בס''ד

Gems of the Siddur: ּAtah Chonen and Velamalshinim
Bereshit 24:12 Parshat Chayei Sarah
12 And he said, "O Lord, the God of my master
Abraham, please cause to happen to me today, and
perform loving kindness with my master, Abraham.

יב פרשת חיי שרה:בראשית כד
ָה֔ם
ָ מר֓ | ה' ֱאלֹהקי֙ ֲאדֹנִ֣י אַ ְבר
ַ יב וַיֹּא
ֵ ַה ְקרֵה־נָ֥א ְל ָפנַ֖י ַהיּ֑וֹם וַֽ ֲע
ה־ח ֶ֕סד ִע֖ם
ֶ שׂ
:ָהם
ָֽ ֲאדֹנִ֥י אַ ְבר

Masechet Berachot 29b
Rebbe Eliezer says, “He who makes his prayer a fixed task
[his prayer is not a genuine supplication]”. What is meant
by a fixed task? Rebbe Yaakov bar Idi said in the name of
Rebbe Oshaya, “Anyone whose prayer is like a burden on
him”. The rabbis say, “Whoever does not say it in a
manner of supplication”. Rabba and Rav Yosef both say,
“Whoever is unable to insert something fresh in it”.

Masechet Berachot 26b
It has been stated: Rebbe Yosi b’Rebbe Hanina said, “The
tefillot were instituted by the patriarchs”. Rebbe Yehoshua
b’Rebbe Levi said, “The tefillot were instituted to replace
the daily sacrifices”. There are tannaitic sources that
support both of these opinions. The tannaitic source that
supports Rebbe Yosi b’Rebbe Hanina teaches, “Avraham
instituted the morning tefilla, as it says, ‘And Avraham got
up early in the morning to the place where he had stood
[amad]’ [Bereshit 19:27]. And standing means prayer, as it
says, ‘And Pinhas stood and prayed’ [Ps. 106:30]. Yitzchak
instituted the afternoon tefilla, as it says, ‘And Yitzchak
went out to meditate [lasuach] in the field at eventide’
[Bereshit 24:63]. And meditation means prayer, as it says,
‘A prayer of the afflicted when he faints and pours out his
meditation before the Lord’ [Ps. 102:1]. Yaakov instituted
the evening prayer, as it says, ‘And he encountered
[vayifga] the place and lay down there’ [Bereshit 28:11].
And encounter means prayer, as it says, ‘Therefore do not
pray for this people, neither lift up prayer nor cry for
them, neither encounter Me’” [Jer. 7:16].

:מסכת ברכות כט
 העושה:רבי אליעזר אומר
תפלתו קבע וכו' ]אין תפלתו
תחנונים[ מאי קבע? אמר רבי
יעקב בר אידי אמר רבי
 כל שתפלתו דומה:אושעיא
 כל מי:עליו כמשוי; ורבנן אמרי
;שאינו אומרה בלשון תחנונים
:רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו
.כל שאינו יכול לחדש בה דבר
:מסכת ברכות כו
 רבי יוסי ברבי חנינא,איתמר
; תפלות אבות תקנום:אמר
 תפלות:רבי יהושע בן לוי אמר
 תניא.כנגד תמידין תקנום
,כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא
ותניא כוותיה דרבי יהושע בן
 תניא כוותיה דרבי יוסי.לוי
 אברהם תקן:ברבי חנינא
 שנאמר וישכם- תפלת שחרית
אברהם בבקר אל המקום אשר
 ואין עמידה אלא,עמד שם
 שנאמר ויעמד פינחס,תפלה
ויפלל; יצחק תקן תפלת מנחה
 שנאמר ויצא יצחק לשוח ואין שיחה,בשדה לפנות ערב
 שנאמר תפלה,אלא תפלה
 יעטף ולפני ה' ישפך- לעני כי
 יעקב תקן תפלת ערבית,שיחו
 שנאמר ויפגע במקום וילן, ואין פגיעה אלא תפלה,שם
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שנאמר ואתה אל תתפלל בעד
העם הזה ואל תשא בעדם רנה
.ותפלה ואל תפגע בי
Atah Chonen:
Brumo Shel Olam1 on Birkat Atah Chonen

ברומו של עולם

The Shulchan Aruch writes that God made man superior to
beast by giving man understanding and intelligence. Thus,
the rabbis fixed the prayer ‘Atah Chonen’ as the first of the
middle prayers in the Amidah for without understanding
there is no prayer.

Rashi on Avodah Zarah 8a

כתב השלחן ערוך )סעיף קטן
א'( מפני שמותר האדם מן
,הבהמה היא הבינה והשכל
קבעו ברכת אתה חונן ראש
לאמצעיות שאם אין בינה אין
.תפלה
.רש"י מסכת עבודה זרה ח

If a person forgets his learning, he should lengthen his
prayer in Chonen haDaat.

 אם היה- מעין כל ברכה וברכה
משכח תלמודו מאריך בחונן
.הדעת

Velamalshinim:
Masechet Berachot 28b

:מסכת ברכות כח

Our Rabbis taught: Simeon ha-Pakuli arranged the
eighteen benedictions in order before Raban Gamaliel
in Yavneh. Raban Gamaliel said to the sages, “Can
anyone among you frame a benediction relating to the
minim?” Shmuel HaKatan arose and composed it.

Brumo Shel Olam on Birkat HaMinim
The Rambam writes that in the days of Raban
Gamliel there were many heretics among the
Jews and they troubled the Jews and tempted
them to turn away from God. Since he saw that
this was the greatest need, Raban Gamliel and his
beit din fixed one blessing that would ask God to

 שמעון הפקולי הסדיר:תנו רבנן
שמונה עשרה ברכות לפני רבן
 אמר להם.גמליאל על הסדר ביבנה
 כלום יש אדם:רבן גמליאל לחכמים
שיודע לתקן ברכת המינים? עמד
.שמואל הקטן ותקנה
ברומו של עולם

כתב הרמב''ם )פרק ב' הלכה א' מהלכות
 רבו, בימי רבן גמליאל,(תפלה
האפיקורסין בישראל והיו מצרים לישראל
 וכיון.ומסיתין אותן לשוב מאחרי השם
,שראה שזו גדולה מכל צרכי בני אדם
עמד הוא ובית דינו והתקין ברכה אחת
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שתהיה בה שאלה מלפני השם לאבד
האפיקורסין.

destroy the heretics.

