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מה זה 'אבקשה'?
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 נותנים כוח להמשך   הפצת או

שלא יכבה נרו לעולם ועד

של  השביעית  שנתה  תוך  אל  נכנסים  אנו  בה  הזאת,  בעת 
'אבקשה' - מה נאה לשאת העיניים ולהביט במהפכה העצומה 

שהתרחשה בברסלב בשש השנים האחרונות.
שם,  אי  לראשונה  ועלתה  שהוצתה   - הקדושה  השלהבת 
עוד  פני  על  בגאון  ועלתה  'נתפסה'   - שנה  מאתיים  מעל  לפני 
'אבקשה'  גיליונות  והעולם.  ועוד נקודות חדשות ברחבי הארץ 
הטהורים, המכוונים ומביאים את אורו של רביה"ק באותנטיות 
לתפוצה  זוכים   - אלו  בדורות  כמותה  נראתה  שלא  ובנקיות 
רחבה ביותר הגורמת לאינספור יהודים להיחשף אל המדורים 

המופלאים, לקרוא בהם ולהתקרב בזכותם אל האור!
גיליונות  בזכות  אחרת  נראים  ברסלב  חסידי  של  בתים  אלפי 
קדושים אלו. מאות בתי-כנסיות המופיעים ברשימת החלוקה 
דורנו  בני  יהודים  אלפי  עשרות  בו  למצב  הביאו  'אבקשה',  של 
זו  הנקייה,  למסורת  ואמתי  עמוק  רגשי  חיבור  לקבל  זוכים 

העוברת כבר דורות מתלמיד לתלמיד בנקיות ועדינות. 
מי  ותמהו  גבה  הרימו  רבים  'אבקשה',  של  דרכה  בתחילת 
העיוותים  כל  את  ו'לתקן'  ליושנה  עטרה  להחזיר  מתיימר 
אפשרי  בלתי  מהפך  לחולל  שיכול  מיהו  כך?  כל  שהשתרשו 

שכזה?!... 
אך כיום, אחר הוצאתם לאור של עשרות גיליונות מלאי דעת 
שאכן,  להבין  נוכחו  הכל  זה.  מסוג  שאלות  אין  כבר   - ותבונה 
במקוריות  וזהירות,  בנקיות  לרדת,  החל  הרבי  של  חדש  אור 

ואותנטיות. בצורה שלא נראתה כמותה מעולם!
שולחן  על  המצטברות  ונדירות  ייחודיות  תגובות  מאות 
המערכת, מספרות שאכן זכה בית 'אבקשה' להביא ולהשלים 
את שהיה כה חסר, להנגיש לציבור את "האור של הרבי בעצמו" 
שליט"א  שפירא  נתן  ר'  הרה"ח  זאת  להגדיר  שהיטיב  כפי   -

)בשיחה אותה תוכלו לקרוא בהמשך המוסף הנוכחי(.

הרבנים  מכתבי  הנלהבות,  התגובות  האדירה,  המהפכה 
הנרגשים - כולם מעידים לכל מי שהסתפק בכך עד היום: אורו 

של הרבי הגיע לעולם בפנים חדשות ומאירות!
בצורה  במומחיות,  המוגשת  בשפתם  אמנם,  'חדשות'  פנים 
אולם  הצעיר.  הדור  בני  את  גם  שתרתק  כזו   עיניים  מאירת 
מאידך, ללא כל סתירה, פנים 'עתיקות' ומקוריות, מדויקות עד 

'קצה-קצהו של יו"ד' אל המקור הקדוש. 
דווקא שילוב זה הוא שייצר ל'אבקשה' את התהודה הגדולה 
עיקרי  את  מועטות  במילים  נזכיר  בס"ד!  הרבה  וההצלחה 
ולחולל על  'אבקשה' להביא בגיליונותיו  זכה  החידושים אותם 

ידם את המהפך הגדול:
של  חייהם  השתלשלות  סיפורי  אינספור  חשיפת   •
שהיו   - עברו  מדורות  אנ"ש  וחסידי  זקני  וטהורים,  קדושים 

מכוסים ונעלמים עד עתה. וכעת נחשפו ופורסמו לכל! 
יסודיים  ובירורים  במאמרים  וגדושים  מלאי  גיליונות   •
בבלבול  ושרו  בערפל  לטו  לעולם  אבקשה  בוא  טרם  ורגישים. 

גדול - ומשבאו, זכו לעבור את הבירור בנקיות ויסודיות רבה.
דורנו  בני  אנשים  אלו,  מדורות  ההתקרבות  סיפורי   •
ששייכותם  להעיד  זכו  רבים-רבים  האור.  אל  לחבור  שזכו 
עם  לחלוטין,  חדשה  'התקרבות'  של  תהליך  עברה  לברסלב 

קריאת סיפורי-התקרבות אלו!
צעירי  של  בתחום  התחולל  ומרענן  חדש  מהפך  עוד   •
הצאן. מדור מיוחד המיועד להם, בו זוכים לקבל אור נקי וקדוש 

בצורה מעובדת ומותאמת לרמת הבנתם.
אלו הם ארבעת המישורים המרכזיים אליהם הציבה אבקשה 
דגש מיוחד. אולם כמובן שיותר ממה שנמנה כאן - אינו כתוב, 

אלא פועל בשטח ומקרב לבבם אל אביהם שבשמיים. 

עם  בעז"ה  במלואם  )שייחשפו  במספרים  מעט  נדבר  הבה 
המשך הקמפיין(:

2.500.000 ₪ )שני מיליון וחמש מאות אלף שקלים!!!( - זהו 
הסכום האגדי שאבקשה הוציא מיום היווסדו, לפני שבע שנים.

כבר מתחילת הדרך - זוכים קבוצה נכבדת מאוד אנ"ש להיות 
ו'לבנות אבנים' לבית אבקשה. אכן, בזכות  שותפים עם הרבי, 
ההוצאות  עם  מעמד  ולהחזיק  להתקיים  אבקשה  זכה  אלה 
הגדולות שיש להוצאת הגיליונות, כך יכול היה אבקשה לפעול 

במלוא העוצמה והחיות ולקרב יהודים אל אור הצדיק. 
רבים  שירותים  של  מחירים  גם  כמו   - הדפוס  מחירי  אך 
- התייקרו בשנה האחרונה במעל  הכרוכים להפצת הגיליונות 
עשרים אחוזים. דבר זה גרם להכבדה גדולה על המערכת ולא 
של  שהשותפות  מצב  נותר  כך  הגיליון.  הפקת  על  איים  אחת 
אנ"ש היקרים - איננה מספיקה, ואין הקומץ משביע את הארי. 
כאשר ניקח לידנו 'מחשבון' ונחשבן את ההוצאות החודשיות 
הקדושות  ההכנסות  את  זה   מסכום  נוריד  אבקשה,  בית  של 
מ'האבנים' של השותפים - יוותר על הצג סך עצום של כ-20.000 

₪ )עשרים אלף שקלים!( - בכל חודש וחודש. 
סכום עצום זה נפל על כתפי מנהלי אבקשה, אשר שחו מכובד 
המשא. כאשר נחשבן את הפער הקיים בין ההכנסות להוצאות 
וחצי  כמיליון  של  נתפס  לא  בסכום-מצטבר  שמדובר  נגלה   -

ש"ח.
הפער, הצובר תאוצה קשה מחודש לחודש, מסית 
אותו  הדבר  את  לקיים  מ'אבקשה'  מונע  ומציק. 
רעיונות  אל הפועל  הכוח  מן  להוציא   - ליעד  הציב 
על  תדיר  ומצטברים  המונחים  חדשות,  ותוכניות 

שולחן המערכת.

'אבקשה',  מנהלי  משתפים  כתיקונם",  "בימים 
ה'אבנים'  בין  משמעותי  פער  עם  אמנם  "עמדנו 
ההוצאות  לבין  לבנות,  זכו  אבקשה  ששותפי 
העצומות - אך הצלחנו עדיין לעמוד בהן. בכל חודש 

היה עלינו להשיג 10.000 - 15.000 ₪.
אך בחודשים האחרונים המחירים הועלו והוכפלו, 
הכנסות  לאחר  גם   - ההוצאות  בו  למצב  הגענו  כך 
אשר  מפולפלים,  לסכומים  הגיעו   - השותפים 
מעמידים אותנו בפני שוקת שוברה ועתיד המאיים 

להטביע הכל חלילה".
יותר  כבד  ונעשה  העול  הלך   - שיצא  גיליון  "כל 
ויותר" , מספר אחד מעסקני 'אבקשה', "החודשים 
האחרונים הבהירו לנו, מעל לכל הוכחה אחרת, כי 
איננו יכולים להמשיך בדרך זו. פעם אחר פעם חשנו 

שאנו עומדים לקרוס ח"ו. 
אילולא המשוב האדיר המתקבל אחר כל הוצאת 
גיליון לאור, אם לא מאות האנשים המעידים פעם 
אחר פעם: 'אין לכם מושג מה תרמתם לי!', 'זכיתי 
המחדירים   - וכו'  הרבי!'  לאור  להיחשף  לראשונה 
והנחיצות  החשיבות  את  ושוב  שוב  לתודעתנו 

שבגיליונות, מי יודע היכן היינו עומדים היום... 
אך בין כך ובין כך, המצב הנוכחי אינו יכול להמשיך 
המינוס  בו  במצב  גיליון  להחזיק  אפשרות  אין  כך. 

המנהלים  כתפי  על  וגדל.  הולך  רק 
מוטל להשיג בכל חודש סכום עתק, 
להתקדם  מהמערכת  שמנע  דבר 

שמונחות  רבות  תוכניות  אל  הלאה, 
מאות  לקרב  בכוחם  אשר  שולחנה,  על 

לבבות אל אור הצדיק. 
הבה נתאגד, חסידי ברסלב, ונחולל מהפך! 

הבה ניתן כוח אדיר שיניב בעזרת השם מקורבים 
חדשים אל צדיק האמת!"

על  המוחשי  והאיום  הקשה  המצב  בעקבות 
לחשות,  עת  לא  כי  הבנו  אבקשה,  פעילות  המשך 

ויפה שעה אחת קודם!
רחב-היקף,  בקמפיין  יצאנו  אלו,  הרגשות  מתוך 
של  ה'לב'  את  לקבל  חפצים  אנו  באמצעותו  אשר 
רצון  את  לקיים  בוער  שתמיד  אחד  אותו  אנ"ש, 
לב  בידך,  פז  הזדמנות  לו:  ולומר   - ועצותיו  הרבי 
של  אוהלו  את  הלאה  להרחיב  העת  הגיע  בשר, 
הצדיק! דווקא כעת, כאשר הרבי זקוק לעזרתך - 

העת להתעשת!
רגשות  שחש  מי  לכל  זה  בקמפיין  פונים  אנו 
האדיר  ולמהפך  'אבקשה',  לבית  הכרת-הטוב 
שחוללה, לעצמו, בביתו או לחסידות ברסלב בכלל, 
וקוראים לו לשאת יחד עמנו בעול הכבד אותו אנו 
כאשר  כעת,  תמימות.  שנים  ששה  מזה  נושאים 
כשל כוח הסבל - אנו זקוקים לכם, חסידי ברסלב 

היקרים.

שותפים'  ב'כינוסי  נצא  הקרובים  בחודשים 
חסידי  של  וריכוז  עיר  בכל  יערכו  אשר  מיוחדים, 
החסידים  לב  את  להבעיר  במטרה  זאת  ברסלב. 

היקרים לדבר הגדול שבשותפות עם הרבי.
כדי לייקר ולכבד את השותפות בעניינו של הרבי 
- בית 'אבקשה', יקבל כל שותף 'תעודת שותפות', 
שתיתלה  התעודה  הנצחיות.  זכויותיו  יירשמו  בה 
בסלון הבית, תייקר בעיני כל בני הבית את חשיבות 
הנתינה עבור קירוב הגאולה והפצת האור הנקי. על 
שמעון  ר'  הרה"ח  'אבקשה'  מצד  יחתום  התעודה 

שפירא שליט"א.
ביתו  פתח  אל  הישר  יקבל  השותף  בלבד.  זו  לא 
כמו  אור.  יראה  כאשר  מיד  החדש,  הגיליון  את 
מספרי  באחד  ההצטרפות  בעת  לבחור  זכותו  גם 
הוצאת אבקשה, כאות הוקרה והערכה מהמערכת 

על אודות השתתפותו בזכויות העצומות. 

ואכן, כאן המקום להודות לכל השותפים היקרים, 
על  רביה"ק,  באור  חלק  ליטול  מכבר  זה  זוכים  אשר 

ידי שותפות ותמיכה קבועה בבית אבקשה. 
אנו מאחלים להם ולכל בית ישראל שיזכו, הם וכל 
בני ביתם, לטעום וללכת לאורו של הרבי, בצורה זכה 

ונקיה, מתוך שפע רב וסייעתא דשמיא.

בכבוד רב
מערכת 'אבקשה'

  דבר העורך

㈡ב אל לב

בפתח הגליון

בנימה אישית:
שכזה,  אדיר  בקמפיין  פותחים  כאשר 
 - היום  עד  בברסלב  נראה  לא  כמותו 
פשוטה:  עובדה  לציבור  לחשוף  עת 
המשאבים העומדים לרשותנו, מוגבלים 
בשלה  הסיבה  הרי  )זאת  ומצומצמים 

יצאנו לקמפיין(.
ש'ליבו  מי  מכל  לבקש  רצוני  לכן 
את  ומכיר  ומבין  רביה"ק  לעניין  חם' 
נקייה':  'ברסלב  החשיבות העצומה של 
נפנה  בו  לרגע  עד  תמתינו  נא  אל 
אליכם, דבר שעלול ללקות בחסר, עקב 
המשאבים הנוכחיים המוגבלים ביותר - 

הצטרפו אלינו כבר כעת, מיוזמתכם. 
התרומות  נציג  אל  עכשיו   פנו 
לעצמכם והבטיחו   )02-6237686(
האמת,  צדיק  עם  נאמנה  שותפות 
שהבטיח שלכל מי שייקח ממנו - ישיב 

בכפל כפליים!

שלכם, 
העורך

info@breslevglobal.com | 'פורסם ע"י מערכת 'ברסלב גלובל
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די בסטייה קלה במסילה בכדי 
לכוון את הרכבת לכיוון אחר 

לחלוטין
<< ר' נתן שפירא:

יהיו  שהספרים  'ברצוני  פעם:  התבטא  רביה"ק 
סדורים לכל. והוא המשיל זאת לדרכם של בעלי-
מלאכה שמסדרים את סחורותיהם בצורה ישרה, 
לחוץ.  שיוצא  הקצה  עם  מקומו  על  עומד  דבר  כל 
כך הכל יכולים לראות את הסחורה אותה חפצים 

לרכוש ולהוציאה'.
יהיה  הקדושים  ספריו  שתוכן  רביה"ק,  חפץ  כך 
הבעיה  אך  וערפל.  בלבול  ללא  וברור,  מיושב 
ה'מוח'  היא  הזו,  לבהירות  לבוא  לנו  שמפריעה 
ומעמיסה  מלכלכת  פוגם  שאדם  עבירה  כל  שלנו. 
במוח זוהמה, רוחות השטות וההבל המציפים את 

העולם כולו, מעקמים ומעוותים דעתו של אדם.
מוח עמוס ריקנות עלול לפרש את דברי רביה"ק 
בצורה עקומה, חלילה, האדם יכול לקרוא משפט 
קשר  כל  וחסרת  מעוותת  בצורה  בשוגג  ולהבינו 

לאמת. 
ובדרך משל: די בסטייה קלה במסילה בכדי לכוון 
את הרכבת אל מחוז אחר לחלוטין, ממזרח למערב 
רב  דיוק  הקדושים:  הספרים  בעניין  גם  כך  וכד'. 
עומק  את  להבין  בכדי  נדרשים  מופלגת  וזהירות 
או  טעות  בהם  שתיזרק  ללא  לאשורם,  הדברים 

מכשול חלילה.

פעם יהודי שהתקרב לרבי הגיע 
ישר אל האור, בדורנו - שקר 

ובלבול חוצצים בינו לבין רביה"ק
ישר  הגיע   - לרביה"ק  שהתקרב  יהודי  בעבר, 
לאור נקי. גם אם הוא היה יהודי פשוט ודל-הבנות, 
ולכן היו השגותיו אף הן נמוכות, אך העיקר שהיו 
כרחוק  וסילופים  משקר  רחוקות  וצלולות,  נקיות 
מזרח ממערב. השקר והעיוות לא שלטו אז בצורה 

חזקה וקשה כל-כך.
דמשיחא,  עקבתא  של  דור  בדורנו,  זאת  לעומת 

לו.  נכונה  דרך  כברת  לרביה"ק,  המתקרב  אדם 
שהרי שקר ובלבול חוצצים בינו לבין צדיק האמת.

שה'טרייף  מוהרנ"ת  התבטא  הרחוק  בעבר  אם 
 - ורבבות'.  ל'אלפים  שנהיו  עד  מתגברים  פסול' 
'מיליארדי  שישנם  לומר  אפשר  כבר  שכיום  הרי 
אחרא  הסטרא  פסול'...  'טרייף  של  מיליארדים' 
בדעתו  ציפורניו  ולנעוץ  לחדור  הרף  ללא  מאיים 
זרות  דעות  בה  להכניס  רביה"ק,  של  הנקייה 

ועקומות.
מאן-דהו  לי  סיפר  האוזן:  את  לסבר  כדי  רק 
שאצלו רביה"ק שולט 'עד' לגבול כלשהו, שם הוא 
מרגיש שהדרך של הרבי היא כבר מעבר לכוחותיו. 
הרי כל חסיד מבחין שאלו דיבורי הבל המעוותים 
'גם אם  מיסודם. הלוא חסיד אמיתי משנן תדיר: 
כעת איני שייך לדברים מסוימים - הרי שחיי מלאי 
רצון וכיסופים, מתי אזכה להיות שייך גם לעניינים 
אלו'. לדאבון לב, ישנם רבים וטובים שאף מפרשים 

כך את הספרים הקדושים של הרבי.
בכדי  מיוחדת,  לעדות  זקוקים  לא  אנו  לצערנו, 

להבחין בבלבול הגדול השולט בעולם.

שבע שנים תמימות ש'אבקשה' 
זוכה להכניס נקיות זכה לברסלב!

עם  'אבקשה'  גיליונות  הופיעו  זה  מבול  תוך  אל 
מעלה ייחודית: דעת רביה"ק 'טבעית' ונקייה, ללא 

כל סטיות ועקמומיות, 'אורגינל'!
להכניס  זוכה  ש'אבקשה'  תמימות  שנים  שש 
נקיות זכה לברסלב. מושגים שהיו אפופי ערפל - 
זכו לליבון חדש, לסדר מופתי. דעת אמתית הגיעה 

לעולם!
ומלא  נקי  ממקום  חוצבה  באבקשה  השפה  כל 
וביאר  שהאיר  הצאן"  "בעקבי  המדור  'דעת'. 
ויסודיים, מתוך היצמדות מופלאה  רבים  מושגים 
יתר  גם  כמו  הספרים.  לשונות  בליווי  למקורות, 
המדויקת  בצורה  שהועברו  והכתבות  המדורים 
ללא סטיות  לנו מדור-דור,  ביותר, בדרך המסורה 

ועקמומיות.
'אבקשה',  את  מוכרחים  בשלה  הסיבה  זו  אכן. 

מקום יקר דרכו עוברת הרוח הנקייה של רביה"ק.
ייתן השי"ת כוח ביד העוסקים במלאכה להמשיך 

של גליונות 'אבקשה'

סודם
הגלוי

כאשר הרבנים החשובים ר' נתן שפירא ר' יחזקאל ששון  ור' 
שלום מייקוף שליט"א התכנסו לשיחה מיוחדת בעקבות 
- הם 'אבקשה'  השנה השביעית למהפכה של 
האירו את הטוב העצום לו אנו זוכים || מהי הייחודיות הנדירה 
של 'אבקשה' ומהי הבשורה אותה הביאו הגיליונות הקדושים 
לברסלב. למה שותפות בבית 'אבקשה' הינה חלק מגאולת 
השכינה ואלו מעלות ניתן לקבל דווקא דרך קריאת 'אבקשה' 

|| רק ברסלב נקי

לפני שש שנים החל הכל. השמועה על גיליון 'אבקשה' 
החדש התפרסמה כאש בשדה קוצים. ומאז ועד היום, 

מהפך אדיר התחולל ומתחולל בס"ד בברסלב.

כולם מרגישים את המהפכה שהתחוללה בשטח, אך 
לא יכולים להסביר אותה במילים:  מה מטרת הוצאת 
קודש?  כך הרבה ספרי  כל  ישנם  גיליון שכזה בעוד 

ולמה דווקא הוצאת גיליון חודשי מחוללת 'מהפכה'?

ראיון 

// עריכה: מרדכי לוי //
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 נותנים כוח להמשך   הפצת או

שלא יכבה נרו לעולם ועד

בפעילותם 
והיקרה  הנחוצה 
כל  שעל  ומובן  ועוז.  שאת  ביתר 
אנ"ש להתאגד בתמיכה וסיוע ככל 
יכולתם, שהרי הסטרא אחרא לוחמת 
בכל כוחה נגד הקדוש והיקר, עלינו לתת את 
ידוע  וכבר  מגבית,  ועוד  מגבית  עוד  להמשיך.  הכוח 

ומפורסם גודל העניין של צדקה לצדיק.
וללא  בקביעות  מגיעים  הללו  והיקרים  הנפלאים  הגיליונות 
מאליו.  כמובן  להיראות  הדבר  עלול  ולפעמים  מצידינו,  מאמץ 
זכותם העצומה של העוסקים  ולהחזיק את  לזכור  עלינו  אולם 
עצום  כה  דבר  בהחזקת  ושותפות  חלק  ליטול  שזכו  במלאכה, 
גיליונות  בכל  הזה.  היום  עצם  עד  ולהמשיכו  ולהחזיקו  ונחוץ, 

מונחים אינספור שעות השקעה ומאמץ.
- זאת לא רק  'תלמידים יעשו תלמידים'  זהו העומק במושג 
ברכה גרידא, כי אם משפט המתמצת את המשכיותה ונצחיותה 

של המסורת הנקייה.
אם התלמידים לא יהיו 'תלמידים', אלא ייפתחו בעצמם ויישנו 
הכל לפי ראות עיניהם - אין כאן שום המשכיות ונצחיות, אלא 

אנשים שחושבים עצמם ל'רבי' חדש.
הינם  הגדולים,  גם  התלמידים,  כאשר  דווקא  היא  הנצחיות 
'תלמידים' במהותם. מבוטלים לרביה"ק בתכלית הביטול - אזי 
אל  תדיר  נשואים  הכל  עיני  כאשר  להמשיך,  השלשלת  תוכל 

השורש. רביה"ק.

להביא את דעת רביה"ק בעולם, בצורה 
נקייה ומדויקת

תלמידים',  עושים  ש'התלמידים  רואים  כאשר  מזאת,  יתרה 
בדיוק  וקדוש  גדול  רבי  אותו  הוא  שלנו  שהרבי  מבינים  כולם 
כמו פעם. כי אז מבינים שלכולם היה אותו רבי, וללא כל סתירה 

לגדלותם ומדרגתם הגבוהה - היו כל כולם ביטול לרבי.
הדרך  ועל  הספרים  על  ההסתכלות  בכל  חדש  אור  מכניס  זה 
של הרבי. מכניס את הידיעה העמוקה שהרבי הוא הרבי וכולנו 

תלמידים שמקבלים ממנו.
מתנתקים  לא  אנו   - בעולם  וחסידות  חצר  מכל  בשונה 
של  מפוארת  שלשלת  ידי  על  אורו  ממשיכים  אלא  מרביה"ק, 

תלמידים, המעמידים אף הם תלמידים נוספים.
זאת המעלה העצומה שבגיליונות אבקשה. העמדת תלמידים 
וזכה. מאמרים רבים, ראיונות, מעשיות,  נקייה  חדשים בצורה 
והנהגות שכולם מכוונים אל אותה מטרה: להביא את  גילויים 

דעת רביה"ק בעולם, בצורה נקייה ומדויקת.
יכול  ה'אור'  גם  אזי   - למקבל  מתאימים  'כלים'  יש  כאשר 

מעתה לחדור פנימה!

<< ר' שלום מייקוף:
אענה לשאלה על ידי מספר נקודות:

א.     ידוע הדבר ומפורסם: כל אור צריך כלי, ריבוי אור יביא 
חלילה לשבירת הכלים.

את  לבאר  צריך  בדורנו,  בעוז  הזורח  רביה"ק  של  האור  הנה 

הצמצום באופן שיוכלו להבין אותו 
גם בדור שלנו. מדובר בדור שונה 
צריכים  לכן,  יותר,  הרבה  וירוד 
להבין - צריך להוריד את אותם 
שמותאמת  בשפה  אך  הכלים 

אל האור הנוכחי.
הדור צמא אל תשובות שידברו אליו, שיענו 
לו על מצוקותיו ובלבוליו. ואת זה 'אבקשה' הביא 

לעולם.
זאת התועלת האדירה שחוללו הגיליונות המופלאים, יש בהם 
ביאורים ומבאות נפלאים כדי להבין טוב יותר את הכלים שצריך 
יכול  אזי  טובים,  כלים  ישנם  וכאשר  האור.  את  לקבל  בשביל 

אפוא האור להתקיים.
אבקשה הפיץ את הגיליונות המלאים דעת, עמוסים מאמרים 
והדרכות הנותנות כלים לבני דורנו, דרכם יוכלו להבין את האור 
המגשר  הישיר  הגשר  זהו  הקדושים,  בספרים  שזורח  הבהיר 

בינם לרביה"ק. 
צורת   - וחידושים  מיוחדות  שאלות  בהם  שאין  בדברים  גם 
נותנת את החיבור לכל  רגילים לקרוא,  הכתיבה כפי שאנשים 
בן-זמננו אל האור. כגון המדור שהיה לפני מספר חודשים על 
ההתבודדות, שהנגיש את הידוע לכל, בשפה מאירה ומתאימה 

לכל.
חדשות.  תשובות  לקבל  צורך  גורם  הדור  מצב  בנוסף,  ב.     
האמת אותה אמת, אבל צריך להוציא ממנה תשובות לכל מיני 
שאלות ומצבים שלא היו עד היום, לתת מענה שיסביר כל מצב 

בו אנו נמצאים.
בעבר,  נשאלו  שלא  שאלות  על  לתשובות  צמא  הציבור  כיום 
'כיצד בחור הלומד בישיבה  מחוסר צורך. לדוגמא: שאלה כמו 

כלל-חסידית צריך להתנהג' - לא היתה קיימת בעבר. כיום כן.
בכל  השו"ת,  ספרי  של  הרחב  המגוון  את  מזכיר  זה  דבר 
התחומים, היוצאים לאור בדורות האחרונים חדשים לבקרים. 
ישאל השואל - והרי יש כבר את הגמ' המסורה לנו מדור-דור, 

ומה לנו ספרים חדשים?
לא  וחס  חלילה  הקדושה  התורה  לכל:  ידועה  האמת  אבל 
השתנתה במאומה. ואדרבא, בכדי להוריד ולהסביר אותה יותר, 
הדרך אליה, השפה, היא זו שקיבלה 'עטיפה' ו'צורה' שונים, כדי 

להשקות מים קרים ללבבות הצמאים. 
גיליונות 'אבקשה' עמוסי התוכן עונים בצורה מושלמת בדרך 
לה  בטובה  להכיר  עלינו  הזה.  לצורך  במיוחד  שנסללה,  חדשה 
זכינו, ולהודות לה' על שאנשים יקרים לקחו על עצמם את עול 

הדבר הקדוש הזה.
הגמרא כבר כותבת: "גדולה שימושה יותר מלימודה",  ג.   
כביכול  גדולה  הדורות,  ומאורי  גדולי  ב'שימוש'  ההתעסקות 

מלימוד התורה עצמה.
הסיפורים הרבים והגילוים החדשים שמביא 'אבקשה' אודות 
הצדיק.  אנשי  של  ה'שימוש'  בגדר  הם  והעובדים,  החסידים 
דומה  אינו  להתנהג,  יש  כיצד  בספרים  כבר  שכתוב  אף  על  כי 
הדבר כאשר שומעים וקוראים בחוש על אנשים מהדור הקודם 
התבטאה  הרי  זה  על  ונאמנות.  ברצינות  הדברים  את  שקיימו 

הגמ' שהדבר חשוב יותר מן הלימוד עצמו.
גם אם יהיה אדם תלמיד של הרבי הגדול ביותר, יאזין אל כל 
תורותיו - אך כל עוד לא יראה ויידע כיצד עושים זאת בפועל, 

'למעשה', יחסר בידו העיקר.
בעצם יש בזה שני מעלות חשובות: ראשית, רואים כיצד יש 
זה מעורר את הלב, כאשר  ועיוותים. שנית,  לנהוג, בלי טעיות 
עשרות  כמה  לפני  שחיו  כמונו,  ודם  בשר  שאנשים,  מבינים 
שנים, נהיו אנשים כשרים. אזי הלב נפתח להבין שהכל יכולים 

ומסוגלים לכך.
אבקשה משמש ל'תשובת המשקל' כנגד המשחיתים.  ד.   

עלונים  של  עצום  מגוון  כיום  קיימים  לצערנו 
וטהרה.  נקיות  חסרי  פסולים,  וחומרי-קריאה 
ועם זאת רואים אור ומופצים בכל פינה. אין ספק 
שכל אור מגרש את החושך, צריך בין אנ"ש גיליון 

מבוסס שיבטא את האור הנקי והזך.
 - נכנס לבית היהודי  'אבקשה'  כאשר האור של 
כמה גדול התועלת שהוא מביא בכנפיו. נהיה לבני 
הבית מושג וקשר עם ההווי והרוח של רביה"ק. אין 
השי"ת  בעבודת  לחמימות  לכל  תורם  שזה  ספק 

של כל בני הבית. והתועלת - אין לשער.

מה הכוונה 'ברסלב נקי'?
בהקשר  רבות  חוזרים  עליה  ההגדרה 
'הנקיות'. אנ"ש חפצים לקבל  היא  ל'אבקשה' 
את תורת רביה"ק בצורה הכי "נקייה". נקיות 

זו מהי?

<< ר' נתן:
בצורה  המונחלת  ברסלב  לתורת  כמובן  הכוונה 
זכה ונקייה. כמו זו של ר' נתן שאמר פעם על עצמו 
שמהרגע בו ראה את האמת של רביה"ק, 'השליך 
את השכל'. ר' נתן - שהיה כלי מלא תורה ועבודה 
- השליך את כל מה שהיה בשכלו, שהיה זה כמובן 
של  האמת  עם  נפגש  הוא  כאשר  וטהרה,  קדושה 

רביה"ק.
מחלק  לא  אבל  לזרוק,  מה  המון  באמת  יש  לנו 

שממלאים  וזוהמה  שקר  כזה  הקדושה... 
את העולם, בוודאי שאנחנו צריכים לזכות 
האור  את  ולחפש  השכל  את  להשליך 

הטהור והנקי של הרבי.  
ר' שלום הזכיר קודם את המעלה הקיימת 

כאשר הגיליון נכנס לבית ובני-הבית קוראים 
אני  זוכר  זה,  בעניין  להוסיף  ברצוני  ואכן  בו. 

בחור מהישיבה, שאמו לא הרשתה לו להצטרף 
חסידי  שהיו  אף  על  לפעלד.  הקבועה  לנסיעה 
האיר  לא  רביה"ק  של  האור  הנראה  ככל  ברסלב, 
חזק  מספיק 
אכן,  בבית. 
הבית  בני  על 
אף  להיות 
מוארים  הן 
לדעת  מהאור. 
רביה"ק  שאם 
הכוונה   - אמר 
ם  י ח ר כ ו מ ש

לקיים וכל דבריו קודש קודשים. 
רביה"ק חפץ שנעשה אף את הנשים לחסידות. 
רבי  שיש  להם  להאיר  בפשטות:  לכך  והכוונה 

בעולם ולא צריך לחפש מאומה זולתו. 
פטירתו  שטרם  ברסלב  מחסיד  קדום  מעשה 
נשאל היכן ירצה להיקבר. תשובתו היתה: ברצוני 
בראש- להשתתף  שזכה  ליהודי  בסמוך  להיקבר 

ואמיתית  נקייה  תמימות  זאת  באומן.  השנה 
גם  כל חסיד ברסלב.  להיות בחלקו של  שאמורה 
אם לעיתים אנו רחוקים הימנה - עלינו לדבוק בה 

ולעוררה בתוכנו.
בכיבוד  לדוגמא  החיים.  תחומי  בכל  גם  כך 
לפי  יהודים  לכבד  היום  מקובל  'סנדקאות', 
כל שהן. אבל האמת היא שההסתכלות  חשיבות 
היא  ביותר  הגדולה  שהחשיבות  להיות  אמורה 
להיות חלק מאנשי ה'בעל-תפילה' וללכת בדרכיו. 

זו החשיבות וגדולה העצומה ביותר.
ואף שיתכן שהאדם אינו עומד במקום הכי גבוה 
ומושלם - אולם אם מבוטל לרביה"ק, הרי שמצד 
בו,  וכל השראת המשפיע  עליו,  'הדרת' המשפיע 
הוא נמצא במקום גבוה. זאת ההסתכלות הנקייה 

של חסידי ברסלב. 
בכנף  המוברג  לבורג  דומה,  הדבר  למה  משל 
מדבר  חלק  להיות  זוכה   - שקטן  אף  המטוס. 
יהיה  לו  זה,  בורג  אולם  רבבות.  להטיס  עצום, 
גם  כך  ומעלתו?  יתרונו  מה   - לשולחן  מוברג 
עלינו להרגיש, כחסידי ברסלב, אנו שייכים לדבר 
גדול ועצום, ואף אם עדיין 'ברגים' אנו, הרי שאנו 
מחוברים אל 'מנוע' רב עוצמה. אנו שייכים לצדיק 

האמת! 
על תחושה זו להיות בלב החסיד, ללא כל זלזול 
בצל  שההסתופפות  ידיעה  אלא  חלילה.  באחרים 
העולמות  וכל  וקדושה,  יקרה   - האמת  צדיק 

תלויים בזה. 
לכן  בפרוטות-פרוטות.  קונים  זו  הרגשה  את 
את  מכניס  זה  לבית.  'אבקשה'  את  מכניסים 
שהגיליונות  המעלה  והראויה.  הנכונה  האווירה 
נכנסים אל הבית - גדולה לאין ערוך. לא פעם ולא 
פעמיים שומעים על אברכים שדווקא נוות-בתם 
בעקבות  לאומן,  לנסיעה  אותם  שדחפה  זו  היא 

חסיד אמיתי משנן תדיר: 'גם אם כעת איני שייך 
לדברים מסוימים - הרי שחיי מלאי רצון וכיסופים, 

מתי אזכה להיות שייך גם לעניינים אלו'
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 נותנים כוח להמשך   הפצת או

שלא יכבה נרו לעולם ועד

כתבות מעניינות שראו בנושא ושבו ליבם. אין ספק שזה מכניס 
ומקבע את הרוח הטהורה בבית. 

<< ר' יחזקאל ששון:
שום  בלי  הרבי  של  האור  את  להאיר  הגיליון,  של  המטרה 
תזוזות, מוהרנ"ת ותלמידיו ר' לוי יצחק ובני דורו. את המסורת 
מבין  שאיני  למרות  ומדויקת,  נקייה  בצורה  להעביר  צריך  הזו 
כדי  גודלבסקי  אליהו  ר'  עם  יחד  ונוסע  מתאמץ  הייתי  אידיש, 

לשמוע את שיעריו של ר' לוי יצחק, להתחבר למסורת הנקייה.
דבר  דבריה,  בכל  מתוכה,  הכוונה ששומעים  נקייה'  'השקפה 

אחד: 'רבי'.
הרבות  השנים  אף  על   - רביה"ק  'תלמידים'.  הם  השאר  כל 
"אני  וכמו שאמר  - עדיין הרבי שלנו,  שחלפו מאז הסתלקותו 
הולך לפניכם". ואת זה זוכה 'אבקשה' בהחלט להכניס, זו הדרך 

של אבקשה וב"ה הוא הולך בדרך הנכונה. 
אבקשה חולל מהפך והנגיש את כל הידע גם לרחוקים שבעם. 
זכיתי אישית להכיר הרבה שבתחילה היו רחוקים והתקרבותם 
ודווקא הגיליונות הן אלו שהאירו הדרך  היתה בתחילת הדרך, 

וקירבו אותם בצורה משמעותית ביותר. 
כיצד  עברו,  מדורות  אנ"ש  גדולי  על  קורא  יהודי  כאשר  כי 
תורת רביה"ק הפכה אותם ליהודים כשרים וטובים - הוא מבין 
שיש נועם ומתיקות רבה בתורת רביה"ק, וזה גורם לו לחיפוש 

אחריהם.
כאשר מעבירים את אורו של רביה"ק בנקיות וזכות - אפשר 

לחולל מהפך אדיר בעולם כולו!
אנשים כאלו חייבים לדעת מה זה ברסלב נקי, מה זה ההשקפה 
הטהורה, לכוון ולהדריך אותם לתוך היכלו של הרבי. יש דברים 
יכול להאיר רק להם. כך הם  כה נפלאים אצל הרבי שאבקשה 
הם  הרבי  בזכות  אלא  ברסלב  חסידי  רק  לא  יהיו  לאט  לאט 

ידקדקו ביראת שמים עד הסוף בתכלית בלי שום בלבול.
זכה 'אבקשה' להביא בשורה אדירה לעולם, להשמיע לציבור 

כולו אודות גדולת הצדיק, ההשגות אלוקות הכי גבוהות שיש 
בעולם. ובעיקר על כך שכל יהודי יכול לטעום נועם בעבודת ה'!

שותפות  של  והנחיצות  החשיבות  על  לדעת  מוכרחים  הכל 
סיוע  כל  בעולם.  ביותר  הגדול  הדבר  הרי  זה  לרביה"ק.  קבועה 

ל'אבקשה' הוא תרומה ישירה לרביה"ק!
רק  כי  להשי"ת,  להתקרבות  ביותר  הפנימית  הנקודה  זאת 
ע"י צדיק האמת יכולים להתקרב באמת. ואת זה כולנו צריכים 

לעזור בידם. 
וכמו שכתוב בספר המידות שצריך להקל על בעלי התשובה, 
והכוונה היא להטעים לכל שאכן קיימת דרך נעימה וערבה, בה 

יכולים לזכות להתקרב להשי"ת. 
מתוקות  עצות  של  נרחב  כה  מגוון  לעולם  הביא  רביה"ק  הרי 
אבקשה  זה  ואת  ישראל.  לעם  אותם  לפרסם  צריך  וערבות, 

עושה. 
נצא לכל הארץ במקומות שיש ריכוז של יהודים חמים, להגיע 
הכי  המצווה  זה  הזו,  להפצה  לעזור  לכם!  תדעו  להם:  ולהגיד 

גדולה שיש!! 

<< ר' נתן:
כבר  חולל  ש'אבקשה'  כמה  עד  שיעור.  אין  הרי  טוב  לעשיית 
מהפך - אין גבול להמשך היכול להתחולל ולכמות הטוב שהוא 

יכול להביא לעולם. 
כעת הזמן לפרסם לציבור שצריך את עזרתם בחיזוק ובסיוע, 
את  ולהמשיך  הנקי  האור  את  ולהפיץ  להמשיך  יוכל  למען 

המהפכה הגדולה.
תמימות  בכזאת  רביה"ק  של  אורו  את  שמפיץ  'כלי'  כאן  יש 

ונקיות. 

כנסת ישראל שבגלות, בודדה ועלובה 
- מרימים אותה על ידי צעקה: יש אמת 

בעולם! יש רבי בעולם! ואת זה 'אבקשה' 
עושים!

ב'הוראת-קבע'  שיש  החשיבות  אודות  מדברים  כאשר 
לצדיק  והשותפות  הקשר  את  המבטאת  ואיתנה,  קבועה 
לאלמנות  לסייע  עדיף  שאולי  הסבורים  ישנם   - האמת 
ויתומים, או לחילופין בהפצת ספרי רביה"ק. האם אכן יש 
חשיבות לשותפות בגיליונות 'אבקשה' דווקא? איזו מעלה 

יש בתרומה לאבקשה שאין באחרים?

<< ר' שלום:
על  שמדפקת  לאלמנה  לתת  שמצווה  בוודאי  ההלכה  פי  על 
הדלת ומבקשת עזרה, יותר מאשר לגיליון, אבל למעשה אנחנו 
רואים שכל אחד נותן לאו דווקא לאלמנות, אלא למה שנמצא 
גם הוא  'אבקשה'  זוכים בזכות  לליבו. כשנבין מה אנחנו  קרוב 

יהיה קרוב ללבינו.
אלא  בלבד  זו  ולא  כאלמנה,  היא  'אבקשה'  שגם  לזכור  עלינו 
כנסת  הרי  כולם.  ללב  קרובה  שהיא 
נקראת  בגלותה,  בדד  היושבת  ישראל 
רוצים  כולנו  ובודדה'.  נטושה  'אלמנה 
לתמוך בה ולסייע בידה לקום מגלותה 
אל גאולתה. ואת זה יכולים אנו לעשות 
צדיקי  ביד  כוח  שניתן  ידי  על  רק 
הנקיים  דבריהם  את  שנפרסם  האמת, 
רבי  יש  יש אמת בעולם,  לכל, שנכריז: 

בעולם!
למוסדות  הוראת-קבע  יש  לכולנו 
הדברים  ולכל  בנינו  של  החינוך 
צורך  'אבקשה' הוא  המוכרחים לחיים. 
שכל אחד חייב, זה לא מותרות כי אם הכרח למען דור העתיד 
של ברסלב, בכדי שהאור של רביה"ק יגיע לילדינו בצורה נקייה. 
'אבקשה' חשוב למען הבית וחינוך הילדים בדיוק כמו החיידר 
הנקייה  את הדעת של הרבי  זה מכניס להם  לומדים,  שבו הם 

שהם לא יקבלו בשום מקום.
'שותף'  להיות  חשובות  סיבות  כמה  עוד  ישנם  בנוסף 

באבקשה':
לצדיק,  בצדקה  וביותר  בצדקה,  נאמרו  רבות  מעלות  א. 
זוכים  שכאשר  ע'(  )בתורה  כותב  רביה"ק  עצומה.  שמעלתה 
ליתן 'צדקה לצדיק', הצדיק מחזיר בכפל כפליים. בנוסף, נתינת 
צדקה גורמת ל'אוויר הנח והזך'. כל שכן כאשר נותנים לצדיק, 
צדקה  כולו!  העולם  בכל  ישמעו  הצדיק  שדיבורי  שפועלים 

לרביה"ק נותנת לנו להבין את דבריו וספריו טוב יותר.

ב. הגמ' כותבת במס' מגילה: גדולה תלמוד תורה יותר מהצלת 
בלימוד  שיש  והגדלות  החשיבות  את  אפוא  רואים  נפשות. 
להפצת  התורמים  של  המעלה  ומובן  בזה.  והעיסוק  התורה 

לימוד  בפרסום  בזה  שיש  'אבקשה',  גיליונות 
התורה ממש!

<< ר' יחזקאל: 
לפרטי  רביה"ק  אור  את  להוריד  זכה  'אבקשה' 
לאנשים  גם  הערב  הטעם  את  הנגיש  פרוטות, 
בצורה  בו  מובאים  סבוכים  מאמרים  פשוטים. 
את  לכל  להנגיש  מטרתם:  זאת  ומושכת.  נעימה 
אור הצדיק. בוודאי שכאשר מבינים את התועלת 
המרובה שבעניין - נרתמים ממילא לסייע לעניין 

זה.

 המעשיות על פעולות הצדיק הם 
שבח הצדיק ורק דרכם אפשר 

לראות את גדולת הצדיק
להשי"ת  התקרבותו  שעיקר  אמר  רביה"ק 
נבעה בעקבות 'סיפורי צדיקים'. האם סיפורים 
על אנשים בני-דורנו נכללים אף הם בהגדרה 

זו?

<< ר' יחזקאל: 
לדברים  שזכו  יהודים  על  ומעשה  סיפור  כל 
הרי  ידם  על  צדיקים'.  ל'סיפורי  נחשבים  גדולים 

הלב נפתח ומתעורר לאורו של רביה"ק.
זאת ההצלחה הגדולה של 'אבקשה', המסוגלות 
בצורה   - וגבוהים  קדושים  כה  סיפורים  להכניס 
רבה  תועלת  דרכו  ותהיה  ותעניין  שתמשוך 

קוראים. לפיכך הרי הוא בבחינת 'תורה' ממש!

<< ר' נתן: 
אינם  ב'אבקשה'  המובאים  הסיפורים  מטרת 
על  ולתאר  לספר  אלא  בני-אדם,  ולפאר  להגדיל 
פשוטים  אנשים  על  הרי  מדובר  רביה"ק.  כוח 
שזכו לקחת את אורו של רביה"ק ולהתחזק דרכו, 
הגדלת  אם  כי  גרידא,  סיפורים  אלו  אין  ומשכך 
כוחו של רביה"ק עצמו. ובדרך משל אפשר לומר, 
שחסידים אלו הרי הם כביכול כ'רגלו' או 'ידו' של 

רביה"ק עצמו!
את  להגדיל  היא  הסיפורים  מטרת  אם  כמובן, 

רביה"ק.  של  הסתרה  זה  עצמו,  האדם 
הרי  התלמידים,  על  מספרים  אם  אבל 
המעשיות  הצדיק!  פעולות  על  מספרים 
על פעולות הצדיק הם שבח הצדיק ורק 

דרכם אפשר לראות את גדולת הצדיק.

<< ר' שלום: 

ב'אבקשה',  המובאים  אלו  כמו  סיפורים  אכן, 
בוודאי שהם חלק בלתי נפרד מרביה"ק עצמו. 

מעלה  מדורנו  אנשים  על  לסיפורים  יש  לעיתים 
יותר  שאלו  מפני  קדומים,  סיפורים  פני  על  יתירה 
קרובים אל השכל, גם כאשר קוראים על אדם בן-

זה  הצדיק,  כוח  בעקבות  שזכה  למה  שזכה  דורנו 
מחזק ומעורר כאחד לזכות אף אנו, לא בשמים היא. 
מן  שונה  להצטייר  סיפור  יכול  שפעמים  גם 
שבעל-המעשה  לסבור  עלול  השומע  המציאות. 
ויצרים. אך  ומנותק מתאוות  היה פרוש מן העולם 
כששומעים על אנשים בני-דורנו, מבינים שלא היו 
פרושים מעולם, אלא כמו כל אחד ואחד מאתנו, רק 
שכוח הצדיק הוא שנתן בהם את העצמה להתעלות 

מעלה-מעלה.

<< ר' נתן:

פגש  שנים  שכחלוף  מלמד  על  סיפור  ישנו 
מהימים  זיכרונותיהם  לגבי  והתעניין  בתלמידיו 
הלימוד  'את  התבטא:  התלמידים  אחד  ב'חיידר'. 
איני זוכר היטב, אך את סיפורי הצדיקים זוכר אני 
היום  עצם  עד  בי  מחלחלת  עוד  השפעתם  היטב. 

הזה. בזכותם אני יהודי!'

קריאת אבקשה היא 'ניצול הזמן'. 
דעת נקייה של הרבי אי אפשר 

לוותר עליה
אנחנו יודעים שגם היושבים כאן כולם קוראים 
שרבנים  ייתכן  כיצד  תדיר,  'אבקשה'  את 
שעסוקים בתורת ה' כל היום מוצאים זמן פנוי 

לכך?

<< ר' נתן:

 איני מבין את השאלה, קריאת אבקשה היא 'ניצול 
הזמן'. דעת נקייה של הרבי היא איננה מיותרת.

<< ר' שלום:

בוודאי  ה',  כשמקבלים מהגיליונות חיזוק בעבודת   
לעיל,  כאמור  בנוסף,  זמן.  עבורם  להקדיש  שצריך 
ואינו  נושאים רבים שפעמים חפץ האדם לברר  יש 
ידי קריאה  - על  מצליח ללבן את הנושא ביסודיות 
והידע  זוכים לקבל את החיזוק  'אבקשה'  בגיליונות 

בצורה מרתקת, טהורה ויסודית. 

<< ר' יחזקאל: 

יש ב'אבקשה' מעלה עצומה. שילוב נדיר של עומק 
בעבודת ה', יחד עם שפה נעימה ופשוטה. רעיונות 
ומתובלים  בבהירות  המוגשים  ועמוקים  נפלאים 
כוח  לפשיטות  יש  ומעניינים.  נדירים  בסיפורים 
ונקי אחר  ממקום  האדם,  את  לקרב   מופלא 

מקריאה  לקבל  יכולים  עצומות  מעלות  יותר. 
מגיליונות 'אבקשה' האיכותיים!

צורת הכתיבה כפי שאנשים רגילים לקרוא, נותנת 
את החיבור לכל בן-זמננו אל האור. כגון המדור 

שהיה לפני מספר חודשים על ההתבודדות, שהנגיש 
את הידוע לכל, בשפה מאירה ומתאימה לכל



בכל פעם מהחידושים שאתם מצליחים להפתיע בהם, קדושהגם בלונדון מחכים כל כך שיגיעו העלונים. אנחנו משתוממיםהר"ר מרדכי רוזנפלד, לונדון:
     נקייה ודעת יפה וברורה.

הרה"ח ר' אברהם יצחק כרמל:
אני דמעות.  מעיני  זולגים  אבקשה  את  קורא  כשאני 
נזכר בחסידי ברסלב של פעם, אני ממש מקבל געגועים

ומרגיש כאילו אני נמצא בפעלד, זה כל כך מעורר
    לעבודת ה'.

הרה"ח ר' שמעון שפירא:
לתרום לאבקשה זה כמו לתרום לספרי רבינו הקדוש. 
שום  לנו  אין  כזה  בדור  זך!  זית  השמן  זה  'אבקשה' 

תקווה רק לקבל את האור הנקי של הרבי.

    את הרבי. אבקשה צריך להאיר בעוד ועוד מקומות.בכל המקומות הרחוקים, לתת להם הזדמנות לטעום'אבקשה' זו הדרך היחידה להאיר את האור של הרבי, בפרטהרה"ח ר' יחזקאל ששון:

הרה"ח ר' אברהם דוד הורביץ, בורו פארק:
אפשר  דרכם  אנ"ש,  לכלל  מיוחד  שירות  נותנים  'אבקשה' 

לטעום את 'ברסלב המקורית', ולהבין מה היא נותנת לאדם...

הר"ר קלמן יורמן, ניו יורק:
כזה גיליון, ממש תענוג לקרוא אותו. כל חודש אני מחכה 
בכיליון עיניים מה נזכה לקרוא ב'אבקשה'. זה מחבר אותי 

להיות קשור ודבוק ברבי באמת ללא פשרות וללא שינוים.

הר"ר ש.ל. גבעת אולגה:
אין לכם מושג מה חוללתם פה! שיבושים שפעם 
נלחמנו עליהם, כיום הם פשוטים לכולם. כמה גדול

       הכח שלכם.

הר"ר עופר ספיר, חדרה:
אתם עתידים לתת דין וחשבון על כל יום שיכולתם להקדים 
ולהוציא לאור את גיליון של אבקשה ולהפיץ את האור הזך 

של רבינו ולא עשיתם זאת. זה פשוט חמצן לנשמה.

הר"ר נחמן פראנק, ירושלים:
אבקשה מכניס כזה אור לבית, כל הבני בית פתאום מקבלים

הרגשה אחרת ברבי, כולם מתחברים לשורש, לחיי הנצח.

הר"ר עמוס בוקובזה, רכסים:
בין  עוברים  הם  גיליונות,  שני  רק  אלינו  כשמגיעים  אפילו 

עשרות אנשים. האור שלהם מאיר כל כך, אלמלא אבקשה 
יכולנו בשכונתינו לחשוב שברסלב זה משהו אחר לגמרי, 

נס שהתוודענו לאבקשה. 

הרה"ח ר' יצחק פרידמאען:
כל  נקיים  הגליונות  לרבי.  נפשות  'אבקשה' מקרבים המוני 
כך בלי שום העלמה. אפשר הרבה להאריך בתועלת של זה...

המאמריםכיום, העלון היחיד שמביא לכל העולם את מסורת ברסלבהרה"ח ר' נחמן גלנט, צפת: בפרט  'אבקשה',  זה  דור  מדור  המקובלת  המיוחדים שמבררים את הדעת הישרה של הרבי.בדרך 

הרה"ח ר' נתן שפירא:
זה לא סתם הסיפורים שיש ב'אבקשה' 
עוד מעשיות, זה אורו של הרבי בעצמו!

הרה"ח ר' שלום מייקוף:

במאמר אחד באבקשה אפשר לחסוך שעות

של בירורים שהאדם מסובך בהם בעבודת ה'.

הרה"ח ר' משה קרמר:
אני  הקדושים  הגיליונות  את  קורא  כשאני 
התקרבותי,  תחילת  לימי  חזור  שאני  מרגיש 

כזה טוהר, כזו דעת נקייה.
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תגובות

קומץ נבחר מתוך אלפי תגובות היוצאות מתוך הלב, שהגיעו לשולחן 
המערכת במרוצת השנים

חסידי ברסלב מספרים על
 אבן מהפכת 'אבקשה'

מאסו הבונים

מתי נחשפתם לראשונה לגיליונות 'אבקשה' 
ואלו תחושות עלו בכם בעת ההיא?

"מצאתי את מה שחיפשתי כה רבות!"

<< הר"ר אפרים בידרמן, ירושלים:
זה בשבת לפני מספר שנים בביהכנ"ס ברסלב במאה- היה 
בשם  הכרתי  שלא  בגיליון  לראשונה  נתקלתי  שערים. 

'אבקשה'.... 
ככל  התפעמתי!  בי  אחזה  בו  לקרוא  התחלתי  כאשר  מיד 
הגיליונות  ככל  כאן  מדובר  שלא  הבנתי  בקריאה  שהמשכתי 
הרבי,  עניין  כל  את  מרומם  אשר  נעלה  בעניין  אלא  והעלונים, 
בית  וההכרחיות בקיום  נחיצות  בי הרגשה שיש  גם אחזה  כך 

אבקשה. 

<< הר"ר עופר ספיר, חדרה:
עת  שחשתי  ההרגשה  את  לתאר  יכול  שאיני  כמדומה 
בגיליונות אבקשה. הרגשתי ש'מצאתי' את  קראתי לראשונה 
הספרים  בין  ונפלא  עמוק  חיבור   - רבות  כה  שחיפשתי  מה 
מדורות עברו, לדורנו! וחיבור זה מובא במתק שפתיים, מתובל 
במעשיות רבות של שימוש חכמים ועוד. ממש אוצר בלום בתוך 

כלי מפואר, נקי ומנופה. 
לא עמדתי  אחר תקופה פגשתי את אחד העסקנים באומן, 
בעצמי ואמרתי: 'אינכם מבינים בכלל מה אבקשה חולל בעולם! 

עליכם לדעת כי אדם שהוציא גיליונות כאלו לעולם - עלול לתת 
דין וחשבון על כל יום שדחה את הדפסתם'...

אגב, ההתלהבות אינה נותרה בליבי בלבד - במקום לימודי, 
בכולל ברסלב הממוקם במרכז חדרה, כל האברכים מתעניינים 
בגיליונות, מחכים ומצפים בכיליון עיניים לבואם. לא יאומן כמה 

תועלת גיליונות יכולים להביא לעולם! 

כבר מהרגע הראשון שאבקשה הגיע לידי, 
הבנתי שלא מדובר ב'עוד' עלון או מגזין, 

אלא ב'לימוד' לכל דבר ועניין!

<< הר"ר ברוך גודלבסקי, בורו פארק:
כבר מהרגע הראשון שאבקשה הגיע לידי, הבנתי שלא מדובר 
ב'עוד' עלון או מגזין, אלא ב'לימוד' לכל דבר ועניין. ההפתעה 
את  לגלות  זכיתי  כאשר  חלקי  מנת  היו  מעורבים  ושמחה 

הכלי החדש והנפלא, אבקשה.  
על אף שזכיתי בס"ד להתקרב לאורו של רביה"ק לפני מעל 
30 שנה - אני נהנה לקרוא ו'ללמוד' את אבקשה בכל פעם 
מחדש! נקודות מרובות שלא היו בהירות די צורכן, התבהרו 

והתלבנו באופן נפלא בגיליונות אבקשה. 
נתן  ר'  הרה"ח  של  למעונו  להיכנס  זכיתי  תקופה  לפני 
ספרי  ארון  שבתוך  הבחנתי  ולפתע  שליט"א.  ליברמנש 
זאת,  בראותי  "אבקשה".  גיליון  בכבוד  מונחים  הקודש, 
התחדדה ההבנה בקרבי בכפל כפליים: גם ר' נתן, - מחשיב 

ומייקר את קריאת אבקשה כ"לימוד"!

רב שיח

מה משותף לר' ברוך גודלבסקי הי"ו מבורו פארק, ר' עופר 
 ספיר הי"ו מחדרה ור' אפרים בידרמן הי"ו מירושלים 

// רגשות בוני האבנים // רב שיח מרתק!
?

 / בנימין גולד /
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 נותנים כוח להמשך   הפצת או

שלא יכבה נרו לעולם ועד

אבקשה,  משותפי  לחלק  להפוך  זכיתם  איך 
חודש  מדי  הקדושות  ה'אבנים'  את  ו'לבנות' 
בחודשו? ובכלל, האם הדבר לא קשה, לתרום 

סך קבוע בקביעות?

"החיות הזו, החיבור הנפלא בין הספרים 
הקדומים אל החלק המעשי - שווים הרבה-

הרבה יותר מכל הון שבעולם!"

<< הר"ר עופר ספיר, חדרה:
כבר מתחילת דרכם של הגיליונות הבנתי ש'אם אין קמח - אין 
תורה', ואם לא תהיה תמיכה קבועה ומסודרת לבית אבקשה, עלול 
הוא להפסיק את פעילותו חלילה. כבר מתקופה זו זכיתי להתחיל 
חברי  גם  אליי  נוספו  בהמשך  הרבי.  עניין  עם  בעצמי  להשתתף 

הכולל, ובנינו כולנו יחד את אבני הקודש.
אסור לנו לשכוח: מעבר לעובדה הפשוטה שאבקשה נשען על 
תמיכתם הקבועה של הציבור - חזון רב עומד בשאיפתם, תוכניות 
להוציאו  שיוכלו  בכדי  התכנוני.  בשלב  עומדים  שונים  ומיזמים 

למעשה, מוכרחים לסיוע להם! 
למעשה מאת השקלים החודשיים הללו, הינם הבל הבלים. מפני 
שזוכים לקבל מאבקשה רווח אדיר ויתרונות עצומים. החיות הזו, 
החיבור הנפלא בין הספרים הקדומים אל החלק המעשי - שווים 

הרבה-הרבה יותר מכל הון שבעולם! 
לא זו בלבד. לעיתים כאשר מנסה אדם ללבן נושא מסוים לבדו, 
ללא תמיכה והכוונה - עלול להיות קשה מאוד לצלוח להבין את 
העניין כולו לאשורו. ואכן, על ידי אבקשה התחולל המהפך הגדול 
באבקשה  אחד  מאמר  קריאת  רבות  שפעמים  עד  הזה,  בתחום 

יכולה לחסוך שעות של בלבול ותהייה!
לדבר  שותף  להיות  שזיכני  הזכות  על  להשי"ת  מודה  הנני 
ה'  שחנני  השמיים  מן  גדולה  וזכות  מתנה  זאת  שכזה.  קדוש 

במתנת חינם.

"היתה לי גם 'נגיעה אישית': רציתי לקבל את 
הגיליונות מידי חודש הישר אל פתח ביתי, כך 
אוכל להבטיח שלא אפספס את 'אבקשה' שום 

חודש"...

<< הר"ר ברוך גודלבסקי, בורו פארק:
כבר ששה שנים תמימות שאנו זוכים לקבל את האור מגיליונות 

אבקשה. 
בתחילה, כאשר עדיין לא קיבלתי את הגיליון עד פתח ביתי, לא 
בפעמים  אבקשה.  גיליונות  את  לידי  להשיג  פעם  בכל  הצלחתי 

האלה הייתי שבור ורצוץ מכך.
זכור לי שהיה חודש מסוים שלא זכיתי להשיג את הגיליון החדש 
אחר  והנה  בא"י,  בביקור  שהיתי  מופלאה  פרטית  ובהשגחה   -
התפילה 'תחזינה עיני מישרים'... גיליונות אבקשה מחולקים לכל 
הפושט יד! אני זוכר כיצד ההסתכלות על כריכות אבקשה גרידא 

חיממו את ליבי, שכה חיפש וכסף להשיג את הגיליון.
ב"ה מזה ארבעה שנים שאני זוכה להיות שותף בדבר גדול כזה. 
מובן שמטרתי בזאת הינה לזכות עוד ועוד יהודים לטעום את האור 
הגדול. אולם מעבר לכך - היתה לי 'נגיעה אישית': חפצתי לקבל 
שום  אפספס  שלא  ולהבטיח  ביתי  את הגיליונות הישר לפתח 

חודש את קריאת אבקשה... 

"דומה הדבר בנחיצותו לחתונת הצאצאים!"

<< הר"ר אפרים בידרמן, ירושלים:

אליה  מלכה'  'מלווה  בעקבות  החלה  אבקשה  עם  השתתפותי 
שמעון  ר'  הרה"ח  דיבר  שם  מופלאה.  פרטית  בהשגחה  נקלעתי 
צבי שפירא שליט"א דיבורים רותחים על הנחיצות שיש אבקשה. 
תמיכה  על  לחתום  מבלי  משם  לצאת  שייך  היה  שלא  כמדומה 

קבועה בבית אבקשה... 
גם הרה"ח ר' דוד קעניג שליט"א חידד העניין היטב, ואמר שאכן 
עבורם,  לשלם  כדאי  האם  מסתפקים  שרבים  רבים  דברים  ישנם 
פתאום  נעלמים  הצאצאים,  לנישואי  מגיעים  כאשר  אך  לאו.  אם 

השאלות... 
עניין  לגבי  הדבר  הוא  כן   - שפתיים  במתק  אמר   - להבין  עלינו 
בהפצת  עצום  חלק  לאבקשה  יש  שאכן  מפנימים  כאשר  הרבי! 
אור הצדיק - אין מקום לשיקולים וספקות. דומה הדבר בנחיצותו 

לחתונת הצאצאים. 
עוד הרחיב הרה"ח ר' שמעון צבי על הצורך החשוב שיש בהענקת 
'רוח' ואווירה נכונה. ובעצם, לפי השכל הישר, היה אמור להתלוות 
אל כל 'מקורב' חדש חסיד וותיק אשר יראה לו את הדרך הנכונה. 

וזהו מדבר תפקידו של כל אחד ואחד מאנ"ש. 
אך כמובן שדבר זה אינו אפשרי כלל. לכן כל-כך חשוב להעניק 
כוח לאבקשה, ש'מתלווה' למקורב ומפרש ומנגיש לשכלו את דברי 
ונעימה. כך מתמלא  הרבי ומוהרנ"ת בצורה ברורה וישרה, מובנת 

החסר בצורה נפלאה ומושלמת!  
עוד עניין שהוזכר באותה עת היה העניין שכל כוחה של ההשכלה 
והאפיקורסות הושג באמצעות גיליונות רעים ומרים שהפיצו. לכן,  
זה לעומת זה, עלינו לדאוג לכך שיהיה גיליון בצד הקדושה, שיהווה 

שופר נאמן ויסייע ביד כל מי שחפץ להיות איש כשר באמת.
אחר סעודה זו - קבעתי לעצמי שאני מוכרח להיות חלק בפעילות 

'אבקשה'. 
אחראית  בצורה  מנוהל  אבקשה  שבית  הבנתי  בו  הרגע  גם 
ומחושבת, ואזהרת רביה"ק ש'לא להיכנס לחובות' עומדת בראש 
מעיינם - החלטתי שעליי להתמסר ולהתאמץ למען בית אבקשה!

"הלכתי לבנק וחתמתי על הוראת קבע 'ללא 
הגבלת זמן'"...

כזה,  ועיקר לתרום סכום  כלל  לי פשוט  זו לא היה  בתקופה 
אולם בראותי את ה'אש', גמרתי אומר שמוכרח אני להתגבר על 

המניעות ולחתום על שותפות נצח עם הרבי.
הבנתי ש'מניעת הכסף' אינה כי אם מניעה ככל המניעות, אותן 
עלינו לשבור. אנשים מוציאים כיום הוצאות עצומות, כאשר חלקם 
מיועדים לדברים שחשיבותם והצלחתם מוטלת בספק. לכן עלינו 
להפנים כי אין דבר המשתווה לזכות נפלאה זו, על אחת כמה וכמה 

שידוע כבר המעלה הרבה של 'צדקה לצדיק'! 
אציין, כי את התמיכה לאבקשה לא רציתי לעשות דרך כרטיס 
את  לבטל  ניסיון  בהמשך  לי  יהיה  שלא  בשביל  זאת  האשראי, 
ההוראת-קבע... לכן הלכתי לבנק וחתמתי על הוראת קבע 'ללא 

הגבלת זמן'... 
ברוך השם, רק רווחים מגיעים בזכות השותפות עם הדבר הגדול 
הזה. והרי אין שום אדם שהפסיד את כספו בעקבות צדקה שנתן...

בנוסף כשותף, בכל עת שקראתי כתבה מיוחדת, או מאמר חזק 
- התמלאתי עונג ושמחה. שהרי ידעתי ששמי חתום על בניין זה...

גם  מאבקשה  התועלת  את  רואים  אתם  האם 
סביבכם? 

<< הר"ר ברוך גודלבסקי, בורו פארק:
תרמו  אבקשה  גיליונות  סביבי!  גדול  שינוי  רואה  שהנני  ברור 
לחסידי ברסלב באמריקה בהירות גדולה ביותר. את כל הנקודות 
שציינתי קודם - אני שומע גם מחבריי, שזוכים אף הם לתועלת 

גדולה מאבקשה. 

דרך אגב: בשביל לשמר את התועלת מאבקשה הלאה 
ושומר  אליהם  שהתחברתי  קטעים  גוזר  אני   - והלאה 
אותם מסודרים לפי נושאים, כגון: 'תורה', 'תפילה', 'שבת', 
'נשק'  'התקרבות לצדיק' ועוד. כך בשעת הצורך יהיה לי 

להתמודד עם חלישות הדעת וכלי היצר. 

"אני מוכן לעבוד ב'אבקשה' אפי' ללא 
כל תמורה, ובלבד שגם בשכונת 'נווה 

יעקב' יופצו מספר גיליונות"...

<< הר"ר אפרים בידרמן, ירושלים:
נראה  הבה  בסביבתי,  לאבקשה  שיש  לתועלת  בקשר 
לביהמ"ד  חדש  "אבקשה"  גיליון  מגיע  כאשר  עובדות: 
הגדול במאה-שערים, הוא נחטף בהתרגשות ובהתלהבות, 

ועד תפילת שחרית לא נותר ממנו ולו עותק אחד!...
"אני  בכאב:  לי  אמר  יעקב',  ב'נווה  המתגורר  יקר  יהודי 
מוכן אפי' לעבוד ב'אבקשה' ללא כל תמורה, ובלבד שגם 

בשכונת 'נווה יעקב' יופצו מספר גיליונות"... 
נא  "אמור  מרכסים:  מיהודי  שמעתי  נוספת  התבטאות 
למנהלי אבקשה, שיידעו כי מחכה להם גן-עדן עצום על 

זכויותיהם בהפצת אור רביז"ל באופן נפלא שכזה"...
שיש  הגדולה  האהדה  את  בעצמי  לראות  גם  זכיתי 
את  לחלק  התנדבתי  עת  ברסלב,  קצוות  בכל  לאבקשה 
הגיליונות באומן בער"ה. ללא הרף ניגשו אליי יהודים רבים 
ואמרו לי: 'אשריכם! אתם זוכים באופן נעלה ביותר את עם 

ישראל לטעום מאורו של הצדיק!'...

<< הר"ר עופר ספיר, חדרה:
גיליונות  ידי  על  ומתגברת  עצומה  כמיהה  יש  סביבי 
אבקשה. רבים שואלים ומתעניינים אצלי בערגה פעם 

אחר פעם: "הגיע או לא הגיע?"...
לאור,  שיוצא  גיליון  עם  איתי  יחד  מתרגשים  חבריי 
ויחד עמי כוספים ומייחלים לצאתו של הגיליון הבא... 
שרוי   אשר  ביתי,  עד  הגיעו  חברים  רבות,  פעמים 
במרחק הליכה ניכר, רק בשביל לבדוק האם 'אבקשה' 

כבר הגיע החודש!'...

עדיין  אשר  אחרים,  לחזק  תוכלו  כיצד 
שיש  העצומה  המעלה  את  הפנימו  לא 

בשותפות עם אבקשה?

כל זכיות אלו - מנת חלקו של השותף!

<< הר"ר ברוך גודלבסקי, בורו פארק:
עליו   - מתלבט  שעדיין  יהודי  יש  אם  דעתי,  לעניות 
לעבור על גיליון אחד ביישוב הדעת, מאמר אחר מאמר. 

שאלותיו ייעלמו מיד... 
ונדיר  עצום  הרבים  זיכוי  יש  לדעת:  עליו  כמו"כ 
שאינם  רבים  יהודים  גם  אבקשה.  עם  בשותפות 
מהותיים  מאמרים  לקרוא  זוכים  לברסלב,  משתייכים 
בנושאים כללים )כמו תורה, תפילה וכו'(, השייכים לכל 

יהודי באשר הוא. 
כמובן, כל זכיות אלו - מנת חלקו של השותף! 

<< הר"ר אפרים בידרמן, ירושלים:
ספרי  של  לחשיבות  הנוגע  בכל  אדיר  מהפך  ב"ה  קיים 
בעיון  שלומדות  רבות  וישיבות  קהילות  ישנם  רביה"ק. 
את ספרי רביה"ק, כך גם אני יודע על ישיבה בביתר שיש 

שם סדר לימוד עיוני של הספר 'בעקבי הצאן'. הכל 
הוא הרי פרי עמלו של אבקשה! האם ניתן לשער 

בכלל כמה זכויות נצחיות יש לשותפים עמו?!
לראות  מתפעם  אני  מחדש  פעם  בכל 
והמדורים,  הכתבות  כל  בין  המשותף  את 
כמו   - מאוד  ושונים  מגוונים  שלעיתים 
הסגנונות.  מכל  ברסלב  חסידי  עם  ראיונות 

תמיד יש קו אחד לכל - רוחו הנצחית של הרבי. 
אנו  אם  ומלבה.  שומר  אבקשה  זו  רוח  את 

עלינו   - ועוז  ביתר שאת  ימשיך  חפצים שהדבר 
עלומי  'עשירים  כאן  אין  הרי  בו.  שותפים  להיות 

שם' מחזיקים את הגיליון, או 'פטרון המהדורה' וכדו'. 
מאנ"ש,  ואחד  אחד  כל  על  המבוסס  מפעל  כאן  יש 

והאבנים שבונה.

הכל זקוקים שיזכירו להם תדיר שיש 
נחל נובע בעולם!

ועל  הרבי  עניין  על  'שומר'  אבקשה  היות  מלבד  הכלל: 
הנכונה  בדרך  ולהאיר  לבעור  שתמשיך  המסורה,  הגחלת 
והמסורה - יש בו חשיבות עצומה מעצם ליבון הנושאים 
דברים  לראות  אפשר  זה  ידי  על  אשר  בצוותא,  העדינים 

מופלאים בספרי רביה"ק.
מוהרנ"ת התבטא "בעפר ובצרורות מלאו את אמתחתי", 
וכוונתו היתה שגם דבריו שלו נדרשים לליבון ובירור. ואת 
שלב  ביותר,  נפלא  באופן  לעשות  אבקשה  זוכה  זה  עניין 

אחר שלב, על ידי מאמרים הבנויים לתלפיות.
חשוב לזכור שיש לאבקשה עוד מגוון עצום של שאיפות 
שמשתוקקים  אינספור  מקומות  קיימים  לעתיד,  ורצונות 
את  לאבקשה  אין  אולם  הגיליונות,  את  אליהם  לקבל 
התקציב והמשאבים הראויים. האם נוכל לשאת פנים מול 
לחזקם  ביכולתנו  שהיה  יידעו  לו  אותנו,  והסובבים  בנינו 
ולעודדם ולבסוף, בעקבות קטנוניות ממונית, הדבר נדחה?!

אשר  וותיקים  מקורבים  גם  אבקשה.  את  צריכים  כולם 
מגיל קטנות קיבלו את ברסלב הישר לפיהם. הכל זקוקים 

שיזכירו להם תדיר שיש נחל נובע בעולם!
למען מטרות יקרות ערך אלו, יעשה כל אחד לעצמו את 
ובוודאי יסיק את המסקנה הנכונה, אשר  החשבון הנכון, 

תעניק לו זכויות כבירות ונצחיות!

כל שותף של בית אבקשה יודע: אבקשה 
הוא 'שליח ההפצה' האישי שלו!

<< הר"ר עופר ספיר, חדרה:
החיזוק שאני יכול לחזק את כל המתלבטים, ולכל אלו 
שעדיין אינם זוכים להשתתף במפעל קדוש הזה: דעו לכם, 
השותפות באבקשה היא מתנת חינם מאת השי"ת! לא קיים 
עוד גיליון המנחיל את דעת רביה"ק בשפה כה ישרה ונכונה. 

רביה"ק  הוראת  ע"פ  הרי  לעצמו:  לחשוב  אדם  כל  על 
ומוהרנ"ת, מתפקידו וחובתו של כל אחד ואחד ללכת ממקום 
נובע מקור חכמה', להפיץ את  נחל  'יש  כי  ולהודיע  למקום 

הבשורה של התגלות האור בתוך ספרי רביה"ק. 
גם אם לא כל אחד זוכה לכך בפועל - כעת הוא יכול לזכות! 
של  צוואתם  את  לקיים  יזכה  אבקשה,  עם  השותפות  ע"י 
מוהרנ"ת ואזהרתו של רבינו, באופן הנעלה והמשובח ביותר, 
בצורה המכבדת את הצדיק בין אנשיו וגם הרחק הרחק 

מהם...
כל שותף של בית אבקשה יודע: אבקשה הוא 'שליח 

ההפצה' האישי שלו!



י. הכהן

נערכו  רבות  ואסיפות  ישיבות 
בתקופה האחרונה בקרב שותפי 
הצעות  'אבקשה'.  בית  ונאמני 
עלו וירדו, התקדמו וירדו. הצד 

השווה שבכולן היה: דחיפות ובהילות. 
לאסיפות נקראו השותפים בעקבות קריאת-

החירום אותו שיגרו עסקני בית אבקשה אל 
השותפים והידידים. שכשל כח הסבל ושאלת 
שיום אמיתית מרחפת מעל  המשך מפעל 

ההפצה האדיר 'אבקשה'.

 שש שנים עמוסות 
חלפו ביעף!

לאסיפות נקראו ובאו השותפים, הלבבות 
הבוערים שמבינים ומכירים בחשיבותו של 

הגיליון והחובה בהמשך קיומו. 
התרגשות אחזה בנוכחים אשר לא האמינו 
שכבר שש שנים חלפו ביעף מאז היווסדו, שש 
שנים בהם זכה 'אבקשה' להפיץ את אור הרבי 

בנקיות וטהרה, וכעת עומדים כבר בפתחה של 
השנה השביעית! 

המשתתפים החלו להעלות זיכרונות וחוויות 
הזכורים להם מימיו הראשונים של אבקשה. 
עד  צעד,  אחר  צעד  נקט,  בהם  הצעדים  על 

שזכה להישגים כבירים אלו!
דוגמאות רבות הועלו, כמו מושגים רבים 
שבעבר רוב חסידי ברסלב לא העלו בדעתם 
שדעתו של רבינו היא ההיפך הגמור - וזכו 
מדור  כמו  אבקשה.  גיליונות  עלי  להתלבן 
ועוד. גם תיאורים נדירים על  בעקבי הצאן, 
אנשי שלומינו שלא היו ידועים מעולם, נכנסו 
לכל בית של חסידי ברסלב באותם גיליונות 

קדושים.
כמה סיפרו על בתים רבים בברסלב, אותם 
כלפי  המבט  כל  בהם  אישי,  באופן  מכירים 
ואף  הקצה.  אל  הקצה  מן  השתנה  ברסלב 
משפחות רבות, שכבר קודם לכן מקורבים 
היו לברסלב, גילו בזכות אבקשה את הרבי 

מחדש! 
כך, מתוך ההרגשה המרוממת של תועלת 

החלו   - לעולם  אבקשה  שהביא  מרובה 
הנוכחים לעסוק בבעיה הסבוכה: כולי עלמא 
מודי שאסור לתת לטוב הזה להיפסק, אסור 
לתת לסטרא אחרא כוח לעצור את המהפך 
הברוך הזה - מוכרחים לתת כוח לאבקשה 

להימשך הלאה והלאה. אולם 'כסף מנלן'... 

שילוב בלתי אפשרי בדרך 
לשותפים פוטנציאלים.

הקושי שעמד בפני הנוכחים היה השילוב 
כל  אל  ולהגיע  דרך  למצוא  הרצון  בין 
מכירים  אשר  חסידים  הבוערים,  הלבבות 
היטב בחשיבות הפצת אורו הרבי - אולם כל 
זאת מבלי לבזבז משאבים רבים, אשר אינם 

קיימים כלל במערכת.
הפתרון, שהגיע בהמשך האסיפות, חזק 
בוני הבית', בהם  ל'כינוסי  ופשוט: חוזרים 
את  ו'לבנות  חלק  ליטול  השותפים  זוכים 

האבנים' לבית אבקשה.
מעלתם של אסיפות אלו, מחד - שאינם 
דורשות משאבים גבוהים מידי, ומאידך -  

יעילותם מוכחת וגבוהה.
מיד עם קבלת הרעיון, התלהבו הנוכחים 
מהתועלת שברעיון - ובעצה אחת הוחלט 
ויצית  שילווה  אדיר  קמפיין  קמפיין   על 
את האש בלבבות אנ''ש הכוספים  לקראת 
נקבע  היעד  תאריך  החדשים.  הכינוסים 
בו  מוהרנ"ת,  יארצייט  בטבת,  לעשרה 
מתעוררים אנ"ש לקיום צוואתו של ר' נתן 

במלואה.
הכינוסים יסוקרו אי"ה במלואם, בגיליונות 

הבאים. 

כיצד הקמפיין נולד?
הרעיון  תפילה.  הבעל  אנשי  של  כדרכם 
לא התבשל במוחם של פרסומאים ממשרדי 
עסקים  מיועצי  או  מכובדים,  פרסום 
ממולחים... הכל פירות של עוד ועוד תפילות 
כל  נשאו  אותן  רותחות,  והתבודדויות 

העוסקים בעול.
כך בעצם נולד הקמפיין הנוכחי, "אחזתיו ולא 
ארפנו". ואכן, אנו בטוחים שבזכות התפילות 

הרבות, יהיו התוצאות ברוכות בעז"ה. 
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ההחלטה הדרמטית:

התרגשות  מלאי  ובעולם  ישראל  בארץ  ברסלב  חסידי  כלל 
וציפייה לקראת השקת הקמפיין "אחזתיו ולא ארפנו", שילווה 

את ''כינוסי בוני בית אבקשה!''

מחדשים את כינוסי 
''בוני בית אבקשה!''

איך זה עובד:
הר"ר א. ק. הי"ו מראשי הקמפיין מסביר כיצד עובדים 

הכינוסים המיוחדים ולמה דווקא כך זה יילך בס"ד

 ''מכניסים את הרבי הביתה''
אין כמו כינוס ביתי לבבי בו זוכים בזכות העצומה ופשוט מכניסים את הרבי 

הביתה,
ובשיחת  נציגי אבקשה אוספים אחים לדעה לערב מיוחד בבית  יחד עם 
חברים לבבית ומיוחדת מבערים את הלבבות בשילוב שירי ערגה וכיסופים 
כשאחד מחשובי אנ''ש היקרים משמיע דברים חוצבים להבות בעניין האהבה 
וההתקשרות לרבי בנקיות ובטהרה , ומתוך נסיון העבר ערב כזה אינו משאיר 
אף אחד מהמשתתפים מחוץ למעגל השותפים, והחברים, גם הם יודו לכם 
על הזכות הגדולה בה זיכיתם אותם, השותפים זוכים לקבל מתנות הוקרה 
מיוחדות, בנוסף, מהיום יקבל כל שותף זכות להקדשת שמות בגיליון וכך יוכל 

להקדיש את זכויות הפצה לע''נ או להצלחת יקיריו, אשר אין למעלה מזה.

חסיד יקר: אם לבבך בוער לעניינו של הרבי אתה מוזמן כבר עכשיו ליצור 
בתים  רבבות  ולעוד  לביתך  הרבי  את  תכניס  ובכך  השותפים  רכז  עם  קשר 

ברחבי העולם 

חסיד ㆕מן לא
 נותן לרבי 
לחכות…

02-6237686
חייג כעת וחתום על שותפות נאמנה ונצחית עם הרבי!

לביתםאת הגיליון בכל חודש מקבלים השותפים 

ד!!
עצמך להפסיד אפילו גיליון אח

תן ל
אל ת

ות
נקי

י ב
רב

ר ה
 נותנים כוח להמשך   הפצת או

שלא יכבה נרו לעולם ועד


