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]ברכות קריאת שמע שחרית[ אוֹר ָחדָשׁ עַל צִיּוֹן ָתּאִיר וְנִזְכֶּה ֻכלָּנוּ ִבּ ְמ ֵהרָה לְאוֹרוֹ .בָּרוּ ְך אַתָּה ה' .יוֹצֵר
ַהמְּאוֹרוֹת… וְ ָהאֵר עֵינֵינוּ בְּתוֹ ָר ֶת ָך .וְַדבֵּק ִלבֵּנוּ ְבּ ִמצְוֹתֶי ָך .וְיַחֵד ְל ָבבֵנוּ לְאַ ֲהבָה וּ ְליִרְאָה אֶת ְשׁ ֶמ ָךְ .ל ַמעַן לֹא
נֵבוֹשׁ וְלֹא נִ ָכּלֵם וְלֹא נִכּ ֵ
ִשׂ ְמחָה
ְשׁ ָך ַהגָּדוֹל ַהגִבּוֹר וְהַנּוֹרָא ָבּ ָטחְנוּ .נָגִילָה וְנ ְ
ְשׁם ָקד ְ
ָשׁל לְעוֹלָם וָעֶד .כִּי ב ֵ
בִּישׁוּ ָע ֶת ָך.
ֹשׁבֵי ְבּ ֶארֶץ ַצ ְל ָמוֶת אוֹר נָגַהּ ֲעלֵיהֶם".
ֹשׁ ְך רָאוּ אוֹר גָּדוֹל י ְ
]ישעיה ט א[ " ָהעָם ַההֹ ְלכִים ַבּח ֶ
ַשּׁמֶשׁ ְבּצֵאתוֹ וְיָ ֵר ַח לֹא יַגִּי ַה אוֹרוֹ".
ָשׁ ְך ה ֶ
ַשּׁ ַמיִם וּ ְכסִילֵיהֶם לֹא יָהֵלּוּ אוֹרָם ח ַ
]ישעיה יג י[ "כִּי כוֹ ְכבֵי ה ָ
]יחזקאל לב ז[ "וְִכסֵּיתִי ְבכַבּוֹ ְת ָך ָשׁ ַמיִם וְ ִה ְק ַדּ ְרתִּי אֶת כֹּ ְכבֵיהֶם ֶשׁמֶשׁ ֶבּ ָענָן ֲא ַכסֶּנּוּ וְיָ ֵר ַח לֹא יָאִיר אוֹרוֹ".
ִירוּשׁ ַליִם וְנֶגֶד זְ ֵקנָיו כָּבוֹד".
וּבוֹשׁה ַה ַחמָּה כִּי ָמ ַל ְך ה' ְצבָאוֹת ְבּהַר צִיּוֹן וּב ָ
]ישעיה כד כג[ וְ ָח ְפרָה ַה ְלּ ָבנָה ָ
]ישעיה ל כו[ "וְ ָהיָה אוֹר ַה ְלּ ָבנָה כְּאוֹר ַה ַחמָּה וְאוֹר ַה ַחמָּה יִ ְהיֶה ִשׁ ְב ָע ַתיִם כְּאוֹר ִשׁ ְבעַת ַהיָּמִים
בְּיוֹם ֲחבֹשׁ ה' אֶת ֶשׁבֶר עַמּוֹ וּ ַמחַץ ַמכָּתוֹ יִ ְרפָּא".
]סנהדרין צא/ב[ כתיב "וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות" וכתיב "והיה אור הלבנה כאור
החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים" .לא קשיא :כאן לימות המשיח כאן לעולם הבא.
]ישעיה ס א-ג[ "קוּמִי אוֹרִי כִּי בָא אוֹ ֵר ְך וּכְבוֹד ה' ָע ַליְִך זָרָח.
ֹשׁ ְך יְַכסֶּה ֶארֶץ וַ ֲע ָרפֶל ְל ֻאמִּים וְ ָע ַליְִך יִזְרַח ה' וּכְבוֹדוֹ ָע ַליְִך יֵ ָר ֶאה.
כִּי ִהנֵּה ַהח ֶ
וְ ָהלְכוּ גוֹיִם לְאוֹ ֵר ְך וּ ְמ ָלכִים ְלנֹגַהּ זַ ְר ֵח ְך".
ַשּׁמֶשׁ לְאוֹר יוֹמָם וּ ְלנֹגַהּ ַהיָּ ֵר ַח לֹא יָאִיר ָל ְך וְ ָהיָה ָל ְך ה' לְאוֹר עוֹלָם
]ישעיה ס יט-כ[ "לֹא יִ ְהיֶה ָלּ ְך עוֹד ה ֶ
ְשׁלְמוּ יְמֵי ֶא ְב ֵל ְך".
ְשׁ ְך וִי ֵר ֵח ְך לֹא יֵאָסֵף כִּי ה' יִ ְהיֶה ָלּ ְך לְאוֹר עוֹלָם ו ָ
וֵאלֹ ַהיִ ְך ְל ִתפְאַ ְר ֵתּ ְך .לֹא יָבוֹא עוֹד ִשׁמ ֵ
ָשׁה וְלֹא ִתזָּ ַכ ְרנָה ָהרִאשֹׁנוֹת וְלֹא ַת ֲעלֶינָה עַל לֵב".
ָשׁים וָאָרֶץ ֲחד ָ
]ישעיה סה יז[ "כִּי ִהנְנִי בוֹרֵא ָשׁ ַמיִם ֲחד ִ
ֹשׂה עֹ ְמדִים ְל ָפנַי נְאֻם ה' כֵּן יֲַעמֹד
ֲשׁר ֲאנִי ע ֶ
ָשׁה א ֶ
ַשּׁ ַמיִם ַה ֳח ָד ִשׁים וְהָאָרֶץ ַה ֲחד ָ
ֲשׁר ה ָ
]ישעיה סו כב[ "כִּי ַכא ֶ
ְשׁ ְמכֶם".
זַ ְר ֲעכֶם ו ִ
ַשּׁ ָמיִם וְהֵם יַעֲנוּ אֶת הָאָרֶץ".
]הושע ב כג[ "וְ ָהיָה בַּיּוֹם הַהוּא ֶא ֱענֶה נְאֻם ה' ֶא ֱענֶה אֶת ה ָ
]יואל ב י[ " ְל ָפנָיו ָרגְזָה ֶארֶץ ָרעֲשׁוּ ָשׁ ָמיִם ֶשׁמֶשׁ וְיָ ֵר ַח ָקדָרוּ וְכוֹ ָכבִים אָסְפוּ נָגְהָם .ה' נָתַן קוֹלוֹ ִל ְפנֵי חֵילוֹ כִּי
ֹשׂה ְדבָרוֹ כִּי גָדוֹל יוֹם ה' וְנוֹרָא ְמאֹד וּמִי יְכִילֶנּוּ".
רַב ְמאֹד ַמ ֲחנֵהוּ כִּי עָצוּם ע ֵ
ֹשׁ ְך וְ ַהיָּ ֵר ַח ְלדָם ִל ְפנֵי
ַשּׁמֶשׁ יֵ ָה ֵפ ְך ְלח ֶ
ָשׁן .ה ֶ
ַשּׁ ַמיִם וּ ָבאָרֶץ דָּם וָאֵשׁ וְתִימְרוֹת ע ָ
]יואל ג ג-ה[ "וְנָ ַתתִּי מוֹ ְפתִים בּ ָ
ֲשׁר יִ ְקרָא בּ ֵ
בּוֹא יוֹם ה' ַהגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא .וְ ָהיָה כֹּל א ֶ
ֲשׁר
ִירוּשׁ ַליִם ִתּ ְהיֶה ְפלֵיטָה ַכּא ֶ
ְשׁם ה' יִ ָמּלֵט כִּי ְבּהַר צִיּוֹן וּב ָ
ֲשׁר ה' קֹרֵא".
אָמַר ה' וּ ַב ְשּׂרִידִים א ֶ
ִירוּשׁ ַליִם יִתֵּן קוֹלוֹ וְ ָרעֲשׁוּ ָשׁ ַמיִם
ִשׁאָג וּמ ָ
]יואל ד טו-טז[ " ֶשׁמֶשׁ וְיָ ֵר ַח ָקדָרוּ וְכוֹ ָכבִים אָסְפוּ נָגְהָם .וַה' ִמצִּיּוֹן י ְ
ִשׂ ָראֵל".
וָאָרֶץ וַה' ַמ ֲחסֶה ְלעַמּוֹ וּמָעוֹז ִל ְבנֵי י ְ
ֲשׁר יָנוּס אִישׁ ִמ ְפּנֵי
ֹשׁ ְך וְלֹא אוֹרַ .כּא ֶ
]עמוס ה יח-כ[ "הוֹי ַה ִמּתְאַוִּים אֶת יוֹם ה'ָ .למָּה זֶּה ָלכֶם יוֹם ה'? הוּא ח ֶ
חשׁ ְך יוֹם ה' וְלֹא אוֹר וְאָפֵל וְלֹא נַֹגהּ
ְשׁכוֹ ַהנָּחָשֲׁ .הלֹא ֶ
ָה ֲארִי וּ ְפגָעוֹ ַהדֹּב וּבָא ַה ַבּיִת וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ עַל ַהקִּיר וּנ ָ
לוֹ".
]עמוס ט יא[ "בַּיּוֹם הַהוּא אָקִים אֶת ֻסכַּת ָדּוִיד ַהנֹּ ֶפלֶת וְָג ַד ְרתִּי אֶת ִפּ ְרצֵיהֶן וַ ֲה ִרסֹתָיו אָקִים וּ ְבנִיתִי ָה כִּימֵי
עוֹלָם".
ֲשׁ ְכ ִתּי לָאָרֶץ בְּיוֹם אוֹר".
ַשּׁמֶשׁ ַבּ ָצּ ֳה ָריִם וְ ַהח ַ
]עמוס ח ט[ "וְ ָהיָה בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם ֲאדֹנָי ה' וְ ֵהבֵאתִי ה ֶ
]זכריה יד ו-ז[ וְ ָהיָה בַּיּוֹם הַהוּא לֹא יִ ְהיֶה אוֹר יְקָרוֹת וְ ִקפָּאוֹן .וְ ָהיָה יוֹם ֶאחָד הוּא יִוָּדַע לַה' לֹא יוֹם וְלֹא ָליְלָה
וְ ָהיָה ְלעֵת ֶערֶב יִ ְהיֶה אוֹר".
]ירמיה ד כב-כג[ "כִּי ֱאוִיל ַעמִּי אוֹתִי לֹא יָדָעוּ ָבּנִים ְס ָכלִים ֵהמָּה וְלֹא נְבוֹנִים ֵהמָּה ֲח ָכמִים ֵהמָּה ְל ָהרַע וּ ְלהֵיטִיב
ַשּׁ ַמיִם וְאֵין אוֹרָם".
לֹא יָדָעוָּ .ראִיתִי אֶת הָאָרֶץ וְ ִהנֵּה תֹהוּ וָבֹהוּ וְאֶל ה ָ
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]ירמיה לא לד-לה[ "כֹּה אָמַר ה' נֹתֵן ֶשׁמֶשׁ לְאוֹר יוֹמָם ֻחקֹּת יָ ֵר ַח וְכוֹ ָכ ִבים לְאוֹר ָליְלָה רֹגַע ַהיָּם וַיֶּהֱמוּ ַגלָּיו ה'
ִשׁבְּתוּ ִמהְיוֹת גּוֹי ְל ָפנַי כָּל ַהיָּמִים".
ִשׂ ָראֵל י ְ
ְצבָאוֹת ְשׁמוֹ .אִם יָמֻשׁוּ ַה ֻחקִּים ָה ֵאלֶּה ִמ ְלּ ָפנַי נְאֻם ה' גַּם זֶרַע י ְ
]ירמיה לג כה-כו[ "כֹּה אָמַר ה' אִם לֹא ְברִיתִי יוֹמָם וָָליְלָה חֻקּוֹת ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ לֹא ָשׂ ְמתִּי .גַּם זֶרַע יַעֲקוֹב וְָדוִד
אָשׁיב אֶת ְשׁבוּתָם וְ ִר ַח ְמתִּים".
ִשׂחָק וְיֲַעקֹב כִּי ִ
ֹשׁלִים אֶל זֶרַע אַ ְב ָרהָם י ְ
ַע ְבדִּי ֶאמְאַס ִמ ַקּחַת ִמזַּרְעוֹ מ ְ
ִשׁבְּתוּ ִמהְיוֹת גּוֹי ְל ָפנַי כָּל ַהיָּמִים".
ִשׂ ָראֵל י ְ
]ירמיה יג לה[ "אִם יָמֻשׁוּ ַה ֻחקִּים ָה ֵאלֶּה ִמ ְלּ ָפנַי נְאֻם ה' גַּם זֶרַע י ְ
ְשׁעִים יָחוּל".
]ירמיה כג יט[ " ִהנֵּה ַס ֲערַת ה' ֵחמָה יָצְאָה וְ ַסעַר ִמתְחוֹלֵל עַל רֹאשׁ ר ָ
ְשׁעִים יָחוּל".
]ירמיה ל כג[ " ִהנֵּה ַס ֲערַת ה' ֵחמָה יָצְאָה ַסעַר ִמתְגּוֹרֵר עַל רֹאשׁ ר ָ
ִשׁעָה קַשׁ וְִלהַט אֹתָם הַיּוֹם ַהבָּא אָמַר
ֹשׂה ר ְ
]מלאכי ג יט-כ[ "כִּי ִהנֵּה הַיּוֹם בָּא בֹּעֵר ַכּתַּנּוּר וְהָיוּ כָל זֵדִים וְכָל ע ֵ
ֲשׁר לֹא יֲַעזֹב ָלהֶם שֹׁרֶשׁ וְ ָענָף .וְזָ ְרחָה ָלכֶם יִ ְראֵי ְשׁמִי ֶשׁמֶשׁ ְצ ָדקָה וּ ַמ ְרפֵּא ִבּ ְכנָפֶי ָה".
ה' ְצבָאוֹת א ֶ
]נדרים ח/ב[ אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה
ורשעים נידונין בה שנאמר ]מלאכי ג כ[ "וזרחה לכם יראי שמי שמש…" ולא עוד אלא שמתעדנין בה
שנאמר "ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק" והרשעים נידונין בה שנאמר "הנה יום בא בוער כתנור…".
]ישעיה כח יח-יט[ "וְֻכפַּר ְבּרִי ְתכֶם אֶת ָמוֶת וְחָזוּ ְתכֶם אֶת ְשׁאוֹל לֹא תָקוּם שׁוֹט שׁוֹטֵף כִּי יֲַעבֹר וִ ְהיִיתֶם לוֹ
ְל ִמ ְרמָסִ .מדֵּי ָעבְרוֹ יִקַּח ֶא ְתכֶם כִּי ַבבֹּקֶר ַבּבֹּקֶר יֲַעבֹר בַּיּוֹם וּ ַב ָלּיְלָה וְ ָהיָה ַרק זְוָעָה ָהבִין ְשׁמוּעָה".
ֹשׁים".
]תהילים פט ג ,ו[ "… ָשׁ ַמיִם ָתּכִן אֱמוּנָ ְת ָך ָבהֶם… וְיוֹדוּ ָשׁ ַמיִם ִפּ ְל ֲא ָך ה' אַף אֱמוּנָ ְת ָך ִבּ ְקהַל ְקד ִ
ָשׁם".
ְשׁבוּ ֶה ָעבִים אַחַר ַהגּ ֶ
ַשּׁמֶשׁ וְהָאוֹר וְ ַהיָּ ֵר ַח וְהַכּוֹ ָכבִים ו ָ
ְשׁ ְך ה ֶ
ֲשׁר לֹא ֶתח ַ
]קהלת יב ב[ "עַד א ֶ
]תה' לו י[ "כִּי ִע ְמּ ָך מְקוֹר ַחיִּים ְבּאוֹ ְר ָך נִ ְראֶה אוֹר".

