
 מסורת הש״ם
 א)[גע״זל:הגי׳תורהדבמיב
 כוי], ג) [לקמן מל. וש״נ],
 ג)ג״ב לף קטו.,ד)[נלריסז:
 סנהדרין צה.], ס) [אלעזר],
 ו) לקמן ח. מנתות קי. [שגת
 צו. יומא מג. שבועות טי.],
 ו) [ועיין מוס׳ נדה ח. דייה
 ואמר], ח) [נגעיס ס״א מ״א],
 ט) נערון ערן גרס פי׳ אומו
 עצם שן הוה ראינו מטמא
 וכ׳׳כ הרשג״ס גג״נ קנח.
 וי״מ גיר סעודת הגראה
 לאבל, י) [ויקרא א], כ) נשם
 ג], ל) [וב־׳ה נמס׳ דרן אק
 ווטא ס״ד], מ) [בנא מציעא

 פה א],

 הגהות הב״ח
 (א) גטי ואוקמיה ואמאי
 לא לוקיס ר״י לנסשיה:
 (ב) רש״• דייה הא לן ונו׳
 אהבה בבבל שאינן טעוגין
 שילוח הוו מזבח בפרה
 ויסורין של אהבה: (נ) ד״ה
 דין גרמא וכוי מכשעורה
 ממנו שאיגו מטמא במגע
 והיה נושאו קשור גסודרו
 לענממ: (ר) ד״ה הלמענן
 וכו׳ שיצאת מכ׳׳ה והנחת
 חבידך תסתלק השטנה:
 (ס) תום׳ דייה והאמר וכו׳
 שלא היו להס כגיס וכן
 יהושע לא מצינו שהיה
 לו בנים ואי משוס גנות:

 גליון הש״ם
 תום׳ ד״ה לא נוי. אץ אדם
 זוכה נוי. עי׳ שנת דף נה

 ע״ג מוס׳ ד״ה ארגעה:

 מוסף תוספות
 א. בתוס׳ רי״ש כתב,
 הא לן א״י שמשתלחים
 pn לערי חומה, וקשה
 להר״ר יוחנן דאין בתי ערי
 חומה נוהג בזמן שאין
 היובל נוהג. ב. בתוס׳
 רי״ש כתב. וגם יהושע לא
 מצינו שהיה לו בן ואי
 משום בנות וכוי. ג. בתוס׳
 רי״ש כתב, בהוריות אשרי
 הצדיקים שמגיע אליהם
 כמעשה הרשעים של
 עוה״ז בעוה״ז. ד. בתוס׳
 רי״ש כתב, וכן התיבה

 שמניחים עליו הס״ת.

 מוסף רש״י
 אחד המרבה ואחד
 הממעיט. שיש לו שכר
 לממעיט כמו למרבה (לקמו
 יז<. חלא. חומץ (ער1בי1

 סח.). חמרא. יין (שכת קי.
. ( ת ע  ו

 רב ניםים גאון
 דין גרמא דעשיראה ביד.
 פרשו רבי׳ שרירא
 ורבי׳ האיי חמודו ז״ל ר׳
 יוחנן קבר י׳ בנים זכרים וכי
 העשירי שבהן נפל לתוך
 יודה גדולה שהיתה רותחת
 ריתוח קשה וחזק ונמס
 בשרו ונמק נטל ר׳ יוחנן
 עצם של אצבע קטנה שלו
 וצררה בסדינו והיי מנחם
 בה אחרים ואית דאמרי כי
 נשאר לו בן אחד ושמו ר׳
ח ישראל א  מתנה ושיגרו מ
 לבבל ללמוד תורה לפני

 שמואל:

ת ו כ ר ן ב ק ראשו ר י פ ת מ י א  ה: מ
פי׳ רש״י לבני ארץ ישראל שצריכין שילוח חוץ  הא לן והא להג א
 לשלשה מחנוח לא הוו יסורין של אהבה. וחימא לשילוח מחנוח
 לא היה נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג ובתי ערי חומה. ובימי האמוראין
 לא היה היובל נוהג כלאמרינן במסכת גיטין (פ״ל לף לו.) והיאך היה

 עין משפט
 נר מצוה

 יו א מיי׳ פ׳׳ז מהל׳ בית
 הנחירה הל׳ ט טוש׳׳ע
 או׳׳ח סי׳ ג׳ סעיף ו ובסימן

 ר״מ סעיף ח:
 יח ב מיי׳ פ״ה מהלכות
 תפצה הלכה ו סמג
 עשי! יט טוש״ע או״ת סימן
 צ סעיף בא [וסי׳ צח סעיף

 ד:]:
 יט ג מיי׳ פ׳׳ו שם הלכה ד
 טוש״ע אריח סימן פ״ט

 סעיף [נ] ו:
 כ ד מיי׳ פייט שם הלכה יא
 סמג עשי! יט טוש״ע

 או״ח סימן צ סעיף טו:

 תורה אור השלם
 1 . בחסד ואמת יכפר עון

 וביףאת ץ סור מרע:
 משלי כג כג
 2. רךף צדקה וחסד ימצא

 חיים צדקה וכבוד:
 ירמיהו לב יח
 3. אמת קנה ואל תמכר

 חכמה ומזםר ובינה:
 ישעיהו לח ב
 4. עשה חסד לאלפים
 ומשלם עון אבות אל חיק
 בניהם אךוךיחם האל
 הגדול הגבור ין צבאות
 שמו: תהלים יז יד
 5. ויסב חןקןהו פניו אל

 הקיר ויתפלל אל ין:
 ישעיהו לח ב
 6. ממתים ןדף ין ממתים
 מחלד חלקם בחיים וצפונך
 תמלא בטנם ישבעו בנים

 וחניתו יתרם לעולליהם:
 תהלים יד יד
 7. וימלאו ימיה ללדת

 והבה תומם בבטנה:
 בראשית כה כד
 8. טרף נפשו באפו
 דלמענך תעוב ארץ ןיעתק
 צור ממקמו: איוב יח ד
 9. צור ילדך תש־ ותשבח
 אל מחללך: דברים לב יח

 רבעו חננאל
 [תני תנא קמיה דרכי
 יוחנן כל העוסק בתורה
 ובגמילות חסדים וקובר
 את בניו מוחלין לו על
 כל עונותיו]. שנאמר בחסד
 ואמת יכופר עון, מקבר
 את בניו נמי אתיא עון
 עון כתיב הכא יכופר עון,
 וכתיב התם ומשלם עון
 אבות אל חיק בניהם.
 מר ר׳ יוחנן נגעים ובנים
 אינן יסורין של אהבה.
 וקמנה בנגעים בארץ ישראל
 ומשום טומאה. ובנים דלא
 האוו כלל, אבל הוו ליה
 בנים ומתו ייסורין [של]
 אהבה הן, דהא איהו דאמד
 דין גרמיה דעשיראה ביר,
 פירוש, היה תופש בידו
 שן וכשהיה בא לנחם מי
 שמיתו ב[ניו], היה אומד
 זה עצם בני העשירי, כלומר
 עשרה בנים מתו לי. ולמה
 לא השאיר מכל האברים
 אלא השן, לפי שהשן
 שלמת אינו מטמא אלא
 במחובר למת, ואם נתלש
 אינו מטמא דתנן באהילות
 פרק שלישי כל שבמת
 טמא חוץ מיהשנים והשיער
 והציפורן ובשעת חיבורן
 הכל טמא. [והא] דתניא
 כל שיש בו אחד מארבעה
 נגעים הללו הרי המוכח
 כפרה לישראל, אוקמנה
 בחוצה לאח דןהארץ]
 טמיאה והטומאה לא מנעא
 להו מלצלויי ד[הא]רץ
 ששוכ[ני]ם טמיאה היא. ר׳
 אלעור לא ד ... ששי [כל]
 ... בט ..ם ומתו, וגם לא
 היה חכם כר׳ יוחנן רבו
 [שעלה] לבקרו, מצאו ישן
 במטה בבית אפל, גילה
 [לזרועו פי•] מלובן ורועו

 כאילו נראה אורה באותן הבתים. ה[חחיל] ר א[לעז]ר לבכוח וכולי. רב הונא החמיצו למת׳) [די] מאה דני דחמרא, אמרו ליה רבנן לעיין מר באורחותיה דילמא [עבירה הו]ת בידיה, אמר להו ומי חשידנא גביכנו], אמרו ליה
 ומי חשיד הק״ד, דעכיד דינא בלא דינא, אמרו ליה אסאי לא יהיב מר שבישתא לאריסיה, פירוש שבישתא, זמורות שלכדם, אמאי לא יהבח לאדישי. אמר להו ומי שבקי לי, כלומר הם לוקחים בלא ידיעתי לפיכך אני לוקח מהם,
 אמרו לו וכי טוב לך לגנוב שלך אחר הגנב, זה אינו עושה אותו אלא הרוצה לטעום [ט]עם מתיקות הגניבה כדכתיכ מים גנובים ימתקו וגי, כידאמתי] אינשי בתר גנבא גנוב- וטעמא טעום. קביל עליה דיהיב. איכא דאמרי יקר
 חלא ואיודבן בדמי תמרא. פיר׳ הא דאמןרי] רבנן שתהא תפילתי סמוך למיטתי, סמ׳ןוך] כלומר של[א יש]אר לי דבר מלאכה לעשותו ויהיה לבי ט[ר]וד עלי [אלא] מאחרי תפילתי אסב על מיטתי לאכל. [דבר אחר שתהא תפלתי
 קודמת למטתי בי אם אקדים מטתי לתפלתי אני מתיירא שמא תחטפני שינה וארדם ונמצאתי ישן בלא תפלה]. דבר אחר שתןהא] תפלתי סמוך למיטתי, למקום מיטתי כדי שיהו עניים מצץיים] שם, [אגב התפלה]. ועל מטתי
 להיות נתונה צפון ודרום דאמ׳ ר׳ חמא בר חנינא וכולי. הא דתניא שנים שנכנסו לכנסת להתפלל וקדם [אחד] וסיים ויצא ולא המתין לחבירו טורפין תפילתו וכול׳. וקימא לן בתפילת ערבית ומפני המזיקץ [שבימיהם היו הבתי
 כנסיות pn לעיר ומתוך כך אם מניחו יחידי שמא יסתכן מהמזיקים שמצויים שם יותר]. ד״א מפני שגורם לשכינה להסתלק לפיכך טודפץ לו תפילתו לזה שיצא והניחו לחבירו ויצא, כי השכינה שרויה אפילו בשניים שנאמר אז
 נדברו יראי יי איש אל ר[עהו ויןקשב יי וישמע, וכיון שיצא גורם אשכינה שתסתלק] ועל זה נאמר טורפין לו תפילתו באפו שנאמר הלמענך תעוב ארץ ויע[תק צור] ממ[קומו], כלומר אתה גרמתה שתס!ת]לק [השכינה] כי [יצאתה].

 [ולוה הפירוש אפי׳ בתפילת שחרית ומנתה].

 וגנים. קא סלקא לעתיה הקובר את בניו: ארבע מראות. שאמ
 ותוללתה בהרת ותוללתה. בהרת עזה כשלג שניה לה כסיל ההיכל.
 שאת כצמר לבן שניה לה כקרוס ביצהיי): הא לן והא להו. בא״י שערי
 חומה מקולשות בה ומצורע מעון שילוח חוצה להן אינן יסודן של
 אהבה.(0 בבל שאין מעונין שילוח והן
 מזבח כפרה הוו יסודן של אהבה:
 גצנעא. חחח בגליו: דין גרמא
 דעשיראה גיר. זה עצם של בן עשירי
 שמת לו: גיר. כמו בר. וצר עצם
 ״)פחות מכשעורה ממנו «) בסולרו
 לעגמח נפש. וגברא רבא כר״י לא
 באו לו יסודן שאינן של אהבה: דהוו
 להו גנים ומתו. הוו להו יסודן של
 אהבה שהאבלומ מכפרת על עונותיו:
 גלייה. ר׳ יוחנן ללרעיה: ונפל
 נהורא. שהיה בשרו מבהיק שיפה
 היה מאל כלאמדנן בב״מ בהשוכר
 אמ הפועלים (פל.): אי משום תורה.
 שלא למלת הרבה כרצונך: אחד
 המרגה ואחד הממעיט. לענין קרגנומ
 שנויה בשלהי מנחות (לף קי.) נאמר
 בעולמ בהמה דח ניחוחי) ובמנחה דח
 ניחוחי) ללמלך שאחל המרבה וכר: אי
 משום מזוני. שאינך עשיר: על דא
 ודאי קא ככיח. על זה ולאי יש לך
 לבכות: דני. חביות: תקיפו. החמיצו:
 ליעיין מר כמיליה. יפשפש במעשיו:
 אי איכא דשמיע עלי מילתא לימא.
 אם יש בכס ששמע עלי דבר שאני
 צריך לחזור בי יוליעני: שגישא. חלקו
 בזמורוח הגפן שחוחכין מהן בשעת
 הזמיר ותכן (3ב״מ לף קג.) כשם
 שחולקין ביין כך מולקין בזמורות
 ובקנים. שריגים מתרגמינן שבשין
: מי שגיק לי מידי מיניה.  (בראשית מ)
 וכי אינו משול בעיניכם שהוא גונב לי
 הרבה יותר מחלקו: גתר מגא ננוג
 כוי. הגונב מן הגנב אף הוא טועם
 טעם גנבה: סמוך למטחי. כל ימי
 נזהרתי שלא לעשות מלאכה ושלא
 לעסוק בתורה כשעמלמי ממטתי על
 שאקרא ק״ש ואתפלל: צפון לדרום.
 ראשה ומרגלותיה זה לצפון וזה ללרום.
 ונראה בעיני שהשכינה במזרח או
 במערב לפיכך נכון להסב לרך משמיש
 לרוחוח אחרוח: וצפונך. לשון צפון
 וסיפיה לקרא ישבעו בנים: סמלא
 כטנם. ממלא ימי הדונם: טורן*
 נפשו גאפו. לך אומר אשר גרמת לך
 לטרוף את נפשך בפניך ומה היא
 הנפש זו תפלה כמו שנאמר ואשפוך את
 נפשי לפני ה׳ (ש״א א): הלמענך
 תעזג ארן. וט סבור היית
 שבשבילך שיצאת (י) תסתלק השכינה
 ויעזוב אח חבירך המתפלל לפניו:

 לוא

 וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיו אמר
 ליה רבי יוהנן בשלמא תורה וגמילות הסדים
 דכתיב 1בחםד ואמת יכופר עון הסד זו גמילות
 חסדים שנאמר 2רודף צדקח וחסד ימצא חיים
אמת  צדקה וכבוד אמת זו תורה א)שנאמר 3
 מנה ואל תמכור אלא קובר את בניו מנין תנא
 ליה ההוא סבא משום ר׳ שמעון בן יוחאי
 אתיא עון עון כתיב הבא בהסד ואמת יכופר
 עון וכתיב התם 4ומשלם עון אבות אל חיק
 בניהם. א״ר יוהנן נגעים ובנים אינן יםורין של
 אהבה ונגעים לא והתניא כל מי שיש בו אהד
 מארבעה מראות נגעים הללו אינן אלא מזבח
 כפרה מזבה כפרה הוו יסורין של אהבה לא
הא לן והא להו ואי בעית אימא (  הוו ואב״א ג
 הא בצנעא הא בפרהסיא ובנים לא היכי דמי
 אילימא דהוו להו ומתו וחא ״א״ר יוחנן דין
 גרמא דעשיראה ביר אלא הא דלא הוו ליה
 כלל והא דהוו ליה ומתו. רבי חייא בר אבא
 חלש על לגביח ר׳ יוחנן א״ל חביבין עליך
 יםורין א״ל לא חן ולא שכרן א״ל חב לי ידך
 יהב ליה ידיה ואוקמיה. ר׳ יוחנן חלש על
 לגביח ר׳ חנינא א״ל הביבין עליך יםורין א״ל
 לא חן ולא שכרן א״ל חב לי ידך יחב ליח ידיח
 >א< ואוקמיח אמאי לוקים ר׳ יוחנן לנפשיח אמרי
 י׳ אין חבוש מתיר עצמו מבית חאסורים רבי
 ה)אליעזר חלש על לגביח רבי יוחנן חזא דהוח

 קא גני בבית אפל גלייח לדרעיח ונפל נחורא
 חזייח דחוח קא בכי ר׳ באליעזר א״ל אמאי קא
 בכית אי משום תורח דלא אפשת 0שנינו אחד
 המרבה ואהד הממעיט ובלבד שיכוין לבו
 לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה
 לשתי שלחנות ״ואי משום בני דין גרמא
 דעשיראח ביר אייל לחאי שופרא דבלי בעפרא
 קא בכינא א״ל על דא ודאי קא בכית ובכו
 תרוייהו אדהכי והכי א״ל חביבין עליך יסורין
 א״ל לא הן ולא שכרן א״ל הב לי ידך יהב ליה
 ידיה ואוקמיה. רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה
 דני דהמרא על לגביה רב יהודח אחוח דרב סלא חסידא ורבנן ואמרי לה רב
 אדא בר אהבה ורבנן ואמרו ליה לעיין מר במיליה אמר להו ומי השידנא
 בעינייכו אמרו ליה מי השיד קב״ה דעביד דינא בלא דינא אמר להו אי איכא
 מאן דשמיע עלי מלתא לימא אמרו ליה הכי שמיע לן דלא יהיב מר שבישא
 לאריסיה אמר להו מי קא שביק לי מידי מיניה הא קא גניב ליה כוליה אמרו
 ליה היינו דאמרי אינשי בתר גנבא גנוב וטעמא טעים אמר להו קבילנא עלי
 דיהיבנא ליה איכא דאמרי חדר חלא והוח חמרא ואיכא דאמרי אייקר הלא
 ואיזדבן בדמי דהמרא: תניא אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער

ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום על תפלתי שתהא לפני מטתי  כל ימי על תפלתי שתהא לפני מטתי א
 מאי לפני מטחי אילימא לפני מטתי ממש והאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא ריב״ל במנין למתפלל שלא יהא
סמוך  דבר הוצץ בינו לבין הקיר שנאמר 5ויסב הזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל לא תימא לפני מטתי אלא אימא ג
 למטתי ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום דא״ר חמא ברבי חנינא אמר רבי יצהק כל הנותן מטתו בין
 צפון לדרום חויין ליח בנים זכרים שנאמר 6וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים רב נחמן בר יצחק אמר אף אין
 אשתו מפלת נפלים כתיב הכא וצפונך תמלא בטנם וכתיב התם 7וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה:
 תניא אבא בנימין אומר ישנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם להתפלל ולא חמתין את חברו ויצא טורפין
 לו תפלתו בפניו שנאמר 8טורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק
 מישראל שנאמר 8ויעתק צור ממקומו ואין צור אלא הקב״ה שנאמר 9צור ילדך תשי ואם המתין לו מה שכרו

 אמר

, יוחנן מלבר שלא היה נוהג  מלבר ר
 בימיו. וי״מ הא לן והא להו לענין
 טומאה שנזהדן בא״י ולא בבבל:
 והאמר רבי יוחנן דין נרמא
 דעשיראח ביר. פי׳ רש״י ללאלם חשוב
 כר׳ יוחנן מסחמא לא היו אלא יסודן
 של אהבה. וחימא להא מסיק להיכא
 ללא הוו ליה בנים כלל לא הוו יסודן
 של אהבה והרי כמה צליקיס שלא היו
 להס בניסב(י). ואי משום בנומ ר׳ יוחנן
 נמי הוו ליה בנות בפ׳ במרא לקלושין
0 ונראה לפרש להט פדך א  (לף ע
 והאמר ר׳ יוחנן לין גרמא וכו׳ אלמא
 מלהוה רגיל לנחם אחדס בכך ש״מ
 להוו יסודן של אהבה. אבל אינו מלוי
 בכך שהצליקים עצמם פעמים מעונים
 ביסודן: ל)ה״ג לא כל אדם זוכה
 לשתי שלחנות. אבל אין לגרוס *אין
 אלם זוכה להא כמה צדיקים זוטן
 לשתי שלחנות כגון מרבי וכלאמדנן
: 0  בסרק בתרא להודות ג (לף י
 דינא בלא דינא. הרבה צליקיס יש
 שלוקין בגופם ובממונם אלא הס היו
 יולעיס שלא היה נותן שבישא לאריסיה
 והיו רוצים לרמוז לו שלא יעשה עול:
 שלא יחא דבר חוצץ בינו לבין
 הקיר. אבל מלתא לקביעא כגון ארון
 וחיבה ד אין זה הפסק. אבל ממה נראה
 שאין זה קבוע: אלא אימא סמוך
 למטתי. שלא היה עושה מלאכה על
 שיתפלל. ורש״י פירש אפילו ללמול
 שאסור ללמול קולס תפלה. ולא ילעתי
 מנא ליה. אבל ראיה לשרי ללמול
 קולם ללקמן בסרק שני (לף יל 3)
 אמדנן לרב מקלים ומשי יליה ומברך
 ומתני פרקיה וקד ק״ש ט מטא
 זמן ק״ש וכו׳: כל הנותן מטתו בין
 צפון לדרום וכוי. ולא בין מזרח למערב
 ולוקא כשישן עם אשתו מפני שהשכינה
 מצויה בין מזרח למערב והיה הלבר
 גנאי לשכב אצל אשתו מפני
 התשמיש וכן משמע ומוכחי מראי:

 המחפלנ


