
 כו אורות ישראל ותחייתו 

האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קוית מאותה האמונה הגדולה  
השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים בשכל עליון ומפואר, בסדר 
והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. המעילה המשפחתית  

היא מעילה מהרסת את האשיות המעמידות את היצירה וכחותיה בעולם  
ת העולם המעשי הרוחני. האותיות המבטאות את שם ד'  הכללי, לשכלל א

אלהי ישראל, הכוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם, עם מקוריותם  
ושרשם העליון, עם סדרם והרמוניותם, כוללות בקרבן את כל האמון  

היסודי, שהתוכן התאורי והמעשי של משפחת האדם המשוכללה נובע  
ים מבונים כהוגן בתיקון ונמשכים  מהם. בלכתם בדרך ישרה, בהיות החי 

בפנימיותם ברגשי האמון האידיאליים, המשוטטים בכל המון הבריאה  
ממעל ומתחת, הרי הם מפכים מעינות של ברכה, של אושר ושל הופעות  

נשמתיות עדינות לכל. בשבורם, בעכירתם, במרידת הסדר האידיאלי  
רגני, ההרוס  שלהם, הרי הם יסוד ההרוס, ההרוס העולמי, ההרוס האו

המשפחתי, ההרוס הנשמתי, עכירת החיים ומארתם. בדיקת מי סוטה,  
ממקור החיים העליונים היא לקוחה, מכל אשרה וברכתה של תורה אשר  

דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום. העולם הולך ותועה בנתיבותיו,  
אבל מבקש הוא את האמון האלהי, את הנתיב של אור החיים, ובא יבא  

, והתכן בבנין משפחתי בין ד' אל העולם ובין כל מעשיו יופיע על ידי  האור
התגלות אמונת אמון, אשר בישראל מאז היא אצורה, "וארשתיך לי  

לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים. וארשתיך לי  
באמונה וידעת את ד'". האמון המשפחתי בהבנותו ובשכלולו יסוב ויעבור  

מצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחושיים, ימצא את  את כל גבוליו וי 
מעמדו הישר הבלתי מעול בין איש לאיש, בין שכיר לשוכרו בין עובד  

לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפים, בין עמים רבים, בין יושבי  
אקלימים ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות  

ן כל היצור, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל  אשר לאדם, בין האדם ובי
אל הכל. האמונה הפנימית, היודעת את כבודה, את אשרה וגבורתה  

המדושנת עונג פנימי, המכירה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת במדה 
ובמשקל של צדק ויושר, אור וחיים, לכל המון יצורים לאין תכלית, על פי  

ים ברוח שלום ואמת, אמונת עולמים  סדר וערך של יחושים נאמנים, דרוכ
 זו תהיה תפארת הכל, "עטרת תפארת ביד ד'", "אשת חיל עטרת בעלה".


