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  בבל, פומבדיתא, 939�1038, גאוני�ה ופתחות� תק, רב האי גאו�

  ,תלמיד רב האי גאו� � רבינו חננאל ::::צפו� אפריקהצפו� אפריקהצפו� אפריקהצפו� אפריקה
  פירוש לתלמוד, יר'אלג, קיירוא�, 980�1055

  פירוש לתלמוד, קיירוא�, 990�1062, תלמיד רב האי, "גאו�" רב נסי�

, 1013�1103, תלמיד רבינו חננאל, %%%%""""רירירירי �ר יעקב הכה� "יצחק ב' ר
  ת"הלכות ושו, )ספרד(לוסינא ← )מרוקו(פאס ←קיירוא�

  "שערי שמחה"חיבור , לוסינא, 1030�1089, יצחק אב� גיאת' ר

  איטליה←קיירוא�, 1035�1106, ח"תלמיד הר, "ערו)"ה �נת� ' ר

::::אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז����גרמניהגרמניהגרמניהגרמניה
תקנות, ודלתלמ' פי, מגנצא, 965�1040, "מאור הגולה" רבינו גרשו�

וורמייזא, 1064�, י"רבו של רש, ה"תלמיד רגמ, ר יקר"יעקב ב' ר

11�המאה ה, יוס% טוב על�' ר

ס ") ולש"לתנ' פי, מגנצא�וורמייזא, 1040�1105, יייי""""רשרשרשרש �שלמה ב� יצחק ' ר
� ועוד"רשב, �"ריב, א"ריב: תלמידיו, ספר האורה ועוד

ויטרי מחזור, י"תלמיד רש, 1105�, ר שמואל"בשמחה ' ר

�"קהילות שו �מסע הצלב הראשו�  � 9�1096
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  ::::ספרדספרדספרדספרד
  השטרות ועוד, ספר העיתי�, 1125�,  יהודה אלברצלוני' ר

  ):ספרד(לוסינא  �% "תלמידי הרי

  י"עלה לא, ספר הכוזרי, 1074�1141, ל"ריה � יהודה הלוי' ר�

  ת"שו ,ס"לש' חי, 1077�1141, אב� מיגאשר מאיר "ב יוס%' ר�

, האשכול' ס, 1158�, )ד השני"הראב(ד "ר יצחק אב"אברה� ב' ר
  יהודה אלברצלוני' תלמיד ר

  חובות הלבבות, 1161�, אב� פקודהבחיי ' ר

::::צרפתצרפתצרפתצרפת
)"לתנ' פי, 1065�1135, קראר שמעו� "ב יוס%' ר

):שנה 200�כ( בעלי התוספות

אשכנז, שפיירא, 1132�, א"ריב �ר אשר הלוי "יצחק ב' ר

)'שלושת בניו מבעלי התוס(בר שמואל  מאיר' ר: י"י רשחתנ

י"תלמיד רש, 1085�1140, �"ריב �ר נת� "יהודה ב' ר

ס"לתורה ולש' פי, 1085�1174, �"רשב �ר מאיר "שמואל ב' ר:י"נכדי רש

הישר' ס, 1100�1171, �"תלמיד הרשב ,ת"ר �ר מאיר ת� "יעקב ב' ר

  לתורה' פי, צרפת←סינאלו, 1090�1164, אב� עזרא אברה�' ר        

  קורדובה, 12�המאה ה, י מיגאש"תלמיד הר, מיימו�' ר

, חת� ותלמיד האשכול, )ד השלישי"הראב(ר דוד הלוי "אברה� ב' ר
  ד"ראבהשגות ה, 1120�1198

  ,מצרי�←י"א←פאס←קורדובה, ����""""רמברמברמברמב �ר מיימו� "משה ב' ר
  עודת ו"שו, מורה הנבוכי�, משנה תורה, למשניות' פי, 1135�1204

א"תלמיד ריב, 1200�, �"ריב �ר מאיר "יצחק ב' ר

אב� העזר, א"תלמיד ריב, מגנצא, 1090�1170, �"ראב �ר נת� "אליעזר ב' ר

היראי�' ס, ת"תלמיד ר, צרפת, 1115�1198, ר שמואל ממי-"אליעזר ב' ר

1190� ,�"ת וריב"אחיי� ותלמיד ר, י הזק�"ר �יצחק ב� שמואל ' ר

ת"עה' פי, 12�המאה ה, ת"תלמיד ר, מאורלי/נ." רבכור שו"יוס% ' ר

מסע הצלב השני � 9�1146

        ::::דרו� צרפתדרו� צרפתדרו� צרפתדרו� צרפת    ����פרובאנס פרובאנס פרובאנס פרובאנס         
  לוניל, 1135�1186, בעל המאורה "רז � דיזרחיה הלוי גירונ' ר

  , �"ת והראב"תלמיד ר, )"רמ �ר מאיר הכה� "משה ב' ר
  �"לרמב' השג, לוניל, 1198�

  �"על הרמב' השג, %"לרי' פי, 1135�1205, יהונת� הכה� מלוניל' ר

  , ד"י הזק� והראב"תלמיד ר, ר נת� הירחי"אברה� ב' ר
  מנהיגה 'ס, טולידו←לוניל, 1155�1215

צרפת, 1122�1193, ת"תלמיד ר, "העיטור"בעל  �ר אבא מרי "יצחק ב' ר

1210�, י זק�"ת ור"תלמיד ר, א"ריצב �ר אברה� "יצחק ב' ר

1150�1230, י הזק�"תלמיד ר, שאנ-ש מ"ר �ר אברה� "שמשו� ב' ר

,1140�1225, �"נכד ותלמיד הראב, ה"ראבי �ר יואל "אליעזר ב' ר
ספר אבי העזרי, אשכנז, מגנצא

חסידי�' ס, אשכנז, 1150�1217, החסידר שמואל "ב יהודה' ר

התרומה' ס, צרפת, 1232�, י הזק�"תלמיד ר, ר יצחק"ברו) ב' ר

המכריע, ד"רי 'תוס, 1180�1250, איטליה, 1�ד ה"רי �ר מאלי דיטראני "ישעיהו ב' ר  ) ועוד"לתנ' פי, 1165�1235, ק"דר �ר יוס% קמחי "דוד ב' ר        

המאה המאה המאה המאה 
        13131313    ����ה ה ה ה 

  ספרד, טולידו, 1170�1244, "יד רמה" �מאיר הלוי אבולעפיה ' ר

  ס") ולש"לתנ' פי, הגירונ, 1194�1270 �"רמב �משה ב� נחמ� ' ר

  התרומותספר , 1190�1255, ר יצחק"שמואל ב' ר

"אור זרוע", 1180�1250, ה"תלמיד הראבי, ר משה מוינה"יצחק ב' ר

ספר מצוות גדול, 1190�1260, משה ב� יעקב מקוצי' ר

ספר מצוות קט�, צרפת, 1280�, יחיאל' חת� ותלמיד ר, יצחק ב� יוס%' ר

  שערי תשובה, לתלמוד 'פי, �"חתנו של הרמב, 1200�1264, גירונדי רבינו יונה        

        ::::צפו� ספרדצפו� ספרדצפו� ספרדצפו� ספרד����ברצלונהברצלונהברצלונהברצלונה
  החינו)' ס, 1235�1300, �"תלמיד הרמב, ה"רא �אהרו� הלוי ' ר

  , יונה' � ור"תלמיד הרמב, א"רשב �שלמה ב� אדרת ' ר
  ת ועוד"שו, ס"לש' חי, 1235�1310

  בית הבחירה, פרובאנס, 1249�1315, המאירימנח� ב� שלמה ' ר

1268�, א"למיד הריצבת, )פריס(מפאריש  יחיאל' ר

שריפת התורה בפאריס � 1242

, יחיאל' תלמיד ר, � מרוטנבורג"מהר �מאיר ב� ברו) אשר ' ר
ת"שו, וורמייזא, 1220�1293

ת"עה" חזקוני", 1290�, חזקיה ב� מנוח' ר

�"על הרמבהגהות מיימוניות , 1298�, מאיר הכה�' ר

  , )א"והרשב(ה "תלמיד הרא, א"ריטב �טוב אשבילי �יו�' ר        
  לתלמוד ועוד' חי, 1250�1330

  מישרי� ועוד, 1334�, ש"תלמיד הרא, ר משול�"ב רבינו ירוח�

  ת"פירוש עה, 1340�, א"תלמיד הרשב, ר אשר"ב בחיי' ר

  סידור, 1340�, תלמיד הטור, אבודרה�ר יוס% "דוד ב' ר

'תוס, 1300�, יחיאל' תלמיד ר, ר אליהו"ב פר-' ר

,יחיאל' חת� ר, 1240�1310, מרדכי �כה� מרדכי ב� הלל ה' ר
מרוטנבורג� "המהרתלמיד 

, � מרוטנבורג"תלמיד המהר, שששש""""רארארארא �ר יחיאל "רבינו אשר ב
ת"הלכות ושו, )ספרד(ברצלונה ←)אשכנז(וורמייזא , 1250�1327
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  �"על הרמב מגיד משנה, 1357�טוב וידאל די טולוסה �יו�' ר

  דרשות, %"לרי' פי, ברצלונה, 1305�1375, �"ר �נסי� ב� ראוב� ' ר

"בעל הטורי�", ספרד �אשכנז , 1269�1343, ר אשר"יעקב ב' ר

איטליה, 1280�1340 ,ד"נכד הרי, ד השני"רי �ר אליהו דיטראני "ישעיהו ב' ר

  ת"שו, 1326�1408, יר'אלג←ברצלונה, �"תלמיד הר, ש"ריב �ר ששת "יצחק ב' ר

  %"על הרי" נמוקי יוס%", 1340�1400 ,ר חביבה"יוס% ב' ר

  "אור הש�", 1340�1430, �"תלמיד הר, חסדאי קרשקש' ר

  ת"שו, יר'אלג←ספרד, 1361�1444, -"תשב �ר צמח "שמעו� ב' ר

  ספר העיקרי�, 1380�1444, חסדאי' � ור"תלמיד הר, יוס% אלבו' ר

)"לתנ' פי, 1288�1344, ג"רלב �לוי ב� גרשו� ' ר

"הגהות מרדכי", 1376�, אהרו�ר "שמואל ב' ר

"שערי דורא", �1320, ר מאיר מדורא"יצחק ב' ר

המגיפה השחורה באירופה � 1348/9

"י"הגהות אשר", 1340�1420, ישראל איסרל' ר
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  ת"שו, 1400�1467, ש"רשב �- "שלמה ב� הרשב' ר

  "קעקידת יצח", איטליה←ספרד, 1420�1492, ר משה עראמה"יצחק ב' ר

גירוש היהודי� מצרפת � 1394

ת"שו, ספר המנהגי�, 1360�1427, ל"מהרי �ר משה הלוי סגל "יעקב ב' ר

  , "שלטי גבורי�", איטליה←ספרד, 1492�, ר שמעו�"יהושע ב' ר
  עי� משפט, נר מצוה ותורה אור, ס"הש' מס

  ) ועוד"פירוש לתנ, ספרד, 1437�1508, אברבנאלדו� יצחק 

  גירוש ספרד � 1492; ינקוויזיציהחוקי הא � 1480

145�, ל"תלמיד המהרי, ו"מהרי �יעקב וייל ' ר

אוסטריה, 1390�1460, "תרומת הדש�"בעל  �ישראל איסרלי� ' ר

ת"שו, איטליה, 1420�1480, ק"מהרי �ר שלמה קולו� "יוס% ב' ר

ת"שו, פולי�←אשכנז, 1420�1480, � מינ-"מהר �ר יצחק מינ- סגל "משה ב' ר

  ת"י עה"רש' פירוש לפי, תורכיה, 1450�1525, �"רא �אליהו ב� אברה� ' ר        

        : : : : אר- ישראלאר- ישראלאר- ישראלאר- ישראל
  למשנה' פי, י"א←איטליה, 1445�1510, ק"תלמיד המהרי, עובדיה מברטנורא' ר

)"פירוש לתנ, איטליה, 1475�1550, ספורנור יעקב "עובדיה ב' ר

::::פולי�פולי�פולי�פולי�
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  עעעע""""שושושושו, בית יוס%, 1488�1575, קארור אפרי� "ב יוס%' ר
  ק"שטמ, ירושלי�←מצרי�, 1520�1592, ר אברה� אשכנזי"בצלאל ב' ר

  י"א, 1534�1572, י הקדוש"אר �ר שלמה לוריא "יצחק ב' ר

ל"ספרי המהר, 1512�1609, ל מפראג"מהר �ר בצלאל "יהודה ליואי ב' ר

ע"לשו" מפה"ה, 1525�1572, אאאא""""רמרמרמרמ �משה איסרליש ' ר
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