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ַרַ ָׁ ּיוַ תַַהְכש  ֱאמּונַָׁתַַמֲעש ִׂ ַההָׁ
ַ

הַא:ַמֲעש ַ   

ַ
ם" ךַַַָׁהש ּ  ּתְ ן!ַאִׂ כ  אַל אַלָׁ ירָׁ ּוםַּתִׂ ש ּ רַמִׂ בָׁ  "ּדָׁ

 
ה י] ּוִבְהיֹותוֹ  ַמֲעש   ַעל ּגּוְטָמן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ם ּבַ ֵׁ ל ָאִביו עַ "ִזי ש  ֶ נוּ  ש   מֹורֵׁ

ֶרךְ  [א"ִזיעָ ' הק ט"הבעש ּדֶ ָליו ִנְגָלה, ּבַ הוּ  אֵׁ ִלּיָ  ְוָאַמר, ַלּטֹוב ָזכּור אֵׁ
ְזכּות: לוֹ  ד ֶזה ּבִ לֵׁ ן ְלךָ  ִיּוָ ִאיר ּבֵׁ ּיָ ֶ י ש  ינֵׁ ל עֵׁ ָראֵׁ ם ְוָעָליו, ִיש ְ : ְיֻקּיַ

ל א  רָׁ ש ְ רַיִׂ ֶׁ ךֲַַָׁאש  רַּבְ אָׁ ְתּפָׁ י ִלי ַוּיֹאֶמר: "ג מט ישעיה] אֶׁ ה ַעְבּדִ ל: ָאּתָ ָראֵׁ  ִיש ְ

ר ֶ ךָ  ֲאש  ָאר ּבְ  "[.ֶאְתּפָ

יתוֹ  ּוָבא ּתוֹ  ֶאת ּוָמָצא, ְלבֵׁ ְ ִהיא ִאש  ֶ ֶעְזַרת ש  ם ּבְ ֵׁ ים ַהש ּ ַחּיִ . ּבַ
ַעל ָלֶהם ְונֹוַלד ם ַהּבַ ֵׁ ת ֹובט ש  ָהיוּ , ִזְקנּוָתם ְלעֵׁ ֶ יֶהם ש  נֵׁ ְ  ָסמּוךְ  ש 
ָאה ָנה ְלמֵׁ ָ ַעל ְוָאַמר] ש  ם ַהּבַ ֵׁ ּלֹא: טֹוב ש  ֶ ִרי ָהָיה ש  ָ ֶאְפש  יךְ  ּבְ ִ ָמתוֹ  ְלַהְמש  ְ י ִנש   ּכִ

ר ִאם ֶ ֲאש  ה ּכַ ּלָ ֲאָותוֹ  ּכִ  [.ּתַ

ל ְגּדַ ֶלד ַוּיִ ַמל, ַהּיֶ ּגָ  .ַוּיִ

יעַ  ת ְוִהּגִ  .ָלמּות ל"ַהנַּ  ָאִביו עֵׁ

הוּ  חֵׁ ּקָ  :ַוּיֹאֶמר, ְזרֹועוֹ  ַעל ַוּיִ

 

ה רֹוֶאה ֲאִני ִהּנֵׁה ַאּתָ ֶ ִאיר ש  ִרי ּתָ ל ָזִכיִתי ְולֹא, נֵׁ . אֹוְתךָ  ְלַגּדֵׁ
ִני ֲאהּוִבי ֲאָבל ְזּכֹר ָזכֹור זֹאת! ּבְ ל ּתִ י ּכָ יךָ  ְימֵׁ  :ַחּיֶ

ם ַהש ּ  ֶׁ ךַַָׁש  ּתְ ן!ַאִׂ כ  אַל א,ַלָׁ ירָׁ ּוםַּתִׂ ש ּ רַמִׂ בָׁ ַ:ּדָׁ

 [ב מעשה ט"הבעש שבחי ספר]
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נֹוחַ  יֲאבִַׂ" ימוַּ גֻמְפלַָׁ ִאיש   הָהיָ  ַהּמָ ְתמִׂ ִמּדוֹ  ןּוְמֻציָּ  תּבִׂ  תּבְ

ִמי יָהִייִת  ןָקטֹ דֶילֶ  יּוְבעֹוִד . תטֹובוֹ  וּ  ִעּמוֹ  םּתָ ָלי קְוָדבוּ  רָקש  . ואֵׁ

י לְוכֹ  מִׂ ִאּתוֹ  - ימּותִַּׂתְ  .אהוּ  מֵׁ

יטֵׁ  יְזכּוָרנִ  ּקֹודֵׁ  בהֵׁ ֶ ָלי יאֹוִת  אָקָר  מֹותוֹ  םש   :ילִ  רְוָאמַ , ואֵׁ

 

נִ  כוַ  !יּבְ ְזּכַ ַרזָׁ יַרּתִׂ מִׂ ֶַַׁדּתָׁ ַהש  ךַָׁ' ּתְ סוַַּלְואַַַ,אִׂ ךַַָׁרּתָׁ ְעּתְ זּוַ ַּדַ  מִׂ

בַָׁ ָׁ ְחש  נָ  ןְלַכּוֵׁ  קַהְעמֵׁ  :הַהּמַ ּוָ כֹ  וֹ ז הּכַ עָ  לּבְ ָ  לּוְבכֹ  עֶרגַ  לּוְבכֹ  הש 

ּדֵׁ . םָמקוֹ  ּתַ ְ יָר  לְוִהש  נֵׁ  הְלַהְסּתִ יהֶ  הִהְתָראֶ . םָאָד  יִמּבְ מוֹ  םִלְפנֵׁ  ּכְ

י אֵׁ ֶ עַ  ְנךָ ש ּ לוּ  יֹודֵׁ ּלֹ  דעַ , םּכְ ֶ יש   אש  וּ  ַיְרּגִ  ".םָאָד  םש 
 

 [ע"זיַמבארַמ"לרמַיַאותַאמונהַעיקריַספר]

 
 

 

אַ ינּוקָׁ אַּדִׂ ּותָׁ ֲאבוַַּ-"ש  יּמַ ּדַ יְַואִׂ  "יההִׂ

ַ
ְדאָ " :ב"ע נו סוכה יּכִ יִאי ְמרֵׁ ֵׁ א: ְנש  ּוּתָ ינּוָקא ש  ּוָקא ּדִ ֲאבּוהָ  אוֹ  - ְבש   אוֹ  ּדַ

יהּ  ִאימֵׁ  – בחוץ הילד שאומר מה: 'האנשים שאומרים כפי: ק"להלַתרגום" ]ּדְ

 ".מאמו או מאביו הכל
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