
בס"ד                                                                                  ערב ראש השנה תשפ''ב

קריאת קודש
הן ידוע לכל המצב הנורא והאנדרלמוסיה השוררת בעולם בשנה ומחצה האחרונים, אשר 
כתוצאה מכך נשמעים עתה שוב שמועות מבהילות כדאשתקד, אשר מעמידות בספק את קיום 
הקיבוץ הקדוש של רבינו אשר ציווה לבא איליו על ימי ר"ה. ובוודאי שכל מה שנעשה בעולם, 
קטון, ברגע  לטובה  הכל  להפוך  ובידו  הסיבות,  כל  מסבב  ית'  הבורא  מאת  רק  הוא  הכל 

לכן שומה עלינו להתבונן מה ה' שואל מעמך, ומה עלנו לתקן כדי להמתיק 
בשנה.  שנה  כמדי  צדיק,  רצון  לעשות  בע"ה  שנוכל  הדינים,  מעלנו 
מעלת  גודל  לציין  ולמותר  גדול,  שיפור  טעון  הקדוש  רבינו  ציון  קדושת  כבוד  שענין  ידוע  והנה 
כמה  עד  ידוע  אשר  באומן,  אדונינו  איתן  מנוחת  מקום  הקדשים  קודש  המצוינת  ציון  יקרת  פינת 
הקפידו גדולי אנ"ש בדורות הקודמים בכבוד המקום והיו נכנסים לשם באימה וביראה ברתת וזיע.

ומי יודע אם לא בסיבה זאת הגענו לכך ששערי ציון היקרים נעולים 
בפנינו, מחמת שמרוב טובה שזכינו בסיבה קלה להגיע לשם בכל שנה, לא 

ידענו להעריך אל נכון את גודל קדושת וחרדת המקום כראוי.
לקבל  ליושנה,  עטרה  להחזיר  מאנ"ש  רבים  שנתעוררו  באנו,  עתה  של  ועל 
להשיח  שלא  הזה  הקדוש  המקום  את  כראוי  לכבד  להתאמץ  עצמם  על 
ותחנונים,  ותפילה  בתורה  רק  שם  ולעסוק  בטלים,  ודברים  חול  שיחות  בו 
הצדיק. מנוחת  מקום  הקודש  לאדמת  הראוי  ארץ  בדרך  שם  ולנהוג 

לעלות  לזכות  המשתוקקים  אנ"ש  כלל  אל  חיבה  של  בקריאה  בזה  קוראים  אנו  לכן 
על  לקבל  הזה,  הגדול  בדבר  ולהתחזק  לחזק  לעורר  היקרים,  ציון  בשערי  ולהכנס 
לו.   הראוי  הציון  כבוד  על  לשמור  כחם  בכל  להתאמץ  זו  טובה  קבלה  בל''נ  עצמם 

אשר בוודאי שזכות הקבלה הזאת, בכחה להמתיק הדין בשורשו שנזכה 
לעלות ולחונן את ציון רבינו הק' באומן על ימי ר''ה הק' הבעל''ט ולפעול 

ביותר כל בקשותינו במקום מנוחתו.
וכל מי שיש בידו, עליו להשפיע לחזק ולעורר על הדבר החשוב הזה אשר אין ערך לגודל הטובה 
הקדוש. ציונו  בשערי  הבאים  כל  על  הצדיק  שם  את  ולרומם  ולפאר  להגדיל  מזה  תצמח  אשר 

וזכות רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה זיע"א תעמוד לנו שנזכה לכל התיקונים והישועות ברוחניות 
ובגשמיות, ובזכותו הגדול נזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו כולו אומר כבוד אמן נצח סלה ועד.

הכו"ח למען כבוד שם הצדיק
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