
1 
 

Isaiah Chapter 31 ְעָיהּו  ְישַׁ

ְֹּרִדים ִמְצַריִם ְלֶעְזָרה, ַעל  א סּוִסים יִָשֵענּו; -הֹוי ַהי
ֹּד-ֶרֶכב ִכי ָרב, וְַעל ָפָרִשים ִכי-וַיְִבְטחּו ַעל --ָעְצמּו ְמא

 ה' ֹלא ָדָרשּו. -ְקדֹוש יְִשָרֵאל, וְֶאת-וְֹלא ָשעּו ַעל

1 Woe to them that go down to Egypt for help, 
and rely on horses, and trust in chariots, 
because they are many, and in horsemen, 
because they are exceeding mighty; but they 
look not unto the Holy One of Israel, neither 
seek the LORD!  

ו ֹלא ֵהִסיר; ְדָבָרי-הּוא ָחָכם וַיֵָבא ָרע, וְֶאת-וְַגם  ב
ֲֹּעֵלי ָאוֶן. -ֵבית ְמֵרִעים, וְַעל-וְָקם ַעל  ֶעְזַרת פ

2 Yet He also is wise, and bringeth evil, and doth 
not call back His words; but will arise against 
the house of the evil-doers, and against the 
help of them that work iniquity.  

רּוַח; -ל, וְסּוֵסיֶהם ָבָשר וְֹלאק-ְצַריִם ָאָדם וְֹלאּומִ   ג
וְיְַחָדו, ֻכָלם --וַה' יֶַטה יָדֹו, וְָכַשל עֹוֵזר וְנַָפל ָעֻזר

 }ס{   יְִכָליּון.

3 Now the Egyptians are men, and not God, and 
their horses flesh, and not spirit; so when the 
LORD shall stretch out His hand, both he that 
helpeth shall stumble, and he that is helped 
shall fall, and they all shall perish together. {S}  

ֹּה ָאַמר  ד ַלי ַכֲאֶשר יְֶהֶגה ָהַאְריֵה וְַהְכִפיר קה' -ִכי כ
ִֹּעים, ִמקֹוָלם-ַעל ֹלא  ַטְרפֹו, ֲאֶשר יִָקֵרא ָעָליו ְמֹלא ר

ֹּא  יֵָחת, ּוֵמֲהמֹונָם ֹלא יֲַענֶה; ֵכן, יֵֵרד ה' ְצָבקֹות, ִלְצב
 ִגְבָעָתּה. -ִציֹון, וְַעל-ַהר-ַעל

4 For thus saith the LORD unto me: Like as the 
lion, or the young lion, growling over his prey, 
though a multitude of shepherds be called forth 
against him, will not be dismayed at their voice, 
nor abase himself for the noise of them; so will 
the LORD of hosts come down to fight upon 
mount Zion, and upon the hill thereof.  

ִרים ָעפֹות  ה יְרּוָשָלִם; -ֵכן יֵָגן ה' ְצָבקֹות, ַעל--ְכִצפֳּ
ַֹּח וְִהְמִליט. ָגנֹון וְהִ   ִציל, ָפס

5 As birds hovering, so will the LORD of hosts 
protect Jerusalem; He will deliver it as He 
protecteth it, He will rescue it as He passeth 
over.  

 Turn ye unto Him against whom ye have 6 ְבנֵי יְִשָרֵאל. --שּובּו, ַלֲאֶשר ֶהְעִמיקּו ָסָרה  ו
deeply rebelled, O children of Israel.  

ִכי, ַביֹום ַההּוא, יְִמָאסּון ִאיש ֱאִליֵלי ַכְספֹו, וֱֶאִליֵלי   ז
 ֲאֶשר ָעשּו ָלֶכם יְֵדיֶכם, ֵחְטא. --ְזָהבֹו

7 For in that day they shall cast away every man 
his idols of silver, and his idols of gold, which 
your own hands have made unto you for a sin.  

ָאָדם -ִאיש, וְֶחֶרב ֹלא-וְנַָפל ַאשּור ְבֶחֶרב ֹלא  ח
ֹּאְכֶלּנּו; וְנָס לֹו ִמְפנֵי  ֶחֶרב, ּוַבחּוָריו ָלַמס יְִהיּו. -ת

8 Then shall Asshur fall with the sword, not of 
man, and the sword, not of men, shall devour 
him; and he shall flee from the sword, and his 
young men shall become tributary.  

ה', -נְֻאם  וְַסְלעֹו ִמָמגֹור יֲַעבֹור, וְַחתּו ִמּנֵס ָשָריו:  ט
 }פ{   אּור לֹו ְבִציֹון, וְַתּנּור לֹו, ִבירּוָשָלִם.-ֲאֶשר

9 And his rock shall pass away by reason of 
terror, and his princes shall be dismayed at the 
ensign, saith the LORD, whose fire is in Zion, 
and His furnace in Jerusalem. {P}  
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  א פסוק לא פרק ישעיהו י"רש

 מצרים מלך סוא אל מלאכים שלחו אשר לעזרה מצרימה היורדים השבטים ועשרת הושע על - הוי( א)

 (:יז ב מלכים)

 :לרוץ קלים שהם משם הבאים - סוסים על

 בטח ישראל יקאל' בה( יח ב מלכים' )שנ חזקיה שעשה כמו( ישראל קדוש על שעו ולא כמו) - ישענו

 :אשור במלך וימרוד

   ק"רד

 :מצרים סוסי על, ישענו סוסים על - הוי( א)

 :עושהו על האדם ישעה וכן, בטחו ולא - ישראל קדוש על שעו ולא

   דוד מצודת

 :השבטים ועשרת הושע על להתאונן יש הנביא אמר - הוי( א)

 :סנחריב מול - עזרה לבקש למצרים היורדים

 :ממצרים הבאים הקלים הסוסים על היה בטחונם - ישענו סוסים ועל

 :הסוסים רוכבי הפרשים מרבית ועל רבו אשר המרכבות על - רב כי רכב על

 ':ה על לבטוח פנו לא - שעו ולא

   ם"מלבי

 כי רכב על ויבטחו, ישראל קדוש על שעו ולא לעזרה מצרים הירדים(, מגבילים הדלתות. )הירדים הוי( א)

, הנס על יסמך ולא טבעיים אמצעים יבקש מ"מ' בה האדם שיבטח הגם לפעמים כי. דרשו לא' ה ואת רב

, לחטא זה גם יחשב לו בנסים ומלומד' מה ישיג האמצעיים שגם דעשיו אדם רק, אדם לכל עון בו אין וזה

 להם שיתנו הסוסים על וישענו, ממצרים עזרה לבקש מצרים היורדים הוי אמר תחלה דבר הזה מצד

 בו נקרא ישראל קדוש שם כי, ישראל קדוש על שעו לא ולמה, טבעיים אמצעיים שהם המלחמה לצורך

 על הכל לסמוך להם והיה, ישראל לצורך יעשה אשר והמופתים והאותות הפרטית השגחה מצד השם

 עליהם יבטח גם כי, טבעיים אמצעיים על האדם שישען לבד שלא, שני צד יש אמנם. הפרטיית' ה השגחת

 כי שהוסיף וזה, גדול חטא וזה, ובפעולותיו היד בכח תלוי הכל כי וחושב לגמרי' מה בטחונו שמסיר והיינו

' ה ששם'. ה את וגם: באיכות מאד עצמו כי פרשים ועל, בכמות רב כי רכב על מורג בבטחון ויבטחו גם

 לא א"ועז. בשר עזרת על בטחונם כל וישימו, לגמרי' בה כחשו כי, דרשו לא, הכללית הנהגתו על מורה

 :בהחלט בו כחשו כי, דרשו

  

 ב פסוק לא פרק ישעיהו י"רש

 לך שאמרתי מדה כנגד מדה( כח דברים) באניות מצרים' ה והשיבך אמר אשר - הסיר לא דבריו ואת( ב)

 :כרחך על בגלות לילך סופך מדעתך הלכת ואתה לראותה עוד תוסיף לא/( ח"כ דברים/ שם)

 :לעזרה להם הם אשר מצרים ועל מרעים בית שהם השבטים עשרת על - וקם

   ק"רד

 כי בעבור לעזרה מצרים אל וירדו' ה אל דרשו לא כי מחשבותם ויודע חכם לקה וגם - חכם הוא וגם( ב)

 וירע ייטיב כי להראותם רע עליהם הביא מחשבתם לפי ולכן, ירע ולא' ה ייטיב לא כי ומחשבותם דעתם

 :במצרים להעזר שחשבו מה להם תועיל ולא

 כי ידעו למען אותם הקים אלא הדברים אותם הסיר לא בשמו הנביאים שנבאו מה - הסיר לא דבריו ואת

 עליהם שיבא ובראותם, אדם בני להוכיח אותם ושולח הנביאים עם ומדבר אדם בני בעניני משגיח לקה

 :אותם רואה כי ידעו' ה בשם הנביאים להם שדברו הרע

 :ישראל אלו - מרעים בית על וקם

 :מצרים אלו - און פועלי עזרת ועל

   דוד מצודת

 להפר חכם הוא גם הנה מצרים תעזר י"ע המיועדת הרעה לבטל נתחכמו הם אם - חכם הוא וגם( ב)

 :הנביאים ידי על עליהם גזר אשר דבריו יסיר ולא הרעה את ויביא עצתם
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 אנשי על יקים וגם הרעה עליהם ויביא מרעים בית שהם ישראל על יקום לקה - מרעים בית על וקם

 :האון פועלי מצרים הם עזרתם

   ם"מלבי

 להוציא יותר חכם הוא, עליכם' ה גזרת נגד ותתחבול לבקש חושבים שאתם תחת. חכם הוא וגם( ב)

 על( וקם) הסיר לא דבריו ואת, מרעים בית על וקם רע ויבא(, מגבילים המאמרים. )ויבא: הפועל אל גזרתו

 אפרים שבט שהם מרעים בית על וקם הפועל אל והוציאו הביאו עליכם שגזר הרע ל"ר. און פועלי עזרת

 לא' ה, לכם לעזור מצרים מלכי שקראתם י"ע ולבטלם דבריו הסירל חושבים שאתם ומה. וחטאים הרעים

 עליהם גם קם, רע עליהם גזר שלא הגם המצרים שהם און פועלי עזרת על גם וקם זה בעבור דבריו הסיר

 :ולבטלם דבריו להסיר רצו והמצרים, אפרים על גזר אשר דברו יסיר שלא כדי

 

 ג פסוק לא פרק ישעיהו י"רש

 הוא כפו מרכין וכשהוא בכפו דבר שאוחז כזה יפלו אותה וכשיטה בידו הכל סומך ה"שהקב - ידו יטה( ג)

 :גבורתיה מחת יד ירים ת"וי אגדה ומדרש כך נופל

   ק"רד

 אומר האדם כי לו שיבא הרע או הטוב בידו כי לקה ירצה לא אם לעזור בידם אין - אל ולא אדם ומצרים( ג)

 :יקימנה ולא ודבר יעשה ולא

 ואיך לתשועה הסוס ושקר מלאך ולא' ופי, רוח ולא בשר ישראל בהם בוטחים שהיו כן גם - הםוסוסי

 :עליהם יטילהו' ה כי לעצמם יעזרו לא והם מצרים יעזרום

 :מצרים - עוזר וכשל

 :ישראל - עזור ונפול

 ירושלם אב והבזה השבי ובאותו אשור מלך נשבה בזו גם כי זעמו ומטה אפו ושבט אשור מלך הוא - ויחדו

 :רב ולא לק ולא ת"וי', וגו כוש וסחר מצרים יגיע נאמר זה ועל, עליהם כשחנה

   דוד מצודת

 :לק ולא אדם מצרים הלא הזה הבטחון מהו ל"ר - ומצרים( ג)

 :בהם להכות - ידו יטה' וה

 :אשור ביד יפלו הם גם כי לישראל לעזור שרצו מצרים אלו - עוזר וכשל

 :במצרים נעזרים להיות שחשבו ישראל אלו - עזור ונפל

 :העולם מן יכלו והעזור העזר - ויחדו

   ם"מלבי

 עושי רוח מלאכי הם בידו אשר הנשק וכלי, יתברך לקה הוא נגדכם שהלוחם אחר כ"א אומר. ומצרים( ג)

 יהיו שלו הנשק כלי וגם, כמוהו לק יהיה העוזר שגם צריך, שתבקשו עזר י"ע דבריו להסיר תרצו אם, דברו

. בשר וסוסיהם אדם מצרים כי: רוח אינם ילחמו שבם וסוסיהם, לק שאינם מצרים כן לא, רוח מלאכי

 ועתה. יחדו כלם ויכליון, ממילא העזור ונפל העוזר יכשל מעט ידו כשיטה אך הלא', ה הוא נגדם והלוחם

 בו להבוטחים לקה ידי על הבא העזר כוח גדול מה אראכם זה לעמת. מצרים על בבטחונכם הסכלתם איך

 :וירושלים ציון יושבי שהם

  

 ד פסוק לא פרק ישעיהו י"רש

 (:נט/ ישעיהו/ לקמן) נהגה הגו וכיונים כמו קול המיית - יהגה כאשר( ד)

 אחריך קראי וכן רועים אסיפת רועים מלא, המון קול בקריאת עליו יאספון - רועים מלא עליו יקרא אשר

 :קיבוץ' ל כולם( טז איוב) וןיתמלא עלי יחד וכן( יב ירמיה) מלא

 (:ה הושע) ישראל גאון וענה וכן( י שמות) מפני לענות וכן עני עצמו יעשה לא יכנע לא - יענה לא

 :האומות מהמון יפחד ולא - ירד כן

   ק"רד
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 וכן, ירצה לאשר השם יריע כי תדעו והנה ידעוני לא באשר יכליון ומצרים אשור הנה -' ה אמר כה כי( ד)

 להשחית יבא ומצרים ויהודה ישראל את שהשחית אשור מלך כי, ירושלם יושבי והם ירצה אשרל יטיב

 :לקה ירצה שלא לפי בידו כח יהיה ולא ירושלם

 ויהגה טרפו על הארי כמו ההוא המחנה על לקה יבא כי לקה לו אמר כן כי הנביא אמר - ליק' ה אמר כה כי

 :דמזדמן כתרגומו יקרא אשר, ישאג כמו

 יבאו האריה ולשאגת וקבוץ אסיפה ענין, לו וכדומים, מלא אחריך קראו כמו, רועים אסיפת - עיםר מלא

 בעבורם יעזוב ולא יחת לא הרועים מקול האריה והוא, יוכלו אם מידו הטרף להציל ומפה מפה הרועים

 :טרפו

 על לצבא שבא המחנה על צבאות' ה ירד כן, לו והדומים, מפני לענות כמו, יכנע לא' פי - יענה לא ומהמונה

 לצבא עליה ירד לקה כי לצבא פירוש או, לה אין דורש היא ציון כמו, נקבה לשון הוא וציון, וגבעתה ציון הר

 :אשור מחנה צבא כנגד צבא

   דוד מצודת

 וכאשר אשור ביד תפול לא בי שבטחה ירושלים כי בהשגחה שהכל ידעו אז ל"ר -' וכו' ה אמר כה כי( ד)

 :בידו יפלו והם ךוהול מסיים

 יפחד לא הנה רועים אסיפת עליו יתאספו אם אשר טרפו על כשעומד ההומה האריה כמו - יהגה כאשר

 להמון יחוש ולא שמה צבאו ולהחנות ציון הר על להגן' ה ירד כן טרפו לעזוב הרב מהמונם יכנע ולא מקולם

 :אדם בבני הנהוג בלשון ואמר העמים

   ם"מלבי

 נעשה לא בארץ למטה האחד בצד כי, פנים בשתי ירושלים את' ה ישועת מציין. ליק 'ה אמר כה כי( ד)

 ומצד, מאומה עשו ולא בטח ירושלים אנשי ישבו מחנהו כל עם צר שסנחריב ותחת, למלחמה הכנה שום

 רועים מלא עליו ויקבצו שיקראו והגם. טרפו על לבטח היושב וככפיר כאריה ירושלים שוכן' ה את מצייר זה

 בעבור ולא, וצעקתם מקולם שיחת בעבור לא ממקומו יחרידוהו ולא, מאומה כל יעשה ולא ממקומו יזוז אל

 ענינו מצייר שזה למטה לארץ ירידתו ל"ר. ציון הר על לצבא' ה ירד כן: הרב וקבוצם מהמונם ויכנע שיענה

 הכין לא וכן, ממקומו זז ובלתי מתירא בלתי, כארי בטח שישב, זה בענין דומה היה למטה ירושלים בעיר

 מה' ה ענין נשקיף זה לעומת אבל, יקימנו מי וכלביא כארי בטח ישבו רק, מאומה עשה ולא מלחמה צבא

 :אחר במשל מדמהו בזה, קדשו במרום למעלה שעשה

  

 ה פסוק לא פרק ישעיהו י"רש

 :חייס לשון לפותרו עוד ויש דילוג - פסוח( ה)

 :ז"בלע ר"אישקמוציי המלטה' ל ההצר מן ישראל את יוציא - והמליט

   ק"רד

 מחנה הכה אשר' ה מלאך המשיל ל"אאז וכתב, טהורה צפור כל כמו, נקבה לשון - עפות כצפרים( ה)

 :למהירותו עפות ולצפרים בגבורתו לאריה אשור

 :מכלל בספר כתבו לו והדומים, הארץ את הרגיע למען כן וכמו, והמליט וכן, א"הה החירק מקור - והציל

   דוד מצודת

 :ירושלים על להגן' ה ימהר כן לעוף הממהרות כצפרים - עפות כצפרים( ה)

 :ויצילם עליהם יגן - והציל גנון

 :המכה מן נמלטים הם ויהיו ירושלים ממעל ידלג אשור במחנה להכות המלאך בבוא - והמליט פסוח

   ם"מלבי

. ירושלים על' ה יגן כן: קנם להציל קל חיש יעופו שאז קנה לגזול רוצים עת כצפור. עפות כצפרים( ה)

 יקרב שלא למגין שהיה, והציל גנון[ א, בשתים ההצלה והיתה, רבצו קן להציל עב במתי על למעלה בעופו

 בידו היה שכבר השלל את מידו והמליט האויב מחנה על וקפץ שפסח, והמליט פסוח[ ב, הקן אל האויב

 אל יקרב שלא בבטחון היה וזה למלחמה טבעיית הכנה שום עשו לא שבארץ שהגם המליצה וכונת. מכבר
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 שאתם אחר כ"וא, הטבע מן למעלה נשגב בענין ציון את ויצילו שרף בני בם נלחמו בשמים הנה, גבולם

 :כ"א, המושיע לקה הוא' ה רק, לכם יושיעו וסוסיהם מצרים לא כי רואים

 

 ו פסוק לא פרק ישעיהו י"רש

 :אליו שובו עתה מעליו וסרתם ממנו לסור היאך חשבותמ שהעמקתם למי - שובו( ו)

   ק"רד

 הרעים מדרככם שובו לעשות שהרשיעו ישראל בני והם, שובו סרה לעשות העמיקו כאשר אומר - שובו( ו)

 ויותר אשור במחנה לקה שיעשה הגדול המעשה תראו כאשר פנים כל על שתשובו היום בא טרם שובו

 :הנביא לדברי ותאמינו לכן קודם תשובו אם טוב גמול לכם יהיה

   דוד מצודת

 סרתם אשר' לה שובו ל"ר ממנו לסור היאך מחשבות שהעמקתם למי שובו ישראל בני אתם -' וכו שובו( ו)

 :ממנו

   ם"מלבי

 אז כי שובו אליו, מאתו לסור העמקתם אשר לקלה. סרה העמיקו לאשר: ישראל בני אתם. שובו( ו)

 :תדעו, אליו תשובו ואם, מאתו שסרתם בעבור רק לכם באה הרעה כל הלא כי, תושעון

  

 ז פסוק לא פרק ישעיהו ק"רד

 וימאסו זאת עשתה' ה יד כי ידעו יפול איש בחרב לא כי ויראו אשור מחנה לקה שיכה - ההוא ביום כי( ז)

 שהוא תכירו ידיכם לכם שעשו והאלילים, עוד ואין יםקהאל הוא' וה המה הבל כי וידעו כספו אלילי איש כל

 בהם המחזיקים הצילו ולא המה תהו כי יצילו ולא יועילו לא הם כי בדעתיכם שעלתה גדולה ושגיאה חטא

 :אשור מלך מיד שיושיעם לפניו והתפללו' בה שהחזיקו לפי ירושלם ונצלה יהודה ערי כל נתפשו שהרי

   דוד מצודת

 אשר כספו אלילי איש כל ימאס הנס אחר כי נסה נעשה לא עד שובו לומר למעלה חוזר - ההוא ביום כי( ז)

 לא עד בתשובה מהרו לכן כ"כ חשובה התשובה תהיה לא כן ובהיות בהם ולחטוא לעבדם ידיכם לכם עשו

 :הנס יבא

   ם"מלבי

 תיכף וחסרון ועון לחטא לכם והכינו. ידיכם לכם עשו אשר אליליו את איש ישליך אשר ההוא ביום כי( ז)

 :אז ,אליליהם שישליכו

  

 ח פסוק לא פרק ישעיהו ק"רד

 :אדם ולא איש לא המלאך כי - נפל( ח)

 המגפה כשיראה אחריו ירדפו חרב שולפי כאלו חרב כמפני אשור מלך לו ונס' פי - חרב מפני לו ונס

 :לו ינוס במחנהו הגדולה

 :פחדם מפני לבבם שימס, יהיו למס, הנותרים המעט - ובחוריו

   דוד מצודת

 :המלאך בחרב אם כי איש של לא בחרב אשור יפול אשר הנס יבוא התשובה אחר ל"ר - שורא ונפל( ח)

 :ש"במ הדבר כפל -' וכו וחרב

 :חרב כמפני לו ינוס המגפה את אשור מלך כשיראה - לו ונס

 :מפחד לבבם ימס מחילו הנשארים - יהיו למס ובחוריו

   ם"מלבי

', ה ידי על האויב יפול לפעמים כי. תאכלנו אדם לא חרב וגם': ה י"ע רק. איש לא בחרב אשור ונפל( ח)

' שה ישראל מלחמות ברוב שהיה כמו אדם חרב תאכלנו אז', ה י"ע שיפול אחר אבל, מפלתו יסבב שהוא

 כי, איש לא בחרב שנפל אמר וגם'. ה מלאך י"ע נהרג הוא כי. בחרב השמידום והם לפניהם אויביהם הפיל

 ונס: אדם שאינו, המלאך י"ע רק אדם לא בחרב ונאכל, לבדו' ה י"ע היה לתונפי כי, המלאך גם כולל איש
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 אחר אבל, כ"אח מס נותן אינו וגם, הסכנה בסור כ"אח לנוס לו אין' ה י"ע הנופל כי ל"ר. חרב מפני לו

 היו בחוריו וגם, חזקיהו של חרבו מפני כ"אח לנוס הוכרח, ועמו חזקיה בעבור היה בם יגוף אשר שהמגפה

 :לישראל סלמ

  

 ט פסוק לא פרק ישעיהו י"רש

 :יחלוש פחד מרוב וחזקו - יעבור ממגור וסלעו( ט)

 :לישראל עושה ה"שהקב שיראו הניסים מפני - מנס וחתו

 :לשורפם מוכן האש יהיה שם - בציון לו אור אשר

   ק"רד

 אפילו' מפרשי ויש, פחד מרוב שם היותו עד בעצמו יבטח לא כי יעבור החזק ומגדלו סלעו ואל - וסלעו( ט)

 :יעדון דחלא קדם מן ושלטנוהי ת"וי, נכון והראשון, רחוק יותר לו ויברח פחד מרוב יעבור סלעו

 אשר מהמגפה השרידים שריו יחתו כן החיילות נס כשיראה ויחת אדם שיפחד מנס כמו - שריו מנס וחתו

 :יראו

 המזבח על ותנור בציון לו אור אשר מ"וי, שישרפם בירושלם לו יש התנור וזה האור זה - לו אור אשר

 :זה יהיה ומקדשו מזבחו לכבוד כלומר, המקדש בבית שהוא

   דוד מצודת

 :הפחד מרוב לו וילך ממנו יעבור חזקו - וסלעו( ט)

 :הצבא אנשי לכל וראשון למרחוק הנראה הנס מנושא אנשים יתפחדו כאשר יפחדו שריו - שריו מנס וחתו

 :משל דרך והוא אשור מחנה בהם לשרוף אש ותנור שלהבת שם הכין אשר - בציון לו אור אשר

   ם"מלבי

 גזרה והמגורה המשור כאילו בו יעבר אשר, המגורה י"ע למס היה המבצר שהוא שלו הסלע. וסלעו( ט)

 נס הם הרימו עתה שעד תחת. מנס חתו ושריו: מבצריו כל נכבשו כ"שאח ל"ר, לחצאים הסלע את וחלקה

 אור היה כאילו מציין. בציון לו אור אשר' ה נאם: מלחמה נס ראו עת פחדו עתה, למלחמה מיםהע כל על

 בציון היה והנוגה שהאור עד סנחריב מחנה את לאכול אש היה לחזקיה שהאיר שהאור, לאש ישראל

 כאילו, ונשרף סנחריב נפל לירושלים שסביב. העיר בירושלים היה להבעיר והתנור, חזקיהו ישב ששם

 שחנו סנחריב מחנה נשרפו מחומו אשר, ירושלים שהוא האש וכבשן התנור את החים בציון שהאיר אורה

 :סביבה

  

 


