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    ( 2202  אוגוסטל  13 ,ב"פתש  אב-מנחם 'זט - "ואתחנן"גיליון   בשנת תשפ" -  45ליון י)ג

 רוט ז"ל  חיים ב"ר יעקב - ר' יוסףאמו"ר לע"נ  

 ה"ב

 " הותרו השבטים לבא זה בזה" - "ואתחנןלפרשת " "נקודה טובה"

ונחמה    של פיוס  בסימן  , העומדיום טוב""הינו מעין  ו באב,  ט"  -ר בחודש מנחם אב  יום חמשה עש
ישראל מן  נש  נציין.  בעם  החיים  ביהמאורעות  שקרו  זהגיגיים  זה  :ום  לבוא  שבטים    בזה   הותרו 

 .ותר שבט בנימין לבא בקהלוה

במקרה של בת    שבט לשבטמר של קרקעות )נחלות(  עבמלמנוע  כדי    -  הותרו שבטים לבוא זה בזה
בין,  יורשת בנישואין  הארץ,  באי  דור  שלא  ם,אולשבטיים.  -נאסרו  וגבולות  חר  נכבשה  הארץ 

 . משבט לשבט הנחלה ֲהָסַבתהותרה גם ו להתחתן() זה בזה הותרו שבטים לבאהתייצבו,  השבטים

חרים  ה,  ומלחמת האחים שנבעה ממנו  מעשה פילגש בגבעהלאחר    -  הותר שבט בנימין לבא בקהל
בנימיכל   שבט  את  לתתנשבע  ו  ן העם  מישראל  לבני  לא  נשים  ששבט אולם,  .  בנימין  ראו  כאשר 

 להיכחד ח"ו, הותר האיסור. ן עומד בנימי

ישואין עם בנימין, הנאיסור הנישואין בין השבטים ואיסור    בט"ו באב היו.  ,להורעות האשני המא
אהבת ואת    דותהאחנועדה להחזיר לעם את    אלה  והתרתם של איסורים  ירוד גדולמו למתח ולפגר

 ישראל.

רים לנו "שבטים", מגזרים ותתי מגזרים שונים שאינם מעו  ש י  ,2022  –גם כיום, בישראל תשפ"ב  
במרקם ן ופוגעים  שסעים החברתיים ניכרים לעי, הפירוד והוהמתח  .קים זה מזהואף רחו  זה בזה

 ת.חיינו במדינת ישראל המתחדש

 אז איך חיים יחד מתוך השוני ולמרות השוני?! 

נעסו הבק  הפעם  המתח    "יושב"מעשה  שתיישי  והשונעל  הגדולות    םבין  בבל  סורא   -מישיבות 
 . שונות עולםפיסת הנובע מתמתח  מבדיתא.וופ

בהן   שיש  למרות  הבהמות  של  העטינים  את  לאכול  מתירה  מתאימה.  ָחָלבההלכה  הכנה  לאחר   ,
וגזרו לא  ר ולהתרחק מאיסור בא, נהגו כהלכה, אולם בסורא החליטו להחמיבפומבדית שר בחלב 

 .בכל מקרה לאכול את העטין

יום כיפ  -שהגיע ל  ,איש פומבדיתא  רמי בר תמרי  -ב  שהעמ עני היה רמי בר תמרי  ור.  סורא בערב 
 ואכל אותם.  , ליקטר לו אסף את העטינים שאנשי סורא המקפידים זרקוובצ

ראו   נוהג כמותםשהאורסורא    אנשיכאשר  אינו  רב חיסדא    ,ח  לפני  אותו  , הישיבהראש    -הביאו 
 .לדין

 !?גם מאורח  כנדרש על פי הדין, מנהג המקום"" - שלנו ג נהמלפי המדוע אינך נוהג 

 .הזר נה האורחעאכלתי את הבשר הזה מחוץ לתחום של העיר, 
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יזמ אף  ואולי  לדרכו  האורח  את  ישחרר  חיסדא  שרב  מצפים  היינו  זה  על  בשלב  לסעוד  אותו  ין 
 . אולם לא כך היה. לקראת הצום שולחנו

מהם  את הבשר? מצאתי חרצנים יבשים ו  צליתמה  בו  -את האורח הזר  המשיך לחקור  רב חיסדא  
ת  קצרוובות  אורח ענה תשהזל הם?!  גשמא של  יין נסך היו?! ו. ושמא של  , ענה הזרדורהעשיתי מ
 תו. א המשיך "לחפש" או, אולם רב חיסדעשיומונימק כהלכה את  וענייניות

ָהֵגנּויום  כל הבמשך  ר בתפילין  מדוע אינך עטו ִמנְּ נני יכול לשמור על נקיות חולה מעיים אני ואי  ?!כְּ
)חולין    םיו  30פטורה מציצית כל  ו  היא  טלית שאולה?  ומדוע אינך מטיל ציצית בבגדך  , ענה.הגוף

 .קט ע"א(

של  ה  מן תמונה  עולה  המקום,  ומשונה  חולה,  עניו  זר  נוודדברים  כמנהגי  נוהג  הלובש  שאינו  עני   .
ושו  ב ולי לכן הוא חולה מעיים...(  )ואולאוכל  וסף שאריות  בגדים שאולים, מחטט בפחי האשפה וא

 גבול ההלכה. מנומקים, על ", נמצאים םה"מוזרילמרבה הפלא, מעשיו אולם  .שאול

 על גבול   "קבדיו"ג  הוהנ  את הזר המוזר הזה  "להכילו""לעכל"  שה  וכך, רב חיסדא המחמיר מתק
, אוללהטיל ציצית בבגד שמותר  למשל,  ת האפשריות )לֹובכל הקּו  שימושעושה  וולא יותר  ההלכה  

ד את רב חיסדא  שך המפגש מעמישבהמ  ,חריףחובה( ובכל זאת הוא תלמיד חכם  ך  למרות שאין בכ
 בדבר הלכה. שעשה על טעות

, כנראה ללא משחרר אותו לדרכוום פגש ביניהאני רואה שאתה חריף מאד, חתם רב חיסדא את המ 
שולחנוהזמנה   על  ש  .לסעוד  בגלל  בעיניוהוא  ואולי  שבא    נתפס  וליצור   מבחוץכמי  להתריס  כדי 

 מנהגי המקום.פרובוקציה כנגד 

ט"ו של  ה  בוא בקהל. השאלשבט בנימין הותר לוגם  ה  זהתחתן זה עם  ב הותרו השבטים לבט"ו בא
אות  ולר  "חממות"וה  "בועות"ות המגזרים, החומ  מאחורינמשיך להתבצר  האם    :תשפ"ב היאבאב  

ה" כחייזר...אאת  או  כזר  אח או    חר"  נפעל  להקשרת:  שמא  לכבד,  את  נדע  להכיל  ולנסות  יב 
 קרב ולחבר בין הקצוות.ל .השונה..

 וליצור את החיבורים בין המגזרים השונים בעם. "הלבא זה בזשל "נצל את ההיתר הבה נ

ע  בסיפור.  נחתום כיפור  יום  מלחמת  של  הקשים  הבלימה  קרבות  שלי  במהלך  הטנק  על  איש  לה 
)ביטניק...גודל שמ  מילואים ומוזרדב  יער  ימים נתפס כחריג   ( עולם תחתון...  בבחינת,  ר שבאותם 
. איש צוותחסר לנו  אל האם  שהוא    מעלה אדומים.ביים סבתו, ראש ישיבת ההסדר  רב חמספר ה

 ולא יסף. ר אמ ילחם...ים... חלקם נפגעו וחלקם נתקעו ואני רוצה להמשיך להטנק 5כבר החלפתי 

 .מיותרתנוספת  ה וכל מיל ו...הרב סבתהרגשתי שלפני ניצב אחד מגדולי ישראל, אמר 

ל חוברים  מליז'נסקשל    ותפילתוהדברים  אלימלך  עולם,    :רבי  של  בליבנו   "אדרבה,ריבונו  תן 
 . "...ולא חסרונם שנראה כל אחד מעלת חברינו

 ט ו ה ר ש מ,  ם ו של   ת ב ש   ת רכ ב ב 
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  . שמו ישה חרלא זהינ סו לגיכנלהו  ןו גליה שתו קד לע מורשל  אנ

 . ריךבח ן יב ץהפ ?תבאה   . ל"נל הי מילל קבל חמאש ?הרהא ו א רההע ךל יש
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