
בס"ד 
 

מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר קפל	 שליט"א 

יבמות יג: בעני� לאו דלא תתגודדו 

 

1. גמ' יבמות יג:, וז"ל,  
"תנ� הת� מגילה נקראת באחד עשר ובשני� 
עשר ובשלשה עשר ובארבעה עשר ובחמשה 
עשר לא פחות ולא יותר, אמר ליה ריש לקיש 
לרבי יוחנ� איקרי כא� לא תתגודדו לא תעשו 
אגודות אגודות, האי לא תתגודדו מיבעי ליה 
לגופיה דאמר רחמנא לא תעשו חבורה על מת 
א� כ� לימא קרא לא תגודדו מאי תתגודדו 
שמע מינה להכי הוא דאתא ואימא כוליה 
להכי הוא דאתא א� כ� לימא קרא לא תגודו 

מאי לא תתגודדו שמע מינה תרתי.  
אמר ליה עד כא� לא שנית מקו� שנהגו 
לעשות מלאכה בערבי פסחי� עד חצות עושי� 
מקו� שנהגו שלא לעשות אי� עושי�, אמר ליה 
אמינא ל� אנא איסורא דאמר רב שמ� בר 
אבא אמר רבי יוחנ� לקיי� את ימי הפורי� 
בזמניה� זמני� הרבה תיקנו לה� חכמי� 
ואת אמרת לי מנהגא, והת� לאו איסורא 
הויא והתנ� (בלילה) [הלילה] בית שמאי 
אוסרי� ובית הלל מתירי� אמר ליה הת� 
הרואה אומר מלאכה הוא דלית ליה, והא בית 
שמאי מתירי� מי סברת עשו בית שמאי 
אומרי� כדבריה� לא עשו בית שמאי אומרי� 

כדבריה� ורבי יוחנ� אמר עשו ועשו.  
ובפלוגתא [דרב ושמואל] דרב אומר לא עשו 
בית שמאי אומרי� כדבריה� ושמואל אמר 
עשו ועשו, אימת אילימא קוד� בת קול מאי 
טעמא דמ"ד לא עשו ואלא לאחר בת קול מאי 
טעמא דמ"ד עשו, אי בעית אימא קוד� בת 
קול ואי בעית אימא לאחר בת קול אי בעית 

אימא קוד� בת קול וכגו� דבית הלל רובא 
למ"ד לא עשו דהא בית הלל רובא ומ"ד עשו 
כי אזלינ� בתר רובא היכא דכי הדדי נינהו 
הכא בית שמאי מחדדי טפי ואי בעית אימא 
לאחר בת קול מ"ד לא עשו דהא נפקא בת 

קול.  
ומ"ד עשו רבי יהושע היא דאמר אי� משגיחי� 
בבת קול ומ"ד עשו קרינ� כא� לא תתגודדו לא 
תעשו אגודות אגודות אמר אביי כי אמרינ� לא 
תתגודדו כגו� שתי בתי דיני� בעיר אחת הללו 
מורי� כדברי בית שמאי אומרי� והללו 
מורי� כדברי בית הלל אבל שתי בתי דיני� 
בשתי עיירות לית ל� בה, אמר ליה רבא והא 
בית שמאי אומרי� ובית הלל כשתי בתי דיני� 
בעיר אחת דמי אלא אמר רבא כי אמרינ� לא 
תתגודדו כגו� ב"ד בעיר אחת פלג מורי� כדברי 
בית שמאי אומרי� ופלג מורי� כדברי בית הלל 
אבל שתי בתי דיני� בעיר אחת לית ל� בה, תא 
שמע במקומו של רבי אליעזר היו כורתי� 
עצי� לעשות פחמי� בשבת לעשות ברזל 
במקומו של ר' יוסי הגלילי היו אוכלי� בשר 
עו� בחלב במקומו של רבי אליעזר אי� 
במקומו של רבי עקיבא לא דתניא כלל אמר 
רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש 
אי� דוחה את השבת, והאי מאי תיובתא 
מקומות מקומות שאני ודקארי לה מאי קארי 
לה ס"ד אמינא משו� חומרא דשבת כמקו� 

אחד דמי קא משמע ל�."  

 
ורש"י ש�, וז"ל, "לא תעשו אגודות אגודות. דנראה כנוהגי	 ב' תורות כשקורי	 

כפרי� את המגילה ביו� כניסה ועיירות גדולות בי"ד ומוקפי	 חומה בט"ו:  
לא שנית ע"כ מקו� שנהגו כו'. היה ל� להשיב תשובה זו: אמינא ל� אנא איסורא. 
דאסרי להו רבנ	 לבני ארביסר דאי בעו למיקרא בחמיסר לא מצו וכ	 בני ט"ו בי"ד 
ודמיא לשתי תורות: ואת אמרת לי מנהגא. דהת� לכ"ע שרי ומיהו באתרא דאחמור 
לא ישנה את דרכו מפני המחלוקת: ופרכינ	 והת� איסורא ליכא. בתמיה: והא קתני 
הת� בלילה. בליל בדיקת חמ� ב"ש אוסרי� וב"ה מתירי� לעשות מלאכה ואיכא 
דעבדי כב"ה ואיכא דעבדי כבית שמאי והרי כא	 אגודות: א"ל הת�. לא דמי לשתי 

תורות דהרואה את זה שאי	 עושה מלאכה אומר דאי	 לו מה לעשות:" 
 

ותוס' ש� יד. ד"ה כי אמרינ
, וז"ל, "וא"ת מה תיר� ממגילה דבעיר אחת היו קורי	 
לבני העיר בי"ד ולבני כפרי� היו מקדימי� ליו� הכניסה, ואומר הרב רבי חיי� דבני 
כפרי� היו קורי	 בעיר� כדמוכח בירושלמי והשתא הוו שתי בתי דיני� בב' עיירות 
דבכי האי גוונא לא שיי� לא תתגודדו אפילו לאביי והא דקרי ליה יו� הכניסה לפי 
שבעיר� היו מתאספי� לבא לבית הכנסת בשני ובחמישי לקרות התורה, וכ	 נראה 



דאמר בירושלמי דב	 עיר אי	 מוציא ב	 כר� דכל שאי	 מחויב בדבר אי	 מוציא 
אחרי� ידי חובת� וכיו	 שבני הכפרי� היו בקיאי� לקרות ודאי היו קורי	 בעיר�." 

 
2. רמב"� פרק י"ב מהלכות עבודת כוכבי� הלכה י"ד, וז"ל, "ובכלל אזהרה זה 
שלא יהיו שני בתי דיני	 בעיר אחת זה נוהג כמנהג זה וזה נוהג כמנהג אחר שדבר זה 

גור� למחלוקות גדולות שנאמר לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות." 
  

וכס� משנה ש�, וז"ל, "ובכלל אזהרה זו וכו'. סו� פ"ק דיבמות (ד� י"ג:). וא� 
תאמר היא� פסק כאביי ודלא כרבא, ושמא י"ל דלא אמרו הלכה כרבא אלא היכא 
דפליגי אליבא דנפשייהו ולא היכא דפליגי אליבא דמ"ד עיי	 ש� ודו"ק. וה"ר דוד 
כה	 בתשובה נדחק בפירוש לשו	 רבינו שר"ל שכשיש בעיר חילוק מנהגי� שחלק 
מה� נוהגי� מנהג זה וחלק מה� נוהגי� מנהג אחר שבזה הדבר נעשי� שני בתי 
דיני� אבל אינ� שתי בתי דיני� ממש בכל דבר ובכל עני	, ואפשר שלזה דקדק 
בלשונו ולא כתב ששני בתי דיני	 בעיר אחת לא יהיו נוהגי� זה שלא כמנהג זה אל 
כתב שלא יהיו שני בתי דיני	 בעיר אחת, פירוש שכמה שנוהגי� שני מנהגי� ה� שני 
בתי דיני	, ואפשר נמי שנפל טעות בספרי� והגירסא הנכונה היא שלא יהיו כשני בתי 

דיני	 והסופרי� חסרו הכ"�, עכ"ל."  
 

3. קר
 אורה יבמות ד� יג: ד"ה מגילה נקראת. 



4. רמ"א או"ח סימ
 תצ"ג סעי� ג', וז"ל, "ולא ינהגו בעיר אחת מקצת מנהג זה 
ומקצת מנהג זה, משו� לא תתגודדו (דברי� יד, א)".  

 
5. מג
 אברה� ש� סק"ו, וז"ל,  

"מקצת. פירוש שמקצת בני אד� לא ינהגו כ� 
ומקצת כ� דהוי לא תתגודדו:  

ויע� כי די� זה לא נתבאר כ"כ בפוסקי� אציגה 
לפני� הסוגיא ביבמות ד� י"ג ע"ב וז"ל, מגילה 
נקראת בי"א בי"ב וכו'  ומסיק דדוקא ב"ד א' 
בעיר א' פלג מורי� כ� ופלג מורי� כ� הוי לא 
תתגודדו אבל שני ב"ד בעיר א' אלו עושי� כ� 
ואלו עושי� כ� לא הוי לא תתגודדו ע"כ, וא"כ 
למדנו מזה דדבר שאינו אלא מנהג לא אמרי' 
בי' לא תתגודדו ובדבר שהוא אסור א� שהוא 
מצד מנהג שיי� לא תתגודדו ובדבר שיש 
לתלות שאי� מתכוי� לאיסור כגו� מלאכ' אי� 
בו משו� לא תתגודדו, וא"כ גבי תספורת נמי 

י"ל הרואה או' שאי� רצונו לספר עצמו.  
מיהו י"ל דלהמסקנ' בכל דבר שיי� לא 
תתגודדו בב"ד א' בעיר א' וכ"מ בפסחי� ריש 
ד� י"ד בתוס' שכתבו שבירושלי� ראוי לנהוג 
איסור מלאכה בע"פ לפי שמתקבצי� ש� 
ממקומות אחרי� עכ"ל וקשה מה בכ� אלא 
כוונת� כיו� שהאחרי� נוהגי� איסור וה� 
ינהגו היתר הוי כמו לא תתגודדו, וכ"מ ברי"� 

ורא"ש שלא כתבו אלא המסקנא לבד.  
וכתב הרא"ש ובמגילה אע"פ שקורי� לבני 
העיר בי"ד ומקדימי� לבני הכפרי� והוי כמו 
ב"ד אח' בעיר א' פלג מורי� כב"ש ופלג מורי� 
כב"ה לא קרינ� ביה לא תתגודדו כיו� דלא 

עבדי הכי משו� פלוגתא אלא שהמקו� גור� 
וא� היה ב� מקו� זה הול� למקו� אחר היה 
עושה כמותו לא מיחזי כב' תורות ועי"ל 
דמגילה הוי כב' ב"ד בעיר א' שבני הכרכי� לא 
היו קוראי� לבני הכפרי� אלא בני הכפרי� 
קוראי� לעצמ� בכרכי� עכ"ל, וברמזי� כתוב 
וז"ל ודבר התלוי במנהג המקומות שבמקו� 
זה נהגו כ� ובמקו� זה נהגו כ� אפי' נתקבצו 
בני ב' המקומות במקו� א' ועשה כל א' כמנהג 
מקומו ל"ל בה עכ"ל, נ"ל דס"ל אפי' ה� ב"ד 

א' כתי' הראשו� שכתב הרא"ש.  
ונ"ל דוקא במנהג הדומה למגילה דמגילה 
הכרכי� ג"כ ס"ל שהכפרי� מחוייבי� לקרות 
קוד�, וה"ה דר� משל שבמדינות פולי� נוהגי� 
להתענות ולומר סליחות כ' בסיו� וא� נתקבצו 
בני פולי� ובני מדינה אחרת למקו� א' 
מותרי� כל אחד לעשות כמנהגו ואי� בזה 
משו� לא תתגודדו אבל בדבר שמחולקי� 
בדבר כגו� שאלו אוכלי� חלב בני רינ"ס ואלו 
אי� אוכלי� א� נתקבצו למקו� א' צריכי� 

לעשות מנהג שוה משו� לא תתגודדו.  
ובשלטי גבורי� פ"ק דעבודה זרה כתוב א� 
נחרב המקו� מאי� יושב ואח"כ חזרו לש� 
ממקו� אחר צ"ע א� חייבי� לנהוג כ� עכ"ל, 
עמ"ש סימ� תס"ח ובח"מ סי' כ"ה עמ"ש סי' 
תרכ"ד." 

 
6. ספר החינו� סימ
 תס"ז, וז"ל , "וכתב הרמב"� ז"ל [פי"ב מעבודה זרה הי"ד] כי 
עוד דרשו זכרונ� לברכה בכלל אזהרה זו שלא יהו שני בתי דיני	 בעיר אחת זה נוהג 
במנהג אחד וזה נוהג במנהג אחר, שדבר זה גור� למחלוקת, ולשו	 לא תתגודדו 
כלומר לא תעשו אגודות אגודות, כלומר שתהיו חלוקי	 אלו על אלו. ממורי ישמרו 
אל למדתי שאי	 איסור זה אלא בחבורה אחת שחולקי	 קצת	 על קצת	 וה	 שוי	 
בחכמה, שאסור לעשות כל כת מה	 כדבריו שזה גור� מחלוקת ביניה	, אלא ישאו 
ויתנו בדבר הרבה עד שיסכימו כול� לדעה אחת, וא� אי אפשר בכ� יעשו הכל 
כדברי המחמירי	 א� המחלוקת הוא על דבר שהוא מ	 התורה, אבל בשני בתי דיני	 
חלוקי	 וה	 שוי	 בחכמה לא נאמר על זה לא תתגודדו, והביאו ראיה ממעשה דמסכת 

חולי	 שאמרו ש� נפקי שיפורי דרב ואסרי, ונפקי שיפורי דשמואל ושרו."  
 

7. אור שמח על הרמב"� פי"ב מהלכות עבודת כוכבי� הי"ד ,וז"ל, "שני בתי דיני	 
כו'. יעויי	 בכס� משנה בש� רד"�, והנה מצאתי עוד פע� דפליגי אביי ורבא 
ולטעמייהו אזלי והוא בהוריות פרק ב' גבי הורה כה	 משיח דסבר אביי למימר 
דיתבי בשני מקומות וקא מורו בתרי איסורי וא"ל רבא אטו שני מקומות גרמי כו' 
משו� דכיו	 דמיירי דשניה	 מופלי	, א� כ	 כי הורו בשני איסורי� כמו חלב וד� א� 
בחלב מורה הכה	 משיח שמותר בעל הקרב וה� מורי� דאסור אז אינו רשאי לעשות 
כדבריו משו� לא תתגודדו א� שמורה לעצמו אסור לעשות כדבריו וכי עשה שלא 
כדי	 אי	 זה שגגת הוראה לחייבו פר רק כשגגת מעשה לכ	 אמר אביי דמיירי בשני 
מקומות דאז הוי מצי להורות כדבריו ורבא אזיל לטעמי' דא� במקו� אחר רשאי 
להורות בשני בתי דיני	 כל בית די	 כדבריו לכ	 כי הורה בפרט מהחלב דמותר א� 



שבית די	 מורי	 להחמיר הוי שגגת הוראה ומביא פר בפני עצמו ודו"ק. וש� פסק 
רבינו כרבא יעויי	 ש� ועיי	 שאלות ותשובות ר"מ אלשי� סימ	 נ"ט בזה."  

 
8. פאת השולח
 סימ
 ג' סעי� י"ד. 

 
 

9. משיב דבר לנצי"ב ח"א סימ
 י"ז אות ד', וז"ל,  
"אבל הרמב"� (בהלכות ע"ז פי"ב) כתב וז"ל 
ובכלל אזהרה זו שלא יהא שני בתי דיני� בעיר 
אחת זה נוהג מנהג זה וזה נוהג מנהג זה שזה 
גור� מחלוקת גדולה שנא' לא תתגודדו לא 
תעשו אגודות אגודות עכ"ל, והנה כבר הוו 
טובא על מה שפסק דשני ב"ד ג"כ אסור ואתי 
לכאורה כאביי ולא כרבא ועיי� כ"מ ולח"מ 
ושו"ת אהלי ת� (סי' קס"ח וק"ע) וס' פאת 
השולח� (סי' ג') אבל אי� אחד שמקשה על הא 
שהרמב"� מפרש האזהרה על מנהג ומשו� 

מחלוקת וכ"ז נגד סוגיית בבלי וירושלמי.  
אלא נראה שבאמת הרמב"� פסק כרבא ורק 
מפרש הא דרבא באופ� אחר, דלפי הפי' 
הפשוט אינו מוב� מהו ב"ד אחד ושני בתי 
דיני� הרי אחר שפלג ב"ד מורי� כב"ש והפלג 
השני מורי� כב"ה ממילא הרי ה� שני בתי 
דיני�, ותו, היא� לא מיקרי אגודות אגודות 
בעיר אחת בשביל שה� שני ב"ד והא ה� שתי 
אגודות, להכי מפרש הרמב"� דכוונת הגמ' כ� 
א� המה ב"ד אחד פי' ששניה� מורי� הלכה 
כב"ה אלא שזה רוצה להנהיג חומרא כב"ש 
וזה רוצה להנהיג כב"ה לפי הדי�, נמצא 
דפליגי רק במנהג, אי� להנהיג ואסור משו� 
לא תעשו� אגודות, אבל א� זה פוסק כב"ש 
וזה כב"ה והוויי� שני ב"ד לא שיי� למחלוקת 
ואי� בזה משו� לא תתגודדו, ומוב� דה"ה א� 
שני ב"ד נחלקו במנהג היינו דשניה� מודי� 
דהלכה כחד רק ב"ד אחד רוצה לנהוג לחומרא 
שלא עפ"י די� אסור ולישנא דהגמ' מורי� ל"ד 
מורי� אלא רוצי� להורות להנהיג לחומרא 
כב"ש אבל בעיקר הדי� מודי� שהלכה כב"ה, 
זהו דעת הרמב"� דהיכא דנחלקו במנהג אי� 
להנהיג רק לחומרא ובעיקר הדי� לא פליגי אז 

א� בשני ב"ד אסור ונתיישב הכל.  
והנה החינו� באזהרה דלא תתגודדו אחר 
שהביא לשו� הרמב"� כתב בזה"ל, וממורי 

ר"א למדתי שאי� איסור זה אלא בחבורה א' 
שחולקי� קצת� על קצת� וה� שוי� בחכמה 
שאסור כל כת מה� לעשות כדבריו שזה גור� 
מחלוקת ביניה� אלא ישאו ויתנו בדבר הרבה 
עד שיסכימו כול� לדעת אחת, וא� א"א בכ� 
יעשו הכל כדברי המחמיר א� הוא בשל תורה, 
אבל בשני ב"ד חלוקי� ואי� שוי� בחכמה לא 
נאמר ע"ז לא תתגודדו והביאו ראיה מהא 
דחולי� שאמרו ש� נפקי שפורי דרב ואסרי 
שפורי דשמואל ושרי ע"כ, הנה מפרש כמשמעו 
הא דרבא דבהוראה יש אזהרה זו, אבל מכ"מ 
ג� לפי' זה נוכל ליישב קושייתנו דמדבריו 
נראה דפי' ב"ד אחד היינו שוי� בחכמה ושני 
ב"ד דאי� שוי� בחכמה וטע� בזה לא משו� 
דשני ב"ד לא נראי� כאגודות אלא משו� 
דבב"ד אחד יש יותר חשש מחלוקת יותר משני 
ב"ד וממילא מוב� דעיקר האזהרה לא משו� 
שתי תורות, אלא משו� חשש מחלוקת, ולפ"ז 
ה"ה בחלוק מנהג ג"כ יש אזהרה זו ושפיר 
כתב הרמב"� דג� בשני ב"ד יש לא תתגודדו 

היכא דשוי� בחכמה.  
ולפי"ז נוכל לומר דפלוגתת אביי ורבא ג"כ 
בעיקר אזהרה זו דאביי יסבור דעיקר אזהרה 
הוא משו� שתי תורות לכ� אפי' בשני ב"ד 
בעיר אחת אסור משו� דמיחזי כשתי תורות 
רק בשתי עיירות לא שיי� דמא� דחזי הא לא 
חזי הא ולא שיי� אגודות אגודות אבל רבא 
ס"ל דאי� עיקר אזהרה זו תליא בזה והטע� 
הוא מפני המחלוקת ואפי' בעיר אחת היכא 
דיש שני ב"ד ולא שיי� בזה מחלוקת ליכא 
משו� לא תתגודדו ולרבא אזדא קושית 
רשב"ל מהא דמגילה מעיקרה דגבי קריאת 

מגילה לא שיי� מחלוקת." 

  

 



10. העמק דבר פרשת ראה פרק י"ד פסוק א', וז"ל, "בני� את� וגו'. מוב	 שהוא 
הקדמה וטע� לאזהרה שאחריו וכפירש רש"י ורמב"	 ז"ל, אבל קשה א� הוא טע� 
א� כ	 למה זה כתבה תורה עוד טע� אחר האזהרה כי ע� קדוש אתה וגו', אלא 
משו� דבאזהרה דלא תתגודדו נכלל שתי משמעות וכדאיתא ביבמות פ"א חדא 
גדידה בבשר על מת כמו ולא תשימו קרחה וגו' שנית לא תעשו אגודות אגודות, ואינו 
אסמכתא כמבואר בסוגיא דאמר ר"ל לר' יוחנ	 איקרי כא	 לא תתגודדו לא תעשו 
אגודות וכו' הרי דמקשה בפשיטות וכ"כ הרמב"� הל' עבודת כוכבי� פי"ב ובכלל 
אזהרה זו שלא יהא שני ב"ד בעיר אחת כו', מעתה הקדיש� הכתוב טע� בני� את� 
לה' לאזהרה שלא תעשו אגודות אגודות כיו	 שאת� בני� לה' ע"כ אי	 ראוי 
שיתראה שנפרדי� את� במנהגי� השיי� לתורתו דטבע הבני� להיות הולכי� בדר� 
אחד, מיהו בשני ב"ד או בשתי עיירות אי	 ניכר פרידת	 כ"כ וכ	 שנוי מנהג מה שאינו 

שיי� לתורת ה' אי	 בזה אזהרה." 


