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 והיא שעמדה
לאבותינו ולנו
כשבוע לפני עלותו למרומים מסר הרה"ח ר' 
נתן דוד שפירא זצ"ל ל'אבקשה' שיחת חג 
נלבבת וייחודית מלאת זיכרונות מאביו החסיד 
המופלא רבי שמואל זצ"ל ושאר זקני אנ"ש

 קול דודי
הנה זה בא!

מבעד לסערת הימים המטלטלת את כל יושבי תבל מנשבת רוחו של רוח 
אפינו משיח ה' הקורא לעם סגולה 'שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה' 

וקול פעמי רגלי מבשר הולך ומהדהד: הנה הוא בא ויאמר הנני!

ומאפלה לאור גדול
מעיינות ההתחזקות ששפעו מלבו הגדול 

של מוהרנ"ת זי"ע בעת צרת המגפה שפקדה 
את ברסלב ואוקראינה בשנת תקצ"א

חסידיך צדיקים עושי רצונך
 זיכרונות מפעימים מחג הפסח

במחיצת חסידי ברסלב בוורשה

ונסו יגון ואנחה 
 שיחת התחזקות מיוחדת לרגל מאורעות

הזמן עם כמה מזקני וחשובי אנ"ש 

ועכשיו קרבנו המקום 
הרה"ח ר' אהרן יצחק פוגעל אב"ד יאווזשנע 
מאנסי על כיסופים וגעגועים בצל הנחל נובע

 קול דודי
הנה זה בא!

מבעד לסערת הימים המטלטלת את כל יושבי תבל מנשבת רוחו של רוח 
אפינו משיח ה' הקורא לעם סגולה 'שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה' 

וקול פעמי רגלי מבשר הולך ומהדהד: הנה הוא בא ויאמר הנני!

"והגדת לבנך"  סוגיית החינוך במשנתו המאירה של רבינו הקדוש ותלמידיו

 קול דודי
הנה זה בא!

מבעד לסערת הימים המטלטלת את כל יושבי תבל מנשבת רוחו של רוח 
אפינו משיח ה' הקורא לעם סגולה 'שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה' 

וקול פעמי רגלי מבשר הולך ומהדהד: הנה הוא בא ויאמר הנני!



יו"ל ע"י
מערכת אבקשה
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©
כל הזכויות שמורות.

העתקת קטעי מאמרים,
או תמונות, אך ורק

באישור בכתב מהמערכת.

14
30

38

50
58

בגליון:

מדורים:

             עיצוב גרפי: א. שפירא

גם כי אלך בגיא צלמוות
עובדות מרתקות שזורות בהתחזקות יוקדת 

מתקופת המגיפה הגדולה שפשטה בזמנו של 
מוהרנ"ת בשנת תקצ"א בפולין ואוקראינה

 ומתוך צרה
המציאם פדות ורווחה

פאנל מיוחד עם כמה ממשפיעי אנ"ש בדיבורי 
התחזקות מאירים בדרכו של בן השמחה לרגל 
הצרה הגדולה בה נתון עם ישראל בימים אלו 

יציאת מצרים בדעת
שיחת חג מיוחדת עם הרה"ח ר' נתן 

דוד שפירא זצ"ל על אביו הגדול וזקני 
אנ"ש בדור הקודם לה זכינו בדרך נס 

ופלא ימים ספורים קודם שהסתלק

ועכשיו קרבנו המקום
שיחת חג מיוחדת וסיפור התקרבותו של 

הרה"ח ר' יצחק אהרן פוגעל שליט"א אב"ד 
יאווזשנא מאנסי לאורו של הנחל נובע

נחמן אצל פסח
תיאור מלבב ומרתק מהווי חג הפסח בוורשה 

והראש השנה בלובלין במחיצת חסידי ברסלב - 
מזכרונותיו של ר' משה קרונה

ויתן בפי שיר חדש - 
הניגון של הגאולה || 04

מחדש חדשים
על חירות שמתגלית בתוך 

חיים של עבדות || 06

נפשי בשאלתי
לזכות לאור של הסדר עם 

ההכנה הראויה || 10

והגדת לבנך
משנת חינוך הילדים מתוך 

ספרי רביה"ק ותלמידיו || 46

לך עמי בא בחדריך
 משנת ההתחזקות של ר' 

נתן בהתמודדות עם המגיפה 
הגדולה ||68

ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל ֻסָּכר 
– ִסּפּור

ְׁשֹלָׁשה ִמי יֹוֵדַע? – 
ַׁשֲעׁשּועֹון

ַאל ַּתְחִמיֶצָּנה – ַמֲאַמר

עמוד 70

ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִּעים

בס"ד | גליון 37 | חג הפסח תש"פירחון חסידי ברסלב

והיא שעמדה

 
לאבותינו ולנו

כשבוע לפני עלותו למרומים מסר הרה"ח ר' נתן 
דוד שפירא זצ"ל ל'אבקשה' שיחת חג נלבבת 
וייחודית מלאת זיכרונות מאביו החסיד המופלא 
רבי שמואל זצ"ל ושאר זקני אנ"ש

קול דודי

הנה זה בא! 
מבעד לסערת הימים המטלטלת את כל יושבי תבל מנשבת רוחו של רוח 
אפינו משיח ה' הקורא לעם סגולה 'שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה' 

וקול פעמי רגלי מבשר הולך ומהדהד: הנה הוא בא ויאמר הנני!

  יו"ל
במהדורה 

 מיוחדת
לרגל המצב

ומאפלה לאור גדול
מעיינות ההתחזקות ששפעו מלבו הגדול 

של מוהרנ"ת זי"ע בעת צרת המגפה שפקדה 
את ברסלב ואוקראינה בשנת תקצ"א

חסידיך צדיקים עושי רצונך
זיכרונות מפעימים מחג הפסח
 

במחיצת חסידי ברסלב בוורשה

ונסו יגון ואנחה 
שיחת התחזקות מיוחדת לרגל מאורעות
 

הזמן עם כמה מזקני וחשובי אנ"ש 

ועכשיו קרבנו המקום 
הרה"ח ר' אהרן יצחק פוגעל אב"ד יאווזשנע 
מאנסי על כיסופים וגעגועים בצל הנחל נובע

 קול דודי
הנה זה בא!

מבעד לסערת הימים המטלטלת את כל יושבי תבל מנשבת רוחו של רוח 
אפינו משיח ה' הקורא לעם סגולה 'שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה' 

וקול פעמי רגלי מבשר הולך ומהדהד: הנה הוא בא ויאמר הנני!

"והגדת לבנך"  סוגיית החינוך במשנתו המאירה של רבינו הקדוש ותלמידיו

 קול דודי
הנה זה בא!

מבעד לסערת הימים המטלטלת את כל יושבי תבל מנשבת רוחו של רוח 
אפינו משיח ה' הקורא לעם סגולה 'שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה' 

וקול פעמי רגלי מבשר הולך ומהדהד: הנה הוא בא ויאמר הנני!

לקוראינו הנכבדים!
גליון זה שאתם מחזיקים בידכם נערך והודפס ברגע האחרון 

ממש במאמצים כבירים מתוך מניעות וקשיים רבים שהיו 
מנת חלקנו,  נודה ונהלל לה' א-ל עליון על כך שזכינו שוב 

לברך על המוגמר ולהגיש בפניכם סולת נקייה בדרכו 
המאירה של רבינו הקדוש

נשא עינינו למרום בתפילה שאך יסור הנגע הזה עם כל שאר 
הנגעים והצרות ברוחניות וגשמיות מעל עמו ישראל, ונזכה 
כולנו לצעוד יחד לאורו של רבינו עד ביאת גואל צדק, אמן!

 הגליון מודפס ע"י
 מ.א. הפקות דפוס -
 כל סוגי ההדפסות
במחירים זולים 

 לקבלת הצעת מחיר
משתלמת במיוחד 

 פנו לטלפון
052-7631367














































































































































