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 The common discussion

  1 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קכב  
סעיף א 

אם בא להפסיק ולענות קדיש וקדושה בין י"ח ליהיו לרצון, אינו פוסק, שיהיו לרצון 
מכלל התפלה הוא; <א> אבל בין יהיו לרצון לשאר תחנונים, (א) שפיר דמי. הגה: ודוקא 

במקום שנוהגין לומר יהיו לרצון מיד אחר התפלה, 
 ……..

 What the Chazzan does as a window into our concern

2 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קכג  
 סעיף ו 

כשיחזור ש"צ התפלה, יאמר ג"כ: ה' שפתי תפתח; (<ט> אבל (כא) אינו אומר בסוף 
התפלה יד יהיו לרצון) (ד"ע וב"י בשם אוהל מועד).  

 A good idea but rejected on a technicality.
 Why a good idea & implemented for the individual?

3 ט"ז אורח חיים סימן קכג ס"ק ט  
(ט) (פמ"ג) אבל אינו אומר בסוף. - נר' טעם לזה דבשלמא ה' שפתי תפתח צריך שיאמר 
כדי שיעזור לו הש"י ליתן לו כוונת הלב להתפלל אבל אחר התפלה שהוא מתפלל בשביל 
אחרים לא שייך לומר והגיון לבי כי לא התפלל על עצמו אלא היה צ"ל והגיון לב השומעים 

התפלה ואין זה בנוסח הפסוק ובלבוש נתן טעם לפי שיתפלל עוד אחר זה וקשה דא"כ 
יחיד נמי: 

 Always included

4 משנה ברורה סימן קכג ס"ק כא  
(כא) אינו אומר וכו' - דסומך על תתקבל צלותהון שאומר לבסוף ובשל"ה כתב לומר יהיו 

לרצון וכתב הגר"א ודברי השל"ה עיקר  

 Source(s)

• The “last line” 
• Siddur Tour 
• Basic Concern: Halachic consideration of conclusion and interruption. 
• Our concern: Why this Pasuk? Kabbalistic reason? 
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5 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד א  
והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכפורי. מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי: אלהי, נצור 

לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תדום ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך 
ובמצותיך תרדוף נפשי, ותצילני מפגע רע מיצר הרע ומאשה רעה ומכל רעות המתרגשות לבא בעולם, 

וכל החושבים עלי רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי 
וגואלי.  

6 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד ב  
כיון דתקינו רבנן השכיבנו, כגאולה אריכתא דמיא. דאי לא תימא הכי - שחרית היכי מצי 
סמיך? והא אמר רבי יוחנן, בתחלה אומר: ה' שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר: יהיו 

לרצון אמרי פי! אלא: התם כיון דתקינו רבנן למימר ה' שפתי תפתח - כתפלה אריכתא 
דמיא, הכא נמי, כיון דתקינו רבנן למימר השכיבנו - כגאולה אריכתא דמיא.  

 7** תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד ב  
 מכדי, האי יהיו לרצון אמרי פי - משמע לבסוף ומשמע מעיקרא - דבעינא למימר. מאי 
טעמא תקנוהו רבנן לאחר שמונה - עשרה ברכות? לימרו מעיקרא! - אמר רבי יהודה 

בריה דרבי שמעון בן פזי: הואיל ולא אמרו דוד אלא לאחר שמונה - עשרה פרשיות, 
לפיכך תקינו רבנן לאחר שמונה - עשרה ברכות 

 See Shabbat davening


