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בכיתתו של הרב כהן:

"ובכן ילדים" אמר הרב כהן, "משה רבנו רצה 
בטרם  ישראל  ארץ  את  לראות  מאודו  בכל 
והעתיר  התפלל  שהוא  כך  כדי  עד  פטירתו 
ולראות במו  ושוב לזכות להכנס  להשם שוב 

עיניו את הארץ."

הרעיון  את  קולט  אני  "הרב,  הצביע.  שימי 
משהו  כאן  יש  אך  בתפילה,  להרבות  של 
למשה  סיפר  "השם  אמר.  הוא  מבין"  שאינני 
לו  ישראל. הוא סיפר  רבינו הכל אודות ארץ 
ומשה  המשובחים.  והפירות  היפה  הארץ  על 
רבינו האמין להשם במאת האחוזים, הלא כן? 
אז למה היה לו כל כך חשוב לראות את ארץ 

ישראל לפני שהוא נפטר?"

כשהוא  אמר  הוא  רגע"  "רק  חייך.  כהן  הרב 
אחריו  משאיר  לכיתתם,  מחוץ  אל  פוסע 

תלמידים תמהים ומבולבלים.

הרב כהן חזר במהרה מלווה ברב גרוס, המורה 
למדעים מכתה ו', שדחף עגלה בה מונח היה 
שימי.  לעצמו  תמה  כאן?"  קורה  "מה  מקרן! 
גרוס  שהרב  ידוע  היה  שלהם  תורה  בתלמוד 
הוא בן תורה אמתי המבלה שעות רבות בבית 

המדרש, 
שוקד על 

 . ו ד ו מ ל ת
לו  מה  אבל 

ראיית  ולענין 
להם  להראות  רוצה  הוא  אולי  ישראל?  ארץ 

תמונות של הכותל???

ילדי  גרוס אל  ילדים" פנה הרב  "בוקר טוב, 
הכתה. "אני בטוח שכולכם מכירים את המושג 

גלקסיה, האם אתם יודעים מה פירושו?" 

כל ילדי הכתה פנו אל מוטי – הוא היה ידען 
הכתה במקצוע מדעים.

 "זהו מאין אוסף אגדי של טריליוני כוכבים 
ומסלוליהם בחלל, הכוללים מערכות סולריות, 
גז ואבק כשהכל קבוע ותפוס במקומו בעזרת 

כח המשיכה!" אמר מוטי בביטחון. 

"וואו!" אמר הרב גרוס. "לא הייתי יכול לומר 
במדויק.  צודק  מוטי  בעצמי!  יותר  טוב  זאת 
כוכבים  טריליוני  יש  חיים  אנו  בה  בגלקסיה 
אומר  הווי  גלקסיות.  טריליוני  יצר  והשם 
טריליוני גלקסיות עם טריליוני כוכבים. האם 

אנו זקוקים לתרומות כדי לעמוד בביקוש הרב
נא לתרום בעין יפה
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כפול  טריליון  זה  כמה  לנחש  יכולים  אתם 
טריליון?"

כולם הביטו במוטי שוב. מתמטיקה בעבורו 
היתה קלי קלות. "טריליון כפול טריליון שווה 
לזה:  קוראים  עשרה!!!  שמונה  בחזקת  עשר 

קוינטיליון."

"זה  גרוס.  הרב  ענה  אא..מ.."  טוב...  "אה.. 
נשמע מצוין, מוטי... ויש לציין שזוהי עובדה 
כוכבים מעלינו  מיליוני  חשובה מאד שישנם 

ורבים מהם אף יותר גדולים מהשמש."

אני  "שאם  גרוס  הרב  המשיך  היא"  "האמת 
בטוח  אני  ועכשיו,  כעת  החדר  את  אעזוב 
שכולכם תאמינו לי לגבי מה שדיברנו. כולם 
חוץ  העולם,  את  יצר  שכשהשם  יודעים  פה 
קוינטיליון  יצר  גם  הוא  עשה  שהוא  מה  מכל 
לכם  להראות  רוצה  אני  כעת  אבל  כוכבים. 

משהו." 

את  וכיבה  המקרן  את  הדליק  גרוס  הרב 
בתמונות  בהתרגשות  צפו  הילדים  האורות. 
על  הצביע  גרוס  הרב  הלוח.  על  שהוקרנו 
זה  ציורים.  לא  "אלו  הצבעוניות.  התמונות 
אנדרומדה',  'גלקסיית  של  אמיתי  צילום 
רואים  אתם  חלל.  טלסקופ  ידי  על  שצולמה 
רק  וזו  כוכבים!  טריליון  של  תמונה  זה  ברגע 
הוא.  ברוך  הקדוש  יצר  אותה  אחת  גלקסיה 
ענקית  כך  כל  היא  הזו  האחת  והגלקסיה 
ננסה לטוס אליה בחללית  ואפילו אם אנחנו 
מכאן, מהכוכב הזה שנמצא בפינת התמונה - 
זה  התמונה,  של  השני  שבקצה  הכוכב  לשם, 

יקח לנו יותר ממאה אלף שנה!" 

ובזמן שהרב גרוס המשיך להראות לילדים 
עם  ישבו  כולם  ברשותו,  שהיו  התמונות  את 
עיניים ופיות פעורים בתדהמה. הם למדו על 
כל זה כבר בכתה ה', בשיעורי מדעים, אבל הם 
לא האמינו שזה כל כך אמיתי! היו שם ממש 
טריליוני כוכבים, זה היה מוצף באור וצבעים 

באיזשהו  צופים  שהם  להם  נדמה  שהיה  עד 
ענן אבק.

גרוס  כשהרב  כהן  הרב  אמר  ילדים"  "אז 
לרב  חייבים  "אנו  האורות,  את  חזרה  הדליק 
הרגע  לנו  נתן  הוא  כי  גדול  כח  יישר  גרוס 
תשובה ברורה לשאלתו של שימי אודות משה 

רבנו שרצה לראות את ארץ ישראל.

"הרב אביגדור מילר מסביר שאין ראיה דומה 
דבר  על  כשיודעים  אחד  משהו  זה  לשמיעה. 
זה משהו שונה לגמרי כשרואים  מסוים אבל 

את זה בעיניים.

על  עכשיו  עד  ידענו  שכולנו  כמו  "בדיוק 
אך  והחוזק,  שלו  הכח  על  השם,  גדלות 
כשהסתכלנו כעת על התמונות של הבריאה, 
זה כבר נהפך לסוג אחר של ידיעה – זה נהיה 

הרבה יותר מוחשי ואמיתי.

"ובגלל שמשה רבנו ידע שהמטרה של יהודי 
בעולם הזה הוא להאמין בהשם בכל יום יותר 
את  לראות  מאודו  בכל  רצה  הוא  לכן  ויותר, 
ארץ ישראל במוחש, בעיניו ממש – הוא רצה 

לראות את המתנה שהשם נותן לעם ישראל.

לומר  תמיד  נוהג  היה  ז"ל  מילר  הרב  "ולכן 
ככל  ולהתבונן  להסתכל  שעליהם  לתלמידיו 
האפשר ביופי הבריאה ולראות את מה שהשם 
לו  צומח  איך  ולהסתכל  לרגע  לעצור  יצר. 
העורקים  את  וללמוד  עלה  להרים  העץ.  גזע 
כולו.  לעלה  ומינרלים  ויטמינים  המזרימים 
הוא  כמה  ולראות  הפרח  בצבעי  להתבונן 

מורכב באמת – מכמה חלקים הוא עשוי. 

בבריאה  יותר  שמתבוננים  שככל  "מכיון 
ותתעצם  תגדל  כך  שלנו,  בעיניים  השם  של 
האמונה בהשם, וזו בעצם הסיבה בעטיה אנו 

הגענו לכאן. לעולם הזה." 

שבת שלום ומבורך!


