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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"הרה

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

מריבאטיטש (שפירא )ע"ק רבי יהושע  בן צבי אלימלך זי"הרהב אדר"יא תרצבתרכב 

תשכומבורשאע"ק רבי פנחס בן ברוך זי"הרה

תשסהתרצאמבאבוב (האלבערשטאם)ע"ק רבי נפתלי צבי בן שלמה זי"הרה

מסאסוב (מייער )ע"ק שלמה  בן חנוך העניך דוב זי"הרהב אדר ב"י ט"תרעה "תקצ 

תתקעז'דתתקי' דהחסיד (החסיד)ע"ק רבינו יהודה בן שמואל זי"הרהג אדר"יב

תקמחתקטובעל תולדות אדםע"ק רבי שלמה זלמן בן יצחק זי"הרה

תשגתרלחמפאדהייץ (אייכנשטיין)ע"ק רבי יצחק אייזיק מנחם בן שלמה יעקב זי"הרהג אדר ב"י

תשמותרנההאגרות משה (פיינשטיין)ע"הגאון רבי משה בן דוד זי

ד קראטשין פולין"אב (אויערבאך )ע"ק רבי מנחם מענדל בן משה זי"הרהד אדר"יג תפט 

תרפתרלחמשפיקובע"ק רבי שלום יוסף בן דוד זי"הרה

תרפטתריטמפילוב (מארגענשטערן)ע"ק רבי משה מרדכי בן חיים ישראל זי"הרה

תרטתקנגמליטשיק (גרינפעלד )ע"ק רבי שאול יחזקאל בן אברהם שלמה זי"הרה

מטולטשין (שטרנהרץ )ע"ק רבי יצחק בן נתן זי"הרהד אדר ב"י תרלתקסח 

תקכטתנורבי קאפיל ליקאוויערע"ק רבי יעקב קאפיל בן קלונימוס זי"הרהו אדר"טד

תרעותרחמבארנוב (האראוויץ)ע"ק רבי אברהם שמחה בן ישראל זי"הרה

תשכותרנאמפיטסבורג (לייפער)ע"ק רבי יוסף בן דוב בערטשע זי"הרה

בעל קב הישר (קיידנובר )ע"ק רבי צבי הירש בן אהרן שמואל זי"הרהו אדר ב"ט תעב 

תשפבתרפח ( קניבסקי)ע"צ רבי שמריהו  יוסף  חיים בן יעקב ישראל זי"הגה

תקפהתקכש חריף"ר (אולמאן)ע"ק רבי שלום בן איסר זי"הגהז אדר"טה

תשנותרפופני מנחם מגור (אלתר)ע"ק רבי פנחס מנחם בן אברהם מרדכי זי"הרה

תרמגתקפזמלעלובע"ק רבי אלעזר מנחם מענדל בן משה זי"הרהז אדר ב"ט

תקעגתקמזמפרוהבישטע"ק רבי אברהם בן שלום שכנא זי"הרהז אדר"יו

תרעזתרימבאיאןע"ק רבי יצחק בן אברהם יעקב זי"הרה

תשכבתרלב (מינצבארג)ע"צ רבי ישראל זאב בן משה צבי זי"הגהז אדר ב"י

תשסהתרפאמאלכסנדר (דנציגר)ע"ק רבי אברהם מנחם בן יהודה משה זי"הרה

תרמגתקפאמכתב סופר (סופר)ע"ק רבי שמעון בן משה זי"הרה

תקפזמלעכאוויטשע"זי? ק רבי מיכל בן "הרהח אדר"יק"ש

תשלדתרמה (לעווינשטיין)ע"הגאון רבי יחזקאל בן יהודה זי

תרפזתרמגמקערעסטיר (שטיינער)ע"הגאון רבי אברהם בן ישעיה זיח אדר"י

תקנדמהורודנאע"ק רבי אלכסנדר זיסקינד בן משה זי"הרהח אדר ב"י

תרלתקנחמאלכסנדרע"ק רבי חנוך העניך בן פנחס הכהן זי"הרהח אדר ב"י

תשותרלדמטשורקוב (פרידמאן)ע"ק רבי נחום מרדכי בן ישראל זי"הרהח אדר ב"י

כי תשא- תצוה 


