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 עבורללמוד ולחקור הרבה דברים חשובים בזכותו המכון זכיתי הם שהיתי בין כתלי שנים בהש ושלמהלך ב

 גליציה.יהודי בענייני  (!אחריםותקוותי שגם עבור )

 

שלא היבט של חיבוריו בהעוסק וסיימתי מאמר חשוב  מ"א' משה איסלריש, הרראשונה עסקתי ברהבשנה 

 מנהגנוסף בו עסקתי במאמר המשכתי למשם . 'מנהגיםה' ותשימוש שלו בספרבצורה מקיפה, והוא הנחקר 

גדולי (. במאמר זה הראיתי את הדרכים השונות בהם שבועותחג הפרחים במנהג קישוט בתי הכנסת במסוים )

, וכיצד הבנותיהם השונות עיצבו את פסיקות המנהגאל התנגדות את ההבינו לאידך, וגדולי ליטא מחד, גליציה 

 ההלכה האופייניות בחבלי הארץ השונים. 

 

ר' אפרים  של מרתקתה ובדמותבצורה ממוקדת ויסודית התחלתי לעסוק שלי במכון יה ישנה ת המחקרבשנ

השנתיים במהלך גדולי הדור של זמנו.  ת, שגם נמנה בשור"בית-עשיר בעל" :מבראדי זלמן מרגליות

חמישה או אי"ה הספר יכלול . על ר' אפרים זלמן מרגליות כתיבת ספרהשלמתי כמעט כתבתי ו ותהאחרונ

עסקתי בהם הוא מתוך דברים המיועד לספר . חלק מן החומר נספחיםומספר  מבוא בתופסתפרקים שישה 

עברתי על רוב ספריו , והשאר חומרים שנאספו ונחקרו בשנה האחרונה. לצרוך כתיבת הספר הישניהבשנה 

ומקיפה של תחומי עיסוקיו, דרכי  כדי לקבל תמונה ברורהממרחבי כתיבתו המסועפת, של ר' אפרים זלמן 

של ר' אפרים עוסק ביחסו בספר אני . טים ציבוריים של פעילותולימודו, יחסיו לספרות ההלכה והמנהג והיב

הסכמות הבאמצעות בחינת  הןשלו והאישית ספרייה הן בקשר ל] בכלל ספריםול מנהגללקבלה, זלמן מרגליות 

, בעל חוש הסטורי עין חוקר, בהם הוא מתגלה כמתי בחיבוריויבפן נוסף שגילכן [, ולמחברי ספרים שנתן

וגישה למגוון מרשים של מקורות המסייעים לו בעבודתו. במחקרי אני מראה איך ר' אפרים  מפותח וביקורתי

 . זלמן משתמש ביכולות המחקר ובידע הרחב שלו כדי לממש את עמדותיו ההלכתיות הרלוונטיות לזמנו

 

ההלכתית נוגע לשאלה ברודי בבעיר שנערך מתמקד בפולמוס עבור הספר הנ"ל לאחרונה השלמתי ש פרק גדול

ברקע נמצא מנהג אשכנז הידוע לפיו הכהנים נושאים את כפיהם רק בחגים ובימים נשיאת כפים בכל יום.  של

תשובת ר' אפרים זלמן מרגלית נמצאת בספרו 'בית אפרים', אבל שם לא נמצא כל הנוראים ולא בכל יום ויום. 



 

לאחרונה נדפס  רקע הממשי לדיון הזה., ומה היה ה: למה כתב תשובה בנושאשקשורות בו הסיפור והנסיבות

רחבה ומשמעותית מצטיירת תמונה  כוודרהמתאר באופן מפורט את כל הדיון כ"י של ר' אפרים זלמן מרגליות, 

זלמן לבין פולמוס בין ר' אפרים הרקע הוא  .ביותר להבנתה של עמדתו ההלכתית, וכן לתפיסתו באופן כללי

, יג כמה 'הנהגות חסידות' )לאו דווקא של חסידים(הרצה להנחרון כאשר הא ,ברודיתלמיד חכם אחר בעיר 

עולה ומשתקפת דמותו של הרמ"א, איך הוא 'הפוסק האחרון' ברקע הדברים  .וביניהם נשיאת כפים בכל יום

  דיון לעניין הידע של הרמ"א בקבלה.הומשם מסתעף  ' אפרים זלמן,בעיני ר

מנהגי 'תחת הכותרת  2017העולמי במדעי היהדות בקיץ הרצאתי בקונגרס  ה זוסוגיעל חלק קטן ממחקרי 

 '. אשכנז בגליציה החדשה: ר' אפרים זלמן מרגליות ויחסו למנהגי הרמ"א

בפרק על יחסו של ר' אפרים זלמן למנהג ולקבלה, עומד במוקד הדיון ספרו החשוב וכנראה המפורסם ביותר, 

על הלכות ימי אלול והימים הנוראים. ספר זה הוא צינור מרכזי בהעברת מנהגים מבוססי קבלה  ,מטה אפרים''

את לב ה'מיינסטרים' של ההלכה הפופולרית ובהטמעתם במנהג הרווח, וניתוח של חומרים חשובים אלה 

 נעשה לראשונה בידי כאן. 

על פסיקתא וגם  'זרע אפרים' 'ב גיטיןטי'עברתי על ספריו כמו  'חוקרכ'ר' אפרים זלמן על פרק אחר לצורך 

 . במחקר דרכושלו ואת הכלים את להראות כדי מסודר באופן  םוניתחתי אות 'מעלות היחוסין'

ר' אפרים זלמן מרגליות 'מעלות היוחסין' שעסק הרבה בדמות הוא עיון בחיבור של בספר הנ"ל חלק נוסף 

של קראקא,   השעסקו בכתיבת היסטורי ותראשונובמחקר זה בדקתי איך טיפלו בהרמ"א בשנים ההרמ"א, 

ואילך. במחקר זה אני מראה איך החיבור של ר' אפרים זלמן היה יותר חשוב מכולם אבל  1860כבר בשנת 

 הסוגיא הרצאתי בהקונגרס. חלק קטן ממחקרי על  היה בכ"י ונדפס רק הרבה זמן אחר כך.

 

לגמור  בין השאר בזכות המחויבות המסגרתיתרבות, במסגרת זו נעזרתי , בכלל משך הג' שנים במחיצת המכון

להכיר חברים חדשים ודרכם ללמוד גם זכיתי במכון לי הרבה לסיים דברים.  ורשעזנושאים, לכתוב מאמרים, 

'פילפול הרבה מאוד על הרבה תחומים המסייעים לי במחקריי הממוקדים. המכון היווה עבורי מקום נהדר ל

 השבח. אתכבר חז"ל דרשו עליו בחשיבותו, ושאין צורך להכביר במילים , חברים'

 ר"'עובדים' דלתורם וגם ליש לי הכרת הטוב עמוקה למכון וייב להוקיר ולהעריך, ולכן בקיצור נמרץ אני ח

 , וגם ישראל מלכיאל. הולנד מעוז, הרב אריאל

 

 



 

 


