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  הכרוז #13

 המעשה מר' אהרן הרב מברסלב )ג(
ה  צָּ י רָּ דֹול. ּכִּ נּות ּגָּ ׁש ַרֲחמָּ יו יֵּ לָּ עָּ ַמר ׁשֶ ה ְואָּ זֶּ נוּ מִּ ּמָּ ר עִּ ּבֵּ ה ּדִּ נָּ ָּ ֶעֶרב ראׁש ַהׁשּ ְך ּבְ ַאַחר ּכָּ

ְכרֹונֹו  נָּה הּוא זִּ ְך עָּ "ל. ַאַחר ּכָּ ֲחַמת ַהּנַ ְמַנע מֵּ ה, ַאְך נִּ נָּ ָּ אן ַעל ראׁש ַהׁשּ ְהיֹות ּכָּ ֱאֶמת לִּ ּבֶ

ְהיֹות  ּלִּ ה ַהְינּו מִּ זֶּ דֹול מִּ ר ּגָּ בָּ ין ּדָּ ֶכם אֵּ ה אַמר לָּ ב ּומָּ ק מֵּ עֶמק ַהּלֵּ זָּ קֹול חָּ ַמר ּבְ ה ְואָּ כָּ ְברָּ לִּ

ם  ה ְואִּ זֶּ דֹול מִּ ר ּגָּ בָּ ין ּדָּ ֶכם אֵּ ה אַמר לָּ קֹול מָּ ׁשֹון ּבְ זֹו ַהּלָּ ַמר ּבְ נָּה. ְואָּ ָּ ֶאְצלֹו ַעל ראׁש ַהׁשּ

ין  ר ַמְקׁשִּ בָּ לא ֶזה ּכְ לֹומַ ר ֲהלא ּבְ א!!! ּכְ יָּ ז עֹוד ֻקׁשְ ְך אָּ ים ּכָּ ינָּם אֹוְמרִּ ים אֵּ רִּ ים ַאחֵּ יקִּ ַצּדִּ

ְהיֹות ֶאְצלֹו  ְך לִּ ל ּכָּ יד ּכָּ ְקּפִּ הִּ ֶ ן ַמה ׁשּ ם ּכֵּ יָּא זאת ּגַ ה עֹוד ֻקׁשְ ׁשֶ ְהֶיה קָּ ה ְויִּ יֹות ַהְרּבֵּ יו ֻקׁשְ לָּ עָּ

ים.  רִּ בָּ ּמָּ ה ּדְ ַמְדנּו ּכַ נּו לָּ ּמָּ ז עִּ ר אָּ ּבֵּ ּדִּ ים ׁשֶ דֹוׁשִּ יו ַהּקְ רָּ בָּ ַלל ּדְ ּכְ א. ּומִּ ְיקָּ ה ּדַ נָּ ָּ ַעל ראׁש ַהׁשּ

ַדְענּו  ּיָּ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִּ נָּה. ּכִּ ָּ ְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ראׁש ַהׁשּ ּיּוב לִּ ַעם עֶצם ּגֶדל ַהחִּ ַמְדנּו עֹוד ַהּפַ לָּ

ז  אֹות אָּ יו ַהּנֹורָּ נוּעֹותָּ ּתְ ֶזה ּומִּ ז ּבָּ ים אָּ דֹוׁשִּ יו ַהּקְ רָּ בָּ ּבּוי ּדְ רִּ ן מֵּ י כֵּ ר ַאף ַעל ּפִּ בָּ ּכְ זאת מִּ

ב. ְכתָּ ר זאת ּבִּ אֵּ ר ְלבָּ י ֶאְפׁשָּ אִּ ר, ׁשֶ ר ְויֹותֵּ יּ ּוב יֹותֵּ ינּו עֶצם ַהחִּ בִּ  הֵּ

ה  נָּ ָּ אּוֶמין ַעל ראׁש ַהׁשּ ְהיֹות ֶאְצלֹו ּבְ ק לִּ זָּ ְרצֹונֹו חָּ ַמְדנּו ׁשֶ ז לָּ  ְוַגם אָּ

ה!!!!!!!!!!!!!! זֶּ דֹול מִּ ר ּגָּ בָּ ין ּדָּ אֵּ קּותֹו ְוׁשֶ ּלְ ְסּתַ יד ְלַאַחר הִּ מִּ  ּתָּ
יעֹות  נִּ ט ַהּמְ ְפרָּ ה ּבִּ ָּ ְקֻדׁשּ ּבִּ ר ׁשֶ בָּ ּדָּ יעֹות מִּ נִּ ר ַהּמְ ּבֵּ ק לְ ׁשַ ין ְלַחזֵּּ יכִּ ה ְצרִּ ּמָּ ַמְדנּו ּכַ  ְוַגם לָּ

נָּה ַעד  ָּ א ַעל ראׁש ַהׁשּ ְיקָּ ְהיֹות ּדַ ר ְולִּ יֹותֵּ ם ּבְ ְברָּ ים ְלׁשָּ יכִּ רִּ ּצְ ה ׁשֶ נָּ ָּ ְהיֹות ַעל ראׁש ַהׁשּ ּלִּ מִּ

ְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ראׁש  ְבלִּ י לִּ ים לִּ ַעְצמֹו ְמַצֶוה ּוַמְסּכִּ ה ּבְ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ ם הּוא זִּ יּלּו אִּ ֲאפִּ ׁשֶ

ה ַעל  לָּ אֵּ אל אֹותֹו ׁשּום ׁשְ ׁשְ י לִּ ְבלִּ ר ְמאד לִּ הֵּ זָּּ ין לִּ יכִּ ל ַעל ֶזה ּוְצרִּ ּכֵּ ְסּתַ ה ְלהִּ ילָּ לִּ נָּה חָּ ָּ ַהׁשּ

ין  יכִּ ּתֹו ְצרִּ ֱאֶמת ַלֲאמִּ ת הָּ ְנֻקּדַ ן ּבִּ י כֵּ ְהיֹות ְוַאף ַעל ּפִּ י לִּ ְבלִּ אי לִּ ַוּדַ יב ּבְ ׁשִּ י הּוא יָּ ֶזה ּכִּ

ג ְלדֹורֹות[ ן הּוא נֹוהֵּ א ]ְוכֵּ ְיקָּ ְהיֹות ּדַ  לִּ
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