"ועכשיו תגידו לי – מה זה להיות חייל דתי טוב?"
"להניח כל יום תפילין".
"מה עוד? מי לדעתכם נקרא חייל דתי?"
"מי שמתפלל שלוש פעמים ביום".
"שמברך ברכת המזון"
"ששומר כשרות גם בתנאים קשים!"
"שומר שבת?"
"שומר נגיעה"....
כולם צחקו ודרור המשיך לשאול בפנים רציניות" :ומה עוד?"
וכשאף אחד לא השיב ,ענה בעצמו" :חייל שמנקה את הנשק היטב בלי חיפופים ,שלא שובר
שמירה ,שלומד את הציר בעל פה".
חשבנו שהוא יסביר לנו כמה חשוב לקיים מצוות בצבא ,והנה הוא מסביר כמה חשובה חיילות
טובה .הוא הפליג בסיפורים על חיילים חפיפניקים ,ואני חשבתי שזה מושג שקשור לקיום מצוות.
והוא הסביר לנו מה זו רצינות בצבא ,ומה זה השתדלות ומאמץ ועבודה קשה .וכל זה אם אתה
רוצה להיות חייל דתי רציני.
לא יכולתי להתאפק והצבעתי" .אני לא מבין מה אתה אומר לנו .אתה לא חושב שלהיות חייל דתי
זה אומר שצריך להקפיד על ציצית וכשרות?"
דרור האדים.
"אתה שמעת את זה ממני? זה פשיטא .אם יש כאן מישהו שלא מתכוון להתפלל כל יום – שלא ילך
בכלל לצבא .לפחות לא עם כיפה .אם יש כאן מישהו שהולך להתחיל עם הפקידות בבסיס – אנחנו
לא צריכים אותו .שלא יעשה חילול ה' .כאלה יש לנו מספיק .אנחנו צריכים גיבורים .לא נמושות".
הרב שלי ניסה להסביר משהו ודרור חתך אותו" ,אל תדאג ,אני מסתדר ",והמשיך להסביר" :חייל
דתי צריך להיות מאה אחוז דתי .אבל הוא גם צריך להיות מאה אחוז חייל ,חייל דתי מצ'וקמק לא
רק פוגע בחיילות שלו ,אלא פוגע גם ביראת שמים שלו .אתם מבינים על מה אני מדבר בכלל?"
שתיקה.
"היתה לי פעם כלבה ",המשיך" ,שקראו לה קוקה .קוקה היתה כלבה מאולפת .מה שאומרים לה
עושה .ארצה –ארצה .רגלי – רגלי .זורקים לה מקל – מביאה .משמעת עשר .עד ש"...
"עוברת חתלתולה באזור ",אמר אביב ,ודרור חייך.
"בדיוק .ומאותו הרגע ,קוקה כבר לא סופרת אותי .אין רגלי .אין ארצה ",ובאחת נעשה רציני" :באת
מאולף לצבא :תברך ,מברך .תתפלל ,מתפלל .ציצית – ציצית .ואז עוברת לידך חיילת יפה,
החברה יוצאים לבלות במקום לא כשר .נוסעים כולם לנופש לשבת .ואז הכל נגמר .פתאום יש
שאלות ביראת שמים ,יש בעיות אמונה .לא בטוחים בדרך( "....מתוך הספר" :וקראתם דרור")

'אסור שיראת שמיים ,תפגע במוסר הפשוט,
כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה.
סימן טוב לכך שיראת השמיים היא טהורה,
הוא כאשר האמונה ,לא רק שלא פוגעת
במוסר הטבעי של האדם ,בישרותו והגינותו,
אלא להיפך ,מפתחת ומעלה אותו לשיאים,
שמעבר למוסריות הפשוטה.
אבל אם תהיה יראת שמיים כזו ,שבלעדיה
החיים היו יותר מתוקנים ,ובגללה הטוב
מתעכב ,יראת שמיים כזאת היא יראה
פסולה' .
(על פי אורות הקודש ג' ,הקדמה)

שה ֲא ָּׂנ ִּשים ִּ ,נ ָּׂצ ִּבים
ַרא ְ ,ו ִּה ֵנה ְש ֹל ָּׂ
שא ֵעינָּׂיו ַ ,וי ְ
"ו ִַּי ָּׂ
את ם ִּמ ֶּפ ַתח ָּׂה ֹא ֶּהל ,
ָּׂרץ ִּל ְק ָּׂר ָּׂ
ַרא  ,וַי ָּׂ
ָּׂע ָּׂליו; ַוי ְ
אתי
אמרֲ :א ֹד נָּׂי ִּ ,א םָּׂ -נא ָּׂמ ָּׂצ ִּ
ו ִַּי ְש ַתחּו ָּׂ ,א ְר ָּׂצה  .ג ו ַֹי ַ
ֻקח-
ֶּיךַ --אלָּׂ -נא ַת ֲע ֹבר ֵ ,מ ַעל ַע ְב ֶּד ָּׂך  .ד י ַ
ֵחן ְב ֵעינ ָּׂ
ש ֲע נּו ַ ,ת ַחת
יכ ם; ְו ִּה ָּׂ
ָּׂנא ְמ ַעטַ -מ ִּי ם ְ ,ו ַר ֲח צּו ַר ְג ֵל ֶּ
ָּׂה ֵעץ  .ה ְו ֶּא ְק ָּׂחה ַפתֶּ -ל ֶּח ם ְו ַס ֲע דּו ִּל ְב ֶּכ ם ַ ,א ַחר
ַת ֲע ֹברּוִּ --כיַ -עלֵ -כן ֲע ַב ְר ֶּת ם ַ ,עלַ -ע ְב ְד ֶּכ ם;
שר ִּד ַב ְר ָּׂת  .וו ְַי ַמ ֵהר
שה ַכ ֲא ֶּ
אמרּו ֵ ,כן ַת ֲע ֶּ
ו ַֹי ְ
אמר ַ ,מ ֲה ִּרי ְש ֹלש
ש ָּׂרה; ו ַֹי ֶּ
ַא ְב ָּׂר ָּׂה ם ָּׂה ֹא ֱה ָּׂלה ֶּ ,אלָּׂ -
גות  .ז ְו ֶּאל-
לּושי ַ ,ו ֲע ִּשי ֻע ֹ
ְס ִּאים ֶּק ַמח ֹס ֶּלתִּ --
ָּׂטוב ,
ַה ָּׂב ָּׂקר ָּׂ ,רץ ַא ְב ָּׂר ָּׂה ם; ו ִַּי ַקח ֶּבןָּׂ -ב ָּׂקר ַר ְך ו ֹ
תו  .ח ו ִַּי ַקח
שות ֹא ֹ
ו ִַּי ֵתן ֶּאלַ -ה ַנ ַער  ,ו ְַי ַמ ֵהר ַ ,ל ֲע ֹ
שה  ,ו ִַּי ֵתן ,
שר ָּׂע ָּׂ
ּובןַ -ה ָּׂב ָּׂקר ֲא ֶּ
ֶּח ְמ ָּׂאה ְו ָּׂח ָּׂלב ֶּ ,
אכלּו" .
יה ם ַת ַחת ָּׂה ֵעץ  ,ו ַֹי ֵ
ֵיה ם; ְוהּואֹ -ע ֵמ ד ֲע ֵל ֶּ
ִּל ְפ נ ֶּ
אנו רואים את תכונת היסודיות מאברהם .הוא לא מתנהג
בחפיפניקיות בהכנסת האורחים .למרות שהוא חולה ,הוא
טורח על הכל עד הפרט האחרון .מכין בשר ,רץ לשאוב מים
וכו'.

