
Tefilla 5778 Instrument for חסד #3

The Siddur as an Instrument for Chesed 

•  Mashgiach Ruchani of the Mir Yeshivah of סדור שערי יחזקאל 
Poland prior to World War II, Shanghai during the war and of the Mir 
Yeshivah (Yerushalayim) and Ponovezh Yeshivah (B'nei Brak) after 

the war. 

A Comment on …

 מחזור ויטרי סימן קצ

 מי שברך אברהם ויצחק וישרא' אבותינו וחסידים הראשונים הוא יברך כל קהילות
 הקדש ואת כל הקהל הזה. הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם מי שתקנו
 בתי כניסיות לתפילה ומי שבאים לתוכו להתפלל ומי שנותנין נר למאור ויין לקידוש
 והבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים ומי שמכניסין אורחים בתוך ביתם וכל אותם
 שעוסקין בצורכי ציבורם חק' ישלם שכרם. ויסיר מהן כל מחלה וירפא כל גופותם


ויסלח כל עוונותם ויברך עובדי ידיהון בכל זמן ועידן ונאמר אמן

How much kavana for this part?


Davening sandwiched by Chesed theme & Actions  

קיצור שולחן ערוך סימן יב  
סעיף ב 

טוב ליתן צדקה קודם התפלה, שנאמר אני בצדק אחזה פניך, גם יקבל עליו קודם כל 
תפלה, מצות ואהבת לרעך כמוך, ויכוין לאהוב את כל אחד מישראל כנפשו, כי אם חס 

ושלום יש פירוד לבבות ישראל למטה, אז גם למעלה אין התאחדות, אבל התאחדות 
בגופיהן שלמטה, גורם התאחדות ודבקות נפשותיהן למעלה, ועל ידי זה גם תפלותיהן 

מתאחדות, ואז בהיות תפלותיהן כלולות יחד, היא רצויה לפניו יתברך שמו. 
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Acting with Chesed during Davening

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב
 אמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל הקובע מקום לתפלתו - אלהי אברהם בעזרו.
 וכשמת - אומרים לו: אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו! ואברהם
 אבינו מנא לן דקבע מקום? - דכתיב: +בראשית י"ט+ וישכם אברהם בבקר אל
 המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר: +תהלים ק"ו+ ויעמוד

 פינחס ויפלל

Would A ask someone to move? 

  רבינו יונה על הרי"ף מסכת ברכות דף ג עמוד ב
 כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם יהיה בעזרו. לא אמר זה במקומות של

 בית הכנסת דכיון שכולה מקום תפלה היא אין להקפיד אם יושב פעמים בזוית זו
 ופעמים בזו אלא רצה לומר שקובע מקום לתפלתו בביתו שפעמים שאינו יכול

 ללכת לבהכ"נ מתפלל בביתו ומייחד מקום ידוע לכך


