
#6 5783 Everyone has Issues

Setting Up the Daily Challenge & Opportunity
The “Drawback” of Institutionalized Prayer and Siddur

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח עמוד ב
משנה. רבן גמליאל אומר: בכל יום ויום מתפלל אדם שמנה עשרה. רבי יהושע אומר: 
מעין שמונה עשרה. רבי עקיבא אומר: אם שגורה תפלתו בפיו - מתפלל שמונה עשרה, 

ואם לאו - מעין שמונה עשרה. רבי אליעזר אומר: העושה תפלתו קבע אין תפלתו 
תחנונים. 

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט עמוד ב
רבי אליעזר אומר: העושה תפלתו קבע וכו' מאי קבע? אמר רבי יעקב בר אידי אמר 

רבי אושעיא: כל שתפלתו דומה עליו כמשוי; ורבנן אמרי: כל מי שאינו אומרה בלשון 
תחנונים; 

Should’t we assume that this is discussing the 18?

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ד הלכה טז
 כיצד היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד לפני השכינה,
 לפיכך צריך לישב מעט קודם התפלה כדי לכוין את לבו ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים
 ולא יעשה תפלתו כמי שהיה נושא משאוי ומשליכו והולך לו, לפיכך צריך לישב מעט אחר
 התפלה ואחר כך יפטר, חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם תפלה ושעה אחת

 .לאחר תפלה ומאריכין בתפלה שעה

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן צח סעיף ג
 ג') * יתפלל ב'> א} דרך ד] תחנונים, [א*] כרש (ח) המבקש בפתח, ובנחת, ב) ושלא תראה ('ה)

 .עליו ד (ט) כמשא ומבקש ליפטר ממנה

רש"י מסכת ברכות דף כט עמוד ב ד"ה תחנונים
.תחנונים - כגון אלהי נצור לשוני מרע שאנו אומרים בעמידה אחר תפלה

Post the 18!
צל"ח מסכת ברכות דף טז עמוד ב

שם ר' אלעזר בתר דמצלי וכו'. הנה כל הני תנאי ואמוראי שהיו רגילים להיות אומרים 
בקשות ותחנונים אחר התפלה, היה כוונתן למה שהזהירו [לקמן כ"ח ע"ב] שלא יעשה 

האדם תפלתו קבע אלא רחמים ותחנונים, וכל תפלת י"ח כיון שכבר קבעו לנו אנשי 
כנסת הגדולה הרי הם חוב עלינו ואין היכר בזה שאנחנו מתכוונים לרחמים 

ותחנונים אלא כמו פורע חובו, ולכן קיימו דבר זה ברחמים ותחנונים שביקשו אחר 
סיום התפלה שסדרו לנו אנשי כנה"ג הוסיפו כל אחד משלהם. 

Rabbi Ezekiel ben Judah Landau was born in 1713 in Opataw, Poland. 1755, when he became 
chief rabbi of Prague and all of Bohemia. He represented the Jews before the Austrian 
government, and took an active part in responding to the social and religious upheaval created 
by the opening of non - Jewish society to the Jews after the abolition of the ghettos. His famous 
responsa collection, Noda BiYehudah, is considered a classic and authoritative work. a He also 
authored a commentary to the Talmud called Tziyun leNefesh Chayyah, or Tzelach for short. R. 
Landau died in 1793. 



#6 5783 Everyone has Issues

Everyone has  own issues and  only YOU know 
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

The Positioning of these Tefillot
הערות הגרי"ש אלישיב מסכת ברכות דף טז עמוד ב

 ר"א בתר דמסיים צלותיה" וכו'. ופירש הצל"ח שהני אמוראי הוסיפו בתפילתם כדי"
 שלא תהא תפילתם קבע. ולכך הוסיפו עוד בתחנונים מדעתם כל אחד כפי הנצרך לו
 ועי"ז הראו שתפילתם תחנונים, ומשום הכי ניחא נמי אמאי אמרו לתפילתם אלו

 אחר התפילה ולא בברכת שמע קולנו, משום שאחר שסיימו תפילתם ניכר טפי בכך
 שעדיין ממשיכים בתחינה ואין גומרים התפילה שתפילתם תחנונים ולא קבע, וכן זה
 מציל על כל הברכות שמשמע קולינו והלאה. ואנו ג"כ סומכים על אלוקי נצור דאף
 שהוא קבוע מ"מ אינו חובה של י"ט ברכות, וסמכינן על זה שייחשב תחנונים, (וע"ע

.חיי"א כ"ד, י”ט)

Why was the 1st chosen monthly and the 2nd daily?
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב

 רב בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתתן לנו חיים ארוכים, חיים
 של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חלוץ עצמות,

 חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים
 .שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד ב
 רבי בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתצילנו מעזי

 פנים ומעזות פנים, מאדם רע ומפגע רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, ומשטן
 המשחית, ומדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית. ואף על

 גב דקיימי קצוצי עליה דרבי. רב ספרא בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון מלפניך ה'
אלהינו שתשים שלום

Big ideas vs daily challenges?

הערות הגרי"ש אלישיב מסכת ברכות דף טז עמוד ב
 חיים של עושר". אף על פי שביקש מקודם על פרנסתו, עדיין גבי עשירות אמרינן (אבות"

 ."פ"ד מ"א) איזהו עשיר השמח בחלקו
Rav Kook  


