
 רבעוביץ י. י. ברודהרב

 וסמכותוהרב

 לומר עלי הרב של התפקידים על לדון עומדים שאנולפני
 נובעים הרב תפקידי וסמכותו. הרב של מעמדו עלמשהו
 בחברה. לו שיש בסטטוס קשורים ונמצאים 'מעמדומתוך
 ש,הוא בתפקידים תלוי ,הרב של מעמדו גימא, מאידךוכן

 את להזכיר מבלי אחד ענין על לדבר אפשר איממלא.
השני.

 בהיסטוריה. גלגולים כמה עליו עברו הרב שלתטטטוס
 ~מ- סמכותו מקבל הרב היה ,הקדומה, בתקופהתחילה,
 המסורה שלפי איש מפי איש "סמיכה" של מכוחהעמדו
 למוסמך נתן המסמיך הבאים. לדורות רבנו ממשהעברה
 סמכו- ייעשה. מפיו היוצא ובכל הלכות, לפסוק הנוחאת
 היו ופסיקתו .הוראתו וכוללת, היתה יסודית הרב שלתו

 שום הגבוהה. מפי רבנו משה מפי נאמרו כאילויופיות
 מילה ול.ומר להופיע היה יכול לא מוסמך שאינו אחראדם

 רבנו משה בשליחות המדבר ,Vbvl~n נגדאבטורטיגית
 הגבויה. שלמכוחה
 השפעתו כוח את קבע לרב, מיוחד מעמד העניק זהסדר
 סמיכתו ידי על אפשרי. מתחרה כל מסביבתו הוציאואף
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 רבי)וביץ ביודהרב

 עניני כל מוסמך. שאינו מי כל ומלפסוק מלהורותנפסל
 עיני חיה הוא בלבד. המוסמך של פיו על נחתכו.העדה
 ערעיר. ללא ומנהיגה מדריכההעדה,
 בפסיקה בהוראה, לרב בלעדית זכות העניק שהסדרככל

 לכל ציבוריה לפעילוה .נרחב כר השאיר הואובהנהגת-

 פעי- שטחי כל לא באמונה. ציבור בצרכי עוסק ולכלפעיל
 הגבורה. מפי דברים בהם שייאמרו דורשים ציבוריהלות

 הספיקו החברהיים ובחיים לחברו אדם שביןביחסים
 הללו בשטחים סדרים. לקביעת הדיעות ואחדותההסכמה

 שעיצבו השפעה בעלי ציביר אנשי למיסמך, במקבילהיו,
 זה סמך על ציבורית. לפעילות מסגרות וקבעו הקהלדעת
 ואפוט- צדקה גבאי פרנסים גזברים, של שלם ממסדקם

 של מוסד התגבש .הזמן בהמשך השתים. למיניהםרופסים
 דמתא.. מילי בכל הרב יד על שפעל העיר( טשי )ז'זט"ה

 חיוביעם
 ישראל עם על שעביו הזעזועים ועם השם הנית

 זו סמיכות הסמיכות. בוטלה החורבן שלאחרבתקופה
 להיות הרב של מעמדו חזר ביטולה עם בבבל. קודםבוטלה
 בתוהה פרק שידע אחד כל חוקית. מבחינה הגנהנטול

 מב- היה חכם. ותלמיד כל לרב. בכוח ונתחרה להיותהפד
 מידה אמת קיימת היתה לא לחברו. שווה חוקיתחינה

 כל הי'ה יכיל לכן בתירה. יותר גדיל מי למדודרשמית
 המצב את יפה הגדיר התורה. כתר את לעצמו ליטולאחד
 מונח התורה כתר : זרוע אור בעל הראשונים, מולהזה
 , חוכה. בא בו לזכות שרוצה מי וכלהפקר

 משום בהן שיש והפקרות באנדרלמיסיה. איים כזהמצב
 לתת כדי לסמיכות חוקי החליף למצוא כורח היההרס.
 )מצא לכל ההילכהי הפיהרין הרב. גיד אבטורטיביכוח

 המו- ביחס הסמיכות, של ביטולה לאחר בבל,בתקופת
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 המכותוהרב. .,

 חכמים תלמידי שני לרבו. התלמיד בין ההלכה פי עלסדר
 לא זה, כנגד זה ולהורות בזה זה לה,תחרות יכוליםסתם
 דעת עצמו .על לקבל חייב התלמיד רבו.. בפני תלמידכן
 ברבו. המורד תלמיד של בענשו מאוד הפליגו חז"לרבו.

 אחר ובמקום נחש, שיכישנו. שראוי אמרו אחדבמקום
 מלבוא התלמידים מן מנע זה מיתה. שחייב אפילואמרו
 .ישיבה כראש הרב לבם. על שיעלה מה בכל דיעהולחוות
 היו חייבים תלמידיו וכל דעתו את קבע תורהוכמרביץ
 . ) .לקבלה~.

 וגם תוקף בעל זה פתרון נמצא התקופות בכל .לאאכן,
 רב כל לא הרי לבות. מגגלות לו היו. עצמה בבלבתקופת

 אם במקומו. תורה הרביץ רב ולא.כל .ישיבה תופיהזה
 לא המקום, לרב ישיבה היתה מקום בכל לא עצמהבבבל
 שרובו דליל, יהודי יישוב בעלי ,הרחוקים, במקומות שכןכל

 קסמא, בן יוסי דר'. . במעשה המשתמע כפי הארד,עמי
 אפשר אי בכלל הללו במקומות סימוניא. בני של.ובמעש,ה

 הצטמצם הרב של תפקידו תורה. של מוסדות להקיםהי,ה
 כאן בלבד. למעשה הלכה ובפסיקה הנהגה, שלבתחום
 ללא היה רבו כלפי התלמיי את המחייב ה.חיקתיהצד

 הרא- שניים על שלישי בסיס .להועיף היה צריךתועלת.
 "מרא של במושג נמצא הזה .השלישי הבסיסשזגים.

 הלכות מלפסוק עצמו את מנע אחד חכם ,תלמידדאתרא".
 גבר". תתוי לא תמן גבר דאית "באתר חבריו. דמרבאתרא

 לטהר; רשאי חברו אין שטימא חכם י. תניאובבהי,תא'
-אסר  להגן בא השלישי הבסיס להותיר. רשאי חברו אין 
 מי מפני גם אלא ממני שקטן מי מפני רק הרב.לאעל

 . . . הישגו. .שגדול מפג, ואפילו לז,.ששווה
 בישראל. הרבנות נבנתה. הללו הסמכויות שלש יסודעל
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 יביווביו ברודהרב

 סמכות התאימה תקופה שלכל למעלה שקבענואעפ"י
 ביני- המדוייק הזמני הגבול למצות קשה זאת בכלאחרת,
 כריכות כאילו. ואף זו, את זו הן חופפגת רבות פעמיםהן.
 דרך מור,ה איננו אם המוסמך בסמכות להכיר אין בזו.זו

 איננו אט איש מפי מרות לקבל אין ה', בתורתלרבים
 לגביו, כתלמידים שכולנו תורה של סמכות בעל בורואים
 הסמ- בו שאין עד דאתרא המרא את במישהו לראותואין
 אעפ"י בוטל לא הסמיכות נוהג למעשה האחרות.כויות

 גם גיסא מאידך מדורות. כבר תקפו פג ההלכהשמבחינת

 דמתא מילי כל אלא. גרידה, ודיין שופט היה לאהמוסמך

 חילקנו אפ דאתרא. למרא נעשה שעי"כ רמייא,עליה
 בכך כוונתנו השונות, ,הבזקופות לפי הסממיות אתקודם
 מסויי- סמכות עם הדגש הועמד תקופה שבכל לזמרהיתה
 אבל האחרות, לסמכויות תשתית ששימשה והיאמת

 . בזו. זו כריכית יחד נמצאותכופות

 המשו- שהמכנה נראה רעיונית מבחינה זה. דבר נבדוקאם
 התורה לומד של החובה הוא הסמכויות שלש לכלתף

 וה לגבי כתלמיד הוא ,המוסמל מלמדו.. מפי מרותלקבל

 בפני כתלמידים היא בבללו הציבור לו. וכפוףשמסמיכו
 ה.וראה. להם והמורה לפניהם הדורש דאתרא, מרארבם,

TtV1nתלמיד שבין היחס איפוא הוא מדות קבלת לכל 
 הס- ממסורת נבעה שהסמכות בזו גם התקופות, בכללרב.
- בה w~tw ה.יה דאתרא מרא שהמושג בזו וגםמיכה,  יש 
 הנובעת הסמכות את והמכריע היסודי כגורםלראות
 לרבי. התלמידמחובת
 ביטויה את שמצאה הלוח קביעת על המחלוקתידועה

 מכפי אחרת קבע יהושע רבי הכיפזרים. צום יוםבקביעת
 הסמיכה ההוא בזמן גמליאל* רבן של דינו ביתשקבע
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 וסמכותוהרב

 יחידי כגורם הספיקה לא אעפי"כ קיימת, היתהעדיין
 גאותה משהו נתערער הדין. בית ביד מליאת סמכותלתת.

 .פי על בירושלם הלוח את היו קובעים אז עדהתקופה.
 עברו ירושלם חרבה מאז הגוית. בלשכת שישבוהסנהדרין
 האתר .אבל נשארה אמנם הסמיכה ליבנה.הינהדרין
 דישראל, .דארעא מרא היה הסנהדרין ראש כן לפנינשתנה.
 ירושלם כלפי ברור שהיה )דאתרא מרא של המושגאבל
 לא לבדה הסמיכות יבנה. כלפי ברור כד כל הופיעלא

 היו מוסמכים ה,רבה כי אבטוריטה להשליטהספיקה
 אחרי דעתו, לחוות היה יכול מוסמך וכל הדורבאותו
 לחוות יהושע ר' ההין זה סמך על דאתרא. מרא.שאין
 היה היא גם שהרי דינו, יבית גמליאל. רבן נגדדעתו

 ה,דין גית כי מצא לעומתו עקיבא רבי כמוהם.מוסמך
 מה עליו וחל ביהנשלים הדין לבית בסמכותו שווהביבנה
 אבל שבימיך. WDIW אלא לל אין : a~wtit לגבישנאמר
 מבחינת תיקונו. על בא לא הדבר עדיין לבד הפסוקבדרשת

 מירו- ממערב מזרח כרחוק היתה שונה יבנההמציאות
 את לחזק צורד הית הביה. יד שעל ומהסנהדריןשלם

 שתתחזק כדי נוסף במשהו גמליאל רבן שלסמכותו
 אלא בא לא . כזה חיזוק דישראל. דארעא כמראעמדתו
 רבן כלפו להתנהג חכמים תלמידי על חובה הטלתמתוך

 רבי ובא שהתפייסו אחרי רבם. כלפי כתלמידיםגמליאל
 ממר.לו: 9מ1 את. זה קיבל גמליאל, רבן לפנייהושע
 שקיבלת ותלמידי בחכמה רבי ותלמידי, רב? בשלוםבוא
 ללמ- שבאה היא "תלמידי" המילה על ה,הדגשה. דבהי.את
 לקביעת וההלכתי החוקי הבסיס את לתת שבאה היאדנו,
 ר' קיבל אילולא דינו. ובית גמליאל רבן דעת לפיהלוח
 קובע היה לא אם הזאת, המרות את עצמו עליהושע
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 רבינוב ברודהרב

 מקום היה = לר4 תלמיד של יחס גמליאל רבן לביןבינו
 המוע- בקביעת .גמליאל רבן של האבטוריט,ה נגדלערעור
 כולם בלבד הסמיכות .של הקריטריון לפי שהרידים.
 גמליאל לרבן הוסיפה . זו בדרך מחת קבלת רקשווים.
 יבנה אח להעמיד כדי ,נחוץ שהיה דאתרא מרא שלמימד
 .., . . ירושלים.גמקוס

 או דאהעא מרא המושג ה,תבסס יבנה בתקופת אםאך
 אחרת בתקופה הרילתלמידיו, רג שבין היחי עלדאתרא
 של המושג על התבססוותלמ.יד רב המושגים : ההיפךקהה
 העיר לבני הרב בין ?חס לפתח אפשר אי דאתרא.מרא

 הרב אין אם במציאות, מושרש הוא אין אםכתלמידיו
 תלמי- ימעמיד ברבים תורה מלמד למעשה ישיבהתופס
 .הישיבות, של הגדול שגשוגן בעת עצמה, בבבל הרגה.דים

 החזיק הציבור וכל צפופים היו היהודיים היישוביםכאשר
 על אם נלה, בירחי השתתפות יזי על אס הישיבות, עםקשר
 קבלת בישיבות היתה אחד, ליום )הא ולו ביקורים,ידי.

- חובת..תלמיג_ליב על המבנססתהמרות  ומת- מציאותית 
 ביישובים בתק,ופה.ההיא כבר אבל הריאליים. לחייםאימת

 מציאותי. כד כל נראה לא. הדבר המרכז מןהרחוקים
 היה לא חכמים, מתלמיד? היו ריקים. הרחוקיםהיישובים

 או שבהק. הארצות עמי מהמת לתורה, עתים שיקבעמי

 המושג ההם. שבמקומות הספציפיים החיים תנאימפני
 מרביץ רב המושג_ .מן 'מציאותי יותר נראה. דאתראמרא
 דבר כל מסירת על בעיקר היתה שם ההדגשהתורה.

 העדה, כל בעול הנושא יחיד. כאדם הרב, בידישבקדושה

 דאתרא. ,המרא את בו., לראגת היה. אפשר כד ידי. עלכי
 : אומרים הם .רב להם שישלח לרבי סימוניא בניכשפונים

 ומלמד וסופר וחזן, ודיין, - דורש, אחד אדם בן לנותן
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.
 וסמכותויחרב . . ~

 הנמצא מרבנן צורבא : אומר אביי צרכינו. כל לנוועושה
 תפקי- של הזה הריכוז עליו. העיר'מוטלים כל'עניניבעיר
 דאתרא, למרא במציאות להפכו כדי בא אחד אדם בידידים

 נשעה זה, בסיט על מבוססות סמכויות בידולמעור
 אינם האחרים הגורמים שני על המבוססותשהסמכויות

 בנוי תהלכתי היסוד כאן גם אבל מציאותיים. דינראים
 ן '~ . . לרבם. תלמידים חובתעל-
 ן ומרכזי ישראל קהילות והעברת בבל יהדות חירבןעם

 1 הסם- לשלש הקשור בכל ריק חלל נוצר לאירופההעורה
 שהרב התהג אמנם מכבר. זה בטלה הסמיכה הנ"ל.כויות
 י מקובל- היה עדיין להורות כחו וייפה לתלמידוירשה.
 יסודי. כמשהו הזה הנוהג את לראות היה אפשר איאבל
 לא עדיין הקהילות כי נתערער, דאתרא מרא המושגגם
 ממקומה גורשה ש.לימה שקהילה קרה אחת לא יציבות,היו
 הזאת הקהילה המקוט. מושל והנסיך היוכס ידיעל

 בתוכה. ונבלעה אהרת' לקהילה, שהצטרפה אוהתפזרה.

 מקל לקחת מוכנים תמיד. עצמם את ראו הקהילותרבני
 עצמם את ראו לא אחרת. לקהילה ולעבור בידהגדודים
 ברבני לראות יכלו לא גם וממילא .דאתרא נורי הםכאילו

 יחד נזדמנו לפעמים דאתרא. מרי גלו שלשםהקהילות
 לגמרי קהילה נשארה ולפעמים אחד במקום הבמםכמה.
 להתפתח היה יכול לא ותלמיד רב הנוושג גם רב.בלי

 לה- במקום שהותם זמן להם הספיגן לא כאלה.בתנאים
 כשגלה פעמיט הרבה אמנם לתוהה. קבועה -ישיבהקים
 בוידיט. יחידים היו אלה. אבל אחריו, תלמידיו גלוהרב

 היתה שוב הרב. לסמכות בנטע קשות .בעיותהתחילו
 חרבה וזכה. בא בה לזכות הרוצה זבל כהפקרהתורה
 בתשובות נשמע הללו לה,תלבטויות והד בכד,התלבטו
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 יבינ1בין בי11,,רב

 מאור גרשום שרבנו לכך רמז יש זרוע באורהראשונים.
 בעיר לגור חכמים הלמידי שני ואסר חרם הטילהגולה
 לתפעולן ודאג הציבור להקנות שפעל גרשום רבנואחת.
 הרוחנית ולהנהגה לרבנות הסכנה את ראה הקהילותשל

 בנוכ- רוחנית הנהגה לבסס היתה חשובה כד שכלבכלל,
 הנוכחות כי זה את זה המנטרלים בדרא", "חד שניחות
 מתקנותיו שהרבה אעפ"י סמכות. כל מערערתהזאת
 חשובות, הפחות אפילו הגולה, ביאור גרשום רבנושל

 ובוטלה נתפשטה לא זו תקנה יעבור- ולא כחוקנתקבלו
 סוף זו. תקנה של פניה על טפחה ,המרה 'המציאותמהר.
- סוףכל  ומחמת ממקומט הגולים הרבנים עם לעשות מה 

 ( ! חדשים למקומות מגיעיםהכרח

 נתלב- שוב בוטלה הגולה מאור גרשום רבנן שגזירתאחרי
 ביטול הרב. של מעמדו לקבוע איד זו בבעיה הדור גדוליטו

 מצי- על לה,תבסס חייב הרב של שמעמדו היניחהגזירה
 גזירות כגון חיצוניים לחץ מכוחות ולא ריאליתאות

 לכוף אין רוחנית בהנהגה אבטוריטה סוף כל סוףוחרם.
 הטוב מרצו,נו מקבל הציבור כן אם אלא הציבורעל

 ין אם אלא בציבור מתגלה כזה רצין ואין זו,הנהגה
 בסמ- להכיר אותו המביא פנימי מצפוני מוסרי דחףיש

 ע"י זה בענין נעשה נועז ניסיון ונכון. צודק כדברכותה
 מאת יגעודה ובידו לצרפת הגיע אחד חכם סגל.מהר"י

 צרפת בכל ישיבה לפתוח שאסור הקובעת סגלמהר"י
 היתה הכוינה הזה. החכט של והסכמתו רשותוללא
 ולהפכפ אחד תורה למקור העם כל את כד ידי עללרכז
 ישמשו אלה מרוכז. חכמים תלמידי חוג של לתלמידיםבזה

 כתלמי- מרותם לקבל מיכרח יהי' והציבור ברבנותאח"כ
 העדה כמנהיג תפקידיו את כל ידי על יאחד הרבדים.
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 סמכותו בבבל. ש.היה מה מעין ישיבה, כראש תפקידיועם
 והפעם לרבו התלמיד חובת על מחדש תושתת הרבשל

 היטב. ומאורגנת מציאותיתבצויה
 באותו שם ישב יפה. עלה לא הוא גם הזההנסיון
 ושמו בצרפת, ימימה מימים תורה שהרביץ רבהזמן
 החדש החכם ובין יוחנן רבי בין מחלוקת פרצה יוחנן.ר'

 להריב"ש הגיע הדבר סגל. מהר"י של בעיתודוש.הגיע
 מהר"י בידי כח אין יוחנן. ר' של לטובתו פסקוהוא

 שמכבר אלה על איסורו הריב"ש-להטילסגל-פסק
 את להפקיע איפוא אין בצרפת. תורה בהרבצתעוסקים

 רב- לביסוס חדש מושג נוצר כאן מחזקתו. זה יוחנןרבי
 לכד הריב"ש מצא סמך משוח. כחזקת רבנות חזקת :נות
 "כמשפטו"-כלו- המשכן .הקמת על חז"ל שדרשובמה
 להעבירו ואין בצפון יעמוד תמיד בצפון שעמד קרש :מר

 בכתר שהוא כל במקום והחזיק שבא מי כדממקומו,
 חזקת זכותו. להפקיע זכות לאחר ואין בו זכההרבנות
 ה,יה זה להפקיעו. שאין אישי לקנין זה לפי הפכההרבנות
 קבוע במקום יושב רב לסמכות חדש מימד לתתצריך
 בהוראה.ועוסק
 זרוע אור בעל הר"י שהיא. כמות נתקבלה לא זודיעה
 ושום קנין שוס כאן שאין ואומר רבה, בחומרה עליהחולק
 אנו אין זכות. הפקעת מעין משהו עליה.ם שחלזכויות
 שבממון בענינים אלא גבול השגת של איסורמוצאים
 איסור אין קנין זכות בו שאין דבר .קנין. חלשעלי,הם
 הרוצה וגל אדם לכל נתונה התורה עליו. חל גביעהשגת
 את לעקוף כדי גבול. השגת משום בזה ואין בה וזוכהבא

 חזקת את האחרונים קשרו זרוע האור בעל שלטענתו
 שעליה ברבנות, הקשורה הכספית .ההכנסה לחוקתהרבנות
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-

- שגממון כדבר  בדו- עוד גבול. השגת איסור חל ודאי 
 למשל החתם-סופר זו. בזכויו נאחזו לנו הקרוביםרות
 דאתרא המרא של במחיצתו להיכנס המתחרה עלאוסר
- ה.כנסותיו קיפוחמטעם  גבול. השגת באיסור נכלל שזה 
 יש שבממון על.חזקה רוחנית וסמכות רבגוני חזקתביסוס

 מקום מעתה נתנו שבהנהגה דיעות חילוקי לואי. טעםבו
 הלכות בסיס על בדברים לדון ובמקום אישיים, ומדוןלריב
 גזי- ,הלכות בסיס על לדון הוכרחו חכמים תלמידיכבוד
 .המשמעת שבהן בקהילות רק היה אפשר זה דבר . . .לה

 סמכות על לשמור הקהילה תושבי שרצון חזקה,היתה
 הציבור היה חדור ובגרמניה בהונגריה בריר. היהמנהיגית
 להתגבר היה ויכול שבהנהגה הסמכות חשיבות עלהכרה
 מקום לתת שאין הצין הציבור שבדבר. הלואי טעטעל

 אנדרלמוסיה יגרום שהובר בלי רוחנית בהנהגהלמתחרים

 בהכרת היה חל גבול" "השגת המושג הקהילה.כח"
 הדין ובפסקי בספרים ואם רוחנית, תנהגה על גםהציבור
 מצאו שבממון-לא לקנינים רק מתיחס הזההיושג
 הרוחני לשטח גם הזה המושג את העבירו אם בדברפגם

 ורוסיה. פולין בקהילות הדבר היה שזנה הקהילה.שבחיי
 זכיונות על מבוססות .היו הרב של הכספיות ההכנסותשם

 הדבר וכו'. ומלח שמרים מכירת ועל רח"ש שלאישיים
 השגת חומריים. כקנינים מוחשית מדי יותר בצורההופיע
 ואי מובהקת, חמרית גבול להשגת הפכה זה בשטחגבול
 סמכות הרוחנית. הה.נהגה לשכוח להעבירה היהאפשר
 העידה באותה בלעדית היתה לא הללו במדינותהרב

 ובגרמנית. בהונגריהשהיתה
 .ארבע ועד שלטו שבי בזמן הרבנות ראתה טובים יותרזמנים

 במזרח היהודיים היישובים היו ההיא בתקופההארצות.
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 נהנו גם בבבל. פעם שתיה היישוב מעין צפופים,אירופה
 כוח שנתן מה פנימי, בשיפוט מאוטונומיה מהבמידת
 לחברו אדם שבין הענינים בכל בשפטו הרב בידמסנים
 ישיבות היו לא זמן באותו האוטונומיה. של החוקבכוח

 התרכזו שבו מדרש בית היה מקום בכל אלאמרכזיות,
 הוא-פרי ת"קלויז" מוסד תורה. ללמוד העיר בחוריכל

 על היתה בנויה עיר שנכל החינוך מערכת התקופה.אותה
 ועד רקן גית של .תינוקות של מחדרים החל שלביה,כל

 העיר. כרב הרב פקד אלה כל על האברכים. שללקלויז
 לכד. ראוי אינו ומי מלמד להיות ראוי סי הית.קובעהרב
 היתר לקבלת ועד מגיל.החדר התלמידים את בחןהרב

 בשבת הרב. של בחסותו גדל בעיר שגדל ילד כלהוראה.
 נכנסים הבחורים להיבחן. הרב לבית הלך הצהרייםאחרי
 הרב נתן עצמה בקלויז תורת. בדגרי לפלפל חרב לביתהיו

 שלו הדין ובבית והיתר, איסור בהוראת לאברכיםשעורים

 אחר שה.רחיקו אלה אפילו בהוראה. בשימוש עוסקים.היי
 עסקו - לעירם מ,חוץ הדור גדולי לשמש והלכו נדוד.כד

 כשחזרו .העיר. רב בבית כל קודם ובלימוד.ההורחהבשימוש
 אבותם, למקום התקופת באותה חזרו ורובםלמקומרה
 הרגישג וכולם העיר רב כתלמידי עצמם את לראותתמשיכו

 ההוא יורה...בומן .שלימדו לרבו תלמידבחובתם-חובת
 חיים. אנו מפיחם היום שעד לישראל הדיר גדולי.עמדו
 והן פנים כלפי הן הציבור בעיות בכל בזמנם התמחוהם
 והפיאו- הדוכסים בפני הציבור את שתציגו הם חוץ.כלפי
 אנו היום שעה תקנות. שתיקנו חם הזמן, שבאוזנודלים
 רב השטחים: בכל הדור למנהיגי תיו הם לפיהן,נוהגים
 ' ! נרדפות. למלים היוומנהיג

 למציאות ונעבור האחרונה, המאת של התקופה ולנפסח
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 כתתה ושאינה המתעה- .המדינה תחוקת ישראל.שבמדינת
 היא המדינת והמדינה. הדת בין מפרידה אינה עתהלעת

 צפון היה רב כוח והרבנות. הקהילה מבנה אתשמכתיבה
 האחראים החמיצו אלמלא דורנו בה. שזוכה זובמציאוה

 לבסס שבמקום שגיאות נעשו שטחים בשני השעה. אתלכך
 ליריית גרמו במיינה ורבנית ריחנית הנהגה של17מכות
 החוקתי בביסוס נעשתה במעלה הראשונה השגיאה.כבודה.
 אף בחוקת מושתת הרב- של מעמדו אין הרב. שללפעולתו

 ושהיו למעלה בהם שעסקנו היסודות משלשה אחדעל
 הס- מושג ודור. דור בכל רבנית לסמכות ההלכתילבסיס
 הרבנות מטעם כושר תעודת של במושג .הוחלףמיכה

 החוס- סמיכה, לתעודת דומה כושר תעודת איןהראשית.
 הוא מדבר המסמיך, של המגשרי כוחו את בחובו נושאמו

 בהוראה, בשימוש עסק אצלו תורתו, קיבל ממנו כיבשמו
 'היבנות בידי החתומה כושר תעודת גאותו. ,היההעליו

 כלום מורידה. ואינה משרדי מסמך אלא אינההראשית
 מהווה אינה עליה. מוסיפה ואינה הרב שלמאישיותו

 במו- ולא בתורה לא למכשירו, ה"כשיר" בין כלשהוקשר
 חתימת אין העולם. בתפיסת ולא היהדות בשיטת לאסר,
 של חותמו את. מטביעה. כושר תעודת על הראשיהרב
 בשים משמש זה אין ולכן ה"כשיר". על החותםהרג
 המסמיך של חותמו הוטבע ידה שעל לשמיכה תחליףאופן

 תעודת לנסמך, ה.מסמיד סמכות העבירה סמיכהבנסמך.
 מרא רב של השני היסוד. בלבד.. כשירות אישור נותנתכושר

 לשכות להקמת המגמה ידי על מעורער הוא גפלאתרא
 במציאות י העיקר זה אין אבל רבנות. במקוםרבנות
 אין פיי. על גחתן דבר שום אין יאתךא. מרא הרבאין
 בינו העיר. כרב לכוחו לתחליט יכול שהוא החלטהשום
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 וסמכותוהרב

 מגיעה הרב של שדעכנו הדתית המועצה עומדת העירובין
 כהחלטה. לא אופן בשום אבל דעת וכחוות כהצעהאליה
 הרב יכול טהרת'המשפחה בשטח ולא הכשרות בשטחלא

 רק לא הדתית . המועצה דרך עובר הכל דבר.להחליט

 ולא ההחלטות. את המקבלת כרשות אלא מבצעתכרשות
 לו אין גם אלא דבר בשום להחליט כוח שאין'לרב בלבדזו
 יחליט למשל אם הרבנות. בענודת עדיפות סדר לקבועכח
 על קדימת דין לה ויש עדיפה במקומו מקוה שבנייתהרב
 לקבוע הוכל הדתית המועצה רק הרי כנסת, ביתבניית
 השוחטים מספר על להוסיף לנכון מוצא הרב אםזאת.

 מבחינה קדימה דין בכך ורואה. המקוסגהמשגיחים
 לדוגמה-.המחלים שניות, הקפות עריכת עלהקציית

 ימכות שום בחוק אין בכלל הדתית. המועצה הואבדבר
 הדתות משרד שטח. בשום דאתרא כמרא לפעוללרב

 המועצות של עבודה לסדרי ותקנות הוראות לתתהירבה
 עבודה סדר שום אין .הללו ההוראות בכל אבלהדתיות,
 שכל דאתרא כמרא חרב את איפוא לראות לרב.מוגדר

 אשליה. אלא אינה כיאת במציאות רמיין עליה דמתאמילי
 היסוד תורנית, סמכות בנויה שעליו השלישי TIV1nגט
 לפי המדינה. בחוית קיים אינו לרבו, תלמיד חובישל

 משרד אנשי יק כי הספר, לבית להיכנס לרב אסירהחיק
 איש אלא אינו הרב אבל לכך, רשות להם ישהחינוך
 'כ1% תלוי הרב החינוך. משרד איש ולא תדתותמשרד

 את לברך מומינו ברצותו הספר, ביה מנהל שלבחסדו
 יסודות בכל כד על nDID וברציתו החגים לפניהילדים
 מרב מרוה לקבלת חובה של המושג אין הדתיהחינוך
 אין היפר בבית שבהוראה ההליכים בכל כלל. קייםהעיר
 אינו דתי ספר בבית המתחנך ילד מופיע. הרב שלמקומו
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 רגייוביד ברוךחרג

 תורה שומר דתי, היותו בין ישיר קשר שיש לדעתמגיע
ומצוות,

 לציי
 עירו. בתוך .דאתרא כמרא הרב של קיומו.

 מערכת ייי על לפתח מגיע ילד שום שאין שכן כללא
 לרב. תלמיד חובת מעין הרב כלפיחינוכו
 זכר אין הרב של לפעולותיו ההוראות ובבל התקנותבכל
 ההיסטוריה בכל ששימשו היסודות משלשת אחדלאף

 שנים מעשרים למעלה עברו כבר הרב. של לסמ15ת1כבטיס
 ועדיין הדתות משרד של ולקיומו המדינה שללקיומה
 שבו אחד בשמח הרב. של למעמדו בחוק הגירהאין

 הנשואין עריכת שטח וזהו מוגדרות, הוראותקיימות
 וברוב דאתרא, מרא ,הרב של. הבלעדי המצב נשמרלא

 מרא מהרב חוץ לנשואין מורשים יש הגדוליםהמקומית
 תקנות או ,הוראות בכלל אין השטחים שאר בכלדאתרא.
 להרב. הנוגע בכל הדתות משרדמטעם
 את שתמצא עד דורות ושיעברו שנעשתה השניההשגיאה
 החי- תפרדה על מתכנה. הרבנות התרוקנות היאתיקונה,

 גם מהרכנות הופרדה למעלה. דיברנו כבר מהרגנותנוך
 בדיני השיפוט עצם על לעמוד המקום כאן איןהדיינות.
 שאגנם רבנים ידי על לאשתו איש שבין פיחסיסאישות

 אופן .ושבשום המשפחות, את מכירים ושאינם המקוםמן
 אל ' דיין לכל חז"ל שהציבו התנאי לקיים יכוליםאינם
 המקום כאן אין גם למקומו. שתגיע עד חברך את.תדון
 ביניהם הדיון. אם לאשתו איש שבין ,השלום סיכויי עללדבר
 בבית הוא הדיון אם השלום סיכויי ובין במקומםהוא
 הטוב לנו חייט. הס שבו ההוה ומן מביתפ רחוקדין
 אינטגרלי חלק מהרבנות "וצא שבמציאות [ זה רקכאן

 המדינה הצליחה שלא מה בה. הלויה הלבננתשמהית
 המו- הבשר בשוק "סדרים ורוקנה. המציאות באהלרוקן
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 וסמנ,תו הרב . . - ,,

 שאין כאלה, הס ,השנה כל של מזון ולמוצרי לפסחצרים
 המט- בתי הכשר. כנותן דאתרא מרא ברב צורך כלללהם
 בעלי הקצבים ונעלמים. הולכים העירוניים תקטנים.בהיים

 כש,רות. הרב.בעניני בפסוקת כלל תלויים אינםהאיטליזים
 מן..המשחטות המגזעים העופוה את הקונה האשה.גם

 )ותר זקוקה. אינה ומוכשרים מלוחים בשהםהגדולות
 הסטנדרטית הבנייה. ותיתר. איסור בענינילפסיקת.הרב

 בעניני הרב של הופנת.פסיקתו. היא גם ,המקוואותשל
 פעם שהדה הכנסת בתי על .הפיקוח למיותרת.מקוואות

 ביד אינו גמציאוה הוא של.הרבנות-גם אינטגרלי.חלק
 העותומני חוק . לפי מוקמים כאן הכנסת בתיהרבנות.

 העותומניה, האגודה דתי. בשירות תקשור חוק. לפיולא.
 ,התורה-אין ולגמוד תפילה דת בעניני שעסקהלמרות

 .לרשיון זקוקה אינה הרבנות. .עם חוקי. קשר שוםלה.
 חוקית .מבחינה יכול הרב ואין הרבנות מטעםלהקמתה
 ... שבה.. הנוהליפ ועל הנהגתה _על גיקורתלמתוח

 בקהילות שקורה 'ממת להיפך בדיוק במדינה כאןק,ורה
 שבגולה הספציפיות הנסיבות עקב שגג לארץ. בחוץהקודש
 הקהיז הפעילות .כל. מתרכזת שבו המקום ,הוא הכנסתגלת
 בית שם הרבנות, משרד .של משכנו שם שבעוירה..לתיש
 היהו- הגוער תשעת מפתחת תקרחו תחת לילדים,החינוך
 ואפילו החברתיות הדתיות, התרבגתיות, פעולותיה .כלדית

 הצדקה, הסעו, פועלים:לשכות 'הכנסה בביתהספיהטיב,ות.
 מתקיימים הכנסת בבית וכו'. ישראל ארץ למעןהמגבית

 אלה .כל על השנה. בקופות ושאר ומועד חג. אירועי.כל
 יתכן מוגבל, לזמן רק מתקבל שהרב יתכן הרב..מפקח
 כשיפוג ויפטרוהו קהילתו בני בעינו חן לא_י,מצאשה,רב
 עומד הרב בתקפו זמן.,שהחתה כל החתה-אבלתוקף,
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 'בינובו4 בוו,,,,ב

 לתלמידיו רב של יחס לפתח יכול הוא הפעולות. כלבראש
ל יחס עצתו, השואלים עדהג לבני יועץ של יחס הנוער,עם  

 הוא הכגסת. בית מתפללי עם לשגלחיו ציבור שליחשל

 שבסדר עדיפות על..סדר ,המחליט ה.וא הקהילה, עלהמנצח
 ספציפית בעיה בכל עמדה בנקיטת המדריך והואיומה,
 קהילתו. בני בין המששררה אנושית כלל אזיהודית
 הבמכוירת שלשת כל על .מנוסדת לארץ בחווהרבנות

 אסכולה של "מושמד" היא הרב שהזכרנו.ה,היסטוריות
 'הוא שייך אלא בידו,. כלגד כושר תעודת לאמסויימת,

 שממגה מסוימת אבטוריטה עומדת שבראשו מסוייםלזרם

 לתל- רב גם הוא בו. מוטבע חותמה ושכל השראהמקבל
 מנהי גם הוא הרוב פי על כימידים,

 הספר בית את בפועל

 לכל הוא הרי בפועל, מנהל איננו ואם הקהילה. יישעל

 כשרם ועל המורים פעולת הלימוד, דרכי על מפקחהפחות

 תנועת יש הקהילה .יד .על ספר בית אין אם אלה.של

 וה,רצ- שעורים הוא .נותן ובמסגרתה מדריכה שה,רבנוער

 מוטלים הקהילה עניני כל כי הנהו, דאתרא מרא גםאות.
 הוא החברתיים, האירועים על מפקח הוא שכמו:על

 נקיץ. לנוער נופש מחטת המקים ה.וא טיולים,המארגן
 הציבור במלכז עו'מדת והיא ופעילות תוכן מליא.ההרבנות
 שמזנת היא בגולה הרבנות של הזאת התמונהכולו.

 קהילתי במרכז רב אם בישראל. הרבנות שלהפוזיטיב
 אין בתורה גדול גםהוא

~ly)W 
 שלו האבטוריטה למידת

 עכשיו נעש,ה הרבה לו. רוחש שהציבור לכבוד שיעורואין
 עד אם ההורה. בידיעת הרבנים רמת לההמת לארץבחוץ
 שאנו התורה, בידיעת לרמה. מגיעה שלהם הרמה איןכעת

 נסיבות של "וצאה אלא זאת. בישראל-אין להרגילים
 כאן שאין מסוימת, .היסטורית התפתחות ושלמסוממות
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 רבנים ותרבה עולה הרמה כעת עליו. לעמודהמקוט
 תלמידי עכשיו כבר הם המפוורות שבקהילוהצעירים
 גתפוצות. ירבו וכמוהם מפוהקיםחכמים
 לרב מעמד QIW זאין זה ממוג לרבנות זכר איןבא,רץ

 מגחי,נה הרב של ובסמכויות ישראל במסורהשמקורו
 ללא ריק בחלל אבל רבנות, מוסד אמנם קייטהלכתית.

 איזה מתעוררת והשאלה וחוקית, ציבורית תשתיתכל
AIVובין בארץ הרבנות גין להתפתח יכול התקשרות של 

 הקהילות בין לארץ, בחוץהרבנות
 בארי

 הקהילות ובין
 אפשר האם שונים. כד כל הם קיומם כשתנאי לארץ,בחוץ

 בעולם לרבנות כדוגמא יתקבל שהוא כמות הרבנותשמוסד
 המדיגה חששה ? תירה תצא מציון כי לק"מ כד ידיועל

 המושתתת שבגולה היהדות מפני הדת לבין בינהלהפריד
 שמא המדינה חששה דתיים. הם שביסודם מוסדותעל

 רק יתבסס אם העולם, יהדות לבין שביזה הקשרייפסק
 אפשר האם אבל יהדותי. מהותי ולא מדיני קיוםעל

 למוסדות לארץ שבחוץ הדתיים המוסדות אתלקשה
 ופעילות תוכן מליאיט שם שהללו בשעה שבארץ,היתיים
 1 ריק בחלל וקיימים פנימי מתוכן התרוקנ) כאןואילו

 מוסיף זה שאין שכן כל ולא 'ה,מדינה של תיעלתה זואין
 אחראיט יחפשו שבמדינה. הדתי לשרות לאחראיםכבוד
 הישועה. תגוא מזה אילי ויחקרו. דרכם אתאלה
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 ונזדמנו נתן. רבי בשם מנהיג עליהם מינו בספרדוהיהודים

 והפירטים פירטיט,. שורצים היו הימים אז שבויים.לשם

 מצוות על מצווים היו והיהודים לעבדים, השבויים אתמכרו

- לתפוצות שבויים ארבעה נתגלגלו שבויים.פדיון  זו 

- פרטיתהשגחה  שהתורה הסיבות, את סיבב הקב"ה 

 שבויים, שני המדרש לבית ונכנסו לאירופה. מבבלתעבור

 העדה ומנהיג חנוך, ור' משה ר' קרועים, בגדיםלבושים
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