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צו.
О?במאי אישני

אמר ליה: זיל אייתי לי מספרא, ואיגזייך אנא.О◊צו.

מהיכא אייתי?Оצו.

אמר ליה: עול לההוא ביתא ואייתי.Оצו.

אזל, אשכחינהו.Оצו.

אתו מלאכי שרת ואידמו ליה כגברי, והוו קא טחני קשייתא.О◊צו.

אמר להו: הבו לי מספראОצו.

אמרו ליה: טחון חד גריוא דקשייתא, וניתן לך.Оצו.

טחן חד גריוא דקשייתא ויהבו ליה מספרתא.Оצו.

עד דאתא איחשך.О◊צו.

אמר להו: זיל אייתי נוראО◊צו.

אזל ואייתי נורא. בהדי דקא נפח ליה אתלי ביה נורא בדיקניה, אזל גזייה לרישיה ודיקניה.Оצו.

היינו דכתיב (ישעיהו ז') וגם את הזקן תספה.אמרו:▀◊צו.

היינו דאמרי אינשי גרירתיה לארמאה ־ שפיר ליה, איתלי ליה נורא בדיקניה ולא שבעת חוכא מיניה.רב פפא:▀צו.

אזל, אשכח דפא מתיבותא דנח.О◊צו.

אמר: היינו אלהא רבא דשיזביה לנח מטופנא.Оצו.

אמר: אי אזיל ההוא גברא ומצלח ־ מקרב להו לתרין בנוהי קמך.О◊צו.

שמעו בנוהי, וקטלוהו.О◊צו.

▀◊צו.
היינו דכתיב (מלכים ב' י"ט) ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב 

וגו'.

(בראשית י"ד) ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וגו'.▀◊צו.

אותו מלאך שנזדמן לו לאברהם לילה שמו, שנאמר (איוב ג') והלילה אמר הרה גבר.רבי יוחנן:▀◊צו.

שעשה עמו מעשה לילה, שנאמר (שופטים ה') מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם סיסרא.רבי יצחק נפחא:▀◊צו.

טבא דנפחא מדבר נפחא.ריש לקיש:▀◊צו.

וירדף עד דן.▀◊צו.

רבי יוחנן:▀◊צו.

כיון שבא אותו צדיק עד דן ־ תשש כחו, ראה בני בניו שעתידין לעבוד עבודה זרה בדן, שנאמר 

(מלכים א' י"ב) וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן, ואף אותו רשע לא נתגבר עד שהגיע לדן, 

שנאמר (ירמיהו ח') מדן נשמע נחרת סוסיו.

רבי זירא:▀◊צו.
אף על גב דשלח ריב"ל הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, והזהרו בוורידין כרבי יהודה, והזהרו 

בבני עמי הארץ שמהן תצא תורה ־ כי הא מילתא מודעינן להו

▀▀◊צו.
(ירמיהו י"ב) צדיק אתה ה' כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל 

בגדי בגד נטעתם גם שרשו ילכו גם עשו פרי

מאי אהדרו ליה^▀◊צו.

▀!▀◊צו.
(ירמיהו י"ב) כי את רגלים רצתה וילאוך ואיך תתחרה את הסוסים ובארץ שלום אתה בוטח ואיך 

תעשה בגאון הירדן.
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▀▀צו.

משל לאדם אחד שאמר: יכול אני לרוץ שלש פרסאות לפני הסוסים, בין בצעי המים. נזדמן לו רגלי 

אחד, רץ לפניו שלשה מילין ביבשה ונלאה. ־ אמרו לו: ומה לפני רגלי כך, לפני הסוסים ־ על אחת 

כמה וכמה. ומה שלשת מילין כך, שלש פרסאות ־ על אחת כמה וכמה. ומה ביבשה כך ־ בין בצעי 

המים על אחת כמה וכמהִ 

▀▀◊צו.
אף אתה, ומה בשכר ארבע פסיעות ששלמתי לאותו רשע, שרץ אחר כבודי ־ אתה תמיה, כשאני משלם 

שכר לאברהם יצחק ויעקב שרצו לפני כסוסים ־ על אחת כמה וכמה.

▀צו.
היינו דכתיב (ירמיהו כ"ג) לנבאים נשבר לבי בקרבי רחפו כל עצמתי הייתי כאיש שכור וכגבר עברו 

יין מפני ה' ומפני דברי קדשו.

הני ארבע פסיעות מאי היא?^◊צו.

דכתיב (ישעיהו ל"ט) בעת ההיא שלח מראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים וגו'.▀!◊צו.

משום כי חלה חזקיהו ויחזק שדר ליה ספרים ומנחה?¿!צו.

(דברי הימים ב' ל"ב) לדרש המופת אשר היה בארץ.!!◊צו.

דאמר רבי יוחנן:▀!!◊צו.

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?О!!צו.

אמרו ליה: חזקיהו חלש ואיתפח.О!!צו.

О!!◊צו.
אמר: איכא גברא כי האי, ולא בעינא לשדורי ליה שלמא? ־ כתבו ליה: שלמא למלכא חזקיה, שלם 

לקרתא דירושלם, שלם לאלהא רבא.

נבוכדנאצר ספריה דבלאדן הוה, ההיא שעתא לא הוה התם.О!◊צו.

כי אתא אמר להו: היכי כתביתו?О!◊צו.

אמרו ליה: הכי כתבינן.О!צו.

אמר להו: קריתו ליה אלהא רבא וכתביתו ליה לבסוף?О!צו.

אמר: אלא הכי כתובו: שלם לאלהא רבא, שלם לקרתא דירושלם, שלם למלכא חזקיה.О!◊צו.

אמרי ליה: קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא.О!צו.

רהט בתריה.О!צו.

כדרהיט ארבע פסיעות אתא גבריאל ואוקמיה.О!◊צו.

 אילמלא בא גבריאל והעמידו ־ לא היה תקנה לשונאיהם של ישראל.רבי יוחנן:▀◊צו.

מאי בלאדן בן בלאדן?^צו.

אמרי:!◊צו.
בלאדן מלכא הוה, ואישתני אפיה והוה כי דכלבא, הוה יתיב בריה על מלכותא. כי הוה כתיב ־ הוה 

כתיב שמיה ושמיה דאבוה בלאדן מלכא.

היינו דכתיב (מלאכי א') בן יכבד אב ועבד אדניו▀◊צו.

בן יכבד אב ־ הא דאמרן▀צו.

ועבד אדניו▀◊צו.

▀◊צו.
דכתיב (ירמיהו נ"ב) ובחדש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבוכדנאצר מלך 

בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלם וישרף את בית ה' ואת בית המלך.

צו:
ומי סליק נבוכד נצר לירושלים? והכתיב (מלכים ב' כ"ה) ויעלו אתו אל מלך בבל רבלתה¿

זו אנטוכיא?ואמר רבי אבהו:¿▀צו:
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!◊צו:
חד:[רב חסדא/רב יצחק 

בר אבדומי]
דמות דיוקנו היתה חקוקה לו על מרכבתו

!◊צו:
וחד:[רב חסדא/רב יצחק 

בר אבדומי]
אימה יתירה היתה לו ממנו, ודומה כמי שעומד לפניו.

רבא:О▀◊צו:
טעין תלת מאה כודנייתא נרגא דפרזלא דשליט בפרזלא שדר ליה נבוכדנצר לנבוזראדן ־ כולהו 

בלעתינהו חד דשא דירושלם, שנאמר (תהלים ע"ד) פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון

בעי למיהדר, אמר: מסתפינא דלא ליעבדו בי כי היכי דעבדו בסנחריב.О▀צו:

נפקא קלא ואמר: שוור בר שוור. נבוזראדן, שוור, דמטא זימנא דמקדשא חריב והיכלא מיקלי.О▀צו:

О▀◊צו:
פש ליה חד נרגא, אתא מחייה בקופא ואיפתח, שנאמר (תהלים ע"ד) יודע כמביא למעלה בסבך־עץ 

קרדמות

הוה קטיל ואזל עד דמטא להיכלא. אדליק ביה נורא, גבה היכלא.О◊צו:

דרכו ביה מן שמיא, שנאמר (איכה א') גת דרך ה' לבתולת בת יהודה.О◊צו:

קא זיחא דעתיה.Оצו:

О◊צו:
נפקא בת קלא ואמרה ליה: עמא קטילא קטלת, היכלא קליא קלית, קימחא טחינא טחינת. שנאמר 

(ישעיהו מ"ז) קחי רחים וטחני קמח גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות

חטים לא נאמר. אלא קמח.Оצו:

חזא דמיה דזכריה דהוה קא רתח.О◊צו:

אמר להו: מאי האי?Оצו:

אמרו ליה: דם זבחים הוא דאישתפיך.Оצו:

אמר להו: אייתי ואנסי אי מדמו.Оצו:

כסי, ולא אידמו.Оצו:

אמר להו: גלו לי, ואי לא ־ סריקנא לכו לבשרייכו במסריקא דפרזלא.Оצו:

אמרו ליה: האי כהן ונביא הוא דאינבי להו לישראל בחורבנא דירושלם, וקטלוהו.Оצו:

אמר להו: אנא מפייסנא ליה.Оצו:

Оצו:
אייתי רבנן קטיל עילויה ־ ולא נח, אייתי דרדקי דבי רב קטיל עילויה ־ ולא נח, אייתי פרחי כהונה 

קטיל עילויה ־ ולא נח, עד די קטל עילויה תשעין וארבעה ריבוא ־ ולא נח.

קרב לגביה, אמר: זכריה, זכריִה טובים שבהן איבדתים, ניחא לך דאיקטלינהו לכולהו?О◊צו:

מיד נח.О◊צו:

הרהר תשובה בדעתיה. אמר: מה הם שלא איבדו אלא נפש אחת ־ כך, ההוא גברא מה תיהוי עליה?О◊צו:

ערק, שדר פורטיתא לביתיה, ואיתגייר.Оצו:

תנו רבנן:▀◊צו:
נעמן גר תושב היה, נבוזר אדן גר צדק היה מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של 

סנחריב לימדו תורה ברבים, ומאן נינהו ־ שמעיה ואבטליון. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק.

ואף מבני בניו של אותו רשע ביקש הקדוש ברוך הוא להכניסן תחת כנפי השכינה.О◊צו:

О◊צו:
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולִם מי שהחריב את ביתך ושרף את היכלך 

תכניס תחת כנפי השכינה?

היינו דכתיב (ירמיהו נ"א) רפינו את בבל ולא נרפתה.▀О◊צו:

זה נבוכדנצר.עולא:▀◊צו:

אלו נהרות בבל, ותרגמה דצינייתא דבבלאי.רבי שמואל בר נחמני:▀◊צו:
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עולא:О▀◊צו:
עמון ומואב שיבבי בישי דירושלם הוו, כיון דשמעינהו לנביאי דקא מיתנבאי לחורבנא דירושלם, שלחו 

לנבוכדנצר: פוק ותא.

אמר: מסתפינא דלא ליעבדו לי כדעבדו בקמאי.О▀צו:

О▀צו:
שלחו ליה: (משלי ז') כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק. ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר 

(שמות ט"ו) ה' איש מלחמה.

שלח להו: בקריבא הוא, ואתי.О▀צו:

שלחו ליה, הלך בדרך מרחוקО▀צו:

שלח להו: אית להו צדיקי, דבעו רחמי ומייתו ליה.О▀צו:

О▀◊צו:
שלחו ליה: (משלי ז') צרור הכסף לקח בידו, ואין כסף אלא צדיקים, שנאמר (הושע ג') ואכרה לי 

בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים.

שלח להו: הדרי רשיעי בתשובה, ובעו רחמי, ומייתו ליה.О▀צו:

О▀◊צו:
שלחו ליה: כבר קבע להן זמן, שנאמר (משלי ז') ליום הכסא יבא ביתו אין כסא אלא זמן, שנאמר 

(תהלים פ"א) בכסה ליום חגנו.

שלח להו: סיתווא הוא, ולא מצינא דאתי מתלגא וממיטרא.О▀צו:

О▀צו:
שלחו ליה: תא אשינא דטורא, שנאמר (ישעיהו ט"ז) שלחו כר מושל ארץ מסלע מדברה אל הר בת 

ציון.

שלח להו: אי אתינא ־ לית לי דוכתא דיתיבנא ביה.О▀צו:

О▀◊צו:

שלחו ליה: קברות שלהם מעולין מפלטירין שלך, דכתיב (ירמיהו ח') בעת ההיא נאם ה' יוציאו את 

עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי 

ירושלים מקבריהם ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו 

אחריהם.

מי שמיע לך אימת אתי בר נפלי?רב נחמן לרבי יצחק:^צו:

מאן בר נפלי?אמר ליה:[רבי יצחק]¿◊צו:

משיח.אמר ליה:[רב נחמן]!◊צו:

משיח בר נפלי קרית ליה?[רבי יצחק]¿צו:

אין, דכתיב (עמוס ט') ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנפלת.אמר ליה:[רב נחמן]!צו:
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