ב"ה ,ימי הרחמים והסליחות ,ז' אלול תשע"ז
לכבוד הרב הגאון הרב החסיד
הרב משה יוסף דוב אונסדארפער שליט"א,
רב דק"ק ברית אברהם זלאזיץ,
אחדשה"ט בכבוד הראוי,
לאחרונה נתפרסם אשר כמה מאנשי שכונת בארא פארק יצ"ו משתדלים לשכנע את כמ"ע
לעזוב את תפקידו בו משרת בקודש כבר כו"כ שנים ,ה"ה קהילתו המעטירה ק"ק ברית אברהם
זלאזיץ ,ולהביאו לשמש כרב עבור הקהילה הוותיקה "קאנגרעגיישאן אנשי ליובאוויטש אף
בארא פארק".
ומאחר וכנראה לא הודיעו את כמ"ע הפרטים בזה ,הננו בזה להודיעו אשר בחוקי קהילת
"קאנגרעגיישאן אנשי ליובאוויטש אף בארא פארק" מופיע בפרטיות תהליך בחירת רב ,שצריך
להיות בהסכמת רוב המתפללים וכו' ,וזהו מתאים גם להמבואר בשו"ע ובפוסקים ,ולע"ע לא
נתקיים תהליך זה עבור כמ"ע .ואלו שבאו אליך לא התייעצו עם המתפללים ,ולא שאלו לדעת
המתפללים ,ולא קיבלו רשות מאת המתפללים לייצג אותם ,ועאכו"כ שאין להם הכח למינוי רב
נגד רצון המתפללים.
וראה בשו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעי' כ"ב מה שפוסק הרמ"א אשר הכח למינוי רבנים הוא בידי
הקהל (והוא מבוסס בעיקר על שו"ת הריב"ש סי' רעא ,עיי"ש שאין כח לרב מבחוץ לקבוע מינוי
רבנים) .וראה גם בשו"ת צמח צדק סי' ב' ,אשר מינוי רב צריך להיות ע"י הקהל ,ואין לקבוצה
מסויימת הכח לכפות המינוי על קבוצה אחרת .וכך הובא להלכה גם במשנ"ב סי' נ"ג סעי' י"ט
ס"ק נ"ג.
ועיין בערוה"ש חו"מ סי' ג' סעי' ח' דברים נוראים על מי שבא לתפקיד שלא ברצון הציבור,
וז"ל שם" :מי שבא בעקיפין לדון שלא ברצון הציבור ,והציבור מוכרחים לשתוק מפני איזה טעם
– הוא מצער את הציבור ואין קץ לענשו ,ועל כזה יש תקון קדמונים מר"ת ורשב"ם וראב"ן וק"ן
רבנים .וכן כל התמנות אסור לעשות לעצמו או לאחר שלא ברצון הציבור ,ועיקר הציבור הם
הבע"ב ההולכים בדרך התורה והת"ח יראי אלקים ,והעושה כן לא יראה טוב בעוה"ז ובעוה"ב".
וע"כ באנו בשורות אלה להודיעו אשר אין לו לקרוא לעצמו בשום תואר הקשור לקהילת
"קאנגרעגיישאן אנשי ליובאוויטש אף בארא פארק" ,ועאכו"כ שלא לקרוא לעצמו בתואר רב
דקהילה זו ,שהרי אינו הרב של קהילתנו.
ובטוחים אנו שכמ"ע לא ידע כל השתלשלות הדברים ,והכניסוהו שלא ברצונו לתוך מחלוקת
זו ,והננו מברכים אותו שימשיך לכהן פאר בקהילתו המעטירה ק"ק ברית אברהם זלאזיץ ,ויאריך
ימים על ממלכתו מתוך בריאות והרחבה.
בברכת כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה
מתפללי קאנגרעגיישאן אנשי ליובאוויטש אף בארא פארק

