
 הקדמה לספר שמות הצדיקים
לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות הארץ, אל תקרי שמות אלא שמות (כמו שדרשו רבותינו זכרונם 

ם אשר שמו יתברך משתף בשמם, ראה זה חדש אשר לא היה לברכה ברכות ז':) אלו שמות הצדיקי
לעולמים, כרך קטן, גדול ונורא, זה ספר זכרון ליראי ה' ולחושבי שמו. כי זכר כל הצדיקים לפניכם 
יבוא, בספר הזה ודע וראה כי שמות כל הצדיקים המזכרים בכל ספרי תנ"ך ובפרט הנזכרים בדברי 

 כאן.הימים ובעזרא נחמיה, כולם נפרטים 

וביותר תראה נפלאות מעשי הספר הזה, בענין שמות התנאים והאמוראים, שנזכרים כאן כל שמותם 
הקדושים המזכרים בכל הש"ס בתלמוד בבלי וירושלמי ספרי וספרא ותוספתא ומכילתא ובכל ספרי 

על המדרשים ואבות דרבי נתן ופרקי דרבי אליעזר ותנא דבי אליהו ובזוהר הקדוש ותקונים, דרשו מ
ספרי ה' ותראו כי לכולם בשם יקרא אחד מהם לא נעדר, גם כל שמות רבנן סבוראי וגאונים ושמות 

  הרבה צדיקים שהיו אחריהם עד הדור הזה, כולם נקבצו בספר הזה, ספרן של צדיקים.

  מעלת כתיבת שמות צדיקים 
בסימן י"ט) והזה , כמובא שם באות צדיק (לרבי נחמן מברסלבוהזכרתם מבואר קצת בספר המידות 

לשונו: מי שהקדוש ברוך הוא חשוב בעיניו יכתוב בספר כל שמות הצדיקים והתנאים והיראים לזכרון, 
ועין שם נפלאות איך ענין זה מרמז בפסוק: ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו, עין שם, 

  ספר המידות , בסימן כ') -ובאות צדיק השני (מה א"ב החדש 

   וזה לשונו:

על ידי הזכרת שמות צדיקים יכולים להביא שנוי במעשה בראשית, כלומר לשנות הטבע וכו' עין שם. 
הן המה הדברים אשר העירוני לזה לטרוח היגיעה גדולה לאסוף ולקבץ בכרך אחד כל שמות הצדיקים 

  האלו.

וראים האלו, אשר כל קיום ויותר מזה יכול להבין כל אחד בעצמו גודל מעלת הזכרת שמות הצדיקים הנ
העולם וכל סימכותינו ותקותנו הוא רק עליהם לבד, וכל התגלות אלקותו והתגלות תורתו הקדושה 
נמשך לעולם על ידם, כי הם חיינו וארך ימינו ובתורתם אשר מסור לנו נהגה יומם ולילה, מי יתן שנזכה 

ת שמותם יפתח עלינו אור דעת ללמוד להמשיך עלינו אור קדשתם שנזכה לילך בעקבותם, ובזכות הזכר
וללמד לשמור את כל דברי תורתם, ובזכותם יבנה ציון וירושלים וישובו כהנים לעבודתם, במהרה בימינו 

  אמן.

  איך משתמשים בסגולה של ספר שמות הצדיקים ?

ישנם האומרים את שמות הצדיקים ברצף בפעם אחת. יש מחלקים לכמה אנשים לומר ביום אחד 
  מכן מבקשים בקשות בזכות הצדיקים! ולאחר 

הוא לחלק את הרשימה לפי שמות האלף בית, או כל פעם דף אחד ליום וכדומה] יזכירו את  המומלץ
כדי שתשמע ותתקבל ברצון בזכות צדקותם ומעשיהם  -שמות הצדיקים ולאחר מכן יבקשו בקשות 

  .לפני השי"ת ברחמים וברצון. אמן -הטובים של הצדיקים האמיתיים 

  מרבי נתן לאומרה אחר אמירת שמות הצדיקים. תפילהבסוף הרשימה ישנה 

  בחסידי ברסלבברכת התורה ולומדיה 

  052-565-2005 ירושלים ישיבת נצח מאיר

  ואלו שמות הצדיקים



. ְמתּוֶׁשַלח. נַח. ֵׁשם. וֵָעֶבר.   ָאָדם. [ַחּוָה]. ֶהֶבל. ֵׁשת. ֲחנֹו

  ַאְבָרָהם. יְִצָחק. וְיֲַעקב. - ָאבֹות

  ָׂשָרה. ִרְבָקה. ָרֵחל. וְלֵָאה. [ִּבְלָהה. זְִלָּפה]. -ִאָּמהֹות 

ָּדן. וְנְַפָּתלִי. ּגָד. וְָאֵׁשר. יֹוֵסף. ּוִבנְיִָמין. ְמנֶַּׁשה.  ְראּוֵבן. וְִׁשְמעֹון. לֵוִי. וִיהּוָדה. יִָּׁששכָר.. ּוזְבּולּון. -ְׁשָבִטים 
  וְֶאְפָריִם.

. ּוַפּלּוא. ֶחְצרֹון. וְכְַרִמי. יְמּוֵאל. וְיִָמין. וְאַהד. וְיָכִין. וְצַחר. וְָׁשאּול.  - ִׁשְבִעים נְָפׁשֹות ֵּבית יֲַעקב ֲחנֹו
ֶרץ. וָזַָרח. ֶחְצרן. וְָחמּול. ּתֹולָע. ּוֻפּוָה. וְיֹוב. וְִׁשְמרן. ֶסֶרד. וְֵאלֹון. וְיְַחלְֵאל. גְֵרׁשֹון. ְקָהת. ּוְמָרִרי. ֵׁשָלה. וָפֶ 

ֲאחֹוָתם. ֶחֶבר.  ִצְפיֹון. וְַחּגִי. ׁשּונִי. וְֶאְצּבן. ֵעִרי. וֲַארֹוִדי. וְַאְרֵאִלי. יְִמנָה. וְיְִׁשוָה. וְיְִׁשוִי. ּוְבִריָעה. וְֶׂשַרח
. וְיֵֶצר. ל. ֶּבלַע. וֶָבכֶר. וְַאְׁשֵּבל. ּגֵָרא. וְנֲַעָמן. ֵאִחי. וָראׁש. ֻמִּפים. וְֻחִּפים. וָָאְרּד. ֻחִׁשים. יְַחְצֵאל. וְגּונִיּוַמלְּכִיאֵ 

  וְִׁשּלֵם. ִּדינָה ַבת יֲַעקב. יֹוכֶֶבד ַּבת לֵוִי.

ְברֹון. וְעּוּזִיֵאל. ַמְחלִי. ּומּוִׁשי. ַאֲהרן ַהּכֵהן. מֶׁשה ַרֵּבנּו. לְִבנִי. וְִׁשְמִעי. ַעְמָרם. וְיְִצָהר. וְחֶ  -ִמְׁשַּפַחת ַהּלֵוִי 
זָר. ִמְריָם. קַרח. וָנֶֶפג. וְזִכְִרי. ִמיָׁשֵאל. וְֶאְלָצָפן. וְִסְתִרי. ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמינָָדב. נָָדב. וֲַאִביהּוא. ֶאלְעָ 

ינְָחס ֶּבן ֶאלְָעזָר. ֱאלִיָאב. נְמּוֵאל ִמְּבנֵי ְראּוֵבן. [ַאְרְּד. וְנֲַעָמן] ִמְּבנֵי וְִאיָתָמר. ַאִּסיר. וְֶאלְָקנָה. וֲַאִביָאָסף. ּפִ 
נֹות ִבנְיִָמין. ִמְּבנֵי ְמנֶַּׁשה. ָמִכיר. ּגִלְָעד. ִאיֶעזֶר. ֵחלֶק. ַאְׂשִריֵאל. ֶׁשכֶם. ְׁשִמיָדע. ֵחֶפר. ְצלְָפָחד, וְֵׁשם ּבְ 

  ה. ִמלְָּכה. וְִתְרָצה. ְּבנֵי ֶאְפָריִם, ׁשּוֶתַלח. ֶּבֶכר. ַּתַחן. ֵעָרן.ְצלְָפָחד. ַמְחלָה. וְנָעה. ָחגְלָ

ן. ֱאלִיצּור. ֶּבן ְׁשֵדיאּור. ְׁשלּוִמיֵאל ֶּבן  -י"ב נְִׂשיִאים  נְַחׁשֹון ֶּבן ַעִּמינָָדב. נְַתנְֵאל ֶּבן צּוָער. ֱאלִיָאב ֶּבן ֵח
יָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד. ּגְַמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור. ֲאִביָדן ֶּבן ּגְִדעֹונִי. ֲאִחיֶעזֶר ֶּבן צּוִריַׁשָּדי. ֶאלְיָָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל. ֱאלִ 

ִרי ֶּבן חּור. ֲעִּמיַׁשָּדי. ַּפגְִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן. ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעינָן. יְהֹוֻׁשַע ִּבן נּון. ּכָלֵב ֶּבן יְֻפּנֶה. ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּו
.ָאֳהלִיָאב ֶּבן אֲ    ִחיָסָמ

, ּכְַרִמי, ַּפלּוא. ֱאִליָאב. נְמּוֵאל, זַּכּור.  -ִׁשְבִעים זְֵקנִים    ִמֵּׁשֶבט ְראּוֵבן ֲחנֹו

  ִמֵּׁשֶבט ִׁשְמעֹון, יִָמין, יָכִין, וְצַחר, וְאַהד, וְָׁשאּול, וְנְִמִרי.

  ה ַעל ּגֵַּביֶהן.ִמֵּׁשֶבט ֵלוִי, ָעְמִרי, ֲחנַנְיָה נְַתנְֵאל, יָָדע ֵבן ִסְתִרי, ּומׁשֶ 

  ִמֵּׁשֶבט יְהּוָדה, ֶסַרח, וְָדן, יֹונָָדב, ּוְבַצלְֵאל, ְׁשַפְטיָה, וְנְַחׁשֹון.

  ִמֵּׁשֶבט יִָּׂששכָר, צֹוַהר, ֻעּזָא, וְיְִגָאל, ַּפלְִטי, וְָעְתנִיֵאל, וְַחִּגית.

  ִׁשי.ִמֵּׁשֶבט זְבּולּון, ֶסֶרד, וְֵאלֹון, [סּוִרי] ָאֳהִליָאב, ֱאִליהּו, נִמְ 

  ִמֵּׁשֶבט ִּבנְיִָמין, ְסנִיָאב, כִָּסלֹון, ֱאלִיָדד, ֲאִחיטּוב, ֲאִחיֵאל, ַמַּתנְיָה.

  ִמֵּׁשֶבט ֶאְפַריִם, יִָאיר, יֹוֶעזֶר, ַמלְִּכיֵאל, ֲאדֹונִיָרם, ֲאִחיָרם, וְַסּטּור.

  ִמֵּׁשֶבט ָּדן, ּגְַדְליָה, וְיְִגָאל, ֲאִחינֹוַעם, וְֲאִחיֶעזֶר, ָּדנִּיֵאל, ּוְׂשָריָה.

  ִמֵּׁשֵבט נְַפָּתִלי, ֶאלְיֹוָחנָן ֶאְליִָקים, ֱאִליָׁשָמע, סֹוְמכֹוס, זְַבִּדי, וְיֹוָחנָן.

  ִמֵּׁשֶבט ּגָד, ַחַּגי, זְַרִחי, ֵקינִי ַמְּתְתיָהּו, ּוזְכְַריָהּו .

  ֶבט ָאֵׁשר, ַאּׁשּור, ּוְׁשלֹוִמי, ְׁשמּוֵאל, ַׁשּלּום, ְׁשכַנְיָהּו, ֲאִחּיָהּו.ִמּׁשֵ 

, ּוַפּלּוא, ֶחְצרֹון, וְכְַרִמי, זַּכּור, ּונְמּוֵאל. ָּפנִים ֲאֵחִרים   : ֵמְראּוֵבן, ֲחנֹו



  ִמִּׁשְמעּון, יִָמין,. וְאַהד, יָכִין, וְצַחר, וְָׁשאּול, וְנְִמִרי.

  ָעְמִרי, וְזַּתּוֵאל, וֲַחנַנְיָה, וְִסְתִרי, ּומֶׁשה ַעל ַּגֵּביֶהן. ִמֵּלוִי,

, וְיֹונָָדב, ּוְבַצְלֵאל, ְׁשַפְטיָה, וְנְַחׁשֹון.   ִמיהּוָדה, ָאַרח, וְָערּו

  ִמּיָּׁששכָר, ָצִעיר, וְיֲַעָקן, וְיִגְָאל, ּוַפלְִטיֵאל, וְָעְתנִיֵאל, וְחֹונִי.

  לֹון, וְסּוִרי, וְיְַחלְֵאל, ֱאלִיהּו, וְנְִמִׁשי.ִמּזְבּולּון, ֶסֶרד, וְאֵ 

  ִמִּבנְיִָמין, ִסנְָאב, וְכְִסלֹון, ֶאלְָּדד, ּוֵמיָדד, ֲאִחיטּוב, ּוַמַּתנְיָה.

  ְמָדן, ּבּוִקי, וְיָגְִלי, ֲאִחינֹוַעם, וֲַאִחיֶעזֶר, ְצִרי, וֲַחנַנֵַאל.

  י, וְיֹוָחנָן, ֶאְלָחנָן, ֶאְליִָקים.ִמּנְַפָּתִלי, ֱאלִיָׁשָמע, סֹוְמכֹוס, וְזְַבדּדִ 

  ִמּגָד, ַחּגַי, וְזְַרִחי, וְֵקינָן, ּוַמִּתְתיָהּו, ּוזְכְַריָהּו, וְׁשּונִי.

  ֵמָאֵׁשר, ַפְׁשחּור, ּוְׁשלֹוִמי, ֲחנַנְֵאל, וְַׁשּלּום, ֲאַחזְיָהּו, ּוְׁשכַנְיָהּו.

  ּיָה, וְָרם, ּוָמכִיר. ֶאלְָּדד. ּוֵמיָדד. חּור. יִָאיר ֶּבן ְמנֶַּׁשה. נַבח.ִמּיֹוֵסף, יִָאיר, וְיֹוֶעזֶר, ּוַפְלִטיֵאל, וֲַאדֹונִ 

ּכָלֵב ֶּבן יְֻפּנֶה. ְׁשמּוֵאל ֶּבן ַעִּמיהּוד. ֱאִליָדד ֶּבן ּכְִסלֹון. ֻּבִקי ֶּבן יָגְלִי.  -נְִׂשיִאים ֶׁשִהנְִחילּו ָהָאֶרץ ְליְִׂשָרֵאל 
. ַּפלְִטיֵאל ֶּבן ַעּזָן. ֲאִחיהּוד ֶּבן ְׁשלֹוִמי. ּפְ  ַדְהֵאל ֶּבן ַחּנִיֵאל ֶּבן ֵאפד. ְקמּוֵאל ֶּבן ִׁשְפָטן. ֱאִליָצָפן ֶּבן ַּפְרנָ

  ֲעִּמיהּוד.

ן ָעְתנִיֵאל ֶּבן ְקנַז. ֵאהּוד ֶּבן ּגֵָרא. ַׁשְמַּגר ֶּבן ֲענָת. ְּדבֹוָרה ַהּנְִביָאה. ּוָבָרק ֶּבן ֲאִבינַעם. ִּגְדעֹון ּבֶ  - יםׁשֹוְפטִ 
נִי. ַעְבּדֹון ֶּבן ִהֵּלל ַהִּפְרעָ  תֹונִי. ִׁשְמׁשֹון ֶּבן יֹוָאׁש. ּתֹולָע ֶּבן ּפּוָאה. יִָאיר ַהִּגלְָעִדי. יְִפָּתח. ִאְבָצן. ֵאילֹון ַהּזְבּו

  ָמנֹוַח. ֵעלִי. ַהּכֵהן. ְׁשמּוֵאל ֶּבן ֶאלְָקנָה ֶּבן יְרָחם ֶּבן ֱאלִיהּוא ֶּבן ּתחּו ֶבן צּוף. ַחּנָה ַהּנְִביָאה.

ֵהן גָדֹול. וֲַעזְַריָה. ֲאִחּיָה ַהִּׁשילֹונִי ּוֵבית ִּדינֹו. וְֵהם, ִעדֹוא ַהחֹוזֶה. ּוְׁשַמְעיָה ַהּנִָביא. וֲַאִחיַמַעץ ּכ - נְִביִאים
וְעֹוַבְדיָה.  ְׁשמּוֵאל ַהנִָביא. ֵאִליָהּו ַהּנִָביא. ִמֵּבית ִּדינֹו ָהיּו. ֲעזְַריָה ֶּבן עֹוֵדד. וֲַחנַנְיָה ָהרֹוֶאה. וְיֵהּוא ְּבנֹו.

ל. וִיהֹויָָדע. ֱאלִיָׁשע ֶּבן ָׁשָפט. ִמֵּבית ִּדינֹו וִיִחיֵאל ֶּבן זְכְַריָה ִמְּבנֵי יֹוֵסף. ּוִמיָכיְהּו ֶּבן יְִמלָא. וִיהֹוָרם ּכֵהן ּגָדֹו
  ָהיּו. יֹונָה ֶּבן ֲאִמַּתי. ּוזְכְַריָה ֶּבן יְהֹויָָדע נְִביִאים. וִיהֹוֻׁשַע ּכֵהן ּגָדֹול. יְהֹויָָדע ַהּכֵהן. 

מֹוץ. ִמיָכה. ַׁשּלּום ּכֵהן ּגָדֹול. יֹוֵאל ֶּבן הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי. ָעמֹוס. יֹוֵאל ּכֵהן ּגָדֹול. וְאּוִרּיָה. יְַׁשְעיָה ֶּבן אָ 
ֶּבן ּכּוִׁשי. ְּפתּוֵאל. ּוִמֵּבית ִּדינֹו ָהיּו: נַחּום, וֲַחַבקּוק ַהּנְִביִאים. ּוְׂשָריָה ּכֵהן ּגָדֹול. נַחּום ָהֶאלְקִׁשי. ְצַפנְיָה 

ּוִרּיָה ַהּנְִביִאים. וְִחלְִקיָה ּכֵהן ּגָדֹול. וֲַעזְַריָה. ֻחלְָּדה ַהּנְִביָאה. יְִרְמיָה ֶּבן ִחלְִקּיָהּו. ִמֵּבית ִּדינֹו ָהיּו. ְצַפנְיָה. וְא
ֶבל. ָמְרְדַכי. יְֶחזְֵקאל ֶּבן ּבּוזִי. ָּברּו ֶּבן נִֵרּיָה. יְהֹוָצָדק ֲאִבי ֶעזְָרא ּכֵהן ּגָדֹול. ַחַּגי. זְכְַריָה. ַמלְָאִכי. זְֻרּבָ 

  ִּבלְָׁשן. 

ּסֹוֵפר. יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יְהֹוָצָדק. ְׂשָריָה. ְרֵעלָיָה. ִמְסָּפר. ִּבְגוַי. נְחּום. ַּבֲענָה. נְֶחְמיָה ֶּבן. ֲחַכלְיָה. ֶעזְָרא ַהּכֵהן הַ 
ְדיָה זֶה. עבַ ּכָֻּלם ֵמַאנְֵׁשי ּכְנֶֶסת ַהּגְדֹוָלה. ֶאְסֵּתר. ָּדנִיֵאל. ֲחנַנְיָה. ִמיָׁשֵאל. וֲַעזְַריָה. נָָתן ַהּנִָביא. וְגָד ַהחֹו
וְַׁשּלּום. ַאְבנֵר  ַהּנִָביא. יֲַחזִיֵאל ִמְּבנֵי ַמַּתנְיָה. ֱאלִיֶעזֶר ֶּבן דֹוָדוָהּו ִמּמֹוֵרָׁשה. נִֵרּיָה. ְׂשָריָה. ַמְחֵסיָה. ֲחנְַמֵאל.

  ֶּבן נֵר. ַּפלְִטי ֶּבן ַליִׁש. יְהֹונָָתן ֶּבן ֶאְביָָתר.

ְּבנֵי זֶַרח. זְִמִרי. וְֵאיָתן. וְֵהיָמן. וְכַלְּכל. וָָדַרע. ְּבנֵי  -ִרים ְּבִדְבֵרי ַהּיִָמים וְֵאּלֶה ְׁשמֹות ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַהנִזְּכָ 
  ֵאיָתן. ֲעזְַריָה. ְּבנֵי ֶחְצרֹון. יְַרְחְמֵאל. ָרם. ְּכלּוָבי. ַעִּמינָָדב. נְַחׁשֹון. ַׂשלְָמא. ּבַעז. עֹוֵבד. יִָׁשי.

]. וְַאְחיֵתיֶהם ְצרּויָה וֲַאִביָגיִל. , ֱאִליָאב. ֲאִבינָָדב. ִׁשמְ ָּבנָיו ָעא. נְַתנְֵאל. ַרַּדי. אֶצם. ָּדוִד [הּוא ָדוִד ַהֶּמלֶ
ְתקֹוַע. ֲאִביַׁשי. יֹוָאב. ֲעָׂשהֵאל. ֲעָמָׂשא. יֶֶתר ַהּיְִׁשְמֵעאִלי. יֵֶׁשר. ׁשֹוָבב. ַאְרּדֹון. ְׂשגּוב. יִָאיר. ַאְׁשחּור ֲאִבי 

  ה. וָאֶרן. וָאֶצם. ֲאִחּיָה. ַמַעץ. וְיִָמין. וֵָעֶקר. ַׁשַּמי. וְיָָדע. נָָדב. וֲַאִביׁשּור. ַאְחָּבן. מֹוִליד. יְַרְחְמֵאל. ָרם. ּובּונָ 



ּוא. ֲעזְַריָה. ֶסלֶד. וְַאָּפיִם. יְִׁשִעי. ֵׁשָׁשן. ַאְחלָי. יֶֶתר. וְיֹונָָתן. ֶּפֶלת. וְזָזָא. ַעָּתי. נָָתן. זָָבד. ֶאְפלָל. עֹוֵבד. יֵה
ַמע. לֶץ. ֶאלְָעָׂשה. ִסְסָמי. ַׁשּלּום. יְַקְמיָה. ֱאִליָׁשָמע. ֵמיָׁשע. ָמֵרָׁשה ֲאִבי ֶחְברֹון. קַרח. וְַתֻּפַח. וְֶרֶקם. וָׁשָ חָ 

ַעף. ֶׁשֶבר. ַרַחם ֲאִבי יְָרְקָעם. ַׁשָּמי. ָמעֹון. ָחָרן. מֹוָצא. ָּגזֵז. יְָהָּדי. ֶרֶגם. וְיֹוָתם. וְגֵיָׁשן. וֶָפלֶט. וְֵעיָפה.. וָׁשָ 
ל. ַׂשלְָמא. ִּתְרֲחנָה. ְׁשוָא ֲאִבי ַמכְֵּבנָה, וֲַאִבי גְִבָעא. ַעכְָסה ַּבת ּכָלֵב. ְּבנֵי ּכָלֵב, ֶּבן חּור ְּבכֹור ֶאְפָרָתה. ׁשֹובָ 

  ָחֵרף.

מה. וְיְִבָחרְּבנֵי ָדוִד,  . וְֱאִליָׁשָמע. וֱֶאלִיֶפלֶט. וְנַגה. וְנֶֶפג. ָּדנִיֵאל ְׁשַפְטיָה. יְִתְרָעם. ִׁשְמָעא. וְׁשֹוָבב. וְנָָתן. ּוְׁש
. מה ַהֶּמלֶ   וְיִָפיַע. וֱֶאִליָׁשָמע. וְֱאְליָָדע. וְֱאִליֶפלֶט. ַּבת ֶׁשַבע ֵאם ְׁש

  ָאָסא. יְהֹוָׁשָפט. יְהֹוָאׁש. עּוּזִּיָהּו. יֹוָתם. יְִחזְִקּיָהּו. יאִׁשּיָהּו. ִצְדִקּיָהּו. ַמלְֵכי ֵּבית ָּדוִד,

ָ  נֵי (יְהּוָדה),ּבְ  ה יְכָנְיָה. ַאִּסר. ְׁשַאלְִּתיֵאל. ּוַמלְִּכיָרם. ּוְפָדיָה. וְֶׁשנְַאַּצר. יְַקְמיָה. הֹוָׁשָמע. ּונְַדְביָה. ּוְבנֵי ְפָדי
ִמית ֲאחֹוָתם. וֲַחֻׁשָבה. וָאֶהל. ּוֶברֶ  כְיָה. וֲַחַסְדיָה. יּוַׁשב זְֻרָּבֶבל וְִׁשְמִעי. ּוֶבן זְֻרָּבֶבל, ְמֻׁשּלָם. וֲַחנַנְיָה. ּוְׁש

יָה. וְָׁשָפט. ֶחֶסד. ְּפלְַטיָה. וִיַׁשְעיָה. ְרָפיָה. ַאְרנָן. עֹוַבְדיָה. ְׁשכַנְיָה. ְׁשַמְעיָה. ַחּטּוׁש. וְיִגְָאל. ּוָבִריַח. ּונְַערְ 
  ֶאלְיֹוֵעינַי. וְִחזְִקּיָה. וְַעזְִריָקם. הֹוַדוְיָהּו. 

ּקּוב. וְיֹוָחנָן. ּוְדָליָה. וֲַענָנִי. חּור. וְׁשֹוָבל. ְרָאיָה. יַַחת. ֲאחּוַמי. ָלַהד. ָצְרָעִתי. ֶאְׁשָּתֻאּלִי וְֶאלְיִָׁשיב. ּוְפָליָה. וְעַ 
ְׁשָּתִרי. ֲאִבי ֵעיָטם. יִזְְרֶעאל. וְיְִׁשָמא. וְיְִדָּבׁש. ְפנּוֵאל ֲאִבי גְדר. ֵעזֶר ֲאִבי חּוָׁשה. ֲאֻחּזָם. ֵחֶפר. ִּתיְמנִי. ֲאחַ 

. ֶרת. צַחר. ֶאְתנָן. קֹוץ. ָענּוב. צֵבָבה. ֲאַחְרֵחל ֶבן ָהֻרם. יְַעֵּבץ. כְלּוב ֲאִחי ׁשּוָחה. ְמִחיר ֲאִבי ֶאְׁשּתֹון. ָרָפאצֶ 
ְ ָּפֵסַח. ְּתִחּנָה. ְּבנֵי ְקנַז, ָעְתנִיֵאל. ּוְׂשָריָה. ַחַתת. ְמעֹונַתי. ָעְפָרה. יֹוָאב.. ִעירּו. ֵאָלה. וָנַָעם. ּוְקנַז   ַהּלֶלְֵאל. . י

וְִאְׁשּתֹו ַהיְהּוִדּיָה זִיף. וְזִיָפה. ִּתיְריָא. וֲַאַׂשְרֵאל. ֶעזְָרה. יֶֶתר. ּוֶמֶרד. ֵעֶפר. וְיָלֹון. ִמְריָם. ַׁשַּמי. יְִׁשַּבח. ֶאְׁשְּתמַע, 
 ְ ֵאלֶה ְּבנֵי ִּבְתיָה ַבת ַּפְרעה ֲאֶׁשר יָלְָדה ֶאת יֶֶרד ֲאִבי גְדֹור. וְֶאת ֶחֶבר ֲאִבי ׂשֹוכֹו. וְֶאת יְקּוִתיֵאל ֲאִבי זָנֹוַח. ו

. וְִתילֹון. לַָקח ָמֶרד, הֹוִדּיָה. נַַחם. ֲאִבי ְקִעיָלה ַהּגְַרִמי. וְֶאְׁשְּתמַע ַהַּמֲעכִָתי. ִׁשימֹון. ַאְמנֹון. וְִרּנָה ֶּבן ָחנָן
  ַאְׁשֵּבַע. יֹוִקים. וְַאנְֵׁשי כזֵָבא. וְיָֻׁשִבי לֶָחם.יְִׁשִעי. זֹוֵחת. ּוֶבן זֹוֵחת. ֵער ֲאִבי ֵלָכה. וְלְַעָּדה ֲאִבי ָמֵרָׁשה. 

. וְיֹוָׁשה ֶּבן  -ְּבנֵי ִׁשְמעֹון  נְמּוֵאל. יִָריב. זֶַרח. ַׁשּלֻם. ִמְבָׂשם. ִמְׁשָמע. ַחּמּוֵאל. זַּכּור. ִׁשְמִעי. ְמׁשֹוָבב. וְיְַמֵל
יָה ֶּבן ֲעִׂשיֵאל. וְֶאְליֹוֵענַי. וְיֲַעקָבה. וִיׁשֹוָחיָה. וֲַעָׂשיָה. וֲַעִדיֵאל. ֲאַמְציָה. וְיֹוֵאל. וְיֵהּוא ֶּבן יֹוִׁשְביָה ֶּבן ְׂשרָ 

 ָ ה. ּוְרָפיָה. וְעּוּזִיֵאל. וִיִׁשיִמֵאל. ּוְבנָיָה. וְזִיזָא ֶּבן ִׁשְפִעי ֶּבן ֲאלֹון ֶּבן יְָדיָה ֶּבן ִׁשְמִרי ֶּבן ְׁשַמְעיָה. ְפלְַטיָה. ּונְַעְרי
  ְּבנֵי יְִׁשִעי.

יֹוֵאל. ְׁשַמְעיָה ּגֹוג. ִׁשְמִעי. ִמיכָה. ְרָאיָה. ַּבַעל. ְּבֵאָרה. יְִעיֵאל. ּוזְכְַריָהּו. ֶבלַע ֶּבן ָעזָז ֶּבן ֶׁשַמע  -ְּבנֵי ְראּוֵבן 
  ֶּבן יֹוֵאל.

ם. ּוֶׁשַבע. וְיֹוַרי. וְיְַעּכָן. וְזִיַע. יֹוֵאל ָהראׁש. וְָׁשָפם ַהִּמְׁשנֶה. וְיְַענַי. וְָׁשָפט ַּבָּבָׁשן. ִמיכֵָאל. ּוְמֻׁשּלָ -ְּבנֵי גָד 
וְיְִׁשִעי. וֱֶאלִיֵאל. וֵָעֶבר.. ֲאִביַחיִל. חּוִרי. יָרֹוַח. ִּגלְָעד. ִמיכֵָאל. יְִׁשיַׁשי. יְַחּדֹו. ּבּוז. ֲאִחי. ַעְבִּדיֵאל ּגּונִי. וְֵעֶפר. 

  וְַעזְִריֵאל. וְיְִרְמיָה. וְהֹוַדוְיָה. וְיְַחִּדיֵאל.

ֲאִביׁשּוַע. ּבּוִּקי. ֻעּזִי. זְַרְחיָה. ְמָריֹות. ֲאַמְריָה. ֲאִחיטּוב. ָצדֹוק. ֲאִחיָמַעץ. ֲעזְַריָה. יֹוָחנָן.  -ְּבנֵי ַאֲהרן ַהּכֵהן 
  ֲעזְַריָה. ֲאַמְריָה. ֲאִחיטּוב. ָצדֹוק. ַׁשּלּום ִחלְִקּיָה. ֲעזְַריָה. ְׂשָריָה. יְהֹוָצָדק.

ִ  -ְּבנֵי לֵוִי  ָּמה. יֹוָאח. ִעּדֹו. זֶַרח. יְָאְתַרי. ַעִּמינָָדב. קַרח. ַאִּסיר. ֶאלְָקנָה. ֶאְביָָסף. ַּתַחת. אּוִריֵאל. ֻעּזִּיָה. יַַחת ז
  ָׁשאּול. ֲעָמַׂשי. ֲאִחימֹות. ֶאלְָקנָה. צֹוַפי. נַַחת. ֱאִליָאב. יְרָחם. ֶאלְָקנָה.

לְִבנִי. ִׁשְמִעי. עּוּזָה. ִׁשְמָעא. ַחִּגּיָה. ֲעָׂשיָה. ֵהיָמן ַהְמׁשֹוֵרר ֶּבן יֹוֵאל ֶּבן  ַהְּבכֹור וְַׁשנִי. וֲַאִבּיָה. -ְּבנֵי ְׁשמּוֵאל 
ה ֶּבן יֹוֵאל ְׁשמּוֵאל ֶּבן ֶאלְָקנָה ֶּבן יְרָחם ֶּבן ֱאלִיֵאל ֶּבן ּתֹוַח ֶּבן צּוף ֶּבן ֶאלְָקנָה ֶּבן ַמַחת ֶּבן ֲעָמָׂשי ֶּבן ֶאלְָקנָ 

  ְצַפנְיָה ֶּבן ַּתַחת ֶּבן ַאִּסיר ֶּבן ֶאְביָָסף ֶּבן קַרח ֶּבן יְִצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן לֵוִי ֶּבן יְִׂשָרֵאל. ֶּבן ֲעזְַריָה ֶּבן 

ה ן ֵאיָתן ֶּבן זִּמָ ָאָסף ֶּבן ֶּבֶרְכיָהּו ֶּבן ִׁשְמָעא ֶּבן ִמיכֵָאל ֶּבן ַּבֲעֵׂשיָה ֶּבן ַמלְּכִּיָה ֶּבן ֶאְתנִי ֶּבן זֶַרח ֶּבן ֲעָדיָה ּבֶ 
ְציָה ֶּבן ִחלְִקּיָה ֶּבן ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן יַַחת ֶּבן ּגְֵרׁשם ֶּבן לֵוִי. ֵאיָתן ֶּבן ִקיִׁשי ֶּבן. ַעְבִּדי ֶּבן ַמּלּו ֶּבן ֲחַׁשְביָה ֶּבן ֲאמַ 

  ַאְמִצי ֶּבן ָּבנִי ֶּבן ָׁשֶמר ֶּבן ַמְחִלי ֶּבן מּוִׁשי ֶּבן ְמָרִרי ֶּבן לֵוִי.



ֻעּזִי. ּוְרָפיָה. וִיִריֵאל. וְיְַחַמי. וְיְִבָׂשם. ּוְׁשמּוֵאל. יִזְַרְחיָה. ִמיָכֵאל. וְעַבְדיָה. וְיֹוֵאל. יִִּׂשּיָה.  -ְּבנֵי יִָּׂששָכר 
ִ יְִדיֲעֵאל. ֶאְצּבֹון. ֻעּזִי. וְֻעּזִיֵאל. וִיִרימֹות. וְִעיִרי. זְִמיָרה. וְיֹוָעׁש. וֱֶאלִיֶעזֶר. וְֶאלְיֹוֵעינַי. וְָעְמרִ  יֵרימֹות. וֲַאִבּיָה. י. ו

ם. וְֻחִּפם ְּבנֵי ִעיר. וֲַענָתֹות. וְָעָלֶמת. ִּבְלָהן. יְעּוׁש. ּוִבנְיִָמן. וְֵאהּוד. ּוְכנֲַענָה. וְזֵיָתן. וְַתְרִׁשיׁש. וֲַאִחיָׁשַחר. וְֻׁשּפִ 
  חּוִׁשם ְּבנֵי ַאֵחר.

ֶקם. ְּבָדן. ִאיׁש הֹוד. ֲאִביֶעזֶר. ַמְחָלה. ְׁשִמיָדע. ַאְחיָן. וְֶׁשכֶם. ַאְׂשִריֵאל. ֶּפֶרׁש. ָׁשֶרׁש. אּולָם. וָרָ   -ְּבנֵי ְמנֶַּׁשה 
  וְלְִקִחי. וֲַאנִיָעם.

ֶּבֶרד. ַּתַחת. ֶאלְָעָדה. ַּתַחת. זָָבד. ׁשּוֶתַלח. ֶעזֶר. ֶאלְָעד. ְּבִריָעה. ֶרַפח. ֶרֶׁשף. ֶּתַלח. ַּתַחן.  -ְּבנֵי ֶאְפַריִם 
  ָׁשָמע. נֹון. יְהֹוֻׁשַע.לְַעָּדן. ַעִּמיהּוד. ֱאִלי

. ּוִבְמָהל. וְַעְׁשוָת. ֲאִחי. וְָרְהָּגה. וְֻחָּבה. וֲַאָרם. ּוֶבן  -  ְּבנֵי ָאֵׁשר [ִּפְרזָיִת]. יְַפלֵט. ׁשֹוֵמר. חֹוָתם. ׁשּוָעא. ָּפַס
ִרי. וְיְִמָרה. ֶּבֶצר. וָהֹוד. וְַׁשָּמא. וְִׁשלְָׁשה. ֵהֶלם ָאִחיו. צֹוַפח. וְיְִמנָע. וְֵׁשלֶׁש. וְָעָמל. סּוַח. וְַחְרנֶֶפר. וְׁשּוָעל. ּובֵ 

  וְיְִתָרן. ּוְבֵאָרא. ּוְבנֵי יֶֶתר. יְֻפּנֶה. ּוִפְסָּפה. וְַאָרא. ּוְבנֵי ֻעָּלא. ָאַרח. וְַחּנִיֵאל. וְִרְציָא.

יהּוד.. וֲַאִביׁשּוַע. וְנֲַעָמן. וֲַאחֹוַח. וְגֵָרא. ֶּבלַע. ַאְׁשֵּבל. ַאְחַרח. נֹוָחה. ָרָפא. ַאָּדר. וְגֵָרא. וֲַאבִ  -ְּבנֵי ִבנְיִָמין 
ם. יְעּוץ. ּוְׁשפּוָפן. וְחּוָרם. ֵאחּוד. וְנֲַעָמן. וֲַאִחּיָה. וְגֵָרא. ֻעּזָא. ֲאִחיֻחד. ַׁשֲחַריִם. יֹוָבב. ִצְביָא. ֵמיָׁשא. ַמלְּכָ 

ֶמר. ּוְבִרָעה. וְֶׁשַמע. וְַאְחיֹו. ָׁשָׁשק. וִיֵרמֹות. ּוזְַבְדיָה. ָׂשכְיָה. ִמְרָמה. ֲאִביטּוב. ֶאלְָּפַעל. ֵעֶבר. ּוִמְׁשָעם. וָׁשָ 
  וֲַעָרד. וָָעֶדר. ּוִמיכֵָאל. וְיְִׁשָּפה. 

וְִצּלְַתי. . וֱֶאִליֵענַי. וְיֹוָחא. ּוזְַבְדיָה. ּוְמֻׁשּלָם. וְִחזְִקי. וָָחֶבר. וְיְִׁשְמַרי. וְיִזְִליָאה. וְיֹוָבב. וְיִָקים. וְזִכְִרי. וְזְַבִּדי
. וְֵעיָלם. וְַענְתִֹתּיָה. וֱֶאִליֵאל. וֲַעָדיָה. ּוְבָראיָה. וְִׁשְמָרת. וְיְִׁשָּפן. וֵָעֶבר. וְֱאלִיֵאל. וְַעְבּדֹון. וְזִכְִרי. וְָחנָן. וֲַחנַנְיָה

 ָ ה. וְזִכְִרי ְּבנֵי יְרֹוָחם. ַעְבּדֹון. וְצּור. וְִקיׁש. ּוַבַעל. וְיְִפְּדיָה. ּוְפנּוֵאל. וְַׁשְמְׁשַרי. ּוְׁשַחְריָה. וֲַעַתלְיָה. וְיֲַעֶרְׁשיָה. וְֵאלִּי
]. יְהֹונָָתן ַמלְּכִ י ׁשּוַע. וְנָָדב. ּוגְדֹור. וְַאְחיֹו. וָזָכֶר. ּוִמְקלֹות. ִׁשְמָאה. נֵר. ִקיׁש. ָׁשאּול. [הּוא ָׁשאּול ַהֶּמלֶ

. וְַתְאֵרַע. וְָאָחז. יְהֹוַעָּדה. ָעלֶֶמת. ַעזְָמוֶת. זְִמִרי. מֹוָצא. ֲאִבינָָדב. ֶאְׁשָּבַעל. ְמִריב ָּבַעל. ִמיָכה. ּפִ  יתֹון. וֶָמֶל
  ִּבנְָעא. 

לִיֶפלֶט. ָרָפה. ֶאלְָעָׂשה. ָאֵצל. ַעזְִריָקם. ּבכְרּו. וְיְִׁשָמֵעאל. ּוְׁשַעְריָה. וְעַבְדיָה. וְָחנָן. ֵעֶׁשק. אּולָם. יְעּוׁש. וֶאֱ 
ֶּבן ָעְמִרי ֶּבן ִאְמִרי ֶּבן ָּבנִי. ִמן ַהִּׁשילֹונִי ֲעָׂשיָה ַהְּבכֹור. ּוָבנָיו, יְעּוֵאל. ַסּלּוא ֶּבן ְמֻׁשָּלם ֶּבן  עּוַתי ֶּבן ַעִּמיהּוד

  ֶּבן יְִבנִּיָה.ֵאל הֹוַדוְיָה ֶּבן ַהְּסנָֻאה. וְיְִבנְיָה ֶּבן יְרָחם. וְֵאלָה ֶּבן ֻעּזִי ֶּבן ִמכְִרי. ּוְמֻׁשּלָם ֶּבן. ְׁשַפְטיָה ֶּבן ְרעּו

יָה יְַדְעיָה. וִיהֹויִָריב. וְיִָכין. וֲַעזְַריָה ֶּבן ִחלְִקּיָה ֶּבן ְמֻׁשָּלם ֶּבן ָצדֹוק ֶּבן ְמָריֹות ֶּבן ֲאִחיטּוב. וֲַעדָ  -  ִמן ַהּכֹוֲהנִים
ְמֻׁשּלָם ֶּבן ְמִׁשּלִֵמית ֶּבן ִאֵּמר. ְׁשַמְעיָה ֶּבן  ֶּבן יְרָחם ֶּבן ַּפְׁשחּור ֶּבן ַמלְּכִּיָה. ּוַמְעַׂשי ֶּבן ֲעִדיֵאל ֶּבן יְַחזֵָרה ֶּבן

 ְ עַבְדיָה ֶּבן ַחּׁשּוב ֶּבן ַעזְִריָקם ֶּבן ַחַׁשְביָה. ּוַבְקַּבַּקר. ֶחֶרׁש. וְגָלָל. ּוַמַּתנְיָה ֶּבן ִמיכָא ֶּבן זִכְִרי ֶּבן ָאָסף. ו
א ֶּבן ֶאלְָקנָה. ַׁשּלּום. וְַעּקּוב. וְַטלְמן. וֲַאִחיָמן. וֲַאִחיֶהם ַׁשּלּום ְׁשַמְעיָה ֶּבן ָגלָל ֶּבן יְדּותּון. ּוֶבֶרְכיָה ֶבן ָאסָ 

  ַהראׁש. וְַׁשּלּום ֶּבן קֹוֵרא ֶּבן ֶאְביָָסף ֶּבן קַרח. זְכְַריָה ֶּבן ְמֶׁשלְֶמיָה ׁשֵער. ּוַמִּתְתיָה. יְִעיֵאל.

ן דֹודֹו ָהֲאחֹוִחי. ַאְבַׁשי ֲאִחי יֹוָאב. ְּבנָיָה ֶבן יְהֹויָָדע. ֲעָׂשהֵאל ֲאִחי יָָׁשְבָעם ֶּבן ַחכְמֹונִי. ֶאלְָעזָר ּבֶ  -ּגִּבֹוֵרי ָדוִד 
זֶר יֹוָאב. ֶאלְָחנָן ֶּבן ּדֹודֹו ִמֵּבית לֶָחם. ַׁשּמֹות ַהֲהרֹוִרי. ֵחלֶץ ַהְּפלֹונִי. ִעיָרא ֶבן ִעֵּקׁש ַהְּתּקֹוִעי. ֲאִביעֶ 

י ָהֲאחֹוִחי. ַמְהַרי ַהּנְטָפִתי. ֵחלֶד ֶּבן ַּבֲענָה ַהּנְטֹוָפִתי. ִאיַתי ֶּבן ִריַבי, ִמּגְִבַעת ָהֲעּנְתֹוִתי. ִסְּבכַי ַהֻחָׁשִתי. ִעילַ
ְּבנֵי ָּבא ַהַּׁשַעלְבנִי ְּבנֵי ִבנְיִָמין. ְּבנָיָה ַהִּפְרָעתֹנִי. חּוַרי ִמּנֲַחֵלי גַָעׁש. ֲאִביֵאל ָהֲעְרָבִתי. ַעזְָמוֶת ַהַּבֲחרּוִמי. ֶאְליַחְ 

ַהֲהָרִרי ֵׁשם ַהּגִזֹונִי. יֹונָָתן. ֶּבן ָׁשגֵה ַהֲהָרִרי. ֲאִחיָאם ֶּבן ָׂשכָר ַהֲהָרִרי. ֱאִליַפל ֶּבן אּור. [ֲאִחיָאם ֶּבן ָׂשכָר הָ 
  ֱאלִיַפל ֶּבן אּור] ֵחֶפר ַהְּמכֵָרִתי. 

נִי. ֶחְצרֹו ַהּכְַרְמִלי. נֲַעַרי ֶּבן ֶאזְָּבי. יֹוֵאל ֲאִחי נָ  ָתן. ִמְבָחר ֶּבן ַהְגִרי. ֶצלֶק ָהַעּמֹונִי. נְַחִרי ַהֵּברִתי. ֲאִחּיָה ַהְּפ
ָכה. וְיֹוָׁשָפט ִעיָרא ַהּיְִתִרי. גֵָרב ַהּיְִתִרי. אּוִרּיָה ַהִחִּתי. זָָבד ֶּבן ַאְחלָי. ֲעִדינָא ֶבן ִׁשיזָא ָהראּוֵבנִי. ָחנָן ֶּבן ַמעֲ 

 ִ יִעיֵאל ְּבנֵי חֹוָתם ָהֲערֵעִרי. יְִדיֲעֵאל ֶּבן ִׁשְמִרי. וְיֹוָחא ָאִחיו ַהִּתיִצי. ֱאלִיֵאל ַהִּמְתנִי. ֻעּזִּיָא ָהַעְׁשְּתָרִתי. ָׁשָמע. ו
  ַהַּמֲחוִים. וִיִריַבי. וְיֹוַׁשוְיָה ְּבנֵי ֶאלְנַָעם. וְיְִתָמה ַהּמֹוָאִבי. ֱאלִיֵאל. וְעֹוֵבד. וְיֲַעִׂשיֵאל ַהְּמצָביָה.

ראׁש ֲאִחיֶעזֶר. וְיֹוָאׁש ְּבנֵי ַהְּׁשָמָעה ַהּגְִבָעִתי. וִיזִיֵאל וֶָפלֶט ְּבנֵי ַעזְָמוֶת. ּוְבָרָכה. הָ  -וְֵאּלֶה ַהָּבִאים ֶאל ָּדוִד 
ְליָה. זַי. וִיִרימֹות. ּוְבעַ וְיֵהּוא ָהַעּנְתֹוִתי. וְיְִׁשַמְעיָה ַהּגְִבעֹונִי. וְיְִרְמיָה. וְיֲַחזִיֵאל. וְיֹוָחנָן. וְיֹוזָָבד ַהּגְֵדָרִתי. ֶאלְעּו



ֵעאלָה. ּוזְַבְדיָה ְּבנֵי ּוְׁשַמְריָהּו. ּוְׁשַפְטיָהּו ַהֲחרּוִפי. ֶאלְָקנָה. וְיִִּׁשּיָהּו. וֲַעזְַרֵאל. וְיֹוֶעזֶר. וְיָָׁשְבָעם ַהָּקְרִחים. וְיֹו
  לְזָָבד. יְִרְמיָהּו. ַמכְַּבּנַי. ַעְדנַח. יְרָחם. ֵעזֶר ָהראׁש. עַבְדיָה. ֱאִליָאב. ִמְׁשַמּנָה. יְִרְמיָה. ַעַּתי. ֱאִליֵאל. יֹוָחנָן. אֶ 

ֻעּזָא. וְַאְחיֹו. וְיֹוזָָבד. וִיִדיֲעֵאל. ּוִמיָכֵאל. וְיֹוזָָבד. וֱֶאִליהּוא. וְִצּלְָתי יְהֹויָָדע ַהּנָגִיד לְַאֲהרן וְָצדֹוק. ֲאִבינָָדב. 
ר. ֱאלִיֵאל ַהָּׂשר. ַעִּמינָָדב ַהָּׂשר. ָצדֹוק, וְֶאְביָָתר אּוִריֵאל ַהָׂשר. ֲעָׂשיָה ַהָׂשר. יֹוֵאל. ַהָּׂשר. ְׁשַמְעיָה ַהׂשָ 

ִּתְתיָהּו, וֱֶאלִיְפֵלהּו, ַהּכֲהנִים. זְכְַריָהּו, ֵּבן, וְיֲַעזִיֵאל. ּוְׁשִמיָרמֹות, וִיִחיֵאל, וְֻעּנִי, ֱאִליָאב, ּוְבנָיָהּו, ּוַמֲעֵׂשיָהּו, ּומַ 
ֲעִרים. וֲַעזַזְיָהּו. ּוְכנַנְיָהּו. ּוֶבֶרְכיָה. וְֶאלְָקנָה. ּוְׁשַבנְיָהּו. וְיֹוָׁשָפט. ּונְַתנְֵאל. ּוִמְקנֵיָהּו, וְעֵבד ֱאדם, וִיִעיֵאל ַהּׁש

  וֲַעָמַׂשי. ּוזְכְַריָהּו. ּוְבנָיָהּו. וֱֶאלִיֶעזֶר. וִיִחּיָה.

ִמית. וֲַחזִיֵאל. וְָהָרן. יַַחת. זִינָא. וִיעּוׁש. ּוְבִריָעה. לְַעָּדן. וְִׁשְמִעי. יְִחיֵאל. וְזֵָתם. וְיֹוֵאל. ׁשְ  -וַּיֵָחלְֵקם ָּדוִד וְכּו' 
ִמית ָהראׁש. יְִרּיָהּו ָהראׁש. ֲאַמְריָה. יַחֲ  זִיֵאל. ְּבנֵי מֶׁשה ּגְֵרׁשֹום וֱֶאלִיֶעזֶר. ְׁשבּוֵאל ָהראׁש. ְרַחְביָה ָהראׁש. ְׁש

יׁש. ַמְחלִי. וְֵעֶדר. וִיֵרמֹות. ְׁשַמְעיָה ֶבן נְַתנְֵאל ַהּסֹוֵפר. ֲאִחיֶמֶל וִיַקְמָעם. ִמיכָה ָהראׁש. וְיִִּׁשּיָה. ֶאלְָעזָר. וְקִ 
  ֶּבן ֶאְביָָתר.

א' יְהֹויִָריב. יְַדְעיָה הב'. ָחִרם הג'. ְׂשעִרים הד'. ַמְלּכִּיָה  -  ֶעְׂשִרים וְַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ִמְׁשְמרֹות ְּכהּונָה
ִבּיָה הח'. יֵׁשּוַע הט'. ְׁשַכנְיָהּו הי'. ֶאְליִָׁשיב י"א. יִָקים י"ב. ֻחָּפה י"ג. יֶֶׁשְבָאב הה'. ִמּיִָמין הו'. ַהּקֹוץ הז'. אֲ 

כ"ג.  י"ד. ִּבלְָּגה ט"ו. ִאֵּמר ט"ז. ֵחזִיר י"ז. ַהִּפֵּצץ י"ח. ְּפַתְחיָה י"ט. יְֶחזְֵקאל כ'. יָכִין כ"א. ָּגמּול כ"ב. ְּדָליָהּו
  ַמַעזְיָהּו כ"ד.

ַ יְֶחְּדיָהּו ּכּור. וְיֹוֵסף. . יַָחת. ִמיָכה. ָׁשִמיר. יִִּׁשּיָה. זְכְַריָהּו. יֲַעזִּיָהּו. וְׁשַהם. וְזַּכּור. וְִעְבִרי. יְַרְחְמֵאל. ְּבנֵי ָאָסף. ז
ְביָהּו. ּוַמִּתְתיָהּו. ְּבנֵי ֵהיָמן. ּונְַתנְיָה. וֲַאַׂשְרֵאָלה.. ְּבנֵי ָאָסף. יְדּותּון. ְּבנֵי יְדּותּון, ּגְַדלְיָהּו. ּוְצִרי. וִיַׁשְעיָהּו. ֲחׁשַ 

. יְָׁשְּבָקָׁשה. ַמּלֹוִתי. ֻּבִּקּיָהּו. ַמַּתנְיָהּו. ֻעּזִיֵאל. ְׁשבּוֵאל. וִיִרימֹות. ֲחנַנְיָה. ֲחנָנִי. ֱאִליָאָתה. גִַּדלְִּתי וְרֹוַמְמִּתי ֶעזֶר
  הֹוִתיר. ַמֲחזִיאֹות.

ְּבנֵי ְמֶׁשלְֶמיָהּו זְכְַריָהּו. יְִדיֲעֵאל. זְַבְדיָהּו. יְַתנִיֵאל.  ָעה ִמְׁשָמרֹות לְוִּיָה.ָּכל ֵאֶלה ָראֵׁשי ָהֶעְׂשִרים וְַאְרּבָ 
. ָעְתנִי. ּוְרָפֵאל. ֵעיָלם. יְהֹוָחנָן. ֶאְליְהֹוֵענַי. ְׁשַמְעיָה. יְהֹוזָָבד. יֹוָאח. וְָׂשכָר. ּונְַתנְֵאל ַעִּמיֵאל. יִָּׂשׂשכָר. ְּפֻעּלְַתי

. יָרם. ֶאלְזָָבד. ֱאלִיהּוא. ּוְסַמְכיָהּו. חָֹסה. ִׁשְמִרי. ִחלְִקּיָהּו. ְטַבלְיָהּו. זְכְַריָהּו. ֻׁשִּפים. ֲאִחּיָה. יְַׁשְעיָהּו וְעֹוֵבד.
ִמית. ְּכנַנְיָהּו. ֲחַׁשְביָהּו. יְִרּיָה ָהראׁש.   זִכְִרי. ְׁש

ַדי ָהֲאחֹוִחי, ּוִמְקלֹות ַהּנִָגיד. ְּבנָיָהּו ֶּבן יְהֹויָָדע ַהּכֵהן. ַעִּמיזָָבד יָָׁשְבָעם ֶּבן זְַבִּדיֵאל. ּדֹו ָראֵׁשי ָהָאבֹות וְכּו'
ִסְּבכַי ַהֻחָׁשִתי. ְּבנֹו. ֲעָׂשהֵאל ֲאִחי יֹוָאב. ּוזְַבְדיָה ְּבנֹו. ַׁשְמהּות ַהּיִזְָרח. ִעיָרא ֶבן ִעֵּקׁש ַהְּתקֹוִעי. ֵחלֶץ ַהְּפלֹונִי. 

י. ַמְהַרי ַהּנְטֹוָפִתי. ְּבנָיָה ַהִּפְרָעתֹנִי. ֶחלְַּדי ַהּנְטֹוָפִתי ָעְתנִיֵאל. ֱאִליֶעזֶר ֶּבן זִכְִרי. ְׁשַפְטיָהּו ֲאִביֶעזֶר ָהַעּנְתֹותִ 
מֹות . יְִריֶּבן ַמֲעכָה. ֲחַׁשְביָה ֶבן ְקמּוֵאל. ָצדֹוק. ֱאלִיהּוא ֵמֲאֵחי ָדוִד. ָעְמִרי ֶּבן ִמיכֵָאל. יְִׁשַמְעיָהּו ֶּבן עַבְדיָהּו

ל ֶּבן יְרָחם. ַעזְָמוֶת ֶבן ַעזְִריֵאל. הֹוֵׁשַע ֶּבן ֲעזַזְיָהּו. יֹוֵאל ֶּבן ְּפָדיָהּו. יִּדֹו ֶּבן זְכְַריָהּו. יֲַעִׂשיֵאל ֶּבן ַאְבנֵר. ֲעזְַראֵ 
ְפִמי. ַּבַעל ָחנָן ַהּגְֵדִרי. יֹוָעׁש. ִׁשְרַטי ֶּבן ֲעִדיֵאל.. יְהֹונָָתן ֶּבן ֻעּזִּיָהּו. ֶעזְִרי ֶּבן ּכְלּוב. ִׁשְמִעי ָהָרָמִתי. זְַבִּדי ַהּׁשִ 

 ִ יד. וִיִחיֵאל ֶּבן ַהָּׁשרֹונִי. ָׁשָפט ֶּבן ַעְדלָי. אֹוִביל ַהּיְִׁשְמֵעִלי. יְֶחְּדיָהּו ַהֵּמרנִתי. יָזִיז ַהַהגְִרי. יְהֹונָָתן ּדֹוד ָּדו
  ַחכְמֹונִי. חּוַׁשי ָהַאְרִּכי. יְהֹויָָדע ֶּבן ְּבנָיָהּו.

יָה. וְֵאּלֶה ָראֵׁשי ֲאבֹוֵתיֶהם ָהעֹוִלים ִמָּבֶבל. ּגְֵרׁשם. ָּדנִּיֵאל. ַחּטּוׁש. ִמְּבנֵי ְׁשכַנְיָה, ִמְּבנֵי ַפְרעׁש זְכַרְ 
יְַׁשְעיָה ֶּבן ֲעַתְליָה.  ֶאלְיְהֹוֵעינַי ֶּבן זְַרְחיָה. ִמְּבנֵי ְׁשכַנְיָה ֶּבן יֲַחזִיֵאל. ּוִמְּבנֵי ָעִדין ֶעֶבד ֶּבן יֹונָָתן. ּוִמְּבנֵי ֵעילָם

ּוִמְּבנֵי ֵּבָבי  ּוִמְּבנֵי ְׁשַפְטיָה זְַבְדיָה ֶּבן ִמיכֵָאל. ִמְּבנֵי יֹוָאב עַבְדיָה ֶּבן יְִחיֵאל. ּוִמְּבנֵי ְׁשלֹוִמית ֶּבן יֹוִסְפיָה.
ם ַאֲחרֹונִים, ֱאלִיֶפלֶט. יְִעיֵאל. ּוְׁשַמְעיָה. ּוִמְּבנֵי זְכְַריָה ֶּבן ֵּבָבי. ּוִמְּבנֵי ַעזְּגָד יֹוָחנָן ֶּבן ַהָּקָטן. ּוִמְּבנֵי ֲאדנִיקָ 

ים. יֹויִָריב, ִבגְוַי, עּוַתי. וְזַּכּור. ֱאִליֶעזֶר, ֲאִריֵאל, ְׁשַמְעיָה, ֶאלְנָָתן, יִָריב, ֶאלְנָָתן, נָָתן, זְכְַריָה, ְמֻׁשָּלם, ָראׁשִ 
. וְֵׁשֵרְביָה ּוָבנָיו. ֲחַׁשְביָה. יְַׁשְעיָה. ְמֵרמֹות ֶּבן אּוִרּיָה ַהּכֵהן. ֶאלְָעזָר וְֶאלְנָָתן, ְמִבינִים. ִאּדֹו ָהראׁש. ִאיׁש ֶׂשכֶל

ל. וְיְַחזְיָה ֶבן ִּתְקוָה. ֶּבן ִּפינְָחס. יֹוזָָבד ֶּבן יֵׁשּוַע. וְנֹוַעְדיָה ֶּבן ִּבּנּוי ַהְלוִיִם. ְׁשכַנְיָה ֶבן יְִחיֵאל. יֹונָָתן ֶּבן ֲעָׂשהאֵ 
  וְַׁשְּבַתי ַהֵּלוִי. ַקְדִמיֵאל ּוָבנָיו. ְמֻׁשָּלם:

ּלָם ֶּבן ֶּבֶרכְיָה ּבֹונֵי חֹוַמת יְרּוָׁשלָיִם..ֶאְליִָׁשיב ַהּכֵהן ַהָּגדֹול. זַּכּור ֶּבן ִאְמִרי. ְמֵרמֹות ֶּבן אּוִרּיָה ֶּבן ַהּקֹוץ. ְמׁשֻ 
ּוְמֻׁשּלָם ֶּבן ְּבסֹוְדיָה. ְמַלְטיָה ַהּגְִבענִי. וְיָדֹון ַהֵּמרנִתי. ֻעּזִיֵאל ֶּבן ְמֵׁשיזְַבֵאל. ָצדֹוק ֶּבן ַּבֲענָא. יֹויָָדע ֶּבן ָּפֵסַח. 

ן ָחִרם. ֶבן ַחְרֲהיָה. ֲחנַנְיָה ֶּבן ָהַרָּקִחים. ְרָפיָה ֶבן חּור. יְָדיָה ֶבן ֲחרּוַמף. ַחּטּוׁש ֶּבן ֲחַׁשְבנְיָה. ַמלְִּכּיָה בֶ 
  ם ֶּבן ַהּלֹוֵחׁש. ָחנּון. ַמלְּכִּיָה ֶבן ֵרכָב. ַׁשּלּון ֶּבן ּכָל חֹזֶה. נְֶחְמיָה ֶבן ַעזְּבּוק.וְַחּׁשּוב ֶּבן ַּפַחת מֹוָאב. ַׁשּלּו



ַהּקֹוץ.  ְרחּום ֶּבן ָּבנִי. ֲחַׁשְביָה. ַּבּוַי ֶּבן ֵחנָָדד. ֵעזֶר ֶּבן יֵׁשּוַע. ָּברּו ֶּבן זַּכַי. ְמֵרמֹות ֶּבן אּוִרּיָה ֶּבן -ַהלְוִיִם 
דֹוק ֶּבן ִאֵּמר. ן. וְַחּׁשּוב. ֲעזְַריָה ֶּבן ַמֲעֵׂשיָה ֶּבן ֲענָנְיָה. ִּבּנּוי ֶּבן ֵחנָָדד. ָּפלָל ֶּבן אּוזַי. ְּפָדיָה ֶבן ַּפְרעׁש. צָ ִּבנְיָמִ 

ן ַהּצְרִפי. ַמִּתְתיָה. ְׁשַמְעיָה ֶבן ְׁשכַנְיָה. ֲחנַנְיָה ֶבן ֶׁשלְֶמיָה. ָחנּון ֶּבן ָצָלף. ְמֻׁשּלָם ֶּבן ֶּבֶרְכיָה. ַמלְּכִּיָה ּבֶ 
וְָחֻׁשם. וְַחְׁשַּבָּדנָה.  וְֶׁשַמע. וֲַענָיָה. וְאּוִרּיָה. וְִחלְִקּיָה. ּוַמֲעֵׂשיָה ַעל יְִמינֹו. ּוִמְׂשמאלֹו ְּפָדיָה. ּוִמיָׁשֵאל. ּוַמְלִּכּיָה.

ְּבַתי. הֹוִדּיָה. ַמֲעֵׂשיָה. ְקִליָטא. ֲעזְַריָה. יֹוזָָבד. ָחנָן. זְכְַריָה. ְמֻׁשּלָם. וְיֵׁשּוַע. ּוָבנִי. וְֵׁשֵרְביָה. יִָמין. ַעּקּוב. ׁשַ 
יָה. וְַעל ַהֲחתּוִמים ְּפלָאיָה. יֵׁשּוַע. ּוָבנִי. ַקְדִמייֵאל. ְׁשכַנְיָה.. ֻּבּנִי. ֵׁשֵרְביָה. ָּבנִי. ְּכנָנִי. ֲחַׁשְבנְיָה. הֹוִדּיָה. ְפַתחְ 

יָה. וְִצְדִקּיָה. ְׂשָריָה. ֲעזְַריָה. יְִרְמיָה. ַּפְׁשחּור. ֲאַמְריָה. ַמלְִּכּיָה. ַחּטּוׁש. ְׁשַבנְיָה. נְֶחְמיָה ַהִּתְרָׁשָתא. ֶּבן ֲחכַלְ
. ְמֻׁשָּלם. ֲאִבּיָה. ִמּיִָמן. ַמַעזְיָה. ִּבלְַּגי.  . ָחִרם. ְמֵרמֹות. עֹוַבְדיָה. ָּדנִיֵאל. ּגִּנְתֹון. ָּברּו   ְׁשַמְעיָה.ַמּלּו

איָה. ָחנָן. ֲהנִים וְַהְלוִּיִם וְיֵׁשּוַע ֶּבן ַאזַנְיָה. ִּבּנּוי ִמְּבנֵי ֵחנָָדד. ַקְדִמיֵאל. ְׁשַבנְיָה. הֹוִדּיָה. ְקלִיָטא. ְּפלֵָאּלֶה ַהּכ
  ִמיכָא. ְרחֹוב. ֲחַׁשְביָה. זַּכּור. ֵׁשֵרְביָה. ְׁשַבנְיָה. הֹוִדּיָה. ָבנִי. ְּבנִינּו.

ַחת מֹוָאב. ֵעילָם. זַּתּוא. ָּבנִי. ֻּבּנִי. ַעזְּגָד. ֵּבָבי. ֲאדֹונִּיָה. ִבגְוַי. ָעִדין. ָאֵטר. ִחזְִקּיָה. ַּפְרעׁש ּפַ  -  ָראֵׁשי ָהָעם
. ְּפלְַטיָה. ַעּזּור. הֹוִדּיָה. ָחֻׁשם. ֵּבָצי. ָחִריף. ֲענָתֹות. נֵיָבי. ַמְגִּפיָעׁש. ְמֻׁשָּלם. ֵחזִיר. ְמֵׁשיזְַבֵאל. ָצדֹוק. יַּדּועַ 

ָענָן.  ן. ֲענָיָה. הֹוֵׁשַע. ֲחנַנְיָה. ַחּׁשּוב. ַהּלֹוֵחׁש. ִּפְלָחא. ׁשֹוֵבק. ְרחּום. ֲחַׁשְבנָה. ַמֲעֵׂשיָה. וֲַאִחּיָה. ָחנָן.ָחנָ 
. ָחִרם. ַּבֲענָה.   ַמּלּו

ֲעָתיָה ֶבן ֻעּזִּיָה, ֶּבן זְכְַריָה, ֶּבן ֲאַמְריָה, ֶּבן ְׁשַפְטיָה, ֶבן  -וְֵאֶּלה ָראֵׁשי ַהְּמִדינָה ֲאֶׁשר יְָׁשבּו ִּבירּוָׁשָליִם 
, ֶּבן ּכָל חֹזֶה, ֶּבן ֲחזָיָה, ֶבן ֲעָדיָה, ֶבן יֹויִָריב, ֶּבן זְכַרְ  נִי. ַמֲהלַלְֵאל, ִמְּבנֵי ָפֶרץ. ּוַמֲעֵׂשיָה ֶבן ָּברּו יָה, ֶּבן ַהִּׁש

ֵעד, ֶּבן ְּפָדיָה, ֶבן קֹוָליָה, ֶבן ַמֲעֵׂשיָה, ֶּבן ִאיִתיֵאל,. ֶּבן יְַׁשְעיָה. ּגַַּבי. ַסָּלי. וְיֹוֵאל ֶּבן ַסּלֻא ֶּבן ְמֻׁשָּלם, ֶּבן יֹו
ן ן ְמָריֹות, ּבֶ זִכְִרי. וִיהּוָדה ֶבן ַהְּסנּוָאה. יְַדְעיָה ֶבן יֹויִָריב. יִָכין. ְׂשָריָה ֶבן ִחלְִקּיָה, ֶּבן ְמֻׁשּלָם, ֶּבן ָצדֹוק, ּבֶ 
ֶּבן ֲעזְַרֵאל, ֶּבן ֲאִחיטּוב. ֲעָדיָה ֶּבן יְרָחם, ֶּבן ְּפלַלְיָה, ֶּבן ַאְמִצי, ֶּבן זְכְַריָה, ֶּבן ַּפְׁשחּור, ֶּבן ַמלְּכִּיָה. ֲעַמְׁשַסי 

יָקם, ֶּבן ֲחַׁשְביָה, ֶּבן ּבּוּנִי. ַאְחזַי, ֶּבן ְמִׁשֵּלמֹות, ֶּבן ִאֵּמר. זְַבִּדיֵאל ֶּבן ַהּגְדֹולִים. ְׁשַמְעיָה ֶבן ַחּׁשּוב, ֶּבן ַעזְרִ 
ֶּבן יְדּותּון. ַעּקּוב.  וְַׁשְּבַתי. וְיֹוזָָבד. ַמַּתנְיָה ֶבן ִמיָכא, ֶּבן זְַבִּדי, ֶבן ָאָסף. ַבְקֻּבְקיָה. ַעְבָּדא ֶּבן ַׁשּמּוַע, ֶּבן ּגָלָל,

  ן ַמַּתנְיָה, ֶּבן ִמיָכא. ְּפַתְחיָה ֶבן ְמֵׁשיזְַבֵאל.ַטלְמֹון ִציָחא. וְגְִׁשָּפא. ֻעּזִי ֶבן ָּבנִי, ֶּבן ֲחַׁשְביָה, ּבֶ 

ְׂשָריָה. יְִרְמיָה. ֶעזְָרא. ֲאַמְריָה.  - וְֵאֶּלה ַהּכֲהנִים וְַהלְוִּיִם ֲאֶׁשר ָעלּו ִעם זְֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל וְיֵׁשּועַ 
. ַחּטּוׁש. ְׁשכַנְיָה. ְרֻחם. ְמֵרמת. ִעּדֹוא. גִּנְת ֹוי. ֲאִבּיָה. ִמּיִָמין. ַמַעְדיָה. ִּבלְּגָה. ְׁשַמְעיָה. וְיֹויִָריב. יְַדְעיָה. ַמּלּו

יֵׁשּוַע. ִּבּנּוי. ַקְדִמיֵאל. ֵׁשֵרְביָה. יְהּוָדה. ַמַּתנְיָה. ּוַבְקֻּבְקיָה. וְֻעּנִי.  -וְַהלְוִיִם ַסּלּו. ָעמֹוק. ִחלְִקּיָה. יְַדְעיָה. 
יָָדע. יֹונָָתן. יַּדּוַע. ְמָריָה. ֲחנַנְיָה. ְמֻׁשּלָם. יְהֹוָחנָן. יֹונָָתן. יֹוֵסף. ַעְדנָא. ֶחלְָקי. זְכְַריָה. יֹויִָקים. ֶאלְיִָׁשיב. יֹו

ְ ְמֻׁשָּלם. זִכְִרי. ִּפלְָטי. ַׁשּמּוַע. יְהֹונָָתן. ַמְּתנַי. ֻעּזִי. ַקּלַי. ֵעֶבר. ֲחַׁשְביָה. נְַתנְֵאל. הֹוַׁשְעיָה, וַחֲ  הּוָדה. ִצי ָׂשֵרי י
ֶבן ַמַּתנְיָה, ֶּבן  וֲַעזְַריָה. ֶעזְָרא. ּוְמֻׁשּלָם. יְהּוָדה. ּוִבנְיִָמן. ּוְׁשַמְעיָה. וְיְִרְמיָה. זְכְַריָה ֶבן יֹונָָתן, ֶּבן ְׁשַמְעיָה,

הּוָדה. ֲחנָנִי. ֶאְליִָקים. ַמֲעִׂשיָה. ִמיכָיָה, ֶּבן זַּכּור, ֶּבן ָאָסף. ְׁשַמְעיָה. וֲַעזְַרֵאל. ִמֲללַי. ּגִלֲַלי. ָמַעי. נְַתנְֵאל. וִי
ַמְלּכִּיָה. וְֵעיָלם. וָָעזֶר. ִמנְיִָמין. ִמיָכיָה. ֶאְליֹוֵעינַי. זְכְַריָה. ֲחנַנְיָה. ּוַמֲעֵׂשיָה. ּוְׁשַמְעיָה. וְֶאלְָעזָר. וְֻעּזִי. וִיהֹוָחנָן. ּו

ֹוֵפר. ּוְפָדיָה. ָחנָן ֶּבן זַּכּור, ֶּבן ַמַּתנְיָה. יְִתרֹו. יְהֹונָָדב ֶּבן ֵרכָב. וְיִזְַרְחיָה ַהָּפִקיד. ֶׁשלְֶמיָה ַהּכֵהן. וְָצדֹוק ַהּס
. וְנֳָעִמי. רּות. ִצּפֹוָרה ֵאֶׁשת מֶׁשה. ְּדבֹוָרה ֵמינֶֶקת ִרְבָקה. ַמִּתְתיָהּו ֶּבן יֹוָחנָן  ּגְַדלְיָה ֶּבן ֲאִחיָקם. ֱאלִיֶמלֶ

ו. יְהּוָדה ַמּכִַּבי ַהְּבכֹור, ַהֵּׁשנִי יֹונָָתן. ַהְּׁשִליִׁשי יֹוָחנָן. ָהְרִביִעי ִׁשְמעֹון. ַהֲחִמיִׁשי ּכֵהן גָדֹול ַחְׁשמֹונַאי, ּוָבנָי
    ֶאלְָעזָר.

  שמות התנאים והאמוראים

  אות א'

ֶׁשל ר' יְהּוָדה. ַאָּבא ֲאִריכָא ַאָּבא ָאִחיו ֶׁשל ַרָּבן ּגְַמלִיֵאל. ַאָּבא ַּבר ַאָּבא ַהּכֵהן ֲאבּוָּה ִּדְׁשמּוֵאל. ַאָּבא ָאִביו 
ִמינָא. הּוא ַרב. ר' ַאָּבא ַּבר יֲַעקב.. ר' ַאָּבא ַּבר זְַבָּדא. ר' ַאָּבא ַּבר ַהְמנּונָא. ר' ַאָּבא ְּבר' הּונָא. ר' ַאָּבא ַּבר 

ַאָּבא ַּבר ִעילַאי. ר' ַאָּבא ַּבר ִחּנָא. ר' ַאָּבא ַּבר ַמָּמל. ר' ַאָּבא ַּבר ֲאִבינָא. ר' ַאָּבא. ר' ַאָּבא ְּבַרב יְהּוָדה. ר' 
ָּפא. ַאָּבא ר' ַאָּבא ַּבר ָּכֲהנָא. ר' ַאָּבא ַּבר ִחּיָא. ר' ַאָּבא ַּבר יְִצָחק. ר' ַאָּבא ַּבר ּכֲָהנָא ַּבר יּוָדן. ר' ַאָּבא ַּבר ּפַ 

ַּבר זּוְטָרא. ר' ַאָּבא ַּבר ַאָחא. ַאָּבא ַאבּוָּה ְּדר' ַאֵּמי. ַמר ְּבֵריּה ְדַרב ַּפָּפא. ר' ַאָּבא ְּבֵריּה ְדַרב ַּפִּפי. ר' ַאָּבא 
ָּבא ַּבר ַאָּבא ַבר יְִרְמיָה. ר' ַאָּבא ְּדֵחיָפא. ר' ַאָּבא ַּבר ִחּיָא ַּבר ַאָּבא. ַאָּבא ְּבַרב הּונָא. ר' ַאָּבא ַסּלָא ָרָבא. אַ 

ר' ַאָּבא ְּדִמן ִקְסִרי. ַאָּבא ַאבּוָּה ְּדר' יְִרְמיָה ַּבר ַאָּבא. ר' ַאָּבא ַּבר  ַאָחא ַּבר ַסלָא ִמּכְַפֵרי. ר' ַאָּבא ְּדִמן ַעּכֹו.
' ַאָּבא ְּדִמן זְִמינָא. ר' ַאָּבא ַהּכֵהן ַּבְרְּדלָא. ַאָּבא יֹוֵסי ֶּבן ֲחנִינָא. ַאָּבא אּוְמנָא. ר' ַאָּבא זּוֵטי. ַאָּבא ְקִׁשיָׁשא. ר



ַאָּבא ַאבּוָּה ְּדר' ַאָּבא. ָמֵרי. ַאָּבא ּכֵהן ַאבּוָּה ְּדר' ִחּיָא. ר' ַאָּבא ְּבנֹו ֶׁשל ר' ִחּיָא ַּבר  יָפֹו. ַאָּבא ַּבר ֲאִביֵמי.
ר'  ַאָּבא ַהּכֵהן. ר' ַאָּבא ַּבר יֲַעקב ַּבר ִאיֵדי. ר' ַאָּבא ַּבר ַאָּדא. ר' ַאָּבא ַּבר סּוְרָמֵקי. ר' ַאָּבא ְּבַרב הּונָא.

נּונָא. ַאָּבא ַּבר ִחְסָּדא. ַאָּבא ַּבר ָמְרָתא ְדהּוא ַאָּבא ַּבר ַמנְיּוִמי. ר' ַאָּבא ַּבר ִׁשיָלא. ר' ַאָּבא ַּבר ַאָּבא ַּבר ַהמְ 
אֹו  א ַּבר ָמׁשִּביְסנָא אֹו ִּביזְנָא. ר' ַאָּבא ַּבר יִָסא. ר' ַאָּבא ַקְרִטיגְנָָאה. ַאָּבה ְּבֵריּה ְדַרב ִּבנְיִָמין ַּבר ִחּיָא. ַאּבָ 

יָרָאה ַּבר ַרָמׁש. ר' ַאָּבא ַּבר יְהּוָדה. ר' ַאָּבא ַּבר ַּבר ָחנָה, וְהּוא ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחנָה. ַאָּבא נְַרָׁשָאה. ַאָּבא ּבִ 
ַאָּבא ַּבר  ְּבר' ֱאִליֶעזֶר ֶּבן יֲַעקב. ַאָּבא ֵמַהגְרּונְיָא. ר' ַאָּבא ַּבר נָָתן. ר' ַאָּבא ַּבר ֶאלְיָׁשּוב. ַאָּבא סּוָרָאה.

ַרב ְׁשמּוֵאל ַאָּבא. ַאָּבא ַּבר ִחילְֵפי ַּבר ַקְריָה. ר' ַאָּבא ְּבַרב יֹוֵסף ַּבר ָרָבא. ַרב ַאָּבא ַאבּוָּה ְדַרב ְּבֵריּה ּדְ 
ָּבא ַּבר ּדּוַסאי. ר'. ְמַׁשְרְׁשיָא. ר' ַאָּבא ַּבר ִליָמא. ר' ַאָּבא ַּבר לֵוִי. ַאָּבא ַאבּוָּה ְּדר' ַׂשְמלאי. ַאָּבא ִצידֹונִי. אַ 

ַּבר  ַאָּבא ַסְדרּונְיָא אֹו ִמרּוַמנְיָא. ר' ַאָּבא ַּבר ַאחּוּה ְּדר' יֹוֵסי. ַאָּבא ַהּדֹוֵרׁש. ַאָּבא ַּבר ַּתְחִליָפא. ַאָּבא
א. ר' ֲאבּוְדִמי ַּבר טּוִבי. ר' ְמַחְסיָא. ַאָּבא ַסמֹוִקיד. ַאָּבא ַּתְחנָא. ַאָּבא ַּבר ׁשּוְמנִי. ַאָּבֵאי. ר' ַאְבּדּוָמה נְחּוּתָ 

י ְדִמן ַחְפיָא. ַאְבּדּוִמי ַּבר ְּבַרֵּתיה ְדר' ָטִבי. ר' ַאְבּדּוִמי ַּבר ַּתנְחּום. ר' ַאְבִּדימֹוס ַּבר יֹוֵסי ֶּבן ֲחלְַפָּתא. ַאְבִּדימִ 
ִּדיִמי ַּבר ַחָּמא ַּבר ַחָּסא. ַרב ַאְבִּדיִמי ַּבר ַרב ַאְבִּדיִמי ַּבר ַהְמּדּוָרא. ר' ַאְבִּדיִמי ַאבּוָּה ְּדר' יְִצָחק. ר' ַאבְ 

י ְּדר' יֹוֵסי. ר' ִחְסָּדא אֹו ַּבר ּדֹוָסא. ר' ַאְבִדיִמי ְּדִצּפֹוִרין. ר' ַאִּמי ָאִביו. ר' ַאְבִּדיִמי ַּבר נְחּונְיָא. ר' ַאְבִּדיִמי ַאחּו
ּוָדן. ר' ַאָּבהּו. ר' ַאָּבהּו ִמָּבֶבל. ר' ַאָּבהּו ֶבן זּוַטְרִּתי. ר' ַאָּבהּו ַאְבִּדיִמי ַמְלָחא. ַאְבִּדיִמי. ַאְבָּדן הּוא ַאָּבא י

בּוָּה ָאִביו ְּבֵריּה ְּדַרב ֵּבָּבי. ר' ַאָּבהּו ָאִביו ֶׁשל ַרב ְׁשמּוֵאל. ר' ַאָּבהּו ַּבר ַאָחא. ַאָּבהּו ְּבֵריּה ְּדַרב ּגְנִיָבא. אֲ 
 ַּבר ִאיִהי. ַאבּוָה ָאִביו ֶׁשל ָמאִרי. ַּבר ָאִבין. ּוַבר ִקיפּוק. ר' ֲאבֹוי ָסָבא הּוא ַרב ֶׁשל ַרָּבה ַּבר ַאָּבהּו, ֲאבּוּהָ 

חֹוָרה. ַאוְיָא. ֲאבּויָה ָאִביו ֶׁשל ֱאִליָׁשע ַאֵחר.. ֲאִבּיָה. ַרב ַאָּדא ְּבנֹו. ֲאבּוְבָרם. ֲאבּונָה ָסְפָרא. ר' ֲאבּונָה ַּבר סְ 
ס. ַאְבטּולַס ַּבר ַאְבטּוְלמֹוס. ַאְבטּולַס ֶּבן ְראּוֵבן. ר' ַאְבטּולַס ְּבר' יֹוֵסף ֶּבן ֲחַלְפָּתא. ר' ַאְבַטְליֹון. ַאְבטּולְמַ 

ַאָּבא. ַאַּביֵי ַאְבטּוַלס. ַאְביֹון ָאִביו ֶׁשל ר' יְהֹוֻׁשַע. ֲאִביטּול ָסְפָרא. ַאַּבּיֵי ְקִׁשיָׁשא. ַאַּביֵי ַּבר ָאִבין. ַאַּביֵי ַּבר 
ָתם, ֲחֵברֹו ֶׁשל  ְּדר' ֲאבּוָּה. ַאַּביֵי ַּבר ר' ִּבנְיִָמין. ר' ַאַּביֵי. ַאַּביֵי ַהּכֵהן ֶּבן ּכַיְלִיל הּוא נְַחָמנִי, הּוא ַאַּביֵי סְ ְּבֵריּה

ר' ֲאִביִמי ַּבר ַחָּמא.  ָרָבא. ֲאִביִמי ַּבר ַאָּבהּו. ֲאִביִמי ֵמַהגְרּונְיָא. ֲאִביִמי ִמֵּבי חּוזַאי. ֲאִביִמי ַאחּוָּה ְדַּבר ֵאיָפא.
ר ִּביָׁשא. ר' ֲאִביִמי נְיּוָּתִאי. ֲאִביִמי ַּבר ַּפִּפי. ֲאִביִמי ַּבר נַַאזֵי. ר' ֲאִביִמי ַּבר טּוִבי. ֲאִביִמי ְדִמן ַחְבַרּיָה ְמַבּקֵ 

ר' ָאִבין ַּבר ְׁשמּוֵאל. ָאִבין ִצּפֹוָרָאה.  ָאִבין ַּבר הּונָא. ר' ָאִבין ְדִמן נְִׁשיַקיָא. ָאִבין ַּבר ִחְסָּדא. ר' ָאִבין נַגְָרא.
ָאִבין  ָאִבין ַרָּמָאה ְּבִמְצוֹות. ר' ָאִבין ְּבַרב ַאָּדא. ר' ָאִבין אֹו ַאָּבהּו ֶּבן זּוַטְרָּתא. ר' ָאִבין ַּבר ַרב נְַחָמן. ר'

יְסנָה. ר' ָאִבין ְּבֵריּה ְּדר' ַּתנְחּום. ְּבר' ְטִריִפין. ר' ַהּלֵוִי. ר' ָאִבין ַּבר ִחּיָא. ר' ָאִבין ַּבר ּכֲָהנָא. ר' ָאִבין ַּבר ּבִ 
ִחינְנָא. ָרִבין ָאִבין ַּבר ִאיִהי. ָאִבין ַּבר ִּבנְיִָמין. ר' ָאִבין הּוא ָרִבין ְסָּתָמא, וְהּוא ר' ּבּון ֶׁשִּבירּוַׁשלְִמי. ָרִבין ַּבר 

ר ַמָּמל. ָרִבין ַּבר ַאָּבא וְָאְמֵרי לָּה ר' ָאִבין ַּבר ֵׁשָבא. ָרִבין ְּבַרב ָסָבא. ָרִבין ְּדנַַרׁש. ָרִבין ֲחִסיָדא. ָרִבין ּבַ 
ָּבא ַאָחא. ר' ֲאִבינָא. ֲאִביִרים. ֲאִביָׁשלֹום. ר' ַאְבָׁשלֹום ַהזֵָקן. ר' ֶאְביָָתר. ַאְבלֶט. ר' ַאְבִמּכּוס. ַאְבָמִרי הּוא אַ 

ַרב ַאָּדא ַּבר ַאָּבא. ַאָּדא  ס. ַאְבָרס חֹוזָָאה. ַאגְָרא. ַרב ַאָּדא ַּבר ַאֲהָבה.ָמִרי. ַאְבנִימֹוס. ַאְבַסַקנְַטה. ַאְבקּולַ
ר' ַאָּדא ַּבר ֲאִביִמי. ַרב ַאָּדא ְּבֵריּה ְּדַרב יְִצָחק. ַאָּדא ַּבר ָחבּו. ַרב ַאָּדא ְּבֵריּה ְּדָרָבא. ַּבר ַאָּדא ְמׁשּוָחָאה. 

ָּדא ִמּסּוָרא. ַרב ַאָּדא ְּדִמן יָפֹו. ַרב ַאָּדא נְַרָׁשָאה. ַרב ַאָּדא ַקְרִחינָָאה. ַרב ַאָּדא ְדִמן ִקְסִרי. ַאָּדא ָמִרי. ַרב אַ 
ַאָּדא  ַּבר ַאָחא. ַאָּדא ַּדּיָיָלא. ַאָּדא ַּבר ַמנְיּוִמי. ַרב ַאָּדא ַּבר ִׁשיִמי. ַרב ַאָּדא ַּבר ָאִבין, ַרב ַאָּדא ָסָבא. ַרב

א ְּבַרב ַאוְיָא. ַאָּדא ַּתְחִליָפא. ַרב ַאָּדא ְּבַרב ַעּזָא. ַרב ַאָּדא ְּבַרב ִעיָקא. ַרב ַאָּדא ַּבר ַּבר ִחייָא. ַרב ַאּדָ 
א. ַרב ּגְֵרׁשֹון.. ַרב ַאָּדא ַּבר ֲחנִינָא. ַרב ַאָּדא ַּבר ַמָתּנָה. ַרב ַאָּדא. ַאָּדא ַּבר ַרב ִׂשְמָלאי. ַרב ַאָּדא ַּבר ַּפּפָ 

א. ַרב ַאָּדא ִמֵּבי ּכְלּוִחית. ַאָּדא ַצּיָיָדא. ר' ַאָּדא ַּבר הּונְיָא. ר' ַאָּדא ְּבר' ִׁשְמעֹון. ַאָּדא ַּבר ַּבר ַאָּדא ַּבר ַחּמָ 
 ְּדַרב ַחּנָא ּגְנִיָבא. ַרב ַאָּדא ְּדחּוְטָרא. ַאָּדא ַּבר ֲעַתלְיָה. ַאָּדא ָהָרִּפנָָאה. ַאְדמֹון ֶּבן ּגַַּדאי. ַאֲהָבה ֲאבּוּהָ 

א. אֹון ָּדא. ַאֲהָבה ְּבֵריּה ְּדר' זֵיָרא אֹו ְּדר' זְִעיָרא. ַרב ֲאִהילִָאי ַּבר ֲאִהינִי. ַרב ַאֲהרן. ַאוְיָא. ַרב ֲאוִיָרא ָסבָ אַ 
ֶׁשל ר' יְהּוָדה ַּבר ֵאיִמי. ר' אּונְיָא. אּונְְקלֹוס ַהּגֵר. אּוְסְטיָיא. אּוִרי. ַאָּבא אּוְריָין ִאיׁש ַציְיִדין. ר' אֹוַׁשְעיָא ְּבנֹו 

ַרּיָא. ַהּבֹוֶׂשם. ר' אֹוַׁשְעיָא ַרָּבא ַּבר ַחָּמא ַּבר ִּביְסנָא. ר' אֹוַׁשְעיָא ַּבר ִחיָיא. ר' אֹוַׁשְעיָא זְִעיָרא ְּדִמן ַחבְ 
ֹוַׁשְעיָא ַּבר זְַבָּדא. ַרב אֹוַׁשְעיָא ִאיׁש ַטְריָא. ר' אֹוַׁשְעיָא ַּבר ַׁשַּמאי. הֹוַׁשְעיָא ַהּכֵהן. הֹוַׁשְעיָא ַּבר זְִעיָרא. א

ב. ַרב הֹוַׁשְעיָא ְּבֵריּה ְּדַרב ִאיִדי. ר' הֹוַׁשְעיָא ְּבֵריּה ְּדר' ִׂשְמלָאי ְדִקְסִרין. ר' ַאִחי ִמּכְַפֵרי. ַרב ַאָחא ַּבר רַ 
יָקא. ַרב ַאָחא ִמִּדיְפָּתא. ַרב ַאָחא ְּבֵריּה ְּדָרָבא. ַרב ַאָחא ַּבר יֲַעקב. ַרב ַאָחא ַּבר ַּתְחלִיָפא.. ַרב ַאָחא ַּבר אִ 

א, ַאָחא ַּבר ַאָּבא. ַרב ַאָחא ְּבֵריּה ְּדַרב ַאָחא. ַרב ַאָחא ַׂשר ַהִּביָרה. ַרב ַאָחא ְּבַרב הּונָא. ַרב ַאָחא ַּבר ֲחנִינָ 
ַּבר ִּבנְיִָמין. ַרב ַאָחא ַּבר ַרב ַאָחא. ַרב ַאָּדא. ר' ַאָחא ֲאִריכָא וְהּוא ַרב ַאָחא ַּבר ַּפָּפא. ר' ַאָחא ַּבר ָאִבין 

יֵי. יֹוֵסף. ַרב ַאָחא ְּבַרב ַאוְיָא. ַרב ַאָחא ַּבר ַעוִיָרא. ַרב ַאָחא ַּבר ַעּזָא. ַרב ַאָחא ַּבר יֵיָבא. ַרב ַאָחא ַּבר ַאּבַ 
ָחא. ַרב ַאָחא ַּבר יְִצָחק. ר' ַרב ַאָחא ַּבר ֵּביִבי. ַרב ַאָחא ַּבר ַאֲהָבה. ר' ַאָחא ַאחּוָּה ְּדַמר ַאָחִאי אֹו ְּדִמן אַ 

ְּבֵריּה ַאָחא ִמַּפְרזִיָקא. ַרב ַאָחא גְִליָלָאה. ר' ַאָחא ַאחּוי ְּדר' יֹוֵסי ִמְּבַרְקִּתּיָה. ַרב ַאָחא ַּבר זְִעיָרא. ַרב ַאָחא 
א ִמֵּבי חּוזָָאה. ַרב ַאָחא ַּבר ְּדר' זְִעיָרא. ַרב ַאָחא ָסָבא, ַרב ַאָחא ַּבר עּולָא. ַרב ַאָחא ַּבר ַּדלְיָא. ַרב ַאחָ 

ָחא ָמנְיּוִמי. ַרב ַאָחא ַּבר ְקִטינָא. ַרב ַאָחא ַּבר הֹוַׁשְעיָא. ַרב ַאָחא ְּבֵריּה ְּדַרב ַאִּׁשי. ַרב ַאָחא ֵמהּוַצל. ַרב אַ 
ִטיגְנָָאה וְָאְמֵרי ָלּה ַרב ָחנָה. ר' ַּבר ִּפנְָחס.. ַרב ַאָחא ַּבר ֲחנִיָלִאי. ַרב ַאָחא ְּבֵריּה ְּדַרב נְַחָמן. ַרב ַאָחא ַקרְ 

ר ַאָחא ַּבר ַׁשלְָקא. ַרב ַאָחא ַּבר ָחנָה. ר' ַאָחא ְּבֵריּה ְּדר' ִחּיָא ַּבר ַאָּבא. ַרב ַאָחא ְּבַרב ַאִּמי. ַרב ַאָחא ּבַ 
ָּתא. ַרב ַאָחא ְּבר' יֹוִסי. ַרב ַאָחא ִּביזְנָא. ַרב ַאָחא ַּבר ָאִבין ַּבר ִּבנְיִָמין. ַאָחא ַּבר ִׁשילָא ִאיׁש ּכְָפר ַּתַמרְ 



אי. ר' ְּבֵריּה ְדָרִבינָא. ר' ַאָחא ַּתנָא ִדְּבָריְיָתא. ַרב ַאָחא ַאחּוָּה ְדַאָּבא, ַאבּוּה ְּדר' יְִרְמיָה ַּבר ַאָּבא. ַרב ַאחַ 
י ַּבר ַאִּמי. ַרב ַאַחְדּבּוי. ַאִחי ָׁשְקיָא. ַרב ַאַחאי ַבר יאִׁשיָה, ַאִחי ְּבִרִּבי. ַרב ֲאַחְדּבּויָה ַּבר ַמְתנָא. ַרב ַאַחְדבּו

א. ַאיְבּו ַאִחי. ֲאִחּיָה ַהַּבְבלִי. ַרִּבי ֲאִחּיָה ַהּגָדֹול. ֲאִחיָּתִאי. ַרב ַאְחלִי. ַאִטיטּוס. ַרב ֵאיָבא. ר' ֵאיָבא ַּבר ָּכֲהנָ 
ְּבַרֵּתיּה ְדַרב. ר' ַאיְבּו ַּבר נַגְָרא, אֹו ַּבר ַאגְִרי . ֵאיבֹות ַבר  ַאבּוָּה ְּדַרב. ַאיְבּו ְּבנֹו ֶׁשל ַרב. ַאיְבּו וְִחזְִקיָה ַּבר

ַסיָה ִאיִהי. ִאיִבי. ַמר ִאיָדִאי. ַרב ִאיִדי. ַרב ִאיִדי ַאבּוָּה ְּדר' יֲַעקב וְהּוא ַּבר ֵּבי ַרב ְּדַחד יֹוָמא. ַרב ִאיִדי ַסרְ 
ַרב ִאיִדי ַּבר ַאָּבא. ַרב ִאיִדי ַּבר גְֵרׁשֹון. ַרב ִאיִדי ְדחּוַטְריָא. ַרב ִאיִדי ְדַרב. ֵׁשֶׁשת. ַרב ִאיִדי ַּבר ָאִבין נַגְָרא. 

. ִאילָא ְּבר' ִׁשיָׁשא. ִאיִדי ַּבר אֹוַׁשְעיָא. ַרב ִאיִדי ְּבַרב ִאיָקא. ִאיִדי ָאבּוּה ִּדְׁשמּוֵאל. ַרב ִאיִדי. ַרב ִאיִהי. ַאּיֹו
ְּבֵריּה ְּדַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ַמְרָּתא. ר' ִאיָלִאי ִדנְִציִבין ּוְבנֹו. ֵאילִים ּוְבנֹו יֹוֵסף. ִאילַס ְדיְַבנֶה. ר' ִאילִָאי. ר' ִאיָלא 

 ָ א. ֵאיִמי. ר' ּוְבנֹו ִהלֵל. ִאילּוֵפיָסה. ַאלְיֹוֵעינָה ֶּבן ַהַּקף. ִאילְֵעינִי. ִאילְָפא. ר' ִאילְֵפי ַהֵּׁשנִי. ר' ִאילְֵפי ַּבר ַקרּוי
ף ִאיׁש ַאנְיָא ֶּבן ַּפזִי. ִאינְיָא. ר' ִאינְיָיא. ר' ִאנְיָּיא ַּבר ִסיֵסי. ִאיֵסי ֶּבן ֲעִקיָבא, אֹו ֶּבן ֲעַקְביָה, וְהּוא יֹוסֵ ֵאינִי. ר' 

א ִאיֵסי ֶּבן הּוַצל הּוא יֹוֵסף ַהַּבְבִלי, הּוא ִאיֵסי ֶבן ּגּור ַאְרּיֵה, הּוא ִאיֵסי ֶּבן יְהּוָדה, הּוא ִאיֵסי ֶּבן ַּגְמלִיֵאל, הּו
ָּה ְּדר' זֵיָרא. ַמֲהלַלְֵאל ּוַמה ְׁשמֹו: ִאיֵסי ֶּבן ֲעַקְביָה ְׁשמֹו. ִאיֵסי ַּבר ִהינֵי. ִאיֵסי ַאבּוָּה ְּדר' זֵיָרא, וְָאְמִרי לָה ַאחּו

ן ַׁשַּמאי. ַאָּבא ִאיִסי ֶּבן יֹוָחנָן. ִאיֵסי ֶּבן ְמנֵַחם. ִאיֵסי ְּבֵריּה ְּדר' יְִצָחק ְּבַרב יְהּוָדה. ר' ִאיֵסי ְדִקְסִרין. ִאיֵסי ּבֶ 
ִאיָקא  ר'. ִאיִסי. ִאיסּור ּגִּיֹוָרא. ִאיַסק . ֵאיָפא ֶּבן ַרְחָּבה. ַרב ִאיָקא ַּבר ָאִבין. ַרב ִאיָקא ְּבֵריּה ְּדַרב ַאִּמי. ַרב

ב ִאיָקא ַאבּוָּה ְּדַרב ַאָחא. ַרב ִאיַתי. ר' ְּבֵריּה ְּדר' ַחנִינָא. ַרב ִאיָקא ִמַּפְׁשרּונְיָא. ַרב ִאיָקא ְּבַרב ִאיִדי. רַ 
ֶאְליָׁשּוב.  ַאּלֹונִי ֶּבן ַטַּבְריָי. ר' ֶאלְיְהֹוֵעינִי. ר' ֶאלְיָקּום ָסָבא דחַׁשְמֵעיּה ְּדָרָבא. ֶאלְיָקּום ָאִביו ֶׁשל ר' יֹוָחנָן.

דֹול. ֱאִליָׁשע ָאִביו ֶׁשל ר' יְִׁשָמֵעאל ֲחֵברֹו ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליָׁשע ֶּבן ֲאבּויָה. ֱאִליָׁשע ָאִביו ֶׁשל ר' יְִׁשָמֵעאל ּכֵהן גָ
 ֲעִקיָבא. ֱאִליָׁשע ָאִביו ֶׁשל ר' יֹוֵסי. ֱאלִיָׁשע ָאִביו ֶׁשל ר' יְהֹוֻׁשַע. ֱאִליָׁשע ַּבַעל ּכְנַָפיִם. ר' ֲאלַכְָסא. ר'

ִחגְִרי. ר' ַאלֶּכְַסנְְּדִרי ִּדְצדּוִקי. ֶאלְנָָתן. ר' ִאלְָעאי ַהזֵָקן. ר'  ַאלֶּכְַסנְְּדָרא. ר' ַאלֶּכְַסנְְּדִרי. ר' ַאלֶּכְַסנְְּדִרי ַּבר
כֶת. ר' ֶאלְָעאי. ר' ֶאלְָעאי ֶּבן ֶאלְָעזָר. ר' ֶאלְָעִאי ַּבר ֶּבֶרכְיָה, ר' ֶאלְָעִאי ַּבר ְמנֵַחם. ֶאלְָעזָר ֶׁשָהיָה ַעל ַהָּפרֹו

. ר' ֱאִליֶעזֶר ַהּגָדֹול ֶּבן ֶאלְָעזָר ֶּבן ַחְרסּום. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן  ֲחנַנְיָה ֶּבן ִחזְִקיָה ֶּבן ּגּוְריֹון. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ֲעָר
ֱאלִיֶעזֶר  הֹוְרְקנּוס. ר' ֱאִליֶעזֶר ֶּבן יֲַעקב. ר' ֶאלְָעזָר ְּבר' ָצדֹוק. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה. ר' ֶאלְָעזָר. ַהּמֹוָדִעי. ר'

ּכְַפר אּוַּתנִי. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ַּפְרָטא. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ַּפְרָטא ֶּבן ְּבנֹו ֶׁשל ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ַּפְרָטא. ֶּבן ְׁשַמְעיָה ִאיׁש 
 ֶ ָדה ר ֶּבן יְהּוֶאלְָעזָר ֶּבן ִּפילָא . ר' ֶאְלָעזָר ֶּבן ַמְתיָא. ַאָּבא ֶאְלָעזָר ֶּבן ּדּולְָעאי. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ִדגְלָאי. ר' ֱאלִיֶעז
ֶאלְָעזָר  ִאיׁש ּכְַפר ַּבְרּתֹוָתא. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן יְהּוָדה. ֶאלְָעזָר ֶּבן יְהּוָדה ִאיׁש ֲאֵבִלים. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ְּתַרְדיֹון.

יֹוִסי ַהְּגלִיִלי. ר' ָסְפָרא. ר' ֶאלְָעזָר ִחְסָמא. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ַׁשּמּוַע. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ַּתַּדאי. ר' ֶאלְָעזָר ְּבנֹו ֶׁשל ר' 
לִיר. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ָּדָמא. ר' ֶאלְָעזָר ְּבר' יֹוֵסי ֶּבן ֲחלְַפָּתא. ר' ֶאלְָעזָר ְּבר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי. ר' ֶאלְָעזָר ַהּקַ 

ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן יְִצָחק ִאיׁש ּכְַפר ֶאלְָעזָר ְּבנֹו ֶׁשל ר' ֶאלְָעזָר ַהַקָּפר. ֶאלְָעזָר ֶּבן יְִרְמיָה. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ְּפָדת. 
' ֶאלְָעזָר ֶּבן ָדרֹום. ר' ֶאלְָעזָר ַּבר ֲאִבינָא. ר' ֶאלְָעזָר ַּבר ַמנְיּוִמי. ר' ֶאלְָעזָר ְּדִמן רֹוָמִאי. ר' ֶאלְָעזָר ְּבר' יַּנַאי. ר

זָר ֶּבן ִמְריָם. ר'. ֶאלְָעזָר ֶּבן ְמנֵַחם. ר' ֶאְלָעזָר ְּבר' ַאנְִטיגְנֹוס. ֱאִליֶעזֶר זְִעיָרא. ר' ֶאלְָעזָר ְּדִמן נִינְוֵה. ר' ֶאלְעָ 
לְָעזָר ֶּבן ֶּבֶרְכיָה. ֶאלְָעזָר נְיּוַתאי. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ּתֹוְרָתא. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ר' ְמלַאי. ר' ֶאלְָעזָר ֵמַהגְרּונְיָא. ר' אֶ 

 ָ ר ְּבר' ַחגְיָיא. ר' ֶאלְָעזָר ְּבר' ְמִרינּוס. ר' ֶאלְָעזָר ְּבר' יֹוֵסי. ר' ֶאלְָעזָר ּדּוְרַדּיָא. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ִּפינְָחס. ר' ֶאלְָעז
ֵמל. ֶּבן ְּבר' יְִׁשָמֵעאל. ֶאלְָעזָר ִאיׁש ַּבְריָא. ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ַמֲהַּבאי. ר' ֶאלְָעזָר ַּבְצָרָאה. ַאָּבא ֶאלְָעזָר ֶּבן ּגֹו

ב ַאִּמי. ַאִּמי. ַאִמי ַּבר ַחּגִי. ר' ַאִּמי ַּבר טֹוִבי אֹו ַבר ַטְביּוִמי. ר' ַאִּמי ַּבְבלָָאה. ר' ֶאלְָעָׁשה. ר' ַאִּמי ַהּכֵהן. רַ 
יקּולִי. ַרב ַאִּמי ַּבר ַאָּבא. ַאִּמי ַאבּוָּה ִדְׁשמּוֵאל ַּבר ַאִּמי. ַרב ַאִמי ְּבר' ְׁשמּוֵאל. ַאִמי וְַרִּדינָָאה. ר' ַאִּמי ַּבר ּדִ 

י ַאָּדא ַהְרַּפּנָָאה. ר' ַאִּמי ַּבר יּוָדן. ר' ַאִּמי ַּבר ִחינָנָא. ר' ַאִּמי ַּבר ַאֲהָבה. ר' ַאִּמי ַּבר ָקְרָחה. ר' ַאּמִ  ַאִּמי ַּבר
ָחָמא. ר'  רַבר יְֶחזְֵקאל. ר' ַאִּמי ַאבּוי ְּדר' ַאְבִדיִמי ְּדִציּפֹוִרי. ַרב ַאִּמי ַּבר ִחּיָא. ר' ַאִּמי ַּבר ַמְתנָא. ר' ַאִּמי ּבַ 

נְטּוִלי. ַאִּמי ַּבר ָאִבין. ֲאֵמיָמר ְּבֵריּה ְדַמר יְנּוָקא ֶּבן ַרב. ִחְסָּדא ַהּכֵהן. ַאנְָּדֵרי ָאִביו ֶׁשל ר' ֲחנִינָא. ַאָּבא אַ 
ָסא ַאִסְטיָין. ר' ַאִּסי ַאנְִטיגְנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו. ר' ַאנְִטיְגנֹוס ַּתּנָא ִדְּבַרייָתא. ַאנְִטיְפַרס. ַאנְיָינִי ֶבן ִסיִסי. ר' אָ 

. ר' ַאִּסי ִמּנְַהר ּבּול. ַאִּסי ַּבר ִהינִי. ר' ַאִּסי ַּבר ִחּיָיא. ַרב ַאִּסי ּדְ  הּוַצל. ַרב ַהּכֵהן. ַרב ַאִּסי. ַרב ַאִּסי ָהָארֹו
ר' ַאִּסי ַּבר ַמְתיָא.. ר' יֵיִסי ַּבר ר' ַאִּסי ְּבר' ֲחנִינָא. ַאִּסי ַּבר ַׁשַּמיי. ַרב ַאִּסי ַּבר ַמָּמל. ר' ַאִּסי ַּבר ָחָמא. 

ֶאְפָריִם ָסְפָרא. ַׁשְּבַתי. ר' יֵיִסי ַּבר ְּבַרֵּתיה ְּדר' יֵיָסא. ַאּפּוְטִריִקי ֶּבן ְּדרֹוָסאי. ר' ַאָּפס. ַאִּפיְקִׁשינָן. ַאְּפקּולֹוס. 
ִּׁשי ַהַּקְדמֹון. ַרב ַאִּׁשי ֵמַאוִיָרא. ַרב ַאִּׁשי ַּבר ָאִבין. ֶאְפָריִם ַמְקָׁשָאה. ֶּבן ַאְרזָא. ר' ַאְרִמנְיָא. ַאִרְסטֹון. ַרב אַ 

ן. ַאִׁשיָאן ַּבר ַרב ַאִּׁשי ְּבַרב ִאיִדי. ַרב ַאִּׁשי ֵמהּוַצל. ַרב ַאִּׁשי ֶׁשִחֵּבר ַהַּתְלמּוד ַּבְבִלי. ַרב ַאִּׁשי ַּבר נָָתן. ַאִׁשיאָ 
 ָ . ַאְׁשייָן ַּבר נִיְדָּבה. ַאְׁשי   ין נַגְָרִאי. ר' ַאְׁשיָין ְּבר' יִָקים. ֵאִׁשיֵאל.נְִדָּב

  אות ב'

ּה ְּדַאָּבא ָׁשאּול ַּבאלִי. ָּבָבא ֶּבן ּבּוָטא. ַרב ֵּבַבי. ֶּבן ַּבג ַּבג. ְּבֵהא. ַרב ּבּוְדיָא. ר' ּבּוְרִקי. ַּבִּטיַטיי. ָּבְטנִית. ְּבֵרי
יָבי ְּבֵריּה ְּדר' ַאִמי. ַרב ֶּבן ָּבְטנִית. ַּבְטִריס ֶּבן יְִטַסס. ֶּבן ֵּביָביי. ַרב ֵּביָּבא ְּבֵריּה ְּדר' ַאָּבא, ר' ִּביִבין. ַרב ּבֵ 

ֵּביַבי. ַרב ֵּביַבי  ֵּביָבי ַּבר ִּביזְנָא. ַרב ֵּביָבי ַּבר ָאִבין. ַרב ֵּביֵבי ְסָתם. ַרב ֵּביַבי ְּבֵריּה ְּדַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ְּבֵריּה ְּדַרב



' ֵּביַבי ַמְרּגַנְיָא. ַרב ֵּביַבי ֶּבן ַאַּביֵי. ר' ֵּביִּבי ַּבר ַּבר ַאִּׁשי. ַרב ֵּביַבי ַּבר ַּדּלָא, אֹו ַּבר ּגּולָא, אֹו ַּבר ִּגיָדל. ר
ִּביָרָאה. ר'  ַאָחא. ַרב ִּביִּבי ַּבר ּכֲָהנָא. ר' ִּביזְנָא ַּבר זְַבָּדא. ַרב ִּבינִי. ר' ִּביָסא, אֹו ר' ִּביְסנָא. ר' ִּביִרים. ַאָּבא

ס ֶּבן זּונִין. ַרִּבי ַּביְיתּוס. ַּבלְוִָטי. ֶּבן ּבּוכְִרי. ֶּבן ּבּונֵים. ּבּונִיס, ֶּבן ּבּונִיס. ֶּבן ִּביְרנָא. ר' ַּביָּתא ַּבר ִּביזְנָא. ַּביְיתּו
יִָמין ַהַּצִּדיק. ר' ֵּתיָמא. ר' ַּבּנָָאה. ר' ַּבּנָָאה ְּבֵריּה ְּדר' עּוָלא. ר' ַּבּנָָאה ַאחּוָּה ְּדר' ִחּיָיא ַּבר ַאָּבא. ר' ַּבנְיֵי. ִּבנְ 

ּוַביָיא. ִּבנְיִָמין ַּבר ִאיִהי. ִּבנְיִָמין ַּבר יֶֶפת. ר' ִּבנְיִָמין ַּבר ִּגיָדל. ר' ִּבנְיִָמין ַּבר ִחּיָיא. ר' ִּבנְיִָמין ַּבר לֵוִי. ִּבנְיִָמין ּגְנ
ַרב ַאִּׁשי. ר' ַּבְצלָה. ר' ְּבַצְלֵאל ְּבֵרִּבי. ַּבר ִּבנְיִָמין. ַּבר ַאְׁשּתֹור. ַאָּבא ִּבנְיִָמין. ר' ִּבנְיִָמין ַאְסיָא. ִּבנְיִָמין ַעְבֵדי ּדְ 

א ַהּכֵהן. ַּדָלא. ַרב ְּברּונָא. ר' ְּברֹוָקא חֹוזָָאה. ר' ֶּבֶרכְיָה. ר' ֶּבֶרכְיָה ְּבר' ַאָּבא ַבר ָּכֲהנָא. ר' ֶּבֶרכְיָה ְּבר' ָחמָ 
ֶרְכיָה ְּבר' יְהּוָדה ְּבר' ִסימֹון. ר' ֶּבֶרכְיָה ָסָבא. ר' ֶּבֶרכְיָה ר' ֶּבֶרכְיָה ְּבר' ִסימֹון ְּבר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן לֵוִי. ר' ּבֶ 

  ּבּוְצַריָה. ר' ַּבר קּוְריָא. ר' ַּבָּתא ֶּבן ְּבֵתיָרה.

  'אות ג

ּגַָדא. ּגַָדא. ַאָּבא ּגְִביָהה ֶּבן ְּפִסיָסא. ּגְִביָהא ִמֵּבי ּכִָתיל. ַרב ּגְִביָהא ֵמַאְרּגַזְיָא. ּגְִבינִי ּכָרֹוז. ֶּבן ּגֶֶבר. ַרב 
ב ִּגיְדל ַּבר ַמנְיּוִמי. ּגּוְריָא. ַאָּבא ּגּוְריָין ִאיׁש ַציְיָדן. ּגּוְריֹון ֶּבן ַאְסְטיֹון. ּגּוְריֹון ֵמַאְסּפּוְרק. ַרב ַּגזָא. ַרב ּגִיְדל. רַ 

ילָָאה. ַרב ַּגְמָדא. ַרָּבן ּגְַמלִיֵאל ַהּזֵָקן. ַרָּבן ּגִיָדל ַּבר ִּבנְיִָמין. ִּגיָדל ַּבר ְמנְַׁשיָא. ַרב ּגִיְדל ְדִמן נַַרׁש ּגְלִ
יְהּוָדה ּגְַמלִיֵאל ְּדיְַבנֶה ֶּבן ַרָּבן ִׁשְמעֹון ַהּנֱֶהַרג, ֶּבן ַרָּבן ַּגְמלִיֵאל ַהּזֵָקן. ַרָּבן ּגְַמִליֵאל ְּבנֹו ֶׁשל ר' 

ְמלִיֵאל. ר' ּגְַמלִיֵאל ַּבר ְּבֵריּה ְּדר' ַמּנָא. ר' ַּגְמלִיֵאל ְּבר' ֲחנִינָא. ַהּנִָׂשיא.ַּגְמִליֵאל זַוְָּגא, אֹו ּגְַמלְיֹון זַוְוָתא. ר' ּגַ 
  ּגְנִיָבא. ְׁשנֵי ּגְַרִּדּיִים ִמַּׁשַער ָהַאְׁשּפֹות. ּגְַרָּדַסק ַּבר ָּדאִרי. ר' ּגְֵרׁשֹום.

  אות ד'

ינַס. ר' ּדֹוָסא ִמַּמלְַחיָא. ר' ּדֹוָסא ַּבר ַטָּבת. ּדּוְסַּתאי ִאיׁש ָּדארּו ַּבר ָּפָּפא. ֶּדוַוא ְּדִמן ָחרּוב. ר' ּדֹוָסא ֶּבן ָהְרּכִ
א. ר' ּדּוְסָּתאי ּכְַפר יְַתָמא. ר' ּדּוְסַּתאי ְּבר' יַּנַאי. ר' ּדּוְסָּתאי ְּבר' יְהּוָדה. ר' ּדּוְסָּתאי ְּדִמן ִּביָרא. ר' ּדּוְסִּתי ָסבָ 

 ֶ   ֶׁשְבָאב.ַּבר ַמּתּון. ר' ּדּוְסַּתאי ִמֵּבי י
יִמי ַּבר ַרב ִּדיִמי ַּבר ִׁשיְׁשנָא. ַרב ִּדיִמי ַּבר יְִצָחק. ַרב ִּדיִמי ְסָּתם, הּוא ַּבר יֹוֵסף. ַרב ִּדיִמי ַּבר ִחינְנָא. ַרב ּדִ 

ְּבֵריּה ְּדַרב הּונָא נְֶחְמיָה ְּבֵריּה ְּדַרב יֹוֵסף. ַרב ִּדיִמי ַאחּוָּה ְּדַרב ָסְפָרא. ַרב ִּדיִמי ַּבר ַאָּבא. ַרב ִּדיִמי 
ב ַּדָלא ַּבר ִמַּדְמַהִרין (נּוַסח ַאֵחר: ַרב ִּדיִמי ְּבֵריּה ְּדַרב ָּכֲהנָא). ַרב ִּדיִמי ַּבר לִיוִָאי. ַרב ִּדיִמי ִמּנְַהְרָדָעא. רַ 

  ִאי.ַטְביּוִמי. ַרב ַּדְליָיה. ַרב ָּדנִיֵאל ַּבר ַרב ְקִטינָא. ָּדנִיֵאל ַחּיָיָטא. ר' ְּדרּוְסּתָ 

  אות ה'

  ֵהא ֵהא. ֶּבן ֵהי ֵהי. ַּבר ֶהְדיָא. הּוגְַרס ֶּבן ֵלוִי ַעל ַהִּׁשיר. הּון ְּבֵריּה ְּדַרב נְַחָמן. 
ֹו ַרב הּונָא. ֵריׁש ּגָלּות. ַרב הּונָא ְסָתם. ַרב הּונָא ַּבר ַרב ְקִטינָא. ַרב הּונָא ַּבר ַאִּׁשי ַהַּקְדמֹון. הּונָא ַמר. א

ַרב ַאִּׁשי. ַרב הּונָא ִצּפֹוָרָאה. ַרב הּונָא ְּבֵריּה ְדַרב יְהֹוֻׁשַע. ַרב הּונָא ַּבר ִחּיָיא ַאבּוָּה ְדלֵוִי. ַרב ַמר הּונָא ּבְ 
  הּונָא ַּבר ַחּיּון אֹו ַחלְוּון. ַרב הּונָא ַּבגְַּדָּתָאה. ַרב הּונָא ַּבר ַמְתנָה. ַרב הּונָא ַּבר יֹוֵסף. 

י. ַרב הּונָא ַּבר ּתֹוְרָתא. ַרב הּונָא ַּבר ְסחֹוָרה. הּונָא ַמר ְּבֵריּה ְדַרב ִאיִדי. ַרב הּונָא ַּבר ַרב הּונָא ַבר ַמנְיּומִ 
נָא ַּבר ֶּבֶרְכיָה. ַרב הּונָא ַּבר ַחּלּוב. הּונָא ְּבֵריּה ְדַמר זּוְטָרא. ַרב הּונָא ַּבר ַרב ִאיָקא. ַרב הּונָא ַּבר ַּפִּפי. הּו

נָא ַמר ְּבֵריּה ְדָרָבא ִמַּפְרזִִקי. ַרב הּונָא ְּבֵריּה ְדָרָבא. ַרב הּונָא ִמַּדְמַהִריָא. ַרב הּונָא ַּבר ָמנֹוַח. ֲחנִילִָאי. הּו
ַמר  ַרב הּונָא ַּבר ִחינְנָא, אֹו ַּבר ֲחנִינָא. ַרב הּונָא ַמר ַּבר ַרב נְַחָמן. הּונָא ַמר ְּבֵריּה ְדַרב נְֶחְמיָה. ַרב הּונָא

  וְיָא. ַּבר אַ 

ר ַרב הּונָא ַּבר יְהּוָדה. ַרב הּונָא ִמַּבְרנִיׁש. ַרב הּונָא ִמּסּוָרא. ַרב הּונָא ְּבֵריּה ְדַרב ִּפינְָחס. ַרב הּונָא. ּבַ 
א. הּונָא ּגְנִיָבא. ַרב הּונָא ָסְפָרא ְדִסְדָרא. ַרב הּונָא ַּבר ַאָחא. ַרב הּונָא ְּבֵריּה ְדַרב ִעּלַאי. הּונָא ַּבר ַּתְחלִיפָ 
נָא ַמר ַּבר ְּבֵריּה ְדר' ִהֵּלל. ַרב הּונָא ַּבר ֵּביַבי. ַרב הּונָא ְּבֵריּה ְדַרב יְִרְמיָה ַּבר ַאָּבא. ַרב הּונָא ַּבר ִּביזְנָא. הּו

ר' ָאִבין. ַרב הּונָא ְמֵריַמר. ַרב הּונָא ִמִּדְסַקְרָּתא. ַרב הּונָא ַהּכֵהן ֶּבן מֶׁשה ַּבר ָעצּור. ר' ַאָּבא הּונָא ַהּכֵהן ּבְ 
י ַאחּוי ָאִביו ֶׁשל זְִעיָרא ַהּכֵהן. ַרב הּונָא ַּבר ָאִבין. ַרב הּונָא ַּבר נָָתן. ַרב הּונָא ָאִחיו ֶׁשל ַרב ַאָחִאי. ר' הּוֵריינִ 

  ר יִָאיר. ְּדר' ְׁשמּוֵאל ַּבר סּוַסְרֵטיי. ר' הּוְרְקנּוס ְּבר' ֱאִליֶעזֶר ֶּבן הֹוְרְקנּוס. ר' הֹוֵׁשַע ּבַ 

ל. ר' ִהּלֵל ֶּבן ַרב ִהינַק. ִהּלֵל ַהּזֵָקן ַּבר ּגְַמלִיֵאל. ר' ִהּלֵל ִּבזְַמן ַרִּבי. ִהֵּלל ַהּנִָׂשיא ְּבר' יְהּוָדה נְִׂשיָאה. ר' ִהּלֵ
ֵּלל ְּבֵריּה ְדר' ְׁשמּוֵאל ַּבר נְַחָמנִי. ַּפּזִי. ר' ִהּלֵל ְּבר' וַּלַס. ר' ִהּלֵל ַּכְפִרי. ִהּלֵל ַאחּוָּה ְּדר' ּגְַמלִיֵאל זַּוְגָא. ר' הִ 



ַהְמנּונָא ִהּלֵל ַּבר נְַחָמן. ר' ִהּלֵל ַּבר ִהילְנִי. ר' ִהּלֵל ַּבר ֶּבֶרְכיָה.. ַרב ִהֵּלל ֲחֵבר ַרב ַאִׁשי. ַּבר ַהְמּדּוִרי. ַרב 
ִטי. ַרב ַהְמנּונָא ְּבֵריּה ְדַרב יֹוֵסף. ַרב ַהְמנּונָא ָסָבא. ַרב ַהְמנּונָא ָסָבא ֶׁשְּבּזַהר. ַרב ַהְמנּונָא, ַרב ַהְמנּונָא זּו

  ְּבֵריּה ְדָרָבא ִמַּפְׁשרּונְיָא. ַרב ַהְמנּונָא ָסְפָרא. ַרב ַהְמנּונָא ְּבֵריּה ְדַרב ַאָּדא ַּבר ַאֲהָבה.

  אות ו'

   

  ַרב וְַסִטינִי. וְַרִּדימֹוס ֶּבן ר' יֹוֵסי. ר' וַּלַס.

  אות ז'

   

ן ַרב זְַבִּדי. זְַבִּדי ֶּבן לֵוִי. ר' זְַבְדיָה ְּבר' יֲַעקב ַּבר זְַבִּדי. ר' זְַבְדיָה ֲחָתנֹו ְדר' ֵלוִי. זְבּולּון ֶּבן ּדָ ַרב זְַבָּדא. 
ְּדר' ַאָּבא  ּהַּתלְִמיד ְׁשמּוֵאל. ַרב זְִביד. ַרב זְִביד ִמּנְַהְרְּדָעא. ר' זְִביָדא. זּוָגא ְּדִמן ַהַּדיִיב. ר' זּוגָא. זּוָגא ְקִריֵבי
ָּה. ר' זּוְטָרא ֶּבן זְַבָּדא. ר' זּוֲהַמאי. ר' זִיוִַאי. ר' זִילַאי. ַרב זּוִטי. ַרב זּוְטָרא ְּבֵריּה ְּדר' זֵיָרא. ר' זּוְטָרא ַּבר טֹוִבי

ַמר זּוְטָרא ְּבַרב ַאְבִּדיִמי. ַמר ַּתּנָא ִדְּבַריְיָתא. ַמר זּוְטָרא ֲחִסיָדא. ַמר זּוְטָרא ֲחֵבר ַרב ַאִּׁשי. ַמר זּוְטָרא ַרָּבה. 
ר זּוְטָרא ְּבֵריּה ְדַרב ָטִבי. ַמר זּוְטָרא ַּבר ִריְׁשָּבא. ַמר זּוְטָרא ְּבֵריּה ְדַרב ָמִרי. ַמר זּוְטָרא ֶּבן ַרב ָמִרי ּבַ 

  ִאיסּור.
ִקְסִרי. ַרב זֵיָרא ַּבר ַמָּמל. ר' זַַּכאי. ר' זַַּכאי זּונִין. ר' זּונִין ַהַחּזָן. ר' זֵיָרא. ר' זֵיָרא ַּבר ַאָּדא. ר' זֵיָרא ְּדִמן 

ַטל. ר' זְכְַריָה ֶּבן ְּדַאלֶּכְַסנְְּדִריָאה. ר' זַּכַאי ְדַׁשאּב. ר' זַּכַאי ְּדִמן ּכָבּול. זַַּכאי ַטָּבָחא. ֶּבן זַּכַאי. זְכְַריָה ֶּבן ְקבּו
  ֲחָתנֹו ְדר' לֵוִי. ַהַּקָצב. ר' זְכְַריָה ֶּבן ַאְבקּולַס. ר' זְכְַריָה

זִיכְנָא ר' זְִעיָרא ַהַּקְדמֹון. ר' זְִעיָרא. זְִעיָרא. ר' זְִעיָרא ְּבֵריּה ְּדר' ַאָּבהּו ְּבִקְסִרין. זְִעיָרא ַּבר ָחָמא, אּוְׁשּפַ 
ֲחנִינָא. זְִעיָרא ְּבַרב הּונָא ַהּכֵהן.  ְּדכּולְהּו ַרָּבנָן ְּדִקְסִרי. ר' זֵיָרא ַּבר ָחָמא. זְִעיָרא ִדּכְַפר ַרַאִמין. ר' זְִעיָרא ַּבר

  זְִעיִרי. ר' זְִעיִרי ִמִּדיֲהבּות. ר' זְִריָקא. ר' זְִריַקן ַּבר ֲחמּוי ְּדר' זְִריַקן. ר' זְִריַקן ִמַּטיְָּבה.

  ת ח'וא

יָבא ְּבַרב יֹוֵסף ַּבר ָרָבא. ַרב ַּבר ָחבּו. ַרב ֲחִביָבא. ַחִביָבא ִמּסּוָרא ִדְּפָרת. ַרב ֲחִביָבא ַּבר סּוְרָמִקי. ַרב ֲחבִ 
רֹוָמא. ֲחִביָבא ְּבֵריּה ְדָרָבא. ַרב ֲחִביָבא ְמחּוזְנָָאה. ַרב ֲחגָא. ַרב ֲחָגא ַּבר ָחנָא. ר' ֲחגָא ְדִציּפֹוִרי. ַרב ַחּגַי ִמּדְ 

עֹון ַּבר יֹוַחאי. ַאָּבא ִחלְָפא.. ַאָּבא ִחגְָרא. ר' ר' ַחּגָאי ּכּוזַָּמאי. ר' ַחּגָאי ֶּבן ֶאלְָעזָר. ר' ַחַּגי ַהּנְִׁשלַח לְַרִּבי ִׁשמְ 
  ִחיְדָקא. ר' חּונָָאה ֲחמּוָּה ְּדר' ַאִּמי. ַרב חּונָה. ַרב חּונָא ָסְפָרא ְדִסְדָרא. ַרב חּונָא ַּבר ִחּיָיא.

  

חּונְיָא ֶּבן יֹוֵסף ֶּבן ַּפּכְַסס. ר' חּונְיָא יֲַעקב  חֹונִי ַהְמַעּגֵל. חֹונִי ַהְמַעֵּגל ַּבר ְּבֵריּה ְדחֹונִי ַהְמַעֵּגל. חֹונִי ַהָּקָטן.
  ֵמֶאְפָרִתים. ר' חּונְיָא ְּדִמן ַחוְָרן. ר' חּוְצִּפית ַהְמתּוְרּגְָמן.

  

 ֲהנָא. ִחזְִקּיָהִחזְִקּיָה ָאִחיו ֶׁשל ִהֵּלל. ִחזְִקּיָה ְּבנֹו ֶׁשל ר' ִחּיָיא ַהָּגדֹול. ִחזְִקּיָה ְּבֵריּה ְדר' ִחּיָיא ְּבֵריּה ְדַרב ּכָ 
ַּבר ַּבְליּוִטי.  ֲאִבי ִעיֵּקׁש. ִחזְִקּיָה ֶּבן ְּבַרֵּתיּה ְּדַרב. ר' ִחזְִקּיָה ַּתלְִמיד ר' יְִרְמיָה. ר' ִחזְִקּיָה ַעּכִיָיה. ִחזְִקּיָה

. ר' ִחזְִקּיָה חֹוֵקק. ר' ִחזְִקּיָה ִּבזְַמן ַאַּבּיֵי. ַּבר ַחטְ    יָיא.ִחזְִקּיָה ְּבר' ַּפְרנָ
  

ַּבר ַאָּבא ר' ִחּיָיא ְסָתם, הּוא ר' ִחּיָיא ַרָּבא. ַרב ִחּיָיא ַּבר ַאִּׁשי. ר' ִחּיָיא ַּבר ַאִּסי. ַרב ִחּיָיא ַּבר ַרב. ר' ִחּיָיא 
ב ַאָּדא ְּדִמן יָפֹו. ר' ַהּכֵהן. ר' ִחּיָיא ַּבר ַאָּבא ַּבר ַאְחֵּתיּה ְדַּבר ַקָּפָרא. ר' ִחּיָיא ַּבר ַאָּדא. ר' ִחּיָיא ְּבֵריּה ְדרַ 

ב הּונָא. ר' ִחּיָיא ַּבר ַאוְיָא. ַרב ִחּיָיא ַּבר ָאִבין נַּגְָרא. ַרב ִחּיָיא ַּבר יֹוֵסף. ר' ִחּיָיא ַּבר ַּפָּפא. ַרב. ִחּיָיא ַּבר רַ 
ְחָמנִי. ר' ִחּיָיא ַּבר נְַחָמנִי. ר' ִחּיָיא ְּבַרב ִחּיָיא ְּבֵריּה ְדַרב הּונָא. ַרב ִחּיָיא ַּבר ַאִּמי. ר' ִחּיָיא ְּבֵריּה ְדַרָּבה ַּבר נַ 

א ַּבר ִחינְנָא. נְַחָמן. ִחּיָיא ַּבר נְֶחְמיָה. ר' ִחּיָיא ַּבר ִמנְַהָּמא. ר' ִחּיָיא ַּבר ַרב ִמִּדְפָּתא. ַרב ִחּיָיא ֲאִריכָא. ר' ִחּיָי
  ּיָיא ַּבר ַמיְיָרא. ר' ִחּיָיא ְּבַרב ַמְתנָה. ר' ִחּיָיא ַּבר זְַרנּוִקי. ר' ִחּיָיא ִאיׁש ּכְַפר ַעּכֹו. ר' ִחּיָיא ֵמִחיגְָרא. ר' חִ 



ְרִמין. ר' ִחּיָיא ר' ִחּיָיא ַּפרּוָדָאה. ר' ִחּיָיא ְּבֵריּה ְּדַרב יְִצָחק. ר' ִחּיָיא ְּבֵריּה ְּדר' יְִצָחק ַעִּטיַׁשּיָיא. ר' ִחּיָיא ֵמהּו
' נָָתן. ַרב ִחּיָיא ִמּוַוְסִּתינְיָא. ר' ִחּיָיא ַּבר ַּגְמָּדא. ר' ִחּיָיא ְּברּונָא. ר' ִחּיָיא ַּבר יְהּוָדה. ַּבר לּולְיַינִי. ַרב ִחּיָיא ְּבר

ָ ר' ִחּיָיא ַּבר זָזָא ִמִּקְסִרין. ר' ִחּיָיא ַּבְרַמזָא. ר' ִחּיָיא ַּבר ֲאבּויָה. ר' ִחּיָיא ֲאבֹוי. ר' ִחּיָיא ִדּכְַפר ּתְ  יא חּוִמין. ר' ִחּי
ִחּיָיא ַּבר ַּבר ַׁשְּבַתי. ַרב ִחּיָיא ַּבר ַעְמָרם. ר' ִחּיָיא ַּבר ַאָחא, ָאִביו ֶׁשל ר' ַאָחא. ר' ִחּיָיא ְּבֵריּה ְּדַרב יֵיָבא. ר' 

ר יַּנַאי. ר' ִחּיָיא זְִעיִרי. ר'. ִחּיָיא ַּבר יֲַעקב. ִחּיָיא ַּבר עּוְקָבא. ר' ִחּיָיא ַּבר ִטיַטס. ר' ִחּיָיא ַקָרא. ר' ִחּיָיא ּבַ 
  ַקּטּוְסָפָאה. ר' ִחּיָיא ַּבר ּגּוְריָא. ר' ִחּיָיא ְדִציּפֹוִרין. ר' ִחּיָיא ַּבר ַּתנְחּום.

  

ַחלְָפא  ר' ֵחיָלא. ִחילְָפא ַּבר ַאְגָרא. ִחילְֵפי ַּבר ְּבֵריּה ְּדר' ַאָּבהּו. ִחילְָפא ַּבר ִאיִדי. ר' ַחלְפּו ַּבר זְִביד. ַאָּבא
 יָא. ר' ֲחִכינַאי. ר' ֶחְלּבֹו. ר' ֶחלְּבֹו ִמַטיְָּבה. ר' ֶחלְּבֹו ֶּבן ִחילְָפא ַּבר ַסְמָקִאי. ר' ֶחלְּבֹו ַּבר ָחנָן. ר'ַקרּו

א ְפּתָ ֲחלְַפָּתא. ֲחלְַפָּתא ֶּבן ַאְגָרא. ר' ֲחלְַפָּתא ִאיׁש ּכְַפר ֲחנַנְיָה. ר' ֲחלְַפָּתא ְּבר' יֹוֵסי ֶּבן ֲחלְַפָּתא. ר' ֲחלַ 
נִי ְּדִמן ַרְפָּדא. ר' ֲחלְַפָּתא ְדִמן הּונָא. ֲחלְַפָּתא ִקַסְריָא. ֲחלְַפָּתא ְקרּויָא. ַאָּבא ִחלְִקּיָה ַּבר ְּבֵריּה ְדחֹו

  גְרּונְיָא. ַהְּמַעּגֵל. ַרב ִחלְִקּיָה. ר' ִחלְִקּיָה ֲאבּוּה ְּדר' ִמנְיִָמין. ר' ִחלְִקיָה ָאִביו ֶׁשל ר' ַמּנִי. ַרב ִחלְִקּיָה ֵמהַ 

ָמה ַּבר ַרב ִחלְִקּיָה ְּבֵריּה ְּדַרב ַאוְיָא. ַרב ִחלְִקּיָה ַּבר טּוְביָה. ִחלְִקּיָה ַהְּדרֹוִמי. ַרב ַחָּמא ַּבר ִּביְסנָא. ר' חַ 
ָחָמא ַּבר ַאָּבא. ַרב אֹוִׁשְעיָא. ר' ָחָּמא ַהּכֵהן ָאִביו ֶׁשל ר' ֲחנִינָא. ר' ָחָמא ַּבר ֲחנִינָא. ַרב ָחָמא ַּבר. ּבּוזִי. ַרב 

 ָ ה. ַרב ָחָמא ָחָמא ְּבֵריּה ְּדַרָּבה ַּבר ַאָּבּוָה. ָחָמא ַּבר ַאָּדא ְׁשלִיַח ִצּיֹון. ַרב ָחָמא ַּבר ּגּוְריָא. ַרב ָחָמא ַּבר טּוְבי
ַרב ָחָמא ִמּנְַהְרָּדָעא. ַרב  ַּבר עּוְקָבא. ַרב ָחָמא ֲאבּוָּה ְדַרב יֹוֵסף ַּבר ָחָמא. ַרב ָחָמא ַּבר ְּבַרֵּתיּה ְדַחָּסא.

ַאִׁשי. רב  ַּבר ַּפָּפא. ַרב ַחָּמא ַּבר ַחָּמא ַּבר יֹוֵסף. ַרב ַחָּמא ַּבר ָמאִרי. ר' ָחָמא ַּבר ָּפָּפא. ר' ָחָמא ַּבר ֲחנִינָא
  ַרב ָחָמא ַּבר ַׁשְקלָא. ַרב ָחָמא ִדּכְַפר ְּתחּוִמין. ַרב ָחנָא ַּבגְַּדָּתָאה.

  

תֹוָרָאה. ַרב ָחנָא ֲחָתנֹו ְדַרב ַאָּדא ַּבר ַאֲהָבה. ַרב ָחנָא ַּבר ַאָּדא. ַרב ָחּנָא ַּבר ִחינְנָא. ַרב ָחנָא ַּבר ר' ָחנָא ּפְ 
. ַרב ֲאָחא. ַרב ָחנָא ַּבר ַאָּבא. ַרב ָחנָא ַּבר ְקִטינָא. ַרב ָחנָא ַּבר ִּביזְנָא. ַרב ָחנָא ֲאבּוָּה ְּדַרָּבה ַּבר ַּבר ָחנָא

א ַקְרִטיגְנָָאה. ַרב ָחנָא ַּבר יְהּוָדה. ַרב ָחנָא ַּבר יֵיָבא. ר' ָחנָא ַׁשאּונָה. ַרב ָחנָא ַּבר ֲחנִיָלִאי. ָחנָא ַּבר ָחנָ 
ֵ לִיוִָאי. ַרב ַחּנִין. ַרב ַחּנִין ְמחּוזְנִָאי. ַרב ַחּנִין ַּבר ַאִׁשי. ַרב ַחּנִין ַּבר ַאַּבּיֵי.. ַרב ַחּנִין ְּבֵריּה דְ  יָבא. ַרב ַחּנִין ַרב י

  ֲחָתנֵיּה ְּדֵבי נְִׂשיָאה. ַרב ַחּנִין ְּדִציּפֹוִרין. ַרב ַחּנִין ַּבר ָּפָּפא.
  

ָּבא. ַרב ָחנָן ָחנָן ֶּבן ֲאִביָׁשלֹום. ָחנָן ַהִּמְצִרי. ָחנָן ַהּנְֶחָּבא. ַרב ָחנָן ֶּבן ִּפיטֹום. ָחנָן ֶּבן ִּפנְָחס. ַרב ָחנָן ַּבר אַ 
ָחנָן ַּבר ַרב ִחְסָּדא. ַרב ָחנָן ִמֵּבי ְצלּוִחית. ָחנָן ִמּגּוְפָּתא. ר' ָחנָן ֶּבן זְַבִדי. ר' ָחנָן ֶּבן מּולְָּדא.  ַּבר ָרָבא. ַרב

י נָן ֲאבּוָחנָן ַחּיָיָטא. ַרב ָחנָן ַּבר יְִצָחק. ַרב ָחנָן ַּבר ַאִּמי. ַרב ָחנָן ִמּנְַהְרְּדָעא. ַרב ָחנָן ַּבר ַּתְחלִיָפא. ַרב חָ 
  ְּדר"ש. ַרב ָחנָן ְּבֵריּה ְדר' ֶּבֶרכְיָה ּבּוְצַרּיָה. ר' ָחנָן ֶּבן ַּפזִי. ַאָּבא ָחנָן.

  

ִחינְנָא  ַרב ִחינְנָא ַּבר ִׁשילָא. ַרב ִחינְנָא ַבר ֶׁשלְֶמיָא. ַרב ִחינְּנָא ַּבר ּכֲָהנָא. ַרב ִחינְנָא ְּבֵריּה ְּדַרב ִאיִדי. ַרב
ב ִחינְנָא ַּבר ָאִבין. ַרב ִחינְנָא ְּבֵריּה ְּדָרָבא ִמַּפְׁשרּונְיָא. ַרב ִחינְנָא ְּבֵריּה ְּדַרב יְהֹוֻׁשַע. ְּבֵריּה ְּדַרב ִאיָקא. רַ 

 ִ נְָטה. ַרב ִחינְנָא ְּבֵריּה ְּדַרב ַאִּסי ַּבר ַמָּמל. ַרב ִחינְנָא ַּבר ַרב יְִצָחק. ַרב ִחינְנָא וְַרָּדַאן. ִחינְנָא ֲאבּוי ְּדַרב י
  נָא ָסָבא. ַרב ִחינְנָא ַּבר ִחּיָיא.. ַרב ִחינְנָא. ַרב ִחינְנָא ַּבר ַּפָּפא. ִחינְנָא ַקְרִחּנָָאה.ִחינְ 

  

א ֶּבן ַאנְִטיְגנֹוס ר' ֲחנִינָא ֶּבן ּדֹוָסא. ר' ֲחנִינָא ֶּבן ּגְַמלִיֵאל ְּדיְַבנֶה. . ר' ֲחנִינָא ְּבנֹו ֶׁשל ר' יֹוֵסי ַהּגְלִיִלי. ר' ֲחנִינָ 
ִּפי. ן. ר' ֲחנִינָא ַהּגָדֹול. ר' ֲחנִינָא ַקָרא ר' ֲחנִינָא ַּבר ָחָּמא ַהּכֵהן. ר' ֲחנִינָא ַּבר ֲעַקְביָא. ר' ֲחנִינָא ַּבר ּפַ ַהּכהֵ 

ן ּתֹוְרָתא. ר' ֲחנִינָא ַּבר ַּפָּפא. ר' ֲחנִינָא ַּבר ַׁשלְָקא. ר' ֲחנִינָא ֶּבן ָעגּול. ר' ֲחנִינָא ְּבֵריּה ְדר' ַאָּדא. ר' ֲחנִינָא ּבֶ 
ָרא. ַרב ר' ֲחנִינָא ִטיְרָטָאה. ר' ֲחנִינָא ַּבר ַאָּבהּו. ר' ֲחנִינָא ַּבר ִהּלֵל. ר' ֲחנִינָא ִמּסּוָרא ִדְפָרת. ר' ֲחנִינָא ִמּסּו

ב ֲחנִינָא. ֲחנִינָא ֶּבן ֲחנִינָא ַּבר ַאְבִדיִמי. ר' ֲחנִינָא ַּבר ֵּביָבי. ר' ֲחנִינָא ַּבר ַמנְיּוִמי. ר' ֲחנִינָא ַּבר יֹוֵסף. רַ 
ן ַסנְָסן. ְׁשמּוֵאל. ר' ֲחנִינָא ִאיׁש ִטְבעֹון. ר' ֲחנִינָא ַהּזֵָקן. ר' ֲחנִינָא ַּבר ִסיִסי. ר' ֲחנִינָא ַּבר ַסְרִסי. ר' ֲחנִינָא ּבֶ 

 ָ יה. ר' ֲחנִינָא ַּבר ַאנְָדֵריי. ר' ֲחנִינָא ֶּבן ֲחנִינָא ַּבר ִאיֵסי. ר' ֲחנִינָא ֶּבן ָּפּזִי. ר' ֲחנִינָא ּכְתּוָבא. ר' ֲחנִינָא ַענְִּתי
  אּוִרי. ר' ֲחנִינָא. ס:דחֶּבן ַעַּטל. ר' ֲחנִינָא ְּברּוָקא. ר' ֲחנִינָא ֶּבן ִעיזְָקא. ר' ֲחנִינָא ְסגַן ַהּכֲהנִים.

  



י ַמלְכּות. ר' ֲחנַנְיָה ֶּבן ֲחִכינַאי. ֲחנַנְיָה ִאיׁש ֲחנַנְיָה ֶּבן ִחזְִקּיָה ֶּבן גָרֹון. ר' ֲחנַנְיָה ֶּבן ְּתַרְדיֹון ֵמֲעָׂשָרה ֲהרּוגֵ
ְּדר' ַאָּבהּו. ר' אֹונֹו. ר' ֲחנַנְיָה ֶּבן ֲעַקְׁשיָא. ר' ֲחנַנְיָה ֶּבן ֲעַקְביָה. ֲחנַנְיָה ֶּבן ֲאִחי ר' יְהֹוֻׁשַע. ר' ֲחנַנְיָה ְּבֵריּה 

ה. ֲחנַנְיָה ְּבֵריּה ְּדר' יַָסא. ר' ֲחנַנְיָה ֶּבן ַחלְנִיִסי. ר' ֲחנַנְיָה ֶּבן ַעכְְּבֵרי. ֲחנַנְיָה ְּבֵריּה ְּדר' ִאיִבי. ֲחנַנְיָה ֶּבן יְהּודָ 
' ֲחנַנְֵאל ַרב ֲחנַנְיָה ְדֵבית ַחוְרּון. ַרב ֲחנִיָלִאי ַּבר ִאיִדי. ַרב ֲחנִילִָאי ְמחּוזְנָָאה. ֲחנְַמֵאל ַהִּמְצִרי. ר' ֲחנְַמֵאל. ר

  . ַרב ִחְסָּדא ַהּכֵהן. ר' ִחְסָּדא ַּבר יֹוֵסף. ַרב ִחְסָּדא ַּבר ַאִּׁשי. ר' ִחְסָּדא ַּבר ַאְבִּדיִמי.ַּבר ַּפָּפא. ַרב ַחָּסא

  אות ט'

ְביּוִמי. ַטאּבּות ִריְׁשָּבא. ָטאִבי אֹו ָטִבי. ָטִבי ַּבר ְּבֵריּה ְּדָמִרי. ָטִבי. ַרב ָטבּות. ָטִבי ֶעֶבד ַרָּבן ּגְַמִליֵאל. ַרב טַ 
 ָלא ַּבר ַטְבִרי. ַרב טּוִבי ַּבר ִקיְסנָא. ר' טּוִבי ַּבר ִקיְסנָא. ַרב טּוִבי ַּבר ַרב נְֶחְמיָה. ַרב טּוִבי ַּבר ַמְתנָה..ר' ַטבְ 

  ן.ּכהֵ ר' טּוִבי ַּבר יְִצָחק. ַרב טּוִבי ְּבַרב ְקִטינָא. ַרב ִטיָטִאי. ר' טּולִי. ר' ַטייִפי ַסּמּוָקה. ר' ַטְריָיא. ר' ַטְרפֹון הַ 

  אות י'

 ַ אי. ר' יֵיָבא ר' יאִׁשּיָה. ר' יאִׁשּיָה ְּדָּדֵריּה ְּדר' ֶאלְָעזָר. ר' יאִׁשיָה ְּדאּוָׁשא. ר' יאִׁשיָה ֵמהּוַצל. ר' יאִׁשיָה ְּבר' יַּנ
. ר' יֵיָבא ַּבר יֹוֵסי. ר' יָדּוַע ַהַּבְבִלי.   ָסָבא. יֵיָבא ֲחמּוּה ְּדַאְׁשיָין ַּבר נְִדָּב

  

ה ֶּבן ן ַטַּבאי. ר' יְהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרא. ר' יְהּוָדה ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי. ר' יְהּוָדה ַהּכֵהן. ר' יְהּודָ יְהּוָדה ּבֶ 
יְהּוָדה. ר' ַאָּבא. ר' יְהּוָדה ֶּבן ָּבָבא ֵמֲעָׂשָרה ֲהרּוֵגי ַמלְכּות. ר' יְהּוָדה ֶּבן ָּדָמא ֵמֲעָׂשָרה ֲהרּוֵגי ַמלְכּות. ַאָּבא 
א. יְהּוָדה יְהּוָדה ֶּבן ָּדָמא ֵמֲעָׂשָרה ֲהרּוגֵי ַמלְכּות. ַאָּבא יְהּוָדה. ר' יְהּוָדה ַהּבֹוֵׂשם. יְהּוָדה ִאיׁש ּכְַפר ַּבְרּתֹותָ 

ר' יְהּוָדה ֶּבן ּגּוְריָא. ר' יְהּוָדה  ֶּבן ּדֹוְסַּתאי. ר' יְהּוָדה ֶּבן ַּפִּטיִרי. ר' יְהּוָדה ֶּבן ְּפתֹוָרה. ר' יְהּוָדה ֶּבן ּגּוְדּגַָּדא.
   ָרא. ר' יְהּוָדה ֶּבן ַּפּפֹוס.ֶּבן ַּפִּתירֹוׁש. ר' יְהּוָדה ֶּבן ּגִָדיׁש. יְהּוָדה ִאיׁש ּכְַפר ַעּכֹו. ר' יְהּוָדה ֶּבן ַאגְ

ּנְַחּתֹום. ר' יְהּוָדה ֶּבן ֵּתיָמא. ר' יְהּוָדה ֶּבן ר' יְהּוָדה ֶּבן ּגְַמִליֵאל. ר' יְהּוָדה ַּבר נְֶחְמיָה, אֹו נְַחָמן. ר' יְהּוָדה הַ 
ְּבר' ִאלְַעִאי. ר' ַׁשּמּוַע. ר' יְהּוָדה ָהַענְּתֹוִתי. ר' יּוָדן ַענְּתּוְריָא. ר' יְהּוָדה ֶּבן יִָאיר. ר' יְהּוָדה ֶּבן יִָאיר. ר' יְהּוָדה 

 ְ הּוָדה ַהּנִָׂשיא הּוא ַרִּבי, הּוא ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש. ר' יְהּוָדה נְִׂשיָאה. יְהּוָדה ֶּבן רֹוֵעץ. ר' יְהּוָדה ִאיׁש ִטיְבִעים. ר' י
  א [ִדְבַריְיָתא]. ר' יְהּוָדה ֶּבן נַקּוָסא. יְהּוָדה ַחּיָיָטא. ר' יְהּוָדה ַהּגַזָר. יְהּוָדה ְּבר' ִחּיָיא. ר' יְהּוָדה ֶּבן לִָקיׁש, ַּתּנָ 

 ְ הּוָדה ֶּבן ּגִֵרים. ר' יְהּוָדה ִאיׁש הּוְציָא. ר' יְהּוָדה ֶּבן ּגְַדיָא. ר' יְהּוָדה ֶּבן נִירֹון. ר' ר' יְהּוָדה ֶּבן ְמנְַסיָא. ר' י
ן ַּבר ְּבַרֵּתיּה יְהּוָדה ֶּבן ְּפָדיָה. ר' יּוָדן ְּבַרִּבי. ר' יְהּוָדה ַּבר ֲחנִינָא. ר' יּוָדן ַּבר ַחּנִין. יְהּוָדה גְרֹוגְרֹות. ר' יּודָ 

  י ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי. ר' יְהּוָדה ֶּבן ַסְפָרא.ְדַרּבִ 
  

 ְ הּוָדה ר' יְהּוָדה ַּבר ַמְסַּפְרָּתא. ַרב יְהּוָדה ַהַּסָּבר. ַרב יְהּוָדה ְסָּתם ַּבר יְֶחזְֵקאל. ַרב יְהּוָדה ַּבר ַאִּׁשי. ַרב י
יְהּוָדה ֶּבן יְַׁשְעיָה ַהּבֹוֵׂשם. ַרב יְהּוָדה ַּבר ַאָּבא. ַרב ְּבֵריּה ְּדַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ִׁשילַת. ַרב יְהּוָדה ַּבר. זְַבָּדא. 

ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יְהּוָדה ַּבר ִאיִדי. ר' יְהּוָדה ַּבר לִיוַאי. ר' יְהּוָדה ֶּבן לֵוִי. ַרב יְהּוָדה ְּבר' ִׁשְמעֹון. ר' יְהּוָדה ְּבֵריּה ּדְ 
ה ְקלֹוְסְטָרא. ר' יְהּוָדה ַּבר נְַחָמנִי. ַרב יְהּוָדה ַּבר ֲחִביָבא. ַרב יְהּוָדה ַּבר ַאִּמי. ַּפּזִי. ר' יְהּוָדה ֶּבן ַּפּזִי. ר' יְהּודָ 

  ר ִסיָמן. יְהּוָדה ַּבר אֹוַׁשְעיָה. ַרב יְהּוָדה ֲאחּוָּה ְּדַרב ַסּלָא ֲחִסיָדא. ַרב יְהּוָדה ֲאחּוָּה ְּדַרב ַּכֲהנָא. ר' יְהּוָדה ּבַ 

ס. ר' יְהּוָדה ֶּבן ִסינְנָא. ר' יְהּוָדה ֶּבן זְִבינָא. ר' יְהּוָדה ַּבר ִּביזְנָא. ר' יְהּוָדה ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ר' יְהּוָדה ַבר ִטיטַ 
עּוָלא. ַמר  ר' יֹוֵסי ַּבר ֲחנִינָא. ר' יְהּוָדה ַּבר נָָתן. ר' יְהּוָדה ַּבר יְִׁשָמֵעאל. ר' יְהּוָדה ַּבר ִׁשילָא. ַרִּבי יְהּוָדה ַּבר

 ְ ָדה ַּבר הּוָדה. יְהּוָדה ַּבר הּונָא. ַרב יְהּוָדה ִמְּדִאיְסַקְרָּתא. ַרב יְהּוָדה ַּבר ְמֵריַמר. ַרב יְהּוָדה ִמִּדְפִּתי. ר' יְהּוי
  ַאְׁשֵּתיָתא. ַרב יְהּוָדה ַּבר ֲאִחיָּתִאי. ר' יְהּוָדה ִהנְּדּוָאה.

  

ּוָדן. ר' יְהּוָדה ֶּבן ְצרּויָה. ַרב יְהּוָדה. ֵמַהגְרּונְיָא. יְהּוָדה ַּבר ַמִּתְתּיָה. ר' יְהּוָדה ֶּבן ָׁשלֹום. ר' יּוָדן ְּבֵריּה ְדַרב י
ר' יְהּוָדה ר' יְהּוָדה ֶּבן לְַקָרח. ר' יְהּוָדה ִמּסּוָרא. ר' יְהּוָדה ַּבר ַקּזָא. ר' יּוָדן ְּבֵריּה ְדר' ָחָמא ִדּכְַפר ְּתחּוִמין. 

ב יְהּוָדה ְּבַרב יְִצָחק. ר' יְהּוָדה ַּבר ּתֹוְרָתא. ַרב יְהּוָדה ַּבר ְמנִַּׁשי. ר' יְהּוָדה ְּבר' ִאיׁש ּכְַפר ּגְבּוְרָּתא, רַ 
ר' יְהּוָדה ַּבר  ֶאלְָעזָר. יְהּוָדה ֶּבן יֲַעקב ִמֵּבית ּגּוְבִרין. ר' יּוָדן ִדְּכַפר ֵאיִמי. ר' יְהּוָדה ֶּבן ַּגְמָדא ִאיׁש ּכְַפר ַעּכֹו.

  ר' יְהּוָדה ֶּבן ּבּונִי. ר' יְהּוָדה ַּבר ּבּון. ר' יְהּוָדה ְדִסכְנִין. ַמֲעָרִבי.



 ָ א. ר' יּוָדן ַּבר ר' יּוָדן ַּבר ַׁשְקִלי. ר' יּוָדן ֶּבן ַטְרפֹון. ר' יּוָדן ַקּפּוְדִקיָא. ר' יּוָדן ִאיׁש ַצּיָיִדין. ר' יּוָדן ַּבר ֲחַלְפי
ן ַמְריָא. ר' יּוָדן ַמגְָּדלַיָיא. ר' יּוָדן ְּדִמן ְּגִלילָא. ר' יּוָדן ַּבר ַאיְיּבּו. ר' יּוָדן ֲאבּוי ְּדר' ִּפיָלא. ר' יּוָדן ּגְַליָיא. ר' יּודָ 

  ַמַּתנְיָה. ר' יּוָדן ַּבר נְֶחְמיָה. ר' יּוָדן.
  

ָּמל. ר' יְהֹוֻׁשַע ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחיָה. ַרב יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּבֵתיָרא. ר' יְהֹוֻׁשַע ְסָתם, הּוא ֶּבן ֲחנַנְיָה. ר' יְהֹוֻׁשַע ַּבר מַ 
יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ָּדָמא. ר' ֶּבן הּוְרְקנּוס. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ָּפַתר ראׁש.. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ּגְַמלָא. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ַמְתיָא. ר' 

ַע ַּבר ֲעִקיָבא. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ַקּפּוָסִאי. ר' יְהֹוֻׁשַע ַהּגְַרִסי. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן זֵירּוז, ֶּבן ָחִמיו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר. ר' יְהֹוׁשֻ 
  ָׁשלֹום. ר' יְהֹוֻׁשַע ַהְּדרֹוִמי. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ֱאִליָׁשע.  יְהֹוֻׁשע ֶּבן ָקְרָחה. . ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן לֵוִי. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלוִי ְּבר'

 ָ יא ִדּכְַפר ָחנּון. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן יִָאיר. ר' יְהֹוֻׁשַע עּוזָָאה. ר' יְהֹוֻׁשַע ְּדִסְכנִין. ר' יְהֹוֻׁשַע ְּבֵריּה ְּדר' ַּתנְחּום ַּבר ִחּי
ר ִאיִדי. ר' יְהֹוֻׁשַע ְּבֵריּה ְּדַרב ִאיִדי. ר' יְהֹוֻׁשַע ַהּכֵהן ְּבר' נְֶחְמיָה. ר' יְהֹוֻׁשַע ר' יְהֹוֻׁשַע ַּבר ַאָּבא. ר' יְהֹוֻׁשַע ּבַ 

ַּביְתֹוס. ר' יְהֹוֻׁשַע ַּבר ּגִיזּוָרה. ר' יְהֹוֻׁשַע אּונְיָא. ר' יְהֹוֻׁשַע ַּבר ַאְביֹון. ר' יְהֹוֻׁשַע ְּבֵריּה ְדר' ִטיִמי. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן 
ַּבר ַאָּבא  ר זִיָדל. ַרב יְהֹוֻׁשַע ַּבר ֲאִביִרים. ר' יְהֹוֻׁשַע ְּבֵריּה ְדר' ַּכּנַגְִּדי. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפָדיָה. ר' יְהֹוֻׁשעַ ּבַ 

ֶּבן ֲאִחי. ַרב ִחּיָיא.  אֹוַׁשְעיָא ִאיׁש ַטְריָא. ר' יְהֹוֻׁשַע ַהּלֵוִי ַּבר ָׁשלֹום. ר' יְהֹוֻׁשַע ַּבר נְַחָמן, ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ָמְרָתא
  ר' יְהֹוֻׁשַע ַּבר ִּבנְיִָמין ַּבר ֵלוִי. ר' יֹוׁשּוַע ֲאחּוי ְּדּדּוְריָא. ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ַאּלִים. ר' יְהֹוֻׁשַע.

  

  ַרב ָחנָא ַּבר ִּביזְנָא.ר' יּוד. ַרב יֹוָחנִי. ַמר יֹוָחנִי. ַמר יֹוָחנָא ְּבֵריּה ְּדַרב ָחנָא ַּבר ַאָּדא. ַמר יֹוָחנָא ְּבֵריּה ּדְ 
נִית. ר' יֹוָחנָן ֶּבן יֹוָחנָן ּכֵהן ּגָדֹול. יֹוָחנָן ֶּבן נְַרָבאי. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ְּבֵתיָרא. ר' יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ַהחֹורָ 

ּגּוְדּגַָּדא. ר' יֹוָחנָן ֶּבן יֵׁשּוַע ֶּבן ָחִמיו ֶׁשל ר' ֲעִקיָבא. נּוִרי. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ַּבג ַּבג. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ְּברֹוָקא. ר' יֹוָחנָן ֶּבן 
ף. ר' יֹוָחנָן ַּבר יֹוָחנָן ֶּבן ְמֻׁשָּלם. ר' יֹוָחנָן ַהַּסנְְּדלָר. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ַמְתיָא. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ַּדֲהָבאי. ר' יֹוָחנָן ַהּנָזּו

. ר' יֹוָחנָן ַהַּמּכּוִתי. ִּפנְָחס. ר' יֹוָחנָן ַּבר יאִׁשּיָה. ר   ' יֹוָחנָן ִאיׁש ִּבְקַעת ֵּבית חֹוְרָתן. ר' יֹוָחנָן. ר' יֹוָחנָן ְמלְַחָׂש

א. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ר' יֹוָחנָן ֶּבן ַאְרזָא. ר' יֹוָחנָן ַּבר ֶּבֶרכְיָה. ר' יֹוָחנָן ְּדיָפֹו. ר' יֹוָחנָן ַּבר ָאִבין. ר' יֹוָחנָן ַּבר ֲחנִינָ 
ָחנָן ָעזָר. ר' יֹוָחנָן ַקְסַקָּסָאה. ר' יֹוָחנָן ֲחקּוָקָאה. ר' יֹוָחנָן. ַּבר ָרִבינָא. ר' יֹוָחנָן ֲאחּוי ְּדַרב ָסְפָרא. ר' יֹוֶאלְ

נָה. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ָסְפָרא ְדּגּוְפָּתא. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ַמְריָיא. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ָׁשאּול. ר' יֹוָחנָן ַּבר ִׁשיָלא. ר' יֹוָחנָן ַּבר ַׁשאּו
ֹוָחנָן ֶּבן יְהֹוֻׁשַע. ר' ַקַּצְרָּתה. ר' יֹוָחנָן ְּדִציּפֹוִרין. ר' יֹוָחנָן ֶּבן מּולְָּדא. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ַּפּזִי. ר' יֹוָחנָן ְּבר' יֹוֵסי. ר' י

  יֹוָחנָן ֶּבן ּתֹוְרָתא. ר' יֹוָחנָן ֶּבן ַעכְָמאי. ר' יֹוָחנָן ַענְַּתנְיּוָתא.
  

ְּבֵתיָרא. יֹונָָתן ֶּבן  ר' יֹונָה ֲאבּוָּה ְּדר' ַמנִי. ר' יֹונָה ַּבר ַּתְחִליָפא. ר' יֹונָה בּוְצַרּיָיא. יֹונָָתן ֶּבן ֻעּזִיֵאל. ר' יֹונָָתן ֶּבן
ּולְמֹוס. ר' יֹונָָתן ְּבר' יֹוֵסי. ר' ָהְרּכִינַס. ר' יֹונָָתן ֶּבן ַחְרָׁשא ִאיׁש גֵנֹוָסר. ר' יֹונָָתן ֶּבן ְמֻׁשּלָם. ר' יֹונָָתן ֶּבן ַאְבט

. ר' יֹונָָתן ֶּבן יֹונָָתן ֶּבן יֹוֵסף. ר' יֹונָָתן. ר' יֹונָָתן ֲחֵברֹו ֶׁשל ר' ֶאְביָָתר. ר' יֹונָָתן ֶּבן ָׁשאּול. ר' יֹונָָתן ֶּבן ַעכְָמאי
ְמָרם. ר' יֹונָָתן ַּבר ִהיָלא. ר' יֹונָָתן ֶּבן ַחִּלי. ר' יֹונָָתן ְדֵבית ֶאלְָעזָר. ר' יֹונָָתן ְּבר' יֹוֵסי ֶּבן לַּקּונְיָא. ר' יֹונָָתן ֶּבן עַ 

ָתן ַּבר יְִצָחק ּגּוְבִרין. ר' יֹונָָתן ְּבר' ַחּגַי.. ר' יֹונָָתן ִקיָּפא. יֹונָָתן ִאיׁש ַקבּוָרה. ר' יֹונָָתן ָסְפָרא ְדּגּוְפָתא. ר' יֹונָ 
  ַּבר ַאָחא. יֹונָָתן ַהִּקיטֹונִי.

ר יּוְסָטא. ר' יּוְסָטא ֶּבן יְהּוָדה. ר' יּוְסָטא ַחְבָרא. ר' יּוְסָטא ַּבר ַמּתּון. ר' יּוְסָטא ְּבר' ִסימֹון. ר' יּוְסָטא ּבַ  ר'
  ׁשּונֵם. יּוְסָטא ַחּיָיָטא.

ר' יֹוֵסי ַהּגְִלילִי. יֹוֵסי ֶּבן חֹונִי. ר' יֹוֵסי יֹוֵסי ֶּבן יֹוֶעזֶר ִאיׁש ְצֵריָדה. יֹוֵסי ֶּבן יֹוָחנָן ִאיׁש יְרּוָׁשלַיִם. ר' יֹוֵסי ַהּכֵהן. 
יֹוֵסי ֶּבן  ֶּבן ִקיְסָמא. ר' יֹוֵסי ֶּבן ּדּוְרַמְסִקית. ר' יֹוֵסי ֶּבן ַהחֹוֵטף ֶאְפָרִתי. ר' יֹוֵסי ְסָתם, הּוא ֶּבן ר' ֲחלְַפָּתא. ר'

ׁש ּכְַפר ַהַּבְבלִי. ר' יֹוֵסי ֶּבן ּדּולְגָאי. ר' יֹוֵסי ֶּבן ָׁשלֹום. ר' ְמֻׁשָּלם. ר' יֹוֵסי ְּבר' יְהּוָדה. ר' יֹוֵסי ְּבר' יְהּוָדה ִאי
ִּדְפִקיִעין. ר' יֹוֵסי יֹוֵסי ֶּבן ּכִיַּפר. ר' יֹוֵסי ֶּבן ְּפִריָדה. ר' יֹוֵסי ֶּבן ַּפְרָטא. ר' יֹוֵסי ֶּבן ַּתָּדִאי ִאיׁש ְטֶבְריָה. ר' יֹוֵסי 

  . ר' יֹוֵסי ֶּבן יֲַעקב. ר' יֹוֵסי ִדכְַפר ָחנָן. ר' יֹוֵסי ְּבר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי. ֶּבן יֲַעקב ִאיׁש ּכְַפר אֹונֹו

. ר' יֹוֵסי ֶּבן זְִמָרא. ר' יֹוֵסי ֶּבן ַּפְטרֹוס. יֹוֵסי מְ   עֹונָָאה. ר' יֹוֵסיר' יֹוֵסי ְּבר' ִׁשְמעֹון. ֶּבן ַלּקּונְיָא. ר' יֹוֵסי ָהָארֹו
  ֶּבן יֹוֵסי. ר' יֹוֵסי ֶּבן ַּפּזִי. ר' יֹוֵסי ַּבר יַאִסין. ר' יֹוֵסי ֶּבן ָׁשאּול. ר' יֹוֵסי ֶּבן נְהֹוָראי. ר' יֹוֵסי ֶּבן ַקַּצְרָּתא. ר' יֹוֵסי

ֹוֻׁשַע. ר' יֹוֵסי ַּבר ֲחנִינָא . ר' ַּבר ַאְסיָין. ר' יֹוֵסי ַּבר ַאִּסי. ר' יֹוֵסי ֶּבן ֶאלְיִָקים. ר' יֹוֵסי ִמַּמלְַחיָא ר' יֹוֵסי ֶּבן יְה
ְּבר' ּבּון. ר'  יֹוֵסי גְלִילָָאה. ר' יֹוֵסי ַציָיְדנָא. ר' יֹוֵסי ְדִּמן יּוְקַרת. ר' יֹוֵסי ַּבר ָאִבין. ר' יֹוֵסי ֶּבן זְִביָדא. ר' יֹוֵסי

  י ַּבר ַאָבהּו. ר' יֹוֵסי ַּבר זְִמינָא. ר' יֹוֵסי ַּבר ַאְׁשיָין. יֹוֵסי ַּבר ֵּביָבי. ר' יֹוֵסי ִאיׁש הּוַצל. ר' יֹוֵסי ַּבר ַאָּבא. ר' יֹוסֵ 



ִרי. ר' יֹוֵסי ר' יֹוֵסי ִאיׁש ַציְיּתּור. ר' יֹוֵסי ֶּבן ֲעַקְביָא. ר' יֹוֵסי ִמְּבַרְקִּתיָה. ר' יֹוֵסי ִמנְַהר ּבּול. ר' יֹוֵסי ְדִמן ִקּסְ 
 ְּכַפר ּגּוְפָּתא. ר' יֹוֵסי ַּבר ָחנָן. ר' יֹוֵסי ֶּבן ֲחנַנְיָה. ר' יֹוֵסי ַּבר נָָתן.. ר' ַהַּמּבּוִסי. ר' יֹוֵסי ַהּכֵהן. ר' יֹוֵסי ִאיׁש

ֶּבן ּגַזִיָרא. ר'  יֹוֵסי ַמָּדָאה. ר' יֹוֵסי ְּבֵריּה ְדר' ַּתנְחּום ִדּכְַפר ַאגּון. ר' יֹוֵסי ְדרֹוִמּיָיא. יֹוֵסי ֶּבן ְמנְַׁשיָא. ר' יֹוֵסי
   ָעאי. ר' יֹוֵסי ַּבר ַרב חֹונִי. ַרב יֹוֵסי ֵריָׁשא. ר' יֹוֵסי ֶּבן ֱאלִיָׁשע. ר' יֹוֵסי ַּבר ָחָמא. ר' יֹוֵסי ִדּכְַפר ָּדן.יֹוֵסי ַּבר ִאלְ

ִטְבעֹון.  ִאיׁשר' יֹוֵסי ַּבר ִסימֹון. יֹוֵסי ֶּבן ִסיָמאי. ר' יֵיָסא ֶׁשַּבּזַהר. ַאָּבא יֹוֵסי ַהּתֹוָרִתי. ַאָּבא יֹוֵסי ַחִּלי קּוְפִרי 
ֵסי ַהחּוָרם. ַאָּבא ַאָּבא יֹוֵסי ֶּבן ָחנָן ִאיׁש יְרּוָׁשַליִם. ַאָּבא יֹוֵסי ֶּבן יֹוָחנָן ִאיׁש יָנֹוַח. ַאָּבא יֹוֵסי ַהְּמחּוזִי. ַאָּבא יֹו

יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ִקְמִחית ּכֵהן ּגָדֹול. יֹוֵסי ַהחֹוָרנִי. ַאָּבא יֹוֵסי ֶּבן ַאָּבאי. ַאָּבא יֹוֵסי ֶּבן ּדּוְסָּתאי. יֹוֵסף ָאִחיו ֶׁשל 
יֹוֵסף ֶּבן  יֹוֵסף ֶּבן ֵאיִלים ִמִּצּפֹוִרי ּכֵהן ּגָדֹול. יֹוֵסף ַקְטנּוָתא. יֹוֵסף ָחְפנִי. יֹוֵסף ֶּבן ִסיָמאי. ַרב יֹוֵסף ִצירּונָא.

  יֹוֵסף ְּבֵריּה ְדַרב ְמנְַׁשיָא ִמַּדוִיל. ַרב יֹוֵסף ַּבר ַאִּמי. ַּפּכְַסס. יֹוֵסף מֹוִקיר ַׁשֵּבי. יֹוֵסף ַּבר ר' יְהֹוֻׁשַע ֶּבן לֵוִי. ַרב 

י. ַרב יֹוֵסף ַרב יֹוֵסף ַּבר ֲחנִינָא. ַרב יֹוֵסף ְּבַרב נְחּונְיָא. יֹוֵסף ַּבר חּונִָאי. יֹוֵסף. ַּבר ָחּנִין. ַרב יֹוֵסף ַּבר ַמנְיּומִ 
ר ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחּנָא. ר' יֹוֵסף ֶּבן ָאִבין. ר' יֹוֵסף ַּבר זְִביָדא. יֹוֵסף ַּבר ַאְבִּדיִמי. ַרב יֹוֵסף ַּבר ָחבּו. יֹוֵסף ּבַ 

ֵסף ַהּכֵהן. ַרב יֹוֵסף ְּבר' ִאיְלָעאי. ַרב יֹוֵסף ְסָתם, ֶּבן ר' ִחּיָיא. ַרב יֹוֵסף ַּבר ַאָּבא. ַרב יֹוֵסף ַּבר ָחָמא. ַרב יֹו
יָה. ַרב יֹוֵסף ְּבֵריּה ְּדַרב ַסּלָא ֲחִסיָדא. ַרב יֹוֵסף ְּבֵריּה ְּדַרב ְׁשמּוֵאל. ַרב ְּבֵריּה ְּדָרָבא. ר' יֹוֵסף ְּבר' ְׁשַמעְ 

  .יֹוֵסף ִמֵּבי ַחּתּום. ַרב יֹוֵסף ַּבר ּדֹוָסִאי. ַאָּבא יֹוֵסף ַהַּבּנַאי. ַאָּבא יֹוֵסף ַּבר ָחנָן. יּוְסַּתאי ַּבר ַמּתּון

 ַהִּביָרה. ַרב יְֶחזְֵקאל. ַרב יְִחיֵאל. ר' יֵיִלי ַּבר יֵיַמר ַּבר ֶׁשלְֶמיָא. ַרב יֵיַמר יֹוֶעזֶר ִאיׁש ְצֵריָדה. יֹוֶעזֶר ִאיׁש
  ֵּלל.ִמִּדיְפָּתא. ַרב יֵיַמר. ַרב יֵיַמר ַּבר ֵׁשזְִבי. ַרב יֵיַמר ַּבר ֲחׁשּויֵי. ַרב יֵיַמר ָסָבא. ַרב יֵיַמר ְּבֵריּה ְּדַרב הִ 

 ַ אי ַרָּבה. ר' יַנַאי ַּבר ְּבֵריּה ְדַרב יַּנַאי ָסָבא. ר' יַּנַאי זְִעיָרא. ר' יַּנַאי ַּבר ִׁשְמעֹון ְּבַרִּבי. ר' ר' יַּנַאי ַהַּקְדמֹון. ר' יַּנ
 ַ נִי. ר' אי ַּבר נְַחמָ יַּנַאי ֲחמּוי ְּדר' ַאִּמי. ר' יַּנַאי ַּבר ַאִּמי. ַהּכֵהן. ר' יַּנַאי ַּבר יְִׁשָמֵעאל. ר' יַּנַאי ַקּפּוְדָקָאה. ר' יַּנ

יְהּוָדה ַהּנִָׂשיא.  יַנַאי ֲאחּוָּה ְּדר' ִחיָיא ַּבר ַאָּבא. ר' יַּנַאי ַּבר ְׁשמּוֵאל ַּבר יַּנַאי. ַרב יַנְָטה ַּבר ִחינְנָא. יֲַעֵּבץ ֶּבן ר'
  ר' יְַעֵבּץ.

ִמְׁשנָה. ר' יֲַעקב ְסָתם ִּדְגָמָרא. ר' ר' יֲַעקב ֶּבן ִּבּתֹו ֶׁשל ֱאלִיָׁשע. ר' יֲַעקב ֶּבן קּוְרָׁשאי. ר' יֲַעקב ְסָתם ֶׁשּבַ 
ַרב יֲַעקב ַּבר ֲחנִינָא. ר' יֲַעקב ִאיׁש ּכְַפר ֲחנַנְיָה. ר' יֲַעקב ִּדּכְַפר ָחנָן. ר' יֲַעקב ַּבר ַאָחא. ר' יֲַעקב ֲאחּוָּה ּדְ 

ַּבר ַאָחא ַּבר ִאיִדי. ר' יֲַעקב ַּבר ַאָּבא. ַאָחא ַּבר יֲַעקב. ר' יֲַעקב ַּבר ְּבַרֵּתיּה ְּדַרב ַאָחא ַּבר יֲַעקב. ר' יֲַעקב 
ר' יֲַעקב ַּבר ַרב ִאיִדי. ַרב יֲַעקב ַּבר ַּבת יֲַעקב. ַרב יֲַעקב ַּבר ִאיִדי ַּבר אֹוַׁשיְעיָא. ַרב יֲַעקב ַּבר ַאָּדא. ר' 

  מּוֵאל. ר' יֲַעקב ַּבר ִּגיֹוִרי. יֲַעקב ַּבר ַאָּדא ַּבר ֲעַתְליָה. ר' יֲַעקב ַּבר יֲַעקב. ר' יֲַעקב ְּבֵריּה ְדַבת ׁשְ 

ר' יֲַעקב ּגְבּולָָאה. ר' יֲַעקב ַּבר נְַחָמנִי. ר' יֲַעקב ִאיׁש ּכְַפר נַבּוְריָא. ר' יֲַעקב ַּבר זְַבִּדי.. ר' יֲַעקב ַּבר 
ִמּנְַהר ַּפּקּוד. ר' יֲַעקב ַּתְחִליָפא. ר' יֲַעקב ֵמֶאְפָרִתים. ר' יֲַעקב ַהַּדיְיָבא. ר' יֲַעקב ְּבר' יַּנַאי. ר' יֲַעקב 

ִליִטי. ְּדרֹוָמָאה. ר' יֲַעקב ַאְרַמנְיָיא, ר' יֲַעקב ַּבר ֲאִבינָא, ר' יֲַעקב ְּבר' ּבּון. ר' יֲַעקב ַּבר ָחָמא. ר' יֲַעקב ַּבר יַפְ 
י. ר' יֲַעקב ַּבר ִסיִסי. ַרב יֲַעקב ר' יֲַעקב ַּבר ַאִסי. ר' יֲַעקב ַּבר יֹוִסי. ר' יֲַעקב ַּבר ַּדאֵסיי. ַרב יֲַעקב ֶּבן ּדֹוָסא

קב ַעְמסּונְיָא. ר' יֲַעקב ַּבר יֹוַחאי. ר' יֲַעקב ּגְרּוָסה. ר' יֲַעקב ְּדִקְסִרין. ר' יֲַעקב ַּבר ִאיִמי. יֲַעקב ָקְרָחה. יַעֲ 
  ֶּבן יְִצָחק ִמֵּבית ּגּוְפנִין.

  

ר' יְִצָחק ַחּקּוָלא. ר' יְִצָחק ֶּבן ֶאלְָעזָר. ר' יְִצָחק ַּבר ַאָחא ר' יְִצָחק. ר' יְִצָחק ֶּבן ַטְבלָא. ר' יְִצָחק נַָּפָחא. 
ֵבי ַּבר ִדְׁשַמְעָּתא. ר' יְִצָחק ֶּבן ִּפנְָחס ְּדַאַגְדָּתא. ר' יְִצָחק ֶּבן ֶאלְָעאי. ַרב יְִצָחק. ר' יְִצָחק ַרָּבה. ר' יְִצָחק ּדְ 

  ַאְבִּדיִמי. . ַאִמי. יְִצָחק ְּדֵבי ר' יַּנַאי. ר' יְִצָחק ַּבר
  

י.. ַרב ַרב יְִצָחק ְּבַרב ַאָּדא. ַרב יְִצָחק ַּבר ְׁשמּוֵאל ַּבר ָמְרָתא. ר' יְִצָחק ֲאבּוָּה ְּדַרב ְׁשמּוֵאל. ר' יְִצָחק ַּבר ַאּׁשִ 
יֹוֵסי. ר' יְִצָחק ִאיׁש ּכְַפר יְִצָחק ַּבר יֹונָָתן. ַרב יְִצָחק ַּבר ַאָּבא ַּבר ַמְחֵסיָה. ַרב יְִצָחק ַּבר יֹוֵסף. ר' יְִצָחק ַּבר 

ק ִאיׁש ַעּכֹו. ַרב יְִצָחק ֵּדיָבָהא. ר' יְִצָחק ַּפְסָקָאה. ר' יְִצָחק ַקְסַקָסָאה. ר' יְִצָחק ַּבר יֲַעקב ַּבר ּגִיֹוִרי. ר' יְִצחָ 
ִרי. ר' יְִצָחק ַּבר ַמְריֹון. ַרב יְִצָחק ַּבר ּכְַפר ִעיטּוׁש. ר' יְִצָחק ֶּבן ֶאלְיִָׁשיב. ר' יְִצָחק ַמגְַּדָּלָאה. ַרב יְִצָחק ַּבר מָ 

  ִּמי. אּוְריָין. ר' יְִצָחק ַּבר נְַחָמנִי אֹו ַּבר נְַחָמן. ר' יְִצָחק ַּבר ְמנֵַחם. ר' יְִצָחק ַּבר ַחּלּוב. ר' יְִצָחק ְּבַרב אַ 

ִחיָיא ּכְתּוָבה. ר' יְִצָחק ַּבר ִחּיָיא. ַרב יְִצָחק ַּבר ר' יְִצָחק ַּבר ַאָּבא. ר' יְִצָחק ְּבַרב ִאיִדי. ר' יְִצָחק ְּבֵריּה ְּדר' 
ּוְפָּתא. ְרִדיָפא. ר' יְִצָחק ַּבר ֲחנִינָא. יְִצָחק ְסחֹוָרה. ר' יְִצָחק ַּבר ַקָּפָרא. ר' יְִצָחק ֶּבן ַקַצְרָּתא. ר' יְִצָחק ַּבר ג

ר ַאְׁשיָָאן. ַרב יְִצָחק ַּבר זֵיָרא. ַרב יְִצָחק ַּבר ִּביְסנָא. ַרב ַרב יְִצָחק ְּבַרִּבי. ר' יְִצָחק ַּבר ָאִבין. ַרב יְִצָחק ּבַ 



ָחק ַּתלְִמיד יְִצָחק ְּבַרב יְהּוָדה. יְִצָחק ְּבֵריּה ְּדַרב יְהּוָדה ַּבר יְֶחזְֵקאל.. ר' יְִצָחק ְּבֵריּה ְדַרָּבה ַּבר ַּבר ָחנָא. יִצְ 
ר' יְִצָחק ְּבֵריּה ְדַרב. ר' יְִצָחק ַקִריְצָּפא. ר' יְִצָחק ֶּבן לֵוִי. ר' יְִצָחק ְּדִמן  ר' ַּפָּפא. ר' יְִצָחק ְּבַרב ְמַׁשְרְׁשיָא.

ן. ר' ִסימֹוַקְרִטיגְנּון. ר' יְִצָחק ַהּכֵהן. ר' יְִצָחק ַרְביָא. ר' יְִצָחק ַּבר נְַפָּתלִי. ר' יְִצָחק ַּבר ַסְבִרין. ר' יְִצָחק ַּבר 
  יְִצָחק ַּבר ְּתַרְדיֹון.

ְמיָה ַּבר ר' יִָקים ִאיׁש ָּתִדיר. יִָקים ִאיׁש ְצרֹורֹות ֶׁשָעָׂשה ְּתׁשּוָבה. ר' יְִרְמיָה ֶּבן ֶאלְָעזָר . ַאָּבא יְִרְמיָה. ר' יִרְ 
  ַאָּבא. ַרב יְִרְמיָה ַּבר ַּתְחִליָפא. ר' יְִרְמיָה ְדַׁשְּבַׁשב. ר' יְִרְמיָה .

יָה ַּבר ַאָחא. ַרב יְִרְמיָה ִּביָרָאה. ַרב יְִרְמיָה ִמּגּוְפָּתא. ַרב יְִרְמיָה ִמִּדיְפִּתי. ר' ר' יִָׂששכָר ִדּכְַפר ַמנְִּדי. יְִרמְ 
ר' יְֵׁשָבב  יְִרְמיָה ְּבר' ֲחנִינָא. ר' יְִרְמיָה ְּדרֹוִמּיָא. ר' יְִרְמיָה ָסְפָרא. ר' יְִרְמיָה ַרָּבה. ר' יֵַׁשּבָאב ַהּסֹוֵפר, הּוא

  י ַמלְכּות. ַּבר יִַׁשיָטא.ֵמֲעָׂשָרה ֲהרּוגֵ 

ָמֵעאל ר' יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ַּפאִּבי ּכֵהן ּגָדֹול. ר' יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ֱאִליָׁשע ּכֵהן ּגָדֹול ֵמֲעָׂשָרה ֲהרּוֵגי ַמלְכּות. ר' יִׁשְ 
' יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ְסָתם. ר' יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ֲחנַנְיָה. ר' יְִׁשָמֵעאל ְּבנֹו. ֶׁשל ר' יֹוָחנָן ֶּבן ְּברֹוָקא. ר

ם ְּגדֹוִלים. ֲעזְַריָה. ר' יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ֶאלְָעזָר. ר' יְִׁשָמֵעאל ְּבר' יֹוֵסי. ר' יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ִקְמִחית וְָאִחיו יְֵׁשָבב ּכֲהנִי
ָמֵעאל ֶּבן ַּגְמלִיֵאל. ר' יְִׁשָמֵעאל ְׁשזּוִרי. ר' ר' יְִׁשָמֵעאל ֶּבן ַסְתִריֵאל אֹו ּכְַתִריֵאל ֵמַעְרַקָּתא ְּדלְִבנָה. ר' יִׁשְ 

א אֹו יְִׁשָמֵעאל ֶּבן זִירּוד. ר' יְִׁשָמֵעאל ָאִביו ֶׁשל ר' יַנַאי. ר' יְִׁשָמֵעאל ַּבר נְַחָמן. ר' יְִׁשָמֵעאל ִאיׁש ּכְַפר יַּמָ 
ר ַאָחא. ר' יְִׁשָמֵעאל ֲאבּוי ְּדר' יּוָדן. ר' יְַׁשְעיָה. ר' ְדיַָּמא. ר' יְִׁשָמֵעאל ֶּבן יְהֹוֻׁשַע. ר' יְִׁשָמֵעאל ַּבר יֲַעקב ּבַ 

  יַָּתא.

  אות כ'

. ַרב ּכִַּדי. ַרב ּכֵהן ָאִחיו ֶׁשל ר' ִחּיָיא ַּבר ַאָּבא. ר' ּכֵהן. ַרב ּכֵהן ַּבר ָאבּון. ַרב ָּכֲהנָא ַקָּמא. ַרב ָּכֲהנָא ב' 
 ְ הּוָדה. ַרב ּכֲָהנָא ְּבַרב נְֶחְמיָה. ַרב ָּכֲהנָא ַּבר ַרב ִחינְנָא ָסָבא. ַרב ּכֲָהנָא ּכֲָהנָא ַּבר נְחּונְיָה, ַׁשְמֵעיּה ְּדַרב י

ָּכֲהנָא ְּבַרב ֲחמּוָּה ְדַרב ְמַׁשְרְׁשיָא. ַרב ּכֲָהנָא ַּבר ַּתְחלִיָפא. ַרב ּכֲָהנָא ַּבר ַמלְִּכיֹו. ַרב ּכֲָהנָא ַרֵּביּה ְּדַרב. ַרב 
  יְִרְמיָה. ַרב ָּכֲהנָא ֲאחּוָּה. ְּדַרב יְהּוָדה ַּבר ּכַָּפָרא. ר' ְּכרּוְסְּפָדִאי . נָָתן. ַרב ּכֲָהנָא ַּבר

  אות ל'

 ִ י ַּבר לּוָדא. ר' לֵוִַטי. ֵלוִי ַהְּסַרד. ֵלוִי ְסָתם הּוא לֵוִי ֶּבן ִסיִסי. ַּבר ִליוָאי. ר' לֵוִי ָסָבא. ר' ֵלוִי סּוכִּיָה. ֵלו
מּוֵאל ַּבר נְַחָמנִי. ֵלוִי ַּבר ּבּוִדי אֹו ֶּבן ִּביְריָי. לֵוִי ַּבר ּבּוָטא. ַרב לֵוִי ַּבר ַלְחָמא אֹו ַּבר ְׁשמּוֵאל. ר' לֵוִי ַּבר ׁשְ 

ר' ֹום. ַרב ֵלוִי ּבְ ַחָּמא. לֵוִי ַּבר הּונָא ְּבר' ִחּיָיא. ר' ֵלוִי ֶּבן ַּפְרָטא. ר' לֵוִי ֶּבן ָּפנְִטי אֹו ַּבר ָּפאִטי. ר' ֵלוִי ֶּבן ִּפיט
 ַ ֲעקב. ר' ֵלוִי ַּבר ַטְרפֹון. ֵלוִי ַּבר ַחיְיָתא. ר' לֵוִי ַּבר ִחיָיא. ר' לֵוִי ְּבֵריּה ְדר' זְִעיָרא. ר' לֵוִי ַצנְַּבְריָיא. ר' לֵוִי ַּבר י

  ַרִּבי. לֵוִי ַּבר ַטְבִרי. לֵוִי ַּבר יְִצָחק. ַרב לֵוִי ַּבר ִהינֵי. ַרב לֵוִי ַּבר ֶּבֶרכְיָה.

 ִ יּדּוׁש יַטס ִאיׁש יְַבנֶה. ר' לְוִיַטס חֹוזָָאה. ר' לּוְלַאינִי ַּבר ַטְּבִרי. לּוְליַנּוס ֲחֵבירֹו ֶׁשל ַּפּפּוס ֶׁשּנֱֶהַרג ַעל קִ ַרב לְו
 ַּבר ַמָּמל. ַהֵּׁשם. ַרב לּוְליַנּוס ְּדרֹוִמי. ַּבר לּוִליָתא. ַרב ִליוָנְִטי. לְַחָמא ַּבר ְלוַאי. ַרב ַליָיא. ִליִלי ַּבר ַמאנִי אֹו

  ר' לֵיל. ַּבר ַאּלָם.

  אות מ'

ִרי ר' ֵמִאיר. ר' ָמאִרי ַּבר ַרב ִּביזְנָא. ָמאִרי ַּבר ַאבּוָּה. ַרב ָמאִרי ַּבר ַמר. ַרב ָמִרי. ַרב ָמאִרי ְּבַרב ִחְסָּדא. מָ 
ר ּגִיֹוָרא, [ַרב ָמִרי] ַּבר ָרֵחל ַּבת ְׁשמּוֵאל. ְּבַרב הּונָא ְּבר' יְִרְמיָה ַּבר ַאָּבא. ָמִרי ַּבר ִאיַסק . ַרב ָמִרי ַּבר ִאיסּו

ָּפא. ַאָּבא ַרב ָמִרי ְּבֵריּה ְּדַרב כֲָּהנָא. ָמִרי ַּבר ַמר עּוְקָבא. ַרב ָמִרי ְּבֵריּה ְּדַרב ַאִּׁשי. ַאָּבא ַמר ְּבֵריּה ְּדַרב ּפַ 
' יֹוֵסי. ַמר יְנּוָקא, ּוַמר ְקִׁשיָׁשא, ְּבנֵי ַרב ִחְסָּדא. ַמר ְּבֵריּה ָמִרי ֵריׁש ּגָלּוָתא. ַאָּבא ָמִרי. ַאָּבא ָמִרי ֲאחּוָּה ְּדר

ְּדָרָבא.  ְּדַרִבינָא. ַמר ְּבֵריּה ְּדַרב יֹוֵסף. ַמר ְקִׁשיָׁשא ְּבֵריּה ְּדָרָבא. ַמר ַּבר יְִׁשָמֵעאל. ַמר. ַמר ַּבר ַאָחא ְּבֵריּה
יָדאי. ַמר ַּבר ֲאֵמיַמר].ַמר ְּבַרב ַאִּׁשי]. ַמר ַּבר ַרב ַאִּׁשי ֶׁשָחַתם ַמר ַּבר ַרב ַאָּדא ַּבר ַאֲהָבה. ַמר ַּבר אִ 

  ַהַּתלְמּוד, וְַטְביּוִמי ָחַתם. ַמר ְּבֵריּה ְדַרב ַסָמא ְּבַרב ַאִּׁשי. ַמר ַּבר ַהְמּדּוִרי. ַמר ַּבר ִחּיָיא.
  



ר' מּונָא ַּבר ַּתנְחּום. מּונְַּבז.. ר' ְמַחְסיָא ַּבר ִאיִדי. ָמִטי. ר' ַמּבּוג. ַמגְִּביָלה ֲאחּוי ְּדר' ַאָּבא ַּבר ּכֵהן. ר' מּונָא. 
ַּבר נַגְָרא. ְמיְַאָׁשה. ר' ְמיְַאָׁשה ַּבר ְּבֵריּה ְדַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן לֵוִי. ר' ְמיַָׁשא. ר' ְמיַָׁשא ַּבר יְִרְמיָה. ר' ִמיׁשֹון 

   ַעְרָבָאה. ַרב ַמלְּכִּיָא. ַרב ַמלְּכִיֹו. ַרב ַמִּמין.ַמּלָאי ָאִביו ֶׁשל ר' ֶאלְָעזָר. ר' ַמּלּו

ר זְִעיָרא. ר' ַמּנָא. ר' ַמּנָא ַּבר ַּתנְחּום. ר' ַמּנָא ְדַׁשַאב. ר' ַמּנָא ְּבִציּפֹוִרין. ר' ַמּנָָאה. ר' ִמנְֲאָמן. ר' ִמנְַהָּמא ּבַ 
  יֹונָה. ר' ַמּנִי. ר' ַמּנִי ַּבר ַּפִּטיׁש. ר' ַמּנִי ַּבר ִחלְִקּיָה. ר' ִמנְַהָּמא. ר' ַמּנִי ְדצֹור. ר' ַמּנִי ְּבֵריּה ְּדר'

ֵחם ְמנֵַחם ֲחֵברֹו ֶׁשל ִהּלֵל. ְמנֵַחם ֶּבן ִסיגְנָאי. ַרב ְמנֵַחם. ר' ְמנֵַחם ְּבר' ִסיָמאי. ר' ְמנֵַחם ֶּבן ּכְַפִרי. ר' ְמנַ 
ְמנֵַחם יֹוְדָפָאה. ר' ְמנֵַחם ֶּבן ּגּוְפָּתא. ר' ְמנֵַחם ִאיׁש ּכְַפר ְׁשָעִרים. ר'  ֲאחּוָּה ְּדר' ּגּוְריֹון. ר' ְמנֵַחם ְּדִמן ּגַלְיָא.

' ְמנֵַחם ְמנֵַחם ַּבר ַּתנְחּום. ר' ְמנֵַחם ֶּבן ַמְבִסיָמא ֲאחּוי ְּדיֹונָָתן קּוָפה. ר' ְמנֵַחם ֶּבן נַָּפח. ר' ְמנֵַחם ַטְלַמיָא. ר
  ּונָא. ר' ְמנְַחָמה. ְמנֵַחם ְּבר' יְהּוָדה ַּבר לֵוִי.ֲחָתנֵיּה ְּדר' ֶאלְָעזָר ַּבר ָאב

ַהִּמְצִרי. ִמנְיִָמין ַרב ַמנְיּוִמי. ר' ַמנְיּוִמי ַּבר. ִחלְִקּיָה. ַמנְיּוִמי ְּבֵריּה ְּדַרב נַחּוִמי. ִמנְיִָמין ַּבר ִחיָיא. ִמנְיִָמין ּגֵר 
  ר ְּבֵריּה ְּדַרב ְמנְַסיָא. ַרב ְמנְַסיָא ַרָּבא.ַסְקַסָקָאה. ִמנְיִָמין ַּבר ִאיִהי. ַרב ְמנְַסיָא ּבַ 

. ַרב ְמנְַׁשיָא ַרב ְמנֶַּׁשה. ַרב ְמנֶַּׁשה ַּבר זְִביד. ַרב ְמנְַׁשיָא ַּבר ַּגָדא. ַרב ְמנְַׁשיָא ַבר ַׁשּגּוְבלִי. ְמנְַׁשיָא ֶּבן ַעּזַת
ב ְמנְַׁשיָא ַּבר יְהּוָדה. ַרב ְמנְַׁשיָא ֶּבן יֲַעקב. ַרב ְמנְַׁשיָא ַּבר ַּבר יְִרְמיָה. ַרב ְמנְַׁשיָא ַּבר יְִרְמיָה ִמִּדְפָּתא. רַ 

ְּדכַי. ר' ַּתְחלִיָפא. ַרב ְמנְַׁשיָא. ַרב ְמנְַׁשיָא ְּבֵריּה ְּדָרָבא. ְמנְַׁשיָא ַּבר ְמנֶַּׁשה. ר' ְמנִַּׁשי. ר' ַמֲעְדיָא. ַרב ָמרְ 
ר ָהַאֲחרֹון. ְמֵריַמר ַּבר ֲחנִינָא. ַּבר ַמִרינָא. ַרב ַמִרינּוס ָאִביו ֶׁשל ַרב ַמְריּון. ַרב ַמְריּון ַּבר ָאִבין. ְמֵרימַ 

  ַׁשְּבַתאי. ר' ַמִרינּוס ַּבר אֹוַׁשְעיָא. ַרב ַמִרינּוס. ַרב ַמּׁשּון ַּבר נַגְָרא. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ַּבר ִחלְָקאי. 

ַׁשְרְׁשיָא ַּבר ָחנִין. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ְּבֵריּה ְּדַרב ַאָחא. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ֶּבן ָרָבא. ַרב מְ 
ַרב ַאִּמי. ַּבר ַרב. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ֶּבן ְּבנֹו ֶׁשל ַרב ַאָחא ַּבר ַרב. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ָמֵריּה ְדַרב ִחּיָיא. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ּבְ 

ב נָָתן. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ְּבֵריּה ְּדַרב ִאיִדי. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ְּבַרב ִּדיִמי. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ְּבֵריּה. ְּדרַ 
ל. ַרב ַמְתיָא ִמּתּוַסנְיָיא. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ַּבר ַּפּקּוד. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא ְּבֵריּה ְדַרב ֵּביָבי. ַרב ַמּתּון. ַמְתיָא ֶּבן ְׁשמּואֵ 

  ַרב ַמְתנָה. ַמִּתְתיָהּו ַּבר יְהּוָדה. מּוְקַרט, ַהָּקבּור יַַחד ִעם יֹונָָתן ֶּבן עּוּזִיֵאל.ֶּבן ָחָרׁש. 

  אות נ'

יָיא. ַאָּבא נַַאנָאי ְּבֵריּה ְּדר' יֹוֵסף ַּבר ָרָבא. [נִַאנֵָאי] נַגְָדא. ר' נְהֹוָרִאי. ר' נְהֹוָרִאי ֲאמֹוָרא. נְהֹוָרִאי ַּבר ִׁשינְ 
חּום ַהָּמִדי. נְהֹוָרִאי. ר' נְהֹוָראי ָסָבא. ַרב נִַהיָלאי. ַרב נִַהילָאי ַּבר ִאיִדי. נְזִיָרא ַּבר נְזִיָרא. נַחּום ַהּלְַבלָר. נַ 

חּוָּה נַחּום ַהּזֵָקן. נַחּום ִאיׁש ַגם זּו. נַחּום ִאיׁש קֶדׁש ָקָדִׁשים. נַחּום ְּבר' ִסיָמאי. נַחּום ֶּבן יְִרְמיָה. ר' נַחּום אֲ 
ם ִאיׁש ּגְַליָא. נַחּום ֶּבן ְּדר' ִאילָא. נַחּום ַּבר נַָּפח. ר' נַחּום ַּבר ַּפָּפא. נַחּום ַׁשְמֵעיּה ְּדר' ַאָּבהּו. ר' נַחּום. נַחּו

ּיָיא ַּבר ָקנָה. נַחּוָמא ֶּבן ַאְפַקְׁשיֹון. ַרב נַחּוִמי ַּבר ַאָּדא. ַרב נַחּוִמי. ר' נַחּוִמי ְּבר' זְכְַריָה. ַרב נַחּוִמי ַּבר חִ 
  ַאָּבא.

  

ַהּגָדֹול. ר' נְחּונְיָא ֶּבן ֶאלְנָָתן ִאיׁש ּכְַפר ַהַּבְבלִי  ר' נְחּונְיָה ֶּבן ַהָּקנָה. ָקנָה ִאְּבן ְּגדּור, ְּבנֹו. נַחּום. ַרב נְחּונְיָא
ין. ר' נְחּונְיָא (נּוַסח ַאֵחר: נְֶחְמיָה ֶּבן ֶאלְנָָתן ִאיׁש ּכְַפר ַהַּבְבִלי). ר' נְחּונְיָא ֶּבן ּגּוְדגַָּדא. ר' נְחּונְיָא חֹוֵפר ִׁשיחִ 

ף ֶּבן ַּפְּכַסס. ר' נְחּונְיָא ִאיׁש ִּבְקַעת ֵּבית חֹוְרָתן. ר' נְחּונְיָא. ר' נְחּונְיָא ְּבֵריּה ְדַרב יֹוֵסף. ַרב נְחּונְיָא ֶּבן יֹוסֵ 
  ְּדֵבית ַחוְָרן.

  

יָה. ר' ַרב נְֶחְמיָה ָהַעְמסּונִי. נְֶחְמיָה ִאיׁש ֵּבית ָּדלִי. ר' נְֶחְמיָה. נְֶחְמיָה ִאיׁש ִׂשיִחין. ר' נְֶחְמיָה ְדיָפֹו. נְֶחמְ 
ָ נְֶחְמיָה ּבַ  ה ר ַרב יֹוֵסף. ר' נְֶחְמיָה ֲחָתנֵיּה ְדֵבי נְִׂשיָאה. ר' נְֶחְמיָה ְּבֵריּה ְּדַרב ֲחנִילָאי. ַרָּבנָא נְֶחְמיָה. ר' נְֶחְמי

ָ ַּבר עּוְקָבן. ר' נְֶחְמיָה ַּבר ַמר עּוְקָבן ְּבֵריּה ְדר' יֹוֵסף. ַרָּבנָא נְֶחְמיָה ֲאחּוָּה ְּדֵריׁש ּגָלּוָתא. ַרב נְֶחמְ  ה ֵריׁש י
ֵריּה ְדר' ּגָלּוָתא. ַרב נְֶחְמיָה ֶּבן ֶאלְָעזָר. ַרב נְֶחְמיָה ְּבַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר נְַחָמן. ר' נְֶחְמיָה ַהֶּפָחה. ר' נְֶחְמיָה ּבְ 

  ִחּיָיא ַּבר ַאָּבא. ַרב נְֶחְמיָה ְּבַרב יְהֹוֻׁשַע.
  

ָמן ַּבר יֲַעקב. ַרב נְַחָמן ַּבר יְִצָחק. ַרב נְַחָמן ְּבַרב ִחְסָּדא. ַרב נְַחָמן. ַרב נְַחָמן ַּבר יֲַעקב. ַרב נְַחָמן ַּבר נַחְ 
נְַחָמן ַּבר  ַרב נְַחָמן ַּבר ּגּוְריָא.. ַרב נְַחָמן ַּבר ּכֵהן. ַרב נְַחָמן ַּבר ְׁשמּוֵאל ַּבר נְַחָמן. ר' נְַחָמן ְּבַרב זְַבָּדא. ַרב

. ַרב נְַחָמן ַּבר ָרָבא. ַרב נְַחָמן ַּבר זְכְַריָה. ַרב נְַחמָ  ן ַּבר ַמנְיּוִמי. ַרב נְַחָמן ֶּבן ַּפְרָטא. ַרב נְַחָמן ַּבר ָּברּו



ן ָסָבא. ַאְבִּדיִמי. ַרב נְַחָמן ַּבר ַּפָּפא. ַרב נְַחָמן ִמּנְַהְרְּדָעא. ַרב נְַחָמן ַּבר ִאיָקא. ַרב נְַחָמן ְּבַרב ַאָּדא. נְַחמָ 
  ָמן ַּבר הּונָא. ַרב נְַחָמנִי ַהּכֵהן.ַרב נְַחָמן ְּדיָפֹו. ַרב נַחְ 

  

ׁש ְּתקֹוַע. נִיָּתאי נַּיּולִי. נַּיּוִּתי. ר' נַיָחא ַּבר ָסָבא. ר' נַחּוִמי. נִימּוס. נִיקּוְמכִי. נִיָקנֹור. נִַּתאי ָהַאְרֵּבלִי. נִיַּתאי ִאי
  ַּתלְִמיד ְׁשמּוֵאל. ר' נַָּסא. ר' נַָּסא ְדִקיְסִרין. ר' נְַפָּתלִי.

  

ן ַּבר ר' נָָתן ַהַּבְבִלי. ר' נָָתן ֶּבן ֲאִביָׁשלֹום. ר' נָָתן ְּבַרִּבי. ַרב נָָתן ַּבר אֹוַׁשְעיָא. ר' נָָתן ַּבר טּוִבי. ר' נָתָ 
ָּבַחיָא ַמנְיּוִמי. ַרב נָָתן ְּבר' ֶּבֶרְכיָה. ַרב נָָתן ַּבר ַאִּמי. ר' נָָתן ַּבר ַמר זּוְטָרא. ַרב נָָתן ַּבר ִׁשילָא ֵריׁש טַ 

ְסיָא. ַרב ְדִציּפֹוִרי. ַרב נָָתן ַּבר ַאָּבא. ַרב נָָתן ַּבר ַאַּביֵי. ר' נָָתן ּכֵהן. ַרב נָָתן. ַּבר ַמר עּוְקָבא. ַרב נָָתן ַּבר אַ 
ְמָרם. נָָתן ְּדצּוִציָתא. ר' נָָתן ְּדרֹוָמִאי. ַרב נָָתן. ר' נָָתן ִּביָרָאה. ַרב נָָתן ֲאבּוָּה ְּדר' הּונָא ַּבר נָָתן. ַרב נָָתן ֶּבן עַ 

  נְַתנְֵאל.

  אות ס'

ֵבי ַרב ָסָבא. ָסֵבי ְדפּוְמְּבִדיָתא. ָסָבא ְדסּוָרא. ָסָבא ַקרּויָא אֹו ַסרּויָה. ָסֵבי ְדַהגְרּונְיָא. ָסֵבי ְּדנַזּונְיָא ָסֵבי דְ 
ְרַחב ַּבר ָּפָּפא. ַרב ְסחֹוָרה. ר' ִסיּדּור. ִסילְנִי. ַהְמנּונָא. ֶּבן ַסָּבר. ר' סֹוְביָה. סּוָמה ַּבר ּכְַתָבה. סּוְמכּוס. סּו

ֵרי. ר' ַרב ִסיָמא ְּבֵריּה ְדַרב ִאיִדי. ַרב ִסיָמא ַּבר ַאִׁשי. ר' ִסיָמֵאי. ר' ִסימֹון. ר' ִסימֹון ֶּבן זְַבִּדי. ר' ִסימֹון ְדּתָ 
  ָּבנָן ְסבּוָרֵאי. ַרב ִסיַסיי. ַרב ַסָּלא ֲחִסיָדא.ִסימֹון ְּבֵריּה ְדַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן לֵוִי. ַרב ִסימּונָא ֵמרַ 

. ַרב ַרב ַסָּמא ַּבר ַרב יְִרְמיָה. ַרב ַסָּמא ְּבֵריּה ְדַרב ָמִרי. ַרב ַסָּמא ְּבֵריּה ְדָרָבא. ַרב ַסָּמא ְּבֵריּה ְדַרב יֵיָבא
י. ַרב ַסָמא ַּבר ַרְקָּתא. ַרב ַסָּמא ְּבֵריּה ְדַרב ַסָּמא ַּבר יְהּוָדה. ַרב ַסָּמא ְּבַרב ַאִסי. ַרב ַסָּמא ַּבר ֶחלְָקאִ 

. ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא. ַרב ַסָּמא ְּבַרב ַאִׁשי. ר'. ַסְמיָא. ַסַמלְיֹון. ַאָּבא ַסמֹוִקיד. ַרב ְסעּוָרם ֲאחּוּה ְדָרָבא. ַרב ָסְפָרא
  ְּבַרב ְסעּוָרם.ָסְפָרא ְּבֵריּה ְּדַרב יֵיָבא. ַרב ָסְפָרא ַּבר טֹוִביָה. ַרב ָסְפָרא 

  אות ע'

 ִ יֵאל ִמְּׁשֵמיּה ַעְאָדא. ַרב עֹוַבְדיָה. עֹוֵבד ּגְלִילָָאה. ר' עּוּזִיֵאל ְּבֵריּה ְּדר' נְחּונְיָא ְדֵבית ַחוְָרן. ר' עּוּזִיֵאל ַּבר עּוּז
א ַּבר ַאִּׁשי. ַרב עּוָּלא ַּבר ַאָּבא. עּוּלָא ְּדעּוזִיֵאל ַרָּבא. ר' ֲעוֵיָרא. עּוָלא. ַרב עּוּלָא ְּבֵריּה ְּדַרב ִעילִָאי. ַרב עּוּלָ 

ְסִרין. ַּבר ִחינְנָא. עּוָלא ַּבר יְִׁשָמֵעאל. ַרב עּוָּלא ַּבר ַרב ִאיִדי. עּוָּלא ַּבר ְמנְַׁשיָא. עּוּלָא ַּבר ַרב. עּוּלָא ְדִקי
ּוּלָא ֲחּזָנָא. ַמר עּוְקָבא. ַמר עּוְקָבא ַּבר ִחּיָיא. ַרָּבנָא עּוּלָא ִּביָרָאה, עּוּלָא ְּבֵריּה ְּדר' ֶאלְָעזָר. עּוָּלא ַׁשְכָּפר. ע

א עּוְקָבא. ַרב עּוְקָבא ִמֵּמיַׁשן. ַרב עּוְקָבא ַּבר ַאָּבא. עּוְקָבן ַּבר נְֶחְמיָה ֵריׁש ּגָלּוָתא. ר' עּוְקָבא. ַרב עּוְקבָ 
  ּוְקָבא ִמַּפְׁשרּונְיָא. עּוְקָבן ַהַּבְבלִי.ַּבר ָחָּמא. ַרב עּוְקָבא ַּבר ִחינְנָא ִמָּפִריְׁשנָא. ַרב ע

  
ילַׁש. ר' ֶעזְָרא ְּבֵריּה ְדר' ַאְבטּוַלס. ר' ֲעזְַריָה ִדּכְַפר ָחנָן. ר' ֲעזְַריָה ְּבר' ִסיָמאי. ר' ִעיּלָא. ר' ִעיּלָָאה. ַרב עִ 

' ִׁשְמעֹון ַּבר ַאָּבא. ַרב ַעְמָרם ֲחִסיָדא. ַרב ַרב ִעינָא. ַרב. ִעינָא ָסָבא. ִעיָפא. ַרב ַעְמָרם. ַרב ַעְמָרם ְּבֵריּה ְדר
ן. ֲענָנִי ַּבר ָענָן. ַרב ָענָן ַּבר ַּתְחִליָפא. ַרב ָענָן ַּבר ִחּיָיא. ַרב ָענָן ַּבר ָרָבא. ַרב ָענָן ַּבר יֹוֵסף. ֲענִינִי ַּבר נְַחׁשֹו

ֲעַקְביָא. ַרב ֲעַקְביָא. ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶּבן יֹוֵסף, ר' ֲעִקיָבא ֶּבן ָׂשׂשֹון. ֲעַקְביָא ֶּבן ַמֲהלְַלֵאל. ֲעַקְביָא. ַרב יְִרְמיָה 
  דֹוָסא. ַרב ֲעִקיָבא ֲאמֹוָרא. ֲעִקילַס ַהּגֵר.

  אות פ'

י ַּבר יֹוסֵ ר' ַּפָּדא. ַּבר ַּפָּדא. ר' ְּפָדיָא. ר' ְּפָדת ַהּזֵָקן. ר' ְּפָדת ֶּבן ר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ְּפָדת. ּפּוגָא ַׁשְמֵעיּה ְּדר' 
  ְּפלִימֹו. ר' ַּפנְָּדא.ֲחנִינָא. ר' ַּפּזִי ֶּבן ַּפּזִי. ֶּבן ַּפִּטיִרי. ַּפּלִיֵפי ַּבר ְּפרּוָטה. ְּפלְַטיָא ְדנָיָה. ְּפלְָטיֹון ִאיׁש רֹוִמי. 

נְָחס ָאִחיו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ַהּכֵהן. ִּפנְָחס ִאיׁש ַחְבָרה אֹו ִאיׁש ַהִּביָרה. ר' ִּפנְָחס ֶּבן ֲערּוָבא. ר' ִּפנְָחס ֶּבן יִָאיר. ּפִ 
ַרב ַאִמי. ר' ִּפנְָחס ַּבר ָחָמא. ר' ִּפנְָחס ַהּכֵהן. ר' ִּפנְָחס ְּבַרב ִחְסָּדא. ַרב ִּפנְָחס ְּבַרב ָמִרי. ר' ִּפנְָחס ְּבֵריּה ּדְ 

 ַ ִּפנְָחס ְּדיָפֹו. ִּפנְָחס ֶּבן ּגְַבָּתא. ר' ס:דחִּפנְָחס  ר' ַּכיי. ר' ִּפנְָחס ֶּבן לֵוִי.ַרב ִּפנְָחס ַּבר ֲחנַנְיָא. ר' ִּפנְָחס ַּבר ז
  ִּפנְָקאי ַרּבֹו ֶׁשל ַרב יֹוָחנָן ֶּבן נְַרָבאי.

  



ר ַאָּדא. ַרב ַּפָּפא ָסָבא. ַרב ַּפָּפא ַּבר ָחנָן ִמֵּבי ְצלּוִחית. ַרב ַּפָּפא ַּבר ְׁשמּוֵאל. ַרב ַּפָּפא ְּבֵריּה ְּדַרב ַאָחא ּבַ 
א ַּבר נְַחָמן. ַרב ַּפָּפא ְּבֵריּה ְּדַרב יֹוֵסף. ר' ַּפָּפא ַּבר ַאָּבא. ַרב ַּפָּפא ַּבר יֲַעקב. ַּפּפּוס ֶּבן יְהּוָדה. ַרב ַּפּפָ 

א. ר' ַּפְרָטא ְחׁשָ ַּפּפּוס ֲחֵבירֹו ֶׁשל לּולְיָינּוס, ַרב ַּפִּפי. ר' ָּפִּפי ַהֵּׁשנִי. ר' ַּפַּפיָיס ַּבר ִּפיָקה. ר' ְּפרּוזְִּדיָרה ַּבר נַ 
ר' ַּפְרנָא. ר'  ְּבר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ַּפְרָטא ֶּבן ְּבנֹו ֶׁשל ר' ַּפְרָטא ַהּגָדֹול. ר' ַּפְרגּוִרי ְּדִקְסִרין. ר' ְּפִריָדא. ר' ְּפִריָרא.

. ִּפְׁשְּפָׁשה. ְּפַתְחיָה ַעל ַהִּקּנִין.   ַּפְרנָ

  אות צ'

  ר' ָצדֹוק ֶּבן ֲחלּוָקה. ר' ַצְפָרא ֲאבּוּה ְּדַרב ַצְפָרא.ר' ָצדֹוק. ר' ָצדֹוק ַּתלְִמיד ַרִּבי. 

  אות ק'

ר ֶּבן קּוְפיָא. ַרב ְקִטינָא. ְקִטיָעה ַּבר ַׁשּלּום. ַּבר ִקיפּוף. ַקּלָא. ר' ַקִריְצָפא. ָקנָה ִאְּבן ּגְדּור. ר' ִקְסָרא. ּבַ 
  ַקָּפָרא. ַּבר ַקְפָּתא. ַקְרנָא. ס:דחקֹוְרנִי. ר' ַקְרנִי. ר' קּוְריַיס. ר' ִקיִריס ְדיְַדָמא. ַקִריְסָּפא.

  אות ר'

ָהִאיְצָטרּוְּבלִי. ַרב . ַרב ַּבר ְׁשָבא. ַרב ִמִּדיְפָּתא. ַרב ֲאחּוי ְּדַמר ַאָחא. ַרב ֲאבּוּה ְּדַרב ְמַׁשְרְׁשיָא.  ר' ְראּוֵבן
א. ַרב ְּבֵריּה ִּדְׁשמּוֵאל. ַרב ַּבר יּוָדה. ָרָבא ַּבר ַּבר ָחנָא. ָרָבא ַהַּקְדמֹון. ָרָבא ְסָתם, הּוא ַּבר יֹוֵסף ַּבר ַחּמָ 

ר ְּבֵריּה ְדַרָּבה ַּבר ַרב הּונָא. ָרָבא ְּבֵריּה ְדַרָּבה. ָרָבא ִמַּבְרנִיׁש. ָרָבא ַּבר ִאיִהי אֹו ַּבר ִאיַּתי. ָרָבא ּבַ ָרָבא 
ָרָבא א. ַאִהינִי. ָרָבא ַּבר נָָתן. ָרָבא ַּבר ַׁשְרׁשּום. ָרָבא ַּבר ַרב ַּפָּפא. ָרָבא ַּבר ְּבֵריּה ְדַרב ַּפִּפי. ָרָבא ַּבר לִימָ 

  ַּבר יְִׁשָמֵעאל. ָרָבא ַּבר ְמַׁשְרְׁשיָא. ָרָבא ַּבר ַאָּבא. ָרָבא ְּבַרב ַאָחא ְּבַרב הּונָא. ָרָבא זְִעיָרא. 

ר ָרָבא ַּבר ְמַחְסיָא. ָרָבא ַּבר ִקיְסנָא. ָרָבא אֹו ַרָּבה ֲאחּוָּה, ְּדַרב ָמִרי ַּבר ָרֵחל. ָרָבא ַּבר ַמנְיּוִמי. ָרָבא ּבַ 
. ָרָבא ַּבר ִעיָלָאה. ָרָבא ְּבַרב יְִצָחק. ָרָבא ַבר ֲאִהיָלִאי. ָרָבא ְּבַרב נְַחָמן. ָרָבא ַּבר זּוְטָרא. ָרָבא ַּבר יֹונָָתן

 ִ א ִקי. ָרבָ ְׁשמּוֵאל. ָרָבא ַּבר ָמִרי. ָרָבא ַּבר ִּבינָא. ָרָבא ְּבַרב הּונָא זּוִטי. ָרָבא ַּבר עּוָּלא. ָרָבא זּוִטי. ָרָבא ִמַּפְרז
ֲחנִינָא. ַּבר זִַּמינָא. ָרָבא. ַּבר ִהֵּלל. ָרָבא ְּבר' ָחנָן. ָרָבא ְּבַרב ַעּזָא. ָרָבא ַּבר ִׁשיָרא. ָרָבא ִמּקּוִּבי. ָרָבא ַּבר 

ָרָבא ַּבר ַאָּדא. ָרָבא ַּבר ְׁשָבא. ָרָבא ַּבר יְִרְמיָה. ָרָבא ִמַּפְׁשרּונְיָא. ָרָבא ַּבר ִׁשילָא ְׁשִאילְָּתא. ָרָבא ַּבר זְַבִּדי. 
  ָרָבא ּתֹוְסָפָאה. ָרָבא ַּבר ֶחלְָקאי. ָרָבא ַּבר ִליוָאי. ָרָבא ַּבר ַּתְחִליָפא. ַרב ַרָּבאי ְּדִמן רּוב.

  
ָ ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחנָא. ַרָּבה ְסָּתם, הּוא ַּבר נְַחָמנִי. ַרָּבה ְּבַרב הּונָא. ַרָּבה ְּבַרב הּונָא זּוִטי. ַרָּבה ַּבר לִ אי. ַרָּבה יו
ה ְּבַרב ְּבַרב ָחנָן ַּבר ָרָבא. ַרָּבה ַּבר ֲחנִינָא. ַרָּבה ַּבר ֲחנָנָא אֹו ִחינְנָא אֹו ֲחנִינָא ָסָבא. ַרָּבה ַּבר ֲאבּוָּה. ַרּבָ 

ַּבר יְִצָחק. ַרָּבה ַּבר  נְַחָמן ַּבר יֲַעקב. ַרָּבה ַּבר ְׁשמּוֵאל. ַרָּבה ַּבר יְִרְמיָה. ַרָּבה ַּבר יְִצָחק. ַרָּבה ַּבר טֹוִבּיָה
  ַמָּמל. 

ָּתא. ַרָּבה ַרָּבה ֶּבן ִאיֵסי. ַרָּבה ַּבר יֹוֵסף. ַרָּבה ַּבר ַמְריֹון. ַרָּבה ַּבר זּוְטָרא. ַרָּבה ַּבר ִׁשילָא. ַרָּבה ַּבר ְׁשִאילְ
ָפָאה. ַרָּבה ַּבר ַרב ַאָּדא. ַרָּבה ְּבֵריּה ְּדַרב ַּבר ִׁשילַת. ַרָּבה ַּבר ִׁשיָרא. ַרָּבה ַּבר ִחּיָיא ַקּטּוְסָפָאה. ַרָּבה ּתֹוסְ 

. ַרָּבה אֹו ִאיִדי ַּבר ָאִבין ַרָּבה ַּבר. עּוּלָא. ַרָּבה ַּבר ִעיָלִאי. ַרָּבה ַּבר ֲאִהילָאי. ַרָּבה ַּבר יֹונָָתן. ַרָּבה ַּבר ָמִרי
  יָפא. ַרָּבה ִמַּפְׁשרּונְיָא. ַרָּבה ַּבר ׁשּוְמנִי. ַרָּבה ַּבר ֶעְפרֹון. ָרָבא ֶּבן ַרב ָמִרי ֶּבן ִאיסּור ִּגיֹוָרא. ַרָּבה ַּבר ַּתְחלִ

יָה. ַרָּבה ָּבה ַּבר ַמְתנָה. ַרָּבה ַּבר ְּברּונָא. ַרָּבה ַּבר ֲחקּוָלא. ַרָּבה ַּבר ֲעַסִּבי. ַרָּבה ַּבר ָחָּמא. ַרָּבה ִמּקּוַּברְ רַ 
ה ַּבר ַאִּמי. ַרָּבה ַּבר נַחּום. ַרָּבה ְּבֵריּה ְּדָרָבא ַרָּבה ַּבר ָסְפָרא. ַרָּבה ַּבר ַרב ַּבר ִׁשיִמי. ַרָּבא ַּבר ַהְמנּונָא. ַרּבָ 

  ַּבר ִׁשְמעֹון.ּכֲָהנָא. ַרָּבה ַּבר ֲאִחיָּתא. ַרָּבה ַּבר ַאיְבּו. ַרָּבה ַּבר ָאִבין. ַרָּבה ַּבר ֲאִבינָא. ַרָּבה ַּבר זְַבָּדא. ַרָּבה 
י. ָרִבינָא ַּבר ִׁשילָא. ָרִבינָא ְּבַרב עּולָא. ָרִבינָא ִמַּפְרזִיִקי. ַרִבינָא ַבר נְחּונְיָא. ָרִבינָא ַהַּקְדמֹון. ַרְביָא ַּבר ִקיסִ 

ִרין. ר' ן ְדִקסְ ָרִבינָא זּוִטי ֶּבן ֲאחֹותֹו ֶׁשל ָרִבינָא. ָרִבינָא. ַרְבנָאי ֲאחּוָּה ְּדר' ִחּיָיא ַּבר ַאָּבא. ַרְבנָאי חֹוזָָאה. ַרָּבנָ 
  ְרִדיָפא. ר' רּוַמנּוס. ס:דחַרֲחָּבה ְדפּוְמְּבִדיָתא. ַרב ַרחּוִמי. ר' ַרֲחָמִאי. ר' ִריּמֹון. ָרכִיׁש ַּבר ַּפָּפא. 

ִמי . רָ ָרִמי ַּבר יְֶחזְֵקאל. ָרִמי ַּבר ַחָּמא. ָרִמי ַּבר ַרב. ָרִמי ַּבר ַרב יְהּוָדא.. ָרִמי ַּבר ַרב יּוד. ָרִמי ַּבר ְׁשמּוֵאל
י ְדהּוא ָרִמי ַּבר ְּבֵריּה ְדַרב יֵיָבא. ָרִמי ַּבר ְּבַרִּבי הּוא נְַהְרְּבלָאי. ָרִמי ַּבר ֶּבֶרְכיָה. ָרִמי ַּבר ַּפָּפא. ָרִמי ַּבר ָּתְמרִ 



 ָ ה. ָרִמי ַּבר ָאִבין. ְרִמיָטא ִדיקּוִלי. ָרִמי ַּבר ַאָּבא. ָרִמי ַּבר ָמִרי נֶכְּדֹו ֶׁשל ַרב יְִרְמיָה ַּבר ַאָּבא. ָרִמי ַּבר ִחלְִקּי
  ַּבר יַּנַאי. ס:דחַרְפָרם ִמִסיכְָרא. ַרְפָרם ַּבר ַּפָּפא. ַרְפָרם.

  אות ש'

  ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטנִית. ַאָּבא ָׁשאּול. ַאָּבא ָׁשאּול ִמֵּבית ַמְרַמָּׁשא.
ית ַרִּבי. ַאָּבא ָׁשאּול ִמְּׁשֵמיּה ְּדַרב. ַאָּבא ָׁשאּול ַּבר נַׁש, ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ִאָּמא ִמְריָם. ַאָּבא ָׁשאּול ּגַָּבל ֶׁשל ּבֵ 

ינָא . ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן נַּנָס. ר' ָׁשאּול אֹו ִׁשילָא ְדנָוֵוה. ר' ָׁשאּול. ַרב ְׁשָבא. ִׁשְבַחת אֹו ִׁשכְַחת ְּבֵריּה ְּדר' ֲחנִ 
ל ִהֵּלל. ַׁשְּבַתאי ַּבר ָמִרינּום. ר' ַׁשְּבַתאי. ר' ַׁשְּבַתי. ר' ׁשּוַבִּתי. ר' ֶׁשְבנָא ִאיׁש יְרּוָׁשלַיִם, ֶׁשְבנָא ָאִחיו ׁשֶ 

  ׁשּוַבִּתי ִדְצדֹוִקי. ַרב ֵׁשזְִבי. ֵׁשזְִבי ַּבר יֵיַמר. ַרב ַׁשּיָיא.
  

ר ָאִבינָא אֹו ַּבר ֲאִביִמי. ר' ִׁשילָא ִאיׁש ּכְַפר ַּתַּמְרָּתא. ר' ִׁשילָא. ַרב ִׁשילָא. ַרב ִׁשיָלא ְמָׁשלַנְיָיא. ִׁשיָלא ּבַ 
  ִׁשילָא. ר' ִׁשיָלא. ַּבר יְִצָחק. ִׁשיָלא ָמִרי.

  

ִמי ַּבר ַרב ִׁשיִמי ַּבר ִחּיָיא ַּבר ַרב. ַרב ִׁשיִמי ַּבר ִחזְִקּיָה. ַרב ִׁשיִמי ַּבר עּוְקָבא. ַרב ִׁשיִמי ַּבר ַאִּׁשי. ַרב ִׁשי
יִמי ַּבר ַאָּבא. ר' ִׁשיִמי ַּבר ַאָּדא, ַרב ִׁשיִמי ִמנְַהְרָּדָעא. ַרב ִׁשיִמי ִמִּביְרָּתא ִאיִדי. ַרב ִׁשיִמי ִמִּקיְסִרין, ר' ׁשִ 

  ִדְׁשחֹוִרי.
  

ָרא. ַרב ר' ַׁשיָין. ַרב ִׁשינְנָא ְּבֵריּה ְדַרב ִאיִדי. ַרב ִׁשיָרא. ַרב ִׁשיָׁשא אֹו ֵׁשֶׁשת ְּבֵריּה ְּדַרב ִאיִדי ַּבר ָאִבין נַּגָ
ר הּונָא. ַרב ָׁשלֹום. ר' ָׁשלֹום ַהּלֵוִי. ר' ֶׁשלְֶמיָא ַּבר ֵׁשלְֶמיָא ָסְפָרא. ר' ַׁשְלמֹונִי. ר' ַׁשלְָמן ִמֵּבי ִׁשיָׁשא ּבַ 

  ּכְלּוִחית. ַרב ַׁשלְָמן. ס:דחַׁשלְָמן ַּבר ֵלוִי. ֶּבן ְׁשלָקּות. ַׁשַּמאי ַהּזֵָקן. ר' ַׁשַּמאי. ר' ַׁשַּמיי.
  

ֵאל ַהּכֵהן. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ַאָּבא. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ַאָּבא ֵמַהגְרּונְיָא. ַרב ְׁשמּוֵאל ְּבֵריּה ְׁשמּוֵאל ַהָּקָטן. ְׁשמּו
א. ַרב ְּדר' ַאָּבהּו. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ִׁשילַת. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ָמְרָתא. ַרב ְׁשמּוֵאל ָאִחיו ֶׁשל ִּפנְָחס ַהּכֵהן ַּבר ַחּמָ 

ב. ְׁשמּוֵאל ָסָבא ֲחמּוָּה ְּדַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ַאִמי. ְׁשמּוֵאל ַהּזֵָקן. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ַאִּמי. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר נָדָ 
 ְׁשמּוֵאל ַּבר ַאנְיָא. ַרב ְׁשמּוֵאל. ְּבַרב יְִצָחק. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר נְַחָמנִי, אֹו נְַחָמן. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר יְהּוָדה

ֵאל ַּבר יְהּוָדה. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ַּבר ָחּנָא. ַרב ְׁשמּוֵאל ְּבֵריּה ְדַרָּבה ַּבר ַּבר ָחּנָא. ַרב ִהנְּדּוָאה. ַרב ְׁשמּו
  ְׁשמּוֵאל ְּבַרב ְׁשָבא. ַרב ְׁשמּוֵאל ֶּבן ֲחלְַפָּתא. ְׁשמּוֵאל ַּבר נַחּום ֲאִחי ִאּמֹו, ֶׁשל ַרב ַאָחא ַּבר ֲחנִינָא.

  

ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ִחּיָיא. ר' ְׁשמּוֵאל ְּבַרב ִחְסָּדא. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ִחּיָיא ַּבר יְהּוָדה. ַרב  ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ַּתנְחּום.
ּוי ְּדר' ְׁשמּוֵאל ֲאחּוָּה ְּדַרב ְּבֶרְכיָה. ר' ְׁשמּוֵאל ֲאחּוָּה ְּדַרב. ַרב ְׁשמּוֵאל ֲאחּוָּה ְּדַרב נְֶחְמיָה. ר' ְׁשמּוֵאל ֲאח

מּוֵאל ְּבר' יֹוֵסי. ר' ְׁשמּוֵאל ְּבֵריּה ְּדַר' יֹוֵסי ַּבר ּבּון. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ֲאִחיָּתִאי. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר הֹוַׁשְעיָא. ר' ׁשְ 
ר ַאָחא. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ִּביְסנָא. ַמר ְׁשמּוֵאל. ַרב ְׁשמּוֵאל ְּבַרב ְקִטינָא. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר יֲַעקב. ַרב ְׁשמּוֵאל ּבַ 

ְרָטאי. ר' ְׁשמּוֵאל ֶּבן סּוַטר. ר' ְׁשמּוֵאל ִּדסּוַפְפָּתא. ַרב ְׁשמּוֵאל ְּבֵריּה ְדַרב ִאיָקא. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ַסּסַ 
. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ָצדֹוק. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר. ִּביְדִרי. רַ  ב ַאְבִּדיִמי. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ָאִבין. ַרב ְׁשמּוֵאל ִמּתּוַא

 זְַרקּונְיָא. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ּגְַדלְיָה. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ַאָּדא. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ּכֲָהנָא. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר יֵיָבא.ְׁשמּוֵאל מִ 
ר ְׁשמּוֵאל ִמִּדיְפָּתא. ַרב ְׁשמּוֵאל ַקּפּוְטָקָאה. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ֲחנִינָא. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ֲחנַנְיָה. ַרב ְׁשמּוֵאל ּבַ 

ֵאל ּוְטָרא. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר זּוָטר. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר נָָתן. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ַּפָּפא. ַרב ְׁשמּוֵאל ַּבר ִׁשיִמי. ר' ְׁשמּוז
יּה ְּדר' עֵ ַּבר חּוָבה. ר' ְׁשמּוֵאל ַּפְדּגְִריָטא. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר זְִעיָרא. ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ַרִּבי. ר' ַׂשְמָלאי. ַׂשְמָלאי ַׁשמְ 

  ָרא.יְהּוָדה נְִׂשיָאה ּוְּדר' יַּנַאי. ר' ַׂשְמָלאי ְדִקְסִרין. ַרב ַׁשָּמן ַּבר ַאָּבא ַהּכֵהן. ַרב ַׁשָּמן. ַרב ַׁשָּמן ְּדִסכְ
  

ן ַהַּפקּולִי. ִׁשְמעֹון ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק. ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח. ַרב ִׁשְמעֹון ֶּבן ִהּלֵל ַהּזֵָקן. ִׁשְמעֹון ֶּבן ְּבֵתיָרא. ִׁשְמעֹו
ְמעֹון ַהָּצנּוַע. ִאיׁש ַהִּמְצָּפה. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן נְַתנְֵאל. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגְַמלִיֵאל ַהּזֵָקן, ֵמֲעָׂשָרה ֲהרּוגֵי ַמלְכּות. ׁשִ 

ֹון ָהַעְמסּונִי. ִׁשְמעֹון ַהִּתיְמנִי. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ַהְּסגָן. ִׁשְמעֹון ַּבר ּכֲָהנָא. ִׁשְמעֹון ֲאִחי ֲעזְַריָה. ִׁשְמע
עֹון ֶּבן לּוגָא. נַּנָס. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן זֹוָמא. ִׁשְמעֹון ֶּבן ַעּזַאי. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ֲעַקְׁשיָא.. ִׁשְמעֹון ֶּבן ַאנְִטיְפַרס. ר' ִׁשמְ 

  יֹון. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ֲחלְַפָּתא. ִׁשְמעֹון ַסכְנִי. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ַטְרפֹון. ר' ִׁשְמעֹון ַהִּׁשְקמֹונִי. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגּורְ 



  ֲעִקיָבא. ר' ִׁשְמעֹון ְׁשזּוִרי. ר' ִׁשְמעֹון ְּדִמן ַקְצטּור. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגּוַדע. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגּוָדא. ִׁשְמעֹון ֶּבן ר'
ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגְַמִליֵאל. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יְהּוָדה. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ֲחנַנְיָא. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי. ַרָּבן

ָּקדֹוׁש, ִׁשְמעֹון ֶאלְָעזָר. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יְהּוָדה ִאיׁש ְּכַפר ַעּכֹו. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ְמנְַסיָא. ר' ִׁשְמעֹון ְּבנֹו ֶׁשל ַרֵּבינּו הַ 
  ָדק .י. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוֵסי ֶּבן לַקּונְיָא. ר' ִׁשְמעֹון ְּבר' יֹוֵסי. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ַקָּפָרא. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יְהֹוצָ ֶאְפָרתִ 

יֲַעקב. ר'  ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן זִירּוד. ַרב ִׁשְמעֹון ַהְּמחּוזִי. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן לִָקיׁש. ר' ִׁשְמעֹון ַּבר ַאָּבא. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן
ֹון ֶּבן ִקיְסָמא. ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאלְיָקּום. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ָּפזִי. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ִהּלֵל ֶּבן ָּפזִי. ר' ִׁשְמעֹון ַּבר ֵלוִי. ר' ִׁשְמע

ם. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ַרב זְִביד. ַרב ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יִַּסינָא. ר' ִׁשְמעֹון ַּבר ַסּנָא אֹו ַּבר. ַקּנָא. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ֲאִביָׁשלֹו
  ִׁשְמעֹון נְזִיָרא.

  

ֹון ַּבר יַנְיָי. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשַטח ֲאמֹוָרא. ר' ִׁשְמעֹון ַהִּׁשילֹונִי. ר' ִׁשְמעֹון ַּבר יֹונָה. ר' ִׁשְמעֹון ַּבר יַּנַאי. ר' ִׁשְמע
יָיא. ר' ִׁשְמעֹון ֲחִסיָדא. ִׁשְמעֹון ֶּבן ַאְבטּוְלמֹוס. ר' ִׁשְמעֹון ִאיׁש ר' ִׁשְמעֹון ַּבר ִחּיָיא חֹוזָָאה. ר' ִׁשְמעֹון ַּבר חִ 

ָּבן ִׁשְמעֹון ַקְטרּון. ִׁשְמעֹון ַקַּמְטַריָא. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּתְחִליָפא. ר' ִׁשְמעֹון ְּבר' ִסימֹון. ר' ִׁשְמעֹון ַּבר נְַרְׁשיָיה. רַ 
ֶסְפָּתא. ר' ִׁשְמעֹון ַּדיָינִי. ִׁשְמעֹון ָסְפָרא ְדטּוְרַּבנָא. ר' ִׁשְמעֹון ַּבר ְמיַָׁשא. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יְהֹוֻׁשַע. ר' ִׁשְמעֹון ְּדתֹו

ר' ִׁשְמעֹון  ַּבר ַאיְיבֹו. ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן זְכְַריָה. ר' ִׁשְמעֹון ַּבלּוָטה ַּבר ֲחנִינָא. ר' ִׁשְמעֹון ְּבר' ֶאלְָעזָר ֶּבן ַּפְרָטא.
  ָמֵעאל.ְּבר' יִׁשְ 

  

ַמְעיָה. ְׁשַמְעיָה ֲחֵבר ַאְבַטלְיֹון. ַרב ְׁשַמְעיָה ִמַקלְנְבֹו. ַרב ְׁשַמְעיָה ַּבר זֵיָרא. ר' ְׁשַמְעיָה ִּבזְַמן ָרִבינָא. ַרב ׁשְ 
ְׁשִפיר. ַרב ֶׁשֶרְביָה. ַרב  ַרב ְׁשַמְעיָה ֲחִסיָדא. ְׁשַמְעיָה וְָאִחיו ֲאִחּיָה ֶׁשּנֶֶהְרגּו. ר' ְׁשַפְטיָה. ְׁשִפיפֹון ֶּבן לַיִׁש. ר'

ֶׁשת ֵׁשָׁשא ַּבר ָרָבא. ַרב ִׁשְׁשנָא ְּבֵריּה ְּדר'. ְׁשמּוֵאל ַּבר ַאְבּדּוִמי. ַרב ֵׁשֶׁשת ִמַּקְרִטיזָא. ַרב ֵׁשֶׁשת. ַרב ׁשֵ 
  ְּבֵריּה ְּדַרב יְהֹוֻׁשַע.

  אות ת'

ר ּתּוַטנִי. ר' ּתּוָמה אֹו ר' ֵּתיָמא ַּבר ַּפִּפיאּוס. ר' ַּתְחלִיָפא ֲאבּוָּה ַּתאּונִי. ר' ַּתָדִאי. ּתֹודֹוס ִאיׁש רֹוִמי. ּתּוָטִאי. ּבַ 
ְחלִיָפא ְדַרְבנָאי חֹוזָָאה. ַרב ַּתְחִליָפא ַּבר ַאְבִּדיִמי. ַרב ַּתְחלִיָפא ַּבר ֲאִביִמי. ַרב ַּתְחִליָפא ְּבַרב ִחְסָּדא. ַרב ּתַ 

ְדַרב הּונָא. ַרב ַּתְחלִיָפא ַּבר ַמֲעָרָבא. ַרב ַּתְחִליָפא ְּדִקְסִרין. ַרב ַּתְחלִיָפא ַּבר ָאִבינָא. ַרב ַּתְחִליָפא ֲאבּוָּה 
יָפא ֲחמּוי ַּבר ּגַּזָא. ַרב ַּתְחלִיָפא ַּבר ְׁשמּוֵאל. ַרב ַּתְחִליָפא ַּבר ַּבר ָחנָא. ר' ַּתְחִליָפא ֲחמּוי ְּדר' ַחָּמא. ר' ַּתְחלִ 

ֲחמּוי ֶׁשל ר' ַאָּבהּו. ַרב ַּתְחלִיָפא ַּבר ֵאימֹו. ר' ַּתְחלִיָפא. ר' ַּתְחנָא. ַאָּבא ַּתְחנָא. ֶּבן  ְּדַרב ַאָחא. ר' ַּתְחלִיָפא
  ֵּתיָמא. ר' ֵּתיָמא ַּבר ַּפָּפיַיס.

  

ַעּכֹו. ר' ַּתנְחּום  ר' ַּתנְחּום ְּבֵריּה ְדר' ִחּיָיא ַּבר ַאָּבא. ר' ַּתנְחּום ְּבר' ִחּיָיא. ר' ַּתנְחּום ַּבר ִחיָיא ִאיׁש ּכְַפר
נֹוי. ר' ַּתנְחּום ִּדכְַפר ּגִּנַן. ר' ַּתנְחּום ַּבר יְהּוָדה. ר' ַּתנְחּום ַּבר ֲחנִילִָאי. ר' ַּתנְחּום ַּבר ִעיָּלִאי. ר' ַּתנְחּום ְּדִמן 

נְחּום ַּבר ָמִרי. ר' ַּתנְחּום ַּבר ַמְריּון. ר' ַּבר ַאִּמי. ר' ַּתנְחּום. ְּדִמן ַּפְרוָד. ר' ַּתנְחּום. ר' ַּתנְחּום ַּבר ֲאִחּיָה. ר' ּתַ 
' ַּתנְחּום ַּבר ַּתנְחּום ַּבר ַּפָּפא. ר' ַּתנְחּוָמא ִמּיֹוְׁשֵבי ַאְדֶרִרּיָה. ר' ַּתנְחּום ַּבְצרּוִרּיָיה. ר' ַּתנְחּום ַּבר ֲחנִינָא. ר

ַּתנְחּום ַהּלְַבלָר. ר' ַּתנְחּום ַּבר ִאיְסּכּולְַסִטיָקא. ר' ַּתנְחּום ַּבר  יְִרְמיָה. ר' ַּתנְחּום ְּבַרִּבי ֲחָתנֵיּה ְדר' ִׂשְמלַיי. ר'
  ַאָּבא.

  

  ר' ַּתנְחּוָמא ַּבר ַאָּבא ַהַּדְרָׁשן. ר' ַּתנְחּוָמא. ר' ַּתְפַריי.

  רבנן סבוראי

ּוָתא. ַרב ַאָחאי ְּבֵריּה ְדַרָּבה ַּבר ר' יֹוֵסי. ַרב ַסָּמא ַּבר יְהּוָדה. ַרב ַאָחאי ַּבר ַרב הּונָא. ַרב הּונָא ֵריׁש ּגָל
  ַאבּוָּה. ַרב ַּתְחנָא ּוַמר. זּוְטָרא ְּבנֵי ִחינְנָא. ַרב יֹוֵסף. ַרב ִסימּונָא. וְַרב ִעינָא. ר' נְַחָמן ַקּטּוָפא.

  גאונים



ר' יוסי. רב סמא בר יהודה. רב אחאי בר רב הונא. רב הונא ריש גלותא. רב אחאי בריה דרבה בר 
  ה. רב תחנא ומר זוטרא בני חיננא. רב יוסף. רב סימונא. ורב עינא. ר' נחמן קטופא.אבו

  ראשונים ואחרונים

   

ּגִיהּוָרא. ַרב ר' ָחנָן ֵמִאיַׁשָּקא. ַרב ָמִרי ְּבֵריּה ְּדַרב ִּדיִמי סּוְרגָא. ַרב ָמִרי ַבר ַרב הּונָא. ַרב ִחינַזְִאי ָּגאֹון ִמן ֵּבי 
. ַמר ָרָבא. ַרב ִׁשינְנָא. ְמַׁשְרְׁשיָא ַּבר ֲחלְַפָּתא. ַרב ּבּוְסְּתנַאי. ַרב הּונָא ָמִרי ֶּבן ַרב יֹוֵסף. ַרב ָחנָא. ַרב יְִצָחק.

יָה. ַרב ֲחנִינָא ִמנְַהר ַּפקּוד. ַרב נִַהילִָאי ַהֵּלוִי ִמן נִַריׁש. ַרב ִחיָיא ִמֵּמיַׁשן. ָרִבינָא. ַרב נְטּוָראי ַּבר ַרב נְֶחמְ 
 ַהּכֵהן ִמּנְַהר ַּפּקּוד. ַרב יְהּוָדה. ַרב ְׁשמּוֵאל. ַרב יֹוֵסף. ַרב ִׁשְמעֹון ַקיְיָרא, ַּבַעל "ֲהלָכֹות ּגְדֹולֹות". ַרב יֲַעקב

  ְׁשמּוֵאל ַּבר ָמִרי. ַרב ַאָחא ִמַּׁשְּבָחא, ַּבַעל ַה"ְּׁשִאלְּתֹות".

  
ב ַאָחא. ַרב יְהּוָדה ַּבר ַרב נְַחָמן. ַרב יְהּוָדאי ַּבר ַרב אּוֲחנָאי ַרב נְטּוָראי. ַרב ַאְבָרָהם ּכֵהן. ַרב ָמִרי ַהּכֵהן. רַ 

ַרב ְמַׁשְרְׁשיָא. ַרב ַמלְָּכא ַּבר ַרב ַאָחא. ַרב ָרָבא ַּבר ַרב ּדּוָרִאי. ַרב ִהילִָאי  ַהּכֵהן. ַרב ּדּוָראי. ַרב ֲחנַנְיָא ַּבר
ם. ַרב הּונָא ֶּבן יְִצָחק ַהּלֵוִי. ַרב ַאיְבּוָמאי. ַרב ְמנֶַּׁשה. ַרב ָצדֹוק ַּבר ַּבר ָמִרי. ַרב ֲחנִינָא ַהּכֵהן ַּבר ַרב ַאְבָרהָ 

נָא. ַרב ַרב ַאִׁשי. ַרב יְַׁשְעיָה ַהּלֵוִי. ַרב ִהילָאי ַּבר ֲחנִינָא. ַרב יֹוֵסף ַּבר ִׁשילָא. ַרב ַקּמֹוי. ַרב ּכֲָהנָא ַּבר ֲחנִי
  ְמַׁשְרְׁשיָא.

  

ב ֵאיבֹוָמאי ַּבר ְׁשִריָרא. ַרב ּכֵהן ֶצֶדק ַּבר ַרב ַאבּוָמאי. ַרב ַאְבָרָהם. ַּבר ְׁשִריָרא. ַרב ַרב יֲַעקב ַהּכֵהן. רַ 
י. ַרב יֹוֵסף יֹוֵסף ַּבר ִחּיָיא. ַרב ָׁשלֹום ַּבר ָמְרְּדכַי. ַרב יְִצָחק ַּבר ֲחנַנְיָא. ַרב נְטּוְרנָאי ֶּבן ַרב ִהיָלִאי ַּבר ַרב ָמרִ 

י. ַרב ַּפלְטֹוי ַּבר ַאַּביֵי. ַרב ַעְמָרם. ַרב ַאָחאי. ַרב ְמנֵַחם ְּבֵריּה ְּדַרב יֹוֵסף ַּבר ִחּיָיא. ַרב ַּבר ַרב ָמְרְּדכַ
 ִ ים. ַרב ַמִּתְתיָהּו. ַרב נְַחׁשֹון ַּבר ַרב ָצדֹוק. ַרב ַאָּבא ַּבר ַרב ַאִּמי. ַרב ֶצַמח ַּבר ְּפַלְטוֵיה. ַרב ֶצַמח ַּבר ַרב ַחּי

 ְּדַרב נְַחׁשֹון. ַרב ַהאי ַּבר ָּדוִד. ַרב ִהיָלאי ַּבר ַרב נְטּוְרנָאי. ַרב ַקּמֹוי ַּבר ַרב ַאָחאי. ַרב ָׁשלֹום ַּבר ַהאי ְּבֵריּה
  ַרב ִמיָׁשֵאל.

  

ב ֶצַמח ַרב יֲַעקב ַּבר ַרב נְטּוְרנִָאי. ַרב יְהּוָדה ַּבר ְׁשמּוֵאל. ַרב ִמְבַׁשר ַהּכֵהן. ַרב ּכֵהן ֶצֶדק. ַרב ְסַעְדיָה. רַ 
  ַּבר ַרב ּכְַפנָאי. ַרב ֲחנִינָא ַבר יְהּוָדה. ַמר ַרב נְֶחְמיָה ַּבר ַרב ּכֵהן ֶצֶדק.

  

, ֶׁשנְִׁשּבּו ִעם ַרב חּוִׁשיֵאל, ָאִביו ֶׁשל ַרב ֲחנַנְֵאל. וְַרב ְׁשַמְריָה ּבַ  ר ַרב ְׁשִריָרא. ַרב מֶׁשה ּוְבנֹו ַרב ֲחנֹו
ִסיד ּגָדֹול. ַרב יֹוֵסף ַּבר יְִצָחק ִׁשַטאנְׁש ֶּבן ַאִביּתּור. [ר'. יְִׂשָרֵאל ּגָאֹון]. ַרב ַהאי ָּגאֹון ֶאלְָחנָן. ַרב נָָתן ַּדּיָין וְחָ 

  הּוא סֹוף ַהּגְאֹונִים. -ְּבַרב ְׁשִריָרא 

  שמות הצדיקים המפורסמים שהיו בדורות האחרונים

ּגֹוָלה. ר' ְׁשמּוֵאל ַהּכֵהן ַּבר ָחְפנִי. ר' יֹוֵסף ֶּבן גִיְקִטילָה. ר' ר' ְקלֹונִימּוס ִאיׁש רֹוִמי. ַרֵּבינּו ּגְֵרׁשֹום ְמאֹור הַ 
". ר' יְִצָחק ַּבר. יְהּוָדה ֶּבן ִּגיאּות. ַרֵּבינּו ִׁשְמעֹון ְּבַרב יְִצָחק. וְַרֵּבינּו יְהּוָדה הַ  ּגָדֹול, ראׁש נָָתן ַּבַעל ֶה"ָערּו

ֵּבינּו יְהּוָדה ַהּכֵהן. ַרֵּבינּו ֵאלִּיָהּו ַהּזֵָקן. ר' יְִצָחק, ַרּבֹו ֶׁשל ַרִּׁש"י. ר' יֲַעקב ְּבר' ַהּנֱֶהָרגִים לְִקֻּדַּׁשת ַהֵּׁשם. וְרַ 
יְהּוָדה ַּבר  יָָקר, ַרּבֹו ֶׁשל ַרִּׁש"י. ר' יְִצָחק ְּבַרב יְהּוָדה, ַרּבֹו ֶׁשל ַרִּׁש"י. ר' מֶׁשה ַהַּדְרָׁשן, ַרּבֹו ֶׁשל ַרִּׁש"י. ר'

  י ַּבְרֶצלֹונִי. ר' יֹוֵסף טֹוב ָעלַם. ר' זְַרְחיָה ַהֵּלוִי. ר' מֶׁשה ֶהָענָיו. ַּבְרזִילַ

יֲַעקב. ר'  ר' מֶׁשה ֶּבן יֹוֵסף ֶּבן ָמָרן ַהּלֵוִי. ר' לֵוִי ֶּבן ָאִחיו ֶׁשל ר' יְִצָחק. ר' ַאְבָרָהם ַּבר יְִצָחק. ר' ְמֻׁשּלָם ְּבר'
ּנֱֶהַרג ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם. ר' יֹוֵסף ַּבר ֵמִאיר ִאְּבן ִמיגַאׁש. ר' ִׁשְמעֹון ַהּגָדֹול. ר' ַאְבָרָהם ְּבר' ַּדאּוֻד ַהֵּלוִי, הַ 

  ֶאלְָעזָר ְּבר' ְמֻׁשּלָם. וְר' ֶאלְָעזָר ְּבר' ֵמִאיר ְּבר' יְִצָחק.
  



מה יְַרִחי ַּבר יְִצָחק ִמְטִריוֶוׁש. ַרֵּבינּו ֵמִאיר, ֲחַתן ַרִׁש"י . ָּבנָיו: ר' ְׁשמּוֵאל הּוא ַרְׁשַּב"ם, וְַרֵּבינּו ַרִּׁש"י, הּוא ְׁש
ַתן ַרִּׁש"י. ָּתם וְהּוא ר' יֲַעקב ָּתם, וְִריָב"ם הּוא ר' יְִצָחק. ַרֵּבינּו יְהּוָדה ַּבר נָָתן, ֲחַתן ַרִּׁש"י. ַרֵּבינּו ֶאְפַריִם, חֲ 

ּגֶנְָצא. ר' ִׂשְמָחה ְּדוִויְטָרא. ר' ִׁשְמעֹון ִמַּׁשאנְץ. ַרֲאַב"ד ַרֵּבינּו ְׁשַמְריָה. ַרֵּבינּו ָּברּו ְּבַרב. ְׁשמּוֵאל ִמּמַ 
  . ָהִראׁשֹון, הּוא ר' ַאְבָרָהם ַּבר [ָדוִד] ַּדאוֻּד ַהנַ"ל. ר' ַחיִים ּכֵהן ַּתלְִמיד ַרֵּבינּו ָּתם. ר' נְַתנְֵאל ַהָּקדֹוׁש

א, ַּבַעל ַהּתֹוָספֹות ַהּנְִקָרא ִר"י ַהּזֵָקן. ְּבנֹו ַרֵּבינּו ֶאלְָחנָן. ר' ַרֵּבינּו יְִצָחק ְּבר' ְׁשמּוֵאל ְּבר' ִׂשְמָחה ְּדוִויְטרָ 
"ף. ַרֵּבינּו ִׁשְמׁשֹון ִמַּׁשאנְץ ְּבר' ַאְבָרָהם. ַרֵּבנּו ֲחנַנְֵאל. ַרֵּבינּו יֲַעקב ֵמאֹוְרלֵיַינְׁש. ר' יְִצָחק ַאלְָפִסי הּוא ָהִרי

. ר' ַאְבָרָהם ַּבר ָּדוִד, הּוא ָהַרֲאַב"ד ַּבַעל ַה"ַהָּׂשגֹות". ַרֵּבינּו מֶׁשה ַּבר נְַחָמן, מֶׁשה ֶּבן ַמיימֹון הּוא ָהַרְמַּב"ם
  הּוא ַהַרְמַּב"ו.

  

נְַתנֶה ר' יֲַעקב ִמּקֹוְרִביל. ר' מֶׁשה ֶּבן יֲַעקב, ַּבַעל ַה"ְּסַמ"ג". ר' ֱאִליֶעזֶר ִמִּמיץ. ר' ַאְמנֹון ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשּיַָסד "ּו
י ר' ָּברּו ַּבר יְִצָחק, ַּבַעל ַה"ְּתרּומֹות". ר' יְִצָחק, ַּבַעל ָה"ִעּטּור". ר' ֱאלִיֶעזֶר ְּבר' יֹוֵאל, ַהּנְִקָרא "ֲאבִ  תֶֹקף".

, ַרֵּבינּו א"ׁשָהֶעזְִרי". ר' ֶאלְָעזָר ִמּגְַרַמיְזָא. ר' יְהּוָדה ָחִסיד. ר' יֲַעקב ֶּבן ִגיְקִטילָא. ַרֵּבינּו יְִחיֵאל, ָאִביו ֶׁשל ָהרָ 
מה ֶּבן ַאְבָרָהם ֶּבן ַאֶּדֶרת.    יֹונָה. ַרְׁשָּב"א, הּוא ַרֵּבינּו ְׁש

מה, ֱהִביאֹו ִלקְ  בּוָרה.. ַמֲהַר"ם ִמרּוֶטנְּבּוְרק, הּוא ר' ֵמִאיר ְּבר' ָּברּו נְִפַטר ִּבְתִפיָסה. ר' ַאלֶּכְַסנְֶּדר ְּבר' ְׁש
יְִצָחק, ַּבַעל "אֹור זָרּוַע". ר' ְמנֵַחם ְּדֶרַקנְִטי. ַרֵּבינּו ַּבַחּיֵי ֶּבן ָאֵׁשר. ר' ֶּפֶרץ ֶהָחִסיד. ַרֵּבינּו יְִחיֵאל ִמַּפִריִׁשי. ר' 

". ר' ִׁשְמׁשֹון ר' ָמְרְּדכַי ְּבר' ִהּלֵל, ַּבַעל ַה"ָּמְרְדַכי, נֱֶהַרג ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם. ר' ִׁשְמעֹון ַהַּדְרָׁשן, ַּבַעל ַה"ּיַלְקּוט
  ינֹון. ר' ִׁשְמׁשֹון ַּבר ָצדֹוק, ַּבַעל ַה"ַּתְׁשֵב"ץ". ָהַרב ר' ַחּיִים, ָאִחיו וְַרּבֹו ֶׁשל ָהרא"ׁש.ִמּקִ 

מה ֶהָחִסיד, וְַרֵּבינּו יֲַעקב ַּבַעל ַה"ּטּוִרים",  וְר' ָהָרא"ׁש, הּוא ַרֵּבינּו ָאֵׁשר. ָּבנָיו: ַרֵּבינּו יְִחיֵאל, וְר' ְׁש
ָּלם, ׁשֻ ֶאלְיָקּום, וְר' מֶׁשה, וְַרב ֶאלְָעזָר, וְר' ִׁשְמעֹון, וְר' יְהּוָדה. ר' נָָתן, ַרּבֹו ֶׁשל ָהָרא"ׁש. ר' יְרּוָחם ְּבַרב מְ 
ֵהן ַּבַעל "ֵסֶפר ֵמיָׁשִרים" וְ"ָאָדם וְַחּוָה". ַרֵּבינּו ְׁשמּוֵאל ְּבר' ָצדֹוק, ַּבַעל ָה"ֲאֻגָּדה". ר' ַאֲהרן [ַהֵּלוִי] ַהּכ

  ַהּנְִקָרא ֶרָא"ה. 

ב ְראּוֵבן הּוא ָהַר"ו. ַרֵּבינּו יֹונָה. ר' יְִצָחק ִמּדּוָרא, ַּבַעל ַה"ַּׁשֲעֵרי ּדּוָרא". ָהַרב ר' ָּדוִד ַאּבּוְדְרַהם. ר' נִִּסים ְּברַ 
יד ר' יֹוֵסף [ֲחִביָבא], ַּבַעל "נִּמּוֵקי יֹוֵסף". ר' יְִצָחק ַּבר ֵׁשֶׁשת, הּוא ָהִריָב"ׁש. ַרֵּבינּו יֹום טֹוב, ַּבַעל "ַמּגִ

ֵסף ָחִביב ְסָפַרִדי. ר'. יֲַעקב מֹויִלין ִמְׁשנֶה". ָהַרב ר' יֹום טֹוב ַּבר ַאְבָרָהם, ַּבַעל "ִמגְַּדל עז". ַרב ָמכִיר. ר' יֹו
ֶּדֶׁשן". ַּבר מֶׁשה ַהֵּלוִי, הּוא ַמֲהִרי"ל. ר' ָׁשלֹום ַהּנְִקָרא ַמֲהַר"ׁש. ר' יְִׂשָרֵאל ַהּנְִקָרא ִאיֶסְרל, ַּבַעל "ְּתרּוַמת הַ 

  ר' יֲַעקב מֹויִלין וְר' ַאֲהרן, ָהיּו ַרּבֹוָתיו.

ַקנְַפִּטין ְּבר' יֲַעקב. ר' יְִצָחק ִּדילֵאֹון. ר' יְִצָחק ַאּבּוַהב, ַּבַעל "ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור". ר' ר' יֲַעקב וַוייל. ר' יְִצָחק 
מה, הּוא ַמֲהִרי"ק. ר' יֲַעקב ְּבַרב ְׁשמּוֵאל, ּבַ  ַעל ְׁשמּוֵאל וַַלאנְִסי ֶּבן ָהַרב ר' ַאְבָרָהם. ר' יֹוֵסף קֹולֹון ַּבר ְׁש

  יְקַטְליָיא, ַּבַעל "ַׁשֲעֵרי אֹוָרה". ר' יְִצָחק ְּדִמן ַעּכֹו ַּתְלִמיד ָהַרְמַּב"ו. ר' יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַרּגָא. ָה"ָאגּור". ר' יֹוֵסף ּגִ

. ר' ר' עֹוַבְדיָה ִמַּבְרֶטנֹוָרא. ר' לֵוִי ְּבר' יֲַעקב ֶּבן ָחִביב. ר' יֲַעקב ֵּבי ַרב. ר' מֶׁשה ַאלְַׁשָקר. ר' יְהּוָדה ִמינְץ
מה ַאלְַקֵּבץ. ר' מֶׁשה ַאלְֵׁשי ְּבר' ַחּיִים. ר' ְׁשמּוֵאל ַקּלֵָעי, ַּבַעל "ִמְׁשְּפֵטי ְׁשמּוֵאל". ר' ֵמִאיר ַּפאדָ  וַוה. ר' ְׁש

מה לּוְריָא. ר' ָ  יֹוֵסף ֶּבן לֵב. ר' ַׁשכְנָא. ר' ֶאלְָעזָר ַאזְָקִרי. ר' יֹוֵסף ַסַרּגֹוִסי. ר' ָּדוִד ֶּבן זִיְמָרא. ר' ְׁש הּו, ֵאלִּי
  ַּבַעל ֵׁשם. ר' יְִצָחק ְּבר' ְּבַצלְֵאל.

" וְַה"ֵּבית יֹוֵסף".. ר' מֶׁשה ִאיֶסְרלֶׁש, ָה"ַרָּמ"א" . ר' נָָתן ר' יֹוֵסף ַקארֹו ֶּבן מֹוֵרנּו ֶאְפַריִם, ַּבַעל ַה"ֻׁשּלְָחן ָערּו
לִיוָאי ַּבר ְּבַצלְֵאל, ַּבַעל "ּגּור ַאְריֵה" . ר' ָמְרְּדכַי ֵמהֹוָראְדנִי ֶהָחִסיד ַּבר ִׁשְמׁשֹון ַׁשִּפיָרא. ר' יְִצָחק ַחיּות. ר' 

  יֶָפה, ַּבַעל ַה"ּלְבּוִׁשים". ר' ְּבַצלְֵאל ַאְׁשּכְנַּזִי, ַרּבֹו ֶׁשל ָהֲאִר"י ז"ל. ר' יֹוֵסף יְַעֵּבץ. ר' ֶּבֶרכְיָה. 

ַהּלֵוִי ָּברּוִכים. ר' יְִׂשָרֵאל ָסרּוק. ר' יְהֹוֻׁשַע  ר' יְִצָחק לּוְריָא הּוא ָהֲאִר"י ז"ל. ר' ַחּיִים וִיַטל. ר' ַאְבָרָהם
ְעיָה ַפאלְק, ַּבַעל ַה"ְּסַמ"ע". ַרב יֹוֵאל ְּבר' ְׁשמּוֵאל, ַּבַעל ַה"ַּב"ח". ר' ֶאְפַריִם, ַּבַעל "עֹוְללֹות ֶאְפַריִם". ר' יְׁשַ 

ַרב מֶׁשה קֹוְרִדיוָואִרי. ר' ֵאִלּיָהּו, ַּבַעל ָה"ֵראִׁשית ֶסגָל ְּבר' ַאְבָרָהם, ַּבַעל ַה"ְּׁשָל"ה". ְּבנֹו ר' ֶׁשעְפִטיל. 
  ָחכְָמה". ר' ַאְבָרָהם גַּלַנְִטי.

  



ַה"ַּׁש"ך".  ר' ְׁשמּוֵאל ֱאִליֶעזֶר ְּבר' יְהּוָדה, הּוא ַהַּמַהְרָׁש"א. ר' ָּדוִד ַהֵּלוִי, ַּבַעל ַה"ַּט"ז". ר' ַׁשְּבַתי ּכֵהן, ַּבַעל
ַעל ַה"ָּמגֵן ַאְבָרָהם". ר' מֶׁשה, ַּבַעל ַה"ֶחלְַקת ְמחֹוֵקק". ר' ְׁשמּוֵאל, ַּבַעל ַה"ֵּבית ר' ַאְבָרָהם ַאָּבא, ּבַ 

ן ְׁשמּוֵאל". ר' ֵמִאיר ִׁשיף. ר' ֵמִאיר, ַּבַעל ַה"ַּמֲהַר"ם". ר' ִׁשְמׁשֹון ָאְסְטָראָּפאלֶר. ָחָכם ְצִבי. ר' נְַפָּתִלי ּכהֵ 
ר' ֶסענְֶדער, ַּבַעל ַה"ְּתבּואֹות ׁשֹור. ר' יְהֹוֻׁשַע,. ַּבַעל ַה"ְּפנֵי יְהֹוֻׁשַע". ר' נָָתן נָָטע,  ַהּנְִקָרא ַרִּבי ר' נְַפָּתלִי.

ַּבַעל "ְמגַּלֶה ֲעֻמקֹות". ר' ַאייזִיק ַהּכֵהן ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת קֶדׁש ָקאִריץ, ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר "ְּבִרית 
  ' ְמֻׁשּלָם ַהּכֵהן, ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר "ִּפְתֵחי נִָּדה".ּכְֻהּנַת עֹוָלם". ָאִחיו ר

. ְּבנֹו ר' ְצִבי. נֶכְּדֹו ַרִּבי ַאֲהרן [ִמִּטיַטיֶיאב]. חֹוְתנֹו ר' יְִחיֵאל. נֶכְּדֹו ר' ֶאְפָריִם ַאב ר' יְִׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב
  ָּברּו ִמּטּולְְטִׁשין. ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת קֶדׁש ִסיִדילְֶקב.. נֶכְּדֹו ר'

ר' . ָאִחיו ר' יְִׂשָרֵאל "ֵמת". ָאִחיו וְַּתלְִמידֹו ר' יְִחיֵאל ְצִבי. ִּגיסֹו ר' ְצִבי. ַּתלְִמיָדיו: נְֶכדֹו ר' נְַחָמן ִמְּבֶרְסֶלב
ּוֵטי ְתִפּלֹות" וְֵסֶפר "ִלּקּוֵטי , ַּבַעל ַהְמלֵַּקט ֵסֶפר "לִּקּוֵטי ֵעצֹות" ּוַבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר "לִּקנָָתן ִמְּבֶרְסלֶב

, וְַהּכל ַעל ִּפי ְּפֻקַּדת ַרּבֹו זִכְרֹונֹו לְִבָרָכה. ר' ַאֲהרן ָהרַ  ב ֲהָלכֹות" ַעל ּכָל ַאְרָּבָעה ֶחלְֵקי ֻׁשלְָחן ָערּו
ְׁשמּוֵאל ַאיְיזִיק. ר' ִׁשְמעֹון. ר' ִמְּבֶרְסלֶב. ר' יּוְדל ִמֶּמעְדוֶוִדיְבֶקא. ר' ְׁשמּוֵאל יְִצָחק ָהַרב ִמְּטֶׁשעְהִרין. ר' 

 יְהּוָדה יְקּוִתיֵאל ַמּגִיד ִמִּטיָרהאוִויֶצע. ָהַרב ר' נְַפָּתלִי ִמּנֶעְמרֹוב. ר' יְִצָחק, ֲחַתן ַהַּמּגִיד ַהּנַ"ל. ר' ַמִּתְתיָהּו
ַאָּבא ׁשֹוֵחט. ר' יְִצָחק ַאיְיזִיק ִמַּבאָפלְיֶא. ר' יְִצָחק יְהּוָדה. ר' ֵאלִּיָהּו ָהַרב ִמְטֶׁשעהִרין. ַחָתנֹו ר' 

  ִמִּטיָרהאוִויֶצע. ר' זַלְָמן ּדב. ר' יְִצָחק ּדב. ַרב יְִצָחק ָהַרב ִמַחְרִׁשיוַואֶטע.

ׁשֹון ר' ַחּיִים ַּבַעל "אֹור ַהַחּיִים". ר' נְַחָמן ָקאִסיֶבר. ְּבנֹו ַרב מֶׁשה. ר' ּדב ֶּבער ַהַּמּגִיד ִמֶּמעזְִריְטׁש. ר' ֵּגרְ 
יל ִקיִטיֶבר. ר' וָואְלף ִקיֶציס. ר' יֲַעקב יֹוֵסף ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת קֶדׁש ּפּולְנָָאה. ְּבנֹו ר' ִׁשְמׁשֹון. ר' ָקאּפִ 
ים רִ ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ִסּדּור "קֹול יֲַעקב". ר' ָּדוִד. ִמִּקילַיְיאֶבר. ר' יְִחיֵאל ִמיִקילַיְיאֶבר. ר' ֵמענְִדיל ַמִּגיד ֵמיׁשָ 

ִּדְקִהּלַת ַּבאר. ר' נְַחָמן ָהאִריֶדענְֶקר. ר' ָּדוִד פּוְרֶקיס. ר' מֶׁשה ִקיִטיֶבר. ר' ִּפינְָחס. ַרִּבי יְִצָחק 
ְרַּדם. ִמְּדָראְהִּביְטׁש ֶּבן ר' יֹוֵסף. ר' יְִחיֵאל ִמיכְל ִמּזְלָאְטׁשֹוב. ר' ֶאלְָעזָר ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת קֶדׁש ַאְמְסטֶ 

ִּפינְָחס ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת ְפַרנְְקפּוְרט ְּדַמיְין. ָאִחיו ר' ְׁשֶמעלְֶקע. ר' ַׁשַּבַתי ַראְׁשִקיֶבר. ר' ַאֲהרן ר' 
מה ַקְרלִינֶר.   ַקְרלִינֶר. ר' ְׁש

  

ּלַת ר' ַאְבָרָהם אֹוְּפנְַהיְים ַּבַעל "ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם". ר' יְֶחזְֵקאל לַאנְָדא. ר' ָּברּו ְפֶרענְִקיל ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקהִ 
ר' קֶדׁש לַיְיְּפנִיק. ר' ֶאלְָעזָר רֹוֵקַח. ר' יֲַעקב יַאְללִיס. ר' אּוִרי ְסְטֶרעִליְסֶקער. ר' יְהּוָדה ְצִבי ִמְּסְטֶרעִטין. 
 ַרִּבי ַאְבָרָהם יְהֹוֻׁשַע ֶהעִׁשיל, ָהַרב ֵמַאְּפָטא. ְּבנֹו ר' יְִצָחק ֵמִאיר. ר' יֲַעקב יֹוֵסף ֵמאֹוְסְטָרָהא. ר' נַחּום. ּוְבנֹו

. ָאִחיו ר' זּוְסיָא. ר' לֵיּב ַהּמֹוכִיַח. ר' יְַׁשְעיָה ִמּיַענֹוב.    ָמְרְּדַכי ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל. ר' ֱאלִיֶמלֶ

ענְִדיל וִויֶטְּפְסֶקער. ר' לִיָּפא ַחֶּמעְלנִיֶקער. ר' זְֵאב ִמּזִיָטאִמיר. ר' יֹוֵסף ַמִּגיד ִּדְקִהּלַת אֹוְסְטָרָהא. ר' ר' מֶ 
ִהּלַת ן ִּדקְ ַחּיִים ְקַראְסנִיר. ּוְבנֹו ר' מֶׁשה. ר' ֵליּב ִּפיְסְטנֶיר. ר' לִיֶּבר ִמַּבאְרִדיְטׁשֹוב. ר' לֵוִי יְִצָחק ַאב. ֵּבית ִּדי
ל ַּבאְרִדיְטׁשֹוב ַּבַעל ַהְמַחֵּבר "ְקֻדַּׁשת ֵלוִי". ר' ָמְרְּדכַי ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ִּדְקִהַּלת ַׁשאִריגְַראד. ר' ֶמענְּדְ 

  ְּפִריִמיְׁשלַאנֶער.

ּב ָׂשֶרה'עס. ר' ַאֲהרן ר' יְִׂשָרֵאל. וְר' ַעזְִריֵאל ָּפאִליְצְקר. ר' יֹוֵסף ַקאִמינְֶקר. ר' נֶָטע ִמּנָאוְִריְטׁש. ר' לֵי
ין ְקלִיוַואנֹור ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ִּדְקִהּלַת קֶדׁש ְסלַאְּפִקיוֶויץ. ר' יֹוֵסף ּפּולְנָָאר. ר' יֲַעקב ִׁשְמׁשֹון ַאב ֵּבית ּדִ 

 ּכֵהן. ר' יִָׂשכָר ֶּבער ַאב ִּדְקִהּלַת ְׁשִּפיטּוְבֶקא. ר' ַאְריֵה ֵליּבּוׁש ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת וָואלְְטִׁשיְסק. ר' ֵלייּב
יָקא. ר' ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת קֶדׁש זְָלאְטׁשֹוב. ֲחָתנֹו ר' ַאְבָרָהם ַחּיִים. ר' לֵייּב ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת קֶדׁש ְפרֹולִ

ְקִהּלַת קֶדׁש זֶאְסלַב. ר' ַאיְיזִיק ַאב יֲַעקב ַאנְָּפאִליר. ר' ְצִבי ַאנְָּפאִליר. ר' ֵלוִי ַאַלאנִיֶביר, ר' ָמְרְּדַכי ַחּזָן ּדִ 
  ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת קֶדׁש ָקאֶרעץ.

יּב ר' ַאְבָרָהם ֶּבן ַהַּמגִיד ִמֶּמעזְִריְטׁש. ְּבנֹו ר' ָׁשלֹום. ר' ּגְַדלְיָה ַאב ֵּבית ִּדין ִדְקִהּלַת קֶדׁש לִינִיץ. ר' לֵ
ַאְבָרָהם ּפּוְדלִַאיֶׁשיר. ר' יְִחיֵאל הֹוָראְדנָאר. ר' ַאָּבא. ר' ְׁשֶמעִריל.  ְטַראְסִטינֶעֶצר. ר' ַאְבָרָהם ַקאלִיְסֶקר. ר'

ִחיו ר' מֶׁשה סֹוֵפר. ר' יֲַעקב יְִצָחק ַהחֹוזֶה ִמּלּוְּבִלין. ר' מֶׁשה ֵליּב. ר' יֹוֵסף ֶּבן ר'. ִמיכְל. ָאִחיו ר' ָמְרְּדַכי. אָ 
' ַחּיִים ְטֶׁשעְרנָאוִויֶצער. ר' ַפיְיבּוׁש זְַבִריזֶר. ר' ִהיְרׁש ֵליּב ֵמַאלִיק. ר' ר' זְֵאב. ר' יְִצָחק ְּפִׁשיְסטֹוִחיוֶויר. ר

 ִ ד. ַרִּבי ַאֲהרן ִמּזִיָטאִמיר. ָהַרב ר' ְׁשנֵיאּור זַלְָמן ִמּלָאִדי. ר' ֶאְפַריִם ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת ְסָקאהל. ְּבנֹו ר' ָּדו
נֵיק. ר' ָּדוִד ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת ַקאְרטֹוְטִׁשיב. ר' ָמְרְּדכַי ָהַרב ִמּנְֶסִחיז. ר' ָאֵׁשר ַאְבָרָהם ּדֹוב ָהַרב ְּדַחֶּמעלְ

  ַמּגִיד ֵמיָׁשִרים ִּדְקִהּלַת אֹוְסְטָרָהא. ר' ַאְבָרָהם מֶׁשה ַהֵּלוִי ַּבַעל ַה"ַּמיִם ְקדֹוִׁשים".



ר' ָּדוִד ְצִבי. ר' יְִׂשָרֵאל ַאְבָרָהם. ַרִּבי ְצִבי סֹוֵפר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב.  ר' ַחּיִים ַסאנְזִיר. ר' מֶׁשה אֹוְסְטֶריר. ָהַרב
בֹוַדת ר' ְצִבי ָהַרב ִּדְקַראְטיֶע. ר' נְַחָמן ִמַּבאר. ר' ָּדוִד ֵלייִקיס. ר' יְִׂשָרֵאל ִמָּקאזִינִיץ ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר "עֲ 

מה לּוָצֶקיר ַּבַעל  מה". ר' ֲארֹון לֵיּב ְּפרּוִמיְׁשַלאנֶר. ְּבנֹו ר' ֵמִאיר יְִׂשָרֵאל". ר' ְׁש ְמַחֵּבר ֵסֶפר "ִּדְּבַרת ְׁש
  ְּפרּוִמיְׁשלַאנֶר. ָאִחיו ר' יְִצָחק ֶּבער ֶּבעְרזַאנֶר.

ה לְמֶׁשה". ּוְבנֹו ר' ְצִבי ִהיְרׁש ִמְקִהּלַת קֶדׁש זִיִדיְטׁשֹוב. ָאִחיו ר' מֶׁשה ַסאְמְּבִריר ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר "ְתִפיּלָ
ִּדין ר' יְהּוָדה ְצִבי ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר "ַעּמּוד ַהּתֹוָרה". ר' מֶׁשה ֵליּב. ַסאִסיוֶוער. ר' ִהיְרׁש ֱאלִיֶמלֶ ַאב ֵּבית 

עלֶיר ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר ִדְקִהּלַת קֶדׁש ִּדינּוב ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר "ְּבנֵי יִָּׂשכָר". ר' ּדב ִמּזְֶסלַב. ר' מֶׁשה ִאיהֶ 
 ִ ד "יְִׂשַמח מֶׁשה". ר' ָּברּו ָקאִסיוֶוער ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר "יְסֹוד ָהֱאמּונָה וְַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה". ר' ַאְבָרָהם ָּדו

ר "ַאֲהַבת ָׁשלֹום". ר' ַאב ֵּבית ִּדין ִּדְקִהּלַת ּבּוְטַׁשאְטׁש. ר' ְמנֵַחם ֶמענְִּדיל ִמָּקאִסיב ַּבַעל ַהְמַחֵּבר ֵספֶ 
  ַפיְיבּוׁש ֵמַהְבנֹוב.

  אין מוקדם ומאוחר בתורה

נָָתן ָהַרב ַהְמֻקָּבל ר' ָאָדם. ָהַרב ר' ֱאלִיֶעזֶר ָאִביו ֶׁשל ר' יְִׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹוב. ֶהָחִסיד ֵמַאְמְׂשֶטְרָּדם. ר' יֹו
ּזָן. ַהַּצִּדיק ִמָּמָרא ְדחּוְׁשְבנָא. ר' נִיָסן ַקאוְולֶער. ר' יְַׁשְעיָה ִמְּפָראג. ַהַּדְרָׁשן ַצִּדיק ָּגנּוז. ר' יֹוֵסף ַהחַ 

ִטין ִמְּסִמיָלא. ר' יֹוֵסף יֹוְסָקא ִמּיַאס. ר' זְֵאב ִמְטָׁשאְרנֶע ָאְסְטָרָאה. ר' זְֵאב ִמָּבאלְָטא. ר' יְִצָחק ִמָּקאנְְסַטאנְ 
  .יָָׁשן. ַהּגֵר ֶצֶדק. ַהּגִֵרים ִאָּׁשה ּוָבנֶיהָ 

. חֹוְתנֹו ר' ֶאְפַריִם ֵמאּוְסִטין. ֲחָתנֹו ר' יֹוְסֶקא ֶּבן ר' ַאְבָרָהם ּדב ָהַרב ִמְׁשַּפַחת ַרִּבי נְַחָמן ִמְּבֶרְסלֶב
ן ִּדי ֵמַחֶּמעלְנִיק. ֲחָתנֹו ר' יְִצָחק ַאיְיזִיק ֶּבן ר' ֵליּב ּדּוְּבָראוְונֶער. ֲחָתנֹו ר' ִּפנְָחס ֶּבן ר' ֵליּבּוׁש ַאב ֵּבית

מה ִּדְקִהּלַת. קֶדׁש וָואלְְטִׁשיְסק. ֲחָתנֹו ר' זַלְָמן ֶּבן ר' יֲַעקב יֹוֵסף ִמּזְַלאִטיָּפאְליֶע. ֲחָתנֹו ר' ַאֲהרן. ְּבנֹו  ר' ְׁש
ר' ס:דחַאיְיזִיק. ֶאְפַריִם. ְּבנֹו ַרִּבי יֲַעקב. נֶכְּדֹו ר' יְִׂשָראִליק. נֶכְּדֹו ר' ֶאְפַריִם. נֶכְּדֹו ר' ַאְבָרָהם ּדב. נְֶכּדֹו 

.   נֶכְּדֹו ר' נְַחָמן. נֶכְּדֹו ר' ִׂשְמָחה ָּברּו

: ר' יֲַעקב יֹוֵסף ִמּזְַלאִטיָּפאלְיֶע. ר' ּדב  ַּתלְִמיֵדי ר' נְַחָמן ִמְּבֶרְסלֶב ֲאֶׁשר לֹא נִזְְּכרּו ְלַמְעלָה
ֲהרן. ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ִמזְֶׁשעִרין. ָהַרב ר' יְַׁשְעיָה ָׁשלֹום ִמְּטֶׁשעהִרין. ר' ֶמענְִּדיל ִמּכְָפר ַהָּסמּו לְִטֶׁשעהִרין. ר' אַ 

יזִין. ֶּבן ר' יּוִדיל ִמֶּמעְדוֶועִדיוְוָקא. ָאִחיו ר' יְִחיֵאל ֶמענְִּדיל. ָהַרב ר' ִעיָרא ִמּוָואלְַכיֶיא. ָהַרב ר' ּדֹוב ִמּלָאדִ 
האוִויֶצע. ר' יְִצָחק ִמַּדאׁשֹוב. ר' ְקָהת ִמִּטיָרהאוִויֶצע. ר' זְֵאב ָהַרב ר' ָמְרְּדַכי ִמֶּטעְּפלִיק. ר' ּגְֵרׁשֹון ִמִּטירָ 

ּוק. ר' ִמִּטיָרהאוִויֶצע. ר' זַלְָמן ִמּנֶעְמרֹוב. ר' נְַתנְֵאל ִמֶּטעְּפלִיק. ר' ְׁשמּוֵאל ִמֶּטעְּפלִיק. ר' ֵלייּב ִמְקִריֶמענְְטׁש
אוִויץ. ר' ַאיְיזִיק יֹוֵסף ִמִּליָּפאוִויץ. ר' ַחּיִים ָׂשֶרה'ס ִמְּבֶרְסלֶב. ר' יֹוֵסף ִמְּקִריֶמענְְטׁשּוק. ר' יְִׂשָרֵאל ִמִּליּפָ 

  יְִׂשָרֵאל ִמְּבֶרְסלֶב. ר' ֵמִאיר. 

 ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמּכְָפר נָאוַואֶׁשעלִיץ. ר' ְראּוֵבן יֹוֵסף. ר' מֶׁשה יְִצָחק ִמִּטיָרהאוִויֶצע. ר' מֶׁשה ִמּלַאִדיזִין. ר'
ַּלאִדיזִין. ר' ֵלייּב. ַאְּפֶטער. ר' עֹוזֵר ִמּלַאִדיזִין. ר' ּדֹוב ַחּיָילֶעס. ר' ַאֲהרן ִמַּדאׁשֹוב. ר' מֶׁשה ּגֶעִצי מִ 

 ִמַּדאׁשֹוב. ר' ָׁשלֹום ִמַּדאׁשֹוב. ר' ִׂשְמָחה ֲחַתן ָהַרב ר' ְׁשמּוֵאל יְִצָחק זַ"ל. ר' נְַחָמן ֶּבן ַרִּבי יּוְדל ז"ל. ר'
ְרּבּוְרּגֶער. ר' ַחיְיִקיל ַהֲחזָן. ר' ֶאְפָריִם סֹוֵפר. ר' זֶעִליג. ר' ִליָּפא ִמּנֶעְמרֹוב. ר' יֲַעקב ַּבַעל ַאְבָרָהם ֶּפעֶטע

ָהַרב  ַמִּגיַּה. ָהַרב ר' ִהיְרׁש לֵיּב ֶּבן ָהַרב ר' ַאֲהרן ִמְּבֶרְסלֶב. ְּבנֹו ָהַרב ר' נְַחָמן ִמְּטֶׁשעִרין. ְּבנֹו ר' ַחּיִים
  .ִמְּבֶרְסלֶב

  

נֹו ר' ֵמִאיר. חֹוְתנֹו ָהַרב ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ר' ָּדוִד ְצִבי ִמְקֶרעֶמענִיץ. ְּבנֹו ר' ַׁשכְנָא. ְּבנֹו ר' יְִצָחק ִמּטּולְְטִׁשין. ּבְ 
. נֶכְּדֹו ר' נְַפָּתלִי ֶהְרץ. נֶכְּדֹו ְּבנֹו ר' נְַחָמן. ְּבנֹו ר' ָּדוִד ְצִבי. ְּבנֹו ר' יֹוֵסף יֹונָה. נְֶכּדֹו ר' ָּדוִד ְצִבי. נֶכְּדֹו ר' ִמכְלֶע

. ר' ְׁשֶמעלְֶקא ֶּבן חֹוְרגֹו.   ר' ַאְבָרָהם. ֲחָתנֹו ר' ָּברּו

ר' מֶׁשה ר' ְׁשמּוֵאל ֵמִאיר. ר' ּגְַדְליָה ִמַּלאִדיזִין. ר' נְַחָמן טּולְְטִׁשינֶער. ְּבנֹו ר' ַאְבָרָהם ִמירּוָׁשַליִם. ר' יֲַעקב. 
ְׁשמּוֵאל וַויְנְֶּבְרג ִמְּבֶרְסלֶב. ַרִּבי ְצִבי ִמְּטֶׁשעהִרין. ר' ֶאְפָריִם ִמְּקִריֶמענְְטָׁשאק. ר' יְִצָחק  ְּבֶרְסלְֶבר. ר'

  ִמַריְיִריד. ר' זְֵאב ִמִּטיָרהאוִויֶצע. ר'. ָּדוִד. 

וְָאִחיו ר' נְַחָמן. ר' ַאַּבאלֶע  ר' יָאִסי ֵמַאֶדעס. ר' ֵמִאיר ִמֶּטעְּפלִיק. ר' ָמְרְּדַכי ִמּטּולְְטִׁשין. ר' ַאיְיזִיק.
ִמְטֶׁשעהִרין. ר' ָאֵׁשר מֶׁשה. ר' נָָתן ִמְּצַפת. ר' ַחּיִים ּכַ"ץ. ר' ִׁשְמׁשֹון ִמְּבֶרְסלֶב. ר' ׁשֹוֵאל. ר' ַאְריֵה 



ְׁשמּוֵאל ִמּנֶעְמרֹוב. ר' ַחּיִים  ִמְּבָרִאיִליוו. ר' נְַחָמן ֶּבן ר' יְִצָחק ַאיְיזִיק. ר' יְִצָחק ַאיְיזִיק יֹוֵסף. ר' יְִׂשָרֵאל. ר'
  נַחּום. 

. ר' ר' מֶׁשה ֵמאּוַמאן. ר' ֵמִאיר יְהּוָדא ִמְּבֶרְסלֶב. ר' ַאיְיזִיק. ר' ֵליְּבִצי. ר' יְהּוָדה ֱאִליֶעזֶר. ר' זַלְָמן ֵמאּוַמאן
  ִבי. יֹונָה ֵמאּוַמאן. ר' ּגְֵרׁשֹון. ר' יְקּוִתיֵאל ִמּזְַלאִטיָּפאְליֶע. ר' יֹוֵסף צְ 

 ֵ מה ֶּבן ר' ַאְרי ה. ר' ר' יְַׁשְעיָה ִמֶּמעְדוֶועִדיוְֶקע. ר' יֲַעקב יֹוֵסף ִמְּטֶׁשעהִרין. ר' יְַׁשְעיָה ִמְּטֶׁשעְרַקאס. ר' ְׁש
י ְׁשמּוֵאל ִמּכְָפר יַאָקאוִויץ. ר' ַאְבָרָהם ִמְּכַפר סֹוִּביטֹוב. וְָאִחיו ר' ַאְריֵה. ר' ֶהענִי ִמּנֶעְמרֹוב. ר' ְצבִ 

ר. ר' ִמּנֶעְמרֹוב. ר' ִאִּצילֶע ִמַּלאִדיזִין. ר' ֶמענְִּדיל. ר' עֹוזֵר ֵמאּוַמאן. ר' נְַחָמן ִריוֶועְצֶקער. ר' יְִצָחק ַהייִסינֶע
  ַחּיִים ְקֶרעִסינְְׁשֵטיין. ָהַרב ר' מֶׁשה ִמְּטֶבְריָה ר' ַאֲהרן נִיָסן.

  

' מֶׁשה יֹונָה ֵמֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל. ר' ִּפינְָחס. ר'. טֹוִבּיָה ִמֶטעְּפלִיק. ר' ר' ַאָּבא ׁשֹוֵחט ּובֹוֵדק ֵמֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל. ר
ְסלֶב. ר' יְִצָחק ַאיְיזִיק. ר' יֹוֵסף ַחַר"ז. ר' ַחּיִים ֶּבן ר' יֲַעקב ַּבַעל ַמּגִיַּה. ר' ֶהְעִׁשיל ִמֶּטעְּפלִיק. ר' יֹוֵאל ִמְּברֶ 

ִמְּבֶרְסלֶב. ַרִּבי ָּדוִד ְצִבי ִמְּבֶרְסלֶב. ר' ֶמענְִּדיל ִמִּליָטא. ר' נָָתן ַּדּיָין ְׁשמּוֵאל ְצִבי ִמְּבֶרְסלֶב. ר' נִיָסן 
  ִמְּבֶרְסלֶב. ר' ֶסענְֶּדר ִמִּטיָרהאוִויֶצע. 

ֻׁשַע. ר' ָּברּו ר' לֵיְיַּבֶלי ָקאנְְסַטאנְִטינֶער. ַרִּבי נָָתן ִמִּטיָרהאוִויֶצע. ַרִּבי ְצִבי סֹוֵפר ִמְּבֶרְסלֶב. ר' ִּפנְָחס יְהֹו
ָמְרְּדכַי ֶאְפַריִם. ר' זְַלָמן ִמְּטֶׁשעהִרין. ר' ָּדוִד ְצִבי ִמִּדיִמיְטִריוְוֶקע. ָאִחיו ר' יּוִדיל. ר' ֶּפַסח ִמְּטֶׁשעְהִרין. ר' 

ר' ַאיְיזִיק ֵמאּוַמאן. ר' ָאֵׁשר ׁשֹוֵחט ּובֹוֵדק ִמְּבֶרְסלֶב. ר' ַאיְיזִיק ִמַּבאְרִדיְטׁשֹוב. ַרִּבי יְִׂשָרֵאל ִמִּטיְרָהוִויֶצע. 
יל זֶעִליג. ר' מֶׁשה יְהֹוֻׁשַע ַאלְֶטער ִמֶּטעְּפלִיק. ר' ְׁשַמְריָה ַאְבָרָהם ֵאִלּיָהּו ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב. ָאִחיו ר' ֶמענְּדִ 

  ִמּקּוְּבִליְטׁש. ִמְטֶׁשעְרנִיוִויְטץ. ר' ְצִבי ִמּטּולְְטִׁשין. ר' ְצִבי ּכֵהן ִמְּבֶרְסלֶב. ַרִּבי ִּפנְָחס 

ֶקע. ר' יֲַעקב סֹוֵפר. ר' ֶאְליָקּום ּגֶעִציל ֵמאּוַמן. ר' נְַחָמן ִמּנֶעְמרֹוב. ר' ִׂשְמָחה ֵמאּוַמאן. ר' נָָתן ִמִּדיִמיְטִריוְו
ִ (ויזנפלד) ר' נָָתן ִמירּוָׁשַליִם. ַרִּבי יְִׂשָרֵאל ִמַּקאְרַדאן. ר' יְִׂשָרֵאל ּכֵהן ם. ר' ַחּיִים . ר' יֲַעקב יֹוֵסף ִמירּוָׁשלַי

מה ּגְַבִריֵאל. ר' יְִצָחק ּגְֵרׁשֹון ַהּכהֵ  מה ִמּלּוְּבלִין.. ר' ְׁש ר'  ן.ִמּקּוְּבלִיְטׁש. ר' ַאֲהרן ִמּקּוְּבלִיְטׁש. ר' ְׁש
  ַאְבָרָהם יְִצָחק ַהּכֵהן.

ר' ָּברּו ֲחַתן ר' ּגֶעִצי זַ"ל. ר' יֲַעקב ֶּבן ר'  ר' ִׁשְמׁשֹון ַּבְרְסִקי נֶכֶד ַרֵּביזַ"ל. ר' ַמִּתְתיָהּו ֶּבן ר' נַחּום ַהּכֵהן.
נְַחָמן ֶּבן זְֵאב. ר' ֵלייּב ֶצְרֶטנֶר. ר' נְַחָמן ֶּבן ר' יְִצָחק. ר' יְִצָחק ֶּבן ר' נָָתן נֶכֶד מֹוֲהַרנַ"ת. ר' מֶׁשה ּגְלִיְדַמן. ר' 

  ִמַּבאְּבִרינִיץ. ר' יְִצָחק ַאיְיזִיק ֶּבן ר' נְַתנְֵאל.ר' ַׁשכְנָא נֶכֶד מֹוֲהַרנַ"ת. ר' ָמְרְּדכַי ֶּבן טֹוְביָא זַ"ל 

אְרִּדיְטׁשֹוב. ר' ּדב ֶּבן ר' יְַׁשְעיָה ַהּכֵהן לִינְְדוַואֶסר. ר' ִּבנְיִָמין ַפְרֶּבר ִמַּבאְרִּדיְטׁשֹוב. ר' ָּברּו ֶּבן ר' ָּדוִד ִמּבַ  
מה וֶועְקְסלֶר. ר' ֶאְפַריִם ְקַראָקאְבְסִקי. ר' יְִׂשָרֵאל ָּדוִד ר' ַאֲהרן לֵיּב ִציגְלְַמן. ר' יְִצָחק ְּבַריְיֶטר. ר'  ְׁש

אְדז . ִמּצּוזְֶמר. ָהַרב ר' ָמְרְּדַכי מֹוֶרה ֶצֶדק ִמּסֹוקֹולֹוב. ר' ִּפנְָחס'ל ִמְּפֶׁשעְדּבּוְרז. ר' יְִצָחק ְקַראקֹוְבְסִקי ִמּלָ
  ר' ַאְבָרָהם ֶּבן ר' נְַפָּתלִי ִהיְרץ סֹוֵפר.

  

, וְכָל ְׁשמֹות ַהַּתּנִָאים , ֵהּנָה ֲעזָרּונּו ַרֲחֶמי ַעד לְַסֵּדר ּכָל ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ַהּנִזְּכִָרים ְּבַתנַ"
ָרִׁשים ָּתא ּוִמדְ וְָאמֹוָרִאים ַהּנִזְּכִָרים ְּבכָל ַהַּׁש"ס, ְּבַתלְמּוד ַּבְבִלי וִירּוַׁשלְִמי, ִסְפֵרי וְִסְפָרא וְתֹוֶסְפָּתא. ּוְמִכילְ

  ּוְבִסְפֵרי ַהּזַהר ַהָּקדֹוׁש. לְכָֻּלם ְּבֵׁשם יְִקָרא ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נְֶעָּדר. 

ם נִזְֶּכה ּוַמֲעלַת ַהזְּכַָרת ְׁשמֹוָתם ְמבָאר ִּבְסָפִרים, ּכִי כָל ְׁשמֹוָתם ֵהם סֹודֹות ֶעְליֹונִים, וְַעל יְֵדי ַהזְּכַָרת ְׁשמֹותָ 
ל ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים וֲַעבֹוָדָתם ַהְּקדֹוָׁשה, וְַעל יְֵדי זֶה נִזְֶּכה ְלִהְתעֹוֵרר ּגַם ֵּכן לְעֹוֵרר ּכַח ָהְרִׁשיָמה ׁשֶ 

 ְ , ֵלילֵ ְּבִעְקבֹוָתם, וְַעּיֵין ְּבֵסֶפר ַהִּמּדֹות לְַרֵּבינּו זַ"ל ַמֲעלַת ִענְיָן זֶה. ו זאת ָלַדַעת, ּכִי לֲַעבֹוַדת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר
ם ֶׁשַאֲחֵרי ַּבֲעֵלי ַהַּׁש"ס לֹא ָהיָה ְּביִָדי לְִרׁשם ֻּכּלָם, ִּכי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ֵמֶהם ּכִי ִאם ַעל יְֵדי ַהַּצִּדיִקי

  ִחּבּוֵריֶהם, וְֵאין ְּביִָדי ּכָל ִחּבּוֵריֶהם ִלְפרט ּכֻּלָם. 

ַגם ּכֵן נְִׁשַמט ֵמֶהם ַהְרֵּבה ּכִי ָצִעיר ָאנכִי לְיִָמים, וְגַם ֵמַהַּצִּדיִקים ֶׁשָהיּו ְסמּוכִים לְדֹורֹוֵתינּו, ָאנכִי ָהרֹוֶאה ׁשֶ 
ֵמִאִּתי ְּבֵעת  וְנֱֶעלַם ִמֶּמּנִי וְלֹא ֵאָדע ִלְפרֹוט ּכֻּלָם, וְיָכֹול לְִהיֹות ֶׁשּגַם ֵמאֹוָתן ֶׁשּכְָבר יַָדְעִּתי נְִׁשּכְחּו ְקָצָתם



ֶּדֶר לְִרׁשם ִּכי ִאם אֹוָתן ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּכְָבר נְִסַּתּלְקּו, ַעל ִּפי ַמֲאַמר ַהְּדפּוס. ּגַם ַּדַעת לְנָבֹון נָָקל ֶׁשֵאין ֵמהַ 
  ַרּבֹוֵתינּו ז"ל ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמיֵַחד ְׁשמֹו ַעל ַהַחּיִים וְכּו'.

ים לְִבָרָכה, ֶׁשנְִׁשְמטּו ִמּכָאן ּכִי לֹא ָהיָה ֵהן ַעל ּכָל ֵאּלֶה, ַאל יִָּפֵלא. ַהְמַעּיֵין, ִאם יְִמָצא זֵכֶר ּכַָּמה ַצִּדיקִ 
יִלי ֶׁשיְִהיֶה ְּביִָדי לְִפרט ֻּכּלָם ַמֲחַמת ּכָל ַהּנַ"ל. וְֶאת ֲאֶׁשר ָמְצָאה יַָדי לֲַעׂשֹות ָעִׂשיִתי, לְזַּכֹות אֹוִתי וְֶאת ְּבנֵי גִ

לַת ַהזְּכַָרת ְׁשמֹוָתם ֵאין לְַׁשֵער, וְיִכְּלּו ֲהמֹון יְִריעֹות ְלָבֵאר ָׁשגּור ְּבִפינּו ַהזְּכַָרת ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר ַמעֲ 
  יִם.ּכַָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְּבִלי ִׁשעּור נְִצָמִחים ִמּזֶה. וְָהרֹוֶצה ְלהֹוִסיף יָבֹוא וְיֹוִסיף וְיֹוִסיפּו לֹו ִמן ַהָּׁשמַ 

  ֲחזַק.ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו, ָאֵמן. יִקים לְעֹוָלם, ּוִבזְכּוָתם יְִבנֶה ִצּיֹון וִירּוָׁשלַיִםוְַהֵּׁשם יְִתָּבַר יִָׂשים ֶחְלֵקנּו ִעם ַהַּצּדִ 
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  ְתִפיּלָה לְָאְמָרּה ַאַחר ַהזְָּכַרת ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים:
, וְכָל ְׁשמֹות ַהַּתּנִָאים וְָאמֹוָרִאים , לְַסֵּדר ּכָל ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ַהּנִזְּכִָרים ְּבַתנַ ַעד ֵהּנָה ֲעזָרּונּו ַרֲחֶמי "

ים ּוְבִסְפֵרי ַהּנִזְּכִָרים ְּבָכל ַהַּׁש"ס, ְּבַתלְמּוד ַּבְבִלי וִירּוַׁשלְִמי, ִסְפֵרי וְִסְפָרא וְתֹוֶסְפָּתא. ּוְמִכילְָּתא ּוִמְדָרׁשִ 
  ר. ַהּזַהר ַהָּקדֹוׁש. לְכָֻּלם ְּבֵׁשם יְִקָרא ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נְֶעּדָ 

ם נִזְֶּכה ּוַמֲעלַת ַהזְּכַָרת ְׁשמֹוָתם ְמבָאר ִּבְסָפִרים, ּכִי כָל ְׁשמֹוָתם ֵהם סֹודֹות ֶעְליֹונִים, וְַעל יְֵדי ַהזְּכַָרת ְׁשמֹותָ 
ֵרר ּגַם ֵּכן לְעֹוֵרר ּכַח ָהְרִׁשיָמה ֶׁשל ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים וֲַעבֹוָדָתם ַהְּקדֹוָׁשה, וְַעל יְֵדי זֶה נִזְֶּכה ְלִהְתעֹו

 ְ , ֵלילֵ ְּבִעְקבֹוָתם, וְַעּיֵין ְּבֵסֶפר ַהִּמּדֹות לְַרֵּבינּו זַ"ל ַמֲעלַת ִענְיָן זֶה. ו זאת ָלַדַעת, ּכִי לֲַעבֹוַדת ַהֵּׁשם יְִתָּבַר
ִעים ֵמֶהם ּכִי ִאם ַעל יְֵדי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַאֲחֵרי ַּבֲעלֵי ַהַּׁש"ס לֹא ָהיָה ְּביִָדי לְִרׁשם ּכָֻּלם, ּכִי ֵאין ָאנּו יֹודְ 

י ָהרֹוֶאה ִחּבּוֵריֶהם, וְֵאין ְּביִָדי ּכָל ִחּבּוֵריֶהם ִלְפרט ּכֻּלָם. וְגַם ֵמַהַּצִּדיִקים ֶׁשָהיּו ְסמּוכִים ְלדֹורֹוֵתינּו, ָאנכִ 
 ֹ א ֵאָדע לְִפרֹוט ּכָֻּלם, וְיָכֹול לְִהיֹות ֶׁשַּגם ֶׁשגַם ּכֵן נְִׁשַמט ֵמֶהם ַהְרֵּבה ּכִי ָצִעיר ָאנִכי ְליִָמים, וְנֱֶעלַם ִמֶּמּנִי וְל

  ֵמאֹוָתן ֶׁשּכְָבר יַָדְעִּתי נְִׁשְּכחּו ְקָצָתם ֵמִאִּתי ְּבֵעת ַהְּדפּוס. 

ַרּבֹוֵתינּו  רַּגם ַּדַעת לְנָבֹון נָָקל ֶׁשֵאין ֵמַהֶּדֶר לְִרׁשם ִּכי ִאם אֹוָתן ַהַּצִּדיִקים ֶׁשּכְָבר נְִסַּתּלְקּו, ַעל ִּפי ַמֲאמַ 
יְִמָצא  ז"ל ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמיֵַחד ְׁשמֹו ַעל ַהַחּיִים וְכּו'. ֵהן ַעל ָּכל ֵאֶּלה, ַאל יִָּפֵלא. ַהְמַעּיֵין, ִאם

  ל ַהּנַ"ל. זֵכֶר ּכַָּמה ַצִּדיִקים לְִבָרָכה, ֶׁשנְִׁשְמטּו ִמּכָאן ִּכי לֹא ָהיָה ְּביִָדי לְִפרט ּכֻּלָם ַמֲחַמת ּכָ

ְׁשמֹות וְֶאת ֲאֶׁשר ָמְצָאה יַָדי לֲַעׂשֹות ָעִׂשיִתי, ְלזַּכֹות אֹוִתי וְֶאת ְּבנֵי ִגיִלי ֶׁשיְִהיֶה ָׁשגּור ְּבִפינּו ַהזְּכַָרת 
לֹות טֹובֹות ְּבלִי ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר ַמֲעלַת ַהזְּכַָרת ְׁשמֹוָתם ֵאין לְַׁשֵער, וְיִכְּלּו ֲהמֹון יְִריעֹות לְָבֵאר ּכַָּמה ַמעֲ 

  ִׁשעּור נְִצָמִחים ִמּזֶה. וְָהרֹוֶצה ְלהֹוִסיף יָבֹוא וְיֹוִסיף וְיֹוִסיפּו לֹו ִמן ַהָּׁשַמיִם.

  ֵמן. ֲחזַק.יֵָמינּו, אָ וְַהֵּׁשם יְִתָּבַר יִָׂשים ֶחְלֵקנּו ִעם ַהַּצִּדיִקים לְעֹוָלם, ּוִבזְכּוָתם יְִבנֶה ִצּיֹון וִירּוָׁשלַיִם ִּבְמֵהָרה ּבְ 

   

  ְתִפיּלָה לְָאְמָרּה ַאַחר ַהזְָּכַרת ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים:
, ֲחִסידִ  יְִהי ָרצֹון ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּבזְכּות ּכָל ַהַּצִּדיִקים ָהֵאּלּו ֶׁשִהזְּכְַרִּתי לְָפנֶי ֵהינּו וֵא ים ִמּלְָפנֶי ה' ֱא

ִאים ַצִּדיִקים, ִּבזְכּות ְׁשמֹוָתם ַהְּקדֹוִׁשים ּוִבזְכּות ּתֹוָרָתם ּוַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים ּגִּבֹוִרים ָמאֵרי תֹוָרה חֹוזִים נְִבי
, ֶׁשְּתַרֵחם ָעלֵינּו ְבַרֲחֶמי ָהַרִּבים. ּוְתזַּכֵנִי ֶׁשּיְֻמַׁש ָעֵלינּו אֹור ְקֻדָּׁשָתם, ֶׁשּנִ  זְֶּכה ֵלילֵ ֶׁשָעׂשּו לְָפנֶי

ר ִּבנְִתיבֹוָתם. וְנִזְּכֶה ֵמַעָּתה ְבכָחם ַהּגָדֹול לָׁשּוב ֵאֶלי ֶּבֱאֶמת וְָללֶכֶת ְּבַדְרכֵי יְָׁשִרים ְּבִעְקבֹוָתם וְלִדְ 
 ,   לְָפנֶי

, ֵהן אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים ַהּגְנּוזִים ֶׁשָהיּו ּבְ  ֹור וָדֹור ָכל ּדוְִתֶּתן ְּבלֵב ּכָל ַהַּצִּדיִקים, ֵהן אֹוָתם ֶׁשִהזְּכְַרִּתי ְלָפנֶי
, ֶׁשָתחּוס ֶׁשלֹא זָכִיִתי ֵליַדע ִמְׁשמֹוָתם, ֶׁשּכָֻּלם ּכְֶאָחד יָגִּנּו ָעלֵינּו וְיְַמִליצּו טֹוב ַּבֲעֵדנּו לְִפנֵי כִֵּסא כְבֹודֶ 



לָנּו לֵב ָּבָׂשר וְַתֲחזִיֵרנּו ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו וְִתֵּתן ְּבלִֵּבנּו לָׁשּוב ֵאֶלי ֶּבֱאֶמת, וְָתִסיר ִמֶּמּנּו לֵב ָהֶאֶבן וְִתֶּתן 
, וְנִזְּכֶה ֵלילֵ ְּבאַרח ַצִּדיִקים, וִיְִהי ֶחלְֵקנּו ִעָּמֶהם לָעֹולָם ַהָּבא ְבגַן ֵעדֶ  ן וְלֹא נֵיעֹול ִּבְתׁשּוָבה ְׁשלֵָמה ְלָפנֶי

.   ְּבכִּסּוָפא ַקָּמ

ּזְּכֶה לְִפעל ָּכל ַּבָּקָׁשֵתינּו לְָפנֶי ְּבָכל ַמה ֶּׁשָאנּו ְצִריִכים, ֶׁשּנִ וְַתֲעזר לָנּו ִּבזְכּות זְִכיַרת ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים 
לְָׁשלֹום, וְיְֻּמַׁש ְּבגְַׁשִמּיּות וְרּוָחנִּיּות, ּוְתַבֵּטל ַהֶּטַבע וְַתְׁשּגִיַח ָעלֵינּו ְבַהְׁשּגָָחְת לְטֹוָבה וְִלְבָרכָה לְַחּיִים ּו

  ָרָכה וְַחּיִים ּוְרפּוָאה ּוַפְרנָָסה ּוְבִריאּות ַהּגּוף וְכָל טּוב, ֶׁשּלא ּכְֶדֶר ַהֶּטַבע ְּכלָל. ָעלֵינּו ֶׁשַפע טֹוָבה ּובְ 

 ָהֵאּלּו ֶׁשִהזְּכְַרִּתי וְכָל ַהנְָהגַת ּתֹולְדֹות ַהָּׁשַמיִם וְָהָאֶרץ, ּכֻּלָם יְִׁשַּתּנּו לְטֹוָבה ָעֵלינּו ִּבזְכּות ַהַּצִּדיִקים ַהּנֹוָרִאים
, ּכֲַאֶׁשר הֹוַדְעָּתנּו ַעל יְֵדי ַצִּדיֶקי ָהֲאִמִּתּיִים ֶׁשַהזְּכַָרת ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים יֵׁש ָלֶהם ּכַח לְ  ָהִביא ִׁשיּנּוי לְָפנֶי

ּות ַהַּצִּדיִקים ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית לְַׁשּנֹות ַהֶּטַבע לְטֹוָבה. ִּכי ֵאין ָלנּו ַעל ִמי לְִהָּׁשֵען ַעָּתה ּכִי ִאם ַעל זְכ
  ַהְּקדֹוִׁשים ׁשֹוכְנֵי ָעָפר, "לְִקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה וְַאִּדיֵרי ּכָל ֶחְפִצי ָבם".

 , זָכְֵרינּו ְבזִּכָרֹון טֹוב לְָפנֶי ּוָפְקֵדנּו ִּבְפֻקַּדת יְׁשּוָעה וְַרֲחִמים ִמְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם, ּוזְכָר ָלנּו ה'ָמלֵא ַרֲחִמים
ֵקינּו ַאֲהַבת ַהַּקְדמֹונִים, זְכּות ָּכל ַהַּצִּדיִקים וְַהֲחִסיִדים וְַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאּלּו ֶׁשִהזְּכְַרִּתי לְָפנֶי זְכּוָתם , ּבִ ֱא

 ִ יֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ּתֹוִׁשיֵענּו ְּבכָל ַמה ֶּׁשָאנּו ְצִריִכים לְִהּוַָׁשע ְּבגּוף וָנֶֶפׁש ּוָממֹון, ְּבגְַׁשִמּיּות ּוְברּוָחנִּיּות. וְַתֲחז
,  ִּכי ְב ָבָטְחנּו, וְַעל ַחְסְּד וְָתִׂשים ֶחלְֵקנּו ִעם ּכָל ַהַּצִּדיִקים ְלעֹולָם וֶָעד. ּולְעֹוָלם לֹא נֵבֹוׁש  ְׁשלֵָמה לְָפנֶי

  ַהּגָדֹול ֶּבֱאֶמת נְִׁשָענְנּו, ָּברּו ַאָּתה ִמְׁשָען ּוִמְבָטח לַַּצִּדיִקים.
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  יתברך על כל יהודי עיני השםע"י  ה פרטיתהשגח –מאמר 

  

 כל מיני צער וכל היסורים אינם רק מחסרון הדעת -ליקוטי מוהר"ן רנ 

שכל מיני צער וכל היסורים אינם רק מחסרון הדעת, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה  דע
מהשם יתברך, אין לו שום יסורין, ואינו מרגיש שום צער, כי "ה' נתן וה' לקח" (איוב א). ואף על פי 
את שיש יסורין שבהכרח מרגישים אותם, כגון היסורים שבאים מחמת ההרכבה, כמו יסורים שיש מיצי
הנשמה מן הגוף, והם יסורי החולה שבאים מחמת שמתחלת הנשמה להתפשט מן הגוף, ומחמת 

שנקשרה הנשמה בהגוף בקשר אמיץ וחזק, על כן בהכרח מרגיש היסורים בעת הפרוד, אף על פי כן 
היסורים קלים מאד ונוחים להתקבל בעת שיודע בדעת ברור שהכל בהשגחה מהשם יתברך, ומכל 

צער ויסורין שאין מרגישין כלל כשיש לו דעת כנ"ל, ועקר הצער מהיסורין, הוא מחמת  שכן שאר מיני
  שנוטלין ממנו הדעת כדי שירגיש היסורין:

עקר צער של ישראל שיש להם בגלות, הכל הוא מחמת שנפלו מהדעת ותולין הכל בטבע  וזה
שהם שרויין בין העכו"ם  ובמקרים ובמזל, ומחמת זה יש להם צער ויסורין כנ"ל, וזה בא להם מחמת

ולמדו מהם, מחמת שרואין שעתם מצלחת מאד, וישראל נבזים ושפלים, על כן הם לומדים מהם 
ותולין הכל בטבע ומקרה, ומחמת זה בעצמו יש להם יסורים, כי אלו היה להם דעת שהכל בהשגחה. 

ים, חס ושלום, לא היה להם יסורים כלל כנ"ל. ובאמת ישראל הם למעלה מהטבע, רק כשהם חוטא
אזי נופלים אל תחת הטבע, כמו העכו"ם שהם תחת המזל והטבע, ואזי יש להם גלות וצער, חס 

ושלום, ועקר הצער והגלות שלהם הוא רק על ידי זה בעצמו שאין להם דעת, ותולין בטבע, 



זי וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על ישראל, ולהושיעם מגלותם, ולעשות קץ וסוף מהמצר להם, א
ממשיך עליהם השגחה, ואזי מכניע ומבטל הטבע והמזל שהיה מחיב שיהיו ישראל נתונים תחת ידם, 

  ואזי מחיב המצר להם, וישראל עולים עליהם על ידי ההשגחה:

שזאת ההשגחה הוא ממשיך מסוף העולם, כי לעתיד בעת הקץ יתבטל הטבע לגמרי, ולא יהיה  ודע
"א): "כי השמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה", הינו רק השגחה לבד, כמה שכתוב (ישעיה נ

שיתבטל הטבע שהיא על פי מערכת הכוכבים ומזלות, וזהו נמלחו, הינו שיתבלבלו ויתערבבו כל 
המזלות, ולא יהיה שום מזל רק השגחה לבד, ואז יהיו ישראל למעלה, ועל כן גם עתה כשהשם 

ישראל למעלה, אזי ממשיך עליהם השגחה מקץ  יתברך רוצה לעשות קץ וסוף מאיזה עכו"ם ושיהיו
וסוף העולם, שאז לא יהיה רק השגחה, ועל ידי זאת ההשגחה נתעלים ישראל ונעשה קץ וסוף 

מהעכו"ם שהיה מצרה להם: וזה בחינת (יחזקאל ז'): "קץ בא הקץ", הינו כשהקדוש ברוך הוא רוצה 
ל: ותפלה הוא בחינת השגחה למעלה להביא קץ על העכו"ם, אזי ממשיך השגחה מקץ האחרון כנ"

מהטבע, כי הטבע מחיב כך, ותפלה משנה הטבע, והוא בחינות גדול, בחינת (דברים ד): "כי מי גוי 
גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראינו אליו", כי זה גדלתנו, שהשם יתברך שומע 

(מלכים ח'): "ספרה נא לי את הגדולות  תפלתנו, ומשנה הטבע על ידי השגחתו יתברך וכמו שכתוב
אשר עשה אלישע", וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (מגלה כז): 'ואלישע דעבד ברחמי הוא 

  דעבד', נמצא שתפלה שהיא בחינת נסים והשגחה הפך הטבע, היא בחינת גדול:

ש ברוך הוא זוכר פרוש מה שהשיב אובי טמיא לרב קטינא (ברכות נט): מאי גוהא? בשעה שהקדו וזה
את בניו שהן שרויין בצער בין העכו"ם מוריד שני דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף עולם ועד 
סופו, הינו כשהקדוש ברוך הוא זוכר שהן שרויין בצער בין העכו"ם, בין העכו"ם דיקא, כי זה עקר 

והטבע, וזה עקר הצער הצער, מה שהן שרויין בין העכו"ם ולמדו מהם ונפלו מהדעת ותולין בהמזל 
שלהם כנ"ל, ואזי מוריד דמעות וכו'. הינו שממשיך עליהם השגחה כי דמעות הם בחינות השגחה, 

כמה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה (שבת קנא: ): על פסוק (קהלת י"ב): "ושבו העבים אחר 
אות נמשך הגשם", 'זה הראות שהולך אחר הבכי', נמצא שהדמעות הם לוקחים חלק הראות, והר

  לתוכם, נמצא שהדמעות הם חלקי ההשגחה והראות, כי הדמעות לוקחים הראות כנ"ל:

'ומוריד שני דמעות', הינו שממשיך חלקי ההשגחה, לים הגדול, הינו בחינות העכו"ם המושלין על וזה 
ות ישראל, בחינת (ישעיה נ"ז): "והרשעים כים נגרש", ואזי נעשה בחינות גדול בחינת השגחה, בחינ

תפלה שהיא בחינת גדול כנ"ל, וזהו וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, הינו שממשיך השגחה מסוף 
העולם מקץ האחרון עד סופו, לעשות סוף וקץ מהעכו"ם המושלים בישראל, בחינות קץ בא הקץ 
ינות כנ"ל: וזה בחינת דמעות שבוכין בעת הצער, כי מאחר שיש לו יסורין וצער, על כן הוא צריך לבח
השגחה, כדי שיהיה לו ישועה כנ"ל, ועל כן מורידין דמעות כדי להמשיך על ידם חלקי ההשגחה 

והראות, כי ההשגחה והראות נמשך לתוך הדמעות, בבחינות "ושבו העבים אחר הגשם" 'זה הראות 
שהולך אחר הבכי', הינו שהם מחסרים הראות ונוטלים חלק מהראות נמצא שהראות נמשך לתוך 

ת כנ"ל: וזה בחינות (ישעיה ל"ח): "ויבך חזקיהו בכי גדול", הנאמר בעת שחלה, 'בכי גדול' הדמעו
דיקא, כי המשיך לתוך הבכי את הראות וההשגחה, שזה בחינות גדול בחינות תפלה וכו' כנ"ל, וזה מה 

שנאמר בדוד בעת שבכה על צערו, (שמואל א כ): "עד דוד הגדיל", שהגיע בכיתו לבחינות השגחה 
  בחינות גדול כנ"ל, כי על ידי ההשגחה נצולים מכל מיני צער ויסורין כנ"ל:

  חיי מוהר"ן קצה
(יא) ענה ואמר בודאי כל מה שנעשה בעולם, אפלו מה שנעשה בין האמות וכל הנהגת מהלכם 

ומלבושיהם הכל כאשר לכל, בודאי אין שום דבר נעשה בעולם לבטלה חס ושלום (רק כל דבר יש 
). ואפלו מי שאינו יודע מה נעשה בעולם, אף על פי כן כשזוכה לעשות רצון הבורא לו איזה שרש

יתברך בודאי הוא טוב מאד, אשרי לו. וצריכין לבקש מהשם יתברך שיזכה לכון רצונו יתברך לעשות 
רק מה שהוא יתברך חפץ, אבל כשזוכין שמתנוצץ לו הארה וזוכה לדעת מה הוא עושה אזי טוב לו 

ו לו כל השמים וכל החכמות. והשם יתברך מראה לו מה הוא עושה בבחינת (יחזקאל ביותר שנפתח
א) "נפתחו השמים ואראה מראות אלקים" שנפתחין לו כל השמים וכל החכמות והשכליים וזוכה 

לראות מראות אלקים הינו שאלקים מראה לו מה שהוא עושה בעולם. כי על ידי החכמה בעצמה 
חים השמים כי (תהלים ק"ד): "כלם בחכמה עשית". ואז כשזוכה לראות מה שנפתח לו, על ידי זה נפת

  שהוא עושה בעולם אזי בודאי השם יתברך שומרו מלהכשל חס ושלום.



וזה בחינת (דניאל י"ב): "והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע", כי על ידי השכל והחכמה שמתנוצץ ומזהיר 
מה עשית כו'. ואזי כשמזהיר ומתנוצץ השכל ונפתחין על ידי זה נפתחין השמים והרקיעין כי כלם בחכ

הרקיעין בחינת והמשכילים יזהירו וכו' ואז הוא יודע מה הוא עושה, ואז הוא נשמר ממכשול חס ושלום 
כנ"ל. וזהו בחינת האותיות של ראשי תבות של זה הפסוק ו'המשכילים י'זהירו כ'זהר ה'רקיע שהם 

דוש המסגל לשמירה. כי על ידי בחינת והמשכילים יזהירו, על ראשי תבות יוה"ך שזה בחינת השם הק
ידי זה הוא נשמר ממכשול כנ"ל, שזה בחינת שם הנ"ל שהוא שמירה להולכי דרך מגזלן ורוצח כמובא 

אצל תפלת הדרך. והוא יוצא מהפסוק (תהלים צ"א): "כ'י מלאכי'ו יצו'ה ל'ך" שסופי תבות יוה"ך 
  כמובא שם.

תורות ושיחות אלו בעניין השגחת השי"ת על עמו ישראל יחד עם ספר  וראינו לנכון להביא
שמות הצדיקים, לראות ולהבין גודל מעלת אמירת שמות הצדיקים אשר מסוגל לשנות את 

  ע"י חכמה ועשיית רצונו ית'.  הטבע ע"י השגחת ה'

עיני ה' וישגיח עלינו ברחמים לטובה, ביותר בא"י, בחי'  -וה' הרחמן ירחם על עמו ישראל 
  אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית !
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