
 הקשרש.

 1 ומורה דייןמנהיג,

 א י במ
 ידועה ה-15 והמאה ה-14 המאה של השנייתהמחציה
 הגדולה השואה שלאחר כתקופה אשכנז יהודיבתולדות

 עה. שנלוו זהפרעזת השחורה ,המגפה בעקבות עליהשעבהה

- האחת זו. בתקופה בולטות יסוד מגמותשתי  נסיונות 
 הגירה - והשנייה הנפגעות, הקהולות שלהתאוששות

 פולין- ליהדות בסיס דגר של יסופו שתשמש מורח,לכיוון
 ו-17. ה-16 במאות .המפוארתליטא

 גם נמצאת ההתאוששות, בתהלין שהובחנו העעדיםבין

 ברוך בן מהר"מ של 2 האשכנזית הסמיכה תקנתאותה

 לתואר לימודי גמסגרת שהגשתי גמר מעבודת עיבוד הוא זהמאמר1

- העגרית גאוגיברסיטה ישראלית בהט.שני  
 למורי תודתי ירושלים.

 בעבודתי. לי יעזי שהנחה ששון גן ה. ח.פרופ'
 בשאלת המתחבט בדוריו גמיוחד לי נראית הנושא שלהשיבתו
 ותחייה. גאולה דור בדורנו, היהודית ההנהגה של ותדמיתהדמותה

 לאחרונה עיין והתפשטותה, התפתהנתה ,האשכנזית, ,השמיסה על2
 46-15 ע' א-ב, חוברת תשכ"ח ציון רבעון ברוי(?ר, מ. שלמאמרו

 39. 38, 11, 10, 9, בהערות ביבליוגרפיה, שנו,ועיין
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 הקשרש'

 מחדש לייצב ניסיון נעשה זו תקנה בעזרת סויגה.הלוי
 התורה. ונושאי ה?שיגות תלמידי מתוך מנהיגיםמעמד
 המעמד של טיבו על לעמוד כן, אם זה, מאמר שלמגמתו
 שהוא והמקום בקהילתו הרב של מעמדו שנוצר,החדש
 תקופה. באותה הקהילתית ההנהגה במערכתתופש

 גם אתו יצר רבנים, של זה חדש מעמד של,היווצרותו
 בעל למקצוע תואר הפיכת של לתהליך ,האופייניותשאלות
 הדור בני בפי  מסליביוי. בדרך להשיגה שניתן כושרתעודת
 הרוצה כל שב"דורנו הדור רבני על קשה ביקורהנשסעת
 אם איפוא, 4 פלא, אין י ונוטלו". בא השם אתליטול
  לרוב  מצייות וסמכותה מעמדה הרבנות, בעניינישאלות
 סמ- הרב, של הפרנסה כבעיית שאלות התקיפה.בספרות
 חוקת ולהחרים, לנדות להעניש, כוחו תלמידיו, לגביכותו

- של ספרו עיין באשכנז זו לתקופה כללי נוקע3  GUdemann 1ג. 
abend-der Cultw der und Erziehungswesens des Geschichte 

1880.1888,Wien Mittelalters. des w~hrend Juden l~ndischen 
- עברי ובתרגום 1880-1888ג]1-1. - והחיים התורה   1899 ורשא 
 ג'.פרק

 י הבאים המקורות בספרי השתמשתי זהבמאמר4
 שי"ח. קרימונא, מהריעל,ספר
 תרמ"א. קראקא, מהרי"ל,שו"ת
 תשי"ט. ירושלימג ויל, מהראישו"ת
fit~1Wתשעך. ירושלים, ברונא, מהר'י 
- הדשןתרומת  

 רע"ט. ונציה, למהרי"א,
 רע"ט. ונציה, למהרי"א, וכתביםפסקים
 מקס"ב. סאלוניקי, מינץ, מהר"משועת
 תרס"ג,ד. נרדמים, מקיצי הוצאת יושר,לקט
 תרס'/ח. פיעטרקוב, לרפ"י מהריעאפרוש
 הלאומית הספרייה - יד כתב )צילוט( מינץ, למהר"ס עגליםשלשה

ירושלים.
 להי- ולהשגיתם המוקדמים בדפוסים להשתמש בציטוטיםהשתדלתי

 בידי. הדבר עלה תמיד לא אך בהם, שהשתמשתי המאוחרותצאות
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 המסקנה אין בי ואם הפרק. מן יורדגת אינן =רבנות
 הם אחידים הרי ה.תקופה, רבני בעיני טווהההלכתית
 חילוקי יש היותר ולכל ושיפור, תיקין דוהש שהמצבבדעתם
 או- תקיפים אמצעים מחייבת המציאות מידה באיזודעות

 בתשו- ויל מהר"י זאת שסיכם כפי לשפרה. כדי גועםדרכי
 ונת- ,הדינים שנתעותו בעינינו רואים "דאגו )קס'ע(בתו

 יודעים אנו יאין הולל. פניו עבר אל איש כל המשפט,קלקל
 'אין ביקורת, של זו הרגשה עם בבד בד לסמוך". מיעל

 להד- ומנסים לבעיותיה ערים ה.תקופה רבני יתום'.הדור
 של חדש מעמד התגבשות תוך קהילותיהם, בני אתריך

 של הדמויות עולות ההריסות מתוך ,ומורה". דיין"מנהיג

 מרגישים קהילותי,הם, בראש הכמייצבים מנהיגיפרבנים
 בהכרה עמו גומלים הם ואף קהילתם, בני כלפיאחריות

 הישרה. בדרך להנהיגם הרוחנית בס,מכותומלאה

 פעילותו ושטחי בק,הילה 'ה,רב .תפקידי1

טררותיי
 דרבנותא

 אשר תפקידים באיתם קשור בקהילה הרב שלמעמדי
 אלו תפקידים הקהילתית. המסגרת בתול עליומוטלים

 כך .המימי, בכתב משמעי הד באופן מוגדרים תמידאינם
 פונקציות של מדויקים ניסוחים בין להבדיל עלינושיהיה
 לבין וסמיכתו, סמכותו בתוקף שימלאם מהרבשמצפים
 מעמדו נובע מאידך אלו. לניסוחים שמעבר תפקידיםאותם
 אותם בין נבדיל כאן אגב, אליו; הקהל של מיחסו הרבשל

 אותו לבין מי,נויו, בעצם רשמי באופן המוגדריםיחסים

 עצם ע"י מוגדר שאינו הר3 כלפי והערכה הערצה שליחס
 אשר התפקידים על לעמוד ננסה דרכנו בראשיתסמיכתו.
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 הקשיש'

 נברר מכן ולאחר למלאותם. נדרש סמיכה שקיבל מיכל

 הם ומה שקיבל הסמיכה בתוקף הרב זכה לו המעמדמהו

 החברתי מעמדו על המעידים הביקורת או ההערכהגילויי
בקהילה.

 הרב שלתפקידיו

 מה- ומלא שלם סמיכה כתב תוקף למעשה בידינואין
 ביותר החשוב המקור ממנו. טופס לא ואף הנדונהתקופה
 יושר, בלקט המצויה דלהלן, התעודה היא זהלעניין

 38(. ע' ב' יחלקלמהרי"א
 הלוי, יואל בר' יצחק ר' עמיתי שזה לכל, זאת,ימודעת
 ודקדק בכוונה בתורה עסק ושנים, ימים הרבה אצלישימש

 בראש לישב וכדאי ראוי להיותו שנתקבל עד וסבראבגמרא
 ברצוני ,נסמך, שנים כמה בשכבר והנה ולהורות.לדון

 ויהא ויקר אומץ לו .מוסיף הנני .ועתה החבר נשםלקרותו
 ימצא אשר בכ"מ בישיבה ראש יושב להיות ורשות כוחלו
 הרב מורנו בשם בתורה ולקרות לעלות ויקראותו לנכוןלו
 ויורה הזה בשם ולקרותו להזכירו ששייך מקום בכלוכן
 והיתר וחליצות וקידושין גיטין בטיב ויתעסקוידין
 כל לו שיהיה הפרט על מוסיף גלל עגונא, משוםנשים
 בידו ,ה' נחפץ בישראל הוראה ומורה ודיין .מנהיגתורת
 , שבישראל." 'והצעיר הקטן נאוםיצלח.

 ; ברורנו לצורך חשובות נקודות כמה שלפנינו זה בקטעיש

 הסמיכה. קבלת לקראת ההכנה אופיא(

 הישן" "תרימת בעל א,סוליין ישראל י' שי הקבועה חתימתוזוהי5
 בני של אחיים כספיים השק1עוה שיו השובות וכתבים".ו"פסקים
 11. חתימה ע"י לזהות נתוהתקופה
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 ומורה דייןמנהיג-

 מורנו. לסמיכת קודמה . לחבהות הסמיכהב(
 הרב". "מוהרו התוארקביעתג(
 בכ"מ בישיבה ראש נושב להיות י הנסמך הרבתפקידיד(

 קידושיו בגיטין, התעסקות ידין, יורה, לנכון.שקמצא

 אישות.וענייני
- ד' בסעיף המנויים לתפקידים מעבר כוללההגדרהה(  

 ומורה". דיין מנהיג,"תורת
 במאב- עליו החתמכוה אנו ומוצאים כקבוע נראה זהנוסח
 שכיחה לתופעה שהיו כמשרה, הרבנות חזקת עלקים

 גט בו ונוספים זה נוסח מתרחב הזמן במשך ה-15.במאה

 לקבוע הן ברמים נשיאות "לנהוג י כגון חדשיםתפקידיט
 ולהתעסק וחליצות גיטין ולסדר למיתב הן לעצמוישיבה

 בכפייה ולמידן ונישואין ארוסין בפיה ולברדבקידושין
 תוספות של בפרטם קנ"א(. ויל )שו"ת ולהורות"ולדון
 - לעיל שנמנה. למה נוסף ננוטל הרב שעל לסכם גיתןאלו,
 כמגבוה, השבעת ומנקרים, שוחטים בדיקת בכפינה,לדון

 'מילי אותם דברים של כללם ; חופות שכר נדריט,התרת
 כולל כשם תכופות לעהים בשו"ת המופיעיםדרבנותא'

 אד מדויק פחות ניסוח הרב.י של ,הרבניותלפזנקציזת
 והמוסרי הדתי למצב כאחראי הרב של תפקידו אתמגדיר
 מהר"מ של בדבריו הקיפחנו בסוף אם מוצאים קהילתו,של

 ונקט וסבר דגמר חכט תלמיד כל "לכן צ"ח(. )שו"תמינך

 ליסר רשות לו יש בידו ורצועה מקל וניתן מרא"גרשותא
 לפי ולנד,ות ולהחרים לגזור התשעים, ולהדריךהביורדים

 מחקי יערק עדייו יש יהתפתחותו מקייו "חבר", התואר על6
 1, הערה 1 ע' ברדאר מ. של הנ"ל במאמדו ע"1מיוחד.

 שי"ת רע"ח, ברופא מהר"י שו"ת קנ"א, ויל מהר'" שו"תעזיו7
 ע"ס. ע"ג, מינץמהח,ם

165

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המכשול להסיר ת"ח כל על כמוטל . . . השעת וצורךהעניין
 אמת לטיב ולהדריכו עקלתון דרך הולכי העקובוליישר

 חכמי על . . . השעה צורד לפי משפט לעשות צדקומעגלי
 שאין כן אם נראה מכשול". דבר כל לתקן מוטלהדור

 בלבד, הוראה ומורה כפוסק מצתמצם הרב שלתפקידו
- שלטון של שטחים ארבעה בידו רוכזוולמעשה  מנהיג, 
 במשך קיבל זה שריכוז פלא אין ישיבה. ותופש מורה,דיין,
 ראש ואף הקהילה מנהיג העיר, רב י הכולל ,השם אתהזמן
 להלן. שנראה כפיהעיר,
 מצד "אמנם י תפקידו את המהרי"א רואה כלליבאופן
 משכנות את ולרעות הצאן בעקבי לצאת שנצטויתיהחיוב

 תחום לך שאין מעידה התקופה ספרות ואמנםהרועים".

 הרב של כעניינו שוניט במקרים ,מופיע לא אשרציבורי
 בוראם לפני הציבור כשליח מופיע הוא הכרעתו. אתודורש

 בו רואה הנוכרי השלטון הנוכרית. הסביבה בעיניוכשליחו
 לשלם ה,רב )אלץ פעם ולא היהודית לקהילה וראשוןראש
 בין תלות שקיימת כנרא,ה ובמאודו. בנפשו זה מעמדעבור

 למנות הנוכרים הנסיכים של ונשנים החוזריםהנסיונות
 מאידך, בקהילתו; הרב של החדש המעמד לבין , מטעם,רב

 הוא קהילתו. בעיני יוקרה יתר לו מקנה חוץ כלפימעמדו
 מטגע הקהילה-הדור-המדינה. מנהיג ל.הייתהופך

 תפקידו הקהל. מן פרנסתו לקבל הרב מתחילהדגרים

 של שכיחותם שאלת )יינה ה-5נ המאה ברגשת הדיה ספירת בכל8
 של גמובזם פיסקאליים. לצרכים בעיקר מטעם" "דב למנותהנסיונות
 גראשית רוררכט המלו ע"י ישראל ר' של מחיי נמצאהזיונים
 המאה של ה-50 גששת גבי)נ לכנס היקע על הייכוח 1ל1המאה
 הפנימיים שגמקייות אצוין אך שנידון, להאריך מקום כאן איןה-15.
 במפורש. מופיעה אינההבעייה
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 ימ,רה יפימנהי)

- והרבנות רחבה, תורנית הכשיהמחייב  המקנה מקצוע 
 גבול. niw_n טעות זכותלו

 הרב של הנוספתפעילותו
 'מעגלי 'התרחבות מגלה הרב של השונים בתפקידיועיון

 מנהיג לעדתו, רב ליחידים, ומורה מדריך הואהשפעתו.
 הדור. גדול המחוז,לקהילות

 פעילו- רשימת להלן זה, פעילות היקף על מושג לקבלכדי
 לעיל. הנאמר את שתדגים ה-15 במאה רבנים שליות
 הושע"ר, נוראים, ימים באב, )בט' ציבור שליח משמשהרב
 קובע מיניה", ויעדיף "ליכא כי אבלו, בימי ואפילוועוד(.
 לשנותם. ואין שיאמרו והמוטים הניגוניטאת
 בקהילתו. תבשיליו וערוב חצרות לערובי דואגהרב
 על גם כמו בשגגה, שחטאה קהילה על תשובה גוזרהרב

 כפרה. תיקון המבקשיםבודדים
 חסויות. סכנות ערב בקהילתו ציבור תענית על גזרהרב
 הקהי- בין בורר משמש וכן לקהילה יחיד בין מתווךהרב
 עצמן. לבין הרגותלות
 קדומות. תקנות לפרש המוסמךהוא
 העוסקים בין-קהילתיים בכינוסים הק,הילה את מייצגהרב

 בית בפני הוא מייצג וכן ציבור תקנות או מסיםבעניני
 הוא כנאמנה. עדותו את ומאשר יהודי נתבע ה,עירוניהדין

 עדיפויות )סדר הכנסת בית הלכות בענייני תקנותמתקן
 החזן(. ענייני סידור הגונה, לבוש צורתבעליות,

 , בקהילה. ארגונה ודרכי צדקה לקופת דואגהרב

 ח"א ,,שר לקט י הבאים מהמקוריה )לקטה ,ו פעילוות רשימת9
 הל מהיי"ל ספר תרס")-תרס"ד. )רדמיט, מקיצי מהדורת 129ע'

 ל"ח, עיי מהר". ש"ת סיכה, הל שם וכרובין, הלכו' שט,נ"ט.
 ועוד. מ"ב, ס, ס'יז, ר, ש'א, ן, מינן מהר"משו"ת
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 הקשרש'

 כגון בקהילה המורל על לשמור החייג הוא והכלומעל
 ציוה ולכבודה המושל אשת מתה "אשר שלפנינובמקרה
 כלי גשום שנה באונפה המדינה בכל לגגן שלאהמושל
 תוך ממשלתו תחת אחד בישוב נישואין להיוון ואירעשיר.
 כלי בלי ,נישואין לעשות אם למהרי"ל שאלו השנה.אותה
 כלי בלי הנישואין יעשו שלא להם מורה הרב והיה ?זמר
 אפשר אי ואם וכלה חתן של השמחה עיקר דהואזמר

 הל' מהרי"ל )ס' ." . . עשו יכן אחר ג'מקום ילכובמקומם

 את לראות גם כנראה יש זו ראות מנקודת חצהות(.ערובי
 בראש בבהכ"נ נידות נשים ביקור בעניין מהרי"א שלפסקו
 ובעניין קל"ב( לפסו"כ לנשים". רוח נחת לעשות "כדיהשנה
 פטו"כ וכן ס"א )תרוה"ד בשבת בטלות שיחותהיתר
 ע"י יפה הדברים מנוסחים תאורטית מבחינה 10קניה(.

 או בת"ח אם כי מתקיימת אומה "אין י ל)ריא יוחנןר'
 הכלל בטובת להשגיח פתיים ושי'היו ודיין מנהיג אוראש
 על ישרה גמירה להדריכם דינם בית באנשי עוניהםוליתן
 11 והאמת."הדין

 The 0ס!ן4סof 51811111 0,קף' are 01ת acqua~nted במאמרו צימלפ א.פו
1961.Volume 761100נז Yllng Lco more", פב~ 

 אנן "אין זה, במושג השתמוש רבוי בין ישר שיש משה לפתחמנסה
 זה שביטוי נראה לי באשכנז. התורה שמירת ומיעוט בדבר"בקיאין

 כגון לו הדומיםוכן
-  

 טרדות מרוב בעו"ש השכחה רבתה "בימינו
 "הנח התירא", פשט "קשתא לעולם", תשות "ירדה לבבותי',ומיעוט
 מציאות עם התפשרות של זו גישה על מורים ועוד, לישראל"להט

 עימות לידי לבוא לא ובמגמה הקהל נמולל והתחשבותמסוימת
 הציבור.עם

 ציון לוויא1 יוחנן י' של .ההגרתיזנ משגתו ששון, גן ה. ח.21
- כ"זשנה  סיכום לוריא יוחנן ר' על בהשקפותיו יש תשכיב. 

 מדברי הצראית האוטופיה מן ופחות נימיו שהתגשמה כפיהמציאות
 30, ש שם ועיין ואחרים. מהרי"א כגון לו הקודמים הדורבגי

גסיכופ.
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 ומורה דייומנהי,

 ומס- מינה פנוי אתר לית הרב של פעילותו דבר שלכללו
 לקהילתו. ומחוץ היא'מפניםתעפת

 ישיב'ה.!י כראשהרב
 אשר מקום בכל ישיבה ראש יושב לתיות והרשות"הכוח
 הנס- לרב שניתנה הימיכה מתנאי אחד הוא לנכון",ימצא
 גבול השגת על בוויכוחים כיתד אף שמשה 11 וכותמק.

 לעצמו ישיבה לפתוח שלא חברו כנגד ט,וען אחדכשרב
 ,, רבנות. חזקת לו יש בובמקום

 בחוג יוצאת. תורתו ממנו הרב של מבצרו מקוםהישיבה
 שיתוף כדי תו7 לפניו הבאות בשאלות דן הואלימדיה

 אל זקעורי0 הם ביתי 3ני התלמידים במו"מ.התלמ,ידים

 לאחר ואף לעצמם רשות להם ויתן יסמכם שלא עדיבם

 סמוכים הלימודים זמן במשך בכבודו. הם חייביםמכן
 מזו, יהרה יהחג. השבת בימות רבם לשולחןהתלמידים

 אצל הבחורים עם גר "שהיה המהרי"ל, על אנושומעים

 כנסת בית היה לישיבה עמה". ובניה הרבנית אשתובית

- הקהילה של מזהנפרד  והרב הבחורים, של הכנסת בית 
 מדריכט שימש הרב תלמידוו. עם מתפלל בדרך-בללהיה

 רחוקים ממקימות שבאו כאלו ביניהם תלמידיו, שלהרוחני
 למקום" ממקום רגליהם "מכתתים מביתם.מנותקיט
 אליו היחיד כיועצם משמש והרב שמ"ב(ותרוה"ד

 בהיאר, מ. של בדיסרטציה עיין האשכנזית הישיבה של לתמונתה12
- הבימם" ית' בשירי האסגנז,ת"הישיבת  

 משכ"י. 'דישל,ם
 לדיון כחשובות שנראו הנקודית אותן את רק העל.הי זובעב,זח
 יהקהילה. הישיבה שיו והיחס הרב שלבמעמיו

 הנמצאת מהרי"א של תשובתו יתיכו N"Vp י"ל מהר"י שו"ת עכו13
 : , רכ"ה. ברינא מהר"יבשו"ת
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 הקשרש'

- ולהבדיל שמחה, בשעתפנו  אף .ו עליהם. שבאה צרה 
 שישב עד שבא בשעה רגליהם על עמדו כבוד, בו נהגוהם
 לומ- היו כך ומאוד תשובותיו את העתיקו הם מקימו.על
 ,הלימוד גיל ,1 להוראה. עצמם ומכינים תורה של דרכהדים
 יניקיס, על אנו שומעים ואחיד, קבוע היה לא הלימודוזמן

 מגני "שפחות מתברר אף אחד ובמקום ולומדים.בחורים
 יוכלו כאשר ומו"מ הפשט שלמדו יניקים עדיין נקראיםכ'

 ה"בחורים", מוזכרים מאידך צ"1(. שו"ת )מהרי"לשאת"
 טביתם מתרחקים שהיו משפחה, ובעלי נשואיטמהם

 תורה. למקום וגולים ממושכותלתקופות
 כוללים אליו שבמכתבים גדולה כה והרב הישיבהוהגה
 לפרנסת דאג הרב וישיבתו". תורתו "ושלוט אותובברכה
 האמצעים את לו סיפקה כן גם הקהילה כי אםהישיבה,

 להספיק נכסים לרב מספקים היו ה,מדינה ופרנסילכך,
 העולים מנדבות גם באו הישיבה הפניות ישיבתו.ללימדי
 מהקנסות חלק וכן מצוות. וממכירת בחורים, שלבביהכ"נ
- הקהילה של ביה"דשהטילו  הישיבה .לקופת נכנסו 
 ריבית. באיסור הקלו פרנסתם ולצורך התורהוללומדי
 בחור לדחות בכוחו בלעדית. בישיבה הרב שלשליטתו
 דאג הרב נזיפה. של במקרה ,הזמן באמצע ואפילומלימוד,

 הל' שט שבת, הל מהי."ל ס. ,ושד, בלקט עין יביים של עיקים11
 קי"ג צ"ע, ביוצא מהרזי שו"ת באב, תשעה הל' העצמי.ספיית
ועוד.

 דבו- תשתית בהעתקת העיסקים תלמידים שכדים קרובות לעתים15
 לעתים מחייג, הלכה פסק של איפי קיבלו אלו תש1ב1תתיהם.
- פסק בספר מפסקים 'יתדאד  ע"נ. ע"ג, מהרס"ל ש,"ת ועין 

 תרומת מהרי"א, של יפרו אופי ביסוד מונחת 11 שעובדהייתכן
 תיאורטי באופן שנוסחו שו"ת כאן יש רבים, שציינו כפיהדשן.
 או פסקים .היו שמעיקרם להוביה סרחו רבים אך אנונימית.והצעה
 וא.כ.מ.ל. קונקרטי מקרה רקע על מעשי באופן שנכתבותשובות
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sln1uומורה דיין 

- לרבו.הוא פנה לעתים לישיצתו. .נוספים לתלמידיםבעצמו  
 קבע ואף תלמידים, לו שיספק - יותר גדולה ישיבהבעל

 כלכלה. כדמי להם יפסוק מהמראש
 כיחידה וישיבתו הרב ניאה בה שלפנינו התמונה אףעל

 הקהל עם לקשרים 'הרב דאג מהקהל, מנותקתעצמאית
 בתים, ובעלי התלמידים בין מתיחות למניעת פעלולעתים

 בחלק הישיגה את החזיקו הקהילה בני שלרוב עודמה
 ע"י במקומט לתלמידים ישיבה לזכות ודאגושהוצאותיה,

 לשלטונות. מיוחד מסתשלום
 "רב המסכת ללימוד בע"ב הצטרפו ובסופו, "הזמן"בהתחלת

 ותלמידיו חבריו עם מסכתא ,לומד כש'הוא ישיבה ראשאו
 . . . נושר שעת עד בסוף מעט ישאיר היסכת לסוףוכשבאו

 נהגו ולכן לסיים. .הרב כשבא ,הקהל כל לקבץ ראויואז
 זמן, התחלת בתחילת ,הישיבה אל לילך הבתים בעליכל

 '(DttV הרב. כשבא להידיעם המנהג ולכד ראשונה,בישיבה

 יהיו ואז לסיומא כן גם הבע"ב שם שימצא כדיהמסכתא
 ק"ז,. שו"ת )מינץ וסוף" )תחילהשמה

 עם להתפלל ובחוריו הרב השתדלו מיוחדותבתפילות
 התפללו וכן וכדו'. מגילה גשם, נוראים, בימים כגוןהקהל
 התפילה. עכוב שבשעת וארע בחורים, של במנייןבע"ב

 הישי- של בב,ה.כנ"ס 'הקריאה השלימו הקהי שלבביהכ"נ
 ומשפחות הישיבה בחורי כשדכן.בין הרב של תפקידובה.

 הקהל בין הקשרים להידוק הוא אף סייעהקהילה,
 ישיבה, כראש 'הרב שתפקיד מדברינו ,העילה .,והישיבה.

 הכנסותיו. לעיין בהמשל ום עבו ,ה בשטח הרב של פעילותו על16
 ישם רמ"ח-רעייב. הריב"ש גשו"ת ,ה ענ,,1 אנו מוצאיםלראשונה
 ושכים חתוניט לעשות ".דוצו הרב. של 11 הכנסה על קשהביקורת
 שלא בחשאי יבתו גוי ישדד רופא. איש בארץ איי הנדן. עלמייבה
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 הקשיש'

 כי בקהילה, ומעמד כוח .לו נתן וארגונה, נוהולהכילל
 עליו. וכבודו הקהל שתפארת המקום .היתההישיבה

-הרב  
 הסמוכים ותלמידיו

 באופן העלה הרב, בידי יניהולה הישיבה סמכויות.ריכוז

 בתקופת לרבם ,ההעמידים בין התלות בעיית אתחמור
 ההו- כשרשות ממנו, השתחררותם לאח.ר ובעיקרלימודם,

 העוסקות בשאלות מלאה התקופה ספרות בידם.ראה
 כללי באופן הלכתיה. מבחינה ורב תלמיד שביןביחסים
 לא הרבנים שרוב עוד מה השתחררות. של מגמהנראית
 למקום ממקום נודדים והיו אחד, רב אצל דווקאלמדו
 השאלות מתוך רבנים. מכמה קיבלו הממנכה אתואף

 זה בנושא העוסקות .השאלות קבוצת )כגוןותשובות

- קפ"ה שו"ת ברונטממהר"י  על לסכם ניתן ועוד( ק"ד 

- אחד מצד מנוגחת. מגמותשתי  בין הדוקים קשרים 
 התעצמות מגמת ומאידך הלימוד, בתקופת לתלמידהרב

 לימודיו. תקופת סיום לאחר התלמיד שלוהשתחררות
 מחוץ מעמד להם לבצר ,הרבנים של מהדרכים שאחתנראה

 הדגשת היתה והמדינה המחוז כרבני קהייתםלמסגרת
 באזור. הק,הילות רבני של לשעבר כמורים וסמכותםהקשר
 עמו ושמרו בדרך-כלל ברבם בעטו לא התלמידיםוא,מנם

 מנהיגם. בו וראו הקשות שאלותיהם שאלוחו קשר.על
 שבמגמת היתרון על מלמדיש המהרי"א של הבאיםודבריו

 , המשמם את יהביו יש ויו שי". ,וגי ולהם מתא רגנימשות

 גועת שלא גתשובות, שט ,המופרעים ז,וומם' 'רבני א,, חתויים''רבני
 רבנים. בין משפחה קרנה על כאן שמדובר המפרשיםאחרים
- .% Meir וליוניו 6. ע' הנ"ל במאמדו ברויאר מ.ועיזו  Ch. Lauer 
1924.XVI, 7.1.].6. -  Wien aus Halevy, 
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 ומורה דייןמנהיג ל-

 : התורה להתפתחות יתר, שבכפיפות והסכנתההשתחררות,

 בשביל זה, של רבו זה לימר העולם רגגלין מעם"מאיזה
 שנוע שהרב ואפשר פרוש. או תוספת א' זמן ממגו.,שלמד
 אין ממנו. הוא שמ'ע סמה חידושים יותר התלמידמן

 אין אם שכתבת מה אמנם . . . הכוגהג זה אחרלדקדק
 יש אם בהוראה פסק באיזה רבו על לחלוק רשותלתלמיד

 הרב דעת הפך הגאונים ופסקי הספר מן ראיות שוםלו
 דשמעתא וצורתא קצת ברורוה הוראות אט יראינראה
 של דרכה היא כך יחלוק לא למה התלמיד כדברימשמע
 . . . והגאונים . . . והאמוראים . . . תנאים מימיתורה.
 מובהק רבו שהיה אמהר"ם דוכתין בכמה חולקאשירי

 פא"פ צריכים אלו דברים כי מזה יותר לבאר ליאין
 חכמי שאר אצל הדברים חוזרים זו ברוח רל"ז(.)פסו"כ
 על בהסתמכו קע"ט ולס"ט סימן .שר"ת מהרי"ק כגוןהדור

 מגמה מגיעה לשיאה. 'י ההוספוג מבעלי איורא חכמידברי
 ,י ענפים. בשלשה מינץ המהר"מ של ומסקנתו בתאורוזו

 לש- התלמידים מצויים בו הקשה המצב את מתארהוא
 מוריהם. היו כי עלוהם לשלוט .מגסים כשרבותיהטעבר
 התלמידים נמנעיט הלימוד בתקופת שכבר כד כדיעד

4 אודגל א. ש'1דג - ההזקפות נעל,   ע' ירושלים, ב.אליק מיסד 
 5. חערח ושם396.
 ונתמעטו 'האדצוה ונשתבשו מקדשנו בית וחרב מארצנו שולינו"מיום
 Stt~W הדייו וכן שמים. כמורא רבד מורא דיו לומן אין'הלבבות

 המויים הם והפרושים והחיבורים הספרים כי נתבטלו לרבהלסיד
 וכו'"... ינית אי תלמיד 1D1b איו לכןינו...

 הספ- של הצלומים באוסף 1Dlb'S נמצא מיעץ ימהר"ם ,ה יד כתב18
 plnv(1 לשאל,ה ביותר חשוב תוכנו ירושלים. - היאופיתרניה

 ההתפתחות על מעיד שהוא מאחר בעיקר 11, עבויהבמסגיה
 קתקרטיות בעיות רקע על התקופה בסוף בקהילה 'הרב שלבמעמדו
 מעורר.שהוא
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 הקשרש'

 מרבנן מקצת מפחד . . ". : זמן כפי' דיומא הלכהלשמוע

 .שלא היזהר אתה, תלמידי להם ואומרים עליהודמשתררי

 לרב שאין קובע הוא עניין של בסיכומו כה"ג." נגדיתעשה
 ומי ,הימנו, חכמתם רוב שאין התלמידים על כוחשום
 להו- ויכול לתלמידו עי"כ נחשב איננו רב אצל פעםשלמד
 מגמתו את ומצדיק מסכם הוא דבריו בסוף כנגדו.רות
 להגדיל כדי מרבי,הון לרתותי כ"כ התלמידים צריכים"שלא
 ונקלש נחלש שעי"כ הדעת על יעלה ולא ולהאדירתורח
 עי"כ כי מסתברא ואיפכא ליתא הא כי ת"ח כבוד.נפגר
 האי שנתפרסם יען ותפארתם כבודם ויגדיל ויפריזיפרין
 מרבנן הלכה. לשמוע דעתיה התלמידים )הבו גולהראש

 מיני ובכל בלימוד דידיהו בצוותא תדיר ויהיוהישישים
חיבור".
 של ריכוזית מגמה נראית אחד מצד - עניין שלסיכומו
 מגמת מאידך, ; ומדריכה גה שילט כשהוא בישיבה,הרב

 עצ- הדורשים המסיימים התלמידיט מעמד שלהשתחררות
 פעולה. וכוחמאות

 כדרשן רבה
 שלה, הקריטיים מהערכים הוא התורה לימוד בהבחברה
 הוא בלבד. הישיבה בני בהוראת להסתפק יכול הרבאין

 הבתים בעלי ,הקהילה. בני לכל ומנהיג כמורה גםמשמיץ
 ודור- הישיבה, עם כספי או פורמלי בקשר מסתפקיםאינם
 בין הזיק,ה של התעצמותה. רבם. מפי תורה לשמועשים
 עולם ליד הדרשה מוסד לפיתוח גרמה קהילתו ובני.הרב

 שיחה אלא בהלכה שעור רק הדרשה אין באשכנזהישיבות.
 על דגש הושם הדרשה ע"י ותשובה. מוסר, מידיה,בעגיגי
 הקהילה. של הרוחני ורועה ומחנך כמדריך הרב שלתפקידו
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 וסויה דייןמנהיג

 פעמיים הרב דרשת על אנו שומעים התקופהבתחילת
 בשום דרש לא "ושוב שובה. ובשבת הגדול בשבת :גשנה
- מהרי"ל )ס. יותר"זמן  הרב דורש הזמן במשך הקדמהן. 

 מיוחדות שבתות חנוכה, סוכות, שגועות, ; נוספיםבחגים
 לידי מגיעים שהדברים עד רה"ש לפני ושבת נחמו,כשבת
 לקבוע הגאון בידי "הרשות ה-17 המאה שבתחילתכך

 אחר שמישהו ובמידה ,, בשבתו". שבת מדי ולדרושמדרש
 חמורה. גבול כהשגת הדבר נראה ברשותו שלאד,רש

- כדרשן תפקידו את מבססהמהרי"ל  דרכי את כממשיך 
 הלכות לקהלו המלמד רבנו, משה ימי מאז שלפניוהמירים

 כד מתוך "כי הפיוטים. ומפרשי הפיטנים דרך החג, לפניהחג
 א"כ, דרשה, של עיקרה, מעשה".,ר בשעה לבםמשימים
 יחד אך המופשט. התיאורטי הדיון ולא שבה ההיכפיהחלק
 אגדה שעקרם הדרשה של והס13ם הפתיחה התפתחו זהעם

 לפרש הרב רצה שעליהפ אקטואליים בעמיניפ ועיסוקומוסר
 בספריהם משוקעות הדור חכמי של שלמות דרשותולרמ.וז.
 קבוע, בד"כ ההלכתי כשהחלק תלמידיה,ם. אחריהםשערכו

 כפי הזמן. כפי משתנים וה7זיונ( הפתיחה האגדי, החלקאל
 מחדש היה שנה בכל כי "אם ; מ,הריעא תלמידש.מעיד

 ון והזמן". העניין כפי ובדיניםבהקדמה

 לב)ימין הזכרון ס. ומהב"ז". במוצא. הרבנית "יתולדות יד י. ע..ו~נ
 ל. נ"ט סעיף שם ובעיקר ת"41--תשכ"ט,דה-פריס

-  
 נחוזה

 ,דולה. לקהילה רב שלהזמרתו
 פיושם או פיוטים אמירת במקום הבאה הדישה חשיבות על היגש"2

 הקשר לביוץ מקום יש יעדתן. הרב ב'1 חדש מד'ופ כ,צ,דת)יאה
 שיש נפי תקופה, גאותה הכמרים דרשית לה ימקבול הדרשהב.1

 הריעה של למעמדו בקהילה היב מעמד גין מקבילות לגירמקום
 הניצרות. בקהילההרוחני

 מהר"י שו"ת מהיי"ל, כס. 'הרבנים דרשות את המעתיקים בספרנם21
 ומופיע האודי החלק בעיקר רוע, יושר, יקט קצ"א-קצ"ב,ויל
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 הקשרש.

 גרמה. הדרשה, של המרכזי-הלכתי החלק של ' זוקביעות

 היה שהרב פרקים ראשי כלומר הדרש,ה", "סימנילפיתוח
 וכן הדרשה בשעת הדברים סדר אח לזכור כדי לוכותב

 דבר על בשנה, שנה לשימוש דבריו תמצית על לשמורכדי

 מורו. דרשות את בספהו שאסף יושר לקט בעל מעידזה

 וכשאמר שנה לכל שאמר ה.הקדמות כל לכתוב יכול"איני

 כך מתוך הרוגים". ראשי בו ובכתב כתב לו היהההקדמה
  המהרי"א של השונות  לדריסותיו סימנים בידיםנשארו

 לעת  לדרוש  מעובל  נוהג  בבר  היה  "שםשבומנו  אףהמהאות
 22מצוא.

 לרב 'הזדמנות שימשו הדרשות של ההסיומיםהפתיחות
  משמשים הנז לנו לעו'תו. כיבושיך דברי  ובהמז בגלוילזחר
 אמנח הדור. בבני שראו שליליות  חברתיות  תופעות עלעדות

 די הדרשן מצד דק רמז לעתים כלהילה, סגוההבחבר.ה
 לדוגמא,  העניין.  במה כיום  ל,הבין  קשה ולנו  לשומעיו,להם

 הדרשה מבנה על לעמס לעמוד שקשה כד זה עיד  וה עמעיםבצורת
השלמה.
 תרס"חז לרש)י)פיעטרקוב, מהרי"א באורי  מהס5ר שצלקנראה
- לדוגמא השוו.ה  שתות.  בהודמנויות בדרשות  שנאמרו  קטעיס,הוא  

- יושר ללקט זכיר לפרשתדרשתו  וכן א'. א' לנקרא לפרושו 
- שובה בשבתדרשתו  

 בו ועוד. נגשה" מילד להיזק לפרושו שם,

 לא 55. 5, מ"א בראשית שם ועיין זה ספר ערד עצמו הוא לאגם
 עדיין דורש הספר וכל 10. י"ס ויקרא ועיין בידינו נמצא הספרכל

 נוסףיניתוה
 לדרשות יושר נלקט המצויות מוזרי"א מדרשות סיממס בידינו יש22

הבאות
-  פוייס. חנוכה, לולב. שובה, שבת הסדר, ליל הגדול,שבת 

 כלל שבדרך הסדר לליל בידינו  המיובלים הסימנים שגםייתכן
- ישנו שלא געה"ג  לטובת שמירתםנראה  שלמה הגדה )יעיין 
 דרשה סימני אלא אינס 77--84( ע' תשכ"א, ירושלים, כשר,לרחש
- הגדוללשבת   במיירבו. 
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 ,ו הדלט,ורין בבעיית הדור רבני בפי נהתבטיפול
-  המל- 

 להתריע שיש תופעה זו שהיתה כנראה, מוכיחשינים,
 בדרשות המידות לתיקון דרישות נשמעו בעיקרעליה.
 וחומרתה, הרע לש,ון על דורש ויל מהר"י שובה.לשבה
 לתו- הללו העברות את ומיישם ליצנות, חנופה, גזל,אבק
 בדרשות מופיע ה' חילול כן כמו בקהילתו. מצויותפעות

 ה' "וחילול ואקטואלי. חדש הקשר מתוך תמידהשונות,
 בפני ה' חילול זה ובכלל אחריו שמרננין ת"ח כגוןהוא
 ש"ש המזכי.ר וכן שוא שבועת וכן להם. המעוות כגוןגויים
 שו"ת ויל מהר"י )דרשת אשכנז" בלשון ואפילולבעילה
 היחסים על אנו שומעים השליליות התופעות ביןקצ"ב(.

 זה וגם כומר של לניבוע ההולכים אנשים על הגוייפ,עם
 בשבילנו מש,משות הדרשות דבר, של קיצורו ה'.חילול
 ראו שהרבנים לנו חשוב ובעיקר שבדור, מומים עלמק,ור

 לפני המוכן אדם רק הציבור. בפני עליהם לה,תריעצורד
 מהקהל מחילה מבקש שהוא השמש ע"י להכריזדרשותיו
 מחי- וביקש אליו בא כולו הקהל יו"כ שבערב לאחרוזאת
 כיבושין. דברי ולזמר העדה לפני לדרוש מסוגללה,
 שמבמה יצוין הכרשה. בשיטה להאגיד המקום כאןאין

 בסוגיה עמוקים ניתוחים ולא ,הלכה פלפולי בה איןפשוט,
 את המושכים אגדה ודברי למעש,ה הלכה עיקרהתלמודית.

 סיפוריט, משלים, גימטריאות, תיבות, ראשי בעזרתהלב
וכו'.

- דבר שלסיכומו  אינטימי למגע אמצעי. שמשה הדרשה 
 הקהילה את מנחה הוא בעזרתה. וקהילתו. המנהיג הרבבין

 וכפי אף ועיין קצ"א. ויל שו"ת הפסח. לחו דרשנה מהרי"י ס.ג2
 14. ג' שמות לרש", מהדי"א באירי לעיי,שהערתי
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 שר קה

 מאידך, ייחוד. הרגשת לה ונותן רוחה את מחזקומדריכה,
 מסמ- אחד ומהווה מלכות" "כלי הרב בידי היאמשמשת

 שבידו. ההנהגהמני

 הרביו שבידי המשמעתייםהאמצעים

 שניתנו האמצעים על דיון מחייב הרב של בתפקידוהדיון
 כמו כאן, גם בקהלו. לשלוט כדי הרב-המנהיג שלבידיו

 הרב שואב מהם המינחים דלעיל, הטמעה בטופסבדיון

 וה- המשנה מימי ומקורותיהט הם, עתיקים סמכותואת
 מתפקידנו דור. מידי משתנה משמעותם כי אםתלמוד,
 בתקופה הרב בידי ורצועה' 'מקל של פרושט מהלראות

 דנים. אנושבה
 ולמיגדר להענישם גדר פורצי כנגד הרב שבידיהאמצעים

 באדם, תלויים הדברים וקבועים. אחידים אינםמילתא
 כוחו הרב, של ובאופיי הק,הילה במצב המעשה,בחימרת
 בקהילה.ועמדתו
 )בתשובתו מיגל מהר"מ ע"י האמצעים סוכמו כלליבאופן

 רשותא ונקיט וסביר דגמיר ת"ח כל "לכן צי"ח(סומן
 ליסר רשות לז יש בידו ורצועה מקל וניתן גלותאמראש
 ולמגדר ולנדות ולהחרים ולגזור פושעים ולהדריךמורדים
 העשה לקיים וכדי דעתו, לפי השעה וצורד העניין לפימלתא
 עליו." המוטל תוכיחדהוכח
 הטלת ע"י כמשמעו, פשוטו מורדים, ייסור אנומוצאים
 מתוך ממש, ומלקות עיניים ניעור כגון גופנייםעונשים
 יזיל, מזה"- גדול עולם של יישובו לד "אין שלהנמקה
 ההוקעה אופי בולט המלקות עם יחד ג"ח(. והלכותדינים

- אסר ש. עדו24  תי""ב. ירושלים התלמיד, חתימת לאחר העונשים 
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 ומורה דייגמנהיג

 חלק הוא שכבותיו על הקהל נוכחות העונש. בשעתבציבור

 התשובה סדרי מצויים ה.מלקות יד על עצמ'1.מהעונש
 כדי תוך עם; וברוב בציבור הם אף והווידוי, המולקהשל

 מהנפגע. מחילה ובקשת כספי קנסהטלת
 חמור, עונש להטלת הרבנים ,נזקקו לא המקריםגרוב

 הן ליחיד הן ההשובה בדרכי' פושעים בהדרכתוהסתפקו
 פרוט ע"י אשכנז חסידי מסורת המשך כאן ישלציבור.

 התשובה דרכי המשקל. תשובת כללי לפי התשירנהדרכי

 להמתיק הרב בידי ניתן כי אם רב, בדיוק ונקראונפרטו

 בהתחשב חינוכיות מגמות מתוך היסורים את לרכךאו

 ,ר נדח. ממנו ידח לבל ובס.כנה .הנדוןבמקהה

 היה הישר,ה מהדרך הסוטים כנגד ביותר הנפודהצעד
 הפרובלמטיקה מתעוררת זה בדור כי אם והנידוי.החרם

 האפקטיבי הערד שאת. ביתר זה בעונש בשימושהמיוחדת
 תומ- לו  בוטא לא המנודה  aJDNW  במיכה נשמר הנידוישל

 בקפדנות נשמר שלא חרם או נידוי המגדה. הרב כנגדכים

 קשות קובלים הדור רבני. עהכו. את אבד הקהילה בניע"י

 פגיעה משום  המחרימים רגנים של הנפוץ השימושכנגד
 לא  המלמירית ואפילו שהקהל כ7 על זמאי77בכבודם,

 הרב. של וחרם בנידויהחזיקו
 לעשות כדי לש"ש יתכוין שהמנדה צריך דגר של"כללו

 לשם לעצמו כלל יתכוון ולא לומדיה ולכבוד לתורהגדר

 פשט - י"ב סימן ויל מהר"י שו"ת - ,ה לעמן 'יה יוגמא25

 1ל7 1.לדה גליותה מנאפת לאשה השובהדרכי
-  

  אף על  ממזר.

 צריך "הדבר ,יל מהר"י של בדישתו גגה עדינות- יש החטאחומדה
 יצריים וגדריי אהבה גחנלי למשנה צדדיה כל על לחזורע,11

 להיות מעליה 15רקת תהא שיא מאהבה מקבלת שתהאופיוסים
.l*nvyll
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 הקשרש.

 )תרוה"ד נידוי באותו ממש אין כן לא דאם ותועלת,הנאת
רע"ד(.
 על לשמור באמצעיט לנקוט כן אם מחייבו, הרב שלמעמדו
 והדתית. ה,מוסרית לרמתה אחראי הוא קהילתו.שלמות
 במקום ובעיקר בסמכותו, קיצוני שימוש זאת עםיחד

 עליו ולכן מעמדו, את לערער יכול בדבר, נוגעשהוא
 המידה. על יתר קיצוניים באמצעים משימושלהימנע

 ולמעשה להלכה בציבור הרב של 'מעמדוונ

 והרב הקהילי בין היחסיםפיתוח
 תפקידכן בקהילה, ההב של סמכותו על שעמדןלאחר
 הריאלה מעמדו על לעמוד תסה בעמשה, וכוחוהשומם
 האוב- מעמדו הוה של מישירים שם לפמט יש זהבעמרן
 במציאות. הדברים שנראו כפי ומעמדו ההלכה, לפייקטיבי
 ראו כיצד בבעיה תכופות לעתים דמם התקופהבספרות

 הגדולים ההנהגה למוסדות בהשראה עצמם את הדוררבם
 מספיקים מקורות בפמט יש כן ובמו היהודית.במסורת
 גילויי מנהיגיהם. אל הדור בני יחס על אותנולמלמדים

 ומתוחות. ביקורת או והערכהכבוד
 הקהילות בראש הרגיש מעמדם של נכונה הערכהמתוך

 שלוקחים היתרה" "היוהרה לבעיית הדור רבנימודעים
 שאין מרבנים הם חוששים בעיקר השונים. הרבניםלעצמם
 וקיום כבוד יייפת מתוך רבנותם ועיקר כברם,תוכם
 יוהרה בתפקידם, זלזול .טענת נשמעת בעיקר כנגדםכלכלי.

 הקהל. עלוהתנשאות
 יכולה המקובלת, הדתית הנורמה מעל יתרה,הקפדה
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 ומורה דייומנהיג

 נרחב שימוש שני מצד אך אחד, מצד כיוהרהלהתפרש
 לב ומרפה יותר קפדני מצוות קיום מעכב זהבנימוק
 הציבור. מן בפרישה היא היוהרה סכנת של עיקרהה,שבים.

 מנהגי על לוותר מהרבנים דרישה אנו מוצאיםובתשובות
 אגודות לעשות הציבור מן יפרוש "ולא יתריםחסידות
 שמקדימים בציבור הוא אם ת"ח,. דאפילו "ונראהאגודות"
 להפרישט יכול הוא אין .'אם . . שמע את ולקרואלהתפלל

 'בפרישית",ו הורגל אם אלא טהם... לפרוש צריךאין
 הוא אם אף הרב של מצידו דופן יוצא בנוהג א'(.)תרוה"ד
 הציבור מצד התרחקות של סכנה קיימת להלכה,מותאם
 דברים באותם להיזהר יש ובוודאי ההשפעה כוחואיבוד
 של בחשש או להלכה כמנוגדים להתפרש היכוליםקטמם
 כלפי היתה היוהרה בעניין ההקפדה עיקר זר יתהה.גאווה

 בעלי כלפי יתהדרו שלא דאגו הישיבה שראשיתלמידים,
 ת"ח. של ובמלב1שיס בנוהגיםהבתים
 הצי- מן וכאחד קהילתו בתוך הרב השתלבות של זומגמה
 לראות החלו אליו. ה.ציבור של יתרה להערכה גרמהביר
 לכזו ואישיותו להלכה, הפכו מנהגיו רצוי. נוהג ובמעשיובו

 יחקה דוגמא בזמנו ושלא בזמנו "מעריב כץ י. של במאמרו עשו26
 מענ.1 33-ש2ן. )ל תש"ל. שנת י"ה ציץ וחלה". הלכה מנהגב,1

 1vg' גאופ1wnww 1 רבנים של משות שםלהש1זת
 כ,11 בקהל

 יעקב ר' ננון בקהל שמשו שלא רננים שי פסקים לעומתמהרנ"א
 הצי- מ1 לפיוש "לא לבעית יזתי ערים הראשונים האגור. בעללנדאו
 ההשובה ביחס דמה הבדל תיאויט,ת. ,הפוסקיט האתרומם, מןבור"

 י1. 'העיה יעיי וע.ין תסויטי דין לפסקמעשית
 מהרי"ל ש,"ת תפנה. הל, מהרשל, ס' פ"ז, מיוץ מהר"מ שו"ת עיין27

 49. 2נ, ע' ח"א יושר לקט צ"ו, בתנא מחי"י שו"תקס"ה

 כוות של המנהג על שהצטדקו .,היה מחמת נוהיו כך כדיעי
 והדיוטוה יוהיה משום בזה "אין ואמדו כמלאכים בתפלההרגלים
- ישרה" במידהאלא  כ"ח. הדשן תרומת 
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 תקשרש'

 להתפת- הסבר לראות יש זו בתופעה אחריה. לערערשאין
 ביוז- ומעריציו הרב תלמידי כאשר המנהגים, ספרותחות
 נוהגיו את רשמו הקהילה של בע"ב ביזמת או הםמתם

 לדוהות.והורישום
 כי "מנהיג", התואר את לו נתן לרב הציבור של זהיחס

 קיבל הזמן במשך כמותו. שינהג לציבור גרסבמנהגיו
 ופרנסו.,ו מורו הציבור, רועה של משמעות גםהתואר

 דוגמאות לפגוש גם יכול אבונם התקיפה ספרות עלהעובר

 מהציבור חלק יחס כגון, ורבו, הק.הל בין התנקשותשל

 אנשיל. ר' עם סכסוכו בעקבות כנראה ,י ברונאלמהר"י
 קהלם על אהובים הדור גדולי את אנו רואים בד"כ,אך,

 אליהם הקהל מלקרב נמנעו לא הם ואף ידם. עלונישאים

 יוהג היה "כאשר ; הבאות הדוגמאות שמעידותכפי
 שלום ונתן מ.עט ביהכ"נ לפני שבת כל לעמוד)המהרי"ל(

 שמחותן. הל' מהרי"ל )ס. הציבור" לכל שלום ישבתלנכריו(
 ולהבדיל, 1 עולמם לבית מלווה הרב היה הקהל חשוביאת

 נטל בהם שמחה, לשעת קבגעים דפוסים זו בתקופהנקבעו

 נקבע שלמעשה כד הטקס. של ושלב שלב בכל חלקהרב
 שמחה, אז אבל בציבור, מאורע לך שאין כחובה,הדבר
 ביטוי לזדי באו אלו גומלין יחסי חלק. בו נוטל הרבשאין
 יאגה בניהנ"נ, מקי.מו כבוד הרב, של לתורה עלייהבעניין

 ייאה י"ו. מהדי"ל שי"ת עיין מזהיו של ין למשמשת כדינמא28
- יהנה,ה' .הרית עיין המנהיו תואר יע)ייו זה. בתואר דייןלהלן  
 256,7. ע' תשי"ט, ירישלים, ששון, ב1 ה.ח.

 מהי"ט שי"ת ברו)א.,יעייו מהכ"י וי מתיחות בתיפור סייט ומייחד29
 אפיקודיס. עליו וכתב בנ,הכ"1 מקומו על צלמים שנעשו ענו.מ.)ץ.

 מנלה ב', עיף מיעץ, למהר"ם ענפים, בשלושה הארוך 'היזיןום
 והקהל. הרב בין ניכרתמתיחות

182

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 דמויה דייןמנהיג

 בהקפדה למשל, או, בעיו"כ,. ממנו מחילה .בקשתלחוליו,
 ." הקהל. לרב מנותבמשלוח
 משלוח לה שלחו בקהילה. מיוחד מעמד .היהלהרסנית

 נשות בין מתווכת ,היא שימשה ומצדה וכיבדוה.מנות
 י, להם. ,פה שהצנעה בשאלות והרבהקהילה

 הרב שלפרנסתו
 יצרה וגיתי, יבין הקהל בין האינטימי .הקשר נ"יויצרו
 הקהל הביר האם הרב. של פרנסתו בע"ת 'אתממילא
 ואם ציבורית משרה כמשא קבועה לתמיכה זקוקשהרב
 מסכרים בהם מקומות בכמה ו גאה  פרנסתו  מתז  כהלא

 מלמז שוחט, כחזה הקתל על שפינסתם תפקידיםמשאי
 מובהקות עדונות בידית כן על יתר המב. מוזכר לאוכו/
 מכיסם הוציאו ואף בחינם רבנות בכתר ששימשו דבמםשל

 של בסופה אך ה-15. במאה הדבר כד הישיבה.לצורכי
 מאליו מובן הדבר נראה ה-17 במאה ובעיקרהתקופה
 " מקהילתו. קבועה משכורת קיבלשהרב
 משכר כנהנה הרב מופיע בה דמם שאנו התקופהבמשך
 ביקורת הבתים. בעלי עבור שביצע דרבמתא במילישימוש
 מברטמרה עובדיה ר של בדבתו אנו מוצאים כד עלקשה

 הל העימה סדר )שואים. הל מהד"א ס. י הלל ליתמא,ת יע"ו"3
 . יו"כ. הליו"ט,

 רע"ו. קכייב, ברונא מהא"ישו"ת
 ק"ט. מינץ מהרייסשו"ת
 . ,. 141. 34) 20, ע' ח"א יושרלקט

 58ג.אי,ב..ש
 20. ע' ח"ב 158. ע' אמא יושר לקט עיין הרבנית, ,על31

 פ"ח. ע'ץ. מיעץ מחרונםשף,ת
 לעיל. כץ י. של מאמרו עיין32
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 חושרש'

 בעין רואה לא מהרי"א גם ו'. ד' בכורות לנושנהבפרושו
 הוא דותה הרבנות בחזקת הקשור ובוויכוח זה, שכריפה

 הרב של פרנסה קיפוח על המתבססת כזו חזקהטענת
 ובטורח בושים אנו זה פרס קיבול על תצדקי "כמהוכוזוב
 פרנסה להחשיבו האי כולי נחזיק והאיד לרובן היתרלמצוא
 ,, קכ"ח(. )פס,ו"כ אחר" דהם ישיג לבלתיומחנה

 שימושי עבור שכר קבלת בדבר שהשאלת כן אםנראה
 באיזו היותר, לכל היא, והבעיה מקובל לנוהג הפךרבנות
 רבנוה. לחזקת תקפה טענה בעניין לראות ישמידה

 שקיבל שדכנות שכר על אותנו מלמדים אחריםמקורות
 הל' מהרי"ל, )ס. לו" מקשיבין היו הארץ כל "כיהרב

 כדי עד בריבית, הלואה במו"מ, אף עסקו רבניםחנוכה(.
 באשכנז ,מקיימת שתורה "שמה י להעיד יכול שמהרי"אכך
 הגויים מן ריבית שלוקחים מכוח אתי ארצות משאריותר
 תורה" ללמוד פנאי להם ויש מלאכה לעשות צריכיםואינם
 שלום(. מהר"ר בשט 119 ע' ח"א יושר)לקט

 בד1רנ1" עתה, ת"ח"דין
 הדור רבני ראו איך בשאלה, לדון לנו נראה ולהלןמעתה
 מצאו מידה באיזו 1 הלכתית מבחינה בקהל מעמדםאת

 ! חכויזתיהם חזבותי,הם עמדתם, את המגדיר הלכתיבסיס

- ישראל חכמי ככל דינםהאם - ת",ח   שקדמו, בדורות 
 ו הקהל מצד וולונטרי יחס על מבוסס מעמדם שכלאו

 105 ע' ח"א ,ישר יקט וגו פ"ה יתיוה"י גג'
-  

 על שאיה מ91'עח
 ימו על לשכרו א"צ אחר אי מנהיג אחר לשלוח המנקשיםציבור
 1 המועדלאחר

 להרוויח העוסקים געמיו 1, ל"ג לדברים מחוי"א גאורי נםועגן
 וכו'. גידה סימן רואים שאים שמיםבמלאכת
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 ומורה דייןמנהיג

 בדורו" כשמואל בדורו "יפתח הכלל חל עליהם גםהאם
 שמע שמאל וימין ימין שמאל על לד יאמרו אםואפילו
 משתקפת בהם נושאים של רשימה לפגינו ו לא אובקולם,
 שלעיל.הבעיה

 ת"ח. דמבזה למאן זהב של ליטרא קנסא(
 דינא; ציית דלא מאן ולקנוס בכפייה לדון ההשותב(
 ועולים. במסים ת"חחיובג(
 יחיד של לדינו שווה הציבור עט שדן בשעה ת"חדיןד(

 לא. או מוחזק, נחשבכשהציבור
 כבודו משום המתחייביםהגדריםה(

-  
 באב- השתתפוגג

 וכו'. לתורה בעלייה קדימה בפניו, קימהלו,
 ח"ח. לעסין הישוב חרםדיןו(
 ח"ח. ע"י השוחטים סכיניבדיקת1(
 *, מחייבת. הלכהית כסמכות בקולו לש.מועהחיובח(

 האגו- בעל דבר הוא התקופה ספרות בכל החיזרהרסין
 עתה ת"ח אין הרבים "דבע11גותינ1 חולין למסכת "דה

 יתמי עצמם דאו הדור חכמי כלה". מסכת אפי'היודע
 את עליהם החילו ובקלות האגודה בעל לעומתדיתמי
 קודם היה המחבר זה מר חמי "הא המהריאל נדבריפסקו.

 שמחות. חל מחרי"ל ס5' ועיין34
 ס"1. תהרי"לשו"ת
 קס"נ קנ"ט, קמ"ן, ויל, מהרייטו"ת
 מ'. ייל מהר"י שו"ה בסיר והלכות,דינים
 שמ"ב. שמ"א, ת"ח הדשןתיומת
 קיצ. ברויא, מהר"ישו"ת
 י"ס. ע"ה, מיעץ, מהר"משי"ת

- גתקופהוו ,אמר חא1ויח געל על35  י צ"ח מחי"ל שיית 
 ומ. בספרו כדמיכח מסיני מנהמם קגליה וידע היה הוראות"וגעל
 הוא". יבתראה חיה הודאית י'ובעל ק', יתם חמלך'י, אחריבוא
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 הקשרש'

 הזק היתום הדור ועתה ארץ גאוני היו שאז שידועהגזרות,
 ראשונים של שצפעוניהן ושמאלו, ימינו בין יודע בושאין

 המה- אין אחרונים". של ותורתן מכריסן עדיפאושיחתן
 ומודה ת"ח של מעמדו את מוחלט ביטול מבטלרי"ל
 בדורו ש"יפתח שייך אליו ולשמוע דינא שלענייןהוא

 שפתח זה רוח הלך כבודו. לעניין לא אבל בדורו"כשמואל
 התקופה, בספרות שונות בצורות למעשה חוזר המהרי"לבו
 השי- להיקף ביחס דעות חילוקי הדור חלמי בין יש כיאם
 מהר"י של עמדתם את כשנשווה לדוגמא, זה. בטעוןמוש
 ק"ש, ברונא, מהכ"י של זו עם קס"ג, טימן בתשובתו,ויל

 ת"ח, על מענודו לביטול ביחס יותר קיצוני שהראשוןנראה
 בה ותלמודיים, ראשותם מקורות על דבריו לבססומנסה
 "וחלילה הקיצונית הגישה את מקבל אינו שהאחרוןבשעה
 מיהא ה' חלול ליכא דכבוד נהי בישראל בזאת תהאלא

 דין כיום גס נוהג בהפ עניינים שיש הוא סיכומואיכא".
 מוכיח התשובות בשתי העיון שלא. ענייניט וישת"ח

 רחו- אינן הרעות שתי ולמעשה עיוני יותר הואשהוויכוח
 מזו. זו.קיה
 אחידה שיטה נוקטים אינם דור באותו אחרים רבנים.גם

 בעל לדברי עקרוני באופן מודים הם כי אם זו,בשאלה
 בתוקף עמדו לכד צריכה שהשעה במקום הנ"ל.האגודה

 ומגובשת תקיפה יותר עמדה ונושאיה. התורה כבודעל
 בתשו- מיעץ מהר"מ אצל התקופה בסוף נמצאת זהבעניין
 ועוד, פ"ט צ"ז, סימןבותיו,

~U1y 
 ארם שאין כך על הוא

 לעשות העיר 3גי שקצוויו ובן ת"ח כנגד מיעילהישוב
 תשו- צכל אותו. מגדין דרבנן שליח דמזלזל, מאןמלאכתן.
 האגודה בעל בדצת משתמש היא א,1 זה בענייןבותיז
 . .הנ"ל.
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 זמורה דייןמנחינ

 ונפסק נקבע התקופה בראשית אמנם שאם כן, אםיוצא,

 מחייבת שהמציאות נתברר בסופה ת"ח, דין עשה לנושאין
 גיבוש עם יחד ת"ח. של ומ.עמדו כבודו על בתוקףלעמוד
 המבוססות הדרישות חוזרות שוב וסמכותו הרבנותמעמד
 תלמודיות. הלכתיות נורמותעל

 מסים ותשלוםהרב

 בעיית היא דלעיל הבעייה את המשקפות השאלותאחת
 קצבה "ואין מועט היה שהקהל לזמר צריך איןהמסים.
 הרי שפטריהו מי וכל ל"ת(, שו"ת )ויל, ושרום" מלךלעול
 )וכבר בישראל, מסורת שניי מצד הציבור. על מוטלעולו

 יוצא שו"ת מתוך ממסים. פטוריט שת"ת הלכהנפסקה
 שהקהל במידה היותר, ולכל מסים, שלמו ת"חשסתם

 הארוד הדיון פטור.,, הוא הרי ומנהיג לרב ת"ח עליוקיבל
 סימן תרוה"ד מהרי"א בתשובת מצוי זו בשאלהביותר
 שתורתו מי שכל למסקנה מגיע הוא שם ושמ"ב,שמ"א

 לתורתו, וחוזר חייו כדי מרויח הוא אם ואפילואומנותו,-

 ממסים לפטור הצורך על, הוא עומד בעיקר ממסים.פטור
 למקום ממקום רגליהם. המכתתים הישיבה תלמידיאת

 בגוהג מודה מהרי"א ז, לרגליך". תוכו "והם נאמרשעל"הס

 רס"ט. ברונא, מהי"י שו"ת קנ"א. ויל, מהכ"י שו"ת ע.,361
 האונ.- לתלמידי והוגלתה רעליהם המכתתים ת"ח של התופעה על37

 בעבו- ברויאר, מ. ועיין כבד. עמדו ונדודיהם 11 בתקופהביסיטא1ה
 "למשנסו גמאמדו, 11WW גן ה. ח. 1כ1 אפננה. ישיבות עלדתו

 69 העלה 12 ע' DW1 כי',, שנת ציון, לוריא", כ"י של,החגרתית
 11 שתופעה א( להעיר גדאי לע)יי,11 בעויין. נוטפתביבליו1ר5.ה

 את החדיר זה שנוהג ב( לרב. תלמיד בין הייקח אתהחלושה
 יכניס. מכמה הסמכת ילחמומה
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 שום לפטור כלל סוברים אינם עם "שהמון בימיוהמקובל
 באוש- דווקא זה ואף ישיבה בראש יושב כן אם אלאת"ח
 שלא לי כמדומה רינוס רבני בגבול אבל ואגפיה.טרייד
 ברצו- לפעמים לא אם המסים מן ת"ח לפטור ניהגיםהיו
 נתקבל אירופה במזרח החדשות שבקהילות כנרא,הנם".
 מעמדו יותר והתבסס ת"ח פטור של החדש הנוהגיותר
 בוותיקות. מאשר מיוחדות זכויות כבעל הרבשל

 רב,נ1,תחזקת

- שאלת קשורה בקהילתו הרב שללמעמדו  הרב- חזקת 
 דרב- שררותיה מסוים במקום שנהג רב האם כלומר :נות

 מקום לאותו לבוא אחר נסמך מהב לעכב יכולנותא,
 1 הראשון הסכמת בלי לציבור שרותיו אתולהציע

 לעתים זו שאלה. עלתה הנדונה שבתקופה כך על עמדוכבר
 הסמיכה, עניין התפשטות שעצם כנראה הפרק. עלקרובות
 גרמה מקום, בכל ברבנות לנהוג סמכות המקנהכתעודה

 ומכיוון ברבנות, לנהוג רשאים עצמם ראו שהנסמכיםלכך
 לעצמם. ישיבה ותפשו תלמידים ריכזו מסוימת לעירשהגיעו

 שאלה אחד. בכתר .המושלים מלכים שני של מצב וכנוצרכך
 לתל- מורה בין פרץ הסכסוך באם חריפות משגה קיבלהזו

 בסכ- במקומו. להתעצם מבקש .האחרון כשזה לשעבר,מידו
 החילוני בשלטון הצדדים מן אחד לעתים ,נעזר אלוסוכים
 ה' וחילול גת"ח לזלזול גרם גהדבר אלימות,ובאיומי
 משום שנחרבו קהילות כמה ראינו "כבר ויל נוהר"יוכדברי

מחלוקת".
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 ומורה דייןמנהיג

 הן הגבול מטיני כמד 58 המחזיקים בפי שנשמעוהטענות
 מה וגה קודם, ת"ח אותו עליו קיגל שהקהל י כללבדרך
 היא, אחרת טענה בא. מקרוב ,החדש כנגד עדיפות לושנותן
 הקודם של לחייו יורד החדש כלומר ן חיותא דפסקימשום
 בסכסוכים פנו שאליהם הדור, רגני קיבלו לא בד"כלו.

 . .. ה.חזקה. טענת אתכאלו,

 קיב- טענת נמרצות דוחה רג"ד, בתשובתו, ברוגא,מהר"י
 מסכם  לנ"א,  שו"ת  ויל, מהר"י על ובהסתמנו עליהם,לוהו
 ומוכח כמתא אפילו גבול השגת בתביעת ומשפט דין"ראין
 לרב עליהו 59 קמא לח"ח דקבלוהו גב על אףומופנה
 בפסו"כ מהרי"א, ע"י נדחית לחייו יורד טענת גסומנהיג".
 קבלת שעצם טענה, מתון זגעיקר נימוקים בשניקופ"ח
 בקושי רק כשר דרבנותיה שמושא עבור הרב ע"יהשכה

 בטענת עליה להסתמך מקום אין ובוודאיובדיעבד
 של ומשפט דין .שאין אנו שימונים התקופה בכלחזק,ה.
 בפיהם המסורת רגנות. חזקת לטעון מקום ואין גבולהשגת
 המצוטט מוינה מהר"מ בדברי מקורה הדור חכמישל

 ישיגנו שלא הגבול לי הוריש או נתן "מי : קכ"חבפסו"כ

 חרבנות סכסוכי של השונות הפרשיות את מפרט אינני וו במסגרת38
בנוותו

 דור_
 הדור גדולי את שהעסיקו מקרים כ-15 של רשימה גידי

 בכתב. ממצה לברור הגיע עניין כל שלא גחשבון לקחת כמובךויש
 ולאח- יושר. ללקט פריימן א. של כמבואו עיין זה בנושאלפרטים
 ואוס- גרמניה בדרום והרבנים "הרבנות שפיצר ש. של מאמררונה
 תשכ"ט-ל. אילן בר בספ' ה-15" המאה בראשיתטריה

 בתשובות גם ומופיע קנ"א, ויל, מהר"י משהות תלקוח זה, למושג39
 מ. ע"י אחר פרוש ניתן רנ"ד, ברוא שו"ת ועייך זה, בדוראחרות
 ואף 21. ע' תרקח ת"א דיניהן", ובהי אשכנז "קהילות בספרופרנק

 של n'5yDO ראשון רב למזגיו תואר נצון שיש בדרכו, דרכואחמוס
 לאור כן לי נראה ולא בקהילה. אחרים רבנים מעל העומדהקהילה
 ' . י 'חמיורוחב
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 ר ש ק ה 'ש

 ישבנו ואבותי "אני שלום, מהר"ר הישיש דברי )כןאחר".
 "צלי אחר בא היה אם בגוישטאט. ולה.ורות לדוןבישישה

 שטוענים ה.רגלים מאין חמיה והיה ידו, על מעכב הייתילא
 חיזוק מקבלת זו מסורת כה"ג". גבול השגתהמנהיגים
 בתשובה ויל מהר"י שמביא תקדימים של שלמהמשורה
קנ"א.

 אנו רואים רבנות .חזקת לבין אלו הסתיגויות עם בבדבד

 שיפוטו שטח הגדרת של והולכת מתגברת נטייהבמקורות
 מלהת- נמנעים הדור רבני טריטוריאלית. מבחיגה הרבשל
 על התחרזות את להטיל ונוטים אחר רב שיש במקוםערב

 המקום בשכנות היושב הרב על מסוים בתחוםהנעשה

 )ס. במדינה" והקרנס. בעירי ת"ח כל, למחות חייב"וכן
 בתחום הרב של ש,מנהגיו. כן אם פלא לא יו"ט(.מהרי"ל.הל'

 בצו- הנקודה את מסכם ומכריעים. לקובעים הפכושיפוטו
 ההונא שו"ת בתק מצויה יתשובתו מהרי"א ברורהרה

 ידי אשלח לבלתי לבבי עם מקרוב שהסכמתי "תדעל"ג(.
 חוץ התנגדות או ריבות דברי DIW על לכתוב זמן איזהסוד

 בתחו- ומובלעת סמוכה שהיא לנוישטאט אפילומהמדינה
 שהר- . . . הדור גדולי שני הצאן יקירי בעקבי לי אלכהמי.
 דיתמא". יתמא אנא כש"כ בזה מכיוצא עצמם 1YDnIחיקו
 נוהר"ם של בדבריו תקופתנו בסוף שוב מצאנו קיטניניסוח

 או לחדש כה"ג אדם בשום כוח ."שאין ו'( נשו"תמינץ

 לרבים מוחזק. או מנהיג או רב בה שיש בעיר דברלהתנות
 מבחינת בלעדי. הוא ובתחומה בעיר הרב של כוחוזולתו".
 תחום 1פר11הא, בעיר שיפוטו, תחום את ממנוהמינוח
 שטח כלל מה בדיוק להגדיר קשה כי אם בשכונתו,תעיר,

 מירי של שכיחותם. לפי כנראה נקבע התחום ואכןזה
 מחלו- מושפע. אף וייתכן סמוכות בקהילוה אחריםהוראה
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 ומירה דייומהי, ..

 לא מהנאמר, כהוצאה ,י חילונית. אדמיניסטרטיביתגיה
 בספ- דאתרא מרא או העיר כרב, תארים הופעת עלנתמה
 אח להקדים הנוטים אמנם יש דווקא. זו תקופהרות

 מהמקו- שנראה כפי אך 1י ה-12 למאה עד העיר רבהמונח
 לתקופתנו שייק העיר, לרב שבעיר, הרב בין הזהותהות,
 רב הגדול האשד "על הדגמה: ולשם בה. שכיחגנעשה
 המנהיג "החכם בעירך", "שמדקדקיו דמר", "אתראעירפ",
 והעיר העיר רב לזהוי ביותר הקיצוני הניסוחלגבולו".
 מינץ. מהר"מ של בדבריו התקופה בסוף שוב מצויעצמה,
 ק"ו( )שו"ת עיר חבר נקרא העיר שרב אט מוצאיםשם

 )שקת אתרא.דידיה י"א(, )שו"ת שבעיר חשובלאש,העיר,
קי,,ד(.!4

 על המראה העיר, רב לבין שצעיר הרב בין הזהוי עם?חד
 יושב, הוא בה בעיר הקהילה, רב של הבלעדיתסמכותו
 'המנהיג' התקופה במשך והמנהיג. הר4 בין הזהוימופיע
 מהפונק4יות אחת את שציין לרב מהתארים אחדהיה
-שלו  של ,בסטו נכונים, במגהצים הקהל את להנהיג 
 "ולווא- "רבץ. למלה נרדף לשם "מנהיג" התואר הפדדבר
 אחר לשלוח המבקש "ציבור קג"ד(. )תרוה"ד למנהיג"ליס

 רט"ז( )שם בגבולון' המנהיג החכם "אל פ"ה(. ושטמנהיג"
 ומנין .. . כמוני מנהיג להיות אצלי אחר בא היה"ואם

 קכ"ח, )פסו"כ גבול" השגת המנהיגיט שטועניםהרגלים
 , שלום(. מהיחר דבלימתוך

 4. העיה 85 ע' הנ"ל בספרו p31D מ. עיין40
- אסף ש. עיין41  nl1Ipb תש?), ירושיים, יעקבו, 1ב"אהיי הרבנות 

 21. ע' הנ"ל בספרו - פינקמ.
 בטופס קמ"ב, בפסו"כ מצאתי הדיין" זאתרא "מרי י הביטיי את42

 ובי א)שטט יעקב מה"ר אל. הכהן הרב ע"י ממחץ שנשלח)ט
 מייטנבורק. מהר"מ כךמשואי
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 וה- קהילתו, את המנהיג הרב גין זה ששיחוף לינראה
 נתן בתחומה, השולט רוחני מנהיג גו הרואהקהילה
 שמצאנו מנהגים ספרות אותה להתפתחות נוספתדחיפה
 זו, תופעה להסברת שננים הסברים אמנם נאמרו זה.גדור
 והצורך הישוב דלדול התוהה, לגמוד ברמת ירידהכגון,

 השפעה ; הישן הנוהג בסיס על קהילות של מחדשבהקמה
 ההומניזם השפעת ; הגרמני במשפט מגמות שלחיצונית
 את הנאמר לכל אוסיף המדריכה.,, האישיותוהערצה
 התפשטות על ריאקציה מעין זו בספרות לראות שישהדעה
 מבית היוצאת ספרות באותה שראשיתה ההמב"ם שלספרו
 נראה התכריע, הנימוק והיה שלא מה י* רש"י. וצלמדרשו

 להת- והמנהיג הרב של בתארים ,הזהוי גין קשר שישלי
 שקבלה הקהילה המנהגים. ספרות של זה סוגפשטות

 הכתוב. על ויביאו שיאספו לכך דאגה חרב מנהגי אתעליה
 במעמדו היא אף הקשורה לציון, הראייה טסיתתושעה
 המנעותם היא הקהילה, של רוחני ורועה כמנהיג הרבשל
 תפקיד ,י לחברו. אדם בין במשפטים לדון בדורנו רבניםשל
 את והיוו הקהילה ע"י שנתמנו לדיינים בד"כ השאירוזה
 השלטת בשטח שאפ נראה דבר שג שבסיכומו כד הדין.בית

 המוסרית והתוכחה והיחר, איסור של ההוראההמנהג,

 הבאה בספרית מצויים המנהג ספרות יהתפתחות אלו גימיקים43
 דיניי של מאמדו לאחרונה עיין וביקורתם. יניתוחט נכנסת'ולא
 ישיגית על בעבודתו בדויאר מ. דה-פריס, לבנימין הזכיוןבספר
 6. ע' ל"ו ציון במאמרו וכןאשכנז,

 אברמסון. שרגא פרופ. מו"ר של בהרצאותיו שמעתי זו דעה44
- רב התארים של הצרוף על45  

 הגות ששון, בן ה. ה. עיין אב"ד,
 ראשונים ניצנים נראים אנו בתקופתנו ב'. )ספח ושם 163 שוהנהגה

 י"ח, י"א, סימן כגון מינץ מהר"מ בתשובות זו מעין התפתחותשל
 ב', ענף ענפים שלעה גכת'ייוכן
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 ימרה דייומיהי

 שב- הרי האחריות, מלוא את עצמם על העיר רבנילקחו
 ובין הקהילה שבין 'היחסים גהתפתחוה נמנעו. הדיןשטח
 שמטבעו הדין, את להשאיר ההקופה לרבני היה נוחהרב
 תפקידים לבעלי זה, את ולנכות זה את לחייב תמידנופה
 עצמם להכניס לא העדיפו העיר רבני לכך. ,הממוניטאחרים
 השפעתם. תחת הקהילה בני לאיחוד ושאפו הצדדיםבין

טיכוס

 מקימה ה-15 והמאה ה-14 המאה של השנייההמחצית
 סמ- את השואבת רגנים-מ,נהיגים של חדשה שכבהמתוכה
 הלוי. מהר"מ של אשכמית סמיכה מתקנתגותה

 התקופה רבני מוצאים מעשי ביטוי לידי באיםכשהדברים
 העומדים הרוחנים, רועוה העדה, כמדריכי עצמםאת

 יחד עליהם. תבוא שלא צרור ובכל שמחה גשורתבראשה
 מ'הי11צ- כתוצא,ה בעיקרן חדשות, בעיות מתעוררות זאתעפ
 ודנים זכויותיהם על העומדים נתמכים ת"ח מעמדרות
 המאה מדורות. המקובלים ההלכה במושגי מעמדםבדבר
 של מחודשת יצירה של תקופה משמשה כן, אםה-15,
 את ומרחיבה תורה של בסיס על הנשענת מקצועיתהנהגה
 הקהילה. של ההנהגה שטחי לשארתחומה
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