
 'בחוקותיהם'מול  'בחקותי'
  ראשו ובשחורה    שימ  תפוטקלבש אברהם אבינו?    מהמפשיסחא ושאלו: "  להביך את הרבי ר' בונם  ניסה  'משכיל'

 אברהם אבינו נדד:  בחכמתו הגדולה רבינו  השיבו    ושטריימל רחב?"  ה זהבהב  אדמו"ר  גלימת, או שמא  גבוה  'ספודיק'

הגוים   יאת לבוש  בחןבכל מקום  פלישתים.  רים ולמצ  ובהמשך  ,דרך חרן לארץ כנען  -כשדים מולדתו  , מלהון-מנהון

ֵעֶבר ,העברי ם האבר  לבן!הוא  -שחור. הם שחור  הוא   -לבן  ם ! המהם  אחרת להתלבשהקפיד המקומיים, ו ַאֵחר בָּ  !הָּ

ו  ייחודיות, על  אבותינו  מסורתכ ,  שונים מהסביבה. מקפידים  שנהיה  העיקרון רך את  מגיל    חווים למידינו  תילדינו 

ם ְלגֹויהיינו לגוי, כפי שנא'  מאז  כבר  הגוים.    מסגנון  ונבדלות ליל ' משננים באזני בנינו ב  ואת זה רשו חז"ל,  , דַוְיִהי שָּ

ישראל  מלמד  "  ':הסדר נא  שם".  מצוינים שהיו  במדרש  היהודיים.  ושמותינו  לבושנו,  לשוננו,  על  עוד   מרשמרנו 

לּות .על מה ולמה :לדור הצעירשנסביר   חשוב  !היהודיים מאכלינו על אף ששמרנו  !מצויינות' 'אלא  עונש אינה ַהִנְבדָּ

רך לאו   קורות עמנו  דותאו(  וגו' "פ ואף גם זאת  )עה  נוקבמאמר  ב  רבינו מאיר שמחה הכהן   מתארבפרשתנו    'משך חכמה' ב

  -"צרה    לחדשוהקב"ה נאלץ  ,  ובתרבות  משתלבים, מתערים בחברהעם ישראל חש 'בבית' בארצות גלותנו,    .הדורות

שאנו  ו נל להזכיר –שוב  נו אות טלטלמהוא   רוב חסדיוב 'התנחלנו'. בו  אזור הנוחות''לעקור אותנו מ גזירה" -שואה 

 טולטל  אזי באו,  בנוח  מרגישים שוב  'שנה  םמאתי-מאה'כל  'המקומית'. אך  תרבות  בונחלה  חלק    לנואין  ו  בגלות

ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן, יעזוב לימודי  "... :איומהה  'השואה'פני עשרות שנים לב'נבואיות' כתב  ךכ ...נוסף

 .עיי"ש  "...יעקור אותו מגזעוו אז יבוא רוח סועה וסער ... כי ברלין היא ירושלים  יחשוב ... דתו, ללמוד לשונות לא לו

ראינו דג   היינו מהלכין בספינה,  פעם אחת  :(ם ללשה"קבתרגו  :)בבא בתרא ע"ג  רבה בר בר חנה   מספר  באגדותיו המופלאות

והעשבים[סברנו שהמקום הזה    וצמחו עשבים על החול.  שהתקבץ חול על גבו,  אחד גביו החול  הוא יבשה   ]הדג שעל 

]הדג וכל מה שעל גביו שהיה נדמה התהפך    וכאשר התחמם גבו של הדג,  והלכנו ואפינו ובישלנו על גביו,  ,]אחד מאיי הים[

רומז   אושה בעלי הדרוש הסבירו  ע"כ.    היינו טובעים בים.  נו קרובה ואם לא היתה ספינת  , ונפלנו למים.לנו כיבשה[

מתחילים ש. אך כ'שההחד  ו. יורדים ומתרווחים ב'ארץצאת אי נוח לישב עליספינת ישראל המטוטלת בגולה ומול

 ומחזירה אותנו לגלות... בצורה מסוכנת כסניה הנוכחיתרגיש שייכות וקביעות, מתהפכת האלהם ולהתחמם, מלח

כי   באומץהכריז  על מה נדרש רבי שמעון בר יוחאי לברוח ולנוס על נפשו? על ש !  יום ל"ג בעומרהו אחד מיסודות  ז

 מהם וממלכודתם.  להיזהרנדע  שווקים מרחצאות וגשרים.    בבניית   םוים טובי לב הלחשוב כי הגלהתפתות  אל לנו  

 חית זו! בשביל הכרזה נצ. רשב"י מסר נפשו , וחייבים לשמור על בידולישראל גחלת נשמתלכבות הכוונה שלהם 

עדיף שנפוליאון יפסיד, ש  ,התניא'על  'בובראשם רבינו    ,רבים  צדיקם ם של  היתה דעת  'מלחמת צרפת רוסיה'בימי  

השיל , מי יצליח להתערבות הרוח והשמש משל על  אז המשילו  .אותו נשא 'דגל המתירנות'את לרוסיה לא יביא וכך 

וד. כאשר בל במעילו עוד וע טנף והתכרהרוח נשבה בעוז להעיף את המעיל, אך האיש הצעליו.  מַהֵהֶלְך  את מעיל  

בכנפיה   חיממה  מעילופתח    -השמש  את  החום  האיש  היהודים ,  מול  את  'חימם'  נפוליאון  מעליו.  שהסירו  עד 

 . וגזירותי מול  והתחזקו בדתם בקרבם התכנסו שבנ"יות רבה, לעומת הצאר להתבולל בהצהרותיו הנעימות וגרם

, בבידול  בוחריםחנו  אנ'עקרון ההיבדלות' כגזירה. חובה עלינו לסבר את אזנם, ללמדם כי  את  שוים לראות  ילדים ע

נו שונות  י ודת   .'ה' רוצה אותנו כיהודים  גוים יש מספיק,'.  מרוחקתהמשפחתו בגושן  וסף הושיב  כפי שי !  לכתחילה

עם!כ מ עלינוהתורה    ל  ֵתֵלכּו  ּוְבֻחֹקֵתיֶהם '   פוקדת  אז ,  'ֹלא  שזו  ביארו  מהוחז"ל  לגוים  הרה  נעשהידמות    ושלא 

ולהתרחק   להישמר  זוכים  ואיך  עמלים '"י  שרפי  ,'ֵתֵלכּו  ְבֻחֹקַתי ִאם  '  פותחת  פרשתנו?  מהםכמעשיהם.  שתהיו 

 .בחקותיהםה ללכת ו תאווה דרכי הגויםל על הפזילה  ריםבו הגסיפוק ושמחה,  מעניקים   בתורה עמל ויגיעה   '.בתורה

"והיא שעמדה לאבותינו ה.  מצמ  בהרבה   טעימה אף  ו  יותר  יפה   החל:  המליצה . שמעתי בדרך  'פסח שני'השבוע חל  

יפים יותר,   תהיו טעימים יותר,  באו'לשכנע אותנו  ,  'חלות'  לעשותנו   -  חלותינו' ל 'מד עלינו  ולנו, שלא אחד בלבד ע

 '! בטעם של פעם'שוט ופבמראה ה !מצה עוזר לנו להישאר  '! הילנו' מידםוהקב"ה 'מצ  ,..."ומפותחיםמים מתקד
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