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  אור חדש
@faithbit 10/9/2016 

יֹוֵצר . 'ָּברּוְך ַאָּתה ה . ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר ְוִנְזֶּכה ֻכָּלנּו ִּבְמֵהָרה ְלאֹורֹואֹור ָחָדׁש ] שחריתמעשריאת ברכות ק[
ְלַמַען לֹא . ַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמךָ וְ . ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתיךָ .  ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתךָ ְוָהֵאר …ַהְּמאֹורֹות

ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה . ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁשָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָּבָטְחנּו. ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָּכֵלם ְולֹא ִנָּכֵׁשל ְלעֹוָלם ָוֶעד
  .ִּביׁשּוָעֶתךָ 

  ".אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם יְֹׁשֵבי ְּבֶאֶרץ ַצְלָמֶות ָראּו אֹור ָּגדֹולחֶֹׁשְך ָהָעם ַההְֹלִכים ּבַ " ]ישעיה ט א[

  ".ִּכי כֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ּוְכִסיֵליֶהם לֹא ָיֵהּלּו אֹוָרם ָחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֵצאתֹו ְוָיֵרַח לֹא ַיִּגיַה אֹורֹו "]ישעיה יג י[

  ".ִים ְוִהְקַּדְרִּתי ֶאת ּכְֹכֵביֶהם ֶׁשֶמׁש ֶּבָעָנן ֲאַכֶּסּנּו ְוָיֵרַח לֹא ָיִאיר אֹורֹוְוִכֵּסיִתי ְבַכּבֹוְתָך ָׁשמַ " ]יחזקאל לב ז[

  ".דֹום ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכביִ  ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלַ ' ִּכי ָמַלְך הְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה ]ישעיה כד כג[

   ר ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמיםְוָהָיה אֹו "]ישעיה ל כו[
  ". ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ ַמָּכתֹו ִיְרָּפא'ְּביֹום ֲחבֹׁש ה

 כאור הלבנהוהיה אור " וכתיב "צבאות'  כי מלך ההחמה ובושה הלבנהוחפרה " כתיב ]ב/סנהדרין צא[
   .לעולם הבא כאן לימות המשיח כאן : לא קשיא." יהיה שבעתים כאור שבעת הימיםהחמהר החמה ואו

  . ָעַלִיְך ָזָרח'קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ה" ]ג-ישעיה ס א[
  .ה ּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך ֵיָראֶ 'ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ה ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים ַהחֶֹׁשְך ְיַכֶּסה ֶאֶרץִּכי ִהֵּנה 

  ".ְוָהְלכּו גֹוִים ְלאֹוֵרְך ּוְמָלִכים ְלנַֹגּה ַזְרֵחךְ 

  ְלאֹור עֹוָלם'ְוָהָיה ָלְך ה לֹא ִיְהֶיה ָּלְך עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ּוְלנַֹגּה ַהָּיֵרַח לֹא ָיִאיר ָלךְ " ]כ- ישעיה ס יט[
  ". ִיְהֶיה ָּלְך ְלאֹור עֹוָלם ְוָׁשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלךְ ' ִּכי הְך לֹא ֵיָאֵסףִׁשְמֵׁשְך ִויֵרחֵ לֹא ָיבֹוא עֹוד . ֵואלַֹהִיְך ְלִתְפַאְרֵּתךְ 

  ". ְולֹא ַתֲעֶליָנה ַעל ֵלבָהִראׁשֹנֹות ָוָאֶרץ ֲחָדָׁשה ְולֹא ִתָּזַכְרָנה ָׁשַמִים ֲחָדִׁשיםִּכי ִהְנִני בֹוֵרא " ]ישעיה סה יז[

 ֵּכן ַיֲעמֹד 'ִׁשים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה עְֹמִדים ְלָפַני ְנֻאם הִּכי ַכֲאֶׁשר ַהָּׁשַמִים ַהֳחדָ " ]ישעיה סו כב[
  ".ַזְרֲעֶכם ְוִׁשְמֶכם

  ".ֶאֱעֶנה ֶאת ַהָּׁשָמִים ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת ָהָאֶרץ' ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאֱעֶנה ְנֻאם ה "]הושע ב כג[

 ָנַתן קֹולֹו ִלְפֵני ֵחילֹו ִּכי ' ה.ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהםּו ָׁשָמִים ְלָפָניו ָרְגָזה ֶאֶרץ ָרֲעׁש" ]יואל ב י[
  ". ְונֹוָרא ְמאֹד ּוִמי ְיִכיֶלּנּו'ַרב ְמאֹד ַמֲחֵנהּו ִּכי ָעצּום עֵֹׂשה ְדָברֹו ִּכי ָגדֹול יֹום ה

 ִלְפֵני ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָהֵפְך ְלחֶֹׁשְך ְוַהָּיֵרַח ְלָדם .ָאֶרץ ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשןְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּובָ " ]ה-יואל ג ג[
ם ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ַּכֲאֶׁשר יִ  ִיָּמֵלט ִּכי ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשלַ ' ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם ה. ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא'ּבֹוא יֹום ה
  ". קֵֹרא'ְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר ה ּובַ 'ָאַמר ה

ם ִיֵּתן קֹולֹו ְוָרֲעׁשּו ָׁשַמִים יִ  ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשלַ ' ַוה.ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ָאְספּו ָנְגָהם" ]טז- יואל ד טו[
  ". ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו ּוָמעֹוז ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל'ָוָאֶרץ ַוה

ַּכֲאֶׁשר ָינּוס ִאיׁש ִמְּפֵני . הּוא חֶֹׁשְך ְולֹא אֹור ?' ָלָּמה ֶּזה ָלֶכם יֹום ה.'הֹוי ַהִּמְתַאִּוים ֶאת יֹום ה" ]כ-עמוס ה יח[
ּה ְולֹא אֹור ְוָאֵפל ְולֹא נֹגַ ' חֶׁשְך יֹום הֲהלֹא . ָהֲאִרי ּוְפָגעֹו ַהּדֹב ּוָבא ַהַּבִית ְוָסַמְך ָידֹו ַעל ַהִּקיר ּוְנָׁשכֹו ַהָּנָחׁש

  ".לֹו

ַּבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֶֹפֶלת ְוָגַדְרִּתי ֶאת ִּפְרֵציֶהן ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי " ]עמוס ט יא[
  ".עֹוָלם

  ".י ָלָאֶרץ ְּביֹום אֹורְוֵהֵבאִתי ַהֶּׁשֶמׁש ַּבָּצֳהָרִים ְוַהֲחַׁשְכּתִ  'ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ֲאדָֹני ה" ]עמוס ח ט[

 לֹא יֹום ְולֹא ָלְיָלה ' ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַלה. ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא לֹא ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות ְוִקָּפאֹון]ז-זכריה יד ו[
  ".ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור

ִנים ְסָכִלים ֵהָּמה ְולֹא ְנבֹוִנים ֵהָּמה ֲחָכִמים ֵהָּמה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב ִּכי ֱאִויל ַעִּמי אֹוִתי לֹא ָיָדעּו ּבָ " ]כג-ירמיה ד כב[
  ".ְוֵאין אֹוָרם ְוֶאל ַהָּׁשַמִים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה תֹהּו ָובֹהּו ָרִאיִתי .לֹא ָיָדעּו
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 ' רַֹגע ַהָּים ַוֶּיֱהמּו ַגָּליו הים ְלאֹור ָלְיָלהְוכֹוָכבִ ֻחּקֹת ָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם נֵֹתן 'ּכֹה ָאַמר ה" ]לה-ירמיה לא לד[
  ". ַּגם ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים' ְנֻאם הִאם ָיֻמׁשּו ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפַני. ְצָבאֹות ְׁשמֹו

ַּגם ֶזַרע ַיֲעקֹוב ְוָדִוד .  לֹא ָׂשְמִּתיֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְיָלהְבִריִתי יֹוָמם ָולָ  ִאם לֹא 'ּכֹה ָאַמר ה" ]כו-ירמיה לג כה[
  ".ֶאת ְׁשבּוָתם ְוִרַחְמִּתים ַעְבִּדי ֶאְמַאס ִמַּקַחת ִמַּזְרעֹו מְֹׁשִלים ֶאל ֶזַרע ַאְבָרָהם ִיְׂשָחק ְוַיֲעקֹב ִּכי ָאִׁשיב

  ".ַּגם ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים' ַני ְנֻאם ה ִמְּלפָ ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלהִאם ָיֻמׁשּו " ]להג יירמיה [

  ". ַעל רֹאׁש ְרָׁשִעים ָיחּולָיְצָאה ְוַסַער ִמְתחֹוֵלל ֵחָמה 'ַסֲעַרת הִהֵּנה " ] כג יטמיהיר[

  ". ְרָׁשִעים ָיחּול ִמְתּגֹוֵרר ַעל רֹאׁשַסַער ָיְצָאה ֵחָמה 'ַסֲעַרת הִהֵּנה " ]ל כג מיהיר[

 ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ּבֵֹער ַּכַּתּנּור ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ִּכי "]כ-יטמלאכי ג [
  ".ָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיהָ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש צְ  .ְצָבאֹות ֲאֶׁשר לֹא ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף' ה

ה מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה "הקב אין גיהנם לעולם הבא אלא ]ב/נדרים ח[
 ולא עוד אלא שמתעדנין בה "…וזרחה לכם יראי שמי שמש "]מלאכי ג כ[ שנאמר ורשעים נידונין בה

  ".…ה יום בא בוער כתנורהנ" והרשעים נידונין בה שנאמר "ופשתם כעגלי מרבקויצאתם "שנאמר 

ְוֻכַּפר ְּבִריְתֶכם ֶאת ָמֶות ְוָחזּוְתֶכם ֶאת ְׁשאֹול לֹא ָתקּום ׁשֹוט ׁשֹוֵטף ִּכי ַיֲעבֹר ִוְהִייֶתם לֹו " ]יט-ישעיה כח יח[
  ".ק ְזָוָעה ָהִבין ְׁשמּוָעהִּכי ַבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ַיֲעבֹר ַּבּיֹום ּוַבָּלְיָלה ְוָהָיה רַ  ִמֵּדי ָעְברֹו ִיַּקח ֶאְתֶכם .ְלִמְרָמס

  ".ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים'  ִּפְלֲאָך הָׁשַמִיםְויֹודּו …  ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהםָׁשַמִים…  "]ו, תהילים פט ג[

  ."ַחר ַהָּגֶׁשם ְוָׁשבּו ֶהָעִבים ַאַהֶּׁשֶמׁש ְוָהאֹור ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִביםַעד ֲאֶׁשר לֹא ֶתְחַׁשְך " ]קהלת יב ב[

  ".אֹור ִנְרֶאה אֹוְרךָ ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים ּבְ " ] לו י'תה[


