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יארצייטן

רבי יוסף ב”ר שמואל זצ"ל ר"מ בלבוב  -שנ"ו
רבי יצחק ב”ר אליקים שפירא זצ"ל מווינא  -אבי הזרע בירך  -שע"ב
רבי ברוך הכהן זצ"ל מקראקא זצ"ל  -אחי בעל הסמ"ע  -שפ"ג
רבי שמואל ב”ר ישראל איסר זצ"ל אב"ד לובלין  -תס"ב
רבי יעקב שאול ב"ר חנניה זצ"ל אב"ד איזמיר  -מח"ס קול יעקב  -תקי"ח
רבי נתן זאב [נטע וואלף] ב”ר נפתלי הירש זצ"ל מ"מ בפיורדא  -תקנ"ז
רבי חיים זצ"ל אב"ד וואשאן  -תקס"ד
רבי מצליח מאיר זצ"ל רב בירושלים  -תקס"ו
רבי אברהם ב”ר ישכר בעריש בערענד זצ"ל מהאנובר  -נכד פני יהושע  -תקס"ז
רבי יהושע ב”ר מתתיהו סירורו זצ"ל אב"ד פאס  -תקע"ד
רבי יעקב בער הוזנפלאץ זצ"ל אב"ד טיסא-בעא  -תק"צ
רבי שמואל שמרי' ב"ר יעקב היינה זצ"ל מאסטראווצא  -תלמיד החוזה  -מח"ס זכרון שמואל  -תר"ז
רבי חיים אברהם ב”ר שניאור זלמן (התניא) זצ"ל מליובאוויטש  -תר"ח
רבי משולם זלמן ב”ר משה אפרים אשכנזי זצ"ל אב"ד בוקארעסט  -תר"ח
רבי ברוך ב”ר יצחק ראבינאוויטש זצ"ל מיאמפאלא  -תרי"ט
רבי שלמה ב"ר דוד דאנא זצ"ל מחכמי טוניס  -מח"ס שלמי תודה  -תרע"ג
רבי משה נחום ב"ר בנימין ירושלימסקי זצ"ל אב"ד קאמינקא ,קיעלץ  -מח"ס שו"ת באר משה  -תרע"ו
רבי יונה געווירץ זצ"ל אב"ד פרעשבורג ,ווינא  -תשכ"ו

מארגן מיטוואך  -ל' סיון
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רבי אליעזר ב”ר מנשה זצ"ל ר"מ בלבוב  -שנ"ג
רבי אהרן אבא ב”ר יוחנן הלוי זצ"ל דומ"ץ לבוב  -ת"ג
רבי אהרן ב”ר פנחס זצ"ל דומ"ץ לבוב  -תי"א
רבי צבי ב”ר שאול לאנדא זצ"ל אב"ד זמיגראד  -תפ"ב
רבי ישכר דוב ב”ר יהודה זונדל רמר"ז זצ"ל אב"ד סקאהל  -חותן הש"ש מבעלזא  -תקס"ד
רבי משה שלום הלוי פרענקל זצ"ל ראב"ד פרעשבורג  -תקפ"ה
רבי חיים ב”ר יצחק קיצע זצ"ל אב"ד אירשא  -מח"ס שו"ת אוצר חיים  -תר"ט
רבי יחיאל יעקב ב”ר אלעזר האפשטיין זצ"ל מקאזניץ  -נכד המגיד מקאזניץ  -תרכ"ו
רבי שמואל ווייל זצ"ל דומ"ץ באניהאד  -תלמיד חת"ס  -תרכ"ז
רבי שלמה [מהרש"ק] ב"ר יהודה אהרן (קאמרוב) קלוגער זצ"ל ראב"ד בראד  -מח"ס אמרי שפר  -תרכ"ט
רבי שם טוב ב”ר מנחם הכהן כהן זצ"ל ממקובלים בבית א-ל ירושלים  -מח"ס טוב שם  -תרמ"ח
רבי חיים אלעזר ב”ר אברהם יהודה וואקס זצ"ל אב"ד קאליש  -מח"ס שו"ת נפש חי'  -תרמ"ט
רבי יוסף ב”ר משה יפה זצ"ל אב"ד סאלאנט ,מאנטשעסטער  -מח"ס יוסף ביאור/פתחי דין  -תרנ"ח רבי
מאיר ב”ר מרדכי (נדבורנא) לייפער-ראזענבוים זצ"ל מקרעטשניף  -תרס"ח
רבי יו"ט ב”ר יצחק [קמר] הלוי ידיד זצ"ל מגדולי ירושלים  -מח"ס שמחת יום טוב  -תרפ"ג
רבי שמחה ב”ר חיים וויינגראד זצ"ל ר"מ תורת חיים  -תרצ"ח
-------רבי ישראל יוסף ב”ר יעקב יצחק אונגאר זצ"ל מטארנוב  -תש"ב
רבי ארי' לייבוש ב”ר משה (בר"ב גארליץ) הלברשטאם זצ"ל אב"ד מושינא  -תש"ב
רבי גבריאל יהודה ב”ר אליהו יואל אילאוויטש זצ"ל אב"ד שאמשאן  -מח"ס גיא ינשא  -תשל"ט

רבי משה ב”ר לוי נגארה זצ"ל מדמשק  -מגורי האר"י ז"ל  -מח"ס לקח טוב  -שמ"א
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מוסר • ש״ס • הלכה

שיעורי זכרו טעל ליין 718.387.1010 :התאחדות אברכים718.218.6077 :

בינו יואל

בנשיאות כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א
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