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תקנאתצס'לייב שרה' הנקרא ר (ילטישקוב )ע"ק רבי יהודה לייב בן יוסף זי"הרהד אדרק"ש

תרעתראמטעלז (גארדון)ע"הגאון רבי אליעזר בן אברהם שמואל זי

תקנאתצס'לייב שרה' רע"ק רבי יהודה לייב בן יוסף זי"הרהד אדר ב

ס"תרמאוזרובר ע"ק רבי אלימלך  בן  זי"הרה

תקפגמטשארני אוסטראהע"ק רבי זאב וואלף בן נפתלי צבי זי"הרהה אדרא

תרכחתקמגמפראגאע"ק רבי ישעיה מושקאט בן יעקב משה זי"הרה

תרלהתקמטמטשעכנוב (דובדינסקי)ע"ק רבי אברהם בן רפאל זי"הרה

תשלאתרנאניו יארק-מבאיאן (פרידמאן)ע"ק רבי מרדכי שלמה בן יצחק זי"הרה

תרכדתקמזמסלאוויטא (שפירא)ע"ק רבי שמואל אברהם אבא בן משה זי"הרה

ד לונטשיץ"אב (אויערבאך )ע"ק רבי יצחק  איצק בן חיים זי"הגהו אדרב תרו 

תרצהתרלאמבנדין (לעווין)ע"צ רבי חנוך צבי בן פנחס יעקב הכהן זי"הגה

תשנטתרסבראש ישיבת פוניבז (פוברסקי)ע"הגאון רבי יהושע דוד בן שלום זי

תשעאתרפגפ"רב דקהילת שומרי שבת דב (טירנויער)ע"צ רבי יהודה בן חיים הלוי זי"הגה

תקעאתקכאבעל זכור לאברהםע"ק אברהם אלקלעי  בן שמואל זי"הרה

מסטראפקוב (גוטליב )ע"ק רבי אפרים בן חיים יוסף זי"הרהו אדר ב ח"תרס 

תפט'בשסט'ברעיא מהימנאע" רבינו משה בן עמרם זיז אדרג

תשכטתרמט (רייזמאן)ע"צ רבי ישראל יצחק בן נתנאל הלוי זי"הגה

תקפאתקיאמקאליבע"ק רבי יצחק אייזיק בן משה יחזקאל זי"הרהז אדר ב

תרפדתקצ (שובקס)ע"צ רבי ליפמאן דוד בן ישראל יצחק זי"הגה

תשגתרמה"העטרת שלמה"מדזיקוב ע"ק רבי אלטר יחזקאל אליהו בן יהושע זי"הרה

בעל יסוד האמונה (יעבץ)ע"ק רבי יוסף בן חיים זי"הגהח אדרד רסהר 

המקובל מאיזמיר (ווייס)ע"ק רבי אליהו בן שלמה אברהם הכהן זי"הרהח אדר ב ט"תפ 

תקמחתקטזמוואלאזיןע"ק רבי שלמה זלמן בן יצחק זי"הרהט אדרה

תשהתרמומנייטרא (אונגער)ע"הגאון רבי שמואל דוד בן יוסף משה הלוי זי

תרצותרטזמטאהש (לאווי)ע"ק רבי מרדכי בן משולם פייש זי"הרה

תרפטמחוסט (לייפער)ע"ק רבי ישראל יעקב בן מרדכי זי"הרהט אדר ב

תרכזמניישטאט (עפשטיין )ע"ק רבי יוסף ברוך בן קלונימוס קלמן הלוי זי"הרהי אדרו

תרפטתרחמברעזאן (הלפרין)ע"ק רבי אברהם זרח אריה יהודה לייב בן משולם שרגא פייביש זי"הרה

תשנבתרסה (רוט)ע"צ רבי אליהו בן ישראל יואל זי"הגה

תשנהתרעגמדזיקוב (אדלר)ע"צ רבי נפתלי חיים בן מרדכי יהודה זי"הרה

תקפדתקלדבעל ים התלמוד (ארנשטיין )ע"ק משה יהושע העשיל בן מרדכי זאב זי"הרהא אדר"יק"ש

תקסותפדא"החיד (אזולאי)ע"ק רבי חיים יוסף בן רפאל יצחק זרחיה זי"הרה

תרעתקצטהאבני נזר (בורנשטיין)ע"ק רבי אברהם בן זאב נחום זי"הרה
תרצותריחמרוגוטשוב (ראזין)ע"ק רבי יוסף בן אפרים פישל זי"הרהא אדר"י

תרלבתקנדש"הרש (שטרשון)ע"ק רבי שמואל בן יוסף זי"הרהא אדר ב"י

תצוה- תרומה 


