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ע

וא5השמו,האנשים אשר כאזכרם בם'קוראהרורות
א*
ע 5סדר א5פאבית
'אברהכםדי בוטון לז ב .מגאוב.
טד א.טה א.טח א.נב.נאא.
' אברהם דיאה א.
אברהם בףץנת,אל םטנ ב.
'
.
' אברתם טבות'ל טו ב
' אברהם מרב לו א .נב א.
דבלטם ב.
'
אברהםם בענשתלבמ ב.
ק אברה
' אכרהם
טג א .נן.ב *
6אברהם כרשל טאב.מבא.טגב.

נר'א טפ'הם טו ב].
טר ר' אב4ש בן טר ל' אטי ג ב.
מר ר' אבוטא' ג ב.
'ח א וב .כ ב
ר' אבינדוו-
יאל נ א.
הר
כי
הו
רר'ן אביגדחי צ
רןאביגדורקאסטילאץ מא א .טט ב.
אבי לט א.
ין טו ב).
(ר' אבי
י
ר
ב
אברהם גדיליא טט ב.
טר אברהם ה א.
טא ב
נ ב .ח "3ר'א
ר' אברהם (אכ'ד) ת ב .י
אברהםםגאשל"אלנאטניטיי (ב 11נ*%שד )-וןא ב.
אברה
ראש יען'בה.
.
טה ב
ן.
רר' 4אברהכם (כתו') טו.ב
י
*יזברהם הגר טר ב.
4שברהם (חמיו של יהודה) טו ב.
ר' אברהם (ראש ישילה)יא א .וע" ר"א  '-אברהם כן דור'* א וב* טו ב.
אברהם בן דור (הלף)וב.י ב.
אבזר.
אברהם הררי נב א.
ר' אברהם (בזמן מהריק) כת ב.
' אכרהם זכות כט א.ר' אברהם אוי 4ששכנוי טד א.
אברהם חבה אל שורטרק ש' ר'א פאמב
אברהם אוריגה נב א.
אלשורטה.
אברהם טאורל"נש טו ב.
'אברהם חע .לד א וב.לה א * נע ב.רר'' אברהם אזול4שי טט א.
טז א.
ר' אברהם אלאשקרנ א.
אברהם בן ח"4ן ט א חף' ו*א צאחכ
' אברהם אלאשקר (בן טשך ),לו ב.
י
.
אלשורטה
.
ר' "4ברהם אלגאזי טח א ול
ר' אברהם בן ודים טז א.
ר' אברהם אל'גר טח ב.
ר '-אכרהם חמיה מה א.
ייה יט א.
אברהם בן אל
ר' אברהם תסאן כח א.
רר'' אברהם אמיגו טט ב.
6

4

6

4

4
4

י

4

 .כה .
י
י
לז .
לו .

ר' אברהם בן אסמעאל כד ב
ר' אכרהם אספמא טד א *
רש אברהם אפומאדו א
ר' אברהםף אשר ב

ב

אברהם טא'טעאק לה א.
אכרהם טר-ש לנ כ.
ר' אכרהם טרקה נ א.

ף אברהםבן יהושע נב א.
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ט א,
ר' אברהכם  '1נחטיאש לג כ לוב.
ר' אברהם בן יוחנן י
ר' אברהם'1נחמיאש(השני) טנ א .טד א.
ר' אכרהם בן יוסףיח ב.
רי אברהם בן נחם'אש (האחרון) טה ב .
ף אברהם בן יחיאן 'כח ב
ח אברהם בןיחיאל 3אחיו-של הר'ב ערע) נב ב.
ר' אברהם בן נתן הירפ 'ר א .ב'א.
ט א וב
ר' אברהם סאלם טא א.
י'עיש לג אי לד א.
ח אברהםן'
ר' אמרהםף 'עיש(.האחרון) לג א .לו ב רר' 4אברהכם סארדיליוע" ר4א סיראלוו.
אברהם סכעלג א.
 1א .לט א .טא ב .טח א וב.
ר' אברהם סיראלוו לכ א .לה א .לט א
ף אברהם בן 'עחק טו כ.
 41אברהם כן 'עחק 'ג ב .וע" ר4א אב'ד.
.
וב
(סכנדרנ') ל ב ,טא א,
ר' אברהכם בן 'עחק (טפיסא) טכ ב.
ר' אברהם סכנדרי
טט ב .נא א.
ר' אברהם 'עחק' לכ אי לו כ .ם ב'.
ר' אברהם עובד'א לד כ ,
טג א .טו ב.
' עוח ע" ר'אז' בורגאל.
ר.אנרהם '8חק' (האחרוס טד א .נב כ .ר' אברהם
,
ף אברהכם 'רושלם' (ד א וכ .לו ב( .ו ר' אברהם '1עורא ט א '.א וב' .ב כ.
'ג א .טו כ.
א .לט א ם א.
רן אברהם עטון נכ כ.
יהן טא א.
אכרהם
רר'' 4שברהםההככהן ( '1ארדוט) טה א .ר' אברהם עלומ (אלעלוף) לו א.
ר אברהם פאלקון טו א.
ר אברהם הכהן (טבולוניא) לד כ.
י אכרהם פאחז לט א .מג ב .מה ב.
אברהם הכהן (כן טאיר) ט כ.
ר'
רר'' אברהכם הכהן (כן ט4שיר בוטן רש'בא) ר' אברהם פאשריאל טו ב.
ר' אברהם טפיורו 'ח ב.
כב א.
(ר' אברהם טפיהם טו כ).
ר' אכרהם הכהן (טערבי) טט א.
ר' אברהם פאחב אלשורטהיב ב * וע" ר'א
ר' אברהם הכהן (כן טשה) לד כ.
בר חייא.
ר' אכרהם הכהן פרחיה נ ב.
ר' אברהם עלח טנ ב.
ר' אברהם הכהן יא כ.
ר' אברהם לאניאדשוולי
ר' אברהם ערפתי לנ א .לז א.
מא ב.
ר' אכרהכם קבסי ה א.
ר' אברהכם הלו' מד ב .נא ב.
ר' אברהםהלוי (הטכונה הרבברוכים) ם ב .ר' אברהםקוניטבריאל(ראשוןואחרון) טב.
ר' 4שברהם קטאלאן טה א
ר'
אברהםההללווי' ((בהןורו'יוץס)ף)טוטדבא ..טו אוכ י
ןן אברהם קטאלאנ 1לו ב.
אברהם
רר'' אברהםהלו' (בן'וסף טפרשמ"ת) נב א .ר אברהכם קשטרו לנ א.
ר' אכרהם טוומאן לט כ .טד אוכ.
ר' אברהם קשטרו (בן אחיו של טהרי'קש)
טה ב .טו א וב .טז א .טח א  ,נא
נ א*
אברהם טרגשנשופשהן-גלג'חב.ב.
ר'
ב .נב א.
ר' אברהם טונסון לט א וכי ם א .טא ר' אכרהם כן
'

.

א וב .טב א .טג א .טח א וכ .ר' אברהם שיראנו טו ב .נ ב.
ר' אברהם שישי נא ב.
טט א.
ר' אברהם שלום לג ב * לו א וכ .לו א.
ף אברהם טייטון כב כ .כנ א.
ל'ט א'.
ף אכרהכםטייטון (כן טשה) 'ג ב.
ר' אברהכם שלוכ:מ (בן אליעור) טב א.
ר' אברהם טינעי כט א ,לד ב.
טלטד טד בי טה ב ,ט' ב .טח א .טט כ.
ר' אברהם
ר' אברהם בן שלטה 'ח ב.
כ.
ררן' אברהם שמואל נכ כ.
ר 4נאברהם רטנשיקה נכ א.
אברהם שרכיט הזהכ טח ב .נכ א.
ר אברהכם בן טרדכ' טו ב.
ר' אברהם בן טר ר' שריראג ב.
ר' אברהם בן טשה טו ב.
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נד
ר' אליה טו ב.
רן אליה אכ" נא ב.

ר' אברהם תולידאנו טו א.
.
ר'
אדא'גם האלו' בן לברטז ב.
ר'אלייה טאובריק הקדחם טו ב.
ר' אדת
ר' אדונים בן תטיםז ב.
ר' אליה ארבארו לט א וב .ט א.
ר' אדוניקםדי לונזאנו מד א.
ר' אליה ב4שרקי טד ב.
ר' אהרן כח ב.
ר' אליה גאליפאפא נב א.
רר'ן 4שליה גאליקו טב א.
ר' אהרן (בתו') טו בי
1ר'-ן אהרן אכיוכ לט א וכי סנ א.
אליה גוראטיל (גוראטיר) טד ב .נא א.
אהרן בן אביי כט א.
ר' אליהנלטידי טג א
ף ארם'הדי וידאש טא א.
ר' אהרן אשכנזי נא בי
ר' אהרןדי בוטון סג א.
ר' אליה הזקן טו ב.
רן אהרן בירב טא ב.
ר' אליה בן ח"ם טב א וב .טח ב.
ף אהרן זייתום נ א.
א
י
ד
נ
א
ק
ט
ה
ו
י
ל
א
'
ר
.
א
ז
ט
טח א וב .
חן
ר' 4שליה בן יהודה טו ב.
ר' אהרןז' חי.ם סנב .סזא ,מטא.
ר' אהרן חסון (ח4שסון) לז ב .טנ א .ט
טה ר' אליה הלו' לא א .לנ א .לר א וב.
א .טוא ש .מ א .טחא.
ר' אליה הלו' הבחור לר א.
אהק טטחע' לה ב 6 .א.
ר' אל'ו-ק טלונטראיח ב.
ר' אהק בן עסף 'ט א.
הרן'אליה טוגגון נא ב.
ר' אהק "אמ מ א.
אליה טזרחי (פרנס) כט א .לא א .לנ
טר ף אהק הנהן ברטר ל "סף ד ב .רן ב .לד א וב .טב א.
אליה בן טנחם יח ב.
ר' אהק הכהן כא ב.
ף אליה עובר'4ש נ ב.
ר' אהק ה '6נב ב.
ר' אהק ~פא טה ב .נא ב.
ר' אליה פילוסוף טב א .טח ב.
ף אליה פינטו טט ב.
ר' אהק ק טשה נ א.
ר' אליה פלקון טט ב.
.
ר' אהק ק טשלם 'א א
רן אליה פרנסעיי ר"א טורח'.
אהק סשוה טט ב.
רן אליה צרפת' טו ב.
ר' אהררפאמה"ם כח ב.
ר' אהק טשסאח ע א ,
' אליה קפסל' לג כ .לד א וכ .לז א.
ר
רן אליה קטלאן טה א.
ר' אהרן פלאטיג בי
ר' אהק קשעו טד ב .מ א* טח ב .ננא ף אליה טקנד'א כט א.
ר' אליה רוסאנו טנ א.
ב .נב א.
ר' אהט וענשוק מ ב.
ר' אליה בן שלטה טו ב.
טה ר' אליה בן שטעיה 'ח ב.
ףאהק ששטשב.מא.טדא .ט
ר' אליעזר טו ב.
א .מ א .מ א .טח ב.
ף אוהב והנשיא שרקיתיקאש ח א.
ר' אליעזר (רבו של רש'") ח א.
ר' אושעיה הלוי טו ב.
ר' אליעזר אזכר' טג א .טז ב.
ר' אחא נ ב.
ר' אליעזר ארחא לז א .טא א .טט א.
ר' אחא' ב ב .טו ב.
ר' אליעזר בינד'ט אכז'לראד לנ ב .לד ב.
ר' אחא' בר ר' הונ4ש ב ב.
ר' אליעזרג'ניליו טה א.
טר ף אחא' כהן ג ב.
רן 4שליעזר סניפר' לו ב.
ר'
ר' אחא' בריה דרבה בר אבוה ב כ.
אליעור הוקן טו ב .ועי' רש בן נתן.
טר ר' אחינאי כהנא ג ב.
ר' אליעזר טטוליטולאיח ב .וע 4רו אלעזר
בן טזאח.
" אבוטאי *
טר ר' איבוט4ש'
ר' 4שיוק שטיין טעא .וע" ר' 'צחק שטיין ר' אליעזר בן 'אל הלו' טו אוב .כ ב.
ר' אישתורי הפרחי כב ב.
ר' אליעזר טטגנצא טו א .וע" ר'אבןנחן
ר 4אלחנן בן יצחק 'ר א .טוב' .ח א .ר' אליעזר טטיץ יד ב .טו ב.

"

י

י'
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ר' אליעזר טנ4ר)אגו' (טטנלאנוא ),טא א .ר' אפרים קארו לה א.
סח ב.
ר' אפריכם טריגנשפורק יר א .וע" ו"א בן
'צחק.
ל אלער ק טנחם מ א ,נב ב:
ר' אשטרוגון' שאנג' טר ב.
ר' זוליעור בן טררכי לג ב.
ר' אשטרוקן' שאנגי לט ב .נא ב .
'ח ב.
ו*זולי~ור
ר' זור"יעזרטנבתןלינתן יר.א ,טוא .כרא .ר' אשי ב א .ג א.
אשר ברורו לט ב טה א.
ח "3ו"א הזקן ור"א נמטגנעא.
רר' 4אשרובולון טר ב .נא ב.
א טז א .
ו*ז*יייעורטפליו
ר' אשר בן יחיאל יר א .כג ב .כה א.
ר'אליעיר נמשאנץ טו א.
כו א.
ר וטלום)לה א.
41אייעו
ר' אשר הכהן כח ב
ר בן וטמואל '
ו
"1אי"ע
ח ב ד
ר' א41עור השמומני לבא ..לגאוב .לרא .ר' אשר הכהן ן' ארדוט ל ב .מד ב .סו
א וב .מז א.
ר' אליעור טוטת טח ב.
ר' אשר טר)וניל יא ב .טו א.
ד' אליקים בן אוטר כה זו.
יא א וב.
ל אשר ק
ר' אליקים בן עסף 'ר א.
ו* אליקיכם הלה כט א ,
ל אשר ששכן כח ב ,כט א.
ר' אלק'ם השי (שפ" בל התלטר)יר א.
,ב
ר' אלישע גאליקו א .מא ב .טח'א.
",איעורנע אשר כה א.
ר' בוסתשי ג א
ר בח" ק אשר כד ב.
ר' אלעור נהורדנא 'ח ב.
ר'בחיי בן בקורהי א.
ר זולעור טהרונא יח ב.
' אלעורנשתרכמטאיחב .ועף
יג ב ,
.
ה
ר
ו
ה
'
א
"
י
ר'
ן
ב
'
ר
ו
ל
ה
י
י
ב
י
ב
ר ,ב,נריט אוטכנף עי' ר' אליעור בינריט
ר' אלעור טכוךיח א וב.
א א ז
ר' אלעור בןי"ורה ט א וב .כחא .יטא .ו" בניטין י
ר' בניטין בן אברהם כא א.
ו"א טחרמשא.
ר'בנימין 4שליאש ם א .סר וא.
ו" אמ'3ר")עזר בן עחאן לו זו.
ר' בניט' 1טארטאלגב .וע"רשבבןמתתיא.
ר' אלעזר הלף כב א.
ר' אלעזר בן טואח 'ג ב .וע 4ר' זור)יעור ף בניט' 1טטריקולא לג ב.
'חיאל כא א.
ןטטתיטתא.
רר''בבננייטטייןןבבןןיקותיאליט א.
%"441ע,רף ננרג1יחמ,טב א.
ר' בנימין הלוי לח א .לט א וב .ם א .
ר' אלעור קפשאלי לא א.
ררן' בנימין לפפא כו א.
ר' אלעור בן שמואל יח ב.
בניטין טריגה נב ב.
ר' אלעור בן שטשון יח ב.
ר'בנימין מלמד טה ב.
אטיטר ג א.
ר' בניטין בן טתתיה לר ב .מ א.
 61אטנון ב.
ר' בניטיןקניני טא ב.
רון אנריקו מלך כו א.
ר' בניטין הרופא כא א.
ר' אפרים טז א .ועי' רזא בן יצחק
ר' פניטין בן שטריה לג ב.
ר' אפרים בן אפרים הגבור טו א.
ר' בעלאל 4ששכנוי לו ב .לט א .סא א.
ר' אפרים טבונאיח ב.
ן דוד טו א ,
מג א .
ר' אפריכם ב
ר' ברג'לון לג א.
ר'
וריא טריגנשפרק.
.
ר' בבררווךךי(חתלמבירו"י קארו) לכורקב..
ר' אפרים בו נתן כר א
ר' ברוך בעל התרוטהע"ר' בן יפחק.
ר' אפרים פינטו טט ב
4טלבאליאי ב.
ר' אפרים פנסירי טב א
ר'
ו" ברלאנגיל מה א .נב.
ר' אפריס טעור'נ ב.

.

טש.ם

י"

יא

ברי
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נה
רי ברוך טארץ'ונ טו א.
ר' ברוך אשכנו' לר א.
בנימין טט א.
ר'
ר' בבררוקך-בן ברוך טח א.

ר' ברוך ברול' מח א .מט ב.

" רר ושאל  %א כ .טא ב.

' רר חביליו טט ב.ר' רור ח"ם נב ב.
ר' רור ף ח"ם טוו א.
ר' רור טוביה ם א.

טסיר רור בן 'הורה כח ב .לג ב.
ו א .נ ב.
ר' רור ענהימ
ר' רור ףיחייא לח ב.
*5 .ר א
ר' רובו.ר.נףו'אחי".א(-בן ,צלנח ))-לג,
ר' רור יצחקי ננא א.

ר' ברק -חון (חוק) נא ב.
ר' כרך חוקיטו לז א.
ר' ברוךן' ח"ם טח ב.
ר' ברוך בן יצחק טו א .טז א .כ ב.
ר מוך הכהן טר ב.
ר' ברק -עוויאל לר ב .טב ב.
ר' דור הכהן כר ב.
ר' ברוך בן שמואל נ א.
ר' ברק -בן שמואל בעל ס' החכטה ט ב .ר' רור הכהן (בן יעקב) לט א .טח א
ר' רור הכהן טקורפו 5א ב,.לב א .לנב.
יח ב.
לר ב .לה ב.
 61ברכיוה רוסו נא א.
ר' רורן' לב לו ב.
 61רור הלוי 'ח ב.
ר' רורלו' חסיר נב ב.
ר' נביהא ב א.
ר' רורלו' טינצי טו.א.
ר' גבריאל אספרנוסא נב ב.
61
ר' רור טרינה נב א
 41גבריאל גאליקו טח א.
ף דודטייטון 'ג ב .כ א.
גרל,החיון לט א וב.
ר רור טטיל4שן טז א.
ה.ורליה ף 'חייא לר א.
ר' רור טם'נצפערק טו א.
ר' גרליה' '1ח"א (בן 'וסף) 5ח ב.
,
ר
רור טטיץ טז א.
ר' גרליה הלוי טח א.
ר רוד בן טשולם טב א.
.
ב
ר' גרליה קורדוירא לו
רן רור נבארו טא ב.
טרת נרסיא נשיא לו ב.
ר' רור ף נחטיאש לט א וב .מגא .טוא,
ר' גרשון כג א.
ר' רור ף נחטיאש (האחרון) טט א.
ר' גרשון בונפצו לג א .לר ב.
ר.
ב.
וב.
גטרשואן.בטןו'אהו.רה (טאור הגולה) ח א רר'' ררוורר עפירצו'ךגטלוגן לר ב.
,

ר נרשון טוט4של נב ב.
ו 6טהצון טדחי לד ב.

ר' רור פררו טה ב .נב א.

(ר' רור .טפרש4ש טו א).

ף דור ר' קאשיריש טח א וב .טט א.
,ש
ר' רור קונפורטי טז א וב .סט ב .נב ב.
ר' רור בר קלוניעשוס 'ח בא.,
ר' רור טו א.
ר' רור קנומ"ב ב .כ
ר רור אבוררהם כו א.
ר' רורן' אבי זטרה (וטירה) לג ב לו ב .ו '-רורבןן עח*שול 'ב א.
ר' דור ף 'צהצן לגב .ללט .14נשא .נזהא.
לו א .לט א וב .ם א.
ר' רוו6ר ,צטריא נ ב.
ר' חר אעף טח ב.נא ב.
טר ו-עמי ב ב.
ר' וער אלמקטץ א.
ו" דמז1ל איסטרווכ~ 1טב ז.1
ר רוד אסמחסה נב ב.
טו ב .נ ב .נב ב.
ר' רו באסלא נ ב.
 41ו-נת*ל בן יחיא 1-7ח ב .נ.14 1
.
ר' וזר נהם"ר כב ב
ל רמאים הכהן בן(ןייה לט ב.
ר' דוד מבנשת לח א.
ר רמאל פרנספל מד ב.
ר רור ג'ראס' מו ב
י רור וער"ן בן הנר ח א.
ו"

י

ד

*14
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ו*חיים אבו4שלעפיא מט ב .נא א.

ר' הא ר ב .ז ב .טו א.
ייה4ש" בן רורגב .ר א.
מ -ר'

ר' ה4שי' בן נחשון טו א* 'ג א.

מר ר' הונא ב א.

ר' הונא (ריש גלותא) ב ב.
ר' הונא בריוסף ג א.
ר' הונא הלוי ג בי
ר' הושיאל בןיוחנןיט א.
ר' הושע'4ש כב ב.

ו*חיים

מח ב.

רן
ןחיים 44שוגלוזבילג לה א.
.
 חייכם אלגוי נא א.*
ר
חיים 4שליעור כב א.
ר'חיים אלפואל לו ב .לט ב'.

ר'חיים אלשיך טו א.
ר'היים אמימ מר ב .מה ב .נ א.
ר' חיים באסאן לוא .לחא .לטאוב.

מא א מב א.
רר'ןחיים רי בושאל לט א.

חיים בנבנשת מח א .נא א .נב א.
טר ר' היל4ש' ג ב.
ה'חיים ברוך מר א.
ר' הילאי בן חנינא ג ב
י
'ר'הילאי בן נטרונאי ר א.
ר' חייכם גאון מט א.
ר' חיים ויטאל מ ב .מב א..טח א.
ף הלל טו א.
ר' הלל מרוטאניאיג א.
רן חייםו' חביב נב א.
ר' חיים החבר מא ב.
ר' חייכם חסון מר ב.
ן
רון ויראל (ויטאל) טולושא כו א כז א ר' חייכם בןיוסת טו א.
רי
רר '/ח"ם בן יחיאל כה א.
.
רון ויראל סיר טה ב
.
ב
ו
ט
ם
י
י
ח
ק
ח
צ
י
ב
כ
בן
אי
ר' חיים הכהן מכ אי
ן
רן'חיים הכהן (בן חננאל)יר ב .טז א.
מר ווטרא בר חיננא ב ב.
ר חיים הכהן (בן שלמה) לח ב.
ר' וכריה הכהן לג א.
ר' חיים כפוסי מא א וב .מב א.
ר' ורחיה גוטא מחא .טטב .נאא נבא ל חייכם הלוי מו א
.
ר' זרחיה הלוי ח ב .ט ב .כב ב.
ם בר מררכי טו אן
ר'חיי
ר' זרחיה מכיר מט א.
ר' חיים עובריא לרא5 .ה א ,לו א לט
רן זרחיה רילה רינה מט ב.
א וב .מ א.
רר'ןחייםעווו נחמני מא א.
ח
חיים פיוארו מר א
ררן' חיים רוטאנו מה אי .נב ב.
רר'ן חושי4של ה א.
חיים שבתי טג א .מד א וב .מו אוב.
חוקיהיח ב.
ר' חזקיה (ראש גלות) ר ב.
מז א .מח ב .נא ב.
ר' חזקיה מוירצבורג כר ב.
ר' חיים שולם מב ב.
ר' חזקיה בר יעקב כא ב.
ר' חיים בן שמואל כד ב.
ן מר ר' חיננאי ב ב.
ר' חזקיהלו לו א.
יאה מב ב.
מר בר ר' חיננא' נ א.
ר' חוקיה פו
חכים ערבי ה ב.
.
ינ א
פ
נ
ר' חזקיהפ
.רוקאש לז א.
נבי ד א.
ר' חיי4ש ב
לל
ן חטיאלטכ
חייא ראורי ה א.יא א.
ןר' חנא ג4שון ב ב.
רן חנוך בן משה ח א וב.
ר'חייא מאיר לר א .מ א.
ר' חנוך צפורטא לא ב.
ר' חייא טמישון ג א
ר' ח"א רופא טאב,ימג.ב .מחא .סטב .מר ר' חנין ב ב.
ן ר' חנינ4ש בר אברהם ג ב.
ר'חייא שלום לו א.
ןר' ח"ם טו א].
ר' הנינא ברהוכם מט ב ,נ א

.

ן

'
.

ן
ן
ן
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נו
ר' חננאל ה א .ו א .טו א.
ר' חננ4של בן יהושע 'ח ב.
(ר' חננאל מרומי ח א).
ר' חנניא גאון ר ב.
י
ר' חנניה ן' 'קר לט ב .מנ א .מח א וב.
ר' חנניה בן כח2רשי4ש נ ב.
ף חסרא' הכהן פרחק לט ב .מרב .נאא.
הלף ע מ.
ססר
דלעח
י"י בנ נסים כו א וב.
ר4
זז
ר' חסדאי הנשיא ר א .ה ב.
ר' חסר4ש' קרשקש כו ב .כו א וב
ר' חסר4ש' בן שלמה כו א.
י

,

טוביהיד ב.

ם
מם

רר'' טוביה בן אליה טו א.

ר' טוביה מבורגוניא יח ב.
רטוביה הלו' טד א .מחא.
ף טודרוס 'ט כ.
ר" טוררוס ההלוו)יו' בן 'הורה 'ט ב.
ר' טרוייש טו א.
ר' טרכוס בן טשהינ ב.

ר' 'הורה בן בלעכם ח א.
ל' 'הורה בנבנשת לב א .לר ב .לט ב.

מה א .נ ב.

ר' 'הורה בן בנ'טין כא א.

ר' יהורהברול מח א.
ירולי ח ב .טו א.
ר' 'הורה בן ב
ר 'תרה הגזל ח א וב.
ף 'הרה גו'דרלאים;4ן טא א.
נח ב.
ו" 'הורה
ר' 'הודה חזקיטו נ א .נב א.
רן 'הורה חיוגז א וב.
'הורה ח"ט ל א.
רר'' 'הודה ח"ם נב א.
עטטא5לו ב.
'הזדה
ר
רר;ן 4יהורה"חונרלקו' טה א .נב ב.
'הורה חסיר ח א .יר ב .טו א.
'ב א
ר' 4הורה
(ר' 'הורה)חרטירזויט' טז א*.
'והורה 'ום טוב טוב.
ר('ר' יהודה בכןן 'עחק הלו' טז כ).
ר' 'הורה בן 'קר ח א.
'הורה הכהן מטב .נב ב.
טו ב.
ר'
' ''ההווררהה ההכנההןן ((בבתעול')ס' רעים) ח א וב.
ר
'

י'

משה) כ ב.
ר' 'הורה ה
ו
הלכוהין(1באן .ט א.י א' .ב ב.
ר* 'הורה
ף 'הורהלוי מינבי כז ב .כט א .לנ א.
ר*יאיר בן מאיריט א.
לד ב.
חידיריה 'ח ב.
מסיר 'הורהל'4יון כח ב.
נטאירןמא ב.
רר*,יריריה
א
נ
4
ר
ר
~ש
איי
יהורה ליאו
.
ןנ ב *
כב א
יריחה
ן
ב
ר' יהורהליב בן אברהם רוך אלהנור נב א.
.
ר 4יריד'ה פרדו נב א
ן
ר
נב א.
א .יהורהליב
רויריריה קארולהב .מ
.בב .מהא .נב ר' יהורה לירטאאשכםנויב .מו ב .נא ב.
כב א
רן"-עיה
ר' יהודה טטגנעא 'ח כ.
ר* יהודאיב(ד'רהשו'דה)נ א וב .טז א.
יהורה רילטריגו טז א
י יהודת (בתו')ט א.
ר
רר*' יהורה ר' מרינה מנ ב .נ א.
יל לז א.
רן יהודה 4שררוטיא
ר' יהורה מוסקאטוי א.
ר* יהודהן אררה כב א.
ר"הורה ממיץ טז ב.
ר* יהודה אלפאכריב ב.
ר' 'הורה טסעור לט ב.
ר* יהודה אספריאל מט א.
,

רן יהורה אריה טטך'נה נ א.
רן יהורה בן אשר כה א וכ .כו א.
רי יהורה בן.אשר (בוטן רייבש) א.
רר *,יהורהן' בולאט לנ א .לד אכ
יוב.
יהודה בינא מח א.
'הודהביטון מח ב.
ר' ,הודה כיסאנדו טט ב.

י'

ר' 'הודה טשען ם כ.

ו' יהורה נ לה א.
תןנתן ט ב.יר א .טו א וב.
ר' 'הורה בן
ף 'הורהז' נחמיאש מז א .נב ב.

עתי4של לט ב.

ר'
' ''ההווררההעודאל(בןשטואל) מה א .נבאוב.
רר 'הודה מפרש 'ד ב .טו ב .כ ב.
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" עם טוב בן יהודה טו ב.
י
מר ר' עם .טוב בן מר ר',יעקב ד ש.
ף עם טש בן יפחק טד ב.
ר'יעם טוב ף יעיש לגא .לו,א .לטא
מד ב .מח א וב.נא ב.
ר' עם טוב ף יקר לט ב .נא ב.
ר* עם נןב כהן לר א.
ר' עם טוב ליפטאן תאלרשט"ן מז ב.
ר' עם טוב טז ב.
ר' עם טוב מעיטתייאה מא ב.

ר' .הודה צדיק לר א.
ר' 'הורה צרפתי לט א.
ר' יהורה קארו לא א .לה ב.
ר' יהורה מקורוביל טז ב.
ר' 'הורה בן קלונימום ח א .ט ב.
ר' 'הורה מקאנרי4ש לג ב.
ר' יהורהן' קררני4שלי א.
ר' יהורה ן' קריש ז ב.
ר' יהורה קרישפין מט ב.
ר' יהודהן' שושן ל א .לד א.
ר' יהורה שיבילו נב ב.
ר' עם טוב פאושעי לט ב.
ר' יהודה בן שמואל נב
שמאלאר.יש כרמה ר ב ר' עעםם טוב מפלאנצו טו ב.
מר ר' 'הורה בן
ר' טוב עהלת מב א .מגא .מח א.
 41יהודה שראף סט א .נב א.
ר' ענהיב א.
ר' יהורה ן' תבוןז ב.י א.יא א.
ר' יתה (בחף) טז ב 1
ר' יהונתן טו ב.
ר' יתה בן (אחיו
ט
.
ל ר" ענהגטזנד ,יטב
ר' יהונתן רקונקא כא ב .טב .י' יונה ג'רונרייט א וב.
ר' יהוסף הלוין' מיגאש1ב.
יו ו" יונהן' גנאח ז ב .יב ב.
וב .טו ב.
רר'ן יונה החסידעי' ר'י ג'רונדי.
ר' 'הוסף הנג'ד ה א וב 1 .ב.
'ונה בן 'וסף כב א.
ו' יהח~ע אכוררץ טט ב.
ר'יונחן ג4של4שנטי מא ב.
ר' יהושע בנבנשת טח ב .נא א.
ר' יונתן הכהן ח כ.יב א וב.יג ב.
ר' יהושע ברה 4מ א.
רר;' יוסי בר יצחק ית ב.
ער דע מא ב.
יוסי הלוי יט א.
ר' יהחט
ר' 'הושע חנרלה מו ב .מט ב .נא ב .ר'יוסי כן ~ריק  1ב.
ר' 'הושע הכהן פאלק ט 2א.
ר' יוסף ב א.
.

.

הלד ה .14
*1
ר' ייההווששעע ף עורא לט א.

ו' יההטע וטתעץ כט א .לס ב .מ.ב.
ר' יהחטע ף שועיב מר ב .כו א.
ר"ע,4ל .מט א.

ר' יוסף (גאון) ג א.

ר' יוסף (אחי הר.ף) טזב .ע"רזיבואליה

ר' יוסף (בחו') טז ב.

רן יוסף 4שבוהב מט א.

ר' יוסף אביוב לד א .לה א.
ר' עאל הלף 'ד אוב .סוא.
ר' יוסף אבירקור ה ב.
ר' עאל בן מוטהיח ב.
.
ר' יוסף מאורלינש טז ב
ר' עאל ף שועיכ כח א .
רר'ו יוסף א.סכנררניע".יץ סכנדרי.
ר' עחנן בן מתתיא כז א.
יוסף א'שקפה מו א נ ב .נא ב .נבב
ר"עם טוב ל ב.
.
ר' יוסף אלבו לט ב
ר' עם טוב (בתף) טז ב.
ר' יוסף אלבו (בעל סן עקרים) כז א.
ר' עם טוכ,בן אברומבם בד ב .י-י
ז ר' יוסף בן אליה יד א*% .ר'יאחיהריף
תמ' ר' יוסף אלמושנינו ם א.
ר' 'אתוםטב,טלו'כף 4.שרף'ו ללט א זכ.
רי יוסף אלטטיר' טנ א.
ר' 'וום טוי שי"""ל' כה ב .וע" ריט ב ר' יוסף אם'גו לז א.
אברהם.
ר' יוסף אסיאו (אשיאו) נא ב .נב ב.
ר' ענםם טוב ביבאש לו ב.
ר' יוסף אשכנזי לו ב.
ר' עם טוכ גבירול מו א.
ר' יוסף בררשי מה א .נב ב.
ר' 'ום טול עקליר מט א.
ר' יוסף בונפיל נב א.
ר' ע:ם כוכח'"גאוה ז.,
ף יוסףכיזיש ע 4ר' 1בררשי.

ני
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ר' יוסף בירב נ א.

ר' 'וסף בנכנשת כו ב.
ר'.יוסף בן ברוך טז ב.
ר יוסף גאל"נו טר א .טו א.
' עסף נאנסו נ א .נא א וב.
רר'' עסף לקטליא כה ב.
ר' עסף בן גרשוכם ג ב.
ר' עסף הטת לב ב.
ר' עסףף חרג4ן לר א

ובן זטרץ כו ב ,לו א.
ר'עסי
ר' עסף חביבא (כו א) כז א.
ב.
ר' עסף
טרו' יוחסיףעבן טר רןמיי4שנ ב.
יוסף חנרלה טו ב.
רר'' 'וסף ף טבול ם ב .טח א.
ר' יוסף בן טוביה כר ב.
ר' 'וסף טוב עלם ט א .טו ב.
ר' יוסף טיטאיצאק לב א .לג ב .לר א וב
לה א .לו א .לט א וב.
ר' עסף טטראנ' לר ב .לו א י
ר' 'וסף טטראני (בן טשה) לה ב .טד ב
טז ב .טח א ..נא אוב.
ר' עסף טרעים לז א.
,צר ר' עסף בן יהורה ג ב.
בא
ר' עסף בן.יהורה (תלמיררניבם) י
'ל

כי

'ג ב.
ר' עסף ף 'ח'עיז לח ב.
ר' 'וסף ף 'ח"א (בן רור לח ב.
ר' 'תסף ף 'חעא (בן תם) לר א.

ר'יסף בן 'תם טוב טו ב.
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נז

וססףף ,ס4שם'נה טנ ך .טר א .נ א.
ר' י
ר' יו סכנרר' ל ב.
ר"וסף עווי4ש 5לט ב.
ר' יוסףז' עזרא לט ב
 .ט א .טנ ב .טד
'.
א .טו א .טז א
ר' יוסף פאסי ל א .לב א .לג א' .לה ב.
לז א.
ר' 'וסף פ4ששריאל מה ב .טו ב.
ף 'וסף פורת 'ר ב .טז ב .
ר' יוסףפינון טו כ .מו א.
ר' יוסף פ,סו טא ב.
ר' יוסף פירטון (פורטון) לו א ,לחא וב'.

לט ב.

ייפף
רר

(האתחחלחב .טא .טאב.

י ח ב.
שלאט
עסףפ-מ
עסף פררו לט א .טג ב ..טה ב.
ר' יוסף פרנסיס כב א.
ו" 'וסף פרק מה א.
ר' יוסוזבןן ע"4וח לו ב .לו א.
ו* עסף ערפה' (כסרדקופים) טה א.
ר' עסף ערפת' (כ'רושלים) טו ב.

רר' 6עסף פלורנמ,ן טו א.

ו" עסף צרפתי (ב"4נהרעופלא) נ'א.
ר' עסף ערפת' (בסלתיקי) נב ב.

 "1יוסף ק4וטריבש טה א.
ר' עסף קארו לרא .לה א .לגא .לתא.
לט א וכ.
ר ,4עסף,ור)ע כח ב .כט א.
.
עסף קורקום  15א.
ר' עסף קטן נ א.

ר' עסף קלרירץ טח א.
יעבקלל א.
ר' עסף קלצע טו ב.
רר'"ועססףף בן 'עקב ר א.
כ א.
ר' ענק יפר :וןב ב.
ר' יוסף
י ט'רושלים טז ב.
ר' עסף קקטרחאיסו טר ב.
ר' עסף
ר' עסף טקרטימצו נ א.
רר 4-עסףןה.כהן נא ב.
'וסף לב לה א .לז אוב .לט א וב ר' עסף רילה ר"נה טט ב.
ט א וב .טא א.
רון יוסףן ומח2ן כז א.
ר' עסףרי עחנוביא לט ב.
ל' 'וסף הלו' טר א וב .טו ב.
ר' יוסף הלוי נא א.
טר ו" יוסף בר טר ר' ,צילא נ כ
ר 6ית)ף 2,ר~ום טח ב.
י (בוטן טהר"ק) כח ב.
ר' יוסף הלו
ר' עסף ד2,רויק טז ב.
ר 4יוסףהלוי ף טיג4ששע" 'הוסף.
ר' עסף ,טם טוב טו ב.
'וסף טולכו טט ב.
רט'רר' יוסף בן טרי"[טררכי]נ ב.
ף עסף ק צם טנ נז א
ר' 'וסף בן טשולכם 'א א.
ר' עסף שרהטקש ז א.
ר' 'וסף ד' נוביש טג א וב.
רן עסף ששע ט א .טח ב
ר' יוסף סאנים לו א וב .לו א .לט א .ר' עסף הבת טא א.
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ר' יעקבבו יקרו ב .ח א ש.

נ א.
ר' יום8יא
יורנרר ג א.
ר יעקב ישראל טו ב.
ר' יעקב הכהןג א.
ר יהזקאל 'ה ב.
גב,
ר4יחק4יל כ א.
ר' 'עקב הכהן(בג
.
ב
ר'שבט,תה %מוא.
ו
ט
ב
ק
ע
י
)
] (בתו'
1ל
4ש
ן
ה
כ
ה
ררכ"
יו
חש
'ת
ר* "
מי
ר'נ ב .תלמ
] אשכנוי לו א וב .לט א.
ן אשר כא א .כה א ,
ר' יעקב הכהך ב4שמסטרדאם נב א.
רר'ןיחיא 1ב
יחיאל באסאן מר א .פח א וב .מזב .ו" יעקב הלף ת א.
נא  4וב.
ר6יחיאל בן יוסףג"ר"י מפריש.
רף 4תנקבהלוי %4כוב.תי' מ"ין.
ין"חיאל בן יקותי4של כא א.
יעקב (לבית)הלוי לח א .מוב .בם א.
' 'עקב ]1ומכרווו נ א.
ר יחי4יל בן משה לה א.
ר
רן'יחשל מפריש 'ר ב .טו ב .כר א .רר4ן יעקב (ברו) לינרא כו ב.
 41יעקב בן מ4שיריר א וב .טו ב.
מרינוקה נ א.
.
ר ובץ יך א .ע" ר עקב הלף.
יעקב מטאלון לח א
ף 'עקב לנ ב.
ר 4יעקבמול,ן כו ב .כח ב .עי'  41יעקב
הלוי.
ו 4יעקב (בתו') טו כ.
ו* יעקב מרגלית כו ב .כח ב.
ר' 'עקב בש"ה טו
רן יעקב אבואלעפיאב~מב א .בוה א ו%כ.
' 'עקב טרוויש 'ח ב.
י
ר' 4עקב אבושערה נ א.
ר' ק(קב בן טשולכםיא א.
ף יעקב בר חבין א.
ר' יעקבף נחטיאש לו ב .ם א ,טו אוב.
.
ו" יעקב מאורלי'נש טו ב
רטןר ר' 'עקב בן נטרונאי ר א.
יעקב סבע לה א ,
ר' קנקב אלח4שמי לו ב ..
ק(קב אשכנף כו ב.
ר' יעקב סטוט לוב .-לטא .עי'ר4יפירמון.
רר'' 'עקב בן אשר כה א .כו א.
ר יעקב עלומ ם א.
ר"עקב בירבלב .לבאוב .לגב .לר 'עקב עראמהל א.
א ,לוא6 .א .לטב.מאב .טנ .4ררן' יעקב פאלקון מב א .מח א.ר' יעקב פ4שפוי לו א .מו א.
ף קהב מרב (בן אמקכ",לו א,וא ,ר 'עקב פ"רו לג א.
מנאינב א.
רן יעקב פירטוןלו ב .ע4ר'י סמוט.
ר' 'עקב בירב (בן אהרן) נב .4
ר' יעקב פטה א .מט א.
ר'יעקבנחלי מב א.
ר' 'עקב לה א.
.
 "1יעקב ג'קט']1א כא זו
ר ,יעקבקצור4פיתלייירולו א.
ו" ה4שנץנ ב'.
ר' 'עקב טו ב.
' 61עקברנ"יר] מו ב .נב ב
. .
ל' ,עקב טטקקוחפייביל טו ב.
ו* יקב הל מ ב..כח ב ,לר ב
ר' 'עקב,רי קוריאל לו א.
ר' תהב חאלו סכ ב.
ר' יעקב מקינון טו ב.
ר',עקב קשטרו לנא6 .א ,לט א .מא
ר' וקנר חבש לבא ,יעא ש
א ש מבא.נא,
'הכ חלאמ נב א ,
וו*" '"ב-טחאס מא ב.
ו" יעקב רובע נב א .מר אוב .מו ב.
ר' 'עקב שטאפק לט א נ.
ר' יעקכ רום"4נו טם א.
"1יעקב טרפת מר ב,
ב
ק
ע
י
ו
ס
ו
ר
מר
ב
.
'
ר
ר' יעקב שמרת4ז,ף' פ"4פו-.
ר עקנ טרשה מד ב ,
ר יעקב',הורה נב א.
ם א .תף' ו",יפאפו.
יעקב בן
ו"'יעקב בן 'הופרק טז ב.
ו 4יעקבבו ששמעוזשש4ע"כעב .ע א.
ר/יעקבבן 'עחק יח ב.
ר"עקב שחטץ ושח-א.

נרי

י'

יי

1
.

יו

.עקב

י*

יי
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ר' יעקב ששפהיטש נב
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שחק טהריטיו א.
ף שחק מ-נא ט( כ ,ת א.

א [:

ר' "נקכ ן' תכון לו כ.

"

נח
כ.וטכ

ר' 'פת הטערי טכ א.
טר ר' יעחק ב ב .נ א.
סר בר ר' 'שחק נ א.
ו* יעחק (בחו')עי' ר '4בן שטשל.
'צחק (אביו של רש )-ט א.
ר' 'צחק  14אבא טאר' 'נ א.יד ב.
טר ר' יצחק בן נצר ר' חנינזישנ ב
ףיצחק אבוהכ בחאוב .כטבי לא ר' 'עחק בן נטודרוכו 'ח ב.
ר' '8חק נטרף'"ם ננב א וב.
לב ב
רן 'צחק אברבנים ב .ל א .טב ב .ר' 'עחק בן יהודה ח א .תז*.
ר'_ועעחק בן ירקוח2ע נב א.
.
ר' 'פחק בן אברהםכטי-א ב.
.
ר יצחק בן אברקם (רשב"א)יר א וב .ק ר"צחקיואני נב ב.
ר' יצחק 'עבץלל א.
א.יח א.
' *1עחק בן אברהמ (רבןשלו"ובא) גאב ,ר' י5חק בן '5חק תז*.
ר' יצחק בן יקריח ב.
כב א.
ר' '2חק אדרבילוא .לחא .לטא.טאוב ,י5' 4וזק בןי"םח 2חז*.
יעחק ף אד-ת כב א ,.
ר 4יצחק ה'עעט*זללך ח א * 'בו.:
ר
' '5חק אלכאלשז ב.ו א,.
ק וק"טין*לי (בעליסורומלם) וט*
ח
ע
.
ר'
ר'
,
'צחק הכהן כהו א.
רליצחק 4שלבא נב ב.
=
רר 44יצחקד.יילבתלת'ימ' ו '%בן וזןבן .רר'' 'עחק הכהן 2ולל לא ב.
ו' יפחק דל"4טס לו א.
'עחק 4 '1שלחדב נב א
.
ר' 'עחקר לב לר א .לו.א, .
.
יצחק 4שויבורגה בח ב
,
ר' יצחק בן לף יח ב.
ר"צחק בן אנ)יקים כב א
.
ר' 'עחק בן 4שלעוריח ב.
ר' 'פחק הלף נשד ב .טו ב .נמ
* 'צחק אלפאס'  1ב 1 .א .ט ב
)1
*ב
.י א ' (ר' יצחק הלף (בן יהודה) ח א ו
,
~- 1.
יר ב .ת א.
רייעחק ה( '6בן אחץ של ויזלר,0כב-ב
ר' יצחק הלף (בן אשר) ח ב 1:.א,
ז א.
'עחק
אלשאסר(בןלטקעבב.םטג ע.
ר יצחק אלפ*ר"4מ
ר' יעחק ההללףף (בן אשר הבחהר)יח ב'.
טו ב.
ר' יעחק (ריץ) טט א.
ר' 'עחק
ו* 'עחק אאללעקנכדזאר'טהב .נ ב.
ר"פחק ה( '6כן ורחקק)ינ ב.
ר* 'עחק אלרהע לט ב.
ר' יעחק הלף (רבו של רש"1ח א .ע א
 'צחק אטאחן)ץ לנ אז'לט אר' '9חק הלף (בן 'טי"טה) לח ב .טר א
ר'
ר"5חק אסשמא טט א ,
ר' יעחק (י)ביח) הלף לח ב.
יעחק ארחא לוא .טא .טאא .טבא ר' 'צחק טלתד יח ב.
ר' 'צחק ב*4קי טך ב .טרב .נא ב .ר יצחקליי
ארילו ב .ט ב.
ר"עחק לטף כה ב.
ר' 'צחק ף בוטח טת א.
ר' 'פחק בעל החוטם ךב .ש ריטקובל ר' 'צחק ליאץ טו א.
ר' 'צהק בןביוך  1ב.י א .ת א "' .ר' יעחק ד' ליאת כח א.
יצחק נק ט4יריד א .ע א.
רר'ן 'עחק ברכיה נשב ב.
ר' '9חק ז" נמליע4ן לו ב .לז א.
טט א.
'צחק
ר' "עחק טתטיסט ככ א.
ר"5חק גף"4ותיאת  1ב .ו א' .ב ב.
ר* 'עחק מק2ת כמ* א .טנב .ו1ח א וב ר' 'צחקטטתצייו לו א..
ר' 'צחק טוקאחיל 'ב ב
ר' 'צחק דת דת לג לר א.
ו' 'עחק טית' ט א.
ו* '5חק נשדוהא טוו א .כו *.
ר' 'פחק טם,ח2טרא כח ב.
ר* יצחק נשדנפירא'ו ו
'.
חב*
ב-
ב א וב.

.
י יעחק הק,1ש' '%וע
י'-יצחק חת לטא .שטטא~ -
ר
ר' 'עחק בן חוק'ה ע" ר" חזקיה ומ%ק.
ר' יצחק חן טקנדיא לח א.

ין

.

,

י*

י4

. ,

ל

יי

י
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ר '4כלב שטו*4ל נא ב.
ו א,
יצחק טטיל~*ןי
ור"' יפמק בן טלכיפרקי א.
ר* יפחק מנחכםנוו א.
ו" יפחק בן טנחםיו א.
ר'יפ"ק טסעור לו א.
ר' יפחק בר טררכייר א.יו א.
ף.יפחק בן טשולם יא א.
ר' יפחק משעןלו א.
ופחק נהן כו ב.
ר' יפחק סבאח טט א.
ררן יפחק סבע לה א .לט ב.
יפחק טסימונטיו א.
ו"יפ"ק  1א.
'.פחק סהכסנניגריי א.
י
שהק ועאטה ל א.
י א.
ל א וב.
" יפחק פ*אקם נ ב .נב
 41יפחק פואה ,שב ב.
"1יפחקפינפילוו א.
.
יפחק פעפח נב ב
רר'4יפחיו פראגעיר" אלפ4צטחף.
(פחק פות*נקו טה ב '
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ו" יפחק בן ששתיג ב.
ו" יצחק בל ששת (רי"בש) כו כ
ו" יקותיאל הלוי טו ב.
' יקריח ב.
י
' יקר טקינוןיו א.
י
ר' ירוחכם כר ב ,כה ב.
ו" 'רטיה טוורגונטו טח ל.
ר"שועה לו א.
ר' ישועה בן הלל יט א.
כו ב].
(ר' ישועה
ריישהעה קנהרליוויטי טג פ.
ררן' ישעיה כט א.

.ו

טא

'שעיהכו"*בא טריוכב.א א וב .כ 1א.
ישעיה טטראנן טו א נא א ,לה ב.
ר'ישעיה טטראני (האחרון) טו ב .כא א.

י

י

ה ב.

ר' 'שעיה טטראני (בןיוסף) נא א.
(ר' 'שעיה הדי1י נו ב).

טר אבאג ב.
ישעיה
רר''ישע.ה הוהללוויי (בןבעל של'ה) טו א וב.
נ א.
י ישעיה בן
'' ישעיה שרטברירטכיהוהב ט א).
(ר
וו" 6יצחק פרדוו לט א .כת ב .טה ב .ר' ישראל~ אבא טו ב.
וו"' 6פחק פוזז (בן נתנאל) נזה ב .נ כ .ר"שראל אראטו נ ב .נא ב.
יפחק שפרים כר א.
נא .
י
'' ייששרראאלל אאהיוסכרילן כובב.
 61יפחק פרנם'ס,שר ב.
ר
ררן' 'שראל אליקים טח ב.
ר* יפחק בן י
ח ב*
רז 46ועחק פרפתפירץלוו*.
.
ישראל בניטין טח ב
ברונא פו כח ב.
.יפחק קגיזביל"רו נב ב.
רר'' ''ששרראאלל ו~*בי טחבבי .טט א.
ר' יפחק קיורו לא א .לוב.:
ר' ישר~*ל הכהןיט א.
ו* יפחק קאר'אן ט א.
מארה  6א .טא א .טט ב.
 "1יפחקכת~רכיללידב .ככרא.
ר' ישראל
יח ב.
יפחק
ל ישראל נחטשש טק ב.
רו'" יפחק טבקןינקולרוניכים יט א.
ר' ישראל סרק ט ב.
ישראל ",קוי"ל לוב,.יא .ט ב.
ר יפחק קנזחי כב א וב.
טא א .טה ב .טח ב.
" יפחק קנמאנטץ כווג .עח א.
ר' 'ששכר הלף ק קחזאל כה ב ,
'ור"' יפחק קנאטרונ א .נב א.
הכהן טא א,
יפחק קרקחםאימ ב.
ר' 'ששכר
נ,
ר' יששכר ף
ששע לו ב.
ור"* יפחק נשקרקוםתו*יח ב.
פתי
י

ר' יפחץבן ראובן אלברגלומ  1ב.ויב
ו* יפהק רדסו טד כ.

א

י

,

(הרב הכהן,ח ב)..
טר ף כדקנא בן טרו" חנעאג ב.

ו" יפחק בן עושן כו ב.
ר' יפחק וטטמן כח בע תג"ר' אתק וםט"ן
גב.
'פחק בן שטואל 'ר א וב ,יוא ,יח~א טר ר' כהן ורק וק טרו=
י
אאבתאח.
טר בר ר' כהן פדק ד ב .י
ר"יפחק בן שניאוריו א.
וב )
ף' יצחק שמרוט כ
 61כלב טח א.

י"
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נם

ר' טאיר טלמר (בן שם טוב) טו א ,מוא.

ר' כ2סכ בן שטואל 'ט א
ר' כפואה ש5ום נב א.

נא ב.

ם

ף טאיר בן טשה יך א.
ר' טאיר עראטה ל א .לב א* לנ ב

י
י

*: -

ר'לו ח ב.
כט 11.לד ב .פאי
י בן אלתבאן ח א.
ר'לוי
4טבאיב.
ר'לוי בן גרשוםיט א .כד ב .כ
וב*
ב.ממ
ט
ל
.
א
שאש
טא"ף
=
ר'ללוויכב.ן לחזביבא.-לכ א .לג א וב .לר ב .ר טאד ק שטש"ל ט ב .קא.
טר בר ר טבשר הכהן ד ב.
ר'לוי נחטיאש טט א-.
ף ט"טת הדק ט ב 1 .א
.
ב
ו
פשריאל טה ב .ט
ר ט"טו ק סעחה נו ב.
רר''ללווייקוזין טג א .טד א .טה ב.
ר' טוא 5קיוט  6א.
קורדיל"א טז ב.
מני ע א.
רר''ללוייאון בן שבתייח ב.
טמר ק עטח.כב ב.
ו*
רר'לליאונתין הכהןיח ב.
ף טל"אכי נ א
.
.
א
ב
_2סי
ו
ס
ג
ט
ף
נ
כ
ש
ו
א
טג ב.
ר' טלכיאל
ב סאראוואל 4ששכנזי
טח א.
ר' טלכיה נ ב.
ר' טז אשכנף כב א.
טאיריא ב .-מ
ר'טמח ת א.
ר'
ר' טמח קורקוס טו א.
.
ר' טאיר אבואלעפיא יט ב
מנתםיז א.
י* טאיר טאיננליטיירא ית כ
רר'' טנחם (אחי ו" נת' 0ח ב.
רי'ן טאיר אלגואדיש כולא.
אבן
ר' טנחם (אבע ושל ר'עייאל) י
טאיר אלדבי כז א.
ר' טנחכם (בזטן טהריטט) טח א.
ר' טאיר אליאשנ ב.
.
ר' טנחם אמף סב א
.
ר' טאיר אלטושרין כא א
ו* טנחם ף אלחדב בו א.
ר' טאיר אנאשינן לנ ב.
..
ר' טנחם אליאטו וצט ב
ר' טאיראנניל נא ב.
ר' טנחם הארך כז א
רר'ן טאיר טארץ האיייח ב.
טאירדי בוטון טנ א .טד ב .מה ב ר' טנחם בן במטץ טב א
ר' טנחםז' זרח כ
ו א ו
נא ב.
מר ר' מנחכם נע טר ו"תמף ג ב.
ר טאיר טבורעניאיז א.
ר' טנחם כהן טה ב .נ ב .נב אן
ו ב .כ א .כנ א
ר' טאיר בן ב י
ירוטח א .טט ב.
ר' טנחם ד' לתואנו כא א .טד א.
טאיר ברזל
ר' טנחם לבית טא'ריט ב .כב ב.
רן טאיר בן נכאי ל ב .לא א.
ר1
ת א.
ר' טאירנביזון טא ב.
ר' טטננתחםםטמייעריזנתרק כז ב.
ר' טאיר חלפתא נ א.
ר' טנחכם טנדל נב א.
ר' טאיריוחנן עט א וב .טו א.
רר ',טנחכם בן סרוקז ב.
רל טאיר בן יעקבינ ב.
רר4ן טאיר יעחש טח ב.
טנחם עזרתיש ט8אנר ~" טנחם עטעאל)
טא א .טבב .נא.
יח ב.
טאיר
ר' מנחם פולאססרו לט א .מ א.
ף מאיר טהלכוהכןלין מו כ .נכ א.
ר' טנחם קבל' לג א.
(ל' ט4שירהל 'ז א).
ויגאש ס ב '.א.יג א וב .ר' מנחכם הקדתץ ע א.
ר' טאיר ז'ם'
רן ט4שיר ז '1טינ4שש (בן 4עחיו של ר'ם ר' טנחם רוסו לו א .ם א.
ר' טנחם ,שולכס נצו ב .נ ב.
טיגאש) 'ג ב.
ר' טנחם וטלום טה ב.
ר 4טאיר טלטד לג א
ספארערק

.

י

.

י

.
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ר* טנחם בן שטואליח כ.
ר 461טנחט כן שמואל (בקושטן) קר כ.
ן יוסף נ כ ;
בבשה ב
רר '4טנשהבן ישיאל גכ א.

רר4ן בה2ה אלפרנגי נת א.

'

ססעור אזולאי ם כ .טג כ .טח א.

ף מפליח טב ב.

 41מפל,ה טגאגו טר כ.
 "1מפליח טוגגע נא ב.
ר מרדנייו א.
ו4

.
מדדכי כאסאןנ א
.
ר 4טרדני ר~יטו טכ ב
ף
הלל 'ט א.כ א .כדא.
.

כן

ר'41סמור-דרככ'י טיול' לט ב.

ר ,ממדרדרככיי ביןפה'פטחוקכיו*א.
ו"מררכי הכהן טח ב .טט א.
רר 4טרדני נוטטינו לא ב.
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'

טשה אלקאכץ לר
ר' משה אלשיך כ .לו א.לט כ .סא
א וכ .טח ב.
רר'ן טשה אטראגי טו א.
טשה ארניל טח א.
ר' טשה אשכנו' טח ב *
ר' טשה כן אשר כה א.
.
א
ו
רר'ן משה כאסלו לר כ .ל
א.נב ב,.
טשה בררשי טה
א,

5י

א,

ר'משה טבה"םיו
ר 4טשה טבורמשיו ב.

ר'

טשה ר;.בוטון מח א (נב ב) *

ר' טשה כיויש'ע" ר.ם ברוקפ'.

.

ר' טשה
ר'טשהרי

בית'ן נב ב *

בנכנשת נא א;.
ר' טשה ברור לו א
טררכי טטאלע לח א .לט אוכ .ט א .ר' טשה כן כרל טר כ .נכ כ.
טג א
ר' טשה גאטיניומו א *
טרדכי נתן כו כ .כח ב.
ר' טשה טגוק כ א *
פעפ' מה א,
טשה ג'קטליא וב* ח א.
מדדני
 41טרדכי כן פטח כב ב
רי טשה גלאנטיםא .טאב .מגב .בהב.
טררוככ'.קלעי לוכ .מר ב .מה א .מו רוטשה גרשון לר א.
א טו א וכ
 .טח כ .נ כ .נא ב* ר' טשה כן רור ה א ,
נב ב
ר'טשה רטוהי.לו ב; לו ב.סא כ.
ר* מדדני קטח' ככ א וכ.
ר4טשה הררשן ח ב.יו א.
ר טרו ב כ.
ר4טשה הטין לכ ב .לר
י4סדי ה:הן ג א.
ר' טשה העניו ח ב.
מרמרר'יגומסר'ףהלו' ג בשן.ףיהה גנאח .רר'ן טשה טוידנורק 'ה ב.
גנאח
ר
טשהו' חכיבטאכב.א.
כן
ר 4משה ה א וכ.
ר'טשה ח"ם א
ף סשה (כתף)יו א.
ר טשהן'חיים מא ב.
רן משה (גיסו של ר' משולכם) ש א * רן טשה חאליגאוה מט אוכ.
טשה טאכור~שיו א.
טשהן' ה .
ררן משהר' אכילה טו א.
ררר''' טשהחנין 5ה כ.בלו.א.ם א.
משה בן אברהכם 'ח כ.
טשה טטארפיגה נ א
ף 41נח2ה איסרלס םלאא.ב,טג אא,וכ ,כ .רר'' טשה כן טוררוס'ג ב.
סשה א5אשקר
טשה ט,טיאפק טח א .נב ב.
לר
לנ
6א.נא.
יטשה טטאלמא.פב4 .ב .ם
ר'סשה-צכלרה לנב.
א .טא כ* מ כ.
ל משה אלסלרה
לט א .טגא .ף טזה טטראמ עסחיהב ,לו אוב.
ף משה אלברט
א
ו
'
ר' טשה טרינקי מט א.
.
.
אחרא"
הח
ר' משה אלטתנש(ל
 .לט א ה .ם ר' טשה יהוה עבאס צ א.

י. 4

י
י

.

י4

.

.

ב.

י4

'

חני

ין

ה".%ן:,ניין;.

 .י%עש'":יי;""

'.
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ן
ן

ן

ן,
ו..

ר'טשה בןיוסף 'ח ב
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סשה עמע טח
קאנעסאטדמוב- .
" קשהדי
6

ור '6משה בןיוסף בן טרן* ח ב.
ר 4משה בן 'וסף (ברנכונה)ינ ב.
טשה ן"עיש להא .נא א.

פשה טקש"ר ב .ע א.
"טשה קץדויז לואב.םא ..טא **
 6סב א.
ר' טשה יעקב נב ב.
ב,נקויאל ס* ב.
.
וא
ר' קשה בן יעקבי
נה2הדי
" טשה טקעעיח ב.
ר'משה הנהן'נ ב'.ו א.
טשה הבהן (תלנהך הארן') מא א * " נ1שה קלע' טו א.
' נח2ה כ א.ב .טטב.קא*
' טשה קקססהטיילאץ מהא .נא ב..
ר 4משה ף לב
שזאבוב .כח ב .לא א '- .משה קשם4של' כתב .לא א .לד ב.
ר 4טשה הלוי כז
" כה2ה קשטרו לנ ב.
רר'ן טשה הלו' (בן שלטה) נב א.
" טשה טרננשפורקיזא.י
טשה לך טינע' כו ב.
ח ב*
6

י

'

ר6

כה2ה
משהטטלאייאווןנאכנבא.
ר'

ף

" טשה רוטי טא א.
י"ן טשהדוסו לט א.

*

.

סשה ש'מביא לט ב.
נא .
טשהז' ששננני'4שור 'בט ב.

די
שטחע טטב .נב א.
ר' משה

טשה
משהן'טאיטםא'יירא טנוא ח*.
ף
ף משה טטננעאיח ב.
.
ף משה
טשהלםףבן יעקכ חב' .א א* 'ר ב.
משהדטידיטנרהינהטט(באן רערדם) לת א.
ר 4משו
ר'
מ כה2ולם הכהןיח ב.
.
 .טג ב
ב
 4כה2ולם טלוניל ע" ר*בו בןיעקב.גא
ר'וכבה2.ה'1בןא.טייטקיא ב' .ב אוב.י ר* כה12לכם בן משה ח ב .ט ב* 'א א.
ח ב.
 4משה בן טייטון טקורדנהיג ב.
ף
ר'ף משולם בן כה2ה בן אי'תריאלאוב.יזב.
י

א

משה טכיר סב א .טחא.
ף60משה בן טרדכייח ב.

ן-ןן
,
ול,
ן

'-

',

טשה טשילם 'א א) ,
טכ א .טג א ,טח א
ר 4משה משולם

היו'

61

הי
.
משה נבהפ ' 1א
משה ננארה לוא .טא

ו 64משהנמ-יה (בן 'שהאל)איטם ב.
י משה בן נחטןיגא.יפא .כדא.
ין
41

4ן משה טנרבוט 1'*4א.
טשה ס4שנים
מה~*
ף טשה סעריה לו

משולם נחןיג ב.
ר 4טשולס בבןן קלוניטוס םב.ידב.יוב.

טר ר 4טשרשיא

.

טרר' טשרשיא בכןהנתאחלנ'פבאג א.

ר'טרטתתיא לנ בא.

ר 414טטתתתתייהההגיפהר*י כו א.
.
ר 4טטתתתתייהה עהלרופיתינבלטאא.
טתתיה טקינתיח ב.
61

*

מ!.
ר 6טשה סרנוס' נב א-נ.,,
ףמשה האסםא.טגא.ירא.
_ן'ן 6טשה -עכרא לט א.
" סשה ף'מרא ח א' .בב.
ר' משה.מפתאה ח .
טפחשטט-עא א.
ר טשה
ר' טשה טפתטעא ע א
לם א.
ר' נחשה
ר' טשה פפערעונ'נעל לו א.
ף טשןז טעורך כד ב *

.

טר ר 4נהילא' הלו'ג א.
ר4

נחטיה כה ב.

טר ר' נחטיא בן טרר' כהן פדק ד נ.

כד א.
ר'ף ננחחטטןן חנין נ א.
ר' נחטן בן טשה יט א.
ר נחשון נב'.ז ב.
ף נטרתא' ג א וב.
ר4
ר' נטרתא' בן טר

הילאיג ב.
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ניצק '1דאל ד' טולושא כז א.
ל' נסים  1א 11 .ב.
ו" נסים (בעל הדרש~ת) כב א.
ר' נסיכם הכהן לט א.
ר' נסים הלוי טו ב.
ר' נסיכם נתן טט א.

רן נסיכם בן ראובן כו א וב .כו א ,.

ר'נשתלי בר אהרון נב א.
לר4יננפפתתלליייחלהובליף~.ישמהכנואי.טג ב:
ו" נתן
י
ן נתן (בתו') ' 1ב.
ו" נתן האופציאליו ב.
ר .נתן האשכנוי לד ב .מט א.
יל'נתן גוטה נא א.
ר' נתן טדודיא ? ב,- .
ר' נתן בן יחיאל ח ב .ט א.יז ב.
ו" נתן בן 'צחק 'עקך נב א.
ר' נתן בן טאיריח ב .כ א.
י (
יא א.
נתן
רר'' נתן כהןטכיטרשיולם 'ד א.
,.

ר' נתן שפירא מט א.
ר' נתנאל 'ו ב.

ר' נתנאל טרבוט נ א.
ר' נתנאל טקינוג'ו ב.

ר 4עווקה
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טט א.

חשבי
(יוצח~רה) טד ב .טו א
ר' ענחא-ירב-ץ.יהושע.
ר' עוחה טפ~ינו נ א *
;.
ו" עוריה פיט טנ ב .טוא .נ א
עורי~של 'ו ב.
רר'' עוריאלדיינו לד ב; .
.

(

ר' עוריאל בן יצחק נכ א.
ר" עזריאשל הלו' טח ,ב. .
ר'עזריאל בן טנחםיא ב,עי' ליע.
ר' עוריאל בן נתןיט א.
ר' עינ~ש ב א וב.
ן אבוטאלב ג א ;
ע ~שב
ליעטנואל אוננה נב א.
ר'
ר' עמנו~של כן יקותיאליז ב .ם א.
ר' עמרם

יז כ.

גאון
מחאס כו א.
ר' עטרם בן ר,

ר' עטרכם בן שישנאג .5
ענןג ב.
ר'ענן בן טרינוס הכהויח ב.
ף ענשנן ש' ר אשר ענשכן.

ר' פטריד ב.יו ב.
ר' פייבש אשכנוי נב א.

ר' נתנאש בן שלום טח ב.
כט ב..
דון פירנאדה
טר ו" פלטויכובןלךטרר'אבני ג ב.
ם
סיטאאב'צריהא דוברב.נאיהודאי ב כ .ו("ר'פפפנננחההסססכ(טבתוא')נ'.זב.ב).
ר'
ר' סיטונ
הכהן
ו"
ר' סליטאן אבו חנה (ן' אוחנה) מכ א .מצ ר' פנחס טל~שטס לו א.
ב .טח א.
ר' פנחס הלף כו ב.
ר' פנחס בן טשולם'ג ב~.
ר' סל)-יטאן הלו' טב א.
ר' סמא בריה דרבא ב ב.
ר' פפולטאן בר יט א.
ר' סניאור הכהןיח ב.
ר' פרחיה הכהןשלבבתיא .לה א.

ר' סעד'ה ד א.ז ב' ,ב ב' .ו ב.
ר' פריגורש  1א ומ.
ע
ר' פרץ הוקןיה ב.
ף עובדיה טברטנה-איט א .כד א ,כח ב .ר' פרץ בן יהי~של כג א.
ל ב.
ר' פק הכק.יוב .כרא ,מאוב.
ר' עוכדיהבן דוד כה א.
ל' עובדיה נב א.
רו עובד'ה סהפלווירנו לר ב .טב ב* סג ב .טרר'צדיק נ ב- .
עורא טב ב.
ר' צריק פורטץ לט מ.
רר'' עור~ש ה:ביא 'ו א' .ט א.
רר'6צדזיהזע אברהם כא א.
עזריה חל"סיך טט א.

ר' פרץ בן אליהיד ב .ץ ב .קץ ב.

ר'

צדקיח בן בנעשץ כא א.
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סא
ר[ 4בן] פ'ון פרפת' ם א .טר א .טה א
נ א.
טר ר' פטח ר ב.
טר ל' פטח בן טר ר' ח"ם נ ב.
ו* פטח רוראן כו ב.
רן פטח בן שלטה הנרבונ' טא ב .סח א
נמם א.
.

" שבתי אשכנוי נא ב.
" שבתי באר טב ב.
,

" שבתי בן וכריה 'ט א
* שבתי חסאן נב ב.
" וסבת' יעה טר א .ט 1א .טז א .נ ב,
כהן לר ב
"
" ושסבבתתיי 18לאסכדו נב א.
רומו נב א.
"ווססבבתתיי שעפטאל טו ב.
"
,
גב
, .סלה בן שחק נזסיפונטי
קוטפראח ד' טרינה נ א.
' שיננא ג א..
ל'41,רןקק55ווננייטטווםם 'ה1וקןב ה ב .ט ב .ב.יו ב " שלחיה 'א א.
* שלטה כג א.
קלוניסום בן טוררום 'א א.
' שלטה (תלטירר"םהררשן) ח ב.גא
קלוניסוס הנשיאי
רר' 4קלוניטוס טרופי ח א .ט א וב.יו ב  '-שר)טה אביוב טר ב.
ב,
ו* ק5טן טב ב.
וטסנלטאה4.ובסב"4ן לט ב .ם א .במ*
ר' ק5טן אשכנוי 5ר ב
' 'סלטה בן אברהםיב א וב.טר ר' קטוי ר א
" ושלטה אררת כאנ .כב א,
טר ר' קסוי בר טר ר' ~שש' נ נ
ר' וסלטה אלגאף לטב .נא .נאא .נבא
רון קרשקש ברפת כו א.
ר' שק-קצה וי"ליאמן נום ב.
"1
לר א
' שלטהל' שלטה 44ששללטטוושלנ'ינו לטיא.
ו* ראובן חרירה טר ב.
ר' שלטה אלעטי כם ב.
רון ראובן בן נם'ם כ א וב.
טר רבא כ א .ג א.
' שלטה אלקבץעיו'בר*.שלמהלוי
' שלטה אפרים טו* רבאי טרוב ב.א.
שלטה בן אשר כה א
הבה ב א.
רן שלטה הבבלייח ב.
רב בר מי ר' הונא ב ב.
ר' שלטה נרו לט א :טט ב.
יבה'וסי ב ב.
ר '-שר)טה גאביוון ם א.
רבה טר נטרונאי נ א
ל' שלטהן' גבירול  1ב.יב א וב.
רבינא ב א.
ר' שלטה רוראן כו ב .לו א.
רבינא בן אטופ'א ב ב.
שלטה טן ההר 'ח א וב.
רחביהיז ב.
ר' שר)טהווייל לר ב.
ר'ף רחוטי (רחוטאי) ב א וב.
ר* וסלנוה חר"רה נצחב ..טט א.
ה שאל הכהן נב ב.
ר' ,סלטה חורארה נזר א ,
ר' ר8אל פרנם (8נא ב.
ג
ר
2,לטה חע לה א .ל
ו א *
ש
, 61ס~ןה חוק לו א.
שאול ג כ.
ר' יטלטה חלפתא נ א *
ר' שלנזה ף חסע לו א .לט א .טג א.
ר' שאול אשכנוי כט ב.
ר* וסלטה ף חסת (הבחור) טג !ש .וא א
ר' שאול הכה יג ב.
41
שאלת'אר)ןטורטירא נב א.
טו א.
 41שאול לוי
ר' שלסהף טוראה כה ב.
'ח ב
ר' ו2לטה נזטוחם יח בע
ר' שאלת'אל ח8ץ טו א וב.
 41שלטה טיטאיצק לבב .לה ב.
ר' שנתא' ' 1נ.
 41ש)1מה טטריוישיו ב.
ג א*
ר' שבת'(,הובא בעטח' )-

.
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(ר' שלסה בןיוסף'ו ב).
רן שסאלרי אחירה סכ א .סח א.
שמואעםסאוטראנטויג ב.
 40שלסה בן יוסף סוהירוןיו ב).
ר' שסואל
איריסה סנ ב.
ר 4שלסה 'עחקי ח א וב .ט א וב א .ר'
י ף 61שסואל אלבוכר לר ב.
יר אע
שסואל בן אלחקיר א.יח א.
רר4ן שלכוה בן היתוכםיח ב.
ר שסאל "לעו הירסג ב.
שלמה כהן ( '1אררוום) לד ב.
י 4שלסה כהן (טהר"שך) לט ב .ם א וב .ף שסשל אלמשממ לר אוב .להא .פא.
 41לח ב .סנ א .סר א .מה ב .סו ב .ף שסשל סאמצ א.
שלסה כהן (תלסיר_ר*ם קלע') טה א .ר שסשל אחןלטי
"טב ב .נ א.
כח א5 .אכ.
מח א.
ר' שסואל באלנסי
ר* של1ה הכהן(בלונילג 'א א.
ר' שלסה הלוי לח כ .לט א וב .ם א,וב.

לב א.
"
(ש
סבתבצק.יחלנבס.
ף שסואל

ר' עשואל בחויח א.
' שלסההלוי (הבחה )-טד א וב .טו ב .ף שטואל טבע"א כא א.
י
מ א.
ף שסואל בן ום-ךלפר ב .נא ב *
ר שלסה הלו' א"אבץ לו א וב .לו א .ר' שסואל נאע סה ב .סו א .נ ב .נבא.
נאלקו סב ב.
ם א.
 *,שלבוה בן לף חאב..
רר'' ששססוואאלל גומתאמ מט כ.
ר
י

שלטה לח-יא ם כצ א.
ר' שסואל בן רור ח ב.
.ר' שלטה בן טא'ור טד כ .טו א .נא כ .ף ומטואל ודאל טה א .נ ב.
ף שלסה בן טאיריז ב.
ר' טס"1ל ו"שלמם' ע" ו'ש באלנ .
.טינב א.
ר' וטמגאל רטאל סב א .סט ב
רי שלמה סבורך סנ ב.נ א.
ף שסשל חל"מר סר ב .סח ב .נא ב.
ל' שלסה ר' מרינה לח א.
ר' שלמה מטאלון לח א.
1 *1םסואל ן' ררנא לו א..
שלכוה כריסון כב ב.
ר' וטטואל סוה*דס 'ו ב
ר'שטאל זע %ט ב.מא .סרחוב.
ורר"' 4שלסה מערבי סכ ב.
סה ב .סו א וב .סו א .נ ב.
שלסה בן סתת.ה ם א.
ררן שלסה'נרבוני סא ב.
מא ב .סבא .סג רר'' ו'ט?טסוואאלל חאק'אאן אע".ר"ם הלף.
שלסה סאניס לוב.
והן
א .טר א .סז ב .מח א.
 41שסח*ל בן ח"ם 'ו ב.
' וטמואל ף חכ'כם ע' ו"ש ה, '6
ר שלסה סי'6ר%ב בי [לד א] 6 .א  ,ר

ף שלסה,ףעיא לב ב.
ר' שלסה עמאל כר ב.

ר' שלטה פרשיס טה נ ,
' שלסה פרץ מ ב ,
ר

כב א .לט א.
ר 4שלסה
רר* 4שלסה קטארבשיתלייירו לנ א .לר א זב.
שלסה קוניו סח ב.
י שלסה קולון כח ב.
' שלטה כן קלוניסוםיו כ.
ו"
' 4שלסה קכשע' נב ב.
ר
י שלמה מרורישיו ב.
מר ו* שסואל נ א.
ר שמואל סאבוףא 'רב..יו ב.
סה ב.
ו* שסו"ל
ו* שטואל באןרראבהירןסיינביליו ב.

ר"1סואל חנעא מב ב.
ר"שטואל חסיר ח א .ע ב.
ר' 'טטואל ף חשמו ר"ש הכהן.
ד'לרב .לה א ,לחב.
ר' ,טטואל טיטאשאק
ט א.
ר שטואל טרריולה סט א.
סרר' שסואל בן יהורה ב ב.

' שסואליהירה בן סאיר לה א.
יר' שטואל יפה לט כ .טכ א.
ר' שטואל י"חק מו א,

םא

שסואל ירחעאי ב א.

ר' '?סואל הכהן לט א 4סו א וב.
ר' ו?סואל הכהן (בתר) ע ב.

ר' 1םסואל הכהן (בן אהרק)יח ב.

ר' שנעאל הכהן(ר ו)פמ) ר א וב.
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ר 4שמואל  '1תבוןיא א1יב א
שמואל הנהן פרחיה לט ס
רר'' שמואל לאנ"אדו טא כ .מח* .א וב .ר' שמחה בן יקוהיאל יח ב.
ר' שמחה הכהן נא ב.
ב.
ר) ששממךו4אהללההןל)וו'''(גבן רור) 'ח ב,
ר' שמחה לוצאטונ א ,
.~.
ר' שמואל הלו' (ן'חכ'םאוחאקאן)לנ אוב .ר' שטחה בן מא,ר נב א.
ר' שמחה בן שמואל 'ח א .כ ב..
ר א ת .לט א .ם א .ש א.
רי שם"ל הלף (נן ",ן)  6א .לט א .ר' שמחה בן שמואל 3בעל.מח~רהמרי)
ר שם"ל הלף (תלה ה ב .ואת .חא .א וב.יח א.
טלמרוהף"ט) נ 9אג) ר' מצן טוכ בן אברהם כך ב.
ר שטאל ה'4
רר' 4שם טוב אלחנטי לר א .לה א.
נב א.
שם טוב אלכרמ לו ב
ף שם"לס*מל ק א.
ף שם"לנןסורוא כ ,א ב .ר' שם טוב ארדוטיאל כך ב.
ףשם"לרי מרע כח ב ,ל.כ .לא ,ר' שם טוב בן 'וסף גז ג.
שם טוב ן"עישלו ב
לח א ת .לט א ת .ם א ת .מ א
לר;' שם טוב מליאון כג א.
ת .צ א נ .מד א.
שכם טוב מלמדיז א.
ף שמואל מ"מת כג א.
ר' שם טוב בן מניר לו ב.
ר' וטמואל בן מנחםיז ב .כ א.
ג א. .
ר"טמואל בר
ר' שם טוב ענויאה לט א .מב א .מח א
ף שם טובפילו ם א.
ר' 'טמו4של בןממרויטה ח ב.
שם ט~ב פלט כב ב.
וטמו4ול רמשרתיח ב.
רר'' וטמיאל הנגירע"ר"ן הך)ף.
רר'' שם טוב שאלודיס טו א וב.
ר' שמו4ול סבע לר א .לה א .לו ב לט ר' שם טוב בן שם טוב כז א.
ר' שכם טוב שפרוט כז א.
.
א וב
ר' ,טמואל
ר' שם טוב ר' תומאר מז ב.
ו ף סיר למ ב
ם
ר
*
שמעון יח א.
ר' וטמה סע"לע לב ב .מט א.
[רר'' שמעוןיא א].
ר' שמואל בן סעדיה 'ג ב.
ר' שטעון אונשבורק מג ב.
יר '4וטמואל סרדי כ א.
ר' שמעון אלמושנינו ם ב.
לה מח ב .נא א.
וטמואל עדי
לב א .לר א .ללוה א ר' שטעון אשכנזי לב א.
ו 4וטמו4ול
ר' שמעון בן אשר כה א.
לט א וב.
ר' שמעון הגדול יח ב.
'טטואל עט'א לו א.
ר' שמעון רוראן כה .א .כו ב.
.רר' '41וטטואל טפיסא לז א.
' 41טמואל פלורנטץ מג ב .מו ב .מםו א ר' שמעון ף חביב נא ב.
'ח א.
וטמו4ול פרנקו לב א.
ר' שמעון
ר' שטעון במןטיוילוניה יח א.
(ר' וטמואל) בן צרוק כר א.
ר' שמעון מ"נבלא יח א.
וטטואל מר א.
ר' שמעון הכהן כח ב.
רר'' 'טמואל קמחק'וןצ' 'ח א.
ר' שמעון טפלירא 'ח א.
ר' וטמואל בן קלוניפום ת ב.
ר' שמעון קיירא ג א.
ר' וטכהאל קלעי לר בו? 1א .לט א
ף שטעון קסטילאץ ט ב .מא א .נ א.
ם א.
ר' שטעון שאבי לט ב.
(ר'רןיומו4ול מראוס ת ב.
ר' שמעיה יא א .יח א.
שטואל ש4הריליו לר א).
ר' שמו,4ל שונצין מב א .מג א.
ר' שמעיהרי טרינה ל ב .לח א .כש ב
מו א .נ א.
שמואל שועיב לר ב.
ף שמעיה בן שבתי יט א.
ררר'ן* שמואל ב'1ן שלמהיוב .כ א.
ר* שפריה ה א .ט ב.יח א.
שטואל ששון לט א.
*

י'

.

ין

.

.

וייא-1י

'
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ף שר שלום בר מר רן מ'שאל ר א
שפר'רה בן אלחנן ה א.
ר 4שמריהשרעיטרוו"ב [לטא]* סנ א .מו ר' שרירא ר ב' .ה א.
ף ששת נו א.
א* מח ב.

ה ב.

 44שמשוןיא א).
,
.
א
ו
ט
ב
ד
'
ם
ר 4שמשוןבן אברה
ץ
נ
א
ש
מ
חני
יח א.
ת
ר4ף שמשון הזקן'ח א.
.
שמשון
ומבקןינטוןוכיחה א'ר .איח ב .כד א* מט ף תחנא ברחיננא ב ב.
ימו
ףיבב
ר' תםע" ר"עקב בן מ4ויר.
.
ר' תם מאורלי'נשע יעקב מאורל"נש.
מה א.
שניאור
".ר"לד א וב .מח ב.
ר' תםף יחתא לנ א
רר4'61שנ'אור'באןכריבהנולדרק 'ח ב.
בן חמורוהי ב.
שר שלוםנ ב' .ח א.
ר' ששח בן

ל

,
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"י

ש

ואלהשמות הסשהם .לפאלפאכיתאמסורום.
אב'א לו ב.
אב ואם  1ב.

,ש

שפר טנ ב.

.

אבודרהם כו א.
אבי אסף טו א.
~שבי עזרי טו א.
אנור כח א.
~שגרוןרן 1ב.
אנרת

~שרבע שטות להרשב'א ככ א.
ארון הערות כח א.
ארחות חיים

האשכול ח כ.
ה~שרי
איכה

דוסא ד א.

כא ב י

א.

בבא~שוורר אלטנסנטחו לא א.

~שנרת הטוסר כט ב.
אנרת הקדשיט א.
אגרת שטואל טב א.
ארם וחוה כה ב.

באור טור ארח חייכם

אהלי יעקב טא א.
הב טשפט כו ב.
~שו
אוער החיים יט א.
אור ורועיט ב .כו ב.
אור החייכםל א.
י כו ב.
~שור
אוחםוי
ורקוטים יא.ב.
אה יקר לו א.
י נערב לו א וב.
אור
אור הורה לח ב.
אוהרות לר' יחחק בר רא1כןו בן
אוהרות לר' שלמה ן' נבירול  1ב.
אוני יהושע נא א.
אילת אהביכם לו א.
אלימה לו א.
או-ינאמאיה 'נ בנ
אלפ~ש בית~ש דר' טכיריו א.
אם אפס רובע הקן יח ב.
.

אטונות כו א.
אטונות ודעות ד א.

אאטררביעה טורים כה א.

אבחהב כה ח

באור טור א'חוייד לר'ללרוףי חבוכ לב א.
ב~שור סורות הרמ'כן כר ב.

לא א.

בבואיושרורטפ'סיםר"עשינ)רובין  1א.
באור

למהרי"א ם .1

(באורפיר'שי לר"י אבוהב כח א).
ועי' פירוש.
באר מ'ם חיים לט א י

באר עשק טב ב.

באר שבע טנ ב.

בדק הבית להרא"ה כב ב.

בדק הבית לר"י קארו 5ה ב.
הבדרשי כב א.

הבהירל א.
בחינת עולס כב א.
הבחירה כב ב.

בינה לעתים טו א.נ א.

בית אלים לה ב.

בית דין יפה לט כ.
בית יוסף לה א *
בית ישראל טנ א.
בני ~שהרן טה ב .נא ב.
18
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בניטין ואב לר ב.

בני שטואל לם ב .טר א.
בן שטו4שלל ב .טג ב.
בעל' הכפל  1ב.
' הנפש יא א.
כעל
בעל' ר-4פיון  1ב.

הנהור) טייטוניות כ א.
הגהות עלם טררש רבה טא א.
הנהות על הרט'בםיג ב.
(הואיל וששה נב א).

בקשה לר' האי גאון ה א.
אלאשקר לא ב.
בקשות לר"ט
הברית להר' אכ"ד ח ב.
הכרית לר' יוסף קטחי כ א.
ברית אברהם טו ב.
ברית הלוי לו א.

הלכות גדולותגא וב* .ו
 .טן א
הלכותפכיקחת ג נ .א.
הרמנזת קטועותי א
הלכות הריף  1א.

בקשה לרכרבםיב ב.

כר טפוה לח ב.

היכל לו ב.
ר
יעולם כו ב.
הליכות

י
י
.

-

3

ףרף לר' נסיכםו א.
חרף

לר' שם טוב כר ב.
העטורים טו ב.
חניתנה תוקף כא ב.

גהאגובןולייכעבק)ב לא ב.,
חא

נבעת שאול גב א.

גרולי תרומה מו א'3 .א.
ר א.
גהלגלוישל אגווים טב א.
גנוי המלךיה ב.
גנתאגוו כח ב.

זזבח פסח כט ב.
והר הרקיע כו ב *
והרי חטה טט א.
הזכות ים

א,

וכרים ונקבות ח וש י

זם'רות 'לשקשללוו א .כג? ב.

זקננת ושלכא-ת ננא א.

דכק טוב סג כ.

דבר' ריבות לח ח.

רברישליכן(לח א.

דדהורב'ב שזפלוטההי לישחי.ניבם לט ב.
'1

רור הקטן נ ב

רינ4ש רחי' נא א.

ר ב .ח א וב.
הדרריונשייםם לר"א 'טתסת מא א.

ררושי
ם להר!חש מר ב *
דרושיכם לרן שטואל 'הודה לה א
ררישה טג א.
דרך 4שטונה לא א.
דרך ח"ם לר' 'וסףן'שקייא ב
ררך ח"ם לר"ש כהן ~ב ב.
דרך חייכ) לף'טרי לונואנו טד א
ררכ הגטר4ש כו ב.
ךי''6ן טנ ב .טר א.נ א.
ד-,דרכי משה ף א *

*ז

דן
חרוש' "4גרות טו ב.

הלכורת מו ב.
חחרחושש'ים לטהרק ששץ טנ א.
חובת הלככותי אייא א.
שוח קשהל א.
החכמה ט ב.יח ב.

חכטת הכתבים ט א.
חכמת שלמה ם א.
החנל כב ב.

חל טוב מר א .מח א
חסף אבח ל א_.

חסזים 'ר ב.
חסן ישועת ע בי
חקות הר"ניכ פפה ב.
חקות הפסח כא א
חריריכם,טג ב .נח ב
דהשק וטלנ~ה לח ב.

.
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סר

כתר שם טשלהיב

טוריםע" ארבע טוריכםנ
טעם' הטצות כן בי

1

יאיר נת'ב כו ב.
'ר 'וסףנ א.
'ר' כהשה לח א.

יוחסי
ן כט א *
יור
ה/רעה הארוך כא בי
'ורה חטאיםיט א.
היחס  1ב.

ילקוט לב א.
'ם של שלמה ם א.
השוחת ח א.
שור שלם כר א.
שה מר"4ה לט ב.
שה עילם לט ב.
שה ת"4ר לט ב.

שק רצח אל א-.
ימרה ל
*

היראה ש א .מא
יאיס
ב .כא א *
'שהעת משקו כט ב.
הישר לרת ך א.

י

א*

הישר שסיר ף עסף הקה-נ א

:כ

נר הקמח' א .כר ב.
בחמת מט א.
כל בו כה ב.
כ 4חמדה מא ב.
כלי יקר מא ב.
בל',מ מא ב.
כללי שטוארו לכ ב.
לח

כל 4התלמר
ב*
.
כנסת הגחלה נא א

כסא כבר נא א.
.
מחקק מט ב
כמף משנה לה ב .ם ב.
במף

כסף נבחר סט ב.
הכפלז ב.
בפתור ושז כב ב .ננ אי

נרקות 'חב .נרא .מטב
נתר מלכת ן פ.

עז בד ב

מלמר מו א.
כתר שם טש לרש"ט ושו~
4

לב אבת לח ב.
לב אהת מוא.

לבוש מב ב .מג ב.
לב שמח מח ב.
להקת הנביאים כט ב.

ללחףתם חאןבירםיםאס.ב כ.

לחכם רסעה מנ 9
י
לחם חמוחת מו ב.

לחם יהורה ם ב.

לחם סשנה מג
לחם רב מנ א.
לפל ולפמם יט ב.
לקח טוכ לו א .מט בי
א,

לטוריכם לג א .לד
" עכרית  1כ.
מן
ל"ש

א,

מ

מארק
ב.
ששקםוהירח ב.
המאור להו"
המאור להרס"בםיב ב.
מא"רעעי חכם'כם מו ב.
מאיר תהלות ל א.

מאירת עימם מנ א.
מאמץ כח לח א.
המבף ר ב.

סגרול עז

כר ב *

מךר לארם מה א

ממר ממ''ששווי"םםללי"א''.קשבאתר'ו'לתההבמו .א.
ממר
ממר נדשנה כו
' ר'4אע כח .א
מגלת אסתר
לי
אסתרל
טיטאיצאק לר ב ,
סנלת
י'
)

*

מנלת סתו"ם  1א.
טגן אבות להרצוקסאיי כב ב.
טח אכות להרשיבץ כו כ.
המרות כז א.
סרזת"4הין טו א.
סררשיכם התורהיר א .כ א.
רבה ב.
ממררו""שש "טטואלמנמב א.
מדלך 'שנףל' הדעת כ א.

אי
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מ40ה נכוכשי א.יב א.
מחכרת ב ב.
ו א .יה א.
מחור '1טרי ט א.י
מחויק בדק כ א.

ט ב.
ממייליכמדאובות כו ב.
מים עמוקים לא א .מב א.
טישרים כה ב.
מכלול כ א.
המכר3-טי א.
ס'לואים

יצחק

טש ב.

מילו*וים ללרכ'על יסודישערואללכים כד א.
מלחמות ה' להרמ"כן יט א.

טלחטות ה' להרל'כנ כד כ.
מלחמת מעוה כו ב.
מלכי יהודה מח א.
מלכים ח א.
מנהיג כ א.
מנהיר
י חכם'כם טז ב *
שונ א.
מנוחהי
מנרת המאן כח א.
מנות הלו' לד א .לו א .מח א.
כצחת יהודה ל א.
מסה-ת הברית הנרול נא ב *
מסורתסייג לתורה 'מ ב.
מסעותיא א.
מערני מלך טו ב.
טעייני הישעה כט ב.
מעלות והמדות כא א ,
מערכות ישר,4ל מט ב.
מערכת 4שלהות 'ו כ .ל א.
מעשה חייא מא ב .מה א.
המפה ם א.
טפעלותאלד,ים כס ב.
מפשר חלמין לד א ,
המפתח ח א.
המפרנורז ה א.
מקוה ישראל מם ב ,
מה א .טז א *
מטקקהו-ר בטריקם-היים לט א.
מקח ומטכר ה ב.
מקנה אברהם לב ב.
מקראי קדש מד אונא.
מראות אלהים ל צ.

מר כד א.
טררכרירוה ש' ראש מר ררח.-
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משאתבנימין מב ב.
משכית מלחטות נ א.
משא
מנ ב
מהלעךדות כניא.
משכן

משמיע ישועה
טשמרת הבית כב ב.
טשנה תרה 'ב א.
טשפטי שבועות ה א.
המשקר4שמואל לד ב .ם א.
משפטי
כט ב ,

א.

מתנות כהוכגנה טא א.
-

4

הנוח  1ב.

נופת צופים כח ב.
נחלת אבות
הנחמני כר א.
נמקי יוסף כו א .כז א.
נעים ומירות לו א.
בט ב ,

הנקוד'ו נ.
נר מצוה לר' 'וסףף 'ח"4ש לח ב
נר מפוה לר'ש כהן מכ ב *
סדר תפלה ק ב.
סדר העם מב א* סח א
סדר עבודה לו א.
סדר עולם להרכרבם ע ב.
סדר עולם לר' שמחה 'ת א.
סדר ר' עטרם נ ב.
סדר תנאים ואמור4יכם ט א
ספר מפות יד ב.
*

נד.

.

ע
עבודת הקרום לר'מנבאי ל ב.
עבודת מקרש טד א.
אריהים יט .

עכודת הקרש ע)רש"בא בצ -א.
עדןגך

העול]ם כה כ.

א

עטוריג א.
עטרת וקמכם כט ב.

עטרת וטלמה ם א.
שן יעקכ לב א .בג ב.
עץ מוטפט כח 4ך.
עע ואערא כו א.
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עולת שבת כח א .
עו)7ת התמיר טנ א.
על'וח יט ב.
ע,)7ח ק,ר קטנה מר א.
עמורי עלה יר בי

עמור' שלמה ם א.
עמק כרכה טז ב.
עם'ם רמונים מב ב.

ח"ם מט ב.
עעץץ שתול מז ב.

עעמות יוסף לט ב .מג ב.
עקדת יצחק ל א ,

עקרים כו א .מז ב.
ערוגח הבשם לר"ם ן' עורא ה א.
ערוגת הבשם לר'ש ארקוולם' מכ כ'.
ט א.
עהרערךתךלחם מא א.
דהעשר ח א.
עשרה מ4שמרות

מב ב ,

עשרת הדברות יר ב.
עתים ח ב .טז א
עת שער' רצון 'ב יב.
נ2

פורח עסף לר"' טיטאיצאק לר ב.

פורת יוסףלר '.סאם'גה טד א
..
פזמונים לר' 'וסף נאנסו נ א

פזמונים לר' משה יהורה עבאם נב א
פוטונים לר' אברהם שטואל נב ב.
פלג' מים נ א.
פליטת בי
ת יהורה נא ,ב *
פסק' הלכות לר"ה  1א.
פסקעבו וכתמם למהר"א כז ב.
פסקי ו"מםלים רקאםחמ כנ ב.
פצש אוהב מם ב.
ט א.
פפררררםם ריטתיםלו א.
פרו אבות ם ב.
פחשם האנרות כב א.
פרוש האלפ4ש ביתא
כוט אאי..
פירתם בחינת עול,ב? כ
פרוש בית עסף נא א.
'לקוט ,טט ב
פפררווהשם על הר"ף כוו א.
פרחם נף '2ירהלרי סונריה ד ב.

.
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ורום םס '.יעירה לבער) הריוקת קט א.
רוש

'צ'רה (הרא"בד

ב.

!רדש ס' יעירהלרניבן יט א.

?רוש ס' היראה מא א.
2רוש ו* 'רוחם טה ב.
2רוש'.רועאר)ס' לב ב.
?רווש חמש מגלות לח ב.

?רום מגלת תעמת נב א.

?רוחם ס' הנורות כז א.

עוש על מררש רבה מט ח.

.

??ררווושם ממוררכהבתנב'וחכיוםקאנלזזכאה ב.

?רוש על הרם'בם לב ב.

2רוש הטוטנה לרט.בם'נ ב.
פרוש המשנה ללע ברטנרול ב.
פרוחם נביט*ים כנ) ב.

וכהובים כז ב.

פרוש ענכליאע''1ם יעקכ לר"א ארחא מט א.
החרשב לר"'אפי.נטו מט ב.
פרוש עלעין 'עק
כה
שרוש קרוש

פרוע

פרוש קהלת לר' אלישע ג4שליקו לז א.
כה ב ,
ן'
קהלת
פפררוחםש שיר השלירר"ים לרל"יטףבן יהורה'נ ב.
פרוש שיר השירים לר'א נ4שליקולז א.
.
פפררוושש עעלל ההתתווררהה ללרריםח'ב1ן 'אט א.
פרוש על התורה לרזם ריקאנאט' כג ב.
פרוש על התורה לר' בח" כד ב.
פרוש על התורה לרל'בג כר ב.
פרוש על התורה לר"י ן' שועיב כר ב.
פרוש על התורה לר-ע ספורנו מג ב.
פרוש על תנ.ך להרא"בעי ב.
פרוש על תנ"ך לרר"ק כ א.
פרוש על תנזך לר"' קטח' כ א
.
פרוש על תנ.ך לר' ישעיה טטראני'נ א.
פרוש על תמך לר"ם אלעהך מא בי
ט א.
פרוש על הלך
התל)מורללרר"'ש'אליקים 'ר א.
פפררוחשם התלמור לר"ח  1א.
פרוש התלטור לר" ן' אביתור ה ב.
פרוש החלמור לרש"י ט א.
ר"' בן ראובן  1ב.
כתובות
פפררוושש מללמסכתות שולנות לר' ט'גאשי ב.
פרוש מ' מרות לר' שמעיה 'א א.
פרוש מועד ונשיםנויקין חוליןלרמ"בםיבב.
זב.
פרוש ע'פ וב"ב לרש"בםיר א .טז ב.י

י
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פרוש תפלות וי"כ לרט'ק  15א
פרוש התפלותרןל"האר"י ם ב.
וע ',רכ ב~הור.
פרישה טג א.
פרקי טשהיב ב.

'

.

צ

צהדצקבאעוחלטיבם כט ב.

צורת העולככם כה ב.
צחות וב.
צידה לדרך כו א.

יר א.

צפנת פפעענגחח ללרטאה"רבין'טט סץ ב.
הצרופיכם ה א.
.
צפנת

ערור החיים כד ב .כח א.
פרור הכסף כד ב .כה א.

צרור הטור לר4ין' לטף כוו ב.

ערור הסור לרזא סבע לג א.
י4
,
ע

הקבלה ב.
קהלת ייעקם מח א.
קרש 'שראו טח א.
קול כוכים טא א.
קול ה' בכח ה א.

קול ננידים טא א.
קונטרם שטות ~שנשים ונשיכם טה ב
קונקורדנשש כז ב.
קופת הרוכלים  1ב.
הקטיצה ה א.
קפור פסקי רא"ש כה א
קצור התרומה כה ב.
קרבן ~שהרן טו א.
ככ כ ,
קרית ספר להרכ
י
י
ו
~
ט
ה
קרית ספר להרב מבי,ט לה ב.
דש
ר~שש ~יטנה כט ב.
ראש ~ששמורות מא א.
ראש יוסף טו א.
ראש טו דרור טח ב.
ראש.ת חכטה סא א ..
רב פעליכם נח ב.
ווקת ען א.
הרטוןיט א.

.
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רמוי הרא'ש כה' א.
הרקח  1ב.

ש

שאלות ר' ש~שול כט ב.

שו"ת ר' אליה בן חיים סב א.
שו"ת הראיש כג ב.
שו"ת ר' בצלאל אשכנוי כוא א.
שו'ת רדב"ולו כ.
שו"ת רד'ך לב א וב.
שו"ת טהר"חש טר ב.

שו"ת ר' יהודהלוי מינצי כז ב .כם א
שו'ת ר"י נוע ט א.
שו"ת טהרי"מט טו ב.
שו"ת ר''יוסף,קארו לה כ.
שו.ת טהרי"ו כו ב.
שו'תריי לבית הלוי טו א.
שרה טהריל כו ב.
שו'ת ר' ישראל ברונ~ש בד ב.
שו"ת טהרלינח לב א.
שרת טהר"ם טרוטנבורק כ א
שו'ת טהר"ם טפאדווה לד ב.
שו"ת ר' טאיר טלטד טו א.
שו"ת טהר"ם אלאשקר לא ב.
וטו"ת טהרם ~שלשיך טא ב.
שו'ת רם"א ם א.
שו'ת ר' טשה"בנכנשת נא א.
שו"ת טהר"ם גאיל~יעטי טא ג
שוית המבי'ט לה ב .לו א.
שוית רם'בםיב ב.
שו'ת ר.טלוימינצי כו ב.
שו'ת רם*בן יט א
שו.ת ר"ן כו א.
שרת רשמיא כב ב ;
שו"ת מהר"שך לח מ .לס כ .ם א
שו'ת רן שלטה הלוי הבחור מ 1ב.
שו'ת רשרם לח א .לט א וב.
שו.ת ר' שטעון'קסטילאץ טא ח.
ש~ולתות ג א.
שארית יהה-ה לר ב.
שארית יוסף לד א.
שארית יעקב.לח א.
ש~שרית ישראל לו א טט ב.
אטונה כו א
ששבביללייהלקט כא א.
שדה יהושע נא א

.

.

.

.

.
.

.
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השותפות ד ב.

שת'טות ונדיקות כו כ ,

שטות ר' נצלאל מא א.
לטורא טו א.
שייירי כגסת הנדולה נא א.
ש
י ב.
שירה שקולה
שלחן ארבע 'ט א.
שלק הפמם כח א.
.
שלשלת הקבלה לח ב
.

שלחן ערקי כה א .לה ב.

שטושא רבא נ א.
שטות המטץ נא ב.
שםיכם חדשיכם כט כ.
ושמע קול' ה א.

ש '3לוחות הבריתושי ב.
עהטי הנטול 'ט א
שער התפיסה כ אי.

ובער' אורה כה ב.

שקד' דורא כו א.
עהד' 9דק נהנ.
זחדי תשובה ,ט א
י א.
זמע"ס

'

'

שחדרזשייבז לר' מ"םת.כנ א.
קמך השם"בו לליישראלי כר א.
שער'השם'ם לרי מקטלש כה ב.
עער השםים ף לטף כה ב.
שפתי כרק לר'5לימתעי נהן טד ב.
שפתי כהן לף שבתךכד-ן עאנ.
שקז" הקדש לד א.
השרשיכם לר"יתה  1ב ע

השרשש לררקךא,
שרש לן א.
שתיייחש'ת.טד א.
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סו

רעהלה לדוד למסיר דוד כח ב.
תהלה לדוד לר' דוד ףיתייא לנ א
 .לד א
תוכחת מוסר טב ב.
תולדות אהרן נב א.
תולדות יעקב לר" יעקכ טטאלון לת א.
תוידות יעקכ לר' יעקב ששפורטס נב א.
תולרות יצחק לא א.
תוע)-עת יעקב לא א.
שמת ישחם לב ב .א.
תוסטת ט ב ואעך.
א
שספח
טלטז ב.
תוספותיט
תוספות "1ר טו א וב.

,

י

ג

ל

תוספות,שאנץ 'ח וש.

תוספ' ראום כנ ב ,

תוצאות
תורת האוזם 'ט.1,
תורה אורניב ב.
תורת ישסת-מג א.
,תורת הבית הארוך כבא.
תורת חכנם טכ א.
תורת חסדל א.
תתץ מיר טה ב.
תחלת חכטה מט ב.
תנא דב' א~הו מב א.
ח"ם טד א 1

"נחוטות אל לט ב.
תמא כא א.
תפלה לטשה לחא.
וז"ן יששכרלו כ.
תקע' והר ם א.

תקק טדם האשז כ-יאאל
תקק ספחנם מ כ.

התחטה טו א.

התחטות ב א.
רפ
יטטת הרען מ כ.
תשצץ (שטשע ק צדק) נר .4
ד~ש שמע כאב.
תובץ (לטעק ק
תכמת העל נכ א.
ט כ- .
צמת~
סודע~ש :הבאורים והפירושיכם וספרי התשובות אשר להכנ) שטות מיוחריכם באו כל אחד
בטקוטם וכיוצא באלה תטצא עודע'י שטות הטחברים.
 .א ח ש ש - - 4

ז%

ם
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שמותהמקומותכספרזה נרשמות
(תור תט49ש טהםבין שטות

אבזרהיד ב,יז א זב.יח א.

אובריק טו ב.

אוילה כנ א.
אוילעה לט א.
אוטיר לב ב .נב ב.
4שוטרנטויל כ.

4שטליא ט א וכו'.

האנשים)'

באלנסי לא ב.
כאסלה(.לו) לר ב .לו א.
בארי א.
בבל ה ב .יח ב.
בדרש' כב א.
כהיים ,כיהם טו ב.יז א.
כזנרישיז כ.
בונא 'ח ב.
בונבירקיח ב.
בורנוניאיז א .יח ב.
בורניל טו כ ,
ב,ירניש טו מ .יט ב.
ב חוואה ב א.
בי חתים כ א.
בי כתיל ב א.
בילוגורארו מו ב .נא ב .נב ב
בי נוהרא ב ב.
ביניוינטו ט א.
ביניי4ש כא א.
ב9רה ר א.
ט ב.
ברורוי
ברוסא לר א .נ א.
ברטנורא יט א .ל ב.

ארץ האייח ב.
אלנואייר כו ב.
אליסנה ו ב .ו א.
4שלכסנרריאה ה א.ינ ב.
ב א,
אלקאהורא יא א.י
אמשטרראם מנ כ .נכ א.
אנגליטיירהיח כ.
אנרלוס (זיאה) ככ א .כז א.
אנררינופל' לנ א .מח ב .נ א.
אניוביח א.
אומטר"ך כר א .כז ב.
אסינה כו א.
אסקופיא לט א.
אסקיליא ה ב.ועי' ש9יליא.
אפריקה ה א וב.
אתת מ ב .כח א .ל א .לר ב.
ארניוא ב א.
בר9לונה (ברגלונה) טו א ,נא ב .כב א
איא לנ ב .נב ב.
נ
ארלעשינ ב .טו ב .טז ב.
אחב עשה צ ב .טט ב.
ת ,,נאלימול טנ א .טח ל .נא ב.
נאנייאה טה ב.
אישביליאי א '4( .ששביל' כה ב)
שבי46ש.
נוץ כ א.
אישטיפי נב ב.
ניפרי לו ב.
נירונא ח א.יט א וב .כב א.
אשכנז נא ב.
.
גראנארא (טה) ר א.ה ב 1 .א.
אשקייא ב ב
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טוליטולא ח א ,יח ב' .טא .כ א.

גרם'זא ט_ ב' .ט א .כ ב.
גרמנסא ט א.
ןש

טורש יח ב.
טיולייח א.
טיריא מ א.
טירני נם-אני טוא.כאא .לה ב .לוא
.טרךוט טב.ע ב.
ט"קולא לג ב.
טרפינה נ א.
(

'

דז~יא 1ב( .א.
.
רוריא
'וב-
רזרא נ ב.

דנפירא'ו א' .ח ב.

 .טוא.
'ע
.ת

"
יי

ואן"אים ח א.
ההריח א וב.
הר הדתים כרא.
הדפוטעא.
הפוליא כטכ.וע" פוליא.

טז ב .ע א.

יים המלחיב א.

ה

והר נב א.
ערקיה כ. - .
דוןצ
הכדייה א.
דעאיאטוכחב.אי.חמבו.אי.ט ב .כ ב.
דמצ
"רתא יחב.
ךרפבורק נ ב .כר ב.
ות-וגונטא מח ב.
ווררון'ו ב.
ות-רנא 'ח ב.
וור.מיש~ש טו ב.יח ב.
.
וורנקבורט לב א.
'

*

טנ~ן

טוי;

.-

טבריאינ ב.
טוךיח א וב.
טו'לישא כו א.

ח

ם

.

.

רנהצק ה ב ,לו,א .כוט ב.

י כה א '.
ואי"נס
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'*

"נביל" ,נבלא יוב.יח א.
ם נצב.יטא.נבא.
יישלי
ירחי ידא וכך.
13
לארסו טה א.
לובל~ץ מו ב.

וממק"אה כה
לתןלי (לתטרא)יה כי
לתחשנו מר א.
לומל חב .יא א וב,יב ב וכף.
ב,

~לקאירכ.עכ.ימב,
~,וךעו מב א .נ א.
ליאון 'ט א
ליאץ כח ב.
ירמה מ ב.
לישבונא כו ב .כט ב ,ל א ,לג א.

.

,א

.

נע-.
טורינא כח ב.

",.י.

מתשיטירא לוב .נב ב.
מה"אה לר ב וכו'.

מטול 'ח ב.

ט"שטרא בח ב.

י~
*
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סילאןיכ א .טז א.
מינפפח-ק טו א.
מיץיר ב .טו א.
מישוןנ א.

3יןשילאןיט א .כר א.
3נו כג א.

מן שילוח כר א.
מנשולי כט ב.
סגטובה כח ב .ל א וכו'.
מנטוולא ח ב.
מנשיקה נב א.
ממתערב לג א.
מערב ה א וב.יב א וכף.
ספחם ר א* סא א .נ א .נא מ.
סקרה לב א.
י
מחהשיח ב.
[ו4%א ע א .כו א.
משרע ק ב.
מתאנחמא נ א נ .ד א.

נכ א.
ט"43מתו א.נט ב.
ט
ננאאפכורליה כט א.
נ~"ש ע א.

נהרדעא ב א וכו.
נר"ר פקורג א.
גהלי"ץ ב
פלי לה א.
יקו
יא ב..
ננרהשסנגה אח.ב .א.יב יגגוכי
ל

סנןת'טהו א.

נש

.
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' .

ס!

עארווה כט א..לב בי לר ב.
!אס  1ב.
 .כח א .כט א,
!וייאה ,פויאה ח א
!ויישטושיז א.
=פוליא.
!וליא לה ב .ועין ה
!ומכריתא ב ב.ג א.
!ונטישיו א.
!וטוגאל כח א .נט,-ב.
!טרץ לא ב .טח ב
!יורו ,פיסרויח ב .נב א.
!יילירא יח א.
!ינטו םט ב.
!יסא לו א.
!יררה נ א.

!לטיג-א.
!לישת'ם ה ב.
!לנפו טז ב.
!רוכנפה כב אי כגא .כה ב.
!רס ג א.

ר ב .טו ב .כ ב ..
?ריש י

(פרשא טו א).

!שקיריש יא א וב
ותוםז ב.

יר
ץ הפבי ה א*.

4

ש1

11ריג ב..
נח-ך כר ב.
!ירון מט א.

סבסת ה א
אאנ5טב .נא ב .נבא.
סופי
ממ"* ב א .ג א.
פימפע א.
"נב.י
פיפתלי
ח כ*
סלתיקיע"שאלוניקי.
סםורה  %א] .לכ א.
ספרר  1א וכ .ה א וכ .יא אוב וכף
סרדיניא כ א .כט ב.
סרדקופיפ טה א וכו'.
סרקסטה וכ.ת א .כדכ.

~שטוש םגאונא .נא ב.
השכראל ם כ.
מא
ה"9
וכף ג
ח
י
~~פריטויכרהבו,כ .כא
ויא וכף.

שה סט ב.

,טלומא

ע

נפת לכ א .מח א.
ושהב.וא.זא.טב
ע

נעבלשב.

החאע ם א.

.

~רפו (ב א
.ח-.בכ.כפזא.בכ.ו.גאף..
עסצערעא כ
יט א
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ירט
ת טררי
.
רזם'רנב א

קינון טו כ ,יו א וכ.
קירואן ה ב 1 .א.
הםכ,
קלכריא
קל~ת הטאד  1ב.
חיפ1ן ב).
קנדיאהטיכט א.
טנ א
קקועננדא'יולטניבוגן לדיב.
קהסינפי (קח~ניץ)נ א.
קרקשונא 'ח א.
 .כה ב .כט ב
קשטיליאיב ב
ך

א* 'א א

ש

ש"לה כה ב.
וחול1ניקי טה ו וכו'.
שאנץיד ב.טז א.יז א.
שבחאג א .טו ב.
שביליאיטב .כו א .כטב.הג"אישביליא
שגוביא כא א.
שוריאה כו ב.
שטרוביטן כב א*

.

קשטרו לט א זכף.
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ייא.
' ~שסשל
שיפיליא כט ב.וע.

שירוץושיריץ לח ב.
שליטן טו ב.

.

ראוסיו כ.
רובי 1טד א..
שראי בושנה נא ב.
וא ,
ו ב .ל
רודישי
חמ ,חטה הכ ,עכ.יתב .טא .נא.
תאהראתז ב.
חטחה'ג א.יטעטש ב.
ו* מ טח תגרף.ה לא א.
ט כ* מכ .ע א
כ .ע א ,ב .תכמלה כח א.
חמ"
העשטרק א .מ
תלטסאןכז ב.
חטערק ע ב ,כ א.

רוכ כ א וכ.

י

.

ששנפיעררא,1ואא,.ח ב .כ ב.

:

"

בי
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תקונ~יכם
-.

*

ו' נ' םורס כשס י5עע5ס  5%1כ 5*1וק נשרס ג5'1 64

ז 9ה' ע"נ נהגהות טורס ג' ת5תטס1י! ס' ניקוס ס'
קגיו .5ט'"
י ופפס,רס ד' ת5תסס
' :ויה  '1ת!תמה 5'1
ו' לחש"5י'  - .'6י'  '6סוריו'עיו9החי4 544ון ושס סשס כ4ס יע.ורכמס
:ורס נ'  5"1ועי'יו'נ,נ'גפתנהג:קמות :ורס"' ותקלוכ כו3נ"סןג,סי,-ס"וכ'כסנה,ת4רס'6ני 5סרסס כתקוס סכסס ושור* ומ'ו,4יס.ו'ל'י"ס
ט"ן ג' סשס ק' גמקוס ע'" - .ו '6סיס ו' מ5מעס מייגגסקיג גמ '2 - 4 , 5סיס
גד'ו
יומ סזח נתקומ ס'ס ונסגססי*ח כי 6כתקום 6'5וכסגי.ס נ9ג 593י"ח"
' וסורס נ'ת5יטי5%לענתץוססיד.
""
'
6
י'ע נ' טורסי"' 5*3 7סגיס
י סורס ע4וגס
' נסגסות :ויה ג' ת!תטס  5"1נתקוס ישכ
"ט"
ך
4
ת האס כע"ת נ4קם'סורר
כיס כ' מורסי 69י5מטס וכ4
ה:קל 6נ , 5'1כ'ס"' הגסס'"י 'ז 5תחוקייבו
ל' 4ג' פולס '"נ 6חר חיכת.תקוחות'מ 5סוסוץ; סיר יסר 56נרוג6
כ"1ן
כ"-ו נ' סגהס ה' " 5"1גפ.
"קנת תק.וחות-
!
מסר'י סג 59כק1ת תקווהת כ"ח '6סוליי'
 .הר' וו~קכ
 .הר' 'עקנ ווי 5נק1ת תקותות
נ
י
ו
5
ה
.
'
כ
!ל' וי ל4ח ,"6סורזי' 3ס"גןקרו"חנר כ"ט  '6סורס 3ריןיתחוק
*ו'נ' כ !"1עיגסז ה' 5"5
דס-.
ו
ק
ג
ס
קיע ג' הגהה  '4יילםנו
תולוניי כ' סומם מיעע5ס 5'3י"3
.
ו ונהג:ס  5*1 '7ווע שהגסס ס' מם סקיג *
מענ-
ס
נ'.טיסכ69ת!
5 *"!,ןל  '6יתמ:ס נסגסות 543י"6ו"ח'כיזנ"5נ נ' :ורס י" 1ת!תע?5ויש1י6
י
ר
ו
ט
6תר תינת ר*ס  156סעינוע :ס9ר יסהס תסעוד מ 4רשר ס"ל
'5ט כ' טורס ג'-.וליג4ז ומ
:"5'1טי!דר"י.
 '6פורס ד' מ5תע5ט כטגפסק'ס
.
ה
66
ן"ג'יג סי' ר*ו-הר' "טטרוקן ס"גגו ת4ופי
וגטלם 6חרוו סו' ס'
סק
וג
י
ו
י
5
"סי
,
ג*נ סורה ט"ותיתטס  5*1שאקיס כשקוס 9,וסקוס ,
נ4ה ני,:ס !:מג' ו":וס ט 5"3סת"ס
טסר המד (: :ה":ס סגדו! ר' 'וס טונ לתת6ן)* 7,11ד ס 61גמס.17ס 4 ."%עע" .סמ"5ת סיסש חטן6 .תל נומן
5תעויסיסנעוורי הכ6ה ,התש נטס 11מ !יטער6טומ ועהה לסמהסיפוםידעתי ססחו ס:מן 11ר ניש'כטע :16ר
,1ל31ה 5תקן 'תקן.

-.

ט"

ייי

-.

נ' סורס כ"ס 56 %ט)ד נתקוס 46עול..

י ,ינ - .

-.

-.

5.1

-.

-. .
.
י"י

ויס -.ייי

'5עעי"טוי

.

'

.
-

ראשי.תיבוח

*

(את אשר דרכם להשתמש בספרים לאראיהי להכיא פה *)

נ_.

.ו %י  -שט6תטמונים.
 .ג"פ ג"טטעמדגמט4כע מ6רסלעגע .ס'ע ס4מתעו5ס
ננק  -נש!ה נת 'מ7ס
ע -ווכתכ עח
כרס 5 .ט"כ5 5וטער"טורנ65פס .תי-
.
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