המשמיע קולו בתפילתו
]מסכת ברכות דף כ"ד עמוד ב'[

המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה.
אמר רב הונא :לא שנו אלא שיכול לכוין את לבו בלחש ,אבל אין יכול לכוין
את לבו בלחש  -מותר.
והני מילי  -ביחיד ,אבל בצבור  -אתי למיטרד צבורא.
רש"י:
הרי זה מקטני אמנה  -כאילו אין הקב"ה שומע תפילת לחש ומגביה הרבה.

פירושי מילים:
שנו :למדו

מילי :דברים

למיטרד :להטריד

והני :אלה

אתי :יבוא

צבורא :הצבור

עבודה
 .1בספר שמואל א' מסופר על חנה ,אמו של שמואל הנביא ,שהתפללה לקב"ה
קוֹלהּ לֹא
יה נָּעוֹת וְ ָ
בכדי שהיא תוכל ללדת בן" :וְ ַחנָּה ִהיא ְמ ַד ֶבּ ֶרת ַעל ִל ָבּהּ ַרק ְשׂ ָפ ֶת ָ
ִי ָשּׁ ֵמ ַע" ]א' ,י"ג[ .לענין תפילת "עמידה" לומדים מפסוק זה שלוש הלכות.
השלם בטבלה את חלק הפסוק שממנו נלמד כל אחד משלושת הדינים:
הדין

המילים בפסוק

 .1אסור להשמיע קולו בתפילתו.
 .2על המתפלל לכוון לבו.
 .3צריך לבטא את המילים ולא
מספיק לחשוב עליהן.
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 .2למילה תפילה יש פירושים שונים בתלמוד .סמן את הפירוש המתאים לקטע
שאנו לומדים:
א .בקשה מה'.
ב .צורת היחיד של תפילין ,תפילה של יד או תפילה של ראש.
ג .תפילת "עמידה".
ד .כל אחד מסוגי התפילות.
 .3השלם את הטבלה על פי דברי הגמרא!
אדם המתפלל תפילת "עמידה"
המקרה

יכול לכוון לבו בלחש
ביחידות

בצבור

אינו יכול לכוון לבו בלחש
ביחידות

בצבור

הדין
 .4כתוב את הסיבות של הדינים הבאים:
א .אדם חייב להתפלל בצבור בלחש.
ב .אדם חייב להתפלל ביחידות בלחש כדי להראות שהוא ...
ג .מותר לאדם להשמיע קולו כשהוא מתפלל ביחידות אם ...
" .5קטן אמנה" לפי הקטע הוא )סמן את התשובה הנכונה(:
א .אדם המשמיע קולו בתפילתו ,ביחידות או בצבור.
ב .אדם המתפלל ביחידות.
ג .אדם שיכול לכוון לבו בלחש ,אך בכל זאת מתפלל בקול.
ד .אדם המתפלל בלחש ביחידות ובצבור.
" .6לא שנו אלא" .השלם את המשפטים הבאים:
א .לפי רב הונא הברייתא מתכוונת למקרה ש ...
ב .הברייתא אינה מתכוונת למקרה ש ...
 .7מדוע "המגביה קולו בתפילתו הוא מקטני אמנה" )היעזר בפירוש רש"י(?
 .8מהו מוסר ההשכל שלמדת מקטע גמרא זה?
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