שירוש על התורה
מרבינו יעקב בן כבוד מרנא והמנא
רבינו הר''%ש זלה"ה
'

מירוש מדש ינפלא אשר הי ככי רבינו המהבר בעצמו; כתכ ישןומימי
קרפ,קרוב,חמש מאות שנה ולא כא עריין ברשום כללער שננל"471י
מתיר במלאכתו המיוחיקו שכהב ספרד והמביאו לבית ה-פוס בולקווי
אקמיל הית הרכני המוסלא
המואלס ממלובהויכ'ייעי'ראוחם כמהור'ר "משג(י
כער ולהיה ספרא

.,

( .
_בנוגהה סרויקת שסדר חדש ונאה ע"מ פסוקי
עמק שושן המכונה רא:ענכהאל נ"י
נרשם שגיח

החורה ע"י מהו' מארל

פה .ק.ק

(

הנו כ ר
כשנת

רזקצ"מ

ן

,

'

.

-
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רשככ.הנ ההמירס.ועקיבאגינז

משש  rrh~tהאובר דה'ק

המבמח ארומ'ור הרב הנאפואןוס'1ט.אונרול.םהצרימיסכסיחתןינו'

.הר'

 ,ג:אל!'ם סר.דנא כאוד. ,קס 5כוה דרן,ז.
סור מרים ברכ,צ
שי' וב-מה ררבמ מיה' מאיךמ,
פמקש 1לו;1ודי
הרס שלאלרגינ זבולו
,הממהוט.
ברקיעו גרא' לץ; 1המנכד ,קאכם
בעלהב.ע!י.1י.כ :א' 1ובי
חרם ;1 .ל יעם?ת הר:שימ ממצעקתוי שועשאיני נוהן דכגכ1ת לספיי חהקי'
ר '!:ן
..
רן
עו
מ! '!:ה
גרון
י
הסל הבהל רס.הג היק עק.גא ':נ;-מא".:
 - -הסכתת ארומה ה-כ המאה,ג הנאוו האמהי החסיר הממורטם כישראל טץ כעשה פופר מ
השבלור.מ רק.ק סרעשכורנ יקא

=י

1בעהי
י
.

ליאיר ובא קראך'ישא טכא לרבץ ,ראו הב"א הא' נגרא רבא המקל :בהורה יראה ה'בכיף ט'ו
מי
ה
י"-
יח
טור
1זהמר ממרת הקו= טימר שבב ;:ל הכך'ם 1ה1איגור נסלא קל גל
פמר.ה מיי ;):אק ברי ק
השר בפכק'סגן דרכו כגוערו נחכרים םוהכ וטפו רב ותוספות
ייפניפניו כררבו של
מלוקס מראסוג' ראשונים שלפנ
ההע"א !אור ה;!1מות רגבה לב דר.מ!;1ח ס' א' בסח.רזניי ,ור'שו לכתו לם-ך
כר1",מ'.י,א יהאס'ן !כישו ,

על המו:כך המן פלק פ'ב כאור בוקר ליום ד' י4ב תשרי תקצ'ח לחק וכע.הח רושה הקם :מוסר מפס-רם.
- - . - . . -

הסלהה אררטו ה-כ המא' הנאר המפורמם לויעעקכיוסף נ? האשר רקיקכערליןיע'א
לבכיך ירידי המכי' וכו' כו' באי-,ג-י ר)]--ס ודומלום לו למנה כאח סקו מעונהכיה ראשהשנה על דבר הסתכמה
מגרש כ-.ג.בה כ"מ על המחכרת אקר נסכו "ותה לרביא לפיז הרפוס הנה מה שחס -מגל המוריס בו
יצונענו א'שר .אטרעליוכי לו מסה להשד על רבעו בעלהבוריס .ועל דבר החרםמ שלא מוש על רגספור2ז
שת
אע
כ
י .ועל ר רב:טעבים אשר סכי
ים שתעליוועגיטכטיע
בחורה שהוא בבל ארור מכיגב.נ4ב*ול וראי לא יוגרס עלרכי
ב'יר.ר,רו"עמכיוקז כההמו'מרדכיויל עפט'נגר:
מעבת' נ).הכ
הכתר אשר"2ה
ר
מ
כ
י
י
ש
סער
ה
י
א
שאקח
לאו;-
עליי

יחג המפורסם כשל.מוה הכמים מוונרן אדלער

האכזר פה קיק

יקזכי :ים המבמי פך אחורנית לולה דכך' חתה הצעדות ה-בס ס'ו מאיר הנ.ל מהו אח לבכי ואפחלצדיק זאת
הסעמ מב'כצר הגררו אולם לא למעז תה הבצהאח,תי ממהי להלל נאוו יטעהרבינו חנמכמעלסטירים בקנה רצרו
מך השם,ס
דולכ11,הי רק למש סני מוהרי ח171יה ולשחר את כני כ-יחי
בעטי הדהה ולא למנון כער כל כ:עלות
המדעהכסי
לקחת אח הכפר ולהגות בוכי מלבד
ומנלה כרכריג ה-אשוניס המא-כעהקי'טכ :הוצא כקוצר גול.ס ובתוקף
טכטאיה :זיע-בלגי 'צ'רלס עוד ימצא כו הקורא מטעטש כאבנר אהב הסכומה וכממופלא עורגו טאוי מסירושי
הרי קמרי והר'אש ואחזת טרע'הם אפר צללו כמתק מימי ההורה נלו מחריה ורדופו תעלומוהיה
סגימם ע"ר
העלל
רופשם; ובאש* טרה ועמלהרבני הוללותקעינג לגמשועדן לרוח להוציא מממגר סחברח סאת היות
יה ערנה אחר
כלזהה נטול יר.ו אפולס לו להטביע נטש נענו; ולהחיות לב נרבה א2ן-לפי ררבו ונפאר רוחו לאיוכל לשסוך ארחו
ל עמור ועל מקימו יבוא כשלס .פה קיק הנוכר 'ומ כ' ג'ו חסרי הכזפ לצ'ק
בחיקגל א" 2למעדייב
היק נהו כן לאריסו הרב הנאר מרו מרדכי
ה ,
ארלער הבהו וצלה'
י הככסות מ:ר!!' 'סיאל ה"ה הרב המיה :נ 1':גרשון הא'נד רקוק סרנצלוייע'אוהרג הטאקט
ה1ץ סאה "שת.
מ' 1שמואלליבקי'יעי יג.ר ד.קק :ראי.ע"א ודרכ נן'ן אלחנן הרוץ כצנין בק'ק כשעלק אך ריצאא היסוס
מרוכה עלי מאר והמהי להביא רבריס ככהבם והעלחי את שמםלוכריןולגרבה ע"ע.

נא]
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הקדמת המו"ל
מפעלותאישאלוקים קדוש ! אשר שם שמות (ברכות
ד' ז') אמרר"א אל תקרא שמות אלא שמותבארזה"ס

דבינו יעקבביה"ס עשה וערך שלחןלפניבני ישראל בהלכה פסוקה
ועוד מצב לוידו בפירוש התורה עפ"י פשוטה ועשה לכל סדר סמנים
לעתרהבגימטריאות למשוך לב הלומד וקראם בכבודו ועצמו פרפראות
כמו שבאר בהקדמתו ,אכן דבריו הנאמנים כתבידו אמון מוצנע הי'
ת"ס שניםגליון כרוך ונסתר מכלעין עד שיפוחהיום והעיר ממרח
צדק יקראו לרגליו עושרו אושר וברכה לגלות כתבי קודש ה"ה מהו'
ירוחם במהו' יששכר בער אשר נדב לבו להוציא ספר הזה לאור ,ואלה
דבריהגאוניםהמחזיקיםומסמיכיםע"י
"לבי למחוקקי ישראל המתנדבי' להוציא לאור ספר הקדמונים אשר
מרוב ימים יפקד מציאתו והנה לא האמינו'מרעפי לבבי בשמעי
שיתראה בדורינוזהובגלילו' האלה ספרכ"י של אחד קדושמרבינו
יעקב בעה"ט והוא פירוש על התורה עפ"י פשוטה ש"מ כמוזכר
במקדמתרבי' בעצמווהיא נדפסת בחומשי' שבהם הגימטריאו' והוא
מלאי ומצוההבהלהביאו לבית הדפוס לזכות אתהרביםכילמי כל
חמדת הדת וחכמת התורה מאין תמצא אם לא בספרים כמו אלה
גדולי ערך ,וכבר חלקו כבוד גאוני הזמן מהוד הסכמתם להביא
לבית הרפוסוכו' הכ"ד הבא ע"ה הק' מאיר באאמ"והגאון מ"ו ע"ה
חפק"ק בראדוהגליל :הק'.יעקב חפק"ק לבובוהגליל"
והביא מהו' ירוחם הנ"ל הפירוש הזה לבית הדפוס זה ל"גשנים בק"ק
זאלקווי,
ידוע לכל מבין שנתקשו המפרשים לפרש התורהיפ"יייפומהלהיות
מדת השגת המפרש ,וזה אשר
דבר דבור עלאופניו ומדת הסרחה
מלא לבו בתורת ד' ושקל במדות המנויות להוציא פסק ד"ת לאור
המתקבל בתוך עמויסיעו אותו חלוקי הדיעות אהה הנה ואחת הנה
עכ"זיכירעין כל בו (בפירוש זה) שלא נטה מלתווך שלימותהענין
ובקיצור נמרץ באר דברי הראשונים הבאים באריכות או כמכוסים
בלשון צחה שלא ילאה הקורא בו ובדרך העברה ימצא מטמונים וכל
צללו במים
החפצים לאישוו לדבריו ,לאכן בחרואיזה מפרשים
אדירים ובאבן נגף נכשלו באיזה מקומות עלו קמשונאישםר-וראוי לבאר
סרי גפןנכרי'ויתנכר' ותכוס' גם תחילת מבוא ושבריםעי"כוהיו קרח
מכאןומכאן,
הרבה מאדיראו וחששו הכמז"לונבאובעתידות(חולין ד' ס') אמר ר"ל
הרבה מקראות שראוין לשרוף והן הןגופי התורה ע"שופי' רשי ,וכן
(חגיגה י"ג)אר"י ברםוגו'וכן (פסיקתא) אר"ש בריצחק בקשו חכמים
שפעמים בא הכתוב כסותר שלפניו או
לגנוז ספר קהלת וגו'
לאחריו או כסרה העודףלאפויסתום ואם בא יבוא המפרש לחברענינים
בהכרח מבלי השים פעמיו ביראת אלוהים וסביביו נשערה מאדכי
ישרים דרכי ד' להבא לטהר ידח ממנו נדח והתפאר כגרזן על חוצבו
וכחרש בפחם יצירהו במקבת להוציא כלי מעשה ואחריגיעו בעליל
מזוקק שבעתיםמביאובמיםלחזקוינתקוחלקיוהנכרתים להצמדיחד
והיה תחתכ יקר כשבר,נבלעלהמבועים,
פלנייםבישראלחלמי התלמוד עםהיות לבם פתוחמורא עלה
ער זאתל
על ראשם בגבסם עם צדקתם להעמיד' רבד ולהוקו ע"י סברת עצמם

יפי
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הקדמת המחבררבינו בעלהטורים

הבה מהואלתי לדבר,כי לאבינת אדםליוחיילים לגבר ,גם
כי לאמלין לחבר,כי בעראנוכימאישולאלמדתי חכמה,ואיןבי
דעתומזמה,ולאאתייודעעדמה ,אמנם צמאהלהנפשיובשרילך
כמה ,אף אם נסתרה ממני ונעלמה,כי היא מלאכת שמים ,וכל
דבריהעלאופנים ,נדרשתהיאלכלשואלבהעלירכים,ולכלאשר
יטה להאזנים,כי לא מעברליםהיא ולאבשמים,אכן קרובההיא
לכל אשריקרבאליה בלבובשפתים ,אשריעזבנהיוםהיאתעזבנו
יומים ,אחדהמרבהואחדהממעיטובלבדשיכויןלבולשמים,עלכן
נדבהרוחי לקרבה אל המלאכה בפעמים וברגלים ,ולעשותה בלב
שלם ובמעשההידים ,והנהראיתי אתהים הגדול ורחבידים ,פ'
התורה לרב הגדול הרמבן ז"לגדול נוצה ורבכנפי',ונפשי אותה
ליבור ט אף במי מתני',ואיראכי גדול מאד וגאו המים ,ואומ'
אההליעלהשפתים,כיעלשפתועץרבמאדמזהומזהנחמדהוא
למשכיל ותאוהלעיניים ,ואקחמפריו מלא כפים ,ואוכלותהילי
למשיב נפשולפקוחעינים,ולשמועבלמודיםהעירליאזנים,ותהי
רוחיעקב אליופישנים,כייחיה כל אשריבא שמהנחלים,
לכןתחלתודתבורי
יאני מבקש רשות מאתהרבהנזכר ואח"כאני מהלה
פני כל קורא בחבורי זה לבלידינני לכף חובה לאמור שעשיתיו
להתגדל בו כי לא עשיתי דבר שראוי להתגדל בו שאיני אלא
כמלקט אוכלמתוךאוכלולופףולאהייתימחזיראוכללפסולתואין
כונתי בזה רקכייען נפלאו ממני דברי הרב והם סתומי' אמדי'
אלקנה מהםהדברים הפשוכר' ואשאיר הסתומיםכיבסודו לא באה
נפשילמעןהיותנקלבעיניללמודואםמצאתי פשטאו במקום
ע
"שם הרב
טי
אמרחברתיו עמו ואף כי הםמעטים ,ועלכן לאהזכרת
ברובכי רובם דבריו ולא הזכרתי רק במקום ופריך כפיהענין,
וראיתי עוד לכתוב בתחלת סדר וסדר מעט פרפראותמגימטריאות
וטרשי המסורת להמשיך הלב ,ואשר כל מחשבותלו גלולת ,חוקר
טוסותוכליות,הואיודעכלמחשבתיוהואיחזיקידיהרפות,ויאמץ
ברכיהכושלות,להוציאמחשבתי את אלהפעלויטהלבביליראתו,
ויקרבנילעבודתוויאירעיניבמאורתורתו,
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הקדמת המו"ל.
קש
הנלתי נדרש' ומפורש' בקבלהע"י רבםומילנו גדול מ
ו.אל (יבמות
מה
אל
אשר לא
צ"בז שאמר בעניותינו צרימה גט ופרש"י  ,e~yלא
יבינו ידברו יקיפו בלולים להנשא על'תללים ישימו קנצי למילים
וירבוחלליםוימעלו מעל לבעולגלוליםוהיא הרה ללח ותלדזרים לא
אימון בם,

ואשר יעיד חוש השכל כי ראו חכמז~ל שנתמעטו הידיעות בהתמעט
החכמה והנ~חו הרבהבלי הכרע אחר שלימוד ראשוניםהי' רק על פה
ולאהיו רשאים לכתוב שום חכמה או חידוש או קבלה כשאר האומות
כ"א תורה שבכתב ונשתכח מהם מסבל משאת פגעי הזמן ולוחציהם,
ומתוך הרגשתם בהעדר כמהעניניםהי' נאנחים ודואגים'עי"כ כנראה
(סנהדרין ק"ו ,חגיגה ט"ו ,ומשמע ג"כ-מגילה ג')אי' סופר אי' שוקל
וגו' וזהו ממדת אמת שמנו חכמז"ל בחכמי אמונים על מה שלא שמע
אומר לא שמעתי ומודה על האמת במה שאינויודע וכזר בערך עצמו
בלתיהיות מוכחלידעענין שאינויודע וכד"ריוחנן (סוטא כ"א)אין
ד"ת מתקיים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו ע"ש ופ' רשו ,והם
מלהזכיר ח"ו שהיה בהםאיזה מעשה אועביה בהשקפהלגומלין לשם
לממון או לקורבה כמבואר בהרבה מקומות בש"ס אמרו פסילנא לך
לדינא וגו' וכעקבי' בעריו' ,כ"א הי' ענין משאם עם הבריות לפנים
משורתהדין (ב"מ פלג)למען תלך בדרךטוביםדאזמינן לר~ב"חלקמי'
דרב וגו' ,ועל דרך זה אמרתי שתה"ק תלמד אותנומי הראוי להורות
(דברים ל"ג ט')האומרלאביוולאמו לאראיתיו ואתאחיו לאהכיר ואת
בניו לאידעכי שמרו אמרתך ובריתךינצורו (מלתכיפיזמנית ר"ל
בזמןשיש להם לשמוראיזהמצוהאודין לאיעלהעל לבם שום קורבה,
כאלה)יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראלכי אלהראוי' הםלהיות
מורים ושופטים,וכן הוא מדת המהבר כנראהמדבריו (שמות ל"גפסוק
ט"ו ובכמהמקומותבחיבוריו באמדו וא"א הרא"ש לא אמרכן,
אך לאכימים ראשונים הימנם האלה כ"א הגדול מחבירו (ואם באומד
עצמואו רק מקומוהעלהו)בולעחבירוועל כליהולל בחכמתו המדומה
ובפשיטות ידבר גבוהה גבוהה נגד שגגת השוגג או _הנעשה_ בטעות
הדפוס ולא עלה על דעת הכותב ומפרש הואדבריו כראוה באספקלרי'
המאירה .לא כן'רבינו בעה"ט המאירעני ישראל בחיבוריו אשד נראה
בספרזהענותנותו שעושה א"עכמישאינוומייגע א"עבמפרשי התורה
הראשונים וחפש בהם חפוש גדול באור בהירו עד שמצאחיבור למקרא
ועשהמטעמים כאשר אהבונאהבבלביראיאלוקים,
ומנין המפרשים שמביא בספר הזהנקובים לקמן בשמץ בלמוד מיוחד,
והביאם פעמים לסתור ופעמים לראי'ולקיים ,ובקוצרדבריו מאד אסף
ודי
' לאוצר גדול ,ואםיראה לך ,קוראנעים ,הספד דק מאד אל תתמה
שטח
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חצי
באגען,ואניכוונתי א"ע ע"צהיותרנכוןליופי תואר מחברתוהוצאתי
פה סך מרובה סמה שהיהלי התקשרות בפרעשבורג על ספרים שלשה
פעמים כהנהוהיה כלחפציומגמתי למעןיהיה הספריפהומהודר בכל

מלאכתו,
והנה זה לי עשרים שנה בהיותי במסעי למרחקים טרוד במסע בא
י לקנותו בכלהוני ורק
במקרה לעיני הספר מר' בעה"ט ולא מצאיד
השתעשעתי בובין לילה ומצאלבי להתענג נפשי ואשר זכרתיבימי
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הקדמת המו"ל
עניי מאזראותיאיזהפירוש ממנו נתעורר לב וצללאזן השומעבהגידי
שיהי'עודאיזהחיבור מבעה"ט ,והפצירובי גדוליםאנשי שם לשום
לו
עיני עליו למען אביאנו לחמדת ישראל ולשאר עמנו ,ואדמ"ו הגאון
רשכבה"ג מ"ו עקיבא איגר זללהה' בעת גלותי אזנו ממנו ביקש ממני
מאד לשלחולוולשיםעינו בו,
ואחר וירדתי ממטהריוהייתי מסתפח בנחלת ד' תחת עול ומשא כבדה
וסבל שכמי הועמס עלי ופושעים רדפוני תחת טובתי ועבודתי
בשלימות בי"א אשר כל בעל אמונההמכיראוחייעידויגידעלידרכי
באמונה וצדק עם אלוקים ואנשים ולעולם לא מצאני אדם פנוי
מעבת-ה ולא סרתי מתורת ד' ויראתו סמכתני כלימיהיותי עצור אל
כלי ד' מצאתי חפז בע"הבעיון רוחי ושלי כאשרהי' עםלבבי לפרש
בד"תואיזה מדרשים ע"ד שמובטחאני בע"השיוכשרו בערךכמוניוכי
ראו ושמעו הרבהמגדוליישראלוחכמיו נתנועדיהן בפהומהןבכתב.
והנה כמו ג' שנים באלידי ספר הזהמרבינו בעה"טע"י טרחה חקירה
ודרישה הרבה אמרתי אביאנו אל מכבש הדפוס ואוסיף סוהר עליופיו
להסיר סיגים ושיבושים שנפלו בו בדפוס הראשון ואהיבחידושי טפל
וכאפר תחת רגליו להציג דברי תחתיו למטה כאשר צוה עלי אדמ"ו
הגאון החסיד מ"ו עקיבא זללהה' ותמנתי יסודותי באבינו שבשמים
אלוקי ישראל אשר הותמו אמת ושקר לאיכון נגדעיניו והוא סעדי
וסהדיכי לבי נכון עמו מאד והוא נחני בדרך אמת וביראתו כלימי
היותי על האדמה והואיל להועיל בהשגחה פרטית להורני מה שראיתי
דברים ככתבן ואותיות מחכימות ויעמוד לימין אביון הדל וקטן
בישראל מוכהמפגעיהזמןמורדיוופושעיודקים ממצותומידות ומתוך
כך הוכרחתי לקחמסעי ממגורתביתיובנישי'מגיל צער לחץ ודוחק
ממעניםאותיבחלי לבודוי השי"ש.
ובבואי לקהל תפארת ק"ק פפד"מהעיהוני שני גדולי 11ור מפורסמים
בתורתם לישראלהנגידים המאה"ג ה"ה הרב מ"ו אהרון פולדנ"י והרב
י מהוספות שלי ולא להדפיס כ"א
מ"ו בער אדלער הכהן למען השביד
ספררבינו בעה"ט לבד
ועי"כ בנקל אאסוף על ספר מרבנו בעל הטורים חתומים והשנית שלא
תרבה כלכך הוצאתהדפוסוהי'שכריכישמעתילדבריהגדוליםכיהי'
ד'בעוזריוהביאני ער הלום,
יש לאלידי בעזרתו יתברךורוחי מלא לדברמעניןחיוב הכרת
ואםכי
טובה עפ"י ראי' שכליתידוע פהיריטת ודחק הזמןעלי וטרחה גדולה
וקשה לכתוב ההקדמה על שעה מסוים,ואין ראי' גדולה ממה שמפורש
בתורתנו הקדושה בהבאת ביכורים שלא לבד לפני ד' יתעורר איש
להכיר טובתו אלא צותה לאמר אשר נשבעת לאבותינו רצתה בזה
שיכירו ג"כ טובת אבותם וצדקם שזכו אותם לכך ,וענין אזהרה על
המצריים באמרהכיגריםהייתם בארצםהיא ג"כ למעןהכיר סובה ועם
ששעבדו בהם לפחות באחרית הי' טובתם מהם מרובה ,ע"כ אלוהי
אברהם זכור לעברך האנשים הצדיקים האלה בכללם ובפרטם הטובות
שעשועמדיבהיותי במצור ובמצוק,ביתיובני ש'היו בחוסר כלוהי' ד'
בעוזריע"ייראו שלמיוואוהביו .כשבאתי לק"ק האמבורגהעיר ד' את
רות הנגיד פו"מ ר' הירש שטעטטינר להיות תומך ומחזיק ביתי די
מתמורו כמעטלחצי שנה ,וכ"כ בק"ק פפד"מצדיקיםחסידיםותמימים
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תמכונידי מחסורצרכיביתיוצרכי רפואהבחלותיומימעייני הישועה
בקיססינגען ,וכ"כ בק"ק אמשטרדאם הייתי בבית הרב החסיד הנגיד
מ"ו הירש לעהרןנ"יחצי שגהוהי' כלמחסוריעליו ונעםאמריפיהיה
לנופש נפשי,ויחידי ק"ק לאנדןיע"א ובראשם הרב,הגאון המפוסם מ"ו
שלמה נ'י הטיבו עמדי מאד .ולטוב יזכר התו' המופלג המשולם כ"ה
משהלהאעסנפסםי,ל אשר אסףלי החתומיםכי לא מלאה ספק קוצרזמןהיותי
שם
וכ"כ בהיותי בק-ק פרעשבורג יותר מחצי שנה ונחלתי שם בעוונתי
איזה חדשים והעלולי שם בע"הדי ארוכתי ומה מאד רצה אדמ"ו הרב
החסיד מ"ו משה סופר להטיבעמדי ואפשרהי' שםאיזה תכליתקיומי
אם לאהסבוני תחילתחליי השי"שוסיבה הגדולה בהעדרתזוגתיבילה
בת הרבמהד ,שרגא ז"ל אשר עי"כ הוכרחתי לשוב למסעי ולא הי'
ביכולתי.לעכב שם ולהדפיסכי יראתי לבל יבלה המדפיס כמה שנים
בכזביו כמו שבלהזמןחצי שנהועברזמן הקונטרקטועדין לא התתיל,
גם החזיק.שמה אתבני המשכילהבחור משהשי'והואבבית הרב המה"ג
מ"ו נטע וואלףנ"י',ואחרית דבר טוב מראשיתו אשר עשהעמדיהנגיד
פו"מ ר' הירש שטעטטינר עם הנגיד הגבאי ר' ראובן בר"א ריננער
לאסוף חתומיםעבורי מאנשים הגונים ומחיר כסףמיד השלימו שיהי'
לי ס"ך שהבטחתי להמדפיס פה לתת לו טרםיתחיל להדפיס ומה גדל'
חסדי ד'
אשרי'חסד ע"יאחיהרבניהקציןבמנךנו זאב וואלףוזוגתוגיסתי
מרת לאהתה במ"ומאיר זצ"ללהחיות הקטנים עםהגדוליםיראו
שמחהבבניהם וחתניהםהרבנים המופלגיםנ"י,
ואחרון שקרא והגיה משובח ה"ה הרבני המופלג ומושלם בכל המעלות
מקו זלמן פרענסדארף סג"ל שעמל ויגע עצמו להגיה בלי שום שכר
וגמול וידועכיהייתי כל זמן ההדפסה על המסע לאסוף חתומים ע"כ
הוא המביא דבר אל תכליתו ומעשיווידיו אמונהיכיר כלאישהמבין
מתוך הספרכי לא לבד השבושים והטעויות אשר מלאו פני כל הספר
בדפוס הראשון אלא גם אשר בהרבה מקומות לא הי' מסודר כראוי
בהיות פסוקים ופירושים מאוחרים ומוקדמים את הכל הסיר סקל ופנה
והשיב כ"ד עלכנוועל מקומו ,ומה שנמצא בתחלת הספראיזהענינים
שאינם מתוקנים כלשון הרמב"ן (אשר ממנו לקחו רוב דברי רבינו
המחבר) במקומם כ"א בסוף הספד על דף הטעויות נעשה טרם באפי'
הרמב"ן לידהרבני הנ"ל אשרירא לשלוחיד בדברירבינו המחבר ע"פ
דעת עצמו ,ותדע הקוראכי כל דבר אשר הוא מוסגרבין שני חצאי
עגול הוא מהמגיה ואשר מוסגרבין שני חצאי מרובע הוא מגוף הספר
כמו שהוא בדפוסראשון.
ואתן שבח והודי' ליוצר בראשית ובשמו אשא כפי שהי' בעוזרי תמיד
ע"י בניו יראיו שלמיו ואוהביו ומברכתו יברכם בברכות המפורשות
בתורה הקדושה ,ועושר וכבודואריכותימנםטובים להםלביתם ולזרעם
 'y~yובכל מקוםשגיזרוני ימלא ד" משאלוחם_וכבר ברוכים ועומדים
ואברךמברכיך.
והנה רחש לבי בתפילה על ערש דוי בק"ק פ"ב ואקריב תודה לאל
העוני אותי ביום צרתי להחלימני ולהחייני ,חיחי יודוך כמוני היום
אב לבניםיודיע אמתך ה"ה הבחו' התו' המושלם כ"הצבי הירש והבחו'
המשכיל כ' משהוהבחו'עזריאלוהילד אפרים מנשהוהילד אברהםשי'
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ובנותיתחי'יכירווידעוכי חלצתנפשי ממותוכו'.
תהילים פ' ק"ג דהע"ה עם נפשו לנחמה בעט מטוהי' נרדף משונאיו
ואמרושאיןלו תקומהאמר.
ברכינפשי אתד' (שאל תדאגביאשךשונאי רקתהי' דבקהעם ד'אחרי
הפרדר מהגוף חלק אלוקי ממעל) וכל קרבי את שם קדשו (כשם
שנשתלשל ע"י השם לתוא'עיני ד'יד ד' וכדומה שישמעאוזן להבין
לידע איזה ענין בדרכיו כמו כן נשתלשלו מגוף האדם שהוא גשמי
החושים שהםרוחנייםויהי' דביקתם עם השם הקדוש)ברכינפשי את
ד' ואל תשכחי כל גמוליו (הגמולשייך בתשלום כמדה הנעשה כמוהו
ולפי חכמז"ל באמרם העושה תשובה מאהבהזדונותנעשיןלו כזכויות
א"כ עבירה שעשה בטומאה השי"ש למען תזכור הנפש ההיפוך הנעשה
לזכות גמול כנגדה בעה"ב על דרך קדושה גמורה) הסולח לכלעונכי
(ע'ז שאמרו ז"ל הרהורעבירה קשהמעבירה שהוא לחטאתונפש שהוא
מח-דר בכח השכל) הרופא לכל תחלואכי (וזהו לשון כ ל שבחה לה
פגם ע"י הרהור והסאה קשה או ע"י מעשי הגוף) הגואל משחתחייכי
המעסריכי הסד ורחמים (שלא באת לכלל נעדון המת שנקראים
הרשעיםבחייהם כ"א גואל אותך לבלתבואי לשחת בעודך נקראתחי
וזהו החסד ורחמים) ,המשביע בטובעדייך תתחדש כנשרנעוריכי (לא
מבע שתשובי נקיה כמו שבאת אלא שתוסיף עדי ממעש"ט) עושה
ית ד' ומשפטים לכל עשוקים (ידוע הדרש בעשיית צדקה ומשפס
צדקו
ע"כ אמר הלאד'הוא העושה צדקה וטשפסלכלעשוקים ומכ"ט הנשמה
שהיא כרוכה אחר הגוףואין לך עשוץגריל מזו)יודיעדרכיו למשה
(בכח ,והםי"גמידות ומביא מהן לקמן)לבני ישראלעלילותיו (וראו
אותם בפועל! ומבטיח לה) לא לנצחיריב ולא לעולםיטור (כמתנבא
בעתידות) לא כחטאנו עשה לנו ולא כעונותינו גמל עלינו (וא"כ
משעבר הואראי' על שלהבא) בגבוה שמים על הארץ גבר
אמרחסדועל
יראיו (וזהו ג"כ לראי' שמדתכיטובה מרובה הרבה מדלא מעץ
הארץ על ערר מדה מסוים שהם גבוהים מן הארז אך באומרו על
הארץ משמע על כל הערך הגובה ור"ל בזה שכל מעשיו הכל חסד
הוא ואין לנקות ממנו כלום) כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו את
פשעינו (לש מבשר לה על שטח ההרחקה שהי' לו לומר כרחוק
ממזרה למערבכיאינו טובה מרובה כ"כ שיוכל להתקרב ולבוא
אחר זמן מרובה משא"כ כשבישר ריחוקה עלדמיוןפירודהצדדים שלא
יתקרבו צד המזרח למערב לעולם א"כ מבשר טובה רבה שהרחיק
פשעינו לעולם וכרחם אב על בנים ירחם ד' על יראיו ועמו בית
ישראל לקיימם כשלימות אמונתו בכל מקום שהם לחיים לברכה
ולשלום עב"ה בביש ,הכ'ז המתפלל הקטן מאיר במ"ו משה זללה"ה
עמק שושן,

