
#7 5775 יהיו לרצון (2) 

 Last time: The common discussion of Hefsek issues
     Tzibbur: Alternative of תתקבל

  Today: Focus on יחיד & why this פסוק?

1 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד ב  
, בתחלה אומר: ה' שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר: יהיו לרצון אמרי פי!  

 Part of Tefilla
 2 רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ב  

הלכה ט 
בכל תפלה מהתפלות פותח קודם לברכה ראשונה ד יי' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, וכשהוא 

חותם בסוף התפלה אומר יהיו לרצון אמרי פי וגו' ואח"כ צועד לאחוריו.  

Did MBD use this line as part of his personal prayer? 

3 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד א  
. מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי: אלהי, נצור לשוני מרע ו.… וכל החושבים עלי 
רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי 

  4 חידושי הרשב"א מסכת ברכות דף יז עמוד א  
מר בריה דרבינא בתר צלותיה אמר הכי אלהי נצור לשוני מרע וכו' יהיו לרצון אמרי פי וגו' כך 

כתוב בספרים, ומשמע מיהא שכל אותן תחנונים שאמרו כאן לאחריהן היו אומרים יהיו לרצון 
אמרי פי והראב"ד ז"ל כתב שאין נכון לומר יהיו לרצון לאחר תחנונים אלו אלא קודם להן לאחר 

סיום שמנה עשרה ברכות כמו שאמרו דוד לאחר שמונה עשרה מזמורים  

i.e. More than just a  הפסק issue 

  The Relationship of this Pasuk & Tefila

  5 רש"י מסכת ברכות דף ד עמוד ב  
זה הסומך -, וסמיכת גאולה לתפלה רמזה דוד בספר תהלים, דכתיב ה' צורי וגואלי (תהלים י"ט), 

וסמיך ליה יענך ה' ביום צרה (תהלים כ'),  

 6** 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 

But why this one? 



#7 5775 יהיו לרצון (2) 

3 Reasons 

“Accept my unformulated thoughts” 
 7 רד"ק תהלים פרק יט פסוק טו  

(טו) יהיו לרצון אמרי פי, מה שאמרתי לפניך בפי, והגיון לבי לפניך, ומה שלא אמרתי בפי אלא 
חשבתי בלבי, והמחשבה הוא הגיון הלב, גם כן יהיו לרצון. כי דברים רבים יחשוב אדם בלבו 

ולא יכין ְלַדֵּבר בשפתיו, 

 “Accept my imperfect words”
8 סדור אוצר התפילות עיון תפילה 

9 על התפילה  
 pages 149-150


