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Beyond just transporting (see last shiur) 
Holding the Torah as a Symbol of a Perpetual Connection
Holding the Torah as a Reenactment
Holding the Torah for  Communal Cohesion
Holding the Torah as a helpful instrument for  כונה

משנה ברורה סימן צו ס"ק ב 
(ב) לא יאחוז וכו' - ובדיעבד [א] א"צ לחזור ולהתפלל [ב] אם לא שיודע שעי"ז לא כיון 

באבות. ומותר הש"ץ להחזיק הס"ת בידו בשבת כשאומר יקום פורקן דכיון שכונתו 
אז להתפלל על לומדי תורה ע"כ מחזיק הס"ת בידו ולא לשם שמירה 

(undermines) והוי כמו לולב בזמנו [ג] וכן מותר להחזיק בשעה שמברכים החודש:

ט"ז אורח חיים סימן צו ס"ק א 
ולא עוד אלא לפי הנראה דאם תופס ס"ת בידו בשעת תפלת י"ח כדי שיהיה מורא 

שמים עליו ואימת התורה ועי"ז יהיה לו יותר כוונה אין איסור בדבר דע"כ לא אסרו 
בגמ' אלא כשאוחז אותו לשמירה בעלמא כמ"ש ב"י בשם ת"ה רק לשמירה ולא לעשות 

בהן מצוה כו' אבל מ"מ אין להקל בזה בתפלת י"ח כיון שלא נמצא מפורש להיתר:

Allowance by Lulav

חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף מא עמוד ב
כי אפשר שחיבוב מצוה זו יתננו ויזכירנו לכוין לבו בתפלתו יותר

 Rabbi Israel ben Petachyah Isserlein was born in Regensburg, Germany in 1390, Johannes
Gutenberg around 1440, based on existing screw presses
Allowance for a Siddur. 

תרומת הדשן סימן יז 
שאלה הא דאיתא פ' מי שמתו ת"ר לא יאחז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפלל 
ופירש"י משום דלבו דואג שמא יפלו מידו ולא יכוין ויש להסתפק אם צריך 

ליזהר נמי שלא יאחז מחזור או תפילה בידו להתפלל בהן כמו בר"ה וביו"כ 
שרוב בני אדם אין מתפללים מבחוץ אז אין צריך ליזהר בכה"ג. 

תשובה יראה דאין צריך ליזהר ושפיר דמי למיעבד הכי ולא דמי להך דאסר בברייתא 
דלעיל כמו שאפרש ונהי נמי דלדידן מחזורים ותפילות וכל…. ונראה דבנדון 
דידן הואיל ותפשה לשם תפלה עצמה כדי להתפלל בעיון ובדיוק יפה אין 

משאם כבד עליו ולא טריד.
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Two Torah Holder Teshuvot
R Akiva Sofer- Daat Sofer OC 20
GGS of the Chatam Sofer,GS of Kesav Sofer and S of Shevet Sofer  R Akiva

Context- Focus for Tefillah & Torah Reading is difficult (bells in Mishkan)
בית הבחירה (מאירי) מסכת ברכות דף ל עמוד ב

מה שכתבנו שאם אין אדם מוצא עצמו בדעת מכוונת שלא יתפלל גדולי עולם הורו 
שלא נאמר כן אלא בדורות הראשונים שהחסידות צפון בלבם והכונה מצויה להם אבל 
בדורות הללו שאין הכוונה מצויה כל כך ישתדל אדם להתפלל בכוונה כמה שאפשר לו 

ויחוש לעצמו מעונש הדין ומ"מ אל יפטור עצמו בטענה רעועה לומר שאינו יכול 
לכוין אלא יתפלל ויכוין במה שאפשר לו ולעולם ישים אדם יראת שמים לנגדו ואם 

עשה כן לא במהרה הוא חוטא:

1948 Israel-  Holding the Torah as a Distraction-
Back to Pressburg-
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