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17.01.08; 9b ('משנה ח)  11a (החלקה באש) 

  כא, טז שופטים :ָהֲאסּוִרים ְּבֵבית טֹוֵחן ַוְיִהי ַּבְנֻחְׁשַּתִים ַוַּיַאְסרּוהּו ַעָּזָתה אֹותוֹ  ַוּיֹוִרידּו ֵעיָניו ֶאת ַוְיַנְּקרּו ְפִלְׁשִּתים ַוֹּיאֲחזּוהּו .1

  טו, יח ב שמואל :ַוְיִמיֻתהּו ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַוַּיּכּו יֹוָאב ְּכֵלי ֹנְׂשֵאי ְנָעִרים ֲעָׂשָרה ּבּוַוָּיסֹ  .2

  ו, טו ב לשמוא: ִיְׂשָרֵאל ַאְנֵׁשי ֵלב ֶאת ַאְבָׁשלֹום ַוְיַגֵּנב ַהֶּמֶל� ֶאל ַלִּמְׁשָּפט ָיֹבאּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַהֶּזה ַּכָּדָבר ַאְבָׁשלֹום ַוַּיַעׂש .3

  יד, יח ב שמואל :ָהֵאָלה ְּבֵלב ַחי עֹוֶדּנּו ַאְבָׁשלֹום ְּבֵלב ַוִּיְתָקֵעם ְּבַכּפוֹ  ְׁשָבִטים ְׁש�ָׁשה ַוִּיַּקח ְלָפֶני� ֹאִחיָלה ֵכן �א יֹוָאב ַוֹּיאֶמר .4

  ד, ב שמות :לוֹ  ֵּיָעֶׂשה ַמה ְלֵדָעה ֵמָרֹחק ֲאֹחתוֹ  ַוֵּתַתַּצב .5

  טו, יב במדבר :ִמְרָים ֵהָאֵסף ַעד ָנַסע �א ְוָהָעם ָיִמים ִׁשְבַעת ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ םִמְריָ  ַוִּתָּסֵגר .6

  ז, נ בראשית :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ִזְקֵני ְוֹכל ֵביתוֹ  ִזְקֵני ַפְרֹעה ַעְבֵדי ָּכל ִאּתוֹ  ַוַּיֲעלּו ָאִביו ֶאת ִלְקֹּבר יֹוֵסף ַוַּיַעל .7

  יט, יג שמות :ִאְּתֶכם ִמֶּזה ַעְצֹמַתי ֶאת ְוַהֲעִליֶתם ֶאְתֶכם ֱא�ִהים ִיְפֹקד ָּפֹקד ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִהְׁשִּביעַ  ַהְׁשֵּבעַ  ִּכי ִעּמוֹ  ֵסףיוֹ  ַעְצמֹות ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח .8

  ו, לד דברים :ַהֶּזה ּיֹוםהַ  ַעד ְקֻבָרתוֹ  ֶאת ִאיׁש ָיַדע ְו�א ְּפעֹור ֵּבית מּול מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ַבַּגיְ  ֹאתוֹ  ַוִּיְקֹּבר .9

  ח, נח ישעיהו :ַיַאְסֶפ� ה' ְּכבֹוד ִצְדֶק� ְלָפֶני� ְוָהַל� ִתְצָמח ְמֵהָרה ַוֲאֻרָכְת� אֹוֶר� ַּכַּׁשַחר ִיָּבַקע ָאז .10

  ג, יד שופטים :ְבֵעיָני ָיְׁשָרה ִהיא ִּכי ִלי ַקח אֹוָתּה ָאִביו ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַוֹּיאֶמר ... .11

  ד, יד שופטים: ְּבִיְׂשָרֵאל ֹמְׁשִלים ְּפִלְׁשִּתים ַהִהיא ּוָבֵעת ִמְּפִלְׁשִּתים ְמַבֵּקׁש הּוא ֹתֲאָנה ִּכי ִהיא ה'מֵ  ִּכי ָיְדעּו �א ְוִאּמוֹ  וְוָאִבי .12

  א, טז שופטים :ֵאֶליהָ  ַוָּיֹבא זֹוָנה ִאָּׁשה ָׁשם ַוַּיְרא ַעָּזָתה ִׁשְמׁשֹון ַוֵּיֶל� .13

  א, יד שופטים :ְּפִלְׁשִּתים ִמְּבנֹות ְּבִתְמָנָתה ִאָּׁשה ַוַּיְרא ִּתְמָנָתה ֹוןִׁשְמׁש ַוֵּיֶרד .14

  ד, טז שופטים :ְּדִליָלה ּוְׁשָמּה ֹׂשֵרק ְּבַנַחל ִאָּׁשה ַוֶּיֱאַהב ֵכן ַאֲחֵרי ַוְיִהי .15

  יט, טז שופטים :ֵמָעָליו ֹּכחוֹ  ַוָּיַסר ְלַעּנֹותוֹ  ַוָּתֶחל ֹראׁשוֹ  פֹותַמְחלְ  ֶׁשַבע ֶאת ַוְּתַגַּלח ָלִאיׁש ַוִּתְקָרא ִּבְרֶּכיהָ  ַעל ַוְּתַיְּׁשֵנהּו .16

  יח, טז שופטים ... ִלּבוֹ  ָּכל ֶאת ִלי ִהִּגיד ִּכי ַהַּפַעם ֲעלּו ֵלאֹמר ְפִלְׁשִּתים ְלַסְרֵני ַוִּתְקָרא ַוִּתְׁשַלח ִלּבוֹ  ָּכל ֶאת ָלּה ִהִּגיד ִּכי ְּדִליָלה ַוֵּתֶרא .17

  כ, טז שופטים :ֵמָעָליו ָסר ה' ִּכי ָיַדע �א ְוהּוא ְוִאָּנֵער ְּבַפַעם ְּכַפַעם ֵאֵצא ַוֹּיאֶמר ִמְּׁשָנתוֹ  ַוִּיַקץ ִׁשְמׁשֹון ָעֶלי� ְּפִלְׁשִּתים רַוֹּתאמֶ  .18

  יז, טז שופטים :ָהָאָדם ְּכָכל ְוָהִייִתי ְוָחִליִתי ֹכִחי ִמֶּמִּני ְוָסר ּגַֻּלְחִּתי ִאם ִאִּמי ִמֶּבֶטן ֲאִני ֱא�ִהים ְנִזיר ִּכי ֹראִׁשי ַעל ָעָלה �א מֹוָרה ָלּה ַוֹּיאֶמר ִלּבוֹ  ָּכל ֶאת ָלּה ַוַּיֶּגד .19

  טז, טז שופטים :ָלמּות ַנְפׁשוֹ  ַוִּתְקַצר ַוְּתַאֲלֵצהּו ַהָּיִמים ָּכל ִבְדָבֶריהָ  ּלוֹ  ֵהִציָקה ִּכי ַוְיִהי .20

  ד, יג שופטים :ָטֵמא ָּכל ֹּתאְכִלי ְוַאל ְוֵׁשָכר ַיִין ִּתיִּתְׁש  ְוַאל ָנא ִהָּׁשְמִרי ְוַעָּתה .21

  יט, טו שופטים :ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ַּבֶּלִחי ֲאֶׁשר ַהּקֹוֵרא ֵעין ְׁשָמּה ָקָרא ֵּכן ַעל ַוֶּיִחי רּוחוֹ  ַוָּתָׁשב ַוֵּיְׁשְּת  ַמִים ִמֶּמּנּו ַוֵּיְצאּו ַּבֶּלִחי ֲאֶׁשר ַהַּמְכֵּתׁש ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְבַקע .22

  כה, יג שופטים: ֶאְׁשָּתֹאל ּוֵבין ָצְרָעה ֵּבין ָדן ְּבַמֲחֵנה ְלַפֲעמוֹ  ה' רּוחַ  ַוָּתֶחל .23

  יז-טז, מט בראשית :רָאחוֹ  ֹרְכבוֹ  ַוִּיֹּפל סּוס ִעְּקֵבי ַהֹּנֵׁש� ֹאַרח ֲעֵלי ְׁשִפיֹפן ֶדֶר� ֲעֵלי ָנָחׁש ָדן ְיִהי: ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי ְּכַאַחד ַעּמוֹ  ָיִדין ָּדן .24

  לד, כח שמות :ָסִביב ַהְּמִעיל ׁשּוֵלי ַעל ְוִרּמֹון ָזָהב ַּפֲעֹמן ְוִרּמֹון ָזָהב ַּפֲעֹמן .25

  ה, יג שופטים :ְּפִלְׁשִּתים ִמַּיד ִיְׂשָרֵאל ֶאת יעַ ְלהֹוִׁש  ָיֵחל ְוהּוא ַהָּבֶטן ִמן ַהַּנַער ִיְהֶיה ֱא�ִהים ְנִזיר ִּכי ֹראׁשוֹ  ַעל ַיֲעֶלה �א ּומֹוָרה ֵּבן ְוֹיַלְדְּת  ָהָרה ִהָּנ� ִּכי .26

  כג פסוק כא פרק בראשית :ָּבּה ַּגְרָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ְוִעם ִעָּמִדי ַּתֲעֶׂשה ִעְּמ� ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ַּכֶחֶסד ּוְלֶנְכִּדי ּוְלִניִני ִלי ִּתְׁשֹקר ִאם ֵהָּנה ֵבא�ִהים ִּלי ִהָּׁשְבָעה ְוַעָּתה .27

  כד פסוק יג פרק שופטים :ה' ַוְיָבְרֵכהּו ַהַּנַער ַוִּיְגַּדל ִׁשְמׁשֹון ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִּתְקָרא ֵּבן ָהִאָּׁשה ֵּתֶלדוַ  .28

  כח פסוק טז פרק שופטים :ִמְּפִלְׁשִּתים ֵעיַני ְּׁשֵתימִ  ַאַחת ְנַקם ְוִאָּנְקָמה ָהֱא�ִהים ַהֶּזה ַהַּפַעם ַא� ָנא ְוַחְּזֵקִני ָנא ָזְכֵרִני ה' ֲאֹדָני ַוֹּיאַמר ה' ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַוִּיְקָרא .29

  ד פסוק טו פרק שופטים :ַּבָּתֶו� ַהְּזָנבֹות ְׁשֵני ֵּבין ֶאָחד ַלִּפיד ַוָּיֶׂשם ָזָנב ֶאל ָזָנב ַוֶּיֶפן ַלִּפִדים ַוִּיַּקח ׁשּוָעִלים ֵמאֹות ְׁש�ׁש ַוִּיְלֹּכד ִׁשְמׁשֹון ַוֵּיֶל� .30

  ג:טז שופטים: ֶחְברֹון ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ָהָהר ֹראׁש ֶאל ַוַּיֲעֵלם ְּכֵתָפיו ַעל ַוָּיֶׂשם ַהְּבִריחַ  ִעם ַוִּיָּסֵעם ַהְּמזּוזֹות ּוִבְׁשֵּתי ָהִעיר ַׁשַער ְּבַדְלתֹות ַוֶּיֱאֹחז ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוָּיָקם ... .31

  י-ט פסוק לא פרק איוב :ֲאֵחִרין ִיְכְרעּון ְוָעֶליהָ  ִאְׁשִּתי ְלַאֵחר ִּתְטַחן :ְבִּתיָארָ  ֵרִעי ֶּפַתח ְוַעל ִאָּׁשה ַעל ִלִּבי ִנְפָּתה ִאם .32

  יב פסוק פד פרק תהלים :ְּבָתִמים ַלֹהְלִכים טֹוב ִיְמַנע �א ה' ִיֵּתן ְוָכבֹוד ֵחן ֱא�ִהים ה' ּוָמֵגן ֶׁשֶמׁש ִּכי .33

  ג פסוק כג פרק במדבר :ֶׁשִפי ַוֵּיֶל� ָל� ְוִהַּגְדִּתי ַּיְרֵאִני ַמה ּוְדַבר ִלְקָראִתי ה' ִיָּקֵרה אּוַלי ְוֵאְלָכה ֹעָלֶת� ַעל ִהְתַיֵּצב ְלָבָלק ִּבְלָעם ַוֹּיאֶמר .34

  ד:לא ש"א :ָעֶליהָ  ַוִּיֹּפל ַהֶחֶרב ֶאת ָׁשאּול ַוִּיַּקח ְמֹאד ָיֵרא ִּכי ֵכָליו ֹנֵׂשא ָאָבה �אוְ  ִבי ְוִהְתַעְּללּו ּוְדָקֻרִני ָהֵאֶּלה ָהֲעֵרִלים ָיבֹואּו ֶּפן ָבּה ְוָדְקֵרִני ַחְרְּב� ְׁש�ף ֵכָליו ְלֹנֵׂשא ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר .35

  ז פסוק כה פרק ב מלכים: ָּבֶבל ַוְיִבֵאהּו ַבְנֻחְׁשַּתִים ַוַּיַאְסֵרהּו ִעֵּור ִצְדִקָּיהּו ֵעיֵני ְוֶאת ְלֵעיָניו ָׁשֲחטּו ִצְדִקָּיהּו ְּבֵני ְוֶאת .36

  כג:טו אמ" :ַרְגָליו ֶאת ָחָלה ִזְקָנתוֹ  ְלֵעת ַרק ְיהּוָדה ְלַמְלֵכי ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַעל ְכתּוִבים ֵהָּמה ֲה�א ָּבָנה ֲאֶׁשר ְוֶהָעִרים ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְוָכל ְּגבּוָרתוֹ  ְוָכל ָאָסא ִּדְבֵרי ָּכל ֶתרְויֶ  .37

  יד פסוק כה פרק תהלים :ְלהֹוִדיָעם ּוְבִריתוֹ  ִליֵרָאיו ה' סֹוד .38

 \ כב:טו א מלכים :ַהִּמְצָּפה ְוֶאת ִּבְנָיִמן ֶּגַבע ֶאת ָאָסא ַהֶּמֶל� ָּבם ַוִּיֶבן ַּבְעָׁשא ָּבָנה ֲאֶׁשר ֵעֶציהָ  ְוֶאת ָהָרָמה ַאְבֵני ֶאת ַוִּיְׂשאּו ָנִקי ֵאין ְיהּוָדה ָּכל ֶאת ִהְׁשִמיעַ  ָאָסא ְוַהֶּמֶל� .39

  יג פסוק לח פרק בראשית :ֹצאנוֹ  ָלֹגז ִתְמָנָתה ֹעֶלה ָחִמי� ִהֵּנה ֵלאֹמר ְלָתָמר ַוּיַֻּגד .40

  יד:לח בראשית :ְלִאָּׁשה לוֹ  ִנְּתָנה �א ְוִהוא ֵׁשָלה ָגַדל ִּכי ָרֲאָתה ִּכי ִּתְמָנָתה ֶּדֶר� ַעל ֲאֶׁשר ֵעיַנִים ְּבֶפַתח ַוֵּתֶׁשב ַוִּתְתַעָּלף ַּבָּצִעיף ַוְּתַכס ֵמָעֶליהָ  ַאְלְמנּוָתּה ִּבְגֵדי ַוָּתַסר .41

  לד פסוק טו פרק יהושע :ְוָהֵעיָנם ַּתּפּוחַ  ַּגִּנים ְוֵעין ְוָזנֹוחַ  .42

  לג פסוק כא פרק בראשית :עֹוָלם ֵאל ה' ְּבֵׁשם ָׁשם ַוִּיְקָרא ָׁשַבע ִּבְבֵאר ֶאֶׁשל ַוִּיַּטע .43

  מה פסוק יא פרק דניאל :לוֹ  עֹוֵזר ְוֵאין ִקּצוֹ  ַעד אּובָ  ֹקֶדׁש ְצִבי ְלַהר ַיִּמים ֵּבין ַאַּפְדנוֹ  ָאֳהֵלי ְוִיַּטע .44

  טו פסוק לח פרק בראשית :ָּפֶניהָ  ִכְּסָתה ִּכי ְלזֹוָנה ַוַּיְחְׁשֶבהָ  ְיהּוָדה ַוִּיְרֶאהָ  .45

ם ְיהּוָדה ַעל ָחָזה ֲאֶׁשר ָאמֹוץ ֶבן ְיַׁשְעָיהּו ֲחזֹון .46   א פסוק א פרק ישעיהו :ְיהּוָדה ַמְלֵכי ִקָּיהּוְיִחזְ  ָאָחז יֹוָתם ֻעִּזָּיהּו ִּביֵמי ִוירּוָׁשָלִ

  כה פסוק לח פרק בראשית :ָהֵאֶּלה ְוַהַּמֶּטה ְוַהְּפִתיִלים ַהֹחֶתֶמת ְלִמי ָנא ַהֶּכר ַוֹּתאֶמר ָהָרה ָאֹנִכי ּלוֹ  ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְלִאיׁש ֵלאֹמר ָחִמיהָ  ֶאל ָׁשְלָחה ְוִהיא מּוֵצאת ִהוא .47

  א פסוק נו פרק תהלים :ְּבַגת ְפִלְׁשִּתים ֹאתוֹ  ֶּבֱאֹחז ִמְכָּתם ְלָדִוד ְרֹחִקים ֵאֶלם תיֹונַ  ַעל ַלְמַנֵּצחַ  .48

  לב פסוק לז פרק בראשית :�א ִאם ִהוא ִּבְנ� ַהְּכֹתֶנת ָנא ַהֶּכר ָמָצאנּו ֹזאת ַוֹּיאְמרּו ֲאִביֶהם ֶאל ַוָּיִביאּו ַהַּפִּסים ְּכֹתֶנת ֶאת ַוְיַׁשְּלחּו .49

  כו פסוק לח פרק בראשית :ְלַדְעָּתּה עֹוד ָיַסף ְו�א ְבִני ְלֵׁשָלה ְנַתִּתיהָ  �א ֵּכן ַעל ִּכי ִמֶּמִּני ָצְדָקה ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ַוַּיֵּכר .50

  ו פסוק פא פרק תהלים :ֶאְׁשָמע ָיַדְעִּתי �א ְׂשַפת ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַעל ְּבֵצאתוֹ  ָׂשמוֹ  ִּביהֹוֵסף ֵעדּות .51

  יח פסוק ה פרק דברים :ֵאָלי ַוִּיְּתֵנם ֲאָבִנים ֻלֹחת ְׁשֵני ַעל ַוִּיְכְּתֵבם ָיָסף ְו�א ָּגדֹול קֹול ְוָהֲעָרֶפל ֶהָעָנן ָהֵאׁש ִמּתֹו� ָּבָהר ְקַהְלֶכם ָּכל ֶאל ה' ִּדֶּבר ָהֵאֶּלה יםַהְּדָבִר  ֶאת .52

  כה פסוק יד פרק ב שמואל :מּום בוֹ  ָהָיה �א ָקְדֳקדוֹ  ְוַעד ַרְגלוֹ  ִמַּכף ֹאדמְ  ְלַהֵּלל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָיֶפה ִאיׁש ָהָיה �א ּוְכַאְבָׁשלֹום .53

  ט:יח בש" :... ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמִים ֵּבין ַוּיַֻּתן ָבֵאָלה ֹראׁשוֹ  ַוֶּיֱחַזק ַהְּגדֹוָלה ָהֵאָלה ׂשֹוֶב� ַּתַחת ַהֶּפֶרד ַוָּיֹבא ַהֶּפֶרד ַעל ֹרֵכב ְוַאְבָׁשלֹום ָדִוד ַעְבֵדי ִלְפֵני ַאְבָׁשלֹום ַוִּיָּקֵרא .54

  א פסוק יט פרק ב שמואל :ְבִני ְּבִני ַאְבָׁשלֹום ַתְחֶּתי� ֲאִני מּוִתי ִיֵּתן ִמי ַאְבָׁשלֹום ְבִני ְּבִני ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְּבֶלְכּתוֹ  ָאַמר ְוֹכה ַוֵּיְבּךְ  ַהַּׁשַער ֲעִלַּית ַעל ַוַּיַעל ַהֶּמֶל� ַוִּיְרַּגז .55

  יח:יח בש": ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ַאְבָׁש�ם ַיד ָלּה ַוִּיָּקֵרא ְׁשמוֹ  ַעל ַלַּמֶּצֶבת ַוִּיְקָרא ְׁשִמי ַהְזִּכיר ַּבֲעבּור ֵבן ִלי ֵאין ָאַמר ִּכי ַהֶּמֶל� ְּבֵעֶמק ֲאֶׁשר ַמֶּצֶבת ֶאת ְבַחָּייו בחיו לוֹ  ַוַּיֶּצב ָלַקח ְוַאְבָׁש�ם .56

  יא פסוק יב פרק ב שמואל :ַהֹּזאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֵעיֵני ָנֶׁשי� ִעם ְוָׁשַכב ְלֵרֶעי� ְוָנַתִּתי ְלֵעיֶני� ָנֶׁשי� ֶאת ְוָלַקְחִּתי ִמֵּביֶת� ָרָעה ָעֶלי� ֵמִקים ִניִהנְ  ה' ָאַמר ֹּכה .57

  יד פסוק לז פרק בראשית :ְׁשֶכָמה ַוָּיֹבא ֶחְברֹון ֵמֵעֶמק ַוִּיְׁשָלֵחהּו ָברּדָ  ַוֲהִׁשֵבִני ַהֹּצאן ְׁשלֹום ְוֶאת ַאֶחי� ְׁשלֹום ֶאת ְרֵאה ָנא ֶל� לוֹ  ַוֹּיאֶמר .58

  יג פסוק טו פרק בראשית :ָׁשָנה ֵמאֹות ַאְרַּבע ֹאָתם ְוִעּנּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם �א ְּבֶאֶרץ ַזְרֲע� ִיְהֶיה ֵגר ִּכי ֵּתַדע ָיֹדעַ  ְלַאְבָרם ַוֹּיאֶמר .59

  כז פסוק יד פרק ב שמואל: ַמְרֶאה ְיַפת ִאָּׁשה ָהְיָתה ִהיא ָּתָמר ּוְׁשָמּה ַאַחת ּוַבת ָבִנים ְׁשלֹוָׁשה םְלַאְבָׁשלוֹ  ַוִּיָּוְלדּו .60

  ל פסוק יד פרק ב שמואל: ָּבֵאׁש הַהֶחְלקָ  ֶאת ַאְבָׁשלֹום ַעְבֵדי ַוַּיִּצתּו ָבֵאׁש ְוַהִּציתּוהָ  ְלכּו ְׂשֹעִרים ָׁשם ְולוֹ  ָיִדי ֶאל יֹוָאב ֶחְלַקת ְראּו ֲעָבָדיו ֶאל ַוֹּיאֶמר .61

I 'משנה ח and attendant גמרא – examples of מדה כנגד מדה in stories in תנ"ך (story of שמשון – vv. 1, 11-33) 

II 'מדה כנגד מדה – משנה ט as reward – vv. 5-10 (Tangential Aggadot: vv. 34-52) 

a Story of אבשלום – vv. 2-4; 53-61 


