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גם אנו חשובים אבל העיקר . בשביל הדור הבא, אנחנו חיים בשביל בנינו". נערים"אלו ה

א הוא : יש הסברה סיבתית. הדור הבא גם הדור הבא וגם הדור הבא. הדור הבאהוא 

אנחנו הסיבה של בנינו ובנותינו . ב הוא המטרה של א: יש הסברה תכליתית. ב-סיבה ל

כמובן אין זה אומר שהם . כך אדם צריך להסתכל על הדור הבא. אבל הם המטרה שלנו

אבל הוא רואה שהן מטרת חייו וזה משנה  .רכושו והוא יכול לעשות בהם מה שהוא רוצה

 .הלוואי ונזכה. את כל המבט

 

 

 בצבא שלנו לא הכל טוב ולא הכל רע

  

אתה : "והמארגנים הושיבו אותי והודיע ליהוזמנתי לאיזה טקס , מעשה שהיה כך היה

אמרתי לו שלום , הרגשתי כבוד רב ושמחה רבה  ".ל לשעבר דן חלוץ"יושב על יד הרמטכ

הוא   ".איזה מין בן אדם הוא כבודו, פעם שאלתי את ידידי הרב אבי רונצקי: "והוספתי

ולו טוב ולא כולו לא כ, הוא כמוך: אמר לי  הוא"-   ?"ומה הוא אמר עלי: "הגיב בסקרנות

 ".זה נכון: "הגיב בענווה אז הוא  ".רע

לו באנו לספור כל מה שטוב , כמובן  .לא כולו טוב ולא כולו רע: וכן אפשר לומר על צבאנו

אין , לו היו כל קני האגמים קולמוסים וכל ימי העולם דיו  .אין אנו מספיקים, בצבא שלנו

 .יענו לצבא הזהברוך שהחיינו וקיימנו והג  .אנו מספיקים

אין זה מתוך עין רעה   .אך אין זה פותר אותנו מלראות בו דברים חמורים שצריכים תיקון

ועל אף שיש המנסים להרדים אותנו ולומר שאין   .אלא מתוך עין טובה ואהבה, חלילה

 .לצערנו אין זה נכון, בעיות בתחום הצניעות

ומסבירים לנו שאין , לים וחיילותשל חיי, הכוונה למה שנקרא השירות המשותף, כמובן

אך הבעיה היא שגם השילוב הראוי כלל לא   .שנהג מקודם, הוא גרוע מהשילוב הראויה

 .כלל לא היה נורמלי, היה ראוי

וגם קצינים חילוניים רבים מסכימים שמה   .אלא פשוט לא נורמלי, לא אמרתי נגד ההלכה

כמובן על עצם השירות הצבאי   .רמלישקורה היום ביחידות לוחמות מעורבות הוא לא נו

 .זה נעשה הרבה יותר גרוע, אך עתה עם הכנסתן לכוח הלוחם, של הבנות אנו מצטערים

ש כמה "עם חיילים וחיילות באותו נגמ, ח"רב, האם באימון רב חילי, אני שואל אתכם

 !?זה נורמלי -ונשפכים אחד על השני , ימים

, קרבה, כך שיש ייחוד, והחלפתם בנהגות, יםהוצאת הנהגים מרכבים קרב, אני שואל

 !?זה נורמלי -אווירה לא צנועה 

זה  -כאשר נשפכים אחד על השני , בתרגיל בשטח, שינה משותפת בשקי שינה, אני שואל

 !?נורמלי

חיילים וחיילות , רק עוד אשאל  .כדי לא לגרום צער, איני רוצה להרבות בדוגמאות

זה  -, עשיית צרכים שם  !?זה נורמלי -, שעות סגורים באותו טנק שעות על גבי

אז   .הוא כבד מדי, בנות לא יכולות להרים את הפגז, וכאן נוסיף נקודה מבצעית  !?נורמלי

זה , אם זה לא היה עצוב  .שגם ייצרו פגזים יותר קלים שבנות יוכלו להרים, הסבירו לנו

 .היה בדיחה

אך יש , רה שיש להכניס בת לכל תפקיד בצבאץ הו"בג  זה נכון שלצערנו  .זו שאלה כוללת

וגם בלי לעמוד   .אך אינה עומדת בדרישות  .תנאי והוא שיכולה לעמוד בדרישות

הרי זה חטא   .ל שהרבה בנות נפצעות"חות צה"המציאות היא על פי דו, בדרישות

אנא , קודם כל, אם כך  .וכבר אינן נפצעות, הקלנו את הדרישות: אז מסבירים לנו  .ופשע
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זו שערוריה שמורידים , ושנית  .ל שפחות נפצעות"חות הרשמיים של צה"הראו לנו את הדו

יש יחידות  - מסבירים לנו  -לא   .זה פיקוח נפש, זה לא בידור, צבא  .ל"את הרמה בצה

 .קרביות יותר קלות

שנלחץ , יאריך ימיו ושנותיו' ד, שכמובן הוא אדם יקר, ל"מסכן הרמטכ  !כמה פלפולים

 .מכל הכיוונים ורוצה לעשות כרצון איש ואיש

דתי -ומצד שני הציבור הלאומי, ארגוני הנשים לוחצים אותו להכניס נשים לכל פינה

ומוסר את  -כמו פעם הקיבוצניקים  -שהופך יותר ויותר להיות הליבה של הכח הלוחם 

מבטיח  ל"אז הרמטכ  .אינו יכול להלום את האיוולת הזאת, הנפש להצבא ללא חשבון

 .זה עם ישראל, ומי שמשלם, לנשים כך ואחר כך מבטיח לרבנים להיפך

אמנם התקשורת מאוד מגוייסת בעד גיוס   .יש גבול כמה אפשר להמשיך בשקר, ה"ב

אבל העם , כגון שאחוז המתגייסות הדתיות עלה,ומפרסמת שקרים רבים בנידון, נשים

נחשב אדם ,יוס נשים ליחידות לוחמות מי שדיבר נגד ג, בעבר  .היושב בציון אינו טיפש

גם , קצינים בכירים, וכאמור  .עתה זה כבר הפך לדיון לגיטימי, פרימיטיבי וחשוך

, אך מפחדים להתבטא, אמנם חושבים כן, ורבים מהם  .מבטאים את מורת רוחם, חילוניים

 .כי יש מסע כבד של סתימת פיות בנושא

, המנוהלים על ידי ארגונים בעייתיים, ל"יש בצהואיני רוצה לדבר על הקורסים המוזרים ש

ומחלישים את , שאינם רואים ערך במדינה יהודית, לשליש ולרביע, אנטי לאומיים למחצה

כדי להוכיח , האם  .ולפעמים בתור מטרה מוצהרת, לפעמים בעקיפין, ל"המוטיבציה בצה

    !?הדמוקרטיה חייבת להתאבד, את חיוניותה

שאינן דומות לפעולה מעורבת בתנועת , עילויות המעורבות של בידורואיני מדבר על כל פ

ממשיכים במשחקים בלבוש אזרחי ונגררות למסיבות , אלא מתחילות בטיולים, נוער

  !?כך בונים צבא  .מועדונים

 .אני מתבייש, ל לשם גיבוש"וכאשר אני שומע על ריצה משותפת של צמרת תה

  .ואיני מבין למה, בה מקומותולא אדבר על מה שחסרות מזוזות בהר

 .כי זאת אני לגמרי לא מבין, ל"גם לא אדבר למה אסור לתרום ציציות לצה

 !?מה קורה כאן

אלא , ל"היא לא בעלת הבית על צה  .בכל זה אין שום ביקורת על הרבנות הצבאית ,כמובן

יש ועל זה , ואכן משיגה הישגים גדולים, עושה כמיטב יכולתה במסירות נפש עצומה

 .לברכה ולהללה יומם וליל

לא הכל טוב   .לא  .ולא נאמין לפירסומי שוא שהכל בסדר  .אך עדיין הרבה נשאר לתקן

נאבק ללא לאוות כדי , ועל הרע שעדיין יש', נשמח ונודה לד, על הטוב שיש  .ולא הכל רע

 .צבא הגנה לישראל, עד אשר יהיה לנו צבא ראוי לשמו, לתקנו

 

 

 הר הבית מדחי אל דחי

 [הרב מרדכי ציון: ראיין]

  

 ?מה יש לומר על המציאות החדשה שילדים עולים להר הבית: ש

בתחילה אנשים בודדים תלמידי   .נופלים מדחי אל דחי, בענין הר הבית, לצערנו: ת

אחר כך נשים כנגד הוראת , אחר כך סתם דתיים, אחר כך אנשים יראי שמים, חכמים

את הר הבית להר  הפכו, זה נורא  .ועכשיו ילדים, הרבנים האומרים שאפשר לעלות

 .הקיט
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 ?אז מה רוצים מהילדים, אבל אם יש רבנים שאומרים שאפשר: ש

לכן יש לשאול דעת  ,ישראלי-כלל  אלא מקום קדוש, פרטי שלהם  הר הבית אינו הר: ת

 .שכידוע אוסרת מאז מלחמת ששת הימים ועד היום, הרבנות הראשית לישראל

 ?לעלותאז יוכלו , ואם הרבנות הראשית תתיר: ש

אדם צריך להיות עניו ולדעת , יתר על כן  .ודאי שהיא לא תתיר  ".היכי תמצי"זו שאלת : ת

אך יש בהם דברים רבים , ככל בני ישראל, ילדים הם מאוד אהובים  .את מדרגתו

 .שצריכים תיקון לפני שיעלו להר הבית

 ?בושועלים הלכו , גויים כן נכנסים שם: בכל זאת נותר הטיעון הידוע: ש

וכי נקים   .אנו עם קדוש  !?אנחנו גם ניהפך לשועלים, אז בגלל שהערבים הם שועלים: ת

וכי אותם ילדים יותר צדיקים ויותר ציונים ממרן הרב קוק שהיה   !?"שועל הדתי"תנועת ה

 .מפרסם כמעט בכל חג שאין להיכנס

 ?מה עם הטענה שאם מרן הרב קוק היה חי היום היה מצוה לעלות להר: ש

כמו שיש , ומה עם הטענה שאם משה רבנו היה חי היום היה מצוה לגור באמריקה: ת

לומר סתם דברים , ככה לא לומדים גמרא, ככה לא לומדים הלכה  .יהודים שטוענים שם

, זה היושר היסודי.גם בלי תורה  .זה נלמד, אם זה נלמד  .תנא, אלא אי תנא  .בלי הוכחה

במיוחד שמרן הרב קוק ידע טוב מאוד   .שהם לא אמרו לא לומר בשמם של אנשים דברים

 .ולא זקוקים לדוברים, וכן רבנו הרב צבי יהודה, להתבטא לבדו

 ?ובסיכום: ש

   .קצת יראת שמים, קצת שכל, קצת ענווה: ת
 

 

 תנועת נוער נפרדת

  

 ?אני מדריך בתנועת נוער מעורבת ואנו שוקלים אם להפריד בנים ובנות: ש

 .מצוה גדולה  .יישר כחכם: ת

אבל יש טענה שכדאי לחנך ילדים במסגרת מעורבת כדי שילמדו להתמודד כאשר : ש

 .יגדלו

 ?לחטוא או לא לחטוא -מה פירוש המילה להתמודד : ת

 .לא לחטוא: ש

כדי , מרגילים ומחנכים גם את הילד,כלל גדול בחינוך שמה שאסור למבוגר , אם כן: ת

 .כך יש לחנך את הילד, כיון שלמבוגר זה אסור ,לעניננווכן . א יחטא בזה בגדלותושל

 ?אצל מבוגרים החברה כן מעורבת, אבל למעשה: ש

כך הם ממשיכים כאשר , כיון שמחנכים אותם למעורב בילדותם  .הוא שאמרנו  .נכון: ת

 .גדלים

 ?אך גם מקומות עבודה הם מעורבים ברובם: ש

, צוחקים, שמדברים, כגון בתנועת נעור, איסור של חברה מעורבת הוא בילוי משותף: ת

לכן מי שחונך , ולא כדי לבלות יחד, מקום עבודה הוא כדי לעבוד  .מסתכלים וכולי

גם במקום העבודה ימשיך , בילדותו להתרחק מאוד מאוד גברים מנשים כלשון הפוסקים

 .סתכליפטפט וי, יצחק עם בני מינוורק    - ,ורק יעסוק ענינית בעבודה, להיזהר בזה

 ?כיצד יתרגל להתמודד, אבל אם הוא לא חווה חברה מעורבת: ש

 ?חטא או לא חטא  ?מה פירוש חווה: ת

 .חי בתנועת נוער מעורבת: פירוש: ש
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אחר כך יקשה עליו להשתחרר מהרגל   .אז הוא התרגל לחטוא  .אם כן הוא חטא: ת

יש הרבה מאוד חטאים , הנסיון מראה שאצל חילוניים שלגמרי מעורבים בילדותם  .החטא

 יש פחות, לשליש לרביע, שמעורבים למחצה, אצל הילדים דתיים  .ירחם' ד, בבגרותם

כך זה ממשיך , ואצל החרדים שנפרדים החל מילדותם. לצערנו ,אבל עדיין יש ,חטאים

 .החינוך פועל, אם כן  .אחר כך כמעט תמיד

 ?מעורב יביא צניעותומה נעשה אם יש בני נוער שבכל זאת טוענים שחינוך : ש

 :שלוש תשובות: ת

ואפילו בקיצור , בשולחן ערוך, ם"ברמב, לא עוברים על ההלכות שמפורשות בגמרא. א

 .על ידי סברות שאנו ממציאים, שולחן ערוך

זה יותר , אם גם מבינים, כמובן  .בכל זאת יש לקיימן', גם אם לא מבינים את מצוות ד. ב

 .'דרגה של עבודת דזו מ, אך גם בלי להבין  .טוב

אז יש להתגבר   .אלא בגלל היצר הרע, לא בגלל איזה אידיאל חינוכי, הם רוצם מעורב. ג

, כגון מסילת ישרים, וגם על ידי לימוד ספרי מוסר, על ידי מלחמה נגדו, על היצר הרע

שכבר בזמנו אנשים , שאגב מדבר באריכות בפרק יא על חטא הקרבה בין נשים וגברים

 .עצמם שאין בזה עבירהרימו את 

 .ובטהרה' חזקו ואמצו באהבת ד

 

 

 ?מי העידית הדתית

 [הרב מרדכי ציון: ראיין] 

  

 ?כיצד להתייחס". הזבורית שלנו טובה מהעידית שלכם: "ד אמר לי"חסיד חב: ש

, אני הדל  .ד אלא בתור בעל גאווה"הוא לא אמר זאת בתור חסיד חב  .לא להתייחס: ת

 .אך לא זכור לי שכתוב אצלם שהם העידית, ד"איני בקי בחב

 .אבל הם ודאי חושבים ששיטתם היא הצודקת: ש

אבל פעם שמעתי . לא היה נאחז בה, אם לא כן, כל אחד חושב ששיטתו היא הצודקת: ת

מה המעלה : דניק תלמיד של רבנו הרב צבי יהודה ששאל אותו"תלמיד חכם חב

לפעמים יש בתוכם שחושבים   ?ד"סרון בחבמה הח  .זה חלק מן היהדות: השיב  ?ד"בחב

 .שהם כל היהדות

 ?כל היהדות -ומי כן : ש

ודאי אני   .וכל החלקים יחד הם היהדות, כל אחד הוא חלק, אבל לאחריו  .משה רבנו: ת

אך תוך כדי דיבור אני מודה שגם השיטות האחרות , חושב שאני אוחז בשיטה הכי נכונה

שכל השיטות שבתוך , יחס לאלו ואלו דברי אלהים חייםב, ל מסביר"המהר  .הן נכונות

אבל אין שיטה   .לדעת באיזו יש יותר אמת  וכל המחלוקות הן בדי, היהדות הן אמת

 .שהיא כל האמת

 ?האם אנו תלמידי מרן הרב קוק לא אומרים לפעמים שאצלנו כל האמת: ש

פעם (. מו, א)ן הרב קוק על מר" לשלשה באלול"וכבר מוזכר הענין בספר   .אז זו טעות: ת

אל : אמר  .אז העירו לו שהם מזרם אחר, הוא הציע לעשות משהו יחד עם עוד רבנים

 .אנו עובדים עם כל אחד השייך לעבודת השם, כלומר  .תעשו לי קוקיסטים

 ?ר שלהם הוא נשיא הדור"ד אומרים שהאדמו"אבל חב: ש

והאמת היא שכולם   .וא צודקכל אחד חושב שהרב שלו הוא הכי חשוב ומבחינתו ה: ת

  .צודקים

 !יש רבים מהם האומרים שהרבי האחרון הוא המשיח, יתר על כן: ש



 ו
 

תלמידי   .שואלת כיצד קוראים למשיח( ב, צח)הגמרא סנהדרין   .גם בזה הם צודקים: ת

: תלמידי רבי ינאי אמרו  .שילה: תלמידי רבי שילא אמרו .מנחם שמו: רבי מנחם אמרו

וכולם צודקים כי כל אחד רואה ברבו ניצוץ של   .חנינה: מידי רבי חנינה אמרוותל  .ינון

המשיח כולל   .חנינה-ינון-שילה-משיח ראש תיבות מנחם, אמר הגאון מווילנא  .המשיח

  .הכל

 ...ד בגלל האמירה שהרבי חי"לצערי אני מוכרח להודות שלפעמים אני נרתע מחב: ש

אך בכך זרם יש   .ודווקא המגע בין הזרמים מרפא אותן ,בכל זרם יש פנטזיות, לצערנו: ת

ד מתפזרים במסירות נפש בכל העולם כדי לחזק את "וכי מה שחסידי חב  .דברים טובים

ד "והעיקר הוא חכמי חב  .ובכל זרם יש עשבים שוטים  !?התורה אין זו מצוה אדירה

 .האמיתיים מלאי תורה וקדושה

 ?ובסיכום: ש

עלינו   .נושא בעול עם חברו: ונה מידות שהתורה נקנים בהן היאאחת מארבעים ושמ: ת

 .לישא בעול יחד עם כל עם ישראל

 

 

 גניבת תמונה
  

ומשכתי אותה לעמוד , תמונת אדם שצלם מקצועי צילם באינטרנט ראיתי: שאלה

האם . הצלם תובע אותי על הפרת זכויות יוצרים במאה אלף שקל, עתה  .הפייסבוק שלי

 ?מה איכפת לו  ?הוגןזה 

החוק מאפשר פיצוי , אכן  .אלא מה אומר החוק, השאלה אינה אם זה הוגן או לא: תשובה

יש צלמים בישראל   .גם ללא צורך להוכיח נזק, על הפרת זכויות יוצרים ,בגובה זה

, כדי להרוויח מיליונים, בעזרת תוכניות איתור הפרת יוצרים, המנצלים חוק זה, ובעולם

 .לכן יש מאוד להיזהר  .רוך יותר מאשר במכירת התמונותלאין ע

לא , אך כמובן  .מתוך נימוקים שונים, עצם הענין של זכויות יוצרים קיים על פי ההלכה

יש רק להחזיר את , כי אם נחשיב זאת כגזל  .כתוב שיש לשלם סכום כה גדול על הפרה

 .ליט שיש צורך בקנסאלא אם כן נח  .כלומר כמה שיהיה עולה לו לקנות, הגזלה

אבל מה שאפשר לעשות הוא לבדוק אם הצלם עצמו לא הפר את החוק בצלמו אדם ללא 

צילום אדם בלי רשותו והכנסת תמונתו בטלוויזיה או באינטרנט היא עבירה על   .הסכמתו

 .לכן בדוק אצל המצולם אם היתה הסכמה מצידו  .החוק

ח זוננפלד אומר "הגרי  .אדם בלי רשותו זו מחלוקת אם מותר לצלם, אמנם על פי ההלכה

ואין זה נקרא עושה סחורה בפרתו של , שאין איסור כיון שאינו מזיקו ואינו מחסרו כלום

אין אדם   ?לצייר אותו מזכרון וכי אפשר לאסור עליו  ,כי אין זו מצלמה של חברו, חברו

ת בצל "י זה פסק שועל פ  (.ד כה. ת שלמת חיים ב יט"שו)אדם אוסר דבר שאינו ברשותו 

 (.ד פה" )מדינא קשה למחות במי שמצלם בר ישראל נגד רצונו: "חכמה

, ר מנשה הקטן אוסר משום גזל כיון שהוא יכול למכור את התמונה למי שירצה"אבל הג

כי מבטל כיסו , אם כי אפשר לדין בדבריו, (ת משנה הלכות ז קיז"שו)נמצא מזיקו ממון 

 .של חברו אינו אלא גרמא

אבל כיון שאתה נתבע על פי   .הדבר אסור משום ואהבת לרעך כמוך, ך לכל הדעותא

אם הצלם עצמו לא עבר   אז בדוק, החוק שאסור להשתמש בתמונה שצילם מישהו אחר

 .על החוק
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שצולם שלא בידיעתו בזמן שהותו , יש תמונה מפורסמת של מרן הרב קוק בכורסה, לסיום

אחר כך הצלם   .ונה כשחיכה להשתתף בברית מילהבלונדון בימי מלחמת העולם הראש

ר שלא "אמנם העזתי וצילמתי את כת: הגיש לו את התמונה ואמר, בא אל מרן הרב

להרשות לי לעשות , שיואל נא בטובו לעשות לי טובה, אולם עכשיו משאלה בפי, ברשותו

ך על מרן הרב ענה לו בחיו  .והפצתה תשמש לי מקור לפרנסה, צילומים לשם פרסום

ל "מרן הרב קוק זצ"!... )וגונב נפש ומכרו(: "שמות כא טז)הלא מקרא מלא הוא : שפתיו

  (.קיא-א רבינר קי"מהרב ז

  

 

 !?עינינו לא ראו  !?ידינו לא שפכו את הדם הזה

 

לצערנו יבשת זו היא   .מידי פעם עולה הסוגיה של מכירת נשק ישראלי למדינות אפריקה

אינינו יכולים לתקן את , כמובן  .מענים, מתעללים, מגרשים, אונסים, רוצחים. מרחץ דמים

, ושפט בצדק דלים, והיה צדק אזור מותניו, כאשר יבוא משיח צדקנו  .כל הבעיות בעולם

הוא יפרק את הנשק העולמי , (ישעיהו יא)והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע 

 .ואנו מחכים לו בכל יום שיבוא, הגיעאך בינתיים הוא עוד לא . ויביא שלום עולמי

כל פעם זה במקום   .הבעיה היא שאנו מוכרים שם נשק וכן מאמנים שם לוחמים

שיש שם נשק ישראלי , הדברים ידועים ומפורסמים ברשתות בארץ ובחוץ לארץ  .אחר

אך זה   .ץ משתיק"הממשלה מתעלמת והבג, אמנם המדינה שותקת  .ומאמנים ישראלים

 .וכל יהודי בריא ביהדותו מתקומם  .אלא זה גלוי לגמרי, ד גלויכבר לא סו

נכון שאינינו יכולים למנוע את   .די להיות אדם ישר  .אין צורך להיות יהודי, בשביל זה

, במיוחד אנחנו  !?להיות מעורב בעקיפין, לתת יד, אך לסייע  .את רצח ההמונים, הפשע

ק מהמין האנושי רדף אותנו על לא עוול כאשר חל, עם ישראל שכל כך סבלנו מרדיפות

ועתה נוכל   !?וחרש שאינו שומע, וחלק שני עשה את עצמו עוור שאינו רואה, בכפינו

סוף )ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו : בכנות ובאמת, לומר בשקט ובשלוה

 !?(פרשת שופטים

נכון . ת עם מדינות שונותנכון שמכירת נשק היא ענף כלכלי חיוני וכן מדיני של בריתו

בלי למכור אותו בשוק , ל"כי אי אפשר לפתח נשק רק עבור צה, שזה צורך בטחוני

אבל יש עוד   .הכל נכון  .נכון שאנו בעשיריה הראשונה של מוכרי נשק בעולם  .הרחב

 .המוסר: דבר נכון

שת את שהמטרה מקד, שבפוליטיקה אין מוסר, אלא אם כן נחליט שאנו חסידי מקיאוולי

ודאי שלא זה הוא החזון   .שהעיקר הוא יציבות השלטון, שהעיקר הוא התועלת, האמצעים

 .של מדינת ישראל

: עתה  .דרום סודן -לפני זמן מה   .ארוכה היא הרשימה של מדינות להם אנו מוכרים נשק

 עריפת, אונס נשים, יש שם רצח המונים. נגד מיעוט נרדף  ,בורמה המכונה גם כן מיאנמר

נכון שזה נגד   .ופליטים לאין ספור, שריפת כפרים שלמים, ראשים לתינוקות וילדים

אבל אין זה משמש תירוץ   .שני הצדדים עושים מעשי זוועה, וכן במקרים אחרים  .מורדים

 .זוכרים ונזכור, אנחנו זוכרים היטב מה קרה לנו בשואה  .עבורנו להידחף בתוך זה

כך , ומרת מדינות אירופה שהטילו אמברגו למשלוח נשקכך א, כך אומר המוסר האנושי

זו משנה מפורשת שאין   .ומעל זה כך אומרת התורה  .ם"כך אומר האו, אומרת אמריקה

משנה עבודה זרה א )מוכרים נשק וכל מיני כלי משחית לגויים כי הם חשודים על רצח 

כדי שלא לעזור : "ם מוסיף טעם כללי בפירושו על המשנה"והרמב  (.ז טו ב"ע  .ז

 ".למשחיתים בעולם להשחית



 ח
 

ועיין   .שם)אמנם הגמרא מתירה למכור לגויים שאנחנו חוסים בצילם והם מגנים עלינו 

אבל ברור שזו לא   (.ה כותיים לא נחשדו"ועיין מאירי ד  .ה לפרסאי"טז א ד' תוס

   .המציאות

, להישאר עם בודד בעולם ושאנו לא יכולים, מדיניות-נכון שיש תועלת בבריתות בטחוניות

  .ובכל זאת כל אדם ישר יודע שאין זה דומה

וגם בזה יש לתהות אם זה , וכן יש שהתירו למכור למדינות נורמליות שלא ירצחו סתם

על כל , ואנו יודעים כמה ארצות הברית הרגו במלחמות שונות על ימין ועל שמאל, קיים

 .בעיםמדובר ברוצחים מוש, פנים כאן לא זו המציאות

, כי אם העם היה יודע  .שמסתירים ממנו -רק דבר אחד נוכל לומר לזכותו של עם ישראל 

העם , למה ילדיי נרצחו בעזרת הנשק שלכם: כאשר אמא תשאל אותו  .היה מתקומם

  .ועינינו לא ראו, ידינו לא שפכו את הדם הזה: היושב בציון לא יוכל להשיב

 

 

 עברי דבר עברית

 [הרב מרדכי ציון: רשם  .תירבעה הפשה עובש דובכל עור בישיבהימתוך ש]

  

הוי רץ למצוה קלה (: ד ב)ם מסביר על מה שכתוב בפרקי אבות "רבנו הגדול הרמב

 .כגון דיבור בעברית, חמורהמצוה שאתה חושב שהיא קלה ובאמת היא : כבחמורה

ודיברת : "ל לומדים מהפסוק"חז  ?איפה יש בתורה מצוה לדבר בעברית: נשאלת השאלה

כיון , אלא חלק מלימוד תורה, אין זו מצוה עצמית, אם כן  (.סיפרי .דברים יא יט" )בם

 .שהתורה היא בעברית

וכן   .תה השפה שלנווזו הי, כי היינו בגלות  ?למה הגמרא בארמית וכן הקדיש, אם כן

 .וכן עוד גדולים, ם כתב מורה נבוכים בערבית"מסיבה זו הרמב

הוא ,למשל   .הוא לא הביא מילים בארמית, המיועד לתלמידי חכמים, אבל במשנה תורה

ולא תמיד בית דין , אבל הוא כותב סנהדרין  .הכרע הדעת: אלא, סברא: לא כותב

אבל באופן . מועצה עליונה: בגלל שממעותה, שגוירהמילה יוונית , זה יוצא דופו  ?גדול

 .יש לדבר בעברית ולא להכניס מילים זרות, כללי

הכאה , חייב קללה, ר יוסף קאפח מחדש שמי שמדבר בשפה זרה או בעברית לא נכונה"הג

בגלל שהיו מדברחם חצי , כי כך נהגו עזרא ונחמיה לגבי העולים מבבל, ומריטת שיער

אמנם ההבנה הרגילה היא שזה היה בגלל שהיו נשואים עם   (.כה-ג כדנחמיה י)אשדודית 

, אך הוא מביא כהוכחה את תרגום רבי סעדיה גאון לערבית שממנו משתמע, נשים גויות

 .נודה שזה חידוש, אך. שגם על זה נענשו

ויש חידוש הפוך של הרבי מסטמר שיש להשתמש בלשון הקודש רק לענייני קודש כגון 

, והוא טוען שלדברי חול אבותנו דיברו ארמית, אך לא לשאר דברים, וד תורהתפילה ולימ

י על "תרגום יונתן ורש, מדרש אדגה)ל אומרים שאדם הראשון דיבר ארמית "כמו שחז
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רבשקה , אדרבה אנו רואים שבמצור על ירושלים, אבל זה חידוש גדול  (.בראשית יא א

מכאן שהקצינים גם , כי איןהעם מבין, תאז הקצינים אמרו לו דבר ארמי, דיבר בעברית

 (.מלכים ב יח)אך הם רק ידע עברית , ידעו ארמית

מה זה   (.בראשית לא מז)והנה לבן קרא לו יגר סהדותא ויעקב קרא לו גלעד 

וידוע . יעקב אבינו המשיך לדבר בעברית, שעל אף שהוא היה בארץ זרה זמן רב  ?מלמד

כגון לא שינינו , יש דברים שהמשכנו לקיים, טומאה ט שערי"על אף היותנו במ, שבמצרים

 .את לשוננו

, מילים זרות חדרו, לצערנו  .וגם לא להכניס מילים לועזיות, יש לדברא בעברית, הקיצור

 !דבר עברית  !עברי: כדי לקיים, לכן הנה רשימה קטנה לדוגמא, ואנשים לא מודעים

  

 בערבית

 טיפש –אהבל 

 שלום -אהלן 

 מצוין –אחלה 

 .לשוא' יש גם בעיה של שם ד  .אם ירצה אללה –אינשאללה 

 גדול ביותר –אכבר 

 אמיתי –אסלי 

 טרחה –רס 'בוג

 דוכן בשוק –בסטה 

 וכן להתבעס או להתבאס  .מפח נפש –בעסה או באסה 

 הר –בל 'ג

 ביוב –ורה 'ג

 חבורה –מעה 'ג

 רושם חצוני כוזב –דאווין 

 דיבור ישיר –דוברי 

 בקשה ממךב –דחילק 

 שים לב –דיר באלק 

 הסתלק –התחפף 

 השתגע –התחרפן 

 גיא –ואדי 

 .לשוא' גם בעיה של שם ד  .נשבע בשם אללה –וואלה 



 י
 

 תספורת –חלאקה 

 קמיע של כף היד –חמשה  –חמסה 

 מרושל –חפיף 

 טיפש –טמבל 

 לשוא' גם בעיה שם ד  .יא אללה –יאללה 

 כלומר –יעני 

 פיתה גדולה –לאפה 

 מסומם – מסטול

 גרוע –מעאפן 

 עוגמת נפש –נאחס 

 סבב –נגלה 

 מצוין –סבבה 

 חבר –סחבק 

 לבריאות –סחתיין 

 שיהיה כדבריך –עלכ או עאלכ 

 בחור ערמומי שלילי, סרסור –ערס 

 התפדח, וכן פידח  .התבזות בציבור –פדיחה 

 החמיץ –פספס 

 נערה קלת דעת –פרחה 

 וכן לפשל  .כשלון –פשלה 

 הידכף  –ף 'צ

 לשוא' בעיה של שם ד  !אל שלך –ראבק 

 עני –תפרן 

  

 רוסית

 המקור בפרסית  .אי סדר –בלגן 

 חרק –וק 'ג

 עבריין –חוליגן 

 וכן לחלטר, עבודה מזדמנת –חלטורה 

 תוהו ובוהו –סמטוחה 

 פרעות –פוגרום 



 יא
 

 המקור בצרפתית  .לוח שטוח –פלקט 

 קצה –יק 'ופצ'צ

 קלע –רוגטקה 

  

 (מונחי רכברק ) אנגלית

 צינור פליטה –אגזוז 

 בלם –הנדברקס , ארמבקרס, ברקס

 מגבה –ק 'ג

 תיבת הילוכים –גיר 

 אובדן מוחלט –לוס -טוטאל

 מצת –פלאג 

 מפסק –' סוויץ

 מתנע –סטארטר 

 דוושא –פדל 

 נתיך –פיוז 

 נקר –יר 'פאנצ

 משנק –וק 'צ

 מצמד –' קלאץ

 מאייד –קרבורטור 

 מקרר –רדיאטור 

 שלדה –שסי 

 וסת חום –תרמוסטט 

  

 לאדינו

 טיפש –דביל 

 אשה מציקה=  פצע מוגלתי – פוסטמה 

 סבא=פאפו + תרפו  –תרפפו 

  

 יידיש

 מיד –טו -טו-או

 אוי –אויש 



 יב
 

 כואב -  ווי-אוי

 משיב נפש –מחייה -אי

 יהדות –אידישקייט 

 איזשהו -אפעס 

 דבר חסר ערך –אצטרובל  –בובקעס 

 ביתן –בוטקה 

 בעלת בית –בלבוסטה 

 שקר –בלוף 

 שקרן –בלופר 

 חביתית –ס 'בלינצ

 תקלה –ברוך 

 לא כלום –גורנישט 

 לבנים ארוכים –גטקס 

 מזל –גליק 

 זוועה –געוולד 

 גיהוק –גרעפס 

 חרדי –דוס 

 מתחכם –חוכעם 

 חולשה –חלושעס 

 נגן –כלייזמר 

 פשוט –פושט 

 גוי חצוף –שייגעץ 

 מגושם –שלומיאל 

 מרושל –שלומפר 

 כתפיות –שלייקס 

 סמרטוטים –שמאטעס 

 מתיקות מופרזת= שומן  –שמאלץ 

 זוטות –עס 'שמונצ

 ילד לא יוצלח –שמנדריק 

 תכלית –ס 'תכל

  



 יג
 

 טורקית

 מאפה ממולא –בורקאס 

 משקה תוסס –גזוז 

 דיבור ישיר –דוגרי 

 ר"מ 0111 –דונם 

 מרשם מקרקעין –טאבו 

 טיפש –טמבל 

 מצלה –מנגל 

 ןבשר טחו –קבב 

 חנות זעירה –קיוסק 

 בשר על גריל –שישליק 

  

 גרמנית

 רכב -אוטו 

 סרט בידוד –איזולירבנד 

 שרברב –אינסטלטור 

 עליית תקרה –בוידעם 

 נגיסה –ביס 

 מיתד פלסטי –דיבל 

 אור איתות –וינקר 

 מגב –וישר 

 נייר ציפוי –טפט 

 נסיעה –טרמפ 

 יהודי ממוצא גרמני או אוסטרי –יקה 

 עסקי אוויר –לופטגשפט 

 לוח עץ דק –לייסט 

 תערובת ללא שיטה –מישמש 

 חלד-פלדת אל –נרוסטה 

 מוטעה –פאלש 

 מגונה –פויה , פוי

 מייבש שיער –פן 



 יד
 

 (נופש)חדר  –צימר 

 חסר ערך אומנתי –קיטש 

 תנופה –שוונג 

 תבנית –שטנץ 

 כרוכית –שטרודל 

 לגימה –שלוק 

 כתיתה –שניצל 

 חוד –שפיץ 

  

 ארמית

 דרך אגב –אורחא אגב 

 גדולה מזו –אדרבא 

 הלך –אזל 

 לפיכך –אי לכך 

 מצד שני –מאידך 

 צחוק –חוכא ואטלולא 

 לפי –אליבא 

 תירוץ –אמתלא 

 השנה שעברה –אשתקד 

 התחלה –אתחלא 

 מוזר –אתמהה 

 הפסקה קטנה –אתנחתא 

 מקום –אתר 

  

 צרפתית

 סיבובי מנוע –טורים 

 עבר זמנו –פאסה 

 איפוראבקת  –פודרה 

 רעיון נדוש –קלישאה 

 אוגדן - קלסר 

 כובע מצחיה -קסקט 



 טו
 

  

 פולנית

 כביש מהיר –אוטוסטרדה 

 תא מטען –' בגאז

 יריעה –ברזנט 

 פלומת עוף –פוך 

 לכה –פוליטורה 

 גחמה –קפריזה 

  

 !דבר עברית  !עברי
 

 


