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:LzrEWiA iYgnUai`iM ,iiM WFcw o ¨©§¦¦¨¤¥¨©¨¦

i`i`e ,LYlA o:Epidl`M xEv obEAxY l` ¥¦§¤§¥¥Ÿ¥©©§

,mkiRn wzr `vi ,ddab ddaB ExAcz§©§§Ÿ¨§Ÿ¨¥¥¨¨¦¦¤

ii zFrC l` iM*:zFlilr EpMzp FleczWw ¦¥¥§¨§¦§§£¦¤¤

:lig Exf` milWkpe ,miYg mixAB¦Ÿ¦©¦§¦§¨¦¨§¨¦

d,Elcg miarxE ExMUp mgNA miraU§¥¦©¤¤¦§¨§¥¦¨¥

mipA zAxe ,draW dcli dxwr cr©£¨¨¨§¨¦§¨§©©¨¦

:dlln`eiilF`W cixFn ,dIgnE zinn ª§¨¨§¨¥¦§©¤¦§
___________________

*.`le :aizk

,dicFd zNtzA dPg d`Apzde§¦§©§¨©¨¦§¦©¨¨,d`Ap Kke§¨¦§¨gnUe flr̈©§¨©,'d zrEWiA iAl¦¦¦©

lcB̈©,'d zxfrA icFaM§¦§¤§©aiWdlE zFprl ip` dlFki§¨£¦©£§¨¦,iqirknl§©§¦©ixdW¤£¥

:oA il YzPW dfA izF` YgOU 'd dY ©̀¨¦©§¨¦¨¤¤¨©¨¦¥,'d LFnM dlrpe mnFxn oi ¥̀§¨§©£¤¨ixdW¤£¥

oi`e ,LzlEf gM lM mIw `lŸ©¨¨Ÿ©¨§§¥:l`xUi idl` FnM fr ghan¦§©Ÿ§¡Ÿ¥¦§¨¥l ©̀EkiWnY©§¦

xAcl§©¥de`b ixaC¦§¥©£¨,zExidie¦¦,mkizFIRn zEGr ixaC E`ivFY l ©̀¦¦§¥©¦¦¥¤

mwfge mYWw :mc`d iUrn lM ogFaE xtFQd `Ede ,'d `Ed lMd rcFId gMd lrA ixdW¤£¥©©©Ÿ©©¥©©Ÿ§©¥¥¨©£¥¨¨¨©§¨§¨§¨

.[FvtgA] mixAWp mixFABd lW¤©¦¦¦§¨¦§¤§gk iiEtx miltFPde§©§¦§¥Ÿ©mixbFg§¦:dxEabE frŸ§¨

,gxhl Ewiqtde ExXrzd miarxde ,mnvr xiMUdl Evl`p lk` liaWA mixiWr£¦¦¦§¦Ÿ¤¤¤§§©§¦©§¨§¨§¥¦¦§©§§¦§¦¦§Ÿ©
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  מצינו בתפילת חנה מעין תפילת שמונה עשרה

  מנורת המאור: ספר הלכות גדולות, אבודרהם, ילקוט שמעוני,
פסוק   (א) רמה קרני בה'  מגן אברהם  א)  אבות

  א'
פסוק   ה' ממית ומחיה  מחיה המתים  ב)  גבורות

  ו'
פסוק   אין קדוש כה'  ל הקדוש-הא  ג)  הקדוש

  ב'
פסוק   ל דעות ה'-אכי   חונן הדעת  ד)  דעתתחינה על 

  ג'
פסוק   ונכשלים אזרו  חיל  הרוצה בתשובה  ה)  תשובהתחינה על 

  ד'
פסוק   מוריד שאול ויעל  חנון המרבה לסלוח  ו)  תחינה על סליחת העוונות

  'ו
פסוק   (ה) ישועתךכי שמחתי ב  גואל ישראל  ז)  גאולהתחינה על 

  א'
פסוק   (ב) מקים מעפר דל  רופא חולים  ח)  תחינה על רפואת החולים

  ח'
פסוק   ורעבים חדלו  מברך השנים  ט)  ברכת השנים

  ה'
פסוק   רגלי חסידיו ישמור  מקבץ נדחי ישראל  י)  קבוץ גלויות

  ט'
פסוק   ה' ידין אפסי ארץ  מלך אוהב צדקה ומשפט  יא)  שיבת בתי המשפט

  י'
פסוק   ורשעים בחושך ידמו  מכניע זדים  יב)  על המינים

  ט'
פסוק   וגו' (ו) קשת גבורים חתים  לצדיקיםמבטח   יג)  על הצדיקים

  ד'
פסוק   וכסא כבוד ינחילם  בונה ירושלים  יד)  ירושלים תחינה על בנין

  'ח
פסוק   וירם קרן משיחו  ישועהקרן מצמיח   טו)  תחינה על מלכות בית דוד

  י'
פסוק   ואין צור כאלקינו  שומע תפלה  טז)  על קבלת התפלה

  ב'
פסוק   (ג) תרבו תדברו גבוההאל   עבודה  יז)  על עבודת המקדש

  ג'
פסוק   (ד) יצא עתק מפיכם  הודאה  יח)  הודאה

  ג'
פסוק   ויתן עוז למלכו  שים שלום  יט)  על השלום

  י'
 

 אברהם נקרא "רם" "שנאמר האדם הגדול בענקים" זה אברהם.  )א

 שנאמר, (שמואל ב' יג) "מדוע אתה ככה דל בן המלך".  )ב

 דכתיב "למה לי רוב זבחכם".  )ג

 חזקים ואמת להודות לה' באמת (ע"פ נפש יהודה).דברים   )ד

 מכאן שישועתן של ישראל היא ישועתו של הקב"ה (מדרש שמואל)  )ה

 כך אומנותו של הקב"ה מתיש את הגבורים ומחזק את החלשים (רש"י)  )ו
, שמספר התיבות של כל סיומי הברכות של הרוקחאורח חיים סימן ק"א מובא בשם  בטור ובבית יוסף  

תפילת העמידה [ברוך אתה ה' מגן אברהם, ברוך אתה ה' מחיה המתים וכו'] הם מאה ושלוש עשרה 
  .לבכמנין התיבות של תפילת חנה. וכמספר הזה מופיעים בחומש מאה ושלוש עשרה פעמים 

  לבו בתפילה. לל לבבכם, לבכם. ללמד שצריך לכווןכו
  יום שנאמר עליו "ה' ידין אפסי ארץ". בראש השנהחנה נפקדה   

  )ברכות כ"ט. (זו ה' שיש בתפילהשם ובתפילת העמידה בר"ה יש תשע ברכות. כנגד תשע הזכרות 
  

 


