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באנו חושך לגרש
שרה לוי תנאי, עמנואל עמירן

באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש.

כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן.

סורה חושך, הלאה שחור!

סורה מפני האור!

סדר הדלקת נרות חנוכה | ברכות ההדלקה:
ה" ל ֲחֻנָכּ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ נּו בְּ ָשׁ ר ִקדְּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהֹעוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאתָּ "בָּ

ה" ַמן ַהזֶּ זְּ ִמים ָהֵהם בַּ יָּ ים ַלֲאֹבוֵתינּו בַּ ָעָשׂה ִנסִּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהֹעוָלם ֶשׁ רּוְך ַאתָּ "בָּ

ה." יָענּו ַלְזַמן ַהזֶּ ָמנּו ְוִהגִּ ֶהֱחָינּו ְוִקיְּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהֹעוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאתָּ בלילה הראשון: "בָּ

ַמן  זְּ ִמים ָהַהם בַּ יָּ ָעִשׂיָת ַלֲאֹבוֵתינּו בַּ ְפָלֹאות ֶשׁ ׁשּועֹות ְוַעל ַהנִּ ים ְוַעל ַהתְּ סִּ לּו ֲאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהנִּ ֹרות ַהלָּ "ַהנֵּ

א  ֶהם ֶאלָּ ֵמׁש בָּ תַּ לּו קֶֹדׁש ֵהם ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְשׁ רֹות ַהלָּ ה ַהנֵּ כָּ מַֹנת ְיֵמי ֲחֻנּ ים. ְוָכל ְשׁ דֹוִשׁ ֲהֶניָך ַהקְּ ה ַעל ְיֵדי ֹכּ ַהזֶּ

יָך ְוַעל ְיׁשּוָעֶתָך ְוַעל ִנְפְלאֹותיָך." ֹדול ַעל ִנסֶּ ְמָך ַהגָּ ל ְלִשׁ ֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהלֵּ ְלָבד, כְּ ִלְרֹאוָתם בִּ

"נרות החנוכה ההולכים ומתרבים מיום ליום, מותירים אחריהם מעין צו תמידי: 

לעולם לא לדרוך במקום, לא להסתפק בקיים, אלא תמיד להוסיף באור; 

ועל כל תוספת בצד השלילי, יש להרבות בצד החיובי עד שהאור יסלק כליל את החושך"

ע"פ רבי מנחם מנדל שניאורסון - הרבי מלובביץ'

כתמי אור דליה רביקוביץ
ל אֹור  ָתִמים ֶשׁ עּו כְּ ה ַהָאֵפל ִנְטבָּ ּוַבחֶֹמר ַהזֶּ

ם ֹלא ַיֲעבֹר ֶהם קֹול ְוַרַחׁש בָּ ַמע בַּ ְוֹלא ִנְשׁ

ְך.  ִרים ְוזֹוְלִפים ִמן ַהפָּ ֶמן ַהּמֹור ִנגָּ מֹו ֶשׁ ְוֵהם כְּ

נּוָעָתם ה ּוְשֵׂלָוה תְּ ְבָשִׂמים ְוַרכָּ ִרים כִּ ְוֵהם ִנגָּ

ה ַהָאֵפל ֵהם ִנְקִוים ְלַמּבּוַע ָקָטן ּוַבחֶֹמר ַהזֶּ

גֹוִאים ְועֹוְבִרים ַעל ְגדֹוָתם.  ֶהם ֵחן ְוֶחְמָדה ֶשׁ ְוֶיׁש בָּ

ל ָזָהב ה ַהָאֵפל ִנְבָעה ִמְכֶרה ֶשׁ ּוַבחֶֹמר ַהזֶּ

יו ה ֶאת ַמֲעַמקָּ ה ַהָאֵפל ְמַגלֶּ ּוַהחֶֹמר ַהזֶּ

ָהב. ין ַהאֶֹפל ְלֵבין ַהזָּ ה בֵּ ְוֶיׁש ַאֲהָבה ֲעֻנגָּ

ב ׁ ֶהם קֹול ּוַמשָּ ֵלִוים ְוֵאין בָּ ְוֵהם ֲחבּוִקים ּוְשׁ

ְשָׂפָתיו ה בִּ ק ֶאת ַהחֶֹמר ַהזֶּ ף ְונֹוֵשׁ ְוַהאֹור ְמַנטֵּ

ָהב. ְבֵאר ְלִכְתֵמי ַהזָּ ְוַהאֶֹפל הֹוֶפְך ֶאת ּגּופֹו כִּ

ל אֹור  ָתִמים ֶשׁ עּו כְּ ה ַהָאֵפל ִנְטבָּ ּוַבחֶֹמר ַהזֶּ

ם ֹלא ַיֲעבֹר ֶהם קֹול ְוַרַחׁש בָּ ַמע בַּ ְוֹלא ִנְשׁ

ְך. ִרים ְוזֹוְלִפים ִמן ַהפָּ ֶמן ַהּמֹור ִנגָּ מֹו ֶשׁ ְוֵהם כְּ

"האור המולך - 
עמנו הולך הוא בכל הדרכים

ונאחז ברכסים. 

אחר ימשיך וילך.

אך כנער שובב במרוצה עוד יחזור

אל הרכס. יחייך.

וגם הוא ימלא אור.

אור. בכל הדרכים. בבורות השכוחים.

אור שגלוי הוא. אור של שבחים.

אור החיים. אור כל עץ רענן.

אור ההמשך. הזרע. העננה.

אור הדמים המחיים את האבן.

אור העליון, אבי כל גון וכל צבע.

אור סובב וסובב במעגלי ניגוניו

ובא משמיו

ונושק אל הארץ בפליאה מחדש

כבוקר הבא זרוח-השמש

אחר לילה שקם מן הסף

ללכת

רגוע. רדום. כזקן במקדש".

מתוך: מולידי האור, אמיר גלבוע

"בראשית, דולק אור אחד, ועוד אחד 
ועוד אחד, ועוד אחרים. החושך יחלוף כליל. 

מתוך הצעירים ייבקע האור בראשונה, ואחר ילוו 

עליהם האחרים, אוהבי הצדק והאמת, החופש 

והקדמה האנושית והיופי. ובהיות הנרות כולם 

דולקים, ישתאו וישמחו על העבודה שנעשתה. 

אין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד 

השמש משרת האור"

בנימין זאב הרצל, די וולט, 1897

"לעולם לא יהיה ניצחון לאור על החושך, 
כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה:

 שבמקום להילחם בחושך,

 יש להגביר את האור".

אהרן דוד גורדון

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר

ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר.

וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות 

את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה

ולהאיר את העולם כולו.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

ַח וָדה ְנַזבֵּ ם תֹּ ִתי ְוָשׁ ִפלָּ ית תְּ ון בֵּ כֹּ ַח | תִּ בֵּ ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַשׁ
ַח ְזבֵּ ת ַהמִּ יר ִמְזמֹור ֲחֻנכַּ ִשׁ ַח | ָאז ֶאְגמֹר בְּ ר ַהְמַנבֵּ ַח ִמצָּ ִכין ַמְטבֵּ ְלֵעת תָּ

ְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה ִשׁ י בְּ י ֵמְררּו ְבקִֹשׁ ִחי ִּכָלה | ַחיַּ ָיגֹון כֹּ י בְּ ָרעֹות ָשְׂבָעה ַנְפִשׁ
ְמצּוָלה ֶאֶבן בִּ ְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו כְּ ה | ֵחיל פַּ ֻגלָּ דֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהסְּ ּוְבָידֹו ַהגְּ

י י ָזִרים ָעַבְדתִּ י | ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני כִּ ַקְטתִּ ם ֹלא ָשׁ ו ֱהִביַאִני ְוַגם ָשׁ ִביר ָקְדשֹׁ דְּ
י ְעתִּ ְבִעים נֹוַשׁ ֶבל ְלֵקץ ִשׁ ֶבל ְזֻרבָּ י | ֵקץ בָּ ָעַבְרתִּ ְמַעט ֶשׁ י כִּ ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכתִּ

ָתה בָּ ָדָתא | ְוִנְהָיָתה ֹלו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנְשׁ ן ַהמְּ ׁש ֲאָגִגי בֶּ קֵּ רֹוׁש בִּ רֹות קֹוַמת בְּ כְּ
ִליָת ָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ תָּ מֹו ָמִחיָת | רֹב בָּ ׂאָת ְואֹוֵיב ְשׁ רֹאׁש ְיִמיִני ִנשֵּ

ָמִנים ׁ ל ַהשְּ אּו כָּ ַלי ְוִטמְּ ים | ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגדָּ ַמנִּ יֵמי ַחְשׁ צּו ָעַלי ֲאַזי בִּ ְיָוִנים ִנְקבְּ
יר ּוְרָנִנים מֹוָנה ָקְבעּו ִשׁ ֵני ִביָנה ְיֵמי ְשׁ ים | בְּ נִּ וַשׁ ׁ ים ַנֲעָשׂה ֵנס ַלשֹּ וַתר ַקְנַקנִּ ּוִמנֹּ

ָעה ה ָהְרָשׁ ָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה | ְנקֹם ִנְקַמת ֲעָבֶדיָך ֵמֻאמָּ ֲחשֹׂוף ְזרֹוַע ָקְדֶשׁ
ְבָעה ֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִשׁ ֵחה ַאְדמֹון בְּ ָעה ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה | דְּ ׁ י ָאְרָכה ַהשָּ כִּ

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי

ס נ י ג ת  י ב
זית

זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל



לאן נעלם האור הראשון?
אמר רבי אלעזר: אור שברא הקב”ה ביום ראשון - אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. 

כיוון שנסתכל הקב”ה בדור המבול ובדור ַהַּפַלָגה וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד ּוְגַנזֹו מהם. 

ולמי ְגַנזֹו? לצדיקים לעתיד לבוא. שאלו חסידים: היכן גַנזֹו? השיבו: בתורה.

שאלו: אם כן, כלום לא ימצאו צדיקים משהו מן האור הגנוז כשהם לומדים תורה? השיבו: ימצאו וימצאו.

שאלו: אם כן, מה יעשו צדיקים כשימצאו משהו מן האור הגנוז בתורה?

השיבו: יגלוהו באורח חייהם.

האור הגנוז, מרטין בובר, הוצאת שוקן, עמ’ 5

נר לי 
 לוין קיפניס, דניאל סמבורסקי

ִקיק. ֵנר ִלי, ֵנר ִלי, ֵנר ִלי דָּ

ה ֵנִרי ַאְדִליק. ֲחֻנכָּ בַּ

ה ֵנִרי ָיִאיר, ֲחֻנכָּ בַּ

יר. יִרי ָאִשׁ ה ִשׁ ֲחֻנכָּ בַּ

ימי החנוכה 
מרדכי ריווסמן, עממי

נּו, ֵשׁ ת ִמְקדָּ ה ֲחֻנכַּ ְיֵמי ַהֲחֻנכָּ

נּו, ִאים ֶאת ִלבֵּ ִגיל ּוְבִשְׂמָחה ְמַמלְּ בְּ

ב, ַלְיָלה ָויֹום ְסִביבֹוֵננּו ִיסֹּ

ם ָלרֹב. ִנּיֹות נֹאַכל בָּ ֻסְפגָּ

ים! ה ַרבִּ ָהִאירּו, ַהְדִליקּו ֵנרֹות ֲחֻנכָּ

ים. בִּ כַּ ר חֹוְללּו ַהמַּ ְפָלאֹות ֲאֶשׁ ים ְוַעל ַהנִּ סִּ ַעל ַהנִּ

ָרה ר, ְנַזמֵּ ים ְנַספֵּ בִּ כַּ ִנְצחֹון ַהמַּ

ֵבָרה, י גָּ ָוִנים ָאז ָיָדם כִּ ַעל ַהיְּ

ה, ָבה ִלְתִחיָּ ַלִים ָשׁ ְירּוָשׁ

ה. יָּ ַעם ִיְשָׂרֵאל ָעָשׂה ּתּוִשׁ

ָהִאירּו, ַהְדִליקּו...

מי ימלל
מנשה רבינא, אנגלי עממי 

בּורֹות ִיְשָׂרֵאל, ל גְּ ִמי ְיַמלֵּ

אֹוָתן ִמי ִיְמֶנה?

ּבֹור ָכל ּדֹור ָיקּום ַהגִּ ֵהן בְּ

ּגֹוֵאל ָהָעם.

ה ַמן ַהזֶּ זְּ ִמים ָהֵהם בַּ יָּ ַמע! בַּ ְשׁ

יַע ּופֹוֶדה, י מֹוִשׁ בִּ ַמכַּ

ל ַעם ִיְשָׂרֵאל ּוְבָיֵמינּו כָּ

ֵאל. ִיְתַאֵחד, ָיקּום ְוִיגָּ

"הגבורה אינה פסגה. היא דרך העפלה... דרך הגבורה הצרופה היא זו 
המוליכה כל הזמן בכיוון אחד - אל ראש ההר. ננסה איפוא להאיר לעצמנו 

את הדרך, כי יש בה סכנת ירידה וטעויות. 

נקדים ונאמר: היסוד שבגבורה אינו האומץ, אלא הנכונות להקרבה עצמית. 

אל האומץ שבגבורה יכול להגיע גם האיש המפחד, אם חזקה בו נכונות 

ההקרבה. 

הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של יום יום. 

אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות מסיבה מובנת: מהלוחם 

נדרשת הסכמה למפרע להקרבה מקסימלית, לקרבן חיים. אך אין זו הדרך 

היחידה...הגבורה היא קודם כל מידה מוסרית. הגבורה שהיא הקרבה, אינה 

אכזרית ביסודה. היא אינה המתאכזרת. זו היא הצורה הנעלה ביותר של 

השרות. ביסודה היא אהבת הזולת."

יצחק שדה

אנו נושאים לפידים
אהרון זאב, מרדכי זעירא

יִדים ָאנּו נֹוְשִׂאים ַלפִּ

ֵלילֹות ֲאֵפִלים. בְּ

ַחת ַרְגֵלינּו ִביִלים ִמתַּ ׁ זֹוְרִחים ַהשְּ

ר ֵלב לֹו ּוִמי ֲאֶשׁ

ֵמא ָלאֹור - ַהצָּ

ׂא ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו ִישָּ

ָלאֹור ְוָיבֹוא!

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -

ֶמן ֹלא ָמָצאנּו. ְך ֶשׁ פַּ

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָרה ָעִלינּו,

ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות

ינּו. לִּ נּוִזים גִּ ַהגְּ

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -

ֶמן ֹלא ָמָצאנּו. ְך ֶשׁ פַּ

ם - ַלע ָחַצְבנּו ַעד דָּ סֶּ בַּ

ִהי אֹור! ַויְּ

אבני יקר 
ר' אברהם אבן עזרא

ְרקּו ַאְבֵני ְיָקר ַעל ַהר ְצִבי ִהְתפָּ

קּו ּלּום ֲעֵדי ִהְתַחזְּ אּו ְיֵמי ִשׁ בָּ

ְלקּו ָרָמה ְיִמיָנם יֹום ְיָוִנים דָּ

ְלקּו ֵהיָכל ֲאַזי ָחְנכּו ְוֵנרֹות דָּ

ִמּצּוף ְיׁשּועֹות ֵאל ְלָבבֹות ָמְתקּו

קּו  בֹודֹו ָחְשׁ ם כְּ ַעל זֹאת ְלָבֵרְך ֵשׁ

פיוט לחנוכה ממסורת יהודי תימן

פרסומי ניסא
"...זוהר האורים של חנוכה, מתפשט 

באטיות, בריתמוס של משפט מוסיקלי 

העולה בקרשנדו. נר אחד בערב הראשון, 

שני נרות למחרת, שלושה למחרתיים 

וכך הלאה - עד לזוהר הניצחון של היום 

השמיני”. אולם בשונה מלהבות האח 

המחממות את המעגל המשפחתי, את 

המרחב הפרטי והסגור של הבית - נרות 

החנוכה “מאירים אל החוץ”. 

כפי שמעיר לִויַנס, “המצווה היא להניח 

אותם במקום שהבית פתוח בו אל 

הרחוב, במקום שחיי הבית נושקים 

לחיי הציבור. הנרות האלה אינם מאירים 

למשפחה, ואף לא לעם; הם מביאים מסר 

לכל. הם אינם מזמינים אל האינטימיות, 

הם מפרסמים נס”.

ז’ואל הנסל, קרשנדו בשמונה נרות

לכבוד החנוכה  
ח. נ. ביאליק, עממי 

ָאִבי ִהְדִליק ֵנרֹות ִלי

ש לֹו ֲאבּוָקה – מָּ ְוַשׁ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאתֶּ

ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנכָּ

ר ִלי ְרכָּ מֹוִרי ֵהִביא כִּ

ן-עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה – בֶּ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאתֶּ

ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנכָּ

י ָנְתָנה ְלִביָבה ָלי, ִאמִּ

ה, ְמתּוָקה – ְלִביָבה ַחמָּ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאתֶּ

ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנכָּ

ׁשּוָרה ִלי: ּדֹוִדי ָנַתן תְּ

חּוָקה – רּוָטה ַאַחת ְשׁ פְּ

ם ִלְכבֹוד ִמי? יֹוְדִעים ַאתֶּ

ה! ִלְכבֹוד ַהֲחֻנכָּ

מחלוקת הלל ושמאי
"מצוות חנוכה - נר איש וביתו. 

בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך - פוחת והולך. 

ובית הלל אומרים:  יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך...” 

תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כ, עמוד ב


