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) ...דברים כב,ד(

הצדיק האמת בגֹדל כחו ,בודאי יכול להעלות ולהגביה את הכל אפילו
הנמוכים והירודים מאֹד הרובצים תחת משאוי עוונותיהם בכבדות גדול,
ובאמת בודאי הוא משתדל להעלות ולהקים את כֻלם ,בבחינת עזֹב תעזֹב לו
הקם תקים עמו .אבל כל זה עמו ,דהיינו כשהוא בעצמו רוצה גם כן בזה
לרחם על עצמו ולהשתדל בתקנת נפשו ,לסלק המשאוי הגדולה שעליו ,רק
שאי אפשר לו בעצמו והוא מצפה למי שיעזֹר לו לזה .אבל אם רוצה לסלק
עצמו לגמרי ואינו רוצה להשתדל בתיקון נפשו כלל ,רק רוצה שהצדיק
בעצמו יעשה הכל עבורו ,והוא לֹא יעשה כלל ולֹא ישתדל בזה כלל ,אזי
בודאי אין הצדיק צריך לעסֹק עמו .כי אי אפשר לעזֹר לו כשאינו רוצה לעסֹק
בעצמו בתקונו כלל ,כי הבחירה חפשית) .הלכות אבדה ומציאה  -הלכה ג,
אות טו לפי אוצר היראה – צדיק ,אות רמא(
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)דברים כה,יז(

עמלק הוא בחינת ראשית דסטרא אחרא ,בחינת )במדבר כד( :ראשית
גוים עמלק .ועל כן כל מלחמתו הוא רק כנגד הרֹאש בית האמת שכל הדורות
נמשכין ממנו ,בבחינת )ישעיה מא( :קֹרא הדורות מרֹאש .כי עמלק אינו
רוצה להלחם לֹא את הקטן ולֹא את הגדול כי אם עם הרֹאש בית בעצמו.
אבל מחמת שכנגד הרֹאש בעצמו אין לו שום כח להלחם עמו בעצמו ,כי זה
הצדיק האמת הרֹאש בית כבר זכה לנצח אותו ולשבר אותו בתכלית ,כי לֹא
אתהני מדילה כלום ,כי כבר שבר כל התאוות וכל המדות רעות בתכלית
תכליתן בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו ,והכניע ובטל מעצמו זֻהמת
הנחש שהוא זֻהמת עמלק שהוא הסטרא אחרא ,והוא הכניעם כֻלם מעצמו
בתכלית ההכנעה והביטול עד שלא נשאר אצלו שום אחיזת הרע כלל אפילו
כל שהוא ,ועוד הוסיף אחר כך למסֹר נפשו בכל יום בשביל ה' יתברך ,וקבל
על עצמו יסורים קשים ומרים ממות בשביל קדֻשת שמו יתברך ובשביל עמו
ישראל וכו' וכו' ,על כן בודאי אין לעמלק שהוא רֹאש הסטרא אחרא שום
אחיזה להלחם עם הצדיק בעצמו ,על כן כל מלחמתו הוא מה שמערבב את
העולם בכל עת ,ועושה מחלֹקת גדול בכל עת על הצדיק האמת הזה שהוא
הרֹאש בית ,כדי להרחיק את ישראל ממנו ,כדי שלא ישובו לה' יתברך על ידי
הצדיק הזה שהוא הרֹאש בית שיש לו כח להחזיר כל העולם למוטב:
וזֹאת הקליפה הרעה שהוא המן עמלק ,כל תחבולותיו וכל מלחמתו הוא
להסתיר ולהעלים שם הצדיק האמת הזה שהוא הרֹאש בית האמתי .כי
קלפת עמלק מרֻצה שיתקרבו ישראל לכל הראשים שבעולם ,ולפעמים
כשרואה שאי אפשר לו להפֹך האמת לגמרי להעמיד רשע גמור לעשות אותו
רֹאש ומפֻרסם ,כי בודאי לֹא יטעו בו בני ישראל הכשרים ,על כן הוא משתדל
בתחבולותיו להתלבש עצמו באיזה כשר או צדיק שאינו גמור ,ונותן בלבו
שיחלֹק על זה הצדיק הנ"ל שהוא הרֹאש בית האמתי ,והבעל דבר מגדיל
שמו של זה החולק והמתנגד על הרֹאש בית האמתי ,והוא מגדיל שמו מאֹד
ומפרסם אותו מאֹד ,כי עמלק מרֻצה שכל העולם יתקרבו לאלו הראשים ,אף
על פי שהם צדיקים קצת ,כדי להרחיקם מהצדיק הגדול הרֹאש בית האמתי,
כי כל תחבולותיו לרחק ישראל מהצדיק הרֹאש בית האמתי הנ"ל שכל
תיקון נפשות ישראל וכל העולמות על ידו:
וזה שכתוב )דברים כה( :ויזנב בך כל הנחשלים אחריך וכו'' ,ויזנב'
דייקא ,וכמו שדרשו רבותינו ז"ל )תנחומא כי תצא( שהיה חותך זנבות
וזורקן כלפי מעלה .כי ההמון עם כנגד הצדיק הם בבחינת זנב ,כי הם טפלים
אליו ,כי הצדיק האמת 'הוא הרֹאש' )ישעיה ט ,יד( ,והקטנים הטפלים אליו

הם בבחינת זנב .אבל בודאי טוב להיות זנב וטפל לצדיק הזה שהוא רֹאש
בית האמתי ,מלהיות רֹאש במקום אחר ,וכמו שאמרו במשנה )אבות פ"ד(
הוי זנב לאריות ואל תהי רֹאש לשועלים .וכמו שאמרו רבותינו ז"ל )בבא
ומחבר לטהור טהור .וכדאמרי אנשי עבד מלך — מלך.
קמא צב (:הדבוק ֻ
הדבק לשחור וישתחוו לך ,כמו שפרש רש"י )דברים א( לעניין נהר פרת
שסמוך לארץ ישראל וכו' .ועמלק בתחבולותיו חותך הזנבות וזורק כלפי
מעלה ,שמהפך מזנב לרֹאש ,שלוקח קטנים במעלה שהם בבחינת זנב נגד
הרֹאש בית ,שהיו צריכין להיות טפלים אליו ,והוא לוקח אלו הזנבות
הקטנים במעלה ,וחותכם ומרחקם מהצדיק מהרֹאש בית האמתי ,וזורקן
כלפי מעלה ,דהיינו שעושה מהם ראשים ומגביה אותם למעלה למעלה,
ומגדיל שמם מאֹד ,ומכניס בלבם שיחלֹקו על הצדיק ,הכל בשביל להסתיר
ולהעלים שם הצדיק הזה שהוא הרֹאש בית האמתי וכנ"ל:
ועל כן מלחמה לה' בעמלק מדר דר ,כי זה עיקר תקף מלחמות עמלק
הגאלה לבוא על ידי הרֹאש בית הזה שהוא
שבכל דור ,כי בכל דור מוכנת ֻ
בחינת מֹשה משיח ,שהוא הצדיק האמת הגדול במעלה שבכל דור .אך עיקר
העיכוב הוא על ידי המחלֹקת העצום הזה שהוא בחינת מלחמת עמלק ,שכל
מלחמתו להסתיר ולהעלים שם הצדיק הזה) .הלכות שבת – הלכה ה,
אותיות ט י(
)כוכבי אור – ספורים נפלאים מרבינו ז"ל(

 המשל מהתבואה .שפעם אחת אמר המלך לאהובו השני
למלך :באשר אני חוזה בכוכבים ,רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה זֹאת,
משגע ,אם כן יטכס עצה .וענה לו ,שעל כן יכינו
מי שיאכל ממנה יהיה נעשה ֻ
בעדם תבואה שלא יצטרכו לאכֹל מתבואה הנ"ל .וענה לו המלך אם כן
משגע ,אז יהיה להפך
משגעים .וכל העולם יהיה ֻ
כשאנחנו לבד לֹא נהיה ֻ
)ולהכין בשביל כֻלם אי אפשר( שאנחנו יהיו המשגעים .על כן בודאי נצטרך
גם כן לאכֹל מהתבואה ,אבל רק זה שנסמן סימן על מצחנו שנדע על כל פנים
שאנחנו משגע .שאם אהיה מסתכל על מצחך וכן כשתסתכל על מצחי נדע
מהסימן שאנחנו משגע.
המשל ממלך שרץ אחר צבי ולֹא יכֹל להשיגו ,והעמידו את עצמם השרי
מלוכה ואמרו אדוננו המלך נחזֹר וכו' ,ענה המלך ואמר אני את הצבי ֻמכרח
לצוד ומי שרוצה לחזֹר יחזֹר וכו'.
)מר' ישראל אודסר ,זצ"ל  -המשך(

 ...אוי ,אלו היינו זוכים ,כל הגויים היו רואים והיו
מתקנאים בנו ,בהילדים שלנו ,והיה עולם קדוש ותורה ויראת שמים .אנחנו
עמך בני-בריתך ,בני אברהם ,יצחק ויעקֹב ,שירשנו מהם הדרך האמת
והתורה והמצוות .אנחנו עם אחד בעולם ,עם הקדוש וארץ ישראל הקדושה.
אנחנו יכולים לקבל קדֻשה מכל דבור של התורה הקדושה .אנחנו עם התורה,
יש לנו תורה כזו ,דברים פלאיים כאלה שהשם יתברך עושה עמנו בכל דור
ודור ובחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" ,ברוך אתה השם נותן
התורה!"
צריכים לשמֹר דרכי התורה והאמונה ,אז נקבל חיות גדול מן התורה,
מכל ספור של התורה .כל דבור של התורה הקדושה הוא כל חיותנו ,בלי זה
אין לנו כלום ,אין לנו לֹא חכמה ולֹא אמונה ולֹא כח ולֹא כלום .אנחנו
צריכים למסֹר נפשנו להכניס בלבנו האור הגדול של האמונה ,של התורה
הקדושה ,התנ"ך והש"ס ,כל הספרים של הצדיקים האמתיים ,אבותינו
הקדושים .יש לנו תורה ,יש לנו רבנים צדיקים קדושים ,הם כבר בארו לנו





כל התורה ,בכֹחם אנחנו יכולים
אחרים .ואזי נמשכים פקידת עקרות
להתקרב להשם יתברך .חכמות התורה
וגם יראה גדולה .הינו שזוכים ליראת
הם רק בשביל לקים ולהבין התורה,
השם אמתית ,שמרגישים ומבינים שאין
אמר רבינו ז"ל:
לקיים התורה!
צֹרך לפחֹד מפני שום כח ,רק מלפניו
בכל דור ודור מסרו נפשם על התורה
יתברך .ועל ידי יראה אמתית ,נצולים
 הראש השנה שלי ,עולה על הכל.
ועל המצוות ,על שמירת השבת ,על כל
מנאוף ומהבל היפי ומחן של שקר,
ופלא אצלי ,מאחר שהמקורבים שלי
המצוות ,זהו כל החיות שלנו ,כל החיים
וזוכים לאריכות ימים דקדֻשה .הינו
מאמינים לי ,למה לא יזהרו כל
שלנו .אנחנו צריכים לרחם עלינו ,על
שזוכים להגדיל כל יום מהחיים בקדֻשה
האנשים המקורבים אלי ,שיהיו כולם
עצמנו ועל זרענו ,צריכים להבין ולהכניס
ודעת אמתית יותר מן היום הקודם ,שזה
על ראש השנה ,איש לא יעדר? כי כל
נפשנו
בלבנו לקים דרכי התורה ,למסֹר
עקר אריכות ימים ,כמבֹאר בלקוטי
ענין שלי הוא רק ראש השנה !
על זה ,גם זרענו ידעו דרכי התורה
מוהר"ן חלק א' )סימן ס'( בתורה "פתח
 והזהיר לעשות כרוז ,שכל מי שסר
והאמונה והאמת.
רבי שמעון" ,וזוכים לעשירות גדולה
אל משמעתו ומקורב אליו ,יהיה על
עם
אנחנו
!
ש
ו
קד
עם
רק אנחנו -
דקדֻשה ,הינו למדה הטובה של "שמח
ראש השנה אצלו .לא יחסר איש וכן הוא
להתרגל
צריכים
.
רה
ו
השם ,עם הת
בחלקו" ,שזה עקר עשירות ,כמבֹאר
נוהג לדורות  :הראש השנה שלי ,הוא
וללמֹד תורה לקים התורה והמצוות .הוא
במסכת אבות )פ"ד( "איזהו עשיר —
חידוש גדול ,וה' יתברך יודע שאין הדבר
מאיר בנו המצוות של ציצית ושל תפלין
השמח בחלקו" ,ולפעמים גם זוכה
הזה בירושה מאבותי .רק ה' יתברך נתן
לי זאת במתנה ,שאני יודע מהו ראש
ושל שבת .אנחנו יודעים אמונה כזו,
לעשירות ממש .ועל ידי עשירות דקדֻשה
השנה .לא מבעיא ,אתם כולכם בודאי
קדֻשה כזו ,תורה כזו ..שזה כל החיות
זוכים להתבוננות גדולה בתורה
תלויין בראש השנה שלי .אלא אפילו
שלנו ,כל החיים שלנו!
הקדושה .הינו שזוכים לדעת גדולה
כל העולם כולו ,תלוי בראש השנה
רק אנחנו צריכים לשמֹח תמיד
להבין באורים ופרושים רבים אמתיים
שלי.
בהתורה הקדושה שלנו וללמֹד תורה
בתורה הנחוצים ליראת השם ולקיום
במסירות נפש ולהאיר להנשים הבנים
התורה ,שזה יסוד היהדות .לכל
שלנו והזרע שלנו רק קדֻשה.
התקונים המנויים בסעיף זה זוכים
אנחנו צריכים גם-כן ללמֹד ,לֹא
על ידי תקיעת שופר ברֹאש השנה
לבטל אפילו רגע אחד ,ללמֹד רק ללמֹד
אצל צדיקי אמת ,ועל ידי למוד הדעת
מסגלים להמשיך לאנשיהם
תמיד ולחנך עצמו שידע התורה והאמונה והאמת .אם לֹא זה  -אין חיים ,אין מצדיקי אמת לעשות ולקים .כי רק צדיקי אמת ֻ
המקֹרבים אליהם באמת את התקונים הנזכרים ,כאשר באים אליהם לרֹאש
כלום .רק כמו חיות ,כמו בהמות .אוי ווי ,אוי ווי) ...ההמשך יבוא(
השנה )עצות המבוארות – ראש השנה ,ד(.
 על ידי הנסיעה לרֹאש השנה לצדיקים אמתיים ,נמתקים כל מיני
)ספר ִא ֵבּי הנחל  -חלק ב  -מכתב עג(
דינים שבעולם .הינו שמתבטלים כל מיני קטרוגים ויסורים מן העולם ,ובכל
 מחמד עיני ולבי ,אשר לגֹדל גדֻלת רוממות נשמתו
מקום שיש דין או קטרוג חלילה ,שמהם מתהוים צרות ויסורים חס ושלום,
היקרה זכה לכנֹס בהיכל החכמה והמדע דקדֻשה ,וזכה לבקש ולחפש את
נמתקים הללו ובטלים על ידי הנסיעה לצדיקי אמת לרֹאש השנה .ומפני
הצדיק האמת.
שרֹאש השנה הוא יום הדין של השנה ,על כן צריך לנסֹע לצדיקים לרֹאש
על-ידי התגלות שם הצדיק במלים וספריו הקדושים שהם נגלים
השנה ,בכדי להמתיק את הדינים .גם על ידי הקבוץ של אנשים רבים לצדיק
ומחזקים האמונה הקדושה ,נתבטל ממילא הכפירות והאפיקורסות של
האמת ברֹאש השנה ,והתלכדותם באהבה ובאחדות ,על ידי זה נמשכים
ספרי האפיקורסים הרעים והטמאים במלים.
שמחה וחדוה לאנשים שבאו אל הצדיק )עצות המבוארות – ראש השנה ,ה(.
אני אפתח לכם שבילי השכל בעניין האמונה הקדושה ותלכו ותטילו
  ...ועזרנו ברחמיך הרבים ,שנזכה לנסֹע לצדיקים אמתיים על רֹאש
בהפלטין של האמונה כדרך ההולך ומטיל בהיכלות ובנינים נאים נפלאים
השנה ,ושם יהיו נכללים כל נפשותינו יחד בכלליות גדול ובאהבה רבה ,ונזכה
ונוראים מאֹד ,ותכף כשנכנסים בחדר אחד ומתחילים להסתכל בו ולהתפלא
לאהבת החברים ,שיהיה בינינו שלום ואהבה גדולה באמת ,עד שנהיה כֻלנו
על נפלאות החידושים אשר בו ,בתוך כך רואים שנפתח לו פתח נפלא לחדר
אחר ,וכן מחדר זה לחדר אחר ,וכן מחדר לחדר ומחדר לעליה ,וכֻלם פתוחים נכללים יחד באהבה ואחוה ורעות בתוך נפשות הצדיקים האמתיים תמיד,
ובפרט בימי רֹאש השנה הקדושים .ונזכה להכלל יחד בתוך האבן שתיה,
ומקשרים ומשלבים זה בזה בסדר נפלא ובחכמה
מזה לזה בפתחים וחלונות ֻ
בתוך קדשי קדשים ,בתוך השכל הכולל שהוא חכמה עלאה ,ועל-ידי-זה יהיו
עמקה ובתכלית היפי והנוי .אשרי הזוכה לטעֹם נֹעם מתיקות האמונה
ֻ
נמתקין כל הדינים וכל הצמצומים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל .וכל
הקדושה.
מקום שנמצא איזה צמצום ודין וגזרה שאינה טובה על עמך ישראל בכלל או
בפרט ,הכל יהיה נמתק ונתבטל על-ידי אור השכל הכולל ,השכל העליון
היוצא מבית ה' ,ויהיו נמתקין כל הדינים בשרשן .ותכתבנו בימי רֹאש השנה
 על ידי תקיעת שופר ברֹאש השנה
הקדושים לחיים טובים וארֻכים ,לשנה טובה ומתוקה ,שנזכה לעשות רצונך
ביראת שמים כראוי ,מתעוררים מן השנה ,הינו מהתגברות המדמה,
באמת ,ולקבל עֹל מלכותך עלינו תמיד .חוס וחמֹל עלינו ועזרנו להיות
המתגבר על האדם ומרחיקו מן האמת חס ושלום .אבל על ידי מצות תקיעת
כרצונך הטוב באמת .זכנו שיהיו נפשותינו נכללות יחד באהבה גדולה בתוך
שופר כראוי ,מתעוררים מן השנה ,הינו מהתגברות המדמה .וזוכים להרגיש
נפשות הצדיקים האמתיים ,עד שנזכה על-ידי-זה לשמחה גדולה וחדוה רבה
כי התגברות המדמה מרחיקה את האדם מדעת אמתית אפלו בשעה שאינו
ועצומה ,כמו שכתוב ,אור צדיקים ישמח .וביותר בימי רֹאש השנה הקדושים
ישן ,ממש כפי שהוא מרֻחק בפשיטות מדעת בעת שנתו ואזי מתעוררים
נזכה לשמחה יתרה ועצומה ,כמו שכתוב ,אכלו משמנים ושתו ממתקים
להבין שצריך להשתדל שלא לאבד את הימים והשנים בשנה ,הינו
ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדֹנינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא
בהתגברות כח המדמה ,שעל ידי זה ,כאמור ,מתרחק האדם מדעת אמתית,
מעֻזכם .ונאמר ,אשרי העם יֹדעי תרועה ה' באור פניך יהלכון .בשמך יגילון
ממש כמו בשעת שנה .ועל ידי התגברות המדמה שזה נקרא שנה ,נופלים לכל
כל היום ובצדקתך ירומו .כי תפארת עֻזמו אתה וברצונך תרום קרננו .כי לה'
מיני תאוות ומדות רעות ,וליגיעות רבות וטרדות פרנסה ותאוות ממון וכו'.
מגננו ולקדוש ישראל מלכנו .ותבטל כל מיני מריבות ומחלֹקת מעלינו ומעל
אבל על ידי מצות תקיעת שופר ביראת השם כראוי ,ועל ידי למוד הדעת
כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם .עזרנו כי עליך נשעננו ,הורינו דרכיך,
מצדיק אמתי ,שזה בחינת שופר כמבֹאר בסעיף א' ,מתעוררים מהתגברות
הדריכנו באמתך ולמדנו כי אתה אלקי ישענו אותך קווינו כל היום )לקוטי
המדמה ,וזוכים להבין את האמת ולהנצל מהפגמים הנזכרים למעלה .גם על
תפילות א – מתוך תפילה סא(.
ידי התעוררות השנה ,הינו על ידי היקיצה וההתעוררות מהתגברות המדמה,
שלזה זוכים על ידי מצות תקיעת שופר ברֹאש השנה כראוי ,בלמוד הדעת
מערכת 050-6754970 / 02-5829086 / 054-8484486
מצדיק האמת ,כמבֹאר למעלה בכמה סעיפים ,על ידי זה זוכים לדבור בכֹח
גדול .הינו שזוכים לדבר בתורה ובתפלה בהתעוררות גדולה ובקול חזק,
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