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92a ('משנה ז) � 93a ( פרקסיו� ה .) 
 

 ז פסוק כ פרק בראשית :ָל* ֲאֶ�ר ְוָכל ַאָ�ה ָ�מ�ת מֹות ִ�י ַ&ע ֵמִ�יב ֵאיְנ" ְוִא� ֶוְחֵיה ַ$ַעְד" ְוִיְתַ!ֵ ל ה�אה�אה�אה�א    ָנִביאָנִביאָנִביאָנִביא    ִ�יִ�יִ�יִ�י    ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�    ֵאֶ�תֵאֶ�תֵאֶ�תֵאֶ�ת    ָהֵ�בָהֵ�בָהֵ�בָהֵ�ב    ְוַעָ�הְוַעָ�הְוַעָ�הְוַעָ�ה .1

 יז פסוק כ פרק בראשית :ַוֵ-ֵלד� ְו.ְמֹהָתיו ִאְ��וֹ  ְוֶאת ֲאִביֶמֶל*ֲאִביֶמֶל*ֲאִביֶמֶל*ֲאִביֶמֶל*    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֱא/ִהי�ֱא/ִהי�ֱא/ִהי�ֱא/ִהי�    ַוִ-ְרָ!אַוִ-ְרָ!אַוִ-ְרָ!אַוִ-ְרָ!א    ָהֱא/ִהי�ָהֱא/ִהי�ָהֱא/ִהי�ָהֱא/ִהי�    ֶאלֶאלֶאלֶאל    .ְבָרָה�.ְבָרָה�.ְבָרָה�.ְבָרָה�    ַוִ-ְתַ!ֵ לַוִ-ְתַ!ֵ לַוִ-ְתַ!ֵ לַוִ-ְתַ!ֵ ל .2

 ד פסוק כ פרק בראשית :ַ�ֲהֹרגַ�ֲהֹרגַ�ֲהֹרגַ�ֲהֹרג    ַצִ&יקַצִ&יקַצִ&יקַצִ&יק    �3ַ�3ַ�3ַ�3ַ    ֲהגֹויֲהגֹויֲהגֹויֲהגֹוי ֲאֹדָני ַוֹ-אַמר ֵאֶליהָ  ָקַרב /א ַוֲאִביֶמֶל* .3

 יח פסוק כ פרק בראשית: .ְבָרָה� ֵאֶ�ת 6ָָרה ְ&ַבר ַעל ֲאִביֶמֶל* ְלֵבית ֶרֶח�ֶרֶח�ֶרֶח�ֶרֶח�    ָ�לָ�לָ�לָ�ל    ְ$ַעדְ$ַעדְ$ַעדְ$ַעד    ה'ה'ה'ה'    ָעַצרָעַצרָעַצרָעַצר    ָעֹצרָעֹצרָעֹצרָעֹצר    ִ�יִ�יִ�יִ�י .4

 י פסוק מב פרק איוב :ְלִמְ�ֶנה ְלִא-ֹוב ֲאֶ�ר ָ�ל ֶאת ה' ַוֹ-ֶס8 ֵרֵעה�ֵרֵעה�ֵרֵעה�ֵרֵעה�    ְ$ַעדְ$ַעדְ$ַעדְ$ַעד    ְ$ִהְתַ!ְללוֹ ְ$ִהְתַ!ְללוֹ ְ$ִהְתַ!ְללוֹ ְ$ִהְתַ!ְללוֹ  ִא-ֹובִא-ֹובִא-ֹובִא-ֹוב    ְ�ב�תְ�ב�תְ�ב�תְ�ב�ת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָ�בָ�בָ�בָ�ב    ה'ה'ה'ה'וווו .5

 א פסוק כא פרק בראשית :ִ&ֵ$ר ַ�ֲאֶ�ר ְל6ָָרה ה' ַוַ-ַע6 :ָמר:ָמר:ָמר:ָמר    ַ�ֲאֶ�רַ�ֲאֶ�רַ�ֲאֶ�רַ�ֲאֶ�ר    6ָָרה6ָָרה6ָָרה6ָָרה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָ!ַקדָ!ַקדָ!ַקדָ!ַקד    ה'ה'ה'ה'וַ וַ וַ וַ  .6

� ִ$י ְ!ַ�ְעֶ�� �=ְ ֶכ� ֵאָלי ָתִריב� ָלָ>ה .7  כט פסוק ב פרק ירמיהו :ה' ְנא=

 כח פסוק טז פרק שמות :ְותֹוֹרָתיְותֹוֹרָתיְותֹוֹרָתיְותֹוֹרָתי    ִמְצֹוַתיִמְצֹוַתיִמְצֹוַתיִמְצֹוַתי    ִלְ�ֹמרִלְ�ֹמרִלְ�ֹמרִלְ�ֹמר    ֵמ.ְנֶ��ֵמ.ְנֶ��ֵמ.ְנֶ��ֵמ.ְנֶ��    :ָנה:ָנה:ָנה:ָנה    ַעדַעדַעדַעד ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוֹ-אֶמר .8

 ב פסוק מז פרק בראשית :ַפְרֹעה ִלְפֵני ַוַ-Bִֵג� ֲאָנִ�י�ֲאָנִ�י�ֲאָנִ�י�ֲאָנִ�י�    ֲחִמAָהֲחִמAָהֲחִמAָהֲחִמAָה    ָלַקחָלַקחָלַקחָלַקח    ֶאָחיוֶאָחיוֶאָחיוֶאָחיו    �ִמְקֵצה�ִמְקֵצה�ִמְקֵצה�ִמְקֵצה .9

 ו פסוק לג פרק דברי� :ִמְסָ!ר ְמָתיו ִויִהי ָיֹמתָיֹמתָיֹמתָיֹמת    ְו.לְו.לְו.לְו.ל    ְרא�ֵבDְרא�ֵבDְרא�ֵבDְרא�ֵבD    ְיִחיְיִחיְיִחיְיִחי .10

� ַע>וֹ  ְוֶאל ְיה�ָדה קֹול ה' ְ�ַמע ַוֹ-אַמר ִליה�ָדה ְוֹזאת .11Eָריו ְוֵעֶזר לוֹ  ָרב ָיָדיו ְ�ִביֶאBָז פסוק לג פרק דברי�: ִ�ְהֶיה ִמ 

ִמי� ִיְהי� ְ$ָגָדיו ַהEֶַגע $וֹ  ֲאֶ�ר ְוַהBָר�עַ  .12  מה פסוק יג פרק ויקרא :ִיְקָראִיְקָראִיְקָראִיְקָרא    ָטֵמאָטֵמאָטֵמאָטֵמא    ְוָטֵמאְוָטֵמאְוָטֵמאְוָטֵמא ַיְעֶטה 6ָָפ� ְוַעל ָפר�עַ  ִיְהֶיה ְוֹרא�וֹ  ְפר=

 י פסוק מט פרק ישעיהו :ְיַנֲהֵל� ַמִי� ַמ$�ֵעי ְוַעל ְיַנֲהֵג� ְמַרֲחָמ� ִ�י ָוָ�ֶמ�ָוָ�ֶמ�ָוָ�ֶמ�ָוָ�ֶמ�    ָ�ָרבָ�ָרבָ�ָרבָ�ָרב    ַיֵ��ַיֵ��ַיֵ��ַיֵ��    ְו/אְו/אְו/אְו/א    ִיְצָמא�ִיְצָמא�ִיְצָמא�ִיְצָמא�    ְו/אְו/אְו/אְו/א    ִיְרָעב�ִיְרָעב�ִיְרָעב�ִיְרָעב�    /א/א/א/א .13

 כה פסוק כג פרק שמות :ִמFְִרֶ$" ַמֲחָלה ַוֲהִסֹרִתי ֵמיֶמי" ְוֶאת ַלְחְמ" ֶאת �ֵבַר* ֱא/ֵהיֶכ� ה' ֵאת ַוֲעַבְדֶ�� .14

 ח פסוק טז פרק בראשית :ֹ$ַרַחת :ֹנִכי 3ְִבְרִ�י 6ַָרי ִמְ!ֵני ַוֹ�אֶמר ֵתֵלִכי ְו:ָנה ָבאת ִמGֶה ֵאי 6ַָרי ִ�ְפַחת ָהָגר ַוֹ-אַמר .15

 לד פסוק כד פרק בראשית ::ֹנִכי .ְבָרָה� ֶעֶבד ַוֹ-אַמר .16

 לא פסוק כה פרק א שמואל: ֲאָמֶת"ֲאָמֶת"ֲאָמֶת"ֲאָמֶת"    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָזַכְר�ָ ְוָזַכְר�ָ ְוָזַכְר�ָ ְוָזַכְר�ָ     ַלאֹדִניַלאֹדִניַלאֹדִניַלאֹדִני    ה'ה'ה'ה'    ְוֵהיִטבְוֵהיִטבְוֵהיִטבְוֵהיִטב לוֹ  ֲאֹדִני �ְלהֹוִ�יעַ  ִח�Eָ ָ&� ְוִלְ�ָ!* ַלאֹדִני ֵלב �ְלִמְכ�ֹול ְלפ�ָקה ְל" ֹזאת ִתְהֶיה ְו/א .17

�ְלָצֹדק ַעְבֶ&" ֲאִני ְוִלי .18 Dֵה� כו פסוק א פרק א מלכי� :ָקָרא /א ַעְבְ&" ְוִלְ�/ֹמה ְיהֹוָיָדע ֶבD ְוִלְבָנָיה� ַהֹ

 סז פסוק כד פרק בראשית: ִא>וֹ  .ֲחֵרי ִיְצָחק ַוִ-Eֵָח� ַוֶ-ֱאָהֶבהָ  ְלִאAָה לוֹ  ַוְ�ִהי ִרְבָקה ֶאת ַוִ-Fַח ִא>וֹ  6ָָרה ָהֹאֱהָלה ִיְצָחק ַוְיִבֶאהָ  .19

 א פסוק כה פרק בראשית :ְקט�ָרה �ְ�ָמH ִאAָה ַוִ-Fַח .ְבָרָה� ַוֹ-ֶס8 .20

עַ  ֶאת ְל" ַקח ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוֹ-אֶמר .21  יח פסוק כז פרק במדבר :ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ָיְד"ָיְד"ָיְד"ָיְד"    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָסַמְכ�ָ ְוָסַמְכ�ָ ְוָסַמְכ�ָ ְוָסַמְכ�ָ  $וֹ  ר�חַ  ֲאֶ�ר ִאי� נ�D$ִ D ְיהֹו�=

 כ פסוק כז פרק במדבר :ִי6ְָרֵאלִי6ְָרֵאלִי6ְָרֵאלִי6ְָרֵאל    ְ$ֵניְ$ֵניְ$ֵניְ$ֵני    ֲעַדתֲעַדתֲעַדתֲעַדת    ָ�לָ�לָ�לָ�ל    ִיְ�ְמע�ִיְ�ְמע�ִיְ�ְמע�ִיְ�ְמע�    ְלַמַעDְלַמַעDְלַמַעDְלַמַעD ָעָליו ֵמהֹוְד" ְוָנַתָ�ה .22

עַ  .23 עַ ִויהֹו�= עַ ִויהֹו�= עַ ִויהֹו�=  ט פסוק לד פרק דברי� :ֹמֶ�ה ֶאת ה' ִצָ�ה ַ�ֲאֶ�ר ַוַ-ֲע6� ִי6ְָרֵאלִי6ְָרֵאלִי6ְָרֵאלִי6ְָרֵאל    ְ$ֵניְ$ֵניְ$ֵניְ$ֵני    ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ַוִ-ְ�ְמע�ַוִ-ְ�ְמע�ַוִ-ְ�ְמע�ַוִ-ְ�ְמע�    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ָיָדיוָיָדיוָיָדיוָיָדיו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ָסַמ*ָסַמ*ָסַמ*ָסַמ*    ִ�יִ�יִ�יִ�י    ָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמה    ר�חַ ר�חַ ר�חַ ר�חַ     ָמֵלאָמֵלאָמֵלאָמֵלא    נ�Dנ�Dנ�Dנ�D$ִD$ִD$ִD$ִ    D    ִויהֹו�=

 ז פסוק כז פרק משלי :ָמתֹוק ַמר ָ�ל ְרֵעָבה ְוֶנֶפ� ֹנֶפת ָ�ב�ס 6ְֵבָעה ֶנֶפ� .24

 ט פסוק כח פרק בראשית: ְלִאAָה לוֹ  ָנָ�יו ַעל ְנָביֹות ֲאחֹות .ְבָרָה� ֶ$D ִיְ�ָמֵעאל ַ$ת ָמֲחַלת ֶאת ַוִ-Fַח ִיְ�ָמֵעאלִיְ�ָמֵעאלִיְ�ָמֵעאלִיְ�ָמֵעאל    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֵע6ָוֵע6ָוֵע6ָוֵע6ָו    ַוֵ-ֶל*ַוֵ-ֶל*ַוֵ-ֶל*ַוֵ-ֶל* .25

 ג פסוק יא פרק שופטי�: ִע>וֹ ִע>וֹ ִע>וֹ ִע>וֹ     ַו-ְֵצא�ַו-ְֵצא�ַו-ְֵצא�ַו-ְֵצא�    ֵריִקי�ֵריִקי�ֵריִקי�ֵריִקי�    ֲאָנִ�י�ֲאָנִ�י�ֲאָנִ�י�ֲאָנִ�י�    ִיְפָ�חִיְפָ�חִיְפָ�חִיְפָ�ח    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַוִ-ְתַלFְט�ַוִ-ְתַלFְט�ַוִ-ְתַלFְט�ַוִ-ְתַלFְט� טֹוב ְ$ֶאֶרI ַוֵ-ֶ�ב ֶאָחיו ִמְ!ֵני ִיְפָ�ח ַוִ-ְבַרח .26

ְמ:ֵת* .27 ְמ:ֵת*    ָטַהְר�ְ ָטַהְר�ְ ָטַהְר�ְ ָטַהְר�ְ     ְו/אְו/אְו/אְו/א    ִטַהְרִ�י*ִטַהְרִ�י*ִטַהְרִ�י*ִטַהְרִ�י*    ַיַעDַיַעDַיַעDַיַעD ִזָ>ה ְ$ט= =Jְמ:ֵת*ִמ =Jְמ:ֵת*ִמ =Jְמ:ֵת*ִמ =Jיג פסוק כד פרק יחזקאל :ָ$* ֲחָמִתי ֶאת ֲהִניִחי ַעד עֹודעֹודעֹודעֹוד    ִתְטֲהִריִתְטֲהִריִתְטֲהִריִתְטֲהִרי    /א/א/א/א    ִמ 

 ח פסוק כג פרק דברי� :ְב.ְרצוֹ  ָהִייתָ  ֵגר ִ�י ִמְצִרי ְתַתֵעב /א ס ה�א :ִחי" ִ�י ֲאֹדִמי ְתַתֵעב /א .28

 ח פסוק ד פרק שופטי� :ֵאֵל* /א ִעִ>י ֵתְלִכי /א ְוִא� ְוָהָלְכִ�י ִעִ>י ֵ�ְלִכי ִא� ָ$ָרק ֵאֶליהָ  ַוֹ-אֶמר .29

 כא פסוק יג פרק שמות :ָוָלְיָלה יֹוָמ� ָלֶלֶכת ָלֶה� ְלָהִאיר ֵא� ְ$ַע>�ד ְוַלְיָלה ַהֶ&ֶר* ַלְנֹחָת� ָעָנD ְ$ַע>�ד יֹוָמ� ִלְפֵניֶה� ֹהֵל* ה'וַ  .30

 כ פסוק כג פרק שמות :ֲהִכֹנִתי ֲאֶ�ר ַהָ>קֹו� ֶאל ְוַלֲהִביֲא" ַ$ָ&ֶר*ַ$ָ&ֶר*ַ$ָ&ֶר*ַ$ָ&ֶר*    ִלְ�ָמְר"ִלְ�ָמְר"ִלְ�ָמְר"ִלְ�ָמְר"    ְלָפֶני"ְלָפֶני"ְלָפֶני"ְלָפֶני"    ַמְלָא*ַמְלָא*ַמְלָא*ַמְלָא*    ֹ�ֵלחַ ֹ�ֵלחַ ֹ�ֵלחַ ֹ�ֵלחַ     :ֹנִכי:ֹנִכי:ֹנִכי:ֹנִכי    ִהEֵהִהEֵהִהEֵהִהEֵה .31

 ה פסוק יג פרק בראשית :ְוֹאָהִלי� �ָבָקר ֹצאD ָהָיה .ְבָר� ֶאת ַהֹהֵל* ְללֹוט ְוַג� .32

 ה פסוק טז פרק בראשית :�ֵביֶני" ֵ$יִני ה' ִיְ�ֹ!ט ְ$ֵעיֶניהָ  ָוֵאַקל ָהָרָתה ִ�י ַוֵ�ֶרא ְ$ֵחיֶק" ִ�ְפָחִתי ָנַתִ�י :ֹנִכי ָעֶלי"ָעֶלי"ָעֶלי"ָעֶלי"    ֲחָמִסיֲחָמִסיֲחָמִסיֲחָמִסי    .ְבָר�.ְבָר�.ְבָר�.ְבָר�    ֶאלֶאלֶאלֶאל    6ַָרי6ַָרי6ַָרי6ַָרי    ַוֹ�אֶמרַוֹ�אֶמרַוֹ�אֶמרַוֹ�אֶמר .33

 ב פסוק כג פרק בראשית :ְוִלְבֹ�ָתH ְל6ָָרה ִלְסֹ!ד .ְבָרָה�.ְבָרָה�.ְבָרָה�.ְבָרָה�    ַוָ-ֹבאַוָ-ֹבאַוָ-ֹבאַוָ-ֹבא    ְ�ָנַעD ְ$ֶאֶרI ֶחְברֹוD ִהוא .ְרַ$ע ְ$ִקְרַית 6ָָרה ַוָ�ָמת .34

 טז פסוק כ פרק בראשית :ְוֹנָכַחת ֹ�ל ְוֵאת ִאָ�* ֲאֶ�ר ְלֹכל ֵעיַנִי�ֵעיַנִי�ֵעיַנִי�ֵעיַנִי�    ְ�ס�תְ�ס�תְ�ס�תְ�ס�ת    ָל*ָל*ָל*ָל*    ה�אה�אה�אה�א    ִהEֵהִהEֵהִהEֵהִהEֵה ְל:ִחי* ֶ�ֶס8 ֶאֶל8 ָנַתִ�י ִהEֵה :ַמר �ְל6ָָרה .35

�יִ�יִ�יִ�י    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי .36ִ    DָזֵקDָזֵקDָזֵקDִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחק    ָזֵק     ָ Dַוִ�ְכֶהי ָ Dַוִ�ְכֶהי ָ Dַוִ�ְכֶהי ָ Dִני ֵאָליו ַוֹ-אֶמר ְ$ִני ֵאָליו ַוֹ-אֶמר ַה3ָֹדל ְ$נוֹ  ֵע6ָו ֶאת ַוִ-ְקָרא ֵמְרֹאתֵמְרֹאתֵמְרֹאתֵמְרֹאת    ֵעיָניוֵעיָניוֵעיָניוֵעיָניו    ַוִ�ְכֶהיEֵא פסוק כז פרק בראשית :ִה 

�י .37ִ D�ֵֶאל ִאי� ִי � ו פסוק כב פרק שמות :ְ�ָנִי� ְיַ�ֵ � ַהEָ3ַב ִיָ>ֵצא ִא� ָהִאי� ִמֵ$ית ְוג=Eַב ִלְ�ֹמרִלְ�ֹמרִלְ�ֹמרִלְ�ֹמר ֵכִלי� אוֹ  ֶ�ֶס8 ֵרֵעה

 

I 'משנה ז (part 1): along with payment, must ask forgiveness (v. 1) and ניזק must forgive (v. 2)  

a ברייתא – in spite of great payment for צער, the shame involved isn’t atoned without מחילה,  

i Extended interpretation/homiletics on vv. 1-4 

ii Series of aphorisms and textual backing for them – vv. 5-32 

iii Observation about על חברו לשמי� Dמוסר די – vv. 33-34 

iv Observation about value of תפילה – and curse – even of simple person (vv. 35-36) 

II 'משנה ז (part 2): the מזיק is exempt for damages only if: 

a The ניזק told him to cause the damage and it was to the ניזק’s property – not to the property of a מפקיד 

i However:  even with the explicit ע"מ לפטור of the ניזק, still liable for battery 

ii Explanation of difference between battery and damage to property: 

 no one forgives damage done to his body :רבא 1

(a) Challenge: does a person forgive pain and suffering? Yet a ברייתא allows for that 

ששת ור' אושעיאר'  2 : the ניזק doesn’t have the right to forgo the dishonor to his family 

3 Dר' יוחנ: sometimes a “yes” may mean “no” (when said ironically) 

iii In re: damaging property of  מפקיד – challenge from v. 37, implying that only if given for watching is he liable 

1 Answer: if it was given to him for watching, liable; if given to him to destroy – exempt 

2 Note: interpretation of v. 37 also exempted if it was given for disbursement 

(a) Challenge: שומר of a צדקה collection was negligent and it was stolen – 8ר' יוס found him liable 

(b) Explanation: the poor in פומדיתא have a set amount they receive each week – it is considered לשמור 


