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1.5.1 

30b ('משנה א)  31b ( ניתא לתעניתאעליתיב ת ) 

  ֶזַרע ַלֲאָמְת� ְוָנַתָּתה ֲאָמֶת� ֶאת ִתְׁשַּכח ְו�א  ּוְזַכְרַּתִני ֲאָמֶת�  ָּבֳעִני ִתְרֶאה ָרֹאה  ִאם ְצָבאֹות ה' ַוֹּתאַמר ֶנֶדר ַוִּתֹּדר : ִתְבֶּכה ּוָבֹכה ה' ַעל ַוִּתְתַּפֵּלל ָנֶפׁש  ָמַרת   ְוִהיא . 1
 יא-י פסוק א פרק א שמואל: ֹראׁשוֹ  ַעל ַיֲעֶלה �א ּומֹוָרה ַחָּייו ְיֵמי ָּכל ַלה' ּוְנַתִּתיו ֲאָנִׁשים 

 ַחָּנה  ַוַּתַען :  ֵמָעָלִי� ֵייֵנ� ֶאת  ָהִסיִרי ִּתְׁשַּתָּכִרין ָמַתי ַעד ֵעִלי ֵאֶליהָ  ַוֹּיאֶמר: ְלִׁשֹּכָרה ֵעִלי ַוַּיְחְׁשֶבהָ  ִיָּׁשֵמעַ  �א ְוקֹוָלּה ָּנעֹות ְׂשָפֶתיהָ  ַרק ִלָּבּה ַעל ְמַדֶּבֶרת ִהיא ְוַחָּנה . 2
 ַעד ִּדַּבְרִּתי ְוַכְעִסי  ִׂשיִחי ֵמֹרב ִּכי ְּבִלָּיַעל  ַּבת ִלְפֵני ֲאָמְת�   ֶאת  ִּתֵּתן ַאל : ה' ִלְפֵני  ַנְפִׁשי ֶאת ָוֶאְׁשֹּפ� ָׁשִתיִתי �א  ְוֵׁשָכר ְוַיִין  ָאֹנִכי  רּוחַ  ְקַׁשת ִאָּׁשה  ֲאֹדִני �א ַוֹּתאֶמר

 יז-יג פסוק א פרק א שמואל: ֵמִעּמוֹ  ָׁשַאְלּתְ  ֲאֶׁשר ֵׁשָלֵת�  ֶאת  ִיֵּתן ִיְׂשָרֵאל ֵוא�ֵהי ְלָׁשלֹום ְלִכי ַוֹּיאֶמר ֵעִלי ַוַּיַען: ֵהָּנה

 ח פסוק ה פרק תהלים: ְּבִיְרָאֶת�   ָקְדְׁש�  ֵהיַכל   ֶאל   ֶאְׁשַּתֲחֶוה   ֵביֶת� ָאבֹוא  ַחְסְּד� ְּבֹרב ַוֲאִני . 3

 ב פסוק כט פרק תהלים: ֹקֶדׁש ְּבַהְדַרת ה'לַ  ִהְׁשַּתֲחוּו ְׁשמוֹ  ְּכבֹוד ה'לַ  ָהבּו . 4

 יא פסוק ב פרק תהלים: ִּבְרָעָדה ְוִגילּו ְּבִיְרָאה ה' ֶאת ִעְבדּו . 5

 כג פסוק יד פרק משלי: ְלַמְחסֹור  ַא�  ְׂשָפַתִים ּוְדַבר מֹוָתר   ִיְהֶיה   ֶעֶצב   ְּבָכל  . 6

 ב פסוק קכו פרק תהלים: ֵאֶּלה  ִעם ַלֲעׂשֹות ה' ִהְגִּדיל ַבּגֹוִים  ֹיאְמרּו ָאז   ִרָּנה ּוְלׁשֹוֵננּו ִּפינּו ְׂשחֹוק ִיָּמֵלא ָאז  . 7

 ו:ב ירמיהו: ָׁשם   ָאָדם   ָיַׁשב   ְו�א   ִאיׁש   ָּבּה   ָעַבר   �א   ְּבֶאֶרץ   ְוַצְלָמֶות   ִצָּיה   ְּבֶאֶרץ   ְוׁשּוָחה   ֲעָרָבה   ְּבֶאֶרץ   ַּבִּמְדָּבר   ֹאָתנּו   ַהּמֹוִלי�   ִמְצָרִים   ֵמֶאֶרץ   ֹאָתנּו   ַהַּמֲעֶלה   ה'   ַאֵּיה   ָאְמרּו   ְו�א  . 8

 יז פסוק י פרק תהלים: ָאְזֶנ�   ַּתְקִׁשיב   ִלָּבם   ָּתִכין   ה' ָׁשַמְעּתָ  ֲעָנִוים ַּתֲאַות . 9

 ָּכל ֱאָלֵהּה ֳקָדם ּומֹוֵדא  ּוְמַצֵּלא ִּבְרכֹוִהי ַעל ָּבֵר� הּוא  ְביֹוָמא ְּתָלָתה ְוִזְמִנין ְירּוְׁשֶלם ֶנֶגד ְּבִעִּליֵתּה ֵלּה ְּפִתיָחן ְוַכִּוין ְלַבְיֵתּה ַעל ְּכָתָבא ְרִׁשים  ִּדי ְיַדע ְּכִדי ְוָדִנֵּיאל . 10
 יא פסוק ו פרק דניאל: ְּדָנה ַקְדַמת ִמן ָעֵבד ֲהָוא ִּדי ֳקֵבל

 יח פסוק נה פרק תהלים: קֹוִלי ַוִּיְׁשַמע ְוֶאֱהֶמה ָאִׂשיָחה ְוָצֳהַרִים   ָוֹבֶקר   ֶעֶרב  . 11

 כח פסוק ח פרק א מלכים: ַהּיֹום ְלָפֶני� ִמְתַּפֵּלל ַעְבְּד� ֲאֶׁשר  ַהְּתִפָּלה  ְוֶאל   ָהִרָּנה   ֶאל   ִלְׁשֹמעַ  ֱא�ָהי  ה' ְּתִחָּנתוֹ   ְוֶאל ַעְבְּד� ְּתִפַּלת ֶאל ּוָפִניתָ  . 12

 יד פסוק יג פרק דברים: ְיַדְעֶּתם  �א ֲאֶׁשר ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ְוַנַעְבָדה ֵנְלָכה ֵלאֹמר ִעיָרם ֹיְׁשֵבי ֶאת  ַוַּיִּדיחּו ִמִּקְרֶּב�  ְבִלַּיַעל  ְּבֵני ֲאָנִׁשים ָיְצאּו . 13

 כח   פסוק   ה   פרק   במדבר :  ָזַרע   ְוִנְזְרָעה   ְוִנְּקָתה   ִהוא   ּוְטֹהָרה   ָהִאָּׁשה   ִנְטְמָאה   �א   ְוִאם  . 14

 ו פסוק צט פרק תהלים: ַיֲעֵנם  ְוהּוא ה' ֶאל  ֹקִראים ְׁשמוֹ  ְּבֹקְרֵאי ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו ְוַאֲהֹרן   ֹמֶׁשה  . 15

  
I  'כוונה בתפילה :משנה א 

a Preparation: A person should not begin תפילה unless he comes to it from a serious mood 

i Source: v. 1 (מרת נפש) or v. 3 (both rejecdted – they are descriptive, not normative)  - vv. 4 or 5 

1 Tangent: value of sobermindedness (vv. 5-7)  

  (examples given) הלכה פסוקה with study of תפילה obligation to prepare for :ברייתא 2

 before הלכה and to share words of תפילה obligation to avoid lightheadedness before :ברייתא 3

separating from friend (v. 8) 

  (ר"ע custom of) obligation to focus towards heaven (v. 9) :ברייתא 4

(a) ר' חייא בר אבא: obligation to pray in a house with windows (v. 10) 

(i) Tangents: interpretations and applications of v. 10: 

1. Thrice daily: and it began before the 3 ;גולה separate times (v. 11)  

a. Tone: silent – v. 2 

b. Order: praise then request, as per v. 12 

(b) ר' המנונא: applications to תפילה (and related issues) from story of חנה: 

(i) Focus: על לבה 

(ii) Enunciate words;  רק שפתיה נעות 

(iii) Silence:  קולה לא ישמע 

(iv) Prohibition of שכור to daven: ויחשבה עלי לשכורה 

(v) Obligation of ויאמר אליה עד מתי תשתכרין  :תוכחה 

1. Associated rules about תוכחה and severity of תפילת שכור  

2. Tangent: interpretation of חנה’s vow and her “threat” to use פרשת סוטה “against” הקב"ה 

3. Tangent: interpretation of her response to עלי (אמתךx3) 

(vi) Standing in vicinity of someone saying אני האשה הנצבת עמך בזה :תפילה 

1. Tangent: explanation of אל הנער הזה התפללתי and possibility of another child promised 

2. Tangent: interpretation of חנה היא מדברת על לבה and her challenge to  'ה  

ii Example: early חסידים used to wait an hour before תפילה in order to focus their thoughts towards  'ה 

b During תפילה: even if a king greets him, he should not respond 

c And: even if a snake is wrapped around his leg, he shouldn’t interrupt his תפילה 

 

 

 


