
 

 

 

 בעזהי"ת 
  בא"י  חקותי ב -בחו"ל   רבה

  ז "כקתתגליון    -  ב"פ תששðת  

תלכו  בחוקותי  ג "(כ  אם  לי  'ו,  ðראה   .(
קמ (תהלים  הפסוק  ðפרש  ו"ומתחלה  )  ' ח, 

יעבור,   ולא  ðתן  חק  לעולם  לעד  ויעמידם 
ברוך   יתברך  להשם  עבודתיðו  עיקר  דהðה 
העליוðים:   העולמות  ולקשר  לייחד  הוא 

) ויעבור ה' על 'ד, ו" וכתיב בתורה (שמות ל
עליו   רביðו  משה  כשהתפלל  כו',  פðיו 

ישראל על  של    השלום  פðיו  על  ד'  ויעבור 
אבל   רחמים.  שהוא  ה'  ויקרא  זעם 
העולמות   ומקשרים  מייחדים  כשאðחðו 
ממילא   אז  שמו  יתברך  הבורא  כרצון 
לפðים   כלל  שליטה  ואין  גוברים  הרחמים 
וזהו  של זעם ואין צריכים להעברת פðים. 
שהעמיד   לעולם,  לעד  ויעמידם  פירוש 
הזה  עולם  עם  יחד  לקשרם  כדי  העולמות 

מהעולמות    כאשר שמיירי  מפסוק  מובן 
קמ  (תהלים  באומרו  א"העליוðים  )  'ו  -   'ח, 

הללו מן השמים הללוהו כו' כוכבי אור כו'  
חק ðתן ולא יעבור, דהעולמות ðקראין חק 

ד) חקת עולם.  "ב, י "וðרמז בפסוק (שמות י 
ואמר הכתוב שהשם יתברך ברוך הוא ðתן  
ואזי  לקשרם  הצדיק  ביד  כח  ויש  חק 

גו הרחמים  יעבור,  ממילא  ולא  וזהו  ברין. 
פירוש שאין צריך להעברת פðים לפי שאין  
וכיון שהרחמין  שליטה כלל להדיðים כð"ל 
גוברין אז ממילא השפע הולכות בכל טוב  
התקשרות   ידי  על  הזה  לעולם  להשפיע 
הצדיק וðמצא גם הגשמיות של עולם הזה  

 מקושר בעולמות עליוðים:  
תלכו   בחוקותי  אם  ג"(כוזהו  פיר'ו,  וש  ). 

שתהיו הולכים בעולמות העליוðים הðקרא  
חק ותהרהרו במחשבותכם לקשרם תפעלו  
שגם   בעתם,  גשמיכם  וðתתי  זאת. 
עם   בהתקשרות  יהיו  העולם  הגשמיות 
עת   כן  גם  הðקראים  העליוðים  העולמות 
ðאמðו   עדותיך  וזהו  פעמים*  כמה  כð"ל 

צ  (תהלים  ה"מאוד  שהשמים  'ג,  ידוע  כי   (
ðקראין עדות כמו שð אמר (דברים דוארץ'  ,

רש"י  "כ ופירש  כו',  בכם  העידותי  ו) 
ל (שם  א"בהאזיðו  יתðו 'ב,  יזכו  שאם   (

עדותיך,   וזהו  שם.  עיין  כו'  שבהם  עדות 
השמים   הם  בעדותיך  שמחים  שאðחðו 
וארץ שהם ðאמðים מאוד ליתן שכרם אבל  
לðו   שðותðים  על  עיקרית  שמחתיðו  אין 
שמחתיðו   עיקר  אם  כי  גשמיות  שמחות 

ת שלðו יקושר בעולם העליון  שגם הגשמיו
לביתך   וזהו  מאוד.  שמחים  אðחðו  ובזה 

והבן* קודש  אלימלך    ספר    : ðאוה    -ðועם 
 פרשת בחקותי 

  

סיðי.   מעל' בהר  של  הפרשיות  כל 
כאן ועד  הספר  באהל   מראש  ðאמרו 

כמו   באהל  שייכי  וכלהו  מועד 
קריין   ובעלי  ומצורעים  הקרבðות 
ולוים וכל העðין אבל   וכהðי'  ויולדות 
ואם   סיðי  בהר  הללו  פרשיות  שתי 
שייכי כל כך באהל מועד   בחקתי לא 
סיðי   בהר  ðאמר  לכך  לכהðים  ולא 
לפי  כהðים  בתורת  כתביðהו  ומ"מ 
וערכין   ביובל  בשביעית  שמדברות 

שהם  וחרמים   בת"כ.  דשייכי 
כתיב  וגם  וביובל  בשðי'  המתקדשים 
וכתיב במקום   והעברת שופר תרועה 
אחר ובðי אהרן יתקעו לפיכך ðצטרפו 
תיסוק   דלא  ומשום  בת"כ  כאן 
כתיב   מועד  באהל  שðאמרו  אדעתין 

סיðי:  מבעלי    בהר  זקðים  דעת 
 התוספות

  
סיðי.   לבהר  מקלל  סיðי.  סמך  בהר 

וðזדעזע    לפי שבסיðי שמעו לא תשא 
ל (שבועות  העולם  א"כל  וזה  'ט   ,(

כדאיתא   ועוד  ðזהר.  ולא  שמע 
(ע א"בקידושין  ארבע 'א  בן  שם   (

אותו   מוסרים  חכמים  אותיות 
לכך   בשבוע,  אחת  פעם  לתלמידיהם 

 בעל הטורים סמך לו שמיטה:
  

בשðה   ðאכל  מה  תאמרו  וכי 
השביעית וכו' וצויתי את ברכתי וגו'. 
זצ"ל  אוסטראווער  הרב"צ  סיפר 
הרי"מ  החי'  מרן  מהגה"ק  ששמע 
זצוקללה"ה שאמר בשם הגה"ק הרבי  

זה,    ר' זושא זצוקללה"ה לפרש פסוק 
שבאמת אם לא יאמרו כן הי' תבואה 
גם   הז'  בשðה  בעולם  ושובע  הרבה 
על  ית'  ד'  מאת  ציווי  שום  בלי 
ðאכל   מה  תאמרו  אם  אולם  הברכה, 
ברכתי  את  לצוות  בהכרח  אזי  וכו' 
החי'  בעל  מרן  הגה"ק  וסיים  וכו'. 
הרי"מ זצוקללה"ה בזה"ל הðה העולם  

זצ ר"ז  הרבי  על  הי'  אומרים  שלא  "ל 
מוכח  הוא  כן  לא  ובאמת  למדן, 
ומוכח   שמשמע  הזה,  תורה  מדברי 
מתורה הזה שהי' גאון, עכלה"ק: ספר 

 פרשת בהר -שיח שרפי קודש  

 ב"ה מפ' בהר בחקותי: 
כו'.   ðאכל  וכי תאמרו מה  בס' בפסוק 

ע"י   כי  ז"ל  אחיו  בשם  אלימלך  ðועם 
את   לצוות  המקום  יצטרך  השאלה 
הברכה כו' ע"ש. וביאור הדברים דמה 
דיהיב   מאן  ðאכל.  מה  זו  היא  קושיא 

כי אם אך  מזוðא.  יהיב  קיום    חיי  יהי' 
ראוין   הדורות  כל  ואין  ðס  ע"פ  בð"י 
והתירוץ   ðאכל.  מה  יאמרו  לכן  לðסים 
קצת   היא  וברכה  ברכה  בדרך  שיהי' 
בטבע. אך באמת צריכין בð"י לידע כי  
הðסים והטבעים הכל אחד ובאמת אין 
שהוא   הטבע  כמו  וðפלא  גדול  ðס 
ואז   לðו.  המושגים  שבðפלאות  הגדול 

לבð"י אין עסק    כשזו האמוðה מתברר 
להיות ðיזון ע"פ ðס. רק וכי תאמרו כו'  
לשון   הוא  וðס  כð"ל.  כו'  וצויתי  אז 
מתרוממת   הðהגה  שהיא  פי'  הרמה 
וכ"כ  לבð"י.  ומיוחד  הטבע  מהðהגת 
כן  להטבע  סדר  שיש  כמו  כי  המהר"ל 
מיוחד  זה  וסדר  להðסים.  סדר  יש 
שðעשה   הדורות  ובאמת  כð"ל.  לבð"י 

האמו בהם  קבוע  הי'  הðסים  ðה להם 
והיה שוה להם הטבע והðסים.לכן ðהג 

כð"ל: בðסים  עמהם  שפת   הש"י  ספר 
 תרל"זשðת  -בהר  'פ -אמת 

 
עמיתו.   את  איש  תוðו  בא ולא  פ"א 

זצללה"ה   בוðם  הר"ר  הה"ק 
ושאל  לביהמ"ד  זי"ע  בפרשיסחא 
חסיד,  א  מהו  לו  שיאמרו  להחסידים 

מהחסידים,   אחד  הוא  ועðה  חסיד 
זה   על  ואמר,  הדין,  משורת  לפðים 
כווðתי, כתוב בתורה לא תוðו איש את  
ולפðים משורת הדין   זהו הדין.  עמיתו 
הוא שלא יאðה את עצמו, והבן: ספר  

  בהר   'פ -שיח שרפי קודש  
 

גואל. לו  יהי'  לא  בעל   כי  על  רמז 
תשובה אמיתי שðשבר לבו שח"ו אבד 
הבורא   שהכעיס  ידי  על  עולמות  מב' 
דרך   במעשיו  מוצא  ואיðו  יתב"ש 
הכתוב  מבטיח  אזי  מחשכתו  להגאל 

  רשת פ  - ספר שפתי צדיק    והשיגה ידו:
 בהר 

  

מחה וסיפורי צדיקים , שדברי תורה, חיזוק  



 

 

     
 ספירת העומר 

השבת  ממחרת  לכם  ט"ו).    וספרתם  (כ"ג, 
שתאיר   דהייðו  המאיר,  ספיר  מלשון 

אור ותשפיעו  למעלה    קדושתכם  ושפע 
השבת   ממחרת  וזהו  העליוðים  בעולמות 
כð"ל* מיום הביאכם את עומר התðופה, כð"ל  
תמימות   שבתות  שבע  הדיבור*  שתעלו 
תהיðה, פירוש שתתקן כל שבעים שðה אשר 
אתה חי* ממושבותיכם תביאו לחם תðופה, 
רצה לומר אף אם יהיה עת שלא תהיו כל כך 

תיכם,  במדרגה עליוðה כי אם למטה במושבו
בידכם  יכולת  יהיה  לחם,  תביאו  אז  גם 
להמשיך השפעות* תðופה, על ידי זה תðשאו  
ידי  על  פירוש  שתים,  למדרגתכם.  למעלה 
עשרוðים,   שðי  ויראה*  אהבה  מדריגות  שתי 
שעם   משðיהם  כלול  יהיה  אחד  שכל  הייðו 
תהיה   אהבה  ועם  האהבה  תהיה  היראה 
שכל   לומר  רצה  תהייðה,  סולת  היראה* 

וטהרה*  מעשיכם   בקדושה  כסולת  ðקי  יהיה 
תחזיק  לא  זאת  בכל  פירוש  תאפðה,  חמץ 
תמיד   בעצמך  שתמצא  רק  לכלום,  עצמך 
תמיד  ותהיה  חמץ  תערובות  חסרוðות 
בתשובה* ביכורים לה', דכ"ף בקו"ף מתחלף  
באותיות גיכ"ק, זה הוא הדרך שצריך האדם  
לד'  שיהיו  היטיב  ולדרוש  בתחילה  לבקר 

י כן  אמן  הגדול  ðועם לשמו  ספר  רצון*:  הי 
  פ' אמור  -אלימלך 

 
בעומר תמימות    והðה  שבתות  שבע  כתיב 

תהייðה, יבמד"ר (פ' כ"ח) אימתי הן תמימות 
מקום,  של  רצוðו  עושין  שישראל  בזמן 
ובספה"ק כתבו שהספירה מגביהה את הðפש  
את  להגביה  ובאמת  האדם,  של  הבהמית 
תמימות.  ע"י  רק  דרך  אין  הבהמית  הðפש 

זה תמ על ולפי  וגם  על השבועות  קאי  ימות 
תהי  אל  (שם)  המד"ר  כווðת  וזוהי  האדם. 
מצות העומר קלה בעיðיך שע"י מצות העומר  
זכה אברהם לירש את ארץ כðען הה"ד וðתתי 
בריתי   את  ואתה  ע"מ  אחריך  לזרעך  לך 
תשמור ואיזה זה מצות העומר, והיא פליאה  
ולהð"ל  במילה,  כתיב  תשמור  בריתי  דאת 

מ דע"י  כמו  ðיחא  תמים  ðעשה  העומר  צות 
  במילה דכתיב תמים, והבן: 

מוסד    והðה ויסוד  היעוצה  העצה  זוהי 
ושלא   בתמימות  להיות  היהדות  לתכלית 
איך   אך  דבר,  שום  אחר  ולהרהר  לחקור 
הוא   ואז  טוב,  הוא  שכן  האדם  יבין  שהוא 
אם   ובאמת  לו.  וטוב  השי"ת  של  לחלקו 
באהבה  עליו  ומקבל  בתמימות  הולך  האדם 

מה מסלק   כל  הוא  בזה  מהשי"ת  עליו  שבא 
מעליו כל המקטרגין וðושע מכל צרותיו, וזה  
שקבלת   מאחר  ע"ב)  (ט"ו  בע"ז  ז"ל  שרמזו 
עליך את הדין דימוס פטור אתה יע"ש: ספר 

 שðת תר"ע  -פרשת אמור  -שם משמואל 
 

הם   עבדי  עבדים  ישראל  בðי  לי  כי 
ð"[כ  וגו'  הלשון  "ה,  כפל  להבין  ה]. 

שבא  לומר  יש  הם.  עבדי  עבדים 
איש   שכל  לðו  להורות  הכתוב 
בשם  להקרא  יכול  איðו  מישראל 
הקדושים   להצדיקים  אפילו  עבד 
עליו  לומר  עבד  ðקראים בשם  איðם 
שם  כי  הזה.  צדיק  של  עבדו  שהוא 
שעובד   במי  רק  שייך  איðו  עבד 

ועשיות  ועו  עובדות  ופועל  שה 
רבו  על  מוטל  היה  אשר  ופעולות 
הכל   ועושה  טורח  והוא  לעשותם 
עבור רבו ואז ðמצא שהוא פוטר את  
עליו.   מוטל  שהיה  מהטירחא  רבו 
הקדושים   הצדיקים  זה  דרך  ועל 

י (סוטה  ד  "ðקראים עבדי ה' על דרך 
רחום 'א הוא  מה  במדותיו  הדבק   (

על  ותרחם  רחום  היה  אתה  אף 
וכן הקדוש ברוך הוא זן את  הבריות.  

כל העולמות וכל הברואים והכל על  
הצדיקים   ועובדות  פעולות  ידי 
ואז   הטובים  ומעשיהם  הקדושים 
וכל   טיבו  מכל  עלמין  כל  מתברכין 
ז"ל   חכמיðו  שאמרו  דרך  על  חידו. 

) ישראל מפרðסין 'ב  '(זוה"ק ויקרא ז
זðין   המה  כי  שבשמים.  לאביהם 
וכשרו צדקות  ידי  על  ן  ומפרðסין 

ולזה   העולמות.  כל  את  מעשיהם 
שהמה   ה',  עבדי  הצדיקים  ðקראים 
יתברך  ה'  צריך  שהיה  מה  עושים 
לכל  להיטיב  הטוב  כדרכן  לעשות 
לו.   שככה  העם  אשרי  הברואים 
והעובדות ומעשיהם הטובים ומצות  
התורה המה מוטלים ומצווים על כל  
ואין אחד  הישראלי  איש  פרטי  איש 

ולז חבירו  בעשיית  ðפטר  אי  מהם  ה 
ישראל  איש  לשום  לתאר  אפשר 
להצדיקים   אפילו  עבד  בשם 
בשם  להקרא  יכול  איðו  הקדושים 
פוטר את  איðו  כי  כð"ל.  עבד שלהם 
רבו במעשיו ובפעולותיו ועל שðיהם  
כל  לשעבד  השיעבוד  חל  כאחד 
בוראו   לעבודת  וחושיו  איבריו 
מלכותו  עול  עליו  ולקבל  יתברך 
מצותיו   כל  את  ולעשות  ויראתו 

וðו. ועל כן כפל הפסוק ואמר אשר צ
עבד  זו  בחיðה  לשלול  הם  עבדי 

ה'. והטעם לדבר סיים בפסוק  לעבדי 
יכם ועל שðיהם כאחד חל  קאðי ה' אל

שמים   מלכות  עול  וקבלת  השיעבוד 
 בהר 'פאוהב ישראל ספר  וכð"ל והבן:

 

הם. עבדי  עבדים  בð"י  לי  כי   בפסוק 
הוא   עבדים  בð"י  ולי  כפול.  הלשון 
מצד  הם  עבדי  בð"י.  ה'  בחירת  מצד 

לקב בð"י  עול  בחירת  עליהם  ל 
וה'  האמרת  ה'  כמ"ש  ית'.  מלכותו 
האמירך כו'. וכפי מה שמקבלין להיות  
לא   הפסוק  סוף  מתקיים  כך  ה'  עבדי 
במשðה   וז"ש  עבד.  ממכרת  ימכרו 
המקבל עליו עול תורה מעבירין ממðו  

כð"ל: מלכות  אמת    עול  שפת   -ספר 
 תרל"ו שðת  -פרשת בהר 

  

ðוראים איש    כללים  הקודש  מרבו 
מוהר"ר   בערהאלקי  ממעזריטש    דוב 

בסוף  כתובים  ðמצאו  אשר  זללה"ה 
  פעמים   . ד" כב יד הזה:  [המשך]    הכת

אדם הוא כשיכור מחמת שמחת התורה  
שבוער בלבו אהבה גדולה, ולפעמים יכול  
שבוער   מחמת  מאוד  במהירות  להתפלל 

והתיבות    בלבו מאוד,  השם  אהבת 
יוצאים מפיו מעצמם. לפעמים יש לעבוד  
במחשבתו,   דהייðו  לבד,  בðשמה  השי"ת 
והגוף יהיה עומד במקומו. ולפעמים יכול  
וגדולה   רבה  באהבה  לומר  אדם 
והתלהבות גדול בלא שום תðועה, ויהיה 
אותן   אומר  שהוא  אחר  לאדם  ðראה 
וזהו  אהבה,  שום  בלא  בפשוט  הדברים 

מאוד  יכול   דבוק  כשהוא  לעשות  האדם 
בðשמה   אותו  לעבוד  יכול  אז  בהשי"ת, 
העבודה   וזו  וגדולה,  רבה  באהבה  לבד 
יותר   במהירות  והולכת  טוב  יותר 
ומדובקת יותר להשי"ת מהתפלה שðראה  
בחוץ על האיברים, ואין להקליפה אחיזה 

ספר   :בזה התפלה כלל, שכולו בפðימיות
קא  מהרה"ק ר' חיים חיי  -חיים וחסד  

הגדול  המגיד  תלמיד  מהמדורא, 
 ממעזריטש זי"ע 

  

בהר א"ש  ר'  מלעאדמו"ר  לוב מ"מ 
ב ע  זי" הבאב  קרהיה  על  ס חסידיו 

ושר  מאתרא  בחזרה   מירון,  קדישא 
 עס  זייער גוט,    ען וויאיז ג  הדרך "עסב

ג גוט,  ען וויאיז  קו  זייער  אין  דער  געל 
מכוין  ואמר  מירון.     להויכערשאיðו 

 להיות יהודי! בטועðיðים, רק ש
 

 
  שידלוב  סטאשוב    - צדיקים   יוצא לאור ע"י מכון בית  

A project of Cong. Tiferes Zvi -   CHIZUK@PROTONMAIL.COM
לקבל הגליון, בלה"ק ובעðגליש "באר היטב", ושיעורים   

  ð"גליש, וכן להקדיש גליון לזכות, לרפו"ש, לעðבאידיש או ע
אחב"י באלפי מקומות בעולם קע"ה   - או לזכות את הרבים 

 כ"י, ðא להתקשר להð"ל, ידידכם ðפתלי הירצל גאðצווייג 
 Contact us to dedicate etc. received by thousands globally! 

In Loshon Hakodesh & English, worldwide & send in your 
friend’s addresses to receive a.s.a.p.    #927  

  

  
  

 ֲעֵדðּו, ֲאדֹוððֵּו ַּבר יֹוָחאי.ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלðּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיðֵיðּו, הּוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ 
ָרֵאל, ִלְפðֵי ִמי ַאֶּתם ִמַּטֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמיִ  ם. ְואֹוֵמר,  ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַאְׁשֵריֶכם ִיֹשְ

ָרֵאל ה', ַמה ִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים, ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָרֵאל: ִמְקֵוה ִיֹשְ    הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיֹשְ
  

  

 העבודה" ד' חלקים, בס"ד יצא לאור מחדש ספרי "אוסף הגליוðות על התורה ועל 
  {שðת תשס"ט, תש"ע, תשע"ה, תשע"ח}, וספר "באר היטב" מכמה שðים  

 

 כשיו גם בכריכה קשה!ע -  "קדומים ושðים  ספר "דברי תורה באר היטב תש"פבס"ד יצא לאור מחדש 
The new Sefer “Divrei Torah Baer Heitev 5780 and Previous Years” English, now hardcover too 

 

Seforim of “Al HaTorah Val HoAvodah” 5769, 5770, 5775, 5778, 
And the 1st edition of Sefer “Divrei Torah Baer Heitev” [in English] 
 are now in print, to order call 1-919-459-5858, or 1-844-212-0689 


