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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 

ד מטהארן"אב (קאלישער )ע"ק רבי צבי הירש בן שלמה זי"הרהה חשוןא תרלהתקנה 

תרצגתריזם ניר באגאד"ד ור"אב (וויינבערגער)ע"ק רבי שלמה יהודה בן שמואל זי"הרהו חשוןב

תקנארבו של החתם סופרע"שמריל זי' ק החסיד משולם זלמן בן  שמעי"הגה

תשדתרעבר מסלונים"אדמוע"ק רבי שלמה דוד יהושע בן אברהם זי"הרה

תרחתקנאק מראזלא"אבד (אייכנשטיין)ע"ק רבי יהודה צבי בן משה זי"הרהז חשוןג

תרכותקעדר משידלובצא"אדמוע"ק רבי נתן דוד בן ירחמיאל זי"הרה

תרלאתקנטר מטומשוב"אדמוע"ק רבי צבי בן ישראל לאבל זי"הרה

תרסותרלחר משעדליץ"אדמו (רבינוביץ)ע"ק רבי ירחמיאל צבי בן יצחק יעקב זי"הרה

תרצתרכי דטעלז"ר (בלוך)ע"הגאון רבי יוסף לייב בן מרדכי זי

תרצדתרמזי ישיבת חכמי לובלין"ר (שפירא)ע"הגאון רבי מאיר בן יעקב שמשון זי

תשגתרמדמקערצקי (מייער)ע"ק רבי חנוך העניך דוב בן יוסף דוד זי"הרה

תשלדתרמגת דברי ישראל"ס שו"מח (וועלץ)ע"הגאון רבי ישראל בן צבי זי

תרמתקעבר מהורודנא"אדמו (קפלן)ע"הגאון רבי נחום בן עוזיאל זיח חשוןד

פחיש"הראע"רבינו  אשר בן יחיאל זיט חשוןה

תקנדמפשעווארסקע"ק רבי אברהם משה בן צבי הירש זי"הרה

תשתרכ (שקאפ)ע"הגאון רבי שמעון יהודה הכהן בן יצחק שמואל זי

תשזח ספרי באר חיים מרדכי"בעמ (רולר)ע"הגאון רבי חיים מרדכי בן יצחק אייזיק זי

תשכדתרנטמבורשטין (אייכנשטיין)ע"ק רבי שלמה יעקב זידא בן יצחק אייזיק מנחם זי"הרה

תשמבתרנבר מסטיטשין"אדמוע"ק רבי יהודה בן יצחק זי"הרה

תרפטתרהץ ערלוי"דומע"ק רבי יצחק בן אברהם זי"הרה

תקמדתסחבעל מחנה יהודה ע"ק רבי יהודה בן יום טוב זי"הרהי חשוןו

תרלדתקסמקאברין (פסטירינר)ע"ק רבי מאיר מארים בן משה זי"הרה

תשכותרמאהגאון מטשעבין (וויידנפלד)ע"הגאון רבי דב בעריש בן יעקב זי

תקידמסטאניסלוב (אוירבאך)ע"ק רבי אריה ליייביש בן מרדכי זי"הרה

שכ'בקצה'בשבטי ישראלע"  גד בן יעקב זי

רז'ברחל אמינוע"אמינו  רחל   זיא חשון"יק"ש

שטו'בשבטי ישראלע"  בנימין בן יעקב זי

תקנחתצהמאור עיניםע"ק רבי מנחם נחום בן צבי זי"הרהא חשון"י

תרמדתקסדהיסוד העבודה מסלוניםע"ק רבי אברהם בן יצחק מתתיהו זי"הרהא חשון"י

תרעחתרכהרוב'מאוז (עפשטיין)ע"ק רבי אברהם שלמה בן אריה יהודה לייב הלוי זי"הרהא חשון"י

תרצותרכטי ישיבת סלובודקה"ר (חסמן)ע"הגאון רבי יהודה לייב בן רפאל זיא חשון"י

תשתרלטרב מקוברין (פרוסקין)ע"הגאון רבי פסח בן פסח זיא חשון"י

תשעבתשגראש ישיבת מיר (פינקל)ע"הגאון רבי נתן צבי בן אליהו מאיר זיא חשון"י

לך לך- נח 


