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שמחת ישראל 

 בענין הדפסת והפצת ספרי ברסלב. 

רבי ישראל דב אודסר זצ"ל רצה שיהיו הספרים הקדושים מופצים 
בכל העולם ובכל השפות. 

מוקלט מפי ידידנו אהרן פץ ע"ה 

ואמר שלכל ספר שמתרגמים באיזה שפה שהיא, צריך שיהיה 
המקורי - בעמוד אחד, ובעמוד שלידו - התרגום. ולא רצה שיהיה 
רק התרגום לבד. חוץ מספר סיפורי מעשיות, היות ומותר להפיצו 

בכל מקום כולל לגויים — מדפיסים אותו עם התרגום בלבד. 

אחד מאנ"ש ששמע מפי חברינו וידידינו אהרן פץ ע"ה 

 בענין הדפסת והפצת הספר הקדוש סיפורי מעשיות. 

רבי ישראל דב אודסר זצ"ל רצה להכניס הספר סיפורי מעשיות 
לכל בתי הספר (לחרדים דתיים וחילונים), שאם כל ילד ילמד 
סיפורי מעשיות — זה ינקה לו את המוחין ויהיה ילד קדוש וטהור. 

וכן רצה להפיצו לכל הבתים ולכל מקום. 

מוקלט מפי ידידנו אהרן פץ ע"ה 

א

שמחת ישראל 
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אחד מאנ"ש ששמע מפי חברינו וידידינו אהרן פץ ע"ה 
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מוקלט מפי ידידנו אהרן פץ ע"ה 

כשהדפיס בעצמו ספר סיפורי מעשיות הקפיד מאד בעריכתו      
.



ובהגהתו, רצונו היה להדפיס אותו באופן שיוכלו להפיצו (בכל 
מקום כנ"ל ו)בכל חנויות ספרים כדי שכל מי שירצה להשיג ספר 
של סיפורים יפים — יוכל להשיג בכל חנות ספרים הספר הקדוש 

סיפורי מעשיות. 

אורי ק' 

ואמר שחשוב במיוחד לתרגם הספר סיפורי מעשיות לכל השפות, 
ואמר ש — מותר, וגם צריכים — להפיצו גם אצל הגויים. 

ועוד אמר שהוא יודע איזה תורות מספר לקוטי מוהר"ן מותר 
להפיץ לגויים שילמדו בהם, אמנם לא זכינו (לשמוע ממנו איזה 

מהם מותרים או שנשכח). 

מוקלט מפי ידידנו אהרן פץ ע"ה 

 הגאולה בידי רבי ישראל ד"ב אודסר זצ"ל. 

כתוב בפתק "ועליך אמרתי", והוא גם אמר לי: 

"משמע מהפתק שאני אזכה להביא את הגאולה, וכל הגאולה 
תהיה דרכי...". 

הקלטות ידידנו אהרן פץ ע"ה (רדיו קול השמחה) 

לפי הפתק, המפתח של הגאולה נמצא בידי רבי ישראל, להדפיס 
ספריו של רבי נחמן (מברסלב) בכל העולם ו(ב)כל השפות. 

    הקדמת ספר "כתבי רבי נחמן מברסלב" שנת תשמ"ו

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'.  ב



המשך סיפור התקרבות אחד מאנ"ש, ידידנו אהרן פץ ע"ה : 

 א'. ש"י טבילות. 

ואז התחלתי לקחת אותו יום יום למקווה... 

[ורבי ישראל בזמן הזה היה הולך קצת ברגל?] היה הולך מהאוטו עד 

למקווה עם מקל, מקל רגיל. ואני הייתי אוחז בו והוא אוחז בי, 
והיינו הולכים. 

לרחוץ אותו, לעשות ש"י, וללמוד את הסגולה של ש"י טבילות 
במקווה, שלוש מאות ועשר טבילות. 

הוא אמר לי שהוא ראה באחד הספרים שש"י — סגולה נגד 
פחד (א), והוא למד את זה מרבי ישראל קרדונר והוא ֶמַבֶצַע כמו 

שרבי ישראל קרדונר ִּביֶצַע. 

[אתה ירוצה להגיד שזקן בן יותר מתשעים הולך למקווה וטובל ש"י פעמים...] 

 חצי שעה היה טובל, רבע שעה מתפשט, ורבע שעה מתלבש. והוא

ג שמחת ישראל

 —————
(א) מקורו בספר המדות, וז"ל:  

"ש"י טבילות מבטלין הפחדים, גם יתן מתנה להצדיק". (סימן פחד אות ח"י) 
על־ידי מתנה שנותנין לצדיקים זוכין ליראה, גם ש"י טבילות מסוגלין  "

ליראה". (סימן יראה אות ל"ו ול"ז)



היה מתפשט לבד, ומתלבש לבד בלי שום עזרה. 

זאת אומרת שעה שלמה בערך. 

ואז התחלנו ללכת למקווה כל יום; 

[ואז אתם מתחילים...] את הקשר בינינו. 

[קשר של עבודה] קשר של עבודה, [ויש קשר של נשמה] בנשמה - בעולם 

הבא נראה, אבל פה זה קשר של עבודה.. גם של נשמה! 

 ב'. "...וכל הגאולה תהיה דרכי". 

אתה שאלת אותי, איך זה בן אדם בגיל תשעים... כתוב בפתק 
"ועליך אמרתי", והוא גם אמר לי: 

"משמע מהפתק שאני אזכה להביא את הגאולה, וכל הגאולה 
תהיה דרכי..." 

וזה רק חיזק אותי להמשיך כל הזמן למרות שהיה לי בעיות מכל 
מיני מקומות, עם רבנים, עם הבית... 

בינתיים היינו (עם רבי ישראל זצ"ל) רק אני ויעקב (פחימה נ"י), 
היינו רק שנינו. 

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. ד



ובחגים היו באים אליו יותר אנשים, להגיד לו שנה טובה, או 
בסוכות... בכל החגים באו אנשים. והבנות שלו היו באות. 

 ג'. ראש השנה שנת תש"מ. בבית כנסת הגדול 

 ג'. דחסידי ברסלב ברחוב מאה שערים. 

התפללתי על ידו. 

[איפה הוא היה יושב בישיבת ברסלב הגדולה? אתה נכנס לבית כנסת, ויש לך 
את ההיכל הקודש, ובצד ימין יש לך את הכסא של רבי נחמן...] 

בצד שמאל הוא ישב. [הוא ישב בצד שמאל?] כן. [של ההיכל?] כן. 

[עם מי עוד הוא ישב שמה?] על ספסל רגיל. [כן? אבל עם הזקנים, עם 

החשובים?] לא, לבד, לבד, על ספסל רגיל. [כן? במקום כזה אלמוני.] כן 

כן. [ואתה איפה..?] על ידו. 

[ואיך ראית אותו להתפלל, מה הוא עשה, מה הוא... משהוא מיוחד?] 

הוא התפלל רגיל, עם כל הציבור. 

אני לא עקבתי אחריו איך הוא מתפלל כי התרכזתי בעצמי — זה 
ראש השנה. 

[אבל זה הרבה שעות התפלה בראש השנה אצל ברסלב נכון?] כן. 

ה שמחת ישראל



[ובין שחרית למוסף יש קידוש.] 

אבל רבי ישראל לא הקפיד, הוא היה רגיל לצום, אצלו לא 
לאכול זה היה דבר רגיל. [אבל אתה רוצה להגיד לי שלא עשה קידוש כמו 

רוב החסידים שמה.] לא, לא עשה קידוש, לא הקפיד על זה בכלל. 

[ואחרי ראש השנה הוא מגלה לך משהוא?] 

אחרי ראש השנה אני זוכר שהתחלנו לעסוק בפרסום הפתק. 
לקחתי אותו לבית אבות באוטו, באותו לילה-מוצאי החג. 

[והוא אומר לך משהוא?] 

לא, שרנו כל הדרך, שמחנו... [כי בדרך כלל אחרי ראש השנה רבי 
ישראל היה לו כל מיני התגלויות...]  

שרנו "בטחו", ושרנו ושמחנו. והגענו לבית אבות. 

[זאת אומרת הוא מושך אותך ממש בבחירה חופשית הכי מוחלטת שאפשר. לא 
מגלה לך שום דבר.] כלום, כלום. 

אחרי ראש השנה התחלנו לעסוק בפרסום הפתק. 

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. ו



 ד'. פרסום הפתק הקדוש. 

אנחנו עדיין בשנת תש"מ. 

אחרי שחזרנו מראש השנה הראשון, התחלתי לראות איך אני 
מפרסם את הפתק. 

[אתה מחפש דרך איך לגלות את הפתק לכל העולם.] איך לפרסם את זה 

בכל כלי התקשורת... 

...אבל אני רוצה להגיע לנקודה ששברתי את הראש כל הזמן: 

"איך אני מתחיל לפרסם את הפתק"? 

ואז השם יתברך, כשאדם רוצה ומתפלל, אחרי כמה ימים, אחרי 
חודש, אחרי שבוע, - כל אחד לפי דרגתו - מיד השם שולח לו 

תשובה מלמעלה. 

 ה'. רדיו גלי צה"ל. 

 

מה יהיה התשובה מלמעלה? 

החלפתי תפקיד, כשהתקרבתי לרבי ישראל — עברתי תפקיד 
מהוצאה לפועל, אמרתי: 

"זה לא מתאים עם רבי ישראל 'הוצאה לפועל', נעשה 'החזר 

ז שמחת ישראל



מס', יותר טוב להיות איש טוב — להחזיר מיסים... 

ואז מופיע אצלי במשרד במס הכנסה - קצין; בא אלי להמשרד 
קצין גבוה שהוא היה מנהל־עורך תוכניות הרדיו גלי צה"ל. ואני 

לא רוצה להזכיר את שמו אפילו... 

והוא אמר לי:  

"אני רוצה ממך שני דברים: 
עדות חיה עם מי שהיה עם הסבא בזמן קבלת הפתק, 

ובדיקה גרפולוגית של הגרפולוגית הידועה ביותר חנה קורן". 

[אתה מדבר איתו על ענין של הפתק והוא אומר לך שהוא מוכן לפרסם את זה 
ברדיו גלי צה"ל, בתנאי - שתעשה בדיקה עם הגרפולוגית ההכי מפורסמת בארץ 

ישראל, וגם הוא רוצה..] עדות חיה. [עדות אישית על הענין של הקבלת 

הפתק.] 

כן. 

[אבל בינינו, הוא האמין, זה הדליק אותו, או זה סתם היה...] 

לא, הוא קיבל ממני טובת הנאה במס־הכנסה, אז זה שיכנע 
אותו. 

[שיכנע אותו שזה סיפור מעניין בשביל המאזינים.] כן. 

 אבל זה נתן לי קו - איך להתחיל...

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. ח



 כתב יד הרה"ח מוה' 
ר' שמואל הורוויץ זצ"ל 

ה' 

פעם אחד נסעו אנשי־שלומנו (ִמָיאס שברומניא) לאומין. ועל הדרך 
לנו והתאכסנו אצל רינדאר (א) אחד; 

ופתאום באמצע הלילה קם הרינדאר בחצות — והתחיל להתאנח 
אנחות אחר אנחות (והם הזדעזעו מזה, מי יודע אם הוא אינו מל"ו 

הצדיקים שבדור שהוא קם בחצות ומתאנח כל כך וכו'). 

והקיץ גם את אשתו, והוא מתאנח והיא מתאנחת כנגדו (והם שוכבים 
ורואים כל זאת, וממש ַוִּתָּפֶעם רוחם בקרבם וכו'). 

והכלל הם מתאנחים זה כנגד זה זמן רב. 

עד שהוא מתחיל ואומר לה: 
"יענטא..." וכו', "וואס וועט זיין דער תכלית" (ב) !? 

ואומר עוד פעם ועוד פעם; 

"וואס וועט פארט זיין דער תכלית" (ג) !? 

 —————   
   (א) תרגום: חוכר.          (ב) תרגום: "מה יהיה התכלית"?! 

   (ג) תרגום: "בכל זאת מה יהיה התכלית"!?

ט
ט



(והם שומעים זאת, וחיל ורעדה יאחזון לשמוע כזאת מרינדאר). 

עד שלבסוף אמר: 
"וואס וועט זיין דער תכלית בעבליך בעבליך ווען וועסִטי שוין 

קאִחין טייגליך" (ד). 

(ונתמלא פיהם שחוק מזה) : 

ו' 

זה המעשה סיפר לי ידידנו מאנשי־שלומנו הר' שלמה קאוולער, 
שהוא היה מהמקורבים מאנשי־שלומנו מיאהס. 

והיה מספר שהיה אז קיבוץ גדול מאנשי־שלומנו ביאהס ובשאר 
עיירות ברומניא. 

והרבה פעמים היו מתקבצין פתאום ביחד על איזה ימים אצל 
אחד מהם, והיו סוגרין השערים והדלתות — והיו לומדין ביחד 
תורה מלקוטי מהר"ן, ועושין התבודדות מהתורה שלמדו, ועושין 

בעבודת ה' על־פי הלימודים שלמדו ביחד. 
 

י

 —————

(ד) תרגום: "פולים פולים, מתי כבר תבשלי טייגליך".

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



והר' מיכלי מיאהס שהיה שם דבר בין אנשי־שלומנו, היה אצלם 
הראש שלהם. 

וככה היו נוסעים כולם יחד לאומין — שהיו שוכרין ַװאָגאן 
עבורם, ונסעו ביחד כמה פעמים בשנה ובפרט על ראש השנה. 

והיה לר' שלמה איזה קרוב, ונתחתן אצל ר' מיכלי הנ"ל, והיה 
נוסע אתם על ראש השנה. 

ור' שלמה שאל אותו: 
"מה ראית באומין?" 

והוא היה מספר לו: 
שמה שבאין בעצמו, ומה"שלום עליכם" שנותנין זה לזה — 

יכולים להתקרב לרבינו ז"ל. 

כי באים מאות מאות אנשים מכמה מדינות, ויש שאינן מכירין זה 
את זה כלל, 

והם נותנים זה לזה: "שלום עליכם" בשתי ידים ובקול רם, 

ואהבה וחיבה יתירה שאין כמוהו. 

ואחד שואל לחבירו: 

"אחי, האיך עבר עליך השנה, ואיך עשית בעבודת ה'..?"   וכו'...

יאכתב יד ר' שמואל הורוויץ זצ"ל



וכך הם כל הדיבורים שאחד מדבר לחבירו — רק מהתכלית 
ומעבודת השם. 

וכן היה הולך לכל חבורות אנשים שמדברים שם, או להזוגות 
שנותנים זה לזה 'שלום' — ולא שמע שום פעם שיהיו מדברין 

מגשמיות וכו' — רק מהתכלית ותשובה ועבודת ה' וכו'. 

(לא כמו האנשים שנוסעים להמפורסמים שמדברין רק מה שיש 
להם מהפרות ומהכבשים וכו'. 

וגם מה שמבקשים מאת רבם שהפרנסה ילך להם טוב, ושהפרה 
תתן חלבה וכו'. 

וזעיר שם וזעיר שם, שיהיה אחר מאלף שיבקש העיקר - על 
הרוחניות וכו'). 

ובפרט — ההשתטחות על הציון הקדוש, והתבודדות ותפלות 
שמסביב שם, והתפלות בהקלויז הקדוש, והבכיות והשמחות אשר 

שם; אשר ממש אפילו מי שיש לו לב אבן — הוא נימוח. 

(ושמעתי אשר הלל צייטלין היה פעם א' בראש־השנה והוריד 
דמעות וכו') 

יב

השם יתברך יזכני לזה. 

ברוך כל כלל ישראל אמן כן יהי רצון.

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



 

יגכתב יד ר' שמואל הורוויץ זצ"ל

ז' 

א) אומרים אנשי שלומנו שיש קבלה מרבינו ז"ל: שאנשי 

שלומנו לא יתחתנו ביחד, שהבעל דבר לא יעשה פירוד בינינו ח"ו (א). 

ב) וכן יש דיבור: שאנשי־שלומנו לא יסחרו ביחד. 

ג) כי הבעל־דבר מניח את־עצמו בכל הכוחות לעשות פירוד בין 

אנשי־שלומנו שלא יהיה אהבה ביניהם. ובאלו הדברים, בענין שידוך 
ומסחר — מצוי סכסוכים וכו'. ועל כן יכול להיות מצוי שיהיה 

מחלוקת ופירוד, על־כן צריכין לשמור את־עצמנו מזה וכו' (ב). 

(ההמשך יבא אי"ה) 

 —————

(א) עדיף לכתחילה, אמנם ראינו כמה פעמים אצל אנשי שלומנו שהתחתנו ביניהם; 
מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצ"ל שידך בתו (מרים ע"ה) עם בן ר' שמואל הורוויץ ז"ל 
(משה נחום ע"ה) כידוע, וכן בנו (נחמן) עם בת ר' יצחק מאיר קורמן ז"ל (פיגא חנה)...  

(ב) ובפרט אצל בני הנעורים כמבואר בשיחות הר"ן סימן רס"ג, וזה לשונו: 
...מענין בני הנעורים, ששכיח מאד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם, 

ונפרדים זה מזה איזה זמן, ולפעמים נעשה מזה פירוד לגמרי חס ושלום. 

אמר שזה מעשה בעל־דבר שמניח את עצמו על זה מאד לקלקל השלום 
של בני הנעורים כדי שיתפסו במצודתו חס ושלום על ידי זה. 

כי הוא אורב על זה מאד לתופסם בנעוריהם על ידי קלקול השלום בית חס 
ושלום, שגורם בערמימיותו לקלקל השלום שביניהם. 

והאריך בשיחה זאת.



 מכתב מאת ידידנו עמרם הורוויץ 
ע"ה    לנשיא    מדינת    ישראל    השלישי 

מר שניאור זלמן שז"ר ע"ה 

בעזהשי"ת                                               אור לכ' שבט תשל"ג 

אל כבוד נשיא המדינה 

כמוהר"ר שניאור זלמן שזר שליט"א. 
החיים והשלום וכל טוב לו ולבני־ביתו לאורך־ימים־טובים 

 נתבקשתי על ידי זקיני הר' ישראל ד"ב אודסר שליט"א, 
למסור לכבודו תודה מעמקי הלב על תרומתו הכפולה והמכופלת 
שנתקבלה בערב חג הסוכות. ומבקש סליחתו על אי בואו ועל אי 
כתבו אליו עד עתה. מכיון שהיה חולה וסבל יסורים גדולים הוא 
נותח בבית־חולים הדסה שלש ניתוחים על־ידי הפרופסור זלץ. 
הניתוחים ב"ה הצליחו ועלו יפה. אולם מאז הוא חלש מאד ואינו 
יכול להתרכז לכתוב אפילו כמה שורות. והוא מתפלל ומעתיר יום יום 
על כבודו להצלחתו בכל הענינים בגוף ונפש. ולרפואה־שלמה עבורו 

ועבור ְנַות ביתו הכבודה, אמן. 

כל זאת כתבתי בשם זקיני שליט"א 

בכל כבוד ויקר 
עמרם הורביץ

יד



 

 

תקנות דובר שלום 
על הדפסת והפצת הספרים הקדושים 

מאת אנשי שלומנו חסידי ברסלב 
מפולין ז"ל 

יוצא לאור מחדש, 
אור לחודש אב תשע"ח.

טו



 

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 

תקנות דובר שלום 

[ועד לאגודת מפיצי ספרי אדמו"ר מוהר"ן זצ"ל מברסלב] 

א) שיובחרו מכל אנשי־שלומנו — אנשים בתור "ועד 

לאגודת מפיצי ספרי אדמו"ר מוהר"ן זצ"ל מברסלב", 
אשר על ידם יתנהל כל ענין הדפסת והפצת ספרי רבינו ז"ל. 

ב) הועד יתחבר: 

משבעה אנשים— מווארשא. 

ומכל קיבוץ גדול מאנשי־שלומנו— שני אנשים. 

ואיש אחד— מכל קיבוץ קטן. 

[מקום הועד ושאיפתו] 

ג) הועד המרכזי הוא בווארשא, אשר רק על ידם יצא מכח אל 

הפועל כל עניני הדפסה (א). 

ד) שאיפת הועד— להמציא ספרים לכל דורש, וכפי האפשריות 
בזול, שיהיה יד כל אדם משגת להם (ב).  

 ————— 
(א) עיין להלן אות ז'. 

(ב) וכן להלן אות כ"ג, ובסדר היום המיוחס למוהר"ר יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד (סימן      
.

טז



[המנהל הדפסה וזכויות ההדפסה והספרים הקדושים] 

ה) הר' אהרן ליב נ"י ציגעלמאן מווארשא— נבחר בהסכמת 
כולם להיות בתור מנהל הדפסה. 

ו) המנהל הדפסה יהיה המשתדל בהדפסת והפצת ספרי רבינו 
ז"ל — על־פי התייעצותו עם אנשי הועד, וכפי הסכמתם— כן 

יעשה. 

ז) שום איש, אין לו רשות להדפיס שום ספר מספרי רבינו ז"ל
— זולת על־ידי הועד המרכזי (ג). 

 

יז תקנות דובר שלום

 —————

י"ט "צדקה") וזה לשונו:             "...ושיוכלו להפיצם בישראל בזול גדול". 

ועיין מה שהשיבו אנ"ש מווענגרוב [עיר במדינת פולין] ז"ל הי"ד במכתב ששלחו 

למוהר"ר יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד, בתאריך יום חמישי פרשת מטות שנת תרצ"ג, לגבי 

הנהלת הדפסת והפצת הספרים הקדושים, כמו כן שאפשר לסמוך על אחד מאנשי שלומנו 

  ר' אהרן יהודה ליב ציגעלמאן ז"ל הי"ד, וזה לשונו: 
"...וגם מה שכ"מ כותב ענין מטרת "הבי כנישתא": 

         למכור הספרים בזול, 

         וגם ליתן בחנם למי שאין ביכלתו לקנות. 

גם על זה — נוכל לסמוך על הנ"ל, כי לכמה אנשים נתן ספרים במתנה..."  

) לא רק לענין הזכויות, אלא גם שראינו כמה פעמים שנדפסו ספרי רבינו הקדוש זצ"ל  (ג
שלא בפני אנשי שלומנו, ונפלו בהם הרבה טעויות, לכן הקפידו שיהיה לפניהם דוקא, עיין 

לדוגמא בדפוס הראשון לספר לקוטי מוהר"ן, שהצטער מוהרנ"ת זצוק"ל על            

עוות



 

חי

עוות המדפיסים כי לא נדפס לפניו, וז"ל: 

...מלבד שאר קלקולים בענין ההפסקות שבין תורה לתורה ושבתוך כל תורה 
בעצמה, שצריכין לפעמים ליתן ריווח והפסק בין ענין לענין. ובכל אלה עיוותו 

מאד, לפעמים הפסיקו הפסק גדול באמצע הענין שלא לצורך, ובמקום שאמרו 

להפסיק— כללו וצרפו הענין יחד עד שבכמה מקומות לא נתנו הפסק אפילו 

בהתחלת המאמר... 

ועיין בספר סיפורי מעשיות אשר הדפיס מוהר"ר ישראל קרדונר זצוק"ל ור' יהושע 

ווייסלייב ז"ל על הדפסת הספר "סיפורי מעשיות" הנדפס בווארשא, וזה לשונם: 

כבר נודע משיחותיו הקדושים של רבינו הקדוש זצ"ל שאמר בפירוש 
כשמשנים דיבור אחד במעשיות אלו מכפי מה שסיפר בעצמו חסר הרבה 

בהמעשה (היינו מסודותיו הנוראים שהלביש בהם) ויש קפידא ודקדוק גדול 

בכל דיבור ודיבור (עיין חיי מוהר"ן דף יוד ע"ב ובשיחות הר"ן סימן קמ"ח). 

וכאשר ראינו שהמדפיסים בווארשא הדפיסו הספר הקדוש הזה בלתי ידיעתינו, 

וחסרו הרבה גם שינו את הלשון בכמה מקומות וקלקלו יותר מה שתיקנו. לזאת 

חגרנו מתנינו להחזיר העטרה ליושנה, להדפיס הספר הקדוש הזה כמו שנדפס 

בפעם הראשונה על־ידי תלמידיו הקדושים בעצמן, כפי מה שיצאו מפיו הקדוש. 

וכל אחד יכול לראות ולהבין בתוך כל ספר שהדפיסו אנשי שלומנו זצ"ל — כמה הקפידו 

שיהיה מדוייק אות באות דווקא כמו במקור ממש, הן בהדפסת ספרי רבינו ז"ל והן 

בהדפסת ספרי תלמידיו הקדושים ותלמידי תלמידהון וכו'. 

גם הקפידו שיהיה מפוסק כמה שאפשר מדוייק, וגם כן כמה שאפשר כמו במקור כנ"ל 

ובפרט לספרי לקוטי מוהר"ן וסיפורי מעשיות. 

וכשהגיע דור המחשבים והדפוס בזול, התחילו להדפיס ספרי ברסלב (ושאר ספרים) 

מנוקדים, ושמעתי מפי כמה אנשים מאנשי שלומנו (עיין בקובץ באוצר הנחל נובע א' עמוד 

ג') שהקפיד מאד הסבא קדישא מוהר"ר ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל שיהיו הספרים 

הקדושים דוקא ללא ניקוד, לאחד מאנ"ש שאיתו עסק בהדפסת הספר "כתבי רבי נחמן 

מברסלב" פעם שלישית על הספרים המנוקדים - "הנקודות משקרות".

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



ח) המאטריצין (ד) שנעשים מהיום והלאה, והספרים 

שיודפסו — שייכים לרכוש הקהל, ונשארים ברשות הועד המרכזי 
שבווארשא. 

ט) המאטריצין שיש לו לר' אהרן ליב נ"י מכבר, וכן 

הספרים שנדפסו מכבר — שייכים לו לבד, ויש לו רשות לעשות 
בהם כרצונו. 

י) אם יסכימו הועד לחזור ולהדפיס איזה ספר על המאטריצין 

ששייכים לר' אהרן ליב נ"י — צריכים לשלם לו איזה סכום בעד 
שימושן, ואחר ההדפסה נשארים המאטריצין שלו כמקדם. 

[פרנסת מנהל הדפסה בעד טירחתו] 

יא) המנהל הדפסה יקבל בעד טירחתו, לפרנסתו— אחוזים 

קצובים, מההכנסה ומפדיון הספרים, כפי הסכמת הועד. 

[מעות תרומה] 

יב) כל אחד מאנשי־שלומנו מחויב לשלם "מעות תרומה" — 

היינו 2% מכל השפעות אשר יושפע לו, על־ידי איזה אופן       
שהוא 

 —————

 (ד) תרגום: אמהות הדפוס )לוחות הדפוס(.

יט תקנות דובר שלום



שהוא (ה). 

יג) המעות הנ"ל יכונה בשם: "תרומה כללית". 

יד) מזה המעות— יתחלק: 

חלק הכי גדול להדפסה (ו). 
וגם לסיוע לאנשי־שלומנו באומאן ובארץ ישראל. 

ולישיבת "תורת אמת ואמונה", כל אחד כפי אחוזים קצובים על־ידי 
הסכמת הועד. 

טו) אחר התחלקות המעות לכל הענינים הנ"ל, לכל אחד כפי 

חלקו הקצוב בהסכמת הועד — אין רשות לשנותו, אף לדבר 
הנחוץ יותר — רק בהסכמת כל הועד. 

כ

 —————

(ה) עיין בסדר היום (סימן י"ט 'צדקה'), וז"ל: 
"יפריש מכל מיני שפע שיושפע לו, על־ידי כל אופן שיהיה— לכונן בה כל 

עניני רבינו ז"ל..." 

"...וטוב להתחיל להפריש על זה על־כל־פנים תרומה— היינו 2 פראצ [אחוז] 
מהשפע שלו, עד שיזכה לעשר כל נכסיו." 

) עיין בקונטרס עין זוכר (סימן י"ד 'הדפסת ספרי רבינו ז"ל'), וז"ל:  (ו
"הוסכם והוחלט אצל כל אנשי שלומנו — שכל אחד יהיה לו קופסא, ויפריש 
לשם אחוז אחד ממאה (1%) מכל השפעות אשר יושפע לו, על ידי איזה אופן 

שהוא. ובכל חודש ימציא המעות ליד המשתדל בהדפסה, בלי שום עיכוב כלל."

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



[אסיפות אנשי הועד, בכל אסיפה יראה מנהל הדפסה דין וחשבון] 

טז) הועד בווארשא— מתאספים פעם אחת בכל שבוע, 

להתייעץ בכל הענינים הנוגעים להדפסה. 

יז) המנהל מחויב להראות דין וחשבון להועד— בכל עת 

התאספם. 

[החלטות הועד. חברי הועד ישתדלו לטובת ההדפסה וההפצה] 

יח) כל החלטות אשר יחליטו הועד המרכזי — ישולח מהם 

העתקות לכל חברי הועד שבכל מקומות מאנשי־שלומנו. 

יט) חברי הועד ממקומות שונים — צריכים להשתדל 

במקומותיהם לטובת הדפסת והפצת ספרי רבינו ז"ל, כפי החלטות 
של הועד המרכזי. 

כ) וכל מבוקשיהם והרצאותיהם בדבר הדפסה — יכתבו להועד 
המרכזי אשר ישתדלו למלאות מבוקשיהם בכל האפשריות. 

[בחירת אנשי הועד והמנהל וזכויותיו] 

כא) אנשי הועד נבחרים — אחת לשלש שנים, מכל האנשים 

המשלמים מעות תרומה. 

כא תקנות דובר שלום



כב) בחירת המנהל וזכויותיו — לא ישונה לעולם — רק 

באופן שרוב הועד יבררו שהוא אינו מקיים התחייבותו שקיבל 
עליו מתחלה. 

[מחיר הספרים] 

כג) מחיר הספרים — יושת על־פי הסכמת הועד — המחירים 
היותר נמוכים. 

[לכבד יוצאי חלציו של רבינו ז"ל] 

כד) גם לקיים רצון רבינו ז"ל לכבד יוצאי חלציו — הסכמנו 

שמהספרים שיודפסו ליתן איזה סיוע לנכדי רבינו ז"ל, על־פי 
הסכמת הועד (ז). 

כה) מהיום   והלאה   יהיו:   כל   הקארעספאדענץ  (ח)   ומשלוח 

כב

 —————

) וכן בסדר היום סימן י"ט "צדקה" מובא כאחד הדברים הנכנסים בעניני רבינו ז"ל,  (ז
אמנם בקונטרס עין זוכר סימן י"ג ברשימת "הדברים שנכנסין בענין בנין דעת הצדיק 

האמת"— לא מובא מזה כלל. ומקורו קדש קדשים מספר חיי מוהר"ן בסימן "גדולת 

נוראות השגתו" עיין שם. 

(ח) תרגום: כל ההתכתבויות.

[כל ההתכתבויות ומשלוח הכסף יהיו על כתובת מנהל ההדפסה]

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



הכסף —על אדרעס (ט) של מנהל הדפסה: 

A. L. CYGELMAN, WARSZAWA, 

ul. Gesia 27,     P.  K.  O.  21.969. 

[בהסכמת מנין אנשי שלומנו ז"ל] 

על כל אלה הדברים— הסכימו משני הצדדים, 
ברצון הטוב בלי שום עירעור אחריהם כלל, ובאו על החתום: 

יום ב' לסדר "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה" (י) שנת תרצ"ד, 
ווארשא. 

 יצחק ּברייטער 

 אהרן ליּב ציגעלמאן 

 יצחק קרַאקָאווסקי (מאטוואצק) 

 יחיאל דוד זיידענווארם 

 נתן ּבַארסקי (מלוּבלין) 

 —————

(ט) תרגום: כתובת. 

) פרשת ראה, כ"ה לחודש אב.   (י

כג תקנות דובר שלום

מרדכי נתן דוד איגעלניק 

נפתלי זאב קרייקערמַאן 

דוד גדליה שטיינזאלץ 

ירחמיאל יעקב דאמּברָאט 

שמחה גוטהַארץ 



באוצר הנחל נובע, קובץ א'.כד

תעודות 
לספר הקדוש: תקנות חברת 

ישיבת ברסלב לתורה ותפלה  

מאת רבנים גאונים דארץ ישראל 

רב אברהם יצחק הכהן קוק ע"ה 

רב יעקב חרל"פ ע"ה 

רב ישראל דוב הכהן ע"ה 

יוצא לאור פעם שניה, 
אור לחודש אב תשע"ח.

כד



כה תעודות

 

 

 

 



כו
 

 

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



זך תעודות
 

 

 

 



כח
 

 

Yeshivath Broslev Letorah Utefilah 
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באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



כט תעודה ומכתב התעוררות
 

 



ל
 

 

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



לא תעודה ומכתב התעוררות
 

 



לב
 

 

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



לג תעודה ומכתב התעוררות
 

 



לד
 

 

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'. 



מאמר בענין הדפסת הספר 
הקדוש סיפורי מעשיות 

א) הספר הקדוש סיפורי מעשיות — נדפס 

לראשונה בשנת תקע"ה על ידי מוהרנ"ת זצוק"ל, ובסוף 
הספר הדפיס הספרים שבחי הר"ן וסיפור נסיעת מוהר"ן לארץ 
ישראל (בשם סיפורי מעשיות), ושיחות הר"ן (בשם לקוטי 

מוהר"ן).
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דפוס מוהרנ"ת זצ"לדפוס מוהרנ"ת זצ"ל



ב) נדפס שוב ללא תאריך הדפסה ושם המדפיס, ובסוף הספר 

נדפס הספרים שבחי הר"ן (בשם שבחי הר"נ), ו"סדר הנסיעה שלו 
לארץ ישראל", ושיחות הר"ן (בשם שיחות הר"נ). 

לזמאמר בענין הדפסת ספר סיפורי מעשיות



באוצר הנחל נובע, קובץ ד'.  לח



ג) דפוס ווארשא שנת תרמ"א — לא נדפס לפני אנשי שלומנו 

ז"ל, וקלקלו יותר ממה שתיקנו כדלהלן. 

ד) בשנת תרס"ב בק"ק לעמבערג, נדפס על ידי מוהר"ר 

ישראל היילפרין (קרדונר) זצוק"ל ומו"ר צבי 
ווייסלייב ז"ל. 

הוסיפו בסוף הספר, ספר רמזי מעשיות, וליקוט מספרי 
לקוטי הלכות על כמה מעשיות בשם: דרושים נפלאים 

ונוראים. 

ועוד כתבו "הקדמת המביא לבית הדפוס" על דקדוק הדפסת 
הספר הקדוש, ונגד דפוס ווארשא, וזה לשונם: 

כבר נודע משיחותיו הקדושים של רבינו הקדוש זצ"ל שאמר בפירוש 
שכשמשנים דיבור אחד במעשיות אלו מכפי מה שסיפר בעצמו, חסר 
הרבה בהמעשה (היינו מסודותיו הנוראים שהלביש בהם), ויש קפידא 
ודקדוק גדול בכל דיבור ודיבור (עיין חיי מוהר"ן דף יוד ע"ב ובשיחות 

הר"ן סימן קמ"ח). 

וכאשר ראינו שהמדפיסים בווארשא הדפיסו הספר הקדוש הזה בלתי 
ידיעתינו, וחסרו הרבה, גם שינו את הלשון בכמה מקומות וקלקלו יותר 

מה שתיקנו. 

לזאת חגרנו מתנינו להחזיר העטרה ליושנה, להדפיס הספר הקדוש 
 הזה כמו שנדפס בפעם הראשונה על ידי תלמידיו הקדושים בעצמן, כפי

טלמאמר בענין הדפסת ספר סיפורי מעשיות

מה שיצאו הדברים מפיו הקדוש.





בדפוס זה הספר הקדוש מחולק כנראה לג' חלקים. ובשאר 
הדפוסים לא מופיע מזה כלל. 

א') עד מעשה ט'; חתום — "תם ונשלם חלק ראשון". 
ב') עד מעשה י"ב; חתום — "תם ונשלם". 

ג') עד השיחות שאחרי הסיפורי מעשיות; חתום — "תם 
ונשלם שבח לאל בורא עולם ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים 

 עצמה ירבה".

מאמאמר בענין הדפסת ספר סיפורי מעשיות



 

 

ה) וכל הדפוסים שאחריהם הלכו לפי נוסח דפוס לעמבערג, עד דור 

המחשבים והדפוס בזול שתיקנו גם שיהיה מדויק גם על פי דפוס 
מוהרנ"ת זצוק"ל, (עד תקופת הספרים מנוקדים שלא הקפידו כלל 
בעוונותנו הרבים), בשנת תשל"ו נדפס עם שינויי נוסחאות ותיקוני 

טעויות שבין ב' הדפוסים וזה לשונם: 

"לוח תיקונים" שנתקנו בסיפורי מעשיות שנדפס מחדש בירושלים 
תשל"ה על־פי סיפורי מעשיות הראשון שנדפס על־ידי מוהרנ"ת ז"ל — 
מהטעויות שנפלו בספרי סיפורי מעשיות ז' מהדורות האחרונות שכולם 
צולמו מסיפורי מעשיות דפוס לעמבערג תרס"ב אשר הוא היותר מוגה משאר 

כל מהדורות הקודמות..." 

- צילום הלוח -

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'.  מב



 

מגמאמר בענין הדפסת ספר סיפורי מעשיות



אמנם גם בלוח זה חסר בו עדיין, ואי"ה שנזכה להדפיס הספר 
הקדוש מחדש ומדוייק שוב ועם כל השינויי נוסחאות. 

ו) נדפס עוד פעם על ידי מו"ה רבי ישראל ד"ב אודסר זצוק"ל 
וידידנו מאיר ימיני ע"ה (עסק בהגהה על־פי הוראת רבי ישראל 
זצ"ל), ואלון ק' נ"י (עסק בעריכת הספר על־פי הוראתו כנ"ל) — 
ללא תאריך הדפסה, בלשון הקודש בלבד, (מדויק אות באות כמו 

המקורי), עם הפיסוק המקורי ועם מפתחות. 

וחסר בו: השיחות שאחרי הסיפורי מעשיות, וההקדמות שכתב 
מוהרנ"ת זצוק"ל ובמקום הקדמה הדפיס מבוא חדש שהוא תקציר 
על חיי רבינו הקדוש זצ"ל וחתום בסוף המבוא "איש מבית לוי" 
ואמר לי חברינו אלון ק' נ"י שכתב אותו ר' עמרם הלוי הורביץ ע"ה. 

וסיפר לנו ידידנו אהרן פץ ע"ה שרבי ישראל זצ"ל רצה להכניס 
הספר סיפורי מעשיות שהדפיס — לכל הבתי ספר לכל הבתים 
ולכל מקום. וסיפר לי אחד מנכדיו של רבי ישראל זצ"ל (אורי ק') 
שרבי ישראל ז"ל הקפיד מאד בעריכת הספר הקדוש הזה, ושרצונו 
היה להדפיסו באופן שיוכלו להפיצו (בכל מקום כנ"ל) וגם בכל 
חנויות ספרים, שכל מי שירצה להשיג ספר של סיפורים יפים — 

יוכל למצוא בכל חנות ספרים הספר הקדוש סיפורי מעשיות. 

וכנראה שלכן הדפיס אותו בלי לשון רבינו ז"ל ביידיש למטה 
והב' הקדמות שכתב מוהרנ"ת זצ"ל והשיחות שאחרי הסיפורי 

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'.  מד



מעשיות — כדי שיהיה מקובל בכל מקום ובכל בתי ספר וחנויות 
שבמדינה. וסיפר ידידנו ר' אליעזר ל' נ"י שהצטער רבי ישראל 
זצ"ל על שלא הדפיס הב' הקדמות של מוהרנ"ת זצוק"ל, ורצה 

להדפיסו עם הקדמות מוהרנ"ת זצ"ל. 
 

רבי ישראל זצ"ל הדפיס על הכריכה של הספר — ציור. וזהו: 

מהמאמר בענין הדפסת ספר סיפורי מעשיות



וראיתי עותק אחד שהדפיס ללא הציור על הכריכה, או שכך 
הדפיסו אחרים. בכל אופן התוכן הוא בדיוק אותו דבר מהדפוס 
שהוא עם הציור על הכריכה, כולל מה שכתוב קודם הספר "נדפס 

בהשתדלות ר' ישראל דב אודסר"... 

באוצר הנחל נובע, קובץ ד'.  מו



 





יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה להדפיסו מחדש מתוקן 
ומדוייק כראוי, ונזכה להתחדש בהם כל רגע, ולהפיצו בכל העולם 
כולו ובכל השפות, ושכולם יתקרבו להשם יתברך באמת בזכות 
הצדיק האמת הנחל נובע מקור חכמה,, הבעל תפילה האמיתי 

רבינו המלך, ראש בני ישראל — רב"י 

ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן 

זכותו  יגן  עלינו  ועל  כל  ישראל  אמן. 

 אליהו עמנואל בן בתיה

מטמאמר בענין הדפסת ספר סיפורי מעשיות

לוח טעות ותיקון 

קובץ ג' חודש תמוז תשע"ח. 

- שמחת ישראל. 

עמוד י"א שורה ה' 

תיקון 

  בגיל מאה ושש 

טעות 

  מגיל מאה ושש 











בתמונה: מורנו ר' מרדכי האלברשטאם סוקולבר ז"ל. 
תלמיד מובהק להרבי מראדזין (בעל התכלת) זצוק"ל, 

ותלמיד מוהר"ר אברהם ב"ר נחמן זצוק"ל.
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בתמונה: מוהר"ר ישראל גדליה ברגר זצוק"ל.



בתמונה: מוהר"ר ישראל גדליה ברגר זצוק"ל


