
ז.בירםז,כיז,כ.שמואררופ' eנתכי

ביבלירברםית)(רשיהמ

-אתמ-

םרשלןפ.

M , :םםר'ים

המאירימנחםר'

הראשונהבפעםהיוצאיםהתשובהעלמספררופרקיםהירושלמי,עלארורשיטתו,חייו,
ניו·יררקאוניברסיטה,ישיבהתלפיות,הרצאתללידתו,שנהמאותשבעלמלאתלאור

עמ•, 200תש"ט,

התשובהחיבור

שבספירתהשלםהכ"יע"םהראשונהבפעםיו"להמאיירשלמהב"רמנחםלרבנו
רעםירושלים,מעיה"קסופראברהםהרבע"ימקומרתומראיהערותעםראיטקן
שנכתבלכ"יוהשראותנוספותוהעדותוספריוהמאידימבחסך•תולדותעלמבוא
מירסקי,ק.שמואלהרבע"ימנידנברדגז"לבולקאיצחק "בידיוהועתקד"סבשנת
לאור"וג.נוז"מןספריםסדרתתש"י,ניו·יודקאוניברסיטה,ישיבהתלפיות,הוצאת

עמ•. 685 ,) 112 (א,מסי

לזריחהשקיעהבין
למקומה,שרבהבדרךעמבדאישיוחולדותלבבלבידדיתהלישיבההסנהדירןהשתלשלות

עימ. 349תשי"א,יורקירושלים·נירסורא,הוצאתומסות),מחקרים(קובץ

תל·אביב,(הצופה,וולפסברגישעיהוד"רמאתנדפסוזהספדעלבקרותרשימות
 1תשי"ב)שרן nמדכדיורק,ניר ,(הדוארבדנשיטיןשמעוןד"ר 1תשי"א)אלולכט

נארגגימפלמרדכיהרב 1תשי"ב)שבט·אדריורק,ניר(בצררן,שולוואסא.משהד"ר
בער 15 טק!:!יורק,נירצרקונפס,(דיבדייארמנחםד"ר 1תשי"ב)סבת,ירושלים,(ההד
כלסבובוולףד"ר 1 1952סעפ. , The J ewish Educationםילסשהיודהד"ר 1 ) 1952

In Jewish Bookland , ,תש"יא,לשנתלמדבפרסזכההספר , 1952סעפ

וימים~רץ

עימ.של"בתשי"ג,ירושליםסררא,הרצאתומקומות,דמויותאישים,

פסחיםמסכתהרי"ףעלעניובנימיןב"ריהודהר'פירוש
המחבר'למבראעםבפריז,הלאומיתהספדיהמכ"ילאורהראשונהבפעםיוצא

"מןספירםסדרת ,תשס"ויורקניראוניברסיטה,ישיבהתלפיות,הוצאתוהערות,
עימ. 69ב,מס•לאוד",הגנוז

• ~. • • i 539 
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קטן,ומרעדמגילהמסכותתרהרי"ףהמשנהעלמלרגילהכהןיהונתןר'פירוש
tמכרןהרצאתוהערות,המחברתולדותלעמבראעםמכ"'הארשונהבפעםלאורירצו
עמ: 202 ,תשס"זירושליםירוק,בניראוניברסיטהוישיבהבירושליםסררא

 :עורריםרמאםםים,ב.

תלפיות
ישיבהתשי"ח,- ,,,שתז,-אכרכיםהיהדות,רמרסראגדההלכה,לעניניובערן

ביר·יררק.אוניברסיטה,

סררא

כרכיםובהרה,בעברוהעולםישראלבבעירתולעירןלמחקרישראלי·אמריקאי,שנהספר
וישיבהירושליםסררא,ספריםולהרצאתלמחקרמכרןתשי"ח),-(תשי"דג-א

ביר·יררק.אוניברסיטה,

פרקים,

ההסתדרותשי"ח), n-ז n(תשםב-אכרכיםבאמריקה,העבריתהאקדמיהבסאון

ביר·יררק.באמריקה,העברית

מורשהספריםסדרת

רבחררבנםבכנינםבאיררפה,תרדהמוסדרת

ביר·יררק.באמריקה,העבריתההסתדרותידעלערגןהרצאתתשס"ז,

THE HORIZON 
bor Zionizm, Vols. I II (Sep. 1937 - June גaOrgan of Religious L 

. 1939), New York 

 :בעבריתומהקריםמאמריםנ.

תרפ"ו

גרשרםרבנותקנות

ראשון,קובץהעברי,המשפט-בירושלים)העבירהמשפטבחברתהרצאה(תמצית
n ,202 • 200עףנל·אביב • 

תרפ"ט

ישראלאברץהחנון
חשוך),(יבמב,בלירןז,שנה,.הדואר",-שארפשסייןצבישלספררעלבקורת

תר"ץ

העבריבמשפטהדיןהלנת
עמ.' 14ה"ניר",שלמיוחדתהרצאה



 541מרךק1סרק,שמראופרופ'כחבר

תרצ"א

למסיימיםדבר
רישיבתשללמוריםהמדרשביתתלמידיהסתדרותמטעםשנתיקבץ"ניר",
 , 4עףנאליו),(מוקדשאלחנןיצחק

רהעררתהדארת
 , 16 • 14עףנשם,-כתרבות)מסכתעלרחדרשירהערותיו(מספר

תרצ"ב

יצחקמרחביספרעלבקרות
(ראבידרביץ),ואביריצחקחייםמאתהתלמוד,לסדרז"ל,רש"יבדבריוישוביםביאורים

יא,שנה,,הדואר"-שבתכרכרת,א,כרךיזראעל,בעמקאשרבמרחביהאבר
ניסן),(לכב,בלירן

תרצ"נ

מדרשירתשיחרת

אד)ר(כריזבלירןיב,שנה"הדואר",

לבבל'רתחיהיאבבל
איי)ר'(בכלבירןיב,שנה,.הדראף-רמדרשרת)שיחרת(מתוך

מסינימשפטים

איי)ר,(בכבלירזיב,שנה..הדואר•-ומדשרותשיחרת(מתוך

לכםדמיאל
תמוז)(וכחבלירןיב,שנה..הדואר"-ומדרשות)(שיחרת

ואברתמילי
ם·אב), nמנ(יטלאבלירןיב,שנה..הדואר-ומדרשות)<שיחרת

בזיזמתרניםהרר

אלול)(יזלזבלירזיב,שנה..הדוא"ר-ומדרשות)(שיחרת

תרצ"ר

זחיים"ה"חפץהאישמי
סרכות),(ערבלהבלירןיב,שנההדואר" ..

רמדרשרתשיחרת

בלירןיב,שנה..הדואר"-היהודי")החנרך"חברתמטעםשהוכרזהחנרך(לשבוע
חשרן),(זלז

דלילהלילה
כסלו),(יבהבלירזיג,שנה..הדואר"-ומדרשות)שיחרת(מחרך
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אגדה"זו"איןואגדה

באייר Kי"בתל·חי,וחבריוסררמפלדררירסףהקדושמרתאחרישנהעשרה(ארבע
פסח),(ערבנאבלירןיב,שנה,,הדואר"-תרצ"ד)-תר"ף

השקרונביאהאמתנביא

רמדרשרת)שיחרת(מתרד

ביאליקשיריכלו
תמרז),(לבלבלירןיב,שנה,,הדואר"

תמרז),(סזלבבלירןיב,שנה,,הדואר"

והעליההבית
אלול),(בזלזבלירןיג,שנה,,הדואר"-אלחנן)יצחק ,,ישיבתשלההצלה(לקריאת

משנהסתם

 , 81 " 72'ע(ניסן),'אחרבות'אכרן,,חרוב",

הגאוניםאוצרעלבקורת
לריזמ.ב.דר.ידיעלעררןהתלמוד,סדרפיעלרפיררשיהםבבלגאוניתשובות

 • 120 • 119ע·שם-

והבינלאומיות""הדתיותעלבקורת
 , 122ע•שם-בנסביסשנחמןמאת

תרצ"ה

ואגדההלכה
ההסתדרותמסעםהעבריתבשעהברדיושנישאההרצאהביאליק)של(צוראתר
חשוך),(ימבלירןיג,שנה,,הדואר"-רו,ל.ס.ה.מתחנתהעברית

ישראל",,משלי
יגלירןיד,שנה,,הדואר-זהבשםרואכסמאןמאירדר.שלספררעלבקרות

סבת),(כס

אלחנןיצחקר'בישיבתהסמיכהחג
 ,)באדר(יזכבלירן ,ידשנה,,הדואר"

ו"מחלוקת"אחדות"
אייר),(נחנחבלירןיד,שנה,,הדואר"ומדרשות(שיחות

וההוראההזיז

תמוז),(כהלבבלירןיד,שנה,,הדואר-שיראל)בארץהרבנות(בעית

ענוהיחסי,דהי

אלול),(חלוגליוןי,ןשנה,,הדואר"-זצ"לקרקהרבעל

פהשבעלהתורהכתיבתלאשלת
 , 199 " 187עדנ(תשרי),בחוברתאכרן,,חורב"
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האמוראיםשלתלמודםלסדר
 , 59 " 56עימ(ניסן),אחוברתבכרךחורב" ..

תרצ"ו

ומדרשותשיחרת

תשרי),(נחלסבלירן ,ידשבה,,הדואר

ושלרםמשפט
חשרן),(יםבבלירןסר,שבה,.הדואר"-הבינלאומי)כמשפםהסאבקצירת(לשאלת

למשפטדברממךיפלאכי
כסלו),(יזזבלירן ,סרשבה"הדואר"-בביר·יררק)הכשרות(למשפט

פסחקרבן

ניסן),(יאכבבלירן ,סרשבה,.הדואר"

הלמןדסרקרלרב
העבריתההסתדרותידיעלשבערכהסרקרלרבלבחרםהאזכרהבאספתשבאמרודברים

תמוז),(ולאבלירן ,סרשבה,,הדואר"-באמריקה

ואגדותמדרשות

מבחדכאב),(יבלדבלירן ,סרשבההדואר" ..

טטרמרלי
אלול),(כדלזבלירן ,סרשבה,.הדואר"

אהמוראיםבתקופתבבבלהישיבותלסדרי
 , 124 " 110עמ• ,) Tתרצ"תשרי-תרצ"ר(ניסןה·ןחוברתגכרך"חורב"

באמריקההמדעמהיכליקול
 , 183 " 178ע'(אייר),אלחנןיצחקרבנוישיבתתלמידיהסתדרותמסעם"הדנו"היובלספר

וחרזהחכם

לקיומהשנהכ"הלמלאות"מזרחיקובץ-זצ"ל)קרקהגרא"ישלהרוחנית(לדמותו
 , 82 " 78עמ•באמריקה,המזרחיהסתדרותשל

הגמארךר,ראתלדרכי
(מרחשרן),שניהחרב•ראשונה,שבה"חנוך",רבעון

תרצ"ז

והתבוללותגולה
תל·אביבוהתבוללות,גולהא,כרךנבחרים,כתביםזשאברםיבסקי,זאבעלבקורת
תש)יר,(ללסבלירןסר,שבההדואר" ..-תת-,
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ומשפטדין

אבבלירןסז,שנה,,הדואר"-הברית)בארצותהעליוןהמשפטבית(לשאלת
ניסן),(נח

בהלכההעבריתהלשון
,,הדואר"-סיטיבאלנסיקהמזרחיועידתשלהעבריתבמסיבהשנאמרומדברים

סיון),(יאבזבלירןסז,שנה

דברלכלמפליגתהיאל
ם·אב). nמנגטולדבלירן ,טזשנההדואר" ..

צדיקשמש

מנחם·אב).(כסלהרןגלי ,סזשנה..הדואר"-זצ"ל)קוקהברא"ישלהפטירה(ליום

ה"גניזה"מן'כתרנהשטר
 • 155-150עףנתרצ"ח),תשרי-תרצ"ז(ניסן nז·חוברתוכרךחורב" ..

חיינובית

ע•ייו"ליובלה,לחגלאחנןיצחקרבנושייבתעלבאמריקהבנ"ילצעירידבר
(בעילוםובישיבותהת"תבבתיאלחנןיצחקובנרישיבתשליובלהלחגיגתהועד
המחבר),שם

תרצ"ח

גדוללימוד
,,הדואר•-הצעיר""ישראלשלהישיבהמכללתבשיעוריהלימודיםהתחלת(לחג
תשרי>·(כרלסבלירן ,סזשנה

רחגירעםעם

כסלו),(כבדבלירןיז,שנה,,הדואר"-חנוכה)על(דבר

יצילובזעקן
 ,)באדר(סריטבלירןיז,שנה,,הדואר"

ומשנהמקרא

עלבקורת
blatt יnThe Interrelation of the Bilble and the Mishna, by Samuel Rose 

ם·אב), nמנ(סרלריוןגל ,יזשנה,,הדואר"

הנוראיםלימים
אלול),(בזלסבלירןיז,שנה,,הדואר"-ומדרשות)(שיחות

באמריקההדורשוספררתהדרשנותעל
 , 395 " 388עמ•ג,כרךאמריקהליהודיהשנהספר

למסיימיםדבר
לוברריםהמדשרביתשלהתלמידיםהסתדרותידיעללאורהיוצאשנתיקובץ"ניר",
 53.עףנ ,לאחנןציחקרבנושייבתשע•י



 545מירקזכיק,ל 1שמוא ' 9119כתבי

תרצ"ם

שמחתנולזמן
תשרי>·(יבמבלירןיז,שנה..הדואר"-ומדרשות)(שיחרת

מארפלאורות
כסלו),(כבזבלירןיח,.שנה,,הדואר"-האורים)לחגומדרשות(שיחרת

שנחלקעולם
טבח),(כבבלירןיח,שנההדואר• ..

שעיפים

שב)ט,(י"דידבלירןיח,שנה..הדואר"-בשבט)(לט"ר

החוקהחג

אד)ר,(יביזבלירןיח,שנההדואר• ..

ירבלרתשני
יחלבירןיח,שנה,.הדואר•-הרצרגה.א.יצחקדר.והרברכלדוברדר.הרבלע
אדר),(יט

ישראלבדתהדימרקראטיהיסוד
ניסן),(כהכבבלירןיח,שנה.הדואר"

העםספרתהלים
אחבזהנרחביםואנו-תהליםבספרה nעעומדיםנ"ך nביוםבפרקיהלומדים
הערת-הלימודסדרלפיספר,כללפניתבראנהכאלה·מברא nרשימרהרשימה,
אייר),גטוכהבלירן , nישנה,,הדואר"-המערכת

דרתמגילת
אייר),(כטבזבלירןיח,שנה,.הדואר"

והמציאותהחזרןאיש

חמוד),גיגלבבלירןיח,שנה,.הדואר"-מרז) n(לכ

החינוךספר-משלי
מרז), nגבבלבבלירןיח,שנה,.הדואר"

חיסוריםספר-איוב
ם·אב), nמנ(כרלהבלירןיח,שנה,.הדואר"

הקונגרסבפורס

אלול.)(ילובלירןיח,שנההדואר" ..

בארןאהירב

 , 318 " 295עיונ,דכרךאמירקהליהודיהשנהספר
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רמהרתההישיבהלראשית
 , 142 " 133עףנ(ניסן),ט·יחוברתה,כרך,.חורב"

מלחמהמפחד
אלול.,:(כדלזגליוןיח,שנה,,הדואר"-באירופה)מסעכשרמי

ת"ש

הכברשספר-יהרשע
תשר)י,כבאלטגליון , nישנה,,הדואר"

המדינההתהררתספר-שופטים
שון), nמר·גזמאגליון , nישנה,.הדואר"

שמארלספר
כסלו),(הבגליוןים,שנה,.הדואר"

מלכיםספר
טבת),(יזגליוןיט,שנה,,הדואר"

ישעיהספר
שבם)(םיאבליוןים,שנה,,הדואר"

ז"לשרעדאברהם
שבם),(םזיבבלירןים,בהש,,הדואר"

פשרןארפרשן
שבט),(כביבבליוןים,שנה,.הדואר"

רש"יעל
 ,)אאדר(ידםזבליוןיט,שנה,,הדואר"

יחזקאלספר
 ,)באדר(היםבלירןיט,שנה,,הדואר"

הרשע
 ,)באדר(בוכבבליון.יט,בהש,,הדואר"

יראל
אייר,)(בבוגליוןיט,שנה,,הדואר"

עמרס
סיון).(אלגליוןים,שנה,,הדואר•

וירבהעובדיה

סיון),(בםלבבלירןים,שנהר" K,.הדד
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מיכה

תמוז),(בזלהבלירןים,שנה,.הדואר"

קינותספד

ם·אב), nמנ(יבלובלירןיט,שנה,,הדואר"

עוזרחיים ,,

 ,)ב Kמנחם·(כרלזגליוןים,שנה,,הדואר" .

פרידהשיחת

 , g·sניר", ..

הלאומיתלאחדותנוכיסודהקיימתהקרן
 • 22 • 21עומ,,תקומה",-הכ"אהקונגרסמרשמי

קוראתהוםאלתהום
באמריקהל Kישר fר Kבניהסתדרותשלהשנהספר-בהיסטוריה)מקבילות(פרשיות

 • 1s-16עמי , nשנה

תש"א

מדרשווביתרש"י

 , 150-139עימה,כרןאמריקהליהודיהשנהסםר

תשובה

ליהודיהשנהכסםרהרםיעאשרמדרשו"ובית '"שר"מאמרועללכקורתתשובה
שנה,.הדואר•-שר•י·על"עורבשםבלירןבאותוושנדפסההכרןאמירקה

חשון),(זבבלירןכ,

האחרוןספרולאודעגנוןש"י
כ,שנה..הדואר"-•ש nירושליםללון•נטה"אורחעגנוןשלסםררעלבקורת
כסלו),<ייבלירן

הרביםמצדיק

סזבלירןכ,שנה,.הדואר•-מברדיטשוב)יצחקלוי "להולדתשנה(מאתים
שב)ם,(יז

ההגדהעל
ניסן),(ידכרבלירןכ,שנההדואר• ..

באמריקההישיבות"ו"אםהישיבה

 ,) Kתש"סיוןרהלאף,(גלירןללבירןכ,שנה,.הרראף

ילקוטיםשלושהעל
כיירליביהודההרבמאתתורהחרמשיחמשהעליהודהליקוט ) K :עלבקורת

זלמןשלמההרבת Kמתורהחומשיחמשהעלל 11חזעטמיוצר Kב)יבבזבררב,רוב ,
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כ,שנה nן ll,.הדן-עברייצחקשיllרלת llמעבריילקרם)גקלאניצקרקליין,
מנחם·אב),(אלהבלירן

פילרןשלמשבתר
עלבקרות

Philon and the ,Oral Law. The Philonic Interpretation of the 
Ra:bbinical Law in Relation to the Palestinian ,Halakah iby ,Samuel 

. 1940 . Belkin. ,Harvard 1Semitic -Series 11. Harvard University press 
מנח-םאב),(םרלובלירןכ,שנה.הדואר•-

בישראל*החיברן.,לרתלדרת
חרבותא,שבההחנוןשבילי-זהבשםםשרבאש.דר.שלספררעלבקרות

 46. " 44נוימצ,

פרידהשיחת

 , 13נוימ.ניר•,

תס"ב

פילדלפיהשלרבה
שב)ם,(יביבבלירןכא,שנה.הדואר•-לרינלםאריהדבהרבלכברד

רמקדששבת

דא)ר,(כדחיבלירןכא,שנה.הדואר•

רהדברןהדברררייצמאן

אייר),(כחכהבלירןנא,שנה.הדואר"-הציוניתהרעידה(עם

ריצירתרגארןסעדיהרב

סירן),(יבכזבלירןכא,שנה,.הדואר•

סאראטרגה

וcלרל),(חלהבלירןאב,שהנ.הדואר•-ביקר)ו(רשמי

תשרנה

אלרל),(בכלרבלירןאב,שהנ.הדואר•

פרידהשיחת

 , 19 " 18עימ,.ניף

לחמישהזכררן
-רררל)דובערבראנדייס,ד.לואיסליין,דודרוםנברב,פינחסאוסישקין,מבחם(על
 , 487 " 483עמיו,כרךאמריקהליהודיהשנהספר

הב"חבעלסירקשיואל ,,
 75. " 41נוימ(חשרן),יא·יבחרבותוכךר.חורב•-לפטירתו)שנהמאות(שלש
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גאוןסעדיהרב
ובמוסדרתבישיבותהעליונותהמחלקותלתלמידיוללימודלמקראלפטירתו)שבה(אלף

עמוידם. 24ביר·יררק),תש"ב,אייר(כ"רהחרדי"החינוך"רעדהרצאתהגבוהים,החינוך

חלד"ילפנקסקהדמה
דבארא·הצעיר""ישראלהכנסתביתשליומידףלרמזיחברותהרצאת ,"'"דלחעלי ..
D !!6 " 3עףנאייר,ח 11רנשים,סדרשלהסירםגלירן .קר , 

נשיםוסדרקידושיןלמסכתהדרן
 , 23 • 9 1עמשם

שמשוןרנזיררתשמראלנזירות
אלחנן,ציחקובברישיבתתלמידימטעםרכל,דרביי·לחרבזכררןספראידנו", ..

 • 135 " 131עמ'

תש"ג

ישראלבדתהעבריתהלשרן
 ,)באדרכיטבאגלירןבכ,שבההדואר" ..

לעםגרמנהיסרפד
סירן),(כסלבגלירןכב,שבה,,הדואר"-גרלדברג)אב.(לזכר

הירשולמיהתלמודעל :בקדרת
בארזוההגדהההלכהבהשתלשלותמחקריםעלמיוסדיםבירושלמיוחידושים(פירושים

פרקברברתראשון,חלקגיבצבררג.זצ"ליצחקהרבמררנובןלרימאתרכבל,ישראל
שבט),(כגיגגלירןכב,שבה,,הדואר"-ד)פרקשלישי,חלקג.פרקשבי,חלקב.א,

רהתלמרדהמשנהבתקופתהדרשה
 • 91 • 75עמ'(שבט),יבחרבותז,כרך,,חרוב"

מציעאבבאלמסכתוהדרןלחוברתהקדמה
דבאאד·הצעיר,"ישראלהכנסתביתשליומידףלרמזיחברותבהרצאת ,"'"דלחעלי ..
D !!23 " 8 , 6 " 5 1עמשכס,ר"חב,חרבות ,קר , 

תש"ר

ראגדההלכה
סבת),כיחיאגלירןכג,שבה,,הדואר"-גיבצבררגר"לעל

ריבלרבמ.שלנפשרניגון
סירן),כדכסגלירןכג,שנה,.הדואר"

תפילה-הפלישהלירם
סירן),כיחלגלירןכג,שנה.הדואר"
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ההרעלשחרית
אלול),(יגלחגלירןכג,שנה,.הדואר"

וספרעם
יב·יג.עףנ,ןכרךבאמריקה,הישארליהספרמועצתשלהשנהספר

אזרלאיזרדיוסףחיים ,,לתולדות
 , 81 • 12עףנ(אלול),טר·טזחרבות , nכרך.חרוב"

במדרשיםההלכהמקוררת
חרבות 1 71. " 40עףנ(תשרי),אחרבותא,שנה,.תלפיות"-השר"ע)סדר(עפ"י

 , 532 " 498עמ•(ניסן),ג·ןחרבות 1 247 " 218עמ•(טבת·אדר),ב

ערלמנרחשבון
 , 173 " 169עףנ(תשר)י,אחרבותא,שנה.תלפיות"

המוסרתרותלימודעל
 435-433.עףנ(טבת·דאר),בחרבותא,שנהתלפיות" •

במשתאותהנאומיםעל
 781. " 780עףנ(ניסן)ג·ןחרבותא,שנה"תלפיות"

המשנהולשרןהתרגומים
האירית,השירהמןותרגומיםבישראלהלשונותחקרספררת,לדברי(מאסףאחיספר
 , 35-24עףנניר·יררק),למד,לראיסקרןבהרצאת

תש"ה

רלילרתימים
מרחשרן),(כדבגלירןכן,שבה,,הדואר"-ארסביגר)במחנהביקרו(רשמי

עמיאלאביגדורמשההרב
ניסן),(לכבגלירן ,כדשבה,.הדואר"-(לפטירתו)

בלבנוניתןהעולםאתגם
גלירןכד,שבה,,הדואר"-סיםיבאםלבםיקהנובריתההסתדרותברעידתהרצאה

תמוז),(יחלב

דא,גהדעלביאליק
ם·אב), nמב(גלגגלירן ,·כדשבה,.הדואר"

השלוםבפורס
לאול),(םרללולגירןכד,שבההדואר" ..

השעהצר-הותרהדדןפיעלחברן
 , 10עףנ ,"רינ.,
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אגדהובעליהלכהבעלי
 • 111-160עמ•,ז,כךראמריקהליהודיהשבהספר

'IM בישראלספריםבביI חיד"א
כז-כט.עימבאמריקה,הישראליהספרמועצתשלהשבהספר

במדרשיםההלכהמקוררת
טבת-תש"ה(תמוזג·דחוברת 1 49 • 29עימ(סיון),חרבות-בב,שבה"תלפיות"

 , 374 " 348עימתש"ר),

המאהשרי

הכהןליביהודההרבמאתחלקים'גרזכרוברת,שרומותהמאה,שריעל(בקרות
 , 270"272ע'(סיון),-אבחוברתב,שבה,,תלפיות"-תש"-בתש"דירושליםםישמאן,

התורהעלחייםחפץ
 , 283"285'ע(יסרן),א-בחרבותב,שבה,,תלפיות

אבמריקההרבנותארי

ב,שבה,,תלפיות"-שבה)שמרביםלרלמלאותלעוריבטרא.להכהןאריהדרבהרב(על
 • 2פo 28-דעמ'תש"ר),טבת-תש"ה(תמוזג·דחוברת

אבכברדמצרת

לפטירתושבהבמלאותזצ"ליוסףב"רצבימשהרמררראביולזכרשאמרדברים
עמ•תש"ר)טבת-(תמוז ,·גחרבותב,שבה,.תלפיות"-תש"האלולכב

470-467 , 

תש"ו

העבריתהמדינהמשפט

n סירן),(בםלאבלירן 1סירן)(כבלבלירןכה,שבה 11הדראר

תש"ז

הארץזמרת

ירושלים.המזרחי,שלהעולמיהמרכזבהרצאתהסוכרתלחגספררתיקובץ,,למרעו",

למכסיקרמסערשמי
תשרי),(טלחבלירןכה,שבההדואר" ..

ובראנויברא

הכ•זה.מזרחי"ברעידתישראל"ארץשל"קולההשבתלישיבתפתיחה(מבארם
כסלו),(יגיבלירן ,כרשבה,,הדואר"-סיטי)באלטבטיק

החנוהכנרותלאור
כסלו),(כזבלירן ,בושבהראו•הד ..

מסערשמי

מבחם-אב),(כסלוגלי~, ,בושבההוראו• ..
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תילןעלהעומדותעריםשלרש
אלול),(בזלחבלירןכר,שנה,,הדואר"-מסע)רשמירומא" ,ריז HD ,(לונדון

ישראלביתשכונת
חמש·שנהבאמריקה,ישראלארץבניהסתדרותשלהשבהספר-(מזכרובותי)

 , 18 " 15עימעשרה,

רי"אשלידמכתבתשרנה
 , 6 " 4עימ(ניסן)א·בחוברתב,שבה,.תלפיות"

במדרשיםההלכהמקררות
 , 138 " 113עימ(ניסן),א·בחוברתג,שבהתלפיות" ..

המצרותספר

עימ(ניסן),א·בחוברתב,שנה..תלפיות"-העליו)חיים "שלמהדורתו(על
292 " 296 , 

כתרניםרתגום
שם,-חררבין) , Dשלספרו(על

תש"ח

וירושליםתל·אביב
חשון), י'(מאבלירן ,בושבה,,הדואר"-מסע)(רשמי

אליןממןירושלים
חשון),(יזמבבלירןכר,שנה,,הדואר"-מסע)(רשמי

ישראלוגבר
אייר),(יבבזבלירזבז,שנה,,הדואר"

העבריתהמדינהמשפט
 , 379 " 338עימ(ניסן),ב·דחוברתג,כרן,,תלפיות"

בחנוןוהצמצוםההרחבהעל
 , 6 " 4עימ,,ניריי,

תש"ז:ב

ישראל)למדינתהחוקהבהצעת(עיוניםישראלחרקת
זכבת),(כיבבלירן 1כסלו)(כבחבלירזכח,שנה,,הדואר"

העולמיתהעבריתהבריתתעודת
איי>ו(זכהבלירןכח,שנה,,הדואר"-עברית)ולתרבותללשוןבכיבוס(באום
 , 46 " 44עיסירןהעולמיח",העבריתהברית(הוצאתוספר"ב"עםוגם
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וירושליםישראל
אייר),(הנחלבירןנח,שנה,.הדואר"

חדשישןישראליעולם
תשרי,יסהצרםהיי, ..

:1 

וספריושיטתוחייוהאמירי,מנחםרבי

 , 90 • 1עימ(תמרז),א·בחוברת ,דשנה,.תלםירתיי

מקלםזירוזיסלשמחהר•שלהמוסרממכתבי
 , Y' 357· 361שם,

החרמות",,בתרן

 , 381 " 380'עשם,-םררש)מנחםהרבשלסםרר(על

תש"י

המבדיל
סרכות,)(ערבלסגלירןנח,שנה,.הדראריי

והגשמתוהרעיון

..הדואר"-ירושלים)תש"י,באבעשרהב•ירםהעולמי,העבריהקונגרס(לפתיחת
ם·אב), nמנא<ילגגלירןכס,שנה

לארץגלותבין
ם·אב), nמנ<ידלדגלירןכס,שנההדואר ..מסע)(הרהורי

וירושליםצירן
א(לול),לזבלירןכס,שנה..הדואר"-מסע)(רשמי

הדרוםבכפרשבת

 ,) so/10 /6 (,.הצופה"

תשי"א

בירושליםשבת
תשרי),(יאלחבלירןכס,שנה..הדואר"-מסע)(רשמי

היאיםרעלהיםעל
חשרן),(בלסלבירןכס,שנה..הדואר"-ישארל)לארץמסע(רשמי

בהרהומגמותיההתורניתהספרות

כסלר),(חבבלירןל,שנה..הדואר"-בירושליםהעבריבקונגרס(הרצאה

התיכוןהמערבבערי

 ,)אאדר(גסרבלירןל,שנההדואר" ..-מסע)(שרמי
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רשרפררתזכררנרתמלברירת,
 •אל)לו(כלחבלירןל,שבההדואר" ..

ןמדינהדת

המזרחיהפועלהרצאתל·אביב), nבהמזרחיהפועלשלהחוברתבמרכז(הרצאה
עמ•, 10באמריקה,

בישראלהסנהדריןלחידוש
 , 133 " 119עימ(סבת),א·בחרבותה,שבהתלפיות" ..

כלזריצחקר'שלמארכירנר
 , 139 " 134עימשם,

הגר"אשלרהוחניתפערלתרעל
ירושלים.שלישי,כרןהעברית,האנציקלופדיה-קלריזבר)ישראלעם(כשיחרף

שני"ביתבתקופת,,מחקרים

 , 336 " 334עימ(סבת),א·בחרבותה,שבה,,תלפיות"-חררגין)פ.שלספרר(על

בבגדד"היהודים,,תולדות
 , 337 " 336עמ•שם,-ששרן)זרדסירשלהאנגליספרר(על

תשי"ב

לרחקרלאלקרב"המזרחי"תעודת
איירסירן.עברי),(מוסףרועבמזרחידעו

ותפקידיההשגיההעברית,התנועה

-סיסיב!!סלבסיקהעבריתההסתדרותשלהיובלברעידתהפתיחהבישיבת(מבארם
תמוז),(דלאבלירןלא,שבה,,הדואר"

בכתבי·ידהגנוזמןחדשותשאילתות
 , 446 " 441עימ(סבת),ג·דחרבותה,שבה,,תלפיות"

הפרסקיםתולדות
 , s"869ד oעימשם,- crסשרברביח.שלספררעלובקרות

לנוערהמשנה
 , 871עימשם,-רביברביץ)מאירצבימאתהמשנהללימודעזרספרעל(בקרות

תשי"ג

לתורהעתיםקביעת
תורנייםותרבותלחינוןהמחלקהידיעלבאמריקההיהדותללימודיחודש(להכרזת

סרבאמריקה,הרבביםהסתדרותעםפעולהכשיחרףהיהודיתהסרבנותשלבגולה
שכ)ס,(ידיבגלירןלב,שבה,,הדואר"-הפורים)בשנ-סימי
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תמוז),(יגלגלירן

ללונדוןמניו·יררק
אייר),(כגכדלגירןלב,שבההדואר" ..-מסע)(רשמי

באנגליהמשרם
סירן),(כבבזגלירןלב,שבה,,הדואר"מסע)(רשמי

מלרכהעירמלןמקדש
תמוז),<יכטגלירןלב,שבה,,הדואר"

הספרלעםה~ינואימתי
שברעות.ערבבלירן,.הצרםה",

ציןר

ו,שבה..תלםירת"-ז"ל)פאליאצ•יקשלמה "הרה"גלזכרהקשדה(דברי
 , 1 • 2(ניסן,)א·בחוברת

קההלחידשו
מיוחדת,ובחוברת , 118 " 92שם,

פוזאנדק"קהישןהכנסתביתפנקס

 , 304 " 280שם-יד)מכתבהראשונהבפעם(יר"ל

בישראלהמלוכהמשפט
 , 520 " 522-שםפדרבוש)ש.דר.שלספררעל(בקורת

מצירןותורהמאמריקהדימרקרטיה

 , 335 " 330ע-םירושלים,ל"הצרפה",שנתרןמצפה", ..

תשי"י

במקראהפרשנותמדרת

 413. " 393עמ',אסררא

ירושליםבשעריו
חשרן),(זלחגלירזלב,שבה,,הדואר",

בר·אילןאוניברסיטת
 , 48 " 50עמ•(תשרי),אחרבות ,טרשבה,.בצררן"

גל·עד
בלירזלב,שבה,.הדואר"-מסע)רשמי-מרבטפירריויהודיתמשהקבר(על
כסלו),(וב

חכם·עם

 ,) ICאדו(בידבלירןלב,שבה,.הדואר"-ז"ל)אסףשמחהפורם.של(לזכור

שלרםבארץ
שבה..הדואר"-בקור)(ושמי

והספרהלשון
באטלבטיקהעבריתהרעידה(עם
סירן),(יז

תרועהיודעיהעםשארי
לט.לבירןלב,שבההדואר" ..

 •סיוד>(בלבלירזלב,

לוcבלירןלב,שבההדראוי-סירן)טז·יטסיטי,

.;,_ 
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תשז:כ"ר

המשגהללימודרצוןעת
חשוד),(סאבלירן ,לדשנההדואר" ..

המשנהמבראות

חשוד),ככבגבלירןלד,שנההדואר" ..

ומהותההמשנההתדר,ות

סבת),(כיאבלירןל,דשנההדואר" ..

זהמשנהנכתבהאימתי

שכס),(בוסזבלירןל,ןשנה,,הדואר"

לתכניתמצע
סיון),(ככסבלירןלן,שנה,,הדואר"-העולמי)העבריהקונגרס(לקראת

צבור''במת
תמוז),(דלאבלירןלד,שנההדראר" ..-"הדראר")(למסיבת

 :הספריםעלבקודרת
בידי nעררכר nוםפר nהבעלי nשרבר n ,כבאנגלית)הוניגב.ם.לד"רהגדולההסנהדרין

 1כבאנגליתהומהב,לד"רבלונדוןהדח""מחזיקיביהכ"נ nולדר n ,איגרםי.א. ,,,,

מרדכי,דברי Iהמזרחיהפרעלשלהרבניםחברמסעםפרסוםוהמדינה,החררה
 , 859 " 873עמ'שם,-קרפנשפרונגמרדכיהרבמאחלבבותחידושים

פרזנאדק"קהישןהכנסתביתפנקס

 , 283 " 252עימלראים,םס.אייכנשסיין,צבימנחםלרבספרלמנחם'/ב"ברכה

לרגלעליהארתיירות
סיון),כה nשברערבלירן,,הצופה",

תשז:כ"ז

בירושליםסליחותליל
תשרי),כידלחבלירן ,לדשנה,,הןראר"

בעםתורההרבצת

כםלר),(כדיבלירןלה,שנה,,הדראר"

עתהרעדמאז
מרז), nכבזלבבלירןלה,שנה,,הדראר"

באמריקההעבריתההסתדרות

םיסיסלנסיק Hבהכ"זהרעידהבפתיחתהנשיאותיו"רדברלהיוםדה),שנה 40 (
 • 20-16עמ'מוז·אב), n(בלירןרספר",,עם-תמוז)כיב

באמריקההעבריתהאקדמיהעל
 • 2 • 1(ניסן),אחרבותפרקים", ..

ימינולארדהרמב"ם
 • 22 • 7עמ'שם,

והדרשהפשטאלויחסרהרמב"ם
ניו·יורק,העולמי,ההיודיהקוגנרסבהרצאתואישיותו",תוותר"הומניים,במאסף

 ... , 84 " 77עימ
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u "שבער
ידו,עלשנערךניר·יררק,רבחררבנם",בכנינםבאירופהתרדה"מוסדרתלספרהקדמהדברי

ררלרזידישיבת
 • s6 • 1ע-מובחורבנם",בכנינםבאירופהתרדה nב"מרסדר

תשי"ז

ובבלישראלארץ
 • cn 12·16(טבאחוברתד,שנההמזרח",,ארד

האשהלגירושיותנאיםסיברת
 , 2s·31(אלול),ג·דחוברת ,דשנההמזרח",,ארד

העבריהספרביתשלראשיתו
 , 67.64שנה, 35לולמלאתהדואר",,,ספר

תשי"ח

הסמ"געלשטייןאייזיקיצחקר'ביאורי
.ד 1 • 33ע-מ(תשרי)אחוברתז,שנה"תלפיות

בניר·יורקוחתנולבתרזצ"לציזלינגרב"צמכתב
 • 239"243עמ•שם,

פהשבעלהתורהכתיבתבדברושיטותשר"י
 74, • 61עמ•ניר·יררק,העולמי,היהודיהקונגרסבהרצאתואישיותו",חרדתו"רש"י,המאסף

שמתחבר

טבת),(יא ,גלירןלו,שנה,,הדואר",-לפטירתו)שלשיםנ"עחררגיןפנחסדר.(על

הקטנותהישיבותחניךשללדמותו
תשרי),ולכטלט·מ nגלירנר ,לושנה,,הדואר"

ומצורתארץ

 • 16 • 14עמי(ניסן),בחרביה,שנההמזרח",,ארד

תנחרמאמדרששללמהותו
 • 120 • 39ע-מג,כרך,,סררא"

ישראלומדינתהעבריהמשפט
 • s2o·s10ע-משם,

תילכבאב : םירמאמ ·י

1937 
THE JEWISH HORIZON 

(Its Nature and Policies) 
The Horizon, Vol. 1, No. 1 (Sept. 1937) 

TORAH V' AVODAH 
(Aם address delivered at the 14th Annual Convention of Hapoel 
Hamizrachi of America) 
The Horizon, Vol. 1, No. 2 (Sept. 1937). 

1938 
THE PROBLEM OF STATE 

The Horizon, Vol. 2, No. 2 (Feeeb. 1938), 
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LEGEND AND HISTORY 
(To the 18th Anםiversary of Joaeph Trumpeldor - tranalated from 
the Hebrew by Joseph Kaminetzky) 
The Horizon, Vol, 2, No. 3 (March 1938). 

A NEW YEAR'S MESSAGE 
The Horizon, Vol. 2, No. 6 (OcL 1938), 

RABBI SAMUEL MOHLIVER 
(Tranalated and condensed from the Mi:ו:rachi Folka Bibliotek in 
Yiddish, by Joseph Strausa) 
The Horizon, Vol. 2, No. 6 (Oct. 1938). 

DR. CHAIM WEITZMAN 
The Horizon, Vol. 2, No. 7 (Nov. 1938). 

LIGHTS IN THE DARK 
The Horizon, Vol. 2, No. 8 (Dec. 1938). 

1939 
LEGALISM REVITALIZED 

The Horizon, Vol. 2, No. 8 (Jan. 1939). 
THE NECESSITY OF TZOFIUTH IN AMERICA 

The Horizon, Vol. 2, No. 9 (March 1939). 
REFLECTIONS 

The Horizon, Vol. 2, No. 10 (May 1939). 
BEWARE THE MACHINE 

The Horizon, Vol. 2, No. 11 (June 1939). 
1940 

ABRAHAM ISAAC KOOK 
Univeraal Jewish Encyclopedia, Vol, 6. 

1943 
RASH'S MODES AND METHODS OF BIBLICAL INTERPRETATION 

The Light, Vol. 11, No. 1 (Sept. 1943). 

1946 
A PRACTICAL VISIONARY 

The Horizon, Vol, 9, No. 5 (Feb, 1946). 
NACHUM SOKOLOW 

The Horizon, Vol. 9, No. 8 (Sept. 1946). 

1950 
JERUSALEM AS A RELIGIOUS CENTER 

The Mizrachi Library, No. 1, 

1952 
THE FORGOTTEN MITZVAH 

The Horizon, Vol. 15, No. 2 (Oct. 1952). 
1958 

TYPES OF LECTURES IN THE BABYLONIAN ACADEMIES 
Jubilee Book in honor of Prof. Salo Baron. 

R. ISAAC ELCHANAN 
The Jewiah Leadera (The Jewish Library Vol. VII) edited by Leo Junq. 

1 , 
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