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23.11.6 

95a ( וישבי בנב  )   96a  ('הכוהו בחרב וכו) 

 

  טז, כא ב"מוש :ָּדִוד ֶאת ְלַהּכֹות ַוֹּיאֶמר ֲחָדָׁשה ָחגּור ְוהּוא ְנֹחֶׁשת ִמְׁשַקל ֵמאֹות ְׁש�ׁש ֵקינוֹ  ּוִמְׁשַקל ָהָרָפה ִּביִליֵדי ֲאֶׁשר ְבֹנב ְוִיְׁשִּבי . 1

  לז, יח תהלים :ַקְרֻסָּלי ָמֲעדּו ְו�א ַתְחָּתי ַצֲעִדי ַּתְרִחיב . 2

  יד, סח תהלים :ָחרּוץ ִּביַרְקַרק ְוֶאְברֹוֶתיהָ  ַבֶּכֶסף ֶנְחָּפה יֹוָנה ַּכְנֵפי ְׁשַפָּתִים ֵּבין ִּתְׁשְּכבּון ִאם . 3

  יז ,כא ב"שמו: ְׂשָרֵאליִ  ֵנר ֶאת ְתַכֶּבה ְו�א ָמהַלִּמְלחָ  ִאָּתנּו עֹוד ֵתֵצא �א ֵלאֹמר לוֹ  ָדִוד ַאְנֵׁשי ִנְׁשְּבעּו ָאז ַוְיִמיֵתהּו ַהְּפִלְׁשִּתי ֶאת ַוַּי� ְצרּוָיה ֶּבן ֲאִביַׁשי לוֹ  ַוַּיֲעָזר . 4

  מב, כד בראשית :ָעֶליהָ  ֹהֵל� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַּדְרִּכי ַמְצִליחַ  ָּנא ֶיְׁש� ִאם ַאְבָרָהם ֲאֹדִני ֱא�ֵהי ’ה ָוֹאַמר ָהָעִין ֶאל ַהּיֹום ָוָאֹבא . 5

 יא- י, כח ראשיתב :ַההּוא ָּמקֹוםּבַ  ַוִּיְׁשַּכב ֹׁשָתיוְמַראֲ  ַוָּיֶׂשם ַהָּמקֹום ֵמַאְבֵני ַוִּיַּקח ַהֶּׁשֶמׁש ָבא ִּכי ָׁשם ַוָּיֶלן ַּבָּמקֹום ַוִּיְפַּגע :ָחָרָנה ַוֵּיֶל� ָׁשַבע ִמְּבֵאר ַיֲעֹקב ַוֵּיֵצא . 6

  טז, ז ירמיהו :ֹאָת� ֹׁשֵמעַ  ֵאיֶנִּני ִּכי ִּבי ִּתְפַּגע ְוַאל ּוְתִפָּלה ִרָּנה ַבֲעָדם ִּתָּׂשא ְוַאל ַהֶּזה ָהָעם ְּבַעד ִּתְתַּפֵּלל ַאל ְוַאָּתה . 7

  א, יא ב"מל :ַהַּמְמָלָכה ֶזַרע ָּכל ֵאת ַוְּתַאֵּבד ַוָּתָקם ְּבָנּה ֵמת ִּכי ָרֲאָתה ֲאַחְזָיהּו ֵאם ַוֲעַתְלָיה . 8

  ח, ח ישעיהו: ֵאל ִעָּמנּו ַאְרְצ� ֹרַחב ְמ�א ְּכָנָפיו ֻמּטֹות ְוָהָיה ַיִּגיעַ  ַצָּואר ַעד ְוָעַבר ָׁשַטף ִּביהּוָדה ְוָחַלף . 9

  כה, לז ישעיהו :ָמצֹור ְיֹאֵרי ֹּכל ְּפָעַמי ְּבַכף ְוַאְחִרב ָמִים ְוָׁשִתיִתי ַקְרִּתי ֲאִני . 10

  לו, זל ישעיהו :ֵמִתים ְּפָגִרים ֻכָּלם ְוִהֵּנה ַבֹּבֶקר ַוַּיְׁשִּכימּו ָאֶלף ַוֲחִמָּׁשה ּוְׁשֹמִנים ֵמָאה ַאּׁשּור ְּבַמֲחֵנה ַוַּיֶּכה ’ה ַמְלַא� ַוֵּיֵצא . 11

  טז, י ישעיהו :ֵאׁש ִּכיקֹוד ְיֹקד ֵיַקד ְּכֹבדוֹ  ְוַתַחת ָרזֹון ְּבִמְׁשַמָּניו ְצָבאֹות ’ה ָהָאדֹון ְיַׁשַּלח ָלֵכן . 12

  כא, לב ב"דהי :ֶרבֶבחָ  ִהִּפיֻלהּו םׁשָ  ֵמָעיו ּוִמיִציֵאי ָהיוֱא� ֵּבית ַוָּיֹבא ְלַאְרצוֹ  ָּפִנים ְּבֹבֶׁשת ַוָּיָׁשב ַאּׁשּור ֶמֶל� ְּבַמֲחֵנה ְוָׂשר ְוָנִגיד ַחִיל ִּגּבֹור ָּכל ַוַּיְכֵחד ַמְלָא� ’ה ַוִּיְׁשַלח . 13

  לא, יד שמות: ַעְבּדוֹ  ּוְבֹמֶׁשה ַּביֹקָוק ַוַּיֲאִמינּו ’ה ֶאת ָהָעם ַוִּייְראּו ְּבִמְצַרִים ’ה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהְּגֹדָלה ַהָּיד ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְרא . 14

  טו, ח שמות: ’ה ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ֲאֵלֶהם ָׁשַמע ְו�א ַּפְרֹעה ֵלב ַוֶּיֱחַזק ִהוא ֱא�ִהים ֶאְצַּבע ַּפְרֹעה ֶאל ַהַחְרֻטִּמים ַוֹּיאְמרּו . 15

  טו, כא ישעיהו: ִמְלָחָמה ֹּכֶבד ּוִמְּפֵני ְּדרּוָכה ֶקֶׁשת ּוִמְּפֵני ְנטּוָׁשה ֶחֶרב ִמְּפֵני ָנָדדּו ֲחָרבֹות ִמְּפֵני ִּכי . 16

  יט, כח ישעיהו :ְׁשמּוָעה ָהִבין ְזָוָעה ַרק ְוָהָיה ּוַבָּלְיָלה ַּבּיֹום ַיֲעֹבר ַּבֹּבֶקר ַבֹּבֶקר ִּכי ֶאְתֶכם ִיַּקח ָעְברוֹ  ִמֵּדי . 17

  כד, מ ישעיהו: ִּתָּׂשֵאם ַּכַּקׁש ּוְסָעָרה ַוִּיָבׁשּו ָּבֶהם ָנַׁשף ְוַגם ִּגְזָעם ָּבָאֶרץ ֹׁשֵרׁש ַּבל ַאף ֹזָרעּו ַּבל ַאף ִנָּטעּו ַּבל ַאף . 18

  כב, כא יחזקאל: ִּדַּבְרִּתי ’ה ֲאִני ֲחָמִתי ַוֲהִנֹחִתי ַּכִּפי ֶאל ַכִּפי ַאֶּכה ֲאִני ְוַגם . 19

  ג, לג ישעיהו :ּגֹוִים ָנְפצּו ֵמרֹוְמֻמֶת� ַעִּמים ָנְדדּו ָהמֹון ִמּקֹול . 20

  יט, י ישעיהו: ִיְכְּתֵבם ְוַנַער ִיְהיּו ִמְסָּפר ַיְערוֹ  ֵעץ ּוְׁשָאר . 21

  ו, יז ישעיהו: ָרֵאלִיְׂש  ֱא�ֵהי ’ה ְנֻאם ֹּפִרָּיה ִּבְסִעֶפיהָ  ֲחִמָּׁשה ַאְרָּבָעה ָאִמיר ְּבֹראׁש ַּגְרְּגִרים ְׁש�ָׁשה ְׁשַנִים ַזִית ְּכֹנֶקף עֹוֵל�ת ּבוֹ  ְוִנְׁשַאר . 22

  כה, ג דניאל: ֱאָלִהין ַברלְ  ָּדֵמה ְרִביָעָאה רביעיא ִּדי ְוֵרֵוּה ְּבהֹון ִאיַתי ָלא ַוֲחָבל נּוָרא ְּבגֹוא ַמְהְלִכין ְׁשַרִין ַאְרְּבָעה ֻּגְבִרין ָחֵזה ֲאָנה ָהא ְוָאַמר ָעֵנה . 23

  לז, יט ב"מל: יוַּתְחּתָ  ְּבנוֹ  ַחֹּדן רֵאסַ  ַוִּיְמ�� ֲאָרָרט ֶאֶרץ ִנְמְלטּו ְוֵהָּמה ַבֶחֶרב ִהֻּכהּו ָּבָניו ְוַׂשְרֶאֶצר ְוַאְדַרֶּמֶל� ֱא�ָהיו ִנְסֹר� ֵּבית ִמְׁשַּתֲחֶוה הּוא ַוְיִהי . 24

  כ, ז שעיהוי: ִּתְסֶּפה ַהָּזָקן ֶאת ְוַגם ָהַרְגָלִים ְוַׂשַער ָהֹראׁש ֶאת ַאּׁשּור ְּבֶמֶל� ָנָהר ְּבֶעְבֵרי ַהְּׂשִכיָרה ְּבַתַער ֲאֹדָני ְיַגַּלח ַההּוא ַּבּיֹום . 25

 

I Continued אגדות relating to סנחריב 

a Aggadic excursus on דוד’s battle with ישבי (vv. 1-4, 8) 

i Tangent: the three who benefited from קפיצת הארץ 

 v. 5 :אליעזר עבד אברהם 1

 vv. 6-7 :יעקב אבינו 2

  (as above) :אבישי בן צרויה 3

ii Continuation of אגדות relating to סנחריב’s battle and ultimate defeat (vv. 9-25) 


