
וסופר כחוקר קארל צבי ר׳

 מאת
וייזר אשר

 ויבולו היהדות, מכמני בחקר קארל צבי ד׳ עסק שנים של מלא יובל
 תורה חומשי לחמשה השבעים תרגום מודפסים, ספרים שבעה מאד: גדול

 אהד כשבכל רבה, חשיבות בעלי גדולים מאמרים כששים יד, בכתב לעברית
 מאמרים מאות מארבע ולמעלה סתומה, נקודה באיזו חדשות פנים גילוי מהם

 מקום על הארה תמיד בהם ואף יומית, בעיתונות רובם שהופיעו יותר קצרים
 ובשקדנותו, בחריצותו הכלל, מן היוצא בזכרונו נודע סגולותיו שאר בין מוצל.
 להפליא לב ביושר — לכל ומעל בשרשיו, ובאחיזה בדבר העמקה בכוח

 במאה מגליציה יהודי למשכיל האופייניים שהם ונימוסים אצילות העוטה
בחיים. לרגליו גר היתה ובנימוס בהשכלה באדם, כשהאמונה הקודמת,
 תרס״ט: כסלו ב״השלח" הראשון ממאמרו החל מחקריו, בכל עובר אחד קו
 לאי הסבר :תשי״ט ירושלים נייגר בספר האחרון מאמרו עד האגדה, יסודות

 העמקה אותה הרחבה, הבקיאות אותה ניכרת מקום בכל בתג״ך. סתירות אלו
 הרבה בקיאותו בגילוי הבעיה. לפתרון הצעה והעלאת שורש החושפת עצמה

 קארל צ. מר שרת בה, התעמקותו בדרך כך ואחר צד, מכל ובלמידתה בבעיה
 על ואלו מכול. כבוד של הכרה לו ורכש היהדות חקר את חשוב שירות
 לימודיו, שנות של התקופה בן נשאר הוא חולקים. נמצאו הבעיה פתרון

 בחישוף, היה שכוחה תקופה, זו היתה ;ממחקריו בהרבה ניכרת גרץ והשפעת
 מה הגיעה, לא עדיין ולהבשלה לגידול אבל בזריעה׳ וגם ושידוד, בחריש
 בחוג הגדול המנוח עם הויכוחים בשעת גם כן היום. עד חסרים אנו שבעצם

 על ידידיו עם ובשיחותיו בויכוחיו וגם מאד, אותו שאהב המקרא, לחקר
 את הדגולה, אישיותו את העריצו כולם חז״ל, ובספרות במקרא נושאים

הבעיות. ים בעמקי בצלילה כוחו ואת הרחבה בקיאותו



לייזר אשר [2]

 על לפירושו תרפ״ה בשנת שנכתבו בהערכות קוראים אנו זה מעין
 :ותיק קורא כותב תרפ״ה, יג, שנה י, גליון ב״העולם" פסחים. מסכת המשנה

 בישראל רווחת שהיתה ההלכה עם התנגשות לידי מביא לפעמים זה ביאור "אכן
 "יתנו זה שבשביל יודע והמחבר במשנה, אחר פירוש יסוד על ושנולדה

 הקדמונים התורה מבארי שגם בזה מתנחם הוא אך " בביאוריו" דופי אחדים
 כשבאו לזו, דומה התנגשות לידי באו כבר המפרשים( ושאר רשב״ם )רש״י,
 "אמת של באפשרות האמינו אמנם הללו פשוטם. לידי המקראות את להחזיר

 ואין לעצמה, אמת וההלכה לעצמו, אמת המקרא פשט פנים"! שתי בעלת
 אחת", "אמת אלא מגיח אינו שמחברנו בעוד לזו, זו סותרות אלו אמתיות שתי
 המסקנה מוטעה׳ פירוש יסוד על שנקבעה להלכה מתנגד המשנה פשט ואם

 לנו הכזיב שלא רואים ואנו הספר פנים אל נגשים אנו ברורה... בשבילו
 יש שבידינו. המשנה לשון בפשט פרצות הרבה גודר באמת והוא המחבר,

 חכמים קצת בה עסקו כבר שאמנם המשנה" "בקורת של נסיון איפוא, לנו,
 ובלשוננו מישראל חכם ע״י נעשית היא הפעם אך לועז, ובלשונות נכרים

 מבקשי מישראל חכמים המקרא בבקורת שיעסקו לנו שמוטב וכשם העברית.
 משלנו לקלים או לנכרים מסור הדבר שיהיה מאשר במשפטיהם ומתונים אמת

 לנו מוטב המשנה בבקורת גם כך בלשונותיהם, "בתגליותיהם" המתנגדים
 — כאחד ויהדותית מדעית אחריות רגש בעלי משלנו חכמים בה שיעסקו
מהם". אחד הוא דנן והמחבר

 Revue de Etudes ב־ כותב פריינד לוי ד״ר הרב לבוב׳ העיר של רבה
Juives חוקר הוא מוגבל, בלתי שלטון בחומר "בשלטו .1925 אוגוסט פריז 

 שבין המרומות הסתירות את לפתור בידו ועלה שבמשנה ההלכה יסודות את
 ועל שמתוכן שונות, השערות מציע הוא ושם פה והגמרא. הברייתא המשנה,

סתומים". מקומות כמה על אור מפיץ הוא ידן
 ופירושים שונות מסורות הצרופים היהדות אוצרות למחקר זו גישה על
 לספרו בהקדמתו קארל צ. מר עומד היהודי, ההוי את עיצבו שביחד שונים,

 אגדי אופי לה יש והמסורת "יש :אומר הוא בה התפלה״, בתולדות ״מחקרים
 נמסרו ולעתים ; האגדי הלבוש מתוך ההיסטורי הגרעין את להוציא וצריך

 לדחותן וצריך הן רחוקות השערות ואותן מסורת בצורת ההשערות לנו
 הדרכים שגם סבורני, ...אפשר אם לאמת, קרובות השערות במקומן ולהעמיד

 לעזר להם ולהיות אחרי לבאים להועיל עלולות בחקירותי בהן שהשתמשתי

ח
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 בו". להתגדר רב מקום עוד בו שיש המדובר, במקצוע העבודה את בהמשיכם
 "יסודות ביאליק: נ. וזז. קלוזנר י. של בעריכתם ב״השלח" הראשון מאמרו

 המכובדים. המשתתפים שורת לבין מחברו את והכניס טוב רושם עשה האגדה"
 גורסת גישתו פה. שבעל תורה שרשי על קארל צבי מר מתחקה זה במאמרו
 ספד יאשיהו( )בימי זמן לאחד "וכשבא פה. בעל מנהגים בעם היו שתחילה

 נוכח מנהגיו, לעומת מצוותיה את העריך והוא העם, לידי במקרה התורה
 מצוות אל בהשתוות וגדעון ותוספת סתירות יש שבמנהגיו מהרה עד לדעת

 הדברים. שרשי אחר ולדרוש להתעמק העם מנהיגי את הביא זה מצב התורה".
 )דהי״ב הנביא עדו מדרש במו הראשונים, המדרשים הם אלו עבודות תוצאות

 "בדברי :ואומר לכת מרחיק הוא כז(. כ״ד, )דהי״ב מלכים מדרש כב(, י״ג,
 הדרישה תוצאת מלכים. בספר שדרשו מדרשים באמת מצאנו שלפנינו הימים

 הוכרחו הם מועד. אוהל היה בגבעון אשר בבמה כי הסיפור, למשל, היא,
 המלך, שלמה אל כי להאמין, אצלם היה רחוק זה שבלי מפני כך לדרוש

 אותו והבטיח שחטא במקום ה׳ גדאה גדולה, חטאה בזה וחטא בבמה שהקריב
 גם הרע. מעשהו על פניו על אותו הוכיח ולא וכבוד עושר חכמה לו לתת

 תקרי אל )מעין הוא, דרש לשלמה, ערים נתן חירם כי הימים, בדברי הסיפור
 ;עיר עשרים לחירם נתן שלמה כי להפך, מסופר במלכים שהרי כך(, אלא כך

 דברי בעל בימי היה מתנגד שלמה של גדולתו תפארת מיקר שהמושג ומפני
 לחכמים המדרש בית הוקמו אז לדרשו". הוכרחו כן על כזה, לסיפור הימים
 והמדרשים התורה קריאת ולשמוע להתפלל אליו שבאו לעם, הכנסת ובית

 הדרך על בתורה. הדרישה דרכי על עומד הוא המבינים. מפי בה והביאורים
 הגיעה לא עדיין שבה בתקופה לדעתי, "נולדה, אומר: הוא תקרי" "אל

 אין שבאמת החכמים חשבו ועדיין רמה היותר למדרגתה התורה קדושת
 חשבו לא בענותנותם אבל קריאה, וטעויות מטעויות־סופרים חפשית התורה

 המסורים בנוסחאות יד לשלוח לעצמם הרשו לא כן ועל לודאיות, דעותיהם את
 — קדש מקראי אותם תקראו אשר ה׳ מועדי אלה :בפסוק אמרו ואם להם,

 רצו ובזה הנכונה, הקריאה היא שאתם חשבו אתם, אלא אותם תקרי אל
 לא המועדים בקביעת מזידים ואפילו שוגגים שאפילו המנהג, את להצדיק

 כלומר, הם, שקיבלו כמו המלה קריאת את מסרו ואף־על־פי־כן קביעתם. תבטל
 קצה, למרום התורה קדושת כשעלתה מאוחר, בזמן ואולם אתם. ולא אותם

 אפשרית אי היתה ולנקודות .לתגים בנוגע אפילו בתורה טעות שיש וההנחה
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 כך" אלא כך תקרי "אל :הדרישה דדך את ההוא הזמן חכמי הבינו העם, בעיני
 ואם במקרא, מרומז עליו שדנים הענין אומרת־ זאת העברה, דרך על רק

 של הנכונה הקריאה אבל הזה׳ הרמז לך יצא אחד באופן הכתוב את תקרא
 שהתורה המדות על עומד שהוא ואחר המסורת". וכפי ככתבם היא הדברים
 על מתחקה הוא השבעים, תרגום עם האליגוריה חדירת ועל בהן׳ נדרשת

 שנתנה כיון א(: סג׳ )שבת פשוטו מידי יוצא מקרא שאין בהדגשה הצורך
 מה אליגורי, באופן וביחוד לפשוטם בנגוד המקראות להבין להדודש רשות

 היתד, מפורסמת שאמתותם התורה, ספורי כל את להכחיש הזמן במשך היה נקל
משל. בדרך רק ולהבינם באומה,

 הדרישה, מפני לאחור נסיגת לי, כמדומה גרמה, זו סכנה מפני הידאה
 באופן פשוטם, על התורה דברי להעמיד ההשתדלות את שהולידה היא והיא

 מקרא "אין בדבר הכרח שאין מקומות, בכמה כי חוק, להם שמו שהדורשים
 שהיו הדרישה, נגד מלחמה כעין היתה זו חדשה נטיה פשוטו". מידי יוצא

 שבסערת ואפשר ;יתירה ובחירות מרובה בקיצוניות עתה עד בה משתמשים
 שבתורה מלה כל להבין והשתדלו המדה על הפשטנים הפריזו המלחמה

 בדרך רק בהם נאמרו שהדברים ספק, שום שאין במקומות, גם כמשמעה,
העבדה".
 ותוצאותיה־למעשה בשנים, עשרות במשך קארל מר מפתח זו חקירה דרך

 תל־אביב דביר )הוצאת בספרי", "מחקרים והחשוב־ הגדול בספרו באות
 את לבאר מקיף נסיון נעשה "בספר ־ כותב הוא זה לספר בהקדמה תשי״ד(.
 דברי את ■תפיסתם שבאופן ההגיונות על ולהצביע ההלכותיים חז״ל דרשות
 להפך, הכתובים... לפשט הדדש התאמת להוכיח הכוונה כאן אין התורה.
 מן הזמן במשך השתנותו ועל התורה חוק התפתחות על הספר מצביע תכופות
 את לגלות כאמור הוא בעיקר בו שמכוון מה אך שבתורה. המקורית הצורה
כמוזר". ראשונה בהשקפה תכופות לנו הנראה הדרש, של ההגיוני הרעיון

 כך ואחר ל״ה, ב״השלח" שנתפרסם "הקדיש", מחקרו הוא מאד חשוב
 לבוב סנונית, הוצאת )הקדיש, עט׳ 94 בן כספר מושלמת מיוחדת בהוצאה
 לכתחילה שנוצרו ביסודם, נדפסים חלקים בשני מבחין הוא ב״קדיש" תרצ״ה(.
 החלק אמן. ואמרו עד — ויתקדש יתגדל הראשון! החלק שונים. בזמנים

 קיים היה המקדש שבית בזמן נתחבר השני החלק ...רבא שמיה יהא ־ השני
 בו רואה שהוא יתגדל, הראשון־ שהחלק בעוד המקדש, בבית נאמר והיה

י



[5] וסופר כזזוקר קארל צבי ר׳

 שמיה ב״יהא השני. הבית חורבן לאחר נתחבר הכל" ,,על של ההתפתחות פרי
 כבוד שם ל,,ברוך כמקביל רואה הוא מבורך" הגדול שמו "יהא או רבא",

 לענות: הדבר, נקבע "בסוף מסקנה: לידי בא והוא ועד". לעולם מלכותו
 הבחנים". ברכת בשעת שמיה" ו״יהא הכפורים, יום עבודת בשעת "ברוך"

 אזל הוא והרי בהרחבה, בקדיש מחקרו את לפתח מרשה המקום שאין חבל
השוק. מן

 מחקריו כן העברי, המשפט ובתולדות התפלה בתולדות בחז״ל, במחקריו
 במקרא, מחקריו שאת אלא והצעה. ביסוס אותו עמקנות, אותה תמיד במקרא.
 להשיג יכולים אנו המקרא, לחקר החברה בכתבי נתפרסמו מהם שרבים
 הספר, מן מקום עוד ליקח לא כדי כאן, בהם נטפל ולא טיבם, על ולעמוד

מראש. שתוכננה המדה על שגדל
 אשתו ביזמת המקרא לחקר בחברה הוחלט קארל צבי ספר הוצאת על
 אז הרגיש עוד קארל מר הספרותית. לפעולתו שנה חמשים כשמלאו עמליה

 הודיע החברה כשיו״ר חיים. חדות מלאה עוד היתה אשתו כן בטוב. עצמו את
 לא לצערנו דמעות. היובל בעל עיני זלגו בתל־אביב הסניף בישיבת כך על

 לראותו שזכה היא נחמתנו לו. שהוקדש הספר את לקבל קארל מר זכה
 נשמתו, לעליית לרצון שפתיו בדיבוב אלה דברי יהיו לדפוס. ובהכנתו בעריכתו
ולידידיו. למשפחתו ולנחמה

 ומוקירו עירו בן הברית, בארצות גרום יהושע למר להודות עלי ולבסוף
 השתתפותם על בישראל העברים הסופרים ולאגודת ז״ל, קארל מר של

 שהראה גבריהו י. מ. ח. מר החברה ליו״ר אני מודה הכל ועל הספר. בהוצאת
 שגילה לוריא בן־ציון מר החברה ולגזבר הקשים, בימים למנוח דאגה של יחם

נאה. גמר לידי הספר דבר את והביא נפש וגודל לב רוחב

יא


