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יקים
ְׁשמוֹ תֵהַ ַצ ִּד ִּ

ֵ

שהָ י ֻו מֵ אָ ָדם
ְׁשמוֹ ת הַ ַ ֻצ ִּ ֻד ִּיקים הַ ְֻׁיד ֻו ִּעים ֶׁ
כוֹ לל
יאים ִּראשוֹ נִּ ים
הָ ִּראשוֹ ן ַעד הֵ ָֻנה .אֲבוֹ ת הָ עוֹ לָם ֻונְׁ ִּב ִּ
וְׁ אַ חֲרוֹ נִּ ים וְׁ כָ ל הַ ַֻת ָֻנ ִּאים וְׁ אָ מוֹ ָר ִּאים .וְׁ ַר ָֻבנָ ן סָ בוֹ ָראֵ י
שהָ י ֻו אַ ח ֲֵריהֶׁ ם ַעד הַ ֻדוֹ ר
ֻוגְׁ אוֹ נִּ יםֻ .ו ְׁשאָ ר צַ ִּ ֻד ִּיקים ֶׁ
ש ַֻת ֲעלֵנ ֻו ְׁ ֻב ִּש ְׁמחָ ה לְׁ אַ ְׁרצֵ נ ֻו,
הַ זֶֻׁה .זְׁ כ ֻו ָתם ָיגֵן ָעלֵינ ֻוֶׁ ,
ִּ ֻב ְׁמהֵ ָרה ְׁ ֻבי ֻ ֵַמנ ֻו ,אָ מֵ ן ֻ ֵכן יְׁ ִּהי ָרצוֹ ן.
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ג

הַ ְק ָד ָמה
שר ָשם ַש ֻמוֹ ת ָֻבאָ ֶׁרץ ,אַ ל
לְ כו חָ ז ֻו ְׁ ֻב ִּמפְׁ עלוֹ ת ה' א ֶׁ
שדָֻ ְׁרש ֻו ַרבֻ וֹ ֵתינ ֻו ַז"ל
שמוֹ ת ( ְֻׁכמוֹ ֶׁ
ִֻּת ְׁק ֵרי ַש ֻמוֹ ת אֶׁ ֻלָא ֵ
שר ְׁשמוֹ יִּ ְׁת ָֻב ַר ְׁך
צדִֻּ ִּיקים א ֶׁ
ְׁ ֻב ָרכוֹ ת ,ז .):אֵ לֻ ֻו ְׁשמוֹ ת הַ ַ ֻ
שר לֹא הָ יָה
ש ָֻתף ִּ ֻב ְׁש ָמםְׁ .ראֵ ה זֶׁה חָ ָדש א ֶׁ
ְׁמ ֺ
לְׁ עוֹ ל ִָּמיםֶׁ ֻ .כ ֶׁר ְׁך ָק ָטןָֻ ,גדוֹ ל וְׁ נוֹ ָרא .זֶׁה סֵ פֶׁ ר זִּ ֻ ָכרוֹ ן
צדִֻּ ִּיקים
לְׁ יִּ ְׁראֵ י ה' ֻולְׁ חוֹ ְׁשבֵ י ְׁשמוֹ ִֻּ .כי זֵכֶׁ ר ֻ ָכל הַ ַ ֻ
לִּ פְׁ נֵיכֶׁ ם ָיבֹא ַֻב ֻ ֵספֶׁ ר הַ זֶֻׁה .וְׁ ַדע ֻו ְׁראֵ ה ִֻּכי ְׁשמוֹ ת ֻ ָכל
צדִֻּ ִּיקים הַ ֻ ֺמזְׁ ֻ ָכ ִּרים ְׁ ֻבכָ ל ִּספְׁ ֵרי ַתנַ " ְׁך ֻו ִּבפְׁ ָרט
הַ ַ ֻ
הַ ִּ ֻנזְׁ ֻ ָכ ִּרים ְׁ ֻב ִּד ְׁב ֵרי הַ ֻי ִָּמים ֻו ְׁב ֶׁעזְׁ ָרא נְׁ חֶׁ ְׁמיָהֻ ,כ ֺֻלָם
שי הַ ֻ ֵספֶׁ ר
נִּ פְׁ ָר ִּטים ֻ ָכאןֻ .ו ְׁביוֹ ֵתר ִֻּת ְׁראֶׁ ה נִּ פְׁ לָאוֹ ת ַמע ֵ
ש ִּ ֻנזְׁ ֻ ָכ ִּרים
הַ זֶֻׁהֻ ְׁ ,ב ִּענְׁ יָן ְׁשמוֹ ת הַ ֻ ַת ָֻנ ִּאים וְׁ הָ אָ מוֹ ָר ִּאיםֶׁ ,
ֻ ָכאן ֻ ָכל ְׁש ֻמוֹ ָתם הַ ְׁ ֻקדוֹ ִּשים הַ ֻ ֺמזְׁ ֻ ָכ ִּרים ְׁ ֻבכָ ל הַ ֻ ַש"ס
ְׁ ֻב ֻ ַתלְׁ מ ֻוד ַֻב ְׁבלִּ י וִּ יר ֻו ַשלְׁ ִּמי ִּס ְׁפ ִּרי וְׁ ִּספְׁ ָרא וְׁ תוֹ סֶׁ ְׁפ ָֻתא
ֻו ְׁמכִּ ְֻׁל ָֻתאֻ ,ו ְׁבכָ ל ִּספְׁ ֵרי הַ ִֻּמ ְׁד ָר ִּשים ,וְׁ אָ בוֹ ת דְֻׁ ַר ִּ ֻבי נָ ָתן,
יעזֶׁר ,וְׁ ַת ָֻנא דְֻׁ בֵ י אֵ לִּ ֻיָה ֻוֻ ,ובַ זֹֻהַ ר
ֻופִּ ְׁר ֵקי דְֻׁ ַר ִּ ֻבי אֱלִּ ֶׁ
הַ ָֻקדוֹ ש וְׁ ִּת ֻק ֻונִּ ים .דִֻּ ְׁרש ֻו מֵ ַעל ִּס ְׁפ ֵרי ה' וְׁ ִּת ְׁרא ֻו ִֻּכי
ֶׁע ָדר .וְׁ גַם ֻ ָכל
לְׁ כ ֺֻלָם ְׁ ֻב ֵ
שם יִּ ְׁק ָרא אֶׁ חָ ד מֵ הֶׁ ם לֹא נ ֱ
ְׁשמוֹ ת ַר ָֻבנָ ן סָ בוֹ ָראֵ י ֻוגְׁ אוֹ נִּ יםֻ ,ו ְׁשמוֹ ת הַ ְׁר ֵֻבה
שהָ י ֻו אַ ח ֵריהֶׁ ם ַעד הַ דֻ וֹ ר הַ זֶֻׁהֻ ,כ ֺֻלָם נִּ ְׁק ְׁ ֻבצ ֻו
צַ דִֻּ ִּיקים ֶׁ
יקים.
של ַצ ִד ִ
ַֻב ֻ ֵספֶׁ ר הַ זֶֻׁהִ :ס ְפ ָרן ֶ
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עלַ ת ְֻׁכ ִּתיבַ ת ְׁשמוֹ ת הַ ַ ֻצדִֻּ ִּיקים וְׁ הַ זְׁ ֻ ָכ ָר ָתםְׁ ,מבֹאָ ר
ו ַמ ֲ
ְׁקצָ ת ְׁ ֻבסֵ פֶׁ ר הַ ִֻּמדֻ וֹ ת( ,צַ דִֻּ יקִּ ,ס ָימן י"ט) וְׁ זֶׁה לְׁ שוֹ נוֹ ִּ :מי
שהַ ָֻקדוֹ ש ָֻבר ֻו ְׁך ה ֻוא חָ ש ֻוב ְׁ ֻב ֵעינָ יו ,יִּ ְׁכ ֻתֹב ְׁ ֻבסֵ פֶׁ ר ֻ ָכל
ֶׁ
ְׁשמוֹ ת הַ ַ ֻצדִֻּ ִּיקים וְׁ הַ ַֻת ָֻנ ִּאים וְׁ הַ ְֻׁי ֵר ִּאים ַל ִּזֻ ֻ ָכרוֹ ן ,וְׁ ַע ֻיֵן ָשם
נִּ ְׁפלָאוֹ ת ,אֵ ְׁ
יך ִּענְׁ יָן זֶׁה ְׁמ ֺר ָֻמז ַֻב ֻ ָפס ֻוק :וַ יִּ ֻ ָכ ֵתב סֵ פֶׁ ר
זִּ ֻ ָכרוֹ ן לְׁ פָ נָ יו ,לְׁ יִּ ְׁראֵ י ה' ֻולְׁ חוֹ ְׁשבֵ י ְׁשמוֹ ַ ,ע ֻיֵן ָשם,
שנִּ י ( ִּס ָימן כ') ְׁמבֹאָ ר וְׁ זֶׁה לְׁ שוֹ נוֹ ַ :על יְׁ ֵדי
ֻו ְׁבאוֹ ת צַ דִֻּ יק הַ ֻ ֵ
הַ זְׁ ֻ ָכ ַרת ְׁשמוֹ ת הַ ַ ֻצדִֻּ ִּיקים ,יְׁ כוֹ לִּ ים לְׁ הָ ִּביא ִּשנֻ ֻוי
אשיתְֻׁ ,כלוֹ ַמר לְׁ ַשנֻ וֹ ת הַ ֻ ֶׁטבַ ע וְׁ כ ֻו'ַ ,ע ֻיֵן
שה ְׁ ֻב ֵר ִּ
ְׁ ֻב ַמע ֶׁ
שר ה ֱִּעיר ֻונִּ י ַלזֶֻׁה ,לִּ ְׁטרֹחַ
ָשם .הֵ ן הֵ ָֻמה הַ דְֻׁ בָ ִּרים א ֶׁ
יעה ְׁ ֻגדוֹ לָהֶׁ ,ל ֱאסֹף ֻולְׁ ַק ֵֻבץ ְׁ ֻבכֶׁ ֶׁר ְׁך אֶׁ חָ ד ֻ ָכל ְׁשמוֹ ת
ִּ ֻביגִּ ָ
הַ ַ ֻצדִֻּ ִּיקים הָ אֵ לֻ ֻו.
ְו ֹיו ֵתר ִּמזֶֻׁה יָכוֹ ל לְׁ הָ ִּבין ֻ ָכל אֶׁ חָ ד ְׁ ֻב ַע ְׁצמוֹ ֻ ,ג ֶֹׁדל
ַמעלַת הַ זְׁ ֻ ָכ ַרת ְׁשמוֹ ת הַ ַ ֻצדִֻּ ִּיקים ַהנֻ וֹ ָר ִּאים הָ אֵ לֻ ֻו,
שר ֻ ָכל ִּק ֻי ֻום הָ עוֹ לָם וְׁ כָ ל ְׁס ִּמיכ ֻו ֵתנ ֻו וְׁ ִּת ְׁקוָ ֵתנ ֻו ה ֻוא
א ֶׁ
ַרק עלֵיהֶׁ ם לְׁ בַ ד ,וְׁ כָ ל ִּה ְׁת ַֻגלֻ ֻות ֱאלֹק ֻותוֹ וְׁ ִּה ְׁת ַֻגלֻ ֻות
ֻתוֹ ָרתוֹ הַ ְׁ ֻקדוֹ ָשה ,נִּ ְׁמ ַש ְׁך לְׁ עוֹ לָם ַעל י ָָדםִֻּ ,כי הֵ ם חַ ֻיֵינ ֻו
שר ָמ ְׁסר ֻו לָנ ֻו ֶׁנ ֱהגֶׁה יוֹ ָמם
וְׁ א ֶֹׁר ְׁך יָמֵ ינ ֻוֻ ,ו ְׁבתוֹ ָר ָתם א ֶׁ
ש ִּ ֻנזְׁ ֻ ֶׁכה לְׁ הַ ְׁמ ִּש ְׁ
יך ָעלֵינ ֻו אוֹ ר ְׁקדֺ ֻ ָש ָתם
וְׁ לַיְׁ לָהִּ ,מי יִּ ֻ ֵתן ֶׁ
ש ִּ ֻנזְׁ ֻ ֶׁכה לֵיל ְֵׁך ְׁ ֻב ִּע ְׁ ֻקבוֹ ָתםֻ ,ו ִּבזְׁ כ ֻות הַ זְׁ ֻ ָכ ַרת ְׁש ֻמוֹ ָתם,
ֶׁ
יִּ ֻ ָפ ַתח ָעלֵינ ֻו אוֹ ר דַֻ ַעת ,לִּ לְׁ מֹד ֻולְׁ ל ֻ ֵַמד לִּ ְׁשמֹר אֶׁ ת ֻ ָכל
דִֻּ ְׁב ֵרי ֻתוֹ ָר ָתםֻ ,ו ִּבזְׁ כ ֻו ָתם יִּ ָֻבנֶׁה ִּציֻוֹ ן וִּ יר ֻו ָשלַיִּ ם וְׁ יָש ֻוב ֻו
כֻ ֹהנִּ ים לַעבוֹ ָד ָתםֻ ִּ ,ב ְׁמהֵ ָרה ְׁ ֻביָמֵ ינ ֻו אָ מֵ ן.
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ְׁשמוֹ ת

הַ ַ ֻצ ִ ֻד ִיקים

ה

יקים
ְׁשמוֹ ת הַ ַצ ִּד ִּ
א לחודש

שלַח.
שת .חֲנוֹ ְׁךְׁ .מת ֻו ֶ
ָא ָדם .חַ ָ ֻוה .הֶ בֶ לֵ .
שם .וָ ֵעבֶ ר.
נֹחַ ֵ .
ָאבוֹ ת :אַ ְׁב ָרהָ ם .יִ ְׁצחָ ק .וְׁ י ֲַעקֹב

ִּא ָמהוֹ תָ :ש ָרהִ .ר ְׁב ָקהָ .רחֵ ל .וְׁ לֵאָ ה.
ִ ֻבלְׁ הָ ה .זִ לְׁ ֻ ָפה .דְֻׁ בוֹ ָרה מֵ ינֶקֶ ת ִר ְׁב ָקה.
ְׁשבָ ִּטיםְׁ :רא ֻובֵ ן .וְׁ ִש ְׁמעוֹ ן .לֵוִ י .וִ יה ֻו ָדה .יִ ֻ ָששכָ רֻ .וזְׁ ב ֻול ֻון .דָֻ ן
שה .וְׁ אֶ ְׁפ ָריִ ם.
שר .יוֹ סֵ ףֻ .ו ִבנְׁ י ִָמיןְׁ .מנַ ֻ ֶ
וְׁ נַ ְׁפ ֻ ָתלִ יָֻ .גד .וְׁ אָ ֵ
ִּש ְׁבעִּ ים נְׁ פָ שוֹ ת ֵֻבית י ֲַעקֹב :חֲנוֹ ְׁךֻ .ופַ לֻ ֻוא .חֶ ְׁצרוֹ ן .וְׁ כַ ְׁר ִמי.
יְׁ מ ֻואֵ ל .וְׁ י ִָמין .וְׁ אֹהַ ד .וְׁ יָכִ ין .וְׁ צֹחַ ר .וְׁ ָשא ֻול .ג ְֵׁרשוֹ ןְׁ .קהָ ת.
שלָה .וָ פֶ ֶרץ .וָ ז ַָרח .חֶ ְׁצרֹן .וְׁ חָ מ ֻולֻ .תוֹ לָעֻ .ופֺ ָ ֻוה .וְׁ יוֹ ב.
ֻו ְׁמ ָר ִריֵ .
וְׁ ִש ְׁמרֹן .סֶ ֶרד .וְׁ אֵ לוֹ ן .וְׁ י ְַׁחלְׁ אֵ לִ .צ ְׁפיוֹ ן .וְׁ חַ ִ ֻגי .ש ֻונִ י .וְׁ אֶ ְׁצבֻ ֹןֵ .ע ִרי.
ש ַרח אֲחוֹ ָתם.
יעה .וְׁ ֶ
וַ אֲ רוֹ ִדי .וְׁ אַ ְׁראֵ לִ י .יִ ְׁמנָ ה .וְׁ יִ ְׁשוָ ה .וְׁ יִ ְׁשוִ יֻ .ו ְׁב ִר ָ
נַע ָמן .אֵ ִחי.
חֶ בֶ רֻ .ומַ לְׁ ִֻכיאֵ לֶֻ .בלַע .וָ בֶ כֶ ר .וְׁ אַ ְׁש ֵֻבלֻ .ג ֵָרא .וְׁ ֲ
וָ רֹאש .מֺ ֻ ִפים .וְׁ חֺ ֻ ִפים .וָ אָ ְׁרדְֻׁ  .חֺ ִשים .י ְַׁח ְׁצאֵ ל .וְׁ ג ֻונִ י .וְׁ יֵצֶ ר.
וְׁ ִש ֻלֵם .דִֻ ינָ ה בַ ת י ֲַעקֹב .יוֹ כֶ בֶ ד ַֻבת לֵוִ י.
ִּמ ְׁש ַפחַ ת הַ ֵּלוִּ י :לִ ְׁבנִ י .וְׁ ִש ְׁמ ִעיַ .ע ְׁמ ָרם .וְׁ יִ ְׁצהָ ר .וְׁ חֶ ְׁברוֹ ן.
ֹשה ַר ֵֻבנ ֻוִ .מ ְׁריָם .ק ַֹרח.
וְׁ ע ֻו ִז ֻיאֵ ל .מַ ְׁחלִ יֻ .ומ ֻו ִשי .אַ ֲהרֹן הַ כֻ ֹהֵ ן .מ ֶ
ישבַ ע ַֻבת ַע ִֻמינָ ָדב.
ישאֵ ל .וְׁ אֶ לְׁ צָ פָ ן .וְׁ ִס ְׁת ִרי .אֱלִ ֶ
וָ נֶפֶ ג .וְׁ זִ כְׁ ִריִ .מ ָ
ית ָמר .אַ ִֻסיר .וְׁ אֶ לְׁ ָקנָ ה .וַ א ֲִביאָ סָ ף.
אֲביה ֻוא .אֶ לְׁ ָעזָר .וְׁ ִא ָ
נָ ָדב .וַ ִ
נַע ָמן.
ֻ ִפינְׁ חָ ס ֶֻבן אֶ לְׁ ָעזָר .אֱלִ יאָ ב .נְׁ מ ֻואֵ ל ִמ ְׁ ֻבנֵי ְׁרא ֻובֵ ן .אַ ְׁרדְֻׁ  .וְׁ ֲ
יעזֶר .חֵ לֶק.
ִמ ְׁ ֻבנֵי ִבנְׁ י ִָמיןִ .מ ְׁ ֻבנֵי ְׁמנַ ֻ ֶ
שהָ .מכִ ירֻ ִ .גלְׁ ָעדִ .א ֶ
שם ְׁ ֻבנוֹ ת ְׁצל ְָׁפחָ ד.
ידע .חֵ פֶ רְׁ .צל ְָׁפחָ ד ,וְׁ ֵ
שכֶ םְׁ .ש ִמ ָ
אַ ְׁש ִריאֵ לֶ .
מַ ְׁחלָה .וְׁ נ ָֹעה .חָ גְׁ לָהִ .מלְׁ ֻ ָכה .וְׁ ִת ְׁרצָ הֻ ְׁ .בנֵי אֶ ְׁפ ָריִ ם ,ש ֻו ֶתלַח.
ֶֻבכֶ רַ ֻ .תחַ ןֵ .ע ָרן.
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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נַחשוֹ ן ֶֻבן ַע ִֻמינָ ָדב .נְׁ ַתנְׁ אֵ ל ֶֻבן צ ֻו ָער .אֱלִ יאָ ב ֶֻבן
יאיםְׁ :
י"ב נְׁ ִּש ִּ
ישדָֻ י .אֶ לְׁ יָסָ ף ֶֻבן
חֵ לֹן .אֱלִ יצ ֻור ֶֻבן ְׁש ֵדיא ֻורְׁ ,של ֻו ִמיאֵ ל ֶֻבן צ ֻו ִר ַ
ידן ֶֻבן
יש ָמע ֶֻבן ַע ִֻמיה ֻודֻ .ג ְַׁמלִ יאֵ ל ֶֻבן ֻ ְׁפ ָדהצ ֻור .א ֲִב ָ
דְֻׁ ע ֻואֵ ל .אֱלִ ָ
אֲח ַירע ֶֻבן
ישדָֻ יַ ֻ .פגְׁ ִעיאֵ ל ֶֻבן ָעכְׁ ָרןִ .
יעזֶר ֶֻבן ֲע ִֻמ ַ
ִ ֻג ְׁדעוֹ נִ יִ .
אֲח ֶ
פֺנֶהֻ ְׁ .בצַ לְׁ אֵ ל ֶֻבן א ֻו ִרי ֶֻבן ח ֻור.
ֵעינָ ן .יְׁ הוֹ ֺ
ש ַע ִ ֻבן נ ֻוןָ ֻ .כלֵב ֶֻבן יְׁ ֻ
אֲחיסָ ָמ ְׁך.
אָ הֳלִ יאָ ב ֶֻבן ִ
שבֶ ט ְׁרא ֻובֵ ן חֲנוֹ ְׁךַ ֻ ,כ ְׁר ִמיַ ֻ ,פל ֻוא .אֱלִ יאָ ב.
ִּש ְׁבעִּ ים זְׁקֵּ נִּ יםִ :מ ֻ ֵ
שבֶ ט ִש ְׁמעוֹ ן ,י ִָמין ,יָכִ ין ,וְׁ צֹחַ ר ,וְׁ אהַ ד ,וְׁ ָשא ֻול,
נְׁ מ ֻואֵ ל .זַכֻ ֻורִ .מ ֻ ֵ
שבֶ ט ֵלוִ יָ ,ע ְׁמ ִרי ,חֲנַנְׁ יָה נְׁ ַתנְׁ אֵ ל ,יְׁ ַד ָעא ֶֻבן ִס ְׁת ִרי,
וְׁ נִ ְׁמ ִריִ .מ ֻ ֵ
שבֶ ט יְׁ ה ֻו ָדה ,סֶ ַרח ,וְׁ ָדן ,יוֹ נָ ָדבֻ ,ו ְׁבצַ לְׁ אֵ ל,
ַביהֶ ןִ .מ ֻ ֵ
ֹשה ַעל ֻג ֵֻ
ֻומ ֶ
שבֶ ט יִ ֻ ָששכָ ר ,צוֹ הַ רֺ ,עזָֻא ,וְׁ יִ גְׁ אָ לַ ֻ ,פלְׁ ִטי,
נַחשוֹ ןִ .מ ֻ ֵ
ְׁשפַ ְׁטיָה ,וְׁ ְׁ
שבֶ ט זְׁ ב ֻול ֻון ,סֶ ֶרד ,וְׁ אֵ לוֹ ן[ ,ס ֻו ִרי] אָ הֳלִ יאָ ב,
וְׁ ָע ְׁתנִ יאֵ ל ,וְׁ חַ ִ ֻגיתִ .מ ֻ ֵ
ידד,
שבֶ ט ִ ֻבנְׁ י ִָמיןְׁ ,סנִ יאָ ב ,כִ ְׁסלוֹ ן ,אֱלִ ָ
אֱלִ יה ֻו ,נִ ְׁמ ִשיִ .מ ֻ ֵ
שבֶ ט אֶ פְׁ ַריִ ם ,י ִָאיר ,יוֹ ֶעזֶר,
אֲחיאֵ ל ,מַ ֻ ַתנְׁ יָהִ .מ ֻ ֵ
ִ
אֲחיט ֻוב,
ִ
שבֶ ט דָֻ ןֻ ְׁ ,ג ַדלְׁ יָה ,וְׁ יִ גְׁ אָ ל,
אֲח ָירםֻ ,ו ְׁסת ֻורִ .מ ֻ ֵ
מַ לְׁ ִֻכיאֵ ל ,אֲדוֹ נִ ָירםִ ,
שבֵ ט נַ ְׁפ ֻ ָתלִ י ,אֶ לְׁ יוֹ חָ נָ ן
יעזֶר ,דָֻ נִ ֻיֵאלֻ ,ו ְׁש ָריָהִ .מ ֻ ֵ
אֲחינוֹ ַעם ,וְׁ ִ
ִ
אֲח ֶ
שבֶ ט ָֻגד ,חַ ִ ֻגי,
יש ָמע ,ס ֻו ְׁמכ ֻוס ,ז ְַׁבדִֻ י ,וְׁ יוֹ חָ נָ ןִ .מ ֻ ֵ
אֶ לְׁ י ִָקים ,אֱלִ ָ
שר ,אַ ֻש ֻורֻ ,ו ְׁשלוֹ ִמי,
שבֶ ט אָ ֵ
ז ְַׁר ִחיֵ ,קינִ י מַ ְֻׁת ְׁתיָה ֻוֻ ,וזְׁ כַ ְׁריָה ֻו ִ .מ ֻ ֵ
ְׁשמ ֻואֵ לַ ,שלֻ ֻוםְׁ ,שכַ נְׁ יָה ֻו ,א ֲִח ֻיָה ֻו.
נוסַ ח אֲ חֵּ ר :מֵ ְׁרא ֻובֵ ן ,חֲנוֹ ְׁךֻ ,ופַ לֻ ֻוא ,חֶ ְׁצרוֹ ן ,וְׁ כַ ְׁר ִמי ,זַכֻ ֻור,
ֻונְׁ מ ֻואֵ לִ .מ ֻ ִש ְׁמעוֹ ן ,י ִָמין ,וְׁ אֹהַ ד ,יָכִ ין ,וְׁ צֹחַ ר ,וְׁ ָשא ֻול ,וְׁ נִ ְׁמ ִרי.
ַביהֶ ן.
ֹשה ַעל ֻג ֵֻ
ִמ ֻלֵוִ יָ ,ע ְׁמ ִרי ,וְׁ ז ַֻת ֻואֵ ל ,וַ חֲנַנְׁ יָה ,וְׁ ִס ְׁת ִריֻ ,ומ ֶ
נַחשוֹ ן.
ִמיְׁ ה ֻו ָדה ,אָ ַרח ,וְׁ ָער ֻו ְׁך ,וְׁ יוֹ נָ ָדבֻ ,ו ְׁבצַ לְׁ אֵ לְׁ ,שפַ ְׁטיָה ,וְׁ ְׁ
ִמ ְֻׁי ֻ ָששכָ ר ,צָ ִעיר ,וְׁ י ֲַע ָקן ,וְׁ יִ גְׁ אָ לֻ ,ופַ לְׁ ִטיאֵ ל ,וְׁ ָע ְׁתנִ יאֵ ל ,וְׁ חוֹ נִ י.
ִמ ְׁז ֻב ֻול ֻון ,סֶ ֶרד ,וְׁ אֵ לוֹ ן ,וְׁ ס ֻו ִרי ,וְׁ י ְַׁחלְׁ אֵ ל ,אֱלִ יה ֻו ,וְׁ נִ ְׁמ ִשיִ .מ ִ ֻבנְׁ י ִָמין,
אֲחיט ֻובֻ ,ומַ ֻ ַתנְׁ יָהְׁ .מ ָדן ,בֻ ֻו ִקי,
ידדִ ,
ִסנְׁ אָ ב ,וְׁ כִ ְׁסלוֹ ן ,אֶ לְׁ דָֻ דֻ ,ומֵ ָ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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ז

יש ָמע,
יעזֶרְׁ ,צ ִרי ,וַ חֲנַנַ אֵ לִ .מ ַֻנ ְׁפ ֻ ָתלִ י ,אֱלִ ָ
אֲחינוֹ ַעם ,וַ ִ
וְׁ יָגְׁ לִ יִ ,
אֲח ֶ
ס ֻו ְׁמכ ֻוס ,וְׁ ז ְַׁבדִֻ י ,וְׁ יוֹ חָ נָ ן ,אֶ לְׁ חָ נָ ן ,אֶ לְׁ י ִָקיםִ .מ ָֻגד ,חַ ֻגַי ,וְׁ ז ְַׁר ִחי,
שר ,פַ ְׁשח ֻורֻ ,ו ְׁשלוֹ ִמי,
וְׁ ֵקינָ ןֻ ,ומַ ִֻת ְׁתיָה ֻוֻ ,וזְׁ כַ ְׁריָה ֻו ,וְׁ ש ֻונִ יִ .מאָ ֵ
חֲנַנְׁ אֵ ל ,וְׁ ַשלֻ ֻום ,אֲחַ זְׁ יָה ֻוֻ ,ו ְׁשכַ נְׁ יָה ֻוִ .מיֻוֹ סֵ ף ,י ִָאיר ,וְׁ יוֹ ֶעזֶר,
ֻופַ לְׁ ִטיאֵ ל ,וַ אֲ דוֹ נִ ֻיָה ,וְׁ ָרםֻ ,ומָ כִ יר( .הוֹ סָ פָ ה ִמ ֻיַלְׁ קוֻט ִש ְׁמעוֹ נִ י)
ב לחודש

שה .נֹבַ ח
ידד .ח ֻור .י ִָאיר ֶֻבן ְׁמנַ ֻ ֶ
ֶאלְׁ ָדד ֻומֵ ָ
פֺנֶהְׁ .שמ ֻואֵ ל ֶֻבן
יאים ֶ
נְׁ ִּש ִּ
ש ִהנְׁ ִחיל ֻו הָ אָ ֶרץ לְׁ יִ ְׁש ָראֵ ל ֻ ָכלֵב ֶֻבן יְׁ ֻ
ידד ֶֻבן ִֻכ ְׁסלוֹ ןֺ ֻ .ב ִקי ֶֻבן יָגְׁ לִ י .חַ ִ ֻניאֵ ל ֶֻבן אֵ פֹד.
ַע ִֻמיה ֻוד .אֱלִ ָ
אֲחיה ֻוד
ְׁקמ ֻואֵ ל ֶֻבן ִש ְׁפ ָטן .אֱלִ יצָ פָ ן ֶֻבן ֻ ַפ ְׁרנָ ְׁךַ ֻ .פלְׁ ִטיאֵ ל ֶֻבן ַעזָֻןִ .
ֶֻבן ְׁשלוֹ ִמיְׁ ֻ .פ ַד ְׁהאֵ ל ֶֻבן ֲע ִֻמיה ֻוד
שוֹ ְׁפ ִּטיםָ :ע ְׁתנִ יאֵ ל ֶֻבן ְׁקנַ ז .אֵ ה ֻוד ֶֻבן ֻג ֵָראַ .ש ְׁמ ַֻגר ֶֻבן ֲענָ ת.
דְֻׁ בוֹ ָרה הַ ְׁ ֻנ ִביאָ הֻ .ובָ ָרק ֶֻבן אֲ ִבינ ַֹעםֻ ִ .ג ְׁדעוֹ ן ֶֻבן יוֹ אָ שֻ .תוֹ לָע ֶֻבן
ֻפ ֻואָ ה .י ִָאיר הַ ִ ֻגלְׁ ָע ִדי .יִ ְׁפ ָֻתחִ .א ְׁבצָ ן .אֵ ילוֹ ן הַ ְׁז ֻב ֻולֹנִ יַ .ע ְׁבדֻ וֹ ן ֶֻבן
ִה ֻלֵל הַ ֻ ִפ ְׁר ָעתוֹ נִ יִ .ש ְׁמשוֹ ן ֶֻבן ָמנוֹ חַ ֵ .עלִ י הַ כֻ ֹהֵ ןְׁ .שמ ֻואֵ ל ֶֻבן
אֶ לְׁ ָקנָ ה ֶֻבן יְׁ רֹחָ ם ֶֻבן אֱלִ יה ֻוא ֶֻבן ֻתֹח ֻו בֶ ן צ ֻוף .חַ ָֻנה הַ ְׁ ֻנ ִביאָ ה.
אֲח ֻיָה הַ ֻ ִשילוֹ נִ י ֻובֵ ית דִֻ ינוֹ  .וְׁ הֵ םִ ,עדוֹ א הַ חוֹ זֶה.
ִ
יאים:
נְׁ ִּב ִּ
וַעז ְַׁריָהְׁ .שמ ֻואֵ ל
ֻו ְׁשמַ ְׁעיָה הַ ָֻנ ִביא .וַ ִ
אֲחימַ ַעץ כֻ ֹהֵ ן ָֻגדוֹ לֲ .
הַ נָ ִביא .אֵ לִ יָה ֻו הַ ָֻנ ִביאִ .מ ֵֻבית דִֻ ינוֹ הָ י ֻוֲ .עז ְַׁריָה ֶֻבן עוֹ ֵדד.
יחיאֵ ל ֶֻבן זְׁ כַ ְׁריָה ִמ ְׁ ֻבנֵי
וַ חֲנַנְׁ יָה הָ רוֹ אֶ ה .וְׁ יֵה ֻוא ְׁ ֻבנוֹ  .וְׁ עוֹ בַ ְׁדיָה .וִ ִ
ישע
יוֹ סֵ ףֻ .ו ִמיכָ יְׁ ה ֻו ֶֻבן יִ ְׁמלָא .וִ יהוֹ ָרם כֻ ֹהֵ ן ָֻגדוֹ ל .וִ יהוֹ י ָָדע .אֱלִ ָ
ֶֻבן ָשפָ טִ .מ ֵֻבית דִֻ ינוֹ הָ י ֻו .יוֹ נָ ה ֶֻבן אֲ ִמ ֻ ַתיֻ .וזְׁ כַ ְׁריָה ֶֻבן יְׁ הוֹ י ָָדע
ש ַע ֶֻבן ְׁ ֻבאֵ ִרי.
ש ַע כֻ ֹהֵ ן ָֻגדוֹ ל .יְׁ הוֹ י ָָדע הַ כֻ ֹהֵ ן .הוֹ ֵ
יאים .וִ יהוֹ ֺ
נְׁ ִב ִ
ָעמוֹ ס .יוֹ אֵ ל כֻ ֹהֵ ן ָֻגדוֹ ל .וְׁ א ֻו ִר ֻיָה .יְׁ ַש ְׁעיָה ֶֻבן אָ מוֹ ץִ .מיכָ ה.
ַשלֻ ֻום כֻ ֹהֵ ן ָֻגדוֹ ל .יוֹ אֵ ל ֶֻבן ֻ ְׁפת ֻואֵ לֻ .ו ִמ ֵֻבית דִֻ ינוֹ הָ י ֻו :נַח ֻום,
יאיםֻ .ו ְׁש ָריָה כֻ ֹהֵ ן ָֻגדוֹ ל .נַח ֻום הָ אֶ לְׁ ק ִֹשיְׁ .צפַ נְׁ יָה
וַ חֲבַ ק ֻוק הַ ְׁ ֻנ ִב ִ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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ֶֻבן כֻ ֻו ִשי .יִ ְׁר ְׁמיָה ֶֻבן ִחלְׁ ִק ֻיָה ֻוִ .מ ֵֻבית דִֻ ינוֹ הָ י ֻוְׁ .צפַ נְׁ יָה .וְׁ א ֻו ִר ֻיָה
וַעז ְַׁריָה .חֺלְׁ דָֻ ה הַ ְׁ ֻנ ִביאָ ה .יְׁ חֶ זְׁ ֵקאל
הַ ְׁ ֻנ ִב ִ
יאים .וְׁ ִחלְׁ ִקיָה כֻ ֹהֵ ן ָֻגדוֹ לֲ .
אֲבי ֶעזְׁ ָרא כֻ ֹהֵ ן ָֻגדוֹ ל .חַ ֻגַי.
ֶֻבן בֻ ֻוזִ יָֻ .בר ֻו ְׁך ֶֻבן נ ִֵר ֻיָה .יְׁ הוֹ צָ ָדק ִ
זְׁ כַ ְׁריָה .מַ לְׁ אָ כִ י .זְׁ ֺר ָֻבבֶ ל .מָ ְׁר ְׁדכַ יֻ ִ .בלְׁ ָשןֶ .עזְׁ ָרא הַ כֻ ֹהֵ ן הַ סֻ וֹ פֵ ר.
ש ַע ֶֻבן יְׁ הוֹ צָ ָדקְׁ .ש ָריָהְׁ .ר ֵע ָליָהִ .מ ְׁס ֻ ָפרֻ ִ .בגְׁ וַי .נְׁ ח ֻוםַֻ .ב ֲענָ ה.
יְׁ הוֹ ֺ
ֻ
שי ְֻׁכנֶסֶ ת הַ ְׁ ֻגדוֹ לָה .אֶ ְׁס ֻ ֵתר.
כֺֻלָם מֵ אַ נְׁ ֵ
נְׁ חֶ ְׁמיָה ֶֻבן חֲכַ לְׁ יָה.
ישאֵ ל .וַ ֲעז ְַׁריָה .נָ ָתן הַ ָֻנ ִביא .וְׁ גָ ד הַ חוֹ זֶה.
דָֻ נִ יאֵ ל .חֲנַנְׁ יָהִ .מ ָ
יעזֶר ֶֻבן דוֹ ָדוָ ה ֻו
עֹבַ ְׁדיָה הַ ָֻנ ִביאַ .יחֲזִ יאֵ ל ִמ ְׁ ֻבנֵי מַ ֻ ַתנְׁ יָה .אֱלִ ֶ
ֲנַמאֵ ל .וְׁ ַשלֻ ֻום .אַ ְׁבנֵר ֶֻבן
ִמ ֻמוֹ ֵר ָשה .נ ִֵר ֻיָהְׁ .ש ָריָה .מַ ְׁחסֵ יָה .ח ְׁ
נֵרַ ֻ .פלְׁ ִטי ֶֻבן לַיִ ש .יְׁ הוֹ נָ ָתן ֶֻבן אֶ ְׁבי ָָתר.
א ֶלה ְׁשמוֹ ת ְׁ ֻבנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל הַ נִ זְׁ ֻ ָכ ִרים ְׁ ֻב ִד ְׁב ֵרי הַ ֻי ִָמים ֻ ְׁ :בנֵי ז ֶַרח.
וְׁ ֵּ
יתןֲ .עז ְַׁריָהֻ ְׁ .בנֵי
יתן .וְׁ הֵ ימָ ן .וְׁ כַ לְׁ כֻ ֹל .וָ ָד ַרעֻ ְׁ .בנֵי אֵ ָ
זִ ְׁמ ִרי .וְׁ אֵ ָ
נַחשוֹ ןַ .שלְׁ ָמא .בֻ ַֹעז.
חֶ ְׁצרוֹ ן .יְׁ ַר ְׁח ְׁמאֵ לָ .רםְֻׁ .כל ֻובָ יַ .ע ִֻמינָ ָדבְׁ .
עוֹ בֵ ד .יִ ָשי.
אֲבינָ ָדבִ .ש ְׁמ ָעא .נְׁ ַתנְׁ אֵ לַ .רדַֻ י .אֹצֶ ם .דָֻ וִ ד (ה ּוא
ָבנָיו :אֱלִ יאָ בִ .
ישי .יוֹ אָ ב.
אֲב ַ
ִ
אֲביגָ יִ ל.
ָד ִוד הַ ֶּמלֶך) .וְׁ אַ ְׁחי ֵֹתיהֶ ם ְׁצר ֻויָה וַ ִ
ֵשר .שוֹ בָ ב .אַ ְׁרדֻ וֹ ן.
ֲע ָשהאֵ לֲ .ע ָמ ָשא .י ֶֶתר הַ ִֻי ְׁש ְׁמ ֵעאלִ י .י ֶ
אֲבי ְׁתקוֹ ַע .יְׁ ַר ְׁח ְׁמאֵ לָ .רםֻ .וב ֻונָ ה .וָ א ֶֹרן.
ְׁשג ֻוב .י ִָאיר .אַ ְׁשח ֻור ִ
אֲח ֻיָה .מַ ַעץ .וְׁ י ִָמין .וָ ֵע ֶקרַ .ש ֻ ַמי .וְׁ י ָָדע .נָ ָדב .וַ אֲ ִביש ֻור.
וָ אֹצֶ םִ .
ש ָשן .אַ ְׁחלָי .י ֶֶתר .וְׁ יוֹ נָ ָתן.
אַ ְׁח ָֻבן .מוֹ לִ יד .סֶ לֶד .וְׁ אַ ֻ ָפיִ ם .יִ ְׁש ִעיֵ .
ֻ ֶפלֶת .וְׁ ָזזָאַ .ע ֻ ָתי .נָ ָתן .זָבָ ד .אֶ ְׁפלָל .עוֹ בֵ ד .יֵה ֻואֲ .עז ְַׁריָה .חָ לֶץ.
אֲבי
ישעָ .מ ֵר ָשה ִ
יש ָמע .מֵ ָ
אֶ לְׁ ָע ָשהִ .ס ְׁס ָמיַ .שלֻ ֻום .יְׁ ַק ְׁמיָה .אֱלִ ָ
אֲבי י ְָׁר ְׁק ָעםַ .ש ֻ ָמי.
חֶ ְׁברוֹ ן .ק ַֹרח .וְׁ ַת ֻפֺחַ  .וְׁ ֶר ֶקם .וָ ָשמַ עַ .רחַ ם ִ
ֵישן .וָ פֶ לֶט.
ָמעוֹ ן .חָ ָרן .מוֹ צָ אָֻ .גזֵז .י ְָׁהדָֻ יֶ .רגֶם .וְׁ יוֹ ָתם .וְׁ ג ָ
אֲבי גִ ְׁב ָעא.
אֲבי מַ כְׁ ֵֻבנָ ה ,וַ ִ
שבֶ רִֻ .ת ְׁרחֲנָ הְׁ .שוָ א ִ
וְׁ ֵעיפָ ה .וָ ָש ַעףֶ .
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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ט

ַעכְׁ סָ ה ַֻבת ֻ ָכלֵבֻ ְׁ .בנֵי ֻ ָכלֵבֶֻ ,בן ח ֻור ְׁ ֻבכוֹ ר אֶ ְׁפ ָר ָתה .שוֹ בָ ל.
ַשלְׁ ָמא .חָ ֵרף.
ְׁבנֵּי ָדוִּ ד :דָֻ נִ יאֵ ל ְׁשפַ ְׁטיָה .יִ ְׁת ְׁר ָעםִ .ש ְׁמ ָעא .וְׁ שוֹ בָ ב .וְׁ נָ ָתן.
יע.
ֻו ְׁשלֹמה .וְׁ יִ ְׁבחָ ר .וְׁ אֱלִ ָ
יש ָמעֶ .ואֱלִ יפֶ לֶט .וְׁ נֹגַ ֻה .וְׁ נֶפֶ ג .וְׁ י ִָפ ַ
שבַ ע אֵ ם ְׁשלֹמה הַ ֻ ֶמל ְֶׁך.
יש ָמע .וְׁ אֱלְׁ י ָָדע .וְׁ אֱלִ יפֶ לֶטַֻ .בת ֶ
ֶואֱלִ ָ
מַ לְׁ כֵּ י ֵּבית ָדוִּ ד :אָ סָ א .יְׁ הוֹ ָשפָ ט .יְׁ הוֹ אָ ש .ע ֻו ִז ֻ ֻיָה ֻו .יוֹ ָתם.
ֹאש ֻיָה ֻוִ .צ ְׁד ִק ֻיָה ֻו
יְׁ ִחזְׁ ִק ֻיָה ֻו .י ִ
צר.
ְׁבנֵּי יְׁ כָ נְׁ יָה :אַ ִֻסרְׁ .שאַ לְׁ ִֻתיאֵ לֻ .ומַ לְׁ ִֻכ ָירםֻ .ו ְׁפ ָדיָה .וְׁ ֶ
שנְׁ אַ ַ ֻ
יְׁ ַק ְׁמיָה .הוֹ ָש ָמעֻ .ונְׁ ַד ְׁביָהֻ .ו ְׁבנֵי ְׁפ ָדיָה זְׁ ֺר ָֻבבֶ ל וְׁ ִש ְׁמ ִעיֻ .ובֶ ן
ֲשבָ ה .וָ אֹהֶ ל.
ש ֻלָם .וַ חֲנַנְׁ יָהֻ .ו ְׁשל ִֹמית אֲחוֹ ָתם .וַ ח ֺ
זְׁ ֺר ָֻבבֶ לְׁ ,מ ֺ
יש ְׁעיָהְׁ .רפָ יָה .אַ ְׁרנָ ן.
ֻובֶ ֶרכְׁ יָה .וַ חֲסַ ְׁדיָה .י ֻו ַשב חֶ סֶ דְׁ ֻ .פל ְַׁטיָה .וִ ַ
עוֹ בַ ְׁדיָהְׁ .שכַ נְׁ יָהְׁ .שמַ ְׁעיָה .חַ ֻט ֻוש .וְׁ יִ גְׁ אָ לֻ .ובָ ִריחַ ֻ .ונְׁ ַע ְׁריָה.
ָשיבֻ .ו ְׁפ ָליָה.
יקם .הוֹ ַדוְׁ יָה ֻו .וְׁ אֶ לְׁ י ִ
וְׁ ָשפָ ט .אֶ לְׁ יוֹ ֵעינַי .וְׁ ִחזְׁ ִק ֻיָה .וְׁ ַעזְׁ ִר ָ
וַענָ נִ י.
וְׁ ַע ֻק ֻוב .וְׁ יוֹ חָ נָ ןֻ .ו ְׁד ָליָהֲ .
ג לחודש

ְׁבנֵּי יְׁ הו ָדה :ח ֻור .וְׁ שוֹ בָ לְׁ .ראָ יָה .יַחַ ת .אֲח ֻומַ י .לָהַ ד .צָ ְׁר ָע ִתי.
אֲבי
יטם .יִ זְׁ ְׁר ֶעאל .וְׁ יִ ְׁש ָמא .וְׁ יִ ְׁד ָֻבשְׁ ֻ .פנ ֻואֵ ל ִ
אֲבי ֵע ָ
אֶ ְׁש ָֻתאֺ ִֻלי ִ
ימנִ י .אֲחַ ְׁש ָֻת ִרי .צֶ ֶרת.
אֲבי ח ֻו ָשה .אֲחֺ זָֻם .חֵ פֶ רִֻ .ת ְׁ
גְׁ דֹרֵ .עזֶר ִ
צֹחַ ר .אֶ ְׁתנָ ן .קוֹ ץָ .ענ ֻוב .צֹבֵ בָ ה .אֲחַ ְׁרחֵ ל בֶ ן הָ ֺרם .י ְַׁע ֵֻבץ.
אֲבי אֶ ְׁש ֻתוֹ ןָ .רפָ אָ ֻ .פסֵ חַ ְֻׁ .ת ִח ָֻנהֻ ְׁ .בנֵי
אֲחי ש ֻוחָ הְׁ .מ ִחיר ִ
כְׁ ל ֻוב ִ
ְׁקנַ זָ ,ע ְׁתנִ יאֵ לֻ .ו ְׁש ָריָה .חַ ַתתְׁ .מעוֹ נ ַֹתיָ .ע ְׁפ ָרה .יוֹ אָ בִ .עיר ֻו.
אֵ לָה וָ נָ ַעםֻ .ו ְׁקנַ ז .יְׁ הַ ֻלֶלְׁ אֵ ל .זִ יף .וְׁ זִ יפָ הִֻ .ת ְׁיריָא .וַאֲ ַש ְׁראֵ ל.
ֶעזְׁ ָרה .י ֶֶתרֻ .ומֶ ֶרדֵ .עפֶ ר .וְׁ יָלוֹ ןִ .מ ְׁריָםַ .ש ֻ ַמי .יִ ְׁש ַֻבח .אֶ ְׁש ְֻׁתמ ַֹע,
אֲבי
אֲבי גְׁ דוֹ ר .וְׁ אֶ ת חֶ בֶ ר ִ
וְׁ ִא ְׁש ֻתוֹ הַ יְׁ ה ֻו ִד ֻיָה יָלְׁ ָדה אֶ ת י ֶֶרד ִ
אֲבי זָנוֹ חַ  .וְׁ אֵ לֶה ְׁ ֻבנֵי ִ ֻב ְׁתיָה בַ ת ֻ ַפ ְׁרעה
שוֹ כוֹ  .וְׁ אֶ ת יְׁ ק ֻו ִתיאֵ ל ִ
אֲבי ְׁק ִעילָה הַ ַֻג ְׁר ִמי .וְׁ אֶ ְׁש ְֻׁתמ ַֹע
שר ל ַָקח ָמ ֶרד ,הוֹ ִד ֻיָה .נַחַ םִ .
אֲ ֶ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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הַ ֻ ַמ ֲעכָ ִתיִ .שימוֹ ן .אַ ְׁמנוֹ ן .וְׁ ִר ָֻנה ֶֻבן חָ נָ ן .וְׁ ִתילוֹ ן .יִ ְׁש ִעי .זוֹ חֵ ת.
אֲבי מָ ֵר ָשה .אַ ְׁש ֵֻב ַע .יוֹ ִקים.
אֲבי לֵכָ ה .וְׁ ל ְַׁעדָֻ ה ִ
ֻובֶ ן זוֹ חֵ תֵ .ער ִ
ָש ִבי לָחֶ ם.
שי ֹכזֵבָ א .וְׁ י ֺ
וְׁ אַ נְׁ ֵ
ְׁבנֵּי ִּש ְׁמעוֹ ן :נְׁ מ ֻואֵ ל .י ִָריב .ז ֶַרחַ .שלֻ ֺםִ .מ ְׁב ָשםִ .מ ְׁש ָמע.
חַ ֻמ ֻואֵ ל .זַכֻ ֻורִ .ש ְׁמ ִעיְׁ .משוֹ בָ ב .וְׁ י ְַׁמל ְֵׁך .וְׁ יוֹ ָשה ֶֻבן אֲמַ ְׁציָה.
וְׁ יוֹ אֵ ל .וְׁ יֵה ֻוא ֶֻבן יוֹ ִש ְׁביָה ֶֻבן ְׁש ָריָה ֶֻבן ֲע ִשיאֵ ל .וְׁ אֶ לְׁ יוֹ ֵענַי.
ימאֵ לֻ .ו ְׁבנָ יָה .וְׁ זִ יזָא ֶֻבן
יש ִ
וַע ִדיאֵ ל .וִ ִ
וַע ָשיָהֲ .
וְׁ י ֲַעקֹבָ ה .וִ ישוֹ חָ יָהֲ .
ִש ְׁפ ִעי ֶֻבן אֲלוֹ ן ֶֻבן יְׁ ָדיָה ֶֻבן ִש ְׁמ ִרי ֶֻבן ְׁשמַ ְׁעיָהְׁ .פל ְַׁטיָה.
ֻונְׁ ַע ְׁריָהֻ .ו ְׁרפָ יָה .וְׁ ע ֻו ִזֻיאֵ לֻ ְׁ .בנֵי יִ ְׁש ִעי.
ְׁבנֵּי ְׁראובֵּ ן :יוֹ אֵ לְׁ .שמַ ְׁעיָה גֻוֹ גִ .ש ְׁמ ִעיִ .מיכָ הְׁ .ראָ ָיהַֻ .ב ַעל.
שמַ ע ֶֻבן יוֹ אֵ ל.
ְׁ ֻבאֵ ָרה .יְׁ ִעיאֵ לֻ .וזְׁ כַ ְׁריָה ֻוְׁ .בלַע ֶֻבן ָעזָז ֶֻבן ֶ
ְׁבנֵּי גָד :יוֹ אֵ ל הָ רֹאש .וְׁ ָשפָ ם הַ ִֻמ ְׁשנֶה .וְׁ י ְַׁענַי .וְׁ ָשפָ ט ַֻב ָֻב ָשן.
יע .וָ ֵעבֶ ר .א ֲִביחַ יִ ל.
ש ֻלָם .וְׁ ֶ
ִמיכָ אֵ לֻ .ו ְׁמ ֺ
שבַ ע .וְׁ יוֹ ַרי .וְׁ י ְַׁע ֻ ָכן .וְׁ זִ ַ
אֲחיַ .ע ְׁבדִֻ יאֵ ל
ישי .י ְַׁחדֻ וֹ  .בֻ ֻוזִ .
ח ֻו ִרי יָרוֹ חַ ֻ ִ .גלְׁ ָעדִ .מיכָ אֵ ל .יְׁ ִש ַ
גֻ ֻונִ י וְׁ ֵעפֶ ר .וְׁ יִ ְׁש ִעיֶ .ואֱלִ יאֵ ל .וְׁ ַעזְׁ ִריאֵ ל .וְׁ יִ ְׁר ְׁמיָה .וְׁ הוֹ ַדוְׁ יָה.
וְׁ י ְַׁחדִֻ יאֵ ל
אֲביש ֻו ַע .בֻ ֻו ִ ֻקיֺ .ע ִזֻי .זְׁ ַר ְׁחיָהְׁ .מ ָריוֹ ת.
ִ
הרֹן הַ כֹהֵּ ן:
ְׁבנֵּי ַא ֲ
ימ ַעץֲ .עז ְַׁריָה .יוֹ חָ נָ ןֲ .עז ְַׁריָה.
אֲח ָ
ִ
אֲחיט ֻוב .צָ דוֹ ק.
ִ
אֲמַ ְׁריָה.
אֲחיט ֻוב .צָ דוֹ קַ .שלֻ ֻום ִחלְׁ ִק ֻיָהֲ .עז ְַׁריָהְׁ .ש ָריָה .יְׁ הוֹ צָ ָדק
אֲמַ ְׁריָהִ .
ְׁבנֵּי לֵּ וִּ י :יַחַ ת זִ ֻ ָמה .יוֹ אָ חִ .עדֻ וֹ  .ז ֶַרח .יְׁ אָ ְׁת ַריַ .ע ִֻמינָ ָדב .ק ַֹרח.
אַ ִֻסיר .אֶ לְׁ ָקנָ ה .אֶ ְׁביָסָ ףַ ֻ .תחַ ת .א ֻו ִריאֵ לֺ .ע ִזֻ ֻיָהָ .שא ֻולֲ .ע ָמ ַשי.
אֲחימוֹ ת .אֶ לְׁ ָקנָ ה .צוֹ פַ י .נַחַ ת .אֱלִ יאָ ב .יְׁ רֹחָ ם .אֶ לְׁ ָקנָ ה.
ִ
אֲב ֻיָה .לִ ְׁבנִ יִ .ש ְׁמ ִעי .ע ֻוזָֻה.
ְׁבנֵּי ְׁשמו ֵּאל :הַ ְׁ ֻבכוֹ ר וַ ְׁשנִ י .וַ ִ
ִש ְׁמ ָעא .חַ ִ ֻג ֻיָהֲ .ע ָשיָה.
ימן הַ ְׁמשוֹ ֵרר ֶֻבן יוֹ אֵ ל ֶֻבן ְׁשמ ֻואֵ ל ֶֻבן אֶ לְׁ ָקנָ ה ֶֻבן יְׁ רֹחָ ם ֶֻבן
הֵ ָ
אֱלִ יאֵ ל ֶֻבן ֻתוֹ חַ ֶֻבן צ ֻוף ֶֻבן אֶ לְׁ ָקנָ ה ֶֻבן מַ חַ ת ֶֻבן ֲע ָמ ָשי ֶֻבן
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אֶ לְׁ ָקנָ ה ֶֻבן יוֹ אֵ ל ֶֻבן ֲעז ְַׁריָה ֶֻבן ְׁצפַ נְׁ יָה ֶֻבן ֻ ַתחַ ת ֶֻבן אַ ִֻסיר ֶֻבן
אֶ ְׁביָסָ ף ֶֻבן ק ַֹרח ֶֻבן יִ ְׁצהָ ר ֶֻבן ְׁקהָ ת ֶֻבן לֵוִ י ֶֻבן יִ ְׁש ָראֵ ל.
שיָה ֶֻבן מַ לְׁ ִֻכ ֻיָה
ָאסָ ף ֶֻבן ֶֻב ֶרכְׁ יָה ֻו ֶֻבן ִש ְׁמ ָעא ֶֻבן ִמיכָ אֵ ל ֶֻבן ַֻב ֲע ֵ
יתן ֶֻבן זִ ֻ ָמה ֶֻבן ִש ְׁמ ִעי ֶֻבן
ֶֻבן אֶ ְׁתנִ י ֶֻבן ז ֶַרח ֶֻבן ֲע ָדיָה ֶֻבן אֵ ָ
יַחַ ת ֶֻבן ֻג ְֵׁרשם ֶֻבן לֵוִ י
ֲש ְׁביָה ֶֻבן אֲמַ ְׁציָה ֶֻבן
ישי ֶֻבן ַע ְׁבדִֻ י ֶֻבן מַ לֻ ֻו ְׁך ֶֻבן ח ַ
יתן ֶֻבן ִק ִ
ֵא ָ
ִחלְׁ ִק ֻיָה ֶֻבן אַ ְׁמ ִצי ֶֻבן ָֻבנִ י ֶֻבן ָשמֶ ר ֶֻבן מַ ְׁחלִ י ֶֻבן מ ֻו ִשי ֶֻבן ְׁמ ָר ִרי
ֶֻבן לֵוִ י.
ש ְׁשכָ רֺ :ע ִז ֻיֻ .ו ְׁרפָ יָה .וִ ִיריאֵ ל .וְׁ י ְַׁחמַ י .וְׁ יִ ְׁב ָשםֻ .ו ְׁשמ ֻואֵ ל.
ְׁבנֵּי יִּ ָ
יעאֵ ל .אֶ ְׁצבֻ וֹ ןֺ .ע ִזֻי.
יִ זְׁ ַר ְׁחיָהִ .מיכָ אֵ ל .וְׁ עֹבַ ְׁדיָה .וְׁ יוֹ אֵ ל .יִ ֻ ִש ֻיָה .יְׁ ִד ֲ
יעזֶר .וְׁ אֶ לְׁ יוֹ ֵעינַי.
וְׁ ֺע ִז ֻיאֵ ל .וִ ִירימוֹ ת .וְׁ ִע ִירי .זְׁ ִמ ָירה .וְׁ יוֹ ָעשֶ .ואֱלִ ֶ
וַענָ תוֹ ת .וְׁ ָעלָמֶ תֻ ִ .בלְׁ הָ ן .יְׁ ע ֻוש.
וְׁ ָע ְׁמ ִרי .וִ ֵירימוֹ ת .וַ ִ
אֲב ֻיָהֲ .
ש ֻ ִפם.
ישחַ ר .וְׁ ֺ
ַאֲח ָ
ֵיתן .וְׁ ַת ְׁר ִשיש .ו ִ
נַענָ ה .וְׁ ז ָ
ֻו ִבנְׁ י ִָמן .וְׁ אֵ ה ֻודֻ .וכְׁ ֲ
וְׁ חֺ ֻ ִפם ְׁ ֻבנֵי ִעיר .ח ֻו ִשם ְׁ ֻבנֵי אַ חֵ ר.
ַשה :אַ ְׁש ִריאֵ לֶ ֻ .פ ֶרשָ .ש ֶרש .א ֻולָם .וָ ָר ֶקםֻ ְׁ .ב ָדןִ .איש
ְׁבנֵּי ְׁמנ ֶ
יעם.
ידע .אַ ְׁחיָן .וְׁ ֶ
יעזֶר .מַ ְׁחלָהְׁ .ש ִמ ָ
הוֹ דִ .
שכֶ ם .וְׁ לִ ְׁק ִחי .וַ אֲנִ ָ
אֲב ֶ
ְׁבנֵּי ֶא ְׁפ ַריִּ םֶֻ :ב ֶרדַ ֻ .תחַ ת .אֶ לְׁ ָע ָדהַ ֻ .תחַ ת .זָבָ ד .ש ֻו ֶתלַחֶ .עזֶר.
שףֶ ֻ .תלַחַ ֻ .תחַ ן .ל ְַׁעדָֻ ןַ .ע ִֻמיה ֻוד.
יעהֶ .רפַ חֶ .ר ֶ
אֶ לְׁ ָעדֻ ְׁ .ב ִר ָ
ש ַע.
יש ָמע .נוֹ ן .יְׁ הוֹ ֺ
אֱלִ ָ
שר :י ְַׁפלֵט .שוֹ מֵ ר .חוֹ ָתם .ש ֻו ָעאָ ֻ .פסַ ְׁךֻ .ו ִב ְׁמהָ ל .וְׁ ַע ְׁשוָ ת.
ְׁבנֵּי ָא ֵּ
אֲרםֻ .ובֶ ן הֵ לֶם אָ ִחיו .צוֹ פַ ח .וְׁ יִ ְׁמנָ ע.
חֺבה .וַ ָ
ִ
אֲחי .וְׁ ָר ְׁה ָֻגה .וְׁ ָֻ
שלֶש .וְׁ ָע ָמל .ס ֻוחַ  .וְׁ חַ ְׁרנֶפֶ ר .וְׁ ש ֻו ָעלֻ .ובֵ ִרי .וְׁ יִ ְׁמ ָרהֶֻ .בצֶ ר .וָ הוֹ ד.
וְׁ ֵ
פֺנֶהֻ .ו ִפ ְׁס ֻ ָפה.
וְׁ ַש ֻ ָמא .וְׁ ִשלְׁ ָשה .וְׁ יִ ְׁת ָרןֻ .ו ְׁבאֵ ָראֻ .ו ְׁבנֵי י ֶֶתר .יְׁ ֻ
וַ אֲ ָראֻ .ו ְׁבנֵי ֺע ֻלָא .אָ ַרח .וְׁ חַ ִ ֻניאֵ ל .וְׁ ִר ְׁציָא.
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ְׁבנֵּי ִּבנְׁ י ִָּמיןֶֻ :בלַע .אַ ְׁש ֵֻבל .אַ ְׁח ַרח .נוֹ חָ הָ .רפָ א .אַ דָֻ ר .וְׁ ג ֵָרא.
נַע ָמן וַ אֲחוֹ חַ  .וְׁ ג ֵָראֻ .ו ְׁשפ ֻופָ ן .וְׁ ח ֻו ָרם.
אֲביה ֻוד .וַ ִ
וַ ִ
אֲביש ֻו ַע .וְׁ ֲ
אֲחיחֺדַ .שח ֲַריִ ם .יוֹ בָ ב.
ִ
אֲח ֻיָה .וְׁ ג ֵָראֺ .עזָֻא.
נַע ָמן .וַ ִ
אֵ ח ֻוד .וְׁ ֲ
אֲביט ֻוב .אֶ לְׁ ֻ ָפ ַעל.
ישא .מַ לְׁ ֻ ָכם .יְׁ ע ֻוץָ .שכְׁ יָהִ .מ ְׁרמָ הִ .
ִצ ְׁביָא .מֵ ָ
שמַ ע .וְׁ אַ ְׁחיוֹ ָ .ש ָשק .וִ ֵירמוֹ ת.
ֵעבֶ רֻ .ו ִמ ְׁש ָעם .וָ ָשמֶ רֻ .ו ְׁב ִר ָעה .וְׁ ֶ
וַע ָרד .וָ ָע ֶדרֻ .ו ִמיכָ אֵ ל .וְׁ יִ ְׁש ֻ ָפה .וְׁ יוֹ חָ אֻ .וזְׁ בַ ְׁדיָה.
ֻוזְׁ בַ ְׁדיָה.
ֲ
ש ֻלָם .וְׁ ִחזְׁ ִקי .וָ חָ בֶ ר .וְׁ יִ ְׁש ְׁמ ַרי .וְׁ יִ זְׁ לִ יאָ ה .וְׁ יוֹ בָ ב .וְׁ י ִָקים .וְׁ זִ כְׁ ִרי.
ֻו ְׁמ ֺ
וַע ָדיָהֻ .ו ְׁב ָראיָה .וְׁ ִש ְׁמ ָרת.
יענַי .וְׁ ִצ ְֻׁל ַתי .וֶ אֱלִ יאֵ לֲ .
וְׁ ז ְַׁבדִֻ יֶ .ואֱלִ ֵ
וְׁ יִ ְׁש ֻ ָפן .וָ ֵעבֶ ר .וְׁ אֱלִ יאֵ ל .וְׁ ַע ְׁבדֻ וֹ ן .וְׁ זִ כְׁ ִרי .וְׁ חָ נָ ן .וַ חֲנַנְׁ יָה .וְׁ ֵעילָם.
וְׁ ַענְׁ ת ִֹת ֻיָה .וְׁ יִ ְׁפדְֻׁ יָהֻ .ו ְׁפנ ֻואֵ ל .וְׁ ַש ְׁמ ְׁש ַריֻ .ו ְׁשחַ ְׁריָה .ו ֲַע ַתלְׁ יָה.
וְׁ י ֲַע ֶר ְׁשיָה .וְׁ אֵ לִ ֻיָה .וְׁ זִ כְׁ ִרי ְׁ ֻבנֵי יְׁ רוֹ חָ םַ .ע ְׁבדֻ וֹ ן .וְׁ צ ֻור .וְׁ ִקיש.
ֻובַ ַעל .וְׁ נָ ָדבֻ .וגְׁ דוֹ ר .וְׁ אַ ְׁחיוֹ  .וָ זָכֶ רֻ .ו ִמ ְׁקלוֹ תִ .ש ְׁמאָ ה .נֵרִ .קיש.
ָשא ֻול ,ה ֻוא ָשא ֻול הַ ֻ ֶמל ְֶׁך .יְׁ הוֹ נָ ָתן מַ לְׁ ִֻכי ש ֻו ַע .א ֲִבינָ ָדב.
אֶ ְׁש ָֻב ַעלְׁ .מ ִריב ָֻב ַעלִ .מיכָ הִ ֻ .פיתוֹ ן .וָ מֶ ל ְֶׁך .וְׁ ַת ְׁא ֵר ַע .וְׁ אָ חָ ז.
יְׁ הוֹ ַעדָֻ הָ .עלֶמֶ תַ .עזְׁ ָמוֶת .זִ ְׁמ ִרי .מוֹ צָ אֻ ִ .בנְׁ ָעאָ .רפָ ה .אֶ לְׁ ָע ָשה.
יקם .בֻ ֹכְׁ ר ֻו .וְׁ יִ ְׁש ָמ ֵעאלֻ .ו ְׁש ַע ְׁריָה .וְׁ עֹבַ ְׁדיָה .וְׁ חָ נָ ן.
אָ צֵ לַ .עזְׁ ִר ָ
שק .א ֻולָם .יְׁ ע ֻושֶ .ואֱלִ יפֶ לֶט .ע ֻו ַתי ֶֻבן ַע ִֻמיה ֻוד ֶֻבן ָע ְׁמ ִרי ֶֻבן
ֵע ֶ
ִא ְׁמ ִרי ֶֻבן ָֻבנִ יִ .מן הַ ֻ ִשילוֹ נִ י ֲע ָשיָה הַ ְׁ ֻבכוֹ רֻ .ובָ נָ יו ,יְׁ ע ֻואֵ ל .סַ לֻ ֻוא
ש ֻלָם ֶֻבן הוֹ ַדוְׁ יָה ֶֻבן הַ ְֻׁסנֺאָ ה .וְׁ יִ ְׁבנְׁ יָה ֶֻבן יְׁ רֹחָ ם .וְׁ אֵ לָה ֶֻבן
ֶֻבן ְׁמ ֺ
ש ֻלָם ֶֻבן ְׁשפַ ְׁטיָה ֶֻבן ְׁרע ֻואֵ ל ֶֻבן יִ ְׁבנִ ֻיָה.
ֺע ִזֻי ֶֻבן ִמכְׁ ִריֻ .ו ְׁמ ֺ
וַעז ְַׁריָה ֶֻבן ִחלְׁ ִק ֻיָה ֶֻבן
ִּמן הַ ֹ
כהֲנִּ ים :יְׁ ַד ְׁעיָה .וִ יהוֹ י ִָריב .וְׁ יָכִ יןֲ .
וַע ָדיָה ֶֻבן יְׁ רֹחָ ם ֶֻבן
ש ֻלָם ֶֻבן צָ דוֹ ק ֶֻבן ְׁמ ָריוֹ ת ֶֻבן ִ
ְׁמ ֺ
אֲחיט ֻובֲ .
ש ֻלָם ֶֻבן
ֻ ַפ ְׁשח ֻור ֶֻבן מַ לְׁ ִֻכ ֻיָהֻ .ומַ ְׁע ַשי ֶֻבן ֲע ִדיאֵ ל ֶֻבן י ְַׁחז ֵָרה ֶֻבן ְׁמ ֺ
יקם ֶֻבן חַ ַש ְׁביָה.
ְׁמ ִש ֻל ִֵמית ֶֻבן ִא ֻ ֵמרְׁ .שמַ ְׁעיָה ֶֻבן חַ ֻש ֻוב ֶֻבן ַעזְׁ ִר ָ
ֻובַ ְׁק ַֻב ַֻקר .חֶ ֶרש .וְׁ גָ לָלֻ .ומַ ֻ ַתנְׁ יָה ֶֻבן ִמיכָ א ֶֻבן זִ כְׁ ִרי ֶֻבן אָ סָ ף.
וְׁ עֹבַ ְׁדיָה ֶֻבן ְׁשמַ ְׁעיָה ֶֻבן גָ לָל ֶֻבן יְׁ ד ֻות ֻוןֻ .ובֶ ֶרכְׁ יָה בֶ ן אָ סָ א ֶֻבן
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ַאֲחיהֶ ם ַשלֻ ֻום
ימן .ו ִ
אֲח ָ
אֶ לְׁ ָקנָ הַ .שלֻ ֻום .וְׁ ַע ֻק ֻוב .וְׁ ַטלְׁ מֹן .וַ ִ
הַ רֹאש .וְׁ ַשלֻ ֻום ֶֻבן קוֹ ֵרא ֶֻבן אֶ ְׁביָסָ ף ֶֻבן ק ַֹרח .זְׁ כַ ְׁריָה ֶֻבן
של ְֶׁמיָה ש ֵֹערֻ .ומַ ִֻת ְׁתיָה .יְׁ ִעיאֵ ל.
ְׁמ ֶ
ָש ְׁב ָעם ֶֻבן חַ כְׁ מוֹ נִ י .אֶ לְׁ ָעזָר ֶֻבן דוֹ דוֹ הָ אֲחוֹ ִחי.
ִּגבוֹ ֵּרי ָדוִּ ד :י ָ
אֲחי יוֹ אָ ב.
ִ
אֲחי יוֹ אָ בֻ ְׁ .בנָ יָה בֶ ן יְׁ הוֹ י ָָדעֲ .ע ָשהאֵ ל
ִ
אַ ְׁב ַשי
אֶ לְׁ חָ נָ ן ֶֻבן דֻ וֹ דוֹ ִמ ֵֻבית לָחֶ םַ .ש ֻמוֹ ת הַ הֲ רוֹ ִרי .חֵ לֶץ הַ ֻ ְׁפלוֹ נִ י.
יעזֶר הָ ֲע ְׁ ֻנתוֹ ִתיִ .ס ְׁ ֻבכַ י הַ חֺ ָש ִתי.
ִע ָירא בֶ ן ִע ֵֻקש הַ ְֻׁת ֻקוֹ ִעיִ .
אֲב ֶ
ִעילַי הָ אֲחוֹ ִחי .מַ ְׁה ַרי הַ ְׁ ֻנטֹפָ ִתי .חֵ לֶד ֶֻבן ַֻב ֲענָ ה הַ ְׁ ֻנטוֹ פָ ִתי.
יתי ֶֻבן ִריבַ י ִמ ִ ֻג ְׁב ַעת ְׁ ֻבנֵי ִבנְׁ י ִָמיןֻ ְׁ .בנָ יָה הַ ֻ ִפ ְׁר ָעתֹנִ י .ח ֻו ַרי
ִא ַ
אֲביאֵ ל הָ ֲע ְׁרבָ ִתיַ .עזְׁ ָמוֶת הַ ַֻבחֲר ֻו ִמי .אֶ לְׁ י ְַׁח ָֻבא
ִ
ִמ ַֻנ ֲחלֵי גָ ַעש.
אֲחיאָ ם
הֲר ִריִ .
שם הַ ִ ֻגזוֹ נִ י .יוֹ נָ ָתן ֶֻבן ָשגֵה הַ ָ
הַ ֻ ַש ַעלְׁ בֹנִ י ְׁ ֻבנֵי הָ ֵ
אֲח ֻיָה
ִ
ֶֻבן ָשכָ ר הַ ה ֲָר ִרי .אֱלִ יפַ ל ֶֻבן א ֻור .חֵ פֶ ר הַ ְֻׁמכֵ ָר ִתי.
אֲחי נָ ָתןִ .מ ְׁבחָ ר
נַע ִרי ֶֻבן אֶ זְׁ ָֻבי .יוֹ אֵ ל ִ
הַ ֻ ְׁפלֹנִ י .חֶ ְׁצרוֹ הַ ֻ ַכ ְׁר ְׁמלִ יֲ .
נַח ִרי הַ ֵֻבר ִֹתיִ .ע ָירא הַ ִֻי ְׁת ִרי .גָ ֵרב
ֶֻבן הַ גְׁ ִרי .צֶ לֶק הָ ַע ֻמוֹ נִ יְׁ .
הַ ִֻי ְׁת ִרי .א ֻו ִר ֻיָה הַ ִח ִֻתי .זָבָ ד ֶֻבן אַ ְׁחלָיֲ .ע ִדינָ א בֶ ן ִשיזָא
הָ ְׁרא ֻובֵ נִ י .חָ נָ ן ֶֻבן מַ ֲעכָ ה .וְׁ יוֹ ָשפָ ט הַ ִֻמ ְׁתנִ יֺ .ע ִזֻ ֻיָא הָ ַע ְׁש ְֻׁת ָר ִתי.
יעאֵ ל ֶֻבן ִש ְׁמ ִרי .וְׁ יוֹ חָ א
יעיאֵ ל ְׁ ֻבנֵי חוֹ ָתם הָ ֲער ֵֹע ִרי .יְׁ ִד ֲ
ָש ָמע .וִ ִ
יצי .אֱלִ יאֵ ל הַ ֻ ַמחֲוִ ים .וִ ִיריבַ י .וְׁ יוֹ ַשוְׁ יָה ְׁ ֻבנֵי אֶ לְׁ נָ ַעם.
אָ ִחיו הַ ִֻת ִ
וְׁ יִ ְׁת ָמה הַ ֻמוֹ אָ ִבי .אֱלִ יאֵ ל .וְׁ עוֹ בֵ ד .וְׁ י ֲַע ִשיאֵ ל הַ ְֻׁמצֹבָ יָה.

ה לחודש

יעזֶר .וְׁ יוֹ אָ ש ְׁ ֻבנֵי
ִ
וְׁ ֵּא ֶלה הַ ָֻב ִאים אֶ ל דָֻ וִ ד וכו' הָ רֹאש
אֲח ֶ
הַ ֻ ְׁש ָמ ָעה הַ ִ ֻג ְׁב ָע ִתי .וִ יזִ יאֵ ל וָ פֶ לֶט ְׁ ֻבנֵי ַעזְׁ ָמוֶתֻ .ו ְׁב ָרכָ ה .וְׁ יֵה ֻוא
הָ ַע ְׁ ֻנתוֹ ִתי .וְׁ יִ ְׁשמַ ְׁעיָה הַ ִ ֻג ְׁבעוֹ נִ י .וְׁ יִ ְׁר ְׁמיָה .וְׁ ַיחֲזִ יאֵ ל .וְׁ יוֹ חָ נָ ן.
וְׁ יוֹ זָבָ ד הַ ְׁ ֻג ֵד ָר ִתי .אֶ לְׁ ע ֻוזַי .וִ ִירימוֹ תֻ .ו ְׁב ַעלְׁ יָהֻ .ו ְׁשמַ ְׁריָה ֻו.
ָש ְׁב ָעם
ֻו ְׁשפַ ְׁטיָה ֻו הַ חֲר ֻו ִפי .אֶ לְׁ ָקנָ ה .וְׁ יִ ֻ ִש ֻיָה ֻו .ו ֲַעז ְַׁראֵ ל .וְׁ יוֹ ֶעזֶר .וְׁ י ָ
הַ ָֻק ְׁר ִחים .וְׁ יוֹ ֵעאלָהֻ .וזְׁ בַ ְׁדיָה ְׁ ֻבנֵי יְׁ רֹחָ םֵ .עזֶר הָ רֹאש .עֹבַ ְׁדיָה.
אֱלִ יאָ בִ .מ ְׁשמַ ָֻנה .יִ ְׁר ְׁמיָהַ .ע ֻ ַתי .אֱלִ יאֵ ל .יוֹ חָ נָ ן .אֶ לְׁ זָבָ ד.
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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יעאֵ לֻ .ו ִמיכָ אֵ ל .וְׁ יוֹ זָבָ ד.
יִ ְׁר ְׁמיָה ֻו .מַ כְׁ ַֻב ֻנַיַ .ע ְׁדנַ ח .וְׁ יוֹ זָבָ ד .וִ ִיד ֲ
ינָדבֺ .עזָֻא.
אֲב ָ
ֶואֱלִ יה ֻוא .וְׁ ִצ ְֻׁל ָתי יְׁ הוֹ י ָָדע הַ ָֻנגִ יד לְׁ אַ הֲ רֹן וְׁ צָ דוֹ קִ .
וְׁ אַ ְׁחיוֹ  .א ֻו ִריאֵ ל הַ ָשרֲ .ע ָשיָה הַ ָשר .יוֹ אֵ ל הַ ֻ ָשרְׁ .שמַ ְׁעיָה הַ ָשר.
אֱלִ יאֵ ל הַ ֻ ָשרַ .ע ִֻמינָ ָדב הַ ֻ ָשר .צָ דוֹ ק ,וְׁ אֶ ְׁבי ָָתר הַ כֻ ֹהֲנִ ים.
יחיאֵ ל ,וְׁ ֺע ִ ֻני ,אֱלִ יאָ ב,
זְׁ כַ ְׁריָה ֻוֵֻ -בן ,וְׁ י ֲַעזִ יאֵ לֻ .ו ְׁש ִמ ָירמוֹ ת ,וִ ִ
אדֹם,
יפלֵה ֻוֻ ,ו ִמ ְׁק ֵניָה ֻו ,וְׁ עֹבֵ ד ֱ
שיָה ֻוֻ ,ומַ ִֻת ְׁתיָה ֻוֶ ,ואֱלִ ְׁ
ֻו ְׁבנָ יָה ֻוֻ ,ומַ ֲע ֵ
וַעזַזְׁ יָה ֻוֻ .וכְׁ נַנְׁ יָה ֻוֻ .ובֶ ֶרכְׁ יָה .וְׁ אֶ לְׁ ָקנָ ה.
יעיאֵ ל הַ ֻש ֲֹע ִרים.
ֲ
וִ ִ
וַע ָמ ַשיֻ .וזְׁ כַ ְׁריָה ֻוֻ .ו ְׁבנָ יָה ֻו.
ֻו ְׁשבַ נְׁ יָה ֻו .וְׁ יוֹ ָשפָ טֻ .ונְׁ ַתנְׁ אֵ ל.
ֲ
יח ֻיָה.
יעזֶר .וִ ִ
ֶואֱלִ ֶ
וַ יֵּחָ לְׁ קֵּ ם דָֻ וִ ד וְׁ כ ֻו' ל ְַׁעדָֻ ן .וְׁ ִש ְׁמ ִעי .יְׁ ִחיאֵ ל .וְׁ ז ֵָתם .וְׁ יוֹ אֵ לְׁ .של ִֹמית.
ֹשה ֻג ְֵׁרשוֹ ם
יעהֻ ְׁ .בנֵי מ ֶ
וַ חֲזִ יאֵ ל .וְׁ הָ ָרן .יַחַ ת .זִ ינָ א .וִ יע ֻושֻ .ו ְׁב ִר ָ
יעזֶרְׁ .שב ֻואֵ ל הָ רֹאשְׁ .רחַ ְׁביָה הָ רֹאשְׁ .של ִֹמית הָ רֹאש.
ֶואֱלִ ֶ
יק ְׁמ ָעםִ .מיכָ ה הָ רֹאש .וְׁ יִ ֻ ִש ֻיָה.
יְׁ ִר ֻיָה ֻו הָ רֹאש .אֲמַ ְׁריָהַ .יחֲזִ יאֵ ל .וִ ַ
אֶ לְׁ ָעזָר .וְׁ ִקיש .מַ ְׁחלִ י .וְׁ ֵע ֶדר .וִ ֵירמוֹ תְׁ .שמַ ְׁעיָה בֶ ן נְׁ ַתנְׁ אֵ ל
אֲחימֶ ל ְֶׁך ֶֻבן אֶ ְׁבי ָָתר.
הַ סֻ וֹ פֵ רִ .
אשי ִמ ְׁש ְׁמרוֹ ת ְֻׁכה ֻונָ ה א' יְׁ הוֹ י ִָריב .יְׁ ַד ְׁעיָה
עֶ ְׁש ִּרים וְׁ אַ ְׁר ָֻב ָעה ָר ֵ
הב' .חָ ִרם הג'ְׁ .שע ִֹרים הד' .מַ לְׁ ִֻכ ֻיָה הה'ִ .מ ֻי ִָמין הו' .הַ ֻקוֹ ץ
ָשיב י"א .י ִָקים
אֲב ֻיָה הח' .יֵש ֻו ַע הט'ְׁ .שכַ נְׁ יָה ֻו הי' .אֶ לְׁ י ִ
הז'ִ .
ֶש ְׁבאָ ב י"דֻ ִ .בלְׁ ָֻגה ט"וִ .א ֻ ֵמר ט"ז .חֵ זִ יר י"ז.
י"ב .חֺ ֻ ָפה י"ג .י ֶ
צץ י"חְׁ ֻ .פ ַת ְׁחיָה י"ט .יְׁ חֶ זְׁ ֵקאל כ' .יָכִ ין כ"אָֻ .גמ ֻול כ"ב.
הַ ֻ ִפ ֵ ֻ
דְֻׁ ָליָה ֻו כ"ג .מַ ַעזְׁ יָה ֻו כ"ד.
י ְֶׁח ְׁדיָהו .יָחַ תִ .מיכָ הָ .ש ִמיר .יִ ֻ ִש ֻיָה .זְׁ כַ ְׁריָה ֻו .י ֲַעזִ ֻיָה ֻו .וְׁ שֹהַ ם.
וְׁ זַכֻ ֻור .וְׁ ִע ְׁב ִרי .יְׁ ַר ְׁח ְׁמאֵ לֻ ְׁ .בנֵי אָ סָ ף .זַכֻ ֻור .וְׁ יוֹ סֵ ףֻ .ונְׁ ַתנְׁ יָה.
וַ אֲ ַש ְׁראֵ לָהֻ ְׁ .בנֵי אָ סָ ף .יְׁ ד ֻות ֻוןֻ ְׁ .בנֵי יְׁ ד ֻות ֻוןֻ ְׁ ,ג ַדלְׁ יָה ֻוֻ .ו ְׁצ ִרי.
ימןֺ ֻ .ב ִ ֻק ֻיָה ֻוַ .מ ֻ ַתנְׁ יָה ֻו.
ֲש ְׁביָה ֻוֻ .ומַ ִֻת ְׁתיָה ֻוֻ ְׁ .בנֵי הֵ ָ
יש ְׁעיָה ֻו .ח ַ
וִ ַ
ֺע ִז ֻיאֵ לְׁ .שב ֻואֵ ל .וִ ִירימוֹ ת .חֲנַנְׁ יָה .חֲנָ נִ י .אֱלִ יאָ ָתה .גִ דַֻ לְׁ ִֻתי
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טו

ָש ְׁ ֻב ָק ָשה .מַ לֻ וֹ ִתי .הוֹ ִתיר .מַ חֲזִ יאוֹ תָ ֻ .כל אֵ לֶה
וְׁ רוֹ מַ ְׁמ ִֻתי ֶעזֶר .י ְׁ
אשי הָ ֶע ְׁש ִרים וְׁ אַ ְׁר ָֻב ָעהִ .מ ְׁש ָמרוֹ ת לְׁ וִ ֻיָה.
ָר ֵ
יעאֵ ל .זְׁ בַ ְׁדיָה ֻו .י ְַׁתנִ יאֵ לֵ .עילָם.
ְׁבנֵּי ְׁמ ֶ
שלֶ ְׁמיָהו :זְׁ כַ ְׁריָה ֻו .יְׁ ִד ֲ
יְׁ הוֹ חָ נָ ן .אֶ לְׁ יְׁ הוֹ ֵענַיְׁ .שמַ ְׁעיָה .יְׁ הוֹ זָבָ ד .יוֹ אָ ח .וְׁ ָשכָ רֻ .ונְׁ ַתנְׁ אֵ ל
ַע ִֻמיאֵ ל .יִ ֻ ָששכָ רְׁ ֻ .פ ֺע ְֻׁל ַתיָ .ע ְׁתנִ יֻ .ו ְׁרפָ אֵ ל .וְׁ עוֹ בֵ ד .אֶ לְׁ זָבָ ד.
אֱלִ יה ֻואֻ .ו ְׁסמַ כְׁ יָה ֻו .חֹסָ הִ .ש ְׁמ ִריִ .חלְׁ ִק ֻיָה ֻוְׁ .טבַ לְׁ יָה ֻו .זְׁ כַ ְׁריָה ֻו.
ֲש ְׁביָה ֻו.
אֲח ֻיָה .יְׁ ַש ְׁעיָה ֻו .י ָֹרם .זִ כְׁ ִריְׁ .של ִֹמיתְֻׁ .כנַנְׁ יָה ֻו .ח ַ
ש ֻ ִפיםִ .
ֺ
יְׁ ִר ֻיָה הָ רֹאש.
ָש ְׁב ָעם ֶֻבן ז ְַׁבדִֻ יאֵ ל .דֻ וֹ ַדי הָ אֲחוֹ ִחי,
אשי הָ ָאבוֹ ת וְׁ כ ֻו' :י ָ
ָר ֵּ
ֻו ִמ ְׁקלוֹ ת הַ ָֻנגִ ידֻ ְׁ .בנָ יָה ֻו ֶֻבן יְׁ הוֹ י ָָדע הַ כֻ ֹהֵ ןַ .ע ִֻמיזָבָ ד ְׁ ֻבנוֹ .
אֲחי יוֹ אָ בֻ .וזְׁ בַ ְׁדיָה ְׁ ֻבנוֹ ַ .ש ְׁמה ֻות הַ ִֻיזְׁ ָרחִ .ע ָירא בֶ ן
ֲע ָשהאֵ ל ִ
יעזֶר
ִ
ֺש ִתי.
ִע ֵֻקש הַ ְֻׁתקוֹ ִעי .חֵ לֶץ הַ ֻ ְׁפלוֹ נִ יִ .ס ְׁ ֻבכַ י הַ ח ָ
אֲב ֶ
הָ ַע ְׁ ֻנתוֹ ִתי .מַ ְׁה ַרי הַ ְׁ ֻנטוֹ פָ ִתיֻ ְׁ .בנָ יָה הַ ֻ ִפ ְׁר ָעתֹנִ י .חֶ לְׁ דַֻ י הַ ְׁ ֻנטוֹ פָ ִתי.
ֲש ְׁביָה בֶ ן
יעזֶר ֶֻבן זִ כְׁ ִריְׁ .שפַ ְׁטיָה ֻו ֶֻבן מַ ֲעכָ ה .ח ַ
ָע ְׁתנִ יאֵ ל .אֱלִ ֶ
ְׁקמ ֻואֵ ל .צָ דוֹ ק .אֱלִ יה ֻוא מֵ אֲחֵ י ָדוִ דָ .ע ְׁמ ִרי ֶֻבן ִמיכָ אֵ ל .יִ ְׁשמַ ְׁעיָה ֻו
ש ַע ֶֻבן ֲעזַזְׁ יָה ֻו .יוֹ אֵ ל ֶֻבן
ֶֻבן עֹבַ ְׁדיָה ֻו .יְׁ ִרימוֹ ת בֶ ן ַעזְׁ ִריאֵ ל .הוֹ ֵ
ֻ ְׁפ ָדיָה ֻו .יִ דֻ וֹ ֶֻבן זְׁ כַ ְׁריָה ֻו .י ֲַע ִשיאֵ ל ֶֻבן אַ ְׁבנֵרֲ .עז ְַׁראֵ ל ֶֻבן יְׁ רֹחָ ם.
ַעזְׁ ָמוֶת ֶֻבן ֲע ִדיאֵ ל .יְׁ הוֹ נָ ָתן ֶֻבן ֺע ִז ֻ ֻיָה ֻוֶ .עזְׁ ִרי ֶֻבן ְֻׁכל ֻובִ .ש ְׁמ ִעי
הָ ָר ָמ ִתי .ז ְַׁבדִֻ י הַ ֻ ִש ְׁפ ִמיַֻ .ב ַעל חָ נָ ן הַ ְׁ ֻג ֵד ִרי .יוֹ ָעשִ .ש ְׁר ַטי
הַ ֻ ָשרוֹ נִ יָ .שפָ ט ֶֻבן ַע ְׁדלָי .אוֹ ִביל הַ ִֻי ְׁש ְׁמ ֵעלִ י .י ְֶׁחדְֻׁ יָה ֻו הַ ֻ ֵמרֹנ ִֹתי.
יחיאֵ ל ֶֻבן חַ כְׁ מוֹ נִ י .ח ֻו ַשי
יָזִ יז הַ הַ גְׁ ִרי .יְׁ הוֹ נָ ָתן דֻ וֹ ד דָֻ וִ יד .וִ ִ
הָ אַ ְׁר ִֻכי .יְׁ הוֹ י ָָדע ֶֻבן ְׁ ֻבנָ יָה ֻו.
ו לחודש

אשי אֲבוֹ ֵתיהֶ ם הָ עוֹ לִ ים ִמ ָֻבבֶ לֻ .ג ְֵׁרשֹם .דָֻ נִ ֻיֵאל .חַ ֻט ֻוש.
וְׁ ֵּא ֶלה ָר ֵ
ִמ ְׁ ֻבנֵי ְׁשכַ נְׁ יָהִ ,מ ְׁ ֻבנֵי פַ ְׁרעֹש זְׁ כַ ְׁריָה .אֶ לְׁ יְׁ הוֹ ֵעינַ י ֶֻבן זְׁ ַר ְׁחיָה.
ִמ ְׁ ֻבנֵי ְׁשכַ נְׁ יָה ֶֻבן ַיחֲזִ יאֵ לֻ .ו ִמ ְׁ ֻבנֵי ָע ִדין ֶעבֶ ד ֶֻבן יוֹ נָ ָתןֻ .ו ִמ ְׁ ֻבנֵי
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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ֵעילָם יְׁ ַש ְׁעיָה ֶֻבן ֲע ַתלְׁ יָהֻ .ו ִמ ְׁ ֻבנֵי ְׁשפַ ְׁטיָה זְׁ בַ ְׁדיָה ֶֻבן ִמיכָ אֵ ל.
ִמ ְׁ ֻבנֵי יוֹ אָ ב עֹבַ ְׁדיָה ֶֻבן יְׁ ִחיאֵ לֻ .ו ִמ ְׁ ֻבנֵי ְׁשלוֹ ִמית ֶֻבן יוֹ ִס ְׁפיָה.
ֻו ִמ ְׁ ֻבנֵי ֵֻבבָ י זְׁ כַ ְׁריָה ֶֻבן ֵֻבבָ יֻ .ו ִמ ְׁ ֻבנֵי ַעזְׁ ָֻגד יוֹ חָ נָ ן ֶֻבן הַ ָֻק ָטן.
יקם אַ חֲרוֹ נִ ים ,אֱלִ יפֶ לֶט .יְׁ ִעיאֵ לֻ .ו ְׁשמַ ְׁעיָהֻ .ו ִמ ְׁ ֻבנֵי
ֻו ִמ ְׁ ֻבנֵי אֲ דֹנִ ָ
יעזֶר ,אֲ ִריאֵ לְׁ ,שמַ ְׁעיָה ,אֶ לְׁ נָ ָתן ,י ִָריב,
ִבגְׁ וַי ,ע ֻו ַתי .וְׁ זַכֻ ֻור .אֱלִ ֶ
אשים .יוֹ י ִָריב ,וְׁ אֶ לְׁ נָ ָתן,
ש ֻלָםָ ,ר ִ
אֶ לְׁ נָ ָתן ,נָ ָתן ,זְׁ כַ ְׁריָהְׁ ,מ ֺ
ֲש ְׁביָה.
ש ֵר ְׁביָה ֻובָ נָ יו .ח ַ
שכֶ ל .וְׁ ֵ
ְׁמ ִבינִ יםִ .אדֻ וֹ הָ רֹאשִ .איש ֶ
יְׁ ַש ְׁעיָהְׁ .מ ֵרמוֹ ת ֶֻבן א ֻו ִר ֻיָה הַ כֻ ֹהֵ ן .אֶ לְׁ ָעזָר ֶֻבן ֻ ִפינְׁ חָ ס .יוֹ זָבָ ד ֶֻבן
יֵש ֻו ַע .וְׁ נוֹ ַע ְׁדיָה ֶֻבן ִ ֻבנֻ ֻוי הַ לְׁ וִ יִ םְׁ .שכַ נְׁ יָה בֶ ן יְׁ ִחיאֵ ל .יוֹ נָ ָתן ֶֻבן
ש ֻלָם וְׁ ַש ְׁ ֻב ַתי הַ ֻלֵוִ יַ .ק ְׁד ִמיאֵ ל ֻובָ נָ יו.
ֲע ָשהאֵ ל .וְׁ י ְַׁחזְׁ יָה בֶ ן ִֻת ְׁקוָ הְׁ .מ ֺ
ָשיב הַ כֻ ֹהֵ ן הַ ָֻגדוֹ ל .זַכֻ ֻור ֶֻבן ִא ְׁמ ִרי.
בוֹ נֵּי חוֹ מַ ת יְׁ ר ֻו ָשלָיִ ם .אֶ לְׁ י ִ
שיז ְַׁבאֵ ל.
ש ֻלָם ֶֻבן ֶֻב ֶרכְׁ יָה ֶֻבן ְׁמ ֵ
ְׁמ ֵרמוֹ ת ֶֻבן א ֻו ִר ֻיָה ֶֻבן הַ ֻקוֹ ץְׁ .מ ֺ
ש ֻלָם ֶֻבן ְׁ ֻבסוֹ ְׁדיָהְׁ .מל ְַׁטיָה
צָ דוֹ ק ֶֻבן ַֻב ֲענָ א .יוֹ י ָָדע ֶֻבן ֻ ָפסֵ חַ ֻ .ו ְׁמ ֺ
הַ ִ ֻג ְׁבעֹנִ י .וְׁ יָדוֹ ן הַ ֻ ֵמרֹ ֹנ ִתיֺ .ע ִז ֻיאֵ ל בֶ ן הַ ְׁרהֲ יָה .חֲנַנְׁ יָה ֶֻבן
ֲש ְׁבנְׁ יָה.
הָ ַר ָֻק ִחיםְׁ .רפָ יָה בֶ ן ח ֻור .יְׁ ָדיָה בֶ ן חֲר ֻומַ ף .חַ ֻט ֻוש ֶֻבן ח ַ
מַ לְׁ ִֻכ ֻיָה בֶ ן חָ ִרם .וְׁ חַ ֻש ֻוב ֶֻבן ֻ ַפחַ ת מוֹ אָ בַ .שלֻ ֻום ֶֻבן הַ לֻ וֹ חֵ ש.
חָ נ ֻון .מַ לְׁ ִֻכ ֻיָה בֶ ן ֵרכָ בַ .שלֻ ֻון ֶֻבן ֻ ָכל חֹזֶה .נְׁ חֶ ְׁמיָה בֶ ן ַעזְׁ בֻ ֻוק.
ֲש ְׁביָהַֻ .ב ֻוַי ֶֻבן חֵ נָ ָדדֵ .עזֶר ֶֻבן יֵש ֻו ַע.
הַ לְׁ וִּ יִּ םְׁ :רח ֻום ֶֻבן ָֻבנִ י .ח ַ
ָֻבר ֻו ְׁך ֶֻבן ז ֻ ַַכיְׁ .מ ֵרמוֹ ת ֶֻבן א ֻו ִר ֻיָה ֶֻבן הַ ֻקוֹ ץֻ ִ .בנְׁ י ִָמן .וְׁ חַ ֻש ֻוב.
שיָה ֶֻבן ֲענָ נְׁ יָהֻ ִ .בנֻ ֻוי ֶֻבן חֵ נָ ָדדָ ֻ .פלָל ֶֻבן א ֻוזַי.
ֲעז ְַׁריָה ֶֻבן מַ ֲע ֵ
ֻ ְׁפ ָדיָה בֶ ן ֻ ַפ ְׁרעֹש .צָ דוֹ ק ֶֻבן ִא ֻ ֵמרְׁ .שמַ ְׁעיָה בֶ ן ְׁשכַ נְׁ יָה .חֲנַנְׁ יָה
ש ֻלָם ֶֻבן ֶֻב ֶרכְׁ יָה .מַ לְׁ ִֻכ ֻיָה ֶֻבן
של ְֶׁמיָה .חָ נ ֻון ֶֻבן צָ לָףְׁ .מ ֺ
בֶ ן ֶ
שיָה
שמַ ע .ו ֲַענָ יָה .וְׁ א ֻו ִר ֻיָה .וְׁ ִחלְׁ ִק ֻיָהֻ .ומַ ֲע ֵ
צֹ ְׁר ִפי .מַ ִֻת ְׁתיָה .וְׁ ֶ
הַ ֻ
שם.
ישאֵ לֻ .ומַ לְׁ ִֻכ ֻיָה .וְׁ חָ ֺ
ַעל יְׁ ִמינוֹ ֻ .ו ִמ ְׁשמֹאלוֹ ֻ ְׁפ ָד ָיהֻ .ו ִמ ָ
ש ֵר ְׁביָה .י ִָמיןַ .ע ֻק ֻוב.
ש ֻלָם .וְׁ יֵש ֻו ַעֻ .ובָ נִ י .וְׁ ֵ
וְׁ חַ ְׁש ַֻבדָֻ נָ ה .זְׁ כַ ְׁריָהְׁ .מ ֺ
יטאֲ .עז ְַׁריָה .יוֹ זָבָ ד .חָ נָ ןְׁ ֻ .פלָאיָה.
שיָהְׁ .קלִ ָ
ַש ְׁ ֻב ַתי .הוֹ ִד ֻיָה .מַ ֲע ֵ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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ש ֵר ְׁביָה ָֻבנִ יְֻׁ .כנָ נִ י.
יֵש ֻו ַע ֻ .ובָ נִ יַ .ק ְׁד ִמיאֵ לְׁ .שכַ נְׁ ָיהֺ ֻ .ב ִ ֻניֵ .
ֲש ְׁבנְׁ יָה .הוֹ ִד ֻיָהְׁ .פ ַת ְׁחיָה.
ח ַ
וְׁ עַ ל הַ חֲתו ִּמים :נְׁ חֶ ְׁמיָה הַ ִֻת ְׁר ָש ָתאֶֻ .בן חֲכַ לְׁ יָה .וְׁ ִצ ְׁד ִק ֻיָה.
ְׁש ָריָהֲ .עז ְַׁריָה .יִ ְׁר ְׁמיָהַ ֻ .פ ְׁשח ֻור .אֲמַ ְׁריָה .מַ לְׁ ִֻכ ֻיָה .חַ ֻט ֻוש.
ְׁשבַ נְׁ יָה .מַ לֻ ֻו ְׁך .חָ ִרםְׁ .מ ֵרמוֹ ת .עוֹ בַ ְׁדיָה .דָֻ נִ יֵאלֻ ִ .ג ְׁ ֻנתוֹ ןָֻ .בר ֻו ְׁך.
אֲב ֻיָהִ .מ ֻי ִָמן .מַ ַעזְׁ יָהֻ ִ .בלְׁ ֻגַיְׁ .שמַ ְׁעיָה .אֵ ֻלֶה הַ כֻ ֹהֲנִ ים.
ש ֻלָםִ .
ְׁמ ֺ
וְׁ הַ לְׁ וִ ִֻים :וְׁ יֵש ֻו ַע ֶֻבן אַ זַנְׁ יָהֻ ִ .בנֻ ֻוי ִמ ְׁ ֻבנֵי חֵ נָ ָדדַ .ק ְׁד ִמיאֵ לְׁ .שבַ נְׁ יָה.
ֲש ְׁביָה .זַכֻ ֻור.
יטאְׁ ֻ .פלָאיָה .חָ נָ ןִ .מיכָ אְׁ .רחוֹ ב .ח ַ
הוֹ ִד ֻיָהְׁ .קלִ ָ
ש ֵר ְׁביָהְׁ .שבַ נְׁ יָה .הוֹ ִד ֻיָה .בָ נִ יֻ ְׁ .בנִ ינ ֻו.
ֵ
אשי הָ עָ םַ ֻ :פ ְׁרעֹש ֻ ַפחַ ת מוֹ אָ בֵ .עילָם .ז ַֻת ֻואָֻ .בנִ יֺ ֻ .ב ִ ֻניַ .עזְׁ ָֻגד.
ָר ֵּ
שם.
ֵֻבבָ י .אֲ דוֹ נִ ֻיָהִ .בגְׁ וַיָ .ע ִדין .אָ טֵ רִ .חזְׁ ִק ֻיָהַ .עזֻ ֻור .הוֹ ִד ֻיָה .חָ ֺ
שיז ְַׁבאֵ ל.
ש ֻלָם .חֵ זִ ירְׁ .מ ֵ
יעשְׁ .מ ֺ
ֵֻבצָ י .חָ ִריףֲ .ענָ תוֹ ת .נֵיבָ י .מַ גְׁ ֻ ִפ ָ
ש ַע .חֲנַנְׁ יָה .חַ ֻש ֻוב.
צָ דוֹ ק .יַדֻ ֻו ַעְׁ ֻ .פל ְַׁטיָה .חָ נָ ןֲ .ענָ יָה .הוֹ ֵ
אֲח ֻיָה .חָ נָ ן.
שיָה .וַ ִ
ֲש ְׁבנָ ה .מַ ֲע ֵ
הַ לֻ וֹ חֵ שִ ֻ .פלְׁ חָ א .שוֹ בֵ קְׁ .רח ֻום .ח ַ
ָענָ ן .מַ לֻ ֻו ְׁך .חָ ִרםַֻ .ב ֲענָ ה.
ָשב ֻו ִ ֻביר ֻו ָשלָיִ םֲ :ע ָתיָה בֶ ן ֺע ִז ֻ ֻיָה,
ֲשר י ְׁ
אשי הַ ְֻׁמ ִדינָ ה א ֶ
וְׁ ֵּא ֶלה ָר ֵ
ֶֻבן זְׁ כַ ְׁריָהֶֻ ,בן אֲמַ ְׁריָהֶֻ ,בן ְׁשפַ ְׁטיָה ,בֶ ן מַ הֲ לַלְׁ אֵ לִ ,מ ְׁ ֻבנֵי פָ ֶרץ.
חזֶהֶֻ ,בן ֲח ָזיָה ,בֶ ן ֲע ָדיָה ,בֶ ן יוֹ י ִָריב,
שיָה בֶ ן ָֻבר ֻו ְׁךֶֻ ,בן ֻ ָכל ֹ
ֻומַ ֲע ֵ
ש ֻלָםֶֻ ,בן יוֹ ֵעדֶֻ ,בן ֻ ְׁפ ָדיָה ,בֶ ן
ֶֻבן זְׁ כַ ְׁריָהֶֻ ,בן הַ ֻ ִשלֹנִ י .סַ לֻ ֺא ֶֻבן ְׁמ ֺ
ַבי .סַ ֻלָי .וְׁ יוֹ אֵ ל
שיָהֶֻ ,בן ִא ִ
קוֹ ָליָה ,בֶ ן מַ ֲע ֵ
יתיאֵ לֶֻ ,בן יְׁ ַש ְׁעיָהֻ .ג ַֻ
ֶֻבן זִ כְׁ ִרי .וִ יה ֻו ָדה בֶ ן הַ ְֻׁסנ ֻואָ ה .יְׁ ַד ְׁעיָה בֶ ן יוֹ י ִָריב .יָכִ יןְׁ .ש ָריָה
אֲחיט ֻוב.
ִ
ש ֻלָםֶֻ ,בן צָ דוֹ קֶֻ ,בן ְׁמ ָריוֹ תֶֻ ,בן
בֶ ן ִחלְׁ ִק ֻיָהֶֻ ,בן ְׁמ ֺ
ֲע ָדיָה ֶֻבן יְׁ רֹחָ םֶֻ ,בן ֻ ְׁפלַלְׁ יָהֶֻ ,בן אַ ְׁמ ִציֶֻ ,בן זְׁ כַ ְׁריָהֶֻ ,בן ֻ ַפ ְׁשח ֻור,
ֶֻבן מַ לְׁ ִֻכ ֻיָהֲ .עמַ ְׁשסַ י ֶֻבן ֲעז ְַׁראֵ לֶֻ ,בן אַ ְׁח ַזיֶֻ ,בן ְׁמ ִש ֻלֵמוֹ תֶֻ ,בן
יקםֶֻ ,בן
ִא ֻ ֵמר .ז ְַׁבדִֻ יאֵ ל ֶֻבן הַ ְׁ ֻגדוֹ לִ יםְׁ .שמַ ְׁעיָה בֶ ן חַ ֻש ֻובֶֻ ,בן ַעזְׁ ִר ָ
ֲש ְׁביָהֶֻ ,בן בֻ ֻו ִ ֻני .וְׁ ַש ְׁ ֻב ַתי .וְׁ יוֹ זָבָ ד .מַ ֻ ַתנְׁ יָה בֶ ן ִמיכָ אֶֻ ,בן ז ְַׁבדִֻ י,
ח ַ
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בֶ ן אָ סָ ף בַ ְׁק ֻ ֺב ְׁקיָהַ .ע ְׁבדָֻ א ֶֻבן ַש ֻמ ֻו ַעֶֻ ,בן ָֻגלָלֶֻ ,בן יְׁ ד ֻות ֻוןַ .ע ֻק ֻוב.
ֲש ְׁביָהֶֻ ,בן מַ ֻ ַתנְׁ יָהֶֻ ,בן
ַטלְׁ מוֹ ן ִציחָ א .וְׁ גִ ְׁש ֻ ָפאֺ .ע ִזֻי בֶ ן ָֻבנִ יֶֻ ,בן ח ַ
שיז ְַׁבאֵ ל.
ִמיכָ א ֻ ְׁפ ַת ְׁחיָה בֶ ן ְׁמ ֵ
ֲשר ָעל ֻו ִעם זְׁ ֺר ָֻבבֶ ל ֶֻבן ְׁשאַ לְׁ ִֻתיאֵ ל
וְׁ ֵּא ֶלה הַ כֻ ֹ הֲנִ ים וְׁ הַ לְׁ וִ ִֻים א ֶ
וְׁ יֵש ֻו ַעְׁ .ש ָריָה .יִ ְׁר ְׁמיָהֶ .עזְׁ ָרא .אֲמַ ְׁריָה .מַ לֻ ֻו ְׁך .חַ ֻט ֻושְׁ .שכַ נְׁ יָה.
אֲב ֻיָהִ .מ ֻי ִָמין .מַ ַע ְׁדיָהֻ ִ .בלְׁ ָֻגה.
ִ
ְׁרחֺםְׁ .מ ֵרמֹתִ .עדֻ וֹ א .גִ ְׁ ֻנתוֹ י.
ְׁשמַ ְׁעיָה .וְׁ יוֹ י ִָריב .יְׁ ַד ְׁעיָה .סַ לֻ ֻוָ .עמוֹ קִ .חלְׁ ִק ֻיָה .יְׁ ַד ְׁעיָה.
ש ֵר ְׁביָה .יְׁ ה ֻו ָדה .מַ ֻ ַתנְׁ יָה.
וְׁ הַ לְׁ וִּ יִּ ם :יֵש ֻו ַעֻ ִ .בנֻ ֻויַ .ק ְׁד ִמיאֵ לֵ .
ָשיב .יוֹ י ָָדע .יוֹ נָ ָתן .יַדֻ ֻו ַעְׁ .מ ָריָה.
ֻובַ ְׁק ֻ ֺב ְׁקיָה .וְׁ ֺע ִ ֻני .יוֹ י ִָקים .אֶ לְׁ י ִ
ש ֻלָם .יְׁ הוֹ חָ נָ ן .יוֹ נָ ָתן .יוֹ סֵ ףַ .ע ְׁדנָ א .חֶ לְׁ ָקי .זְׁ כַ ְׁריָה.
חֲנַנְׁ יָהְׁ .מ ֺ
ש ֻלָם .זִ כְׁ ִריִ ֻ .פלְׁ ָטיַ .ש ֻמ ֻו ַע .יְׁ הוֹ נָ ָתן .מַ ְֻׁתנַיֺ .ע ִזֻיַ .ק ֻלַיֵ .עבֶ ר.
ְׁמ ֺ
וַעז ְַׁריָהֶ .עזְׁ ָרא.
ח ַ
ֲש ְׁביָה .נְׁ ַתנְׁ אֵ ל .הוֹ ַש ְׁעיָה ,וַ ח ֲִצי ָש ֵרי יְׁ ה ֻו ָדהֲ .
ש ֻלָם .יְׁ ה ֻו ָדהֻ .ו ִבנְׁ י ִָמןֻ .ו ְׁשמַ ְׁעיָה .וְׁ יִ ְׁר ְׁמיָה .זְׁ כַ ְׁריָה בֶ ן יוֹ נָ ָתן,
ֻו ְׁמ ֺ
ֶֻבן ְׁשמַ ְׁעיָה ,בֶ ן מַ ֻ ַתנְׁ יָהֶֻ ,בן ִמיכָ יָהֶֻ ,בן זַכֻ ֻורֶֻ ,בן אָ סָ ף.
וַעז ְַׁראֵ לִ .מלֲלַיֻ ִ .גלֲלַיָ .מ ַעי .נְׁ ַתנְׁ אֵ ל .וִ יה ֻו ָדה .חֲנָ נִ י.
ְׁשמַ ְׁעיָהֲ .
שיָהִ .מנְׁ י ִָמיןִ .מיכָ יָה .אֶ לְׁ יוֹ ֵעינַי .זְׁ כַ ְׁריָה .חֲנַנְׁ יָה.
אֶ לְׁ י ִָקים .מַ ֲע ֵ
שיָהֻ .ו ְׁשמַ ְׁעיָה .וְׁ אֶ לְׁ ָעזָר .וְׁ ֺע ִז ֻי .וִ יהוֹ חָ נָ ןֻ .ומַ לְׁ ִֻכ ֻיָה .וְׁ ֵעילָם.
ֻומַ ֲע ֵ
של ְֶׁמיָה הַ כֻ ֹהֵ ן .וְׁ צָ דוֹ ק הַ סֻ וֹ פֵ רֻ .ו ְׁפ ָדיָה.
וָ ָעזֶר .וְׁ יִ זְׁ ַר ְׁחיָה הַ ֻ ָפ ִקידֶ .
חָ נָ ן ֶֻבן זַכֻ ֻורֶֻ ,בן מַ ֻ ַתנְׁ יָה .יִ ְׁתרוֹ  .יְׁ הוֹ נָ ָדב ֶֻבן ֵרכָ בֻ ְׁ .ג ַדלְׁ יָה ֶֻבן
שת מ ֶֹשה .דְֻׁ בוֹ ָרה
יקם .אֱלִ ימֶ ל ְֶׁך .וְׁ נָ ֳע ִמי .ר ֻותִ .צ ֻפוֹ ָרה אֵ ֶ
אֲח ָ
ִ
מֵ ינ ֶֶקת ִר ְׁב ָקה .מַ ִֻת ְׁתיָה ֻו ֶֻבן יוֹ חָ נָ ן כֻ ֹהֵ ן גָ דוֹ ל חַ ְׁשמוֹ נַ איֻ ,ובָ נָ יו.
יעי
שנִ י יוֹ נָ ָתן .הַ ֻ ְׁשלִ ִ
יְׁ ה ֻו ָדה מַ ֻ ַכ ִ ֻבי הַ ְׁ ֻבכוֹ ר ,הַ ֻ ֵ
ישי יוֹ חָ נָ ן .הָ ְׁר ִב ִ
ישי אֶ לְׁ ָעזָר.
ִש ְׁמעוֹ ן .הַ ח ֲִמ ִ

ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן

ְׁשמוֹ ת

תנאים וְׁ אמוֹ ראים

הצדיקים

יט

ְׁשמוֹ ת הַ ַת ָנאים וְׁ הָ ָאמוֹ ָראים
אוֹ ת א'
ז לחודש

של רבן ג ְׁמליאֵ ל .אבא בר אבא הכֹהֵ ן אֲבוה
ַא ָבא אחיו ֶׁ
של ר' יְׁ הודה .אבא אֲריכא הוא רב .ר'
ד ְׁשמואֵ ל .אבא אביו ֶׁ
אבא בר י ֲעקֹב .ר' אבא בר ז ְׁבדא .ר' אבא בר ה ְׁמנונא .ר'
אבא ְׁבר' הונא .ר' אבא בר מינא .ר' אבא בר ממל .ר'
אבא בר אֲבינא .ר' אבא .ר' אבא ְׁברב יְׁ הודה .ר' אבא בר
עילאי .ר' אבא בר חנא .ר' אבא בר כהֲנא .ר' אבא בר
חיא .ר' אבא בר י ְׁצחק .ר' אבא בר כהֲנא בר יודן .ר' אבא
בר פפא .אבא מר ְׁב ֵריה ְׁדרב פפא .ר' אבא ְׁב ֵריה ְׁדרב פפי.
ר' אבא בר זו ְׁטרא .ר' אבא בר אחא .אבא אבוה ְׁדר' א ֵמי.
אבא בר י ְׁר ְׁמיה .ר' אבא ְׁדחֵ יפא .ר' אבא בר חיא בר אבא.
אבא ְׁברב הונא .ר' אבא סלא רבא.
ַא ָבא בר אחא בר סלא מכ ְׁפ ֵרי .ר' אבא ְׁדמן עכוֹ  .ר' אבא
ְׁדמן ק ְׁסרי .אבא אבוה ְׁדר' י ְׁר ְׁמיה בר אבא .ר' אבא בר
זְׁ מינא .ר' אבא הכֹהֵ ן ב ְׁר ְׁדלא .אבא יוֹ סֵ י ֶׁבן חֲנינא .אבא
או ְׁמנא .ר' אבא זוטֵ י .אבא ְׁקשישא .ר' אבא ְׁדמן יפוֹ  .אבא
בר אֲבימֵ י .אבא אבוה ְׁדר' אבא מ ֵרי .אבא כֹהֵ ן אבוה ְׁדר'
של ר' חיא בר אבא הכֹהֵ ן .ר' אבא בר
חיא .ר' אבא ְׁבנוֹ ֶׁ
ידי .ר' אבא בר אדא .ר' אבא בר סו ְׁרמ ֵקי .ר'
י ֲעקֹב בר א ֵ
אבא ְׁברב הונא .ר' אבא בר ה ְׁמנונא .אבא בר ח ְׁסדא .אבא
בר מ ְׁרתא ְׁדהוא אבא בר מנְׁ יומי .ר' אבא בר שילא .ר'
יסנא אוֹ ביזְׁ נא .ר' אבא בר יסא .ר' אבא
אבא בר ב ְׁ
ק ְׁרטיגְׁ נאה .אבה ְׁב ֵריה ְׁדרב בנְׁ ימין בר חיא .אבא בר מש
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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אוֹ בר רמש .ר' אבא בר יְׁ הודה .ר' אבא בר בר חנה ,וְׁ הוא
רבה בר בר חנה .אבא נ ְׁרשאה.
יעזֶׁר ֶׁבן י ֲעקֹב .אבא מֵ הגְׁ רונְׁ יא .ר' אבא
ַא ָבא ביראה ְׁבר' אֱל ֶׁ
בר נתן .ר' אבא בר אֶׁ לְׁ ישוב .אבא סוראה .אבא בר ְׁשמואֵ ל
אבא .אבא בר חילְׁ פֵ י בר ק ְׁריה .ר' אבא ְׁברב יוֹ סֵ ף בר רבא.
רב אבא אבוה ְׁדרב ְׁב ֵריה ְׁדרב ְׁמש ְׁר ְׁשיא .ר' אבא בר לימא.
ר' אבא בר לֵוי .אבא אבוה ְׁדר' ש ְׁמלאי .אבא צידוֹ ני .אבא
בר דוסאי .ר' אבא ס ְׁדרונְׁ יא .אוֹ מרומנְׁ יא .ר' אבא בר אחוה
ְׁדר' יוֹ סֵ י .אבא הדוֹ ֵרש .אבא בר ת ְׁחליפא .אבא בר ְׁמח ְׁסיא.
אבא סמוֹ קיד .אבא ת ְׁחנא .אבא בר שו ְׁמני.
ַא ָב ֵאי .ר' א ְׁבדומה נְׁ חותא .ר' אֲבו ְׁדמי בר טובי .ר' א ְׁבדומי
בר ְׁבר ֵתיה ְׁדר' טבי .ר' א ְׁבדומי בר תנְׁ חום .ר' א ְׁבדימוֹ ס בר
יוֹ סֵ י ֶׁבן חֲל ְׁפתא .א ְׁבדימי ְׁדמן ח ְׁפיא .רב א ְׁבדימי בר
ה ְׁמדורא .ר' א ְׁבדימי אבוה ְׁדר' י ְׁצחק .ר' א ְׁבדימי בר חמא
בר חסא .רב א ְׁבדימי בר ח ְׁסדא אוֹ בר דוֹ סא .ר' א ְׁבדימי
ְׁדצפוֹ רין .ר' אמי אביו .ר' א ְׁבדימי בר נְׁ חונְׁ יא .ר' א ְׁבדימי
אחוי ְׁדר' יוֹ סֵ י .ר' א ְׁבדימי מלְׁ חא .א ְׁבדימי.
ַא ְׁב ָדן הוא אבא יודן .ר' אבהו .ר' אבהו מבבֶׁ ל .ר' אבהו בֶׁ ן
של רב
זוט ְׁרתי .ר' אבהו ְׁב ֵריה ְׁדרב ביבי .ר' אבהו אביו ֶׁ
ְׁשמואֵ ל .ר' אבהו בר אחא .אבהו ְׁב ֵריה ְׁדרב ְׁגניבא .אֲבוה
של
של רבה בר אבהו ,אֲבוה בר איהי .אבוה אביו ֶׁ
אביו ֶׁ
מארי .בר אבין .ובר קיפוק.
של אֱלישע אחֵ ר.
ר' אֲבוֹ י סבא הוא רב אוְׁ יא .אֲבויה אביו ֶׁ
אֲביה .רב אדא ְׁבנוֹ  .אֲבו ְׁברם .אֲבונה ס ְׁפרא .ר' אֲבונה בר
ְׁסחוֹ רה.
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ַא ְׁבטַ לְׁ יוֹ ן .א ְׁבטולְׁ מס .א ְׁבטולס בר א ְׁבטולְׁ מוֹ ס .א ְׁבטולס ֶׁבן
ְׁראובֵ ן.
של
ר' א ְׁבטולס ְׁבר' יוֹ סֵ ף ֶׁבן חֲל ְׁפתא .ר' א ְׁבטולס .א ְׁביוֹ ן אביו ֶׁ
שע .אֲביטול ספְׁ רא.
ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
ַא ַביֵי ְׁקשישא .אביֵי בר אבין .אביֵי בר אבא .אביֵי ְׁב ֵריה ְׁדר'
אֲבוה .אביֵי בר ר' בנְׁ ימין .ר' אביֵי .אביֵי הכֹהֵ ן ֶׁבן כיְׁ ליל הוא
של רבא.
נ ְׁחמני ,הוא אביֵי ְׁסתם ,חֲבֵ רוֹ ֶׁ
אֲ בימי בר אבהו .אֲבימי מֵ הגְׁ רונְׁ יא .אֲבימי מ ֵבי חוזאי .אֲבימי
אחוה ְׁדבר אֵ יפא .ר' אֲבימי בר חמא .אֲבימי נְׁ יותאי .אֲבימי
בר פפי .אֲבימי בר נאזֵי .ר' אֲבימי בר טובי .אֲבימי ְׁדמן
ח ְׁבריה מ ְׁבקר בישא.
ר' אבין בר הונא .ר' אבין ְׁדמן נְׁ שיקיא .אבין בר ח ְׁסדא .ר'
אבין נגְׁ רא .ר' אבין בר ְׁשמואֵ ל .אבין צפוֹ ראה .אבין רמאה
ְׁבמ ְׁצווֹ ת .ר' אבין ְׁברב אדא .ר' אבין אוֹ אבהו ֶׁבן זוט ְׁרתא.
ר' אבין בר רב נ ְׁחמן .ר' אבין הלֵוי .ר' אבין בר חיא .ר'
יסנה .ר' אבין ְׁב ֵריה ְׁדר'
אבין בר כהֲנא .ר' אבין בר ב ְׁ
תנְׁ חום ְׁבר' ְׁטריפין .ר' אבין בר איהי .אבין בר בנְׁ ימין .ר'
שבירושלְׁ מי .רבין בר
אבין הוא רבין ְׁסתמא ,וְׁ הוא ר' בון ֶׁ
חינְׁ נא .רבין סבא .רבין ְׁדנרש .רבין חֲסידא .רבין בר ממל.
רבין בר אבא וְׁ א ְׁמ ֵרי לה ר' אבין בר ְׁשבא .רבין ְׁברב אחא.
ר' אֲבינא .אֲבירים .אֲבישלוֹ ם .ר' א ְׁבשלוֹ ם הז ֵקן .ר' אֶׁ ְׁביתר.
א ְׁבלֶׁט .ר' א ְׁבמכוס .א ְׁבמרי הוא אבא מרי .א ְׁבנימוֹ ס.
א ְׁבסקנְׁ טה .א ְׁבקולס .א ְׁברס חוֹ זאה .אגְׁ רא.
ַרב אדא בר אהֲבה  .רב אדא בר אבא .אדא בר אֲבימי .רב
אדא ְׁב ֵריה ְׁדרב י ְׁצחק .אדא בר חבו .רב אדא ְׁב ֵריה ְׁדרבא.
בר אדא ְׁמשוחאה .ר' אדא ְׁדמן ק ְׁסרי .אדא מרי .רב אדא
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מסורא .רב אדא ְׁדמן יפוֹ  .רב אדא נ ְׁרשאה .רב אדא
ק ְׁרחינאה .רב אדא בר אחא .אדא דיילא .אדא בר מנְׁ יומי.
רב אדא בר שימי .רב אדא בר אבין ,רב אדא סבא .רב
אדא בר חייא .רב אדא ְׁברב אוְׁ יא .אדא ת ְׁחליפא .רב אדא
ְׁברב עזא .רב אדא ְׁברב עיקא .רב אדא בר ג ְֵׁרשוֹ ן .רב
אדא .בר חֲנינא .רב אדא בר מ ְׁתנה .רב אדא .אדא בר רב
ש ְׁמלאי .רב אדא בר פפא .רב אדא בר חמא .רב אדא מ ֵבי
ְׁכלוחית .אדא ציידא .ר' אדא בר הונְׁ יא .ר' אדא ְׁבר' ש ְׁמעוֹ ן.
אדא בר בר חנא ְׁגניבא .רב אדא ְׁדחו ְׁטרא .אדא בר
ֲעתלְׁ יה .אדא הרפנאה .א ְׁדמוֹ ן ֶׁבן גדאי.
ַאהֲבָ ה אֲבוה ְׁדרב אדא .אהֲבה ְׁב ֵריה ְׁדר' זֵירא אוֹ ְׁדר'
זְׁ עירא .רב אֲהילאי בר אֲהיני .רב אהֲ רֹן.
ַאוְׁ יָא .רב אֲוירא סבא .אוֹ ן בר אֵ ימי .ר' אונְׁ יא .אונְׁ ְׁקלוס הגֵר.
או ְׁס ְׁטייא .אורי .אבא או ְׁריין איש ציְׁ ידין.
שם .ר' אוֹ ש ְׁעיא רבא בר
של ר' יְׁ הודה הבוֹ ֶׁ
ר' אוֹ ש ְׁעיא ְׁבנוֹ ֶׁ
יסנא .ר' אוֹ ש ְׁעיא בר חייא .ר' אוֹ ש ְׁעיא זְׁ עירא
חמא בר ב ְׁ
ְׁדמן ח ְׁבריא .אוֹ ש ְׁעיא איש ט ְׁריא .ר' אוֹ ש ְׁעיא בר שמאי.
הוֹ ש ְׁעיא הכֹהֵ ן .הוֹ ש ְׁעיא בר זְׁ עירא .אוֹ ש ְׁעיא בר ז ְׁבדא .רב
הוֹ ש ְׁעיא ְׁב ֵריה ְׁדרב אידי .ר' הוֹ ש ְׁעיא ְׁב ֵריה ְׁדר' ש ְׁמלאי
ְׁדק ְׁסרין.
ר' אחי מכ ְׁפ ֵרי .רב אחא בר רב .רב אחא ְׁב ֵריה ְׁדרבא .רב
אחא בר י ֲעקֹב .רב אחא בר ת ְׁחליפא .רב אחא .בר איקא.
יפתא .רב אחא בר אבא .רב אחא ְׁב ֵריה ְׁדרב
רב אחא מד ְׁ
אחא .רב אחא שר הבירה .רב אחא ְׁברב הונא .רב אחא
בר חֲנינא ,רב אחא .רב אדא .ר' אחא אֲ ריכא וְׁ הוא רב
אחא בר פפא .ר' אחא בר אבין בר בנְׁ ימין .רב אחא בר
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יוֹ סֵ ף .רב אחא ְׁברב אוְׁ יא .רב אחא בר עוירא .רב אחא בר
עזא .רב אחא בר יֵיבא .רב אחא בר אביֵי .רב אחא בר
ביבי .רב אחא בר אהֲבה .ר' אחא אחוה ְׁדמר אחאי אוֹ ְׁדמן
אחא .רב אחא בר י ְׁצחק .ר' אחא מפ ְׁרזיקא .רב אחא
גְׁ לילאה .ר' אחא אחוי ְׁדר' יוֹ סֵ י מ ְׁבר ְׁקתיה .רב אחא בר
זְׁ עירא .רב אחא ְׁב ֵריה ְׁדר' זְׁ עירא .רב אחא סבא ,רב אחא
בר עולא .רב אחא בר דלְׁ יא .רב אחא מ ֵבי חוזאה .רב אחא
בר מנְׁ יומי .רב אחא בר ְׁקטינא .רב אחא בר הוֹ ש ְׁעיא .רב
אחא ְׁב ֵריה ְׁדרב אשי .רב אחא מֵ הוצל .רב אחא בר פנְׁ חס.
רב אחא .בר חֲנילאי .רב אחא ְׁב ֵריה ְׁדרב נ ְׁחמן .רב אחא
ק ְׁרטיגְׁ נאה וְׁ א ְׁמ ֵרי לה רב חנה .ר' אחא בר שלְׁ קא .רב אחא
בר חנה .ר' אחא ְׁב ֵריה ְׁדר' חיא בר אבא .רב אחא ְׁברב
אמי .רב אחא בר ביזְׁ נא .רב אחא בר אבין בר בנְׁ ימין.
אחא בר שילא איש ְׁכפר תמ ְׁרתא .רב אחא ְׁבר' יוֹ סי .רב
אחא ְׁב ֵריה ְׁדרבינא .ר' אחא תנא ד ְׁבריְׁ יתא .רב אחא אחוה
ְׁדאבא ,אבוה ְׁדר' י ְׁר ְׁמיה בר אבא.
ט לחודש

ַרב אחאי .ר' אחאי בר ֹיאשיה ,אֵ חי ְׁב ֶׁרבי .רב אֲח ְׁדבויה בר
מ ְׁתנא .רב אח ְׁדבוי בר אמי .רב אח ְׁדבוי .אֵ חי ש ְׁקיא .רב
אֵ חי .אֲחיה הב ְׁבלי .רבי אֲחיה הגדוֹ ל .אֲחיתאי .רב א ְׁחלי.
אטיטוס.
של
ַרב אֵ יבא .ר' אֵ יבא בר כהֲנא .איְׁ בו אבוה ְׁדרב .איְׁ בו ְׁבנוֹ ֶׁ
רב .איְׁ בו וְׁ חזְׁ קיה בר ְׁבר ֵתיה ְׁדרב .ר' איְׁ בו בר נגְׁ רא ,אוֹ בר
אגְׁ רי (איבו ואייבו אחד הוא) .אֵ יבוֹ ת בר איהי .איבי .מר
אידאי .רב אידי .רב אידי אבוה ְׁדר' י ֲעקֹב וְׁ הוא בר ֵבי רב
שת .רב אידי בר אבין
ש ֶׁ
ְׁדחד יוֹ מא .רב אידי ס ְׁרסיה ְׁדרב ֵ
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נגְׁ רא .רב אידי בר אבא .רב אידי בר ג ְֵׁרשוֹ ן .רב אידי
ְׁדחוט ְׁריא .רב אידי ְׁבר' שישא .אידי בר אוֹ ש ְׁעיא .רב אידי
ְׁברב איקא .אידי אבוה ד ְׁשמואֵ ל .רב אידי.
ַרב איהי .איוֹ  .אילא ְׁדי ְׁבנֶׁה .ר' אילאי .ר' אילא ְׁב ֵריה ְׁדרב
ְׁשמואֵ ל בר מ ְׁרתא .ר' אילאי דנְׁ ציבין ו ְׁבנוֹ  .אֵ ילים ו ְׁבנוֹ יוֹ סֵ ף.
אילס ו ְׁבנוֹ הלֵל .אילופֵ יסה .אלְׁ יוֹ ֵעינה ֶׁבן הקף .אילְׁ ֵעיני.
שני .ר' אילְׁ פֵ י בר קרויא .אֵ ימי .ר' אֵ יני.
אילְׁ פא .ר' אילְׁ פֵ י ה ֵ
ר' אנְׁ יא ֶׁבן פזי .אינְׁ יא .ר' אינְׁ ייא .ר' אנְׁ ייא בר סיסֵ י.
איסֵ י ֶׁבן ֲעקיבא ,אוֹ ֶׁבן ֲעק ְׁביה ,וְׁ הוא יוֹ סֵ ף איש הוצל הוא
יוֹ סֵ ף הב ְׁבלי ,הוא איסֵ י בֶׁ ן גור א ְׁריֵה ,הוא איסֵ י ֶׁבן יְׁ הודה,
הוא איסֵ י ֶׁבן ג ְׁמליאֵ ל ,הוא איסֵ י ֶׁבן מהֲללְׁ אֵ ל ומה ְׁשמוֹ  :איסֵ י
ֶׁבן ֲעק ְׁביה ְׁשמוֹ  .איסֵ י בר הינֵי .איסֵ י אבוה ְׁדר' זֵירא ,וְׁ א ְׁמרי
לה אחוה ְׁדר' זֵירא .איסֵ י ֶׁבן ְׁמנחֵ ם .איסֵ י ְׁב ֵריה ְׁדר' י ְׁצחק
ְׁברב יְׁ הודה .ר' איסֵ י ְׁדק ְׁסרין .איסֵ י ֶׁבן שמאי .אבא איסֵ י ֶׁבן
יוֹ חנן .ר' איסֵ י .איסור גיוֹ רא .איסק  .אֵ יפא ֶׁבן ר ְׁחבה.
ַרב איקא בר אבין .רב איקא ְׁב ֵריה ְׁדרב אמי .רב איקא
ְׁב ֵריה ְׁדר' חנינא .רב איקא מפ ְׁשרונְׁ יא .רב איקא ְׁברב אידי.
רב איקא אבוה ְׁדרב אחא .רב איתי .ר' אלוֹ ני ֶׁבן טב ְׁריי .ר'
של ר'
אֶׁ לְׁ יְׁ הוֹ ֵעיני .ר' אֶׁ לְׁ יקום שמ ְׁעיה ְׁדרבא .אֶׁ לְׁ יקום אביו ֶׁ
יוֹ חנן .אֶׁ לְׁ ישוב.
של ר' י ְׁשמ ֵעאל כֹהֵ ן גדוֹ ל.
ישע ֶׁבן אֲבויה .אֱלישע אביו ֶׁ
אֱ ל ָ
של רבי ֲעקיבא .אֱלישע
של ר' י ְׁשמ ֵעאל חֲבֵ רוֹ ֶׁ
אֱלישע אביו ֶׁ
שע .אֱלישע בעל
של ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
של ר' יוֹ סֵ י .אֱלישע אביו ֶׁ
אביו ֶׁ
ְׁכנפים .ר' אֲלכְׁ סא .ר' אל ְֶׁׁכסנְׁ ְׁדרא .ר' אל ְֶׁׁכסנְׁ ְׁדרי .ר'
אל ְֶׁׁכסנְׁ ְׁדרי בר חגְׁ רי .ר' אל ְֶׁׁכסנְׁ ְׁדרי ד ְׁצדוקי .אֶׁ לְׁ נתן.
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ר' אלְׁ עאי הז ֵקן .ר' אֶׁ לְׁ עאי .ר' אֶׁ לְׁ עאי ֶׁבן אֶׁ לְׁ עזר( ,נוסח אחֵ ר:
ר' אֶׁ לְׁ עאי ֶׁבן אֱלישע) .ר' אֶׁ לְׁ עאי בר ֶׁב ֶׁרכְׁ יה( ,נוסח אחֵ ר :ר'
אֶׁ לְׁ עזר בר ֶׁב ֶׁרכְׁ יה) .ר' אֶׁ לְׁ עאי בר ְׁמנחֵ ם.
שהיה על הפרוֹ כֶׁ ת .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן ח ְׁרסום .ר' אֶׁ לְׁ עזר
ֶאלְׁ עָ זָר ֶׁ
ְׁ
יעזֶׁר
ֶׁבן חֲננְׁ יה ֶׁבן חזְׁ קיה ֶׁבן גו ְׁריוֹ ן .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן ֲערך .ר' אֱל ֶׁ
יעזֶׁר ֶׁבן י ֲעקֹב .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁבר' צדוֹ ק.
הגדוֹ ל ֶׁבן הוֹ ְׁר ְׁקנוס .ר' אֱל ֶׁ
יעזֶׁר ֶׁבן
ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן ֲעז ְׁריה .ר' אֶׁ לְׁ עזר המוֹ דעי .ר' אֱל ֶׁ
ְׁשמ ְׁעיה איש ְׁכפר אותני .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן פ ְׁרטא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן
של ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן פ ְׁרטא .אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן פילא
פ ְׁרטא ֶׁבן ְׁבנוֹ ֶׁ
(נוסח אחֵ ר :אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן פאבי)  .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן מ ְׁתיא .אבא
יעזֶׁר ֶׁבן יְׁ הודה
אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן דולְׁ עאי .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן דגְׁ לאי .ר' ֱ
אל ֶׁ
איש ְׁכפר ב ְׁרתוֹ תא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן יְׁ הודה .אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן יְׁ הודה
איש אֲבֵ לים .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן ְׁתר ְׁדיוֹ ן .אֶׁ לְׁ עזר ס ְׁפרא .ר' אֶׁ לְׁ עזר
ח ְׁסמא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן שמוע .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן תדאי .ר' אֶׁ לְׁ עזר
של ר' יוֹ סֵ י ה ְׁגלילי .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן דמא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁבר'
ְׁבנוֹ ֶׁ
יוֹ סֵ י ֶׁבן חֲל ְׁפתא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁבר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן יוֹ חאי .ר' אֶׁ לְׁ עזר
של ר' אֶׁ לְׁ עזר הקפר .אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן
הקליר .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁבנוֹ ֶׁ
י ְׁר ְׁמיה .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן ְׁפדת .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן י ְׁצחק איש ְׁכפר
דרוֹ ם .ר' אֶׁ לְׁ עזר בר אֲבינא .ר' אֶׁ לְׁ עזר בר מנְׁ יומי .ר' אֶׁ לְׁ עזר
ְׁדמן רוֹ מאי .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁבר' ינאי .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן אנְׁ טיגְׁ נוֹ ס.
יעזֶׁר זְׁ עירא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁדמן נינְׁ וֵה .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן מ ְׁרים .ר'
אֱל ֶׁ
אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן ְׁמנחֵ ם .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁבר' ֶׁב ֶׁרכְׁ יה .אֶׁ לְׁ עזר נְׁ יותאי .ר'
אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן תוֹ ְׁרתא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן ר' ְׁמלאי .ר' אֶׁ לְׁ עזר
מֵ הגְׁ רונְׁ יא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן דו ְׁרדיא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן פינְׁ חס .ר'
אֶׁ לְׁ עזר ְׁבר' חגְׁ ייא .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁבר' ְׁמ ֵרינוס .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁבר'
יוֹ סֵ י .ר' אֶׁ לְׁ עזר ְׁבר' י ְׁשמ ֵעאל .אֶׁ לְׁ עזר איש ב ְׁריא .ר' אֶׁ לְׁ עזר
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ֶׁבן מהֲבאי .ר' אֶׁ לְׁ עזר ב ְׁצראה .אבא אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן גוֹ מֵ לֶׁ .בן
אֶׁ לְׁ עשה.
י לחודש

ר' אמי הכֹהֵ ן .רב אמי .אמי .אמי בר חגי .ר' אמי בר טוֹ בי
אוֹ בר ט ְׁביומי .ר' אמי ב ְׁבלאה .ר' אמי בר אבא .אמי אבוה
ד ְׁשמואֵ ל בר אמי .רב אמי ְׁבר' ְׁשמואֵ ל .אמי ו ְׁרדינאה .ר'
אמי בר דיקולי .רב אמי בר אדא ה ְׁרפנאה .ר' אמי בר יודן.
ר' אמי בר חיננא .ר' אמי בר אהֲבה .ר' אמי בר ק ְׁרחה .ר'
אמי בר יְׁ חֶׁ זְׁ קֵ אל .ר' אמי אבוי ְׁדר' א ְׁבדימי ְׁדציפוֹ רי .רב אמי
בר חיא .ר' אמי בר מ ְׁתנא .ר' אמי בר חמא .ר' אמי בר
אבין.
אֲ מֵ ימָ ר ְׁב ֵריה ְׁדמר יְׁ נוקא ֶׁבן רב ח ְׁסדא הכֹהֵ ן .אנְׁ ד ֵרי אביו
של ר' חֲנינא .אבא אנְׁ טולי .אנְׁ טיגְׁ נוֹ ס איש סוֹ כוֹ  .ר'
ֶׁ
יפרס .אנְׁ ייני ֶׁבן סיסי .ר' אסא
אנְׁ טיגְׁ נוֹ ס תנא ד ְׁברייתא .אנְׁ ט ְׁ
אס ְׁטיין.
ר' אסי הכֹהֵ ן .רב אסי .רב אסי הֶׁ ארוֹ ְׁך .ר' אסי מ ְׁנהר בול.
אסי בר היני .ר' אסי בר חייא .רב אסי ְׁדהוצל .רב אסי ְׁבר'
חֲנינא .אסי בר שמיי .רב אסי בר ממל .ר' אסי בר חמא .ר'
אסי בר מ ְׁתיא.
ַאפו ְׁטריקי ֶׁבן ְׁדרוֹ סאי .ר' אפס .אפ ְׁיקשינן .א ְׁפקולוֹ ס .אֶׁ פְׁ רים
ס ְׁפרא .אֶׁ פְׁ רים מ ְׁקשאהֶׁ .בן א ְׁרזא .ר' א ְׁרמנְׁ יא .אר ְׁסטוֹ ן.
ַרב אשי הק ְׁדמוֹ ן .רב אשי מֵ אוירא .רב אשי בר אבין .רב
שח ֵבר התלְׁ מוד
אשי ְׁברב אידי .רב אשי מֵ הוצל .רב אשי ֶׁ
ב ְׁבלי .רב אשי בר נתן .אשיאן .אשיאן בר נ ְׁדב ְׁך .א ְׁשיין בר
נ ְׁידבה .א ְׁשיין נגְׁ ראי .ר' א ְׁשיין ְׁבר' יקים .אֵ שיאֵ ל.
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אוֹ ת ב'
ַבאלי .בבא ֶׁבן בוטא .רב בביֶׁ .בן בג בגְׁ .בהֵ א .רב בו ְׁדיא.
ר' בו ְׁרקי .בטיטֵ יי .ב ְׁטנית ְׁב ֵריה ְׁדאבא שאול ֶׁבן ב ְׁטנית.
ב ְׁטריס ֶׁבן י ְׁטססֶׁ .בן ביבֵ יי .רב ביבא ְׁב ֵריה ְׁדר' אבא ,ר'
ביבין .רב ביבי ְׁב ֵריה ְׁדר' אמי .רב ביבי בר ביזְׁ נא .רב ביבי
בר אבין .רב ביבי ְׁסתם .רב ביבי ְׁב ֵריה ְׁדרב ְׁמש ְׁר ְׁשיא
ְׁב ֵריה ְׁדרב ביבי .רב ביבי בר אשי .רב ביבי בר דלא ,אוֹ בר
גולא ,אוֹ בר גידל .ר' ביבי מ ְׁרגנְׁ יא .רב ביבי ֶׁבן אביֵי .ר'
ֵביבי בר אחא .רב ביבי בר כהֲנא.
יסנא .ר'
ר' ביזְׁ נא בר ז ְׁבדא .רב ביני .ר' ביסא ,אוֹ ר' ב ְׁ
בירים .אבא ביראה .ר' ב ְׁירנא .ר' ביתא בר ביזְׁ נא .ביְׁ יתוס
ֶׁבן זונין .רבי ביְׁ יתוס .בלְׁ וטיֶׁ .בן בוכְׁ ריֶׁ .בן בונֵים .בוניס ֶׁבן
בוניסֶׁ .בן ֵתימא .ר' בנאה .ר' בנאה ְׁב ֵריה ְׁדר' עולא .ר'
בנאה אחוה ְׁדר' חייא בר אבא .ר' בנְׁ יֵי.
בנְׁ יָמין הצדיק .ר' בנְׁ ימין בר יֶׁפֶׁ ת .ר' בנְׁ ימין בר גידל .ר'
בנְׁ ימין בר חייא .ר' בנְׁ ימין בר לֵוי .בנְׁ ימין ְׁגנובייא .בנְׁ ימין
בר איהי .בנְׁ ימין בר א ְׁשתוֹ ר .אבא בנְׁ ימין .ר' בנְׁ ימין א ְׁסיא.
בנְׁ ימין ע ְׁב ֵדי ְׁדרב אשי.
ר' ב ְׁצלה .ר' ְׁבצלְׁ אֵ ל ְׁב ֵרבי .בר דלא .רב ְׁברונא .ר' ְׁברוֹ קא
חוֹ זאה .ר' ֶׁב ֶׁרכְׁ יה .ר' ֶׁב ֶׁרכְׁ יה ְׁבר' אבא בר כהֲנא .ר' ֶׁב ֶׁרכְׁ יה
שע ֶׁבן לֵוי .ר'
ְׁבר' חמא הכֹהֵ ן .ר' ֶׁב ֶׁרכְׁ יה ְׁבר' סימוֹ ן ְׁבר' יְׁ הוֹ ֻׁ
ֶׁב ֶׁרכְׁ יה ְׁבר' יְׁ הודה ְׁבר' סימוֹ ן .ר' ֶׁב ֶׁרכְׁ יה סבא .ר' ֶׁב ֶׁרכְׁ יה
בו ְׁצריה .ר' בר קו ְׁריא .ר' בתא ֶׁבן ְׁב ֵתירה.
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אוֹ ת ג'
ְׁגביהָ ה ֶׁבן ְׁפסיסאְׁ .גביהא מ ֵבי כתיל .רב ְׁגביהא מֵ א ְׁרגזְׁ יא.
ְׁגביני כרוֹ זֶׁ .בן גֶׁבֶׁ ר .רב גדא .גדא .אבא גו ְׁריא .אבא גו ְׁריין
איש ציְׁ ידן .גו ְׁריוֹ ן ֶׁבן א ְׁס ְׁטיוֹ ן .גו ְׁריוֹ ן מֵ א ְׁספו ְׁרק .רב גזא .רב
גידל .רב גידל בר מנְׁ יומי .גידל בר בנְׁ ימין .גידל בר ְׁמנ ְׁשיא.
רב גידל ְׁדמן נרש ְׁגלילאה .רב ג ְׁמדא .רבן ג ְׁמליאֵ ל הזקֵ ן.
רבן ג ְׁמליאֵ ל ְׁדי ְׁבנֶׁה ֶׁבן רבן ש ְׁמעוֹ ן ה ֶׁנהֱרגֶׁ ,בן רבן ג ְׁמליאֵ ל
של ר' יְׁ הודה הנשיא .ג ְׁמליאֵ ל זוגא,
הזקֵ ן .רבן ג ְׁמליאֵ ל ְׁבנוֹ ֶׁ
אוֹ ְׁגמלְׁ יוֹ ן זוְׁ ותא .ר' ג ְׁמליאֵ ל .ר' ג ְׁמליאֵ ל בר ְׁב ֵריה ְׁדר' מנא.
ר' ג ְׁמליאֵ ל ְׁבר' חֲנינאְׁ .גניבאְׁ .שנֵי ג ְׁרדיים משער הא ְׁשפוֹ ת.
ג ְׁרדסק בר דארי .ר' ג ְֵׁרשוֹ ם.
אוֹ ת ד'
ָדארו בר פפאֶׁ .דווא ְׁדמן חרוב .ר' דוֹ סא ֶׁבן ה ְׁרכינס .ר'
דוֹ סא ממלְׁ חיא .ר' דוֹ סא בר טבת .דו ְׁסתאי איש ְׁכפר י ְׁתמא.
ר' דו ְׁסתאי ְׁבר' ינאי .ר' דו ְׁסתאי ְׁבר' יְׁ הודה .ר' דו ְׁסתאי ְׁדמן
בירא .ר' דו ְׁסתי סבא .ר' דו ְׁסתאי בר מתון .ר' דו ְׁסתאי מ ֵבי
ֶׁש ְׁבאב.
י ֶׁ
ישנא .רב דימי בר י ְׁצחק .רב דימי ְׁסתם ,הוא
ַרב דימי בר ש ְׁ
בר יוֹ סֵ ף .רב דימי בר חינְׁ נא .רב דימי בר נְׁ חֶׁ ְׁמיה ְׁב ֵריה ְׁדרב
יוֹ סֵ ף .רב דימי אחוה ְׁדרב ס ְׁפרא .רב דימי בר אבא .רב דימי
ְׁב ֵריה ְׁדרב הונא מד ְׁמהרין (נוסח אחֵ ר :רב דימי ְׁב ֵריה ְׁדרב
כהֲנא) .רב דימי בר ליואי .רב דימי מ ְׁנה ְׁרדעא .רב דלא בר
ט ְׁביומי .רב דלְׁ ייה .רב דניֵאל בר רב ְׁקטינא .דניֵאל חייטא.
ר' ְׁדרו ְׁסתאי.
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ֶבן הֵ א הֵ אֶׁ .בן הֵ י הֵ י .בר הֶׁ ְׁדיא .הוגְׁ רס ֶׁבן לֵוי על השיר .הון
ְׁב ֵריה ְׁדרב נ ְׁחמן.
ַרב הונא ֵריש גלות .רב הונא ְׁסתם .רב הונא בר רב ְׁקטינא.
רב הונא בר אשי הק ְׁדמוֹ ן .הונא מר .אוֹ מר הונא ְׁברב
שע .רב
אשי .רב הונא צפוֹ ראה .רב הונא ְׁב ֵריה ְׁדרב יְׁ הוֹ ֻׁ
הונא בר חייא אבוה ְׁדלֵוי .רב הונא בר חיון אוֹ חלְׁ וון .רב
הונא בגְׁ דתאה .רב הונא בר מ ְׁתנה .רב הונא בר יוֹ סֵ ף .רב
הונא בר מנְׁ יומי .רב הונא בר תוֹ ְׁרתא .רב הונא בר ְׁסחוֹ רה.
הונא מר ְׁב ֵריה ְׁדרב אידי .רב הונא בר ֶׁב ֶׁרכְׁ יה .רב הונא
בר חלוב .הונא ְׁב ֵריה ְׁדמר זו ְׁטרא .רב הונא בר רב איקא.
רב הונא בר פפי .הונא בר חֲנילאי .הונא מר ְׁב ֵריה ְׁדרבא
מפ ְׁרזקי .רב הונא ְׁב ֵריה ְׁדרבא .רב הונא מד ְׁמהריא .רב
הונא בר מנוֹ ח .רב הונא בר חינְׁ נא ,אוֹ בר חֲנינא .רב הונא
מר בר רב נ ְׁחמן .הונא מר ְׁב ֵריה ְׁדרב נְׁ חֶׁ ְׁמיה .רב הונא מר
בר אוְׁ יא .רב הונא בר יְׁ הודה .רב הונא מב ְׁרניש .רב הונא
מסורא .רב הונא ְׁב ֵריה ְׁדרב פינְׁ חס .רב הונא בר ְׁגניבא .רב
הונא ס ְׁפרא ְׁדס ְׁדרא .רב הונא בר אחא .רב הונא ְׁב ֵריה ְׁדרב
עלאי .הונא בר ת ְׁחליפא .הונא ְׁב ֵריה ְׁדר' הלֵל .רב הונא בר
ביבי .רב הונא ְׁב ֵריה ְׁדרב י ְׁר ְׁמיה בר אבא .רב הונא בר
ביזְׁ נא .הונא מר בר ְׁמ ֵרימר .רב הונא מד ְׁסק ְׁרתא .רב הונא
שה בר עצור .ר' אבא הונא הכֹהֵ ן ְׁבר' אבין .רב
הכֹהֵ ן ֶׁבן מֹ ֶׁ
של זְׁ עירא הכֹהֵ ן .רב הונא בר אבין .רב הונא
הונא אביו ֶׁ
של רב אחאי.
בר נתן .רב הונא אחיו ֶׁ
ר' הו ֵרייני אחוי ְׁדר' ְׁשמואֵ ל בר סוס ְׁרטֵ יי .ר' הו ְׁר ְׁקנוס ְׁבר'
שע בר יאיר .רב הינק .הלֵל הזקֵ ן
יעזֶׁר ֶׁבן הוֹ ְׁר ְׁקנוס .ר' הוֹ ֵ
אֱל ֶׁ
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בר ג ְׁמליאֵ ל .ר' הלֵל בזְׁ מן רבי .הלֵל הנשיא ְׁבר' יְׁ הודה
נְׁ שיאה .ר' הלֵל .ר' הלֵל ֶׁבן פזי .ר' הלֵל ְׁבר' ולס .ר' הלֵל
כ ְׁפרי .הלֵל אחוה ְׁדר' ג ְׁמליאֵ ל ז ְׁוגא .ר' הלֵל ְׁב ֵריה ְׁדר' ְׁשמואֵ ל
בר נ ְׁחמני .הלֵל בר נ ְׁחמן .ר' הלֵל בר הילְׁ ני .ר' הלֵל בר
ֶׁב ֶׁרכְׁ יה .רב הלֵל חֲבֵ ר רב אשי .בר ה ְׁמדורי .רב ה ְׁמנונא
ש ְׁבזֹהר .רב ה ְׁמנונא (ב' היו)  ,רב
סבא .רב ה ְׁמנונא סבא ֶׁ
ה ְׁמנונא זוטי .רב ה ְׁמנונא ְׁב ֵריה ְׁדרב יוֹ סֵ ף .רב ה ְׁמנונא ְׁב ֵריה
ְׁדרבא מפ ְׁשרונְׁ יא .רב ה ְׁמנונא ס ְׁפרא .רב ה ְׁמנונא ְׁב ֵריה
ְׁדרב אדא בר אהֲבה.
אוֹ ת ו'
ַרב וו ְׁסטיני .ו ְׁרדימוֹ ס ֶׁבן ר' יוֹ סֵ י .ר' ולס.
יב לחודש

אוֹ ת ז'
ַרב ז ְׁבדא .רב ז ְׁבדי .ז ְׁבדי ֶׁבן לֵוי .ר' זְׁ ב ְׁדיה ְׁבר' י ֲעקֹב בר
ז ְׁבדי .ר' זְׁ ב ְׁדיה חֲתנוֹ ְׁדר' לֵוי .זְׁ בולון ֶׁבן דן תלְׁ מיד ְׁשמואֵ ל.
רב זְׁ ביד .רב זְׁ ביד מ ְׁנה ְׁר ְׁדעא .ר' זְׁ בידא .זוגא ְׁדמן הדייב .ר'
זוגא .זוגא ְׁקריבֵ יה ְׁדר' אבא ֶׁבן ז ְׁבדא .ר' זוהמאי .ר' זיואי.
ר' זילאי .רב זוטי .רב זו ְׁטרא ְׁב ֵריה ְׁדר' ֵזירא .ר' זו ְׁטרא בר
טו ְׁביה .ר' זו ְׁטרא תנא ד ְׁבריְׁ יתא .מר זו ְׁטרא חֲסידא .מר
זו ְׁטרא חֲבֵ ר רב אשי .מר זו ְׁטרא רבה .מר זו ְׁטרא ְׁברב
ישבא.
א ְׁבדימי .מר זו ְׁטרא ְׁב ֵריה ְׁדרב טבי .מר זו ְׁטרא בר ר ְׁ
מר זו ְׁטרא ְׁב ֵריה ְׁדרב מרי .מר זו ְׁטרא ֶׁבן רב מרי בר איסור.
זונין .ר' זונין החזן .ר' זֵירא .ר' זֵירא בר אדא .ר' זֵירא ְׁדמן
ק ְׁסרי .רב זֵירא בר ממל .ר' זכאי .ר' זכאי ְׁדאל ְֶׁׁכסנְׁ ְׁדריאה .ר'
זכאי ְׁדשאב .ר' זכאי ְׁדמן כבול .זכאי טבחאֶׁ .בן זכאי .זְׁ כ ְׁריה
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לא

ֶׁבן ְׁקבוטל .ר' זְׁ כ ְׁריה ֶׁבן הקצב .ר' זְׁ כ ְׁריה ֶׁבן א ְׁבקולס .ר'
זְׁ כ ְׁריה חֲתנוֹ ְׁדר' לֵוי.
ר' זְׁ עירא הק ְׁדמוֹ ן .ר' זְׁ עירא .זְׁ עירא .ר' זְׁ עירא ְׁב ֵריה ְׁדר'
אבהו ְׁבק ְׁסרין .זְׁ עירא בר חמא ,או ְׁשפזיכְׁ נא ְׁדכולְׁ הו רבנן
ְׁדק ְׁסרי .ר' זֵירא בר חמא .זְׁ עירא ד ְׁכפר ראמין .ר' זְׁ עירא בר
חֲנינא .זְׁ עירא ְׁברב הונא הכֹהֵ ן .זְׁ עירי .ר' זְׁ עירי מדיהֲבות.
ר' זְׁ ריקא .ר' זְׁ ריקן בר חֲמוי ְׁדר' זְׁ ריקן .ר' זְׁ ריקן מטיְׁ בה.
אוֹ ת ח'
ַבר חבו .רב חֲביבא .חביבא מסורא ד ְׁפרת .רב חֲביבא בר
סו ְׁרמקי .רב חֲביבא ְׁברב יוֹ סֵ ף בר רבא .רב חֲביבא ְׁב ֵריה
ְׁדרבא .רב חֲביבא ְׁמחוזְׁ נאה .רב חֲגא .רב חֲגא בר חנא .ר'
חֲגא ְׁדציפוֹ רי .רב חגי מ ְׁדרוֹ מא .ר' חגאי כוזמאי .ר' חגאי ֶׁבן
אֶׁ לְׁ עזר .ר' חגי הנ ְׁשלח לְׁ רבי ש ְׁמעוֹ ן בר יוֹ חאי .אבא חלְׁ פא.
אבא חגְׁ רא .ר' ח ְׁידקא .ר' חונאה חֲמוה ְׁדר' אמי .רב חונה.
רב חונא ספְׁ רא ְׁדס ְׁדרא .רב חונא בר חייא.
חוֹ ני ה ְׁמעגֵל .חוֹ ני ה ְׁמעגֵל בר ְׁב ֵריה ְׁדחוֹ ני ה ְׁמעגֵל .חוֹ ני
הקטן .חונְׁ יא ֶׁבן יוֹ סֵ ף ֶׁבן פ ְׁכסס .ר' חונְׁ יא י ֲעקֹב מֵ אֶׁ פְׁ רתים .ר'
חונְׁ יא ְׁדמן חוְׁ רן .ר' חו ְׁצפית ה ְׁמתו ְׁר ְׁגמן.
של ר' חייא הגדוֹ ל .חזְׁ קיה
של הלֵל .חזְׁ קיה ְׁבנוֹ ֶׁ
חזְׁקיָה אחיו ֶׁ
יקש .חזְׁ קיה
ְׁב ֵריה ְׁדר' חייא ְׁב ֵריה ְׁדרב כהֲנא .חזְׁ קיה אֲבי ע ֵ
ֶׁבן ְׁבר ֵתיה ְׁדרב .ר' חזְׁ קיה תלְׁ מיד ר' י ְׁר ְׁמיה .ר' חזְׁ קיה עכייה.
חזְׁ קיה בר בלְׁ יוטי .חזְׁ קיה ְׁבר' פ ְׁרנ ְׁך .ר' חזְׁ קיה חוֹ ֵקק .ר'
חזְׁ קיה בזְׁ מן אביֵי .בר ח ְׁטייא.
ר' חייא ְׁסתם ,הוא ר' חייא רבא .רב חייא בר אשי .ר' חייא
בר אסי .רב חייא בר רב .ר' חייא בר אבא הכֹהֵ ן .ר' חייא
בר אבא בר א ְׁח ֵתיה ְׁדבר קפרא .ר' חייא בר אדא .ר' חייא
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ְׁב ֵריה ְׁדרב אדא ְׁדמן יפוֹ  .ר' חייא בר אוְׁ יא .רב חייא בר
אבין נ ְׁגרא .רב חייא בר יוֹ סֵ ף .ר' חייא בר פפא .רב חייא
בר רב הונא .ר' חייא ְׁב ֵריה ְׁדרב הונא .רב חייא בר אמי .ר'
חייא ְׁב ֵריה ְׁדרבה בר נחְׁ מני .ר' חייא בר נ ְׁחמני .ר' חייא
ְׁברב נ ְׁחמן .חייא בר נְׁ חֶׁ ְׁמיה .ר' חייא בר מנְׁ המא .ר' חייא
בר רב מד ְׁפתא .רב חייא אֲריכא .ר' חייא בר חינְׁ נא .ר'
חייא איש ְׁכפר עכוֹ  .ר' חייא מֵ חיגְׁ רא .ר' חייא בר מיְׁ ירא .ר'
חייא ְׁברב מ ְׁתנה .ר' חייא בר ז ְׁרנוקי .ר' חייא פרודאה .ר'
חייא ְׁב ֵריה ְׁדרב י ְׁצחק .ר' חייא ְׁב ֵריה ְׁדר' י ְׁצחק עטישייא .ר'
חייא מֵ הו ְׁרמין .ר' חייא בר לולְׁ ייני .רב חייא ְׁבר' נתן .רב
וסתינְׁ יא .ר' חייא בר ג ְׁמדא .ר' חייא ְׁברונא .ר' חייא
חייא מו ְׁ
בר יְׁ הודה .ר' חייא בר זזא מק ְׁסרין .ר' חייא ב ְׁרמזא .ר' חייא
בר אֲבויה .ר' חייא אֲבוֹ י .ר' חייא ד ְׁכפר ְׁתחומין .ר' חייא בר
של ר'
ש ְׁבתי .רב חייא בר ע ְׁמרם .ר' חייא בר אחא ,אביו ֶׁ
אחא .ר' חייא ְׁב ֵריה ְׁדרב יֵיבא .ר' חייא בר זְׁ עירי .ר' חייא
בר .י ֲעקֹב .חייא בר עו ְׁקבא .ר' חייא בר טיטס .ר' חייא קרא.
ר' חייא בר ינאי .ר' חייא קטו ְׁספאה .ר' חייא בר גו ְׁריא .ר'
חייא ְׁדציפוֹ רין .ר' חייא בר תנְׁ חום.
ר' חֵ ילא .חילְׁ פא בר אגְׁ רא .חילְׁ פֵ י בר ְׁב ֵריה ְׁדר' אבהו.
חילְׁ פא בר אידי .ר' חלְׁ פו בר זְׁ ביד .אבא חלְׁ פא קרויא .ר'
חֲכינאי .ר' חֶׁ לְׁ בוֹ  .ר' חֶׁ לְׁ בוֹ מטיְׁ בה .ר' חֶׁ לְׁ בוֹ ֶׁבן חילְׁ פא בר
ס ְׁמקאי .ר' חֶׁ לְׁ בוֹ בר חנן .ר' חֲל ְׁפתא .חֲל ְׁפתא ֶׁבן אגְׁ רא .ר'
חֲל ְׁפתא איש ְׁכפר חֲננְׁ יה .ר' חֲל ְׁפתא ְׁבר' יוֹ סֵ י ֶׁבן חֲל ְׁפתא .ר'
חֲל ְׁפתא ְׁדמן ר ְׁפדא .ר' חֲל ְׁפתא ְׁדמן הונא .חֲל ְׁפתא קס ְׁריא.
חֲל ְׁפתא ְׁקרויא.
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ַא ָבא חלְׁ קיה בר ְׁב ֵריה ְׁדחוֹ ני ה ְׁמעגֵל .רב חלְׁ קיה .ר' חלְׁ קיה
של ר' מני .רב חלְׁ קיה
אֲבוה ְׁדר' מנְׁ ימין .ר' חלְׁ קיה אביו ֶׁ
מֵ הגְׁ רונְׁ יא .רב חלְׁ קיה ְׁב ֵריה ְׁדרב אוְׁ יא .רב חלְׁ קיה בר
יסנא .ר' חמה בר
טו ְׁביה .חלְׁ קיה ה ְׁדרוֹ מי .רב חמא בר ב ְׁ
של ר' חֲנינא .ר' חמא בר
אוֹ ש ְׁעיא .ר' חמא הכֹהֵ ן אביו ֶׁ
חֲנינא .רב חמא בר בוזי .רב חמא בר אבא .רב חמא ְׁב ֵריה
ְׁדרבה בר אבוה .חמא בר אדא ְׁשליח ציוֹ ן .רב חמא בר
גו ְׁריא .רב חמא בר טו ְׁביה .רב חמא בר עו ְׁקבא .רב חמא
אֲבוה ְׁדרב יוֹ סֵ ף בר חמא .רב חמא בר ְׁבר ֵתיה ְׁדחסא .רב
חמא מ ְׁנה ְׁר ְׁדעא .רב חמא בר יוֹ סֵ ף .רב חמא בר מארי .ר'
חמא בר פפא .ר' חמא בר חֲנינא בר פפא .רב חמא בר
אשי .רב חמא בר ש ְׁקלא .רב חמא ד ְׁכפר ְׁתחומין .רב חנא
בגְׁ דתאה.
ר' חנא ְׁפתוֹ ראה .רב חנא חֲתנוֹ ְׁדרב אדא בר אהֲבה .רב
חנא בר אדא .רב חנא בר חינְׁ נא .רב חנא בר אֲחא .רב
חנא בר אבא .רב חנא בר ְׁקטינא .רב חנא בר ביזְׁ נא .רב
חנא אֲבוה ְׁדרבה בר בר חנא .רב חנא ק ְׁרטיגְׁ נאה .רב חנא
בר יְׁ הודה .רב חנא בר יֵיבא .ר' חנא שאונה .רב חנא בר
חֲנילאי .חנא בר ליואי .רב חנין .רב חנין ְׁמחוזְׁ נאי .רב חנין
בר אשי .רב חנין בר אביֵי .רב חנין ְׁב ֵריה ְׁדרב יֵיבא .רב
חנין חֲתנֵיה ְׁדבֵ י נְׁ שיאה .רב חנין ְׁדציפוֹ רין .רב חנין בר
פפא.
חָ נָן ֶׁבן אֲבישלוֹ ם .חנן המ ְׁצרי .חנן הנ ְֶׁׁחבא .רב חנן ֶׁבן
פיטוֹ ם .חנן ֶׁבן פנְׁ חס .רב חנן בר אבא .רב חנן בר רבא .רב
חנן בר רב ח ְׁסדא .רב חנן מ ֵבי ְׁצלוחית .חנן מגו ְׁפתא .ר'
חנן ֶׁבן ז ְׁבדי .ר' חנן ֶׁבן מולְׁ דא .חנן חייטא .רב חנן בר
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י ְׁצחק .רב חנן בר אמי .רב חנן מ ְׁנה ְׁר ְׁדעא .רב חנן בר
ת ְׁחליפא .רב חנן אֲבוי ְׁדר"ש .רב חנן ְׁב ֵריה ְׁדר' ֶׁב ֶׁרכְׁ יה
בו ְׁצריה .ר' חנן ֶׁבן פזי .אבא חנן.
של ְֶׁׁמיא .רב חינְׁ נא בר
ַרב חינְׁ נא בר שילא .רב חינְׁ נא בר ֶׁ
כהֲנא .רב חינְׁ נא ְׁב ֵריה ְׁדרב אידי .רב חינְׁ נא ְׁב ֵריה ְׁדרב
איקא .רב חינְׁ נא בר אבין .רב חינְׁ נא ְׁב ֵריה ְׁדרבא
שע .חינְׁ נא ְׁב ֵריה ְׁדרב
מפ ְׁשרונְׁ יא .רב חינְׁ נא ְׁב ֵריה ְׁדרב יְׁ הוֹ ֻׁ
אסי בר ממל .רב חינְׁ נא בר רב י ְׁצחק .רב חינְׁ נא ו ְׁרדאן.
חינְׁ נא אֲבוי ְׁדרב ינְׁ טה .רב חינְׁ נא סבא .רב חינְׁ נא בר חייא.
רב חינְׁ נא .רב חינְׁ נא בר פפא .חינְׁ נא ק ְׁרחנאה.
ר' חֲנינא ֶׁבן דוֹ סא .ר' חֲנינא ֶׁבן ג ְׁמליאֵ ל ְׁדי ְׁבנֶׁה .ר' חֲנינא ְׁבנוֹ
של ר' יוֹ סֵ י ה ְׁגלילי .ר' חֲנינא ֶׁבן אנְׁ טיגְׁ נוֹ ס הכֹהֵ ן .ר' חֲנינא
ֶׁ
הגדוֹ ל .ר' חֲנינא קרא ר' חֲנינא בר חמא הכֹהֵ ן .ר' חֲנינא
בר ֲעק ְׁביא .ר' חֲנינא בר פ ֵפי .ר' חֲנינא בר פפא .ר' חֲנינא
בר שלְׁ קא .ר' חֲנינא ֶׁבן עגול .ר' חֲנינא ְׁב ֵריה ְׁדר' אדא .ר'
חֲנינא ֶׁבן תוֹ ְׁרתא .ר' חֲנינא ט ְׁירטאה .ר' חֲנינא בר אבהו.
ר' חֲנינא בר הלֵל .ר' חֲנינא מסורא ד ְׁפרת .ר' חֲנינא
מסורא .רב חֲנינא בר א ְׁבדימי .ר' חֲנינא בר ביבי .ר' חֲנינא
בר מנְׁ יומי .ר' חֲנינא בר יוֹ סֵ ף .רב חֲנינא .חֲנינא ֶׁבן ְׁשמואֵ ל.
ר' חֲנינא איש ט ְׁבעוֹ ן .ר' חֲנינא הז ֵקן .ר' חֲנינא בר סיסי .ר'
חֲנינא בר ס ְׁרסי .ר' חֲנינא ֶׁבן סנְׁ סן .חֲנינא בר איסֵ י .ר'
חֲנינא ֶׁבן פזי .ר' חֲנינא ְׁכתובא .ר' חֲנינא ענְׁ תייה .ר' חֲנינא
בר אנְׁ ד ֵריי .ר' חֲנינא ֶׁבן אורי .ר' חֲנינא ֶׁבן עטל .ר' חֲנינא
ְׁברוֹ קא .ר' חֲנינא ֶׁבן עיזְׁ קא .ר' חֲנינא ְׁסגן ה ֹכהֲנים.
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חֲ נַנְׁ יָה ֶׁבן חזְׁ קיה ֶׁבן גרוֹ ן .ר' חֲננְׁ יה ֶׁבן ְׁתר ְׁדיוֹ ן מֵ ֲעשרה הֲרוגֵי
מלְׁ כות .ר' חֲננְׁ יה ֶׁבן חֲכינאי .חֲננְׁ יה איש אוֹ נוֹ  .ר' חֲננְׁ יה ֶׁבן
שע .ר'
ֲעק ְׁשיא .ר' חֲננְׁ יה ֶׁבן ֲעק ְׁביה .חֲננְׁ יה ֶׁבן אֲחי ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
חֲננְׁ יה ְׁב ֵריה ְׁדר' אבהו .ר' חֲננְׁ יה ְׁב ֵריה ְׁדר' איבי .חֲננְׁ יה ֶׁבן
יְׁ הודה .חֲננְׁ יה ְׁב ֵריה ְׁדר' יסא .ר' חֲננְׁ יה ֶׁבן חלְׁ ניסי .ר' חֲננְׁ יה
ֶׁבן עכְׁ ְׁב ֵרי .רב חֲננְׁ יה ְׁדבֵ ית חוְׁ רון .רב חֲנילאי בר אידי .רב
חֲנילאי ְׁמחוזְׁ נאה .חֲנ ְׁמאֵ ל המ ְׁצרי .ר' חֲנ ְׁמאֵ ל .ר' חֲננְׁ אֵ ל בר
פפא .רב חסא .רב ח ְׁסדא הכֹהֵ ן .ר' ח ְׁסדא בר יוֹ סֵ ף .רב
ח ְׁסדא בר אשי .ר' ח ְׁסדא בר א ְׁבדימי.
אוֹ ת ט'
ישבא .טאבי אוֹ טבי .טבי בר ְׁב ֵריה ְׁדמרי טבי .רב
טַ אבות ר ְׁ
טבות .טבי ֶׁעבֶׁ ד רבן ג ְׁמליאֵ ל .רב ט ְׁביומי .ר' ט ְׁבלא בר
יסנא .רב טובי בר
יסנא .ר' טובי בר ק ְׁ
ט ְׁברי .רב טובי בר ק ְׁ
רב נְׁ חֶׁ ְׁמיה .רב טובי בר מ ְׁתנה .ר' טובי בר י ְׁצחק .רב טובי
ְׁברב ְׁקטינא .רב טיטאי .ר' טולי .ר' טֵ ייפי סמוקה .ר' ט ְׁרייא.
ר' ט ְׁרפוֹ ן הכֹהֵ ן.
אוֹ ת י'
ר' ֹיאשיה .ר' ֹיאשיה ְׁדד ֵריה ְׁדר' אֶׁ לְׁ עזר .ר' ֹיאשיה ְׁדאושא .ר'
ֹיאשיה מֵ הוצל .ר' ֹיאשיה ְׁבר' ינאי .ר' יֵיבא סבא .יֵיבא
חֲמוה ְׁדא ְׁשיין בר נ ְׁדב ְׁך .ר' יֵיבא בר יוֹ סֵ י .ר' ידוע הב ְׁבלי.
של רבי
יְׁ הו ָדה ֶׁבן טבאי .ר' יְׁ הודה ֶׁבן ְׁב ֵתירא .ר' יְׁ הודה ְׁבנוֹ ֶׁ
יוֹ חנן ֶׁבן זכאי .ר' יְׁ הודה הכֹהֵ ן .ר' יְׁ הודה ֶׁבן אבא .ר' יְׁ הודה
ֶׁבן בבא מֵ ֲעשרה הֲ רוגֵי מלְׁ כות .ר' יְׁ הודה ֶׁבן דמא מֵ ֲעשרה
שם .יְׁ הודה איש
הֲ רוגֵי מלְׁ כות .אבא יְׁ הודה .ר' יְׁ הודה הבוֹ ֵ
ְׁכפר ב ְׁרתוֹ תא .יְׁ הודה ֶׁבן דוֹ ְׁסתאי .ר' יְׁ הודה ֶׁבן פטירי .ר'
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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יְׁ הודה ֶׁבן ְׁפתוֹ רה .ר' יְׁ הודה ֶׁבן גו ְׁדגדא .ר' יְׁ הודה ֶׁבן גו ְׁריא.
ר' יְׁ הודה ֶׁבן פתירוֹ ש .ר' יְׁ הודה ֶׁבן גדיש .יְׁ הודה איש ְׁכפר
עכוֹ  .ר' יְׁ הודה ֶׁבן אגְׁ רא .ר' יְׁ הודה ֶׁבן פפוֹ ס .ר' יְׁ הודה ֶׁבן
ג ְׁמליאֵ ל .ר' יְׁ הודה בר נְׁ חֶׁ ְׁמיה ,אוֹ נ ְׁחמן .ר' יְׁ הודה הנ ְׁחתוֹ ם.
ר' יְׁ הודה ֶׁבן ֵתימא .ר' יְׁ הודה ֶׁבן שמוע .ר' יְׁ הודה הענְׁ תוֹ תי.
ר' יודן ענְׁ תו ְׁריא .ר' יְׁ הודה ֶׁבן יאיר .ר' יְׁ הודה ְׁבר' אלְׁ עאי.
יבעים .ר' יְׁ הודה הנשיא
ר' יְׁ הודה ֶׁבן רוֹ ֵעץ .ר' יְׁ הודה איש ט ְׁ
הוא רבי ,הוא ר ֵבינו הקדוֹ ש .ר' יְׁ הודה נְׁ שיאה .ר' יְׁ הודה ֶׁבן
נקוסא .יְׁ הודה חייטא .ר' יְׁ הודה הגזר .יְׁ הודה ְׁבר' חייא .ר'
יְׁ הודה ֶׁבן לקיש ,תנא [ד ְׁבריְׁ יתא] .ר' יְׁ הודה ֶׁבן ְׁמנ ְׁסיא .ר'
יְׁ הודה ֶׁבן גֵרים .ר' יְׁ הודה איש הו ְׁציא .ר' יְׁ הודה ֶׁבן ג ְׁדיא .ר'
יְׁ הודה ֶׁבן נירוֹ ן .ר' יְׁ הודה ֶׁבן ְׁפדיה .ר' יודן ְׁברבי .ר' יְׁ הודה
בר חֲנינא .ר' יודן בר חנין .יְׁ הודה גְׁ רוֹ גְׁ רוֹ ת .ר' יודן בר
ְׁבר ֵתיה ְׁדרבי ש ְׁמעוֹ ן בר יוֹ חאי .ר' יְׁ הודה ֶׁבן ספְׁ רא.
טו לחודש

ר' יְׁ הודה בר מ ְׁספ ְׁרתא .רב יְׁ הודה הסבר .רב יְׁ הודה ְׁסתם בר
יְׁ חֶׁ זְׁ ֵקאל .רב יְׁ הודה בר אשי .רב יְׁ הודה ְׁב ֵריה ְׁדרב ְׁשמואֵ ל
שם .רב
בר שילת .רב יְׁ הודה בר ז ְׁבדא .יְׁ הודה ֶׁבן יְׁ ש ְׁעיה הבוֹ ֵ
יְׁ הודה בר אבא .רב יְׁ הודה בר אידי .ר' יְׁ הודה בר ליואי .ר'
יְׁ הודה ֶׁבן לֵוי .רב יְׁ הודה ְׁבר' ש ְׁמעוֹ ן .ר' יְׁ הודה ְׁב ֵריה ְׁדר'
ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן פזי .ר' יְׁ הודה ֶׁבן פזי .ר' יְׁ הודה קלו ְׁס ְׁטרא .ר'
יְׁ הודה בר נ ְׁחמֵ ני .רב יְׁ הודה בר חֲביבא .רב יְׁ הודה בר אמי.
יְׁ הודה בר אוֹ ש ְׁעיה .רב יְׁ הודה אֲחוה ְׁדרב סלא חֲסידא .רב
יְׁ הודה אֲחוה ְׁדרב כהֲנא .ר' יְׁ הודה בר סימן .ר' יְׁ הודה בר
טיטס .ר' יְׁ הודה ֶׁבן סינְׁ נא .ר' יְׁ הודה ֶׁבן זְׁ בינא .ר' יְׁ הודה בר
של ר' יוֹ סֵ י בר חֲנינא .ר' יְׁ הודה
ביזְׁ נא .ר' יְׁ הודה ֶׁבן אֲחוֹ תוֹ ֶׁ
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בר נתן .ר' יְׁ הודה בר י ְׁשמ ֵעאל .ר' יְׁ הודה בר שילא .רבי
יְׁ הודה בר עולא .מר יְׁ הודה .יְׁ הודה בר הונא .רב יְׁ הודה
יסק ְׁרתא .רב יְׁ הודה בר ְׁמ ֵרימר .רב יְׁ הודה מד ְׁפתי .ר'
מ ְׁדא ְׁ
יְׁ הודה בר א ְׁש ֵתיתא .רב יְׁ הודה בר אֲחיתאי .ר' יְׁ הודה
הנְׁ דואה.
ר' יְׁ הודה ֶׁבן שלוֹ ם .ר' יודן ְׁב ֵריה ְׁדרב יודן .ר' יְׁ הודה ֶׁבן
ְׁצרויה .רב יְׁ הודה מֵ הגְׁ רונְׁ יא .יְׁ הודה בר מת ְׁתיה .ר' יְׁ הודה ֶׁבן
ל ְׁקרח .ר' יְׁ הודה מסורא .ר' יְׁ הודה בר קזא .ר' יודן ְׁב ֵריה ְׁדר'
חמא ד ְׁכפר ְׁתחומין .ר' יְׁ הודה איש ְׁכפר ְׁגבו ְׁרתא( ,וְׁ א ְׁמרי לה
ר' יְׁ הודה גבוֹ ר חיל) .רב יְׁ הודה ְׁברב י ְׁצחק .ר' יְׁ הודה בר
תוֹ ְׁרתא .רב יְׁ הודה בר ְׁמנשי .ר' יְׁ הודה ְׁבר' אֶׁ לְׁ עזר .יְׁ הודה
ֶׁבן י ֲעקֹב מ ֵבית גו ְׁברין .ר' יודן ד ְׁכפר אֵ ימי .ר' יְׁ הודה ֶׁבן
ג ְׁמדא איש ְׁכפר עכוֹ  .ר' יְׁ הודה בר מ ֲערבי .ר' יְׁ הודה ֶׁבן
בוני .ר' יְׁ הודה בר בון .ר' יְׁ הודה ְׁדסכְׁ נין.
ר' יודן בר ש ְׁקלי .ר' יודן ֶׁבן ט ְׁרפוֹ ן .ר' יודן קפו ְׁדקיא .ר' יודן
איש ציידין .ר' יודן בר חֲל ְׁפיא .ר' יודן בר פילא .ר' יודן
גלְׁ ייא .ר' יודן מ ְׁריא .ר' יודן מגְׁ דלייא .ר' יודן ְׁדמן ְׁגלילא .ר'
יודן בר איְׁ יבוֹ  .ר' יודן אֲבוי ְׁדר' מתנְׁ יה .ר' יודן בר נְׁ חֶׁ ְׁמיה.
ר' יודן.
שע ְׁסתם,
שע ֶׁבן ְׁב ֵתירא .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן ְׁפר ְׁחיה .רב יְׁ הוֹ ֻׁ
ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן הוֹ ְׁר ְׁקנוס .ר'
שע בר ממל .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
הוא ֶׁבן חֲננְׁ יה .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן
שע ֶׁבן ג ְׁמלא .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן פתר רֹאש .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
יְׁ הוֹ ֻׁ
שע
שע ֶׁבן קפוסאי .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן דמא .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
מ ְׁתיא .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע
של רבי מֵ איר .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן זֵירוזֶׁ ,בן חמיו ֶׁ
הג ְׁרסי .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע
שע ֶׁבן לֵוי .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן ק ְׁרחה .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
בר ֲעקיבא .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן אֱלישע.
שע ה ְׁדרוֹ מי .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
ֶׁבן לֵוי ְׁבר' שלוֹ ם .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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שע ְׁדסכְׁ נין .ר'
שע עוזאה .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן יאיר .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע בר
שע ְׁב ֵריה ְׁדר' תנְׁ חום בר חייא ד ְׁכפר חנון .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ְׁב ֵריה ְׁדרב אידי .ר'
שע בר אידי .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
אבא .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע
שע בר גיזורה .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע הכֹהֵ ן ְׁבר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ְׁב ֵריה ְׁדר' טימי .ר'
שע בר א ְׁביוֹ ן .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
אונְׁ יא .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע בר אֲבירים.
שע בר זֵידל .רב יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן ביְׁ תוֹ ס .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
יְׁ הוֹ ֻׁ
שע בר
שע ֶׁבן ְׁפדיה .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ְׁב ֵריה ְׁדר' כנגְׁ די .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע הלֵוי בר שלוֹ ם .ר'
אבא .אוֹ ש ְׁעיא איש-ט ְׁריא .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
שע ֶׁבן מ ְׁרתא ֶׁבן אֲחי רב חייא .ר'
שע בר נ ְׁחמן ,ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
יְׁ הוֹ ֻׁ
שע
שע בר בנְׁ ימין בר לֵוי .ר' יוֹ שוע אֲחוי ְׁדדו ְׁריא .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
יְׁ הוֹ ֻׁ
שע.
ֶׁבן אלים .ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
ר' יוד .רב יוֹ חני .מר יוֹ חני .מר יוֹ חנא ְׁב ֵריה ְׁדרב חנא בר
אדא .מר יוֹ חנא ְׁב ֵריה ְׁדרב חנא בר ביזְׁ נא.
יוֹ חָ נָן כֹהֵ ן גדוֹ ל .יוֹ חנן ֶׁבן נ ְׁרבאי .ר' יוֹ חנן ֶׁבן ְׁב ֵתירא .ר' יוֹ חנן
ֶׁבן זכאי .ר' יוֹ חנן ֶׁבן החוֹ רנית .ר' יוֹ חנן ֶׁבן נורי .ר' יוֹ חנן ֶׁבן
בג בג .ר' יוֹ חנן ֶׁבן ְׁברוֹ קא .ר' יוֹ חנן ֶׁבן גו ְׁדגדא .ר' יוֹ חנן ֶׁבן
שלם .ר' יוֹ חנן
של ר' ֲעקיבא .יוֹ חנן ֶׁבן ְׁמ ֻׁ
יֵשוע ֶׁבן חמיו ֶׁ
הסנְׁ ְׁדלר .ר' יוֹ חנן ֶׁבן מ ְׁתיא .ר' יוֹ חנן ֶׁבן דהֲבאי .ר' יוֹ חנן
הנזוף .ר' יוֹ חנן בר פנְׁ חס .ר' יוֹ חנן בר ֹיאשיה .ר' יוֹ חנן איש
ב ְׁקעת ֵבית חוֹ ְׁרתן .ר' יוֹ חנן .ר' יוֹ חנן ְׁמל ְׁחש ְׁך .ר' יוֹ חנן
המכותי .ר' יוֹ חנן ֶׁבן א ְׁרזא .ר' יוֹ חנן בר ֶׁב ֶׁרכְׁ יה .ר' יוֹ חנן
ְׁדיפוֹ  .ר' יוֹ חנן בר אבין .ר' יוֹ חנן בר חֲנינא .ר' יוֹ חנן ֶׁבן
אֶׁ לְׁ עזר .ר' יוֹ חנן ק ְׁסקסאה .ר' יוֹ חנן חֲקוקאה .ר' יוֹ חנן בר
רבינא .ר' יוֹ חנן אֲחוי ְׁדרב ס ְׁפרא .ר' יוֹ חנן ספְׁ רא ְׁדגו ְׁפתא.
ר' יוֹ חנן ֶׁבן מ ְׁרייא .ר' יוֹ חנן ֶׁבן שאול .ר' יוֹ חנן בר שילא .ר'
יוֹ חנן בר שאונה .ר' יוֹ חנן ֶׁבן קצ ְׁרתה .ר' יוֹ חנן ְׁדציפוֹ רין .ר'
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יוֹ חנן ֶׁבן מולְׁ דא .ר' יוֹ חנן ֶׁבן פזי .ר' יוֹ חנן ְׁבר' יוֹ סֵ י .ר' יוֹ חנן
שע .ר' יוֹ חנן ֶׁבן תוֹ ְׁרתא .ר' יוֹ חנן ֶׁבן עכְׁ מאי .ר' יוֹ חנן
ֶׁבן יְׁ הוֹ ֻׁ
ענְׁ תנְׁ יותא.
טז לחודש

ר' יוֹ נה אֲבוה ְׁדר' מני .ר' יוֹ נה בר ת ְׁחליפא .ר' יוֹ נה
בו ְׁצרייא .יוֹ נתן ֶׁבן ֻׁעזיאֵ ל .ר' יוֹ נתן ֶׁבן ְׁב ֵתירא .יוֹ נתן ֶׁבן
שלם.
ה ְׁרכינס .ר' יוֹ נתן ֶׁבן ח ְׁרשא איש גֵנוֹ סר .ר' יוֹ נתן ֶׁבן ְׁמ ֻׁ
ר' יוֹ נתן ֶׁבן א ְׁבטולְׁ מוֹ ס .ר' יוֹ נתן ְׁבר' יוֹ סֵ י .ר' יוֹ נתן ֶׁבן יוֹ סֵ ף.
של ר' אֶׁ ְׁביתר .ר' יוֹ נתן ֶׁבן שאול.
ר' יוֹ נתן .ר' יוֹ נתן חֲבֵ רוֹ ֶׁ
ר' יוֹ נתן ֶׁבן עכְׁ מאי .ר' יוֹ נתן ֶׁבן אֶׁ לְׁ עזר .ר' יוֹ נתן ְׁבר' יוֹ סֵ י ֶׁבן
לקונְׁ יא .ר' יוֹ נתן ֶׁבן ע ְׁמרם .ר' יוֹ נתן בר הילא .ר' יוֹ נתן ֶׁבן
חלי .ר' יוֹ נתן ְׁדבֵ ית גו ְׁברין .ר' יוֹ נתן ְׁבר' חגי .ר' יוֹ נתן קיפא.
יוֹ נתן איש קבורה .ר' יוֹ נתן ספְׁ רא ְׁדגו ְׁפתא .ר' יוֹ נתן בר
י ְׁצחק בר אחא .יוֹ נתן הקיטוֹ ני.
ר' יוסטא .ר' יו ְׁסטא ֶׁבן יְׁ הודה .ר' יו ְׁסטא ח ְׁברא .ר' יו ְׁסטא בר
מתון .ר' יו ְׁסטא ְׁבר' סימוֹ ן .ר' יו ְׁסטא בר שונֵם .יו ְׁסטא
חייטא.
יוֹ סֵ י ֶׁבן יוֹ ֶׁעזֶׁר איש ְׁצ ֵרידה .יוֹ סֵ י ֶׁבן יוֹ חנן איש יְׁ רושלים .ר'
יסמא .ר'
יוֹ סֵ י הכֹהֵ ן .ר' יוֹ סֵ י ה ְׁגלילי .יוֹ סֵ י ֶׁבן חוֹ ני .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן ק ְׁ
יוֹ סֵ י ֶׁבן דו ְׁרמ ְׁסקית .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן החוֹ טֵ ף אֶׁ ְׁפרתי .ר' יוֹ סֵ י ְׁסתם,
שלם .ר' יוֹ סֵ י ְׁבר' יְׁ הודה .ר'
הוא ֶׁבן ר' חֲל ְׁפתא .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן ְׁמ ֻׁ
יוֹ סֵ י ְׁבר' יְׁ הודה איש ְׁכפר הב ְׁבלי .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן דולְׁ גאי .ר' יוֹ סֵ י
ֶׁבן שלוֹ ם .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן כיפר .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן פרידה .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן
פ ְׁרטא .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן תדאי איש ְׁטבֶׁ ְׁריה .ר' יוֹ סֵ י ד ְׁפקיעין .ר'
יוֹ סֵ י ֶׁבן י ֲעקֹב איש ְׁכפר אוֹ נוֹ  .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן י ֲעקֹב .ר' יוֹ סֵ י דכְׁ פר
חנן .ר' יוֹ סֵ י ְׁבר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן רבי ש ְׁמעוֹ ן בר יוֹ חאי .ר' יוֹ סֵ י
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ְׁבר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן לקונְׁ יא .ר' יוֹ סֵ י הארוֹ ְׁך .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן ז ְׁמרא .ר'
יוֹ סֵ י ֶׁבן פ ְׁטרוֹ ס .יוֹ סֵ י ְׁמעוֹ נאה .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן פזי .ר' יוֹ סֵ י בר
יאסין .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן שאול .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן נְׁ הוֹ ראי .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן
קצ ְׁרתא .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן יוֹ סֵ י .ר' יוֹ סֵ י בר א ְׁסיין .ר' יוֹ סֵ י בר אסי.
שע .ר'
ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן אֶׁ לְׁ יקים .ר' יוֹ סֵ י ממלְׁ חיא ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן יְׁ הוֹ ֻׁ
יוֹ סֵ י בר חֲנינא (ב' היו) .ר' יוֹ סֵ י גְׁ לילאה .ר' יוֹ סֵ י צי ְׁידנא .ר'
יוֹ סֵ י ְׁדמן יו ְׁקרת .ר' יוֹ סֵ י בר אבין .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן זְׁ בידא .ר' יוֹ סֵ י
ְׁבר' בון .ר' יוֹ סֵ י בר ביבי .ר' יוֹ סֵ י איש הוצל .ר' יוֹ סֵ י בר
אבא .ר' יוֹ סֵ י בר אבהו .ר' יוֹ סֵ י בר זְׁ מינא .ר' יוֹ סֵ י בר א ְׁשיין.
ר' יוֹ סֵ י איש ציְׁ יתור .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן ֲעק ְׁביא .ר' יוֹ סֵ י מ ְׁבר ְׁקתיה .ר'
יוֹ סֵ י מנְׁ הר בול .ר' יוֹ סֵ י ְׁדמן ק ְׁסרי .ר' יוֹ סֵ י המבוסי .ר' יוֹ סֵ י
הכֹהֵ ן .ר' יוֹ סֵ י איש ְׁכפר גו ְׁפתא .ר' יוֹ סֵ י בר חנן .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן
חֲננְׁ יה .ר' יוֹ סֵ י בר נתן .ר' יוֹ סֵ י מדאה .ר' יוֹ סֵ י ְׁב ֵריה ְׁדר'
תנְׁ חום ד ְׁכפר אגון .ר' יוֹ סֵ י ְׁדרוֹ מייא .יוֹ סֵ י ֶׁבן ְׁמנ ְׁשיא .ר' יוֹ סֵ י
ֶׁבן גזירא .ר' יוֹ סֵ י בר אלְׁ עאי .ר' יוֹ סֵ י בר רב חוני .רב יוֹ סֵ י
ֵרישא .ר' יוֹ סֵ י ֶׁבן אֱלישע .ר' יוֹ סֵ י בר חמא .ר' יוֹ סֵ י ד ְׁכפר דן.
שבזֹהר .אבא יוֹ סֵ י
ר' יוֹ סֵ י בר סימוֹ ן .יוֹ סֵ י ֶׁבן סימאי .ר' יֵיסא ֶׁ
התוֹ רתי .אבא יוֹ סֵ י חלי קו ְׁפרי איש ט ְׁבעוֹ ן .אבא יוֹ סֵ י ֶׁבן חנן
איש יְׁ רושלים .אבא יוֹ סֵ י ֶׁבן יוֹ חנן איש ינוֹ ח .אבא יוֹ סֵ י
ה ְׁמחוזי .אבא יוֹ סֵ י החורם .אבא יוֹ סֵ י החוֹ רני .אבא יוֹ סֵ י ֶׁבן
אבאי .אבא יוֹ סֵ י ֶׁבן דו ְׁסתאי.
יז לחודש

של י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן ק ְׁמחית כֹהֵ ן גדוֹ ל .יוֹ סֵ ף ֶׁבן אֵ ילים
יוֹ סֵ ף אחיו ֶׁ
מצפוֹ רי כֹהֵ ן גדוֹ ל .יוֹ סֵ ף ק ְׁטנותא .יוֹ סֵ ף ח ְׁפני .יוֹ סֵ ף ֶׁבן סימאי.
רב יוֹ סֵ ף צירונא .יוֹ סֵ ף ֶׁבן פ ְׁכסס .יוֹ סֵ ף מוֹ קיר ש ֵבי .יוֹ סֵ ף בר
שע ֶׁבן לֵוי .רב יוֹ סֵ ף ְׁב ֵריה ְׁדרב ְׁמנ ְׁשיא מדויל .רב יוֹ סֵ ף
ר' יְׁ הוֹ ֻׁ
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בר אמי .רב יוֹ סֵ ף בר חֲנינא .רב יוֹ סֵ ף ְׁברב נְׁ חונְׁ יא .יוֹ סֵ ף בר
חונאי .יוֹ סֵ ף בר חנין .רב יוֹ סֵ ף בר מנְׁ יומי .רב יוֹ סֵ ף בר
א ְׁבדימי .רב יוֹ סֵ ף בר חבו .יוֹ סֵ ף בר רבה בר בר חנא .ר'
יוֹ סֵ ף ֶׁבן אבין .ר' יוֹ סֵ ף בר זְׁ בידא .יוֹ סֵ ף הכֹהֵ ן .רב יוֹ סֵ ף ְׁבר'
אילְׁ עאי .רב יוֹ סֵ ף ְׁסתםֶׁ ,בן ר' חייא .רב יוֹ סֵ ף בר אבא .רב
יוֹ סֵ ף בר חמא .רב יוֹ סֵ ף ְׁב ֵריה ְׁדרבא .ר' יוֹ סֵ ף ְׁבר' ְׁשמ ְׁעיה.
רב יוֹ סֵ ף ְׁב ֵריה ְׁדרב סלא חֲסידא .רב יוֹ סֵ ף ְׁב ֵריה ְׁדרב
ְׁשמואֵ ל .רב יוֹ סֵ ף מ ֵבי חתום .רב יוֹ סֵ ף בר דוֹ סאי .אבא יוֹ סֵ ף
הבנאי .אבא יוֹ סֵ ף בר חנן .יו ְׁסתאי בר מתון.
יוֹ עֶ זֶר איש ְׁצ ֵרידה .יוֹ ֶׁעזֶׁר איש הבירה .רב יְׁ חֶׁ זְׁ קֵ אל .רב יְׁ חיאֵ ל.
יפתא .רב יֵימר .רב
של ְֶׁׁמיא .רב יֵימר מד ְׁ
ר' יֵילי בר יֵימר בר ֶׁ
שזְׁ בי .רב יֵימר בר חֲשויֵי .רב יֵימר סבא .רב יֵימר
יֵימר בר ֵ
ְׁב ֵריה ְׁדרב הלֵל.
ר' יֵיסי בר ר' ש ְׁבתי .ר' יֵיסי בר ְׁבר ֵתיה ְׁדר' יֵיסא .ר' ינאי
הק ְׁדמוֹ ן .ר' ינאי רבה .ר' ינאי בר ְׁב ֵריה ְׁדרב ינאי סבא .ר'
ינאי זְׁ עירא .ר' ינאי בר ש ְׁמעוֹ ן ְׁברבי .ר' ינאי חֲמוי ְׁדר' אמי.
ר' ינאי בר אמי הכֹהֵ ן .ר' ינאי בר י ְׁשמ ֵעאל .ר' ינאי
קפו ְׁדקאה .ר' ינאי בר נחְׁ מני .ר' ינאי אֲחוה ְׁדר' חייא בר
אבא .ר' ינאי בר ְׁשמואֵ ל בר ינאי .רב ינְׁ טה בר חינְׁ נא.
י ֲעבֵ ץ ֶׁבן ר' יְׁ הודה הנשיא .ר' י ֲעבֵ ץ.
של אֱלישע .ר' י ֲעקֹב ֶׁבן קו ְׁרשאי .ר' י ֲעקֹב
ר' י ֲעקֹב ֶׁבן בתוֹ ֶׁ
שבמ ְׁשנה .ר' י ֲעקֹב ְׁסתם דגְׁ מרא .ר' י ֲעקֹב בר חֲנינא.
ְׁסתם ֶׁ
ר' י ֲעקֹב איש ְׁכפר חֲננְׁ יה .ר' י ֲעקֹב ד ְׁכפר חנן .ר' י ֲעקֹב בר
אחא .ר' י ֲעקֹב אֲחוה ְׁדרב אחא בר י ֲעקֹב .ר' י ֲעקֹב בר
ְׁבר ֵתיה ְׁדרב אחא בר י ֲעקֹב .ר' י ֲעקֹב בר אחא בר אידי .ר'
י ֲעקֹב בר אבא .ר' י ֲעקֹב בר רב אידי .רב י ֲעקֹב בר בת
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י ֲעקֹב .רב י ֲעקֹב בר אידי בר אוֹ ש ְׁעיא .רב י ֲעקֹב בר אדא .ר'
י ֲעקֹב בר אדא בר ֲעתלְׁ יה .ר' י ֲעקֹב בר י ֲעקֹב .ר' י ֲעקֹב ְׁב ֵריה
ְׁדבת ְׁשמואֵ ל .ר' י ֲעקֹב בר גיוֹ רי .ר' י ֲעקֹב ְׁגבולאה .ר' י ֲעקֹב
בר נ ְׁחמני .ר' י ֲעקֹב איש ְׁכפר נבו ְׁריא .ר' י ֲעקֹב בר ז ְׁבדי .ר'
י ֲעקֹב בר ת ְׁחליפא .ר' י ֲעקֹב מֵ אֶׁ ְׁפרתים .ר' י ֲעקֹב הדיְׁ יבא .ר'
י ֲעקֹב ְׁבר' ינאי .ר' י ֲעקֹב מ ְׁנהר פקוד .ר' י ֲעקֹב ְׁדרוֹ מאה .ר'
י ֲעקֹב א ְׁרמנְׁ ייא ,ר' י ֲעקֹב בר אֲבינא ,ר' י ֲעקֹב ְׁבר' בון .ר'
י ֲעקֹב בר חמא .ר' י ֲעקֹב בר י ְׁפליטי .ר' י ֲעקֹב בר אסי .ר'
י ֲעקֹב בר יוֹ סי .ר' י ֲעקֹב בר דאסֵ יי .רב י ֲעקֹב ֶׁבן דוֹ סאי .ר'
י ֲעקֹב בר סיסי .רב י ֲעקֹב ע ְׁמסונְׁ יא .ר' י ֲעקֹב בר יוֹ חאי .ר'
י ֲעקֹב ְׁגרוסה .ר' י ֲעקֹב ְׁדק ְׁסרין .ר' י ֲעקֹב בר אימי .י ֲעקֹב
ק ְׁרחה .י ֲעקֹב ֶׁבן י ְׁצחק מ ֵבית גו ְׁפנין.
ר' י ְׁצחק .ר' י ְׁצחק ֶׁבן ט ְׁבלא .ר' י ְׁצחק נפחא .ר' י ְׁצחק הקולא.
ר' י ְׁצחק ֶׁבן אֶׁ לְׁ עזר .ר' י ְׁצחק בר אחא ד ְׁשמ ְׁעתא .ר' י ְׁצחק ֶׁבן
פנְׁ חס ְׁדאג ְׁדתא .ר' י ְׁצחק ֶׁבן אֶׁ לְׁ עאי .רב י ְׁצחק .ר' י ְׁצחק רבה.
ר' י ְׁצחק ְׁדבֵ י בר אמי .י ְׁצחק ְׁדבֵ י ר' ינאי .ר' י ְׁצחק בר
א ְׁבדימי (ב' היו) .
ַרב י ְׁצחק ְׁברב אדא .רב י ְׁצחק בר ְׁשמואֵ ל בר מ ְׁרתא .ר'
י ְׁצחק אֲבוה ְׁדרב ְׁשמואֵ ל .ר' י ְׁצחק בר אשי .רב י ְׁצחק בר
יוֹ נתן .רב י ְׁצחק בר אבא בר מ ְׁחסֵ יה .רב י ְׁצחק בר יוֹ סֵ ף .ר'
י ְׁצחק בר יוֹ סֵ י .ר' י ְׁצחק איש ְׁכפר עכוֹ  .רב י ְׁצחק דיבהא .ר'
י ְׁצחק פ ְׁסקאה .ר' י ְׁצחק ק ְׁסקסאה .ר' י ְׁצחק בר י ֲעקֹב בר
גיוֹ רי .ר' י ְׁצחק איש ְׁכפר עיטוש .ר' י ְׁצחק ֶׁבן אֶׁ לְׁ ישיב .ר'
י ְׁצחק מגְׁ דלאה .רב י ְׁצחק בר מרי .ר' י ְׁצחק בר מ ְׁריוֹ ן .רב
י ְׁצחק בר או ְׁריין .ר' י ְׁצחק בר נ ְׁחמני אוֹ בר נ ְׁחמן .ר' י ְׁצחק
בר ְׁמנחֵ ם .ר' י ְׁצחק בר חלוב .ר' י ְׁצחק ְׁברב אמי .ר' י ְׁצחק
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בר אבא .ר' י ְׁצחק ְׁברב אידי .ר' י ְׁצחק ְׁב ֵריה ְׁדר' חייא
ְׁכתובה .ר' י ְׁצחק בר חייא .רב י ְׁצחק בר ְׁרדיפא .ר' י ְׁצחק בר
חֲנינא .י ְׁצחק ְׁסחוֹ רה .ר' י ְׁצחק בר קפרא .ר' י ְׁצחק ֶׁבן
קצ ְׁרתא .ר' י ְׁצחק בר גופְׁ תא .רב י ְׁצחק ְׁברבי .ר' י ְׁצחק בר
אבין .רב י ְׁצחק בר אשיאן .רב י ְׁצחק בר זֵירא .רב י ְׁצחק בר
יסנא .רב י ְׁצחק ְׁברב יְׁ הודה .י ְׁצחק ְׁב ֵריה ְׁדרב יְׁ הודה בר
ב ְׁ
יְׁ חֶׁ זְׁ ֵקאל .ר' י ְׁצחק ְׁב ֵריה ְׁדרבה בר בר חנא .י ְׁצחק תלְׁ מיד ר'
פפא .ר' י ְׁצחק ְׁברב ְׁמש ְׁר ְׁשיא .ר' י ְׁצחק ְׁב ֵריה ְׁדרב .ר' י ְׁצחק
יצפא .ר' י ְׁצחק ֶׁבן לֵוי .ר' י ְׁצחק ְׁדמן ק ְׁרטיגְׁ נון .ר' י ְׁצחק
קר ְׁ
הכֹהֵ ן .ר' י ְׁצחק ר ְׁביא .ר' י ְׁצחק בר נ ְׁפתלי .ר' י ְׁצחק בר
ס ְׁברין .ר' י ְׁצחק בר סימוֹ ן .ר' י ְׁצחק בר ְׁתר ְׁדיוֹ ן.
יח לחודש

שעשה ְׁתשובה .ר'
ר' יקים איש תדיר .יקים איש ְׁצרוֹ רוֹ ת ֶׁ
י ְׁר ְׁמיה ֶׁבן אֶׁ לְׁ עזר (ב' היו)  .אבא י ְׁר ְׁמיה .ר' י ְׁר ְׁמיה בר אבא.
רב י ְׁר ְׁמיה בר ת ְׁחליפא .ר' י ְׁר ְׁמיה ְׁדש ְׁבשב .ר' י ְׁר ְׁמיה (ב'
היו).
ר' יששכר ד ְׁכפר מנְׁ די .י ְׁר ְׁמיה בר אחא .רב י ְׁר ְׁמיה ביראה.
יפתי .ר' י ְׁר ְׁמיה ְׁבר'
רב י ְׁר ְׁמיה מגו ְׁפתא .רב י ְׁר ְׁמיה מד ְׁ
חֲנינא .ר' י ְׁר ְׁמיה ְׁדרוֹ מיא .ר' י ְׁר ְׁמיה ספְׁ רא .ר' י ְׁר ְׁמיה רבה.
שבב מֵ ֲעשרה הֲ רוגֵי מלְׁ כות .בר
שבב הסוֹ פֵ ר ,הוא ר' יְׁ ֵ
ר' יְׁ ֵ
ישיטא.
ר' י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן פאבי כֹהֵ ן גדוֹ ל .ר' י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן אֱלישע כֹהֵ ן
גדוֹ ל מֵ ֲעשרה הֲרוגֵי מלְׁ כות .ר' י ְׁשמ ֵעאל ְׁסתם .ר' י ְׁשמ ֵעאל
של ר' יוֹ חנן ֶׁבן ְׁברוֹ קא .ר'
ֶׁבן ֲחננְׁ יה .ר' י ְׁשמ ֵעאל ְׁבנוֹ ֶׁ
י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן ר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן ֲעז ְׁריה .ר' י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן אֶׁ לְׁ עזר .ר'
שבב
י ְׁשמ ֵעאל ְׁבר' יוֹ סֵ י .ר' י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן ק ְׁמחית וְׁ אחיו יְׁ ֵ
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ֹכהֲנים ְׁגדוֹ לים .ר' י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן ס ְׁתריאֵ ל אוֹ כ ְׁתריאֵ ל
מֵ ע ְׁרקתא ְׁדל ְׁבנה .ר' י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן ג ְׁמליאֵ ל .ר' י ְׁשמ ֵעאל
של ר' ינאי.
ְׁשזורי .ר' י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן זירוד .ר' י ְׁשמ ֵעאל אביו ֶׁ
ר' י ְׁשמ ֵעאל בר נ ְׁחמן .ר' י ְׁשמ ֵעאל איש ְׁכפר ימא אוֹ ְׁדימא.
שע .ר' י ְׁשמ ֵעאל בר י ֲעקֹב בר אחא .ר'
ר' י ְׁשמ ֵעאל ֶׁבן יְׁ הוֹ ֻׁ
י ְׁשמ ֵעאל אֲבוי ְׁדר' יודן .ר' יְׁ ש ְׁעיה .ר' יתא.
אוֹ ת כ'
של ר' חייא בר אבא .ר' כֹהֵ ן .רב כֹהֵ ן בר
ַכדי .רב כֹהֵ ן אחיו ֶׁ
אבון .רב כהֲנא קמא .רב כהֲנא ב'( .ב' היו וי"א ג' היו) .רב
כהֲנא בר נְׁ חונְׁ יה ,ש ְׁמ ֵעיה ְׁדרב יְׁ הודה .רב כהֲנא ְׁברב
נְׁ חֶׁ ְׁמיה .רב כהֲנא בר רב חינְׁ נא סבא .רב כהֲנא חֲמוה ְׁדרב
ְׁמש ְׁר ְׁשיא .רב כהֲנא בר ת ְׁחליפא .רב כהֲנא בר מלְׁ כיו .רב
כהֲנא ר ֵביה ְׁדרב .רב כהֲנא ְׁברב נתן .רב כהֲנא בר י ְׁר ְׁמיה.
רב כהֲנא אֲחוה ְׁדרב יְׁ הודה בר כפרא .ר' ְׁכרו ְׁס ְׁפדאי (ב' היו).
אוֹ ת ל'
לו ָדא .ר' לֵוטי .לֵוי ה ְׁסרד .לֵוי ְׁסתם הוא לֵוי ֶׁבן סיסי .בר
ליואי .ר' לֵוי סבא .ר' לֵוי סוכיה .לֵוי בר ְׁשמואֵ ל .ר' לֵוי בר
ְׁשמואֵ ל בר נ ְׁחמני .לֵוי בר בודי אוֹ ֶׁבן ב ְׁיריי .לֵוי בר בוטא.
רב לֵוי בר ל ְׁחמא אוֹ בר חמא .לֵוי בר הונא ְׁבר' חייא .ר' לֵוי
ֶׁבן פ ְׁרטא .ר' לֵוי ֶׁבן פנְׁ טי אוֹ בר פאטי .ר' לֵוי ֶׁבן פיטוֹ ם .רב
לֵוי ְׁבר' ט ְׁרפוֹ ן .לֵוי בר חיְׁ יתא .ר' לֵוי בר חייא .ר' לֵוי ְׁב ֵריה
ְׁדר' זְׁ עירא .ר' לֵוי צנְׁ ב ְׁרייא .ר' לֵוי בר י ֲעקֹב .ר' לֵוי בר רבי.
לֵוי בר ט ְׁברי .לֵוי בר י ְׁצחק .רב לֵוי בר היני .רב לֵוי בר
ֶׁב ֶׁרכְׁ יה .רב לְׁ ויטס איש י ְׁבנֶׁה .ר' לְׁ ויטס חוֹ זאה .ר' לולְׁ יאני
שם.
ש ֶׁנהֱרג על קידוש ה ֵ
של פפוס ֶׁ
בר ט ְׁברי .לולְׁ ינוס חֲבֵ ירוֹ ֶׁ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן

ְׁשמוֹ ת

תנאים וְׁ אמוֹ ראים

הצדיקים

מה

רב לולְׁ ינוס ְׁדרוֹ מי .בר לוליתא .רב ליונְׁ טי .ל ְׁחמא בר לואי.
רב לייא .לילי בר מאני אוֹ בר ממל .ר' לֵיל בר אלם.
יט לחודש

אוֹ ת מ'
ר' מֵ איר .ר' מארי בר רב ביזְׁ נא .מארי בר אבוה .רב מארי
בר מר .רב מרי .רב מארי ְׁברב ח ְׁסדא .מרי ְׁברב הונא ְׁבר'
י ְׁר ְׁמיה בר אבא .מרי בר איסק (ב' היו)  .רב מרי בר איסור
גיוֹ רא ,רב מרי בר רחֵ ל בת ְׁשמואֵ ל .רב מרי ְׁב ֵריה ְׁדרב
כהֲנא .מרי בר מר עו ְׁקבא .רב מרי ְׁב ֵריה ְׁדרב אשי .אבא
מר ְׁב ֵריה ְׁדרב פפא .אבא מרי ֵריש גלותא .אבא מרי .אבא
מרי אֲחוה ְׁדר' יוֹ סֵ י .מר יְׁ נוקא ,ומר ְׁקשישאְׁ ,בנֵי רב ח ְׁסדא.
מר ְׁב ֵריה ְׁדרבינא .מר ְׁב ֵריה ְׁדרב יוֹ סֵ ף .מר ְׁקשישא ְׁב ֵריה
ְׁדרבא .מר בר י ְׁשמ ֵעאל .מר .מר בר אחא ְׁב ֵריה ְׁדרבא .מר
בר רב אדא בר אהֲבה .מר בר אידאי .מר בר אֲמֵ ימר .מר
שחתם התלְׁ מוד ,וְׁ ט ְׁביומי חתם.
ְׁברב אשי .מר בר רב אשי ֶׁ
מר ְׁב ֵריה ְׁדרב סמא ְׁברב אשי .מר בר ה ְׁמדורי .מר בר
חייא.
מָ רי טבא מבוג .מגְׁ בילה אֲחוי ְׁדר' אבא בר כֹהֵ ן .ר' מונא .ר'
מונא בר תנְׁ חום .מונְׁ בז .ר' ְׁמח ְׁסיא בר אידי .מטי .ר'
שע ֶׁבן לֵוי .ר' מישא.
ְׁמי ְׁאשה .ר' ְׁמי ְׁאשה בר ְׁב ֵריה ְׁדרבי יְׁ הוֹ ֻׁ
של ר'
ר' מישא בר י ְׁר ְׁמיה .ר' מישוֹ ן בר נגְׁ רא .מלאי אביו ֶׁ
אֶׁ לְׁ עזר .ר' מלו ְׁך ע ְׁרבאה .רב מלְׁ כיא .רב מלְׁ כיוֹ  .רב ממין.
ר' מנא .ר' מנא בר תנְׁ חום .ר' מנא ְׁדשאב .ר' מנא
ְׁדציפוֹ רין .ר' מנאה .ר' מנְׁ אמן .ר' מנְׁ המא בר זְׁ עירא .ר'
מנְׁ המא .ר' מני ְׁדצוֹ ר .ר' מני ְׁב ֵריה ְׁדר' יוֹ נה .ר' מני בר
פטיש .ר' מני בר חלְׁ קיה.
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של הלֵלְׁ .מנחֵ ם ֶׁבן סגְׁ נאי .רב ְׁמנחֵ ם .ר' ְׁמנחֵ ם
ְׁמנַחֵ ם ֲחבֵ רוֹ ֶׁ
ְׁבר' סימאי .ר' ְׁמנחֵ ם ֶׁבן כ ְׁפרי .ר' ְׁמנחֵ ם אֲחוה ְׁדר' גו ְׁריוֹ ן .ר'
ְׁמנחֵ ם ְׁדמן גלְׁ יאְׁ .מנחֵ ם יוֹ ְׁדפאה .ר' ְׁמנחֵ ם ֶׁבן גופְׁ תא .ר'
ְׁמנחֵ ם איש ְׁכפר ְׁשערים .ר' ְׁמנחֵ ם בר תנְׁ חום .ר' ְׁמנחֵ ם ֶׁבן
מ ְׁבסימא אֲחוי ְׁדיוֹ נתן קיפה .ר' ְׁמנחֵ ם ֶׁבן נפח .ר' ְׁמנחֵ ם
טלְׁ מיא .ר' ְׁמנחֵ ם חֲתנֵיה ְׁדר' אֶׁ לְׁ עזר בר אבונא .ר' ְׁמנ ְׁחמה.
ְׁמנחֵ ם ְׁבר' יְׁ הודה בר לֵוי.
ַרב מנְׁ יומי .ר' מנְׁ יומי בר חלְׁ קיה .מנְׁ יומי ְׁב ֵריה ְׁדרב נחומי.
ְׁמנימין בר חייאְׁ .מנימין גֵר המ ְׁצריְׁ .מנימין ס ְׁקסקאה .מנְׁ ימין
בר איהי .רב ְׁמנ ְׁסיא בר ְׁב ֵריה ְׁדרב ְׁמנ ְׁסיא .רב ְׁמנ ְׁסיא רבא.
שה בר זְׁ ביד .רב ְׁמנ ְׁשיא בר גדא .רב
שה .רב ְׁמנ ֶׁ
רב ְׁמנ ֶׁ
ְׁמנ ְׁשיא בר שגו ְׁבליְׁ .מנ ְׁשיא ֶׁבן עזת .רב ְׁמנ ְׁשיא בר י ְׁר ְׁמיה.
רב ְׁמנ ְׁשיא בר י ְׁר ְׁמיה מד ְׁפתא .רב ְׁמנ ְׁשיא בר יְׁ הודה .רב
ְׁמנ ְׁשיא ֶׁבן י ֲעקֹב .רב ְׁמנ ְׁשיא בר ת ְׁחליפא .רב ְׁמנ ְׁשיא .רב
שה .ר' ְׁמנשי .ר' מ ֲע ְׁדיא.
ְׁמנ ְׁשיא ְׁב ֵריה ְׁדרבאְׁ .מנ ְׁשיא בר ְׁמנ ֶׁ
רב מ ְׁר ְׁדכי .ר' מ ְׁריון .רב מ ְׁריון בר אביןְׁ .מ ֵרימר האחֲרוֹ ן.
של רב
ְׁמ ֵרימר בר חֲנינא .בר מרינא .רב מרינוס אביו ֶׁ
ש ְׁבתאי .ר' מרינוס בר אוֹ ש ְׁעיא .רב מרינוס .רב משון בר
נגְׁ רא.
ַרב ְׁמש ְׁר ְׁשיא בר חלְׁ קאי .רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא .רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא ֶׁבן
רבא .רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא בר חנין .רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא ְׁב ֵריה ְׁדרב אחא.
של רב אחא בר
רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא בר רב .רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא ֶׁבן ְׁבנוֹ ֶׁ
רב .רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא ְׁב ֵריה ְׁדרב חייא .רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא ְׁברב אמי.
רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא ְׁב ֵריה ְׁדרב נתן רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא ְׁב ֵריה ְׁדרב אידי.
רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא ְׁברב דימי .רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא מתוסנְׁ ייא .רב
ְׁמש ְׁר ְׁשיא בר פקוד .רב ְׁמש ְׁר ְׁשיא ְׁב ֵריה ְׁדרב ביבי .רב מתון.
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מז

מ ְׁתיא ֶׁבן ְׁשמואֵ ל .רב מ ְׁתיא ֶׁבן חרש .רב מ ְׁתנה .מת ְׁתיהו
בר יְׁ הודה .מו ְׁקרט ,הקבור יחד עם יוֹ נתן ֶׁבן עוזיאֵ ל.
כ לחודש

אוֹ ת נ'
נ ַַאנָאי ְׁב ֵריה ְׁדר' יוֹ סֵ ף בר רבא .נאנאי נגְׁ דא .ר' נְׁ הוֹ ראי .ר'
נְׁ הוֹ ראי אֲמוֹ רא .נְׁ הוֹ ראי בר שינְׁ ייא .אבא נְׁ הוֹ ראי .ר' נְׁ הוֹ ראי
סבא .רב נהילאי .רב נהילאי בר אידי .נְׁ זירא בר נְׁ זירא.
נחום הל ְׁבלר .נחום המדי .נחום הז ֵקן .נחום איש גם זו .נחום
איש קֹ ֶׁדש קדשים .נחום ְׁבר' סימאי .נחום ֶׁבן י ְׁר ְׁמיה .ר' נחום
אֲחוה ְׁדר' אילא .נחום בר נפח .ר' נחום בר פפא .נחום
ש ְׁמ ֵעיה ְׁדר' אבהו .ר' נחום .נחום איש גלְׁ יא .נחום ֶׁבן קנה.
נחומא ֶׁבן א ְׁפק ְׁשיוֹ ן .רב נחומי בר אדא .רב נחומי .רב
נחומי בר זְׁ כ ְׁריה .רב נחומי בר חייא בר אבא.
ר' נְׁ חונְׁ יה ֶׁבן הקנה .קנה א ְׁבן גדורְׁ ,בנוֹ נחום .רב נְׁ חונְׁ יא
הגדוֹ ל .ר' נְׁ חונְׁ יא ֶׁבן אֶׁ לְׁ נתן איש ְׁכפר הב ְׁבלי (נוסח אחֵ ר:
נְׁ חֶׁ ְׁמיה ֶׁבן אֶׁ לְׁ נתן איש ְׁכפר הב ְׁבלי) .ר' נְׁ חונְׁ יא ֶׁבן גו ְׁדגדא.
ר' נְׁ חונְׁ יא חוֹ פֵ ר שיחין .ר' נְׁ חונְׁ יא ְׁב ֵריה ְׁדרב יוֹ סֵ ף .רב
נְׁ חונְׁ יא ֶׁבן יוֹ סֵ ף ֶׁבן פ ְׁכסס .ר' נְׁ חונְׁ יא איש ב ְׁקעת ֵבית חוֹ ְׁרתן.
ר' נְׁ חונְׁ יא .ר' נְׁ חונְׁ יא ְׁדבֵ ית חוְׁ רן.
ַרב נְׁ חֶׁ ְׁמיה הע ְׁמסוני .נְׁ חֶׁ ְׁמיה איש ֵבית דלי .ר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה .נְׁ חֶׁ ְׁמיה
איש שיחין .ר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה ְׁדיפוֹ  .נְׁ חֶׁ ְׁמיה .ר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה בר רב יוֹ סֵ ף.
ר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה חֲתנֵיה ְׁדבֵ י נְׁ שיאה .ר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה ְׁב ֵריה ְׁדרב חֲנילאי.
רבנא נְׁ חֶׁ ְׁמיה .ר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה בר עו ְׁקבן .ר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה בר מר עו ְׁקבן
ְׁב ֵריה ְׁדר' יוֹ סֵ ף .רבנא נְׁ חֶׁ ְׁמיה אֲחוה ְׁד ֵריש גלותא .רב נְׁ חֶׁ ְׁמיה
ֵריש גלותא .רב נְׁ חֶׁ ְׁמיה ֶׁבן אֶׁ לְׁ עזר .רב נְׁ חֶׁ ְׁמיה ְׁברב ְׁשמואֵ ל
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בר נ ְׁחמן .ר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה ה ֶׁפחה .ר' נְׁ חֶׁ ְׁמיה ְׁב ֵריה ְׁדר' חייא בר
שע.
אבא .רב נְׁ חֶׁ ְׁמיה ְׁברב יְׁ הוֹ ֻׁ
ַרב נ ְׁחמן .רב נ ְׁחמן בר י ֲעקֹב .רב נ ְׁחמן בר נ ְׁחמן בר י ֲעקֹב.
רב נ ְׁחמן בר י ְׁצחק .רב נ ְׁחמן ְׁברב ח ְׁסדא .רב נ ְׁחמן בר
גו ְׁריא .רב נ ְׁחמן בר כֹהֵ ן .רב נ ְׁחמן בר ְׁשמואֵ ל בר נ ְׁחמן .ר'
נ ְׁחמן ְׁברב ז ְׁבדא .רב נ ְׁחמן בר רבא .רב נ ְׁחמן בר זְׁ כ ְׁריה.
רב נ ְׁחמן בר מנְׁ יומי .רב נ ְׁחמן ֶׁבן פ ְׁרטא .רב נ ְׁחמן בר
ברו ְׁך .רב נ ְׁחמן בר א ְׁבדימי .רב נ ְׁחמן בר פפא .רב נ ְׁחמן
מ ְׁנה ְׁר ְׁדעא .רב נ ְׁחמן בר איקא .רב נ ְׁחמן ְׁברב אדא .נ ְׁחמן
סבא .רב נ ְׁחמן ְׁדיפוֹ  .רב נ ְׁחמן בר הונא .רב נ ְׁחמֵ ני הכֹהֵ ן.
נַיולי .ניותי .ר' ניחא בר סבא .ר' נחומי .נימוס .ניקו ְׁמכי.
ניקנוֹ ר .נתאי הא ְׁר ֵבלי .ניתאי איש ְׁתקוֹ ע .ניתאי תלְׁ מיד
יסרין .ר' נ ְׁפתלי.
ְׁשמואֵ ל .ר' נסא .ר' נסא ְׁדק ְׁ
ר' נתן הב ְׁבלי .ר' נתן ֶׁבן אֲבישלוֹ ם .ר' נתן ְׁברבי .רב נתן
בר אוֹ ש ְׁעיא .ר' נתן בר טובי .ר' נתן בר מנְׁ יומי .רב נתן
ְׁבר' ֶׁב ֶׁרכְׁ יה .רב נתן בר אמי .ר' נתן בר מר זו ְׁטרא .רב נתן
בר שילא ֵריש טבחיא ְׁדציפוֹ רי .רב נתן בר אבא .רב נתן
בר אביֵי .ר' נתן כֹהֵ ן .רב נתן בר מר עו ְׁקבא .רב נתן בר
א ְׁסיא .רב נתן ְׁדרוֹ מאי .רב נתן .ר' נתן ביראה .רב נתן
אֲבוה ְׁדר' הונא בר נתן .רב נתן ֶׁבן ע ְׁמרם .נתן ְׁדצוציתא.
ר' נְׁ תנְׁ אֵ ל.
אוֹ ת ס'
כא לחודש

סָ בָ א .סבֵ י ְׁדפו ְׁמ ְׁבדיתא .סבא ְׁדסורא .סבא קרויא אוֹ סרויה.
סבֵ י ְׁדהגְׁ רונְׁ יא .סבֵ י ְׁדנזונְׁ יא סבֵ י ְׁדבֵ י רב ה ְׁמנונאֶׁ .בן סבר.
ר' סוֹ ְׁביה .סומה בר כ ְׁתבה .סו ְׁמכוס .סו ְׁרחב בר פפא .רב
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ְׁסחוֹ רה .ר' סידור .סילְׁ ני .רב סימא ְׁב ֵריה ְׁדרב אידי .רב
סימא בר אשי .ר' סימאֵ י .ר' סימוֹ ן .ר' סימוֹ ן ֶׁבן ז ְׁבדי .ר'
שע ֶׁבן לֵוי .רב סימונא
סימוֹ ן ְׁדת ֵרי .ר' סימוֹ ן ְׁב ֵריה ְׁדרבי יְׁ הוֹ ֻׁ
מֵ רבנן ְׁסבוֹ ראֵ י .רב סיסֵ יי .רב סלא חֲסידא.
ַרב סמא בר רב י ְׁר ְׁמיה .רב סמא ְׁב ֵריה ְׁדרב מרי .רב סמא
ְׁב ֵריה ְׁדרבא .רב סמא ְׁב ֵריה ְׁדרב יֵיבא .רב סמא בר יְׁ הודה.
רב סמא ְׁברב אסי .רב סמא בר חֶׁ לְׁ קאי .רב סמא בר ר ְׁקתא.
רב סמא ְׁב ֵריה ְׁדרב ְׁמש ְׁר ְׁשיא .רב סמא ְׁברב אשי .ר' ס ְׁמיא.
סמלְׁ יוֹ ן אבא סמוֹ קיד .רב ְׁסעורם אֲחוה ְׁדרבא .רב ספְׁ רא .רב
ס ְׁפרא ְׁב ֵריה ְׁדרב יֵיבא .רב ספְׁ רא בר טו ְׁביה .רב ס ְׁפרא
ְׁברב ְׁסעורם.
אוֹ ת ע'
עַ ְׁא ָדא .רב עוֹ ב ְׁדיה .עוֹ בֵ ד ְׁגלילאה .ר' עוזיאֵ ל ְׁב ֵריה ְׁדר'
נְׁ חונְׁ יא ְׁדבֵ ית חוְׁ רן .ר' עוזיאֵ ל בר עוזיאֵ ל מ ְׁשמֵ יה ְׁדעוזיאֵ ל
רבא .ר' ֲעוירא .עולא .רב עולא ְׁב ֵריה ְׁדרב עילאי .רב עולא
בר אשי .רב עולא בר אבא .עולא בר חינְׁ נא .עולא בר
י ְׁשמ ֵעאל .רב עולא בר רב אידי .עולא בר ְׁמנ ְׁשיא .עולא בר
יסרין .עולא ביראה ,עולא ְׁב ֵריה ְׁדר' אֶׁ לְׁ עזר.
רב .עולא ְׁדק ְׁ
עולא שכְׁ פר .עולא חֲזנא .מר עו ְׁקבא .מר עו ְׁקבא בר חייא.
רבנא עו ְׁקבא .רב עו ְׁקבא מ ֵמישן .רב עו ְׁקבא בר אבא.
עו ְׁקבן בר נְׁ חֶׁ ְׁמיה ֵריש גלותא .ר' עו ְׁקבא .רב עו ְׁקבא בר
ישנא .רב עו ְׁקבא
חמא .רב עו ְׁקבא בר חינְׁ נא מפר ְׁ
מפ ְׁשרונְׁ יא .עו ְׁקבן הב ְׁבלי.
ר' ֶׁעזְׁ רא ְׁב ֵריה ְׁדר' א ְׁבטולס .ר' ֲעז ְׁריה ד ְׁכפר חנן .ר' ֲעז ְׁריה
ְׁבר' סימאי .ר' עילא .ר' עילאה .רב עילש .רב עינא .רב
עינא סבא עיפא .רב ע ְׁמרם .רב ע ְׁמרם ְׁב ֵריה ְׁדר' ש ְׁמעוֹ ן בר
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אבא .רב ע ְׁמרם חֲסידא .רב ענן .רב ענן בר ת ְׁחליפא .רב
ענן בר חייא .רב ענן בר רבא .רב ענן בר יוֹ סֵ ףֲ .עניני בר
נ ְׁחשוֹ ןֲ .ענני בר ששוֹ ןֲ .עק ְׁביא ֶׁבן מהֲללְׁ אֵ לֲ .עק ְׁביא .רב
י ְׁר ְׁמיה ֲעק ְׁביא .רב ֲעק ְׁביא .רבי ֲעקיבא ֶׁבן יוֹ סֵ ף ,הוא העקר
ב ֲעשרה הֲרוגֵי מלְׁ כות .ר' ֲעקיבא ֶׁבן דוֹ סא .רב ֲעקיבא
אֲמוֹ ראֲ .עקילס הגֵר.
אוֹ ת פ'
ר' פדא .בר פדא .ר' ְׁפדיה .ר' ְׁפדת הז ֵקן .ר' ְׁפדת ֶׁבן ר'
אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן ְׁפדת .פוגא ש ְׁמ ֵעיה ְׁדר' יוֹ סֵ י בר חֲנינא .ר' פזיֶׁ .בן
פזיֶׁ .בן פטירי .פליפֵ י בר ְׁפרוטהְׁ .פל ְׁטיא ְׁדנוהְׁ .פל ְׁטיוֹ ן איש
רוֹ מיְׁ .פלימוֹ  .ר' פנְׁ דא.
פנְׁ חָ ס איש ח ְׁברה אוֹ איש הבירה .ר' פנְׁ חס ֶׁבן ֲערובא .ר'
של ְׁשמואֵ ל הכֹהֵ ן .ר' פנְׁ חס בר
פנְׁ חס ֶׁבן יאיר .פנְׁ חס אחיו ֶׁ
חמא .ר' פנְׁ חס הכֹהֵ ן .ר' פנְׁ חס ְׁברב ח ְׁסדא .רב פנְׁ חס ְׁברב
מרי .ר' פנְׁ חס ְׁב ֵריה ְׁדרב אמי .רב פנְׁ חס בר חֲננְׁ יא .ר' פנְׁ חס
בר זכיי .ר' פנְׁ חס ֶׁבן לֵוי .ר' פנְׁ חס ְׁדיפוֹ  .פנְׁ חס ֶׁבן ג ְׁבתא.
של רב יוֹ חנן ֶׁבן נ ְׁרבאי.
ר' פנְׁ חס .פנְׁ קאי רבוֹ ֶׁ
ַרב פפא סבא .רב פפא בר חנן מ ֵבי ְׁצלוחית .רב פפא בר
ְׁשמואֵ ל .רב פפא ְׁב ֵריה ְׁדרב אחא בר אדא .רב פפא בר
נ ְׁחמן .רב פפא ְׁב ֵריה ְׁדרב יוֹ סֵ ף .ר' פפא בר אבא .רב פפא
בר י ֲעקֹב.
של לולְׁ יינוס ,רב פפי .ר' פפי
ַפפוס ֶׁבן יְׁ הודה .פפוס חֲבֵ ירוֹ ֶׁ
שני .ר' פפייס .בר פיקה .ר' ְׁפרוזְׁ דירה בר נ ְׁחשא .ר' פ ְׁרטא
ה ֵ
של ר' פ ְׁרטא הגדוֹ ל .ר' פ ְׁרגורי
ְׁבר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן פ ְׁרטא ֶׁבן ְׁבנוֹ ֶׁ
ְׁדק ְׁסרין .ר' פרידא .ר' פרירא .ר' פ ְׁרנא .ר' פ ְׁרנ ְׁך .פ ְׁש ְׁפשה.
ְׁפת ְׁחיה על הקנין.
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אוֹ ת צ'
ר' צדוֹ ק .ר' צדוֹ ק תלְׁ מיד רבי .ר' צדוֹ ק ֶׁבן חֲלוקה .ר' צפְׁ רא
אֲבוה ְׁדרב צפְׁ רא.
אוֹ ת ק'
ֶבן קו ְׁפיא .רב ְׁקטינאְׁ .קטיעה בר שלום .בר קיפוף .קלא .ר'
יצפא .קנה א ְׁבן ְׁגדור .ר' ק ְׁסרא .בר קפרא .בר ק ְׁפתא.
קר ְׁ
יספא.
ק ְׁרנא .קוֹ ְׁר ֵני .ר' ק ְׁרני .ר' קו ְׁרייס .ר' קיריס ְׁדי ְׁדמא .קר ְׁ
אוֹ ת ר'
יצטרו ְׁבלי .רב (הוא אבא אֲ ריכא) .רב בר ְׁשבא.
ר' ְׁראובֵ ן הא ְׁ
יפתא .רב אֲחוי ְׁדמר אחא .רב אֲבוה ְׁדרב ְׁמש ְׁר ְׁשיא.
רב מד ְׁ
רב ְׁב ֵריה ד ְׁשמואֵ ל .רב בר יודה .רבא בר בר חנא .רבא
הק ְׁדמוֹ ן .רבא ְׁסתם ,הוא בר יוֹ סֵ ף בר חמא .רבא ְׁב ֵריה
ְׁדרבה בר רב הונא .רבא ְׁב ֵריה ְׁדרבה .רבא מב ְׁרניש .רבא
בר איהי אוֹ בר איתי .רבא בר אהיני .רבא בר נתן .רבא
בר ש ְׁרשום .רבא בר רב פפא .רבא בר ְׁב ֵריה ְׁדרב פפי.
רבא בר לימא .רבא בר י ְׁשמ ֵעאל .רבא בר ְׁמש ְׁר ְׁשיא .רבא
בר אבא .רבא ְׁברב אחא ְׁברב הונא .רבא זְׁ עירא .רבא בר
יסנא .רבא אוֹ רבה אֲחוה( ,וְׁ א ְׁמרי לה:
ְׁמח ְׁסיא .רבא בר ק ְׁ
אֲבוה)ְׁ ,דרב מרי בר רחֵ ל .רבא בר מנְׁ יומי .רבא בר יוֹ נתן.
רבא בר עילאה .רבא ְׁברב י ְׁצחק .רבא בר אֲהילאי .רבא
ְׁברב נ ְׁחמן .רבא בר זו ְׁטרא .רבא בר ְׁשמואֵ ל .רבא בר מרי.
רבא בר בינא .רבא ְׁברב הונא זוטי .רבא בר עולא .רבא
זוטי .רבא מפ ְׁרזקי .רבא בר זמינא .רבא בר הלֵל .רבא ְׁבר'
חנן .רבא ְׁברב עזא .רבא בר שירא .רבא מקובי .רבא בר
חֲנינא .רבא בר ְׁשבא .רבא בר י ְׁר ְׁמיה .רבא מפ ְׁשרונְׁ יא.
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רבא בר שילא ְׁשאילְׁ תא .רבא בר ז ְׁבדי .רבא בר אדא .רבא
תוֹ ְׁספאה .רבא בר חֶׁ לְׁ קאי .רבא בר ליואי .רבא בר ת ְׁחליפא.
רב רבאי ְׁדמן רוב.
ַר ָבה בר בר חנא .רבה ְׁסתם ,הוא בר נ ְׁחמֵ ני .רבה ְׁברב
הונא .רבה ְׁברב הונא זוטי .רבה בר ליואי .רבה ְׁברב חנן
בר רבא .רבה בר חֲנינא .רבה בר חֲננא אוֹ חינְׁ נא אוֹ
חֲנינא סבא .רבה בר אֲבוה .רבה ְׁברב נ ְׁחמן בר י ֲעקֹב .רבה
בר ְׁשמואֵ ל .רבה בר י ְׁר ְׁמיה .רבה בר י ְׁצחק .רבה בר טו ְׁביה
בר י ְׁצחק .רבה בר ממל .רבה ֶׁבן איסֵ י .רבה בר יוֹ סֵ ף .רבה
בר מ ְׁריוֹ ן .רבה בר זו ְׁטרא .רבה בר שילא .רבה בר
ְׁשאילְׁ תא .רבה בר שילת .רבה בר שירא .רבה בר חייא
קטו ְׁספאה .רבה תוֹ ְׁספאה .רבה בר רב אדא .רבה ְׁב ֵריה
ְׁדרב אידי בר אבין .רבה בר עולא .רבה בר עילאי .רבה בר
אֲ הילאי .רבה בר יוֹ נתן .רבה בר מרי .רבה אוֹ רבא ֶׁבן רב
מרי ֶׁבן איסור גיוֹ רא .רבה בר ת ְׁחליפא .רבה מפ ְׁשרונְׁ יא.
רבה בר שו ְׁמני .רבה בר ֶׁע ְׁפרוֹ ן .רבה בר מ ְׁתנה .רבה בר
ְׁברוֹ נא .רבה בר חֲקולא .רבה בר ֲעסבי .רבה בר חמא .רבה
מקוב ְׁריה .רבה בר שימי .רבא בר ה ְׁמנונא .רבה בר אמי.
רבה בר נחום .רבה ְׁב ֵריה ְׁדרבא .רבה בר ס ְׁפרא .רבה בר
רב כהֲנא .רבה בר אֲחיתא .רבה בר איְׁ בו .רבה בר אבין.
רבה בר אֲבינא .רבה בר ז ְׁבדא .רבה בר ש ְׁמעוֹ ן.
ַר ְׁביָא בר קיסי .רבינא בר שילא .רבינא ְׁברב עולא .רבינא
מפ ְׁרזיקי .רבינא בר נְׁ חונְׁ יא .רבינא הק ְׁדמוֹ ן .רבינא זוטי ֶׁבן
של רבינא .רבינא .ר ְׁבנאי אֲחוה ְׁדר' חייא בר אבא.
אֲחוֹ תוֹ ֶׁ
ר ְׁבנאי חוֹ זאה .רבנן ְׁדק ְׁסרין .ר' רדיפא .ר' רומנוס .ר ְׁחבה
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ְׁדפו ְׁמ ְׁבדיתא .רב רחומי .ר' רחֲמאי .ר' רימוֹ ן .רכיש בר
פפא.
ָרמי בר יְׁ חֶׁ זְׁ ֵקאל .רמי בר חמא .רמי בר רב .רמי בר רב
יְׁ הודא .רמי בר רב יוד .רמי בר ְׁשמואֵ ל .רמי ְׁב ֵריה ְׁדרב
יֵיבא .רמי בר ְׁברבי הוא נְׁ ה ְׁר ְׁבלאי .רמי בר ֶׁב ֶׁרכְׁ יה .רמי בר
פפא .רמי בר ת ְׁמרי ְׁדהוא רמי בר דיקולי .רמי בר אבא.
של רב י ְׁר ְׁמיה בר אבא .רמי בר חלְׁ קיה.
רמי בר מרי נֶׁכְׁ דוֹ ֶׁ
רמי בר אביןְׁ .רמיטא בר ינאי .ר ְׁפרם מסיכְׁ רא .רפְׁ רם בר
פפא .ר ְׁפרם.
כג לחודש

אוֹ ת ש'
ַא ָבא שאול ֶׁבן ב ְׁטנית .אבא שאול .אבא שאול מ ֵבית
מ ְׁרמשא.
של ֵבית רבי.
ַא ָבא שאול ֶׁבן אמא מ ְׁרים .אבא שאול גבל ֶׁ
אבא שאול מ ְׁשמֵ יה ְׁדרב .אבא שאול בר נש( ,וְׁ א ְׁמ ֵרי לה:
אבא שאול בר רמש) .אבא שאול ֶׁבן ננס .ר' שאול אוֹ שילא
ְׁדנוֵוה .ר' שאול .רב ְׁשבא .ש ְׁבחת אוֹ ש ְׁכחת ְׁב ֵריה ְׁדר'
ש ְׁבנא איש יְׁ רושלים,
חֲנינא (נוסח אחֵ רְׁ :ב ֵריה ְׁדרבינא)ֶׁ .
של הלֵל.
ש ְׁבנא אחיו ֶׁ
(ג ְׁירסת תוֹ ְׁספוֹ ת :שכְׁ נא איש יְׁ רושלים)ֶׁ .
ש ְׁבתאי בר מרינום .ר' ש ְׁבתאי .ר' ש ְׁבתי .ר' שובתי .ר'
שזְׁ בי בר יֵימר .רב שייא.
שזְׁ ביֵ .
שובתי ד ְׁצדוֹ קי .רב ֵ
ר' שילא איש ְׁכפר תמ ְׁרתא .ר' שילא .רב שילא .רב שילא
ְׁמשלנְׁ ייא .שילא בר אבינא אוֹ בר אֲבימי .שילא .ר' שילא
בר י ְׁצחק .שילא מרי.
ַרב שימי בר חייא בר רב .רב שימי בר חזְׁ קיה .רב שימי בר
עו ְׁקבא .רב שימי בר אשי .רב שימי בר אידי .רב שימי
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן

נד

ְׁשמוֹ ת

תנאים וְׁ אמוֹ ראים

הצדיקים

יסרין ,ר' שימי בר אבא .ר' שימי בר אדא ,רב שימי
מק ְׁ
מנְׁ ה ְׁרדעא .רב שימי מב ְׁירתא ד ְׁשחוֹ רי.
ר' שיין .רב שינְׁ נא ְׁב ֵריה ְׁדרב אידי .רב שירא .רב שישא אוֹ
שת ְׁב ֵריה ְׁדרב אידי בר אבין נגרא .רב שישא בר הונא.
ש ֶׁ
ֵ
של ְֶׁׁמיא בר ְׁשל ְֶׁׁמיא ס ְׁפרא .ר'
רב שלוֹ ם .ר' שלוֹ ם הלֵוי .ר' ֶׁ
שלְׁ מוֹ ני .ר' שלְׁ מן מ ֵבי ְׁכלוחית .רב שלְׁ מן .שלְׁ מן בר לֵויֶׁ .בן
ְׁשלקות .שמאי הזקֵ ן .ר' שמאי .ר' שמיי.
ְׁשמו ֵאל הקטןְׁ .שמואֵ ל הכֹהֵ ן .רב ְׁשמואֵ ל בר אבא .רב
ְׁשמואֵ ל בר אבא מֵ הגְׁ רונְׁ יא .רב ְׁשמואֵ ל ְׁב ֵריה ְׁדר' אבהו .רב
ְׁשמואֵ ל בר שילת .רב ְׁשמואֵ ל בר מ ְׁרתא .רב ְׁשמואֵ ל אחיו
של פנְׁ חס הכֹהֵ ן בר חמא .רב ְׁשמואֵ ל בר נדבְׁ .שמואֵ ל סבא
ֶׁ
חֲמוה ְׁדרב ְׁשמואֵ ל בר אמיְׁ .שמואֵ ל הז ֵקן .רב ְׁשמואֵ ל בר
אמי .רב ְׁשמואֵ ל בר אנְׁ יא .רב ְׁשמואֵ ל ְׁברב י ְׁצחק .רב
ְׁשמואֵ ל בר נ ְׁחמני ,אוֹ נ ְׁחמן .רב ְׁשמואֵ ל בר יְׁ הודה הנְׁ דואה.
רב ְׁשמואֵ ל בר יְׁ הודה .רב ְׁשמואֵ ל בר בר חנא .רב ְׁשמואֵ ל
ְׁב ֵריה ְׁדרבה בר בר חנא .רב ְׁשמואֵ ל ְׁברב ְׁשבא .רב ְׁשמואֵ ל
ֶׁבן חֲל ְׁפתאְׁ .שמואֵ ל בר נחום אֲחי אמוֹ ֵ ( ,יש אוֹ ְׁמרים :אֲ בי
של רב אחא בר חֲנינא.
אמוֹ ) ֶׁ
ר' ְׁשמואֵ ל בר תנְׁ חום .ר' ְׁשמואֵ ל בר חייא .ר' ְׁשמואֵ ל ְׁברב
ח ְׁסדא .רב ְׁשמואֵ ל בר חייא בר יְׁ הודה .רב ְׁשמואֵ ל אֲחוה
ְׁדרב ְׁב ֶׁרכְׁ יה .ר' ְׁשמואֵ ל אֲחוה ְׁדרב .רב ְׁשמואֵ ל אֲחוה ְׁדרב
נְׁ חֶׁ ְׁמיה .ר' ְׁשמואֵ ל אֲחוי ְׁדר' הוֹ ש ְׁעיא .ר' ְׁשמואֵ ל ְׁבר' יוֹ סֵ י .ר'
ְׁשמואֵ ל ְׁב ֵריה ְׁדר' יוֹ סֵ י בר בון .רב ְׁשמואֵ ל בר אֲחיתאי .רב
יסנא .מר ְׁשמואֵ ל .רב
ְׁשמואֵ ל בר אחא .רב ְׁשמואֵ ל בר ב ְׁ
ְׁשמואֵ ל ְׁברב ְׁקטינא .רב ְׁשמואֵ ל בר י ֲעקֹב .רב ְׁשמואֵ ל בר
סס ְׁרטאי .ר' ְׁשמואֵ ל ֶׁבן סוטר .ר' ְׁשמואֵ ל דסופפְׁ תא .רב
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ְׁשמואֵ ל ְׁב ֵריה ְׁדרב איקא .ר' ְׁשמואֵ ל בר א ְׁבדימי .ר' ְׁשמואֵ ל
בר אבין .רב ְׁשמואֵ ל מתוא ְׁך .רב ְׁשמואֵ ל בר צדוֹ ק .רב
ְׁשמואֵ ל בר ב ְׁידרי .רב ְׁשמואֵ ל מז ְׁרקונְׁ יא .ר' ְׁשמואֵ ל בר
ְׁגדלְׁ יה .ר' ְׁשמואֵ ל בר אדא .רב ְׁשמואֵ ל בר כהֲנא .ר' ְׁשמואֵ ל
יפתא .רב ְׁשמואֵ ל קפו ְׁטקאה .ר' ְׁשמואֵ ל
בר יֵיבאְׁ .שמואֵ ל מד ְׁ
בר חֲנינא .ר' ְׁשמואֵ ל בר חֲננְׁ יה .רב ְׁשמואֵ ל בר זו ְׁטרא .רב
ְׁשמואֵ ל בר זו ְׁטרי .רב ְׁשמואֵ ל בר נתן .ר' ְׁשמואֵ ל בר פפא.
רב ְׁשמואֵ ל בר שימי .ר' ְׁשמואֵ ל בר חוֹ בה .ר' ְׁשמואֵ ל
פ ְׁדגריטא .ר' ְׁשמואֵ ל בר זְׁ עירא .ר' ְׁשמואֵ ל בר רבי .ר'
ש ְׁמלאי .ש ְׁמלאי ש ְׁמ ֵעיה ְׁדר' יְׁ הודה נְׁ שיאה ו ְׁדר' ינאי .ר'
ש ְׁמלאי ְׁדק ְׁסרין .רב שמן בר אבא הכֹהֵ ן .רב שמן .רב שמן
ְׁדסכְׁ רא
ש ְׁמעוֹ ן הצדיק .ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן שטח .רב ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן הלֵל הזקֵ ן.
ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ְׁב ֵתירא .ש ְׁמעוֹ ן הפקולי .ש ְׁמעוֹ ן איש המ ְׁצפה .ר'
ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן נְׁ תנְׁ אֵ ל .רבן ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ג ְׁמליאֵ ל הז ֵקן ,מֵ ֲעשרה
הֲ רוגֵי מלְׁ כות .ש ְׁמעוֹ ן הצנוע .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ה ְׁסגן .ש ְׁמעוֹ ן בר
ימני.
כהֲנא .ש ְׁמעוֹ ן אֲחי ֲעז ְׁריה .ש ְׁמעוֹ ן הע ְׁמסוני .ש ְׁמעוֹ ן הת ְׁ
ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ננס .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן זוֹ מא .ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן עזאי .ר'
יפרס .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן לוגא.
ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ֲעק ְׁשיא .ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן אנְׁ ט ְׁ
ר' ש ְׁמעוֹ ן הש ְׁקמוֹ ני .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן גו ְׁריוֹ ן .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן
חֲל ְׁפתא .ש ְׁמעוֹ ן סכְׁ ני .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ט ְׁרפוֹ ן .ר' ש ְׁמעוֹ ן ְׁשזורי.
ר' ש ְׁמעוֹ ן ְׁדמן ק ְׁצטור .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן גודע .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן
גודא .ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ר' ֲעקיבא.
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ַרבי ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן יוֹ חאי .רבן ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ג ְׁמליאֵ ל .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן
יְׁ הודה .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן חֲננְׁ יא .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן אֶׁ לְׁ עזר .ר' ש ְׁמעוֹ ן
ֶׁבן יְׁ הודה איש ְׁכפר עכוֹ  .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ְׁמנ ְׁסיא .ר' ש ְׁמעוֹ ן ְׁבנוֹ
של ר ֵבינו הקדוֹ ש ,ש ְׁמעוֹ ן אֶׁ ְׁפרתי .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן יוֹ סֵ י ֶׁבן
ֶׁ
לקונְׁ יא .ר' ש ְׁמעוֹ ן ְׁבר' יוֹ סֵ י .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן קפרא .ר' ש ְׁמעוֹ ן
ֶׁבן יְׁ הוֹ צדק (ב' היו).
ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן זירוד .רב ש ְׁמעוֹ ן ה ְׁמחוזי .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן לקיש.
ר' ש ְׁמעוֹ ן בר אבא .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן י ֲעקֹב .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן
אֶׁ לְׁ יקום .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן פזי .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ה ֵלל ֶׁבן פזי .ר'
יסמא .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן יסינא .ר'
ש ְׁמעוֹ ן בר לֵוי .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ק ְׁ
ש ְׁמעוֹ ן בר סנא אוֹ בר קרא .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן אֲבישלוֹ ם .ר'
ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן רב זְׁ ביד .רב ש ְׁמעוֹ ן נְׁ זירא.
ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן שטח אֲמוֹ רא .ר' ש ְׁמעוֹ ן השילוֹ ני .ר' ש ְׁמעוֹ ן בר
יוֹ נה .ר' ש ְׁמעוֹ ן בר ינאי .ר' ש ְׁמעוֹ ן בר ינְׁ יי .ר' ש ְׁמעוֹ ן בר
חייא חוֹ זאה .ר' ש ְׁמעוֹ ן בר חייא .ר' ש ְׁמעוֹ ן חֲסידא .ש ְׁמעוֹ ן
ֶׁבן א ְׁבטולְׁ מוֹ ס .ר' ש ְׁמעוֹ ן איש ק ְׁטרון .ש ְׁמעוֹ ן קמ ְׁטריא .ר'
ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן ת ְׁחליפא .ר' ש ְׁמעוֹ ן ְׁבר' סימוֹ ן .ר' ש ְׁמעוֹ ן בר
שע .ר' ש ְׁמעוֹ ן ְׁדתוֹ סֶׁ פְׁ תא .ר'
נ ְׁר ְׁשייה .רבן ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן יְׁ הוֹ ֻׁ
ש ְׁמעוֹ ן דייני .ש ְׁמעוֹ ן ס ְׁפרא ְׁדטו ְׁרבנא .ר' ש ְׁמעוֹ ן בר ְׁמישא.
ר' ש ְׁמעוֹ ן בר איְׁ יבוֹ  .ר' ש ְׁמעוֹ ן ֶׁבן זְׁ כ ְׁריה .ר' ש ְׁמעוֹ ן בלוטה
בר חֲנינא .ר' ש ְׁמעוֹ ן ְׁבר' אֶׁ לְׁ עזר ֶׁבן פ ְׁרטא .ר' ש ְׁמעוֹ ן ְׁבר'
י ְׁשמ ֵעאל.
ְׁשמַ עְׁ יָה חֲבֵ ר א ְׁבטלְׁ יוֹ ן .רב ְׁשמ ְׁעיה מקלְׁ נְׁ בוֹ  .רב ְׁשמ ְׁעיה בר
זֵירא .ר' ְׁשמ ְׁעיה בזְׁ מן רבינא .רב ְׁשמ ְׁעיה .רב ְׁשמ ְׁעיה
שנֶׁהֶׁ ְׁרגו .ר' ְׁשפ ְׁטיהְׁ .שפיפוֹ ן ֶׁבן
חֲסידאְׁ .שמ ְׁעיה וְׁ אחיו אֲחיה ֶׁ
ששא בר רבא .רב ש ְׁשנא
ליש .ר' ְׁשפיר .רב ְׁש ֶׁר ְׁביה .רב ֵ
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שת.
ש ֶׁ
שת מק ְׁרטיזא .רב ֵ
ש ֶׁ
ְׁב ֵריה ְׁדר' ְׁשמואֵ ל בר א ְׁבדומי .רב ֵ
שע.
שת ְׁב ֵריה ְׁדרב יְׁ הוֹ ֻׁ
ש ֶׁ
רב ֵ
אוֹ ת ת'
ַתאוני .ר' תדאי .תוֹ דוֹ ס איש רוֹ מי .תוטאי .בר תוטני .ר'
תומה אוֹ ר' ֵתימא בר פפיאוס .ר' ת ְׁחליפא אֲבוה ְׁדר ְׁבנאי
חוֹ זאה .רב ת ְׁחליפא בר א ְׁבדימי .רב ת ְׁחליפא בר אֲבימי .רב
ת ְׁחליפא ְׁברב ח ְׁסדא .רב ת ְׁחליפא בר אבינא .רב ת ְׁחליפא
אֲבוה ְׁדרב הונא .רב ת ְׁחליפא בר מ ֲערבא .רב ת ְׁחליפא
ְׁדק ְׁסרין .רב ת ְׁחליפא בר גזא .רב ת ְׁחליפא בר ְׁשמואֵ ל .רב
ת ְׁחליפא בר בר חנא .ר' ת ְׁחליפא חֲמוי ְׁדר' חמא .ר'
של ר' אבהו .רב
ת ְׁחליפא חֲמוי ְׁדרב אחא .ר' ת ְׁחליפא חֲמוי ֶׁ
ת ְׁחליפא בר אֵ ימוֹ  .ר' תחְׁ ליפא .ר' ת ְׁחנא .אבא ת ְׁחנאֶׁ .בן
ֵתימא .ר' ֵתימא בר פפייס.
ר' תנְׁ חום ְׁב ֵריה ְׁדר' חייא בר אבא .ר' תנְׁ חום ְׁבר' חייא .ר'
תנְׁ חום בר חייא איש ְׁכפר עכוֹ  .ר' תנְׁ חום דכְׁ פר גנן .ר'
תנְׁ חום בר יְׁ הודה .ר' תנְׁ חום בר חֲנילאי .ר' תנְׁ חום בר
עילאי .ר' תנְׁ חום ְׁדמן נוֹ י .ר' תנְׁ חום בר אמי .ר' תנְׁ חום ְׁדמן
פ ְׁרוד .ר' תנְׁ חום .ר' תנְׁ חום בר אֲ חיה .ר' תנְׁ חום בר מרי .ר'
תנְׁ חום בר מ ְׁריון .ר' תנְׁ חום בר פפא .ר' תנְׁ חומא מיוֹ ְׁשבֵ י
א ְׁדרעיה .ר' תנְׁ חום ב ְׁצרורייה .ר' תנְׁ חום בר חֲנינא .ר'
תנְׁ חום בר י ְׁר ְׁמיה .ר' תנְׁ חום ְׁברבי חֲתנֵיה ְׁדר' ש ְׁמליי .ר'
יסכול ְׁסטיקא .ר' תנְׁ חום בר
תנְׁ חום הל ְׁבלר .ר' תנְׁ חום בר א ְׁ
אבא .ר' תנְׁ חומא בר אבא הד ְׁרשן .ר' תנְׁ חומא .ר' ת ְׁפריי.
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ַּרבנן ְסבוֹ ר ֵאי
ר' יוֹ סֵ יַ .רב סַ ָמא ַבר יְׁ הו ָדהַ .רב אַ חָ ִאי ַבר ַרב הונָ אַ .רב
הונָ א ֵריש ָגלו ָתאַ .רב אַ חָ ִאי ְׁב ֵריה ְׁד ַר ָבה ַבר אַ בו ָהַ .רב
ַת ְׁחנָ א ומַ ר זו ְׁט ָרא ְׁבנֵי ִחינְׁ נָ אַ .רב יוֹ סֵ ףַ .רב ִסימונָ א .וְׁ ַרב
נַח ָמן ַקטופָ א.
ֵעינָ א .ר' ְׁ

ְגאוֹ נִ ים
ימי סו ְׁרגָ אַ .רב ָמ ִרי
יש ָקאַ .רב ָמ ִרי ְׁב ֵריה ְׁד ַרב ִד ִ
ר' חָ נָ ן מֵ ִא ַ
ַבר ַרב הונָ אַ .רב ִחינַ זְׁ ִאי ָגאוֹ ן ִמן ֵבי ִגיהו ָראַ .רב חָ נָ אַ .רב
יִ ְׁצחָ ק .מַ ר ָרבָ אַ .רב ִשינְׁ נָ אְׁ .מ ַש ְׁר ְׁשיָא ַבר ֲחל ְַׁפ ָתאַ .רב
בו ְׁס ְׁתנַ ִאיַ .רב הונָ א ָמ ִרי ֶבן ַרב יוֹ סֵ ףַ .רב חֲנִ ינָ א ִמנְׁ הַ ר
ישןָ .ר ִבינָ א.
ַפקודַ .רב נַ ִהיל ִָאי הַ לֵוִ י ִמן נַ ִרישַ .רב ִחיָיא ִמ ֵמ ַ
ַרב נְׁ טו ָר ִאי ַבר ַרב נְׁ חֶ ְׁמיָהַ .רב י ֲַעקֹב הַ ֹכהֵ ן ִמ ְׁנהַ ר ַפקודַ .רב
יְׁ הו ָדהַ .רב ְׁשמואֵ לַ .רב יוֹ סֵ ףַ .רב ִש ְׁמעוֹ ן ַקיְׁ ָיראַ ,ב ַעל
"הֲ לָכוֹ ת ְׁגדוֹ לוֹ ת"ַ .רב ְׁשמואֵ ל ַבר ָמ ִריַ .רב אַ חָ א ִמ ַש ְׁבחָ א,
ַב ַעל הַ " ְׁש ִאלְׁ תוֹ ת".
ַרב נְׁ טו ָר ִאיַ .רב אַ ְׁב ָרהָ ם ֹכהֵ ןַ .רב מָ ִרי הַ ֹכהֵ ןַ .רב אַ חָ א.
נַח ָמןַ .רב יְׁ הו ָד ִאי ַבר ַרב אוחֲנָ ִאי הַ ֹכהֵ ן.
יְׁ הו ָדה ַבר ַרב ְׁ
דו ָר ִאיַ .רב חֲנַנְׁ יָא ְׁמ ַש ְׁר ְׁשיָאַ .רב מַ לְׁ ָכא ַבר ַרב אַ חָ א.
ָרבָ א ַבר ַרב דו ָר ִאיַ .רב ִהיל ִָאי ַבר מָ ִריַ .רב חֲנִ ינָ א הַ ֹכהֵ ן
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ַרב אַ ְׁב ָרהָ םַ .רב הונָ א ֶבן יִ ְׁצחָ ק הַ לֵוִ יַ .רב אַ יְׁ בו ָמ ִאיַ .רב
שהַ .רב צָ דוֹ ק ַבר ַרב אַ ִשיַ .רב יְׁ ַש ְׁעיָה הַ לֵוִ יַ .רב ִהיל ִָאי
ְׁמנַ ֶ
ַבר חֲנִ ינָ אַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר ִשילָאַ .רב ַקמוֹ יַ .רב ָכהֲנָ א ַבר
חֲנִ ינָ אַ .רב ְׁמ ַש ְׁר ְׁשיָא.
ַרב י ֲַעקב הַ ֹכהֵ ןַ .רב אֵ יבוֹ ָמ ִאי ַבר ְׁש ִר ָיראַ .רב ֹכהֵ ן צֶ ֶדק ַבר
ַרב אַ בו ָמ ִאיַ .רב אַ ְׁב ָרהָ ם ַבר ְׁש ִר ָיראַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר חִ יָיאַ .רב
ָשלוֹ ם ַבר ָמ ְׁר ְׁדכַ יַ .רב יִ ְׁצחָ ק ַבר חֲנַנְׁ יָאַ .רב נְׁ טו ְׁרנָ ִאי ֶבן ַרב
ִהיל ִָאי ַבר ַרב ָמ ִריַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר ַרב ָמ ְׁר ְׁדכַ יַ .רב ְׁפ ַל ְׁט ֵוי ַבר
אַ ַביֵיַ .רב ַע ְׁמ ָרםַ .רב אַ חָ ִאיַ .רב ְׁמנַחֵ ם ְׁב ֵריה ְׁד ַרב יוֹ סֵ ף ַבר
ִחיָיאַ .רב מַ ִת ְׁתיָהוַ .רב נ ְַׁחשוֹ ן ַבר ַרב צָ דוֹ קַ .רב אַ ָבא ַבר
ַרב אַ ִמיַ .רב צֶ מַ ח ַבר ְׁפל ְַׁטוֵיהַ .רב צֶ מַ ח ַבר ַרב חַ ִייםַ .רב
נַחשוֹ ןַ .רב הַ אי ַבר ָדוִ דַ .רב ִהיל ִָאי ַבר ַרב
הַ אי ְׁב ֵריה ְׁד ַרב ְׁ
נְׁ טו ְׁרנָ ִאיַ .רב ַקמוֹ י ַבר ַרב אַ חָ ִאיַ .רב ָשלוֹ ם ַבר ַרב ִמי ָשאֵ ל.
ַרב י ֲַעקֹב ַבר ַרב נְׁ טו ְׁרנָ ִאיַ .רב יְׁ הו ָדה ַבר ְׁשמואֵ לַ .רב ִמ ְׁב ַשר
הַ ֹכהֵ ןַ .רב ֹכהֵ ן צֶ ֶדקַ .רב ְׁס ַע ְׁדיָהַ .רב צֶ מַ ח ַבר ַרב ַכ ְׁפנָ ִאי.
ַרב חֲנִ ינָ א ַבר יְׁ הו ָדה .מַ ר ַרב נְׁ חֶ ְׁמיָה ַבר ַרב ֹכהֵ ן צֶ ֶדק.
שנִ ְׁשבו ִעם ַרב
שה ו ְׁבנוֹ ַרב חֲנוֹ ְׁךֶ ,
ַרב ְׁש ִר ָיראַ .רב מֹ ֶ
של ַרב חֲנַנְׁ אֵ ל .וְׁ ַרב ְׁשמַ ְׁריָה ַבר אֶ לְׁ חָ נָ ןַ .רב
חו ִשיאֵ ל ,אָ ִביו ֶ
נָ ָתן ַדיָין וְׁ חָ ִסיד ָגדוֹ לַ .רב יוֹ סֵ ף ַבר יִ ְׁצחָ ק ִש ַטאנְׁ ש ֶבן
אַ ִביתור .ר' יִ ְׁש ָראֵ ל ָגאוֹ ןַ .רב הַ אי ָגאוֹ ן ְׁב ַרב ְׁש ִר ָירא  -הוא
סוֹ ף הַ ְׁגאוֹ נִ ים.
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צ ִ ֻּד ִיקים
הַּ ַּ ֻּ

אשוֹ נִ ים וְ ַאחֲרוֹ נִ ים
ִר ׁ
כו לחודש

ר' ְׁקלוֹּ נִ ימ ֻּוס ִאיש רוֹּ ִמיַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו ֻּג ְֵּׁרשוֹּ ם ְׁמאוֹּ ר הַּ גֻּוֹּ לָּה .ר'
ְׁשמ ֻּואֵּ ל הַּ כֻּ ֹּהֵּ ן ַֻּּבר חָּ ְׁפנִ י .ר' יוֹּ סֵּ ף ֶֻּּבן גִ ְׁיק ִטילָּה .ר' נָּ ָּתן ַֻּּב ַּעל
הֶּ " ָּער ֻּו ְׁך" .ר' יִ ְׁצחָּ ק ַֻּּבר יְׁ ה ֻּו ָּדה ֶֻּּבן ִ ֻּגיא ֻּותַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו ִש ְׁמעוֹּ ן ְׁ ֻּב ַּרב
שם.
יִ ְׁצחָּ ק .וְׁ ַּר ֵֻּּבינ ֻּו יְׁ ה ֻּו ָּדה הַּ ָֻּּגדוֹּ ל ,רֹּאש הַּ ֶֻּּנה ֱָּרגִ ים לִ ְׁק ֺּ ֻּד ֻּ ַּשת הַּ ֻּ ֵּ
של
וְׁ ַּר ֵֻּּבינ ֻּו יְׁ ה ֻּו ָּדה הַּ כֻּ ֹּהֵּ ןַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו אֵּ לִ ֻּיָּה ֻּו הַּ זָֻּּקֵּ ן .ר' יִ ְׁצחָּ קַּ ,רבֻּ וֹּ ֶּ
של ַּר ֻּ ִש"י .ר' יִ ְׁצחָּ ק ְׁ ֻּב ַּרב
ַּר ֻּ ִש"י .ר' י ֲַּעקֹּב ְׁ ֻּבר' י ָָּּקרַּ ,רבֻּ וֹּ ֶּ
של ַּר ֻּ ִש"י .ר'
ֹּשה הַּ דַֻּּ ְׁר ָּשןַּ ,רבֻּ וֹּ ֶּ
של ַּר ֻּ ִש"י .ר' מ ֶּ
יְׁ ה ֻּו ָּדהַּ ,רבֻּ וֹּ ֶּ
יְׁ ה ֻּו ָּדה ַֻּּבר ַֻּּב ְׁרזִ ילַּי ַֻּּב ְׁרצֶּ לוֹּ נִ י .ר' יוֹּ סֵּ ף טוֹּ ב ֶּעלַּם .ר' זְׁ ַּר ְׁחיָּה
ֹּשה הֶּ ָּענָּ יו .ר' מ ֶֹּּשה ֶֻּּבן יוֹּ סֵּ ף ֶֻּּבן מָּ ָּרן הַּ ֻּלֵּוִ י .ר' לֵּוִ י
הַּ ֻּלֵּוִ י .ר' מ ֶּ
ש ֻּלָּם ְׁ ֻּבר'
של ר' יִ ְׁצחָּ ק .ר' אַּ ְׁב ָּרהָּ ם ַֻּּבר יִ ְׁצחָּ ק .ר' ְׁמ ֺּ
ֶֻּּבן אָּ ִחיו ֶּ
שם.
י ֲַּעקֹּב .ר' אַּ ְׁב ָּרהָּ ם ַֻּּבר' דַֻּּ א ֻּוד הַּ ֻּלֵּוִ י ,הַּ ֶֻּּנה ֱַּרג ַּעל ִקדֻּ ֻּוש הַּ ֻּ ֵּ
ר' יוֹּ סֵּ ף ַֻּּבר מֵּ ִאיר ִא ְׁ ֻּבן ִמיגַּאש .ר' ִש ְׁמעוֹּ ן הַּ ָֻּּגדוֹּ ל .ר' אֶּ לְׁ ָּעזָּר
ש ֻּלָּם .וְׁ ר' אֶּ לְׁ ָּעזָּר ְׁ ֻּבר' מֵּ ִאיר ְׁ ֻּבר' יִ ְׁצחָּ ק.
ְׁ ֻּבר' ְׁמ ֺּ
ַרשִּׁ"יִּׁ,ה ֻּוא ר' ְׁשלֹּמה י ְַּׁר ִחי ַֻּּבר יִ ְׁצחָּ ק ִמ ְׁט ִריוֶּושַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו מֵּ ִאיר,
ח ֲַּתן ַּר ִש"יָֻּּ .בנָּ יו :ר' ְׁשמ ֻּואֵּ ל ה ֻּוא ַּר ְׁש ַֻּּב"ם ,וְׁ ַּר ֵֻּּבינ ֻּו ָֻּּתם וְׁ ה ֻּוא
ר' י ֲַּעקֹּב ָֻּּתם ,וְׁ ִריבָּ "ם ה ֻּוא ר' יִ ְׁצחָּ קַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו יְׁ ה ֻּו ָּדה ַֻּּבר נָּ ָּתן,
ח ֲַּתן ַּר ֻּ ִש"יַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו אֶּ ְׁפ ַּריִ ם ,ח ֲַּתן ַּר ֻּ ִש"יַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו ְׁשמַּ ְׁריָּהַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו
ויט ָּרא .ר' ִש ְׁמעוֹּ ן
ָֻּּבר ֻּו ְׁך ְׁ ֻּב ַּרב ְׁשמ ֻּואֵּ ל ִמ ֻּ ַּמ ֻּגֶּנְׁ צָּ א .ר' ִש ְׁמחָּ ה דְֻּׁ וִ ְׁ
ִמ ֻּ ַּשאנְׁ ץַּ .ראֲבַּ "ד הָּ ִראשוֹּ ן ,ה ֻּוא ר' אַּ ְׁב ָּרהָּ ם ַֻּּבר [ ָּדוִ ד] דַֻּּ א ֻּוד
הַּ נַּ "ל .ר' חַּ יִ ים כֻּ ֹּהֵּ ן ֻּ ַּתלְׁ ִמיד ַּר ֵֻּּבינ ֻּו ָֻּּתם .ר' נְׁ ַּתנְׁ אֵּ ל הַּ ָֻּּקדוֹּ ש.
ויט ָּראַֻּּ ,ב ַּעל
ַּר ֵֻּּבינ ֻּו יִ ְׁצחָּ ק ְׁ ֻּבר' ְׁשמ ֻּואֵּ ל ְׁ ֻּבר' ִש ְׁמחָּ ה דְֻּׁ וִ ְׁ
הַּ ֻּתוֹּ סָּ פוֹּ ת הַּ ִ ֻּנ ְׁק ָּרא ִר"י הַּ זָֻּּקֵּ ןֻּ ְׁ .בנוֹּ ַּר ֵֻּּבינ ֻּו אֶּ לְׁ חָּ נָּ ן .ר' ִש ְׁמשוֹּ ן
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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ִמ ֻּ ַּשאנְׁ ץ ְׁ ֻּבר' אַּ ְׁב ָּרהָּ םַּ .ר ֵֻּּבנ ֻּו חֲנַּנְׁ אֵּ לַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו ַּי ֲעקֹּב
ֹּשה ֶֻּּבן
מֵּ אוֹּ ְׁר ֵּליַּינְׁ שֹּ .ר' יִ ְׁצחָּ ק אַּ לְׁ פָּ ִסי ה ֻּוא הָּ ִרי"ףַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו מ ֶּ
מַּ יימוֹּ ן ה ֻּוא הָּ ַּר ְׁמ ַֻּּב"ם .ר' אַּ ְׁב ָּרהָּ ם ַֻּּבר דָֻּּ וִ ד ,ה ֻּוא הָּ ַּראֲבַּ "ד
נַּח ָּמן ,ה ֻּוא הַּ ַּר ְׁמ ַֻּּב"ן.
ֹּשה ַֻּּבר ְׁ
ַֻּּב ַּעל הַּ "הַּ ֻּ ָּשגוֹּ ת"ַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו מ ֶּ
ר' י ֲַּעקֹּב ִמ ֻּקוֹּ ְׁר ִביל .ר' מ ֶֹּּשה ֶֻּּבן י ֲַּעקֹּבַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ְֻּׁסמַּ "ג" .ר'
ש ֻּיָּסַּ ד " ֻּונְׁ ַּתנֶּה ת ֶֹּּקף" .ר'
יעזֶּר ִמ ִֻּמיץ .ר' אַּ ְׁמנוֹּ ן הַּ ָֻּּקדוֹּ שֶּ ,
אֱלִ ֶּ
ָֻּּבר ֻּו ְׁך ַֻּּבר יִ ְׁצחָּ קַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ְֻּׁתר ֻּומוֹּ ת" .ר' יִ ְׁצחָּ קַֻּּ ,ב ַּעל הָּ " ִע ֻּט ֻּור".
אֲבי הָּ ֶּעזְׁ ִרי" .ר' אֶּ לְׁ ָּעזָּר
יעזֶּר ְׁ ֻּבר' יוֹּ אֵּ ל ,הַּ ִ ֻּנ ְׁק ָּרא " ִ
ר' אֱלִ ֶּ
ִמ ֶֻּּג ְׁרמַּ יְׁ זָּא .ר' יְׁ ה ֻּו ָּדה חָּ ִסיד .ר' י ֲַּעקֹּב ֶֻּּבן גִ ְׁיק ִטילָּאַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו
של הָּ רֹּא"שַּ ,ר ֵֻּּבינ ֻּו יוֹּ נָּ הַּ .ר ְׁש ָֻּּב"א ,ה ֻּוא ַּר ֵֻּּבינ ֻּו
יְׁ ִחיאֵּ ל ,אָּ ִביו ֶּ
ְׁשלֹּמה ֶֻּּבן אַּ ְׁב ָּרהָּ ם ֶֻּּבן אַּ דֶֻּּ ֶּרת .מַּ הֲ ַּר"ם ִמר ֻּוטֶּ נְׁ בֻּ ֻּו ְׁרג ,ה ֻּוא ר'
מֵּ ִאיר ְׁ ֻּבר' ָֻּּבר ֻּו ְׁך נִ ְׁפ ַּטר ִ ֻּב ְׁת ִפיסָּ ה .ר' אַּ ל ְֶֻּּׁכסַּ נְׁ דֶֻּּ ר ְׁ ֻּבר' ְׁשלֹּמה
ישי .ר' יִ ְׁצחָּ קַֻּּ ,ב ַּעל "אוֹּ ר
ה ֱִביאוֹּ לִ ְׁקב ֻּו ָּרהַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו יְׁ ִחיאֵּ ל ִמ ֻּ ַּפ ִר ִ
שר .ר' ֻּ ֶּפ ֶּרץ
זָּר ֻּו ַּע" .ר' ְׁמנַּחֵּ ם דְֻּׁ ֶּר ַּקנְׁ ִטיַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו ַֻּּבחַּ ֻּיֵּי ֶֻּּבן אָּ ֵּ
הֶּ חָּ ִסיד .ר' ָּמ ְׁרדְֻּׁ כַּ י ְׁ ֻּבר' ִה ֻּלֵּלַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ָֻּּמ ְׁר ְׁדכַּ יֶּ ,נה ֱַּרג ַּעל ִקדֻּ ֻּוש
שם .ר' ִש ְׁמעוֹּ ן הַּ דַֻּּ ְׁר ָּשןַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ֻּיַּלְׁ ק ֻּוט" .ר' ִש ְׁמשוֹּ ן ִמ ִ ֻּקינוֹּ ן.
הַּ ֻּ ֵּ
ר' ִש ְׁמשוֹּ ן ַֻּּבר צָּ דוֹּ קַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ֻּ ַּת ְׁש ֵֻּּב"ץ" .הָּ ַּרב ר' חַּ ִֻּיים ,אָּ ִחיו
של הָּ רֹּא"ש.
וְׁ ַּרבֻּ וֹּ ֶּ
שרָֻּּ .בנָּ יוַּ :ר ֵֻּּבינ ֻּו יְׁ ִחיאֵּ ל ,וְׁ ר' ְׁשלֹּמה
הָ רֹא"שִִּּׁׁ ,ה ֻּוא ַּר ֵֻּּבינ ֻּו אָּ ֵּ
ֹּשה,
הֶּ חָּ ִסיד ,וְׁ ַּר ֵֻּּבינ ֻּו י ֲַּעקֹּב ַֻּּב ַּעל הַּ " ֻּט ֻּו ִרים" ,וְׁ ר' אֶּ לְׁ יָּק ֻּום ,וְׁ ר' מ ֶּ
של
וְׁ ַּרב אֶּ לְׁ ָּעזָּר ,וְׁ ר' ִש ְׁמעוֹּ ן ,וְׁ ר' יְׁ ה ֻּו ָּדה .ר' נָּ ָּתןַּ ,רבֻּ וֹּ ֶּ
יש ִרים" וְׁ "אָּ ָּדם
ש ֻּלָּםַֻּּ ,ב ַּעל "סֵּ פֶּ ר מֵּ ָּ
הָּ רֹּא"ש .ר' יְׁ ר ֻּוחָּ ם ְׁ ֻּב ַּרב ְׁמ ֺּ
וְׁ חַּ ָּ ֻּוה"ַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו ְׁשמ ֻּואֵּ ל ְׁ ֻּבר' צָּ דוֹּ קַֻּּ ,ב ַּעל הָּ "אֲ גֺּדָֻּּ ה" .ר' אַּ הֲ רֹּן
הַּ כֻּ ֹּהֵּ ן הַּ ִ ֻּנ ְׁק ָּרא ָּראָּ "ה .ר' יִ ְׁצחָּ ק ִמדֻּ ֻּו ָּראַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ֻּ ַּש ֲע ֵּרי דֻּ ֻּו ָּרא".
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הָּ ַּרב ר' דָֻּּ וִ ד אַּ בֻּ ֻּו ְׁד ְׁרהַּ ם .ר' נִ ִֻּסים ְׁ ֻּב ַּרב ְׁרא ֻּובֵּ ן ה ֻּוא הָּ ַּר"ן.
ַּר ֵֻּּבינ ֻּו יוֹּ נָּ ה .ר' יוֹּ סֵּ ףַֻּּ ,ב ַּעל "נִ ֻּמ ֻּו ֵּקי יוֹּ סֵּ ף".
כז לחודש

שת ,ה ֻּוא הָּ ִריבָּ "שַּ .ר ֵֻּּבינ ֻּו יוֹּ ם טוֹּ בַֻּּ ,ב ַּעל
ש ֶּ
ר' יִ ְׁצחָּ ק ַֻּּבר ֵּ
"מַּ ִ ֻּגיד ִמ ְׁשנָּ ה" .הָּ ַּרב ר' יוֹּ ם טוֹּ ב ַֻּּבר אַּ ְׁב ָּרהָּ םַֻּּ ,ב ַּעל " ִמגְׁ דַֻּּ ל
עֹּז"ַּ .רב ָּמכִ יר .ר' יוֹּ סֵּ ף חָּ ִביב ְׁספָּ ַּר ִדי .ר' י ֲַּעקֹּב מוֹּ ילִ ין ַֻּּבר
הֲר"ש .ר'
ֹּשה הַּ ֻּלֵּוִ י ,ה ֻּוא מַּ הֲ ִרי"ל .ר' ָּשלוֹּ ם הַּ ִ ֻּנ ְׁק ָּרא מַּ ַּ
מ ֶּ
שן" .ר' י ֲַּעקֹּב
יִ ְׁש ָּראֵּ ל הַּ ִ ֻּנ ְׁק ָּרא ִאיסֶּ ְׁרלַֻּּ ,ב ַּעל " ְֻּׁתר ֻּומַּ ת הַּ דֶֻּּ ֶּ
מוֹּ ילִ ין וְׁ ר' אַּ הֲ רֹּן ,הָּ י ֻּו ַּרבֻּ וֹּ ָּתיו.
ר' י ֲַּעקֹּב וַּוייל .ר' יִ ְׁצחָּ ק ַּקנְׁ פַּ ֻּ ִטין ְׁ ֻּבר' י ֲַּעקֹּב .ר' יִ ְׁצחָּ ק דִֻּ ילֵּאוֹּ ן.
ֹּשה דִֻּ ילֵּאוֹּ ן .ר' יִ ְׁצחָּ ק אַּ בֻּ ֻּוהַּ בַֻּּ ,ב ַּעל " ְׁמנוֹּ ַּרת הַּ ָֻּּמאוֹּ ר" .ר'
ר' מ ֶּ
ְׁשמ ֻּואֵּ ל וַּ לַּאנְׁ ִסי ֶֻּּבן הָּ ַּרב ר' אַּ ְׁב ָּרהָּ ם .ר' יוֹּ סֵּ ף קוֹּ לוֹּ ן ַֻּּבר
ְׁשלֹּמה ,ה ֻּוא מַּ ה ֲִרי"ק .ר' י ֲַּעקֹּב ְׁ ֻּב ַּרב ְׁשמ ֻּואֵּ לַֻּּ ,ב ַּעל הֶּ "אָּ ג ֻּור".
ר' יוֹּ סֵּ ף ִ ֻּג ְׁיק ַּטלְׁ יָּיאַֻּּ ,ב ַּעל " ַּש ֲע ֵּרי אוֹּ ָּרה" .ר' יִ ְׁצחָּ ק דְֻּׁ ִמן ַּעכֻּ וֹּ
ֻּ ַּתלְׁ ִמיד הָּ ַּר ְׁמ ַֻּּב"ן .ר' יוֹּ סֵּ ף ֶֻּּבן ְׁש ַּר ָֻּּגא .ר' עוֹּ בַּ ְׁדיָּה ִמ ַֻּּב ְׁרטֶּ נ ֻּו ָּרא.
ֹּשה
ר' לֵּוִ י ְׁ ֻּבר' י ֲַּעקֹּב ֶֻּּבן חָּ ִביב .ר' י ֲַּעקֹּב ֵֻּּבי ַּרב .ר' מ ֶּ
אדוַּוה .ר' ְׁשלֹּמה
אַּ לְׁ ַּש ָּקר .ר' יְׁ ה ֻּו ָּדה ִמינְׁ ץ .ר' מֵּ ִאיר ֻּ ַּפ ָּ
ש ְׁ
יך ְׁ ֻּבר' חַּ ִֻּיים .ר' ְׁשמ ֻּואֵּ ל ַּק ֻּל ֵָּּעיַֻּּ ,ב ַּעל
ֹּשה אַּ לְׁ ֵּ
אֶּ לְׁ ַּק ֵֻּּבץ .ר' מ ֶּ
" ִמ ְׁש ֻּ ְׁפטֵּ י ְׁשמ ֻּואֵּ ל" .ר' יוֹּ סֵּ ף ֶֻּּבן לֵּב .ר' ַּשכְׁ נָּ א .ר' אֶּ לְׁ ָּעזָּר
ימ ָּרא .ר' ְׁשלֹּמה ל ֻּו ְׁריָּא.
אַּ זְׁ ָּק ִרי .ר' יוֹּ סֵּ ף סַּ ַּרגֻּוֹּ ִסי .ר' דָֻּּ וִ ד ֶֻּּבן זִ ְׁ
שם .ר' יִ ְׁצחָּ ק ְׁ ֻּבר' ְׁ ֻּבצַּ לְׁ אֵּ ל.
ר' אֵּ לִ ֻּיָּה ֻּוַֻּּ ,ב ַּעל ֵּ
ש ְֻּׁלחָּ ן ָּער ֻּו ְׁך"
ר' ִּׁיוֹּ סֵּ ף ַּקארוֹּ ֶֻּּבן מוֹּ ֵּרנ ֻּו אֶּ פְׁ ַּריִ םַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ֺּ
ֹּשה ִאיסֶּ ְׁרלֶּש ,הָּ " ַּר ֻּ ָּמ"א" .ר' נָּ ָּתן
וְׁ הַּ " ֵֻּּבית יוֹּ סֵּ ף" .ר' מ ֶּ
אדנִ י הֶּ חָּ ִסיד ַֻּּבר ִש ְׁמשוֹּ ן ַּש ֻּ ִפ ָּירא .ר' יִ ְׁצחָּ ק חַּ י ֻּות .ר'
מֵּ הוֹּ ָּר ְׁ
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ִראשוֹּ נִ ים וְׁ אַּ חֲרוֹּ נִ ים

צ ִ ֻּד ִיקים
הַּ ַּ ֻּ

סג

לִ יוָּ אֵּ י ַֻּּבר ְׁ ֻּבצַּ לְׁ אֵּ לַֻּּ ,ב ַּעל "גֻּ ֻּור אַּ ְׁריֵּה" (מַּ הֲ ַּר"ל ִמ ֻּ ְׁפ ַּראג) .ר'
של
ָּמ ְׁרדְֻּׁ כַּ י יָּפֶּ הַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ְֻּׁלב ֻּו ִשים" .ר' ְׁ ֻּבצַּ לְׁ אֵּ ל אַּ ְׁש ְֻּׁכנַּ ִזֻּיַּ ,רבֻּ וֹּ ֶּ
הָּ אֲ ִר"י ז"ל .ר' יוֹּ סֵּ ף י ְַּׁע ֵֻּּבץ .ר' ֶֻּּב ֶּרכְׁ יָּה .ר' יִ ְׁצחָּ ק ל ֻּו ְׁריָּא ה ֻּוא
יטל .ר' אַּ ְׁב ָּרהָּ ם הַּ ֻּלֵּוִ י ְׁ ֻּבר ֻּוכִ ים .ר'
הָּ אֲ ִר"י ז"ל .ר' חַּ ִֻּיים וִ ַּ
ש ַּע פַּ אלְׁ קַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ְֻּׁסמַּ "ע"ַּ .רב יוֹּ אֵּ ל
יִ ְׁש ָּראֵּ ל סָּ ר ֻּוק .ר' יְׁ הוֹּ ֺּ
ְׁ ֻּבר' ְׁשמ ֻּואֵּ לַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ַֻּּב"ח" .ר' אֶּ פְׁ ַּריִ םַֻּּ ,ב ַּעל "עוֹּ לְׁ לוֹּ ת
אֶּ ְׁפ ַּריִ ם" .ר' יְׁ ַּש ְׁעיָּה סֶּ גָּ ל ְׁ ֻּבר' אַּ ְׁב ָּרהָּ םַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ֻּ ְׁש ָּל"ה"ֻּ ְׁ .בנוֹּ
וארי .ר' אֵּ לִ ֻּיָּה ֻּו,
עפ ִטילַּ .רב מ ֶֹּּשה ֶֻּּבן הַּ ַּרב י ֲַּעקֹּב קוֹּ ְׁר ִדיוָּ ִ
ש ְׁ
ר' ֶּ
אשית חָּ כְׁ ָּמה" .ר' אַּ ְׁב ָּרהָּ ם ֻּ
גַּלַּנְׁ ִטי.
ַֻּּב ַּעל הָּ " ֵּר ִ
יעזֶּר ְׁ ֻּבר' יְׁ ה ֻּו ָּדה ,ה ֻּוא הַּ ֻּ ַּמהַּ ְׁר ָּש"א .ר' דָֻּּ וִ ד הַּ ֻּלֵּוִ י,
ר' ְׁשמ ֻּואֵּ ל אֱלִ ֶּ
ַֻּּב ַּעל הַּ " ֻּ ַּט"ז" .ר' ַּש ְׁ ֻּב ַּתי כֻּ ֹּהֵּ ן ַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ֻּ ַּש" ְׁך" .ר' אַּ ְׁב ָּרהָּ ם
ֹּשהַֻּּ ,ב ַּעל הַּ "חֶּ לְׁ ַּקת
אַּ ָֻּּבאַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ָֻּּמגֵּן אַּ ְׁב ָּרהָּ ם" .ר' מ ֶּ
ְׁמחוֹּ ֵּקק" .ר' ְׁשמ ֻּואֵּ לַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ֵֻּּבית ְׁשמ ֻּואֵּ ל" .ר' מֵּ ִאיר ִשיף.
אפאלֶּר .ר'
ר' מֵּ ִאירַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ֻּ ַּמהֲ ַּר"ם" .ר' ִש ְׁמשוֹּ ן אָּ ְׁס ְׁט ָּר ֻּ ָּ
צבי הירש אשכנזי החָּ כָּ ם ְׁצ ִבי .ר' נַּ ְׁפ ָֻּּתלִ י כֻּ ֹּהֵּ ן הַּ ִ ֻּנ ְׁק ָּרא ַּר ִ ֻּבי
ש ַּע,
ר' נַּ ְׁפ ֻּ ָּתלִ י .ר' סֶּ ענְׁ ֶּדערַֻּּ ,ב ַּעל הַּ " ְֻּׁתב ֻּואוֹּ ת שוֹּ ר .ר' יְׁ הוֹּ ֺּ
ש ַּע" .ר' נָּ ָּתן נָּ ָּטעַֻּּ ,ב ַּעל " ְׁמ ֻּ
גַּלֶּה ֲעמֺּ קוֹּ ת" .ר'
ַֻּּב ַּעל הַּ " ֻּ ְׁפנֵּי יְׁ הוֹּ ֺּ
אריץַֻּּ ,ב ַּעל
אַּ ייזִ יק הַּ כֻּ ֹּהֵּ ן אַּ ב ֵֻּּבית דִֻּ ין דִֻּ ְׁק ִה ֻּלַּת קֹּ ֶּדש ָּק ִ
ש ֻּלָּם הַּ כֻּ ֹּהֵּ ן,
הַּ ְׁמחַּ ֵֻּּבר סֵּ פֶּ ר " ְׁ ֻּב ִרית ְֻּׁכהֺּ ֻּנַּת עוֹּ לָּם" .אָּ ִחיו ר' ְׁמ ֺּ
ַֻּּב ַּעל הַּ ְׁמחַּ ֵֻּּבר סֵּ פֶּ ר " ֻּ ִפ ְׁתחֵּ י נִ דָֻּּ ה"ַּ .ר ִ ֻּבי י ֲַּעקֹּב יִ ְׁש ָּראֵּ ל מֵּ ֶּע ְׁמ ִדין.
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ְׁשמוֹ ת

ְׁ ֻבדוֹ רוֹ ת הַ ְׁסמ ֻוכים

צ ֻדיקים
הַ ַ ֻ

יםְשהְיוְְ
ְ
רסְמְ
מפוְ ְ
קְצְתְשְמוְתְהְצְדְיקְיםְהְ ְ
בדורותְהסמוכיםְ
כח לחודש

טובֻ ְׁ .בנוֹ ר' ְׁצבי .נֶכְׁ דֻ וֹ ַרבֻ י אַ ֲהרֹן
שםֹ -
ר' יִ ְׂש ָר ֵאל ַב ַעלֵ -
יטיֶיאב] .חוֹ ְׁתנוֹ ר' יְׁ חיאֵ ל .נֶכְׁ דֻ וֹ ר' אֶ פְׁ ָרים אַ ב ֵֻבית דֻ ין
[מ ֻט ַ
דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש סידילְׁ ֶקב .נֶכְׁ דֻ וֹ ר' ָֻבר ֻו ְׁך מ ֻט ֻולְׁ ְׁטשין.
נַח ָמן ִמ ְׂב ֶר ְׂסלֶב ( ַנ ַנ ְׁח ַנ ְׁח ָמ ַנ ְׁח ָמן ְׁמא ֻו ָמן) .אָ חיו ר' י ְׁש ָראֵ ל
דו ר' ְׂ
נ ְֶׂכ ֹ
"מֵ ת" .אָ חיו וְׁ ֻ ַתלְׁ מידוֹ ר' יְׁ חיאֵ ל ְׁצבי .גֻ יסוֹ ר' ְׁצבי.
ידיו :ר' נָ ָתן מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶבַֻ ,ב ַעל הַ ְׁמל ֵַֻקט סֵ פֶ ר "ל ֻק ֻוטֵ י ֵעצוֹ ת"
ַתלְׂ ִמ ָ
ֻובַ ַעל הַ ְׁמחַ ֵֻבר סֵ פֶ ר "ל ֻק ֻוטֵ י ְׁתפלֻ וֹ ת" וְׁ סֵ פֶ ר "ל ֻק ֻוטֵ י ֲהלָכוֹ ת"
שלְׁ חָ ן ָער ֻו ְׁך ,וְׁ הַ כֻ ֹל ַעל ֻפי ֻ ְׁפקֺ דַֻ ת ַרבֻ וֹ
ַעל ֻ ָכל אַ ְׁר ָֻב ָעה חֶ לְׁ ֵקי ֺ
זכְׁ רוֹ נוֹ ל ְׁב ָרכָ ה .ר' אַ ֲהרֹן הָ ַרב מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר' י ֻו ְׁדל
עהרין .ר'
ש ְׁ
יב ֶקא .ר' ְׁשמ ֻואֵ ל י ְׁצחָ ק הָ ַרב מ ֻ ְׁט ֶ
עד ֶווד ְׁ
מ ֻ ֶמ ְׁ
ְׁשמ ֻואֵ ל אַ יְׁ יזיק .ר' ש ְׁמעוֹ ן .ר' יְׁ ק ֻותיאֵ ל מַ גֻ יד מ ֻט ָירהאוויצֶ ע.
ֶעמרוֹ ב .ר' י ְׁצחָ ק ,ח ֲַתן הַ ֻ ַמגֻ יד הַ ַֻנ"ל .ר'
הָ ַרב ר' נַ ְׁפ ָֻתלי מ ֻנ ְׁ
מַ ֻת ְׁתיָה ֻו יְׁ ה ֻו ָדה מ ַֻבאפָ לְׁ יֶא .ר' י ְׁצחָ ק יְׁ ה ֻו ָדה .ר' אֵ ל ֻיָה ֻו הָ ַרב
שעהרין .חַ ְׁתנוֹ ר' אַ ָֻבא שוֹ חֵ ט .ר' י ְׁצחָ ק אַ יְׁ יזיק
מ ְׁט ֶ
מ ֻט ָירהאוויצֶ ע .ר' זַלְׁ מָ ן דֻ ֹב .ר' י ְׁצחָ ק דֻ ֹבַ .רב י ְׁצחָ ק הָ ַרב
מחַ ְׁרשיוַ ואטֶ ע.
נַח ָמן ָקאסיבֶ רֻ ְׁ .בנוֹ
ר' חַ ֻיים ֶֻבן ֲע ַטר ַֻב ַעל "אוֹ ר הַ חַ ֻיים" .ר' ְׁ
יטש .ר' אַ ְׁב ָרהָ ם
ֹשה .ר' דֻ ֹב ֶֻבער הַ ֻ ַמגֻ יד מ ֻ ֶמעזְׁ ר ְׁ
ַרב מ ֶ
ֻג ְֵׁרשוֹ ן קיטיבֶ ר .ר' וָ ואלְׁ ף קיצֶ יס .ר' י ֲַעקֹב יוֹ סֵ ף אַ ב ֵֻבית דֻ ין
אפיל ַֻב ַעל
דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש ֻפוֹ לְׁ נָ אָ הֻ ְׁ .בנוֹ ר' ש ְׁמשוֹ ן .ר' ָק ֻ
הַ ְׁמחַ ֵֻבר סדֻ ֻור "קוֹ ל י ֲַעקֹב" .ר' דָֻ וד מ ֻקילַיְׁ יאבֶ ר .ר' יְׁ חיאֵ ל
ישרים דֻ ְׁקה ֻלַת ַֻבאר .ר'
מיקילַיְׁ יאבֶ ר .ר' מֵ ענְׁ דיל מַ גֻ יד מֵ ָ
ידענְׁ ֶקר .ר' דָֻ וד פ ֻו ְׁר ֶקיס .ר' מ ֶֹשה קיטיבֶ ר .ר'
נַח ָמן הָ אר ֶ
ְׁ
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צ ֻדיקים
הַ ַ ֻ

סה

יטש ֶֻבן ר' יוֹ סֵ ף .ר' יְׁ חיאֵ ל מיכְׁ ל
אהבֻ ְׁ
ֻפינְׁ חָ סַ .רבֻ י י ְׁצחָ ק מדְֻׁ ָר ְׁ
ָאטשוֹ ב .ר' אֶ לְׁ ָעזָר אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש
מ ְׁזֻל ְׁ
אַ ְׁמ ְׁסטֶ ְׁרדַֻ ם .ר' ֻפינְׁ חָ ס אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת ְׁפ ַרנְׁ ְׁקפ ֻו ְׁרט
אשקיבֶ ר .ר' אַ ֲהרֹן
דְֻׁ מַ יְׁ ין .אָ חיו ר' ְׁשמֶ עלְׁ ֶקע .ר' ַש ַֻב ַתי ַר ְׁ
ַק ְׁרלינֶר .ר' ְׁשלֹמה ַק ְׁרלינֶר.
של אַ ְׁב ָרהָ ם" .ר' יְׁ חֶ זְׁ ֵקאל
ר' אַ ְׁב ָרהָ ם אוֹ ֻ ְׁפנְׁ הַ יְׁ ים ַֻב ַעל "אֵ ֶ
לַאנְׁ ָדא .ר' ָֻבר ֻו ְׁך ְׁפ ֶרענְׁ קיל אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש
יפניק .ר' אֶ לְׁ ָעזָר רוֹ קֵ חַ  .ר' י ֲַעקֹב יַאלְׁ ליס .ר' א ֻורי
לַיְׁ ֻ ְׁ
יס ֶקער .ר' יְׁ ה ֻו ָדה ְׁצבי מ ְֻׁס ְׁט ֶרעטין .ר' אַ ְׁב ָרהָ ם
ְׁס ְׁט ֶרעל ְׁ
ש ַע הֶ עשיל ,הָ ַרב מֵ אַ ֻ ְׁפ ָטאֻ ְׁ .בנוֹ ר' י ְׁצחָ ק מֵ איר .ר' י ֲַעקֹב
יְׁ הוֹ ֺ
ש ְׁרנוֹ בֻ יל.
יוֹ סֵ ף מֵ אוֹ ְׁס ְׁט ָרהָ א .ר' נַח ֻוםֻ .ו ְׁבנוֹ ַרבֻ י ָמ ְׁרדְֻׁ כַ י מ ֻ ְׁט ֶ
ר' אֱלימֶ ל ְֶׁך .אָ חיו ר' ז ֻו ְׁסיָא מהַ אנ ֻ ַ
יפאלי .ר' אַ ְׁריֵה לֵיבֻ
הַ ֻמוֹ כיחַ  .ר' יְׁ ַש ְׁע ָיה מ ֻיַאנוֹ ב .ר' מֶ ענְׁ דיל וויטֶ ֻ ְׁפ ְׁס ֶקער .ר'
יטאמיר .ר' יוֹ סֵ ף מַ גֻ יד
יקער .ר' זְׁ אֵ ב מז ֻ ָ
יפא חַ ֻ ֶמעלְׁ נ ֶ
ל ָֻ
דֻ ְׁקה ֻלַת אוֹ ְׁס ְׁט ָרהָ א .ר' חַ ֻיים ְׁק ַר ְׁ
אסנירֻ .ו ְׁבנוֹ ר' מ ֶֹשה .ר' לֵיבֻ
יטשוֹ ב .ר' לֵוי י ְׁצחָ ק אַ ב ֵֻבית דֻ ין
ארד ְׁ
יבר מ ַֻב ְׁ
יס ְׁטנֶיר .ר' ל ֶֻ
ֻפ ְׁ
יטשוֹ ב ַֻב ַעל הַ ְׁמחַ ֵֻבר " ְׁקדֺ ֻ ַשת לֵוי" .ר' ָמ ְׁרדְֻׁ כַ י
ארד ְׁ
דֻ ְׁקה ֻלַת ַֻב ְׁ
ַשאריגְׁ ַראד .ר' מֶ ענְׁ דְֻׁ ל
ישרים דֻ ְׁקה ֻלַת
מַ גֻ יד מֵ ָ
ישלַאנֶער.
ֻ ְׁפרימ ְׁ
יצ ְׁקר .ר' יוֹ סֵ ף ַקאמינְׁ ֶקר .ר' נָ טֶ ע
ר' י ְׁש ָראֵ ל .וְׁ ר' ַעזְׁ ריאֵ ל ֻ ָפאל ְׁ
יטש .ר' לֵיבֻ ָש ֶרה'עס .ר' אַ ֲהרֹן ְׁקליוַואנוֹ ר מַ גֻ יד
מ ָֻנאוְׁ ר ְׁ
ַאפקיוֶויץ .ר' יוֹ סֵ ף ֻפ ֻולְׁ נָ אָ ר .ר'
ישרים דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש ְׁסל ֻ ְׁ
מֵ ָ
י ֲַעקֹב ש ְׁמשוֹ ן אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת ְׁש ֻפיט ֻו ְׁב ֶקא .ר' אַ ְׁריֵה
יסק .ר' לֵייבֻ כֻ ֹהֵ ן .ר'
לֵיבֻ ֻוש אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת וָ ואלְׁ ְׁטש ְׁ
ָאטשוֹ ב .ח ֲָתנוֹ ר'
י ָשכָ ר ֶֻבער אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש זְׁ ל ְׁ
יקא.
אַ ְׁב ָרהָ ם חַ ֻיים .ר' לֵייבֻ אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש פְׁ רוֹ ל ָ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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ר' י ֲַעקֹב אַ נְׁ ֻ ָפאליר .ר' ְׁצבי אַ נְׁ ֻ ָפאליר .ר' לֵוי אַ לַאניבֶ יר ,ר'
ֶאסלַב .ר' אַ יְׁ יזיק אַ ב ֵֻבית דֻ ין
ָמ ְׁרדְֻׁ כַ י חַ זָֻן דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש ז ְׁ
ארעץ.
דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש ָק ֶ
כט לחודש

יטשֻ ְׁ .בנוֹ ר' ָשלוֹ ם .ר'
ר' אַ ְׁב ָרהָ ם הַ מַ לְׁ אַ ְׁך ֶֻבן הַ ֻ ַמגיד מ ֻ ֶמעזְׁ ר ְׁ
ְׁ ֻג ַדלְׁ יָה אַ ב ֵֻבית דֻ ין ד ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש ליניץ .ר' לֵיבֻ
יסקֶ ר .ר' אַ ְׁב ָרהָ ם
אסטינֶעצֶ ר .ר' אַ ְׁב ָרהָ ם ַקאל ְׁ
ְׁט ַר ְׁ
אדנָ אר .ר' אַ ָֻבא .ר' ְׁשמֶ עריל .ר'
ישיר .ר' יְׁ חיאֵ ל הוֹ ָר ְׁ
ֻפ ֻו ְׁדלַא ֶ
ֹשה לֵיבֻ .
ֹשה סוֹ פֵ ר .ר' ַי ֲעֹקב י ְׁצחָ ק הַ חוֹ זֶה מלֻ ֻו ְׁ ֻבלין .ר' מ ֶ
מ ֶ
ר' יוֹ סֵ ף ֶֻבן ר' מיכְׁ ל .אָ חיו ר' מָ ְׁרדְֻׁ כַ י .אָ חיו ר' זְׁ אֵ ב .ר' י ְׁצחָ ק
ערנָ אוויצֶ ער .ר' פַ יְׁ יב ֻוש ז ְַׁבריזֶר.
ש ְׁ
יסטוֹ חיוֶויר .ר' חַ ֻיים ְׁט ֶ
ֻ ְׁפש ְׁ
יטאמיר .הָ ַרב ר' ְׁשנֵיאוֹ ר
ר' ה ְׁירש לֵיבֻ מֵ אַ ליק .ר' אַ הֲ רֹן מז ֻ ָ
זַלְׁ ָמן מ ֻלָאדי .ר' אֶ ְׁפ ַרים אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת ְׁס ָקאהלֻ ְׁ .בנוֹ
ר' דָֻ ודַ .רבֻ י אַ ְׁב ָרהָ ם דֻ וֹ ב הָ ַרב דְֻׁ חַ ֻ ֶמעלְׁ ניק .ר' דָֻ וד אַ ב ֵֻבית
שר
ארטוֹ ְׁטשיב .ר' ָמ ְׁרדְֻׁ כַ י הָ ַרב מ ֻנ ְֶׁסחיז .ר' אָ ֵ
דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת ַק ְׁ
ֹשה הַ ֻלֵוי
ישרים דֻ ְׁקה ֻלַת אוֹ ְׁס ְׁט ָרהָ א .ר' אַ ְׁב ָרהָ ם מ ֶ
מַ גֻ יד מֵ ָ
ַֻב ַעל הַ " ֻ ַמים ְׁקדוֹ שים".
ֹשה אוֹ ְׁס ְׁט ֶריר .הָ ַרב ר' דָֻ וד ְׁצבי .ר'
ר' חַ ֻיים סַ אנְׁ זיר .ר' מ ֶ
שם טוֹ ב .ר' ְׁצבי
י ְׁש ָראֵ ל אַ ְׁב ָרהָ םַ .רבֻ י ְׁצבי סוֹ פֵ ר הַ ַֻב ַעל ֵ
נַח ָמן מ ַֻבאר .ר' דָֻ וד לֵייקיס .ר' י ְׁש ָראֵ ל
אטיֶע .ר' ְׁ
הָ ַרב דֻ ְׁק ַר ְׁ
מ ָֻקאזיניץ ַֻב ַעל הַ ְׁמחַ ֵֻבר סֵ פֶ ר " ֲעבוֹ ַדת י ְׁש ָראֵ ל" .ר' ְׁשלֹמה
ל ֻו ְׁצ ֶקיר ַֻב ַעל ְׁמחַ ֵֻבר סֵ פֶ ר "דֻ ְׁ ֻב ַרת ְׁשלֹמה" .ר' אֲ רוֹ ן לֵיבֻ
ישלַאנֶר .אָ חיו ר' י ְׁצחָ ק
ישלַאנֶרֻ ְׁ .בנוֹ ר' מֵ איר ֻ ְׁפר ֻומ ְׁ
ֻ ְׁפר ֻומ ְׁ
ערזַאנֶר.
ֶֻבער ֶֻב ְׁ
ֹשה
יטשוֹ ב .אָ חיו ר' מ ֶ
ר' ְׁצבי ה ְׁירש מ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש זיד ְׁ
שה"ֻ .ו ְׁבנוֹ ר'
אמ ְׁ ֻבריר ַֻב ַעל הַ ְׁמחַ ֵֻבר סֵ פֶ ר " ְׁתפ ֻלָה לְׁ מֹ ֶ
סַ ְׁ
ֹשה
יְׁ ה ֻו ָדה ְׁצבי ַֻב ַעל הַ ְׁמחַ ֵֻבר סֵ פֶ ר " ַע ֻמ ֻוד הַ ֻתוֹ ָרה" .ר' מ ֶ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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סז

לֵיבֻ סַ אסיוֶוער .ר' ה ְׁירש אֱלימֶ ל ְֶׁך אַ ב ֵֻבית דֻ ין ד ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש
דֻ ינ ֻוב ַֻב ַעל הַ ְׁמחַ ֵֻבר סֵ פֶ ר " ְׁ ֻבנֵי י ֻ ָשכָ ר" .ר' דֻ ֹב מזֻ ְֶׁסלַב .ר'
ֹשה איהֶ עלֶיר ַֻב ַעל הַ ְׁמחַ ֵֻבר סֵ פֶ ר "י ְׁשמַ ח מ ֶֹשה" .ר' ָֻבר ֻו ְׁך
מ ֶ
ָקאסיוֶוער ַֻב ַעל הַ ְׁמחַ ֵֻבר סֵ פֶ ר "יְׁ סוֹ ד הָ אֱמ ֻונָ ה וְׁ ַע ֻמ ֻוד
אטש.
ש ְׁ
הָ ֲעבוֹ ָדה" .ר' אַ ְׁב ָרהָ ם דָֻ וד אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת בֻ ֻו ְׁט ַ
ר' ְׁמנַחֵ ם מֶ ענְׁ דֻ יל מ ָֻקאסיב ַֻב ַעל הַ ְׁמחַ ֵֻבר סֵ פֶ ר "אַ הֲבַ ת
ָשלוֹ ם" .ר' פַ יְׁ יב ֻוש מֵ הַ ְׁבנוֹ ב.
רהְְ
רְבתְוְ ְ
דםְוְמְאוְחְ ְ
אְיןְמוְקְ ְ
של ר'
יעזֶר אָ ביו ֶ
הָ ַרב הַ ְׁמקֺ ָֻבל ר' אָ ָדם ַֻב ַעלֵ -
שם .הָ ַרב ר' אֱל ֶ
שם טוֹ ב .הֶ חָ סיד מֵ אַ ְׁמ ְׁשטֶ ְׁרדָֻ ם .ר' יוֹ נָ ָתן
י ְׁש ָראֵ ל ַֻב ַעל ֵ
צדֻ יק מ ָֻמ ָרא
מ ֻ ְׁפ ָראג .הַ דַֻ ְׁר ָשן צַ דֻ יק ָֻגנ ֻוז .ר' יוֹ סֵ ף הַ חַ זָֻן .הַ ַ ֻ
ְׁדח ֻו ְׁש ְׁ ֻבנָ א .ר' ניסָ ן ַקאוְׁ ולֶער .ר' יְׁ ַש ְׁעיָה מ ְֻׁסמילָא .ר' יוֹ סֵ ף
ארנֶע אָ ְׁס ְׁט ָראָ ה .ר' זְׁ אֵ ב
יוֹ ְׁס ָקא מ ֻיַאס .ר' זְׁ אֵ ב מ ְׁט ָש ְׁ
ָשן.
מ ָֻבאלְׁ ָטא .ר' י ְׁצחָ ק מ ָֻקאנְׁ ְׁס ַטאנְׁ טין י ָ
נַח ָמן מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .חוֹ ְׁתנוֹ ר' אֶ ְׁפ ַרים מֵ א ֻו ְׁסטין.
ִמ ְׂש ַפחַ ת ַרבֻ י ְׁ
ח ֲָתנוֹ ר' יוֹ ְׁס ֶקא ֶֻבן ר' אַ ְׁב ָרהָ ם דֻ ֹב הָ ַרב מֵ חַ ֻ ֶמעלְׁ ניק .ח ֲָתנוֹ
ר' י ְׁצחָ ק אַ יְׁ יזיק ֶֻבן ר' לֵיבֻ דֻ ֻו ְׁ ֻב ָראוְׁ ונֶער .ח ֲָתנוֹ ר' ֻפנְׁ חָ ס ֶֻבן
יסק ח ֲָתנוֹ ר'
ר' לֵיבֻ ֻוש אַ ב ֵֻבית דֻ ין דֻ ְׁקה ֻלַת ק ֶֹדש וָ אלְׁ ְׁטש ְׁ
יפאלְׁ יֶע .ח ֲָתנוֹ ר' אַ ֲהרֹןֻ ְׁ .בנוֹ
זַלְׁ ָמן ֶֻבן ר' י ֲַעקֹב יוֹ סֵ ף מ ְׁז ֻלַאט ֻ ָ
ר' ְׁשלֹמה אֶ ְׁפ ַריםֻ ְׁ .בנוֹ ַרבֻ י י ֲַעקֹב .נֶכְׁ דֻ וֹ ר' י ְׁש ָראליק .נֶכְׁ דֻ וֹ
ר' אֶ ְׁפ ַרים .נֶכְׁ דֻ וֹ ר' אַ ְׁב ָרהָ ם דֻ ֹב .נֶכְׁ דֻ וֹ ר' אַ יְׁ יזיק .נֶכְׁ דֻ וֹ ר'
נַח ָמן .נֶכְׁ דֻ וֹ ר' ש ְׁמחָ ה ָֻבר ֻו ְׁך.
ְׁ
שר לֹא נזְׁ ְֻׁכר ֻו לְׁ מַ ְׁעלָה  :ר' י ֲַעקֹב
נַח ָמן מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב אֲ ֶ
ידי ר' ְׁ
ַתלְׂ ִמ ֵ
שעהרין .ר' מֶ ענְׁ דֻ יל מ ְֻׁכפָ ר
יפאלְׁ יֶע .ר' דֻ ֹב מ ֻ ְׁט ֶ
יוֹ סֵ ף מ ְׁזֻלַאט ֻ ָ
שערין .הָ ַרב
ש ַע מזְׁ ֶ
שעהרין .ר' אַ ֲהרֹןַ .רבֻ י יְׁ הוֹ ֺ
הַ ֻ ָסמ ֻו ְׁך ל ְׁט ֶ
וקא .אָ חיו ר'
עדוֶועדיוְׁ ָ
ר' יְׁ ַש ְׁעיָה ָשלוֹ ם ֶֻבן ר' י ֻודיל מ ֻ ֶמ ְׁ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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יְׁ חיאֵ ל מֶ ענְׁ דֻ יל .הָ ַרב ר' ע ָירא מ ָ ֻוואלְׁ כַ יֶיא .הָ ַרב ר' דֻ וֹ ב
עפליק .ר' ֻג ְֵׁרשוֹ ן
מ ֻלָאדיזין .הָ ַרב ר' מָ ְׁרדְֻׁ כַ י מ ֻ ֶט ֻ ְׁ
מ ֻט ָירהאוויצֶ ע .ר' י ְׁצחָ ק מדַֻ אשוֹ ב .ר' ְׁקהָ ת מ ֻט ָירהאוויצֶ ע.
ֶעמרוֹ ב .ר' נְׁ ַתנְׁ אֵ ל
ר' זְׁ אֵ ב מ ֻט ָירהאוויצֶ ע .ר' זַלְׁ מָ ן מ ֻנ ְׁ
עפליק .ר' לֵייבֻ מ ְׁקרימֶ ענְׁ ְׁטש ֻוק .ר'
עפליק .ר' ְׁשמ ֻואֵ ל מ ֻ ֶט ֻ ְׁ
מ ֻ ֶט ֻ ְׁ
יפאוויץ .ר' אַ יְׁ יזיק יוֹ סֵ ף
יוֹ סֵ ף מ ְׁ ֻקרימֶ ענְׁ ְׁטש ֻוק .ר' י ְׁש ָראֵ ל מלֻ ֻ ָ
יפאוויץ .ר' חַ ֻיים ָש ֶרה'ס מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר' י ְׁש ָראֵ ל מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב.
מלֻ ֻ ָ
אוַואשעליץ .ר' ְׁרא ֻובֵ ן יוֹ סֵ ף.
ֶ
ר' מֵ אירַ .רבֻ י אַ ְׁב ָרהָ ם מ ְֻׁכפָ ר נָ
ֹשה מ ֻלַאדיזין .ר' ֻגֶעצי
ֹשה י ְׁצחָ ק מ ֻט ָירהאוויצֶ ע .ר' מ ֶ
ר' מ ֶ
מ ֻלַאדיזין .ר' לֵייבֻ אַ ֻ ְׁפטֶ ער .ר' עוֹ זֵר מ ֻלַאדיזין .ר' דֻ וֹ ב
ֹשה מדַֻ אשוֹ ב .ר' ָשלוֹ ם
חַ ֻיָילֶעס .ר' אַ הֲ רֹן מדַֻ אשוֹ ב .ר' מ ֶ
מדַֻ אשוֹ ב .ר' ש ְׁמחָ ה ח ֲַתן הָ ַרב ר' ְׁשמ ֻואֵ ל י ְׁצחָ ק ַז"ל .ר'
ערבֻ ֻו ְׁר ֻגֶער .ר'
נַח ָמן ֶֻבן ַרבֻ י י ֻו ְׁדל ז"ל .ר' אַ ְׁב ָרהָ ם ֻ ֶפעטֶ ְׁ
ְׁ
ֶעמרוֹ ב.
יפא מ ֻנ ְׁ
חַ יְׁ יקיל הַ ֲחזָן .ר' אֶ ְׁפ ָרים סוֹ פֵ ר .ר' זֶעליג .ר' ל ֻ ָ
יה .הָ ַרב ר' ה ְׁירש לֵיבֻ ֶֻבן הָ ַרב ר' אַ הֲ רֹן
ר' י ֲַעקֹב ַֻב ַעל מַ גֻ ֻ ַ
שעריןֻ ְׁ .בנוֹ ר' חַ ֻיים הָ ַרב
מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶבֻ ְׁ .בנוֹ הָ ַרב ר' נַ ְׁח ָמן מ ֻ ְׁט ֶ
מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב.
ל לחודש

של ַר ֵֻבנ ֻו מוֹ הֲ ַר"ן
ִמ ְׂש ַפחַ ת ר' נָ ָתן מ ְׁ ֻב ֶר ְׁס ֶלב ֻ ַתלְׁ מיד מ ֻו ְׁבהָ ק ֶ
צדֻ יק ר' דָֻ וד ְׁצבי מ ְׁק ֶרעמֶ עניץ.
ַז"ל :חוֹ ְׁתנוֹ הָ ַרב הַ ָֻגאוֹ ן הַ ַ ֻ
ְׁ ֻבנוֹ ר' ַשכְׁ נָ אֻ ְׁ .בנוֹ ר' י ְׁצחָ ק מ ֻט ֻולְׁ ְׁטשיןֻ ְׁ .בנוֹ ר' מֵ אירֻ ְׁ .בנוֹ
נַח ָמןֻ ְׁ .בנוֹ ר' דָֻ וד ְׁצביֻ ְׁ .בנוֹ ר' יוֹ סֵ ף יוֹ נָ ה .נֶכְׁ דֻ וֹ ר' דָֻ וד
ר' ְׁ
ְׁצבי .נֶכְׁ דֻ וֹ ר' מיכְׁ לֶע .נֶכְׁ דֻ וֹ ר' נַ ְׁפ ֻ ָתלי הֶ ְׁרץ .נֶכְׁ דֻ וֹ ר'
אַ ְׁב ָרהָ ם .ח ֲָתנוֹ ר' ָֻבר ֻו ְׁך .ר' ְׁשמֶ עלְׁ ֶקע ֶֻבן חוֹ ְׁרגוֹ .
נַח ָמן
ידיו :ר' ְׁשמ ֻואֵ ל מֵ איר .ר' ְׁ ֻג ַדלְׁ יָה מ ֻלַאדיזין .ר' ְׁ
ַתלְׂ ִמ ָ
ֹשה
ט ֻולְׁ ְׁטשינֶערֻ ְׁ .בנוֹ ר' אַ ְׁב ָרהָ ם מיר ֻו ָשלַים .ר' י ֲַעקֹב .ר' מ ֶ
ְׁשמ ֻואֵ ל וַויְׁ נְׁ ֶֻב ְׁרג מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶבַ .רבֻ י ְׁצבי
ְׁ ֻב ֶר ְׁסלְׁ בֶ ר .ר'
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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סט

שעהרין .ר' אֶ פְׁ ָרים מ ְׁ ֻקרימֶ ענְׁ ְׁט ָשאק .ר' י ְׁצחָ ק מ ַריְׁ יריד.
מ ֻ ְׁט ֶ
ר' זְׁ אֵ ב מ ֻט ָירהאוויצֶ ע .ר' דָֻ וד .ר' יָאסי מֵ אַ ֶדעס .ר' מֵ איר
נַח ָמן.
עפליק .ר' ָמ ְׁרדְֻׁ כַ י מ ֻט ֻולְׁ ְׁטשין .ר' אַ יְׁ יזיק .וְׁ אָ חיו ר' ְׁ
מ ֻ ֶט ֻ ְׁ
צפַ ת .ר'
שר מ ֶ
שעהרין .ר' אָ ֵ
ר' אַ ַֻבאלֶע מ ְׁט ֶ
ֹשה .ר' נָ ָתן מ ְׁ ֻ
חַ ֻיים ֻ ַכ"ץ .ר' ש ְׁמשוֹ ן מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר' שוֹ אֵ ל .ר' אַ ְׁריֵה
נַח ָמן ֶֻבן ר' י ְׁצחָ ק אַ יְׁ יזיק .ר' י ְׁצחָ ק אַ יְׁ יזיק
מ ְׁ ֻב ָראיליוו .ר' ְׁ
ֶעמרוֹ ב .ר' חַ ֻיים נַח ֻום .ר'
יוֹ סֵ ף .ר' י ְׁש ָראֵ ל .ר' ְׁשמ ֻואֵ ל מ ֻנ ְׁ
ֹשה מֵ א ֻומַ אן .ר' מֵ איר יְׁ ה ֻו ָדא מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר' אַ יְׁ יזיק .ר'
מ ֶ
יעזֶר .ר' זַלְׁ ָמן מֵ א ֻומַ אן .ר' יוֹ נָ ה
ל ְׁ ֻ
ֵיבצי .ר' יְׁ ה ֻו ָדה אֱל ֶ
יפאלְׁ יֶע .ר' יוֹ סֵ ף
מֵ א ֻומַ אן .ר' ֻג ְֵׁרשוֹ ן .ר' יְׁ ק ֻותיאֵ ל מ ְׁזֻלַאט ֻ ָ
שעהרין.
עדוֶועדיוְׁ ֶקע .ר' י ֲַעקֹב יוֹ סֵ ף מ ֻ ְׁט ֶ
ְׁצבי .ר' יְׁ ַש ְׁעיָה מ ֻ ֶמ ְׁ
ער ַקאס .ר' ְׁשלֹמה ֶֻבן ר' אַ ְׁריֵה .ר' ְׁשמ ֻואֵ ל
ש ְׁ
ר' יְׁ ַש ְׁעיָה מ ֻ ְׁט ֶ
ַאקאוויץ .ר' אַ ְׁב ָרהָ ם מ ְֻׁכפַ ר סוֹ בֻ יטוֹ ב .וְׁ אָ חיו ר'
מ ְֻׁכפָ ר י ָ
אַ ְׁריֵה .ר' הֶ ענ ְׁ
צילֶע
ֶעמרוֹ ב .ר' ְׁצבי מ ֻנ ְׁ
יך מ ֻנ ְׁ
ֶעמרוֹ ב .ר' א ֻ
נַח ָמא
ְׁ
מ ֻלַאדיזין .ר' מֶ ענְׁ דֻ יל .ר' עוֹ זֵר מֵ א ֻומַ אן .ר'
ֶועצ ֶקער .ר' י ְׁצחָ ק הַ ייסינֶער .ר' חַ ֻיים ְׁק ֶרעסינְׁ ְׁשטֵ יין.
ריו ְׁ
ֹשה מ ֻ ְׁטבֶ ְׁריָה ר' אַ הֲ רֹן ניסָ ן.
הָ ַרב ר' מ ֶ
ר' אַ ָֻבא שוֹ חֵ ט ֻובוֹ ֵדק מֵ אֶ ֶרץ י ְׁש ָראֵ ל .ר' מ ֶֹשה יוֹ נָה מֵ אֶ ֶרץ
עפליק .ר' י ְׁצחָ ק אַ יְׁ יזיק .ר'
י ְׁש ָראֵ ל .ר' ֻפינְׁ חָ ס .ר' טוֹ ב ֻיָה מטֶ ֻ ְׁ
יה .ר' הֶ ְׁעשיל
יוֹ סֵ ף חַ ַר"ז .ר' חַ ֻיים ֶֻבן ר' י ֲַעקֹב ַֻב ַעל מַ גֻ ֻ ַ
עפליק .ר' יוֹ אֵ ל מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר' ְׁשמ ֻואֵ ל ְׁצבי מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר'
מ ֻ ֶט ֻ ְׁ
יטא.
ניסָ ן מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶבַ .רבֻ י דָֻ וד ְׁצבי מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר' מֶ ענְׁ דֻ יל מלֻ ָ
יבלֶי
ר' נָ ָתן דַֻ ֻיָין מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר' סֶ ענְׁ דֶֻ ר מ ֻט ָירהאוויצֶ ע .ר' לֵיְׁ ַֻ
ָקאנְׁ ְׁס ַטאנְׁ טינֶערַ .רבֻ י נָ ָתן מ ֻט ָירהאוויצֶ עַ .רבֻ י ְׁצבי סוֹ פֵ ר
ש ַע .ר' ָֻבר ֻו ְׁך אֶ ְׁפ ַרים .ר' זַלְׁ ָמן
מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר' ֻפנְׁ חָ ס יְׁ הוֹ ֺ
וקע .אָ חיו ר' י ֻודיל .ר'
יטריוְׁ ֶ
שעהרין .ר' דָֻ וד ְׁצבי מדֻ ימ ְׁ
מ ֻ ְׁט ֶ
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן
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עהרין .ר' מָ ְׁרדְֻׁ כַ י שוֹ חֵ ט ֻובוֹ ֵדק מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶב .ר'
ש ְׁ
ֻ ֶפסַ ח מ ֻ ְׁט ֶ
יטשוֹ בַ .רבֻ י י ְׁש ָראֵ ל מ ֻט ְׁירהָ וויצֶ ע .ר' אַ יְׁ יזיק
ארד ְׁ
אַ יְׁ יזיק מ ַֻב ְׁ
ש ַע אַ לְׁ טֶ ער
ֹשה יְׁ הוֹ ֺ
שר זֶעליג .ר' מ ֶ
מֵ א ֻומַ אן .ר' אָ ֵ
יטשוֹ ב .אָ חיו ר'
עפליק .ר' ְׁשמַ ְׁריָה אַ ְׁב ָרהָ ם אֵ ל ֻיָה ֻו מ ַֻב ְׁרדֻ ְׁ
מ ֻ ֶט ֻ ְׁ
ויטץ .ר' ְׁצבי מ ֻט ֻולְׁ ְׁטשין .ר' ְׁצבי כֻ ֹהֵ ן
ערניו ְׁ
ש ְׁ
מֶ ענְׁ דֻ יל מ ְׁט ֶ
יטש .ר' י ֲַעקֹב סוֹ פֵ ר .ר' אֶ לְׁ יָק ֻום
מ ְׁ ֻב ֶר ְׁסלֶבַ .רבֻ י ֻפנְׁ חָ ס מ ֻק ֻו ְׁ ֻבל ְׁ
ֶעמרוֹ ב .ר' ש ְׁמחָ ה מֵ א ֻומַ אן .ר'
נַח ָמן מ ֻנ ְׁ
ֻגֶעציל מֵ א ֻומַ ן .ר' ְׁ
וקע .ר' נָ ָתן מיר ֻו ָשלַיםַ .רבֻ י י ְׁש ָראֵ ל
יטריוְׁ ֶ
נָ ָתן מדֻ ימ ְׁ
אר ַדאן ( ָֻק ְׁרדוֹ נֶר) .ר' י ְׁש ָראֵ ל כֻ ֹהֵ ן .ר' י ֲַעקֹב יוֹ סֵ ף
מ ַֻק ְׁ
יטש .ר' אַ הֲ רֹן מ ֻק ֻו ְׁ ֻבלי ְׁטש .ר'
מיר ֻו ָשלַים .ר' חַ ֻיים מ ֻק ֻו ְׁ ֻבל ְׁ
ְׁשלֹמה מלֻ ֻו ְׁ ֻבלין .ר' ְׁשלֹמה ֻג ְַׁבריאֵ ל .ר' י ְׁצחָ ק ֻג ְֵׁרשוֹ ן הַ כֻ ֹהֵ ן.
וארשְהְתרפ"ה)
דפוְסְוְ ְ
דְכאןְע"פְ ְ
ר' אַ ְׁב ָרהָ ם י ְׁצחָ ק הַ כֻ הֵ ן( .עְ ְ
ר' ש ְׁמשוֹ ן ַֻב ְׁר ְׁסקי נֶכֶ ד ַר ֵֻבינ ֻו ַז"ל .ר' מַ ֻת ְׁתיָה ֻו ֶֻבן ר' נַח ֻום
הַ כֻ ֹהֵ ן .ר' ָֻבר ֻו ְׁך ח ֲַתן ר' ֻגֶעצי ַז"ל .ר' י ֲַעקֹב ֶֻבן ר' זְׁ אֵ ב .ר'
נַח ָמן ֶֻבן ר' י ְׁצחָ ק .ר' י ְׁצחָ ק ֶֻבן ר' נָ ָתן נֶכֶ ד
לֵייבֻ צֶ ְׁרטֶ נֶר .ר' ְׁ
נַח ָמן ֶֻבן ר' ַשכְׁ נָ א נֶכֶ ד
ֹשה ְׁ ֻגל ְׁידמַ ן .ר' ְׁ
מוֹ הֲ ַרנַ "ת .ר' מ ֶ
אבריניץ .ר' י ְׁצחָ ק
מוֹ הֲ ַרנַ "ת .ר' ָמ ְׁרדְֻׁ כַ י ֶֻבן טוֹ ְׁביָא ַז"ל מ ַֻב ְׁ ֻ
אַ יְׁ יזיק ֶֻבן ר' נְׁ ַתנְׁ אֵ ל .ר' דֻ ֹב ֶֻבן ר' יְׁ ַש ְׁעיָה הַ כֻ ֹ הֵ ן לינְׁ ְׁדוַואסֶ ר.
יטשוֹ ב .ר' ָֻבר ֻו ְׁך ֶֻבן ר' דָֻ וד
ארדֻ ְׁ
ר' בֻ נְׁ יָמין פַ ְׁר ֶֻבר מ ַֻב ְׁ
יטשוֹ ב .ר' אַ הֲ רֹן לֵיבֻ ציגְׁ לְׁ מַ ן .ר' י ְׁצחָ ק ְׁ ֻב ַריְׁ יטֶ ר .ר'
ארדֻ ְׁ
מ ַֻב ְׁ
אב ְׁסקי .ר' י ְׁש ָראֵ ל דָֻ וד
אק ְׁ
ֶועק ְׁסלֶר .ר' אֶ ְׁפ ַרים ְׁק ַר ָ
ְׁשלֹמה ו ְׁ
צ ֻוזְׁ מֶ ר .הָ ַרב ר' ָמ ְׁרדְֻׁ כַ י מוֹ ֶרה צֶ ֶדק מסֻ וֹ קוֹ לוֹ ב .ר' ֻפנְׁ חָ ס'ל
מ ֻ
ָאדז  .ר' אַ ְׁב ָרהָ ם ֶֻבן
עדבֻ ֻו ְׁרז .ר' י ְׁצחָ ק ְׁק ַראקוֹ ְׁב ְׁסקי מ ֻל ְׁ
ש ְׁ
מ ֻ ְׁפ ֶ
ר' נַ ְׁפ ֻ ָתלי ה ְׁירץ סוֹ פֵ ר .ר' י ְׁש ָראֵ ל ֶֻבער אוֹ ֶדסֶ ר .ר' ְׁשמ ֻואֵ ל
ֹשה נַח ֻום הַ ֻלֵוי
הַ ֻלֵוי הוֹ ְׁרביץ .ר' ַע ְׁמ ָרם יוֹ סֵ ף ֶֻבן ר' מ ֶ
הוֹ ְׁרביץ .מֵ איר ֲע ַק ְׁביָא ֶֻבן י ֲַעקֹב יְׁ מיני.
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עא

עד הֵ ָֻנה עזָר ֻונ ֻו ַרח ֲֶמ ָ
יך ,לְׁ סַ דֵֻ ר ֻ ָכל ְׁשמוֹ ת הַ ַ ֻצדֻ יקים הַ נֻ זְׁ ֻ ָכרים
ַ
ֲ
ַֻב ַתנַ " ְׁך ,וְׁ כָ ל ְׁשמוֹ ת הַ ֻ ַת ָֻנאים וְׁ אָ מוֹ ָראים הַ נֻ זְׁ ֻ ָכרים ְׁ ֻבכָ ל הַ ֻ ַש"ס,
ְׁ ֻב ַתלְׁ מ ֻוד ַֻב ְׁבלי ויר ֻו ַשלְׁ מי ,ס ְׁפרי וְׁ ס ְׁפ ָרא וְׁ תוֹ סֶ ְׁפ ֻ ָתא ֻו ְׁמכילְׁ ֻ ָתא
ֻומ ְׁד ָרשים ֻו ְׁבס ְׁפ ֵרי הַ זֹֻהַ ר הַ ָֻקדוֹ ש .לְׁ כ ֺֻלָם ְׁ ֻב ֵשם י ְׁק ָרא אֶ חָ ד מֵ הֶ ם
באָ ר בֻ ְׁספָ רים ,כֻ י כָ ל
ל ֹא נ ְֶׁעדָֻ רֻ .ו ַמ ֲעלַת הַ זְׁ ֻ ָכ ַרת ְׁשמוֹ ָתם ְׁמ ֹ
ְׁשמוֹ ָתם הֵ ם סוֹ דוֹ ת ֶעלְׁ יוֹ נים ,וְׁ ַעל יְׁ ֵדי הַ זְׁ ֻ ָכ ַרת ְׁשמוֹ ָתם נזְׁ ֻ ֶכה
ימה ֶשל ַמ ֲע ֵשיהֶ ם הַ ֻטוֹ בים וַ ֲעבוֹ ָד ָתם הַ ְׁ ֻקדוֹ ָשה,
לְׁ עוֹ ֵרר ֻ ֹכחַ הָ ְׁרש ָ
וְׁ ַעל יְׁ ֵדי זֶה נזְׁ ֻ ֶכה לְׁ ה ְׁתעוֹ ֵרר ַֻגם ֻ ֵכן ל ֲַעבוֹ ַדת הַ ֻ ֵשם י ְׁת ָֻב ַר ְׁך ,לֵיל ְֵׁך
ְׁ ֻבע ְׁקבוֹ ָתם ,וְׁ ַע ֻיֵין ְׁ ֻבסֵ פֶ ר הַ ֻמדֻ וֹ ת לְׁ ַר ֵֻבינ ֻו ַז"ל מַ ֲעלַת ענְׁ יָן זֶה.
ְׂוזֹאת ל ַָד ַעתֻ ,כי הַ ַ ֻצדֻ יקים ֶשאַ ח ֲֵרי ַֻב ֲעלֵי הַ ֻ ַש"ס ל ֹא הָ יָה ְׁ ֻביָדי
ל ְׁרשֹם ֻכ ֺֻלָםֻ ,כי אֵ ין אָ נ ֻו יוֹ ְׁדעים ֵמהֶ ם ֻכי אם ַעל יְׁ ֵדי חבֻ ֻו ֵריהֶ ם,
וְׁ אֵ ין ְׁ ֻביָדי ֻ ָכל חבֻ ֻו ֵריהֶ ם ל ְׁפרֹט כֻ ֺֻלָם .וְׁ גַ ם מֵ הַ ַ ֻצדֻ יקים ֶשהָ י ֻו
ְׁסמ ֻוכים לְׁ דוֹ רוֹ ֵתינ ֻו ,אָ ֹנכי הָ רוֹ אֶ ה ֶשגַ ם ֻ ֵכן נ ְׁש ַמט מֵ הֶ ם הַ ְׁר ֵֻבה
ֶעלַם מ ֻ ֶמנֻ י וְׁ ל ֹא אֵ ָדע ל ְׁפרוֹ ט כֻ ֺֻלָם,
ֻכי צָ עיר אָ ֹנכי לְׁ יָמים ,וְׁ נ ֱ
וְׁ יָכוֹ ל ל ְׁהיוֹ ת ֶש ַֻגם ֵמאוֹ ָתן ֶש ְֻׁכבָ ר י ַָד ְׁע ֻתי נ ְׁש ְֻׁכח ֻו ְׁקצָ ָתם מֵ א ֻתי
ְׁ ֻב ֵעת הַ דְֻׁ פ ֻוסַֻ .גם דַֻ ַעת לְׁ נָ בוֹ ן נָ ֵקל ֶשאֵ ין ֵמהַ דֶֻ ֶר ְׁך ל ְׁרשֹם כֻ י אם
אֲמר ַרבֻ וֹ ֵתינ ֻו ַז"ל
אוֹ ָתן הַ ַ ֻצדֻ יקים ֶש ְֻׁכבָ ר נ ְׁס ֻ ַת ְֻׁלק ֻוַ ,על ֻפי ַמ ַ
ֶשאֵ ין הַ ָֻקדוֹ ש ָֻבר ֻו ְׁך ה ֻוא ְׁמיַחֵ ד ְׁשמוֹ ַעל הַ חַ ֻיים וְׁ כ ֻו' .הֵ ן ַעל ֻ ָכל
אֵ ֻלֶה ,אַ ל י ֻ ָפלֵא הַ ְׁמ ַע ֻיֵין ,אם י ְׁמצָ א זֵכֶ ר ֻ ַכ ֻ ָמה צַ דֻ יקים ל ְׁב ָרכָ ה,
ֶשנ ְׁש ְׁמט ֻו מ ֻ ָכאן כֻ י ל ֹא הָ יָה ְׁ ֻביָדי ל ְׁפרֹט כֻ ֺֻלָם ַמח ֲַמת ֻ ָכל הַ ַֻנ"ל.
וְׁ אֶ ת אֲ ֶשר ָמ ְׁצאָ ה יָדי ל ֲַעשוֹ ת ָעשיתי ,לְׁ ז ַֻכוֹ ת אוֹ תי וְׁ אֶ ת ְׁ ֻב ֵני
גילי ֶשי ְׁהיֶה ָשג ֻור ְׁ ֻבפינ ֻו הַ זְׁ ֻ ָכ ַרת ְׁשמוֹ ת הַ ַ ֻצדֻ יקים אֲ ֶשר ַמ ֲעלַת
הַ זְׁ ֻ ָכ ַרת ְׁשמוֹ ָתם אֵ ין לְׁ ַש ֵער ,וְׁ י ְׁכלֻ ֻו הֲמוֹ ן יְׁ ריעוֹ ת לְׁ בָ אֵ ר ֻ ַכ ֻ ָמה
ַמ ֲעלוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְׁ ֻבלי שע ֻור נ ְׁצ ָמחים מזֶֻה .וְׁ הָ רוֹ צֶ ה לְׁ הוֹ סיף יָבוֹ א
וְׁ יוֹ סיף וְׁ יוֹ סיפ ֻו לוֹ מן הַ ֻ ָש ַמים .וְׁ הַ ֻ ֵשם י ְׁת ָֻב ַר ְׁך יָשים חֶ לְׁ ֵקנ ֻו עם
הַ ַ ֻצדֻ יקים לְׁ עוֹ לָםֻ ,ובזְׁ כ ֻו ָתם י ְׁבנֶה ציֻוֹ ן ויר ֻו ָשלַים בֻ ְׁמהֵ ָרה
ְׁ ֻבי ֵָמינ ֻו ,אָ ֵמן.
ַנ נ ְַח נ ְַחמ נ ְַחמן מאומן

עב
מותִהַ ַּצ ּדיקיםִ:
תִש ֹ
ִאחַ רִהַ זְ ּ ָּכ ַר ְ
ְתפִ ּלָּהִלְ ָּא ְמ ָּר ּה ַ
יְ הי ָרצוֹ ן ִמ ְֻּלפָ נ ָ
צדִֻ ִיקים
ֶיך ה' ֱ
אלֹהֵ ינ ֻו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ֻוֶ ,ש ִ ֻבזְּ כ ֻות ֻ ָכל הַ ַ ֻ
הָ אֵ לֻ ֻו ֶש ִהזְּ ֻ ַכ ְּר ִֻתי לְּ פָ נ ָ
יאים
ארי תוֹ ָרה חוֹ זִ ים נְּ ִב ִ
ֶיך ,ח ֲִס ִידים ִ ֻגבֻ וֹ ִרים ָמ ֵ
ִ

צַ דִֻ ִיקיםֻ ִ ,בזְּ כ ֻות ְּשמוֹ ָתם הַ ְּ ֻקדוֹ ִשים ֻו ִבזְּ כ ֻות ֻתוֹ ָר ָתם ֻו ַמ ֲע ֵשיהֶ ם הַ ֻטוֹ ִבים
ֶיךֶ ,ש ְֻּת ַרחֵ ם עלֵינ ֻו ְּ ֻב ַרחֲמֶ ָ
ֶשעש ֻו לְּ פָ נ ָ
יך הָ ַר ִ ֻביםֻ .ו ְּתז ֻ ֵַכנִ י ֶש ֻי ְֺּמ ַש ְּך ָעלֵינ ֻו
ָ
ָ
אוֹ ר ְּקדֺ ֻ ָש ָתםֶ ,ש ִ ֻנזְּ ֻ ֶכה לֵיל ְֵּך ְּ ֻב ִע ְּקבוֹ ָתם וְּ לִ ְּדרֹ ְּך ִ ֻבנְּ ִתיבוֹ ָתם .וְּ נִ זְּ ֻ ֶכה
ֱמת וְּ ָללֶכֶ ת ְּ ֻב ַד ְּרכֵ י יְּ ָש ִרים לְּ פָ נ ָ
ֵמע ֻ ָתה ְּ ֻב ֹכחָ ם הַ ָֻגדוֹ ל לָש ֻוב אֵ ל ָ
ֶיך,
ֶיך ֶֻבא ֶ
ַ
ָ
צדִֻ ִיקים ,הֵ ן אוֹ ָתם ֶש ִהזְּ ֻ ַכ ְּר ִֻתי לְּ פָ נֶיך ,הֵ ן אוֹ ָתם
וְּ ִת ֻ ֶתן ְּ ֻבלֵב ֻ ָכל הַ ַ ֻ
ֵידע ִמ ְּשמוֹ ָתם,
יתי ל ַ
צדִֻ ִיקים הַ ְּ ֻגנ ֻוזִ ים ֶשהָ י ֻו ְּ ֻבכָ ל דֻ וֹ ר וָדוֹ ר ֶשלֹא זָכִ ִ
הַ ַ ֻ
ֶש ֻכ ֺֻלָם ְֻּכאֶ חָ ד ָי ֵגנֻ ֻו ָעלֵינ ֻו וְּ י ְַּמלִ יצ ֻו טוֹ ב ַֻב ֲע ֵדנ ֻו לִ ְּפנֵי כִ ֻ ֵסא כְּ בוֹ ֶד ָך,
ֶש ָתח ֻוס ֻו ְּת ַרחֵ ם עלֵינ ֻו וְּ ִת ֻ ֵתן ְּ ֻבלִ ֵֻבנ ֻו לָש ֻוב אֵ ל ָ
ֱמת ,וְּ ָת ִסיר ִמ ֻ ֶמנֻ ֻו
ֶיך ֶֻבא ֶ
ָ
לֵב הָ אֶ בֶ ן וְּ ִת ֻ ֶתן לָנ ֻו לֵב ָֻב ָשר וְּ ַתחֲזִ ֵירנ ֻו ִ ֻב ְּתש ֻובָ ה ְּשל ֵָמה לְּ פָ נֶיךָ,
וְּ נִ זְּ ֻ ֶכה לֵיל ְֵּך ְּ ֻבאֹ ַרח צַ דִֻ ִיקים ,וִ יְּ ִהי חֶ לְּ ֵקנ ֻו ִע ָֻמהֶ ם לָעוֹ לָם הַ ָֻבא ְּ ֻבגַ ן ֵע ֶדן
צדִֻ ִיקים
וְּ לֹא נֵיעוֹ ל ְּ ֻבכִ סֻ ֻופָ א ַק ָֻמ ְּך .וְּ ַת ֲעזֹר לָנ ֻו ִ ֻבזְּ כ ֻות זְּ כִ ַירת ְּשמוֹ ת הַ ַ ֻ
ֶש ִ ֻנ ְּזֻ ֻ ֶכה לִ ְּפעֹל ֻ ָכל ַֻב ָֻק ָש ֵתינ ֻו לְּ פָ נ ָ
יכיםֻ ְּ ,בגַ ְּש ִמ ֻי ֻות
ֶיך ְּ ֻבכָ ל ַמה ֻ ֶשאָ נ ֻו ְּצ ִר ִ
וְּ ר ֻוחָ נִ ֻי ֻותֻ ,ו ְּתבַ ֻ ֵטל הַ ֻ ֶטבַ ע וְּ ַת ְּש ִ ֻגיחַ ָעלֵינ ֻו ְּ ֻבהַ ְּש ָֻגחָ ְּת ָך לְּ טוֹ בָ ה וְּ לִ ְּב ָרכָ ה
לְּ חַ ִֻיים ֻולְּ ָשלוֹ ם ,וְּ י ְּ ֺֻמ ַש ְּך ָעלֵינ ֻו ֶשפַ ע טוֹ בָ ה ֻו ְּב ָרכָ ה וְּ חַ ִֻיים ֻו ְּרפ ֻואָ ה
ֻופַ ְּרנָ סָ ה ֻו ְּב ִריא ֻות הַ ֻג ֻוף וְּ כָ ל ט ֻובֶ ,שלֻ ֹא ְֻּכ ֶד ֶר ְּך הַ ֻ ֶטבַ ע ְֻּכלָל .וְּ כָ ל הַ נְּ הָ גַ ת
צדִֻ ִיקים
ֻתוֹ לְּ דוֹ ת הַ ֻ ָש ַמיִ ם וְּ הָ אָ ֶרץֻ ,כ ֺֻלָם יִ ְּש ֻ ַתנֻ ֻו לְּ טוֹ בָ ה ָעלֵינ ֻוֻ ִ ,בזְּ כ ֻות הַ ַ ֻ
יק ָ
הַ נֻ וֹ ָר ִאים הָ אֵ לֻ ֻו ֶש ִהזְּ ֻ ַכ ְּר ִֻתי לְּ פָ נ ָ
יך
אֲשר הוֹ ַד ְּע ֻ ָתנ ֻו ַעל יְּ ֵדי צַ דִֻ ֶ
ֶיךַ ֻ ,כ ֶ
צדִֻ ִיקים יֵש לָהֶ ם כֻ ֹחַ לְּ הָ ִביא ִשינֻ ֻוי
הָ אֲ ִמ ִֻת ִֻייםֶ ,שהַ זְּ ֻ ָכ ַרת ְּשמוֹ ת הַ ַ ֻ
אשית לְּ ַשנֻ וֹ ת הַ ֻ ֶטבַ ע לְּ טוֹ בָ הִֻ .כי אֵ ין לָנ ֻו ַעל ִמי לְּ ִה ֻ ָש ֵען
ְּ ֻב ַמ ֲע ֵשה ְּ ֻב ֵר ִ
צדִֻ ִיקים הַ ְּ ֻקדוֹ ִשים שוֹ ְּכנֵי ָעפָ ר" ,לִ ְּקדוֹ ִשים
ַע ֻ ָתהִֻ ,כי ִאם ַעל זְּ כ ֻות הַ ַ ֻ
אֲ ֶשר ָֻבאָ ֶרץ הֵ ָֻמה וְּ אַ דִֻ ֵירי ֻ ָכל חֶ ְּפ ִצי בָ ם"ָ .מלֵא ַרח ֲִמים ,ז ְָּכ ֵרינ ֻו ְּבזִ ֻ ָכרוֹ ן
טוֹ ב לְּ פָ נ ָ
ֶיך ֻופָ ְּק ֵדנ ֻו ִ ֻבפְּ קֺ דַֻ ת יְּ ש ֻו ָעה וְּ ַרח ֲִמים ִמ ֻ ְּש ֵמי ְּש ֵמי ֶק ֶדםֻ ,וזְּ כָ ר
צדִֻ ִיקים וְּ הַ ח ֲִס ִידים
לָנ ֻו ה' ֱ
אלֹהֵ ינ ֻו אַ הֲבַ ת הַ ַֻק ְּדמוֹ נִ ים ,זְּ כ ֻות ֻ ָכל הַ ַ ֻ
ָ
יענ ֻו ְּ ֻבכָ ל ַמה ֻ ֶשאָ נ ֻו
וְּ הַ ְּ ֻקדוֹ ִשים הָ אֵ לֻ ֻו ֶש ִהזְּ ֻ ַכ ְּר ִֻתי לְּ פָ נֶיךֻ ִ ,בזְּ כ ֻו ָתם ֻתוֹ ִש ֵ
יכים לְּ ִה ָ ֻו ַשע ְּ ֻבג ֻוף וָ נֶפֶ ש ֻו ָממוֹ ןֻ ְּ ,בגַ ְּש ִמ ֻי ֻות ֻו ְּבר ֻוחָ נִ ֻי ֻות .וְּ ַתחֲזִ ֵירנ ֻו
ְּצ ִר ִ
ִ ֻב ְּתש ֻובָ ה ְּשל ֵָמה לְּ פָ נ ָ
ֶיך[ ,וְּ נִ זְּ ֻ ֶכה לִ ְּראוֹ ת ְּ ֻב ִה ְּת ַֻגלֻ ֻות ֶמל ְֶּך הַ ָֻמ ִשיחַ
צדִֻ ִיקים לְּ עוֹ לָם וָ ֶעד.
ֶש ֻיָבוֹ א ִ ֻב ְּמהֵ ָרה ְּבי ֵָמינ ֻו] .וְּ ָת ִשים חֶ לְּ ֵקנ ֻו ִעם ֻ ָכל הַ ַ ֻ
ֱמת נִ ְּש ָענְּ נ ֻו
ֻולְּ עוֹ לָם לֹא נֵבוֹ ש ִֻכי ְּב ָך בָ ָט ְּחנ ֻו ,וְּ ַעל חַ ְּסדְֻּ ָך הַ ָֻגדוֹ ל ֶֻבא ֶ
צדִֻ ִיקים:
ָֻבר ֻו ְּך אַ ֻ ָתה ִמ ְּש ָען ֻו ִמ ְּב ָטח ַל ַ ֻ
ַנַנ ְחַנ ְחמַַנ ְחמןַמאומן

