
יום חמישי, ט’ באלול תר”ח )7 לספטמבר 1848(, העיר ב
לבוב )למברג בפי היהודים(, בירתה של גליציה, הייתה 
כמרקחה. הרב אברהם כהן, שהגיע לעיר ארבע שנים 
קודם לכן והתמנה שנתיים לאחר בואו כרב המחוז, 
ובתו תרזה בת השנה, נפטרו בבית החולים, כתוצאה מהרעלת 

ארסניק שנמסך בסיר המרק במטבח ביתם יום קודם לכן.
בהלווייתו השתתפו נציגי השלטונות הכלל-ארציים והמחוזיים, 
ראשי הקהל הרשמיים, חברי הנהלת ועד בית הכנסת ואלפי אנשים.
השלטונות החלו לערוך חיפושים נרחבים ובדיקות מקיפות, 
כדי לגלות מי הוא הרוצח. בתחילה הורשע הצורף העני אברהם 
בער פלפל, אך לאחר שלוש שנים הוא זוכה על ידי בית המשפט 

העליון בווינה.
כדי לחקור את מניעי הרצח החמור והנתעב, שהותיר משקעים 
כבדים הן בקרב אוהדיו והן בקרב מתנגדיו של הרב כהן, עלינו 

להתחקות על העימות שמינויו עורר בעיר לבוב.

מינויו של אברהם כהן לרב המחוז
הייתה משרה  גליציה,  של  הבירה  עיר  לבוב,  בעיר  הרבנות 
נחשקת מאוד. זאת עקב גודלה היחסי של העיר, שבשנים אלו 
20,000 יהודים, כמעט 30% מכלל האוכלוו -התגוררו בה קרוב ל
סייה, ועקב היותה עיר המחוז, ואחת מתשע קהילות גליל רייסין, 

ורב העיר כיהן גם כ’רב מדינת רייסין’.
הגאון רבי יעקב משולם אורנשטיין )תקל”ה-תקצ”ט; 1775-1839(, 
גדול רבני גליציה באותה תקופה, הנודע על שם חיבורו הגדול 

‘ישועות יעקב’, כיהן כרבה של לבוב עד לפטירתו )ראו מסגרת(.
לאחר פטירתו חיפשה הקהילה רב בעל שיעור קומה שישמש 
שפורסמו  האוסטרים  השלטונות  תקנות  אך  הרבנות.  במשרת 
שנתיים לפני פטירת הרב אורנשטיין, דרשו מכל מועמד לרבנות 

לעבור בחינות פילוסופיות ופדגוגיות.
מועמדים רבים התמודדו למשרה זו, ביניהם רבי צבי הירש חיות 
מז’ולקייב ורבי שלמה יהודה רפופורט, שכיהן באותה העת כרב 
בטרנופול. אך מינויים לא יצא לפועל, ואת החלל הריק ברבנות 
העיר מילא אב בית הדין שבעיר, רבי שמחה נתן אלינברג )תקמ”ז-

תרי”ח;  1787-1858(.

בהנהגת  לקבוצת השפעה חדשה  נתן אפשרות  הריק  החלל 
הקהילה, קבוצת ה’נאורים’, שבראשם עמד רופא העיר ד”ר יעקב 

רפפורט, לנסות למנות רב מתקדם ממוצא גרמני.
להיבדל  כדי  ‘יהודים-גרמנים’  עצמה  את  כינתה  זו  קבוצה 
שמנתה  זו,  קבוצה  ‘יהודית-פולנית’.  שכונתה  הקהילה  משאר 

בתחילתה 26 משפחות, ולאחר מכן 53 משפחות, יזמה כבר בימים 
הנוראים של שנת תר”א, הקמת בית כנסת עצמאי, שייבנה כחיקוי 
ל’היכלות’ שבווינה ובפראג, שכונו בפי היהודים ‘טמפל’. בצמוד 
לבנין ה’היכל’ אישרו השלטונות גם הקמת בית ספר יהודי-גרמני 

.)Deutsche-Israelitische Hauptschule(

)1842( הצליחו אחדים מנציגי הנאורים, בחסות  בשנת תר”ב 
השלטונות, להתמנות כחברים בהנהגת הקהילה בלא שנערכו 
בחירות מסודרות. בתוך פרק זמן קצר הגיעו גם לעמדת רוב 
בקהילה, ומונה ראש קהל מטעמם, עורך הדין עמנואל בלומנפלד.

קבוצת ה’נאורים’ חיפשה רב בעל השכלה רבנית ואקדמית, כדי 
שיוכל לכהן כרב הקהילה וכמנהל בית הספר החדש. החזן שלמה 
זולצר מוינה, המליץ לקהילה למנות את אברהם כהן, שאותו הכיר 

זולצר מצעירותו בהיותו חזן בעיר הוהנמס.
הרב כהן הגיע למסור דרשת ניסיון בשנת תר”ג )1843( בפרשת 
ואתחנן, בבית הכנסת הגדול בלבוב. דרשתו הרשימה מאד את 

מנהיגי הקהילה הנאורה והם בחרו בו פה אחד.

ממערב למזרח - חיי אברהם כהן 
מבוהמיה לגליציה

נולד   )1807-1848 תקס”ז-תר”ח;   ,Abraham Kohn( כהן  אברהם 
בעיירה זלוזן )Zaluzan( בבוהמיה, למשפחה ענייה. בבחרותו הוא 
עבר לעיר פראג, שם נרשם לפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטת 
קארל המפורסמת, ובמקביל המשיך בלימודי הגמרא והפוסקים 
אצל הרב שמואל לנדא, רבה הראשי של פראג ובנו של הנודע 
ביהודה. בשנת תקצ”ב נסמך לרבנות על ידי רבי שמואל לנדא, 
ובכתב הסכמתו נאמר כי נבחן על שני חלקי שולחן ערוך ושלט 
בהם כהוגן. כעבור חודשים אחדים קיבל אברהם כהן כתב סמיכה 
 )Kalladey( נוסף, מאת רבי שמואל קאודר, רבה הראשי של קלדי

שבבוהמיה.
עם תום לימודיו התמודד אברהם כהן לרבנות העיירה הקטנה 
המחוז  מדינת  פורארלברג,  שבמדינת   )Hohenems( הוהנמס 
המערבית ביותר באוסטריה, השוכנת בין הרי האלפים. הקהילה 
מנתה כתשעים משפחות, ביניהם ניתן למנות את החזן שלמה 
הכנסת  בבית  כחזן  שימש  בווינה,  לחזן  מינויו  שלפני  זולצר 

שבהוהנמס )ראו מסגרת(.
על משרת הרבנות התמודד מולו שמואל הולדהיים, שלבסוף 
היה אחד מראשי ההשכלה הקיצוניים ביותר בגרמניה, אך כשרון 
הנאום המיוחד של אברהם כהן, בצירוף המלצתו החמה של שלמה 

זולצר, סייעו לו להיבחר למשרת רבה של העיר לשלש שנים עם 
אפשרות הארכה.

בעיר זו נשא הרב כהן את רעייתו, מגדלנה קאהן )Kahn(, שאמה 
הייתה ילידת העירה הוהנמס, ונולדו לו חמישה ילדים: יעקב, 
שלימים היה עורך דין ושימש ככותב הביוגרפיה הראשון של 
אביו; יוסף, שאף הוא לימים נעשה עורך דין; אנג’ליקה, שהיגרה 
לברוקלין לאחר נישואיה; גוטהילף שנעשה לסופר, וחיבר את 
הביוגרפיה המקיפה ביותר על אביו; ותרזה שמתה עם אביה בלבוב 

בהיותה בת שנה.
כבר לאחר שנה ממינויו לרב בהוהנמס פרסם הרב כהן שש 
זה טען שמצב  לאור בפראג. בספר  דרשות שלו, בספר שיצא 
היהודים העכשווי דומה למצב ששרר בעם ישראל לפני החורבן, 
שעליו התריעו הנביאים - מצב שבו מתמסרים למנהגי התורה, 
ופחות למוסר. לאחר מכן הוציא כהן ספרים נוספים: ספר מקראה 
להוראת דקדוק עברי, מקראה בהיסטוריית התנ”ך וספר לימוד 

בסיסי ביהדות.
אך בעוד שאת ספרים אלו היה ניתן לקבלם בסלחנות ולראות 
בהם השקפות בוסר של רב צעיר,  הרי שבחמישה מאמרים אחרים 
שפרסם ב’כתב העת המדעי לתיאולוגיה יהודית’, כתב-עת משכילי 
בו  לזהות  היה  ניתן  כבר  גייגר,  לאור אברהם  רדיקלי שהוציא 
התגבשותה של תפיסה דתית רפורמית. במאמרים אלו הוא הטיל 
פקפוק בחשיבות כיסוי הראש לאישה ובמנהגי האבלות והקבורה.

במאמרים אלו הוא ביטא את תפיסת עולמו שראוי ונחוץ לנקוט 
רפורמות, אם כי מתונות, בסדרי התפילה ובמנהגי הלבוש, והביע 
תמיכה בשינוי הלבוש היהודי מהלבוש המסורתי ללבוש מערבי 
מודרני. אשתו מגדלנה הופיעה ברבים ללא כיסוי ראש. כמו כן 
הוא תמך במערכת החינוך המשכילית, והתנגד למנהג ה’תשליך’ 
והכפרות, בטענה שמדובר בטקסים פגאניים. בהשקפותיו אלו 

השתייך הרב כהן למחנה הרפורמים באופן מפורש.
לאחר עשר שנים שבהם כיהן כרב בהוהנמס, קיבל אברהם כהן 
את ההצעה לבוא ולכהן כרבה של לבוב. בתחילה התלבט הרב האם 
לעבור למזרח ולשנות סביבה תרבותית ואורח חיים, אך לאחר 
היסוסים רבים החליט להיענות בחיוב להצעת הרבנות בעיר לבוב.
1844(, הגיע אברהם כהן  )5 מאי  ביום ראשון, ט”ז באייר תר”ד 
ללבוב, והתגורר ברחוב הבנדיקטינים בעיר. בתחילה, בכתב מינויו 
נכתב שעליו למלא תפקיד של מורה דת )Religionsweiser( ודרשן 
)Prediger(, אך בזמן ההמתנה לבניית ה’היכל’ החדש פתח אברהם 

כהן את בית הספר היהודי החדש, ומונה למנהל בית הספר. בית 
הספר מנה בשנתו הראשונה 427 ילדים וילדות.

בבית הכנסת החדש בלבוב הוא ביטל את אמירתם של קטעי 
תפילה שהוזכרה בהם נקמה בגויים.

אם בתחילה מינויו התקבל בשתיקה יחסית, אך לאחר שבני 
קהילת ה’נאורים’ ניסו למנותו לרב המחוז, החלה התקוממות 
ותסיסה גדולה. מספר בעלי בתים אמידים מהקהילה היהודית 
הכינו כתב תלונה נגדו לשלטונות בווינה. בכתב התלונה נטען 
שהרב כהן הינו בור ועם הארץ, ואיננו מקפיד על שמירת המצוות.

השלטון בווינה ביקש לשמוע חוות דעת מראש הקהל בהוהנמס, 
עיר רבנותו הקודמת של אברהם כהן. בעקבות אותה חוות דעת 
התלונה נדחתה, ובשנת תר”ז )1846( נתנו השלטונות את אישורם 

.)Kreisrabbiner( למינויו הזמני של הרב כהן כרב מחוז לבוב
הסכמתם של השלטונות התבססה בין היתר על התרשמותם 
העמוקה מתוכן דרשתו של הרב כהן, בטקס חנוכת ה’היכל’ החדש 
בסוף שנת תר”ו )1846(. בטקס המרשים השתתפו המפקד הצבאי 
של גליציה ועוזריו, ובו הם שמעו בדרשת הרב כהן את חזונו שבית 
כנסת זה יביא לקיומה של הברכה שנאמרה ליעקב שיתברכו בו 
כל משפחות האדמה. נציגי השלטון ראו בדרשה זו אמירה חיובית 

על יחסו של ‘הרב’ לגויי הארץ, ודרשה זו נעמה מאד לאוזניהם.
בני  תחושת  אחרות.  פנים  לקבל  ההתקוממות  החלה  כעת 
הקהילה הייתה שאברהם כהן הגדיש את הסאה ועבר כל גבול. 
העזה וחוצפה כזו, שבה מיעוט מבני הקהילה מעז להציב עובדות 
בשטח ולמנות למשרה כה רמה ונחשקת שכיהנו בה גדולי עולם, 
אדם צעיר ומודרני שהגיע לעיר בעל כורחם של הקהילה היהודית, 

מאבק ללא גבולות 
הרב הרפורמי שהורעל למוות

בקהילות ישראל במאה התשע-עשרה 
באירופה התנהלו לא אחת פולמוסים 
נוקבים ומאבקים קשים סביב מינויי 
משרות רבנות וראשות הקהל, 
בעיקר בין שלומי אמוני ישראל 
לבין הרפורמים והמשכילים / בלבוב 
שבגליציה, הידרדר המאבק לסיום 
הנורא מכל: הרעלתו למוות של 
אברהם כהן, הרב הרפורמי שמונה 
על ידי קהילת הנאורים לרב המחוז 
/ סיפור הרצח המזעזע שזהות 
מבצעיו לא נודעה עד היום

הרב בניהו כהן
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בהרעלה. הרופאים שהוזעקו במהירות, וביניהם דוקטור 
יעקב רפופורט, חשו להציל את בני המשפחה, אך רק 
מגדלנה וארבעת הילדים הבוגרים ניצלו. הרב עצמו ובתו 

התינוקת תרזה בת השנה נפטרו למחרת.
שנערכה  בהלווייתו  רב.  והלם  זעזוע  עורר  הרצח 
הכלל-ארציים  השלטונות,  נציגי  השתתפו  למחרת 
והמחוזיים, ראשי הקהל הרשמיים, חברי הנהלת ועד 
בית הכנסת ואלפי אנשים. גופתו של הרב נקברה בבית 
הקברות בחלקה המכובדת ביותר, השמורה לרבני העיר, 
סמוך ונראה לקברו של הגאון רבי יעקב אורנשטיין בעל 

ה’ישועות יעקב’, רבה הקודם של העיר.
המשטרה המקומית לקחה את שאריות המרק והבשר 
כחומר לחקירה, ולאחר שהרוקח מילינג קבע בנוכחות 
שלאחר  ובבדיקה  ארסניק,  ברעל  שמדובר  השוטרים 
המוות נמצאו שרידי רעל בגופו של הרב, החלה לחקור 

במרץ רב את נסיבות האירוע.
צורף  פלפל,  בער  אברהם  על  החשד  נפל  בתחילה 
עני, שעקב עיסוקו במתכות התעורר חשד שהוא החזיק 
ֵרי העיר העיד שביום  אצלו את החומר הרעיל, ואחד מַספָּ
הלוויית הרב ביקש פלפל ממנו שיגלח את זקנו ויגזוז את 
שערו הארוך. הוא הואשם במעשה הרצח ונכלא. במשפט 
שנערך לו כשנה לאחר הרצח )יולי 1849(, נגזר על אברהם 
פלפל ברוב של ששה שופטים מול שנים, עשרים שנות 
מאסר עם עבודות פרך, העונש המרבי הקבוע בחוק על 

רוצח שאין נגדו עדות מפורשת, אלא רק נסיבתית.
דרש  תקופה  באותה  האוסטרי  שהחוק  מכיוון  אך 
שכל הרשעה בתיק של רצח חייבת להגיע לבית משפט 
לערעורים לפני יישום העונש, הועבר התיק לבית הדין 
לערעורים של מחוז גליציה, ומונה ‘ֶרֶפֶרנט’ - שופט חוקר, 
במינוי מיוחד לבחינת התיק מחדש, והגשת המסקנות 

לבית הדין לערעורים.
הקהילה  לטובת  השתנו  הכוחות  יחסי  בינתיים 
הוותיקה, והשלטונות העדיפו לסיים תיק זה במהירות, 
ולמנוע עיסוק מרובה בו. פסיקת בית הדין לערעורים 
פסקה שאין בכוחם של הראיות הנסיבתיות להאשים את 
פלפל ברצח. אחת הטענות הייתה שייתכן שהבשר היה 

מקולקל כבר בחנות.
טענה זו נשמעה מפיהם של בני הקהילה היהודית, 
שכבר מתחילת החקירה טענו שכלל לא מדובר בהרעלה, 
וכמו כן ברור שידיו של יהודי לא היו במעל. טענה זו 
מסבירה מדוע לא נשמעו גינויים מפי רבני העיר וחברי 
הקהילה הוותיקה, משום שהם סברו שהבעת הסתייגות 
מהרצח כמוה כהודאה באשמה קולקטיבית, שלפי בני 

הקהילה הינה אשמה שלא במקומה.
מגדלנה כהן, ובני קהילת ה’נאורים’ שזעמו על זיכויו 
של פלפל, עתרו לערכאה המשפטית הגבוהה ביותר, לבית 
המשפט העליון של הקיסרות האוסטרית בוינה. בעתירתם 
נכתב שהערכאות הנמוכות שוחדו בידי הקהילה היהודית 

בלבוב, ועל כן הם דורשים לפתוח את הדיון מחדש.
בית המשפט בוינה כמובן הגיב בכעס רב על טענה כזו, 
ומשכך לא ניהל דיון כמעט בשאר טענות העותרים, ודחה 
את כל טענותיהם. בסיומו של הפסק כתב בית המשפט 
העליון “שהאשמות חסרות הבסיס נגד מערכת המשפט 
בעתיד,  להוות  עלולות  מסוימים  שופטים  ונגד  כולה 

כשלעצמן ומכח עצמן, סיבות לענישה חמורה”.

היו הפרה בוטה של כל כללי הנימוס, והיוו הקש ששבר 
את גב הגמל.

בנוסף, הרב כהן ניסה לבטל את מיסי הבשר והנרות, 
שהיוו עול על הקהילה היהודית, אך מנגד, שימשו מקור 
הכנסה לצורכי אחזקת מוסדות הקהילה. רבני הערים 
היו רוכשים את ה’טכסא’ - הזיכיון - לגבות את מיסי 
הבשר והנרות מהשלטונות, ומכיוון שאף אחד לא היה 
מתמודד מולם, יכלו הרבנים לרכוש זכות זו מהמדינה 
מקניית  שנוצרו  ההפרשים  של  ובסכום  נמוך,  בסכום 
הבשר והנרות בפועל, שהיה גבוה יותר, יכלו הרבנים 

להחזיק את מוסדות הקהילה.
ניסיונו של כהן לבטל את מס הנרות והבשר התפרש 
בקרב בני הקהילה הוותיקה, כרצון למוטט את הכנסות 

הקהילה הוותיקה.

הקהילה בלבוב יוצאת למאבק גלוי

מינויו,  על  למחות  המשיכו  כהן  הרב  של  מתנגדיו 
ושלחו מידי פעם לשלטונות מכתבים ועצומות כנגדו. 
כהן מחלל שבת  בעיר שמועות שהרב  הופצו  כן  כמו 
ואוכל טרפות, ושתכנון דגם ההיכל החדש הושפע מדגם 

של קתדרלה קתולית.
ואנדרלמוסיה  כאוס  יצרה  העמים’  ‘אביב  תקופת 
ניסיונות  של  בגל  התאפיינה  התקופה  שלטונית. 
למהפכות לאומיות, שלוו ברצון להשתחרר מעוצמת 

השלטון הריכוזי.
הפגנות  בפיזור  עסוק  השלטון  שבה  כזו,  בתקופה 
מתוך  התקוממות  כיסי  ובמיגור  ואיכרים,  סטודנטים 
דאגה ליציבותו, אחוזי הפשיעה עולים. גורמי אכיפת 
לפשעים  מועטה  לב  תשומת  נותנים  והסדר  החוק 

האזרחיים, ומשאבי כח האדם פחותים יותר.
של  המרידה  ניסיונות  באכזריות  שדוכאו  לאחר 
האוסטרו- הקיסרות  פרסמה  והפועלים,  הסטודנטים 
הונגרית את החוקה החדשה ב-25 לאפריל 1848 בווינה, 
שכללה חוק של ביטול החובות הפאודליים של האיכרים. 

אך עדיין המצב במדינה היה רחוק מרגיעה.
באותה תקופה החלה המלחמה נגד רבנותו של הרב 
כהן לעלות לשיאים חדשים. תחילה היו אלו ‘מלחמות 
עלונים’ פומביות בין שתי הקבוצות. אך היו גם כאלו 

שהשתמשו באלימות פיזית נגד אברהם כהן עצמו.
בחודש טבת בשנת תר”ח )ינואר 1848( כשחזר הרב כהן 
מבית הספר לביתו, התנפלה עליו קבוצת בריונים והכתה 
אותו. המשטרה היהודית בלבוב נתבקשה על ידי הרב 

כהן לא לנקוט שום פעולה.
1848( פלש  בחול המועד פסח של שנת תר”ח )אפריל 
למשרדי  הוותיקה,  מהקהילה  יהודים  של  גדול  קהל 
הקהילה היהודית, ודרש לפטר את כהן ממשרת רבנותו 
כרב המחוז. מזכיר הקהילה היהודית הורה לעצור את 
המוסת  ההמון  אך  שור,  יואל  הפולש,  ההמון  מנהיג 
התקהל סביב ביתו של הרב כהן ברחוב הבנדיקטינים, 
והתחיל לרגום באבנים את חלונות הבית. שברי זכוכית 
נפוצו לכל עבר, ורק הגעת המשטרה מנעה מהאירוע 
להיגרר לפגיעה פיזית ברב כהן. גם עתה סרב כהן להגיש 

תלונה במשטרה, והעצורים שוחררו.
תומכי הרב ומתנגדיו ניסו להגיע לפשרה כלשהי, אך 
מובילי ההתנגדות התעקשו שהרב כהן יסולק מיידית 
מהעיר, והציעו לתת לו תשלום נכבד. מגדלנה כהן, אשתו 
של הרב, שחששה לשלומם של בני משפחתה, הפצירה 
בבעלה לקבל את ההצעה, אך הוא סרב ואמר לה: “הלא 

בין יהודים אני, מה יעשו לי?!”
בתחילת חודש אלול תר”ח )ספטמבר 1848( נתלו מודעות 
על קירות בתי הכנסת שבהם כונה כהן כ’פושע ישראל’, 
ושיש חובה להדיחו בכל מחיר מכהונתו כרב המחוז. 
באותה שבת דיבר הרב כהן בבית הכנסת על הדיבר 
השישי ‘לא תרצח’. הוא האריך וביאר את ההתנגדות 

ההלכתית, והמוסרית, לאלימות.
אך המסיתים לא השתתפו בדרשתו, וארבעה ימים 
לאחר מכן, ביום רביעי בשבוע, בצהרי ח’ באלול תר”ח 
ביתו של  יהודי אחד למטבח  נכנס   ,)1848 )6 לספטמבר 

הרב, שאל את הטבח אם הוא יכול להדליק את הסיגר 
שבידו בלהבת הכיריים, ויצק במהירות צנצנת המכילה 
רעל ארסניק )המשמש כחומר להשמדת מזיקים, וידוע גם בשם 
בארוחת  הכיריים.  על  שרתח  המרק  סיר  לתוך  זרניך( 

הערב טעמה המשפחה מן המרק ובתחילה ניסו לתלות 
את טעמו הצורב של המרק בריבוי פלפל שנבזק למרק. 
מגדלנה  חשדה  ברע,  חשה  הטבחית  שגם  לאחר  אך 

במילים אלו שנכתבו באדר תרי”א )מרץ 1851( סיים בית 
המשפט העליון את התייחסותו לרצח.

אחרית דבר
לאחר הרצח לא ניסו יותר בני קהילת ה’נאורים’ לחפש 
להם רב. רק שמונה שנים אחרי כן הם הצליחו למנות את 
ד”ר שמעון אריה שוואבכר למטיף, אך גם הוא עבר לאחר 

ארבע שנים לכהן כרב מטעם באודיסה.
חוץ  קבוע,  רב  בינתיים  היה  לא  היהודית  לקהילה 
מהרב אלינברג שהוזכר לעיל. בשנת תרט”ו )1855(, כאשר 
השלטונות הגמישו את דרישותיהם מהמועמדים לרבנות, 
והפסיקו לחייבם להצטייד בתעודת לימודים ממשלתית, 
יכלה הקהילה לחפש רב בעל שיעור קומה, שלא השתייך 

למחנה הנאורים.
על המשרה התמודדו הגיסים הגאונים רבי יוסף שאול 
נתנזון ורבי מרדכי זאב איטינגא, מהלמדנים החשובים 

שבקהילת לבוב.
בי”ז בשבט תרי”ז )11 לפברואר 1857( נבחר לבסוף רבי 
יוסף שאול נתנזון, הנודע על שם חיבורו ‘שואל ומשיב’, 
תרל”ה  א’  אדר  בכ”ז  פטירתו  עד  המחוז  כרב  שכיהן 
ת   .)1875(

רבי יעקב משולם אורנשטיין
בעל ה’ישועות יעקב’

רבי יעקב משולם אורנשטיין נולד לאביו, רבי מרדכי זאב בשנת תקל”ה 
)1775(. אביו נפטר עליו בהיותו ילד בן 12, וכבר באותה שנה נשא את בתו 

של הרב צבי הירש וואהל, גביר ידוע מהעיר ירוסלב. הרב אורנשטיין ישב 
בעיר של חותנו שנים ספורות, ובתקופת שהותו שם למד ולימד, הכיר רבנים 
וחכמים רבים. באותה תקופה כתב את חידושיו על ספרי הטורים והשולחן 

ערוך, שנקראו לימים בשם ‘ישועות יעקב’.
עם השנים, כשהחל להתפרסם כוחו הגדול בפסיקת ההלכה ונודע לרבים, 
ז’ולקייב.  הוצעה לו משרת הרבנות בעיר 
לאחר כחמש שנים של כהונה כאב בית דין 
בעיר ז’ולקייב, ועם פטירת רבה של לבוב, 
רבי צבי הירש רוזניש, בשנת תקס”ה )1805(, 
לבוב.  של  לרבה  אורנשטיין  הרב  התקבל 
לשיא  אורנשטיין  הרב  הגיע  לבוב  בעיר 
פרסומו. שם הדפיס את ספריו ‘ישועות יעקב’ 
על שולחן ערוך, וחיבר דרשות וביאורים על 
התורה וחידושים על הש”ס. בהקדמת ספרו 
גולל את תולדות חייו. הרב אורנשטיין השיב 
תשובות רבות לשואלים מגליציה ומחוצה 
לה, והנהיג את קהילת לבוב כשלושים וחמש 
שנה עד לפטירתו בכ”ט באב תקצ”ט )1839(.
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