
 

 

 

'חה' תמוז תשע'ני יום ש                                                    בע"ה  

 

 מה אתה שליימזל???

ז' ח"ב ורהליקוטי מוהר"ן תב פיררר' אהרון אליהו   שיעור מטריף של   

יצהר 'ית רבינוב' ב  

 

זל?בא נראה מה רבינו מגדיר מה זה שליימ  

 תורה ז' ח"ב אות י'

ל(, הּוא יָּכֹול ְלַקֵבל ְבֵעת  ל, ְשֵליַמזָּ הּוא ִאיש־ַחִיל, ְוֵאינֹו ַהֶהֶפְך )ֶשּקֹוִרין: ֹרַע־ַמזָּ ִמי שֶׁ

ה, ְוִיְשּתֹוֵקק ְוִיְכֹסף ְמֹאד  ֲאִכילָּ צֹון ְבֵעת הָּ רָּ ִאיר לֹו הָּ ָאַרת ָהָרצֹון ְדַהְינּו ֶשיָּ ה הֶׁ ֲאִכילָּ הָּ

ה הּוא רֹוֶצה ל מָּ ה, ֶשלֹא ֵיַדע ְכלָּ ג, ְבִלי שּום ְיִדיעָּ צֹון ֻמְפלָּ ַרְך ְברָּ יו ִיְתבָּ  .ֵאלָּ

:הבאה , בטור השניג לשורה אני מדל  

ִריְך  ה ְלַהְּתלּוִיים בֹו, הּוא צָּ יו ִלְהיֹות ְמַפְרֵנס, ִלֵּתן ַפְרנָּסָּ ְתנָּ ַדע, ִכי ִמי ֶשרֹוֶצה ַלְחֹגר מָּ

ִריְך ֶשִיְהֶיה לֹו  ל", ִכי צָּ ל" "ְשֵליַמזָּ ֶשִיְהֶיה ִאיש־ַחִיל ְולֹא ִיְהֶיה ַהֶהֶפְך, ֶשּקֹוִרין: "ֹרַע־ַמזָּ

ְך מֵַהַמְלכּות, ְכמֹו ֶשכָּתּוב ְבֶמֶלְך: )דניאל ד(  ה ִנְמשָּ ל ַהַפְרנָּסָּ ה ִכי כָּ לָּ ת ֶמְמשָּ ְקצָּ

א ֵבּה, ַאְנְּת הּוא ַמְלכָּא. ְוַעל־ֵכן ִמי ֶשרֹוֶצה  זֹון ְלֹכלָּ ה ּוְתִקף ְוכּו' ּומָּ נָּא ִדי ֲחַזְיתָּ ִדי ְרבָּ ִאילָּ

ה, ְכֵדי ֶשִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ַשיָּכּות ִעם  לָּ ת ֶמְמשָּ ִריְך ֶשִיְהֶיה לֹו ְקצָּ ה, צָּ ְלַקֵבל ַפְרנָּסָּ

 .ַהַמְלכּות



שמי  ,כללי לימוד ליקוטי מוהר"ן( 18)ב בתחילת אות י' מובן , וזה הכלל השישי

.'שליימזל'הוא ההפך מ'איש חיל' שהוא   

שליימזל''זה  מ'מלכות'ובהמשך מובן שההפך   

הוא הארת הרצון . כשיש לאדם הארת הרצון -עוד דבר שקשור להפך משליימזל

 ההפך משליימזל

 עד כאן רואים את זה בפנים, בתוך הליקוטי מוהר"ן.

 

אני רוצה שתראו את זה בתוך הליקו"מ כדי שלא תחשבו שאני ממציא וגם כי זה 

לקרוא את הלשון שלו, לדקדק בלשון הפשוט שלו וככה  -הדרך להתקשר לרבינו

.הרב'ה עכשיו מדבר איתי להתקשר אליו.  

 

 סיפור:

סידים. וברסלב חחסידויות בפולין, עם הרבה בתקופת ר' יצחק ברייטער היו המון 

קראו להם "טייטעל חסידים"  -היתה דבר מוזר שם, שהיה חסידות בלי רבי חי

 החסידים המתים. ועשו מזה הרבה צחוק.

בא אחד לר' יצחק ברייטער, שהבן שלו התקרב לברסלב ואמר לו "תביאו רבי חי" 

 מה אתם נוסעים לקבר?

ים שנוסעים לרבי מת, ר' יצחק ברייטער ענה לו: אתם חושבים שאנחנו אנשים חי

ואנחנו נוסעים לרבי חי.. אבל האמת היא ההפך שאנחנו באמת מתים,  

 רק ברסלב רואים את החיים ככה.

 אנחנו כמו פלאפון שמטעינים את עצמינו במטען, שזה רבינו.



 -ר' לוי יצחק סיפר שר' אברהם ב"ר נחמן הלך עם תורות מספר חודשים, אנחנו

.אוחזים בעבודת ה' כמה רגעים אז אשרינו , אם"רגעים תבחננול"  

 

 

 

 

נו:נחזור לענינ  

"הארת הרצון"שליימזל זה הפך איש חיל, שליימזל זה   

 

:תכונות מובהקות 2שליימזל יש לו   

..... אדם שהוא לא שליימזל הוא 'איש חיל'לחםהל אין לו כחאדם שהוא שליימזל   

 תכונה השניה בהמשך()ה.בלי מלחמות..רוצה חיים קליםאדם שליימזל 

 חיים קשים יותר הוא מקבל  -כמה שאדם רוצה חיים קלים יותר

 .וא ימצא ההפך מזהה -כמה שאדם מחפש שקט יותר

צריך לדעת שהתורות שרבינו גילה זה התרופה של הדור, כשרבינו מדבר פה 

על 'שליימזל' אנחנו מבינים שיש מחלה כזאת, תופעה כזאת שנקראת 

אין לי כח להלחם,, אני רוצה לבנות חיים  -'שליימזל' שזה אחד ממחלות הדור

 שהם ללא מלחמה. 

 בר.כשבאים ההתמודדויות? אדם נש לאב

  ..אחרי הרבה עמל  הוצאתי דיסק )של ניגונים מטורפים. נפתלי( -אתן לכם דוגמא

זה מרגיע  היא שאלה אותי:. הייתי בבית של חמותי והשמעתי אותו לגיסתי 

 לא! אני בכלל לא מחפש להיות רגוע.. -לה אמרתי אותך?



 

"אנא אזון ואכלכל" המלכות והפרנסה הולכים  -מביא את מה שכתוב בכתובהרבינו 

 ביחד

 ....יא זה חתונה, אשה שמתחתנת עם שליימזל, ה' ירחםהדוג' שרבינו מב

 (�� פרסם את זה.. זרמנושאקליד ואידע מאורו לא ) בדיחות..

 רח אחרי החתונה חזרה לקוצקער..שהתחתן, ובהיה אחד  ,בזמן הקוצקער

 פרנס! אנא אזון ואכלכל...האבא של האשה בא בטענות הרי הוא הבטיח ל 

. אז הוא רץ כאן ל"קושטא".......  ענה הקוצקער כן אבל מה כתוב "בקושטא" 

 (פתלינלס לא הבנתי ת'בדיחה.. כ)ת ת של פויילישערים.בדיחו

 באוניה הונגרי ופולני נפגשובקום המדינה  -יחה על פויילישעריםבדעוד 

 םאז לא היה תעודות איפה נולדת מה נולדת .. כלו... לארץבדרך

 ?וישאלו אותי מתי נולדת י, ירצו לרשום אותהפולני אומר להונגרי אני יגיע לשמה

.. אם אני מת!אם אני אגיד שנולדתי מאוחר.. יהיה לי פנסיה יותר מוקד ?מה אענה

 !י מוקדם יהיה לי פנסיה יותר גדולהאגיד שנולדת

וואלה על זה  ההונגרי: ענה למה לא תגיד כמה אתה באמת? :אלחשב ושההונגרי 

 �� לא חשבתי!

הוא רוצה ,נחזור לענייננו: השליימזל לא רוצה להתאמץ הא רוצה חיים שקטים 

 שקט.

ר' נתן מסביר כשלאדם  מה זה הארת הרצון? אין לו הארת הרצון. -הדבר השני

 הוא מרוצה! יש הארת הרצון

 ..כשאין לאדם "הארת הרצון" הוא לא מרוצהו

 .מרוצההוא כשאדם יש לו קצת ממשלה הוא איש חיל, לוחם, 



 .השליימזל אף פעם לא מרוצה הוא כל הזמן מתלונן

 

 ננסה לחבר קצת מה שרבינו מדבר כאן: עכשיו בואו

אדם מרגיש לא מרוצה כי הוא מרגיש שלא  רגיש לא מרוצה?יבנ"א שמה זה ל

 .. שהקב"ה לא רוצה אותו!רוצים אותו

, לאנשים 'דרי מטה')קשור להלך התורה, כשאדם מרגיש במהכל כתוב פה 

 ...הוא מרגיש שמה שהוא עושה זה לא זה( המונחים בארץ שצריך לחזק עיי''ש

 הארת הרצון והמלכות מתחברים למקום אחד, 

כי  זה-ד שלו בחיים נאמנה' ועושה את התפקימלכות'מה שאדם לא לוקח לעצמו 

עזבו  הוא אומר:צים ממנו ורשלא מהוא מרגיש שלא מרוצים ממנו, כשאדם מרגיש 

  !אותי בשקט

 שלו... וצה להפטר כמה שיותר כמה שיותר מההתחייבויותרהוא 

אדם בבית מול האשה שלו או אדם בעבודה אם הוא  -ל הכי פשוט מהחייםמש

הוא לא הוא מקבל מרץ וכח להמשיך לעבוד!  –מרגיש שסה"כ מרוצים ממנו 

 כח.יותר הוא מקבל  ,מתרפה, ההפך

הוא נופל לבחינה של  -וממילא הוא לא מרוצה צויכשאדם מרגיש שהוא לא ר

 ..כיוון שגם ככה מה זה שווה.. אז למה לעשות "שליימזל"

שהאדם יתחיל להרגיש  "הארת רצון"ז"א העניין הזה מה שרבינו מגלה לנו זה 

 ! הקב"ה רוצה אותי!י! רוצים אותהמרוצ ילב שלו, אנב

 ...הוא ירגיש יותר מרוצה בחיים ,כמה שאדם יותר ירגיש את זה

 האדם לא רואה את זה. ...זה נעלם ,תנואהקב"ה מרוצה מש ,עכשיו הרצון הזה



)מבואר באות י"ג שרק קבורת הצדיק זה  רק הצדיק שהוא הארת הרצון בעצמו

רואה שמרוצים  עצם הארת הרצון עצם הארת הרצון הוא נכלל ברצון שברצונות..(

.. והוא זה שמגלה לנו את זה שנשמח למרות מי שאנחנו,  אחד מאיתנומכל אחד ו

מרוצים בחיים.. כי למרות מה שעובר עלינו, שנשמור על "הארת הרצון" חיות 

 נחנו.י שאתנו למרות ממאי

לא נרגיש שבאמת מרוצים באיתנו. נרגיש שזה  -אם נסתובב בעולם הזה בלי רבינו

 ולי מח באידיש..()בלבה.." "אבובע מעיישהל'

"כ אז אני מבין, אבל אני כ "מילא הייתי אלוף העולם ב.."מרוצים ממני? למה שיהיו 

, אף אחד לא אלוף העולם בכלום -אז הקב"ה גלגל בדורות האלה לא מוצלח!

 .אני אומר בלשון עדינה ו)הפוך..( 

נגיד אדם הפרופסר הכי גדול בלא יודע מה.. מסתבר שיש לו בעיות עם הילדים או 

 .אין אף אחד שהחיים שלו קרובים לשלמות .. עם הפרנסה

 

 אני יכול להגיד לכם רק ממה שאני הכרתי חסידי ברסלב בדורות הקודמים

כשהיה זקן היא דיבר איתי מה יכתבו על )סבא, בעל הפתק. נפתלי( ר' ישראל 

 המצבה שלו 

 ים שלי זה, מה שהוא אמר לי באוזנירצה כללדברים שזה לאעליו אנשים כתבו 

 "אני לא יודע אם לכתוב שאני חסיד ברסלב או לא.."

 ?' ישראל למהר :שאלתי אותו 

  ��אולי לא קמתי פעם אחת חצות ..  כי הוא ענה:

, לא בשלימות בדור שלנו אף אחד... אני מספר את זה כדי שיהיה לנו פורפורציות 

 .לא קרוב אפי' לשלימותו

 בשנה. אצל הליטאים למשל הרב קנייבסקי פעמיים מסיים את הש"ס



הרב פיינשטיין , הרב היה אצל הרב שיק פעם סיפר שכשהוא היה בחור הוא 

 ר בין הדורות.את הפע... שנבין 400פיינשטיין עשה סיום ש"ס הפעם ה 

פעמים את הש"ס לא זוכר באיזה  1000ר יפור ידוע על ה'שאגת אריה' שגמיש ס

 .גיל

 .כי בדור שלנו אף אחד לא קרוב לשלימות למה אני אומר את זה?

 ם!קיינכולם יהיו שליימזלבדורנו ש ?ומתבקש אז מה הכי קלנו 

, תחשוב אתה מצלם בנ"א בהליכון . מכשיר הליכה, הליכון זה לל משל פעם נתתי

 !אבל באמת הוא לא זז ...הוא הולך קילומטריםשאתה בטוח  ן שלוק העליובחל

 .לא זזיםכמעט נחנו אבל א -םאנחנו מתאמצים מתאמצי, דור שלנוככה זה ה

 !יימזללשבלי רבינו הקדוש בוודאי האדם יגיע למצב של אז 

דת ה', איך אני אבא, איך אני בעל, איך בותראה איך אני בע מה אני שווה?כי 

 ..נייםהאוז ,אני ביישוב, הביטול תורה שמירת העיניים

 סוויצ' בראש! בא רבינו הקדוש ועושה לנו

יל, בשלי תהתקרבות לרבינו זה לא כמו שאנחנו חושבים שיש  !צריכים לדעתאנחנו 

  , ושם עליו קצת פלפל..יותר טוב שיהיהשדרוג, ול ואז אני עושהלמשל "אורז

יותר  קצת חייםשיהיה לי .. לפל באוכלא שלהתקרב לרבינו זה רק קצת יותר פזה ל

 טובים, לא!

רבינו הופך האמת היא שלהתקרב לרבינו זה להפוך את ההסתכלות על החיים, 

 אותנו!

ורבינו אומר אדרבא  ,אנחנו אומרים להיות הכי פחות מרוצים שיש ..לפי הטבעכי 

 ,'קרוצי חומר'הזה  ממנו, ה מרוצהב''שהק יעיקר מ ,"עיקר השעשועים" !ואדרבא 

 ב(ה ז' ח")ראה מקור למטה, ציטוט מתור דווקא מהם ה' הכי מרוצה ,'שוכני עפר'



, ' בחייםשליימזל'ות צריכה לגרום לנו להישהיתה )שאנחנו לא משהו..( אותה סיבה 

 מרוצים מעצמינו!שנהיה אותה סיבה צריכה לגרום לנו 

לא מהמלאכים שהם מושלמים, דווקא מהגושי עפר..  כי ממי הקב"ה הכי מרוצה?

 קרוצי חומר.. מהם ה' הכי מרוצה!

, זה מה שצריך לתת לי כח עובר עלי שאני לא מושלם, שאני חסר, שאז דווקא זה 

 .להמשיך להלחם

 ..לא מרוצה תמיד הוא ,רצון"עד שאדם מתקרב לרבינו הוא תמיד ב"אי 

י אמור לגרום לנו הרגשת "אזה מה ש ,הטבע זה שאנחנו לא שלמיםע"פ כי  מה?ל

  . רצון"

, פועל בצורה טבעית  . המח שלנומח שלנובטבע ובטרוג המלאכים הוא ק

י להיות מרוצים, אבל אנחנו לא דשלמים כמורוצים להיות בצורה טבעית אנחנו ו

 שלמים אז אנחנו לא מרוצים!מו

 תהיה הכי מרוצה ! -רבינו אומר דווקא שאתה לא מושלם

 ים.מא מושלמהללקב"ה יש תענוגים ושעשועים דווקא 

 .לא נהיה מרוצים -עד שלא נשלים עם העובדה שאנחנו לא שלמים

 .. גם ככה אני אפס.."כשיש בראש את קטרוג המלאכים אדם אומר "עזבו אותי

 פוך!בדיוק המסר כשאדם מתקרב לרבינו הוא מקבל לראש 

פטנט רשום של  זה פשוט פטנט, ולא פטנט של רבינו.. אלאוזה דבר מהפכני, 

 הקב"ה! 

הוא אבל זה לא מעניין אותו , הקב"ה מסתכל על המלאכים רואה עובדי ה' חבל"ז , 

 ץ........מסתכל על יהודי ביצהר שבור רצו

 אבל הוא רוצה אותי! -ליהודי הזה יש את כל הסיבות בעולם לא לרצות אותי



 והוא לא מוותר! -יש לו את כל הסיבות בעולם לוותר

 ממשיך להלחם!והוא  -יש לו את כל הסיבות בעולם להיות שליימזל

 ל השוטרים שמציקים לתושבים ביצהר..()דיברו ע

.. הערבי היה מוטל ערביה איזעם  יש בדיחה על שוטר שהגיע לארוע של תאונה

תגיד לי משה איך "אל את חבר שלו שרצה לרשום דו"ח אז בתעלה... השוטר 

לא יודע מה לעשות.. אז  השוטר ר שלו "אין לי מושג"עונה לו חב  ""תעלה"כותבים 

 ��בועט את הערבי לכביש וכותב "הערבי מוטל בכביש"  הוא

 -מוותר מי שלאבקיצור יש לנו את כל הסיבות בעולם להיות מסכנים.. בכל זאת 

 הוא יותר מרוצה בעיני ה' יתברך.

למרות שאתה ככה אז המסקנה היא ש -הסתכלותאחרי שרבינו מסובב לך את ה

זה ! ומרוצים ממך דווקא בגלל זה -חסרונות בעצמךוככה וככה.. כמה שאתה רואה 

 להלחם.  כחשיתן לך מה 

 

.. י"ת שרצון האת מנסה לעשות אתה  ,שלמרות כל הרשימה הזאת –כמובן בתנאי 

 !ךה' מבסוט ממ -אם כן

 

אמא לו  שנתיים בדורנו  ילד בןהיום כבר נולדים עם המחלה של השליימזל... 

 ?המה הוא עונה ל ,ממנו משהו תמבקש

 אין לי כח..... -לא בא לי! או משפט שני

 אין-היום כבר נולדים עם זה , זה בילט

 מה זה בגיל שנתיים אין לך כח?

 ...ר' זושא מעניין מה היה אומר על דור שלנו



היה לומד מכל דבר משהו, הוא קיבל מהרב המגיד שמכל דבר אפשר  ר' זושא

 ללמוד משהו

  מה הוא למד מילדים?

 ושיש להם מרץ .3שהם תמיד שמחים,. 2שהם בוכים עד שהם מקבלים,  .1

 ה ר' זושא היה אומר על הדור שלנו?מ

 ?אומרים "אין לי כח" דים בני שנתיים כברדור שיל

ברור כמו שרבינו אומר.. שאנחנו  מה הדבר החיובי שהיה אומר על הדור הזה?

 בנו ה' שמח וזה מה שנותן לנו כח..אבל דווקא  -באמת אנשים רחוקים וקטנים

א, לזה הפלא ופו, בשבילנו נוראה שיש לרבינו דעתמה שצריכים לדעת לסיכום 

 למקפצה נוליפול.. אותו דבר בעצמו אמור לגרום לנו אותו דבר שאמור לגרום ל

בגלל שהוא  -השכל הזה שאדם יהיה רצוי אצל השי"ת לא למרות שהוא ככה

 ככה!

 

 שמחה משונה.. , רבינו רצה שיהיה לנו "אפריילאכען שמחה"

רבה פעמים לא צריכים אין הכוונה לעשות דברים משונים, ר' לוי יצחק אמר ה

 .להיות משונים

 "מה אתה שמח בכלל??"אפריילאך שמחה שרבינו דיבר זה על עצם השאלה 

 

התפללו מעריב ואח"כ עשו ריקוד  שול' )בית כנסת ברסלב במאה שערים(פעם ב'

זה חתונה... ה, חשב עבר אדם בחוץ ושמע שיש שמחליד הדלת .  ישבתי...... ואני 

 ונתפללכי העניתי לו "ם רוקדים? למה את באידיש "איפה החתן"? נכנס ושאל אותי



התפללת  'כולה'.. של משוגע עם היד על הראש סימןהוא סימן לי   מעריב" עכשיו

 ..מה אתה שמח מעריב

 

אני עם כל הירידות שלי י חסר, ה להיות תמיד ככה: כמה שאנכהמחשבה שלנו צרי

 ונתילא כיולו אם אפי ...שם יד ימין על העיניים וכנסת המגיע לבית אז זה שאני 

 ם זה דבר גדול!, עצם זה ששמתי יד ימין עח העינייכלל

 ה?מול

 .שאנחנו יודעים כמה אנחנו ירודים.. דווקא בגלל

 .רבינו רוצה להגיד לנושוזה מה 

 

 שנזכה אמן!!

ּיֹוֵדַע ְקָצת ִביִדיָעתֹו ִיְתבָ "  ל ִכי ִמי שֶׁ ִעָקר ַהַתֲענּוִגים ְוַהַשֲעשּוִעים שֶׁ ַרְך, הּוא יֹוֵדַע שֶׁ

הּו  ה ַהָשָפל ְנַגֵדל ּוְנַקֵדש ְשמֹו ִיְתָבַרְך, ְוזֶׁ ֲאַנְחנּו ֵמעֹוָלם ַהזֶׁ ַהֵשם ִיְתָבַרְך הּוא ַרק שֶׁ

ל ַהֵשם ִיְתָבַרְך, ְכמ ָכתּוב: ְוָאִביָת ְתִהָלה ִמּגּוֵשי ִעָקר ַהַתֲענּוִגים ְוַהַשֲעשּוִעים שֶׁ ֹו שֶׁ

ר ְוכּו'; ִכי ַהֵשם ִיְתָבַרְך ֵיש לֹו ְשָרִפים ְוַחּיֹות ְואֹוַפִנים ְועֹוָלמֹות  ָעָפר ִמְקרּוֵצי ֹחמֶׁ

ֵהם עֹוְבִדים אֹותֹו ִיְתָבַרְך, ְוַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ִעָקר ַהַתֲענּוג ְוַהַשֲעש ְליֹוִנים, שֶׁ לֹו עֶׁ ּוַע שֶׁ

ה – ל עֹוָלם ַהָשָפל ַהזֶׁ עֹוָלה ְלַמְעָלה ָהֲעבֹוָדה שֶׁ  .."ְכשֶׁ

 


