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תוכן העניינים
סימן א מצוות צריכות כוונה  -הכרעת הפוסקים

כט

הפלוגתא בש"ס בכמה מקומות  הכרעת השו"ע דצריך כוונה  בתורת ודאי או מספק

סימן ב האם הכוונה לעיכובא מה"ת

לא

הכרעת המ"ב  המקור מן התורה

סימן ג מצוה מן המובחר  -עשייה לשמה

לב

כמה מקורות לענין זה  דברי הרמב"ן במצות עשה דאותו תעבוד  עשיית המצוה בלב שלם  כשעושה בסתמא
 כשנתכון למצוה ולצרכו  באכילת מצה

סימן ד גדר קיום המצוה  -למ"ד מצוות אי"צ כוונה

לז

חידושו הגדול של הגרא"ו בגדר קיום מצוה בלא כוונה  בכל מצוה יש ב' חלקים  קבלת שכר

סימן ה מתעסק במעשה המצוה

מ

ידיעת הפעולה  במצות תפילה כשאינו מרגיש שהוא מתפלל  ידיעה שיש מצוה היום

סימן ו העושה מצוה בסתמא ( -קולת החיי אדם)

מב

קולת החיי אדם  מקור לדבריו  אינו קיום לכתחילה  הכוונה בברכת המזון

סימן ז כמה אופנים שאין יוצא בסתמא

מה

ג' אופנים במצות ק"ש  לבישת טלית לעליה לתורה  העושה חסד מתוך רצון לסייע  הדר בארץ ישראל  קניות
לשבת  תפילה בבקשה פרטית  מצוות נוספות

סימן ח המכוון לשמים ואינו מכוון למצוה חיובית

מח

מקור מדברי השו"ע דלא יצא  מקורות נוספים  טעם הדבר  העושה לשם התעלות רוחנית  בעשיית חסד של
חובה ושל רשות  שמיעת דרשה

סימן ט העושה מצוה ומכוון לשם מצוה אחרת

נב

מקורות מהש"ס דלא יצא  מקורות מדברי הראשונים  מקורות מדברי הפוסקים דלא יצא  קיום מצות ת"ת
בקריאת המגילה  הוראת הגר"ח מה לכוון בהגדה של פסח  כשעיקר מעשה המצוה שווה

סימן י האם יש לכוון שהמצוה מן התורה או מדרבנן

נז

במצוה מן התורה שסבר שהיא מדרבנן  במצוה דרבנן שסבר שהיא מן התורה  איסור בל תוסיף  מעלה לכוון
להדיא מקור המצוה

סימן יא הכוונה במעשה אחד שמקיים בו ב' מצוות

סב
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במצות אכילת כזית ראשון בליל סוכות  במצות קידוש בתפילה  במצות השבת אבידה  במצות קימה לת"ח
שהוא זקן  המסייע לת"ח  המלמד בנו או אחר  המקדים ת"ח שהוא כהן  מצות פר"ו ומצות עונה  מתנות
לאביונים וצדקה  הכוונה למסתפר בשערותיו  אמירת תהילים

סימן יב המכוון למצוה ולצרכו

סז

דברי הא"ר והמ"ב בזה  מקור מדברי רש"י  גדר השיעור הנצרך לכוונה למצוה  שיעור הכוונה בנותן ע"מ שיחיה
בני  באופן שבלא תשלום לא היה עושה המצוה

סימן יג כשהמטרה שלו לצורכו בלבד ומצרף כוונה למצוה

עב

הוכחה מדברי הביאור הלכה  בדברי קונטרס 'אש דת' בענין זה  מקור נוסף בדעת המ"ב  מדברי המאירי – עשייה
מתוך הרגש לכבוד בוראו  כפאוהו פרסיים לאכול מצה וצירף כוונת מצוה  דברי הגר"י ענגיל – צריך שיהיה לכוונה
חיבור למעשה  רופא המצרף כוונה למצות חסד  הלומד לתועלת הצלחתו הרוחנית

סימן יד עוד בענין הנ"ל

עט

דעת החזו"א  דיעות נוספות באחרונים  מצוה מן המובחר  לשם מצוה או שכך ציוהו הי"ת  סיכום הדברים

סימן טו זמן הכוונה למצוה

פב

האם צריך כוונה בכל משך זמן המצוה  קודם המצוה ,ושיעור הסמיכות למצוה  פלוגתא באחרונים בשיעור
הסמיכות  כשהפסיק באמצע המצוה  זמן הכוונה בנתינה בהוראת קבע בנקאית  האם סגי בכוונה באמצע המצוה
 סיכום הדברים

סימן טז מעלת האמירה בפה קודם המצוה

צ

"למען תזכרו"  הדיבור פועל הרבה בקדושה  במצוה שיש לה ברכה  לומר בלא נדר

סימן יז מעלת הזכרת המקור בתורה

צד

מעלת ידיעת המצוה איך צוהו הי"ת בתורה  קישור המצוה בתורה שלה  קודם ברכת התורה

סימן יח המצוות שצריך לכוון בהם טעם המצוה

צח

ציצית תפילין וסוכה  פדיון הבן  שביתת שבת ויו"ט

סימן יט מצוות של הנאה

קא

הדיעות בענין אכילת מצה בלא כוונה  עונג שבת ויו"ט ושמחה במועד  אכילה ושתיה בערב יוה"כ  תלמוד תורה

סימן כ מצוות שבין אדם לחבירו

קד

צדדי הספק האם הכוונה בהם לעיכובא  הכרעת האהבת חסד דבלא כוונה אינה מצוה  דרגת העושה שלא לשם
מצוה  דברי החיי אדם

סימן כא מצוות שעיקרן התוצאה

קז
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מצוות שבין אדם לחבירו  מצוות של אכילה  מצות יבום  מצות מילה  מצות פריה ורביה וקידושין  נטילת
ידים  מצות אמונה יראת ה' ואהבת ה'  בירור דעת המ"ב  מצוה הנעשית בשליחות על מי לכוון

סימן כב מצוות דרבנן ומנהג

קיג

השיטות בזה  הכרעת המ"ב  טעם החילוק  כוונה בעשיית מנהג

סימן כג באיזה מצוות הכוונה מעכבת – פרק סיכום

קטז

סימן כד מצות תלמוד תורה

קיז

הלומד שאינו מכוון למצוה האם מקיים המצוה  דברי האגלי טל  בדעת הטורי אבן  האם בת"ת איכא מעשה
מצוה  דעת המ"ב  מצות לעבדו בכל לבבכם  הלומד ע"מ לקבל ממון  הלומד לתועלת הצלחתו הרוחנית 

האופנים שאין את סברת הח"א  זמן הכוונה  גדולת מעלת המכוון קודם לימודו

סימן כה מצות שביתה בשבת ויו"ט

קכד

חיוב כוונה מחמת המצות עשה  מקור נוסף מן התורה  הערה בכוונת הרמב"ם  כוונת טעם השביתה המפורש
בתורה  כוונת אות השבת

סימן כו מצות ישוב ארץ ישראל

קכח

מ"ע מן התורה  האם הכוונה לעיכובא  בדעת הטורי אבן  תשובת 'האלף לך שלמה'  זמן הכוונה  קניית בית
 מדברי הפני יהושע – כוונה נוספת למקום קדושה  מדברי החרדים – חיבה יתירה לארץ הקדושה

סימן כז כוונה במניעת לא תעשה

קלב

יכוון שנמנע מפני צווי הי"ת  בדבר שהיה נמנע אף בלא המצוה  קבלת עול מלכות שמים  אופן קיום מצות לא
תעשה כתיקונה  הנהגת רבינו הגר"א  האופנים שהנמנע מעבירה מקיים מצות עשה  השמחה במניעה מאיסור

סימן כח כוונה בקיום גזירה דרבנן

קלח

הגישה לקיום איסור דרבנן  -סייג ובריחה מעבירה  חקירה בגדר איסור לא תסור  סייג דרבנן – נשיאת פנים לתורה

סימן כט הכוונה הראויה בדברי חולין

קמא

דברי השו"ע  מעלת האמירה בפה  שכר פסיעות על כל פסיעה בעסקיו  לחפש בכל פעולה מצוה דאורייתא
ממש  קיום מצות עשה ולא תעשה בהנאות העולם

סימן א רשימת מצוות הבוקר מהרב חיד"א זצ"ל

קמז

א .מצוות הבוקר מאחרי ברכת התורה  ב .מצוות ההשכמה עד ברכת התורה  ג .המצוות בעסק הפרנסה

סימן ב רשימת כמה מצוות שכיחות ליקוט מהספר הקדוש 'אור השנים' ובו אמירה ברורה
קנד
ומפורטת מה שעומד לעשות ומקורו בתורה

