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A) The Positive Iyun Continued 
Absorbed 
 Excellent observance & Establishing a Pattern

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיח עמוד ב  
אמר רב נחמן: תיתי לי דקיימית שלש סעודות בשבת. אמר רב יהודה: תיתי לי דקיימית עיון תפלה. 

מהרש"א חידושי אגדות מסכת שבת דף קיח עמוד ב  
רב יהודה קאמר אחרי שאני מעיין בתפלתי תיתי לי סייעתא משמיא שאוכל לעיין בתפלתי ובכוונת הלב כדברי התוס' וכן תפרש 

כל הני תיתי לי אחריני שאני בא לטהר ומהדר להחזיק בזו המצוה תיתי לי סייעתא משמיא לקיים רצוני וק"ל. 
B) The Negative Iyun? 

   תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קסד עמוד ב
 אמר רב עמרם אמר רב, שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום: הרהור עבירה, ועיון תפלה, ולשון

  .הרע

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) רבינו הקדוש עמוד 507  
ג' דברים אין אדם נמנע מהן בכל יום ואלו הן: עיון תפלה והרהור עברה ואבק לשון הרע.  

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב  
 ואמר רבי יצחק: שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם, אלו הן: קיר נטוי, ועיון תפלה ומוסר דין על חבירו

  לשמים

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נה עמוד א  
 כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב שנאמר: תוחלת ממשכה מחלה לב. ואמר רבי יצחק:
  !שלשה דברים מזכירים עונותיו של אדם, ואלו הן: קיר נטוי, ועיון תפלה, ומוסר דין על חבירו לשמים

C) What Could be Wrong? 
Nothing! 

 חידושי הרמב"ן מסכת בבא בתרא דף קסד עמוד ב  
  ,אלא הכי פירושא שמתפלל ואינו מעיין בתפלתו ומתכוין בה, וכל המתפלל בלא כונה עבירה היא בידו

Acknowledging a contradiction 

  תוספות מסכת ברכות דף לב עמוד ב
. תימה דהכא משמע דעיון תפלה לאו מעליותא הוא ?… 

וי"ל דתרי עיון תפלה יש עיון תפלה דהכא המצפה שתבא בקשתו ועיון תפלה דהתם שמכוין את לבו לתפלה.  

 What is the Problem?
 #1

•  Emotional Disappointment / Devastation
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תוספות מסכת שבת דף קיח עמוד ב  
עיון תפלה - פי' בכוונת הלב וכן ההיא דאלו דברים שאוכל מפירותיהן בעולם הזה (לקמן דף קכז.) דחשיב 

עיון תפלה אבל הא דאמר בברכות (דף לב: ונה.) המעיין בתפלתו סוף בא לידי כאב לב ההוא עיון דמצפה מתי 
יעשה הקדוש ברוך הוא בקשתו שסבור שתפלתו מקובלת 

יב  ּתֹוחֶלֶת מְמֻׁשָּכָה, מַחֲלָה-לֵב;    וְעֵץ חַּיִים, ּתַאֲוָה בָאָה.
12 Hope deferred maketh the heart sick; but desire fulfilled is a tree of life.

#2 
Practical Issue - Will Stop Trying / Davening 

  רש"י מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב
 .ועיון תפילה - סומך על תפילתו שתהא נשמעת ומתאמץ לכוין לבו

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב עמוד ב  
  אמר רבי חמא ברבי חנינא: אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך

  .'וקוה אל ה

 רש"י תהלים פרק כז פסוק יד  
 :וקוה אל ה' - ואם לא תתקבל תפלתך חזור וקוה (יד)

#3 
Theological - “Hashem works for me” 

  רשב"ם מסכת בבא בתרא דף קסד עמוד ב
 עיון תפלה - יש מפרשין שלאחר שהתפלל דן בלבו שישלם לו הקדוש ברוך הוא שכרו ויעשה הקדוש ברוך

הוא צרכיו וישמע תפלתו לפי שהתפלל בכוונה


