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 קומי אורי

 

 ּוִמי אֹוִריק

 ,ִּכי ָבא אֹוֵר�      

 ,ּוְכבֹוד ְיהָוה

 .חָעַלִי� ָזָר       

 

 ִהֵּנה ִּכי

 ֶאֶרץ,  ַהֹחֶׁש� ְיַכֶּסה     

 ,ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים        

  - ְוָעַלִי�

 ִיְזַרח ְיהָוה, 

 ּוְכבֹודֹו    

 .ָעַלִי� ֵיָרֶאה -

 

 ְוָהְלכּו גֹוִים

 ,ְלאֹוֵר� 

 ּוְמָלִכים

 .ְלֹנַגּה ַזְרֵח� -

 



 ָסִביב ֵעיַנִי�,  ְׂשִאי

  -  ּוְרִאי

 ,ָל� ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ָבאּו

 ָּבַנִי� ֵמָרחֹוק ָיֹבאּו,    

 ּוְבנֹוַתִי�

 .  ַצד ֵּתָאַמָנה ַעל -

 

 - ָאז ִּתְרִאי

 ְוָנַהְרְּת,          

 ּוָפַחד

 ,ְוָרַחב ְלָבֵב�         

 ֵיָהֵפ� ָעַלִי� ֲהמֹון ָים,  ִּכי

 .ֵחיל ּגֹוִים ָיֹבאּו ָלך     

 

 ִׁשְפַעת ְּגַמִּלים ְּתַכֵּס�,   

 ,ִּבְכֵרי ִמְדָין ְוֵעיָפה

 ,ִמְּׁשָבא ָיֹבאּו ֻּכָּלם     

 ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיָּׂשאּו,     

 .ְיהָוה ְיַבֵּׂשרּו ּוְתִה�ת

 



 - ֹצאן ֵקָדר ָּכל

 ִיָּקְבצּו ָל�, 

 ֵאיֵלי ְנָביֹות

 ,ְיָׁשְרתּוֶנ� -         

 ָרצֹון ִמְזְּבִחי, ַיֲעלּו ַעל  

 .ּוֵבית ִּתְפַאְרִּתי ֲאָפֵאר       

 

 ?ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה ֵאֶּלה ִמי

 .ֲאֻרֹּבֵתיֶהם ְוַכּיֹוִנים ֶאל  

 

 ִלי ִאִּיים ְיַקּוּו, ִּכי       

 ַּתְרִׁשיׁש ָּבִראֹׁשָנה,ָוֳאִנּיֹות 

 ְלָהִביא ָבַנִי� ֵמָרחֹוק,    

 ,ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם ִאָּתם   

 ְלֵׁשם ְיהָוה ֱא�ַהִי�,             

 .ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵפֲאָר�             

 

 

 

 



 ֵנָכר ֹחֹמַתִי�,  ּוָבנּו ְבֵני

   ,ּוַמְלֵכיֶהם ְיָׁשְרתּוֶנ�   

 ִּכי ְבִקְצִּפי ִהִּכיִתי�,               

 .ּוִבְרצֹוִני ִרַחְמִּתי�            

 

 ,ִמידּתָ  ּוִפְּתחּו ְׁשָעַרִי�

 יֹוָמם ָוַלְיָלה        

 א ִיָּסֵגרּו�     

 ְלָהִביא ֵאַלִי� ֵחיל ּגֹוִים,

 .ּוַמְלֵכיֶהם ְנהּוִגים

 

 ְמָלָכהַהּגֹוי ְוַהּמַ  ִּכי

 ַיַעְבדּו� ֲאֶׁשר �א 

 ,ֹיאֵבדּו -

  ְוַהּגֹוִים

 .ָחֹרב ֶיֱחָרבּו -

 

 ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ֵאַלִי� ָיבֹוא, 

 ְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּוְתַאּׁשּור ַיְחָּדו

 ְלָפֵאר ְמקֹום ִמְקָּדִׁשי



 .ּוְמקֹום ַרְגַלי ֲאַכֵּבד     

 

 ְוָהְלכּו ֵאַלִי� ְׁשחֹוַח ְּבֵני ְמַעַּנִי�,

 ַּכּפֹות ַרְגַלִי� ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעל

 ,ְמַנֲאָצִי� ָּכל    

 ָל� ִעיר ְיהָוה,ְוָקְראּו 

 .ִצּיֹון ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל

 

 ַּתַחת ֱהיֹוֵת� 

 ֲעזּוָבה                 

 ּוְׂשנּוָאה                      

 ְוֵאין עֹוֵבר                           

  ְוַׂשְמִּתי� ִלְגאֹון עֹוָלם 

 .ְמׂשֹוׂש ּדֹור ָודֹור   

 

 ְוָיַנְקְּת ֲחֵלב ּגֹוִים,

 ,ְוֹׁשד ְמָלִכים ִּתיָנִקי

  ְוָיַדַעּתְ       

 ִּכי ֲאִני ְיהָוה מֹוִׁשיֵע�,            

 .ְוֹגֲאֵל� ֲאִביר ַיֲעֹקב 



 

 ָאִביא ָזָהב,  ַּתַחת ַהְּנֹחֶׁשת 

 ָאִביא ֶכֶסף,    ְוַתַחת ַהַּבְרֶזל      

 ְנֹחֶׁשת,    ְוַתַחת ָהֵעִצים

 , ַּבְרֶזל    ָהֲאָבִנים ְוַתַחת      

 ְוַׂשְמִּתי ְפֻקָּדֵת� ָׁשלֹום,

 .ְוֹנְגַׂשִי� ְצָדָקה   

 

 ִיָּׁשַמע עֹוד  �א

 ָחָמס ְּבַאְרֵצ�,       

 ,ֹׁשד ָוֶׁשֶבר ִּבְגבּוָלִי�         

 ְוָקָראת ְיׁשּוָעה חֹוֹמַתִי�,

 .ּוְׁשָעַרִי� ְּתִהָּלה      

 

 ָּל� עֹוד  ִיְהֶיה �א

 יֹוָמם,ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור     

  ּוְלֹנַגּה

 ָיִאיר ָל� ַהָּיֵרַח �א    

 ָל� ְוָהָיה

 ְיהָוה ְלאֹור עֹוָלם,   



 .ֵוא�ַהִי� ְלִתְפַאְרֵּת�     

 

 ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁש�, �א

 ,ֵיָאֵסף ִויֵרֵח� �א      

 ָּל�  ִיְהֶיה ִּכי ְיהָוה

 ְלאֹור עֹוָלם,       

 .ְיֵמי ֶאְבֵל� ְוָׁשְלמּו

 

 ְוַעֵּמ� ֻּכָּלם ַצִּדיִקים, 

 ,ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ

 ֵנֶצר ַמָּטַעי          

  ַמֲעֵׂשה ָיַדי            

  .ְלִהְתָּפֵאר       

 

 ַהָּקֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף,

 ,ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום

 הֲאִני ְיהוָ 

 ְּבִעָּתּה 

  ֲאִחיֶׁשָּנה.

 



   פי פסיקתא דרב כהנאעל  –מדרש קומי אורי 

 

 א][

 ".ה'על כן באורים כבדו "

הללו הדולקים  במנורותרבי אבא בר כהנא אמר,  ?במה מכבדים אותו
 בבית הכנסת.

עש אלהים את שני ויכמו שכתוב "מאורות, הבשני  מר,אבהו א ביר
  ."המאורות הגדולים

 . לבנה זורחת, מברכים עליה.ם אליה, מברכיהא כיצד, חמה זורחת
 ידוש הלבנה והחמה].[ברכת יוצר המאורות, וברכת ח

הואיל ואורי הוא  , בני" אל:דוש ברוך הוא לישררבנן אומרים, אמר הק
 ".נלך ונאיר לציון ואתם אניואורכם הוא אורי,  ,אוריכם

  ".קומי אורי כי בא אורך" ,הרי

 

 ב][

אני ה' הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהילתי רבי אחא פתח: "
 ".לפסילים

הוא שמי הוא שמי שקרא לי אדם הראשון,  :אני ה' הוא שמי
 הוא שמי שהתניתי ביני לבין מלאכי השרת.שהתניתי ביני לבין עצמי, 

לו א ,אבין ביבשם ר יאמנחמ: אמר רבי אתן אוכבודי לאחר ל
 ם. השעירי

הקדוש ברוך הוא כבודי איני נותן לאחר, אמר : ותהילתי לפסילים
 ואתם נותנים תהילתי לפסילים. 

 .לציון ?ולמי אני נותנו



 ".אורךקומי אורי כי בא " הרי,

 

 [ג]

 "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור"

, רבי יוחנן אמר דבר אחד וריש לקיש אמר שתי יוחנן וריש לקיש ביר
 דברים.

מדומי לאחד שהיה מהלך בדרך עם ד רבי יוחנן אמר דבר אחד, משל
בא אחר והדליק , אותו כבהשוב החמה, ובא אחד והדליק לו את הנר ו

מר,  מכאן ואילך איני ממתין אלא לאורו , אאתו כבהשוב לו את הנר ו
 של בוקר.

לפני הקדוש ברוך הוא, רבון העולמים עשינו לך  אלך אמרו ישרכ
בימי שלמה עשינו לך עשר מנורות בימי  ,אותו כבתמנורה בימי משה ו

באורך נראה הרי "אלא לאורך,  םילך אין אנו ממתיניאו מכאןוכבו, 
 ."אור

שתי דברים, דבר אחד אמר ריש לקיש, משל למלך אמר וריש לקיש 
רצונך לסעוד עם  ,המלך לבנו, בני מרשהיה לו בן והזמין לו אורחים. א

מי אתה רוצה לסעוד, אמר לו ? אמר לו לאו, אמר לו ועם האורחים
 עמך. 

 ?, בניי רצונכם לסעוד עם אומותאמר הקדוש ברוך הוא לישראלכך 
אל תט לבי לדבר רע להתעולל "רבון העולמים, "אמרו לפניו 

אין אתם  קטנים עוללותם י שהמפנ וכי. אמר להם, "עלילות ברשע
ובל אלחם "רבון העולמים, : "אמרו לפניו ?מבקשים לסעוד עמהם

מות והיפות שלהם, ובמי אין אנו חפצים במתנות הנעי", במנעמיהם
 במנות הנעימות והיפות שלך.  ?אנו חפצים

ובא אחד ותבע  ,למלך שהיה לו בתדבר אחר אמר ריש לקיש, משל 
ולא היה  לה להינשאולא היה הגון לה, ובא אחר ותבע  להינשא לו

לביתו אמר להינשא לה, הגון לה, וכיון שבא אחר והיה הגון לה ותבע 
 אורי שכבר בא אורך.קומי 



הואיל ואורי הוא אורכם , בניי" שראל אמר הקדוש ברוך הוא ליכך 
 ".ואורכם הוא אורי, אני ואתם נלך ונאיר לציון

 ."קומי אורי כי בא אורך" הרי, 

 

 [ד]

את להביא  קדוש ברוך הוא, עתיד המרראובן א ביפנחס בשם ר רבי
 כרמל, ולבנות בית המקדש על גבי ראשיהם.הר תבור והר סיני והר 

מים נכון יהיה הר בית והיה באחרית הי, שכן כתוב "הטעםומה 
 ".בראש ההרים ה'

שירה  אומרהמקדש ? אלא בית בלבד אמר לו רבי חנינא, וכי די לך בזה
 "ונשא"ואין , "ונשא הוא מגבעותשכן כתוב "וההרים עונים אחריו, 

וכנניהו שר הלוים במשא יסור במשא "ה, שכן כתוב שירלשון אלא 
 ".כי מבין הוא

 קלספנס"" תלהיעשועתידה ירושלם אמר: אפס  ביהושעיה בשם ר ביר
, שכן כתוב, לאורה םלאומות העולם והם מהלכי [מנורה גדולה]

 "והלכו גוים לאורך"

זית רענן יפה פרי ישראל לזית, כמו שנאמר "נמשלו  : אחאאמר רבי 
נר אלהים נשמת " כמו שנאמר ,הקדוש ברוך הוא לנרונמשל  ,"תואר
 .בנר והן מאירים שניהם כאחת להינתן ,כו של שמןמה דר ."אדם

בניי הואיל ואורי הוא אורכם "הקדוש ברוך הוא לישראל,  אמרכך 
 ".אורי, אני ואתם נלך ונאיר לציוןואורכם הוא 

 ."קומי אורי כי בא אורך"הרי, 

 

 [ה]

מתחילת ברייתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא בית  : חייא ביתני ר
בראשית ברא אלהים את השמים " כיצד? ובנוי.המקדש בנוי וחרב 



ויאמר " .הרי חרב". הארץ היתה תהו ובהו"בנוי.  הרי  "ואת הארץ
 הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא.  "ים יהי אור ויהי אוראלה

לאור החמה ביום  םשבעולם הזה מהלכיאמר:  שמואל בר נחמןבי ר
להלוך לא לאור ם עומדים לילה, אבל לעתיד לבוא אינולאור הלבנה ב

לא יהיה לך עוד ", הוא שכתובהחמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה, 
לאור מי מהלכין,  ".השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך

 לאור ה'והיה לך " הדא הוא דכתיב,לאורו של הקדוש ברוך הוא, 
  .עולם"

ומהם היתה אורה יוצאת  ,חלונות היו בבית המקדש אמר רבי חנינא:
וכי שקופים  "ויעש לבית חלוני שקופים אטומים" נאמרשלעולם, 

ומרחיבות מבחוץ כדי  ,מקטינות מבפנים היו או אטומים היו, אלא
 להוציא אורה לעולם. 

ועושה לו חלונותיו  ,בנוהג שבעולם אדם בונה לו טרקלין מר רבי לוי:א
כדי להכניס אורה לתוכה, אבל  ,ינות מבחוץ ומרחיבות מבפניםמקט

חלונות בית המקדש לא היו כן, אלא מקטינות מבפנים ומרחיבות 
 כדי להוציא אורה לעולם.  ,מבחוץ

סביב  וחלונות לו ולאילמיו" כתיב :בצלה ביברכיה בשם ראמר רבי 
, כהה "כהחלונות"כן, אלא  יבכחלונות אין כת "כהחלונות האלה

אטומות היו, מקטינות מבפנים ומרחיבות שות כהות היו, חלונ חלונות,
 מבחוץ כדי להוציא אורה לעולם. 

לפי "  שמואל בר נחמן בישאל את רווצדק שלח הר' שמעון בן י
ענה , ?"היתה אורה יוצא לעולם מהיכןששמעתי שאתה בעל הגדה, 

והיה כל העולם כולו  ,נתעטף הקדוש ברוך הוא באיצטלית לבנה" לו
מקרא מלא הוא, " אמרו לו בלחישה. אמר לו ."ו הדרומבהיק מזי

 , ואתה אומרה לי"עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה"
כשם שאמרו לי בלחישה כך אמרתי לך בלחישה.  אמר לו ?בלחישה

 לאומרה.  אפשריצחק ברבים לא היה  ביואילולי שדרשה ר

מקדש היתה ממקום בית ה מרברכיה א יו אומרים? רבילפני כן מה ה
והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך " שכן כתובאורה יוצא לעולם. 

ואין  ,"הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו



כסא כבוד מרום מראשון , שנאמר "אלא בית המקדש" כבודו"
  ".מקום מקדשינו

 

 [ו]

  "כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים"

חשך  מר:אבא בר כהנא א נחלקו בה רבי אבא בר כהנא ורבנן, רבי
 "ויהי חשך אפלה"כן כתוב , שג' ימים םואפילה שימשו בארץ מצרי

בכרך , והיכן עתידים לשמש, לא שמשו בעולם הזה "תוהו ובהו"בל א
  "ונטה עליה קו תוהו ואבני בהושנאמר "גדול של רומי, 

אומות העולם שלא קבלו את התורה שנתנה מתוך  ורבנן אמרו:
כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל " רעליהם הוא אומ ,החשך

ר ו אותה מתוך החשך עליהם הוא אומאבל ישראל שקבל "לאומים
  "וכבודו עליך יראה ה'ועליך יזרח 

 

  



 ציוני הפסוקים שבמדרש

 [א]

 : ישעיה כד, טובאורים כבדו

 בראשית א: טז: ויעש אלהים

 .א, ישעיה ס קומי אורי:

 [ב]

 ישעיה מב, ח: 'אני ה

 [ג]

 י ,תהלים לו כי עמך:

 ד, תהלים קמא:  אל תט

 [ד]

 : ישעיה ב, בוהיה באחרית

 : מיכה ד, אונשא הוא

 דברי הימים א טו, כב וכנניהו:

 טז, ירמיה יא זית רענן:

 כז ,משלי כ נר ה':

 ה][

 א ,ראשית אב בראשית:

 ו, דמלכים א  ויעש לבית:

 כה ,יחזקאל מ וחלונות:

 ב ,תהלים קד עוטה אור:



 ב ,יחזקאל מג והנה כבוד:

 , יבירמיה יז כסא כבוד:

 [ו]

 שמות י, כב ויהי חשך אפלה:

 ישעיה לד, יא ונטה עליה:
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