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ביאליקנחמןחיים-וביבליאוגרפיהביאוגרפיה :פישמןזכריה • 1

ספרןמורה, ,) 1926-1891 (פישמןזכריההיהביאליקשלבביבליוגרפיההעוסקיםראשון
ביבליוגרף·חלוץעלביוגרפיחומרמימון.ועדהמימוןל.י·הרבשלאחיהםרביבליוגרף,

פיוסםפישמן 4קרסל,לג.האחרונים"בדורותהעבריתהספרותב"לכסיקוןלמצואניתןזה
הקוראב"עידביאליק"נחמןחיים-וביבליוגרפהי"ביוגרפהיבשםלדמימקיפהמסה

 5ולביבליוגרפיה",לנקורת

"סדרתי :ואומרהנ"לביאליקדבריאתפישמןמזכירראשונה""שורהמבואבדברי
תם,ביתכדמזסדריפלהשירים,חלקאתניחרדביאליק,נחמןחייםכתביכלאת

"חובביבהוצאתלשיריוהקדמתו(עייןעצמולמשוררגםרצוישהיהסדרלפיכלומר
'נוסר'יקדיםשלאבכדירקלאכזהאשרכרונולוגיסדרהואויאההעברית").השירה
בחותםטבועיםשהם ,:.ז'יים,רישהיותםכלעםשירים,שאףמפניגםכי-אםל'גומל;
לאזמן-נתינתםאשרהשיריםרקנכתבו.שבוהזמןהדאתבקרבםונושאיםהשעה
הבדלתיזאתעודה.ביתכה-דמזבתורההדפסה-מדזאתהנחתי-בצדיםנרשם
 :סוגיםארבעה-בפרוזהכמרבשירה-ביאליקבכתבי
אלנכנסוולא"תרשיה"בהרצאתלאורשיצאבקובץ-השיריםשנדפסושיריםא)

 .) Ll :"משולש"(סימנםהעברית".השירה"חובבישלקובץ-השירםי
לפנישנדפסוביןהנ"ל,הקבציםמשניקובץבשרם][צ"לבשיםבארשלאשירםיב)
 .) 0 :"אפס"(סימנםכךאחרשנדפסווביןלאורצאתם

 ,)" :"מקף"(סימנםמיוחדתבחוברתלאור,שיצאואחדיםשיריםשלקבצוהג)
(סימנםעצמובפנימיוחדתבהרצאהלאורשציאתרגום,אומאמרספור,שיר,ד)
 ",)" :"כרכב"

ביאליק"נ.ח.של"כתביוהראשוןהדמורמדורים.לשנימחולקתהביבליוגרפיה
 :הבאיםהפרקיםלתשעתמתחלק
תרפ"ג.ועדמתרנ"אשיריםמובאיםזהבפרקהדפסתם);זמןסדר(לפישיריםא)
לתרגומיםוכןביאליק"משירימיוחדותהוצאות][צ"לל"תוצארתמוקדשמיוחדמקום
גרמנית,רוסית,יהודית, :בלבדלתשעהשפותמיספרהגיעבזמנוביאליק.שירישל

לעשריםבאיליקתורגם(כיוםופולניתסלובקיתאיטלקית,הונגרית,אגנלית,צרפתית,
שירירשומיםזהפרקשלהשניבחלקיווני).תרגוםגםהופיעהשנהרק-שפותושמרנה
הא"ב).סדר(לפיילדים

ספורישלהתרגומיםשניכולל-הדפסתם)זמןסדר(לפיורשימותספוריםכ)
לאירית.ביאליק
הא"ב).(לפיובני-נעוריםילדיםספוריג)
לאירית.אחדתרגוםכולל-הדפסתם)זמןסדר(לפימאמריםר)
הדפסתם).זמןסדר(לפיושיחרתהרצאותה)

הא"ב).סדר(לפיתרגומיםד)
הא"ב).סדר(לפיושימושעזרלימו,דספריז)
ביאליק.על-דיישנערכוקבציםח)
ערכים.-230כזהבמדורביאליק.השתתףבהםוהמאספיםהעתוניםם)

סדר(לפיערכים-250כרשומיםביאליק"נ.ח.על"מאמרי-הבקרותהשניבמדור
וחוקריחשוביםסופריםהןלמצואביתןהמחבריםשמותבידהמאמרים).כותבישלהא"ב
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אשמידאחדשלודקורת"שושנים :ביאליקצייסמרס :נגרן"פנינים"והןדיעויםביאליק

כאןבולטיםכמדתיתמבחינההמשמר"."עלהירושלמיהשבועוןשללהומורבדמרו

קלרזנר.ויוסףפרישמןדודפרידמן,א..דפינמן,יעקב :עדיין

מושמטביתנגרןההדפסותביןהבדליםאףוציידיפהחלוציתעבודהעשהפישמן

רשםהואביותר.מצומצםפרטיםכצירןהסתפקמאידךונר'.ביתשלתוספתארמשיר

טבמדרוהואמסראומנם . 279גלירן ,)-1903(תרס"דואשרנהשנה"הצפה" :למשל

עלהעבריתבעתרנרתמסריימתבקיאותדרושהאךעתרן,כלשלעררנורשםתדירותואת

פה"צ"הןיילגלפהסהר :הכיבחלשןוילשבגהרררשאי"הצפה"אתלמצואמנת

ביבליוגרפי,חיברובכלנמרשגיאות,גםנפלוביאליק.שלשיוראומנםנדפס 2 7 9

תרס"ג-נצ"ל )-1903(תרנ"גואשרנהשנה"הצפה",צורתנו"."רבותניזאת"אין :נגרן

 ; ] 33[צ"ל 32גלירן )-1910(תר"ערבעייתשנה"העולם",לו"פרחזהבי"טוס ; ] 1903

קראקא[צ"לתרע"בארדיסה, :ואשרנההרצאההעברית",השירה"חרבניהרצאת"שירים"

ונר'.תרס"ח]

במדרואומנםמוסרלהלן)(ראהביאליק"שלב"ביבלירגרפהימלאנירפאלאליעזר

השגיאותכלאתמרנהאיברהואגםאךפישמן,שללביבליוגרפיהוחקרניםמלואיםב)

שנפלו.

ביאליקכ.ח.לכתביביבליוגרפיהמעט :[דינבורג]דיבורבכציון • 2

ב"מפתחשדגמישלמההביבלירגרףשמזכירביאליקעלהביבליוגרפיותהרשימותנין

בכנסרשלאביאליק,ב.ח.לנתביביבליוגרפיה"מעטבשםרשימהשינהשלד, 6המפתחות"

דיברובבצירןמפינרשמה 7הירושלמי,המשמר"ב"עלשהופיעהזר,רשימהלקובץ".

הראשוןבמדורמדורים.שניברשימהבן-ישי.זאבאהרןהמשמר","עלעררךעל-דיי

בכנסר"."שלאבמליםערכים. 5-"ספורים"השניובמדרוערכים 32נרשמו"שירים"

טרםאלהוספוריםששיריםהיתה,המלקטנוונתאלאמסריים,לקובץכרונהאיןלקובץ",

הכרכיםארבעתבברליןהופעיו-תרפ"ג-השנהבאותהוהנה,כלשהד.בקובץקובצו

הנ"ל.והספוריםהשיריםמרביתקובצובהםתרגומיו",ומבחרביאליקב.ח."נתבישל

בביבליוגרפיהדיבורשלהתענינרתרסוףזרקטנהרשימהחיתהלאמי,דשנראהנפיאך

ביאליק.של

בעבריתהיפההספרות :יעריואברהםדיבורבכציון . 3

ביבליוגרפיקובץבירושליםוהאוניברסיטאיהלאומיבית-הספריםהוציאתרפ"זבשנת

הזהחירםעדלרצטרחייםמשהמר'והמתורגמת)(המקוריתבעבריתהיפה"הספרותבשם

"דחיפה :קרואיםאברבהקדמהבבית-הספרים".הנמצאיםהספריםרשימת(תפ"ט-תרפ"ר)

לבית·מסראשרדיבור],כך[אחרדינבורגב.מרעל-ידיניתנהזררשימהלחיבורראשונה

זר.רשימהשלביסודההונחזהחרמואחדות.שניםבמשךשאסףביבליוגרפיחרמוהספרים

עבודתאותר."והשלמנווהרחבנובית-הספרים,לאוצרותהזההחומראתהשווינואבר

גםהואילדינבורגמריערי.אברהםמרבדייבעשרהספרסידוררנןוההשלמה,ההשוואה

גלירנרת·עלגםובמקצתוהמילואים)ספררת-הילדיםמדרו(מלבדנתב-הידעללעברו

ונמר-כןיל"ג"לשירת :קרואיםאברוסידורה"הרשימהחלוקת"עלובמבראההגהה".

שירתבמדוריספריהן.וריבויחשיבותןמפאתמיוחדים,מדורותקבענוביאליקלשירת
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הכרךאתנקלהעלהקוראימצאלמעןוספר,ספרכלתוכךגםרשמנווביאליקיל"ג

המב~קש'.'השירנדפסשבווהמהדורה

את ;ביאליקשירת H137המדור :ביאליקלדברימדוריםשלושהאיפוא,נקבעו,

שלא(טוב HSבמדורלילדיםביאליקסיפוריואת H3במדורלחפשישביאליקסיפורי

ולילדים!).למבוגרים-נפרדיםמדוריםלשניביאליקשיריגםחולקו
ומבחרכתבי."נחמךחייםביאליק, :הוא , H137במדורהרשוםהשלישיהפריט

פירוטרקכאךניתךבלב,דבשירהזהבמדורשמדוברכיורךאךספרים.בארבעהתרגומיו

 H082ראה-המלאהביבליוגרפיהתיאוראת ;השיריםאתהמכילהראשון,הספרשל

כתביכלשלהקודמותהמהדורותנרשמולאמזרעהשאלהנשאלתכאך .] H081ל 11[צ

ותל-אביבתרפ"גנולידהמהדורותאלאנמצאולאדאזשבבית-הספריםהייתכןביאליק.

כלומר , 765-746הפריטיםכאךרשומיםביאליק.שירת H 137למדורנחזוראך ?תרפ"ו

 , H3במדורפריטים H081, 3במדורהפריטיםשניאתכךעלנוסיףאםפריטים. 20

-המתאיםבמקוםמוזכראינוכימקרהדרךגילינוזה(מדור H4במדורפריטים 2
פריטים 11ביאליק),דברינמצאיםבהםהמדוריםיתרכמו- H137מדורשלבשער

בלב.דפריטים 37כאךנרשמוהרי-ותיקוניםמילואיםבמדוראחדופריט HSבמדור

בעברית"היפההספרותשללביבליוגרפיה"מילואיםבשםחוברתיצאהתרפ"טבשנת

ובשנתוב')א'חוב' ,'ושנהספר""קריתהרבעוןמןמיוחדת(הדפסהיעריאברהםמאת

בעברית"היפההספרותשללביבליוגרפהי"נוספותבשםנוספתחוברתתר"צ-תרצ"א

 366יחדהחוברותבשתי .)'בחוב' ,'זשבהספר""קריתמתוך(תדפיסבית-הלוי.די·מאת

בית-הספריםשאוסףמזה,איפראיוצאאח.דפריטאפליואידביאליקעלאך-ערכים

ההך.בשניםביאליקבדבריניותרנתברךלא

למדימסורבלאךשמגאיות),נקיאינוהואגםכי(אםמדרייקהואזהבקובץהרישום

למיניהם.למדוריםהחלוקהמחמת

 :מלאכירפאלאליעזר • 4
ביאליקשלביבליוגרפיה-ביאליק)(יצירותביבליוגרפיה

לביבליוג-בארה"ב,היושבמלאכי,אלעיזררפאלהביבליוגרףתרםחשובותתרומותשתי

רשימתואתפיוסם 8פיכמך,עיקבשלבעריכתוביאליק"ב"ספר :ביאליקח"נשלרפיה

רשימתואתפיוסם 9וב"מאזבים"תרפ"ג-תרצ"ד").ביאליק,(יצירות"ביבליוגרפיה

ביאליק'.'של"ביבליוגרפיה
 ;פריטים]-50.נכמיוחדיםספריםא :מדורםילשנימחולקתהראשונההביבליוגרפיה

הקודמתבעבודתואםפריטים].-65כ ;וכתבי-עתבעתונים[שנתפרסמווסיפוריםשיריםכ

שלב"ביבליוגרפהיכאך,הריבלב,דביאליקיצירותמלאכירשםביאליק"),(ב"ספר

שלרשתמערובת.ביבליוגרפיהלפנינו-הנ"ללעבודתוהמשךהמהווה-ביאליק"

עלהספרותכ ;באיליק]נשלומכתביםבארמיםהרצאות,מאמרי-מדע,א :הםמדורהי

כבמדורפריטים, soכ-אבמדורפישמך.שללביבליוגרפיהותיקוניםמילואיםנ ;ביאליק

פריטםי. sooכ-הכלבסך-פריטים-60כנובמדרופריטים-360כ

כךאחר.לשםאחדמשםרמזלאזאתלעומתרבים.ראשי-תיבותפיענחמלאכי

אחדבמקוםין).מנינ 'ו(ב.ו'אתרונאותו'יןמביבאתכבאותאנומוצאים

רבינוביץ).(יעקברף-רףאתאחרובמקוםיעקברבינוביץ,אתמוצאים
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מאידןהןמאלפותשאלה.סימןהשםאחריהוסיףבפיענוח,בטוחההישלאבמקרה
עלביאליק(דברי :כגוןרבים,ערכיםאחריבסוגרייםמוסיףשהואמלאכישלהערותיו

מלאכיוכר.'לאמריקה)לבואוראשי(מאמרביאליק),שלהמשנהפירוש(עלפיאירברג),
עדלראותאפשר(וכאןפררפ'ד"ר,כגרןתאריםאףהואשמוסרכ,ןכדיעדמדקדק
למרות-וכר')פררפיסררחתםשהמחברבמקוםד"רהואמוסרכי 1הדברמיותרכמה

האמורכלאףעלואחרים.האקדמייםלתאריהםנזקקיםאינםכידועהמחבריםש:ווב
ברבמקרםהביאליקאיהחומרברשוםממשיומלאכירמה.בעלביבליוגרפיחיברולפנינו
(תרצ"ג).המשוררשלהששיםשנתעדומגיע(תרפ"ג)פשימןהפסיק

s • ב"דבר"ביאליק :צדקונייוסף

עללהטילנתעוררצדקוניי· :"דבר"מערכתאומרת 10המשכים)(בשניזורשימהעל
כזררשימהב"דבר".ביאליקנ.ח.עלביבליוגרפיתרשימהלסדרהטורחאתעצמו
מהעדלהראותכדיבהיש ,).אי·-שלי(ההדגשהזיםמואלאתמוסוהבאיש

צדקרניונערצת".אהובהומפעילה,פועלתכאישיותוהציבורהישובבמרכזביאליקעמד
ביאליק.שלבשמוהקשורהאחר,מדורבכלארבכרוניקהדייעהכלנזכרתבהרשימההכין
בידלתקופהמתייחסתהרשימהכלשהו.ערןבהיהיהביאליקשלהביוגרףשעבוריתכן
"דבר".שלהראשונהשבתר , 1926יונילניד 1925יוניחודש

במוסיקהביאליקנחמןחייםשירי :(ברובזפט)גורלימשה • 6

אתהתופסמבואאחרי-המחברמרנה 11ב"דבר",היאגםשנתפרסמהזר,ברשימה

אחרמדדוביאליק.לשיריההלחנותאתאמנותית""מוסיקהבמדרו-הרשימהמחצית
רבראדיושוניםבקונצרטיםשהושמעובכתרנים,ל"שיריםוכןילדיםלשירימוקדש

רשמותהמלחיניםשמרתרקתאריכים,איןנוספים,פרטיםאידשכאןאלאהירושלמי"·
באירית.ביאליקשיריבאיםהאחרוןבדמרוהשירםי.

רגםבמרסיקה,ביאליקבשירתהמתענייןבלב,דמוסיקרלרגעבורערןזולרשימה
מוגבל.ערןבעלתהיאעבורו

והרצלביאליקעלביבליוגרפיותרשימות :שוחטמןברוךז.

לידיעת"דפיםלספריות,דמורהלאומי,הרועדשלהתרבותבמחלקתיצאותש"בבשנת
ביבליוגרפיות"רשימותבחיבורוהציבוריות".בספריותלפעלייםמיועדיםוהספרנותהספר

עלביבליוגרפיות"רשימות :שוחטמןאומר 12ביאליק"נחמןחיםיאוהרצל,ביאליקעל
כפעםלהשליםהצורןומןמלאכיו.רא.ז"לפשימןזכריהעל-ידיבזמנןנכתבוביאליק
ביותר.החשובהחומראתלרשוםאלאשלמה,ביבליוגרפיהלהמציאכאןכוונתנואידבפעם.
מעינינו,נעלמוחשוביםדבריםשכמההנמנע,מןלאנרשם.שחשובמהכלשלאמובן,
החומר".אתלה·זzיגהאפשרותעםלהתחשבעלינוהיהמזהרחץו

רשומותהראשוןבמדורבאיליק.עלככתבים,א :דמוריםלשנימחולקתהרשיהמ
ערכים. 8-הופעתם)סדר(לפיוכר'מכתביםשבעל-פה,דבריםביאליק,כתבישלהוצאות

ובכ"עבספריםמיוחדיםומאמריםקבציםביאליק,עלמונוגרפיותרשומםיהשניבמדרו
-להשליםבאותאלוושימרתערכים. 46-הא"ב)דסר(לפימאמריםולבסוףשונים,
מלאכי.שלעברדותיואת-מסריימתבמדיה
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אתלמנותבמקרםכ.כמזרדהרישםובאופןבמיוחדניכרהרשימותשלחסרונן

שרחטמןמסתפקמחבריהם,שמרתואתשמרתםאתולפרטביאליקעלשנכתבוהמאמריםכל

 :מאתמאמרםי :ובצירןוכר')"התקופה"("מאזנים",גלרינרת·ירבלשלתרנןבמסירת
באיליק""ספדשלתוכנםאתהואמפרטכאשדרקוכר.'פיכמןקלרזנד,טשרנחיובסקי,

באופןמאמרםי 19ערדרשומםילבסוףהמאמרים.שמותאתגםהואמוסר"כנסת",וכדני

חנ"בלד'שידה"פרקבשםסרקרלרבנחרםמאתשידלמשל,רשום,כןבירתו.מזריקבלתי

בגלריןהשיראתלצמוא rהמעייכולאומנםתרפ"ר.העולםלאמריקה"נסיעתולרגלי

את-רבםירכוכםישלכדדכם-השמיטלאשהבררןבתנאיאן , 254בעמודיג-יד

הניד-ירוקיב"הדאד"קודםפרדסםשהשירדשםלאגםשוחטמןהשנה.שלהענייניםתרנן

ןעיניולנגדהיהלאש"הדאד"הייתכן- ) 269-267עמ'טו, 1גלתדפ"ו,באדר(י"ב

ששםאלאארנגרפל,ד.ןכבעריכתה•ז~רים""שידהספרתוךאלאחר-כןכונסזהשידאגב,

העודן?].בעיניחןמצאלאבשמאוחבלכולו,השמיניהפרקמשרם-מההושמט

 :הביבליוגרפיתלרשימתובהקדמהכותבששרחטמןבוודאי,הואביותרהתמרההדבר
ושמבר"."אלאלהאתגם-רבםישיריםלוהוקשדורגםעליונכתבוהאלההשבים"במשך

זועבוהדזבד,שלכללוכאן.איברשמקומםספרים,גםמכניסהואהמאמריםברשימת

ביבלויגרפיהבענייניהמצויספרן,על-ידישנעשתהמשרםבמיוחדקשה,דרשםעושה

ציברדירת".בספריותלפעילים"מיועדיםמיוחדםיבדפיםופורסמת

רשימהבמסגרתאן 13המתורגם","ביאליקביבליוגרפיתרשימהגםפיוסםשרחטמן

שללרשימותגםכאןמתייחסאיניזה(מט·ג,םבעברית.ביאליקאיבחומררקדןאניזר

רקבקרף).גואלאפרת,שלהלועזייםבספריהםארדשדאזביאליקתרגומי

s • ביאליקעלפיכמןיעקב :לויראובן

כלשלרשיהמ 1תדברת"•ולפעילילספרןלקרוא"ידבכתב-העתפיוסםלויראובןהספרן

ויצירתו.ביאליקעלפכימןיעקבשכתבזכר',ביקרותרשימותמסרת,חרבדרת,הספרים,

מאמריםרכןילדיםבעתרנימאמריםבאריית,מאמריםבהוכלוליםכררנרלרגיתהיאהרשימה

צררןכששיבסוגריםיהפרסוםתרנןעלמעידלויביאלקי.מוזכרבהםאחדים,סרפדיםעל

השוו ','ודו"בבגםפסבד :כגרןמספיקיםבלתימקררציונילעיתםיישנםבכן.

 •-110למגעיהערכיםמספרדרשה].ל 11נצציפהה :כגרןהמקום,שםבליאפילואר

הספרלבתיביבליוגרפית ;ויצירותיוביאליקנ.ח. :אונגרפלדמשה • 9

עלרחרבררת"ספריםאבמדרומדורים.לכ"זמחולק 15ביאליקביתנהל iכל t 'זהספר

בלב.דבעבריתפרסומםינכללו-פרסומים 45המחבררשםשברויצירתו"ביזזליק

כשלוששלמבחרנרשםויצירתו",ביאליקעלכללייםהערכת"מאמריבבנזדרר

המחברים.שמרתשלא"בבסדרובכתבי-עת,בספריםשנתפרסמו"כלליים",מאמריםמאות

לארביםשבמקרםיחבלוכברת'.'"מתוןהמאמריםאתבחרכיצדמגלה,אינוהמחבר

 • 268-267בעמוידםמילואיםזהלמדורבלב.דנדפסברהמקוםאלאהמאמרם t 'גררד.ם

כלעלהערכהמאמרימובאיםעמודים), 168 (בספרהעיקריהמדודשהואכ,במדוד

באיםציירהכלשםואחדיהציירותשמרתא"בלפינעדןהמדודלחר.דויצירהיצירה

השתלמדילדעתנו,הראויםימאמריםהקדמנו"אלאמחברהים,שמרתא"בלפילאהמאמרםי
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ביאליקציירותשלהאל"ף-ני"תיתהרציפותנתרןיצירה".ארתהעללימודואתנהםיתחיל
 . 272-269בעמודםישנדפסוהמילואים,אתלצרףשיזהלמדורבאריית.יצירותיוגםשולנו

א"נ(נסדרביאליקנ.ח.עלשוניםומשורריםסופריםמאתשיריםנרשמורבמדור

ז'נרטינסקי,המאירי,אצ"ג,אלתרמך,מאתשיריםכאךלמצואניתןמחבריהם).שמרתשל
אתואחרים.שניאורשלרנסקי,עגנון,סרקרלרנ,מאיקרנסקי,כהן,עיקבטשרניחובסקי,

בלועזיתשיריםגםהופיעושנו 16שלם,ספרכדיאחר-כןארנגרפלדהרחיבהזההמדור
ביאליק.לשיריפרודיותרכן

"ביבליוגרפיההמדורנקראנלמעשהביאליק"נ.ח.על"ביבליוגרפיותהבמדור
ביבליוגרפיות.רשימות 8נרשמועליו"]הערכהולמאמריביאליקליצירות

ביאליקביצירתאחדלפןבעיקרהמתייחסיםמאמרים,ניתנים )רכ-'ר(הנאיםבמדורים
ביאליקבפרוזה,ביאליקאחרים,וסופריםביאליקביןבאיליק,עלזכרונרת :ובפעילותו

המורה,ביאליקוהמכנס,המר"לביז~ליקהמבקר,ביאליקהבלשן,ביאליקובפיסול,בציור
ביאליקהמתורגם,ביאליקהמספר,ביאליקהמסאי,ביאליקלימו,דספרימחנוביאליק

ביאליק,שירימשקלביאליק,שללשרנוהציבורי,העסקןביאליקהעור,ךביאליקהמתרגם,
ניתנותבזבמדורחייו.תולדותביאליק,עלומחזרתסיפוריםבאיליק,לשיריהמרסיקהעל

השירים.שמרתשלהא"נסדרלפיביאליקשלושירשירלכלמנגינות
שהוצאתמאודחבלהיום.עדויצירתוביאליקעלניותרהמקיפההביבליוגרפהיזוהי
שנייה,מהדורהלהוציאצורן,כהעדראתהלאביאליק!)ב.ח.של(מיסודו"דביר"
"תוכןהענייניםנתונןנברמתחילהדנוזה.נספרלתקןמהושיומתוקנת.מורחבת

שונוכןבנרן.אחדעמדומספרתמצאלאהאחרוןהמדורערד ,,מדמורהחלהפרקים".

נתרךהביבליוגרפיהרישוםיח.דאחריםמדוריםוחוברומדוריםבוטלומדורים,שמות
 : 2 3ע'ב :בלבדדוגמאותמספראניאמספיק.בלתיקרובותלעיתיםהואהמדורים

 . 213-210עמ'נתבים, ,.זאפשטיין,מ"ו-ס"ז.עמ'"סופרים", :בספרראברהם,אפשטייד

(רגלסון),הנגרבךאייר.י"חתרפ"א,שלישית,חוברתזר""נשעה ,.נניסטריצקי : 2 4ע'ב

 .'וחוברת"הדים",ביאליק,יובל ,.שנס : 2 5ע'ב . 173-133עמ'ו,וקטן""רבעון
תשעים"כלפיבספררצבי,אוריגרינברג : 2 6ע'ב . 75עמ'ו,וזו""נשעה ,.מא.נררונרנ,
(מינלי-דונונני,הקודמיםלשמותמערנרתיםמשמרתרמזיותאיד .'בפרקותשעה",

השימשואתאנומוצאיםכאןגםהשמות).שניתחתמופעישטרק-סדן ;קרופניק-קרוא

סוגישלנכוןלאבשימושגםמדוגשההרצאהשלרשלנותהאקדמאיים.בתאריםהמקרי
(שירועוללהאם : 58ע'ראהלדוגמההדברים.מציאתעלהמקשהדבראותיות-דפוס,

היצירות.שלהדפסתןמקוםלצירןהשמורותפטיט,באותיותמודפסשםהמאמרילדים).
רקולעתיםבמלואוהפרטיהשםניתךולעתיםהמשפחהלשםהפרטיהשםמוקדםלעתים

בן-אור.אררינרנסקי- 169ונע'אררינרנסקינמצא 168נע'בראשי-תיבות.

חובתהעללהצניעאלאהספר,שלחשיבותואתחלילהלנטלכוונהנראידהאמורכל
שמשקיעהנמליםלענודתהראויהומתוקנת,מורחבתחשדה,למהדורהלדאוגההרצאהשל

הואזהספרנאמרו,ויצירתו.ביאליקנחמןלחייםגםוהראויהרבותשניםזהמחברה
הספר).לנתיהיינו-ליעודרומעבר(מעלרבהואברוהשימושמסוגרהיחדיי

(ביבליוגרפיה>השלח-ביבליוגרפיה ;התקופה :(פולמן)ברזלייהושע • 10

לנתב-העתשלוהמפתחאת(פרלמן)נוזלייהושעהספרןפיוסםתשכ"אבשנת
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שלמפרי-עטרהעניינים.לפירכןהיצירותשמרתמחברים,לפימפתחותרבו 17"התקופה"
ערכים. 2כאןנרשמוביאליק

שלערכים 51נרשמורבו 18"השלח"לכתב-העתמפתחברזליפיוסםתשכ"דבשנת
ובפרוזה.בשירהביאליק

(קטלוג)ביאליקנחמןחיים :והאוניברסיטאיהלאומיהספריםבית • 11

רהארני·הלאומיבית-הספריםשלוהארכיוניםכתבי-הידמחלקתערכה(תשל"ג)אשתקד
זרתערוכהלרגלביאליק.נחמןחייםשללהולדתושנהמאהלמלאתתערוכהברסיטאי

עמודםי 74לקטלוגרב.ביבליוגרפיחומרובהםערכים 306בעלמהודרקטלוגגםפורסם
רבים.ובפקסימיליותבצילומיםמאריווהוא

** * 
ביאליק.ב.ח.שלבביבליוגרפיהשונותבתקופותשונםיאנשיםעסקושראינוכפי

ששמוהיםשלגדוליםארקטניםשטחיםהצלחהשלאחרתארזובמידהכיסועבודותיהם

שבשנתהדבר,מוזרזאתבכלהרי-לרגעלהרהרמותראםביאליק".של"הביבליוגרפיה
ביבליוגרפהיבדיינונמצאתטרםכביאליקקרמהשעיורבעלמשוררשללהולדתוהמאה
שהואלחומרמזדקקיםאונו-שלימהביבליוגרפיה :לומרמנז.זאיני-יותרמקיפה
שתיתןאחתגםאידהקיימותהביבליוגרפיותהעבודותשבשררתהייתכןביותר.דלחיסית

עלינועדייובאמתהאםוביאליקכתבימהדורותשלכרשימהובסיסיפשוטדברלנר
המיעדאתיקרי~מציארת)כבר(בחלקםשוניםכתבי-עתובתוךבספריםרבביגעללקרט
אןביאליק",ב"ביתרבהלעזרהשזכיתילהודות,עליביאליק'!ליצירתבנוגעהבסיסי

הנ"ל.החומרכלאתמצאתילאשםגם
תל-אביבבאוניברסיטתכ"ץבבצריןע"שהעבריתהספרותלחקרהמכוןעוסקכדיוע,

לשניםביאליק""פרויקטשלהתוכניותאחתביאליק.כתביכלשלמעדיתמהדורהבהכנת
שלהביבלויגרפהישללשמההרצאה 119האפרתריוסףד"רבזמנושאמרכפיהאי,הבאות

ומנהלו,ביאליק""ביתעםפעולהשיתוףכדיתוךלהתבצעכנראהצריךזהדברביאליק.

נזעבודתר.שניםעשרותכברזהלענייןשהקדשיאונגרפל,דמשה

השלימההביבליוגרפהיהופעתאתרואהשאינילהודו,תעליפסימי,להשימערצוןבלי
מורחבתהמדורהלהוצאיבינתיים,היה,רצוישנה-שנתיים.תוךשיתגשםכדברבאיליקשל

אלוהןהמחבראלהןכמרבןמונפיתזומשאלה-ארנגרפלדשלספררשלומתוקנת
"דביר".הרצאת

ביאליק""ביתמנהלארנגרפל,דמשהמר :לישסיעיולאנשיםלהדוותברצונילבסוף
בן-שיי,ז.א.הסופרהעבהדו",מ"ארכירדדינבררגמרדכיהספרןכהן,היודהוהספרן

להושיטשלוערש-הדוריעלערדהשתדלז"לדיבורבבצירןפרופ'קרסל.ג.רהביבלירגרף
אליו.הפונהלשואלעזרה
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המשורר.תל-אביב.בחדרשיהמשקליםפרשתעםשובעל-פהשבכתבביאליקב.ח.דהשוי'מלרן . 1

 .] 3 [ע'תרצה".המחבר
 • 22ע'תש".ןדביר,תל-אביב.הספר:לבתיביבליוגרפיה 1ויצירותיוביאליקנ. .ח' 2.
ווו.ע'תרס"ח.קראקא, . 3

 . 633טורתשכ"ז,פעולים.ספריתמרחבהי.ב:כוך • 4
 .] 134 [ 97--סורים(תופ"ג).ניסן-אלולב-ג,בלירןברלין.פוידמאן.א..דערן . 5

מורחבת"שניה"מהדווהשלמצולמתמהדווהכל-ישראליות.יבבליוגרפיותשלביבליוגרפיה . 6

 584.ע'תש"ל.מאגנס.ירושלים.תקונים.בתוספתתשכ"ה

 • 9ע'טו]'גליוןל[תוספתלחג-יובלוגליורביאליק .)'א(שנהתופ"ג.ך
 • 162-159ע'א;מחלקה(תוצ"ד)."אמנות",הוצאתהבשתתפותועדהירבלהוצאתתל-איבב. . 8

 • 522-499'ע(תוצ"ד). '.בכוך . 9
.ךע' • 22 ך., 35 .) 3099 ( 43גל'יא.שהנ'דבר: . 10

 • 3ע' • 5.1.36 ,) 3240 ( 184גל'יא.שהנז'בו'

-תרצ"זיסוןהכ[לוא 4-3ע' • 1.1.37-תוצ"זטבתיחולמועדים).לשבתות(מוסף'דבר' • 11
המפתחות"].במ"פתחשנמסרכפי 4.6.37

 • 5--9ע'תש"ב.מנחדנאב-תמתבלירןורישלים. • 12
 • 367--368ע'תש"ה.ל"ג.כוך(ירושלים).'העול'ם . 13
 • 197-195ע'תש"ז.חשןו-םבתז-ם.חו'בא:כוך . 14

דביר.תל-איבב.אונגרםלד.מ.יבידערוכההספר.לבתיביבליוגרפיה 1יוצירותיויבאליקב.ח. . 15

 .'ע 272תש"ן,

ע: 18 , 214תש•.ןיביאליק,מעריציהואצתת-לאביב.יבלאיק:ב.לח.השרםיש'יו • 16

ססנסיל.ע' 131ג.תשכ"א,תל-אביב,ביבליוגרפהי. 1אל-ה][כרןתוע"ת-nש"יקופה: .nד' . 17

סטנסלי.ע' 161ו.תשכ"ד,תל-אביב.ביבליוגרפיה. 1מ--או][כוךתונ"זת-םר"זה'שלח', . 18

 • 8.5.73-תשל"גבאיירו'מיוםאליבמכבתו . 19

ויצירתוביאליקנ.ח.עלספירם

אלבומיםוכתבי-עת,עתוניםשלמיוחדםיגלרינותממארים,שלתדפיסםיכאןנשרמולא
שירישלהלחנותחינוך,מוסדרתשלעלוניםומערכונים,מסנתזתקבציתמונות,םע

מסופרביותרהדניםמהספריםמדוקטורטים).(חץרבסטנסילשהופיעוופרסומםיביאלקי,

לביאליק.מוקשדתמחציתםשלפחותאלה,רקנרשמואח,דשמרוראר

N -סכרכית

 '.ע 371תשי"ב.תל-אביב.דיבר.והתנ"ך.'באיליקש'ירת[טארבנלסיגל].א.אביםל, . 1

בחדשריהמשקליםמרשתעםושבעל-פהשנכתבביאליקב.ח.חדשוימ'לוןיחצק.אביניר. 2.

 '.ע 103תוצ"ה,תראביב.המחבר.ומ.שורר.

תש".ןירושלים,ספר.קירתביאליק:בח.לשיות'קונקורדנצהיגסל.יו.א[בר.ום]שושן.אןכ • 3

 '.ע 336

יבאליקמוסדהבשתתפותהעבריתהלשןוועדולי"ב.'יבאליקבלשוןמ'חירקםאהרבם.אברונךי. . 4

m תסm ע: 359י:תשי"ג.תל-אביב.כשיראל,העביירםהמרדםית

 '.ע 168תשכ"ז.ירשולית-םל-אניב.ביומן.מ.נשיותו:'יבאליקיsבי.ארד. , 5
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תש"ן.תל-אביב,בדיר.הפסר:לבתיביבליוגרםהי 1ויצירותיוביאליקב. .ח'מ[שה].אתגופלך, . 6
 .ע' 272

בכמהשיריםמחבר 1ביאליק'ב.לח.השירםי'שירהדפוס).לבית(המביא .מנשה]אתגופלד.ן
שנהשוב mעשרםיבמלאתוכתבעית,ספריםמתןושבלקטוויצירתו,ביאליקב.ח.עלשפות

 .'ע 18 . 214תש".ןתל-אביב.ביאלקי,מעריציהוצאתלפטירתו.

 1(תרל"גת-וצ"ז)ז"ל'ביאלקינחמןחייםשלולזכור'לשמרבירושלים.העבריתהאוניברסיטה . 8

ספריםהוצאתתוצ".דאבנמחםי"טביוםבירושליםעהבריתבאוניבוסיסהשנאמודהספדזבוי
עם'. 24תוצ"ה,ירושלים,העברית,האוניבוסיהםשע"י

ח"זשלהפרוזהעפ"יבייחודהחדשה.העבריתהספרותבלשוןהשמניים'הצירופיםעוזי.ארונן, . 9
העברית.האוניברסיהטשללסיבםהוגשלםילוסופיה.דוקטורתראוקבלתלשםחיבורביאליק',
 .סטנסילע; 277כב, , 1964יבואויוושלים,

 '.ע 47תשכ"ג,תל-אביב,זינו, .ביאליק]ב.ח.בעלה[עלזכרונות''פרקימאביה.ביאליק. . 10
ע: 162תש"ל,תל-אביב,פרץ,ל.י.ויידיש'.ביאליקב. .ח'ח.י.בילצקי. . 11

ויאננושהיהלחבר-שייבה,זכרןובביאליק'~וולוזיןבולוזין.ביאליקנחמן'חייםאבא.בלושו, . 12
 .'ע 47תוצ"ה.קוינס.עו.דואיננהשחיתהולישיבהערה

תוצ"א.ירשוילם.זעה,ראשןו.הלק 1הפסיכואנליזה'לאווויצירותיוביאליקב. .ח'יעקב.בקו. . 13
 .'ע 32

זניו,ושבעל-הפ.שבכתבהמשוררמדברי 1אומר'היה'ביאליקוסידו).(כינסיעקבבקר, . 14
 .'ע 281תש"ן,תל-אביב,

1שיוהעל'משווריםהלל.ברזל, . 15  .'ע 96תש"ל,תל-אביב,עקה .'אכוך 1

ורשה,בילאקי.נחמןלחייםכולומוקדש'דחלק 11השרחההעברית'תספורתיצחק.ברקמן, . 16
 .'ע 192תרצ"ם.

(בתוואיבליקב.ח.העבריהמשוררשלהרוחניתלדמותו 1'גאון-השירה'מוזני.גוספויה . 17
 .ע' 16תופ"ג,וינה,המחרב,נואם).

תש"ס.ביב, r~תלסרבסקי,ב.ורשימות.מסותכנס 1ביאליק''פוקי[גוינבלאס].נתןגוון, . 18
 .'ע 200

תרבותנו). mפוובלימבחר(ל 1הגלוהעלליק Kבי .'אחובות'כתבים', .י[ומיהו]גלס, . 19
 .'ע 64תוצ"ג,קובנה"ידידים··הוצאת

ריבד. :'בהמד .'ע 165תש"ה.תל-אביב.המאוח.דהקבץריום'.יום'ביאליקחיים.גליקסברג. . 20
 .ע' 173תשי"ג,

התיכוניםיבתהיסמרלתלמיידמסות.סימורים,שירים. 1ביאליק'שלי'צירתומנשה.חבשני, . 21
תל-אביב.ולחניון,לתרובתהמרכזלדיבכתבלהשכלהישראלימכןוחיצוניים.ולנבחנים
מהדורות.עדרע: 117 •[תשי"ח]

ביוםשיראל"ב"קלושנשיא(נאוםולהולדתו'שנהתשעיםבמלאתביאליק'עלחיים.הזז. . 22
 .'ע 6תשכ"ג,ירושלים,ביאליק,מוסדתשכ"ג).בסבתי'

ששםילשמוררלמאתליוםמנהח 1רהסביבה'המגמהביאליק,נחמן'חייםהלל.ןבמוזניהכהן. . 23
 .'ע 66תוצ"ג,ירושלים.ן,המחברשנה.

לחבינותולנגשיםלמתלמידםללומדםי,ביאליקב.ח.לשירימרקים'עשהרם[וב].ינום·]הלמן, . 24
תשי"ז. '.במהרע: 159תשי"ג,ירושלים,יבשראל,בכתבלהשכלההמכוןבגרות'.

בבריטנהי.הציוניהמרכז .'אחורבתולשיחות',להוצאותפרקים 1ביאליקב. .ח'יוסף.הלו. . 25
 .'ע 12תש".דלונדון,החנון,מחלקת

ע: 154תשכ"ב,תל-אביב,ניב,ושיחרת-חתף).(שיחות-דגשעל-אתו''ביאליקאביגדור.המאיוי. . 26

מחקועובדתבימינו.למי-נוערומשמערתםביאליקביציותהחינוכיים'העוניםעמי.זאבי, . 27
תשל"גהערבית.המחלקה-קייםוםןשללאוניבוסיהםמוגשלפילוסופהי.דוקטורתוארלקראת

סטנסיל. ,'ע 292חלקים,שלושה . 1972

 •וונ.חנוחרופס.תםלוידסלב rרבבאיליקנחונןחיים rבמכתביםחלימתרלדיסלב].נחופוססה, . 28
םאקסימילח.ע' ] 16 [תש"ז,תלא-ביב,
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(בארם).הספרותית'לעבדותושנהכ"הלמלאתביאליק'נחמן'חייםא[יסר].ה[לל],יאנארוסקי. . 29

 '.ע 51תרע"ר.סלונים.

לפילוסופיה.דוקטורתראוקבלתלשםחיברוביאליק''בשיותשתהיה'מוארתאליעזר.כגן. . 30

סטנסיל. ,'ע XXlי l , 161 , 276תשי"ט.ירושלים.כוכים.ב'העברית.האוניברסיטהשללסנטהוגש

 .'ע 268תש".ןירושלים.ביאליק,מוסדקויב.אבהרםבידיעורן

תל-אביב,דביר,לחובו.רפ[ישל]כהןיעקבבעוינתביאליקב.ח.לזנוסופריםדברי-'כנסת' . 31

 ''ע 475ת"ש,ה; ''ע 520תוצ"ט.ו/ 1ע' 544תוצ"ח.ג/ 1ע' 540תוצ"ז, ·;•ב '•ע 518תוצ"ו.

י/ ;ע' 326עט,תש"ה, ,'ט ;ע' 296 , 144תש"ג-.דח/ ;ע' 451תש"ב.ז/ '.ע 520תש"א,ו/

וויסלבסקי].וצבילחובופ.כהן.י·[בעריכתע' 328פה.תש"ז.

ויצירתו.ביאליקב.לחמוקדשראשוןקובץהעברית.הספרותלחקרקם.ציםחדשה)(סדרה'כנסת'

ע: v, 247תוצ"ז,תל-באיב.זניו.ויצירתו.חייו 1ביאליקנחמן'חייםפ[ישל].לחובו. . 32

תש"ד-תש"ח.תל-אביב.זניו.על-ידיביאליקמוסדויציורתיר:חייו'ביאליק,פ[ישל].לחובו. . 33

תשט"ז.-ג'מהד' 'תש"י-'במהד'ע: 738כוכים.ב'

 .'ע 188 ,ן'כוךתש"ח.תל-אביב.זניו.החדשה:העבריתהספרות'תולדותפ[ישל].לחרבו, . 34

 '.ע 23תוצ"ג].[תל-אביב.ביאליק:ב.ח.לכבודיובל'חובות(עוון).מ.ליקרומן. . 35

ירושלים.אקדמרן.משביץ.דורוהוצאותלפיערןביאליק:במסכתיידיש'סוגיית .]ב[דסדן • 36

סטנסלי. ,'ע 77ב.תשכ"ה.

תש"ה.תל-אביב.מסהד.לדיוקנו.'תגיםהמשוררמפיובויםביאליק''מפימוזני.עובדיהו, . 37

ע: 187תש"ל,אל"ף.-ג'מהד' ''עקמחתש".ןמסהד.-ב'מהד' 1ע'קמח

תש"ב.תל-אביב,ביאליק,מוסדבסיועמסדה,הפגישות:ספובחייהם''סופריםיעקב.פיכמן. . 38

 '.ע 191

 .'עתסד , 15תש"ן,ירושלים,ביאליק,מוסדביאליק'.'שיותיעקב.פיכמן. . 39

תוצ"ז,תל-אביב."אמנות'/בהשתתפותהיובל,רעדהרצאתביאליק.''ספונערוך).יעקבפיכמן. . 40

 .'ע 162

 '.ע 102חש".דתל-אביב.דגה.ביאליק:בשיריעידניםנחוויתם''ובויםואובן.צרו, . 41

ירושלים.לאוץ-ישראל.היהודיתהסוכנותביאליק'.ב.ח.שלשיריםבארבעה'מקראעדי.צמח. . 42

לא).("עיונים",ע'בכתשכ"א.

 • 1966ירושלים.קרית-ספו.ביאליק.נחמןחייםשלביצירתועיוניםהמסתתר'''הלביאעדי.צמח. . 43

 '.ע 207

מעובדביאליק.נחמןחיים :ב'החדשה',העבריתהספרותמחוןפרקים'סרפדינו'ש.קאלקו. . 44

 .'עכד • ] 1935 [בולןי-שולוטנבווג.קדם.למתלמדים.

 'ישורון.קשת. :האויעקבקופילביץ.
תשכ"א.ותל-אביב,ירושליםשוקן.כשיותם'.מחקריםוטשרניחובסקי''ביאליקבוון.קרוצרוייל. . 45

 .'ע 334תשכ"ח.ומורחבתג'מהד' ''ע 301תשכ"ד.ב'מהד' ''ע 280

תל-אביב.דביר.מאמרי-ביקרות.ארבעה-עשוושיות-חייו''ביאליקנ. .ח'יוסף.קלרזנו. . 46

 .'ע 189תשי"א.

במקראומקרורתיהםהלשונותצורפיעםביאליקנחמןלחייםעם'בוכתאוין.מנחםקליבנסקי. . 47
 .'עווו , 19תוצ"ן,ברלין.קדם.ובפיוט'.

 .'ע XIV , 184חשכ"ח,חיפה.פרוח.הגרו"'."מאחוויהסיפורמבנהע'לואובן.קויץ, • 48

 .'ע 32 •חש"ד]תל-אביב,ביאליק,קרןמאמרים'.['קובץביאליק.קוד . 49

 .'ע 279תש"ג,ירושלים-תל-אביב.דביר.-ביאליקמוסדביאליק'.של'בדוורישורון.קשת, 50.

לאוץ-ישראל.היהדויתהסוכנותביאליק'.נ.לח.כלשוד"וכיסוי"גילוי'עלנתן.ורטנשטויין. . 51

 .)ב("עיונים",ע'כבתשי"א,ירושלים,

טשרניחובסקי.וש.ב•אליקנ.ח.בשיותפוקיעיודההווייה'למלאותה'עוגהאליעזר.שבי.ד • 52
 .'ע 194תשכ"ח.מרחביה,פועלים,ספרית
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-דבירב'מהד' 1ע' 346תשי"ג,תל-אביב,עובהעםדורו'.ובניביאליקב. .ח'זלמן.שניאור, . 53
תשי"ס.הארץ,

 '.ע 248תשי"א,תל-אביב,שמעוני,ביצירותיו'.'ביאליקזושא.שפירא, . 54

תל-אבי.בשמעובי,אמנותיים-אסתטיים.ניתוחים ;ביאליק'בשירת'דרכיםזושא.שפירא, . 55

 .'ע 231תשכ"ב,

 .'ע 157תשכ"ו,תל-אביב,אמ"ש,ביאליק'.בשירת'ריתמיםזושא.שפירא, . 56
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