
 כוונות לפני מצווה ובמהלך התפילה

 :והולמצ יש ונותוכ יתש הפוסקים מן המתבאר דלפי דע: משנה ברורה

 ז"ובהמ ותפילה ש"בק כגון לדבר אחר בלבו יהרהר ואל מפיו מוציא שהוא למה בלבו שיכוין  עצמה: למצוה הלב כונת .א

  וכדומה וקידוש

 ' ד צוה כאשר בזה לקיים שיכוין דהיינו  בה: לצאת כונה .ב

 

 כוונה לצאת במצווה .1

 זאת רבא אמר . פרסיים כפאוהוש ?מאן כפאו .יצא מצה ואכל כפאו: דשמואל לאבוה ליה שלחו השנה:-מסכת ראשגמרא 

 .יצא לשיר התוקע אומרת

 

יש ר אמר.      תבשילין ושני וחרוסת וחזרת מצה לפניו הביאו... )לכרפס( חזרת מטבל לפניו הביאומשנה וגמרא מסכת פסחים: 

 .מרור לשם לאטבולי למהדר בעי הלכך למרור איכוון לא דילמא ,כוונה צריכות מצות אומרת זאת לקיש:

 

 יצא - לבו כוון אם המקרא זמן והגיע בתורה קורא היהמשנה מסכת ברכות: 

אלא פירוש מתחילה היה קורא להגיה וקאמר שאם  אין צריכות כוונהלא שכיוון לקרות כדי לצאת מצות קריאה שהרי מצוות  טור:

 וצריך שיכוון לצאת וכן כתב אדוני אבי הרא"ש דמצוות צריכות כוונהפסק  ובה"גכיוון לקרותה כקריאתה יצא.    

 

 סימן ס   שולחן ערוך

 : 'הלכה וכן, מצוה אותה בעשיית לצאת כוונה שצריכות אומרים ויש, כוונה צריכות מצות שאין אומרים יש' •

 

והברכה הוא  ,וליכא מידי דלא רמיזא בנוסח התפילה והברכות ,: הנה אנשי כנה"ג תיקנו לנו תפילות וברכותה'נודע ביהודה'

 .וכל מצוה שיש ברכה לפניה אין צריך לומר שום דבר לפניה רק הברכה .ררות הדיבור והמחשבהוהתע

 

 ברורה:-הערות הלכה למעשה מהמשנה

 א"הי לדעת לחוש צריך ברכה שלענין עליה עוד יברך לא כ"אעפ ,המצוה ולעשות לחזור צריך ראשונה בפעם כיון שלא היכא

 .כונה צריך שאין

 מצוה לשם היתה לא הראשונה שעשייה לתלות שיש במקום היינו המצוה ולעשות לחזור ליה דמצרכינן דמה"  ה'חיי אדם' תבכ

 וכן תפילה בסדר קורין שאנו כדרך ש"ק קורא אם אבל .וכדומה לימודו דרך שהיתה ש"בק או להתלמד שהיתה בתקיעה כגון

ד כאן לשונו. ע "מכוין שאינו פ"אע לצאת כדי עושה זה משום שהרי ,יצא ,לצאת כיון שלא פ"אע ,לולב ונטל תקע או מצה שאכל

 לכתחילה אבל בדיעבד יןילענ . וכל זהיצא בפירוש כיון שלא פ"אע לצאת כדי הוא שעשייתו יןיהענ לפי שמוכח היכא ומרלוצה ור

 בספריהם האחרונים כל העתיקו וכן המצוה חובת ידי לצאת מצוה כל קודם לכוין ליזהר צריך ודאי



 

 כוונה בתפילה .2

 גמרא מסכת ברכות:

 ודילמא לאביי פפא רב ליה דמי. אמר מודים מודים כאומר שמע שמע האומר כל זירא: ' ר אותו".  אמר משתקין מודים "מודים

 ליה מחינן מעיקרא דעתיה כוון לא אי ?!איכא מי שמיא כלפי חברותא ליה אמר דעתיה?  כוון ולבסוף דעתיה כוון לא מעיקרא

 :דעתיה דמכוין עד דנפחא במרזפתא

 

 

 הלכות קריאת שמע

 אפילו לבו כיון לא אם והשאר חובתו ידי יצא לא ישראל שמע שהוא ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע את 'הקורא  : שולחן ערוך

 :'ראשון בפסוק לבו שכיון והוא יצא שמע קריאת בעונת האלו הפרשיות מגיה או בתורה קורא היה

 

 הלכות תפילה:

 פי על אף באבות כיון לא ואם באבות ןויכו לפחות בכולם לכוין יכול אינו ואם הברכות בכל שיכוין צריך 'המתפלל:   ערוךשולחן 

 . ויתפלל' יחזור השאר בכל שכיון

 ?יחזור למה כן אם יכוין שלא הוא קרוב בחזרה שאף כוונה חסרון בשביל חוזרין אין והאידנא: הגה

 

 ולהתפלל לחזור צריך הדין דמצד כיון נראה לי החיי אדם: כתב. לכתחילה כאבות חשוב מודים דגם פוסקים : וישמשנה ברורה

 אברהם'. מ'אלקי לומר יחזור ברכה בסוף י"בא שאמר קודם נזכר אם פ"עכ

 

 

 

 ש"בק כגון לדבר אחר בלבו יהרהר ואל מפיו מוציא שהוא למה בלבו שיכוין  עצמה: למצוה הלב כונת: ברורה'-סיכום ה'משנה

 ש"ק של ראשון מפסוק לבד יצא כיון לא אם ובדיעבד בלבו שיכוין מצוה לכתחילה ע"לכו דזה וכדומה וקידוש ז"ובהמ ותפילה

 יתברך( ואחדותו שמים מלכות עול קבלת עיקר בו שיש ראשון בפסוק רק )לעיכובאתפילה  של אבות וברכת

 


