
בס"ד

קריאה קדושה
מאת הרבנים גדולי משפיעי חסידי ברסלב שליט"א
למען ההתקבצות בימי ראש השנה על ציון רבינו הקדוש באומן

בס"ד, חודש תמו"ז תשפ"ב

אל אנשי שלומינו היקרים והחשובים די בכל אתר ואתר הע"י. הנה קרב ובא יום הרת עולם, ראש השנה הקדוש והנורא, אשר אליו נשואות עיניהם וליבם של כלל חסידי ברסלב, ועליו כל סמיכתם 
ותקוותם וכיסופם, לזכות בו לתיקון השלם ולהתגלות מלכותו יתברך על כל יושבי תבל, ע"י שנזכה לקיים צוואת רבינו הקדוש זיע"א להיות בחלקת מחוקק ספון בעיר אומן יצ"ו לימי ראש השנה.

ועל של עתה באנו, שהלא לב מי לא יירא ויפחד לעת כזאת כאשר סכנה גדולה מרחפת שוב על קיום התאספות אנ"ש על הציוה"ק באומן, 
בימי ראש השנה תשפ"ג הבעל"ט, ובפרט לאחר השמועות הרעות המתרגשות ובאות, בדיבורים מפורשים על מניעת דבר נשגב זה, היל"ת.

ועל כן,

ע"פ הוראת הרבנים גדולי זקני אנ"ש, הגאונים החסידים רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א, 
שליט"א, שפירא  שמעון  ורבי  שליט"א,  ליברמנש  נתן  רבי  שליט"א,  קרמר  משה   רבי 

נקרא בזה אל אנשי שלומינו היקרים האמונים עלי תולע, 

_להתכנס כאיש אחד ב_לב אחד
בכ_ל ריכוזי אנ"ש בארה"ק ובעו_לם
ביום ער"ח מנחם אב הבע_ל"ט
אשר נקבע _ליום תפי_לה וזעקה עו_למי

בו יתכנסו בכל עיר ועיר לעצרות תפילה מרכזיות לזעוק אל ה' בחזקה ולהתחנן על נפשינו שימתיק את רוע הגזירה מעלינו, ושנזכה לחסות בראש השנה הבעל"ט בצל רביה"ק על 
ציוה"ק בגיל ורעדה מתוך יישוב הדעת ולשוב ולשמוח כל השנה בזכייתנו הגדולה, וגם לרבות חובתנו להתפלל אודות גזירת המלחמה הנוראה ועל צערם של הבריות ולשלום המלכות. 

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

ולחיזוק הדברים והצלחת העניין נקרא אל כלליות אנ"ש בקריאה של חיבה:
לקיים בכל עיר ועיר עצרת מרכזית, בה יתאספו כלל אנ"ש תושבי העיר, זקנים עם א. 

כל  ישיבות הבחורים,  ובהשתתפות  כח הרבים.  וגודל  ריבוי הבתים  נערים, למען 
ישיבה באתרא דיליה.

בנוסף לארגן בכל עיר ועיר מסגרות מיוחדות, בהם יתכנסו תינוקות של בית רבן ב. 
שלא טעמו טעם חטא, לקרוע שערי שמים בתפילותיהם.

בית יעקב אלו הנשים הצדקניות יקחו אף הן חלק בעצרת התפילות, מי בהשתתפותה ג. 
במקום התפילה ומי ממקומה באמירת תהילים ותפילות ותחנונים. וכאן המקום לעורר 
בכלליות על גודל כוח תפילתן, ובפרט בעתים מסוגלים כגון בזמן הדלקת הנרות וכדומה, 

ובוודאי נכון הדבר שכל אחד יעורר בביתו, להעתיר ולהתחנן בפני בוכ"ע על עניין זה.

בתי ד.  בכל  יכריזו  פנחס[,  פרשת  שב"ק  בליל  ]ובחו"ל  מטות  פרשת  שב"ק  בליל 
ובעצרות  התפילה  ביום  ההשתתפות  חובת  על  אנ"ש,  של  והמניינים  המדרשים 

שבכל עיר ועיר.

עצרות ה.  לארגון  ובמקביל  בבד  ובד   - בפה  אלא  שאינו  כוחנו  את  לשכוח  שלא 
התפילה - לא לפסוק בכל עת מצוא מלהתפלל ולזעוק בעבור קיום הקיבוץ הקדוש 

בראש השנה ולזכור שאין שום תפילה חוזרת ריקם ולית רעותא טבא דאתעביד.

וכמו כן להשתדל כל אחד ואחד לקבל על עצמו כבר מעתה, קבלה להיות זהיר ביותר ו. 
בכבוד הציון הקדוש, בפרט בשמירת הדיבור, וכפי שהורו הרבנים גדולי זקני אנ"ש, 

במכתבם.
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