לכלל הציבור!!!! 0525219169

ראה מה חדש באתר האינטרנט על הציבור הדתי
www.dationline.co.il

