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,,,snutwהלוי של הנודע*ת - 

 לדבר הלוי אהב לא מחקהיו,. הוצאות בדפוס שהופיעו לפני4.

 ושאלות במשאלות אליו פונים .ותלמידנו ידידיו כשהיואודותיהן.

 לכשתשמעו כי דבר, לכם לומר רוצה ,"יני : להט משיב היהבנידון,

 הדברים את הבנתם לא מעולם כי עליכם דומה יהא ופסקנותי,את
 בסבלנות התאזרו לכם, מגיש אני מה לדעת רצונכם אחרת.בצורה

וחכו~

 .,, . . ספרי". שיופיע עד.
 וכל-כך אמיתיים לנו נראו הלוי, שגילה ענינים הרבהואכן,

 ראינו שאי-פעם הדעת על להעלוה יכולנו לא כי עד מאליהט,מובנים
 הלוי של סודו 1 שבדבר הסוד מה אחרת. מנקודת-מבט -דבריטאת
 בבקיאותו, מאשר יותר הרבה שכן הדק. מן דק ניחוש-אבחנההוא

 בנו מעורר הוא הלוי, של ההיסטורית ראייתו והיקף ~כרונוכוח

 רבים, כה דברים הרי.מצויים כי שלו. השאלות העלאת בעצםהתפעלות
 חידות בחובם טומנים והם כל, בפי תדיר ושגורים לכל ,ידועיםשהם

 המצויים מן מי כל-עיקר. עליהן דעתנו נותנים אנו שאיןבלתי:ברורות,
 כמפלגה מופיעה הצדוקים בת כי יודע, אינו דברי-ימי-ישראלאצל

 אז רק כאילו העצמאית, :המכבים מדינת בתקופת רקבעלע"השפעה

 בפרק הנזכר החכמים זוג מכל הראשון כי יודע, אינו ומינ,צרהל?

 1 אב-בית-דין הוא שהשני בעוד נשיא, הוא אבות פרקי שלהראשון

 ולהכריע להחליט היה חייב הלל כי לכל, הידועים הדבריט מן זה'אף
 בשבת, פסח קרבן לשאלת בנוגע הפסח חג לפני יומיים או יוםרק

 בית-המקדש. בחצר הארד קצווי מכל עולי-הרגל כל נאספוכאשר~בר
 ויכוחיהם על הלל, ובית ,שמאי בית של בתי-המדרש על יודעיםהכל

 חכמים של המדרש בתי כי שיודעים כשם שעיניהם,וחילוקי-הדעוונ
 שבמשנה. הללו בויכוחים נזכרים אינם,אחרים

 .ויוצאת- המיוחדת התופעה על דעתו נתן ולא הבחין לאאיש
 שלו. ה,4דוע" את והעלה הלוי שבא עד האלה. הדברים .שבכלהדופן
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-'
 על-פני חולפת לכך;'שדעתנו -ותיסהנו:גוימות 11ttFY -,שיגרת'
 ניוטון'היה להן'תשומת-לב. שנקדיש מבלי ותעלומות,הרבה-חייות

 תשומת-לבו את משך העד מן תפוח של נפילתו שעצםהראשון

 השמימהו ולא התצוח-ארצה השאלמ:'מדוע-נופל את בוועורר

 ' '' : "י ' -י "" חוקי;הכובד. לגילוי' אותו שהובילה,שאלה
- 

 צעד משום בו יש שכבר דבר המתאימות, השאלותהעלאת

 אותנו שמפתיעה היא חיא - המתאימות התשובות לקראתראשון

-
.,... .. --.".. 

 מסויימת עובדה של ידיעתה הראשונים". ב,,דורות מקומותבהגבה

-"שתייד' הוא הלוי. של החודרות מעיניו גרעינה את להסתיר כדי בהאין
 חדשים מיוחדים קווים( פעם מדל המגלים אנשים ?אוחם

 ?ל701?
 אדי

 - , ך' , י., זכר
.""' 

 הכחל כל אחרי. שולל הולך ואינו הדברים של מהותם בעצםתמיד ."

 ( ' . ושול. טוב עליהם שהושמווהשרק

 עובדה כל על הלוי עומק בה .אובייקטיביות, באותה..מידת ,.,,

 מעתכל הואועובדה,.

 גם_"
 דברי- כותבי כל של ~הכתיבה צורת

 על ביותר והמקובל הנודע .גם ,1 שום_חוקר..היסטורןה,,הימים.

 הראשוניים מקורותיו אל ולירד הלה-מרתוע11מלחתור לא,.הברות,
4 משוא-פנים. ללא.הזסוס.1"לא הענין.,המדובר,של  

ויד
 .'במבוא-לירי

 מסתימת.: בהעזה הלוי ספרו-כותב הראשון.של
 אומר: הווה, עדיין'בחיתוליח".: היא- לבני:ישראל, . הימים דברי ."חכמת

 -הוא התלמוד, לתק51י' .שנוגע' למה ובמיוחד' .דביי-ימי-ישראל;..מדע

 תרנ"ז בשנת שהופיעה, ספקי,שהערה,'זו, אין' צעדיה בראשית -.עדיין
 רבים. שפתי על העלתה.,חיוך בלחי-נודע, מחבה של לספרובמבוא'

 כמו- אנשים אי10א .פעלו';מה
 גרד גס ואילי פרגקלל רפפורט,. קרוכמל;.

 בצחוק=זה "המתינו 1 הדרך עדיין-אנו-עומיים-נתחילת אם.'ווייסן

 הלוי, אומר אולי היה- לזמר", לי שיש,שלכס,..עד.-.שתשמעו"מה,-
 לו ניתן'אילו.,

 לראותיאת-
 .אחרי ואכן, פנים; אל. ספרו"פגים קוראי,

 קוראים של שפתיהם. מעל נמוג,החיוךן בספרו אחדים פרקיםקריאת.
 - לבשו ופניהט,. 'רבים.

 שהרצאת . מסה -ויותר כובד-ראשי של,, ארשת,

 עוררההדברים
- 

 - כלפי הערצה
 - המחבר;

 חנמרצות ההתקפות.. פגעו
 בהא-הידיעה המדע כאנשי' יה שהיו.ידועיסיעדנגד.'אותם-אישים,

 איך-זה : גם,רבים.ששאלו-את-עצמם והיו דברי-ימיךישראל,.בתלום
 ביקורת! . לנלי הדברים . על ועברתי" גה, ע", בזה, , הבהנזפי שלאקיהלו
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 רחוקים אנו אין כבר הלוי, של שלמינו-בבית-מדרשוכיום;ן,לאחר
 של לעומקם להכנס לך, נתון היה שלא "מפני כך. )על התשובהמן

 החמור משפטו עם להזדהות בכל.נוכל לא כי בזה, להעיר עלינו, : עצמאי".דבריטובאופן

 האחריות את להטיל אין מקודמיו. רבים על הלוי שחרץביותרן
 סונוורו אחריהם שהבאים כך בשל ופרנקל, רפפורט קרוכמל,?ל.

 רק היו הללו החוקרים כי הבחינו שלא עד שמותיהם, מזוההכל-כד

 במשך עובד ולא שהוזנח עצום, בשדה-מחקר מתחיליםמגששים
 מאמציהם על הכרת-תודה מהת אותם העריצו דורם בני ~ות..שנים

 בעולט שנתעוררה בעה ימיהם, דברי אח היהודןם בפני.?תאקן0

 להערצה זכו לזה בדומה בהיסטוריה. רבה התעניינוההלאןיהודי
 את שהרצו משום רק הראשונים, היהודים המטיפים .מרובהןןגם
 רהוטה היתה אז עד אשר הגרמנית,ל בשפה בבתי-הכנסתנאומיהט

 הרבה להתקדמות בניגוד אך בלבד. מועטים יהודים של בפיהםרק
 של דברי-הימים חקירת בשטח התחילה ההטפה, ,.,בשטחשחלה

 הסיבה היהה לכאורה במקום. עמידה של תקופהתקופתגהתלמוד,
 ידיעתם כי היטב, ידעו היהודיים ההיסטוריה שסופרי .בזה,לכך

 את המקורות סמך על לתקן שיוכלו מכדי וקלושם מועטהבתלמו,

 הישנות בישיבות שאבו עוד בזמנם אשר קודמיהם, שלשגיאותיהם
 סיבה כי הכרה, לכלל באנו התורה.)כיום ידיעת של השופעמן,המעין
 בזה, היתה הראשונים היהודים ההיסטוריה כותבי ' שלקפאונם':

 החומר של והרב העצום השפע על ולהתגבר לקלוט ידם 1שקצרה

 תקופת חוקרי ראשוני שלל לכשלונס' נוספת סיבה ,בענין.הקשור

 ואת התלמוד לימוד את 'ראג שהם בזה, למצוא אפטרהתלמוי
 אל כביכול שניגשו כך .פרדים;' תחומים כשני יקצילדוהיוחקירת

 "לימוד" בשעה הגמרא. כרבי אה שלגרו לאחר רק .ההיסטוריהחקי
 התלמוד(. תקופת )ועל חהיסטיריה על דעתם 'כלל נתנו לאהגמרא

 על הסתמכו אלא ההלמוד, מעצם איפוא; שאבו לא. ,יקריםאותס
 הדורות. בסדר במיוחד שהובנו בפי מראי-מקומות, ,וקובצירשימות

 התלמודיה, ההיסטוריה חקר לצורך 'רופא בתלמוד עיינו .אפילו.אם
 שבו: האגדה בחלק רק זו, למטרה להשתמש שאפשרסברו

 תלמודי ידע בעל דברי;הימים חיקר הוא לעומת-זאת; .אלוי, -:
 בשקלא-וטריא התעמקות אגב הגמרא; לימודעצוט,.'אשר-תוךי-לדי

 לו סוגיאןשםשל
 למטר"

 ההיסטוייות הנעמת על גפ ל"הגבר ומשצמא,

 ,קנך
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 הסוגיא של ובירורה ביאורה צורך לעצם וזה כאן,המתעוררות
 וחריפה בהירה מחשבה בקרבה מיזגה .הלוי של אישיותוהתלמודית.

 שני דברי-הימיט. לחקר מובהק כשרון עם יחד בלתי-מצוי,זכרון
 רוחו. עיני לנגד תמיד ניצנו כאילו והירושלמי, הגבליהתלמודים,

 היה הוא כלומר, דמתניתא", ורבא דאולפנא "רבה כעין היההוא
 זה. ספר של שאר-הרוח בעל חוקרו וגם חי ספר אחת ובעוגהבעת

 ההלכי'של-התלמוד את:החלק שנתח הגה.הראשוג~לוי
 שגילה, ההיסטוריים המקורות על שקד הוא הימיט. דברילחקר
 בכובד-ראש אחרים, של עיניהם לנגד גם היר שכבר אלה עלכמו
 משמעות, געלה בעיניו ,יתה מלה כל תלמודי. וגאון .למדןשל
 לכשרונו בנוסף המשפט. להבנת ערכה לפי ידו על נבחנה מלהוכל

 היתה המתאימות, האובייקטיביות השאלות את להעלותהגאוני
 העיקריים האמצעים אחד .בהיסטוריה פיקים קריאת שלהאמנות

 הראויות המזהירות, להצלחוהיו הלוי .זכה באמצעותםאשר
 - ' (להתפעליתנו.

: 

..,,,... -- אולי הלוי דרש ידיעותיו; ועושר הבלתי-מצוי כוח-מחשבתולפי
 עמנו תולדות לגבי התלהבותו אחרים. מחוקרים מופרזותדרישות
 זמן שבמשך העובדה, מעצם ממש כאב חש כי עד גדולה, כההיה
 אנשים הישראלית ההיסטוריה במדע המדברים כראשי הוכרורב

 בזה שלו. כשרונו לעומת מאד נמוך ביחס עמדו כשרונותיהםאשר
 נראים שלו הביקורת ;דברי העובדה; את ~11bsv לפרש אולינוכל
 מדי. חריפיט לפעמיטלנו

 נראים הס כיום הלוי,,אשר לנו שגילה העניניט רביםכאמור,
 לתעלות לנו קשה כי_ עג מאליהם, מובנים וכה ברורים כהלנו
 לנו נראים גם. 1כ7 אחר. באור. אותם ראינו שאי-פעם הדעתעל

 .לפני בי כנועאם, בעיתנו היו שבתחילה דבריה מאליהםכמובנים
 .. בחיתוליו.., התלמוד תקופת תולדות היה.חקר.הופעת.הלוי

 הלך מחלוי, עוד לנו צפויות היו אשה והנצורות הגדולות לפי . .:.
 מצפים ,יותר ועוד הוא'נתן.לנו הרבת אולם, מדי. מוקדט מאתנוהוא

 איך הירך 'את לנו הלוי-הראה הברוכה. 'עבודתו'.אנו"לתוצאות
 והשיטה, אתיהקו: הת11הקלפנינ.. הוא ישראל. .ימי בדבריולחקור
 להגדיל-תורה ,יתר:'ויותר, תלמידלו'.ילדי;ו,גדל, שמספרי לקוותה*-
נקנה

www.daat.ac.il




