
קיבלתי טלפון מחייל בפלס"ר 7: "שלום הרב. אני מפק"צ ביחידה, ברוך השם 
עושים דברים חשובים, נשאר לי עוד שנה וחצי בקבע. אני רוצה להתחתן, אבל 

מרגיש שלאף אחת לא מגיע אחד כמוני. אני טמא! 
על  מקפיד  הייתי  הראשונה  בשנה  שנים.  וחצי  לפני שלוש  הישיבה  את  "עזבתי 
קביעת עיתים לתורה, בורח מבנות כמו מאש ומפיץ תורה וטהרה במחנה הצבאי. 
בשנה השנייה התחלתי לבקר פחות בישיבה, הקשר עם הרבנים התדרדר, עדיין 
יש קשר יבש – שאלות בהלכה פה ושם, אבל רובי ככולי שאוב ל. טיפול בחיילים 
מצאת החמה עד שהעיניים נעצמות לך בעמידה. בשנה השלישית כבר הבנתי שאי 
אפשר להיות שונה: אתה נושם את הצוות והסגל והמפל"ג 24/7 ואתה מתחיל 

להתרגל לסגנון ולשפה.
"כשהתחלתי את התפקיד בתור מפק"צ, הייתי חייב לשבת עם הקצינות והמש"קיות 
שדואגות לחיילים עם בעיות הת"ש, לאט לאט השיחות עם החיילות קצת גלשו 
מעבר למקצועיות. אתה יודע הרב, הכל מתחיל מזה שאתה בן אדם טוב, שיחה 
פשוטה של דרך ארץ: שלום, מה שלומך? תודה על העזרה לחייל שלי... ואז היא 
זה  ואחרת מספרת על  פתאום מספרת לך משהו מעט אישי על בר מצווה לאח 
שהיא רוצה להתחזק, והשלישית משתפת בהתלבטויות והרביעית שואלת שאלות 
באמונה, ופתאום אני תופס את עצמי, אחרי שלוש וחצי שנים של זהירות, מרבה 

שיחה עם חיילות, ועובר על דברי השולחן ערוך: 'התרחק מנשים מאוד מאוד'".
המפק"צ הזה מדבר ואני מקשיב קשב רב: "שמע הרב, אני רגע לפני התרסקות, 
הבנות האלה מושכות אותי, הן עושות לי טוב בלב, אני מרגיש דתי בודד, דתי 
כמעט יחיד ביחידה, למדתי כמה שנים בישיבה לפני הגיוס אבל הריחוק מהישיבה 

גובר.
מציעים לי מלא הצעות לשידוכים – בנות נפלאות – בנות צדיקות של רבנים, אבל 
אני פשוט מרגיש שלא מגיע לאף אחת מהן מישהו טמא כמוני – מה אתה אומר 

הרב?"
עניתי לו: "אשריך אחי אהובי! תודה רבה שאתה משתף אותי. 

יראת  על  שנלחמים  קצינים  כאלה.  קצינים  לו  שיש  יתברך  להשם  רבה  "תודה 
השמים שלהם".

מספר עצות:
לבדוק מתי נוח לך לבוא ולהתארח אצלנו בבית שבת שלימה, ככה שנוכל א. 

נתחזק  ובמשך השבת  איתך חברים  להביא  יכול  יותר מקרוב. אתה  להכיר 
ביחד בעבודת השם יתברך.

שלח הודעה לכל הרבנים שהיית קשור אליהם פעם: שלום הרב. אני לפני ב. 
התרסקות. צריך את עזרתך. תלמידך הקטן... 

כל פעם שיש לך חולשה רוחנית או נפילה – שכח מזה ותמשיך לעבוד את ג. 
השם יתברך בשמחה! הרב קוק כותב שמי ששוכח את העבירות שלו לשם 
שמים, בשביל להמשיך להיות שמח בעבודת השם יתברך ולא עצוב ומיואש 
מאותן עבירות, אז גם השם יתברך שוכח מהעבירות שלו!! פלאי פלאות 

ממש!
לבדוק מה ההצעה הכי רלוונטית וטובה שהציעו לך לטובת שידוכים ולתת ד. 

אישור ולהתחיל לצאת.
ואז המפק"צ קפץ שוב: "מה הרב, אתה נורמלי? – אני אומר לך, אני רחוק!"

עניתי לו: "אחי אהובי – אתה יותר קרוב מקרוב – תשובה מאהבה, כל הזדונות 
נהפכים לזכויות ואתה עכשיו עושה תשובה מאהבה, אתה מלא זכויות כרימון!!!"

קשיים  חווה  ואני  התורה,  מלימוד  רחוק  כך  כל  גם  "אני  מוותר:  לא  המפק"צ 
עצומים – אני טמא!"

זה היה הרגע בו חשבתי והרגשתי שצריך פשוט לצעוק עליו:
חולשות  לך  יש  אם  גם  טמא!  שאתה  עצמך  על  תגיד  אל  בחיים  אבל  "בחיים, 
ונפילות, אסור לך לדבר על עצמך לשון הרע! "אין אדם משים עצמו רשע"!!!מה 

אתה לא מבין אחי אהובי?! למה אתה ממשיך להכאיב לעצמך?
"זו בעיה של אלפי חיילים. ברוך השם אני זוכה לקבל מאות ואלפי שיחות והודעות 
צדיקים  וחיילים  מפקדים  קצינים,  שנים,  ארבע־עשרה  כבר  וחיילים  ממפקדים 

שתוך כדי השירות הצבאי מרגישים חולשה רוחנית ופשוט מייאשים את עצמם.
"אחי אהובי, אתה חייב להסתכל על עצמך בעין טובה! אתה חייב לדון את עצמך 
לכף זכות! אתה חייב לשמוח ולהיות ממש מאושר על כל הצלחה בעבודת השם 

יתברך! בדור שלנו, כל הצלחה זה אוצר גנוז ונפלא של דבקות בהשם יתברך! 
זה סימן שבדרך כלל אתה שייך  "עצם זה שאתה מוציא מהפה שלך:'אנינופל', 

למצב הגבוה– כי מאיפה נופלים? 
דברי  ומשתוקק לשמוע  חצי שעה  כבר  עכשיו בטלפון  איתי  "וזה שאתה מדבר 

חיזוק ועידוד – זאת עדות כמאה עדים שאתה קרוב מאוד מאוד להשם יתברך! 
 – רוחני  לכושר  ותחזור  סרגל מאמצים  תבנה  לאט,  לאט  לימוד התורה:  "ולגבי 
היום 3 דקות. מחר 4 דקות. עוד שבוע וחצי 10 דקות... מתי שרק תוכל, יותר קל 

בסופי שבוע, בשבת קודש.
המפק"צ קופץ שוב: "אתה לא מבין שגם לא בא לי ללמוד תורה?"

עניתי לו: "אין בעיה אח שלי, הבנתי אותך!יש לי עצה אחרת בשבילך: תשקיע 
למדנו  אנחנו  הרי  שלך.  החיילים  ושל  שלך  הצבאית  במקצועיות  יותר  הרבה 
תיכנס  אז  יתברך,  השם  עבודת  זה  הצבאית  העשייה  שכל  ובמכינות  בישיבות 
לעבודת השם יתברך יותר דרך המקצועיות הצבאית שלך, תשפר את ההישגים של 
הצוות בכל המדדים: קליעה, כושר גופני, לש"ב, בוחן מסלול, בארו"ר, אימונים 
ותראה  שתרגיש  כך  ומתוך  ביותר,  הגבוהה  ברמה  שלהם  לת"ש  תדאג  בשטח. 
בעיניים שהצלחת בחסדי ה' המרובים להביא את כל הצוות להישגים מדהימים, 
וכך גם יעידו כולם – מפקד הפלוגה, המג"ד, החיילים וכל הסובבים, גם תרגיש 

בנוח להודות להשם יתברך ותפתח ספר לימוד לכמה דקות.
העשייה  את  יחזק  התורה  ולימוד  התורה  לימוד  את  תחזק  הצבאית  "העשייה 
יחזקו את הקשר עם השם יתברך, ולאט לאט, מהר מהר  הצבאית, ושניהם יחד 
תצליח לנפנף ממך את כל החיילות ולהחזיר את הקווים הברורים ולהיות מקצועי 
לפעמים  אחי:  שתדע  מאוד  וחשוב  אישיות,  לשיחות  זליגות  שום  ללא  בלבד, 

צריכים להיות ממש חדים ולחתוך, יש חיילות שלא מבינות רמזים!"
זהו. חיילים אהובים, ממשיכים בעוז ובענווה לעשות רצון בוראנו, יוצרנו ועושנו, 
וכן, זה מה ששלחתי גם לחייל הראשון מסיירת גולני בצורה מקוצרת ומתומצתת 
בהקלטה של 3 דקות בוואצאפ וביקשתי ממנו לבוא לשבת ולהתקשר תמיד, וכן, 
יש ברוך השם מאות ואלפי חיילים שמשתוקקים לעבודת השם יתברך וצריכים 

עזות דקדושה!
חזקו ואמצו כל המייחלים לה'!

עזים בקדושה!!!

צל"ש
צללחיילים

רן ו נה י אי פרץ 
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