
 
פנקס חבר. 

חוברת תקנות "חברת  
ישיבת ברסלב לתורה ותפלה". 

(שנת תרצ"ב, על ידי חסידי ברסלב דארץ ישראל) 

בחלק הא' של הספר נמצאים ארבע הסכמות ע"י שלשה רבנים 

מפורסמים אז. הספר מתארקצת  את המצב הקשה בא"י ובפרט לאנ"ש 

דאז; מקורות לגבי חשיבות ענין הצדקה וחשיבות א"י, וחשיבות הצדקה 

לא"י. ובחלק השני מדבר מתקנות הישיבה; הסדרים שלה; אחריות 

המנהלים, שיתנו חשבון מדוייק כל ו' חדשים וכו' ושאר תקנותם; הכסף 

והתמיכה; שיהיה כמה קיבוצים של אנ"ש במשך השנה, שיהיה אהבה 

ואחדות חזקה ועזה ביניהם; זכויות החברים המחזיקים; וכו' וכו'. ועוד.  

ועיין בסוף הספר וזה לשונו: 

"וקבלנו עלינו ועל זרעינו ועל כל דורותינו הבאים אחרינו עד ביאת 

שילה ינון שמו. ואין ביכולת שום איש ושום חברה, ואפי' כולם ביחד הן 

מא"י והן מחו"ל יהי' מי שיהי', ומאיזה מקום שהוא - לבטל ולהפר 

התקנות הנ"ל בשום הנ"ל בשום אופן בעולם, והכל שריר ובריר וקיים".  

מופץ ע"י אתר המוקדש לפרסום ספרי קודש. 
www.breslev.infos.st

עצות טובות 

איך להנצל ולהשמר  
מכל רע לנצח. 
עם פירוש עברי־טייטש 

שנת תרצ"ה 

מופץ על ידי האתר 
www.נחלנובע.com 

ז"ך טבת תשע"ח

הוצאת ספרים 
"ברסלב בית שמש"
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