
במפנה המאות ה-18 וה-19 נפל דבר ברבנות הערים 
בגליציה: הקהילות שעל כיסא רבנותן ישבו גדולי מאורי 
ישראל מאות בשנים, נדרשו מעתה להעמיד בראשן 
רבנים שעברו בהצלחה שעברו בהצלחה מבחנים בהשכלה 
כללית | במסגרת מגמות הקיסרות האוסטרית, ששאפה 
לחנך מחדש את יהודי גליציה, לא הותר מינויו של רב 
ללא אישור על המבחן | כתוצאה מכך, רבות מערי גליציה 
נותרו ללא רב רשמי משך שנים רבות | במכתב אנושי 
יוצא-דופן, המתפרסם עתה לראשונה, מבקש רבי מרדכי 
זאב איטינגא, מגדולי חכמי ישראל בלבוב, פטור מלימודי 
הבגרות, לקראת התמודדותו על רבנות העיר לבוב

הרב בניהו כהן

 מסמך 
היסטורי 
בפרסום 

ראשון

המינוי של הקהילות, שבהם תוארו במליציות 
רבה זכויותיו של הרב )כמו הזכות לקבלת עליית 
'שלישי' בקריאת התורה, מקום שמור לרעייתו הרבנית 

חובותיו  וכן  ועוד(,  משכורתו  סך  נשים,  בעזרת 

לקהילה.
אך בעוד שבקהילות פולין וליטא, הפריץ 
שאליו הייתה שייכת העיירה היה צריך לאשר 
את מינויו של הרב כדי שהמינוי ייכנס לתוקף, 
והפריץ במרבית המקרים לא התערב כל כך 
הייתה  שונה   - ובסמכויותיו  הרב  בבחירת 

המציאות בגליציה.
בשנת תקל"ב )1772(, בעקבות חלוקת פולין 
לשלטון  להשתייך  גליציה  החלה  הראשונה, 
האוסטרי, והדבר החל להשפיע על אופי בחירת 
התחיל  התהליך  ברוסיה  המושב'  )ב'תחום  הרבנים 

כארבעים שנה מאוחר יותר(.

הרבנות מקבלת הכרה 
רשמית

)16.7.1776( הוציאה הקיסרית  בשנת תקל"ו 
מריה תרזה )1717-1780( צו המורה כי כל ענייני 
פיקוח  תחת  יהיו  הקהילות  וניהול  היהודים 

המדינה.
)יודן  היהודים'  'סדרי  שכונתה  זו  פקודה 
אישור  לקבל  צריך  שרב  קבעה  אורדנונג( 

מערכת  בנוסף  מינויו.  לפני  מהשלטונות 
הרבנות תהיה היררכית. כלומר, יהיה רב אחד 
למדינת גליציה ולודמיר )בוקובינה לא הייתה אז 
המדינה'.  'רב  שייקרא  האוסטרי(,  השלטון  תחת 

יחד אתו ישבו עוד שנים עשר פרנסים, ותוקף 
החלטותיהם יהיה כשל החלטות ממשלה )יודען 

דירעקטיאן(.

רבי  את  למנות  הקיסרית  רצתה  בתחילה 
ה"נודע  בעל  )תע"ד-תקנ"ג(,  לנדא  יחזקאל 

היותו לעם, מוסד הרבנות הינו מ יום 
אחד המוסדות החשובים ביותר בעם 
תפקידיו  מחובות  כחלק  היהודי. 
הרשמיים, מוטל על הרב להורות לבני 
העיר בשאלות של איסור והיתר, ולשמש כאב בית 
דין המכריע בסכסוכים ממוניים. בנוסף מוטלת 
עליו החובה לטפל בהתקנת העירובין והמקוואות, 
כמו גם מכירת החמץ של אנשי העיר לגוי, נתינת 
דרשות בבית הכנסת בהלכה ובנושאים העומדים 
על הפרק, סידור חופה וקידושין, עריכת מספד 
ועריכת גיטין, מינוי דיינים ופיקוח על השחיטה, 

ועוד.
תפקיד נוסף שאינו קשור במישרין לתפקידו 
בלתי  חלק  רבים  במקרים  שימש  אך  הרב,  של 
נפרד מהתפקיד, הוא החזקת ישיבה עם תלמידים 
מובחרים, והכשרתם לכהן כרבנים ומורי הוראה.

הדים לתפקידים רבים אלו ניתן לראות בכתבי 

רבי יחזקאל לנדא, בעל ה"נודע ביהודה"
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הרב שלמה יהודה הכהן רפפורט, רבה של טרנופולרבי צבי הירש חיות, רבה של ז'וקלייב



מהדיינים את זכות השפיטה ומשווה את מעמדם למעמד 
של בוררים.

עקב שינוי מהותי זה נאסר על הרבנים לאכוף את פסקי 
הדין. כן נאסר על הרבנים לעשות חרם )פרט לחרם על מי 
שלא משלם מסים(. הדים לאיסור זה ניתן לראות בתשובת 

ה"נודע ביהודה" )מהדורה קמא, יורה דעה, סימן סו( כאשר 
הוא דן על תוקף של שבועה וחרם, מופיעה בשולי הדף 

הערה וזו לשונה:
"הרב הגאון ז"ל חי זה כמאה שנים לפנינו במדינת 
בעהמען )=בוהמיה(, ושם בזמן ההוא התנהגו כל ענייני 
לא  והממשלה  הקהל.  ופרנסי  הרב  פי  על  הקהילות 
התערבה בענייני הקהל, על כן תיקנו אז תקנות בגזרת 
חרם לעת הצורך בענייני הקהילה... והממשלה ידעה מזה 
ולא כהתה בהם, ואדרבה במה שנוגע לעניין גביית המס 
היו מוכרחים על פי פקודת השררה להוסיף בשעת הכרזת 
החרם תקיעת שופר וכיבוי נרות בכדי לאיים על הצבור.
במדינתנו  ובפרט  אלה,  בימינו  כן  על  לא  אשר 

והרבנות  הקהילות  ענייני  כל  גם 
חוקי  פי  על  ומושגחים  מתנהגים 
הממשלה, וממילא אין מקום לענייני 

חרם המדוברים בכל הסימן זה... ואתה 
הקורא הנבון שמור הדברים וזכרם, כי 
כן הרבה המחבר ז"ל להעיר במקומות 
הרבה בכל הספרים שחיבר, וגם בספר 
הזה מהדורא קמא ומהדורא תניינא, 
לשמור חוקי הממשלה יר"ה. ושלא 
להתנגד ח"ו לאחד מחוקיה, כמצווה 
עלינו בכתובים "אני פי מלך שמור" 
דינא  להל'  ופוסקים  ובתלמוד 

דמלכותא דינא".
לאור,  הללו  החוקים  בצאת  מיד 

חוקי  את  להשיב  היהודים  התאמצו 
האישות הישנים לתקפם, להעמיד את 

בתי דיניהם על בסיסם כמקדם, ולהשיב 
לרבנים את כבודם ושלטונם הראשון. מכל 

הקהילות  מיהרו  ופולין  אוסטריה  ארצות 
התקנות  על  מחאותיהם  את  להביע  היהודיות 

לפנות  יוסף  הקיסר  ראה  משכך  הללו.  החדשות 
אל הרב יחזקאל לנדא, רבה של פראג, המפורסם בכל 
תפוצות ישראל, ולבקש ממנו גילוי דעת על אודות חוקי 

נישואין החדשים עד היכן יתנגדו לדת היהודית.
על אף שה"נודע ביהודה" היה באותה תקופה בן 72, 
עוד היה כוחו במתניו למלא את חפץ הקיסר ולהשיב לו 
על שאלתו, וחיבר לשם כך בשנת תקמ"ה )1785( קונטרס 
"חוקי האישות על פי דת משה והתלמוד" שנכתב בשפה 

הגרמנית.
בהקדמת קונטרס זה כותב ה"נודע ביהודה":

הרוממה  הממשלה  ידי  על  הגיעתני  יולי   12 "ביום 
פקודה לגלות את חוות דעתי על אודות חוקי נישואין 
החדשים, להיווכח אם נמצאו בם איזה חוקים המתנגדים 
להדת היהודית ולהגיד איך אפשר לשים את המעקשים 
האלה למישור. החתום מטה טרם החילו למלא בכפיפת 
קומה את השאלה אשר שמו לפניו, הוא ירשה לעצמו 
לפני  ותהילה  תודה  רחשי  בראשונה  ולהגיש  להביע 
כיסא כבוד מלכותו הנשא', בשמו ובשם כל היהודים בני 
אמונתו דרי ארצות הקיסר אשר חוסים בצלו ונהנים מרב 
טובו, על אשר נתן ד' בלבו להטות את חסדיו אליהם 
והואיל ברוב רחמיו להבטיחם שלא יצרו את מצעדיהם 
בענייני דת ואמונה. ואחר הברכה תבוא גילוי דעת על 
)=ינואר( שנת 1783  16 יענער  דבר העהעפאטענט מיום 

ביהודה", עקב אהדתה אליו, בעקבות עמידתו האיתנה 
לימין אוסטריה, כעשרים שנה קודם לכן. בשנת תקי"ז 
הגדול  פרידריך  במלך  תרזה  מריה  נלחמה   )1757(

מיוחדת  תפילה  תיקן  ביהודה"  וה"נודע  מפרוסיה, 
לניצחון אוסטריה, ודרש בבית הכנסת הגדול על החובה 

לעזור לצבא האוסטרי בכל תוקף.
ניתן למצוא זכר לכך בדברי ה"נודע ביהודה" שכתב 
)מהדורה תנינא, אורח חיים, סימן לו(: "והנה בימים הללו לבי 

בל עמי, כי כבר הייתי קרוב לכנפי התנועה, כי נגמר 
במחשבתי ועלתה על דעתי לשוב לארץ מולדתי, כאשר 
גאליציען  מדינת  בכל  שנתקבלתי  נתפרסם  בוודאי 
)=גליציה( ולאדמעריען )=לודמיר(, ואמנם הפרידה מכאן 

קשה כפרידת טופרא מבישרא )=כפרידת ציפורן מהבשר(, 
ולכן לא שקטה רוחי ובכל יום ויום בני קהילתי נאספו עלי 
אגודות אגודות בהרבה דברים בעתר ותפילה ותחנונים 
עד שכבר הניעו אותי מלהחליט הדבר בהחלט, ואין דעתי 

מיושבת כראוי וה' הטוב יורני הדרך הנכון".
עקב הפצרותיהם של בני קהילת פראג, פנה בנו של 
ה"נודע ביהודה", רבי יעקבקא, וערך מכתב לפני שרי 

גליציה בשם אביו, המבקש לפוטרו ממשרה רמה זו.
אחת עשרה שנה לאחר פרסום הצו של הקיסרית מריה 
תרזה, בשנת תקמ"ז )1786( ביטל יוסף השני, בנה של 
הקיסרית מריה תרזה שהחל למשול בשנת תק"מ )1780(, 

את כל סדרי הרבנות שתיקנה אמו.
יוסף השני שימש קיסר במשך כתשע שנים, עד מותו 
בשנת 1790. כחודש לפני מותו ביטל את כל הרפורמות 
מצבתו  על  נכתב  בקשתו  פי  ועל  בהונגריה,  שהנהיג 
"פה קבור יוזף השני שנכשל בכל אשר ביקש לעשות". 
כליברל, ניסה יוסף השני לקדם סובלנות דתית והגבלת 
כוחה של הכנסייה. כמו כן, הוא ביטל את ההגבלות על 

־סחר חופשי והעניק זכות למתן השכלה לכלל האוכלו
סייה. בתקופת מלכותו נחקקו כ-17,000 חוקים ותקנות 
ששינו את סדרי השלטון! אחת התקנות המפורסמות 
שלו הוא "כתב הסובלנות" שהתפרסם בשנת 1781, ובו 
ניתן חופש דת לנוצרים שאינם קתולים ומתן אפשרות 
ליהודים להתעסק בכל תחומי המסחר וללמוד בגימנסיה.

בימיו נקבעה השפה הגרמנית כשפה הרשמית היחידה 
בממשל, בחינוך ובמסחר. כן ביטל יוסף השני את עונש 
המוות ואת עונשי העינויים, וקבע שכולם שווים בפני 
החוק ללא הבדלי מעמד. בימיו אף בוטלה הצנזורה על 
העיתונות ונחקק חוק חינוך חובה לבנים ולבנות. זמן 
קצר לאחר מותו, בוטלו רוב התקנות והחוקים שנקבעו 

בימיו.
כדי למנוע תרעומת מן היהודים על כך שבתקנותיו 
ביטל את מוסד הרבנות, ביטל יוסף השני גם את סמכותם 

של כמרי הכנסייה.
מספר שנים לאחר מכן התפרסם החוק המסדיר את 
מעמד הרבנות. החוק ביטל את המושג 'קהילה', וחילק 
)Kreisrabbiner( ו'מורה דת'  את הרבנים ל'רבני מחוז' 
)Religionsweiser(. כלומר שבגליציה, שבה היו תשעה 

עשר מחוזות, יכלו להתמנות רק תשעה עשר רבנים, 
המוכרים על ידי הממשלה. שאר הרבנים הוגדרו כ"חכמי 

דת".

תחילת הפיחות במעמד הרבנות 

כבר בשנת תקמ"ה )1785( התבקש ה"נודע ביהודה" 
על  חוות דעתו  לגלות את  יוסף השני  ידי הקיסר  על 
אודות חוקי הנישואין )עהע פאטאנט( שהתפרסמו על ידו 
מתאריך  חדשה  פקודה  בתוספת   .1783 לינואר  ב-16 
25 לאוגוסט 1783, המבטלת את דיני ישראל, נוטלת 

כתב המינוי שניתן לרבי צבי בירש חיות זצ"ל בערוב ימיו, מן 
העיר קאליש שבפולין באדיבות הספריה הלאומית, ירושלים

המשכיל הירץ הומברג
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יהודה  שלמה  ר'  המשכיל,  הרב  של  תיאורו  מתוך 
רפפורט )=שי"ר; תק"נ-תרכ"ח, 1790-1867( במכתב שנכתב 
בחודש סיון תקצ"ב )28.6.1832( ניתן ללמוד על הקושי 
ביישום החוק. ובלשונו: "ובכל שנה ושנה יתמנו רבנים 
בערים שונים אשר לא ידעו גם מהלשון הנדברת מאומה. 
וזה בעבור ראו וחקרו כי גזירה היא שאין הציבור יכולין 
לעמוד בה. וכמצחק יהי האיש פה בעיני זולתו, אם למען 
יוכל להיעשות בימים הבאים רב ומורה, יהי מתחילה 
סורר ומורה לגלח זקנו וללבוש מלבוש נכרי. והעושה 
זאת כבר ביזה את כבודו בעיני ההמון, ובקהל מרעים 

הוא נמנה".
היו  שהיהודים  שי"ר  מסביר  המכתב  בהמשך 
מעסיקים את הרב במינוי ישיר מהקהילה, בלא לבקש 
רשות מהשלטונות, ומשכורתו הייתה משולמת מקופת 
הקהילה. בצורה כזו הצליחו היהודים לעקוף את החוק.

בשנת תקצ"א )1831( דרש החוק מכל מועמד לרבנות 
להיבחן על הספר "בני ציון" של הרץ הומברג. הנימוק 
לחובה זו היה, שעל ידי הכרת ספר זה יהיו המועמדים 
אזרחים טובים והגונים יותר. הספר 'בני ציון' יצא לאור 
בשנת תקע"ב )1812( בשפה הגרמנית. "בני ציון" מבוסס 
על עשרת הדברות, ומותאם לרוח הנאורות. בספר ניתנת 
חשיבות עליונה להקפדה על מצוות שבין אדם לחברו 
הנודע  היה המשכיל  למדינה. מחברו  מוחלט  ולציות 
הומברג   .)1749-1841 )תק"ט-תר"א;  הומברג  הרץ  נפתלי 
היה  ביהודה",  ה"נודע  אצל  מה  זמן  למד  שבנערותו 
מחבריו הקרובים של משה מנדלסון, מחבר ה'ביאור' 

לתורה, ואף ערך חלקים ממנו.
בשנת תקמ"ז התמנה הומברג על ידי הקיסר לשמש 
הגרמנית  בשפה  העממיים  הספר  בתי  על  כמפקח 
בגליציה, אך כעשרים שנה אחרי זה הממשלה פיטרה 
אותו מתפקידו, עקב חשדות לחוסר נאמנותו למולדת. 
מספר שנים לאחר מכן שימש הומברג כצנזור מטעם 
עד  בבוהמיה  כמפקח  שימש  מכן  ולאחר  הממשלה, 

לפטירתו בגיל 92.
)בשנת תקצ"ז; 1837( הוחמרו  מספר שנים לאחר מכן 

־התקנות, ומעתה הוצרך כל רב ללמוד לימודים פילוסו
פיים ופדגוגיים. עקב מחסור במועמדים היה ניתן לבקש 

פטור )דיספנס( מלימודים אלו, מסיבות שונות.

 רבי מרדכי זאב איטינגא 
ורבנות לבוב

רבי מרדכי זאב איטינגא זצ"ל )תקס"ד-תרכ"ג; 1804-1863( 
היה גיסו של רבי יוסף שאול נתנזון זצ"ל )תק"ע-תרל"ה; 
1810-1875(, בעל ה"שואל ומשיב". במשך שנים ארוכות 

למדו השנים בחברותא, וכתבו והדפיסו יחד את הספרים 
התלמוד  על  ציונים   - מערבי"  "נר  הים",  "מפרשי 
הירושלמי, "מאירת עיניים" על הלכות טריפות ו"מגן 
גיבורים" על שולחן ערוך אורח חיים. את הספר "מגן 
גיבורים" מעטרות הסכמותיהם של רבי עקיבא איגר, רבי 
יעקב לוברבוים בעל "נתיבות המשפט" ורבי משה סופר, 
בעל "חתם סופר". במדור "בין לבוב לברודי" המתפרסם 
התלמוד"  "ים  הספר  על  סקירה  ניתנת  זה,  בגיליוננו 

ו"מפרשי הים" של שני הגיסים.
בתקופה שבה כתב רבי מרדכי זאב את מכתבו, היה 
כיסא הרבנות בלבוב, בירת המחוז, פנוי בשל נסיבות 

מעציבות.
הרבנות בעיר לבוב, עיר הבירה של גליציה, שבשנים 
אלו מנתה קרוב ל-20,000 יהודים, כמעט 30% מכלל 
האוכלוסייה, נחשבה לרבנות חשובה ונחשקת. הגאון 
רבי יעקב משולם אורנשטיין )תקל"ה-תקצ"ט; 1775-1839(, 

תפילה על עצירת גשמים

גדול רבני גליציה באותה תקופה, הנודע על שם חיבורו 
הגדול "ישועות יעקב", כיהן כרבה של לבוב עד לפטירתו.
לאחר פטירתו הצליחו בני הקהילה העשירים, שכבר 
נטו להשכלה ולרפורמה, להביא את הרב אברהם כהן 
)תקס"ז-תר"ח; 1801-1848( ולמנותו כרב העיר והמחוז. אך 

בשלהי שנת תר"ח )ח' באלול תר"ח; 6.9.1848( נפטר כהן 
בגיל 41, לאחר שהורעל בביתו )ראו על כך בהרחבה בגיליון 

"קולמוס", סיון תשע"ו(.

כיסא הרבנות בעיר נשאר מיותם, ואת החלל הריק 
ברבנות העיר מילא אב בית הדין שבעיר, רבי שמחה נתן 

אלינברג )תקמ"ז-תרי"ח; 1787-1858(.
ארבע שנים לאחר הרצח, בשנת תרי"ב )1852( ביקש 
רבי מרדכי זאב איטינגא להתמודד על רבנות העיר. אך 

־מכיוון שעל פי החוק היה עליו להוכיח ידיעות בפילו
סופיה ופדגוגיה, ולהראות שליטה בספר 'בני ציון', שלח 
הרב איטינגא מכתב למשרד הדתות והחינוך האוסטרי, 
בתאריך 28.12.1852, ובו בקשה לקבלת פטור )=דיספנס( 

בגימנסיה  פילוסופיה  לימודי  מחובת 
מועמדות  להגשת  כתנאי  העליונה, 

למשרת רבנות מחוז.
איטינגא  הרב  מגולל  זה  במכתב 
באריכות את הסיבות שבשלן הוא מבקש 
סיבותיו  את  הבחינות.  מחובת  פטור 
הוא פורט בשני שלבים: תחילה, סיבות 
התועלת  חוסר  את  המנמקות  כלליות 
המתמודדים  בעבור  אלו  שבמבחנים 
סיבות  מכן  ולאחר  רבנות,  למשרת 

פרטיות הנוגעות לעניינו שלו.
מאלפים במיוחד דבריו על חלקם של 
המשכילים במהפכת 1848. רבי מרדכי 
זאב מבקש לשכנע את השלטונות בדבר 
הסכנה הדתית, וממילא הסכנה לביטחון 
להשכלה  בחשיפה  הכרוכה  המדינה, 
חילונית. בעלי עניין רב הם דבריו על 
תפקידו של הרב בהוראת הלכה ואמונה 
לבני קהילתו, ועל הסתירה שבינו לבין 

השכלה כללית.
משרד החינוך שלח את בקשת הרב 
כדי  בלבוב,  הקהילה  לבני  איטינגא 
הקהל  ראשי  דעתם.  חוות  את  לשמוע 
כהן  אברהם  הרב  את  שמינו  בלבוב 
לפני מספר שנים, לא סלחו על הירצחו, 
ומשכך הם ענו במכתב ארוך לא פחות, 

ובו הם ביטלו את טענותיו של הרב איטינגא באופן כללי, 
ואף עברו לפסים אישיים וזלזלו בכבודו.

בלבוב,  הקהילה  המלצת  את  קיבל  החינוך  משרד 
איטינגא  הרב  איטינגא.  הרב  של  בקשתו  את  ודחה 
משרה  לקבל  יותר  הסכים  ולא  כרב,  מלכהן  התייאש 
רבנית במקומות אחרים ונשאר ללמוד בבית המדרש 

שלו בלבוב, עד לפטירתו.
על המשרה הזו התמודד גם גיסו רבי יוסף שאול נתנזון, 
ולבסוף בי"ז שבט תרי"ז )11 לפברואר 1857( נבחר רבי יוסף 
שאול נתנזון, הנודע על שם חיבורו "שואל ומשיב", לכהן 

כרב המחוז עד פטירתו בכ"ז אדר א' תרל"ה.
מכתבו של רבי מרדכי זאב נכתב במקורו בגרמנית, 
ועל כן הוא חתום בשם "מרקוס וולף אטינגר". תרגום 
המכתב לעברית נעשה על ידי פרופ' רחל מנקין, והוא 
ת מתפרסם כאן באדיבותה הרבה.  

)מקורות: י"א קמלאהר, מופת הדור, פיעטרקוב תרצ"ד; חיים 

גרטנר, הרב והעיר הגדולה, הוצ' מרכז שז"ר, ירושלים תשע"ג(

לבאר ולפרש ביראת הרוממות את הדברים הסותרים 
וחוקי האישות הדתיים".

בתחילה הקדים ה"נודע ביהודה" שכל שני יהודים 
כשרים לעדות על הקידושין, ושקשר האישות אינו ניתן 
להפרה אף בהסכמת שני הצדדים, פרט לנתינת גט. כמו 
כן הוזכרו תקנות רבנו גרשום שאין לישא שני נשים, ואין 
לגרש אישה בעל כרחה. הוזכרו דיני העריות ונתינת הגט 

בקצרה.
לאחר הקדמה מפורטת זו התייחס ה"נודע ביהודה" 
לכל הסעיפים שהוזכרו בתקנות המלך )חמישים ושבעה 

סעיפים!(.

לכל  להתייחס  נוכל  לא  זו  מצומצמת  במסגרת 
הסעיפים, אך כמה מהם ראויים לציון מיוחד:

לנישואי  המתייחסים  הראשונים  הסעיפים  תשעת 
קטינים, ומצריכים הסכמת אב או אפוטרופוס, עוברים 
הסתייגות  בצירוף  ביהודה"  ה"נודע  של  אישורו  את 
שלאחר שהבן בן שלוש עשרה והבת בת שתים עשרה 

לא ניתן להפקיע את קידושיהם בלא גט.
סעיף יט אוסר על רוצח לקחת את אשת הנרצח, כדי 
למנוע רציחות לשם אישות. תגובת ה"נודע ביהודה" על 
כך היא: "החוק הזה הוא ראוי ויאה לשמירת סדר ומעמד 
הארצות, ויעיד גם כן על החכמה הרבה אשר תקונן בלב 
מלכנו הרם והאדיר לכונן חוקים טובים וישרים כאלה 
זה עתה...  ביארתי  כפי אשר  אולם  וארצו.  למען עמו 
מוכרחת האישה אשר למרות האזהרה הזאת נתקדשה 
לאיש כזה, להתגרש מבעלה ולא תוכל להתפטר ממנו 

בשום אופן בלתי גט". כלומר, ה"נודע ביהודה" ביקש 
להבטיח שגם אם תיקבע הוראה האוסרת נישואין אלו, 
מכל מקום במצב שבו היא תופר לא יבוטלו הנישואין 

ללא גט כהלכה. ברוח זו גם הערותיו לסעיפים נוספים.
שמעשה  המצריכים  כט-ל  סעיפים  על  למשל,  כך, 
הקידושין ייעשו בפני כהן דת של המלך, העיר ה"נודע 
ביהודה" שאף על פי כן, "אם למרות כל האזהרות ירהיב 
איש בנפשו לישא אישה בלי ידיעת הרב... אזי הנישואין 
לא ייכרתו ולא יבוטלו רק עם ספר כריתות" )הסיבה שהחוק 
התעקש על כך שכל קידושין יהיו רק בפני כהן דת או להבדיל רב, 

הייתה כדי להגביל את מספר הנישואין היהודיים המותרים. בניגוד 

למורביה, שבה החוק התיר רק לבן הבכור להינשא, בגליציה החוק 

רצה להגביל את הנישואין היהודיים בצורה שונה. כדי שהיהודים 

לא יתקוממו על אפליה זו, דרש החוק גם מהנוצרים שלא להכיר 

בטקס נישואין שלא בוצע בפני כהן דת, דבר שהיה כבר קודם לכן(.

בסיום ה"גילוי דעת" כותב ה"נודע ביהודה" למלך: 
"החתום מטה יקווה כי בהביאורים אשר הביא פה מילא 
את חפץ ושאלת הקיסר הרמה והנשאה, בתשובה הראויה 
ומחויבת מאת עבדו הסר למשמעתו. והיה אם יהיה נחוץ 
על פי מקרה והשתנות העניינים לברר וללבן איזה חוק 
מן החוקים ולפרשהו באר היטב, אזי מוכן הנהו בכל 
עת ועידן להגיש ביראת הכבוד את פתרון השאלה לפני 

הדרת כבוד מלכותו הקיסר".
מאלפות הן שורות הסיום של אגרת ה"נודע ביהודה", 
ואין כמותן ללמדנו על מערכת היחסים העדינה בין גדול 
חכמי ישראל לבין הקיסר. ניתן לראות בהן מעין עקיצה 
סמויה על מטרותיו של הקיסר, באמרו: "החתום מטה 
למועד אשר  ושתיים,  לשנות שבעים  הגיע  כבר  אשר 
סערות השאיפות לנחול כבוד ויקר כבר קמו לדממה, 
והנטייה למשרות כבודות כבר חלפה הלכה לה, פניות 
צדדיות ועצמיות ממנו והלאה. הנה הוא עם כל אחיו 
בני אמונתו אשר זכו להתלונן תחת צל כנפי ממשלתו 
הישרה, מתנפלים אפוא לפני כיסא כבוד הדר מלכותו 
בכפיפת קומה, לבקש ולחנן ביראת הרוממות את פני 
הודו: כבוד מלכותו הקיסר יואיל ברוב רחמיו להטות 
את חסדו עלינו גם להלאה כמו עד היום, לסתור אותנו 
לבל  הדתיים  ומשפטינו  בחוקינו  עלינו  ולהגן  בכנפיו 
ואנחנו כולנו  יזיזו ממקומם!  ולא  ייגרע מהם מאומה 
ְנַחֶלה ונבקש את אבינו שבשמים בעד הצלחת והרמת 
קרן ממשלתו של אדוננו הקיסר רב חסד בכל ארצות 
מלכותו, שיאריך ימים ושנים בטוב ובנעימים הוא וכל 

משפחתו הרמה והנישאה".
כבר מאותם סעיפים שצוינו, ניתן לראות את הסכנה 
הגדולה הטמונה בהם. תקנותיו של המלך ניסו לשנות את 
מוסד הנישואין המוכר, ולהתאימו לחוקי הנצרות בכך 
שהם צריכים להתבצע על ידי איש דת, ושאי ציות לחוק 

המדינה יוכל לבטל את הנישואין בלא גט.

 דרישות החוק החדשות 
למינוי רבנים

בשנת תקנ"ז )1797( פרסמה הקיסרות האוסטרית חוק 
יוכלו  החוק,  שנים מעת החלת  הקובע שבתום ארבע 
להיבחר לכהן כרבנים, רק מועמדים שיוכיחו בקיאות 

בחשבון ובגרמנית, ברמה של בית ספר יסודי.
בתחילה לא הצריך החוק לימודים בבית ספר, והסתפק 
בהצגת תעודה המעידה על ידע בחומר הנדרש, בניגוד 

לכמרים שהיו צריכים להיבחן ולהוכיח ידע רב יותר.
אך אכיפת החוק לא הייתה פשוטה, ואפשרות יישום 
החוק התחלקה בין מדינות ששיתפו פעולה עם החוק, 

למדינות שבהן יישומו של החוק התבצע בעצלתיים.

יוסף השני, קיסר האימפריה האוסטרית

העמוד הראשון מ"צו 
הסובלנות" של יוסף השני
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רוממות המיניסטריון האימפריאלי-המלכותי!1
ברגשי כבוד עמוקים, מרקוס וולף התבקש על ידי 
חבריו לדת להגיש מועמדות למשרת רבנות עליונה, אך 
אינו יכול לממש את רצון חבריו, שכן, למרות ההכרה 
הכללית בידע המקצועי שלו, לא היה באפשרותו לרכוש 
בשנים  הנדרשים  העליונה  הגימנסיה  מקצועות  את 

האחרונות לצורך הגשת מועמדות לרבנות.
משום כך, החתום מטה מעז לבקש מרוממות המשרד 
האימפריאלי-הקיסרי לדתות ולחינוך פטור אדיב מחובת 
ההוכחה על בחינה באוניברסיטה אימפריאלית-מלכותית 
מקומית במקצועות הפילוסופיה והגימנסיה העליונה, 
שחלה החל משנת 1836 בהתאם לצו של לשכת החצר 

ולאשר את מועמדותו לתפקיד של רב מחוז.
כבוד  הרוחש  הבקשה  לכך שמגיש  הסיבות שגרמו 
ובחלקן  כלליות,  בחלקן  הינן  זה  חריג  פטור  יבקש 

ספציפיות וקשורות אליו באופן אישי.
ההתפתחות  את  בוחנים  אם  כלליות.  סיבות   .1
מתבררת  בגליציה,  הרבנות  מוסד  של  ההיסטורית 
חסינותו של הרב מפני כל השפעה על ההכשרה המכינה 
אותו לתפקידו. במאה האחרונה נותר מינויו לתפקיד 
בידי הקהילה היהודית; כך קיבלה אוסטריה את המוסד 
1772; רק  הזה בעת כיבושה מחדש של גליציה בשנת 
1794 נדרשו מועמדים להיבחן בשפה הגרמנית  בשנת 
"בני ציון",2 ולספק הוכחה על  ובספר הלימוד הלקוי 

מוסריותם3 ועל תשלום מס הנרות.
אלא, שבהשפעת רוח הנאורות שהייתה פעילה באותה 
תקופה, הוד מלכותו הקיסר פרדיננד הראשון היה נחוש 
בדעתו לחוקק את הצו הקיסרי של שנת 1836, שלפיו כל 

־מועמד לרבנות יהיה חייב להשלים את לימודי הפילו
סופיה.

היהודית  באמונה  לרפורמות  התאים  זה  גבוה  צו 
באותה עת, ובאמצעותו הן השיגו תמיכה במועמדים 
מטיפים גרמניים. אבל, בגליציה, צו זה כמעט ולא נשא 
פירות חיוביים. שכן מלבד מר סלומון דויטש4 )ששיחק את 
תפקיד הרפורמטור בסאמבור, וסולק לאחרונה מתפקידו, כנראה 
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קהילות שכאלה, לא בחרה מועמד לרבנות בעל תעודה 
בלימודי פילוסופיה.

במשך 18 שנה, החוק הזה התברר כלא פרקטי כאן. 
היהודי, עם החקיקה התיאוקרטית5 המקורית שלו, שואב 
את כל עקרונותיו, מעשיו והימנעויותיו מדתו; המידות 
והיחיד למוסר שלו, לפטריוטיות  שלו, המקור האחד 
אם  וחוקיה.  הדת  הוא   - הרוחניים שלו  ליעדים  שלו, 
הוא שוגה במסלול חייו, הרב, שבידו הוא מפקיד את 
גאולת נשמתו, מדריך אותו. אבל הוא צריך לבחור ברב 
בעצמו. מי שנכפה עליו לעולם לא יזכה באמונו, והנעזב 
יאבד את דרכו. על מנת שהרב יזכה באמונם של בני 
קהילתו, הוא חייב להקדיש את כל חייו באופן בלעדי 
ובהסתגרות סגפנית ללימודי הדת ולהימנע מכל עיסוק 
של חולין, כולל לימודים אחרים. לימודי מדעי החול 
במובן  סטודנט  של  המושג  גם  כמו  באוניברסיטאות, 

הרגיל שלו, לא יוכל לעורר אמון דתי אצל היהודי. בנוסף, 
עובדה היא שרבנים פולנים )גליצאים( נהנו במשך מאות 
במדינות  גדולים  חכמים  תלמידי  של  ממוניטין  שנים 
זרות, וכבר רבות בשנים שרבנים מגליציה נקראו לכהן 
וערים  המבורג  פריז,  אמסטרדם,  בלונדון,  ברבנות 
גדולות נוספות, בעוד שאין עדיין דוגמה לכך שמועמד 
עם לימודי פילוסופיה מאוסטריה נקרא לכהן ברבנות 
ידיעותיו  בשל  הזו  בפרובינציה  או  אחרות  במדינות 

התיאולוגיות.
תופעה מוזרה בעידן המודרני היא העובדה שאותם 
אנשים מקרב היהודים שנטלו חלק במהפכות ההרסניות 
6 משתייכים באופן כמעט בלעדי  בשנים 1848 ו-1849 
לאותה שכבה באוכלוסייה היהודית, המכונה בשם הכללי 
וכדומה", ולאחר שנהנו מחינוך  "משכילים, רפורמים 
מקפדנות  בהדרגה  להתרחק  החלו  הם  אוניברסיטאי 
בקיום המצוות של היהודים. עצובה גם העובדה שאנו 
מוצאים רבנים ומטיפים יהודים אחדים בעלי תעודות 
בגידה  בעוון  שהואשמו  אלו  בין  פילוסופיה  לימודי 
בהונגריה וזכו לחנינה בזכות אדיבות הוד מלכותו, בעוד 
ובתקופה שצוינה,  יהודי,  שום  שנה,  אלפיים  שבמשך 
שום יהודי אורתודוכסי, ובוודאי רב תלמודי, לא הצטרף 

למפלגת ההפיכה הפלילית. 
לתופעה זו סיבה טבעית בהוראות של הדת היהודית 
המורה לנו, "הוי מתפלל לשלומה של מלכות". נאמנות 
של  ערעור  ידי  על  רק  להתערער  יכולה  זו  מסורתית 

יסודות הדת.
לרבנות  מועמדים  לשחרור  נוספת  כללית  סיבה 
הלימוד  מקצועות  היא  העליונה  הגימנסיה  מלימודי 
עצמם, שכן לימוד אותם מקצועות לא רק שאינו מסייע 
לרב בתפקידו, אלא למעשה הוא יכול להפוך במידה 
רבה למגרעת. מי שיתבונן בחובותיו של רב בגליציה, 
שאותם הוא מחויב למלא כתוצאה מכך שהצו היוזפיני 
מקצוע  ששום  ימצא  ועומד,  קיים  עדיין  ליהודים7 

־ממקצועות הלימוד הנלמדים בגימנסיה ובלימודי הפילו
סופיה ]אינו[ מועיל במיוחד לצורך זה. חובות הרב הם: 
)1( בחינתם של מועמדים המבקשים להתמנות לרבני 

)2( פיקוח על חזני בתי  בתי כנסת, חזנים, או שוחטים; 
הכנסת ובעלי תפקידים בתחום הדת; )3( הכנה והכרזה 
על חרמות;8 )4( קבלת השבועות שאותן חייבים לקרוא 
בבתי הכנסת בעניינים פוליטיים; )5( ניהול הרישום של 
לידות, נישואים ופטירה; )6( סידור קידושין; )7( ראיונות 
עם בני זוג המבקשים להתגרש, ואחרון, )8( פיקוח על 
בריתות מילה, קבורה ובתי הקברות - כל התפקידים 
הללו מבוצעים על ידי רב תלמודי במסירות רבה, ומחוץ 
לידע התיאולוגי שלו, הוא אינו זקוק לידע במקצועות 

הלימוד הרגילים בבתי הספר.
מצד שני, נדמה כי יהיה זה בעייתי מאוד אם מקצועות 
המדעים הנלמדים בגימנסיה אכן יתרמו באופן משמעותי 

לתפקיד של רב מוכשר.
אם בוחנים את המקצועות הללו באופן קונקרטי, הרי 
שאין להטיל ספק בכך שבאופן כללי הם מעוררים את 

טיפוח הרוח, את הנאורות ואת החוש האסתטי של המועמד. ברור 
כי מתמטיקה טהורה ומתמטיקה יישומית, לוגיקה, פסיכולוגיה, 
אתיקה, מטאפיזיקה, היסטוריה כללית, ספרות לטינית ויוונית, 
הינם מדעים יפים; אבל, רכישתם היא לגמרי חסרת תועלת לרב, 
בהתחשב בתפקידיו שצוינו לעיל, אלא אם כן הוא נתמנה להורות 
גם את המקצועות אלו, דבר שאינו חלק מהגדרת תפקידו. אם 
ולרכוש חינוך  יהודי רוצה לשתות ממעיין החכמה הזה  צעיר 
מדעי, הוא במקרה זה לא יפנה לרב, אלא למדינה, ויעשה שימוש 
באחד ממוסדות הלימוד והאוניברסיטאות הרבים המציעים לימוד 
מקצועות אלה. הרב היה, ועודנו, רופא הנפש שלו - מורה הדרך 

הרוחני שלו.
למעלה  שמנינו  מקצועות  אותם  של  טיבם  את  שיבחן  מי 
שאותם נדרש ללמוד המועמד לרבנות ביחס לרב ולאיש יהודי, 
הרי שיתברר לו שמתמטיקה והיסטוריה כללית הינם מקצועות 
די מופשטים, מנותקים מהדת; ומטאפיזיקה סותרת את עיקרי 
אמונתו. הספרות היוונית והלטינית מציגה למועמד הסגפן לרבנות 
את המיתולוגיה שמזמן חלפה מהעולם ואת המוסר המתירני של 
החיבורים היווניים והרומניים הקלאסיים, ואת הרוח הרפובליקנית 
והדמגוגית של שני העמים הללו. לשפה הלטינית, שבזמנים עברו 
הייתה השפה הרשמית בהונגריה ובגליציה ועכשיו הוחלפה בשפה 
הגרמנית, יכולה להיות מעט מאוד משמעות פרקטית לימינו. 
כל אותם לימודים משמשים רק לערעור החוש הדתי והאמונה 
יכולים  הפוליטית של המועמד, אשר כמו שראינו לעיל, אינם 

להוביל לתוצאות משמחות במדינה חוק מתחדשת.
המחוקק הקודם החכם, גם הוא לא יכול היה לצפות מראש, 
בשנת 1836, את התוצאות שאליהן תוביל הנאורות בשנת 1848, 
הטמפלים  להחרמת  הביאה  דת  בענייני  לחירות  השאיפה  וכי 

הרפורמים של היהודים המתקדמים בפעשט.
בשל כך נקראה בשנת 1849 אסיפה של ראשי הכמרים הקתוליים 
בווינה, שבה הממשלה החכמה והאבהית העניקה לכנסייה השלטת 
יותר כוח, ונתנה תוקף לעיקרון: הדת היא אבן היסוד של מדינת 

החוק.
2. סיבות ספציפיות. הסיבות הספציפיות בשלן מגיש המועמדות 
מעז לבקש בכבוד רב לפטור אותו ממבחני הגימנסיה העליונה 
כדלהלן:  הן  לרבנות,  המועמדים  עבור  הפילוסופיה  ומלימודי 
)1( מלבד התעודה המצורפת מבית הספר העממי, מצורפת כאן 

ומוכיחה  היהודית,  הקהילה  מועצת  ידי  על  שניתנה  התעודה 
כי בשנת 1828 המועמד היה עדיין סוחר, והתנהל תמיד ברמה 
מוסרית גבוהה למופת; )2( התעודות המצורפות שניתנו על ידי 
רבני המחוז בז'שוב )ריישא( ובטרנופול, כמו גם על ידי המשנה 
לרב העיר למברג, מוכיחים כי המועמד רכש בקיאות מקיפה 
בכל חלקי התלמוד ובשאר לימודי הדת הקשורים לדת משה, כך 
שהוא מתאים ביותר לתפקיד רב מחוז, שהוא התנהל תמיד על 
פי דרישות הדת והמוסר וכי באמצעות ספרי הדת שכתב, "ים 
התלמוד" ו"מפרשי הים", זכה לשבחים רבים בקרב בני אמונתו 
שניתנה  להלן,  כן, התעודה המצורפת  כמו   )3( ומחבר;  כלמדן 
על ידי הרב המפורסם, הרב משה שרייבר מפרשבורג המנוח9 - 
שהספד עליו התפרסם ב"ווינער הופצייטונג" )15/10/1839( בגיליון 
238 של אותה שנה - וכן התעודה המצורפת, שניתנה על ידי 
האוברלאנדסרבינר האוסטרי בניקולשבורג, מר נחום טרעביטש, 10 
על הספרים: מפרשי הים, מגן גיבורים - אורח חיים, מעשה אילפס, 
הגהות נר מערבי ומאירת עיניים, כמו גם התכתובת הענפה עם כל 

גדולי חכמי התלמוד על מחלוקות למדניות, רוממו את המועמד 
והציבוהו כאחד מגדולי המומחים בהלכה בתקופתנו; )4( רבנים 
וקהילות יהודיות רבים במדינות אירופה האחרות הציגו בפני 
המועמד שאלות הלכתיות שבהן חלוקות הדעות, ויהיה זה בולט 
לרעה אם יוטל כתם על שמו של תלמיד חכם בעל מוניטין בתחומו 
באירופה, ובמילוי משרה רבנית הוא יוחלף על ידי סטודנט בעל 
 )5( העליונה;  הגימנסיה  לימודי  העדר  בשל  רק  בעייתי,  ידע 
בנוסף לפעילותו המדעית, באמצעות קיום חובותיו האזרחיות, 
ובזכות הכרעות מוצלחות שהכריע בתוקף תפקידו כדיין במקרים 
שבהם הופרע שלום הבית, המועמד זכה להערכתם של משרדי 
הממשלה הגבוהים ולהוקרתם של שכניו האזרחים, ובשנת 1849, 
 )6( כשהוסדרה החקיקה, הוא נבחר למועצת העירייה בלמברג; 
החתום מטה הוכיח את רגשותיו הפטריוטיים ואת נאמנותו לחצר 
האוסטרית האימפריאלית הגבוהה בכל הזדמנות, ואף זכה לקבל 
תעודה רשמית מהמגיסטראט הראוי לשבח של למברג, מצורפת 
כאן, ואומרת שהוא נמנה על התושבים היהודיים בעלי הכוונות 
הטובות שבעיר המתבלטים בפעולותיהם למען טובת הכלל, ואשר 
תרומתו, שניתנה לקופת אוצר הצבא במהלך מעבר חיילי צבא 
רוסיה הצארית, הובאה לתשומת לבם של השלטונות הקיסריים-

מלכותיים בגליציה; )7( ולבסוף, הנסיבות שבשלן המועמד הרוחש 
כבוד - כפי שמוכח מהתעודה - שכבר עבר את נקודת השיא של 
חייו, לאחר אמצע החיים, אמורות להיות סיבה משכנעת לפטור 
אותו מבחינת מקצועות הגימנסיה הגבוהה בתור אוטודידקט, 
ומחבר  חכם  כתלמיד  שלו  במוניטין  אדיבה  התחשבות  מתוך 
ספרים. המועמד פונה אל האדמיניסטרציה הקיסרית-מלכותית 
העליונה מתוך הערכה עמוקה ומעז לבקש להתחשב בסיבות 
הכלליות והאישיות שלעיל, ולהעניק לו באופן חריג פטור מהצגת 
התעודות באותם מקצועות, על פי הוראת החוק משנת 1836, מה 
שיאפשר לו זכות להצגת מועמדות בלתי מותנית לתפקיד רב מחוז 
בגליציה. אם החתום מטה לא יהיה בר-מזל להשיג פטור מלא זה, 
אולי האדמיניסטרציה האימפריאלית-מלכותית תוכל באדיבותה 
הרבה לאפשר לו להציג תעודות אישיות לאחר מבחן אישי פרטי, 
שתתקבלנה על ידי המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת למברג, 
פסיכולוגיה,  לוגיקה,  הטהורים:  הספקולטיביים  במקצועות 
מטאפיזיקה, ולאחר מכן, פדגוגיה מתקדמת, תעודות שאותן הוא 

עדיין מתכוון לרכוש.
למברג, 28 לדצמבר, 1852 מרקוס וולף אטינגר

)k. k.( היה תואר מקובל בפנייה אל כל זרועות  1 התואר אימפריאלי-מלכותי 

השלטון באוסטריה, עד שנת 1867 )הערת המתרגמת(. | 2 הספר "בני ציון" נכתב על 

ידי המשכיל הירץ הומברג, ושימש ספר לימוד בבתי הספר 'הנורמליים' שהוקמו 

תעודת-יושר  מעין   3  | עליהם.  למפקח  התמנה  ושהומברג  השלטונות  ידי  על 

)הערת המתרגמת(. | 4 שמואל דייטש שימש כ'מטיף' וכרב מחוז רשמי בסמבור, 

והיה בימיו אחד משני הרבנים ה'מתקדמים' היחידים בגליציה )לצד הרב אברהם 

כהן מלבוב, עליו ראו גליון "קולמוס", סיון תשע"ו(. | 5 הדתית. | 6 אירועי מהפכת "אביב 

העמים", שביטויים במרחבי הקיסרות האוסטרית היה מרידות לאומיות מקומיות. 

בערי גליציה התקיימו מרידות של קבוצות פולנים, בהן נטלו חלק גם יהודים. 

7 כוונתו   | הרבנים המתקדמים שמואל דייטש ואברהם כהן נטו לצד המורדים. 

8 הטלת   | )הערת המתרגמת(.  לצו הסובלנות של יוזף השני לגליציה משנת 1789 

חרם נאסרה בגליציה, למעט הטלת חרמות על המתחמקים מתשלום מיסים )הערת 

המתרגמת(. | 9 הוא רבי משה סופר, בעל ה"חתם סופר". | 10 הוא הגאון רבי נחום 

טרוביטש זצ"ל, רב המדינה בניקלשבורג ובעל ספר "קובץ" על משנה תורה לרמב"ם

"פטור אדיב מחובת הבחינה" 
מכתבו של הגאון רבי מרדכי זאב הלוי איטינגא זצ"ל

המבקש לפטרו ממבחני הבגרות לקראת מועמדותו לרבנות העיר לבוב

תרגום מגרמנית: פרופ' רחל מנקין
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