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 חנה תפילת
 

ל( א) ְתַפלֵּ אַמר ַחנָּה ַותִּ  ַותֹּ
ַלץ י עָּ בִּ ה ' ַבה לִּ מָּ י רָּ  'ַבה ַקְרנִּ
ַחב י רָּ ְיַבי ַעל פִּ י אוֹּ י כִּ ַמְחתִּ ֶתָך שָּ יׁשּועָּ  :בִּ

ין( ב) דוֹּׁש אֵּ י ' ַכה קָּ ין כִּ ְלֶתָך אֵּ  בִּ
ין  א צּור ְואֵּ ינּו-כֵּ  :ֹלהֵּ

ה ְתַדְברּו ַתְרבּו ַאל( ג) ה ְגבֹּהָּ א  ְגבֹּהָּ ק יֵּצֵּ תָּ יֶכם עָּ פִּ  מִּ
י ל כִּ עוֹּת אֵּ ְתְכנּו )ולא( ְולוֹּ  'ה דֵּ לוֹּת נִּ  :ֲעלִּ

ים ֶקֶׁשת( ד) בֹּרִּ ים גִּ יםוְ  ַחתִּ לִּ ְכׁשָּ ל ָאְזרּו נִּ יִּ  :חָּ
ים( ה) עִּ רּו ַבֶלֶחם ְשבֵּ ְשכָּ ים נִּ בִּ לּו ּוְרעֵּ דֵּ  חָּ

ה ַעד רָּ ה ֲעקָּ ְלדָּ ה יָּ ְבעָּ ים ְוַרַבת ׁשִּ נִּ ה בָּ לָּ  :ֻאְמלָּ
ית' ה( ו) מִּ יד ּוְמַחֶיה מֵּ רִּ ַעל ְׁשאוֹּל מוֹּ  :ַויָּ
יׁש' ה( ז) רִּ יר מוֹּ יל ּוַמֲעׁשִּ ם ַאף ַמְׁשפִּ  :ְמרוֹּמֵּ
ים( ח) קִּ רמֵּ  מֵּ פָּ ל עָּ ת דָּ ַאְׁשפֹּ ים מֵּ רִּ ן יָּ  ֶאְביוֹּ

יב ׁשִּ ם ְלהוֹּ ים עִּ יבִּ א ְנדִּ סֵּ ד ְוכִּ בוֹּ ם כָּ לֵּ  ַיְנחִּ
י י' ַלה כִּ יֶהם ַויֶָּׁשת ֶאֶרץ ְמֻצקֵּ ל ֲעלֵּ בֵּ  :תֵּ

י( ט) יו ַרְגלֵּ ידָּ ר ֲחסִּ ְׁשמֹּ ים  יִּ עִּ ּמּו ַבחֶׁשְך ּוְרׁשָּ דָּ  יִּ
י  חַ  ֹלא כִּ ְגַבר ְבכֹּ יׁש יִּ  :אִּ

ַחתּו' ה( י) יוְמ  יֵּ יבָּ יו רִּ לָּ ם עָּ ַמיִּ ם ַבשָּ  ַיְרעֵּ
ין' ה דִּ י יָּ ֶתן  ָאֶרץ ַאְפסֵּ ז ְויִּ  ְלַמְלכוֹּ  עֹּ

ם  יחוֹּ  ֶקֶרן ְויָּרֵּ  :ְמׁשִּ

 

  שלשה ותלד ותהר ה"ד מג( שלום איש) רבתי פסיקתא

, פנינה של בנים עשרה אילו בנים מעשרה לך טוב אנכי הלא א"ד
 אחד בן דתיול חנה היתה חנה את לפקוד כשבא אלא עשה לא

, שמונה קוברת ופנינה ארבעה חנה ילדה, בנים שני קוברת ופנינה
 שני תקבור שלא פנינה ונתייראה, חמישי בן מעוברת חנה והיתה

, חנה מן ובקשה הלכה, פנינה עשתה מה, לה שנשתיירו בניה
 אלא לך שחטאתי אני יודעת, לך נעניתי ממך בבקשה לה אמרה

 נתפללה השעה באותה, לי נשתיירוש בני שני שיחיו כדי לי וותר
 בניה שני את לה וותר לפניו אמרה, הוא ברוך הקדוש לפני חנה

 אלא למות ראויים שהיו חייך הוא ברוך הקדוש לה אמר, שיחיו
 לפיכך, אותם קורא אני לשמך שיחיו עליהם שנתפללת הואיל

 של בנים שני לה שנתחשבו שבעה ילדה עקרה עד אומר הוא
 .פנינה

 
 ראובן וילך א ה"ד ב"ע רבה תבראשי

 בלחם שבעים( ב א שמואל...)חטים קציר בימי ראובן וילך א
, אומללה בנים ורבת שבעה ילדה עקרה עד חדלו ורעבים נשכרו

, ונשכרה בבנים שבעה שהיתה לאה זו, נשכרו בלחם שבעים
 ילדה עקרה עד, חדלה לבנים רעבה שהיתה רחל זו, חדלו רעבים
 בנים ורבת, שבעה ילדה בית של עיקרה השהית לאה זו, שבעה

 בנים של רובן ממנה שיעמדו ראויה שהיתה רחל זו, אומללה
 .ומחיה ממית' ה כן עשה ומי, אומללה

 
 

 .לא ברכות

 מהני למשמע איכא גברוותא הלכתא כמה: המנונא רב אמר
 :דחנה קראי

 .לבו שיכוין צריך למתפלל מכאן - לבה על מדברת היא וחנה

 .בשפתיו שיחתוך למתפלל מכאן - נעות השפתי רק

 .בתפלתו קולו להגביה שאסור, מכאן - ישמע לא וקולה
 להתפלל אסור ששכור, מכאן - לשכרה עלי ויחשבה

: אלעזר רבי אמר -' וגו תשתכרין מתי עד עלי אליה ויאמר
 להוכיחו צריך הגון שאינו דבר'( ב עמוד) בחברו לרואה, מכאן

 יוסי רבי ואיתימא עולא אמר - יאדנ לא ותאמר חנה ותען
 רוח ולא, זה בדבר אתה אדון לא: ליה אמרה, חנינא ברבי

, דאמרי איכא. זה בדבר חושדני שאתה, עליך שורה הקודש
 הקודש ורוח שכינה איכא לאו, אתה אדון לא: ליה אמרה הכי
 ידעת לא מי, זכות לכף דנתני ולא חובה לכף שדנתני, גבך

 ?אנכי רוח קשת דאשה

 בדבר לנחשד, מכאן: אלעזר רבי אמר - שתיתי לא ושכר ייןו
 .להודיעו שצריך בו שאין

, מכאן: אלעזר רבי אמר - בליעל בת לפני אמתך את תתן אל
 בת לפני הכא כתיב, זרה עבודה עובד כאלו שמתפלל לשכור
 בליעל בני אנשים יצאו+ ג"י דברים+ התם וכתיב, בליעל

 .זרה עבודה - כאן אף, זרה עבודה להלן מה, מקרבך

 לחושד, מכאן: אלעזר רבי אמר - לשלום לכי ויאמר עלי ויען
 שצריך אלא, עוד ולא; לפייסו שצריך בו שאין בדבר חברו את

 .שלתך את יתן ישראל להי_וא: שנאמר, לברכו

Brachot 31a 

R. Hamnuna said: How many most important laws can be learnt from 

these verses relating to Hannah! 

Now Hannah, she spoke in her heart: from this we learn that one who 

prays must direct his heart. 

Only her lips moved: from this we learn that he who prays must frame 

the words distinctly with his lips. 

But her voice could not be heard: from this, it is forbidden to raise one's 

voice in the Tefillah. 

Therefore Eli thought she had been drunken: from this, that a drunken 

person is forbidden to say the Tefillah. 

And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken, etc. R. Eleazar 

said: From this we learn that one who sees in his neighbour something 

unseemly must reprove him. 

And Hannah answered and said, No, my lord. ‘Ulla, or as some say R. 

Jose b. Hanina, said: She said to him: Thou art no lord in this matter, nor 

does the holy spirit rest on thee, that thou suspectest me of this thing. 

Some say, She said to him: Thou art no lord, [meaning] the Shechinah 

and the holy spirit is not with you in that you take the harsher and not the 

more lenient view of my conduct. Dost thou not know that I am a woman 

of sorrowful spirit: 

I have drunk neither wine nor strong drink. R. Eleazar said: From this 

we learn that one who is suspected wrongfully must clear himself. 

Count not thy handmaid for a daughter of Belial; a man who says the 

Tefillah when drunk is like one who serves idols. It is written here, 

Count not thy handmaid for a daughter of Belial, and it is written 

elsewhere, Certain sons of Belial have gone forth from the midst of thee. 

Just as there the term is used in connection with idolatry, so here. 

Then Eli answered and said, Go in Peace. R. Eleazar said: From this we 

learn that one who suspects his neighbour of a fault which he has not 

committed must beg his pardon; nay more, he must bless him, as it says, 

And the God of Israel grant thy petition.8 

 


