
שאלה: אינני בא להרהר אחרי מצוות התורה ואני שומר את כולן. אלא אני יודע 
, שאנו קוניםשקנינו ושנעשו ע"י גוים כלי אכילה אותם שחז"ל תקנו הטבלת 

חשוב ונחוץ בימי היה נראה כרום הרחקה. זה , לגכנראה להבדיל בינינו לבינם
ולכן חז"ל בקשו שנתנתק מהם.  טירוף, בפראותקדם שהיו הגוים מתנהגים ב

אבל בימינו הגוים בעולם המערב, הם בעלי נימוסים טובים, ונוהגים בדרך ארץ. 
ההתפתחות של הציבילזציה השפיעה רבות. מה טעם גם בימינו ליצור באופן 

זה בינינו לבין הנכרים בארצות הברית או באנגליה, כמלאכותי תריס מבדיל 
 ויות תרבותיות יפות?שיש לרבים מהם מוסר והתנהג

 
תשובה: כמו שאמרת על עצמך, אתה שומר בפועל את המצוות אבל כנראה 

 עולם אינך מכיר לאיזו דרגה רוממה צריכים אנו, בני ישראל, להגיע. הזכרת
דר.  ל שנים ערכושם? עוד לפני יוב נפוצה המערב. הכי אנך יודע כמה הזנות

נשואות נוכריות אלפי נשים  עשרותן בי(בארה"ב) משאל וקבוצת חוקרים קינזי 
הם. נישואי ם אחוז שהיו להם יחסי מין עם זרים עוד טרםוהודו למעלה מששי

, אותה שם תּורּבאו נהיה גרוע יותר. הּתְַ  המצב מאז השתפר אם ודעיאינני 
הרבה מראשי גם סביות. סכסואליות ולֶ -של הומו תופעות שבחת, מעודדת

הציבורית, עת ששלטו בקופה. השימוש  ופהקנתפשו בקלונם בעושק ה השלטון
על  ומה נדבר לארצנו. גםמשם ע הגיהנפוץ בסמים (קלים וכבדים) כבר 

 לכך. של הנוער מכור אלכהול, שלפי הסקרים אחוזים גבוהיםה השתיינות
 

הו ילגוים. כך כתב ישע שנהיה דוגמא אציבה לישראל הוההיעד שהתורה 
 ֵהיוֱא� ֵּבית ֶאל ה' ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכּו ְוָאְמרּו ַרִּבים ַעִּמים ְוָהְלכּו"שבסוף הימים 

 "םיִמירּוָׁשלִָ  ה' ּוְדַבר תֹוָרה ֵּתֵצא ִמִּצּיֹון ִּכי ,ָתיווְּבֹאְרחֹ  ְוֵנְלָכה ִמְּדָרָכיו ֵרנּווְויֹ  ַיֲעֹקב
כמנהגיהם, מקוים אנו במקום שאנו נתלמד לנהוג  (ישעיה ב, ג). כלומר

 שיתקנאו בנו וברמתנו הנשגבה, ויבואו ללמוד מאתנו!
 

. לכן וליהנות רק לעצמולדאוג  שרשותו של אדם המערב דוגל במתירנות, עולם
לחיות בנפרד מבן זוגו  יש כל כך הרבה מקרי גירושין בארצנו. כי ההורה הרוצה

בעיות נפשיות, כי כל ל אותםמפקיר  או בת זוגו, אינו מחשיב טובת הילדים,
ת לאחרים. זהו פרי תרבו ליהנות ולהיות בלי עול שיעבוד ריכוז מחשבותיו הוא

 ב.המער
 

סכנה כדי  להכנס למצבים מלהלחם בנחישות, הנרתעי חיילים המסרבים
 שלו תרבות המערב שיש לאדם לדאוג לאינדיבואליותלהצליח בקרב, זה פרי 

 אום.לה ולא טובת להחשיב טובת הציבור ולא
 



ם סיגריות, או לסמי אלכוהול, או לעישון לשתיית אותם בחורים המתמכרים
 ליהנות אואצלם ה העיקר יוצאות רעות לבריאותם. כקלים, אינם חוששים לת

 ים על המחר, כי פרי התרבות המערבית הוא לחיות אתחושב היום. אינם
 העתיד. בחשבון את העכשיו, ולא לקחת

 
העולם, שהרבה ישראלים  בים" שיש לנו עם מדינותה"קשרים הטו לכן, דוקא

חופשותיהם, הם  שם את "ל לתיירות, או לנפושלחוים (למליוניהם) טס
של העידן המודרני. כשהיינו "עם לבד ם הערכים הנפסדי ארצה את המייבאים

נפרץ הסכר, והחילוניות  של התורה. כעת מקור על ערכי לשמור ישכון" יכולנו
הטכנולוגיה,  תוהמדע, התקדמ תכוונתנו לשלול התקדמו ןהגרועה שוטפת. אי

להועיל גם ם טובים ובזה רוצים אנו החיים. אלו הם דברי רמת התקדמות
וללמוד מהם.  אלו טובים להשתתף בדברים אנו וגם רוצים העולם אומותל

צורכי  צמו, ללאן הגוף כשלעפולחהשקיעה בחומריות, כוונתנו להתרחק מערכי ה
 הרוח.

 
ת ן כאשר יהודי מטביל אהטבלת הכלים. לכ יגוחיוב להנה לכן עדיין יש נחיצות

   המקרא: עליו לחשוב את הכלי שרכש מתוצרת הגוים 
 ָוָאֻקץ ָעׂשּו ֵאֶּלה ָּכל ֶאת ִּכי ִמְּפֵניֶכם ְמַׁשֵּלחַ  ֲאִני ֲאֶׁשר ַהּגֹוי ְּבֻחֹּקת ֵתְלכּו ְולֹא) כג(

 :ָּבם
 ֶאֶרץ ,ָתּהואֹ  ָלֶרֶׁשת ָלֶכם ֶאְּתֶנָּנה ַוֲאִני ַאְדָמָתם ֶאת ִּתיְרׁשּו םַאּתֶ  ָלֶכם ָוֹאַמר) כד(

 ...ָהַעִּמים ִמן ֶאְתֶכם ִהְבַּדְלִּתי ֲאֶׁשר ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ,ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת
 :ִלי ִלְהיֹות ָהַעִּמים ִמן ֶאְתֶכם ָוַאְבִּדל ה', ֲאִני ָקדֹוׁש ִּכי ְקדִׁשים ִלי ִוְהִייֶתם) כו(

  כו).-(ויקרא כ, כד


