
 )ניריורק( רייכיל ארור ד"רהרב

 החרדיההיסטוריון ל-
 עליו שומה דברי-הימים את לרשוט בבזאו היסטוריוןכל

 דבר הדגיש הלוי יצחק ר' קבועה.. ונקודת-השקפה עמדה לולבחור

 היחס מן להתעלם שלא היהודית ההיסטוריה מחוקרי "תבעזה
 - . ההיסטוריים. בתהליכיט אשרהנכוך

 היהדות תולדות על עמוק חותם הטביעה הלוי של הופעתו1
 המזהירים 'ובכשרונותיו הרוחנית בשלמותו האחרון. בדורהתורתית

 היהדוה השקפת' על-פי ישראל חכמת קרן להרמת ,גדולותפעל
 אלו ספרים הראשונים". "דורות ספרי הגדול, מפעל-חייו עםהחרדית,

 המסורתית, היהדות השקפת על בעוז מגן ובהם לחימה רוחחדור-ם

 הגאונים. וזמן התלמוד המקרא, לתקופת הנוגעבכל

 גם הלוי )תגלה ההיסטוריה בתחום העצום פעלו מלבדן

 ומעצבי היסוד ממניחי וכאחד החרדית היהדות של דינמיכמנהיג
, ישראל. אגודת שלדמותה

 מינסק, מחוז באיווניץ, תר"ח בשנת נולד הלוי יצחק ר'
 )שנפטר אביגדור בן שמואל רבי למשפחת התייחס אביו מצדרוסיה.

בשנת"
 מצד וילנה. של אחרון כראש-בית-דין שנתפרסם תקצ"א(,

 למסכיל שהערותיו קובנר, אליעזר מרדכי רבי של נכדו היהאמו
 תרמ"ה, בשנת וילנה ש"ס בהוצאת נדפסושבת

 בוילנה. לגור משפחתו עברה, כאשר היה שנה חמש-עשרהבן
 כבר עול-ימים בעודו מבריסק. סולובייציק דובר יוסף רביהגאון ע" מאד חביב והיה מופלא, עילוי של שם לו יצא כברבנערוהו

 נמנה עשרים',ושתים בן בהיותו הרבניים. בחוגים רב רושםעשה

 זכה מכן לאחר בוולוזין. לתהילה הנודעת הישיבה "נהיגיבין

 nfilnw מישרה הישיבה, של ראשון לגבאי נתמנה כאשר 'מיוחדלכבוד

 להחזיק זכו ארבעה רק היועצים. ועד חבר למישרת 'בערכהש11ה
 11. רמהבמישרה

קמב
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 על-יןין-ממשלת.ירוסיה הישיבה"ב11לגזימ ראה,'בסגירוב : הלוי --,' .י
 )מכאהז,כגראה י;ונכליהט,-שלז,המשכ,ל?ם~ץ ימתככיהם ישירהתוצאה'.
 שבאח.;לילי,.ביטוי מנהיגי"'ההשכלה,, נגד, היתירה, . מריריתונובעת'
 ביוהביו..נמרץ

 חו(ן.ט trc~rtn?)rf?ffec~c nirafttr n וא -'ף-ז-(י
 האישיםזהרבנ?ים,החשובים עם הדוקים יחסי-ידידות קייםהוא

 אימת הציבור."כל הרבו,להתייעג"עמג,,בענינן והםביותר;ברוסיה,
 ,קשית, )בפני,.בעיותושעמדו

 וחמורוה,-

 2יח?,,,ייק?יהו דעיניףם תלו
 הוה בתחןית-יןית:השבעיף, אתון'סרדן התחיל:להופיע כאשר י,.., "ף"ושcf~t ""4 שח התורה.," להגנתן המתאימיםן באמצעיםלנקוט
 שהופיע ;ב,,הלבנון:', הואןהשתתף זה. בענין: הפעילים ראשוני בין .הלוי

 קין להרמת( נמרצים,.אשק.תרמגןיבות מאמרים בו ופירסםבמיינץ,
 ליוקרתו רבות הוסיפו גם הם עמדתה. ולביצור החרדיתהיהדות
 אשר בריל, יחיאל "הלבנוט' ?3% ,שמעיד של:הלוי,(כפיהאישית

 rrr וה*-,=.:, :4י,ל,, ,,ע "ןן, של מחברו כי בדאבון-לב, ציין הלוי ממאמרי לאחרבאחריות-דבר
 הנהו דעתו לפי כי אם זהותו, את לגלות לו הירשה לאהמאמה
 תורה, מצוין באופן ממוזגים בה אשר המפורסמים, האישים"אחד
 "א " ,.. 0:איח( 1" (,ח . . וחכמה"., אמונהידיעה,
 ה"יק"5נף לקולזזי?,ל(יל (x~a ב?קקיי ?שלענק בעקבית "9..

 ";פני מסןותיו הב)אה,,וסברכהם.במשק עובדה(.11 ברם,תרנ"ה.
 הראשונים". "דורות של וג' ב' הכרכים את וערד הכין אירופה,ארצות
 נדפס ג"'ברד

 בשנת.
 צדוק 'בפאריסךרבי הרצ-הראשי זסיועוך% תרנ"ז

 בריב' שצצ(ותן(ואילו' חבריטק ישראל "כל אגודת ובסיוע,הכהן,
 שציזו "ן-לוםשי~דןעפרנגןפוד%ייש. :ק4ל וילהלם הברון . בסיוע .נדפס

 נהפרסמיקל%שדר(הפז4ק-ב[%ן4ן%דןל דברי-ימי-ישראל . עלשחיבוריו
 ן "שא' והמקלאמ ' %ק(ית",תז""1ד על7 . ואחר-כך הגאוניםתקופת

 תרס"ב בשנת אג4עי',לקצ6',אשריגתמנח של'הלוי' נדודיוי-'('-
 'האפשרות -זג,'נתנהי.לי(:את המבורג.';כהו)ה 'בעיר, צביתימדרשלרב

 לחקי 'זמן מיטב א)[;לאקדיש
 הפקידו אתן למלאי 7 4ג6 -דברי-הימיש(.

 frt rrr?dc~ rtttT(CLrn~-"י ~vrrc צעניני.אקהילה:יה עליוהמוטל.

 :עמי,':יבשנת 'הבן כ-תביהעת קנטירןזעוףך', ז ה-ד"ר ' אל במכת%ו' ,4fLין
 ולבחיר ישיאל דב-רי(.מיו את לחקור כ11נת1 את הלוי גלהתרמ"ז,
 מגמה מתוך זה;, השלומד,6."העיטקי%'ב'נ-ושאי של: ' גישתנו את.מהדש'
 מחק,יטיישפדו%הט היהיות,אמטוי-)י%-צאמ%עיט' עליהשקית.להגן

 ספרוא'ה,,"שכלה" 'נגד'ילהלחם
 '"יהודים המערפדים שר4סיהדזנגד,

'שמג
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.1,

 כגורמים בעיניו. נחשבו אלה כמו אלה אשר )מים, אוחם שלבגרמניה
 העמוקה חדירתם לנוכח ומזועזע נדהם היה הוא ומתעים.הוריניים

 הולכים כשהם היהוייים, החיים לתוך הרוסיים משכילים" ג,של
 ללכוד כדי דברי-הימים, את ומזייפים הגרמניים המלומדיםבעקבות

 י", . 'י ' . ברשתם. הנועראת
 ו' , .-

 המסורתית היהדות חכמת על ההגנה ענין את הפדהלוי
 "דורות של הראשון הכרך תופעת בעקבות חייו.' שללשלישות-הקודש

 רואה הוא כי מפרנקפורט, ברויאר שלמה הרב אל כתבהרא14נים"
 הוא ישראל. ימי דברי שבכתיבת הקדושה הוד להחזרת צעדבמפעלו

 במאמריו הן והתלהבות, במסירות זו .משימה על לשקודהמשןך
 ) : ~ הדור. גדולי עם מכתביו בחליפת והןשנדפסו

- 

 הלוי, של נתיבתו שיטת על בדברו 1( יעבד זאב חהיסטוריוון

 אל ניגשים גר4,'אינם כותבי;ההיסטוריהןכדוגמת כי דעתו, אתהביע

 המקודשים היסודות בלפי הראויה ביראת-הכבול דברי-ימי-ישראלחקר

 להשקפה מנוגד היה' מסויים היסטורי מקור כאשר המסורת,של

 יהודיים חוקרים נטו צד' לאיזה לשער נקל המקמלת,'המסורתית
 הביקורת למסגרת ישראל תולדות את להתאים העדיפו הםאלה.,

 מאשר אז; הרווחות ול"שקפותהיתירה
 לבנות,

 ההיס- בנין את מחדש
 1.' הרוחני". פנימיותה ובגבולות המקוריים' יסודותיה עלטורית

 במאה .יהודיים כותבי-היסטוריה כי 2( אליאש ד"ר ציין כןכמו

 .... . .ן., .,, .,,, שרווחו הפילוסופיות הדעות על השקפותיהם את ביססוהתשע-עשרה
 אל הזאת הגישה, נגד נמרצת במלחמה ויצא הלוי שבא עדבזמנם,

 תחליד שבעל-פה התורה בהתגבשות ראה הוא היהודית.ההיקטוריה
.. מיוחדת. גישה לדעתו דורש וזה אחיד,היסטורי

-, 
 . . . ,,ן

 הדגיש של,,זמןו היהןך,ט ההיסטוהיולם: להשקפת בניגוד ,.
 והגאונים.בשמירה שמלאו.הסבולא,ם החיוני התפקיד אתהלוין

 שבעל-פה התורה החיונ?,של כוחה, עצם שבעל-פה. התורחומסיירת,
 הלוי את והמרוץ עורר התלמוד, עורכי על-ידי ומושלמתהמשיכמת
 עם הפוך,,דהיינו ,!שראל..בסדר'.זמנים; דברי-ימי כתיבת אתלהתחיל
 . ,. , ן: : .).ו, .:; ,.," ",,1, 1, התלמוד. תקופתשלהי,

 הלו! היה לא.. .ההיסטוריהבתחום
 הראשו"

 בעוז הגן אשר

 הירש רפאל שמשוה הרב המסורקיה. היהדות השקפה על ישרותובלן
 ואחרים. פרן"ל נגד:גרץ, ושנון עז כלוחם נודע :-,תרמ"ט(.)תק""'ח

,קמך
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 .תרכ"א הופיע.בשנת שבעל-פה. התורה קדושת על, המגן אחרספר
 .על "הצפה . בשם אויערגך, בנימיה צבי הרב בידי כתובבפרנקפורט,

 תרס"ז-תר"ע בשנות שהופיע מאוחר, אחר,-יותר ספר המשנה".ררכי

 במיוחד שהשתדל ליפשיץ) יהודה לחרב ישהים,' "דור הוא כרכים,בשני
 שבעל-פה. התורה המקרא.ועל תקופת על ווייס של דעותיו אחלהפריך
 והראשונים; . החשוביט ,החוקרים נחשב,,כאחד הלוי. , :ברם, ,.

 1.ביי-ימי-ישראל. בשטח המסורת מגיני ביןבמעלה
:rtrנגדי.ההיסטוריוניםןהידועים בעיקה כונו 'התקפותיו חצי _את י 
 וולהויזן וגייס, ה, א. גרץ, היינריו גייגר, אברהם. פרנקל, זכריהכמו

 בשיטת המשיך שהוא. 3(, יותר, המאוחה בספרו גם יצייןועוד.זהלוי
 זאת שעשה כפי בדיוק ספרגת,זו, הבולטיס.של דזבריה גגיההפרכה
 , , ,י. י,ל.,. , .:, 4(. הקודמיםבספריו

'..) 
 מגדיר קוק.5( הכהן יצחק אברהם הרב- אל גובוכתביו .באוגד.ן'.
 רצינית ה,שואלית:כהשתדלות ההיסטוריה בכתיבת אתישיטתוהלוי.
 חדשה" "גישה מאשה יותר אובייקטיבית, בצורה החומר את.להבין
 הדריכוי אשר היסודי העקהון את זה במכתב גילה גם הלוי הענין.לעצם
 עליו בעיות,. וכמה בכמה השנוי: בענין נתקל שההיסטוריות אימתכל

 הךעיות:בבת-אחת, כל את שיפתוה הכללו המפתח את ולמצואלחתור
 על'-יקודת-השקפה הורה לחוד,,הלוי פרט כליוהר,מאשר:להשיב,על
ן , , , : . התלמוד-6(. של הנכונהדומה.ביחס,להגנה  

 הצורך את הלוי הדגיש שבעל-פה התורה חקה לגבי במיוחד'
 המקורות; חומר של זהיר האינדוקטיבית,-תוך!ניתוח בשיטהלהשתמש
 ,עי )המסתמכת הדדוקטיבית לשיטהבניגוד

 ב"ו הרויחת. היקשים(,
 הראשונים המקורות את הלוי,,להכליל של שיטתוההישטוריונים.7(:

 בזמנו, הנהוגה הכללית. מהשיטה מאד שונה היתה הטכסט,בתוך
 בהם,כדי לא-תמין,היה הלוי דברי שלפי מהאי-מקומות, רקלהזכיר
 '. ל . .,), בטכסט._= שנתעוררג לטענותלסייע

 שבתלמוד8(.נקודת-המוצא ההלכיים המקורות היו הלוי לגבי-..,, ,- .-
 הראשון. הבית חורבן לאחר הזמן ושל המקרא של התקופותלהגנת
 שבתלמוד, האגדיים המקורות זהירות.)הסתייגות'כלפי נהג גימאמאגדך

 בחליפת אשר' קוק, הכהן וצחק' אברהם .רבי. של להשקפתווהתנגד-
 המקורות שני את והדגיש האגדה על הגן 9( הלוי עם שלוהמשתבים

 1 . , 10ן..ן כאחד והאגדה את'ההלכה היהדות,בחיי

 המקוהות ששליטתו:על המיוחד,של;הלוי.התבטאןבכך,כוחו

קמה'
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 הראשוניים המקורות לתוך לחדור כשרונו עם התמזגההיהןדיים
 איתן יסוד היהודית למסורת יש דידו לגבי והיוניים.הרומאים
הוא, ההיסטוריה. העובדה זירת על מקומו את למצוא צריך אשרומוצק,

 .התלמידיים המקורות בין ולהכריע לפשר בזה, באריכות עסק
 הביא הוא 11(. ורומאים יוניים היסטוריונים לבין וגם יוספוסלבין,.

 השוואה וערך ביקורת, מתח שעליהם הספרים של מדבריהםבהרחבה
 הראשונים. המקורות ובין בינםיסוןית
 ממכתביו באחד הלוי הבהיר ההיסטורית בשיטתו אחרת בחינה"
 הוא מסויים. ענין כלפי ליחסו בנוגע ששאלהו 12(, אחד ,.מלומדאל
 ספריו . ; אישים של זמנם לסדר בהתאם נכתבו לא שספריוציין;

 העיקרייט, וזרמיו היהודי. העם תולדות את לתאר בעיקרמיועדים
 והמאורעות. האישים זרמושבהם

 והפולמוסי הביקורתי המחקר על במיוחד מתרכזים הלוי כתבי,,י
 והכל הגדין, הענין . עצם של יסודית הבהרה על וכך שונים,בנושאים
 ששיטתו יתכן לתלמוד. ללא-סייג הנאמן מלומד של נקודת-מבטומתק

 כל את והקיפה בלבו נגעה מסויימת לתכלית המכוונתהפילוסופית
. - אחר. באופן לכתוב מסוגל היה שלא כד, כדי עדאישיותו

 יותר אט כי הרחב, לקהל נודעו לא הראשונים" "דורות כרכי

 על תמיד שהסתמן היימן, אהרן רבי מעריצו, המלומדים.לערגי

 כך, על העיר ואמוראים", תנאים "תולדות האנציקלופדי בספרוהלוי
 נפש. לכל שווה ואינו להבנה. קל אינו הלוי על-ידי המיגשש"חומר
 להם קנו לא הלוי של ודעותיו ששמו. לכך הסיבות אחת שזואפשר

 הרחב. הקהל בקרבמהלכים
 להכין .רגיל שהוא 13(, רוזנהיים יעקב לרבי פעם סח הלוי':
 על המקורות אל מתייחס כשהוא היום, בשעות לספרו כתב-הידאג
 )וסח עם ולהשוותו הכתוב את לבדוק נוהג הוא ובערב וכרונו,סמך

 וידועותיו הלוי של הנדירה השכלתו כי ציין, רוזגהיים ר"יהנקור.
 מיוחד רוח-יוצר .על המעידים כאלה, ספרים יצירה איפשרוהעצומות
 ' יבמינו.

 גרץ, ה. נגד חריף מיי היותר "בפולמוסי כי העיר 14(שטרק
 יש - - - בעקרו צודק רבות פעמים הלוי היה ווייס, ונגדפהנקל

 : שווה". באופן נלהבים ויריבים חסידיםלו

 אחד גמכתב הלוי. של מעריציו על הוא. גם נמנה יעבץזאב
 את להכליל יכול אינו שכבר כך, על צערו אח מבטא הוא הלויאל

קמו
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 ספריו של הכרכים באותם ישראל תולדוה בשטח הליי שללרומותיו
 ישראל", "תולדות שלו'ספרו הששי לברך במבוא 1$(. לאור יצאושכבר
 על הלוי של הנמרצת הגנתו את יעבץ משבח תרס"ה, בתמוזשנכתב
 זמנו את המקיף הששי, מהכרך החל המסורתית. היהדותהשקפת

 הגאוניט, תקופת את המכיל העשירי, לכרך עד זכאי, בן יוחנן רבןשל
 הגליון. בשולי בהערותיו הראשונים" ל,,דורות להתייחס יעבדמרבה
 ב,,שנתון שהופיע במאמרו הלוי על ההלל את יעבד גמר כןכמו

 כי מסקנה, לכלל בא הוא שבו 16(, הספרותית-יהודיה"החברה
 כשלעצמם מהווים הלוי על-ידי שנתחדשו ההיסטורייםהגילויים
 חשוב. היסטורימאורע

 הצדוקים על לויכוח ביחס הלוי של הפולמוסיה שגישתומעניין
 "דורוני של ג' חלק א' בכרך דן הואשבו

 ונתקבלה נקלטה הראשונים",
 מספרו הבאה הסובאה למשל, כך, בזמננו. ישראל תולדות כותביאצל
 לקוחה להיות היתה יכולה הנצחי", העם נצח "אמונת טרפ ליאושל

 לחלוטין ונכנעו מתבוללים היו "הצדוקים - הראשונים', "דורותמהוך
 לפי עשויה להיות צריכה היהדות השקפתם לפי יוניות.להשפעות
 17(. יונית"תבנית

 : 18( הלוי לגבי וקסמן מאיר של הערותיו את לצטט ראויכאן

 רב מספר שלו, הויכוח של הארוכה בסדרה תיקן,"הלוי

 הקיצוניות קודמים... מלומדים של בספריהם היסטוריים פרטיםשל
 הכיוון אל הפונים מלומדים של השקפות נגד .מעצור לשמש יכולהשלו

 שלשלת של כוחה את למינימום עד להפחית והמשתדליםהנגדי
 שבעל- התורה את מציגים שהם בזה היהודית, בהיסטוריההמסורת

 בלתי מדרגה ושל שבמקרה ענין של כתוצאה ביותר המורכבתפה
 הזה המ10צל הנושא על חדשה בצורה היסטוריה לכתוב איןממשית.
 הלוי". של ספרו את בחשבון לקחת בלי שבעל-פה לתורהבנוגע

 של חוג סביבו התרכז לגרמניה, הלוי שהגיע לאחר קצרזמן
 הספרותית- "החברה בשם עצמם את שכינו צעירים, רבנייםמלומדים
 משנת )החל שנתון להוציא היתה ממטרותיה שאחתהיהודית",
 פרסום מצאו הלוי של השקפותיו אחרים. מחקר וספריתרס"ג(
 אלו.בחוברות

 פעיל חלק הלוי לקח בגרמניה הראשונות שנותיובמשך
 ברוסיה שהתרחשו וקהילה, דת לעניני הנוגעים הזמןבמאורעות
 נפשית קירבה וחש ותוסס ער היה הוא ישראל. בארץ וכןובגרמניה,
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 ראשי רב. מנויי או ברוסיה;' ' דתי שבועון ייסוד כגוןלעניןים
 ,,ן_ c~lkrd ( - . .בקונסטנטינופול.

 .4 . ן ן

 בארץ התורני. החנוך בכל.ענינין הרבה התעניינותו לציוןראויה

 ה,,התאחדות של הארצישראלית כחבר-הועדה תפקידו =1"ישג,,

 כסגן בה שימש רוזנהיים יעקב רבי אשר בגרמניה, תלויה"הכלתי

 בארה הרבנים עם4חוגי ישיר מגע יקייט הלוי הפועל. הועדנשיא
 ':' .! .' '.~ י ' החינוכי. למפעל בכל,הנוגעהקודש

 להגשמת כראש-גשר להלני שימשה הבלתי-תלוין ההתאחדות '.

 אגודת-ישראל. את כל-עולמית, חרדית תנועה ליצירתחלום-חייו,

 שהוא,,היה,,מייסדה בלבד; זו לא הליי(. על-ידי הוצע הזה)השם
 הנאמן_ .יועצי. גט אלא אגודת-ישראל, שלומגוללה

 יעקב רבי של
 .בועידות הרוח-החיה היה הוא התנועה. של הראשון נשיאהרוזנהיים,

 אגודת- של להתארגנותה הובילו אשר ובקאטוביץ, הומבורגשלמאד
 סביב .זימנה 'הלוי,אשר של המיוחדת אישיותו זו היתהי"ראל.
 19ן. שליאירופה. וממערבה ממזרחה החרדים היהודים את אחדשולחן

 הכרת את ר"י':רוזנהיים' מביע "זכרונות" הולדותיו בספר ,'

 של עידודו על הפוריה, מחשבתו של התדיר הזרם על לקלויטובתו

 היה זו אגודת'ישראל.'בתנועה' של התארגנותה ועל החינוכיהמפעל
 בכ' להסתלקותויהפתאומית עד הקלעים מאחורי ביותר פעילהלוי

 ופעילות מחשבה של כבירה מזיגה רואים אנו הלוי של בחייוף
 לה נודעת הרוחנית ירושתם אשר ביראת-שמים, והן בלמדנותהן

 יי " ' ': . לעמנו. ונצחית ברוכההשפעה

 ד"צ והרב הלו'רי"א*
 -- הופסי

 ישראל -טל.'חכמת -הנכנס,"לתחומה לתורה נאמן יהודיכלל
 של ענקי-הרוח לשני לנצח אסיר-תודה להיות עליו המסורה,ברוח

 ז"ל. .'הופמן צבי דוד' ולהרב ז"ל הלוי אייזיק יצחק להרביננו,
 כתבי לימוד של המקודשים המקורות להדגשת המסוריםמאמציהם
 השט.' קידוש של מושלמת דוגמה הםיקידש

-' 
 . . ן

 אשר היהודיים, המלומדים חלוצי בין נמנה הופמן רד"צן
 , כמה חיבר הוא המפרא". "בקורת את רוחם בעוזסתרו

 טפרימי
 בסמינר מרצה היה וכן והתלמודית, המקראית בספרות ביותר"שובים
 ז"ל-ומנהלו עזריאלנהילדסהיילר, הרב של מיסודו בברלין"רבנים

 ' ...'-"."ז ", שנה. ואחת שלושים'במשך
_. 

,קמח
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 "דורית- הגדול בספרו עולם שם לו קנה הלוי יצחקרבי
 התלמודית. ההיסטוריה בחקר חדשה תקופח שפתחהראשונים"-ספר

 מחבר של ברשותו הנמצאים הלוי ומכתבי מאמרי שלבאוסף

 ובין הלוי שלין של'-היחסים מעניינים פנים מתגלים הזח,המאמר
 ' י כ הופמן.רד"צ

 היימן הד"ר. ידידו אל הלוי כתב תרס"ז אדר חודשבראש
 כרב .הלוי כיהן בה להמבורג, לס,ף,חשבוע בא הופמן הרב כיקוטק,

 אשתו. אחות שלרבן הבר-מצוה בחגיגת להשתתף כדיבבית-מדרש,

 אחרי אחדות שעות זו בשבת עמו בילה שהאונח שמחה מלא היההלוי
 הרב לחלוי-בשמעוימפי נגרם' טוחי סיפוק שבת. ובמוצאיהצהרים

 ההיסטוריה בחקר חדשה תקופה' פתחו ספריר'של'הלו~' כו.הופמן
 -י ד ' ' " ' , ן 1(.היהודית

 .הכרך את קרא הופמן הר" כי גטי הלוי נאותי'.מותג-טין :-'

 כשנה .שהופיע הראשוניט", "דורות- של ג'ן חלק א' )כרךהאחרון

 בשבועון הספר על' הופמן,סקירה הרב פרסם כך אחר וכאשר כן,לפני
 איש כי משוכנע, הוא,היה שמחה. מלא הלוי היה 2(, פרעסע""יידישע
 . 3ן. כזאת בצורה לכתוב מסוגל הגה לא' חופטןן חיב-מלבד

 לגבי בדעותיהם חלוקים היו הופמן והרב הלוי רי"אאמנם
 השקפה המשנה,.למשל,-היתה.לשניהם לעריכת בנוגע אחדיט.עניניט
 הלוי של ןגד,דעותיו. מאמר.ביקורתי הכין. גם הופמן הרב 4(מנוגדת.

 ציפה ו,לוי , הראשונים". . "דורות של ג'. . אתחלק .בכרך' -הסנהדריןעל
 בנידון:זי-5(. חלוקות שדעותיהם ידע שכן הופמן, הרב מצדלתגובה
 הופמן,באותו הרב של הערותיו על להשיב גם איפוא חשבהוא

 הוא הופמן. הרב הביקורת-.של, מאמר להופיע עמד שבו"שנתון"
 ישפיע שהוא. .על-מנת הד"ף(היימן-קוטק.6ן, לידידו, :סורו את-גילה
 של..הרב_.ה91מו, נגדית תגנבה לגרור- עלולה שלו תגובה שכןבענין.
 דבר של בסופו המשותפים. ליריביהם הנאה לגרום רק העשוידבר

 בצורת לגרמנזת . ולתרגמה בעבריתי תשובתו,, את לכתוב. : חלוי 'החליט
 _ושנתון.-של...,,החברה הופיעו. המאמרים, .שני.. 7(. העורך".,,,,הערת

 עדיין קבן לאחה כשנוה 8(. תוס"ח, . שנת של-הספרותית_-היחודיה',
 ._., י .- .-.. י-, . 9(, עמו הדין משוכנע;.כיהיה,הלוי
 הגדוליט,של הישגיו את עדומאד הלוי כן,העריד פי עלאף

 ביקורתי של.הלוי-למאמר תשובתו עצם היהדות. בחכמת הופטן,הרב
 את .והוקיד הוא"כיבד מידה באיזו גילתה הופמן, הרב שלחריף

 10(. הופמן הרב של ושיעור-קומתואישיותו
קמט
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 ת 1 ר עה
 ע-י ערור ישראי- נחכמת ידמויזת .אישים בספי איזי- אייויק יצחק .רבי 2(: ישראי-. .תיירות ספרו שי הששי יצרר ההקדמה במאמר 1('
 וש-68, עמ' מירסקי,ק.ש.

 הלוי. של פטירתו אחרי שהופיע ג, ענר ו' צרך 3(,
 יד. עמ' א' כרך':4(
 תרס-ה. תמוז 5ן(,
 הלי. יצחק עי "זכרונות 6('

 תרע.ד. -יורעאייט-
  כרך  "יזרע%לימי  היהחץת-ספריתית", החברה של ה"דש "השנתון על פרנקל פ.;7(

 )7~15,8,19(. 12-11, עמ'  33 מס'מת,

 אחדים. מנחבים ברשימות לנדסברג ליאוסולד הרב עם חליי תתווכח זה נושא על8(
 תו'. 184 ובעמי וכו' 122 עמ' הראיה אגרות9(

 37-35. ימ' מירסקי ק. ש.11(

 .דורות11(
 הראשונים-

 וכר. 593 עמ' ח-א
 עצלי(. )נוסח תרס-ג סיון ג' מתאריך מכתב רשימת אונא, יצחק ד"ר12(
 80, עמ' יעקב קול13(

 106. עמ' ולטדרש" לתלמוד _מבוא14(

 הלס"ה, ב' אדר י"מ מתאריך מכתב14(

 ד', כרך ביותר", החשובים מהוצאותיו ואחדים "דש יהודי היסטורי "הקר16(

 292-253. ,עמ'הרס.ו.

 1ש-56. עמן17(
  20ד-727. עמ' ד' כרך ישראל", ספרות של "היסטוריה8ן(

 "ג'ואיש של 1962 יגואר-פברוקך בגליון הזה המאמר מחבר של היבורו ראה19(
 אגו"י". של אדריכלה - הלוי "יצחק הכותרת תחתלשף"

ן,
*

 אדות בז יתום שי מצוה בר על שי' האפפסא, ד"ר פה היה העברה1(,.גש-ק
 אדם לשום פנה ולא החגיגה את  לעזוב לי נתן לא הוא החגיגה, אל באתי ולכבודואשתו,

 11 שעה עד וישב חללי ש"ק במוצאי היה הוא כד אחר כשעתיים. לשבתוהוכרחתי,,

 אצלי בהיותו רבריס. כמה מיני ושאל סופו.., וער מתחילתר כבר קרא מפרי אחבלילה.
 הקז הדס שהיה מס' הוא אינו, עתה עד שנכתב מה שכי "דבר עימי כי ייצמר

 באמת הגם האפפמאן מפי האלה ו"דצרים הימים, דברי לכתוב אעשר ועתה)9ער9ריהט(
 חרול-. וענין ערול היוהרההוצאה
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 - ישראלי בירחון הראשונים" דורות - ההיסטורי המפעל של החדש "הכרך2(
 סקירות כבר כתב הופמן הרב 24223. עמ' 907נ, מרץ 28 פרעסע", .ל"יודישע ספרותימוסף

 ה"איזרעאליטישע של בגליון 1901. בשנת הלוי של הקודמים ממריו שני עלידידותיות
 תחת וכתבה ג' כרך על סקירתו נתפרסמה באוגוסט, צ-15 שהופיע שליפט",מאנאט

 ממנ41. למעלה שאין "מפעלהכותרת

 בה,אייישע האפמן של ה,ארטיקעל' "את : תרס"ז אייר י"ה מיום לקוסק מכיב3(
 מאד. צעיני חן מצא והוא .צאמבערגער. וגם יאעחבזאהן גם לי הביאן כברסרעססע'

 השג אצלי העיקץ ותשצחות, תהלות על אביט לא אני אצל רוח, בקור מלברהוא
1uPn,גן האפמאן. לצרי שהן כיל. ביק ואין גדעה, .טעם בטוב 'כתוב יזה עצמו 

 כזהי. ודעת צהשכל ,אדטיקעל 'לכתוב_ אופן בשום יוכלו לא האחריםהכותבים'

 י.',ינצרג הרב-י. י"ה. - ה' עמ' דמאי. מאה ציכות .ששנה הרצוג: יעקב4(
 המשנה".יחקר

~DD) 222(. עמ' ממרסקי, קימן שמואל יכבוד יובי 

 שאני כדאי אם אצלי הוא גרול "ספק : תרם"ח חשתן כ4ט מיום לקוטק מכתב5(
 הסנהדרין דצר על כי היבולי נדפס טרם ליקירי אמרתי וכבר להאפמאן אשיב שמיעל

 עמי". האפמאןילתם
, ,.. . 
 ראיתי לא אני הנה האפמאה דבר "על : תיס"ת כסלו ה' מיום לקוטק שכתב 6(-
 הרב ליידעו זה על כתי אשר -- -- -- -- בדבריי "ם וצרע ואם שיה הארטיקעיאת

 לו אשיב אם זה לעומת הבאה. בשוה לו יושב אם כלל  יזיק יא שי' גאסבעיגער)דיר

 אצל. יפק אין זה, צדבר ציר מתייש בהייתו הנה עצמה זה  ב,יחתרבוך' בעצמיאיי
 יהיה זה שי והסיף וי"שיצ, יהזזר אני גס ואעשרך בה,פרעססע' זה נגד עוד יכהוב,כי
 היטע זה על לחשוב צייד כן על אוש. בשום ארצה יא וזה וישסהו יראו אויבינוכי

 ;מור'. "דעת ישזצ ביי זה יל להחליטואי-אפשר

 ובצדק קבלתי האפמאן של המאמר תלס"ה:,4אה כסלו כ"ז מיום לקוטק מכהצ 7( .י

 באמבערנעי .הד"ראסר.ידידנו
 בשם וב יהש,ב מסכים ההוא יהשיצ. .שנצץ. שי'

 להעתיקה". נדרש ויהיה הקודש בלשון "תשובה את הכינותי וכבההמערכת.

 .בברלין, הופמן ד. .ד"ר רקטור מאת הסנהדרין" ימי לדצרי גהערות ה' כעד:8(

 238-225יע%
 . . . . . 244-238, עמ' המערכת דבר,מטעס אחרית הערות,

  הוא להודות ירצה לא האפמאן "כי תרם"ט: ' בטבת ט,י מיום לקוטק מכתצ9(
 . ' ,* הוא". גס  זה. יודע לבבו בסתר' כי בטוח הגגי ~עצמו,!אבל המובןדהר
 שי הנה לא ,האפמאן נגד "אם הדע"ג: -לכסלי: כ"ח לקוסק'מיים מכתף נו("

 האפמאן לברי -לבטל כי המובן,  דבר  הוא  וה לכהיצ.המשובה,: בעצמי והוכרחתישישיב
 א4ש'65רמ'ן*.--צייל'ש4"יא
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