
 בענין ירושה בעניני שררה ורבנות 

" לומד הגמרא  הוא ובניו בקרב ישראל "למען יאריך ימים על ממלכתו  דברים יז, כ  (א

מזה, ]כריתות ה:[ דהמלכות הולך בירושה לבן, אם עכ"פ ראוי לכך וממלא מקום  

 אביו ביראה. 

"שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל אהל מועד    לא-שמות כט, ל (ב

לשרת בקדש" לומד הגמרא ]יומא עב:[ מזה, דגם כהונה גדולה יורד בירושה לבן  

 אם ראוי לכך וממלא מקום אביו ביראה. 

לכל  ואיתא בספרי, 'הוא ובניו שאם מת בנו עומד תחתיו ואין לי אלא זה בלבד מנין  ( ג

כל שהוא בקרב ישראל    בקרב ישראלמדין תחתיהן ת"ל שבניהם עו פרנסי ישראל

 בנו עומד תחתיו'

שרבי, רבינו הקדוש, בשעת פטירתו אמר, 'לחכמי ישראל    כתובות קג:וע' מסכת  (ד 

נכנסו אצלו חכמי ישראל אמר להן אל תספדוני בעיירות, והשיבו ישבה  -אני צריך

ר חמא ישב בראש.  לאחר שלשים יום, שמעון בני חכם, גמליאל בני נשיא חנינא ב

הכי קאמר אע"פ ששמעון בני חכם גמליאל בני נשיא.  והסביר הגמרא, מאי קאמר? 

אמר לוי צריכא למימר? הא קרא קאמר ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור?  

ורבי   אינו ממלא מקום אבותיו הוהההוא ממלא מקום אבותיו הוה ורבן גמליאל 

ביראת חטא ממלא  מקום אבותיו בחכמה,  מאי טעמא עבד הכי? נהי דאינו ממלא

   הוה".  מקום אבותיו

וז"ל "מאחר שמושחין   ברמב"ם הלכות מלכים פ"א הלכה ז',והובא כל זה להלכה  (ה

שנאמר למען יאריך   1המלך הרי זה זוכה לו ולבניו לעולם, שהמלכות ירושה להם 

ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. הניח בן קטן, משמרין לו המלוכה עד  

.  וכל הקודם בנחלה קודם לירושת המלוכה שיגדיל, כמו שעשה יהוידע ליואש. 

אלא כל השררות וכל המנויין   ולא המלכות בלבדוהבן הגדול קודם לקטן ממנו. 

עולם, והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו  שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד 

בחכמה וביראה. היה ממלא ביראה אע"פ שאינו ממלא בחכמה, מעמידין אולו  

וכל מי שאין בו יראת שמים, אע"פ שחכמתו מרובה אין   ומלמדין אותו. מבקום אביו 

 ממנין אותו למנוי מן המנויין שבישראל." 

שוח מלחמה אינו יורד בירושה,  עג., דכהן מ-וצ"ע, דהנה מבואר ביומא שם, עב: (ו

וז"ל הגמרא שם, "יכול יהא בנו של משוח מלחמה משמש תחמיו כדרך שבנו של  

כהן גדול משמש תחתיו תלמוד לומר 'שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו שאר  

יבא אל אהל מועד' מי שעיקר משיחתו לאהל מועד יצא זה שעיקר משיחתו  

 ח מלחמה משאר מינוים. למלחמה", וצ"ע למה גרע כהן משו

 
  -מחלוקת בכלל ישראלעיין אבני נזר הלכות תלמוד תורה יורה דעה שו"ת סי' שיב דהביא מחלוקת רש"י ורמב"ם באופן דיש  1

לרש"י בטל ירושה ובעי משיחה מחדש ונחשב מינוי מחדש, ולהרמב"ם עדיין ירושה קיימת ומשיחה רק להחזיק ולהשקיט  
 המחלוקת ע"ש



ולכאורה היה נראה מכל זה, דה"ה רב בעיר, כיון דהוא מנוי בעיר, ניתן לבנו   ( ז

הלכות מלמדים, וז"ל, מי   ברמ"א יורה דעה רמ"הבירושה. וכן מבואר להדיא 

שהוחזק לרב בעיר, אפילו החזיק בעצמו באיזה שררה אין להורידו מגדולתו אע"פ  

ו בנו ובן בנו לעולם קודמים לאחרים כל זמן  שבא לשם אחר גדול ממנו. אפיל

שממלאים מקום אבותיהם ביראה והם חכמים קצת" ]לבד אם יש מנהג לקבל רב  

סימן רעא   מהריב"שעל זמן קצוב, או לבחור במי שירצו הרשות בידם[. והובא זה 

 דכתב זה להדיא ע"ש. 

יש לו זכות  אבל ע' במגן אברהם או"ח נג, ס"ק לג, גבי שליח ציבור שהזקין, ד  (ח

למנות בנו תחתיו, וז"ל "ומיירי שקבלוהו לש"ץ כל ימי חייו, וא"כ בודאי על דעת כן  

התנה שאם לפעמים לא יוכל להתפלל שימנה אחר לסייעו וא"כ בנו קודם. ועוד  

היה שם   שמנהג המקום שאפילו לא היה האב ראוי לכך, שורת הדין שבנו קודם, 

ול אמרו בכל המינויים, שהבן קודם ואפילו  שהבנים מתמנים תחת האבות. וכלל גד 

ביו"ד   2ורשד"ם בכהן גדול, ואפילו יש אחרים גדולים ממנו עכ"ל הרשבא סימן ש'.  

או לדין, לא אמרינן כך ע"ש.  דבחכם הממונה להרביץ תורה, כתב  סימן פה

כתר  ובספר עשרה מאמרות מאמר חיקור דין חלק ב' פרק י"ט דכל המינויין שהם 

 " 3בניהם קודמין, רק מהלל הנשיא ואילך נהגו שבניהם קודמים אין  תורה 

וע' משנה ברורה שם, ס"ק פג, שהביא דאחרונים חולקין בדין רב ומרביץ תורה   (ט

 בעיר, אם ניתן לבנו בתורת ירושה היכא דיש אחר גדול ממנו. ולא הכריע ע"ש.  

החזיק בדעת מהרשדם, והרחיבו, דכל מינוי   החתם סופר ז"ל באו"ח תשובה יב,  (י

של 'קדושה' ליתא בירושה, והביא ג' ראיות: א( מהא דכה"ג בעי קרא מיוחד, ועוד  

דנתמעט כהן משוח מלחמה מדין ירושה, ב( מלשון הרשב"א דגבי חזן הוא רק מצד  

 מנהג, ג( ממשה רבינו עצמו, דבניו לא זכו אחריו ע"ש.  

סופר חוזר קצת, דנשתנה הרבנות, ונעשה כשררה   ע' תשובה י"ג, שם, דהחתם ( יא

 לבד מתורה, כיון דתפקידו על שאר עניני העיר מלבד מהרבצת תורה לבד.

חולק על רבו, ודחה ראיותיו:    המהר"ם שיק יו"ד ס' רכחתלמיד של החתם סופר,  (יב

א( הא שמשוח מלחמה אינו מוריש, הוא כיון דאין המינוי נוהג כל שעה, אינו ב'קרב  

ל', אלא אקראי בעלמא. ב(לשון הרשב"א דכתב משום מנהג רק בא לאפוקי  ישרא

היכא דיש מנהג איפכא שלא ליזל בתר בנו, כמו דאיתא ברמ"א דשייך מנהג שלא  

 ליזל בירושה בזה. ג( אינו ראיה ממשה רבינו, כיון דבניו לא עסקו בתורה כלל ע"ש. 
ב משה שטרנבך[  ע' בתשובת והנהגות חושן משפט חלק ב' סימן תשיט ]מר ( יג

והרב נחשב בפקיד בעלמא ליכא דין ירושה כלל דאין   committeeדבזמנינו דיש  

 ממין השררות כלל. 
סיכום: כל השאלה של ירושה ברבנות רק מתחיל היאך דיש לו מינוי כל ימי חייו,   (יד 

כלשון המג"א באו"ח. גם, באופן דאין הבן ראוי כלל להוראה ודאי אינו בירושה כמו  

 
 רבי שמואל די מדינה, מגדולי החכמי ספרד נפטר לפני כארבע מאות שנה  2
ה ניתן לירושה לר"ג אע"פ דהיה רב שמעון גדול הימנו,  בא לתרץ בזה הסוגיא דכתבות, דמבואר דנשיאות דהוא ענין הורא 3

 והיינו ממנהג להחשיבו כמלוכה מצד זרע דוד כמו מלוכה 



שכתב המהר"ם שיק. אבל היכא דהבן ראוי להורות, אע"פ דיש אחרים דיותר ראוי  

ועכ"פ בעי למרוצה עכ"פ לקהל ברב    קצת, נראה דמן הראוי למנות הבן תחת אביו.

 מנין או רוב בנין. דאין ממנין פרנס על הציבור בע"כ. 

 

  



Does a Son Inherit His Father’s Post? 

1) The Torah states that a son is first in line to inherit his father’s throne. The 

same applies to a Kohen Gadol. The sifrei states, just as this applies to the 

monarchy and the Kehuna gedola, so it applies to all communal 

appointments. 

2) The gemara in kesubos states, that as long as the son ‘fills his father’s 

shoes’ in fear of Heaven, he is qualified to inherit his father’s position, even 

if he is not as learned as his father. 

3) These halachos are stated explicitly in the Rambam. 

4) Seemingly, this halacha would also apply to a Rav in a kehilla. So says the 

rivash, cited by rama. 

5) The magen avrohom in orach chaim brings a dissenting opinion, that a rav 

is not an inheritable position, because it totally depends on the scholarship 

of the candidate. 

6) The Chasam Sofer conceptually agrees with this opinion, citing the fact that 

Moshe Rabbeinu’s own sons did not inherit his position of leadership 

7) Others argue that the medrash says that Moshe’s sons were not qualified 

at all because they did not toil in torah. 

8) It’s debatable if the position of Rabbi nowadays can be inherited since the 

position is more of an employee than a position of power. 

9) In actuality, if the son is qualified, it would seem that he should be given 

special consideration if all other considerations are basically equal. 

  


