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2779 גנרל, אבינוב

אברה� אבינו                                              2686, 2308, 2192, 1841, 1021, 875, 874, 715, 336

984 מדפיס בהוצאת אמסטרד� , צבי�אברה� יעקב ב� מרדכי

849 ,1547 ,1728 ,2110 ,2646 ,3036 אד�

812 אהרו� הכה�

1428 ישראל' ר, אזרצר

2325 אחאב מל� ישראל

2639 ,2937 אחד הע�

576 ,632 ,2139 אחשוורוש

1546 איוב

138�140 ,1251 ,3130 אייזיק בעל עגלה

2164 אייזיק שמש

552 איסר מלמד

2485 מושל ווילנה, אלבדינסקי

420 ,657 ,1836 ,2074 ,2972 אליהו הנביא

446 ,1395 אריסטוטלס

464 ארתחשסתא

3050 )סבל הנעשה שוטר(משה , בוזוק

2668 ראש השלטו� הצבאי הבריטי. גנרל, בולס

עזוב 1795

2494 מחבר קונקורדנציה, בוקסטור 

1095 ,1101 בירקנהיי�

3050 מרדכי, בכר

2157 בלהה

632 ,1300 ,1555 בלע�

2603 לורד, בלפור

בלק 1555

מל� אר�, חדד�ב� 2325

1095�1101 בני כסיל

841�845 ברו� הארו�

2779 גנרל, ברוסילוב

1010 בריל

800 מסעדה יהודית כשרה בברלי�, גארובר

1083 גבריאל מלא�

גדליה ב� אחיק� 1744

2754 גוג ומגוג

352 אברה� אבלי' ר, גומבינר

1059 גימפל ב� טרדוס

1441 ספק לצבא רוסיה, גרגר

2052 גרונ�

1926 ,1929 נציב פטרבורג, גרסר

642 ,860 ,1193 ,1216 ,1311 ,1795 ,1796 ,2186 ,2306 ,

2328 ,2684

דוד מל� ישראל

1827 דומה

2577 ראש משטרה בפטרבורג, דיבייר

3086 משה' ר, לאו��די

2035 אלפרד, דרייפוס

1299 הבל אחי קי�

2686 הגר

2546 ,2568 אלכסנדר פו�, הומבולדט



1441 ספק לצבא רוסיה, הורובי!

41�44 הירשל הרוכל

1852 הלל

663 ,832 ,957 ,1215 ,1255 ,1848 ,1913 ,1939 ,1994 ,
2018 ,2189 ,2209

המ�

436 )לוי ב� גרשו�' ר(ג "הרלב

399 )משה איסרליס' ר(א "הרמ

2497 ווינסנט , גוג�ווא�
2588 קלמ� זאב, וויסוצקי

982 ראש משטרת מוסקוה, וולאסובסקי

534 וול 

2540 )סופר מהחוג של היינה(יעקב , )וינידיי(וונדי 

זליכה אשת פוטיפרה 453

60 ,1503 זלמ�

2157 זלפה

1547 ,3036 חוה

1087�1090 חוזק כסיל

321 ח� ב� נח

2485 מושל כללי בווילנה, טרוצקי

653 ,1782 ,1795 יהודה ב� יעקב

ייהודה המכב 2642

2124 יהושע ב� נו�

2571 )צארית(אנה , יואנובנה

2163 יונה הנביא

453 ,814 ,1795 יוס  ב� יעקב אבינו

159 מנח��ב� זמנו של משה ב�(יהודה , ייטלש
1395 בארו�, ינטלס

3114 יעל אשת חבר הקיני

575 )ש� סתמי למחבר(יעקב 

336 ,575 ,625 ,646 ,715 ,874 ,1299 ,1936 ,2063 ,2071 ,
2075 ,2157 ,2307 ,3072

יעקב אבינו

336 ,715 ,874 ,1841 ,2192 יצחק אבינו

179 יקא בדח�

1091�1093 יקה טיפש

1385 ,1443 ,1983 ,1992 ,1998 ,2027 ,2031 ,2783 ,2821 ,
3057�3059

ישו הנוצרי

2682 ,2686 ישמעאל

893�898 "רופא"ישעיה 

1435 ,2492 יאישעיהו הנב

115  חות� משהויתר

2243 )אגרונו�(חיי� , כה�

1441 ספק לצבא רוסיה, כה�

629 ,2401 רבה של דווינסק, מאיר שמחה' ר, כהנא

2157 לאה

2461 )פרופסור לאנטומיה(קרל , לאנגר

632 לב� חות� יעקב

1443 קנצלר אוסטריה, לואיגר

2540 מל� בווריה, לודויג הראשו�

864 ,870�874 לוט

487 ,1394 לוטר מרטי�
1394 מרקוס , לוי

1393 ,2821 לוקס

378�389 ניה'רבה של דרז, יוס ' ר, לוקש

32 )י"האר(יצחק ' ר, לוריא

2327 )ל"מהרש(שלמה ' ר, לוריה

2299 )חז� בברלי�(אשר ' ר, ליאו�

850�854 חוט��ליזר בעל

2388 )מתנגד לחבת ציו�(יעקב , ליפשי!
1434 )פילוסו , מומר(לאסו� �לצרוסו�



2599 )בנקאי(מאיר 

1972 מצביא גרמני, מולטקה

2449 )משפחת בארוני� בצרפת(מונמורנסקי 

מחמד 2027

1083 ,1425 ,1587 מיכאל מלא�

2448 פליקס, ברתולדי�מנדלסו�
2809 )מהפכ� צרפתי(מרט 

52 ,232 ,446 ,456 ,521 ,663 ,738 ,811 ,812 ,814 ,878 ,
1215 ,1252 ,1713 ,1741 ,1859 ,1860 ,1862 ,2022 ,2027 ,

2312 ,2456 ,2783 ,2821 ,2882 ,3169

משה רבנו

1594 מתושלח

2485 )מושל כללי בווילנה(נאזימוב 

2237 נבוכדנאצר

321 ,871 ,2120 ,3053 נח ב� למ� ובניו

3112 ,3113 נחבי ב� ופסי

1306 נחבי שקר�

1990 פוליאו�נ

526 תקה גנב נ

19 גרא , ינסקי'סוויז

2773 שר מלחמה רוסי בזמ� מלחמת העול� (סוחומלינוב 
)הראשונה

42  אשת המאיור–. מרת ס, סטאפינסקה

3094 עובדיה הנביא

2213 עוג מל� הבש�

875 עפרו� החיתי

49 ,632 ,646 ,2075 ,2307 ,3053 ,3072 עשו

1393 פאולוס

723 )זמרת אופרה(אדלינה , יפאט

2314 נציב וורשא, פאסקבישט

1393 פטרוס

691 פייבוש הזק�

2335 )אייזל חרי ' חות� ר(יצחק ' ר, פיי�

765 משה, פינדק

1127 ,1128 פסח כסיל

2543 )קומפוזיטור(יעקב , הלוי�פרומנטל
2283 י�'נשיא ישיבת וולוג, אליעזר יצחק' ר, פריד
2501 )י"ראש מיסיו� בא(ר פרידלנד

2599 מל� פרוסיה, פרידרי� ווילהל�

2385 ) סופר ומשכיל(אלכסנדר , צדרבוי�
2510 )סופר רוסי(וקובסקי 'צ

2339 צור מל� מידי�

2841 )נציבה של ווילנה(קוחנוב 

767 ,1290 ,2504 כריסטופר, קולומבוס

291 ניקוסרקופ

2809 שרלוט, קורדה

2737 )מצביא רוסי(� קורופאטקי

2737 )מצביא יפאני(קורוקי 

219 ,255 ,348 ,359 ,1221 ,2208 קורח

765 עזריאל, קורקב�

1299 קי�

60 ,1530 קלמ�

800 )מסעדה בברלי�(קמפינסקי 
2826 קרילוב

2246 אברה� ב� חסדאי' ר

2286 אחאי גאו�' ר

2251 ל מפראג"המהר, אריה ליווא הגדול' ר

454  גרשו� מאור הגולה'ר

2423 ,2431 הירש מזידיטשב' ר



1556 חייא' ר

1212 חיי� הליטאי' ר

1507 יהודה החסיד' ר

1469 יודל שדכ�' ר

3129 רבה של כתריאליבקה, יוזיפל' ר

1570,2328 יוחנ� הסנדלר' ר

2319 יוסי הגלילי' ר

98 יחיאל' ר

2119 ,2120 ירוח� חקר�' ר

2067 ,2319 ישמעאל' ר

2131 )ט"הבעש(ישראל בעל ש� טוב ' ר

978 ,996 ,2656 )בעל הנס(מאיר ' ר

414 ,433 ,1194 ,1304 ,1874 ,2158 ,2246 ,3086 )�"הרמב(משה ב� מימו� ' ר

2247 )�"הרמב(משה ב� נחמ� ' ר

2120 נפתלי חקר�' ר

436 סעדיה גאו�' ר

2103 ,2107 תנחו� חקר�' ר

1916 מושל ; סטאניסלב�קרול, ")פאני קוחאנקו("ביל ראדזי
ליטא ומצביא 

2067 בית דפוס בווילנא, האלמנה והאחרי�, רא�

1556 רב 

542 ,2353 בר חנא�רבה בר

2968 רבי קורח 

2158 )בחיה אב� פקודה(רבנו בחיי 

1781 ,3032 רבנו ת�

1957 רבקה אמנו

58 ,225�227 ,247 ,359 ,260 ,299 ,300 ,311 ,334 ,546 ,
990 ,1066 ,1118 ,1302 ,1337 ,1458 ,2064 ,2088 ,2523 ,

2997

)כסמל לאיש עשיר(רוטשילד 

2527�2531 )פאריס(מס 'בארו� ג, רוטשילד
225 אנשיל�רימא, רוטשילד

500 רחבע� ב� שלמה

1957 ,2157 רחל אמנו

1271 רמבראנדט
102 ,409 ,542 ,543 ,567 ,635 ,1781 ,1796 ,1822 ,2158 ,

2286 ,2328 ,2339 ,2466 ,2908 ,3032
)שלמה ב� יצחק' ר(י "רש

1796 שאול ב� קיש

2477 מייסד תנועת הקורפורציה (הרמ� , דליטש�שולצה
) בגרמניה

2492 שכספיר וויליא�
500 ,568 ,569 ,576 ,836 ,838 ,854 ,1563 ,1748 ,1827 ,

1857 ,2156 ,2206 ,2210 ,2237
שלמה המל�

738 וחאיי�שמעו� בר

263 ,2086�2092 ,2102 ,2107 שמעיה בטל�

1272,1273 שמעיה שקר�

1146 ,2883 שמשו� השופט

452 נח�שמריה' ר, שניאורסו�

2232�2235 )שני כסילי�(שפורטו ובטיטו 

2410 ברו�, שפינוזה
1440 )שחק� רוסי(שצפקי� 
2289 י�'מוכה לוולוזבעלת אחוזה ס, מרי�, שרלת

898 תורדוס הרופא

653 ,1782 ,2195 תמר אשת ער

 


