ר'

- 286 -

ר' ר'6ס ,נ6ס ,ר ,3רנות'נו ,רני,
ל'3גו ,ל3ן ,ר:3ן ,רומ ,ליס ,לס,
לתן ,ל(ון.

ו"-א ל5וסו 6מיו ,ר6ם 5תגה ,ר6ע

6פריס ,ר6סי 36ות ,ל5סי tcf~3h
ר6עית  to'nhרג3וח 5מריס ,ל'

ראה'ם

ר5 ,סר

3ן 'הודס הפי()5הגי,
"3ר 'סו7ס ה(וי.
אכי"צ רי 5גרסס "3ל '(מק לה(ון.אכ"כ ר'  636נר כהנ.6אכ"ם ר6 ,גוהס 3ן ת5יל ,נ' (5עור3ן תחי ,6ר' 6גלסס 3ן תייתון.
אבם"ו ר' (5יהו "3ר תסה ויד5ס.' 6גרהסג.ל תללכי מרי(.(1
אבמ"פיאכין ר(6 ,יסו "3ר גמן ,ר' 6לט)ל"3ל גתן.
ראכ.ער' 36רחס 13ע)ר ,6ל' (5ט)ל
3ן ע,ר'ה ,רי 5געור 3ן ערד'
ראכ"פי' 6לעור גן מי.0
ראכ"צי' (6עור 3ן (יוק.
ראכר"צ ר' (6ע)ר נן ר' 5לוק.
ראבר"ש ו' 6לעור 3ן ר' .l1DWn
ראכ"ש ל' (6יהו נע( טס ,ר' (6ע)ר
3ן סתיע ,ר' (6עור "3ר סתעון,
ר'  '!16נ"ל  ,bhtnnרו5ס5יס

 ton?sbר(6 ,יע)י ,רג 6תר,
י5יתר ,רוח (6סיס,
ר5 3סי ,יג
לכנ  ,1O'Shלותתוח 6לי רו5ס
6ג ,.ר15ף  to)nbרספי 6ס.
ר)ריא ו' (6יעור 6ופר.
ראא"א י6ה 6מ6 :ווור 6נ..
ר גן דולפ.'6
ראאכ'ד ר' 5636יע)
רא-ב ר' 5נלסס  ,67173ר' (6יהו
נמיר.Q'ub 'ph) ,
ראכ"א ל 676 3נר 5סנה ,רי 6י7י
3ל  ,l'abר' (6יסע 35 13ייס.
ראב"ר ר6ס נימ דין ,רג 6נ גימ
דין ,רי 6נרסס  36ניח 7י ,1רי
נק 3ס(.1
6גרהסנן7וי ,ר'~ru5hגןיגל6י ,רא"נ ר' 5גרהס גד('ה ,ר' 5נרסס
ל' 6ה 6גריס .6377
ניינר .,רי 6מ '6ג6ון.
ראד"ט ר'  1iD'Sbדתי( ,0ר' 5ריס
ן 7קהלס.
ראבד'קי 36 3ניחיי
מו7יג.6
ראב*ה רי 6ליעור כן סורקנס.

ראכיז וי h~h

יי

ראד'ת רי

)נד,6

(107 9QD'ihין,

3
ינר מ'י ,6ר' (6יס רא"הרי 5סרן ס(וי ,ר' 5יי)יק סירק,
ראב"חרי 6גרקס
'  9fU'5hח(ו',
ר(1ס (5ס'ס
גן חייס ,לי (6ע)ר גן מקת 1 ,6י
העו(ס.
(5ע)ר גן חרקוס.
ראכ"י ר' 36רחס ג"ר י5חק ,ר'  hnhראה"נ ר' '(6ע,ר הנרו(.
ר' (6יע;ר 3ן יעקג ראה' 1ר' 6י,זק סירס וו'יק.
גר 'עקנ,
ר' (6ע)ר נ"ר ,ג ,'6רי 6סר ג ראה"ח ל6ס 6ח המדס.
ראה"כ ר' 6הרן הכהן ,רודף 6מלי
,Shtnt
סכגו.7
'
י
3ן יהורה 6יס
ראביא"כ
ח":ulh .6
ראדיל ר.(5 ,הז ה(וי.
3רחו
,
o
t
S
b
התקו3ג ,ר' (6ע)ל
ראבי"הי' 3 ~ru'5hר ' Shtה(וי(5,יק' ,1ראה"םיי
(6יעו; 9ff3יוקיהנ(י(',
הפויעי ,ר5סי סמעומ.

י'

רחה*ק
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רבר,ש

ראה"ק ר' 6לטהר סקליר ,ר' 5לטהר רכ"א ר3ינו6ליסו
 ,ר' לל6ל6סכנויי
ר' גלוך  ,St))hרונ נגי .o~b
סקפר.

רא"ו ר6 ,ליסו ויר6ס,
ורלג.5

י'

6ליסו רבא,ו ר3יגו 6ליסו ווילג.6

רארנ ר6ונן וגי.
ראח"ם יטיתת 16י' מ' ק6ל611ל.
רא'ש ל' 5י"'ק רלג.6

רבא"מ.ר316ן 3ן 6סרן תיכל.
רבב"א ר ,נמיי 3ן 6סר.

רבכ"כ ר' 3 633ן 3וט.5
רבב"ח ר3ס 3ל
יוקף ,רבבח-ם ר3ס 3ר מינג 6ק.63
6לסי 'סר5ל ,ר6ט
רא"י
רכב*י ר3 ,מ'3 ,ן ייקף.
לועס 36ן 'סי6ל.
רכ"נ רחתגיס3-ייסנש-נותלי[מקד'ס].
רא"ל ר5וי לג'לס ,רחתג76 6כר לן.
רכמח "
ראל"צ ר6סין ל'5ון.
רכ"ר ר6ם לח ,7ן.
רא,מ ר6ח תעטסי ר6 ,ליסו ת)רמי ,רכרע"כ ר13כ7 6עלת 6כול.6
 thrlw~tnר' 5ליעור רב"ה ר3יגו סקרוס,
ר'
נקי6ין סן.
,(1ו'ןD'i,hרrי~6לכקג7רתרגל'וה Sht) ,רכה"ע ר3ין העילתיס.

ליסי

3ל חגמ.

יינ

5ולי"( עיג6ל.
רא"מ ונויה ר6ה תעסס ומכר סלכה.
ראמ"ח רי 6ל.סו עגמס ".lDS
ראג"ח רי 6ליסו גן מ"ס.
רא"ם ר36ן ק'יור ,ר' 5'6ק קענונ,
קפר.6
י'
רא"ע b
uנrו~ 36ן עור ,6רמתס oiib
'i
רג

עייס.

פירק5ווק ,רי 36רסס

רא"פ ('
~olahגרהספרי5ול ,ל'6ליסו
פר6ב ,ר' 5

 ,b7SIDל' 6ליע)כ פלעקלט.
רא"ק ל' 36לססקלוו:ער ,ל' 36רסס
קר6כת5ל.

רא"ר רנו' 6מר ר3וי.
יא'.ש ר' 36רסס טלוס ,ר' 6סרן
 ,l1GCר' "6ויק סעיין ,י.3כו

.?nh
ראשא"ח ר6טי 36ר'ס ס6ינס חחריס.
ראש"ל ר5סוו ל'3ון.
,
ס
ו
ל
נ
ג
ע
ו
ר'ב ר)6עג'13ס ,ר6
ר6וענ-
נערנ ,ר6יעכנורג ,ר6נטגורג,
ר6סיח 3כוריס ,ר' 3נ6ס ,ר'
(3יווי ,,ל' נרוך ,ל'3כו נלעכור,6
67סי 3טעיס ,ר6ן'ח נכוליס317 ,
נעילוס ,לפזוג' נמעום'ס.

רכהיק ר'3נו סקדוס.
רבוש"ע לנו(ו סג עולס.
רב"זרי3כ'תין) ,36רת6סנרתיחיס )סיל,
רב'חרנינונמיי ,רמתכיס 3 -ייסניס-
[גותנין מקריס.
רכ"ט 7י 3יוד טי6כטענ3ערנ.
רב"י ר6סי גגי יסי6ל.
רב"םרותייס3-נלייס -יוגיס-תיייס,
רק )3דין 'ס 1ת5ס.
רביך רי גנית'ן כסן ,ר' נעל כסן.
רבכהיע ר13ן כל סעולתיס.
רבמ"נ ר ,גריך תנרתיי).6
רכ"נ ר3ה 3ל )?wn
רכ"ס רו '3 3קיתניס.
רכע'ה רגינו על-ו ססלוס.
רכפ"ר רעג 3של שר רנליך.
רב"צ ריע3 6ר '75ק.6
' 53ל6ל .'o~Dh
רכצ"אי
רב'קר6סיח3כוריקליל ,ר3יסקלילס.
רבק"ש רועיס-טרגנין-קי'5יס-סועלי
(פילוס).
רב"ר רמתניס גני רמתניס .לקיפ6
3ל רסיע,6
רבר"א למיל 6גמר .hS~ h5'm
רבר*ש לנס נל לנ סיל.6

רמצנה2
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רהיב

ל'יור

יק

רד'כ רטנ 6דעלת 6כ,651
רבשבכה"נ ס 5נל נני סגו5ח.
כהן.
רבש"עי3ינ 1סל פילס.
ר"נ ר6ס גולס ,רנן נתלי6ל ,ר('3ו ררכ*ע ר13ג7 6כול 6עלפ.8
6ניול ,0רד"ל ל' 7וך לור'.6
נ(סיס ,ריומנ7ו ,5ייעי
חסע געור .רדל"א bD'9יל
6 6ח'7ע.
ניס נלוח ,6ריס גער ,5ל
רדל"ק לו 63דלית 6קפן.
רנכפ'ע דנל געני עלתו.
רד:אע'ב רנלוסי  737נס '6נון ערנין
רנכשר"ה רי נתלי 1(3 58עללייסויס ניס.
סנסי.6
רד"ס ר' 7ו 7קלו5ק',
רנדב'נ רגלוסי  737נס.
ררייע ר13ג7 6ע5ע.6
רגה"ז רי גת6'5ל ס)קן.
 .ררע"כ ר13ג 6דעלת 6כול.6
'  717מריע-7
רנ"י רנל יס5ייס,3י ,רו3173נגג3ייקקייןסיל6תלי.מס .רר"פי' 17י לפ6,רדו ,י
רגיל רנליס
 717עריע7וו6גן.
לעג7על
רנל-ר יג5יס 5יגר.
רר"צ ר' יור 5ני.
רנל"מ : 317יקקין לתיחס.
ל' 717
רר"ק י
' יו 7ק6קקעלי
רנמאה"נ רני 1:גלסוס ת8ור הנ51ה.
קויפת6גן ,ל'  717קתמי.

רנמיה

.

רד"ש רודף סלוס.

רג"ע ר6סיס גויס עתלק.

' גלסין מגמוס.
רמתי
ריד ל6םי3ור ,ר6סיח 7נר ,ר6ס.מ

דעח ,ר 3דיתי ,ל3וג 6דעלת,6
לבותינו 7לסו ,רניעיח דסי רי
17ק ,6מ6ס 7ס ,רים 7וכנ,6

לנח יו7יס.

רר"א ר' 36 717וילסס ,לי יו7
8פ-

ר"ה ר6ס הקסל ,ר6ס הם:ס,
ח ,'6רנהינ 16לג חפעלס ,לנון
סעולס ,ר3יך ס:ס ,3ל'3נוהקיוס,
רחו3ח הנהי ,רימ הסיס ,רקיקי
חתלי5ס ,יסית סיטמ.
רה"א ר 3ה6יטמ.
רה"כ רויפיהס הסלכח (וו5ולוח~( ,מ
הגר'ומ.

ר3

10 3ג 6נל חלג.6
רהכ,ח י
פענסייס.
רהכ"י ר 3הוג 6יה71ה ,רי סוג6
רדאכ"י ר ,ךיקח'6 '6ם כער ימע3 .5ר יסוסע3 .י
רדא"ק 7ונ67 6יח 6קתן.
רהכנ"ה רוח ה3ריוח כומס הי(ונו.
.
)
י
ק
6
ע
ל
6
(
36רסס
ירב"א רי יו
13 7
,
ל
י
ל
נ
ס
ר6סיח
רה"ג ו6ס סנויה ,ר6ם
ררב"ה רי רוקס 3ן הרכיכה.
סנ) ,רג ה6י ג6ון ,רנ חג7ול,
רדביז ר' דיר וכ6י ,ר' 3ן ותר.6
רעו6ת הגיף.
ררכדח מ 3ן )תי 6חיס.
רהיד ל6ס סונול ,ר5ס סרף ,רסעי
רדב"י רי 7וסת6י 3ן רי יג6י.
*
סרור
.
ן
6
7
ר
6
נ
ג6נ ,,ר'
רהוב"ר רי סלל תיח ריכו.
רד"נ רי
דוי56קיס.
רדר"א ר6סיח יע
ח רל6ח
רה"ח ר 3המולל ,חח סמייס ,רומ
רריו ר .וור זכ5י.
סתכפס.
ו-ה"ט רוח סטופ6ה,
רר*ח ר' רוי מר'ף ,רסט רחפש.
רדי"א ר6עיחינריר ,otoih 06ר3יגו' רה"י רמיח סימיר.
7ון ,למק 6נינ ,5%ל' דו 7י'6ל ' .י-ה"ב סט,55

יוי

יוי

ייי

ן

י3

רהש
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רח

רה"ע ג6ס חעיס ,ר5ססעי :ר6ס
סעתוי ,רגוןסעו5ס ,רסססיכןעליון.
רה'פ  317ספוקקיס ,ליח ספס.
רה"צ לי חונ5 5פיר6ס.
רה"ק ל6ס סקח( ,ר3יגו סקיוס,

רו'י רנס ויסיעס.
רו"כ ל6ס וכרעיס ,רו3על כקף,
ו(ק כהן (קת"ע).
רה 5ר6ס ו(ענח ,רו5ס לותר ,רמל
ו(6ס.
רו"כ) ר6ס'ס יתגסיניס ,רונ תגין,
ג תקותות ,רומ ע15יס ,רוכ3
יו
ותגס.ג ,ריס תעלחו ,רופ,bntlw 6
ר5ס ותו.7ס.
רום"ט ל6ס'ס יעגסינ'ס עולס.
רומעכ"ת ריס תע5ח כ3וד חולחו

רה"ר רסומ סר3יס.
רה"ש ל6ס ססגה.

רום"ציימתיייס.

רה'ם כ6ססתעתד,

לום

סתקוסי רוח חתור36לסחת.נוגי
רהמנ*ה לומ חטקיס גומס מיתגו.

רה'נ " nbtDהנסס ,רס1ח סג':ק.
רה"ם ל6ס סק7ר,
סקפינ ,0לג חתגונ.b3p 6

ר6ם סקיתן ,ר6ס

רונ סקסל ,רו3ע חק,3

ל'

רומסקורס.
[חכ6רתין
רומפכ'תיוס תע5ח פ6ר כ13דסורתי.

ר"ו לימו וגסתחו.
רון רו6ס 61יגו נר6ס ,לו 3נמתי
רו"א י6סוגית 61מלוגיס6 317 ,מד,
רומ וגעס ,יומ ג6תן ,ריגוננע.
רהם רמ5.ס וסיכס ,ליס.hD'p1 6
ר51ס  to7bר51ס 6ני.
רו"ע ר 3וע5יסי רכס וענונס.
רוא*נ רו6ס ו6יגו נל6ח.
רוא"ת רנוו  Sh1תחע6ו.
רו-פ רוס 6-וסולין ,ריק.ס ופוח:יסי
רכנ ופרסיס.
ויו'נ ר5ס ונדו( ,לו 3נוקקיס ,לו3
רופ"ם רוס פ6ל תע(חו ,רופ 6תותחס
ננגי ,רומניומ ונסתיימ.
רו'יד ר 3ודיין,

רו 3יעוח.

רודא*ק רונ67 6יס 6קתן.
רוד"ש רויף סלוס.
' (611ף סיידעגסיס.
רו"הי
רוה"ב כוח סנריומ,
רוה"ט רומ סטות6ס.
רוה"ט רוח ספקוס ,לוס סתע"ח.
רוה'פ  317ספוקקיס ,לו 3סשלוח.
רחה*צ רוס ס135ל.
יוה'ק רוח סק7ס.
רה'כ ר' 611לף ג6קק6ווק.
רוהה לי 611לף סייינסי'ס.
רר*ק ל' וו6לף קויפת6נן.
רו'ו ר6ס וונ.3
רו'ח לו 3ומוקס ,רומ מייס ,רשס
ומגון ,לקס ומנר.
רהש ל6סי יטי3
 ,ר6סיס ותנסיניס
ע31יס ,חנ ענחק לווגיס וטסקליס.
ל לסע וטו 3לו,
ויט'

רו"צ רו5 3נור ,רו7ף 5דקס,

5פוניח.

רוח

רהנ"ו יו7ף 5יקסו"סי.
רהשו"ח ,

רו"ק רו 3וקלונ.

ויוט ,חח רעס ,לוס
רהר ג6סי
רקיע ,לוח ל3ס ,לחייס ולכנ
רור"י ר3ס ולי 'וס'.

רור"ל רסעירע לו.
רךש ר316ן וסתעון ,ר6סוןוסני ,רנ
יסתו6ל ,רו 3סנ'ס6157 ,וטי.3
ו 561חמט ,16לחעיסוחחטניס,
רו"תינ,
רתס וסו(עח ,ינס וחפלס.
 ,לני )יל ,5לניסוכליס,
ר" 1ר3י'3י
רניעי ,רק.6
רהה רי 5:ג ס5ו ,,רי  Insrסע",
ל' ורחי 6סלו'.
רחז*ה רי  3brסיוגחייס.
רו,ו ל' 3brח"לף,

רו4ב

ריא'ב
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ויה*ל ל6ס ,מישס לעעך ,ר61ס מו3
רו"כ רי ול%ן כסן( ,נגיי כסתס)
.1tSDS
רז"ל רגומינו :כרוגס (3לכח.
רח"ם ל' מי'ס היכל.
רויפ ר, ,כריס פר6נקל.
וסנמ.
ר"ח ל6ם חךס ,ר6עית מכעה ,ר3
ם
ד
מ
ם
6
ר
ש
"
ו
מ
ח
ר
עוי
תול
 ,רחעג6
מסד ,ר' מ ,63'3ר' מ'6.י ר ,ר
.תם"ל ר' מי 6תנ'ן
ל'(5ו.
חייס ,ר' חגיג ,6ל3יגו מגי(6
י רח"ן חייס נחן (רעתנ5.ער),
ר' מקי ,6לוח מדסה ,רומ מייס,
רחם"ה רי חגיג 6קנן הכהניס.
רוח מכתס ,רומ חן.
*
*
רחאכ"ח ר' ח(פח6 6ים כפר חננ' .6רחסה"כ"
רחמ"אי' חי 6,נר  ,636רי חי' 6רחצ"ל י' ח.יס  '35לעינער.
3ר  ,llshי' ח' ,Wh 6.י' רח"ק ל' חי'סקיחי ,י
 ,מגניס rp'rhp
חנינ3 6ן 5נט'ננוק3 .י
רי  'hlpnקיקס ,רסע חט 6קם..
רח,ר חיי 6רג.6
רחב"נ ל' 3 br)nן ג%לי.(6
רח"ש ר 110 3סוום ,רמוס מנון סדי,
רחב"ד ג' מג'ג3 6ן 7וק.6
ר' מייס ס3ח..
רחב"ח ל ,חתמ 3רח:ג6ל ,ר ,חגינ6
3ן חכינ6י ,רי מג'ג3 6ן ח ,6%רח"ש תם"ף לחוס חגין סו(,ר חוהך
עוד.0
רי מננ'ס נן מוק'ה.
ר"טת(יר'5יסי
טרפון,
מנ' ,0ר' טוגרון
רחב"ם רי ח,קיה 3ן הניח.
ר 3ט3חיס ,רו 3ט3מ' ,רונעל
' 0גיג8
רחב"ע ל' מגג'3 6ן עק'3ס ,י
ן
3ן עקסיה.
טס(6עי ,רומ עות6ס ,ר"כק-
יס(6ער.
' חת3 6ר  tbDDר' חג'ג6
רחב"פי
רטזא ל' טיפון 6ו%ר.
נר .bDt
רשביא רי סולס 3ן 6ליעור.
רחב"ת ו' חג'נ 6נן חרד.ון.
רםב"ל ר' טדררוק 3ן (ז'.
רח"ה למ 3ס)וכה.
מ י3 31שרו.0
י
רטב"פ י
רהה"נ רמו3י 0סנהר.
,
ר
רח" 1רי מ'יס ויע ,(6למיס ומ:ון .רפור"ע ערסון ול' .b3'pD

יי

יי

י

'

רחו"ר וחיתי ו7מילי.
רדצי"ל

רו 3מייס וסלוס יוקיסו לך.

רבו"ז לג'גי

טורי .301

רשי  317ט3חי יסי6ל

כסן.
רחו"ל רסל ול6ס.
רטיכ ר'
" (נ'.Sh9D' 0
33
יו
רטל'י ר3עט
רחול"י רק ח'.ס וס(וס (ך '1D'pl
,
ג
.הו7ה,
רייר6סייסף ,י6ס.סינס,
[8.ר.ך].
רי יסוסע ,רי 'ומנן ,ר' '5חק,
רחו"ס רמי5ה וס.כ.0
ר' יסתע6ל .ר3ינו יוגס35. ,יעי0
' ח" 6וג' .h'unlh
רחורואי
יין ,רג00' 5ן ,רו 3יוס ,ריס
רחור"כ ומייס ורכ.3
'רמ ,6רקי יען ,לסעי 'סר6ל.
רחור"נ ר'  h)1Pור' גקיס ,ר' חגנ6ל
ר"א ר' יוסף 6לגו ,ר,י5חק 6גיה,3
וי
' נק'ס.
ר' '5חק 356י ,ר'י5חק 36ר3נ,(6
רח*י ר' '0יס יוגס ,רנלי מקיד'ו
יסווור.

רחי 5.רחהג 6ירכי'נך לסלס.
' מתס :הן.
רמיכי

ר' יסרtl'bp'b (6

6סכגיי.

ריא*כ לי י5מק ."hShslb

ל' 'סר(6

  - 116ויצרתריכי ל' .13 qp,.מויס,

רשרנ

"נו

י

י05ק

רהשע ל' י5טק
.nlbu
גל יוסף ,ל' י5מק 3ן יסו.56
ר-ש'ז ף י5חק 16ל )יוע ,ר' יסעיס
,
ו
ריבתא י5חק גן .עקנ .'ptSb
06חן ).5
ריאיח רייסודס6גןחיונ ,ר ,יעעיס ריכיאירי יוקי 3ן יומ(ן 6יס ירוסליס.
ריכשכ"ה ר' 'וקי 3ן ''6 0710ס כסר
06רון.
הנגלי.
רשכ*ע מ יעקנ 5ים כפר עכו.
6יס (5רח.
ריביא"צ ל' יו9גן
' '5חק 36ן .q'vi
ריאי5י
מ~
יוו1
י5 Shvהלין.
ריבי"צ רי יעקנ נן
' יש7ס 6ל.ה תויינס.
ריא'ם
י
ס (יי 8קכמכי ,ל' '5מק 56חגן ריכ"כ ר ,יוק' 3ן כיסר.
רי,י
ריכ"ל ר' יסוסע 3ן לוי ,י
קסעקע8ר.
י י~קף
3ן  ,35רי י5מק גער לעווינן6סן.
ריא"פ ל' '6סיסו פיגטו ,לי '5חק
ריב'ם רי יסוסע 3ן תת ,5כ' qp,,
.'pD5b
3ן ת6יר ,ר' 'וקף  13תסולסי ל'
ס 36ן חנון.
י
י
)
י
י
ריא"ת לי
י5חקגן ען'ר ,ר' י05ק גן וון7כי,
רי*ב (' י0ויס גלילל ,לי יסע.ס
ר' '5מק  13תסה.
 tlhpbaרי 'סעיס נרלין.
ריב"ארי יסו7ס 3ר  ,thDi'hר' יו6ל ריבם.צ רנית י5מק 3ן תלכי5י
ק (ק.וו-
ר ,יוקף 3ר ,636
נן 56יע)ר,
פי(ן').
רי יעק 3ריכ"ן ר' 'ה71ס 3ר (חתז' ר' 'סודס
ר' יעקג נ"ר nrD'5b
.

3ר גחן ,ר' 'וחגן 3ן גולי ,ר'
ימי6ל גל גחן ,ר' 'עקג )thna
רי יהויס 3ן גיקן ,רי יהו7ס 3ן

3ן 6סר ,ר' י5חקגן 1736ע' ,רי'5חק
גן 6גרסס'( ,י5חקגן 6לע)ר ,ר,
'05ק 3ן 6סר ,ר' 'ibDnDנן '56סע.
גפס5י.
ריבא'ו רי י5מק גע6 5ור )רוע.
קיu P.7
ק3ן'
'י5ח"
 ,רl
ריכ"ב ר' 'סויס 3ן  ,633ר' יהיד 0ריב.ם ל ,יהתס
נן 3חיר ,6ר' יהופע נן 3תיר ,6ריכ"ע ר' י5מק נן ,ohn~u
ר' 'וחגן גן 3רוקס ,לי '05ק גר ריכ"פ  ,7יסזסע3ן פימ'ס ,רShDWfi' ,
נן פ6גק
3רוך.
ריכב*ני'3נו 'שדס3ן[r1$.)aסיופ .]6ריב,צ יחי6ל 3ן 35י.
ר,
 qp,,ריב"ק יסויה גן קלונשוק,
ריכ"ג יווס גג6ס,

ני

נו

רי

רי
ק נוליון.
' 'פקנ געל סשליס.
ריב*הי
ריבה.ד ף ל0ק נן סץ ירוננ.
ריבא ר ,יומגן גן )כ6י ,ר' י05ק

ק )כריס.
ח יסיסע  13מנגיס ,ו' יוקי
ייבי
ק  ~bnDinרי יוקי גל חגיג,6
 qגר מת ,6רי יעק3 3ן
ליp,.

י,

0לג

ריביט ר' עקף נן
יפק3 3ן ט71רוק.

(,

עוגהם,

רי

יי

רי

יסועע 3ן קש65י,
קרחס ,ר' יוקף 3רוך .p'tbp
ריב"ר ר' '5חק 3ר ר6י3ן.
ריכ-ש רי יעקג 3ן סעי~ ,ל יעקג
3ן סתעיה ר' '5חק 3ן סתו6ל,
ר' '5חק גר ססמ,
ר' יסר6ל
נע( סס.
' 'תע3 56גו סל עחנן
ריכשריב"בי
נן ג7וקס.
' '4לס 3ן חנון ,ר' 'סו7ס
ריכ.תי
גן מע ,6ר' 3 b"nfל מחליפ.6
ר' יהוסע 13

י

רהנ
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ריקחם

' עס טונ 3ן תסס5ס(ון.
רי"נר ,יהו67ינ6ון ,ר' 'וקףניקטלי ,6ריטבכהצי
' 'וס ט3 31ן עקי563ס5ון.
ר' יעקנ נינ35ורנ; ר' יסעיס ג6ון .ריפכע'צי
רי"רי' יסעיהיוד ,ר'יסעיהיטר6ני .ריש"עי
' יוקף טו 3עלס
ריפ.צ רי 'יס טוג 5חלון.
רייב"ז רס JpD' (6יו 7גן .3br
ר"י ר5ון יל6יו יעסס.
ריד"ה ר ,י7עיה ספכ.גי,
ריכ"ג ר' ' SbD~nכסן גדו(.
רידו"ר ימי5ח יייס וינ('ס.
רי"ל  '7יהז7ה (7.ת ,6ר' יעק53וי,
ר'ד"ט ר'וו 6ד .טר'נטי.
' שך.נו ,ר' 'סו55ן ר' '(חק 5ור'.6
ריד.םי' 'ה71הי
ה ) ,'uhpptlל' 'הודה
רי"כ) ר' יהיי
דו 7ה'((ער,
ר' 'הודק
ת'נן ,ר' 'עק 3תרנל'וח ,ל' י5חק
' יהויה ס(ו',
י,ה יהוקן ,ר' 'סודה סנסי ,6ר' יוגס
החק,1

סכסן,

ררייהה"גנ"יא''היי6י הנלי('י'6יוומסי'.הגליל'.ן
ס'רווק.

ת6יר.

ר' 'וסף הכחן ,רי ינ6י ר'ם"ז ל'  Sh.ntוז'כל יקס.
ל '.י5מק פלי ,-ר' 'סעיה רימ 5,ר ,יהודה תק'ר לי6ין

ג16ן,
 '7יוק'

יים"פ י'
'חי6ל

.עקנ ת'6ר פ6ד61ה ,ד'

ת'כ 5מ'(ק.

ן רים"צ י'

'5חק (נן) תלכ' 5דק

' (ק'תפוגטי).
ר"הו7ה ה,קן.
?' 'ולהן רימייק ו' י(חק תקיומל.
' 'הו7ה המ"ט,
ריה"חי
 ,רינ ר' 'עקנ גק7ן ,רי י5חק ).hDD
('סידס) החק'.7
.
ר
'ייקי סכהן ,יהינחן חכהן .רי"ס ר' יהודה קנל ,ר' יי(h_1p63
ררייהה"-כי
ר' י'ת?  ,h?pל' י5מק קגט.31
' יהו7ה הנס'.6
ריה"ני
ריסו"א 7יקיק 6נריס.
י 6תר.
"
"
ריהנ"א
ן רי"ע ל' 'עקנעהרין ,ר' '5חק עלת6ה.
ריה"ם רי יומגן הקנ(7ר.
] ריעכ"צ  '7יעקנ עת.7ן 3ן 5נ'.
"
ריהס.נ" "
ריע"גי
' 'עקג עת'7ן נריס.
רנ'גי יהולח הקיוס.
ריה"ק
רי"ו ל' יוסף ווי6ן'ן ,ל' יעקנ ווייל ',ריע"ק ר' 'עק.Sthp 3
' יסעיס
רי"פ ל' יחוק (6פייגל ,י
ר' :לומס.
' י5חק .'pDih
ריו" 1ר' 'יסף ייייקע
פיק ,י

,

,
ן

,

,

ר"צ ' '7הופע 5לסוד' '7 ,וקף 5דוק,
ריוט.ל ר' 'וס טינ (יפת6גן.
' '7עק5 3ני ,ר' יפקנ 5תס ,ל3ינו
ריוייפ רכ 3יסי(6יפיס'י.
י5מק.
ריו"ש ר' 'וסף ):ריס סטעין
' '5מק נימ 6גרהס.
ר' יסודו) מיונ .,ל' יחו :(7חיקז ,ריצב"אי
"-1זל"' יסויה מקיי ,ר ,ימוק ,56ר' ריצכ"ח ו' !עקנ 5תמ 3ן ח.יס.
'ח,קיהו ,רי יוקף חת-ן ,ל' יעקג ו-צב""מ י' '5חק 3ן טוירוק.
ריצ"נ ר' י5חק ני6וח.
מנק ,ר' י5חק חיוח.
ריח'כ ר.6. ,ר ח"ס גכדד.
ייצ"ל ר' י5הק (ו7י6י
רי""ט ייס טונ ,ר' עקף טר6גע ר"ק ו' יסף ק6וו ,ל' דקף קו'5ה
ק6מי.6
ל'
ריט"א -ס טונ (6נ6ד ,ר' יוס
רמיורק'ף,ק,תpמ,'qקתח'ר '.יסי
טונ 6ס3י",
רק
ייגך,ם ל' יעק 3ק6סיול,1
ויפב"א ר' עס טת ק *3לסס.

י'
י'

ר~ר

רמבט
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ו,
י (מס תסגה.
י
רי"לרניגו יירעוקמנס.רייפת6נן ,ר' ירתיס ,רלח"טיג
גלפווס תהס,
רליש ר16י
רי"ש י' ייקף ם6ול ,ר' יסייע6ל,
תילחה.
(י5לן תה6י 7עח,4
רנל יסרה ,רסעיס ילין סימעו .רלט-ד
רלם פ ו'( ,יו 6תפי6ג.
ריקויא י' 'סתע"ל 6ותי.
' נן ח.3'3
ר,שג"ז ר'  qp,,ס6יל ).lnbohDh
רלכ"ח ר .לי
רי"ת ך'ינה ח6ייס ,ג' יעקנ 0ס ,רלעכא"ר רנון ('3 cn)w 6רו 6(6
רגוני0ו.
וומ יי חנימני.
ן (14ן.
ריתרעיוח 'י חניחגו ננן עין.
רלי,צי6סי
' ל'נ .bph~p
ר"כ ר6סיח כל ,ר 3כל ,רגיס כן ,רל"קי
ל' כהנ* ,רוג כסר'ס ,רוגעגכקףי רר"ש ר' ('ג ספ-ר ,6רוומ 6לגקית6
סכ'ח,6
]
ר-ס כלס.
רכייד ר6סיח כל דנר ,י'ם כל  1רמ ר6ס תי'גה ,ר6ס תספמה ,רי
 1ת'6ר ,רי תרדכי ,רי תסה,
דרנין.
רכה.ע רנון כל העולת'ס
תקותיח ,רומ ת5ו'ס ,רוסוועלחו.

וימ 6ל16

י"תג"

יי3

רכריל

רו6ה כ('וח .3(1

ן

(יפ6

תוהמ,6

ר'ם ת6תי,

ר'ם

רכרפ יכג ופיס'ס.
ן  ,honרים תמ3.ח6י רע ~otsiun
רע 6.ווסיתג ,6רלון ת(כיס.
רכיו"פ יכנ 'סר (8ומוסיי.
ו-ט,א ר' וו6יר 36רגיק ,ל' וו6יר
רכ-ט רלג 1כקף תסגס.
ר"ל י6ו .לנרכה ,י6ו
 .לה'ות ,י6וי ן 6ותר ,ר' תסה '6קילק ,רי ונסס
לו ,ר6ו' למופה ,ר16י (מקן6 ,לסיךי ר' תסס 6לסקי ,י'ק'
6 filfiתרו.
ר6ייה (סמכגר ,ר6יהלי3ר ,ר6סין
ל'5ין ,ר6סיח לתידיס .ר' לוי ,רטא'כ יגגוח תקגרה 6ח גבליס.
י תל~ר '6ם ס(ומ ,רו3
רנ(יסלדגיי רוגלי(ס ,לוס לג 1,3רמא ש יג
ל51ח(יתי,
ת5יייו 6לל סחיעה.
(י(גן ,רחתג6
(ו
(ג
,נ
לס.ונין ,ריחרחל
"ן ,ר'ס לק'ס,ן רטאשם'!ה רו 3תלוין 56ל סמיעה
תותחין הן.
לתו (דגי ,לעיוג' ל.לס ,ר15גו
רמ"ברתי)636ורייח ,6ר'תרדכ.
לווור.
נגעעי
ו-ל"ב ר6ויה לגילה,
ר' תסה גוטריל.
רחתג 6לג6
רמב"א יגוח תמסגוח ג(ג *ס.
גע'.
י ה'6ר געל הנק.
רלכ.כ ר'לו .גן 53ל.(6
רטבה.ני
רטב"ו רי תגסי3 6ר )3יר.
ו-לכ"נ ר' נו' 3ן נרסוס.
רטב"ח ו' תגמס 3ר חלגו ,ר' תסס
רלב"ח רי לוי 3ן ח3יג.
רלב"ק ר .לוי געל קג(ה.
3ן ח'3ג ,ר עסה  13מקי ,'6ו'
תח'3 6ן חיס ,רווי גו ח.6%
רלב"ש רי ליג גן ס6יל ,רי לוי 3ן
רטנ"ט ר' ת6יר 3ן ע~ירוק.
סלתה.
רל.ד ל'6הלדגי ,רנל'ס לר3ר ,רעו רטכ.י ר' תגחפ "3ר יוקי ,ו' הגסה
3ן '.lh1D
לך3ר ,ר' ל' 3רוקעק.
רטבי"ת ר' ה,4ר ק 'וקף 60ותיס.
ר"ל וק"ל רך ()ה וקסה (:ה.
רטכ"ט י6סעיגיי
ס גכל תקוס ,ר'
' לי 3חגלפ.
רל'חי

,

ן

ן

רמבמ'ן
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תהז

תסה גן ווייתין' ינוחתיפחי 63וןן הדס ,רי תסהתינן,ר,ר ,תכהתקוי.
רם.ג ר' תסקלקין,
גר3וגי.
ת.טי
ו-ע"ז ר' תר7כי (6ט6נו"סן
ימכמ'ן ר' תסה גן
מחס,ר ,ווטחגן רם-סי
 ,תצירק3י ,ר'.תעגילקיטוב,
רמב-ן ר' תקיר 3ן (ח;,
י' תסהסיפי.
:חורני.
ן רמ-ע ו' מחס פייס.
' מחס 3ן קרתן.
ימכ"םי
תדח כנודו.
רטמעיי ת 13 :4עד".
( רמע'כ
3ע 5הנק .ן ימעכ"ה ? C1תעלת כנונו היתה.
רסכעה' :יליט
yhnת6
רמעכ-ת יגס תעל כגת חויתו.
רמכע"נ '1
י5גנק.
3ע
' יוררכי גי~ופל ,ר' תסה רטעכת'הי1ס תסח כנתחיתו הרתה.
רכ-נ י
' ת"ר
רט'פ ר' תקר ס6דו ,6י
:646:ז') רלה ומה גינה.
ר' וויכל פינק,
ר'
ד מן 36והס.
~D)'Cht
רמ"א יל
יור דווו ו' ווסה 5'7י6ן ' ,תייג' סלוגג'6ן ,ר' תסק ער.תיג
רמ1די6םז
ן 565י.
ר .יורה 7עקו'.6
'
י
רם צ י' תקר 5ל.
 .מען.
רטר,ב  5יויי
 3ו;4ין  556ממיטה.
כcיר6,(~5 .נו ,ל ,רמצאיסיי
רטר"ל לnr1fi 4
,
ר
,
י
ק6קע656ן,
תסה
רמ'ק
תסה ד ל'.16
רבנה התיר הלוי ,ר' הסההריסן,ן קווחי ,תם" תסס קולדיווילו.
"
רמ ש ר' תחחיסו כער6סין.
ר ,תסח חוקרן.
רטשמנ ר ,הלדכי סתי 56נירינדי.
וונחס קג3ל..
רמה-כ
רמטיאכ ר6ה תה טכח3חי.
רמתר ימיט חמה הדרסן.
רטש.,ש תסח סטיינכניידפר.
רם .ה ומה נעסה ומכר הלוק.
רמיהריקה תחתח חסמם ,ר6ם תסיס
יטיר'ב דוג תלן 'וו 3עין.
חחחוג'וח.
יטורד
תה 6ורם יוחינחח .י
ר-נ יריח גקגוה,
' גהור6י ,ר'
י
רמרת יקה והתעה.
ז " ,3ר ,תסח %1ג,
רמ.ו  '7יירג
נחתיה ,ר'נחתן ,ר' ) tc.pי'גחי
ח :נוחה ,ריח נועף'7 ,ח ג'חומ,
יו
ר' מכה וכוה.

;

ייס

,
ן

ן

ן

ז

י"

רטדני5ה ט,ה נונה.
רסקה ר' תסה ח"נח,
ר
 .תסה חים ,ר'

ן

יי

.

:

יפיחח

(סחה.

ו' תסס חוןין רלאר
: ,חן 6ד5ער.
רנבאאכ"ה ר'
56 ;3גחן 6יס
תפה חלף.

:פ -הננ(..נחוג"-
רמת,ל 4 %וה ח"ס (651ש.
ל' תטה ( רנבה.ע ו' גחן 3ע 5הערך.
רשם ו' תסס ט..ר'ם,

רנבדדק ר' (היג'3 ,ן הרה.
מ64ל.
רנב.י גחוויס 3ן יוקף,
ימיי ף תווני יפה,
3י -עקג,
נחתן 3י '5חק.
רם'ג ר' תקיר כהן ,י' תסה כהן.
רם-לר.
ל13.ם ,רנב'מ ר ,נהן 3ל תניןת.-
ל31ל'ן ,רי
!1ס6יי
ר' )3 o~pן י6ו3ן ,ר' גחן
ו' תסק לג67
ווכ6י3יס
ר3י
רנכ'3
ןיר316ן.
וסע.
רנ-נ ר' ('0ס גלון.
רמל"ם 37י 1:תמנה למלן.

י' י.

ת6י

רם-ם כ' ת6ז מנינץ? ,נינו תגירן רנה1-י' גפח .5ה,רן וויל.

ד' גחתן

ררו
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רנ"ו רמתג 6גטליס ותיקיה.
רנ-כ לי גסחלי כהן.
רנמ-ל וי יפחל' המניללימן.
רנ"ם ( ,כמוס ק6ק5ל6יו.

רקעינ'

סקרה.

רצף

רעם-ה רעיה .bjnton
רע,מ רי עי3ד'ה קטורנו ,ר ,עק'63

ק3י.
רע"פ לי עזריה סיגו.

' עקינ.,
יעיקי
' עק'נ5עני.
רעק"א ו' עקי63פותר,י

רנ"פ ו6ס
רנ-ק גחתןקי6כת6ל ,ר'נסחל'קעללער .רע"ר רעות רוח.
רעת-ט לעה תחח ט31ה.
 .ר' (חן סס.ר.6
ויניע
ר.סו6ם קיתן ,ר.כע'7ס ,וי  ,bltpרפ' רפוטה ,רפ'ן.
רננן סנור ,'5רום קערה ,ריס ר.פי6יחע:יס ,ר"מיפ-ק-ס ,י6מסגה,
י6ס מסוק ,ר3סנינ'ס ,ר 3מעליס,
ק7ר ,6ליס קמים ,ים'תה העריס.
ר,
רי סרח ,ר .סלוני
י קלתן 3ן ייימס.
סגחסי
רסב"יי
ל'  rbtDר ,ממי ,ררנו פין.
רט-נ ר ,קעדיה נ16ן.
רט"ד רמתה קמרי דקדוק.
רו3פוקקיס ,רו3פקיליס,יינפוקקיסי
םפימה ,רלוף פה.
י.ם סרקם, ,ני
י קערה ג16ן.
רטה"ניניג
רפ'א ייס פיק 6י.
רם'ק י"ס קע'ף קטן.
ער'סוח.
ר"ע ר6ס ע"ר ,ר6ס עלה ,י'
יעינייה ,רפא"שי.ס פיק 6גי
' עתרס ,רפא-ט רנ סנ'(יס קלעיך ולסלי.
ר ,עריס ,ר' עתגי6ל,
ר' עקי ,63רוכס ערגות ,ריסס רפ'ב ריש עיק 3חי.6
חת.6
' עגחק
רפכ"חי
 ,rbi'uרנ' עקרם ,יע עין.
ג
י'6יי.
' סגחק 3ן
רעש ל6ם עת ,'5 71די  h3-puלותר ,רפב"יי
יפכ.פ ל' 3 ')lSDן תליני.
ר ,עקיג 6סיגר.
רעא"רי
הנסס.
רפניה ריס
ק
י
מ
ס
י
6
.
'
ת
ו
ר
 ,עיגו6ל
רפה-ב רצח פניניי
סרח.
רע'כ ר ,עו73יס 3וטייר.6
רפהג וט6ח הגיף.
רעכ"י ר' עקי3 63ן יוסף.
רפה-נ ושצח הגמם.
רעכ"שי' ענגי 3רל כעין.
רפ.ח ר3יגי סגי מרס.
רעיג גי  olnuנ16ן ,וטס ניולי
רפ"כ ו ,סלק כהן ךקת"ע].
רעדכ"ר רט7 6כל רעוין.
עסה הופ ר3ה עוקל רשם רניני סני תגריס ,רוס ע6ר
רעיה
תעלחו.
הריס ,רכינו עליו הסל ,01רו3
רפנ"ל יע 5נ 6לה.
עע .הקון,
רעה"מ .לי 3עת' ~ ribמעסלין.
מסט.6
רפ-פ ר6פ"מ6יט ,יגיע
רעו"ד יעוח7 6ל.63
ספיק ,קת,5
6
ו
פ
ר
הקרונה.
,
י
ג
ח
,
ח
ס
ח
י
י
ק
"
פ
י
ל
6
רעו.ת יחס על'גו 1
-fD
רעפשמא"צ רע ערל טת; 6ונ6תכסיל רפק"ל רפי6ה קרולה ל.63

י.

נחח'ס עדר..

ריסיו

36ן לסוג' (הסטן).
רע-מ יעיק תהיתנ,6

ר,

טיגדיה ריצ

ת3יטגור "7 ,5טריה תממי.

רעמ"א רי עוריס תן 176וו.ס,
רעט"ב רי עו73יס ווגרטגול,6

רמי,ש ימיך" מליזה.
ר' לנ',

רי ל17ק,

ר ,למח,

רודף לדקה ,רוח לעונ'ח.
רצ"א ר' ל6 .3מכגוי ,ר3ליר למונס,
רלוף 6ה3ס.

רצא'ש
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רצאייש ר15ן 6גיך ס3סהיס.
רצ"ד ר56ערקד6רסער.
רצה"ח ר' 35י הירם 0יוח.

רצה"ע י15ן סע(יון,
רצ" 1ל~לף 75קס ומקי,

רצרטי5ה ותוייס.

ן ססוט.
רצו"פי5י
רצו.ק ר5ון קוגס.
רצ-ח ג5 ,גי שיח.

רצ.לי5יג
ו (ותר.
ו (הרן,
רצל-ת י5יג
רצ"ק רועס קדסיס ,ר15ן ק1יס.

י6ן

רצש"אי5יגו סל 6רס.
רצש"ט ר5יגו טל תקוס.
ס ס.ltbDn 5
רצש"ת י5יע
ר"ק ר5סקהיח
 ,רניחקלולה,

רשכ'צ

רשא"נג' ס6לחי5(6יקיקגוע3ער ,רטע
ס6יגו גתור.
רשאיו (י סתסין 6וחעלפ1לק
רשא"ח רעות 0 16ו3ה.
ר,טא.מ רו 0ס6יג 0ת5ויס.
רשא"ק ר' סלתה~r3pih
רשיכ ר' סלתח ג36י.
רשב"א ר ,סנ3 .0ן 36ןסס ,ג' סיתי
3ר  ?ahר' ס(תה 3ן 6יל ,0כ'
סתי (6נן  '( ,oo93hסתשן 3ן
 ton1)hי
' סוועון נן (6ע,ר.
רשבא"י יניח'גו ' T~binסו.56
י ט333ל ,ג3ItDD~ ,ן
רשב"כיגימינ
3ח'ר.0

ר'סתעין

רשרג ג' סלתה3ן גנירול,
3ן גתל'6ל.
יניה
קרקע ,ר61ה קיי ,רוח קדוסס ,רשכנ"א ג' סהע1ן 3ן 6 Sh1inaותר.
רוח קנ6ה hr~ ,קדיס ,6יימק -רשכנה"נ סתע~ן 3ן גתל'6ל הג0רג.
 tqDhpרפ6ל קירכהייכ ,ר5יןקייס .רשברר-א ר 3ססח נרי 6 377ידי.
רקב"ש רועיס  -קילגיס 3ורגג'ן רשב"ה ( ,סתעין3.ן הלל,
 רשב"זי ,סתעין 3ן tbblr
סיתרי עילוח.
רשב"ח ל' סת61ל 3ןחסניי ל' סתעון
רק"ל רפי6ס קר31ס ל3ו.6
3ן .bnDin
רק-נ יק'ק' מיר.
רק-ש (' קלתן סו(ת"גן.
רשכ-ט רי  Shtnnגן גטרוג ,.6רי
סתעין 3ר סי3יס.
ר-ר ר6ור.6ג' ,רגו 6ר133ח ,רגיעה
ר6סייח ,יוחיעה ,ל0תיס וג'ס ,רשב"י ו' ע(תה 3ן '5חק' ,נ' סתעון
רעוח רוח.
3ן י1ח6י.
ליח
רשבי"מ וי ס(תס 3ן יהוסעתייתין.
ררו-צ רעוח ר3יח 51רוח.
רשכי"צ ר'  l'DWnגן יחו5יק.
ררכ"ה רק רע כל ס.וס.
רשכ"ל ר' סתעין 3ן לקיס.
רר"ק ר6סין ר6סוןקייס.
ר"ש ר6ס סרס ,ר6וגן סתעון ,ר' רשביט (' פלעס 3ן תלך' ר' סתו6ל
גן ת'6ר.
ס(תה .ר'  t~hlnDל' סתעון ,ר'
סת 561נן גמתן [נחתנ'],
סתסין ,ר3יעה סגיסי ר 3סלוס ,ר,טב"נ
לו7ף ט(1ס,
סט01י רתח ר' סלתה 3ן נחן.
רשכ'ע ר'סיעין 3ן  ,'hrDג'סתעין
סתו6ל ,רסי6ה סלהס.
,.r)lh
רש"א רי סלתה '6גר ,י'
3ר .'hlD
ל' סת61ל '6ילס ,י
' טתי( (6ד') רשב-פ ל סהעין נו ש'.
 ,b~'rlhריסתעון 6וסר ,לי 13ס( רשמצ ל' סתע1ן נן 5יוק ,ר'פתעין
3ן 75יק ,ר ,סתעון 3ן 5הח.
06י.

יי

,ע,

י'

ייח

סייו0

רשכ.ש

-
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רתיש

רשב"ש לי סלתמ3ןסתעין ,ריטטעין רשל"ע ו3ונו סל עילס.
רש"מ רי

נן tnwD
רשכ"ת ר' סתו6ל 36ן מנון,
רש"ני16נן  ItDtVגד ,נ'סי'י
 ,ltba 6רשמיש

ס(עה ת(כו,

ר' סתו(6

וו6ה(יוועי ,ל5ונו סל תקיס.

ר' טו!סון תסנן.
רשטש"ש רסיתח תסה סטייג:ג'ידכר.
רשג'סי6ינן סתעו 1גך ינסמ.
רש"דרי סגחי17גולי ,ר ,סלעה דוננ ,6רש"ג רוח  50ננו"ס.
רש"ע רנינו סל פילס,
' סתעון .16717
י
רובע"כ רנ טתח( על כנויי,
ר ("51ט.1
רק~ר"ל נ' Shtnnיי
רש,פ ר' סלתס ע6סענהייס ,רי ס(תה
רשדום ר' סתי6ל ד'תייינ.6
כרחין ,ר' סמחה ס'יפ)י.
רש-י יסי 0טיי.
רשה'ס רסיתח הקמר'ס,
רש"צ וי ס(תח 5יסחי.
רשה"ק ר' סעי (6הקטן ,י,
ק56ינע(יננ"נן ,רי
עתעון רש"ק ו'
סקדוס.
ל
6
ו
!
ו
ס
י
ר
ק6י'ןעג-
ס(תסקיי:ערי
 t~ut,hל' סתסין קיגין.
רשה"ר רסיח הרגיס.
רשהש"ז נ' סטעיןהסייל
רש"ר ל' סתסיו יפ".5
רש"ו ר' סלתס ווירג.6
רשר" 1ל' 0לתה הוס 6ווירנ".
רשוה" רסוחהיחיד.
רשר"י רגיס סח 1י.3ס 'סחי.
ר' סתו(6
רשוה"ר יסוח הרלס.
רעדש ר' סלתה ס(ס,
רש"ו רי ס(תס ו(תן . ,סני6ור עטי6ס' '1ר' סתי (6סלס ,י'
' סמ"1ר (,תן.
סתעו; סויר' ,רג סר ס(וס ,יוח
וקס ,י
רשז"ה רי סלתס ו(תן הג
ס(סייח.
רש"ח ל' 0נחימייס ,ר' סתסון חקי .7רשש"כ ר' סתו6ל ס6טין כהן.
' סם פוג.
רשייטי
רש"ת ר5יעה סל חפ('ן.
רש"י ו6ס סנט' יה ,ר' סלתס י5מק .,ר"ת ר6ס' חינוח ,ר6ס חור ,רניגו
רש"כ רי ס5וס כהן ,ר' ס(תח כהן,
ר' מנחוו!,6
מס ,רת;' חורה,
רנע סקל כקף.
סרועה חקיעה.
רשככ'ה לנן ס( כ( 3ג' הנו(ח.
רת" 1רנ חנ 6וסלינ.
" י
רשכבה.ג " ,
רתו"ט י3ינו חוקפוח יוס פו.3
ן  30כ( הנולה.
רשכה"נינ
טונה.

ס"יל

.

רת"פ רעה חחח

(ר6ס6ס6י",

רפ6ל סלתה לו' .ן

רת"ש ר' חנמוס סומט.

