חנוכה
התנועה הרפורמית בישראל

אסופת תפילות ,קטעי קריאה ,מקורות לימוד ושירים

בכל אחד משמונת ערבי החג מדליקים את נרות החנוכייה.
כמנהג בית הלל מוסיפים בכל יום נר נוסף ,למרות שמעיקר הדין
ניתן להסתפק גם בנר אחד בכל יום .בשל האיסור להשתמש
באורם של נרות החנוכה מוסיפים לחנוכייה את נר השמש ,ובו
משתמשים גם על מנת להדליק את הנרות .נוהגים למקם את
החנוכייה ליד חלון הבית במטרה לפרסם את הנס.

הפזמון מעוז צור התחבר בגרמניה בימי הביניים .בבית הראשון
והאחרון מובעת תקוות העם לגאולה ולשיבת ציון .בארבעת
הבתים האמצעיים נזכרים סיפורי היציאה ממצרים ,גלות בבל
ושיבת ציון ,ביטול גזירות המן הרשע וביטול גזירות אנטיוכוס ונס
החנוכה .רבים נוהגים לשיר רק את הבית הראשון ויש השרים את
הבית הראשון ואת הבית החמישי ,העוסק בנס חנוכה.

הדלקת נרות

בחלק מקהילות היהדות המתקדמת והמתחדשת נוהגים להחליף
את השורה השלישית בבית הראשון ,המדברת על טבח באויב
(הכנת טבח בצר ובאויב המשולים לכלב נובח במילים" :לעת
תשבית ַמ ְט ֵ ּב ַח ושאון קרב ְת ַש ֵּכ ַח״)

מנהג חסידי להקדים להדלקת הנרות את הפסוק:
ֹלהינּו ָעלֵ ינּו ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו
וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו (תהילים צא).
ּכֹונְ נָ ה ָעלֵ ינּו ַ
אוחזים בנר השמש הדולק ומברכים לפני ההדלקה:
ברכת הנרות:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָֹותיו וְ ִצּוָנּו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר של ֲחנֻ ּכָ ה:
ברכת הנסים:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֶׁש ָע ָׂשה נִ ִּסים
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ּמֹותינּו ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה:
בֹותינּו ּולְ ִא ֵ
לַ ֲא ֵ
בערב הראשון בו מדליקים נרות יש להוסיף את ברכת הזמן:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו ִוקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
במהלך הדלקת הנרות נוהגים לשיר:
ּנִפלָ אות וְ ַעל
ּנִּסים וְ ַעל ַה ְ
ַהּנֵרות ַהּלָ לּו ָאנּו ַמ ְדלִ ִיקים ַעל ַה ִ
בותינּו ַּבּיָ ִמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן
ַה ְּתׁשּועות וְ ַעל הנחמותֶׁ .ש ָע ִׂש ָית לַ ֲא ֵ
ַהּזֶ הַ ,על יְ ֵדי ּכ ֲֹהנֶיָך ַה ְּקדושים .וְ כָ ל ִמ ְצוַ ת ְׁשמונַת יְ ֵמי ֲחנֻּכָ ה
ַהּנֵרות ַהּלָ לּו ק ֶֹדׁש ֵהם ,וְ ֵאין לָ נּו ְרׁשּות לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהםֶ ,אּלָ א
נִּסיָך
אותם ִּבלְ ָבד; ּכְ ֵדי לְ הודות ּולְ ַהּלֵ ל לְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דול ַעל ֶ
לִ ְר ָ
אותיָך וְ ַעל יְ ׁש ָּוע ֶתָך.
נִפלְ ֶ
וְ ַעל ְ
מנהג קהילות ספרד לומר את מזמור תהילים ל'
לאחר ההדלקה:

ִמזְ מֹור ִׁשיר ֲחנֻּכַ ת ַה ַּביִ ת לְ ָדוִ דֲ :אר ִֹומ ְמָך יי ּכִ י ִדּלִ ָיתנִי וְ ֹלא ִׂש ַּמ ְח ָּת
נַפ ִׁשי
ֹלהי ִׁשּו ְַע ִּתי ֵאלֶ יָך וַ ִּת ְר ָּפ ֵאנִי :יי ֶה ֱעלִ ָית ִמן ְׁשאֹול ְ
אֹיְ ַבי לִ י :יי ֱא ָ
ִחּיִ ַיתנִי ִמּיָ ְר ִדי בֹור :זַ ְּמרּו לַ יי ֲח ִס ָידיו וְ הֹודּו לְ זֵ כֶ ר ָק ְדׁשֹוּ :כִ י ֶרגַ ע ְּב ַאּפֹו
ַחּיִ ים ִּב ְרצֹונֹוָּ .ב ֶע ֶרב יָ לִ ין ֶּבכִ י וְ לַ ּב ֶֹקר ִרּנָה :וַ ֲאנִי ָא ַמ ְר ִּתי ְב ַׁשלְ וִ י ַּבל
ֶאּמֹוט לְ עֹולָ ם :יי ִּב ְרצֹונְָך ֶה ֱע ַמ ְד ָּתה לְ ַה ְר ִרי עֹזִ .ה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶיָך ָהיִ ִיתי
נִב ָהלֵ :אלֶ יָך יי ֶא ְק ָרא וְ ֶאל ֲאדֹנָי ֶא ְת ַחּנָןַ :מה ֶּב ַצע ְּב ָד ִמי ְּב ִר ְד ִּתי ֶאל
ְ
ַׁש ַחת ֲהי ְֹודָך ָע ָפר ֲהיַ ּגִ יד ֲא ִמ ֶּתָךְׁ :ש ַמע יי וְ ָחּנֵנִי יי ֱהיֵ ה עֹזֵ ר לִ יָ :ה ַפכְ ָּת
ִמ ְס ְּפ ִדי לְ ָמחֹול לִ י ִּפ ַּת ְח ָּת ַׂש ִּקי וַ ְּת ַאּזְ ֵרנִי ִׂש ְמ ָחה :לְ ַמ ַען יְ זַ ֶּמ ְרָך כָ בֹוד
ֹלהי לְ עֹולָ ם א ֶֹודּךָ.
וְ ֹלא יִ ּדֹם יי ֱא ַ

הלל והודיה:
לְׁש ֵּב ַח,
נָאה ַ
ּוע ִתי לְ ָך ֶ
ָמעֹוז צּור יְ ׁש ָ
ִּתּכֹון ֵּבית ְּת ִפּלָ ִתי וְ ָׁשם ּת ָֹודה נְזַ ֵּב ַח,
נַּב ַח,
לְ ֵעת ָּתכִ ין ַמ ְט ֵּב ַח ִמ ָּצר ַה ְמ ֵ
(יש הנוהגים לשיר במקום השורה השלישית:
לעת תשבית ַמ ְט ֵב ַּח ושאון קרב ְת ַשכֵ ַּח)
ָאז ֶאגְ מֹור ְּב ִׁשיר ִמזְ מֹור ֲחנֻּכַ ת ַה ִּמזְ ֵּב ַח.
גאולת מצרים:
נַפ ִׁשי ְּביָ גֹון ּכ ִֹחי ּכִ לָ ה,
ָרעֹות ָׂש ְב ָעה ְ
ּוׁשי ְּב ִׁש ְעּבּוד ַמלְ כּות ֶעגְ לָ ה,
ַחּיַ י ָמ ְררּו ְּבק ִ
ְּוביָ דֹו ַהּגְ דֹולָ ה ה ִֹוציא ֶאת ַה ְּסגֻ ּלָ ה,
ֵחיל ַּפ ְרעֹה וְ כָ ל זַ ְרעֹו יָ ְרדּו כְ ֶא ֶבן ִּב ְמצּולָ ה.
שיבת ציון:
ְּד ִביר ָק ְדׁשֹו ֱה ִב ַיאנִי וְ גַ ם ָׁשם ֹלא ָׁש ַק ְט ִּתי,
ָּובא נֹוגֵ ׂש וְ ִהגְ לַ נִיּ .כִ י זָ ִרים ָע ַב ְד ִּתי,
וְ יֵ ין ַר ַעל ָמ ַסכְ ִּתי ּכִ ְמ ַעט ֶׁש ָע ַב ְר ִּתי,
ֹוׁש ְע ִּתי.
ֵקץ ָּב ֶבל .זְ ֻר ָּב ֶבל .לְ ֵקץ ִׁש ְב ִעים נ ָ
נס פורים:
ּכְ רֹות ק ַֹומת ְּברֹוׁש ִּב ֵּקׁש ֲאגָ גִ י ֶּבן ַה ְּמ ָד ָתא,
נִׁש ָּב ָתה,
נִהיָ ָתה לֹו לְ ַפח ּולְ מ ֵֹוקׁש וְ גַ ֲאוָ תֹו ְ
וְ ְ
את .וְ אֹויֵ ב ְׁשמֹו ָמ ִח ָית,
רֹאׁש יְ ִמינִי נִ ֵּשׂ ָ
רֹב ָּבנָיו וְ ִקנְיָ נָיו ַעל ָה ֵעץ ָּתלִ ָית.
נס חנוכה:
ימי ַח ְׁש ַמּנִים,
נִק ְּבצּו ָעלַ י ֲאזַ י ִּב ֵ
יְ וָ נִים ְ
ָּופ ְרצּו חֹומֹות ִמגְ ָּדלַ י וְ ִט ְּמאּו ּכָ ל ַה ְּשׁ ָמנִים,
ֹוׁשּנִים,
נַע ֶׂשה נֵס לַ ּשׁ ַ
נְקּנִים ֲ
ֹותר ַק ַ
ּומּנ ַ
ִ
ְּבנֵי ִבינָה יְ ֵמי ְׁשמֹונָה ָק ְבעּו ִׁשיר ְּורנָנִים.
תקווה לעתיד:
ׁשּועה,
רֹוע ָק ְד ֶׁשָך וְ ָק ֵרב ֵקץ ַהיְ ָ
ֲחׂשֹוף זְ ַ
נְ קֹם נִ ְק ַמת ַדם ֲע ָב ֶדיָך ֵמ ֻא ָּמה ָה ְר ָׁש ָעה,
כִ י ָא ְרכָ ה לָ נּו ַה ָּשׁ ָעה .וְ ֵאין ֵקץ לִ ֵימי ָה ָר ָעה,
רֹועה ִׁש ְב ָעה.
ְּד ֵחה ַא ְדמֹון ְּב ֵצל ַצלְ מֹון ָה ֵקם לָ נּו ֶ

שמונה מקראות
לשמונת ימי החג
נס
מאי חנוכה ? שנו רבותינו :בכ"ה בכסלו שמונה ימי חנוכה
שאין מספידים בהם ואין מתענים בהם; שכשנכנסו יוונים
להיכל טמאו את כל השמנים שבהיכל ,וכשגברה מלכות
בית חשמונאי ונצחום ,בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של
שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ,ולא היה בו אלא
להדליק יום אחד .נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים
לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.
עפ"י תלמוד בבלי מסכת שבת כא ע"ב

מנהיגות
בראשית דולק אור אחד.
עוד אחד ועוד אחד ,ועוד אחרים.
החושך יחלוף כליל.
מתוך הצעירים בני דלת העם,
יבקע האור בראשונה,
ואחר ילוו עליהם האחרים :אוהבי הצדק והאמת,
החופש והקדמה האנושית ,היופי.
ובהיות הנרות כולם דולקים,
ישתאו וישמחו על העבודה שנעשתה.
אין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד השמש
משרת האור

הודיה

בנימין זאב הרצל

ויהודה חגג עם בני עירו את חידוש הקורבנות בבית המקדש
במשך שמונה ימים ,ולא הניח שום צורה של שמחה ...וכבד
את האלוהים בשירי תהילות ומנגינות עלי נבל ושמח את
העם .וגדולה כל כך היתה חדוותם על חידוש מנהגיהם,
שנתנה להם הרשות לאחר זמן רב מבלי שציפו לכך ,לעבוד
את אלוהיהם ,עד שחוקקו חוק לדורות אחריהם לחוג את
חידוש העבודה במקדש במשך שמונה ימים .ומאותו זמן
ועד היום הננו חוגגים את החג וקוראים לו חג האורים.
ונראה לי ,שנתנו את הכינוי הזה לחג ,משום שאותה
הזכות (לעבוד את אלוהינו) הופיעה בלי שקיווינו לה.
		
יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים
		

חיפוש דרך
מעשה ברבי נחום משטפינישט שנכנס פעם אחת ,בליל
חנוכה ,בשעה מאוחרת לבית המדרש ומצא את אנשי
שלומו ,חסידים למדנים ואנשי מעשה ,שקועים ראשם
ורובם במשחק דמקה ,כמנהג ימי החנוכה .כיוון שהרגישו
ברבם ,החלו מתביישים מפני שנתפסו באותו מעשה.
התחיל הרבי לנחמם ואמר להם :למדו ושננו היטב את
הכללים של המשחק הזה ולמדו מהם:
• נותנים אחד כדי לתפוס שניים.
• מתקדמים שלב אחד ולא שניים בבת אחת.
• הולכים רק קדימה ואסור לסגת.
• כשמגיעים לשלב העליון ,למעלה,
כבר רשאים ללכת לכל כיוון שרוצים.
…
לא כל יום נפגש אדם עם אלוהיו,
לא כל עת נתון אדם לתפילותיו,
לא כל שעה שעת חסד היא.
תועה אדם ,טועה עד הגיעו לשיא דרכיו
ושוב חוזר ושוב אובד את עקבותיו
ומגשש ומחפש שביליו
אך אותם – המחפשים והתועים-
בנרות מבקש אותם האלוהים.
				

שפרה אלון

גבורה
בצריפנו ,צריף הנערים באוושויץ ,היו מרוכזים בחורים
מארצות שונות המשועבדות תחת השלטון הנאצי…
ימי חנוכה הגיעו ,הצלחנו להשיג נר אחד ,אשר היה
בשבילנו דבר רב משמעות .בלילה הראשון התאספנו
בקומה העליונה של אחד הדרגשים והדלקנו בצוותא
את הנר היקר לנו עד מאד .הנר הדולק הזה הדליק גם
בלבנו תקוות חדשות לעתיד טוב יותר וחזק את בטחוננו
ב"מעוז צור ישועתי" .ברגע כזה התעוררו בנו הגעגועים
הגדולים לעבר אשר בו חגגנו את ימי החנוכה בבית הורינו
בשמחה .אבל העבר הזה נעלם ואיננו ,ולכן התעוררה
ביתר שאת הבקשה הבוקעת מעומק ליבנו ,לעתיד
שאמנם היה עדיין רחוק מאתנו ,אבל בו תתקיים התפלה
ששרנוה אז והיא "תיכון בית תפלתי ושם תודה נזבח".
				
עדות אלמוני
לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על
האמת הפשוטה שבמקום להילחם בחושך יש להגביר את האור
				

אהרון דוד גורדון

שירי חג אור ותקווה

תקווה
נֹוׁש ֶבת ַּב ֲח ִריגִ ים,
רּוח ֶ
ָה ַ
וְ ֵריחֹות ְּב ָׂש ִמים נְ פֹוגִ ים,
מֹוע ִדים וְ ַחּגִ ים.
וְ חֹולְ ִפים ֲ

מי ימלל

אֹובד ָה ִאילָ ן ַּב ָּק ָרה ֶאת ַעּלָ יו,
ֵ
וְ ָענָ ן ְמ ַצ ֵּמ ַח ֵׂש ָערֹו וְ ַתלְ ַּתלָ יו,
הּוּצק ּבֹו נֶ ְח ָּבא ְּבׁשּולָ יו.
וְ ַהז ַֹהר ֶׁש ָ
זֹוחלִ ים וְ עֹולִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ ַמ ְח ַׁשּכִ ים,
ֲ
מּוקים,
הֹופכִ ים ַהּנְ ָהרֹות ַעּזִ ים וַ ֲע ִ
וְ ְ
נֹורה נִ ְדלָ ִקים.
ּוׁשמֹונַ ת ַהּנֵ רֹות ַּב ְּמ ָ
ְ

וְ ַה ְּתכֵ לֶ ת ַה ְּשׁ ֵק ָטה ָצ ָחה ֵמ ָחלָ ב,
וְ ָהאֹור ִמ ְת ַעּנֵ ג ַעל ַמ ֲעלָ לָ יו,
וְ ַהּכֶ ֶסף ָה ַּקר נֶ ֱה ָפך לְ זָ ָהב...

מי ימלל גבורות ישראל,
אותן מי ימנה?
הן בכל דור יקום הגיבור
גואל העם.

ימי החנוכה ,חנוכת מקדשנו,
בגיל ובשמחה ממלאים את
ליבנו
לילה ויום סביבונינו יסוב
סופגניות נאכל בם לרוב.

סביבון
דליה ריבקוביץ'

ריבוי פנים וסובלנות
צריך שכל אדם ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ,ואין נרו
שלו כנר חברו ,ואין איש שאין לו נר; וצריך שכל איש
יבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ,להדליקו
לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם.
			

מילים :מנשה רבינא
לחן :עממי

שמע!
בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע ופודה
ובימינו כל עם ישראל
יתאחד ,יקום ויגאל.

וְ ָהאֹור ֹלא נִ ְמ ָצא ֵאלָ א ִט ָּפה ַמזְ ִה ָירה,
וְ ֵאין חֹם עֹוד ָּב ָא ֶרץ זּולָ ִתי ַּב ְּב ֵע ָרה,
נֹורה.
וְ ֵאין ז ַֹהר ִמ ְת ַא ֵּבך זּולָ ת ַּב ְּמ ָ

הרב אברהם הכהן קוק

הנרות הללו אנחנו מדליקים ,כי נר יי' נשמת אדם.
הנרות הללו שווים בגובהם כי כל בני האדם שווים זה לזה.
וכל חיי אנוש קודש הם ,ואין לנו רשות לפגוע בם,
אלא לראותם ,להוקירם ולשומרם בלבד כדי להודות
ולהלל לשמך הגדול על נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך.
הרבה נעמה דפני-קלן

שלום
תנו לנו מאה שנים של אהבה ושל שלום
ונמציא תרופה למוות.
הגבורה עוברת בוורדי העם.
מלחמה היא מחאה נגד הצחוק.
הצחוק והחיים הם מחאה נגד המלחמה.
אם נכפים עלינו קברים וגבורה,
נכפה על הגבורה והקברים
עולם של חיים שוחקים.
נבנה כאן משהו שיהיה יותר מאור לגויים,
הוא יהיה אור לאור!
למי ששכח שהאור הוא אי-חושך.
יורם קניוק

ימי החנוכה

מילים :אברהם אברונין
לחן :עממי

מילים :לוין קיפניס
לחן :עממי

האירו ,הדליקו
נרות חנוכה רבים -
על הניסים ועל הנפלאות
אשר חוללו המכבים.
ניצחון המכבים נספר,
נזמרה,
על האויבים אז ידם כי גברה
ירושלים לנו הבירה
לב ישראל שירו לה שירה.

סביבון  -סוב סוב סוב,
חנוכה הוא חג טוב.
חנוכה הוא חג טוב,
סביבון  -סוב סוב סוב.

האירו ,הדליקו...

סוב נא סוב כה וכה,
נס גדול היה פה.
נס גדול היה פה,
סוב נא סוב כה וכה.

לכבוד החנוכה

חנוכה

מילים :לוין קיפניס
לחן :עממי

חנוכה ,חנוכה,
חג יפה כל כך
אור חביב מסביב,
גיל לילד רך.
חנוכה ,חנוכה,
סביבון סוב סוב
סוב נא סוב ,סוב נא סוב
מה נעים מה טוב.

מילים :ח.נ ביאליק
לחן :עממי

אבי הדליק נרות לי
ושמש לו אבוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.
מורי נתן סביבון לי
סביבון  -עופרת יצוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה!
אמי נתנה לביבה לי,
לביבה חמה ,מתוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.
דודי נתן תשורה לי,
פרוטה אחת שחוקה.
יודעים אתם לכבוד מה?
לכבוד החנוכה.

באנו חושך לגרש

שבחי מעוז

באנו חושך לגרש,
בידינו אור ואש.
כל אחד הוא אור קטן,
וכולנו אור איתן.

מעוז צור ישועתי ,לך נאה לשבח
הרחק הרחק ליד ביתי הפרדסים נתנו ריח
אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות
ובנקרות צורים ובמחילות עפר
אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי
צופה בי מבקש נפשי

מילים :שרה לוי תנאי
לחן :עמנואל עמירן

סורה חושך ,הלאה שחור!
סורה מפני האור!

נרותי הזעירים

מוריס ורזנפלד וראובן אבינועם

נרותי הזעירים
מה רבו הסיפורים
לי ילאט האור
לי ילאט האור
על דמים וכישלונות
על תרועות של ניצחונות
על קרבות של דרור
על קרבות של דרור...
נרותי הזעירים
הם סיפרו לי סיפורים
על עבר של עם
על עבר של עם
ואשמע כל נר ונר
לי קורא קום התעורר
עם חיה וקם
עם חיה וקם

נעמי שמר

מעוז צור ישועתי ,מבצר עיקש וקישח
עצי שקד ליד ביתי עומדים בלובן פורח
אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות
ובנקרות צורים ובמחילות עפר
אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי
מביט בי מבקש נפשי
מעוז צור ישועתי ,בקרב אין קץ ינצח
אלי איילת אחותי חיוך עייף תשלח
אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות
ובנקרות צורים ובמחילות עפר
אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי
אורב לי מבקש נפשי
אבוי לו מעוקצי ,ואבוי לו מדבשי
אבוי למבקש נפשי

הדליקו אור
מילים :דודו ברק
לחן :אפי נצר

הדליקו אור ברחובות ושיר זמרו בעיר
מחר על פני כל התקוות יפציע יום בהיר
משובכים יגביה אז ריבוא יוני לבן
ושמש נקיה מפז תקרא מתוך ענן.
שלום שלום שלום על ישראל
אמרו אמרו שירי הלל שלום שלום על ישראל.
כשיאיר יום של זהב בהר וברמה
חידלו לכם מאש וקרב אנשי המלחמה
עדו זרים אלפי גוון ובואו בשירה
עם נערות הכרך כולן לעיר המוארה.
שלום שלום שלום על ישראל...
אם למחר שלום יבוא עד תמו הדורות
מן הרמה עד הר נבו הדליקו מדורות
אז הר להר שלום יאמר ואור גדול יהל
ויום חדש יזרח מחר על כל בית ישראל.
שלום שלום שלום על ישראל...

אנו נושאים לפידים
מילים :אהרון זאב
לחן :מרדכי זעירא

ידים
נֹוׂש ִאים ַל ִּפ ִ
אנּו ְ
ְּב ֵלילֹות ֲא ֵפ ִלים.
ילים ִמ ַּת ַחת ַרגְ ֵלינּו
זֹור ִחים ַה ְּׁש ִב ִ
ְ
ּומי ֲא ֶׁשר ֵלב לֹו
ִ
ַה ָּצ ֵמא ָלאֹור -
יִ ָּׂשא ֶאת ֵעינָ יו וְ ִלּבֹו ֵא ֵלינּו
ָלאֹור וְ יָ בֹוא!
נֵ ס ֹלא ָק ָרה ָלנּו -
ַּפְך ֶׁש ֶמן ֹלא ָמ ָצאנּו.
ָל ֵע ֶמק ָה ַל ְכנּוָ ,ה ָה ָרה ָע ִלינּו,
ַמ ַעיְ נֹות ָהאֹורֹות
ַה ְּגנּוזִ ים ִּג ִּלינּו.
נֵ ס ֹלא ָק ָרה ָלנּו -
ַּפְך ֶׁש ֶמן ֹלא ָמ ָצאנּו.
ַּב ֶּס ַלע ָח ַצ ְבנּו ַעד ָּדם -
וַ ּיְ ִהי אֹור!

אומרים ישנה ארץ
מילים :שאול טשרניחובסקי
לחן :נעמי שמר

אומרים ישנה ארץ
ארץ שכורת שמש
איה אותה ארץ
איפה אותה שמש?
אומרים ישנה ארץ
עמודיה שבעה
שבעה כוכבי לכת
צצים על כל גבעה
איפה אותה ארץ
כוכבי אותה גבעה
מי ינחני דרך
יגיד לי הנתיבה?
כבר עברנו כמה
מדברות וימים
כבר הלכנו כמה
כוחותינו תמים.
כיצד זה תעינו
טרם הונח לנו
אותה ארץ שמש
אותה לא מצאנו.
ארץ בה יתקיים
אשר כל איש קיווה
נכנס כל הנכנס
פגע בו עקיבא.
שלום לך עקיבא
שלום לך רבי
איפה הם הקדושים
איפה המכבי?
עונה לו עקיבא
אומר לו הרבי
כל ישראל קדושים
אתה המכבי.

התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל
w w w. re f o r m . o rg. i l

ממשיכים לחגוג גם באתר
החגים והמועדים התנועתי .גלשו עכשיו
לאתר בו תוכלו למצוא מגוון פעילויות
לכל משפחה ,מקורות ,טקסים ,מערכי
חינוך ומידע על אירועי קהילות התנועה
ברחבי הארץ!

w w w. h a g i m . o r g. i l

