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 א" שליטיהודה לנדיר "שיעור מאת הג, ותמראי מקומ

 המלך' בענין סנחריב וחזקי -: סנהדרין צו

 

 :נקודות  שנידונו בשיעור זה

האיך ניתן ליישב דבר .  כולל סרגון ושלמנאסר-בגמרא מבואר שהיו לסנחריב שמונה שמות  •
גון וסנחריב היו מלכים שמוכיחים על פי דברי ימי מלכי קדם שסר, ה"זה עם דברי חכמי או

 ?שונים
למה חזר סנחריב לכבוש ', לסנחריב ונתן לו כל הכסף שבאוצרות בית ד' אחרי ששיחד חזקי •

 ?את ירושלים
 ע למה מצאנו"כ צ"וא, או של סנחריבבמלכים מבואר שרב סריס ותרתן היו שרים בצב •

 ? של סרגון ונבוזראדןהשמות בצבאם אותם שרים עם
 !הלא לשון היהודים עברית היא? שבו דיבר רבשקה" יהודית"מהו לשון  •
 ?ל שרבשקה היה ישראל מומר"מנין להם לחז •
 ישעיהו .הראום חזקיהו את כל אוצרותיו, עם מתנות' לח שלוחים לחזקיכשמלך בבל ש •

לבבל להיות ויקחו גם בניו ויגלום , שבעבור זה יקחו בבל כל אוצרותיו בישרו הנביא
איזו תשובה ". בימי' הלוא אם שלום יהי", השיב לנביאקיהו  חז.סריסים בהיכל מלך בבל

 !היא זו למלך ממלכי בית דוד
 .ברח והרגוהו בניו,  כשנכשל במלחמתו על ירושלים סנחריבבמלכים מבואר שאחרי שנפל •

מתוך כתבי ארץ אשור שלא שמוכיחים , ה" אואיך ניתן ליישב דבר זה עם דברי חכמיה
 אחרי , דוקאולמה נמלטו בני סנחריב לארץ אררט? זקיהו סנחריב עד אחרי מות חנהרג

 ?אביהםאת שהרגו 
 לו שלוחים כשנכשל ולא שלח, ת לחזקיהו כשקם מחליולמה שלח בלאדן שלוחים עם מתנו •

 גדול כשקיבל שלוחי ךכולמה נענש חזקיהו בעונש כל ? ושליםצבא סנחריב בכיבוש יר
 ?בלאדן מלך בבל בחיבה

על פי דברי יוסיפון , ך"המוזכר בתנ, י סנחריב"בענין כיבוש לכיש עאיזה הערות יש להסיק  •
 ?ודברי חכמי אומות העולם

  כשצרושבו חנה מחנה אשור, "תעלת הברכה העליונה אשר בממסילת שדה כובס"איפה זה  •
 ?על ירושלים

הדבר  עד שהוזכר ךכשהתפאר בו כל , מה היה מיוחד בתעלת חזקיהו מבחינה אדריכלית •
 ? בספר מלכיםוותיבתוך גבור

 

 שמות המלכים והשרים

 

1.1  
 .ד"סנהדרין צ

ה יבא חזקיהו שיש לו " מאי במשמניו רזון אמר הקב,ות במשמניו רזון-צבא' לכן ישלח האדון ה
כי ילד יולד לנו בן ) ישעיהו ט( חזקיה דכתיב ,שמונה שמות ויפרע מסנחריב שיש לו שמונה שמות

 , והאיכא חזקיה,ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום
ב  מלכים( סנחריב דכתיב ביה .שחזקו יה דבר אחר חזקיה שחיזק את ישראל לאביהם שבשמים

ישעיהו (פול ) ב טו מלכים(שלמנאסר ) ב יז מלכים(פלנאסר ) ב כח דברי הימים(תגלת פלאסר ) טו
ם  שסיחתו ריב דבר אחר שסח וניחר דברי, והאיכא סנחריב,אסנפר רבא ויקירא) עזרא ד (סרגון) כ

 .כלפי מעלה
 
 
 



1.2  
 ו"פסוק כ' פרק ה' א בדברי הימים א"אדרת אליהו להגר
אבל כל אחד , אלו מלכי אשור] שכל) [לכל(היינו ', ל שמונה שמות היו לו פול כו"והא דאמרו חז
 .מלך בפני עצמו

 
1.3 

 .גמרא סנהדרין ס
רוע שכבר קרעו בשעה ר אחד השומע ואחד שומע מפי שומע חייב לקרוע והעדים אין חייבין לק"ת

ויהי ) ב יט מלכים(ד דכתיב " לא ס, וכי קרעו בשעה ששמעו מאי הוי הא קא שמעי השתא,ששמעו
 אמר . המלך חזקיהו קרע והם לא קרעו, ויקרע את בגדיוכשמוע המלך חזקיהו את דברי רבשקה

ת רבשקה ישראל " אינו חייב לקרוע ואה אמר שמואל השומע אזכרה מפי העובד כוכביםהודרב י
 .מומר היה

 
 סנחריבמלחמת חזקיהו עם 

 
2.1 

 ז" ל-ג "י',  ז-' ח פסוקים א"פרק י' מלכים ב
 ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ב. ְך ְיהּוָדה ַוְיִהי ִּבְׁשַנת ָׁשלֹׁש ְלהֹוֵׁשַע ֶּבן ֵאָלה ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך ִחְזִקָּיה ֶבן ָאָחז ֶמֶלא

 ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ג. ָׁשָנה ָהָיה ְבַמְלכֹו ְוֶעְׂשִרים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ֲאִבי ַּבת ְזַכְרָיה
ַּבר ֶאת ַהַּמֵּצבֹת ְוָכַרת ֶאת ָהֲאֵׁשָרה ְוִכַּתת  הּוא ֵהִסיר ֶאת ַהָּבמֹות ְוִׁשד. ְיקָֹוק ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּדִוד ָאִביו

 ה. ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה ִּכי ַעד ַהָּיִמים ָהֵהָּמה ָהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּטִרים לֹו ַוִּיְקָרא לֹו ְנֻחְׁשָּתן
 ַוִּיְדַּבק ַּביקָֹוק ו.  ְּבכֹל ַמְלֵכי ְיהּוָדה ַוֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניוי ִיְׂשָרֵאל ָּבָטח ְוַאֲחָריו לֹא ָהָיה ָּכמֹהּוֵקלֹ-ַּביקָֹוק ֱא

 ְוָהָיה ְיקָֹוק ִעּמֹו ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ַיְׂשִּכיל ז. לֹא ָסר ֵמַאֲחָריו ַוִּיְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה
 .ַוִּיְמרֹד ְּבֶמֶלְך ַאּׁשּור ְולֹא ֲעָבדֹו

 יד. ְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִחְזִקָּיה ָעָלה ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ַהְּבֻצרֹות ַוִּיְתְּפֵׂשם ּויג
ַלי ֶאָּׂשא ַוִּיְׁשַלח ִחְזִקָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור ָלִכיָׁשה ֵלאמֹר ָחָטאִתי ׁשּוב ֵמָעַלי ֵאת ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ָע

 ַוִּיֵּתן ִחְזִקָּיה ֶאת טו. ַוָּיֶׂשם ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ִחְזִקָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ִּכַּכר ֶּכֶסף ּוְׁשלִֹׁשים ִּכַּכר ָזָהב
ה ֶאת ַּדְלתֹות ֵהיַכל  ָּבֵעת ַהִהיא ִקַּצץ ִחְזִקָּיטז. ָּכל ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ֵבית ְיקָֹוק ּוְבאְֹצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך

 ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת יז. ְיקָֹוק ְוֶאת ָהאְֹמנֹות ֲאֶׁשר ִצָּפה ִחְזִקָּיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיְּתֵנם ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור
רּוָׁשָלִם ַוַּיֲעלּו ַוָּיבֹאּו ַּתְרָּתן ְוֶאת ַרב ָסִריס ְוֶאת ַרב ָׁשֵקה ִמן ָלִכיׁש ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ְּבֵחיל ָּכֵבד ְי

 ַוִּיְקְראּו ֶאל יח. ְירּוָׁשַלִם ַוַּיֲעלּו ַוָּיבֹאּו ַוַּיַעְמדּו ִּבְתָעַלת ַהְּבֵרָכה ָהֶעְליֹוָנה ֲאֶׁשר ִּבְמִסַּלת ְׂשֵדה כֹוֵבס
 יט.  ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ַהַּמְזִּכירַהֶּמֶלְך ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ֲאֶׁשר ַעל ַהָּבִית ְוֶׁשְבָנה

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַרב ָׁשֵקה ִאְמרּו ָנא ֶאל ִחְזִקָּיהּו ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור ָמה ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה 
 כא. ָמה ַעָּתה ַעל ִמי ָבַטְחָּת ִּכי ָמַרְדָּת ִּביָאַמְרָּת ַאְך ְּדַבר ְׂשָפַתִים ֵעָצה ּוְגבּוָרה ַלִּמְלָח כ. ֲאֶׁשר ָּבָטְחָּת

ַעָּתה ִהֵּנה ָבַטְחָּת ְּלָך ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה ַעל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ִיָּסֵמְך ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה 
ינּו ָּבָטְחנּו ֲהלֹוא הּוא ֵקלֹ-י תֹאְמרּון ֵאַלי ֶאל ְיקָֹוק ֱא ְוִככב. ֵּכן ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלָכל ַהּבְֹטִחים ָעָליו

ֲאֶׁשר ֵהִסיר ִחְזִקָּיהּו ֶאת ָּבמָֹתיו ְוֶאת ִמְזְּבחָֹתיו ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָׁשַלִם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ַהֶּזה ִּתְׁשַּתֲחוּו 
ִני ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ְוֶאְּתָנה ְלָך ַאְלַּפִים סּוִסים ִאם ּתּוַכל ָלֶתת ְלָך  ְוַעָּתה ִהְתָעֶרב ָנא ֶאת ֲאדֹכג. ִּבירּוָׁשָלִם

 ְוֵאיְך ָּתִׁשיב ֵאת ְּפֵני ַפַחת ַאַחד ַעְבֵדי ֲאדִֹני ַהְּקַטִּנים ַוִּתְבַטח ְלָך ַעל ִמְצַרִים ְלֶרֶכב כד. רְֹכִבים ֲעֵליֶהם
ק ָעִליִתי ַעל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלַהְׁשִחתֹו ְיקָֹוק ָאַמר ֵאַלי ֲעֵלה ַעל ָהָאֶרץ  ַעָּתה ֲהִמַּבְלֲעֵדי ְיקָֹוכה. ּוְלָפָרִׁשים

 ַוּיֹאֶמר ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ְוֶׁשְבָנה ְויֹוָאח ֶאל ַרב ָׁשֵקה ַּדֶּבר ָנא ֶאל ֲעָבֶדיָך כו. ַהּזֹאת ְוַהְׁשִחיָתּה
 ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ַרב כז. ֵּבר ִעָּמנּו ְיהּוִדית ְּבָאְזֵני ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ַהחָֹמהֲאָרִמית ִּכי ׁשְֹמִעים ֲאָנְחנּו ְוַאל ְּתַד

ים ַעל ַהחָֹמה ָׁשֵקה ַהַעל ֲאדֶֹניָך ְוֵאֶליָך ְׁשָלַחִני ֲאדִֹני ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהלֹא ַעל ָהֲאָנִׁשים ַהּיְֹׁשִב
 ַוַּיֲעמֹד ַרב ָׁשֵקה ַוִּיְקָרא ְבקֹול ָּגדֹול ְיהּוִדית כח.  ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם ִעָּמֶכםתצֹוָאָתם ְוִלְׁשּתֹות ֶא ֶלֱאכֹל ֶאת

 ּכֹה ָאַמר ַהֶּמֶלְך ַאל ַיִּׁשיא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו ִּכי לֹא כט. ַוְיַדֵּבר ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ֶמֶלְך ַאּׁשּור
ְוַאל ַיְבַטח ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיקָֹוק ֵלאמֹר ַהֵּצל ַיִּציֵלנּו ְיקָֹוק ְולֹא ִתָּנֵתן  ל. ָּידֹויּוַכל ְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִמ

 ַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ִּכי כֹה ָאַמר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֲעׂשּו ִאִּתי ְבָרָכה לא. ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּבַיד ֶמֶלְך ַאּׁשּור
 ַעד ּבִֹאי ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ לב .ְּתֵאָנתֹו ּוְׁשתּו ִאיׁש ֵמי בֹורֹוְכלּו ִאיׁש ַּגְפנֹו ְוִאיׁש ּוְצאּו ֵאַלי ְוִא

ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש ִוְחיּו ְולֹא ָתֻמתּו ְוַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל 
 ַהַהֵּצל ִהִּצילּו ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים ִאיׁש ֶאת ַאְרצֹו ִמַּיד ֶמֶלְך לג.  ִּכי ַיִּסית ֶאְתֶכם ֵלאמֹר ְיקָֹוק ַיִּציֵלנּוִחְזִקָּיהּו
 ִמי לה.  ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ֲחָמת ְוַאְרָּפד ַאֵּיה ֱאלֵֹהי ְסַפְרַוִים ֵהַנע ְוִעָּוה ִּכי ִהִּצילּו ֶאת ׁשְֹמרֹון ִמָּיִדילד. ַאּׁשּור

 ְוֶהֱחִריׁשּו ָהָעם לו. ְּבָכל ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהִּצילּו ֶאת ַאְרָצם ִמָּיִדי ִּכי ַיִּציל ְיקָֹוק ֶאת ְירּוָׁשַלִם ִמָּיִדי
ַעל ַהַּבִית  ַוָּיבֹא ֶאְלָיִקים ֶּבן ִחְלִקָּיה ֲאֶׁשר לז. ְולֹא ָענּו אֹתֹו ָּדָבר ִּכי ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ִהיא ֵלאמֹר לֹא ַתֲעֻנהּו

 .ְוֶׁשְבָנא ַהּסֵֹפר ְויֹוָאח ֶּבן ָאָסף ַהַּמְזִּכיר ֶאל ִחְזִקָּיהּו ְקרּוֵעי ְבָגִדים ַוַּיִּגדּו לֹו ִּדְבֵרי ַרב ָׁשֵקה
 



2.2 
 ז" ל-ב "ל',  ט-' ט פסוקים ח"שם פרק י

 ַוִּיְׁשַמע ֶאל ִּתְרָהָקה ט. י ָׁשַמע ִּכי ָנַסע ִמָּלִכיׁשַוָּיָׁשב ַרב ָׁשֵקה ַוִּיְמָצא ֶאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור ִנְלָחם ַעל ִלְבָנה ִּכח 
  .ֶמֶלְך ּכּוׁש ֵלאמֹר ִהֵּנה ָיָצא ְלִהָּלֵחם ִאָּתְך ַוָּיָׁשב ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִחְזִקָּיהּו ֵלאמֹר

א יֹוֶרה ָׁשם ֵחץ ְולֹא ְיַקְּדֶמָּנה ָמֵגן  ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ֶאל ֶמֶלְך ַאּׁשּור לֹא ָיבֹא ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְולֹלב
 ְוַגּנֹוִתי לד.  ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָיבֹא ָּבּה ָיׁשּוב ְוֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת לֹא ָיבֹא ְנֻאם ְיקָֹוקלג. ְולֹא ִיְׁשּפְֹך ָעֶליָה סְֹלָלה

ִהי ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ְיקָֹוק ַוַּיְך  ַוְילה. ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי
 ַוִּיַּסע ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב לו. ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמָּׁשה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ֻכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים

 ַוְיִהי הּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה ֵּבית ִנְסרְֹך ֱאלָֹהיו ְוַאְדַרֶּמֶלְך ְוַׂשְרֶאֶצר ָּבָניו לז. ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוֵּיֶׁשב ְּבִניְנֵוה
 .ִהֻּכהּו ַבֶחֶרב ְוֵהָּמה ִנְמְלטּו ֶאֶרץ ֲאָרָרט ַוִּיְמלְֹך ֵאַסר ַחּדֹן ְּבנֹו ַּתְחָּתיו

 
 סריס-תרתן ורב

 
3.1 

 ג"ט פסוק י"ירמיהו פרק ל
 .ן ַרב ַטָּבִחים ּוְנבּוַׁשְזָּבן ַרב ָסִריס ְוֵנְרַגל ַׂשר ֶאֶצר ַרב ָמג ְוכֹל ַרֵּבי ֶמֶלְך ָּבֶבלַוִּיְׁשַלח ְנבּוַזְרֲאָד יג
 

3.2 
 'פסוק א' וישעיהו פרק כ

 .ִּבְׁשַנת ּבֹא ַתְרָּתן ַאְׁשּדֹוָדה ִּבְׁשלַֹח אֹתֹו ַסְרגֹון ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַוִּיָּלֶחם ְּבַאְׁשּדֹוד ַוִּיְלְּכָדּה א
 

 לת חזקיהו ורפואתומח
 

4.1 
 ט" י-' פסוקים א' פרק כ' מלכים ב

 ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּות ַוָּיבֹא ֵאָליו ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָּנִביא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ַצו א
 ָאָּנה ְיקָֹוק ְזָכר ג. ל ַהִּקיר ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ְיקָֹוק ֵלאמֹר ַוַּיֵּסב ֶאת ָּפָניו ֶאב. ְלֵביֶתָך ִּכי ֵמת ַאָּתה ְולֹא ִתְחֶיה

 ד. ָנא ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב ָׁשֵלם ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי ַוֵּיְבְּך ִחְזִקָּיהּו ְּבִכי ָגדֹול
 ׁשּוב ְוָאַמְרָּת ֶאל ִחְזִקָּיהּו ה. יכָֹנה ּוְדַבר ְיקָֹוק ָהָיה ֵאָליו ֵלאמֹרַוְיִהי ְיַׁשְעָיהּו לֹא ָיָצא העיר ָחֵצר ַהִּת

י ָּדִוד ָאִביָך ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ִּדְמָעֶתָך ִהְנִני רֶֹפא ָלְך ַּבּיֹום ֵקלֹ-ְנִגיד ַעִּמי ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ֱא
 ְוהַֹסְפִּתי ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוִמַּכף ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַאִּציְלָך ְוֵאת ָהִעיר ו. ַהְּׁשִליִׁשי ַּתֲעֶלה ֵּבית ְיקָֹוק

 . ַהּזֹאת ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזֹאת ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ָּדִוד ַעְבִּדי
 ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו ָמה ח. ַהְּׁשִחין ַוֶּיִחי ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ְקחּו ְּדֶבֶלת ְּתֵאִנים ַוִּיְקחּו ַוָּיִׂשימּו ַעל ז

 ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶזה ְּלָך ָהאֹות ֵמֵאת ְיקָֹוק ִּכי ט. אֹות ִּכי ִיְרָּפא ְיקָֹוק ִלי ְוָעִליִתי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֵּבית ְיקָֹוק
 ַוּיֹאֶמר ְיִחְזִקָּיהּו ָנֵקל י. ְך ַהֵּצל ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות ִאם ָיׁשּוב ֶעֶׂשר ַמֲעלֹותַיֲעֶׂשה ְיקָֹוק ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָהַל

 ַוִּיְקָרא ְיַׁשְעָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ְיקָֹוק יא. ַלֵּצל ִלְנטֹות ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות לֹא ִכי ָיׁשּוב ַהֵּצל ֲאחַֹרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות
 . ֲאֶׁשר ָיְרָדה ְּבַמֲעלֹות ָאָחז ֲאחַֹרִּנית ֶעֶׂשר ַמֲעלֹותַוָּיֶׁשב ֶאת ַהֵּצל ַּבַּמֲעלֹות 

 ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח ְּברֹאַדְך ַּבְלֲאָדן ֶּבן ַּבְלֲאָדן ֶמֶלְך ָּבֶבל ְסָפִרים ּוִמְנָחה ֶאל ִחְזִקָּיהּו ִּכי ָׁשַמע ִּכי ָחָלה יב
ֵאם ֶאת ָּכל ֵּבית ְנכֹתֹה ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּבָׂשִמים  ַוִּיְׁשַמע ֲעֵליֶהם ִחְזִקָּיהּו ַוַּיְריג. ִחְזִקָּיהּו

ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהּטֹוב ְוֵאת ֵּבית ֵּכָליו ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ְּבאֹוְצרָֹתיו לֹא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא ֶהְרָאם ִחְזִקָּיהּו 
ָיהּו ַהָּנִביא ֶאל ַהֶּמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנִׁשים  ַוָּיבֹא ְיַׁשְעיד. ְּבֵביתֹו ּוְבָכל ֶמְמַׁשְלּתֹו

 ַוּיֹאֶמר ָמה ָראּו ְּבֵביֶתָך ַוּיֹאֶמר טו. ָהֵאֶּלה ּוֵמַאִין ָיבֹאּו ֵאֶליָך ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָּבאּו ִמָּבֶבל
 ַוּיֹאֶמר ְיַׁשְעָיהּו ֶאל טז. י ָראּו לֹא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר לֹא ִהְרִאיִתם ְּבאְֹצרָֹתיִחְזִקָּיהּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביִת
 ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְוִנָּׂשא ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵביֶתָך ַוֲאֶׁשר ָאְצרּו ֲאבֶֹתיָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה יז. ִחְזִקָּיהּו ְׁשַמע ְּדַבר ְיקָֹוק

 ִיָּקחּו ְוָהיּו ָסִריִסים ְּבֵהיַכל אּו ִמְּמָך ֲאֶׁשר ּתֹוִליד ּוִמָּבֶניָך ֲאֶׁשר ֵיְציח. ָבר ָאַמר ְיקָֹוקָּבֶבָלה לֹא ִיָּוֵתר ָּד
 ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ֶאל ְיַׁשְעָיהּו טֹוב ְּדַבר ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַוּיֹאֶמר ֲהלֹוא ִאם ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת יט. ֶמֶלְך ָּבֶבל
 .ָמיִיְהֶיה ְבָי

 
4.2 

 'ט פסוק ח" פרק למלבים ישעיהו
אם מצד החכמה שיסתבבו , טוב מאד' והודה כי דבר ה, אז הכיר חזקיהו כי הסכיל עשו, ויאמר

אם מצד הצדק והעונש על . ז מסכלותו"והוא לא השכיל ע, מסובבים כאלה מן הסבות בהכרח
ובזה יש הבדל בין . בשום אופןעל הטובה לא תשוב ריקם ' ז אמר הלא דבר ה"בכ, ויאמר, גאותו

לא כן , שיוכל להשתנות על ידי שישנו העם את מעשיהם מרעה לטוב, הדבר שינבא הנביא לרעה
ז "ועפ. ש ירמיהו לחנניה בן עזור"לטובה שזה לא ישתנה בשום אופן כמ' אשר ידבר הנביא בשם ה

 .ואותכלולים בתוכו שתי נב, הנבואה שנבא לו ישעיה פה שיגיע רעה על בניו
 .'א טוב דבר ה"ועז, לרעה על בניו וזה יצוייר שישתנה אם ייטיבו מעשיהם) א



א "ועז, וזה לא ישתנה בשום אופן, מעצמו טובה עליו שלא תגיע הרעה בימיו' נשמע מדברי ה) ב
תוכל , לא כן הנבואה על בני, פ זה ודאי יתקיים שיהיה שלום ואמת בימי"כי עכ' טוב דבר ה

 .יבו מעשיהםלהשתנות אם ייט
 

4.3 
 ו" כ-ב "ב פסוקים כ"פרק ל' דברי הימים ב

כג  .ַוּיֹוַׁשע ְיקָֹוק ֶאת ְיִחְזִקָּיהּו ְוֵאת יְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִם ִמַּיד ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּׁשּור ּוִמַּיד ּכֹל ַוְיַנֲהֵלם ִמָּסִביבכב 
ָּדנֹות ִליִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוִּיַּנֵּׂשא ְלֵעיֵני ָכל ַהּגֹוִים ְוַרִּבים ְמִביִאים ִמְנָחה ַליקָֹוק ִלירּוָׁשַלִם ּוִמְג

 כה . ַּבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ְיִחְזִקָּיהּו ַעד ָלמּות ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר לֹו ּומֹוֵפת ָנַתן לֹוכד .ֵמַאֲחֵרי ֵכן
 ַוִּיָּכַנע ְיִחְזִקָּיהּו כו . ָגַבּה ִלּבֹו ַוְיִהי ָעָליו ֶקֶצף ְוַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִםְולֹא ִכְגֻמל ָעָליו ֵהִׁשיב ְיִחְזִקָּיהּו ִּכי

 .ְּבגַֹבּה ִלּבֹו הּוא ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ְולֹא ָבא ֲעֵליֶהם ֶקֶצף ְיקָֹוק ִּביֵמי ְיִחְזִקָּיהּו
 

4.4 
 .גמרא סנהדרין צו

 בעת ההיא שלח מראדך בלאדן בן בלאדן מלך )ט"יהו לישע(דכתיב ? הני ארבע פסיעות מאי היא
לדרש את המופת אשר היה ? קיהו ויחזק שדר ליה ספרים ומנחהמשום כי חלה חז. 'בבל ספרים וגו

וכי חלה חזקיהו ואיתפח ,  דאמר רבי יוחנן אותו היום שמת בו אחז שתי שעות היה,בארץ
 הנני משיב את צל )ח"ישעיהו ל(תיב דכ, אהדרינהו קודשא בריך הוא להנך עשר שעי ניהליה

ר מעלות במעלות  במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עש,המעלות אשר ירדה
 ולא  אמר איכא גברא כי האי,אמרו ליה חזקיהו חלש ואיתפח? האי מאי  אמר להו,אשר ירדה

א קל- שלם לאכתבו ליה שלמא למלכא חזקיה שלם לקרתא דירושלם? שלמאבעינא לשדורי ליה 
? יכי כתביתו כי אתא אמר להו ה,ההיא שעתא לא הוה התם, בלאדן הוהנבוכדנאצר ספריה ד. רבא

אמר אלא הכי ? א רבא וכתביתו ליה לבסוףקל- קריתו ליה א אמר להו,אמרו ליה הכי כתבינן
אמרי ליה קריינא .  שלם למלכא חזקיה שלם לקרתא דירושלםא רבאקל- שלם לא,כתובו
 אמר , ארבע פסיעות אתא גבריאל ואוקמיה כדרהיט, רהט בתריה,איהו ליהוי פרוונקאא דאיגרת

 . בא גבריאל והעמידו לא היה תקנה לשונאיהם של ישראלרבי יוחנן אילמלא
 

4.5 
 'פסוק ב' עזרא פרק ד

יֶכם ולא ְולֹו ֵקלֹ-י ָכֶכם ִנְדרֹוׁש ֵלאַוִּיְּגׁשּו ֶאל ְזֻרָּבֶבל ְוֶאל ָראֵׁשי ָהָאבֹות ַוּיֹאְמרּו ָלֶהם ִנְבֶנה ִעָּמֶכם ִּכ ב
 .ֲאַנְחנּו זְֹבִחים ִמיֵמי ֵאַסר ַחּדֹן ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַהַּמֲעֶלה אָֹתנּו ּפֹה

 
  חזקיהומעשי

 
5.1 

 ד" כ-ב "ז פסוקים כ"פרק ל' ישעי
. ִצּיֹון ַאֲחֶריָך רֹאׁש ֵהִניָעה ַּבת ְירּוָׁשָלִםֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ָעָליו ָּבָזה ְלָך ָלֲעָגה ְלָך ְּבתּוַלת ַּבת  כב
 ְּבַיד ֲעָבֶדיָך כד.  ֶאת ִמי ֵחַרְפָּת ְוִגַּדְפָּת ְוַעל ִמי ֲהִרימֹוָתה ּקֹול ַוִּתָּׂשא ָמרֹום ֵעיֶניָך ֶאל ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאלכג

ְּכֵתי ְלָבנֹון ְוֶאְכרֹת קֹוַמת ֲאָרָזיו ִמְבַחר ְּברָֹׁשיו  ַוּתֹאֶמר ְּברֹב ִרְכִּבי ֲאִני ָעִליִתי ְמרֹום ָהִרים ַיְר'דֵחַרְפָּת 
 .ְוָאבֹוא ְמרֹום ִקּצֹו ַיַער ַּכְרִמּלֹו

 
5.2 

 .גמרא פסחים נו
גירר עצמות  ,לשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לועל ש, תנו רבנן ששה דברים עשה חזקיה המלך

ועל .  והודו לוגנז ספר רפואות, דו לו והוכיתת נחש הנחשת,  והודו לואביו על מטה של חבלים
 סתם מי גיחון העליון,  ולא הודו לוות של היכל ושיגרן למלך אשור קיצץ דלת,שלשה לא הודו לו

 . ולא הודו לועיבר ניסן בניסן, ולא הודו לו
 

5.3 
 י שם"רש

גנה שית, ומפני קידוש השם, ולא קברו בכבוד בדרגש ומטה נאה,  משום כפרה.גירר עצמות אביו
 .על רשעו ויוסרו הרשעים

 . לפי שהיו טועים אחריו.כיתת נחש הנחשת
לפי , בעיניך עשיתי ואמרינן בברכות שגנז ספר רפואות) והישר( כדכתיב והטוב .וגנז ספר רפואות

 .שלא היה לבם נכנע על חולים אלא מתרפאין מיד
 . וימצאו מים לשתותלמען לא יבאו מלכי אשור) דברי הימים ב לב( כדכתיב .סתם מי גיחון
 . וגנותי על העיר הזאת להושיעהשאמר,  לו לבטוח בהקדוש ברוך הוא שהיה.ולא הודו לו



ויועץ המלך ) דברי הימים ב ל(כדכתיב ,  לאחר שנכנס ניסן נמלך ועשאו אדר השני.עיבר ניסן בניסן
טומאות כי מרבית העם רבים אשר לא הוטהרו עדיין מ' חזקיה לעשות פסח בחדש השני וגו
 .שהחזיקו בהן בימי אביו אחז הרשע

 .ואין אחר ניסן,  זה ניסן-' החדש הזה וגו] ב, י[ כדאמר בסנהדרין ובברכות .ולא הודו לו
 

5.4 
 נוסח התפילה לגשם בהושענא רבא

 .נּו ָאָּתה הֹוַׁשע ָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָּנא ָאִבי ְלִצּיֹון ִמְכַלל יֹוִפי, ֵעינֹות ַמִיםָאז ְּבבֹא ְמָחֵרף ָסַתם
 

5.5 
 ' ל-ז "כ',  ה-' ב פסוקים א"פרק ל' דברי הימים ב

 ַוַּיֲעֵמד ב.  ַוַּיַעׂש יֹאִׁשָּיהּו ִבירּוָׁשַלִם ֶּפַסח ַליקָֹוק ַוִּיְׁשֲחטּו ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןא
 ַהְּמִביִנים ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַהְּקדֹוִׁשים  ַוּיֹאֶמר ַלְלִוִּיםג.  ְיקָֹוקַהּכֲֹהִנים ַעל ִמְׁשְמרֹוָתם ַוְיַחְּזֵקם ַלֲעבֹוַדת ֵּבית

ַליקָֹוק ְּתנּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ַּבַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה ְׁשלֹמֹה ֶבן ָּדִויד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָלֶכם ַמָּׂשא ַּבָּכֵתף ַעָּתה 
 ְוָהִכינּו ְלֵבית ֲאבֹוֵתיֶכם ְּכַמְחְלקֹוֵתיֶכם ִּבְכָתב ָּדִויד ֶמֶלְך ד.  ִיְׂשָרֵאליֶכם ְוֵאת ַעּמֹוֵקלֹ-ִעְבדּו ֶאת ְיקָֹוק ֱא

 ְוִעְמדּו ַבּקֶֹדׁש ִלְפֻלּגֹות ֵּבית ָהָאבֹות ַלֲאֵחיֶכם ְּבֵני ָהָעם ַוֲחֻלַּקת ֵּבית ָאב ה. ִיְׂשָרֵאל ּוְבִמְכַּתב ְׁשלֹמֹה ְבנֹו
 .ַלְלִוִּים

 
 

5.6 
 'פסוק כ' פרק כ' ומלכים ב

ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ִחְזִקָּיהּו ְוָכל ְּגבּוָרתֹו ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ֶאת ַהְּבֵרָכה ְוֶאת ַהְּתָעָלה ַוָּיֵבא ֶאת ַהַּמִים ָהִעיָרה ֲהלֹא  כ
 .ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה


