
ז"רי. pמירם . Pשמוארכתכי
 )•דבנת 1דמוועמושלמתביב·לי,וגרפית,רשי,מח

םטריקרבםקיאריה

םפריםא.

ומועדמגילהמסכתות ף'" lה lהמשנהעלמלוני,הכהןיהונתן ' 1פירוש

 .••קטן

חלן,פיעםמכ"'קדמוניםפירושיםשניעםגאוןאחאידובשאילתות

בידראיםעםשמואלומנחתהשאילתותשל ..•כת"ישערה •.•ע"פנוסחאות

א,כדךיידשרלים.קוקהרבמ•וסדבהשתתפותסודאהמכוןהוצאתוהעדות.

,דכידך ;תשכ"דשמות,ג,כדך ;תשכ"אבראשית,ב,כדך ;תש"ךםדשאית,

תשכ"ו.ויקרא,

ע. 171ה'תשכ"ב,סוד·א,האצרתישרא,לבמדינתההוריעלהרצאות

-רישוליםההדרנים.ספר-הבבליובתלמודבמשנההמסכתותסיומי

באנגלית.·~מבאחעימ' 294·תשכ"ב.·ר·ירדק, 1ני

עמ'. 102 , 1965תשכ"ה,כללי,מבראא'חוברת,משנהמבואות

בפעםאלרדיוצאהרופא,אברהם lב"צדקיהלרבנוהשלםהלקטשב,י

שבלישביליעםהמחברבחייחששילאלףכ'בשנתשנכתבמכת"יהרשאונה

תשכ"ר,יידרשלים·ניר·יחדק,סרדא ,) 74-3(עמ'ומבראוהעדותבאודיםהלקט

עמ'. 438

וסרןיםרמאםפים,ב.

הרצאתשקיעתה.,פניהמזרחיתבאירופהישראלבחכמתודמויותאישים

עמ'. 437תש"ט.עוגן,

תשכ"א-ח·טכרכיםהיהדות,ומוסדאגדההלכה,לעניני,רבעוןתלפיות.

ניו·יורק.אוניבידסיטהישיבהתשכ"ה.

למלאתמירסקיק.שמואללכבודיובל(ספרזצ"למו"רלרביהיובלבספר >·
שמעוןז"רבעריכתבאמריקה,התורהוהרב·צת,המדעבשדההברוכהלעבודתושבהשלשים

מרי·יילעבילביוגרפיהנתפרסמהתשי"ח)יורקביוחורגיןא.גרשוןוז"רברגשטיין
והלשמההמשךבעיקרההבההבאההביבליוגרפיה ,) 558-539עמ•(שםפושלנזכוניה]

הגבירשאונה'.',,רשימה :בציינהזורשימהלהלןשבזברתמקוםכלהקודמת.לביבליוגרפיה

זו.בעבודהלישהעירחשובותהערותכמהעלחבצלתמ.לפרופ•בזהלהוזות
•• c תשט"בשבתלאוריצאT פשול,ברשימתעייןעצמו.בפניכספר

שט



מירםקיק.למשואלזכררןםפרשי

כרן·ובהרה,בעב,רוהעולםישראלבבעירתרליעירןל,מחקרמאסףסורא.

אוניברסיטה,וישיבהירשוליםסררא,ספ·ריםולהרצאתלמחק,רמ-כרןתש~כ".דד'

ני,ר·יררק.

 ,'דכרן ;תשכ"ג ,'גנ,רןבאמריקה,העובריתהאקד·מיהבטארןפרקי:.נ.

ררק. 1ניר·יבאמריקה,רית 1העבההסתדרותתש,נ"ר.

ומחקריםמאמריםג.

 Tתרפ"

נ".דגלירן,,הדאר", ,'אחוברתא:כרן,,המשפט",בקורת,דברי

 lתרצ"

גלירןי"השנהב"הדאר"גם[נדפס 38 " 37עמ' ,"רינ,,ומדרשות,שיחות

הראשונה)].(ב,דשימהתדצ"רלט,

טבצניק),יוסףתלמידוע"יהרבמפי(נכתבברזלצאןונכסימלוגנכסי

שם. ,"ר·ינ,,

תרצ"ח

פערציגס·צרםפר~קטיקער,אוןרעטיקער 13טע-מאהיליווערשמואלרבי

 • 40-29תרצ'ח',טעק, 1$לי 1לקס·בייב 1$פמז·רחירצייט. 1$יטען

תש"ב

 ."רינ,,פרידה,שיחת

תש"ג

מנ"א.י"ב ,'ויום,,הצפה",גן,רמתעדיורקמכיו

תש"'ב

ט-יב.עמ' ,"רינ,,עולם,לנתיבותשאלו

 Tתשט"

 Tהכ"הרעידהבפתיחתדב,רים(מתוןבאמריקההעבריתההסתדרותפעולת

תמרז·אב)(גלירןוספר"ב"עםגם[פורסםתמוזכ"ז,,הצפה",בתמוז),בי"ב

הראשונה]בשרימה

 T '"·שת

כב.גיליון,,הדאר",העברי,החודשעל

תשי"ח

נח.גלירן,,הדאר",וירושלים,ישראל

לב.גלירן,,הדאר",אביב·יפו,תל

ל·ה.ג·לי·יי,,הואר",וירושלים,רומא



שיאמירסקיק,ש,הרבכתבי

לן.גלי•רן,,הואר",המנוונת,ברינה

לח.גליון,,הראו",השנה,לראשהרהורים

סןוי,י"ט,,הצפה", ,) )Jוייעדוה.ב·עירתי,ה,ררשלים, 1(יהבחירהעיר

תשי'rז',

סירן.כ"ה,,הצפה",רומי,שלגדולבכרך

,תמוז.כ"ה,,הצפה",ויפו,אביבתלבתחומי

 , Wמנ',,הצפה",הבחירה,כעירויעודהבעיותיהירושלים

אלול. Tכ" ,"ה·פצה,,בתשובתו,עם

א·לרל.כ"ט,,הצפה",גדולים,חגים

תשי"ט

י.דגלירן,,הראו",צייטלין,אהרן

יא.:גלי,רן,,הואר",ואגדה,הלכה

כ"ג.גלירן,,הראו",חג,שלבאורו

חשוך.י'"הצפה",והיםהזקן

כט.גיליןו,,הואר",ריבולוב,מ,שלנפשוניגון

לט.גיליןו,,היראו",וסמליו,הסוכותחג

תשי"ט.ניסן,י"ד,הו,צ.פה",לילות,שני

תש"ך

תשרי,ב,כרן,,פרקים",בעברית,יש•ראלחכמתעלביאליק .[ח,

 , 4-1עמ'

ט.גלירן,,הראו",היהודית,בתודעהישראלמדינת

גליןן ,"ר wr ה,, ,)ל"צז,הרצרגהגרא"יש·ל·ול,זיכרר(לדמ·רתראותווראיתם

יג.

טן.גלירן,,הראו",והשירות,השירהאיש l"Tשזלמן

יט.גלירן,,הראו",הספר,בבתיהמשברעלהרהורים

כב.גלירן,,הראו",מצרים,מארץצאתךיום

בז.גליייי,,חזאו",התורה,ברכת

לר.גלירן,,הראו",והגולה,ישראלארץתורת

תשכ"א

תשכ'א',ניר·יורק,אפפעל,גרשוןהרבהרצ',הנייר",ל"ספרדברפתח

 . sד·עמ'
 ,,,,הרבידיעלספקטר,ר,אלחנןיצחקר'תולדותלספ·רדברפתח

 . v-ווו vעמ'שימרףאפרים
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כדך , 24שנה,,סיני",שבע"פ,ותורהשבכתבבתורהוקידו,שיןגיטיןטיב

שבע"פ),התודהבכנס(ה·דצאהפהשבעלתרדהובחוברתקסח-קפר,עמ'מח,

כג-מ.עמ'

פדדבשר",שמערןד"דהרבלכברדהיובל,,ספ,דפוזנא,גאוניתקנות

קס-אקסד.עמ'תשכ"א,ירושלים

תש·די,ב-,דחוברת ,' Tכדן,,תלפי•רת",הסמ"ג,עלשטיין א'" lביאורי

 • 359-317עמ'

 . 214-213 'מ~שם,זצ",לאלחנןיצחק ' 1שלמכ"ימכתביםצרור

עמ•,,תלפיות",זצ"ל),הבשע"טלפטירת(מאתיםבחסידותהעבודהיסוד

507-438 . 

תש"ך),;םאלדלהגדול,שה"סלסי,רם(הדרןפהשבעלותורהשבכתבתורה

 . 42-31עמ'א·ב,חוב·דזתח,שנהה·מז,דח",,,ארו

בז.גלירן,,הראו",ייסודה,וחידושהתורהשכחת

לט.גלירן,,הראו",אגור,ומדרשאליעזרדר'הברייתאעל

תשכ"ב

.דגליון,,הראו",והעם,התורה

כ.דגלירן,,הראו",האביב,חג

,,האהד","המזחרי"),ל 1שלייסרחרשנהשישים(במלאתדרכיםחישוב

כ,ה.גלירן

ל.גלירן,,הראו",ספרים,ביתביתךיהי

לד.בלירן,,הארו",מימון),ל.י.הרבשלפטי,דתר(עםרבהגברא

לר.גליזן,,הארו",ובתפוצה,בישראלהעברית

תשכ"ג

אלפנביןי",לישראלירכל,,ספדיומא,מסכת ף'" lהעלענויהודה ' 1פירוש

קנד·-קסח.עמ'י•דרשלים,

בכסלו.ג' , 188מס'פנים",אל,,פניםדרכים,פרשתעלדורנו

ניר·יר,דק,תבררי,צ.הד.ב,כעריכתהתודה",מן"צירןבספרוהעם,התורה

שמ-שמח.עמ'

לא-לה.שם,אבות,ארץ

ד 1מספ(הועתק 277-235עמ'תשכ"ג,בשנה",,,שנהחגיגה,מסכתלסיום

בש"ס).המסכתותסיומי

יט-עמ'גב,כדן,,סיני",ההלכה,ומדרשיקדשיםבסדרהמסכתותסיומי

נא-ע.עמ'פה",שבעל"תרדהמיוחדתרבח·רבדתקי·-קכ.בז,



שיגמירסקיק,ש,הרבכתבי

המחבר)בחיישנכתב(מכ"יהרופאאברהם lב"צדקיה ' lלהלקטשבלי

 , 306-253עמ'ג·,דחרבותר,כדך,,תלפיות",

 , 450 420-עמ'שם, ,"'כמהסמ"געלשטייןא"זיקיצחק ' lביאורי

הב,דייתאמקוררתהמקרא,ופרשנותבהןנדרשתשהתורההמדות ג'"

ארפשטה-גנרזרת.המגילותארדמדרת,שבעהתקיןהלללספדא.כמבראחמדות

תשכ"ג,ג,כדך,,פרקים",מדרת,די"גהבדייתאגרףהמד-רת.מניןדרש.

 . 50-13עמ'

לט.גלירן,,הדאד",פה,שבעלהתורהעלהסמשה

מ.גלירן,,הדאד",ובגדים,מדים

יא.י,גלירנרת,,הדאד",דרכים,פרשתעלהיהדות

ל.גלירן,,הדאד",השבעים,בןאפרתישראל

לה.גלירן,,הדאד",והעולם,ישראל

לז.גלירן,,הדאד",·מי,רמן),(·דפיםההלווייה

לח.גלירן,,הדאד",מכתבים,צרור

תשכ"ד

 . 69--104עמ'תשכ"ה ,"אד,ןס,,התורה,עלהביאוריםמדרשי

 . 221-200עמ'בשנה",,,שנהעמנו,חייעלוהשפעתןבבלישיבות

אי~ד.ד'"הצפה",תשכ",דהעצמאותליוםהדהודיםכנסת,לבתימהכנסת

רכן ;איידי"ב ,,ידם,,הצפה",העצמאות),בחגתייר(רשמיתריסכןדגלי

כ.דגלידן"הדאד",

מ.גלין.ן,,הדאד",מסלברדקה),לזיתןחידש ,,(עלהמוסראיש

ז.גלירן,,הדאד",זכרונות,ורשמיעוזיאלציוןבןהרבאיגרות

יט.גליירן,,הראו",ידשדלים),(מדמרידתנספדשלאהירושלמיהספדן

ל.גלירן,,הדאד",גדולים,בימים
\ 

תשכ"ה

לתרדההראציבכינדס(הרצאהמועדבסדרהשנהראשמסכתשלמקומה

מוסדהראצתפה",שבעל,,,בתורה-אז,עמ'נ"ר,םדך,,סיני",פה),שבעל

לג-לט.ע·מ'תשר"ה,ידשירלים,קדק,הרב

א·ב,חרב'ט,כדך,,תלפיות",הלקט,שבריובעלמטוניישעיהרבי

 • 109-49עמ'תשכ'.הי'כסלן,

ז-ח.עמ'שם,סילבר),אליעזרה-רבשל(לי,רלברומנחילר mניש

 , 223-215עמ'תשכ"ה,בשבה",,,שנהאליהו,סדרהמדרששללמהותו



מירםקיק.לאומשלזכררןםפרשיד

ר.גלירן,,הראו",הרעיה,מותעל

 .ז,גלי,ךר ,,,,א,ה,,אשה,בית

י·גלירן ,',וארה,,חי,לאשת

l"Jתש 

השר-נרתר 1,מהחרדירתיהמ·ד,דש,טי·בע·ל~מעדיתסקירהעולם.לסדרמבוא

ימ·רדשש,ילצrילרם·מהד~ד,תבשאר·נס·פחבש,עתה.זר,מהדין.דאעלטחיםרגתרברת

גלרירת,שעיר/ומדרשiדiקד,מה ;ג-טרע,מודאטנדבדזבשבהרצאתערלםדסר

עמרדים). 3 (הספדבס,רףשם,

גריליך,יש,דאל),במדינתהשבתחמרתעל(סי,מפרזיןרענגלשבתוקראת

 , 34-33עמ'כג-כ,דגלירןתשרי,

ש·להקרנגדס,,ספדובכ"',בדפוסומהותוטיבו :השאילתותספרעל

 . 8.8.66 , 11היהחרת~מעדיחערל,מיהאגזר

,דכדך,,פרקים",והגאונים,המדרשבספרותלעבריתמארמיתתרגום

 . 28-9עמ'תשכ"ר,

הרבמוסדהרצאתפה",שבעל,,תרדהשאן,ביתאישהפרחיאשתורירבי

נ-אנט.עמ'תשכ"ר,ידשרלים,קרק,

 . 203--216עמיתשכ"ר,בשנה",,,שנהלמו,דספרי-חוקיםספרי

 • 1os-101עמ'ב.חרב'טר,כדך , m'1הימז"אורזצ".להרא"'הבראיהדור

l ' א,גלירן,,הואר",סלומון,צורךמרדכי

הטכסטהמבאר.הקדמ·תעםמחשדמבראוהעזראבןערוךשולחן

גםנתפרסם ;קצר-קצחעמ'נח,כדך,,סיני",שמואל,'. דaא,,בשםהרבאר·ד

עדרך,',ה"שלחןבעלמדןכמשבתרמ,חקדיםעירניםקאדר',,יוסף,,רביבקרבץ

עמ'תשכ,'ט,ידרשלים,קרק,הרבמוסדהרצאתרפאל,יחצקך rז'עבריכת

ריב-ומ.

 T"Jתש

 .) 261 (אחרבד-תבה,כדך ,' 1,,ציבד•רןדורנו,בראישד"ל

 . 152-145עמ'בשנה",,,שנהוהאמוראים,התנאיםבימיהמקרא

שבט,טששי,יום"הצפה",המדע,יבמפעלםוולפסוןוצביבארוןשלום

תשכ"ז.

המדעיותמפעלרתיהםעל(משהרבאמריקה,ישראלחכמימגדולישביס

שליהי"אהמושבבפתיחתשנאמדודבריםררלפסרן.וצביבאדוןשלוםשל

באמריקה,העבריתההסתד,דרתשל·הירבלבוועידתשנתקייםהעברית,האקדמיה

יא.גלירןתשכ"ז,,,הראו", ,),יני.ניטש,בל•רנג , Tתשכ"בטבתיגיאבימישנערכה



ו 1שטמירסקיק.ש.הרבכתבי

תשכ"ז,סירןטן,גלירןשם,לישרא,לוהאםהחזוןעיר

פה.שבעלהתררהכנספרסוםהרוח,צורךאוהגוףצורךשבת

תמ·רז.בזן,יום ,,,הפצה,,וחזון,נס

מנ"א,יבן,יום ,,,הפצה,,ושירה,אמונה
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מדתולאחרשכתפרםדממאממריו

גל.מז,שנה ,,,וארה,,עצמן,בידיכתרבות ...חייות~רלדרתחי,ימגילת
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