שאלה :אינני בא להרהר אחרי מצוות התורה ואני שומר את כולן .אלא אני יודע
שחז"ל תקנו הטבלת אותם כלי אכילה שקנינו ושנעשו ע"י גוים שאנו קונים,
כנראה להבדיל בינינו לבינם ,לגרום הרחקה .זה כנראה היה חשוב ונחוץ בימי
קדם שהיו הגוים מתנהגים בטירוף ,בפראות ולכן חז"ל בקשו שנתנתק מהם.
אבל בימינו הגוים בעולם המערב ,הם בעלי נימוסים טובים ,ונוהגים בדרך ארץ.
ההתפתחות של הציבילזציה השפיעה רבות .מה טעם גם בימינו ליצור באופן
מלאכותי תריס מבדיל כזה בינינו לבין הנכרים בארצות הברית או באנגליה,
שיש לרבים מהם מוסר והתנהגויות תרבותיות יפות?
תשובה :כמו שאמרת על עצמך ,אתה שומר בפועל את המצוות אבל כנראה
אינך מכיר לאיזו דרגה רוממה צריכים אנו ,בני ישראל ,להגיע .הזכרת עולם
המערב .הכי אנך יודע כמה הזנות נפוצה שם? עוד לפני יובל שנים ערכו דר.
קינזי וקבוצת חוקרים משאל )בארה"ב( בין עשרות אלפי נשים נשואות נוכריות
והודו למעלה מששים אחוז שהיו להם יחסי מין עם זרים עוד טרם נישואיהם.
התּרבּוּת שם ,אותה
אינני יודע אם המצב מאז השתפר או נהיה גרוע יותרְ ַ .
שבחת ,מעודדת תופעות של הומו-סכסואליות ולֶ סביות .גם הרבה מראשי
השלטון נתפשו בקלונם בעושק הקופה הציבורית ,עת ששלטו בקופה .השימוש
הנפוץ בסמים )קלים וכבדים( כבר הגיע משם גם לארצנו .ומה נדבר על
השתיינות האלכהול ,שלפי הסקרים אחוזים גבוהים של הנוער מכור לכך.
היעד שהתורה הציבה לישראל הוא שנהיה דוגמא לגוים .כך כתב ישעיהו
שבסוף הימים "וְהָ ְלכוּ ﬠַ ִמּים ַר ִבּים וְאָ ְמרוּ ְלכוּ ְו ַנﬠֲלֶ ה אֶ ל הַ ר ה' אֶ ל בֵּ ית אֱ �ו ֵהי
ירוּשׁלָ ִים"
תוֹרה ְוּדבַ ר ה' ִמ ָ
ָ
ַיﬠֲקֹ ב וְיֹ ו ֵרנוּ ִמ ְדּ ָרכָיו ְונ ְֵלכָה ְבּאֹ ְרחֹ ו ָתיו ,כִּ י ִמצִּ יּוֹן ֵתּצֵ א
)ישעיה ב ,ג( .כלומר במקום שאנו נתלמד לנהוג כמנהגיהם ,מקוים אנו
שיתקנאו בנו וברמתנו הנשגבה ,ויבואו ללמוד מאתנו!
עולם המערב דוגל במתירנות ,שרשותו של אדם לדאוג רק לעצמו וליהנות .לכן
יש כל כך הרבה מקרי גירושין בארצנו .כי ההורה הרוצה לחיות בנפרד מבן זוגו
או בת זוגו ,אינו מחשיב טובת הילדים ,מפקיר אותם לבעיות נפשיות ,כי כל
ריכוז מחשבותיו הוא ליהנות ולהיות בלי עול שיעבוד לאחרים .זהו פרי תרבות
המערב.
חיילים המסרבים להלחם בנחישות ,הנרתעים מלהכנס למצבי סכנה כדי
להצליח בקרב ,זה פרי תרבות המערב שיש לאדם לדאוג לאינדיבואליות שלו
ולא להחשיב טובת הציבור ולא טובת הלאום.

אותם בחורים המתמכרים לשתיית אלכוהול ,או לעישון סיגריות ,או לסמים
קלים ,אינם חוששים לתוצאות רעות לבריאותם .כי העיקר אצלם הוא ליהנות
היום .אינם חושבים על המחר ,כי פרי התרבות המערבית הוא לחיות את
העכשיו ,ולא לקחת בחשבון את העתיד.
לכן ,דוקא ה"קשרים הטובים" שיש לנו עם מדינות העולם ,שהרבה ישראלים
)למליוניהם( טסים לחו"ל לתיירות ,או לנפוש שם את חופשותיהם ,הם
המייבאים ארצה את הערכים הנפסדים של העידן המודרני .כשהיינו "עם לבד
ישכון" יכולנו לשמור על ערכי מקור של התורה .כעת נפרץ הסכר ,והחילוניות
הגרועה שוטפת .אין כוונתנו לשלול התקדמות המדע ,התקדמות הטכנולוגיה,
התקדמות רמת החיים .אלו הם דברים טובים ובזה רוצים אנו גם להועיל
לאומות העולם וגם רוצים אנו להשתתף בדברים טובים אלו וללמוד מהם.
כוונתנו להתרחק מערכי החומריות ,השקיעה בפולחן הגוף כשלעצמו ,ללא צורכי
הרוח.
לכן עדיין יש נחיצות וחיוב להנהיג הטבלת הכלים .לכן כאשר יהודי מטביל את
הכלי שרכש מתוצרת הגוים עליו לחשוב את המקרא:
)כג( וְל ֹא ֵת ְלכוּ ְבּחֻ קֹּ ת הַ גּוֹי אֲ ֶשׁר אֲ נִ י ְמ ַשׁלֵּ חַ ִמ ְפּנֵיכֶם כִּ י אֶ ת כָּל אֵ לֶּ ה ﬠָ שׂוּ וָאָ ֻקץ
בָּ ם:
)כד( וָאֹ ַמר לָ כֶם אַ ֶתּם ִתּ ְירשׁוּ אֶ ת אַ ְד ָמ ָתם וַאֲ נִ י אֶ ְתּ ֶננָּה לָ כֶם לָ ֶר ֶשׁת אֹ ו ָתהּ ,אֶ ֶרץ
זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ ,אֲ נִ י ה' אֱ �הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר ִה ְב ַדּ ְל ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן הָ ﬠַ ִמּים...
דשׁים כִּ י ָקדוֹשׁ אֲ נִ י ה' ,וָאַ ְב ִדּל אֶ ְתכֶם ִמן הָ ﬠַ ִמּים ִל ְהיוֹת ִלי:
ִיתם ִלי ְק ִ
)כו( ו ְִהי ֶ
)ויקרא כ ,כד-כו(.

