äàøð åðéàå äàåø
עתה נמצאים אנו בטיול ברוסיה הקומוניסטית .זהו המקום בו דיכאה המנהיגות את רוח האדם
ונשמתו .וכשם שנלחמו ברוחו הנעלה של האדם ולא התייחסו אליו כמי שנברא בצלם אלוקים ,כך
גם נלחמו באלוקים עצמו .שלמה נכנס לרגע לשיעור טבע באחת הכיתות ברוסיה .והנה שומע הוא
דו-שיח מעניין בין המורה לתלמידיו :המורה :תלמידים ,האם רואים אתם את השולחן?
התלמידים ]במקהלה[  :כן!
המורה :אם כך ,סימן שהשולחן קיים! האם רואים אתם את העציץ?
התלמידים ]במקהלה[  :כן!
המורה :אם כך ,סימן שהעציץ קיים! האם רואים אתם את אלוהים?
התלמידים ]במקהלה[  :לא!
המורה :אם כך סימן שאלוהים אינו קיים ]חלילה[.
והנה קם תלמיד ,ילד יהודי  -פנה אל חבריו לכיתה ושאל :תלמידים ,האם רואים אתם את השכל
של המורה?
התלמידים ]במקהלה[  :לא!
התלמיד :אם כך סימן שלמורה אין שכל.
כל תלמידי הכיתה פרצו בצחוק אדיר והתלמיד האמיץ המשיך ושאל :תלמידים ,האם רואים
אתם את גלי הרדיו באוויר?
התלמידים ]במקהלה[  :לא!
התלמיד ]מוציא מילקוטו טרנזיסטור קטן שקלט את גלי הרדיו והשמיע מוזיקה נעימה[ ושאל:
האם העובדה שלא רואים את גלי הרדיו היא סימן שאינם קיימים? הרי הטרנזיסטור שקולט גלים
אלו ,מוכיח לנו שהם קיימים .כך גם ביחס לאמונה באלוקים העובדה שאלוקים אינו נראה לעיני
בשר ודם ,אין זה סימן שאלוקים אינו קיים חלילה.
מי שיפתח את ה"טרנזיסטור" שבליבו יכול לחוש בעומק הלב הרגיש ,את אלוקים ואת רגשי
האמונה המציפים את ליבו .ומי שיפתח את ה"רדיו" שבשכלו ויחשוב מעט על העולם ועל האדם
יחוש מיד ,בשכלו הישר ,כי יש בורא לבריאה אשר בשמיים מעל ומלוא כל הארץ כבודו.
שאלות
 .1האם זוכר אתה דוגמאות של דברים שאינם נראים אך קיימים?
 .2כיצד ניתן לגלות את קיומם של דברים אלה?
 .3א" .ויראו העם את ה'] "...שמות י"ד,ל"א[ ,העתק את הפסוק בשלמותו!
ב .באיזה אירוע היסטורי מדובר?
 .4האם לדעתך ראו בני ישראל את אלוקים ממש?
 .5אנו לא רואים את הקב"ה בעצמו ,וגם לא נוכל לראותו ,אך ניתן לראות את יד ה' בעולמינו.
אלו דברים בעולם מראים לנו את יד ה' ואת פועלו בעולם?
 .6מהם השעות שבהם ניתן לחוש את רגשי האמונה שבלב בצורה הטובה ביותר?
פרט בהרחבה והסבר] .רמזים :שעת התפילה ,שבת ,יום הכיפורים ,כותל המערבי ,בשעת סכנה
וכו'[

