
שיעור באסטרונומיה
ולעומת ארץ  .כ"די קטן בסה?או לישוב שבו אני גר, נאמר ביחס לעיר, מה הגודל שלי

ומערכת השמש  .די קטן ביחס לשמש, וגם כדור הארץ שלנו?כדור הארץ?ישראל
של  מילארדיםשמכילה מאות ,היא די כלום לעומת גלקסיית שביל החלב? שלנו

,  אבל גם הגלקסיה שלנו.חלקן גדולות פי כמה מאות מהשמש שלנו-שמשות כאלה 
,  היקום שבו אנחנו חיים הוא עצום.היא רק אחת ממאות מיליארדים של גלקסיות

.אבל כל הגודל הזה אינו עולה לכלום לעומת הקדוש ברוך הוא,בצורה בלתי נתפסת
הוא .בכל יום מחדש, בוחר בי,האינסופיתוחכמתותפארתו , עוצמתו, בכל גדולתו, והוא

ביכולות שלי,הוא בוחר בכוחות שלי…ברצונות שלי,במצוות שלי,בוחר בתפילות שלי
שמח בי ומתפאר בי בפני  , הוא אוהב אותי.הוא בוחר בכל מה שהוא אני.ובתכונות שלי

כי אם !חייבים לזכור את זה, צריך לזכור את זה.בי ובכל אחד ואחת מכם.המלאכים
ֵעיֵנינּו ַכֲחָגִבים  : "שאמרואנחנו עלולים ליפול לטעות של המרגלים, ו"נשכח ח ִהי בְּ ַונְּ

ֵעיֵניֶהם ֵכן ָהִיינּו בְּ :  שלוחש לנו, ניפול לסיפורים של הבעל דבר(.'לג' יגבמדבר ." )וְּ
ו"שח, ואז נאמין".ולא מעניין אף אחדלא משמעותי, אתה לא חשוב, אתה קטן"

היא היסוד לחטא המרגלים ובואו ניזכר  , המחשבה הזו.אנחנו לא ראויים לטוב אמיתי
את , התאריך בו איבדנו פעמיים את בית קודשנו, באב' ט: רגע בתאריך שבו זה קרה

בפעם  .את הקשר בין העליונים לתחתונים, המקום שממנו עולות כל התפילות
,וחלילהו"שחעד , כ גרועים"שאנחנו כ, זה קרה כי הבעל דבר שכנע אותנו, הראשונה

גילוי עריות  , שפיכות דמים: אין הבדל בין יהודי לגוי ולכן נפלנו למעשים של גויים
את האהבה הגדולה והעצומה  , הוא השכיח מאיתנו, בפעם השנייה.ועבודה זרה

"  לעוף"לדעת , לדעת להעריך את עצמנו.ונפלנו לשנאת חינםה אוהב כל יהודי"שהקב
אנחנו כאן כי יש לנו  !זו המהות-" נחמד"זה לא משהו , על הנקודות הטובות שלנו

.לא בפרסום ולא במחיאות כפיים, תפקיד עצום והמימוש שלו לא נמדד לא בעשירות
.כל אחד לפי יכולותיו וכישרונותיו, הוא נמדד ביכולת שלנו לבטא ולהשפיע טוב בעולם

זה פוטר אותי מלעשות את !?אז מה אם אני לא מושלם! ?אז מה אם יש לי נפילות
כל אחד לפי  , כולנו חייבים להביא אור גדול לעולם-אני ואתה ואת ?התפקיד שלי

איך נוכל  , אם לא נאמין בחשיבות ובמשמעות שלנו,עניינו ואם לא נאמין בכוחות שלנו
על מה שקשה לי  . על הנפילות שלי אני יכול לעשות תשובה?לעשות את התפקיד הזה

יש לי עבודה לעשות כאן וסומכים עלי ועל  ,אני יכול להתפלל ולבקש עזרה ובשאר הזמן
בחר ובוחר בכל אחד , אם מלך מלכי המלכים.כל אחד ואחת מאיתנו שנעשה אותה

הוא , אז כנראה שכל אחד ואחת מאיתנו,בכל יום מחדש, ואחת מאיתנו באופן אישי
נו  "הוא לא אומר , "ברירת מחדל"-הוא לא בוחר בנו כ.משהו מדהים ומיוחד מאוד

איזה אלוף עולם  , תראו את הבן שלי: "הוא אומר למלאכים, "אנס'טוב ניתן לו עוד צ
כמו שאני  , תראו כמה טוב יש בו  הלוואי והוא היה מאמין בעצמו! איזה גיבור! הוא

יש לנו יכולת להשפיע טוב על העולם,יש לנו יכולות,יש לנו כוחות. "מאמין בו
כל אחד ואחת מאיתנו הוא שונה וייחודי  .והמעשים שלנו נחשבים ומשמעותיים

כולנו אהובים וכולנו ראויים לכל הטוב שבכל  , לכולנו יש מה לתת לעולם, לחלוטין
"  מה שאין בחברו, דבר יקר שהוא בחינת נקודה, כי יש בכל אחד מישראל".העולמות

מ"ק' סן"הרוראו גם שיחות ('לדן"מוהרליקוטי )

שזוכיןעיקר הגאולה כפי מה 
להתחזק באמונה שלימה
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פנוי להזמנת שיעורים

יצא מבית הדפוס

.  הספר החשוב שלהבת בכפור

עמודים מרתקים המגוללים  680

את גבורת נפשם של חסידי 

ברסלב בצל השלטון הרודני  

. ברוסיה הקומוניסטית
הרוגי מלכות  –חשיפה בלעדית 

שנה נחשף  80לראשונה לאחר 

תוכן תיקי האישום של עשרות  

הקדושים מאומן שנאסרו בשנת 

בגין הפצת יהדות צ"תרח
ועקבותיהם לא נודעו


