
 תמוז תשע"ח בס"ד

 בת עמי לא תחשה ולא תשקוט בזעקה

כל יום צרתו  ,ולדאבון כל לבהפוקדות את בני ישראל ברו"ג ריבוי הצרות מ כל לבב דווי וכל ראש לחלי
את גזרותיה ומגברת הסט"א וגונדא דיליה מחדשת  כאשרוכבר כשל כח הסבל מרובה משל חבירו 

אשר מטרתה  ,בארה"ק וברחבי תבל שונות ומשונותומצוקות קשות נגד קדושת ישראל בגזרות רעות והה
 שבשמים היל"ת. הםאבימ של ישראל ולנתק את ליבםלהפריד אחת היא 

מאנ"ש וכמה נפשות יקרות כמה ביניהם והקורעות כל לב של חולי ישראל שוועת מכאוביהם מאידך ו 
המרות  ומי יוכל לעמוד מנגד לשמע אנחותיהם זקוקים לרחמים מרוביםאשר ליבם יחיל בקרבם ושיחיו, 

  ., ועל מטה לחמם של רבים מבני ישראל שנשבר ה"יהקשה, השי"ת ישלח דברו וירפאם סבלםו

שרביה"ק  ,ראש השנהההתקבצות אצל אדמו"ר מוהר"ן זי"ע בימי גודל ערך קדושת דבר  לעל כולנה, עו
גזרות כל לבטל מעלינו להמתיק הדין הקשה  הבכוחש מונתינו תמה וברהגילה לנו שאין למעלה מזאת וא

את לב ישראל לאבינו ולדבק להשיב כדי לערות עלינו רוח טהרה ממרום אף ובכוחה רעות קשות ו
  .קדושה גדולה זאת מעלינוולמנוע לוטשת הסט"א עיניה לבלבל  ומשום כךשבשמים 

 הע"י חסידי ברסלבהיקרים אנ"ש אנו קוראים לכלל לזאת אי 

  לעצרת תפילה כללית ויום כיפור קטן

 בפנות המנחה ערב ראש חודש אביום חמישי ב

 ובכנישתא חדא יתאספו במקום אחד להתפלל בכנופיאועיר ובכל עיר 
יקרע רוע גזר דיננו יחזירנו בתשובה שלימה לפניו ית' ומאבינו אב הרחמן שבקש רחמים לזעוק ולהריע ול

 מזימותוישלח דברו הטוב לרפאות את כל חולי ישראל ויחיש ישועה להצילנו מכל על זרעינו מעלינו ומ
 , ליבם מאביהם שבשמיםאת ולהדיח להסית  ,רשע שלא תהא להם שום שליטה על בני ישראלרשויות ה

הקיבוץ הקדוש של העוסקים בקודש לארגן ולסדר את כל ושישלח ברכה והצלחה במעשי ידיהם של 
ימי ההתקבצות כל עלינו  ועברישועצהיו"ט בימי ראש השנה הקדושים  י ה' אצל רביה"ק זי"עאנ"ש ירא

בבריות  ,על מי מנוחות ,מתוך התעוררות ושמחה אמיתית ,התפילות של ימים קדושים ונוראים אלוכל ו
ויעלו תפילותינו לרצון לפני אדון כל להתברך בכל  מתוך אהבה ואחוה ושלום ורעות ,גופא ונהורא מעליא

  מילי דמיטב.

 שמואל משה קרמר                                 יעקב מאיר שכטער          
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