בס"ד

מאת גדולי מורי ההוראה ופוסקי דורינו שליט"א
בחומר איסור פיאות נכריות

הבאים ממדינת אינדיע

בעה"ח בחודש אייר )מ"ט מונים( תשע"ט לפ"ק
)עפ”י סדר הא”ב(

אברהם הכהן כ"ץ
אבד"ק טאהש מאנסי

אברהם הלברשטאם

רב דקהל מנחת חינוך וראה”כ טארטיקוב

אלטר יוסף צבי סופר

אהרן זילבערשטיין

דומ”ץ דקיט”ל קרית יואל

דומ”ץ צעהלים

חיים אבערלאנדער

ארי’ ראזענפעלד

דומ”ץ דקהל ויואל משה קרית יואל

אבד”ק טענקא

יהודה ירחמיאל הלוי גרובער

חיים יהודה כ”ץ
אבד"ק סערדאהעלי

יהושע לייפער

דומ”ץ קיט”ל סאטמאר וומסב”ג
ורב ביהמ”ד ישמח משה

ראב”ד ביד”צ אורחות משפט

יצחק אהרן גאלדבערגער

יצחק אייזיק מנחם אייכנשטיין

דמו”ץ פאפא וקארלסבורג

ירמי’ פריעדמאן
דומ”ץ שאפראן

מרדכי זאב הלוי וואזנער
אבד”ק מחזה אברהם

פנחס צבי אלימלך כ”ץ
דומ”ץ קיט”ל טרופ עוו.

אבד”ק גאלאנטא

ירמי’ צבי גאלדהירש
דומ”ץ קרית ויזניץ קיימישא

הק’ מרדכי צבי שטיינער
אבד”ק בית מרדכי מאנסי

קלונימוס זאב הכהן גראס
אבד”ק מעשי למלך ווייטצען

אברהם יהושע העשיל פרידלאנדער

אבד"ק מעזיבוש

חיים אלעזר פריעדמאן

אבד"ק שארית ישראל ווילעדניק

הק’ בן ציון לאוב

אברהם יהושע העשיל ביק

אב”ד באר משה מאנסי
נשיא ממלכת התורה עוז והדר

אבד”ק היבנוב

אשר הלוי מאנן

דומ”ץ קיט”ל סאטמאר מורטל עוו.

דומ”ץ אברכים וויען מאנסי

דומ”ץ צאנז קלויזענבורג וומסב”ג

דומ”ץ דושינסקיא
ויו”ר ועד הכשרות דסאטמאר
דומ”ץ קיט”ל מאנטרעאל

שלו’ פאללאק

חבר הביד”צ דשיכון סקווירא

דומ”ץ באבוב וומסב”ג

הק’ יצחק שטיין

דומ”ץ פאלטישאן וראב”ד קארלסבורג

דומ”ץ קיט”ל שכונת דיקעיטער מאנסי

משה פריעדמאן
דומ”ץ קיט”ל ב.פ.

הק’ שלמה הכהן קאהן
אבד”ק תהלות ישראל

דומ”ץ נייטרא ואבד”ק סערדאהעלי

דומ”ץ וויזניץ מאנסי

זלמן לייב הורוויץ
דומ”ץ מכון להוראה מאנסי

חיים יחזקאל שרגא דייטש

חיים מאיר הורוויץ

יחיאל שטיינמענטץ

יצחק אברהם הלוי יונגרייז

אבד”ק מקור חיים מאנסי

יחיאל ברוך געללער

ישעי’ סג”ל טירנויער

הק’ משה מנחם טירנויער

הילל וויינבערגער

דומ”ץ שפע חיים צאנז מאנסי

אדמו”ר מפארשעי

יוסף זילבער

דומ”ץ קהל יטב לב סאטמאר ב.פ’18 .טע עוו.

ברוך שווארץ

חיים יהודה ליבוש הלוי ראטענבערג

יצחק הערשקאוויטש

ישי ליבערמאן

אברהם מאיר הלברשטאם

אברהם ניסן ניימאן

דומ”ץ קהל תורת חיים וויזניץ וומסב”ג
דומ”ץ טאהש מאנסי

מו”ץ בק”ק מאנסי ורב המכשיר
של העירוב במאנסי

הק’ יקותיאל יהודה מייזליש
דומ”ץ קיט”ל ב.פ.

ישראל דוד הארפענעס
משה קעסלער

חבר הביד”צ דקיט”ל

מאיר יהוסף הלוי ראטענבערג

אבד”ק ומח”ס ישראל והזמנים

ראה”כ ומו”ץ וויזניץ מאנסי

הק’ יקותיאל יהודה פילאפף

אדמו”ר מקאסאן ב.פ.

נפתלי צבי ווייס
אדמו”ר מספינקא ב.פ.

הק’ שלמה יהודה וויינבערגער
אבד”ק פאיע וחבר הביד”צ דקיט”ל

היות ומפני חומרת הענין נאלצנו לזרז הדפסת הקול קורא,
ע"כ יבואו השלמת החתימות בפרסום הבא בעזהשי"ת

עזריאל מאיר חיים קאהן
אבד”ק סענדזארש

הק’ שמואל שמעלקא פריעדמאן
מו”ץ פאפא והתאחה”ר

