My community # 3- Diversity within the same is Lechatchila
מסכת ברכות ד נ"ח עמוד א'
ואמר רב המנונא :הרואה אוכלוסי ישראל ,אומר :ברו חכ הרזי ....תנו רבנ :הרואה אוכלוסי
ישראל אומר :ברו חכ הרזי .שאי דעת דומה זה לזה ,ואי פרצופיה דומי זה לזה.
אבעזרא עה"פ ""-ובני ישראל הלכו ביבשה בתו הי'' ....ואל תתמה אי יכלו לעבור כל הלילה ,וכי שש מאות אל רגלי לא היה רביעית
המחנה .אולי על דר אחר עברו ,או נקרע לי"ב קרעי כאשר אמרו חז"ל.
הרמב'' ,פירוש המשניות אבות ה/ג "עשרה ניסי נעשו לאבותינו במצרי ועשרה על הי''''...החמישי)הנס(  שהוא נבקע לדרכי רבות
כמספר השבטי''
מקור1
פרקי דרבי אליעזר'' פרק מ''א ר' אליעזר אומ' ביו שאמר הקב"ה יקוו המי בו ביו נקפאו המי ונעשו שני עשר חלקי כנגד שני
עשר שבטי ,ועשו חומות מי בי שביל לשביל והיו רואי אלו את אלו".
מכילתא דר' ישמעאל''בשלח פרשה ד'''עשרה נסי נעשו לישראל על הי.....נחלק לשני עשר גזרי שנאמר ונטה את יד" על הי ובקעהו''.
י" וְ ָ( ְפטֶ 0את ָה ָע ִמ ְ( ַ/ט ֶצ ֶדק''
י נ ֵֹת ְל ָ" ִל ְ& ָב ֶט ָ
י ֲא ֶ(ר יְ דֹוָד ֱאל ֶֹה ָ
''( ְֹפ ִטי וְ ( ְֹט ִרי ְִ +ֶ +ל ָ ְ* ָכל ְ( ָע ֶר ָ
סנהדרי ד ט''ז,עמוד ב'':מצוה בשבט לדו את שבטו'.
רש''י ]ש[ולא ילכו בני שבט זה לביתדי של שבט אחר'.
דוגמאות

•

פסחי ד ד' עמוד א' ההוא דאמר :דונו דיני .אמרי :שמע מינה מד קאתי ,דכתיב :ד ידי עמו כאחד שבטי
ישראל .ההוא דהוה קא אזיל ואמר; אכי ימא אסיסני ביראתא),משתבח בי( בדקו ואשכחוהו דמזבול
קאתי ,דכתיב :זבול לחו ימי ישכ'.

•

יומא ד כ''ו עמוד א '':אמר רבא :לא משכחת צורבא מרבנ דמורי ,אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכר,
לוי  דכתיב יורו משפטי ליעקב ,יששכר דכתב] :ומבני[ יששכר יודעי בינה לעתי לדעת מה יעשה ישראל''.

•

''המג אברה'' ,הקדמה לאו"ח סימ ס"ח ''אמנ המנהגי שנהגו בשרשי התפלה אי לשנות ממנהג מקומו,
כי י"ב שערי בשמי נגד י"ב שבטי ,וכל שבט יש לו שער ומנהג לבד''.

•

ַח ָ4וָ 0ָ &ֶ :עלָ &ְ .ב ִטי ִ& ְב ֵטי יֵָ /עד.ת ְל ִי ְָ -ר ֵאל ְלהֹד1ת ְל ֵ&
רַ (0לִ ַה ְ*נ0יָה ְִ 8עיר ֶ( 7ח ְ* ָרה ָ 56י ְ
מזמור קכ"ב יְ ָ
ה'''.

א( לעתיד לבוא -השבטים יישמרו
י:ס ֲח ָב ִלי'':
=ר< ִל ְ(נֵי ָע ָ;ר ִ( ְב ֵטי יִ ְ; ָר ֵאל ֵ
=מר ֲאדֹנָי גְ ב0ל ֲא ֶ(ר ְִ +ת ַנ ֲחלֶ 0את ָה ֶ
יחזקאל מ''ז/י''ג'' :כה ַ

 1ולכן במזמור קל"ו נאמר "'לגוזר י סו לגזרי כי לעול חסדו" ,וכ בתפילת ערבית; "המעביר בניו בי גזרי י סו"

