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תרצדתרכאמאלכסנדרע"ק רבי בצלאל יאיר בן יחיאל זי"הרהה אדר"כק"ש

תשסגתרפח (פישר)ע"הגאון רבי ישראל יעקב בן אהרן זי

תקכאתנומקיטוב (אשכנזי)ע"ק רבי אברהם גרשון בן אפרים זי"הרה

תשכבתרלומבראשוב (שפרבר)ע"צ רבי דוד בן קלונימוס קלמן זי"הגהה אדר ב"כ

תרעותרלמטאמישוב (פרישמאן )ע"ק רבי אריה לייביש בן יהושע זי"הרה

תשעטתרפגר מסקולען"אדמ (פארטיגאל)ע"ק רבי ישראל אברהם בן אליעזר זוסיא זי"הרה

תקעגמחמעלניקע"ק רבי אליעזר ליפא בן אלימלך זי"הרהו אדר"כא

תרצזתרנגמקאמארנאע"ק רבי שלום בן יעקב משה זי"הרה

תשסבתרפב (ברים)ע"הגאון רבי אברהם חיים בן מרדכי דוד זי

תקפהצדיק נסתר מטשיזיקובע"ק רבי איתמר בן  הכהן זי"הרה

מאוסטרהא (דאקטר גארדיא )ע"ק רבי אהרן בן שמשון זי"הרהו אדר ב"כ תקע 

תרלהתקסח (נאטענזאהן)ע"הגאון רבי יוסף שאול בן אריה לייבוש זיז אדר"כב

תרלטמיאסי (שור)ע"צ רבי ישעיה בן משה זי"הגה

תרפותרא (אלישיב)ע"ק רבי שלמה בן חיים חייקל ראובן זי"הגה

תשנזתרעא (ניישלאס)ע"ק רבי משה בן יעקב זי"הרה

מבאסקאוויטץ (קעלין)ע"ק רבי שמואל בן נתן נטע הלוי זי"הרהח אדר"כג תקסזתפד 

תרטוממאניסטרישץ (אוירבאך)ע"ק רבי נחמן זאב בן דוד צבי זי"הרה

תקפאבעל באר שבע (יורבארגער)ע"ק רבי שלמה בן אריה לייב זי"הרה

מבאסקאוויטץ (קעלין)ע"ק רבי שמואל בן נתן נטע הלוי זי"הרהח אדר ב"כ תקסזתפד 

תרכותקסגהתפארת שלמה מרדומסק (ראבינאוויטש )ע"ק רבי שלמה בן דוב צבי הכהן זי"הרהט אדר"כד

תרלותקסא (שאג)ע"הגאון רבי אברהם בן יהודה לייב זי

תרמזתקעא (בירנבוים)ע"הגאון רבי חיים שמואל בן דוד הלוי זי

תשמותרנא (קאמינעצקי)ע"הגאון רבי יעקב בן בנימין זי

תשעחתרפבר מוויזניץ"אדמו (הגר)ע"ק רבי מרדכי בן חיים מאיר זי"הרה

תנב'בבני אהרן הכהןע"  נדב בן אהרן זיא ניסןה

תנב'בבני אהרן הכהןע"  אביהו בן אהרן זי

תרנבתקפדמגראדזיסק (שפירא)ע"ק רבי אלימלך בן חיים מאיר יחיאל זי"הרה

תרפחתרגמפאפא (האפמאן)ע"צ רבי משה יוסף בן מיכאל זי"הגה

תשכד (פריינד)ע"ח רבי ברוך יצחק בן משה יהודה זי"הרה

תרפתרכאב מליובאוויטש"הרש (שניאורסאהן)ע"ק רבי שלום דובער בן שמואל זי"הרהב ניסןו

תשכחתרנטמסקווירא (טווערסקי)ע"ק רבי יעקב יוסף בן דוד זי"הרה

תקפבמזבאריזע"ק רבי בנימין זאב צבי בן יחיאל מיכל זי"הרהג ניסןק"ש

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
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