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The Negative Iyun? 
 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

 What is the Problem?
 #1

•  Emotional Disappointment / Devastation
 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 מְמֻּׁשָכָה, מַחֲלָה-לֵב;    וְעֵץ חַּיִים, ּתַאֲוָה בָָאה. 

12 Hope deferred maketh the heart sick; but desire fulfilled is a tree of life. 

Note: Jay Orlinsky suggestion that is consistent with Ramban from last time. 

רש"י מסכת ברכות דף נה עמוד א  
 .תוחלת - לשון תפלה, כמו ויחל משה (שמות ל”ב

#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  
 :יד) וקוה אל ה' - ואם לא תתקבל תפלתך חזור וקוה

#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
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Will there be a change? 
   זכריה פרק י

ם ן ָלֶה֔ ֶׁש֙ם יִֵּת֣ ה ֲחזִיִז֑ים ּוְמַטר־ֶּג֙ ק עֶֹׂש֣ ת ַמְל֔קֹוׁש יְקָֹו֖   א) ַׁשֲא֨לּו ֵמיְקָֹו֤ק ָמָט֙ר ְּבֵע֣
ֶׂשב ַּבָּׂשֶדֽה יׁש ֵע֥  :ְלִא֖

  רד"ק זכריה פרק י פסוק א
 כי בזמן שישראל עושים רצונו של מקום יעשה הוא רצונם ואם יצטרך איש אחד לבדו מטר ולא האחרים
  יתן לו לבדו מטר ואם יצטרך איש לעשב אחד בשדהו או בגנו ולא יצטרך לעשב אחר יתן לאותו העשב לבדו

:מטר


