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ה ק ד מה.
אברך

חיק*

י שם
מיושניבית המדרש
את הי לביסכל נפשאיש
וזבני לקבל מתנות משלחן ננוה שלחן פהור של מראבי ורבי
הרה"נ מוהר ר שמחה הלו' זצללה"ה ,אשי כל טחשבתו וכל טגמתו היהלגרל
בניו על ביכי דהייה והיראה וללמדםספי ולשון חכמ.םוחפץ ה'בירוהצליח
ומן השמים סייעוהו לפהור כי"ג ,ואמי הצדקתמית בריינלא ע"ה עטדה
לימין צ-קו ,זכהעזי .,נאמת גם היא ידעה נודל ערך תוה"ק ואם הבניפ שסחה
בראותה בנים אשי נדלה אוהבי הושק ועומקים בה לשמה וזכות אבות ותא
שנים לי שנםאני הצעיר הקדשתי ימי ושנותי לעסוק בתוה"ק ותיל שמשתי
הכמים ונבוחם ומכילם אספתי ולקפתי אמרים והיו לאחרים כיריועי"כ רבתה
בלבי אהבת תוה"ק סופיים ופפרים ואמרתי מייתן והיה הי עמרי להרביץ
תורה בישראל! וכנר אמר חד טנאוני קדמאי כל הכותב ספר כאילו דורשו
לפני אלפים ורבבות מישראל .והנה ממרומים שלחולי מתנה שראויה להתכבר
ולעלות על שלהן מלבזם מאן מלכי רבנן זה ספר פירוש מנלת אסתר מהרב
רבי יוסף בן רבי יוסף נחמיאשזצ"ל תלמידו של רבנו אשריצ"ל ,אשיזכיתי
להוציאו לאורלפג .שניםאחרים .ועתההיום באתי במחנההעבריים בקולהטון
חוגג  1דצה אנכי נותן לפניכם גם ה.ום ברכה סרובה ברכה שנייתו ספריקר
ונהמר טהרם ה יוסף נהמיאש זצ"ל .פירושו ע 3פרקי אבות ,אשר העתקתי
מאוצר פפרי המלוכה בעיר פארמא נטרינת איפאליא ,עשיתי ססנרת סביב
להראות מ"מ הפסוקים רסאמרים והמדרשים עד סקום שידי יד כהה מנעת1
נשמת אשתי"אהיבה
פיה תהיה מנחת
והיקרה הצו'חיונתי תמתי מרת פילא הנ"מ רעכל ע"הטגזע
ישריד וצדיקיםבתו של מרהמיהצדיק מוהר"רכזאיר עפפליננערזצ"לטעיר
קארלפרוהע ,בת בתו של האי גברא ,רבה נאוריית' בפרישותוהסירות טוהי,ר
יוקם עפטליננער ז"ל ר"מ ואב"ר יק"ק אלפאנא .בעודנה באיבה קטבה קיץ
והסכה לשרה תפוחים ,ואותי ואת בתי היקווה הטשכלת היחידה יחידההיא
לאפה וברההיא ~יולדתה ,יראת תחי' עמ"ש ,עובהבמחשכים ,ביום ב'עיכרה

יוקכנפר

נכי
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המרמה

יטיס לחרש ט-חשון רהאי שתא ,מתיק היה לנו למר ואור נהמך לנו לחושך,
ועין.
עיני 'רדו מ.עםבדמואין הפונות!אלאמה נאמר ומרהיניגורביר"ש,מאתויההי'רהיתה זאתהוי
ואין לי
מלפני אבינו
להצריק
טצא את עוון
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שבשטים שיע
ולנכות
את הרבים ולנדל בת' היקרה יראת תח' למע"ט ולחופה שתהיה באמת ובלב
שלם בעלת יראת שמים ויראת חטא ,וזכות אסה הצדקת ע"ה ,אשר בלבה היה
יראה פהורה וזכה ואהבתהכמה והורה ,ואשר היתה בעלת מדות ומעלותפובות
ובעלת צרקחוגמ"ח ,יעמוד לימינה עמש א .אנא רחום ביחסיך חוס נא ורחם
על כל בני משפחתנוהיררכי שי' אהי' ואחיוה'גיסיי וממותי רורי רודתי עם כל
י"ח שי' הרק עליהם ועל חמותי היקרה מנשים באהל תברך מ' רעכל
גער תח' ועל כל "ח ועל כל הנלוים עליה שיי שפעת ברכתך ברכות נצחיות
וזסניות אים:
עמפלינ-
שענלאנקע יום ב לסרר תיומה כ"ז שבט תרס"ז לפ'ק,

אריה

כלא"א טו"ר הרה"ג טוהר"ר
הק' נקשה
שטחה הלוי וצללה"ה אב"ריריים דקייק אשאפפענכורג והבליל יע"א.
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-
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תולדות המהכרוספריו
יר ישף  13ישף נחתי6ס פיס חוטר ((ג)עיטייס ו5דיקיס גדולי תורס
3י(רינח קפרד וסוף ננענו ((וכהר 3כהר חורס וענוה יחרם היחס 13
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6דס הס מני דברים כד"ק  ohיטכס עוסיס חו"ק קרוני  Shכטווני רנקס
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דוכקרך 6תחכ' 6מחעכון לנורקעולסלעטות תקד ועור
ס"מור כלפי (נעלס"ח
 "Dhתכי חקר סו6% 6חו כי 6ס 5דקח וגס תחןלו:
פ' מקץ נחם סרג ר' 'qp1נח(1י6טפירס ינחם . 13סקס 6 13ס 6חס גנניס
וע"כסיגו לפכיכם ואעליס עין ערסחקחוסו:
ח 3ל 133כגון ר3
פי משפמים י(דנר טקר תרחק קוף ע' ונכוח ודוגר קינ
קפר 6ורסיי .נסס המלחוה וסרר ר' יוקף כחנני6ס נסס ריףכי
סו 6רתח עלסיוננסס ס(6וור נפרקגיר מכסס"5ר ע"נ:
פ' עקב נכל ל33כס כי סל(( 3לך ס6נרס סו 6סרו6סמוו ,ססו(נע סו6
ס3%ין 6ת כל מעטיסס ועליו"(נר ל6 3רס יחסונ דרכו וסיס 6חר
%סחקידיס (וחפלל 3חפלחו רט"ע .מ"ר (כלפכיך לכוכן סרועס וס65ן וסיתם
כותתו על סלנוטלי ס6נריס:
.
פ
פ' האזינו כ"יסון נח עיכו נח מעין כקר6ח כןל הכרלה 3ס קורח 6יס
ולפי מסקורה הנרפיתנעין קטגס ((6ר ינתוקפות לסקע.ןכיוו
ה,ע.כון"חיך סוקיף נו יוד למקטינווכן סנה סנחון סנה 6וו(ר ע 5יום ססנח
יועלב עד ערג על ושהוןסחוקפוה 16כקרטהליבוןלפיסס6.בחורהכתו63יסון
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רף  ;".נמס סחלקחי עליו ו6י(רח' טסכ"חי ק"ולקרוסע ((חגרו סו6ר"י קמחי
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V'hnפלוכ'
6י.עוכיכלס"ק 3סס 6ורנבלסועייןטעיינטניילערריע 6ר6גיסען
6ינער)עינגען דף קק"ו ור3.ויער נרקום מכ"ל .ונכל מכ"לכרקס לעיזן כל ססרנ
ר"ימלעיים ~r
 sסיס גדול כהורס כהלכה ולהנדס וגס סיסלויד וטס 3ט6ר
כנד סעתקחיס פ" 'רסיס
חכ(עח  Ob1מכס 516י 6ג"כ ס6י פירושיי
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הכתבירוהבאורים.
וקכנתכ ידפיייט עלפיק
36.יח לסר 3ר '3יוקף  13יוקף נח((י6ס6 s"5rטר
העחקמ' גזתנו 6ח שפירוט סיקר ה)ס הו63 6ו5רקפרי המלכום
נעיר פ6רנ( 6גונדינח6יע6ל' 6ורסוס כח"יי
ע ר6קקי  1402וסועחק עגורי
נויי סרנ סחכס 6רוויעט 5וסנני מחזיקלו טונס ונרכסוסכרו ,סכר עלוהיפיה
עהנ,תן לפרוע סכריונלעוטיריננ
וי"ם:
כח" orכנר ד3ר החכםוו6לף 33ינלי6עסעק 6חלק ג' דף בי"דוהחכם
דע ר6קקי 3רטי((ח 6 tbn9hD '~Dpכןקטרו נפקוס ק6ערולהפריך,
לכן 6ערמ'טי6יונכון לסוקיף על ד3ריהס כל (נס טטגעלכריי ס)סותסותו:
הכתיי שיו 6 ODי3עס נשי לחציי וכמב ח((טחןטוס כמג רפ"יהעורגל
קללנו 1Shl .קמוחסקפריסהנעל6יס 3סכמ"י:
)'6כשלטר עטית )קכיס להרסדון ילחק 35רנ6כלי"ל מדף  '6עדדףירעד
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 )'3כואךר קהלת להוג 5נרהס פרילול נר ס'ר5רס 3ן כת"ר עררכי פרילול
נ"עמ,ויכ'ון ועחח.ל כסיות הקפר הנכנר הוהוכוי מדף (נ"ע
פר רף ע"ס ופס מחתיל:
פיקיינוה ותחלהדנורו5 :ו(ר 35רסס פל'לול וכו'כניסר
ג')
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סיע.3די לברר"
וכהייי סללו ככהנ נ1רידה
3ני .5%וקףפיונים הסליםנגרר אגרטל הכנוכסיו"ו
ו13סירוה ורק3ווקויומיתריס וובמיס יפלפתפת ohסגיק' סי 5גרק' הככוכ'

ו3הגועחחייכתי:
ןל' 6סרח3.על.יון סרנור ,לחרי
רכסה מנוגע להנסת) הכ"ח5סי כחבת".י
ס(נעוע.ס קמה,רסינמי מ"מ הפקוקיס וה(נ"(נליסונ".רחי נקולר ((6ריס
רנר.ס קועי ססנמם וגס הוקפתיינעע וו)כר עם ס)כעיינה"ס:
י
לפכינו ((קודר על דרך ה((דרטס((ו"ל על פרק 35וח
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ו ל %נורש לכו,
%ח.
"ר %ובל"ל סיס לפכיו פירושינוססיו
לסר"י
(ט.ין "33וריס ר"ה נקופו) וכחג פירוט הכרקה לו על מגליון והוקיף ג"כ
פירוס" ינמפרטקם  eywhוהיה לפניו ג"כינינ
מחוכם ס5נ
ה ירוטלמיח
והעמיד הנרקק סיוחר ככוכס:
י וחיגוס 5תקלוק יוררס ר3ס ,קפרי
וךךלןן  '"Dpחליוור 33לי ויניסלי
.
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פ
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רר' "e'Sh
ולביסו דם%ימ
ר מץ לפכי סר 3לביכיס ס3י 5נ"כ מפריס וסופרים 5הריס
לסררן %3ן:
h%1,D
' י" 3ופ"רז' ייןוסוךרי
ר' אברהם בר ר' המראי הלוי פ"5יו
"3רסה~וn,Jלtp_sחסריייסר סעחיק קפר 3ןטילךוסמ.רליס"ת
וקימירוח הצען ומש
נסכים 0קפר נסגסוה פ" 5קי' קכ":5
ר' אברתםי.
ל בן אלכרצלוני פ"רמי ונקמו סטלסרי 36רסס "3ר
י
"
י
.
"
ר
ק
ח
ר
"
3
ה
ד
ז
וכ
ר
ג
י
ה
ר
ט
"
ם 3חכמסס5לקיח
קי  u31hיויי
וסו%

"טי

יסר

.3
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חקד.6

וסוף סיס 6רו 0ל סיגרון6ור סחייסקרסקסק"3תע:לתחני

ק" 6ור ס' ומ"ק עיי

ק'.

וסיג
ו ססלס 6נרסס 3ן
ר' אברהם בן שושן פ"נת' )".פ"ר
יזקיר גן סוטן וסוך חגר קפריס סרבם כתו טכחנ החכםלונן
וגס נ6נודרססואפסר
לור געסיכטע דףחל";והוזכר פע((יס הרנס נמו"ח
ו טס)כ.ר
טסיםיחיוטל ר' יוקף 3ןטיסן6סי חיגר פירוט על פרקי קנוחכינ
ט((ו6ל:
נעל
רבנו אשר ((;כירו פעיניס רצוח פפירוס פ" 6כתו פ" '(1 6ט") ת(' י"ח ,פ"נ
(("י ,פ"ס ((" 6ופרק קכין מהורס ((" 6וגסכפירוטי לתגלח "nph
ו3פירוס 6חס כהנה וכסס כרקס ער"רנ סרני כחוני6ס סיס חל1נד ((ונסקמל
((") ופ"ס ((")

סריס

יידרס

סר6ט כבע"כבסקדי(ס לפירוט ((' "nph

:

ר דוד בן שושן פ"ס יפח סו6רי דוד 3ן יעקנ סוסן 6סר יסג נניחריכו
סל ר3יכו 6סר כי(ו;כר 3סו"ח הרקס ולפ .דעתלונן לור געסיכטע
נפקוס מכ"ל ((ונ 6ג"כ 3ק' י(נחח קכ6וח דףקnף~s
_וסרב ס)כיר 6וחו נ"כ3פירוסי
לספר ירורס עיין קולר נחרר דף ע"ס:
רבנו האי נאון ק)כיר סכי פעו(יס נפ"גונ' כ" 3ותפ"ס וג"ח ונס נפירוס 6חס
כוננת תס נפירוס ירסיס:
) תחגר סו"ח ר"י
ר' יהודה מן הראש ס)כירונפיי( :נ' כ" 3ויצק סיסD_1
3ן הרקס סכרפק' 0נסס ;כרון יסודם ונטו"חמכ"ל קי' ע"ח כחג
טחו סל סר"י נחתי6ס תחוס על פקק 6חר:
י
ק
ר
פ
36וח
ר' יונדה סייגו רננו.ונס מחקירו(גירוכרו 6סר ח.נר נ"כפירוטעל
6
"
פ
וכדפק פעורם רצוח ו(( 16'3פ"י כחיר6ס פע(רס הרכס
ת' י")'
1 ruDף ,3פ"ג י"(3סני פעמים) פ"ג ת' ט"ו (ג"פ) פ"נ (('".י
,פ"די("נ ,פ"ה
י
' כ"ג וגס נפירועיי לא' יר((יס ת(סל תניידו פעתיס
ת"נ ,פ"סמ' י"ר ופיו-ןינ
ר
ת
6
נקר' נ"כ ק' סערי
סרנם ונק' ירתיס ((ני 6ג"כק' סערי לדק לרצנו יונס
חסונםעיין קולר סקפריס 6וח ט"ק:1155 '.
סיסנטורטום 6שתןהרם6"3
ר .יוסף הכהן נ"ל סוגיינו ר .וקף מכסן
וסר"6ח וחחס עתהס 3ק' 6ורחומח'.ס ה'חתן ותגס קיתןי("נ וסרב
סני6ו רק פעם 6חח פ"ס ("1ח:
ר יצחק מלמד יכניעו סרג נפ"ג ((' '"נו3טייו סניך ג"כ סתדרס סתו6ל
פירוט ר" תלתד  SDחסנה )ו:

6סי

ר' יעקב בן קרשף פנקקכין סחורםי("ס:
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שאיסריק "3ר .וקף "ח
י 3על ינחרר ק' יקוד עולס וכחג
רי ישראל
י
ו
ה
ו
ר ר.3עי סרי יסרבל6ח.ו סיס
עליי 3קי .קוך  O~1Dקוף (נ"ינ
תלתידיו סל רבכו "סר תחניביססליו והסכל נכל תרע וחכ((ס הוקיף
יעולג
3רקדוקלמון כקודת י3תפרסי' ונפירס סחורתוטינ
ר עטרש
יי(ורו
ול
דח
וקרקעוכמרה"יתפלי"
ר ר"י 6ל(ננ5י
היק מליח 35ור 3עולטול 6ונקפר 36כי;כרון"ס
סעת'ק גחוכו כהב ילנוחסרנכיס וס56יליסנטוליול 6קי'ינ"ח כחג הכמטר
יסכת ס"ח"ק"י"ר 3ז"ך ו(רחסוןליסייכו הכח ס" 6וע"נ) וסרג ר"ינחעי"ס 30י6
י י"; ע(' י"סופ"ס וו"ס ופ"ס ע' ט"ו וקמן סחורם
רי יסרבל נפירוס פ"נינ
ת"ת וגסנס"רולפפר"
יו
"יו~כירו לסלח נפילוס"חס כוכנח ופעלוינ) טרנסנפירוט
וודעי וירלוי?:
פעו(יס הרנק ולפע((יס כחנ נונטליס קמרו וקלו
ס' מבחר הפנינים

יעל

ני"ב"ו ,ונ"ט( ,נ' ,;".
קb
עקדנו~tD :
.
ה
,
5
(
1
3(13חר
ר
ס
6
ופ"ה נייע ונתוכן ים "חריכ
קפנ.כיס
3יריכי
מר
(ר"יחי רפוסיכ סוכ"')כעט
ל"כהפחי 3הגהוו :כ6ויי3 6י(קת(ו:
סינקופות "תריס וסערתי
מדרשים שונים" ,סר לכס (('6יס נידכו
במקוינו :ה"'3
עליסן גסגהוח
"
י
י
ו
ק
כ
,
ס
ל
ו
ט
י
ל
ו
ט
(
1
ו
נ
י
ב
ר
ם
ו
ר
ד
ו
מ
הרב
ר' מאיר הלוי ז"ל בן
הלוי
חיני
ג"פ פירוט נ %פרק'"נוה ,והניקו נ(נקוומח סרנה (3נררט סת61ל,
וין 6ה(1כוכס הרחיץ6 :נו 6לעפיי" ,חנירו מג סר(("3ן וונו;כר ג"כ כשו"ת
הרי"3ס קי'  3"50וחני פרוטם על רו 3המלתוךוכני",וגזן סרוס
יר3וו ירוחם בח"ה וע(נרליתין ר,ר"311ס 3הרי 3כגר סווורס ועיין 11ה סכחנח.
נהגהוח נפניס 0קפר:
ר' מנחם לבית מאיר ב"ר שלמה ,סחנר ק' ניח סנחיר ,0ובתוכו ג"כ
פירוט על ופרקי "3וה והרב ר' .כחו(י6ס 0בי6ו 0ר3ה פעתיס
לו ונס הר 3רי ונקירחלוי 30י3 6ר"ה הרמ"ה כתו פ" 6ת"ו ,פ""(( 3ס פ"נ
((י ט"ו ,פ"ה ח"ה ,פ"ה חייו ,פ"א וף
(סכ .פע(נקם) ורק 3עקותו8
"
"
כ
6חד'ס ל 8יכולתי לגרר 6ס כוונהו עג ררנוונדיי
ר 6ו רככויוכחס ו3פכיס
"5נחי:
רי משה בר טיימון ,היניר פ"ר ס' י(סכק פוררי ורפרט פירוס החסנה
ל((קכ' לנוה כתו":1 h~D :ה ,פ""(( 6ו פ" 6ע' '";' פ"( 3ר',3
ס"נ ת"ס ,פ"ג (ני ט"ו ,פיק י("ס ,ת"ד (('י"י ,ת"ד יו"ד
 ,פ"ס ע"ס ,פ"ס

פ"נ (נ"נ ,פ"נינ'

ט"; ,פ"ר (('

כ"

"סי

י0ית-

ר' קעדיק
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ר' מעדיה נאון ,ל ה פ"נינ' י" 6וסניפו ג"כ פעתיסריוח 3פירום תטלי:
' י"מa"D ,יו"כ(סכיפעיניס) ופ"ג
ערוך לר ,נחן "3ר יח6.ל ס)כירו פ"גינ
' ~:aa
ינ
5
ע
סכוונחו
ס'
פרפראות לחכמה המקו פרקקנין סחורם(נ' Y"Dו6פטי
נעלי סטורים לסר"' 3ן סר6ס 6סר כינו לוחו ג"כ 3סס )ס:
רי שלמה בן יעיש הרופא ס)כירו פ" 6ונ"נ עיין ונס טכתנחי קורחו
3סגסוח 6וח ת"סוים להיקיף ע") עייןסטייכסכיידער ד,ע rv'3hlh
ליטער6טור דער יודען קי' קכ"ח וקכ"ט:
רש"י סניפו פ"ס כנו :פ" 6ת"נ ,פ"ג (נ ,ט") ,פ"ג (נ'י"ר פ"ר  1"11פ"ה
ת") תג" .ויה וכווכחו 3כל ס(נקתנו() ע leh 5ספירום6סי 6כו קורין
פירם"י על (נ' 36וה ו(נ)ס ים ר6י'ס ;גסקדינוכיכוכקטו ערס וכמירום רם"י
36וח הו 6ינרס"י:
ר שנעאל סיעו רי ;תו 56נ"ר (וקיר to"_sil~ ,הזכירו פ" 6ת' י" 6ופת
(נ"הוכוונה סר 3על הרט"3ס";ר חיבר פירו; על פרקי 36וח ול6
על רככו פינו6ל הכניך 6קר ס)כיר לותו 3ס6ר קפריו:
תומפיוק פ"ר יני
ח סניף חירז טל נעלי סחוקפוה )י"ל וכווכחו על חוק'
סרי"ד קדומין:

בריך רחמנאדסיען.

