84

וע?ןם מלאכי ק ל1ם טר יבכיו
ילדי ?;תןב יה?ןיו
ג?זטיךצ1ן ב?נךם יב^יו טי־כים היו סללי ךוךב ססלליתנב•
זרה פ$עם ן ^ ר יוק^ום
א#ם
חבלף אם
והן יורם ומלק־ו^ם להציל ט  $ת נ ^ ם ולהיותם 3ך>!ב .
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בע״ה פה באסקאוויץ יום ד׳ ב׳ ד ר ח תמוז תרת לפ״ק .
באמרי להולך סמים ופועל מישרים  ,חיה יחיה חיים מאשרים  ,ימלא ברכתי שוכן
מהסריס  ,ועל כל הדר קרן הודו ירים ה״ה הרב הגאון המפואר לתהלה  ,ושבחו
לקפר אין בפי מלה וכו׳ כמוה״רר שלמה יהודה ראפפורנו ה׳ ינצרנו כאישון ושמו
ינון לנצח לפני שמש אמן !
אם אשנה בלבבי ובעין נינחי אמדד מדרך לגלי איך הוא  ,אשר עהה הפעם ננפשה
הלהיבני עוז לדיוך עלי אלס הסשיה  ,אשל נפשי היודעה מאז ממעט ערכה וגדולתה
חשים עינה אל״יקרס כבוד אדני ; איך יאמזני מיל ומורא ! ני מה אני הדל בחכמי
ודעת נגד אדני אביר הרועים וספאלח החכמים?' הלא כאין אנכי נגד רמ״כח! ואך
אשחעשע בנועם החומלת והסקוה  ,אשל יטה אדני קו השי וחנינה עלי  ,ויגמול עמדי
טוב גדול מערכי לערוך אליהו לקבלו ? — והנה בפנוחי בל זאת בלבני ,להניא עלה
איזה הדרך הישר אשר נו ידרכו פעמי לבל אכשל ,אס טוב למשוח או לחסות נד׳
ובחסד יריאיו  ,שלא ימנעוהו מדולשיהם זמקוי טובתם  :והנה קרן תשועה תזרח ניקר
לנגדי  ,ועל לוח הגיוני אראה כתוב הדברים הנעימים  :״חרדת אדם יחן מוקש ונוטס
בה' ישגב" )משלי כ״ט ה׳( ועד ארגיעה נאזלה נפשי עוז  ,ויד• החזיקה עט סופר לחרוט
עלי גליון דברי נקשתי אשר אליגה נא לפניך  ,אדני היקר ! ואל ה' משגבי אבטח ני
יטה לבנך אלי להשיב על שאלת• דבר  ,אף כי קטן ולעיר לימים אנכי .
הנה זה במעט עברו עלי עשרה חדשים מעת הואלתי לבאר ולפרט נדברים רחבים
ומספיקים הסמל מאמר ה ע כ ל להרא״בן ז״ל  .ואני אף טרם אכלה מלאכת מחשבתי
זאת רק על אתה ענינים גדול• הערך נהספר היקר הזה ,באחי לבקש מידידי החכם
יט״ר נ ג ע ק שיודיעני קשט דבר אמת על שאלה עלומה שיש על המחבר נענין.ידיעת
ה׳ והבחירה האנושית ,אשר עליהם דברים נפלאים מהבין ידבר המחבר הנ׳׳ל נספרו,
ועוד אחת נקשה נפשי ממנו  ,שיכתוב לי חולדות הרא״נן ז״ל  .וישיבני על שחיהם דבר ;
אבל הדבר האחרון הכביד עליו מענהו ורק בקולר מלין גלה לאזני כדברים האלה:
״יעל השאלה השנית לכתוב לך סולדות הרא״נן ,דע לך ידידי ,כי מלאכה
״כזאת לריכה זמן רב לחפש כל הספרים המדברים ממנו  ,ולהעריך זה מול זה  ,ולהוליא
״לאור ענינים ברורים ומנוקים מכל ספק בפרטי קורות חייו ופעולותיו וחנוריו,
״ואחטי נ כי זה •היה עסק מרולה ומקובל נשמחה לאחד מגדולי סדור הגאון מות'
״ראפפורט אי ה י ״ י צוק או הר״ר זוקס או הנכבד מוה״רר שד״ל ודומיהם מתשלמים
״ה׳ עליהם ימיי׳  .החושקים בחקירות האלה  ,אך למען לא אשיב פניך ריקם ארשום
״םיז איזה הודעות השייכות לענין חולדות הרא״נן אולי תהיינה לעזר להאיש אשר אליי
״חפנה במנוקסך זה  ,והן :
״ידוע כי הרא״נן זקנו של הר״אש )בס׳ ועד לחכמים סי׳ ח׳ בחוב בי אולי לא היה
״זקנו של הר״אש אבל אני זקנו( היה מי א( במגאנלא כדאיתא בפסקי הר״אש שלה*
״ר״ה ופ' נתרא דמ״ק  ,וכן בתשובות מהר״ם מרוטעננורג סי׳ חר״ן והיו לו תשובות
ה ע ר ה א ( העיר מגאנלא והעיר המוזכרת הרנה פעמים בדברי הראשונים׳
מיינילא ,אמת היא  ,כי אין ספק אללי ג״כ שר׳ אליעזר נ״ר נתן השואל על דני
אפוטרופוס טל יתומים נ ס׳ הישר לר׳׳ת דן< ע״ב ע״א הוא תרא״נן שלפנינו שדי
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״עם ב( ר״ת ורשב״ם וריב״ם כמנואר נשפרו דף קמ״ח  ,ונעל שם הגדולים מ״א ' , p
»*״ג כתב שהיה שקיל וטרי עם חתנו ר' יואל טונא  .ומחרש״ל נחשונוסיו  p ' 1כ״ט
״כתב שקבל מרנינו יענ״ן  ,אף הר״ר צונן בקשיו החדש כתג שזקנו היה ר׳ אזר• נן
״ג( אליקים בן יהודה  .הוא חבר בשנה החקי ״ב p׳ אבן העזר )אשר כשי דעה הר״ר
״צונן נקרא ג״כ צפנת פענח ,הגם כי הר"ר היידנהיים מתנגד לזה( והיו לו ש״ות עם
״כמה חכמים שבדורו ,גם כפי עדות הר״ר צונן ד( עשה פירוש על משלי מן א׳ עד
״וי״ו ,ונעל שם הגדולים שם אומר שהוא ראה נכחב ישן p׳ אבן הראשה להרא״בן ,
״והסכם די ראקס׳ כותב שיש בנינליאטעק שלו בב״י א־זה פיוטים להרא״בן  ,וקינה
״שחני על הרוגי ווארמש  ,עוד כתג שם נעל שם הגדולים  ,כי חרא״בן היה חחנו של
״רבינו אליקים נר יוקף .ועיין זכרון ממנו שנת י״ו א' ,שבועות כ״ו ב' ,מחזור
״היידנהייס בהקדמת ספר מנחת חדשה דפוק קרא ק א בהקדמה ,גס הקדמת  'pמאמר
״השכל להיידנהיים ,והספר תחדש להר״ר צונן״ ,ע״כ דנר• ידידי יש״ר  .ואף שהדברים
האלה הרוו נפשי און ונטלם ויעירוני ויעמידוני על רגלי לתתיצנ לפני כל אחד מגדול׳
החכמים האלה ,לנקש מ»נם מענה לשון משאלתי  :בכל זאת נסוגותי אחור ויראתי לפגוע
בהדרת האנשים המשכילים האלה  ,כי מי אנכי שבמקום גדולים אעמודה  .אבל מה
אעשה  ,הלא רוח הוא באנוש  ,אשר לפעמים לא יחן מרגוע לנפשו מד אשר יפנה דרכו
נאשר יהיה שמה הרוח ללכס  .ומה כחי כי אשתיק עלי המון לני בקרני המתרומם
עד תאות גבעת עולם  ,עדי הררי עד  ,עדי ראשי ישראל וננוניו ! ומה אשינה לרוחי
המתגוררת  ,אם בשאון אמריה תענה תנחומים לנפש• ותאמר  :יהלמוך חכמים ונבונים ,
אך חסד יגמלוך  ,ויוכיחוך נאמני ארן רק שמן על ראשך יניאו  ,לכן אוחיל  ,ובל
אנוש לקרוב נא אליך אדני נמנוקשת נפשי  ,שתכתוב לי תולדות הרא״נן ז״ל  .ואל
יפלא נא בעיני אדני ,למה רק אליך נשאתי את עיני ולא לאחר מאלה השלמים שהעילני
ידידי האדון •ש״ל עליתם ? •דע נא רמ״ת  ,כי סבת זה הדבל הוא  ,אשל מלבד בי קרוב
אתה אלי יותר מכלם  ,אף עוצם •דך שהראת כבר לעיני שוחרי החכמה והדעת נענינים
כאלה יותר מכולם ,היא תנחני לגשת אך אל יקרת כבודך בזאת הבקשה  .ודבריך
שתודיעני בתשואת חנך הנעים אקשר לחפארת לפירושי ועדי עד אודה לך עליהם  ,ולעת
נצסת יהיו לעבדך המוכן בכל עת לשרתך נקדש לעטרת ולתפארת .
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וזאת תשובת הגאון אלי .
בע״ה פראג יו״ד תמוז תר׳־ז לפ׳יק •
לכגוד המשכיל הנבון החוקר ושוקד על תפרי חכמים כמוה״רר צגי הייש
וואתתעמוריללינג נ״י !
לחשונת אגרתך היקרה אשר בה כבודן יבקש ממני איזה דברים על תולד וח הלא״נן
נעל קפד אבן העזר  ,באשר חברת פירוש לספר מאמר השכל אשר הוא ממנו כפי דעתך,
במגאגצא  ,ושם מתחיל הדבור :שאל הרב ר״א נ״ר נתן ממייניצא ,והעיר הזאת תקרא
ע״כ בשתי שמות  ,ביען שמקור שמח מלשון רומי נחצב M agontim obft M aguntiacum
וס״א הנקראה . M ainz
ב( לפי שהשאלה הנזכרת שיצאה מהרא״בן אל ר״ת ע״כ היסה במאה הטי״ח לאלף
הרביעי ,כ• נע ת תהי'א סוריצו רוב חכמי ישראל שאלותיהם אל רנינו תם כדמוכח בספרו
הנ״ל ע״ג א׳ מלשון שואל אחד שאמר שם  :וניבצר חרת• שנין ממה שאנו מ ונין לבריאת
עולם כהאידנא תחקי״ג ובו׳ יע״ש  .לבן יודע לנו בברור שהרא״בן חי במאת הט׳
לאלף הדלי״ס  .והר״ר תיידנהיים כתב סתם שחי בסוף האלף הה״א י• .
ג( יתכן שר׳ אליקים הנ״ל הו א המוזכר נש״ות מהרש״ל להיותו חבר לרש״י ז״ל
ילא ר' אליקים שהיה החותן להרא״נן  ,כי רש״י חי כמעט מאה שנים קודם הרא״נן ,
ואיך יהיה מוחן הרא״נן חבר לרש״• ! אלא ודאי שר' אליקיס נר יהודה הוא החבר
לרש״י  ,ור' אליקים נר יוסף החוחן לתרא״נן ז״ ל.
ד( בספר חולדות רש״י להר״ר צונן הנעתק לל״הק מהחכם נלאך ז״ל נזכר דף
ס׳ א׳ שחרא״נן חבר ג״ כ הלבות פסוקות וכתבם נעצמו על ספר.
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דע נא ידיי• כי נעל ס׳ מאמר השכל איננו בפוס אופן הלא״נן הזקן אפי היה נימי
ר״ח ו ע ת זקן ממנו  ,ולא עלין אשש השגיאה נזה  ,כי הלכח נעקנוס הרג המכס ר״וו
היידנהיים ז״ל )נהקדמחו לשפר ההוא ל רעדלהיים תקס״ד( אן היה הראשון אשל שגה
נזה וחנר יחדיו אח לא חנרו מעולם  ,והנה העיר נעלמו הספק העלוס איך יסכן
שהרא״נן )הזקן( סנר ה ל מאמר השכל ,והרי נזכר נו הר״ם מקולי והוא חנל קפלו
המלח אלן< הששי  ,וידענו כ• הרא״נן )הזקן( כבר היה גדול נסכמה נשנס )ד״א חסק״ה(
כנראה מסשונוסיו )פר' י״ז( ? ע״כ"  .וכחנ שם החרח הספק הזה סדע נקראך נ ל
שם הגדולים להמכס איזולאי ,כי כן כחג אוח א׳ שי׳ ט״ו הלא״נן הפליג נזקנה שהרי
בקי׳ ק״ו כחג שהיה נשנה תתקי״ב ובדף ק״מ א׳ כחונ בטופס’ הגיעי! שנח ה״א ושבע״
ע״כ  .וכנל נעל שה״ג טעה קלח נחשנו להאריך שנוח חיי הלא״נן רק על יוסר מעע
ממאה שנים ,אמנם כפי דרכו יארכו שנוחיו יומר הלנה על מאה .והנה נשמטו פה
אחה דנרים משחי הקלווס  ,היינו נעל שם הגדולים השמיט דנל גדול מתחלח חייו
ורוו״ה השמיט עוד דנר גדול משוף חייו ,שהרי נחשונה ההיא שי׳ י״ט שנרשמה שם
שנח חתק״ה כחג והיה ל׳ שמואל חחני יושג לפני והחחיל דן לפני נהלכה ואמר לי
איך יכול ללמוד למעי הלכה זו וכו׳ ע״כ .ומזה מנואר שהיה חחנו של הרא״נן אז
כנר חכם נעל הוראה ,נניח שהיה זה לק כנן עשרים לכלהפחוח ,ולכן חוחנו לכה״ם
כנן אלנעי ם ,ואם היה חי עוד נזמן ה״א ושנע נזמן שחנר ש׳ אבן העזר אשר שם
נוסח הגט ההוא ,יהיו אז שנוחיו קמ״ב ,ומי שמע פלא גדול כזה ולא ירשים עכ״ם
למדוש שזקן מושלג כזה יוכל עוד לכחוב ש׳ גדול נדינים ופלפולים נכמות ונאיכוח?
דנר גדול ,כי נש׳ מאמר השכל מונא כמה פעמים
י»ל סוף חייו השמיט גם רוו״ת
נשלם נשנח ד״א חתקכ״ח )עיין קונלי כ״י של די
פירוש הרמנ״ן על התולה אשר
לאקסי נומרא  ( 608וא״כ יהיה הלא״נן הזקן נזמן שכחב ש׳ מ״ה כנן קש״ג שנ ה? ?
ועוד זאת הנה חסומים כמה רבני מנאנצא בתקנות שבקוס ש״וה מהל״ם
אתמהא.
מלוטננולג  ,והן משנח חתק״ס  ,ולא נמצא ניניהם עוד הרא״נן כי אם אח״כ שם
בתקנות הקודמות לאלה נזכר ניחד עם ל״ח ורשנ״ם  .ואחלי כל אלה האפשר עוד
לשום מכס להשחפק כי נעל מאמר השכל איננו הלא״נן הזקן? אולם גס שימח עין
לנד בשני הספלים אנן העזר ומאמר השכל תנלל נעליל לכל נוחן  ,כי לא כלאי זה
ראי זה  ,לא נענין ולא נלשון ולא נמהלך המחשנוס  — .האמנם כל ראית נעל שה״ג
על זקנה הגדולה של הרא׳׳נן נלחימיוסדת כלל ,שהמלוח״ ה״א ושבע״ הן לענ״ד נוספות
נלי ספק מאיזה סופר מאוחר שהעתיק לעצמו ניסח הקדמון של הרא״בן נג ט ונחוכו
העמיד הזמן של עצמו ,וראיה נרורה לזה שכתונ שם ״נכך וכך נשנח נכך וכך לירח
סלוני שנח ה״א ושנע כ ך ו כ ך לנריאח עולם ע״כ  .ואלו היה הרא״נן נעלמו מעמיד
נוסח הגט שניחן נזמנו היה מעמיד נניאור ג״כ יום השנוע והחדש כמו שהעמיד מספל
השנים ז אך יותר תמוה הוא ״כך וכך״ האחרון אחרי העמדת השנים נניאור ! הלא
מנורר מזה כי מתחלה היה כהונ גם על השנים כמו על השנוע והחדש רק ״כך וכך״
,וה״א ושנ»״ נוספים נזמן מאוחר  .וכן ממש נשטל שחרור הסמוך שם  .אכן נשטי
מליצה )דף קכ״נ סוף ע״א( נשאלו השנים ססומים כמו שהיו  ,כי לא הוסיף שם סופר
מאוחר  ,וכתונ שם שנח כך וכך דרגילנא למימנא ניה ע״כ .
נשאל לני עוד לק שיווי השמות היינו המחברים של ספר אנן העזר ושל מאמר
השל -נקראו שניהם אליעזר נרני נתן ,וזה של מאמר השכל ידענו ברול נזמן הסיוט
למעריב נ של שנועוח לאשכנזים אשר הוא בלי ספק ממחבר מאמר השכל .אכן כזה
וכזה קרו שני יוסף נן שמעון אף בזמן אחד ,ומכ״ש בזמנים שונים כאלה ואפשר גם
בארצות שונות  .וזה הדמיון הוא שהטעה ביותר להחכם רוו״ה .והנה הרא׳׳בן הזקן יש
לו ג כ לרך אחל בלשון סיוטיו מאשר הוא נמעריב נ׳ של שבועות  .היוצא מכל זה
כי כבודך לא יצטרך נשום אופן להולדת הרא״נן הזקן נהקדמחך לפירוש טל ס׳ מאמר
השכל אשר הוא מראב ן אחל  ,ומזה לא נודע עוד מאומה  ,בלתי ספרו זה ופיוטו זה
אך על זה אעירך עוד כי חתיגע לפרש היטב ההקדמה של המחבר מאמר השכל
כי יש נתחילתה סחירה נפלאה תוךך כדי דבור ולא עלה בידי עוד לפרשה על נכון.
והנני ידידך ומכבדו.

שלמה יהודה ליב ראססורט.

אמר המבאר  ,ימים רנים אחלי כן הדריכו לעיוני עוד הפעם אל שדה המנוכה
הזה  ,וחפשה* ג"כ נשפי סדר הדורות ומצאתי כחוג נו  ,שחנר ל‘ שמואל נר יהודה
אבן הנון ספר מאמר השכל ,וכתב שם ,ונעשה ע״ד חונות הלבנות וניו״ד הדברות
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וכלולים תרי״ג מצוס וטעמיהם ע״ פי קבלה ופילוקופיא ונדפס ראשונה בשנת ה״א שי״ז ,
והוא ר״ש נ״ר יהודה שאומרים עליו שסבר שירי היסוד נחנלח ל׳ בצלאל ול׳ •הודה
מנריו  ,כמוזכר נס״הד דף נ״ו א׳ יעו״ש  .וזה ר׳ שמואל מ׳ עוד אסל׳ ימי הרמנ״ם
פמח מתקק״ן לאלף תל  ,ותר״ם מקולי ג״ר מי בעת ההיא ומת בחמלת האלף הה״א,
ובשנת ד״א חתקצ״ו היה הר״מ מקוצי גדול מאד כנר בתורה כי דרש נעת ההיא בספרד
כמוזכר בלאוין קי“ נ •
ואחרי אשר בעת הובילוני עניני עתוחי תנה לעיר וויען מלאה תשועות לאיש דורש
סכמת ודעת  ,מצאתי בבינליאעעק הקיסרית הקמר מאמר תשכל דפוס קרימונה שי״ז
אשר גלת לי נסתרות לא •דעתי  ,וארא כי עד תנת רק כעור מששסו נענין דעת מחבר
אין עיני תסכם רוו״ה עמו
הספל הזה וענינו כלו על מכונו  ,ורק יפלא בעיני
מלאותזת בתחוצאח אשל המזה ג״ב המת ידו  ,וכי יוכל עוד לומר כי הרא״נן הוא
.,
, ,
, ,
מסגרו ! ! —
ואני חוזר ומזכיר את הדברים שאמרתי למעלה שמחבל הספר הזת תוא ר שמואל
בר יהודה אנו תנון והובא לדפוס בראשונה לא כלו אפס מקצתו כאשר ערן אותו איש
אשר לא הודיע שמו רק כתב שתוציאו לאור ע״י ״ויצינצא קונטו״ נעיר קרימונא שי׳׳ז,
והנח גס הובא בהוצאות שלנו בסוף הספר  :״ולמשכיל ה״ר שמואל נר יהודה עוד פנים
נאותים בקצת מלות פסוק זה ובו׳  .וסיים שם דבליו ״באשל באל חלב ז ״ל״ ! ומספח
עוד אל הנאול על הפקוק אל •תהלל ובו׳ שמביא בשם המחבר ה״ר שמואל אשר הרחיב
לדבר נזה בהקדמתו לפירוש המשניות לפרקי אבות מהרמב״ם ,והנח לקצור הנאור
ההוא  ,עוד יוסיף המעסיק ההוא חרוז יפה שבח להרב המחבר שמזכיר שמו זח הפעם,
והוא קדר הבל בפי דעתו הראויה ו ה ע דן הספר לצרכו כאשר הוא לפנינו היום ,וקצר
נ ד נ ד המחבל עצמו,וע״כ לא •פלא ג״ כ ,שהרבה פעמים מובא נספר ״בדברי הרב
ולא נודע למייכונו הדברים ? נאמת כי לרוב יכנה בשם זה את חרמנ״ס ז״ל ,
ז״ל"
כי חית בקי מאד בספריו שהעתיק רובם מערבי לעברית  ,וכן נלאה מהמדמות המוציא
לאור ההוצאה ההיא שי״ז  ,שאינה נדפסת נקפל שלנו ,שאמרו :לבו ונלכה באור ד׳!
הדור אתם לאו מאור גדול ביס חורתינו הקדושה ,צלל המחבל הלז נמים אדירים,
והעלה חכמה מפוארת  ,דרכו דלן סלולה  ,אפרו אפר עהור ולא אפר מקלה  ,פיו
מסיק מרגליות ולא דובר נבלת ,נבל סנות שהוא סונה מכוין אל האמת הן דלן קבלה,
חלק המחבר הלז המצוח בחלוקה נקייה וקלה ,ועל קדר עשרת הדברות שם כל מצות
נדנלח ,בעשרת דגלים התורה בלולה ,ופירש בכל מצות פירושים נכוחים ,מקרנים
הדעת לנורא עלילה  ,מורח דלן מישר לנבוח  ,משובב נתינות לישב דעת המעיין
לעמוד על עקרן של דברים  ,ומסיר בל מכשלה  .אמנם צלו נאת ופריו מתוק לחין
בל נר דעת ולכן בחרנו להדפיסו כדי להרבות ול הינ׳ז חורת בישראל  .ומעתה הלוקח
מקח זה יזכה נמקמו כי לא שדי זוזי נכדי  ,קנה לו דברי תורה קנח לו מיי העולם
הנא  ,נעזרת הצור נתחיל סימני מאמר השכל מדבור ראשון א׳ אנכי ובו׳  ,והוא
מסדר והולן פה המצוה הנכללות בדבור ראשון  ,ולא בסדר שלפנינו  ,ומזה את כל
ונוכחה ,שהמסדר הלז כרצונו סעל עם החבול שהית מוכח לפניי מי ש מ ל ,והוא
הוציא והוא הגיא הכל כאשל הוא לפנינו בהססר הזה  ,והשאר השאיר אחריו לברכה ,
ומברכתו לא נאה עוד אלינו מאומה  ,כי חתלח אסל בסתת בתעלומה  ,ואת הספר
ה  ,כון עוד לא לאן עיני״ ,עד יערה ד׳ ממרום ננועמו עלינו .זאת דעתי על הנבון ,
ונשענתי נאמת ובתמים על דברי בעל ״סדר הדורות״ אשר ראוים הס לסמון עליהם
אף לא נעת תדחק .
__ ____ _______
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