
 

 
 

 

 "ק, ערשב"ק שמיני פרה תשפ"ב לפבס"ד

מטעם קריאה קדושה 
 הרבנים גדולי זקני אנ"ש

שליט"א,  רבי משה קרמר חהגה" שליט"א,  רבי יעקב מאיר שכטער חהגה"

 שליט"א  שפירא  שמעון  רבי חוהגה" שליט"א  ליברמנש  נתן רבי  חהגה"

לא עת לחשות והשקט לא נוכל נוכח קול תרועת המלחמה והקטל הנורא על אדמת אוקראינה, הארץ אשר 
בה איווה רבינו הקדוש למשכן לו בין קדושי עולם מצוקי ארץ לעסוק שם בתיקון נשמות ישראל לדורות, 

שים וטף, כאשר נאקת החללים והפצועים והגולים והמטולטלים, וביניהם אלפים מבני ישראל אנשים נ
משוועת ועולה ומנסרת מסוף העולם ועד סופו, ואין אתנו יודע מה יולד יום וכפסע בין מאורעות הדמים 

בחבל ארץ זו למלחמת עולם כוללת שאחריתה מי ישורנה רח"ל, וכבר הורונו חז"ל "מתריעין בכל מקום... 
 הערים הרחוקות ממנה הרבה"(.)תענית ג' ה' וברע"ב שם "ואפילו על החרב... מפני שהיא מכה מהלכת" 

בשעה קשה כזו שבה חרב מלאה דם יוצאת מתערה להחריד כל מוסדי ארץ, חובה על כל אשר בשם ישראל 
יכונה, ועל אחת כמה וכמה עלינו חסידי ברסלב הקרובים אל החלל, לקרוע שערי שמיים בתפילות 

 מקומו יבוא בשלום. ובתחנונים שיתמתקו הגבורות והדינים וייפסק שפך הדמים והכל על

, ערב ראש הקרובאי לזאת קבעו את יום חמישי 
חודש ניסן מוקדם, ל"יום תפילה עולמי" לכלל 

 אנשי שלומינו היקרים די בכל אתר ואתר
  לקיים בו בכל פזוריהם מעמדי תפילה וזעקה על אודות מכה מהלכת זו

רביה"ק יעלה וייפקד זכרון ציון  ,על צערם של הבריות ובכלל התפילה
ועל כולנה בוודאי .  קודש הקדשים שחלילה לא ייפגע ולא יינזק ח"ו

ירבו בעתר על ציפור נפשנו הלוא הוא הקיבוץ הקדוש בראש השנה 
העולה על הכל, שכבר גילה לנו רביה"ק בקדשו ש"כל העולם כולו 
תלוי בו", שאכן יתקיים במתכונתו כמימים ימימה ברוב עם הדרת 

 והפרעה וחשש סכנה ח"ו. מלך ללא שום מניעה

ובמהרה נזכה כולנו לראות עין בעין במילוי משאלתו ובקשתו של גאון עוזנו מוהרנ"ת זיע"א כפי אשר חקק 
ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשְתַבֵטל ִמְלָחמֹות -ֹלֵהינּו ֵוא-"ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' א  )ח"ב תפילה נ"ג(: בעט ברזל בספר תפילותיו 

אּו עֹוד גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִילְ ּוְשִפיכּו ְמדּו עֹוד ת ָדִמים ִמן ָהעֹוָלם, ְוַתְמִשיְך ָשלֹום ָגדֹול ְוִנְפָלא ָבעֹוָלם, ְוֹלא ִיֹשְ
ֶמת ַלֲאִמתֹו, ֲאֶשר ֹלא ָבאנּו ָלֶזה ָהעֹוָלם ִבְשבִ  יל ִריב ּוַמֲחֹלֶקת ַחס ִמְלָחָמה, ַרק ַיִכירּו ְוֵיְדעּו ָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ָהא 

ְנָאה ְוִקְנָאה ְוִקְנטּור ּוְשִפיכּות ָדִמים ַחס ְוָשלֹום, ַרק ָבאנּו ָלעֹוָלם ְכֵדי ְלהַ  ִכיר ְוָלַדַעת אֹוְתָך ְוָשלֹום, ְוֹלא ִבְשִביל ֹשִ
 .ִתְתָבַרְך ָלֶנַצח"

קב ישמח ישראל, בניסן נגאלו ובניסן ונזכה בקרוב לשמוע קול שופרו של משיח בשוב ה' שבות עמו יגל יע
 עתידין להיגאל, והיה ה' למלך על כל הארץ במהרה בימינו אמן.
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