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יום תפילה וזעקה עולמי
למען קיום הקיבוץ הקדוש 

באומאן
מטעם הרבנים גדולי זקני אנ"ש הגה"ח 

רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א 
רבי משה קרמר שליט"א 
רבי נתן ליברמנש שליט"א
רבי שמעון שפירא שליט"א

פיילנט 054-84-02670

בסיעתא דשמיא

יתכנסו המוני אנשי שלומינו אברכים ובחורים ביום חמישי 
הבעל"ט בכל בתי הכנסיות וריכוזי אנ"ש די בכל אתר ואתר 

בארץ הקודש ובגולה 

 לעצרות תפילות המוניות למען קיום קיבוץ רבינו הקדוש 
על ציונו בעיר אומאן.

מעמד המרכזי בירושלים יתקיים בבית מדרשנו הגדול שבמא"ש 
בשילוב מעמד הכנה רבתית בראשות זקני אנ"ש שליט"א.

- שידור חי מן המעמד יועבר בקווי אנ"ש -

למען קיבוץ רבינו הק' לא נחשה!!!
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בסיעתא דשמיא

ואתחנן אל ה'

ימי הרחמים והסליחות קרבים וכלל אנ"ש משתוקקים לזכות ולקיים 
רצון צדיק לעלות וליראות ולהיפקד בין מרבי הבתים על מקום מנוחתו 

בימי הקיבוץ הקדושים בראש השנה וכאזהרתו ש"לא יחסר איש" 

אלא שלדאבוננו בימים האחרונים החלו שוב להישמע אותם 
השמועות המבהילות כדאשתקד רח"ל על כך שהקיבוץ של רבינו 

הקדוש בסכנה היל"ת

רבינו הקדוש מגלה ש"עיקר כלי זיינו של איש הישראלי הוא התפילה" 
ועימו אפשר לנצח במלחמה, כלל אנשי שלומינו חסידי ברסלב די בכל 
אתר ואתר חוגרים כלי מלחמה לעורר רחמי שמים מרובים למען קיום 

הקיבוץ הקדוש על ציונו בהאי שתא, וללא כל מפריע.

בהוראת הרבנים גדולי זקני אנ"ש שליט"א נתאסף כולנו יחדיו 
כאיש אחד בלב אחד בליל שישי הקרוב בכל בתי הכנסיות של אנשי 
שלומינו די בכל אתר ואתר לעמוד על נפשינו ולקרוע שערי שמים.

יום: חמישי ואתחנן
שעה: 9:00 בערב

מיקום: בכל ריכוזי אנ"ש בארץ הקודש ובגולה.

ואתחנן אל ה' בעת היא לאמר אתה 
החלות להראות את עבדך את אורו 
וכוחו של הצדיק, ולא זו בלבד אלא 
לעלות  לציוויו  להיוודע  שזיכתנו 
בימי  ציונו  את  ולפקוד  שנה  מידי 
חורק  שהס"מ  אלא  השנה,  ראש 
עליו שיניו ומערים קשיים למעלה 
נא  שאעברה  נא  עזור  מכוחותינו, 
ואראה את ההר הטוב הזה והלבנון
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כולנו כאיש אחד בלב אחד קורעים את שערי שמים
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לכלל אנשי שלומינו מתפללי בית מדרשינו ה' עליהם יחיו
לאור קריאתם של גדולי זקני אנ"ש שליט"א שקבעו יום תפילה 

עולמי למען קיום קיבוץ רבינו הקדוש על ציונו בעיר אומאן.

לעצרת תפילה וזעקהלעצרת תפילה וזעקה

עזרת נשים פתוחה, ואותם נשים הצדקניות שאינן יכולות להשתתף 
בבית המדרש ישתתפו בתפילות מביתם, באותה השעה.

המעמד יתקיים ביום חמישי ואתחנן 
בשעה ______ בבית מדרשינו.

סדר המעמד:

דברי כיבושין מפי:

נתאסף כולנו אברכים ובחורים כאיש אחד

בסיעתא דשמיא
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קראו עצרה

כאיש אחד בלב אחד נתאסף כולנו לזעוק להתפלל ולעמוד על נפשינו 
ולהתחנן מקמי שמיא שיומתקו הדינים ונזכה יחדיו לקיים רצון רבינו 

הקדוש ולעלות לפקוד את ציונו בימי ראש השנה.


