
 

 לעבאוויטש  רבי עזריאל יהודא ב"ר יעקב  תשרי א'

 שוורץ מרת חי' בלומא ב"ר פנחס תשרי א'

 לידער הורוביץ רבי שמעון צבי ב"ר אברהם תשרי ב'

 גולדברג ר' אלחנן חיים ב"ר אליהו תשרי ב'

 ינקוביץ ר' אפרים ב"ר שמעון יודא תשרי ב'

 גבל  ר' חיים ישראל אברהם בהג''ר שמעון תשרי ב'

  מרת מרים ב"ר חיים תשרי ב'

 גראס מרת מרים ב"ר ישעי' תשרי ב'

 חלילי ר' משה חיים ב"ר אליהו תשרי ג'

 שולמן ר' שמואל ברוך ב"ר מנחם ישראל תשרי ג'

 בינר הב' דוד שמחה ב"ר יחזקאל תשרי ג'

 מפיאסעצנא הג"ר קלמן קלונימוס בהג"ר אלימלך "דרך המלך" תשרי ד'

  מרת שרה שיינדל ב"ר צבי חיים תשרי ד'

 לנדא הב' אברהם יושע ב"ר שמואל נטע תשרי ה'

 ברנדמרק הב' דוד ב"ר נחום תשרי ה'

 טמפלר ר' חיים פנחס ב"ר מנחם מאניס תשרי ו'

 רוזנווסר ר' ישראל יוסף חיים ב"ר אברהם מאיר תשרי ו'

 מדאבראמיל אשכנזי הג"ר שמעון צבי בהג"ר אברהם "נחלת שמעון" תשרי ז'

 מסלאנים  רבי שלמה דוד יהושע ב"ר אברהם  תשרי ז'

 כץ ר' מאיר שלמה ב"ר נח תשרי ז'

 בראך הב' דוד צבי ב"ר יחזקאל שרגא תשרי ז'

  הג"ר יצחק בהג"ר אלימלך "מיאברוב" תשרי ח'

 צימרמן ר' בנימין ב"ר שרגא פייבל תשרי ח'

 קלמנוביץ ר' דוד ב"ר יהודא תשרי ח'

 קרויס ר' שאול יחזקאל ב"ר זאב תשרי ט'

 ליברמן ר' שמואל חנוך ב"ר חיים זאב תשרי ט'

 וויינברגר מרת בריינדל ב"ר שמואל שמעלקא תשרי ט'

 טברסקי רבי אברהם יהושע העשיל בהג"ר יוסף מאיר "ממחנובקא" תשרי י'

 מוזס ר' אריה לייב ב"ר אביגדור תשרי י'

 גרוס מרדכיר' שלו' יוסף ב"ר  תשרי י'

  ר' יחיאל ב"ר בנימין זאב תשרי י"א

 רוט מרת בילא ב"ר ברוך תשרי י"א

  מרת יולנה בת אוסי תשרי י"א

  מרת ילנה ב"ר יוסף תשרי י"א

  ר' יהושע ב"ר מאיר תשרי י"ב

  מרת שרה עלקא ב"ר יעקב תשרי י"ב

 ברקוביץ ר' יצחק ב"ר אשר יהודא תשרי י"ג

 ראטשילד צבי ב"ר אלחנן ר' יצחק תשרי י"ג 

 ניסנבוים ר' ישראל נחום ב"ר יהודא מרדכי תשרי י"ג

 לפקוביץ ר' טובי' חיים ב"ר זושא תשרי י"ד

  ר' ישראל משה ב"ר מרדכי יחזקאל תשרי י"ד

  ר' מאיר ב"ר אברהם תשרי י"ד

 עלנבויגן ר' משה ארי' ב"ר ישעי' אשר תשרי י"ד

  ר' פנחס ב"ר אהרן תשרי י"ד

 פולק ר' שלום ב"ר יצחק תשרי י"ד

  מרת חיה ב"ר ישראל תשרי י"ד

 זיכרמן מרת רבקה ב"ר ישראל צבי תשרי י"ד

 מקאריץ הג"ר יצחק אייזיק בהג"ר יואל הכהן "ברית כהונת עולם" תשרי ט"ו

 מגראדזיסק הג"ר ישראל בהג"ר חיים מאיר יחיאל "בינת ישראל" תשרי ט"ו



 

 אראק בהג"ר אהרן יהודא "טל תורה "הג"ר מאיר  תשרי ט"ו

 קרמר רבי יעקב משה מכפר גדעון תשרי ט"ו

 גרוסמן ר' אברהם ישעי' ב"ר שניאור זלמן תשרי ט"ו

 קאלא ר' יוסף ב"ר קלונימוס קלמן תשרי ט"ו

  ר' יוסף מסיקה ב"ר שמחה תשרי ט"ו

 זנוויל ר' יעקב משה ב"ר שמואל תשרי ט"ו

  אברהם חי ר' ישראל ב"ר תשרי ט"ו

 ליבר ר' לוי ב"ר מרדכי צבי תשרי ט"ו

 כהנא מרת שרה בונא ב"ר שלמה תשרי ט"ו

 לרמן ר' ארי' שלו' ב"ר אלחנן תשרי ט"ז

  ר' חיים משה ב"ר יוסף תשרי ט"ז

  ר' יצחק אייזיק ב"ר נתן תשרי ט"ז

 לרנר ר' פסח ב"ר יעקב ראובן תשרי ט"ז

 שמאלהויזן זאנוויל מרדכימרת הינדא ב"ר שמואל  תשרי ט"ז

 גליק ר' נחום מרדכי יעקב ב"ר יצחק תשרי י"ז

  מרת שבע אסתר ב"ר שלמה תשרי י"ז

 הלברשטאם רבי חנה מקאלישיץ ב"ר מנחם מנדל "דברי חנה" תשרי י"ח

  ר' חיים חנוך ב"ר אברהם תשרי י"ח

 פלדמן ר' דוד ב"ר שמואל צבי תשרי י"ט

  אברהםר' מיכאל ב"ר  תשרי י"ט

  ר' מיכאל ב"ר אברהם תשרי כ'

 מפרעמישלן  רבי מנחם מענדל ב"ר אליעזר  תשרי כ"א

  ר' אברהם נחום ב"ר ברוך תשרי כ"א

 גרוס מרת מנצי פיגא ב"ר מנשה תשרי כ"א

 שטיינברג הב' מנחם ישראל ב"ר יוסף תשרי כ"א

 יונגרייז ירושלים"ראב"ד  -הג"ר דוד ב"ר ברוך ראובן שלמה "אור דוד  תשרי כ"ג

 לוינקף ר' אליקים געציל ב"ר נתן פייטל תשרי כ"ג

 קמפלר ר' משה אהרן ב"ר יוסף תשרי כ"ג

  ר' שלום ב"ר ישכר דוב תשרי כ"ג

 פפרקורן הב' יקותיאל יודא ב"ר אברהם אלעזר תשרי כ"ג

 ויזל הב' ישראל חיים ב"ר מיכאל תשרי כ"ג

 אברמוביץ משה "מריבניץ"רבי חיים זנוויל ב"ר  תשרי כ"ד

  ר' יהונתן בנימין ב"ר נחום אליהו תשרי כ"ד

 כהן ר' שמואל ב"ר יוסף תשרי כ"ד

  ר' חיים בן ציון ב"ר דוד תשרי כ"ו

  ר' מרדכי ב"ר אליהו חיים דוב תשרי כ"ו

  ר' מתתיהו ב"ר משה אברהם תשרי כ"ו

 קרניק מרת אסתר ב"ר צבי תשרי כ"ו

 גרוסמן ישראל מרדכי בהג"ר משההג"ר  תשרי כ"ז

 וולר ר' ישכר דב ב"ר ברך חיים תשרי כ"ז

 פולציק ר' יעקב שמואל ב"ר יוסף יצחק תשרי כ"ח

  מרת חי' שרה ב"ר בנימין תשרי כ"ח

 רובינשטיין מרת לאה ליבא ב"ר אברהם תשרי כ"ח

 הרשקוביץ הב' אברהם שמחה ב"ר מרדכי צבי תשרי כ"ח

 ניימרק בנימין בייניש ב"ר יעקבר'  תשרי כ"ט

 שטארקס ר' נחמן זאב ב"ר יהונתן תשרי כ"ט

  מרת עליזה אמונה ב"ר אברהם תשרי כ"ט

  מרת רחל ב"ר שלמה תשרי כ"ט

 דומוביץ מרת שרה ברכה ב"ר משה חיים זוסמן תשרי כ"ט



 

  ר' אורי שמשון ב"ר אברהם יושע תשרי ל'

 ברשביצקי ר' אפרים אהרן ב"ר שלמה תשרי ל'

 גרוס הב' בנציון יוסף יודא ב"ר חיים משה תשרי ל'

  ר' גדליה ב"ר ברוך חשון א'

 רוזנבוים ר' יצחק בהג"ר דוד משה חשון א'

 ווייס מרת חנה שינדל ב"ר שלמה חשון א'

 ווסרמאן  רבי אלעזר שמחה ב"ר אלחנן בונם  חשון ב'

 מרזל ר' שלמה ב"ר יעקב חשון ב'

 ליפשיץ דבורה ב"ר שמואל חייםהב'  חשון ב'

  ר' צבי הירש ב"ר אברהם חשון ג'

 לוי ר' מרדכי יעקב ב"ר יצחק אייזיק שלום חשון ה'

  ר' אברהם ב"ר מרדכי חשון ו'

 טויב ר' חיים גרשון ב"ר דוד אריה חשון ו'

 שפירא הג"ר יהודא מאיר ב"ר יעקב שמשון "מלובלין" חשון ז'

 מבלאזוב בהג"ר מאיר "זכרון יוסף"הג"ר יוסף  חשון ז'

 שטארק ר' יואל ב"ר אלכסנדר דוד "עמק החרוץ" חשון ז'

  מרת בריינדל ב"ר יו"ט חשון ז'

  מרת מלכה טויבא ב"ר יעקב דוד חשון ז'

 משאץ  הג"ר יצחק בהג"ר שלו'  חשון ט'

  ר' אהרן ב"ר מיכאל חשון ט'

 קוסובסקי ר' חיים ב"ר שמחה טוביה חשון ט'

 אוסטר מרת שפרה ב"ר טובי' חשון ט'

 פריינד מרת מרים הינדא ב"ר אברהם חשון י'

  מרת שרה ב"ר מרדכי חשון י'

 ווייס ר' חיים ב"ר ירמיהו חשון י"א

 קפטש ר' מרדכי ב"ר יעקב חשון י"א

 גלבווקס ר' שלמה ב"ר צבי חשון י"א

 שוורץ מרת רחל ב"ר דוב חשון י"א

 זאבל מרת תמר פערל רבקה ב"ר נחום לוי חשון י"א

 סאמעט הב' בנימין משה ב"ר מרדכי חשון י"א

  ר' אברהם ב"ר יצחק חשון י"ב

 איינהורן ר' אשר זעליג ב"ר חיים אליעזר חשון י"ב

 רובינשטיין ר' חיים דוד ב"ר יהושע יונתן חשון י"ב

 מסטאלין הג"ר אברהם אלימלך בהג"ר ישראל "פרי אלימלך" חשון י"ג

 ווייס ר' יצחק אברהם ב"ר ארי' לייביש חשון י"ג

  מרת חנה ב"ר פסח חשון י"ג

 פרקש הג"ר אליעזר מנדל ב"ר צבי "מדברצין" חשון י"ד

 טייטלבוים הרבנית חי' רוזא בהג"ר יואל חשון י"ד

 ווייצנבלום ר' יהושע ב"ר יצחק חשון י"ד

 שפר ר' יוסף ב"ר בן ציון חשון י"ד

 טייטלבוים ר' משה אליעזר יוסף ב"ר ברוך חשון י"ד

 בעדני הב' שלום אהרן ב"ר דוד הי"ד חשון י"ד

 קרליץ הג"ר אברהם ישעיהו בהג"ר שמריהו יוסף "חזון איש" חשון ט"ו

 יונג ר' חיים שרגא ב"ר אברהם יוסף חשון ט"ו

 גרוס מרת חי' לאה בהג"ר ראובן חשון ט"ו

 שוורץ ב"ר דובמרת חנה פייגא  חשון ט"ו

 אוסנברג הג"ר יצחק בהג"ר אברהם דוד חשון ט"ז

  ר' אריה ב"ר שלמה זלמן חשון ט"ז

 אפרתי ר' בצלאל ב"ר יחזקאל חשון ט"ז



 

 רייך ר' מאיר ב"ר יצחק משה חשון ט"ז

  ר' שמואל ב"ר יצחק חשון ט"ז

 הלר מרת אסתר לאה ב"ר חיים מרדכי חשון ט"ז

  ידידיה ב"ר יצחקר' ידיד  חשון י"ז

  מרת מיליה ב"ר שמעון חשון י"ז

 פרידמן ר' אברהם יעקב ב"ר יהודה חשון י"ח

 רוזן ר' אליעזר ב"ר יעקב חשון י"ח

  ר' חיים ב"ר נפתלי הערצקא חשון י"ח

 לינצר ר' יונה אלעזר ניסן ב"ר ראובן יצחק חשון י"ח

 שטרנברג הב' זאב יהודה ב"ר שמשון חשון י"ח

  ר' מרק בן חוה חשון י"ט

 דיימנט הב' נתן מענדל ב"ר ארי' לייבוש חשון י"ט

 שרעבי רבי מרדכי בהג"ר יהודה "שרעבי" חשון כ'

  ר' בנציון ב"ר ברוך חשון כ'

  מרת ברכה ב"ר אברהם חשון כ'

 פישר ר' אברהם ב"ר יוסף בצלאל חשון כ"א

  נחל"הג"ר דוד שלמה בהג"ר ירחמיאל "ערבי  חשון כ"ב

 בלוי ר' חיים ישראל ב"ר דוד חשון כ"ב

 פלדמן ר' שמעון ב"ר פנחס דוד חשון כ"ב

 גרינוולד הרבנית עטיל לאה ב"ר שמואל חשון כ"ג

 פרידמן ר' מאיר ב"ר דוד יהושע מנחם חשון כ"ג

 מינסקי ר' שלמה ב"ר יחיאל שמעון בנציון חשון כ"ג

 רגנבויגן מרת מינדל ב"ר צבי הירש חשון כ"ג

 דייטש הב' יוסף ישראל ב"ר משה שמואל חשון כ"ג

 עובדיה ר' שלום ב"ר יצחק חשון כ"ד

 שטיין מרת בלומה ב"ר מרדכי חשון כ"ד

 גולשטיין ר' אביגדור משה ב"ר יחזקאל חשון כ"ה

 ווייסברגר ר' דוד דוב ב"ר שלמה חשון כ"ה

  מרת חי' שרה ב"ר יואל חשון כ"ה

 משינאווא  רבי אריה מרדכי ב"ר משה  חשון כ"ו

 מנדלוביץ ר' אברהם ב"ר מרדכי מרקיל חשון כ"ו

 זופניק ר' ישראל ב"ר שמעון משה חשון כ"ו

 פרנקל מרת רחל לאה ב"ר מרדכי חשון כ"ו

 דניאלי הב' דוד ב"ר רבי חשון כ"ז

 אליפנט הג"ר מרדכי בהג"ר מאיר חשון כ"ח

 הופמן אברהם דודר' יודא צבי ב"ר  חשון כ"ח

  ר' שמעון ב"ר משה חשון כ"ח

  מרת אסתר ב"ר שלום חשון כ"ט

 שפיצר מרת נעכא ב"ר נתן יוסף חשון כ"ט

 אונגר מרת צארטל ב"ר יושע פאליק חשון כ"ט

 גוטמן ר' יהושע ב"ר יצחק כסלו א'

  מרת סימא אסתר ב"ר צבי הירש כסלו א'

 וויידענפעלד "חזון נחום"הג"ר נחום בהג"ר יעקב  כסלו ב'

 מושקוביץ הרבנית יוטא ב"ר זאב כסלו ג'

  ר' ארי' ב"ר מיכאל כסלו ג'

 נייפלד ר' יחיאל מיכל ב"ר אברהם שלום כסלו ג'

 כהן מרת ברוריה ידידה ב"ר חנניה כסלו ג'

 לורנץ מרת מחלה ב"ר יצחק כסלו ג'

  מרת פוליא פעסיל ב"ר שמואל כסלו ג'



 

  חיים אברהם דניאל ב"ר שמואלר'  כסלו ד'

 גלזרמן ר' יוסף זיידל ב"ר מנשה כסלו ד'

 גרוס ר' יעקב ב"ר חיים כסלו ד'

  ר' יצחק ב"ר חיים כסלו ד'

 רייז ר' פנחס דוד ב"ר חיים יצחק כסלו ד'

 רוטנברג ר' שמואל אלקנה ב"ר אריה כסלו ד'

  מרת נחמה ב"ר יצחק משה כסלו ד'

 פרקש ב"ר חיים ארי'ר' יעקב  כסלו ה'

 פרידמן מרת מירל ב"ר אברהם יצחק כסלו ה'

  מרת ניחא ב"ר אברהם כסלו ה'

  מרת שרה רייזל ב"ר זאב כסלו ה'

  הב' זאב ב"ר שבתי יצחק כסלו ה'

 גרוס הב' נפתלי הירצקא ב"ר אברהם יקותיאל יודא כסלו ה'

 רוזנצווייג ר' שלמה ב"ר שמואל אליעזר כסלו ו'

  מרת רחל ב"ר יעקב כסלו ו'

 שוורץ מרת שרה חנה ב"ר דוד כסלו ו'

  הג"ר אהרן בהג"ר קלונימוס קלמן בנו של המאור ושמש כסלו ז'

 פרנקל ר' יצחק צבי ב"ר יקותיאל יודא כסלו ז'

 בריף מרת חנה ב"ר אברהם כסלו ז'

  מרת רוזה ב"ר אברהם כסלו ז'

  מרת רחל ב"ר בצלאל דוד כסלו ז'

 שטארק הב' אברהם זאב ב"ר חיים אהרן כסלו ז'

 מסאכטשוב  הג"ר דוד בהג"ר שמואל "חסדי דוד" כסלו ח'

 ניסן ר' מאיר ב"ר סלח כסלו ח'

 פרנקל ר' מרדכי ב"ר זאב כסלו ח'

  מרת אסנת ב"ר דוד כסלו ח'

  מרת סילבי' בת פסי' כסלו ח'

  מרת מלכה ציפי ב"ר יצחק כסלו ט'

 מהוסיאטין לבוב  רבי מנחם נחום ב"ר שלו' יוסף  כסלו י'

 זילברמן ר' יצחק אייזיק ב"ר צבי כסלו י'

  ר' מאיר ב"ר יוסף נתן כסלו י'

 אפשטיין ר' צבי הירש ב"ר יצחק חנוך כסלו י'

 הורוביץ ר' רפאל ב"ר אלטר אליעזר כסלו י'

 פרידמן ר' שמשון ב"ר ישעי' כסלו י'

 רוט ב"ר חיים אברהםמרת פייגא  כסלו י'

  ר' אליקים ב"ר משה לייב כסלו י"א

 סנדל ר' יואל ב"ר שמחה חיים כסלו י"א

 אברמוביץ הב' חזקי' יואל ב"ר ישעי' ברוך כסלו י"א

 וינקלר הב' יצחק אייזיק ב"ר משה אפרים כסלו י"א

 אויערבך רבי אברהם דב בהג"ר דוד מאבריטש "בת עין" כסלו י"ב

 נייגבורן אברהם ב"ר יעקב ר' כסלו י"ב

  ר' ששון יהודה ב"ר עזרא חיים כסלו י"ג

  מרת לאה זלאטא ב"ר משה כסלו י"ג

 קאהן מרת מרים ב"ר יוסף כסלו י"ג

 טירנוער הב' חיים צבי ב"ר זאב יצחק כסלו י"ג

 גרוסמן הב' שאול ב"ר יצחק יודא כסלו י"ג

  ר' יואל ב"ר אברהם כסלו י"ד

 ווייץ יעקב ב"ר אפריםר'  כסלו י"ד

 וולד ר' רפאל ב"ר אביגדור כסלו י"ד



 

  מרת רחל בת זילפה כסלו י"ד

  ר' יעקב צבי ב"ר אלחנן זאב כסלו ט"ו

  מרת חוה ב"ר משה כסלו ט"ו

 שוורץ ר' דוד יודא ב"ר אשר כסלו ט"ז

 אלתר הג"ר שמואל בהג"ר אברהם יודא "ליקוטי בתר ליקוטי" כסלו י"ז

  ר' יואל ב"ר אברהם רפאל כסלו י"ז

 שטיינר ר' פנחס יהודה ב"ר אברהם כסלו י"ז

  מרת זיסל ב"ר חיים כסלו י"ז

 בורשטין הג"ר אברהם אהרן בהג"ר יהושע "נר אהרן" כסלו י"ט

 ווייס הג"ר משה בהג"ר משה כסלו י"ט

 דאכנר הרבנית חי' רבקה ב"ר שבתי כסלו י"ט

 אונגר הרבנית רחל ב"ר יודא כסלו י"ט

 ווטנשטיין ר' יודא לייבוש ב"ר מנחם מנדל כסלו י"ט

 ווייזר הב' הענא אסתר ב"ר אליעזר כסלו י"ט

 רוט מרת חוה ב"ר אברהם כסלו כ'

  מרת פרומט ב"ר יואל כסלו כ'

 משטערקאס הג"ר נפתלי בהג"ר יחזקא' שרגא "אילה שלוחה" כסלו כ"א

  ר' ברוך מרדכי ב"ר יעקב כסלו כ"א

 הס מרת מלכה ב"ר רפאל אהרן כסלו כ"א

 אמסעל מרת מרים אסתר ב"ר ישראל כסלו כ"א

 קויפמן הב' ישעיה ב"ר אורי יהודה כסלו כ"א

 זופניק הב' צבי ב"ר יצחק מנחם כסלו כ"א

 קאהן ר' קלונימוס קלמן ב"ר משה נפתלי כסלו כ"ב

  מרת הינדא ב"ר יעקב כסלו כ"ב

 באב"ד אליעזר ניסן מרת מושקוט ב"ר כסלו כ"ב

  מרת רחל געלה ב"ר חיים כסלו כ"ב

  ר' אברהם ב"ר משה כסלו כ"ג

 סוקולובסקי ר' דוב ב"ר מאיר שמחה כסלו כ"ג

 בלומנפלד ר' ישראל ב"ר אברהם כסלו כ"ג

 פאס ר' משה ישראל ב"ר יעקב מרדכי כסלו כ"ג

  מרת אסתר איידל ב"ר יוסף צבי מנטל כסלו כ"ג

 זעליג ר' עקיבא דוב ב"ר משה שמואל כסלו כ"ד

 שטרן מרת רייזל ב"ר שלמה אלכנסדרי כסלו כ"ד

  ר' נפתלי הערץ ב"ר אשר כסלו כ"ה

 זאבל ר' אהרן מנחם ב"ר אשר כסלו כ"ו

 ריטער  ר' דוב אריה ב"ר זאב  כסלו כ"ו

 ניימן ר' מרדכי גימפל ב"ר יקותיאל יודא כסלו כ"ו

 מילשטוק ב"ר אברהםר' מרדכי יודא  כסלו כ"ו

 דרזנר מרת רבקה לאה ב"ר דוד כסלו כ"ו

 קאהן ר' יואל ב"ר משה יעקב כסלו כ"ז

 איזידור ר' רוברט ב"ר כסלו כ"ז

 פליישמן ר' יעקב דוד ב"ר שלמה גבריאל כסלו כ"ח

 שמסיאן הב' משה ב"ר רבי כסלו כ"ח

 הלל הב' שמעון בן יעקב כסלו כ"ח

  בוליסהר' מרדכי ב"ר  כסלו כ"ט

 ווייס מרת לאה ב"ר הלל כסלו כ"ט

 שטיין ר' דוד ב"ר חיים מאיר כסלו ל'

 לוי ר' יהודה לייבוש ב"ר יצחק אייזיק שלום כסלו ל'

 ניסן מרת צלחה ב"ר סלח כסלו ל'



 

 מושקוביץ מרת רבקה ב"ר חיים כסלו ל'

 רוטנר הב' יוסף יונה ב"ר נחמן כסלו ל'

 קביור דובר' אהרן ב"ר אריה  טבת א'

  ר' מרדכי ב"ר משה שלמה טבת א'

  מרת רות ב"ר מרדכי טבת א'

 אסטרייכר הב' שמואל יחיאל מרדכי ב"ר אברהם דוב טבת א'

 לנגנר הג"ר יצחק אייזיק ב"ר משה האדמו"ר מסטרעטין טורונטו טבת ב'

 שטיינר ר' אליעזר ליפא ב"ר יוסף שמואל טבת ב'

 סטרולוביץ ר' יואל ב"ר שאול טבת ב'

 פעקעטער ר' לוי ב"ר בנימין טבת ב'

  ר' ניסים ב"ר יעקב מרדכי טבת ב'

 פשקס מרת חוה לאה ב"ר אליעזר יואל טבת ב'

 לוי מרת שינדל ב"ר אברהם טבת ב'

  מרת שרה ב"ר שלמה ישראל זלמן טבת ב'

 ברסטיצקי ר' אביגדור ב"ר אברהם שמואל טבת ג'

 רינגל צבי ב"ר שמשוןר' אברהם אלכסנדר  טבת ג'

 הלברשטם ר' נפתלי צבי ב"ר מרדכי טבת ד'

 ביקל ר' שלום ב"ר יוסף אלי' טבת ד'

 פישר מרת מרים ב"ר אברהם צבי טבת ד'

 מסא"ג ת"א הג"ר אברהם יעקב בהג"ר ישראל "אביר יעקב" טבת ה'

 קלוגר ר' חיים ב"ר יהושע טבת ה'

 סופר הב' יחזקאל בן עובדיה טבת ה'

 גולדרינג ר' אברהם משה ב"ר עמרם טבת ו'

 פרידמן ר' יושע דוד ב"ר שלמה טבת ו'

 וידר ר' יצחק ב"ר משה צבי טבת ו'

  מרת אסתר בלומא ב"ר אליהו ברוך טבת ו'

  מרת ליבא ב"ר אהרן טבת ו'

  מרת מרים ב"ר שלמה טבת ו'

 רייכבך מרת פעסיל ב"ר מרדכי טבת ו'

  אהרןמרת רחל ב"ר  טבת ו'

 מלובין הג"ר דוד בהג"ר שמואל טבת ז'

  ר' ברוך אליעזר ב"ר אברהם דוד טבת ז'

 גרינפלד ר' דוד ב"ר ברוך טבת ז'

 וויינברגר ר' יעקב ב"ר מנחם זאב טבת ז'

 ברקוביץ ר' יעקב צבי ב"ר אברהם יודא טבת ז'

  ר' יצחק שלמה ב"ר שמשון יוסף טבת ז'

  אברהםמרת דפנה ב"ר  טבת ז'

 גולדשטיין מרת שרה ב"ר ישראל טבת ז'

 מושקוביץ הג"ר ברוך צבי בהג"ר דוד טבת ח'

 מאוסטרווצא הג"ר יחזקאל בהג"ר מאיר יחיאל "מאיר עיני חכמים" טבת ח'

 פולק  רבי קלמן ב"ר שרגא פייבל  טבת ח'

 גרינשטיין ר' משה ב"ר אברהם יואל טבת ח'

  מרת רחל ב"ר משה טבת ח'

 בלום ר' אפרים מנשה ב"ר בצלאל טבת ט'

 בלום ר' דוד טעבל ב"ר אברהם שלמה טבת ט'

  ר' יודא לייבוש ב"ר יצחק אייזיק שלו' הלוי טבת ט'

  ר' פנחס ב"ר אברהם טבת ט'

 קירשבלום ר' שלמה זלמן ב"ר שלום טבת ט'

 גולדמן מרת ברכה ב"ר יוסף טבת ט'



 

 פרקש יעקב צבי הב' מנחם שלמה ב"ר ישראל טבת ט'

 מן הב' שלמה משה דוד ב"ר אברהם הלוי טבת ט'

 גרינשטיין  רבי משה ב"ר אברהם יואל  טבת י'

  ר' אהרן ב"ר אורי שרגא הכהן טבת י'

  ר' יעיש ב"ר עזרא חיים טבת י'

 גולדשטיין ר' ניסן ב"ר מרדכי שלמה טבת י'

  ר' צדוק בן יחיא סעיד טבת י'

 פולק ב"ר שרגא פייבלר' קלמן  טבת י'

 בליץ מרת אסתר ב"ר משה טבת י'

 קוט מרת בריינדל ב"ר יודא טבת י'

 לנצקי הב' שמואל בנימין ב"ר יחזקאל ישראל חיים טבת י'

 וייס ר' יושע ב"ר אשר זעליג טבת י"א

 קלפהולץ ר' ישראל ב"ר חיים מנחם טבת י"א

 בראך הב' לאה ב"ר יצחק טבת י"א

 ראבוביץ  רבי משה ב"ר מרדכי  טבת י"ב

 מנדלבוים ר' בירך ב"ר יונתן שמואל טבת י"ב

 הוברמאן הג"ר יצחק בהג"ר אשר אנשיל "ברכה משולשת" טבת י"ג

 שוורץ ר' אברהם יודא ב"ר שלמה טבת י"ג

 סובל ר' שאול ב"ר חיים קלמן טבת י"ג

  מרת יחא בת מינה טבת י"ג

 לבוביץ נטעהרבנית רבקה ב"ר נתן  טבת י"ד

  ר' יצחק מאיר ב"ר אליעזר יעקב טבת י"ד

 מושקוביץ ר' פסח ב"ר יצחק טבת ט"ו

 קאהן ר' אלכסנדר ישראל מנחם ב"ר חיים ברוך טבת ט"ז

  ר' ברוך ב"ר יעקב טבת ט"ז

  ר' מרדכי ב"ר מנחם דוד טבת ט"ז

  מרת ליבא ב"ר יצחק טבת ט"ז

  מרת שושנה ב"ר אברהם טבת ט"ז

 פריינד ר' טובי' גדלי' ב"ר חיים טבת י"ז

 הולצנברג ר' יוסף מרדכי ב"ר לייבוש טבת י"ז

 צייגר ר' יצחק זעליג ב"ר שמעון חיים טבת י"ז

 זיצמן ר' מרדכי ב"ר דוד צבי טבת י"ז

 רוזנברג ר' מרדכי ב"ר מנחם דוד טבת י"ז

 גרינוולד ר' שלמה ב"ר מרדכי טבת י"ז

  ב"ר אברהם משהר' דוד נחמן  טבת י"ח

 פינקלשטיין ר' יודא ארי' ב"ר יצחק מאיר טבת י"ח

  מרת חדוה נורית ב"ר יעקב טבת י"ח

 טייכמן מרת ליבא אסתר בר שאול יחזקאל טבת י"ח

 שטרנברג ר' חיים אלי' בהר"ר אברהם טבת י"ט

 בלום מרת פריידא ב"ר יושע טבת י"ט

 בלברר ר' שמואל ב"ר יעקב יצחק טבת כ'

 פריינד מרת חנה מלכה ב"ר יהושע טבת כ'

  מרת רבקה בילא ב"ר מאיר טבת כ'

  מרת שרה ב"ר שלמה ישראל זלמן טבת כ'

  ווילעדניק" -רבי ישראל דוב בער בהג"ר יוסף "שארית ישראל  טבת כ"א

 איצקוביץ ר' יוסף ב"ר ראובן זאב טבת כ"ב

  ר' יעקב ב"ר משה דוד טבת כ"ב

 בלוי עטיל ב"ר יחיאל שרגאמרת  טבת כ"ב

 אברהאם הב' יחיאל שרגא ב"ר נח טבת כ"ב



 

 וויינברגר ר' אפרים ב"ר יצחק אייזיק טבת כ"ג

 לב ר' חיים צבי בהר"ר משה ארי' טבת כ"ג

 עלנבויגן מרת רויזא ב"ר אהרן מנחם טבת כ"ג

  הג"ר צבי הירש בהג"ר אליהו טבת כ"ד

  קאפילר' זאב וילי ב"ר משה  טבת כ"ד

   מרת מרים בת ממן  טבת כ"ד

 פינסקר ר' אהרן יושע ב"ר יקותיאל זלמן טבת כ"ה

 טלר ר' אליהו אלעזר ב"ר ישכר דוב טבת כ"ה

  ר' בנימין אריה ב"ר שלמה זאב טבת כ"ה

 אלקריף ר' יהודה ב"ר ימין טבת כ"ה

 קורן ר' יעקב ב"ר משה טבת כ"ה

  מרת חי' ב"ר מנדל הכהן טבת כ"ה

 טייטלבוים הב' יואל ב"ר יקותיאל יהודה יחיאל טבת כ"ה

 מזלאטשוב הג"ר אברהם חיים בהג"ר גדלי' "אורח לחיים" טבת כ"ו

 לנדא ר' חיים ב"ר מאיר אלישע טבת כ"ו

  ר' חיים ב"ר שמואל טבת כ"ו

 גלויבר ר' יונה ב"ר פנחס טבת כ"ו

  ר' מנחם מנדל דוב ב"ר אלחנן אהרן טבת כ"ו

  מרת גולדא ב"ר שמואל אהרן טבת כ"ו

  מרת מינדא גיסא ב"ר שמואל צבי טבת כ"ו

 טמזרתי מרת מסעודה שמשה ב"ר אסתר טבת כ"ו

 אייכנשטיין הג"ר מנשה יצחק מאיר ב"ר אשר ישעי' "זידיטשוב" טבת כ"ז

 סעדיאן הב' משה ב"ר שמואל רבי טבת כ"ז

 בראך הב' רחל ב"ר יצחק טבת כ"ז

 לוי זרח ב"ר דודר'  טבת כ"ח

 גולדשטיין ר' ישראל ב"ר מרדכי דוד טבת כ"ח

 נייהויז ר' נתן ב"ר מרדכי שמואל טבת כ"ח

  מרת גיטה ב"ר ירחמיאל טבת כ"ח

 איזיביצקי מרת גיטה ב"ר ירחמיאל טבת כ"ח

  רבי ירחמיאל ישראל יצחק בהג"ר יחיאל "ישמח ישראל" טבת כ"ט

 מייטלס מרדכיר' יחיאל אלטר ב"ר  טבת כ"ט

  מרת חתון בת מרים טבת כ"ט

 פרידמן הב' חיים בהר"ר שלמה זלמן טבת כ"ט

 כהן הב' יוחנן ב"ר שאול יצחק טבת כ"ט

  ר' יחיאל מנחם מניס ב"ר אברהם דוד שבט א'

 חנציסקי ר' משה יעקב ב"ר מרדכי שבט א'

 פריינד ר' שמואל ב"ר אלכסנדר שבט א'

  חיים יהושע העשילמרת מרים ב"ר  שבט א'

 שוורץ ר' איתמר טובי' ב"ר משה שבט ב'

 שפילמן ר' דוד יצחק ב"ר מאיר יעקב שבט ב'

 רוט מרת פריווא רחל חי' ב"ר זאב שבט ב'

 דכנר הרבנית לאה ב"ר אליהו שבט ג'

  ר' נאור משה ב"ר איגור יצחק שבט ג'

 מושקוביץ ר' צבי ב"ר זאב מאיר שבט ג'

  שמואל דוד ב"ר ישראל שלום שאולר'  שבט ג'

  מרת בילא ב"ר יעקב יצחק שבט ג'

 קמפלר מרת רייזל ב"ר ישראל שבט ג'

 טויב ר' יוסף משה ב"ר משולם זוסיא שבט ד'

 שוורץ ר' משה זאב ב"ר אשר שבט ד'



 

  ר' יקותיאל ב"ר מנחם שבט ה'

 בליץ ר' שלמה ב"ר יודא שבתי שבט ה'

 בירנבוים אברהםמרת הדס ב"ר  שבט ה'

  מרת שמחה חדוה ב"ר שמואל שבט ה'

 גרינצווייג מרת שרה ב"ר יודא לייב שבט ה'

  הב' שמואל מאיר ב"ר אפרים יעקב הלוי שבט ה'

 בלוך ר' אליהו משה ב"ר אברהם דוד שבט ו'

 כץ הב' ברוך צבי ב"ר אפרים פישל יוסף שבט ו'

 ניימן הג"ר יעקב יצחק ב"ר יוסף מפאפא שבט ז'

 פרנקל ר' דוד ב"ר ישכר דוב שבט ז'

 גודינגר ר' חיים צבי ב"ר פנחס אליעזר שבט ז'

 מנדל ר' מרדכי יודא ב"ר יעקב קאפל צבי שבט ז'

 בלס ר' משה ב"ר יקותיאל יודא שבט ז'

 פריינד ר' שמואל ב"ר יעקב אשר אנשיל שבט ז'

   מרת צפורה ב"ר יהושע  שבט ז'

 דיימנט שרה ב"ר זאב משההרבנית  שבט ח'

 פרנקל ר' דוד ב"ר ישכר דוב שבט ח'

  ר' יהודא דוד ב"ר אליהו חיים שבט ח'

  ר' משה נתן ב"ר צבי יהושע שבט ח'

 רייכבך ר' יוסף ארי' ב"ר שמחה שבט ט'

 יאקאב מרת גיטל ב"ר יחיאל שבט ט'

 גרוסמן מרת חנה רבקה ב"ר חיים אליעזר שבט ט'

 גרין יצחק אייזיק ב"ר יחיאל מיכלר'  שבט י'

  ר' פנחס ב"ר אברהם שבט י'

  מרת חי' ב"ר שמעון שבט י'

 פרידמן מרת רחל ב"ר כתריאל שלום שבט י'

 איזקוב ר' דוד ב"ר יוסף שבט י"א

 גרינשטיין ר' מנחם מנדל ב"ר אלי' יושע שבט י"א

  מרת יוכבד ב"ר לוי שבט י"א

  ב"ר שמעון חייםר' יצחק זעליג  שבט י"ב

 איזאעל מרת ריזל ב"ר יצחק שבט י"ב

 זליג מרת אידל רבקה ב"ר מנחם מענדל שבט י"ג

  מרת ביילא רחל ב"ר דוד שבט י"ג

  מרת טויבא ב"ר אלעזר שבט י"ג

  ר' ארי' ברוך זאב ב"ר חיים שבט י"ד

 לקס ר' שלמה יודא ב"ר דוד שבט י"ד

 יאקאב מרת רוזא ב"ר ישראל שבט י"ד

  מרת שרה ב"ר אהרן בשבט ט"ו

 סלמון ר' אברהם יצחק ב"ר שמואל אלי' שבט ט"ו

 איזנברג ר' יצחק ב"ר יעקב מאניש שבט ט"ו

  ר' מאיר ב"ר יוסף יודא שבט ט"ו

 שטיינברגר מרת טשארנא ב"ר אברהם שמחה שבט ט"ו

 לנדא מרת פרומט ב"ר משה נחמן שבט ט"ו

  צבי בנציוןמרת שושנה ב"ר  שבט ט"ו

 בלאך ממאטרסדורף הג"ר יששכר בער בהג"ר שמשון "בינת יששכר" שבט ט"ז

 וורצברגר ר' גרשון ב"ר מנחם זאב שבט ט"ז

 קרויטורו ר' יהושע ב"ר יצחק שבט ט"ז

 רייכבאך  ר' יוסף אריה ב"ר שמחה  שבט ט"ז

 טאג ר' שמואל זאב ב"ר אלעזר שבט ט"ז



 

  ר' אלי' ב"ר יחיאל שבט י"ז

  ר' דוד חי ב"ר יעקב מרדכי שבט י"ז

 שוורצמן ר' מיכאל ב"ר אליעזר שבט י"ז

 טייכמן מרת פעסיל ב"ר מנדל שבט י"ז

 אילוביץ מרת שפרינצא ב"ר משה צבי שבט י"ז

 שוורצמן הב' מיכאל ב"ר אליעזר שבט י"ז

  ר' יודא דוד ב"ר אלי' חיים שבט י"ח

 הולנדר ליפמאןמרת אסתר ב"ר יו"ט  שבט י"ט

 צוובנר ר' אברהם ישעי' יהודה לייב ב"ר אשר זעליג שבט כ'

 האניג מרת שרה יכט ב"ר יהודה ארי' שבט כ'

 מנעשכיז הג"ר יצחק בהג"ר מרדכי "תולדות יצחק" שבט כ"א

 הלברשטם ר' אברהם יהושע בהר"ר משה ארי' שבט כ"א

 כהן ר' יהושע צבי ב"ר חנוך העניך שבט כ"א

 פריימן ר' ישראל יעקב ב"ר אהרן שבט כ"א

 איצקוביץ מרת גיטל ב"ר מרדכי שבט כ"א

 בער מרת רחל לאה ב"ר חיים שבט כ"א

 ארליך ר' אברהם ב"ר מנחם מנדל שבט כ"ב

  ר' ישראל ב"ר חיים יודא שבט כ"ב

 קמפינסקי ר' שמואל ב"ר יעקב צבי שבט כ"ב

 וילנר ר' שמואל זנויל ב"ר פנחס הלוי שבט כ"ב

  מרת שרה ב"ר בן ציון שבט כ"ב

  ר' יוחאי ב"ר מנחם שבט כ"ד

  ר' יוחנן ב"ר ברוך שבט כ"ד

 שרנברג ר' יצחק אייזיק ב"ר ברוך יוסף שבט כ"ד

  ר' צבי ב"ר אליהו שבט כ"ד

 לבוביץ ר' צבי מאיר ב"ר נחום שבט כ"ד

  ר' שלמה ב"ר ארי' עזרא שבט כ"ד

 בריד שמשוןר' שלמה ב"ר  שבט כ"ד

   ר' שמואל ב"ר יהושע פאליק  שבט כ"ד

  מרת בינה ב"ר יהודה אריה שבט כ"ד

  מרת רבקה ב"ר משה שבט כ"ד

 פולק מרת שיינא עקא ב"ר צבי אליעזר שבט כ"ד

 נברוצקי ר' דוב צבי ב"ר יוסף אריה שבט כ"ה

 כהן ר' חיים בן ציון ב"ר יחיאל צבי שבט כ"ה

 קפער דוב ב"ר ישראל משהר' יוסף  שבט כ"ה

 שילדקרויט ר' ישראל ב"ר יקותיאל יודא שבט כ"ה

 מנסקי-פג ר' מרדכי ב"ר אליהו שבט כ"ה

 גודינגר הב' יצחק דוב ב"ר יחיאל משה שבט כ"ה

 גליק הב' יושע צבי ב"ר יודא לייב שבט כ"ו

 רוט ר' אלתר משה ב"ר מנחם יהודה שבט כ"ח

  ב"ר משהר' יהושע פאליק  שבט כ"ח

 שפירא ר' צבי הירש ב"ר בנימין שבט כ"ח

  מרת לאה ב"ר אהרן שבט כ"ח

 דיסקין הג"ר יצחק ירוחם בהג"ר יהושע לייב שבט כ"ט

 סעיד ר' אלי' בן מרים שבט כ"ט

  ר' שלמה ב"ר מאיר שבט כ"ט

 הירש הב' יוחנן בהר"ר ישראל חיים שבט כ"ט

 ברטלר יעקבר' משה ארי' ב"ר אשר אנשיל  שבט ל'

 טייטלבוים הרבנית פעסל לאה ב"ר אלי' אדר א'



 

 גרוס ר' דוד מאיר ב"ר מנחם אדר א'

 פערלא  ר' ירוחם פישל ב"ר אברהם  אדר א'

 פריימן מרת חי' שרה ב"ר משה ארי' אדר א'

  מרת לילי בת עזיזה אדר א'

 מרקוביץ הב' עזריאל ב"ר צבי אדר ב' א'

 בעק ב"ר פנחס יעקבהב' פראדל  אדר ב' א'

 אלתר בית ישראל" -רבי ישראל בהג"ר אברהם מרדכי "האדמו"ר מגור  אדר ב'

 כץ ר' יהושע ב"ר אפרים פישל אדר ב'

 פרקש מרת זלטא ב"ר מרדכי אדר ב'

  מרת חנה גיטל ב"ר דוד שלמה אדר ב'

 גולדברגר מרת רחל ב"ר משה אדר ב'

 שיינברוין הב' חיים נחמן ב"ר יעקב יצחק אדר ב'

 שמולהויזן ר' אברהם ב"ר שאול יודא אדר ב' ב'

 פישמן ר' שמעון ב"ר אליהו אדר ב' ב'

  רבי חיים יואל מסמבור בהג"ר מרדכי יוסף משה מסוליצא אדר ג'

  ר' יצחק ב"ר זיידה ישראל חיים אדר ג'

 פאס ר' צבי הירש יוסף ב"ר יעקב מרדכי אדר ג'

 אייזנבך לייב ב"ר חיים אליעזרר' שלום אריה  אדר ג'

 ניימן מרת פייגא ב"ר יודא לייב אדר ג'

 בלוי ר' שמואל דוד ב"ר יודא זונדל אדר ב' ג'

  ר' אשר ב"ר חיים אורי אדר ד'

  ר' יודא ארי' ב"ר משה מנחם אדר ד'

 לוי ר' נפתלי הירצקא ב"ר משה  אדר ד'

  מרת הלנה ב"ר שמעון אדר ד'

  ב"ר צבי הירש מרת חוה אדר ד'

  מרת רחל ב"ר אליעזר אדר ד'

  ר' מנחם מנדל ב"ר יעקב אדר ה'

  מרת אנטואנט ב"ר יעקב אדר א' ה'

 מלר ר' הלל ב"ר קלמן יעקב אדר ו'

  מרת אנה בת עישה אדר ו'

  מרת מינה ב"ר דוד אדר ו'

 גמליאל מרת מרגלית ב"ר אברהם אדר ו'

 פרנקפורט מרת פיגא ב"ר חיים אדר א' ו'

 יודנברג ר' יצחק ב"ר יצחק הלוי אדר ב' ו' 

 קליין ר' צבי אלימלך ב"ר שלמה זלמן אדר ב' ו'

 אייזנבך ר' משה יהודה ב"ר חיים צבי אדר ז'

  מרת אסתר ב"ר יושע בצלאל הכהן אדר ז'

 ביינהורן ר' ישכר דוב ב"ר משה אדר ב' ז' 

 מראדזימין דוד יהושע "ברכת אהרן" הג"ר אהרן מנחם מענדל בהג"ר שלמה אדר ח'

  מרת יכט יהודית ב"ר שמעון אדר ח'

 סגל הג"ר יהודא זרחי' בהג"ר שפטי' הלוי "ראשית העבודה" אדר ט'

 בורשטיין ר' אברהם אהרן ב"ר חיים שלמה אדר ט'

 פרישמן ר' מאיר ב"ר שלמה אדר ט'

 נרול מרת פערל בת עידית אדר א' ט'

 גוטליב אברהם ב"ר יהודהר'  אדר ב' ט'

 זינגר ר' מאיר ב"ר דוד אדר ב' ט'

  מרת אוריוט בת חוה אדר י'

  מרת סאסיא ב"ר יעקב אדר א' י'

 טאג מרת מרים ב"ר יהודה אדר ב' י'



 

  מרת אלינה ב"ר משה אדר י"א

  מרת חי' סעריל ב"ר משה אדר י"א

 דרזנר ר' ישראל ב"ר שמואל מרדכי אדר א' י"א

  ר' בר ב"ר אמנון אדר י"ב

 גרוסמן ר' שלמה ב"ר אברהם אדר י"ב

  ר' שלמה ב"ר יצחק אדר י"ב

   מרת חיה שרה ב"ר חיים אדר י"ב

  מרת רחל ב"ר רבי אדר י"ב

 וכטל ר' חיים ב"ר ברכי' אדר א' י"ב 

 בלטנשטר ר' אלתר ב"ר קלמן לייב אדר ב' י"ב

  ר' וואלף זאב ב"ר שמואל אדר י"ג

 גאנז ר' חיים יוסף ב"ר אברהם אדר י"ג

 לוי ר' יחיאל מיכל ב"ר אברהם יודא אדר י"ג

 רוט ר' שלמה זלמן ב"ר יושע יעקב אדר י"ג

  מרת מזל שירה ב"ר ציון אדר י"ג

 רוזנפלד הב' דניאלה ב"ר אליהו מרדכי אדר י"ג

 מפילוב הג"ר משה מרדכי בהג"ר חיים ישראל "מדרש משה" אדר י"ד

 פישר ר' בצלאל זאב ב"ר יצחק יעקב אדר י"ד

 רוט ר' שלמה ב"ר יהושע יעקב אדר י"ד

  מרת אסתר ב"ר יעקב אדר י"ד

  מרת חיה רחל ב"ר שמואל אדר י"ד

 שטיימץ הב' אברהם ב"ר זאב אדר י"ד

 קוסובסקי הב' אלטר יודא ב"ר שמחה טובי' הכהן אדר י"ד

  ר' זלמן לייב ב"ר יעקב יצחק אדר א' י"ד

  ר' אברהם יוסף חיים ב"ר אליעזר אדר ט"ו

 גולדשטיין ר' מאיר זאב ב"ר יצחק אייזיק אדר ט"ו

 רוט הב' אברהם יעקב ב"ר חיים אדר ט"ו

 יונגרייז הב' מרים יטל ב"ר אשר אנטשיל אדר ט"ו

 גרומן ר' אברהם ב"ר מרדכי אדר ב' ט"ו

 רוזנבוים ר' דוד ב"ר חיים צבי אדר ט"ז

  ר' מאיר ב"ר יעקב אדר ט"ז

 טירס ר' אריה ארנסט ב"ר יוסף אדר ב' ט"ז

  הג"ר אברהם בהג"ר שלום שכנא מפרוהבישט אדר י"ז

 וובר רבי חיים משה ב"ר פנחס לייבוש אדר י"ז

 רימון ר' אריה ב"ר אברהם אליעזר אדר י"ז

  ר' חיים בן אברהם אדר י"ז

 ציק יוסףר' ישראל אלטר פנחס ב"ר אברהם  אדר י"ז

  מרת שושנה ב"ר אהרן אדר י"ז

  ר' אורי ב"ר מנחם הלוי אדר א' י"ז 

  ר' משה ב"ר פנחס הלוי אדר א' י"ז 

  ר' שמואל ארי' ב"ר מתתי' אדר א' י"ז 

 שוורץ ר' בנציון ב"ר יוסף אדר ב' י"ז 

 ברנובסקי ר' דוב מאיר ב"ר אליהו אליעזר יהודה אדר י"ח

  דוד ב"ר מרדכיר' יונתן  אדר י"ח

  ר' יעקב ב"ר ברוך מרדכי אדר י"ח

 צימרינג ר' שלום ב"ר שמשון אדר י"ח

 צימרינג ר' מרדכי ב"ר שמשון אדר ב' י"ח

 מסאקמער הג"ר יהודא בהג"ר יהושע "שבט מיהודא" אדר י"ט

  ר' פסח צבי הירש ב"ר חיים אדר י"ט



 

  מרת מזל טוב ב"ר אברהם אדר י"ט

 שפירא ר' ישראל מאיר ב"ר אליעזר צבי אדר א' י"ט 

  ר' רפאל חזקי' שלמה זלמן ב"ר צבי הירש אדר א' י"ט 

  ר' דוד מאיר ב"ר משה צבי אדר ב' י"ט

 רפפורט הרבנית ליבא רייצא ב"ר אשר אדר כ'

  ר' אברהם ב"ר חיים יעקב אדר כ'

 גוטליב ר' יעקב ב"ר חיים אדר כ'

 פייער מתתי'ר' לייב זיסל ב"ר  אדר כ'

 ברקוביץ מרת אסתר טויבא ב"ר יונתן בנימין אדר כ'

 הנדלר מרת מלכה ב"ר יעקב אדר ב' כ'

 לנדא הב' ברוך יודא ב"ר נפתלי צבי אדר ב' כ'

 רוט ר' יצחק ב"ר אלכסנדר יעקב אדר כ"א

  ר' נחמן ב"ר חנניה יו"ט ליפא אדר כ"א

  ר' שלום ב"ר מאיר אדר כ"א

 ווייס שלמה ב"ר מרדכי אהרןר'  אדר כ"א

  מרת מרגלית ב"ר אברהם אדר כ"א

  מרת רייזל ב"ר יצחק אדר כ"א

 מליק מרת מרים ב"ר דוד אדר א' כ"א

  מרת רחל בלור בת מרים אדר כ"ב

 סלמון ר' אשר זעליג ב"ר יודא לייב אדר א' כ"ב

 נויברט ר' מאיר ב"ר משולם פייש אדר א' כ"ב

  שלו' ב"ר משהר' אלי'  אדר כ"ג

 קרייזמן מרת טויבא ב"ר משה יוסף אדר כ"ג

  ר' משה ב"ר בנציון אדר כ"ד

 מרקוביץ ר' משה ב"ר מתתיהו אדר כ"ד

  מרת אסתר ב"ר יושע בצלאל אדר כ"ה

  ר' יוסף יהודה ב"ר ישעיהו אדר א' כ"ה

 שימל הב' יחיאל מיכל ב"ר חיים שמואל אדר כ"ו

 ברקו אסתר ב"ר חיים מרדכימרת גולדא  אדר א' כ"ו 

  מרת שרה ב"ר שלמה דוב אדר א' כ"ו 

 הורוביץ ר' יצחק ב"ר יהודה לייבוש אדר ב' כ"ו

 וורמן ר' אברהם צבי ב"ר שמואל מנחם מנדל אדר כ"ז

 סלומון מרת מני' בת אדר כ"ז

 נטנזאהן דברי שאול" -הג"ר יוסף שאול בהג"ר אריה לייבוש "שואל ומשיב  אדר א' כ"ז

 אמדדי ר' אשר ב"ר שלמה אדר א' כ"ז

 הייזלר מרת גאלדא ב"ר אהרן יודא אדר א' כ"ז

 קרוניק ר' יצחק ברוך ב"ר משה אדר כ"ח

  ר' צבי ב"ר שמשון אדר כ"ח

  מרת גרטיה בת שמחה אדר כ"ח

 סאקס הב' זאב חיים שלמה ב"ר משה אפרים אדר כ"ח

 אייזנבך דובהחתן שמעון יצחק ב"ר דוד  אדר כ"ח

  מרת דבורה בת תמר אדר א' כ"ח

 אשכנזי הב' פערל ב"ר שאול אדר ב' כ"ח

 שטרן ר' נחמן דוב ב"ר דוד בנימין אדר א' כ"ט

 שאולזון ר' אברהם ב"ר חיים אלתר פרץ אדר ב' כ"ט

  מרת חנה מרסל ב"ר אליהו אדר ב' כ"ט

 הופמן אונגרים הג"ר משה יוסף ב"ר מיכאל "הדיין מפאפא" בתי ניסן א'

 מוויטעפסק  רבי משה בן רבי מנחם מענדל  ניסן א'

 גרינפלד ר' וואלף ב"ר משה ניסן א'



 

  ר' מרדכי ב"ר יוסף ניסן א'

  ר' נפתלי הירץ ב"ר חיים ישראל ניסן א'

  מרת אידה מרים ב"ר צבי ניסן א'

  ר' אלעזר ב"ר צבי יודא ניסן ב'

 שטיל ר' דוד ב"ר יצחק ניסן ב'

 פריינד ר' יששכר בער ב"ר טובי' גדלי' ניסן ב'

  מרת ברכה ב"ר אלכסנדר זושא ניסן ב'

 וויזל  מרת חי' ב"ר יצחק  ניסן ב'

 צינץ הג"ר אריה לייב בהג"ר משה "ברכת השיר" ניסן ג'

 מרמלשטיין הב' אליעזר דוד ב"ר יודא ניסן ג'

  מרת חירדה שמחה ב"ר ציון ניסן ד'

 בעלזר הג"ר יוסף ב"ר ארי' לייביש ניסן ה'

  ר' יעקב שמחה ב"ר אברהם דוד ניסן ה'

 היימליך ר' מרדכי ב"ר נחום ניסן ה'

 גוטמן מרת איילה חיה ב"ר משה ניסן ה'

 פערלוב מדיטרויט  רבי יעקב חיים ב"ר ישראל  ניסן ו'

 מקילעץ  רבי ניסן יהודא לייב ב"ר  ניסן ו'

 דוויס ב"ר בן ציון אריה לייבר' יוחנן דוד  ניסן ו'

 ברגר ר' מרדכי יודא ב"ר דוד שלמה ניסן ו'

  ר' משה אלימלך ב"ר יעקב ניסן ו'

 מנדלוביץ ר' צבי ב"ר יודא ניסן ו'

  מרת יהודית ב"ר מנחם נחום יצחק אייזיק ניסן ו'

 פולק מרת יוטא ב"ר ישראל ניסן ו'

 מנדלוביץ מרת צבי' ב"ר יודא שמואל ניסן ו'

 וואלך ר' משה ב"ר יוסף "ד"ר וואלאך" ניסן ז'

  מרת אילה חיה ב"ר משה ניסן ז'

 לנדא מרת אסתר הענטשא ב"ר אהרן צבי ניסן ז'

 קופר ר' אליעזר ניסן ח'

  מרת זימל ב"ר דוד ניסן ח'

 גולדשטיין הב' משה מרדכי דוד ב"ר ישראל ניסן ח'

 רוטנברג הרבנית חי' ב"ר פנחס ניסן ט'

  ר' אליעזר טובי' ב"ר פנחס ניסן ט'

  ר' אמיל ב"ר ראובן ניסן י'

 שלזינגר מרת פערל ב"ר יחזקאל אברהם ניסן י'

 מווישווא   רבי חיים יהודא מאיר ב"ר מנחם מענדל  ניסן י"א

  ר' אלחנן יוסף ב"ר שמואל ניסן י"א

  ר' אמיל ב"ר ראובן ניסן י"א

 פרנקל ישעי' ב"ר אלימלךר' אשר  ניסן י"א

 שיינר ר' יצחק ב"ר ישראל ניסן י"א

 אשכנזי ר' יצחק ב"ר צבי ניסן י"א

  ר' ציון בן עלי' ניסן י"א

 וויינשטוק מרת חי' ב"ר יצחק זאב ניסן י"א

  מרת רחל בת שיינדל יוטא ניסן י"א

 זופניק מרת טעמא ב"ר יצחק אייזיק ניסן י"ב

 קארו בהג"ר אפרים "בית יוסף "הג"ר יוסף  ניסן י"ג

  ר' אהרן זאב ב"ר יעקב אליעזר ניסן י"ג

 פולק ר' משולם ב"ר משה ניסן י"ג

 גליבטר ר' צבי ב"ר גוטמן ניסן י"ג

 בצלאל ר' שמעון ב"ר מרדכי ניסן י"ג



 

  ר' אברהם מרדכי ב"ר יהודא ניסן  י"ד

 שפיטץ ר' יהודא שלום ב"ר שמואל שמעלקא ניסן  י"ד

 וויינשטיין ר' יונה ב"ר ישראל ניסן  י"ד

 ווייס ר' יוסף יום טוב ב"ר מנחם מאניש ניסן  י"ד

 קורנפלד ר' נחום בצלאל ב"ר ברוך שמחה ניסן  י"ד

 קליין מרת חנה יכט ב"ר בנימין אליעזר ניסן  י"ד

 וויינשטיין מרת יהודית ב"ר רפאל ניסן  י"ד

 דעשאו בנימיןמרת שיינדל ב"ר יוסף  ניסן  י"ד

  הב' מאיר ב"ר חיים יהודא ניסן  י"ד

  הב' נפתלי הירצקא ב"ר יוסף חיים ארי' ניסן  י"ד

  הב' זיסל ב"ר מרדכי יואל ניסן  י"ד

  הב' לאה ב"ר שלמה ארי' ליב הלוי ניסן  י"ד

 וובר ר' חנוך העניך מרדכי ב"ר יוסף ניסן י"ד

 גולדברגר ר' יהושע ב"ר בנימין ניסן י"ד

 שפיץ ר' יודא שלום ב"ר שמואל שמעלקא ניסן י"ד

 רבינוביץ ר' יוסף ז"ל ב"ר אברהם ארי' שלו' בן ציון ניסן י"ד

 סונק ר' שלמה ב"ר יצחק ניסן י"ד

 אברמוביץ ר' שמואל ב"ר שלום צבי זאב ניסן י"ד

 גרומן הב' יעקב אלעזר ב"ר מאיר אפרים ניסן י"ד

 פעלנער ב"ר ישעי'מרת גאלדא  ניסן ט"ו

 שטרן מרת שרה ב"ר ארי' דוב ניסן ט"ו

 קאפ ר' יעקב אשר ב"ר דוד צבי שלמה ניסן ט"ז

 גוטרר ר' משה ב"ר שמואל ניסן ט"ז

 רוזנווסר מרת חנה ב"ר יודא ניסן ט"ז

 ברקוביץ מרת מלכה רבקה ב"ר דוב ניסן ט"ז

 מאטיאס הב' יהושע ב"ר סיני ניסן ט"ז

  ישראל אברהם ב"ר יעקב ירמי'הב'  ניסן ט"ז

 ענגל הב' מאיר ב"ר מנחם יצחק ניסן ט"ז

 מאטיאס הב' מנחם יהודה ב"ר סיני ניסן ט"ז

 איינצוייג ר' חיים שלו' ב"ר שמשון ניסן י"ז

 פרישמן ר' צבי אלימלך ב"ר יהושע ניסן י"ז

 גרינוולד מרת חי' שרה בה"ר יקותיאל יודא ניסן י"ז

 אוהעלר רחל ב"ר מנחםמרת  ניסן י"ז

  הב' זאב ב"ר אברהם מנחם צבי הלוי ניסן י"ז

  הב' הינדל ב"ר נתן נטע ניסן י"ז

 לאוב ר' ארי' יודא ב"ר עמרם ניסן י"ח

  ר' מרדכי ב"ר משה ניסן י"ח

  הב' שלמה יעקב ב"ר נחום ניסן י"ח

 זעמבא הג"ר מנחם בהג"ר אברהם "חי' הר"מ זמבא" ניסן י"ט

 שטיינער יאסינגער מרת דינה ב"ר שמעון ניסן י"ט

 זעלצער מרת פיגא ב"ר מנחם משה ניסן י"ט

  הב' יואל ב"ר מנשה ניסן י"ט

 ז'ארקובסקי הג"ר צבי בהג"ר שמואל ניסן כ'

 ולטוך רבי יוסף ב"ר שמחה בונם "ת"א" ניסן כ'

 אולשוונג ר' אברהם דב ב"ר יהושע לייב ניסן כ'

 ה'דדי בנימין יצחק ב"ר משהר'  ניסן כ'

 כץ ר' ישראל מנשה ב"ר שלמה הכהן כ"ץ ניסן כ'

  מרת גליא עלקא ב"ר שמואל יצחק הלוי ניסן כ'

  מרת שרה רחל ב"ר אברהם צבי ניסן כ'



 

  הב' יכט אסתר ב"ר יו"ט יצחק אייזיק ניסן כ'

 וייס ר' חיים ב"ר יעקב ניסן כ"א

 רפס צבי הירשמרת צירל טילא ב"ר  ניסן כ"א

 ווייסבערגער הב' צבי ב"ר מנחם מענדיל ניסן כ"א

 סטוק הב' חי' מנוחה ב"ר מרדכי מרקל ניסן כ"א

 סלמון הב' יוטל פעסל ב"ר יצחק שאול ניסן כ"א

  הב' מירל ב"ר ישראל משה ניסן כ"א

 וורצברגר ר' אהרן ב"ר זאב ברוך ניסן כ"ב

  עקיבאר' דן מרדכי ב"ר יצחק  ניסן כ"ב

  ר' יודא ב"ר בנציון ניסן כ"ב

 בריף ר' מנחם ב"ר מאיר ניסן כ"ב

 טויבער מרת גנעשא ב"ר שמעון קלמן ניסן כ"ב

 קופלר מרת מינא ב"ר פסח יושע ניסן כ"ב

  הב' אסתר צערל ב"ר אליעזר מנחם הכהן ניסן כ"ב

 לופטיבער הג"ר אברהם בהג"ר לייב "זרע אברהם" ניסן כ"ג

 פולק מווערפלט  רבי יוסף אשר ב"ר אברהם  ניסן כ"ג

 הייטלער ר' בנימין ב"ר אליעזר ניסן כ"ג

 דובערמאן ר' יעקב מאיר ב"ר יצחק יהודה ניסן כ"ג

 אזהרי ר' משה בן שמעון האלם ממירון ניסן כ"ג

 גאטליב ר' פנחס דוד ב"ר מרדכי הכהן ניסן כ"ג

  ר' ששון בן פרחה ניסן כ"ג

 גרינבערג מרת בילא הדסה ב"ר בצלאל ניסן כ"ג

  מרת דבורה ב"ר אברהם ניסן כ"ג

  הב' אברהם צבי ב"ר יחיאל מיכל ניסן כ"ג

 מאנטיניא הג"ר ישראל שלו' יוסף בהג"ר חיים "שרש ישי" ניסן כ"ד

 ניסן ר' אברהם בן סלח ניסן כ"ד

 מארקאוויטש ר' אליהו ב"ר צבי ניסן כ"ד

 איינצוייג יעקב שמואלמרת אדל ב"ר  ניסן כ"ד

 ראסס מרת אסתר ב"ר מאיר יוסף ניסן כ"ד

 פריד הב' יואל ב"ר יחיאל דוב ניסן כ"ד

  ר' מרדכי זאב ב"ר אליעזר ניסן כ"ה

  ר' נתן יחזקאל ב"ר מנחם מנדל ניסן כ"ה

  מרת הענדל ב"ר יוסף מאיר ניסן כ"ה

  הב' יהודא ב"ר אביגדור אברהם חנוך הכהן ניסן כ"ה

 סג"ל לעווי הב' ישראל מרדכי ב"ר שלום יוסף ניסן כ"ה

 מהאג הג"ר שאול בהג"ר יצחק הלוי "בנין שאול" ניסן כ"ו

 משנה ר' אליהו ב"ר פנחס ניסן כ"ו

 מערמעלשטיין ר' חיים יהודא ב"ר ישראל צבי ניסן כ"ו

  מרת איקה ב"ר יהודה אריה לייב ניסן כ"ו

 פרומוביץ ארי'מרת דבורה אלטא ב"ר  ניסן כ"ו

 שארר הב' אליעזר ב"ר יעקב ניסן כ"ו

  הב' צפורה ב"ר משולם זושא ניסן כ"ו

 פרומער הג"ר צבי אריה בהג"ר חנוך "ארץ צבי" ניסן כ"ז

 עמדדי  ר' אשר ב"ר שלמה   ניסן כ"ז

 ראזנער ר' שלמה ב"ר צבי ניסן כ"ז

 גולדשטיין מרת אלטע שרה ב"ר יצחק ניסן כ"ז

 שוואלב הב' שמעון מרדכי ב"ר אברהם משה ניסן כ"ז

 גארדנער ר' אהרן מאיר ב"ר חיים ניסן כ"ח

  ר' מרדכי אלעזר ב"ר אלקנה ניסן כ"ח



 

  ר' צבי ב"ר אברהם יעקב ניסן כ"ח

 דייטש הב' שמואל ב"ר מנחם מאניש ניסן כ"ח

 מימון הב' גינה ב"ר יעקב ניסן כ"ח

 טייב הב' מזל ב"ר אהרן ניסן כ"ח

 קעטבי הב' מזל ב"ר יוסף ניסן כ"ח

 אוזן הב' מרים ב"ר חיים ניסן כ"ח

 קעוד הב' מרים ב"ר שאול ניסן כ"ח

 ממן הב' פנינה ב"ר שלום ניסן כ"ח

 הרמס הב' צדקה ב"ר דוד ניסן כ"ח

 עדני הב' רחל ב"ר שלום ניסן כ"ח

 בן חיים הב' שושנה ב"ר מסעוד ניסן כ"ח

 גולדברגר ב"ר יוסףהרבנית שרה  ניסן כ"ט

   ר' אליעזר ב"ר זאב הלוי  ניסן כ"ט

 ווייסהויז ר' יחזקאל יוסף ב"ר ישראל זינדל ניסן כ"ט

  מרת אלטע פריידא ב"ר אברהם שלמה ניסן כ"ט

 ווייס ר' אלטר בנימין זאב ב"ר בן ציון ניסן ל'

 רויזמן ר' זאב נפתלי ב"ר יודא ניסן ל'

 ריין מרת מלכה ב"ר לוי ניסן ל'

 שיינברגר מרת בילא ב"ר אלכסנדר זושא אייר א'

  ר' מאיר ב"ר נתנאל אייר ב'

 הירש מרת רייזל ב"ר קאפל אייר ב'

  הב' ישעי' דוב ב"ר משה יהודא אייר ב'

 ספירנא ר' משה ב"ר נח יוסף אייר ג'

 שטערן מרת חי' יוטא ב"ר יצחק אייר ג'

 סטפנסקי הב' אליהו ב"ר יעקב אייר ג'

  הב' יהודא ב"ר ישעי' הכהן אייר ג'

  הב' אסתר ב"ר יוסף צבי אייר ג'

  הב' הינדא ב"ר יהושע גבריאל אייר ג'

 קאהן ר' אהרן שלום ב"ר אברהם ישראל אייר ד'

 אראנסטאק ר' הערשל ב"ר הערשל אייר ד'

  ר' ישראל צבי ב"ר משה נפתלי אייר ד'

 פיש הב' בנימין זאב ב"ר ברוך אייר ד'

 זאלדאן הב' משה אליעזר ברוך ב"ר יעקב זאב אייר ד'

  הב' סאשע ב"ר מיכאל אייר ד'

 יעקובוביץ ר' ישראל זאב ב"ר יעקב אייר ה'

 כ"ץ ר' מיכאל ב"ר שמואל אייר ה'

 פרישמן ר' צבי אברהם ב"ר חיים אלטר בנציון אייר ה'

  מרת רוחמה ב"ר אלעזר אייר ה'

  יהודא ב"ר ישראל אברהםהב' אליעזר  אייר ה'

  הב' דוד צבי ב"ר אברהם שמואל אייר ה'

 בראדי ר' משה ב"ר יעקב אייר ו'

 כ"ץ ר' מתתיהו ב"ר אברהם אייר ו'

  הב' אברהם אהרן ב"ר צבי לאק אייר ו'

 וואדא הב' בנימין ב"ר יהושע אייר ו'

 לערנער הב' רפאל ישעי' יצחק ב"ר ישראל דוב אייר ו'

 יונגרייז ר' ברוך נפתלי בהר"ר אשר אנשיל אייר ז'

 גאלדשטיין ר' יחזקאל ב"ר יצחק אייר ז'

 שאנפעלד מרת ליבא ב"ר יצחק אלטר אייר ז'

 נג'י ברזני ר' זכריה חייא ב"ר שלמה אייר ח'



 

 ביקסר ר' יוסף ב"ר יעקב אייר ח'

  הב' יואל משה ב"ר זאב אייר ח'

 וועג הב' יצחק עזרא ב"ר משה אייר ח'

  הב' אסתר ב"ר דוד יוסף אייר ח'

 אולמן הב' חיה ב"ר אלימלך אייר ח'

  הב' ריזא ב"ר שאול יחזקאל אייר ח'

 פאריס מרת אסתר בילא ב"ר ישראל אייר ט'

 ענגעלמאן מרת מלכה ב"ר אלכסנדר זושא אייר ט'

  הב' אדל ב"ר ירמיהו אליעזר הלוי אייר ט'

 לעבענשטיין הלוי הב' חנה ב"ר אברהם אייר ט'

 פריינד הרבנית פרידא ב"ר פנחס יוסף אייר י'

 ווייספיש ר' חיים יוסף ב"ר זבולון אייר י'

  ר' משה ב"ר חיים יעקב אייר י'

 קאלוש מרת גיטל ב"ר משה אייר י'

  הג"ר שאול ב"ר אשר ישעי' אייר י"א

  ר' אברהם ב"ר יהודא ארי'  אייר י"א

  ר' יוסף ב"ר שמואל  אייר י"א

  ר' יוסף צבי ב"ר ירמיהו אייר י"א

  ר' יצחק ב"ר דוד  אייר י"א

  ר' משה ב"ר חיים הכהן  אייר י"א

  מרת מרים ב"ר מיכאל  אייר י"א

 טייטלבוים הב' ראובן דוב ב"ר חנוך העניך אייר י"א

  ר' יחזקאל ב"ר מיכאל  אייר י"ב

 פייסט ר' מאיר ב"ר יהודא אייר י"ב

  ר' משה ב"ר חיים יוסף  אייר י"ב

  מרת מלכה ב"ר אברהם  אייר י"ב

 הלברשטם מרת מלכה ב"ר יצחק משה אייר י"ב

 ליפסקיי מרת מרים ב"ר משה אייר י"ב

  הב' חיים יונה ב"ר דוד אייר י"ב

 אורלנצ'יק הב' רפאל שמואל יוסף ב"ר דוד מאיר אייר י"ב

  ב"ר זאבהב' הינדא ברכה  אייר י"ב

 פולק ר' יעקב חיים בהרה"ג משה זאב אייר י"ג

  ר' ישעיהו ב"ר שלום דוב אייר י"ג

 ברקו ר' משה ב"ר אלי' הכהן אייר י"ג

  ר' צבי ב"ר יוסף  אייר י"ג

 נויבירט מרת טויבא ב"ר אשר אנשיל אייר י"ג

  מרת לאה ב"ר יהודא  אייר י"ג

  ארי' מרת ליבא קענדל ב"ר יהודא אייר י"ג

 יוסף מרת שולה בת דלקה פנינה אייר י"ג

  הב' אברהם יהודא לייב נח ב"ר אהרן אייר י"ג

 סילמן הב' דוד ב"ר מנשב דב אייר י"ג

 סופר הב' יוסף לייב ב"ר יעקב יצחק אייר י"ג

  ר' אברהם אליעזר נטע ב"ר יהושע הלוי  אייר י"ד

  ר' דוד ב"ר שמעון  אייר י"ד

 מליק חיים אליעזר ב"ר אהרן ר' אייר י"ד

  ר' יוסף ב"ר צבי  אייר י"ד

 שילדקרויט ר' משה דוד ב"ר יעקב שלמה אייר י"ד

 פלדמן ר' ראובן ב"ר אלעזר אייר י"ד

  מרת דבורה ב"ר צבי  אייר י"ד



 

 פרקש הג"ר יצחק בהג"ר אהרן אייר ט"ו

 שטרן ר' אברהם ב"ר יששכר אייר ט"ו

 דסקל צבי ב"ר מנחם מענדלר' אברהם  אייר ט"ו

 קרינסקי ר' דוד שמשון ב"ר טוביה אייר ט"ו

  ר' יצחק חיים ב"ר משה אייר ט"ו

 פרקש ר' שמחה בונם ב"ר יו"ט ליפמאן אייר ט"ו

  מרת נחמי' פעסיא ב"ר אליעזר ליפא הלוי אייר ט"ו

 זאבערמאן מרת רייצא ב"ר אלקנה אייר ט"ו

 היילפרין ב"ר יוסף הב' אליעזר בן ציון אייר ט"ו

 פריינד הב' מרים רבקה לאה ב"ר שמואל אייר ט"ו

 טווערסקי הג"ר מנחם נחום ב"ר דוד אדמו"ר ממאקארוב אייר ט"ז

  מרת איידא ב"ר דוב  אייר ט"ז

 קוניץ מרת רבקה ב"ר יחזקאל אייר ט"ז

 בינדער ר' אברהם ב"ר לייבל אייר י"ז

  ר' אלכסנדר ב"ר ישראל  אייר י"ז

  ר' משה יצחק ב"ר יוסף הלוי  אייר י"ז

  מרת חי' חנה ב"ר משה יעקב  אייר י"ז

  מרת חנה ב"ר חזקיהו יוסף אייר י"ז

  מרת ליבא ב"ר נפתלי  אייר י"ז

  מרת רייזל ב"ר חיים מנחם אייר י"ז

 קעצל הב' יעקב דוד ב"ר צבי הכהן אייר י"ז

  צביהב' מרדכי יהודא ב"ר בנימין  אייר י"ז

  הב' ניסים גימי ב"ר יצחק אייר י"ז

 גרויז הב' שמואל בנימין ב"ר דוד אייר י"ז

  הב' הענטשא חוה ב"ר יעקב מנחם אייר י"ז

  ר' דוד אהרן ב"ר ישראל  אייר י"ח

 צוקרמן ר' חיים צבי ב"ר ירמיהו אייר י"ח

  ר' יוסף ב"ר יואל אייר י"ח

  ר' יצחק ב"ר משה שמואל  אייר י"ח

 פנחסי ר' יצחק יואל ב"ר פנחס אייר י"ח

  ר' מנחם ב"ר ישראל משה אייר י"ח

  ר' שמואל ב"ר דוד אייר י"ח

  מרת דבורה ב"ר דוד  אייר י"ח

 לודמיר הב' יהודית ב"ר זידיל אייר י"ח

 מילנר הב' מרדכי איסר ב"ר נתן אייר י"ח

  הב' נתן ב"ר יהושע אייר י"ח

 וורנר ב"ר חיים שלמההב' צבי  אייר י"ח

 ווארצעל הב' שלמה ב"ר ארי' אייר י"ח

  הב' מרים ברכה ב"ר ירמי' אייר י"ח

  ר' אברהם ב"ר שמואל אייר י"ט

 בארד ר' אברהם יצחק ב"ר מאיר אייר י"ט

  ר' בנימין ב"ר ישראל יצחק  אייר י"ט

  ר' דוד ב"ר יוסף יהודא אייר י"ט

 פריד חייםר' נתן נטע בהר"ר  אייר י"ט

  ר' שמואל זנויל ב"ר אברהם אייר י"ט

  מרת הינדא ב"ר שלמה  אייר י"ט

  מרת שרה ב"ר יהודא  אייר י"ט

 ווייס הב' חיים יצחק יוסף ב"ר שמואל הלוי אייר י"ט

 מליק הב' חיים שלום ב"ר משה ארי' אייר י"ט



 

 וויינבערגער הב' יחזקאל ב"ר אהרן יצחק אייר י"ט

 ראזענקראנץ הב' רחל ב"ר שלמה מענדל אייר י"ט

  ר' דוד ב"ר ברוך אייר כ'

 וולטוך ר' יוסף ב"ר שמחה בונים אייר כ'

  ר' נח אליעזר ב"ר דוד  אייר כ'

 שפירא מרת ליבא ב"ר ישעי' גרשון הכהן אייר כ'

  הב' משה יהודא ב"ר צבי ארי' אייר כ'

  ר' אברהם ב"ר יוסף  אייר כ"א

  ר' זלמן מנחם ב"ר טובי' לייב ב"ר יעקב  אייר כ"א

  ר' שמשון שרגא פייבל ב"ר שמחה אייר כ"א

 ליטווינטשוק הב' משה אהרן ב"ר ארי' אליעזר אייר כ"א

  הב' פעסל רחל ב"ר חיים צבי אייר כ"א

  מרת לאה ב"ר משה הכהן  אייר כ"ב

  מרת מרים ב"ר משה  אייר כ"ב

  חנני' יו"ט ליפאמרת פראדל ב"ר  אייר כ"ב

 ברקוביץ מרת רבקה ב"ר ישראל שמואל אייר כ"ב

  הב' בנימין זאב ב"ר יוסף שאול אייר כ"ב

 וויינגארטען ר' יהושע זעליג ב"ר יחיאל צבי אייר כ"ג

 הערשקאוויטש ר' יוסף ב"ר אברהם אייר כ"ג

  ר' מנחם יצחק ב"ר יו"ט הלוי אייר כ"ג

  ר' מרדכי ב"ר יוסף  אייר כ"ג

  ר' משה ב"ר יוסף  אייר כ"ג

 אראן מרת בילא ב"ר אברהם אייר כ"ג

 קאסירער מרת לאנא ב"ר אלטר מנשה אייר כ"ג

  מרת סימא ב"ר נתן  אייר כ"ג

 ענדצווייג הב' חי' ריזל ב"ר חיים יעקב אייר כ"ג

  הב' ליפשא ב"ר משה יחזקאל אייר כ"ג

  ב"ר שלמהר' גרשון  אייר כ"ד

 שטרן ר' חיים מרדכי ב' שיינדל מבודפסט אייר כ"ד

 טייטלבוים ר' מנחם מענדל בהר"ר חיים אייר כ"ד

  ר' פנחס ב"ר אברהם משה אייר כ"ד

  ר' צבי אשר זליג ב"ר אברהם  אייר כ"ד

  ר' שמואל איסר ב"ר משה יעקב  אייר כ"ד

 פראנין מרת בילא ב"ר יהודא לייב אייר כ"ד

  מרת מרים ב"ר מרדכי אייר כ"ד

  מרת רבקה ב"ר משה לייב  אייר כ"ד

 וויינבערגער מרת רייזל ב"ר ישראל אייר כ"ד

 בלושטיין ר' אליעזר ב"ר זאב אייר כ"ה

 בלוי ר' מאיר אהרן ב"ר מיכאל אייר כ"ה

 רייז מרת הינדא ב"ר שמואל אשר אייר כ"ה

 סמט מרת חיה רחל ב"ר זאב וואלף אייר כ"ה

 בלס מרת שיינדל פרומט ב"ר שמואל אייר כ"ה

 אורקוביץ ר' יעקב אשר ב"ר אברהם אייר כ"ו

 אייזנבך ר' פנחס אליהו ב"ר משה יהודה אייר כ"ו

 פרלמוטר ר' שאול אליעזר ב"ר אברהם אייר כ"ו

 ווערנער מרת חי' ב"ר יהודה אייר כ"ו

 בצלאל ר' משה ב"ר מרדכי אייר כ"ז

 ברנשטיין נתן צבי ב"ר עזריאל הכהן ר' אייר כ"ז

  מרת פרידה ב"ר ארי' לייב אייר כ"ז



 

  הב' אהרן מאיר ב"ר רפאל דוד אייר כ"ז

 וייס הב' שמואל ב"ר אלימלך אייר כ"ז

  הב' גאלדא ב"ר אליהו שמחה אייר כ"ז

 פרידמן ר' אברהם קלונימוס ב"ר יעקב צבי אייר כ"ח

 דוידוביץ מרדכיר' בן ציון ב"ר  אייר כ"ח

  ר' יעקב ב"ר אברהם גדלי' טייטלבוים אייר כ"ח

  מרת דינה ב"ר אלי' אייר כ"ח

 טויב מרת לאה ב"ר חנני' יו"ט ליפא אייר כ"ח

  הב' ברוך שרגא ב"ר שלמה יהודה אייר כ"ח

 פריעדלער ר' ארי' לייב ב"ר דוד אייר כ"ט

 וויינברגר ר' ישעי' מרדכי ב"ר אשר אנשיל צבי אייר כ"ט

  הב' אליקים ב"ר שלמה צבי אלעזר אייר כ"ט

  הב' חיים צבי ב"ר אלכסנדר אליעזר אייר כ"ט

 גרינוולד הג"ר אליעזר דוד בהג"ר עמרם "קרן לדוד" מסאטמר סיון א'

 פרקין ר' צמח אורי ב"ר אברהם סיון א'

 ווייס הב' יחיאל ב"ר אהרן סיון א'

  צביהב' מנחם ב"ר משה  סיון א'

 ראזענטאהל הב' חי' קריינדל ב"ר צבי יהודא סיון א'

  הג"ר ידידי' שלמה ב"ר אליהו מח"ס "פני אליהו ארעא דישראל" סיון ב'

 סופיאן ר' יוסף ב"ר רחמים סיון ב'

 רוזניץ ר' יושע ב"ר אליעזר יעקב סיון ב'

 גראסס ר' מאיר נתן ב"ר יהושע דוד סיון ב'

 קרויס ישעי' ב"ר שמואלהב' חיים  סיון ב'

 ווייס הב' ישעי' ב"ר אברהם סיון ב'

  הב' לוי יצחק ב"ר פנחס סיון ב'

 מקאסאן הג"ר ישראל צבי בהג"ר יהוסף הלוי "אור מלא" סיון ג'

 רוזנברג הג"ר משה בהג"ר אריה לייבוש סיון ג'

 רוזנברג ר' אברהם עיבר ב"ר אריה לייבוש סיון ג'

 גולדמן ב"ר שמואלר' חיים  סיון ג'

 רוזנברג ר' מרדכי ב"ר אריה לייבוש סיון ג'

 שטיינברג מרת הענדל ב"ר שרגא יודא סיון ג'

  מרת חיה שרה ב"ר מנדל יוסף סיון ג'

 פרישרמן מרת יוטא ב"ר יחזקאל סיון ג'

  מרת שיינדל ב"ר מרדכי סיון ד'

 רוזנברג הב' ישראל צבי ב"ר שמואל זנוויל סיון ד'

 רוזנברג הב' מרדכי ב"ר שמואל זנוויל סיון ד'

 מוטס ר' יצחק ב"ר מתתיהו סיון ה'

 הנדלר ר' ישראל איסר ב"ר שאול יחזקאל סיון ה'

 כהן מרת טובה ב"ר חנניה סיון ה'

 סגל ראזנער הג"ר יהודא בהג"ר מאיר יששכר בער "אמרי יהודא" סיון ו'

 שודריך ר' חנניא ליטמן ב"ר משה סיון ו'

 ארצי ר' יעקב מרדכי ב"ר מנחם מנדל סיון ו'

 ווייס מרת מירל ב"ר אהרן משה סיון ו'

 הלברשטם מרת שרה בלומא בהר"ר דוד סיון ו'

 שוסטיג ר' ישראל אברהם ב"ר מנחם סיון ז'

  ר' ישראל יצחק ב"ר יעקב יוסף סיון ז'

  ר' שלמה ב"ר ישראל מנשה סיון ז'

 קוזלובסקי שרגא פייבול ר' שלמה שזלמן ב"ר סיון ז'

 בידרמן הג"ר פנחס אורי בהג"ר דוד צבי שלמה סיון ח'



 

 שולינזון ר' אברהם מרדכי ב"ר צבי סיון ח'

  מרת שמחה ב"ר ניסים סיון ח'

 קורן ר' זאב וואלף ב"ר ארי' לייב מצפת סיון ט'

  מרת גיטל ב"ר שמעון דוד סיון ט'

 שמאי מרת העניא סערל ב"ר יצחק סיון ט'

 כהנא הב' אביגדור ב"ר ניסן משה סיון ט'

 עקשטיין הב' יושע ב"ר אהרן סיון ט'

 ברשביצקי ר' מנחם מנדל ב"ר יצחק סיון י'

 כהנא הב' חיים ב"ר שמואל זאנוויל אליעזר סיון י'

 גרוסברג הב' יחזקאל ב"ר חיים משה סיון י'

 מדזיקוב "זכרון יהודא"הג"ר יהודא בהג"ר אלטר יחזקאל אליהו  סיון י"א

 הורוביץ הג"ר יהודא בהג"ר אלטר יחזקאל אליהו מדזיקוב סיון י"א

 כהנא  רבי יוסף אלימלך ב"ר יצחק אייזיק הכהן  סיון י"א

 טייטלבוים הרבנית אלטא פיגא ב"ר אביגדור סיון י"א

  מרת חנה ב"ר אברהם סיון י"א

  הב' יחזקאל ב"ר חיים משה סיון י"א

 לב הרבנית מחלה ב"ר צבי סיון י"ב

  ר' טובי' אליעזר ב"ר בנציון סיון י"ב

 גרוס ר' יוסף יודא ארי' ב"ר משה יבדלחט"א סיון י"ב

 העריס ר' ישראל מרדכי ב"ר אשר לעמל סיון י"ב

 יגנדורף ר' שמואל צבי ב"ר זאב סיון י"ב

 וייס-שוימר מרת ברכה ב"ר מרדכי סיון י"ב

 וינקלר עמרם ב"ר משה אפריםהב'  סיון י"ב

 כץ הב' בילא פיגא ב"ר משה דוד סיון י"ב

 פריינד הב' חנה רחל ב"ר יעקב ישראל סיון י"ב

 מרדכי ר' אליהו ב"ר מרדכי סיון י"ג

  ר' אפרים אלימלך ב"ר משה אשר הכהן סיון י"ג

 קליין הב' שמחה דוד יחזקי' ב"ר יוסף יונה סיון י"ג

 ברקוביץ ב"ר אברהם ר' מרדכי סיון ט"ו

 יפרח הב' אייל ב"ר אורי הי"ד סיון ט"ו

 שער הב' גלעד מיכאל ב"ר אופיר הי"ד סיון ט"ו

 פרנקל הב' יעקב נפתלי ב"ר אברהם הי"ד סיון ט"ו

 ווייס ר' יוסף ארי' ב"ר דוד סיון ט"ז

  ר' יוסף ב"ר יצחק סיון ט"ז

 פאק ר' יעקב ב"ר צבי אלימלך ריישא סיון ט"ז

  ר' ירחמיאל ב"ר זאב סיון י"ז

  ר' נתן ב"ר מרדכי סיון י"ז

 גולדשטיין מרת פרידא ב"ר יצחק אייזיק סיון י"ז

 ראש ישיבת חברון  הג"ר אהרן בהג"ר אברהם מרדכי הכהן "דברי אהרן עה"ת" סיון י"ח

 מדעש הג"ר יעקב אלימלך בהג"ר יחזקאל "זכרון יעקב" סיון י"ח

 בראך מיכל ב"ר שמואל ר' יחיאל סיון י"ח

  מרת רבקה מרים ב"ר אלעזר מיאברוב סיון י"ח

  מרת איטא ב"ר ישראל סיון י"ט

 ווייסברגר מרת חנה ב"ר חיים ברוך סיון כ'

 גוטליב מרת חנה ב"ר מנחם הלוי סיון כ'

 מטארנפול הג"ר דוד מנחם מאניש "חבצלת השרון" סיון כ"א

 גרינוואלד יקותיאל יהודא "זכרון עמרם צבי" הג"ר עמרם צבי בהג"ר סיון כ"א 

 יאקאב ר' יצחק ב"ר חיים סיון כ"א

  ר' משה יהודה לייב ב"ר אהרן סיון כ"א



 

 אונגר הג"ר יצחק שלמה בהג"ר אברהם צבי "חוג חתם סופר" סיון כ"ב

 מקאצק  רבי משה ירוחם ב"ר מנחם מענדל  סיון כ"ב

 פרנקפוטר ר' אברהם ב"ר שמואל סיון כ"ב

 הורוביץ ר' שמואל דוד ב"ר אריה לייב סיון כ"ב

 הברפלד הב' חיים ב"ר יהושע סיון כ"ב

 הלפרין ר' יעקב ב"ר נחום יצחק סיון כ"ג

  מרת גיטל ב"ר מיכאל סיון כ"ג

  ר' יוסף ב"ר חיים סיון כ"ד

 פרידמאן ר' מרדכי ב"ר משה יצחק סיון כ"ד

  יצחק אשרר' מרדכי צבי ב"ר  סיון כ"ד

  ר' סעדיה ב"ר יהודה סיון כ"ד

  ר' שמואל אליעזר ב"ר זאב סיון כ"ד

 קליין מרת אסתר דבורה ב"ר אליהו יהודא ליב סיון כ"ד

  מרת דינה בת ציון ב"ר שמואל שרגא פייבל סיון כ"ד

  מרת שאנא ב"ר יצחק אייזיק סיון כ"ד

  הב' שמואל מנחם ב"ר משה אהרן סיון כ"ד

  הב' אלטא חי' רחל לאה ב"ר זאב סיון כ"ד

  הב' אסתר פרידא ב"ר יצחק שלמה סיון כ"ד

  הב' חנה גיטל ב"ר ישראל סיון כ"ד

  ר' אליעזר ב"ר דוד סיון כ"ה

  ר' יצחק ב"ר חיים הלוי סיון כ"ה

  ר' משה טובי' ב"ר שלמה סיון כ"ה

  ר' פנחס ב"ר שמואל הלוי סיון כ"ה

 מיסקי יוסף ב"ר שמואל יעקבר' צבי  סיון כ"ה

 באדנער ר' ראובן ב"ר שאול סיון כ"ה

  ר' שלמה שמחה ב"ר יוסף סיון כ"ה

  מרת טויבא גיטל ב"ר הערשל סיון כ"ה

 שאו הב' שאול ב"ר משה סיון כ"ה

  ר' אלכסנדר ב"ר משה סיון כ"ו

  ר' אפרים ב"ר זושא יואל סיון כ"ו

 סופר ר' חיים ב"ר לוי סיון כ"ו

  ר' יוסף ב"ר ברוך סיון כ"ו

  ר' יצחק אייזיק ב"ר יוסף סיון כ"ו

  ר' מנחם ב"ר יוסף דוד סיון כ"ו

  ר' עזרא ב"ר זאב וואלף בער סיון כ"ו

  ר' קלמן ב"ר יעקב סיון כ"ו

  ר' שמעון ב"ר 'אלי סיון כ"ו

 בורוכוב מרת מלכה בת מרגלית חי' סיון כ"ו

  מרת רחל ב"ר שלמה סיון כ"ו

 טייטלבוים הב' אלי' ב"ר ברוך סיון כ"ו

  הב' חיים יחזקאל אברהם ב"ר פסח סיון כ"ו

  הב' פיגא ב"ר צבי סיון כ"ו

  הב' רבקה לאה ב"ר יצחק ארי' לייביש סיון כ"ו

 ווייסברד ר' חיים ב"ר יודא סיון כ"ז

  מרת איידא זוסא ב"ר 'ארי סיון כ"ז

  מרת אסתר ב"ר נתנאל סיון כ"ז

  מרת חנה פערל בילא ב"ר מאיר נתן הכהן סיון כ"ז

  מרת רחל ב"ר יוסף סיון כ"ז

 ווייס מרת רחל ב"ר משה סיון כ"ז



 

 פריעד הב' יוחנן ב"ר אהרן סיון כ"ז

  הב' מנחם שמואל ב"ר יהודא הלוי סיון כ"ז

  מרת בילא ב"ר שלמה סיון כ"ח

 ריגלהאפט מרת צפורה ב"ר ישראל יחיאל הכהן סיון כ"ח

 לעבראן הב' רפאל ישעי' חיים ב"ר דוד סיון כ"ח

  הב' בראנא עטל ב"ר שמואל סיון כ"ח

 בייגלמן ר' דוב ב"ר חיים יוסף סיון כ"ט

 גליגסמאן ר' יהודא יוסף ב"ר שמואל הערש סיון כ"ט

  ר' יעקב ב"ר אלכסנדר הכהן סיון כ"ט

  ר' יעקב ישראל ב"ר צבי הירש סיון כ"ט

  ר' שלמה ב"ר אריאל סיון כ"ט

  מרת רבקה לאה ב"ר שלמה זלמן סיון כ"ט

 לעזער הב' משה ב"ר מנחם מענדל סיון כ"ט

 באש מרת חנה פייגא ב"ר אפרים פישל סיון ל'

  מרת שיפה ב"ר יהודא זאב סיון ל'

  ר' חיים ב"ר שמואל נטע תמוז א'

 שניצר ר' יוסף חיים ב"ר מארים תמוז א'

  ר' יוסף חיים גדלי' ב"ר יעקב פסח תמוז א'

 רוטנברג ר' משולם פייש ב"ר יוסף תמוז א'

  מרת פרידא רבקה ב"ר דוד דוב תמוז א'

  מרת שפרינצא ב"ר מנחם מנדל הלוי תמוז א'

  הב' שמואל בנימין ב"ר יצחק ארי' לייביש תמוז א'

 אראן ר' יעקב אלימלך ב"ר יונתן ארי' תמוז ב'

 ווייסהויז עקיבא ב"ר ישראל זינדלר'  תמוז ב'

  ר' שלמה ב"ר ניסים תמוז ב'

  מרת חוה לאה ב"ר חיים שלום תמוז ב'

 שפירא הב' אהרן העניך ב"ר משה פנחס תמוז ב'

  הב' יואל ב"ר עזריאל יקותיאל זלמן תמוז ב'

 שניאורסון רבי מנחם מנדל בהג"ר לוי יצחק "חב"ד" תמוז ג'

  אבא ב"ר מתתיהו הכהןר' אברהם  תמוז ג'

  ר' כדורי ב"ר שאול תמוז ג'

 שפירא ר' שלמה ב"ר מרדכי תמוז ג'

  מרת בילא ב"ר מרדכי תמוז ג'

 אזבנד מרת לאה ב"ר אברהם תמוז ג'

  מרת רחל ב"ר אברהם תמוז ג'

  הב' בועז יצחק אייזיק ב"ר שמואל דוד תמוז ג'

 ווייסבלום אדמו"ר מסטאשוברבי אברהם יצחק ב"ר אלעזר  תמוז ד'

 רוט ר' חיים יושע ב"ר דוד מקטמון תמוז ד'

  ר' ישראל ב"ר שמואל תמוז ד'

 פאלען מרת ברכה בת חנה תמוז ד'

  מרת יוכבד ב"ר יעקב תמוז ד'

 קרויס מרת ניחא צבי' ב"ר ברוך תמוז ד'

  הב' לוי יצחק ב"ר אברהם ארי' הכהן תמוז ד'

  לאה ב"ר בן ציון יהושעהב' בתי'  תמוז ד'

  ר' אשר זעליג זלמן ב"ר דוב בעריש תמוז ה'

  ר' הלל ב"ר משה חיים תמוז ה'

 למפל ר' יהודה ב"ר יהושע תמוז ה'

 דאקס ר' נחמן צבי ב"ר אברהם תמוז ה'

  ר' עזריאל ב"ר מיכל תמוז ה'



 

  ר' פייוול אליעזר ב"ר בנימין תמוז ה'

  ר' פנחס ב"ר מנחם תמוז ה'

  מרת איטא ב"ר מאיר תמוז ה'

  מרת מרים ב"ר אליהו תמוז ה'

 פריעד הב' יעקב ב"ר שמואל תמוז ה'

  ר' אברהם ב"ר צבי תמוז ו'

 מאן ר' אהרן יוסף ב"ר יצחק הלוי תמוז ו'

  ר' ארי' לייב ב"ר צבי תמוז ו'

  ר' דניאל ב"ר אברהם תמוז ו'

  ר' יעקב ב"ר אליהו תמוז ו'

 ראזנפעלד ר' נפתלי ב"ר משה תמוז ו'

  מרת באשא פיגא ב"ר יעקב תמוז ו'

  מרת לאה ב"ר שלמה תמוז ו'

  מרת מרים ב"ר דוד תמוז ו'

 פיליפ מרת רוזא  תמוז ו'

 פערלשטיין מרת שיינדל ב"ר שמואל תמוז ו'

 וובר הב' יחזקאל שרגא אהרן ב"ר יוסף תמוז ו'

 לאזאראוויטש הב' יצחק מרדכי ב"ר משה תמוז ו'

  הב' מרדכי ב"ר משה יואל תמוז ו'

  הב' שמעון ב"ר אהרן הכהן תמוז ו'

  הב' דבורה רייזל ב"ר מאיר אפרים הלוי תמוז ו'

  הב' דינה זעלדא ב"ר אהרן מנחם מענדל תמוז ו'

 מזלאטשוב הג"ר ישכר דוב בהג"ר ארי' לייבוש "מבשר צדק" תמוז ז'

  אברהםר' יואל ב"ר  תמוז ז'

 קוניץ ר' יודא ב"ר משה תמוז ז'

  ר' מיכאל חיים ב"ר אהרן תמוז ז'

  ר' שלמה ב"ר יעקב ארי' תמוז ז'

  הב' עמרם ב"ר מנחם שלמה תמוז ז'

 גרינוואלד הב' עמרם ב"ר משה תמוז ז'

  הג"ר מרדכי בהג"ר אברהם "מאמר מרדכי" תמוז ח'

 טווערסקי מחעלם מנחם נחום "אמרי מי"הג"ר משה יהודא לייב בהג"ר  תמוז ח'

 טייטלבוים ר' זאב ברוך ב"ר שמואל תמוז ח'

  ר' חיים טובי' ב"ר צבי אהרן תמוז ח'

 מיטלמן ר' יחיאל ב"ר ישעי' הלוי תמוז ח'

  ר' מנחם יהודא ב"ר מאיר תמוז ח'

  ר' משה ב"ר יהושע פאליק תמוז ח'

 גפן מרת אסתר ב"ר דוד תמוז ח'

 טעפערבערג מרת חנה ב"ר זאב וואלף תמוז ח'

  מרת חנה ב"ר נחמן תמוז ח'

 רייך מרת חנה מלכה ב"ר שמעון תמוז ח'

 טייטלבוים מרת פיגא ב"ר אהרן ישעי' תמוז ח'

  הב' יהודא נח ב"ר חיים אהרן תמוז ח'

  הב' משה אהרן קלונימוס קלמן ב"ר יצחק אייזיק תמוז ח'

  ב"ר יצחק אייזיק הב' אסתר ריזל תמוז ח'

 קעפניק ר' יוסף ב"ר משה תמוז ט'

  ר' יצחק משה נפתלי ב"ר ראובן תמוז ט'

 גפן מרת אסתר ב"ר אהרן מנחם גרשון תמוז ט'

  מרת באשא ב"ר דוד תמוז ט'

  מרת חנה ב"ר זאב תמוז ט'



 

 מערמעלשטיין מרת מרים ב"ר אברהם זאב תמוז ט'

 טויב יוסףמרת ריזל ב"ר אברהם  תמוז ט'

  הב' ישכר בער ב"ר איתמר תמוז ט'

  הב' שמעון ברוך יואל ב"ר מרדכי אהרן איתמר תמוז ט'

  הב' הדיא ב"ר יחי' תמוז ט'

  ר' אברהם ב"ר יחזקאל תמוז י'

  ר' בן ציון משה צבי ב"ר ניסן תמוז י'

 מושקוביץ ר' חיים ב"ר יצחק אליעזר תמוז י'

  ב"ר שלמהר' יוסף אלתר  תמוז י'

 שבח מרת ברכה בלומא ב"ר מאיר תמוז י'

 קרויס מרת חי' גאלדא ב"ר חיים תמוז י'

  מרת יאסה לאה ב"ר אברהם תמוז י'

  מרת סימא ב"ר אלטר משה  תמוז י'

 גלען מרת רבקה ב"ר יקותיאל יהודא תמוז י'

 אויש מרת שפרה ב"ר יוסף שאול תמוז י'

  ב"ר מנחם מענדלהב' יהודא מרדכי  תמוז י'

 ראזענפעלד הב' מרדכי יוסף ברוך ב"ר שמעון תמוז י'

 ווסרמאן הג"ר אלחנן בונם בהג"ר נפתלי בינוש "קובץ הערות" תמוז י"א

 מסטולין ווארשא  רבי אהרן ב"ר ישראל  תמוז י"א

  ר' אברהם ב"ר אהרן תמוז י"א

 מאיער מרת אסתר צירל ב"ר זאב אלי' הכהן תמוז י"א

 קלעצקי הב' יהודא ר"ב נחמן תמוז י"א

  הב' חי' יענטא ב"ר נתן דוב תמוז י"א

  ר' גדליה ב"ר שמעון תמוז י"ב

 ווילינגער ר' יהודא ב"ר אלימלך שלמה תמוז י"ב

  ר' יעקב ב"ר יצחק תמוז י"ב

  ר' ליפא ב"ר זלמן תמוז י"ב

 רובוביץ ר' משה ב"ר מרדכי תמוז י"ב

 פראמאוויטש ב"ר ישראל חיים ר' נפתלי תמוז י"ב

 פרומוביץ ר' צבי ב"ר יוסף יהודה לייב תמוז י"ב

  מרת דבורה ב"ר יו"ט הלוי תמוז י"ב

  מרת לאה ב"ר אברהם תמוז י"ב

  הב' מנחם זאב ב"ר משה תמוז י"ב

 פלדמן הב' נחמן ב"ר יוסף אריה תמוז י"ב

 פריעד ר' יחיאל מיכל ב"ר עוזר חיים הכהן תמוז י"ג

 מונטיפיורי   ר' משה ב"ר אליהו  תמוז י"ג

 פוקס ר' משה ב"ר חנני' מרדכי תמוז י"ג

  מרת מלכה ב"ר שלו' תמוז י"ג

  הב' יונה צבי ב"ר אליעזר דוד הלוי תמוז י"ג

 רויזמאן הב' שלום נתן נטע ב"ר ישראל תמוז י"ג

  ר' דוד ב"ר גרשון תמוז י"ד

  חייםר' יצחק יעקב ב"ר  תמוז י"ד

  ר' שלמה פישל ב"ר יהודא הערש תמוז י"ד

  מרת פנינה צפורה ב"ר יהושע תמוז י"ד

  מרת רבקה לאה ב"ר חיים תמוז י"ד

 זרקובסקי מרת שרה ב"ר צבי אביגדור תמוז י"ד

  הב' אברהם יהושע ב"ר חיים ארי' תמוז י"ד

  הב' בן ציון ב"ר שמואל תמוז י"ד

  ב"ר יששכר דוב הב' פנחס נפתלי תמוז י"ד



 

  הב' תמר ב"ר מנחם תמוז י"ד

 מריישא הג"ר אלעזר בהג"ר אלימלך "משנה למלך" תמוז ט"ו

  רבי חיים בהג"ר משה "אור החיים" תמוז ט"ו

  ר' אברהם יהושע בן ליאון תמוז ט"ו

 רגנבויגן ר' צבי ב"ר יצחק יודא תמוז ט"ו

 סופר סופר"הג"ר יוסף יוזפא בהג"ר משה "החתם  תמוז ט"ז

  רבי אלכסנדר יו"ט ליפא ב"ר יצחק אייזיק מדאלינא תמוז ט"ז

 טורנר ר' יוסף ב"ר שמואל תמוז ט"ז

 בינדר ר' שרגא פייוויל ב"ר מרדכי תמוז ט"ז

  מרת אסתר ב"ר בן ציון תמוז ט"ז

 כץ מרת בתי' ב"ר אליעזר תמוז ט"ז

 הורוביץ הב' ישי בהג"ר חיים פסח תמוז ט"ז

 ממאד הג"ר מרדכי לייב הג"ר נפתלי הערץ "לבושי מרדכי" תמוז י"ז

  מרת גאלדא רבקה ב"ר חנני' יו"ט ליפא תמוז י"ז

  מרת רחל ב"ר משה תמוז י"ז

 שפר הב' משה יוסף ב"ר שמחה אייר י"ח

  ר' אלתר משה ב"ר לוי הלוי תמוז י"ח

 ברקוביץ ר' פנחס ב"ר מנחם תמוז י"ח

 לעוו ב"ר כתריאל שלוםמרת מירל  תמוז י"ח

  מרת רחל לאה ב"ר ישראל תמוז י"ח

 שיינפלד ר' חיים יעקב צבי ב"ר אהרן תמוז י"ט

  מרת חנה בת שבע ב"ר יעקב הלוי תמוז י"ט

 ליכטענשטיין הג"ר הילל בהג"ר ברוך בענדיט "כוונת הלב" תמוז כ'

 בירבוים ר' אברהם אבא ב"ר יוסף תמוז כ'

 ווייסביין נתן נטע ב"ר משה יוסףר' אברהם  תמוז כ'

  רבי אברהם מתתיהו בהג"ר מנחם נחום "משטעפענעשט" תמוז כ"א

 ינקוביץ ר' ישכר דוב ב"ר אלטר יצחק אייזיק תמוז כ"א

 רוזן מרת געלא ב"ר משה תמוז כ"א

 דאקס מרת הינדל ב"ר יוסף תמוז כ"א

 כץ מרת רייזא ב"ר צבי תמוז כ"א

 נוסבוים יוסף ב"ר משה יוסףר' אברהם  תמוז כ"ב

  ר' יהודה ב"ר יואל תמוז כ"ב

 קאהן ר' משה זאב ב"ר יחזקאל יודא הכהן תמוז כ"ב

 בוים ר' יודא ב"ר אליעזר תמוז כ"ג

  ר' פליקס אורי בן סולטנה תמוז כ"ג

 זילברשטיין ר' שרגא פייבל ב"ר משה יעקב תמוז כ"ג

 טייטלבוים מרת אסתר מלכה ב"ר יעקב תמוז כ"ג

 רויזמן מרת חי' מרים ב"ר יוסף יודא תמוז כ"ג

 זיגלמן מרת יענטא חי' שרה ב"ר יצחק יוסף תמוז כ"ג

 בייליס ר' מנדל ב"ר טוביה תמוז כ"ד

  מרת טריינא ב"ר זאב תמוז כ"ד

  ר' אברהם מאיר ב"ר יעקב צבי תמוז כ"ה

 שולינזון מרת קלארא קראנצא ב"ר מנחם מנדל תמוז כ"ה

  ר' אברהם שרגא ב"ר יחיאל שמעון בן ציון תמוז כ"ו

  מרת פעסל רבקה ב"ר ישראל צבי תמוז כ"ו

 גליק הב' סימא ב"ר נתן תמוז כ"ו

 הולנדר הג"ר אברהם יצחק ב"ר יוסף פנחס תמוז כ"ז

 הוטערער ר' שאול ב"ר אברהם תמוז כ"ז

  מרת בלה ב"ר יוסף תמוז כ"ח



 

  מנחםמרת הדסה ב"ר  תמוז כ"ח

 איצקוביץ מרת אסתר ב"ר משה תמוז כ"ט

 רוזנברג הרבנית חי' מלכה ב"ר אפרים אב א'

  ר' נחום אלימלך ב"ר אהרן מתתי' אב א'

  מרת שרה ב"ר יעקב ראובן אב א'

 נאקוב רהי יוחנן בהג"ר שמואל מסעליש אב ב'

  ר' משה ב"ר שמעון אב ב'

  ר' שמעון ב"ר נחום הלוי אב ב'

  מרת חי' שיינדל ב"ר שמעון מזיד' פ"ת אב ב'

 לורדיאן ר' אשר ב"ר יצחק יהודה אב ג'

  ר' יודא ארי' לייב ב"ר אברהם אב ג'

  ר' יעקב ברוך ב"ר יצחק אב ג'

  ר' משה צבי ב"ר יוסף אב ג'

  ר' אוהד יעקב ב"ר אלי' אב ד'

 קפטש ר' יחיאל ב"ר דוד אב ה'

 מרק ר' יעקב יצחק ב"ר יהושע אב ה'

  ר' עזרא אליעזר ב' אסתר אב ה'

  מרת חנה ב"ר מרדכי אב ה'

 שטויבר הב' משה אהרן ב"ר ישעי' יעקב אב ה'

 ברקוביץ ר' אהרן דוב ב"ר שמואל אלי' אב ו'

  ר' חיים ב"ר יעקב צבי אב ו'

 סריף ר' נתנאל שמשון ב"ר אברהם ארי' אב ו'

 גטליב מרת אסתר גנננדל ב"ר מנחם אב ו'

 מטיטשין הג"ר שלמה ארי' בהג"ר אברהם זאב "ברכה שלמה" אב ז'

  ר' ישראל ב"ר חיים אב ז'

 שכנר ר' צבי ב"ר חיים זאב אב ז'

  ר' שאול חי בן שולמית אב ז'

  מרת אסתר גנננדל ב"ר מנחם אב ז'

 בראדי הג"ר מנחם בהג"ר אברהם "באר מנחם" אב ח'

  שמעוןר' משה דוד גואל ב"ר שלום  אב ח'

  ר' משה חיים ב"ר אברהם יצחק מאיר אב ח'

  ר' צבי ב"ר אשר זעליג אב ח'

  ר' חיים זאב ב"ר ידידי' יעקב יוסף אב י'

 אייזנברג ר' יוסף ב"ר משה יצחק אב י'

 באב"ד הג"ר אברהם משה בהג"ר מנחם מנדל אב י"א

 פרידמן הג"ר יהושע הילל בהג"ר שלמה זלמן אב י"א

  ניסים פאראד ב"ר יצחק ר' אב י"א

  ר' צבי ב"ר גבריאל אב י"א

 לב מרת פערל געלא בהרה"ג אברהם שלמה אב י"א

 כהן הב' אברהם אביש ב"ר משה שמואל אב י"א

  ר' משה ב"ר מרדכי אב י"ב

 קרויז הב' שמואל דוד ב"ר אשר אנשיל אב י"ב

 האגר רבי יעקב דוד ב"ר מנחם מענדל מויזניצא אב י"ג

 שטרן ר' יוסף נפתלי ב"ר אשר אנשיל אב י"ד

 גולדרייך ר' ירמי' ב"ר יצחק דוב אב י"ד

 צימרמן מרת גאלדא ב"ר דוב אב ט"ו

 ווייס מרת מלכה ב"ר יצחק אב ט"ו

 פריימן ר' יעקב חנניה ב"ר אהרן מרדכי אב ט"ז

 יעיש ר' משה ב"ר שאול אב י"ז



 

 קרוינגברג ר' פסח ב"ר יצחק אב י"ז

 וולף מרת גאלדא רבקה ב"ר חנני' יו"ט ליפא אב י"ז

  מרת מזל ב"ר משה אב י"ז

  מרת נעכא ב"ר מאיר אב י"ז

  ר' אהרן שמחה ב"ר בן ציון אב י"ח

 ראט ר' יוסף ב"ר מנחם מנדל אב י"ח

 רוזנבוים מרת בילא מינדל ב"ר גור ארי' אב י"ח

 שטרן מרת מרים ב"ר יוסף נפתלי אב י"ח

 קורן פעסיל מרים ב"ר זאבמרת  אב י"ח

 גרין מרת צירל ב"ר אברהם אב י"ח

  ר' אברהם יודא ב"ר פסח אליעזר אב י"ט

 כץ ר' ישראל דוב ב"ר יוסף אב י"ט

 טויבר מרת פרידא רבקה ב"ר מאיר ראובן אב כ'

 רוקח רבי אהרן בהג"ר ישכר דב "מבעלזא" אב כ"א

 זליקוביץ ר' חנוך זונדל ב"ר אלכסנדר אב כ"א

  ר' יעקב יוסף ב"ר משה אב כ"א

   מרת ברוניא ב"ר יוסף  אב כא

 טורנהיים הב' יחזקאל שרגא ב"ר אברהם יעקב אב כ"א

  ר' שמואל ב"ר יעקב אב כ"ב

 טייטלבוים מרת חיה שרה בהרה"צ מרדכי דוד אב כ"ב

  מרת רבקה רחל ב"ר אליהו ברוך אב כ"ב

  ר' מכלוף ב"ר משה אב כ"ג

 פינקל ר' חנניה יו"ט ליפא ב"ר נתן אב כ"ד

 קליינמן מרת שרה ב"ר משה יעקב אב כ"ד

 ברקוביץ ר' אברהם דוב ב"ר משה ישעי' אב כ"ה

  ר' אריה לייב ב"ר אברהם יוסף אב כ"ה

  ר' יוחנן ב"ר אריה לייב אב כ"ה

 ברפוס ר' יושע ב"ר שלו' יקותיא' אב כ"ה

  אריה לייבר' מרדכי אהרן ב"ר  אב כ"ה

  ר' מרדכי אהרן ב"ר דוד צבי אב כ"ה

  מרת אלישבע עינבל ב"ר חנן אב כ"ה

  מרת העניא חיה ב"ר אריה לייב אב כ"ה

  מרת מליא מרים ב"ר אריה לייב אב כ"ה

 ברקוביץ מרת סימא רחל ב"ר יעקב צבי אב כ"ה

  מרת שרה רבקה ב"ר לוי יצחק אב כ"ה

 טייטלבוים חנניא יו"ט ליפא האדמו"ר מסאטמר "דברי יואל"רבי יואל בהג"ר  אב כ"ו

 לנדא ר' מרדכי דוד ב"ר אברהם משה אב כ"ו

  ר' משה ב"ר יעקב יואל אב כ"ו

 נייגר ר' יצחק ב"ר צבי אב כ"ז

 שילדקרויט מרת ריזל ב"ר אברהם אב כ"ז

 לוי הב' יואל יודא ב"ר יוסף דוד אב כ"ז

 דכנר פנחס יוסף הג"ר ישכר בער בהג"ר אב כ"ח

  ר' ישכר בער ב"ר פנחס יוסף אב כ"ח

  ר' משה ב"ר יצחק אב כ"ח

 ווייס ר' שמעון ב"ר קלונימוס אב כ"ח

 פרידמן ר' איתמר טובי' ב"ר אברהם שמחה אב כ"ט

 דוויס ר' מרדכי דוד ב"ר ישעיהו אב ל'

  ר' שלום ב"ר שמחה אלול א'

 בראך מרת יוטל ב"ר יושע צבי אלול א'



 

 פרידמן הג"ר אברהם יעקב בהג"ר יצחק "נחלת יעקב" מבאיאן אלול ב

 מבאיאן קראקא הג"ר משה בהג"ר שלו' יוסף "דעת משה" אלול ב

 הגר רבי אליעזר בהג"ר ישראל "דמשק אליעזר" אלול ב'

 ירושלמי  ר' שמחה זאב ב"ר יעקב דוד  אלול ב'

 מושקוביץ הב' חיים יחיאל ב"ר יוסף ארי' אלול ב'

 הערצקא מרת טויבא ב"ר ישעי' אלול ג'

  הג"ר מאיר שמחה בהג"ר שמשון קלונימוס "משך חכמה" אלול ד'

  ר' לוי יצחק ב"ר יוסף אלול ד'

 גרינפלד מרת מאשא ברכה ב"ר יודא לייב אלול ד'

 רוזנברג הג"ר חנני' יו"ט ליפא בהג"ר יקותיאל יודא אלול ה'

 הרבסטמן ב"ר טעבל נחוםר' צבי הרשל  אלול ה'

 טורקיש מרת רחל לאה ב"ר שלום אלול ה'

 ברגר הב' אברהם אפרים ב"ר דוד שלמה אלול ה'

 ווגשל הב' אלטר יעקב יצחק ב"ר שלום אלול ה'

 נחמני הג"ר שמשון חיים בהג"ר נחמן מיכאל "זרע שמשון" אלול ו'

  מרת צביה ב"ר אברהם אלול ו'

  פנחסמרת צביה ב"ר  אלול ו'

  רבי אברהם שמשון מראשקוב בהג"ר יעקב יוסף מפולנאה אלול ח'

  מרת אורי' בת רבקה אלול ח'

 מלובלין צדקת הצדיק" -הג"ר צדוק בהג"ר יעקב הכהן "פרי צדיק  אלול ט'

 גרינפלד מרת אסתר ב"ר שלמה יעקב אלול ט'

 ארנון ר' חיים ב"ר משה אלול י'

  אליהומרת יוכבד ב"ר  אלול י'

  מרת שמחה ב"ר אברהם אלול י'

  ר' יעקב ב"ר יוסף אלול י"א

 רוזנבלט ר' מנחם ב"ר שמואל נח אלול י"א

 צימרינג ר' שמשון ב"ר מרדכי אלול י"א

 פישר מרת חי' יענטא ב"ר יחזקאל שרגא אלול י"א

 פריד מרת הענדל מחלה ב"ר יעקב צבי אלול י"ב

  מיכאלר' שמשון חיים ב"ר  אלול י"ג

  מרת צפורה פייגא רבקה ב"ר יו"ט ליפא אלול י"ג

 פולק מרת ברכה ב"ר שמואל בנימין אלול ט"ו

  מרת שיינדל ב"ר מנחם מנדל אלול ט"ו

 איצקוביץ ר' בנציון ב"ר יצחק יעקב אלול ט"ז

 ויינשטיין הב' ישכר דוב ב"ר חיים יאיר הכהן אלול ט"ז

 וויינבערג מווארשא "ראשית ביכורים"הג"ר אברהם בהג"ר  אלול כ'

 פריינד הג"ר משה אריה ב"ר ישראל אלול כ'

 פרידמן מרת רבקה ב"ר אברהם מאיר אלול כ'

 מנטל ר' יעקב צבי ב"ר אברהם אלול כ"א

  מרת נחמה פסיה ב"ר נחום הלוי אלול כ"א

  מרת עטל ב"ר שלמה אלול כ"א

 קופלר ר' אלעזר דוב ב"ר שלמה מאיר אלול כ"ב

 הרפנס ר' יודא ב"ר ראובן יואל אלול כ"ב

  ר' יצחק אייזיק ב"ר חנניה יו"ט ליפא אלול כ"ב

 רוט מרת הענא בלומא ב"ר יחיאל שרגא  אלול כ"ב

 מאלעכסנדר  רבי יצחק מנחם ב"ר שמואל צבי  אלול כ"ג

  ר' אברהם ב"ר אייזיק אלול כ"ג

   ר' אליקים געציל ב"ר נתן פייטל  אלול כ"ג

  ר' ברוך מנחם ב"ר מרדכי אלול כ"ג



 

 רוט ר' שמחה ב"ר שמואל אלול כ"ג

 מוטצין ר' בן ציון ב"ר זאב וולף אלול כ"ה

  מרת בילה ב"ר צבי הירש אלול כ"ה

  ר' חיים ב"ר יחזקאל אלול כ"ו

 שכטר ר' נח ב"ר יעקב אלול כ"ו

  ב"ר אפרים גרשון מרת ראכל יוטא אלול כ"ו

  רבי יחיאל מיכל מהורדנקא בהג"ר מרדכי יוסף משה מסוליצא אלול כ"ז

  ר' זאב ב"ר שמעון אלול כ"ז

 קאהן ר' יואל ב"ר יצחק אלי' אלול כ"ז

  ר' יוסף ב"ר שלמה אלול כ"ז

  מרת רחל ב"ר יצחק אלול כ"ז

  מרת חנה רחל ב"ר מנחם מנדל אלול כ"ח

 


