
 התפילה. הוראת על / יבנה )קבוצת עפלדב

 - יתימיזין יויע~ת יהק;וה עיזו כפוי. ביווע, הוא, יהמזריך המורה שי,,תפקיזו
 הפורמאסיבי התפקיז - חניכיו שי הרומית הזמות את יעצב ועיין האינפורמאסיבי,התפקס

 את שוה. במידה לא כי אס המסקיוים, שני את לשמש נועד הלימודים טמקיועות מקצועכל
 - הספרית מקצוע יאת אינפורמאטיבי, למקגוע כרוגמה גלל בררך  משירים התשכוןסקצ~ש'

:פורמגסיבי.
 השי. משי אחו אסומים .אים בהונם סגורים אינם הספר שבבית היימוזיסןמקצ:ץ~ת

 תוכניה בהציענו התביך. בנפש זה את זה ומבססים וה על וה מתבססים הלימוויםמקצועית

יהוראי
 בין ולהפיך אליו, הקרובים ימקצ~ע~ח וה מקצוע של יחסו אח לציין עיינו החישלה

 והאיגפורמאטיכיים. הפורמאסיבייםהפקידיו
 התרייה מזע זעת ראשית א" יתימר יהק;יח עליי האי;15רמאסיבי1'בשסח

 , ההלכה( כיימו7 )קשור תפילה הלכות א( : מזעיפ מכמה מצנרף 1D1Y וה מזעגישרתן.
 התפילה ספרי'ת ה( 1 תפילה פירושי ד( ; התפילה מנהגי ג( ; )היסטוריה( התפילה תולרותב(

 )מוסיקה(. פתית שיר" ו( י)ספרו"(
 מזומן )מוא~רייהא. התפילה של ההיכתי המקור את הן ביייית התפייס היבות',לא(

 הויזות ב( ובו". בגלל ברכות ושי התהייה, )זמנ' כתפייה המחייגים הפינים את ,[~הןוכו'(,
 אח והן בידינו, הנמצא התפילות סיוור של ההיסטורית התפתחותו את הן כוללותהתפילה

 כן ועי "לכוח, ארס תפילה מזהני ג( הסיגור. שי הביליפ ההתמתחותיויעח,!וורמי
 הוני בקשר עמכן שיא רה~קות ,לויית ובפרס משלהם, ורבים בהם נוקסיס יבש?'גורג
 את הן נויידת תפייה פירושי ט וכו'. ראש-הזש שרים, הניכה, : ם בימיםהג;ס~, בית מנהגי היינו בתפילה, הקשור הפולקלור שייך זה לסעיף וכד'( ספרד תימן,)אשכנז,

 יההתיחסות בבייו הסיטור מבנה הסברה אח ~הן הבשוות, הח5ילוה של תוכנןהסברם

 יייעת פירושה הטפילה ספרות יזיעו "( הגזוייס. יחיקיו הקטנים פרקיי שלההזזי"
 משום אשר "לק אוחו שי ~הן וימחזייים, לסיזורים ;בנס אשי חיק אותז שי הןהסוסון

 מהקרים התרייה, ע, ~המועיה העיו;יח המפרוח יויעח את בעית היא בן שמה. ;קיט י~!מה
 זה דבר - יסודית לידיעה הכמנה אין הנ"ל הרובנית בכל כמובן, הסידור. עלוגירושים

- תלמת שי גם ומה מורה, שי יב~לתו נעובר  באה לא והתופית כישהי, ליויעה אם כי 
 לפעול. המורה על שטחים באילו לציין,אלא

 יעורר מורה שי נג1ה1 שיש הובר, י11ע הלימונים. במקרנת ,י מקצוע שימעמוין,המיוהו עי יהוגיע יש ומיאש פורמאסיביח. הוא וה גמקצוע הלימוז מסר" עיקר.:אוים
 על המקצוע אח מש;יא המשעמם המורה ~אילו מעד-נח, הוראה שיטת יזי עי ,מקצוע"'בה

 על משניא כשהמורה והנה פורמאסיבית. השפעה איפוא ישנה ההוראה לאיכותהתלמידים,
 אין הספר, בית ככתלי אלא גיי בורך נהם עוסק האום שאין המקצעות, אחו אח"ימיינו
 אה ייאית רוזים ח;1 אשר nlylspn, יאוהם ;~גי הובי אם D~7R ביותר. ,,וניההצרה
 י.י הגרם שהנדק ספק אין תלמוז, או מקרא כנין לבשי;ול, נם בהם מתעסק ןהחניך

 מקצועות כשאד יאם לכשיגדל, עצמאית להתעסקות אותו ולהכשיר אליהם התלמידדת

מתוך: "מעיינות" א, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים 1963
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 ונעדר תוכן חסר למלל להפכה כדי מצטרפים רבים גורמים אשר ההפילה, במקצועכך,
 המקצוע. אל החניך של הנמשי היחס חשיבות את להדגיש שיש וכמה כמה אחת עלתחיה,
 זה. במקצוע השיעוד של מוצלח לביצוע חשיבות משנה לפחס יש בןועל

 הצלחתו נמדדת בזד - מתקיים שהוא בשעה מעניין להרת צריך המוצלחהשיעור
 ההצלחה נמדדת בזה - שנסהיים לאחר החניך על להשפיע וצריך המורה, שלהמיחודית

 חייב שהמקצוע הערכים מהם התפילה, הוראת של הוידאקטיזת המטרות הן מההדיואקסית,
 ? לחניךלהקנות

 הן המשותף, שורשן למרות אשר פעולות: שהי התפילה במושג כוללתהיהדות
 הלב של ספונטאנית להישתפכות קוראים תמילה בשם הפסיכולוגי. בתוכנן מזו זונבדלות

 והמוטלת סרטיה, לכל בצורתה המוגדרת מצוה לקיום גם קוראים הזה ובשם דקב"ה,לפני

 הדהי מההינוך דלק גודאי הוא הראשון מהסוג להפילה החינוך גרמה. שזמן כמצוהעלינו
 הוא, רב ספק אולם הותי. בחינוך חשוב חלק הוא אף מעשיות למצוות החינוךהאמוציונאלים

 צריכות שאינן המעשיות המצית כלאחת לתפילה שיתיחס לכך, הצעיר אוד לחנך רצויאם

 - רבותינו ושרי נותנת, הדעת אורבה, מצה. או סוכה מצות מעיז בעשייתן,כינה
 בתפילה שיראה לכך, האדם את ולחנך להשתיל שיש לה, מסתעום - הגדוליםהמתפללים

 יקיאת יעורר : בפיה איפוא היא לתפילה הדיורך של תטרחו הוא. תפילתו אתהסררה
 הסדורה. התפילה עם המתפלל של שלמה, או תלקית הזדהות, לקראה ולחנך ספונסאנית,תפילה

 ארטיקולאציה לידי להביא א. : מטרות שלוש להשיג רוצים אנו להפילה החינוךע"י

 שגהוציה המיוחר על החניך את להעמיד ג. ו לתפילה הגישה את לרענן ב. : בתפילה הצורךשל

 שלשתן, את לפרש אנסה המפרותם ובביטויההדתית

 בתפילה. הצורך של ארטיקולאציה לידי להביאא.
 וההתבגרות, הנערות לגיל האופיינים הצרכים אחד הוא בארטיקולאצידהצורך

 יכולת חוסר הרגשותיו. את ולהגדיר לנסח יידע הוא שאין אלא מרגיש, שהוא יודעהנער
 בספרות מוצאם הוא רנות ופעמים סיוע, מבקש הוא במבוכתו הרוח. פעימת של לסבל גורםזה

 בעזרת הויהוי שלו, החמיות עם לזהותם ביכולתו אשר חוויות, תיאורי מוצא הוא בההיפה,

 המפורש, אל הסתום מן ההוצאה של היינו הארסיקולאציה, של הצורות אתת הואהספדות

 שעליו בזה, מתבטא בתפילה היורך של הארטיקולאציה בתחום המחנך שלתפקידו
 התפילה, ההש בהם הנכונה ההתנהגות אשר מצבים,  שישנם הכרה, לידי החניך אתלהביא

 עצמו, את ימצא הוא שבהן סמרותיות, סיסואציות הנער בפני להביא לכך, הדרגיםאתת

 שצעיר ספרותית לסיסואציה כזוגמה התפילה. היא אלה סיס:אציות של הספרותי פתרונןואשר

 יאספני", וה' עובוגי ואמי אבי "כי הכתוב דברי את להביא אפשר אתה להזדפתעשוי
 אצל_המתבגר. המצויה החברתית הבוידות להרגשתהמתאימה

 לתפילה. הגישה את לרענןב.
 פנים לנו מגלה יום, יום בתיי בו רגילים שהננו חפץ, או שכלי לפעמים,קורה

 לא לפתע לסנינו מתגלים ושנים, ימים בהם להשתמש רגילים שהתנו שלחן, או כמאחדשות.

 יימה יומ  שימוש חפצי רק ולא ממזערים, או נאים אומעת כמעשי גם "לא שימוע, גמלידק



 עי עימו, עי תמהיפ ~הננו באדם, או במנגפה נשיר, ננוף, הזשות Q'JD מגיים ~הסויש
 יני ;ראה ש.הובר אימי'ם אנן הרוייה בשנה כ". עז האיה הסנים אח הייינו יאאשר
 האמת את מביע ו" בשיי אקם ידאותס. דנייים מששנו אתר באור איתם רואיתישא,, ל;1, בא יוועים alsena הח7ש1ח הפס" שניידי בעונזה הוא הבימוי שי מקירן תוש..נאור
 בפי Vsnn שי TnYD1n אח "משנה בתאורה, השתיי 5י מת151, ;ראה בזבז. היקיתגמר",
 תמין. יא אפלס רביפ, במקרים הוא ;כזן זה ובר אמם, שגניש. ישינ~' הנורם הואעימנו,
 חוש פרס 11PW מכבר, ידו היזעים מנינה, אי שיר הדש באור עייני יפי ~מעמיהמה

 יא אשר ישן, תוכן ש, תפיסתו יקראת "ושה nsarDS השה אפ כי החיצונית,גה451פ
 כה. עי כלפיוהיי;וי,ןרים

ק,1

 עיני את יפקוח הוא, ,תפייה. החינוך ידי עי יהש.ג מבקשית א;1 אותו אשר המגר,ן כה. עד דאיט לא אשר את לדאות" עינינו ,2,,נפקתי ולומדהמקראי
 עד מעיניו נתעלם ואשר כה, ישר אשר את לתפילה לטצוא לבקש רוחו אח לעוררהחניך,
 יש גן עי העיניפ. יפקיתת הזרא שבנפש, המיפנה יינני להניא אפשר תמין יא שיםגה.

 סידור את חניכיו יפני יביא כאשר המשך יאן איה למסרות נודך ראיין,,,צעד חוש. באור התפילה אח יהעמיז יותר, "שמחית כבתוצאה הקלה בדרך ,פעמיםיהסת"ק
 המכתה ובר לך שאין כשם כי וכד'(. ספרד )אשכנו, אצלם מהמקובל אתר בנוסחהתפילות

 מששר 'ותר מורגשים השינועם שגן דבי לך אין בן השזרה, מאשר יותי "הרגשהאת

 נקוות ומבאן היסב, היזוע שבנוסח השי כל עי יעמ17 ודאי השיביס בשגרה.השתולם

מוצע"
 יפי ח1לס "שנה, יגל התפישה בשיוור שאים תפייה, בפרקי קריאה היא השי הצעי,,ן תפילות, של בתוכנן לעיון
 ימים ימי הסייחות קריאת עם נימת יזך ההרומנית וגי. יכי חפייוח הריהןהוכמן,
 כמיבן, שימים. ריקי-מסייה שי סינהיטית הריסה וירש שהוא מכינן שכ', הוא זה ?עינוראית.
 פרקי בתור תסילזת של השתא" עט תפילות בתור תפילות של השתאה לערבבאין

 אסת.סי, - פורמאיי הוא הצר במובן הספרותי הזיתו" המיה. שי המצומצם במובןמסרוג
 המתעוריות הבעיות ;וצר. ~ה 'יפי שבהם האמצעים ועל שביצירה היורי עלעומו,,בע'קר

ן, וגו'. סופיים של הזויות השפעות שי אסתיסית, הערבה שי געיות הן בנהבניתז"
 מכיו ,"י" היהב במובנו הספרותי הניתז" או שבאיה, במור התפילית שי הנזיתו"

 בתפיות. "עיון עם המתעוררות ת ו י ת '1 ה הבעיות ולבירור התסייוח מוש שלינימוהו
 ין ועי מזי ~י"עמיוה עתי, סאסקס כמייצג זתית, באישיות המשורר נפש את יהנירי יהיהתפקיר
 אתריס, זבדיםמשו,יס

 ובחימוז שבמקוא המקורות את יישן "מחנרהמ1רה של ממפקידו אין ואת.ן,,יע~מת
,ן, המשואיים. שיימיי!ותיהב
 שהתיוררו הבייוח  הימולה.  בוויוי העוסקת המחשבה, בספר1ח עיון הוא השלישי הצעו

 את לטצוא חייבות אדם, כל של בתפילתו הקשורות כלליות בעיות וכן הספרות, הריאתתוך

 "עיתית "ספרית מתוך "סרקיס את יימ~ז שיש גוה, יומר הבתה אין פתרי;ן. ואחתשועתן
 שמהמו לאיוררק

ישרי
 השירה.



 עליהם, שליט שאדם כגורמים כלל בררך תלויה אינה העעים שהיפקחות פי עלאף

 לו, נודעת רבה שחשיבות חיצון, גורם אלי". להביא העשויים הגורמים מהם לצייןכראי

 לירי המביא כגירם מציינים שונים ומשוררים סופרים התפילה. מקום הו8 בתמילה,ובייחור
 המבע. והור השקט מקומות בהם וכיוצא עליכם( )שליס השדה צייסלין(, )ה. היער אתתפילה

 וקברי אבות קברי אחרים( ורבים ניסנבוים )יצחק המערבי הכותל את ממכיריםאחרים
 זה. באמצעי לזלזל רשאי בארץ-הקודש, מחנך ובמרט מחנך, אין וכט"ב.צויקים

 גיל של בהתפהחות ובפרט הפנימיה, הנפשית הוא,כהתפתתות השני ההיפקהוהגורם
 יהיות עשני התפיה וטיפ בתאום ~ynD "ושה לשמעית רגיס.מקבלים ובייםהההארות.

 מהם.אחד
 הספרותי. ובביטויה הדתית שבהויה המיוחד על החניך את להעמידג.

 מלחמה עבודת - מוחשים גיבורים ידי על הנעשים טוהשים קעשימ מתארהאפוס

 ושנאה, אהבה - מוחשים בלתי יתסרט מתארת הלירית השירה לחברו. אדם בין שלימועבודת

 עי יא תיאורם סתנסס מנחשים, אינם שהיהס.פ מתוך לחברו. אים בין 1:ע:ועיםקאה
 פנימה, הארם בנפש ההסתכלות על .אם כי החיצון, האוביקטיבי כעולםהסתכלות

 שתה כמעם או שיה שטיפ אנשים של הסתני1תס "חיצון העויפ ,:בי"אינסיוספקצי".

 וכד', "ללכת" "שלהק" המליס מלים. של למשמען ביחם הבנה ואי מחלוקת ביניהם ואיןהיא,

 אינו מורשים, מעשים של תיאור הקויא אדם האדם. בני רוב אצל שווה משמעות להןיש

 פי על אף הלירי. התיאור לגבי אחרת התיאור. בדברי המכוון ה"משט" את להבין.מתקשה
 כוי עד - "שנא"" האחר אצל ייקרא "אהבה" לו קורא האחד אשר שהרגש - להניח,שאין
 בתיוק שית שונים אנשים אצל הנפש חמיות שאין מכיון הרי, - מגעת איההבנה איןכך

 אצל היא שונה הנפש, חכיות לציין הבאות המלים, של המשמעות שגם להניח יש לזו,זר

 ונק משמע", את לדעת יכול איננך מסותמת, נפשית חתיה מימיו הי שלא רמי שונים.אנשים

 בלבד, באמירה נקנית אינם והחושוה רגשות לארם. אותה להקנות "כל לא מילוליתיאור

 של החביות את שחי למי אלא מובגת היא שאין איפוא,  הוא הלירית השירה שלגזדלה.

 הנתאורר של נפשו כחיי הקורא את לשתף האפשרות, את כמובן מצמצם זה דברהמשוררים.

 של בארטיקולאגיה חשוב הפקיד הלירית השירה ממלאת גימא מאידך בשיר.המתוארים

 )סוגיימצ,"(. ובעתונן בנימיהן תפש,"ציות
 האיפום, אל הלירית השירה כיחס הוא בכלל, הלירית השירה אל הוסית השירהיחס

 איעו היחס רק שלא זה, ירי 9ל  נוסף צעד מתקדמות מהגשמיות וההתרהקיתההפשטה
 :וי .איו היחס שי האוביוס גס ןלימוחשי,

 ומינן שופ ין ואין ":וי משיגי ישי:והו ויא

 הרגשה, מקור תמיד היא התהישהכלל".

 החתיה של תוכנה את אנוש כשפת להביע נסיון כל של בדעכו הרובציםהקשיים,
 לתאר שנועדו . המלים, האמונה. משוררי  סל  הלשון ואיצר ביותר ברור גילוי מתגליםהרתיח,

 מסח המגלים שליליים, תארים שהן או - הסוגים משלושת לארד שייכות הרתיח, החמיהאת

 בעלי ידי על אלא נהפסת משמעותן ואין "קדוש" מהמלה נגזרות שהן או עשרה,ומכסים
 על הנתפסים  המיים ייתחום לקוחוח שהך _או אהד, כל של להחיותיו ובהתאם זתיות,החוה

 - ואשוה- תדמיותי מי "אל משיקח. "נורה "סר משאל, בסרבן ומשמשות הששיםימי.
- קדוש- "יאמרתאר-שלילי,  ה' ך חסד יקר "מח להגררה. גתן בלתי הקדושה מושג 



 עוניך מנחל ביתך/ מדשן יחסיו7/ירויון כנפיך בצל אדם/עף
 ומשמשות הח~ש.ם ע.י ה;תפס.ם ההעם מהחום .היקשות מייצות שיש הוה ק פ ק שת

 1'משאי".במובן
 ס1ב הס," של משמעוה" וי נמש, הויק.ם איפ נזי אין ;", המלה משמעות1ל

 .;חי המייפ את להבין הדרך מהי אולפ מסויימים, נגבוי~ה מצלוקתעיויה,'4פרוץ
 עמים.

 ר., 1 א ;יאה .באורך גמיים המשורר בשת אח ויבין חנם ומי , הקג,ה אי מת""ס,ת:שהן
 משא' גאח7 נתפסים הריהם מונן, חסר' מייפ מ?'רופ' 'ותר כמשהו ;תססים הם אם שיה,ובריב

 nyaPn, שי עזנ'ו מתי ישת'ה אומן יהשתת שאפשר נתץ'ות, ה.,נר~ת ע"' אואופמסןנ.

 בשתיה היזכרות יוי על או ססרותיח, ובתוצאתה דתית, ביסודה שהיא חוויה לפנינוואז

 משתיה - חיקים משישה הזינבת זאת היוברוה )ואף הקב.ה שי ויא סתם, עיניםמחי
 זתיה. ~תבייתי ספרותי שיס,זה "ויד ,פתנן ,ה במקד" עקיב(. ,ש"ל '"7מס,מנן,,

 מתארח הל'ר'ח ה'צ'דה זה, אחי בזה בהתרחשם המאוריוח אח מתארת האפית,הידייה
 "ק.?ני אשי הואמי ואחשבהקיצותי,ן ;ובסים.,ובכיי,, 1WS~ בבין תפש חיי~מ אח מתארח הדתית היייית השיי" וסמיה, י;ת;יה תפש ח,אח

 האישיתהלותיו יושג קזוש~הזה,ן.
 אתעשובתפיה ימיושתפיי11
 ופ;נ משףומתקו ענניי דמעיובקען1
 בו;; ;מסבעה - בעיניו יביוגבהן,

 יהמוגגמשהזו אדוניו לפני:עבו
 עמלו. כל אתישכח מחמלו יזכורוכי

 1י,ר.,

 ומ;יהס. סדר יפי המאורעות באן ע1 מרובות. בדמעות ,דחפ,, ~קם התשדד"משנדד
 בל ות. תתן אין ישאיה ז הקי?נ.. אשר הוא .,מי : הראשנה המהשבה הנפש.ועהה,י,,חל
 פרשת עי נמצאים הנו לייה. בחבות המתעורר כי של ניבו להתעורר עשויהשהוא.ןהיא

 "והגה : היא התשובה. חילונית. או . הש דתית המשורר נפש אם ילמדנו הבא ,והצעדדרכים
 הרוחני המופשט, לאופי המובהק הראשון הסימן גם וכאן דתית. הש התשובה יושב",-קדוש
 על מתבססת הסתם מן היתה חילונית, החשובה היתה אילו הדתית. הנפש חיי שלהטהור
 : כגון חיצוני,מאורע

 הדרור צפצוף אם אמי פיהנסיקת

 )ביאליק(. 1 הפסיקו המתוק וחלומיתנומתי
או

 עורב צריחת בקרצנת ןי
ו

 .. )ביאייק(. ואקיצה -העירוני

"שגרה, מגדר היוצא מאורע, כל עם מחשבתו את מפנה בכלל, דתי אדם ככל הדתי,המשורר
 אינן שביילה, רצת שעה אף נאויי הדתית, "אמו;" שעממת "לא הקב-ה, אל
 יהיל הרשן הא.צ;י.. .חהי~חיו יפעיל~ת. ימהתב~ת גלנד, בקניעה להסתפקנוח;ות,יי1



 למניו" "ואתפלל הראשונית. הדתית ההברה פרי לפחות, חלקי באופן הוא, בתסילה ה'את

 8ך באה אינה התפילה אולם ה'. את להלל הצורך סיפוק לשם אלא באה אינה התפילה-

 - רב נפשי עונג מקור ואילך _מכאן משמשת עצמה היא שהתעורר, צורך לספק בכדיורק
 כבר הוא הפרי אולם הקורמות,  החוויות  שרי  *הר מצד  הי*  התפילה אתענג","זבחפילה

 לראות צריך ארם שאין וכשם וטוב. הוא נחמד - תלוש כשהוא אף לעץ. זקוק ועינגובשל

 לתפילתו הראשונה הסיבה אח לשכיה המשורר יכול כן מהפרי, ליהנות בכדי העץאת
 הדברים אהד טהורה, תפילתית חוויה לפנינו ואילך מכאן מליאה. הנאה ממנהוליהנוה

 אותה רואה המהפלל, בלב כולה מתקיימת שהתמילה פי על שאף הוא, לתפילההאופייניים

 דמעי "ובקעו כמובן. שמרית הבלחי התיצתית, במציאות פעולתה את כפועלתהמתפלל
 כשם חוץ, כלפי התטילה של מעולתה תיאור %ם כי התפילה, תיאור כאן אין -ענניו"

 האדם. של הכללי רוחו מצב על התפילה השפעת של  מיייר היא זפנג" מדבשש"ומתקז

 בעיניו", לבי "וגבה - עננים בוקעת הפלתו את המשורר שרואה מתוך חוזרה, פעולהמתוך
 6, ז, ב/ הימים דברי בס' המסוק עם כקשר להבינה כנראה ושיש ,פרשה, שקשהמליצה

 פעולתה. את שפעלה תפילה מכוח הבא שבנפש, יתרון מבטאת היא איפובכל

 את הגדולים, המתפללים אצל המתויה ההבעה את מיצאים הרינו הדבריםבהמשך

 "תטילה,  ידי  על ה' אל ההתקרבות מתוך הבא העונג סומרות, הרגשוה שתי שלהתחזקותן
 כדונג/ נמם "בעת : לבורא האדם שבין העצום במרחק ההכרה התגברות מתוך הבאוהרכאון

 עמלו". כל את ינשה / מחמלו יזכור וכי / יתמוגג מפחוז / אדוניו לפניכעבד
 המכבידוה תכונות בכמה מצטיינה הותית שהשירה נראה שראינו הדוגמאותמחיך

 קשה, אחרים. שירה בסות מאשר עתר גוזל הוא והמכמן הנאמר כין המרחק הכנתה.על

 בשפכות דומות, דתיות בחמיות היוכרוה מתוך אלא המשורר את להבין בכלל איןולפעמים

 זו. על וו הנערמות חוויה שלרבות
 של ם גיי ד צ י ח ה היים ו ר פ ס ה הממים את ל?"ן בן שלמעלההוכרע

 ה נ כ תו ב ש המעתד על עמרת לא כלל התפילה. שירי עי גם וממילא כזלה, הזחיההשירה

 בפרס. תפילה שירי ושל זאת, שירהשל
 השוררת ת י נ י צ ר ה מהרוח מתרשם שהוא כהכרח תפילה, שירי אצל המזדמןכל

 שיר- נתחבר לא עוד מעולם, שנתחברו תסילה ושירי קודש שירי אלפי שככל דומה,בהם.
 וגילה, שמחה תיתכן ה' נמצא שבו ובמקום לנגדו ה' את משוה המשורר מבדח.קווש

 שזנים לזיוה יכולים לשירה, המשורר את המניעים המרכזיים, הרגשות בדיחה. לאאולם

 מכיר תמיד אולם תודה, ושל בקשה של עצב, ושל שמחה של הקצה, אל הקצהמז

 - ן י א ה ל ד ב ה ב הדתית, השירה לכל מיוחד צביון המקנה אתת, יסודית כעונוההששורר
 מאתנו מעלימה תפילותינו, בסידור רגילים שאנו הרגילות, ה'. ן י ב 1 ו נ י כ ש י פ 1ם

 בתשור גבול כל העדר ה,, של שבהיו בסידור התאפקות בל הערר של החשיכה התבונהאת

 וגבורה אהבה שירי המשווה כל 1(. לפניו בכניעה עצמי כבוד כל העדר 1(, ויכולתוכוחו

 י4--גט בס, דה"א , ג--כ קמ"ה, תהלים1(

 יותנו, ר' גתמלות וכו' חץע* מה אנו, "מה 1  יח  ו, ב' שמואל 1 כי י"ח, כראשיתס

 - מאד. הרכה הבינים ימיובשירת
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 הרתית השירד אל להשתוות יכולה הדילוגיי השירה שאין תפכח, הדתית לשירהארשית
 מכין זה ועם משאה. שי דאנושי אגפיו את ,סשסש ביי תאוידבש;בון,~בעוצמת

 מן 5רוהק יקי בירך הוא התיאור האנושית-היי1;יח שנשירה שבשעה והקורא,המשויי
 מהמציאות מרוחק ד"א היאור כל הזתית נשירד דרי ודה;,מה, ההפינה בניהןהמציא,ת
 וחתייה, שידה בע;.י:י 1ההב;ד הנעם געלי נך עי עמסו וינר הזמוה. 1המעסח "חתתין
 תפסד בכיי תוהכן אס זתית, שייה בנקי היחנו אס )!קפל ש.ש שאמדו, ana שלמצאועז

 נוסח. פ' עי שלאחופשיה,
 1האסתיטיקה, הסברה ין בראיות אוהה )סתור צורך אין זו אחרונה שטייה,עמובי,

 );1, מריה זאת מסרות מעיקרה. אותה סותרת הויימח הוחית ,[שהשירהתאחי
 בשעה ינשא, המשורר ש, שיעביוו במיות מתבטא והדתי ההייוני הנושא ביןהאינוסיי שההנוי

pytt,v
 מסחני

 אורס ידוזי1ה-ציוניות, משקפיפ ויך בו מתהני הגא גשזה,

 ריאה אי1;1 הדתי המשורר שהוא. גמות שדה ימיו רואה הוא ישיה, יניאנשסש4;'הובסקי
 יפעמ'ם המשוררים מס'".פ שבה הח'יון'ת, השירה יעומת גן, עי בערמו. השתגיההקג-י, את ;נון. יתד או הקב-ך, שי ,קמו אח )פניו שאד הוא שד"א, נמות העקם "ת,סמו
 :, שי הסתר או הויוי האמ'ח', הנשא הבהית, בשירה הר' מ;'בור'הם, )")וסין יימפאת

 ה'. הואמשפסז'

 .ישראי ספר' שי הראשון התיק בהופעת ען,ןן, והעמים. ישראל בתולדות לימוד ספר של דרכו / כץ י,עקבד"ר
 הנרים, העמ.11;י .( והעמיס.

 בסיבור ;הנה' פ.הס שע, ןעקר,מת. את (nlaDn הצויך ץ, ימעשה, נוימשתמשים
 החיק השעת עם עתה אייה. מנ11ן שהסבר ההוראה שיטת היא מה תברר,הספר

-האחרון  ואשתול ע, חובתי ידי לצאת אני רוצה - השלישי הספר של שני חלק 
 בנעי. הסנר בגתי ההיסס1ייה יימ71 בעית אה גם אגב דרך,הבהיר
א1,  שלגו ספר לבתי להיסטוריה לימוד ספר שמחכר במעלה, הראשון הקושי,1
 ביטוי הריחו זה ריבוי בתיאורו. להקיף שעליו החומר בריבוי מותנה ,,בונתקל

 - משתרעת הזמן יריעת בהיסטוריה. לה זכתה שאומתנו הימיםלאריכות
 הידיעות על טומכיס אנו שלגביה התנ"ך, תקופת השמטת אחריגם

 תשי"כ. רביעית מהדורה תש"ו, א, ספר ירושלים תרשיש, הוצאת(
 תשי"ב. רביעית מהדורה תש-", ב,מסר
 שניה מחרורה תשעט, א, כרך גססר
 תש"י. ב, כרך גספר
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