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לזכר יאיר הופמן

י"ח באייר תרצ"ז — כ"ד במרחשון תש"ף
)29 באפריל 1937 — 22 בנובמבר 2019(

"בית  של  זו  חוברת  של  לאור  צאתה  ערב 
ז"ל, פרופ׳  מקרא", נלקח מאתנו יאיר הופמן 
תל  אוניברסיטת  של  למקרא  בחוג  אמריטוס 
השנים  בתריסר  מקרא"  "בית  ועורך  אביב, 

האחרונות.
ביד  מקרא"  "בית  ספינת  את  ניווט  יאיר 
אמונה ובוטחת, והביא את כתב־העת למקומו 
מדעיות  מידה  אמות  על  הקפדה  תוך  הראוי 
מחקריות בצד עניין ועיסוק בתחומים מגוונים 

של חקר המקרא ועולמו.
תחומי המחקר הרבים של פרופ' הופמן שיקפו את גישתו ליצירה המקראית 
של  העולם  ותפיסת  הגויים  על  הנבואות  בעולם  בעיסוק  החל  עושרה:  לכל 
בספרו  ריאליה  בצד  בתאולוגיה  בעיסוק  עבור  שסביבם,  העולם  את  הנביאים 
"התאנים  הדרך  ופורץ  החשוב  בספרו  וכלה  איוב,  ספר  על  פגומה"  "שלמות 
הטובות", שעסק בגלות יהויכין ובדרך שבה הכשירו הגולים את הקרקע לקליטת 
אחיהם בגלות בבל הגדולה, ולמעשה זרעו את הזרעים שאפשרו לאחר מכן את 

שיבת ציון.
וערכים  מאמרים  ממאה  יותר  ספרים,  י"ז  וערך  חיבר  הופמן  יאיר 
באנציקלופדיות שונות, ואף שיתף פעולה עם חוקרים מחו"ל בתחום התיאולוגיה 

המקראית והשפעתה.
ביקורתי  חזון, חוש  נעים הליכות, בעל  רעים  אותו כאיש ספר, איש  נזכור 

ואמנותי ויכולת ביצוע נדירה. הוא יחסר לנו מאד ב"בית מקרא".

יהי זכרו ברוך!




