
 החטר תכןרשימת

 117* גאון אש faאבא
 47י 25, 11, בית,ריןאב
 279* 278, משפחתואבין
 57, 66, נסיאבו

 426 26, גאוןאביומי

 87* מירכ' ב"ראביומי
 56י קראים הבצר' שבייהאביגדור
 25. גאו; שרירא ב"ראברהם
 DO~ קראי פירקאוויטשאברהם

,186 1218 
.229

 45. קבסיאברהם
 266* 258/ וטפריו טפשקירו יזר בןאברהם
 268. 255, 51, אשכול אב"דאברהם
 268, 265, 264, ימנ"ם בןואברהם
 809. 273, א"עאברהם
 272. 'חיאל בןאברהם
 106, 108, 44, 28, 20, 16, 15,אגדה

,158.158 
 192* ביאש.תאנית
 285. 146, 26, ישקאגרת
 81י 85, 0ד, 50, 50ן המבהר בעלחגורן
 86, 76, 69, 66, 64, הקרא' אליה כןאדרן
 26, אב"דאדרן
 145. 144, גאון הכהןוכקין
 258, מלוניל משולם בןאהרן
 162. נברא וקלאור

 192, 100, 68, 44, 26, 19, יי"עאותיות
.194

 7. נ"ז בשלתי א"עאין
 הקיא.םאי;

 הולכיי
 75, 72, דוונ אחר

 108. 101, גלה טזריןאין
 180. כבדיקה נקיאיםאין

 218. 217, בהוראליה
 87* 86, 79, 67, אדרת בשי,צ,אליה
 310, 807, מפריסאליה

 4. מסבוראיאחאי
 ה"ר(ודויר

 1186 28ן 21, 15ן 2, שאילהות משבואאחא
,270

 117 גאון הבהן יוסף ב"ראחאי
 277-270* 200, שם וחכמה תרהאטליה
 284. 231, 114, 111, ה"נ.אלדד
 309. הר"' בןאלחנן
 276, פקיארה ששאל בןאליעזר
 309. ממ,ק שלצח בןאליעזר
 281. ואבותיו הגדולאליעזר
 808* 285, נתן ג'לאליעזר
 104. 146 אלוףאלעזר
 308. 'וסף בןאליקים
 285. 283, משפיראאלקים
 153, 111, 103, 27, 14, "ותאשמת

,311
 54* הקרא.ס יישחאסומה
 101.אטנושים
 , סו פרק ותננו רס"ג ירעותאמונות

 110' ידעיהאפונות
 192* 86, מררשאספה
 219. 217,אמידי
 252* הרי"ף תלמיראפרים
 307, מריגנשבורג 'צחק ב"ראפרים
 4-2, ,שראלארץ
 809, יחיאל בןאשר

ב.
 229* נפתלי ובן אשרבן

 7, 3, שם היהודים מצבבבל

 20. 19, תלמוד י'יישלמיבבלי
 84, 25, התלמוד תשתבפול
 88. ענן דשת יינבמול

 55* 12, 8, י'צבוסקנאי
 87-25* גאון "לויביבוי
 12. 1ל' ע' של דיןביה
 219. מיראק
 270ג הבבלי קנ6 א"יבני
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 61--65. 52, וכתבי שטחו האצריבנימין
 67. 58, הרטבבעלי

 6מ1. יבםבראשית

ג,

 6, ענשו טהגאון

 ן. ן ת"ק ד"א עי ופומבד'תא מוראגאוני
 ל3, אחד בשם שוניםגאונים
 179, זע"ז הולק.ןגאונים

 99, הז' במאה מרא3ח1ני
 118. 103, גטיגזל
 45. אליהגלוי
 279. מיה ר"ג כ"ינטרא
 55. ניודננאי

 282-278, 166, מדה 'יעבה בןנרשום
 281. משץגרשין

די*
 9, וטו שבכתברברים
 148, 11ן דבבאדיינא
 123. ר"ג זכאי בןדוד
 207, 203, 129, לברט בןדונש
 266. הכבלידניאל
 27. 2 בה"ע ר"ג רח'דניאל
 22. הגאונים דרשותדרך

ה*
 * '"ח פרק כל גאון שרירא ברביקאי
 98, גאון נשטון נ7והשו

 110. גאון דור ב"רהאי
 301( 300, 286, 279, הגטיאהגהת
 9* 8, ממורא גאוןהינא
 25. הלויהונא

 206, ס20, 38, בפגריםהומטת
 152, 100, 58, 45, 44, 26, 19,היכלות

,162.194 
 37. מרי נ"ר גאוןהילא
 37. חנינא ב"ר גאוןהילאי
 37-29. גדולותהלכות
 יצ-32. פסוקותהלכוה
 16. מזי.פוההלכוה
 tQS ,4)( ,41 18, הגמ' כדין שלאהלרות

,150,805 
 ד( חכדויד

 0. בשבת בטנהההעמרה
 70. הקראיםהקש

 202 162, 131, מ12, הגשמותהרחקת
,242.266 
 234, באפריקא התלמודהועפשמות

ורוי
 רר,

 286, נסם

 47. הקראיםזיופי
 252. בה"מ המיזרחיה

ח*
 50* הקיאי עזןחברי
 60, הכלכיהוי

 235. ר"ח אביהושיאל
 ,(ן3* ר"ת תלמיד הנהןהיים
 608. 807, *תירחכמי
 195* 193, 169, 152, וספריה הקבלהחכמת
 174, 160, 159, הצוניותתנסור;
 211-197. ,!12, ורקרוק לה"קהקסת
 12. הישיבות הננסתתלוקק
 87-80* והקראים הרבכםחלוף

 223* א"י ובני כבל :גי ביןחלוקים
 8. 7, בפומכריתא גאוןהנא
 5. בנהררעא גיהראחנינא
 7. דנכא טנאחנינא
 144-;,14* 25, גאון 'הודה ב"רחנינא
 8. 7, במורא גאוןהנינאי
 26. גאון אברהם בייהנינאי
 37. גאון הונא ב"ר כהנאהנ'נא'
 0. גאון מאישקאהנן

 243-238* וספר.1 חוש.אל ג"רחננאל
 24. משישיה בןחנניה
 203. נש.א שפרוט בןהסראי
 11(2. 200, שקיליםהרפים

סם*
 ,(7. 69, הקראי העיברטוביה
 276. אליעזר בןטיביה
 17, ה'12נות'חם קבצו לא שהגאוניםטעמ
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 ,* 6 61, קראי שאור בןיאשיה
 262, הבורו שעם החוקהיר

 28-36, בר"ג גאוןיהודאי
 89. 66, 07ן קרא. הרס'יהורה
 57. קיא' הפנס,יהודה
 8)(3. ש.רליאון 'פהק בןיהורה
 119* גאון שמואל ב"ריהודה
 alo, החסיד ברישיהורה
 201* 130, קריש בןיהודה
 247. 210, תיגיהורה
 255. ניז'ל' בןיהורה
 276, ליאונט.ן בר"מיהורה
 0ר2, הדינים % הכהןיהירה
 281. ברוך ב"ריהורה
 302, יו"ט בןיהורה
 291-294. נתן ב"ריהודה
 308, ראני"ה "גייואל
 1 5 גאון יעקב ב"ר כהנא טוביום
 02;!. ל יתדה בן טשיום
 802. ב, יהורה בן טעיומ
 125. גליות של שני טוביומ
 0;ן2 258, טלונ'ל דוד ב"ריונתן
 197. הפ"כן 'וסי בריוסי
 3. סבוראי מרבנןיומי
 247. גנאח בןיונה
 256 249, 176,  16, 18ן טגאש אבןיוסף
 810. 305, מאורלינש 'צחק יןיוסף
 25* גאון שילא ביריוק:
 25. גאון 'הורה כ"ייוסף
 26. גאון חיא %ייוסף
 25, גאון מררכ. כיריוסף
 56* הקרא' נח בןיוסף
 85 79, 73, 70, 64, הקראי הרואהיוסף

.88
 1. 2 1 נטירא וחתנו פנחס בןיוסף
 143. גאון יעקב ב"ריוסף
 199. העכרייומיפון
 146. אביתר בןיוסף
 265* 264, 262, עקנ'ןיוסף
 281. א' עלם טוביוסף
 299. ב, ט"עיומף
 310. 299-296, 'צחק ב"ריוטף
 16. אמרם לשלא יבריםיהסו

 99. לחכמות הגאתיםיהום
 272, בעה"; אבייחיאל
 182* 101, ישטעאלים שליינם
 65. הלמודי.ם הק-איםיסודות 200י הפייטןיניי
 40. 39, 57, גאון מררכ' בריעקב
 254, 231, 217, 69, חם מא.ר גןיעקב

.299
 142. 65, 52, רס"ג תלמיד שמואל בןיעקב
 284, 147, סק.רואן נסים בןיעקב
 271. ברומי ר"' גאוןיעקב
 294. 264, 281, יקי בןיעקב
 808. 'עבץ 'צחק בןיעקב
 126, 89, הקראי עלי בןיפת
 809. 801, ריצכ"א אביהם כןיצחק
 7-8. גאוןיצחק
 27, 8, גאון חנינא גיריצחק
 308. הריבים הוא מר"גיצחק
 308, 243, א"ז משה כןיצתק
 254-ל24. 241, 30, אלפסי יעקכ בןיצחק
 808, ר"ת בן 'עקב בויצחק
 249. אלבאליא b~aיצחק
 803. הש, בעל ב"ביצחק
 285. 282, 281, הלוייצחק
 248. גאות אבןיצהק
 268, 249, אברצלוני ב.'ריצחק
 308. 108;, 258, הזקן שמואל בןיצחק
 8;,2. 204, הע.טור נצל מרי אבא בןיצחק
 253. היוי מרון בןיצחק
 2TO ,283 .285, מטגנצה יחרה בןיצחק
 276. מם'מפ;נטיצחק
 278. אכון נ"ריצהק
 QS1, .וסף ב"ריצחק
 308, ריבים מררנ' בןיצחק
 310. 1"2, מנהם נ"ריצחק
 298. אשר כןיצהק
 299י מאיר בןיצהק
 103. 132, 123, 19, ופירושיו ספריצירה,
 378. רשני של רבו אג'יקר

 116. 105, הרת בעוביירושה
 78. 66, 50, הקיאיישועה
 274-276. הזקן מטרניישעיה
 25, גאון הלויישעיה
 12. ופומבדיתא מראישיבת
 5;1. המערביישראל

26
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כ.
 99. 88, גאון אבומאי ב"ר צוקכהן
 120. כ' צדקכהן
 186* 26, גאון חנינאי גירכהנא
 141. שרגרי בןכלב
 78. הקרא' אפגדופוליכלב
 2. רישכלה,
 126* ברברות כלולות המטתבל
 157, 188, 98, גרריכל
 66* דוקרתה אסרו ספקנל
 172, 151, 189, 119ן 18, התימורכללי

1286*.89 
 217, שגו עכריכתב
 65--51י הקראיםכהות

 106. הק-אים של יגעןכתובות
  172. 106ן בערב.ח "לבהכהובי
 247* 146, ותלכער משנהבתיבת

א(
*,

 71* ל"ת תוסיף לא תסורלא
 98. הקראים על הראשונים טענולא
 160-105. ע.קר התלמידלסיר

מ.
 298, רש"י של התנו שמואל בןמאיר
 268. 258, 281, אטליפיא הלוימאיר

 8* 12 מרוטנבורג ב"במ"י
 123. גאוןמבשר
 1. 53 מרש"ג פתריםסגלה
 237י מר"ג סתריםסגלת
 74* הקרא.ם שדרשומדות
 185* אגדהסררש
 186, קהלת אסתר רות איכה חזיתטדרש
 187. משלי e"nlwמדרש
 191* שמואל דמ"ר י"ר י.ן'רכערריך
 14. ריעלמוד אחרי הכשםכנדרש

 301. 294, 1287 חפריםטהדורות
 169* 161, ופ.וט'ו לרה"ג השכלמוסר
 226. 59, ב% ימשהמוחה
 298. 296, ייטי'טחזור
 142-120. 44, 24, בישיבהטחלוקות 102י 161 44, 6, נהג4רא;טחטד
 44, כרת דעותנטקלוכרז

 חיץ(כח"ד

 104*מינים
 25. אחא ב"רמלכא
 7פ.כנהנים
 . 117 יוסף בןמנחם
 208-210. ושטתו סרוק בןגונחם
 25. גאון יוסף בןכנשה
 211-233* יטעמים נקודמסורה
 212, בהלמורממורה
 215. התלמוד על חולקתממורה
 ושבריטי  האשור' נקור ומערבביי מינהגייססורה

,220,223--227 
 279י ר"ג יר כשבתמסורה
 805. 184, סופרים קטנות,ממכהות

 51. הקראי ענן ש% טצוהמ'
 272. אלבצק בןטצליח
 35. גדולות הלכותסקורות

 270* 2, מרו בן זיטיאסר
 5. הונא ב"רמרי
 5* סורגו דמ' ב"רפרי
 37. גאון הלוימרי
 810* מפוגטייזא ב"אמשה
 245- 236, 12, חגוך ר' ובנו הספרד.בושה
 75, 40, 25, גאוןטשה
 60, הפרסי ע"עסשה
 65. ריע'משה
 810* מא.יכראמשה
 210. גיקטל,אמשה
 227' הנקרןמש:
 278. 254, "יי'טןסשה
 257. מיישון בןמשה
 253, מ:יבונא .וסף כןמשה
 272. כלפומשה
 272, טפב.אהמשה
 268, נחמן בןמשה
 249* עזרא בןמשה
 804, ר"ת תלמיד שלמה נ"רמשה
 61" 60, הכלבקי העכבר.השף
 306. מלינץ 'עקב יןתשלם
 nWD ,255 גןפשלם
 auT. מנרטנא נתן בןטשלם
 * 1 2 הישיבות שתיטשפט
 117. 25, גאוןטתהיה

*4
rD111 תפלות~DD 199' ואשכנו ציפת 
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 185* וקבלה אגדה ספרין 286, 279, הגטואנוסחאות
 3, ר ס-ר 1 146. ל"צ נ"ר גאוןנחסיה

 110. גאון צדוק ב"ינחשון
 21. גאון אמ'נא ב"רנטרונאי
 lUU ,217, 103, 8ט, הילאי בן3טרונאי

*278
 26. גשיאנטרונאי
 01. 88, 56-60, וספריו הודאי נח בןנסי
 )138(. ר"ה נהורנא'נסי
 236, מקירואן יעקב ר' אבינמים
 234, 166, ,147, 109 מקייאן 'עקב בןנסים

,236
IWIWJ04. וקרא.ם יפנים נק 
 116. אל~ףנתן
 12ן הבקלינתן
 272. 165, 117, נה"ע יחיאל בןנהן
 245, בקורטבה הדייןנהן
 298* 296, המנירינתן

ט*
 4" 3, ההלמור על הוסיפוכבוראי
 48* הקראית חדושפבהת
 ע6. הירושהסבל
 282* 119, 18, אמוראים תנאיםסדר
 103. 100, כ"צ רב של תפלהסדר
 108. נטרוגאי רב של תפלהסרר
 138. רס"ג של תפלהסדר
 109. 101, 98, ר"ע של תפלהסדר
 89. 78, 65, 52, הקיאי מצליה בוסהל
 8, סבראטוף
 1. 2 פומבד'הא על יתרהמירא
 5. 8, סבראמימונא
 5. בתלשך הלטתסימני
 124. 100, 88, 57, 50, ירוחם בןסלמון
 123-142 50, 16, גאון יוסף בןסעדיה

,151*193 
 169. טנאןסעדיה
 71, הקראי יפת בןמעיר
 217. אשי לרב נקודמפר
 261* ומעתיקיו להרטכ"ם המצותטפר
 20י בקבלה משרספר
 272. הערוךספר
 ש, התימוד התפשטות יפייביגצהספרר

-272*244 

צ*ן
 37-40. 24, גאון צדוק ןשם
 77. 1, צדוקיםן

 137. 130, יס"גמפרי
 172. חפנ' :ן רישמפיי

 291. 245, בתימודסתומוין

ע*
 06. האיכפהאניעובדיה
 122. גלותא רישעוקבא
 5. 3, מסבוראיעינא
 7. מחסד חהן טאלב אבי בןעלי
 6. כתאב ב;עכר
 144. כלה י'שעמרם
 16-109(1* גאון ששנא :"ר?כרם
ענן

~a'c 

 56--45. הקרא'ס דת
 119. גאון צמח רב שלערוך
 118, 43, כ. א, ע"פ מליםערכי

פ.
 . 1 60פהילוסופיא

 13(3, הוס' בעלפטר

 200. 197, 183, 135, 43,שוטים
 135 ים"גפיוטי

 2bS ,300 .310, 284,פלפול
 259* וט;ת,ק,ו יהרמנ"ס המכנהפירו'ט
 294. לי'"ף ר'ט"יפירוש
 153, 36, הגאוניםפירושי
 101--55* מציה יכעמ'. הקיא'םפירושי
 292. לרשיי מ.והס.םפירושים
 153. :רש"ג וגמרא מקיאפירושי
 170. 175, %ה לריש מקראפירושי
 165-189, וספריו רה"גפירוריי

 128. המגמא ותרגום יס"גפירושי
 197. 191, 185, 20, ורכה' זוטאפסיקתא
 2.פירושים

 5, 2, שידפרס

 192, 185; 19, 18, כי"אפרקי
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 17נ 101, 31--17, פ~ף בר גיןצמח
 234. 111, ה"ם נ"ר נאקצמח
 143. כפנא. בן נאקצמח
 108. רבתא ריעאצמח
 277* שטונזטע-פת

נק*
 261, 241, 240, 12, ההלכהקב,עוז
 97. בטבעתקדושין
 283, צרפתקמטרם
 ל19, 169, 107, ופעטוקליר

 310. 297, הזק;קלונימום
 273, רומ' א"שקלונימום
 9,(3, יהודה גןקלוני:מחם
 270--ע20* משקא משה ד'קלעימום
 277, 269, ל,~2, הגדוד ק-ליסקיכצ-
 119י אחאי י"רקמם
 175* 144, 30, 24, בבנלקנס

 149. 112, 103, 41--99, 16,קראם
 77, 76, בתלמוד משתמש: בחהבזלהקראים

ע10.
 tTU בסניה ימ1קראים
 מךרנמם לקלים והנפו דתשנ;'פ את חרפו,קראים
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