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1983–1898
פרופסור הרב שאול ליברמ היה מגדולי חוקרי התלמוד במאה העשרי,
ואחד מגדולי החוקרי במדעי היהדות מראשית עד היו .הוא נולד
במוטילה ,ליטא ,בשנת  ,1898ונפטר בטיסה מניו יורק לתלֿאביב בשנת
.1983
ליברמ ניח בזיכרו יוצא דופ  ,במקוריות ובפוריות .במחקריו הביא
למיצויי של שתי שיטות לימוד שונות :שיטת הלימוד המסורתית של
התלמוד ונושאי כליו שרכש בישיבות ליטא ,ושיטות המחקר של מדעי
הרוח המודרניי שרכש באוניברסיטה העברית .בשני  1940–1931לימד
בבית המדרש למורי של המזרחי ובאוניברסיטה העברית ,והיה ג שני
אחדות ראש המכו לחקר התלמוד על ש הרי פישל בירושלי .משנת
 1940עד לפרישתו היה פרופסור לספרות תלמודית ומדרשית בבית המדרש
לרבני של ש שכטר בניו יורק ) ,(Jewish Theological Seminaryבו כיה
שני אחדות ג כדיקא וכראש המוסד.
ליברמ היה חוקר גדול של הפרטי הקטני .בסיוע שליטה חסרת תקדי
בפילולוגיה ובלכסיקוגרפיה ,וכ שליטה בכעשר שפות ,עתיקות וחדשות,
הצליח להפו( מה שנראה כ'זוטות' למקור פורה של הבנת העבר – ובעיקר

עברו של ע ישראל באר* ישראל בתקופת המשנה והתלמוד .רבי
ממחקריו עוסקי בתלמוד הירושלמי ,תלמודה של אר* ישראל .ליברמ
הניח כא את היסודות לביסוס הטכסט הקשה של הירושלמי ,שהגיע לידינו
במסורת טכסטואלית סבוכה .במחקריו המבוססי ג על מקורות יווניי
ולטיניי ,הרחיב ליברמ את ידיעותינו בעולמה החמרי והרוחני של אר*
ישראל באותה תקופה .שני ספריו באנגלית על "יוונית ויוונות באר*
ישראל" )כ( נקרא הכר( העברי הכולל את תרגומ של שני הספרי( ,יצאו
לאור כבר בשנות פעילותו בארצות הברית .ספרו "שקיעי " ,משנת ,1939
מגלה שרידי של אגדות ,מנהגי ודברי ספרות יהודיי מתקופת התלמוד
ש'שקעו' בכתביה של 'אבות כנסייה' נוצריי .בספרי אלה הורה את
הדר( לחוקרי שבאו אחריו לקשר בי המקורות היהודיי והמקורות
היווניי והלטיניי ,ולהעשיר בכ( את ידיעותינו על יהדות אר* ישראל
וסביבתה במאות הראשונות לסה"נ.
ליברמ שבעל פה ,כמו ליברמ שבכתב ,הרשי את כל רואיו ושומעיו
והיה מעורר השתאות .הוא לא היה היסטוריו  ,א( אי היסטוריו של העת
העתיקה רשאי להיפנות ממנו; הוא לא היה בלש  ,א( אי בלש של לשו
חכמי ושל היוונית בתקופה ההלניסטיתֿרומית שרשאי להתעל מכתביו.
גדול המבקרי של ליברמ היה ליברמ עצמו ,ולא פע חזר בו בפומבי
ממה שכתב .לדוגמא" :וכל דבריי בעניי זה בה'ירושלמי כפשוטו' ש ה
בטלי ומבוטלי" .למעט מורו של ליברמ  ,יעקב נחו אפשטיי  ,העזו רק
בודדי לצאת נגדו ולכתוב עליו ביקורת מסתייגת או מבטלת .עבור הרוב
המכריע של העוסקי במדעי היהדות נותר ליברמ  ,בחייו ואחרי מותו,
תלמיד החכמי האולטימאטיבי ,מודל לחיקוי ולהערצה.
מאיר ברֿאיל )בשינויי ותוספות מאת המערכת(.

הערה ביבליוגרפית
ספרו של שאול ליברמ  Greek in Jewish Palestineיצא לאור בניו
יורק בשנת ) .1942תרגומו העברי של א .א .הלוי' ,יוונית ויוונות
באר* ישראל' ,הכולל ג את ספרו השני של ליברמ – ר' להל – יצא
לאור בירושלי בשנת תשכ"ג.(1962 ,

מאמר הביקורת על ספר זה מאת גדליהו אלו פורס ב'קרית ספר',
שנה עשרי ,תש"ג–תש"ד ,עמ' ) .95–76הוא נדפס מחדש ללא
שינויי בכר( השני של אסופת מאמריו של אלו ' ,מחקרי בתולדות
ישראל' ,הקיבו* המאוחד תשל"ו ,עמ' .(277–248
מאמר התגובה של ליברמ  ,שאנו מפרסמי כא בפע הראשונה,
נשלח למערכת 'קרית ספר' זמ קצר לאחר פרסו מאמרו של אלו ,
והמערכת החליטה שלא לפרסמו .יתר על כ  ,בחוברת הבאה של
'קרית ספר' ,שנה אחת ועשרי ,תש"ד–תש"ה ,בעמוד השלישי,
בסופה של 'רשימת הסימני והקיצורי' ,נוס – 0בפע הראשונה
בכתב עת זה – המשפט" :אי מדפיסי ב"קרית ספר" תשובות
וויכוחי על דבריֿבקורת".
במאמרו של יוחנ לוי )שיצא לאור אחרי מותו של לוי בקי* (1945
'דרכי חדשות בחקר ההלניז היהודי'' ,ציו '  ,1945 ,10עמ' –197
) 204ונדפס ללא שינויי באסופת מאמריו של לוי 'עולמות נפגשי',
ירושלי תש"( ,1960 ,עמ'  ,(220–209מופיעה בעמוד השני של
המאמר הערה  ,3שאנו מביאי אותה כלשונה:
אי בדעתי להתווכח כא על הדעות ,שהביע מר ג .אלו בביקורת
ספרו של ליברמ )קרית ספר ,כ ,עמ'  ,(76–95אבל יואיל הקורא
וישווה את דברי ליברמ עצמ ל"תיזה" שייחס לו מר אלו )עמ'
" :(76המחבר קובע ,שמלבד חכמי בבל שעלו לאר* ,הרי כל
החכמי שבאר*ֿישראל ידעו יוונית ,ולא הלשו בלבד ,אלא א0
הספרות" וכו' .בר ,ליברמ לא אמר בשו מקו ש"כל
החכמי" ידעו את הלשו והספרות היוונית .וג זה ראוי
להיאמר ,שמר אלו מתעל מדברי ההסתייגות המרובי של
ליברמ  ,וה"שמא" של המחבר נתחל 0לו ב"ברי" .א 0לא עמד
על חידושי פירושיו המצוייני של ליברמ  ,שספרו מלא מה.
גדליהו אלו הל( לעולמו באדר תש"י ,מר*  .1950ליברמ גנז את
התגובה שאנו מפרסמי כא  .א( באותה שנה ,1950 ,זמ קצר לאחר
מותו של אלו  ,יצא לאור בניו יורק ספרו השני של ליברמ באותו
עניי  .Hellenism in Jewish Palestine ,בעמודי  212–210של הספר
החדש פרס ליברמ 'תוספות ותיקוני' לספרו הקוד .בתוספות

אלה הוא מקדיש שלושה סעיפי לביקורתו של אלו  ,ואנו מתרגמי
אות כא לקורא העברי:
כא המקו לומר מלי אחדות על מאמר הביקורת של ידידי
המנוח מר ג .אלו  .ה] .הנס – שמו הלועזי של יוחנ [ לוי ]וכא
מראה מקו למאמרו[ עמד על כ( שאלו ייחס לליברמ "תיזה"
שהוא מעול לא הציע ,וכי הוא השמיט מלות הסתייגות רבות
של ליברמ  ,עד ש "אולי" שלו הפ( אצל אלו ל"ודאי" .נוסי0
כא עוד שתי נקודות המסייעות להאשמה שהעלה לוי .אלו
מייחס לי )עמ' ,198הערה  (3את ההצהרה שאפילו במרכזי
האוכלוסיה שבתו( תוכה של אר* ישראל נאמרו תפילות הגש
ביוונית בלבד .טענת שווא זאת הופרכה יפה .מה שקרה כא הוא
שמלה אחת שונתה בציטוט מספרי .בשעה שאני כתבתי )עמ'
 (30כי "אנשי הע לפעמי אמרו את תפילותיה המיוחדות
ביוונית" ,צוטטו דברי כאילו אמרתי כי "אנשי הע לא אמרו את
תפילותיה אלא יוונית" .ועוד ,אלו מצטט בשמי )עמ' 84ב( כי
ר' אלעזר שאל את המשפט para; basilevw" oJ
" novmo" a[grafoמ"מקור משפטי" )וסימני הציטוט ה
של מר אלו ( .אלו טע כי המשפט היה פתג שגור .ואמנ אני
הצהרתי בפירוש )עמ'  " :(37ר' אלעזר ...פתח את פירושו
בפתג יווני para; basilevw" :וכו'") .מקור הפתג
הערה
,38
בעמ'
הובא
.(51
בקצרה ,אלו היה קולע יותר למטרה לעתי קרובות בטיעוניו,
אילו היתה נקודת המוצא שלה נכונה .תחת זאת ,הוא נלח
ביצירי הדמיו  ,ביחסו לי הצהרות שמעול לא השמעתי ,ולעתי
א 0את ההיפ( הגמור ממה שכתבתי) .לעתי הוא א 0מעלה
טיעו שיש לו טע הלכתי .דבר זה פטרתי בשתיקה ב'תרבי*' כ',
 ,1950עמ'  ,109והערה  28ש בעמודי  116ואיל(( .אנו
מסכימי בכל לב לבקשתו של פרופ' לוי )במאמרו ,עמ' :(198
"אבל יואיל הקורא וישווה את דברי ליברמ עצמ ל"תיזה"
שייחס לו מר אלו ".

אי אנו יכולי שלא להוסי 0את ההבהרה הבאה .כל מי שהכיר
את התנאי שבה עבד מר אלו המנוח לא יחמיר אתו על
שגיאותיו .יתר על כ  ,הוא לא ר* בלשו האנגלית ,ובמקרי
אחדי יתכ שסמ( על תרגו מוטעה .מותו ללא עת הוא אבידה
גדולה למדעי היהדות] .והמלי הבאות בעברית [:יהי זכרו ברו(.
סעיפי אלה נדפסו מחדש ,ככתב וכלשונ ,ג בתוספות ותיקוני
להוצאה האנגלית השניה של 'יוונית באר* ישראל' ,ניו יורק ,1965
עמודי .195–194

המערכת מודה לפרופ' מאיר ברֿאיל  ,מיורשי עזבונו הספרותי של
שאול ליברמ  ,שהעמיד לרשותנו את המאמר שאנו מפרסמי כא ,
ואת הפרטי הביוגרפיי ותמונתו של ליברמ .

