
 בס"ד

 ספרים בנושא אגדות חז"ל

 1993סוגיות בפואטיקה של ספרות חז"ל, תל אביב 

 160-158אביב תשל"ז, עמ' -הלוי, א"א, אגדות האמוראים, תל

 נוי, ד', הסיפור העממי בתלמוד ובמדרש, ירושלים תשמ"א

 1970דרכי האגדה, גבעתיים 

 1974ותולדותיהן, ירושלים  אגדות

 

 ההלכה והאגדה / רבי אברהם יצחק הכהן קוק איחוד
 

 מתוך אינצקלופדיה תלמודית / תפיסת האגדה בהלכה
 

 עוזיאל ההלכה והאגדה / הרב בן ציון מאיר חי

 

 הקדמה לפרוש "המאור לאגדה" / הרב שלמה צדוק
 

 משה צוריאל הלכה או אגדה / הרב
 

 ָמבֹוא ְלַהָגדֹות ֲחַז"ל / הרב חנוך גבהרד
 

 קפדנית / הרב ישראל פורת הלכה שוחקת ואגדה
 

 קריב למצוא את המפתחות / אברהם
 

 / אברהם קריב תפישת ההלכה באגדה

 

 עיון הלכה בראי האגדה / הרב יעקב נגן -המשנה  מבוא ללימוד נשמת

 

 האגדה / הרב מרדכי הוכמן מבוא ללימוד שפת

 

 רוזנבלט הצפנת סודות האלוקות באגדות חז"ל / שראל
 

ידיעות מינץ ותמר ביאלה. תל אביב: -מדרשי נשים, עורכות נחמה וינגרטן - דרשוני
 2009קול קורא,  -, המחלקה לחינוך יהודי ציוני הסוכנות היהודית, וספרי חמד, אחרונות

 , תשי"ד.הוצאת מאגנס, דרכי האגדה, יצחק היינמן

 (.1974, הצאת "דון" תשל"ד )בשערי האגדה, מרדכי פירון

 .1981, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה, יונה פרנקל

 האוניברסיטה הפתוחה, בהוצאת מדרש ואגדה, יונה פרנקל
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
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משרד את , בהוצאוניברסיטה משודרת, סדרת עולמה של ספרות האגדה , אביגדור שנאן
 1987, ההוצאה לאור -הביטחון 

 -משרד הביטחון , בהוצאת אוניברסיטה משודרת, סדרת מדרש האגדה , חננאל מאק
 1989, ההוצאה לאור

ת , ספרייעיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השם -אגדה למעשה , יהודה ברנדס
 2005אלינר, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתרים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_-_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_-_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8
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 אתר אינטרנט על אגדות חז"ל 

 משה חיים לוצאטולרבי  מאמר על ההגדות 

 באתר של "פרויקט בן יהודה"הלכה ואגדה, חיים נחמן ביאליק , 

  ,על האגדה חיים נחמן ביאליקI ,על האגדה II , על האגדהIII באתר של "פרויקט ,

 בן יהודה"

  ,לאור אגדות רבי  -התרומה ההיסטורית של אגדות חז"ל ד"ר עפרה מאיר

 , אתר דעתטונינוס )'מחניים', סיוון תשנ"ד(ואנ

 מבוא לתורה שבעל פה, מתוך הסדרה יאורי שרק, שעור מפי הרב ספרות האגדה ,

 . מכון מאיראתר 

 אתר מבוא לתורה שבעל פה, מתוך הסדרה אורי שרקי, שעור מפי הרב המדרשים ,

 . מכון מאיר

  ,אתר פשיטאפרק נוסף בבחינת בית היוצר של המדרש והאגדהאורי ארליך , 

  ,התהליך המדרשי בין יצירה לחשיפה -גבולות נעים ומעומעמים אביגדור שנאן ,

 אתר פשיטא

 אתר עולמם של חז"ל : מדרשי אגדה -דת וחיי רוח ביישוב היהודי , משה דוד הר ,

 פשיטא.

 "מרדכי הוכמן", סדרת שיעורים רחבת הקף על אגדות חז"ל, מאת: הרב ארץ אגדה ,

 .ישיבהבאתר 

 הידברות", מאתר המסורת בישראל" 

 של  1906–1901, במהדורת מדרש אגדהJewish Encyclopedia ב( 
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