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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. 

.

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?
• Explanation of being blessed like Avraham or Efraim/Menashe
• Compliment each other 

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
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Where is there room for MINE? Haven’t we undermined the 
purpose by  “setting“ these  new ones? 

 חיי אדם חלק א כלל כד סעיף יט
 ולכן יותר טוב לקבוע תפלות הצריכות לו קודם "יהיו לרצון" כדי כשיצטרך
 לענות קדושה או ברכו, יכול לומר "יהיו לרצון" תיכף. ונכון וראוי לכל אדם

 להתפלל בכל יום ביחוד על צרכיו ופרנסתו, ושלא תמוש התורה מפיו וזרעו
 וזרע זרעו, ושיהיו כל יוצאי חלציו עובדי ה' באמת, ושלא ימצא פסול חס
 ושלום בזרעו, וכל מה שיודע בלבו שצריך לו (צוואת ר"י ל"ס). ונראה לי דאם
 אינו יודע לדבר צחות בלשון הקודש, יאמרנה אף בלשון שיודע, רק שתהיה
 מקירות לבו, ויותר טוב מלאומרה בלשון הקודש בלא כוונה, דהא תפלה היא

  .בכל לשון
Not Mutually Exclusive and can do it during Amida (my thoughts- 
we lean on the master “writers”) 

 אבל בשאר ברכות אם רצה להוסיף, צריך שיהיה דוקא מעין אותה ברכה.
 כגון שיש לו חולה בתוך ביתו, יוסיף בברכת "רפאנו" ואפילו באמצע ברכה,
 רק שישאל דוקא בלשון יחיד, ויתחיל בתחלה בברכה, ואחר כך יוסיף. וע"ש
 בש"ע סי' קי"ט עוד מדין הוספה. ובג' ראשונות ואחרונות אסור להוסיף שום

 דבר. ודוקא צרכי יחיד. אבל צרכי רבים, מותר. ולכן נוהגים בכל המקומות לומר
 :פיוטים אפילו בג' ראשונות ואחרונות (קי"ב)


