
ראשי פרקים:

א. רבנות כללית - 
מהו עניינה של הרבנות?

האם רק להוות "פקידות דת" שמספקת את צרכי הקהילה המקומית?

ב. חשיבות הרבנות כמרכז רוחני מאחד – 
איך הכלליות הזו מתבטאת בהנהגת הרבנות בפועל?

ג. זהירות מפירודים בהנהגת הרבנות – 
מדוע חשובה האחדות תחת הרבנות ופירוד הוא כ"כ חמור?

ד. החלשת הרבנות תגרום לחדירת רפורמים – 
נקודה מרכזית היא שרבנות ראשית מהווה חומת מגן בפני הרפורמים

והתפוררות הרבנות תאפשר את חדירתם לרבנות בארץ.

ה. חשיבות הכשרות הממלכתית – 
מדוע כחלק מרבנות ראשית אחת חשובה גם מערכת כשרות ממלכתית?

ו.סמכות מוסד רוחני ובי"ד מוסכם על ישראל – 
האם בכלל יש סמכות וכח לרבנות הראשית שמחייב את הכלל?

א. רבנות כללית 
"הרבנות, זה הכח הרוחני הגדול, זה הכח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל..שהחזיק את נשמת האומה ועורר אותה לחיי� לאומיי� שלמי� ומתוקני�, 
נפגעה הרבה והשפעתה נחלשה בתקופתנו האחרונה, ודבר זה השפיע לרעה על כל מהל	 החיי� הכלליי� שלנו. עכשיו כשחפצי� אנו מחדש ל�דר את עניני החיי� 
הלאומיי� שלנו ולתקנ� תיקו� גמור, מוכרחי� אנו להכני� תיקו� חודר ועמוק ג� בחיי הרבנות באר� ישראל. להחיות מחדש את הכח הרוחני החיוני הזה עד שיהיה לכח 

פועל מ�ודר, לכח משפיע חשוב על כל מהל	 התחיה הלאומית. "
(הראי"ה קוק זצ"ל, 'כבוד הרבנות', מאמרי הראי"ה עמ' 52 )

"עניינה של הרבנות הראשית להוות כח רבני� מרכזי הנות� נשמה לכל הכוחות העובדי� אשר ביהדות. למ� עובדי האדמה בזיעת אפיי� וביגע כפיי� עד עובדי ה' בקדושה 
ובטהרה. למ� הפועל הצעיר ועד הח�ידי� יראי ה' אשר בישיבת בית אל המתפללי� ותיקי� ע� הנ� החמה. לאלה ולאלה יש אוצרות ברכה וכח אחד מתמלא מחברו 

וכול� כאחד צריכי� להיות מכווני� לעבוד את ה' וישראל עמו..כל הכוחות צריכי� להתאחד על מנת לב�� את הקיי� ולבנות את הנהר�ות”.
(מתו
 נאומו של הרב לאחר בחירתו לרב ראשי, מובא ב�פר המזרחי עמ' רפט)

ב. חשיבות הרבנות כמרכז רוחני מאחד
" על פי �דרו של הרמב"� יש הבדל בי� �דר הושבת בתי הדי� באר� ישראל ל�דר הושבת� בחו� לאר�, באופ� שבאר� ישראל חובת האורגניות אשר לבתי המשפט היא 
יותר מובלטת ומאוחדת, כראוי לאומה שהיא מתיישבת על אדמתה לחיות חיי� לאומיי� קבועי�. ובחו� לאר� אי� ה�דור מגיע לאורגניות כזו, מפני שחיי הגלות חיי� 
ארעיי� ה� לאומה בתור אומה...אנו חייבי� להתחיל בעבודת ה�דור של הרבנות, כדי שיהיו חיינו הפנימיי� הולכי� ומ�תדרי� כהוג�. חשוב מאד. שת�ודר הרבנות ג� 
לפי הפלכי� באופ� שיהיו בתי הדי� שבכל פל	 ופל	 מאורגני� ע� בתי הדי� שבכל עיר ועיר הכל יהיה לעתיד מאוגד ב�דר אורגני ע� בית הדי� המרכזי אשר יו�ד לנו בעיר 

בירתנו הקדושה בירושלי�. 
.. כללו של דבר: פרטי הדברי� באיזו צורה יהיו בתי הדי� מרוכזי� תלויי� בה�כמת הרוב של הרבני�. אבל צרי	 להיות מו�כ� על כולנו שצרי	 להיות ריכוז קבוע בכח 

הרבנות ובכח המשפט שלנו באר� ישראל. ..עבודה הגדולה הזאת, המתחילה לגש� את חזו� הנבואה ..ואשיבה שופטי	 כבראשונה ויועצי	 כבתחלה". 
(נאו	 בוועידה ל�ידור הרבנות הראשית, מאמרי הראי"ה עמ' 456)

"החיי� המ�ודרי� של הקהילות בימי� מקד� עזרו ג� כ� ל�דר את הרבנות ב�דור מדיני הגו� על ידי הרבנות הגלילית, הכללית והראשית. הועידות הארציות השונות 
הו�יפו כבוד ואומ� לתוכ� הרבנות, ונתנו ג� כ� מקו� להופעות חשובות מצד הרבנות בתו	 תוכ� של החיי� המעשיי� הציבוריי�. ואול� בתקופות האחרונות באו �בות 
שונות וגרמו להתפוררות הכוחות ולהחלשת הרוש� של הרבנות בחיינו הכלליי�... וכה הלכה הרבנות ונתדלדלה ואתה יחד ירד ג� כבוד התורה..לירידת כבוד הרבנות 
גרמה הרבה ההתפוררות ל�יעות ולמפלגות... ובשעה גדולה זו שאנו חיי� בה, מחויבי� אנחנו להתנער למצער פה באר� תחיתנו מכל האבק הגדול אשר הרביצה הגלות 
על הרבנות; עכשיו מחויבי� אנו לאחד עוד הפע� כבשני� קדמוניות את כל ה�גולות שברבנות, לאחד� עד כמה שיד הרבנות בעצמה מגעת, ולדרוש ג� מאת הצבור 

העברי לעזור לנו בשפור הרבנות ובאחודה ושכלולה."
(הראי"ה קוק זצ"ל, 'כבוד הרבנות', מאמרי הראי"ה עמ' 52 )

את הרבנות הראשית צרי	 לחזק עוד ועוד כדי שתיהפ	 למו�ד היכול לפקח כלפי פני� וכלפי חו�, לפקח וג� להדרי	. במקו� זה – מכר�מי�, מפתחי� אי אמו�...
בימי הרב קוק והרב הרצוג זכר צדיקי� לברכה, עוד הייתה רתיעה מפני גילוי בפומבי של אי האמו� ואי ההכרה, אבל כיו� מעיזי� פני�. שוכחי� או מעלימי� עי� מזה 
שבלעדי רבנות ראשית �מכותית לא היו לנו נישואי� וגירושי� על פי ההלכה, לא שחיטה מ�ודרת, לא מינוי רבני� בשכונות, ועוד ועוד. שוכחי� או מתעלמי� בזדו� מכ	 

שרבנות ראשית היא כורח השעה והדור, ושלו הכל היו מתכנ�י� ומתלכדי� �ביבה כדי לחזקה הייתה השפעתה גדולה על כל חלקי הציבור."
(הרב שאול ישראלי, 'הרבנות והמדינה' עמ' 92)

ג. זהירות מפירודים בהנהגת הרבנות
צבוריי�  לפירודי�  היתר  שו�  אי�  הכפירה,  י�וד  הוא  'הפירוד  יהדות-  לחיזוק  כאילו  בישוב,  פירודי�  הצעות  כלפי   – זצ"ל)  הרב  מר�  האחרוני�(=של  קדשו  "מדברי 

בישראל'."
('לשלשה באלול', עמ' עז)

בס“ד

"בא�יפת רבני א"י בחודש אב תרצ"ה, יצאה הצהרה כנגד ני�יונות שנעשו אז ע"י ע�קני� בחוגי� מ�וימי� להקי� קהילות נפרדות, בה נכתב בי� השאר כ	 : "אנחנו 
ונקודה, תתכונ� מועצה דתית  ועיר ובכל נקודה  החתומי� מטה מביעי� ה�כמתנו להצעה שהוצעה בא�יפת רבני אר� ישראל, בעניי� שאלת הקהילות, כי בכל עיר 
�וברנית, להנהלת כל הענייני� הנוגעי� לדת, ובכל עיר ועיר תהא קהילה אחת ושחיטה ובי"ד מאוחד כמו שהיה מאז ומעול� בכל קהילות ישראל". על כרוז זה חתמו רוב 

מוחלט של רבני אר� ישראל ובראש� מר� הרב זצ"ל, הגרא"ז מלצר, הגרצ"פ פראנק זצ"ל ועוד". 
(ליקוטי ראיה עמ' 190)

לאחר שאחד הרבני� הקי� שחיטה בכשרות פרטית בעיר יפו, בשנת תר�"ט, ארבע שני� לאחר שקיבל עליו את הרב את עול הרבנות בעיר יפו, פר�מו אבות בתי הדי� 
בירושלי� מודעה, אליה� הצטרפו הגר"ש �לנט, הגר"ח ברלי�, והרידב"ז ובה ה� מביעי� זעזוע מחילול כבודה של הרבנות במעשה זה:

"נבהלנו ונשתוממנו למשמע הדבר הרע הזה, כי יקרה דבר כזה בעיר חשובה מערי אר� הקודש, ובפרט להעיז נגד רב גדול דפקיע שמיה ה"ה הגאו� המפור�� מו"ה אברה� 
יצחק הכה� קוק שיח', הראב"ד דעה"ק יפו והמושבות, והננו מזהירי� לאחינו יראי ה' כי ישמרו לנפשותיה� לבלי הכשל ח"ו וכו', וירחיקו את עצמ� ממ�יגי גבול..."

(אגרות לראי"ה, אגרת נ)

הרידב"ז ציר� לחתימתו מכתב ובו מתאר : "כי הרבני� הגאוני� תקיפי דארעא דישראל בשמע� את הנבלה הנעשתה בישראל בעירכ� הק' תחת� ירגזו, ולא האמינו 
בתחילה למשמע אוזנ�... ודעת� לעמוד בפר� ע� מ�ירות נפש ממש, ולעורר את כל ישראל בקודש ובחו"ל, לתושבי� ועוברי אורח, ואת כל חכמי ישראל... כי זה לא דבר 

פרטי הוא, כי א� הנוגע לכללות כל ישראל."
מחמת חומרת המעשה הורה הרידב"ז להתייח� אל הבשר הנשחט בשחיטה האלטרנטיבית כבשר טריפה גמור, וא� חייב להגעיל את הכלי� של מי שהשתמש בו. 

כשכבר כיה� הרב כרב ראשי לישראל, בשנת תרפ"ד, עלתה דרישה של נציגי אגודת ישראל להקי� משחטה המושגחת על יד� בלא אישור מהרבנות הראשית. בעקבות כ	, 
כתב הרב מכתב למושל ובו כותב בי� היתר: 

"החופש בענייני הדת של קבוצה אחת ושל חבר יחידי�, א"א להכיל בקרבו הר� ל�דרי הדת של הכלל כולו. ובמקרה הזה א� תינת� משאלות� להפריד את השחיטה 
באיזו מדה שהיא, הדבר יביא לידי הר� הדת ולידי אנרכיה דתית קהילתית, ולידי קיפוח זכויותיה וחופשתה ועמדתה הדתית של הקהילה כולה. כל אחד ואחד יבא לדרוש 
לו זכיות דומות של פירוד "בש� דת ובש� מצפו�" כמוב�, והשחיטה ומו�דות הדת והצבור יתפוררו לפרורי� פרודי�...ותוצאותיו הירו� העדה, ועזובת הדת ויצירת מצב 

עדתי פרוע כזה, שכל כח אחראי יהיה מוכרח ל�לק מעליו את עולה ואת אחריותה של הרבנות בירושלי�, ולראות בדאבו� לב בפירוקה של הרבנות המ�ודרת..."
(הובא ב�פר הרבנות הראשית לאר� ישראל עמ' 196, אוצרות הראי"ה א' עמ' 419)

ד. החלשת הרבנות תגרום לחדירת רפורמים
"כלפי המפריעי� מקרב הרבני� אז להקמת הרבנות הראשית, הגיב מר� הרב והזהיר: אי הקמתה של רבנות רשמית תוכל לגרו� לכני�ת “רבנות” רפורמית לאר� הקודש. 

כתוצאה מבמות יחיד (=רבנות מפורדת), מגיעי� לצל� בהיכל! (בשדה הראי"ה עמ' 127) 
וכ	 כותב הרב נריה זצ”ל על דברי הרב: "עד כמה צדק בזה נוכחנו בשני� האחרונות שהיו כמה ני�יונות למת� הכרה של “רבנות” קונ�רבטיבית או רפורמית והללו הוכרחו 
להיעצר בגלל המח�ו� הקיי� של מציאות רבנות רשמית מוכרת בחוק המדינה, דבר שעבר שירושה משלטו� המנדט לשלטו� הישראלי העצמאי.  אלמלא קמה ג� ניצבה 

הרבנות בשעתה, �פק רב א� במציאות הקיימת נית� היה להקי� רבנות רשמית כדת משה וישראל."
"וכשנשאל שר המשפטי� בשעתו, עו"ד י”ש שפירא: 'מדוע אי� הכרה ומעמד רשמי ל”רבנות” רפורמית באר�?' הייתה תשובתו: 'זוהי "אשמתו" של הרב קוק! הוא שהקי� 

את הרבנות הראשית האורתודוק�ית שקיבלה מעמד רשמי, וכ	 נהייתה היא היחידה המאושרת והמוכרת במדינת ישראל".
(בשדה הראי”ה ש	)

"�כנה חמורה מאוד נשקפת לנו. א�ור להרשות קיומה של רבנות מתבדלת. המתבדלי� הבוחרי� לה� רב לעצמ� ללא ידיעת הציבור וה�כמתו יוצרי� תקדי�. ה� עוד 
יכני�ו את הרפורמי�. א� לה� מותר, מדוע א�ור ג� לרפורמי� לבחור לה� כא� רבני� משלה�? הבדלנות והפירוד פותחי� פתח לא רק לרבנות 'פרטית', כי א� לרפורמה 

ולרבנות רפורמית.
..כאשר יש פירוד ואי� מרות הצבור, נפתח פתח לכל מיני דברי� בלתי רצויי�.. הגאו� הנצי"ב כותב כי "עצת הפירוד קשה כחרב לכלל ישראל"."

(שיחות הרצי"ה ת"ת עמ' 276)

ה. חשיבות הכשרות הממלכתית
"יש קהילות נפרדות שמ�מיכי� לה� רב הקרוב ללב�, ומקיימות מערכות כשרות נפרדות וכדומה. תופעה זו מחלישה את מעמדה המרכזי של הרבנות הראשית."

(הראשל"צ הרב אליהו בקשי דורו� שליט"א, �פר הרבנות הראשית לישראל, עמ' 16)

"א� ח� וחלילה לא הייתה קמה הרבנות הראשית, היינו עדי� לארבע מאות חתימות של רבני� המכשירי� מוצר מ�וי�, כי כל רב לא היה מקבל הכשר של רב שני, ועתה 
אנו עדי� לכ	 כי הרבנות ירושלי� למשל מקבלת הכשרי הרבנות תל אביב, וכ� רבנות חיפה מקבלת הכשרי הרבנות בירושלי� וכו' – תורה אחת, ולא שתי תורות!"

(הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל, חוברת 70 שנה לרה"ר עמ' 16)

"אנשי� מדברי� על ממלכתיות, אבל מתנגדי� לכ	 שהכללי� ייקבעו בידי הרבנות הראשית. אנשי� ציוניי� שחוגגי� את יו� העצמאות ה� עושי� את זה ומונעי� רמת 
כשרות אחידה? "

(הרב יעקב אריאל שליט"א, ראיו� לערו� 7, ט"ו באייר תשע"ו) 

ו.סמכות מוסד רוחני ובי"ד מוסכם על ישראל 
בנאומו לכבוד יי�ודה של הרבנות הראשית לישראל בשנת תרפ"א אמר הראי"ה קוק ז"ל, בי� היתר:

"אנחנו נקראי� עכשיו לבנות את בני� האומה, לנטוע נטיעת-חיי� שתישא פירות לחיי עמנו לדורות... בחיינו הלאומיי� החדשי� באר�-ישראל יהיה לנו בוודאי לפעמי� 
צור	 גדול לתק� תקנות גדולות, שכל זמ� שתהיינה מו�כמות מרוב חכמי ישראל המומחי� לרבי� ומקובלי� אחר-כ	 על הקהל, יהיה לה� כוח של די� תורה."

(נאו	 בוועידה ל�ידור הרבנות הראשית, מאמרי הראי"ה עמ' 455)

"..והנה הרבנות הראשית קבלוה עליה� רוב הציבור שבא"י בתור רבותיה�.  וג� הרבני� המקומיי� אינ� מתקבלי� אלא באישור של הרבנות הראשית. נמצא שהרבנות 
הראשית יש לה בכל מקו� שבא"י תוק� של מרא דאתרא, כי ג� רבני המקו� אינ� פועלי� אלא בשליחות�. ממילא קיימת כלפיה� ההלכה של הרמ"א הנ"ל שאי� להורות 
נגד פ�ק שלה�, ואי� לפר�� להלכה למעשה דעה שהיא מנוגדת לפ�ק הלכה שלה...מכא� למודעי, שכל אות� פ�קי הרבנות הראשית, שהוצאו לאחר דיו� ושו"ט כהלכה, 

אעפ"י שיש חכמי� שמתנגדי� לה�, אי� כא� מקו� לדו� אלא כמחלוקת שבשיקול הדעת, ובזה פ�קו של המרא דאתרא שריר וקיי� ללא הרהור."

(הרב שאול ישראלי, עמוד הימיני,�"ו,,י"א)

ערכה של רבנות ראשית וכשרות ממלכתית



ראשי פרקים:

א. רבנות כללית - 
מהו עניינה של הרבנות?

האם רק להוות "פקידות דת" שמספקת את צרכי הקהילה המקומית?

ב. חשיבות הרבנות כמרכז רוחני מאחד – 
איך הכלליות הזו מתבטאת בהנהגת הרבנות בפועל?

ג. זהירות מפירודים בהנהגת הרבנות – 
מדוע חשובה האחדות תחת הרבנות ופירוד הוא כ"כ חמור?

ד. החלשת הרבנות תגרום לחדירת רפורמים – 
נקודה מרכזית היא שרבנות ראשית מהווה חומת מגן בפני הרפורמים

והתפוררות הרבנות תאפשר את חדירתם לרבנות בארץ.

ה. חשיבות הכשרות הממלכתית – 
מדוע כחלק מרבנות ראשית אחת חשובה גם מערכת כשרות ממלכתית?

ו.סמכות מוסד רוחני ובי"ד מוסכם על ישראל – 
האם בכלל יש סמכות וכח לרבנות הראשית שמחייב את הכלל?

א. רבנות כללית 
"הרבנות, זה הכח הרוחני הגדול, זה הכח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל..שהחזיק את נשמת האומה ועורר אותה לחיי� לאומיי� שלמי� ומתוקני�, 
נפגעה הרבה והשפעתה נחלשה בתקופתנו האחרונה, ודבר זה השפיע לרעה על כל מהל	 החיי� הכלליי� שלנו. עכשיו כשחפצי� אנו מחדש ל�דר את עניני החיי� 
הלאומיי� שלנו ולתקנ� תיקו� גמור, מוכרחי� אנו להכני� תיקו� חודר ועמוק ג� בחיי הרבנות באר� ישראל. להחיות מחדש את הכח הרוחני החיוני הזה עד שיהיה לכח 

פועל מ�ודר, לכח משפיע חשוב על כל מהל	 התחיה הלאומית. "
(הראי"ה קוק זצ"ל, 'כבוד הרבנות', מאמרי הראי"ה עמ' 52 )

"עניינה של הרבנות הראשית להוות כח רבני� מרכזי הנות� נשמה לכל הכוחות העובדי� אשר ביהדות. למ� עובדי האדמה בזיעת אפיי� וביגע כפיי� עד עובדי ה' בקדושה 
ובטהרה. למ� הפועל הצעיר ועד הח�ידי� יראי ה' אשר בישיבת בית אל המתפללי� ותיקי� ע� הנ� החמה. לאלה ולאלה יש אוצרות ברכה וכח אחד מתמלא מחברו 

וכול� כאחד צריכי� להיות מכווני� לעבוד את ה' וישראל עמו..כל הכוחות צריכי� להתאחד על מנת לב�� את הקיי� ולבנות את הנהר�ות”.
(מתו
 נאומו של הרב לאחר בחירתו לרב ראשי, מובא ב�פר המזרחי עמ' רפט)

ב. חשיבות הרבנות כמרכז רוחני מאחד
" על פי �דרו של הרמב"� יש הבדל בי� �דר הושבת בתי הדי� באר� ישראל ל�דר הושבת� בחו� לאר�, באופ� שבאר� ישראל חובת האורגניות אשר לבתי המשפט היא 
יותר מובלטת ומאוחדת, כראוי לאומה שהיא מתיישבת על אדמתה לחיות חיי� לאומיי� קבועי�. ובחו� לאר� אי� ה�דור מגיע לאורגניות כזו, מפני שחיי הגלות חיי� 
ארעיי� ה� לאומה בתור אומה...אנו חייבי� להתחיל בעבודת ה�דור של הרבנות, כדי שיהיו חיינו הפנימיי� הולכי� ומ�תדרי� כהוג�. חשוב מאד. שת�ודר הרבנות ג� 
לפי הפלכי� באופ� שיהיו בתי הדי� שבכל פל	 ופל	 מאורגני� ע� בתי הדי� שבכל עיר ועיר הכל יהיה לעתיד מאוגד ב�דר אורגני ע� בית הדי� המרכזי אשר יו�ד לנו בעיר 

בירתנו הקדושה בירושלי�. 
.. כללו של דבר: פרטי הדברי� באיזו צורה יהיו בתי הדי� מרוכזי� תלויי� בה�כמת הרוב של הרבני�. אבל צרי	 להיות מו�כ� על כולנו שצרי	 להיות ריכוז קבוע בכח 

הרבנות ובכח המשפט שלנו באר� ישראל. ..עבודה הגדולה הזאת, המתחילה לגש� את חזו� הנבואה ..ואשיבה שופטי	 כבראשונה ויועצי	 כבתחלה". 
(נאו	 בוועידה ל�ידור הרבנות הראשית, מאמרי הראי"ה עמ' 456)

"החיי� המ�ודרי� של הקהילות בימי� מקד� עזרו ג� כ� ל�דר את הרבנות ב�דור מדיני הגו� על ידי הרבנות הגלילית, הכללית והראשית. הועידות הארציות השונות 
הו�יפו כבוד ואומ� לתוכ� הרבנות, ונתנו ג� כ� מקו� להופעות חשובות מצד הרבנות בתו	 תוכ� של החיי� המעשיי� הציבוריי�. ואול� בתקופות האחרונות באו �בות 
שונות וגרמו להתפוררות הכוחות ולהחלשת הרוש� של הרבנות בחיינו הכלליי�... וכה הלכה הרבנות ונתדלדלה ואתה יחד ירד ג� כבוד התורה..לירידת כבוד הרבנות 
גרמה הרבה ההתפוררות ל�יעות ולמפלגות... ובשעה גדולה זו שאנו חיי� בה, מחויבי� אנחנו להתנער למצער פה באר� תחיתנו מכל האבק הגדול אשר הרביצה הגלות 
על הרבנות; עכשיו מחויבי� אנו לאחד עוד הפע� כבשני� קדמוניות את כל ה�גולות שברבנות, לאחד� עד כמה שיד הרבנות בעצמה מגעת, ולדרוש ג� מאת הצבור 

העברי לעזור לנו בשפור הרבנות ובאחודה ושכלולה."
(הראי"ה קוק זצ"ל, 'כבוד הרבנות', מאמרי הראי"ה עמ' 52 )

את הרבנות הראשית צרי	 לחזק עוד ועוד כדי שתיהפ	 למו�ד היכול לפקח כלפי פני� וכלפי חו�, לפקח וג� להדרי	. במקו� זה – מכר�מי�, מפתחי� אי אמו�...
בימי הרב קוק והרב הרצוג זכר צדיקי� לברכה, עוד הייתה רתיעה מפני גילוי בפומבי של אי האמו� ואי ההכרה, אבל כיו� מעיזי� פני�. שוכחי� או מעלימי� עי� מזה 
שבלעדי רבנות ראשית �מכותית לא היו לנו נישואי� וגירושי� על פי ההלכה, לא שחיטה מ�ודרת, לא מינוי רבני� בשכונות, ועוד ועוד. שוכחי� או מתעלמי� בזדו� מכ	 

שרבנות ראשית היא כורח השעה והדור, ושלו הכל היו מתכנ�י� ומתלכדי� �ביבה כדי לחזקה הייתה השפעתה גדולה על כל חלקי הציבור."
(הרב שאול ישראלי, 'הרבנות והמדינה' עמ' 92)

ג. זהירות מפירודים בהנהגת הרבנות
צבוריי�  לפירודי�  היתר  שו�  אי�  הכפירה,  י�וד  הוא  'הפירוד  יהדות-  לחיזוק  כאילו  בישוב,  פירודי�  הצעות  כלפי   – זצ"ל)  הרב  מר�  האחרוני�(=של  קדשו  "מדברי 

בישראל'."
('לשלשה באלול', עמ' עז)

"בא�יפת רבני א"י בחודש אב תרצ"ה, יצאה הצהרה כנגד ני�יונות שנעשו אז ע"י ע�קני� בחוגי� מ�וימי� להקי� קהילות נפרדות, בה נכתב בי� השאר כ	 : "אנחנו 
ונקודה, תתכונ� מועצה דתית  ועיר ובכל נקודה  החתומי� מטה מביעי� ה�כמתנו להצעה שהוצעה בא�יפת רבני אר� ישראל, בעניי� שאלת הקהילות, כי בכל עיר 
�וברנית, להנהלת כל הענייני� הנוגעי� לדת, ובכל עיר ועיר תהא קהילה אחת ושחיטה ובי"ד מאוחד כמו שהיה מאז ומעול� בכל קהילות ישראל". על כרוז זה חתמו רוב 

מוחלט של רבני אר� ישראל ובראש� מר� הרב זצ"ל, הגרא"ז מלצר, הגרצ"פ פראנק זצ"ל ועוד". 
(ליקוטי ראיה עמ' 190)

לאחר שאחד הרבני� הקי� שחיטה בכשרות פרטית בעיר יפו, בשנת תר�"ט, ארבע שני� לאחר שקיבל עליו את הרב את עול הרבנות בעיר יפו, פר�מו אבות בתי הדי� 
בירושלי� מודעה, אליה� הצטרפו הגר"ש �לנט, הגר"ח ברלי�, והרידב"ז ובה ה� מביעי� זעזוע מחילול כבודה של הרבנות במעשה זה:

"נבהלנו ונשתוממנו למשמע הדבר הרע הזה, כי יקרה דבר כזה בעיר חשובה מערי אר� הקודש, ובפרט להעיז נגד רב גדול דפקיע שמיה ה"ה הגאו� המפור�� מו"ה אברה� 
יצחק הכה� קוק שיח', הראב"ד דעה"ק יפו והמושבות, והננו מזהירי� לאחינו יראי ה' כי ישמרו לנפשותיה� לבלי הכשל ח"ו וכו', וירחיקו את עצמ� ממ�יגי גבול..."

(אגרות לראי"ה, אגרת נ)

הרידב"ז ציר� לחתימתו מכתב ובו מתאר : "כי הרבני� הגאוני� תקיפי דארעא דישראל בשמע� את הנבלה הנעשתה בישראל בעירכ� הק' תחת� ירגזו, ולא האמינו 
בתחילה למשמע אוזנ�... ודעת� לעמוד בפר� ע� מ�ירות נפש ממש, ולעורר את כל ישראל בקודש ובחו"ל, לתושבי� ועוברי אורח, ואת כל חכמי ישראל... כי זה לא דבר 

פרטי הוא, כי א� הנוגע לכללות כל ישראל."
מחמת חומרת המעשה הורה הרידב"ז להתייח� אל הבשר הנשחט בשחיטה האלטרנטיבית כבשר טריפה גמור, וא� חייב להגעיל את הכלי� של מי שהשתמש בו. 

כשכבר כיה� הרב כרב ראשי לישראל, בשנת תרפ"ד, עלתה דרישה של נציגי אגודת ישראל להקי� משחטה המושגחת על יד� בלא אישור מהרבנות הראשית. בעקבות כ	, 
כתב הרב מכתב למושל ובו כותב בי� היתר: 

"החופש בענייני הדת של קבוצה אחת ושל חבר יחידי�, א"א להכיל בקרבו הר� ל�דרי הדת של הכלל כולו. ובמקרה הזה א� תינת� משאלות� להפריד את השחיטה 
באיזו מדה שהיא, הדבר יביא לידי הר� הדת ולידי אנרכיה דתית קהילתית, ולידי קיפוח זכויותיה וחופשתה ועמדתה הדתית של הקהילה כולה. כל אחד ואחד יבא לדרוש 
לו זכיות דומות של פירוד "בש� דת ובש� מצפו�" כמוב�, והשחיטה ומו�דות הדת והצבור יתפוררו לפרורי� פרודי�...ותוצאותיו הירו� העדה, ועזובת הדת ויצירת מצב 

עדתי פרוע כזה, שכל כח אחראי יהיה מוכרח ל�לק מעליו את עולה ואת אחריותה של הרבנות בירושלי�, ולראות בדאבו� לב בפירוקה של הרבנות המ�ודרת..."
(הובא ב�פר הרבנות הראשית לאר� ישראל עמ' 196, אוצרות הראי"ה א' עמ' 419)

ד. החלשת הרבנות תגרום לחדירת רפורמים
"כלפי המפריעי� מקרב הרבני� אז להקמת הרבנות הראשית, הגיב מר� הרב והזהיר: אי הקמתה של רבנות רשמית תוכל לגרו� לכני�ת “רבנות” רפורמית לאר� הקודש. 

כתוצאה מבמות יחיד (=רבנות מפורדת), מגיעי� לצל� בהיכל! (בשדה הראי"ה עמ' 127) 
וכ	 כותב הרב נריה זצ”ל על דברי הרב: "עד כמה צדק בזה נוכחנו בשני� האחרונות שהיו כמה ני�יונות למת� הכרה של “רבנות” קונ�רבטיבית או רפורמית והללו הוכרחו 
להיעצר בגלל המח�ו� הקיי� של מציאות רבנות רשמית מוכרת בחוק המדינה, דבר שעבר שירושה משלטו� המנדט לשלטו� הישראלי העצמאי.  אלמלא קמה ג� ניצבה 

הרבנות בשעתה, �פק רב א� במציאות הקיימת נית� היה להקי� רבנות רשמית כדת משה וישראל."
"וכשנשאל שר המשפטי� בשעתו, עו"ד י”ש שפירא: 'מדוע אי� הכרה ומעמד רשמי ל”רבנות” רפורמית באר�?' הייתה תשובתו: 'זוהי "אשמתו" של הרב קוק! הוא שהקי� 

את הרבנות הראשית האורתודוק�ית שקיבלה מעמד רשמי, וכ	 נהייתה היא היחידה המאושרת והמוכרת במדינת ישראל".
(בשדה הראי”ה ש	)

"�כנה חמורה מאוד נשקפת לנו. א�ור להרשות קיומה של רבנות מתבדלת. המתבדלי� הבוחרי� לה� רב לעצמ� ללא ידיעת הציבור וה�כמתו יוצרי� תקדי�. ה� עוד 
יכני�ו את הרפורמי�. א� לה� מותר, מדוע א�ור ג� לרפורמי� לבחור לה� כא� רבני� משלה�? הבדלנות והפירוד פותחי� פתח לא רק לרבנות 'פרטית', כי א� לרפורמה 

ולרבנות רפורמית.
..כאשר יש פירוד ואי� מרות הצבור, נפתח פתח לכל מיני דברי� בלתי רצויי�.. הגאו� הנצי"ב כותב כי "עצת הפירוד קשה כחרב לכלל ישראל"."

(שיחות הרצי"ה ת"ת עמ' 276)

ה. חשיבות הכשרות הממלכתית
"יש קהילות נפרדות שמ�מיכי� לה� רב הקרוב ללב�, ומקיימות מערכות כשרות נפרדות וכדומה. תופעה זו מחלישה את מעמדה המרכזי של הרבנות הראשית."

(הראשל"צ הרב אליהו בקשי דורו� שליט"א, �פר הרבנות הראשית לישראל, עמ' 16)

"א� ח� וחלילה לא הייתה קמה הרבנות הראשית, היינו עדי� לארבע מאות חתימות של רבני� המכשירי� מוצר מ�וי�, כי כל רב לא היה מקבל הכשר של רב שני, ועתה 
אנו עדי� לכ	 כי הרבנות ירושלי� למשל מקבלת הכשרי הרבנות תל אביב, וכ� רבנות חיפה מקבלת הכשרי הרבנות בירושלי� וכו' – תורה אחת, ולא שתי תורות!"

(הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצ"ל, חוברת 70 שנה לרה"ר עמ' 16)

"אנשי� מדברי� על ממלכתיות, אבל מתנגדי� לכ	 שהכללי� ייקבעו בידי הרבנות הראשית. אנשי� ציוניי� שחוגגי� את יו� העצמאות ה� עושי� את זה ומונעי� רמת 
כשרות אחידה? "

(הרב יעקב אריאל שליט"א, ראיו� לערו� 7, ט"ו באייר תשע"ו) 

ו.סמכות מוסד רוחני ובי"ד מוסכם על ישראל 
בנאומו לכבוד יי�ודה של הרבנות הראשית לישראל בשנת תרפ"א אמר הראי"ה קוק ז"ל, בי� היתר:

"אנחנו נקראי� עכשיו לבנות את בני� האומה, לנטוע נטיעת-חיי� שתישא פירות לחיי עמנו לדורות... בחיינו הלאומיי� החדשי� באר�-ישראל יהיה לנו בוודאי לפעמי� 
צור	 גדול לתק� תקנות גדולות, שכל זמ� שתהיינה מו�כמות מרוב חכמי ישראל המומחי� לרבי� ומקובלי� אחר-כ	 על הקהל, יהיה לה� כוח של די� תורה."

(נאו	 בוועידה ל�ידור הרבנות הראשית, מאמרי הראי"ה עמ' 455)

"..והנה הרבנות הראשית קבלוה עליה� רוב הציבור שבא"י בתור רבותיה�.  וג� הרבני� המקומיי� אינ� מתקבלי� אלא באישור של הרבנות הראשית. נמצא שהרבנות 
הראשית יש לה בכל מקו� שבא"י תוק� של מרא דאתרא, כי ג� רבני המקו� אינ� פועלי� אלא בשליחות�. ממילא קיימת כלפיה� ההלכה של הרמ"א הנ"ל שאי� להורות 
נגד פ�ק שלה�, ואי� לפר�� להלכה למעשה דעה שהיא מנוגדת לפ�ק הלכה שלה...מכא� למודעי, שכל אות� פ�קי הרבנות הראשית, שהוצאו לאחר דיו� ושו"ט כהלכה, 

אעפ"י שיש חכמי� שמתנגדי� לה�, אי� כא� מקו� לדו� אלא כמחלוקת שבשיקול הדעת, ובזה פ�קו של המרא דאתרא שריר וקיי� ללא הרהור."

(הרב שאול ישראלי, עמוד הימיני,�"ו,,י"א)
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