שמואל יוסף עגנון  :ביבליוגרפיה ]תש"ל-תשנ"[M
ספרים ,סיפורים ,ושימרת ומכתבים שנתפרסמו לאחר פטירתו
חיים יהודה ירון

את המדוירם חילקתי

כדלקמן :

א.

טפירם שהופיעו לאחר פטירתו.

ב.

חוברות לבתי ספרי עם הערות וביארדים.

ג.

סיפוירם ורשימות שנופטר בעיm

בים אר בכבתי-עת ,ורבם כתמר בטפירם שבמררו א ומיעוטם

טרם כרכסו.

ד•

מכיבתם שפורסמו בעיתחים ובכחבי-עת.

כל הטפירם הרחרבררח יצאו לארד על ייר הצראת שרקן .ירושלים רחל-אביב ,פרט לספר •מזל

דגים' )שאירו בידי יוטל ברגב(ו ,הספר י'ידישע רעררק• ר•מכחם לגענון'.
ארבעה-עשר הטפרים מן העיזבןו השרומים למטה שציאו לארד בהרצאת שרקן הם בעירכתה
של אמתה ירןו' פרט לשלשוה D' ,פר טרפו וסיפרו' ',סיפויר הבעש"ט' ר•אחם ראיתם• שהם
בעירכה משרחפת של אמתה רחיים יהודה

ירון•

א .ספרים שהופיעו לאחר פטירתו

•1

•שירה 541 :עמ :הרצאת שרקן .ירושלים ותל-אביב תשל"א.

 lא· .שירה :החל מההדפסה החמישית במהדורה חדשה ,בתוספת שני פרקים שלא נכללו
במהדורות הקודמות 553 ,עמ :הרצאת שרקן ,ירושלים ותל-אביב תשל•ה

בשתי המהדורות לש ישרה מובאת אחרית דבר של אמונה ירון •עם הרצאת הספר•

) (, 541 ~ 539ובמהדורה החדשה נוסף ·לצאת הספר במהדורה החדשה• )'r-;(542נרםפר-
הפרקים •אצל הפררפיסרר נכלם• ר•פרק אחרון• ) (. 553-545

•2

יעיר ומלואה' 724 ,עמ' ,הרצאת שרקן ,ירושלים ותל-אביב תשל"ג.

ברטשאטש

)(, 13-9

מראה

ספר ראש רן :
העיר )(, 14

סיפורה של עיר

לחררה ותפילה
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)(, 15-14

חילוף צרה

בצ(, 17-16) m

בית

שמואל ירסף

ביבלירגרפיה

עגנון :

מארור של

הכנסת הגולר ) (, 18-17חנוכת יבת הנכטת )  (,20-18צררת הבית מבית רמחץר )(,21-20
הידוט לארד שברא הקב"ה )  (,22-21מישח ) (, 22כסא לש אליהו ) (, 23
הגולר )  (, 25-23הבנשרת המלוטשת )  (, 27-25יתר כלי המאור שהיר בבית הנכסת הגולר )(,27
שתי המגוררת של חנוכה ) (; 28-27שאר כל הכלים שהיר בבית הכנסת הגורל )  (, 29-28מעשה
המנורה ) (, 37-29אלר דבירם שבין בית .הכנסת רבית המדשר ) (,40-3'7סדר קבלת שבת )(,42-40
מקדשות יבת הנכסת לקדשות בית המדשר ) (,43-42בית המדשר החדש )  (, 56-43עד שיברא
אליהו ) (,69-57החזנים ) (, 84-70האשי לכשר הבידם ) (, 113-84החזנים ,המשך ))(, 122-113
הבגאים" :צבי מגזע צבי ,. ,משה אהןר מרבד מי דבש ,הסוחר  ,.דור שלמה ,. ,שלרם בעל
התלתלים ) (, 150·li2מקדשות בית הכנסת לקדושת בית המדשר ,המשך ) (, 151-150משקיעה
לזחירה )  (, 152• 151בנים אשר נרלדר להם ) (, 154• 152כרמו לשימעאלים ) ] (, 159-155אחירהם
באר תלמידי ארד שיראל  ,.שיראל בעל שם טרב[ ) (, 160-159חכמת הרחרה )  (, 161לומדי בית
מדשרנו השין )  (, 162-161הירחמיאלים ) (, 193-163ארד החררה ) (, 195-194גזירת השטירימל
)  (, 196-195איורה של בישטאטש ) ,. (, 196זכירה המבין ) (, 197איגרא רמה ) (, 199-197הרב
טריד זהב שוני הסלבים שהיר בביטשאטש ) (, 203-200דבר במקומר )  (, 203על מצרה אחת
)  (, 205-203עדר ללומיד יבת המדשרנר השין ) (,207-206ספר שאבד )  (,211-207עדר ללומדי בית
מדשרנו היןש .המשך ) (, 213-212דבירם שכטיירם יפה מגיליוים )  (, 215-213פתחי שעירם
)  (, 219-215הצקיד הנסתר ) (,227-220עזרת הקרוש )  (, 228בוכת הלנבה )  (, 230-228באר השרק
)  (,232-231יבת המערצרת הגורל )  (, 238-233השותפים ) (,255-239בית המערצרת הקטן
) ] (,269-255השקו[ )  (,272-269סיפרו הנערה המארשרה )] (, 274-272מאחררי הסטירפא[
) (,277-274סדקה של מצבה )  (, 277נברר מים[ )  (, 279-277פיבשר גזלן )(. 297-280
כלים שהיר בבית הנכסת

ספר שני :
רברתינר הראשונים שבביטשאטש ) (, 304-301

רברתינר הראשונים שכביטשאטש

ברm

אירא

דינ עילאי )(,308-304

המבקשים להם רב אר

המלשר :רכי מדרכי רכנר ,רכי מדרכי ררכר ,מה ראה הרב שברח ,מים כמים ,קטעים

) (,393-309המשל והנמשל )(.438-394
ספר

שלישי :

]דרדרת אח דרכים[

נטע שעשעוים :בית ויורת לש וביכר ,יבן בית הרב לבית הכנסת

המלקm

באדם

) (,447-446הנעלם ) (,486-448

זהמן ,המשך[ :סכ r
נרסח אחד ,רנסח

של מחלוקת ,שבחה של עירנו ,ירסילי ובניר ,חקקי

אחר ) (, 517-501

טובים ,תחלית שימשרר ברבנרת,
כנתינתה

) (,445-441

)(, 525-518

תהפרכרת הזמן:

נספר הימים של האורכית[ ) J (, 491-486תהפרכרת

אכן )(, 500-492

יעקילי:

דעת קדשוים :לא •ארנה לצדיק כל אןר ,חרכת הלככרת ,חבירם

זילרב •r

שיירי ברכה ,בית מדרשו של וביבר ,ברכת הקרל ,חררה

חסדיים ראשונים :חדר החסידים ,ערד חדר אחד של חסידים ,דבירם

שכיסיוים יפה מגילייום

)(, 531-526

רעת קרשוים :חחר אצל וביכר ,הממון פרסל את המחשבה,

ענבי הגפן] .הראררתיר של וביבר[ ,נסדר ירמר[ ,באתי לגני ,פטירת הצדיק ,עקב חכמה עברה ,רשפם

צבדק לדים ) (, 542• 532הרב והעיר ]חסד לאברהם[ )  (, 557-543כשעה אחת ) (, 588 • 558

הצפעדרים ) (,601-589מזל דגים )(, 631-602
שבבלי השלרם ,אגרת התנצלות )(, 637-632

שנים שהיר ואירים לאותה משרה :דבר משה,

זה יצרא חה נכנס ,רתדה עם יראת שמים ,קלר ערש
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שמואל יוסף

עגנון :

ביבליוגרפיה

גורל ,תמיהה על תמיהה ) (,641-637שלרם בעיר :לשרם שלרם רא  rשלרם ,פץר על פץר .צm

n

על

צרה ,הנאנחים  mנאניקם ,חדיישו דרו א רןו וחידישו הרחרה )  (, 648-641חב"ד שמואל שישכר
שטאקר ז"ל )  (,653-648הגאןו  ,.,מאיר אירק )  (, 656-653בלילה של גלות )(. 656
ספר

רביעי :

סיפורים של ביטשא~ש

קללה שנהפכה לברכה )  (,665-659מכבלי העיגון ) (, 667-665בםעדרnר של משיח )(,669-667
כיד לארות את רבי מבידל ) (,670-669שבחר של רבי מבדלי ) (,670שכר לימוד )  (, 674-671אבל
השטיירמלי לא הפסיד ) (, 675-674יבן המתים ) ] (,682-676דבירם שאיעור בעירנו[ )(, 688-682
ישיונ השם )  (,691-688לעלום יעשה אדם לפי מנהג המקום ) (, 694-692הסימן ) (. 716-695
מעשה הספר ורחכן הספר נהרכן בייד אמונה ירןו[

•3

) (.724-717

'בחנזזת לש מר לדבלין 190 '.עמ ',הרצאת שזקן• ירושלים זחל-אביב תשל"ה.

בסוף הספר מרכא 'על התקנת הספר' מאת אמתה ירןו )(. 190-189
' •4לפנים מן החרמה' 272 ,עמ' ,הרצאת שזקן• ירושלים זתלחאביב תשל"ה.
לפנים מן החרמה ) (, 50-5כיסיו הדם אר בד בבד ) (, 104-51

הדרם רכםא :פשוה ואשרנה

) (, 134-105פישרה שכיח :ימי עלום ) (, 182-135פשוה שלשיית :ימי ילדותי )(, 243-182
רבעיית )  (,248-243עדר פרקים מחךר הדרם רכםא :סיפורי מעשירת )  (,252-249מעשה
) (,256-252לאחר הסעודה ) (. 269-257

פשוה
חזקיה

על הספר )מאת אמתה ירדי< ) (. 271

•s

'מעצמי אל עצמי' 478 ,עמ' ,הרצאת שזקן .ירושלים זחל-אביב תשל"ז.
 nרלדרתי

לרnדרתי Jקררץב לפוירם תרצ"ג[
אביב )תצר"

'f

)(, 10-9

)(, 5

חמדת )תש"ז(

מרחך מכבת למ"א ז"ק )תרפ"ז(

) (,8-7

מכבת לעירית תל

) (. 20-11
על עצמי

יכברת של מר לשמה לזמן שרקן )אב תצר"ח( ) (, 31-23
לי הסופירם מן בבית הכרם )אב תצר"ח( )33-32
(,
דבירם
בקבלת
פרם
ארםישקין )באלום
הקק"ל ,אללו תש"(ר ) (,35-34סופי דברים ,דברים שאמרתי בספרית שרקן ירשולים ,במלאות לי
יששם שנה )אב תש"ח( ) (, 38-36דבירם בקבלת פרם יבאליק )טבת תשי"א( )  ~~.39דבףם .
במלאות לי חמשיים שנה במסיבה שעשר

שאמרתי בקהל מתמנים בכיתר של ציר ישראל לאצורת סקנדינביה )שטוקהולם ,ראש חודש תמוז

nיש"א< )  (,42-41זה חמישם שנה >בטכם חלוקת פרסי שיראל ,אייר תש"'ד< )  (,44-43ב r

דוקטור

לרב ,לרגל קבלת תראו דוקטור בארניברםיטה בירושלים )אייר תשי"ח( ) (,46-45
דירבם שהגדתי בספיירת שרקן בארו ליום ד• פשות ואתחנן תשי  11ח ) (, 51-47
רnבאר חבר באתיברםיטה בר אילן )תשיר תשי"ט( ) (, 58-52עם בני עייר )חרוף תשי"ט( ) (, 60-59

לכברד עצמ.י

נירם שעטררני

כבית הנשיא ,דבירם שהגדתי בבית נשיא מדינת שיראל נירם ל· באדר א' תשי"ט בשעת קלבת
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שמואל ירםף

עגנון :

ביבליוגרפיה

הםפר 'לגענןו ש"'י שהצויאו אנשי הארניברםיטה בירושלים

) (, 64-61

בליל שבת פרשת חיי שרה

בתל אביב בפני קהל מתמנים על ידי שר החינון  mתרברת ערל ידי אגרות הסרפידם )חשוך תש"ן<

) (,67-65

נירם שנעשיתי אזרח כבדר של ירשולים )ל"ג

בערמו תשכ"ב( ) (, 71-68

אותיות רםפירם,

באתיברםיטה העבירת בירלשוים בקבלת הפרם של ארניברםיטת ניר ירוק )תמת תשכ"ג( )(,75-72
אלו ראלר סרפידם נקראו ,במסיבה

בכירת של נשיא מדנית ישראל )תמת תשכ"ג( )(, 79-76
כמתדןר אגורת העתתאים בירושלים )אב תשכ"ג( ) (, 82-80
יבשררלים )םיןר תשכ"ה( )  (, 84-83עם קבלת פרם נרכל  1966בשטוקהולם )כםלר תשכ"ז(
) (, 88-85לאחר קבלת פרם נרכל )בלרנדרן טבת תשכ"(ר )  (,90-89בארניברםיטת שטרםבררג )טבת
'"'""תשכ " (,91-90) ('lבםררבןר )פזיר ,טבת תשכ"ז( )  (,92-91בכיתר של שר החץו אבא אבן )טבת
תשכז"( )  (,96-93יםדרה של תערוכה ,דברים בפתיחת תערוכת עגנון בבית הספרים הלאומי
 mארניברםיטאי )אדר א' תשכ"ז( ) (, 100-91דביר אשר דיברתי במכןר רייצמן למדע 'א) של חלרר
של פסח תשכ"ז( )  (, 103-101בםעדרה של אגרות שוחרי הארניברםיטה ]העבירת[ בניר ירוק )אייר
בירחון הספרותי בעל פה בבית העם

תשכ"ז(

)(. 108-104
בתרן אחי

ש' בן

יוסף חיים בתר בחייו רבמרתר )תשכ"א( )  (, 141-111על בדל כצנלםןר )תש"ד( )(, 149-142
יצןר .קר דרבירם )תר"ע( ) (, 158-150מקצת משהר על ש• בן צירן )תש"ז( )(, 163-159
עשירם וחמש שנים למורת )תשכ"ב( ) (, 173-164לשם .,בנימין )תש"ן( ) (, 180-174פתיחה ,על
אהרתרבץי.

הרב אברהם יצחק הכהן קרק זצ"ל )קץי תשכ"ז( :הםידרר ,בטל בששים ,רארהביר כצאת השמש

גבברררת

) (, 192-181

על ח"ן ~יאליק ,הםפד שלא השומע )תצר"ד(

דירבם שנאמרו במלאות עשר שנים לפטירתו של

,.

)(, 195-193

מררה m

כם,

אליעזר מאיר ליפץיש )אייר תשט"(ר

) (, 200-196אברהם יעקב כדרר ,למלאות לן שבעים וחמש שנה )אדר א' תיש"ט( ) (,208-201
דשרה לכבדרן

) (, 216-213
) (, 219-217

של ,.

א"י כדרר )חשוך תשכ"ה(

הםפד על הגאןו
מריר רובי הגאון

,.
,.

) (, 212-209

על

,.

מיכל רבינרבץי ז"ל )תשכ"ה(

שמואל זצ"ל ,בבית הכנסת שחרא היה מתפלל בן )תש"ן<
שמואל ביאלרבלרצקי ,דברים שאמרתי עליו בארניברםיטה בר

מצבת קבר• מלים אחדות שאמרתי נירם שהעמידו מצבה על קבור של

אילן )תש"ן< )(, 229-220
הגאןו  ,.שמואל ביאלרבלצרקי זצ ל )תשכ"א( ) (,234-230
יצחק איזייק הליר הצררג זצ"ל )אב תשי"ט( )  (, 239-235לפררפיסרר יעקב נחרם אפשטיין במלאות
לר שבעים שנה )תש"ט( )  (, 241-240לשם ותחלה ,על שאול ליברמן )שבט תשכ"ב( )(, 242
משמני אץר .לחברן ליןר )תשכ"ב( )  (, 243לדב םדן .בבית משלום טרכנר במסיבה שעוכר דידייו
במלאות לר ששים שנה י"ג באדר א' תשכ"ב )  (, 247-244על יד מטתר של משולם טרכנר )אב
תשכ"(ר )  (,249-248שירה רבדנה ,מלים אחדות שאמרתי באתיברםיטה בר אילן לכברור של אורי
צבי גידנברג שבעת מתן פרם ביומן מטעם הארניברםיטה ניר ירוק )אב תשכ"ה( ) (, 253-250מרדכי
אהרנפזייר ,ליום הלרררת הששים )םירן תרפ"ט( )  (, 254הםפד על אהןר אלישברג ,דברים שנאמרו
הםפד על וביגר הגורל גאון

11

ישראל ,.

באספת אזכרה שחיתה לנשמת אהרן אלישברג באולם קרן היםרד בירושלים )י"ז חשןר תרצ"ח(
לשם אלו שצריכים להכיר את ברבר ואינם מכיירם

)  (,256-255על ברבר )שבט תרפ"ח( ) (, 257
אותר ,למרט  rברבר בהגיעו לגבורות >שבט תשי"ח< ) (, 264-257
שמרנים  mמש )שבט תשכ"ג( )  (, 212-265גשררם שלרם ,דבירם שאמרתי

סיפרו מעשה למלאות לברבר
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עליו במעמד חכמים

שמואל •רםף

כ•כל•רגרפ•ה

עגנון :

ש Nכנםר כםפירח שרקן יבדלשר•ם למלאות .לו שש•ם שנה )טבח חשי"ח(

) (, 280-273

אחד מן

גרף ונשמה ,על גרםטכ קדיראנקד

החכורה שמח ,זכרןר למ"א זק )אללו חש"ח( ) (, 282-281
)חש"ה( )  (, 284-283מקצח משהר על שלמה שרקן )חשןר חש"ז( )  (, 288-285הספד על ,,
ז• שקרן )אב חשי"ט( )  (, 291-288שמעןר שרקן זכותו לכרכה )חשיד חר"ז< ) (, 293-292חכמת
נש•ם .ל•רכלה של מרח ששרנה פרם  rכרכה >כםלר חש"ג< ) (.298-294דרשו שדשרת• נינח
שלמה

הפררפ•םרר חרמן צרנדק כמלאות לו לידידנו הד"ר אלברט ט•כר ששים שנה )כ"ח חשיד שנח
חש"ך(

)(, 301-299

דשרה לכברדו של הפררפ•םרר

חרמן צרנדק ה' •חהיין ירשמרהר במלאות

,,,

במלאות

לו ששים שנה ,שדרשתי אני ש"י נגעןו מישוב• •רשרל•ם ח"ר )םחר חש"ח( )(,303-302
שלשרים לפטירתה של יוחנה וחן לבית אטלינגר ז"ל )חשןר חשי"ט( )(,305-304
פץיר קרתברג ,בב• nהכנםח בחלפירח שכלשרים לפטירתו )חשןר חש"ה( ) (, 307-306ד"ר •עקב
אבנל ז"ל )טבח חשט"ר( ) ,, (, 310-308אשר כרוך ז"ל )שבט חשי"ח( )  (,311לזכר יו"ו פררמקין•
על האדירכל

דירב פתיחה באםפח

האזכm

לו• ישראל דב

לפטירתו לוהופעת מחבר ככחיו )חיש"ד(

פררמק r

)(, 313-312

זכותו לברכה למלאות ארבעים שנה

לכבדרו לש דדו בן גוריון .דבירם שכאמור

בירשולים נבכייני האומה במלאות לו שמתים שנה )חשכ"(ז

)(, 316-314

בין כנ•םה לצייאה ,על

םגן אברהם יהדוה ארוכך ז"ל )חשכ"ח( )(.318-317
לעח מצוא

בנכם של האגדוה למען ירושלים )באלום ירזי ,אב חש"ך< ) (, 322-321

שר הבירה ,דבירם שאמרתי

בכנם••ה של יקייר ירשולים בניחר של מר מנשה אלישר )חשןר חשכ"(ר

)(, 325-323

למען

ירלשוים ולמען ראש העיר ,בחוג ביח בחלפירח )חשרן חשכ"ר( ) (. 328-326
מעם ש»lןני

לאמיתה של לשרן )אב חש"ב(

) (, 332-331

באיזו פנים )חש"ג(

) (, 334-333

בישיבת האקדמיה

ללשןו עבירת 'ב) בטבח חשכ"ג( )  (, 337-335לשרן עביר ) (. 340-337
ענייני ספרים

במלאות מאה שנים לחברת מקציי נרדמים )כםלר חשכ"ד(

)חשכ"ה( ) (, 378-351

ביבליוגרפיה :ירושלים ירחןו םפררחי-יבבלירגרפי .שנה שכיח (?) חרבות

א-ב .הצראת קהלת (?) קראקא ,חרם"ח ]בחחימח אדרנדןר[

) (, 383-381

הערה ]על הרב ,,חיים יהושע קםרבםקי[

יהשוע חיים קםרבםקי[ )אדר א• חרפ"ז(

)םיןר "'< !tך" )(, 389-388

)(, 387-386

)(, 392-390

)(, 380-379

בורח החררה )חרפ"ר(

)סירן חרפ"(ר )(, 385-384

ערך הערך

נעל ,,

ארבעה מלכים .על סיפרו מם;פריר החסידים

אגרופה של רעשה ,על הםפר

ליוליאם שיירו )כםלר תשכ"ב(

עלייm

ונפילתו של הירךי השלישי

על הספר בעלום ההפיכות ,דבירם שנא:mב-ומםי:גה

לרגל הופעת הספר )אייר חשכ"ה( )(, 394-393
חשכ"ר(

) (, 350-343

ישנות גם חדשות

על יומנו של אירה קלרנ•צקי קלרנ•מרם )כ"ר חכמח

)(.396-395

על ארץ רבה

מכבח אל ש"ז שרקן לאחר פעורת חרפ"ט )חרפ"ט( ) (, 406-399
][353

לאחר פעורת רחפ"ט )רח"ז<

שמראל ירסף

עגכרן :

ביבליוגרפיה

) (,408-407
) (,412-409מכבח אל י"ל מגבס )חצר"א( )  (,414-413אזהרה ,מרתך גכד הטורד ,קונטרס בעירכת
" פימיז יועקב פטייחל )אב חצר"ט( )  (,415האש רחמים )חש"ח( ) (,416קורקבן שנמצא נר
מחט ,שר"ח על אץר רבה סימן חצר"ז )חש"ח( )  (,417כגכד המייסדים .מכבח לעררך האץר
)חשי"ח( )  (,419-418מיהר יהדרי .מכבח תשרנה אל " ,בן גרירןר 'ר) חברנה חשי"ט( ) (,420
חשרברת לגאלוה כהן )  (,428-421שאלר לשרם ירשולים )תשכ"ה( ) (,430-429על השבח )שבט
מדשר זרטא :פרשת רגר זאב עם כבש ,פשרת כבשים פי שכה חמימים )חשןר חצר"א(

חשכ"ט(

) (.431

-,-

עם עצמי

על הישנה )תשיר חשי"ג(

) (,444-435

שעה של שיכה .מכחב למערכת )(.444
אקדמרח

מעשה הספר ,הקדמה לימים כרואים .ספר מכהגרת רמדרשרח ראגדרח )חרצ"ח(
בספר לצאת הספר נימים כרואים[ בהצראה חשדה )חש"(ר
לספר אתם ראיחםופשטים

) (,450-448

) (,448-447

דבררן

מעשה הספר ,הקדמה

רדשרים על מעמד הר סיני רמתן חררה )חשי"ח( ) (, 458-451

עם הספר,

הקדמה לספירהם לש צדיקים ,מאה סיפוירם ראחד )חש"ך< ) (.459
על עירכת הספר )עם העררת רצירכים ביוגרפיים למורו •בחרך אחיי ,מפחח השמרח רחרכן הספר
הרככר בידי אמרכה ירדי<

) (. 478-461

' •6פחחי דבירם' 213 ,עמי ,הצראת שרקן .ירושלים רחל-אביב חשל"ז.
צבארח השם ) (, 16-5הזיררג ) (, 34-17כגכן המנגן ) (,91-35

מישע מלך מראב :פרק אחד של סיפרו

אחד

)(,96-92

ימיעש-םבור :פרקים ראשתים של סיפרו

)(, 103-97

פחחי דבירם :האררח ,נינח

השמחה ,דברים שנוחר מאליהם ,בית ירשרבי נר ,הרהויר דברים ) (, 157-104הנשיקה הראשונה

) (, 161-158הסיפור שלא מצאתי לרשם )(, 163-162
מר היילפןר ) (, 194-172איביר המשיח ) (, 195הסימן )(, 196

החמרנה

)(, 171-164

מר היילפןר אחיר של

הגלילה ) (. 209-197

על הסיפוירם שבכרך זה רחרכן הספר )הרככר יבדי אמרכה יורד< ) (. 213-211

' •7ספר סרפד וסיפרו :סיפוירם על סופירם רעל ספרים' ,תעב )  (472עמ• ,הרצאת שרקן.
ירושלים רחל-אביב חשל"ח.
סיפרו הספירם מאח שרגא אנרמסרן (.ז-ה) סיפרו הסרפד על הספר (,ט) במקרם הקדמה ,מחרך

ההקדמות לספירם אתם ראיתם ,ימים כרואים .ספירהם של צדיקים לשמואל ירסף עגכרן ברני
שלרם מדרכי הליר זצ"ל )יא-יג( ,מרטר (.די)
ספר ראשרן

על החררה )די-כר( ,על הנביאים (,כ-רכ) על הנחרבים (.רפ-כ) ספירם חציתים )פר-פז( ,חוגרם
)פז-צג(.
ספר שכי

כחיבת ספר רתדה )צד-קד( ,קריאת ספר רתדה )קד-קח( ,לשןר הקורש )קח-קיא( ,ארחירח

)[354

שמואל ירםף

עגנון :

ביבליוגרפיה

)קיא-קבר( ,ארתירת רנקרדרת וטעמים )קכר-קלא( ,קיר וכתיב )קלא-קלב( ,דקדוק )קלב-קלה(,
םרפירם רםפירם )קלה-קנח( ,תלמדר חררה )קנח-קעב(.
םפר שלישי
משנה )קעה•רד( ,תלמוד )רד-רטז( ,מדרש )זיר-ריט( ,זרחו וקבלה )ירט-רנ(.

םפר רביעי
ראשונים ואחרונים )תג-שכב(.

םפר חמישי

על התפילה )שנה-שנח( ,על הםידרר )שנח-שםג( ,תפילה )שםג-שסח( ,על המחזור )שםח-שער(.
ספר ששי

םפרי מרםר )שעט-שפג( ,שירה )שפג-שפד( ,םפרי היםטרריה )שפד-שפר( ,מגילות ירחםין
)שפר-שפח( ,םפרים שיצא עליהם עעררו )שפח-שצ( ,ספרים שנגנזו אר שאבדר )שצ-שצא(,
אגורת )שצא-שצה( ,גימטריארת עורד )שצח-תא(.

ספר שביעי

םפריהם של צדיקים )תה-תלר( ,סיפורי מעשירת של צידקים )תלר-תמא(.

על הםפר רעל עריכתו )הרכן בידי אמונה רחיים יהודה ירון< )תמג-תמה(,ג.-שימת הספירם
והמקררות שנזכור בםפר )תמר-תםג( ,חתרכן )תםד-תעב(.
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'קוררת בתינו' 200 ,עמ ',הרצאת שרקן .ירושלים ותל-אביב תשל"ט.

הי  mמיאלים ) (. 61-5
קוררת

ראש

מל •r

בתיגר :

ספר רא שרן

מאץר אל אץר ,חית השדה ,האשה אשר הוכיח ה· לזקננו ,,שמואל ,המצבה הזאת,

זרע קרוש ,אליהו ,מפשרי הים ,קרשטא ,אילרת השדה ,מעשה גורל וברוא ,פירשו הקונטרס,
נשמרת שגברף ,דברי החלומות ,דעת חבריו ,ירםף ירםף ,האחים הנעימים ,רכתתר חוברתם לאתים,
אשררני כנרת ,והאם ורבצת על האפרוחים ,מרבית בית ישראל ,זקננו

,,

שמואל ,ספר הגנינרת,

דלתי לאורח אפתח ,דם עדביו ,לעבד נמכר ירםף ,ציצת נרכל צבי ,גורל אחד וחבל אח,ד קטן
שבכלום ,על ערבים בתוכה ,אתיר כל חיתן יער ,מפני הערב ,עלום עולם,

,,

שלרם ·.ם'!..י תרףה

שוכרה ,ירכתי בחגרי הםלע ,על מרת לבן ,איוב ,ליד יולד לנר ,זכררן בםפר ,המרתה לחםידיר ,חרש
הראייה ,חרש השמע ,חשר הירח ,חרש הטעם ,חשר המיששו ,ענבי הגפן בענבי הגפן ,שני

שלוחנות ,עלילות ברשע,

]לשמח חתן רכלה[ ,טשאטשקים,

)[355

,,

שמואל ראש מדינה )(. 150-63

.

שמואל יוסף

עגנון :

ביבליוגרפיה

ספר שני
,,משה מבקש

) (. 174-151
בית זקני

בית וכליו ) (. 184-175
ענייני ספרים

ספר הביאור על חידשוי מהר"ם שיף .דבר המלך .בנר של אותר גאון .יד יוסף .רזה נוסח מצנתר

) - .......( 19 ~ -185

אילן ירח סין ל 'קוררת בתינו' ) (, 197ל 'קוררת בתינו' ותרנן הספר )הרכנו בידי אמונה ירדי<
) (. 200-198

.9

'אסתרליין יקירתי :מכתבים משנת תרפ"ד עד תרצ"א ) 308 (', 1931-1924עמ',

הרצאת שרקן' ירושלים רחל-אביב תשמ"ג.
הקדמה מאת אמונה ירון :מדירת ארעי לבית קבע (,די-ה) משפחות טשאטשקיס ומאונס (,רט)
תאריכים בחיי עגנןו (.זט)
טרף ק  rתרפ"ד ) ( 1924מכתבים
) (, 128-25תרפ"ו תרפ"ח )( 1928-1926
)  ( 1929מכתבים  (, 173-147) 113-94תר"ץ ) (1930מכתבים  (, 266-175 ) 176-114תצר"א ) ( 1931

 <.25'1 > 22-1תרפ"ה-תרפ"ר ><1925-1924
(, 144-129) 93-78

מכתבים

מכתבים

~'

אב תרפ"ט-חשרן תר"ץ

(. 301-267 ) 202-177

מפתח שמרת והתוכן

. 10

מכתבים

11-23

) (. 308-302

'ספר האותיות' )מאריו בידי יוני בן שלרם( 48 ,עמודים ,הרצאת שרקן .ירושלים רחל-

אביב תשמ"ד.
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'תכריך של סיפורים' 245 ,עמ ',הרצאת שרקן .ירושלים רחל-אביב תשמ"ה.
יום אחד

יום אחד  :סיפור לש
עשה פררפיסרר כהן

סיורים ) (, 22-7
ספרים[ )(, 41-34

נפרטיק זלרטי[
הסייף

) (, 28-22מרוצת הסרט ) (, 34-28

נמה טעם לא

) (.46-41

תכריך של  bיפרריitנ
א

מזלו של רוטשליד או שני הגביירם )  (, 56-49מצנפת השבת ) (, 68-56הדרשה ) (, 81-68
מיזבלין[ )  (, 86-81הרב והנכירת )  (, 90-87שדרכם ליטלו לאין דרכם ליתן ) (, 100-90איש
) (, 106-100שני החזנים )(. 109-106

נחרב

)[356

חיל

שמואל יוסף

עגנון :

ביבליוגרפיה

ב

,,

מבדלי מויוטבסק וו• אברהם הכהן מקאליסק

) (, 113

מחמת פליטת פה

שיראל ) m (, 114מיהם של צדיקים ) (, 115
) (, 117-116אשי חיל ) (, 118-117הדיו והנצוות ) (, 119-118
נבי יששכר ) (, 119אל חרבה ישחה גום האשה ) (, 120גודות

לריחו לש אוחו צידק

)(, 116

)(, 114

יינה של אץר

החיבוק יונק משדי אמו

על שום מה קרא אווח צדיק אח ספרו
מיפ אליהו

) (, 121

הצידק הנסחר

) (. 123-121

מסוד חכמים :
שכרה של אמת ) (, 128-127לה• לבדו ) (, 128
> (, 129רפואה ואיסורה ) (, 129הגאון ) (, 130חץו מזה > (, 131-130שאלה שא  rגוליה חשובה
>  (, 132-131מפני חילול שבח ) (, 132כדי לשמעו מפי בית י  rשל מגולה ) (, 133וכנרת גול תנאי
)  (, 134-133מחלוקת של רנבים ) (, 134בחינות ) (, 135תחח המסרק )  (, 136-135רא mביר כצאת
סיפורים קטנים גול אנשים גדולים
שמא עשה חשובה

)(, 129-128

כדי שלא יכעס

השמש בגבררתר )הסיפור נמצא גם ב•עצמי אל עצמיי גומ• (. 137-136) ( 190
סיפורים של פסח

ידבוריהם של ישראל ) (, 141
) (, 143-142העכברים )  (, 143כדי שלא יטירח ארחו צידק ) (, 144נסידי ) (, 145-144מצה ומריבה
)  (, 145צערו של צדיק ) (, 146עונש ) (, 146שחרק צדיק ) (, 146חד גידא ) (, 147כרתוח )(, 148-147
אליהו ) (, 148תיקון ליל שבערות ) (, 149-148בזבוח iבtר fחורה ) (, 149נחת רוח של המלאכים
מחצה על מחצה

) (, 141

חיבתה של מצרה

)(, 142

לצןר לש בררן

)(. 150-149
סיפורים של אשכנז ואגפיה

יחיד רובים )  (, 153משום חיללו שבח או מזל של גיו ) (, 154-153גוצה טובה )(, 154
מפיירסן ) (, 155האוסר והמחיר ) (, 156-155איזהו חכם המכיר את מקומו ) (, 156על אכילת '"
טירפות ) (, 157נה"ו ורמ"ד ) (, 158-157ומ"ר וסיעות ) (, 158החכם ומ"ר והצידק " מנחם
מירמנוב )  (, 159-158הגיוה של תשעה באב ) (, 159גיטה ) (, 159שמראל הולדהיים ) (, 160צונץ
) (, 160צונץ שוי"ר )  (, 161שטיינשניידר )  (, 161פאלו יד לגדר )  (, 161מה בינינו לבינם ) (, 162גום
שמש ) (, 162ספר שנתבקש ) (, 163-162האחים ) (, 163שטיינtכל )  (, 163יהשוע הגושלי שור
) (, 164המאמ  rיאמין והמפקפק יפקפק ) (, 164אייזיק חישר וייוס )  (, 165דשרותיו של  ,,אהרן
יילינק ) (, 167-165ספר מלים של התלמדוים והמדשרים לר עיקב לוי ) (, 168-167דדו צבי מילד
)] (, 168-169שלא עשנו כגיוי האצרות[ ) (, 169בשבח רבו ) (, 170-169של עצמו ) (, 170שני
כסאוח ) (, 171-170בכייה לדורות )  (, 171במלים אלו הצויא אח נשמתו ) (, 172קהל נאpנים.
) (, 172כי ביתי בית תפליה יקרא לכל העמים ) (, 173הנקמה ) (, 173לפי המקום ) :074גוירובין
) (, 175-174טעם היין )  (, 175שימשו תלמידי חכמים ) (, 176-175חיים של עבדוה ) (, 176על חטא
שחטאנו בלוזלו חכמים ) (, 177-176אירכות יימם ) (, 177כתפדוה החבילה ) (. 178
השוחט

ספר מעשיות קטן

איי איי איי

) (, 182-181

ספהירם של ראשתים שול אחרונים
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המהלך הישן והמהלך החדש ) (, 186-185המבקישם גדלוה לעצמם )(, 187-186
))] (, 187מלאכה[ ) (, 188-187החוח הוראה ) (, 190-188הקשויא והתירץו )(, 190
)  (, 191ספר הזוהר )  (, 191בעל צורה )  (, 192-191הראש  mזקן ) (, 192סכר מסוך ) (, 192הו"ג
והו"ק )  (, 193קופה של צדקה )  (, 194-193מרוב ייחום ) (, 195משל נאה ) (, 195משפט קלייקוב
או נפש תחת נפש ) (, 196םכיאטין ) (, 197טעם מספיק ) (, 197כפקא מיכה לידכא ) (, 198בשר וחלב
) (, 198עצת צדיקים ) (, 199הרב והרבי ) (, 199לא לעלום הזה לוא לעלום הבא )  (, 200-199נר·
מבדיל מקרטוב וגיסו השרף מםטרליםק[ )  (, 201-200החחה )  (, 201ד' דדו מטאלכה ) (, 202שפל
רוח ) (, 202וברן את לחמן ) (, 203-202כדי שעיור ברכה אחרונה )  (, 203הרנבית מברדיטשוב
) (, 204כי לםל:ונז חסדו ) (, 205-204מנהג נאה )  (, 206בתוך האבן ) (, 208-206ניחא מוכח עד
שיבו[א )  (, 208תורה למקומה ) (,210-209הסיפור העצוב על הרווקה הזקנה )(, 215-210
]התרנגלו ותפילת כבי אדם[ )  (,216-215מעשה הככה והפרעוש ) (, 217-216הטבעת ,מעשה שאין
מלאכת הכתב
על התורה

לו סוף ) (. 220-218
עשרת הימים
עשרת

הימים :

סיפרו האהבים

על הספר )מאת אמונה ירון<

•12

) (. 238-223

)(, 240-239

תוכן הספר )(. 245-240

'סיפורי הבעש"ט' 232 ,עמ' ,הרצאת שזקן ,ירושלים זחל-אביב תשמ"ז.
ספר

ראשון :

אלה תולדות ישראל בעל שם טוב

תולדות הבעש"ט י מעשיו ודרכיו

) (, 27-7

עבודתו ותורתו )(. 55-28

ספר שכי :תלמידיו ,בכי חברותו ומתנגדיו
תלמידיו

ופוארת

) (, 72-59

התקרביררת תלמידיו

) (, 103-73

ספר שלישי :
) (, 126-119גלגולים )(, 148-127

כפלאות הבעש"ט

סיפויר כפלאות ) (. 212-149

אחירת מאת אמונה רחיים יהודה ירןו
ראשי תיכרת וקיצוירם ותרנן הספר

מתנגידם )(. 116-104

) (, 226-213

רשימת הספידם שכזכור בספר

) (,228-227

) (.232-229

 12א' .סיפורי הבעש"ט' ,מהדורה מחרדות ומאיזרת בידי אזיר ליפישץ 250 ,עמ' ,הצראת
שזקן .ירושלים זחל-אביב תשמ"ז.
תרנן הסיפורים דרמה לתוכן שבהצראה הרגילה ,עם שיניוים קלים במספרר.

' •13ש"י גענרן-ש"ז שרקן :חילופי אגורת )תדע"ז-תשי"ט 375 (', 1955-1915 /עמ',
הרצאת שרקן י ירושלים רחל-אביב תשג"א.
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מברא )מאת אמונה יוון<

כיצד נתררדער עגנון ושרקן זה לזה ) (, 6-5
"מקצת משהר על שלמה שרקן" )  (, 11-8על

מלים אחדות על שלמה זלמן שרקן )  (, 7ש"י עגנון :

הכוכים כמהדווה השגייה

הספר ושרימת  11הכוכים כמהרווה הראשונה ר8-

)(. 14-12
גרמניה

בלרין .שנה ואשרנה להיכוות) ,תוע"ר-תוע"ז( מכתבים
)תעו"ז-תוע"ט( מכתבים

(,92-39 ) 90-30

(, 38-17) 29-1

מינכן )תוע"ט-תו"ף( מכתבים

בויקנאר ,ריסבאדן .באד הרמברוג )תו"ף-תופ"ה( מכתבים

לייפציג רבויקנאר

(, 114-93 ) 114-91

(. 162-115 ) 171-115

אוץ ישראל

בירושלים ללא משפחתו )תופ"ה-תופ"ר( מכתבים (, 184-165 ) 185-172
ליודיו )תופ"ר-תופ"ז( מכבתים  (, 209-185 ) 211-186תלפיות ,הגהות ראשונות )תופ"ז-תו"ץ(
מכתבים  (, 255-210) 257-212הביקור גברמניה ובפרלין )תו"  (fמכתבים (, 263-256 ) 272-258
ירושלים ,ארבעת הכוכים ולאחריהם )תוצ"א-תצו"ח( מכתבים  (, 308-264) 325-273שרקן בן
ששים ,עגנון בן חמשים )תצו"ח-תש"ט( מכתבים  (, 320-309 ) 341-326שרקן בן שבעים ,עגנון
בז ששים )תש"ט-תשי"ט( מכתבים  (, 343-321 ) 363-342סירם ,הספד על  ,,שלמה ז' שרקן.

בירושלים ,עם אשתו

תשי"ט

) (. 346-344

ושימת המכתבים שלא כונסו בספו ) (, 358-347
במכתבים ) (, 369-368מפתח עניינים )(, 373-370

מפתח

שמרת ) (, 367-361

תוכן העניינים

מפתח יצירות הנזכרות

) (. 375

' •14אתם ראיתם' פשטים ומדרשים מסודרים על ידי שמואל יוסף עגנון ירושלים ת"ר,
תקס"ז )  ( 567עמ ',הרצאת שרקן .ירושלים רחל-אביב ,תשנ"ה.
'אתם ראיתם' כולל ארבעה ספירם .הספר הראשון "פושת מתן תווה" שנכלל בהרצאה הזאת יצא
לאור בשנת תשי"ח.
סדו העניינים )ז-יז(
מעשה הספר )יט-כז(.

ספו

ואש רן :

פושת מתן תווה

קודם למעשה בראשית )לא-מח( ,בחודש השלישי )מט-גז( .רמשה עלה אל האלהים (,ע-חנ)
והייתם לי סגולה )עא-פח( ,נעשה ונשמע )פט-קה( ,פרישה והגבלה )קר-קיב( ,זיוח אחו זירוז
)קיג( ,קולות וברקים )קיד-קטז( ,מעמד הר סיני )קזי-קלט( ,גילוי שכינה )קמ-קמג(,

'-מחציות )קמר-קנא( ,מתן תוהר )קגב-קסג( ,עשות הדברות )קסג-וטז( ,אתם ראיתם

מmצרn

)ויז -וכא(.

ספו

שני :

עשות הדברות

פתיחה )וכה-רכז( ,דיברו ראשןו )ונח-וב( ,דיברו שני )וגא-עוח( ,דיברו שלישי )ועט-וצ( ,ידברו
ובעיי

)צוא-שמז(,

דיברו

חמישי

))שמח-שסג(,

)שסח-שעד( ,דיברו שמיני )שעה-שפר(,

דיברו

ששי

)שסד-שסז(,

דיברו

שביעי

דיברו תשעיי )שפז-שצא( ,דיברו עשייר )שצב-שצח(.
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על לרח לבן

לרחרח ראשונים )תא-תכב( ,לרחרח שגירת )תכג-תלב( ,האורן )תלג-נתא( ,משה )תנב-תפה(.
ספר

רביעי :

על ה תרדה

שבחה של תזרה )תפט-תקיז( ,חמשה חרמשי תרדה )תקיח-תקכא( ,בראשית )תקכא-תקלב( ,שמרת
)תקלב-תקלד( ,יזקרא )תקלד-תקלז( ,במדבר )תקלז-תקמ( ,דבירם )תקמ-תקמז( ,ואהבת לרען
כמזן )תקמח-תקנג(.

אחרית דבר )מאת

אמזנה m

יים יהזדה יוזן< )תקנה-תקנו( ,רשימת הספרים זהמקזרזת שנזכור

כס.פר_ )תקנסקזאז(.

•15

'יידישע רעררק :כל השירים והסיפורים של שמואל יוסף עגנןו שנכבתו ביידיש עד

עלייתו הראשונה לאץר בשנת  152 , 1908עמ' ',הרצאת האוניברסיטה העבירת

בירושלים ,החוג ליידיש' ,בעריכת '" שמעורק עם הקדמה של דב סדן .תשל"ז.
אינהאלט
דב

סדן :

אירינפיר (,הג-ז) פזן דעו רעדאקצעי (.זג)

ליזעו

רבי יזסף וליה ידינה )  (, 7-3שברעדת ליזעו ) (, 9-8
מייגען ••• ) (, 12תישעה באב ביי נאכט )(, 13
פשזטע מעשה ) (, 19-17קבצנים ) (. 27-20

איסור-חג

זזאס?

)(, 14

) (, 10אזכרזת ) (, 11

איד זאלט נישט

צזזשיען טאג אזן נאכט

) (, 16-15

א

דערציילזנגען
פזן איין עק .שטאט צרם אנדערן

אריס שזתפזת )(, 30-29
) (, 37-36צר תשליך )  (, 39-38אין גלזת ••• )  (,41-40רחמנזת )(,43-42
בית )  (,49-47גילדעתע שטזלען )  (, 52-50אדיף דעו עלטער )  (, 56-53פיארת אידף חמשה עשר
)  (, 59-57זזזהין  (, 64-60 ) 1קליינע מעישרת פזן גריזסע זאכענישן )  (,72-65טיזטנטאנץ ) (. 83-73
) (, 35-31

דעו צעבראכענער טעלער

די מנתה

)(,46-44

אבעל

קריטיק
איבער העברעשיע דיכטער .א) מרדכי צבי מאנע(

) (. 95-87

משה חקרן
משה חקרן

) (. 128-99

ביבליזגראפישע פרטים

)(, 132-129

גלאסאר ) (. 152-135

' •16מזל דגים' ,הרצאה מהודרת עם שירומים של ירםל ברגנו ,לב ) (32עמ'.הסיפור הוא

מותן 'עיר ומלואה' עמ' •631-602
נדפס בחמישם עותקים מסומנים באותיות אלף-נרן ובמאתיים עזתקים מטזמנים במספירם.
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יצא לארד על ידי בית הספירם הלאומי רהארניברסיטה העבירת בירושלים ,חשמ"א.

ך•1

'מכחם לעגנרך :אסופח פגתמים מחרך כחכיו רמסה על הכלב בלק.

אסף אויר סלע ,איוירם דני קרמן .עייץר יואל ופל עם הקדמה מאת עמוס עח 140 ,עמ :ציא לאור

בשנת  1994על ידי דיעיות אחרתרת ,ספיר חמד ,תל-אביב .לאחר דיןר משפטי עברה בשנת 1997
זכרת היוצירם לידי הצראת שרקן' ירושלים ותל-אביב.

•18

'מוארת רמקרררח ',מהורדה מערות רמאויות על ייר אברהם הרלץ של •הכנסת כלה•

לש"י גענyר•  326עמודים .הצראת שרקך• ירושלים רחל-אביב חשנ"ה.
הספר כלול כל הטקסט של 'הכנסת בלה:

ב.

•19

חוברות לבתי ספר• עם הערות וביארדים

'מבחר סיפוירם 86 ',עמודים .הצראת שרקך ירושלים רחל-אביב חשל"ט.

לפי תנכית הלימודים של משדר החינוך לחטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי• לביווי ביאוירם,
הערות ומראי מקומרת מאת נפתלי גינתןר צובי מסד.

הנגר והתרגנול) ,ביאוירם צבי מסד(

מאיוב לאוהב

) (, 8-S

)(, 12-9

מעשה העז

) (, 15-13

סיפור

נאה של סדיור תפילתי )(, 31-16
ביאוירם לש נ' גינתרן( ,אתרוגו של אורת צדיק ) (, 44-40
שם טוב שנתפרסם בעלום )  (, SS-S3דרכי חיים ) (, S9-S6החוטפים ) (,68-60קליפת תפ mזהב
) ) (75-69כל ששת הסיפוירם הם עם ביאוירם של צ' מסד( ,הארתוג ) ) (8S-76עם ביאוירם של נ'
ש 11ס של בית זקני )) (39-32כל ארבעת הסיפוירם הם עם

גיליו אליהו )  (, S2-4Sמה גרם לו לבעל

גינרתן(.

•20

'מבחר סיפורים 76 ',עמרירם ,הצראת שרקך .ירושלים רחל-אביב חשל"ט.

לפי תכנית הלימדוים של משדר החינוך לחטיבת יבניים בבית הספר

הממלכתי-דתי•

כל הסיפוירם שפורטו בחוברת שלמעלה לחטיבת ביניים בבית הספר הממלכתי כללוים גם
בחוברת הזאת ,פרט לסיפור "האתרוג" שמובא רק בחוברת המיועדת לבתי הספר הממלכתיים.

. 21

'בדמי ימיה עררד סיפוירם ',עם העררח וביארידם מאח שלומית רמשה יקי;ו,' 15!-נfע

הצראת שרקך• ירושלים רחל-איבב תשנ"א.

בדמי ימיה )(, 50-7
) (, 118-103

הרופא

ורגשוות ) (, 70-Sl

פרנהיים

) (, 83-71

פנים

אחרות )(, 102-85

גביראלה

)הסיפור "גביראלה" פורסם לראשתה ב'האץר• עברב פסח תשנ"א ) [ 29.3.1991

וטרם כתם בספיר גענון(.

אחירת דבר מאת הלל יירם

)(, 148-119

ביבליוגרפיה )(. 151-149
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' •22מאיוב לאוהב עורד סיפוירם' ,עם הערות וביארדים מאת נפתלי גינתןר .ציב מסד
רשרלמית רמשה יקיר 136 ,עמ' ,הרצאת שרקן .ירושלים רחל-אביב תשנ"ב.

מאדיב לאוהב )  (,9-7תחת העץ )  (, 21-10מעשה העז )(, 24-22
) (, 37-2Sארתוגו של אותר צדיק )  (,41-38האתרוג )(, 49-42
)  (, 54-53ש"ס של בית זקני ז"ל )  (, 60-S5המטפחת )  (, 71-61מה גרם לד לבעל שם טוב
שנתפרסם בעלום ) (, 73-72גלייו אליהו ) (, 80-74שני דוגרת )  (,90-81החוטפים )  (,97-91קליפת
תפרח זהב ) (, 103-98דרכי חיים )(. 106-104

סיפרו נאה של סדירו תפילתי

הגנר רהתרגנרל

)(, S2-SO

ניבזז אב

א:rזירנב דבזזובr-ות הלל ידים )(. 136-107

. 23

'סיפרו פשרט' ,עם הערות ויבארידם מאת נפתלי גינתןר רשרלמית רמשה יקיר197 ,

עמ ',הרצאת שרקן• ירושלים רחל-אביב תשנ"ג.
בםרף הספר מובאת שרימת מקררות נבחרת לפשרניוות על "סיפור פשוט".

' •24שברעת אמונים עודר סיפורים :עם הערות וביארידם מאת שלומית רמשה יקיר ,רכן
הערות נפתלי גיתנרן ל'שבעות אמונים 134 ',עמ ',הצראת שרקן .ירושלים רחל-אביב
תשנ"ד.

שבערת אמונים

) (, 81-7

גבעת החלו

)(, 118-83

לילדת )(. 131-119

ביבליוגרפיה נבחרת לפשרניוות ) (. 134-133

' •25רחיה העקרב למישור רערד סיפוירם ',עם הערות וביארידם מאת נפתלי גיתנרן
שולומית רמשה יקיר 149 ,עמ' ,הרצאת שרקן .ירושלים רחל-אביב תשנ"ד.
והיה העקרב למשיור

) (, 84-7

הצפדרעים

)(, 104-85

מזל דגים )(. 149-lOS

' •26תחלה עודר סיפורים :עם הערות וביארידם מאת שלומית רמשה יקיר ,נפתלי גינתרן
רשמראל גדרן 98 .עמ' ,הרצאת שוקן .ירושלים רחל-אביב תשנ"ה.
תחלה

) (,41-7

השנים הטרברת

)(, 58-43

עגתרת

)(,76-59

המלבוש )(.95-77

ביבליוגרפהי בנחרת )(.97-96

' •27שני תלמידי חכמים שהיר בעירנו עודר סיפוירם' ,עם הערות וביארידם מאת שולמית
רמשה יקיר ,נפתלי גינרתן רצבי מסד 118 ,עמודים ,הצראת שרקן .ירשולים רחל-אביב
תשנ"ר.

שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו )  (, 67-7אגדת הסרפד )  (, 89-69בעיר ועביר )  (, 103-91הארונית

הורוכל )(. 116-105
ביבליוגרפיה בנחרת )(. 118-117
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עגנון :

ביבליוגרפיה

סיפורים ורשימות שנדפסו בעיתונים ובכתבי-עת ,ורבם כרכסו בספרים
שבמדרו א ומיעוטם טרם כרכסו

)לפי סדר אלפבית(

"אהרבם ליבשו

רכן עיבוד

היספור

שלמה

ובכיר" )סיפרו שפרדסם ביהמצפהי גבלייןו ערב סוכרת תרס"ר(, 1906-
מחשד בייד נגעןו בשנת תשיייט אשר לא פרדסם על ידו ,הובאו בידי

צקוו ב'ש"י נגעןו :מחקירם רתעדררתי ,בעירכת גשרון שקד ורפאל יודיו ,מוסד ביאליק,

ירלשוים ,תשלייח ,עמי •33-30
"האורח :פרק של סיפרו"• ,מעירב.י  3.6.1976בערב שבעורת תשלייר.

'פתחי דבירם• ,תלש"ז ,עמי • 116-104
"אלן ואארה את האץר :פקרים מהדרם וכסאיי· ,מלודי ) 237שבט תשל"ג( ,עמי •206-199
·לפכים מן החרמה ',תלש"ה ,עמי •229-219
"ארבעה פרגמכיטםיי :יהאץר,י

10.4.1988

בערב פסח תשכ"ח )טרם כרכס(.

"יבכרת לש כשיא מדנית שיראל" )קטע מכארם בבית הנשיא תחת הכרתות •חלומו של רשייי
געיןרכ( ,יהצרפה.י

•22.7.1970

•מעצמי אל עצמי.י תשל"ר ,עמי •79-76

"ברבר :זכרתרת על מרט r

ברבר" ,יהאץר.י •23.6.1975

'מעצמי אל עצמי.י תשל"ר ,עמי •272-268
"רבםשאטש"' ,האץר' 30.9.1970 ,בערב ראש השנה תשלייא.

ייער ומלואה ',תשל"ג ,עמי •13-9
"חבג השבעוות" )קטע שפרדסם ביהגלגלי לפכי ארבעים שכה(· ,דבר,י •5.6.1984
הקטע פרדסם בהרחבה ביאררח נטה ללון• ,תייש ,עמי •352-348
"יבאליק :דביר הספד"' ,מעירב.י •9.7.1971
•מעצמי אל עצמי.י תשלייר ,עמי • 195-193
")על ביאליק(  :בעיני דרדר" )השתתפות עגנןו יבן יתר סרפדים ואנשי רוח(,
'רבד.י

20•7.1984

)טרם כרכס(.

"יבאלקי :נגעןו והמרדה לעבירת ,עגנןו על סרפדים"· ,לשןר עוברית• ) 2מרס

(, 1990

עמי 18-17

)טרם כרכס(

"ביאליק :

זכררכרת"• ,גכזיםי ) 109-108כיסן תשכ"א( ,עמי ) 66-64טרם כרכס(.

"ביאליק :קטעי זכרתרת על ביאליק' ',יהאץר.י ) 27.9.1996טרם כרכס(

"בית המעוצות הגדלו'· ',מלודי ) 230אדר תשל"ב( ,עמי •512-508
יעיר ומלואה• ,תשל"ג ,עמי •238-233
"בית המעוצות הקטן"• ,האץר• 8.9.1972 ,בערב ראש השנה תשלייג.

'--

יעיר ומלואה :תשלייג ,עמי •269-255
"יבקרו בפרטיק זלרטי'' ',האץר• 28.9.1982 ,בערב יום כיפרו תשמ"ג.

•תכירך של סיפוירם• ,תשמ"ה ,עמי •28-22
"בסעדותו של משיחי.י •טריד שיןר• של בית הכנסת ישורןו ירושלים ,י"ג באדר תשל"ב.

יעיר ומלואה :תשל"ג ,עמי •669-667
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עגנון :
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•29.3.1974

'מעצמי אל עצמי' ,תשל"ר ,עמ' •208-201
"גבור קטן  :שיר ראשןו שפורסם ב'המצפה' ל"ג בעומר תרס"ד ' ", 1904קול העם'; 13.S.197S ,
'דבר' •22.7.1988 ,הובא בידי יצחק בקןר' .עגנון הצעיר' בהצראת 'הקאתדרה ליידיש
באוניברסיטת בן-גוריון' ,באר-שבע תשמ"ט ,עמ'

•36-3S

'הרומנים של ש"י עגנןו' ,האוניברסיטה הפתוחה ,תל-אביב תשמ"ח ,עמ' • 19
"גבריאלה"' ,האץר' 29.3.1991 ,בערב פסח תשנ"א.
'בדמי ימיה' ,חוברת לבתי ספר תשנ"א ,עמ' ) 118-101טרם כונס(.
"הבלילה" ,הי-דאר' בשלושה המשכים ,גיליןו לח ,23.9.1978 ,עמ'  ; 644-642גיליון לט,
 , 13.10.1978עמ'  ; 689-683גיליון מ , 27.10.1978 ,עמ' •702-701

'פתחי דבירם' ,תשל"ז ,עמ' •209-197
"הדרם רכסא"' ,ספררת ובקורת ירושלים' הצראת אגודת הסופרים העבירם בירושלים ,ירשולים
תשל"ה ,עמ' ) 2S-20פרקים שלא נכללו בספר(.

"מר היילפרין אחיו של מר היילפרין"' ,האץר' 17.9.1971 ,בערב ראש השנה תשל"ב.
'פתחי דברים' ,תשל"ז ,עמ' • 194-172
"התרת הוראה"' ,ירושלים ,רבעון לספרות לש אגדות הסופירם העברים בירושלים' ,יג )סתיו
תשל"ט( ,עמ' •7-6

'תכריך של סיפורים' ,תשמ"ה ,עמ• •190-188
"החוטפים"' ,קול העם'•26.3.1970 ,
סמרן ונראה' ,תשי"א ,עמ'

•260-253

"חשר הריח" )קטע מהסיפור תחת הכותרת 'מעלת לשרן הקדוש'( ,הובא 'בשדה חמד' ה-ו
)פבר'-מרס

(, 1971

עמ'

•2S8

'אלו ואלו' ,תש"ב ,עמ' צרו-שב.
"חלומות :חמישה חלומות"• ,האץר• 1.10.1997 ,בערב ראש השנה תשנ"ח )טרם כונס(.
"חמדת"' ,האץר' 5.9.1975 ,בערב ראש השנה תשל"ר.

'מעצמי אל עצמי' ,תשל"ר ,עמ' •20-11
"טריטנטאנץ" )ביידיש עם תרגום של יצחק בקרן לעבירת 'מחלו המרות'( ,הובא בידי יצחק בקרן.
•עגנןו הצעיר' ,בהצראת 'הקאתדרה ליידיש באוניברסיטת בן-גוריןו' ,באר-שבע תשמ"ט,
עמ•

•250-237

'יידישע רעררק' ,תשל"ז ,עמ' •83-73
"יום אחד" )סיפור של סיורים(' ,האץר' 17.4.1981 ,בערב פסח תשמ"א.

'תכריך של סיפורים' ,תשמ"ה ,עמ' •22-7
"יידישע ירגנט לידען )שירים קדומים ביידיש("' ,פאלקס שטימע )ורשה('•25.2.1975 ,
"ימים נוראים" )מתון ההקדמה לספר 'ימים נוראים· תחת הכותרת 'קדשות היום'(' ,דבר',

24.9.1985

בערב יום הנפרידם תשמ"ר.

"ירושלים" )ישר שפורסם ב'המצפה• ג' באב תרס"ד
אחרונות',

; 29.2.1980

'דבר',

(, 1904

•דבר•,

; 20.2.1970

•22.7.1988

השיר בשיניוי נוסח נמצא ב'אררח נטה ללןו• ,ת"ש ,עמ• •206-205
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"הכובע" )ישחרת קלות(' ,האץר 27.9.1992 :בערב ראש השנה תשנ"ג )טרם כתס(.
"הכינה והפערשו"' ,ידעיות אחרונות',

•29.2.1980

·תכירך של סיפוירם :תשמ"ה ,עמ• •217-216
"כגנן המגנן" )שלשרה פרקים מחךר הספ(ר' ,האץר 1.4.1977 ',בערב פסח תשל"ז; )פרקים
נוספים(• ,מעירב 22.5.1977 ',בערב שבעורת תלזס"ז.

'פתחי דבירם ',תשל"ז ,עמ•  ,49-43ר•71-64-
"כסיר הדם אר בד בבד" )פרק מהסיפור(• ,מעריב',

•21.2.1975

·לפנים מן החרמה ',תלזס"ה ,עמ• •57-51
"כפורת" )סיפרו שהופעי בעיתןו 'חיינו• ט• תשיר תער"א  , 1910בחתימת ע-ן המיוחסת לש'"

גענןו( .העיןות ·חנייו' יצא לארד בירשולים רק שלשר פעמים בחדוש תשיר תער"א
לואחר מזה נפסק .הסיפור הובא בידי כריות גרברין ב•עחןר ) 58 ' 77חשוון תשמ"ה( ,עמ•

•12
"לאחר הסעדוה"' ,האץר•20.2.1970 :
·לפנים מן החרמה ',תשל"ה ,עמ' •269-257
"לבכדרה לשירשולים"' ,בשעירך .בטאןר של המועצה הדתית בירשולים' )סיןר תש"ל( ,עמ• • 19-18
'מעצמי אל עצמי ',תשל"ר ,עמ' •71-68
"לכבדרו לזס מתקן נעלים" )הקדמה ל'סיפרר פשוט' ביידיש ,תרגם פנחס פלאי(' ,ידיעות
אחררנרת',

• 11.8.1978

'ש"י ענגןר-שירפטן :הצראת 'המנורה ',תל-אביב תשכ"ט ,עמ' • 12-7
"לעלום עישה אדם לפי מנהג המקום'' ',מאזנים· ) 35אדר תשל•~ב( ,עמ• •207-203
'עיר ומלואה ',תשל"ג ,עמ' •694-692
"לפנים מן החרמה" )פרק מחרך הסיפור(' ,האץר 16.4.1973 :בערב פסח תשל"ג.

·לפנים מן החרמה ',תשל"ה ,עמ• •27-20
"לרגל עסקיו"' ,האץר 20.4.1995 :בערב פסח תשנ"ה )טרם כרכס(.
"מה טעם לא עשה פררפ• כהן ספירם'' ',האץר 1.10.1978 :בערב ראש השנה תשל"ט.

'תכירך של סיפוירם ',תשמ"ה ,עמ• •41-34
"מלז דגים"' ,האץר 26.9.1973 :בערב ראש השנה תשל"ג.

'עיר ומלואה ',תשל"ג ,עמ• •631-602
"המופת"' ,האץר',

23.4.1986

בערב פסח תשמ"ר )טרם כרכס(.

"מימים ראשונים'' ',מולד· ) 240-239תשרי-כסלו תשל"ד( ,עמ' •562-549
'מעצמי אל עצמי :תשל"ר ,עמ' •378-360
"ממרחקים" )שיר

-

פרסום ראשןו(' ,מעירב:

; 9.1.1992

'האץר:

17.4.1992

ובער;:ו פסח

__,

תשנ"ב )טרם כתס{.

"מן הימים הראשונים של עלייתי השנייה' ',האץר' 19.9.1990 ,בערב ראש השנה תשנ"א )טרם
כרכס(.

"מסויבן"' .קפה חם בברקו :קוץב בעירכת כריות גרברין .הצראת 'עקד,י תל-אביב תשנ"ה ,עמ•

•146-142
'הנכסת כלה ',תצר"א ,עמ• קצא-קצר.
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"מעשה במלך ומלכה"
)סיפרו שפורסם ב·הירןר• חרבות ג ,ניסן תרס"ר 1906-בסטניסלב( רכן
עיבוד מחדש על ידי
עגנןו בשנת תשי"ט שלא פורסם על ריו ,הובאו בייד שלמה צוקו
ב'ש"י גענןו:
מחקירם ותעדוות' ,בעירכת גרשון שקד ורפאל דייוו ,מוסד ביאליק,

ירשולים תשל"ח ,עמ' •38-33

"מעשה גדלו וברוא" )סיפרו על
עמ'

,,

יוסף וילה ייונה(• ,מאזנים' מח )ניסן-אייר תשל"ט(,

•130-125

·קוררת בתיג'ר ,תשל"ט ,עמ• •81-78
"מצנפת השבת"• ,מולד' ) 244-243איבב תשל"ה( ,עמ• •387-379
~+ת' של סיפוירם; תשמ"ה ,עמ• •68-56
"מרצות הסוס",
'האץר· 10.9.198 0 .בערב ראש השנה תשמ"א; 'האץר• 26.9.198 4 ,בערב ראש
השנה תשמ"ה.

'תכירך של סיפוירם• ,תשמ"ה ,עמ• •34-28
"משיח",
'טויר שירן' של בית הכנסת 'ישןר• ירשולים ,י"ג באדר תשל"ב.
'עיר ומלואה' ,תשל"ג ,עמ' •22
"די מנתה" )ביידיש עם תרגום
של יצחק בקרן לעברית( ,הובא בריי ציחק בקרן• ,עגנןו הצעיר·.
בהרצאת ·הקאתדדה
לייידש
באת
יבדסיטת
ב
ן-גוירןו' ,בארשבע תשמ"ט ,עמ• •232-229
'יידישע ררערק• ,תשל"ז ,עמ' •46-44

"הנעלם"• ,מולד· ) 230-229סיןו-תמח תשל"א( ,עמ• •30-3
'עיר ומלואה ',תלש"ג ,עמ' •486-448
"הסיפור העצוב על הרווקה הזקנה"· ,מלוד• (, 240-239מ"שת) עמ' •48-45
'תכריך של סיפורים• ,תשמ"ה ,עמ• •215-210
"סיפורי הבעל שם טוב",
•עתרן ) 67-66 ' 77אב-אללו תשמ"ה( ,עמ• • ; 21האץר'13.4.1987 ,
בערב פסח תשמ"ז.

פרקים מתוך ·סיפורי הבעל שם טוב• ,תשמ"ז.
"סיפוירם של פסח"• ,הצופה',
 20.4.197 0בערב פסח תש"ל; 'האץר' 16.4.198 4 ,בערב פסח
תשמ"ד.

'ספד סופד וסיפרו• ,תלש"ח ,עמ• •150-141
"הסייף"' ,האץר' 21.4.197 8 ,בערב פסח תשל"ח.
•תכירך של סיפוירם' ,תשמ"ה ,עמ• •46-41
"ספר הימים
לש ארתה הארונית"' ,האץר' 3.10.1971 ,בערב סוכרת תשל"ב.
'עיר ומלואה' ,תשל"ג ,עמ• •491-486

"ספד מעשירת קטן" )שלשרה
פרקים  :ספירהם של ראשונים ואחרוינם ,המהלך הישן והמהלך
החדש ,כי לעולם חסד(ו' .זבד'• 1.3.1985 ,

•תכריך של סיפוירם ',תשמ"ה ,עמ' •205-183
"ספירהם
של ראשונים ואחרונים"' ,מאזנים· לו )אדר א• תשל"ג( ,עמ• • 167-166
'תכירך
של
סיפוירם',
תשמ"ה,
עמ• •184-183
"עגונות"
>כלששרה נוסחים( ,חרבות "בין גלוי לסמיו" ,האתיברסיטה
תשל"ט ,עמ• •122-91
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'אלו ואלו• ,תש"ב ,עמ• תה-תטד.

"גענןו :נערוד הלשןו העבירת ערל מלים בעבירת"• ,לשון עובירת• ) 2מרס  (, 1990עמ• 16-15
)טרם כובס(.

"גענןו :אימתי וכיצד נולדה 'ישטת הפיסוק• המפורסמת של גענןו"• ,לשןר עובירת• ) 2מרס

(, 1990

עמ•

•9 ~ 6

קטעים מתון 'ש"י עגכון-ש"ד שוקן :תשכ"א.
"עיוו

.1

עריכם" :

'האתיבדסיטה הפותחה ',חוברת "מקורות מבכים-משמעירות" ,יחידה
עמ

1

,2

תשמ"א,

•29-3

'עד הכה ',עמ' שמג-שצח.

•2

)על השמות שבסיפור "עיוו עריכם" תחת הכותרת "פתחי דבירם"(' ,האץר',
 20.4.1979בערב פסח תשל"ט.

•3

)קטעים שלא פורסמו על גביראל גמדו ועל גדעון גינת ,גיבויר "עיוו עריכם"(,
'האץר:

21.4.1997

בערב פסח תשכ"ד )שכי הקטעים האחדתים טרם כובס(ו.

"על השבת'• ',בשעריך .בטאון של המעוצה הדתית בירולשים' )סיןר תש (,11ל עמ' • 19
•מעצמי אל עצמי ',תשל"ו ,עמ• •431
"על השחיטה"' ,אוירם להוידם ',על ידי מרכז לתרבות לרחיכןר ההסתדרות הכללית של

העובדים ,אדר ב· תש 11ל ,עמ' •53
'אלו ואלו ',תש"ב ,עמ• שעא-שגע.
"עם לבי" )הובא בחוחים ע"י א"א ירבלין בכוונה דידקטית(· ,עלי שיח· )סתיו תשמ"ד(,
עמ'

•63-61

'אלו ואלו ',תש"ב ,עמ'
"הפידון"' ,האץר:

3.10.1986

שה-שר.

בערב ראש השבה תשמ"ד )טרם כובס(.

"פחים קטבים'' ',מאסף לדברי ספרות ,אגורת הסופירם העבירת ירשולים' טד )תשכ"ח( ,עמ' •5-1
"פכים אחדות" )כוסח ראשןו שהופעי ב•דבד',

(, 12.12.1933

'עלי ישח• )סיון תשל"(ד ,עמ'

•182-171
'על כפות המנעול :תש"ג ,עמ' תמט-תסח.
"פנקס קטן" )שרימות שובות(' ,האץר',

7.9.1983

בערב ראש השבה תשמ"ד )טרם כובס(.

"פדכהיים" )המשכו של סיפו(ר' ,האץר) 25.2.1972 :טרם כובס(.
"פרק אחד לש סיפור אחד" )מישע מלך מואב( )נדפס לדאשתה ב'האץר',

(, 15.4.1946

'האץר',

•4.4.1972
'--

'פחתי דבירם ',תשל11ד ,עמ' •96-92

"פרקי דךד" )סיפור בלתי ויער בחתימה ע-ן שהופיע ב'האחדות• נשכי המשכים בחורש חשון
תדע"א

(, 1910

היבא לדפוס ציחק בקרן• .מאדנים· מה )תמח תשל(, 11ד עמ• ) 85-83טרם

כובס(.

"פרקים קטבים" )אספה אמונה ידןו(' ,האץר:

9.3.1990

)טרם כובס(.

"צבאות השם"' ,האץר 5.4.1974 ',בערב פסח תלש"ד; 'מבחד ספרונתו נשכת תלש"ד ',משדד

החיכוך והתרבות ,ירשולים תשל"ה ,עמ' •56-50
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'פתחי דברים ',תשל"ז ,עמ• • 16.5
"הצידק הנסתר'' ',האץר:

• 16.2.1973

·עיר ומלואה ',תשל"ג ,עמ' •227-220
"זעו צעבראכעכע טעלער" )ביידיש עם תרגום של יצחק בקרן לעבירת( ,הובא בידי יצחק

בקןר•

'עגנןו הצעיר :בהצראת 'הקאתזרה ליידיש באוניברסיטת בן-גרריןר :באר-שבע תשמ"ט,
עמ•

•229-227

'ייזיעש ועררק :תשל"ז ,עמ• •38-37
")על קאפקא( בעיני חסידים ומנתגדים" )השתתפות גענןו ביד יתר סופרים ואנשי רוח(' ,דבר',

h+.J983 -

)טרם כונס(.

"קר)טרס אחז מספר התהלים של זזר המלך'' ',האץר 19.9.1994 :בערב סוכרת תשכ"ה.
'ספר סרפד וסיפור ',תשל"ח ,עמ' כח-ס.

"הרב מזיבלין'' '.האץר 9.4.1971 :בערב פסח תשל"א.

'תכריך של סיפורים ',תשמ"ה ,עמ• •86-81
"הרב והפרנס והמשרתת הכבויה'' ',האץר:

31.3.1980

בערב פסח תש"מ.

'תכירך של סיפוירם ',תשמ"ה ,עמ' •90-87
"שבחר של נח" )בחוחים(• ,הפועל הצעיר , 17.3.1970 ',גיליון  , 27עמ' •20
'ש"י עגכון-ש"ז שוק:ן תשכ"א ,עמ'

•257-256

"שינוי השם'' ',דברי ספרות ואמנות ירושלים ',הוצאת אגודת הסרפידם העברים ירושלים,

ירשולים תשל"ה ,עמ' ' ; 12-9חזאו' ) 51מרס  (, 1971עמ• •317-316
'עיר ומלואה ',תשל"ג ,עמ• •691-688
"שירה" )פרקים שרכים(:

.1

'פרק מתוך הספר' :מלוד' ג נכו[ )סירן תש"ל( ,עמ• • 139-132
'שירה ',תשל"א ,עמ' •268-259

.2

'אצל הפרופסור נכלם' ',האץר 29.3.1972 :בערב פסח תשל"ב.

'שירה ',תשל"ז• עמ• •549-545

.3

'פרק אחרון' :האץר 18.5.1972 :בערב שבועות תשל"ב.

'שירה ',תשל"ז ,עמ' •553-551

.4

'פרק משירה' ',אורזת ,כתב-עת לספורת עברית בהצראת הסרככרת היהיזרת•
)פברואר

(, 1973

עמ'

•76-(iO

'שירה ',תשל"א ,עמ• •246-238

.5

'פרק משירה• )בנוסח מוקדם(' ,ו.וחקרים רתערזרת' עם הקדמה מאת אמונה

ירןד•

מוסד יבאליק ,ירשולים תשל"ח ,עמ' •252-241
'שירה ',תלש',ז' עמ' ) 537-536רוב הקטע כמנtא ~~ק·ב עגנון' ,הצראת ן.כאגנס,

ירשולים תשכ"ז ,עמ' (. 29-20

•6

'פרק משירה' )המתחיל ב'הזאיל והזכרתי כאז שתי נעדרת נlעירר/ן'(• ,האץר',

29.9.1989

בערב ראש השנה תש"ן.

'קובץ עגנון :הצראת מאגכס ,ירושלים תשכ"ז ,עמ• ) 42-39הפרק הזה לא כרכס
בספר 'שירה'(.
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'ר" שלרם צרוף"• ,מעירב•11.8.1978 :
·קוררת כתיגר• ,תשל"ט ,עמ• • 116-113

",,

שמואל ראש מירנה"' ,האןר· 12.9.1977 .עכרב ראש השנה תלש"ח.

·קוררת בתינו· .תשל"ט ,עמ• • 150-144
"שגי החתכים" )נוסח מאוחר לסיפור שהובא כספר 'הרום רכםא• כפשרה השלישית(' ,האץר·.
 26.3.1975כערב פסח תשל"ה )טרם כתם(.
"שכי החזנים :מדפיסי םלארירטא"' ,האץר• 16.9.1974 ,כערב ראש השנה תשל"ה.

•תכירך של סיפוירם• ,תשמ"ה ,עמ• • 109-106
"תורה שוכרה"• ,מעירב• 1.10.1978 ,כערב ראש השנה תשל"ט.

·קוררת בתניו• ,תשל"ט ,עמ• •120-116
"תכלית המעשים" )פרקים שתים שאיכם כללוים כספר 'האש והעצים• ,הופעיו כארבעה
המשכים כעיתןו

.1

1.4.1988

.2
•3
•4

'האןר'( :

פרקים מךרח 'ספר תכלית המעשים' שאיכם כללוים כ•האש והעצים•• ,האןר•,
כערב פסח תשמ"ח.

'המשך הפרקים•• ,האןר•,

•7.4.1988

•ערר פרקים· 'א) כשרה עיר ,כ· תפילה כזמנה(' ,האץר••22.7.1988 ,
,,,אפירם יוסף מספר מעשה לש אין·' .האןר• 11.9.1988 ,כערב ראש השנה תשמ"ט.

"התרנגול ותפלית נכי ארם"' ,יריעות אחרונות•29.2.1980 :
'תכירך של סיפוירם• ,תשמ"ה ,עמ• •216-215
"תשרי" )נוסח ראשןו לש •געבת החול• ,נדפס לראשונה כ•הפערל הצעיר· תרע"כ(· ,גיזת ,ירחון

לאמנות ולספורת• לג-ל,ז חוברת ט-יכ) 408-393 ,כיסן תשמ"ר( ,עמ• •99-87
"תמול

שלשרם" :
.1

)פרקים שהשומטו מ•תמלו שלשום'( ,הונאו בידי שרה הגר נ'ש"י עגנון :מחקירם

רתעדררת• ,בעירכת גשרןו שקד ורפאל יויזר ,מוסד ביאליק ,ירשולים תשל"ח,
עמ•

.2

• 191-185

)קטע מחרך האפילוג ל•תמרל שלשום• שנמצא בעיזבון נכתב-יד(• ,מאזנים• לב ,ג
)שבט תשל"א( ,עמ• ) 213-212שכי הקטעים הנ"ל טרם כרכסו(.

.,

מכתבים שפורסמו בעיתונים ובכתבי-עת

להלן רישמה של מכנתי עגנון אל סופירם ואל אנישם שונים ,שפורסמו נספירם ,נ 2נצים
'--

רנעיתרכים:

משה אוגנרפלד ,מכתב מ-ר· נתמח תשכ"ד , 12.4.1964 ,י'ידעות אזךרוכות••22.7.1988 ,
,:;:

דבורה בארון .שני מכתבים מהשכים תרפ"ז ותצר"ד• ,גכזים·  ,99כרן ח )תשמ"א( ,עמ•
מרטין ברבר ,מבחר מכבתים מהשכים ' , 1917-1909עתרן ) 67-66 ' 77יולי-אוגוסט (, 1985
מבחר מכתבים מהשכים ' , 1938-1914האןר lS •9.1985 '.בערב ראש השנה תשמ"ו.

• 16

עמ• ; 22
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מכחכי ש"י טשאטשקיס-עגנרן אל כרכר ,משכיס
חשנ"ד ,עמ•

, 1924-1909

·קוץב גענןו :ירשולים

•90-55

יהודה כררלא ,מעש"ק מטרת ומסעי חשכ"ג כ" Tחמרן• ,גנזיס•  ,70כרן ד (,ל"שח) עמ' ; 611
•למרחב••5.3.1971 ,
כחן כיסטצירקי ,משנח חש'י'א• ,גנזיס·  ,99כןר ח )חשמ"א( ,עמ• •20
שמחה כן-צירן ,מכחב מ" ' ,23.S • 1913הפועל הצעיר' ,ט• כאדר כ' חש"ל ,עמ' • ; 20גנזי, 99 'D
כרן ח )חשמ"א( ,עמ• ; 10-9ארבעה מככחים מהשביס • , 1921-1920גנזיס·  , 70כרן ד
(,ל"שח) עמ• •591-588
י"ח

כרכר ,ננ..vנמכחיכס
' ,מעריב; 19.5.1978 ',
"מ, 16.2.1920
'מלוד'
ג
נכר[ )סיןר חש"ל( ,עמ•  ; 194מכחב כ'דכר ; 26.S •1970 ',די
מכחבים "'ש'כ עגנןו :מחקירם רחעדרר •,nבעירכת גרשןו שקד ורפאל דייוו ,מרסד
מהשביס

1913

ר1920

מכבח

ממניכן

ביאליק ,ירולשים חשל"ח ,עמ' •56-39
א'י' בוררו ,שני מכחיבם מהשביס חשכ"ר רחשכ"' ,Tגניז ,70 'Dכרן ד (,ל"שח) עמ'  ; 612מכחב
משנח חשכ"ר• ,למרחב ; 5.3.1971 ',מכחב משנח חשכ"ה• ,האץר• 15.10.1997 ',

י"ד

ברקרב •r

מכחבים מהשנים nרצ"דn ,שט"ר רnשכ"ר· ,גנזים· . oד כרן ד גחש"ל< :מכחב

משנח חרפ"א• ,גנזיס·

,99

כרן ח )חשמ"א( ,עמ•

• 12-11

אשר בשר ,שלרשה מככחים משנח חרפ"ה• ,גניזס·  ,70כרן ד (,ל"שח) עמ•
משנח חרפ"ה' ,גנזיס'

,99

כרן ח )חשמ"א( ,עמ•

; 596-593

מכחב

•13

הקדשה לאשר בשר ,ללא תאריך• .גנזיס·  ,99כרן ח )חשמ"א( ,עמ• •30
יצחק גרטמן ,מכחב ללא תאירך' .גנזיס·  , 109-108כרן ט )חשנ"א( ,עמ• •72
לאה גלרדברג ,מכחב מפירז מדצמבר  , 1966יגנזיס·  ,99כרן ח )חשמ"א( ,עמ• •26
הרב

יחיאל מרדכי גררדרן•
אחררנרח•; 22. 7.1988 ,

א• בכסלו חשכ"ד י תשרנה למכתבו של הרב גררדןר י 'ידעיות
•האץר:

8.9.1991

בערב ראש השנה חשנ"ב.

ישראל גילרני ,שבט חשכ"ח· ,מולד• ג נכר[ (,ל"שח) עמ• •214
יעקב הררביץ .משנח חשכ"ה• ,גנזיס·

,99

כרן ח )חשמ"א( ,עמ•

•22

הרב יצחק איזייק הלרי הצררג ,כ"א בחשוון חש"'א• , 1.11.1950 ,הצופה• 14.2.1986 ',
דוד דכאי ,מערב שבעורת חרצ"ט• ,גנזיס·  ,70כרן ד (,ל"שח) עמ• •608
מ"א ז•ק ,פרטים ביוגרפיים• ,גנזיס·  70י כרן ד (,ל"שח) עמ•  •605-603מכבח זה פרדסם בספר

•מעצמי אל עצמי,י חשל"ר ,עמ' •8-7
אמונה ירון ,שלרשה מכחכים מהשביס • , 1941/42האץר• 5.4.1993 ,בערב פסח חשנ"ג.

הקדשה לאמונה'" ,ח ב· בטבח חש"ב• ,גנזיס·  ,99כרן ח )חשמ"א( ,עמ• •30
ישראל כהן  ,מכבח משנח חש"' ,Tגנזיס'  ,70כרן ד (,ל"שח) עמ•  ; 609משכיס חשכ"א רחשכ"ר
•גנזיס·

,99

כרן ח )חשמ"א( ,עמ•

•23-21

כל חליפת המכתיבם יבן ישראל כהן עוגנןו הובאו בספר ·חילופי מכחבים ישראל כהן

רבין ש"י עגנןו דרוד בן·גרירןר' ,הצראת •עקר• ,חל-אביב חשמ"ה ,עמי • 109-19
דוד כנענ.י מבחר מכחבים בין עגנון וכנעני כשכיס  , 1961-1946עם הקדמה של עיקב רבי• ,על
המשמר 26.4.1983 :בערב פסח חשמ"ג :מכחב אל דור כנענ.י ללא תאריך• .חרבות דוד
כנענ'י ,מרחביה חשמ"ג.
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בלו כצכלסןר ,שכי מבחכים לש בלו כצכלסרן וחשובה של ש"י עגנןו משנח

, 1932

'האץר',

 3.4.1996בערב פסח חשכ"ר :מכחב ונח' בכסלו חצר"ד ,על מרחו של משה יבליכסןר.
'האץר',

19.1.1996

:מכחב

מ" , 17.4.1941

'קשת'

)(, 1998

עונ'

; 14-12

דור לאדר ,שכי מכבחים מהשכים חשכ"ג רחשכ"ד' ,מעירב'•8.3.1974 ,
ונשה ליוגכר ,מכבח א' לסדר אלחים עמן )פשרת יורא ,חל בחרשו מרחשוןו .התאירך השנתי לא
ציון(' ,ואח האץר',

•27.2.1970

פלשי לחרבו ,מכבחים שתים• ,כבדים'  ,70כרן ד (,ל"שח) עונ' ' ; 600-597 , 587-586בכידם• , 99
כןר ח )חשמ"א( ,עונ• : 15 • 14מכחב משנח • , 1913למרחב' ; 5.3.1971 ,מכבחים שרכים,

'האץר' 9.4.1990 ,בערב פסח חש"ן :מכבח מק r
דא"ם ליפש  ,rמכבח מלייפיצג' ,האץר'•21.2.1975 ,

, 1918

'קשת'

)(, 1998

עונ'

• 16-15

ציחק למןד ,מבחכ משנח צרח"ד' ,בכדים'  ,99כרן ח )חשמ"א( ,עמ' • 18
יייל מאגכס ,ילשורים ח"ר לסדר גרר באץר הזאת חצר"א' ,האומה' ,30.5.1970 ,עמ' : 177• 175
'מעירב' 3.6.1970 ,בערב שבעורת חש"ל .מכבח זה נמצא בספר 'מעצמי אל עצמי',
חשל 11ר ,עונ' •414-413
בגיראל ונקרד ,ונכבת משנח חשי"ח' ,עכישו' 42/41 ,עונ'  •195מכבח זה נמצא בספר •שבחי

עידאל עמדה' ,הצראת שרקן' ירשולים רחל-אביב חשמ"א.
שוכשןר מלצר ,שכי ישירם משכים צרח"ד רחרצ"ט• ,בכדים'  ,99כןר ח )חשמ"א( ,עונ' •29

חליפת אירגות עם דב סןד ,ונכחו מכבחים' ,האוניברסיטה' :כnב·עn
) 25חשונ"א( ,עונ'  ; 39-25שכי מכבחים מאוגוסט , 1938
מבחכ מ" 12.7.1932ומכחב מספטמבר ' , 1936קשת• )(, 1998

של האתיברסיטה העבירת•

'דייעות אחררכרח',

אסרח נגעןו .מבחר מכבחים מהשכים

1931-1924

עונ'

חרפ"ה-חצר"א' ,האץר',

: 13.2.1981

• 12-10

: 7.3.1980

'האץר',

•22.7.1988
'אסלרחrי יקירת'י ,חשונ"ג.
חמדת נגעון ,שטקוהלום ,א' חרקת תשיא ,,בחמת• , 18.7.1951 ,האץר 24.9.1995 :בערב ראש
השנה חשכ"ה.

הקשדה לעיקב פיכמן1 ,יזבגם  ,99 1כרן ח )חשונ"א( ,עונ' •28-27
הרב אייה קרק ,מכבח מלייד עברמו חרייע' ,31.5.1910 ,כבדים'  ,99כרן ח )חשמ"א( ,עמ' •8
חליפת מכבחים בןרר קרצררלייר-נגערן ,מבחר מכחיבם' ,האץר 17.9.1981 :בערב ראש השנה
חשמ"ג .כל המבינחם נמצאים ב'חלירפי איגרות :קרצריירל-געכןר-אצ"ג ',בעירכת ליליאן

n

וב-יגררי ,הצראת אתיברסיטח בר-אילן ,רמ ·גן חשמ"ד.

ישר דרחה לאהןר קוניכקא ,משנח חש"ד' 'בכדים·  •70כןר ד (,ל"שח) עונ' •602
גשדם שרפמן ,מכבח משנח חש"ר' ,גכדים'  ,70כרן ן (,ל"שח) עונ' •584

_
-'-

ש"ד שקרן ,שלשרה מכיבחם' ,האץר'; 19.5.1978 ,שלרשה מכבחים' ,מעירב'; 19.5.1978 ,ונבח ו

מבחכים ,נמצאים בספר 'ש"י גענןו :מחקרים רחערדרח' ,בעריכת גשרןו שקד ורפאל
דייוו ,מרסן יבאליק ,ירלשוים חלש"ח ,עונ'  ; 117-97מכחב מכ"א בחמח חרפ"ט,
' ,29.7.1929על מחבירם ערל ספירם'' ,האץר' 19.4.1989 ,בערב פסח חשונ"ט.
כל המבנחים פורסמו בספר 'ש"י געכןר-ש"ד שרקן :חליופי איגרות )חער"ר-חשי"ט(',
nשכ"א .מכבחים נוספים שכמצאר בספירית שקרן לאחר הרפעח הספר 'חילופי
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איגרר: n

שמואל יוסף

פורסמו ב•האןר',

17.4.1992

עגנון :

ביבליוגרפיה

בערב פסח תשנ"ב.

יעקב שטייכברג ,מכבת משכת תרצ"ח' ,גנזים'

,99

כךר ח )תשמ"א( ,עמ•

• 19

שלום שטיריט ,מכבת מערב פסח תרפ"ב· ,נגזים'  , 109-108כרן ט )תשנ"א( ,עמ• •70-68
דור שמעוכי ,ברכה לדרו שמעוכי משכת תצר"ו' ,גכיזם'  ,70כרן ר (,ל"שת) עמ•
משכת תרפ"ה· ,גכזים·

, 109-108

כרן ט )תשנ"א( ,עמ•

; 601

מכתב

•71

דור תמר ,מכבת מירושלים ה' וישלח תשי"ח יב כסלו ' , S• 12.1957הצופה• 11.8.1978 ',

--..
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