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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 זי

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

תרלתקנחמאלכסנדרע"ק רבי חנוך העניך בן פנחס הכהן זי"הרה

תשותרלדמטשורקוב (פרידמאן)ע"ק רבי נחום מרדכי בן ישראל זי"הרה

מהוראנדא (זיסקינד )ע"ק רבי אלכסנדר  בן משה זי"הרהט אדר"יא תקנדתצט 

תרלדמדינובע"ק רבי דוד בן צבי אלימלך זי"הרה

תרמתקעדמקאסובע"ק רבי יעקב שמשון בן חיים זי"הרה

תרסגמסיגעט (פריינד)ע"ק רבי משה אריה בן יהושע זי"הרה

תרעבתרבמפוריסובע"ק רבי אברהם דוב נפתלי ירחמיאל בן יהושע זי"הרה

תרפתרחמסאטמר (גרינוואלד)ע"הגאון רבי יהודה בן יהושע זי

תרפחתריבמאוסטרובצא (האלשטאק)ע"ק רבי מאיר יחיאל בן אברהם יצחק הלוי זי"הרה

תרצהתריגש ענגיל מראדאמישלא"מהר (ענגיל)ע"צ רבי שמואל בן זאב זי"הגה

תשנגתרעחב"ארה- מאמשינוב  (קאליש)ע"ק רבי יצחק בן יוסף זי"הרה

תרצבתרט (זאננענפעלד)ע"הגאון רבי יוסף חיים בן אברהם שלמה זיט אדר ב"י

תאשכאח"הב (סירקיש)ע"ק רבי יואל בן שמואל יפה זי"הרהכ אדרב

תאשסהם שיף"מהרע"ק רבי מאיר בן יעקב יוקב הכהן זי"הרה

תשנהתרע (אויערבאך)ע"הגאון רבי שלמה זלמן בן חיים יהודה לייב זי

תשסהתרסזמקאשוי (בלום)ע"צ רבי רפאל בן שמואל זי"הגה

תשעבתרעוב"מוויזניץ ב (הגר)ע"ק רבי משה יהושע בן חיים מאיר זי"הרה

תקמזתעזמליזענסקע"ק רבי אלימלך בן אליעזר ליפמאן זי"הרהא אדר"כג

תרלזתקפחמדוקלאע"ק רבי אביגדור בן אריה לייבוש זי"הרה

תרנותקעו (ספעקטור)ע" הגאון רבי יצחק אלחנן בן ישראל איסר זי

תרפותרכדמפריסטיק (האלבערשטאם)ע"ק רבי מנחם מענדל בן אריה לייביש זי"הרה

תרצהתריבמצאנז (האלבערשטאם)ע"ק רבי אריה לייביש בן אהרן זי"הרה

תפט"שבט מוסר"מאיזמיר הע"ק רבי אליהו בן שלמה אברהם הכהן זי"הרהב אדר"כד

תשיחתרמזחידושי רבי ראובן (גרוזובסקי)ע"הגאון רבי רפאל ראובן בן שמשון זי

תקמטמגיד משרים (בלוך)ע"ק רבי יוסף בן אברהם זי"הרה

תשגתרלאבעל דבר אברהם (כהנא)ע"ק רבי אברהם דוב בער בן זלמן סענדער זי"הרה

תקצבתקלד סעלעש"אב (זעלפריינד )ע"ק רבי חיים מאיר זאב בן יצחק אברהם אבלי הכהן זי"הגהב אדר ב"כ

תשסגתרעב (דושינסקיא)ע"צ רבי ישראל משה בן יוסף צבי זי"הגה

תקמזמאמדורא (לעווין)ע"ק רבי חיים חייקא בן שמואל זי"הרהג אדר"כה
תרכותקנטם מגור"החדושי הרי (אלתר )ע"ק רבי יצחק מאיר בן ישראל זי"הרה

תרסבתרגמנאוואמינסקע"ק רבי יעקב בן שמעון זי"הרה

תשלגתרנגמאלכסנדרע"ק רבי יהודה משה בן יחיאל יוסף זי"הרה

תרסהתרזמביאלאע"ק רבי יצחק יעקב בן נתן דוד זי"הרהג אדר ב"כ

תרפתרלדמסקאליע (ראבינאוויטש)ע"ק רבי ברוך פנחס בן אליעזר חיים זי"הרהד אדר"כו

תשתרכבמסטיטשיןע"ק רבי יצחק בן משה זי"הרה

פיקודי/ ויקהל - כי תשא 


