
                                                       שלשלת החסידותראשית מ     

 ישראל בעל שם טוב' ר
  1698-1760ך "תק-ח"תנ

  ליב' ר
  משפולה

  פנחס מקוריץ' ר
1726-1791 א"תקנ-ו"תפ

 ריטש'דב בער המגיד ממז' ר
 1704-1772 ג"תקל-ד"תס

אדל-בתו

 נסק'אלימלך מליז' ר
  ו"תקמ-ז"תע
 1717-1786

  יעקב יוסף מפולנאה' ר
 1783-   ד"תקמ-

  חיים מקרוסנה' ר
 1793-  ג"תקנ-

 ובשיחיאל מיכל מזלוט' ר
 1726-1781א  "תקמ-ו"תפ

  יעקב יצחק' ר
   החוזה מלובלין

  ה"תקע-ה"תק

  1745-1815

  כל אדמורי
 דור פולין ב

 שאחריו

אברהם משה ' ר. אברהם מרדכי מפינטשוב' ר. אברהם יהושע השל מאפטא' ר. מנחם מנדל מרימינוב' ר. ניץ'ישראל המגיד מקוז'  ר
אפרים ' ר. אפרים יצחק מפרמישלא' ר. אליעזר הורוויץ מטרניגראד' ר. אהרון לייב מפרמישלן' ר. ובאהרון מחודר' ר. מפשבורסק

זלקא ' ר. זונדל מראדושיץ' ר. זכריה מנדל מיארוסלב' ר. דוד מזאלין' ר. דוד מללוב' ר. גבריאל מטשקובה' ר. פישל מסטריקוב
משה אליקים בריעה ' ר. מנחם מנדל מלינסק' ר. רוב'יצחק מאוז' ר. מיריצחק מייזליש מצוז' ר. יהודה לייב מזקילקוב' ר. אנז'מצ

נפתלי צבי ' ר. נטע מחלם' ר. משה סופר מפשבורסק' ר. משה לייב מסאסוב' ר. משה מראדומישל' ר. משה דוד מוויסליץ' ר. ניץ'מקוז
קלונימוס מקראקא בעל ' ר. צבי הירש מחירוב'  ר.פנחס מגניוושב' ר. פייביש מבולשביץ' ר. עוזיאל מייזלש מריטשוואהל' ר. מרופשיץ

 .שמעון מיארוסלב' ר. שמואל מקארוב' ר. שלמה מקשאנוב' ר. ראובן מדזרנובצה' ר". מאור ושמש"

  יחזקאל' ר
טויב 
מקוזמיר

משה ' ר
טייטלבוים 
 מאוהל

יעקב ' ר
אריה 

מראדזימין

' ר
שלום 
מבעלז

חיים דוד' ר
ר ברנהרד"ד

מפיוטריקוב

 צבי 'ר
הירש 

מזידיטשוב

 ישכר דב 'ר
בער ברון 
 מראדושיץ

  דוד' ר
 מללוב

  צבינפתלי' ר
  הורוויץ
 מרופשיץ

  אהרון' ר
מקרלין הגדול 

  ישראל' ר
המגיד 
 ניץ'מקוז

שניאור ' ר
 מלאדילמןז

  
ד" מייסד חב

משה ' ר
אפרים 
מסדילקוב

 פיגא

ברוך ' ר
 יבוז'ממז

  נחמן מברסלב' ר
  א"תקע-ב"תקל

1772-1810

  זושא' ר
מהאניפולי

שמואל ' ר
  שמלקה

מניקלשבורג

 פנחס הלוי' ר
מפרנקפורט

. אהרון שמואל מאוסטרא' ר. אהרון הכהן מרובנה' ר. ר גארדיה"אהרון ד' ר. אברהם משה מפשבורסק' ר. ם מזלוטשובאברהם חיי' ר. אברהם אבא מסורקא' ר. הם מקאליסקאבר' ר
' ר. לוקוב'גדליה מז' ר. ברוך מריקא' ר. ברוך מקוסוב' ר. יבוז'ברוך ממז' ר. בנימין מזאלוזיץ' ר. ד טשכנובצה"אשר אנשל אב' ר. אשר צבי מאוסטרהא' ר. אריה לייב מוולטושיסק' ר

' ר. חיים מוילנא' ר. זלמן מלוצק' ר. זליג מבראד' ר.  אוסטרהא-רני'זאב וולף מצ' ר. יטומיר'זאב וולף מז' ר. דוד מהאניפולי' ר.  דוב מחודורקוב' ר.  גרשון מלוצק' ר. גדליה מלוניץ
.יוסף מרובנה' ר. יוסף יהודה מבלטא' ר. יוסף יוסקה מוולוטושיסק' ר. יונה מפלוצק' ר. מהאניפולייהדה לייב ' ר. טורדוס מרובנה' ר. חיים מאמדורא' ר. חיים מרובנה' ר. חיים לונדון

.  יעקב מקאליש' ר. יעקב יוסף מאוסטרהא' ר. יעקב מהאניפולי' ר. ט"יחיאל חתן הבעש' ר.  יחיאל מיכל מזלוטשוב' ר.  יוסף משה מזאלוזיץ' ר. וראניץ'יוסף מז' ר. יוסף מהולשיץ' ר
ישראל איסר ' ר. ישראל מפלוצק' ר. ישעיה מדינוביץ' ר. ישכר דב מלובאוויטש' ר. ישכר דב מזלוטוב' ר. יצחק אייזיק מקוריץ' ר. יצחק אשכנזי מלבוב' ר. יעקב שמשון משפיטובקה' ר

נחום ' ר. 'משולם פייביש מזבארז' ר. משה אפרים מסאדילקוב'  ר. שבורסקמשה מפ' ר.  מנלי מקרלין' ר. מנחם מנדל מרובנה' ר. מנחם מנדיל מוויטבסק' ר. ס'לייב שרה' ר. מוילנא
 .שלמה מקרלין' ר. שלמה מלוצק' ר. שלמה באיובר' ר. פישל מסטריקוב' ר. עזריאל מפלוצק' ר. עוזיאל מייזלש' ר. נטע מאוורוטש' ר. נחמן מבאר' ר. מטשרנובל

יעקב יצחק רבינוביץ ' ר
 "היהודי הקדוש"מפשיסחא 

 1766-1813ד  "תקע-ו"כתק

  שמחה בונים בונהרד' ר
  מפשיסחא

 1765-1827ז  "תקפ-ה"תקכ

  מנחם מנדל מקוצק' ר
 1787-1859ט  "תרי- ז"תקמ

   מגור אלטריצחק מאיר' ר
  מ"חידושי הרי

 1799-1866ו  "תרכ-ט"תקנ

  יהודה אריה ליב אלטר' ר
  "שפת אמת" ה  מגור
 1847-1905ה  "תרס-ז"תר

צבי אלימלך ' ר
  מדינוב

"בני יששכר"

 חיים' ר
  הלברשטאם
מצאנז

שלמה ' ר
 מראדומסק

יצחק ' ר
קאליש 
מוורקא

  ין'ישראל פרידמן מרוז' ר
  ריטש' המגיד ממזנין
 1796-1850א   "תרי-ז"תקנ

' בנו ר
יעקב דוד 
מאמשינוב

מרדכי יוסף ליינר ' ר
 "מי השילוח"ביצא  'מאיז

 מלובליןיהודה ליב איגר ' ר
ל יחיא' ר

דנציגר 
צדוק הכהן רבינוביץ ' רמאלכסנדר

  מלובלין
 1823-1900ס  "תר- ג"תקפ

אברהם ' ר
בורנשטין 
  מסוכטשוב

 "אבני נזר"

שמואל ' ר
  בורנשטין 

"שם משמואל"

שלמה ' ר
הלברשטאם 
  מבובוב

חיים' נכד ר

אברהם המלאך' ר
  בן המגיד

שלום שכנא ' רבנו 
ה'מפוהרבישצ

  יצחק' ר
 מבוהוש

מנחם נחום' ר
משטפאנשט

דוד משה ' ר
 קובטור'מצ

מרדכי שרגא ' ר
 מהוסיאטין

אברהם יעקב ' ר
 מסדיגורה

  יצחק ' ר
 מבויאן

הרב שחר רחמני:  ערך

  לוי יצחק' ר
  מברדיטשוב

  ע" תק–ק "ת
1740 - 1809


