דוד המלך
אסא

המלך רחבעם

המלך שלמה
המלך יהושפט

יהואש

המלך יהורם

המלך אמציה
המלך חזקיהו
המלך יהויקים

עובדיהו
דוד
נתן עוקבן

המלך יהויכין
ברכיה

חסדיהו

חזקיה

ישעיה

שלמה

שמעיה

דוד

שכניה

רב הונא

נחום

יוחנן

שפט

נתן

יוסף גאון
פלאי גאון

רב יהודה גאון
ר' יוסף מרומי
ר' לעמל

ענן

מר פוטרא )זוטרא(
רב יעקב

רב פנחס

רב דימי
סופרו דמר

מר אביי

רב

רב שרירא גאון
ר' אברהם

ר' עזריה

רב

מר רב גאון

רב חנניה גאון

ר' יוסף

קלונימוס קלמן

ר' ליבוש

ר' יעקב

ר' בצלאל

ר' יהודה ליוואי הזקן

ר' בצלאל ליוואי

מר זוטרא



רב שמואל ראש כלה

ר' יחיאל

מר

רב מינס

רב חצוב
רב דודאי



אבא

ר' אלעזר

ר' חיים ליוואי

חזקיה

עוקבן

מר זוטרא

רב מארי גאון
מר אבא גאון

ר' יחזקאל

נחמיה

רב הונא

רב אבדימי

האי גאון

המלך יאשיהו

זרובבל

רב נוריא )גוריא(

בפיזור שבור

המלך יותם
המלך אמון

המלך אחז

משולם

רב כהנא

נחמיה

המלך

חנניה

חנניה

רבה בר אבוה
זוטרא

המלך אביה
המלך אחזיהו

המלך עוזיהו
המלך מנשה

המלך

ר' עזריהו

ר' נחמן

ר' ירחמיאל

רב

ר'
ר' אריה זאב

ר' בצלאל ליוואי

ר' יהודה ליוואי  -מהר"ל מפראג



ר' משה יפה 

ר' עקיבא כ"ץ 

ר' גרשום כ"ץ 







ר' אברהם יפה 







ר' אליעזר יפה

ר' משה מרמונצא

ר' שמשון כ"ץ

מהר"ל מפראג

ר' יצחק כ"ץ

מרת פיגלא 

ר' אברהם שמואל בכרך

מרת חוה





ר' שמשון בכרך



ר' יאיר חיים בכרך " -חוות יאיר" 
ר' שמשון בכרך
מרת מלכה





ר' זלמן שפיטץ




מרת שרל

ר' יעקב





מרת מלכה

ר' דוד סגל 



מרת גיטל












ר' יוסף יפה
ר' אברהם יפה

ר' יעקב מרגליות 

ר' יואל זינגר 

ר' מרדכי יפה – "בעל הלבושים" 
ר' יהודה אריה לייב מרגליות יפה 

ר' משה מרגליות יפה 

ר' מרדכי מרגליות יפה

ר' בנימין זאב מרגליות יפה 

ר' מרדכי מרגליות יפה 

ר' יוסף יצחק מרגליות יפה 

ר' מרדכי מרגליות יפה 


ר' ישראל דוד מרגליות יפה )"חזון למועד"" ,פח לקץ" ,ועוד 

 ר' מרדכי שלזינגר 

ר' ישראל דוד שלזינגר 

ר' בנימין זאב שלזינגר

ר' גבריאל שלזינגר

ר' שמואל שלזינגר

ר' יוסף שלזינגר 





 ר' מרדכי מרגליות יפה 












ר' אשר אנשיל מרגליות יפה 
ר' שמואל גינז 

ר' עקיבא איגר )"משנת ????"( 

ר' משה גינז שלזינגר 






ר' בונם גינז שלזינגר 
ר' עקיבא איגר )חידושי רעק"א" ,דרוש וחידוש"( 

ר' מיכאל ליב שלזינגר 

ר' שלמה זלמן אולמאן 




ר' נתן נטע הלוי 
ר' צבי דוב שלזינגר 

ר' ישראל אולמאן 





ר' שמואל הלוי מקעלין )"מחצית השקל"( ר' דוד בסקוביץ 
ר' יוסף שלזינגר )??( 









ר' בנימין זאב וולף בסקוביץ )"סדר משנה"( 
ר' צבי דוב שלזינגר 








ר' יוסף שמואל שוורץ 


ר' אליעזר בסקוביץ



ר' יחיאל שלזינגר  

מרת גיטל 

ר' שלום 
 ר' מרדכי שלזינגר



ר' עקיבא יוסף שלזינגר
ר' יעקב שמואל יפה שלזינגר
ר' יעקב אליעזר וויס

ר' אלחנן וויס 

אליעזר וויס
יחיאל וויס  רוחמה שלזינגר יוסף וויס 

ר' יוסף שלזינגר

נעמי הרשקוביץ
דניאל הרשקוביץ

רוחמה שלזינגר

דוד הרשקוביץ
שמעונה הרשקוביץ

יעקב נמט

עידית נמט

ישראל נמט

פנינה נויבירט

אסתר גוטליב

יצחק מנחם הרשקוביץ
שירה הלר
משה הרשקוביץ
יעקב הרשקוביץ

לאה זנבר
רחל רוטשטיין

