
 בס"ד

 חברות יקרות,

 בדת היהודית שלנו, מעמד הנשים הוא גבוה ביותר.

 בזכות שרה, רבקה, רחל ולאה, נוצר עם ישראל. •

 בזכות יוכבד ומרים, שרד עם ישראל במצרים, ונולד הגואל משה רבנו. •

 בזכות דבורה הנביאה, נשאר עם ישראל באמונתו בימי "שפוט השופטים". •

בזכות נעמי שחזרה לעמה, ובזכות רות המואביה שדבקה בה ובעם היהודי,  •

 קיבלנו את דוד המלך, ואת כל מלכות בית דוד.

עם , וודבקו במצוותי קב"השדבקו בה, ובכל הגלויות בזכות הנשים בכל הדורות •

 כאן היום. להיות  ינוזכשרד אלפי שנים וכולו ישראל 

 בזכות חנה הנביאה, יש לנו את תפילת שמונה עשרה:ו •

המתפלל צריך שיכוין את  -תנו רבנן 
לבו לשמים אבא שאול אומר סימן 

לדבר )תהלים י, יז( "תכין לבם 
 תקשיב אזנך" ..... 

כבר יכול ישמיע קולו בתפלתו? 
מפורש על ידי חנה, שנאמר 
)שמואל א א, יג( "וקולה לא 

 ישמע".
 

כמה הלכות ... אמר רב המנונא: 
יש לשמוע מפסוקים  חשובות

 (. )מתורגם אלו של חנה
מכאן  -"וחנה היא מדברת על לבה" 
, "רק למתפלל צריך שיכוין לבו

מכאן למתפלל  -שפתיה נעות" 
שיחתוך בשפתיו, "וקולה לא ישמע" 

מכאן שאסור להגביה קולו 
 בתפלתו

 
 תלמוד בבלי, מסכת ברכות, ל"א ע"א

 
תפילת חנה, כל הזכויות שמורות לאהובה 

 ©קליין 

 

ל , ונכבד את כהלכות שנלמדו ממנהואת ה נתחזק באמונה, נכבד את חנה הנביאה

חנה פי ש, כבלחשונתפלל תפילת שמונה עשרה הנשים של עם ישראל, 

 .וכך גם נוכל להתפלל תפילת שמונה עשרה אמיתית ולא מזויפת! הנביאה תיקנה

 

ך   ֱאלֵקינו  ' ד ְרֵצה ַעמ ְ ֵאל ב ְ ם ִישר  ת  ב ו ִבְתִפל   ֵ ש  ה ֶאת ְוה  ֲעבוד  יֶתך   ִלְדִביר ה  ֵ  . ב 

י ֵ ֵאל ְוִאש   ם ִישר  ת  ְתִפל   ה. ו  ַאֲהב  ל ב ְ ֵ צון ְתַקב  ר  צון ו ְתִהי. ב ְ ִמיד ְלר   ֲעבוַדת ת  

ֵאל ך   ִישר  ֶ  :ַעמ 
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 בס"ד

 חברות יקרות,

 גבוה ביותר.בדת היהודית שלנו, מעמד הנשים הוא 

 בזכות שרה, רבקה, רחל ולאה, נוצר עם ישראל. •

 בזכות יוכבד ומרים, שרד עם ישראל במצרים, ונולד הגואל משה רבנו. •

 בזכות דבורה הנביאה, נשאר עם ישראל באמונתו בימי "שפוט השופטים". •

בזכות נעמי שחזרה לעמה, ובזכות רות המואביה שדבקה בה ובעם היהודי,  •

 המלך, ואת כל מלכות בית דוד. קיבלנו את דוד

עם , וודבקו במצוותי הקב"השדבקו בבזכות הנשים בכל הדורות ובכל הגלויות,  •

 כאן היום. זכינו להיות שרד אלפי שנים וכולו ישראל 

 בזכות חנה הנביאה, יש לנו את תפילת שמונה עשרה:ו •

המתפלל צריך שיכוין את  -תנו רבנן 
לבו לשמים אבא שאול אומר סימן 

לדבר )תהלים י, יז( "תכין לבם 
 תקשיב אזנך" ..... 

כבר יכול ישמיע קולו בתפלתו? 
מפורש על ידי חנה, שנאמר 
)שמואל א א, יג( "וקולה לא 

 ישמע".
 

כמה הלכות ... אמר רב המנונא: 
חשובות יש לשמוע מפסוקים 

 (. )מתורגם חנהאלו של 
מכאן  -"וחנה היא מדברת על לבה" 
, "רק למתפלל צריך שיכוין לבו

מכאן למתפלל  -שפתיה נעות" 
שיחתוך בשפתיו, "וקולה לא ישמע" 

מכאן שאסור להגביה קולו 
 בתפלתו

 
 תלמוד בבלי, מסכת ברכות, ל"א ע"א

 
תפילת חנה, כל הזכויות שמורות לאהובה 

 ©קליין 

 

ל ואת ההלכות שנלמדו ממנה, ונכבד את כ נתחזק באמונה, נכבד את חנה הנביאה

חנה פי ש, כבלחשונתפלל תפילת שמונה עשרה הנשים של עם ישראל, 

 .וכך גם נוכל להתפלל תפילת שמונה עשרה אמיתית ולא מזויפת! הנביאה תיקנה

 

ך   ֱאלֵקינו  ' ד ְרֵצה ַעמ ְ ֵאל ב ְ ם ִישר  ת  ב ו ִבְתִפל   ֵ ש  ה ֶאת ְוה  ֲעבוד  יֶתך   ִלְדִביר ה  ֵ  . ב 

י ֵ ֵאל ְוִאש   ם ִישר  ת  ְתִפל   ה. ו  ַאֲהב  ל ב ְ ֵ צון ְתַקב  ר  צון ו ְתִהי. ב ְ ִמיד ְלר   ֲעבוַדת ת  
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