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בחומר איסור פיאות נכריות
 הבאים ממדינת אינדיע

 מאת גדולי מורי ההוראה ופוסקי דורינו שליט"א

אברהם יהושע העשיל ביקאברהם הכהן כ"ץ אברהם ניסן ניימאןאברהם מאיר הלברשטאםאברהם יהושע העשיל פרידלאנדעראברהם הלברשטאם
דומ”ץ וויזניץ מאנסידומ”ץ קהל יטב לב סאטמאר ב.פ. 18’טע עוו.אבד”ק היבנוברב דקהל מנחת חינוך וראה”כ טארטיקוב אבד"ק מעזיבוש אבד"ק טאהש מאנסי

חיים יהודה כ”ץחיים אבערלאנדער חיים מאיר הורוויץחיים יחזקאל שרגא דייטשחיים יהודה ליבוש הלוי ראטענבערגחיים אלעזר פריעדמאן
דומ”ץ קהל תורת חיים וויזניץ וומסב”גאבד”ק מקור חיים מאנסיאדמו”ר מפארשעיאבד”ק טענקא אבד"ק סערדאהעלי אבד"ק שארית ישראל ווילעדניק

יצחק הערשקאוויטשיצחק אהרן גאלדבערגער הק’ יקותיאל יהודה פילאפףהק’ יקותיאל יהודה מייזלישהק’ יצחק שטייןיצחק אייזיק מנחם אייכנשטיין
דומ”ץ צאנז קלויזענבורג וומסב”גדמו”ץ פאפא וקארלסבורג חבר הביד”צ דקיט”לדומ”ץ קיט”ל ב.פ.דומ”ץ פאלטישאן וראב”ד קארלסבורגאבד”ק גאלאנטא

הק’ משה מנחם טירנויערמרדכי זאב הלוי וואזנער עזריאל מאיר חיים קאהןנפתלי צבי ווייסמשה קעסלערמשה פריעדמאןהק’ מרדכי צבי שטיינער
דומ”ץ קיט”ל מאנטרעאלאבד”ק מחזה אברהם אבד”ק סענדזארשאדמו”ר מספינקא ב.פ.ראה”כ ומו”ץ וויזניץ מאנסידומ”ץ קיט”ל ב.פ.אבד”ק בית מרדכי מאנסי

שלו’ פאללאקפנחס צבי אלימלך כ”ץ הק’ שמואל שמעלקא פריעדמאןהק’ שלמה יהודה וויינבערגערהק’ שלמה הכהן קאהןקלונימוס זאב הכהן גראס
חבר הביד”צ דשיכון סקוויראדומ”ץ קיט”ל טרופ עוו. מו”ץ פאפא והתאחה”ראבד”ק פאיע וחבר הביד”צ דקיט”לאבד”ק תהלות ישראלאבד”ק מעשי למלך ווייטצען

ישי ליבערמאןירמי’ פריעדמאן מאיר יהוסף הלוי ראטענבערגישראל דוד הארפענעסישעי’ סג”ל טירנויערירמי’ צבי גאלדהירש
דומ”ץ דושינסקיאדומ”ץ שאפראן

 ויו”ר ועד הכשרות דסאטמאר
אדמו”ר מקאסאן ב.פ.אבד”ק ומח”ס ישראל והזמניםדומ”ץ קיט”ל שכונת דיקעיטער מאנסידומ”ץ קרית ויזניץ קיימישא

ארי’ ראזענפעלדאהרן זילבערשטיין זלמן לייב הורוויץהילל וויינבערגערברוך שווארץאשר הלוי מאנןאלטר יוסף צבי סופר
דומ”ץ דקהל ויואל משה קרית יואלדומ”ץ צעהלים דומ”ץ מכון להוראה מאנסידומ”ץ נייטרא ואבד”ק סערדאהעלידומ”ץ שפע חיים צאנז מאנסידומ”ץ קיט”ל סאטמאר מורטל עוו.דומ”ץ דקיט”ל קרית יואל

יצחק אברהם הלוי יונגרייזיחיאל שטיינמענטץיחיאל ברוך געללעריוסף זילבעריהושע לייפעריהודה ירחמיאל הלוי גרובערהק’ בן ציון לאוב
דומ”ץ קיט”ל סאטמאר וומסב”ג

ורב ביהמ”ד ישמח משה
אב”ד באר משה מאנסיראב”ד ביד”צ אורחות משפט

נשיא ממלכת התורה עוז והדר
דומ”ץ טאהש מאנסימו”ץ בק”ק מאנסי ורב המכשירדומ”ץ באבוב וומסב”גדומ”ץ אברכים וויען מאנסי

של העירוב במאנסי

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

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

בס"ד
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