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AS Translation of IYUN 

The Battle of the Lists  

1 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכז עמוד א  
אמר רב יהודה בר שילא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, 

והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הן: הכנסת אורחין, וביקור חולים, ועיון תפלה, והשכמת בית 
המדרש, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והדן את חברו לכף זכות. איני? והא אנן תנן: אלו דברים שאדם 

עושה אותם ואוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן: כיבוד אב ואם 
וגמילות חסדים והבאת שלום שבין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם [הני - אין, מידי אחרינא - 

לא]!  
 עמוד ב  

  .הני נמי(6) (בגמילות חסדים שייכי. לישנא אחרינא:) הני בהני שייכי(4) -

 Iyun as Chesed
2 רש"י מסכת שבת דף קכז עמוד ב  

הכי גרסינן הני נמי בהני שייכי - הכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים, ועיון תפלה היינו 
בכלל גמילות חסדים, דכתיב (משלי יא) גומל נפשו איש חסד  

 .The merciful man doeth good to his own soul; but he that is cruel troubleth his own flesh 17

  3 חידושי הריטב"א מסכת שבת דף קכז עמוד ב  
ואין נפשו אלא תפלה דכתיב (שמואל א' א') ואשפוך את נפשי לפני ה',  

i.e. Doing ourselves a favor as the starting point 

Iyun as forming a Relationship 
4 מהרש"א חידושי אגדות מסכת שבת דף קכז עמוד ב  

ול"נ לפרש דעיון תפלה בכלל הבאת שלום הוא דהתפלה מביאה שלום בין ישראל לאביהם שבשמים 
ולרבותא נקט והבאת שלום בין אדם כו' וק”ל: 

 Excellent observance & Establishing a Pattern
5 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח עמוד ב  
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אמר רב נחמן: תיתי לי דקיימית שלש סעודות בשבת. אמר רב יהודה: תיתי לי דקיימית עיון תפלה. 
אמר רב הונא בריה דרב יהושע: תיתי לי דלא סגינא ארבע אמות בגילוי הראש. 

6 מהרש"א חידושי אגדות מסכת שבת דף קיח עמוד ב  
רב יהודה קאמר אחרי שאני מעיין בתפלתי תיתי לי סייעתא משמיא שאוכל לעיין בתפלתי ובכוונת 

הלב כדברי התוס' וכן תפרש כל הני תיתי לי אחריני שאני בא לטהר ומהדר להחזיק בזו המצוה תיתי 
לי סייעתא משמיא לקיים רצוני וק"ל.  

At peace with oneself 
7 אוצר המדרשים (אייזנשטיין) חופת אליהו עמוד 167  

ג' דברים מביאין את האדם לידי עשירות עיון תפלה, ומשא ומתן עם הבריות באמונה, ועלוב יהיה 
לאנשי ביתו(שאיננו מקפיד על אשתו)  

The Negative Iyun? 

8 אוצר המדרשים (אייזנשטיין) רבינו הקדוש עמוד 507  
ג' דברים אין אדם נמנע מהן בכל יום ואלו הן: עיון תפלה והרהור עברה ואבק לשון הרע.  


