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 'מדרש שמואל ג .1

וכל אישה שהיתה יולדת בן . עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל :קול יוצאת ומתפוצצת בכל העולם ואומרת -"בכל יום ויום היתה בת 

 ,ראו את מעשיו, וכיוון שנולד זה. אין זה אותו שמואל? זה שמואל -היו אומרים , וכיוון שהיו רואים את מעשיו. היתה מוציאה שמו שמואל

 "!דומה שזה הוא -אמרו 

 

 ברכות לא' ב .2

"משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו נביא ששקול כמשה  " ורבי יוחנן אמר זרע ששקול כשני אנשים ומאן אינון משה ואהרן שנאמר

 ואהרון"

 

 ח"במדבר רבה י  .3

ה וְַאֲהרֹן ְבכֲֹהנָיו ּוְשמּוֵאל ְבקֹוְרֵאי ְשמֹו  "  ק"שרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכולם מתנבאים ברוהע "" מֹשֶׁ

 

 א"ש ,כלי יקר .4

  א צדיקים"""שהיה שקול כל

 

 חגיגה ב, ירושלמי .5

 ו מה אם שמואל רבן של נביאים שכתוב בו "וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע """ והרי דברים ק

 

 מכות כג  .6

 מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמה" ' ר אלעזר בג""  א

 

 ו "א ט"פרקי דר .7

 ושמואל נתנבא בחייו ולאחר מותו" , כל הנביאים נתנבאו בחייהם, יוחנן אומר' " ר

 

 ב -שמואל א פרק א .8

ָחד ִמן א ְפָריִםֵמַהר --צֹוִפים, ָהָרָמַתיִם-וַיְִהי ִאיש אֶׁ ן; אֶׁ ְלָקנָה בֶׁ ן-ּוְשמֹו אֶׁ ן, ֱאִליהּוא-יְרָֹחם בֶׁ ן-בֶׁ ְפָרִתי--צּוף-תֹחּו בֶׁ ֵשם ַאַחת --ְשֵתי נִָשים, וְלֹו ב  .אֶׁ

ת וְִלזְבַֹח ַליהוָה ְצָבאֹות ְלִהְשַתֲחו ֹ, ִמיִָמים יִָמיָמה וְָעָלה ָהִאיש ַההּוא ֵמִעירֹו ג  .ּוְלַחנָה ֵאין יְָלִדים, וַיְִהי ִלְפנִנָה יְָלִדים; וְֵשם ַהֵשנִית ְפנִנָה, ַחנָה

ְלָקנָה, וַיְִהי ַהיֹום ד  .ַליהוָה, כֲֹהנִים, ָחְפנִי ּוִפנְָחס, ֵעִלי-וְָשם ְשנֵי ְבנֵי; ְבִשֹלה יהָ -ּוְלָכל, וְנַָתן ִלְפנִנָה ִאְשתֹו; וַיִזְַבח אֶׁ , ּוְלַחנָה ה  .ָמנֹות--ָבנֶׁיָה ּוְבנֹותֶׁ

ת  :יִֵתן ָמנָה ַאַחת ַאָפיִם וְֵכן  ז  .ְבַעד ַרְחָמּה, ָסַגר יְהוָה-ִכי  :ַבֲעבּור ַהְרִעָמּה, ַכַעס-וְִכֲעַסָתה ָצָרָתּה ַגם ו  .וַיהוָה ָסַגר ַרְחָמּה, ַחנָה ָאֵהב-ִכי אֶׁ

ה ָשנָה ְבָשנָה נָה, ֵכן--ִמֵדי ֲעֹלָתּה ְבֵבית יְהוָה, יֲַעשֶׁ ְלָקנָה ִאיָשּה ח  .וְֹלא תֹאַכל, וִַתְבכֶׁה; ַתְכִעסֶׁ ר ָלּה אֶׁ ה ֹלא תֹאְכִלי, וַיֹאמֶׁ ה ִתְבִכי וְָלמֶׁ , ַחנָה ָלמֶׁ

ה , ְמזּוַזת-ַעל, ַהִכֵסא-יֵֹשב ַעל, וְֵעִלי ַהכֵֹהן; י ָשתֹהַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִשֹלה וְַאֲחרֵ , וַָתָקם ַחנָה ט  .ֵמֲעָשָרה ָבנִים, ֲהלֹוא ָאנִֹכי טֹוב ָלְך  :יֵַרע ְלָבֵבְך, וְָלמֶׁ

ש, וְִהיא י  .ֵהיַכל יְהוָה ר וַתֹאַמר יא  .ּוָבכֹה ִתְבכֶׁה, יְהוָה-וִַתְתַפֵלל ַעל; ָמַרת נָפֶׁ ָך ּוזְַכְרַתנִי -יְהוָה ְצָבאֹות ִאם, וִַתדֹר נֶׁדֶׁ ה ָבֳענִי ֲאָמתֶׁ ָראֹה ִתְראֶׁ

תתִ -וְֹלא ָך-ְשַכח אֶׁ ה ַעל-ּומֹוָרה ֹלא, יְֵמי ַחיָיו-ּונְַתִתיו ַליהוָה ָכל--זֶַׁרע ֲאנִָשים, וְנַָתָתה ַלֲאָמְתָך, ֲאָמתֶׁ ְלִהְתַפֵלל , וְָהיָה ִכי ִהְרְבָתה יב  .רֹאשֹו-יֲַעלֶׁ

ת, וְֵעִלי; ִלְפנֵי יְהוָה ת ַעל, וְַחנָה יג  .ִפיהָ -שֵֹמר אֶׁ רֶׁ יָה נָעֹות--ִלָבּה-ִהיא ְמַדבֶׁ ָה ֵעִלי; וְקֹוָלּה ֹלא יִָשֵמעַ , ַרק ְשָפתֶׁ יָה  יד  .ְלִשכָֹרה, וַיְַחְשבֶׁ ר ֵאלֶׁ וַיֹאמֶׁ

ת; ָמַתי ִתְשַתָכִרין-ַעד, ֵעִלי ר טו  .ֵמָעָליְִך, יֵינְֵך-ָהִסיִרי אֶׁ ת; וְיַיִן וְֵשָכר ֹלא ָשִתיִתי, ירּוַח ָאנֹכִ -ִאָשה ְקַשת, ֹלא ֲאדֹנִי, וַַתַען ַחנָה וַתֹאמֶׁ ְשפְֹך אֶׁ -וָאֶׁ

ת, ִתֵתן-ַאל טז  .ִלְפנֵי יְהוָה, נְַפִשי ר יז  .ֵהנָה-ִדַבְרִתי ַעד, ֵמרֹב ִשיִחי וְַכְעִסי-ִכי  :ְבִליַָעל-ַבת, ִלְפנֵי, ֲאָמְתָך-אֶׁ וֵאֹלֵהי ; ְלִכי ְלָשלֹום, וַיַַען ֵעִלי וַיֹאמֶׁ

ת, יְִשָרֵאל ר ָשַאְלתְ , ֵשָלֵתְך-יִֵתן אֶׁ ר יח  .ֵמִעּמֹו, ֲאשֶׁ ְך ָהִאָשה ְלַדְרָכּה וַתֹאַכל; ִתְמָצא ִשְפָחְתָך ֵחן ְבֵעינֶׁיָך, וַתֹאמֶׁ ָלּה -ָהיּו-ּוָפנֶׁיָה ֹלא, וֵַתלֶׁ

ר יט  .עֹוד לוַיָ, וַיְִשַתֲחוּו ִלְפנֵי יְהוָה, וַיְַשִכמּו ַבבֹקֶׁ בּו וַיָבֹאּו אֶׁ ת; ָהָרָמָתה, ֵביָתם-שֻׁ ְלָקנָה אֶׁ ָה יְהוָה, ַחנָה ִאְשתֹו-וַיֵַדע אֶׁ פֹות  כ  .וַיִזְְכרֶׁ וַיְִהי ִלְתקֻׁ

ד ֵבן, ַהיִָמים ת; וַַתַהר ַחנָה וֵַתלֶׁ ְלָקנָהוַיַַעל ָהִאיש  כא  .ִכי ֵמיְהוָה ְשִאְלִתיו, ְשמֹו ְשמּוֵאל-וִַתְקָרא אֶׁ ת, ֵביתֹו-וְָכל, אֶׁ , זֶַׁבח ַהיִָמים-ִלזְבַֹח ַליהוָה אֶׁ

ת ת, ָאְמָרה ְלִאיָשּה-ִכי  :ֹלא ָעָלָתה, וְַחנָה כב  .נְִדרֹו-וְאֶׁ ְלָקנָה  כג  .עֹוָלם-ַעד, וְיַָשב ָשם, ְפנֵי יְהוָה-ַעד יִָגֵמל ַהנַַער וֲַהִבאִֹתיו וְנְִרָאה אֶׁ ר ָלּה אֶׁ וַיֹאמֶׁ

ת, ַאְך יֵָקם יְהוָה--ָגְמֵלְך אֹתֹו-ְשִבי ַעד, ָשּה ֲעִשי ַהּטֹוב ְבֵעינַיְִךִאי ת; ְדָברֹו-אֶׁ ב ָהִאָשה וֵַתינֶׁק אֶׁ וַַתֲעֵלהּו ִעָּמּה  כד  .ָגְמָלּה אֹתֹו-ַעד, ְבנָּה-וֵַתשֶׁ

ר ְגָמַלתּו ל , ַכֲאשֶׁ ַמח וְנֵבֶׁ ת, וַיְִשֲחטּו כה  .נַָער, וְַהנַַער; ִשלֹו, יְהוָה-וְַתִבֵאהּו ֵבית, יַיִןְבָפִרים ְשֹלָשה וְֵאיָפה ַאַחת קֶׁ ת; ַהָפר-אֶׁ ל, ַהנַַער-וַיִָבאּו אֶׁ -אֶׁ

ר ִבי ֲאדֹנִי  .ֵעִלי ת ִעְּמָכה ָבזֶׁה, ֲאנִי ָהִאָשה; ֵחי נְַפְשָך ֲאדֹנִי, כווַתֹאמֶׁ ל, ְלִהְתַפֵלל, ַהנִצֶׁבֶׁ ל כז  .יְהוָה-אֶׁ וַיִֵתן יְהוָה ִלי ; ִהְתַפָלְלִתי, ַהנַַער ַהזֶׁה-אֶׁ

ת ר ָשַאְלִתי ֵמִעּמֹו, ְשֵאָלִתי-אֶׁ ר ָהיָה-ָכל, ִהְשִאְלִתהּו ַליהוָה, וְַגם ָאנִֹכי כח  .ֲאשֶׁ וִַתְתַפֵלל  א .ַליהוָה, וַיְִשַתחּו ָשם; הּוא ָשאּול ַליהוָה, ַהיִָמים ֲאשֶׁ

ָך, אֹויְַבי-ָרַחב ִפי ַעל; ָרָמה ַקְרנִי ַביהוָה, ָעַלץ ִלִבי ַביהוָה, תֹאַמרוַ , ַחנָה ָך, ָקדֹוש ַכיהוָה-ֵאין ב  .ִכי ָשַמְחִתי ִבישּוָעתֶׁ , וְֵאין צּור; ִכי ֵאין ִבְלתֶׁ

ת ִגבִֹרים ד  .נְִתְכנּו ֲעִללֹות( וְלֹו)ולא , ִכי ֵאל ֵדעֹות יְהוָה  :ִמִפיכֶׁםיֵֵצא ָעָתק , ַתְרבּו ְתַדְברּו ְגבָֹהה ְגבָֹהה-ַאל ג  .ֵכאֹלֵהינּו שֶׁ , וְנְִכָשִלים; ַחִתים, קֶׁ



 
 

ם נְִשָכרּו ה  .ָאזְרּו ָחיִל חֶׁ ְמָלָלה, ֲעָקָרה יְָלָדה ִשְבָעה-ַעד, ּוְרֵעִבים ָחֵדלּו, ְשֵבִעים ַבלֶׁ , מֹוִריד ְשאֹול; ֵמִמית ּוְמַחיֶׁה ,יְהוָה ו  .וְַרַבת ָבנִים אֻׁ

ְביֹון, ֵמִקים ֵמָעָפר ָדל ח  .ְמרֹוֵמם-ַאף, ַמְשִפיל; מֹוִריש ּוַמֲעִשיר, יְהוָה ז  .וַיַָעל ִכי   :וְִכֵסא ָכבֹוד יַנְִחֵלם, נְִדיִבים-ְלהֹוִשיב ִעם, ֵמַאְשפֹת יִָרים אֶׁ

ץ רֶׁ ֵקי אֶׁ ת , ַליהוָה ְמצֻׁ ם ֵתֵבלוַיָשֶׁ ְך יִָדּמּו, ַרְגֵלי ֲחִסיָדו יְִשמֹר ט  .ֲעֵליהֶׁ ָעָלו ַבָשַמיִם , יְהוָה יֵַחתּו ְמִריָבו י  .ִאיש-יְִגַבר, ֹלא ְבכֹחַ -ִכי  :ּוְרָשִעים ַבחֹשֶׁ

ץ-יִָדין ַאְפֵסי, יְהוָה--יְַרֵעם ן; ָארֶׁ ן ְמִשיחֹו, עֹז ְלַמְלכֹו-וְיִתֶׁ רֶׁ ְלָקנָה ָהָרָמָתהוַ  יא וְיֵָרם קֶׁ ְך אֶׁ ת, וְַהנַַער; ֵביתֹו-ַעל, יֵלֶׁ ת, יְהוָה-ָהיָה ְמָשֵרת אֶׁ ֵעִלי , ְפנֵי-אֶׁ

ת, ֹלא יְָדעּו  :ְבנֵי ְבִליַָעל, ּוְבנֵי ֵעִלי יב.  ַהכֵֹהן ת, וְַתִהי ַחַּטאת ַהנְָעִרים ְגדֹוָלה ְמאֹד יז ...יְהוָה-אֶׁ ֵאת ִמנְַחת , ָהֲאנִָשים ִכי נֲִאצּו  :ְפנֵי יְהוָה-אֶׁ

ת, ּוְשמּוֵאל יח.  יְהוָה ת כ ...ָחגּור ֵאפֹוד ָבד, נַַער  :ְפנֵי יְהוָה-ְמָשֵרת אֶׁ ת-ּוֵבַרְך ֵעִלי אֶׁ ְלָקנָה וְאֶׁ ָהִאָשה -וְָאַמר יֵָשם יְהוָה ְלָך זֶַׁרע ִמן, ִאְשתֹו-אֶׁ

ר ָשַאל ַליהוָה, ַתַחת ַהְשֵאָלה, ַהזֹאת ת-ִכי כא  .ִלְמקֹומֹו, וְָהְלכּו; ֲאשֶׁ ד ְשֹלָשה, ַחנָה-ָפַקד יְהוָה אֶׁ וַיְִגַדל ַהנַַער ; ָבנִים ּוְשֵתי ָבנֹות-וַַתַהר וֵַתלֶׁ

ר יֲַעשּון ָבנָיו ְלָכל-ֵאת ָכל, וְָשַמע; ָזֵקן ְמאֹד, וְֵעִלי כביְהוָה -ִעם, ְשמּוֵאל ר  כג  יְִשָרֵאל...-ֲאשֶׁ םוַיֹאמֶׁ ר ָאנִֹכי , ָלָּמה ַתֲעשּון ַכְדָבִרים ָהֵאלֶׁה, ָלהֶׁ ֲאשֶׁ

ת ם ...ָהָעם ֵאלֶׁה-ֵמֵאת ָכל, ִדְבֵריכֶׁם ָרִעים-שֵֹמַע אֶׁ , ַגם  :הֵֹלְך וְָגֵדל וָטֹוב, וְַהנַַער ְשמּוֵאל כו  .ָחֵפץ יְהוָה ַלֲהִמיָתם-ִכי, וְֹלא יְִשְמעּו ְלקֹול ֲאִביהֶׁ

  .ֲאנִָשים-ִעם, וְַגם, יְהוָה-ִעם

 

There was a man from Ramathaim of the Zuphites, in the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of 

Jeroham son of Elihu son of Tohu son of Zuph, an Ephraimite. 2 He had two wives, one named Hannah and the other 

Peninnah; Peninnah had children, but Hannah was childless. 3 This man used to go up from his town every year to 

worship and to offer sacrifice to the LORD of Hosts at Shiloh.—Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests 

of the LORD there. 4 One such day, Elkanah offered a sacrifice. He used to give portions to his wife Peninnah and to 

all her sons and daughters; 5 but to Hannah he would give one portion only—though Hannah was his favorite—for 

the LORD had closed her womb. 6 Moreover, her rival, to make her miserable, would taunt her that the LORD had 

closed her womb. 7 This happened year after year: Every time she went up to the House of the LORD, the other would 

taunt her, so that she wept and would not eat. 8 Her husband Elkanah said to her, “Hannah, why are you crying and 

why aren’t you eating? Why are you so sad? Am I not more devoted to you than ten sons?” 9 After they had eaten 

and drunk at Shiloh, Hannah rose.—The priest Eli was sitting on the seat near the doorpost of the temple of the 

LORD.— 10 In her wretchedness, she prayed to the LORD, weeping all the while. 11 And she made this vow: “O 

LORD of Hosts, if You will look upon the suffering of Your maidservant and will remember me and not forget Your 

maidservant, and if You will grant Your maidservant a male child, I will dedicate him to the LORD for all the days of 

his life; and no razor shall ever touch his head.” 12 As she kept on praying before the LORD, Eli watched her mouth. 

13 Now Hannah was praying in her heart; only her lips moved, but her voice could not be heard. So Eli thought she 

was drunk. 14 Eli said to her, “How long will you make a drunken spectacle of yourself? Sober up!” 15 And Hannah 

replied, “Oh no, my lord! I am a very unhappy woman. I have drunk no wine or other strong drink, but I have been 

pouring out my heart to the LORD. 16 Do not take your maidservant for a worthless woman; I have only been speaking 

all this time out of my great anguish and distress.” 17 “Then go in peace,” said Eli, “and may the God of Israel grant 

you what you have asked of Him.” 18 She answered, “You are most kind to your handmaid.” So the woman left, and 

she ate, and was no longer downcast. 19 Early next morning they bowed low before the LORD, and they went back 

home to Ramah. Elkanah knew his wife Hannah and the LORD remembered her. 20 Hannah conceived, and at the 

turn of the year bore a son. She named him Samuel, meaning, “I asked the LORD for him.” 21 And when the man 

Elkanah and all his household were going up to offer to the LORD the annual sacrifice and his votive sacrifice, 22 

Hannah did not go up. She said to her husband, “When the child is weaned, I will bring him. For when he has appeared 

before the LORD, he must remain there for good.” 23 Her husband Elkanah said to her, “Do as you think best. Stay 

home until you have weaned him. May the LORD fulfill His word.” So the woman stayed home and nursed her son 

until she weaned him. 24 When she had weaned him, she took him up with her, along with three bulls, one ephah of 

flour, and a jar of wine. And though the boy was still very young, she brought him to the House of the LORD at Shiloh. 

25 After slaughtering the bull, they brought the boy to Eli. 26 She said, “Please, my lord! As you live, my lord, I am the 

woman who stood here beside you and prayed to the LORD. 27 It was this boy I prayed for; and the LORD has 

granted me what I asked of Him. 28 I, in turn, hereby lend him to the LORD. For as long as he lives he is lent to the 

LORD.” And they bowed low there before the LORD. And Hannah prayed: My heart exults in the LORD; I have 

triumphed through the LORD. I gloat over my enemies; I rejoice in Your deliverance. 2 There is no holy one like the 

LORD, Truly, there is none beside You; There is no rock like our God. 3 Talk no more with lofty pride, Let no arrogance 

cross your lips! For the LORD is an all-knowing God; By Him actions are measured. 4 The bows of the mighty are 

broken, And the faltering are girded with strength. 5 Men once sated must hire out for bread; Men once hungry hunger 



 
 

no more. While the barren woman bears seven, The mother of many is forlorn. 6 The LORD deals death and gives 

life, Casts down into Sheol and raises up. 7 The LORD makes poor and makes rich; He casts down, He also lifts high. 

8 He raises the poor from the dust, Lifts up the needy from the dunghill, Setting them with nobles, Granting them seats 

of honor. For the pillars of the earth are the LORD’s; He has set the world upon them. 9 He guards the steps of His 

faithful, But the wicked perish in darkness— For not by strength shall man prevail. 10 The foes of the LORD shall be 

shattered; He will thunder against them in the heavens. The LORD will judge the ends of the earth. He will give power 

to His king, And triumph to His anointed one. 11 Then Elkanah [and Hannah] went home to Ramah; and the boy 

entered the service of the LORD under the priest Eli. 12 Now Eli’s sons were scoundrels; they paid no heed to the 

LORD. ..The sin of the young men against the LORD was very great, for the men treated the LORD’s offerings 

impiously. 18 Samuel was engaged in the service of the LORD as an attendant, girded with a linen ephod… Eli would 

bless Elkanah and his wife, and say, “May the LORD grant you offspring by this woman in place of the loan she made 

to the LORD.” Then they would return home. 21 For the LORD took note of Hannah; she conceived and bore three 

sons and two daughters. Young Samuel meanwhile grew up in the service of the LORD. 22 Now Eli was very old. 

When he heard all that his sons were doing to all Israel… he said to them, “Why do you do such things? I get evil 

reports about you from the people on all hands. 24 Don’t, my sons! But they ignored their father’s plea; for the LORD 

was resolved that they should die….26 Young Samuel, meanwhile, grew in esteem and favor both with God and with 

men. 

9.  

      

 שמואל א                       שופטים                  

 ויהי איש אחד...מהר אפרים               יהי איש מהר אפרים  ו                ו

 ועלה האיש...מימים ימימה ולזבֹח.. בִשלה        חג ה' בִשלו מימים ימימה                

 ָחפני ופנחס כהנים לה'                  עֵֹמד לפניו בימים ההםפינחס...              ו

 ותדר נדר ותאמר                   יִַדר יפתח נדר לה ו               וַ 

 ויתן עֹז למלכו                   בימים ההם אין מלך בישראל                

 

 ילקוט שמעוני שמו"א א, ב .10

 " .ה ויפקוד אותי"כיון שראתה חנה שלא ילדה אמרה אומר לו שיכניס צרתי בתוך ביתי ומתוך כך יראה הקבר חמא "ר יונה בש"" א

 

 פסיקתא פרשה מג .11

 ".אמרו רבותינו תשע עשרה שנה, וכמה צירף אותה, ה אף היא לפי כחה"" וחנה, צירפה הקב

 

 מצודת דוד שמו"א א, ז .12

ובעבור זה , בכתה מרוב התוגה, בכל עת בואה אל שילה. ותבכה ...:נה אחת אפיםלתת לחנה מ, כן עשה אלקנה בכל שנה. וכן יעשה" 

 ":נמנע ממנה תאות האכילה

 

 

 ( דרך הקדש, ירושלים, תש"מ1853-1933ר' אברהם מרדכי פיורקא ) .13

 אלו הדברים שנתרחשו באותו יום מיוחד המתואר  -" ויהי היום ויזבח אלקנה", "ותבכה ולא תאכל" 

 " 'המשפחה לבית ה "ויזבח" תגובה של "ותבכה ולא תאכל" דבר זה מה התרחש שנה בשנה, מדי עלות 

 

 מלבי"ם שמו"א א,ט .14

 "מדוע לא קמה עד הנה להתפלל רק  זה עתה הפעם הראשון?"

 

 רלב"ג שמו"א א,א .15

כי בכל אחד מהספורים ההם היה מה שהגיע " שהוא היה לוי ... היותו גר בהר אפרים ... והנה סמך זה הספור לשני הספורים הקודמים 

מהקלקול בסבת לוי היה גר בהר אפרים כי הנער הלוי היה גר בבית מיכה שהיה בהר אפרים והאיש הלוי בעל הפילגש גם כן היה גר בהר 

 " :אפרים ... והנה סמך לזה זה הספור שהיה איש לוי גר בהר אפרים ויצא ממנו מי שבאה טובה גדולה על ידו לישראל



 
 

 

 מלבי"ם שמו"א א,א .16

שמורה שהיה , ויהי איש לוי שם ובין כשכתוב ויהי איש אחד  יש הבדל בין כשכתוב ויהי איש כמו ויהי איש מהר אפרים ויהי איש אחד" 

 היה מיוחד להולדת, ויהי איש אחד מצרעה, ש ויהי איש אחד גדול היה''במ( י''פ)וכמו שאמרו במדרש רבה , מיוחד לאיזה דבר גדול

 ופה היה מיוחד להולדת שמואל..", שמשון

 

 רש"י שמו"א א,א .17

 "אדם חשוב, בן פלטין אבגינוס. " אפרתי

 

 שמו"א ב, כז .18

ל, ֱאֹלִהים-ִאיׁשוַיָבֹא  "  ר ֵאָליו; ֵעִלי-אֶׁ ל, כֹה ָאַמר יְהוָה, וַיֹאמֶׁ  "  .ַפְרעֹהִבְהיֹוָתם ְבִמְצַריִם ְלֵבית , ֵבית ָאִביָך-ֲהנְִגֹלה נְִגֵליִתי אֶׁ

 

 מלבי"ם שמו"א ב, כז .19

 .."שהיה אלקנה( בסדר עולם)אמרו חכמינו זכרונם לברכה  " ויבא איש אלהים

 

 תנא דבי אליהו פ"ח  .20

ברגלים ועוד פעם שקיבל עליו בנדבה( יחד עם כל בני ביתו. בדרך היו לנים  -" "אלקנה היה עולה לשילה ארבע פעמים בשנה )שלוש 

שמשם תצא תורה ומעשים טובים. ואתם, למה  -שואלין להם: להיכן תלכו? ואומרים להם: לבית האלקים שבשילה  ברחובה של עיר. והיו

לא תבואו עמנו ונלך ביחד? מיד עיניהם משגרים דמעות ואומרים להם: נעלה עמכם. וכן אמר להם עוד הפעם, עד שעלו עמו לשנה הבאה 

אינו עולה לשנה האחרת, עד שהיו כל ישראל עולין עמו והיה  -יה עולה שנה זו חמישה בתים ולשנה האחרת עשרה בתים. ובדרך שה

 אלקנה מכריע את כל ישראל לכף זכות וחינך אותם למצוות וזכו רבים על ידו" 

 

 מדרש שמואל פ"א .21

 נתעלה האיש בחצרו, נתעלה בעירו, נתעלה בכל ישראל" ,נתעלה האיש בביתו -" "ועלה האיש ההוא" 

 

 אגדת בראשית פרק מט  .22

 "כך אף אלקנה נמצא צדיק יחידי בכל דורו, וכל מעשיו של אלקנה דומים לאברהם..."

 

 שמו"א ב,גרלב"ג  .23

והיותה מתגדלת עליה מצד רבוי בניה ובעבור הדברים האלו שאומרים האנשים קצת לקצת אל תרבו לדבר  ...אמרה בעבור דברי פנינה " 

מה שתראו שהגיע לכם מהטוב או שראוי להגיע מצד כחכם ועוצם ידיכם או רוב הצלחתכם או חולשת גבוהה גבוהה ודבר חזק בעבור 

 " שכנגדכם או רוע הצלחתם כי השם לבדו יודע העתידות ולא נתכנו המעשים לאיש אשר יחשב לעשותם כי לא אדם דדכו

 

 רלב"ג שמו"א ז,טו .24

י יום הלא תראה כי פנינה מתפארת ברבוי בניה ובנותיה והיתה מכעסת חנה להודיע שאין ראוי להתגאות על רבוי הטובה ולבזות הקש" 

 " מפני היותה עקרה

 

 פסיקתא רבתי פרשה מ"ג .25

אמר רבי נחמן בר אבא היתה פנינה משכמת , ומה היתה עושה, שהיתה פנינה מכעסת את חנה כעס בתוך כעס, " וכעסתה צרתה גם כעס

ובשש שעות היתה אומרת אין את עומדת ומקבלת את בניך . של בניך כדי שילכו לפני הספר ואומרת לחנה אין את עומדת ומרחצת פניהם

 " ...שבאו מבית הספר

 

 בבא בתרא טז ע"א .26

 ר לוי שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו""א"

 

 

 



 
 

 פסיקתא רבתי פרשה מג .27

לא , אילו עשרה בנים של פנינה ,לך מעשרה בניםדבר אחר הלא אנכי טוב ... ורבת בנים אומללה זו פנינה, " עד עקרה ילדה שבעה זו חנה

ונתייראה פנינה שלא , והיתה חנה מעוברת בן חמישי, עשה אלא כשבא לפקוד את חנה היתה חנה יולדת בן אחד ופנינה קוברת שני בנים

די שיחיו שני בני הלכה ובקשה מן חנה 'יודעת אני שחטאתי לך, אלא וותר לי כ, מה עשתה פנינה, תקבור שני בניה שנשתיירו לה

 " ...אמרה לפניו וותר לה את שני בניה שיחיו, ה"שנשתיירו לי' באותה השעה נתפללה חנה לפני הקב

 

 דעת מקרא שמו"א א,ו .28

 " שנתקנאה בחנה מחמת אהבת בעלה אליה"

 

 רד"ק שמו"א א,ו .29

 לזו ברוב"" פנינה שהיתה צרה לה, וכן כל שתי נשים לאיש אחד נקראות צרות לפי שהן אויבות זו 

 

 רש"י שמואל א א׳,ז .30

 אה לה, כן תרבה גם היא להכעיסה:"" שנה בשנה. נותן לה חלק מובחר, להראותה שמחבבה וצרתה, לפי חבה שבעלה מר

 

 שמואל סוף פרשה א מדרש  .31

 כעסה בכפלים... מנתה בכפליים בכייתה בכפליים... ראייתה בכפליים... נדרה בכפליים" -" "כל מעשה חנה בכפליים 

 

 יבמות, סד, ע"א .32

 מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים".אמר ר' יצחק..." 

 

 בראשית כה, כא .33

 ִכי ֲעָקָרה ִהוא ", " וַיְֶׁעַתר יְִצָחק ַליהוָה ְלנַֹכח ִאְשתֹו

 

 בראשית, ל, כב .34

 וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמּה" ." ויזכֹר אלהים את רחל 

 

 כב-בראשית כ"ח, כ .35

ר ֵלאמֹר, וַיִַדר יֲַעקֹב כ" ר ָאנִֹכי הֹוֵלְך, יְִהיֶׁה ֱאֹלִהים ִעָּמִדי-ִאם  :נֶׁדֶׁ ְך ַהזֶׁה ֲאשֶׁ רֶׁ ֱאכֹל-וְנַָתן, ּוְשָמַרנִי ַבדֶׁ ם לֶׁ חֶׁ גֶׁד ִלְלבֹש, ִלי לֶׁ , וְַשְבִתי ְבָשלֹום כא  .ּובֶׁ

ל ן ַהזֹאת כב  .ֵלאֹלִהים, וְָהיָה יְהוָה ִלי; ֵבית ָאִבי-אֶׁ בֶׁ ר, וְָהאֶׁ ן; ֵבית ֱאֹלִהים, יְִהיֶׁה--ַשְמִתי ַמֵצָבה-ֲאשֶׁ ר ִתתֶׁ נּו ָלְך, ִלי-וְכֹל ֲאשֶׁ  ".ַעֵשר ֲאַעְשרֶׁ

 

 במדבר כ"א, ב .36

ר ַליהוָה ת-ִאם  :וַיֹאַמר, "  וַיִַדר יְִשָרֵאל נֶׁדֶׁ ת, וְַהֲחַרְמִתי--ְביִָדי, ָהָעם ַהזֶׁה-נָתֹן ִתֵתן אֶׁ ם-אֶׁ  " .ָעֵריהֶׁ

 

 לא-שופטים י"א, ל .37

ר ַליהוָה ל"  ת-ִאם  :וַיֹאַמר, וַיִַדר יְִפָתח נֶׁדֶׁ ר יֵֵצא ִמַדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי, וְָהיָה ַהיֹוֵצא לא  .ְביִָדי, ְבנֵי ַעּמֹון-נָתֹון ִתֵתן אֶׁ ִמְבנֵי , ְבשּוִבי ְבָשלֹום, ֲאשֶׁ

 ".עָֹלה, וְַהֲעִליִתיהּו, ַליהוָה, וְָהיָה--ַעּמֹון

 

 ברכות לא ע"ב .38

אמר רבי אלעזר: מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא  –באות' -" 'ותדר נדר ותאמר ה' צ

 באות" -באות', עד שבאתה חנה וקראתו צ-'צ

 

 ח, ירושלים, תשכ"ח עורך, ח' חמיאל מעיינות  'ד' רפל, 'כחה של תפילה .39

סית של העולם, נעשה האדם שותפו של הקב״ה בהנהגה הנכי על ידי התפילה ...ההרגשה, שהתפילה משפיעה על הנהגת העולם, " 

כי אם אמנם ניתנה לאדם האפשרות להשפיע על ידי תפילה, עליו לעשות —והכרת תפקידו. ...בחידוש היום יומי של מעשה בראשית. 

  ".לו, שבלעדי תפילתו ימנע ה׳ את חסדו מן האנושותנדמה  רזאת, כאש

 

 ספר העיקרים ד, יח .40

 ".כן לא תשתנה עם התפילה, שכמו שלא תשתנה ידיעתו עם מציאות טבע האפשר, אבל נאמין" 



 
 

 

 שמו"א א, יא .41

 "ּומֹוָרה ֹלא יֲַעֶלה ַעל רֹאׁשֹו" "ּונְַתִתיו ַלה' ָכל יְֵמי ַחיָיו 

 

 שופטים י"ג, ה .42

ן"-ִכי נְזִיר אֱ ּומֹוָרה ֹלא יֲַעֶלה ַעל רֹאׁשֹו " "ִכי ִהנְָך ָהָרה וְיַֹלְדְת ֵבן   ֹלִהים יְִהיֶׁה ַהנַַער ִמן ַהָבטֶׁ

 

 משנה נזיר ט ,ה .43

רבי נהוראי, שנאמר ומורה לא יעלה על ראשו, נאמר בשמשון ומורה, ונאמר בשמואל ומורה, מה מורה   כדברי , " נזיר היה שמואל

 " של בשר ודם אמר רבי יוסי, והלא אין מורה אלא .נזיר אף מורה האמורה בשמואל, נזיר אמורה בשמשון,ה

 

 ויקרא כ"א, יב .44

ן ִמְשַחת אֱ ֵנֶזר ש ֱאֹלָהיו ִכי " "וְַעל ָכל נְַפשֹת ֵמת ֹלא יָבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֹלא יִַּטָּמא. ּוִמן ַהִּמְקָדש ֹלא יֵֵצא וְֹלא יְַחֵלל ֵאת ִמְקדַ  מֶׁ  ָעָליו ֲאנִי ה'"  ֹלָהיו-שֶׁ

 

Artscroll = Crown; Sefaria.org = distinction; JPS =consecration; 

 

 חנה  חנה  רחל                                      רחל    

ת ָרֵחל             ת ַחנָה ָאֵהב             וַיֱֶׁאַהב יֲַעקֹב אֶׁ  ִכי אֶׁ

 ִכֲעַסָתה ָצָרָתּה ַגם ַכַעס ַבֲעבּור ַהְרִעָמּה...       וְ           ֹלִהים נְִפַתְלִתי ִעם ֲאחִֹתי ַגם יָכְֹלִתי-נְַפתּוֵלי אֱ             
נָה                      ִמֵדי ֲעֹלָתּה ְבֵבית ה' ֵכן ַתְכִעסֶׁ

ןֹלִהים ָאנִֹכי אֲ -ֲהַתַחת אֱ             ר ָמנַע ִמֵּמְך ְפִרי ָבטֶׁ ה ֹלא                  שֶׁ ה ִתְבִכי וְָלמֶׁ ה יֵַרע ְלָבֵבְךָלמֶׁ               ה                                        תֹאְכִלי וְָלמֶׁ
 לֹוא ָאנִֹכי טֹוב ָלְך ֵמֲעָשָרה ָבנִים.ה

ת ָרֵחל... -וַיִזְכֹר אֱ              ד ֵבןֹלִהים אֶׁ ד ֵבןו                 ו     וַַתַהר וֵַתלֶׁ ָה ה'... וַַתַהר ַחנָה וֵַתלֶׁ  יִזְְכרֶׁ

ר ָאַסף אֱ              ד ֵבן וַתֹאמֶׁ ת ְשמו-וַַתַהר וֵַתלֶׁ ְרָפִתי. וִַתְקָרא אֶׁ ת חֶׁ           ֹֹ      ֹלִהים אֶׁ
    ַאֵחריֹוֵסף ֵלאמֹר יֵֹסף ה' ִלי ֵבן               

ת ְשמֹו ְשמּוֵאל ִכי ֵמה' ְשִאְלִתיוו              וַ  ד ֵבן וִַתְקָרא אֶׁ  ַתַהר ַחנָה וֵַתלֶׁ

 

 

45.  

 שרה שרה רחל רחל

א ָרֵחלו        ו א ר; ַבֲאחָֹתּה, וְַתַקנֵא ָרֵחל, ִכי ֹלא יְָלָדה ְליֲַעקֹב, ֵתרֶׁ  וַתֹאמֶׁ
ל   , ַאף יֲַעקֹב-וַיִַחר ב  .ַאיִן ֵמָתה ָאנִֹכי-וְִאם, ָבנִיםִלי -ֲעקֹב ָהָבהלי     י-אֶׁ

ר;       ְבָרֵחל ר, ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאנִֹכי, וַיֹאמֶׁ -ְפִרי, ָמנַע ִמֵּמְך-ֲאשֶׁ
ן ר ג               .ָבטֶׁ יהָ , וַתֹאמֶׁ  , ִבְרַכי-ַעל, וְֵתֵלד; ִהנֵה ֲאָמִתי ִבְלָהה בֹא ֵאלֶׁ

נָה, ָאנִֹכי-ִאָבנֶׁה ַגם                   וְ    .ִמּמֶׁ

ל ִשְפָחִתי ות             " ת בֹא נָא אֶׁ דֶׁ ל ַאְבָרם ִהנֵה נָא ֲעָצַרנִי ה' ִמלֶׁ ר ָשַרי אֶׁ  אמֶׁ
נָה" אולי              אּול  ִאָבנֶׁה ִמּמֶׁ

 

 רש"י שמו"א א, יג .46

 "שלא היו רגילין להתפלל בלחש"

 

 פרשה אמדרש שמואל  .47

 " .מלמד שבאותו יום מנו אותו כהן גדול, " ועלי הכהן יושב על הכסא

 

 הגר"א קול אליהו שמו"א א .48

ושאל ... ואיך חשד אותה לשכורה, " והנה באמת גם על עלי יפלא האם לא היה מכיר את חנה שהיא אשת אלקנה ונחשבת משבע הנביאות

ואמרה לו חנה לא אדון , והוא צרפם שהוראתם הוא שכרה", הכשר"ויצאו האותיות בולטים או מאירים בתבנית כזה , באורים ותמים שלו

כלומר שאני אשה קשת רוח עקרה , שצירופם הוא כשרה, אתה בדבר הזה ולא רוח הקודש איכא גבך לצרף האותיות כהוראתם האמתיים

 " .מתפללת על בנים כשרה אמנו

 

 (like Sarahכשרה ) –( kosherכשרה ) ---( drunkשכרה )

 



 
 

 "בני בליעל"ובני עלי  vs"  בת בליעל" אל תתן את אמתך לפני  .49

 

50.  

 

 בני עלי    שמואל                            

 ובני עלי בני בליעל לא ידעו את ה'               הנער היה משרת את ה'                    ו

 ותהי חטאת הנערים גדולה מאֹד.. כי נִאצו הנערים                                              משרת את פני ה' נער חגור אפוד בד ושמואל                   

           ויגדל ה הנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים...           ו ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ ה' להמיתם                   
 נער שמואל עם ה'וה

 

 בבא בתרא, יד, ע"ב .51

 " שמואל כתב ספרו ושופטים ורות..."

 

 גיטין נז, ב .52

"ורב יהודה אמר זו אשה ושבעה בניה אתיוהו קמא לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה )שמות כ, ב( אנכי 

 ה' אלהיך אפקוהו וקטלוהו

And Rav Yehuda said: This verse applies to the woman and her seven sons who died as martyrs for the sake of the 

sanctification of God’s name. The incident occurred as follows: They brought in the first of the woman’s sons before 

the emperor and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is written in the Torah: “I am the 

Lord your God” (Exodus 20:2). They immediately took him out and killed him. 

אחרים על פני ואתיוהו לאידך לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה )שמות כ, ב( לא יהיה לך אלהים 

 אפקוהו וקטלוהו אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה )שמות כב, יט( זובח לאלהים יחרם אפקוהו וקטלוהו

And they then brought in another son before the emperor, and said to him: Worship the idol. He said to them: I 

cannot do so, as it is written in the Torah: “You shall have no other gods beside Me” (Exodus 20:3). And so they 

took him out and killed him. They then brought in yet another son before the emperor, and said to him: Worship the 

idol. He said to them: I cannot do so, as it is written in the Torah: “He that sacrifices to any god, save to the Lord 

only, he shall be utterly destroyed” (Exodus 22:19). And so they took him out and killed him. 

לאל אחר אפקוהו וקטלוהו אתיוהו לאידך אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה )שמות לד, יד( לא תשתחוה 

 אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה )דברים ו, ד( שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אפקוהו וקטלוהו

They then brought in another son, and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is written 

in the Torah: “You shall not bow down to any other god” (Exodus 34:14). And so they took him out and killed him. 

They then brought in yet another son, and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is 

written in the Torah: “Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is One” (Deuteronomy 6:4). And so they took him 

out and killed him. 

אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה )דברים ד, לט( וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים 

 ד אפקוהו וקטלוהובשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עו

They then brought in another son, and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is written 

in the Torah: “Know therefore this today, and consider it in your heart, that the Lord, He is God in heaven above and 

upon the earth beneath; there is no other” (Deuteronomy 4:39). And so they took him out and killed him. 

אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה )דברים כו, יז( את ה' האמרת וגו' וה' האמירך היום כבר נשבענו 

 ו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרתלהקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירין אות

They then brought in yet another son, and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is written 

in the Torah: “You have avouched the Lord this day to be your God…and the Lord has avouched you this day to be a 

people for His own possession” (Deuteronomy 26:17–18). We already took an oath to the Holy One, Blessed be He, 

that we will not exchange Him for a different god, and He too has taken an oath to us that He will not exchange us for 

another nation. 

א"ל קיסר אישדי לך גושפנקא וגחין ושקליה כי היכי דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא א"ל חבל עלך קיסר חבל עלך קיסר על כבוד עצמך 

 כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה



 
 

It was the youngest brother who had said this, and the emperor pitied him. Seeking a way to spare the boy’s life, the 

emperor said to him: I will throw down my seal before you; bend over and pick it up, so that people will say that he 

has accepted the king’s authority [harmana]. The boy said to him: Woe [ḥaval] to you, Caesar, woe to you, Caesar. 

If you think that for the sake of your honor I should fulfill your command and do this, then for the sake of the honor of 

the Holy One, Blessed be He, all the more so should I fulfill His command. 

אינשקיה פורתא אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני אפקוהו למיקטליה אמרה להו אימיה יהבוהו ניהלי ו

 עקדתי שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה )תהלים קיג, ט( אם הבנים שמחה

As they were taking him out to be killed, his mother said to them: Give him to me so that I may give him a small kiss. 

She said to him: My son, go and say to your father Abraham, You bound one son to the altar, but I bound seven altars. 

She too in the end went up to the roof, fell, and died. A Divine Voice emerged and said: “A joyful mother of children” 

(Psalms 113:9), as she raised her children to be devoted in their service of God. 

 

 מצודת דוד שמואל א א׳:יז .53

 אמר"  תפלה" יתן את שלתך. ימלא את בקשתך, ובדרך 

 

 רד"ק שמו"א א, יז .54

 ..." " אמר לה כך דרך נבואה כי נביא היה

 

 ברכות, לא, ע"א .55

הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה... מכאן למתפלל צריך שיכוון לבו... מכאן למתפלל שיחתוך  " "אמר רב המנונא כמה

 בשפתיו... מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו..."

 

 משנה תורה, הלכות שמיטה ויובל, י"ג, יג .56

אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו...הרי זה  כל איש   ואיש מכל באי עולם" "ולא שבט לוי בלבד אלא 

 נתקדש קודש קודשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו..."

 

 שמו"א א .57

ר ְלִכי ְלָשלֹום וֵא( יז) ת -וַיַַען ֵעִלי וַיֹאמֶׁ ר  ֵׁשָלֵתְךֹלֵהי יְִשָרֵאל יִֵתן אֶׁ  ...ֵמִעּמֹו ָׁשַאְלתְ ֲאשֶׁ

פ( כ) ת ְשמֹו ְשמּוֵאל ִכי ֵמהוַיְִהי ִלְתקֻׁ ד ֵבן וִַתְקָרא אֶׁ  ...ְׁשִאְלִתיו' ֹות ַהיִָמים וַַתַהר ַחנָה וֵַתלֶׁ

ל ַהנַַער ַהזֶׁה ִהְתַפָלְלִתי וַיִֵתן ה( כז) ת ' אֶׁ ר  ְׁשֵאָלִתיִלי אֶׁ  : ֵמִעּמֹו ָׁשַאְלִתיֲאשֶׁ

ר ָהיָה הּוא ' ַלה ִהְׁשִאְלִתהּווְַגם ָאנִֹכי ( כח)  ':וַיְִשַתחּו ָשם ַלה' ַלה ָׁשאּולָכל ַהיִָמים ֲאשֶׁ

 

 ראב"ע שמות י"ח, ג .58

ל, כי הנה כמוהו -ל, כי נתנו לה כאשר שאלה. ואל תתמה איך יקרא שם אדם בשם א-ל, וקראתו אמו בשם א-" והנה שמואל מגזרת שמו א

 די )במדבר ז', לו(, ורבים ככה."-צורי ש

 

 ע"בברכות לא  .59

משום ד'וישחטו את הפר'  –" אמר רבי אלעזר: שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, שנאמר: 'וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי' 

הביאו הנער אל עלי? אלא, אמר להן עלי: קראו כהן, ליתי ולשחוט. חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט, אמר להו: למה לכו 

חט?! שחיטה בזר כשרה! אייתוהו לקמיה דעלי, אמר ליה: מנא לך הא? אמר ליה: מי כתיב 'ושחט הכהן'?! לאהדורי בתר כהן למיש

'והקריבו הכהנים' כתיב! מקבלה ואילך מצות כהונה; מכאן לשחיטה שכשרה בזר. אמר ליה: מימר שפיר קא אמרת, מיהו, מורה הלכה 

יא חנה וקא צוחה קמיה: 'אני האשה הנצבת עמכה בזה' וגו'. אמר לה: שבקי לי בפני רבך את, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. את

 דאענשיה, ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה. אמרה ליה: 'אל הנער הזה התפללתי' "

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


