
  )א, במדבר טז( ... רחויקח קֹ

ויקח ): א, במדבר טז(בחינת ,  ואהרןמשהוזהו בחינת פגם קֹרח שחלק על 
 הוא ושחלק למדן מצדיק ואמר שלמדן בעצמ, ואתפלג קֹרח: וקֹרח ותרגומ

 שמעו ֻכלם: י"ופרש רש, שיםו קדֻכלםכי כל העדה ): ג, שם(וזה שאמר . מעלה
רה וֻכלם שמעו בסיני ו קבלו את התֻכלםינו שאמר מאחר שיה', וכו' אנֹכי'בסיני 

לם פי שֻכ על כי אף, ובזה פגם וחטא מאֹד. םו חס ושל,כן כל אפין שוין על' אנֹכי'
קר השלמות הוא יוע. רהולם שוין בקיום הת אבל אין ֻכ,רה בסיניוקבלו למוד הת

, רה בשלמותום התכה כל אחד לקיוורק כפי הצדקות של כל אחד כפי מה שז
רק הוא , ודע מה שנעשה עם חברווהכל תלוי בקֻדשת הברית שזה אין שום אדם י

 להתבטל נגד ודאי ראוי לוכן בו על. חז בזהו איך הוא אות שלונודע החסרוי
ת וידי נפלא  עלות קֻדשתואים עֹצם נפלאו שרמשההצדיק האמת שהוא בחינת 

, ודע למי לתן הגֻדלה כראוי לודאי יו ולסמֹך על דבריו שבו,לה לנוירה שגוהת
 חלק עליו וותוידי גא וקֹרח על. פי הדבור  שעשה הכל עלו רבנו בעצממשהבפרט 

 ,רה שלא כהלכהולה פנים בתיוג,  ולמד ודן קל וחֹמר של שקרווהתפאר בחכמת
וכן בית מלא ספרים . 'טרה וכווומה טלית של מין אחר חוט של תכלת פ: ואמר
ומפריד למוד ,  אמונהוכי כשאין ב).  ב,קֹרח –תנחומא (' וכויב במזוזה יאם ח
רה שלא ות פנים בתודאי יוכל לצאת לגמרי מהדת לגלובו, רה מהצדיקוהת

צץ ישק] ה-אלישע בן אבוי[ אֵחרו, ידי זה  עלמשה קֹרח שחלק על וכמ, כהלכה
  .ל"ידי זה וכנ ת עלובנטיע

ת הרב כי הכהן הוא בחינ, כן חלק קֹרח על הכֻהנה ועל
כי שפתי כֹהן ישמרו ): ז, מלאכי ב(ל בחינת "האמת הנ
ת וצבא' מה למלאך הואם הרב ד —' רה וכוודעת ות

ינו יה, כי כהן בחינת חסד בחינת אברהם. ל"כנ' וכו
כין וקקות וכסופין דקֻדשה שזובחינת אהבה והשת

. ל"ת וכנוצבא' מה למלאך הוידי הרב הזה שד על
, ל"ק למדן מצדיק כנוקֹרח שפגם בזה ורצה לחלֹ

  .ל"כן חלק על הכֻהנה וכנ על
ידי  יתברך לברר האמת על' כן צוה ה ועל

והיה האיש ): כ, במדבר יז( שכתוב ווכמ, תוהמט
זֹהר (ט "כי מטה דא מט,  מטהו יפרחואשר אבחר ב
שהוא בחינת למדן שכלול מששה .) בראשית כז

 שכתוב וכמ', סדרי משנה שהם בחינת אסור וֻמתר וכו
יתברך שכל אחד יכניס ' כן צוה ה ועל. ל"רה הנובהת

 ווהיה האיש אשר יבחר ב, ן העדותו לפני ארומטה של
ת שמטה אהרֹן שהוא בחינת רב האמת ורולה, מטהו יפרח

דאי וואזי הוא בו, לל ומיחד למדן וצדיקות שכוצבא' שהוא מלאך ה
רה שהם ותריתא אמתיים בו מחדש חדושין דאונו שהוא לבדית דהיושה פרוע

, במדבר שם( שכתוב ות כמו פרח וגדל ועשה פרוכי רק מטה של, ס"בחינת פרד
, ל" שהוא בחינת מטה כנורה שלוינו שלמוד התידה', ויצא פרח ויצץ ציץ וכו) כג

 ת שמקשר למדן לצדיק שעלוצבא' כי הוא מלאך ה,  הצליח ועשה פריוהוא לבד
 מגיע וודאי לוכן ב ועל. ס"רדרה שהם בחינת פוקר שלמות חדושי התיידי זה ע
  .ל"כי הוא זכה לכסופין ואהבה דקֻדשה שהוא בחינת כהן איש חסד כנ, הכֻהנה

ת להם ורולה, תות של שאר הנשיאים לֹא פרחו ולֹא עשו פרואבל המט
כידוע ' עץ פרי עֹשה פרי'ס שזה נקרא "רה בפרדולים לחדש בתות שאין יכוולגל

ח אהרן הכהן וידי כ ת לזה כי אם עלולין לזכויכאין , .) רב,בלק –ין זֹהר יע(
כן  ועל, ת שכלול מלמדן וצדיקוצבא' מה למלאך הושהוא בחינת רב האמת שד

 על כי אף,  ממנו הוא בחינת עץ יבשואבל מי שמפריד עצמ.  לבד מגיע הכֻהנהול
 שכתוב וכמ, ת כללוריית פי נחשב בשם עשודוש איניפי שנדמה שמחדש איזה ח

 חס ,שחדושין שאינם כראוי הם בחינת רקיעין דשוא.)  ה,הקדמהב(הר בזֹ
שהם בבחינת שבע ) ת ווא ("ד"סימן נ -ויהי מקץ "רה ו שמבֹאר בהתווכמ. םוושל

רה וכי אי אפשר להצליח בת. תוריית פישהוא הפך עש, םו חס ושל,שני הרעב
 להצדיק האמת שהוא בחינת וכי אם כשמקשרין עצמ, ת באמתורית פוולעש

שרק הוא זכה שמטה ',  כי שפתי כֹהן ישמרו דעת וכו:הרן הכהן שהוא בחינתא
קר יכי ע', ציא פרח ויצץ ציץ וכוו יפרח וי- ט"בחינת מט - שהוא בחינת למדן ושל

 הוא רק על, תורי כל מיני פוס שגדלים ב"רה שהם בחינת פרדושלמות חדושי ת
 ברכת –לקוטי הלכות ( ביםום למעשים טכיוידי זה ז בים שעלוידי כסופים ט

  )סימן ח,  הלכה ה–הודאה 
  
  
  

) ¯Â‡ È·ÎÂÎ–¯‰ÂÓ È˘‡ "Ô ,È‚(  

ונסע , ל"ר ז"ורשות מאדמ] ל"ז, רבי נתן[בל י ק,אחר כך...     �                     
 ו נקטה בחייו מרֹב מרירות לבבוונפש. רהוית הסחיב עבור קנו לבארדיטשולבית

רה ו משם עם הסחועל כן מיד בשוב.  יתברךודתו קצת מעבועל שמבטל עצמ
 המקח מכל מין ומין הלך ודיע לזוגתועד שלא הספיק לפרש ולה, בולנעמר

והיא היתה בת אב בית דין רבי .  יתברךודתובמרוצה להבית המדרש לשוב לעב
ומכל שכן לידע , םולו לישב בחנות כל הייל ומימיה לֹא נסתה כלל אפ"דוד צבי ז

. ודאי לֹא היה באפשרותהו ב-רה וכל פרטי מקח הסחמרשימת הצעטליך 
 על וֻהכרחה לרוץ אליו אל הבית מדרש לשאֹל מאת, נהווכשנכנס אצלה איזה ק

 גם על זה וומחלו ל, בהו עצה טו שגם זה אינועד שראו כל בני בית. המקח
 קבלה על ווזוגת. רה על ידי איש אחרוית הסחיוהשתדלו אחר כך שיהיה גם קנ

  .קר ועד ערבוטרדת החנות מבעצמה כל 
  

)¯Ó '¯Ò„Â‡ Ï‡¯˘È ,ˆÊ" Ï-Í˘Ó‰ (        

  ...נוימשהו ספר לי שראה באומן אנשי רב...                       
, לם הבאולו הם כבר בעיכא, תול וכסו עצמם והדליקו נרוהם לקחו סדין גד

  .רו לעצמם מה שיהיה בקבריהם צי. לו כבר אחר פטירהיכא
פוש איך י הכל היה נמשך מהחוישראל שכל החיות שלאני ראיתי את רבי 

הבל שזה . בלי כלום, דולם מחפשים כסף וכבויתר הע. לעבֹד השם
  .הבל

ונתן את הנעלים , איזה כיס לרבי ישראל,  כיסוהיה ל
ם וועבר כל המק, באיזה מגבת בהכיס, באיזה סמרטוט

כל . והלך ליער, שישנים שלא ישמעו החברים השכנים
  ...רק רבי ישראל הלך ליער, ולם ישנוהע

הוא זמר איזה נגון והיה שמח מאֹד רבי 
  .כן, נגון ורקודים, רקודים עשו גם ביער. ישראל

הוא בא , הוא מצא את ישראל בער בטבריה
תי שמה ובא לבית שלנו ומצפת לטבריה ומצא א

וזה היה התחלת הגֻאלה של , וקנה לחם לאכֹל
  .ויעכש

כל ? יל מה כל זהבשב, לם זהואיזה ע, מה זה
? מה יהיה מזה. דודפים אחר כסף וכבולם רוהע

, נהי לֹא ישאר כלום מהש.לם הזה לֹא כלוםוהע
  !מה זה, מהכסף, מהאכילה
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לקוטי  '.לםו יש כבר ע-' תולקוטי תפל'יש  !דעים הכלו י-צים באמת ואם ר
  ...'תולקוטי תפל'ם וושל-ו חסאם לֹא היה לנ', תותפל
  !ר של משיחו זה א-' תקון הכללי'

תנו ותן לנו מלאך של אמת והוא מלמד אואז השם יתברך נ, צים אמתואם ר
  !תנו הכלוהמלאך תמיד נמצא בלב והוא מלמד א .ם תמידועל כל דבר על כל י

  ...מלאך, מלאך, מלאך
נו ודברו יחד יצל רבלם היו אושהע, םוהשל  עליו,ככה שמעתי מרבי ישראל

רק ? פרנסה: "ש ואמרונו הקדיבא רב, "פרנסה, פרנסה, פרנסה: "םוכל הי
  .כבר הוא נתן לֻכלם פרנסה, ]מספיק[ין וש!" ןובטח

  ." פרנסה, פרנסה,פרנסה: "עקוכל אחד צ
  !"ןו רק בטח–פרנסה ", כך קשה-מה כל, מה

  ...ןורק בטח
  רבי  אז  ,כסף  להם  היה  ולֹא  מירושלים  רחיםוא  באו  .ראיתי  אני
  יש  .לי  ספר  לֹא  ישראל  רבי  ,ידעתי  לֹא  אני  .בכסף  צדקה  להם  נתן  ישראל

  ,כספים  איזה  ול  נתן  יתברך  'ה  .כסף  ול  היה  לֹא  ובעצמ  והוא  ילדים  ול
  ,לאכֹל  שצריכים  בבית  קטנים  ילדים  ול  היה  הוא  ,הכסף  את  לקח  הוא
  הוא  ,מצוה  יםילק  איך  ול  חשב  הוא  ,ושל  הילדים  על  כלל  חשב  לֹא  הוא
  .שמצא  עד  מצוה  איזה  לחפש  הלך

 ואין ל, לו סעודה אחתי אפורח הזה והבין שאין לורבי ישראל דבר עם הא
 כסף הרבה ונתן כל הכסף לאיש הזה ואז רבי ישראל היה ל, הוא עני, כלום

, לוהוא עשיר גד, נרווהאיש הזה חשב שרבי ישראל הוא מילי.  לאכֹלושיהיה ל
רבי ישראל הוא , תגיד לי: "תיואז האיש הזה שאל א, כך כסף- כלותן לוהוא נ
  "?ואיך יתן אם אין ל, ואיך אם לֹא עשיר, נו. הוא נתן לי הרבה כסף? עשיר

  ...  איזה עשיר הואודברתי ל, ואמרתי ל

  ד"בס  נא לשמור על קדושת הגיליון

¯ ÂÈ¯ÂÓ Áˆ ÔÂ¯ÎÊÏ 'ÈÈÈÈ Ï‡¯˘···· ¯Ú‡‡‡‡¯ Ô· ¯Ò„Â '‰ÓÏ˘ ˜ÈÊÈÈ‡ ,ˆÊ"Ï  
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 )89-2255-7חשבון , בכל סניפי הדואר (–המפיץ את אורו של רבינו הקדוש בעולם ,  בעין יפה להוצאת העלון הזהתרמו נא! אחינו בית ישראל 
 

והוא לֹא , גר, רחו הוא היה א.א לטבריה והוא ב, משהוהאיש הזה היה שמ
הוא למד , פנים האיש הזה היה למדן-כל-על. ידע כלל מי הוא רבי ישראל

כן -ת גםוצה להיואני ר, כן-אם: "אז אמר', מאה שערים'לה בובהישיבה הגד
 רבי ות כמוצה להיוהאיש הזה ר" ?רק ללמֹד, מה. ביםוחיים ט,  זה חיים,ברסלב
כן היה גר בירושלים -האיש הזה גם, ו חזרנו לירושליםכך אנחנ-אחר .ישראל
הוא נעשה .  לברסלבו והכל מה שיש אצלווהוא נתן את הבית של,  דירהווהיה ל

  .לםומכ, מדיםווהוא צחק מהל.. ברסלב כזה
אבל קיום , דעים רק ללמֹד גמראולם יוהע, דעיםולם לֹא יוהע, זה דבר חדש

  )‰‰Â·È Í˘Ó‡( ...!? תורה והמצווהת

  

) ¯ÙÒ È ≈a ƒ‡ ÏÁ‰- · ˜ÏÁ - ·˙ÎÓ ‚Î(  

  . טבריא, ט"מר תשיוג לע"ק מ"עש, ה"ב                       
 וותות למצֹא את הצדיק שכל תקותר חתירוך דבר וחוהמבין דבר מת, יקירי

  .ם רבושל.  די-לם אלא בשביל זה ואלמלא לֹא בא לע, ויד- עלוקוניות
ין י לקבל מהם רמזים בענ,ך דברודבר מתך דבורנו וצריך לשים לב להבין מת

ק והירוד בירידה עֻמקה בלי ול גם הרחול יכו הגדו שבכֹח,ההתקשרות להצדיק
  . יתברך' קץ להתקרב לה

וקלקלנו מה , ועשינו מה שעשינו, לים יפהואם אמנם מעשינו אינם ע
עד שהחרבנו את בית , ובאנו למה שבאנו,  שנתרחקנווונתרחקנו כמ, שקלקלנו

' אבל ה, ם שהגלינוומה ושרפנו את היכלי השכל והגלינו את דעתנו למקהחכ
כי לֹא דבר ריק הוא מה , לֹא תמו ולֹא כלו רחמיו'  וחסדי הושה את שלויתברך ע

לם רבי ות שזכינו לידע שיש בעות ותחבולובייתברך עמנו כמה וכמה ס' בב הישס
ר וכפי האדם וף כפי הדו עד הסולולם כום את כל העיהמקי' אמת כזה וכו

ומעלה גם את הירודים מאֹד מאֹד מתכלית תכלית הירידה עד , ם והזמןווהמק
-סים ובניו וכל אגמים קולמולו כל הימים דייא. תכלית העליה למעלה למעלה

  ת ולהלל ולספר על אחתודואין מספיקים לה, ת מקלסיםונואדם לבלרים ולש
ת ובת רבורבב, תומאלף אלפי אלפים ורבי רבב

ת ונסים וחסדים כאלו שלא נשמעו וראות נונפלא
ל לרחם את אשר ו הגדואשר המשיך בכֹח, לםומע

אינם ראויים לרחם ולחֹן את שאינם הגונים לחֹן 
אשרינו שזכינו להנצל . ר עני כזהום בדונו היוכמ

לק על הצדיק ות מתנגד וחות מלהיובנסים ונפלא
קר יע וכל ויד-ת ישראל עלוקון נפשיהאמת שכל ת
  .תנווהוא תקו, הוא חיינו. והגֻאלה תלוי ב

עליהם נאמר , לקים עליווי להם להחוא
רדים ורשם ויוכי הם נכרתים מש, "ומֻקלליו יכרתו"

. לים להגביה עצמם למעלהולה ואינם יכוחיים שא
ף ווהצדיק האמת הוא בעל חסד ורחמים כזה עד שס

לקים ות של החותם הנפשוף יעלה ויתקן גם אוכל ס
ל וצער ול מרירות גדורק שצריכין לסב, כן-ליו גםע
ף וף כל סו עד שס, ימים ושנים הרבה,ל וקשה ומרוגד

ת בלי ות ובושואחר המרירות דמרירות שסבלו וחרפ
א לפני הצדיק בחינת משה ולקבל וש הרבה ולביד להתביויצטרכו ע, עור וערךיש
  .קוןית

ת ות הנפולו גם הנפשתו בהצדיק שיוכל להעלוחז עצמו כשא,קוןיקר התיע
 למעלה למעלה עד -חוק ימתכלית תכלית הר, תום תחתיומעמקי עמקי התה

  .א הגֻאלהוידי זה תב-לם שעלו יתברך בכל העות מלכותוולגל, םולמעלה מהמק
ודאי מתגברים ו אזי ב, שבזה תלוי הכל,צה להתקרב להצדיק האמתוכשר
 וד מכל הצדדים למנעתר ומתפשטים ומשתטחים לפניו מאֹד מאֹות ביוהמניע

לם שלא יוכל לשברה וכן ידע האדם שאין שום מניעה בע-על, מזה העסק דקֻדשה
ידי המניעה -כי על, ת הם רק בשביל התגברות החשקו כי המניעאם ירצה באמת
 הוא - מאיזה דבר ותונעים אוכי כן דרך האדם שכל מה שמ. מתגבר החשק

לים כראוי לזה ו חזק וכסופין גדןו חשק ורצווכשיהיה ל, ותותר לעשושק ביוח
  .עלוח אל הפו מכוציאו ולהודאי יזכה לגמרובו, תוהעסק שצריך לעש

צה להתקרב להצדיק וכך נתלהב ור- ואחר,לך בגשמיות כל ימיוומי שהוא ה
 ומזמין ותודת הדין מקטרג עליו ואין מניח איאזי מ, יתברך' ליכהו בדרכי הושי
אבל מי שהוא בר דעת הוא . ריווזר לאחות חואה המניעווהכסיל כשר,  מניעהול

  .  נסתר בהמניעה הזאתויתברך בעצמ' כי באמת ה, יקאי אז דומקרב את עצמ
 שיוכל לעמֹד ,ו ויכלתוחות רק כפי כולח על שום אדם מניעויתברך ש' אין ה

כן באמת אין שום מניעה כלל כי כל -על, בהם אם ירצה להתגבר עליהם כראוי
 שום וקר הוא לב חזק ואמיץ ואז אין ליוהע, יםיחיזת עינת הם רק באוהמניע

 וכי הכל בטל ומֻבטל למי שמחזק ומאמץ את לבב, מניעה מלהתקרב אל האמת
  ! יתברך' בה

יתברך ומהצדיק '  מהוח למנֹע ולהסית את האדם לרחקואדם יש להם כ-בני
  צריך,צה באמת להתקרב אל האמתוכן מי שר-על, תר מן היצר הרעוהאמת י
ל נגד ולעמֹד בעזות גד, נעיםול כנגד המסיתים והמו התחזקות גדושיהיה ל

  .ש מפני המלעיגיםי חזק לֻעמת מצחם ואל יתביו ויהיה מצח,עזותם הרע
 להתקרב כי ואי אפשר ל, צה לבחֹר בחיים ולהתקרב לצדיק האמתומי שר

תכל על  ולֹא יס,לםו יחידי בעולם כי אם הוא לבדוב שאין בעוידי שיחש-אם על
 משאר בני ות שיש לו המניעוא,  ובניוו ואשתון אביו ואמו כגונעושום אדם המ

וצריך שלא יחוש ולֹא , נעים מן דרך האמתולם המלעיגים ומסיתים ומוהע
לו הוא יחיד יכא, "אחד היה אברהם"רק יהיה בבחינת , יסתכל עליהם כלל

  .לםובע
 ,האמתיים ]מרי העירשו[ "נטורי קרתא"הצדיק האמת ואנשיו הכשרים הם 

ת ומופלים למקוכים כל הנוידי זה ז-ועל, לםו יתברך בכל העודוהמגלים כב
יתברך '  ולמצֹא שם ה,בתכלית העליהת ו יתברך לעלודוקים מכבוהמֻטנפים הרח

יקא יוד. שדורש ומבקש ומחפש את כבודו יתברך, פוש לבדיידי הבקשה והח-על
כך -ידי זה נתרומם ונתעלה אחר-לע, כך-קף ההעלמה כלוידי התגברות ת-על

  !ולסוף נתהפך הכל לטובה ונתקן העולם בשלמות, כבודו יתברך ביותר
אוהבו הקשור בלבו בכל יום . יםי ההכרח לס,מחמת טרדת ערב שבת קֹדש

שלום , ודרישת שלום לכל הנלוים אליו, תמיד המעתיר לשלומו וטובתו באמת
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) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ,‡Ï ÌÈÓÈÒ-·Ï(  

הן למוד , להישים  הן תפושכל מה שאנו ע, הכלל הוא � � � �                          
 . יתברךו ואמונתו הכל הוא כדי שיתגלה מלכות,תוות מצירה ועשיות

וכל מה . א אל השכלוכך לב-כה אחרוז, מונה מאֹדכשאדם חזק בא � � � � 
כי הדבר שהיה צריך , תרו בא אל שכל י,תרו באמונה יושמחזיק את עצמ

ידי - בשכל עלוכך להבינ-כה אחרוז, לה להבין מחמת שלא הבין הדברימתח
תר שהם נסתרים ממנו והים יו דברים גבוכך יש ל-אך אחר;  החזקהואמונת
להאמין במה , תר באמונהוואזי צריך להתחזק י, ל להבינם בשכלו יכוואינ

וכן , עד שיזכה להבין גם אלו הדברים בשכל,  מבין בשכלושנסתר ממנו עתה ואינ
 עד שתתפשט האמונה בכל ,ת האמונה חזקה מאֹד מאֹדואבל צריך להי. לםולע

 .ידי האמונה-א אל השכל עלות לבול לזכוואזי יכ, האיברים
  

) ‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï- ÈÙ˙ ‰ÏË˜( 

  ". שקר רדפוני עזרני,תיך אמונהווכל מצ"
וזכני , רחם עלי למען שמך, אל אמונה  ����

שיעני שאתחזק ועזרני וה, לאמונה שלמה באמת
שיעני שאתחזק ועזרני וה. באמונה שלמה באמת
ך וואכניס את עצמי בת, עת-באמונה שלמה בכל

עד שאזכה , תרותר ויושה בכל פעם יוהאמונה הקד
עד , תרותר ויוהה יועם לאמונה גבת בכל פולעל

-שאזכה על, ידי האמונה-שאזכה לבֹא אל השכל על
זה להתחזקות האמונה באמת ולהבין ולהשיג -ידי

בשכלי את הדברים שלא הייתי מבינם בתחילה 
 ,ועתה. והייתי צריך להתחזק בהם באמונה לבד

רק בדברים , אזכה להבינם ולהשיגם בדעתי ושכלי
ן אתחזק יתר שלא אבינם עדיוהים ונעלמים יוגב

לה ווכן אתחזק באמונה גד, בהם באמונה שלמה
עד שאזכה בכל פעם , ספת קֻדשה בכל פעםובת

להבין ולהשיג בשכלי ודעתי גם אלו הדברים 
  . תרוהים ונעלמים יוהגב

עד שאזכה להמשיך , תרותר ויולה יועת ועת אתחזק באמונה גד-וכן בכל  ����
לה היה נעלם ילבֹא אל השכל של הדבר שבתח, ידי האמונה-השכל והדעת על

עד שאזכה לבֹא לרֹאש אמונה ולדעת ,  באמונה לבדוממני והייתי צריך להאמין ב
ואזכה לדעת ולהבין כל מה . תך באמתולה לדעת ולהכיר אושלם בקֻדשה גד

אזכה , ומה שאי אפשר להבין בהדעת. שי להבין באמתושאפשר בשכל אנ
ן ונך וכרצוכרצ, נהובתכלית המעלה העלי, למותלאמונה שלמה בתכלית הש

, צדיקיך האמתיים אשר זכו לאמונה ולדעת בתכלית המעלה שאין מעלה אחריו
 .עד שתתפשט האמונה בכל האברים, ואזכה לאמונה שלמה וחזקה כל כך

תם בכֹל אשר צוו וית אי זכנו ברחמיך הרבים לילך בדרכיהם ולצ,על כן...   ����
רנו איך להמשיך עלינו האמונה ולמדנו וה. עת-ם באמת בכלנות כרצותנו ולהיוא

ם שהמשיכו ושים ממקותינו הצדיקים הקדותינו ורבושהמשיכו אב, שהוהקד
זכנו להמשיך עלינו אמונתם . עד שזכו למה שזכו, ידי קֻדשתם העצומה-על

ת ולות גדות וטרחואשר יגעו וטרחו במסירות נפש ביגיע, וחסדם וטובם וצדקתם
ת האמונה וקר להמשיך ולגליוהע. לםות עורוהטיב לכל בני ישראל לדל, מאֹד
עזרנו . עם סֻגלה, ובועם קר, שוובפרט לישראל עם קד, לםושה לכל באי עוהקד
רא והנשגב והנ, שול והקדוחם וזכותם הגדושיענו בעת צרה הזאת למען כווה

  ". ם כי באו מים עד נפשאלקישיענו וה. "מאֹד עד אין חקר
ידי האמונה -עד שנזכה בכל פעם לבֹא על, ו לאמונה שלמה באמתזכנ  ����
. שה בכל אחד ואחד בכל האבריםוותתפשט האמונה הקד, שה אל הדעתוהקד

 : שנאמרוכמ, שה בפה מלא ובלב שלם באמתוונזכה תמיד לדבר האמונה הקד
דו שמים פלאך ו וי:ונאמר. דיע אמונתך בפיור אור ודולם אשירה לדו ע'החסדי 

. ננת ארץ ותעמֹדור אמונתך כור ודו לד:ונאמר. שיםוף אמונתך בקהל קד א'ה
 וכל מעשהו 'ה כי ישר דבר :ונאמר. ויתיו דרך אמונה בחרתי משפטיך ש:ונאמר

 ובשמי ו ואמונתי וחסדי עמ:ונאמר.  יחיהו וצדיק באמונת:ונאמר. באמונה
 :ונאמר. ור אמונתור ודו ועד דולם חסדו לע'הב ו כי ט:ונאמר. ותרום קרנ

 וארשתיך לי , וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים,לםווארשתיך לי לע
  . אמן ואמן,לםו לע'הברוך . 'הבאמונה וידעת את 


