
יום חמישי, ז' בסיון תקצ"א (1831).
הלובן שעל פניו החיוורות של החולה העמיק 
כלי  לובן  עם  התמזגו  כמו  פניו  ויותר.  יותר 
הסמוך  מהחדר  אחת.  כיחידה  ונראו  המיטה, 
שני  טוב  יום  אמנם  מהוסות.  בכיות  נשמעו 
היום, האסור במספד, אך דמעותיה של האישה 

הצעירה ניגרו בלא מעצור.
"איך  בייאוש.  ידיה  פכרה  אעשה?"  "מה 
אוכל להינשא בשנית, לאחר מות בעלי?" שבה 

וקוננה.
"אלך אל הרב בבהילות להתייעץ אתו!" אמר 

אחד מקרוביה.
להינשא?  תוכל  שלא  האישה  חששה  מדוע 

מה יעץ הרב?

]

הספר "שבעה עיניים" שהודפס בעיר למברג 
יהודה  חיים  הרב  ידי  על  תרכ"ד (1864)  בשנת 
הלכות  פסקי  כשלושים  בתוכו  מגולל  קלוגר, 
שפסק אביו, הפוסק החשוב והנודע רבי שלמה 

מחשובי   ,(1785-1869 (תקמ"ה-תרכ"ט;  קלוגר 
נבחרו  לא  אלו  הלכה  פסקי  בדורו.  הרבנים 
הותיר  קלוגר  שהרב  לזכור  חשוב  באקראי. 
יד  וכתבי  רבים,  והלכה  פירוש  חיבורי  אחריו 
קלוגר  שלמה  רבי  של  תשובותיו  יותר.  רבים 
נדפסו בספרים שונים, מהם "האלף לך שלמה", 

"טוב טעם ודעת", ועוד.
עינים"  "שבעה  בספר  שהודפסו  התשובות 
הינן תשובות שנכתבו משנת תקפ"א (1821) עד 
כביקורת  נכתבו  אלו  תשובות  תקצ"א (1831). 
לפסקי ההלכה של רב העיר ברודי, רבי אלעזר 
הספר  מחבר  תקצ"א; 1778-1831),  (תקל"ח-  לנדא 
הגאון  של  ונכדו  הרמב"ם  על  המלך"  "יד 

המפורסם - ה"נודע ביהודה".
כדי להבין את הרקע והאקלים שבהם חובר 
ברודי  העיר  את  יותר  להכיר  עלינו  הספר, 

באותה תקופה, על יחסי הכוחות שבה.

]

באותה  הייתה  המפורסמת,  ברודי  העיר 
תקופה מהערים היהודיות הגדולות בגליציה.

למדו  שבו  בה,  ששכן  המפורסם  ה'קלויז' 
גדולי עולם, כמו ה"נודע ביהודה" (תע"ח-תקנ"ח; 
1718-1798) ועוד, תרם רבות לפרסומה של העיר 

בעולם היהודי.
רבי  כיהן   (1815) תקע"ה  משנת  העיר  כרב 
 ,(1727-1831 (תפ"ז-תקצ"א;  תאומים  לייב  אריה 

שכיהן קודם לכן כרב העיר ליז'נסק.
בהגיעו לברודי היה הרב מבוגר מאוד [88!]. 
להשתתף  מיעט  שהוא  לכך  תרמה  זו  עובדה 
דעה  מלהביע  ונמנע  וויכוחים,  בפולמוסים 

בעניינים שבמחלוקת.
באותה תקופה התגורר בברודי הגאון הנודע 
(תק"כ-תקפ"ח; -1760 מרגליות  זלמן  אפרים  רבי 
ועוד,  אפרים"  הספר "בית  של  מחברו   ,(1828

במשרה  לכהן  סירב  בתורה  גדלותו  כל  שעם 
תורנית רשמית.

מרגליות  הרב  המליץ   (1820) תק"פ  בשנת 
קלוגר  שלמה  רבי  את  למנות  ברודי,  לקהילת 
(שעזב מעט קודם לכן את רבנות יוזפוב, שבדרום מזרח 

פולין) לשמש מורה הוראה, אב בית דין ומגיד 

מישרים.
בסמוך לזמן בואו של הרב קלוגר, הגיע לעיר 
(השניים)  נישואיו  עקב  לנדא,  אלעזר  רבי  גם 
לבתו של רב המדינה - תואר לצרכי השלטונות 

- הרב אריה לייב ברנשטיין.
רב  של  בכוחו  היה  לא  תקפ"ז (1827)  בשנת 
להמשיך  למאה,  התקרב  שגילו  הישיש,  העיר 
לנהל את רבנות העיר, ועל כן מינתה הקהילה 

במסגרת מכון "עד הנה" לחקר יהדות גליציה ובוקובינה שליד מכללת הרצוג, שוקדת 
קבוצת תלמידי חכמים על עיון ומחקר בתורת רבותינו, מאורי גליציה. הרב בניהו כהן, 
מחברי המכון, יציג לפנינו כפעם בפעם סקירה ספרותית על יצירות תורניות עלומות, 

המאירות את אור תורת גליציה בגוונים חדשים.
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כממלא  לנדא,  אלעזר  רבי  את  ידיעתו,  בלא 
מקומו.

פקפק  ברודי  לעיר  בהגיעו  שכבר  כך  עקב 
הרב לנדא בכשרותה של המקווה העירונית, סר 
ִחנו בעיני הרב מרגליות והרב קלוגר, והיחסים 
שבה  תקפ"ז,  משנת  שרטון.  על  עלו  ביניהם 
נפטר הרב אפרים זלמן מרגליות, הרגיש הרב 
קלוגר שעליו לעמוד כחומה בצורה על משמר 

ההלכה בברודי, לאחר שחש שנותר לבדו.
משכך, אף שהרב לנדא כיהן כרב העיר, דרגה 
אב"ד,  מאשר  הרבנית  בהיררכיה  יותר  גבוהה 
ההלכתית,  סמכותו  את  קיבל  לא  קלוגר  הרב 
ובדק אחריו בשבע עיניים כל הוראה והוראה 

שיצאה מביתו של הרב לנדא.
כך למשל מופיע ציטוט בספר: "את זו דרש 
הרב לפני מיודעיו ומכיריו בביתו שמותר לגנוב 

דרשה ולהתכסות בטלית שאינו שלו [!]".
לסמוך  היא: "אין  קלוגר  הרב  של  ותגובתו 
וכו'  הולך  ישר  איש  כן  יעשה  ולא  דבריו  על 
להיפוך,  עושין  הזה  בזמן  הרבים  ובעוונותינו 
ומתלבשים בטלית שאינו שלהם ומנפשם יקיימו 
דרשות הרב הנ"ל. ובגלל זה כבוד התורה נסוג 
אחור. כי כל הרוצה ליטול יבא ויטול, ואף אם 
אין בידו מאומה בלי דעת ומזימה, גאון וגובה 

ילבש ועטרת חכמים על ראשו יחבש". 
כלומר, הרב קלוגר מתייחס לדברים שנאמרו 
בשיחה פנימית בביתו של הרב. כן בשאר הספר, 
לדבריו  תגובה  הינם  הפסקים  של  מרביתם 

ולהנהגותיו האישיות של הרב לנדא.
מחוץ  יצאו  מהספר,  הלכה  פסקי  שלושה 

לגבולות ברודי: הראשון, על כתיבת שם האישה 
וכינויה בגט; השני, על היתר של אישה להינשא 
של  דינו  בבית  עדות  גביית  עקב  חליצה,  בלא 

הרב קלוגר, שאין לבעל אחים נוספים.
(תקכ"ג- סופר"  ה"חתם  התערבו  זה  בוויכוח 
ת"ר; 1763-1840); רבי יעקב מליסא (תק"ל-תקצ"ב; 

(תקל"ה-תקצ"ט;  יעקב"  ה"ישועות   ;(1770-1832

הורוויץ  הלוי  לייב  אריה  ורבי   ;(1775-1839

שפסקו   ,(1760-1843 (תק"כ-תר"ג;  מסטאניסלב 
כמו הרב קלוגר. 

העיר  גבולות  את  שפרץ  השלישי  הוויכוח 
פתחנו.  שבו  הסיפור  בעקבות  אירע  ברודי, 
הבעל שנטה למות, ריחם על אשתו שלא תוכל 
שגר  היחיד  מאחיו  חליצה  לקבל  בלי  להינשא 
גט  לכתוב  התיר  לנדא  אלעזר  הרב  ברומי. 
בעיצומו של יום טוב, כדי להוציא את האישה 

מחבלי עגינותה.
בחריפות,  הפסק  על  ערער  קלוגר  הרב 
ה"חתם  את  עירב  להגנתו  וכל.  מכל  וביטלו 

סופר", שתמך בפסיקתו משיקולים אחרים.
קלוגר:  שלמה  רבי  מסיים  דבר,  של  בסופו 
"ותודה לא-ל כן היה, כי היה חי (=השכיב מרע) 
נתעכב  אך  בדעתו,  צלול  והיה  חג,  אסרו  עד 
ערבון  שתתן  עד  הגט  ליתן  רצה  לא  כי  הדבר, 
ירא  כי  מחליו,  יעמוד  אם  לו,  ולהינשא  לחזור 
פן תמאן בו אחר כך, וביני ביני שבק לן חיים".

כלומר, שבעצם האישה נותרה בעגינותה.

]

ישראל  בארץ  נדפס  עיניים"  הספר "שבעה 
מאיר  יחיאל  הרב  ידי  על  תש"ל,  בשנת 

מורגנשטרן, נינו של רבי מנחם מנדל מקוצק.
כבר בהקדמתו הוא מציין שהספר הלז הינו 
נדיר מאוד, ואין ממנו עותקים כלל, ועל כן הוא 

נחפז להדפיסו, עקב חשיבותו.
וניתן  מאוד,  נדיר  הינו  זה  ספר  כיום  גם 
למוצאו רק ב"היברו בוקס", במהדורת צילום.

סופר"  שו"ת "חתם  עיניים";  ספר "שבעה  (מקורות: 

אורח חיים, חלק ב, סימן קמה)

י ד ו ר ב ל ב  ו ב ל ן  י ב
הרב בניהו כהן
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