
 

 שבט תשפ"ג לפ"קחודש יו"ל                                                                                                                    בס"ד

  קונטרס
תוארי כבוד '

        'משנתה של ברסלבב
ע"פ כתבי אנשי רבינו בבהירות זה יבואר  בקונטרס
רסלב חסידות בהמקובלת בעל ההתנהגות  ,לדורותיהם
 על אנשי רבינובתוארי כבוד  שימושבעניין מדור דור 

ההיפוך בתכלית  הפוכים ,על אנ"שושפרסום תוארי כבוד  
 של חסידות ברסלבקיומה סוד כל ומהותה מכל דרכה 

 התמנות שום עצמו על לקבל אסור משיחנו ביאת עד כי"
 רק, שלומנו מאנשי הוא אם לויאפ אדם שום של ומנהיגות

 הוא' הק בספריו הגנוז ל"ז ר"אדמו של הקדושה דעתו
 "האמת אל להתקרב שרוצה מי כל של והמנהיג הראש

 (מכתבו של רבי שמשון ברסקי ז"ל)

 ַרק ַשָיךְ  ֶשֶזה, ֶשֶקר ֶשל ֵמַהְמֺפְרָסִמים ָגַזְלתָ  ָכֵאֶלה ְלׁשֹונֹות
 (ל"ז בנדר צ"רלוי של מכתבו)  ָלנו ְוֹלא ָלֶהם



פורסם ר שאמתוך הספר הנפלא 'בעקבי הצאן'  ,ליקוט מספרי ברסלב
 מספרי ברסלב ליקוטיםועוד  'אבקשה'בגליונות ירחון חסידי ברסלב 

 ת"ממוהרנ בירושה קיבלו זאת את כשגם. כבוד מתוארי מאד סלדו, הדורות כל משך, שלומנו אנשי
 .'רבי' בשם שיכנוהו אופן בשום נתן ולא, כבוד תוארי סבל לא אשר

 :על מוהרנ"ת וכמסופר

 ָמאְרְגן גוט". "עֹוֵזר טֹוב ֹבֶקר: "ַבֲחָזָרה ְת "מֹוַהְרנַ  לוֹ  ָעָנה", ַרִבי טֹוב ֹבֶקר: "ת"ְלמֹוֲהַרנַ  ֶאָחד ָאַמר ַפַעם
 ְכעֹוֵזר ִהְנךָ  ָחׁשוב וְבֵכן, ְקַטִנים ְיָלִדים ֶשל[ ְמַלֵמד] ְכַרִבי ֲאִני ֲהֵרי, ַרִבי ֲאִני ִאם: לוֹ  ְכאֹוֵמר", ַבאֶהעְלֶפער

 (תשכב, ב ק"שיש. )ְוַרָבנות ַמְנִהיגות ִמֶשֶמץ ָבַרח ָכְך  ָכל. ַהְיָלִדים ְבִלמוד לוֹ  ַהְמַסֵייעַ  ָהַרִבי

 :וכמסופר, בעולם הנהוגים כבוד מתוארי סלדו, אחריו ש"אנ כל וכך

 ו"ְוכ ְוַהָגאֹון' ר ְכמוֹ  ָכבֹוד ְבָתֳאֵרי ֶאָחד ָכל ֶאת ְלַכנֹות ָבעֹוָלם ַעָתה ֶשָנהוג ַמה ַעל ָאְמרו
 הֹוְלִמים ֶשֵאיָנם, ָכבֹוד ְלָתֳאֵרי ָלנו וַמה, ִבְלַבד ָהַעְצִמי ְשֵמנו ְלַמְדֵרַגת ְלַהִגיעַ  ַחֵיינו ִביֵמי ְוִנְזֶכה ַהְלַואי: ו"ְוכ

 (קא, ד ק"שיש. )וְכָלל ְכָלל  אֹוָתנו

 לוי רבי שסיפר וכפי, נמרצות בו מוחים היו, כבוד בתוארי ש"אנ את לכנות מנסה דהו-מאן וכשהיה
 :באומן בקלויז קרהו אשר את ל"ז בנדר יצחק

 ַאְלֶטער ַרִבי ֶשל ְבִשְבחוֹ  ַהְרֵבה ָשַמע ְלִביָאתוֹ  ֹקֶדם וְכָבר ,ְלאוַמן ֶשְכֶשָבא ל"זַ  ִיְצָחק ֵלִוי ַרִבי ִסֵפר
' ַהַנַחל ֵמי', 'ֶנֶפשׁ  ְמִשיַבת', 'ַהֶנֶפׁש ִהְשַתְפכות' ַהֲחׁשוִבים ַהְסָפִרים ְוַהְמַלֵקט ַהְמַחֵבר ַבַעל) ל"זַ  ֶטעְפִליֶקער

' ַאְלֶטער' ְבֵשם וְקַטִנים ְגדֹוִלים ַמִכיָריו ָכל ֵאָליו ֶשפֹוִנים ֵאיךְ  ָרָאה ְלָשם וְבבֹואוֹ (. ְועֹוד
 ְלַכנֹותוֹ , ֶרִבִיים ָכאן ַלֲעׂשֹות ְכָבר רֹוֶצה ַאָתה,  נו: לוֹ  ָענו, ָכךְ  ַעל ְלַכָמה וְכֶשֵהִעיר …ְלַבד

  (שסא, ה ק"שיש) ! ִבְמקֹוֵמנו נֹוֵהג ֶזה ָדָבר ֵאין? ְוַכדֹוֶמה' ַרִבי' ְבֵשם

 רבנותם את הסתירו ש"אנ בין ובבואם, להתכבד אבו לא, בעירם כרבנים ששימשו, ש"מאנ אלו גם
 .האדם כאחד והתנהגו

 מחבר, ובנסתר בנגלה אדיר גאון היה כידוע אשר – מטשעהרין הרב על, לדוגמא, שמסופר וכפי
 :בעירו גדול ורב, רבים ספרים

 ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ִהִניחַ  ֹלא, לוֹ  ָהָראוי ַהָכבֹוד ְכִפי, בוץיַהִק  ְבֵעת ַהָשָנה-ְבֹראׁש ָהַרב ֶאת ְלַכֵבד ׁש"ַאנַ  ְכֶשָרצו
 ְלֹלא ָפׁשוט ְכִאישׁ  ְלַבדוֹ  ְלאוַמאן ֶשָבא ְדַהְיינו". ִבְטֶשעִרין ִהְשַאְרִתי ָהַרָבנות ֶאת: "ַבֲהָלָצה ָלֶהם ְוָאַמר, ֹזאת

 ִאֶבער ִאיְך  ָהאב ַרָבנות ָדאס. "ַהְפׁשוִטים שׁ "ֵמַאנַ  ְכֶאָחד ַהָשָנה ְבֹראשׁ  אֹותוֹ  ֶשַיֲחִשיבו ָרָצה ִכי, ָהַרָבנות
 (שסו, ג ק"שיש". )עִריןְטֶש  ִאין ִגיָלאְזט

 :שבפולין סוקולוב בעירו כרב שימש אשר – מסוקולוב מרדכי רבי על מסופר גם כך



 ֶאָחד ָכל ַהָשָנה ֹראׁש ַעל ַיַחד ְוִהְתַקְבצו ְכֶשָבאו ׁש"ַאנַ  ֵאֶצל ֶשָהָיה ַהִשְמָחה ֹגֶדל ְכַלל ְלָתֵאר ִנַתן ֵאין
 ִצבור ֶאת ָפַגׁש ְכֶשָרָאהו, סֹוקֹולֹוב ְבִעירוֹ  ץ"מוֹ  ָהָיהש, ִלְבָרָכה ִזְכרֹונוֹ  סֹוקֹולֹוֶבער ָמְרְדַכי ְוַרִבי. ִמְמקֹומוֹ 

 ְוִהְתַנֵהג", ֶשֶהֱחָינו" ִבְרַכת וֵבַרְך , ְמָחהִש  ֵמֲחַמת ְמַרֵקד ֶשָהָיה ַעד ְלִהְתַאֵפק ָהָיה ָיכֹול ֹלא ַהִמְתַקְבִצים ׁש"ַאנַ 
. ְכמֹותוֹ  ָחׁשוב ְלַרב ַכָיֶאה ְוַכדֹוֶמה ָכבֹוד ִגנוֵני ׁשום ְבִלי, ְבַתְכִלית ָפׁשוט ְכָאָדם ַהָשָנה ֹראׁש ְיֵמי ֶמֶשְך  ְבָכל ָאז

 (שב, ד ק"שיש)

 בעיר כרב ושימש, ובנסתר בנגלה עצום גאון, מעם מורם איש היה אשר – ספקטור אלחנן רבי גם
 :וכמסופר. בעבר רב היותו עובדת את תמיד הסתיר – שבפולין מונקטוב

 ַהָדָבר ֶאת ַמְסִתיר ָהָיה אוָלם, מוְנַקטֹוב ְבִעיר ְבפֹוִלין ַרב, ִלְבָרָכה ִזְכרֹונוֹ  ְסֶפְקטֹור ֶאְלָחָנן ַרִבי ָהָיה ַכָידועַ 
". ִראׁשֹוִנים ֲעוֹונֹות  ָלנו ִתְזָכר ַאל: "ַהְגדֹוָלה ְבַעְנְוָתנותוֹ  אֹוֵמר ָהָיה, ִמֶזה ַפַעם לוֹ  ַמְזִכיִרים וְכֶשָהיו, ְמֹאד

 (תקיח, ד ק"שיש)

 :וכמסופר, נחרצות לכך מתנגד היה, כבוד בתוארי לו קוראים וכשהיו

 ַלֲעִלָיה אֹותוֹ  ְכֶשָקְראו ֶשַפַעם, ָחִליָלה ִפְרסום ֶשל ֶשֶמץ ִמשום ל"זַ  ְסֶפְקטֹור ֶאְלָחָנן ַרִבי ִנְזָהר ָהָיה ָכְך  ָכל

 ִכְשמוֹ   ֶשִיְקְראוהו ַעד ַלתֹוָרה ַלֲעלֹות ִהְסִכים ֹלא", ֶאְלָחָנן ַרִבי ָהַרב" ְבֵשם אֹותוֹ  ְוִכנו ַלתֹוָרה
, ו ק"שיש. )ַלתֹוָרה ַהִנְקָרִאים ַהְפׁשוִטים ָאָדם ְבֵני ָארְוִכְש , "ָהַרב" ֹתַאר ְבֹלא ִבְלַבד" ֶאְלָחָנן ַרִבי"

 (קנז

 חבריהם כשהיו גם אלא, כבוד בתוארי להם יקראו שלא ש"אנ הקפידו פ"בע רק לא
 את חותמים היו רק כאשר גם ולפעמים] כבוד תוארי במכתבים להם כותבים תלמידיהם או

 רבותיהם לפני עצמם להזכיר נוהגים חסידים היו שבו לאופן שדמה בסגנון אמם שם בצירוף שמם

 .מכך שיחדלו לפניהם ומתחננים בהם מוחים היו [,ורחמים ישועה בדבר להיפקד

 כמה נעתיק, הדברים ונחיצות חביבות ומפני, שלומנו אנשי של במכתביהם רבות מוצאים שאנו וכפי
 :מהם

 בפני ר"אדמו היה לברסלב התקרבותו טרם אשר, עולם גאון –" שבת עונג"ה בעל, ל"ז ל'אפרימ רבי
 :מיכאליץ הלל' ר לתלמידו כותב – עצמו

 אֹוִתי ְלָתֵאר ָאֹנִכי ִמי ִכי. א"ִליטָ ְש  ר"מוֹ  ק"ְלכ: ְכַדְרְכךָ  ִלי ִלְכֹתב ַבל ִמְמךָ  ְמַבֵקׁש ִהְנִני ְוַעָתה

 ַעְצְמךָ  ְוַלְחֹתם. י"נ מֹוִרי אוֹ ', ַיִקיִרי ְיִדיִדי' ִלי ִלְכֹתב ַרק. ִמְקָצתוֹ  ְוֹלא ִמיֵניה ֹלא ִבי וֵאין ָכֵאל ִבְשָבִחים

 ְוֵשם ִשְמךָ  ָיַדְעִתי',  ְוכו ֶפה ָכל ְתִפַלת ׁשֹוֵמעַ  ִיְתָבַרְך  ַהֵשם ִכי, ֲעבוְרךָ  ְלִהְתַפֵלל ִכי'. ִמיָכֵאִליץ ִהֵלל' ְבִשְמךָ 
 ָאָדם ְבֵני ִבי  ִיְטעו ְוֹלא ֶלֱאֶמת ֶשִנְזֶכה ָרצֹון ְיִהי?! ֹוַהְמֺפְרָסם ַרב ֶאל ָחִסיד ְכֶדֶרְך  ַלְחֹתם ְלךָ  וַמה, ִתְחֶיה ִאְמךָ 
 (ה"תרצ ויחי ק"ערש מיום מכתב, שבת עונג. )ֶוֱאמוָנה ֶלֱאֶמת ִנְזֶכה ַרק, ְוָשלֹום ַחס ְבַעְצִמי ֶאְטֶעה ְוֹלא

 :ש"אנ מחשובי לאחד במכתבו כותב, ל"ז שפירא שמואל רבי, גם כך



 ֶשֵאיָנם וְשָבִחים ָתֳאִרים ָעַלי ֶשכֹוֵתב ַעל תֹוָרתוֹ  ְכבֹוד ִלְפֵני ַתְרעוָמִתי ְלָפֵרׁש ְוִהְנִני, ַהָיָקר ִמְכָתבוֹ  ִקַבְלִתי
 ַהֶשֶקר" ל"ז  ֵמַרֵבנו ַהִמדֹות ְבֵסֶפר ֶשָכתוב ִפי ַעל ְוַאף. ִמְקָצָתם ֲאִפילו ֵמֶהם ִבי ְוֵאין, ְכָלל אֹוִתי הֹוְלִמים

  ֵאלו ָכל  ָלנו ָלָמה ֵכן ִפי ַעל ַאף ֲאָבל, ְמקֹומֹות-ְבַמְרֵאה ָשם ַעֵין, "ַהְכָתב ִמן ֹלא ֲאָבל ְבִפיו ֶאָלא ֵאינוֹ 
 ְוָנא ָנא, ֵכן ַעל. ֱאֶמת ַרק הוא ִעְנָינוֹ  ָכל רֲאֶש  ל"ז  ַרֵבנו ַדְרֵכי ֶזה ְוֵאין, ֶשֶקר ֶשל ַהִדבוִרים

 מכתב, דרך תמימי) !ִבְלַבד ַהֵשם ִלְכֹתב ַרק, ַשַחר ָלֶהם ֶשֵאין וְתָאִרים ְשָבִחים ִלְכֹתב ֹלא
 (סה

 :ש"אנ מחשובי לאחד במכתבו כותב, ל"ז בנדר יצחק לוי רבי, גם כך

 ָכֵאֶלה ְשָבִחים ָעַלי כֹוֵתב ַאָתה, ִלי כֹוֵתב ֶשַאָתה ִמְכָתב ְבָכל: ְבָאְזֶניךָ  ְדָבַרי ֶשִיָכְנסו ִמְמךָ  ֲאַבֵקׁש, ַהָיָקר ְיִדיִדי

 ַעל ִנְקָרִאים ְמֹקָרִבים ָהֲאִמִתִיים ְיִדיִדים ֺכָלנו ַרק. ל"זַ  ַרֵבנו ְרצֹון ֶזה ְוֹלא, ַיֲעֹקב ֵחֶלק ְכֵאֶלה ֹלא –
 ְנקוָדה ֵמֲחֵברוֹ  ְלַקֵבל ָצִריְך  ֶאָחד ְוָכל, ַהְקדֹוׁשֹות ֵעצֹוָתיו ְלַקֵים רֹוִצים ְבַיַחד  ְוָאנו, ל"זַ  ר"ַאְדמוֹ  ֵשם

 ְלַקֵים ִמְשתֹוֵקק ֶשִלְבךָ  ֲאִני רֹוֶאה ִכי, טֹוָבה ְנקוָדה ְמַקֵבל ֲאִני ֶשִמִמְכָתְבךָ , ַהָיָקר ְיִדיִדי ִלי ַתֲאִמין. טֹוָבה
 ֵאֶצל ֵעט ְכמוֹ  ל"זַ   ַרֵבנו ֵאֶצל ֶשָאנו ֶבֱאֶמת יֹוְדִעים ֶשָאנו ֶזה ְיֵדי ַעל ַרק. ל"זַ  ר"ַאְדמוֹ  ֶשל ַהְקדֹוׁשֹות ֵעצֹות

 ְמֹאד ְמֹאד ִמְמךָ  ֲאַבֵקׁש ֵכן ַעל. ל"זַ  ר"ַאְדמוֹ  ְלִדְבֵרי  ְוִלֵבנו  ָאְזֵנינו ְלַהטֹות ְצִריִכים ְוָאנו, יֹוֵתר ֹלא, ַהסֹוֵפר
 (כ מכתב, דרך תמימי. ) ַדְרֵכנו ֶזה ֵאין ִכי, ֶפה ְבַעל ְוֹלא ִבְכָתב ֹלא, ִבְשָבַחי ְלַדֵבר ַתְרֶבה ֹלאֶש 

 ַרק ֺכָלנו. ִבְשָבִחים ְלַהְרבֹות ֹלא – ַהַפַעם עֹוד ַבָקָשִתי ֶאְכפֹול: ומתחנן חוזר הוא, המכתב בסוף
 (שם) !יֹוֵתר ֹלא, ֲחֵבִרים

 יצחק לוי רבי חוזר ואז, נוספים כבוד תוארי לו וכתב, ש"אנ מחשובי אחד אותו חזר, מה זמן לאחר
 :כותב הוא וכך. כזאת בצורה לכתוב למד מהיכן – תמיהתו את מביע אף כשהוא, מכך שיחדל ומתחנן

". ַהְרֵבה ִלְסֹבל ְצִריִכים, ְקָצת ִלְסֹבל רֹוִצים ֵאין ִאם: "ל"זַ  ר"ַאְדמוֹ  ֶשל ִדבור ִבי ִנְתַקֵים. ִקַבְלִתי ִמְכָתְבךָ 

 ִדְמיֹונֹות ִקַבְלתָ  ִמי ִמֶשל ְבֵעיַני ֶפֶלא. הַהְרבֵ  ְלׁשֹונֹות ַתְבָת כָ  ַעְכָשו ',ר"ַאְדמוֹ ' ָכַתְבָת  ִמֹקֶדם
 מכתב, דרך תמימי) .ָכֵאֶלה ְלׁשֹונֹות ובוָשה ֶחְרָפה ֶשֶזה מוָכח ל"זַ  ַרֵבנו ִמִסְפֵרי ?! ָכֵאֶלה

 (סד

 :שכאלה דמיוניים תוארים בכתיבת הגדולה הסכנה מה גם לו מסביר הוא

  ַרֵבנו ֵשם ַעל ִנְקָרִאים  ֶשָאנו ַמה הוא ֶשָלנו ָכבֹוד ְוִעַקר ֲחִשיבות ֶשִעַקר, ַהָיָקר ְיִדיִדי ֵתַדע
 ֲאִני חֹוָרהְש " ִבְבִחיַנת, ַמָמׁש ְכֹלא ֶבֱאֶמת ָאנו ֶזה וִבְלִתי, ָלֶנַצח ְוִתְקָוֵתנו ִחיוֵתנו ָכל ֶזה ִכי, 'ְבֶרְסֶלֶבר' ל"זַ 

 ָאנו, ָכֵאֶלה ְוִדְמיֹונֹות ְלׁשֹונֹות ְלַעְצֵמנו לֹוְקִחים ָאנו ְוִאם". ַרבֹוַתי ְבַמֲעֵשה ֲאִני ְוָנאָוה ְבַמֲעַשי
 (שם) .ל"זַ  ר"ַאְדמוֹ  ִמְקֺדַשת ְמֺרָחִקים

 :בחריפות ומתבטא, ברסלב בחסידות שכאלה לתארים מקום שאין, בנחרצות כותב הוא דבריו בהמשך



 ֵמַהַצִדיק ַכָידועַ  !ָלנו ְוֹלא ָלֶהם ַרק ַשָיךְ  ֶשֶזה, ֶשֶקר ֶשל ֵמַהְמֺפְרָסִמים ָגַזְלתָ  ָכֵאֶלה ְלׁשֹונֹות
' ְוַלְמָדן ַצִדיק' ִנְקָרִאים ָהעֹוָלם ֶשְבֶזה ֶשָאַמר, ִבְסַטאְמבול ַהָקדֹוׁש ִציונוֹ  ַעל ָהָיה ל"זַ  ֶשַרֵבנו, ץ"כַ  ַנְפָתִלי ַרִבי

 '.ְוַכְזָבן ַשְקָרן' ִנְקָרִאים ִדְקׁשֹוט וְבָעְלָמא

  ְלַרֵבנו  ַעְצֵמנו וְלָקֵרב[ ָכֵאֶלה ְשֺטיֹות ִנְזֹרק ָהָבה]=  ָכֵאֶלה ְשטוִתים ַוואְרְפן ַאֶוועק ָלאִמיר, ַהָיָקר ְיִדיִדי ֵכן ַעל
 ֶשִנְזֶכה ִיְתָבַרְך  ְלַהֵשם ַהְרֵבה וְלִהְתַפֵלל, ַהָקדֹוׁש ִמִפיו אצָ ֶשיָ  ִדבור ְלָכל ֶבֱאֶמת ָאְזֵנינו ְלַהטֹות, ֵמָחָדׁש ל"זַ 

 ַהֶזה ָבעֹוָלם ֶריךָ ַאְש " ְוַהִמְקָרא", ְבַחֶייךָ  ְרֶאה עֹוָלְמךָ " ָבנו ְיֺקַים וָבֶזה. ַהְקדֹוׁשֹות ֵעצֹוָתיו ָכל ֶבֱאֶמת ְלַקֵים
… טֹוִבים ַחִיים ֶבֱאֶמת ִלְחיֹות ְיכֹוִלין ֶשָאנו ָכֵאֶלה ְיָקרֹות אֹוָצרֹות' ה ָברוְך  ָלנו ֵיׁש". ַהָבא ָלעֹוָלם ָלְך  ְוטֹוב

 ַהַבַעל]=  ַתְכִלית ן'ֶאֶמְת  ֶדעם ַפאְרֶגעְסן ָזאל'ְמ  ְכֵדי ָכֵאֶלה טוִתיםְש  ִמיט ָקאפ ֶדעם ַפאְדֵרייט ָדָבר ְוַהַבַעל
 (שם) [.ָהֲאִמִתית ֵמַהַתְכִלית  ֶשִיְשְכחו ְכֵדי, ָכֵאֶלה ְשֺטיֹות ִעם ָהֹראׁש ֶאת ְמסֹוֵבב ָדָבר

 לו כותב הוא –"בית ראש" בתואר ממכתביו באחד אותו הכתיר, ש"אנ מחשובי אחד וכשאותו
 :בחריפות

 ֵחֶלק ְכֵאֶלה ֹלא ִכי, ֶזה ְבֶדֶרְך  ֵתֵלְך  ֶשַאל ְמֹאד ִמְמךָ  ֲאַבֵקׁש', ַבִית ֹראׁש'ֵמהָ  כֹוֵתב ֶשַאָתה ַמה, ַהָיָקר ְיִדיִדי

 ֶאָחד ְוֶנֶפשׁ  ַלֲחֵברוֹ  ֶאָחד ֵבין ַאֲהָבה ְכֶשֵישׁ  ְבַיַחד ֲאַנְחנו ַרק. ל"זַ   ַרֵבנו ְרצֹון הוא ֶזה ְוֹלא ַיֲעֹקב
 ֶשהוא ָהֲאִמִתי ַבִית ֵמָהֹראשׁ  ֹכחַ  ַעְצֵמנו ַעל ַמְמִשיִכים ָאנו ֶזה ְיֵדי ַעל ַבֲחֵברוֹ  ִנְקְשָרה

 ַמֲחָשָבה ִלְהיֹות  ָלנו ְוָאסור. ָהעֹוָלם ָכל ֶשל ַהַבִית ַהַבַעל ֶבֱאֶמת ֶשהוא, ְבַעְצמוֹ  ל"זַ   ַרֵבנו
 (יח מכתב, דרך תמימי) !ֶזה ִבְלִתי תַאֶחרֶ 

 ימי כל משך פרסום של סוג מכל ש"אנ של בריחתם בגודל, הנה עד הארכנו כבר אם "ַמַצְבָתֻה  ֹקֶדשׁ  ֶזַרע"
 …פטירתם לאחר גם מפרסום בריחתם את בקצרה נזכיר, חייהם

 ולא, מודעות גבי על לא, הנפטר על שבחים כותבים היו לא שלומנו אנשי אצל :ובכן
 :וכמסופר, ל"ז שטערנהארץ אברהם רבי שהעיד וכפי. קבורתו מצבת גבי על

 ַהֻמֹוָדָעה ֺנַסח ְיַנַסח ֵאיְך  ל"זַ  ֶטִריְנַהְרץְש  ַאְבָרָהם ַרִבי ֶאת ֶנְכֻדוֹ  ָשַאל ֶוועְקְסֶלר ֹלֹמהְש  יַרִב  ֶשֻנְִפַטרְכ 

, ַמַצְבֻתוֹ  ַעל ְשָבִחים ִתְכֻתֹב ְוַאל מֹוָדעֹות ַתְדִפיס ַאל: ַאְבָרָהם ַרִבי לוֹ  ָאַמר. ִטיָרתוֹ ְפ  ַעל
  (שלה, ה ק"שיש) .ל"זַ  ְשלֹוֵמנוֻ  יַאְנש ָנֲהגוֻ  ֶשֵכן

 :דלהלן הדברים את קוראים אנו מטשעהרין הרב של בצוואתו

 ְוֹלא' ַלְמָדן' ְוֹלא' ָחִסיד' ְוֹלא' ַצִדיק' ֹלא, ְוֶשַבח ֻתַֹאר ׁשֻוםְב  חֻוִניְיַשְב  ֶשֻלֹא ְמֹאד ַבָקָשִתי
 ְפָרטִב . ְבָטעֻות ַהֻכֹל יִכ , ֵמֶהם ַהִמְקָצת ֲאִפֻלוֻ  ִבי ֶשֵאין ,ָכֵאֻלוֻ  ְשָבִחיםִב  ְוַכֻיֹוֵצא', טֹובֹות ִמֻדֹות ַבַעל'

 ְוִלְכִלָמה ְלֶחְרָפה ְוַאְדַרָבא, ֻגֹוֵרעַ  ַהֻמֹוִסיף ָכל יִכ  ִנְמָצא", ַלֵלָבב ִיְרֶאה' ַוה ָלֵעיַנִים ִיְרֶאה ָהָאָדם יִכ "
 ָפִנים ָכל ַעל ָאז ְמֹאד ְלִהָנֵצל ִתְקָוִתי ֶשָכל, ַהְפִטיָרה ְלַאַחר ֻבְִפָרט, ֻבוֹ  טֹוִעין ֶשָהעֹוָלם ְלִמי לוֹ  אֹוי יִכ  .ֵיָחֵשב

 ְלֵאיֶזה ְוִלְזֻכֹות, ִדְקֺדָשה ָהֱאֶמת ְנֺקַדתִב  ֶבֱאֶמת ֻוְלִהְתַדֵבק, ָהעֹוָלם ֶשְבֶזה ְוַהָטֺעֻיֹות ְוַהְשָקִרים ַהֲהָבִלים ִמָכל



 ַעל ְוַגם?! ְוָטעֻות ֶשֶקר ֶשל ַהְשָבִחים ָכל ָאז ִלי ְוָלָמה, ַחִיים ֶמֶלְך  ֵניְפ  אֹור ְקֺדַשת ְנִעיַמת ִמִזיו ִהְתנֹוְצצֻות
 (יד אות, מטשעהרין הרב צוואת) .חבַ ֶש  ׁשֻום ַיְחְקקוֻ  ֹלא ָבהצֵ ַהמַ 

 תוארי שום ללא היו – שבהם הגדולים אף – שלומנו אנשי של מצבותיהם, ואכן
 :לדוגמא מהם כמה והרי. כבוד

 ֹלא ִצֻיֻונוֹ  ַעל. ָקָטן ֹאֶהל ָעׂשוֻ  ִקְברוֹ  ְוַעל, ְטָרהִוויץ ִעירוֹ ְב  ָטמֻון, ִלְבָרָכה ִזְכרֹונוֹ  ִמְטָרהִוויץ ידַהַמגִ 
 (רלג, ג ק"שיש) .ָבִחיםְש  ׁשֻום ְוָכְתבוֻ  ָחְקקוֻ 

 ְותוֻ ", ַנְפָתִלי' ר ָהַרב ִנְקַבר הֹפ ": ָחרֻוט ַמֵצָבתוֹ  ְוַעל, אֻוַמאןְב  ָקבֻור[ ַרֵבנוֻ  ֶשל ַתְלִמידוֹ ] ַנְפָתִלי ַרֻבִי
 (קפד, ג ק"שיש) .ֹלא

", ִלְבָרָכה ִזְכרֹונוֹ  ַהֵלִוי ַאְבָרָהם ר"ב ַנְחָמן ַרִבי ָתם ִאיׁש נ"פ: "ֶנֱחַרט ִמֻטֻוְלְטִשין ַנְחָמן ַרֻבִי ֶשל ִקְברוֹ  ַעל

 ְצִריִכים ָהיוֻ  ֹלא" ָתם ִאישׁ " ֵאֻלוֻ  ֵתיבֹות ֶשֲאִפֻלוֻ , ְבנוֹ  ַאְבָרָהם ַרִבי ְוָאַמר. ְשָבִחים ׁשֻום ֹלאְב 
 (שטו, ג ק"שיש) ".ַאָתם ִגיֶווען ַטאֶקע ִאיז ַטאֶטע ַמיין ָנאר. "ָתם ִאיׁש ָהָיה ֶבֱאֶמת ָאִבי אֻוָלם, בִלְכֹת 

 ָכתֻוב ֶשָהָיה ִקְברוֹ  ֶשַעל ַהְקַטָנה ַהַמֵצָבה ֶאת ְוָרָאה, ֶשְבאֻוַמאן ִקְברוֹ  ַעל ֲחָתנוֹ  יֻוְדל ַרִבי ַפַעם ְכֶשִהְשַתֵטחַ 

 ְכַלל ֹפה רֹוִאים ֵאין ֲהֵרי: "ְוָאַמר ְמֹאד ִהְתַרֵגשׁ  ",ַחָזן ַהֵלִוי ַנְחָמן' ר ָתם ִאישׁ  נ"פ" ַהֵתבֹות ַרק ָבֻה 
 ַביים". "ְכלֻום ׁשֻוב ִהֻנוֹ  ַעָתה ְוַגם, ַעְצמוֹ  ֻבְֵעיֵני ֻוְכלֻום ָשָפל חֹוְתִני ָהָיה ֻבְַחָייו: "ְוָאַמר ֵמַעְצמוֹ  ְוִסֵים". ֶקֶבר
 (שה, ג ק"שיש) ".ָגאְרִניְשט ַווייֶטער ֶער ִאיז ִאיְצֶטער אֻון, ָגאְרִניְשט אַ  ִגיֶווען ֶער ִאיז ןֶלעְב 

 ".ָרֵאלִיְש  ֵמֶאֶרץ ַהֵלִוי ַנְחָמן ר"ב ַאְבָרָהם' ר נ"פ": ָחרֻוט ָהָיה ַנְחָמן ר"ב ַאְבָרָהם ַרִבי ֶשל ִקְברוֹ  ַעל
 (תקע, ג ק"שיש) .ָרֵאלִיְש  ֵמֶאֶרץ ַאְבָרָהם' ר: אֹותוֹ  יםְמַכנִ  ׁש"ַאנַ  ָהיוֻ  ָכְך  יִכ 

 נ"פ": ׁש"ַאנַ  ָחְרטוֻ , אֻוַמאןְב  ַנְחָמן יַרִב  ֶבן ַאְבָרָהם ַרִבי ֶשל ְלִקְברוֹ  ָסמֻוְך  ֶשִנְקַבר י'ֶגעִצ  ַרִבי ֶשל ִקְברוֹ  ַעל
 ַלֲחֹרט ִלְבִלי שׁ "ַאנַ  ָנֲהגוֻ  ָכךְ  ִכי ,נֹוֶסֶפת ֵתָבה ׁשֻום ְלֹלא ",ַאְבָרָהם ַרִבי ֶבן ֶגעִציל ֶאְלָיִקים יַרִב 
  (ק"שיש) .ְשָבִחים ׁשֻום ַהֶקֶבר ַעל

 דין בבית מאומה לו עוזר הדבר אין, רבים ותארים בשבחים מעוטרת שמצבתו מי שגם, לציין ולמותר
 רבי של במכתבו לעיל הוזכרו כבר אשר) ץ"כ נפתלי רבי של הנוראים וכדבריו …ההיפך אלא, מעלה של
 (:ל"ז יצחק לוי

 ֶשַכֲאֶשר, ֶשֶקר ֶשל ֻבְִפְרסֻום ְגדֹולֹותִב  ַעְצָמן ַהִמְתָפֲאִרין ִבְגנֻות ַפַעם ָאַמר ִלְבָרָכה ִזְכרֹונוֹ  ץ"כַ  ַנְפָתִלי יַרִב 
 ".ְוַכְזָבן ַשְקָרן: "ֻוַמְכִריִזים ַמִיםָש בַ  ׁשֹוֲאִגים", ְוַלְמָדן ַצִדיק" ַמַצְבָתם ַעל חֹוְרִטים

 

                      עד כאן ליקוט המובא בספר 'בעקבי הצאן'                                                                                         
 מספרי ברסלבנוספים מכאן והילך נוסיף ללקט ליקוטים נפלאים 



 

 

הוא רק רבינו בכל הדורות ברסלב חסידי מנהיג 
 ולא אחר זולתוהקדוש 

 

 ז"ל ברסקי שמשון' ר מכתב

 זה בודאי' וכו השנה ראש על אחד למקום פולין מדינות מכל שמתקבצים כותב שאתה הקיבוץ ומענין

 איזה ושלום חס מזה יצמח שלא, גדולה סכנה כן גם זה בענין יש אבל, מאד יקר דבר
 בזה לזהר צריך בוץימהק אחד וכל, מהכל גרוע זה אשר בוץימהק איש לאיזה התמנות

 שום עצמו על לקבל אסור משיחנו ביאת עד כי' וכו ו"ח לזה גורם יהיה שלא מאד
 הקדושה דעתו רק, שלומנו מאנשי הוא אם אפלו אדם שום של ומנהיגות התמנות

 להתקרב שרוצה מי כל של והמנהיג הראש הוא' הק בספריו הגנוז ל"ז ר"אדמו של
 "האמת אל

 ֶשל ְדָבָריו ְלַהְסִביר יֹוֵתר ֹכחַ ְב  ִזָכהוֻ  ִיְתָבַרְך  ְוַהֵשם, ל"זַ  ר"ַאְדמוֹ  ֶשל ַכָוָנתוֹ  ְבֹתֶכן יֹוֵתר ָבִקיֶש  ִמי איֻוְבַודַ 
, ְביֹוֵתר ִמֶמֻנוֻ  ְלַקֵבל ְצִריִכין ְבַוַדאי – ָהֱאֶמת ֶאל ְלִהְתָקֵרב ִלְדָבָריו ֶשְמַצֵית ְלִמי ָבֶזה ֻוְלעֹוֵרר, ל"זַ  ר"ַאְדמוֹ 

 רבי מאת מכתב) !ְוָשלֹום ַחס', ַמְנִהיג'וֻ ' ֹראשׁ ' ֶדֶרךְ ְב  ֹלא'! ָחֵבר'וְ ' ֵרעַ ' ֶדֶרךְ ְב  ַהֻכֹל ֲאָבל
 (ב"תרצ בהעלותך' ג מיום ל"ז ברסקי שמשון

 לביאור השמטות" )בעצמו משה המנהיג אחרי ולילה יומם ולחפש לבקש הוא, וחיינו תקוותנו כל"
 (לרבי אברהם ב"ר נחמן הליקוטים

 לדורות וכן, אלו בדורות הדור והמנהיג הצדיק כי, בידינו מונח כלל כי, הבאים הדורות יידעו"
 הנפלאים תיקוניו וכל וגבורתו תקפו מעשה וכל קדושתו כי. ל"ז והקדוש הגדול רבינו הוא, עולם

, העולם לתקן ל"ז רבינו עשה אשר הגדול המורא וכל החזקה היד וכל, והמופתים האותות וכל, והנוראים
 כמו, אחרינו הבאים דורות כל ועל עלינו לעד וקיימים חיים הם, האבודים הנדחים נפשות כל בפרט
 '(ו, אודסר דוב ישראל רבי מכתביבי הנחל' ספר 'בא) ".ויותר ויותר, חיותו בחיים

 שהוא כזה אמת ומנהיג לרבי בימינו שזכינו, הגדול והלל השלם הלל ולומר לשבח עלינו"
                        ".                                                                   שבגרועים להגרוע אפילו, לאחריתנו תקוה כבר יש ידו ועל, שיהיה איך יהיה, מכותינו לכל הרפואה

 '(ח, שם)



 אור בהם לקבל שתוכל כדי, מפז יקרים יפים וכלים דבר מתוך דבר מבין לב לך ונתן אותך חנן יתברך' ה"

 שהודיע, נובע נחל הנורא רבינו הוא, האורות כל על העולה, בעולם בימינו עכשיו שנמצא והצפון הגנוז
 (ט"ע שם) ."הבאים הדורות ובכל זה בדורנו האמיתי המנהיג הוא כי לנו

, שלמה ותשובה קדושה, אמונה של אמיתיים חיים, ארוכים טובים לחיים בשלמות ויבריאך וירפאך"

 כל ושל דורנו של האמת המנהיג ובראשם, הדורות יחידי אמתיים הצדיקים וזכות בכוח
 מקור נובע נחל, מאוד מאוד הנורא עילאין כל על עילאה, העליון הפלא רבינו הוא ,הבאים הדורות

 (ט"קכ שם)" שברוסיה מאומן נחמן רבינו חכמה

  ש"אנ לכלל הידוע במכתבם, ל"ז שפירא שמואל ורבי בנדר יצחק לוי רבי של הבהיר וכלשונם

 ֶזה ַעל ִאיםִמְתַפְל  ָהעֹוָלם ָכל ֲאֶשר, ַהֶזה ַהֻיֹום ַעד ֶרְסֶלבְב  ֲחִסידֻות ִקֻיֻום ָכל סֹוד ְוֶזה
 ָלנוֻ  ֶשיְהֶיה ִמְבִלי ְלדֹור ִמֻדֹור ִנְמֶשֶכת ֶרְסֶלבְב  ַוֲחִסידֻות, ַמֲעָמד ַמְחִזיִקים ָאנוֻ  ֵאיךְ  ְמֹאד

 ֻכל יִכ , ִקֻיֻוֵמנוֻ  ָכל סֹוד ֶזהוֻ  ָאְמָנם. ַהֲחִסיִדים ֵעדֹות ָכלְב  הֻוגַכנ גֻוףְב  ַהְמֺלָבשׁ  ֻוַמְנִהיג ַרִבי
 ְכָלל חֺמנָ  ֻוְכָבר" בוֹ ְבִמְכָת  ל"זַ  יֶנערטֻוְלְטִש  ַנְחָמן יַרִב  ֻוְכִדְבֵרי ,ֶזה ְיסֹוד ַעל עֹוֶמֶדת ֶרְסֶלבְב  ֲחִסידֻות

 ַיִתיר ְשִכיֵחי ְוַצִדיֵקי". ִלְבָרָכה ְוָקדֹוׁש ַצִדיק ֵזֶכר ְוַרֵבנוֻ  מֹוֵרנוֻ  ֲאדֹוֵננוֻ , ֶשַבֻדֹור יקִד ַהצַ  הֻוא ָכֵעת ֲאֶשר ֵדינוֻ ְבי
 עֹוֵמד ַרֵבנוֻ  ְכִאֻלוֻ  ֵעיֵנינוֻ  ְלֶנֶגד ְועֹוְמִדים ְוַקָיִמים ַחִיים ל"זַ  ַרֵבנוֻ  ֶשל ָבָריוְד  ְוָכל. ְדִאְסַתָלקוֻ  ָבַתר ְבָעְלָמא

 ַדְרִגין ָכל ֵמֵריׁש ַהֻנְָפׁשֹות ָכל ֻכֹוְלִלים ַהָקדֹוׁש ַרֵבנוֻ  ֶשל ְוֵעצֹוָתיו ְדָבָריו יִכ . ַהֶזה ְכַהֻיֹום ַלֲעׂשֹות ַמה ָלנוֻ  ֻוְמַצֶוה
 אֹויס אֹויְגן ַמייֶנע ׁשֹוין ִמיְך  ָהאֻב  ִאיְך " ַרֵבנוֻ  ֶשָאַמר ֻוְכמוֹ , ִצְדֵקנוֻ  ָמִשיחַ  ַעד ַהֻדֹורֹות ְוָכל, ַדְרִגין ָכל סֹוף ַעד

 ְוהֹוָרה ֵמדִל ֶש  ַמה ֻוְבָכל[. ְבִנְפָרד ֶאָחד ָכל ַעל ִהְסַתַכְלִתי כַבר ֵעיַניְב " ]= ַבאזֻוְנֶדער ִאיְטִליְכן אֹויף ִגיקֻוְקט
 ַנְפׁשוֹ  ְלִתֻקֻון ַוַדאי ָבֶהם ְוִיְזֶכה, ֻוְבָתִמים ֶבֱאֶמת אֹוָתם ְיַקֵים ַרק ִאם ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ַדי ָבֶהם ֵיׁש, אֹוָתנוֻ 
 .ָלֶנַצח

 ָבֶהם ָצֲעדוֻ  ֲאֶשר ָרִכיםְוַהְד  ַהְנִתיבֹות אֹוָתןְב  ֻוְלכוֻ , אןַהֹצ  ְבִעְקֵבי ָלֶכם ֻוְצאוֻ  ְוִאְמצוֻ  ִחְזקוֻ , ַהְיָקִרים ֲאהֻוַבי, ֻוְבֵכן
, ל"זַ  ת"מֹוֲהַרנַ  ֻוְבִסְפֵרי ַהָקדֹוׁש ַרֵבנוֻ  ִסְפֵריְב  ַצְוָתאְב  ִלְלֹמד, ֻתֹותִכ  ֻתֹותִכ  ָלֶכם ֲעׂשוֻ . ַהֻדֹורֹות ָכלְב  ש"ֲאנַ 

 ֻוְלִהְתַעֵמק ְוִלְלֹמד, ָוַלְיָלה יֹוָמם ֵאֵלינוֻ  ְקרֹוִבים ְדָבָריו ִלְהיֹות ֵמִאָתנוֻ  ַהָקדֹוׁש ַרֵבנוֻ  ְוִהְתַחֵנן ִבֵקׁש ַכֲאֶשר
 ֶבֱאֶמת יםדֹוִש ַהְק  ְדָבָריו ִפי ַעל ְוִלְחיֹות ֻוְלִהְתַנֵהג ֵליֵלְך  ֶכםִלְב  ַעל ֲחקֻוִקים ְהיוֻ יֶש  ַעד ַהְקדֹוִשים ִבְדָבָריו

 (קל מכתב, דרך תמימי. )ַהָיִמים ָכל ָלֶכם ְלטֹוב ֻוְבָתִמים

 ברכת עם מדף שם היה תש"מ בשנים שנה 04 לפני לאור יוצא שהיה הנחל בביטאון חסידי ברסלב מבועי
 :כדוגמה ו"הי ר"הר כתבו כולם על ש"לאנ טוב מזל

 ו"הי שפירא שמואל ר"הר
  הבת ולנשואי הנכד הנין הבת הנכדה להולדת שפירא יצחק שלמה נחמן ר"הר

 הבת לנשואי ו"הי אנגל יצחק ר"ה
 הבת להולדת ו"הי שלגי משה ר"הר
 ו"הי בובלין דוד ר"הר
 ו"הי חשין זלמן שלמה ר"הר ו"הי חשין זאב ר"הר
  הבת להולדת" הי ברמץ דוד שאול ר"הר



 הבת לנשואי ו"הי שכטר מאיר יעקב ר"הר
 ו"הי רוזן חיים אלי ר"הר
 הנכד לארוסי ו"הי קעניג צבי נתן ר"הר ליברמנטש זאב ר"הר
 הנכד לנשואי ו"הי בנדר יצחק לוי ר"הר
 לנשואיו ו"הי עטורי נועם ר"הר

 
 ו"הי ר"הר כולם והפשוטים הדרשנים עיםיהמשפ החשובים השמחות כל וכן

 :הערת המעתיק

 בתארי אותם יכנו שלא והתאמצו וטרחו מכבוד ברחו רבינו שאנשי רק שלא בבהירות רואיםמהאמור לעיל 

 הסמוכים בדורות או שבדורם רבינו אנשי את לכנות שלאביותר  נזהרו רבינו אנשי גם אלא כבוד.
 .כבוד בתארי

מכבוד לברוח עובדי ה' ובעלי מדרגה האנשי רבינו של מתפקידם כהטועים לחשוב שולא 
בתוארים אשר מקובל לכנות בעולם ולפרסמם אבל לנו מותר לתת להם את הכבוד  ,ופרסום

  .ואנשים המוחזקים לצדיקים וגאונים אדמורי"ם ומנהיגים

 בתוארים א"שליט ש"אנ חשובי את מודעותבו עלוניםבכתבות ב לכנותיש שהחליטו בשנים האחרונות ו
 או' הצדיק הגאון' אואו הרה"צ  צ"הגה כגוןלא בדור הסמוך אילינו, וגם  ש"באנ בהם השתמשו לא שמעולם

 ומנהיגי ורעבעס ם"לאדמורי לקרוא מקובל אשר תארים .'בראשות' או' המפורסם' או' ברסלב ממנהיגי'
וחפצים  לחסידות ברסלבתועלת טועים לחשוב שבכך עושים כבוד לאנשי רבינו וה יש גםו .וחסידויות קהילות

של  תהאמיתיודרכה  הכבודעניינה והמה לא הבינו שאין זה כלל וכלל בזה להיות דומים לכל החסידויות 
  ֶשָאנו ַמה הוא ֶשָלנו ָכבֹוד ְוִעַקר ֲחִשיבות ֶשִעַקר"המובא לעיל וכלשונו של רלוי"צ בנדר ז"ל  .חסידות ברסלב

 " ָכֵאֶלה ְלׁשֹונֹות ובוָשה ֶחְרָפה ֶשֶזה מוָכח ל"זַ  ַרֵבנו ִמִסְפֵרי" "'ְבֶרְסֶלֶבר' ל"זַ   ַרֵבנו ֵשם ַעל ִנְקָרִאים

וכפי שמובא שאין לך יסוד גדול ממנו יסודי ההתנהגות שהייתה מקובלת בברסלב מדור דור בנושא זה כי 
)וגם בדור הקודם היו היא לא בכדי. ולא לחינם נזהרו אנשי רבינו בעניין זה בתכלית הזהירות!  ,בארוכה לעיל

יכולים אנ"ש לכתוב תוארים כאלו בטענה שכך נוהגים היום בעולם וכדומה. ואעפ"כ נזהרו מזה בתכלית 
  .שעל זה מושתת הכל ודרכה האמיתיתחסידות ברסלב של וכל מהותה  יסוד וסוד קיומה אוהוהזהירות( 

וחסידיו תלמידיו כל רבינו הקדוש זיע"א ווכבוד חסידי ברסלב וכבוד האמיתי כל כבודינו ותפארתינו  וזה
ללא בדרך המסורה והמקורית בתמימות ובאמת ם יהולכחסידי ברסלב שובדורנו אנו. בכל הדורות האמתיים 

ומנהיג ראש חסידים ותלמידים של הצדיק האמת מנהיג הדור בלי יוצא מן הכלל כולם  להיות כל זיז ושינוי,
להכתיר חסידים ושלא  אדמו"ר מוהר"ן מברסלב זיע"אבדורנו היחידי האמיתי והצדיק חסידי ברסלב 

של חסידות ברסלב לא מסורת הורוח הסגנון ומהושום יסוד . ותלמידים למנהיגים וראשים
 וכל המשנה מן הדרך המסורה ידו על התחתונה! כמלא נימה עבור דורנו  תההשתנ



 שלא הזהרות מיני בכל נזהרו ברסלב שבחסידות" הצדיק" שלא להשתמש בתואר להיזהר צריכים וביותר
 בחסידות ממנו חשוב יסוד לך ואין הקדוש רבינו על רק אמור שהוא הזה המקודש המושג את ולבלבל לערבב
 .ברסלב

נזכה לילך בדרך רבינו  ,בנושא יסודי זה התנהגות המסורה לנו מדור דורשננהג בובזה 
 של רבינו בעולם,האמיתית להאיר ולהזריח דעת קדשו ו הקדוש היא דרך התורה הקדושה

 ,ולזכות לכל התיקונים הנשגבים והמעלות והדרגות שרבינו הקדוש רוצה לזכות אותנו
 .הנצחי ולהביא את העולם כולו לתיקונו
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