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  ח"אייר התשמ                                                           ד"בס
  

  ..."עוד היום בנב לעמוד ינופף ידו"
  הפטרת יום העצמאות

  
  ט שני של גלויות"ביו" עוד היום בנב"קריאת הפטרת . א
  צ "ח ת"ע או"שו. 1
 וידבר דוד )ט שני של גלויות" יו–של פסח  (מפטירין ביום שביעי) ח(

  :עוד היום בנוב לעמודיום השמיני וב
  מחזור ויטרי. 2

  ". וגאולה שתבוא בסוףשיהיהכדי שנצייר לעמנו קבוץ גלויות "...
  ב" י–' ישעיהו י. 3
ָעְברּו ַמְעָּבָרה ֶּגַבע ) כט:(ָּבא ַעל ַעַּית ָעַבר ְּבִמְגרֹון ְלִמְכָמׂש ַיְפִקיד ֵּכָליו) כח(

ַצֲהִלי קֹוֵלְך ַּבת ַּגִּלים ַהְקִׁשיִבי ) ל:(ַעת ָׁשאּול ָנָסהָמלֹון ָלנּו ָחְרָדה ָהָרָמה ִּגְב 
  :ָנְדָדה ַמְדֵמָנה יְֹׁשֵבי ַהֵּגִבים ֵהִעיזּו) לא:(ַלְיָׁשה ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות

ִּגְבַעת } \ַּבת ִצּיֹון{\ עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹב ַלֲעמֹד ְינֵֹפף ָידֹו ַהר ַּבית) לב(
דֹון ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְמָסֵעף ֻּפאָרה ְּבַמֲעָרָצה ְוָרֵמי ַהּקֹוָמה ִהֵּנה ָהָא) לג:(ְירּוָׁשָלִם

ְוִנַּקף ִסְבֵכי ַהַּיַער ַּבַּבְרֶזל ְוַהְּלָבנֹון ְּבַאִּדיר ) לד:(ְּגדּוִעים ְוַהְּגבִֹהים ִיְׁשָּפלּו
  :ִיּפֹול

ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ) ב:(ְוָיָצא חֶֹטר ִמֶּגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפֶרה) א( : א"פרק י
ַוֲהִריחֹו ) ג:(ְיהָֹוה רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ְיהָֹוה

ְוָׁשַפט ) ד:(ְּבִיְרַאת ְיהָֹוה ְולֹא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט ְולֹא ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיחַ 
 ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ְּבֶצֶדק ַּדִּלים ְוהֹוִכיחַ 

ְוָגר ְזֵאב ) ו:(ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו) ה:(ָיִמית ָרָׁשע
) ז:(ָקטֹן נֵֹהג ָּבםִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו ְוַנַער 

ְוִׁשֲעַׁשע ) ח:(ּוָפָרה ָודֹב ִּתְרֶעיָנה ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן
לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ) ט:(יֹוֵנק ַעל ֻחר ָּפֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה

ְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ְיהָֹוה ַּכַּמִים ַלָּים ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי ִּכי ָמ 
ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ׁשֶֹרׁש ִיַׁשי ֲאֶׁשר עֵֹמד ְלֵנס ַעִּמים ֵאָליו ּגֹוִים ) י:(ְמַכִּסים

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאדָֹני ֵׁשִנית ָידֹו ) יא:(ִיְדרֹׁשּו ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו ָּכבֹוד
 ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ִלְקנֹות ֶאת

ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ) יב:(ּוֵמֵעיָלם ּוִמִׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהָּים
ָרה ִקְנַאת ֶאְפַרִים ְוָס ) יג:(ִיְׂשָרֵאל ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

ְוצְֹרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו ֶאְפַרִים לֹא ְיַקֵּנא ֶאת ְיהּוָדה ִויהּוָדה לֹא ָיצֹר ֶאת 
ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתים ָיָּמה ַיְחָּדו ָיבֹּזּו ֶאת ְּבֵני ֶקֶדם ֱאדֹום ּומֹוָאב ) יד:(ֶאְפָרִים

ְוֶהֱחִרים ְיהָֹוה ֵאת ְלׁשֹון ָים ִמְצַרִים ) טו:(ְעָּתםִמְׁשלֹוַח ָיָדם ּוְבֵני ַעּמֹון ִמְׁשַמ 
) טז:(ְוֵהִניף ָידֹו ַעל ַהָּנָהר ַּבְעָים רּוחֹו ְוִהָּכהּו ְלִׁשְבָעה ְנָחִלים ְוִהְדִריְך ַּבְּנָעִלים
ְּביֹום ְוָהְיָתה ְמִסָּלה ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְלִיְׂשָרֵאל 

  :ֲעלֹתֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא אֹוְדָך ְיהָֹוה ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי ָיׁשֹב ַאְּפָך ) א( : ב"פרק י

ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ְיהָֹוה ) ב:(ּוְתַנֲחֵמִני
ַוֲאַמְרֶּתם ) ד:(ַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעהּוְׁש ) ג:(ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה

ַּבּיֹום ַההּוא הֹודּו ַליהָֹוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיו ַהְזִּכירּו ִּכי 
ָכל זֹאת ְּב } \מּוַדַעת{\ַזְּמרּו ְיהָֹוה ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה מּיַדַעת ) ה:(ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו

  :ַצֲהִלי ָורִֹּני יֹוֶׁשֶבת ִצּיֹון ִּכי ָגדֹול ְּבִקְרֵּבְך ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל) ו:(ָהָאֶרץ
  
  מפלת סנחריב וליל הסדר. ב
  ב'י מגילה לא ע"רש. 4
  ".לפי שמפלת סנחריב בליל הסדר היתה"
  הגדה של פסח. 5

  :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
  .להָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבִאיׁשֹון ַליְ . ַבְׁשָּת ְּפָגָריו ַּבַּלְיָלהָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹו

  ה"ט ל"י' מלכים ב. 6
 ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא) לה(

  : ְּפָגִרים ֵמִתיםֻכָּלםַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה 
  'ישעיהו ל. 7
 ְוִׂשְמַחת ֵלָבב ַּכהֹוֵלְך ֶּבָחִליל ָלבֹוא ְּכֵליל ִהְתַקֶּדׁש ָחגַהִּׁשיר ִיְהֶיה ָלֶכם ) כט(

  .שראלְבַהר ְיהָֹוה ֶאל צּור יִ 
  

   חלק באור הענין -ם על ישעיה פרק ל פסוק כט " מלבי.8
עת שוררו ישראל הלל ב, מפלת מחנה סנחריב היה בליל פסח -השיר ) כט(

  .במקדש על אכילת הפסח
 מצייר כי כפי שהתרבתה שמחת ישראל אז בקריאת הלל ותודה על 

בעת אשר יהיה לכם השיר , פסחיהם כן רבתה המהומה במחנה אשור
  .' וכו-את הוד קולו ' כליל התקדש חג אז והשמיע ה

  
  ב'ה ע"פסחים צ. 9

אמר קרא השיר יהיה לכם אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק 
לילה המקודש לחג טעון הלל לילה שאין מקודש לחג כליל התקדש חג 

  :אין טעון הלל
  א'ה ע"ירושלמי פסחים ס. 01
ש בן יהוצדק כתיב השיר יהיה לכם כליל התקדש חג "ר יוחנן בשם ר"א

מה זה טעון . בא ליל פסח ללמד על מפלתו של סנחריב ונמצא למד ממנו
  .ון הללהלל אף זה טע

  "קרבן העדה. "11
אף ליל פסח צריכה , צריך הלל על הנס) מפלתו של סנחריב(מה זה "

  !!!"הלל
  
  "גבעת ירושלים"סנחריב ו. ג
  

  גלות ישראל - ח"פרק י' מלכים ב. 12
 ִהיא ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ְלהֹוֵׁשַע ֶּבן ַּבָׁשָנה ָהְרִביִעית ַלֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּוַוְיִהי ) ט(

) י:(ָלה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָעָלה ַׁשְלַמְנֶאֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ׁשְֹמרֹון ַוָּיַצר ָעֶליהָ ֵא 
ַוִּיְלְּכֻדָה ִמְקֵצה ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש ְלִחְזִקָּיה ִהיא ְׁשַנת ֵּתַׁשע ְלהֹוֵׁשַע ֶמֶלְך 

ּׁשּור ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאּׁשּוָרה ַוַּיְנֵחם ַוֶּיֶגל ֶמֶלְך ַא) יא:(ִיְׂשָרֵאל ִנְלְּכָדה ׁשְֹמרֹון
ַעל ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ְיהָֹוה ) יב:(ַּבְחַלח ּוְבָחבֹור ְנַהר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָדי

ֱאלֵֹהיֶהם ַוַּיַעְברּו ֶאת ְּבִריתֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיהָֹוה ְולֹא ָׁשְמעּו 
ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִחְזִקָּיה ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּוְב ) יג:(ְולֹא ָעׂשּו

  :ַעל ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות ַוִּיְתְּפֵׂשם
  

  ' ישעיהו י. 13
ָעְברּו ַמְעָּבָרה ֶּגַבע ) כט:(ָּבא ַעל ַעַּית ָעַבר ְּבִמְגרֹון ְלִמְכָמׂש ַיְפִקיד ֵּכָליו) כח(

ַצֲהִלי קֹוֵלְך ַּבת ַּגִּלים ַהְקִׁשיִבי ) ל:( ָחְרָדה ָהָרָמה ִּגְבַעת ָׁשאּול ָנָסהָמלֹון ָלנּו
עֹוד ַהּיֹום ) לב:(ָנְדָדה ַמְדֵמָנה יְֹׁשֵבי ַהֵּגִבים ֵהִעיזּו) לא:(ַלְיָׁשה ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות

  :ָלִםִּגְבַעת ְירּוָׁש } \ַּבת ִצּיֹון{\ְּבנֹב ַלֲעמֹד ְינֵֹפף ָידֹו ַהר ַּבית 
  

   גדולתו של חזקיהו–' מלכים ב. 14
 ְוַאֲחָריו לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ְּבכֹל ַמְלֵכי ְיהּוָדה ָּבָטחַּביהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ) ה(

ַוִּיְדַּבק ַּביהָֹוה לֹא ָסר ֵמַאֲחָריו ַוִּיְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ) ו:(ַוֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניו
ְוָהָיה ְיהָֹוה ִעּמֹו ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ַיְׂשִּכיל ַוִּיְמרֹד ְּבֶמֶלְך ) ז:(ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה

  :ַאּׁשּור ְולֹא ֲעָבדֹו
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ַעץ ִעם ַוִּיּוָ ) ג:(ַוַּיְרא ְיִחְזִקָּיהּו ִּכי ָבא ַסְנֵחִריב ּוָפָניו ַלִּמְלָחָמה ַעל ְירּוָׁשָלִם) ב(

) ד:(ָׂשָריו ְוִגּבָֹריו ִלְסּתֹום ֶאת ֵמיֵמי ָהֲעָינֹות ֲאֶׁשר ִמחּוץ ָלִעיר ַוַּיְעְזרּוהּו
ַוִּיָּקְבצּו ַעם ָרב ַוִּיְסְּתמּו ֶאת ָּכל ַהַּמְעָינֹות ְוֶאת ַהַּנַחל ַהּׁשֹוֵטף ְּבתֹוְך ָהָאֶרץ 

ַוִּיְתַחַּזק ַוִּיֶבן ֶאת ָּכל ) ה:(ִים ַרִּביםֵלאמֹר ָלָּמה ָיבֹואּו ַמְלֵכי ַאּׁשּור ּוָמְצאּו ַמ 
ַהחֹוָמה ַהְּפרּוָצה ַוַּיַעל ַעל ַהִּמְגָּדלֹות ְוַלחּוָצה ַהחֹוָמה ַאֶחֶרת ַוְיַחֵּזק ֶאת 

ַוִּיֵּתן ָׂשֵרי ִמְלָחמֹות ַעל ָהָעם ) ו:(ַהִּמּלֹוא ִעיר ָּדִויד ַוַּיַעׂש ֶׁשַלח ָלרֹב ּוָמִגִּנים
ִחְזקּו ְוִאְמצּו ) ז:(ָליו ֶאל ְרחֹוב ַׁשַער ָהִעיר ַוְיַדֵּבר ַעל ְלָבָבם ֵלאמֹרַוִּיְקְּבֵצם ֵא 

ִּכי ִעָּמנּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ֵּתַחּתּו ִמְּפֵני ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּוִמִּלְפֵני ָּכל ֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ִעּמֹו 
 ְלָעְזֵרנּו ּוְלִהָּלֵחם ֵהינּוִעּמֹו ְזרֹוַע ָּבָׂשר ְוִעָּמנּו ְיהָֹוה ֱאלֹ) ח:(ַרב ֵמִעּמֹו

  :ִמְלֲחמֵֹתנּו ַוִּיָּסְמכּו ָהָעם ַעל ִּדְבֵרי ְיִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה
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 ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַּבָּיִמים ָהֵהם) א(

ַוַּיֵּסב ֶאת ) ב:(ֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ַצו ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיהַוּיֹא
ָאָּנה ְיהָֹוה ְזָכר ָנא ֵאת ֲאֶׁשר ) ג:(ָּפָניו ֶאל ַהִּקיר ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ְיהָֹוה ֵלאמֹר

יָך ָעִׂשיִתי ַוֵּיְבְּך ִחְזִקָּיהּו ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְוַהּטֹוב ְּבֵעינֶ 
ַהִּתיכָֹנה ּוְדַבר ְיהָֹוה ָהָיה } \ָחֵצר{\ַוְיִהי ְיַׁשְעָיהּו לֹא ָיָצא ָהֵעיר ) ד:(ְּבִכי ָגדֹול

ׁשּוב ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְנִגיד ַעִּמי ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ) ה:(ֵאָליו ֵלאמֹר
י ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני רֵֹפא ָלְך ַּבּיֹום ָּדִוד ָאִביָך ָׁשַמְעִּת 

ְוהַֹסְפִּתי ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוִמַּכף ֶמֶלְך ) ו:(ַהְּׁשִליִׁשי ַּתֲעֶלה ֵּבית ְיהָֹוה
ִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלַמעֲ 

ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ְקחּו ְּדֶבֶלת ְּתֵאִנים ַוִּיְקחּו ַוָּיִׂשימּו ַעל ַהְּׁשִחין ) ז:(ַעְבִּדי
ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ָמה אֹות ִּכי ִיְרָּפא ְיהָֹוה ִלי ְוָעִליִתי ) ח:(ַוֶּיִחי

ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶזה ְּלָך ָהאֹות ֵמֵאת ְיהָֹוה ִּכי ) ט:(ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֵּבית ְיהָֹוה
ַיֲעֶׂשה ְיהָֹוה ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָהַלְך ַהֵּצל ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ִאם ָיׁשּוב ֶעֶׂשר 

 ַוּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ָנֵקל ַלֵּצל ִלְנטֹות ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות לֹא ִכי ָיׁשּוב ַהֵּצל) י:(ַמֲעלֹות
ַוִּיְקָרא ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ְיהָֹוה ַוָּיֶׁשב ֶאת ַהֵּצל ) יא:(ֲאחַֹרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות

  :ַּבַּמֲעלֹות ֲאֶׁשר ָיְרָדה ְּבַמֲעלֹות ָאָחז ֲאחַֹרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות
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 -חלה חזקיהו .  שלשה ימים לפני מפלתו של סנחריב-בימים ההם ) א(

ויום טוב של פסח , יום מפלתו של סנחריב', ויום שלישי כשעלה בית ה
 לעולם -ולא תחיה .  בעולם הזה-כי מת אתה ). סדר עולם פרק כג(היה 
  ):יא(כדאיתא בברכות , משום דלא נסבת אשה, הבא
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 ִמן ָלִכיׁש ֶאל ַרְבָׁשֵקהת ַּתְרָּתן ְוֶאת ַרב ָסִריס ְוֶאת ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶא ) יז(
ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ְּבֵחיל ָּכֵבד ְירּוָׁשָלם ַוַּיֲעלּו ַוָּיבֹאּו ְירּוָׁשַלם ַוַּיֲעלּו ַוָּיבֹאּו ַוַּיַעְמדּו 

ִּיְקְראּו ֶאל ַהֶּמֶלְך וַ ) יח:(ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֲאֶׁשר ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס
ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית ְוֶׁשְבָנה ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן 

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַרְבָׁשֵקה ִאְמרּו ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו ּכֹה ָאַמר ) יט:(ָאָסף ַהַּמְזִּכיר
ָאַמְרָּת ַאְך ְּדַבר ) כ(:ה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבָטְחָּת ָמ ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור 

ַעָּתה ) כא:(ְׂשָפַתִים ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלִּמְלָחָמה ַעָּתה ַעל ִמי ָבַטְחָּת ִּכי ָמַרְדָּת ִּבי
ְך ִאיׁש ִהֵּנה ָבַטְחָּת ְּלָך ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה ַעל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ִיָּסֵמ 

ְוִכי ) כב:(ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה ֵּכן ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלָכל ַהּבְֹטִחים ָעָליו
 ֲהלֹוא הּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֶאת תֹאְמרּון ֵאַלי ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָּבָטְחנּו

ירּוָׁשַלם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ָּבמָֹתיו ְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִל 
ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶאְּתָנה ) כג(:ִּתְׁשַּתֲחוּו ִּבירּוָׁשָלם

ְוֵאיְך ָּתִׁשיב ֵאת ) כד:(ְלָך ַאְלַּפִים סּוִסים ִאם ּתּוַכל ָלֶתת ְלָך רְֹכִבים ֲעֵליֶהם
 ֲאדִֹני ַהְּקַטִּנים ַוִּתְבַטח ְלָך ַעל ִמְצַרִים ְלֶרֶכב ְּפֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבֵדי

ַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעֵדי ְיהָֹוה ָעִליִתי ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלַהְׁשִחתֹו ) כה:(ּוְלָפָרִׁשים
ַוּיֹאֶמר ֶאְלָיִקים ֶּבן ) כו:( ֲעֵלה ַעל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַהְׁשִחיָתּהְיהָֹוה ָאַמר ֵאַלי

 ְוֶׁשְבָנה ְויֹוָאח ֶאל ַרְבָׁשֵקה ַּדֶּבר ָנא ֶאל ֲעָבֶדיָך ֲאָרִמית ִּכי ׁשְֹמִעים ִחְלִקָּיהּו
ַוּיֹאֶמר ) כז:(ֲאָנְחנּו ְוַאל ְּתַדֵּבר ִעָּמנּו ְיהּוִדית ְּבָאְזֵני ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ַהחָֹמה

ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֵליֶהם ַרְבָׁשֵקה ַהַעל ֲאדֶֹניָך ְוֵאֶליָך ְׁשָלַחִני ֲאדִֹני ְלַדֵּבר 
} \צֹוָאָתם{\ֲהלֹא ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהּיְֹׁשִבים ַעל ַהחָֹמה ֶלֱאכֹל ֶאת חָֹריָהם 

ַוַּיֲעמֹד ַרְבָׁשֵקה ַוִּיְקָרא ) כח:(ִעָּמֶכם} \ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם{\ְוִלְׁשּתֹות ֶאת ֵׁשֵיְנֵיֶהם 
) כט:(עּו ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוְיַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִׁשְמ ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית

) ל:(ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַאל ַיִּׁשיא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו ִּכי לֹא יּוַכל ְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִמָּידֹו
 ְולֹא ִתָּנֵתן ֶאת ְוַאל ַיְבַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיהָֹוה ֵלאמֹר ַהֵּצל ַיִּציֵלנּו ְיהָֹוה

ַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ִּכי כֹה ָאַמר ֶמֶלְך ) לא:(יר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלְך ַאּׁשּורָהעִ 
ַאּׁשּור ֲעׂשּו ִאִּתי ְבָרָכה ּוְצאּו ֵאַלי ְוִאְכלּו ִאיׁש ַּגְפנֹו ְוִאיׁש ְּתֵאָנתֹו ּוְׁשתּו ִאיׁש 

 ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ַעד ּבִֹאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ) לב: (ֵמי בֹורֹו
ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש ִוְחיּו ְולֹא ָתֻמתּו ְוַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל 

ַהַהֵּצל ִהִּצילּו ֱאלֵֹהי ) לג:(ִּכי ַיִּסית ֶאְתֶכם ֵלאמֹר ְיהָֹוה ַיִּציֵלנּוִחְזִקָּיהּו 
ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ֲחָמת ְוַאְרָּפד ַאֵּיה ) לד:(ַּיד ֶמֶלְך ַאּׁשּורַהּגֹוִים ִאיׁש ֶאת ַאְרצֹו ִמ 

ִמי ְּבָכל ֱאלֵֹהי ) לה:(ֱאלֵֹהי ְסַפְרַוִים ֵהַנע ְוִעָּוה ִּכי ִהִּצילּו ֶאת ׁשְֹמרֹון ִמָּיִדי
) לו:(ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּצילּו ֶאת ַאְרָצם ִמָּיִדי ִּכי ַיִּציל ְיהָֹוה ֶאת ְירּוָׁשַלם ִמָּיִדי

ְוֶהֱחִריׁשּו ָהָעם ְולֹא ָענּו אֹתֹו ָּדָבר ִּכי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ִהיא ֵלאמֹר לֹא 
ַוָּיבֹא ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיה ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ) לז(:ַתֲעֻנהּו

ַוְיִהי ) א:(דּו לֹו ִּדְבֵרי ַרְבָׁשֵקהֶּבן ָאָסף ַהַּמְזִּכיר ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְקרּוֵעי ְבָגִדים ַוַּיּגִ 
) ב:(ִּכְׁשמַֹע ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְתַּכס ַּבָּׂשק ַוָּיבֹא ֵּבית ְיהָֹוה

ַוִּיְׁשַלח ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאֶׁשר ַעל ַהַּבִית ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהּכֲֹהִנים 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ) ג:(ַּׂשִּקים ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶּבן ָאמֹוץִמְתַּכִּסים ּבַ 

ִחְזִקָּיהּו יֹום ָצָרה ְותֹוֵכָחה ּוְנָאָצה ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָבאּו ָבִנים ַעד ַמְׁשֵּבר ְוכַֹח 
ָׁשֵקה ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו אּוַלי ִיְׁשַמע ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ַרְב ) ד:(ַאִין ְלֵלָדה

ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֲאדָֹניו ְלָחֵרף ֱאלִֹהים ַחי ְוהֹוִכיַח ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמע ְיהָֹוה 
ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך ) ה:(ֱאלֶֹהיָך ְוָנָׂשאָת ְתִפָּלה ְּבַעד ַהְּׁשֵאִרית ַהִּנְמָצָאה

ָלֶהם ְיַׁשְעָיהּו ּכֹה תֹאְמרּון ֶאל ֲאדֵֹניֶכם ּכֹה ַוּיֹאֶמר ) ו:(ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו
ָאַמר ְיהָֹוה ַאל ִּתיָרא ִמְּפֵני ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ֲאֶׁשר ִּגְּדפּו ַנֲעֵרי ֶמֶלְך ַאּׁשּור 

ִהְנִני נֵֹתן ּבֹו רּוַח ְוָׁשַמע ְׁשמּוָעה ְוָׁשב ְלַאְרצֹו ְוִהַּפְלִּתיו ַּבֶחֶרב ) ז:(אִֹתי

ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ) לה(:ַאְרצֹוְּב 
  :ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים

  א"רמ' ילקוט שמעוני מלכים ב. 19
 )של ליל פסח (ן את ההללקוראיהציץ רבשקה על החומה ושמע שהיו 

ואמר לסנחריב חזור לאחוריך כי נסים נעשים להם בזה הלילה והיה 
  :ינופף ידו הר בת ציוןמבזה את הדבר שנאמר 

  ...וכמו במצרים. 20
  ..." את ישראל מיד מצרים'ויושע ה"
  ' דברי הימים ב. 12
ָׁשַלִם ִמַּיד ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור  ֶאת ְיִחְזִקָּיהּו ְוֵאת יְֹׁשֵבי ְירּוַוּיֹוַׁשע ְיהָֹוה) כב(

  יבּוִמַּיד ּכֹל ַוְיַנֲהֵלם ִמָּסִב 
ְוַרִּבים ְמִביִאים ִמְנָחה ַליהָֹוה ִלירּוָׁשַלִם ּוִמְגָּדנֹות ִליִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ) כג(

  :ַוִּיַּנֵּׂשא ְלֵעיֵני ָכל ַהּגֹוִים ֵמַאֲחֵרי ֵכןְיהּוָדה 
  
 התחילה הגאולה  של  עם מפלתו של סנחריב. ד

  ...!!!!!נויימ
  'א א"ם על ישעיה י"מלבי. 22

מעת ההיא כי תיכף מעת הגלות הראשונה הכללית שהיתה בימי סנחריב 
שמעת ההיא התחילו הנביאים לנבאות כי , רצוני, התחילה זמן הגאולה

כי הגאולה , יבא גואל כללי שיקבץ הנדחים האלה מארבע כנפות הארץ
ואחר ,  לא כללית,לות בבל לא היתה רק לשבט יהודהשהיתה בינתים מג

, ש זכו אחישנה לא זכו בעתה"כמ, שהגאולה הכללית יש לה שני זמנים
לפני הזמן ] ב, הזמן הקצוב אשר לא יעבור מן הוא והלאה] א. שהיא

  , )ז"י' ל י"כנ(י מעשים טובים "ההוא אם יזכו ע
תיכף התחילה  י זכות המעשים והתשובה"אפשריות הגאולה עפהנה 

  . מימי חזקיהו
לעשות את חזקיהו משיח ' שבקש הועל הכונה הזאת אמרו בפרק חלק 

כונתם שאם היו זוכים , ש" עשגרם איזה חטא רק ואת סנחריב גוג ומגוג
וכל היעודים העתידים היו מתקיימים , היה חזקיהו עצמו הגואל הכללי

עד בוא זמן יותו אפשרהדבר תלוי ועומד על , ואחר שלא זכו אז, בימיו
ולכן סמך נבואה זו של ויצא חוטר מגזע ישי . המוגבל שאז יגאלו בהכרח

  .כי אם היו זכאים היתה מתקיימת הנבואה אז, אל מפלת סנחריב
  

  'ט ו"ם על ישעיה מ"מלבי. 23
י סנחריב מעת ההיא התחילה עת "כי מאז נתפזרו עשרת השבטים ע

ם לנבאות שהנדחים האלה  והוא שמעת ההיא התחילו הנביאי,הגאולה
והגלות החיל הזה היה בשנת שש , יתקבצו וישובו לבצרון אסירי התקוה

ואם היו , ומעת ההיא התחילה נבואת החוזים על הגאולה, לחזקיהו
ישראל שבים אז בתשובה שלמה היה הגאולה ההיא מגעת תיכף בשנת 

כ "וע,  והיה אז העת שישובו הנדחים האלהו לחזקיהו שאז נפל אשור"ט
הסמיך נבואתו על הגאולה והקיבוץ אל מפלת סנחריב כמו שתראה 

  ). ז"ח כ" י .א"י' קאפ(למעלה 
, בחלק הראשון נבא קודם מפלת סנחריב) ישעיהו(כי כל הנבואות שנבא 

, כי יש תקוה שיתאספו הנדחים תיכף לארצם ויגאלו' ואז צפה ברוח ה
 היה ישעיהו מיוחד כל ולשליחות זה, וזה תלוי בתנאי אם ישובו בתשובה

שכל הזמן ההוא היה תקוה שיהיה חזקיהו , הזמן ההוא בעוד חזקיהו חי
אבל דבריו לא , כמו שזכרו חכמינו במקומות רבים, משיח אלהי יעקב

בין השבטים שגלו לא שבו , כי הדור ההוא בין יהודה שנשארו, עשו פרי
 בעון כ"והבית נחרב אח, כ לארצם"ומתוך כך לא שבו ג, בתשובה

  .ואבד כל חזון, הנשארים
  

   חטאו של חזקיהו גבהות לב-' כ' מלכים ב. 24
ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח ְּברֹאַדְך ַּבְלֲאָדן ֶּבן ַּבְלֲאָדן ֶמֶלְך ָּבֶבל ְסָפִרים ּוִמְנָחה ֶאל ) יב(

הּו ַוַּיְרֵאם ֶאת ָּכל ַוִּיְׁשַמע ֲעֵליֶהם ִחְזִקּיָ ) יג:(ִחְזִקָּיהּו ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָחָלה ִחְזִקָּיהּו
ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּבָׂשִמים ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהּטֹוב } \ְנכֹתֹו{\ֵּבית ְנכֹתֹה 

ְוֵאת ֵּבית ֵּכָליו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאֹוְצרָֹתיו לֹא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא ֶהְרָאם 
ַוָּיבֹא ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ) יד:(ֹוִחְזִקָּיהּו ְּבֵביתֹו ּוְבָכל ֶמְמַׁשְלּת

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ּוֵמַאִין ָיבֹאּו ֵאֶליָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו 
ּו ֵאת ַוּיֹאֶמר ָמה ָראּו ְּבֵביֶתָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיה) טו:(ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָּבאּו ִמָּבֶבל

ַוּיֹאֶמר ) טז:(ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביִתי ָראּו לֹא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִהְרִאיִתם ְּבאְֹצרָֹתי
ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוִנָּׂשא ָּכל ֲאֶׁשר ) יז:(ְיַׁשְעָיהּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְׁשַמע ְּדַבר ְיהָֹוה

ה ָּבֶבָלה לֹא ִיָּוֵתר ָּדָבר ָאַמר ְּבֵביֶתָך ַוֲאֶׁשר ָאְצרּו ֲאבֶֹתיָך ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ 
ְוָהיּו } \ִיָּקחּו{\ּוִמָּבֶניָך ֲאֶׁשר ֵיְצאּו ִמְּמָך ֲאֶׁשר ּתֹוִליד ִיָּקֻח ) יח:(ְיהָֹוה

ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו טֹוב ְּדַבר ְיהָֹוה ) יט:(ָסִריִסים ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך ָּבֶבל
  :ֶמר ֲהלֹוא ִאם ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ִיְהֶיה ְבָיָמיֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַוּיֹא

  
  ב"ל' דברי הימים ב. 25

 ַוְיִהי ָעָליו ֶקֶצף ְוַעל ְיהּוָדה ִּכי ָגַבּה ִלּבֹוְולֹא ִכְגֻמל ָעָליו ֵהִׁשיב ְיִחְזִקָּיהּו ) כה(
רּוָׁשָלִם ְולֹא ָבא ַוִּיָּכַנע ְיִחְזִקָּיהּו ְּבגַֹבּה ִלּבֹו הּוא ְויְֹׁשֵבי יְ ) כו:(ִוירּוָׁשָלִם

  .זקיהוֲעֵליֶהם ֶקֶצף ְיהָֹוה ִּביֵמי ְיִח 


