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 עמודים. 256אביב תשנ"ד, -רשפים, תל
, הוצאת תרס"ב(-שנות הצמיחה )תרמ"ז – אל הקרע שבלב: מיכה יוסף ברדיצ'בסקי   .4
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 גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי[.
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 עמודים. 205, 1998המאוחד, 
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