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 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קד עמוד א 

ובעו רחמי, ואמרי: כל מאן דאמר נח נפשיה דר', ידקר בחרב.   ההוא יומא דנח נפשיה דרבי, גזרו רבנן תעניתא

שיכופו   רצון  יהי  רבי,  את  מבקשין  והתחתוני'  רבי  את  מבקשין  עליוני'  אמרה:  לאיגרא,  דרבי  אמתיה  סליקא 

תחתונים את העליונים. כיון דחזאי כמה זימני דעייל לבית הכסא, וחלץ תפילין ומנח להו וקמצטער, אמרה: יהי 

כופו עליונים את התחתונים. ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי רחמי, שקלה כוזא שדייא מאיגרא ]לארעא[, רצון שי

 אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי. 

 הר"ן מסכת נדרים דף מ עמוד א 

שימות   ולא  שיחיה  לא  רחמים  עליו  מבקש  דה"ק  -אין  בעיני  החולה   נראה  על  רחמים  לבקש  שצריך  פעמים 

דכיון   קד(  )כתובות  הנושא  בפרק  כדאמרינן  שיחיה  לו  אפשר  ואי  הרבה  בחליו  החולה  שמצטער  כגון  שימות 

דחזאי אמתיה דרבי דעל כמה זימנין לבית הכסא ואנח תפילין וקא מצטער אמרה יהי רצון שיכופו העליונים את  

ר דהמבקר חולה מועילו בתפלתו אפי' לחיות מפני שהיא תפלה יותר התחתונים כלומר דלימות רבי ומש"ה קאמ

מועלת ומי שאינו מבקרו אין צריך לומר שאינו מועילו לחיות אלא אפי' היכא דאיכא ליה הנאה במיתה אפי' אותה 

 זוטרתי אינו מהנהו. 

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד ב 

 .ואמר רבי יצחק: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם

 

 



Rabbi Moshe Hauer 

 חדושי ר' חיים הלוי הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ד הלכה א 

פי שהגיע זמנה וכו' וכוונת הלב וכו' כיצד כל תפלה שאינה בכוונה    א[ ה' דברים מעכבין את התפלה אף על]

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, וקשה 

ממה שפסק הרמב"ם בפ"י שם ז"ל מי שהתפלל ולא כיון את לבו יחזור ויתפלל בכוונה ואם כיון את לבו 

 בברכה ראשונה שוב אינו צריך, דמבואר להדיא דהכוונה אינה מעכבת רק בברכה ראשונה, וצ"ע.

כוונה, ושנית  ונראה לומר דתרי גווני כוונות יש בתפלה, האחת כוונה של פירוש הדברים, ויסודה הוא דין  

שיכוון שהוא עומד בתפלה לפני ד'. כמבואר בדבריו פ"ד שם ז"ל ומה היא הכוונה שיפנה את לבו מכל  

המחשבות ויראה עצמו כאלו עומד לפני השכינה. ונראה דכוונה זו אינה מדין כוונה רק שהוא מעצם מעשה  

ל אין זה מעשה תפלה, והרי הוא התפלה, ואם אין לבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני ד' ומתפל

בכלל מתעסק דאין בו דין מעשה. וע"כ מעכבת כוונה זו בכל התפלה, דבמקום שהיה מתעסק דינו כלא 

התפלל כלל, וכאלו דלג מלות אלה, והלא ודאי דלענין עצם התפלה כל הי"ט ברכות מעכבין. ורק היכא 

יודע פירוש הדברים שזה דין מסוים רק בתפלה שמכוון ומכיר מעשיו ויודע שהוא עומד בתפלה אלא שאינו  

בכל  לבו  שיכוון  צריך  ]ע"א[ המתפלל  ל"ד  דף  דברכות  דאיירי הסוגיא  הוא  כוונה. בזה  דין  הוספת  לבד, 

הברכות ואם אינו יכול לכוון את לבו בכולם יכוון באחת מהן, אמר ר' חייא א"ר ספרא משום חד דבי רבי 

דינים יש בזה, חדא דין כוונה שמכוון לעשות המצוה והוי מדין כוונה    באבות. ובאמת דגם בדין כוונה תרי 

של כל המצות דקי"ל מצות צריכות כוונה. ובזה אין חילוק בין ברכה ראשונה לשאר התפלה, כיון דהוא דין  

הנוהג בכל המצות, וכשאר המצות דכל המצוה כולה צריכה כוונה ולא מהני כוונת מקצתה, הכי נמי בתפלה  

כן הרמב"ם דהא דבעינן שידע שהוא עומד בתפלה מעכב בכל    דכוותה וזהו שפסק  כוונה.  כולה צריכה 

התפלה כולה. והיינו מתרי טעמי, חדא משום דבלאו הכי הוי מתעסק. ועוד משום דין מצות צריכות כוונה,  

בתפלה  דתרווייהו מעכבי בכל התפלה כמו בכל המצות. ורק בכוונת פירוש הדברים דהוא דין מסוים רק  

 בזה הוא דקי"ל דלא מעכבא רק בברכה ראשונה דאבות וכמבואר בהסוגיא דברכות דף ל"ד.

והנה בפ"ד גבי כוונת שיודע שהוא מתפלל כתב הרמב"ם ז"ל כוונת הלב כיצד כל תפלה שאינה בכוונה 

התפלל אינה תפלה ואם התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה, מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו ל

ויתפלל   יחזור  כיון לבו  ולא  גוונא מי שהתפלל  ובפ"י שם לא כתב הרמב"ם רק חד  עד שתתישב דעתו, 

בכוונה, ואינך תרי בבי שימוד דעתו אם יכול לכוון וכן הא דבלא כיון הוי כלא התפלל השמיט. ונראה דדעת 

בתפלה דזה הוי משום דין  הרמב"ם דשני מחלקות הן בתפלה, זאת הכוונה שהוא מכוון ומכיר שהוא עומד 

מתעסק ומשום דין מצות צריכות כוונה, דזה הדין והעיכוב הלא נוהג בכל התורה ובכל המצות לחוד. וכונת  



פירוש המלות לחוד. ותרי גווני חיובי המה בתפלה, מחויב הוא לכוון שהוא עומד בתפלה משום דלא שניא 

ומחויב הוא בכוונת פירוש הדברים ושני    תפלה משאר המצות,  משום חובת כוונה המסוים רק בתפלה. 

החיובים אין מעכבין זה את זה, אלא דיוצא מזה ממילא, דאם הוא מתעסק או חסר לו דין כוונה של כל 

המצות א"כ הרי בטל עיקר המצוה, וממילא דהרי הוא כלא התפלל, ואם אינו יכול לכוון אל יתפלל כיון דאין  

פירוש הדברים כיון דהויא מסוימת רק בתפלה ע"כ אמרינן דאע"ג    זה תפלה כלל. אכן בחובת כוונה של

 דאינו יכול לקיימה מ"מ שפיר חיילא עליה חובת תפלה שיעשה אותה ככל המצות ואית בה דין תפלה. 

ואם שיוכל להיות כן גם בלא טעמא. אבל יש להוסיף עוד, לדעת הרמב"ם דחובת התפלה ומצותה הוא מדין 

להחולקי  ואפילו  וא"כ תורה,  תורה,  מדין  לכו"ע  הוי  וענינה  קיומה  אבל  בחיובה  רק  היינו  על הרמב"ם  ם 

מתעסק דהוי דין דאורייתא בכל התורה כולה דמתעסק אינו כלום מדין תורה, וכן הא דמצות צריכות כונה 

"כ דנוהג בכל מצות התורה, הוי ג"כ דין עיכוב שלו מדין תורה ואינה תפלה מדין תורה, ע"כ לא יתפלל, משא

דין כונה של פירוש הדברים המסוים רק בתפלה הרי גם בתפלה עצמה אינו רק מתקנת חכמים, וא"כ שפיר  

נוכל לומר כיון דמדאורייתא מיהא הויא תפלה על כן יתפלל גם בלא יכול לכוון זאת. ואך אם יכול לכוון רק  

א הביא הרמב"ם רק שיחזור שהתפלל בלא כוונה יחזור ויתפלל משום הך כוונה שחיובה מדבריהם, וע"כ ל

 ויתפלל ולא יותר וכמו שנתבאר.

 רבינו יונה מסכת ברכות דף ב עמוד ב 

איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה של ערבית. י"ל וכי מפני שסומך גאולה לתפלה יש  

לו שכר כל כך שיהיה בן עוה"ב ואומר מורי הרב שהטעם שזוכה לשכר גדול כזה מפני שהקב"ה כשגאלנו  

רים ובברכת גאל והוציאנו ממצרים היה להיותנו לו לעבדים שנא' כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצ

ישראל מזכיר בה החסד שעשה עמנו הבורא והתפלה היא עבודה כדאמרינן )בב"ק דף צב ב( ועבדתם את  

ה' אלהיכם זו היא תפלה וכשהוא מזכיר יציאת מצרים ומתפלל מיד מראה שכמו שהעבד שקונה אותו רבו 

ושה והגאולה שגאל אותו הבורא  כן הוא מכיר הטובה  וכיון  חייב לעשות מצות רבו  ועובד אותו  וא עבדו 

שמכיר שהוא עבדו מפני שגאלו ועושה רצונו ומצותיו נמצא שבעבור זה זוכה לחיי העולם הבא ועוד אמר  

כיון  הוא מראה שבוטח בה' בתפלה  מיד  ומתפלל  גאולת מצרים  נר"ו טעם אחר מפני שכשמזכיר  מורי 

ן נראה באלה שמות רבה בפרשת בא אל  שמבקש ממנו צרכיו שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו כלום וכ

פרעה שאומר לשם שכשראו ישראל הנסים והנפלאות שהיה עושה עמהם הבורא שלא כטבעו של עולם  

בטחו בו ועל זה נאמר וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה' ויאמינו בה'  

בה' והצילם ומתפלל מיד נמצא שגם הוא בוטח בו   וגו' וכיון שמזכיר עכשיו אותה הגאולה שבטחו אבותינו

שיענה אותו כמו שענה לישראל בעבור שבטחו בו ומפני זה מזכיר אותה הגאולה ומתפלל מיד והבטחון 

 הוא עיקר היראה והאמונה ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי עולם הבא:



 פרק ה פסוק טו פרשת ואתחנןרמב"ן  

צוה שתעשה כן ביום השבת, כך פירש ר"א. ואינו נכון, ואנו אומרים    -השבת    וטעם על כן צוך לעשות את יום

בקדוש היום "כי יום זה תחלה למקראי קדש זכר ליציאת מצרים" כאשר נאמר בו "זכר למעשה בראשית".  

והרב אמר בספר המורה )ב לא( כי המאמר הראשון הוא כבוד היום והדורו וכאשר אמר )שמות כ יא( על  

את יום השבת ויקדשהו, ועל כן הזכיר טעם "כי ששת ימים עשה ה'", אבל בכאן יזהיר אותנו    כן ברך ה'

לשמור השבת, בעבור היותנו עבדים במצרים עובדים כל היום על כרחנו ולא היתה לנו מנוחה, והוא יצונו 

 עתה לשבות ולנוח, כדי שנזכיר חסדי השם עלינו בהוציאו אותנו מעבדות למנוחה:

בכללה שני טעמים, להאמין בחידוש העולם כי יש אלוה בורא, ולזכור עוד החסד הגדול שעשה   והנה בשבת

עמנו שאנחנו עבדיו אשר קנה אותנו לו לעבדים. גם זה אינו מחוור אצלי, כי בהיותנו שובתים ולא נעשה 

דיעה בזה. רק  מלאכה ביום השביעי אין לנו בזה זכרון ליציאת מצרים, ואין לרואה אותנו בטלים ממלאכה י

היא כשאר כל המצות. אבל יהיה בו זכר למעשה בראשית שנשבות ביום ששבת השם וינפש. והראוי יותר  

לומר כי בעבור היות יציאת מצרים מורה על אלוה קדמון מחדש חפץ ויכול כאשר פירשתי בדבור הראשון  

והחפץ והיכולת תזכור    )שם שם ב(, על כן אמר בכאן אם יעלה בלבך ספק על השבת המורה על החדוש

מה שראו עיניך ביציאת מצרים שהיא לך לראיה ולזכר. הנה השבת זכר ליציאת מצרים, ויציאת מצרים זכר  

לשבת כי יזכרו בו ויאמרו השם הוא מחדש בכל אותות ומופתים ועושה בכל כרצונו, כי הוא אשר ברא הכל 

ום השבת. והנה לא פירש כאן טעם השביתה  במעשה בראשית, וזה טעם על כן צוך ה' אלהיך לעשות את י

כי ששת ימים עשה ה' וגו', שכבר הוזכר זה פעמים רבות בתורה, אבל אמר בקצרה "ויום השביעי שבת  

לה' אלהיך" שהוא יתברך שבת בו וינפש, ובאר להם כי מיציאת מצרים ידעו שהוא אמר והיה העולם ושבת 

י הדבור הזה בשמור ליראה את השם הנכבד והנורא, ועל כן  ממנו. ועל דרך האמת נוכל עוד להוסיף בזה כ

יצונו שנזכור את היד החזקה והזרוע הנטויה שראינו ביציאת מצרים, וממנו לנו היראה כמו שאמר )שם יד 

לא( וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה', ועל כן צוך ה' אלהיך לעשות  

 סת ישראל בת זוגו לשבת כנרמז בדברי רבותינו )ב"ר יא ח(, והמשכיל יבין: את יום השבת, שתהא כנ 

 

 

 



Rabbi Shay Schachter 

 ספר החינוך פרשת עקב מצוה תלג 

משרשי המצוה מה שהקדמתי הרבה פעמים כי הטובות והברכות יחולו על בני אדם כפי פעולותם וטוב  
לבבם וכושר מחשבותם, ואדון הכל שבראם חפץ בטובתם והדריכם והצליחם במצוותיו היקרות שיזכו בהן,  

וא אשר והודיעם גם כן ופתח להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם לטוב, והוא שיבקשו ממנו ברוך ה
 בידו ההסתפקות והיכולת כל חסרונן, כי הוא יענה את השמים לכל אשר יקראוהו באמת. 

ויבקשו ממנו תמיד כל צרכיהם וכל חפצת לבם,   ומלבד ההודעה להם בזאת המדה ציום שישתמשו בה 
וקבענו כל מחשבתנו כי הוא האדון הטוב   יש לנו זכות בדבר בהתעורר רוחנו  ומלבד השגת חפצי לבנו 
והמטיב לנו, וכי עיניו פקוחות על כל דרכינו. ובכל עת ובכל רגע ישמע זעקתנו אליו לא ינום ולא יישן שומר 

 ישראל, והאמיננו במלכותו ויכלתו מבלי שום צד פקפוק, וכי אין לפניו מונע ומעכב בכל אשר יחפוץ. 

 בית אלוקים למבי"ט שער התפילה פרק ב 

שנראה דבר בלתי הגון ונאה לשאול שאלה אחת כמה פעמים, כי  ובזה יתורץ דבר קשה בענין התפלה.  
לפני מלך בשר ודם אם ישאלו ממנו דבר א' פעמים או שלש, יחרה לו על השואל, כי אם היה רוצה המלך  
להשלים לו שאלתו בפעם הראשונה או השניה היה משלים חפצו, ואם כן ההפצר הוא דבר מותר ומזיק 

בכל יום ערב ובקר וצהרים תפלה א', י"ח ברכות שתקנו, וגם כי אין אנחנו    להשאלה, ואנחנו מתפללים לאל
נענים ברובם, אין אנו נמנעים מלאומרם בכל יום. אלא שכוונת התפלה היא להכיר ולהורות כי אין בעולם  
המוזכרים   דברים  מכמה  חסרים  ושאנחנו  העולם  לכל  אדון  ית', שהוא  לאל  אם  כי  להתפלל  למי שראוי 

נו זוכרים אותם לפניו, כדי שנכיר שאין מי שיכול לספק צרכינו ולהצילנו מכל צרותינו כי אם האל  בתפלה, וא
ית' ועליו אנו משליכים יהבנו, ואנחנו יוצאים ידי חובותינו בהתפלל על הכונה הזאת, וה' הטוב בעיניו יעשה, 

רי הימים (א' ט"ז) על יד אם לקבל תפלתנו אם היא הגונה אם לאו, וזהו שנאמר בסוף המזמור שנאמר דב
דוד ואסף ואחיו בהציג את הארון בתוך האהל אשר נטה לו דוד אמרו, ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו 
והצילנו מן הגוים להודות לשם קדשך להשתבח בתהלתך, כי באמרם ואמרו הושיענו, הורו על שיכיר האדם  

שענו, הוא לומר כי אנו מכירים שהוא אלהי ישענו, חסרונותיו, ויאמר אותם לפני האל ית', ואמרם אלהי י
כלומר שאין מי שראוי שיתפללו אליו, אלא הוא, שהוא אלהי ישענו שיכול להושיע ולו נאה התפלה והתחנה,  
ואמר עוד וקבצנו והצילנו מן הגוים להודות לשם קדשך וכו', להורות כי בזמן שאנו בגלות הוא שאנו מסדרים  

תפללין לאל שיושיענו מכל צרותינו, אבל כשיקבץ אותנו ויצילנו מן הגוים, אז לא שבחו של מקום ואנו מ
וצער,  נזק  שום  לנו  יארע  לא  כי  ותחנה,  תפלה  ולא  יתברך,  לאל  והודאות  שבחים  אלא  תפלתנו  תהיה 
לשנתפלל עליו, אלא נשבח ונעריץ אותו ונודה לשמו כמו שהמלאכים עושים שמקדישים ומעריצים את האל 

מתפללים, כי אין להם צורך לשום דבר, כך נהיה אנחנו בזמן העתיד במהרה בימינו. ואם כן כשאמרו ואינם  



כעבד שקבל פרס מרבו, הוא שיחשוב בעצמו כאילו כבר קבל הפרס, שאין עושה תפלתו על מנת לקבל 
 פרס, אלא על הכוונה הנזכרת:

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטז עמוד א

חמא: כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנא': חמת מלך דרש ר' פנחס בר  
 מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה.

 בית הבחירה למאירי מסכת בבא בתרא דף קטז עמוד א 

לעולם יהא לבו של אדם בטוח שהתפלה כשהיא נעשית כתקנה מבטלת את הגזרה ומי שיש לו צער או  
יני הצרות ילך אצל חכם וילמוד הימנו דרכי התפלות ויבקש רחמים שנאמר  חולה בתוך ביתו או אחד ממ

 חמת מלך וכו' ואיש חכם יכפרנה:

 


