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נמרוד ,זה היה שמו של מפקד הצוות עמו שרתתי כחייל מילואים במלחמת יום-הכיפורים .מדוע
קראו לו הוריו בשם זה? קשה להניח שהיה זה על שם הסבא .קשה למצוא סבא בשם זה .אך
לעצם הענין ,נמרוד זכור לי כמי שהרבה ללגלג עלי  -החייל הדתי שבצוות ,על שאני "מבזבז" זמן
בלימוד תורה בשעה שהוא וחבריו "מנצלים" את הזמן הפנוי למשחק קלפים" .דגרן"" ,תולעת
ספרים" היה קורא לעברי בלגלוג.
בינתיים אחר המלחמה נפגשנו בדרך אל הכותל המערבי .בליל כ"ח באייר ,יום שחרור ירושלים.
צבטתי את עצמי כדי להיות בטוח שאינני חולם .לראשו של נמרוד היתה כיפה וציציותיו התנופפו
ברוח הירושלמית הקרה.
שמחנו מאוד להיפגש .לחיצת יד וחיבוקים כדרכם של חברים נאמנים ,ולאחר מכן ,מבלי
שנתבקש ,מספר לי נמרוד את סיפורו" :אתה ודאי מתפלא מה קרה לי .ובכן לפני כשנה התחלתי
להרגיש ,שחיי חסרי טעם ותכלית .לא חסר לי דבר בבית אך העיקר היה חסר :טעם ומטרה
לחיים .וכך בעזרת ידיד משפחה חיפשתי דרך ,וברוך ה' מצאתי אותה ביהדות השורשית שלנו -
בתורת ישראל  -ואני מאושר בדרך זו".
לפני שנפרדנו ,נזכר לפתע נמרוד ואמר" :דע לך שעד היום אינני יכול לשכוח את ההתמדה שלך
בצבא ,בהיותינו יחד במלחמת יום הכיפורים".
"התמדה"? חייכתי ,אז קראת לזה "תולעת ספרים"" ,דגרן" ,פתאום מילה יפה כל כך "התמדה"?
נמרוד השתהה רגע ולאחר מכן ,כמגלה סוד ,לחש" :אגלה לך עתה דבר מה שכנראה עדיין אינך
יודע .דע שבסתר ליבנו כולנו הערכנו והוקרנו את הדרך הערכית ,היהודית ,שבה הלכת בעקביות
רבה .חשנו נקיפות מצפון על שאנו מבזבזים זמן יקר ואולי אף רגשי נחיתות מסוימים .הדרך
הקלה להשתחרר מרגשות אלו היתה כמובן ע"י לגלוג והשפלה .היום כשאני מצידו השני של
המתרס אומר לך בגלוי :היינו מלאי כבוד ,יתרה מזו ,אחת הסיבות לחזרתי בתשובה הייתה
הדוגמא האישית ,הרצינות ,ההתמדה וקידוש שם שמיים שלך ושל חבריך בצבא .נתתם לנו לחוש
את המימד העמוק  -המוסרי והתכליתי של העולם ושל האדם .בזכותכם גם אנו שותפים
למגשימיו".
את הפגישה הזו אינני שוכח ודומני שלעולם לא אשכח.
שאלות
 .1בסעיף הראשון בשולחן ערוך ]אורח חיים סימן א' סעיף א'[ כותב הרמ"א" :לא יתבייש מפני
בני אדם המלעיגים עליו בעבודת ה' יתברך" .למה כוונתו?
 .2כיצד הסביר נמרוד ברגע הראשון של המפגש ,את הגורם לחזרתו בתשובה?
 .3כיצד מעניקה התורה "טעם ומטרה לחיים" לשומרי מצוותיה?
 .4מהו הסוד שגילה נמרוד?
 .5מה היתה הסיבה לחזרתו בתשובה ,אותה אמר נמרוד בסוף דבריו?
 .6הסבר את המושג "קידוש שם שמיים"?
 .7תן דוגמאות לחילול ה' ע"י אדם שומר מצוות?
 .8באילו מעשים ודרכי התנהגות קידשת אתה שם שמיים לאחרונה?

