
 

Kavanah in  Tef i l lah  

ל דף  ת  רכו  :ד"ב

 א הלכה ד פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב

 .הלב וכוונת ... הזמנ שהגיע פי על אף התפלה את מעכבין דברים חמשה

 והלכה טז טו הלכה ד פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב

 ולבו משובשת דעתו מצא, בכוונה ומתפלל חוזר כוונה בלא התפלל ואם, תפלה אינה בכוונה שאינה תפלה כל כיצד הלב כוונת

, דעתו שתתיישב עד להתפלל לו אסור מיצר או עיף והוא הדרך מן הבא לפיכך, דעתו שתתיישב עד להתפלל לו אסור טרוד

 המחשבות מכל לבו את שיפנה הכוונה היא כיצד. יתפלל כ"ואח דעתו ותתקרר שינוח עד ימים שלשה ישהה חכמים אמרו

 בנחת יתפלל כך ואחר לבו את לכוין כדי התפלה קודם מעט לישב צריך לפיכך, השכינה לפני עומד הוא כאלו עצמו ויראה

 .'וכו ובתחנונים

 א הלכה י פרק כפים ונשיאת תפילה הלכות ם"רמב

 .'וכו צריך אינו שוב ראשונה בברכה לבו את כיון ואם ,בכוונה ויתפלל יחזור לבו את כיון ולא שהתפלל מי

 א הלכה ב פרק שמע קריאת הלכות ם"רמב

 היה לואפי, יצא לבו כיון לא אם והשאר חובתו ידי יצא לא ישראל שמע שהוא ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע את הקורא

 .ראשון בפסוק לבו שכיון והוא יצא קריאה בעונת האלו הפרשיות את מגיה או כדרכו בתורה קורא

  ב עמוד יג דף ברכות מסכת א"הרשב חידושי

 בכוונה דהתם כוונה צריכות דמצות באידך תלוי זה דבר ואין בדיעבד ואפילו כוונה צריך ראשון דפסוק עוד לומר לי ואפשר

 שמים מלכות עליו שיקבל כדי אחרים בדברים יהרהר שלא כלומר הענין כוונת צריך כאן אבל אמורים הדברים לצאת

 שהן מצות שבשאר והטעם, ['ב ד"ל] עומדין אין' פ בשלהי תפלה של ראשונה בברכה כ"ג שאמרו וכענין, הלב בהסכמת

 כיון אם שיצא ש"וכ, המובחר מן זה שאין אלא מצותו קיים הרי לה נתכוין שלא פי על אף מצותו שעשה כל עשה מצות

 פונה לבבו שיהא בדין אינו שבחים סדור או שמים מלכות קבלת שהן אלו אבל, המצוה באמצע שהרהר פי על אף לצאת

 במצות תלוין הדברים שאם לשאר ראשון פסוק בין או הברכות לשאר ראשונה ברכה בין שחלקו היא וזו, אחרים לדברים

 .'וכו האמת דרך וזה יותר נראה וזה, הברכות שאר לי מה ראשונה ברכה לי מה צריכות אין או כונה צריכות


