
Tefilla 5781 #2 Same Place & Humility
 וירא תשפ’'א

Back to the Same Place
בראשית פרשת וירא פרק יט פסוק כז

 וַּיַׁשְּכֵ֥ם אַבְָרהָ֖ם ּבַּבֶֹ֑קר אֶל־הַּ֨מָקֹ֔ום אֲׁשֶר־עָ֥מַד ׁשָ֖ם אֶת־ּפְנֵ֥י יְֹקוָֽק

Establishes a Halacha & Models a Characteristic
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

Humility  as a Matir for Tefilla R Druck Machzor

(Note: Gra & Humility as the purpose of Tefilla)

בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק כז
(כז) וַּיַ֥עַן אַבְָרהָ֖ם וַּיֹאמַ֑ר הִּנֵה־נָ֤א הֹואַ֙לְּתִי֙ לְַדּבֵ֣ר אֶל־אֲֹדנָ֔י וְאָנֹכִ֖י עָפָ֥ר וָאֵֽפֶר: 

בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק כז
(כז) וַּיַ֥עַן אַבְָרהָ֖ם וַּיֹאמַ֑ר הִּנֵה־נָ֤א הֹואַ֙לְּתִי֙ לְַדּבֵ֣ר אֶל־אֲֹדנָ֔י וְאָנֹכִ֖י עָפָ֥ר וָאֵֽפֶר: 

דעת זקנים מבעלי התוספות בראשית פרשת מקץ פרק מא פסוק נב
(נב) קרא אפרים. על שם אבות אברהם ויצחק שנא' בהם אפר. אברהם שנאמר ואנכי 

עפר ואפר. יצחק כאפר על גבי המזבח דאפרים משמע שתי אפרות. ולכך נקראו ישראל 
על שם אפרים שנא' הבן יקיר לי אפרים:

 MATIR but doesn't man you have no standing!
 בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק כז

(כז) הואלתי - רציתי לדבר עוד אל ה':
ואנכי עפר ואפר - ואף על פי שאנכי עפר ואפר לדבר כנגד כבודו ודבורו וכנגד משפטו, 

לא באתי אלא ללמד ולדעת משפטו איך הוא 

B) Where is the Humility in the Same Place?

a) Humility in Needing an Assist
בית הבחירה למאירי מסכת ברכות דף ו עמוד ב

 ראוי לאדם לקבוע מקום לתפלתו שכל שהמקום מיוחד לו לתפלה כונתו מצויה ביותר
ודבר זה פירושו בשאין שם ב"ה ואף בב"ה צריך אדם ליחד לו מקום וכן פירשו בתלמוד

See 

 See צל"ח מסכת ברכות דף ו עמוד ב
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b) Humility in not “Only if I get what I want from Hashem” -  I still go back 
Humility of not knowing Hashem’s ways  (Moshe Vaetchanan)

בראשית פרק יח
:כב) וַּיִפְנּו מִׁשָּם הָאֲנָׁשִים וַּיֵלְכּו סְֹדמָה וְאַבְָרהָם עֹוֶדּנּו עֹמֵד לִפְנֵי יְֹקוָק

:כג) וַּיִּגַׁש אַבְָרהָם וַּיֹאמַר הַאַף ּתִסְּפֶה צַּדִיק עִם ָרׁשָע
בראשית פרק יט פסוק כז

וַּיַׁשְּכֵם אַבְָרהָם ּבַּבֶֹקר אֶל הַּמָקֹום אֲׁשֶר עָמַד ׁשָם אֶת ּפְנֵי יְֹקוָק

Rav Worship of the Heart

d) Humility if  I don”t get from others and still go back

ערוך השולחן אורח חיים הלכות תפילה סימן צ
סעיף כג

 לעולם יקבע אדם מקום קבוע לתפלתו והיינו שיתפלל תמיד במקום אחד כלומר הן
:לענין הבית שיתפלל תמיד בבהכ"נ זה או בבהמ"ד זה ולא פעם בזה ופעם בזה

הערות הגרי"ש אלישיב מסכת ברכות דף ו עמוד ב
 ועל דרך צחות נראה, שהמתפלל בביהכ"נ בדרך קבע פעמים שקיימים בו רצונות

 נוספים בביהכ"נ מלבד עבודת התפלה, כעניני כבוד וכיו"ב, אך אם נשאר הוא תמיד
 באותו מקום אף שלא כבדוהו כהוגן וכו', הרי לנו ראיה בו שעניו וחסיד הוא, שאין

 .'בו אלא עבודת ה


