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1.( 1 ב 1 תה
 יך) נתילדותיו
'(ןץ_4 לברכה. זכרונו אבי - הלוי שמואל ד"רהרב

י ימ והמקרב. דס;רח ב,1 ההיש, אויעובדב,בודבויח משה ו"ראוב "" 4 "י"" ,וייי,:ד"- 1.,-,","ף:ן.ץ,ךןןןןג-.-  ף". (י",' _י::י:"' ענן :גינך:
4ן יהדים

 י ומפעלו לאישיותו העבר בדור והמחשבה התורה גדוליתגובות
קייץ :;ופמן, צבי דוד ד"רהרב דיסקין, ירוחם יצחקהרב
ויין הורתיץ. מרדמי ד"רהרב מביומי. יהורה טוביההרב
 י.. קוסק. שמואל ד"רהרב פייבלסון. בנדם ישראלהרב

 (רץ פנה. לראש היהה הבונים מאסו אבן - אליאש מרדכי ד"ר ן',',,ן
 ההררי. ההיססוריוו - ריביל אשר ד"רהרב
 הלוי. של המרעיה שיטתו - בר מ.לי.

 הראשונים", ב"דורוה חז"ל לדברי מפתח - כן-חייםמנשה

לף :לזכרו
141 לזכרו מוקרשים המסורה ברוה היסטוריים ומחקריםממות

י כהנא, קלמן הרב ע"י לדמוםהובא י רש"י, גליון - היפזוז צבי דוד ד"רהרב 4י ג דק מטיני. למשה הלכות - ב,ברפלדחיימ4ץ
; שמזה, בידודי - קעלז אליהו אכרהסהרב

 ק'

 ביסווה._ המשנה צורת - ביברסלר שרגא ד"רדרה
 לאסמו אלכסנדר - מרגליות ראובןהרב
 גדולווץ. בהלכות מוחלפות הלכות - הילדסהיימר עזריאל ד"רהרב
 וההלכות. הדרשות בענין והרמב"ן הרמב"ם מחלוקה - כאלף אברהםהרב

 והידוקים. המתיונים תקופת - אוססרזצרשמואל
 יאשיהו' בימי שנמצא דסמר - קמלןצבי
 1עיוניכן

 התורתית. ההיסטוריה בתחום ורעיונותהשקפות
- דסלר אליעזר אליהוהרב  דמשיחא. ועקבית הגלויות 

, היהדות, של ההיסט.רית תפקידה - רוזנהייםיעקב,/
 סוביהנידווה הגב

ר"מ 1% יזסדיפיני~ס. טב,~מייה
 ישראל. ימי דורי בהוראת ד"התחלה" לבעית - הלברשטמ מיכאלד"ר אתר" ואמינה ררכים שתי - שכגוביץזליג

 להיסטוריה. גישתנו - ביברמלר מנתםהרב-
 תורתיח. להיסטוריה דאפשרויות - נוסבוים חיםהרב-

 וסילוסיו, המודרני ההיסטוריה מדע - גרשוני א.4
 בהיסטוריה, ההסתכלות של המטבע צדי שני - רכינוכיץוכריהו
 :גלופווג

 "דורות תמפר דף אולר. להגרידי הלוי ממכתבי 2 ידו, וחתיתת הלוי הרי"אחתונת
 : ישראל" "אגודת ע"ד ישראל גדולי תכתבי ?בוים". "בתים מסע דףהראשונים..

 גארדאן אליעזר רבי תתעסק, ראבינוביץ אליעזר רבי מבריסק, םולובייציג חייםרבי
 תוילנה גרודזנסקי עוזר ורייס רח' סגור, אלמד מרדכי אברהם רבי האדתו"רמטלז,

,ך
 הראשונים" .דיר11ץ של חדשחלק/ן
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 : המדוריםרשימת

עמוד
י"ב-פ'תולדותיו
פ"ג-י"אלדמותו
ק"ה-קט"1הדים

קי"ט-קנ"ט הראשונים",יורות
קס"ג-רס"בלזכרו

רס"ה-שמ"חעיונים

גיופות:
א' וחתימת-ידו הלוי רהאחסונת

ל"ת לבדים" .בתים מספרדף
 מ"ז הראשונים" .דורות מכתב-ידדם

 : להלזי ישראל גדולימכתבי
 : הגאוניםמאת

ס"ז מבריסק סולונייציק חייםרבי

 ס"ה ממינסק רגיניביץ אליעזררבי

ע' מטלר גארדאן אליעזררבי

 אלטר מרדכי אברהם רביהאדמו"ר
ע"אמגור

ע"ב מוילה גיודונסקי עוור חייםרבי

צ"א טטוריה אדלר יוסףיבי
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