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צד.
◊▀

אינהו עדיפי מיניה, ואיהו עדיף מנייהו. אינהו עדיפי מיניה ־ דאינהו נביאי, ואיהו לאו נביא. ואיהו עדיף 

מנייהו ־ דאיהו חזא ואינהו לא חזו.

וכי מאחר דלא חזו, מאי טעמא איבעות?¿צד.

אף על גב דאינהו לא חזו מידי ־ מזלייהו חזי.!◊צד.

שמע מינה, האי מאן דמבעית, אף על גב דאיהו לא חזי ־ מזליה חזי.רבינא:▀◊צד.

מאי תקנתיה^צד.

!◊צד.
לינשוף מדוכתיה ארבעה גרמידי. אי נמי ־ ליקרי קרית שמע. ואי קאי במקום הטנופת לימא הכי: עיזא 

דבי טבחא שמינא מינאי.

▀◊צד.
[רבי תנחום, דרש בר 

קפרא בציפורי]

(ישעיהו ט') למרבה המשרה ולשלום אין קץ וגו' אמר רבי תנחום, דרש בר קפרא בציפורי: מפני מה 

כל מ"ם שבאמצע תיבה פתוח, וזה סתום? ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, וסנחריב גוג 

ומגוג. אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולִם ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה 

שירות ותשבחות לפניך ־ לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך ־ 

תעשהו משיח? לכך נסתתם.

מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו: רבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה, ועשהו משיח.▀◊צד.

פתחה ואמרה שירה לפניו שנאמר (ישעיהו כ"ד) מכנף הארץ זמרת שמענו צבי לצדיק וגו'.▀◊צד.

אמר שר העולם לפניו: רבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זהִ ▀◊צד.

יצאה בת קול ואמרה: רזי לי רזי לי.▀◊צד.

אמר נביא: אוי לי, אוי לי, עד מתי?▀◊צד.

יצאה בת קול ואמרה: (ישעיהו כ"ד) בגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו.▀◊צד.

▀◊צד.
ואמר רבא ואיתימא רבי 

יצחק:
עד דאתו בזוזי ובזוזי דבזוזי.

(ישעיהו כ"א) משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל וגו'.▀◊צד.

רבי יוחנן:▀◊צד.
אותו מלאך הממונה על הרוחות דומה שמו, נתקבצו כל הרוחות אצל דומה, אמרו לו: שמר מה מלילה 

שמר מה מליל אמר שמר אתא בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שבו אתיו.

תנא משום רבי פפייס:▀◊צד.
גנאי הוא לחזקיה וסייעתו שלא אמרו שירה, עד שפתחה הארץ ואמרה שירה שנאמר מכנף הארץ זמרת 

שמענו צבי לצדיק וגו'

כיוצא בדבר אתה אומר (שמות י"ח) ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם.▀◊צד.

גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה'.תנא משום רבי פפייס:▀◊צד.

ויחד יתרו, רב ושמואל▀◊צד.

שהעביר חרב חדה על בשרורב:♦▀◊צד.

שנעשה חדודים חדודים כל בשרו.שמואל:♦▀◊צד.

היינו דאמרי אינשי: גיורא, עד עשרה דרי לא תבזה ארמאי קמיה.רב:▀צד.

▀◊צד.
(ישעיהו י') לכן ישלח האדון ה' צבאות במשמניו רזון , מאי במשמניו רזון? אמר הקדוש ברוך הוא: 

יבא חזקיהו שיש לו שמונה שמות, ויפרע מסנחריב שיש לו שמנה שמות.

▀צד.
חזקיה - דכתיב (ישעיהו ט') כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל 

גבור אבי עד שר שלום

והאיכא חזקיהִ ¿צד.

שחזקו יה.!צד.

דבר אחר: חזקיה ־ שחיזק את ישראל לאביהם שבשמים.!צד.
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▀צד.
סנחריב ־ דכתיב ביה (מלכים ב' ט"ו) תגלת פלאסר (דברי הימים ב' כ"ח) פלנאסר (מלכים ב' י"ז) 

שלמנאסר (מלכים ב' ט"ו) פול (ישעיהו כ') סרגון, (סרגין), (עזרא ד') אסנפר רבא ויקירא.

והאיכא סנחריבִ ¿צד.

שסיחתו ריב.!צד.

דבר אחר: שסח וניחר דברים כלפי מעלה.!צד.

רבי יוחנן:▀◊צד.
מפני מה זכה אותו רשע לקרותו אסנפר רבא ויקירא ־ מפני שלא סיפר בגנותה של ארץ ישראל, 

שנאמר (מלכים ב' י"ח) עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם.

מלך פקח היהחד: רב/שמואל♦▀◊צד.

מלך טיפש היה.וחד:[רב/שמואל]♦▀◊צד.

למאן דאמר מלך פקח היה ־ אי אמינא להו עדיפא מארעייכו אמרו: קא משקרת.▀צד.

ומאן דאמר: מלך טיפש היה, אם כן מאי רבותיה?▀צד.

להיכא אגלי להו?^◊צד.

לאפריקימר זוטרא:♦!◊צד.

להרי ־ סלוגרבי חנינא:♦!◊צד.

▀◊צד.
אבל ישראל ספרו בגנותה של ארץ ישראל, כי מטו שוש ־ אמרי: שויא כי ארעין, כי מטו עלמין ־ 

אמרו: כעלמין, כי מטו שוש תרי ־ אמרי: על חד תרין.

(ישעיהו י') ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש אמר רבי יוחנן: תחת כבודו ־ ולא כבודו ממש.[רבי יוחנן]♦▀◊צד.

כי הא דרבי יוחנן קרי ליה למאני ־ מכבדותי.[רבי יוחנן]Оצד.

רבי אלעזר:♦▀◊צד.
תחת כבודו ממש, כשריפת בני אהרן, מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים ־ אף כאן שריפת נשמה וגוף 

קיים.

▀◊צד.
תנא משמיה דרבי יהושע 

בן קרחה:

פרעה שחירף בעצמו ־ נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו בעצמו, סנחריב שחירף על ידי שליח ־ נפרע 

הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח.

צד:
▀

פרעה דכתיב ביה (שמות ה') מי ה' אשר אשמע בקלו ־ נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו בעצמו, דכתיב 

(שמות י"ד) וינער ה' את מצרים בתוך הים, וכתיב (חבקוק ג') דרכת בים סוסיך וגו'.

▀צד:
סנחריב דכתיב (מלכים ב' י"ט) ביד מלאכיך חרפת ה' ־ נפרע הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי שליח, 

דכתיב (מלכים ב' י"ט) ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וגו'.

רבי חנינא בר פפא רמי:▀◊צד:
כתיב (ישעיהו ל"ז) מרום קצו, וכתיב (מלכים ב' י"ט) מלון קצו אמר אותו רשע: בתחלה אחריב דירה 

של מטה, ואחר כך אחריב דירה של מעלה.

רבי יהושע בן לוי:▀◊צד:

מאי דכתיב (מלכים ב' י"ח) עתה המבלעדי ה' עליתי על המקום הזה להשחתו ה' אמר אלי עלה על 

הארץ הזאת והשחיתה, מאי היא? דשמע לנביא דקאמר (ישעיהו ח') יען כי מאס העם הזה את מי השלח 

ההולכים לאט ומשוש את רצין ובן רמליהו.

רב יוסף:▀◊צד:
אלמלא תרגומא דהאי קרא לא הוה ידענא מאי קאמר: חלף דקץ עמא הדין במלכותא דבית דוד דמדבר 

להון בנייח, כמי שילוחא דנגדין בנייח, ואיתרעיאו ברצין ובר רמליה.

רבי יוחנן:▀◊צד:

מאי דכתיב (משלי ג') מארת ה' בבית רשע ונוה צדיקים יברך. מארת ה' בבית רשע ־ זה פקח בן 

רמליהו, שהיה אוכל ארבעים סאה גוזלות בקינוח סעודה. ונוה צדיקים יברך ־ זה חזקיה מלך יהודה 

שהיה אוכל ליטרא ירק בסעודה.

▀◊צד:
(ישעיהו ח') ולכן הנה ה' מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור. וכתיב (ישעיהו 

ח') וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע.

אלא מאי טעמא איעניש?¿צד:

נביא אעשרת השבטים איתנבי, איהו יהיב דעתיה על כולה ירושלים.!◊צד:

בא נביא ואמר ליה: (ישעיהו ח') כי לא מועף לאשר מוצק לה.▀◊צד:

אין נמסר עם עייף בתורה ביד מי המציק לו.רבי אלעזר בר ברכיה:▀▀◊צד:

▀^◊צד:
מאי (ישעיהו ח') כעת הראשון הקל ארצה זבולן וארצה נפתלי והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן 

גליל הגוים
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!◊צד:
לא כראשונים שהקלו מעליהם עול תורה, אבל אחרונים שהכבידו עליהן עול תורה ־ וראויין הללו 

לעשות להם נס כעוברי הים וכדורכי הירדן. אם חוזר בו ־ מוטב, ואם לאו ־ אני אעשה לו גליל בגוים.

▀◊צד:
(דברי הימים ב' ל"ב) אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור ויבא ביהודה ויחן על הערים 

הבצרות ויאמר לבקעם אליו

האי רישנא להאי פרדשנִא אחרי הדברים והאמת מאי אחר?¿צד:

רבינא:!◊צד:

לאחר שקפץ הקדוש ברוך הוא ונשבע, ואמר: אי אמינא ליה לחזקיה מייתינא ליה לסנחריב ומסרנא 

ליה בידך ־ השתא אמר לא הוא בעינא ולא ביעתותיה בעינא, מיד קפץ הקדוש ברוך הוא ונשבע: 

דמייתינא ליה, שנאמר (ישעיהו י"ד) נשבע ה' צבאות לאמר אם לא כאשר דמיתי כן היתה וכאשר 

יעצתי היא תקום לשבר אשור בארצי ועל הרי אבוסנו וסר מעליהם עלו וסבלו מעל שכמו יסור.

אמר הקדוש ברוך הוא יבא סנחריב וסיעתו ויעשה אבוס לחזקיהו ולסיעתו.רבי יוחנן:▀◊צד:

(ישעיהו י') והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני שמן▀◊צד:

חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.רבי יצחק נפחא:▀צד:

מה עשה?^צד:

!◊צד:

נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר: כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו, בדקו מדן ועד באר 

שבע ולא מצאו עם הארץ, מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת, איש ואשה, שלא היו בקיאין 

בהלכות טומאה וטהרה, ועל אותו הדור הוא אומר (ישעיהו ז') והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר 

ושתי צאן וגו'

▀◊צד:
ואומר (ישעיהו ז') והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה־שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשית 

יהיה. אף על פי שאלף גפן באלף כסף ־ לשמיר ולשית יהיה.

(ישעיהו ל"ג) ואסף שללכם אסף החסיל, אמר להם נביא לישראל: אספו שללכם.▀◊צד:

אמרו לו: לבזוז או לחלוק?¿צד:

אמר להם: כאסף החסיל, מה אסף החסיל ־ כל אחד ואחד לעצמו, אף שללכם ־ כל אחד ואחד לעצמו.!◊צד:

אמרו לו: והלא ממון עשרת השבטים מעורב בוִ ¿צד:

!◊צד:
אמר להם: (ישעיהו ל"ג) כמשק גבים שקק בו, מה גבים הללו מעלין את האדם מטומאה לטהרה ־ אף 

ממונם של ישראל, כיון שנפל ביד גוים מיד טיהר

רב הונא:▀◊צד:

עשר מסעות נסע אותו רשע באותו היום, שנאמר (ישעיהו י') בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד 

כליו עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה (ישעיהו י') צהלי קולך בת גלים 

הקשיבה לישה עניה ענתות נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו.

ִ ¿צד: הני טובא הויין

!◊צד:

צהלי קולך בת גלים נביא הוא דקאמר לה לכנסת ישראל: צהלי קולך בת גלים ־ בתו של אברהם יצחק 

ויעקב שעשו מצות כגלי הים. הקשיבה לישה ־ מהאי לא תסתפי, אלא איסתפי מנבוכדנצר הרשע 

דמתיל כאריה, שנאמר (ירמיהו ד') עלה אריה מסבכו וגו'.

מאי (ישעיהו י') עניה ענתות^צד:
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