
אפשר לנסות ולהרהר בשאלות הללו באמצעות שני שירי אור מופלאים: האם אחד מן הדימויים המרובים שבשיר מושך  	
את לבכם? משמעותי עבורכם במיוחד?

 

בתורת החסידות מובא כי משהו מאותו אור גנוז מתגלה בנרות החנוכה, בזמן הקצר בו הם דולקים:

 

ר' פנחס מקוריץ • אמרי פנחס • שער ד' • שבת ומועדים • ח' 

בחנוכה בשעת הדלקת נרות יורד אור הגנוז, ולכך 

יש לכל אדם לישב אצל הנרות שלו אחר הדלקה 

כל החצי שעה. ולכך יש ל״ו נרות נגד ל״ו שעות 

ששימש אור הגנוז לאדם הראשון, והוא האור של ל״ו 

מסכתות...

ומפני שהאור הגנוז הוא גדול מאוד ואין העולם הזה 

יכול לסבול אותו, לכך אינו שוהה בחנוכה ]אלא[ רק 

חצי שעה בשעת הדלקת הנרות...

◆  ◆  ◆

בעקבות דברי ר' פנחס מקוריץ, מוזמנים לשהות, להתבונן בנרות הדולקים, ולבקש את האור הגנוז.

אור סובב • אמיר גלבוע

 ָהאֹור ַהּמֹוֵלְך -

ָרִכים ָכל ַהּדְ נוּ הֹוֵלְך הוּא ּבְ  ִעּמָ

יְך ְוֵיֵלְך. ְרָכִסים. ַאַחר ַיְמׁשִ  ְוֶנֱאָחז ּבָ

ְמרוָּצה עֹוד ַיְחזֹר  ַנַער ׁשֹוָבב ּבִ  ַאְך ּכְ

 ֶאל ָהֶרֶכס. ְיַחיְֵּך. 

א אֹור. ְוַגם הוּא ִיְמּלַ

כוִּחים. ְ ּבֹורֹות ַהׁשּ ָרִכים. ּבַ ָכל ַהּדְ  אֹור. ּבְ

ָבִחים. ל ׁשְ לוּי הוּא. אֹור ׁשֶ ּגָ  אֹור ׁשֶ

ל ֵעץ ַרֲעָנן. ים. אֹור ּכָ  אֹור ַהַחיִּ

ַרע. ָהֲעָנָנה. ְך. ַהזֶּ  אֹור ַהֶהְמׁשֵ

ים ֶאת ָהֶאֶבן.  ַחיִּ ִמים ַהּמְ  אֹור ַהּדָ

ל ּגֹון ְוָכל ֶצַבע. אֹור ָהֶעְליֹון, ֲאִבי ּכָ

ֵלי ִנּגוָּניו  ַמְעּגְ  אֹור סֹוֵבב ְוסֹוֵבב ּבְ

ָמיו   וָּבא ִמָשׁ

ׁש  ְפִליָאה ְמַחּדֵ ק ֶאל ָהָאֶרץ ּבִ  ְונֹוׁשֵ

ֶמׁש  ֶ א ְזרוַּח-ַהּשׁ בֶֹקר ַהּבָ ּכְ

ף  ם ִמן ַהּסַ ּקָ  ַאֵחר ַלְיָלה ׁשֶ

 ָלֶלֶכת 

ׁש. ְקּדָ ּמִ ָזֵקן ּבַ ָרגוַּע. ָרדוּם. ּכְ

◆  ◆  ◆

ָהאֹור • רחל חלפי ָעה ׁשֶ ֵיׁש ׁשָ

תֹוְך ב ּבְ ַהּכֹל יֹוׁשֵ ָעה ׁשֶ  ֵיׁש ׁשָ

 ָהאֹור

תֹוְך ֲעִדי ָזָהב מֹו ֶאֶבן ֵחן ּבְ  ּכְ

ֶזה ר ַלְחּפֹן אֹור ּכָ  ֶאְפׁשָ

ֶזה ר ֶלֱאכֹל אֹור ּכָ  ֶאְפׁשָ

ֶזה ר ִלְגמַֹע אֹור ּכָ  ֶאְפׁשָ

ר ַלנוַּע ּבֹו ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב  ֶאְפׁשָ

ָזָהב קֹל אֹותֹו ּבְ ר ִלׁשְ  ֶאְפׁשָ

ָמֵלא

◆  ◆  ◆
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