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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ל עמוד ב .  1

אל   -יתפלל, ואם לאו    -והאמר רבי אליעזר: לעולם ימוד אדם את עצמו, אם יכול לכוין את לבו  
 –יתפלל! 

 עמוד ב   תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד .  2
יכוין את לבו באחת; אמר רבי   -המתפלל צריך שיכוין את לבו בכולן, ואם אינו יכול לכוין בכולן  

 . באבותחייא אמר רב ספרא משום חד דבי רבי:  
 
 ר' חיים הלוי הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ד  .  3

כל תפלה שאינה  ה' דברים מעכבין את התפלה אף על פי שהגיע זמנה וכו' וכוונת הלב וכו' כיצד  
בכוונה אינה תפלה ואם התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה מצא דעתו משובשת ולבו טרוד  

 אסור לו להתפלל עד שתתישב דעתו עכ"ל.
מסתימת לשון הרמב"ם מבואר דדין כוונה הוא על כל התפלה שכל התפלה הכוונה מעכבת בה,  

א כיון את לבו יחזור ויתפלל בכוונה ואם וקשה ממה שפסק הרמב"ם בפ"י שם ז"ל מי שהתפלל ול
בברכה   רק  מעכבת  אינה  דהכוונה  להדיא  דמבואר  צריך,  אינו  שוב  ראשונה  בברכה  לבו  את  כיון 

 ראשונה, וצ"ע. 
, האחת כוונה של פירוש הדברים, ויסודה הוא דין כוונה,  ונראה לומר דתרי גווני כוונות יש בתפלה 
ד'. כמבואר בדבריו פ"ד שם ז"ל ומה היא הכוונה שיפנה  ושנית שיכוון שהוא עומד בתפלה לפני  

את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו עומד לפני השכינה. ונראה דכוונה זו אינה מדין כוונה  
רק שהוא מעצם מעשה התפלה, ואם אין לבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני ד' ומתפלל 

ד מתעסק  בכלל  הוא  והרי  תפלה,  מעשה  זה  בכל אין  זו  כוונה  מעכבת  וע"כ  מעשה.  דין  בו  אין 
התפלה, דבמקום שהיה מתעסק דינו כלא התפלל כלל, וכאלו דלג מלות אלה, והלא ודאי דלענין 

ומכיר מעשיו ויודע שהוא עומד בתפלה   עצם התפלה כל הי"ט ברכות מעכבין. ורק היכא שמכוון
הוא   בזה  כוונה.  דין  הוספת  לבד,  בתפלה  רק  מסוים  דין  שזה  הדברים  פירוש  יודע  שאינו  אלא 
דאיירי הסוגיא דברכות דף ל"ד ]ע"א[ המתפלל צריך שיכוון לבו בכל הברכות ואם אינו יכול לכוון  

 את לבו בכולם יכוון באחת מהן  
 
 ם הלכות תפילה סימן צח סעיף ב שולחן ערוך אורח חיי .  4

אין אנו נזהרין    ועכשיו  ,המבטלת כוונתו  ולא בשעהשמבטל כוונתו,  לא יתפלל במקום שיש דבר  
 בכל זה, מפני שאין אנו מכוונים כ"כ בתפלה. 

 
 סעיף א ,  שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן קא סעיף א.  5
אם לא כיון    ; באבות  יכוין   לפחות  ,כול לכוין בכולםשיכוין בכל הברכות,  ואם אינו י המתפלל צריך 

ויתפלל.    ,באבות יחזור  השאר,  בכל  שכיון  פי  על  חסרון      הגה:אף  בשביל  חוזרין  אין  והאידנא 
 שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין, אם כן למה יחזור )טור(. כוונה, 

 
 ספר הכוזרי מאמר א אות קג .  6
בדלים מבני אדם בענינים מיוחדים אלהיים, שמים אותם עד שבאו בני יעקב כלם סגולה ולב, נ...

יגיע  שלא  ומי  אליה,  מגיעים  ורובם  הנבואה  כלם מעלת  מלאכותי, מבקשים  מין אחר  הם  כאלו 
 אליה, קרוב לה במעשים הנרצים והקדושה והטהרה ופגיעת הנביאים.

 ספר הכוזרי מאמר ג אות יז .  7
 ק האור במראה הזכההדבק הענין האלהי בעדה המוכנת לקבולו כהדב

 
 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק נא .  8

הלא בארתי לך שזה השכל אשר שפע עלינו מהשם יתעלה, הוא הדבוק אשר בינינו ובינו, והרשות  
שתפסקהו   עד  מעט  מעט  להחלישו  תרצה  ואם  תעשה,  הזה  הדבוק  לחזק  תרצה  אם  לך  נתונה 

 תעשה, 
 
 משנה מסכת אבות פרק ד משנה י .  9

 אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה והוי שפל רוח בפני כל אדם רבי מאיר 
 משנה מסכת אבות פרק ד משנה ד .  10

 שתקות אנוש רמה מאד מאד הוי שפל רוח רבי לויטס איש יבנה אומר  


