
447 ווזלין ילקוט

וערכים "שובים אנשים. לשמות א"ב< סדר (לפי רשימה
ווהלין" "ילקוט ב' בכרך הנוכרים

>יי קט"ז מסטולץ: הרה"צ אשר, 41 קט"ז לייבצ'ה: אייזנברג, ו* א
17 ,12 קי"ב צביהרש: אשכנזי, 65 קט'ז חיים: אייזנברג' ^ 12 קי"א הר"ר: אבא,

19 קט"ז זלמן: אשכנזי, 14 קי*א יוסי: אייזן,  ק"י !22 ,3 קיט אריה: אבטיחי,
זהבה: רנה, צבי, הלל, ארקיס, ,41 ,39 קי"ד ומשם': ברל אייזן, י ;67 קי"ב :34 ,7 קי"א s 34

28 ,27 קט"ז 48 67 ,66 קט"ז
1 ק"י טורים": "ארבעה 30 קט"ז שואל: אייזמן, 33 ק'יט מנחם: אבסיחי.
2 ק"י רברבי'': "אשלי 6 ,5 ק"י שמואל: הג''ר איידליש, (פיצ'י): הושעהשיל אברהם,

20 ק"י משה: אידל'ס, 34 קי"ב
ב 30 קט"ז אייזיק: איידלשטיין, 42 קי"ב לייב: אברמוב,

3 ק"_ דןד. בףף"ל 31 קט"ז זאב: איידלשטיין, 10 קי"ב ההשכלה: שוחרי אגודת
32 \ק"ט מאי(: בן1ף"ל' 66 קט"ז בטיה: (בנדרסקה), אייציס 25 ק"ט הבעש"ט: בת אדיל,

75 ק.ט . חנוךהניך ', בוכמ 18 ק"י מלך: אייציס, 13 קי"ב מצ'רנוביל: הרה"צ אהרן,
25 ^ב::.ט י י 39 קי"ד דוד: בןציון, אינגבר, מקארלין: הרה"צ .הגדול" אהרן,

,12 קי"א .27 ק"ט מסקר: בודיוני, 39 קי'ד זינדל: מרדכי, אינגבר, 20 קייב
17 40 ,39 קי"ד יהודה: אינגבר, 35 קס"ז מסטולין: הרה"צ אהרן,

. 15 <"p , 26 8 ק*ט תנ>. "בונד"' 47 קי"ד משפ': יוסף, אינבבר, 60 קי'ב יוסף: אהרונוביץ,

.. 48 ,16 ,15 קי"ב ן 26,23 קי"א 48 קי"ד אליהו: אינגבר, 4 ק"ט ישוב: ^אוליקה, 9 קט,,ז 33 קי"ד צוניה: אינברג, ;21 ,20 ,17 ק"ט ישוב: אוברוטש,
33 קי"ד נהר. בוג> 46 קי'ד משס,: יוסף, איינבינדר, 27 קס'ז ;25 ,2 קי"א 519 ק"י

.42 קי"ב יהושע. ד.ף בוכמיל/ 49 קט'ז ישוב: איבניצה, 23 ק"ט נהר: אובורס,
15 קט"ז י2 ?טי'ז העם: אחד ;22 ,21 ,20 ק"ט ישוב: אוליבסק,

67 קט"ז שלמה: בוקיפר, <4 ,3 ק"ט ישוב: אלכסנדריה, 51 ,49 קט"ז
5 קי*א ,*1 ,10 ק"ט צבי: בוקימר, 19 קט"ז 27 ק'ט ישוב: אולינוב,
;14 ,13 ,12 ק"י ישוב: בורומל, 15 קי"א 117 ק"ט ישוב: אליזרקה, 19 ק"י ברוך: הר"ר אוליבסקי,

10 >9 ק,"ד ,8 קי"א 4 4 ק"י ישוב: אלקסיניץ, 129 ,25 ,4 ק"ט ישוב: אוסטראה,
15 ק'י מאיר: אליהו, בוקשטיין, 3 ק"ט אמנות": {18 ,2 קי"א 124 ,10 ,7,1 ק''י

19 ק"י בוצ'קובסקי: 66 קט"ז עדה: (זונדר). אמתי 37 ,36 ,15 ,13 ,8 קס"ז
20 קי"א . יצחק בורקא, 47 קט"ז ישוב: אנטונובקה, !25 ק"י ישוב: אוסטרופוליה,

21 קי"א שמואל: בורקא> 29 ,28 ,27 ק"ט ישוב: אנוםולי, 17 קי"א
35 קט"ז מרדכי: בורקא, 33 ק"ט יוסף: אנטוורג, 23 ,22 קי"א ישוב: אוסטרוזץ.

ףבקה: פרץ, אפרים, בויקו, 13 ק"ט מאמין": ''אני ,18 ק"י !6 ק"ט מוסד: .אורט',
42 קט"ז 43 קט"ז ;32 ,12 קי"א ש.: אנסקי, 47 קי"ב 126

60 קי"ב !2 ק"ט נ.: ח. ביאליק, 18,13 קי"ב יוזפא: הר"ר אפרתי, 17 ,14 ק"ט נהר: אושה,
62 קי"ב יחזקאל ביליק, 18 קי"ב נחום: אסרתי, ,11 ק"י !14 ק"ט ישוב: אושומיר,

13 קי"ד ברוך: בייגלס, 34 קט"ז יעקבאשר: אםלבוים, 12
49 קט'ז ישוב: בילוקורוביצ'י," 31 קט"ז יצחק: אםלבוים, 62 קט"ז ;18 ק'י ישוב: אזזיראן,
קטז מיכל: חנה, זלמן, ביריזב, 68 קט'ז לייבוש: אלפרין, 43 ,42 קט"ז ישוב: אוזדיטיץ',

53 33 ק"י נחמה: מרים אקסלרוד, 2 ק'י חיבור: הנערב'', .אור
קי"א5 ;1 ק"י ישוב: בילוזירקה, 28 קי"ב יוסף: אלטשולר, 4 ק'י חיבור: המאור"' .אור
28 קי"א 1$ ק"י ישוב: בזליה, 12 קי'א בךציון: ארגוב, 4 ק"י חיבור: תורה', .אור

24 ק"י ישוב בילוגורודקה, 31 ק"י אסתר: ארדברג, 54 קס'ז ישיבה: תורה', .אור
,21 ,19 ,14 קי"א תנ.: בית"ר. 23 ק"ט יוסף: אריכא, 27 קי'א דוד: אורבך'

43 ,42 ,33 קט"ז j 22 19 קט'ז רחללאה: ארליך, 13 קי"א אםרים: הר"ר אוירבוך,
19 קי"א יונה: בוקובסקי, 68 קט"ז : משה ארליך, ,13 קי'ב דוד: הר"ר אורטינברג.

25 קי"א שרה: אברהם, ביבר, 33 ק'ט ווהלין: יוצאי ארגון 41 .19 ,18
39 ,37 קט"ז דוד: באט, 67 קט"ז אוסטראה: 18 קי"ב ישראלצבי: אורטינברג,
52 קי"ב מנדל: בייליס, בארגנטינה: אוסטראה יוצאי ארגון 30 קט"ז ישוב: איסובה.

28 ,27 קט"ז יעקב: ביריביס, 68 ,67 קט"ז 33 קט'ז י.: אוירבוך,
27 קט"ז תר: שבתיל, בירגר, 68 קט"ז דמידובקה: יוצאי ארגון 36 קט"ז מנחם: אוסישקין,

27 קס'ז יוסף"חיים: בירמן, 69 קט"ז אלכסנדריה: ' 41 ,40 קט'ז ישוב: אוסטילה,
27 קט"ז לייב: בירנברג, 69 קט''ז וורקוביץ: ' ' 67 קט'ז ע.: אורי

17 קט"ז פייביל: הר"ר ביכמן, 67 קס"ז זויהיל: ' 34 קי"א $ 34 ק"י ב.: חיים אילון
18 ק"י הר"ר: בלומנצוייג, 69 קס'ז לובומל: ' 67 ,66 קס'ז ;84 קי'ד
22 ק"י מאיר: בליז'ובסקי, 69 קט'ז הושץ':  67 קט"ז מרים: אילון,
22 ק"י ישראל: בירשטיין, 33 ק"ט סוסיובקה: " * אושומיר ראה איטשומיר:
ירוחם הקטן ראה בלינדמן: 69 קט"ז מז'יריטש: " " קורוסטין ראה איםקורוסט:

34 קי"ב ניסן: בלומנטל, 67 קט"ז תבנה: " " 21 ק"ט בועז: אייזנברג,
22 קט'ז יחיאלאהרן: (בליי), בלאי 68 קט"ז קרמניץ: ■' " 24 ק"ט ברוך: אייזנברג,
19,18 קטז אלימלך: (בליי), בלאי 69 קס"ז רדזיביל: " " 38 קי"ב דוד: אייזנברג.
65 קט'ז חידרםיינה: (בליי), בלאי 69 קט"ז רםאלובקה:  30 קט"ז שרה: אייזנברג,
,27 ,26 ,15 קי"ב ניסן: בלזר, 68 קט"ז שומסק: " ' 34 קט"ז משה: אייזנברג,

42 ,29 69 קט"ז שסטובקה:  " 35 קט'ז חוח: אייזנברג,
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1 19 קי"א 117 ק'י 17 16 קט'ז ליםא: ברוך, ברנדט, 79 קי"ד משד.: בלוטינסקי,
■ 24 קי'א משס': גנדלמן. 30 קט'ז שלמה: בריצ'קה, 50,42 קט"ז ישוב: בלודוב,
■ 53 קס'ז גולדה: גנדליר, 34 "א קי 134 ק'י בןציון: ברזילי, 53 קס"ז יוסף: בליה
■ 53 קט''ז אהרן: גכמן. 40 קס''ז מלודמיר': בתולה 60 קט'ז משה: יצחק. בלומין,
■ 31 קט'ז ד'ר: גסקו, י 69 קט'ז נתן: 1בלומן, 3 ק'ט לייב: גרבוז, ג 21 קי'א ישראל: בסר,
■ 6 קיט מדינ.: גרבסקי, :16 קי'ב j 5 ק'ט מוס.: ג'וינט', 33 קי'א יוםטוב: ביבר,
■ 21 קיט חיים: גרנרוט, 35 ,24 קס'ז זלמךשניאור: ד"ר ביכובסקי.
■ 25 ק'ט ישוב: גריצב, קי'ב13 ;8 ק'ט ב.: א. גוטלובר, 15 1קט'ז 26 ק'ס : מאיר גריציבסקי, 10 ק'ט ד.: א. גורדון, 22 ק"י בתיה: בנדרסקה,
■ 30 ק'ט מנדל: גרינצווייג, 20 ק'ט בנימין: גוטסמן, 7 קי"א איתמר: בךאבי,
1 30 ק'ס יחזקאל: גרונם. 32 ק'י הירשצבי: גוטסמן' 21 קי'א וולף: בנדר,
1 33 ק'ט חיים: גרדין. 32 ק'י משהאברהם: גוטסמן, קט'ז .37 קי"ב תנ.: משה", .בני
■ 18 ק'י יצחק: דב, גרשטיין, 23 ,22 ק'ט בנימין: גוטמן, 16
■ 22 ק'י יחיאל: גרובר, 23 ק'ט אהרן: גוטמן, 41 קי''ב ציון': .בני
■ 12 קי'א יהודה: גרמן. 29 קי'ד אליעזר: גוטמן,  41 קי'ב Iבנותציון": 20 קיא יצחק: גרושקא, 1 קיא חנה: מרדכי. גוז, 29 קט'ז מ.: ד. בס,
■ 21 קי'א משהן גרינשסן, 33 קט'ז 123 ק'י אברהם: גוז, 14 ק'ט מוס.: חולים". "בקור

68 קט'ז \ 32 קי'א מיכל: גרינס, 22 ק'י חיים: גוזמן, 53 .7 קי'ב 119 קי"א ;17 ק'י
32 קי'א דב: גרינס, 13 ק"ט בךציון: גופמן, קי'א 14 ,3 ק"ט ישוב: ברססצ'קה,

,33 קי'ד משס': משה, גרינברג. קט'ז ;27 ק'י פנחס: גולדנשטיין, 46 קט'ז 118 .5 קי"ד 5 31 ,8
51 '40 33 18 ק'י :4 ק''ט ישוב: ברזנה,

נפתלי, ישראל, דוד, טוני, גרינברג, 42 קס'ז נחום: גולדשטיין, 30 קט"ז
38 קי'ד שלמה: 25 קי"א יעקב: גולדשטיין, 114 ק''ט יעקבאשר: ברויזמן,

54 קי'ד משס': מרדכי. גרינברג. 28 קי'א םייבל: גולדנברג, 11 ק'י
קי'ד משפ': משה. הרשל, גרובמן. 33 קי'א מיכאל: גולדנברג, 20 ק''ט כפר: ברזוב,

57 .56 53 קס'ז םייגל: גולדהורן, 24 ,21 ק"ט משה: בריימן,
84 ,80 קי'ד שמעון: גרינברג. .41 קי'ד משפ': שלמה, גולדשר, .26 ,25 ק'ט ישוב: ברדיטשוב,

30 קט"ז פנחס: גרינוולד. 55 113 ,2 קי"א .16 ,14 ,1 ק"י ן 27
44 קט'ז קולה: נרויז. 56 קי'ד משם': אליעזר. גולדשר. 51 ,47 ,15 ,8 קט'ז

53 קט'ז אביגדור: גרושקה, 24 קט'ז :29 קי תנ.: גורדוניה" 26 ק'ט ישעיהו: ברסקי.
67 קס'ז מלכה: זלמן, גרשפלד, 20 קי"א שמואל: גורודיצר, 27 ק'ט שמואל: הריר ברודכקי.

48 קט'ז !21 קי'א ישוב: גולובי,  32 ק"ט שלמה: ברגר.
ד 21 קי'א נטע: גודמיצ'ר. 33 ק'ס אריה: (ברודר), ברודא

ק'י חימר: משולם', רב דברי 28 קי'ב אליעזר: גורביץ, 7 .2 ק'י חיבור: מלח'. ברית 1
12 קי'ב ן 4 60 קי'ב ד.: א. גורדון, 4 ק'י פנחס: בר"ץ. 1

ק'ט חיבור: אפרים', מחנה דגל 61 קי"ב ל.: י. גורדון, 7 ק'י החדש: הדורות בעל 1
3 ק'י 25ן זאב: שמאי, איזיה, פנחס, גורין. 12 ק'י יעקב: הר'ר בריסקר. 1

3 ,2 ק'ט ועד: ק. ד. ד. 30 קט"ז 12 ק'י מנדל: הר"ר בריסקר,
: 30 ,8 ,4 ק'ס ישוב: דובנא, 30 קט"ז יעקב: גורין, ,26 קי'א * 17 ק'י ישוב: ברנובקה,
,22 ,19 ,6 ,2 קי"א ;18 ,1 ק"י ,32 קט'ז פנחס: הר"ר גורנשטיין, 27

38,10,5 קי'ד ?23 34 20 ק'י אברך: בראורין,
23 trp דולגין: 44 קט'ז משד.: שלמה, גורינשטיין, 22 ק"י ברוךאפרים: ברויאר,

ק"י :4 ק'ט ישוב: דומברוביצה, 53 קט'ז זנביל: גוםברג, 22 ק'י לייבל: ברלינסקי,
64 קט'ז 18 60 קס'ז שמואלליב: גוברמן, 22 ק'י : יהודה ברגינסקי.

15 קי'ג חיבור: אברהם, .דבר 51 קט'ז מוליה: משה, גומר, 25 .24 ק'י ישוב: ברזדוב.
34 קי'ב יענקיל: דאנציס, 66 קט'ז חיה: גויזן. 28 ק"י יצחק: בבצ'וק,

1 30 קי'ב מטאלנה: ר' דוד'ל, 25 קי"א הינדה: גבאי, 14 קי"א שמואל: ברונשטיין,
9 קט"ז 11 קי"א ת"חת'ט: גזירות, 15 קי"א יעקב: ברמדות.

44 קי'ב אפרים: דורפמן, קי"א11 תשבתש"ג: גזירות. 20 קי'א תמר: יעקב, ברסמן,
18 ,17 קט'ז חיים: דודזון, 7 קט"ז ו 3 קי"ד 26 קי'א ישוב: ברזיץ,

31 קט"ז עו"ד: דייסשמייססר, 57 קי'ד משם': א. א. גבלר, ,14 .13 קי'ב יעקב: הר"ר ברמן,
31 ,30 קט'ז דוד: דיין, 26 קט"ז זאב: גבאי. 43
42 קס'ז מיכל: דימנד, 17 קי"א צפורה: גיהר. ;18 .17 ,12 קי'ב ישראל: בעש"ט.
12 קי'ד שמעון: דניוק, 19 קי"א מלכה: יוסף. גיטרמן, 41 ,8 קט'ז

19 קט"ז עתון: וועג", דער 42 קט'ז רחל: גייר, 13 קי'ב ח.: ש. ברכוז,
29 ק"ס עתון: טעלעגראף'', .'דער 66 קט"ז זלמן: גיטליס. 38 .13 קי"ב חייםסנחס: ברגמן,
41 קי"ב עתון: פריינד', דער קריםה ראה  גורינגרוד 23 קי'ב ממז'יבוד: הרה"צ ברוך,

1 ק'י אוסטראה: דפוס 67 קט"ז : הירץ גירשטיין, 26 קי'ב דוד: ברודי.
2 ק'י אלקסיניץ: דםוס 28 ק"י יצחק: גלזר, 47 ,46 קי'ב אלכסנדר: ברש,

2 ק'י ברדיטשוב: דפוס 33 ק'י אברהם: גללר, 60 קי"ב ברדיצ'בסקי:
4 ק'י בזליה: דפוס 20 קיא יצחק: גלשסיין, 60 קי"ב ח.: י. ברנר,

4 ק'י בילוזירקה: דםוס 20 קי"א פסח: גלמן, ,33 קי'ד יוסף: שמעץ, בערא,
3 ק'י דובנא: דםוס 27 קס'ז יעקב: בךציון' גלוזמן. 40 ,39

3 ק'י ז'יטומיר: דםוס 57 קט"ז גלטשטיין: 49 קי"ד משם': שרה. בריזגל.
4 ק*י סז'יריץ: ד0וס 60 קט"ז יעקב: גליבטר. 50 קי'ד משם': משה, ברגר.
3 ק" סלאבוטה: דםוס ,4 ק'ט מוס.: נטילותחסדים'. 51 קי'ד משם': נחמיה. ברגר,
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35 קט'ז אברהסיוסף: וואלאך, 6 ק'ט ארג.: '.היאס', 3 ק'י סודילקוב: דפוס
34 קט'ז בןציון: הר"ר וואלינסקי. 17 קי'א אברהם: הירשפלד, 3 ק'י סולנאה: דפוס

30 קט"ז שמאי: ווארשטאט. 33 קי'ב הלוי: יצחקצבי הילםרין. 4 ק'י םוריצק: דפוס
4 ק'ט ישוב: ויסוצק, קי''ד : מאוליק הרה''צ הירשלייב, 4 ק'י קוריץ: דפוס

14 ק'ט ישוב: וישנוביץ, 13 4 ק'י רדזיביל: דפוס
19 ,18 ק"ט זוסיה: ויגרייזר, 16 קס''ז חיבור: הקודש', "היכל !26 ק'י 14 ק'ט ישוב: דרז'נה,

39 קט"ז ן 29 ק'ט נהר: ויליה, 4 ק'ט מוס.: אורחים, הכנסת 30 קט'ז
22 ק'י שלמה: ויינבלט, 17 .4 ק'ט מוס.: כלה, הכנסת 4 ק'י חיבור: ציון"' דרכי

27 ק'י יהוד'ל: ויינר, 19 קי''א ק'י 132 קט'ז משהיוסף: דרגוב,
16 קי'א פנחס: הר'ר ויינר, 9 ק"י נסתליהרץ, הר'ר הכהן, 27

61 ,60 קט"ז דוד ויינר, ק'י שמואל: אהרן הג"ר הכהן, חיבור: לבנה', חדושי דרוש
69 קט'ז יעקב: ויינר, 10 7 ק"י

קי''א מרדכידב: הר'ר וייסבלט, 7 ק'ט ארג.: הכח". לוייצחק ו" ראה  דרברמדיקר
15 ק'י4 אליהו: אברהםאייזיק, הלוי, מברדיטשוב

16 ק'ט קריעה: יעקב, וייסבלם, 32 fop 18 ,7 ק'י דוד: ר' הלוי, ק'י יוסף: ר' הדיין דרברמדיקר,
ק'ט מנחםנחום: הר"ר וייסבלט, 7 ,6 ,5 ק"י יוייטליםמן: ר' הלר, 10

16 קט'ז אלתר: נחום. הירש. הלר, 15 ק'י וולודיה: דרברמדיקר,
ק'ט מרדכידב: הר'ר וייסבלט, 28 17,16 ,5 קי'א ישוב: דרושקופול,

16 31 קט"ז נפתלי: אהרן, הלםרין, 13 קי'א יצחקל: ר' דרוהוביצר,
84 קי'ד י.: ויינשטיין, .11 ,10 קי'ב יעקביוסי: הלפרין, קט'ז :21 קי'א תנועה: .דרור",

30 קט'ז יעקב: ויינשסיין, 15 ,13 24
31 ,30 קט"ז אברהם: ויינגורט, קי'ב יוסףיואל: הג"ר הלפרין, 39 קי'ב דרייםיס:

30 קט'ז צבי: ויינשטמן, 17 ,12 41 קי"ב אלכסנדר: דסליר,
29 קט"ז חיים: וייסמן, אריהלייבוש: הר'ר הלפרסון, 44 קי'ב פרומה: דרזנין,

13 ,12 ק"י בלומה: ברוך, וייץ, 46 ,7 קי"ד 19 קס'ז יהושע: ד'ר דרליץ,
159 קי"ב חיים: פרופ' וייצמן, 7 קי'ד יוקל: הר'ר הלפרסון, 19 קס'ז יוסף: דרליץ,

1 קט"ז 46 ,8 קי"ד דוד: הר'ר הלםרסין.
7 קי"ד משה: ויינשטיין, ,12 ,9 ,8 קי"ד ניוני: הלפרסון' ה .

22 ק"ט משהיהודד.: וינטמן, 32,31 11 ק'י ,14 ק*ט ישוב: הורושקי.
20 קי'א םייבל: וינוקור, 13 ,9 קי'ד ישראל: הלפרסון, ,14 ק"ט חסידי: הורנוסטיםל,

24 ,23 קי"א ישוב: וישגותדוק, 8 קי'א תנועה: המזרחי, 27 קס"ז :25 קי"א 116
25 קי"א ישוב: ויאזובקה, קי"א יהודהלייב: ר' .המוכיח', > 18 קי'א ז 29 ,14 ק'ס נהר: הורין,
30 קי'א ישוב: וילסקאיה, 13 '11 36 ,33 קט"ז
31 קי"א ישוב: וישניביץ, 2 ק'ט נתךנטע: הנובר, 19 ק"ט שלום: ה^ הוכמן,

32 קי"א תת: וייץ, 26 קיט ניסן: הנדלר, 27 ,26 ק'ט זלמן: הורנשטיין,
4 קי'ב ישוב: וילנה, 25 ק'ט שמואל: הנדלר, 40 קט'ז נפתלי: הורנשטיין,

42 קט'ז ישוב: וימיצה, 15 ק'י מוולוזין: הנציב 33 ק'ט הינד: הולצהק,
65 קס"ז ישוב: ויסוצק, 22 ק'י אריה: הנדלמן, חיבור: והישר'. הטוב .הדרך

קס"ז 131 קי"א ישוב: וולוצ'יסק, 7 ק'ט ארג.: הפועל"' 4 ק'י
36 9 ק"ט עת.: יוסף, הםטמן, 19 ק'י חיים: הויזמן,

122 קי"א ישוב: ולאדימירץ, קי"א ;16 ,15 ק'י עת.: .המליץ'' 21 ק'י ישוב: הורודניצה,
64 .34 קט'ז קט'ז 139 ,35 .5 קי"ב ;28 ,10 33 ק"י יוסף: הוכפלד,

67 קט'ז אהרן: ולדמן, 28 ,17 ;14 ,13 קי'א ישוב: הורוכוב,
21 קי'א ו.: ולדמן, ן 16 ,15 ק'י עת.: .הצפירה", 44 ,43 קט'ז

15 קי"א 117 ק'ט ישוב: וולדניק' ,17 קט'ז 139 קי'ב ;10 קי"א 16 קי'א אליעזר: הוכברג,
33 ק'ט אריה: וולד, 28 ,27 קט'ז ;28 '18 קי'א ישוב: הושץ,

27 קט'ז אהרן: ולסמן, 27 ,26 ,15 קי'ב ירוחם: הקטן' 29 .28
15 קי"ד טריסקר: ר' וולוולי, 4 ק'ט מוס.: .הקדש', ,10 קי'ב משהיצחק: הורביץ,

5 ק"י משה: הג'ר ולרשטמן, 25 ק"י מאוסטרופולי: הרשילי, 34
15 ק'י ציון: חובבי ועד 27 ,17 ,15 קט'ז ד'ר: הרצל, 13 קי'ב ישעיהו: הורביץ,
61 13 קי"ב הרץ: וסט, 10 קט'ז עת.: השחר', 19 קי'ב שמואל: הר'ר הורביץ,
15 קי'ב ישראל: וסט, 28 קט'ז חייםמנדל: הרמן, ,38 '37 קי'ב א.: ש. הורודצקי.

49 .46 ,44 קי'ב בנימין: וסט, קט"ז 110 קי'א עת.: .השלוח'. 59
12 קי"ד אברהם: הר"ר וסרמן 28 ,17 34 קס'ז צבי: הוכמן,
.12 קי'ד ישראלחיים: וסרמן, קי'א תנועה: הצעיר', .השומר 42 מייצ'ה:קט'ז הוכמן,

16 ,15 ,28 קט"ז ?35 קי'ד 122 .21 יוסף: בןציון, אברהם' הורודצר,
סייביש: אברהם, משה, וסרסן' 42 ,33 53 קט'ז

16 קי'ד . 10 ,9 ק'ט תנועה: .התאחדות*' 53 קט'ז שמואל: הורודצר.
,5 ק"ט אמריקאי: הצלה ועד 42 ,23 קט'ז ;22 .21 .14 קי"א 52 קי'ב ארג.: הגנה,

ק'י 114 ק"ט ארצות: ארבע ועד 22 קי'ב מלובלין: .החוזה" 61 קי'ב הזמיר:
27 ,11 קי"א 5 9 ;22 .18 ק'י תנועה: החלוץ,

17 קי'א ישראל: ווקמן, 7 ,24 ,23 '22 ,20 '17 .14 '5 קי'א
20 קי''א אברהם: וקס. 25 ק'ט אפרים: הר'ר וואהל. ,22 ,21 ,20 .19 קי'ד ז 31 .29

'19 קי"א ;18 ק'י ישוב: ורקוביץ, 68 קט"ז מרדכי: וואריד. .42 ,33 ,28 קט'ז ;35 .26
62 קט"ז ן 21 ,20 17 .1 ק'י :29 ק"ס פלך: ווהלין, 131 ק'י תנועה: הצעיר, החלוץ
33 ק'י פנחס: ורדי, 19 ,13 ,2 קי'א .26 ,25 ,22 ,20 קי'ד ;14 קי"א

30 קי"א ישוב: וורבה, 29 ק'י נהר: וולגה. 43 קט'ז ;35 ,28
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1 י 18 ק'י זיידל: הר'ר חבינסקי. 28 קט"ז משה: וורטמן,
■ 2 ק'ט חיבור: מצולה. יון 14 קי'א יעקב: חומש. 28 קטז שלמהבר: 1ורסטט. ,9 קי . 14 קיט ישוב: יאםפול. 60 ,16 קייב עבר: שסת חובבי 40 קט"ז יוסף: הר'ר ורטהיים.
■ 10 47 .46 .44 קייב חודורוב.שלמה: 65 קטז יעקב: ורדי,
■ !11 קי'א 118 קט "יבסקציה": 45 קייב חקלאית: חוה
■ 39 קטז ;17 קיב ,2 ק'י חיבור: הלכות. "חידושי ז
■ 1 קי אפיפיור: ווו. יוליוס 28 קי'א ;3 17 קיט הריר: זאבוולוויל,
■ ,■ 18 קי'א ן 27 ק'י "יודנראט: 30 ק'ט ראובן: חייט. 16 קט'ז יוסף: זאב.
■ ,42 .31 קט'ז 5 40 .39 38 קיד 12 קי'ב הרה'ג: צבי. חכם 64 קס"ז ישוב: ז'אלודסק.
■ 62 .59 ,57 ,55 .53 11 קי'א נהר: המיר, 69 קטז צבי: זגורודר.
■ 14 קי'א עמינדב: יוסיליביץ. 16 קטז חיבור: "חנוכה. 19 ,4 ,3 ק'ט : ישוב זדולבונוב,
■ 33 קי'א ססח: (גולובוביץ). יונאי 27 קט ישוב: חמלניק. 18 קי
■ 33 קיא אויסגאבע": .יובילעאום 30 קט"ז משה: חוטינקר. ק'י ז 13 ,12 ק'ט ישוב: זויהיל.
■ עת.: סאלקסבלאט', "יודישעס 69 קט'ז נתן: חלבן, 118 ,12 .2 קי'א ;17 ,16 ,14
1 39 קיב 17 ק'ס הרה'ג: בעל חיים". "חפץ 63 ,47 קס"ז ;12 קי'ד
■ 41 קי'ב ישראל: יוליוס, 20 קט צביהרשל: חפץ, ק''ס אליהויהודה: הריר ז'ורבל,
■ 47 ,46 קי'ב חוה: יודקיס, 33 קי םסחיוסף: הרמוני. 17

.22 קי'ד משפ': אליהו. יוניצ'מן. 17 קי''ב יוסף: הר"ר חריף. 19 ק'ט שלמהיוסף: הר'ר זוין,
59 7 ק'ט : ספ. אג. "חשמונאי', 28 ק'ט מאנופוליה: הרה"צ זושא.

26 קט'ז זאב: יוחנזון. 21 ק"י דוד זונדר,
45 קס'ז חיבור: טרוקר'', "יודל ט ק*י יהודה: יוסף, מוסיק, זוליר,

66 קט'ז לייב: יאנינגר, 22
30 קט'ז מרדכי: יאכנוך. 60 קי'ב עת.: "טאגעבלאט'. 33 קי'ב שלמה: זולצר,

69 קט'ז שמואל: יזרעאלי. קי'ד משה'לה הרהצ'ר, טברסקי. קס'ז ;42 קי'ב זאב: ז'בוטינסקי,
44 קי"ב ייבין: 29 43

.3 ,2 ,1 קטז הקדושים': "יער קיד6 לייביניו: הרהצר טברסקי, !26 .19 ,17 ק'ט ישוב: ז'יטומיר,
69 ,5 ,4 6 .4 ק'ט מוס.: "טאז, .15 ,10 .2 קי'א ;25 ,16 ,1 ק"י

 6 קט "יעאס': 13 קט'ז נחום: הרהצ'ר טברסקי, 51 .49 ,37 ,25 ,15 ,8 קט"ז ;30
46 קטז ;10 ק'ט יעקופו': 41 קט"ז בר: טבקהנדלר, 15 קט זינגל,:
27 ,26 קט ישוב: ינושפול, מרדכי~דב: הרהצ'ר סברסקי. 27 ,26 ק''ט שושנה: יוסף, זיבל,

אתיראן ראה  יזיוראני 27 קטז 16 ק'י אברהם: זינגרמן,
מקובנה: הרה'ג אלחנן, יצחק ,47 קט'ז .. 4 ק'ס ישוב: טוציין. 28 ק'י אסתר: זינמן,

15 ק"י 58 ,57 .56 ,49 31 קי'א מרדכי: זייגר,
:33 ק'י ;1 קי'א באלול: י''ד 7 ק'י חיבור: (ט'ז), "טוריזהב ,31 .9 קי'ד משפ': נחמן, זינגר, 1

6 קט'ז 8 ק'י משם': סויבמן. . 58 1
12 קי'א הר'ר: יעקבשמשון. קי"א :21 ק"י ישוב: טומשגרוד, .*. 84 קי'ד ב.: זינגר. 1

21 ק'ס ארג.: יק'א. 27 40 קי'ד ברלייב: זיידפן, 1
17 קי'א צבי: (ינאי), ינטיס 22 ק'י דב: טורוק. 44 ,43 קי'ד בתיה: יוסף, זיידמן. 1

114 ק'י דווהלין': "ירושלים 22 ק'י גילה: טורקוביץ, 19 קט'ז נפתלי: זיגלבוים,
52 .15 .4 קי'ב ;2 קי"א 22 ק*י אברהםמרדכי: טורקניץ, 30 קט'ז אברהם: זייץ,

4 קי'ב דליטא': "ירושלים קט'ז ;30 קי'א ישוב: טורצ'ין, 34 קס'ז משהאברהם: זילברמן.
קי'ב13 מרוז'ין: הרהצב ישראל. 46 44 ,43 57 קט"ז מאיר: זילברברג,

7 קי*ד יששכר: סורצ'יניוק. ' 59 קסז מיכאל: זייטשיק.
כ 18 ,9 קי'ד שרה: טורצ'יניוק, 62 קטז שמואל: זוגר,

60 קי'ד משס': מאיר, כהךקאהן, 9 קי"ד בריל: סורצייניוק, 67 קט"ז ריבה: יעקב, זיגר,
19 ,18 ק"ט רבנים: כינוס ,78 ,18 קי'ד מרדכי: טורצ'יניוק, 23 ,20 קט הרשל: ז'לזניאק,

קי5 יואל: בר משולם ר' כץ, 79 42 קי''ב הלל: זלטופולסקי,
17 ,16 קי"א אליעזר: כ'ץ, 42 קט'ז משה: טוטלס, 31 קטז יעקב: זלצר.

25 קי'א ישעיה: כ'ץ. ,39 קי'ד אליהרםשה: טייטלבוים, 67 קט'ז י.: זלצמן,
41,40 קי'ד קריינה: משה, כ'ץ, 78 ,44 ,43 69 ,66 קט"ז אברהם: זמיר,

60 קי'ד זלדה: כ'ץ, 36 ,16 קי'ד אהרן: טננבוים, 21 קיא אהרן: זמודזין,
27 קט"ז יצחקאייזיק: כצנלסון, 44 קט"ז שמואל. טפ^ר# :24 .1 ק'י ;25 קט ישוב: זסלב,
28 קט"ז יהודהיוסף כצנלסון. 12 קי'ד ;27 .4 ק"ט "טקסה': 2 קיא

42 קיב ציוני: כרוז 67 קטז אהרן: טקסר, 24 קי"א שבתי: זםרן.
2 קי חיבור: אור, "כתנות 4 קט ישוב: טרוכינברוד. 4 קיא זוסיא: זק,

24 קי'ב חיבור: תורה'', "כתר 8 ,4 ק'ט ישוב: טריסק, 41 קט'ז ראובן: זק,
31 ק'ט ישוב: טרויאנובקה, 19 ,18 קט'ז חייםניסן: זקס,

ל 10 קי'א חיים: סשרנוביץ,
.15 ,14 קט ישוב: לאנוביץ, 10 קי'ד 123 קי'א ישוב: טרוביץ, ח

33 קיב לבנדובסקי: 9 קי"ד ברוך: טרייגר, 17 קי'ב ;4 ק'ט קדישא: חברה
19 קי'ב ישוב: לברטוב, 27 קט'ז יעקבשמואל: טרכטמן, 5 קט ביתומים: לטיפול חברה

,7 ק"י ;4 ק"ס ישוב: לידמיר, 30 קט'ז אליהו: טרכטנברג, 19 קי'א משניות: חב'
131 ,30 ,16 .13 ,5 ,2 קי"א ;18 41 קטז מנדלי: הר'ר טרנר, 19 קי"א ש"ס: חב'

41 ,40 ,26 ,25 קט"ז 43 קט"ז יוסף: טרומפלחר, 4 קט הקהל: חדר
45 קט'ז ;25 קי ישוב: לובאר, 45 קטז ישוב: טשאן, 120 ק"י ,8 ק'ט מתוקן: חדר
:8 קי"א ישוב: לובאצ'ובקה, טשאן ראה  טיאופיפול ,37 ,13 ,5 קי"ב ;20 ,12 קי'א

9 קי"ד 51 קט'ז ישוב: טשרניחוב, 19 קט'ז !38



351 ווהלין ילקוט

21 קי'א "מזרחי": 22 ק'י זלמן: לרנר' גדול סלישץ ראה  לודביפול.
18 ק'י 14 ק*ט ישוב: מיזוץ', 43 קי'ב יצחק: לרנר. :12 .10 קי"א א.: לודביםול,
'21 ק'ס אברהםיוסף: מילשטיין, 11 קי'ב יוסףיהודה: לרנר, 17 קט'ז דבבר לודויםול.

23 13 rvp : pnr הר''ר לרנר, ,20 קי'א שרה: משה. לובשיס.
15 ,14 ק*י ישוב: מירוסול, קט'ז רות: יהושע, אליהו, לרנר, 69 קט"ז ;21
13 קי''א רפאל: הר"ר מיזלש, 24 17 קט'ז

j ק'יז חיבור: טהורים*' "מים 28 קט"ז חנוןצבי: לרנר' 21 קי"א אחים: לובשיס,
15 .24 קי"א הנס: מיכאליס, 47 קייב יעקב: לשצינסקי, 41 קי'ד חנהמטיל: לובשיס,

חיב.. קאסטאםאל". שסעטל .מיין 38 קי"ד קלמךראובן: לובשיס.
33 קי"א ט קט"ז :27 קי*א ישוב: לובומל.

34 קי"ב פנחס: מינקובסקי. 21 ק"ט ישראל: מאנס. 62 .61 ,60 ,59
'40 קי"ד משפ': אסתר, מינצס, 3 ק'י חיבור: עינים", "מאיר 65 קט"ז בןזאב: יעקב לובר,

63 4 ק''י חיבור: נתיבים'. "מאיר 23 ק"י ישוב: ליאחיביץ.
,41 קי'ד משפ': ברוך, מינציס. 38 קי'ד ירחמיאל: מאירזון, 18 קי'א יעקב: ר' לוביס.

63 משפ': ישעיהאליעזר. מאירסון. 10 קי"א אחיאסף: לוח
80 קי'ד משה: מינציס' 64 קי"ד 20 קי'א אליעזר: הר"ר' לוין,
84 קי"ד פ.: ש. מימון 24 קי'ב בני: מאירקה 21 .20 קי"א ישראל: לוין.

31 קט"ז לייבוש: מיידאן, 8 ק"ט ציון: מבשרת 11 קי'ב זלמן: לוין,
32 קט'ז : סייגה מילשטיין' 14 ק'ט : מצ'רנובול אהרן ר' מגיד, ;10 קי'ב בר: יצחק לוינזון,
34 קטז בךציון: מילשטיין, 2 ק"ט מדובנא: מגיד 9 קי"ד

שרגא: דבורה' בילה, מייזליש, ק'ט ממז'וריץ: דבבר ר' מגיד, 39 קי"ב ל.: א. לוינסקי,
44 קט'ז ,13 קי'ב * 24 .9 '7 ק'י :28 44 .43 קי'ב שלמה: לדר.

66 קט"ז זאב: מילנוב, 41 קטז ;20 ,19 47 ,46 קי'ב לודזיה':
7 ק"ט מכבי: קי'ד ;16 קי"א מטריסק: מגיד 29 קי'א ישוב: לוהין,

1 23 קי'א 1 4 ק"ט ישוב: מלינוב, 9 קט"ז :29 '12 ק" מברדיטשוב: הרב לוייצחק,
18 .9 קי'ד 23 קי'ב מז'יטומיר: מגיד 19 .17 '13 ,8 .5 קי'ב ;10

10 '9 ק"ט ישראל: מלמד, חיבור: ליעקב"' דבריו "מגיד 61 קי''ד משפ': לודמירר,
31 ק'ט יצחק: הר"ר מלמד, 4 ק"י 7 ק'ט .לאווניק":

31 ק'ט יהושע: הר'ר מלמד, 8 ,7 ק''י מסטעפאן: מגיד 31 קי'א ז 16
19 ק'י 1 31 ק"ט יעקב: מלמד, 8 ק"י מזלוטשוב: מגיד 21 '19 ק"ט יעקב: הר'ר לויצקי,
7 ק'י חיבור: יוםטוב', "מלבושי ,12 קי"ב (הגדול): ליבר ר' מגיד. '7 ק"י :8 ,4 ק"ט ישוב: לוצק,

10 ק'י ל.: י. הרה'ג מללר, 20 ,17 :30 ,19 .9 ,5 .2 קי'א ;30
20 קי"א מלכין: 23 קי'ב מקוז'ניץ: מגיד 46 ,42 '15 קט'ז :10 קי"ד

22 ,21 קי'א ישוב: מלניצה, 1 ק'ט ישראל: מדינת 23 קט'ז נחמיה: לוצקי.
25 קי'א בןציון: מליק, 7 ק'י חיבור: איבה". "מגילת 12 קי"ד ישוב: לומז'ה,
43 קיד דוד: מנוסוביץ. 25 ק"ט יצחק: ר' מדפיס, 67 קט'ז יוסף: לוקץ'.

64 קט"ז :31 ק'ט ישוב: מניביץ, 2 ק"י אהרן: מדפיס, 41 קט'ז ישוב: לוקאץ'.
39 קי"ד שמואליצחק: מנוסוביץ' 12 קי"ב חיבור: עמוקות'' "מגלה :7 ,4 ק"ט סוס.: הצדק'' .לינת
קט"ז :9 קי"ד שלמד.: מנדלקרן, 59,38 קי'ב יצחק: ד"ר מגזניק, 19 קט'ז ;52 קי"ב 117 קי

16 59 ,58 קי"ב פייגה: מגזניק, 26 ק"ט ישראל: ליברזון,
17 קי"ד נחמה: מנדלקורן' 22 ק'י בנימין: מהרשק. 61 קי'ד משם': פרץ, לייטר,

9 קי'ב מנדלסון: 27 קי'א הרה"ג: מהרש'ל' 62 קי"ד משם': לייצמן,
.11 קי"ב ספרים: מוכר מנדלי 23 קי'א :4 ק'ט ישוב: מורוביץ' 31 קט"ז יצחק: ליטבק'

52 .15 .13 31 ק'ט שבח: םודריק. '13 '9 קי'ד םוםה: משה. לייטר.
41 ,38 .14 קי"ב יחזקאל: מנזון, 26 ק"י תחנה: מוקבין, 78 .40 '18

9 קי"ד שמואל: מנייס. 8 '7 ,6 קי'א יהודה: מוטיוק, 17 קי"א יעקב: לינדין,
קט"ז 142 קי'ב םרופ': מנדלשטם, 7 ,4 ק'ט זקנים: מושב 22 קי'א יעקב: ליסקוביץ.

27 4 ק'י חיבור: מקדש". 'מורא 33 קי'א משה: ליטבק'
7 ק"י חיבור: יוםטוב, "מעדני 42 קי'ב ב'צ: ד'ר, מוסנזון, 20 קי'ב שרה'ס: הצ'ר לייב.
3 קי'ב ברדיטשוב: העיר מפת 47 ,46 קי"ב אשר: מוצ'ניק, 64 ,'43 קי'ב דוד: ליםץ,
5 קי'ד דמידובקה: העיר מפת קי'ב מסשרנוביל: הרה'צ מוטילי' 67 קט'ז שלים: בטיה. ליםץ,

69 קט'ז מרדכי: מצמן. 58 .10 קי''ד מאיר: פייביש' לישנר.
35 קט"ז חיבור: הניקור'. "מקורי 16 קט'ז ה.: מורדוכוביץ, 31 ,13

67 קט"ז שמעת: מרגול, 65 קס"ז מניהמרים: מונוסוביץ' 40 קי'ד בלומה לייצמל
42 "ז קט שוב: י מרקביץ .1 קי 4 קט ישיב ^י"י' 7 .6 ק'י חיבור: מודות', ח .לחם

4 ק'ט ישוב: מציוב. 13 קי'ב 128 .27 17 ק'י משפ' יצחק למת
20 ק'ט ליםא: מרגלית' 46 קט'ז ישוב: ?טן' מז'ירייר קי'א ,15 יוסף.ק"י 7וי:ר לי

24 ,23 ק'ט גרשון: מרגלית, חי אוססראה", לגדולי "מזכרת 28 קט"ז 120
28 ק"ט דוד: מרגלית, 1 ק"י בור: .

28 ק'ט זלמן: הר'ר מרגלית' /28 קי"א חיבור: הזהב"' "מזבח !9 ק"י יחז?א ג"י 41 י
7 ק'י זליג: מרגליות' 46 קט"ז 8 ב ק
22 ק"י יוסף: מרגלית' 28 קט'ז אלתר: מזר, 21 קיא מאיר: לנדוי'

2 ק"י צביהירש: מרגלית, 29 קט'ז אברהם: מזר, 9 קי"א אברהם: דוד, לנדר,
10 קי'ב מנשה: מרגלית, 16 ק'ט חיבור: השקל". "מחצית 5 ק'ט לנדסמנשפט":

קי'ב משולםנתן: הר'ר מרגלית. ק'ט חיבור: ומעדנים'. "מטעמים 21 ק"ס יצחק: הר"ר לרמן,
17 16 10 ק"י אריהלייבוש: הר'ר לרנר,

18 קייב יעקב: הר'ר מרגלית, 18 ק'ט חיים: הר"ר מטוסוב, 10 ק'י מאיר: הר'ר לרנר.
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41 קי'ב יחיאל: קיטייניק. .2 קי'א 14 ,3 ק'ס ישוב: קובל. 127 ,26 ק'ס אשר: סריצקר.
30 קט'ז שםסיל: קויז, 15 קי'ד 124 ,21 18 קייב
34 קט'ז לוי: קייזר. 3 ק'ס מאיר: קודיש. 30 ק''ט נתן: סריליוק,

110 ק*י שלמה: הר'ר קלוגר, 21 ק*ס קוזירזירקא: 7 ק'י חיב.: החודש". פרשת
18 קי'ב 23 .21 ק'ט אהרון: הר'ר קונדא. 34 קט'ז :12 ק'י בןציון: פרידמן.

33 ק'ט יהושע: קליבנר. 21 ק*ט זלמן: הר''ר קונדא. 22 ק'י לייבוש: סרידמן.
ו 30 ,22 ,21 ק'י קיב.: קליסוב, 4 ק'ט ישוב: קוסטוסול. 41 ק''י עת.: סרייהייט'.

5 קי'א 30 קס'ז ישוב: קוסטוסול, 14 קי'א שמחה: סרלםוטר.
חוהיהודית: קליינשטייךוקסלר, ג11 .10 ,9 ק'ס ישוב: קוריץ, 24 קי'א נהר: סריסט,

65 קט'ז 118 קי"א ;24 ,4 .3 .1 ק'י 23 קיא מאיר: סרנקל.
28 ק'י דינה: קלורסיין, 56 ,55 ,54 קט'ז  28 24 קי'א מרדכי: הר"ר סרלין.

25 קי'א אבא: קלורמן. .19 .17 ,14 קיט ישוב: קורוסטין. 25 קי'א שושנה: סרצ'יק,
קייב 128 קי'א משה: קליינמן, קס"ז /25 קי'א 120 ,12 ק'י 121 13 קי'ב דוד: פרידלנדר,

60 .41 49 קט'ז ?43 קייב מאיר: פרידמן.
13 קי'ב שמחה: קליין. 24 ק'ט יקותיאל: קולקר. 59 .57

28 קס"ז ישראל: קליינמן. 32 ק'ט בנימין: ד"ר קופייקה, 65 קט'ז יצחקדב: פרסמן,
4 ק'ט ישוב: קליבאן. 4 קיי חיב.: אריה. "קול 65 קט'ז יעקב: פרסמן.

75 קיד משפ': יהושע. קליםקה, 15 ק'י אלתר: הר'ר קונסטנטינר. 44.18 קי'ב משה: הר"ר פריצקר.
:19 ק'ט : שמואל הרר קמינקר. 15 ק'י ברוך: קויפמן. 19 קי'ב ישראל: פרץ.

15 ק'י 18 ק'י חיים: קוםרשטיין. 19 קי'ב אריהלייבוש: פרץ.
ק'ס אהרן: ד"ר הרב קמינקה. 18 ק'י משה: קורן, 19 קי'ב חיב.: מגדים'. פרי
16 קט'ז 161 קי'ב ; 25 קי"א ;20 20 ק'י ברור: קוטיק, 28 קי'ב משה: םסטרנק,

13 קי'ב יוסףלייב: קמינקה, 20 ק'י ברכה: נחום. קולקר, 38 קי'יד משה: פרסמן.
16 קט"ז ;61 קי'ב וולף: קמינקה. 42 קט'ז דוד: קוטלר. 27 קט'ז ישעיהו: פרגר,

14 ק'י ישוב: קמינקה, 42 קט'ז ישוב: קופיסה, 30 קט'ז ישעיהו: פרנקל,
55 קס'ז יוסל: קמנשטיין. 50 קט'ז ישנה: קוטילנה 30 קט'ז נחמיה: אינז' פיל,

.24 קי'א ישוב: קמיךקשירסק, 50 קט'ז ישוב: קודניה,
25 50 קס'ז ישוב: קורניצה, צ

27 ,26 קי'א ישוב: קםניברוד, 51 קס"ז ישוב: קולצ'ין, 39 ,31 .28 ,12 קי'ד משה: צאליס,
29 קי'א ישוב: קמניצה, 60 קט"ז קלמן: קוםלזון, 5 קי"ב צדרבויב:

36 קט'ז ישוב: קםיניץםודולסק. 62 קט'ז יעקבשגעון: קוליש. 23 קט'ז .,14 ק''י ישוב: צ'ודנוב.
18 ק'י ישעיהו: קנסר, 18 קי'ד ;68 קס'ז אליהו: קולטון. 22 קי'א : יצחק צורף.

16 ק'י שמעון: אלתר קס, 84 ,30 ,22 26 קי"ב אליקום: צונזר.
68 קט'ז בריל: קסטלבוים, 36 קט'ז ,18 קי'א ישוב: קוניב. .29 קי'ד משפ': שלמה, צוקרמן.

42 קס'ז מרי: קסלמן, 37 71 ,37
24 .23 '21 ק'ס אליהו: קפלן. סטרו ראה  ישן קונסטנטין 68 קט'ז ;34 קי'ד מאיר: צוקרמן.

18 קט'ז דוד: קפלן. קונסטנטין 31 קי"ד 6 ק"ט ארג.: ציש'א.
19 ק'י ברוך: הר'ר קססון, 31 קייא ישוב: קוזמין, 18 קי חיים: צירולניק.

קי'ב אברהם: הג"ר קצנלנבוגן. 41 קי'ב נ.: ש. קוביליאנסקי, 9 ,8 קי'א חיים: צימרמן.
20 9 קי'ב חיב.: מחצצים', "קול 14 קי'א מרדכי: צימרמן,

27 קי'ב לייב: קצין. 45 קי'ב אשר: קופט, 30 קט'ז משה: שואל, צימרמן,
,13 .8 .4 קט'ז, ישוב: קרמניץ. ,9 קי'ד משם': בריל, קולטון, 41 קט'ז דוד: ציגל. .

.2 קי'א ;9 ,7 ,1 ק'י ;25 ,14 74.28 ,18 28 .27 קט'ז משה: ציבולניק,
;31 ,30 ,28 ,26 ,24 ,23 ,18 33 קי'ד הניה: קוסרשטיין, קי"ב ;26 ק'ט תנ.: ציון, צעירי
45.37 ,36 ,8 קט'ז ■, 38 ,9 קי"ד קי'ד דובה: אברהם קוםרשטיין, 39 ,20 קס'ז ;46 .44

33 ק'ס מרדכי: קרמן, 78 ,41 14 קי'א צ'ס:
4 ק'י אנטון: יוהאן קריגר. 42 קייד :pnr קוםרשטיין. 19 ,16 .8 ק'ס ישוב: צ'רנוביל,

20 ק'י ישוב: קרסנוםטב. קי'ד משפ': שמואלדוד. קולטון. 13 קי'א נהר: צ'רניחוב,
20 ק'י משה: קרנצנברג. 71 24 קי'א משם': ציצקיס.

21 ק'י שמעון: קרמר, 83,82 ,81 קי'ד דמידובקה: קדושי 43 קי'ב עו'ד: צ'רבונינקיס.
48 קט'ז ישוב: קריסה, 21 קט'ז מנדל: קוסובסקי, 34 קט"ז זליג: צ'רניאק,
63 קט'ז שמואל: קריג, 28 קט'ז אליהושלמה: קורמן, 34 קט'ז נתן: צ'רניאק,
65 קט'ז אברהם: קריג, 30 קט'ז ישראל: קוטלר, 47 קט"ז ישוב: צ'נסטוכוב,

69 קט'ז אברהם: קרצ'סר, 33 קט"ז משה: קויםמן, 60 קט'ז מאיר: ציילינגולד,
20 קי'א נחום: קרמר, 3 ק'ט משר.: קיםר. 66 קט'ז נח: ציםרםיין,

22 קי'א קריבלין: 4 ק'ט ישוב: קיברצה, 17 קט'ז ישוב: צ'רבונויה,
27 קס'ז זיידל: קרייזמן, 14 ק'ט לוין: קיםניס, 64 קט"ז ישוב: צ'רטוריסק,

23 ,21 ק'ט משה: קרשון, 14 ק"ט יצחקבר: הר"ר קיםניס. 65 קט'ז יוסף: צ'רקוביץ,
20,19 ק'ט שמואל: הר'ר קיסניס,

ר 22 ק'י צבי: קיניק, ק
12 קי'א .11 ק'ט .ראדא': 114 קי'א 22ן ק'י הכשרה: קיבוץ 30 קט"ז איזיה: ד'ר קאגאן,

51 קט'ז ישוב: ראדוול. 22 קי'ד ,21 .15 קי'ב חיב.: לוי'. "קדושת
11 ק'י ;4 ק'ט ישוב: רדזיביל. 53 קט'ז יואל: קיסר, 26

13 קי'ד . 24 קי"א 53 קט'ז נחום: קיפרסן. 7 ק'ס אג.: קדימה,
3 .2 ק'י חיבור: ייב'י, רב 21 קי"א בצלאל: קירז'נר, 17 קט'ז ;7 ק'ט יהודית: קהילה

9 ק'י נסיך: רדזיביל' 22 קי"א שלפה: הר'ר קטן, :11 ,7 דמוקרטית:ק'ט קהילה
17 ק*י יחיאל: ישראל. רברבי, 31 קי''א ישוב: קטרבורג, 15 קי"ב ;22 .12 ,9 קי'א



V& ווהלין ילקוט
. *  r   ווו

70 קייד משמי: דוד, פינצברג. 20 קי'א משה; סלובודקר, 18 קייב ישראל: הריי מרגלית.
68 קי'ד משפ': יעקב, סוקם, 28 קייב יוסי: סלוניםר. ק'ט הרה"צ: משהחייםאםרים,

80 קי"ד יוסף: פוקס, 12 קי'ד ישוב: סלובודקה, 25
67 קי'ד משפ': יהודה, פוקס, 64 ,40 קי"ד פישל: סליעפ, 1 ק'י חיבור: חכמים'' .משנת
67 קי'ד משפ': אליעזר, פוקס, 80 קי'ד : הרש סלום, 24.4 ק'י חיבור: החכמה'' ,מעין

27 קט'ז שלום: פינםקי, 27 קס'ז יצחק: סלבינסקי, 7 ,6 ק'י חיבור: סלך", .מעדני
67 קט'ז משה: סינקל, 29 קי'א ישוב: סמיגא, 22 ק'י אחים: מרדר,

22 ק'י שמחה: םינקלשסיין, 34 קי"ב אייזשי: סמוליר, 12 קי'א צבי: מרמר'
קי'א אברהם: הר"ר םינקלשטיין' 16 קט'ז פרץ: סמולנסקין,

21 54 קט'ז םאוואל: סמניוק, נ
67 קט"ז זאב: פינקלשטיין, ,46 קס'ז ישוב: סנקביצ'ובקה, דויהיל ראה  גיבוגרדוולינסק
67 קט'ז זאב: םינקלשטיין, 47 33 ק'ט זלדה: נוימן

משם': הרשמנדל םינקלשטיין, 28 קס"ז אהרן: סנדלזון, 19 ק'י חיבור: ביהודה'. .נודע
69 .38 קי"ד 18 קי'א אלתר: הרהצ''ר ספרד, 8 קי'ב

28 קט'ז ראובן: פינקלשסיין, 18 קי'א יוסילי: הרהצ''ר ספרד. 12 ק*י יוסף: הר'ר נודלמן,
30 ק"ט פנחס: םינגרהוס, 18 קי'א אברהם: הרהצ'ר ספרד, 35 קי'ב דוד: נובקובסקי.

17 ק'י יצחק: םירבנק, 21 קי'א אריה: הר"ר ספרד, 28 27 ק'י ישוב: ניבירקוב,
22 ק'י לייבל: םינצ'וק, ניסן בלזר ראה  סםיבק 28 ק'י אברהם: ניסנהולץ,

42 קט"ז משה: םיצו'ורניק. 31 קט'ז מוני: סםיבק, 17 ק"י אברהם: נחומזון,
44 קט'ז יצחק: םיצ'ורניק, 30 קט'ז משה: ספקסור. 43 קט'ז מרדכי: הר'ר נידרברג,
50 קט'ז ישוב: םיאטקה. 30 קט"ז הניה: סםקסור. צביזאב:קט'ז43 הר'ר נידרברג,

53 קט"ז בריל: םישמן, 60 קי'ב מ.: סםקטור, 43 קיב פני: נידנברג,
68 קט'ז שואל: םישביין, 21 ,20 קי"א יעקב: ספיר, 117 .16 ק'ט ישוב: נרודיץ'.

33 ,26 קי'ב יחזקאל: םיינזינגר, 32 קי"א חייםיוסף: סםקטור, 25 קי'א
40 ,39 קי'ב פיםלשטיין: 27 קט'ז יעקב: ספוז'ניק, ?20 .19 ק'ט ישוב: נרינסקי.

,18 ,9 קי'ד משה: חנה, םירר, 6 ק'ס גנ.: סקלדקובסקי, 19 ק'י
78 ,40 27 קס'ז אשר: סקורודינסקי,

64 ,7 קי'ד משם': מאיר, סירר, ,, ם
33 קי'ד אברהם: סיני, ,. . * ,7 קי 121 ,4 ק*ס ישוב: סארני,
44 קי"ד אברהם: םירר, 6.י ק . "' ס י תי קי ע 64 .34 קט'ז ;22 קי'א .30 .22
45 ?י'י אהיז: פייי' 0 י"י .'"?"."?" 25 קי'א ישוב: סבתב,

31 ,* קט'** אליהו: טומרנ'ז' 1י ,,L"/""Jl Z" יששכרבר: ב'ר שמואל סגל,
17 קי'א בנימין: םלומנבוים, 1x ,/kZ."S ;י 4 ,3 .2 ק'י

קט"ז48 :21 קי"א ישוב: םבורסק, n .14 זו ? יננות. *ת 25 קי'א לייב: סגל,
13 ,9 קי'ב טוביה: פדר, פ 2 ק'י ובועז'': יכין .סוד
34 קי'ב שמואל: פליוך, 13 ק'ט עת.: .פורוורטס', 1 ק'י ,25 ק'ס ישוב: סודילקוב,

.18 ,13 קי'ד שמואל: פלדמן, 30 קי'א 11 ק'י ישוב: םוריצק, 22 ק'י מנוס: סוסניק,
78 ,40 ;24 ,17 ,1 ק'י ישוב: םולנאה. 20 קי*א ליםא: סודוביצר,

קי'ד~8ו ל.: ה. פלדמן. :26 .17 ,13 ,12 ,11 קי''א קס'ז ;31 קי"א ישוב: סויניוכי.
41 קי'ד אליעזר: פלדמן. 63 קט"ז 50 ,44 ,42

70 קי'ד משם': שלום, פלצמן. םולנאה ראה  םולונויה 14 קייב יעקב: סורוקה,
79 קי"ד זאב: פלדמן, 60 קי"ב סובה: פולונסק, 27 קט'ז ישראל': .סופרי

31 קט"ז אברהם: זלמן, פלדמן. 60 קי'ב יעקב: םולונסקי, ,10 ק'י ;4 ק'ט ישוב: סטיםאן,
43 ,42 קי"ד מיכאל: םלקמן, 27 קט"ז : יצחקאייזיק סולונסקי, 33 ,32 ,30 קט'ז :27 ,26

22 קי'א חיה: פלץ, 22 קי"א פוליסיה: 18 ק'י ;19 ק'ס ישוב: םטולין,
,10 קי'א ;17 ק'י שמואלאבא: פן, קי"ד 124 קי"א ישוב: םוצ'אייב, 64 קט"ז

12 ,11 36 קט'ז :10 30 ק'י ישוב: סטראשוב,
22 ק'י דוד: סניש, 10 קי'ב םוליצינסקי: .2 קי'א ישוב: סטרוקונסטנטין,

23 קט"ז יחיאל: םנמן, 41 קי"ב לייב: םוגל, 50 קט'ז ;31 ,28
23 קט"ז אליהו: םנמןיחיאלי, 78 ,9 קי"ד משה: פוקס, 19 קי'א נהר: סטובלקה,

/9 ק'י ארצות: ארבע ועד פנקס .29 קי"ד משט': משהיוסף. פוקס, 10 ק'ד נהר: סטיר,
30 ,13 11 קי"א 65 טומשגרוד ראה  סחוב

;9 ק"י קדישא: חברה פנקס 30 קי*י בתיה: פוקס, 5 ק'י יואל: הג'ר סירקיס,
14 קי'א אברהם: חנה, סוניה, םייגה, פוקס, ;12 קי'א זמר: סיביריאקוב,

15 ק"י קרל: םיינשטיין, 43 ,41 ,40 קי'ד 54 קט'ז
54 קט'ז מקוריץ: הרה"צ סנחס, 44,40 קי'ד רבקה: מרקיל, פוקס, 68 קט"ז לייב: סיניאווסקי.
יחיאלמיכל: הרהצר סצ'ניק, 63 קט'ז :2 ק'ט ז. מ. םיארברג 17 .14 ק'י 112 ק'ס נהר: סלוץ',

10 g ק"י 20 ,14 קיט ישוב: פינסק, 21 ק'ט ישראל: סלוצקי.
. נחומיהושע הרהצ.ר ,P,rxB 17 ק'י ד'ר: סינס, .1 ק'י 125 ק'ס ישוב: סלבוטה,
י 8 8י 18 ק"י ודלף: םידל, 39 קט'ז .24

* 22 ק"י דוד: פינצ'וק, 19 ק'י ישוב: סלובשנה,
אברהםשמואל: הרהצ''ר םצ'ניק, 35 rDp חיים: פינצ'יק, 22 ק'י יחיאל: סלוצקי,

8 ?"י 22 ק"י משה: םיינשטיין' 126 ק"י ישוב: זוטא, םלישץ
10.9 ק'י יוסילי: הרהצ''ר פצ'ניק, 20 קי"א פנינה: םיינהויז, 30 קט'ז
9 ק'י מרדכי: הרהצ'ר פצ'ניק, 16 ק"י יש.: (םוליני), םולן :26 ק'י ישוב: גדול. סלישץ

16 ק'ט חיב.: דמונים', פרדס קט'ז ישראלאהרן: םייגלשסיין, 30 קט'ז ;19 ;18 קי'א
22 ק'ט ישראל: םרייליכטן, 30 20 קי'א מיכל: סליבקה,
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ק"י הירשלייב: שםיראםורטנוי, ש 22 ק'י וולוול: רבינוביץ'
22 66 קט"ז אפרים: רבינר,

28 קי*א שמואל: הר''ר שסירא, 3 ק'י חיב.: ישראל", שארית 45 קט"ז יעקב: רבינוביץ,
21 קי"ב נתן: שסירא. 31 ?י"א משה: שאג' 19 קי''א יהודה: רבר,

15 קי"ג אברהם: הגיר שסירא, 30 קט'ז יוסףחיים: שדיי' . 31 ,8 ,5 ,4 ק''ס ישוב: רובנה,
47 ,46 קי'ב אברהם: שפירא, ק"ט7 אג.: שומריה, .5 ,2 קי'א ;29 ,26 ,14 ק''י

18 ק'י ראובן: שפיצברג, 26 קי'ב : ברוד שוי' קט"ז ;19 ,12 קי'ד :28 ,7 .6
2 ק'י הייםיעקב: שפטיל, 4 ק"י שניאור: שור' 49 ,47 ,15
32 ק'י יוסף: שםיטלניק, 27 ק'י אברהם: שווץ,
31 קי"א משה: שםיגלפן, 20 ק'י מאירחיים: ד,ר'יר שוחט< ;9 ,8 ,4 ק"ט ישוב: רוז'ישצה,

33 ,28 ,10 קי'ב זאב: שפיצברג, 1 33 ,18 קי'א ישוב: שומסק, 19 קט'*1
38 קי'ב הרב: שפטיל, 39 ,38 ,37 קט'ז לייבוש. יצחקאייזיק, רוזנשטיין,
39 קי"ב ילדים: שפת 21 קי'א משה: שורצמן, 19 ק"ט משה:

61 קי'ב אברהם: שסושניק, 33 יצחק:.קלא שו"ט' 20 ק'ט אהרן רוזנשטיין,
16 קט'ז אג.: ברורה, שפה 34 י'ב בצלאל:ק זינגר, ^יל 21 ק'ט מאיר: רוזנשטיי,

84 קי'ד שרה: שקולניק, " ב ק ג: שוסמן> 18 ק"י . בני רוזבליט
15 ק'ט פרידה: שצ'וגול, *י קי'י יינה: שייאכל' 28 ,27 ק"י ישעיהו רובינשטיין

20 ק'ט ראובן: שימן, זוסי: פרדכיזאב, מנחם> שחורי' 3, 5י"א
18 ק'י מוטיל: שר, 20 קט"ז

27 ק'י : מיכליה שרייבי, 8 ק'ט הייםיוסף: שטיינגרטן, 19 קי'א רויטנשב"יםיר'ריאש:מואליא
28 ק'י משה: שרייבר, 32 ק'ט ברוךליםא: שטיינקריצר, איי!1 !ליוי.?, ייי '"*!" י

13 קי"ב צבי: שרפשטיין, 22 ק"י לארי. שטיינןיןרצל> קיא יוסף. משה הר'ר רוטנברג,
<, קט"ז יוסףיצחק: שניאורסון, 31 ק'י דינה: שסיינמן,

28 קטז אשר: שטיל, 60 קי'ב א.: שטיינמן, 20 קי"א חיים: הר"ר רוטנברג,
27 קט'ז אהרן: שלייפר, 76 קי"ד משם': שטייךקוליש, 21 קי"א חיים: רוזנבוים.
31 קט'ז דוד: שורצמן 33 ק'י אסתררבקה: שטרנברג, 25 קי'א יעקב: רוזנמן,
49 קט'ז ישוב: שובקוב, 21 קי"א ישעיהו: שטיבלמכר, ,27 ,26 קי'א ישוב: רוגטשוב,
57 קט"ז גציל: שורצמן, 62 קי"ב אליהו: שטיינברג. 28
60 קט"ז בריל: שור, 21 קי"א מנחם: שיינביין, 10 ,9 קי"ב ישראל: ד"ר רוטנברג,

60 קט'ז שמואל: שוסטר, 33 ק'י דב: שיינבלום, 31 ,27 ,26 ,15 קי"ב זיידל: רובנר,
68 קט'ז פיזי: שסרוימן, 47 ,46 קי'ב מרדכי: שיינקר, 41 קי"ב יוסף: רוזנפלד,
68 קט"ז לייב: שטיין. 56 קי"ב חיים: שיינקר, 41 קי'ד רייזל: רודה,

66 קסז משה: שטיינברג, 57,56 ,44 קי'ב בןציון: שיינקר. קט"ז : יוסף אהרן, דוד. רוטבלט.
65 קט"ז : יצחקאייזיק שטרנברג, 77,39 קי'ד משפ.: יחזקאל' שיכס, 27

60 קט'ז נחום: שטרן, ,18 ק"ס שמריהו: הר'ר שינדרמן, ,30 קט"ז . לייבוש אליהו רודניק
35 קס"ז יוסף: הר'ר שליטא, 19 נ*. ו קט . מ'6 7 הו, 7a ק, רודנ

קט"ז יצחקאליהו: ייי'י שליטא' 77,13 קי'ד משפ': יוסף, שילדר,
35 17 ק"ט אליהן. שכטר< 30 קט'ז יעקב: רודניק,

35 קט"ז לייב: שליטא. 17 ק.ט ,עקב. שכטר 31 קט'ז לייבל: רודי.
36 קס'ז פנחס: שליםאק, 18 ק*ט ל^זף. ה^ר ש' 38 קט'ז יוסילי: רוזנבלט,
62 קט'ז נתן: שיינביין, ^ ק.ט 'סשה. שלי 28 קט"ז ישראל: רויזמן,

65 קס'ז יעקב: שיינבוים, 19 ק*י ברודאייזיק. שלייסמן אוסטילה ראה  ימםול רודה,
32 ?*"ך צבי: שפילשר' קי'א שלמהיעקב: הר"ר שליטא, 57 קט'ז מילקה: רוזנברג,
41 קט"ז משה: שפריר, 35 קט"ז 22 66 קט"ז : משה רוזנבר,

53 קט'ז צפורה: רבקה, שפרברג' ; 66 קט'ז חיים: רוזנבלט,
68 קט"ז בנימץ: שפילםויגל, }נ0י . f שי 68 קט"ז רוזנבלט'שמאי:
68 קט"ז אברהם: שלאין' J\/\Cf *JfJ^*Z 68 קט'ז י.: רוכל.

53 ,52 ב קי עליכם: שלום 65 קט"ז . שוורינ^ד תוויי1 16 קט'ז ג.: ד"ר שליאםושניקוב, ו^ יט''ז אויד. י,יי *י"'. ' 1D "., . _.n.sm "■ "■".""" 00 ז קט אהרן. לייבל, רוסמן,
19 ק,'ב . n01, סאיר/ תאןמים/ ,18 ט ק בר. שלום ר' שניאורסון, 47 קט"ז ישוב: רומנוב,

4 ק'י חיב.: יעקביוסף', "תולדות 19 25 קי"א אברהם: רופא,
5 ק"י חיב.: יוםטוב", "תוספות . 21 ק"ט משה: שלייפמן, 8 ,2 ק"ט ריב"ל:
13 קיא חיב.: שבת', "תוספות 31 ק'ט רבקה: שניידר, 29 קי'א 18 ק"ט ישוב: רטנה.
,41 קט"ז !27 קי'א ת"חת"ט: (של'ה), הברית' לוחות שני 20 ק'י משפ': מוטי, רזניק,

63 4 ,2 ק'י חיב: 7 ק"י משפ': ריבלין.
10 ,2 קי"א המושב: החים 8 קי"ב שמריל: שניטקבר, 17 ק'י מנחם: ריבולוב,

32 ק"י ;4 ק'ט : תורה תלמוד קי"ב . מליאדי הרב שניאורזלמן, 27 ,17 ק'ט הר'ר: רייניס,
15 ק'י חיב.: שמואל", "תפארת 23 ,22 32 ק"ט מנחם: ריצמן,

41 קט"ז תנ.: ועבודה, תורה מאוסטרוםולי: הר"ר שמשון, 17 קט"ז 148 קי"ב עת.: .רזסוויט',
30 קי'ב חיב.: "תניא", 12 קי"ב ן 17 קי"א 13 קי'א שמואל: הר"ר ריישר.

ק'י 115 ,9 ,6 ,2 ק"ט "תרבות': 1 25 ,19 ק'ט ישוב: שפטובקה, 40 ,39 ,37 קט'ז ישוב: רחמנוב,
,17 ,14 ,9 ,5 קי'א 127 ,22 24 ,17 ,9 ק'י 49 קט"ז ישוב: רייגורודוק,
.20 .17 קט'ז / 22 ,21 ,20 ,18 22,21 ,20 ק"ט אבאחיים: שפירא, 64 קט"ז ישוב: רםאלובקה,

47 ,43 ,34 ,33 ,24 ,23 33 ק"ט ברוך: שפירא, 4 .3 קי"א הקהילות: רשימת
18 קי"ב זליג: תרשיש, 3 ק'י אחים: שפירא, 29 קס'ז הושץ: שרידי רשימת

הזה. הספר בראש ב' כרך תוכן ראה  המחברים שמות את הערה:




