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 הבאוניםהסכמת
 , הדור פאר , היוחסין שלשלת המפורמם הגדול הגאון הרבכבוד

 יע'א ווארשא דקיק אב,ר נ"י מייזלש דובערוש מוהר"רכבוד
 , 1') נ5ת טמרם רג סור ונרי 1') עהוכפוו נרפ"' נכ מונק ומרמסס , 51מריס ר5קוו.ס (Ot~e מיגלכבר

 )זני, ימ:חקל'ס חסן )מ)15ת מסיר יפי גיפם 1זנ;1 מ)5 ננכל ;ה'י כי.) יכזר ;קוס , י'י יעבץ הםאגר מ1.י כמהע כננ'ר כרנ ה5' ע" וגת ,הנע) ופתי , 1') 5)ס ינ1,'11 נ'1 מנף כ"י סוס רומזיכנסר
 נו 'מו,1 ינ' ממקס כייחס )גנח נעתקי סקיק'ס ונריכס ~nwh % גנמ)' ונייגס ג) 5טר , 1.טכקומו,יס
 )5 י(~כ כ. , כשפויס נזנרי h:w ט)6 מס 5 ('1(ph ונלי ;)מאיריס

~h's 
 , כתירו ;ע1 1), חג' י0(' רק

 )יע)6 לנכח'ע'ג
 קב"

 דגר. ניסרה) !כשן . !,6 במ1:1 1'ן מן 1ג! מקו "סר
 (ווי

 ס!, 1נסמ11י . קומו1':,
 ;' . י)מסס שוס G('o עסי ממן כל'ל סתור לכושי ,תוי . כ1') יענ'ז כרם דגו) ס'ינ *ס מש נעדן)יצא
 סעחקו ונען כ;" נכי "ן')ס ככפו נזרן ,ככגני

~7eo 
 נשח עכו וחג", 'לעס Pmr~)l . ס1'!

 : );'ק גגרימ'5 המס ג' נ' ג"כ נעס.מ .סו)

 יע"א תארשא אברקיך סיהילש דובערישס"ק

 . ולתהלה לשם ,המפורמם חכמה שקנה זקן * הגאון הרבהפכמת
 : תובב"א חברון הקודש דעיראב"ד

 15וס !שי6) וט יום . 1סמחח )ה"ה רוה . עיעח נ1)1ח 1וח. סיום . היום וכגזסה
 . קצף, מן להד . !מעמס !טקס תמ.דין כנגד . הסית ,סרי . )נ!1ס גסנ)01 .וכממס

 , ילוה" גם'מ1 . חסה-א עכרם רב גבראל קמוש יעקב נאק . ס3ע)יסמטקס
 "וה1 מו;'ר'ן וגחר6י דקם". 3ס1מ"סו ימר סמעחח.ס . וסר 6מוור6"1:'ס

-3:( 

 ;לוח .
ow~nדמ5ר' סיר6 1ס6' . נוחס SD . ע6 . טל6 יר אכחכח הו6 סנש 16%ח כמס ,ס 
 )ט31ק "!וט !1 ערק . .ג"ן מדרכת )גיח הקד.מ 6כל . r(Y'pt ניבאס 'אורה גמוסר"יסגיו! ר,לג מסרי גחוך )1715 ,כיר וענן . טוכס מי וכס . גכח"י סנ1!ס יהייי גיד 51טחכה .3יס1ס
 סגחגל1ן עד 1וימ סייר געחס והנה . o?(rnl י") סרהבה Sb . נפטו ג,מ,הוחוהטסט
 נת1 מ1הר"ל . גס)כה סמ,1חניס גטער,ס :ורע סמו )מן! 1ג1' הלג דין סבירסו5
 סיס כקיגס מ)ונ. ,3יח ג6 וט נד.ק . )חן גיח ס' סממגל סיג ס61 . :רדו קשו:,)המן
 6) לקרגו טמור לב )גו ונדג גכת"' סוס ספ.' 1ר6ס . סמיכםגס

~lhSnn 
 דשם למטן .

 ס"ס עיף 1קג) )סר . hl~D היי ייר"))גיח
 . )מעסהו כלי יכולי" סע?'ס ט, יי)נ טרם"

 1ס1י'1ק. 3,י1נין מהגבוח סס וסיר סם וסיר ;ק. גי הלס ,מודו 1יוך מתייקה. גסגס"ס :ורויעקק
 )הסוו )" כי 1ז6י וס6 . ו)ק1) ),מלרגוע כך תחרוך 6סר מקוס וכל טסו יגן סניהן מרני זכו0 לתפס חספס וו יסר. . גיבסטסי ה3"

 'סר~
 ע, סערתו קמרי ס,מומ טניס טס? מעת טד סנוגל !תיג !שיק ו!סדס'ס1ולמנור רעעי נגן מסיג "י1ר ט) )עגור

 סוס ;ל סמו "ח ס' וממס נחש דן ימי 6לס רגבינו טל יסטוגר . סושסמעת
 ושי;"

. 
 h1(~co יונעם סס1מעיםו6)

 6ח סע, ס)מ . ע'נ.נ1 1!.ס ,.ס קני . 31יכס ט31ה ג?כח הגו"
 . מסימך מ,;6 נסקי גר )'ח. . קז1כיס יסלק) נ5ןמקנך

 1:ק1מ"
 , ושמס ג,מ.ל 6! גיח ונערס

 וקוס: טו, גרוג ויסממו)ס'ק. טחיש"טו )מטט:"ש חברתח"1.ט"גסי5 "רגע קרית ))ו ען ע.י פעה"ק סיעה : 1סממס "וים )כנו וירמה עיניו ,ר6י . וגסוד6סגסלל

 סיע פירירה אברהם בכועסם nWDהצעיר
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 תובב"א שבירקכם ואשכם ספרד רבני גאוניהםכטת

 וישרו יחצפו כמסמומם . %מכף דול ס6ס כיולוו ל6'נ, נשמט 6סו . נואו ס'חסדי

 . ממכמשי פס כ) %הק'מס . נשנס %דרס י.קדמורס נק שיפ כהני6מי
 ינעץ י1שס% %נוך )הרנמ וכרן ושמש כי . רקעו הרס גס . לעולס ')ןט ut)bודגר
 מ)5 ככ50 לשה ש6ק לנס וק וה' . וו%% נקמת הדי . 5י יעבץ אמרהםמ'
 תמידא עטרם רב הקדמוויס סג6וווט גק טס 11 6סר ה' קיוט bi,-r גלון מןמדל
 חס)ש סדל ה3"1 קמיו הגבס וכן , DS n1Delnfi(' קרות גס' פגור ס" פדח%ו

 )ישפות . וקסמו כימוני! חב! טיפ )6ול )סול15 חס, ע, ,הטפש . סו') הרגנ' )'ינ6 יפוגי יכמלי5י . למריי יגן,מ רירים טייי סיירי  ילסירין. הגועל,ס טקדוסיס 6מ?וח.וומסמס
 . "עוכס ממסכתי השען h'iw (6 ו'%'מ 'OSD . גולף סטלה מה . וטוכו 'ג'ו כ"' 6מ'וו)ע'נ'
InDrI(ממזו סלי ויקלר . געמ)ו סוג וי6ס וינ)'מ ושכ') ומסעיה )מפען ,ו 'עמוז הגא ס . 
 )נלוט נט4 )הסוג מקמאי עמ' ומס . % בוריס קוזס סלי ופיו . )תלומה כוהווהיה
 כ"י סוית )הזעתו )6מר כפגו יחסם וט ה61 ומי ה61 כססו קוין כי . כיח פן6 מ"ו)ו

 !ואטומע . ט hp o)r מסמ.ס כ' .  הדשם מגיח קותו מ.1ס סנים טפר מסך כ"כ ולסוטרשתו
 . סו% חלס זגמ 6ת )הדס ועמ)'ט מהולה ,גטי סמזגריס וגלי . סוג נרכסתגם

 : קריר ברו סוט ibh נמיפ . חונטך 'ריפוש הקורס טע.ר גח!ככ'הנעה'מ

 ס"ס אבואלעפיאידידי ס"ס חק דודחיים

 . קמלתם אבדק"ק אויערבויך שיל איציק טורר'רי' השוה בהגאק מאירהע

 , olnnns סו6 גסי . נענק,ט הנדו) ס6דס סול וה קימתה. סים גנח יו; היש יינוטה
 .המ6? . פנטקס 16ל . מנלחקה ממס . הממה כקור . מלך כסכל . מקיט 64פר

 עיול . עדחס לעזי . עייו סן סן . מס.זע )ג) סו6 סיר . היסס )ו ויסת . וליריט)5רס
 נורק , ע"ה קלאס . גנות ממיה 'סר6! ממית . 1ל1?ק טוגס . e~hSN ר6(וניס .ד?כק
 פכך, סלינו היול קפלי . O~DD 6ודס סו? . יילז6 כ)')6 . תסידא עמרםגי
 : פוב ,קמל
 . כמעמק מי)ח6 . כהיטמנו '6,1 . חולה וזו ע) 6סל מונס )המריק . (O-tD 5מ'ה יינ?מה

 גיח סן מטיוטת * יסר . סי"ו קור,ניל נהן מ16יוח . וכו' הסוס מ"ק הוד 71ה)6
 כעת . מכמס חע,,מוח . חע)1מס )16ר )ס1נ'6 הקזפ ירך יינו וט . וכ)ג'5 כקרי .רנ'

 : טוב נחם כ) י6שמס מ) מולחן . ניו וח!מ,דו !%ן :ג6 מ' ציי.6מר
 . הזרק ewlbS' %ל השלק מעסת גנו) ימינו )נ, . נגוייק .תענק שרן ננ",?ח שיהמה

nhrמנ.ת )6ול סי61 6מל . סנים עטר כמסך . סה,לס מקח DW70 . (ר.מסוס וכ 
 : שב כמגח חג6 ועני 1ס6ק . נטם ':גון ,י וסולע . נחש דן,ה'

 . ר.חו?ס )גטז המוחמיס ירוס4ס סעט"ק סחו טסוייס מ"ק הומן נ"יהלכיר

 ס"ט חיים בר יצחק . ~pg אשכנזי אכרהםהצעיר

 ס" פארדו משה שי'זה



 . 5עב"ץ י3יח גיי אברהם ו' 31נו תממאן ר' ן סחעלס ומי ע3ישכ5יך המרפש.אמי,
 כדפוס סדלו 5סוסיע , עחיק יר ככח3 טתרס רג סדר 6ח ליך)זסרו

 ט גסחרנ3ו 6סר סטעיוח )זמסכח לסגיסו עליו ססגמתי עין פ)וחי וכן ,ס5י
 ססא נ)וקוס 6ף , ג"ט סג16ן 3לסון יד סלמט hS י6ח ו3כל , 5דקו  לעפ  י5יפר מוש סבטחיס eth למגימ  בו עפ5זי  "ןבח , ססופריס עי כחני סטחקומס'י
 סו6 מ6סר , וסדר בחכתס ננדל סקדתוגיס סג6תיס סיסון ידוט כי , ססננסקסס
 וס)ונין , סערס 63קס סקור6 6ח כ6לס כווקותוח סטילתו ו6ך , ס6מרוגיסנפי

 : וגכון כר6וי .חר5ס ס6לס סעח'קיס סדנליס ט5 לע)ידינין
 ססס סדכליס 16חס רק סחפלס )וסדל )טחק , ר6סון 3מלק סיס חססדלבנהכ"י

 ספרד  מלונומ סדנריס 6וחס 6ו , 6סכמ תגוסמ גס ספרך 3oownסיטי
 ר"ט  סדר גוסמ נסס  מיפפיי  סרברימ  onth  יבל , o1Dh יממימפמפמולמ
 hS~ כ' , וכי 3חלח וגרסס , 3סכ"' גטחק 65 , 'מד סיסמ6וח סג'טס

 ססדול מסס
סוס

 5סחס~
 : s"r סגר"ע סן סקד)וון לגוסס וס6ר'ח סס 5סס6'ר רק , ט

 גימוז פמלנו,  פפ5מ,  פפלי,  סילי סכו5 , ס,ס )וססךר ססגי 5מלק סטגעדכמה
 סקור6 לכ 6ח ו)וטורריס יעימיס כ,ס , וכדוחס , וכסרס ,  סליסס ,רנזוויכו

 ויגעת' , כ"י נסטחקס ג;ש 6סר וסטעיוח ס)ועקסיס 5ססיר טרמחי , קדסנרגס
 פמברס, פמ פל oh ,  למפילפס וסיר '710 ככלס1)651מי

 %"ג סרר טל 15.
 : לסגי( סחותיס )ס6רו געד תסס 6י,ס )ו6ךוכח)זס,

 ס6לס ספיוטיס סיש43 3כדי סדפס)ו0 ל6 כי יע! , גק1ד 43 סכלהקדמםבך
 סגסוג ס)וג:ג "סטח , 3ימל 16 3גנול ל6חרס , קסלס 6קסלמגסג

 סל6 6לס, ייפסו סטס 5סתון 65 06 6)ולט ט"כ ס4לס, וקסלס, קסלס3כל
  6יגט  ויפרפימס 3ח:"ך ס3קי כן כי סד3ר י6תח , יקוד תסטרך %ן5מ3יגיס
 כספיתוגיס וכן , ייסגי 3םלח סיס 3סדל סכ6 )וס 3כ5 , לסירום hSt לגקוד 65~יך

 : וממיסי DS(' , סר6סון נסלק נ6ו6סר
 גסציס 536 , סמס מןסיס hS , ס56ס ססיוטיס נסס שנוט 6סרהשמות

 , פחרך , רשות , סמתאגי"ב , pDtD , )ורי)ונסג'ס חעחס ססרדנ)ומיל'
 כ5 מק לנ6ר ססס 6גסי סתנקליס 3ר,ס דנרו וכבר , ודו)ויסס , נמר ,ה~כהה
 סו6 סגר6ס .סי , סמרח בסיוס פ"ז 16חיוח 5פט)ויס 1נ)וD~P) . 65 תסס6מד

 . ססיוו ל6ס לסטחסיתן

 וכן , סו6 )וסגס 011 ,ס " י6)ול בספ,ס יתסר 535 , ד3רחי 6סיס סיר6ואל
 מופף ג"ט סג6וגיס קדנווגיט וכטד טחיקיס סד3ריס כי " לסיוח~יך

 5ענין נסס לססחייע , 1"ן סר6סוניס נסי סטליס סש ססדר ון3ריע5יסס
 : קדס וסיו ,דיג6

 סר3 כטד ס6סרון לס)זעחיק ס)וס סדף נם.י ססחר 3טף 6סלההערתן
 3סק( ו6סל , סמ'מ )ו6תי )וסס ו6קס , סי"ו )ץלור5 גחן נמתןל'

 : ע5יסס מחוס ס)זס ,ססרל
 לפ'ק הרכ"ה הוגיי בחרש,ארשא

 גאלרסאןיצחק



 881.80.11ט."הישל . גאון עמרם רבסידור

 המעתיקהקדמת
בטה9

 סיום לפ)יסס )וחן 6)י 6סר . נקדחו)יוח המוקרים דיגיי התטיי)יסתשמחו
 . קדנן)'וח תס)יס טו,ס מתרס . ייה"ה גאון עמרם דרםמדר

 ירס"ג סג6תיס נסדר סדורות כסדר כתט6ר . סריס תטף ללעיס נחמנר6סר
 61יקרי עתרם לב ליס פליג סוי סם וק"ו, 00)6 נר עמרם רב , וי"ל )ו"מ()ך'
 טד סרס מ"י חר"ו ד"6 תס)מ , לספרד סחפיוח מדל סלם 6סר , וכו'גלון

 סדל חססידר D('O וט"ו 6לף ע3ח עחס סרי מסטן )ט6 061 . ט"מחלכ"ך
 'וכיר רס"' וגס ו3ר6"ס כחוספו' דבריו כמעריס )ודע וסגרי . ממכרחפלות
 וס' 3"י ותרן סטורים נען גרניט עת6 כל ומטלין ס)ועחחיס והימדדןדבריו

 3עעס שעליו ו)חפרס)וו . וכו' ונ6בודרס"ס מתם 61רמוח מלקט ופטליסמ)פג
 ורלממ3ליס ספוסקיס נספרי )ופווריס 7נריו ס63י 6ל6 . מולס )ועינוח'1ויפתו
 מתעיין ירמס קנסו ומפס . קחנ' ,מהגץ פסקי פסקי . ס)ס 61מד סרס6מד
 תלךתוח 30כ)זס 6ל6 נטך ול6 . דבר מג' 1ל6 ד3ר דרסינן 61)ן . ירפס ל16ג4
 קטיגורי D'ht(h ומחו)ויס סחו)ויס סדנליסנ6ו

 3סם, סקורם ע6ס 6סר ער ,
 61)6%ס1 'דעתי יחן גוי '6תר ובעוור . דעתו q'oS יורד יבינו l"Dne יכינסל6

 לנו )חגלס ot~o כי טד . חכוגחו טד 6ט6 , מטר 6מח נחכיפס סוסלספר
 ס3מגרון עד וסליל סנמגq'p 6 על 1,כ"' 16ח1 סטחקח' 6סר , טיב כיסקור

 : ח"ו מגרון רעס"ק ול"נ 6נ"ד סס1ג נססכתח כנטלל .ח1ו
 סג6תיס וניכרי ציות )ל6 כי , לדוריס לסרנוח גריך 6ין סספר נגוףוהנה

 h'1ton סנדולים QS OD' ועיין . כידוע קרס דברי ר3ל,סס כל706
h"oוטלכח( ot~ro טתרס ר3 )יסו סו6 גאון עמרם רב מדר ת"ל י 3' 6וח 
 , )ומס'6 דחח6 )וח'נח6 ריס 00נ6 3ר a~DV רב וסוף . וכו' כבנוו סטור0כיח3

 כחג י"ג 6וח סופרים )וט' )וסס"ג וכמ"כ עכ"ל. כ"י עירס רב נסדרכ1כ
 וו"י
, 

 ויומל . עג"ל לכנס ועזתמס מנלוש סחלחין'ו כחוב ממחי עטרם רבסדר
 . סדרוסו סחל)ויריי 6ן6 . מסיר 3חמעח כת3ו6ר שרו 6100 לונילנלעס
 שבח קיךוס 3סלכוח סחו ),כרכי

 11"י
 יריו )טל באון a-DY רב 6חר וסכי .

 . 3ט5ני סירו ל6 ססו6 מוכם ותש . לוקוחוח 63יוס וטור , וכר יקרסל6
 כסגנון b~D1 ד3ל' ספוסקיס י3י6ו פעחיס כגוס כי יו ניןיעס ווילסנפקק
 סנושין יר6ס כיסר . סנו6)וחס 3מיייף ופט)זיס . ,ס כר6' וס ר6י י66מר

 סכח3 חס לסטחיק וראיתי . נצריו 0ת631יס 3)וקותומ גיינח' 706נס5יוניס
 חי וכן st~rt חר'"ט. סי כמנדפס תסקס לררינו 3חסו3יחיו לר"ח מיסר3ס'
 ותנסטר.ס סקרתתיס דגרי לסרוס לו 6ין וכו' ינס"ג עמרם רב כסדר 3קיס6תו
 ומרכס י ס)ווסיסין 656 סלנו סחלתוד )וכמיסין 60ין 3ד3ריס לסבוך ים על'ססכי

oa)n



 הטעתקהקדטת
 ר3 31סדר וכו' ס3ח גר כרכח סטקרו סתטחי נס . וכו ידיסס טל מדעות)סגיס
 נס , כו' ס)ומוח ס)ור3ס כמך סעדל ר3 נסדר חי6ט נרכוח וכ)וס , 6יח6טמרס
 גק"6 תסם'7"6 נסנ'ר כתו6 . 6טו % 6סר מ"ל (ruh) 6סר 'סוד6' רנ3ר%'
o~h)1כי651 3דסוס[ 6100 )ז)זס עחר תחוקן סס5מון ש"ס , גא סי 

b~p: 
 . 3ממג"ר סס סיד"6 סר3 וסייס . ר"ח עכ"ל , וכר כחוחק l)'hD 6טפ"י .סר3ס
 D("S סג6וניס נונלי סתמגו סנרכות כל ל3רך ו"ל סדטחו 4ותו רכי)ותד3רי

 לפטחיס צס . גרס16)ז וסי4סי ס)וקו)טח תר6ס לנ6ר סגי3 ור טסיחיווקנה
 : J"eSr-רע"ג דגרי וס6לרורס סר6טתיס ספוסקיס סכי16 6סר )וקוסמר6ס

 סד 3וס וסחם4זי ומקירס. דריסס זנעי תכ% ל0 6ין דווס ס" 5יוןרהנה
 1)זמ,וריס שרש שרנס 41% דמח לזס 5ריך . ססוסקיס נססרי סנ6יסססיייש כל ירסוס כ,1 סל3קורח ידוגנ סד3ר כי . )זגסח כסס יד סידי)זקוס

 סס ר6יחי נכזינ וכרוני 6ין 06 כי . 33לתי6 סגדפס רחץ6)י )זמוול כמן .טחיקין
 נתםער לטיין 5ריך סיס 03 . 60 רע"ג נסדר סתצ6'ס נוסמליחכתס
 נ))6% 6ען סססריס 6!0 נרס . ועחיקיס קד)זומס נסידוריס וטוד . כ"יהטרי
 ס6דמס ט4 טרדין עטדס ולונ תשג' 6ני וגס . חץ ימס*ס נ5טליךסטס"ק
 ירמינ טחיקי ססרי ס)י דסכים נ)וקוס ותמי 4%ל0 רמנס סדטחי ומיסחמלח' 6ני , סליתס ת!6כחי יתhS 65 06 הוח 4ף 16ח' !דין סקור6 סני6מי0 לכן 45ל0. דטחי ו6ין . רומי ססנ יחגוגי ל6 ני דח4 וטפלי , סי"1 3"נלכלכל

 ט6%ס: יחקלס 1)ו)יס ותגי .סדנריס
 ושסס 3)ולח טסקן 6סרחי 6יס טד 0מכר ססידור ייסרחיוהנה

 ת1"ס כס"ח . תסצניס 1טגמס לח"ם עס"ק פס סר3רי מסן'סגתילוח
 סגניר ס36רך גכיו ליד ססדור סולמ וסו6 . סי"1 "עב"ן ליביהורה
 זעח '3קס כחמןיו גטן ל3 כי . ל'ס )תטייס 6סיריון . סר3יס 6ח 1)זוכסיוכר. יסעח , 3ךפוס לק3עו . ס'"1 יעב"ן אברהם כ)מסר"ר וכו' טדיף מכססיקר
 רניס טוכ יר6)ו ווי . חלתוד לידי סתני6 סתעס0 צדי . יסר6ל כני 6חל1טח
 לדכר סחסתט 1כל . )וסחריס 3)וט)ווגיס סגט, 6ור . 1לדריס ל6רן לס6יר .6ותריס
 ' ל5רוח')י רי י6תר סרי 61ל 3גפי)ויס, וסמחיו 3טוכ יתיו יכלו . כ,ו רנסת5יס
 631 . )פ6 נל '63 . וטשן ך6גרי נלי וסלנ)ון ס,ס סטו3 0סר על ייס3ויוכט

 מטהם ט"1 . חץ "-חשלים סעס"ק כו"ם , 6ל רסתי ס)זקוס סכ"ד , ימוןט6י
 לפ"ק ,סכחל"6אב

 . טון וובר טק בית ס' 3עס")ז . קורוגל נתןנחמן


