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תקעהז-תקההחוזה מלובלין (הוראוויץ)ע"ק רבי יעקב יצחק בן אברהם אליעזר הלוי זי"הרהט אבק"ש

רסחקצח (אברבנאל)ע"ק דון יצחק בן יהודה זי"הרהי אבא

תרמבתקסוד טרענטשין "אבע"ק רבי אהרן יוסף שמואל בן יחזקאל הלוי זי"הרה

תקלב (פורקעס)ע"זי?? ק רבי דוד בן "הרה

שיח' בקצז'בשבטי ישראלע"  יששכר בן יעקב זי

תרכדמפאריטשע"ק רבי הלל בן מאיר הלוי זי"הרהיא אבב

תרסזמפטרבורג (בלאזר)ע"ק רבי יצחק בן שלמה זי"הרה

תקצזק בריסק דליטא"אבד (קאצינעלנבוגען )ע"ק רבי אריה  לייב  בן יוסף  זי"הגהיב אבג

שצגשמההמגלה עמוקות (שפירא)ע"ק רבי נתן נטע בן שלמה זי"הרהיג אבד

תקפטתקיגק ניקלשבורג"אבד (בנעט)ע"הגאון רבי מרדכי בן אברהם זי

תרמהתקמה (מונטיפיורי)ע"השר רבי משה בן יוסף זי

תרעתרג (לידר)ע"ח רבי מרדכי בן שלמה זלמן זי"הגה

תשלגתרמ (הענקין)ע"צ רבי יוסף אליהו בן אליעזר קלונימוס זי"הגה

תשמדתרסגר מפאפא"אדמו (גרינוואלד)ע"ק רבי יוסף בן יעקב יחזקיה זי"הרה

מליפסק (פרימר)ע"ק רבי יהודה לייב פסח בן אברהם זי"הרה תרכהתקסב 

ד אוורוטש"אב (פיינבערג )ע"ק רבי יהושע בן אברהם זי"הרהיד אבה תרנב 

תרלדתקסמליסקאע"ק רבי צבי הירש בן אהרן זי"הרה

תשלאתרמח (שטערן)ע"הגאון רבי יוסף נפתלי בן אשר אנשיל זי

תשנבתרסגמבוהוש (פרידמאן)ע"ק רבי יצחק בן שלום יוסף זי"הרה

ד קראקא"ראב (דעמביצער)ע"ק רבי פינחס אליהו בן משה יעקב זי"הרה תרפתרט 

שמהרמהס כתם פז והפיוט בר יוחאי"מחע"ק רבי שמעון לביא בן  זי"הרהטו אבו

תרטותקפהמצאנז (האלבערשטאם)ע"ק רבי מאיר נתן בן חיים זי"הרה

תרלגתקפזמסטאליןע"ק רבי אשר בן אהרן זי"הרה

תרלחתקעחהבית יעקב מרדזיןע"ק רבי יעקב בן מרדכי יוסף זי"הרה

תרעחתרימרודניק (האלבערשטאם)ע"ק רבי צבי הירש בן ברוך זי"הרה

תשכבתרלב (ידלר)ע"הגאון רבי בנציון בן יצחק זאב זי

תשס (פאדווא)ע"צ רבי חנוך העניך בן אליעזר וואלף זי"הגה

תקצאתקמחהשובע שמחות (לעזער)ע"ק רבי מנחם מענדל בן משה אברהם דוד זי"הרהטז אבק"ש

תרמהמלאנדאן (מוטפיארע )ע"השר רב משה בן יוסף אליהו זי

תקפזתקכהגדול מסטאליןע"ק רבי אשר בן אהרן זי"הרהכו תשרי

תשמטתרעדד פאלטיטשאן"אב (ץ"כ)ע"הגאון רבי ארון אריה בן מרדכי אברהם הכהן זיכו תשרי

תקפה (טרעבין)ע"ק רבי מנחם מענדל בן אברהם זי"הרהכו תשרי

  אחיו הצעיר של השפת אמת (אלתר)ע"צ רבי שלמה בן אברהם מרדכי זי"הרהג חשון"י

תקמבתעמקאסוב ע"ק רבי ברוך בן אברהם זי"הרהג חשון"י

ואתחנן- דברים 


