בס"ד
מראי מקומות ,שיעור מאת הג"ר יהודה לנדי שליט"א

סנהדרין צו - :בענין סנחריב וחזקי' המלך
נקודות שנידונו בשיעור זה:
• בגמרא מבואר שהיו לסנחריב שמונה שמות  -כולל סרגון ושלמנאסר .האיך ניתן ליישב דבר
זה עם דברי חכמי או"ה ,שמוכיחים על פי דברי ימי מלכי קדם שסרגון וסנחריב היו מלכים
שונים?
• אחרי ששיחד חזקי' לסנחריב ונתן לו כל הכסף שבאוצרות בית ד' ,למה חזר סנחריב לכבוש
את ירושלים?
• במלכים מבואר שרב סריס ותרתן היו שרים בצבאו של סנחריב ,וא"כ צ"ע למה מצאנו
שרים עם אותם השמות בצבאם של סרגון ונבוזראדן?
מהו לשון "יהודית" שבו דיבר רבשקה? הלא לשון היהודים עברית היא!
•
• מנין להם לחז"ל שרבשקה היה ישראל מומר?
•

•

•

•
•
•

כשמלך בבל שלח שלוחים לחזקי' עם מתנות ,הראום חזקיהו את כל אוצרותיו .ישעיהו
הנביא בישרו שבעבור זה יקחו בבל כל אוצרותיו ,ויקחו גם בניו ויגלום לבבל להיות
סריסים בהיכל מלך בבל .חזקיהו השיב לנביא" ,הלוא אם שלום יהי' בימי" .איזו תשובה
היא זו למלך ממלכי בית דוד!
במלכים מבואר שאחרי שנפל סנחריב כשנכשל במלחמתו על ירושלים ,ברח והרגוהו בניו.
האיך ניתן ליישב דבר זה עם דברי חכמי או"ה ,שמוכיחים מתוך כתבי ארץ אשור שלא
נהרג סנחריב עד אחרי מות חזקיהו? ולמה נמלטו בני סנחריב לארץ אררט דוקא ,אחרי
שהרגו את אביהם?
למה שלח בלאדן שלוחים עם מתנות לחזקיהו כשקם מחליו ,ולא שלח לו שלוחים כשנכשל
צבא סנחריב בכיבוש ירושלים? ולמה נענש חזקיהו בעונש כל כך גדול כשקיבל שלוחי
בלאדן מלך בבל בחיבה?
איזה הערות יש להסיק בענין כיבוש לכיש ע"י סנחריב ,המוזכר בתנ"ך ,על פי דברי יוסיפון
ודברי חכמי אומות העולם?
איפה זה "תעלת הברכה העליונה אשר בממסילת שדה כובס" ,שבו חנה מחנה אשור כשצרו
על ירושלים?
מה היה מיוחד בתעלת חזקיהו מבחינה אדריכלית ,שהתפאר בו כל כך עד שהוזכר הדבר
בתוך גבורותיו בספר מלכים?
שמות המלכים והשרים

1.1
סנהדרין צ"ד.
לכן ישלח האדון ה' צבא-ות במשמניו רזון ,מאי במשמניו רזון אמר הקב"ה יבא חזקיהו שיש לו
שמונה שמות ויפרע מסנחריב שיש לו שמונה שמות ,חזקיה דכתיב )ישעיהו ט( כי ילד יולד לנו בן
ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום ,והאיכא חזקיה,
שחזקו יה דבר אחר חזקיה שחיזק את ישראל לאביהם שבשמים .סנחריב דכתיב ביה )מלכים ב
טו( תגלת פלאסר )דברי הימים ב כח( פלנאסר )מלכים ב יז( שלמנאסר )מלכים ב טו( פול )ישעיהו
כ( סרגון )עזרא ד( אסנפר רבא ויקירא ,והאיכא סנחריב ,שסיחתו ריב דבר אחר שסח וניחר דברים
כלפי מעלה.

1.2
אדרת אליהו להגר"א בדברי הימים א' פרק ה' פסוק כ"ו
והא דאמרו חז"ל שמונה שמות היו לו פול כו' ,היינו )לכל( ]שכל[ אלו מלכי אשור ,אבל כל אחד
מלך בפני עצמו.
1.3
גמרא סנהדרין ס.
ת"ר אחד השומע ואחד שומע מפי שומע חייב לקרוע והעדים אין חייבין לקרוע שכבר קרעו בשעה
ששמעו ,וכי קרעו בשעה ששמעו מאי הוי הא קא שמעי השתא ,לא ס"ד דכתיב )מלכים ב יט( ויהי
כשמוע המלך חזקיהו את דברי רבשקה ויקרע את בגדיו ,המלך חזקיהו קרע והם לא קרעו .אמר
רב יהודה אמר שמואל השומע אזכרה מפי העובד כוכבים אינו חייב לקרוע וא"ת רבשקה ישראל
מומר היה.
מלחמת חזקיהו עם סנחריב
2.1
מלכים ב' פרק י"ח פסוקים א'  -ז' ,י"ג  -ל"ז
הוּדה .ב ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ
אָחז ֶמ ֶל ְך יְ ָ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵא ָלה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמ ַל ְך ִח ְז ִקיָּה ֶבן ָ
א וַיְ ִהי ִבּ ְשׁנַת ָשׁלֹשׁ ְל ֵ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי
ַעשׂ ַהיּ ָ
ירוּשׁ ָלִם וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ֲא ִבי ַבּת ְז ַכ ְריָה .ג ַויּ ַ
ָת ַשׁע ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ָשׁנָה ָהיָה ְב ַמ ְלכוֹ וְ ֶע ְשׂ ִרים ו ֵ
אָביו .ד הוּא ֵה ִסיר ֶאת ַה ָבּמוֹת וְ ִשׁ ַבּר ֶאת ַה ַמּ ֵצּבֹת וְ ָכ ַרת ֶאת ָה ֲא ֵשׁ ָרה וְ ִכ ַתּת
יְ קֹוָק ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָדּוִ ד ִ
ָמים ָה ֵה ָמּה ָהיוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְטּ ִרים לוֹ וַיִּ ְק ָרא לוֹ נְ ֻח ְשׁ ָתּן .ה
נְ ַחשׁ ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה מ ֶֹשׁה ִכּי ַעד ַהיּ ִ
ַא ֶשׁר ָהיוּ ְל ָפנָיו .ו וַיִּ ְד ַבּק ַבּיקֹוָק
הוּדה ו ֲ
אַח ָריו לֹא ָהיָה ָכּמֹהוּ ְבּכֹל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
ַבּיקֹוָק ֱא-לֹ ֵקי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָטח וְ ֲ
ַשׂ ִכּיל
ֵצא י ְ
וֹתיו ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה .ז וְ ָהיָה יְ קֹוָק ִעמּוֹ ְבּכֹל ֲא ֶשׁר י ֵ
אַח ָריו וַיִּ ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
לֹא ָסר ֵמ ֲ
ֲבדוֹ.
וַיִּ ְמרֹד ְבּ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ לֹא ע ָ
הוּדה ַה ְבּצֻרוֹת וַיִּ ְת ְפּ ֵשׂם .יד
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּה ָע ָלה ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַעל ָכּל ָע ֵרי יְ ָ
יג וּ ְב ְ
אתי שׁוּב ֵמ ָע ַלי ֵאת ֲא ֶשׁר ִתּ ֵתּן ָע ַלי ֶא ָשּׂא
ישׁה ֵלאמֹר ָח ָט ִ
הוּדה ֶאל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ָל ִכ ָ
וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ְז ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ָהב .טו וַיִּ ֵתּן ִח ְז ִקיָּה ֶאת
וּשׁל ִֹשׁים ִכּ ַכּר ז ָ
הוּדה ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ִכּ ַכּר ֶכּ ֶסף ְ
ָשׂם ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַעל ִח ְז ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
ַויּ ֶ
יכל
וּבא ְֹצרוֹת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך .טז ָבּ ֵעת ַה ִהיא ִק ַצּץ ִח ְז ִק ָיּה ֶאת ַדּ ְלתוֹת ֵה ַ
ָכּל ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ְמ ָצא ֵבית יְ קֹוָק ְ
הוּדה וַיִּ ְתּנֵם ְל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר .יז וַיִּ ְשׁ ַלח ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת
יְ קֹוָק וְ ֶאת ָהא ְֹמנוֹת ֲא ֶשׁר ִצ ָפּה ִח ְז ִקיָּה ֶמ ֶל ְך יְ ָ
רוּשׁ ָלִם ַו ַיּעֲלוּ ַו ָיּבֹאוּ
ַתּ ְר ָתּן וְ ֶאת ַרב ָס ִריס וְ ֶאת ַרב ָשׁ ֵקה ִמן ָל ִכישׁ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ֵחיל ָכּ ֵבד יְ ָ
כוֹבס .יח וַיִּ ְק ְראוּ ֶאל
ַע ְמדוּ ִבּ ְת ָע ַלת ַה ְבּ ֵר ָכה ָה ֶע ְליוֹנָה ֲא ֶשׁר ִבּ ְמ ִס ַלּת ְשׂ ֵדה ֵ
רוּשׁ ַלִם ַו ַיּעֲלוּ ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ַ
יְ ָ
אָסף ַה ַמּ ְז ִכּיר .יט
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ָבּיִ ת וְ ֶשׁ ְבנָה ַהסּ ֵֹפר וְ יוֹאָח ֶבּן ָ
ֵצא ֲא ֵל ֶהם ֶא ְלי ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ֵ
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ָמה ַה ִבּ ָטּחוֹן ַהזֶּה
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַרב ָשׁ ֵקה ִא ְמרוּ נָא ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ כֹּה ַ
ַויּ ֶ
בוּרה ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַע ָתּה ַעל ִמי ָב ַט ְח ָתּ ִכּי ָמ ַר ְד ָתּ ִבּי .כא
וּג ָ
אַך ְדּ ַבר ְשׂ ָפ ַתיִ ם ֵע ָצה ְ
אָמ ְר ָתּ ְ
ֲא ֶשׁר ָבּ ָט ְח ָתּ .כ ַ
וּבא ְב ַכפּוֹ וּנְ ָק ָבהּ
ַע ָתּה ִהנֵּה ָב ַט ְח ָתּ ְלּ ָך ַעל ִמ ְשׁ ֶענֶת ַה ָקּנֶה ָה ָרצוּץ ַהזֶּה ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר יִ ָסּ ֵמ ְך ִאישׁ ָע ָליו ָ
ֹאמרוּן ֵא ַלי ֶאל יְ קֹוָק ֱא-לֹ ֵקינוּ ָבּ ָט ְחנוּ ֲהלוֹא הוּא
ֵכּן ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָכל ַהבּ ְֹט ִחים ָע ָליו .כב וְ ִכי ת ְ
יהוּדה וְ ִל ָ
ֹאמר ִל ָ
ֲא ֶשׁר ֵה ִסיר ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאת ָבּמ ָֹתיו וְ ֶאת ִמ ְז ְבּח ָֹתיו ַויּ ֶ
ירוּשׁ ַלִם ִל ְפנֵי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַהזֶּה ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ
תּוּכל ָל ֶתת ְל ָך
סוּסים ִאם ַ
אַל ַפּיִ ם ִ
ירוּשׁ ָלִם .כג וְ ַע ָתּה ִה ְת ָע ֶרב נָא ֶאת ֲאדֹנִ י ֶאת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ְ
ִבּ ָ
ַתּ ְב ַטח ְל ָך ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֶר ֶכב
אַחד ַע ְב ֵדי ֲאדֹנִ י ַה ְקּ ַטנִּ ים ו ִ
יך ָתּ ִשׁיב ֵאת ְפּנֵי ַפ ַחת ַ
יהם .כד וְ ֵא ְ
ֲל ֶ
ר ְֹכ ִבים ע ֵ
אָרץ
ֲלה ַעל ָה ֶ
אָמר ֵא ַלי ע ֵ
יתי ַעל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ְל ַה ְשׁ ִחתוֹ יְ קֹוָק ַ
ֲדי יְ קֹ ָוק ָע ִל ִ
וּל ָפ ָר ִשׁים .כה ַע ָתּה ֲה ִמ ַבּ ְלע ֵ
ְ
יך
ֲב ֶד ָ
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ וְ ֶשׁ ְבנָה וְ יוֹאָח ֶאל ַרב ָשׁ ֵקה ַדּ ֶבּר נָא ֶאל ע ָ
ֹאמר ֶא ְלי ִ
יתהּ .כו ַויּ ֶ
ַהזֹּאת וְ ַה ְשׁ ִח ָ
יהם ַרב
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
אָזנֵי ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַעל ַהח ָֹמה .כז ַויּ ֶ
הוּדית ְבּ ְ
ָחנוּ וְ אַל ְתּ ַד ֵבּר ִע ָמּנוּ יְ ִ
ֲא ָר ִמית ִכּי שׁ ְֹמ ִעים ֲאנ ְ
ָשׁים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַעל ַהח ָֹמה
יך ְשׁ ָל ַחנִ י ֲאדֹנִ י ְל ַד ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲהלֹא ַעל ָה ֲאנ ִ
ֶיך וְ ֵא ֶל ָ
ָשׁ ֵקה ַה ַעל ֲאדֹנ ָ
הוּדית
יהם ִע ָמּ ֶכם .כח ַו ַיּ ֲעמֹד ַרב ָשׁ ֵקה וַיִּ ְק ָרא ְבקוֹל גָּדוֹל יְ ִ
ימי ַר ְג ֵל ֶ
צוֹאָתם וְ ִל ְשׁתּוֹת ֶאת ֵמ ֵ
ָ
ֶל ֱאכֹל ֶאת
ַשּׁיא ָל ֶכם ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי לֹא
אָמר ַה ֶמּ ֶל ְך אַל י ִ
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ ְדּ ַבר ַה ֶמּ ֶל ְך ַהגָּדוֹל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר .כט כֹּה ַ
וַיְ ַד ֵבּר ַויּ ֶ
ָתן
ילנוּ יְ קֹוָק וְ לֹא ִתנּ ֵ
ַצּ ֵ
ַב ַטח ֶא ְת ֶכם ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ קֹוָק ֵלאמֹר ַה ֵצּל י ִ
יוּכל ְל ַה ִצּיל ֶא ְת ֶכם ִמיָּדוֹ .ל וְ אַל י ְ
ַ
אָמר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר עֲשׂוּ ִא ִתּי ְב ָר ָכה
ֶאת ָה ִעיר ַהזֹּאת ְבּיַד ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר .לא אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי כֹה ַ
וּצאוּ ֵא ַלי וְ ִא ְכלוּ ִאישׁ גּ ְ
ְ
וּשׁתוּ ִאישׁ ֵמי בוֹרוֹ .לב ַעד בּ ִֹאי וְ ָל ַק ְח ִתּי ֶא ְת ֶכם ֶאל ֶא ֶרץ
ַפנוֹ וְ ִאישׁ ְתּ ֵאנָתוֹ ְ
וּד ַבשׁ וִ ְחיוּ וְ לֹא ָת ֻמתוּ וְ אַל ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל
וּכ ָר ִמים ֶא ֶרץ זֵית יִ ְצ ָהר ְ
אַר ְצ ֶכם ֶא ֶרץ ָדּגָן וְ ִתירוֹשׁ ֶא ֶרץ ֶל ֶחם ְ
ְכּ ְ
אַרצוֹ ִמיַּד ֶמ ֶל ְך
ילנוּ .לג ַה ַה ֵצּל ִה ִצּילוּ ֱאל ֵֹהי ַהגּוֹיִ ם ִאישׁ ֶאת ְ
ַצּ ֵ
ַסּית ֶא ְת ֶכם ֵלאמֹר יְ קֹוָק י ִ
ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי י ִ
ָדי .לה ִמי
אַר ָפּד אַיֵּה ֱאל ֵֹהי ְס ַפ ְרוַיִ ם ֵהנַע וְ ִעוָּה ִכּי ִה ִצּילוּ ֶאת שׁ ְֹמרוֹן ִמיּ ִ
אַשּׁוּר .לד אַיֵּה ֱאל ֵֹהי ֲח ָמת וְ ְ
ָדי .לו וְ ֶה ֱח ִרישׁוּ ָה ָעם
רוּשׁ ַלִם ִמיּ ִ
ַצּיל יְ קֹוָק ֶאת יְ ָ
ָדי ִכּי י ִ
אַר ָצם ִמיּ ִ
ְבּ ָכל ֱאל ֵֹהי ָה ֲא ָרצוֹת ֲא ֶשׁר ִה ִצּילוּ ֶאת ְ
ָקים ֶבּן ִח ְל ִקיָּה ֲא ֶשׁר ַעל ַה ַבּיִ ת
וְ לֹא ָענוּ אֹתוֹ ָדּ ָבר ִכּי ִמ ְצוַת ַה ֶמּ ֶל ְך ִהיא ֵלאמֹר לֹא ַת ֲענֻהוּ .לז ַו ָיּבֹא ֶא ְלי ִ
ָדים ַויּ ִַגּדוּ לוֹ ִדּ ְב ֵרי ַרב ָשׁ ֵקה.
רוּעי ְבג ִ
אָסף ַה ַמּ ְז ִכּיר ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ְק ֵ
וְ ֶשׁ ְבנָא ַהסּ ֵֹפר וְ יוֹאָח ֶבּן ָ

2.2
שם פרק י"ט פסוקים ח'  -ט' ,ל"ב  -ל"ז
ָסע ִמ ָלּ ִכישׁ .ט וַיִּ ְשׁ ַמע ֶאל ִתּ ְר ָה ָקה
ָשׁב ַרב ָשׁ ֵקה וַיִּ ְמ ָצא ֶאת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר נִ ְל ָחם ַעל ִל ְבנָה ִכּי ָשׁ ַמע ִכּי נ ַ
ח ַויּ ָ
אָכים ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ֵלאמֹר.
ָשׁב וַיִּ ְשׁ ַלח ַמ ְל ִ
ָצא ְל ִה ָלּ ֵחם ִא ָתּ ְך ַויּ ָ
ֶמ ֶל ְך כּוּשׁ ֵלאמֹר ִהנֵּה י ָ
יוֹרה ָשׁם ֵחץ וְ לֹא יְ ַק ְדּ ֶמנָּה ָמגֵן
אָמר יְ קֹוָק ֶאל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר לֹא ָיבֹא ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת וְ לֹא ֶ
לב ָל ֵכן כֹּה ַ
ַנּוֹתי
יה ס ְֹל ָלה .לג ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָיבֹא ָבּהּ יָשׁוּב וְ ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת לֹא ָיבֹא נְ ֻאם יְ קֹוָק .לד וְ ג ִ
וְ לֹא יִ ְשׁפּ ְֹך ָע ֶל ָ
ַך
אַך יְ קֹוָק ַויּ ְ
ֵצא ַמ ְל ְ
וּל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי .לה וַיְ ִהי ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא ַויּ ֵ
יעהּ ְל ַמעֲנִ י ְ
הוֹשׁ ָ
ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת ְל ִ
ָשׁב
ֵל ְך ַויּ ָ
ָרים ֵמ ִתים .לו וַיִּ ַסּע ַויּ ֶ
ֻלּם ְפּג ִ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר וְ ִהנֵּה כ ָ
אָלף ַויּ ְ
ַח ִמ ָשּׁה ֶ
ְבּ ַמ ֲחנֵה אַשּׁוּר ֵמאָה ְשׁמוֹנִ ים ו ֲ
אַד ַר ֶמּ ֶל ְך וְ ַשׂ ְר ֶא ֶצר ָבּנָיו
ֵשׁב ְבּנִ ינְ וֵה .לז וַיְ ִהי הוּא ִמ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֵבּית נִ ְסר ְֹך ֱאל ָֹהיו וְ ְ
ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַויּ ֶ
ִהכֻּהוּ ַב ֶח ֶרב וְ ֵה ָמּה נִ ְמ ְלטוּ ֶא ֶרץ ֲא ָר ָרט וַיִּ ְמל ְֹך ֵא ַסר ַחדֹּן ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו.
תרתן ורב-סריס
3.1
ירמיהו פרק ל"ט פסוק י"ג
ֵרגַל ַשׂר ֶא ֶצר ַרב ָמג וְ כֹל ַר ֵבּי ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל.
בוּשׁ ְז ָבּן ַרב ָס ִריס וְ נ ְ
ַר ֲא ָדן ַרב ַט ָבּ ִחים וּנְ ַ
יג וַיִּ ְשׁ ַלח נְ בוּז ְ
3.2
וישעיהו פרק כ' פסוק א'
אַשׁדּוֹד וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ.
דּוֹדה ִבּ ְשׁל ַֹח אֹתוֹ ַס ְרגוֹן ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר וַיִּ ָלּ ֶחם ְבּ ְ
אַשׁ ָ
א ִבּ ְשׁנַת בֹּא ַת ְר ָתּן ְ
מחלת חזקיהו ורפואתו
4.1
מלכים ב' פרק כ' פסוקים א'  -י"ט
אָמר יְ קֹוָק ַצו
ֹאמר ֵא ָליו כֹּה ַ
ָביא ַויּ ֶ
ָמים ָה ֵהם ָח ָלה ִח ְז ִקיָּהוּ ָלמוּת ַו ָיּבֹא ֵא ָליו יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ ַהנּ ִ
א ַבּיּ ִ
ַסּב ֶאת ָפּנָיו ֶאל ַה ִקּיר וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ קֹוָק ֵלאמֹר .ג אָנָּה יְ קֹוָק ְז ָכר
אַתּה וְ לֹא ִת ְחיֶה .ב ַויּ ֵ
ית ָך ִכּי ֵמת ָ
ְל ֵב ֶ
ֵב ְךּ ִח ְז ִקיָּהוּ ְבּ ִכי גָדוֹל .ד
יתי ַויּ ְ
ֶיך ָע ִשׂ ִ
וּב ֵל ָבב ָשׁ ֵלם וְ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
ֶיך ֶבּ ֱא ֶמת ְ
נָא ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְל ָפנ ָ
אָמ ְר ָתּ ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ
וּד ַבר יְ קֹוָק ָהיָה ֵא ָליו ֵלאמֹר .ה שׁוּב וְ ַ
ָצא העיר ָח ֵצר ַה ִתּיכֹנָה ְ
וַיְ ִהי יְ ַשׁ ְעיָהוּ לֹא י ָ
יתי ֶאת ִדּ ְמ ָע ֶת ָך ִהנְ נִ י ר ֶֹפא ָל ְך ַבּיּוֹם
יך ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ֶת ָך ָר ִא ִ
אָב ָ
אָמר יְ קֹוָק ֱא-לֹ ֵקי ָדּוִ ד ִ
נְ ִגיד ַע ִמּי כֹּה ַ
יל ָך וְ ֵאת ָה ִעיר
אַצּ ְ
וּמ ַכּף ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִ
יך ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ִ
ָמ ָ
ֲלה ֵבּית יְ קֹוָק .ו וְ ה ַֹס ְפ ִתּי ַעל י ֶ
ישׁי ַתּע ֶ
ַה ְשּׁ ִל ִ
וּל ַמ ַען ָדּוִ ד ַע ְב ִדּי.
ַנּוֹתי ַעל ָה ִעיר ַהזֹּאת ְל ַמעֲנִ י ְ
ַהזֹּאת וְ ג ִ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ ָמה
ֶחי .ח ַויּ ֶ
ָשׂימוּ ַעל ַה ְשּׁ ִחין ַויּ ִ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ ְקחוּ ְדּ ֶב ֶלת ְתּ ֵאנִ ים וַיִּ ְקחוּ ַויּ ִ
ז ַויּ ֶ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ זֶה ְלּ ָך ָהאוֹת ֵמ ֵאת יְ קֹוָק ִכּי
ישׁי ֵבּית יְ קֹוָק .ט ַויּ ֶ
יתי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
אוֹת ִכּי יִ ְר ָפּא יְ קֹוָק ִלי וְ ָע ִל ִ
ָקל
ֹאמר יְ ִח ְז ִקיָּהוּ נ ֵ
ֲשׂה יְ קֹוָק ֶאת ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ָה ַל ְך ַה ֵצּל ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת ִאם יָשׁוּב ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת .י ַויּ ֶ
ַיע ֶ
ָביא ֶאל יְ קֹוָק
ַל ֵצּל ִלנְ טוֹת ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת לֹא ִכי יָשׁוּב ַה ֵצּל ֲאח ַֹרנִּ ית ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת .יא וַיִּ ְק ָרא יְ ַשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִ
אָחז ֲאח ַֹרנִּ ית ֶע ֶשׂר ַמעֲלוֹת.
ָשׁב ֶאת ַה ֵצּל ַבּ ַמּעֲלוֹת ֲא ֶשׁר י ְ
ָר ָדה ְבּ ַמעֲלוֹת ָ
ַויּ ֶ
וּמנְ ָחה ֶאל ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי ָשׁ ַמע ִכּי ָח ָלה
ֹאד ְך ַבּ ְל ֲא ָדן ֶבּן ַבּ ְל ֲא ָדן ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ְס ָפ ִרים ִ
יב ָבּ ֵעת ַה ִהיא ָשׁ ַלח ְבּר ַ
יהם ִח ְז ִקיָּהוּ ַויּ ְ
ֲל ֶ
ָהב וְ ֶאת ַה ְבּ ָשׂ ִמים
ַר ֵאם ֶאת ָכּל ֵבּית נְ כֹתֹה ֶאת ַה ֶכּ ֶסף וְ ֶאת ַהזּ ָ
ִח ְז ִקיָּהוּ .יג וַיִּ ְשׁ ַמע ע ֵ
אוֹצר ָֹתיו לֹא ָהיָה ָד ָבר ֲא ֶשׁר לֹא ֶה ְראָם ִח ְז ִקיָּהוּ
וְ ֵאת ֶשׁ ֶמן ַהטּוֹב וְ ֵאת ֵבּית ֵכּ ָליו וְ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ְבּ ְ
ָשׁים
אָמרוּ ָה ֲאנ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ָמה ְ
ָביא ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ִח ְז ִקיָּהוּ ַויּ ֶ
וּב ָכל ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ .יד ַו ָיּבֹא יְ ַשׁ ְעיָהוּ ַהנּ ִ
ְבּ ֵביתוֹ ְ
ֹאמר
ית ָך ַויּ ֶ
ֹאמר ָמה ָראוּ ְבּ ֵב ֶ
חוֹקה ָבּאוּ ִמ ָבּ ֶבל .טו ַויּ ֶ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
יך ַויּ ֶ
וּמאַיִ ן ָיבֹאוּ ֵא ֶל ָ
ָה ֵא ֶלּה ֵ
ֹאמר יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶאל
יתם ְבּא ְֹצר ָֹתי .טז ַויּ ֶ
יתי ָראוּ לֹא ָהיָה ָד ָבר ֲא ֶשׁר לֹא ִה ְר ִא ִ
ִח ְז ִקיָּהוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ִ
יך ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה
אָצרוּ ֲאב ֶֹת ָ
ַא ֶשׁר ְ
ית ָך ו ֲ
ָמים ָבּ ִאים וְ נִ ָשּׂא ָכּל ֲא ֶשׁר ְבּ ֵב ֶ
ִח ְז ִקיָּהוּ ְשׁ ַמע ְדּ ַבר יְ קֹוָק .יז ִהנֵּה י ִ
יכל
יסים ְבּ ֵה ַ
תּוֹליד יִ ָקּחוּ וְ ָהיוּ ָס ִר ִ
ֵצאוּ ִמ ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ִ
ֶיך ֲא ֶשׁר י ְ
וּמ ָבּנ ָ
אָמר יְ קֹוָק .יח ִ
ָתר ָדּ ָבר ַ
ָבּ ֶב ָלה לֹא יִ וּ ֵ
ֶא ֶמת
ֹאמר ֲהלוֹא ִאם ָשׁלוֹם ו ֱ
ֹאמר ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאל יְ ַשׁ ְעיָהוּ טוֹב ְדּ ַבר יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ַויּ ֶ
ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל .יט ַויּ ֶ
יִ ְהיֶה ְב ָי ָמי.
4.2
מלבים ישעיהו פרק ל"ט פסוק ח'
ויאמר ,אז הכיר חזקיהו כי הסכיל עשו ,והודה כי דבר ה' טוב מאד ,אם מצד החכמה שיסתבבו
מסובבים כאלה מן הסבות בהכרח ,והוא לא השכיל ע"ז מסכלותו .אם מצד הצדק והעונש על
גאותו ,ויאמר ,בכ"ז אמר הלא דבר ה' על הטובה לא תשוב ריקם בשום אופן .ובזה יש הבדל בין
הדבר שינבא הנביא לרעה ,שיוכל להשתנות על ידי שישנו העם את מעשיהם מרעה לטוב ,לא כן
אשר ידבר הנביא בשם ה' לטובה שזה לא ישתנה בשום אופן כמ"ש ירמיהו לחנניה בן עזור .ועפ"ז
הנבואה שנבא לו ישעיה פה שיגיע רעה על בניו ,כלולים בתוכו שתי נבואות.
א( לרעה על בניו וזה יצוייר שישתנה אם ייטיבו מעשיהם ,ועז"א טוב דבר ה'.

ב( נשמע מדברי ה' מעצמו טובה עליו שלא תגיע הרעה בימיו ,וזה לא ישתנה בשום אופן ,ועז"א
טוב דבר ה' כי עכ"פ זה ודאי יתקיים שיהיה שלום ואמת בימי ,לא כן הנבואה על בני ,תוכל
להשתנות אם ייטיבו מעשיהם.
4.3
דברי הימים ב' פרק ל"ב פסוקים כ"ב  -כ"ו
ַה ֵלם ִמ ָסּ ִביב .כג
וּמיַּד כֹּל וַיְ נ ֲ
רוּשׁ ַלִם ִמיַּד ַסנְ ֵח ִריב ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ִ
ַיּוֹשׁע יְ קֹוָק ֶאת יְ ִח ְז ִקיָּהוּ וְ ֵאת י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
כב ו ַ
ַשּׂא ְל ֵעינֵי ָכל ַהגּוֹיִ ם
הוּדה וַיִּ נּ ֵ
יח ְז ִקיָּהוּ ֶמ ֶל ְך יְ ָ
וּמ ְג ָדּנוֹת ִל ִ
ירוּשׁ ַלִם ִ
יאים ִמנְ ָחה ַליקֹוָק ִל ָ
וְ ַר ִבּים ְמ ִב ִ
ָתן לוֹ .כה
וּמוֹפת נ ַ
ֵ
ֹאמר לוֹ
ָמים ָה ֵהם ָח ָלה יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ַעד ָלמוּת וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ קֹוָק ַויּ ֶ
אַח ֵרי ֵכן .כד ַבּיּ ִ
ֵמ ֲ
ירוּשׁ ָלִם .כו וַיִּ ָכּנַע יְ ִח ְז ִקיָּהוּ
הוּדה וִ ָ
ָבהּ ִלבּוֹ וַיְ ִהי ָע ָליו ֶק ֶצף וְ ַעל יְ ָ
וְ לֹא ִכ ְג ֻמל ָע ָליו ֵה ִשׁיב יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ִכּי ג ַ
ימי יְ ִח ְז ִקיָּהוּ.
יהם ֶק ֶצף יְ קֹוָק ִבּ ֵ
ֲל ֶ
רוּשׁ ָלִם וְ לֹא ָבא ע ֵ
ְבּג ַֹבהּ ִלבּוֹ הוּא וְ י ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
4.4
גמרא סנהדרין צו.
הני ארבע פסיעות מאי היא? דכתיב )ישעיהו ל"ט( בעת ההיא שלח מראדך בלאדן בן בלאדן מלך
בבל ספרים וגו' .משום כי חלה חזקיהו ויחזק שדר ליה ספרים ומנחה? לדרש את המופת אשר היה
בארץ ,דאמר רבי יוחנן אותו היום שמת בו אחז שתי שעות היה ,וכי חלה חזקיהו ואיתפח
אהדרינהו קודשא בריך הוא להנך עשר שעי ניהליה ,דכתיב )ישעיהו ל"ח( הנני משיב את צל
המעלות אשר ירדה ,במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות
אשר ירדה ,אמר להו מאי האי? אמרו ליה חזקיהו חלש ואיתפח ,אמר איכא גברא כי האי ולא
בעינא לשדורי ליה שלמא? כתבו ליה שלמא למלכא חזקיה שלם לקרתא דירושלם שלם לא-לקא
רבא .נבוכדנאצר ספריה דבלאדן הוה ,ההיא שעתא לא הוה התם ,כי אתא אמר להו היכי כתביתו?
אמרו ליה הכי כתבינן ,אמר להו קריתו ליה א-לקא רבא וכתביתו ליה לבסוף? אמר אלא הכי
כתובו ,שלם לא-לקא רבא שלם לקרתא דירושלם שלם למלכא חזקיה .אמרי ליה קריינא
דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא ,רהט בתריה ,כדרהיט ארבע פסיעות אתא גבריאל ואוקמיה ,אמר
רבי יוחנן אילמלא בא גבריאל והעמידו לא היה תקנה לשונאיהם של ישראל.
4.5
עזרא פרק ד' פסוק ב'
יכם ולא וְ לוֹ
ֹאמרוּ ָל ֶהם נִ ְבנֶה ִע ָמּ ֶכם ִכּי ָכ ֶכם נִ ְדרוֹשׁ ֵלא-לֹ ֵק ֶ
אשׁי ָהאָבוֹת ַויּ ְ
ֻבּ ֶבל וְ ֶאל ָר ֵ
ב וַיִּ ְגּשׁוּ ֶאל ְזר ָ
ֲלה א ָֹתנוּ פֹּה.
ימי ֵא ַסר ַחדֹּן ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַה ַמּע ֶ
ַחנוּ ז ְֹב ִחים ִמ ֵ
ֲאנ ְ
מעשי חזקיהו
5.1
ישעי' פרק ל"ז פסוקים כ"ב  -כ"ד
רוּשׁ ָלִם.
יעה ַבּת יְ ָ
יך רֹאשׁ ֵהנִ ָ
אַח ֶר ָ
תוּלת ַבּת ִציּוֹן ֲ
כב זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ָע ָליו ָבּזָה ְל ָך ָל ֲעגָה ְל ָך ְבּ ַ
יך
ֲב ֶד ָ
ֶיך ֶאל ְקדוֹשׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל .כד ְבּיַד ע ָ
ַתּ ָשּׂא ָמרוֹם ֵעינ ָ
ימוֹתה קּוֹל ו ִ
כג ֶאת ִמי ֵח ַר ְפ ָתּ וְ ִג ַדּ ְפ ָתּ וְ ַעל ִמי ֲה ִר ָ
קוֹמת ֲא ָרזָיו ִמ ְב ַחר ְבּר ָֹשׁיו
יתי ְמרוֹם ָה ִרים י ְ
ֹאמר ְבּרֹב ִר ְכ ִבּי ֲאנִ י ָע ִל ִ
ֵח ַר ְפ ָתּ ד' ַותּ ֶ
ַר ְכּ ֵתי ְל ָבנוֹן וְ ֶא ְכרֹת ַ
ַער ַכּ ְר ִמלּוֹ.
וְ אָבוֹא ְמרוֹם ִקצּוֹ י ַ
5.2
גמרא פסחים נו.
תנו רבנן ששה דברים עשה חזקיה המלך ,על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו ,גירר עצמות
אביו על מטה של חבלים והודו לו ,כיתת נחש הנחשת והודו לו ,גנז ספר רפואות והודו לו .ועל
שלשה לא הודו לו ,קיצץ דלתות של היכל ושיגרן למלך אשור ולא הודו לו ,סתם מי גיחון העליון
ולא הודו לו ,עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו.
5.3
רש"י שם
גירר עצמות אביו .משום כפרה ,ולא קברו בכבוד בדרגש ומטה נאה ,ומפני קידוש השם ,שיתגנה
על רשעו ויוסרו הרשעים.
כיתת נחש הנחשת .לפי שהיו טועים אחריו.
וגנז ספר רפואות .כדכתיב והטוב )והישר( בעיניך עשיתי ואמרינן בברכות שגנז ספר רפואות ,לפי
שלא היה לבם נכנע על חולים אלא מתרפאין מיד.
סתם מי גיחון .כדכתיב )דברי הימים ב לב( למען לא יבאו מלכי אשור וימצאו מים לשתות.
ולא הודו לו .שהיה לו לבטוח בהקדוש ברוך הוא ,שאמר וגנותי על העיר הזאת להושיעה.

עיבר ניסן בניסן .לאחר שנכנס ניסן נמלך ועשאו אדר השני ,כדכתיב )דברי הימים ב ל( ויועץ המלך
חזקיה לעשות פסח בחדש השני וגו' כי מרבית העם רבים אשר לא הוטהרו עדיין מטומאות
שהחזיקו בהן בימי אביו אחז הרשע.
ולא הודו לו .כדאמר בסנהדרין ובברכות ]י ,ב[ החדש הזה וגו'  -זה ניסן ,ואין אחר ניסן.
5.4
נוסח התפילה לגשם בהושענא רבא
אָתּה.
אָבינוּ ָ
יעה נָּא ִ
הוֹשׁ ָ
הוֹשׁע נָא וְ ִ
יוֹפי ַ
אָז ְבּבֹא ְמ ָח ֵרף ָס ַתם ֵעינוֹת ַמיִ םְ ,ל ִציּוֹן ִמ ְכ ַלל ִ
5.5
דברי הימים ב' פרק ל"ב פסוקים א'  -ה' ,כ"ז  -ל'
ֲמד
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ַלח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן .ב ַו ַיּע ֵ
ירוּשׁ ַלִם ֶפּ ַסח ַליקֹוָק וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ַה ֶפּ ַסח ְבּ ְ
ֹאשׁיָּהוּ ִב ָ
ַעשׂ י ִ
א ַויּ ַ
דוֹשׁים
ֹאמר ַל ְלוִ יִּ ם ַה ְמּ ִבינִ ים ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְקּ ִ
ֲבוֹדת ֵבּית יְ קֹוָק .ג ַויּ ֶ
רוֹתם וַיְ ַח ְזּ ֵקם ַלע ַ
ֹהנִ ים ַעל ִמ ְשׁ ְמ ָ
ַהכּ ֲ
ַליקֹוָק ְתּנוּ ֶאת ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ ַבּ ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּנָה ְשׁלֹמֹה ֶבן ָדּוִ יד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאין ָל ֶכם ַמ ָשּׂא ַבּ ָכּ ֵתף ַע ָתּה
יכם ִבּ ְכ ָתב ָדּוִ יד ֶמ ֶל ְך
קוֹת ֶ
יכם ְכּ ַמ ְח ְל ֵ
בוֹת ֶ
יכם וְ ֵאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל .ד וְ ָה ִכינוּ ְל ֵבית ֲא ֵ
ִע ְבדוּ ֶאת יְ קֹוָק ֱא-לֹ ֵק ֶ
וּב ִמ ְכ ַתּב ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ .ה וְ ִע ְמדוּ ַבקּ ֶֹדשׁ ִל ְפלֻגּוֹת ֵבּית ָהאָבוֹת ַל ֲא ֵח ֶ
ֻקּת ֵבּית אָב
ַחל ַ
יכם ְבּנֵי ָה ָעם ו ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ַל ְלוִ יִּ ם.
5.6
ומלכים ב' פרק כ' פסוק כ'
ירה ֲהלֹא
ָבא ֶאת ַה ַמּיִ ם ָה ִע ָ
ַא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶאת ַה ְבּ ֵר ָכה וְ ֶאת ַה ְתּ ָע ָלה ַויּ ֵ
בוּרתוֹ ו ֲ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי ִח ְז ִקיָּהוּ וְ ָכל ְגּ ָ
כ וְ י ֶ
הוּדה.
ָמים ְל ַמ ְל ֵכי יְ ָ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ִדּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֵהם ְכּ ִ

