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התפתחותאת(יהל"ל)לוויךליביהודהמתאר 1בספר"זכרון 11האבטוביוגראפיבספרו
פתחהואיהל"ל.עלעליו,עברותמורותהרבהכידוע,כסופר.המעניינתהרעיוניתדרכו

בתעמולהוסייםוהסוציאליסטיהקוסמופוליטיהרעיוןלהפצתעברההשכלה,במלחמת
אחריתרהסוציאליסטי.החלוםמןד oה·שנותבסוףשנתפכחלאחר , 2חיבת-ציוןלמען
חיזקו ,-30השנותבתחילתברוסיה,הפוגרומיםהיהודית.לשאלהראדיקאלילארמיפתרון
אפשרותלגביפקפוקיובשלבהגירה.אלארוסיהליהודימוצאאידכיההכרהאתבלבו

תרמ"בבאביברק , 3לאמריקהבהגירהתחילהשצידדואלהביןיהל"להיהבא"יהישוב
לא"י.בהתלהבותלהטיףוהתחילבדעותיותמררהחלה

זובארץטריטוריאליובריכוזלאמריקהבהגירההצורךעלדעותיואתניסחיהל"ל
במכתבועמדהואתרמ"ב).תשרי'י"גמיום , 39(גל' 11המגיד 11עורךגורדרן,לזרדבמכתבו

ארתהעליהל"למספרהנזכרהאבטובירגראפיבספרוזר.למטרהאמריקהיתרונותעל
תבראישראלגאולתאשרהיפהבהרעידןאזנתפשרלבי 11 :האלהכדבריםבחייותקופה

ליסדירכלוהחוקע"פאזאשרבאמעריקא.אחדבמקרםיהודיםאלףששיםיתכנסואם
 .) 36עמ'(שם,ובהשכלה"בדעתמיוסדמיוחדשלטוןליהודיםוהיהמיוחדשטאאטלהם

שונים.בחוגיםאזרווחתחיתהבאמריקהיהודיתמדינהאר"שטאאט"להקיםההצעה
 ,) 1881(לנדב,היהודים"שאלתפתררן 11הגרמניתבחרברתרשרנצל.משהגםהשמיעוה

 .) 1881משנת 31(גל' 11הצפירה 11בזרברוחמאמרשפיוסםרבינרביץ,פ.וש.
קיבלהבאמריקהלהתיישבותהאפשרויותבדבריהל"לשלהחיוביתשזעתרלהניחיש

להיותשזכהסרבל. , 4תרל"רבשנתהחדשהלארץשהיגרסרבל.צבימיעקבגםחיזוק

יהודהבעריכתיהל"ל,מאתוהגיונות""זכרונרתבספרמחדשנדפסלאחרונהתר"ע.ז'יטרמיר, . 1
תשכ"ח.ירושלים,ביאליק,מוסד"דורות",ספריתסלוצקי,

יהל"ל,שלכתבים"ל"מבחרברימןשלמהשלמבראוראהיהל'ל'שלדעותיוהשתלשלותעל . 2
 .תשי"זירושלים,

אמעריקא"."תומכירביד!!!נלעסטינא""תומכיביןבוויכוחחלקנטלוהדורמסופריהרבה . 3
פרשתעלרבינוביץ.וש.פ.דובנוב,ש.יל"ג,היואמריקהלטובתדעתםאתשהביעואלהבין

החדשה",העבריתהספרותשל"היסטוריהקלוזנר,יוסףעייןאמריקה"או"ארץ-ישראל
ירושלים,עם","בהתעוררקלויזנר,ישראל ; 134-133עמ'תשי"ח,שניה,מהדורה ,'וכרך

בראשיתהיהודיתהציבוריתבמחשבה"המיפנהברימן,ש. ; 155-135 , 118-104עמ'תשכ"ב,

 • 227-83עמ'תשי"א-תשי"ב,ירושלים,ב-ג,ציוד""שיבתבקובץהשמרנים','שנות
 ,תשכ"זתל-אביב,באמריקה",העבריתהספרות"חלוציבספריהמונוגרפיהעייןסובלי.צ.על . 4

 • 57-25עמ'
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הזקן"לישראלזהב"שירשיריוקובץבזכותבאמריקה,הראשוןהעברי-האידיהמשורר

 ,)ט 11תרל(אב,י"אחוב' ,'טשנהב"השחר"לאמריקה.להגירההטיף ,) 1877(ניר-יורק,

שונותבארצותהסובליםשהיהודיםהציעשבוטובה","בשורהבשםמאמרפיוסם

בעבודת·האדמה.ויאחזובאמריקהיתיישבו

רוסיהאתעזבובשנתהוצערוסיה,משכיליביןמכובדתעמדהבעלשהיהסובל,

 .להוציאהתכונןליברמאןשאהרןהעבריאליסטייהסוצבעתרןכמשתתףיהל"לעל-ידי
כסופרכשרונותיועלסובלאתל 11יהלהילל , 1876בפברואר, 19מיוםלליברמאןמכתבוב
סובלמאתרב·עניןמכתבנשתמרהמרכזיהציונישבארכיוןדרויאנובבאוסףו.רישעלו

פתח , 5תרל"ובשנתשנשלחבמכתב,לאמריקה.ההגירהנעבידאותועוררמהליהל"ל,

תיאורלאחרבאמריקה.שהשתקעואלהלרבותגרמניה,יהודיעלהשקבביקורתסובל
 :לאמריקהההגירהבשבחאלהנמרציםנדבריםל"ליהלפנהבארץ-החופש,ואשרווילבט

אם !אחיהישרים.עמימבניאהובכלובאזניבאזניךקוליאשאיקירי,,,עתה
אלףבידואשראישכלאז,אותאהבווהישרהאמתואםבעיניכםנפשכםיקרה

ידםלמדלאבריםבניאיזהישכורירחיםואיזהלאמעריקעלבואימהר 6רו"כ

מאושריםויהיובאמונהויעבדוהאדמהאחוזתפהלמריקנוכןואחריאדמהלעבודת

לזאתמשגתידםאיןואםכן).גםעשירים(שרובםבפההאבריםבכלעולםעד

מפורשבתנאיאבלדישם,וישכחולאמעריקעלבואמצואעתלכלישקדואעפי"כ

אבלדעתו.ע"פאישאישכחפצונאמןיהודיהבאיהיההיהודים.אליפנושלא

העבריםאלהיהיוהלאעתומדייבואולאזברתיאשרהיהודיםאלהבחברת

 !ואשריכםשמעוניומכדרכה.מאושרהגדולהלעדההחדשים

הטואשרהיקריםאלהולכללךנדבתיהזאתהמאושרהוהעצההזה"המכתב

מוצאה,,,טהורמלבכיעצתי,וימלאווישמעויתןומילי.ד:יקרהלבתיחסדם

כנראה,ברוסיה.שנשארהבתן,משלוםלוודיעשימיהל"לסובלמבקשמכתבובסיום

שיהל"לכךעללפטרבורג.מקירבלעבורלבתויעזורכיליהל"ל,לכןקודםעודפנהשסובל
לאפרים , 1876באוגוסט, 4מיוםממכתבולראותישהצעירהבנערהותמךלבקשתונעבה

יהל"ל,באמריקה.לרבניםבית-המדרששבספרייתדיינארדבאוסףשנשתמרדיינארה

תשומת-לבואתהיפנהבקיובובהיותשעודלו,הזכירדיינארהעםנקשרי·ידידותשעמד

שידידיהוסיףהרז~לפטרבורג.בהגיעהבהלתמוךהצורךעלוהעמידוסובלשללבתו

לשלומהדואגהואונעתלפטרבורג,לנסועלנערהלאפשרכדיכסףסכוםקיבצוסובל

לימינה.לעמודמדיינארדומבקש

האחרון,למכתבולדיינאר.דמיהל"לאיגרות 4בסך·הכלנשתמרוהנ"לדיינארדבאוסף
שהמציאאבטוביוגראפיהכוללהואכימיוחדת,חשיבותנודעת , 1878באוקטובר, 15מיום

ישראלחכמי"תולדותבשםלכסיקוןלהוציאהתכונןדיינארד , 7לבקשתולדיינארדיהל"ל

s . שנכתבברורמתוכנואולם .והתאריךההתחלהבווחסריםבשלמותונשתמרלאהמכתב

תרל"ו.בשנתלאמריקהסובלשלבואולאחר

כסף.רובל . 6

 :הןהאחרותהאבטוביוגרפיותשלושיהל"ל.שלמעטוהרביעיתהיאזואבטוביוגרפיה.ד
 ;תר"עזיטומיר,בספר","זכרון ;תרס"דלסוקולוב",היובלב"ספרורעיונות","זכרונות

מתוךמחדש(נדפסהתשכ"אתל·אביב,קרסל,ג.בעריכת ,'אב"גנזים""אבטוביוגרפיה"

 .) 1903ינואר ,'בחוב' ,'בשנהניו·יורק,"הלאום",הירחון
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יהל"לששלחבאבטוביוגראפיהזה.נעבידליהל"לופנהתמונות"עםברוסיאוסרפדיו

הגבירשלבעסקיוגזברמשרתקיבלהשב , 1873שנתעדחייוקורותאתתיארלדיינארד

בקיוב.ברודסקי,אלעזר

כיורךחייו.בדרךעיקרייםקוויםכמהלצייןהל"ליניסההיהאבטוביוגראפבסיום

נביאםדויבעצםהכתובותתולדותיושלהאחרותבנוסחאותזובצורההופיעולאשדבריו

 :כותביהל"לכזה.
 :הםחייבימיהבולטיםנינים"הע

כתיבתם.וחזרתשויפתםהמופלגת.חסידותיבימיהשיריםכתיבת . 1

לאוטאריטאטים.האמיןמבליבחפשיתוהןבחסידותהןהאמתודרישתבקשת . 2

יוצאוהייתימתפרץהייתיאזכימעטאךנרדףהייתי 1לאשרהרוחאמץ . 3

מחמלהלבינקרעותמידבדמעות,לביאתהרנועליבכותמידאךלגדולות.

זאתובכלהספר,מבתיאחדאללברוחממשנפשותלהרוגיבלתילאכיעדורחמים

מדרכי.שובימבלחזקכעמודעמדתי

עצמו.התלמודבסבתלחפשיהיציאה . 4

אשרבספרייבואוובמעשהברוחוהתמורותהחליפותת,קורווההדברים"יתר

אחיה."אםאכתבהו

זו.בארץהעבריתלעתונותתרםואףאמריקהמסופריכמהעםקשריםטיפחיהל"ל

מקיובוייסברגיעקביצחקהצעתלפיאליופנהו"התחיה",//הפסגה"שלעורכםשור,זאב

ונוסףבעתוניו,אירופהסופריטוביאתלשתףרצהורש , sבמאמריולהשתתףוהזמינו

בדייניך.וראובןלווינסקיא.ל.קלוזנר,יוסףברדיצ'בסקי,מ.י.דבריהםאתשלחוליהל"ל

תרנ"ט.בתמוז,ג 11כמיום , 36גל' ,ו'שנה 11הפסגה 11בנדפסנפשי",//דומיהל, 11יהלשלשירו

חופשיותוש"מפניוצייךבספר","זכרוןזכרונותיובפרקיהמשוררהזכירזהשירואת

באמריקהשיצא ,',הפסגהבמכתב-עתונדפסבארצנובמכתבי-העתיםלהתקבליכוללא

פיוסםס) 11תר ,'בבאדרט 11כ-ב 11כ , 24-23 'גל ,'א(שנהב"התחיה" . 9 ") 1899 (ט 11תרנבשנת

"התגלותהמאמראתשכתבהואשהואהודיעשבוהגזילה",את"להשיבבשםמאמריהל"ל

שבחמלאתביקורתשאצקעס.אהרןהשמולא ,'אחוב' ,'ושנההשחר" 11בבטאלין",הינוקא

ב"התחיה",שורעל-ידינתפרסמה(תרנ"ט)בגב-האריות""דניאליהל"לשלהפואימהעל

תר"ס.באייר,ה'מיום , 28גל' ,'אשנה

השתתףגולדמאן,משהבעריכתשיצא,"הלאום",אחראמריקאיעבריבעתרןגם

זה,עתרןשל ,) 1903(ינואר,ב'חוב' ,'בבשנהן;ופיעהעטומפריאבטוביוגראפיהל. 11יהל

המכונהלערריךליביהודאהר"רהנפלאהמשוררהנודעהחכם"תולדותהכותרתתחת

אםידועולאזו,רשימהבשוליניתנהלאמערכתהערתשוםידו)".בעצם(כתובהיהל"ל

העורך.על-ידיישירבאופךהוזמנה

ושקיוותהמרוסיהשהיגרהסופריםקבוצתבאמריקההתרכזה-90השנותבראשית

העבריתהספרותבכרםלעדורהמשיכוככולםרובםהחדשה.בארץמעמדלהלבצר

כנ"ל,באמריקה",העבריתהספרות"חלוציבספריפרסמתיליהל"לשורמאתמכתביםארבעה . 8

 • 177-133עמ'שם,המונוגרפיהאתראהשורעל . 210-208עמ'

נפשי""דומיההשיר . 40 1עמל, 11כנסלוצקי,יהודהבעריכתוהגיונות","זכרונותיהל"ל,ראה . 9

תרע"א,ורשה,"חושיה",הוצאתשירים, ,'אכרךיהל"ל,שלנבחרים"ב"כתביםלל·גכ

 • 173-170עמ'
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לחם,לפתבלתי-פוסקבמאבקנתוניםהיותםלמרותהעויינת.המציאותאףעלבאמריקה

הכהןמשהרוזנברג,א.ח.דובזוויץ,א.ב.זוסניץ,י.ל.העבריתולעתונותלספרותמחילםנתנו

מ.מ.אימנו,ב.ה.רוזנצווייג,דג.והחוקרים,המשכיליםמביןבהםוכיוצאיםרייכרסון,

החדשה,לסביבההסתגלולאאלהסופריםאנשי-השירה.מביןרבינוביץויצחקזוליצקי

מטעםרצונם.נגדממנושנעקרובאירופה,היהודילמרכזנפשםנימיבכלקשוריםוהיו

בית". 11בהנעשהעללהתחקותוביקשואירופהסופריעםבקשריהםהתמידוזה

אמריקהמסופריכמהבאוימיושלהעבריתבספרותיהל"לשלהחשובמעמדומפאת

יצחקהמשוררמכתבישליןימענאוסףנשתמרהמרכזיהציוניבארכיוןעמו.בכתובים

וויל-בעיר-מגוריורבינוביץשלמצבועלאורשופכיםאלהמכתבים , 10אליורבינוביץ

בארץשמצאהחוליןאווירתרעללארצות-הבריתלהגרשהביארהרהמניעיםעלקרמיר,

צאתלאחר ,תרנ"אבקיץערדיהל"לעםבחליפת-מכתביםהתחילרבינרביץהחדשה.

המליץ" 11בדעתואתשיחורהמיהל"לביקשהואתרנ"א).(וילנהישראל"//זמרותשיריוקובץ

שניקובץלהוציאתכניתועלומסרגורלומראתרבינרביץתינהבמכתביוזה.ספררעל

שרלמא,ןלאלעזריהל"לשלקשריואתביזעו , 11יהודה"בת//נגינותבשםשיריולש

שרלמאןעלשישפיעביהל"לרבינרביץהפצירבקירב,בךרזסקיישראלהגבירשלהתנו

הקוראיםאלקול-קוראהמליץ" 11בשיפרסםביקשכןהגביר.שלבעסקיומשרהלולהשיג

רבינרביץשיריעלמאמרופיוסםלונעתריהל"לואמנםהחדש.ספרובהרצאתלעזור

זה.בעתרן

בשבטי"דמיוםבמכתבולאמריקהלצאתבמחשבתורבינוביץנגעהראשונהבפעם

לאמריקה,יעבורבקרובמחיהמקררלוימצאלאשאםצערמתוךכתבהואתרנ"ב.

במכתבורבינרביץחוזרלאמריקהלצאתהחלטתועלשנים. 5מזההצעירבנרמתגוררשם

מוכןהיהשאכןליהל"לכתבמכןלאחרשבוערתכשלרשהתרנ"ג.בכסלוט'מיוםליהל"ל

נודדיהאמלליםהיהודיםאחינובעדדלתיה//סגרהשאמריקההשמועהבאהאךלצאת

משרתאתעליולקבלכדילקניגסברג,אחיוהזמינובינתייםאחת".שנהמשךעלרוסיה

שההצעהומצאהיסוסים,מלאלשםנסערבינוביץגררדרן.דודאלמנתמידי//המגיד"עררך

עםלאמריקהיצאזן,תקורהגםשבתנותהלאחרבת-ביצוע.אינה//המגיד"אתלחדש

תרנ"ג.אדרבסוףלניר-יורקוהגיעמשפחתו

שברעות 3תרנ"ג,פסחבחול-המועדל. 11ליהלמכתבים 3נשתמרושלואמריקהמתקופת

הגירתו.עלחרטהרגשיהביערבוהראשוןמכתבואתשלחהחדשה,לארץהגיעולאחר

יוםאתמקלליםשכולםרוסיה,יוצאיהסופריםמחבורתפריסת-שלרםגםמסרזהבמכתבו

חופשלמקוםשהגיעבכךולנחמורוחואתלהרגיעכנראה,ניסה,יהל"להנה.נואם

הגיבתרנ"ג,באיירכ"חמיוםהשני,במכתבומהגבלות.סובליםברוסיהשאחיובשעה

חייהתמרנהציירהואביגון.שרריעודנומדועלווהסביריהל"לדבריעלרבינרביץ

אליקוםעלפרטיםמסרהשארבין .ההגירהבימיהמשכיליםשלהמדכאממצב-הרוחות

רוזנטהאל,(הרמאן)חירשלצביבנרגעזוסניץ.וי.ל.זובזרריץא.ב.זרליצקי,מ.מ.צונזר,

מסילות-ברזלחברתמטעםהרחוקבמזרחתובשליחאזשהיהסיפרבקירב,הכירושיהל"ל

שיקאגו.בעירכעתמתגוררשהואהעירסרבלצבייעקבעלאמריקאית.

 • 317-269עמ'כג"ל,באמריקה",העבריתתוהספר"חלוציבספריהמונוגרפיהעייןרביגובץיעל . 10

בניו-יורק.תרג"ו,כשגתרקהופיעזהבשםשיריוקובץ . 11
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תרנ"ד).באלול 'כ(ומחצהשנהלאחרנכתבליהל"לרבינוביץשלהאחרוןמכתבו
צערואתהביעאולםפרנסה,מצאשכברלידידולהודיערבינוביץהיהיכולזהבמכתב

עליאכףההכרחכימצטער,אניאחתעל"אף :ב"ז'ארגאן"לכתיבהעטואתשמכרעל
פרטיםהוסיףהואהגבירה·העבריה".עלהבכורהמשפטלהאמה-הזארגאניסלתתאכפואת
העתונות.שלהירודהמצבועלהחדשבעולםשמצאהכפירהורוחהחמדניתהשהגיעל

קולו.נדםעתתר"ס,שנתעדבאמריקהלפעולהמשיךרבינוביץ
שנפרדרוזנטהאל,חירשצביהיה-90הבשנותיהל"לעםבקשרשעמדאחרסופר

עולם""עםתנועתאחרנמשןבאירופה .לאמריקהויצא 1881בשנתבקיובהמשוררמן
ששימשלאחרהיהודים.שלחקלאיתלהתיישבותבתנועההשתתףהלאמריקובהגיעו

העירוניתהספדיהשלהסלאוויתקהלהמחמנהל 1898בשנתנתמנהשוניםבתפקידים
כממונההיהודית,ז!נציקלופדיההשלהמערכתחבריעםנמנה 1900שנתבסוףבניו-יורק.

1עבריתותרבותספרותמענינירחוקהיהשניםבמשך .ופוליןרוסיהליהודיהנזדורעל 2 , 

שם"י"אחלהעבריתהאגודהכנשיאפעילותותלגלהתחיל-90השנותבראשיתאולם
 .עבריוכעורן

העבריהירחוןאתלערוךתרס"א,בשנתרוזנטהאל,ניגשרוזנברגא.ח.עםיחד
בספטמבר, 1מיוםבמכתב ,ל"ליהלפנהזולהוצאהההכנותעםבקשר ."םשילחד"המודיע

1900 1 אלעזרעםהמכתביםחליפתאתשחידשלומסדהואבעתרן.להשתתףוהזמינו , 3
לז:ינציקלרפדיהמאמריםלהכיןבשמויהל"ללפנילהציעממנוושביקשבקיוב,שולמאן

היהודית.

ספרועלמכתב-תודהליהל"לרוזנטהאלשלח , 1903בנובמבר, ioב-שנים, 3כעבור
אשרמאז,אוהבי ,יקךח"לידידי :אלהחהפתיבדבריאליוופנה ,"בגב·האריותאלדני"

יהל"ל".המכונהליביהודהמ' , jךכללואנסלאהאריותובגבומפז,מחרוץטוביםשיריו
ו"המודיעהיהודיתהז!נציקלופדיהדינעבתשובהכליבלקשלאעלצערוהביעזובהזדמנות
להשתתףוהזמינוהכ"ה,ליובלולדוליצקי,יהל"לברכותאתלמסורהבטיחהואלחדשים".

יהל"לתולדותאתשכתבהזכירלבסוף , 11זהמאורעלכבודלצאתהעומדמיוחדבקובץ
למשוררישלחםמוכניםעלי-ההגההכשיהיוכיוהודיעהיהודית,הז:ינציקלופדיהבשביל
1לבדיקה 5 , 

אחדהפרעות,לאחרוהיה,בריתעהלשירהחדשהנימההכניסשיהל"ללמרות
מבודדהלאישיותמהרהעדהפןדובריו,ומראשיהלאומיהרעיוןשלהנלהביםמתומכיו
בא",ודורהולך"דורבשירותרס"גבשנתעודנתןהקודרלהלן-רוחוביטוי .וגלמודה
ובילהלקיובחזר 1917בשנתהרוסיתהמהפכהלאחרונשכח.נעזבכיעללהתלונןוהירכה

מ"קרןתמיכהקיבלהשארוביןועוני,סבלידעהואהאחרונות.חייושנותאתשם
באמריקה.מץ"ישראל

סיפר , 1897 ',בחוב'שניה,שנההמעו·בי","נרבירחוןשפיוסםשושנים","פרחיבמאמרו . 12
העברית.ללשוןהראשונה,לאהבתולשובהחלטתוועלעליושעברוהגלגוליםעל

וןשבארכידרויאנובבאוסףנשתמרולהלןעליושמדוברהמכתבוכןרוזנטהאלשלזהמכתבו . 13
 .המרכזיהציוני

רוזנטהאלצ.ה.בעריכתשם","אחליאגודתעל-ידייצאדוליצקילכבודמערבי""ילקוטהמאסף . 14
תרס".דבשנתואזיז.רא.מ.

-41עמ' , 1907האנציקלופדיה,שלהשמיניבכרךהופיעהערך . 15 40 • 
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זההיה , 1sגרינבךגחייםוהעסקןהסופרמסר 1920בסתיול 11יהלעםחטופהפגישהעל
יהל"לקירב.עלהשתלטושהבולשביקיםלאחרקצרזמןממוסקבה,ברחשגרינברגלאחר

להגיעגרינברגהספיקלאמהומשוםהעיר,שלהתחתוןבחלקעוני,בשכונתעזובאזחי
לפנישהציגוקמיונסקי,משהבאמצעותה,,ג'וינט",מטעםתמיכהלושלחהואאליו.
יהל"להביעזובפגישהגםיהל"ל.עםשיחתועלזכרונותהעלהגרינברגברחוב.יהל"ל

ה"ייבסקציה,,על-ידיאזנרדףיהל"לקשי-יומו.עלמרהוהתלונןשנשכחעלהתמרמרותואת
וחששות.פחדשלבסימןנתקיימהוהפגישה

(בן-נץ)ווינצ'בסקימוריםהסופרהגיעיהל"ל,שלהאחרונהחייושנת , 1925בשנת
ההתעוררותבימיפעולותיוחסדאתליהל"ללוזכרווינצ'בסקייהל"ל.אתוביקרלקיוב

הראשונהבפעםזן,פניםאלפניםמפגישתרשמיואתהעברית.בספרותהסוציאליסטית
 , 17מלאכיא.ר.לסופרלאמריקהמרוסיהבשוברמסרבחייהם,

האח·שנותיווסרפדיה.לאמריקהיהל"לשביןהארוכההיחסיםפרשתנסתיימהבכן
האריךאןבשעתן,דורועלשהשפיעסופרחיי-בחייוהטרגדיהיסודאתהגבירורובות
כולו.העםשלברזלצאןנכסיהפכושרעיונותיולאחרימים

 • 109-107עמ'תרפ"ו,בטבת,א' ', Tגל' ,'השנה ,"ר"הדואהזכרונות)",(מאוצר"יהל"לבמאמרו . 16
תרצ"ז,ניו·יורק,שימות','ור"מסותבספרוווינטשבסקי","מוריסמלאכי,א.ר.שלמאמרועיין . 17

ק"ע.עמ'
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