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 ד"בס

  Beshalach/Yud Shvat: 

The Frierdiker Rebbe and the Rebbe: a perfect continuance 

By: Rabbi Levi Y. Garelik 

1. Why did the previous Rebbe move to Crown Heights? Why didn’t he move to 

a country-side like Monsey, Lakewood or New Square? 

2. Why does the Torah say that Moshe Rabenu carried Yosef’s “bones” rather 

than his “casket”? 

3. What di Reb Chayim Brisker tell his son when he became a Chosson? 

4. Why does the Rebbe’s first Maamor start with “Bosi Legani”? 

5. Why does the Frierdiker Rebbe’s first Maamor (chassidic discourse) start 

with “Reishis Goyim, Amalek”? 

6.  What is “hidden” in the name “Hayom Yom”? 

7. What are the three Mitzvos required prior to entering Eretz Yisroel? 

8. What is the ראשי תיבות (acronym) of באת"י  (Legani)? 

9. What message did the Rebbe say to President Shazar from the Frierdiker 

Rebbe? 

Based on Likutei Sichos vol. 26 pages 85-89 and others 

 :המקורות

ויסב אלקים את העם דרך  ויהי בשלח פרעה את העם... פרשת בשלח בתחלתה: .1

יקח משה את עצמות יוסף עמו המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ו

כי השבע השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלקים אתכם והעליתם את עצמותי 

 מזה אתכם.

]למה[ סמך ענין זה לפסוק שלמעלה וחמושים עלו  שנה( על הפסוק: 400כלי יקר )לפני  .2

רונות, בני ישראל?  ]תירוץ א'[ לפי שמסיק בילקוט פרשה זו שהיו מהלכין במדבר שני א

ארון השכינה וארונו של יוסף, והיו האומות שואלים מה טיבו של ארונו של מת עם ארון חי 

העולמים? והשיבו להם קיים זה מה שכתוב בזה, שיוסף קיים כל עשרת הדברות וכו'.  

וסמך זה למה שנאמר וחמושים עלו בני ישראל, מזויינים, וכלי זיין שלהם הוא ארון 

הם במלחמה. ותינח אחר מתן תורה, אבל קודם מ"ת איך עלו הקודש שהי' הולך עמ

חמושים? הרי עדיין לא הי' ארון הקודש עמהם? על כן אמר ויקח משה את עצמות יוסף 

עמו, כי ארונו של יוסף הי' דומה כאילו הי' חקוקים בו כל עשרת הדברות. ]תירוץ ב'[ דבר 
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סוף, וחשב משה שאם אולי  אחר, לפי שראה משה שהשם יתברך הסיבם דרך המדבר ים

יעכב עליהם הים אז יקרע להם בזכות יוסף כמו שלמדו רבותינו ז"ל מן פסוק הים ראה 

 וינוס, מה ראה? עצמותיו של יוסף....

 :נשאלות כאן כמה שאלות

 ?בזכות יוסף' איפה כתוב שקריעת ים סוף הי. ב? ארון הקודש לדמות לה' א עדיין לא הי

* 

ואין לתרץ שיוסף אמר את זה, כדלעיל ?! כבודדרך אין זה הרי "?? עצמות"מהו הלשון : שאלהויובן בהקדים עוד 

 כי בסופו של דבר אין זה כבוד לדבר כך על צדיקים. לדוגמא  :1במס' 

 ושכבתי עם אבותי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם. ויחי מז, ל: .3

קברו אותי אל אבותי אל המערה ויצו אותם ויאמר אליהם אני נאסף אל עמי  ויחי מט, כט: .4

 אשר בשדה עפרון החתי

שביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה האבי  ויחי נ, ה: .5

 תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה.

 מה זה "עצמות"? -הבה נעיין 

ע"פ הזהר ג' הם, יעקב  אופן יז:( רנב פירושים)על פרשת ואתחנן מגלה עמוקות  .6

יוסף ומשה, יעקב זכה שנקבר גופו ועצמותיו בא"י, יוסף זכה להקבר עצמותיו ולא גופו, 

משה לא זכה אפי' שעצמותיו יכנסו לא"י, והנה סידר משה בתפלתו שיהא שוה לאלו 

השנים....ותרא אותו כי טוב הוא שזכה לדרגא דיוסף... לכן אמר ויקח משה את עצמות 

 קח עצמותו ומדרגתו של יוסף עמו.יוסף של

 לא תשברו בו. ועצםבבית אחד אכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה  בא יב, מו: .7

The bones are the ESSENCE, the strength of a person is in bones. After he dies all decays 

the bones last the longest. 

 חת ה"עצמות" של יוסף.ולכן, בכדי להכנס למדבר, הי' צריך לק

 מהי העצמות של יוסף?

שמו אשר יקראו לו בלה"ק הוא כלי לחיות המצומצם  שער היחוד והאמונה פרק א: .8

באותיות שם זה שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה שיש בהם חיות וכח לברוא יש 

 מאין. 

 ותקרא את שמו יוסף לאמר יוסף ה' לי בן אחר.ויצא ל, כד:  .9

 לומר יוסף ה' לי בן? למה "אחר"? מסביר הצ"צ: היתה צריכה לכאו'

"אחר" שעשה מעשה אחרים כירבעם וחבריו. לכאו' זה תמוה, א"כ  אור התורה להצ"צ ויצא רכ, א: .10

מאי נתפללה רחל שיוסיף לה בן אחר? אך י"ל...בני בכורי ישראל... אבל בן אחר הוא...שבחי' אחוריים 
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דקאי על משיח שבא מרות המואבי' שנקרא זרע הבא ממקום נתהפך לקדושה... כי שת לי ה' זרע אחר 

 אחר...

 תכלית העבודה של יוסף הוא לעשות מ"אחר" בן.

 עכשיו יובן הכל:

 ."בן" –" אחר"ל"מדבר" והכוונה היא לעשות מ ?עם ישראל יצא ממצרים בתור "בני בכורי", לאיפה הלכו

 .לדירה לו ית' -ה"עולם"/אחר זהו התכלית של "לעשות לו ית' דירה בתחתונים" להפוך *

 .עכשיו מובן למה הפריערדיקע רבי עבר מכפר לעיר*

 כתר יתנו לך, ראשית גויים עמלק, באתי לגני. –של אדמו"ר הרש"ב, הריי"צ והרבי  השלשה מאמרים הראשונים* 

 בשם הזה מרומזים אדמו"ר הריי"צ והרבי. – היום יום* 

 מאין ליש תמיד  -* שיעור תניא בחת"ת של י' שבט 

 יא' י -ד הקבלה קצת "ע* 

 ם"רמבות "חתרמז ל –י לגני "באת*

 גיט איבער דעם רבין ויאמינו בה' ובמשה עבדו –המילים האחרונות של שז"ר * 

 לא יעזוב צאן מרעיתו. –ולכן צריכים לזכור *

  


