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 'מקרקוב ללמברג'

 ארבע מאות שנות יצירה רבנית בגליציה ובוקובינה בעת החדשה המוקדמת

 אביב-אוניברסיטת תל

 

 אליעזר בראדט

 0202אוקטובר -דו"ח פעילות מחקרית לתקופה ינואר

1. 

התקיים כנס מטעם אוניברסיטת אריאל בשומרון, בשם 'סדנאות  0202בינואר  9-11בימים 

שנה מאז הולדתו'. השתתפתי בכנס והרצאתי תחת  022מווילנה לרגל  מורשת הגר"א –מחקר 

. בסיס ההרצאה עמד במוקד עבודתי Exploring the Reception of the Vina Gaonהכותרת:

 המחקרית במשך השנה. כמו כן, אי"ה, ישנה תוכנית לפרסם את ההרצאה בקובץ מחקרים. 

ותח יותר של הרצאה זו לשתי קבוצות מחקר בקיץ האחרון וכן בסתיו הנוכחי מסרתי נוסח מפ

 שונות בזום.

 

0. 

כתב יד של ר' אברהם בן הגר"א, הכולל כמה חיבור ב במשך תקופת הקורונה עבדתי בעיקר על

בס. ב. -משוררר' שבתי  מאת 'שפתי ישיניםהעותק הפרטי של החיבור 'על  יוא. הערות :חלקים

עמודים,  02דומה ל'שם הגדולים' ה ,ספריםעין כטרסת של מר' אברהם שאיר בסוף העותק ה

מדובר בחיבור שכתב בחייו  .ו'דבוקסדורף וכ גם מצטט שם את, והבקיאות נפלא המלארשימה 

תחומים מהם ה, ת הרכב ספרייתוא וניתן לראות בו אביו בווילנא,פועל במחיצת כשהוא  ,הגר"א

הוא הכיר ומביא  ,. למשלבכתבי ידה, כולל חיבורים כמו דקדוק ופילסופישעניינו אותו במיוחד, 

זהו משאב שלא ניתן להפריז על שבתאות. ה כתבי הפולמוס לרבות ,כל ספרי ר' יעקב עמדין

ניתן להעמיק הרבה יד הדרך כתב  חקר עד היום.ננושא שלא  ,הספרייה של הגר"אבחשיבותו על 

 ם על חכמים מסוימים בגליציה.עתהשפבובפרט  ,בהבנת הגר"א ובית מדרשו

מלבד . של הכתב יד עם הערות במאמר ביבליוגרפי מקיף עמודים 122כמעט  כתבתי בינתיים

על ההשפעה כתיבתו, באמצע שאני עומד  תרומה משמעותית למחקר אחרתורם זאת, מחקר זה 

של חכמים שונים בבית  םויחס ,ים על חכמת ישראל בגליציה וגם על השכלהוימשל חכמים מס

 . מאור עינים'לחיבור ' מדרש של הגר"א
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0. 

מאמר זה בשלב הקודם היה  .)חלקם קטנים(פרקים -תתי 55כולל המסיים מאמר גדול אני כעת 

( 1021 –)נדפס תקס״א  'תולדות אדם'ב. ״ה ,שני מאמרים שונים א. ״מכירי הגר״א בגליציה״

כבר ו ,עמודים 60המחזיק כרגע למאמר אחד גדול,  םוקוראיו הראשונים״. כעת חיברתי אות

. מאמר זה "דרשנים מגידים ושאר עמך פני הגר"א: ימרוא" שמו המעודכןעריכה. נמצא בשלבי 

איך ׳הובאה׳ למחוזות גליציה באמצעות דמויות  :דמות הגר״א בחייואת חוקר בין השאר 

, כמו ילקלויז בברוד וקשורים לתלמידי הגר"א שהגיעהמתווכים דוגמת חיבורים שונים 

נוסף הוא דרך מגידים שונים כמו ר׳ משה קרנר ור׳ יהודה  נתיבוד חיבורים. 'מרגליות התורה' וע

עוד דרשן  .הישהגיעו לגליצ אל וכן ר' פנחס מפולוצק ור' יהודה ליב מרגליות והמגיד מדובניעד

ספר ׳תולדות אדם׳ לר׳ יחזקאל הציה היה יידיעות על בית מדרש של הגר"א לגל ושדרכו הגיע

. עיקר עניינו של הספר 1029וחלקו השני נדפס בשנת  1021אשונה בשנת שיצא לאור לר ,פייביל

אך דרך  ,הוא בדמותו של ר׳ זלמן מולאז'ין, שהיה אחד מגדולי תלמידי הגר"א שנפטר בגיל צעיר

הספר הזה, שאסף חומרים ומסורות מסביבתו התרבותית, אפשר ללמוד הרבה גם על הגר״א. 

דק"ק ווילנא, נע בחייו בין ברודי, וילנא וברלין. היכרותו  המחבר ר' יחזקאל פייביל היה מגיד

בחוגי הקלויז, וזכה  ,עם הגר״א היתה אישית, והספר שכתב נקרא בגליציה בכלל ובברודי בפרט

קשר שלו עם ר' אפרים זלמן סעיף מיוחד אקדיש ללתגובות שונות, שאותן אבקש לתאר. 

 רב חשוב מקהילת ברודי.  ,מרגליות

0 . 

שאר חכמות, וגם על יחסו ובית מדרשו לחיבורים שונים כמו להגר"א היחס של עבדתי הרבה על 

כמה דברים חדשים )על פי ספרים וגם עלה בידי לחשוף  .'מאור עינים' של ר' עזריה מן האדומים

  כ"י( שאי"ה יהיה מאמר נפרד השנה.

 :מצב המאמרים

1. The Gra’s Reception in Galicia, History and Image: A tentative paradigm  

כמובן שהמשבר דשים ווכמה חמזה עריכה . נמצא בעמודים 00-, שמסתכם בהמאמר את סיימתי

מסיים ה שזה יהיה מוכן בהקדם! מיד אחר שאני ואני מקו .העורך מצדגרם עוד עיכובים הנוכחי 

 .JQR-אתקן אותו ואשלח לדפוס. אי"ה אשלח ל 0הדפסת המאמר מספר  עם
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המאמר "מרואי פני הגר"א: דרשנים מגידים ושאר עמך" התקבל לפרסום ואמור לראות אור . 0

 בגליון הקרוב של כתב העת 'מכילתא', שצריך לצאת בעוד חודש או חודשיים. 

מאמר זה בכוונתי לשלוח ״. 1770זמיר עריצים בברודי: על רדיפת קבוצות בעקבות פולמוס " .0

 . רוב העבודה מאחוריי. 'גל עד'כתב העת ל

סיימתי מחצית עבודתי עליו.  .שני חלקים –" הגר״א בברודי: בעקבות הדפסת ׳ביאור הגר״א׳" .0

 .משפט העבריבשנתון הסידרא או בכוונתי לפרסמו ב


