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Earlier Tefillot of Preparation for the “Outside”
Not required by the Anshei Knesset Hagdola

שו"ת מהרש"ל סימן סד
 בסוף תפילת י"ח רגיל אני לומר אחר סיום אלהי נצור מלכינו אלהינו כו' וקבלה

 שרש"י היה רגיל לאומרה …..ואחר כך י"ר כו' שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים
 כו' והוא צלותיה דרבינו הקדוש

See where located in our Siddurim- Split

Immediately after Brachot- Our Practice
סדר רב עמרם גאון (הרפנס) ברכות השחר

 יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שתצילני מעזי פנים ומעזות פנים מיצר רע
 ומשכן רע ומחבר רע ומפגע רע ומדין קשה ומבעל דין קשה בין בן ברית ובין שאינו בן

 .ברית
In the Gemara (Next Time) 
Even in Shul

חשוקי חמד מסכת ברכות דף טז עמוד ב
 ויש להוסיף שצריך להתפלל בכוונה להינצל מעזות פנים ובפרט בתוך בית הכנסת,
 כי לפעמים נוצרת קטטה בפני הספר תורה והוא עוון חמור כמבואר במשנ"ב (סימן

 קמא ס"ק טז) בשם השערי אפרים, ועוד כתב (סימן קנא סק"ב) וז"ל: ולפעמים פורצת
.תיגרא בפני הספר תורה שזה גם כן עוון חמור בפני עצמו, עכ"ל

משנה ברורה סימן קמא ס"ק טז
 בספר שערי אפרים מזה יש ללמוד שיש לבחור לסגן איש נכבד ובעל מעש"ט ודעת
 הבריות נוחה הימנו שלא יחשדוהו שבשביל הנאת עצמו או איזה סיבה יתמוך כבוד

 למי שאינו ראוי או בהיפוך וכן ראוי לצבור שלא יהרהרו אחר הסגן וידונו אותו בכל
ענין לכף זכות

 ואם אחד בגובה אפו עשה מריבה עם הסגן אעפ"כ חוב על הסגן להיות מן הנעלבים 
 ולא יניח מקומו ואם הסגן הניח הס"ת והלך לו לפי שזה הקניטו בדברים ראוי

 לענשו כי אם אדם חטא ס"ת למה בייש וכל ערום יעשה בדעת ויחוס לכבוד המקום
:ולכבוד התורה וכו' עכ"ל בקיצור
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Case

ש"ץ שהתפלל בנוסח אחר מהנהוג, והתרו בו והמשיך, ושפכו עליו מים
 שאלה. מתפלל זר שהגיע לבית כנסת, וירד לפני התיבה והתפלל בנוסח שונה מהנהוג
 באותו בית כנסת. המתפללים העירו לו על כך והוא המשיך בשלו. אחד המתפללים
 כעס מאד, ומילא דלי מים ושפך על הש"ץ. הדבר היה בימות החורף והש"ץ יצא מבית

 הכנסת בצער ובבושה, מה דינו של המזיק? ומה דין הש”ץ?

 תשובה. אמנם הש"ץ לא נהג בתבונה, ויתכן שגם עבר על איסורים חמורים,
 כמבואר באגרות משה (או"ח ח"ד סימן לד ועוד), שאסור לשנות ממנהג המקום,

 בדברים הניכרים, משום שנאמר "לא תתגודדו" ודרשו חז"ל (יבמות דף יג ע"ב) שלא
 לעשות אגודות אגודות והוא מדאורייתא. ועוד שאסור לאדם לשנות ממנהג המקום

 מפני המחלוקת כמבואר בפסחים (דף נ ע"ב) והוא מדרבנן. וכל שכן בחזן שהוא שליח
 הציבור ונאמר ברמ"א (סימן נג סעיף כב) שאין לאדם להתפלל בלא רצון הקהל, וכל מי

.שמתפלל בחזקה ודרך אלימות אין עונים אמן אחר ברכותיו
 והנה למרות שהש"ץ נהג שלא בתבונה, לא היה רשות למתפללים לשפוך עליו מים
 קרים בחורף שיש בזה צער גדול ובושה. ואם לא הצליחו לשכנעו היה מותר להם
 לתפסו בידיו ורגליו ולסלקו מבית הכנסת כדין מזיק הרבים, ובזה לא היה לש"ץ

 .טענת בושה מאחר ולפי הדין מותר להם לעשות כך, עם פתי עיקש

Only you know what inspires and provokes you- רשימות שעורים (רי"ד 
סולובייצ'יק) מסכת ברכות דף יז עמוד א

 ואולי יש לבאר את הגמ' באופן אחר, ונראה להקדים דהתפילות המיוחדות של
 האמוראים שהיו מוסיפים לאחר שמונה עשרה קשורות למדה ותכונה המיוחדת של

 בעל המימרא


