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וממעמקים אחלה פני אלי

פני יוצר כל החי,
שישיב לי הוד רוח קדשו

שישיב שירתו אלי...
(הרמ"צ נריה, מדפי פנקס,

במלאות שנה לעלייה לארץ)

1
שלושה ימים יש בעולם

וכל אחד מהם מקיף רבבות עולמות...
כמה גדול היה הרגע

ששלושתם נצטרפו כאחד:
ים האורה ממעל,

ים התכלת מתחת,
וים הרגשות – בלבבי...

(הרמ"צ נריה, מדפי פנקס,
במלאות שנתיים לעלייה ארצה)

2
סגולתו המופלאה של עם ישראל היא

אורות מאירים בכלים שלמים.
הממשי והבלתי ממשי משלימים זה את זה.

הקודש – טבעי והטבע – קדוש.
ואין סגולה זו מתגלית אלא בארץ ישראל:

הכבוד, ניצוץ אור אלהי,
מועיל אצל עמו ובארצו

(כוזרי ב, ח').
(הרמ"צ נריה, מתוך "אורות וכלים",

קובץ אמנה, תרצ"ט)

3
"גדולים החולמים חלומות גדולים

הופכים חלומות למציאות.
גדולים העוסקים במעשים קטנים

הופכים את המעשים לגדולים"
4

מעשה ציבור בחו"ל
מעשה יחידים הוא.

מעשה יחידים בארץ ישראל
מעשה ציבור הוא.

5



במעלה
לו

צ״
ז
ה
רי

נ ב
הר למילות לחן

ם
סורגי

טקסטים להלחנה
בשעה זו 

הרת עולם, 
חבר – עלית

על כולם.

נאמן, מסור
לקדושת חיים,

חמוש, אזור
במוסר - אדם.

לבבך – סדן
הרעיון – פטיש,

מצעיר קטן
יצרת איש.

(הרמ"צ נריה, מדפי פנקס)

6

הנוער צמא לשמוע דבר חדש.
עצם מציאותנו – חידוש הוא בשבילו.

הוא לא הבין כיצד יתקיימו שני מקראות הללו:
"תורה ועבודה".

דומה היה לו כי תורה נחלת זקנים ועבודה נחלת צעירים.
כי יש צעירים עם תורה עתיקת יומין,

שהם מכניסים אותה בתוך צעירותם – 
לא עלה על דעתו.

תפקידנו להחדיר את הרעיון הזה פנימה ללבות הנוער.
כך דרכה של האמת.

כיוון שדפקה על דלתי הלב, חזקה שיפתחו לה.
במוקדם או במאוחר – יפתחו לה.

יהי מחננו מוכשר להגברת דפיקת אמת על דלתי לב הנוער
(הרמ"צ נריה, "במחנה בני עקיבא ברחובות",

נתיבה י"ד תשרי תרצ"ה)

7



במעלה
לו

צ״
ז
ה
רי

נ ב
הר למילות לחן

ם
סורגי

טקסטים להלחנה
סֹל תסל נתיבך בישימון מדבר,
עוד תרחיב את גבולך ֹ– מחר,

כי הוטל תפקיד על שכמך הגבור,
ובת קול מפוצצת: עלה ועבור!

עיניך לפידים! גחלי אש יוקדות בן
לפניך יאירו במחשכי עולם.
יאירו, יזהירו מרחבי ערבה,

מדבר – ים ישימו, ים – חרבה,
עד תאיר פני תבל, תנים אפלה,

ובשמיך תבקיע אור שחר גאולה.
(הרמ"צ נריה, כתיבה, גיליון ח-ט, תרצ"ד)

8
צורך השיר בארגון

הכריחני לחרוז את השירים הללו.
כי אם  שירה אין בהם

הרי רעיון יש בהם 
ומנגינה מצורפת להם,

ובשעת  הדחק גם זה טוב.
החרוזים הללו יעזרו ליצירת התנועה
והתנועה כבר תיצור את המשורר...

(הרמ"צ נריה, מדפי פנקס)

9
לוחם שאינו חולם אינו בעל מחלוקת 

חולם שאינו לוחם אינו אלא בטלן. 10
סידור של גולה - רווי דמע, ספוג יגון ואנחה.

סידור של ארץ ישראל - כולו רעננות ופריחה, 
מושקה בטל-תחייה.

11
אל יכריעך הייאוש, ואל תנצחך המצוקה.

לפי גודל האידיאל  - מידת הסבל.
סבול ולחם, סבול ונצח!
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יש קונה עולמו בשעת אחת"

אשרי מי שכל שעה מחייו היא שעת קניין עולם 13
דור חדש רוצה אור חדש 14

עלייה על הקרקע אינה רק עלייה – אלא התעלות
יותר משהעולים כובשים את הקרקע לעצמם,

הם כובשים את עצמם לקרקע. 15
אשר לב לו ובלב אש – יצרף אבוקתו למדורת חיינו,

היתה המדורה לעמוד אש לפני העם השוכן בציון
ולמגדלור למחשכי גולה.

אשר לב לו ובלב אש – יצרף אבוקתו למדורת חיינו,
היתה המדורה לעמוד אש לפני העם השוכן בציון

ולמגדלור למחשכי גולה.

16
17

חושך לא מגרשים במקל, חושך מגרשים באור.
אשרי מי שזוכה למצוא את צינור האור לליבו של הדור. 18

"אל תאמר המחר,
כי המחר לאלוקים הוא והיום ניתן לך לחיות וליצור" 19

"צריך אדם להיות זקן בעת צעירותו
כדי שיהיה צעיר לעת זקנה" 20

"קול ד' בכוח" בכוחו של כל אחד ואחד.
מחובתו של הדור להשמיע את דבר אלוקים בקולו,

בסגנונו, בשפתו. 21
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היהדות אינה מעריצה כישרונות.

היא מעריצה את האדם השלם. 22
הננו עם עתיק שיש לו עבר מפואר,

ופאר עברו הוא המחייב את הדר עתידו. 23
אם אני מסתכל עליך בעין טובה ורואה את הטוב שבך,

24זה נותן לך יכולת לראות אותי בעיניים אחרות.
להיות פשוט בעולם פשוט – זה מאוד פשוט.

אבל להיות פשוט בעולם לא פשוט – זה כלל לא פשוט. 25
עם שאין לו הסטוריה – גם גיאוגרפיה אין לו. 26
יחריבו המחריבים – חילם להרס, בזה כוחם.
ואנו נוסיף ונבנה – חילנו לבניין, בזה כוחנו. 27

כשנותנים את הנפש כולה,
את הכישרון והלב-

מתן זה מדליק עוד להבות
אשרי הגפרור.

28
לא הייתי חניך שלו בבני עקיבא 

אך הוא היה המדריך שלי
לא הייתי תלמידו – אך הוא היה המורה שלי

לא ישבתי בבית מדרשו – אך הוא היה הרב שלי
מאיר הרנוי – בפטירת הרב נריה

29


