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תשעדתרצא  (שפיטצער)ע"צ רבי אברהם חיים בן בנימין זאב זי"הגהח טבת"כק"ש

תרכחתקסהמלינסק (האראוויץ)ע"ק רבי מנחם מענדל בן אברהם חיים זי"הרה

תשטותרנה (בלוך)ע"הגאון רבי אליהו מאיר בן יוסף לייב זי

תשיאתרכחמהורניסטייפלע"ק רבי בנציון יהודה לייב בן מרדכי דוב זי"הרה

תשסחתרפאי מיר בברוקלין"ר (בירנבוים)ע"הגאון רבי רפאל שמואל בן אריה לייב זי

תרנחתקעט (דיסקין)ע"הגאון רבי משה יהושע יהודה לייב בן בנימין זיט טבת"כא

תקמאתנובעל עטרת תפארת ישראלע"ק רבי ישראל בן שלמה זי"הרה

תרעתריגהישמח ישראל מאלכסנדרע"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל זי"הרה

תשמטתרנח (חדש)ע"הגאון רבי מאיר בן בנציון הלוי זי

תשסותרנטראש ישיבה למקובליםע"המקובל רבי יצחק דיבה כדורי בן כדורי זי

תשעותרפגממאניסטריטשא (קטן)ע"ר שלמה יעקב בן ארון אריה זי"ק אדמו"כ

תרטתקממפשעווארסק (פרענקל)ע"ק רבי אברהם זאב בן בנימין זי"הרהא שבטב

תקעבמחעלם (ברוידא)ע"ק רבי נתן נטע בן אברהם זי"הרה

תרלטתקסזהמהרם שיק (שיק)ע"ק רבי משה בן יוסף זי"הרה

תשלאתרנמאוזורוב (אפשטיין)ע"ק מרן משה יחיאל בן אברהם שלמה הלוי זי"כ

תשסבתערב (ראבינאוויץ)ע"צ רבי בנימין בן אריה מרדכי זי"הגה

תקסתצבמאניפוליע"בן אליעזר ליפמאן זי (זוסיא)ק רבי משולם זושא "הרהב שבטג

תרסזתריאמאוטבוצקע"ק רבי שמחה בונם בן מרדכי מנחם זי"הרה

תרצותרלחמאמשינאוו (קאליש)ע"ק רבי ירחמיאל אהרן יוסף בן מנחם מענדל זי"הרהג שבטד

בעל דברי יחזקאל (תאומים-פרנקל)ע"ק רבי יחזקאל שרגא בן יהושע העשיל זי"הרה תרמהתקפ  

תקסזתקהמסאסובע"ק רבי משה יהודה לייב בן יעקב זי"הרהד שבטה

תקעמקאליסקע"ק רבי אברהם בן אלכסנדר הכהן זי"הרה

תשדמתרנבבא סאלי (אבוחצירא)ע"הצדיק רבי ישראל בן מסעוד זי

תשלחמקאלוב (ספר חקל תפוחין )ע"ק רבי מנחם שלמה בן משה זי"הרה

תרמטתרכדמבאהוש (פריעדמאן)ע"ק רבי דוד בן יצחק זי"הרהה שבטו

תרסהתרזהשפת אמת מגורע"ק רבי יהודה אריה לייב בן אברהם מרדכי זי"הרה

תקמגתפמבראד (צאנזער)ע"ק רבי חיים בן מנחם נחום זי"הרהו שבטק"ש

תרפותרממסיגוט (טייטלבוים)ע"ט ליפא זי"ק רבי חיים צבי בן חנניה יו"הרה

תשלטתרנחמסקאליע (ראבינאוויץ)ע"ק מרן דוד יצחק אייזיק בן ברוך פנחס זי"כ

מקאליש (לייפער )ע"ק רבי יצחק בן ארון אריה לייב זי"הרה תרתקל 

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

בא- וארא 


