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י"                        ר כִּ בָּ ָך דָּ מְּ ֵלא מִּ פָּ  הלכה על ידי מי שאינו רבפסיקת : "יִּ
 יצחק-אלישי בן
 

 

בחובה למנות שופטים ושוטרים. בהמשך עוסקת הפרשה ותחילתה הפרשה דנה בעניינים התלויים במערכת המשפט ב
 בסמכות לפסוק הלכה: 

י ט בֵ  כִּ פָּ שְּ ר ַלמִּ בָּ ָך דָּ מְּ ֵלא מִּ פָּ ם ֵבין-יןיִּ דָּ ם  לְּ תָּ -דָּ ַקמְּ ֶריָך וְּ עָּ שְּ יֹבת בִּ ֵרי רִּ בְּ ֶנַגע דִּ ין ּוֵבין ֶנַגע לָּ דִּ ין לְּ יתָּ  דִּ לִּ עָּ קֹום -ֶאל וְּ ַהמָּ
ַחר ה בְּ אתָּ . ' ֱאֹלֶהיָך בוֹ ֲאֶשר יִּ ֶאל-ֶאל ּובָּ ם וְּ יִּ וִּ ים ַהלְּ גִּ -ַהֹכֲהנִּ הִּ תָּ וְּ ַרשְּ דָּ ֵהם וְּ ים הָּ מִּ ֶיה ַביָּ הְּ ַבר ַהֹשֵפט ֲאֶשר יִּ ָך ֵאת דְּ ידּו לְּ

ט פָּ שְּ  (.יח:יז 'דב) ַהמִּ
יום התואר רב מוענק לאדם ה 1לסמוך אדם ולהעניק לו תואר רב. אאחת הסמכויות המוענקות לרבנות הראשית לישראל הי

עמידה בהצלחה במבחני ההסמכה לרבנות.  –בשנות ישיבה ובתנאי נוסף  ,כגון גיל ולימוד 2,שעומד בתנאי סף פורמליים
ההלכה כה נגישה, ויכול כל אדם להחזיק כש ,יוםהאלא ש 3.מכות זו מתירה למי שקיבל רשות להורות לפסוק הלכהס

לרכוש לעצמו מאגר תורני המכיל אלפי אפילו ה תורנית עשירה ומפותחת, ובעידן המחשבים יכול אדם יבביתו ספרי
תוך שניות לאתר מקורות הלכתיים, האם מותר להפנות בספרים המקוטלגים ומפולחים לפי נושאים ומאפשר למשתמש 

לא פעם מוצאים אנו דמויות ציבוריות המשמשות בתפקיד רב בלי שאותו אדם  :לאדם כזה שאלה הלכתית? יתרה מזו
 קיבל תעודת הסמכה רשמית. האם יכול אדם שלא הוסמך היום לרבנות לפסוק הלכה?

 , והדיון כאן אינו אלא צוהר לסוגיה מעניינת ומאתגרת זו.חנופתא פשוטה מונחת ללסוגיה טעונה וכלל  ,אכן
 המצוות אשר קובע את עניין הפסיקה כמצווה הוא הסמ"ק, ספר מצוות קטן ]מצוה קיא[ הקובע:  יהיחידי מבין מונ

ולהורות את בני ישראל מצוה לאדם להשיב לשואל דבר הוראה אם יודע אפילו לא הגיע  י( 'ויקלהורות דכתיב )
אם אין גדול בעיר כמותו, אך אם יש גדול בעיר כמותו אל יורה עד שיהא בן ארבעים שנה, ואם הורה  4וראהלה

עבירה היא בידו, וכן אם הוא בן ארבעים שנה, ואינו מורה אם הוא מניח בשביל ענוה, זו היא ענוה שלא לשמה, 
 5ועוון יש בדבר.

 ,גם אם הנשאל לא הגיע להוראה ובלבד שאין גדול בעיר כמותולשיטת הסמ"ק קיימת מצווה למי שיודע להשיב תשובה 
הרי עוון הוא לו. על חומרת היעדר  ,ואם לא השיב .לאשיש גדול ממנו בין שאך אם הגיע לגיל הוראה חייב להשיב בין 

 (:יט, ע"ב)תשובה למי שיכול לתת תשובה אך לא עשה כן אנו שומעים במסכת עבודה זרה 
                                                           

   עו"ד אלישי בן יצחק מוסמך במשפטים מטעם האוניברסיטה העברית, בעל משרד עורכי דין ומרצה מן החוץ במכללת שערי
  .. תנצב"הדמי ימיהחיה בת מיכל אשר הסתלקה ב-יו כאן הם לע"נ הילדה תהילהדברמשפט. 

1
, 45 תורה שבעל פה; בן ציון נשר, חידוש הסמיכה בזמן הזה, (ו"תשכ)נח סיני על הסמיכה ראו זאב פלק, סמיכה וסמכות,   

, ברקאינות באספקלרית הדורות, עמ' תט; שאול ישראלי, הרב והרב ,משכן שילהקעו; שילה רפאל, הסמיכה בהלכה, בתוך: 
 .11יא, תשס"ב, עמ'  צהר , יעקב אריאל, על סמיכת חכמים וסמכות הלכתית,22קובץ א, תשמ"ג, עמ' 

 :ראו באתר הרבנות הראשית לישראל "עיון "בנהלי בחינות לרבנות  2
 www.rabanut.gov.il/vf/ib_items/173/nahalimrabanut.pdf. 

3
ופסיקתא  ,ה ע"ב. על חומרת פסיקת הוראה ללא היתר מרבו ראו עירובין, סג ע"א ,ות ראו בבלי סנהדריןעל הצורך ברשות להור  

על החובה ליטול רשות  .ד, הלכה מד"סימן של ,הלכות נידוי וחרם ,אחרי מות, ושו"ע יו"ד –דרב כהנא )מנדלבוים( פסקא כו 
 .ח-ה"ג, והלכות סנהדרין פ"כ, הלכות ז הלכות תלמוד תורה, פ"ה ,מרבו עובר לפסיקת הלכה ראו רמב"ם

4
 .בהגהות רבנו פרץ מוסיף בנקודה זו ממש את ההערה: "פירוש שאינו בן ארבעים שנה"  
5
 ב.:ראו בית הבחירה עבודה זרה, יט  



2 

כי רבים חללים הפילה? זה תלמיד שלא הגיע  ז[:משלי טהונא אמר רב, מאי דכתיב: ]אמר רבי אבא אמר רב 
 זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה. ועד כמה? עד מ' שנין.  –להוראה ומורה, ועצומים כל הרוגיה 
רן המתעצמים והמחרישים ומתאפקים מלהורות הורגין את דו –ועצומים "רש"י על אתר מבאר את דברי התלמוד: 

 לג(. ')יש "ועצומים לשון ועוצם עיניו
שהוא מכשילן  על ידימשמע מדברי התלמוד כי מי שיכול להורות הלכה ואינו מורה משול לאדם שהורג את דורו 

 ולא מורה להם את ההלכה.
 6:שאלה מרתקת נשאל הר"י מיגאשו

כה ולא פירושה ולא קריאתה שאלה: מה יאמר אדוננו באיש שלא קרא מעולם הלכה עם רב ואינו יודע דרך הל
 אלא שהוא ראה הרבה מתשובות הגאונים ז"ל וספרי הדינים. 

לא למד  ,יה אם ניתן לסמוך ולקבל פסיקתו של אדם שהוא אוטודידקט שלא "קרא הלכה עם רב"יהשואלים מעלים תה
ומסבים את תשומת  וכל ידענותו שאובה מבקיאותו בתשובות הגאונים. בהמשך מחדדים השואלים את שאלתם ,תלמוד

תשובת הגאונים נכונה  ,שניתובהם שיבושים רבים,  יש ,שבפסיקה מספרות השו"ת. ראשית קושילבו של הר"י מיגאש ל
 במקרה כזה ידיעת המקור התלמודי היא הנחוצה לפסיקת ההלכה. הרי"י מיגאש בתשובתו פוסק:ולמקרה הפרטני, 

רות מאנשים רבים קבעו עצמם להוראה בזמננו זה ורובם אין תשובה: דע שהאיש הזה ראוי יותר להתיר לו להו
בהם אפי' אחד משני דברים אלו רצוני לומר הבנת ההלכה והעמידה על דעת הגאונים ז"ל. ואותם שמדמים 
להורות מעיון ההלכה ומחוזק עיונם בתלמוד הם שראוי למנעם מזה לפי שאין בזמננו זה מי שיהי' ראוי לכך ולא 

ת התלמוד לכלל שיורה מעיונו מבלי שיעמוד על דעת הגאונים ז"ל. אבל מי שמורה מתשובות מי שהגיע בחכמ
הגאונים וסומך עליהם ואף על פי שאינו יכול להבין בתלמוד הוא יותר הגון ומשובח מאותו שחושב שהוא יודע 

 בתלמוד וסומך על עצמו.
ם ולא על התלמוד, התשובה משמיעה לנו שכדי לפיה העדיפות מוקנית למי שסומך על פסקי הגאונישמעבר למסקנה 

מכאן ניתן ללמוד שמותר לאדם פרטי לפנות  לפסוק הלכה די שהנשאל תלמיד חכם היודע הלכה ובקיא בספרות ההלכה.
האם גם  ?אך האם כך הם הדברים כאשר ציבור מבקש לעצמו רב .לתלמיד חכם שהוא מכיר על מנת שישיבו פסק הלכה

 2ד חכם שלא הוסמך? במקרה זה פוסק החת"ם סופר:אז ניתן למנות תלמי
והאמת הדעת נותן שלא יקבלו שום ציבור עליהם שום רב אם אין לו התרה מפורסם, אבל אי אירע שיושב על כסא 

 .הוראה בלי כתב התרה והוא מופלג בתורה והוראה אין כתב התרה מעכב בהוראתו
עם זאת אדם  .צמו רב חייב לבדוק מי התירו והסמיכו לפסוקמדברי החת"ם סופר עולה כי ציבור המבקש למנות לע

זה ראוי לציין את דברי בעל  ענייןב 1סא רבנות אין הסמיכה מעכבת אותו מלהורות.יהמופלג בתורה שכבר יושב על כ
 9יום:ה[ אשר כותב מה טעם הסמיכה 16-שו"ת הרד"ך, רבי דוד הכהן ]איטליה, המאה ה

ולי עולם הוא משום דאי באסור והתר מאן דלא גמיר יעשה תורתינו פלסתר, הסמיכה הנהוגה בזמן הזה מגד

ויאכיל מאכלות אסורות, ולטמאות יאמר טהורות... וכל זה מפני שבעונותינו, שרבו תלמידים שלא שמשו כל 

צרכן מתעטפים בטלית של רבם, ונוטלין שררה לעצמן לישב על כסא ההוראות... הסכימו להסמיך לאנשים 

ם להוראה לקוראם בשם הרב רבי, ומזה יודע לכל דכל מי שאינו מוסמך, דהיינו שיש לו רשות הראויי

להורות, לאו בר הכי הוא ואין לסמוך עליו, אלא אם כן יהיה ידוע לכל דגברא רב ההוא, ומצד ענוותנותו 

 אינו מבקש גדולות.
הלכתי שביכולתם להורות, וראוי לסמוך ההתורני  עניין הסמיכה בימינו נועד לתהודה ציבורית ופרסום בעלי הידעש מכאן

 11.על פסיקתם
יכולים ללמד על הדיכוטומיה והפרדוקס שמעלה סוגיה זו. מחד  ,עיון במקורות דלעיל, אשר הובאו כטיפה מן הים

הסמכות לפסוק מסורה לכל אחד שלמד ומכיר את ההלכה, יודע ללמוד ובקיא בספרות ההלכתית, שניתן להגיע למסקנה 
 יטעה. שעם זאת ראינו גם ראינו את הזהירות המופלגת מפני תלמיד שלא למד כראוי שיכול ו

 

                                                           
6
  .שו"ת הר"י מיגאש סימן קיד  
7
  .שו"ת חתם סופר חלק א )או"ח( סימן רו  
8
נראה שאין מדובר בסתירה אלא קריאה לנוהג  .ם סופר חלק ב )יו"ד( סימן רכז"חתעמדה נוקשה מציג החת"ם סופר בשו"ת   

  .טעות המצוי במקומות מסוימים כאשר הם מבקשים למנת עליהם רב
9
 שו"ת הרד"ך, בית יח, סימן י.  
11
ראות בסמיכה היתר המבקשת ל אחרתאו רמ"א, יו"ד, סימן רמב, סעיף יד; וכן דרשות מהר"י מינץ, הדרוש הרביעי. לתפיסה ר  

ראו שו"ת הריב"ש  ,הדגשה שתלמיד שפסק בניגוד להיתר פסיקתו פסיקה חרף האיסור שבדברבשל רב לתלמידו לפסוק הלכה 
 .סימן רעא


