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 "לא תעשו אגודות אגודות" –ראה  פרשת

 'הלַ  ַאָתה ָקדֹוׁש ַעם ִכי :ָלֵמת ֵעינֵיכֶם ֵבין ָקְרָחה ָתִשימּו ְוֹלא ִתְתֹגְדדּו ֹלא ֹלֵהיֶכם-א  ' הלַ  ַאֶתם ָבִנים: "נאמרבפרשתנו 

הפסוק מתייחס (. ב-א, ד"דברים י" )ָהֲאָדָמה ְפנֵי ַעל ֲאֶׁשר ָהַעִםים ִמכֹל ְסֺגָלה ְלַעם לוֹ  ִלְהיֹות' ה ָבַחר ּוְבָך ֹלֶהיָך-א  

והרי נביאי , כפי שהיה נהוג אצל עמים אחרים, בפשטות לאיסור הטלת מומים בגופם של המתאבלים על המת

ְתגְֹּדדּו ָגדוֹל ְבקֹול ַוִיְקְראּו: "הבעל בכרמל נהגו כך יִּ ם וַּ טָּ ְשפָּ ד ּוָבְרָמִחים ַבֲחָרבֹות ְכמִּ ְךְש  עַּ ם פָּ  א מלכים" )ֲעֵליֶהם דָּ

כי עלינו להתרחק ממנהגי , שבו מדובר על עיר הנידחת, כך מובנת גם סמיכות הפסוק לפרק הקודם 1.(כח, ח"י

שבו מוזכרים , רבי אברהם אבן עזרא מסביר ברוח זו גם את הסמיכות להמשך הפרק. עבודה זרה גם בדיני אבלות

 . "חי כל תאכלו ולא מת על תקרחו לא כי: "יסור אכילת גדי בחלב אמואיסור אכילת חיות טמאות ונבלות וא

 ּוְפַאת ְברֹאָׁשם ָקְרָחה יְִקְרחּו ֹלא: "על איסור דומה מאוד לכוהנים( ה, א"כ) ויקראהתורה מזהירה כבר בספר 

כי ערב כניסתנו , אל נכללים באיסור זהאך בספר דברים כל בני ישר; "ָשָרֶטת ִיְשְרטּו ֹלא ּוִבְבָשָרם ְיַגֵלחּו ֹלא ְזָקנָם

המרחם על כל , כמנהיג העולם' על סמך אמונתנו בה". ֹלֵהיֶכם-א  ' הלַ  ַאֶתם ָבִנים"לארץ ישראל כולנו בבחינת 

י "רש. ובוודאי לא בדרכם של עובדי עבודה זרה 2,אין לנו להתאבל יותר מדי על המת –בריותיו כרחם אב על בנים 

 ְוֹלא"שהאיסור ייתכן ". ומקורחים גדודים ולא נאים להיות ראוין ואתם מקום של בניו םשאת לפי: "מסביר

ין ָקְרָחה ָתִשימּו ינֵּיכֶּם בֵּ מניחים תפילין של ראש שהרי , על פי פשוטו של מקרא רומז לקדושת עם ישראל" ָלֵמת עֵּ

ין ְלטֹוָטֹפת ְוָהיּו: "בדיוק באותו מקום ם בֵּ ינֵּיכֶּ ין"והביטוי , (יח, א"דברים י" )עֵּ ם בֵּ ינֵּיכֶּ מופיע במקרא בשני " עֵּ

 .המקומות האלה

אך במסכת יבמות , מתייחס לאיסור הטלת מום וחבורה בזמן האבל על המת "ִתְתֹגְדדּו ֹלא"בפשטות האיסור של 

 תעשו לא – תתגודדו לא: "דרשה מעניינת וחשובה לעולם של תפילה, של הפסוק ב מופיעה דרשה נוספת"יג ע

דהיינו אסור , "הללו מורים כדברי בית שמאי והללו מורים כדברי בית הלל... כגון שני בתי דינים, אגודות ודותאג

" ִתְתֹגְדדּו ֹלא"ל דורשים את המילה "חז. לעם ישראל להתפצל בענייני הלכה ולנהוג במקביל בהלכות סותרות

יש  –בד הדימיון של השורש והצליל של המילה ייתכן שמל 3.אשר מתאספת כביכול בגדודים, מלשון גדוד וקבוצה

כך התקבצות עם ישראל לקבוצות , כשם שהטלת מום וחבורה פוגעת בגוף האדם: ל"כאן רעיון עמוק בדברי חז

וייתכן שעקב כך , אחדות זו היא חיונית לקיום העם. שונות פוגעת באחדות עם ישראל כולו כגוף לאומי אחד

 ִמכֹל ְסֺגָלה ְלַעם לוֹ  ִלְהיֹות' ה ָבַחר ּוְבָך ֹלֶהיָך-א   'הלַ  ַאָתה ָקדוֹׁש ַעם ִכי: "יחידהפסוק הבא מנוסח כולו בלשון 

ועם סגולה ' אחת בעם ישראל נוכל להיות עם קדוש להרק במצב של אחדות ותורה ". ָהֲאָדָמה ְפנֵי ַעל ֲאֶׁשר ָהַעִםים

המדרש , אף על פי שמדובר בדרשה של הפסוק .בתוכנו מסורות שונות וסותרות קיימות כאשרלא  –מכל העמים 

 .התקבל הלכה למעשה על ידי הפוסקים

? האם האיסור נוהג דווקא בעיר אחת או גם בשתי ערים שונות: בגמרא שואלים על תוקפו ההלכתי של כלל זה

ה זה סותר את ולכאור, כפי שכבר נקבע במגילת אסתר, הרי בפורים למשל קוראים את המגילה בתאריכים שונים

כמוזכר למשל במשנה , הגמרא דנה על מנהגים סותרים במקומות שונים 4?"לא תעשו אגודות אגודות"הכלל 

 אין לעשות שלא שנהגו מקום עושין חצות עד פסחים בערבי מלאכה לעשות שנהגו מקום(: "א, ד)במסכת פסחים 

קהילותיהם מנהגים שונים וחלקם סותרים זה ידוע מסוגיות רבות שחכמי ישראל הנהיגו ב, יתרה מזאת". עושין
                                                                 

1
 ָכל ַעל ְגֺרָעה ָזָקן ְוָכל ָקְרָחה רֹאׁש ָכל ִכי: "לז, ח"מבן עזרא מפנה לירמיהו ארבי אברהם . ומובא כבר בספרי, ם"כך מסביר הרשב  

 .מההקשר שם מתברר שעשו כך בזמן הספד; "ָשק ָמְתַנִים ְוַעל ְגֺדדֹת ָיַדִים
2
אל יתקשה אדם : "יב-יא, יג ,אבל כותהל ,ם"ראו גם רמב ...."מדאי יותר מתו על המתקשה כל: "ב"ז ען על סמך מועד קטן כ"מבר  

דאי שזהו מנהגו של עולם והמצער עצמו יותר על מנהגו של על מתו יתר מדאי שנאמר אל תבכו למת ואל תנודו לו כלומר יתר מ

 "....עולם הרי זה טפש
3
 ...".ָעֵלינּו ָשם ָמצוֹר ְגדּוד ַבת ִתְתֹגְדִדי ַעָתה: "יד', ד מיכה; "ִיְתֹגָדדּו זוָֹנה ּוֵבית: "ז', ה פרק ירמיהוראו   
4
 ?"ו"בט חומה ומוקפין ד"בי גדולות ועיירות ,כניסה ביום המגילה את כפרים כשקורין ,תורותשתי  כנוהגין נראהד: "י שם"ראו רש  
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 במקומו, ברזל לעשות בשבת פחמים לעשות עצים כורתים היו אליעזר רבי של במקומו: "את זה הלכה למעשה

אכן ידועה החשיבות של שמירת מסורת האבות (. א"ע יד יבמות" )בחלב עוף בשר אוכלים היו הגלילי יוסי' ר של

; כ', משלי ו" )ִאֶםָך תֹוַרת ִתטֹׁש ְוַאל ָאִביָך ִמְצוַת ְבִני ְנֹצר"דרש בגמרא מהפסוק כפי שנ, ומנהגי ישראל השונים

כיצד ננהג אנו בדור של , אם כן". לא תעשו אגודות אגודות"לכאורה עיקרון זה סותר את הכלל של (. ב"פסחים נ ע

איך ? ישראלאשכנזים מכל תפוצות  ,תימנים, ספרדים, קיבוץ גלויות בנוגע למנהגים שונים של עדות המזרח

שמא חס ? בישיבות וכיוצא בזה, בבתי ספר, בצבא, למשל בשכונות מעורבות, נתפלל יחדיו בנוסח שמתאים לכולם

הרי אסור לנו להתעלם מן הזכות ההיסטורית ? ושלום לא נוכל להתפלל יחדיו בגלל נוסחים ומנהגי תפילה שונים

ממש על , שיהודים מכל קצות הארץ שבים לארץ הקודש ורואים בבניינה, ראלשל מצב ייחודי זה בתולדות עם יש

" ֵתָאַמנָה ַצד ַעל ּוְבֹנַתיְִך יָבֹאּו ֵמָרחוֹק ָבנִַיְך ,ָלְך ָבאּו ִנְקְבצּו ֺכָלם ּוְרִאי ֵעינִַיְך ָסִביב ְשִאי: "פי דברי הנביא ישעיהו

 .(ד', ס ישעיהו)

ובספרות הפוסקים מצאנו דיונים , "אגודות אגודות תעשו לא"דרישה ינות לרבות ומעניהלכתיות השלכות יש 

מרחיב את הדרשה למחויבות כללית ( שכט 'סי)ם בתשובותיו "הרמב. הלכתיים רבים בעניין זה לאורך כל הדורות

 תבד המחזיקים יעקב בשם הנקראין ישראל בית כל חייבים: "...וכך לשונו, של תורת ישראל לשמור על השלום

 5."בעולם דבר בשום מחלוקת ביניהם תהיה ולא ,אחת אגודה – מישראל וקהל עדה כל להיות ה"ע רבינו משה
 

, מדינת ישראלשל הראשון " ראשון לציון"ה ,(0881-0591) ציון מאיר חי עּוזיאל-בןהרב 

 ,כלליים עניינים, ד כרך) עוזיאל משפטיבספרו לנושא זה תשובה מקיפה ומעמיקה ייחד 

אשר יכול , ממליץ מאוד לעיין בניתוחו הנפלא אניאך , אין כאן המקום להאריך(. א ןסימ

בבתי ספר ובישיבות על סוגיה חשובה , בקהילה, לדיון מרתק וחשוב במשפחה לשמש בסיס

על  "מחלוקת"אוסרת בעיקר לנהוג ב" לא תעשו אגודות אגודות"לפי דבריו הדרשה . זו

כדי לשמור על אחדותה של הלכתיים ו למצוא פתרונות עלינ, יתרה מזאת. מנהגים אחרים

לשאוף עלינו , לשם כך .כדורנוהאומה ושל תורת ישראל במיוחד בדור של קיבוץ גלויות 

 :הזהב וכך לשונו, כדי שעם ישראל יוכלו להתפלל יחדיו ,"כולם אגודה אחת"לעשות 

 ...הנצחי קיומה דוסו לאומיותה יסוד היא, בתורתה זאת אומה של הנפלאה התאחדותה"

 הרבה, לממלכה וממלכה גוי אל מגוי ותלך היהדות גלתה גליות הרבה, סיני הר מעמד מיום שנים עברו אלפי

 ומנהגי השפעות והרבה, כוונתיה ולשבש אותיותיה לסרס, לזייפה או להשמידה תורתה ועל עליה נגזרו שמדות

 ואחידה, ורוחה בצביונה ושלמה צרופה היהדות יצאה ,זאת כל ולמרות, זאת ובכל; בה נדבקו זרות ושפות חיים

 ואחד עולם של יחידו שהוא, חי ל-א תורת של נאמן ממקור נובעת זאת אחדות... תורתה ביסודה ומאוחדת

  ".צבאותיהם וכל ובארץ בשמים ומיוחד

 

אלא , תפילה ל על הפרשה וככלל בעולם של"חשובה אפוא לא רק כדרשת חז" לא תעשו אגודות אגודות"הדרישה 

 ..לעשות אגודה אחת בארץ, ככנסת ישראל כיסוד תורתנו וקיומנו

 

                                                                 
5
מן סי ,ם"הרמב ת"שו; מה ,תעשה לא מצות ,ם"לרמב ותהמצו ספרב; די, יב ,כוכבים עבודת כותהלם ב"ראו למשל בדברי הרמב  

  .המצוטטים בהמשך משפטי עוזיאלת "ראו דיון בשו. שכט


