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פטירתולאחרשנתפרסמוומכתביםושימרתסיפורים,ספרים,

ירוןיהודהחיים

 :כדלקמןחילקתיהמדוירםאת
פטירתו.לאחרשהופיעוטפירםא.

וביארדים.הערותעםספרילבתיחוברותב.

ומיעוטםאשבמררובטפירםכתמרורבםבכבתי-עת,ארבים mבעישנופטרורשימותסיפוירםג.

כרכסו.טרם

ובכחבי-עת.בעיתחיםשפורסמומכיבתם •ד

•מזללספרפרטרחל-אביב,ירושליםשרקן.הצראתיירעללארדיצאוהרחרבררחהטפירםכל

לגענון.'ר•מכחםרעררק•י'ידישעהספרברגב)ו,יוטלבידי(שאירודגים'

בעירכתההםשרקןבהרצאתלארדשציאולמטההשרומיםהעיזבןומןהטפריםארבעה-עשר
שהםראיתם•ר•אחםהבעש"ט''סיפוירוסיפרו,'טרפופר D 'לשלשוה,פרטירןו'אמתהשל

 •ירוןיהודהרחייםאמתהשלמשרחפתבעירכה

פטירתולאחרשהופיעוספריםא.

תשל"א.ותל-אביבירושליםשרקן.הרצאתעמ: 541•שירה: • 1

l .נכללושלאפרקיםשניבתוספתחדשה,במהדורההחמישיתמההדפסההחל·שירה:א
תשל•הותל-אביבירושלים ,שרקןהרצאתעמ: 553הקודמות,במהדורות

הספר•הרצאת•עםירוןאמונהשלדבראחריתמובאתישרהלשהמהדורותבשתי
נרםפר--r' ); 542 (החדשה•במהדורההספר·לצאתנוסףהחדשהובמהדורה ,) 541 ~ 539 (

 .) 553-545 (אחרון•ר•פרקנכלם•הפררפיסרר•אצלהפרקים

תשל"ג.ותל-אביבירושליםשרקן,הרצאתעמ', 724ומלואה',יעיר • 2

עירשלסיפורה :רןראשספר

בית ,) m (17-16בצצרהחילוף ,) 15-14 (ותפילהלחררה ,) 14 (העירמראה ,) 13-9 (ברטשאטש
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שלמארור ,) 21-20 (רמחץרמביתהביתצררת ,) 20-18 (הנכטתיבתחנוכת ,) 18-17 (הגולרהכנסת

הנכסתבביתשהירכלים ,) 23 (אליהולשכסא ,) 22 (מישח ,) 22-21 (הקב"השבראלארדהידוט

 ,) 27 (הגולרהנכסתבביתשהירהמאורכלייתר ,) 27-25 (המלוטשתהבנשרת ,) 25-23 (הגולר

מעשה ,) 29-28 (הגורלהכנסתבביתשהירהכליםכלשאר ;) 28-27 (חנוכהשלהמגוררתשתי

 ,) 42-40 (שבתקבלתסדר ,) 40-3 ' 7 (המדשררביתהכנסתבית.שביןדבירםאלר ,) 37-29 (המנורה

שיבראעד ,) 56-43 (החדשהמדשרבית ,) 43-42 (המדשרביתלקדשותהנכסתיבתמקדשות

 ,) 122-113 ((המשךהחזנים, ,) 113-84 (הבידםלכשרהאשי ,) 84-70 (החזנים ,) 69-57 (אליהו

בעלשלרם .,שלמה,דור .,הסוחרדבש,מימרבדאהןרמשה .,צבי,מגזע"צביהבגאים:

משקיעה ,) 151-150 (המשךהמדשר,ביתלקדושתהכנסתביתמקדשות ,) (li2·150התלתלים

[אחירהם ,) 159-155 (לשימעאליםכרמו ,) 154 • 152 (להםנרלדראשרבנים ,) 152 • 151 (לזחירה

ביתלומדי ,) 161 (הרחרהחכמת ,) 160-159 (טרב]שםבעלשיראל .,שיראלארדתלמידיבאר

השטירימלגזירת ,) 195-194 (החררהארד ,) 193-163 (הירחמיאלים ,) 162-161 (השיןמדשרנו

הרב ,) 199-197 (רמהאיגרא ,) 197 (המביןזכירה ., ,) 196 (בישטאטששלאיורה ,) 196-195 (

אחתמצרהעל ,) 203 (במקומרדבר ,) 203-200 (בביטשאטששהירהסלביםשוניזהבטריד

ביתללומדיעדר ,) 211-207 (שאבדספר ,) 207-206 (השיןהמדשרנריבתללומידעדר ,) 205-203 (

שעירםפתחי ,) 215-213 (מגיליויםיפהשכטיירםדבירם ,) 213-212 (המשךהיןש.מדשרנו

השרקבאר ,) 230-228 (הלנבהבוכת ,) 228 (הקרושעזרת ,) 227-220 (הנסתרהצקיד ,) 219-215 (

הקטןהמערצרתבית ,) 255-239 (השותפים ,) 238-233 (הגורלהמערצרתיבת ,) 232-231 (

הסטירפא][מאחררי ,) 274-272 (המארשרההנערהסיפרו ,) 272-269 ([השקו] ,) 269-255 (

 .) 297-280 (גזלןפיבשר ,) 279-277 (מים]נברר ,) 277 (מצבהשלסדקה ,) 277-274 (

שכביטשאטשהראשוניםרברתינר :שניספר

אררבלהםהמבקשים ,) 308-304 (עילאידינאירא ,) 304-301 (שבביטשאטשהראשוניםרברתינר

קטעיםכמים,מיםשברח,הרבראהמהררכר,מדרכירכירכנר,מדרכירכיהמלשר: mבר

 .) 438-394 (והנמשלהמשל ,) 393-309 (

דרכים]אח[דרדרת :שלישיספר

הזמן:תהפרכרת ,) 445-441 (הכנסתלביתהרבביתיבןוביכר,לשויורתביתשעשעוים:נטע

תהפרכרת J ,) 491-486 (האורכית]שלהימיםנספר ,) 486-448 (הנעלם ,) 447-446 (באדם mהמלק

יעקילי: ,) 500-492 (אכןחקקיובניר,ירסיליעירנו,שלשבחהמחלוקת,של rסכהמשך]:זהמן,

חבירםהלככרת,חרכתאןר,כללצדיק•ארנהלאקדשוים:דעת ,) 517-501 (אחררנסחאחד,נרסח

חררההקרל,ברכתוביבר,שלמדרשוביתברכה,שיירי • rזילרבברבנרת,שימשררתחליתטובים,

דבירםחסידים,שלאחדחדרערדהחסידים,חדרראשונים:חסדיים ,) 525-518 (כנתינתה

המחשבה,אתפרסלהממוןוביכר,אצלחחרקרשוים:רעת ,) 531-526 (מגילייוםיפהשכיסיוים

רשפםעברה,חכמהעקבהצדיק,פטירתלגני,באתיירמר],נסדרוביבר],של[הראררתירהגפן.ענבי

 ,) 588 • 558 (אחתכשעה ,) 557-543 (לאברהם][חסדוהעירהרב ,) 542 • 532 (לדיםצבדק

משה,דברמשרה:לאותהואיריםשהירשנים ,) 631-602 (דגיםמזל ,) 601-589 (הצפעדרים

ערשקלרשמים,יראתעםרתדהנכנס,חהיצראזה ,) 637-632 (התנצלותאגרתהשלרם,שבבלי
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על mצפץר.עלפץרשלרם, rראשלרםלשרםבעיר:שלרם ,) 641-637 (תמיההעלתמיההגורל,
שישכרשמואלחב"ד ,) 648-641 (הרחרהוחידישורןו nאדרוחדיישונאניקם, mהנאנחיםצרה,

 .) 656 (גלותשלבלילה ,) 656-653 (אירקמאיר ,.,הגאןו ,) 653-648 (ז"לשטאקר

ביטשא~ששלסיפורים :רביעיספר

 ,) 669-667 (משיחשלר nבםעדר ,) 667-665 (העיגוןמכבלי ,) 665-659 (לברכהשנהפכהקללה
אבל ,) 674-671 (לימודשכר ,) 670 (מבדלירבישלשבחר ,) 670-669 (מבידלרביאתלארותכיד

 ,) 688-682 (בעירנו]שאיעור[דבירם ,) 682-676 (המתיםיבן ,) 675-674 (הפסידלאהשטיירמלי
 .) 716-695 (הסימן ,) 694-692 (המקוםמנהגלפיאדםיעשהלעלום ,) 691-688 (השםישיונ

 .) 724-717 (ירןו]אמונהביידנהרכןהספרורחכןהספרמעשה

תשל"ה.זחל-אביבירושלים •שזקןהרצאתעמ,' 190לדבלין.'מרלש'בחנזזת • 3
 .) 190-189 (ירןואמתהמאתהספר'התקנת'עלמרכאהספרבסוף

תשל"ה.זתלחאביבירושלים •שזקןהרצאתעמ', 272החרמה',מן'לפנים • 4
ואשרנהפשוהרכםא:הדרם ,) 104-51 (בבדבדארהדםכיסיו ,) 50-5 (החרמהמןלפנים

פשוה ,) 243-182 (ילדותיימישלשיית:פשוה ,) 182-135 (עלוםימישכיח:פישרה ,) 134-105 (
חזקיהמעשה ,) 252-249 (מעשירתסיפורירכםא:הדרםמחךרפרקיםעדר ,) 248-243 (רבעיית

 .) 269-257 (הסעודהלאחר ,) 256-252 (

 .) 271 (ירדי>אמתה(מאתהספרעל

s • תשל"ז.זחל-אביבירושליםשזקן.הרצאתעמ', 478עצמי',אל'מעצמי

n רלדרתי

תללעיריתמכבת ,) 8-7 ((תרפ"ז)ז"קלמ"אמכבתמרחך ,) 5 (תרצ"ג]לפוירםקררץב Jלרnדרתי
 .) 20-11 ((תש"ז)חמדת ,) 'f (10-9(תצר"אביב

עצמיעל

שעשרבמסיבהשנהחמשייםליבמלאות ,) 31-23 (תצר"ח)(אבשרקןלזמןלשמהמרשליכברת
(באלוםארםישקיןפרםבקבלתדבירם ,) 33-32 (תצר"ח)(אבהכרםבביתמןהסופירםלי

ליבמלאותירשולים,שרקןבספריתשאמרתידבריםדברים,סופי ,) 35-34 (תש")ראללוהקק"ל,
 .דבףם .~~ 39 (תשי"א)(טבתיבאליקפרםבקבלתדבירם ,) 38-36 (תש"ח)(אבשנהיששם

תמוזחודשראש(שטוקהולם,סקנדינביהלאצורתישראלצירשלבכיתרמתמניםבקהלשאמרתי
n <ב ,) 44-43 (תש"'ד>איירשיראל,פרסיחלוקת<בטכםשנהחמישםזה ,) 42-41 (יש"אr דוקטור

עצמ.ילכברד ,) 46-45 (תשי"ח)(איירבירושליםבארניברםיטהדוקטורתראוקבלתלרגללרב,
שעטררנינירם ,) 51-47 (ח 11תשיואתחנןפשותד•ליוםבארושרקןבספיירתשהגדתידירבם

 ,) 60-59 (תשי"ט)(חרוףעיירבניעם ,) 58-52 (תשי"ט)(תשיראילןברבאתיברםיטהחבררnבאר
קלבתבשעתתשי"טא'באדרל·נירםשיראלמדינתנשיאבביתשהגדתידבירםהנשיא,כבית
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שרהחייפרשתשבתבליל ,) 64-61 (בירושליםהארניברםיטהאנשישהצויאוש"'י'לגענןוהםפר

תש"ן>(חשוךהסרפידםאגרותידיערלתרברת mהחינוןשרידיעלמתמניםקהלבפניאביבבתל

רםפירם,אותיות ,) 71-68 (תשכ"ב)בערמו(ל"גירשוליםשלכבדראזרחשנעשיתינירם ,) 67-65 (

 ,) 75-72 (תשכ"ג)(תמתירוקנירארניברםיטתשלהפרםבקבלתבירלשויםהעבירתבאתיברםיטה

במסיבהנקראו,סרפידםראלראלו ,) 79-76 (תשכ"ג)(תמתישראלמדניתנשיאשלבכירת

העםבביתפהבעלהספרותיבירחון ,) 82-80 (תשכ"ג)(אבבירושליםהעתתאיםאגורתכמתדןר

תשכ"ז)(כםלרבשטוקהולם 1966נרכלפרםקבלתעם ,) 84-83 (תשכ"ה)(םיןריבשררלים

(טבתשטרםבררגבארניברםיטת ,) 90-89 (תשכ")רטבת(בלרנדרןנרכלפרםקבלתלאחר ,) 88-85 (
""'"'-

(טבתאבןאבאהחץושרשלבכיתר ,) 92-91 (תשכ"ז)טבת(פזיר,בםררבןר ,) "l') (91-90תשכ

הלאומיהספריםבביתעגנוןתערוכתבפתיחתדבריםתערוכה,שליםדרה ,) 96-93 (תשכז")

m חלררשל 'א(למדערייצמןבמכןרדיברתיאשרדביר ,) 100-91 (תשכ"ז)א'(אדרארניברםיטאי

(איירירוקבניר[העבירת]הארניברםיטהשוחריאגרותשלבםעדרה ,) 103-101 (תשכ"ז)פסחשל

 .) 108-104 (תשכ"ז)

אחיבתרן

בןש' ,) 149-142 ((תש"ד)כצנלםןרבדלעל ,) 141-111 ((תשכ"א)רבמרתרבחייובתרחייםיוסף

אהרתרבץי. ,) 163-159 ((תש"ז)צירןבןש•עלמשהרמקצת ,) 158-150 ((תר"ע)דרבירםקריצןר.

עלפתיחה, ,) 180-174 ((תש"ן),.בנימיןלשם ,) 173-164 ((תשכ"ב)למורתשניםוחמשעשירם

השמשכצאתרארהבירבששים,בטלהםידרר,תשכ"ז):(קץיזצ"לקרקהכהןיצחקאברהםהרב

כם, mמררה ,) 195-193 ((תצר"ד)השומעשלאהםפד~יאליק,ח"ןעל ,) 192-181 (גבברררת

תשט")ר(איירליפץישמאיראליעזר .,שללפטירתושניםעשרבמלאותשנאמרודירבם

 ,) 208-201 (תיש"ט)א'(אדרשנהוחמששבעיםלןלמלאותכדרר,יעקבאברהם ,) 200-196 (

(תשכ"ה)ז"לרבינרבץימיכל .,על ,) 212-209 (תשכ"ה)(חשוךכדררא"י .,שללכבדרןדשרה

(תש"ן>בןמתפללהיהשחראהכנסתבביתזצ"ל,שמואל .,הגאןועלהםפד ,) 216-213 (

ברבארניברםיטהעליושאמרתידבריםביאלרבלרצקי,שמואל .,הגאוןרובימריר ,) 219-217 (

שלקבורעלמצבהשהעמידונירםשאמרתיאחדותמלים •קברמצבת ,) 229-220 ((תש"ן>אילן

 .,ישראלגאוןהגורלוביגרעלהםפד ,) 234-230 ((תשכ"א)ל 11זצביאלרבלצרקישמואל .,הגאןו

במלאותאפשטייןנחרםיעקבלפררפיסרר ,) 239-235 (תשי"ט)(אבזצ"להצררגהליראיזייקיצחק

 ,) 242 (תשכ"ב)(שבטליברמןשאולעלותחלה,לשם ,) 241-240 ((תש"ט)שנהשבעיםלר

דידייושעוכרבמסיבהטרכנרמשלוםבביתםדן.לדב ,) 243 ((תשכ"ב)ליןרלחברןאץר.משמני

(אבטרכנרמשולםשלמטתרידעל ,) 247-244 (תשכ"בא'באדרי"גשנהששיםלרבמלאות

אורישללכברוראילןברבאתיברםיטהשאמרתיאחדותמליםרבדנה,שירה ,) 249-248 (תשכ")ר

מרדכי ,) 253-250 (תשכ"ה)(אבירוקנירהארניברםיטהמטעםביומןפרםמתןשבעתגידנברגצבי

שנאמרודבריםאלישברג,אהןרעלהםפד ,) 254 (תרפ"ט)(םירןהששיםהלרררתליוםאהרנפזייר,

תרצ"ח)חשןר(י"זבירושליםהיםרדקרןבאולםאלישברגאהרןלנשמתשחיתהאזכרהבאספת

מכיירםואינםברבראתלהכירשצריכיםאלולשם ,) 257 (תרפ"ח)(שבטברברעל ,) 256-255 (

לברברלמלאותמעשהסיפרו ,) 264-257 (תשי"ח><שבטלגבורותבהגיעוברבר rלמרטאותר,

חכמיםבמעמדעליושאמרתידבירםשלרם,גשררם ,) 212-265 (תשכ"ג)(שבטמש mשמרנים
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מןאחד ,) 280-273 (חשי"ח)(טבחשנהשש•ם.לולמלאותיבדלשר•םשרקןכםפירחכנםר Nש

קדיראנקדגרםטכעלונשמה,גרף ,) 282-281 (חש"ח)(אללוזקלמ"אזכרןרשמח,החכורה

שלמה ,,עלהספד ,) 288-285 (חש"ז)(חשןרשרקןשלמהעלמשהרמקצח ,) 284-283 ((חש"ה)

חכמת ,) 293-292 (חר"ז>(חשידלכרכהזכותושרקןשמעןר ,) 291-288 (חשי"ט)(אבשקרןז•

נינחשדשרת•דרשו .) 298-294 (חש"ג><כםלרכרכה rפרםששרנהמרחשלל•רכלהנש•ם.

שנחחשיד(כ"חשנהששיםט•כראלברטהד"רלידידנולוכמלאותצרנדקחרמןהפררפ•םרר

במלאותירשמרהר•חהייןה'צרנדקחרמן ,,,הפררפ•םררשללכברדודשרה ,) 301-299 (חש"ך)

במלאות ,) 303-302 (חש"ח)(םחרח"ר•רשרל•םמישוב•נגעןוש"יאנישדרשתישנה,ששיםלו

האדירכלעל ,) 305-304 (חשי"ט)(חשןרז"לאטלינגרלביתוחןיוחנהשללפטירתהשלשרים

•עקבד"ר ,) 307-306 (חש"ה)(חשןרלפטירתושכלשריםבחלפירחהכנםח nבב•קרתברג,פץיר

 •פררמקיןיו"ולזכר ,) 311 (חשי"ח)(שבטז"לכרוךאשר ,, ,) 310-308 (חשט"ר)(טבחז"לאבנל
שנהארבעיםלמלאותלברכהזכותו rפררמקדבישראללו• mהאזכבאםפחפתיחהדירב

שכאמורדבירםגוריון.בןדדולשלכבדרו ,) 313-312 ((חיש"ד)ככחיומחברלוהופעתלפטירתו

עללצייאה,כנ•םהבין ,) 316-314 ((חשכ")זשנהשמתיםלובמלאותהאומהנבכייניבירשולים

 .) 318-317 ((חשכ"ח)ז"לארוכךיהדוהאברהםםגן

מצואלעח

שאמרתידבירםהבירה,שר ,) 322-321 (חש"ך>אבירזי,(באלוםירושליםלמעןהאגדוהשלבנכם

למען ,) 325-323 (חשכ")ר(חשןראלישרמנשהמרשלבניחרירשוליםיקיירשלבכנם••ה

 .) 328-326 (חשכ"ר)(חשרןבחלפירחביחבחוגהעיר,ראשולמעןירלשוים

שl«ןנימעם

האקדמיהבישיבת ,) 334-333 ((חש"ג)פניםבאיזו ,) 332-331 (חש"ב)(אבלשרןשללאמיתה

 .) 340-337 (עבירלשרן ,) 337-335 (חשכ"ג)בטבח 'ב(עבירתללשןו

ספריםענייני

חדשותגםישנות ,) 350-343 (חשכ"ד)(כםלרנרדמיםמקציילחברתשניםמאהבמלאות

חרבות )?(שכיחשנהםפררחי-יבבלירגרפי.ירחןוירושליםביבליוגרפיה: ,) 378-351 ((חשכ"ה)

(חרפ"ר)החררהבורח ,) 380-379 (אדרנדןר][בחחימחחרם"חקראקא, )?(קהלתהצראתא-ב.

 ,,נעלהערךערך ,) 385-384 (חרפ")ר(סירןקםרבםקי]יהושע,,חייםהרב[עלהערה ,) 383-381 (
החסידיםמם;פרירסיפרועלמלכים.ארבעה ,) 387-386 (חרפ"ז)א•(אדרקםרבםקי]חייםיהשוע

השלישיהירךישלונפילתו mעלייהםפרעלרעשה,שלאגרופה ,) 389-388 ( >ך" 't! "(םיןר

ב-ומםי:גה m:שנאדבירםההפיכות,בעלוםהספרעל ,) 392-390 (תשכ"ב)(כםלרשיירוליוליאם

חכמח(כ"רקלרנ•מרםקלרנ•צקיאירהשליומנועל ,) 394-393 (חשכ"ה)(איירהספרהופעתלרגל

 .) 396-395 (חשכ"ר)

רבהארץעל

(רח"ז>רחפ"טפעורתלאחר ,) 406-399 ((חרפ"ט)חרפ"טפעורתלאחרשרקןש"זאלמכבח
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חצר"א)(חשןרחמימיםשכהפיכבשיםפשרתכבש,עםזאברגרפרשתזרטא:מדשר ,) 408-407 (

בעירכתקונטרסהטורד,גכדמרתךאזהרה, ,) 414-413 ((חצר"א)מגבסי"לאלמכבח ,) 412-409 (

נרשנמצאקורקבן ,) 416 ((חש"ח)רחמיםהאש ,) 415 (חצר"ט)(אבפטייחליועקבפימיז "
האץרלעררךמכבחהמייסדים.כגכד ,) 417 ((חש"ח)חצר"זסימןרבהאץרעלשר"חמחט,

 ,) 420 (חשי"ט)חברנה 'ר(גרירןרבן ",אלתשרנהמכבחיהדרי.מיהר ,) 419-418 ((חשי"ח)

(שבטהשבחעל ,) 430-429 ((תשכ"ה)ירשוליםלשרםשאלר ,) 428-421 (כהןלגאלוהחשרברת

 .) 431 (חשכ"ט)

עצמיעם-,-

 .) 444 (למערכתמכחבשיכה.שלשעה ,) 444-435 (חשי"ג)(תשירהישנהעל

אקדמרח

דבררן ,) 448-447 ((חרצ"ח)ראגדרחרמדרשרחמכהגרתספרכרואים.לימיםהקדמההספר,מעשה
הקדמההספר,מעשה ,) 450-448 ((חש")רחשדהבהצראהכרואים]נימיםהספרלצאתבספר
הספר,עם ,) 458-451 ((חשי"ח)חררהרמתןסיניהרמעמדעלרדשריםראיחםופשטיםאתםלספר

 .) 459 ((חש"ך>ראחדסיפוירםמאהצדיקים,לשלספירהםהקדמה

הספררחרכןהשמרחמפחחאחיי,•בחרךלמורוביוגרפייםרצירכיםהעררת(עםהספרעירכתעל
 .) 478-461 (ירדי>אמרכהבידיהרככר

חשל"ז.רחל-אביבירושליםשרקן.הצראתעמי, 213דבירם','פחחי • 6
סיפרושלאחדפרקמראב:מלךמישע ,) 91-35 (המנגןכגכן ,) 34-17 (הזיררג ,) 16-5 (השםצבארח

נינחהאררח,דבירם:פחחי ,) 103-97 (סיפרושלראשתיםפרקיםימיעש-םבור: ,) 96-92 (אחד

הראשונההנשיקה ,) 157-104 (דבריםהרהוירנר,ירשרביביתמאליהם,שנוחרדבריםהשמחה,

שלאחירהיילפןרמר ,) 171-164 (החמרנה ,) 163-162 (לרשםמצאתישלאהסיפור ,) 161-158 (
 .) 209-197 (הגלילה ,) 196 (הסימן ,) 195 (המשיחאיביר ,) 194-172 (היילפןרמר

 .) 213-211 (יורד>אמרכהיבדי(הרככרהספררחרכןזהשבכרךהסיפוירםעל

שרקן.הרצאתעמ•, ) 472 (תעבספרים',רעלסופירםעלסיפוירםוסיפרו:סרפד'ספר • 7
חשל"ח.רחל-אביבירושלים

מחרךהקדמה,במקרם ,)ט(הספרעלהסרפדסיפרו .)ז-ה(אנרמסרןשרגאמאחהספירםסיפרו

ברניעגכרןירסףלשמואלצדיקיםשלספירהםכרואים.ימיםראיתם,אתםלספירםההקדמות
 .)די(מרטר(יא-יג),זצ"להלירמדרכישלרם

ראשרןספר

חוגרם(פר-פז),חציתיםספירם .)רפ-כ(הנחרביםעל ,)כ-רכ(הנביאיםעל(די-כר),החררהעל

(פז-צג).

שכיספר

ארחירח(קח-קיא),הקורשלשןר(קד-קח),רתדהספרקריאת(צד-קד),רתדהספרכחיבת
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(קלב-קלה),דקדוק(קלא-קלב),וכתיבקיר(קכר-קלא),וטעמיםרנקרדרתארתירת(קיא-קבר),

(קנח-קעב).חררהתלמדר(קלה-קנח),רםפירםםרפירם

שלישיםפר

(ירט-רנ).וקבלהזרחו(זיר-ריט),מדרש(רד-רטז),תלמוד(קעה•רד),משנה

רביעיםפר

(תג-שכב).ואחרוניםראשונים

חמישיםפר

(שםח-שער).המחזורעל(שםג-שסח),תפילה(שנח-שםג),הםידררעל(שנה-שנח),התפילהעל

ששיספר

ירחםיןמגילות(שפד-שפר),היםטרריהםפרי(שפג-שפד),שירה(שעט-שפג),מרםרםפרי

(שצ-שצא),שאבדרארשנגנזוספרים(שפח-שצ),עעררועליהםשיצאםפרים(שפר-שפח),

(שצח-תא).עורדגימטריארת(שצא-שצה),אגורת

שביעיספר

(תלר-תמא).צידקיםשלמעשירתסיפורי(תה-תלר),צדיקיםשלםפריהם

הספירם(תמג-תמה),ג-.שימתירון>יהודהרחייםאמונהבידי(הרכןעריכתורעלהםפרעל

(תםד-תעב).חתרכן(תמר-תםג),בםפרשנזכורוהמקררות

תשל"ט.ותל-אביבירושליםשרקן.הרצאתעמ,' 200בתינו','קוררת • 8

 .) 61-5 (מיאלים mהי

שרןראספר :בתיגרקוררת

הזאת,המצבה,,שמואל,לזקננוה·הוכיחאשרהאשההשדה,חיתאץר,אלמאץר • rמלראש

הקונטרס,פירשווברוא,גורלמעשההשדה,אילרתקרשטא,הים,מפשריאליהו,קרוש,זרע

לאתים,חוברתםרכתתרהנעימים,האחיםירםף,ירםףחבריו,דעתהחלומות,דברישגברף,נשמרת

הגנינרת,ספרשמואל, ,,זקננוישראל,ביתמרביתהאפרוחים,עלורבצתוהאםכנרת,אשררני

קטןאח,דוחבלאחדגורלצבי,נרכלציצתירםף,נמכרלעבדעדביו,דםאפתח,לאורחדלתי

 .תרףה ·.ם'!..ישלרם ,,עולם,עלוםהערב,מפנייער,חיתןכלאתירבתוכה,ערביםעלשבכלום,
חרשלחםידיר,המרתהבםפר,זכררןלנר,יולדלידאיוב,לבן,מרתעלהםלע,בחגריירכתישוכרה,

שניהגפן,בענביהגפןענביהמיששו,חשרהטעם,חרשהירח,חשרהשמע,חרשהראייה,

 .) 150-63 (מדינהראששמואל ,,טשאטשקים,רכלה],חתן[לשמחברשע,עלילותשלוחנות,
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שניספר

 .) 174-151 (מבקש,,משה

זקניבית

 .) 184-175 (וכליובית

ספריםענייני

מצנתרנוסחרזהיוסף.ידגאון.אותרשלבנרהמלך.דברשיף.מהר"םחידשויעלהביאורספר

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

ירדי>אמונהבידי(הרכנוהספרותרנןבתינו''קוררתל ,) 197 (בתינו''קוררתלסיןירחאילן
) 200-198 (. 

עמ', 308 ,') 1931-1924 (תרצ"אעדתרפ"דמשנתמכתביםיקירתי:'אסתרליין . 9

תשמ"ג.רחל-אביבירושליםשרקן'הרצאת

 ,)רט(ומאונסטשאטשקיסמשפחות ,)די-ה(קבעלביתארעימדירתירון:אמונהמאתהקדמה

 .)זט(עגנןובחייתאריכים

 11-23מכתבים > 1925-1924 <תרפ"ה-תרפ"ר .> 1'25 < 22-1מכתבים ) 1924 (תרפ"ד rקטרף

תר"ץתרפ"ט-חשרןאב ,) 144-129 ( 93-78מכתבים ) 1928-1926 (תרפ"חתרפ"ו ,) 128-25 (

 ) 1931 (תצר"א ,) 266-175 ( 176-114מכתבים ) 1930 (תר"ץ ,) 173-147 ( 113-94מכתבים ) 1929 (

 .) 301-267 ( 202-177מכתבים

 .) 308-302 (והתוכןשמרתמפתח

'~ 
רחל-ירושליםשרקן.הרצאתעמודים, 48שלרם),בןיוניבידי(מאריוהאותיות''ספר . 10

תשמ"ד.אביב

תשמ"ה.רחל-אביבירושליםשרקן.הרצאתעמ,' 245סיפורים',של'תכריך • 11

אחדיום

לאטעםנמה ,) 34-28 (הסרטמרוצת ,) 28-22 (זלרטי]נפרטיק ,) 22-7 (סיוריםלשסיפור :אחדיום

 .) 46-41 (הסייף ,) 41-34 (ספרים]כהןפררפיסררעשה

יפרריitנ bשלתכריך

א

נחרב ,) 81-68 (הדרשה ,) 68-56 (השבתמצנפת ,) 56-49 (הגביירםשניאורוטשלידשלמזלו

חילאיש ,) 100-90 (ליתןדרכםלאיןליטלושדרכם ,) 90-87 (והנכירתהרב ,) 86-81 (מיזבלין]

 .) 109-106 (החזניםשני ,) 106-100 (
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ב

אץרשליינה ,) 114 (פהפליטתמחמת ,) 113 (מקאליסקהכהןאברהםוו•מויוטבסקמבדלי ,,

אמומשדייונקהחיבוק ,) 116 (צידקאוחולשלריחו ,) 115 (צדיקיםשלמיהם m ,) 114 (שיראל

ספרואחצדיקאווחקראמהשוםעל ,) 119-118 (והנצוותהדיו ,) 118-117 (חילאשי ,) 117-116 (

הנסחרהצידק ,) 121 (אליהומיפגודות ,) 120 (האשהגוםישחהחרבהאל ,) 119 (יששכרנבי

) 123-121 (. 

גדוליםאנשיםגולקטניםסיפורים :חכמיםמסוד

יכעסשלאכדי ,) 129-128 (חשובהעשהשמא ,) 128 (לבדולה• ,) 128-127 (אמתשלשכרה

חשובהגוליה rשאשאלה ,) 131-130 <מזהחץו ,) 130 (הגאון ,) 129 (ואיסורהרפואה ,) 129 <

תנאיגולוכנרת ,) 133 (מגולהשל rיביתמפילשמעוכדי ,) 132 (שבחחילולמפני ,) 132-131 <

כצאתביר mרא ,) 136-135 (המסרקתחח ,) 135 (בחינות ,) 134 (רנביםשלמחלוקת ,) 134-133 (

 .) 137-136 ( ) 190גומ•עצמייאלב•עצמיגםנמצא(הסיפורבגבררתרהשמש

פסחשלסיפורים

בררןלשלצןר ,) 142 (מצרהשלחיבתה ,) 141 (מחצהעלמחצה ,) 141 (ישראלשלידבוריהם

ומריבהמצה ,) 145-144 (נסידי ,) 144 (צידקארחויטירחשלאכדי ,) 143 (העכברים ,) 143-142 (

 ,) 148-147 (כרתוח ,) 147 (גידאחד ,) 146 (צדיקשחרק ,) 146 (עונש ,) 146 (צדיקשלצערו ,) 145 (

המלאכיםשלרוחנחת ,) 149 (חורה ifבtרבזבוח ,) 149-148 (שבערותלילתיקון ,) 148 (אליהו

) 150-149 (. 

ואגפיהאשכנזשלסיפורים

השוחט ,) 154 (טובהגוצה ,) 154-153 (גיושלמזלאושבחחיללומשום ,) 153 (רוביםיחיד

 '"אכילתעל ,) 156 (מקומואתהמכירחכםאיזהו ,) 156-155 (והמחירהאוסר ,) 155 (מפיירסן
מנחם "והצידקומ"רהחכם ,) 158 (וסיעותומ"ר ,) 158-157 (ורמ"דנה"ו ,) 157 (טירפות

צונץ ,) 160 (הולדהייםשמראל ,) 159 (גיטה ,) 159 (באבתשעהשלהגיוה ,) 159-158 (מירמנוב

גום ,) 162 (לבינםבינינומה ,) 161 (לגדרידפאלו ,) 161 (שטיינשניידר ,) 161 (שוי"רצונץ ,) 160 (

שורהגושלייהשוע ,) 163 (שטיינtכל ,) 163 (האחים ,) 163-162 (שנתבקשספר ,) 162 (שמש

אהרן ,,שלדשרותיו ,) 165 (וייוסחישראייזיק ,) 164 (יפקפקוהמפקפקיאמין rהמאמ ,) 164 (

מילדצבידדו ,) 168-167 (לויעיקבלרוהמדשריםהתלמדויםשלמליםספר ,) 167-165 (יילינק

שני ,) 170 (עצמושל ,) 170-169 (רבובשבח ,) 169 (האצרות]כגיויעשנו[שלא ,) 168-169 (

נאpנים.קהל ,) 172 (נשמתואחהצויאאלובמלים ,) 171 (לדורותבכייה ,) 171-170 (כסאוח

גוירובין 074: (המקוםלפי ,) 173 (הנקמה ,) 173 (העמיםלכליקראתפליהביתביתיכי ,) 172 (
חטאעל ,) 176 (עבדוהשלחיים ,) 176-175 (חכמיםתלמידישימשו ,) 175 (הייןטעם ,) 175-174 (

 .) 178 (החבילהכתפדוה ,) 177 (יימםאירכות ,) 177-176 (חכמיםבלוזלושחטאנו

קטןמעשיותספר

 ,) 185 (ספירםמחביר ,) 184-183 (אחרוניםשולראשתיםשלספהירם ,) 182-181 (אייאייאיי
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הכתבמלאכת ,) 187-186 (לעצמםגדלוההמבקישם ,) 186-185 (החדשוהמהלךהישןהמהלך
התורהעל ,) 190 (והתירץוהקשויא ,) 190-188 (הוראההחוח ,) 188-187 ([מלאכה] ,) 187 ((
הו"ג ,) 192 (מסוךסכר ,) 192 (זקן mהראש ,) 192-191 (צורהבעל ,) 191 (הזוהרספר ,) 191 (

קלייקובמשפט ,) 195 (נאהמשל ,) 195 (ייחוםמרוב ,) 194-193 (צדקהשלקופה ,) 193 (והו"ק

וחלבבשר ,) 198 (לידכאמיכהכפקא ,) 197 (מספיקטעם ,) 197 (םכיאטין ,) 196 (נפשתחתנפשאו
נר· ,) 200-199 (הבאלעלוםלואהזהלעלוםלא ,) 199 (והרביהרב ,) 199 (צדיקיםעצת ,) 198 (

שפל ,) 202 (מטאלכהדדוד' ,) 201 (החחה ,) 201-200 (מםטרליםק]השרףוגיסומקרטובמבדיל
מברדיטשובהרנבית ,) 203 (אחרונהברכהשעיורכדי ,) 203-202 (לחמןאתוברן ,) 202 (רוח

עדמוכחניחא ,) 208-206 (האבןבתוך ,) 206 (נאהמנהג ,) 205-204 (חסדולםל:ונזכי ,) 204 (

 ,) 215-210 (הזקנההרווקהעלהעצובהסיפור ,) 210-209 (למקומהתורה ,) 208 (שיבו]א

שאיןמעשההטבעת, ,) 217-216 (והפרעושהככהמעשה ,) 216-215 (אדם]כביותפילת[התרנגלו

 .) 220-218 (סוףלו

הימיםעשרת

 .) 238-223 (האהביםסיפרו :הימיםעשרת

 .) 245-240 (הספרתוכן ,) 240-239 (ירון>אמונה(מאתהספרעל

תשמ"ז.זחל-אביבירושליםשזקן,הרצאתעמ', 232הבעש"ט','סיפורי • 12

ודרכיומעשיויהבעש"טתולדות :ראשוןספר

 .) 55-28 (ותורתועבודתו ,) 27-7 (טובשםבעלישראלתולדותאלה

ומתנגדיוחברותובכיתלמידיו,שכי:ספר

 .) 116-104 (מתנגידם ,) 103-73 (תלמידיוהתקרביררת ,) 72-59 (תלמידיו

הבעש"טכפלאות :שלישיספר

 .) 212-149 (כפלאותסיפויר ,) 148-127 (גלגולים ,) 126-119 (ופוארת

 ,) 228-227 (בספרשכזכורהספידםרשימת ,) 226-213 (ירןויהודהרחייםאמונהמאתאחירת

 .) 232-229 (הספרותרנןוקיצוירםתיכרתראשי

הצראתעמ', 250ליפישץ,אזירבידיומאיזרתמחרדותמהדורההבעש"ט','סיפוריא. 12
תשמ"ז.זחל-אביבירושליםשזקן.

במספרר.קליםשיניויםעםהרגילה,שבהצראהלתוכןדרמההסיפוריםתרנן

עמ', 375 ,') 1955-1915(תדע"ז-תשי"ט/אגורתחילופישרקן:גענרן-ש"ז'ש"י • 13
תשג"א.רחל-אביבירושליםישרקןהרצאת
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יוון>אמונה(מאתמברא

 :עגנוןש"י ,) 7 (שרקןזלמןשלמהעלאחדותמלים ,) 6-5 (לזהזהושרקןעגנוןנתררדערכיצד
-8רהראשונהכמהרווההכוכים 11ושרימתהספרעל ,) 11-8 (שרקן"שלמהעלמשהר"מקצת

 .) 14-12 (השגייהכמהדווההכוכים

גרמניה

רבויקנארלייפציג ,) 38-17 ( 29-1מכתבים(תוע"ר-תוע"ז)להיכוות,ואשרנהשנהבלרין.

 ,) 114-93 ( 114-91מכתבים(תוע"ט-תו"ף)מינכן ,) 92-39 ( 90-30מכתבים(תעו"ז-תוע"ט)

 .) 162-115 ( 171-115מכתבים(תו"ף-תופ"ה)הרמברוגבאדריסבאדן.בויקנאר,

ישראלאוץ

אשתועםבירושלים, ,) 184-165 ( 185-172מכתבים(תופ"ה-תופ"ר)משפחתוללאבירושלים

(תופ"ז-תו"ץ)ראשונותהגהותתלפיות, ,) 209-185 ( 211-186מכבתים(תופ"ר-תופ"ז)ליודיו

 ,) 263-256 ( 272-258מכתבים ) f(תו"ובפרליןגברמניההביקור ,) 255-210 ( 257-212מכתבים

בןשרקן ,) 308-264 ( 325-273מכתבים(תוצ"א-תצו"ח)ולאחריהםהכוכיםארבעתירושלים,

עגנוןשבעים,בןשרקן ,) 320-309 ( 341-326מכתבים(תצו"ח-תש"ט)חמשיםבןעגנוןששים,

שרקן.ז'שלמה ,,עלהספדסירם, ,) 343-321 ( 363-342מכתבים(תש"ט-תשי"ט)ששיםבז

 .) 346-344 (תשי"ט

הנזכרותיצירותמפתח ,) 367-361 (שמרתמפתח ,) 358-347 (בספוכונסושלאהמכתביםושימת

 .) 375 (הענייניםתוכן ,) 373-370 (ענייניםמפתח ,) 369-368 (במכתבים

ת"ר,ירושליםעגנוןיוסףשמואלידיעלמסודריםומדרשיםפשטיםראיתם''אתם • 14
תשנ"ה.רחל-אביב,ירושליםשרקן.הרצאתעמ,' ) 567 (תקס"ז
יצאהזאתבהרצאהשנכללתווה"מתן"פושתהראשוןהספרספירם.ארבעהכוללראיתם''אתם

תשי"ח.בשנתלאור

(ז-יז)הענייניםסדו

(יט-כז).הספרמעשה

תווהמתןפושת :רןואשספו

 ,)ע-חנ(האלהיםאלעלהרמשה(מט-גז).השלישיבחודש(לא-מח),בראשיתלמעשהקודם

זירוזאחוזיוח(קר-קיב),והגבלהפרישה(פט-קה),ונשמענעשה(עא-פח),סגולהליוהייתם

 nצר mמ(קמ-קמג),שכינהגילוי(קזי-קלט),סיניהרמעמד(קיד-קטז),וברקיםקולות(קיג),
-'-

 . )-וכא(ויזראיתםאתם(קסג-וטז),הדברותעשות(קגב-קסג),תוהרמתן(קמר-קנא),מחציות

הדברותעשות :שניספו

ידברו(ועט-וצ),שלישידיברו(וגא-עוח),שנידיברו(ונח-וב),ראשןודיברו(וכה-רכז),פתיחה

שביעידיברו(שסד-שסז),ששידיברו((שמח-שסג),חמישידיברו(צוא-שמז),ובעיי

(שצב-שצח).עשיירדיברו(שפז-שצא),תשעיידיברו(שעה-שפר),שמינידיברו(שסח-שעד),
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לבןלרחעל :שלישיספר

(תנב-תפה).משה(תלג-נתא),האורן(תכג-תלב),שגירתלרחרח(תא-תכב),ראשוניםלרחרח

תרדההעל :רביעיספר

שמרת(תקכא-תקלב),בראשית(תקיח-תקכא),תרדהחרמשיחמשה(תפט-תקיז),תזרהשלשבחה

לרעןואהבת(תקמ-תקמז),דבירם(תקלז-תקמ),במדבר(תקלד-תקלז),יזקרא(תקלב-תקלד),

(תקמח-תקנג).כמזן

שנזכורזהמקזרזתהספריםרשימת(תקנה-תקנו),יוזן>יהזדהיים mאמזנה(מאתדבראחרית

(תקנסקזאז).כס.פר_

עדביידיששנכבתועגנןויוסףשמואלשלוהסיפוריםהשיריםכלרעררק:'יידישע • 15

העבירתהאוניברסיטה'הרצאתעמ,' 152 , 1908בשנתלאץרהראשונהעלייתו

תשל"ז.סדן.דבשלהקדמהעםשמעורק '"בעריכתליידיש',החוגבירושלים,

אינהאלט

 .)זג(רעדאקצעידעופזן ,)הג-ז(אירינפיר :סדןדב

ליזעו

נישטזאלטאיד ,) 11 (אזכרזת ,) 10 (איסור-חג ,) 9-8 (ליזעושברעדת ,) 7-3 (ידינהוליהיזסףרבי

א ,) 16-15 (נאכטאזןטאגצזזשיען ,) 14 (זזאס? ,) 13 (נאכטבייבאבתישעה ,) 12 ( •••מייגען

 .) 27-20 (קבצנים ,) 19-17 (מעשהפשזטע

דערציילזנגען

טעלערצעבראכענערדעו ,) 35-31 (אנדערןצרם.שטאטעקאייןפזן ,) 30-29 (שזתפזתאריס

אבעל ,) 46-44 (מנתהדי ,) 43-42 (רחמנזת ,) 41-40 ( •••גלזתאין ,) 39-38 (תשליךצר ,) 37-36 (

עשרחמשהאידףפיארת ,) 56-53 (עלטערדעואדיף ,) 52-50 (שטזלעןגילדעתע ,) 49-47 (בית

 .) 83-73 (טיזטנטאנץ ,) 72-65 (זאכענישןגריזסעפזןמעישרתקליינע ,) 64-60 ( 1זזזהין ,) 59-57 (

קריטיק

 .) 95-87 (מאנע)צבימרדכי .א(דיכטערהעברעשיעאיבער

חקרןמשה

 .) 128-99 (חקרןמשה

 .) 152-135 (גלאסאר ,) 132-129 (פרטיםביבליזגראפישע

הואעמ.'הסיפור ) 32 (לבברגנו,ירםלשלשירומיםעםמהודרתהרצאהדגים','מזל • 16

 • 631-602עמ'ומלואה''עירמותן

במספירם.מטזמניםעזתקיםובמאתייםאלף-נרןבאותיותמסומניםעותקיםבחמישםנדפס
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חשמ"א.בירושלים,העבירתרהארניברסיטההלאומיהספירםביתידיעללארדיצא

בלק.הכלבעלרמסהכחכיומחרךפגתמיםאסופחלעגנרך:'מכחם • 1ך

לאורציאעמ: 140עח,עמוסמאתהקדמהעםופליואלעייץרקרמן.דניאיוירםסלע,אויראסף

 1997בשנתעברהמשפטידיןרלאחרתל-אביב.חמד,ספיראחרתרת,דיעיותידיעל 1994בשנת

ותל-אביב.ירושליםשרקן'הצראתלידיהיוצירםזכרת

כלה••הכנסתשלהרלץאברהםיירעלרמאויותמערותמהורדהרמקרררח,''מוארת • 18
חשנ"ה.רחל-אביבירושלים •שרקךהצראתעמודים. 326 •גענyרלש"י

בלה:'הכנסתשלהטקסטכלכלולהספר

וביארדיםהערותעם •ספרלבתיחוברותב.

חשל"ט.רחל-אביבירושליםשרקךהצראתעמודים. 86סיפוירם,''מבחר • 19

ביאוירם,לביווי •הממלכתיהספרבביתהבינייםלחטיבתהחינוךמשדרשלהלימודיםתנכיתלפי

מסד.צוביגינתןרנפתלימאתמקומרתומראיהערות

סיפור ,) 15-13 (העזמעשה ,) 12-9 (לאוהבמאיוב ,) S-8 (מסד)צבי(ביאוירםוהתרגנול,הנגר

עםהםהסיפוירםארבעת(כל ) 39-32 (זקניביתשלס 11ש ,) 31-16 (תפילתיסדיורשלנאה

לבעללוגרםמה ,) S2-4S (אליהוגיליו ,) 44-40 (צדיקאורתשלאתרוגוגינתרן),נ'לשביאוירם

זהב mתפקליפת ,) 68-60 (החוטפים ,) S9-S6 (חייםדרכי ,) SS-S3 (בעלוםשנתפרסםטובשם

נ'שלביאוירם(עם ) 8S-76 (הארתוגמסד),צ'שלביאוירםעםהםהסיפוירםששת(כל ) 75-69 (

גינרתן).

חשל"ט.רחל-אביבירושליםשרקך.הצראתעמרירם, 76סיפורים,''מבחר • 20

 •הממלכתי-דתיהספרבביתיבנייםלחטיבתהחינוךמשדרשלהלימדויםתכניתלפי

גםכללויםהממלכתיהספרבביתבינייםלחטיבתשלמעלהבחוברתשפורטוהסיפוירםכל

הממלכתיים.הספרלבתיהמיועדתבחוברתרקשמובא"האתרוג"לסיפורפרטהזאת,בחוברת

 ',נfע-!15יקי;ורמשהשלומיתמאחוביארידםהעררחעםסיפוירם,'עררדימיה'בדמי . 21

תשנ"א.רחל-איבבירושלים •שרקךהצראת

גביראלה ,) 102-85 (אחרותפנים ,) 83-71 (פרנהיים ,) Sl-70 (ורגשוותהרופא ,) 50-7 (ימיהבדמי

 ] 29.3.1991 (תשנ"אפסחעברבב'האץר•לראשתהפורסם"גביראלה"(הסיפור ,) 118-103 (

גענון).בספירכתםוטרם

 .) 151-149 (ביבליוגרפיה ,) 148-119 (יירםהללמאתדבראחירת
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מסדציבגינתןר.נפתלימאתוביארדיםהערותעםסיפוירם',עורדלאוהב'מאיוב • 22
תשנ"ב.רחל-אביבירושליםשרקן.הרצאתעמ', 136יקיר,רמשהרשרלמית

תפילתיסדירושלנאהסיפרו ,) 24-22 (העזמעשה ,) 21-10 (העץתחת ,) 9-7 (לאוהבמאדיב
) 37-2S (, צדיקאותרשלארתוגו) (רהתרגנרלהגנר ,) 49-42 (האתרוג ,) 41-38 S2-SO (, אבניבזז
טובשםלבעללדגרםמה ,) 71-61 (המטפחת ,) S5-60 (ז"לזקניביתשלש"ס ,) 54-53 (

קליפת ,) 97-91 (החוטפים ,) 90-81 (דוגרתשני ,) 80-74 (אליהוגלייו ,) 73-72 (בעלוםשנתפרסם
 .) 106-104 (חייםדרכי ,) 103-98 (זהבתפרח

 .) 136-107 (ידיםהללדבזזוב-rותאr:זירנב

 197יקיר,רמשהרשרלמיתגינתןרנפתלימאתויבארידםהערותעםפשרט','סיפרו . 23
תשנ"ג.רחל-אביבירושלים •שרקןהרצאתעמ,'

פשוט"."סיפורעללפשרניוותנבחרתמקררותשרימתמובאתהספרבםרף

רכןיקיר,רמשהשלומיתמאתוביארידםהערותעםסיפורים:עודראמונים'שברעת • 24
רחל-אביבירושליםשרקן.הצראתעמ,' 134אמונים,'ל'שבעותגיתנרןנפתליהערות
תשנ"ד.

 .) 131-119 (לילדת ,) 118-83 (החלוגבעת ,) 81-7 (אמוניםשבערת

 .) 134-133 (לפשרניוותנבחרתביבליוגרפיה

גיתנרןנפתלימאתוביארידםהערותעםסיפוירם,'רערדלמישורהעקרב'רחיה • 25
תשנ"ד.רחל-אביבירושליםשרקן.הרצאתעמ', 149יקיר,רמשהשולומית

 .) lOS-149 (דגיםמזל ,) 104-85 (הצפדרעים ,) 84-7 (למשיורהעקרבוהיה

גינתרןנפתלייקיר,רמשהשלומיתמאתוביארידםהערותעםסיפורים:עודר'תחלה • 26
תשנ"ה.רחל-אביבירושליםשוקן.הרצאתעמ', 98גדרן.רשמראל

 .) 95-77 (המלבוש ,) 76-59 (עגתרת ,) 58-43 (הטרברתהשנים ,) 41-7 (תחלה

 .) 97-96 (בנחרתביבליוגרפהי

שולמיתמאתוביארידםהערותעםסיפוירם',עודרבעירנושהירחכמיםתלמידי'שני • 27
רחל-אביבירשוליםשרקן.הצראתעמודים, 118מסד,רצביגינרתןנפתלייקיר,רמשה

תשנ"ר.

הארונית ,) 103-91 (ועבירבעיר ,) 89-69 (הסרפדאגדת ,) 67-7 (בעירנושהיוחכמיםתלמידישני
 .) 116-105 (הורוכל

 .) 118-117 (בנחרתביבליוגרפיה
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בספריםכרכסוורבםובכתבי-עת,בעיתוניםשנדפסוורשימותסיפוריםג.

כרכסוטרםומיעוטםאשבמדרו

אלפבית)סדר(לפי

עיבודרכן ,)-1906תרס"רסוכרתערבגבלייןוביהמצפהישפרדסם(סיפרוובכיר"ליבשו"אהרבם

שלמהבידיהובאו ,ידועלפרדסםלאאשרתשיייטבשנתנגעןוביידמחשדהיספור

ביאליק,מוסדיודיו,ורפאלשקדגשרוןבעירכתרתעדררתי,מחקירםנגעןו:ב'ש"יצקוו

 • 33-30עמיתשלייח,ירלשוים,

תשלייר.שבעורתבערב 3.6.1976•מעירב.יסיפרו",שלפרק"האורח:

 • 116-104עמיתלש"ז,דבירם•,'פתחי

 • 206-199עמיתשל"ג),(שבט 237·מלודיוכסאיי,מהדרםפקריםהאץר:אתואארה"אלן

 • 229-219עמיתלש"ה,החרמה,'מן·לפכים

כרכס).(טרםתשכ"חפסחבערב 10.4.1988יהאץר,יפרגמכיטםיי:"ארבעה

רשייישל•חלומוהכרתותתחתהנשיאבביתמכארם(קטעשיראל"מדניתכשיאלש"יבכרת

 • 22.7.1970יהצרפה.יגעיןרכ),

 • 79-76עמיתשל"ר,עצמי.יאל•מעצמי

 • 23.6.1975יהאץר.יברבר", rמרטעלזכרתרת"ברבר:

 • 272-268עמיתשל"ר,עצמי.יאל'מעצמי

תשלייא.השנהראשבערב 30.9.1970'האץר',"רבםשאטש",

 • 13-9עמיתשל"ג,ומלואה,'ייער

 • 5.6.1984·דבר,ישכה),ארבעיםלפכיביהגלגלישפרדסם(קטעהשבעוות""חבג

 • 352-348עמיתייש,ללון•,נטהביאררחבהרחבהפרדסםהקטע

 • 9.7.1971'מעירב.יהספד",דביר"יבאליק:

 • 195-193עמיתשלייר,עצמי.יאל•מעצמי

רוח),ואנשיסרפדיםיתריבןעגנןו(השתתפותדרדר"בעיני :ביאליק)"(על

כרכס).(טרם 20 • 7.1984'רבד.י

 18-17עמי ,) 1990(מרס 2עוברית•·לשןרסרפדים",עלעגנןולעבירת,והמרדהנגעןו"יבאלקי:

כרכס)(טרם

כרכס).(טרם 66-64עמיתשכ"א),(כיסן 109-108•גכזיםיזכררכרת", :"ביאליק

כרכס)(טרם 27.9.1996יהאץר.יביאליק','עלזכרתרתקטעי"ביאליק:

 • 512-508עמיתשל"ב),(אדר 230·מלודיהגדלו','המעוצות"בית

 • 238-233עמיתשל"ג,ומלואה•,יעיר
'--

תשלייג.השנהראשבערב 8.9.1972•האץר•,הקטן",המעוצות"בית

 • 269-255עמיתשלייג,ומלואה:יעיר

תשמ"ג.כיפרויוםבערב 28.9.1982'האץר•,זלרטי','בפרטיק"יבקרו

 • 28-22עמיתשמ"ה,סיפוירם•,של•תכירך

תשל"ב.באדרי"גירושלים,ישורןוהכנסתביתשלשיןר••טרידמשיחי.ישל"בסעדותו

 • 669-667עמיתשל"ג,ומלואה:יעיר
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 • 29.3.1974'האץר,'ידידי","ברור

 • 208-201עמ'תשל"ר,עצמי',אל'מעצמי

 ; S.197S.13העם','קול ," 1904תרס"דבעומרל"גב'המצפה'שפורסםראשןושיר :קטן"גבור
ליידיש'הקאתדרהבהצראתהצעיר''עגנוןבקןר.יצחקבידיהובא • 22.7.1988'דבר',

 • 36-3Sעמ'תשמ"ט,באר-שבעבן-גוריון',באוניברסיטת

 • 19עמ'תשמ"ח,תל-אביבהפתוחה,האוניברסיטהעגנןו',ש"ישל'הרומנים

תשנ"א.פסחבערב 29.3.1991'האץר',"גבריאלה",

כונס).(טרם 118-101עמ'תשנ"א,ספרלבתיחוברתימיה','בדמי
לט,גיליון ; 644-642עמ' , 23.9.1978לח,גיליןוהמשכים,בשלושההי-דאר'"הבלילה",

 • 702-701עמ' , 27.10.1978מ,גיליון ; 689-683עמ' , 13.10.1978

 • 209-197עמ'תשל"ז,דבירם','פתחי

ירשוליםבירושלים,העבירםהסופריםאגודתהצראתירושלים'ובקורת'ספררתרכסא","הדרם
בספר).נכללושלא(פרקים 2S-20עמ'תשל"ה,

תשל"ב.השנהראשבערב 17.9.1971'האץר',היילפרין",מרשלאחיוהיילפרין"מר
 • 194-172עמ'תשל"ז,דברים','פתחי

(סתיויגבירושלים',העבריםהסופירםאגדותלשלספרותרבעון'ירושלים,הוראה","התרת
 • 7-6עמ'תשל"ט),

 • 190-188עמ•תשמ"ה,סיפורים',של'תכריך

 • 26.3.1970העם','קול"החוטפים",

 • 260-253עמ'תשי"א,ונראה',סמרן

ה-וחמד''בשדההובאהקדוש'),לשרן'מעלתהכותרתתחתמהסיפור(קטעהריח""חשר
 • 2S8עמ' ,) 1971(פבר'-מרס

צרו-שב.עמ'תש"ב,ואלו','אלו

כונס).(טרםתשנ"חהשנהראשבערב 1.10.1997•האץר•,חלומות",חמישה"חלומות:
תשל"ר.השנהראשבערב 5.9.1975'האץר',"חמדת",

 • 20-11עמ'תשל"ר,עצמי',אל'מעצמי

בקרן.יצחקבידיהובאהמרות'),'מחלולעבירתבקרןיצחקשלתרגוםעם(ביידיש"טריטנטאנץ"
תשמ"ט,באר-שבעבן-גוריןו',באוניברסיטתליידיש'הקאתדרהבהצראתהצעיר',•עגנןו

 • 250-237עמ•

 • 83-73עמ'תשל"ז,רעררק','יידישע

תשמ"א.פסחבערב 17.4.1981'האץר',סיורים),של(סיפוראחד""יום

 • 22-7עמ'תשמ"ה,סיפורים',של'תכריך

 • 25.2.1975(ורשה)',שטימע'פאלקסביידיש)",קדומים(שיריםלידעןירגנט"יידישע
'דבר',היום'),'קדשותהכותרתתחתנוראים·'ימיםלספרההקדמה(מתוןנוראים""ימים

תשמ"ר.הנפרידםיוםבערב 24.9.1985

'ידיעות ; 20.2.1970•דבר•, ,) 1904תרס"דבאבג'ב'המצפה•שפורסם(ישר"ירושלים"

 • 22.7.1988'דבר', ; 29.2.1980אחרונות',

 • 206-205עמ•ת"ש,ללןו•,נטהב'אררחנמצאנוסחבשיניויהשיר
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כתס).(טרםתשנ"גהשנהראשבערב 27.9.1992'האץר:קלות),(ישחרת"הכובע"

 • 29.2.1980אחרונות,''ידעיותוהפערשו","הכינה

 • 217-216עמ•תשמ"ה,סיפוירם:של·תכירך

(פרקיםתשל"ז;פסחבערב 1.4.1977'האץר,'הספ)ר,מחךרפרקים(שלשרההמגנן""כגנן

תלזס"ז.שבעורתבערב 22.5.1977•מעירב,'נוספים),

 •-71-64ר , 49-43עמ•תשל"ז,דבירם,''פתחי

 • 21.2.1975•מעריב,'מהסיפור),(פרקבבד"בדארהדם"כסיר

 • 57-51עמ•תלזס"ה,החרמה,'מן·לפנים

לש'"המיוחסתע-ןבחתימת , 1910תער"אתשירט•'חיינו•בעיתןושהופעי(סיפרו"כפורת"

תער"אתשירבחדושפעמיםשלשררקבירשוליםלארדיצא·חנייו'העיןותגענןו).

עמ•תשמ"ה),(חשוון 58 ' 77ב•עחןרגרבריןכריותבידיהובאהסיפורנפסק.מזהלואחר

12 • 

 • 20.2.1970'האץר:הסעדוה","לאחר

 • 269-257עמ'תשל"ה,החרמה,'מן·לפנים

 • 19-18עמ•תש"ל),(סיןרבירשולים'הדתיתהמועצהשלבטאןר'בשעירך.לשירשולים","לבכדרה

 • 71-68עמ'תשל"ר,עצמי,'אל'מעצמי

'ידיעותפלאי),פנחסתרגםביידיש,פשוט'ל'סיפרר(הקדמהנעלים"מתקןלזס"לכבדרו

 • 11.8.1978אחררנרת,'

 • 12-7עמ'תשכ"ט,תל-אביב'המנורה,'הצראתענגןר-שירפטן:'ש"י

 • 207-203עמ•תשל•~ב),(אדר 35'מאזנים·המקום','מנהגלפיאדםעישה"לעלום

 • 694-692עמ'תשל"ג,ומלואה,''עיר

תשל"ג.פסחבערב 16.4.1973'האץר:הסיפור),מחרך(פרקהחרמה"מן"לפנים

 • 27-20עמ•תשל"ה,החרמה,'מן·לפנים

כרכס).(טרםתשנ"הפסחבערב 20.4.1995'האץר:עסקיו","לרגל

תשל"ט.השנהראשבערב 1.10.1978'האץר:ספירם','כהןפררפ•עשהלאטעם"מה

 • 41-34עמ•תשמ"ה,סיפוירם,'של'תכירך

תשל"ג.השנהראשבערב 26.9.1973'האץר:דגים","מלז

 • 631-602עמ•תשל"ג,ומלואה,''עיר

כרכס).(טרםתשמ"רפסחבערב 23.4.1986'האץר',"המופת",

 • 562-549עמ'תשל"ד),(תשרי-כסלו 240-239'מולד·ראשונים','"מימים

 • 378-360עמ'תשל"ר,עצמי:אל'מעצמי

פסחובער:;ו 17.4.1992'האץר: ; 9.1.1992'מעירב:ראשןו),פרסום-(שיר"ממרחקים"

 _,_כתס}.(טרםתשנ"ב

(טרםתשנ"אהשנהראשבערב 19.9.1990'האץר',השנייה,'עלייתישלהראשוניםהימים"מן

כרכס).

עמ•תשנ"ה,תל-אביב'עקד,יהצראתגרברין.כריותבעירכתקוץבבברקו:חם'קפה"מסויבן".

146-142 • 

קצא-קצר.עמ•תצר"א,כלה,''הנכסת
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רכןבסטניסלב)-1906תרס"רניסןג,חרבותב·הירןר•שפורסם(סיפרוומלכה"במלך"מעשה
צוקושלמהביידהובאוריו,עלפורסםשלאתשי"טבשנתעגנןוידיעלמחדשעיבוד
ביאליק,מוסדדייוו,ורפאלשקדגרשוןבעירכתותעדוות',מחקירםגענןו:ב'ש"י

 • 38-33עמ'תשל"ח,ירשולים

תשל"ט),(ניסן-איירמח•מאזנים'ייונה),וילהיוסף ,,על(סיפרווברוא"גדלו"מעשה
 • 130-125עמ'

 • 81-78עמ•תשל"ט,בתיג'ר,·קוררת
 • 387-379עמ•תשל"ה),(איבב 244-243•מולד'השבת","מצנפת

 • 68-56עמ•תשמ"ה,סיפוירם;של +~ת'
ראשבערב 26.9.1984'האץר•,תשמ"א;השנהראשבערב 10.9.1980'האץר·.הסוס","מרצות

תשמ"ה.השנה

 • 34-28עמ•תשמ"ה,סיפוירם•,של'תכירך
תשל"ב.באדרי"גירשולים,'ישןר•הכנסתביתשלשירן''טויר"משיח",

 • 22עמ'תשל"ג,ומלואה','עיר
הצעיר·.•עגנןובקרן,ציחקברייהובאלעברית),בקרןיצחקשלתרגוםעם(ביידישמנתה""די

 • 232-229עמ•תשמ"ט,בארשבעבן-גוירןו',באתיבדסיטתלייידש·הקאתדדהבהרצאת
 • 46-44עמ'תשל"ז,ררערק•,'יידישע

 • 30-3עמ•תשל"א),(סיןו-תמח 230-229•מולד·"הנעלם",
 • 486-448עמ'תלש"ג,ומלואה,''עיר

 • 48-45עמ' ,)מ"שת( 240-239·מלוד•הזקנה",הרווקהעלהעצוב"הסיפור
 • 215-210עמ•תשמ"ה,סיפורים•,של'תכריך

 13.4.1987•האץר', ; 21עמ•תשמ"ה),(אב-אללו 67-66 ' 77•עתרןטוב",שםהבעל"סיפורי
תשמ"ז.פסחבערב

תשמ"ז.טוב•,שםהבעל·סיפורימתוךפרקים
פסחבערב 16.4.1984'האץר',תש"ל;פסחבערב 20.4.1970•הצופה',פסח",של"סיפוירם

תשמ"ד.

 • 150-141עמ•תלש"ח,וסיפרו•,סופד'ספד
תשל"ח.פסחבערב 21.4.1978'האץר',"הסייף",

 • 46-41עמ•תשמ"ה,סיפוירם',של•תכירך
תשל"ב.סוכרתבערב 3.10.1971'האץר',הארונית",ארתהלשהימים"ספר

 • 491-486עמ•תשל"ג,ומלואה','עיר
והמהלךהישןהמהלךואחרוינם,ראשוניםשלספירהם :פרקים(שלשרהקטן"מעשירת"ספד

 • 1.3.1985'זבד',חסד)ו.לעולםכיהחדש,
 • 205-183עמ'תשמ"ה,סיפוירם,'של•תכריך

 • 167-166עמ•תשל"ג),א•(אדרלו'מאזנים·ואחרונים",ראשוניםשל"ספירהם
 • 184-183עמ•תשמ"ה,סיפוירם',של'תכירך

תל-אביבה, mהפתהאתיברסיטהלסמיו",גלוי"ביןחרבותנוסחים),<כלששרה"עגונות"
 • 122-91עמ•תשל"ט,
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 • 96-92עמ' ,ד 11תשלדבירם,''פחתי

חשוןבחורשהמשכיםנשכיב'האחדות•שהופיעע-ןבחתימהויערבלתי(סיפורדךד""פרקי

(טרם 85-83עמ• ,)ד 11תשל(תמחמה•מאדנים·בקרן.ציחקלדפוסהיבא ,) 1910תדע"א

כובס).

'--

ביבליוגרפיה :עגנוןיוסףשמואל

תה-תטד.עמ•תש"ב,ואלו•,'אלו

 16-15עמ• ,) 1990(מרס 2עובירת••לשוןבעבירת",מליםערלהעבירתהלשןונערוד"גענןו:

כובס).(טרם

(מרס 2עובירת••לשןרגענןו",שלהמפורסמתהפיסוק•'ישטתנולדהוכיצדאימתי"גענןו:

 • 9 ~ 6עמ• ,) 1990

תשכ"א.שוקן:עגכון-ש"ד'ש"ימתוןקטעים

 :עריכם""עיוו
תשמ"א, , 2יחידהמבכים-משמעירות","מקורותחוברתהפותחה,''האתיבדסיטה . 1

 • 29-3 1עמ

שמג-שצח.עמ'הכה,''עד

'האץר,'דבירם"),"פתחיהכותרתתחתעריכם""עיוושבסיפורהשמות(על • 2

תשל"ט.פסחבערב 20.4.1979

עריכם"),"עיווגיבוירגינת,גדעוןועלגמדוגביראלעלפורסמושלא(קטעים • 3

כובס)ו.טרםהאחדתיםהקטעים(שכיתשכ"דפסחבערב 21.4.1997'האץר:

 • 19עמ' ,)ל 11תש(סיןרבירולשים'הדתיתהמעוצהשלבטאון•בשעריך.השבת','"על

 • 431עמ•תשל"ו,עצמי,'אל•מעצמי

שלהכלליתההסתדרותלרחיכןרלתרבותמרכזידיעללהוידם,''אוירםהשחיטה","על

 • 53עמ'ל, 11תשב·אדרהעובדים,

שעא-שגע.עמ•תש"ב,ואלו,''אלו

תשמ"ד),(סתיושיח··עלידידקטית),בכוונהירבליןא"אע"יבחוחים(הובאלבי""עם

 • 63-61עמ'

 .שה-שרעמ'תש"ב,ואלו,''אלו
כובס).(טרםתשמ"דהשבהראשבערב 3.10.1986'האץר:"הפידון",

 • 5-1עמ'(תשכ"ח),טדירשולים'העבירתהסופירםאגורתספרות,לדברי'מאסףקטבים','"פחים

עמ'תשל")ד,(סיוןישח•'עלי ,) 12.12.1933ב•דבד,'שהופעיראשןו(כוסחאחדות""פכים

182-171 • 

תמט-תסח.עמ'תש"ג,המנעול:כפות'על

כובס).(טרםתשמ"דהשבהראשבערב 7.9.1983'האץר,'שובות),(שרימותקטן""פנקס

כובס).(טרם 25.2.1972'האץר:סיפו)ר,של(המשכו"פדכהיים"

'האץר', ,) 15.4.1946ב'האץר,'לדאשתה(נדפסמואב)מלך(מישעאחד"סיפורלשאחד"פרק

4.4.1972 • 

כובס).(טרם 9.3.1990'האץר:ידןו),אמונה(אספהקטבים""פרקים

משדדתלש"ד,'נשכתספרונתו'מבחדתלש"ד;פסחבערב 5.4.1974'האץר,'השם","צבאות

 • 56-50עמ'תשל"ה,ירשוליםוהתרבות,החיכוך
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 • 16.5עמ•תשל"ז,דברים,''פתחי

 • 16.2.1973'האץר:הנסתר','"הצידק

 • 227-220עמ'תשל"ג,ומלואה,'·עיר

 •בקןריצחקבידיהובאלעבירת),בקרןיצחקשלתרגוםעם(ביידישטעלער"צעבראכעכע"זעו
תשמ"ט,באר-שבעבן-גרריןר:באוניברסיטתליידיש'הקאתזרהבהצראתהצעיר:'עגנןו
 • 229-227עמ•

 • 38-37עמ•תשל"ז,ועררק:'ייזיעש

'דבר,'רוח),ואנשיסופריםיתרבידגענןו(השתתפותומנתגדים"חסידיםבעיניקאפקא)"(על

-h+.J983 כונס).(טרם

תשכ"ה.סוכרתבערב 19.9.1994'האץר:המלך','זזרשלהתהליםמספראחז"קר(טרס
כח-ס.עמ'תשל"ח,וסיפור,'סרפד'ספר

תשל"א.פסחבערב 9.4.1971'האץר:מזיבלין'.'"הרב

 • 86-81עמ•תשמ"ה,סיפורים,'של'תכריך

תש"מ.פסחבערב 31.3.1980'האץר:הכבויה','והמשרתתוהפרנס"הרב

 • 90-87עמ'תשמ"ה,סיפוירם,'של'תכירך

 • 20עמ' , 27גיליון , 17.3.1970הצעיר,'•הפועל(בחוחים),נח"של"שבחר

 • 257-256עמ'תשכ"א,שוק:ןעגכון-ש"ז'ש"י

ירושלים,העבריםהסרפידםאגודתהוצאתירושלים,'ואמנותספרות'דבריהשם','"שינוי

 • 317-316עמ• ,) 1971(מרס 51'חזאו' ; 12-9עמ'תשל"ה,ירשולים

 • 691-688עמ•תשל"ג,ומלואה,''עיר

שרכים):(פרקים"שירה"

 • 139-132עמ•תש"ל),(סירןנכו]ג'מלוד'הספר:מתוך'פרק . 1

 • 268-259עמ'תשל"א,'שירה,'

תשל"ב.פסחבערב 29.3.1972'האץר:נכלם,'הפרופסור'אצל . 2

 • 549-545עמ• •תשל"ז'שירה,'

תשל"ב.שבועותבערב 18.5.1972'האץר:אחרון:'פרק . 3

 • 553-551עמ'תשל"ז,'שירה,'

היהיזרת•הסרככרתבהצראתעבריתלספורתכתב-עת'אורזת,משירה,''פרק . 4

 • iO)-76עמ' ,) 1973(פברואר

 • 246-238עמ•תשל"א,'שירה,'

 •ירןדאמונהמאתהקדמהעםרתערזרת''ו.וחקריםמוקדם),(בנוסחמשירה•'פרק . 5
 • 252-241עמ'תשל"ח,ירשוליםיבאליק,מוסד

ן.כאגנס,הצראתעגנון', ~~ק·בכמנtאהקטע(רוב 537-536עמ'תלש',ז''שירה,'

 .) 29-20עמ'תשכ"ז,ירשולים

•האץר,'נlעירר/ן'),נעדרתשתיכאזוהזכרתיב'הזאיל(המתחילמשירה''פרק • 6

תש"ן.השנהראשבערב 29.9.1989

כרכסלאהזה(הפרק 42-39עמ•תשכ"ז,ירושליםמאגכס,הצראתעגנון:'קובץ

'שירה').בספר
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 • 11.8.1978•מעירב:צרוף",שלרם 'ר"

 • 116-113עמ•תשל"ט,כתיגר•,·קוררת

תלש"ח.השנהראשעכרב 12.9.1977'האןר·.מירנה",ראששמואל ,,"

 • 150-144עמ•תשל"ט,בתינו·.·קוררת

'האץר·.השלישית),כפשרהרכםא•'הרוםכספרשהובאלסיפורמאוחר(נוסחהחתכים""שגי

כתם).(טרםתשל"הפסחכערב 26.3.1975

תשל"ה.השנהראשכערב 16.9.1974'האץר•,םלארירטא",מדפיסיהחזנים:"שכי

 • 109-106עמ•תשמ"ה,סיפוירם•,של•תכירך

תשל"ט.השנהראשכערב 1.10.1978•מעירב•,שוכרה","תורה

 • 120-116עמ•תשל"ט,בתניו•,·קוררת

כארבעההופעיווהעצים•,'האשכספרכללויםשאיכםשתים(פרקיםהמעשים""תכלית

 :'האןר')כעיתןוהמשכים
•האןר•,והעצים•,כ•האשכללויםשאיכםהמעשים'תכלית'ספרמךרחפרקים . 1

תשמ"ח.פסחכערב 1.4.1988

 • 7.4.1988•האןר•,הפרקים•,'המשך . 2

 • 22.7.1988'האץר•,כזמנה),תפילהכ·עיר,כשרה 'א(פרקים·•ערר • 3

תשמ"ט.השנהראשכערב 11.9.1988'האןר•,אין·.לשמעשהמספריוסף,,,אפירם • 4

 • 29.2.1980אחרונות:'יריעותארם",נכיותפלית"התרנגול

 • 216-215עמ•תשמ"ה,סיפוירם•,של'תכירך

ירחון·גיזת,תרע"כ),הצעיר·כ•הפערללראשונהנדפסהחול•,•געבתלשראשןו(נוסח"תשרי"

 • 99-87עמ•תשמ"ר),(כיסן 408-393ט-יכ,חוברתלג-ל,זולספורת•לאמנות

 :שלשרם""תמול
מחקירםעגנון:נ'ש"יהגרשרהבידיהונאושלשום'),מ•תמלושהשומטו(פרקים . 1

תשל"ח,ירשוליםביאליק,מוסדיויזר,ורפאלשקדגשרןובעירכתרתעדררת•,
 • 191-185עמ•

גלב,•מאזנים•נכתב-יד),בעיזבוןשנמצאשלשום•ל•תמרלהאפילוגמחרך(קטע . 2

כרכסו).טרםהנ"להקטעים(שכי 213-212עמ•תשל"א),(שבט

ובכתבי-עתבעיתוניםשפורסמומכתבים . ,

נצים 2ננספירם,שפורסמושונים,אנישםואלסופירםאלעגנוןמכנתישלרישמהלהלן

--'רנעיתרכים:

,:;: 

 • 22.7.1988אזךרוכות•,י'ידעות , 12.4.1964תשכ"ד,נתמחמ-ר·מכתבאוגנרפלד,משה

 • 16עמ•(תשמ"א),חכרן , 99•גכזים·ותצר"ד,תרפ"זמהשכיםמכתביםשניבארון.דבורה

 ; 22עמ• ,) 1985(יולי-אוגוסט 67-66 ' 77'עתרן , 1917-1909מהשכיםמכבתיםמבחרברבר,מרטין

תשמ"ו.השנהראשבערב lS • 9.1985'האןר.' , 1938-1914מהשכיםמכתביםמבחר
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ירשוליםגענןו:·קוץב , 1924-1909משכיסכרכר,אלטשאטשקיס-עגנרןש"ימכחכי
 • 90-55עמ•חשנ"ד,

 ; 611עמ' ,)ל"שח(דכרן , 70•גנזיס•חמרן, Tכ"חשכ"גומסעימטרתמעש"קכררלא,יהודה
 • 5.3.1971•למרחב•,

 • 20עמ•(חשמ"א),חכןר , 99•גנזיס·חש'י'א,משנחכיסטצירקי,כחן

 , D' 99•גנזי ; 20עמ'חש"ל,כ'כאדרט•הצעיר','הפועל , S.23 • 1913מ"מכחבכן-צירן,שמחה
דכרן , 70•גנזיס· , 1921-1920מהשביסמככחים;ארבעה 10-9עמ•(חשמ"א),חכרן

 • 591-588עמ• ,)ל"שח(

ממניכןמכבח ; 19.5.1978'מעריב,' , 1920ר 1913מהשביסננv..נמכחיכסכרכר,י"ח

די ; S.26 • 1970כ'דכר,'מכחב ; 194עמ•חש"ל),(סיןרנכר]ג'מלוד' , 16.2.1920 "מ
מרסדדייוו,ורפאלשקדגרשןובעירכת ,• nרחעדררמחקירםעגנןו: "'ש'כמכחבים
 • 56-39עמ'חשל"ח,ירולשיםביאליק,

מכחב ; 612עמ' ,)ל"שח(דכרן , D' 70'גניז , Tרחשכ"חשכ"רמהשביסמכחיבםשניבוררו,א'י'
 • 15.10.1997•האץר,'חשכ"ה,משנחמכחב ; 5.3.1971•למרחב,'חשכ"ר,משנח

מכחבגחש"ל>:דכרן.ד o·גנזים·שכ"ר, nרשט"ר nרצ"ד, nמהשניםמכחבים • rברקרבי"ד
 • 12-11עמ•(חשמ"א),חכרן , 99•גנזיס·חרפ"א,משנח

מכחב ; 596-593עמ• ,)ל"שח(דכרן 70,•גניזס·חרפ"ה,משנחמככחיםשלרשהבשר,אשר

 • 13עמ•(חשמ"א),חכרן , 99'גנזיס'חרפ"ה,משנח

 • 30עמ•(חשמ"א),חכרן , 99•גנזיס·תאריך.ללאבשר,לאשרהקדשה

 • 72עמ•(חשנ"א),טכרן , 109-108'גנזיס·תאירך.ללאמכחבגרטמן,יצחק

 • 26עמ•(חשמ"א),חכרן , 99יגנזיס· , 1966מדצמברמפירזמכחבגלרדברג,לאה

'ידעיותיגררדןרהרבשללמכתבותשרנהיחשכ"דבכסלוא• •גררדרןמרדכייחיאלהרב
חשנ"ב.השנהראשבערב 8.9.1991•האץר: ; .22 7.1988אחררנרח•,

 • 214עמ• ,)ל"שח(נכר]ג·מולד•חשכ"ח,שבטגילרני,ישראל

 • 22עמ•(חשמ"א),חכרן , 99•גנזיס·חשכ"ה,משנחהררביץ.יעקב

 • 14.2.1986•הצופה,' , 1.11.1950חש"'א,בחשווןכ"אהצררג,הלריאיזייקיצחקהרב
 • 608עמ• ,)ל"שח(דכרן , 70•גנזיס·חרצ"ט,שבעורתמערבדכאי,דוד

בספרפרדסםזהמכבח • 605-603עמ• ,)ל"שח(דכרןי 70•גנזיס·ביוגרפיים,פרטיםז•ק,מ"א
 • 8-7עמ'חשל"ר,עצמי,יאל•מעצמי

חשנ"ג.פסחבערב 5.4.1993•האץר•, , 1941/42מהשביסמכחכיםשלרשהירון,אמונה

 • 30עמ•(חשמ"א),חכרן , 99•גנזיס·חש"ב,בטבחב· "'חלאמונה,הקדשה

רחשכ"רחשכ"אמשכיס ; 609עמ• ,)ל"שח(דכרן , 70'גנזיס' , Tחש"משנחמכבח ,כהןישראל

 • 23-21עמ•(חשמ"א),חכרן , 99•גנזיס·

כהןישראלמכחבים·חילופיבספרהובאועוגנןוכהןישראליבןהמכתיבםחליפתכל
 • 109-19עמיחשמ"ה,חל-אביב•עקר•,הצראתבן·גרירןר',דרודעגנןוש"ירבין

•עלרבי,עיקבשלהקדמהעם , 1961-1946כשכיסוכנעניעגנוןביןמכחביםמבחרכנענ.ידוד
דוד•חרבותתאריך.ללאכנענ.ידוראלמכחבחשמ"ג:פסחבערב 26.4.1983המשמר:

חשמ"ג.מרחביהכנענ'י,

{ 
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'האץר', , 1932משנחעגנןוש"ישלוחשובהכצכלסרןבלולשמבחכיםשכיכצכלסןר,בלו
יבליכסןר.משהשלמרחועלחצר"ד,בכסלוונח'מכחבחשכ"ר:פסחבערב 3.4.1996
 ; 14-12עונ' ,) 1998 ('קשת' , 17.4.1941מ":מכחב 19.1.1996'האץר',

 • 8.3.1974'מעירב',רחשכ"ד,חשכ"גמהשכיםמכבחיםשכילאדר,דור

לאהשנתיהתאירךמרחשוןו.בחרשוחליורא,(פשרתעמןאלחיםלסדרא'מכבחליוגכר,ונשה
 • 27.2.1970האץר','ואחציון),

 , 99'בכידם• ; 600-597 , 587-586עונ' ,)ל"שח(דכרן , 70•כבדים'שתים,מכבחיםלחרבו,פלשי

שרכים,מכבחים ; 5.3.1971•למרחב', , 1913משנח:מכחב 15 • 14עונ•(חשמ"א),חכןר
 • 16-15עונ' ,) 1998 ('קשת' , r 1918מקמכבחחש"ן:פסחבערב 9.4.1990'האץר',

 • 21.2.1975'האץר',מלייפיצג,מכבח , rליפשדא"ם

 • 18עמ'(חשמ"א),חכרן , 99'בכדים'צרח"ד,משנחמבחכלמןד,ציחק

 : 177 • 175עמ' , 30.5.1970'האומה',חצר"א,הזאתבאץרגררלסדרח"רילשוריםמאגכס,יייל

עצמי',אל'מעצמיבספרנמצאזהמכבחחש"ל.שבעורתבערב 3.6.1970'מעירב',

 • 414-413עונ'ר, 11חשל

•שבחיבספרנמצאזהמכבח • 195עונ' 42/41'עכישו',חשי"ח,משנחונכבתונקרד,בגיראל
חשמ"א.רחל-אביבירשוליםשרקן'הצראתעמדה',עידאל

 • 29עונ'(חשמ"א),חכןר , 99•בכדים'רחרצ"ט,צרח"דמשכיםישירםשכימלצר,שוכשןר

העבירת•האתיברסיטהשל nב·ע nכ'האוניברסיטה':מכבחים,ונכחוסןד,דבעםאירגותחליפת
 : 13.2.1981אחררכרח,''דייעות , 1938מאוגוסטמכבחיםשכי ; 39-25עונ'(חשונ"א), 25

 • 12-10עונ' ,) 1998 ('קשת• , 1936מספטמברומכחב 12.7.1932מ"מבחכ

'האץר', : 7.3.1980'האץר',חרפ"ה-חצר"א, 1931-1924מהשכיםמכבחיםמבחרנגעןו.אסרח

22.7.1988 • 

חשונ"ג.יקירת'י,'אסלרחrי
ראשבערב 24.9.1995•האץר: , 18.7.1951,,בחמת,תשיאחרקתא'שטקוהלום,נגעון,חמדת

חשכ"ה.השנה

 • 28-27עונ'(חשונ"א),חכרן , 99 1יזבגם 1פיכמן,לעיקבהקשדה

 • 8עמ'(חשמ"א),חכרן , 99'כבדים' , 31.5.1910חרייע,עברמומליידמכבחקרק,אייההרב
השנהראשבערב 17.9.1981'האץר:מכחיבם,מבחרקרצררלייר-נגערן,בןררמכבחיםחליפת

ליליאןבעירכתקרצריירל-געכןר-אצ"ג,'איגרות:ב'חלירפינמצאיםהמבינחםכלחשמ"ג.

חשמ"ד.·גן nרמבר-אילן,אתיברסיטחהצראתוב-יגררי,

 • 602עונ' ,)ל"שח(דכןר • 70'בכדים·חש"ד'משנחקוניכקא,לאהןרדרחהישר

 _ • 584עונ' ,)ל"שח(ןכרן , 70'גכדים'חש"ר,משנחמכבחשרפמן,גשדם
-'- ו;ונבח 19.5.1978'מעירב',מכבחים,;שלרשה 19.5.1978'האץר',מכיבחם,שלשרהשקרן,ש"ד

ורפאלשקדגשרןובעריכתרחערדרח',מחקריםגענןו:'ש"יבספרנמצאיםמבחכים,
חרפ"ט,בחמחמכ"אמכחב ; 117-97עונ'חלש"ח,ירלשויםיבאליק,מרסןדייוו,

חשונ"ט.פסחבערב 19.4.1989'האץר',ספירם',ערלמחבירם'על , 29.7.1929

(חער"ר-חשי"ט)',איגרותחליופישרקן:געכןר-ש"ד'ש"יבספרפורסמוהמבנחיםכל

n .איגרר'חילופיהספרהרפעחלאחרשקרןבספיריתשכמצארנוספיםמכבחיםשכ"אn : 
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תשנ"ב.פסחבערב 17.4.1992ב•האןר,'פורסמו

 • 19עמ•(תשמ"א),חכךר , 99'גנזים'תרצ"ח,משכתמכבתשטייכברג,יעקב

 • 70-68עמ•(תשנ"א),טכרן , 109-108·נגזים'תרפ"ב,פסחמערבמכבתשטיריט,שלום

מכתב ; 601עמ• ,)ל"שת(רכרן , 70'גכיזם'תצר"ו,משכתשמעוכילדרוברכהשמעוכי,דור

 • 71עמ•(תשנ"א),טכרן , 109-108·גכזים·תרפ"ה,משכת

 • 11.8.1978'הצופה,' , S • 12.1957כסלויבתשי"חוישלחה'מירושליםמכבתתמר,דור

--.. 

1 

י
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