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 בענין לא תתגודדו

כתיב )דברים פי"ד פסוק א'( בנים אתם לה' אלקיכם לא תתגודדו ולא 
תשימו קרחה בין עיניכם למת. ובגמ' יבמות יג ע"ב איתא דגופיה דקרא 
כוונתו דאמר רחמנא לא תעשו חבורה על מת. ובגמ' שם איתא דריש לקיש 

 1לא תעשו אגודות אגודות. –רשה על הא, לא תתגודדו הביא ד

 א. דאורייתא או דרבנן

דגופיה דקרא אתי  באג"מ או"ח ח"ד סי' לד דייק מהגמ' דהקשו לר"ל
משמע דהוי איסור דאורייתא דאי הוי אסמכתא בעלמא לאיסור חבורה, ד

תו ליכא קושיא מהא דגופיה דקרא אתי לאסור חבורה על מת. ונראה 
יש לדחות דמסקנת הגמ' שם דאה"נ לזה אתי גופיה דקרא, אבל לענ"ד ד

המשיכו לדייק מהא דלא כ' לא תגודו דמוכח לדרוש הכי, ויש לפרש 
דהיינו דאה"נ לזה אתי גופיה דקרא, והדרשה דלא תעשו אגודות הוי רק 
אסמכתא דמדייקינן מדיוק קל והוי אסמכתא בעלמא. ובהעמק דבר שם כ' 

וכ"כ בשו"ת מהרש"ג או"ח ח"ב סי' יב. וכן משמע  דהוי אסמכתא בעלמא,
ברא"ם על רש"י שם דדייק מהא דלא הביא רש"י דרשה זו על הפסוק 
דס"ל דהוי דרך דרשה בעלמא, אבל בצדה לדרך שם צידד דשמא אין 
כוונת הרא"ם אלא לומר דלא הוי פשטיה דקרא אבל סו"ס הוי דרשה 

ות דס"ל דהוי דאורייתא, גמורה ודין דאורייתא. ומ"מ איכא כמה שיט
דהכס"מ פי"ב מהל' ע"ז הי"ד הקשה דאמאי כ' הרמב"ם דלוקין על עשיית 
חבורה על מת, הא הוי לאו שבכללות, ותי' דלאו שבכללות היינו רק 
כשכוונת המצוה עצמה אינה ברורה ואיכא כמה פירושים בפשטיה דקרא 

ר הוא דהוי כגון איסור לא תאכלו על הדם, אבל הכא פשטיה דקרא ברו
                                                                                                                    

בתשובת ר' דוד וידאל שהביא בשו"ת אהלי חם )שבתומת ישרים( סי' קסח הציע  1
להורות דהאיסור  ,דאיסור לא תתגודדו הוציאו הכתוב דוקא בלשון גדידה דהיינו חיתוך

הוא רק כשחותך ומפריד אגודה א' לב' אגודות, ע' לקמן שיטתו. ובשו"ת אהלי חם סי' 
 גדידה הוא משום שלא יבואו לידי גדידה דהיינו מחלוקת. קע כ' דלשון
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איסור חבורה, ולא תעשו אגודות הוי רק כוונה נוספת, ובכה"ג לא אמרינן 
דאין לוקין על לאו שבכללות. ודייק מזה בפר"מ או"ח סי' תצג בא"א ס"ק 
ו' דס"ל לכס"מ דהוי דאורייתא, וכן דייק באג"מ שם, ובצדה לדרך שם, 

וחנן, דכ' דא"א ומוכרח. וכן מבואר בריטב"א יבמות יג ע"ב ד"ה א"ל ר' י
לומר דיש חולק בדין דלא תעשו אגודות, דשפיר מוכחינן מקרא, ומבואר 

 דהוי דאורייתא.מדבריו 

ובדעת הרמב"ם יש לעיין, דבסה"מ במצוות ל"ת מ"ה כ' דלא תעשו 
אגודות הוי כעין דרש, אבל בפי"ב מהל' ע"ז הי"ד אחר שהביא איסור 

רה זה שלא יהיו שני בתי דינין ובכלל אזהגדידה ושריטה על מת כ', וז"ל, 
בעיר אחת זה נוהג כמנהג זה וזה נוהג כמנהג אחר, שדבר זה גורם 

עכ"ל.  למחלוקות גדולות שנאמר לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות
ובמים חיים על הרמב"ם )לבעל הפר"ח( שם כ' לדייק דבסה"מ היה ס"ל 

זר לומר דהוי לרמב"ם דהוי דרבנן ואסמכתא בעלמא, ובמשנה תורה ח
, והשאיר בצ"ע. דאורייתא, ושוב כ' דאפשר דגם במ"ת כוונתו כמו בסה"מ

אשתמיטתיה דברי הרמב"ם בסה"מ שורש ח' דכ' ונלענ"ד דבמחכ"ת 
דקרא דלא יהיה כקרח וכעדתו בפשוטו אינו אלא שלילה ולא אזהרה, ומה 
ר שאמרו בגמ' סנהדרין קי ע"א ע"פ פסוק זה דכל המחזיק במחלוקת עוב

בלאו, הוי אסמכתא בעלמא דגופיה דקרא הוי רק שלילה, והמשיך לומר 
דמ"מ אזהרה זו שלא להחזיק במחלוקת היא בכלל לאו אחר. וברור 
דכוונתו לרמוז למה שכ' במצוה מ"ה דהוי בכלל אזהרה דלא תתגודדו, 
וא"כ מוכח דס"ל דהוי דין דאורייתא, דאי מדרבנן בעלמא שפיר י"ל 

א יהיה כקרח, ואין צורך לכללו בלאו אחר, דמה עדיף דאסמכוה אקרא דל
זה מזה. וא"כ צ"ל דמש"כ דהוי כעין דרש בעלמא היינו לומר דאינו 
פשטיה דקרא, ולכן אינו נמנה כלאו בפני עצמו, אלא דהוא דין דאורייתא 
הנלמד בדרך דרש. אמנם סו"ס צ"ע, דע"ש בלאוין שכ' דכמו דלא תעשו 

ן כ' שם לגבי לא יהיה כקרח דהוי ג"כ כעין דרש, אגודות הוי כעין דרש, כ
ובחדא מחתא מחתינהו, וזה הוא סתירה לדבריו בשורש ח', דשם כ' דלא 

 תעשו אגודות עדיף טפי מלא יהיה כקרח, וצע"ג.

 ב. חולקין דס"ל דאין איסור כזה

בהמשך הגמ' שקלו וטרו בקושיית ר"ל לר' יוחנן מדוע לא שייך איסור 
רא מגילה בימים שונים לבני כרכים ובני עיירות, אמנם לא תתגודדו במק
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בגמ' לא ביארו להדיא מה היתה תשובת ר' יוחנן עצמו. ובירו' פסחים פ"ד 
ה"א איתא דהשיב ר' יוחנן לר"ל דלא שייך לא תתגודדו לגבי מקרא 
מגילה, אבל לא הכחיש עצם הדין, הא מבואר דס"ל כדרשה זו. אמנם בגמ' 

ושמא ר' יוחנן פליג בעצם הדין ג"כ, ולכן לא השיב דידן אינו מבואר, 
לר"ל בבירור. ובחכמת מנוח בשלהי הגמ' נסתפק בזה. והוא בעצם 
מחלוקת ראשונים, דהריטב"א שם ד"ה תהא מגילה, כ' דהויא הלכה רווחת 
בכל הש"ס ולית מאן דפליג, וכן מבואר ברא"ש פ"א סי' ט' ובתוס' רא"ש 

חלקו ר' יוחנן בגדר הדין דלא תעשו אגודות, יג ע"ב ד"ה עד כאן, דכ' דנ
אבל לא בעצם הדין, וכדברי הירו'. אבל הרשב"א יד. ד"ה ולמאן דאמר, כ' 
בפשיטות דר' יוחנן לית ליה דין דלא תעשו אגודות. וכן משמע שיטת ר' 
האיי גאון או ר' שרירא גאון שהובאה תשובתם ברשב"א לעיל יג ע"ב ד"ה 

תא בגמ' שו"ט קצת לגבי עצם הדרשה, ה"ה ואימא, דביארו דהא דאי
 שיטת ר' יוחנן דחלק על ר"ל בעצם הדרשה.

 ג. חילוקים בעשיית המצוות ולא בדברי הרשות

לא תעשו אגודות  –לא תתגודדו ז"ל הספרי פרשת ראה פיסקא צו, 
הבונה בשמים מעלותיו  אלא היו כולכם אגודה אחת וכן הוא אומר

מבואר דהעיקר הוא שיעשו אגודה אחת, ע"כ. ו ואגודתו על ארץ יסדה
לא תעשו אגודות ויהיו מאוחדים. וז"ל המדרש לקח טוב על האי קרא, 

אלו שומרין מקרא קדש היום  ,שיהו אלו פוסלין ואלו מכשירין –אגודות 
למחר, ע"כ. הא מבואר דהאיסור קאי רק על מילי דשמיא, ולא אם  אלו

הרשות בעלמא דלא שייכי יהיה איזה פירוד או מחלוקת מפאת דברי 
ויש להעיר דבגליון הרי"ף יבמות ג ע"ב איכא נוסח מכת"י  2לעבודת ה'.

דלא תעשו מצות אגודות אגודות, וכן הוא במאירי יד ע"א בלשון הגמ', 
דפי' ענין לא  ,וכדאמרן. וע' בתוס' רא"ש מגילה ב ע"א ד"ה ואיכא

מק דבר שם כ' דזה תתגודדו וז"ל גזירות ודתות וחקים שונים ע"כ. ובהע
ביאור הקרא, דמפני שבנים אתם לה', לכן אתם חייבים לנהוג אחוה זב"ז 

                                                                                                                    
וצ"ע לשיטת הרמב"ם לקמן דטעם האיסור הוא שלא יבואו לידי מחלוקת וקטטה דגם  2

בדבר הרשות יהיה שייך. וי"ל דטפי איכא למיחש שיבואו לידי מחלוקת משום מילי 
 י דשמיא. וצ"ע.דשמיא, א"נ י"ל דהדבר מגונה טפי אם נבוא לידי מחלוקת מפני מיל

 



 בענין לא תתגודדו קלב

וע' באג"מ חו"מ ח"א סי' נח דכ'  3בדברים השייכים לאביכם שבשמים.
בפשיטות דליכא לא תתגודדו באגודת פועלים דלא שייך לא תתגודדו 

 4במשא ומתן, ופשוט הוא.

מיד שנהיה מאוחדים בכל מעשי ומ"מ אין להסיק מזה דרצון התורה ת
המצוות, דהרי התורה עצמה גזרה על כתות שונות ושנויים בין אנשים כגון 
כהנים וישראלים וכדומה, וכן דינים שונים לדרים בארץ ישראל ובחו"ל, 
אלא דהעיקר היינו שנלך ביחד במצוות התורה באופן מאוחד ולא יהיו 

שלא נצטווינו בהם. וע' בזה שנויים בין קבוצות אנשים בשמירת המצוות 
בירו' פסחים פ"ד הל"א דשם השיב ר' יוחנן לר"ל דשנוי הזמנים לקריאת 
המגילה אין עוברין בזה איסור לא תתגודדו וז"ל מי שסידר את המשנה 

וק' דמה  5סמכה למקרא משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר, ע"כ.
קנת ב"ד הגדול שיעשו ס"ל לר"ל מעיקרא, הא פשיטא דידע שהכל היה בת

פורים כן, אלא דודאי קושייתו היתה איך בקשו חז"ל לתקן מצוה כזו 
באופן שיהיה איסור לא תתגודדו, ולא חשו לתקן באופן אחר שלא יהיה 
האיסור, וכדפירשו הרשונים בגמ' מגילה ב ע"א. וא"כ מה תשובה זאת דר' 

תקנו חכמים. יוחנן, ומאי שנא קרא מכתבי הקודש מעצם העובדה דכך 
ולזה פי' בקה"ע שם דכיון דיש סמך מהקרא הוי דומיא דמצוות הכהנים 
דלא שייך בהו לא תתגודדו, ונראה לפרש דאי ידעינן ע"פ נבואה דכך רצון 
ה' שיהיה פירוד בין אנשים במעשי המצוות, הרי אין זה בכלל האיסור, 

לא נצטוינו דגדר הדין הוא שאסור לנו לנהוג במעשי המצוות בחילוקים ש
בכך, הא אם נצטוינו שפיר דמי, ורק אין לנו לגרום חילוקים ע"י חילוקי 

 ., ופשוטדעות וכדומה

                                                                                                                    
ג"כ כ' דרישא דקרא הוי פירוש לסיפא, אבל קצת באופן  ,בריטב"א יג ע"ב ד"ה מאי 3

 אחר, ע' לקמן.

כל זה דלא כדכ' בשו"ת אהלי חם סי' קע דשייך לא תתגודדו בדבר הרשות. ושם רצה  4
להוכיח כן משו"ת הרמב"ם )פאר הדור סי' קנא( דשייך לא תתגודדו בתקנת הקהל, ואפ' 
בדבר הרשות שגזרו עליו הקהל כדביאר בשו"ת הרא"ם סי' נז ובשו"ת בנימין זאב סי' 
שג. אבל נלענ"ד ברור דאין ראיה מתקנת הקהל לדבר הרשות בעלמא, דדוקא ע"י תקנה 
שייך לא תתגודדו דאז ע"פ דין חייבין לציית לתקנת הקהל אע"ג דהוי בדבר הרשות. וכן 

 ' דהלאו כולל גזירות ודתות וחקים.נראה כוונת התוס' רא"ש הנ"ל דכ

 אבל ע' ברשב"א מגילה ב ע"א ד"ה אלא, שפירש דברי הירו' בענין אחר. 5
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 ד. הגדרת האיסור

יש לחקור בגדר דין דלא תתגודדו, ונראה להעיר על ד' שיטות 
בראשונים, והם: )א( שיטת הרמב"ם דהוי משום שמביא לידי מחלוקת 

ונים דהוי משום דנראה כנוהגים ב' וקטטה; )ב( שיטת רש"י ושאר ראש
תורות; )ג( שיטה דנציע בכמה ראשונים בעזה"י דהוי איסור שלא יהיה 
חילוק בהוראה; )ד( שיטת הריטב"א, כמו שנוכיח לקמן בעזה"י, דהוי 
משום אחדות במעשי המצוות בעצם. ויש להעיר דשיטות )א( ו)ב( ס"ל 

ה כדבר אחר, שהוא דבר לכאורה דלא תתגודדו נאסר משום שמביא או נרא
שאינו רצוי, משא"כ שיטות )ג( ו)ד( דס"ל דלא תתגודדו הוא דבר האסור 

 מצד עצמו. ונבאר השיטות כדלהלן:

 משום שמביא לידי מחלוקת –)א( שיטת הרמב"ם 

הובא לעיל דכ' הרמב"ם בהל' ע"ז דכשעוברין על לא תתגודדו, דבר 
ה תסז בשם מורו. ומשמע זה מביא לידי מחלוקת, וכ"כ בס' החינוך מצו

דהיינו דטעם המצוה הוא דפילוג הנהגות הבתי דינין יגרום למחלוקת 
דעצם מה  אמנם יש להעיר דבסה"מ בשורש ח' משמע 6בעתיד, וכנ"ל.

שמחזיק במחלוקת הוא הוא האיסור, ולא רק שאסור מפני שמביא לידי 

                                                                                                                    
, דהקשה 355ע' בחוברת בית יצחק שנה לט במאמר מו"ר הגר"מ ויליג שליט"א עמ'  6

לרמב"ם דהא לא דרשינן טעמא דקרא, ותי' שם דלא דרשינן טעמא דקרא במצוות 
ל בדרשות חז"ל דרשינן טעמא דדרשה, וא"כ שפיר יש להוציא המפורשות בקרא, אב

נ"מ מהא דלרמב"ם טעם האיסור הוא משום שגורם קטטה ומחלוקת כדאשכחן 
באחרונים. ואמר בזה בעל פה נ"מ, דאם מה שנכריח אינשי שלא יהיה חילוקי הנהגות 

הגות גורם יגרום למחלוקת וקטטה טפי, תו לא הוי איסור לא תתגודדו דהרי חילוק ההנ
יותר שלום ממה שיכריחו אינשי שלא יהיה החילוק, ולכן לשיטת הרמב"ם י"ל דמצד 
הדין יש להניח את הדבר כמו שהוא. וגדולה מזו כ' בתשובת ר' דוד וידאל הנ"ל דאפ' 
הוו ב' אגודות ממש, כל שאין באין לידי מחלוקת שרי, ושזה יסוד היתר דב' ב"ד בעיר 

יך סי' נט כ' נ"מ דלרמב"ם אפ' יהיו בב' מקומות דאמרינן אחת. ובשו"ת מהר"ם אלש
בדרך כלל דליכא בזה לא תתגודדו, סו"ס אם באים ביחד באיזה מקום אחר, ונחלקו 
באיזה דבר הנוגע לאותו מקום שיבואו לשם ביחד, הרי יבואו לידי מחלוקת ואסור, וכגון 

"ת אהלי חם סי' קע חלק כמה בתי כנסת שנחלקו לגבי תקנת השוק, ע' לקמן. אבל בשו
ע"ז בעל התומת ישרים, וכ' דאין למדין נ"מ מהטעם דמביא לידי מחלוקת, ודלא כגר"מ 

 ויליג שליט"א.ו
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ה, או ויש לחקור בזה אי הוי משום שבאים לידי קטטה ושנא 7.מחלוקת
משום שמביא לידי פירוד הקהילות. דאי היינו משום שמביא לידי קטטה 
ושנאה, א"ש הא דאמרו בגמ' דלאביי ורבא דב' ב"ד בב' עיירות או בעיר 

הם כבר פרודים במרחק או כציבורים שונים, לא יבואו  םאחת שרי, דא
לידי קטטה ושנאה. אמנם אי הוי משום פירוד, צ"ע דלכאורה יש פירוד 

פי בב' ב"ד וב' ציבורים, ונראה לומר לצד זה דאה"נ אסור להפריד ט
הציבור לב' ציבורים כדי למנוע לאו דלא תתגודדו, דאין לך מחלוקת 
גדולה מזו, אלא חייבים לישא וליתן עד שיסכימו לדבר אחד או יעשו 

כצד שהוא משום קטטה נימא . אבל אי , כדיבואר לקמןלחומרא וכדומה
ם להתחלק לב' ציבורים דסו"ס כל שנפרדים הם לא ושנאה שמא רשאי

יקפידו זע"ז כ"כ ולא יבואו לידי קטטה, וצ"ע לדינא. ובש"ך יו"ד סי' רמב 
בקיצור הנהגת הוראה סי' י', כ' להדיא דכשאין ב' ב"ד אסור להתחלק לב' 
ב"ד משום המחלוקת, דאין זה היתר, ונימק דבריו דאסור מכל שכן שדבר 
                                                                                                                    

בקר"א יבמות יג ע"ב ד"ה מגילה, כ' דנ"מ בזה לענין מנהגים, דלרמב"ם ע"כ שייך  7
גע לדינים. האיסור גם במנהגים, דחילוקי הנהגות בנוגע למנהגים גורם למחלוקת כמו בנו

וע"ש שתלה בזה מחלוקת ר"י ור"ל, דלר"ל ס"ל דאסור משום ב' תורות ולכן ס"ל דליכא 
לא תתגודדו במנהגים כדאיתא בגמ', ולר' יוחנן אסור משום מחלוקת ושייך אפ' 
במנהגים כדהביא ראיה ממנהג. ועוד הוסיף הקר"א דלמ"ד משום מחלוקת אין איסור 

שלא יבואו לידי קטטה, משא"כ למ"ד דמחזי כב' תורות בב' עיירות וב' מקומות כיון 
שייך גם בב' מקומות, וכ' דגם זה בכלל מחלוקת ר"י ור"ל, דלר"י מותר בב' מקומות וזה 
הוא תשובתו באמת לר"ל כדאשכחן בשיטות אביי ורבא דס"ל כר"י, אבל לר"ל אסור בב' 

' לקמן לגבי לא תתגודדו מקומות ולכן הקשה ממקרא מגילה. והרמב"ם פסק כר' יוחנן, ע
במנהגים. וכ"כ בשו"ת אהלי חם סי' קע ובשו"ת משיב דבר ח"א סי' יז אות ד' לענין 
מנהגים, אבל חלקו בזה דכ' דנ"מ בין ר"י ור"ל ג"כ לענין ב' ב"ד בעיר אחת דנחלקו בו 
אביי ורבא בגמ' יד ע"א, דלאביי ס"ל דאסור משום דמחזי כב' תורות ולכן אסר בב' ב"ד 

עיר אחת, ולרבא ס"ל דהאיסור הוא משום מחלוקת ולכן מותר כשיש ב' ב"ד בעיר ב
אחת. ומחדש הנצי"ב שם דלרבא היינו רק בכה"ג דלא יבואו לידי מחלוקת וקטטה כגון 
שאחד גדול בחכמה מהשני. אבל מחדש דאם הם שוין בחכמה שייך בזה מחלוקת 

אר דכ' הרמב"ם דשייך בזה לא וקטטה אפ' לרבא כיון דלא יוכלו להסכים, ולכן בי
תתגודדו כשיטת רבא )והוא אוקימתא דהרמב"ם איירי דוקא בשוין בחכמה(, וע' לקמן 
עוד בשיטת הרמב"ם בזה, וכ"כ ע"פ ס' החינוך, אך ע' לקמן דנראה דגירסא מוטעת 
נזדמנה לו. ועוד הוסיף הנצי"ב שם דנ"מ לענין אופן דתקנו חכמים דהדין הוא דאלו 

ואלו יעשו כך, כגון מקרא מגילה דהקשה ר"ל, דלרמב"ם שרי בפשיטות ונפל יעשו כך 
קושיית ר"ל, ושזה ג"כ תשובת ר"י לר"ל, דלא שייך שיביא לידי מחלוקת כיון דכך תקנו. 
ולכן כ' להלכה דלרמב"ם כל שמסכימים כולם בחילוקי המנהגים בין המקומות ליכא 

תורות כ' דשייך להסתפק שמא איכא איסור בזה לא תתגודדו. אבל למ"ד משום מחזי כב' 
 לא תתגודדו בתקנת חכמים.
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 ,לוקת. ואפשר דכוונתו לומר דיבואו עדיין לידי קטטהזה מרבה יותר מח
וצ"ע, וע"ע לקמן לגבי הנהגה הראויה כשיש מחלוקת לגבי דין מן הדינים. 
וע' בתשובת ר' דוד וידאל שהובאה בשו"ת אהלי חם סי' קסח שבתומת 
ישרים דתפס כב' הסברות, וס"ל דהאיסור הוא כשיש ציבור מאוחד 

וזה גורם לפירוד לב' ציבורים. אבל אי הוו ועושים אז מחלוקת וקטטה, 
מתחילה ב' ציבורים אין בזה איסור כלל דאין כאן קטטה, ולא עשו בזה 
בידים אגודות אגודות, אלא כבר היו כן. אלא האיסור הוא לעשות אגודות 
אגודות מאגודה אחת ע"י קטטה הנובעת משנוי הנהגה. וא"כ אפשר דאפ' 

ם שלא ע"י קטטה, אפשר דאסור, דבזה אי רוצים להתחלק לב' ציבורי
סו"ס עושין אגודות אגודות, וצ"ע. אבל בשו"ת אהלי חם סי' קע חלק עליו 
בעל התומת ישרים, ודחה ג"כ כל החקירה דאע"ג דאה"נ מה שמביא 
עשיית אגודות אגודות למחלוקת הוא כעין טעמא דקרא, אבל מ"מ 

ן אם מביא לידי ההגדרה היא לעשות אגודות אגודות איך שיהיה, בי
 מחלוקת בין אם אינו מביא. וא"כ אין נ"מ בזה.

ועפ"ז יש לעיין בהא דאיתא בגמ' בכמה דוכתי דהיכא דהרואה אומר 
דאין סתירה בהנהגת ב' הצדדין משום דיש טעם אחר למעשיהם ולא 

לא שייך לא תתגודדו, דמשמע מדין זה דהוי כעין  , בכה"גמשום מחלוקת
מהני למנוע  וק' דאיךשלישי אינו מכיר בחילוק, מראית עין, דהרואה ה

מחלוקת. וי"ל דס"ל לרמב"ם כשיטת המ"א או"ח סי' תצג ס"ק ו' דלא 
קיי"ל למסקנה דמהני סברת הרואה אומר, ודוחק. וע' במחצה"ש על המ"א 

וצריך לומר דלא חיישינן כי אם לרואה הבא ממקום אחר שם דכ' וז"ל 
ה שאין כן משום האוסרים ומתירים ורואה שאחד אוסר ואחד מתיר, מ

גופייהו לא חיישינן, דאם לא כן ניהו דהרואה שאחד אינו עושה מלאכה 
יאמר משום דלית ליה מלאכה, מכל מקום אותו אדם עצמו שאינו עושה 
מלאכה דידע דמשום איסורא פורש ורואה חברו שעושה מלאכה ואיכא 

, עכ"ל. וק' שינןמשום לא תתגודדו, אלא על כרחך דלגבייהו לא חיי
לשיטת הרמב"ם דמה שייך כאן ראיית אדם מבחוץ, הא סו"ס מתקוטטים 
הבעלי פלוגתא עצמן. ושמא י"ל דהוי סימן דאין החילוק בהנהגות בולט 

. א"נ י"ל דלא , כדין המחצה"ש ודלא כסברתוכ"כ, ולא יבואו לידי קטטה
ייך כמחצה"ש, אלא דחיישינן לבעלי המחלוקת עצמן שיראו, דלא ש

מריבה אלא ע"י ב' צדדים הרוצים במריבה. ודילמא יש לחדש עוד, דיעויין 
בגמ' דסברת הרואה אומר מצינו לדעת ר"ל בפלוגתת ב"ש וב"ה בתחילת 
השו"ט אליבא דמ"ד עשו ב"ש כדבריהם, אבל בהמשך רק אליבא דמ"ד 
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וכתירוץ על כמה דוכתי דאשכחן דעשו ב"ש  ,דב"ש לא עשו כדבריהם
דהרואה אומר דיש להם טעם אחר  ,דל"קדאמרו בגמ' כדבריהם, 

למעשיהם. וי"ל דלמסקנא סברה זו מהני רק באופן דהוכרע דיעשו כצד 
אחד, )דהיינו מ"ד לא עשו ב"ש כדבריהם אלא כדברי ב"ה( דכשיש היתר 

לצד השני )דהיינו ב"ש( להחמיר כדבריהם  תירדהרואה אומר מהני לה
"כ ב"ש גופייהו לא יבואו לידי מריבה עם באופן שלא יהיה ניכר לב"ה. וא

ב"ה על דבר שמקילין, כיון דכבר קיימו וקבלו שלא לעשות כדבריהם 
באופן הניכר ושיעשו כב"ה בפרהסיא. ורק עדיין חיישינן דב"ה יריבו עם 
ב"ש על שעושין כדבריהם, ולזה מהני דהרואה אומר דלאו משום פלוגתא 

רואה אומר מהני להתיר מצב של לא הוא דעביד. וא"כ א"ש דאין סברת ה
יהיה תתגודדו, דסו"ס יבואו לידי מחלוקת, אלא רק לאחר שהוכרע כיצד 

שלא יהיה איסור לא תתגודדו, כגון שהולכין בתר רוב,  עיקר הנהגת הצבור
וכבבר קיימו וקבלו לנהוג כצד אחד, מ"מ המיעוט רשאים לנהוג כדבריהם 

 באופן שלא יהיה ניכר לרוב.

 משום דנראה כנוהג כב' תורות –טת רש"י )ב( שי

דנראה כנוהגין ב'  –ז"ל רש"י יג ע"ב ד"ה לא תעשו אגודות אגודות 
וכ"כ הרשב"א יד ע"א  8תורות עכ"ל, וכ"כ בסוכה מד ע"א ד"ה לדידהו.

                                                                                                                    
לקים -יש לתמוה בזה קצת, דבאמת אמרינן בכל מחלוקת בחז"ל אלו ואלו דברי א 8

חיים, וכן אמרו בגמ' עירובין יג ע"ב לגבי מחלוקת ב"ש וב"ה גופה, וא"כ אמאי אסור 
ם ושניהם אמת. ובפשטות הביאור שיראה כאילו יש כאן ב' דעות, הא איכא ב' דעות בעצ

הוא דהוי כעין מראית עין, דאינשי לא ידעי ולא יבינו האי כללא דאלו ואלו, ויחשבו 
דבאמת נתנו ב' תורות לישראל ח"ו. א"נ י"ל דאע"ג דבעולם המחשבה והמשא ומתן 
שפיר איכא כמה דעות דע' פנים לתורה, מ"מ סו"ס כולם נתנו מרועה אחד, ואחדים הם 

שמיא, ולכן בעינן דבעולם המעשה יראה כתורה אחת. ויש להוסיף דנראה דמקור  כלפי
האי לישנא דב' תורות מהגמ' סוטה מז ע"ב וסנהדרין פח ע"ב דמשנתרבו תלמידי שמאי 
והלל שלא שמשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כב' תורות. ותימה 

לא נראתה תורה כב' תורות, או משום  דלשיטת רש"י מבואר בגמ' דידן דבימי ב"ש וב"ה
דלא עשו ב"ש כדבריהם או משום דהוו כב' ב"ד. וצ"ל דסו"ס היו נוהגין כדבריהם למ"ד 
עשו, או' אפ' למ"ד לא עשו, היו נוהגין כדבריהם לחומרה בכמה אופנים, כדיבואר 
לקמן, ונוסף על כך היו מתווכחין להוכיח דהלכה כדבריהם. וחידוש הוא, דאע"ג 

למעשה נעשת התורה כב' תורות דלא יכלו לחייב כל אחד שלא לנהוג או לטעון ד
כשיטתו )דהשתדלו בכך ולא עלה בידם(, מ"מ כיון דנשמרו שלא יראה כב' תורות לפי 

 .38ו 55גדרי דין דלא תתגודדו, די בזה. וע' לקמן בשיטת הריטב"א. וכן ע' לקמן הערות 
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ד"ה אמר אביי, והנמ"י על הרי"ף ג ע"ב ד"ה קרי, וכ"כ המאירי יד ע"א 
סי' ד ובתוס' הרא"ש יג ע"ב ד"ה עד וכלשון זה כ' גם הרא"ש יבמות פ"א 

כאן ובמגילה ב ע"א ד"ה ואיכא, וכן תוס' תלמידי ר"פ ומהר"ם יד ע"א 
ד"ה כגון וכן יד ע"ב ד"ה ה"ג רש"י, דהיכא דלא מחזי כב' תורות שרי, 
אמנם ע' לקמן דנצדד דהרא"ש ותוס' תלמידי ר"פ ומהר"ם ס"ל שיטה 

יראה כב' תורות, וכ"כ בשו"ת ומשמע דהוי כעין מראית עין שלא  9אחרת.
אהלי חם סי' קע דאינשי יהיו סבורין דכך דין תורה שיהיו מקצת עושין כך 
ומקצת עושין כך, והרי ז"א דכתיב תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם. 
וראיה גדולה לשיטה זו הוא מהא דכשהרואה אומר דחילוקי ההנהגות 

ביאר רש"י טו ע"ב  אינם משום מחלוקת אלא משום דבר אחר דשרי, וכן
 10ד"ה הרואה אומר, דשרי משום דלא דמי לב' תורות.

 )ג( שלא יהיה חילוק בהוראה

הקשו בתוס' יד ע"א ד"ה כי, דאע"ג דלאביי )דס"ל דב' ב"ד בעיר אחת 
אסור, והתיר רק ב' ב"ד בב' עיירות( אזלה לה קושיית ר"ל ממקרא מגילה 

פרים דמקדימין ליום הכניסה. דבני עיירות וכרכים, מ"מ עדיין ק' מבני כ
והביאו דתי' ר' חיים כהן, דגם בני הכפרים היו קורין בכפרים ולא בעיירות, 
והוו כב' ב"ד בב' עיירות. אמנם עדיין ק' לשיטת רש"י מגילה ב ע"א ד"ה 
אלא, דכ' דהכפרים מתכנסין לעיירות. וז"ל התוס' תלמידי ר"פ ומהר"ם יד 

ון דהתם לאו משום פלוגתא הוא דעבדי הכי ע"א ד"ה כגון, ואומ' ר"י דכי
אלא משום שהמקום גורם, ובן כרך זה אם היה הולך במקום אחר במקום 
שקורין המגילה בי"ד היה קורא כמוכן עמהם, כך לא מחזי כאגודות, 

משום חילוק שאין מחלוקת בעצם הדין, אלא  עכ"ל. ומבואר דכל
כ בתו"י )מכת"י( יד ע"א וכ" 11המקומות בלבד, לא שייך בזה לא תתגודדו.

                                                                                                                    
ה אלא, דהאיסור הוא משום דהוי כב' תורות, ולא ודומה לזה כ' הר"ן מגילה ב ע"א ד" 9

הזכיר דנראה כב' תורות, וכ"כ בסוכה על הרי"ף כא ע"ב דיבור ראשון, והשמיט לשון 
 נראה הנמצאת ברש"י. ודילמא ס"ל כאחד מהשיטות שיובאו לקמן.

איך תלו בזה הנצי"ב והקר"א מחלוקת ר"י ור"ל, ושיטות אביי  5ע' לעיל בהערה  10
 ורבא.

לא, שתמך בסברא זו, וכ' דזה כוונת -וע' במשך חכמה על מגלת אסתר פ"ט פס' ל 11
 -שיהיה שלום לכולם  -הפסוק, וז"ל וזה שאמר "וישלח ספרים וכו' דברי שלום" 



 בענין לא תתגודדו קלח

ד"ה כי אמרינן, וכ"כ ברא"ש פ"א סי' ט' בחד תירוץ ובתוס' רא"ש יג ע"ב 
ד"ה עד כאן, בחד תירוץ, וכ"כ בחידושי הר"ן על גמ' מגילה ב ע"א ד"ה 
אלא, וכ"כ הרשב"א מגילה ב ע"א ד"ה אלא, והבין כן בלשון הירו' 

ומשפחה ועיר  שסמכו החילוק בין כפרים לכרכים על הקרא דמשפחה
ועיר, כלומר דזה היה חלק מהתקנה, ולא מחלוקת בין הכפרים לעיירות. 
אמנם הרשב"א במגילה שם כ' דלא נראה כן ממשמעות סוגיין בבבלי, 
ובריטב"א שם ביאר טפי בשם הרשב"א, דבגמ' משמע דהשיב ר' יוחנן 
לר"ל דע"כ ליכא לא תתגודדו במקרא מגילה מהא דליכא לא תתגודדו 

לוקת ב"ש וב"ה, והא לפי הנ"ל אינו מובן, דיסוד ב"ש וב"ה הוא במח
משום דהוו ב' ב"ד, ומה ראיה מזה ליסוד דבמקרא מגילה לא שייך לא 

ובתוס' תלמידי ר"פ ומהר"ם  12תתגודדו משום דליכא מחלוקת בעצם הדין.
שם, וכן בתוס' רא"ש שם ובחי' הר"ן שם, הרגישו בזה וכתבו דבאמת הוי 

ימא דליכא לא תתגודדו בב' ב"ד, ק"ו דליכא לא תתגודדו היכא ק"ו, דאי נ
דליכא פלוגתא לגבי עצם הדין. וצ"ע, דבאמת הוו ב' הגדרות, דאי ס"ל 
דהוי משום דנראה כב' תורות, הרי היתר דב' ב"ד הוא משום דהרואה יודע 
דנוהגין באופנים שונים משום דהם כפופים לב"ד שונים ולא יחשוב דיש 

רות, ובפרט לאביי דהוו בב' מקומות לא יבוא לחשוש בזה דאינו כאן ב' תו
רואה אותם ביחד כלל. אבל הכא כולם כפופים לב"ד אחד, וכולם במקום 
אחד, וההיתר הוא משום שמסכימים זע"ז בעצם הדין, והוא היתר אחר. 
ובריטב"א מגילה ב ע"א ד"ה אלא, כ' ביתר ביאור דהוי ק"ו דכיון דבעיר 

תתגודדו במקרא מגילה משום דהוי כב' ב"ד, ק"ו בב' מקומות א' ליכא לא 
כעיירות וכרכים. וא"כ הק"ו הוא דוקא ממקרא מגילה ולא מדין ב' ב"ד. 
אמנם זה דוחק לפרש כן בהני ראשונים דכ' דהק"ו הוא מדין אביי ורבא, 
ומשמע דהיינו מעצם שיטתם. ואפשר לומר דיסוד ההיתר דמסכימים 

ורם שנוי המנהגים, וא"כ ניכר היטב לרואה דנוהגין בעצם הוא דהמקום ג
באופנים שונים משום שנוי המקומות ולא משום פלוגתא. והוא ק"ו מהיכא 
דניכר פחות, דהיינו ב' ב"ד, דשם צריך להבין ולהשכיל דכת זו הולכין 

                                                                                                                    
היינו  -"לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם"  -שכל אחד עושה כהאמת  -"ואמת" 

 ., ע"כ, ודפח"חדובזמנים הרבה שתקנו להם, דליכא משום בל תתגוד

ובריטב"א יבמות יד ע"א ד"ה א"ל רבא, תי' דבאמת לא חש ר' יוחנן להשיב דידע  12
 מהאי טעמא.
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אחר הוראות ב"ד זה, וכת זו הולכין אחר הוראות ב"ד אחר. וא"כ א"ש 
 הלאו הוא דמחזי כב' תורות.דס"ל להני ראשונים ד

אמנם יש להציע ביאור באופן אחר, דנראה לבאר דס"ל להני שיטות 
דגדר הדין הוא שאסור שיהיה חילוק בהוראה. ולפ"ז נאסר דוקא הוראות 
שונות, ולא ניהוגים בעלמא. וא"כ ברור הדבר דשרי כל זמן דאיכא ב"ד 

נה כמו בני כפרים אחד המורה אע"ג דהוראתם הוא שכל כת תנהוג כפי די
ובני עיירות, דאין כאן מחלוקת כלל לענין ההוראה. אמנם חידוש טפי 
אמרו בגמ' דאפ' ב' ב"ד בב' עיירות או בעיר אחת שרי, ויש לבאר דהרי 
מחוייבים להעמיד ב"ד בכל עיר ועיר ובכל פלך ופלך. ולב"ד, וכן לחכם 

הם אפ' אם יש המורה הוראה, יש רשות לדון בדיני התורה כפי הנראה ל
חולקים עליהם, עד שיבואו לב"ד הגדול, ואינם מחוייבין לחשוש לשאר 

וכל מי שלא הגיע להוראה חייב לעשות כפי דעת הב"ד שבעירו,  13שיטות.
וא"כ, י"ל דהוי כב"ד אחד והוראה מאוחדת,  14או כפי דעת החכם שבעירו.

ות, דלכולם מסכימין על האי דינא דיש לכל ב"ד וחכם הרשות להור
ושההולכין אחר הוראותיו יש להם רשות לעשות כן, וא"כ אע"ג דלגבי 
פרטי הדינים יש מחלוקת, לענין זה דכל אחד מחוייב לעשות כפי דברי 

כל חכם  ,הב"ד של מקומו אין מחלוקת. ומצד דיני ב"ד דבהל' ממרים
שהגיע להוראה רשאי להורות, ונראה לומר דאפ' במקום שיש ב"ד אחר, 

חכם שהגיע להוראה לשמש כב"ד להורות באיסור והיתר. ואעפ"כ יכול כל 
יש גבול לדבר, והוא איסור לא תתגודדו, דהיכא דיש קרבה גדולה בין 
הבתי דין או החכמים, חייבים להורות כאחד ולהסכים על דבר אחד. לאביי 
היינו כל שנמצאים בעיר אחת, דבד"א דכל ב"ד אינו חייב לציית לב"ד 

ירות, דאין צורך להעמיד ב' ב"ד בעיר אחת, ולרבא בכה"ג השני, בב' עי

                                                                                                                    
כן מדוייק ברמב"ם פ"א מהל' ממרים ה"ה, וז"ל שני חכמים או שני ב"ד שנחלקו שלא  13

בזמן הסנהדרין או עד שלא הגיע הדבר להן וכו', אם אין אתה יודע להיכן הדין נוטה 
תורה הלך אחר המחמיר וכו' ע"כ, הרי מבואר דלמי שאין לו ספק בדבר יעשה כפי  בשל

דעתו, וכל שכן לב"ד עצמו, וכ"כ המנ"ח מצ' עח אות א', דאין כלל דהולכין בדאורייתא 
להחמיר אמור אלא לשאר אינשי, אבל לחכם החולק עצמו לא, אא"כ הוי בגוונא דחייב 

. וכ"כ החזו"א בהערות לקונטרס דברי סופרים לבטל דעתו לב"ד או חכם הגדול ממנו
 אות ח', הודפס בקובץ ענינים, ופשוט.

כ"כ הרמב"ם שם ה"ד, וז"ל כל דין שנולד בו ספק לאחד מישראל שואל לב"ד  14
 "ה מבואר דגם חכם יכול לשמש כמורה הוראה בזה.לשבעירו, ע"כ. ושם בה



 בענין לא תתגודדו קמ

שרי, דסו"ס יחידות נפרדות הן, ורק היכא דיושבין קבוצת חכמים יחד 
כב"ד אחד, אסור לכל אחד להורות לעצמו, אלא חייבים שבכל דין ודין 
יורו באופן מאוחד. ואפשר דטעם המצוה הוא משום שלא יראה כב' 

 15וא שלא יהיו חילוקים בהוראה.תורות, אבל מ"מ ההגדרה ה

ירוחם נתיב ב' ח"ה דף כג ע"א, בשם הרמ"ה,  בנוונ"מ לדינא כ' ר
דהאיסור הוא דוקא בהוראה, ודייק כן מהגמ' דדוקא פלג מורין כך ופלג 
מורין כך אסור, הא פלג נוהגין כך ופלג נוהגין כך שרי. וכ"כ מדנפשייהו 

וכ"כ  16או"ח ח"ב סי' יב. בשו"ת מעיל צדקה סי' נ', ובשו"ת מהרש"ג
בקר"א יג ע"ב ד"ה מגילה, דהאיסור הוא דוקא ע"י הוראה. אמנם שם כ' 
דמ"מ לדעת רבא כת גדולה הנוהגת כתלמידי ב"ש אפ' אם עושין לעצמן 
ג"כ בכלל הלאו, וא"כ נראה דס"ל דהא דאסור דוקא בהוראה הוא שיעור 

קה נראה דס"ל דכך בגודל המחלוקת והכת, ולא דין בעצם. אבל למעיל צד
הדין בעצם, דע"ש בתשובה דהתיר אפ' לרבים לעשות, כל שלא יורו. אבל 
הש"ך יו"ד סי' רמב בקיצור הוראות או"ה סי' י' כ' דאסור אפ' ע"י מעשה, 
ול"ד מורין, וכ"כ בתשובת הר' בצלאל שהובאה בשו"ת מעיל צדקה סי' 

מ"ד ב"ש לא מט. ובתשובת הר' בצלאל הביא ראיה מהא דבגמ' הקשו ל
עשו כדבריהם מהא דשמאי הזקן סיכך ע"ג קטן, ומהא דר"ע נהג ב' 
עישורין בין ר"ח שבט לט"ו בשבט, ואע"ג דיחידים היו ואין משמעות 
שהורו כן לאחרים. ובשו"ת מעיל צדקה סי' נ' דחה הראיה דאין כוונת 
הגמ' אלא להוכיח דב"ש עשו כדבריהם, ולא מסתבר לגמ' לומר דעשו רק 

נעא ולא הורו כלל לאחרים, דאם עשו כדבריהם היינו משום דהיה ס"ל בצ
דדבריהם נתקיימו אע"ג דב"ה רובא והיה בת קול כנגדם, וא"כ מסתמא גם 

                                                                                                                    
ת עכ"פ לשיטת אביי דהוי דין וע' בדברות משה יבמות פ"א סי' יב דהציע הבנה כזא 15

הוראה, אבל שוב נסוג אחר מזה וכ' דלאביי הגדר הוא דאסור להיות חילוק בהוראה 
 באופן שגורם לב' אגודות, ע"ש.

אבל ע' במהרש"ג בהמשך דבריו שכ' דהיינו משום שכיון שאינו מורה הוראה הרי הוי  16
ם לעשות כדעתו )כנראה שם דמי שצועק על אחרי ומרה בעלמא ומידת חסידות. וכ'כח

, עובר על לא אף שאינו חכם( וכגון שצועק שמי שאינו מניח תפילין בחוה"מ מבטל מ"ע
לזה יקרא  םדלמ"ד דהוי באמת רק לאו בהוראה ז"א, דהא תתגודדו. אבל נראה לענ"ד

הוראה למי שאינו חכם שצועק על אנשים, ודברי חכמים בנחת נשמעים. ונראה דהוא 
מה שאינו מורה הוראה מצהיר שהוי רק כחומרה בעלמא, וא"כ כל דוקא לשיטתו, ד

 ליכא היתר זה. כגון ע"י צעקות, שמצהיר שעושה כן מדינא
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הורו לאחרים. ולפ"ז צ"ל דכל המעשים בגמ' היו ע"פ הוראה, ולא רק 
 מעשה גרידא.

 עדיין ניתן לומר דהוי ,אמנם לדעת הש"ך דשייך איסור במעשה ג"כ
הוא לעצמו חשיב כמורה  ור בתורת הוראה, די"ל דאפ' כשיעשהאיס

הוראה לאחרים, ובפרט אי עסקינן בחכם שהגיע להוראה. ועפ"ז יש לבאר 
 ,סברת הרואה אומר דבגמ' באופן אחר, דכל דאיכא סברת הרואה אומר

אינו חשיב כמורה הוראה, ובדליכא האי סברה, חשיב כמורה הוראה 
, צ"ל כשיטת המעיל צדקה איסור בהוראה בלבדאבל אי ה 17לאחרים.

דשרי אפ' בהוראה ממש כשהרואה אומר שלא מחמת פלוגתא, ודלא 
כביאור הנ"ל, דהרי מסברה נראה דאם האיסור הוא שלא יהיה חילוק 

 בהוראה מאי שנא כשהרואה אומר דסו"ס איכא פלוגתא בהוראה, וצ"ע.

 אחדות בעצם –)ד( שיטת הריטב"א 

ג ע"ב ד"ה מאי, לבאר הה"א דהגמ' דקרא דלא תתגודדו כ' הריטב"א י
ועוד  ,אתי רק לענין לא תעשו אגודות אגודות ולא לאיסור גדידה, וז"ל

ל קיכם וכיון שאתם בני אב אחד וקדדילמא ה"ק קרא בנים אתם לה' אל
אחד ראוי הוא לכם שלא תעשו אגודות אגודות וכאלו יש כאן שתי תורות 

ק משום מחלוקת, אבל ג"כ רור דהאיסור אינו ר, ע"כ. ובושני אלוהות
רק משום דמחזי כב' תורות, אלא דבעצם ראוי לבנים לה'  משמע דאינו

להיות גוי אחד בארץ ולהיות מאוחדים, וכדאיתא בתנחומא פר' קרח סי' 
אמר להם בדרכי עכו"ם ה', הובא ג"כ ברש"י במדבר פרק טז פסוק ו, וז"ל 

קבצין בבית אחד ואנו אין לנו אלא ה' אחד יש נמוסים הרבה ואין כלם מת
, ע"כ, הרי ותורה אחת ומשפט אחד ומזבח אחד וכ"ג אחד ובהמ"ק אחד

דאחדות ישראל במעשי המצוות היא כנגד ייחוד ה', כביכול. וכן נראה 
לגבי הקושיא ממקרא  ,לדייק בדברי הריטב"א יד ע"א ד"ה א"ל רבא

                                                                                                                    
כעין זה כ' הרמב"ן יד ע"ב ד"ה ה"ג בנוסחי, דיש איסור בלהורות לאחרים אפ'  17

לחומרא כדבריו, ומ"מ רשאי להחמיר לעצמו כדבריו. וכפירוש זה משמע ג"כ ברשב"א 
ע"ב ד"ה ה"ג רש"י, דכ' דאסור לעשות כדבריו בפומבי להחמיר, ומותר רק בצנעא יד 

למשוך יד לחומרא כדאמרינן דהרואה אומר מהני, ונראה כנ"ל דלעשות בפומבי הוי 
כהוראה. אמנם הרמב"ן עצמו לא ס"ל כשיטה זו דלא הביא תירוץ הר"י לקושיית ר"ל 

דרבא מבואר מדבריו יד ע"א ד"ה אמר ממקרא מגילה בכפרים דליכא פלוגתא בעצם, וא
מדתירץ באופן אחר. וכן  יא ממקרא מגילה לאביי, דלא ס"ל כןאביי, בתירוץ הקוש

 מבואר ברמב"ן מגילה ב ע"א ד"ה ומה ששנינו.



 בענין לא תתגודדו קמב

היכא דליכא מחלוקת בין הבתי מגילה בכרכים, דהביא תירוץ הר"י הנ"ל ד
 ,דין ליכא דין דלא תתגודדו, אבל השיא הדברים קצת לכוונה אחרת, וז"ל

ובתוס' תירצו בכלל דבריהם דמגילה לית בה משום אגודות כלל דלא שייך 
אגודות ותורה כשתי תורות אלא בדבר של מחלוקת שאין אלו מודים לאלו 

ד ואחד יש טעם בדבר לעשות אבל בדבר שכולם מודים אלו לאלו ולכל אח
כמו שעושה אין בו משום אגודות אגודות, הא למה זה דומה ללולב שניטל 
במקדש ז' ובמדינה יום אחד, ותקיעת שופר שהיתה במקדש בחצוצרות 
 ובמדינה בלא חצוצרות, וכיוצא בזה תירץ בירושלמי בפ' מקום שנהגו

רות וכן לכרכים ור"ל סבר דאע"ג דאיכא טעמא לכפרים וכן לעייוכו', 
לעשות כל אחד לעצמו אין הטעם הכרחי כל כך וכיון שהדבר ביד אנשי 
, כנסת הגדולה לתקן מוטב שיתקינו לכולם זמן אחד או שיעשו בי"ד ובט"ו

הרי דהוסיף בזה ב' דברים, דלכל אחד יש בו טעם הגון )ונראה  18ע"כ.
בירו' שהובא  דהיינו אפ' לר' יוחנן(, וגם דהוי כעין מן המקרא, כדאיתא

ויש להעיר ג"כ דלא כ' דדין אביי ורבא הוי ק"ו מזה, דלא כהרא"ש  19לעיל.
ויש לבאר דלא סגי ליה בהא דאין מחלוקת  20ותוס' תלמידי ר"פ ומהר"ם.

בעצם, אלא דבעינן דוקא שיהיה כעין דאורייתא דגזרה חכמת ה' העליונה, 
ריך להיות כעין או ע"פ נבואה, דכך ראוי להיות, וכן בדינים דרבנן צ

דאורייתא ע"פ טעם הגון. ואפ' בזה חולק ר"ל דאין לעשותו אלא בטעם 
הכרחי מאד. וא"כ אפשר דיש לבאר דס"ל דבעצם תמיד בעינן מעשה אחד 
בעצם, אלא דלפעמים כשיש צורך לתוכן המצוה שפיר יש לגזור שנויים 

איתא  ובריטב"א מגילה ב ע"א ד"ה אלא, 21בין המקומות כעין דאורייתא.
תירוץ זה באופן קצת אחר, דהזכיר ענין דהוי מילתא דתלי בטעמא, אבל 
                                                                                                                    

יש להעיר דבסוף כ' הריטב"א ביאור אחר בקושיא זו מהרשב"א, אבל מ"מ לא משך  18
 מגילה ב ע"א ד"ה אלא.ידיו מאמיתת הבנה זו, ע' בריטב"א שם, וב

ובעצם כל זה הוא ע"פ הרשב"א בחידושים לגמ' מגילה, אבל ע"ש דברשב"א עצמו כ'  19
 כמ"ד דהוי דין בהוראה.

וע' לעיל דבחי' למגילה ב ע"א ד"ה אלא הביא ק"ו, אבל ביאר באופן אחר דלא משמע  20
 דהוי דין הוראה.

דכ' דראוי לתקן תמיד כעין כעין זה כ' ברמב"ן מגילה ב ע"א ד"ה מה ששנינו,  21
דאורייתא משפט אחד לכולם, וע"כ היה איזה טעם שתקנו מקרא מגילה בזמנים שונים. 
וכ' שם דמ"מ אין כאן לא תתגודדו משום דהוו ב' ב"ד בב' עיירות, אבל משמע דלולא 
זה שייך לא תתגודדו אפ' בתקנת חכמים. וצ"ע דאפשר דכוונתו דאי היה לזה טעם הגון 

 ו דלא תתגודדו בתקנתם, וכדברינו, אבל אין זה מוכרח.אין לא



כהןיעקב רב יונתן  קמג  
 

משמע מדבריו דאין צורך לכך, וז"ל אבל בענין מגלה ליכא אגודות 
אגודות, אלא בשהאגו' חולקים אלו עם אלו וכסבורים שהכל היה להם 
לעשות שטה א', ואלו מורים על דבריהם ונעשה תורה כב' תורות. אבל 

היה התקנה מתחלה שיהיו חולקים בזמניהם, וכלם מודים זה לזה  הכא, כך
שעושה כראוי לו ובהא ליכא אגודות כלל, וכן נראה בירו' וכו' כלומר אל 
תעלה על דעתך שזמנים אלו חכמי המשנה קבעום, אבל בעיקר התקנה 
כלם קורין ביום א', או בי"ד או בט"ו. דהשתא ודאי כי פלגי' להו שיהא 

לאו כזמנו של זה הוי אגודות. אבל אינו כן, כי אנשי כנסת  זמנו של זה
הגדולה תקנו כן וכו' וכיון שכך היתה התקנה הראשונה אין כאן משום 

שם העיר  53אגודות, זו שיטת הירו' מכרעת כפי' התוס'. עכ"ל. ובהערה 
הר"א יפה'ן דמבואר דבעינן דוקא שתהיה כן תחילת התקנה, ותמה על כך, 

ץ. ונלענ"ד דכוונת הריטב"א כנ"ל, דרק כשעצם תוכן ע"ש מה שתיר
המצוה מכריח שיהיה חילוק כזה אזי יש לתקן כן. והא דתקנוהו כן אנשי 
כנסת הגדולה הוא סימן שנעשה כן מתוך עומק הבנתם בתוכן המצוה, 
וע"פ רוח הקדש )ושמא בעינן כן ע"פ מה שכ' לעיל(, משא"כ חכמי 

, אנשי כנסת הגדולהו ולא ידעו י מה ידעאם יבואו לשנות הדבר הר המשנה
ואינו משום שכך מוכרח להיות תוכן המצוה אלא משום שכך נוח טפי 

 וכדומה.

וק' לזה מדין דאביי ורבא דאפ' כשיש מחלוקת בעצם הדין מותר כשיש 
ב' ב"ד בב' עיירות או בעיר אחת. ונראה לבאר זה ע"פ מש"כ בדברות 

שיית ר"ל ממקרא מגילה, דמבואר מינה משה יבמות פ"א סי' יב בפירוש קו
דאיכא לא תתגודדו בב' מקומות, וביאר שם דבאמת בעינן שכל כלל 
ישראל יהיה להם משפט אחד ותורה אחת, אבל שלמעשה נדחה זה דלית 
הילכתא כר"ל דלא הקפידה תורה אלא על אגודות אגודות במקום אחד. 

פ' לדינא, י"ל דתכלית ועוד ביאר בזה מו"ר הגר"מ רוזנצוייג שליט"א, דא
הדברים היא שתהיה הנהגה אחת לכל כלל ישראל כנ"ל, אבל לא הקפידה 
התורה על כך בכל רגע משום דהרבה פעמים אין בידינו להשוות כל 
הדעות בכל העולם, בין בזמן שאין ב"ד הגדול, ובין בזמן ב"ד הגדול 

דו היינו דמ"מ לא יגיע כל ספק לב"ד הגדול מיד. ומ"מ דין דלא תתגוד
ושחילוקי ההנהגות הם רק לזמן עד  דבעינן שיהיה ניכר דכך תכלית הדבר

. ונלענ"ד י"ל דכך שיטת הריטב"א, ולכן שנביא הספק לב"ד הגדול
לכתחילה בעינן שכשאפשר תהיה הנהגה א' לכולם ואפ' בתקנת חכמים, 
אבל כל שיש צורך בחילוקים לצורך המצוה ומסכימין בעצם פשיטא 



 בענין לא תתגודדו קמד

ל אפ' היכא דאיכא מחלוקת בעצם, הרי סו"ס בעינן שיהיה היתר דשרי. אב
הוראה לכל ב"ד וב"ד, ולכל חכם וחכם, ולכן התירה התורה לכל ב"ד 
וחכם להורות כפי דעתו, עד שיעמוד הדבר לפני ב"ד הגדול. אבל זה הותר 
רק במידה שא"א שישוו הדעות בכל דבר ולכן בעינן לשמור על היתר 

חכם, אבל להעמיד הדבר כמחלוקת גלויה במקום ההוראה לב"ד או ל
שהיה אפשר לישא וליתן ולבוא לידי מסקנה אחת, זה לא הותר. ולכן 
לאביי בעיר אחת אין היתר, ולרבא מותר בכה"ג, ורק בב"ד אחד פלג מורין 
כך ופלג מורין כך הוא דנאסר. והיינו דלהעמיד המחלוקת כך, הרי זה מורה 

וקת זה וברצונינו להעמיד הדבר כן לעולם, וזה על כך שלא אכפת לן במחל
וכן יש לבאר דין דהרואה אומר, דבזה שמסתירים ההנהגה  22אסור.

 החולקת, מראים שיש להמשיך להשתדל לקראת אחדות.

ולפי הנ"ל נראה דההיתר דאביי ורבא מצומצם לב"ד או חכם מרא 
ונות דאתרא, אבל סתם אינשי אינם רשאים להתחלק ללכת אחרי דעות ש

)אע"ג דבעלמא יכול לבחור לו מורה הוראה, הכא חייבין כולם לקבל 
מורה הוראה או ב"ד אחד(. וסיוע לזה מהא דכ' הריטב"א יד ע"א ד"ה א"ל 
רבא, דאביי ס"ל דאין איסור לא תתגודדו בבעלי המחלוקת עצמן, אלא רק 
בעושין ע"פ הוראתם, או ב"ד הבא אחריהם ואוחז בסברתם, וז"ל דאביי 
סבר שאין אגודות אגודות בבעלי המחלוקת עצמן לעשות כפי מה שנראה 
שהוא אמת, שכן התירה לו התורה ע"כ, וכ' דרבא ס"ל דאין חילוק בין 
ב"ד שהוא בעל השיטה לבין ב"ד אחר. ומשיטת אביי נראה ברור דהוי 
היתר מיוחד לב"ד, ודוקא משום דכך התירה התורה לב"ד להורות כפי 

' לקמן דמשמע מהרבה ראשונים, וביניהם הריטב"א, שיטתם. אמנם ע
דלדינא איכא היתר אפ' שלא ע"י ב"ד, וסגי בקבוצות ניכרות, ויש לדחות, 

 .55ע' לקמן בהערה 

ונראה דכשיטה זו ס"ל לצפנ"פ על הרמב"ם הל' ע"ז שם, דכ' דאיסור 
לא תתגודדו היינו רק בשאלה חדשה, אבל ביישוב חדש שבאו לשם 

כבר לפסוק הדין באופנים שונים, ליכא איסור לא תתגודדו  אנשים שנהגו

                                                                                                                    
על הא דאמרו בגמ' דסו"ס נעשו ב"ש וב"ה  0לפ"ז מבואר מה דתמהנו לעיל בהערה  22

היו ב' תורות, דיותר רצוי היה שישוו כן כב' תורות. דסו"ס מצד התכלית דאחדות 
ת להיות בדעותיהם, אבל אעפ"כ לא היה בזה שום איסור, דהרי עשו כל השתדלו

מאוחדים בעצם, ולא עלה בידם, ושמרו על כך שיהיה היכר שאין זה רצוי, ולא עמדו כך 
 בב"ד אחד.



כהןיעקב רב יונתן  קמה  
 

נו א חידוש גדול, אבל א"ש לפי ביאורכיון דס"ל דכך הוא הדין. והו
בריטב"א דהוא דין בתהליך הפסק המביא לידי אחדות בעצם. וכן משמע 
בביאורו ברש"י סוכה מד. ע' לקמן, וגם במש"כ דרק ב"ד הגדול יכול 

 דדו בין ב' ב"ד.להכריע למנוע לא תתגו

 שתי בתי דינים –ה. שיטות אביי ורבא 

מבואר בגמ' יד ע"א דאביי ורבא חדשו דב' ב"ד בב' עיירות מותר, 
ונחלקו לגבי ב' ב"ד בעיר אחת, דלאביי מותר ולרבא אסור, אבל לכ"ע 
ב"ד א' פלג מורין כך ופלג מורין כך אסור. ויש לחקור במה נחלקו. 

יז כ' בדעת הרמב"ם דנחלקו בסברות מחזי  ובשו"ת משיב דבר ח"א סי'
דלאביי ס"ל משום מחזי כב' תורות, ולכן  –כב' תורות ומשום מחלוקת 

אפ' ב' ב"ד נראה כב' תורות, ורבא מיקל בזה כיון דלא יבואו לידי 
ובקר"א שם כ' דבין לאביי בין לרבא ס"ל דאיסור לא תתגודדו  23מחלוקת.

ת לא יבואו לידי קטטה ושרי, ורק הוא מפני המחלוקת ולכן בב' עיירו
דאביי ס"ל דאם יש ב' ב"ד המורין לעם בעיר אחת יבואו לידי מחלוקת, 
ורבא ס"ל דלא יבואו לידי מחלוקת. ובדברות משה יבמות פ"א סי' יב 
ביאר באופן מחודש, דיש לחקור בדין דאחרי רבים להטות דמצינו שהחכם 

א' די"ל דבעצם מה  –ב' אופנים צריך לבטל דעתו נגד רוב דיינים, וביאר ב
שחביריו חולקין עליו הוא ריעותא באמיתת דעתו, ומדינא צריך הוא 

                                                                                                                    
אמנם ע"ש דהוסיף לבאר באופן מחודש, דב' ב"ד לא יבואו ליד מחלוקת דוקא משום  23

שישוו בדעותיהם, והיינו דוקא בכה"ג דאחד כפוף לשני משום שאינן שוין בחכמה, אבל 
ין הן יבואו לידי מחלוקת ואסור אפ' ב' ב"ד בעיר אחת. ובזה יישב שיטת לעולם אם שו

הרמב"ם, דפסק כרבא. וע' לקמן דכ"כ ע"פ ס' החינוך ושנראה דגירסא מוטעת נזדמנה 
לו. וע"ש דגם ביאר באופן אחר, דשיטת רבא אינו לחלק בין ב' ב"ד לב"ד אחד, אלא 

כוונתו דכשחולקין זע"ז בעיקרא  לעולם אפ' ב' ב"ד אסור כל שהם בעיר אחת, אלא
דדינא, חשיבי ב' ב"ד, וזה מותר )אפ' למעשה יושבין בב"ד אחד(, אבל כשחולקין רק 
בהנהגה מחודשת שאינה נוגעת לעיקר הדין, בזה חשיבי כב"ד אחד )ואפ' אם למעשה 
יושבין כב' ב"ד(, וחייבין להסכים על הנהגה אחת משום לא תתגודדו. וא"כ יוצא 

זה אביי פליג וס"ל דאפ' מחלוקת בעיקרא דדינא אסור בעיר אחת. וכל זה  דלביאור
חידוש גדול. ושוב מצאתי שכ"כ בערה"ש או"ח סי' תצג ס"ק ח' ובדברות משה יבמות 
פ"א סי' יב בדעת הרמב"ם דכוונת הרמב"ם לאסור ב' ב"ד בעיר א' במנהגא דוקא. 

על העם ולכן אסור אפ' בב'  ובערה"ש ביאר דהיינו משום דמנהגא לא חל בב"ד אלא
 ב"ד.
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להחשיב הדבר כספק רק דבעלמא יכול לומר ברי לי כדעתי נגד הספק 
משא"כ כשיש רוב דיינים נגדו הוי כחזקה נגדו ואינו יכול לטעון ברי לי. ב' 

פק כלל מהא דשאר הדיינים דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות וליכא ס
נגדו, ורק דכשאיכא רוב נגדו חידשה התורה דהלכה כהרוב אפ' אם האמת 
כמותו, וא"כ חייב להורות כהרוב דהוא גזה"כ דהלכה כמותם. וכ' דרבא 
ס"ל כדרך א', ואביי ס"ל כדרך ב', דנ"מ בזה היכא דליכא רוב נגדו, דאם 

ז יכול לעשות לעצמו וגם הוא בעיר לבדו דהיינו ב' ב"ד בב' עיירות א
להורות לאחרים דאין בני עירו צריכין להתחשב בב"ד של עיר אחרת דאין 
להם אלא שופט שבמקומם, אבל אם יש ב"ד אחר בעיר והוו ב' ב"ד, הרי 
לדרך א' יכול לומר ברי לי ולעשות בעצמו וגם להורות לאחרים דלדידיה 

שיטת רבא דאין דין  ליכא ספק ע"פ הברי לי וחשיב השני כטועה, והוא
דלא תתגודדו בב' ב"ד בעיר א', אבל לדרך ב' אע"ג דיכול לעשות לעצמו 
דאצלו אינו ספק כלל דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, מ"מ אינו יכול 
להורות לאחרים כיון דאצלם הדבר הוא כספק כיון שאין אצלם הדין דאין 

ן ב' הב"ד, והוא שיטת לדיין אלא מה שעיניו רואות, וחייבים להסתפק בי
אביי דאיכא לאו דלא תתגודדו בב' ב"ד בעיר א' דכל ב"ד חייב להורות 
באופן שיהיה שרי גם לב"ד השני. וכ' שם דלאביי א"כ הוי דין בהוראה 
המכריח כל ב"ד להורות לאחרים כדין הב"ד השני שבעיר ג"כ, ולרבא הוי 

אר דאף אביי ס"ל אמנם להלן בי 24דין בעצם דאסור לעשות ב' אגודות.
דאיכא היתר משום ברי לי, וס"ל דנהי דהיסוד הוא דין בהוראה, מ"מ נאסר 
רק משום שלא יעשו אגודות אגודות ולכן אסור אפ' בב' ב"ד בעיר אחת 

 מדין הוראה.

וע' בגמ' דאביי ס"ל דב' ב"ד בעיר א' המורין כב"ש וב"ה אסור, אבל 
"ש וב"ה עצמן הוו כב' ב"ד ב' ב"ד בב' עיירות שרי, והקשה לו רבא דב

בעיר אחת. וצ"ע במה נחלקו, דמשמע דלאביי ב"ש וב"ה היו בב' עיירות 
ולרבא היו בעיר א'. וכבר הבאנו לעיל דהריטב"א ביאר דבמציאות היו 
בעיר א', אבל אביי ס"ל דלא שייך לא תתגודדו בב"ש וב"ה עצמן משום 

ך איסור לא תתגודדו דהם הבעלי פלוגתא, ורק בב' ב"ד המורין כהם שיי
וכנ"ל )ולפ"ז לא אמר דב"ש וב"ה היו ב' ב"ד בב' עיירות, רק מוסיף 

                                                                                                                    
אמנם ע' בהמשך שכ' להוכיח דאף רבא מודה לאביי דאיכא ג"כ דין דהשופט  24

שבמקומך ולכן יחידים הנמצאים באתריה דר"א יכולין לעשות כהוראתו אע"ג דידעי 
 שיש חולקין, דלזה לא סגי בהא דאומר להם ר"א ברי לי, דהם יודעין שזה מחלוקת.



כהןיעקב רב יונתן  קמז  
 

פירוש מתי שייך האיסור(, ורבא אהדר ליה דגם בבעלי פלוגתא עצמן שייך 
לא תתגודדו ולכן יש להתיר אפ' ב' ב"ד בעיר א' כב"ש וב"ה. ובשו"ת 

' דאפשר דבאמת הרדב"ז ח"ה ללשונות הרמב"ם סי' יא )סי' אלף שפד( כ
לאביי ס"ל דהיו בב' עיירות במציאות. וכ"כ בתשובת הר' בצלאל שהובאה 
בשו"ת מעיל צדקה סי' מט, דאביי ס"ל דהיו עושין כדברי ב"ש רק בעיר 
שהסכימו שכולם יעשו כב"ש, וכ"כ בשו"ת המעיל צדקה עצמו סי' נ'. 

"ל דהיו ולפ"ז נראה דלרדב"ז ס"ל דנחלקו אביי ורבא במציאות דלרבא ס
וכ"כ בשו"ת מעיל צדקה  25עושין בעיר אחת ולאביי היו עושין בב' עיירות.

סי' נ', אבל ביאר דרבא מודה דהיו בב' עיירות, אבל ס"ל דמסתמא היו 
כמה מתלמידי ב"ש גם בעיירות של ב"ה, והיו נוהגין כדבריהם על סמך 

"ל דלא שבמקום אחר איכא ב"ד של ב"ש, והוו כב' ב"ד בעיר א', ואביי ס
היו עושין כן, וע' לקמן בהגדרת ב' ב"ד. הרי לפי שיטות אלו נחלקו 

 במציאות.

ובקר"א שם ביאר דבאמת היו בעיר א' לכ"ע, אבל היה רק ב"ד אחד 
באותם עיירות, והיו מורין כדברי ב"ה. ואביי ס"ל דכיון דב"ש היו עושין 

כב' ב"ד בעיר  רק לעצמן, ולא מורין לאחרים כלל, בזה שפיר דמי, ולא היו
אחת כיון שלא היו מורין. ורבא השיב לו דסו"ס היו בעיר אחת, ולב"ש 
ג"כ היו תלמידים רבים והוי כהוראה, אע"ג דלא היו מורין לשאר עם, הרי 
סו"ס היו הרבה תלמידים שנהגו כב"ש, והוי כב' ב"ד בעיר אחת. אבל 

בעיר אחת,  בהרדב"ז שם בביאור אחר יוצא להיפך, דג"כ ביאר הכי דהיו
אבל כ' דאביי ס"ל דהיכא דכל אחד הוא כת גדולה מאד ומחלוקתם 
מפורסמת הוו כאילו הם בב' עיירות וכדהעידו בגמ' דהיה שלום נוהג 
ביניהם ולא באו לידי מחלוקת, וזה היפך דברי הקר"א דזה גופא טעם רבא 
להחמיר משום דכתות גדולות הוו. וכ"כ בשו"ת אהלי חם סי' קע דכיון 
דמחלוקתם היתה כ"כ מפורסמת כבר גברו על המחלוקת, וזה תשובת אביי 

 26דהיו ב"ש וב"ה כב' ב"ד בב' עיירות אע"ג דהיו בעיר אחת במציאות.

                                                                                                                    
הטעים קצת דבאמת לא היה לאבי ורבא מסורה כיצד היו ב"ש וב"ה ואפשר דיש ל 25

דרין, רק דרבא הניח דמסתמא לא היו מחולקין לכמה עיירות דמהיכי תיתי לומר כן אם 
לא נדע כן במסורה דכך הוה עובדא וא"א להניח כן בלי ראיה, ואביי השיב לו דאפשר 

 ואפשר להניח כן.

ם והאשכנזים כב' קהילות נפרדות לגמרי דלא ע"ש דיישב עפ"ז הא דנהגו הספרדי 26
 שייך בזה שיבואו לידי מחלוקת כיון שהוא כ"כ מפורסם.



 בענין לא תתגודדו קמח

ובשו"ת משיב דבר שם כ' דבמציאות היו בב' עיירות, אבל ס"ל לרבא 
דבמחלוקת מפורסמת הוו כאילו הם במקום אחד משום דידוע הדבר, 

ר"א דמחלוקת מפורסמת וגדולה גרע טפי אבל לאו והיינו כסברת הק
מטעמיה, ודלא כרדב"ז. וכ"כ הר' בצלאל שם, אבל ביאר דרבא ס"ל דלא 
שנא ב' ב"ד בעיר א' באותו זמן, מב"ד א' בעיר א' בב' זמנים, וס"ל 
דבאתריה דב"ש מימים קדמונים היו נוהגין כב"ה, ואתו ב"ש לשנות 

בב' זמנים, וזה שווה לב' ב"ד בעיר א' המנהג, הרי הוו ב"ד א' בעיר א' 
בזמן א', ולכן ע"כ שניהם מותרים, דאין איסור לא בב' ב"ד בעיר א' בזמן 
א', ולא בב"ד א' בעיר א' בב' זמנים, וע"ע לקמן בענין לא תתגודדו בב' 
זמנים. ואביי לא חש לכך, דס"ל דאין שום דמיון דאין ב' זמנים שום צד 

מותר בב' זמנים לב' ב"ד בעיר א'.ובדברות משה איסור ואין ללמוד מהא ד
שם דחה פירוש זה, דא"כ גם שיטת אביי הוא היכא דמפורסם הדבר, וא"כ 
הוי ליה לרבא להקשות לו מאי שנא מקום א' מב' מקומות. ושם בדברות 
משה כ' ביאור אחר, דבמציאות היו בב' עיירות, ומ"מ רבא חשיב להו 

דו ב"ש וב"ה למנין בב"ד הגדול, וכ"ע היו כאילו הם בעיר א'. וביאר דעמ
, אבל וכדאיתא בגמ' מודים דב"ש היו הרוב בחידודא וב"ה הרוב במנין

נחלקו ב"ש וב"ה בתר איזה רוב ניזיל, דב"ש היו סבורין דרוב דחידודא 
עיקר וב"ה היו סבורין דרוב דמנינא עיקר, וא"כ יוצא דבודאי הוכרע הדין 

ק נחלקו איך הוכרע. ולשאר אינשי הרי נשאר ע"פ רוב בב"ד הגדול אבל ר
הדבר בספק אם ב"ד הגדול הכריע כב"ש או כב"ה. וא"כ לכל עיר ועיר 
נשאר הדבר כספק, דאע"ג דב"ד שבעיר הם ב"ש למשל, מ"מ הרי כבר 
הוכרע הדבר ע"י ב"ד הגדול ולא אכפת לן בשופט שבמקומך. ויוצא 

שבמקומך הרי נהפך כל עיר דלדרך אביי דהוי דין בהוראה ותלוי בשופט 
ועיר לב' ב"ד בעיר א', וכן הקשה רבא לאביי, דלשיטתך ב"ש וב"ה היו ב' 
ב"ד בעיר א' ושייך בזה לא תתגודדו. ולכן הסיק רבא דע"כ ז"א, והוא דין 
אחר ובעצם דכל ב"ד יכול להורות כדעתו לא מדין שופט שבמקומך אלא 

החכם לומר ברי לי כב"ש דאזלינן מדין ברי לי, ואי מדין ברי לי הרי יכול 
בתר רוב חידודא וא"כ הוכרע הדין בב"ד הגדול כב"ש, ויכול אף להורות 
כן לאחרים כנ"ל אע"ג דלאנשי מקומו יש ספק, ולכן ה"ה ב' ב"ד ממש 
בעיר א' דשרי. ושוב כ' שם דצ"ל דאף אביי מודה לרבא דאיכא היתר דברי 

פ ס"ל דיסוד האיסור הוא דין לי ולכן לא ק' ליה מב"ש וב"ה, אבל עכ"
בהוראה, אבל משום שלא יעשו אגודות אגודות, ולכן רק היכא דאיכא ב' 
ב"ד ממש בעיר אסור, ולא רק בדנסתפקו אנשי העיר אם ללכת בתר ב"ד 
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של מקומם, דבזה סו"ס איכא היתר דברי לו ולא יעשו אגודות עי"ז ולכן 
 שרי.

 ו. פסק הלכה במחלוקת אביי ורבא

שונים פסקו כרבא, הלא הם ר"ח הו"ד ברשב"א יד ע"א ד"ה רוב רא
במקומו, הרי"ף ג ע"ב, רא"ש פ"א סי' ט', תוס' רא"ש מגילה ב ע"א ד"ה 
ד ואיכא, תוס' חד מקמאי יד ע"א, רשב"א יד ע"א ד"ה במקומו, פסקי רי"

 ס' החינוך מצוה תסז בשם מורו, ורבנו, יד ע"א, פסקי ריא"ז פ"א סי' יז
ב' ח"ה דף כג ע"א. ופשוט דהלכה כרבא לבר מיע"ל קג"מ. ירוחם נתיב 

ובשיטת ריב"ב על הרי"ף מגילה א ע"א בשם הר' משה בר' יוסף הביא רק 
שיטת אביי, וקצת משמע דפסק כן. וכן בפסקי תוס' יבמות פ"א אות כב 

 הביא רק שיטת אביי, אבל בהגהות על פסקי תוס' שם כ' דקיי"ל כרבא.

שלא יהיו שני בתי דינין בעיר אחת זה לעיל, וז"ל הרמב"ם שהובא 
, ע"כ, וכ"כ בסמ"ג לאוין סי סב כלשון נוהג כמנהג זה וזה נוהג כמנהג אחר

והקשו כל המפרשים דאיך פסק כאביי כנגד רבא דהא הלכה  27הרמב"ם.
כרבא לבר מיע"ל קג"ם. ותירצו בזה כמה תירוצים, דכמה אחרונים כ' 

ע דאין הלכה כרבא אלא היכא דפליגי דבאמת פסק כאביי, דהכס"מ הצי
אליבא דנפשייהו, אבל הכא פליגי אליבא דמ"ד, דהיינו שמואל דס"ל 
דב"ש עשו כדבריהם. וכ"כ בתשובת ר' בצלאל הנ"ל, ובשו"ת בנימין זאב 
סי' שג, ובשו"ת הרדב"ז הנ"ל. והוסיף הרדב"ז דהואיל וליכא הכא כלל 

פסוק כאביי משום דמסתבר דהלכה כרבא מטעם זה, מצא הרמב"ם מקום ל
טעמיה דהחוש מעיד שיבואו לידי מחלוקת וקטטה אפ' כשיש ב' ב"ד. 
ובשו"ת מהר"ם אלשיך סי' נט ביאר דהיכא דהגמ' ס"ל בהמשך כאביי 
ליתא להאי כללא, וכ' דכן הוא בנידו"ד דבגמ' הקשו איך במקומו של ר"א 

ות מקומות שאני היו כורתין עצים לשבת ולא במקומו של ר"ע, ותי' דמקומ
וביארו דסד"א דמשום חומרא דשבת כמקום אחד דמי, וצ"ע דהא ר"ע 
ור"א ב' ב"ד הם ולרבא שרי אפ' במקום אחד וא"כ נהי דהוו כמקום אחד, 
מה קושיא איכא לרבא, אלא ודאי דמקשינן אליבא דאביי, וא"כ משמע 
דס"ל לגמ' כאביי אע"ג דהקשה עליו רבא. וכ"כ הערל"נ ד"ה משום 

                                                                                                                    
וז"ל הסמ"ק מצ' עה, כגון ב' בתי דינין בעיר אחת פלג כב"ש ופלג כב"ה, ע"כ. וצע"ג  27

 דפתח בדאביי וסיים בדרבא.



 בענין לא תתגודדו קנ

ובשו"ת אהלי חם סי' קע הציע דהרמב"ם פסק כאביי משום  28ומרא.ח
דבספרי שהובא לעיל משמע כוותיה דאיתא שם שלא יעשו אגודות אגודות 
אלא יעשו אגודה אחת ומשמע כאביי. ובשו"ת מעיל צדקה סי' נ' הציע 
הבנה אחרת דס"ל לרמב"ם דשיטת רבא היא רק אליבא דב"ש, דע"כ ב"ש 

כדבריהם, דהא ס"ל דהם שוין לב"ה דאע"ג דב"ה  טעמא בעו למה עשו
הרוב, הם הרי מחדדי טפי כדאיתא בגמ', אבל בודאי לא ס"ל דעדיפין הן 
מב"ה, וא"כ היה אסור להם לעשות כדבריהם משום לא תתגודדו לולא 
דס"ל כשיטת רבא דב' ב"ד בעיר א' שרי, וכן היה מעשה דעשו כדבריהם 

דהרי הם היו הרוב והחזיקו את עצמן  כרבא. אבל ב"ה לא הוצרכו לזה,
ואנן הרי קיי"ל כב"ה,  29כעדיפין מב"ש ולא רק שוין ולכן לא חשו לב"ש.
 30וא"כ אין ראיה לשיטת רבא, ונשאר רק שיטת אביי.

                                                                                                                    
ליבא דרבא ויש לדחות, דע' בתוס' רא"ש יד ע"א ד"ה במקומו, דביאר דמקשינן א 28

דמשום חומרא דשבת סד"א דהוי כב' ב"ד בעיר א', וכ"כ הריטב"א שם ד"ה ת"ש 
במקומו, והרשב"א שם ד"ה במקומו הביא גירסא דמשמע כן. ושם הביא גם מהר"ח 
שפי' דמקשינן לאביי, אבל ביאר דכן דרך הגמ' להקשות לשיטה שכבר נדחית. וע' 

שום חומרא דשבת היינו משום אנשי בדברות משה דביאר דלמ"ד דתקשי גם לרבא מ
העיר שיודעין שיש שיטה אחרת דלא כר"א, וא"כ היה להם להחמיר אלא משום אין לך 

 אלא שופט שבמקומך, ובזה סד"א דמשום חומרא דשבת אין לסמוך ע"ז.

וכ' שם דהיה ס"ל לב"ה דהם ג"כ מחדדי טפי וע"כ הם עדיפין. ואין צורך די"ל  29
 דרוב במנין עדיף. כדברות משה דס"ל לב"ה

וע"ש דכ' דמ"מ כשראו ב"ה דב"ש עשו כדבריהם, אפשר דחזרו להחמיר כב"ש כדי  30
שלא יעברו על לא תתגודדו, אבל הוסיף דא"נ לא חזרו להחמיר כדברי ב"ש, דס"ל 

לעצמן לעשות  תירודהואיל וב"ש עושין שלא כדין מצד הבנתם באיסור לא תתגודדו דה
לכן לא חששו ב"ה למעשיהם, דאין דין דלא תתגודדו מחייב כדבריהם אפ' בעיר אחת, 

לחשוש למי שעושה שלא כדין. וצע"ג דבודאי לא תתגודדו אכן מחייב לחשוש למי 
שעושה שלא כדעתינו, ושלפי דעתינו עושה שלא כדין, וכדמבואר בגמ'. ויש לבאר 

כשיש  הההנהגה הראויבפשיטות, דב' דעות אלו במעיל צדקה מתייחסים לשאלה של 
מחלוקת לא לגבי הדין מה לעשות, אלא לעצם תהליך פסיקת ההלכה שאליה מתייחס 
איסור לא תתגודדו, דכשיש מחלוקת לגבי הגדרת לא תתגודדו לדעת הא"נ בזה לא 

דסו"ס נעשית תורה כב'  0חיישינן לעושין כפי הבנתם. ועפ"ז מתורץ קושייתינו בהערה 
ד ב"ש היה ס"ל כהיתר דרבא וב"ה לא היו תורות מצד ב"ה דס"ל כאביי, אבל מצ

מחוייבין לחשוש לב"ש דהחזיקו עצמן כעדיפין וממילא ראו את ב"ש כעוברין על לא 
תתגודדו ודו"ק היטב. ויוצא דלדעה א' במצב כזה הצד המחמיר על עצמו לאחד טפי 
נאלץ לקבל את שיטת הצד שאינו רואה צורך בכ"כ אחדות, משא"כ לצד השני של 

צדקה יוצא דממחלוקת לגבי תהליך פסיקת ההלכה א"א שלא יצא מזה פירוד המעיל 
ותיעשה תורה כב' תורות. וכצד שני דהמעיל צדקה כ' בכנה"ג ללשונות הרמב"ם הל' ע"ז 
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ובלח"מ שם תי' דמחלוקת אביי ורבא היא רק אליבא דשמואל דס"ל 
איכא  דב"ש עשו כדבריהם אבל לרב דס"ל דב"ש לא עשו כדבריהם שפיר

למימר דב' ב"ד בעיר אחת אסור, ושמשו"ה לא עשו ב"ש כדבריהם, וי"ל 
והקשה לזה דהרי התיר הרמב"ם ב'  31דהרמב"ם פסק כרב לגבי שמואל.

ב"ד בב' עיירות אע"ג וליכא הכרח לכך אליבא דרב, ותי' דמ"מ מוכח 
דשרי מהגמ' דר"א ור"ע, ועוד דס"ל לרמב"ם דכך צ"ל לר"י לתרץ קושיית 

אבל השאיר בצ"ע דבגמ' טז ע"א הכריעו כמ"ד  32ממקרא מגילה.ר"ל 
דב"ש עשו כדבריהם. וע"ז תי' בפאת השלחן סי' ג' בבית ישראל ס"ק לא, 
דהרמב"ם סמך על הירו' ספ"ק דיבמות דשם איתא דר' יוחנן ס"ל דב"ש 
לא עשו כדבריהם. וכ"כ בערל"נ יבמות טו ע"א ד"ה ובהכי, וביאר דפסק 

כלשינא בתרא דלא עשו ב"ש כדבריהם אחר בת קול, כרב משום דס"ל 
וא"כ אין ראיה ממעשים שעשו כמה חכמים כדברי ב"ש, דדילמא אותם 
חכמים היו סבורין כמ"ד דאין משגיחין בבת קול אבל לעולם שאר ב"ש 
היו סבורין דמשגיחין בבת קול ולכן לא עשו. וא"כ יש להסיק דכיון דרבא 

ד בעיר א', והלכה כדבריו, הרי ע"כ איכא ס"ל דב"ש וב"ה חשיבי כב' ב"
לא תתגודדו בב' ב"ד בעיר א', ולכן לא עשו ב"ש כדבריהם. ולכן אע"ג 
דהלכה כרבא מ"מ מודה רבא דלמ"ד לא עשו כדבריהם דאיכא לא 

 תתגודדו בב' ב"ד בעיר א'.

וכמה אחרונים ביארו דהרמב"ם באמת פסק כרבא, אלא דס"ל דרבא 
י. דבשו"ת משיב דבר הנ"ל, וכן בערה"ש או"ח סי' מודה לאביי בכמה גוונ

                                                                                                                    
שם, בשם תשובת כת"י של הר"ז גוטה, דכשהמיעוט עושין שלא כדין לעבור על לא 

ותם, אלא לעולם הרוב רשאי תתגודדו אין הרוב נגרר אחריהם שיצטרכו לנהוג כמ
לעשות כדעתם והמיעוט הם העוברים. וכ' שם דאם נשבעו המיעוט יש להם להתיר 
שבועתם ולעשות כהרוב. וניכרים הדברים דהוא ע"פ תשובת הרמב"ם פאר הדור סי' קנא 
)שהיתה ידועה לחכמי אותו דור, דהרי דהובאה בשו"ת רא"ם הנ"ל(, דכ' שם דאם נשבעו 

, הם יעמדו בשבועתם, והרוב אינם צריכין לחוש, משא"כ אם הרוב נשבעו מיעוט מהקהל
אז גם המיעוט חייבין לעשות משום לא תתגודדו. ויוצא דאין צריכין לחוש למיעוט אע"ג 
דהם רשאים לעשות כדבריהם מפני השבועה דכנראה דוחה לאו דלא תתגודדו, וכ"ש 

הר"ז גוטה דעדיף טפי להתיר  היכא דהמיעוט עושין שלא כדין לגמרי. וא"כ הסיק
 השבועה ולעשות כהרוב ולא לדחות איסור לא תתגודדו.

ע' בדברות משה דסייע לשיטה זו והכריח דלמ"ד לא עשו שפיר איכא איסור אפ' בב'  31
 ב"ד בעיר א'.

ודלא כרא"ש דכ' דלר' יוחנן מותר משום דאין מחלוקת בעצם הדין כנ"ל, דאי נימא כן  32
 ומר דאיכא איסור לא תתגודדו אפ' בב' עיירות אליבא דרב.היה שפיר מקום ל
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תצג ס"ק ח', כ' דס"ל לרמב"ם דרבא אסר דוקא בנחלקו לגבי הנהגת איזה 
מנהג או חומרה, דבאופן זה עדיין הם ב"ד אחד ומאוחדים לגבי עצם הדין, 
ולכן אסור להם לחלוק זע"ז לגבי המנהג או חומרה. וחידשו דלרבא זה 

בעצם מאוחדין הן והוו ב"ד אחד. אבל ב' בב"ד, או אסור אפ' בב' ב"ד, ד
וכעין זה כ'  33אפ' חד ב"ד, דנחלקו לגבי עצם הדין, הרי הוו ב' ב"ד ושרי.

בדברות משה שם, דלרבא ההיתר דב' ב"ד בעיר א' היינו רק במחלוקת 
לגבי איסור, דבזה י"ל דכל א' רואה את השני כטועה ולכן יכול לומר ברי 

, משא"כ במנהגים דאין מחלוקת בעצם כלל ולא שייך לי ולהורות כדעתו
לומר ברי לי שהשני טועה, ולכן אסור אפ' בב' ב"ד. והרדב"ז כ' בתירוץ ב' 
דרבא ס"ל דמותר רק בב' ב"ד גדולים ומפורסמים כב"ש וב"ה, והרמב"ם 

יב )הו"ד בכס"מ -איירי בב"ד בעלמא ולכן אסר. ובשו"ת הרד"ך בית יא
פסק כרבא, אבל דרבא ס"ל דמותר רק כשהם ב'  שם( ג"כ כ' דהרמב"ם

ב"ד ממש ונפרדים זה מזה לגמרי בחילוקי המנהגים וכדומה )וכ' שם כגון 
אשכנזים וספרדים בעירו שלוניקי(, אבל היכא דהם כב' ב"ד בזה שהם 
חלוקים בכמה מנהגים בלבד, אבל בשאר הדברים הם קהל אחד וב"ד 

ירי הרמב"ם דאסר, דהיינו דוקא אחד, בזה מודה רבא דאסור. ובזה אי
בב"ד אחד שחלוקים זע"ז בקצת מנהגים שבזה הם כב' ב"ד, אבל לא בב' 

וכ"כ בתשובת ר' דוד וידאל )חתנו של הרד"ך( שהובאה  34ב"ד ממש.
 35בשו"ת אהלי חם סי' קסח.

ולמעשה בשו"ת מהר"ם אלשיך, ובשו"ת בנימין זאב, ובשו"ת אהלי 
לאסור ב' ב"ד בעיר אחת. אבל העיר  חם סי' קע חששו לדעת הרמב"ם

בשו"ת אהלי חם סי' קע דמ"מ נהגו העם שלא לחוש לכמה קהילות שיעשו 

                                                                                                                    
ועוד הציע הנצי"ב דלרמב"ם ס"ל דרבא מודה היכא דהב"ד שוין בחכמה דמשום כך  33

לא יוכלו להסכים ויבואו לידי מחלוקת, וזה אוקימתא דהרמב"ם איירי דוקא בשוין 
 נזדמנה לו. בחכמה. אך ע' לקמן דכ' כן ע"פ ס' החינוך ושנראה דגירסא מוטעת

והעיר עוד שם דבסה"מ לא הזכיר הרמב"ם איסור ב' ב"ד בעיר אחת, וא"כ הוי עכ"פ  34
ספיקא דדינא וא"א לכוף זה את זה להתאחד. ולא הבנתי טענתו כיון דהוי להדיא בגמ', 

 ובסה"מ לא איירי בפרטי הדין, וצ"ע.

שו"ת מהר"ם אלשיך אבל הכס"מ והלח"מ כ' על ביאור הרד"ך דהוא דוחק גדול, וכן ב 35
סי' נט ובשו"ת אהלי חם סי' קע דחו דברי הרד"ך ור' דוד וידאל, וכן בבדק הבית יו"ד סי' 
רמב כ' הב"י דהרמב"ם פסק כאביי. ובפאת השלחן סי' ג' בבית ישראל ס"ק לא, העיר 

הרמב"ם שאמנם קבל מרבותיו דב' ב"ד בעיר א' לאפוקי מדבס' החינוך מצ' תסז כ' 
 דהבין דהרמב"ם פסק כאביי. מותר, ומוכח
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כל אחד לעצמה, וצ"ל דהוו כב' ב"ד בב' עיירות לאביי וכ"ש לרבא, וא"כ 
אין כח להכריחם דכן עמא דבר. וכן לפי שאר הפירושים הנ"ל לדעת 

רמב"ם דפסק כרבא. ובתשובת הרמב"ם ג"כ התירו ב' ב"ד בעיר א' אפ' ל
בשו"ת אהלי חם סי' קסט פסק  הר' יוסף טיטאצק וחכמי שלוניקי שהובא

כרבא. וכן בש"ך יו"ד סי' רמב בקיצור הוראות או"ה סי' י' פסק כרבא. 
ובפאת השלחן סי' ג' סע' יד ובבית ישראל ס"ק לא כ' ג"כ דיש לפסוק 

ות הב"י והארי ז"ל כרוב ראשונים וכרבא, ושכן היה המנהג בא"י מימ
וכן הכריע  36בצפת שהיו האשכנזים מתפללים בבה"כ שלהם כמנהגם.

 בכמה דוכתי באג"מ שהובא לקמן.

 ז. הגדרת שתי מקומות

בכמה דוכתי כ' הראשונים דאפ' בעיר אחת חשיב כב' עיירות ושרי אף 
לאביי. דע' בתו"י )מכת"י( יד ע"א ד"ה כי אמרינן, דכ' דאפ' אם יקראו בני 

פר בתוך העיר ויצטרפו אתם מבני העיר לעשות מנין, מ"מ הואיל הכ
והקורא הוא מבני הכפר הוי כב' עיירות וא"ש אפ' לאביי. וכ"כ הרשב"א 
מגילה ב ע"א ד"ה אלא, בחד דעה דהוו כב' עיירות, אבל דוקא אם יקרא 
א' מבני הכפר. וברמב"ן ורשב"א יבמות יד ע"א ד"ה אמר אביי, התנו טפי 

ובני הכפר מצויינין שם וגם קורין לעצמן חשיבי כב' עיירות. דהואיל 
והרשב"א מגילה שם כ' עוד דעה בשם תוס' דבעינן שתהיה להם אכסניא 
מיוחדת לעצמן בעיר, ואז הוו כב' עיירות. ובתשובת ר' דוד וידאל כיון 
לכל זה מדעתו וכ' דמסתמא בני כפרים היה להם בית כנסת לעצמן בעיר 

דעת התוס' שברשב"א מגילה(, והביא ראיה מדין בני כפרים לקרות בו )וכ
לב' בתי כנסת בעיר אחת דהוו כב' עיירות. ויש לדייק דלא כן בראשונים 
דלא תירצו כן והוקשה להם מהא דבני כפרים, וכן דייק בשו"ת מהר"ם 

 אלשיך סי' נט מתוס' יד ע"א ד"ה כי.

עיירות, דסו"ס  ומ"מ יש לתמוה על הראשונים הנ"ל דס"ל דהוו כב'
מה עדיפי כל הני מב' ב"ד בעיר א'. וכן תמה האלשיך שם דהלא סו"ס הוו 
                                                                                                                    

בטור או"ח סו"ס תרכד הביא דהרא"ש היה מוחה במי שמתענה ב' ימים דיוה"כ  36
שמ"מ לא יתפללו תפילת יוה"כ בעשרה אלא תפילת חול בלבד, וביאר הב"י דשמא אסור 
לעשות כן משום לא תתגודדו דהוו כב"ד א' בעיר א', דרק ב' ב"ד בעיר א' מותר. ודייק 

ת הר' בצלאל הנ"ל דפסק כרבא. אמנם יש לדחות דכ' כן רק לדעת הרא"ש מזה בתשוב
 דפסק כרבא להדיא.
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קריאת המגילה בכרכים דכל שסמוך  עניןלמעשה בעיר אחת, וכגון ל
ונראה חשיב חלק מהעיר וכדומה. ונלענ"ד דיש להבין זה ע"פ הא דאיתא 

דהני נמי כב' בר"ן על הרי"ף מגילה א ע"ב ד"ה ויש, דכ' לתרץ לאביי וז"ל 
ב"ד בב' עיירות מיקרו דהרי בני הכפרים מצויינין לעצמן ודעתן לחזור 
ואחד מהן הוא שמוציאן, ע"כ, וכ"כ בשו"ת בנימין זאב סי' שג דהואיל 
ומצויינים הם, וקורין לעצמן, וגם דעתן לחזור, הוו כב' עיירות. הרי 

נ"ל שכ' דה"ה דהוסיף תנאי שדעתן לחזור למקומן, ודלא כר' דוד וידאל ה
לב' בתי כנסת בעיר א' באופן קבוע. ונראה לבאר דהואיל ודעתן לחזור 
חשיבי כעדיין במקומן, והואיל וניכר הדבר כן שהם מצויינין ואחד מהן 
קורא להוציאן, חשיבי שפיר כעדיין במקומן, וממילא לא שייך זה בב' בתי 

כדברי האלשיך. כנסת בעיר אחת, דאין דעתן לחזור וסו"ס הוו בעיר א' ו
ואפשר דכן דעת שאר ראשונים, והא דלא הזכירוהו משום דפשוט הוא דכן 
הדבר בבני כפרים )אבל לדעת התוס' שברשב"א מגילה נראה דאין לומר 
כן, אלא דבריו נוטין טפי לדעת הר' דוד וידאל ודו"ק(. וכן הסיק בשו"ת 

עיירות הואיל בנימין זאב למעשה דב' קהילות אפ' מצויינין לא הוו כב' 
וכ"כ בתשובת הר' ישראל בנימין שהובא בשו"ת  37וקבועין הן במקומן.

הלכות קטנות ח"א סי' ד' דבדעתו לחזור לא שייך לאו דלא תתגודדו, בין 
ליחיד בין לרבים, דהוו ב' ב"ד בב' עיירות, וכדברינו, וכ"כ במ"א או"ח סי' 

ניכר שהוא מעיר תצג ס"ק ו'. אבל לפי הנ"ל צריך להוסיף שיהיה ג"כ 
אחרת, וגם דלגבי הדבר שנוהג בדרך אחרת יהיה מוציא את עצמו כמו בני 
הכפר שקורין לעצמן. וכעין זה כ' בפר"מ או"ח סי' תצג א"א ס"ק ו' דאין 
עוברין על לא תתגודדו אלא בקביעות, כגון אדם שדר שם, או שבאים מדי 

אקראי לקצת זמן, שנה בשנה כמו בני כפרים דחשיבי קבועים. אבל בבא ב
אינו נקרא אגודה )ומ"מ לפעמים נאסר מדרבנן מפני המחלוקת(. אמנם 
בתשובת הר' בצלאל שהובאה בשו"ת מעיל צדקה סי' מט כ' לחלוק ע"ז 
דאיכא לא תתגודדו גם במי שדעתו לחזור, ורצה לדייק כן מדברי הרמב"ם 

צא מדברי וביאר דכל שמביא לידי מחלוקת הרי הוא חלק מהאיסור. וכן יו
הכפות תמרים סוכה מד ע"א, דכ' דעולי רגלים בירושלים הוו כב' ב"ד 

                                                                                                                    
אמנם בשו"ת אהלי חם סי' קע כ' ללמד זכות על קהילות היושבים יחד כגון אשכנזים  37

וספרדים, דהכל יודעין דהאשכנזים נוהגין כמנהג המקום שיצאו משם, והוו כב' עיירות, 
בו במקום חדש. והיינו מטעם הנ"ל, אבל חידוש טפי דס"ל והיינו אע"ג דכבר נתייש

דאע"ג דנתיישבו במקום חדש, מ"מ עדיין חשיבי לענין לא תתגודדו כאילו הם מקום 
 לעצמן, כיון דעושין מכח מקום אחר.



כהןיעקב רב יונתן  קנה  
 

בעיר א', ואע"ג דברור דדעתם לחזור. ויש להעיר דכן יוצא מדברי 
הראשונים דלא תירצו כנ"ל דבני כפרים הוו כב' עיירות, אלא באופנים 
אחרים, ומשמע דס"ל דדעתו לחזור לא מהני להתיר, ובפרט לשיטת ר"ח 

ן שבתוס' יד ע"א ד"ה כי, ושיטת הר"א אב"ד שברמב"ן יד ע"א ד"ה כה
אמר אביי, דהוכיחו מכאן דהבני כפרים היו קורין בכפרים דוקא משום לא 

 תתגודדו, ואע"ג דדעתם לחזור, וכדברי הר' בצלאל, ודו"ק.

ויש להעיר דהני ראשונים דס"ל דסגי במצויינין ודעתן לחזור לא ס"ל 
כל שחילוקי ההנהגות נובעים משנוי המקומות כדעת הרא"ש לעיל ד

מוצאיהם כך שאין כאן מחלוקת בעצם לא שייך לאו דלא תתגודדו, דהרי 
תירצו הקושיא מבני כפרים באופנים אחרים. אבל לרא"ש ברור הדבר דכל 
שהחילוק נובע משנוי המקומות שרי, אפ' נועדו למקום אחד ונקבעו שם. 

ק ו' דכ' דלא שייך היתר דהרא"ש לגבי אמנם ע' במ"א או"ח סי' תצג ס"
היכא שנחלקו המקומות לדינא, וכגון חלב בני ריינו"ס, אלו מורין כך ואלו 

צם לדבר שבאמת נובע משנוי המקומות ממורין כך. וכ' דהיתר הרא"ש מצו
והיינו דאע"ג דנהפך הדבר להוראות מקובלות  38כמו תענית דכ' סיון.

קין זע"ז בעיקר הדין ס"ל למ"א דשייך במקומות שונים, כיון דבעצם חול
בזה לא תתגודדו אף להרא"ש. והיינו כמו שיטות האשכנזים והספרדים 
דנתפתחו באשכנז וספרד ואח"כ נועדו יחד הקהילות, דבזה שפיר איכא 
למימר דשייך לא תתגודדו כיון דבעצם חולקין זע"ז, ואע"ג דמרגלא 

יים במקומות מוצאיהם בלבד, בפומייהו דאינשי דחילוקי הדינים האלו תלו
באמת ז"א, אלא חולקין זע"ז בעיקר הדין. והוא דומיא דר"א ור"ע, דאע"ג 
דכ"ע לא פליגי דמי שהוא באתריה דר"א חייב לציית לפסקו של ר"א, וכן 
באתריה דר"ע, מ"מ פליגי זע"ז ונתפס המחלוקת בלאו דלא תתגודדו 

בהבנת הרא"ש דס"ל דגדר  נו לעילבואר בגמ'. וכל זה א"ש לפי ביאורכדמ
הדין הוא שתהיה הוראה מאוחדת, וא"כ כשיש חילוק בהוראה אע"ג 
דמתייחסים בעלי המחלוקת למקומות שונים, איכא לאו. אמנם, ע' בשו"ת 
אהלי חם סי' קע שהבין דדברי הרא"ש איירי אפ' בכה"ג דנהפך הדבר 

קהילות  להיות תלוי במקום וכגון מחלוקת אשכנזים וספרדים וכן שאר
ממוצאות שונות, ודימה הדבר לב' עיירות. ולפי דברינו אין הדמיון עולה 

                                                                                                                    
ומשמע מזה דבעינן דוקא מנהג ששייך מאיזה טעם לאותו מקום כמו תענית דכ' סיון,  38

נו שייך לאשכנז במיוחד אלא רק דבני אשכנז קבלוהו על אבל מנהג כמו קטניות דאי
 עצמן, יהיה שייך ביה איסור לא תתגודדו. וע' לקמן לגבי מנהגים, ובדעת האג"מ שם.



 בענין לא תתגודדו קנו

יפה דבשלמא לדעת התוס' שהובא ברשב"א מגילה דבעצם אכסניא של 
בני כפרים חשיבא עיר אחרת ש"ד, אבל לדעת שאר ראשונים צדדנו דתלוי 
בדעתו לחזור דוקא ולא שייך היכא דנקבעו במקומן. וא"כ צ"ל דהיתר 

הרא"ש הוא היתר אחר, וכשיטת המ"א כדביארנו במקומו, ולא שייך ד
 היכא דיסוד הדבר הוא פלוגתא בעצם הדין.

 39ולהיפך, יש לדון אי שייך שיהיה לאו דלא תתגודדו בב' מקומות.
ובגמ' יד ע"א הקשו מהא דבאתריה דר"א היו כורתין עצים למילה בשבת, 

בחלב בשבת, ותי' בגמ'  ובאתריה דר' יוסי הגלילי היו מבשלין עוף
דמקומות מקומות שאני. ושוב הקשו דקארי לה מאי קארי לה, דמה הס"ד 
של המקשן, הלא הוא דין פשוט דליכא לא תתגודדו בב' מקומות. ותי' 
בגמ' דסד"א דמשום חומרא דשבת נחשיב ב' עיירות כמקום אחד, קמ"ל 

ראשונים ג"כ דאעפ"כ יש היתר משום דהוו ב' מקומות )וע' לעיל דלכמה 
דמשמע שתירצו רק הקושיא מאתריה ס"ד דהוי כב"ד א' במקום א'(. וק' 

. ובערל"נ ד"ה דר"א ושבת ולא תירצו כלום לגבי אתריה דר' יוסי הגלילי
משום חומרה תי' דהקשו רק מחלק הברייתא דבאתריה דר"א וכו'. אמנם 

י, וביאר בתו"י )מכת"י( ד"ה משום חומרא, כ' דהקשו גם מר' יוסי הגליל
דס"ד דבב"ח נמי איסור חמור הוא דהא הוי איסור הנאה, ולכן חמור 

ומעתה יש לבחון מה הס"ד דמשום חומרא דשבת הוי כמקום א'  40כשבת.
)וי"א גם כב"ד א'(. והנצי"ב שם כ' לבאר דיסוד היתר דב' מקומות הוא 
דלא ידעי אינשי מה שעושין במקום השני, ולכן סד"א דמשום חומרא 

ידעי אינשי טפי מהנהגות עיר אחרת, והוי מפורסם טפי ואסור אפ'  דשבת
בב' עיירות, קמ"ל דלא אמרינן כן. ומזה הוציא נ"מ כנ"ל דביאר קושיית 
רבא לאביי דאע"ג דב"ש וב"ה היו בב' מקומות, מ"מ היה מפורסם דנוהגין 
באופנים שונים, ולכן היו כמקום א', וע"כ הוצרכו להיתר דב' ב"ד. וא"כ 
נ"מ לדינא דב' קבוצות בב' מקומות היכא דהמחלוקת מפורסמת יש להתיר 

                                                                                                                    
ע' בשו"ת משיב דבר שם דכ' דאפ' ר"ל דהקשה דיהיה לא תתגודדו בב' עיירות ג"כ  39

דייק מהירו' דס"ל בה"א מודה דלא שייך לא תתגודדו בב' מדינות. וצ"ע מינה ליה. ושם 
דשייך לא תתגודדו אפ' בב' מדינות כמו יהודה וגליל. אבל בדברות משה שם כ' דלר"ל 

 איסור לא תתגודדו הוא בכל העולם, וכשיטת הריטב"א הנ"ל, ע"ש.

ודרך אגב מוכח דהבין דהבר פלוגתא דר' יוסי הגלילי הכא הוא ר"ע דס"ל דבשר עוף  40
בהנאה. ודלא כהגהת בן המחבר במנ"ח מצ' תסז דהניח בחלב הוי דאורייתא ואסור 

 דאיירי באיסור דרבנן.



כהןיעקב רב יונתן  קנז  
 

וצ"ל או כערל"נ  41רק אם חשיבי ג"כ כב' ב"ד )אבל אביי בודאי פליג ע"ז(.
או דגם בב"ח הוי דבר מפורסם, אבל א"א לומר כתו"י דמה שייך איסור 
הנאה וחומרת האיסור עצמו לפרסום. ולכן צ"ב בדעת התו"י. ובדברות 

ביאר ע"פ דרכו דלאביי הוי דין בהוראה דסד"א דבאיסורין חמורים  משה
החמירו שאין לאנשי המקום להקל כשופט שבמקומם, וקמ"ל דלא 
החמירו כן. ואפשר לפרש עוד דכוונת התו"י כעין שיטת הריטב"א, דבעינן 
שנהיה מאוחדין בעצם, ולפ"ז אפשר דבאיסורים חמורים טפי שייך ענין 

מורים ניכר טפי הליכותינו כעם אחד. וא"כ ס"ל לתו"י זה, דבאיסורים ח
דיסוד ההיתר דב' מקומות הוא כדכ' לעיל לריטב"א דכך הדין דיהיה לכל 
עיר ועיר ב"ד לעצמה ורשאין לפסוק כדעתם עד שיעמדו למנין בב"ד 

 הגדול.

וע' במנ"ח מצוה תסז בהגהת בן המחבר דביאר דהס"ד משום חומרא 
לגמ' דבדינים כלליים הנוגעים לכל התורה כולה  דשבת היינו משום דס"ל

איכא איסור לא תתגודדו אפ' בב' מקומות, וא"כ ס"ד דה"ה בשבת כיון 
דשבת שקולה כנגד כל המצוות, וקמ"ל דשבת נמי דין פרטי הוא. והסיק 
מזה דלדינא אמרינן דדין כללי שייך ביה לאו דלא תתגודדו גם בב' 

יזוק כל התורה כולה. והוא חידוש נורא, מקומות, ונתן דוגמה בתקנות לח
וע"ז ידוו כל הדווין על גודל החיוב להתאחד לתקן בדקה של כל התורה 
כולה. אמנם זה חידוש גדול, ושפיר ביארנו לעיל דברי הס"ד באופן אחר. 
ואע"ג דבאמת נכון הדבר דבדברים הנוגעים לכל התורה כולה שייך טפי 

כ לעיל בשיטת הריטב"א יש לדחות צורך באחדות, אמנם מ"מ ע"פ מש"
דבהעדר הכרעת ב"ד הגדול לא הקפידה תורה על כך ואדרבא נתנה רשות 
לדיין לדון במקומו, וכנ"ל. אך בעצם דומיא דזה כ' בשו"ת מהר"ם אלשיך 
הנ"ל ובשו"ת אהלי חם סי' קע, דאפ' אי נימא דב' בתי כנסת הוו כב' 

גון במשא ומתן בשווקים עיירות, מ"מ בתקנות הנוגעות לכל העיר, כ
וכדומה, חשיבי כמקום אחד. אבל נראה דאין להרחיב חידוש זה לב' 

 עיירות ממש.

                                                                                                                    
ע' לעיל דהסברה הזאת מתהפכת די"ל דמשום שמפורסמים הם לא יבואו לידי  41

מחלוקת כרדב"ז, או דטפי יבואו לידי מחלוקת כנצי"ב. וכן למ"ד ב' תורות י"ל דמשום 
מהחילוקים שביניהם, או י"ל דידעי  דמפורסמים הם מחזי טפי כב' תורות דכולם יודעים

 אנשי דמפני המחלוקת הם עושין, ולכן לא יבואו לטעות דהוי משום ב' תורות.

 



 בענין לא תתגודדו קנח

וע"ע בגמ' סוכה מד ע"א דאמרו דאחר החרבן הואיל ובחו"ל אין 
דוחין שבת ליטול לולב ביום א' דסוכות משום דאין בקיאין בקבעא 

מהל' לולב הי"ז דירחא, לכן גם בא"י לא ידחו שבת. וכ"כ הרמב"ם פ"ז 
וז"ל כדי שיהיו הכל שוין בדבר זה ולא יהיו אלו נוטלין בשבת ואלו אין 
נוטלין. הואיל וחיוב יום ראשון בכל מקום אחד הוא ואין שם מקדש 

דאי לא יהיה דבר ליתלות בו ליכא שום איסור להתלות בו, ע"כ. ומשמע 
סיבת התקנה, הא שיהיו הכל שוין בדבר הוי רק תכלית טוב וד בדבר, ורק

בזמן בית המקדש אין צורך בזה דתולין בסיבת המקדש. אמנם פרש"י וש
מד ע"א ד"ה לדידהו, וז"ל דהיינו משום שלא לעשות ישראל אגודות 
אגודות ונראה כב' תורות, ע"כ. וצע"ג דהוי ב' מקומות ושרי. וע' בלח"מ 
א בהל' לולב שם דהבין דגם כוונת הרמב"ם כרש"י, ודס"ל דהמקדש הו

כטעם לדבר שלא מחזי כב' תורות. ומשמע דס"ל כהריטב"א דהואיל וכך 
תקנו ואין כאן מחלוקת וגם טעם טוב לדבר סגי בהכי ולא הוי לא 

 יו"ט שני לגבי יו"ט שני, דאמאי אין עושין הלח"מ תתגודדו. ושוב הקשה
גם בא"י משום לא תתגודדו, ותי' דהואיל והוי שב ואל תעשה לא מטרחינן 

יו"ט בקום ועשה משום לא תתגודדו. והדברים מתמיהין, דהא בב'  לעשות
מקומות לא שייך לא תתגודדו, ואי נימא כדבריו מניין לומר דלא מחייבין 
לעשות בקום ועשה משום לא תתגודדו, אדרבא משמע בגמ' דמשום לא 

, וכדומה שתתגודדו היו מחייבין ב"ה לחלוץ לצרת הבת לחוש לשיטת ב"
. ובכפות תמרים בסוכה שם תי' ל"נ יבמות יד ע"א ד"ה אבלוכן הקשה בער

ב' תירוצים מהמהרשד"ם דאע"ג דאין איסור בב' עיירות, מ"מ מצוה מן 
המובחר להשוות בפרט במצוה הכוללת כל ישראל )וזה הולם עם שיטת 
הריטב"א כפי ביאורינו(, ועוד תירוץ דחכמים המתקנים עוברין בלא 

א'. ותירוץ ב' דחה הכפות תמרים דה"ה לתקנת תתגודדו, והם הרי במקום 
קריאת המגילה ומ"מ בגמ' תי' דהוו ב' מקומות. והכפות תמרים עצמו כ' 
דהוא מפני העולי רגלים שיבואו לירושלים, ונמצאו כב' ב"ד בעיר א' 

. , וכשיטת המהר"ם אלשיך הנ"ל לגבי תקנת השווקיםדאסור לאביי
גמ' איירי אחר חרבן בית המקדש דה הכפות תמרים תמה על שםובערל"נ 

לא דדין עיקר ומה שייך עולי רגלים. ולכן כ' בערל"נ דהלח"מ לא איירי מ
תתגודדו, דלגבי זה מאי שנא שב ואל תעשה מקום ועשה, אלא דבאמת אין 
כאן לא תתגודדו דהוו ב' ב"ד בב' עיירות, אלא כאן איירי בסרך לא 

ים תקנו חז"ל לבטל דברי . ולפעמ, וכדברי המהרשד"םתתגודדו בעלמא
תורה בשב ואל תעשה מכל מיני סיבות, וביניהם משום סרך לא תתגודדו, 
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בזה לא ראו צורך ולכן תקנו כאן לפי דעתם הרחבה להשוות א"י וחו"ל. ו
לתקן בקום ועשה להשוות המקומות כגון בי"ט שני. וע"ש שרצה לפרש כן 

ושמא יש להביא ראיה  ענ"ד אין זה נראה בדעת רש"י.גם בדעת רש"י, ול
מדברי רש"י לשיטת בנו של המנ"ח דבדבר הנוגע לכל כלל ישראל שייך 
לא תתגודדו אפ' בב' מקומות, וצ"ע. ופירוש נפלא על דברי רש"י איתא 
בצפנ"פ על הרמב"ם הל' ע"ז שם, דכ' דכוונת רש"י אינה היכא דאינן 

דכבר בקיאין בקבעא דירחא, אלא אחר דפסקו מלקדש ע"פ הראייה 
בקיאין היו. ומה שלא היו נוטלין לולב בשבת בחו"ל כשלא היו בקיאין 
בקבעא דירחא היתה תקנה קדומה דב"ד הגדול דלא יטלו בשבת במקום 

ן בא"י היו נוטלין דידעו דהוי יו"ט בודאי, ולכן היה חילוק בין כספק, ול
ול א"י לחו"ל. אבל אחר שהיו כבר בקיאין בקבעא דירחא היו צריכין ליט

גם בחו"ל דידעו בודאי דהוי יו"ט ורק משום מנהג או תקנה דרבנן המשיכו 
לנהוג יו"ט שני, ומה שלא היו נוטלין ע"כ היתה תקנה חדשה ע"פ ב"ד 
הגדול, דרק להם יש כח לבטל דברי תורה בשב ואל תעשה. והואיל 
והוצרכו ב"ד הגדול לפסוק בנידון, הוצרכו להשוות בין כל הקמומות 

פ' בא"י, דאע"ג דהוו ב' מקומות, מ"מ אית כאן רק ב"ד א', וב"ד בעולם א
א' בב' מקומות לא הותר ואסור משום לא תתגודדו לכ"ע. ובשלמא היכא 
דשייך טעם לחלק בין המקומות, אבל השתא דבקיאין בקבעא דירחא 

, וע"ש דהביא ראיה דאין בחו"ל אין שום טעם כלל לחלק בין א"י לחו"ל
במנהגים ותקנות כפי רצונם. בין המקומות דול לחלק רשות ביד ב"ד הג

וזה א"ש בשיטת הריטב"א שהצענו דב"ד א', ובפרט ב"ד הגדול, אין להם 
לחלק בין המקומות בלי טעם, וכדביארו הראשונים קושיית הגמ' דאיך 
באו אנשי כנסת הגדולה לתקן קריאת המגילה באופן שונה למקומות 

דדברי אביי ורבא הוו תירוץ לקושיית  שונים. אמנם לא א"ש כלל למ"ד
 ר"ל, דא"כ מפורש להדיא דב"ד א' בב' מקומות שרי, ודו"ק.

 ח. הגדרת שתי בתי דינים

בב' קבוצות אנשים להיות ב' ב"ד.  דאליבא דרבא בגיבכמה ראשונים 
דמבואר בתוס' יד ע"א ד"ה כי, דלרבא ניחא ליה הא דבני כפרים מקדימין 

ואע"ג דליכא ב"ד, אלא רק קבוצה הניכרת. וכן הוא  ליום הכניסה בעיירות,
בתוס' תלמידי ר"פ והמהר"ם יד ע"א ד"ה כגון, רמב"ן יד ע"א ד"ה אמר, 
רשב"א יבמות יד ע"א ד"ה אמר, ריטב"א יבמות יד ע"א ד"ה א"ל רבא 
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ובמגילה ב ע"א ד"ה אלא, ר"ן על הרי"ף מגילה א ע"ב ד"ה ויש, ובריב"ב 
בשם ר' משה בר' יוסף. וכן משמע בתו"י )מכת"י(  על הרי"ף מגילה א ע"א

יד ע"א ד"ה כי, דדייקו להקשות אף לרבא משום דקורין בני הכפרים 
בבה"כ של הכרך, הא אי יקראו בבה"כ שלהם שפיר הוי ב' ב"ד. וכן 
משמע ברא"ש פ"א סי' ט' ובתוס' רא"ש יג ע"ב ד"ה עד בתירוץ ב', דכ' 

ר הוי ב"ד א', הא אם יקראו לעצמן בתוך דדוקא אם קורא להם א' מבני העי
העיר הוו ב' ב"ד. ואין לומר דתירוץ א' פליג, דמשמע שם דלתירוץ א' בן 
כפר קורא, ורק מחדש בתירוץ ב' דז"א. וכן הוא להדיא ברשב"א ובר"ן 

דכל זה אליבא דשאר שיטות,  העיראמנם יש ל 42מגילה ב ע"א ד"ה אלא.
אין כאן שאלה מבני כפרים הרי א אבל למ"ד דשרי היכא דליכא פלוגת

כדביארו הראשונים, הו"ד לעיל. וא"כ שפיר איכא למימר דלשיטות אלו 
אין ראיה מבני כפרים ובאמת בעינן דוקא ב"ד להתיר, וכדכ' לעיל בדעת 

יב כ' לדינא דב' בתי כנסת -הריטב"א, ודו"ק. ומ"מ בשו"ת הרד"ך בית יא
בנימין שהובא בשו"ת הלכות הוו כב' ב"ד, וכ"כ בתשובת הר' ישראל 

וכ"כ בשו"ת הרא"ם סי' נז דבני אומנות אחת לעומת  43קטנות ח"א סי' ד'.
בני העיר חשיבי ב' ב"ד. וכ"כ בכפות תמרים סוכה מד ע"א, דעולי רגלים 
בירושלים הוו כב' ב"ד עם תושבי ירושלים. אמנם יש להעיר דמבואר 

יש השתתפות מהקבוצה מהרא"ש, תוס' רא"ש, רשב"א ור"ן הנ"ל, דכל ש
האחרת, חשיבי כב"ד א'. אך יש לדחות, דע' בתו"י שם דכ' דהואיל ובן 
כפר קורא, אע"ג דמצרפין בני הכרך לעשות מנין, מ"מ חשיבי כב' עיירות. 
וע"כ יש לחלק בין קריאת בן עיר להצטרפותו למנין י', דקריאתו גרע טפי 

לפעולת בני הכפר, דבזה הוי פעולת בני העיר, וא"כ א"א להחשיבה 
משא"כ אם הם נוכחים בשעת הפעולה לשם פרסומי ניסא, בזה אינם 
מגרעים מהא דהוו ב' ב"ד. וכן משמע בדברות משה יבמות פ"א סי' יב 
דביאר דאם יקרא להם א' מבני העיר נמצא שהחבורה מתחלקת כיון דכל 

עיר מהות החבורה בנידון זה היא שבני הכפר קורין ביום הכניסה ובני ה
אין קורין. ולפ"ז נראה לחלק כנ"ל דהצטרפות למנין אינה מזיקה. א"נ י"ל 

                                                                                                                    
ומ"מ עדיין יש מקום לבעל דין לחלוק דבני כפרים היינו קבוצות העושין ע"פ ב"ד  42

הגדול, ולכן הוו כב' ב"ד. אמנם זה דוחק דאין רמז לכך בראשונים הנ"ל, והיא סברה 
 ודשת.מח

ויש לעיין עוד בתשובות שהובאו בכנה"ג חו"מ סי' רלא בהגה"ט אות ק' לגבי כמה  43
 קהילות בעיר אחת, ועוד חזון למועד בעזהי"ת.
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ים אצלם כשרק כאורח יחשיב הרי בני העיר דכיון דהוו כב' עיירות
 44י"ל דהם אורחיו. בן עיר לי', משא"כ אם יקרא להם מצטרפים

וע' בשו"ת השיב משה יו"ד סי' לא דכ' לגבי תפילין בחוה"מ 
משום  אסורוחדר א' אלה שמניחין ואלה שלא מניחין דלהתפלל במנין א' 

לא תתגודדו, וכן נמצא הרבה באחרונים ע' או"ח סי' לא סע' ב' במ"ב ס"ק 
ח' ושדי חמד אסיפת דינים מע' חוה"מ סי' יד. ומ"מ לא זכיתי להבין 
דבריו, דבשלמא לומר דאיכא דין לא תתגודדו בהנחת תפילין בחוה"מ, 

' באחרונים דדנו בטעמים להתיר בזה וקצת להלן הרי אין בזה חידוש, וע
לגבי חומרות. אבל מ"מ סו"ס כל שהם ב' ב"ד שרי, ואם הם ב"ד א', לא 
מהני מה שמתפללים בבתי כנסת שונים או בחדרים שונים דזה לא מעלה 
ולא מוריד, וכן אי הוו מנין א' או ב' מנינים. וצ"ל דכל הדיון הוא לגבי בתי 

קהל מתפללים אך ורק במקום אחד, ומובדלים כנסת במקום שהיו ה
ומצויינים הם משאר קהילות המתפללים בב"כ אחר, ולכן אם הם בב"כ א' 

)וע' שו"ת דבר שמואל  סימן הוא שהם קהילה א', וכן משמע בשדי חמד
סי' שכד שממנו הביא הדין בארצות החיים, דלא איירי מדין לא תתגודדו 

. וכמדומה שזה לא ני המחלוקת, ודו"ק(כלל, אלא מדין דלא ישנה אדם מפ
כ' לעיל מהתו"י ד זה"ז זולתי בקצת מקומות. וא"כ תבנא לדיןשייך כ"כ ב

דהצטרפות אינשי למנין עשרה מב"ד אחר אינו מפקיע הא דהוו ב"ד 
לעצמן. ובאמת בזה"ז השאלה יותר חמורה, דאפ' אם יקפידו לנהוג בכל 

יהו מאיסור לא תתגודדו, ב"כ וב"כ לעשות כשיטה א' לא מלטי נפשי
כדימצא המעיין במאמר ו ,היתיריםהודו"ק. וע"כ צ"ל כא' משאר 

בשלימותו דיש לצדד בזה כמה טעמים להיתר. אמנם אפשר די"ל ע"פ 
אז פקע קבוצתם  כש"ץ א' מבני הב"ד השני ישמשהראשונים הנ"ל דאם 

בלאו  והוו כב"ד א', וא"כ יש להציע )למ"ד דלבישת תפילין בחוה"מ נתפס
דלא תתגודדו, דהמעיין במאמר בשלימותו ימצא כמה וכמה סיבות להקל( 
דיש לקבוע עיקר מנהג בה"כ, ולהקפיד שישמש כש"ץ רק מי שנוהג 
כעיקר מנהג בה"כ, ודו"ק. וכל זה היינו רק לפי ביאור ב' שהבאנו לעיל 

הדברות משה דאם יקרא  כ'דאם יקרא הרי הם כאורחיו, אבל לביאור א' ד
הוא כאילו בני העיר קורין ג"כ ביום הכניסה, נראה לומר דאפ'  הרי

                                                                                                                    
ואפשר דיש להסיק מזה דקשה לקבוע מסמרים בדבר, וכמה נידונים יהיו לפי ראות  44

 עיני המורה, וצ"ע.
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להתפלל כש"ץ אינו מגרע כלל דאין מה שמניח אז תפילין מהפך את 
 45הציבור לקבוצה א' לענין תפילין.

. דבשו"ת רדב"ז להתיר ומכמה אחרונים משמע דבעינן ב' ב"ד ממש
כב"ש וב"ה הנ"ל כ' לדעת הרמב"ם דבעינן ב' ב"ד גדולים ומפורסמים 

שלא יבואו לידי מחלוקת. ומשמע דבעינן דוקא ב"ד. וכן משמע בהצעת 
הנצי"ב לעיל בדעת הרמב"ם, דהיתר דרבא היינו דוקא בנחלקו לגבי עצם 
הדין דהוו כב' ב"ד, וא"כ משמע דהיינו דוקא ב"ד או חכם, אבל יש לדחות 

נ"ל, דה"ה בקהילות שנחלקו בהכי. אמנם בשו"ת מהר"ם אלשיך מפורש כ
דכ' דב' בתי כנסת לא חשיב ב' ב"ד, דבעינן בתי דין דוקא, וכ' דהיינו 
משום דזה מובן בעיני העם דדרך בתי דין לחלוק זע"ז, משא"כ ב' בתי 

שהם מאוחדין ע"י ב"ד אחד, וכמ"ד דהאיסור הוא ככנסת בעלמא, ובפרט 
ב"ד משום דנראין כב' תורות. וכ"כ בשו"ת בנימין זאב הנ"ל דבעינן דוקא 

או חכם המובהק להוראה דהוי כב"ד, וכן הוא בתשובת הר' בצלאל 
שהובאה בשו"ת מעיל צדקה סי' מט דשמא בעינן ב' בתי כנסת, כל אחד 
עם חכם מובהק הראוי להורות, ולא סגי בב' קבוצות סתם. וכ' הש"ך הנ"ל 

ב'  אין זה לאפוקידבעינן דוקא ב' ב"ד ידועים, והיינו כנ"ל, אבל אפשר ד
ות ידועות דשרי, וצ"ע. ובשו"ת מעיל צדקה סי' נ' כ' דבעינן דוקא ב"ד, כת

אבל לא בעינן שיהיו ב' הב"ד באותה עיר ממש, אלא סגי בכך שאיכא ב"ד 
בעולם דס"ל כא' מהדעות, וכגון שימצא תלמיד אחד של ב"ש בעיר של 
ב"ה, שפיר יכול לסמוך על ב"ד דב"ש שבמקום אחר. ובשו"ת משיב דבר 

ה דבריו בשתי ידים דפשט דברי הגמ' מורה דבעינן ב' ב"ד בעיר שם דח
ממש, ואם כדברי המעיל צדקה לעולם אין איסור לא תתגודדו דהא בודאי 

 יש באיזה מקום בעולם ב"ד המורין כדברי החולק בעירו.

ובאיכות הב"ד, ע' בשו"ת הרד"ך שם ,הו"ד בכס"מ, דכ' דלרמב"ם 
פרודים לגמרי כמו של האשכנזים ס"ל כרבא אבל ס"ל דבעינן ב"ד ה

והספרדים, אבל אם חולקים זע"ז רק במקצת דברים לא הוי ב' ב"ד. וכעין ו
זה כ' בתשובת ר' דוד וידאל חתנו הנ"ל. ובס' החינוך כ' בשם מורו דפסק 

ל למדתי שאין איסור זה אלא בחבורה אחת קממורי ישמרו כרבא, וז"ל 
ה, שאסור לעשות כל כת מהן שחולקין קצתן על קצתן והן שוין בחכמ

                                                                                                                    
כזה לש"ץ, אבל בהערה הביא כן  ומצאתי בפסקי תשובות סי' לא שם שהביא הקפדה 45

מהשד"ח ולא יכלתי למצאו שם. ומש"כ בשם לקט הקמח החדש סי' לא ס"ק ו' הוא 
 מאמר קצר שם בלי שום ביאור. ומש"כ בשם אג"מ או"ח ח"ה, אכמ"ל.
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אבל בשני בתי דינין חלוקין והן  וכו', כדבריו שזה גורם מחלוקת ביניהן
עכ"ל. ומבואר דס"ל דכשאין  שוין בחכמה לא נאמר על זה לא תתגודדו

שוין בחכמה לא שייך כאן לא האיסור ולא ההיתר דלא תתגודדו, ופשוט 
י הוראה ולכן לא שייך דהיינו משום דהקטן חייב לקבל דעת הגדול מדינ

מצב שיאסר משום לא תתגודדו. אמנם בשו"ת משיב דבר כ' גירסת ס' 
החינוך באופן אחר, וז"ל שחולקים קצתם על קצתם והם שוים בחכמה 
שאסור וכו' אבל בשני ב"ד חלוקין ואין שוין בחכמה לא נאמר ע"ז ל"ת 

הקטן יהיו ע"כ. ועפ"ז בנה יסוד דשרי רק היכא דאין שוין בחכמה דב"ד 
כפופין לב"ד הגדול טפי, אבל היכא דשוין הן לא, דיבואו לידי מחלוקת. 
ובמחכ"ת נלענ"ד הקטנה דברור דגירסה מוטעת נזדמנה לו, ואין מקום 

 46לפרש כן בדברי החינוך.

ב' וע' באג"מ אבה"ע ח"א סי' נט, דכ' בפשיטות דבנוא יארק איכא 
וכן באג"מ או"ח ח"ד סי' סב, ב"ד בעיר א' לגבי התגלחות נשים נשואות, 

לגבי זמן תחילת השבת. וע"ש באבה"ע דנסתפק אי שייך להתיר לזוג נשוי 
 47כשהבעל משתייך לב"ד אחד והאשה לב"ד אחר, שינהגו מנהגים שונים.

אמנם זה דלא כמש"כ בדברות משה בדעת המ"א, דבמ"א כ' דביישוב 
' הנהגות לגבי חלב חדש שבאו שם ב' קבוצות אנשים אסור שיהיו נוהגין ב

בני ריינו"ס. ובפשטות היינו בב"ד א', אבל אם יעשו ב' ב"ד יהיה שרי. 
אבל בדברות משה כ' דצ"ל דהיינו כדעת הרמב"ם דבמנהגים אסור אפ' 
בב' ב"ד אפ' לרבא משום דיסוד היתר דב' ב"ד הוא שכל ב"ד אומר ברי לי 

ם דא"כ שמא ומחשיב השני כטועה ובמנהגים ליתא להאי כללא, וכ' ש
בזה"ז ה"ה בדינים ולא רק מנהגים דאין אתנו יודע עד מה, וא"א להכריע 
כשיטה א' משאר שיטות לומר ברי. וכ' דזה כוונת המ"א דבזה"ז אין לנו 

 דין ב' ב"ד.

 ט. אדם אחד או ב"ד אחד המשנים דעתם מיום ליום
משמע מלשון הדרשה דהאיסור הוא דוקא באגודות, דהיינו כתות, 

נן לעיל דל"ד בתי דין, אלא אפ' כתות בעלמא עוברין באיסור. אבל וחזי
                                                                                                                    

ובדקתי כמה דפוסים של ס' החינוך, ובכללם הוצאת מוסד הרב קוק, וכמה הוצאות  46
 ירסת הנצי"ב, וצ"ע.קדומות, ולא מצאתי גירסא כג

לקבל מנהגיו,  ומשום כךהיא חייבת להשתייך לב"ד שלו, אבל שוב כ' דמדיני אישות  47
 ע"ש.
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משמע דאיש א' לא שייך ביה איסור דלא תתגודדו דאינו כת. אמנם מלשון 
כמה פוסקים דדנו ביחיד הנוהג חומרות לעצמו משמע דס"ל דאיכא איסור 
לא תתגודדו אפ' באיש א', וכן משמע בשו"ת מעיל צדקה סי' מט וסי' נ', 

בקר"א יבמות יג ע"ב ד"ה מגילה, וכן יוצא מדברי הפר"מ או"ח סי' וכן 
תצג א"א ס"ק ו'. ויש לעיין בזה מצד שו"ט דר' אבהו, דבגמ' יד ע"א הקשו 
על ר' אבהו, דהיה מיקל בפרט מהלכות מוקצה באתריה דריב"ל, ומחמיר 

הוא עובר על לא  קושיית הגמ' היתה דעי"כבאתריה דר' יוחנן. ומשמע ד
מקומות מקומות שאני, ותקנו דהקושיא היינו דר' בגמ' דדו בזה. ותי' תתגו

ע"ז בגמ' אבהו היכי עביד הכי ואיך שינה הנהגתו במקומות שונים. ותי' 
דהיה סובר להקל ורק החמיר באתריה דר' יוחנן משום כבודו של ר' יוחנן. 
ושוב הקשו והא איכא שמעא, דהיינו שמשו של ר' אבהו שבא אתו ורואה 
הנהגתו, ותי' דמודיע לשמשו אמאי עושה כן לשנות מנהגו ממקום למקום. 

בגמ' דר' בתחילה הקשו ונחלקו הראשונים בהבנת השו"ט, דמשמע ד
אבהו עבר בזה על לא תתגודדו, ושתירוץ הגמ' הוא דהיה בב' מקומות 
ולכן שרי, וכן דייק בקר"א ד"ה ור' אבהו, ובחשק שלמה הכא. וכן יוצא 

לא הוה, תו"י )מכת"י( ד"ה לא מטלטל, תוס' תלמידי ר"פ מתוס' ד"ה 
ומהר"ם ד"ה וכי מקלע, ותוס' רא"ש ד"ה לא, דהקושיא דר' אבהו עובר 
בזה על לא תתגודדו, אע"ג דהוא אדם יחידי, והכי מסתבר דהא כל הסוגיא 

 איירי בלא תתגודדו.

אמנם צע"ג, דיותר היה מסתבר להקשות כדהקשו בגמ' שבת מו ע"א 
אותו מעשה דר' אבהו, דממה נפשך אי ס"ל להקל לעשות להקל, ואי  על

ס"ל להחמיר לעשות להחמיר, ותי' בגמ' שם דס"ל להקל אבל היה מחמיר 
משום כבודו של ר' יוחנן וכנ"ל. וכן משמע בהמשך גמ' דידן דתקנו 
הקושיא דתקשי היכי עביד הכי, ומשמע דאין זה משום לא תתגודדו. אמנם 

מדברי הני ראשונים, דפי' דעכ"פ תחילת הקושיא היינו  לא כן מבואר
, והוא ששייך לעבור על חידוש גדולמשום לא תתגודדו. וא"כ כרוך בזה 

לא תתגודדו גם בתרי זמני, דהיינו אם הב"ד יורה ביום אחד לעשות כב"ש, 
דכמו ומחר כב"ה, הרי עוברין בזה משום לא תתגודדו. ובקר"א כ' וז"ל 

ות כן ופלג להורות כן הכי נמי אסור לאדם אחד לנהוג שאסור פלג להור
ע"כ. ואכתי טעון בירור, דלנהוג בב'  במקום הזה כן ובמקום הזה כן

אופנים פעמים כך ופעמים כך נראה דהוי מעשה שטות בעלמא, דמה טעם 
יעשה דבר כזה, ואטו נימא דקושית הגמ' היא דר' אבהו עשה מעשה שטות 

כך דאה"נ אבל היה בב' מקומות ולכן שרי? בעלמא חלילה, ושתי' על 
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וצע"ג. אבל ע' בחשק שלמה דביאר דהיינו שב"ד שמסופק מה הדין 
ועושה פעמים כך ופעמים כך עובר על לא תתגודדו. ונראה דחשש 
לקושייתנו, ולכן מבאר דפעם עושה כך ופעם עושה כך מטעם איזה ספק 

כב"ה וכדומה. אבל שנזדמן בענין, דמסתפקין הב"ד אי הדין כב"ש או 
אכתי אינו ברור דסו"ס במקום ספק איכא כללי הוראה איך לנהוג ואין בזה 
שנוי מיום ליום דישנה פעם כך ופעם כך, ועדיין הוי מעשה שטות. אלא 
נלענ"ד דאיירי בכה"ג דבעצם חזרו הב"ד או החכם בדעתם כל פעם כמי 

ואפשר דזה ג"כ לפסוק ואין ולאו ורפיא בידייהו, ולכן שינו הנהגתם, 
כוונת החשק שלמה. ואע"ג דרשאים לשנות דעתם מצד דיני הוראה, מ"מ 
עי"ז עוברין בלאו דלא תתגודדו. ונראה להוסיף דלמ"ד דשייך לא 
תתגודדו בתקנות הקהל, או כלשון הנצי"ב בשו"ת משיב דבר הנ"ל, 
בלהנהיג חומרה כאיזה שיטה, ה"ה הכא דאם ס"ל דעיקר הדין להקל 

בל מתלבטים אם להנהיג או לתקן לחוש לשיטת ב"ש, נמי איכא כב"ה, א
 איסור לא תתגודדו שינהיגו יום כך ויום להיפך.

ובביאור הדבר צ"ל דהיינו כמ"ד דמחזי כב' תורות, דע"י שמתלבטים 
בדבר יחשבו אינשי שיש כאן ב' תורות, ולא ידעו ששינו את דעתם, וכ"כ 

רות. אבל לשאר שיטות לכאורה לא הקר"א הנ"ל להדיא דהיינו למ"ד ב' תו
א"ש, דלא נגרם עי"ז מחלוקת, ואין כאן פילוג בהוראה דהרי רשאים הב"ד 

ובדברות משה ביאר הסוגיא  48לשנות דעתם, ואין כאן פגם באחדות בעצם.
באופן קצת אחר, דר' אבהו היה שואל הוראה מחכמי כל מקום ומקום 

ורשאי לעשות כן, ואסור כשהיה בא לשם, ועושה באותו פעם כדבריהם, 
רק משום לא תתגודדו, לולא דמקומות מקומות שאני כתשובת הגמ'. אבל 
כ' שם דאין לומר דה"א דהגמ' שהיה משנה דעתו בלי טעם כהקר"א. אבל 
לפי דברי החשק שלמה נראה דא"ש בלי ביאור הדברות משה. ומ"מ כל זה 

וגיא בבירור. הוא חידוש גדול אבל יוצא מהבנת הראשונים בפשטות הס
וכן יוצא מהגמ' ע"פ הנ"ל דלא רק כת א', אלא אפ' אדם א' העושה כב' 

 תורות בב' זמני עובר על לא תתגודדו, והוא עוד חידוש.

וכן מבואר גם מקושיית הגמ' מהא דשמשו של ר' אבהו, דנחלקו 
הראשונים בביאור הקושיא, דרש"י ד"ה והא איכא, ביאר דחיישינן שיבוא 

אפ' במקומו של ר' יוחנן והוי זלזול בכבודו של ר' יוחנן. השמש להקל 

                                                                                                                    
ויש לדחות דלמ"ד משום מחלוקת, י"ל דאדם אחד העושה זימנין כך וזימנין כך אסור  48

 משום שרואין אותו אינשי, ויסיקו שכן הלכה, ויבואו לידי מחלוקת וקטטה.
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והרשב"א ד"ה ה"ד והא איכא, חלק עליו וביאר דחיישינן שיחשוד השמש 
דר' אבהו מיקל בלי טעם נגד שיטת עצמו, ושאינו מדקדק במצוות. 
והריטב"א ד"ה והא איכא, הוסיף ביאור דחיישינן שהשמש עצמו יבוא 

נים שלא כדין. ויוצא דלהני ראשונים אין להקל במצוות במקומות שו
השמש משום לא תתגודדו, וכן מסתבר דהרי בגמ' כבר דחו מקושיית הגמ' 

ענין לא תתגודדו כאן משום דמקומות מקומות שאני. ומ"מ למסקנה יוצא 
דשייך לא תתגודדו אפ' באדם אחד, והיינו בתרי זמני כנ"ל, ורק לא בב' 

איכא, ביאר באופן אחר, וז"ל ונר' לפרש מקומות. אמנם בתו"י ד"ה והא 
והא איכ' שמעא שיסבור דשרי לעשות אגודות אגודות, לפי שראה רבו 
מטלטל במקום אחר ובמקום אחר לא מטלטל, ומשני דמודע ליה לשמעיה 
ואומ' אל תעשה אגודות, דהא שראית שאין אני מטלטלה במקומו של ר' 

כבודו של ר' יוחנן, ע"כ. וכן  יוחנן אין זה משום איסור טלטול אלא משום
מבואר בתוס' תלמידי ר"פ ומהר"ם ד"ה והא איכא, ומוסיף שם וז"ל 
דמודע ליה לשמעיה, שאינו עושה אלא משום כבודו של ר' יוחנן, ולא 
מפני שמותר לעשות אגודות אגודות, וכן פי' הר"מ כמוכן ע"כ. הרי מבואר 

איסור מוקצה במקום דס"ל דכן הוא למסקנה דאילו היה מחמיר משום 
אחד ומיקל במקום אחר היה עובר בזה על לא תתגודדו, ודלא כגמ' שבת 
דהקשו ממה נפשך מה היה ס"ל בדיני מוקצה. וצ"ל דס"ל דגם קושית 
הגמ' דהיאך עביד ר' אבהו הכי, והתירוץ של משום כבודו של ר' יוחנן, 

מקומות הכל איירי משום לא תתגודדו. וק' דהרי בגמ' דחו דמקומות 
שאני. וצ"ל מקופיא דס"ל דכוונת קושית הגמ' דהאיך עביד הכי היינו 
דהרי ר' אבהו הוא אדם אחד, ואיך שייך לומר דמותר לו לעבור על לא 
תתגודדו משום דהוא בשני מקומות, הרי סו"ס מחזי כב' תורות וכן פי' 

וא"כ למסקנה אדם א' עובר בלא תתגודדו בב' זמני אפ'  49בדברות משה.
והיינו לכל א' כשיטתו, לחשק שלמה בעושה משום ספק,  50בב' מקומות.

 ולדברות משה בעושה מחמת הוראות שונות של חכמי המקומות.

                                                                                                                    
ותו לקהל שדרכן לעבור ממקום למקום, דנראה דחייבין לנקוט בחד ושמא יש לדמ 49

שיטה יהיו איפוא שיהיו. ואין לדמותן להא דדנו בו האחרונים לגבי קהל הגולים ממקום 
למקום, די"א דאין חייבין לעשות כמנהגם במקום שיצאו משם אפ' באו למקום שאין שם 

 .מנהג המקום, די"ל דגלות עוקרת שם המקום, ואכמ"ל

ויוצא א"כ דמשום כבוד רבו לא חשיב שעובר על לא תתגודדו. אמנם אין לדייק מזה  50
דהוי היתר מיוחד דכבוד רבו, או שיש איזה קשר בין כבוד רבו לדין דלא תתגודדו, דהרי 
מבואר דאמר לשמשו דאינו עושה משום איסור טלטול, דאילו היה עושה משום איסור 
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אבל ע' בתוס' רא"ש ד"ה אלא הכי, וז"ל אלא הכי קאמרינן רבי אבהו 
היכי עביד הכא הכי והכא הכי. אלא כי היכי דשרי למעבד לחד גברא הכא 

נמי לג' אנשים בעיר אחת למיעבד חד כמר וחד כמר, כמר והכא כמר ה"ה 
עכ"ל. והיינו דג"כ הבין דהקושיא דהיכי עביד ר' אבהו הכי הוא משום לא 
תתגודדו כדברי התו"י והמהר"ם, אבל באופן אחר. דהיינו דמבין דה"א 
דהגמ' הוא דר' אבהו היה עושה פעם כמר ופעם כמר, ודלא כמו שכ' לעיל 

, אלא ליום טעם ושע"כ יש איזה חזרה בדעתו מיום דאין בהנהגה זו שום
ממש היה עושה כמר חד יומא וכמר חד יומא, ולא היה רואה בזה שום 

אבל קושיית הגמ'  51קושי וסתירה, וכדמשמע מהקר"א נמי כדהערנו לעיל.
אינה מטעם דהוא גופא עובר על לא תתגודדו במובן הרגיל, אלא היינו 

י, נמצא דנימא דכן כל אחד רשאי לבחור דאם ננקוט כן דשרי למעבד הכ
בדעתו איזה שיטה לנהוג בה, ונמצאים עוברים על לא תתגודדו. ולכן אפ' 
ליחיד אסור לעשות כן, ואפשר דכוונת הרא"ש דגם הוא עובר בזה בעצמו 

                                                                                                                    
דדו, אלא עושה משום כבוד רבו. ומשמע דל"ד כבוד טלטול היה בזה איסור דלא תתגו

רבו, אלא כל סיבה המתקבלת אמאי שינה הנהגתו מזמן לזמן וממקום למקום מהני. ואין 
זה חידוש, דהרי הערנו לעיל דלכמה ראשונים כל היכא דליכא פלוגתא בין הכתות לא 

עצם ההלכה דאין שייך לא תתגודדו, והא דאיירי באדם א', כל היכא דיש לו טעם חוץ מ
ולאו ורפיא בידיה הרי אין כאן מחלוקת לגבי עצם הדין, אלא רק מצבים שונים, יהיו 

כא פלוגתא, הוא מא' יל"ד דאיכא לאו דלא תתגודדו אפ' בדמאיזה טעם שיהיו. ולמ
אי משום שמביא לידי מחלוקת, הרי זה לא שייך באדם אחד בתרי זמני  –מכמה טעמים 

דמשום מחלוקת איכא, הכא חידוש הוא דטעם  50ינו לעיל בהערה כנ"ל. )אבל לפי הצעת
דכבוד רבו סגי להוציא מדעת אינשי שכן הלכה. ולכן היה צריך להודיע לשמשו שרואה 
אותו בב' המקומות, אבל לגבי אנשי המקום א"ש דמקומות מקומות הם. והוא פשט 

יכא טעם ברור וניכר מחודש בסוגיא ודו"ק(. ואי משום דמחזי כב' תורות, הא כל דא
 לשנוי ההנהגה מהני.

וכדברי הגמ' ברכות כז ע"א מאן דעבד כמר עבד ומאן דעבד כמר עבד. ואע"ג דבדרך  51
כלל לא שייך האי כללא, אלא דחייב לעשות כדברי ב"ד של עירו או רבו המובהק, 
 כדמבואר בגמ' עירובין ו ע"ב אי כב"ש כקוליהון וכחומריהון, אי כב"ה כקוליהון
וכחומריהון, מ"מ הא פשיטא דשרי לעבור מאתריה דר"ע לאתריה דר' יוסי הגלילי, 
ולשנות מנהגו לאכול בשר עוף בחלב או איפכא. וא"כ יש לחקור אי שרי לעבור הלוך 
וחזור, וכן לגבי תפלת מנחה ומעריב אי שרי לעשות כדברי ר' יהודה יום חד וכדברי רבנן 

בזה הראשונים, ע"ש. וכן בב' ב"ד בעיר אחת, פשיטא יום חד, ושם בגמ' ברכות נחלקו 
דשרי להפוך עצמו מתלמיד ב"ש לתלמיד ב"ה וכדומה. וברור דכל זה משום כלל דאלו 
ואלו דברי אלקים חיים. וא"כ לפי הנתבאר יש לחדש דמ"מ אסור לשנות משיטה זו 

לא תתגודדו משום לאו דלא תתגודדו, וכדכ' בפנים, והיינו ד הרבה פעמים לשיטה אחרת
 מהוה גבול אחרון לכלל דאלו ואלו דברי אלוקים חיים.



 בענין לא תתגודדו קסח

על לא תתגודדו, אבל אינו ברור וצ"ע. ואפשר דהרא"ש כאן לשיטתו, 
יה חילוק בהוראה. ולכן לא ס"ל דס"ל דגדר דלא תתגודדו הוא שלא יה

דבעצם שייך לא תתגודדו בהנהגת אדם אחד או ב"ד א' בב' זמנים, 
דרשאים הם לשנות דעתם, ורק משום דתפיסה כזאת גורם לערבוביא 
ומחלוקת בהוראה עצמה, דהיינו שכל א' מבני העיר יהיה רב לעצמו 

לות בו, לבחור לעצמו את השיטה שילך בה, אף שיש לו אילן גדול לית
מ"מ איכא בזה איסור לא תתגודדו דבעינן הוראה אחת לכל בני העיר או 
תלמידי הב"ד, וא"כ ה"ה לאדם אחד שאסור לו לנקוט הוראה א' יום חד 

 ואחרת יום חד.

וע"ע בריטב"א ד"ה ת"ש דר' אבהו, דכ' דבתחילה לא הקשו דר' אבהו 
' תורות בתרי עצמו עבר על לא תתגודדו, דמה שייך שאדם א' העושה כב

זמני יעבור על לא תתגודדו, דאין לא תתגודדו אלא באלו עושין כתורה 
אחת ואלו עושין כתורה אחרת. והיינו דחולק על כל הני ראשונים לעיל, 
וס"ל דלא שייך באדם או אפ' כת שיעברו על לא תתגודדו נגד עצמן עי"ז 

אחר, דהבינו  דעושין כב' תורות בתרי זמני. אלא פי' קושית הגמ' באופן
מתוך מעשה דר' אבהו דעשה כב' הנהגות בב' מקומות, דע"כ היה מנהג 
המקום של ריב"ל שונה ממנהג המקום של ר' יוחנן. וע"ז דוקא דאיכא 
שנוי בין ב' המקומות הקשו דהוי לא תתגודדו, וכדהקשו לעיל מיניה 

יכול מאתריה דר"א ור"ע. וא"כ נפל כל דין זה, וגם נפל הראיה דאדם א' 
ונראה לבאר דלא ניחא ליה לפרש כהני ראשונים  52לעבור על לא תתגודדו.

משום דס"ל כדביארנו דבעינן אחדות בעצם ורק דכל ב"ד וחכם רשאים 
להורות ולהנהיג כחפצם כל שאינו סותר התכלית של אחדות בעצם. וא"כ 

 53זה אינו שייך הכא, וכדכ' לעיל.

                                                                                                                    
ע"ש דאפשר דיש לדייק מלשונו דבעינן דוקא כתות, וב' אינשי לא סגי, אבל אין זה  52

 מוכרח, דשמא אורחא דמילתא נקט אלו ואלו.

ובאמת ע"ש בתחילת דברי הריטב"א דאין סברתו מבוררת די הצורך להבנתי הדלה  53
ים בגירסת הכת"י והדפוס ע"ש(, דכ' בתחילה דאיכא 'דין אגודות' באדם )מלבד הקשי

אחד כמעשה דר' אבהו ושרי משום כבוד רבו, אבל כמדומה אח"כ חזר בו וא"כ הדרא 
קושייתו לדוכתה. ואי נימא דאין כוונתו בדין אגודות לאיסור דלא תתגודדו, הרי דוחק 

דין אגודות'. והר"א יפה'ן שם בהערה אמאי נקט בזה הלשון, וגם צע"ג מה הוא ענין '
* כ' דשמא יש לגרוס כעין אגודות, ואכתי אינו מבורר מה כוונת הריטב"א בענין זה 75

)כדהעיר שם בהערה(, ומה הגריעותא דדין אגודות דמהני ליה כבוד רבו, אא"כ יהיה לאו 



כהןיעקב רב יונתן  קסט  
 

מעיל צדקה סי' מט, דכ' וע' בתשובת הר' בצלאל שהובאה בשו"ת 
בדעת הרמב"ם דבין לאביי בין לרבא לא שייך איסור לא תתגודדו בזה 
שהב"ד משנים דעתם מזמן לזמן, אבל כ' דלדעת רבא ציור כזה שווה לב' 
ב"ד בעיר א', ולאביי לא דמי כלל. ובשו"ת מעיל צדקה עצמו סי' נ', דחה 

, ועוד הוסיף לדחות דבריו דמניין לרבא דיש מקום להשוות הדברים כלל
דברי הר' בצלאל מכלל וכלל, דאיך שייך לומר דאיכא לא תתגודדו בב"ד 
א' שישנה את דעתם, הלא מצינו בש"ס בהרבה דוכתי דחזו ביה טעמא 
ושינו דעתם. ולענ"ד לפי המבואר לעיל חזינן דז"א, ודילמא דוקא במשנים 

 גדרה.דעתם כמה פעמים שייך איסור, ולא בפעם אחת, וצע"ג בה

ועכ"פ יוצא דלרוב ראשונים חוץ מהריטב"א שפיר איכא לא תתגודדו 
אפ' בכת א' בתרי זמני, ואפ' באדם א' נגד הנהגת עצמו. ובב' מקומות 
לאדם א', לרש"י והרשב"א ליכא איסור, ולתו"י, מהר"ם ותוס' רא"ש איכא 
איסור. וא"כ היה נראה דכ"ש דשייך לא תתגודדו באיש א' נגד רבים, 

דמשמע מדברי הפוסקים שהובאו לעיל. וכן משמע בתוס' רא"ש הנ"ל וכ
דכ' דוגמה דג' אנשים בעיר כל א' עושה כשיטה אחרת. ויש לדחות דאפ' 
לתוס' רא"ש היינו רק א' נגד א' או א' נגד עצמו, אבל א' נגד רבים י"ל 
דבטל במיעוטו. ועי"ל עכ"פ לשאר ראשונים חוץ מהתוס' רא"ש, דשאני ר' 

דהוי חכם שהגיע להוראה, ולכן דינו כב"ד שהכל צופין על מעשיו, אבהו 
ולכן שייך ביה לא תתגודדו דהוי כרבים, אבל עכ"פ לפי דברי התו"י 

 והמהר"ם ז"א, דהא לשמשו היה מזהיר שלא יעבור על לא תתגודדו.

 . הגדרת הרואה אומרי

דו כ' לעיל כמה הבנות בביאור הא דאמרו בגמ' דאין איסור לא תתגוד
היכא דהרואה אומר דלא משום פלוגתא הוא דעושה, אלא משום טעם 
אחר. דלמ"ד משום מחלוקת צ"ל דאיירי ברואים שהם ב' הכתות עצמן, 
ויש לבאר בכמה אופנים דק' דרק צד אחד יכול לינצל בזה, וי"ל דבעינן ב' 
צדדים למריבה, א"נ לחדש דסברת הרואה אומר שייך רק היכא דהוכרע 

ג לימלט מלאו דלא תתגודדו, כגון דדעת הרוב תכריע, דהמיעוט כיצד לנהו
יכולין לעשות כדעתם באופן שאינו ניכר לרוב, אבל כל היכא שלא הוכרע 

                                                                                                                    
וסייע  דלא תתגודדו וצע"ג. ותודתי נתונה לר' יוסף קארנבלוטה דישב על מדוכה זו

 לפענח דברי הריטב"א עד מקום שידינו מגעת.



 בענין לא תתגודדו קע

איך הדין וכל כת מחזיקה בדעתה אין לינצל בהא דהרואה אומר. ולמ"ד 
משום דמחזי כב' תורות, פשוט דליכא משום מראית עין בכה"ג ושפיר 

ה מבחוץ כדברי המחצה"ש שהוזכרו לעיל. ולמ"ד משום איירי במי שרוא
הוראה כ' לחדש דהיינו משום דכל שהרואה אינו מבין שעושה משום 
פלוגתא לא חשיב כמורה הוראה. ולמ"ד משום אחדות בעצם ביארנו דהוא 
היכר שאין המחלוקת התכלית אלא יש להשתדל להשוות את הדעות. וע' 

ב"א יד ע"ב ד"ה ה"ג, דכל שעושה לעיל דהערנו דמשמע ברמב"ן וברש
לעצמו להחמיר הוי בכלל הרואה אומר, ואפשר דא"ש כמ"ד משום 
הוראה, דלהחמיר לעצמו לא חשיב הוראה, והוא יסוד ההיתר, אבל ע' 

ואפשר דנ"מ כשידעי  54לעיל דפלפלנו בשיטת הרמב"ן והרשב"א עצמן.
, די"ל אנשי דמשום פלוגתא הוא עושה, אי שייך היתר דהרואה אומר

דלמ"ד משום דמחזי כב' תורות ולמ"ד אחדות בעצם, דלא שנא. אבל 
למ"ד דהוי משום מחלוקת או משום הוראה אחת יש לעיין. ושמא עצם 
הדבר שנכנע לעשות דבר שאינו ניכר היטב ואינו עושה ביד רמה הוא 
מקרר דעתו של בעל ריבו וליכא מחלוקת, ולמ"ד משום הוראה אפשר 

הוראה גלויה ושרי, וצ"ע. ומרהיטת הפוסקים משמע  דבכה"ג לא חשיב
 דשרי אפ' כשיודעין טעם הנהגתו כל שאיכא היתר דהרואה אומר.

ומצינו כמה דעות לגבי הגדרת היתר דהרואה אומר. דבמ"א או"ח סי' 
תצג ס"ק ו' כ' דלא קיי"ל כהיתר דהרואה אומר לדינא, דהוא רק לר"ל אבל 

על הרא"ש פ"א סי' ט' אות ד' )וכן הוא  אבל בקרבן נתנאל 55נדחה לדינא.
על המ"א( תמה עליו דבהמשך הגמ' מבואר  לבעל הק"נ בנתיב חיים

דקיי"ל כן דתי' כן אליבא דב"ש לדינא, וכ"כ בפשיטות ביש"ש יבמות פ"א 
סי' י'. וברמ"א או"ח סי' תצג סע' ג' כ' ליזהר שבעיר א' לא ינהגו מקצת 

ומקצת בסוף, משום לא תתגודדו. להסתפר בתחילת ימי ספירת העומר 
והקשה המ"א דהא הרואה אומר שאינו רוצה להסתפר עתה, והסיק דלא 

                                                                                                                    
וביאור נוסף איתא באשל אברהם בוטשאטש על המ"א סי' תצג ס"ק ו', דכ' דהיתר  54

דהרואה אומר הוא משום שהאיסור הוא לפגוע באחדות ע"י פירוד לאגודה אחרת, וכל 
ום לשפטו זמן שברוב הדברים נוהגין באחדות, אם באיזה דבר נוהגין באופן שיש מק

כשני פנים, או כפירוד או מטעם אחר, הרי לא פגע באחדות כיון דהבנין קיים ע"י כל 
 שאר הדברים שעושין בשווה.

וע' באשל אברהם בוטשאטש שם דכ' דאפ' למ"א אין בזה איסור דאורייתא דלא  55
 תתגודדו היכא שהרואה אומר.



כהןיעקב רב יונתן  קעא  
 

קיי"ל כהיתר זה, וכדלעיל. ודחה דבריו הר' בצלאל בתשובה הנ"ל, וכן 
במחצה"ש, רע"א ונתיב חיים על המ"א, ובשו"ת משיב דבר ח"א סי' יז. 

א בפשיטות, דאע"פ וכל האחרונים האלו העירו דיש ליישב דברי הרמ"
שבכל יום ויום שייך בו היתר דהרואה אומר, וכגון קודם ר"ח אייר, הרואה 
ידמה שמנהג המקום הוא שמותר להסתפר והאשנים שאינן מסתפרים הוא 

מי  סו"ס משום דאינם רוצים להסתפר עתה, וכן אחר ל"ג בעומר, מ"מ
רי כ"ע ידעי שיהיה שם בב' הזמנים יראה בבירור דפלוגתא איכא כאן, דה

שצריך לנהוג ל"ג יום, וע"כ אם אלו מסתפרים קודם ר"ח אייר ואלו אחר 
ל"ג בעומר הוא משום דפליגי. וביאר המחצה"ש דמשמע דהמ"א ס"ל 

זמן בנפרד, וכן משמע דרמז  כלדכולי האי לא חיישינן, אלא אזלינן בתר 
אה ובע"כ צ"ל דהמ"א ס"ל כמ"ד דנר 56בשו"ת מעיל צדקה סי' נ' בסוף.

. ומבואר עכ"פ דרע"א והמחצה"ש ס"ל דהיתר דהרואה אומר כב' תורות
הגדרתו היא שאחד מבחוץ יראה ב' הכתות וישפוט אם נחלקו אי לא, 

 וכדאמרן למ"ד משום דמחזי כב' תורות.

 . לא תתגודדו במנהגים, תקנות הקהל וחומרותאי

 57בגמ' מבואר דהשיב ר"ל לר"י דליכא לאו דלא תתגודדו במנהגים.
ומשמע דלר"י אכן איכא לאו דלא תתגודדו במנהגים. ונחלקו הראשונים 

ויש לחקור לפי הטעמים דנתבארו לעיל. וכבר  58והאחרונים בזה לדינא.
הערנו לעיל דכ' הקר"א והנצי"ב דלמ"ד דהוי משום מחלוקת שפיר שייך 
איסור גם במנהגים, משא"כ למ"ד דמחזי כב' תורות י"ל דלא שייך 

כ"כ בשו"ת בנימין זאב סי' שג ובשו"ת אהלי חם סי' קע בדעת במנהגים. ו

                                                                                                                    
האיסור ואינו אלא במנהג  והוסיף שם דס"ל למ"א דקיל טפי, וז"ל שאין מוכרח גוף 56

כוונתו. וע' באשל אברהם בבגוף התספורת ומי ידעי האיסור, ע"כ. וצריך ביאור 
בוטשאטש שם דכ' עוד יותר מזה, דלהניח תפילין בחוה"מ לית בזה לא תתגודדו 

 דהרואה אומר דמי שאינו מניח היינו משום שכבר הניח מקודם.

ילוק. אמנם ע' בשו"ת מעיל צדקה סי' נ' דכ' ובפשטות היינו דר"ל סבירא ליה להאי ח 57
 דלרמב"ם אפ' ר"ל לא ס"ל להאי חילוק למסקנה אחר שקבל תירוץ אביי ורבא.

במנ"ח מצ' תסז בהגהת בן המחבר כ' לתלות שאלה זו בהיתר דהרואה אומר, דהרי  58
שניהם הם תשובות ר"ל, והרי חזינן דבגמ' המשיכו להתיר ע"פ סברה דהרואה אומר, 

דלא שייך לאו במנהגא. ויש לחלק בפשיטות דשמא ר' יוחנן קבל  ת ר"לה"ה דתשוב א"כ
 אחת ולא השנייה.



 בענין לא תתגודדו קעב

הרמב"ם דשייך לאו דלא תתגודדו במנהגים, וכ' לדייק מלשון הרמב"ם 
דכ' אחד נוהג כמנהג זה וכו', דאפ' במנהגים איירי, וביארו כנ"ל דהיינו 

וכן הוא בשו"ת הרמב"ם סי' רסב דכ'  59משום שלא יבואו לידי מחלוקת.
גודדו לגבי מנהגים כגון עמידה או ישיבה בקדושת יוצר דאיכא לא תת

שאין בו צד איסור. ועוד סיוע לתלייה הנ"ל כ' בתשובת ר' יוסף טיטאצק 
וחכמי שלוניקי שהובא בשו"ת אהלי חם סי' קסט, דכל דבר שאין לו עיקר 
בדברי תורה או דברי סופרים אינו בכלל הלאו דהוא משום דנראה כב' 

יף דה"ה דלמ"ד משום הוראה ולמ"ד אחדות בעצם, ויש להוס 60תורות.
נראה דיהיה תלוי אי מנהג חשיב חפצא של תורה, או אי חל ביה הוראת 
ב"ד. וכן יש לדייק מרש"י יג ע"ב ד"ה ואת אמרת לי מנהגא, וז"ל דהתם 
לכ"ע שרי ומיהו באתרא דאחמור לא ישנה את דרכו מפני המחלוקת ע"כ. 

הלאו במנהגא היא דאין כאן שום דין בעצם,  והיינו דטענת ר"ל דלא שייך
אלא רק הנהגה דאל ישנה מפני המחלוקת. ותמה ע"ז הגרא"ו הי"ד בקובץ 
הערות סי' טז או' ד', דהרי בגמ' פסחים נ ע"ב מבואר דלאנשי המקום 

, ולא רק מפני איכא חיוב ליזהר במנהגם משום אל תטוש תורת אמך
דאף דין דאל תטוש יסודו כיסוד  ונראה ליישב דכוונת רש"י 61.המחלוקת

דמחלוקת, דאינו נכון לעשות שנויים שעלולים להביא לידי מחלוקת, בין 
ליחיד לעומת אנשי מקומו, בין לאנשי המקום לעומת המנהג הקדום 
שלהם. ויש לבאר דכוונת רש"י בזה היא דאין מנהג חשיב כחפצא של 

לא שייך ביה לאו  תורה כלל, אלא הוא רק הנהגה מפני המחלוקת, ולכן
                                                                                                                    

ובשו"ת משיב דבר ובערה"ש סי' תצג ס"ק ח', ביארו דלרמב"ם האיסור הוא דוקא  59
במנהגים, ע' לעיל בשיטות אביי ורבא. והנצי"ב הוסיף תקנות הקהל בכלל. ובדברות 

' דלגבי מנהגים פסק הרמב"ם דאפ' ב' ב"ד בעיר א' אסור, אבל משה יבמות פ"א סי' יב כ
בל רק בב"ד א'. וע' לעיל דכ' בדברות משה לעולם שייך לא תתגודדו גם באיסורים, א

 ס"ל למ"א, והוא חידוש.דכן 

ומבואר ג"כ דשייך לא תתגודדו בדינים דרבנן. וכן הוא בגמ' להדיא דהקשו במעשה  60
ת דהוי דין דרבנן. ומ"מ ע' במנ"ח מצ' תסז בהגהת בן דר' אבהו מדיני מוקצה בשב

המחבר דהציע דשמא למ"ד משום דמחזי כב' תורות באיסור דרבנן שייך לא תתגודדו רק 
מדרבנן. והוא כדברינו לקמן דלדעה זו י"ל דתלוי בחפצא של תורה, וע"ש שחקר אי 

בי חפצא של תורה דינים דרבנן חשיבי חפצא של תורה מדאורייתא אי לאו, והסיק דחשי
 מדאורייתא דכל מילי דרבנן רמיזי בתורה והביא ראיות לכך, ע"ש.

וכן הקשה בשו"ת משיב דבר שם, אבל לא הבנתי תירוצו דכ' דרש"י איירי במי שהולך  61
ממקום למקום אחר שאל ישנה מפני המחלוקת, וק' דהגמ' איירי בשנוי שבין המקומות 

 וכל אחד במקומו עומד.



כהןיעקב רב יונתן  קעג  
 

דלא תתגודדו דלרש"י הוא משום דנראה כב' תורות. ונראה לומר דרש"י 
בזה לשיטתו, דבסוכה מד ע"א ד"ה מנהג, כ' דליכא לאו דלא תסור 
במנהגים ולכן אין מברכין עליהם. אבל לדברי הרמב"ם פ"א מהל' ממרים 

צא ה"ב דס"ל דאיכא לא תסור במנהגים יש לחקור דדילמא חשיבי כחפ
של תורה, ואם ננקוט כן אפשר ואפשר דנימא דאיכא לאו דלא תתגודדו 
במנהגים אפ' למ"ד משום דמחזי כב' תורות. אמנם בריטב"א יג ע"ב ד"ה 
אמינא, משמע דהרגיש בקושיית הגרא"ו, דכ' דרש"י פי' דמלאכה בערב 
פסח אינו מנהג שתקנו והנהיגו חכמים, אלא הוא מנהג שנהגו העם 

ימוהו חכמים מפני המחלוקת, שלא ישנו שוב. ומשמע דס"ל מעצמן, וקי
דרש"י מפרש דהא דלא שייך לא תתגודדו במנהגים היינו דוקא במנהגים 
שאינם חפצא של תורה כנ"ל, אבל מבין דמנהג שהנהיגו חכמים מעצמן 
הרי חייבין בו מדין אל תטוש והוי חפצא של תורה. וכן מתבאר מהמשך 

אגודות אגודות ותורה כשתי תורות אלא במה  שאין לומרדבריו, וז"ל 
שהיה תחלתו מתקנת חכמים כגון מגילה אבל לא במה שהיה תחלתו מנהג 
שנהגו העם ותקנו חכמים דבריהם שלא לנהוג היתר לפניהם מפני 
המחלוקת, שהרי אלו רצו כל העיר לחזור ממנהגם לא היו חכמים 

קפידים עליהם חכמים, וק' דמה בכך כמה מ 62, עכ"ל.מקפידים עליהם כ"כ
וי"ל דהוא כדאמרן, דכשהנהיגוהו חכמים הוי חפצא של תורה ומדין אל 
תטוש, אבל כשנהגו מעצמן וקיימוהו חכמים אינו אלא הנהגה גרידא ואינו 
חפצא של תורה כלל. וכן ס"ל לריטב"א לדינא, דהרי כ' בד"ה והתם לאו, 

ולא מתכוין להקשות  דגם ר' יוחנן מודה דליכא לא תתגודדו במנהג כזה,
כל זה באלא מאיסורא, אבל במנהג שהנהיגו חכמים משמע דאיכא לאו. ו

הריטב"א לשיטתו דס"ל משום אחדות בעצם ולכן תלוי בחפצא של תורה. 
ויוצא בבירור דאי נימא דמנהג חשיב חפצא של תורה הרי בזה יש לדחות 

יהיה לאו דלא אפ' למ"ד משום דנראה כב' תורות תליית הקר"א והנצי"ב, ד
 תתגודדו במנהגים.

וע' ברשב"א יד ע"א ד"ה אמר אביי, ובמגילה ב ע"א ד"ה אלא, דכ' 
לתרץ קושית בני כפרים די"ל דכל היכא דליכא איסורא לא שייך לא 
תתגודדו לר"ל, וכ' כן לבאר דעת אביי ורבא, אלמא דס"ל כן לדינא, וכן 

                                                                                                                    
רך אגב דלריטב"א מנהג סתם שלא קיימוהו חכמים אין בו שום תוקף ומבואר ד 62

 ורשאים לשנותו כפי שירצו, משא"כ כשקיימוהו יש בו קצת הקפדה שלא לשנותו.



 בענין לא תתגודדו קעד

א בשמו בריטב"א יד וכן הו 63העיר במנ"ח מצוה תסז בהגהת בן המחבר.
ע"א ד"ה א"ל רבא, ובמגילה ב ע"א ד"ה אלא, וכ' הריטב"א דהכי מסתבר, 
ובזה הריטב"א לשיטתו לעיל דלדינא לא שייך לא תתגודדו במנהגים 
)דהיכא דליכא חיוב לעשות הוי כדבר הרשות ומשמע דאינו אפ' כמנהג 

מא(. שהתקינו חכמים דלריטב"א אית ביה לאו, אלא כדבר הרשות בעל
ומבואר דליכא לאו במנהגים לדינא, ומחדש הרשב"א דה"ה כל דבר מצוה 
שהוא בגדר רשות דחכמים הניחו לעשות כרצונו. וכיון לזה בתשובת הר' 
בצלאל שהובאה בשו"ת מעיל צדקה סי' מט, לגבי נטילת ידים קודם 
קידוש, דכ' דלמ"ד דליכא לא תתגודדו במנהגים יוצא דה"ה דמי שנוהג 

ידיו אחר קידוש )כנגד מנהג מקומו שנוטלין ידים קודם קידוש( אין ליטול 
זה בכלל לא תתגודדו, כיון דלמ"ד דעדיף ליטול ידיו קודם קידוש מ"מ 
רשאי ליטול ידיו אחר קידוש אם ירצה, שוב הוי דבר התלוי ברצון האדם. 
וכ' שם שדבר התלוי ברצונו של אדם אפ' אם הוא נוגע לאיסור והיתר אינו 

כלל הלאו, וכדברי הרשב"א. וע' בשו"ת אהלי חם סי' קע דכ' דשאר ב
ראשונים דלא תירצו כרשב"א ס"ל דאיכא לאו במנהגים. ויש לדחות 
דדילמא ס"ל דליכא לאו במנהגים ורק פליגי בחידושו של הרשב"א 
דמשווה דבר התלוי ברצונו של אדם למנהג. די"ל בפשיטות דהואיל וסו"ס 

, דבני כפרים דינם שונה מבני העיר דהם רשאים אית בהו תקנת חכמים
להקדים, בזה הוי בגדר איסורא. וסו"ס הוי חפצא של תורה דתקנו להם 
רבנן קריאת המגילה באופן אחר, וא"כ פליגי על חידושו של הרשב"א 

 והר' בצלאל הנ"ל.

אמנם בתוס' רא"ש יג ע"ב ד"ה עד, יוצא דביאר כפשוטו, דר' יוחנן 
דלא תתגודדו במנהגים )ודלא כהבנת הריטב"א( ואע"ג ס"ל דאיכא לאו 

דהמשיך להקשות מאיסורא דהיינו מחלוקת ב"ש וב"ה, היינו משום דלא 
חש להשיב על ר"ל בהא דשייך לא תתגודדו במנהגים. והטעם הוא דראית 
ר"י מהא דמנהג המקום לגבי מלאכה בערב פסח היתה מהא דחילוקים 

מלאכה בע"פ ומקרא מגילה אינם בכלל הנובעים מחילוקי המקומות כמו 
לא תתגודדו, וכשיטת הרא"ש לעיל. ויוצא א"כ דמנהג שאינו נובע 
מחילוקי המקומות הרי הוא בכלל לאו דלא תתגודדו לר' יוחנן. וכן מבואר 

                                                                                                                    
והרשב"א בזה לשיטתו דס"ל דר' יוחנן לא השיב על טענת ריש לקיש משום דחולק  63

יוחנן חולק על הא על עצם הדרשה דלא תעשו אגודות אגודות. וא"כ אין להסיק דר' 
 דר"ל דס"ל דאין לאו במנהגא דהרי הוא חולק בעצם הדין.



כהןיעקב רב יונתן  קעה  
 

בפסקי הרא"ש פ"א סי' ט' דכ' דדבר התלוי במנהג המקומות אפ' כשבאו 
א בעצם. הא מבואר דאם יחד להתיישב במקום אחד שרי דליכא פלוגת

 64 אינו נובע מחילוקי המקומות שייך ביה לא תתגודדו אע"ג דהוי מנהג.
וסמך על זה לדינא בגט פשוט סי' קכט ס"ק קמב להתיר כמה מנהגים בעיר 
אחת לענין דרך כתיבת שמות בגיטין, וכגון מנהג האשכנזים לכתוב שם 

תתגודדו ע"פ  פערלא, והספרדים כותבין פירלא, דלא שייך בזה לא
 הרא"ש, דהחילוק נובע אך ורק משנוי מקומות מוצאיהם.

וברמ"א או"ח סי' תצג סע' ג' פסק לגבי תספורת בימי ספירת העומר 
דאסור שיהיה בעיר אחת ב' מנהגים בזה. ובפשטות אתיא כדברי הרמב"ם, 
רא"ש וריטב"א הנ"ל )אי נימא דהוי מנהג שהנהיגו חכמים(. וצ"ל דאיירי 

', וכ"כ במקור חיים )לחוו"י(. אמנם ע' בערה"ש דביאר דהרמ"א בב"ד א
איירי אפ' בב' ב"ד, וכפי הבנתו בשיטת הרמב"ם לעיל דאיכא לאו דלא 
תתגודדו דוקא במנהגים, ואפ' בב' ב"ד לשיטת רבא, והוא חידוש 
כדהערנו. וע' בגמ' דהקשה ר"י לר"ל מהא דנחלקו ב"ש וב"ה לגבי איסור 

דשמעינן מינה דמלאכה בע"פ אית בה איסורא דהיינו מלאכה בערב פסח, 
שאסרוהו חז"ל מדרבנן, דלולא כך לא היו נחלקין ב"ש וב"ה לגבה, וכן 
פירש בשו"ת משיב דבר ח"א סי' יז. אמנם במ"א או"ח סי' תצג ס"ק ו' כ' 
וז"ל, למדנו מזה דדבר שאינו אלא מנהג לא אמרי' ביה לא תתגודדו ובדבר 

א מצד מנהג שייך לא תתגודדו, עכ"ל. ומשמע דהבין שהוא אסור אף שהו
דהא דנחלקו ב"ש וב"ה אינו מורה ע"כ שהוא איסור דרבנן, אלא שהוא 
איסור מצד מנהג, וכן ביאר במחצה"ש שם. ודבריו מרפסין אגרא, ולא 
ביאר כוונתו מה הוא מנהג סתם ומה הוא איסור מצד מנהג, אלא דמרהיטת 

בימי הספירה נחשבת ג"כ איסור מצד מנהג, דבריו ברור דס"ל דתספורת 
וכן ביאר במחצה"ש דלמ"א ס"ל דכן יש לפרש דברי הרמ"א דתספורת הוי 
איסור מצד מנהג ולכן אית בה לאו דלא תתגודדו אפ' לר"ל ולדינא. וב' 
פירושים בדבר, דע' ובאשל אברהם בוטשאטש על המ"א דכ' דאיסור מצד 

הנצי"ב שם דהוא אחר שהוחזק מנהג היינו כשהוקבע כמנהג. וכ"כ 
המנהג, דבתחילת המנהג לא שייך ביה לא תתגודדו אליבא דר"ל. וביאר 

                                                                                                                    
אמנם בדברי פסקי הרא"ש עצמו אינו מבואר היטב, ונראה דלכן הניח בשו"ת משיב  64

דבר דכיון דהרא"ש ס"ל משום ב' תורות הרי ס"ל דלאיכא לא תתגודדו במנהגים, ע' שם 
הואיל ומנהג הוי חפצא של תורה או עכ"פ שהביא ראיה לזה. אמנם לדברינו לעיל י"ל ד

 דחל ביה הוראת ב"ד )לשיטת הרא"ש דתלוי בזה( שפיר שייך ביה לא תתגודדו.



 בענין לא תתגודדו קעו

בזה בא"א שם דהיינו דהואיל והוקבע אית ביה דין נדר, והנצי"ב ביאר 
דבכה"ג אית ביה דין אל תטוש. ובא"א שם כ' עוד ביאור, דהוא תלוי בעיני 

ר מצד מנהג דכל דבר שנוהגין הבריות, דדבר שהם רואים כאיסור הוי איסו
בו איסור אין אתה רשאי להתירו בפניהם, ומשמע דכן מסיק הא"א לדינא. 
אמנם צ"ע בכל זה, דאטו מלאכה בע"פ לא היה מנהג קבוע ודבר 
שהחזיקוהו כאיסור ע"פ המתני', ודוקא משום דנחלקו בו ב"ש וב"ה חזינן 

מנהג קבוע חמור טפי דהוא מנהג קבוע? וגם הקשה הנצי"ב דהיכן מצינו ד
 מתחילת מנהג.

ושוב כ' המ"א ע"פ הרא"ש דמנהג שהוא משום חילוקי המקומות, אפ' 
נועדו יחד למקום א' אינו בכלל הלאו, וכגון מקרא מגילה דכרכים ועיירות 
וכגון תענית כ' סיון דקבלוהו רק תושבי כמה מקומות, אבל כגון חלב בני 

ביה לא תתגודדו. ויוצא א"כ דתענית כ' ריינו"ס דחלוקין בדין עצמו, שייך 
סיון היא ג"כ איסור מצד מנהג לאותן מקומות, דאל"כ תיפוק ליה דהוה 
מנהג בלבד. ומשמע דכל איסור מצד מנהג שאין סיבה לחילוק המקומות 
דיהיה שייך רק לבני מקום א', אית ביה לא תתגודדו, וכגון מנהג אשכנזים 

כמה מקומות דנשים נשואות  שלא לאכול קטניות בפסח או מנהג
מתגלחות. אמנם באג"מ אבה"ע ח"א סי' נט העיר דכ' המ"א לגבי מקרא 
מגילה דשרי משום דבני כרכים ס"ל דבני עיירות צריכין להקדים וכן 
איפכא, דהיינו שמסכימים לזה דהשני לא קיבל המנהג. ומזה משמע 

מודים דאין דמנהג כקטניות דיודעין האשכנזים דלא קבלוהו הספרדים ו
שום צורך לספרדים שיקבלוהו, לא שייך ביה לא תתגודדו אע"ג דאין טעם 
לחילוקי המקומות. אך השאיר בצע"ק אמאי לא נקט המ"א מנהג כקטניות 
כדוגמת ההיתר, דהוי לרבותא וגם דמנהגים כאלה שכיחין טפי. ולפ"ז 

לכל יוצא דרק באיסור מצד מנהג שמחזיקין בו אנשי מקומו כדין גמור 
הוא בכלל הלאו, והוא עוד יותר מצומצם מהא"א, ודוחק. אמנם רק העולם 

ע"ש באג"מ דלא סמך על ביאור זה בכל כחו. וע' לעיל בדין ב' מקומות 
 לגבי דינים דנחלקו בהם האשכנזים והספרדים.

העיר דלגבי ספירת העומר שאני דכמה דוע' באג"מ או"ח ח"א סי' קנט 
נהג, דקפדינן רק על להתאבל ל"ג יום, ולא מהמנהגים הם בעצם אותו מ

קפדינן מתי יהיו )משא"כ למנהג הש"ע דנוהג עד ל"ד בעומר, ולמנהג 
המ"א דנוהג כל הימים חוץ מר"ח(, ואע"ג דחזינן דבמקומות שונות נהגו 
ימים שונים, מ"מ להני שיטות ליכא הקפדה בזה וכל אחד רשאי לבחור 
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מנהג כלל לבחור ימים מסויימים, וא"כ איזה ימים יעשה. וממילא אין כאן 
ליכא לא תתגודדו בנוגע לנידון )וכ' שם דהרמ"א איירי בשאר המנהגים 
דבאמת קפדי(. ומינה נילף לכמה מנהגים דלפ"ז אע"פ שחזינן דכך עושין, 

קפדה דוקא לעשות כן, או יש לחקור עדיין בכל מנהג ומנהג אם יש כאן ה
 דמצד המנהג רשאי לשנות וא"כ לית ביה לא תתגודדו.

ועכ"פ לדינא אע"ג דבתשובת הר' בצלאל שם דהכריע דליכא לא 
תתגודדו במנהגים, וכ"כ בא"א בוטשאטש שם לדינא, אך מ"מ רוב 
האחרונים הכריעו לחשוש ללא תתגודדו במנהגים, וכן הוא ברמ"א הנ"ל 

איסור, וכ"כ בשו"ת מעיל צדקה סי' נ' ובשו"ת משיב  ובמ"א במנהג של
דבר ע"פ הרמב"ם וכ"כ בערה"ש. וכן הכריע בפאת השלחן סי' ג' סע' יד 
וס"ק לב, וכן פסק באג"מ או"ח ח"ד סי' לד דבמנהגים איכא איסור קצת 

 כוונתו(.ב)וצ"ב 

בנוגע לנוסח התפילה, כ' בפאת השלחן שם ובתשובת הר' בצלאל 
וא"כ למ"ד דאיכא לא תתגודדו במנהגים נראה דאסור  65.דחשיב כמנהג

לשנות ממנהג המקום, וכ"כ בפאת השלחן דכשמתפלל בבה"כ של 
ספרדים צריך להתפלל כמותם. ולענ"ד צ"ל דכל שמתפלל בלחש איכא 
בזה משום הרואה אומר, דלא ניכר לרואה מה מתפלל, ושרי לכ"ע חוץ 

בקול רם נראה דתלוי  מהמ"א דמחמיר בהרואה אומר. ומה שמתפלל
בפלוגתא לעיל לגבי מי שדעתו לחזור דלכמה פוסקים הואיל ודעתו לחזור 
לבה"כ שלו אינו בכלל לאו דלא תתגודדו )אמנם משום דין דרבנן 
דמחלוקת אפשר דצריך לנהוג כפי מנהג המקום(. וכן הסיק למעשה 
ג בשו"ת משיב דבר, דבתפילת לחש יעשה כמנהגו ובקול רם יעשה כמנה

                                                                                                                    
וצ"ע דכ' הרמב"ם פ"א מהל' תפילה ה"ד דעזרא ובית דינו תקנו ברכות התפילה,  65

ובפ"א מהל' ברכות ה"ה כ' לגבי ברכות שתקנו עזרא ובית דינו דכל המשנה ממטבע 
כמים בברכות אינו אלא טועה. ושם ה"ו כ' דמ"מ המשנה ממטבע שלהם הואיל שטבעו ח

והזכיר ענין הברכה יצא. ולפ"ז אפ' לרשב"א דדבר הרשות הנוגע לאיסור והיתר חשיב 
כמנהג, מ"מ הכא הרי חשיב כטועה ואסור לעשות כן, וחייב לדקדק לומר דוקא הנוסח 

וקות בין הראושנים והאחרונים לגבי שטבעו עזרא ובית דינו. ונהי דמחמת רוב המחל
נוסח התפילה אין ידוע לן בודאי הנוסח וא"א לפסול הנוסחאות בהרבה מקהילות ישראל 
ע"י ראיות ברורות, מ"מ שפיר י"ל דכל עדה צריכין להחזיק במסורה שלהם וככל שאר 
ח דיני התורה, ולא חשיב כמנהג בעלמא. ולקמן מהאג"מ כ' דלא נחלקו לגבי עיקר נוס

הברכות והתפילות, אבל לרמב"ם הנ"ל צ"ע אמאי זה מהני, דהא חשיב כטועה אפ' לא 
 שינה ענינו של ברכה. וכמדומה דס"ל להני אחרונים דלא קיי"ל כרמב"ם בזה, ואכמ"ל.
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המקום, אבל כ' דבתפלת לחש שרי אפ' בלי טעם דהרואה אומר )ולא 
ידעתי אמאי לא העלה טעם דהרואה אומר(, דכ' דממ"נ למ"ד דיש איסור 
במנהגים הוא משום מחלוקת וא"כ לא שייך בנוסח התפילה משום דתלוי 
רק במנהג המקומות וליכא פלוגתא בעצם רק דכל אחד חייב להחזיק 

דעת הרא"ש(, ולמ"ד דהוא משום ב' תורות לא שייך במנהג מקומו )וכ
במנהגים, וכדס"ל לעיל. וע' לעיל דיש לדחות ב' ההנחות, די"ל דהוי 
משום מחלוקת ואעפ"כ לא מהני מה דלא פליגי דסו"ס אתי לאנצויי )וגם 
י"ל דאינו תלוי באמת במנהגי המקומות, ע' לעיל לגבי דברי המ"א 

תורות שפיר אוסר במנהגים, וכדלעיל. וע' והאג"מ(, וי"ל דמ"ד משום ב' 
בא"א בוטשאטש על המ"א דסמך על המ"א דדוקא במנהג של איסור איכא 
לאו, ולכן כ' דלגבי תחנון בפסח שני וכדומה ליכא חשש כלל. ובאג"מ 
או"ח ח"ב סי' כג דן במתפלל כנוסחתו בבה"כ וכ' להתיר כשמתפלל 

זכיר בזה טעם דלא תתגודדו. כנוסחתו בלחש, ולאסור בקול רם, אבל לא ה
אמנם ע' באג"מ או"ח ח"ג סי' פט דנסתפק שמא לגבי אמירת ודוי וי"ג 
מידות קודם נפ"א למתפלל במקום שנוהגים לעשות כן והוא אינו נוהג, 
דשמא הוא בכלל לא תתגודדו, ולא ביאר טעמו. וכן באג"מ או"ח ח"ד סי' 

תגודדו כיון דאין חולקים לד הסתפק לגבי נוסח התפילה אי שייך ביה לא ת
בעיקר נוסח התפילה והברכות. ונראה דנסתפק ע"פ המ"א דאיכא לא 
תתגודדו רק במנהג של איסור, ויש לפרש דספיקו דילמא אין לסמוך על 
המ"א, א"נ שמא נוסח התפילה חשיב כמנהג של איסור, וצ"ע. ובאו"ח 

יינו בלי הכאה ח"ד סי' לד התיר אמירת ודוי באופן שאינו ניכר לרואה דה
 ובכל זה ע' בדברינו לעיל בדין בתי כנסת בזה"ז, ודו"ק. 66על החזה.

ובנוגע לתקנות הקהל, לכאורה תלוי במחלוקת לגבי מנהגים, ובזה 
הרמב"ם לשיטתו דבשו"ת הרמב"ם פאר הדור סי' קנא כ' דאיכא לא 
תתגודדו בתקנת הקהל )ואפ' בדבר הרשות כדביארנו לעיל(, ועפ"ז פסק 

מיר בדבר בשו"ת הרד"ך בית יא ובית יב. אבל בתשובת ר' יוסף להח
טיטאצק וחכמי שלוניקי שהובא בשו"ת אהלי חם סי' קסט כ' דליכא לא 

                                                                                                                    
ומ"מ שנוי גמור בנוסח התפילה כמו בין נוסח של שבת לשל חול בודאי הוי בכלל לא  66

דין, וכמו שכ' בב"י או"ח סי' תרכד בדעת הרא"ש דמי תתגודדו דכבר אין זה מנהג אלא 
שנוהג ב' ימים של יוה"כ אסור לקבץ מנין י' להתפלל תפילת יוה"כ משום לא תתגודדו. 
ומשמע קצת דמשום טעם זה שרי להתפלל כן ביחידות דהרואה אומר תפילת חול הוא 

 מתפלל.
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תתגודדו בתקנת הקהל דהוי משום ב' תורות, ובמ"א שם הביא 
 67המחלוקת.

ובנוגע לחומרות, העיר בשו"ת מעיל צדקה סי' נ' דאשכחן בכל הש"ס 
ין לעצמן, וכ' דשרי משום דאין כאן הוראה, וכ"כ דחכמים היו מחמיר

בשו"ת מהרש"ג או"ח ח"ב סי' יב. אמנם חזינן דרוב הפוסקים ס"ל דאיכא 
וע' בתוס' תלמידי ר"פ  68איסור אפ' שלא בהוראה, וא"כ טעמא בעי לדבר.

ומהר"ם טו ע"א ד"ה וסיכך, דהקשו על הא דאמרו בגמ' שם דשמאי הזקן 
, דלא אשכחן בשום דוכתי דב"ש ס"ל דחייבין היה מסכך על גבי תינוק

לסכך על גבי תינוק. וז"ל, ואין לפרש שהיה מחמיר עצמו, דא"כ לא הוי 
אגודות אגודות, וי"ל דה"ק ש"מ ועשו, דאם לא עשו הכא נמי לא היה 
להם לסמוך להחמיר, שלא יהיה נראה כשתי תורות, ע"כ. ודבריו מרפסין 

א תתגודדו בחומרות, ולמסקנה משמע אגרא, דמעיקרא ס"ל דלא שייך ל
דהדר ביה דאיכא לא תתגודדו בחומרות, ואכן כן ביאר בהערות שם הערה 

דכן השו"ט. ודברי תימה הם. ונלענ"ד בכוונתו דמעיקרא ס"ל דהראיה  500
היא משמאי עצמו דהיה נוהג כן, דהרי עשה כדבריו נגד ב"ה, וא"כ 

עשו ב"ש כדבריהם. מסתמא ה"ה בכל שאר מחלוקות דב"ש וב"ה, 
ובקושייתו כ' דא"א לומר דזה הוא הראיה, דבשלמא אילו היה שמאי נוהג 
כן מן הדין, הרי היה עובר על לא תתגודדו, וש"מ דסבר דמותר לעשות כן, 
ופסק דיעשו כדבריהם. אמנם לפי מש"כ הרי הוי רק חומרא בעלמא, ויחיד 

מהנהגת שמאי ראיה המחמיר לעצמו אינו עובר בלא תתגודדו, וא"כ אין 
דעשו ב"ש כדבריהם. ולכן למסקנא כ' דהראיה היא דאם שמאי עשה 
בתורת חומרה לסכך ע"ג תינוק, ש"מ דכל ב"ש היו עושין כן ג"כ בתורת 
החומרה הנ"ל לסכך ע"ג תינוק. אמנם אם כן הוא, הרי בודאי היו עוברין 

אם יעשו בזה על לא תתגודדו, כיון דרבים הם, ולגבי רבים י"ל דאפ' 

                                                                                                                    
נות הקהל דאסור לעשות אמנם אין להסיק מכאן דלמ"ד דאיכא לאו דלא תתגודדו בתק 67

מפלגות שונות בתהליך דמוקראטי וכדומה, דכל האיסור הוא במעשה, וסו"ס הרי יקבלו 
את הסכמת הקהל אחר ההצבעות. וא"כ ליכא סרך איסור בזה, ופשוט הוא לכל המעיין 

שלחו ממונים לכינוס וקהל בתשובות שהובאו לעיל דכן היה הדבר מעולם שכל קהל 
דנים איך לתקן, וכל המחלוקת היתה אם קהל שלם רשאי להוציא את הקהילות ושם היו 

עצמן מן הכלל ולא להשתתף דהוו ב' ב"ד בעיר א', או דחייבין, אבל לבוא כאגודות 
 ולהשתתף במשא ומתן פשוט כבעיתא בכותחא דשרי.

ובא"א בוטשאטש צירף בזה שיטת המעיל צדקה דליכא איסור אלא בהוראה, אבל לא  68
 לגמרי.סמך עליו 
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בתורת חומרה הוי לא תתגודדו. ויש לבאר דאינו דומה יחיד המחמיר 
לעצמו דהוי מידת חסידות המיוחדת שלו, לרבים העושין בתורת חומרה, 
דזה כבר בגדר מחלוקת דס"ל לכת זו דכן יש לעשות לבעל נפש, ולכת 
אחרת דאין צורך בכך. וא"כ יוצא דס"ל דיחיד שרי להחמיר על עצמו 

חסידות, אבל רבים המחמירין לא. וכיוצא בזה כ' בשו"ת משיב כמידת 
 דבר דלדעת הרמב"ם להנהיג חומרה על הציבור הוי בכלל לא תתגודדו.

ובתשובת הר' בצלאל כ' דחומרות שהם משום יתר זהירות או סייג כגון 
המתנה טפי בין בשר לחלב או זהירות בענין נאמנות לגבי טומאה וטהרה 

, הרי מותרים הם כדאשכחן בש"ס. וכ"כ בא"א או שחיטה וכדומה
דכן כל דבר שהוא הוספה על החיוב כגון  בא"א שם בוטשאטש שם, וכ'

להזכיר י"ב זכירות בכל יום ובכל שעה, או ללבוש טלית ותפילין בכל עת 
וכדומה ליכא בזה לא תתגודדו, דכל אלו רק מידות חסידות להוסיף 

וכלל ג"כ כל דבר שהוא ע"פ תורת ת קיומיות או להדר בחיובים. ובמצו
הקבלה דהוי מידת חסידות בלבד. וכל זה נראה דיש לכללו במש"כ הא"א 
בוטשאטש שם דיש מקצר בתפילה ויש מאריך בתפילה, וכשם שאין 
פרצופיהם שוין כך אין דעותיהם שוין. ולפי דברינו בביאור התוס' תלמידי 

חיד, אבל אי הוו רבים ר"פ ומהר"ם יוצא דכל אלו שרי רק היכא דהוי י
שבו שייך לומר  ,אסור, ונראה לבאר דהיינו שבזה כבר אינו ענין של היחיד

דדעותיהם שונות, אלא הוא כבר נהפך לשיטה של כת זו לעומת שאר 
 כתות.

אמנם לחשוש להחמיר לשיטה מן השיטות שלא נהגו לחשוש לו, כ' 
לרואים. ויש  בתשובת הר' בצלאל דאה"נ אסור לעשות כן באופן שניכר

להעיר דלפעמים הוי בכלל מש"כ בשו"ת מעיל צדקה סי' נ' דהיכא דלא 
נתפשטה הוראה בדבר ורק דאינשי נוהגין כדעה אחת, כל שלא נקבע כיצד 

אין חשש. וכ' הא"א בוטשאטש שם לגבי מי שנוהג  ,יש לנהוג במקום זה
נה על צד איסור בחדש או בסינון משקים, וז"ל אין קפידא היכא שאין הכוו

איסור רק שעושה לעצמו איזה גדר ואיננו מקפיד בזה על זולתו, ע"כ. 
ודבריו תמוהין, דהא הנהגות אלו הוו משום איסור גמור, ולא רק גדר כסייג 
לעצמו. וע' בשו"ת השיב משה יו"ד סי' לא, דהביא סברה דכל שעושה 

שתי בתורת חומרה ומשום ספק ליכא ביה לא תתגודדו, ודחה סברה זו ב
ידים, דסו"ס הוי פלוגתא בדינא, דזה ס"ל דיש לחשוש להחמיר וזה ס"ל 
דאין צורך. ומ"מ כדברי הא"א כ' בשד"ח אסיפת דינים מערכת חוה"מ 
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אות יד, בשם כמה פוסקים דכל שעושה בתורת חומרה אפ' לחשוש 
לשיטה מן השיטות שרי. ונלענ"ד בביאור דברי הא"א דצ"ל דהעיקר הוא 

 69אינו מביא לידי מחלוקת לית ביה משום לא תתגודדו.הסיפא, וכל ש
ואפשר לפרש עוד דאפ' למ"ד משום ב' תורות, דעצם מה שאינו מורה 
לאחרים ואינו מקפיד עליהם ועושה רק בתורת חומרה, כל זה מורה על כך 
שרואה את הנהגתו כחומרה יתירה שאינה מדינא כלל וכלל, וא"כ נהפך 

מו או זהירות יתירה ולא לחשוש לאיזה להיות כמו סייג שעושה לעצ
דבאמת ס"ל שאין שום צורך או מעלה בלחשוש לאותה שיטה  שיטה.

דנדחית מהלכה, ורק כחומרא בעלמא הוא נוהג לחשוש. וכן משמע לקמן 
בדברי הא"א דכל שאינו מחליט הדבר לאיסור הוי מדת חסידות על עצמו 

דת חסידות כגון תפילין בעלמא, וכ' כן לגבי כל ענין שהוא מפורסם כמי
דר"ת וכדומה, והיינו דנהפך להיות מידת חסידות אע"ג דבאמת הוא 

וכ"כ בש"ע הרב סי' תצג סע' ז' דשרי להחמיר רק  70מחלוקת לדינא.
בתורת חומרה לעצמו לחוש לדברי המחמירין, אבל לא באופן אחר, ולגבי 

שות לכל הגדרת האיסור כ', וז"ל מתראה שעושה כן מפני שכן ראוי לע
אדם מפני שהעיקר הוא כהמחמירין שאז נראה כב' תורות ע"כ, ומשמע 
כדברינו. וכ"כ בשו"ת מהרש"ג או"ח ח"ב סי' יב, דכל שעושה בתורת 
חומרה לחוש לספק ליכא בזה לא תתגודדו, וצ"ל דכוונתו כנ"ל, דכיון 
שידוע לכל דהוא רק בתורת חומרה, נהפך הדבר להיות כמו מידת חסידות 

 71ג דבעצם הוא פלוגתא מדינא.אע"

 . אי חייב להקל נגד שיטתו משום לא תתגודדובי

בגמ' הסיקו דב"ש עשו כדבריהם מהא דהתירו צרת הבת להתייבם. 
אמנם שקלו וטרו אליבא דרב דס"ל לא עשו. והקשו מכמה מעשים 

                                                                                                                    
 לעיל. 6וכדברי מו"ר הגר"מ ויליג שליט"א בדעת הרמב"ם דהובאו בהערה  69

חילוקי דעות  כיםוכעין מש"כ כמה פוסקים בשנויים מחמת שנוי המקומות דנהפ 70
 בעיקר הדין לדברים התלויים במנהג המקום, ע' לעיל בהגדרת ב' מקומות.

ועק על שאר אנשים שעושין וע"ש שכ' דאם מראה שעושה כן מדינא, כגון עי"ז שצ 71
שלא כדין, תו ליכא היתר זה. וע"ש עוד דכ' דאפ' אם מברך על תפילין בחוה"מ דמראה 
עי"ז דס"ל שהוא מעיקר הדין, מ"מ אם יברך בלחש הרואה אומר שלא בירך ושמחזיק 

 הדבר לחומרא בעלמא, ושרי.



 בענין לא תתגודדו קפב

שהחמירו ב"ש כדבריהם, ותי' בגמ' דהתם הרואה אומר דאין עושין משום 
טעם אחר. ומזה דייק רש"י טו ע"ב ד"ה הרואה, דאי פלוגתא אלא מ

כשיטת רב דלא עשו, הביאור אינו דב"ש לא רצו לעשות כדבריהם משום 
שהוכרעה ההלכה נגדם, אלא לעולם היה ס"ל לב"ש דהאמת כשיטתם, 
אלא דכדי שלא לעבור על איסור לא תתגודדו היו עושין כשיטת ב"ה. ולכן 

כגון ע"פ היתר דהרואה אומר, היו מחמירין היכא דאין איסור לא תתגודדו 
וכ"כ תוס' יד ע"ב ד"ה בשלמא, והרמב"ן שם ד"ה ה"ג  72כשיטתם.

והרשב"א שם ד"ה ה"ג. ומבואר מהנ"ל דבמקום דלא היה להם היתר 
דהרואה אומר היו מקילין כשיטת ב"ה, וכ"כ תוס' שם להדיא, וכן משמע 

כדבריהם לא להקל ולא  ברש"י שם. אבל הרמב"ן כ' דרק נמנעו מלהורות
לא היו רשב"א כ' דבפומבי הלהחמיר, אבל לעצמן היו מחמירין. ו

לא היו מקילין לעשות כב"ה. והביאו  גם , אבל מ"ממחמירין נגד ב"ה
ראיה לכך שהיו מחמירין לעצמן מהני מעשים הנ"ל דאמרו משום שהרואה 

דכל  אומר הוא דשרי, וצ"ע. והצענו לעיל דשמא ס"ל לרמב"ן ורשב"א
שמושכין יד להחמיר לעצמן, ולא מורין כן ולא עושין בפומבי שרי, ושזה 
כוונת הרואה אומר, דלא היו מפרסמים הדבר, ושמא היו עושין בחכמה כך 
שתמיד היו מחמירין כעצמן. אמנם הריטב"א ביאר כל הסוגיא באופן אחר, 

קולא, ע' יד ע"א ד"ה מ"ד לא עשו, דביאר בשם מורו דלא עשו כדבריהם ל
אבל לעולם היו מחמירין דא"א לחכם לבטל דעתו מפני אחר. וע' טו ע"א 
ד"ה ונהג, דמ"מ לא היו מורין לאחרים להחמיר. וכ' עוד שם דהא דאמרינן 
דהרואה אומר היינו רק דעדיף טפי למעבד בצנעא ואמאי עשו כ"כ 
בפרהסיא, קמ"ל דעשו בצנעא. ויותר מבואר בריטב"א יד ע"א ד"ה אמר 

, בשם מורו, דלמ"ד לא עשו ב"ש היו מחמירין כדבריהם אפ' ליה
בפרהסיא היכא דא"א בצנעא, ולכן היו מצריכין לצרת הבת חליצה. וע"ז 
הקשה הריטב"א שם, דב"ה הרי עשו כדבריהם אפ' לקולא והיו פוטרין 
צרת הבת בלי חליצה, וא"כ איכא אגודות אגודות, והרי כל עצם ענין דלא 

                                                                                                                    
סוק כב"ה והרש"ש טו ע"א הקשה דא"כ בת קול מאי עבידתיה, דמשמע דהיה לפ 72

כדמשמע הכא ובגמ' עירובין יג ע"ב דהבת קול אמר 'והלכה כב"ה'. וי"ל דהבת קול 
היתה להכריע כיצד לנהוג משום לא תתגודדו דלא ידעו כמי להורות ולעשות. ושמא 
עפ"ז יש לתרץ קושיית תוס' יד ע"א ד"ה רבי, דהקשו אמאי הכא משגחינן בבת קול 

נן בבת קול. וי"ל דהתם היתה לפסוק הלכה ובזה ובמעשה דתנור של עכנאי לא משגחי
אמרינן לא בשמים היא, והכא היתה רק להורות כיצד להתפשר משום לא תתגודדו, ולא 

 להכריע כיצד הדין באמת אלא דב"ה עיקר לענין הנהגת הכלל.
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של ר"ל אמאי לא עברו על לא תתגודדו. ותי' די"ל עשו הוא תירוצו 
דהשתא סבירא לן דאף ב"ה היו מצריכין חליצה כב"ש, א"נ השתא סבירא 
לן דהיה אחר בת קול וב"ש קבלו דעת ב"ה כאמיתה של תורה והיו ג"כ 

ויוצא דאי היה רק משום דב"ה רובא, ב"ש היו  73מקילין כדברי ב"ה.
ן אפ' בפרהסיא בחליצה, עד שהיו ב"ה עומדין בשמועתם ומחמירין לעצמ

דביאר  995מוכרחין להחמיר ג"כ לחלוץ. וע' בהערת הר"א יפה'ן 
דלריטב"א ס"ל דלמסקנה אפ' לרב דאמר לא עשו, סו"ס קבלו שיטת רבא 
דלא שייך בב"ש וב"ה לא תתגודדו והא דלא עשו היה מפני הבת קול או 

ה לגמ' דלא עשו משום מפני שב"ה רובא. אבל מ"מ בתשובת ר"ל סבירא ל
לא תתגודדו, וא"כ אין מקום לומר שב"ש היו מקילין נגד שיטתם, אלא 
ודאי היו מחמירין, וגם ב"ה היו מחמירין. וא"כ נ"מ בין ב"ה לא עשו 
לב"ש לא עשו, הוא דאי נימא דב"ה לא עשו אז היו ב"ש ג"כ מקילין 

ן לחוש כשיטתם לייבם צרת הבת, וב"ה היו חולצין אבל לא מייבמי
לשיטתם, אבל עתה דב"ש לא עשו כדבריהם אז כ"ע היו חולצין. ונראה 
דהריטב"א זה לשיטתו בכל זה, דס"ל דיסוד דלא תתגודדו הוא אחדות 
בעצם, וכדביארנו לעיל דע"כ כל ב"ד וחכם צריך להיות רשאי לעמוד על 
דעתו, ולכן י"ל דאע"ג דלגבי הוראה לשאר העם אמרינן דמשום לא 

לא יהיו אלא ב"ד א' לכל קהל, מ"מ החכם עצמו חייב לעשות  תתגודדו
כדעתו. וכעין שיטת הריטב"א נראה דסובר ג"כ בצפנ"פ על הרמב"ם הל' 
ע"ז שם, דכ' דאין איסור לא תתגודדו אלא בשאלה חדשה דאין בה שיטות 
קבועות, אבל ביישוב חדש שבאו לשם אנשים מכמה מקומות, כל אחד 

 יון דלפי דעתו הדין כך.רשאי לעשות כשיטתו כ

נמצא דיש כאן ג' דעות בענין אי צריך להקל נגד שיטתו כדי שלא יהיה 
איסור לא תתגודדו. דלתוס' חייב להקל כל היכא דאין היתר דהרואה 
אומר, ואפ' בדאורייתא כדמבואר בדבריהם. ולרמב"ן ולרשב"א רק 

ו בצנעא. בפרהסיא שרי להקל, אבל אסור לעשות כן וצריך להחמיר כעצמ
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לעיל,  38על דין דלא תתגודדו, וכצד א' דהמעיל צדקה דהובא בהערה דהמיעוט עוברין 
דהריטב"א איירי בכה"ג דהמיעוט רשאין להחזיק בשיטתם. אמנם מצינו דהרמב"ם 
בשו"ת פאר הדור סי' קנא חולק בזה, דכ' דהיכא דהמיעוט נשבעו לעשות איזה דבר 

תתגודדו( וכל שאר  רשאים לעמוד בשבועתם )כנראה משום דהשבועה דוחה לאיסור לא
הקהל אינן צריכין לחוש לזה. א"כ נראה דכ"ש דאין חייבין לחוש למיעוט שעושין שלא 

 כדין.
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ולריטב"א אין להקל כלל, בין בצנעא בין בפרהסיא, ורק דעדיף טפי 
לעשות בצנעא, וע' בחזו"א יבמות סי' קלד ס"ק ח' על יבמות יד ע"א 

ונחלקו בזה בשו"ת מעיל צדקה,  74דנתעורר במחלוקת התוס' והריטב"א.
דבתשובת הר' בצלאל כ' דשרי להקל עכ"פ בדרבנן כנגד שיטת עצמו, 

א תתגודדו דאורייתא ודחי איסור דרבנן. והביא ראיה מהמ"א דכ' דאתי ל
לגבי חלב בני ריינו"ס דבישוב חדש יש לקבוע מנהג כא' מב' הקבוצות 
הבאות לשם )דלא כצפנ"פ הנ"ל(, ומשמע דיש למחמירין להקל והיינו אפ' 
בדאורייתא והשאיר בצ"ע. ובשו"ת מעיל צדקה עצמו סי' נ' כ' דאין להקל 

שיטתו דלא תתגודדו הוי איסור רק בהוראה כנ"ל, ודחה הראיה  כלל נגד
מהמ"א דביאר דהיינו דיש להם לקבוע להורות כאחד מהצדדים, אבל 
לעולם מי שדעתו להחמיר יחמיר לעצמו. אך לכאורה מבואר מהתוס' 
להדיא דשרי לעבור על שיטתו אפ' בדאורייתא, וצ"ע אמאי יהיה שרי 

במות פ"א סי' יב כ' די"ל דאם ירצה להחמיר למעבד הכי. ובדברות משה י
 75כדעתו נמצא עובר באיסור לא תתגודדו ולכן חייב להקל שלא כדעתו.

ועוד כ' ביאור אחר ע"פ פירושו במחלוקת אביי ורבא דהובא לעיל, ויוצא 
דלשיטת רבא כל חכם שחולקין עליו צריך לראות את הדין כספק, ורק 

א"כ היכא ששייך לא תתגודדו אינו יכול דבדרך כלל יכול לומר ברי לי, מש
לומר ברי לי כיון דעי"ז הוא עובר על איסור לא תתגודדו ולכן חייב 

                                                                                                                    
ונ"מ דלמ"ד לא עשו, אי היו ב"ש חולצין לצרת הבת. ובגמ' טו ע"א משמע בבירור  74

כדעת הריטב"א )בדעת ר"ל( דהיו חולצין דשם אמרו דאם יבואו לתקן שצרת הבת 
ה קלקול לצרות ב"ה בלבד שלא חלצו, אבל לצרות ב"ש משמע דליכא חולצת יהיה בז

קלקול, וכנראה משום דהיו חולצות, וכ"כ הריטב"א שם ד"ה מאי. נראה דזו קושיא 
גדולה לדעת התוס'. אמנם שוב מוכח להיפך ממימרא דר' טרפון שם דלמ"ד לא עשו 

שזה חידוש רק משום  הבינו בגמ' דהיה תאב להתיר צרת הבת לשוק בלי חליצה, ואמרו
לאפוקי מר' יוחנן בן נורי שרצה לתקן לצרת הבת שתחלוץ. אמנם אפשר ליישב דע' 
בריטב"א שרצה להתירה לשוק בלי חליצה כדברי ב"ה, ומשמע דלא כרבותיו ב"ש שהיו 
חולצין. ועוד מדוייק בגמ' שם דבין ר"ח שבת לט"ו בשבט, למ"ד לא עשו, ב"ש היו 

"ה, וק' דבפשטות הוי טבל בכה"ג, והיו עוברין בזה על דבריהם. מפרישין מעשר כדעת ב
ובאמת ע"ש בריטב"א ד"ה ונהג דהקשה כן, ותי' דבאמת ב"ש עצמן היו מעשרין 

 כדבריהם, ורק דלא היו מורין כן, וא"כ ר"ע לא היה לו להסתפק בכך.

יעבור ולא הבנתי דעתו, דא"כ סו"ס היה צריך להיות תמיד בשב ואל תעשה ואף אם  75
עי"ז באיסור לא תתגודדו. וע"ש שהוסיף דבמעשה דב"ש וב"ה א"ש לדעת הרמב"ם 
דספק דאורייתא לקולא מדאורייתא, דאע"ג דהיו מחדדי טפי, י"ל דנסתפקו שמא משום 
דב"ה רובא יש לקבוע הלכה כמותם מדינא, והיה ספק, וספק לחומרא לרמב"ם הוי רק 

 לא תתגודדו.מדרבנן ולכן היו מקילין היכא דשייך 



כהןיעקב רב יונתן  קפה  
 

להורות דלא כשיטתו ואפ' להקל לעצמו. אבל לאביי כ' דהוי דין בהוראה, 
ושייך רק להורות לאחרים דחייב להורות דלא כשיטתו כיון דלאחרים יש 

ספק בדבר וחייב להחמיר כשיטתו, ספק בדבר, אבל הוא עצמו אין לו 
 וכדברי הריטב"א.

 . הנהגה הראויה בהוולד מחלוקת גי
 כדי למנוע איסור לא תתגודדו

מבואר בס' החינוך מצוה תסז בשם מורו דכשנולדה מחלוקת בין 
החכמים באופן שיהיה בזה איסור לא תתגודדו אם יעשה כל אחד כדעתו, 

וכ"כ בפסקי הרי"ד יג  76כימו כולם.אז חייבין לישא וליתן ביניהם עד שיס
ע"ב דחייבין לישא וליתן עד שישוו בדעותיהם, וכ"כ הש"ך יו"ד סי' רמב 
בקיצור הנהגת הוראה ס"ק י'. ואם השתדלו ולא יכלו להסכים, כ' בפסקי 
 הרי"ד שם דיעמדו למנין וילכו בתר רוב, וכ"כ בפסקי ריא"ז פ"א הי"ז

ין כ' בפסקי הרי"ד שם דיעשו . ואם לא יוכלו לעמוד למנובש"ך שם
. אמנם , אבל הש"ך כ' דיעשו לחומרא בדאורייתא ולקולא בדרבנןלחומרה

בס' החינוך בשם מורו לא הזכיר שיעמדו למנין אלא כ' דיעשו בדאורייתא 
לחומרא ובדרבנן לקולא. ושמא י"ל דס' החינוך לשיטתו דס"ל דהאיסור 

רח ישקוט המחלוקת, אלא הוא משום מחלוקת, וע"י הכרעה דרוב לא בהכ
אדרבא אולי לא ירצו המיעוט לקבלו להקל נגד שיטתם. ולכן כ' דלא 
יעמדו למנין אלא יעשו כפי כללי ההוראה, דהוא דבר השווה לכל נפש 
דיכול כל אחד להבין דהואיל ואיכא בעל פלוגתא יחשב הדבר כספיקא 

אין דוחין דדינא ויעשו להחמיר בדאורייתא ולהקל בדרבנן. וגם שעי"ז 
שיטת המיעוט לגמרי משום מיעוטם אלא היא עומדת שווה עם דעת הרוב, 

                                                                                                                    
וכ' שם דמ"מ אם אין שוין בחכמה לא איירי, ומבואר דכוונתו דמי שקטן בחכמה חייב  76

לקבל דעת מי שגדול בחכמה. ויוצא מדבריו שם דאין זה מטעם לא תתגודדו אלא אפ' ב' 
ב"ד בעיר א' דשרי )דפסק כרבא( מ"מ הקטן בחכמה חייב לקבל דעת הגדול בחכמה. וכן 

ב בקיצור הנהגת הוראה ס"ק י', דרק אם שוין בחכמה מתעורר משמע בש"ך סי' קמ
שאלת לא תתגודדו. ושם השוה הדבר לשוין במנין. אמנם בחזו"א יבמות סי' קלד ס"ק ח' 
על יבמות יד ע"א כ' דכל ב"ד רשאי לעשות כדעתו אע"פ שהוא קטן בחכמה מב"ד 

ק מי שאינו מהב"ד ולא כיון דהגיעו להוראה אין צריכין לבטל דעתן, ורדהאחר שבעיר, 
 מתלמידי הב"ד חייב ללכת בתר גדול החכמה.



 בענין לא תתגודדו קפו

משא"כ ללכת בתר רוב, דירגישו המיעוט שנזנחים מפני מיעוטם וכאילו 
 בטלים לגמרי, וימשך המחלוקת.

ג"כ לא  ,ובריטב"א יד ע"א ד"ה א"ל רבא, לגבי מחלוקת ב"ש וב"ה
מרא, ולא חילק בין דאורייתא הזכיר שיעמדו למנין, אבל כ' דיעשו לחו

לדרבנן. ובזה ג"כ נראה דהריטב"א לשיטתו הנ"ל דמאן דמחמיר לעולם 
חייב לעשות כדעתו אפ' בפרהסיא )בין אם הכריעו ע"י רוב בין אם הכריעו 
ע"י כללי ההוראה(, ולכן גם המיקל יגרר אחריו ויצטרך לעשות כדעתו 

' דכתבנו בדעת הריטב"א להחמיר ג"כ, ולכן כ' דיעשו לחומרא. אמנם ק
לעיל בכוונת הגמ' דהיו קובעין לעשות כדברי ב"ה ע"פ רוב, וג"כ כ' שם 
דאילו היו קובעין שהעיקר לעשות כב"ש )וכגון דב"ש רוב(, אז ב"ש היו 
מותרין אפ' לייבם צרת הבת, וב"ה היו חולצין, וא"כ אין זה רק לחומרא 

דאה"נ שייך להכריע ע"י  בכל גווני, אלא לפעמים שרי להקל ג"כ. וצ"ל
רוב כיצד לקבוע השיטה דתהיה עיקר ויעשו כנ"ל, אבל שאני התם דב"ש 
עיקר, דמה שאין ב"ה מייבמין בכה"ג אין זה בכלל לא תתגודדו דהרואה 
אומר אתתא הוא דלא בעי, ולכן שרי להו לב"ש לייבם אם דבריהן עיקר. 

להחמיר בין לעצמן  אבל באופן אחר דלא שייך הרואה אומר צריכין תמיד
ובין להורות לעם, וכגון כשב"ה רובא דמה שב"ש חולצין הוי לא תתגודדו 
ולכן יש לב"ה לחלוץ ג"כ, ובזה איירי הריטב"א הכא דיעשו להחמיר ולא 

וע"ע שיטה מחודשת בצפנ"פ על הרמב"ם הל' ע"ז שם, דכ'  ילכו בתר רוב.
תתגודדו, והוא על דרך  דרק ב"ד הגדול יכול להכריע בין ב' ב"ד למנוע לא

הריטב"א דא"א לב"ד לבטל דעתם, אבל הכא א"א לבטל דעתם כלל אלא 
 77לב"ד הגדול.

ויש להעיר כאן הערה חשובה, דלא מצינו שייעצו הראשונים 
והאחרונים בכה"ג להתחלק ולעשות ב' ב"ד. ובעצם ע' בש"ך שם וז"ל 

ר מכל שכן שדבר ואף על פי שעל ידי מחלוקת זה נעשו שני בתי דינים אסו
זה מרבה מחלוקת, ע"כ. וא"ש למ"ד דהאיסור הוא משום מחלוקת. וע' 
לעיל דכ"כ הר' דוד וידאל שהובא בשו"ת אהלי חם סי' קסח דהאיסור הוא 
המחלוקת שמביא לגוף הפירוד לב' אגודות. ויש להוסיף דחזינן מינה 

להן קשר דההיתר דב' ב"ד הוא דוקא היכא דנפרדו לב' ב"ד מסיבות שאין 

                                                                                                                    
ושם בצפנ"פ היינו אליבא דהרמב"ם דאסר ב' ב"ד בעיר א', ולכן הוו אנוסים לגמרי  77

 בזה"ז שאין ב"ד הגדול.



כהןיעקב רב יונתן  קפז  
 

למחלוקת, ואח"כ נחלקו בדין מן הדינים. וז"ל פסקי הריא"ז פ"א הי"ז 
אבל אם היו שתי בתי דינין בעיר אחת ונחלק בית דין זה מבית דין זה אין 
בהן משום לא תתגודדו, ע"כ, ומשמע כדברי הש"ך. ונראה דיש להבין כן 

ם כב"ד גם למ"ד משום ב' תורות וכדומה, דלא מקרי ב' ב"ד כל שתחילת
אחד, וכן לא מקרי ב' קבוצות כל שתחילתן קבוצה א'. וע' בס' מגן אבות 
למאירי דכ' דאין היתר דב' ב"ד אלא בנידון שאין בו מנהג והוראה 
מקובלת ומפורסמת באותו מקום, אבל כשיש מנהג מפורסם בדבר, הרי אין 

 רשאי ב"ד חדש או קבוצה חדשה לשנות כלל. והוא על דרך הנ"ל.

     


