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 *( זצ"ל הופמן צבי דודרבי

 במלוא היה עדין מופלגת, זקנה בגיל לעולמו, הזח הדגול האיש הלךכאשר
 האחרון. יומו עד טמנו סר לא העיוני וכוחו כהתה לא עינו הרוחנחט.משותיו

 פסירתו עם אשר במינו, יחיד מרבבה, דגול איש בו ראו ומקורביותלמידיו
 אותו. למלא מסזמ אחד אדם שאיז ריק, חלל אחריוהשאיר

 הכרתם זו היתה הספד. בשעת שנאמרו דברי-גוזמה היו לא הללוהדברים
 גדולתו התבטאה במה ברם, ומקורביו. תלמידיו להיות זכו אשר אלה שלהעמוקה

 ואת אישיותו של יחודה את הרחב הקהל לפני להסביר אפשר כיצד האיש,של
 ונדירותה

 לשאלה, בנוגע ישראל אמוני שלומי של דעותיהם התחלקו רבות שנים לפניעוד

 מעין העמים. תרבות עם במגע הבא ישראל מחכמי חכם יפה בעין לראות ישאם
 לא ההתנגדות יון. בתרבות לעסק בקשר קדומה, בתקופה עוד פרצה זומחלוקת
 אלא כשלעצמו, התורה חכמת עם חחיצוניות החכמות שיתוף כלפי דוקאהתרכזה

 זכו זה מטעם אחרות. בחכמת ההתעסקות עקב התורה לידיעת שנגרם הנזקכלפי
 ולהערצה עולם לשם יחד המקצועות שני את בקרבם למזג שהצליחו הגדוליםאותם

 הלומדים לבות את לייהד תמיד, הגוברת השאופה אף על ישראל, בקרבמיוחדת
 חלא להתגשם ניתן אינו חיצוני ימדע תורה של כזה מיזוג בלבד. התורהלחכמת

 במצתת. ומדקדק מאכרן ירא-ומים, : המלה מובן במלוא יהודית אישיותעל-ידי

 לפטירתו. סמוך נתפרסם.(



 את מעריצים אנו בולטות. דמויות בכמה בדברי-ימי-עמנו התגלם הזההטיפוס
 זה עם ויחד תקופתם של החילוני המדע את להם לרכוש שהצליחו הללו,האישיה
 רופאים מוכשרים, מדינאים גם שהיו מהם התלמוד. בחכמת מובהקים גאוניםהיו

 אשר שלו, הפוסקים גדולי ישראל, של ותפארתו גאוותו המה הם דתיים.ופילוסופים
 כמעט כיום בעינינו הנראית במידה ובטהרה, בקדושה התנהגו הפרטייםבחייהם
 מושג. בלתיכאידיאל

 בו שיש כזה, למיזוג לשאוף אבותינו חדלו בשנים מאות שבמשך הדבר,ידוע
 לפגום מבלי להגשימו הצליחו כמלאכים הראשונים רק ואשר יתירה סכנהמשום

 התעסקות לידי הביא הזמן הכרח כאשר האחרונה, בתקופה שלהם.ביראת-השמים
 מזיגת לידי שוב להביא דגולים אישים מצד נסיון נעשה חיצוניות, בחכמותיתירה

 לידי להביא מסויימת במידה הצליחו ואכן כמצוות. דקדוק עם החיצוניתההשכלה
 את קיימו המדעית השכלתם עם בבד בד אשר רבים נמצאו המעשיים שבהייםכך,

 חויתיים יהודים שמצויים בכך. מתבטאת אינה זו מזיגה ברם, כהלכתן. -ערהמצוות
 שבמדע והרצוי הנכון כל מזה. ליותר לשאוף יש המודרנית. בתרבותהמשתתפים
 ההגיוני, כוח-המחשבה כלומר: הקדושה. תורתנו בחכמת ולשלבו למזגו ישהמודרני,

 להתגלם ח.יבים אלה כל - התורה ועסק במצוות דקדוק אמיתית,יראת-שמים
 שלמח. התמזגות תוך אחתבאישיות

 ועל-כן הוסמז, רד"צ של באישיותו ורק אך בדורנו התגשמה כזוהרמוניה
 זאה עם ויחד הגדולים, כאחד התורה בחדרי בקי היה הוא בדורו. יחיד לוקראנו
 טהורה. ביראת-שמים יפה השתלבו אלה שכל בעוד המדע, בעולם מוכרת עמדהתסס

 גם היה הדגולים האישים ככל ומתמדת. ארוכה התפתחות פרי היהה זוהרמוניה
 התכונה מהי להכריע קשה הרגיל. מגדר יוצאים ונפשיים שכליים בכשרונות מחונזהוא

 רק החרוצה. שקידתו או הנדיר, זכרונו המפליאה, חריפותו - שבו ביותרהמשובחת

 אסשר אלו פליטות-פה ומתוך עצמו, על מלה איזו מפיו פולט היה רחוקותלעתים
 היה פעמים כשרונותיו. של מוקדמת התפתחות על שהעידו קווים על לעמודהיה
 כבר זה "רש"י : במילים התורה על רש"י איזה ידעו שלא תלמידים כלפימעיר
 השבעים בשנת מפיו שמע הללו הטורים כותב ארבע". בן בהיותי עודידעתיו
 הדברים נראים שבע. בן בהיותו חידשו עצמו שהוא בתורה חידוש לחייוושבע
 ומימיי בדיבורו מאד מדקדק תמיד שהיה הופמן, הרד"צ דגולים. אנשים היושהוריו

 הודות אביו. של בגדולתו להתחרות בכוחו שאין פעם ?מר להגזים, רגיל היהלא
 כדי בה שיש ובתלמוד, במקרא והמקיפה העמוקה ידיעתו את קנה ושקידתולכשרונו
 באפשיותו היה לא חייו של האחרון השנים יובל במשך שכן גדולה, התפעלותלעורר
 כך. על צערו את הביע רבות מעמים ממש. תורה לתלמוד זמנו מקצת אלאלהקדיש
 שהיה זה, גדול ואדם לשיעורו. כראוי להתכונן אי-יכולתו על התארןובמיוחד
 כוחיתיו, את להעריך - גדול אדם ככל - ידע זאת עם יחד אשר אמיתי,עניו



 להגיד מסוגל היה אז כי כראוי, להתכונן באפשרותו היה אלמלי כי פעם,התבטא
 סופר". ה"חתם של שיעורו מעיןשיעור

 לשלבה הגיעה הענינים, ותפיסת הלימוד להעמקת המיוחדת דרכוהתפתחות

 של תלמידם בהיותו גרמניה. רבני של דורות לשני רב שנעשה לפני עודהסופי

 הידיעות היקף כל את לתוכו קלט שיק, המהר"ח של ובמיוחד בישראל, התורהגדולי
 הצעיר לפני נפתחו מכן לאחר הונגריה. רבני בין נהוג שהיה ההריף הלימודודרך
 גם רכש שם אשר באייזנשטט, הילדסהיימר עזריאל רבי של בישיבתו חדשיםאפקים
 הילדס- ,זריאל רבי גם נהג הלימוד, לדרך באשר חיצוניות. בחכמות ידיעותיואת

 הוממן רד"צ ההונגריים. הפלפול בעלי כמנהג - תלוי בלתי היותו אף על -היימר
 מווירצבירג, הרב של חוגו אל הצטרף כאשר עיניו, את האירו חדשות השגות כיהודה,

 ההלבה מסקנת את הלימוד במרכז להעמיד היה מנהגו במברגר. הלוי דוב יצחקרבי
 אליה והורש השיטה את מוצלח באורח שהשלים דבר מעמיק, דיוק מתוךלמעשה

 של המיוחד הלימוד אופי אחר-כך התפתח הללו ההשפעות כל התמזגות תוך כה.עד
 הבנה עם בנד בד פלפולית, ב"ריפות תלמודיות בבעיות לדקדק - הופמןרד"צ
 הביר בעל-ההבנה שהמעיין כך נאמרו, שבבר התירוציט בכל והתחשבותישרה

 והמר"צ להדגיש, המקום כאן האמיתי. הוא הופכן רד"צ של תירוצו כיתכופות,
 שנסע נסיעה על לספר אהב הוא הפלפול. לדרך רבה 'השיבות בכל-זאתהודיע

 התפעלות את שעוררה פלפולית דרשה מולדתו בעיר דרש שם זקנה, בגיללהונגריה,
 ואמר הישרה, ההבנה בדרך הענין את שנית ביאר היום למחרת ומיד השוסעיט,כל

 הלבנדיט לאותם חשיבות ייהט לא מאידך האטת. מטרת אל יותר הפעם קלע לדעתוכי
 הפלפול את לפלפל ידעו ולא הישיבות כמנהג למדו לא מימיהם אשרה.מבקרים",

הנהוג.

 אותו להעלות העשוי סולם כעין רק המדעיים המקצועות בכל ראההרד"צ
 גדולי על-ידי רבות התבטאה זו הכרה אמנם בתורה. עמוקה ויותר נעלה יותרלהבנה

 "חכמת מבעלי כמה נמצאו ה,,השכלה" בתקופת ברם שבעמנו, והמפרשיםהמחשבה
 להוביה שוב שביקש הראשון הימנה. חששו ולכן לרעה, בזאת שהשתמשוישראל"

  הילדסה-ימר. עזריאל רבי היה התורה, את סותרות אינן  האמיתיות  החקירה דרכיכי
 החשיבות את ן י ב ה רק אם כי זה, רעיון לממש מוכשר היה לא זה גדול אדםברם,

 מחמת ובתלמוד. במקרא העמקה לשם וההבנה החקירה דרכי את לנצלשבדבר,
 פיתוח על לשקוד שעתו לו הספיקה לא ישראל כלל לטובת המרובותפעולותיו
 במקום המתאים האדם את בהטקידו מזה, למעלה עשה הוא אולם הזה.הענין

המתאים.

 את בקרבו איחר  היליסהיימר  עזריאל שרבי מיוחדת, הצלחה משום בזההיה
 מרץ-עבודה : בלבד נדירות לעתים אלא אחד באדם שכיחים שאינם הכשרוגוה,שני
 שהיו אנשיט לאותם המתאימים כוחות-העזר את להמציא חדה טביעת-עין עםכביר
 ניכרת תועלת גרמניה. יהדות של הרוחניים ומנהיגיה מוריה בעתיד להיותראויים



 של באישיותם מתאימים ועוזרים חברים לי שמצא מזה, הוממן לרד"צ לוצמחה
 שהיו שטחים כמה על לשקוד אוהו עוררו אשר ז:י,ז'טהיימר, וחירש בארסברלינר,
 של בפגישותיהם רבות שנים במשך נוכח להיות שזכה מי לימודיו. ממרכזרחוקים

 קטנות הערוה מתוך התפתרו כיצד ולראות, להרכה היה יכול אלה, דגוליםאישים
 בית-המדרש תלמידי לפגי אחר-כך שהובאו מאמרים, או הרצאות שונות, שיחותאו

לרבנים.
 ספק ללא היתה הופמן רד"צ של ביותר החשובות המדעיות מפעולותיואתת

 שוררת כיום הילדסהיימר. הירש של בהשפעתן האנטישמיות, נגד במלחמהחלקו
 נגד המאבק על בכלל לוותר שאפשר סבורים 11. במלחמה חשיבות שאיןהדעה,

 בה להילחם שאפשר או המדעי, בלבושה ואף האלפים, שנות בתשנאת-ישראל
 עוד ימים הלאומית. היהודיה התנועה על-ידי בידינו הניתנים אחריםבכלי-נשק
 לעם תועלת משום בה יש האנטישמיות כלפי כזו עמדה נקיטת אםידברו,
 ה:-ימו: שפעולות בהחלט, משוכנעים כשלעצמנו אנו מקום מכל בפזורותיו.ישראל
 אל(: החדשה התקומה המצאת אינן - אגב - צער האנטישמיות, ההתקטותנגד

 כבו: מפני עלינו לשמור עשויות הבינים, בימי ישראל רבני על-ידי גםנעשו
 כראוי, בנו ינהגו ולמכן ישראל ומוסרי בחוקי הגויים יזלזלו לבל מזיקות,תוטעות

 הירש אשר שוויון-;כויותינו, למען זו במלחמה הממושכות. מבלותינו שנות אףעל
 הורות הופמן, לרד"צ גם ניכר הלק היה במסירות-נפש, לה הוזמסרהילדסהיימר
 מאך תכופוה שהיו האנטישמיות, ההתקפות נגד הפעולות בכל הלה. שללהשפעתו

 לספריה, הנוגע בכל תמידי כיועץ הוטמן רד"צ שימש האנטישמית, התקופהבראשית
 ב,,יודישז! שהתפרסמו שלו ההגנה למאמרי שיעור אין המקרא. תקופת שלאחריישראל

 וממושכת. קשה מלחמה באותה היהודית ההגנה מרכז את אז שהיווהפרעסע",
 ליקוט לאור שהוציאו גוי, ופרופיסור מומר )יהודי ואקר יוסטוס נגד מלחמתואגב
 קיים. ערך בעל חיבור אחר-כך נוצר השולחן-ערוך( מתוך מזוייפות הלכותשל
 במוסר הזלזול כלפי המדעית ההגנה בשטח ביותר הטוב הספר זה הרי דעתנולפי

 אל היהודים יחס על והרבנים ערוך .השולחן- הספר: הוא הלא הרבנית.הספרות

 אחרות". דתותבעלי

 שהרי כוחותיו, מיטב את זו במלחמה לבזבז הופמן רד"צ הוכרח רבותפעמים
 להוות נדרש שבעים בן בהיותו איחור. ללא מיידית, תשובה להמציא היה דרושתמיד
 היהודי. האלוקי המושג אח גידף אשר פריצשה, נגד במשפט מומחה, של דעתדעתו,
 כד. בלילה, שלוש שעה עד עבד רבים חדשים ובמשך כימים לילות אז עשההוא

 חינוך. של בהיקפו גדולה שהיהה המדוייקת, המדעית הוות-דעתו אתלהשלים
 ..ישורון". בכתב-העת בשעתו התפרסמו ממנהקטעים

 הודוה בעיקר הציבור בקרב שהתפרסם הופמן, רד"צ של זה פעולהשטח
 למדי הידוע דבר - מלומד איש בחור לפוריותו טפל אלא אינו הרחבות,לתוצא,'תיו

 היהדות. במדע ומבין יודע-דברלכל



 בבבל", הישיבה ראש שמואל "מר : החיבור היתח הראשונה המדעיתיצירתו

 דוקטור. התואר קבלת לצורדשחיבר
 התחיל תרנ"ט, בשנת בברלין, לרבנים בית-הטדרש ראש בתור מינויועם
 היהדותי למען ב"מגזין וכן לרבנים, בית-המדרש של השנתיים בדו"חותלפרסם
 פרעסע", ל-יודישע המדעיות ובהוספות ברלינר( פרופסור עם יחד לאור)שהוציא

 במדע. האמיתי כוחו נתגלה שבהם המאמרים שורתאת
 : לרבנים בית-המדרש כמנהל לכהונתו הראשונה בשנה שהופיע הלאשוןמאמרו

 שבתורה מלות שתי לפרש רק בא תכנו כל אשר - השבועות" וחג העומר הבאת"זמן
 מפתיעות - חז"ל קבלת כפי יומא-סבא ממחרת הוא שפירושן השבת","ממחרת
 הפירושים כל את מביא הוא הענין. כל על בהיר אור המפיצות ההערותבשפע

 הופמן רד"צ ביאר זה לענין ובדומה הדעת. את מגיהה בצורה מוסבריםוהדברים
 כל אין זה מאמר במסגרת כי מובן רבים. בהן ההחבטו שכבר עתיקות, בעיותהרבה

 פרי-עטו, ברשימת בהם. דן שהוא הנושאים כל את בשמם אפילו להזכיראפשרות
 לכבוד בספר-היובל שנדפסה והערכות, הערות חיבורים, מאמרים, טפרים,הכוללת
 בלבד, התורה פירושי בשטח כתבים ותשעה שלושים נזכרים השבעים, הולדתויום

 תורת ספר על החדשה "ההיפותזה המאמר כגון נדול, היקף בעלי מאמריםמיניהם
 נגד מכריעות "ראוות בשם ההשובה ליצירה והיה אחר-כך שהתרחבכהנים",
 מאריך שבו המחודשת", והצדוקיות אבותינו "מסורת הגדול המאמר וכן ,וילהויזן"
 פה. שבעל התורה יסודות את לבאר הופמןרד"צ

 בהביאי לחוד, במאמר בעיה בכל הופמן רד"צ דן שבהן אלה,עבודות-מחקר
 השלבים אחד אלא היו לא ההדשים, ועד העתיקים מן והפירושים הדעות כלאת

 המדעית ההעמקה הוא השני השלב החומש. של הגדול הפרשן למדרגתשהעלוהו
 חז"ל. ספרי מקצועות בכל שנדרשו הדרשות בכל המקיפה והידיעה ההלכהבמדרשי
 הכבירה הרוחנית העבודה ושל הללו היצירות של ערכן את להדיוט להסבירקשה
 אבל אלה, מעין בבעיות התעסקו עדיין הראשונים הפוסקים בתקופת בזה.שהושקעה

 כי הידיעה, חטרי הללו סבורים לפיכך בהן. מלעסוק הלומדים רוב חדלו כןאחרי
 בשקידה בה שהשתמשו ספרות מתוך וליקוט איסוף פרי אלא אינן אלהיצירות

 ביותר הזעירים חלקיו אפילו אם כי גרידא, איסוף אינו הזה החומר ברם,ובהרחבה.
 חכמי אותם אלא זו בספרות הצליחו לא כך משום ומקיף. מעמיק מחקר פריהם

 ומפרשיו. התלמוד חדרי בכל בקיאים שהיוישראל
 בשטח גדולות היותר היצירות שורת נפתחת ומאטרים היבורים של שורהאחרי

 לדו"ח כהוספה שנרסס התנאים", ומחלוקת הראשונה "המשנה המאמר: עטזה,

 מחוד אלא ידועה היתה לא כה שעד מלה הראשונה", -המשנה 82. שנת שלהשנתי
 שלא היא, זה מהקר של החשונה המסקנה ברור. מושג בתור עתה מוגדרתהמשנה,

 למשה הלכה בי מאליו, מובן זה דבר שהרי - עתיק-יומין הוא ההלכה עצםרק

 רב זמו מאד, קדומה בתקופה נקבע כבר המשנה מנוסח הרבה שגם אלא -מסיני
  המשנה. מהבר הנשיא יהודה רבילמני



 "מבוא בספרו: לראות אפשר הופמן רדיצ של ראת הנחקר עבודת פיסגתאת

 במסגרת לציין אפשר אי ההלכה. מדרשי להכרת יסוד ספר ,הו ההלכה".למדרשי
 שכן הספר, של עמודיו ושנים בתשעים הניתנים הנושאים את רק אפילו זהמאמר
 של החמשה-עשר בכרך שלמים עמודים שלושה תוססת בלבד הנושאיםרשימת

ה"מגזין".
 התורה, על חז"ל מדרשי דהיינו המשנה, חיבור לפני עוד שקדמה זו,בספרות

 כאן יודעי-דבר. אצל אפילו זמ"וורים ברורים מושגים אין שלנו, ההלכהמקורות
 ראיות הבאת על-ידי התשובות והתבססו הסתומות הבעיות רוב לראשונההוארו

 בצורה ידועות מסקנות אוסף רק המכילים אחרים, מבוא כחיבורי שלאמרובות.
 ראשונה. ממדרגה יוצרת עצמיות בעל הוא הזה הספר הריסיסתמטית,

 הגמר. את לא אבל הזאת, המהקרית עבודתו פיסגת את היווה אמנם זהספר

 ספרות להעשרת ביותר חשובה תרומה השלמה. מאמרי מספר עוד באבעקבותיו
 בר שמעון דרבי המכילתא של לאור בהוצאתה לראות יש גופא,מדרשי-ההלכה

 הפירסומים שני שהם דברים, ספר על התנאים מדרש ואת שמות, ספר עליוחאי
העיקריים.
 י כשלעצמה קיים ערך  בעלת היא  ההלכה, מדרשי  הארת יל  וו, כמרהעבודה

 בכך, מיוחדה חשיבות עוד לה נודעה המקרא, פרשן בתוך הופמן, רד"צ לגביברם,

 דקה והבחנה הדרשות בדרכי מאד מעמיקה נבגה בו התפתחה זו עבודתו כדישתוך
 בכל המקיפה בקיאותו גם הצטרפה אלה לכל נוסף שביניהם. האופיינייםבהבדלים
 התורה. של מקורי  פרשן  להיות  הוכשר  ובזה והאחרונים, הראשונים חז"ל,ספרות

 עליה התבטא עצמו הוא אשר בפרשנותו, מאד ארוכה דרך עשה הופמןרד"צ
 ביותר. קצרה דרך הריהי דבר של בטופו כי  רבות,פעמים
 אשר  ויקרא,  למפר העגלי  בפירושו  לראות יש עבודה-חייו של ומעולה בשלפרי
 המדעי. העולם בכל עצומה התפעלותעורר

 ושמות בראשית לספר מפירושו חלקים כולו. כמעם נגמר דברים לספרפירושו
 פרשנות "בעיות : השם תחת "ישורון", הירחון של הראשונים הכרכים בששתהופיען

החומש".
 הופמן רד"צ יצר אלה כל את כי לציין, עלינו אבל מוזר, אולי יישמעהדבר

 בזה גם ופוסקים. תלמוד לתלמידים ללמד היה, העיקרי מקצועו צדדי. מקצועבתור
 כדי המקובל. הלימוד דרך עם המדעית השיטה את במזגו בסינו, מיוחד היההוא
 ללמוד היה הצורך מן לימודו, שיטת של ופוריותה ייחודה מהות את כראוילהבין
 -לתרץ : המושג של המקורי במובנו חכמים" תלמידי "שימוש אצלו ולקיים מפיותורה

 שאפשר חידושיו, משפע גמרא", והיינו 11 את זו הסותרות ומשניות המשנהטעמי
 ישנים עבריים בכתבי-עת מזעיר מעט אלא נתפרסם לא שלמים, כרכים בהםלמלא
 בדרש חלקי באופן משהמש הוא כאן גם "ישורון". כתב-העת של העבריובחלק
 משולבוה ראיות הבאת על-ידי קושיה לתרץ נוהג איננו נרם, המקובלות.הפלפול



 סברה על-ידי אט כי השומע, של דעתו את לבלבל העשויה בצורה בשניה,אחת
 ומובנת פשוטה כה והיא לגמרי, חדש באור הענין כל את המאירה וקולעת,בהירה
 ראשון. כמושכל נראית שהיאעד

 אליו, הופנו מספר לאין שאלות פוסק. בתור הופמן רד"צ של כוחו סוד גם היהזה
 שלא חדשות. תשובות שדרשו החדשה, תקופתנו לתנאי הנוגעות השאלותוביחוד
 להשיב כדי מזגגו מועט חלק אלא להקדיש בכוחו היה לא ישראל גדוליכשאר

 יודע ומי כהחכם "מי דהלכתא. אליבא שמעתתא לאסוקי זכה זאת ובכללשואליו,
 את ולהוציא מהרה עד להכריע ידע החולקות הדעות שפע מתוך - דבר"פשר

 מחודשת. מכרעת ראיה תלמודי מקור מתוך להביא מצליח היה הוא הברורה.החלטתו
 להועיל". "מלמד השם תחת נדפסותשובותיו
 מכילות הערותיו עממי. לספר הפכו נזיקין סדר למשניות ופירושותרגומו

 פירושו העם. להמוני מובנת הבלחי האריכות ללא וממצים, קצרים ביאורים,הרבה
 ה"הכתבות" הלמדן. בשביל גם יעיל עזר מהווה נגמר, לא לדאבוננו אשר טהרות,לסדר
 אמנם העיקר. ובהבלטת בסידורן מצטיינות השולחן-ערוך, של שוגים לחלקיםשלו
 רשימות מתוך הלכה לפסוק האיסור את "הכתבה" כל בראש העמיד הופמןרד"צ
 וראוי המבין, לגבי יעיל אמצעי-עזר מהמת הן בכל-זאת במקור, עיון ללאאלה
 לפרסמן.מאד

 בענפיו המדע את העשיר הספרות, מקצועות כל את המקיף הכביר,בשאר-רוחו
 שונים, שטחים על דנים שלו, הביקורת מאמרי וביניהם הרבים, מאמריוהשונים.
 הלכסיכוגרפיה והפיוטים, התפילה המקרא, שלאחרי התקופה וספרות היסטוריהכגון
 מה לרד"צ לו היה הללו מהשטחים שטח בכל ועוד. פולקלוריטטיקה התלמוד,של
 לא-אכזב. כמעין ידיעותינו אוצר את להעשיר כדי בו היה שאמר ומה לנו,לומר

 ונתפרסמה פישר ל. הרב על-ידי שנערכה וכתביו, מאמריו שלבביבליוגרפיה
 מרבים אין לדאבוננו כאלה. ענינים מאות נמנו השבעים, הולדתו ליום היובלבספר

 עצמו, הופמן הרד"צ של בענוותו הקולר תלוי מה גמידת ברם, במאמריו.להשתמש

 לא ואף ביותר, יקרי-הערך ממאמריו אפילו ומוחדים תדפיסים מלעשותשנמנע
 כי פעם, אמר הגדולים המדע מאנשי אהד  למקצוע. חבשו אל אותם שולההיה

 לקו. שמתחת בהערות ביותר הטובים חידושיו את להסתיר יודע הופמןהרד"צ
 המקרא של ללכסיכוגרפיה הנוגעים למאמריו גם נודעה חשיבות של מידהאותה
 מבין כל הלא טפח". "פותח הביטוי על פירושו את לדוגמא כאש נביאוהתלמוד.
 כאשר ובפרט הדעת, את מניח אינו טפח" של "פתיחה המקובל שהפירושמרגיש
 ו'. ומשנה א' משנה י"ב פרק באהלות כגון כלל, מתאים איננו גם מקומותבכמה

 הביטוי את וחי"ת ה"א של החילוף על-פי שמבאר פירושו, הוא מאיר-עינים מהאבל
 טפח". "רוחב שלבמובן
 יש לכד בקשר הריפורמה. נגד במלחמה ניכר חלק הופמן רד"צ נטל השאר בין44

 באדן. למדינת סדר-התפילה נגד שלו הפולמוס קונטרס אתלהזכיר



 ובעל לל בעל גם היה מובהק, מדע איש היותו עם הופמן רד"צ כי' לצייןיש
 דרשותיו הנעים, הלך-רוחו אמנותי, בטעם המתובל הנמליו, סיגנונו יעידו כך עלרגש.
 לותר  אפשר עליז בעל-תפילה. ובתור השבת ומירות בשעת הערב וקולו הלב,טובות
 המידות אותן כל את בקרבו איחד הוא נאוה". ומראיך  ערב קולך "כי : הכתובאת

 הישן. הדור מן תלמידי-החכמים נשתבחו שבהןהטובות,
 ויראת-שמים אמיתית ענווה נמנו אישיותו של ביותר הבולטיט הקחיםבין
 : כז" זה שקולים דברים "שלושה : דרך-ארץ במסכת חז"ל שאמרו כדרךטהורה.
 אחד וכל בזה, זה תלויים הללו הדברים ששלושת דהיינו - ענווה" יראה,חכמה,
 ואין ויראת-שמים, ענווה מתוך גולדת האמיתית החכמה עצמי. ערך בעל הואמהם

 לה  אין  וענווה ענווה, לידי ומביאה בהכשה  שקשורה זו אלא אמיתיתיראת-שמים
 ויראה. חכמה בעל באדם מצויה כשהיא  אלאערך

 ענווה זו, מידה שיבליט ההכרח מן הופמן, רד"צ של אופיו את לציין הבאכל
 ואמיתית. טהורה יראת-שמים ממקורהנובעת
 רמז אפילו בה לתלות שאפשר אחת, מלה אף למצוא אין הרבים כתביובכל

 באישיותו מלפגוע שנמנעת נפשית, עדינות מתבלטת הסולמוסיים במאמריו גאווה,של
 היה לעבודה חבריו עם במגעו יצירה. כל כלפי והערצה בכבוד ומתייחסת היריבשל
  גם משלו טובה אחר של שדעתו לכשהכיר מיד דעתו את היה מבטל  ביותר.צנוע

 היה תלמידיו כבוד כי עליונותו, את מעולם הבליט לא תוכחה בשעת תלמידיוכלסי
 פתיחת בנאומי התלמידים לכלל מוסר להטיף היה מתפקידיו אחד כשלו. עליוחביב
 ידע הוא אולם ליחידים, מוסר להטיף מאד לו היה קשה מאידך הלימודים.שנת
 שוגים.  ברמזים התלמיד של מצפונו את לעורר הנדירה, האמנותאת

 המיד ידע אבל כוחו, את יסה הכיר הוא תולשה. 9ל פרי היה לאעניתו
 ולכבשה. ההתבלטות נטיית עללהבליג
 כוח ניכר במיוחד עמוק. אחריות רגש עם יחד כביר, בכוח-רצון מהונן היההוא
 : הנביא כמאמר שנהג כיון ביותר, התבלס לא זה כי אס המצוות, בקיוט זהרצון

 אלוקיך". עם לכת"והצנע
 הדין, משורת לפנים שהן במידות-חסידות הירבה  לא  בשביל-הזהב. הלךהוא

 במיוחד  לחכמתו. כיאות רבה, ובנאמנות מסירות-נפש תוך קיים החובות אתאבל
 גאווה של מעורבים רגשות מתוך נזכור תמיד האחרונה. חייו בשנת  הרבהניכר
 והגוף. הנפש בין  והרוח,  החומר  בין זו נשגבה  למלחמה עדים להיות  שזכינווצער.
 קל פרט בכל לדקדק הכוחות, לאפיסת קרוב בהיותו ישיש, אותו התאמץכיצד
 רגליה על לקום כוח עצר בקושי אך אשר הזה, האיש התגבר וכיצד המצוות,בקיום
 עמוק נחרת זה כל נעורים. במרץ תפילה בשעת בוראו לסגי והתייצב חולשתועל

  ואזהרה. תוכחה כאות רוחנו עיני  לנגד תמיד  ויעמודבזכרוננו
 משהדלים ככולם רובם אשר תלמידיו, על וכוללת רבה השפעה השפ-עהוא
 הנעלה. בדרכו ולהמשיך בעקבותיוללכת

 וולגכהדי?ד,יוטע


