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תקבהמעשה רוקח (רוקח)ע"ק רבי אלעזר בן שמואל שמעלקא זי"הרהכז תשריק"ש

תריגד טורקא"אבע"ק רבי פנחס אריה ארי בן צבי הירש זי"הרה

תקצהתקיאי"בן הנוב (לאנדא)ע"ק רבי שמואל בן יחזקאל הלוי זי"הרהכח תשריא

תקלאהמגיד מבארדיטשובע"ק רבי אליעזר ליבר בן אברהם זי"הרה

תשסגר מלובלין"אדמו (איגר)ע"ק רבי אברהם בן שלמה אליעזר זי"הרה

תראתקלאמבוטשאטשע"ק רבי אברהם דוד בן אשר אנשיל זי"הרהכט תשריב

הצמח צדיק מווישניץ (הגר)ע"ק רבי מנחם מנדל בן חיים זי"הרה תרמהתקצ 

תרעטתרימפלאנטשע"ק רבי אברהם חיים בן משה זי"הרה

תשבתרלדמגראדזיסקע"ק רבי ישראל בן חיים מאיר יחיאל זי"הרה

מגלאגוב (רובין)ע"ק רבי מאיר בן מנחם מענדל זי"הרה תרנחתקצ 

תרטזהמהרץ חיותע"הגאון רבי צבי הירש בן מאיר זיל תשריג

תרפדתרכמאלכסנדר (דנציגער)ע"ק רבי שמואל צבי בן יחיאל זי"הרה

תרלחתקסאמוואלבארזע"ק רבי יששכר דוב בן משה הכהן זי"הרהא חשוןד

תרפתריט (ענגיל)ע"הגאון רבי יוסף בן יהודה זי

תשנתרנר מבלאזוב"אדמו (שפירא)ע"ק רבי ישראל בן יהושע זי"הרה

מלוקאווע (טורנהיים)ע"ק רבי עקיבא מאיר בן יששכר דוב הכהן זי"הרה תרעטתרג 

תרלזתקסמדומברובא (אונגר)ע"ק רבי יוסף בן מרדכי דוד זי"הרהב חשוןה

תרמאמסיגעט (כהנא)ע"ח רבי יוסף לייב בן נחמן זי"הרה

תרעזתריגמסטריזוב (שפירא)ע"ק רבי משה יהודה לייב בן שלמה זי"הרה

תרצזתרכזוויזניץ- מטאלנא  (חודרוב)ע"ק רבי מרדכי בן חיים יהודה מאיר זי"הרה

תשכדתרנהוויזניץ- מסערעט  (הגר)ע"ק רבי ברוך בן ישראל זי"הרה

תריאתקנזמרוזיןע"ק רבי ישראל בן שלום שכנא זי"הרהג חשוןו

תרכאתקנ מדזיקובע"ק רבי אליעזר בן נפתלי צבי זי"הרה

תרכותקמו (סאלאנט)ע"הגאון רבי יוסף זינדל בן בנימין בינוש זי

תשתרכוקוצק- מסאקאלוב ע"ק רבי יצחק זעליג בן חיים ישראל זי"הרה

תשדתרכומשימאנו (ווייס)ע"ק רבי שבתי שעפטיל בן ישעיה יששכר זי"הרה

תשעדתרעחחזון עובדיה, מחבר יביע אומר (יוסף)ע"ק רבי עובדיה בן יעקב זי"הרה

תרפבתרההחלקת יואב (וויינגארטין)ע"ק רבי יואב יהושע בן נתן נטע זי"הרהד חשוןק"ש

תשדמסטריקוב (לאנדא)ע"ק רבי יעקב יצחק דן בן אלימלך מנחם מענדל זי"הרה

תשדתרנמפיאסעצנא (שפירא)ע"ק רבי קלונימוס קלמן בן אלימלך זי"הרה

תשכחתרנזמטשאקאווא (הלבערשטאם)ע"ק רבי יעקב בן סיני זי"הרה

תשמגתרסהי גייטסהעד"ר (גוראוויץ)ע"ק רבי אריה זאב בן משה אהרן זי"הרה

ד טארצאל"אב (שפירא)ע"ק רבי יעקב בן אלימלך צבי הלוי זי"הרה תרסותקצג 
תשיתרלג (ווילהעלם)ע"ק רבי נחמן יוסף בן נחמן יוסף זי"הרהז חשון"י

תשכט  (טייטלבוים)ע"ק רבי אברהם יעקב בן ישראל מרדכי זי"הרהז חשון"י

תשמחתרעזר מטשערנאביל"אדמוע"ק רבי משולם זוסיא בן חיים יצחק זי"הרהז חשון"י

נח- בראשית 


