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1.5.2 

 31b ( א חנה הטיחה דברי�"ואר ) � 32b (זה מעשה סיני) 

 

 י פסוק א פרק א שמואל  :ִתְבֶ&ה %ָבֹכה ''''הההה    ַעלַעלַעלַעל ַוִ!ְתַ ֵ�ל ָנֶפ� ָמַרת ְוִהיא .1

 לז פסוק יח פרק א מלכי�: ֲאֹחַרִ/יתֲאֹחַרִ/יתֲאֹחַרִ/יתֲאֹחַרִ/ית    ִלָ.�ִלָ.�ִלָ.�ִלָ.�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֲהִסֹ.תָ ֲהִסֹ.תָ ֲהִסֹ.תָ ֲהִסֹ.תָ     ְוַאָ!הְוַאָ!הְוַאָ!הְוַאָ!ה ָהֱא,ִהי� 'ה ַאָ!ה ִ&י ַהֶ+ה ָהָע� ְוֵיְדע% ֲעֵנִני 'ה ֲעֵנִני .2
� ַהה%א ַ.1ֹו� .3  ו פסוק ד פרק מיכה: ֲהֵרֹעִתיֲהֵרֹעִתיֲהֵרֹעִתיֲהֵרֹעִתי    ַוֲאֶ�רַוֲאֶ�רַוֲאֶ�רַוֲאֶ�ר ֲאַקֵ.ָצה ְוַהִ/4ָָחה ַה3ֵֹלָעה ֹאְסָפה 'ה ְנא2

� ִי7ְָרֵאל ֵ.ית ָלֶכ� ַלֲע7ֹות א%ַכל ,א ַהֶ+ה ֲהַכ1ֹוֵצר .4  ו פסוק יח פרק ירמיהו: ִי7ְָרֵאלִי7ְָרֵאלִי7ְָרֵאלִי7ְָרֵאל    ֵ.יתֵ.יתֵ.יתֵ.ית    ְ.ָיִדיְ.ָיִדיְ.ָיִדיְ.ָיִדי    ַאֶ!�ַאֶ!�ַאֶ!�ַאֶ!�    ֵ&8ֵ&8ֵ&8ֵ&8    ַה1ֹוֵצרַה1ֹוֵצרַה1ֹוֵצרַה1ֹוֵצר    ְ.ַידְ.ַידְ.ַידְ.ַיד    ַכֹחֶמרַכֹחֶמרַכֹחֶמרַכֹחֶמר    ִהֵ/הִהֵ/הִהֵ/הִהֵ/ה 'ה ְנא2

 כו פסוק לו פרק יחזקאל: ָ.7ָר ֵלב ָלֶכ� ְוָנַתִ!י ִמְ.7ְַרֶכ� ָהֶאֶב8 ֵלב ֶאת ַוֲהִסֹרִתי ְ.ִקְרְ.ֶכ�ְ.ִקְרְ.ֶכ�ְ.ִקְרְ.ֶכ�ְ.ִקְרְ.ֶכ�    ֶאֵ!8ֶאֵ!8ֶאֵ!8ֶאֵ!8    ֲחָדָ�הֲחָדָ�הֲחָדָ�הֲחָדָ�ה    ְור%חַ ְור%חַ ְור%חַ ְור%חַ     ָחָד�ָחָד�ָחָד�ָחָד�    ֵלבֵלבֵלבֵלב    ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�    ְוָנַתִ!יְוָנַתִ!יְוָנַתִ!יְוָנַתִ!י .5

ַ;י ֲאֶ�ר ֵאת ְוָע7ִיִתי ְ.ִקְרְ.ֶכ�ְ.ִקְרְ.ֶכ�ְ.ִקְרְ.ֶכ�ְ.ִקְרְ.ֶכ�    ֶאֵ!8ֶאֵ!8ֶאֵ!8ֶאֵ!8    ר%ִחיר%ִחיר%ִחיר%ִחי    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת .6  כז פסוק לו פרק יחזקאל: ַוֲע7ִיֶת� ִ!ְ�ְמר% %ִמְ�ָ ַטי ֵ!ֵלכ% ְ.ח2

 ב פסוק יא פרק במדבר: ָהֵא� ַוִ!ְ�ַקע ''''הההה    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ַו1ְִתַ ֵ�לַו1ְִתַ ֵ�לַו1ְִתַ ֵ�לַו1ְִתַ ֵ�ל ֹמֶ�ה ֶאל ָהָע� ַו1ְִצַעק .7

 א פסוק א פרק דברי�: ָזָהבָזָהבָזָהבָזָהב    ְוִדיְוִדיְוִדיְוִדי ַוֲחֵצֹרת ְוָלָב8 ֹ!ֶפל %ֵבי8 ָ אָר8 ֵ.י8 ס%? מֹול ָ.ֲעָרָבה ַ.ִ<ְדָ.ר ַה1ְַר84ֵ ְ.ֵעֶבר ִי7ְָרֵאל ָ&ל ֶאל ֹמֶ�ה 4ִֶ.ר ֲאֶ�ר ַה4ְָבִרי� ֵאֶ�ה .8

 ו פסוק יג פרק הושע: ְ�ֵכח%ִני ֵ&8 ַעל ִלָ.� ַו1ָָר� 7ְָבע% ַו7ְ1ִָ.ע%ַו7ְ1ִָ.ע%ַו7ְ1ִָ.ע%ַו7ְ1ִָ.ע%    ְ&ַמְרִעיָת�ְ&ַמְרִעיָת�ְ&ַמְרִעיָת�ְ&ַמְרִעיָת� .9

 יד פסוק ח פרק דברי�: ֲעָבִדי� ִמֵ.ית ִמְצַרִי� ֵמֶאֶרD ַה<ֹוִציֲאC ֱא,ֶהיCֱא,ֶהיCֱא,ֶהיCֱא,ֶהיC    ''''הההה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָ�ַכְח!ָ ְוָ�ַכְח!ָ ְוָ�ַכְח!ָ ְוָ�ַכְח!ָ     ְלָבֶבCְלָבֶבCְלָבֶבCְלָבֶבC    ְוָר�ְוָר�ְוָר�ְוָר� .10

 כ:לא דברי�: ְ.ִריִתי ֶאת ְוֵהֵפר ְוִנֲאצ%ִני ַוֲעָבד%� ֲאֵחִרי� ֱא,ִהי� ֶאל %ָפָנה ְוָד8�ְֵוָד8�ְֵוָד8�ְֵוָד8�ֵ    ְו7ַָבעְו7ַָבעְו7ַָבעְו7ַָבע    ְוEַכלְוEַכלְוEַכלְוEַכל %ְדַב� ָחָלב ָזַבת ַלֲאֹבָתיו ִנְ�ַ.ְעִ!י ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ֶאל ֲאִביֶא/% ִ&י .11

ר8%    ַו1ְִ�ַמ8ַו1ְִ�ַמ8ַו1ְִ�ַמ8ַו1ְִ�ַמ8 .12 ר8%ְי�2 ר8%ְי�2 ר8%ְי�2 ָעתוֹ  צ%ר ַוְיַנֵ.ל ָע7ָה% ֱאלֹוGַ  ַו�Fֹ1ִ ָ&7ִיתָ  ָעִביתָ  ָ�ַמְנ!ָ  ַו1ְִבָעטַו1ְִבָעטַו1ְִבָעטַו1ְִבָעט    ְי�2  טו פסוק לב פרק דברי�: ְי�2

 י פסוק ב פרק הושע: ַלָ.ַעלַלָ.ַעלַלָ.ַעלַלָ.ַעל    ָע%7ָע%7ָע%7ָע%7    ְוָזָהבְוָזָהבְוָזָהבְוָזָהב    ָלGָלGָלGָלG    ִהְרֵ.יִתיִהְרֵ.יִתיִהְרֵ.יִתיִהְרֵ.יִתי    ְוֶכֶס?ְוֶכֶס?ְוֶכֶס?ְוֶכֶס? ְוַה1ְִצָהר ְוַהִ!ירֹו� ַה4ָָג8 ָלG ָנַתִ!י Eֹנִכי ִ&י ָיְדָעה ,א ְוִהיא .13

 ז פסוק לב פרק שמות: ִמְצָרִי� ֵמֶאֶרD ֶהֱעֵליתָ  ֲאֶ�ר ַעְ<C ִ�ֵחת ִ&י ֵרדֵרדֵרדֵרד    ֶלHֶלHֶלHֶלH ֹמֶ�ה ֶאל 'ה ַוְיַדֵ.ר .14

 יד פסוק ט פרק דברי�: ִמֶ</%ִמֶ</%ִמֶ</%ִמֶ</%    ָוָרבָוָרבָוָרבָוָרב    ָעצ%�ָעצ%�ָעצ%�ָעצ%�    ְלגֹויְלגֹויְלגֹויְלגֹוי    אֹוְתCאֹוְתCאֹוְתCאֹוְתC    ְוֶאֱע7ֶהְוֶאֱע7ֶהְוֶאֱע7ֶהְוֶאֱע7ֶה ַהIָָמִי� ִמַ!ַחת ְ�ָמ� ֶאת ְוֶאְמֶחה ְוַאְ�ִמיֵד� ִמֶ<ִ/י ֶהֶר? .15

 י פסוק לב פרק שמות: Jָדֹול ְלגֹוי אֹוְתC ְוֶאֱע7ֶה ַוֲאַכֵ�� ָבֶה� ַאִ י ְוִיַחר ִ�יִ�יִ�יִ�י    ַהִ/יָחהַהִ/יָחהַהִ/יָחהַהִ/יָחה    ְוַעָ!הְוַעָ!הְוַעָ!הְוַעָ!ה .16

 יא פסוק לב פרק שמות: ֲחָזָקה %ְבָיד Jָדֹול ְ.ֹכחַ  ִמְצַרִי� ֵמֶאֶרD הֹוֵצאתָ  ֲאֶ�ר ְ.ַעֶ<C ַאְ C ֶיֱחֶרה 'ה ָלָמה ַו1ֹאֶמר ֱא,ָהיו 'ה ְ ֵני ֶאת ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ַוְיַחלַוְיַחלַוְיַחלַוְיַחל .17

ָעה ִהIַָבע אוֹ  'הלַ  ֶנֶדר ִי4ֹר ִ&י ִאי� .18  ג פסוק ל פרק במדבר: ַיֲע7ֶה ִמִ יו ַה1ֵֹצא ְ&ָכל 4ְָברוֹ  ַיֵחל ,א ַנְפ�וֹ  ַעל ִאKָר ֶלְאֹסר ְ�ב2

 לב פסוק לב פרק שמות: ָ&ָתְב!ָ  ֲאֶ�ר ִמKְִפְרC ָנא ְמֵחִני Mִי8 ְוִא� ַחFָאָת� ִ!Lָא ִא� ְוַעָ!ה .19

 יג:לב שמות: ְלֹעָל� ְוָנֲחל% ְלַזְרֲעֶכ� ֶאֵ!E 8ַמְרִ!י ֲאֶ�ר ַהֹ+את ָהEֶרD ְוָכל ַהIָָמִי� ְ&כֹוְכֵבי ַזְרֲעֶכ� ֶאת Mְרֶ.ה ֲאלֵֶה� ַוְ!ַדֵ.ר ָ.H ָלֶה� ִנְ�ַ.ְע!ָ  ֲאֶ�ר ֲעָבֶדיC %ְלִי7ְָרֵאל ְלִיְצָחק ְלMְבָרָה� ְזֹכר .20

 טז פסוק יד פרק במדבר: ַ.ִ<ְדָ.ר ַו1ְִ�ָחֵט� ָלֶה� ִנְ�ַ.ע ֲאֶ�ר ָהEֶרD ֶאל ַהֶ+ה ָהָע� ֶאת ְלָהִביא 'ה ְיֹכֶלת ִמִ.ְלִ!י .21

 כ פסוק יד פרק במדבר: ִ&ְדָבֶרC ָסַלְחִ!י 'ה ַו1ֹאֶמר .22

 כא פסוק יד פרק במדבר: ָהEֶרD ָ&ל ֶאת 'ה ְכבֹוד ְוִיָ<ֵלא Eִני ַחי ְוא%ָל� .23

 כג פסוק ג פרק דברי�: ֵלאֹמר ַהִהוא ָ.ֵעת 'ה ֶאל ָוֶאְתַחַ/8 .24

 כו פסוק ג פרק דברי�: ַהֶ+ה ַ.4ָָבר עֹוד ֵאַלי 4ֵַ.ר !ֹוֶס? Mל ָלH ַרב ֵאַלי 'ה ַו1ֹאֶמר ֵאָלי ָ�ַמע ְו,א ְלַמַעְנֶכ� ִ.י 'ה ַו1ְִתַעֵ.ר .25

 יא פסוק א פרק ישעיהו: ָחָפְצִ!י ,א ְוַע!%ִדי� %ְכָב7ִי� ָ ִרי� ְוַד� ְמִריִאי� ְוֵחֶלב ֵאיִלי� ֹעלֹות 7ַָבְעִ!י 'ה ֹיאַמר ִזְבֵחיֶכ� ֹרב ִ�י ָלָ<ה .26

 טו פסוק א פרק ישעיהו: ָמֵלא% 4ִָמי� ְיֵדיֶכ� ֹ�ֵמעַ  ֵאיֶנִ/י ְתִפָ�ה ַתְר.% ִ&י �Jַ ִמֶ&� ֵעיַני Mְעִלי� ַ&ֵ יֶכ� %ְבָפִר7ְֶכ� .27

28. �Jַ ִתי 7ַָת� ַוֲאַ�ֵ%עַ  ֶאְזַעק ִ&י�ח פסוק ג פרק איכה: ְ!ִפָ 

 יג פסוק לט פרק תהלי�: ֲאבֹוָתי ְ&ָכל !ֹוָ�ב ִעָ<E Hֹנִכי ֵגר ִ&י ֶ!ֱחַר� Mל 4ְִמָעִתי ֶאל ַהֲאִזיָנה ְוַ�ְוָעִתי ''''הההה    ְתִפָ�ִתיְתִפָ�ִתיְתִפָ�ִתיְתִפָ�ִתי    ִ�ְמָעהִ�ְמָעהִ�ְמָעהִ�ְמָעה .29

 מד פסוק ג פרק איכה: ְ!ִפָ�ה ֵמֲעבֹור ָלH ֶבָעָנ8 ַס&ֹוָתה .30

 ג:ד יחזקאל: ִי7ְָרֵאל ְלֵבית ִהיא אֹות ָעֶליהָ  ְוַצְר!ָ  ַבָ<צֹור ְוָהְיָתה ֵאֶליהָ  ָ ֶניC ֶאת ַוֲהִכיֹנָתה ָהִעירָהִעירָהִעירָהִעיר    %ֵבי%8ֵבי%8ֵבי%8ֵבי8    ֵ.יְנCֵ.יְנCֵ.יְנCֵ.יְנC    ַ.ְרֶזלַ.ְרֶזלַ.ְרֶזלַ.ְרֶזל    ִקירִקירִקירִקיר    אֹוָתGאֹוָתGאֹוָתGאֹוָתG    ְוָנַתָ!הְוָנַתָ!הְוָנַתָ!הְוָנַתָ!ה ַ.ְרֶזל ַמֲחַבת ְלC ַקח ְוַאָ!ה .31

 כו פסוק ט פרק דברי�: ֲחָזָקה ְ.ָיד ִמִ<ְצַרִי� הֹוֵצאתָ  ֲאֶ�ר ְ.ָגְדֶלC ָ ִדיתָ  ֲאֶ�ר ְוַנֲחָלְתC ַעְ<C ַ!ְ�ֵחת Mל 'ה ֲאֹדָני ָוֹאַמר 'ה ֶאל ָוֶאְתַ ֵ�ל .32

Iָָכה    !ֹוֶחֶלת!ֹוֶחֶלת!ֹוֶחֶלת!ֹוֶחֶלת .33 Iָָכהְממ2 Iָָכהְממ2 Iָָכהְממ2  יב פסוק יג פרק משלי: ָבEה ַ!ֲאָוה ַח1ִי� ְוֵעD ֵלבֵלבֵלבֵלב    ַמֲחָלהַמֲחָלהַמֲחָלהַמֲחָלה    ְממ2

34. DֵעDֵעDֵעDַלַ<ֲחִזיִקי� ִהיאִהיאִהיאִהיא    ַח1ִי�ַח1ִי�ַח1ִי�ַח1ִי�    ֵע G.ָ  ָר ְוֹתְמֶכיהIָ  יח פסוק ג פרק משלי :ְמא2

 יד פסוק כז פרק תהלי�: 'ה ֶאל ְוַקֵ%ה ִלֶ.C ְוַיֲאֵמD ֲחַזק 'ה ֶאל ַקֵ%ה .35

 ז פסוק א פרק יהושע: ֵ!ֵלH ֲאֶ�ר ְ.ֹכל ַ!7ְִ&יל ְלַמַע8 7ְ%ֹמאול ָיִמי8 ִמֶ</% ָ!ס%ר Mל ַעְב4ִי ֹמֶ�ה ִצְ%C ֲאֶ�ר ַה!ֹוָרה ְ&ָכל ַלֲע7ֹותַלֲע7ֹותַלֲע7ֹותַלֲע7ֹות    ִלְ�ֹמרִלְ�ֹמרִלְ�ֹמרִלְ�ֹמר    ְמֹאדְמֹאדְמֹאדְמֹאד    ֶוֱאַמDֶוֱאַמDֶוֱאַמDֶוֱאַמD    ֲחַזקֲחַזקֲחַזקֲחַזק    ַרקַרקַרקַרק .36

 יב פסוק י פרק ב שמואל: ְ.ֵעיָניו ַהFֹוב ַיֲע7ֶה 'הוַ  ֱא,ֵהינ%ֱא,ֵהינ%ֱא,ֵהינ%ֱא,ֵהינ%    ָעֵריָעֵריָעֵריָעֵרי    %ְבַעד%ְבַעד%ְבַעד%ְבַעד    ַעֵ<נ%ַעֵ<נ%ַעֵ<נ%ַעֵ<נ%    ְ.ַעדְ.ַעדְ.ַעדְ.ַעד    ְוִנְתַחַ+קְוִנְתַחַ+קְוִנְתַחַ+קְוִנְתַחַ+ק    ֲחַזקֲחַזקֲחַזקֲחַזק .37

 יד פסוק מט פרק ישעיהו: ְ�ֵכָחִני ַואֹדָני 'ה ֲעָזַבִני ִצ1ֹו8 ַוֹ!אֶמר .38

 טו פסוק מט פרק ישעיהו: ֶאְ�ָ&ֵחHֶאְ�ָ&ֵחHֶאְ�ָ&ֵחHֶאְ�ָ&ֵחH    ,א,א,א,א    ְוEֹנִכיְוEֹנִכיְוEֹנִכיְוEֹנִכי    ִתְ�ַ&ְחָנהִתְ�ַ&ְחָנהִתְ�ַ&ְחָנהִתְ�ַ&ְחָנה    ֵאֶ�הֵאֶ�הֵאֶ�הֵאֶ�ה    �Jַ�Jַ�Jַ�Jַ ִ.ְטָנG ֶ.8 ֵמַרֵח� ע%ָלG ִאIָה ֲהִתְ�ַ&ח .39

  

 

I אגדות stemming from discussion of חנה’s תפילה 

a Other examples: of “brazen תפילה”  and “blaming God” for our sins (vv. 1-13) 

II אגדות about חטא העגל and מעמד הר סיני (vv. 14-23) 

a Value of תפילה: yet Divine “blocks” to תפילה (vv. 24-31) 

b Various approaches: to understanding value of “long תפילה” (vv. 32-37) 

c :אגדה  about vv. 38-39 as relating to מעמד הר סיני and חטא העגל 

 


