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 ."ויקח משה את עצמות יוסף עמו"

בהקדמה לספר מה שכתב נראה לבאר בדרך הרמז פסוק זה בהקדם, 
שבמסכת אבות  :בדברי חז"ל הסתירהאת "שב שמעתתא" ליישב 

במסכת נדה אילו ו ."אל תהי רשע בפני עצמך"נאמר  (ג"משנה י 'פרק ב)
אומרים לו "ואפילו  שכשמשביעין את הולד במעי אמו נאמר, ף ל:()ד

 היה בעיניך כרשע".  ,כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה

אל "אמרו אבות מסכת בשיש לדקדק בלשונם של חז"ל שוביאר, 
, פירוש בעצמותך, כי זרע קודש אנחנו ולא "עצמךתהי רשע בפני 

ישתנו בעצמות, וכל עבירות בני ישראל אך תואר הוא להם אשר לא 
אפילו כל שאמרו: "ה ממאידך ו .יתמיד כי אם יעמוד עת מן העתים

, פירוש "כרשע בעיניךהעולם כולו אומרים עליך שאתה צדיק הוי 
ואז  ., שפירושו מראה והוא התואר"ועינו כעין הבדולח"במראך, כמו 

תוסיף אומץ, תרבה לך בורית ותלבין בגדיך, ותשלים חפץ בוראך 
האומר "הראיני את מראיך", והנה כל מה שאינו בעצמות רק בתואר 

אינו אלא מקרה והמקרה לא תתמיד, לכן זרע אברהם אף  ובמראה,
, השחרות לא תתמיד, ובהכרח יתלבנו וישובו אם ידיהם מפוחמות

 ם.ם ולעצמותם, אבל מעשיהם הטובים הם עצמותיליופי

מבואר מדבריו, כי חטאיו של היהודי הם רק כלפי חוץ, אולם 
ו של היהודי תמיד תישאר , ולכן עצמותבפנימיותו טהור וקדוש הוא

 . ושתהדובק הרתהטב

יק " :)ל"ד, כ' כ"א(הכתוב בתהילים  אר אתבזה נבוא ונב ַרּבֹות ָרעֹות ַצדִּ
יֶלּנּו כָֻּלם ַיצִּ ְשָּבָרהה'. ּו מִּ ". ֹשֵמר ָכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה ֹלא נִּ

ולא גם על הצדיק ל עצמותיו ש ולכאורה מדוע הקב"ה שומר רק על
 בשרו ונפשו? 

מיצר הרע, של הצדיק צמותו על ע רשהקב"ה שומאלא רמז יש בזה, 
  יק. דצשלעולם אין הרע פוגע בעצמותו של ה

)משלי י"ד,  על הפסוק )קנב:(בשבת חז"ל שדרשו אולם מאידך מצינו, 
כל מי שיש לו קנאה בלבו עצמותיו  –רקב עצמות קנאה" ו" ל'(

 . מרקיבים, כל שאין לו קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבים

והיינו בענייני מידות שונה הדבר, מי שיש בו מידות רעות הדברים 
הללו חקוקים בעצמותיו, עד שמחמת כן לאחר פטירתו עצמותיו 

והיינו שהפגיעה היא לא רק בחיצוניות אלא אף מרקיבים. 
  .תוובפנימי

בא הכתוב ומגלה  ,לכן יוסף הצדיק שלא היתה בו מידת הקנאה
העצמות הקדושות של יוסף  –יוסף עמו"  עצמות"ויקח משה את 

 מידות טובות היה. הצדיק שלא הרקיבו, שכן בעל 

 ,(דף יג.)ת סוטה כהתוס' שאנץ במס דברי יש לבאר את דרך זוב
 באותו בו ונכנסה, כבש של עור בתוךנו של יוסף ארו את ניחושה
ה, שנאמר שנ ארבעים במשךן ה' ארו ליד מהלך היהם, וחיי רוח עור

: (יט פסוק יג פרק)בשלח  התוספות בעליוכן כתבו  ."נוהג כצאן יוסף"
 משה שכרך ",יוסף כצאן נוהג האזינה ישראל רועה" דכתיב והיינו

 מהלך והיה המפורש שם עליו וכתב גדי של בעור יוסף עצמות
 כל מונחים יוסף של ובארון ".יוסף כצאן נוהג" דכתיב והיינו. בעצמו
 . עכ"ל.השבטים עצמות

 

 המולכאורה כלל בידינו שהקב"ה אינו עושה ניסים ללא תועלת, ו
 התועלת בנס זה שקם הכבש לתחיה?

מעלתו של יוסף ובא לרמז על  ,בש"כו"הוא מלשון  כבש""אולם 
   .הצדיק שהיה כובש את יצרו

"בן שנה שאול במלכו"  )כב:(ביומא  בזה נבוא ונבאר דברי הגמרא 
אמר רב הונא, כבן שנה שלא טעם חטא. מתקיף לה רב נחמן בר 
יצחק: ואימא כבן שנה שמלוכלך בטיט ובצואה? אחויאו ליה לרב 
נחמן סיוטא בחלמיה. אמר: נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש. הדר 

חלמיה, אמר: נענתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך חזא סיוטא כ
 ישראל.

 צריך להבין: מה הלשון "נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש"?ו

כי הקורא את קורותיו של שאול המלך ברדיפתו אחר  ,ונראה לומר
וח"ו לאותו צדיק יסוד עולם  ,מקנאתו בודוד, נדמה לו כי עשה כן 

יהונתן עבר על החרם בשוגג והראיה שבנו  ,מחשבון גשמי ובהמי זה
, דן את דינו של בנו יהונתן למות, שטעם מהדבש בקצה מטהו

 תדע לך כח: )שמואל א' פרק י"ד רמז קי"ז(כמובא בילקוט שמעוני 
החרם והשבועה, בא וראה משאול בן קיש שהחרים שיצומו כל 
העם, ויהונתן בנו לא היה שם ולא שמע, וטבל את קצה המשענת 
אשר בידו בדבש ונתן בפיו, ואכל והאירו עיניו, וראה שאול את 
הפלשתים שהיו מחזקים בישראל, מיד הבין שמעלו בני ישראל 

אה שהיתה אבנו של בחרם, וראה בי"ב אבנים שעל כהן גדול, ור
בנימין מכהה אורה, וידע ששבט בנימין מעל בחרם, והפיל גורלות 
ונלכד שאול ויונתן בנו, מיד לקח שאול את חרבו ורצה להרוג את 
בנו, אמרו לו כל העם, אדוננו המלך היא שגגה, והקריבו קרבן עולה 

 ע"כ.על שגגתו ונעתר לו, ופדו אותו ממות. 

וכל  נו אהובו,דת האמת, ואף לא חס על בנמצא, כי בשאול בערה מי
רדיפתו אחר דוד כיון שדן אותו כמורד במלכות שחייב מיתה, ולא 

 היתה בו קנאה לדוד.

שאול בן  עצמותנעניתי לכם " ,מן בר יצחקחמר רב נמשום כך א
דברור לי שעצמותיך לא הרקיבו דלא רדפת את דוד מקנאתך  ,קיש"

 .  אלא לשם שמים, האישית

נבין ימותו גם במידות. לשיארנו כי עצמות יוסף מעידות על בשאחר 
אמר  כפי המובא במדרש, .ו של יוסף הצדיקבזכות מדוע נקרע הים

: מפניך אני נקרע? אני גדול ממך, שאני נבראתי למשה רבינו הים
בשלישי ואתה נבראת בששי, כיון ששמע משה כך הלך ואמר 

 לקב"ה: אין הים רוצה להיקרע. 

אבל התעקשותו של הים שלא להיקרע לא עמדה לו לאורך זמן 
 "ד, ג'()תהלים קישהרי לבסוף הוא נכנע ככתוב: "הים ראה וינס" 

אחת התשובות היא: "בזכות עצמותיו : מה ראה? ול"ים חזאלווש
של יוסף נקרע הים". ולפי הדעה הזו אין הים מתרשם לא 

, לא מעמוד ט("ד י"י בשלח)מ"מלאך האלוקים ההולך לפני המחנה" 
הענן, לא ממשה, לא מנחשון בן עמינדב הקופץ לים, ולא מששים 
ריבוא של יוצאי מצרים, כל אלו, כל אחד לחוד וכולם ביחד אינם 

עים את הים להיבקע, ורק כשהוא רואה את ארונו של משכנ

  

 שבת שירה:
כתב בספר רמתיים צופים )על תנא דבי אליהו, כז, א( והועד א. 

על בעל חידושי הרי"ם: שהיה רוקד ממש בקבלת שבת זו 
 בשמחה רבה, מה שלא היה דרכו בכל השנה.  

ב. כתב הרה"ק מטריסק בספרו מגן אברהם, בעת קריאת 
השירה, מתעטר המלך בכתר מלכות ממלא משאלות בני ישראל 

 ה'שבת שירה' ע"ש שקוראין ב תשבת זו נקרא: וז"ל לטובה
בינה. שראשי תיבות לבי גל עריח אשירת הים. והשירה נכתבת 

ר, מזה גימטריא ק"ד, וקו"ף דל"ת מלא בגימטריא כמנין כת
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והים הופך יוסף, רק אז לפתע נשברת התנגדותו, המים נבקעים 
 ?מה היה בעצמותיו של יוסף שלא היה בכל האחרים -ֵלָחָרָבה 

ר על פי מה שכתב הרה"ק רבי שלום מבעלז זי"ע בספרו ונראה לבא
ו על הפסוק דרש )עד:(שחז"ל במסכת בבא בתרא  ,קדש מדבר

"כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה", שארץ  )תהילים כ"ד, ב'(
ם, משו וזאתבימים ונהרות מכל ארבעת צדדיה. בבת וסמראל שי

ת, או שכל עליה רוחנית מצריכה טבילה לפניה, כגון קודם כניסת שב
ה לארץ ישראל מן סיכך גם קודם הכנ .וכדומה בעבודת הכהן גדול

כדי  נהרותה את ארץ ישראל בימים והצורך לטבול. לכך הקיף הקב"
 ץ ישראל.שיבין האדם שעליו לטבול קודם כניסתו לאר

 כשם בדבר יש רמז כ"ואעפ :(סוף הלכות מקוואות)והנה כתב הרמב"ם 
 בגופו נתחדש שלא פ"ואע ,טהור שטבל כיון ,לטהר לבו שהמכוין

 מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו המכוין כך .דבר
 והביא העצות מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון ,הרעות ודעות האון
 כ"ל.ע .טהור ,הדעת במי נפשו

היינו קרא למקוה "מי הדעת", אשר מדברי הרמב"ם  בארמת
טהרת הדעות, והרמב"ם בהלכות דעות מדבר שהמקוה מביא גם ל

על מידותיו הרעות של האדם, והיינו סגולת המקוה להביא את 
 האדם למידות טובות. 

)עיי'  ות רעות אין מקומם בארץ ישראלדילפי זה יש לומר, שבעלי מ
מן הצורך לטבול , ולכן מקומם בארץ ישראל( , שבעלי כעס אין.רים כבנד

את על ידי הטבילה לתקן שיבואו קודם כניסתם לארץ, כדי 
ישראל, כדי  יולכן ים סוף לא רצה להיבקע מפני בניהם. תומיד
ה ם לארץ ישראל, אולם כשראתכניס םדמו בו מצות טבילה קוייקשי

 תאת יוסף הצדיק ומידותיו הטובות, הבין שבעלי מידות טובוהים 
 הם, ואינם צריכים טבילה קודם כניסתם לארץ, לכן הסכים להיבקע. 
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  124: שיעורים על פרשת בשלח הקשל
 

 52וע על הרש"ש הקדוש הקש נמסר השבשיעור ששמיעת הל

 :ביום ט"ו בשבט תרוגאסגולת אכילת ה
אבל קהל עדתינו אינו סעי י"א(: ...פרשת ראה כתב הבא"ח )שנה א' 

מצוי אצלם לאכלו קודם סוכות, ורק אוכלים אותו בט"ו בשבט 
הקונים אתרוג לנענוע, מצניעין אותו עד שמביאים למכור, וגם אותם 

 וכו'. ע"כ.  ט"ו בשבט ואוכלים אותו, ואלו אין צריכים לברך שהחיינו,
 מאכל אחר מהדר שהיה בא,מו ל"זצ סופר זוסמאן רבי צ"הגה לע

 ולזכות העץ בפרי כוח להשפיע אתרוג אכילת שסגולת ,אמר יכ ,אתרוג
  .(חדשה אפרים עוללותבסוכות ) נאה לאתרוג

 ק"הרה -) וציוה' תב:שכ (א"תתל אות) ושלום חיים בדרכי' עי ואגב]
 האתרוג ולעשות לכבוש שלא לדקדק בביתוזי"ע(  ממונקאטש א"רח

 [..לזה מסוגל שאז בשבט ו"לט אור רק ,לאכול
שמי  ,בספר קדושת היהודי מובא בשם היהודי הקדוש מפשיסחא

 שיאכל אתרוג בט"ו בשבט יזכה להשלים שנתו.                 
כתב, שמנהגם לעשות מרקחת )ח"ב סי' תרס"ד( ובספר יפה ללב 

מהאתרוג שבירכו עליו בסוכות, ולהעלותו על השולחן בליל ט"ו בשבט, 
שיברכו עליו מאנשי הבית איש או אשה, ומה גם אם היא הרה ללדת, 

שתלד בריוח ולא בצער, ויצא הולד בר קיימא, שאומרים שהוא סגולה 
 לחיים טובים ולשלום, כשאוכלת ממנו באותה שעה.

 שבת שירה:

כתב בספר רמתיים צופים )על תנא דבי אליהו, כז, א( והועד א. 
על בעל חידושי הרי"ם: שהיה רוקד ממש בקבלת שבת זו 

 בשמחה רבה, מה שלא היה דרכו בכל השנה.  

ב. כתב הרה"ק מטריסק בספרו מגן אברהם, בעת קריאת 
השירה, מתעטר המלך בכתר מלכות ממלא משאלות בני ישראל 
לטובה: פתח ואמר, שבת זו נקרא 'שבת שירה' ע"ש שקוראין בו 

בינה. שראשי תיבות לבי גל עריח אשירת הים. והשירה נכתבת 
ר, מזה גימטריא ק"ד, וקו"ף דל"ת מלא בגימטריא כמנין כת

שעל ידי השירה נתגלה כתר מלכותו יתברך בעולם, שאז בעת 
 השירה עלה ונתעלה עד הכתר העליון. 

וכמו כן בכל שנה ושנה, בעת שקוראים השירה, נתגלה הכתר 
מלכות, וכשהמלך מעטר עצמו בכתר מלכותו, הוא נותן הנחה 
למדינות, ובפרט במלך מלכי המלכים הקב"ה שכשמעטר עצמו 

בודאי יתן הנחה לישראל, וימלא משאלות בני  בכתר מלכותו,
ישראל בכל השפעות טובות והברכות בכלליות ובפרטיות, 
ברוחניות ובגשמיות, בני חיי ומזוני ורפואה בקרב בני ישראל 

 אמן.               

 ט"ו בשבט:

גדלותו של יום ט"ו בשבט מלבד היותו ראש השנה לאילנות 
 מתבטא לגבי דברים נוספים: 

ת אחת, מחמת ששלושים יום קודם החג מתחיל להאיר מעל
מקדושת ואור אותו החג, ויום ט"ו בשבט הוא שלושים יום 
קודם פורים, ועל גודל יום הפורים מצינו ש"פורים כיפורים", 
כלומר שגדלותו אף יותר מיום הכיפורים, וזאת משום, שביום 

יום  כיפור הקב"ה מוחל וסולח רק למי שעשה תשובה, ואילו על
 פורים נאמר "כל הפושט יד נותנין לו".

מעלה נוספת ליום ט"ו בשבט מובא בספה"ק קדושת לוי 
ליקוטים עמ' ק"ט, שט"ו בשבט הא בבחינת ארבעים יום קודם 
יצירת הולד, שהרי בגמרא בראש השנה דף י: נחלקו מתי נברא 
העולם, רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם ולרבי יהושע 

התוספות )שם כז.( שאלו ואלו דברי  והעולם, וכתב אבניסן נבר
אלקים חיים, שבתשרי עלה במחשבה לברוא וזהו שאומרים 
"היום הרת עולם" מלשון הריון, ולמעשה נברא בניסן. 
ובפסיקתא דרב כהנא )פיסקא כ"ג אות א'( מובא שאדם הראשון 
נברא בראש השנה, והוא הרי נברא ביום השישי למעשה 

ימים קודם לכן, כלומר, בכ"ה  בראשית, נמצא איפוא, שחמשה
באדר התחילה הבריאה, ומ' יום קודם עלה ברצונו של מקום 

 לברוא את העולם, שזה יום חמשה עשר בשבט. 

הרה"ק מרוז'ין אמר: מדוע נוהגים אצלנו בעריכת השולחן בט"ו 
בשבט משא"כ בט"ו באב, דשם איתא )תענית כו:( לא היו ימים 

? אלא הטעם הוא, משום שט"ו טובים לישראל כט"ו באב וכו'
באב הוא הכתר לימי הדין והתשובה, ואילו ט"ו בשבט הוא 

 הכרת לימי הגאולה והשמחה ועל כן נוהגים לשמוח ביום זה. 

הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאן זי"ע אמר: אצל כמה צדיקים 
היה המנהג שבט"ו בשבט היו לובשים קיטל כמו בר"ה, אבל 

עזור השי"ת שמהיום תחל שנה טובה ר אני איך שיהיה, ימאו
לישראל. גם אמר ששמו של החודש ג"כ מרומז לזה שכן שבט 

 רוכה.   בראשי תיבות: שנה טובה 

בספר שער יששכר )מאמר פרי העץ לחודש שבט אות ב'( כותב 
שיום זה מסוגל להיפקד בזרע של קיימא. ובספר תפארת בנים, 

. ומובא דרך רמז "פרי" עם ג' מובא שיום זה מסוגל לרפואה
ובספר ארן האותיות עולה רצ"ג כמספר "רפואה" עם הכולל. 

עדת להרה"ק רבי שרגא מביאליברזיק כתב ד'חמשה עשר' הוא 
אותיות 'שער שמחה', רמז שבזמן הזה נפתחו לבנ"י שערי שמחה 
והשפעת כל טוב, ולכן הוא ר"ה להאילנות, כי אילן בגימטריא 

 "י השפעת מזוני וכל טוב בזמן הזה.     מאכל שנמשך לבנ

 סגולה:

)אשר לעת עתה לא מצאתי את מקורה(  לזיווגישנה סגולה 
מניחים  נייר על ההורים ושמותבחור או הבחורה ה שם כותביםש

 ו"ט יום מתחילת' שקדים' אילן עלבשקית ניילון, וקושרים זאת 
 ער היינו ,וםיה כל במשך שם וישאר השקיעה קודם היינו בשבט

 או עליהם הפתקאות את ישאו כ"ואח ,הכוכבים צאת אחר
  .שמתארסים עד או שנה למשך הכר תחת יניחום

 


