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 דודר'
 הופסי

 י '( י"ל
 טאורעות. עשירי אינם כשורה, שהתפתחו חכם תלמיר חיי וח14התולמותיו

 יחיי להתעורר שאחרה ארץ מיוחדת, חטיבה היא הרי היהודית, אונגרןמולדתו
 משסניה אולם ברוח, טנהיג ולא בתורה, גרול לא שם קם לא דורות שנוהרוח,
 לכסה טכחותיה האצילה היא וכחות. אורות מרוכה קצר לשחר זכתה תורה,בה

 לידתו לתהום. ושמעבר היהודי, התהום. שבתוך מקצעות ולכמה כגויה,ארצות
 דיין היה אביו תר"ד. כסלו כא' אונגרן בארץ נייטרא( )טחזז וורכא נקהלתהיתה

 והשנחה. לב תשוטח בו שיש חנוך אולם רגיל, החדר חנוך היה חנוכובקהלה.
 לטודים טפלך בהן שיש בישיבות טופר משה ר' טיסות טבורכת אונגרןארץ

 והיה עלוי שם לו יצא קטה נער בעודנו ליטא. כישיבות הלמוד טסדרהשונה
 מהר"ט חדור גדול של כישיבתו היה ולבסוף ובפאפא, בוורבא בישיבות"כחור"
 בינתים לאחת. עד רבו על חביב והיה לפרשנורנ, הסטוכה גיאורגין בשם'שיק
 ברבנות ששמש מאשכנז חכם תלמיר הילדסהימר עזריאי ר' באונגרן, דברקרה

 שעברה בשעה חל והיסוד חלוניים, ולטועים לתורה טררש בית יסדבאיזנשטט
 ועדת בזעם, אלה טעל אלה ובדלו פושקים, ומהומה קנאים מלחמת המדינהעל

 ויטי הטוסד, חיי נתקצרו זו, מהוגנת לא כשקה נכריות. עדות לשתי היתהישראל
 צפוי היה באונגרן תריסין. בעלי צווחה מפני א"ק, בקהלת המיסד שישבתו
 כנגד טלחטה ישיב שהוא טזו והקשה קנאים, מלחמת כנגדו שתמרךלסכנה.

 הוא טחלקת. כה זהו - למינות להפך בסכנה היו ותורה טהרה התורה.נושאי
 של ולסגהיגם לרכס היה הים לאשכנז, לארצו וחזר לתקלה צפוי שהיה מטקוםגטלט

 עזריאי ר' של תלמידו היה הופטן דוד ר' נתיבות. וסלל לפניהם שיצאההרדים
 פרשבורנ, לישיבת טשם, הוא גם יצא רבו, וכצאת בא"ש, טדרשו בביתהילדסהיטר
 נטשם בווינא, כאוניכרסיהא . תלטיד היה כך זלאהר באזנגרן. הטרכזיתהישיבה
 הסמוכה בהכברג לסורים הטדרש בית של במכינה טורה והיה לאשכנז,עכר

 של טרכותיהס הוא אף שהיה במברבר, ?ר זליגסן לר' קרוב היה ושםלווירצבורג,

 לפי לסדן עוד היה הוא בחיים, תורה טאור עי לשטר ושאיפתו באשכנז,ההררים
 אח יפנין ראה עוד מתונה, היתה דעות במלאטת ודרכו הראשווים, הדורותנוסח

 טלואים: חבור ערך תרל"ה בש' להפריד. קל היה ולא אחד, גוף בתור ישראלכיל
 אשה נשא אז בטוביננה באוגיברסיתא דוקטור תואר וקבל שמואל" מר"תולרות

 תרפ"בן. כסלו א' ז', גליון "התור" מתוך הטחבים ביד' )מורחב ללאטי*(
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 מורה להיות הירש רפאל שמשון ר' והזמינו ~אחריו, . ימים שהאריכה טוביםבת
 ר' לחרדים, הראשון המודרני הספר בית זה היה שיסד. הריאלי המפרבבית

 שאף הוא המודרנית, ההשכלה של הזין כלי עם התורה לטלחמת יצא הירשש"ר
 עצמו את ראה הוא אולם הכרה, מתוך יהודית, עולם והשקפת השכלהלאחוד
 שמש הופטן דור ר' היראים. קהל אח ולהגביל להבדיל ונטה טלחטה, צבאכמפקד
 הופמן דוד ר' .היה קצר בזמן אליו. קרוב והיה מפרו, כביה מורה בתור שניםאיזו
 באשכנז. החרדית ביהדות ההדשה התנועה שי הרוחניים המנהיגים לשלשתקרוב
- החרשה לתרבות יחסים לקבע נפשה, על לעמוד אז נעורה החרדיתהיהרות  לבנות 

 שעטרו הם האלה הגדולים שלשת הזרים. והחברה החיים בתוך התורה חייאת
 בתכונותיהם הבדל ויש במערכה, ולעדור המחנה, את ימדר התנועה,בראש

 היתה ולא הישנים, ההתפתחות קוי את הטשיך במגרגר 4ר זליגמן ר'ובשאיפותיהם:
 הנמיות בתוך תפגם לבל התמימות על לשמור ושאף בהתבריות, רוח קורתלו

 בהשכלה חובה ראה המלחמה, כובד כל את ראה הירש רפאל שמשון ר'החדשות,
מלאה

. 
 על היהרות את העמיד הוא טלאה, הכרה טתוך וביהדות וותורים בלי
 חשב הוא רציונליות, שימות בנה אמונה יסודות ועל ההכרה ועיההשקפות,
 כל ראה היידמהימר עזריאל ר' לסלקל. ונפשו הגבלה, ימי תקופת היאשתקופתו

 אספקלריא מתוך דמותה תמעט לבל היהדות, של טדעית בהשגה נפשומשאת

 הוא נם ראה אם ואף מישראל, תשכח לבל התורה על לשטר וחפץ מדע,שי
 לבו מעל מחה לא הכלל כנגר חובותיו את אבל שעה, באותה להתבדלהכרח

 של טפוס ליצור ולדורות ישעה הצליחו באשכנז החרדית היהדות טנהינימעוים.

 לחברה מודרניים חיים וצורות שמים, ויראת ארץ דרך בנפשו המאחדיהודי

 איה, מעבר שנות גדולה. בסדה לא גם אם לחרדים, ומדע ספרות ואףחרדית,
 ולא בנפש, קרעים הופמן דוד לר' גרמו לא מעבר, של מלתמוה בתוךועמידתו

 בתקופה לשלשתם קרוב היה הוא בשלום. ויצא עבר הוא ברוחו, מהפכותגרמו

 ראשון רבו דרך היא דרכו בעיקר אולם שלשתם, השפעת וקבל בחייו,מכריעה
 היטיס. כי אליה והאפו ויחדיו הטטרה, את הציב אתו ויחד היידסהימר, עזריאלר'

 להיות בברלין, לרבנים המדרש בית את היירסהימר עזריאל ר'כשימד
 שטונה תימוד, להורות הגדול לתלמידו קרא בדורנו וטדע תורה שללאכסניא
 המנהל הוא היה המימד פטירת ואחרי במוסד, ופופקים תלטוד הורה שנהוארבעים

 פרופסור כתואר כבדוהו והאוניברמיתא המלכות אף )תרנ"ט(, לרבנים המדרשבכית
 ופוסקים גמרא והורה המדרש מבית עצמו מנע לא וטיבה ימי וער)תרע"ח(
 בתים. יבעלי גמרא ושעורלתלמידים

 לימי לחזור צריך מופלאות. אישיוהו כן כתורתו מחיים, .אותויטכירים
 בגדולתו ידע שלא אדם ואשכנז, צרפת חסידי בין כזו אישיות לחזות כדיהבינים
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 תכתב צין דבריו, פשטות, אומרים וקו תו וכל ענוה ספיקה אישיותו עיקר.כל
 .התקשט ולא במתים, התהדר לא מעולם יצרכם, .תמיד פה,.נאמרו בעלוכין

 רוחניות,:של של וסדה אמת, שבטויה אישיות תהי בידיעות. התיהר ולאבדבורים,
 רא"היז מך עליו. חופף נפלא שראש והשקט, הקטן בגוף שכנו צניעות שלחסידות,
 השתוות למין הדעת, וישוב שקט למין . שהנוע פטירתו, יפני אחדיםשבועות

 ומיטל שבתלמ~י11, הקמן את לשמש היה סוכן עליו, שיי יופי ששוווהתכהרות
 הצדיקים כאחד במצוות שדקדק זה אדם להעליבו. יכול אדם ואין ~עיב,לא

 ישרת ואנשים: אלהים עם לכת ומצניע הכלים אל נחבא מטבעו היההראשונים,
 ש5 ורוח שחורה, מרה עליו השרות מבלי חברו, אדם אל יחסיו קבעהנפשו

 ידע קצת ללעג אף פנים, במבר אדם כל וקבל בדיחה, היתה דעתוקפידות,
 אהלים יושב הוא היה מעשה, איש היה שרבו בעוד בריה. להכאיב בלילפעמים
 ולמוד. עיון למנוחתונומה

 היה לא הלכה, של אמות מארבע באקראי רק היוצא ~דם היותובכל
 דבר ואין חיים, לשאלונו ער היה ולבו חיים, בהלכות בקיא והיה החיים, מןרחוק

 פוליטית אישיות היות טבלי ינפשו. זר ויהודיאנושי
 השתתי

 של החיים בתנועות

 במעשים הבנה יו והיתה ההררית היהדות של המפעלים בתוך ועמדעמנו,
 למיעצת חכר ישראל", "אגודת להנהלת וחבר "למזרחי", ברוחו היה קרובובהסעות.

 לנטית הקרובה אנודה )זוהי חרדים רבנים אגודת נשיא האגורה, של התורהגדולי
 רבנים אגודת התבדלות. בדרישת קצונית ואינה בברלין, לרבנים המדרשבית
 כליית רבנים אגודת ועוד בהחלט, המתבדלת בפראנקפורט שמרכזה ישנהאחרת
 שוה; במרה ללבו קרובים היו תורה נאמני של מפעליהם הזרמים(; מכללרבנים
 יא ובכלל הגבלה, נזרת עליהם קבלו שלא היהודים את אף מכלל הוציא%א
 שלום רודף היה הוא, הכרם, מן קוצים יכלות ולהגביי, להבדל טטבעו זההיה

 התווכח תורה; בשערי מלחמה השיב לא גם ממחלקת, יחשוך והשתדלבאמת,

 השיום. היה תוהמו התנצח. ולא תקף לאאכל
 משוכחת לשון זוהי יתרה, מליצה בלי ופשוט, בהיר הגרמנית בלשון פגנונו~

 הוא תעברי פגנונו זו. בפשמות עדינות ויש מדע, תכני ההוים מדע, איששל

 מסגנון השפעה ושם פה יש גם )אם במליצה ממובל אינו הוא אף רבני,פגנון
 מודרניים: רעיונות יבמא ככחו' כנראה אין תנועה, ככד הוא מגנונו אולםההשכלה(
 ימושגים הלשון מנול היה העברית, הישון שי האחרונה בתקופה הרבהמעשה

 רכש לא כהדשותנ-=הוא ישנות הוראות הלוף המלים, הוראות הרחבתמודרניים,

 ההסתגלות לטעשה ננוד כאן שהיה לחשוב )אין הלשון של זו התפתחות דרגלו

 בהלכה, תשובות רק עבריה כהב בעיקר עברית, לכתב הרבה לא חואהאחרונה(.

 חכמת הקריבה העמים. הכמי הכרת .לידי הגיע ימען בורדים. פרושים אוהערות



 כיוצא חטא חטאו באשכנז , החרדים העטים. ליתרונות קרבן ,העברית אתישראל
 ליהדות ההררית היהדות של השוואה לשם העברית את הזניחו הם אףבזה,

 עליהם וננזר נכריה, בלשון שנכתבו הופטן ר"ד של ספריו על תכלהחפשית.
 סדר ומוסברת, סדורה לשון בכל משנתו מוגכל. וערכם שליפתם זטןשיהא
 מברא מרצה הוא בדבריו, גררה ואין דוחק אין וברור, בהיר והתכןהענינים
 וטסתכרת. הטתקנלת בהרצאהוראיות

 הלשונות את ירע צדדים, רבה רחבה, ארופית השכלה בעל היה הופטןר"ד
 אחדות, אירופיות בישונות חסלט השמיות, כלשונות עסק בורין, עלהקלסיות
 והמדע. ההשכלה קצות מכל היווידיעותיו

 אצלנו מציינים הגרול את באשכנז. כמותו הניח ולא בתורה, גדול היהוהוא
 גדול, הופמן ר"ד היה אלה, מובנים בשני התפישה, רוחב גם היריעות, היקףגם

 בכל עסק תורה, בחדרי כקיא היה הוא למרנים. בין הנהוגה המלהבמשסעות
 היסתורי מקצוע עבורו היה לא וווולטוד ובאחרונים. בראשונים גם הוא עסקעבר, ,שי מקצוע רק להם הוא שהתלמוד חדשים חוקרים כדרך שלא הורה,מקצעוה
 הטשכו מתוך אלא מתפרש עברו ושאין פסקה לא שחייו חיים, טקצוע אלאלבד,

 סבכי ומהקר, יסוד כשעת הדורים, ומישרת ומפשטת, טבהרת נפשוברורות.
 פלפול ערך ידע גם אם חדוד, של פלפול אוהב הוא אין פשוטים, נעשיםענינים

 פשוט היה הסברו דרך כרכים, תורה הרביץ ימיו כל ימיו. כי בו ועמק אמת,שי
 יש זו פשטות שתחת ראה המבין וכפשטות, בקלות הסוגיא את הסבירומבורר,
 אחד של מדעתו ?הוציא שבא ויש פרושים, כין ברירה חולקים, ביןהכרעה

 והתחלות, יסודות להשמיט תלטוד בהורותם הלוטדים דרך האחרונים. אוהראשונים
 יסודיים דברים פרש הוא הופמן, ר"ד כן לא ככר, שנרכשו ידיעות עלכססכם
 הלכה מקצעות גם נוהגים, ומבטאים . טלאכותיים, שמות גם סבין, לכלפשוטים
 הכל את הענין, והמשך סוגיוה של וצורות למור דרכי ארכיאולוגיות,וידיעות
 שלא בהלכה, תשובותיו יצאו פטירתו אחר הסבר. ובמיטב הגיון כיושרהסביר
 עשרות זה שעה. לצרך נכתבו רובן לפרסוטן, כתן לא גם והוא לדפוס, סדרןהוא
 מאת אליו, באה אשכנז נפוח בכל חמורה שאלה וכל הגדול הדבר שכלשנים

 שנתעלמה יש שתו. ומימיו ?ו, תלמידים בבחינת היו שכלם ורבנים, בתיםבעלי
 רבו, טפי חכם שאלת ושאל לברלין ונסע אותיום וקם קטנה בעיר רב טפיהלכה
 היהדות לכל הגדול הדין בית היה הוא הלכה. ושאל שכתב או תלגרם ששלחאו

 אלו בעיקר אותנו. מענינים והנושאים יומן, בנות ברובן השאלותחאשכנזית.
 ואף וטסחר חרושת וטכניקא, חיים לחזיונות יחס קביעת משום בהן שיששאלות
 חשטל עם בקשר שבת, בהלכות שאלות הכנסת, ופית תפלה במנהגן ובקהלה,כחכרה
 שותפים קם טסחרים סרור בשבת, נכרים עיי ספר בבתי תימידיס בקדרותלפון,
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 דין חפשית, בקהלה חרדי רב שאלת כפסח, רפואות הלכות שבת, לענינינכרים
 זכות להיתר(, )הורה לבנות תורה לסוד לרפואה, תגלחת ראשי בגלוישבועה
 ואחרונים, ראשונים פי על בפשיטות הלכה מברר הוא בתשובותיו לנשים.בחירה
 לברור בקרת ובאטצעי החדש במרע משמש שהוא יש הלכה. ומסיק רבר-הםומסדר
 ומשיב טדע בספרי טעיין רופאים, טפי שואל הפבע, חכמי מפי חוקרסוגיות,
 רוב פי על היכה, של וסתן במשא טפלפל הוא רחוקות לעתים רק למעשה.הלכה
 סדרך שאין קצורים, מפרי להביא נמנע ואינו הדין, את וממביר מקום מראההוא

 חיים צורות לקלע זו, מעבר בתקופת היה השעה צרך בהם. להשגיחגדולים
 ולאנסו. לרצונו היהודי על המעיק החרש העולם בתוך ליהדות חברהודרכי
 שבהם טוררניים חיים של טפוס שיצרו באשכנז החרדים של חשובה יצירהזוהי
 השאלות כל בברור חלק יש הופמן לר"ד בחיים. התנגש טבלי לחיות החרדיכול
 של שאלות יש ולאסור. להיתר צורות ולקבע ההלכה, יחם לקבע שעזר הואהללו,

 לשואלים. כבור הנותן לב יושר על שטראות בתיםבעלי
 הוא היה אחת לא ישראל, דין לברר אליו תמיד פנו הערכאותאף
 והדברים ישראל, שונאי כנגד כמשפטים מרעישים: במשפטים המשפם בכתיהמומחה
 מפיו שמעתי בגרמניה, המלכות קיום את שערערו המאורעות כשארעו לבו. עדנגעו
 פריטש, בסשפמ הטלכות מחתה שלא על מדה, כנגד סדה השטים, מן ענשזהו

 חבר כאלה טשפטים לרגלי בדברים. ךעד ההתרגשות קול מעלה. כלפי וגדףשחרף
 בו שהסביר שניה-תרנ"ה(, ראשונה-תרמ"הו )מהדורה הערוך" "השולחן עלמפר
 בהלכות פרמים כמה וברר המקובל, הפוסק *המחבר" היות עם אצלנו, פוסקיםערך

 יש נכרים. לשאר נוצרים בין דינים חלוקי פרש ראשונים רפוסים פי עלנכרים.
 עמוקה. הבנה טתוך והסבר פרטים של .ידיעות הרבהבספר

 הטקצע הבונים. אהד בתור בו הכירה היא אף הרשטית ישראלוחכטת
 משמשת והיא ספרות, שרירי מתוך העבר בנין בעיקר הוא ישראל חכטתשל

 ועל טשטרת, היא ממבזזה היהדות. פנות כל וחובבת בלשנית היסתוריתבטתודא
 בה היה לא הזטן בהמשך אבל מסורתית, השקפה בעלי יוצרים עמדומכורותיה

 שגם החרדים היהודים את .מצער היה זה ועיקרית. יסודית חרדית ליהדותמקום
 הילדסה~מר עזריאל ר' ורבו הופסן ר"ד פורשה. לתורת חזוק בא לא זו אבותטנחלת
 תפגום לבל ישראל, חכטת גבול בתוך עטרה לבצר סטרה לעצמם שהציבוהם

 הם ישראל, חכמת מחקירת הטמורה ההשקפה elsn ולבל במסורת, ישראלחכטת
 תוכל לא שהתורה היו ובטוחים מדעית, במתודא הסקורות את לחקורהסכיטו
 טקום ובכל קפדנית, זהירות דרש ומאחרים סעצטו אמת. של טדע ספניללקות
 מדעי, בלקוי דיוק, בחסרון סקורו שהנגוד השד, לתורה מחקר בין נגודיםשטצא
 מקצועות וכל הישראלי הטדע כל צרח, כפנה נצטסצס לא הוא שטחיות.ובכתור
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 על עמד הוא. מאמרים. המון פרמם שחבר, המפרים טלכד גבולו. היו תורהשל
 ומתוך מדעות, בקרת מתוך כמקצעותיו מדעית הופעה כך אל יחם קבעהמשמר,
 נכול היה לא הכרה. של קנין לו היתה המסורת אמתות ממורה. עולםהשקפת

 בשהי שלם גם אם מתודות, שתי לו אין המרעיים, ומחקריו התלמודיים עיוניובין
 דעת שקול מתוך או גרסא, של בקרת מתוך הלכה מברר שהוא ישמתודות.

 דלה הוא במדע, פרטים לכמוס למרן של זין כלי בכל משתמש והואבהיסתוריא,

 אצלם. קצויים היו לא שהחוקרים ורבניים תלמודיים חמרים המדעבשביל

 עברית ונתרגם וזרם"ב בשנת )?ל התנאים" ומחיקת ראשונה "טשנהבספרו
 יטור והניח פה, ירבעל. תורה לתולדות הדש אור הכנים גרינכרג( ש' ד"ר יריעל

 שעד מוברים החוקרים שרוב היה, נדמה לפניו הטסנה. בקרת של חדשלמקצע
 הבור כי היה ויא סרר, כי יחן היה שלא מפוזרות, הלכות רק היו הקדושרבנו

 עקיבא ר' שכימי להוכיח כשנסו חדוש נחשב . זה וסדרן. רבי שבא עד ביניהן,וקשר
 פקפקו אז כי השאלה, את העירו שלו אפשר המדרש. בבית הלכות סדריהיו

 בא והנה עדיו. נתעוררה לא היקפח בכל השאלה אולם ברורות, מלהשיברבים

 היתה הלל ובית שמאי בית וקני שבימי הכקרת, בפני העוטרות בהזכחזתזהזכיח,
 הם בטשנתנו ההלכוה ויסודי משניות ועיקרי קבועה, בלשון סדורה ראשונה""משנה

 רק מתפרשות אינן המקורות, בתוך ראשונה" "משנה והמלים ראשונה, משנהמתוך
 הטדרש שכבית ההלכה סררי שם זהו אלא הלכה, באותה אחרונה ימשנהביהם

 לשונות מתוך הבית, מזמן שהן שהוכיח משניות טתוך הביא ראיות ההם.בדורות

 התנאים. מחלקת של הסכר מתוך ובעיקר ההלכות, של הפנימי סדורן מתוךאופיים,

 התנאים ויחם ראשונה, משנה של ובפרוש בגרסא כעיקר התנאים חלקו דעתולפי
 נמררה מאז .בכלל. המשנה אל האמוראים כיחס הוא ראשונה משנה אלהאחרונים

 גבי על שכבות בה ויש ימהדורות, וזכתה עריכות כמה עליה עברו ראשונה,משנה
 עי ראשונה משנה צורת לברר מנסה הוא מעכשיו רבי. בימי החתום עדשכבות,
 שעור האמוראים כדברי ונם פנימיים, במיטנים המסתיעת מנתחת, בקרתידי
 דוגמא בתור די(. שמש לא אמנם זה )באטצעי התנאים שבימי המציאות אתידעו

 ויומא, בפסחים ופרקים עריכות, שיוש בה שהראה אבות, במסכתהשתמש
 ביותר. קדומות בעיניו היו הלכה מדרש בהן שיש משניות בהם. שכבותשברר

 תורה את המדר, על מדורה משנה היות לפני והתנאים, הסופרים למדו דעתולפי
 מסורת נמסרה פסוק כל ליד המקראות, את שלווה הלכה מדרש בצורת פהשבעל
 על הסמיכו והכל הדורות, ותקנות רווה, ומנהג מקובל, פרוש וכל הלכה,של

 ובתלותם מלה, כל ובדרשם לפסוק, מפסוק לאטם בהתנהלם והמקראות,המלים
 בטשנתנו, מושקעות הזה הקדום הטדרש מן .ששרדו משניות ותג. תג בכלהלכות
 וקעי היוי איזיק יצחק ר' קם אחריה ראשונה. ממשנה שהן מובהק סימןיזהו
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 זמן את הקדום הוי בפרטים. עליו שהלק אלא עליה( שטו להזכיר קטביישיטש
 טשיירי הםופרים.האחרומם, .לימי עד כלשונו(_ המשנה ליסוד ראשונה טשנהעריבת
 מכלל יוצאת אינה אבי הדעת, על מתקבלת ,1 ומברא הגדולה, כנמתאנשי

 לעמור ויכולה שתסמוך, מה על לה יש הופמן ר"ד של הזמן שהגבלת בעודהשערה,

 אייזיק ר' של רעיונו את זה מטעם לדחות אין זאת בכי חמוהה. מתודית בקרו;בפני
 הבלים שלא על להשיג אולי יש הופמן ר"ד על מפתברה. השערה בתורתהלוך
 התהוות את המפרשת האנונימית האטית הספרותית ההתפתחות של הרעיון אתדך

 היא )זו הופמן ר"ד שסבר במה עליו, חלק עוד היסתורות. השקפה מתוךהמשנה
 יהפך, היא הלוי אי?זיק ר' שיטת ימשנה. קדם הלכה שמריש .מהנקל( ר"ג דעתגם

 להלכות. והגבלה הגדרה המשמש היכה למדרש קדמו המופשטותשהמשניוה
 שיש כמדומה הופמן. ר"ר של שיטהו יסודות אוו לערער הצליה שלאכמדומה
 דרש הרשה שאלה ובכי המקראות, מן הלכה שיטר מופרים מדרש ביןיהבדיל
 הלכות ולהגדיר לבסם שבא תנאים מדרש ובין להלכות, מקור היה והואמקרא,

 הטשנה, התהוות מהלך כי את אחת כמחת הופמן ר"ד הבהיר כאן ובאות.המדורות
 צפוי שעוד המשנה של מדעית לבקרת ימוך. והנזח ההנאים, תקופת אתוהמביר

 סררי את מקדימה היא אדרבה המסורה, בהשקפה פוגמת ושאינה גדול, עתירלה
 הממורת. של קדמותה את בזה ומחזקת פה, שבעלתורה

 תרמ"ח( בשנת )י"ל היכה" ימדרשי "מבוא לכפרו: יש טבורר טדעיערך

 ושתי זרמים שני מצא הוא הלכה. מדרשי של ההתפתהות נתיבות את בושקבע
 ישמעאל, ר' שי מררשו ומבית עקיבא ר' של מררשו מבית הלכה, במדרשיתכונות
 יסודיים חלוקים הטדרש, בתי שני בין להבחין אפשר שבהם המימנים אתוברר
 ובצורות דבור ובדרכי שבמדרשים, התנאים כשמות והכדיים הדרשות,באפני
 חומשים, לארבעה שלמים הפנים שתי שי הלכה מדרשי שהיו הוכיח הואהמדרש.
 : ומפורשים ממודרים והוציאם תנאים, מדרשי שרידי פיה, על כשגלה נתאמתה,שיטתו

 ; 1897 ברלין לקוטי בתר לקוטי ב( ; 1890 למורה" "שי מכילתא, לקומיא(

 ; תרם"ח פרנקפורט שמות שמעון רר' מכילתא ד( ; 1908 דסרים תנאים מדרשג(

 תרע"ד-תרפ"א. שמות הגדול המדרש שי א"ב הוברת ונםה(
 ממקנותיהם ומושלמים, שלמים המחקר יד מתהת יצאו ההם המפרים שני.

 הספרים שני על אתו כשדברתי כדק. באין וממודרים, מוסברים ודבריופשוטות,
 שאול" אבא "משנת על במחקריו ברעיונות, מברפלא לוי ר"י קדמני אמר:ההם,

 המהפק שבגדועים הגדול זה לוי שר"ן להעיר, יש אולם שמעון". דר'"ומכילתא
 מדר משניות ופרק תרגם גם הוא בכל. ערוכים בנינים בנה הופמן ור"דברמזים

- )תרנהנזיקין  הביע נפש ובמנוחת טהרות, במדר לעמוק והחל ברלין( הרנ"ז, 

מפק-
 מכוון שבעיקר פי עי אף כחייו. טהרות פרוש לגמר יספיק עוד; אם
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 טהרות. בפרוש כיחוד קים, ערך שי והסברים הערות בפרושו יש בתים לבעייהתרנום
 התלמוריה הבלשנות מקצעות מחוך מחקרים מפוזרים בחשובות, ואףבמאמרים

 שומרונים תרגום בלשון שהשתמש הראשונים אחד היה הוא ישראל,ותולדות
 טאמרים פרש התלטוד, בגרסאות הגיה הוא והתלמור, המשנה לשוןלחקירת
 דברים פרש הגדול, הדין בית תולדות חקר דורות, סדרי לכוון השתדלסתומים,
 דברים להסביר היהודית ההילינית בספרות השתמש מתתיהו, כן יוסף בספריקשים

 אחרי חקרבתלמוד,
 בהשוואה כחו נסה ורומית, ביונית שאולות מלים סקור.

 קשים פרקים פרש אחרות, שמיות לשונות לבין ועברית ארמית בין .לשונית
 בסדור טקוטות ופרש תימודית, בארכיאולוגיא ענינים 'והסביר טדוה,בטטכת

 ישראל", לחכטת )עהמגזין שנים מספר עורכו שהיה טדעי קובץ ויסדובפיוטים,
-תרל"ו  היהדות את לחקור לעצמו שהציב הממרה את השיג הוא הרנ"ג(. 
 בנחת, דבריו למסורת. נאמנת לחקירה כבוד ולרכש והבקרה המדעבדרכי
 דופי מפיל איש ואין בו, דעתו .יהניס יכול החולקים מן איש ואין בענווה,וררכו

במדעיותו.
 ו,טקרא. בחקירת ועסק בראשונה, לעצמו שגבל הנבולות מן יצאבסוף

 להורות אלא שבכתב, תורה למד לבלי נהגו בטערב לרכתם טדרש בתיברוב
 שחשו מתוך מתבאר יה ממקרא, ישראל חכטת עסקה לא וכן קדטונים,מפרשים
 חכמי של רווחות דעות כנגד לעמוד האמץ בהם היה ולא תורה, כנופילהכריע
 החפשי הטררש בכית גם : חומש הורו בברלין לרבנים מדרש בתי בשניהעמים.

 משום שכנגרו, הילרפהימר ר"ע של מיסודו החררי הטררש בבית וגם מאיבוים,של
 לעצמם. טבוררת בהורה ודרכם ברורה, השאלה היתה אלה מדרש בתישלשני
 מסקנותיה ובחקירת החורה בפרוש לעמוק התחיל הטדרש בבית ההוראהמתוך
 כננד המקרא שבמבקרי הארי כנגר מפרו את אז כתב הוא הטקרא. בקותשל

 שם וקדש כתרס"ד( )י"ל ושיטתם" גרף-וולהויזן ננד המכריעות "הראיותוילהויזן
 רפיון כף את והוכיח הבקרת ראיות את וכדק בקר הוא הבקרת. בבקרתשמים

 אחר לבנה בשמטו וילהויזן שבנה הבנין את להרס נסה וכך לה, אשרהטופתים
 הנחותיה, את וסתר הסקורות, שיטת נגד מיהמה אזר ביחוד הנדבכים. מתוךיבנה
 הפנימיות. והסתירות הכסוס, וחוסר מלאכותיותה את הוכיח שכבוה, חלוקתשף

 אופיים בטויים מתוך הראיות את המבקרים, של דעתם ועל לשיטתם הןהוכחותיו
 וכך תורה, של ללשונות נביאים מדברי לשונות כהקבילו רשימות, בערכוסתר
 חותכים מופתים הביא הוא תורה. של חלקים הכירו יא שהנביאים הדעה אתסתר
 שיטתם. שלפי הטקורות את והקביל הסקורות שבין הפנימיים הקשריםעל

 ולספר ויקרא לספר פרושו את להוציא לבו שם הזה, היסודי מפרולאחר
 הטדע של הזין כלי בכל העוקרת: הבקרה כנגד המקרא מלחטת נלחם כאןדברים.
 פשטי להבנת לתת פה שבעל תורה שיכולה מה כל הראה זה אגבותחגיון.
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 אחרי הולך הוא והרבניה. התלמודית הספרות טתוך חמרים וצוברהטקראות,
 הפסוקים. את ומישב טפקנזתיה כל וסותר לפרק מפרקהבקרת

 וויזל, )רנ"ה ישראל הכסי בו קדמוהו שכבר לצד, כן גם יב שםהוא

 פה, שבעל ותורה שככתב תורה אחדות את להראות טקלנבורג( ר"צ טלבים,רם"י
 הפרשיות בחלוקת העמיק הוא הבודדים. הכתובים בפרושי וגם הגדול, במכואוגם

 פרושו עצטו, מנע לא מצוות וטעמי עולם השקפת של משאלות אףוכסדורן,
 חחרדית היהדות וותרה ימיו עד החרדית. היהדות של המדעי יפרוש להחשביכול

 נאותה שאינה זו דרך פרץ הוא השתיקה, פלך לה בחרה הבקרת, עלטלהשיב
 מפרו עכשיו שנתרגם ישמח נוכל עברית, פרושיו כתב שלא חבל גדול.לצבור

 וולהויזן. כנגדחיסורי
 בהוכיחו לכד, בשלילה הבקרת על שהשיב כזה עליו להשיג שישאפשר

 לערוך בחיוב, השאלות את לפתור לנמות בלי המבקרים, של ראיותיהם אפסותאת
 ולהסביר בסברא, הסתירות לפתור השערות, של חזית כנגד ודאות שלחזית
 החיוב את ולהשאיר השלילה את לברר כוונתו היתה אפשר החיוב.את

 ולמסורת.לאמונה
 שנים, 78 בן לעולסו, והלך נפטר תרפ"ב מרחשון בי"ח שנים שש לפני היום,
 נתיתם. ושהדור תמורה, לו שאין בשעה, בה הרגשנווכלנו

 תרבות שכני כהוד באשכנז, החרדים וכל תלמידיו יו חלקו גדולכבוד
 הטככדים. את אף המכבד כבור לרבם, לחלקיודעים

 בתורתו. תנחומים יש אבל לגדול, תשלומיםאין

 ההיים. כצרור צרורה נשטתותהי
 תרפ"ח. סרהשוןי"מ


