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נוספות*
צד  14הערה  1ראה עור ( 428 2842החכם הפטאר לוצאטו טויניציאה).
השם פרינצא סושאל ק שם
20
20מטו3ק בסדעת

.

העי

1וא3ו(".
יש לטסי2

3
לראש א"ר *גת כצע'לסשיסי אשר 4
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'
ישראל
בפאחבה) טכני
 580ןמ; תרי  .86טררכ?11י לפשפחת הסקטלסי י' 1כם4
שיע (פאחבה) כנפת ישראל קש.
 1 . 38 ,יש לרגס]ש סתתמע קוניאן שנפטר בפאדובה ג' א :השסע
ושסואל קוניאן

683ן*ן).

.
69 .

שנפטר שםי

חשון השס*ר (כנסת ישראל

14אני אנא אני בא -ררך האווזות ללכת
רסו גם על זה (ל).

48

ט אחר זו ואולי
אשר,

 8 ,סרד'ש קורקס רצא ר' שמואל קורקס סוונוניאה
בשנת ה-ע-א (לוחות אבנים ,14ריואן )356
קורקם.
74
 1ראה עסק הבכא רוצאת לעטטערים  162ובסקום שנ-ז
ש
י
:
.
:
ש
השנה
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ואין עתה בידי לברר רויבר.
 713 ,שורה  11סלסטה בקר בכם-אולי צךל בנדבם.
0ע
 2שסעון בן גסליאל סנארני כן צ-ל ולא סנארני,
ר
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שנ*ר
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י
ל
(
 )42כניט' 1ויקיי1-
סיון
כן שבעים שנה ,נסצא בפנקם של ח-ק בויניציאה (ל).
 4 * 96אולי ושא אליה אשבנד חתו רוב ש-י קצעאלבוינין (עגף
עץ א בות ,מלק ענפים צר ןן,ו ,%סי קיץ).
 114שורה  22הגו:אלו ,צ*ל הבתיון מסטחמ ,6סלה ויניציאנית
ולא ר,

.

.

.
.

סת
שלמה
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.

כ,

 128א  7אסה עבריה סבגות)סרח ,ראה פתק שפתים (רצצאת
ברארי) צר  ,22סי'  :26שיר בשס סרה (זקנ ה ר שעה),
גם שו'ת 0רושזל ריש סי' לינ ננןא אשה כזו שרח בת
נחוטון ,על שרח בת אשר (בראשית ס-ו ,יט ובסרבר כ-ו,
סוו) ראה %* 201
 20 . 189הסעונה ,אולי צ.ל המע"ה.
 6 . 148ספור פה ספח ,או 4צ-ל ספיר פף ספח ,מ אחרי
כן הוצתסש הסחבר בפלות סנעים וסרנלעת.
צץל רגאספרוסיסו.
64 .נ  7 ,הטפפסנסיין,
 6 156 .לנבורים ,אוליאוו
י לנבירים ,וכן בשווה  20שם.
. 168
  11שם השיס ,אולי צל שסהשרם.14
. 159
ם
י
ר
ב
ר
ו
אולי ציל הרברים או והספיים.
4

"נ.

.

צי
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צד  1111הערר4 ,

בראש ספר צפנת פענח נסצאים שני שירים הא' נחתם
ק והב' בשם אטיט סץ
בשם יא.
והם ראשי תכות :ידצשוע
אברהם קלוסני ,אני סשה טריוים סורע יעקכ ראה הסוכיר

כרך ט.ו ,צד

:

.)% 66

"%נ ק"י סוף".",

 1 . 169 .ראה נם 4676
 170 .סוף העיה  3על סשמחת טריוים ראה נם יוקוכהן צרק ,רורישרים
(כערריטשעף תררה).
*  171הערה  3אברהם שליסה חתום עם רבני ויניציאה תחת פסק אחר
בש91ת דבר ששאל פף ייט.
 2 . 175 .ראה הקינהעל ד" חכפים שסתובויניציאה (סתק שפתים.)96
*  . 176ו' ח11חזשז") 5הואנם העק שט סשטחהבויניציאהופארובה(ל).
181 .
 2פורסיף דצא טעות סופר וצ-ל סורסעיני ~חואשווחזסק,
0ורא דףנ,ר ,)%
 3 . 182אולי דןא שפואל ישורון דוופא אשר רר בשנת תיי
באססטרדם (" 160ןן/ו .0!:
188
 1ראה נם ענף עץ 4בות צר  13ס.444
 2 . 188 .בני השר שאול וואל נרשסו בספר ענף עץ אכות חלק
 ,סי' קי*ב.
ענמים צד/1י%
9

4
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הערותוהארותמהרבהנרולר'יוסףחיים
יראבפירארה.

צד  1הערה א' בסקום  23וכף 28 :דצא סטפר ר%סיר ,וכן נכו) ,כי שם
דוסיסן  ,123וסורטארה דל הלך כסנרגו להוכיר רק טספר
העסור בסספרים  1829 ,2981רוק ותשכח שם במיסנים

.8437 ,5119

 . 8זק הספר הנקרא ביאוים ,שחבר ר נתן ומ'ך צ.ל השוהם לר
ר  2048דודע ספר צד .42
,תן וכד עיק,)21.מי
ח41
שם שורה ד' כי מאחיי :לטלאמז
פ
ל
(
ה
נ
צ
ש
ז
ל
ר
*
ש*ב
המסרק
"א4
שם טוף ט"יד עד עץ קץ :טזמת דושום הלל ער עת
 22וארה (מלסטד) דרב טוי :אתושמיץם אמ ירא (וכן-1ל בם"ק"י".
 25ס:ף ס '.כ'נ היסף תעצום :הם4צה זאתלורישך
 .פרשות לנשסת של פסח
המתהיל בוקי אעיר חקראך ,לר בנימין בן יואכ.
 30שורה ט' אל שרי :נ*למיותר ,כי דבדי התשובהאוסריםאניאיקווכו'.
שם *  20-21ולנו קרובט וכו' :נ*ל שנהפךר"דר וצריך להקרים .ואן תהי
סנוחתויעןהיה עם אנשים נאסן ורד עם אל .עם אל" (כך
צ*ל כתשובה) ואחרכי תבוא השאלה.ולנ
ו קתביף וכו',

"ץ.

י

ובתקון האה דברי דאזשובה יסכיסו כלם לאסור סה שראה

היטחברז.ל.

צר  31סיי כ-ו הבאר המנאר :נ'ל לשו) סאוס מניוזה.
שם הערה ב' נזכר גם בסקו סי' ל'ז אולי דיא דגאון סוהר"ך (עיין ס'י רף
נ.ט) הנפטר בשנת שניו בערב שבת בשבט שנים עשריום
בק כמו שכתוב בקינה שחיבר עליוריא-ם ונחקקהעל סצבת
קבורתו (שם דף סאנ)1 .השש-ה רחוקה כי להרב הזקן הנ*ל
לא היה קמרא המחבר בשם כם'כי אם בשמ ןגאון - .בלוי].
צר  34הערה א' עוד היום חייםבני פשסחת קלירלי וקבלה בידם שא:ותיהם

.
1

כאו לויניציאה סאיצות אנגילטירח (טמ8ן"ת]).
 . 44ר .לל שתרל פילאסטרומט11ט,נ)1כי אין סקיסיס אלא קיבעיס
ד"ילאטו.
 41שורה ב' צ'ל כי לא יאסנו (ום ישעמן ז' ט').

 49 .הערה א' נשר :נראה לי לשון התשררות כםורגעור בלילה (פ' אבות).
 50מימן נ' צר ומצוק סצאוני 4ן צ.ל).
 8רברי ר' ב' כ' :צ.ל ב' כ-ב.
שס הערה
צר  51שורה י' הכריקות ה! דיני בדיקה (ואפ לאהטעני וכרתי נזכרו לסעלה
דיגי שו'ב בדרך שיר).
נ'ח שק ריקם לא יעסור קם :הוא משלאי:לגך 0010ע 58))0
שם סיסן
1.טט1ק מ)  518חסח(כן העיר גם החכם ~צאטו).
צר  53סיסן נהה סרקו סאלויצו :אולי סבני הסשפחה מפוארה 221טעןב.54
שם הערה נ' באסינה .אולי צ"ל באסיניו ע"י 0חשט55ג (-חט855א

(שחט5יט"יח.8

צר  55שורה ך ברורר :ברור.
שם הערה

ב' 1עמ : )110טף

3 )181נמ ברית חרשה :לא מצאתי.
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שס סיטן

נעט ואף אם התסהסהםחכיתי לשיר שאלתי:צ.ל ואף אם תתסהסק
חכיתי לשע שאלתי [ולי נראהי:תרנכון כסו שגדמס ,בלוין

סוףמיזע' פנוח לח :ולתץ כצשל.
צר 68
 00 .סי' צשב שורה :ע פבית הפפר :אולי שהל מבית דגוד.
 99 .הערה א .ר' אבההם בר שבתי פדיקנים נסנה רב בסגשובה גיום 16.
0 1688ןבחמ"[( 4וברונות שבידי) על כן צץל :וצציד (?)
צד  99הערה נ' חגניה א*קיםראיטי הסכתה 10טפן2בז[) ונם סוט8טטפ]
נסנה חבר בסנטובה בשנת * 15111וסת שם ב] סע ד ביום
כץ 480$*0נ שפץ 0כדמות דגיל).
 , 100 ,דר שלמהפלונו:אוליהוא הרב שלמהרור מדטכ~יםעיין סח'א 68
 110 .שוה ד נתייון :צל כתרורו ,עשפ אבמרי בשן כתרתי.
צר  122בתוך סףכיל .אשד בשביעות וכו' :צל בשבושתוכו' .ע*פחבקיק
נ' פו ונדאהלי שכוונתו למפר שערי שבועות הגדפס עם
פפרי רגישף*
ר
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ת
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:
ד
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ר
 126דערהנ' טא
בש
ראידרצרה עשהאל סהטוב בעל בסאות לב'ד .אלישי
רור כר
עוד שם
רשזאם אד"פ דצא אליה רניאל סהסוב סעיר ציגטו ,לפי
עדות החכטח'ן סרי ראתרא בם.תג.י וכן דצבא נס בסח"א.
צד  140שוהה ט' כתב סוררך :אולי ציל כ' טוררך (*"טת"5שש.)85
ב' בדפום של בית הרחש :הסחבר לקת הרברים שלא כסשסעם
שס הערה
(שבת ס"ר) על כן רשם על סלת היחט להקריגה לע:ין
יכסרו חתמם.
צר  145שודה ב' סלסטוק על קוכב אהבתי וכו ?.קטבי דגלגל הם קצ;:
הקו העובר בסרכו ובהתנועע ה:לנל הסה יעסודו .כן אהבתו
קייסת ,וססרכז ארמת לבו סדריךאליוקוי (תטן811ז )51תבה.
ואפשר שלא יהא בם ערב :עשפ ערב ערבה לפני ר;יצ
(סשלי "ויח).
 151הערה א' פפיטיליאנו שול פורטלייני וכו'0 :חפ11ש*נ( 1תא שם סקום
מחנה ישראלועיין לסעלה סוף סף צ-א .ור' שם טוב טשער
ע לי ,ל כן רל נכון נוסח הכ"י.
אחה לאני
 160 .העיה ב' אם לא באת היום אל העין בעשתי עשר :לדעתי רשל אם
לא יצאת היום סדעתך .עשתי עשר דם אחד עשר כככים
של ח~ם טקווריא'ם תתם הסליצה שן0עטח"1ן"ת ]8טחג
(מ"*בז" 8אם 81זש55טג) בוא בככבים.
ח  . 182א' במקום פלאקו יש לרגיה פלאטו וכו' :דגכון פלאקו נציב
סצדים ואלה דבדי ידיריה בסוף סכתכו הנל בתרנום רוסי
.ט1ש שז1זשק "ז18ז! מ 1ח!8טף ]8ז" 1תנ *]8ט 5טו581
ז הם לפי הענין כי השסים הם
 , 185ני הנכק תניפ לפיההיי
כש כתר על הארץ.
 191בטוף דטהערה לצד הקורם בס"  2125וכו'ו זה סספר העסוד ועיין
שם בסיסן .6198

ני

ש2

שמותהסמריםהמובאיםבקצוראובראשי

תיבות.

אוצר הספרים = הספר הירוע סחת יצחק אתויק בן -עקב ווילנא התרעם.
.
א
א.ח = אור דחיים טאת חיים ב'ר יוסף פיבל ,פראנקפורט א
 .ט .דו1רנ1 .
דעת קדושים ,סאת ישראל טוביה אתזינשפאט ושפואל ווינערן פפרבורנ
תרג.ז-תרנעח.
ח-א == חלק א' פספרנו בלשון הגר ובלשון אשכנז ודצא הסבוא לרוצאה זאת.
ח.י == חיי יהודה טן ריא-פ ועד דגה לא נדפמו ססנו רק לקוטים בסמר
בחינת הקבלה פאת הצחק שסואל רינייו (נורהציאה רשזריזב) צד
1ןן 1/1-%1,ובפפר טא ם ר טנן וצנה פאת אברהםניינער (ברעסלר
תרט 04צר טץ-י'ז וקצור ס' חיי עעדה באנרות שדל צר .288-293
החלקשני טקצור זה נאבר.
ל-א ב== להות אבנים חסע חש)*81ן ח 2חש*1י]ה) )[]865שהם6]5*5שא
1.ח. 18א * 8.יט)אח8י] "שחןן]ש.8ג
ליבאוויטש == ריש סוחנא סאת נ.ש .ליבאתיטש ,פהרוראב',נויארק תרסיא.
טח* א בכ=טזכרתחכסיאיטאליא8 1886 .עסט.,98ם1שש)וטת 44.,1פ]440]*8
פאת פררכי שסואל ניחנרי חכר צריקים
תג" =ל=ברכתהו,לרותפאתנדוחלגינאילשרנאיפלי.ובי
 1858ש*5שן)]-
]"חןן)ש( 8כערלינר) בבםונח,3א"ן חש"טנ)שט ש*א)ואם5שם "שתוהש8
. 1898.א " 8.טאת])8
8ם = ח]ם]0ש6]8ש!ן חזם]5 ]*6]0ט"0ןב*1] 44., *[8ט)שחאם5תןש51
. 1852-18"0.ותןן]0ש, 8פתבןשזט8 80אש6ן)0ן 816חן
*]5ט] (6ירספ)== שן2ק)ש] 11,ן8 1-םן8טס)8 3ש10*6ן6ן., 8ני]5ט]

63.ח62-1ח1
( )[]2*2.נרעפץ) == חשטט] 3שט ש*אם)6ם5ש[) )[]5*4
אב) ==3אש1עשא עהשא8טם א5ןששנמכתכעתיאנגליהיוצאלאורכלונרון.

נ(2ש -שעשנ) =
"
1901-1905ע],0י

שש"ו 1ן8 1-%ןט5ק0ן)ע)ח]

56וששנ
י
א
ש
=ב= טכתכ הדשי היוצא לאור כנרעסלוי

ש1האם155פת 440ומאנאפפשריפפ*
5שט
טתע ש%1ןנאם5ש[] 4טן *1וז11ם*55פת440
5תש55נןי
ם
א
5ח]ו)**,תב
נ
ס
ט
ש
]שששוא (רינער) == ישט ש*6םן6ם5ש() ],ש"שוא טתט -תןש*5ןשש0ע
 1895תוהש, 8טת, 11. 88חוסא חן משטסנ
שסעשא או
= 5שעוט5 3שטט1ש 5שט שסעשא
מכתנ עתי צרפתי היוצא לאור כפאריט
ןבא*חש05א = ]שט 5ט 8 8מו8טם 3טחט )8ן6]8ש!ן ושט "0ז)[8*8
5*,ש()א  .א ת 0ע אש016וו6ו 8חש6ם'5ז*68חש05א ].
 1875ח]8ט]ש*5חזג
]שתטש= 2ן ע]6]8ןן שא 1ת!  600"5שש]6ש 6שא 01 1שם"1[8*810

נ"א

8"7.ז .וחסש5וו4ה  8"*1511שה*

01

201

שמות האנשיםוהנשים.

אביאכייסף בו אביהם .16%
אבט*ק ססרעא 12ן .81 ,41
אבט*ק סחעו ון.119

אליעור היים ניצה 27. 60,נ,

288ן

וליעור סאדוואן .1698
אבעדו צייאל * ,1515 ,1181 ,112אליעזר ריאטי .1294
,1901 ,152,
אלכסנדר :1כהן .631
א' סזיט .176
אברהם בעעראח .170 ,1488
אסרו דוד ן.98
אברהם דיל וקתן .99
אפרים פינו ,8%
אברהם על ז.4
אפרים נרישי.10,8 ,7
אברהם טכב .170
ארלי (שמואל בן טצליח) .198
אכרהם הלף .88
אברהם *סבחא .1484 ,68 ,618
ארריולטי שסואל  ,2%צ55 ,152ן,
אברהםעיצאטו .858
.105 .
אשכנזי אלידש ן.96 ,95
אבההם מאופמו י.1222
אברהם טוט רה ,107%
אשכנוי נפתלי .117
אשר בר ורח *.48
אברהם סטלה .163
אשרנראטיטו אישנורלינ:ו .194 ,191,
אברהם סלאה ,י.171
אשר קלירלי .39 ,34
אברהם פארעצי .27 ,25 ,20
אברהם (בן חד) סרתנצאל 6 *18,ד,
באלדיו בניסין .176%
.106
באלרוו יוסף .176,
אברהם סשקרולסקיירי .758
באסולה משה .1244 ,38
אברהס קאסיאו .89 ,832
באר דוד .167,
אבההם קליסני .170
אברהם (בן ישראל שאול רפאל) קרטי בבלי בנימין .170
!.74

1.דום רילטו ניקולו [(] .176

בורדילאן ולסן י.191

בילנראדו אבדהם .170 ,1488

בילמ נרשוןב.י .183 ,167 ,1381
אדון [סגי נהור] .23
 .156,106 ,92בילנראדו יואל .]38 ,73
אוטולינגנתן ],74
בילנריאדו קלוניסום .138 ,1178
אויאל (הבחור) .84
בניסין באלדוו .17621
אוסיסו אברהם *.1222
בניפין בבלי .170
אוריה סטילה .1638
בניסין פינצי .798
אוריאל חיים .1688
בניסין יקתיאל קארסי .135
אזולה נרשון 128 ,121 ,1148
בניסין ר%ירלי .34,
אזולה ליאון *.1688 ,114
בן ציון צרפתי .155 ,149 ,90
אלנויא שלסה .158
.106 ,100 ,
בני קארמי 2,742,צוי
אלחדב עורא .168
בק שסואל .36
אלחנן קרטי .74,
אלחנןיעקבארקוולטי  153, 1522 ,2%בקרי1קן .1:(4
ברוך לוצאטו י!.1798 ,16
.165
ברוך (בן שסחה) קאליסני .17%
אלטרינו יחקנן .848
ברכיאל ספאנו
אלטרינו ל41אנו !.8
אלירצ אשכנזי .96 951
.451
אליזק .102
גאל'קי יחז'!יהי

י,75

י.160
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נלחיסימינאריאו .104
נמליאל כספי '.151

נראסיטו אשר .194 ,1911
נראסינ* משה .12,

סן גם"ן1%.,134
*183

תיימ פוייטו *64
חמול ט4~1ח כהן סויטייבד
חמיץ יוקש .169

*180

חנסאל נתןקימי .741
פיאביטי נתנאל *ח.183 ,178* ,13
טרריאל משה בן יחיאל .71
טרויו שמחה .17%

נרשון כהן מקו~ניא  .115 ,44 ,43טריוים משה .170

נרשון פרינץ .10%

נרוציני יוסף *.124

ו*אטולי יקותיאל *.65

רוד אמרו *.93
דור באר .1671
רור ררוקר 8%ו
רוד הנהן .65
רור לשאטו .721
רור ח.ים לוריאה .1284
דור סהט:ב .128
רור פרקריאת .121 ,61
רור פנצי .1691
דיאנה 115, ,116
ריאנורה .132%
דלויקויו שסואל .091
רנטור קניונטו אינריצו [(] .183
ררוקר דוד *.188

.

הירייק פנחס .188~ ,112 ,78
וזרץ .20
דץרץ 4ציואנה]
ךןאל שאול 1881
זב%ון (בן הסחבר) *.118 ,81
זואני רנארו .95
זכות טשה בן מרדכי .1688
.661

ו

יר%רה לטוא בר בצלאל ברח.ים מהר-ל
משראנ .771

ידצרה המכונה ליאו די צירוי *.176
ההצדה דגקרא ליבלין לוי .10
ידצדג סונטי סקודלו .167
ירצדה סאלטרו פפאנו ,87*,421, 411
*.91
ירצרה סרואל *( 190י --ליב).
ידירה פינו .851
יושדה צרפתי .100% ,139
ירצרה קאנרוטי ן.116
יהידה קוניאן .2;8,
יהודה לירלי .341
יהודה קצנאלבו:ין  ,121ועור  --יאה
שטאל ירצרה.

ידצדה רוסנין .121%

יהושוע חי 193י
ידצשע פארינץ .1024
יואל בלנרארו 138 ,78
יוחנן אלטרינו .843

יוחנן 6י .176
יווונן פעיר קראקה .18
יוסף בן אברר;ם אבואב .183%

ייווססהף ןנ'רשני י.124
באלדוו .1761

יוסף
זלטן ט.2
יוסף ולמן .115
זלסן בורדלאן .1913 ,108
יומף חמיץ .169
ולטן יוסף .115
יוקף כדן *.1059
.
1
זלסן לוריאה 52
יוסף לוי .105 ,85 ,64%
.
1
2
י
"עלסעלין לוי !
יוסף לוריאה .134
זפרוני ישראל .981 ,95
יוסף מורטירה .112 ,1071
זרח לוי .4!,,8,
יוסף פפאנו .8
חיקיהבי בנימין פינצי  ,1!1* ,167טסף פארדו ( 793ראה פאררס.
.1734 ,141
יוסף נסתלי בן ישראל קוגיאן .33,
רנה .1824
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:ן יעקב .721
:ן סאסטי יעקכ .31

יוסף בר עמנואל קוניאן .83
יוסף ססיגה נ.79
יוסף סרוק .133
ה"!קאל פינצי .519
ה"זקיה נאליקו .43,
יחיאל פורסיף [?] .181
יעקב יחזקיה .16
יעקב כהן !.72
יעקכ כה! מאימטי ,81
יעקב כאן .35
יעקב בר קלוניסום ה6י .1671

:ן סשה .76

ק פורט מנחס מאנדולין %נ.4
 !:פורטי סומה .874
 !:שסואל .136 ,1143
הן שסשון .77! ,39
'ץ יעקב .35
ק סשה שסואל .179

שסלן בר נרק.56 :
וכב אבחהם .170

"

מפי נסליאל .161

יעקב לוסברוזו *,148
יעקב סרקריאה !.6
יעקנ בשלום ספררי .163

יאודאריאוריאיטי .991

ודייפן

יעקב עובריה *.168
יעקב עחיאל
יעקב קאליו *18464
.1
יצחק נרשון י.91
יצהק סן הלויים .165
יצחק (בן הסחבר) .114
יצתק מסורינה !44
יצחק עו!יאל ספאסי ~.142
יצחק סארוונו  1816ועור.
יצחק קוניאן 70ז.
יצחק ריאטי .129* ,9%
יצחק שמחה .816
יקותיאל ראטולו *.65
יקותיאל קונסייו .1781
ישתיחל קארםי .136
יקותיאל בר שלסה סרווינו *.119
ירא ראובן .193
ישועה ב"ר יוסף הלוי *.159

.75

וי ועלסעלין .121
יזיח .49 ,8,
י
'וי ימזנן .176
ע,
642
,וסף

05 ,65ן.

י יעקב בר קלונימומ .1);71
ע
י ישועה בר יוסף .1598
'ו

עי ליב .7

לליאני אלטרינו .84
ווסברוא אברהם צ.168 ,148* ,61

יסברמו יעקב *.148

ו אברהמ .1;5,
יוצאט
ו ברוך .1791 ,169
יוצאט
לוצאטו רור .721
6צאטו סאיר .127
לוצאטו משה .169,
להנאטו נחסיה בר שסעון .17!%
6צאטו שסחה 42 ,118 ,116ה

*.178* ,161
ישווון שסואל .18%
6חאה חד ח"ם *.!28
.
9
8
1
ישראל זפתני !,95
לוריאה זלסן ( 1511ב=ב ,טמעק).
,
7
;
~
ר
י
ק
י
ט
נ
ו
ס
א
ד
ו
ישראל בן יעקב י
].!84
לוריאה
"
ע
ח
י
ד
'
י
יש~אל בן פיץ ה
*77
,
1
2
8
,
64ג
6חאה שסעק
ישואל קוניאן .128 ,88 ,831
*אק אחלה *.1688 ,114

4ב 6י.7

:
:בן'%ג%:ז""י

כק אלכסנרר 631י
כה! נרשון טנףלוניא .116 ,44 ,48
בהן דוד .65
בהן דפימה שסואל *.161
כהן חסול טצליח סויטרבו ().13
כוק יוקש ן.!05

מאיר ב! יעקב פארינצו *.102
פאיר ל,צאטו .127

סאיר סיסטו שפיריטו [?]

,178
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שים

שסשון .14

סאיר [קאצינאלבוניו .188,
סארין נריסאני .62
סהארוסים שסואל .125
תסיה (בר שסשן) להצאטו ,1794
סהטוב רור .126
צה אלישר חיים ,12821 ,127*,66,
טורינא אבטליון .81 ,41 ,18
.187
סודינא סרדכי  ,113 ,72 ,411 ,161שתלי אשכנ!י .117
.114
רמכתה הירץ [צתאנה] 1 .66
שתלי
מונטאניינה סנשה .71
סונטיקיר ישראל בןיעקב יורא .71,
,92 .84 ,151
א
טורטיוה אברהם .1071
.158 1106
סורטירהיוסף ,112 ,1071
תן מקארמילה .176
,1071
טורמירה
תנאל טרבוטו * ,188ן.183 ,178
.
1
2
6
א
י
נ
א
ל
סלך פו
תואל סינרי 781ו.
סנחם .20

זתיה כהן תסף .176

"יש.מ,4

שאי[?ש

סנחם סרקריאה ,6
סנחס עוכריה ,168 ,14$
מנחם (סאנרולין פורט כרן) ,454
סנחם בר שמריה
סנחס עזריה פפאנו  51ועור.
סנשה ססינטאניינה .71
ססעור שלסה צי].17
סצליח בן נחסן ,186
סרדכי באר .167

.7174י
גינ9
ם:י70ז
מגוגין
ו,
שלסה
"חי

וחרווא5
.1.1
וולאה אברדום ן.[.71
צלם פשולם בר יצחק *.89
)ולם שלסה .89
מולם ,מסעו! *.89
מטילוןאוריה 689ך.
מינרי נוזנאל ,1781
סררכי ססורינה ,16
'  114 ,113 41,1מסינה יוסף .793
מפורנו שלסה שסעיה *,62 ,36
סררכי ציזאנה .661
,121
סרנריאה רור ,64
מפיראנצה .122
סרקריאה יעקב *111
סקארסילה נתן .178
סררכי שאול .184 ,183
סרוק יוסף .188
סשה )081 ,554ן .133
סשה באמולה ,124* ,36
שזיאל מצחק) ראש באסשטרראס.142
סשה ב-ע כהן .68,
ש!יאל בן סשה .118
סשה נראסיני .74
שרא אלחרב .168
סשה בן סררכי זכות ,1686
עורתה פיקייו .168 ,142 ,851
ענטין ,ענסכן ,ענשכן ,כסא.[91! 0
סשה כר שסשה 74י
סקוה טריוים 170ן
סשה בן יחיאל טרריאל .71
פארויא! אליע!ר
-164
סשה לוצאטו צ.169
סשה עו!יאל .1421
פאנו ברכיאל ן,160
סשה שסואל כ.ץ .119
סשה בן לוצאטין .183
פאנו יוסף.8
פאנו סנחם עוריה  51ועור.
סשה הכה! 6ז.
.
8
7
*
,
4
,
44ן
סאנו סאלטרו ירצרה 411ן
סשה כהן פורטי
*87י
סשה קאלאורה .781
.919
סשולם בר יצחק סולם ,894
פאנרוטו 6391

:מעו4ק%;%,בנאש).

לטש
קוניאן ישראל ,128 ,88 ,38,

פאציפי(ץ ריסליצו .130
פאררו יוסף 95ד .190 ,189 ,127 ,קורקום שסואל .59
קזיפ .193
פארינצו אברהם .27 ,26 ,20
פארינץ ידצשע *.1132
קלוניסוס בילנרארו *.188 ,117
קלוניטוס פאזיאה .135
פארינצו סאיר בן יעקב *.102
פייסו חיים .64
קליםן אדון דיל סאדיק .1821
ק*ר* אשך נ.39,3
פרלי רפאל וזזקיה .189,
קלירלי בניסין .841
אמרים .851
פיעני
קלירלי ירירה .841
ו עעדה .851
פ
קצנאלבוינין ידגףה ~ 12ושד.
פימייאני שם טוב .151
קצינאלבויבין  1881ראהוואל.
פייביש סננויני .148
פלודי .75
פינשץ בניסיןי.79
נריקר אפרים .1)( ,8 ,7,
פינצי דוד .169,
,
1
9
*
.
1
4
1
,
1
6
י
ן
י
ס
י
נ
פינצי חזקיה בדב
ראובן ידא .193
.
6
פינצץ עוזקאל פ1
רוביע שסואל .612
.
1
8
8
,142
,
פיקייושריה 851
ההעו יקוועיאל בר שלסה .1198
.
1
0
6
פתינצל אבההם
,64
,
7
6
רומנין יוצדה .121%
.
7
5
8
פשקרול אבההםסקיירי
רחמים.5
ריאטי יצחק .1294 ,995
אביגףיי *199ן פ 118 ,151ריאטי לאוראדיאו *.!198
.1
רפירי.64* ]?1
ציויו-אל רמאל  195-[91 ,194,108רפאל חזקיה פורלי .1692
ציואנה (אלסנתיעקב) 66
רפאלציויראל .195-191 ,1906,108
צק"נה סרדכי .66,
.
8
8
ד5כונה
ץ
ר
י
ה
שמזאנה נסתלי
~טאול וואל .1881
.
1
7
6
8
צירוי ידץדה
שאול סורטירה .1071
צרפתי בן ציון .155 ,149 ,90
שאול שסואל *133
שואל שלמהד םשה בן .1*11
מאלאררה סשה ש.18
שהצין שמואל .101
קאלאורה שלסה 788
שלסה אלנויא .158
קאליו יעקב .1858
וצלסה חיים .181
שלסה סלהו (.104
קאליסני אברהם נ.171
קאליסני ברוך (בן שטחה) .1708
שלםה טסעור .176%
שלמה חי (בן רנחסיה) סארוואל ,170
קאמיאו אברהט .89 ,83%
קאנרומי ידערה 116%
*174
שלסה שסעיה (בן רנסיםיצחק) ספורנ:
קארסי אלחנן .741
*.611 ,86
בני .1)(1 ,100 92, ,74%
שלםה םולם .89
קארסי בניסין י(ךתיאל .185
קארסי חנסאל נתן .74,
שלסה ציזאנה .66,
82ד.
קרסי יקותיאל .136
ושלסה
שלמהד פשה בן שואל .1611
קוסניסו ראנוטיאו .162
שם טוב טי*יא ,1131
קתיאן עעדה .88,
ן שם טוב ספשילייאני .151
קתיאן יוקו בר עם:ואל .33
 1שסחה טרויו .170,
(5ניאז לצחק .110

יסן

אי
י1
י2
ציי.

.

ימי

יאורה

06צ

שקתהלן""ס ,161,,142 ,118 ,1161שש"ל
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מ קמואלנען ,יאה
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שמות הארצותוהמקומות.
אבינון .47
אזפיר בח]צוח.158 5

סימנאל"ה 8ןקשב%וחו.184 5
ספרד .136

אורבינו סחו]6ט ,184

פארואה !,110 ,91 ,73 ,43 ,42 ,25

.151
אסטי .64 ,62

פשא .180 ,171 ,170

י,12

איטלאני (נלילות) 6 ,106ד.1
.183 ,182 ,180 ,179
אשלשה 0ד58,184 ,111 ,ג 88ג
פלתש ,137 ,184 ,138
.180
89 ,187ג
אסבחו ש]ם6וחבן 69 ,146ן,
,ערט נחאר 8]0ם]ש 0]10ק .72
אסמטים 42ג
פשפתם 1חסנתשןק .110
אנקחן ,20 ,ן7 ,29 ,26 ,26 ,2ג פיטא*אמ ()מ0חן".151 ,90 1"1
ו),169',1"5 ,154 ,15

פשאח ]0ב5שנ.184 1

אשכמ .168 ,181 ,184
פיאן *170
איץ ישראל ,184 ,104 ,81 ,71
 11%פיאדה ,99 ,92 ,89 ,14 ,78 ,41

25 ,120 ,119 ,115 ,109ג
 .113 ,147 ,141ום" פצ-למק
קט --4לכ ,קסא--קסש ,נכתמ
בפיאחק.

.140 ,187 ,135
בו*מא .47 ,40
בותו .107
בתסק א5או51( 1ש].189 )8
פחעה .190 ,77 ,68
מרשיאה .168
סתממאה שבחשןו 164 ,131
יארנה בחבאבן,ו .136
הרו סטן,ו .188
14מזצה4
לנם 90ן.
וחנא משוןע ( ,140 ,139א.11
ינעיאה 3 ,12ן ,39 ,86 ,84 ,31 ,צפת .176 ,187

 ,88 ,82 ,77 ,78 ,44 ,42 ,41קאזאל (שןב85ן))  ,7)%קאזא'ל פונפירא
15 ,105 ,92 ,90 ,89 ,88 ,85ג (10ב]]ש]ח()4גשןב5בך)) .106 ,76
40 ,138 ,135 ,121 ,116ג קאספיל אוט"יאו ()ן]10א,ו ןש51ב[)
,180
360 ,149 ,148 ,147 ,142
 168 ,167 ,156 ,155 ,161קתריסטריא ב 151]1ןם נאשב[) .19
 175 ,174 ,178 ,171 ,164קחץאן .88
(ינטטינפינה  ,136 ,134 ,,1)(1ד,13
.195 ,180
.190
:יהה .112 .110 ,78 ,17 ,16
קראקד,179 ,184 ,115 ,112.,78 ,
סירה פירסה ברת] 11ב]]ש.121 1
().188 ,18
טריח ()5ועש]].128 -
כןיטנה ו).11
טרשיסטי 3ד.
רתיע ()8ןען)ז.91 ,87 1
לעאנטי ש1חבעש_.134 1
רוסה ,95 ,93 ,89 ,69 ,17 ,5
ליטא .134 ,138
,187 ,181 ,171 ,1);9 ,180
סאנטתא 3 ,18 ,71 ,39 ,88ח)1
.189 ,188
.194 ,191 ,186 ,181 ,110
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