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יהודה קיל/ירושלים

הפטרה ליום א' של ראש השנה
(שמואל א ,א-ג,י)
א .מבנה "הסדר" הראשון*

לפי המסורהכלוליםסיפורלידתו של שמואל.המסיים את תקופתהשופטים
של הספר ;
והפותה את תקופת המלוכה ,ותפילת חנה אמו ,ב"סדר" הראשוז
ד .2
המצטיין בסגנון מיוח
י פרשיות ("סתומות") והן:
המסורה מבחינה ב"סדר"זה ש ת
ו של שמואל ,8
א .מרק אכולו -סיפורלידת
ב .ב-4% ,י -תמילת חפה.
לאבכדי כללה המסורה אתשתי הפרשיות ב"סדר" אתר,כי שלולות וארוגותהןזו
בזוע"י מספר רב של לשונות ,שיש לראות גהלק מהן מלים מנחות ,הבאות גם במס-
פרים החביבים על התורה ועל הנביאים כאחת .והרי כמה מלשונות אלה:
א) חנה" ,גבורת" הסיפור ,נזכרת ב"סדר" ש תי ם-ע ש ר ה פעמים.4

* לסי חלוקת המסורה כולל ספר שמואל לדסדרים.
נ אמנם בכמה דפוסיםצויין ש"הסדר"מסתיים בפרק ב פסוק ט ,כלומרלפני הפסוק
החותם את תפילת חנה ,והדברצריךעיון.
 2וכבר עמדו חז"ל על ייחהרה הסגנוני של הפרשה ואמרו "כל מערמה חנה בכפ-
ליים :כעם בכפליים לכועסתה צרתה ם כעש); מתה בכפליים
מלחנה יתן מנה אחת אפיך); בכיתה בכפליים (יבכה תבכהק;ראייתה
בכפליים ~ןךר מרץ(--שרש
בכפליים לאם תה
%אך);ש ננעד
במקומה
יד על
שמואל פרשה א ,ס) .ולקמןבפירו
מו
שתר:חחודסגיני זה דברדבי
קטנה
מפורטת
 3פרשה א מתנת גם לחלוקה
א-4) .ג --אלקנה ומשפחתה
ב .ד--ת--חנה ופנינה ,סעודת הגבה בשילה.
ג .ט-יא -תפילת חנה (הדאשזנה) זגדרה,
ד ,יב-יה -חנה ועלי.
ה ,יט--בג -לידת שמואל והיגמלו.
ו ,כד-כח שמואל 'שאול לה",
גם פרשה ב (-תמילת חנה "השנייה") ניתנת אףהיא לחלוקה קטנהיותר וראה על
כך לקמן בסעיף ד של המבוא.
 4א ,ב (פעמיים); ה (פעמיים); ה; ט;יג; סו;יט; כ; כב; ב ,א .מהעובדה
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ב) אלקנה אישה נוכר ש שפעמיםס,
ג) ששפעמיםנוכרב"סדר";הגםהכהוהגדויעיי
ר) השרש_'עלה' בא בסדר שש פעמים.6

ה) השרש 'שאל' בא ש ב ע פעמים.8
ו) וכן בא ש ב ע פעמים בסדר השרש'נתף.9

ז) השרש 'וטהה' בא ב"סדר" שלוש פעמים (ג; יט; כת); 'זבחי בא בו ארגע
פעמים (ג; ד; כא פעמיים) ואילו השרש 'פלל' בא ב"סדר" ח מ ש פעמים
' הקשורות
(י; יג; בו; בו; ב ,-א) .יוצא שלישונית 'שהה'' ,ובה',ו'פיי
לעבודתביתה' נוברות בפרק ש הי ם ע שרה פעמים"1
ת) שם ה' בא כ"כ פעמים בפרשה א  11ועוד ס פעמים בפרשה ב  12ובסה"כ נזכר

שמו ל"ג פעמים.

שגפמוקיםיח ובגאין חנהקרויה בשמהכי אםבכינוי 'האשה'יש להסיק שהמספר
של ש תי ם -ע שר ה ,הרומז לשלמות עם ישראל ,איננו מקרי ב"סדר"זה.
 3א ,א; דן ח;יס; כא;כג .סעם אתת הואקרוי 'האיש' (ג) מבלי שיטבר שמו.
 6א ,ג; ט:יב;יג;יז; כה; וכן נמצא בפרק חמש פעמים את הלשונות 'הנער' או
'נער',כנויו של שמואל הנזכר בסדר פעם אחת בלבד.
 7א,ג;ז; כא; מ "עמיש); כד; ב ,ה
 8א,ין (מעמעם); כ; בז (פעמ"ם)ן כחופעמתם4
 9א,ד; ה;יא (פעמתם); סו; ט; כב
סו ואם נצרף לכך גם את הלשומת ,דאשפך את נפשי' (טה שאף מא ענשה תתלה
ואת הלשון 'ונראה את פני ה' (כב) שעניינה קיום מצוות ראיה בבית-המקדש,
יבואו בסדר ארבע-עשרה פעמים (2אד) הלשונוה הקשורות בעליה לרגל ובביקור
במקום קדוש,
; כ; כא; ע;,צ; כד; כה
ת ג; ה; ו; ז; ט;י;יא; ש; ש;יט
כז; כח (פעמ"ם).פעמיים מכר שם 'ה' צבאות' (ג; יא) ,פעם אחת מכר בסדר
"טראל' (תן ופעם אחת 'אלקינף (ב ,ב).
' 12ךאלאקי(פעמי ם); ב; ג;ד;ז; ח;י (פעמתם 4ת"ל סמכו למספר זה שלאיכפת
את ת ש ע הברשת של מוסף ראש-השנה חראה עוד לקמן סוף ף4
כן בא בסדר הלשל ען' (או 'במם' בלשת רבע) --חמסו פעמת (א ,ד; ח; כ;
כג; ג ה) ופעמיכם בא בסדר הלשוז"לדים' (א ,ב) ;
וכן באה הלשון 'אמתך' או 'שפחתך' בסדר "מש פעמים (יא -שלוש סעפים;
מז;יח).
גם הלשונות 'יום'' ,ימים' באים ב"סדר" חמש פעמים (ג -פעמיים; ד; כ;

חי"")
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.קיי

ב .הנה
הדמות המרכן'ת ב"סדר" שלגו היא-חנה ולפיכך נקרא הסדר על שמה
("מפטיריו בהנה" -מגילה לא ,ע"א).
השם הנה נגזר מלשוןח .,ומצאנו מלה זאת נרדפת במקרא ליופי
(משלי לא,ז) ,לאהבה (שםה,יא),להסד (אסתרב,יז),לכבוד (תהלים
מד,יב;משלייא ,טז) ,לשכל טוב (משל'ג,ד) ולחכמה (קהלתי',א).
אמנםאין(הכתוביםמספרים ב 1פיה של הגה ו 1ואףאינםמדברים במפורש
בשבה כל המעלות שנמנו פה ,אשר להן נרדף המושג "חן"'י ,אולם מתוך
התנהגותה ודיבוריה משתקפת דמותדיל אשה אדירת אמונה ויראת שמים
המצטיינת בשכלה הטוב ובחכמתה ,השופעת אצילות.ועדינות והזוכה לחסד,
לאהבה ולכבוד -בתהילה מבעלה ולבסוף גםמהציבור.והיא מעניקה סגולות
אלה גםלזולתה.
חז"ל מונים את חנהביז שבע הנביאות שקמו בישראל (מגילהיד) ואכן
תפילהה היא מלבד טתיהה נאה לספר גם מבואהיסטוריוסופי-נבואי ,לא רק
לספר שמואל,כי אם לכל ספרות התולדה שבמקרא (ראהעל כךבסעיףהבא).
'מבחינת"בלה כעקרההיא דומה לאמהות .גםהיא -בדשה לרחל -אינה
רואה באהבת הבעלפיצוימנ,יזח את הדעתלעלבוןעקרותה .שכאןשתיקתה -
שתיקה שהיא גם ועקה עזה לדבריחיבתו של בעלההמעטירעליה שפע
מעשרהבנים' (א,ח) .ולא נתקררה דעתם של
של אהבה',הלוא אנכי טוב לך
חז"ל עד שייחסו לחנה את מעשה שרה" :,שהכניסה צרה לביתה-כיון
ילביתי ,ומתוך
שראתה חנה שלאילדה ,אמרה :אומרלולבעלישיכניסצית
זה יראה הקדוש ברוד הוא שהננסתי צרתי לביתי ויפקוד אותי" לפסיקתא
רבתימג).
ברם צרה זו-פנינה-צררה כידוע את חייה 'וכעסתה צרתה גם געס
בעבור הרעימה' (א ,ו) ,ובלשון חז"ל "מכעסת וחוזרת ומכעסת" (מדרש
שמואל ,א,,ח) ,וזה גם לדעת האומרים ש"פניגה לשם שמים נתכוונה" (ב"ב
טז,ע"א).
כבר הדגישו חז"ל את העובדה המתמיהה שהאמהות עקרותהיו -והסבירו

י

 13כשם שהם מספריםביופיין "אמהות ;בראשיתיב ,יא,יד:כד .טז;בו ;1 ,כס,
ןמפני המאורעות שנ1רמו,עי"כ.
ין),איא .ששפ הוצרךיספרביו"יי
14כי כך דרכו מקראימעט נמתן תאריםיאישי
ו יהרבותבסיפור מעשיהם,

שי

שי

ויא

כי מתוך המעשיםהנדעימד עלהמעיותוהמידות עושיהם;
15מעיודברי ליעקב 'הבהל'בנים ואםאין מתהאנכי' (בראשית ל,א).

רחי

שי
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את הדבר"מפני שהקב"ה מתאוה לתפילתן של?.דיקים" (יבמות ס"ד ע"א)'ו.
ואכן תפילותיה של חנהי; -ושתי תפילות ,התפללה הגה משמשות לגו
לא רק מקור להרבה הלכות תפילה,כי אם גם אב-דוגמא לעצם-נוסח התסילה
ולכותה,ועל כךידוברבסעיפיםהבאים.
כאןנעיר רק שחז"לדייקו מלשון 'ותתפלל על ה' (פסוקי -וראה על כך
לקמןבפירוש) ואמרו ש"הנה הטיחהכלפי מעלה" (.ברכות ל"א) ,כלומר :אם
כימתפילותיהיש לכאורה לשמוע רקדבריתחנונים ושבח,הרי מתחת לרובד
הגלוילעין ק"מ רובדנוסף שבו אצורגםדבור"כלפימעלה" ,כמשמעותו של
,.
לשון'פלל'שעניינו משפט,
 .אולם לבוא ולדבר 'משפטים' עם ה' רשאיםויכולים רק המאמיניםהגדוליםב"שופט כל הארץ" (בראשית יח ,כה) .רק המאמין ביצדיק אתה ה'' 'כול
אליוולדבראתו'משפטים'(ירמיהיב,א). .
'לריב'
ורק המאמינה הגדולה אשר לבה קרובלה' והעובדת אותובתמימותובנאמ-
נות בחינת 'אמתו של ה' (והיא על משקל 'עבר ה'' המתייחס לגבר,י יכולה
לבקש בה' שיתן לה אל-על מנת שתשוב ותתן אותו להא
עונתת לאמתך זרע אנשים
יחייו' (שם).
'
ונחתיולה'כלימ
/

או כדבריה לעלי:
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_.

.

'ויתןה'לי אתשאלתי אשרשאלתימעמו
וגם אנוני השאלתיהו לה'
,
כלהימים אשרהיה
הוא שאול לה' ~ (כן-כח)
ומבחינה זו חנה היא אשה יחידה ,ולא מצאנו לה אחות ורעה ,שתקדיש את
בטנה מרצונההיא מיד עם הגמלולה'.;,
פריועל רקע-אמונתה הבלחי-מעורערת בה' ועל רקע נאמנותהלו -ישלהבין
את תפילותיה השוגות,ובייחוד אתהשנייה ,שהיא כל כולההימנוןאדיר לה',
בורא העולם וריבון ההיסטוריה כאחת.
 .ואכן לא נתקררה דעתו של הזוהר עד שאמר "שתי נשים הן שהיו בעולם
שגם וצחק עקורהיה..

 16ושם בגמרא מברר
א רק באותו יום ,כי שהיתה תדירה יהדתעויה
 17וחנה 'הרבתהיהתפיי'
המקרשיומתחננת לפני דהד,שעי
ומתחיית בבית
מג).
(פסיקתא
ת מאשר ש 1ש פעמים1
 18הלשון 'אמרתבךת'יבאהבתפייתה הראשונה (יא) לאפיו
ב"ה-שמע תפילתה ופקדה

י

 19אשת מנוח הזירה את בנה שמשון במצוות ה' וחנהקיימה בזה את נדרה.
-

www.daat.ac.il

דעת-מכללת הרצוג
מתוך" :מעיינות" ט  -ימים נוראים ,מאסף לעניני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים תשכ"ח

'הייהקיי

100

ואמרו שירות ותשבחות להקב"ה ששום גבר בעולם לא אמרכן.ומי הן- 1
דבורה והנה!"(,והר חלק ג,יט).

ג .המבנה של תפילת הנה (השנייה) ומשמעותה
מיורדת היא תפילת הנה בכך שענייניה האישיים מ1בלעים בשירה,
ולמעשה הם רק רמוזים בפתיחתה ובפסוק ה ('עד עקרהילדה שבעה'),וכל
כולה היא מעין אב-דוגמא קמאי לתפילת "העמידה" ,או "תפילת שמונה-
עשרה",היא "התפילה" בלשוןחז"ל.כן אצורהמתפילה 11ושקועהבהתמצית
"ההיסטוריוסומיה" הנבואית על ההיסטוריה בכלל ועל תולדות ישראל בפרט.
מבחינת הצורה והתוכן גם יחד כולה 'מקשה אחת' ,אר יש להבחיז בה
שלושה חלקים:
א .הרי שא -והם הפסוקים א-ב
ב .המציעתא-והם הפסוקים ג-ח
 .הסיפא-והם הפסוקים ט )
ג
פתיחתה של המציעתאהיאכעיזפתיחתה שלהרישא:
י (א)--יצא עתק מפיכם(ג)
רחבפיעלאיב
פתיחתה שלהסיפאהיאכעיןפתיחתה של המציעתא:
קשת גבורים חתים י)-ך-
כילא בכח יגבראיש(ט)
ה' יחתו מריבתך)
והוא הדק ביחס לסטמה של הסיפא שהוא כעט סממה של המציעתא:
ו אפסי ארץ(ו)'--
'כי לה' מצוקי ארץ (ח)--היידי
ברישא מדברת חנה על'א1יבי' ,הםאויביההאישיים ,ואילו בסיפא היא
מדברת באויבי ה'-הם מריביו(י).
וסיומה של כל התפילה הואמעיז פתיחתה:
'רמה קרני בה'(א)--
1ירם קרן משיחו(י).
ברישא מביעה חנה את שמחתה על ישועתההאישית',כי שמחתיבישועתך'
(א)מבלי לפרש תוכנה של ישועהזו -כיידועההיא מפרק א -ואת דבקותה
חבלתי מעורערת בה' ,בששם הויה חוזר בה של 1ש פעמים .את דבריה
מסיימת חנה כאןבתיאור שבחו של מקוםעל-ידיציון כמהממדותיו,כשייחודו
מודגש:

'אי 1קדוש בה'כיאיו בלתר1 ,אי 1צורכאלקינף(ג).
(ביאלקינו'מכלילה חנה את עצמה בתוך קהל ישראל ,שבחר בה'לאלקיו).
במצ'עתא (ג-ח) מדברת חגה ביעלילות ה'' ,בטי שהן באותלידיביטוי
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"פטרה ייום א'שי

ראש השנה

אא

בהתרה,מתותההיסטוריתהשונות .מתוךבינה בחליפות ובתמורות בגורלבני
אדם אתה לומד פרק בהיסטוריוסופיה הנבואית על ההתרחשות ההיסטורית

ותכליתה.
ברמ"אציינה הנה את ה' ככליכול ר2איז בלחו ,ואילו כאןהיא מדגישה
את בעלותוהבלעדית שלה'עלעולמו שברא:
'כילה'מצוקי ארץוישחעליהם תבל' (ה).
קודם כלהיא באה לעקור טעות מלבותבגי אדם ,החושביםשההיסטוריההיא
פרימעשי'הגכורים',כפי שמרנים לדברעל כך'גבוההגבוהה' מאז ועדהיום.
ולאהיא' .קשתגבוריםחתים'(ד)וכפישהיאמציינתבסיפא'כי לא בכחיגבר

איש'(ט).
ועוד:איז ההיסטוריה האנושית שלשלת של מעשים הסרי משמעות ,אלא
קיימת תכלית לה והיא מושגחת ומכוונת ע"י 'א-ל דעות ה' ולא (קרי :ולו)
נתכנו עלילות' (ג).
השנההזו מודרכת,כפי שהנד רואה מן התפילה כולה,לפי עקרונות ה ק-
דושה ליזקחשט" ,הדעת לכידידע"ש) ,החסד והגאמגות
לרגל הסיע ישתרץ ,הדין והמשפט לרששם בחושך ימו--ה'ידע

אפסיארץ".

ההליפות והתמורות בחף בך אדם ,שעלטן מדברת חנה בתפילתה ,הן
שרשרת אחת של מעשים הקשורים זה בזה בקשריםאסוציאטיביים ותכמעד
מנימיים כאחת (ראה על כד לקמו בפירוש).
י מתוךניגוד לה:
חנהמסיימת את המציעתאמעין הפתיחה ,אםכ
כאן' :קשת גבורים חתים' (ד)
וכאן' :להושיב עםנדיכימ
וכסא כבוד ינחילם'(ח).
במציעתאדיברה חנה בעלילות ה'כפי שהו באותלידיביטויבהתרחשויות
ההיסטוריות השונות של כללבני אדם בעולם כולו ,והמלה 'תבל' באה בסוף
חלקזהמבלישיצוייןבפירושמהיבדיוק מידתזיקתםהלמונית שלבני האדם,
שהם הנושאים להתרחשויות אלה' ,לנורא עלילות' .ואילו בסיפא (ט)1-
מדברת חנה במפורש על יחסו והשגחתו האישית של ה' כלפי קרוביו הם
החסידים ,כלומר אוהני ה' ,ועל מלחמתובמריניו-אויניו ,הםהרשעים.-
'רגלי חסידיו' ישמור ורשעים בחושך ידמו'-כך שיש לראות בסיפא
יסוד ושורש של כל ההיסטוריוסופיה התוריית-נבואית' :ה'ידי
ן אפסי ארץ'1
את תפילתה מסיימת חנה בתפילה שהיא נבואה (ראה על כד הלאהבפי-
רוש).'.
20והעיר הרי יעקבסון בספרו".זון המקרא" ,כרךשני עמ' .:354-5הריהחפייה
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'הודהקיי

; יויתןעז לעמווירם קרןמשיהו'.
 .פתחה חנה את תפילתהבמלים'עלץלבי בה''וסיימה':ויבםקרןמשיהו',
כשהלשונות'רום' ו'קרן'מכוונות אףהןלרישא של תפילתה:
'רמה קרני בי'(ק'----וירם קרן משקף(ק,
בתפילה  11למתן'עז למלכך:להרמת קרן משיחויש לראותתכליתההיס-
טוריההאנושית המצפהלתיקונהבמלכותהמשיחיתהאידיאלית,מלכות שתש-
ליטעלי אדמות אתמלכותה'י;.
ד .ה"סדר" הראש1 11הת1רה
בדומה לכל דברי הנביאים הנעוצים והמעוגנים בדברי התורה -עלעניי-

ניה ,הלכותיהולשונותיה -מעוגן ונעוץ גם ה"סדר" שלנובתורה .ורק מתוך
עמידה על הקשר שביז הנביאים והתורהישלהביו את דבריהנביאים ,ורק
מתוךראיית קשרזה הםמקבלים אתמלואמשמעותם.
באשר ללשונות התורה ,ענייניה והשקפותיה הבאים ב"סדר" זה ,נעמוד
. ,
להלן כפירוש -דבר דגור עלמקומו.
כאן ברצוננו לרכז במקום אחד את המקבילות הבולטות ל"תפילת הנה"
משירת האזינו היא 'השירה' בה"א הידיעה ,אשר בה אצורה ההיסטוריון
סופיה של התורה ובהמקופלים-כלתהליכיההיסטוריההיהודיתמיראשית' עד
'אהרית';;.

:.

י

כשלעצמה היא עדות אי שי1ת נב1אית .מה אפשר היהיצפות שיימצא
בחפייה מעין זו ומה נאמר בהו -העקרה נתברכה בפר' בטןוהחפייה היתה
צריכה איפואיהיותבימויישמהה והברת תודתה אם מאושרת .ארהחפייה
מתר 1מ מ ת האישיוהמרטי ומתרהטתישירהמגוז על דמשגתההאיוקית
ז ההזדמנות שבה נאמרה
דומה שדווקמאעיהוסר ההתאמה שבין תוכןהלתהפתיפייהייבי.נצביעכאז מפייתיונה
עשו' לשמש הוכהה חוקה שכך דרך הנביאם
ה
כ
י
י
צ
להיות
 .ממעי מזגה (ב) שהיאהשית הודיה אשי ההציה ,בעוד שהיתה
בקשה להצלה ועזרה מתוך צרהמעיקה .הנביא -אוהאישיותהנבואית -מתגבר
על:הצורך הקרוב ,מ תרגמם המוגבלהפרמי הקרובויואף אל הכללי
והא לקי הרחוק.ויכו ברבר גם ישה על אויבי ה' ,במקוםיהיו
ת שקוע
בצרתו הפרטיתביבד ."-
ח חנה בתהלים.
~ 2בנספח שבסוף המאמר כ-גיא את רובהמקבייותיתפיי
 22מכוו ~ nluslמשה יכתוב 'את השירה הזאת וימרה את בני ישראל שימה
(= פרשה) * בפיהם למען תהיה השירה הזאת לעד בבני ישראי' (דברים
 ,יט) ,נשתגרה.השירה בפיהם
יא
בכלהדגיות '-כי תשכחמפי

שי

עי

עי

יי

עי

יא

שרר
אתיישונותיה כמעטבפי גלשביאים.
ו
יכ
ורעוי (שם ,שם ,כא)ויפיפך באות ונז

ין

ן 'שים' בהרבה מקראותכגון ישם שם (=פירש ,חוק
* וזוהי משמעותה ישו
( 'DD~D1שמות סו ,כה);'ואיה המשפטים אשר ת שים יפניהם'(.שמות.כא ,א

שי

www.daat.ac.il

דעת-מכללת הרצוג
מתוך" :מעיינות" ט  -ימים נוראים ,מאסף לעניני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים תשכ"ח

"פורה ייום א'שי

ראש הינה
שירת האוינו
מצתם לט

תפילת הנה

מע"ב ט

ג) כישםהי אקרא

גשןלימ'

הבו ודל לאלקעה

רמה קרף בה'----
ב)אע קדה

כי

ב) ----כי איד

8א

בלחך-ב--

א) --גץ שמחתי בישועתה

'

ב) --ואץ צור כאלקעה
. ,

ולא (ולח
כיא"לדעותינתכנו עלי-
לות

ד)קשתגברם"תש

.

.,.

לט) ראועתהכי אני אני הוא
ואיז אלהםעמדי
טס  91בדד טחנו
ואיו עמו אל נכר.

ד) הצויתמים פעלו"----

לא) כילאכצורנוצורם----ט
ט---- 0גינבל" צור "שעתר"
 0הלוא-הוא אביך קנך הואא עשך
ויכננ.ד
כז) - -פןיאמרוידנו רמה
זלא ה' פעל כל-זאת.
', ..
כג) אספהעלימו רעות-
,,
חצי-אכל"-בם.
מב) אשכיר חצי מדם--
לט) - -ואיומידימציל.

ה) שבעים בלחםגשכח
יעמם חדל

יג) --ויאכל תנובת שדי
זיניק"ו דבש מסלע

עד עקרהילדה שבעה

לט) --מחצתיואני ארפא-

כד) --מזי רעב ולחמי רשף

ושם רש"י" :כשלחן הערוך")ובגייז אב לכולם הוא נחמיה ז ,ת' :ויקראו בספר
הורתאלקים מפר 7 81שו מ שכלוינינו במקרא'.
.
; .
גם בפסוקיםיח ('צור ילדך תשי'); ל (אם-לא
23הכינוי 'צור'
להקב"ה(צבוארב
'
'
..' .
"בוז,
ר_
יו
שי
חס
כי-צורם מכרם); לז
.
.
. .
.
)
י
"
ש
ר
(
ו
ה
נ
"24וינבל-גי וביזהו"
-
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יהודה קיל

04נ

תפילת הנה

שירה האזינו

ס "ממית ומחיה
ושל

לט) אף אמיתואהיה
מחצתיואני ארפא

 0ף מאם ומעשיר

מז) ----.וישמו "סחן
כד)מזי רעבולתמי רשף

ממישאי

איל"מ"ממ

ט) רגליחסידיוישמר
רשעים בחושד ידח
י) ה' יחתומריביו
עיובשמים ירעם

יג) ירכבהו על ג מ 1תי ארץ
בו) אמרתי אפאיהם
אשביתה מאנוש זכרם
בז) --פן יאמרוידנו רמה

י) -יסובבנהויבוננהו
יצרנ הו כאישוןעינו.
י נקם 271ל0
לד)ל

לעת תמוט רגלם

מ) כי אשא אל 27מים

יריישמו

מא) אם שנותי ברקחרבי
ותאחז במשפט ת"
אשיב נקם לצרי
ולמשנן אשלם

מג) ונקםישיב לצרת
ה'

ידיזאפ%%ץ

רתז שז למלכו
הרם קרו משיחו

לו) כיידי 7ה' עמו
ועל עבדיו יתנחם
כייראה כי-אזלתיד
ב 25
 --ואפס עצור ועזו

וכפר אדמתו עמו ,28
מג) - -
.
"25עצור--נטע עלץי עתרומושל שיעצור בהם
ב
ז
ו
ע
1
ב
ז
ע
י
ד
י
ל
ע
מחחק" ש"י).
.
ב
י
ו
א
ה
"26ויפייס אדמתו ועמו על הצרות שעברו עליהם ושעשה להם
וכפר-
לשוןריצוי ופיוס" (רה"י).
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הפטרה ליום א' של ראש השנה

,
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ועוד נזכיר פה את שפע ההלכות הממורגעות והרמתות בנסדר" שלנו,כגוז:

א)
ב)
נ)
ד)
ה)
ו)
ז)

עליה

מצ"וות ראיהלרני
" תפילה

" נדר ונדבה
" נזיר(יא)
" מנתות ונסכים (כד--יכה)
"

שהיטה (כה)ויוד.

ברם לא רק הלכות מרובות מהתורה שבכתב אצורות בסדר,כי אם רמוזות-בו עוד
הלכות רבות שנתפרשו בתורה שבע"פ'.2

וכה שנינו בברכות לא "אמר רב המנונא כמה הלבתא ג ברו1תא נ=גדולות)
איכה למשמעמהני קראי דחנה" והגמרא הולכת ומונה אותן:
א) 'וחבה היא מדברת על לבה' מכאן למתפלל צריך שיכוון אתלבו;
ב) ,רק שפתיה נעות' מכאן למתפלל שיתתוך כשפתיו;
ג) 'וקולה לא ישמע' -מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו;
ד) 'ויחשבהעלי לשכורה' מכאן ששיכור אסור להתמלל;
ה) 'ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין' -מכאן לרואה בחברו דבר שאינו הנון
שצריך להוכיחו;
ו) 'ותעז חגה ותאמר לא אדני וגו' -מכאן לנחשד בדבר שאין בו ,קוצריר
להודיע;
ז) 'אל תחן את אמתך לפני בת בליעל' -מכאן לשיכור שמתפלל ,כאילו עובד
עבודה-זרה;
ד 2ובעל 'נתדרש ילמדנו" (מובא בילקוט שמעונו לשמ"א סימן פ ,ד"ה ותתפלל חנה)

דורש שכל י"ח הברכות שבתפילת העמידה רמוזות כבר בתפילת"גה והרי דבריו:

"רמה קרני בה' מגן אברהם; ה' ממית ומחיה מהיה המתים;אין קדוש בה'
י א-ל דעות ה' אתה חונן;-ונכשלים (בעונם) אזרו חיל
הא-ל הקדוש; כ
-גואל

-

הרוצה בתשובה; מוריד שאול ויעל -המרבה לסלוח; שמתתי בישועתך
 ישראל; מקימי מעפר דל רופא חולים; שבעים בלחם מברך השנים; רגליי עמו ישראל; ה' ידין אפסי -ארץ -אוהב צדקהחסידיו ישמור  -מקבץ נדת
וכשפט; ורשעים בחושךידמו מכניעזדים;ויתן עוז למלכו בונה ירושלם;
וירם קרן משיחו -את צמח דוד; ואין צור כאלקינו -שומע תפילה; אל תרבו
הדברו גבזהה שאותך לבדך ביראה נעבוד;יצא עתקמפיכם הטוב שמך ולך
להודות  -עוז למלכו עושה השלום .שמונה -
עשרה ברכות .והעיר
; ויחן
הרי
נאה
י ת"צ עמ' תלז)" :מפליא שאינו מונה
ר"מ זיבול ("תפלת תנה והשפעתה",
נ
י
ס
ברכת על הצדיקים"; דל = חולה (מדוע אתה ככה דל בן המלך ,שמ"ביג ,ד).
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6מ1

.

'הויהקיי

.

י לשלום' -מכאןיחושד את הברו בדברשאיןבו,עשריך
ה) 'ויעןעליווייאמריכ
אעוד ,אלאשצריך לגרבו שנאמר
יתן אתשיתך';
י
ק
י
א
ו
'
לפייסו -
ייב1תבחפייה,
ט) ובמדרשהיאמתרהו'ותתפיי חנה' -מכאןאנולמדים שנשיוםשרחאי
כי"גה
מתפילתי"ח ברכות;
י) ושם בגמרא (ברכות ע"ב) מובא גפ בשםרביאיעזר ,שמהישון 'וכשהטו
את הפרויביאו את הנער עלי' משמע
הורה ש"שחיטה כשרה
בזר" (אמנם "מורההיכהלפני רבו ה-יה") ,ששמואי
י מן הפסוק
יא) ושם בגמראימדר'יהושעבויו
'אני האשה הנצבתעמבה בזה' -

יא

אי

מכאן שאסוריישב בתוךארבע אמותשי

חפלה.

ה .ה"סדר" הראש 11כהפטרת א' דראש-השנה
.כמגילה ל"אשנינו "בראש השנה -מפטירין'הבןיקירליאפרים'(ירמיהו
ל"א) ויש אומרים-מפטיריז בחנה .והאידנא'דאיכא תרייומי (ב:ועכשיו
שישנםשניימים) יומא קמאכיש אומרים (=כלנמרמפטיריו בהגה)" .מנהג

זה להפטיר בראש-השנה בחגה מתקשר במסורת שבידנו ש"בראש השנה
נסקרה שרה רחלוחנה" (ראש-השנהיאע"א) .ובמקום אחר (ברבות כסע")1
למדו ש"תשע דראש השנה (= כלומר תשע הברכות שבמוסק של ראש-
השנה) -כנגד תשע אזכרות (= שמות הויה) שאמרה חנה בתפילתה דאמר
מר :בראש השנה נפקדה שרה רחלוחנה".
בהם נראה ,שלא רק העובדה שחנה נפקדה בראש-השנה היתה הסיבה
לקביעת ה"סדר" כהטטרת א' דראש השנה ,ולא רק הלקח המופק מפרשהזו
על.כוחה של תפילה -אלא שיש למצוא כאןרעיונותנוספים שתוכנם תואם
אתעיצומו שליום'זכרון תרועה מקרא קרש' ,כלומרהיום שבוה'זוכר ופוקד
את בריותיו ודן אותם.
'ו
..הרעיונות שבוטאו בבהירותע"י רב בברכות מוסף של ראש-השגה - -
"אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כליצורי קדם--כיתביא חוק זכרון
להפקדכלרוח ונפש-ובריותבויפקד 1להזכירםלחיים ולמות,מילא
גפודכהיוםהזה;כיזכרכלהיצורלפסיד בא--זכרנו בוכרוזטוב
לפניך ופקדג 1במק ודת ישועה ורחמים"-כולם נעלמם בתפילת חגה
אשרבהבאיםגםשתיהלשונ~ה ונר ופקד' :ויזכרה ה' (עיט)ת--
י פקד ה' את חנה' (ב ,כא).
,כ
( ועודיותר מזה :חגה אומרת בתפילתה במפורש ש'ה'ידין אפסי ארז'
~.

,נהויסכחההגבריכעוודת).הייו

28
.

קרוי בשם "תקיעתאדבי רב" (ירושלמי ראש-השנה ,פרק א
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מע
ראש השנה
הפטרה לעם א'שי
(ב ,והרי ראש השנההואאים הדק ובתם זה ממליים,שרא~אתה' למלר
עליהם ועוד :שלוש הברכות המיוחדות לראש-השנה מלכויות ,זכרונות
ושוטרות -רמוזות בפרשתחנה.זכרונות כברהזכרנולעקל,ואילו"מלכויות:
ו"שופרות" רמוזות בפסוק החותם את תפילתה (השנייה):
'ויתן עז למלכ-'1הרי מלכויות
'וירם קרז משיחו' -הרי שוטרות.,,
עיוז בתטילותהמיוחדות לראש-השנה מלמדנו ,שמעוגנותהןבתטילתחנה,
היאחה,והרי כמןרוגמיות:
ברעיונותיהיבלייגותי
התפילה לצמיחת"יר 1לדור עברךועריכת גר לבןישי
משיחך"-
תואמת את תפילתה-נבואתה של הנה 'ויחן עז למלכו וירם קרן
מ שיחו'.
ב .הלשון האמורהבמלכויות (בפתיחה"עלינו ("nasi
"שהוא נוטה שמיםויוסד ארץ
ואין עוד
--הואאזיקינ

"

P

*

i

B

י.

אמתמלכנו אפסזולתו" -

תואמת לא רק את הפסוקשבתויה (רברים דלט) המובאים בהמשך,כי
אםגם אתדבריחגה:
'כי לה' מצוקי ארז
וישח עליהם תבל

-אי 1קרוש בה'כי אין בלתך

י

_.

ואין צור.באלקיגו
נ הלשון הבאה בסיפא של ברכת מלכויות 'ושמחנו בישועתן' (-וכן בכל
התפילות של שבת ומועדים)-תואמת את פתיחתה של תפילת חנה 'בי
שמחתיבישועתך'.
ד .הלשונות בברכת "וסרוגות"; "על המרינות בו יסומראיזו לחרב ,ואיזו
לשלום ,איוו לרעב ואיזו.לשובע ,ובריות בו.ייפקדו להזכירם לחיים
ולמות מי לאנפקרמהיוםהזה,כיוכרבלהיצורלפניךצא ,מעשהאיש
ופקודתו-,ועלילותמצערי גברוגו- ",כלאלהרמוזות.בתפילתחנה ,טעה
היא מדברת עלהחלימות והחמורותבחיי אדם שהםפרי השגחתויתברך,
ובין השאר אומרת שם ששת גבורים חתים ונכשלים אזרו חיל' ("איוו
לחרבואיזו לשלום")ן 'שבעים בלחם נשכרו וגף' ("איזו לרעבואיזו
 לשובע"); ה'ממית ומחיה ("להזכירםלחיים ולמות") ועוד. 29ועיקרעניינה 'התרועה' הוא'.תרועתמיך'- ,

שי

י בה";
 35גם בפתחחפייתה מדברתחנה על'קרן'':רבו;,רנ
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וכעתנעייןבפירושו של הסדר:

שמואל א

א .אלקנה ובימולא-י)
א .רהיאיש אהד
9ז סך?סיםציפים
מהראפרים

ו?מ.

?ז:-לסם
?ז-תחו

4ם 55תחוה

n

קרסי
נ.שים
ש,ת.י.

ב.ולי

הסילטאהזלדים

נ .ועלההאיש ההש

לס?טהית":ב95ץירי

חללוהיסס

l

g

?

~

'

בן-אליהוד
בן-צוף

(4ם השרת פתה
ולחזהאע:לדים.

מימיםימימה

ל ??אית
עויםל"י4?.ל"
לה

ושםשניבך-ץלי
(א) 1יהי  -מלת-פתיחה הבאה גם בראש הספרים יהושע ,שופטים ,רות

ואסתרי.
ויהי איש--1-מז---ושמו-'---מטבע לשוו זה בא
כאן ולקמן בפתח תולדות שאול (ט א) וכן בפתחהספוריםעל שמשון (שופטים
יג ,ב) ומיכה (שם:יז ,ב),כי "שמואל כתבספרוושופטיםורות"(ב"ביד-סו).
אי ש -ללשוזזו בהרבה מקראות משמעות של גדולה וחשיבות,כגון'תומיד
ואוריךל אי שחסידך'(דבריםלג ,ה)ועודי.
אח ד-אף לשון זו משמעה בהרבה מקראות מיוחד וחשוב כלשון 'אחד
ההרים' (בראשית כב ,ב) שמשמעו המיוחד שבהרים זעוד .,יוצא שהצירוף
 1ובראש ספרמיכים.באהוי"ולפני שם עצפ':והמיךדוד:קן'.
~" 2איש הוא השר שעייהפ ,והוא אהרון שהיה נשיאעיירם"
אליהו"יפסוקי:קהר)ו.א~"אין איש אלא משה" (אס,פרג)י.יזאת הברכהי
הועיד) .ובימי
יכה"ג 'אישי' (יומא
ביתשני נהג
~וס ,רשייבראש-
ת גו,י 'אחד העפ' ודרשו בספרי יבמדבר ו,
י
 3ועייןאונקי
ט~
(הגר"א ב"אדרת
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הפטרה ליום א' של ראש השנה
הלשוני 'איש אתד' בהגמעו "הגדול שבדורר' (ר"י,אברבנאל בשם המדרש).
הרם ת ים-בצורהזו בא שם העיר רק כאן ,ונראה שעיקר שם המקום היה
הרמה או הר מת ה*,כפי שקראו הכתוב לקמן במסוקיטוכן בכל המקראות
המספרים על מקום מגוריהם של אלקנה ובנו שמואל  ,5וכן תירגם יונתן-
י הסמוךלו'צופים'.6
ר מתא.והצורההזוגית'רמתים' באהלואוליבגללהכינו
צדפים -על שם מיישביו הראשונים בני צוף ,אבי משפחתו של אלקנה
שנקרא בדה"או ,אגםצופי(עפ"י הרלב"ג)י
.וישמרבותינו שפירשוצופים -
נביאים ,כמשמעה של לשון זו ביחזקאל ג,יז  8וכן תירגםיונתן "מתלמידי
הגגיאים",ורשייפירש"שתי רמותהיו שצופותורואותזו אתזו" (עפ"ימגלה

יד ע"א).

מה ר אפרי מ-הר-אפרים הוא מונח גיאוגרפי לחבל ההר מצפון לארץ-
יהודה ,הכולל גם את ארץ בנימין הצפונית (שופטים ד ,ה וכן לקמן ט ,ד,
שמ"ב ב ,כא) וארצותאפרים ומנשה (שופטיםז ,כד וראה עודיהושעיז,סו).
הכתובציין הר-אפרים,כי הרבה מקומות קרויים בארץ בשם רמה  ,9וכדי
להבדילביניהןהוסיף לרמהזוסימתנוסף.
נהלת אלקנה ,שהיה ממשפחת קהת ,היתה בהר-אפרים .10
וש מו אל קנח-לויהיה ומגילתהיוחסין השלימה שלו נתפרשה בדה"א

י

"פר אחד  -שלא היה בעדרו כמוהו ,איל אחד שלא היה בעדרו כמוהו" ובז
במגילה כח ע"ב "הכבש האתר -המיוחד שבעדרו" ,-ועח.-
 4השווה לצורהזו שמות המקומות שלחניות ישראל במדבר :ק הל ת ה ,טב תה
(במדבר לג ,כב ,לג).
 5ב,יא; ז,יז; ת ,דןסו ,לד; יט',יח--יט,כב--יג; כח,ג.
 6אס כי מצאנו במדרש :ער' אלעזר אמר תרתיז רמיו הויין הדא רדוד וחדש
דשמואל" (מדרש שמואל פרשה א).
 7ור יוסף קרא פירש "מארץ צוף (שמ"א ט ,ה) שבה היתהעיר רמה" .וכיו"ב מירש
הר"י מטראגי "הרמותשהיו בארץ צוף".
 8ואולי כוונת חז"ל ל"ניות ברמה" (שמ"א יט ,יח--ןס; כב-בג; כ ,א) ,כלומר
לשכזהליד רמה ,שבהישבובימי שמואלתלמידיו'בניהנביאים'.
והר"י אברבנאלפירש "שהיה שמואל (עצמו) ממשפחותבניהנביאים,כיהיהמבני
קורח אשר שרתה עליהם רוח,הקודש" .ומצא1ו גם שאחד מבני בניו של שמואל,
הימז,היה'"וזה המלך' ומשורר הקודש (דה"א ו,יחן כה ,ד-ה; תהלים פח ,ח).
 9כגון רמה בנחלת אשר (יהושעיט ,כס); רמה בנפתלי (שם שם ,לו) ; רמח המצפה
בנתלת גד (שםיג ,בו) .גם לרמות גלעד קורא הכתוב לעתים רמה (מ"ב ח ,כס
ועוד) .ובו רמת-שמות ביששכר (יהושע יט ,כא; שם כא ,כס = דה"א ו ,נח).
10עיין יהושע כא ,כ 'ולמשפתות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהתויהי גורלם
ממטה אפרים' (אברהםיוסף ורטהימר בפירושו על הר"י מטראני).

י
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 ,1יא)ב ,יט-כ ושםנתייחס על קורה .וגם בתורה (שמותו ,כד) נקרא בנו
השני של קורח -אלקנה1י.
אלקנה-פירוש השם :הא-ל קנה ,כלומר עשה או ברא (בראשיתיד,יט:
) 11
כב; דברים לב 1,וראהגם בראשיתד,א
ירח ם-נראהשפירוש השם הוא "ה'ירהמהו"(= אהבהו' )1ודומהלו השם
ירחמאל (שמ"אל,כס; דה"א ב ,כהועוד).
אליהוא-ובדה"א ו,יב קוראלו הכתוב אליאב ושם ,שם,יטגם אלי-
אל,ועניינם אהדכי "אב" הואכינויל"א-ל' ששמוהויה.
תח 1ובדה"י שם גם 'נחת' וגם'תוה'' ,ומשמעות השםאינהידועה,ו.
ף-נקרא בדה"י שםגםצופי.ן וצוףהיהאבי המשפחהמבני קורה שהת-
צ1
יישבביהראפרים'ולסביבתעירו קראו'ארץצוף' (לקמןט,ד).
אפרת י-מוסב לאבי המשפחה-צ1ף .והואכינוי לבן אפרים או לאדם
שנמנה על תושבי הר-אפרים (שופטיםיב ,ה; מל"איא ,בו) ,אבל גם לאיש
שמוצאוהיה מבית-לחםיהודהכי 'אפרתהיאבית להם' (בראשית לה,יט; מח,
ו) ובהישבו גםבני אפרת אשת כלב (דה"א ם,נ).וכן מכנה הכתובלקמן את
ישיודוד '-אפרתי',כיישבובבית לתםיהודהין .ומצאנו בסוף ספרשופטים
לויים שמוצאם מבית לחם ,או שיש להם קשריםמשפחתיים עם תושבי
בית-לחם יהודה-היושבים ,או המנסיםלהתיישב .בהר אפריםוי.

(ג) ולו שתי גטים-ומצאנו בפסיקא (רבתי פ' מג) "בשביל שחנה
היתה עקרה לקחלו אשהשנייה".
 :שצדיקים שמס
 11ולהקדמת הישוו 'ושמ~' לאיקנה השווה
אתון שמו'ח"י
ןשמ-א כה ,כה).
קודמן"יעומת "הרשעים שקודמיו ישמם" כג
 12והשפאיקנה משמעותוגרדיתישמותאיעשה',נבי
(מ"צסגל).
עשהאל
עב
פה
לא
יש נוסףימשמעותהרגייה גם משמעות ,א"
י ,כגון 'ארהמך ה'
13ישורש 'רחמ'
חוקי' (תהיים יח ,ב) ונהוגבישוןחו.ל לאמר רחימאי-אהובי .והשווה עוד את
השמות רוחמה(הישע ב ,ג) ורחום (עזרא ב ,ב).
ף מקום האותיות של ת ח.1
' 14תוח'אינואיאחייו
15ויששפירשונומן האכדית תחו ( -מ"צסגי).
מישה מתק וצוף דבש אמרי נעם'(משיי סו ,כז
'צוף' הואגניאה
 16ופירוש
וראהתסיים יט ,יא).
 17שמ"אין,יב ~השווה רות א ,ג ועוד.
'מבית יהודה' (שופטיםיז ,ח-ס) המהעשב מיכהביהר
" 1כגון הנער
אסרים' היויהפילגש ש'איש יוד היה וגר ב.ירכתי הר-אפרים' ,אבלפייגשו
יהודההיתה .ואפשר שנדנדתלויים מבית-לחם יהודהלהר-אפייס
בעי
מגית-יחום
קשורה ברעב בתקופת השופסימ (השווהימשל הרעב המסוחר בספר רות).

הכיישי
שי

ייד

"מיה

יהפ

איה
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הפטרה יחם א'שי

ראש השנה

1מ

אה ת--ב 4ששצייצה מ שם שחפר הואיזע ,1~SPDוכן גםליןיג
ח-יה

חגה--מלשחמה תבר הזכרנו במבוא שלשחץ נרדפת בכמה מקראות
(יופי; לאהבה ,לחסד ,לכבוד ,לשכל טוב ולחכמה .ודומה,
שחנה נתעטרה בכל המעלות.
פג גה"-אולי מספריחיד מןמנינים אף עלפי שההוא בדגש" (מ"צסגל).
1יהי לפננה ילדים-ולא אמר'ויהיו' אםכי הנושא הוא:ילדים ,וכך
בהרגה מקראות" .ואםכי פתה הכתוב כהנ האיו הנא ממשיך לספר מעשיה,
כי אם מעשי צרתהפנינה,כיזוהי מידתם של הכתובים לפתוח במהשסיימה
איןילדי ם-ואמר ילדים '(ולא ילד) בהשפעת 'הילדים' האמורים אצל

טווינה.

,

-

ומכיוןשהדברים המסופרים בכתובמסעירים את הנפש,יצאוהדבריםכאמורים
.
במקצבוערוכים בשכול(=כיאסמוס):
.
זלו שתי נשים
../-.ץ ..יי ושם השנית פננה
שם אחת חנה
ויחי לפננה ילדים ייי  , / -ץ ולחנה אין ילדים.
(ג)

ועלה -פעולה חוורתונשנית,כפירושו של רש"י "לשוןהווה-הוא,כי

היה עולה מזמן מועד למועד שילה" ,כלומר אלקנה היהרגיל לעלות באורח
קגועלביתה' אשרבשילה.
האיש ההוא-.ולא אמר 'אלקנה'אוליכדילרמוז שרק הוא-מביןגדולי
הדור,כפישציינו זאת חז"ל -נהגלקיים מצוה , 11שלעליה לרגלכהלכתה.
ובפישייצן מהפסוק הבא ומפסוק באהיהנוהגילקגה להצלות אתו את 'כל
ביתר כלומר את נשיו ואתילדיו הקטנות ,כולל בנותיו ,הפטורים מן התורה
ממצוותראיוז".,
מעירו-אין.אנו יודעים דיוק זה 'מעירו' מה הוא ,בא להשמיענה וחז"ל
אמרו "שהיה מדריד את ישראל ומעלה אותו לשילה ,ולא כדרר שהיה עולה
בשנה זו היה עולה בשנה אחרת" .ועוד דרשו "נתעלה האיש בביתו ,נתעלה
 19כגון':וי הנופיים' )a1DD1mכ,סו).
'
תהאיהיבים רק הזכרים יהיראות בעזרהבשיושרגיים (שמות בג,י
ן;
2מדאוריי
י
מדברים סו,יא וטוהננוילדים' a)1av ,חד שמחו
 ,בג; דברים טז ,סו)
יד
ת
ו
א
ר
י
ה
ל
י ה'
ו
ו
ט
צ
נ
ם
י
ו
כ
.
'
ר
ח
ב
י
ן
כ
ו
מ
כ
אשר
ך
י
ק
י
ז
א
ם
ו
ק
מ
ב
'
ה
(דבריםיפנ
'יפנ'
שנים -
ע
בחג הסוכות 'מקץ שבע
שנת השמטה'
בשעת
ין גמוע
יג).ור"ה
שפי שנה ושנהביום הקבועיו'.
יראני אמר 'בנדרהיהעי
המ
קמ
י

כי

אבי

יעיות בכי
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האיש בהצרו ,נתעלה בעירו ,נתעלה בכל ישראל וכלעילויו לא היה אלא
מעצמו" (מדרששמואל פרשה א,ז).
מימים ימימה-זו.לשוז התורה ובאה לראשונה בחוקת הפסח (שמות
יג,י) ,ומשמעותה משנה לשנה (שופטיםיא ,מ; כא,יטועוד) .ומפסוקז'ובז
יעשה שנה בשנה' משמע ,שעלהיהד עם כל משפחתו רק פעם אחת בשנה,
אם בחג הפסה שבפרשתונזכרת לראשונה הלשון"מיםימימה'( ,שמות'ג,י)
או בהג כלומר בסוכות (מ"א ה,טה).ויש מרו"ל שפירשו (מדרש שמואל א,
ח) שהיהזה בעצרת (=שבועות).ויונתןתירגם "מומןמועד למועד",כלומר
שעלה עם כל משפחתו.בכל שלוש הרגלים לשילה .ובאליהו רבה ה אמרו:
"אלקנההיה עולה לשילהד'פעמים בשנה,ג' מן התורה ואחתשקיבלעליו
בנדבה".
להשתחוות-ההשתחוויה היתה כרוכה ודאי בתפילה על דרך הכתוב
'ואליך ישתחוואליך יתפללו' (ישעיה מד,יד) וכן 'רוממו ח"א והשתחוו להר
קדשו' (תהלים צט ,ט) והו"ל אמרו":תפילהגדולהמז הקרבנותדכתיב להש-
תחוות ואחר כך לתזה" (מדרששמואל).
1לזב1ח'-את זבההימיםונדרו'כפי שמפרש לקמן בפסוקכא.
לה' צבאות-השם 'לה' צבאות' בא בכתוב זה לראשונה והוא קיצור
מהלשון'ה'אלפי צבאות' (שמ"ב ה,י; הושעיב ;1 ,עמוסג,יגועוד) .ונקרא
ה' אלקי צבאותכי הוא אלקי 'השמים והארץ וכל-צבאם' (בראשית ב ,א).
ור'יוסי אמר "שלא נקרא צבאות אלאעל שםישראל" (שבועותלה ,ע"ב),כי
ישראל נקראו צבאות ה'' :את צבאותי את-עמיבני ישראל' (שמות  ,1ד);
מעיןזה הוא אומר בדה"איז ,כד'ה' צבאותאלקיישראל'.
בשיל ה-השם נכתב גם שילו (שופטים כא,יט) .במקום זהשיכן יהושע
ןת אהל-מועד שעשה משה (יהושע יה ,א) ובו שיכן ה' את שמו 'בראשונה'
(ירמיה ן,יב),ולפימסורתחז"לבנו שםגםבית (משנתובתיםיד 1,ושםבבלי
קי"ח) "לא היה שם תקרה ,אלא בית של אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן".
ו"בית" זה עמד בשילה "שלש מאות ושבעים (שנה) חסר אחת" (תוספתא
זבחים.ו)יו .מקומההמדויק שלהעיר מסומן בשופטים כא,יט' :אשר מצפונה
 21יתבן שהתואר 'צבאות' בא בסיפורנו לראשונה בי הוא מדבר בשילה ,בה עמד
'ארון ברית ה' צבאות' (לקמן ד ,ד) ,שהיה יוצא לעתים' בראש צבאות ישראל
ב מד בר (במדבר י ,לה--לו) ובני ישראל הביאוהו גם לשדה הקרב באפק

(שמ"א ,ד).

 22ומצאנו לשון 'בית ה' בשופטיםיט,יח וכן לקמן בפרקנו פסוק ט 'מזוזתהיכל ה'
ד; ירמיה בו ,1 ,ם;
ועוד .היבית' בשילה נחרב כנראה במלתמת אפק (שמ"א ד,י
,

תהלים

עת ,ס),
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הפטרה ישם

ראש השנה

ת~
שי
לבית-אל מזרחה השמש למסלה העולה מבית-אל ומנגב ללבשה /שם העיר
נשתמר בכפר סילון ובחורבה שלידו ,הנמצאים כ 18-ק"מ דרומית-מזרחית
א'

לשכם החדשה.

ושם-בשילה.

שני בני עלי-ועדייו לאסיפרלגו הכתוב דברעלעלי עצמושהיהכהן
גדול ו'שפט אתישראלארבעים שנה' (שמ"אד,יח) וזהממידתם שלהכתובים
שהםסותמים במקומם וממרשים במקוםאחר.
עלי-יתכן ששורש השם הוא'עלה'.
,
חפני-פירוש השם חסני לא ידוע ואולי הוא אחד עם ח1םה ,המשמר
השלושה-עשר בכהונה (דה"א כד,יג).
ופנחס-כך נקרא גם בנו של אלעזר שגולד במצרים ושימש בכהונה
גדולה (שופטים כ ,כח והשווהעודיהושעכד,לג)רי.
כהנים ל ה'-נראה שבניעלי שימשוסגני כהנים (מצודות) ולקמן אומר
שהיו'בני.בליעל לאידעו את ה" (ב,יא-יז) ,ואף,וחיממידתם שלהכתובים
המספרים אתהדברים קמעה קמעהיי
 .ונראהשהזכירםכאז,מפגי שאף-על-פי
שגרמובניעליעל-ידי מעשיהם להוצאת לעז על בית ה' ,כדבהיעלילבניו
,אשר אנכי שומע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה וגו" (ב ,בג-כד)
מנעו אלקנהוביתו אח עצמםמלעיותלביתה'.

יא

ב .חנה ופנינה וסעודת הזבח בשילה (ד-ח)
רוצח אלתה
ד .רהיהיים

ן]1ןילקהאשתי

ה .ולחוה:סזלזה5מתאיום
ו .וכעסתה?דמהום-ן?ס

ז .והן:חיה?,ה

בשוה

ולקל-בלהו%9ס'ס
רי סגר רחמה.

?מת.

?ישת!0-הי0ב
מחבורמרותח

.

כי-ס~ריןבעד רחמה.

לדיאללהבבית,:
הככהולא,האכל.

ין

'~lyvin

 23ויש אומריםכיפינחס הוא שם מצרי פי-נ חסי ,שפירושו שחרחר,כושי.
4ג ויש אומרים שבאותה שעה כשריםהיו לפיכךכינה אותם הכתוב 'כהנים לה"

www.daat.ac.il

דעת-מכללת הרצוג
מתוך" :מעיינות" ט  -ימים נוראים ,מאסף לעניני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים תשכ"ח

אג

יהודה קיל

 3האסרלהשלש"ט,ה:
.,.י
למהתבכ
חם י,
.-

הליאאנכיטיב

ול
,,,קה לאתא,ב*.

ורה:רעיכבד

לףקץ?דה ?מם"'

נד) 1יהי היזם---העם הידוע ,והואהים שבו היהרגיל אלקנה לעלות
עם כל ביתו לשילה ,ומעץ זה תירגם עגתן "והתה עם מועדא" (=,וחי
יום המועד) .ויהושע בןלוי דרש" :זה יומו של עצרת" (=חג השבועות,
מדרש שמואל).
ויזבח-ובה שלמים (רד"ק ורלב"ג) .צורת העתיד המהופך משמשת
במקרא להבעת פעולה שנעשתה פעם אחת ,ואילו הצורות של העבר המהופך
והעתיד הפשוט משמשות לתיאור פעולותהנישנות מזמןלומן.ו.
ונתן-היה נוהג לתת.
תכל--ובנותיה-לרבות הבנות הפטורות מעליה לרגל ,ועשה זאת
כדי לחנכן במצוות.
מנ1ת -לפיהעניין הכוונה למנות מגשר הזבח וכן משמעה של לשון 'סנה'
או 'מנות' גהרבה מקראותיו.
(ה) 1להנה יתן-היה נוהג לתת ,ולעיל אמר 'וגתן לפנינה אשתו'וזו
מידתפ של הכתוביםהנוהגיםלגזוז אתדבריהם.
מנה אה ת-מנה מיוהדת בטיבה ובטעמה ,כמשמעותה של לשון 'אהד'
בכמה מקראות (ראה מצודותובפירוש לפס' א הערה.)3
אפיים-נחלקוחכמינו בפירושה של מלהוו.יש מרז"ל שפירשו בכפל-
יים ,כלומר שנתןלהנה מנהכפולה(מעיןפישניים),ר,ויששפירשואפיים -
25מכיוון,שהדברים המסופריפ פה מסעירים את הנפש ,הס יצאו בערוכים במקצב.
 26יוצא ,שהמעשה המסופר בסוף פסוק ' 1ותבכהוי
אתאכי' קרה רק פעם אהת.
הדבריפ המסופרים בפרשה ההל מהסיפא
ויפיכד ניתזי
פר'שכןש
ייסנה' הואמעין מאמר מוסגר (מ"צסגי).
'ונתן לפננה' ועד
כע
תכ
ו ט ,בגוכן בתווה ,עמות בס ,בןוויקראו ,ן ח ,כס ועש.
27כגוןיקמ
(א ח) ומעין זה פירש גם הרלב"ג "שהיה נותן לה מנה אהתבעית
 28מדרש
י
שתי פנש
אייו תאמר שהיה נותן מהנתחים השמנים מאד והנתחים שאין
יפ
מ.ואכ
בהם שנמן ,כדי שתבהר מה שתרצהיאהבתו אנתה" .ומצאנו במקרא שמתן הרבה
מגות ומשאות (כגוו בראשית מג,יד) וייחוד מנה מיוחדת (כגוןיקב
ן ט ,כג
ושמות כט ,כנ ועוד) הםביטוייחיבה'תירה שרוכש המנותימקבייהן
 .והר"י
השני"יגונות" ,האפד
אברבנאי פירשאפיפמישון אף -כעס ואמרשהיויאיקנ

יה

יג

בעי
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הפטרה ליום א' של ראשזשלה'
ה
ס
ע
כ
ו
ה
פ
בנפילת אפים ,בסבר.פניםיסות,להשיב א
המתז
(הר"י
תירגם מעין הפירוש האחרון "חולק חז' בהיר"-ך "רצונו לאובמררבנ
ל"הראויה
אה
מנ
להתקבל במברפניםיפות" (רדעקומעיןזהרש"י) .29
י ה/
וה' -ו' ההמבר :אםכ
סגר רחמה -לשוןציורית לעקרות,50ולפקידת העקרה קורא הכתוב'ויפ-
תח את רחמה' (בראשית כס,לא;ל,כב).
.

5ן1

נו) וכעסתה-היהה נוהגת להכעיסה ,להרגיזה ולצערה ולעורר את
קנאתה כמשמע לשון כעס בכמה מקראות (דברים לב ,סו ,כא; איוב ה ,ב).
ועיין לקמן טן.
צר תה"-אשת בעלה" (רשיי) .וקרויה האשה השנייה צרה (נקבה מן
צר_אויב) מכיון שהיא אויבתה של האשה הראשונה ,וכיו"ב נאמר בפרשת
עריות 'ואשה אל אחותה לא תקח לצרר" (ויקרא יח ,יח) " ,ולא הזכיר
הכתוב שם הצרה בהתאם להרגשתה של חנה ,שמרוב כעם כאילו לא רצתה
,
!
~
להזכיר אתשמה.
גם כעס " -כעס אחר כעס תמיד" (רש"י)  %2ובמדרש" :מכעסת וחוזרת
ומכעסת"-ובא השם אחרהפועל לתוספת הדגשה.-. . _. .88:
בעב1ר ה רע מ ה-כדי.שתתאונל ,תתרעם" .הרעם" הוא בקול ,וביחזקאל
מצאנו'רעמופנים'(בז ,לה)וכןמירוש" ר עם עבארמיתובטורית (ובערבית:
רעם = הכעס וצרור)* .8והרי"ש דגושה פה שלא כמשפט ,כדי לחזק את
.
'נ
מבטאההגרונילפניהגה-גרוני אהדי'
.:
' שהיתה פנינה
בהיות שאהב את חנה-והשם סגר רחמה -והשני היה דוא(,יפ
מכעסת לתנה.

9ג והרלב"ג פירש (כפירוש השני) "אפים ...רומז לפגים ..שהיתה יושבת
לנגדו פנים כנגד פנים להשגיח בעניינה איך תאכל ולזה הרגיש אלקנה שלא
אכלה" .ואביו של הרד"ק פירש "אפים  -כעס ,כלומר בכעס היה נוחן לה מנה
אחת לבד ,לפי שהוים יתברך סגר את רחמה ולא היו לה בנים שיתן לה מנות
כמו לבני פנינה ,היה לו כעס ועצב בזה ,לפי שהיה אוהב תנה והיה מתאווה

להיות לו ממנהבנים.',
30ומעין זה גם לשון 'עצר עצר ה' בעד כל רתם' (בראשית כ ,יח) והלשון'כי לא
סגר דלהיבטני' לאיובג,י).
 31הלשוו 'צרה' מצויה הרבה בלשוז חז"ל כגון "פוטרות צרותיהן" (משנת יבמות
א ,א)" ,האשה שהלך בעלה וצרתה" (שם מז ,א) ועוד.
ז
 32כל 'גם' במקרא בא כידוע'לרבות" . . .י
 33והשווהדברי ישעיהו 'והקשיב קשב רב קשב' (כא; ז) ודומיהם,
 34וחז"ל אמרו שפנינה לשם שמים נתכוונה (ב"ב ט"ז ע"א) כדי שתתפלל לה'.
 35בפסוקו באה האות רי"ש חמש פעמים ובגלל הרי"ש המודגשת -היא בולטת
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סגר ה' בעד רחמה-ובפסוק הקודם אמר 'ה' סגר רהמה'וגיווןסגנוני
הוא כאמור ממידתם של הכתובים .ופירוש לשוו 'בעד' הוא כנגד (רש"י פה
ובגראשית ז,טז).וכיו"ב מצאנו בתורה'כי עצר ה' בעד כל-רחם (בראשית

כ,יה).

תוכן מסוק  1הואניגוד לפסוק שקדמו-ה .פסוק ה מדבר בשפע האהבה
שהשפיע אלקנה על אשתו האהובה הנה (מבלישיזכיר את המלה 'אשתו'כפי
שנאמר עלפנינה בפסוק ד) ,אםכי לא זכה לבנים ממנה'וה' סגר רחמה' -
ואילו פסוק  1מדבר ב'כעס' הרב שהכעיסתהו'הרעימה' אותה צרתה -פנינה,
שנתקנאה בה ונכוותה אולי מאהבת בעלה לאשתו העקרה-חנה ,ואולי
הזכירה להכי'סגרה' בעדרחמה'.
(ז) וכן יעשה-וכך היה אלקנה נוהג לעשות 'שנה בשנה' בתללו את
מנות הזבח ,כלומרהיהנותןל'פנינהולכלבניהובנותיהמנות' ולחנה '-מנה
אחת אפים'.
מדי על זעה-בכל פעם שעלתהעמו חגה בבית הא'וכמנהגו של אלקנה
כן "מנהנה" שלפנינה'.,.כןתכעיסנה'.
1תבכה -עתיד מהופך ונמשך לפסוקדלעיל'.ויזבח' ,כלומר באחדהימים
('ויחי  (ral~nהתפרצה חנה בשעת סעודת הזבחבבכיוסירבהלאכול אתה'מנה
אחת אפים' שנתן לה 'אלקנה אישה'י.,
(ח) אלק נה אישה-התואר 'איש' ביחס לאשהעניינו אהבה ודבקות,
בניגוד לתואר 'בעל',שעניינו בעלות ואדנות! .,ואת אהבתוזו לאשתו ואת
חרדתו לה מניע אלקנה בשל וש שאלות קצרות:
למהתבכיז
ולמה לא תאכליז
ולמהירע לבבךז
למה -מי"ם בסגול שלאכרגיל.ייתכן שבחסרון הדגש במ"מ (שלרובישנו

ערוחדמה'י.ותר' :ולעסתה ציתה גם כעס בעבוי

הרעמה

כי סגר ה' בעד

36ויא אמר'מדי על1תו' או'מדיעיותם',מכיוןשיאתמידנתיוןאיי
ושתינשיו -

א כאןויא בפסוק הקודם ,אף שם אחד מהאישיפהפעייים
ז3אויייאיהזכיר הכתובי
מטעמים שבסהרה.

רמזיערעור

היחסיםהאישייםשביניהם1

וכיו"ב
בפרשהאמ-ריחה).ושע'והיהגיופ ההוא זאפ ה' תקראי אי שי ויא-תקראייי
בעיי'
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דיג

הפטרה ליום א' של ראש השנה

במלת השאלה "למה") ובתנועה הקלה סגול הבאה כאן שלוש פעמים (נקוד
שאיולו אח במקרא במלה 'למה') -כשגישנויים אלה רוצה המסורהלהביע
טון של רכות ושלחיבה.
ירע לבבך-הפך מ'טוב לב' (לקמן כה ,לו ,שמ"ביג ,כח ועוד) ,הנרדף
לשמחה (מ"א ה ,סו) ועניינה של שאלהזו הוא 'למה יתעצב לבבך' ,ומעין
זה במשלי 'לב שמחייטיב פנים ובעצבת לב רוה נכאה' (סו,יג ראה שם
גם פס' סו).

טוב לך-יקר לך.
מעשרה-מספר עגול .ולאו דוקא ,וכיו"ב אמר יעקב 'עשרת מונים'
(בראשית לא ,ז) ,וכן בויקרא בו ,כו ועוד (עפ"י הרד"ק) ורש"י פירש עפ"י
מדרש חז"ל "מעשרהבנים שילדהלופנינה".יובאה בפסוק,ה עשר פעמים
האות הרכהל (ראהלעילבפירוש לפסוקו)].
סיומה של פיסקהזו הואלפיזהמעין פתיחתה'ויהיהיוםוירבה אל קנה
ונתןלפגינהאשתו ולכל בניה ובנותיהמנות...ויאמרלהאלינה
אישה ...הלואאנכיטובלך מעשרה בניסן
חנה לאייבלה אתניחומי בעלהספוגי האהבה ולא השיבה עליהם,כיאין
בכוחה של אהגת הבעללפצות אשה עלעורותה.כיוצא בזה מצאנו אצל רחל
שזכתה לאהבת יעקב ('ויעבד יעקב ברחל שבע עגים ויהיו בעיניו כימים
אחדים באהבתו אותה' (בראשית כס ,כ) שאמרה לו 'הבה-ליבנים ואםאיז
מתהאנכי' (שם ל,א) .ולכן קמה במר נפשה לשפוך אתמרי שיההלפני ה'"
(מ"צ סגל).
ג .תפילת חנה ונדרה (ט-יא)
חוה
ט;

יללה

??לא
טחיי
?7ליס~הן

י .והיא?רתויש,

~"ם

י?תה
וטחי

?ל-אוזחהיכליי.

ישב על-הכסא

ותתפלל?ל::-

ה~.ותלרזדרויאמר

אם-ראהתרי
הבעניאמתף

באית
,יצ
,.י

.

וחכהס?זה'

?לרמזיול-4סז9חית-היסף
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יהיר"קיי
קטטהלרפף1ןעמושים
ימייהלא:-חלה -vuראש..
קסמייל':שי:-סיסדי

(ט)

אחרי

אישה.

אכל ה-אתרי שאכלה ,ונראה שנעתרה להפצרוה אלקנה

בשלה-לעיל בפסוקז אמר 'בבית ה' ,אד את זבחי השלמים אכלו בעיר
שילה ובסביבתה ,',ולאבביתה'ממש.
1אהרי שתה-ואתרי ששתתה (לפית"י) .ורז"ל (כתובות טה ע"א וראה
שם בתוספות) פירשו 'אכלה' על חנה ו'שתה' על אלקנה"' וסיוע לדעתם
דברי חנה לעלי'וייז ושכר לא שתיתי' (סו) והמלה 'בשילה' מפסיקה בין
'אכלה'לביז 'שתה'.

ועלי הכהן-ולעיל בפסוק ג דיבר בבניעלי ולא הזכיר התואר 'הכהן',

כי זוהי כאמור מידתם של הכתובים המספרים קמעה קמעה .התואר 'הכהן'
פירושו בהרבה מקומות הכהן-הגדולוהזכירו הכתוב כאןבמעיו מאמר מוסגר
ובהצעה לשיחתעלי עםחנה.
הכס א-בה"א הידיעה ,כלומר הכסא הידוע והמיוחד לשופטז ,.ומסורת
בידיחז"ל שבאותויוםמינו אתעלילכהןגדולושופט.
על מזוזת-אצל מזוזת ,כלומר ליד פתח ההיכל .והיא ה'חצר' (העזרה
בלשון .O~m
היכל-מלהמצויה גם באכדית ומשמעהשם בית גדול ,ולעיל פסוקו
קראו'ביתה' .וכברהזכרנובפירוש לפסוק ב,שההיכל בשילההיהבנויבניין
"של אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן" (סדר עולם פ'יד בעקבות משגת
' aד,ו).

v

n

3

r

(י) מרת נפש-ביטוי הנאמר על אדם שרוחו 'צר' עליו (איוב ז,יא)
וש'אבד' בצרתו ושנחלתו'עוני'',ריש'ו'עמל' (משלי לא ,ו-ז)וכעיז זה נאמר
במקראות :נפשו'מרה'עליה חנה היתה 'מרת נפש'בגלל עקרותה ובגללדברי
'שיחתה' רכעסה' שלפנינה (,1ז,טז).

 39משנתמגיי א יא :שבשיותאזכיי
םעיקרו),שיםקיים ומעשר שניבכי
"כל השטח הנראה מחומת ה
(= כלומר ב

הרואה

 40כלומר הם מפרשים שתה כאילו התי"ו היתה קמוצה .ורוב פרשניבו מירשו
שיאכל ושתה' הם מקור ,כלומר הכוונה היא לאכילה ולשתיה של המסוכים.
 41ומצאנו 'כסאות למשפט' בתהלים קבב ,ה) ולשון 'ישב' בא גם במשמעות של
שלט ושפט כגת -לוטי ש ב בשער סדם' (בראשית ים ,א) או 'עפרת '  1ש ב
בחוך בם חת' (שם בג,י4
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פת
הפטרה לעם א'
י ראש היגה י
ש
יהתפלל--עיין של הירש של* הס גם שפט 'אם יחטאיש לאיש
ופללואלהים' (ב,כה)ובבניז התפעל הוא בא במשמעותהרגילהבלשוננו.
על ה' -אל ה' ,כמשמעותלשון'על' בהרבה מקראותוכן לקמןב,יא'וילל
אלקנה הרמתה עלביתה= :אלביתו.וחז"לדייקווהסיקומלשון'על',כי"חנה
"1ב'.)41

ולא פירסמו הכתובים
הטיחה דברים,כלפי מעלה" (ברכות ל סוף
תוכןתפילהזו -אבל מתוךדברי נדרה ,שיתפרשו בפסוק הבא ,הננולמדים
אתעניינה.
ובכה תבכה-המקור בא כרגיל לחיזוק הפעולה ,ואילו צורת העתיד,
כפי שפירשנולעיל ד ,רומות להמשך הפעולה והשנותה :כלומר חנה בכתה
בכי רב זהרה ובכתה'*" .לכ' ששעריבכייה לא ננעלו" (הר"י אברבנאל).
(יא) ותדר -נדר-מצאנו בהרבה מקראות שהנדר בא עם התמילה,
ובניין אב לכולםתפילתו-נדרו שליעקבאבינו'.אם,.היהאלקיםעמדיושמרני
בדרך הזהוכו'והיהה'לילאלקיםוכו' (בראשיתכח ,כ-כבי').
ה' צבאות-לפירוש השפ הוה ראה לעיל ג,..וכברציינו חו"ל שתנה
היתהראשינה שקילפה את הקב"ה בתואר זה 'צבאות' ודרשו על כך.דרשות
הרבה,
ן באה כמלת-פתיחה בנדרים ,וכן פתח יעקב את נדרו-תפילתה
אם -לשווי
ר אח תר א ה-כפי שפירשנולעיל בא המקור לחיזוק ,וצורת העתיד באה
על המשך הפעולה והישנותה.
בעני-פירושו צער וסבל.
_
ה
ר
ו
ג
ש
ה
:
ת
ו
י
ו
ע
מ
ש
מ
בלשוננו
אחת זו
וזכרתני-לשורש 'וכר' כמה
(והיפוכה :שכה) ואתתבמשמעית של 'פקד',כגון' :אתהו1כר מעשהעולם
1ם1קד כליצורי קדם' במוסף של ראש-השנה ("תקיעתאדבי רב") ובאה
פירשו איפוא  1תתפ במשמעות הראשונית של שרש'פיל' שעניינו
42

ש"י

יי-

"

'
.
שפט.
מעשה חנה
הפרשה ואמרו
סגנונה המיודד
 43וכבר עמדו
י
כ
"
י
"
ח
 .בכפלים :כעסה בכפלים(.וכעסתה צרתה גס כעש)',מנתהגכפיים (ולפנהיתן
מנה ארת אפיס') ,בכתה בכפיים ('ובכה תבכה') ,ראייתה בבתיים (אפ ראה
א,ט).
תראה') ,נדרהבכפיים ('ותדר נדר') (מדרש
שמואי
44וכיו"בבחהייפ מא,ו,יונהב,יועוד.
 45כגון דרשותיו רב" :אמרה אםמהעייונים (= צב
א,ות שלמילה) אניחתו-
נים"
אמות ,ואם מז החהתונים (= צבאות מטה) אני אפרה ~ארבה כת
או "אמרהיפנין :רבון העוימים אוכיוסין שישיפני
ךאיו אתה פוקדני
(מדרש
פרשה ב ,ד) .והובאו הדברים בפירושיהפ של רש"יוaרwד"nק"..מודבןי"שון 'ה' צשבמאו
את נבואתו בפרוותעמיק טו ב;
י.יפתח בנה
א'
ות
שמואי ז
וראה מררש שמואל פרשה ה,

עי

שי

כי

שי

שי
מכי
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כאז מלה זו בשתימשמעויותיה,ועניינה :פקרני בבן! (וראה עוד בראשית
ל ,כבוכן לקמןפסוקיט).
1זכרתני ולא ת שכח-צירוף לשוני זה גדרךהחיוב והשלילה כאחת
מצינו כגרבתורה'זכר אל תשכח' (דברים ט,ז).',
זרע אנשי ם-חז"ל דרשו:בניםזכרים (מדרש שמואל) ראנשים' ,בדומה
ל'איש' (ראה פירוש פסוק א) ,משמעותו בהרבה מקראות אנשים חשובים
וגדוליםי'.
וגתתיו לחי-לשרתו  -וכיוצא בזה ואמר בתורהבענייןהלויים'כי
נתנים נתנים המהלי מתוךבני ישראל וגף ואתנה את הלוים נתנים לאהרן
ולבניו מתוךבניישראל לעבד את-עבדתבני ישראל באהל מועד' (במדבר ה,
טז,יט וראה שםג ,ט) ,אךיש להדגיששהלויים התחילו לשרת במשכן'מבז
חמש ועשרים שנה ומעלה יבא לצבא צבא בעבדת אהל מועד ,ומבז חמשים
שנה ישוב מצבא העבודה ,ולא יעבוד עוד' (שם ח ,כד-כה ,וראה שם ד ,ג
ובפירושו של רש"ישם).ואילוחנה נתנתןליכלימ
יחייו' מאןהיגמלו (כב-
בג) 'ז'שב שם עדעולם' (ככ =עפ"יהכד"ק).
ומ ורה-תער .וכיוצא בזה המלאך אל אשת מנוח 'ומורה לא יעלה על
ראשו,כינזיראלקיםיהיה הנער מן הבטן' (שוטטיםיג .ה; טז,יז).
חנה הזירה את בנה לפני שנולד על מנת לקדשו בקדושת נזיר הנושא 'נזר
ינזרו קדש הואלה' (במדברו ,ז-ח)'.4
אלקיועל ראשווכלימ
ומצאנו בעמוס ,שנזיר נרדף לנביא 'ואקים מבניכם לנביאים ומבהוריהם
לנזירים (ב,יא).*,
נדרה של חגה ,שבו מובלעת תפילתה הנרגשת הראשונה ,אמור במקצב,
כשהמלה'אמתך' הורתבו שלוש פעמים,וזהסידורו:

י

46זכו פותחת פרשתעמיקבס,ובריםבישון 1ג1רומסיימתגישון א ח שכח
(דברים כה ,יז--יט) וכן נאמר בשר המשקים 'ולא זכר ., .את יוסף וישכחהו'
(בראשית מ ,בג),
 47על דרך האמור בדברים א,יג 'אנשים חכמים ונבונים' ,וכן לקמן בשמ"איז,יב
.
'
ם
י
ש
נ
א
ב
נאמר עלישי 'והאישבימי שאול זקן בא
גם בתעודותחיצוניותכנעניות
ואחרות באות לשונות אי ש ו אנ שי ם כמשמעות של גדולה וחשיבות ונרדפות
שגונזת אלה למלכים אולגדולי העיר ונקניט.
 48כדעתו של ר' נהוראי ,ששמואל היה נזיר כשמשון (משנת מיר ט ,ה).
 49וייתכן ,שבדומה לג בי אי ם שהוקדשוע"י ה' לשליחותם עודלפנילידתם 'בטרם
אצורך בבסן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך' (ירמיה א,
ה) ,הוקדשו גם נוירים ע"י הוריהם לנזירות עולם ,בדומה לשמשון ושמואל,
מבמז אמם תראה על כך זאב יעגב תויות ישראל חלק א מוצא דבר,צ
"נדר יפתח ונזירות שמשון").
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ה' צבאות
אם ראה תראהבעני א מתך
זוכרתני ולא-תשכח את-אעתד
1נתת לאמתך זרע אנשים -
1נתתי 1לה' כלימיחייו
ומורה ,,לא-יעלה על-ראשו.

י

,
י

ד .חנה ועלי (יב-יה)

יב.ו
י
הרבתה .-,.,
יה.
י.,
נ-
פ,
להתפללל.
כי .,,.
.,ה.

ועלישמרלת9-יס.

ינ .וחוה -
היא?ד?דתץל-לבה

דק??ליסדשא
וקולה לא!?סץ

,

.

בק?9סזלייילדה.

יד.האירא"קזלי

.

.

י

 .עד-מסיס?סכיק,

.
,

סייריץת:ינץמע"ד,

סו.ותעןחנהותאמר:

ץ?הקשת-רי5שנכי

לאהדשי,

רגז?1,ר לא?תילי

ואשפךשת-ופשי לפריי.

ט.1אל-תאןשת-אשתף
מי
סי
בטרחיוכע
כי
.,-,..
-.

.

לפנימת-בל'זל
.ה.
דברתיעד-ה.ב
-.ך-.

 50והתרגומים ,ר'יוסי (מ' נזיר לעם ועוד) ורפ"י פירשו 'מורה' מלקען מורא ופחד,
וכוונתם אולי כפי שפירש ר' יוסף' קרא "עלא יכיר פנים במשפט ולא יגור מפני

איש
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ת .כקעליי"מי:
לכילשלים

ואלהיויך5ל

סוזעמי.
שיר?5י

וטושת-שלחד

יח.והאקר

י"sי?סקף5ז9ץ.לף.
Dn
סץ?הלדך?"ניאכל
נסלד
ושיהלא-היו-להענדי.,

(יב) וה יה-עבר פשוט תחת'ויהי' .וביטוי כזה מצוי בהרבה מקראות,
כגון לקמוי ,ט;יז ,מהועוד.
הרבתה להתפלל-חנה האריכה בתפילתה.הוסיפהתפילות שלאפיר-

סמו הכתובאושחורהעלנדרה-תפילתה.
לפני ה' -שכשזן'לפני ה" כשמעזתה מקום המקדש והמזבח ,כמשמעותה
בהרבה מקראות .ונראה ,שהנהכיוונה את לבה ל"קדש הקדשים" ,שבו עומד
'ארוןבריה ה' צבאותישב הכרובים' (ד,ד).ולעיל אמר הכתוב 'ותתפלל על
ה" (י ,וראה שםפירוש).
שמר את פיה"-היה שומר ומעיין את טיח (=כלומר מתבונן בפיה)
מההיתה זאת התפילה הארוכה" (רד"ק) ,כמשמעות שורש ש מר בכמה מקר-
אותכגון "שמר-תם וראהישרכי אחריתלאיש שלום" (תהליםלז ,לז)ועוד.
ורש"יפירש "לשון המתנהכמו'ואביו שמר אתהדבר'" (בראשיתלז,יא).
(יג) ותנה היא-וכפל הכתוב את הנושא ('היא') לתוספת הדגשה,
וכיוצא בזה מצאנו בתורה 'ה' אלקיך הוא עבר לפניך' (דברים לא ,ג) ועוד.

על לבה-אל לבה ,על דרך שאמר לעיל,י 'ותתפלל על ה'=אל ה'.
והלשון 'מדברת על לבה' כאן טירושה :מכוונת בלבה ומתפללת בלחשכפי
שהכתוב הולד ומפרש 'רק שטחיה נעות וקולה לא ישמע' .ומעין זה נאמר
באליעזר'אני טרם אכלה לדבר אללבי' (בראשית כד ,מה) וכן לקמן'ויאמר
אל-לבר (בז ,א) ועודו'.

 51צורתחפייתה הנה והדו-שיח בינהיבין
נראים כערוכים במקצב .הנה
פותחת דבריה במשפטיפ קצריםההויכים ומתארכים בסופם.
' (ישעיה מ ,ב) וכן 'זינחפ אותם
52יעומת זאת 'דברו
ירושים וקראואייה
וידגרעי-יבם' (בראשית נ ,כא) פירושם:ידבר דברים המתקגייפ חיב.
ש"תפילהצריכה כוונה" (ברכות ע"א).
ומכאןימדו

שי
עי-יב

ח"י

עיי

יא
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רק שפתיה נעות.--הו,
למדומכאן "למתפללשיהתוךבשפתע" (בר-
ג .
כות לא ,ע"א
וקולה לא ישמע"---מכאן למתפלל שאסוה להגביה קולו בתפלתו"
(שם,שם"
ויההשבה עלי לשכורה"'-.בראכן דרך השכור לנענע-בשפתע ואט
אומרואיןדברים" (מצודות)'.,
(י) תשתכרין--התפעל ,כלומר תעשי מעשה שכורה .והע"ז בסוף
הפועל היא סיומת קדומה ,וכן ברות 'וכה תדבק
יז' (ב ,ח ,כא)* .,והותר
ן ושכר בבואםלעיר המקדש'ונתת הכסףבכל אשרתאוה
לעולירגל לשתותיי
נפשך בבקר ובצאןוביין ובשכר ...ואכלת שםלפני ה' אלקיך ושמחת אתה
וביתך' (דבריםיד,כו) .ונראה,ששתייהזו גרמהלעתים לתקלות (השווהעמוס
ב ,ה),ולפיכךישבעלי'על הכסא' ושמר על כבודהבית
ייונתן) והשבעים בתר-
הסירי את ייגד-הפיגי אתיינךמעליר(עפי
גומםהוסיפופירוש"ולכי מאתפניה'"..

י..

,..
(טו) קשת ר וה-אשה שרוחה קשה עליה מרוב צרות .ובמדרש אמרו
"רוח מתקשהכנגדצרתי הקשה" (מדרש שמואל פרשה ב,יא).לצירוףלשוני
ין אח במקרא ,אךדומהלוהלשון 'מקצררוח ומעבדה קשה' (שמותו,ט).
זהאי
יין ושכר"-יין זה חדש ושכר זה ישן ,מזה ומזה לא שתיתי" (מדרש
זושכר' בא לראשונה
שמואל פרשה ב',יאוכןתירגםיונתן).הצירוףהלשוני'יי
ז ושכר אל תשת אתהובניד אתך בבאכםאל אהל מועד'
בפרשתשתוייייז',יי
(ויקראי ,ט)".
ואשפך את נפשי לטני ה'-לשוןציורית לתפילה .וכיוצא בזה אמר
,
ז
דוד 'אשפךלפניושיחי ,צרתילפניו אגיד' (תהלים קמב,ג) והמקונן אמר

ימדו מכאן "שאסורישכוריהתפיי"

יד

53

(שם הופ),

ייגיד את אשר תעש.י( '1ג ,ד)' ,עד אשר תדעין' (שם ,ית) ,וכן
54ו
"א
וו
חה
'ו
בישעיהו 'מה תחייי( '1מה ,י) ,וכן בירמיה 'עד-מתי תתהמקי('1יא,

כא).

 55ימדו מכתוב זה; :מכאןירואה בהברו דבר שאינו הגון צריךיה~כיהו"
יות לא סוף ע"א וראשע"ב).
"כ
ער
הב
ו(
 56ועלשתייה הכהר הנזיר (במדבר ו ,ג ועוד) וכן נצטוותה אשת מגוהינהוגבימי

נ
הריונה (שופטיםיג ,ד ,ו,יד).
ןיבבכם' (שם סב ,ט וראה
 57נמצאנו גם 'בטחו בו עת עם ,שפכויפני
ה' ויצומו'
תהלים מב ,ה; ואיוב סו).ויקמו ז' :1 ,וישאבומי 4וישפכו
ןבתיוגתא;(בתשובה)כמיא קדם ה';
הוא סמללחפייהכתרגום יונתן:ושפיכויבהו

,כי
ב
י
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'שפכי כמים לבך נכחפני ה" (איכה ב,יט).ויונתן תירגם "ואמריץ עולבן
נפשי בצלו קדם ה'" ואמרתיעלבוןנפשיבתפילהלפניה'.
(טז) אל תת-1אל תשים ,או אל תשווה ,או אל ההבר בדרגה אחת.
ויונתן תירגם "אל תכלים" כלומר אל תבייש ,ורש"י פירש "אל תמסור כמו
'אל תתגני בנפשצרי' (תהלים בו ,יב)",,
 .והרמב"ן פירש "אל תח ש1ב"
("גמר המחשבה בלב",ביאור לפרשת 'הנה'שכילעבדי' ישעיהוגב).
לפני בת-בליעל-כמו בתבליעל1 .ב 1לקמו שמ"ב ג ,לד'לפניבגי
עולה'=כמ 1בני עולה וכן באיוב (ג ,כד) מקביל הלשון 'לפני לחמי' אל
'כמים' ועוד.69
בליעל-לדעת חז"ל מורכבת מלה זו משתי מלים :בלי עול"-בנים
שפרקו עול שמים מצואריהם" (סנהדריז ק'"א ע"ב) .והראב"ע פירש בשם
ר' יהודההלוי (לתהלים יה ,ה) ,שלשוןזו מצורפת אמנם משתי מלים ,אבל
משמעה קללה" :אל יעל".ויש שפירשו בליעל =כלי יעל ,כלומר אנשים
שאין בהם כל תועלת .ובשירת דוד נרדפת לשון בליעל למזת 1לשא1ל
(שמ"בכב ,ה-ו תהליםיח,ה--ו).
מרב שיחי-מרוב צרותי,כדברידוד 'אשפךלפניו שיהי ,צרתילפניו
אגיד' (תהלים קמב ,ג)".,
וכעסי-נרדף בכמה מקראות למכאוב (קהלת א ,יח; ב ,בג) ,צרה
(תהלים לא ,י) ,רע ה (קהלת 'א,י)1 .כ 1פירושו כאז ,וראה לעיל פסוקים
ו-ז).
דברתי עד הנה-הארכתי בתפלתי (עפ"י ת"י)-וזה בהתאם לכתוב
לעיליב'והיהכי הרבתה להתפלל'.

=

=

(יז)  1אלהיי שר אל -הואהכינוי שקראו לראשונה יעקב (בראשית לנ,
כ),כי ה'היהעמו.

יתן -לשוןתטילה וברכהכאחת .ובדרש אמרו שהואדברי נבואה,כלומר -
"בישרה שנתקבלה תפילתה" (רש"י).וסיועלפירוש זהדברי אלקנה לקמןכג
'אךיקם ה' את דברו' .הלשון'יתן' תואמת לדברי חנה '1נתת לאמתך זרע

אנשים' (יא).

של תך -שאלתך ,בהשמטת האל"ף,ובז אמרה לאה 'בגד' שפירושו 'בא גד'
(בראשית ל,יא) וכן לקמן'כי עליום טובבנו' באנו (כה ,ח)ועוד .והלשוז

=

58יונתן תירגם -ובעיקבותיו פירשו רש"י ורד"ק -שחנה התכוונהיפנינ
ה באמרה
ו'כעסתה' ו'הרעימה' אותהמאד.
בלייז',
יתי
בא
~' 59באתפשר'יפניהו
(מפי הפרופ' פ'מיצר).
בייעי' יפניה
וראה עודאיוב ז,יג; ט-,בז;י ,א; כא .ד; כג ,ב.

י6

שיבת-בייעי
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'שאל' פירושה בהרבה מקראות ב ק ש כגון 'נתנו לו את העיר אשר שאל'
(יהושעיט,נ)',מים שאל חלב נתנה' (שופטים ה ,כה)ועוד .ואף כאן משמעה
בקש -וכן תירגםיונתן.

(יח) ת מצ א שפהתך הן בעיניך  -מטבע לשוןשעניינודבריענווה
והבעת תודה לגדול וחשוב .וכיוצא בזה אמרה רות לבעז 'אמצא הןבעיניך
אדניכינהמתניוכי דברתעל לב שפחתך' (ב,יג וראה שם,י)יי.ורש"יפירש
"לבקש עליה רחמים".
ז אמרה 'אמתך'ואין הבדלביז שתי לשונות אלה,
שפחתך-ולעיל פסוקי
וזה ממידתם של הכתובים המגוונים את דבריהם .והגה משנתעודדה מדברי
_.
ברכתו-תפילתו שלעלי הלכה-
"אל מקום סעודת הזבח" (מ"צ סגל) ו'(
דר ה
ל כ -
יתאכל-את המנה שנתן לה אלקנה אישה עודלטני תפילתה ונראה "כי
אכלה מע ט בהפצרת בעלהועכשיוהיטיבה את לבה" (רד"ק)
ופניה לא היו לה עוד"-פנים של !עם" (רש"י) .או "אפין בישיד'
(ת"י) פניםרעים לא.היו להעוד .כלומר פגו זעמה וכעסה שלחנה.
1פניה -לשוו'פנים' נרדף באיוב ט,כז ל'שיח'ועניינו שם צרה וצער ומכ-
אוב ,ובבראשית ד ,ה-ווירמיהג,יב משמעות לשון'פנים' גם אףוקצף.

=

ה .לידת שמואל והיגמלו (יט-בג)
יט'1.ש?מ1
'
השבו ףבאו

יה"ר

מטעטל"!ה

כ.הסילסיפו
תהלמים

ומקדאאת-שם.

כא.ויץלהץישטל"!ה
לזבחליי

טת-חזהאשת.

שמגאל

את-זבחהימים

שממהיילמך:

יל-ביס
ס הרמתה

הסרס,:

1טסר?5ובהלמניסיל.דיז

ו'טה

(?ל שיתו

וטת-נדר..

 61וראה עוד בראשית לג ,סו; מז ,כה ועוד.

62ואין לפרש שהלכה לביתה,לי הרי הס הלכו לביתם רק למחרת (יט) .והשבעים
תירגמו כאן "ותבוא הלשכתה ותאכל עם אישה ותשת" ,והוא תוספת הסבר לדברי
הכתוב.
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.

'הודהקיי

ל

כב.וסיהלאעלתה,

?י-יירהלוייה

,

.

.

.

ירוהביאיסיו
הנע
עד~bP-
ונראה
טת-פריי
רשב שםער-עולם.

כג .ףאקר להאלקנהדעה;
5טע??ntit
שכיזד-
~:לןאתי
אףוהם:

איי

את-דיר..

נם?בסץ?ה

נך!ק ?תaa'-

ור-וילהאת.

(יט) וישכימו בבקר וישתחוו-כי מנהגם היה להתפלל ולעבוד
את ה' בהשכמת הבוקר .בחינת 'להגיד בבוקר חסדך' (תהלים צב ,ג) ועוד.
ואמרו חז"ל "כל פניה שאתה פונה (מן המקדש)יהיה בבוקר" (ספרי פרשת
ראה).
לפגי ה'-הוא מקום המזבח והמקדש,כפירושלעיל פסוקיב.
וידע-ויקרב אליה-ומשמעותה של לשון 'ידע' בהרבה מקראות הוא
אהב ,וכן 'והאדםידע את הוה אשתו' (בראשיתד ,א) 1כ'1כיידעתיו' האמור
באברהם (שםיח,יט)שעניינו חיבה ,אהבה וקרבה ועוד.
ויזכרה ה' -זיסקדה .והלשון'ויזכרה ה" הוזרת לתפילתה-נידוה"וכר-
תני'(יא).
(כ) לתקופת הימים-דומה לשון זו ללשון התורה 'תקופת השנה',
הנזכרת בקשר ל'חג האסיף' (שמות לד ,כב)ועניינה "היקףזמן והשלמתו"'.,

והכוונה כנראהלימי הריונה שנשלמו סמוך לרגל ,שבה נהגו אלקנה וביתו
לעלות לשילה.
ותהר הרתה מיד לאחר שובם משילהלביתם (עפ"י הרד"ק).
ומלר -בן'-לתקופתהימים'.
שםוא ל-שמידועמימי המדבר והוא שמו של נשיא שמעוןמנוחלי הארץ
(במדבר לד,כ) .חנה קראה לבנה בשם זה "על שם אל ועל שם המעשה הוא

 63משורש קוף הקרובינקף.
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נקרא ממנו שאלתיו" (כש"י) והוא מנהגקדמונים לדרוש את השםעל שם
המאורכעי .ובשם שמואלמצויותהאותיות של "שאול מאל" ושל "שמו אל"'..
כי-לשון קצרה במקום'כי אמרה' 1כ 1בבראשית,ד ,כה'כי שתלי..
.זרע
אחר1ג '1כי אמרה :שחליונו
אאלתי -1שאלתיו כלומרבקשתיו,כפישהיא מפרשת לקמןבז'ויתןה'לי
את שאלתי אשה שאלתי מעמו'".

=

(כא) ויעל-מביתולשילה.
האי ש -ראהלעילבפירוש לפס' א,דבורהמתחיל'איש'.
וכל ביתו-כל משפחתה ואםכי 'חנה לא עלתה' אמר 'וכל'כי "רובו
ככולו".
'
ו
זבח הימים-הוא הזבת השגתי שהיה אלקנהרגיל להקריב כשעלה עם
'כל ביתו' 'מימים ימימה' (א ,ג; ב,יט; כ ,ו) .ויונתן תירגם" :ית דבחת
,
ן
~
a
e .
מועדיא"= את זבח החג .
ואת נדרו"-נדרים שנדרבין רגל לרגל היה לקריב ברגל" וכך צוותה
התורה'והיההמיוםישריבחר ה'אלקיכםבו לשכן שמו שם ,שמה תביאו את
כל אשראנכי מצוה אתכם,עולותיכם וזבחיכם מעשרותיכם ותרומתידכםוכל
'
1
מבחר נדריכםאשר תדרו לה"(דבריםיב,יא), .
(כב) לא ישה-ראה אתהפירושלעילפסוק ח 'אלקנהאישה'.
עד -עד אשראו כאשר ,כמשמעלשווזובשופטיםטז,ב.וייתכן שכאןלשון
קצרהמעין" :לא אעלה ואשב עד" ,ואלקנה משיב בפסוק הבא 'שבי עד
גמלך אותר.
א כגר חוה קראה לבנה בכורה קין שם המאורע'קניתי איש את ה" וכן קראה
עי
ם זרע אחר תחת כי הרגוקיז' (בראשית
שת
יבנה
שתיש שמאולתק.יכי אס לקהום הב
יהשמות הנהוג בסביבתם,
מאוצר
ד,כה).השלישתימידנה'גכויל"
אלא שחזרו ודרשוס ע"ש המאורע.וייקר משמעו של השפ הוא
אי'אווראשומי-אל (וי"ו
הארץויכוי"דשמםתהח'יפנוקתר11אבעזיוי)ךמועיירזאוהמבמרךכ'.ה האמור.,ה.בדבריפשמכוח,י כי
עמי
פירש".כי הדבריםהאיקיים יקראו בשם הקב.ה ,כמו שקרא
ור
אי
ט"ויבחאברבנא
 ,כ) ,והנביא אמר 'ויקרא שמופיאיועץ
יקיישראי' (בראשיתיג
י
י
ש
וגו' ישעיהו ס ,ה)" .ור' משה יצחק אשכנזי (בעל "הואיל משה",
ר
ו
ב
ג
שמו ונחנו
שמו א-ל ,כיומרשר"י) פירש:
מתימידיו
תחתהשאיה אשרשאיתי מעמושמ-ואוישורש'שים' ו'נהךמתחיהפאיי
ם זהבזה.
' עםכנוייפ גפ
65יקמו בפסוק כח יבוא"השאיתיהו" ומצאנו אתהפ~עי.ישאי
בקי
כשהאי"ףירוקהכגוזשופטיםיג',שאיתיהו'.
וגפ

יה

יא

אי שי

יי

כי

 66ורד"בקהפ
י,שאיקנה נדר קרבן עלבנו.
יש
ער
פי
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יגמל "תנו רבנן:יונקתינוק והולך עד עשרים וארבעה הודש" (כתובות
הנער-הלשון'נער' באה במקרא בכמה משמעויות ומהן :ו) ילד 'ותפתה
ותראהו אתהילד והנה נער בוכה' (שמותב,ו); 'לנערהיולד' (שופטיםיג ,ח)
ועוד. )2 .משרת ועבד 'ומשרתו יהושע בןנון נער לאימיש מתוך האהל'
(שמותלג,יאועוד).ונראה ,שחנה אמרה'הנער'ולאהילד ,משוםשהשאילתהו
להיות 'משרת את ה" (ב,יא).
1גר אה נפעל עכר מהופך,כלומר"ייראה הנער",על דרך'יראהכלזכורך
אתפני האדון ה' אלקי ישראל--בעלותך לראות אתפני ה' אלקיד--
(שמות לד ,בג-כד).
את פני-לפני,וב
 ,לקמן מתוך הקבלת ב,יאלג ,א 'אתפניעליהכהן'
לפגזעלי..,
עד .ע1לם לאו דווקא ,אלאכפישפירשו חז"ל"יובלשנים" ,כמשמעו של
לשון'עולם' בעבדעברי הנרצע (שמות כא,ו) שהוא.עדהיובל (ויקרא כה,מ).
ועולמם שלהלויים המשים שנה שנאמר (כמדבר ה ,כה) 'ומבז חמשים שנה
ישוב מצבא העבודה'(לפי רש"י)..,

=

הה אלקנה אישה-שהלילה
והוא "על דרך תפלה" (רלב"ג).
יקם ה'--יקים ה'
(ת""
דברו"--את ששאלת ממנו ורע אנשים ועלי בנשרך בחח
יקם ה' את
הקודש ,אלקי ח2ראליתן את שלתך" (רש"ה ,וכן רד"ק "כי מה שאמרעלי
יתן ה' את שלתך' דרך נבואה אמר",י.
:
 67אנלידעת ר'יהושע שפ "אפילו ארבע וחמששנים".
י
68וכןיקמו כב ,ד'~יניע אתפני.מיך מואב' -יפנימידמואב~.כן משמעותישוו
 ,בג-כדועוד.
 11בבראשיתיט.יג,יג,יהובן שמותיד
ר שנתייפ עד
היו דמשיפ ושתיפ שנה,כי~מ
 69ורכלימדו מכאןשימיו
ואשי
נד .ונקטע שנשתמרממגיית שמואל שנמצאה
מם
שי
ימש
שנ
היגמיוועוד'עוים' שהוא
ן
ע
פ
י
~
ע
ר
י
ו
נ
.
ד
ע
ו
ת
י
ח
י
נ
פ
י
ב
ש
י
~
'
ימי--
ובנמרעארהותשכקוותמבריאןמניכיתהוב11פירשו כדעתר'נהור שהנה הקדישה אתכ
ימואייניר
שםאי,במשנה א ,ב"נזירעזס
ים -הכביד
(מ' ניר ס ,ה)~הישון"נזירעזים" מ12י
.

.

.

שערו מקל בתערוגו'" (וראה שמ"ריד,בו).

בר רב יצחק דרש יוםויופ היתה
" 70ור' ירמיהו
בת.קו
בשםעזר'יםשמכויאויואומרת :עתיד ב
אחדכייעמוד ושמושמשי
י אשה
ומפהנצת ה
אתכ
ימעשת
ביכדי
ת בז היתה קוראה שמו שמואי .ומכיון שהיג רואין
שהיתה'ו
יוצאת

זו אין זה אותושמואי .וכיוןשנויד זה וראו מעשיו
היו א~מריפ :זה
מראי -
שאומר 'אך יקם ה' את דברו"( .מדרש
אמרו :דומה שוהו
ש ,וזהו

שמנאי
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שמואל'-שאול לה'י==ה

כד.ותעלהו עמה כאשרומלתו

יז.דיםשלשה
 ,בפ

.

1

ז .

ואיפה אחת קמח
ן . .
ונבליי

ותניאהובית-יישל.

(

והנערנקר.

ה.וישחטושת-הפר
ויבאו את-הוערטל-עלי.

בו .ואאסר:

.

4י"לך

.

הינפשדאלמ

עמכהכוה
אס...
האשהה..נ,ציבת . .,.י
להתקללטל-יי.
ך

.,

בז,
.,.-,.י
ית
יל
ה.זה התפל
...
אל*הנער.

"ת?-טיסי

:r?:1לי

"?י

?טלסי רמה

כח.תםאוומ השאלהרולק
(

?ל-ס"ןפ"?יס:ה
הואשאוללי

מ?טחו?מלי.

..

(כד) 1תעלהו עמה--.כשעלתה עם אלקנה אישה (ב,יא) 'לזבחהימים/
(רד"ק) תראה שאחד
בשרים ק ללשה"--מהם לאכול ומהם לזבוח
לה-
ך וכן תירגמו השבעים 'היוצא מפיך' והפשיטתא 'דברך'.
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מהם היה לעולה והוא אולי 'הפר' הנוכר בפסוק הבא ,והשניים היו לגבהי
שלמים שהקריבו "מרוב שמחה" (רלב"ג)יי.
ואיפה אחת-קמת למנהותיז
ימטראגי),
קמח -הואסולתכמו 'שלשסאים קמתסלתי (בראשיתיה,
"
י
ו
כדין המנתה 'והקריב על בז-בקר מנתה סלת' (במדבר סו ,ט; כח,יב) ורש"י
פירששמז ה'קמח'הוציאו אתהיסלת'.
וגבל ייז-כלי עשוי חרס ומצאנו'נבלי חרש' (איכה ד ,ב) או'נבליוצ-
רים'(ישעיהו ל,יד),ויששאיישו שהוא נאד שלעור.
והנער נער"-ורביא (=הנער) הוא יגיק" (ת"י) כלומר צעיר ורך.
וייתכן שהמלה 'הנער' באה בכתוב במשמעות 'משרת' (ראהלעיל כב),ואילו
המלה 'גער' במשמעות צעיר ,כלומר שמואל ,שגוערע"י אמו להיות 'משרת
בית ה"נכנס לשרותובהיותוילדקטן.

(כה) וישח ט-1השוחטים.ולאפירשהכתובמיהיו.,,
הפר-הוא 'גבחהימים' (כא) ,אזיהיהעניינו הפר לעולה ,אן הפר שובחו
לשםהנער.ובעלהמצודותפירש'הפר' "-הפרהראשון".
1יביא-1הנה ואלקנה אישה.
את-הנער אל-עלי"-שיחנך אותו לכל תורה ומצוה" (רד"ק) ומש"י
פירש "לראות שנתקיימה נבואתו".

(כו) בי אדני מטבע לשוןגמוסין הבאהכפתיחה לבקשה (בראשיתמג.
כ ועוד)'.בי'יש שפ
-ירשוהכקיצור מן בעי ,שפירושה -בבקשה ממך;ויש

 71ומצאנו שאולשיושה אנשיפשעיו האיקים'בית  :אחד נשאשיושה
גדתם ,ואאצהיד נשא ככרותיחם .ואדד נשא'נאבי יין (שמ"א',א
ג)
י o'wlanl .שנתקשו
מה ראתה הגהלהעיותשיושה סרים ,תירג
ימו "בסר משולשויח
ם ואיפה סולת"
שנמצאה
וכן תרגמה גם הפשיטהא,ומעיןפירושזהמצויגפ בקטעממגיית
מאשי
במערות - - -' IN~blpבקרמשוישויה
פ ,'- -כיומר בבקרשבן
יוששנים

ם (ויקרא ,1יב).
וסירתו ,להפ,,כי סברו שפרזה הקרבבשימי תנדה שבא עמויח
 72ובאיפה עשרה 'עשר~נים'" :ג' פריםצריכים ט' עשרונים( .הר"י מטראני) ,כפי
" (רד"ק).
מצוות התדרה כבמדבר ט~ ,ח; כח,יב .וה'עשרון' העשירי "-יאכוי

ורש"י פירשאיפה קמח לכל פר ופר.
 73ורבותינו דרשו ששמואל היניק הורה כאן הלכה שבמחיטה כשרה בזרים ובנשים
ובעבדים -אפילו בקדשי קרשים" (מדרש שמואל עפ"י ברכות לא ע"ב) ,ואין
השתיטה מסורה לכהנים דווקא.
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הפטרה ליום א' של ראש השנה
אומרים שממטבעלשווזו הושמט הפועלכגון "ראהבי"" ,פנהבי" .והראב"ע
טירש" :שאףהוא דרך קצרהכמו"ביאדניהעוון"".
חי נפ שר -לשון שבועה ,כלומר נשבעתי בנפשך-בתייך.
..
שמכה-כתיב מלא במקום עמך .וכתיב מלא כעין זה מצוי גם'במקראות

אתרים.

בז ה-במקוםהזהוכ 1לקמן ט,יא'היש בזה הרואה
להתפלל אל ה'-ולעיל בפסוק ' כתוב 'ותתפלל על ה" ,ובטסוקי
כתוב'להתפלללפגי ה " (וראה שםפירוש).והעירהר"ייעקבסון בשם הרב
קרליבךז"ל" :ופשר השונייתכו בכך :תפילה ,תלונה ,בקשה עוברות
ר"י
ילו שלושהשלבים.מתהיליםבפעין מרד(כפישציין התלמודיפהנימה של
כא
ו
ש
פ
נ
ת
ו
ר
י
ר
מ
ל
ת
ת
ל
ל
ל
פ
ת
מ
ה
ו
ק
ר
ו
פ
תלונהבכנויה'צבאות) קודםכלעל
)כן,בעמדול-פגיה'הואמגיעלהכרת ערךעצמוובגדולתהבורא
עלה'.אהר
ה' ,והוא יודעלפנימי הוא עומד ושומך את לבו,
הוא כבר מתפלל לפני
ואז מזדכך הלב והתפילה הצרומה נאמרת בשעה שהאדם מתפלל אל ה'
והוא נאפד ממתלונן לבן השואל את צרכיו מאביו שבשמים" (הזון המקרא.
ב )356--355
(כח)

וגם"-גם ההתאמה" ,כלומר "ובנוגע לי-מעשי יהיה

בהתאמה

למעשה ה'" (מ"צ סגל),וכן בבראשית כ ,ה-ו ולקמן כח ,כבועוד.
השאלתיהו-בבניי ,הפעיל השטלתיהו ,והשתמשה חגה בלשון נופל על
לשון :ה'נתן את שאלתה אשר שאלהוהיא השאילתהו לה' (וראהלעיל הערה

לפסוקכ).
אשר היה-כמזיהיה (יד"ק) ויונתן תירגם".והוא קים" וכן פירש ר"י
מטראגי"יהיההי".
..

הוא שאזל-נתוו ומסור לעבודתה' .השורש 'שאל' בא בפרשתנו שבע

פעמים".
וישחחו-נחלקו פרשנינו מי השתחוה כאן .רש"י מירש" :שמואל ויש
אומריםאלקנה".ור'יוסר קרא והרלב"גפירשו -עלי,י.והסמיכה חנה להש-
תחויהזותטילה.

4יוהחיוכקיה דבפרנשיורמבכוא.ן שחנה ביקשה רחמים,מכיוןששמואינתחייבמיתהעי
ובעיי המדרש דרשו "באותה שעה נצנצה בה רוח הקודש ,הימים
שסמואי
קיים  -שים" למדרש שמואל 1וראה שמ"אכח,ג) .כי
שהורה

75

שאוי

י

76ויש כתבי-יד הגורסיפ  1ש תח11

זהתירגמו התרגומיםהלועזיים.

-כיומראיקנה והנה

www.daat.ac.il

וששואי

בנם~ .מעין

דעת-מכללת הרצוג
מתוך" :מעיינות" ט  -ימים נוראים ,מאסף לעניני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים תשכ"ח

'הודהקיי

132

ז .תחילת חנה ("השנייה"; ב ,א-י)
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(א) ותתפלל חנה-התפילה היא בחינת סוד שיח בין המתפלל לבין
קונוועניינה לא רק בקשה לה',כי אםגם תודה,דיבור בשבחו של מקזוזם,דברי
הגות ולקת ,כמשמעות של לשון תפילה הבאה בראש כמהמגמורים וכזאת
היתה גם תפילתה של חגה .ברישא-תודה ,במציעתא-דברי הגות על
השגחת ה' בעולם ועל ההיסטוריוסופיה ,ואילו בסיפא-תפילה ,במשמעות
בקשה ,למלכות המשיחית.
את כל תפילתה ,ולא רק
ויונתו תירגם שחנה התפללה ברוח נבואה

.פירש

 71כגוןחהיים צ ,אוכןיונה ב ,נ וחבקוק ג,א.
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הפטרה לנום א'שי

ראש השנה

1%

אתהסיפא שלה,בדברינבואה המקפלים בתוכם רעדם למעשיםשאירעומימי
שמואל בנה ששיחרר את ישראל מעול הפלשתים ,ועד למלחמת זוג ומגוג
בימותהמשיח לעתיד לבוא'י.
עלץ -נרדף ל'עלן' ול'עלס',יועניינו לשמות שמחה עצומה .ושמתהזויש
להביועל רקע של עקרות,עלבוז ,כעס וצער של 'אשה קשתרוה' ו'מרתנפש'.
בה' "-שהיהבעזרי" (רד"ק),ופעמיםההזור הנה בכתובעללשוו ( 11ופעם
עללשוז בישועתך),כיעניינהלהביע את דבקותהבה'.
רמה קרג; -עניינוגבורתיוחזקי.ומליצהזו שאולה מראם המנגחבקרניו
אתאויביו כאמור בתורה 'וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגה' (דברים לג,יז
ודאהעוד ההלים צב,יא).
י דוד
רחב פי-עניינו הבעת צחוק ולעג על מפלת אויב כאמור עליד
,וירחיבועליפיהם אמרו האח האח ראתהעיננוי (תהלים לה ,כא וראהישעיהו
נגד) .ובעל המצודות פירש":כי עד הנההייתי כשה נאלמה לא תפתהפיה
ועתה רהבפיעלאויבילהשיבאמרים".
א1יבי ואמרה בלשון רבים,כי התכוונה לפנינה "ועל המכעיסים אותה
בהיותה עקרה" (רד"ק) .וייתכן ,שאמרה בלשון רבים כמנהגם של משוררי
הקודש שבתפילותיהם האישיות הם משמשים פה לכלל האומה.
בישועתך"-שהושעתלי מצרתי ונתתלי בן" (רד"ק) ,וייתנו שלשון
ישועה כאן פירושה משפם .,,ולפי פירוש זה תקביל ללשון  11הסיפא של
התפילה 'ה'ידין אפסי ארץ'י .,ומצאנו שלשוז ישועה נרדף גם לחסדי'.
(ב) קדו ש -אחדמכינוייה' .ור' יהודההלוי פירש ,שמשמעותו שלכינוי
נקדש ומרומם משתאות לו מידה ממידות הברואים ,ואם יקרא
זה "שהוא
בהם -הוא דרך העברה" (הכוזרי ,מאמררביעי ג); וכן אמרישעיהו':יאל
מ' תדמיוני זאשזה,יאמר קדוש' (מ,כה)" .ובכל מקום שאנומוצאים קדושתו
של ה' כשהוא לעצמו ,שם אנו מוצאים גם את המושגים של צדקה ומשפט
 78ומן האחרוניפ פירש גם הגר"א את התפילה כולה כנבואה שבה רמוויפ מעשיפ
מימי האבות' ועד ימות המשיח.
עע שמ"ב א ,כ ,תהלים כח 1 ,ועוד .לשורש עלס -ראהמשלי ו,ית;איובכ,יתועוד.
 80ולפיכך מכונים השופטים בס' שופטים מו 0ןי עים,כי תפקידם היה להושיע את
העשוק (כולל ישראל העם) מיד עושקיו.
81עוד מצאנו בכמה מקראות' llar)nct ,ישזעה' נדרסת לנבואה ולרוח
( 1 ,.,ך 1ת קדשך אל תקח ממני השיבהלי
יג-יד),
 82שמ"ב גטו ,נא:כוגרול י 111עות מלגןוזטווה חסדלבחייחו.
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יהוד ה ק
134
'ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה' (שם ,ה ,טז)" .',והאל
הקדוש קרוב לשפלים ולנדכאים'כי כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו,
רוה שפלים ולהחיות לב
מרום וקדוש אשכון ,ואת דכא ושפל רוה
,יבכינויזהכי עשה משפטה
וה
ינ
ההח
לו
נדכאים' (שם,נו ,סו)' .,ונראהשכינתה אות
ודינה ושימח אותה בישועתו,
כי"-אין קדוש בה' מאחר שאין אלוה מבלעדיו" (הואיל משה") .ושד"ל
פירש שמשמעותה של'כי' כאן -הן.
בל תר-בלעדיך ,זולתך.וכיוגא בזה אמר דור':כימי אלמבלעריה'ומי
צור מבלעדי אלקינו' (שמ"ב כב ,לב)" .ואמרה חנה'כי,אין בלתר'"כי כל
ההופעות השונות  11מזו ,כל הניגודים שבחיים ,מקורם אינו בכוחות שונים
הנלחמים זה בזה ומתנצחים זה עם זה ,אלא כולם ממקור אחדיהלכון ,מאת ה'
שאין כמוהו" (ד"ר מ' ויידל" ,סיני" ,ת"ש) .פתחה חנה בלשון נסתר 'אין
קדוש כה" ועברה לדבר בלשון נוכח'כיאיו בלתך',כי צורת הנסתר מעידה
על מרחקמסוייםהקייםבין המשוחחים,ואילו צורת הנוכח רומזת על קירבה
הקיימתביניהם.ווו ממידתם שלההסידים הדבקים כב' ,שבסודשיחשביניהט
לביןקונם משתמשים הםבשתיהצורותכאחת1.כ 1פתחדוד במזמורבגבלשון
נסתר 'בנאות דשא ירביצני ...ינהלני ...ישובב ינחני'וסיים
בלשון נוכח '...כי אתה עמדי ...שבטך ומשענתך ...תערוך
לפגי ...דשנת( ...וראה למשל גם תהלים קמה ,ב-ג ועוד הרבה).,,
צ1ר -אף הואכינוי לה' על שהוא משמש מעוז ,עוז ומחסה לצדיקים 'צור
עזי מחסי באלקים' (תהלים סב ,ח ועוד).וכינויזה לה' בא לראשונה בשירת
האזינו 'הצור תמים פעלוכי כלדרכיו משמט ,אל אמונהואיןעול צדיק וישר
הוא' לדברים לב,ד) .והרד"קפירש"אין חוקכאזיקינו,שהופךהטבעיםכרצונו,
כיהייתי עקרה ולאהיה בטגעי ללדת" (רד"ק) .ונראה שבהשפעתשני הפסו-

ל ורעיון הקדוש"("ייקוט עיקרי היהדות" נעריכתו
 1~ep 83ח"י רות "ההידמותיא
' יוקבסון "חזון המקרא" ח"א עמ'
שלי' בסטואי ),וראה מסתו הרבי
 ,191והשווה גם תהלים קיא ,ז-ט ועוד.
84יש בכינוי 'קדוש' גם מיסוד הפרישה המוחלטת מחפיסת האדם וממושגיו וגם
מיסוד הקירבה לאום וסבלו -כאחת .ועוד :על קדושהויתברך מבוססת גםתבי-
עתו אל האדם מישראל להידמותאליו'והייתם קדושים,כי קדושאני' (ויקראיא,
מה ועוד).
 85ובפסוק המקביל בתהלים יח ,לב נאמר'כימי א-לוה מבלעדי ה'דמי צורזול תי
אלקיגו'.
 86והיא גםמידתם של מטבעות הברכה שטבעוח "ל 'בריאתה ה' .,,שהכל=יה
ב דב ר ו'וכד/

שי
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הפטרה ימם א'שי
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ראש השנה

קים שלתפילת חנה אמרדוד'היה'וברודצורי תרםאלקיצורישע"_לסמ"ג

כב ,מז)י

כאל קינ=1כאלקיישראל .וגם בסוףתפילתה לא אמרה במפורש'ישראל'
אלא נתכוונה במלת 'מלכו' וימשיהו' למלכם ומשיהם של ישראל.וזוהי גם
ממידתו של תפילותהיחיד בישראל ,שבהן המתפלל משמשבתפילתוהאישית
פה לציבורכולו.
(ג) אל תרבו תדברו-אל תרבו לדבר .ונראה שהצורה 'תדברף באה
בהשפעת'תרבו'.ואחוישלפעלים (במקום שעבוד המקורלפועל)מצוי בהרבה

מקראות
. .
גבחה גבהה=דברי גאוה ורברבות ("למללא רברבין"-יונתן) .צורת
הנקבה רומזת לסתמיות והכפל באלחיזוק ולהטלגה (כמובמשלי כ,יד.ועוד).
יצא המלה 'אל' שנאמרה בראש הכתוב נמשכת גם לכאן ושיעור הכתוב
א-עתק מפיכם'.
'אליצ
עת ק -הוראת השרש בעברית (וגם בערבית) היא הינתק ממקשו ,התקדם
וגם השתחרר .ובהוראה מושאלת-דיבור גאוותני ושחצני חסר רסן ("גידו-
פיו""'-ונתן)יוכן אמר דוד 'תאלמנה שפתי שקר .הדוברות על צדוק עתק
בגאוה ובוז' (תהלים לא,יט).וכן אמר אסף(אולי בהשפעת,דברי חנה)' :אל
תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק' (שם עה.)1,
אל דעות"-יודע מה שבלבבכם" (רש"י) או "הכל יודע.הואואין נסתר
ממנו" (רד"ק) .ואמרה '" 'filgלשון רבים ,כלומר כל דעותבני אדם ...כמו
שאמר 'היוצר יחד לבם המכיו אל כל מעשיהם' (תהלים לג ,סו) (רד"ק).
וייתכן שצורתהרביפ'דעות' באה לשם הפשטה,וכוונתהכתובהיאלאמר שה'
הוא'אלדעת' ',במשמעותדבריו שלירמיהו,גדול העצהורבהעליליה(לב,יט).
נלא (קרי ולו) נתכנו עלילות-לפי הכתיבעניינו של הכתוב שלא
נתכנו(=יכונו) עלילות (= מעשי) בני אדם אם לא יחפוץ האל (רד"ק) ,או
"שהוא לבדיכולעל כל אשריחפוץ" (רלב"ג);',ואילו משמעו של הקריהוא
"כלמעשי האדםנסניןלפניו" (רש"י)"י.

דרשו 'א' 1צור
בתהייםיח ,מז בא 'צורי' פעםא"תביבך.
וש ובפסוק
ו.י
צורה בתוך צורה
גאיקינ~'המקבאי
רר
וו
יציירנאיקינו ואמרו "בשר ודםאינויכזייצ
ין
את האדםבמעיאמווכו' (מדרש שמואל הגו). ,והקב"ה צר
 88וכד תירגמו השבעים וכן כתובב"מגיתשמואי" שנמצאה במערת קומראן.
ראובקרי את פשוטו מקרא באמרם":איןאנויודעך אם
ומ ונראה שגם
ו"י
.תימוד לשרP'T' :דרכיוימשה,
שאינן מכוונותין
ח,
נתכנועיייות
אם
עיייותיו"(תהיים קג- 1 ,מדרששמגאי).
ה :נתכנו
90יובבנעילי"שדרעאתיסופרים" פירש את הקרי והכתיב כך":כי הכוונהכפוי

עיייות

שי

www.daat.ac.il

ין

יא

דעת-מכללת הרצוג
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ן

וי'.הידה י
ק

(36

1תכנ 1נפעל משורש'תכן'ועניינז הערך ,השקל,המנות
ומתוך סמי-כות הכתוב ל'קשתגבורים חתים' נראה ,שהנה אמרהדיבור זה
לאלה המדברים בגאווה ושהצנותכלפי ה' ומפאריםעלילותהגבורים ,המתמ-
סים לכוחם ועוצםידם את ההתרחשותההיסטורית.וכיוצא בזה אמרישעיהו
כלטיסנחריב' :אתמי הרפת וגדפתועלמיהרימותקול ...ותאמר ברברכבי
אני עלית מרוםהרים וכו','...ואילו לאמיתן של דבראין סנחריב אלאכלי
שרתבידיה' המבצע אתהתכניתהאלקיח שנקבעהעודמימי קדם'הלא שמעת
י קדם ויצרתיה ,עתה הבאתיה' (ישעיהו לז ,בו;.
למרחוק אותה עשיתימימ
ונראה שאחרישסיימה אתדבריה בפסוק הקודם בלשון'עלילות' ,זכרה את
העלילות הזוכות לפרמים רבבין הבריות והן עלילות הגבורים -ואמרה

,קשת גבורים התימ'ו..

-

(ד) חתים החח ,ועניינו של השורש 'התה' הוא שבירה (גופנית וגם
,וכןבירמיה (נא,נו)',ונלכדוגבוריה חתתהקשתותם' .ואמרהמוסרית-רוחנית)
'התים' בלשוןרבים בהשפעתהסומך'גבורים'.
והר"י מטראגי פירש את הכתוב כ"מקרא מסורס" ועניינו "גבורי קשת
פתים",כלומר :הגבאיםהבמזהים בקשתםמתמלאים מורך ופחדונשברים.
ונכשלים-רפיהכוה,הנכשליםונופליםמרובחולשה.
אור 1היל"-ההיל והכה הוא ( "D~1TRרד"ק) ,וכיוצא בזה אמר דור:
(בתהלים' :ותאורני')חיל למלחמה ,תכריע קמי תחתנ" (שמ"ב כב,
'ונוזרנ
תיהליםיה,מ)" .כך אמנותו של הקב"ה :מתיש אתהגבורים ומחזק את
מ=
החלשיפ ,משביע אתהרעביםומרעיב אתהשבעים"(רש"י).

(ה) מביון שללעזן מיל' שבהסיימה חנה את דיבורה בפסוק הקודם שתי
משמעויות :אחתג1םני ת'גבוריחיל' ,ואחת כלכלית ('אנשיחיל' (שמות
את האדםויש מדה ומספר נם
עיייות
 ,ואין
".גבוי rp,ידרכים שבהם ה'מזביי
יצערויסבל
 91והשווה 'מתכנתהיבניפ' (שמות ה ,ח); 'ושמים בורת תכו' -ישעיהו מ ,יב

ועוד.

שדיבור זה אמרהינה.כנגד פנינה וכנגדהמכעיסים אותה".
 92והרד"ק
 93הקשפריירםשהאסוציאטיבייםבדגרי.נביאיפ ראה פירושו רש"ייישעיהו
יז. :ולפי שהוא לשון נופל על הלשוו בקריאתו דומה משפן למשפח 1כ1
ע
ו,
ה
 npssלצקה--נטל בו רוח הקודש -בפי הנביאן

ימשי שי
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ראש השנה
"פטרה יעם א'ש
יב ,אועות ",זכרהים
יה,כא) אועבורמיל'רות

מת
את התמורות

החלו"

במצבם

שלןבוריחיל'--העשירים ,ואמרה:
שבעים בלחם---העשירים ,השבעים בלחם.
.
נשכרו--נאלצולעבודכשכיירם בעד פתלחם".
טיחיםרגעים על מחמת" (רש"".
ורעבים"--שה
י (רש"ק או "מרעבתם" (הר"י מטראמ) .ואפשר שחלשת
חדל"-- 1מטרחם"
עטם ,העלתה על לבה את האסוציאציה למשמעותה השנתה שלילחם'והיא
"~
ר המשיכה ואמרהa :
י.,
'עד עקרהילדה שבעהוגו
א שה Hולמיכ
עד"-בעוד" (רש"י).
שבעה רגים.וכןמירש הרד"ק" :אינו דווקא ,אבל הוא רק השבון,כיכן
ב כשירצה לומר רבים יאמר 'שבע' כמו 'אומללה יולדת השבעה'דרך הכתו
(ירמיה סו ,ט) 'שבע על חטואתיכם' (לקרא בו,יח ועור)" .ועל עצמה אמרה
חנה -אםכי ילדה רק חמשה בנים (ב ,כא) (רש"י ,רד"ק ועוד) ..והר"י
מטראני פירש" :ולא על עצמה דיברה אלא על כל העקרות שמוליד

הבורא"'.,

אמלל ה"-נכרתה ונמסקה מלהוליד'ולהצליח ומה שילדה יכהת ויאבד"
(רד"ק)..ולא פירשה כיצד.תיעשה 'רבת הבנים' אומללה ועל'דימי תיעשה
אומללה.,לפיכך אמרה :ה' ממית ומחיהוגו' .ופירשהר"י אברבנאל "הנה
שלשה הדברים .האלה שתראו בהם עולם הפוך ,דעו וראו נא שאינם במקרה,
.
~ ו
אבל סבתםהיא האלוה יתברךכיאין עודמלבדו"
..
.

(ו) מוהיד שאול-פירושל'ה'ממית'.,,
ע א1ל -כנוילבוד תחתיות ,שהתואבדון המשמש משכןלמתיעולם(מנרל-
'
ירן).

 94וראהגירויו שלרש"י לארשיחיל' "עשירים שמזצריכיםלהחניףולהכיר"ניפ".
-

 95אפשראיפוא לפגשדיבור וה כשתיפנים:
שבעים בלחם -נשכרו
או שבעים בלחם נשכרו (וזה דומה לנאמר להלן בפס' לו).
י יוסף 'כי אם הלתם אשר הוא אוכל' (בראשית לט ,ו)
 96דאה פירוש דשיי לדבר
"היא אשתו ,אלא שדבל לשון נקיה".
 57ותז"לפירשו 'שבעים בלחם' ,שהיתה שבעה בבנים ,והעבים ,שהיתה רעבה לבנים,
.
ודרשו אתהכתוב על רחל ולאה (מדרש שמואל פרשה ה,יא).
 98ויש אומרים ש בע ה בגימטריהכמניין ש מו א.ל (רש"י עפ"י המדרש).
ע 9וכן תירגם ירבוזו .ורלב"ג פירש "כאן נתנבאה על תהיית המתים בביאור להיות

.

עניינו בתכלית הפלא".
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ויעל-פירוש ל'מהיה''"!.
וכן אמרה תורה בשירתהאזינו'אניאמית ואהיה ,מחצתיואני ארפא,ואין
מידי מציל' (דברים לב ,לט),ויש בדיבור זה משום הדגשת האמונהבתהיית
המתים לעתיד לבוא (וראהעודישעיהובו,יט;דניאליב ,בועוד).
(ז) ה' מוריש-משורשירש=רישופירושו מרושש ,ודיבורזהתוזר
לדיבורהלעיל 'שבעים בלחםנשכרו'.
1מע שיר -בהתאם לאמור יורעבים חדלו''יי.
מ שפי ל-גםהוא בהתאם לאמור 'קשתגבוריםחתים'.
אף מר ומם-כנ"ל 'ונכשלים אזרוחיל'.
(ח) והיאחוזרת ומפרשתדיבורההאחרון:
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון-חוזר ל'ה' מוריש' ושתי
הצלעות מקבילותזולזו.
מ א שפת "-גל האשפה מחוץלעירשעליו'שבוהאביונים !ה~א מספריחיד
ועוקרו :אשפה משורש 'שפת' ,משימוש הזבל והאשפה לדלק בשביל בישול
(,יחזקאל כד ,ג; מ"ב ד ,לח) עם אל"ף תחילית" (מ"צ סגל)"1י1 .הלש11

"מאשפת" נרדפת לשעפר' ,הלשון'ירום' ל'מקים',ו'אביון' ל'דל'.!.,

לה וש יב"-מרימו מן האשפות ומגביהו עוד להושיב אותו עם נדיבים
להיות דומה להם" (מצודות).
נדיבים -שרים והןנדיבי עמ' (במדבר כא,יח) .ונראה שבהשפעתדיבור
זה אמר המשוררבתהלים'מקימי מעפרדל ,מאשפותיריםאביון;להושיבי עם
נדיבים ,עםנדיביעמו'(קיג,ו-ן).

וכסא כבוד-לשון מלכות וגדולה .וכיוצא בו אמר פרעה ליוסף 'רק
הכסא אגדל ממך' (בראשית מא ,ד) וכןיכסאדיהיהנכון עד עולם' (שמ"בז,

טז)י.י.

י רמז בדבריה ישמואל בנהשיעיה מן-הארץ' וניבא אחרי מותו
00ן ויש כאןאוי
לשמ"א ,כח).
101שומפגיאיותן"אהישופיר,או~יעישיעותנגיאוההעהני'"שי(רריעביית)ע.ושרו ורוממותו ,ולא שידאג מאןעי
ו במקרא
ל"אשפה",ואיי
 102ומנה מספר רבים "אשפתות" ונתקצר בדבר'
ייפ בו אתהחצים.
"ק
ח'
' שמחו
משמשת 'אשפה' בלשון'"יד במשמעותכי

יכי י

' 103וצא שהנה זכרה את התמורותהכיכלי1תבסי' אדם ש ! שפעמים (ה 1 ,וכאן),
כי תמורות הן המצויותביותר והידועות אדפ.
 104ויתכן שחנה ניבאה כאן על דוד ,שאמר
יח ,כג) ~-במדרש דרשודיבורזה 'וסף.

איה

עיעי

עצמו'ואנכיאיש רשונקיה' (שמ"א
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מצ קי ארץ--עמייהארץ(ר"יאברבנאל) "ו וכעצאבזהאמר אסף'אנכי
על מההיאעומדת =-1
תכנתיעמייה'(תהליםעה ,וכדאמרוחיל
על העמרים" (תגעהיב,ע"ב).ושד"לתירגם :מלוקי ארץ--קשי עם (ע"ד
'איש מצוק' -שמ"א כב ,ב) "שהקב"ה יהפך מצבםויהיוקצינים בעם וסומ-
כיר' ("הואיל משה").

"הגיי

ד"

(ט) ומתיאור ההשגחה הכללית על עולם ומלואו-אל ההשגחה הפרטית:
רגלי תסידו (קרי הסידיו) ישמר-וכייצא בו הבטיח ה' ליעקב
'ושמרתיך בכל אשר תלך' (בראשית כת ,סו) ויעקב אמר שם'ושמרני בדרך

הזה' -ועור".ו.
רגלי-דרכה מצאנו בכמה מקראות שללשון 'רגל' גם משמעות של
'דרך'י,י,וכן נאמרבמשליב ,ה,המקביל לפסוקנוגםבכתיבוגםבקרי':ודרך
תסידוישמר'.
חסיד -1עיקר משמעו של 'הסיד' הוא אוהב ה' וחבק בה' כמשמעות לשון
חסד בהרבה מקראות .ובניין אג לכולם 'זכרתי לך תסך נעוריך אהבת
כלולותיך' (ירמיה ב,ב) .והתורה תיארה את החסיד ואמרהעליו 'אשרנטיתו
במסה ,תריבהו עלמימריבה .האומרלאביו ולאמו לאראיתיו ואת-אחיו לא
הכיר ואת-בנו לא ידעכי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו' (דברים לג ,ט).1",
ובכתובנו הכתיב הסידו והקרי חסידיו והעניין אחד "כי יו"ד הרבוי תפול
לפעמים" (רד"ק).ורש"יפירש"ביןיחידוביןרבים".
בה שך "כאדם שהולך בתושך שיפול" (רד"ק)11 .
ידמו"-ישתקו מרגשם ורשעתם או פירושו יכרתו" (רד"ק) ,1.,כשתי
ההוראות של השורש 'דמם' .ולא אמר בפירוש שה' מכרית את הרשעים ,אלא
רשעתםהיא המביאתםלאבדון.יי.
 105ונראה שהישון 'מצקי' נגזר משרש -צק" ,וכוונת הכתוב יעמודים היצוקיפ
ממתכת.

 106והשווה את האמור בפרשה אבתאיים יורע ה' דרהצדיקים' ואת דברי דוד
בשירתו'ויתזתמיפ דרכי משוה רג 'יכיכאייות' (שמ"ב כב,לג-יד=תליים
יח ,לג-לד).
ם תחת עץרענו' (ירמיה ג ,יג) ,שהוא כמו
 1"7השווה 'ותפזרי את דרכיךיזרי

י יכי

י

כי

דר]וי'
טז,כה) .וכז'קט-ש רעי שם"ותפורי
'ו
ןתתפשקי אתרג י
רדויך-פיטו9דרגליפ" (ר' מ(''מ
וי
וי
י ת"ש עמ' תלת4-יט). .
קדאלי,סינ
י אמר' למדרש השם שדרשה לאה' :מסעם
 108ושמארום :גפ הדיבורהיחידאי'וליו
יפרופ'פ'מיצר).
וה
אישיון ןמהפריד"ק השנוה 'ידמו כאבו' (שמות טו ,טז וע,ד)..ואייו
109יפירושו הראש
יפירושהשני השווה תדמו =1תכרתו) בעוונה' (ירמיה נא ,ו) ועוד.
יהיים 'כי  YT1ה' דרך צדיקים('.הנושא הוא ה')ודיך
את
 110וכן .אמר בפרשה א''ב

'י

אי"

שי
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 1ן
ל 'קשת גבורים'תתים' ,ואף
כי לא בכה יגבר איש-הוזר לאמור לעי
כאן פירוש 'איש' לשון גדולה ,כמשמעה של לשוןזו בהרבה מקראות (וראה
לעיל פירוש א ,א) .ומעין זה אמר וכריה 'לא בחיל ולא בכחכי אם ברוחי'

(י) ה'יח ת 1מריב( 1מריבי 1קרי) -מריבי ה' יחתו .והקדימה
את ה' בראש המשפטכדי להדגיש ולהטעים את שמויתברר.ידיבור זה הוא
 T'VDתוספת הסבר ל'ורשעים בחשדידמו' כשהלשון'יחתו' חוזרת אל האמור
ברישא של תפילתה 'קשת גבורים ח תים'.
יח ת- 1ישברו (שורש "חתת"בנייזנפעל).
מריבו -והקרימריביו ,כלומרמריבי ה' ,והרד"ק פירש"ומריביהצדיקים
הם מריביו" וגםאויבי 'שראל הםשונאיו (דברים לב ,מא ועוד).,,1
עלו-והקרי עליו"-על כל אהד ממריכיו" (רד"ק) .ויש מפרשים 'עלו'
כשם תואר על משקלענו (ח'שלי)ויהיהפירושו של'עלו' ב:עליון,ולשוןזו
מקבילה איפוא לה' האמור ברישא של הצלע הראשונה ,שאליו מקבילה צלע
זו.ניאה שכך פירשו כבר.בעלי המדרש באמרם "עלו בשמים ירעם",וכן הוא
אומר; "רעם מן שמים ה' ועלי11יתן קולז' (שמ"ב כב,יד=תהלים יח,

יד).

בעמים"-מן השמים-יעשה רעם בשמים להשמיעם ולבהלם" (רד"ק).
ירעם-עתיד מקוצר .תחת.ירעים ומעין ~ה אמר דוד הירעם מן שמים ה'
ועליוזיתן קולו .וישלח חצים ויפיצם ברק
(שמ"ב
ויהמם (=ויהם קרי)'-
כב ,יד-סו)וכי.
ה' ידין"-שופטן ומייסרן" (רש"י) .והשגחתו זו של ה' מבוססת על
רשעים תאבד' (הנושא הוא דרך) .וכיו"ב לא ייחד.ביתהלה לדוד' (קמ"ה) שם ה'

במפורסו על אבדן הרשעים 'שומר ה' את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד' ,כי
איו הקב"ה מייחד שמו על הרעה אלא על הטובה" (ב"ר ג ,ח) ועוד .ובניין אב
ל"כיי" זה הוא הכתוב בפרשת הבריאה 'ויקרא א קים א1ר יוםויחשך

יייה'.

יי

קרא
 111וייתכן שמריבנו 'המה שבורים אשרמעוים אנשי דשם' (בראשית ו ,ד וראה
 ,ח-ט) ,והר"י אברבגאל פירשדיבור,ה על שמואל
רשיי שם וראה עוד שםי
שהם הפישתים,עיי
ן בשמים
בחסדך שיחתו המריביפ עם
ואמר
ירעם "ה'בעבור שמואל ועליו האל יתברךטמיוראעי
ם בשמים,וושכהןאלה.יה ,וזה נתקיים
כמ"ש-
יתברך בעבורו
'וירעם ה' בקול גדול על פלשתים' (שמ"א ז ,י),
נתן קולות ורעמים מן השמים ('הלא קציר חטים היום אקרא אל הןויתן קולות
גר"יב ,יח)
ד נתווספואררי'יתן קולו'המלים 'ברדוגחלי אש'.
 112בפסוק המקביל בתהליםיה,י
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משפט ,והראשון שקראו 'שופט כל הארץ'היה אברהם (בראשיתיח,כה).וכן
אמרה' לאברהם בפרשת בריתביןהבתרים'וגם אתהגוי אשריעבדודןאנכי'
(שםסו,יד).
אפסי -ארץ"-במקום שאפסה הארץ ,קצות הארץ ,מקצה הארזועד קצה"
(מ"צ סגל)' .כי הוא לקצות הארזיביט תחת כל-השמים יראה' (איוב כח,
כד),ין.

1ית 1עז למלת-דיבורזההואתפילהונבואה-כנראהעלשגיהמלכים
שעתיד שמואל בנה למשוה(עפ"יהר"ימטראגי)'ין.וזכרה את המלך המשית,
כי הוא עתידלהושיע את ישראלמידמריביובסיעתאדשמיא,י.1
עז נרדףלכות וגבורה (תהלים סח ,לד-לו) ולכבוד (שם ,כס,א).ומעיוזה
אמר-דוד 'ה' בעוזך ישמת מלך ובישועתך מהיגל!ואד' (שם ,כא,ב).
יה'המליבו על ישראל:
למלכו-שלישראל .ואפשר לפרש 'מלכו' של ה'כ
י
'ואנינסכתימלכי עלציוזהרקדשי' (שם ב,ו).ין.
זירם ק ר 1משיהן-מקביל לצלע הקודמת .ובסגנון צלע זו ,האחרונה
של התטילה,ישמעיןסגנון הרישא 'רמה קרגי כה''י.1
קר ן-ראהפירושלעילא.
משיחו-נרדף למלכו וקראתן 'משיחר כי נמשח ע"י ה' (כלומר ע"י
שלוחו -הנביא) '-ויאמר הלואכי משתךה'על נחלתולנגיד' (שמ"אי,א).
ואין ספקשהיוישראליודעים מה שצוותה תורה בהקמת מלך(ר"יאברבנאל).
ולא פירשה הנה עלמי התפללה והתנבאה ובא דוד ופירשו'מגדיל (=קרי
מגדול) ישועות מלכו ועושה חסד למשיחולדוד ולזרעו עד עולם' (שמ"ב
כב ,נא =תהלים יח ,גא)י'.1
ידיןאפסיארץ".
"בחסדך
פירשכתובזה ג"כ
 113ור"י
שימרו
ימ
אפבררשבנניאניו שהבהינו בין 'מלכו'ש
שו
שפ
אי'משיהו' ,ו
שאול
ביון
אי'מיכו'
14גויש מ

עי

עי

'1משיהו' על דוד(ר"יאברבנאי).
 115וכיו"ב אמר ישמואל
'והושיע אתעמי מידפישתיםכיראיתי את-
(שמ"אוי
עמיכי באה הצ'עקתואלי' שא
ט.טז).ובעי.הואיי משה"פירש גפ אתהישו-
נות 'מיכו' ו'משיהו' שמואי ,וקראהו כמו שקראה תורה ימשה
t
f
'ומצינו משיחה  Q$אצלנביא Nים .סו).f
'יפני מלוךמיך
ה"ה,היינוימשיח.
 116כן פירש ראב"עבזכריהיד ,טן:למיך ה' צבאו' =
 nalenהקדוש ברוך הוא משירןימקומן,
...ונשיעשו
 117ובמדרש אמרו-
הואיכתיב
קרני ריששעריאםיאגדע תרוממנה קרניתצדיק' (תסיים עה.
כ
יהאד),א ותרוממנה_אוי
יהקינות שגדע צדיקו שלעוים ,ואימתי הקדוש ברוך הוא
ון
ת
תרם
המשיח דכתיב'ויתןעוז
מחוירןימקומןזיכשירומם קרנו
סוף פרשהה).
קרן משיחו'
(מדרשלדש
' ע"י נתן (שמ"בז = דה-א ין) nilmm
מאוב
ייתו 'עדעוים
וד
118והמיכות הונטהה
תהליםקיב,יז 'שם אצמיח קרן לדודערכתי נרימשיחי'ועוד.

עי
עי

מיד

ימיךשי

שימיך
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142

נספח

תפילת חגה ומקבילותיה גתהלים
ב"סיג"' ,שגהג' ,ת"ש ,עמ' תלו-תנ"אפירסם ד"רמ'ויידל מהקר מעמיק
על "תהילת הנה והשמעתה".מ
 ,המהקר הזהנעתיק מספר מקבילות לתפילת
הנה מספר תהלים המעידות על השפעתהעל כמה וכמהממזמוריו.
( )1תפילת הגה יפרשה א שבתהלים
יושבבשמיםישהקה'ילעגלמן
אזידבראלימובאפוובהרוצו
יבהלמו עלו בשמים ירעם
ואנינסכת'מלכיעלציזןהר
קדשי ...ה'ידין אפסי ארו
שאלממניואתנהגויםנחלתך
ואתותך אפסי ארץ ויתן עת למלכו
תרעם בשבט ברזלככלייוצר
תנפצם ...נשקובר ...וירם קרן משיחו (פס'י)

ה'יחתומריבו

()2

תפילת חנה 1מזמ1ר י"ה

י

מז מדר " ח

ה'...מגגיוקרןישעי--
תרעם סכמים ה'ועלית

(ג)

(=ש"ב) (כב)

תפילת חנה
רמהקרניבה'...כישמחתי

בישועתך (א)

ה'יחתומריבו עלו בשמים

יתן קלו (ע,
ירעם (י)
-...כי לה' מצוקי ארץ וישח
...ועלו מוסדות תבל(---טס
עליהם תבל
יצילביכשטיביעזומשזנאיכיאמצו
ממני(יח) ...כילא בכחיגבראיש
רגליחסידו ישמר
עםתסיד תתחסד...
ורשעים בחושךידמו (ח-ט)
ועם עקש תתפתל.
מעפר מאשפת-
דל
מקים
כי אתה עםעני תרתיע
ירים אביוז (ח)
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ועינים רמותתשפיל.
כי אתה תאירנרי( ...כו-כס)
כימי אלוהמבלעדיה'

ומי צורזולתיאלהינו
האל המאזרניהיל
ויתז תמיםדרכי
משוהרגלי כאילות...

ה'מורישומעשירמשפיל אף
מרומם(ז)

...רמה קרני בה'(-א)
אין ודוש בה',כיאיו כלתך,

ואין צור.כאלהינה

.,.ונכשלים אזרותיל (ג-ד)
.

ונחתה קשתנחושהזרועתי

(לב-לה)

תפלטנימריביעם (-מד)
מפלטימאויבי אףמןקמי

תרשמתי (מט
מגדל ישועות מלכו ועושה-הסד

למשיהן

רגלי חסידו ישמר (-ט)
קשת גברים חתים (-ד)

,

ה' יחתומריביו (-י)
...רמה קרני בה' רחבפי על

.אויבי (א)
-ויתז עוז למלכו וירם קרן

משיתו(י)

-

לדודולזרעו עדעולם (נא)
ומה שנשאר סתוםבתפילת חנה ובפרשה א' שלתהלים נתפרשבשירתדוד
משיה ה' הוא דוד!

( )3תפילת חגה ומזמור ע"ה
מזמור ע"ה
אמרתילהולליםאלתהלו
ולרשעים אל תרימו קרז.

תפילת הנה
-רמהקרניכה'

רהבמי עלאויבי
כישמחתיבישועתך(א).
אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה
אל תרימו למרום קרנכם
תדברו בצואר עתק (ה ---)1-יצאעתקמפיכם(-ג)
ה'מורישומעשירמשפיל אף
כיאלהים שפטזהישפילוזה
מרומם(ז).
ירים
ורשעים בחשךידמו(...ט)כיכוסבידה'...אך שמריה
ימצוישתוכלרשעיארץ(ח--ט)
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( )4תפילת הנה ומזמר קי"ג

מזמור קי"ג
מיבה'אלהינו -המגביהי
לשבת.
המשפילילראות -בשמים
ובארץ
מקימימעפרדל ,מאשפות

ירים אביון

להושיבי עםנדיבים ,עם
נדיבי עמו
מושיבי עקרתרננית אם
הבנים שמחה -

תפילת תנה

איןקדושכה',כיאיןבלחך,ואין
צור כאלהינו (ב)
ה'מוריש ומעשיר,משמיל אף
מרומם.
מקים מעפר דל ,מאשפת
יריםאביון
להושיב עםנדיבים ,וכסא
כבוד ינתלם (ז-ה)
עד עקרהילדה שבעה
רבתבנים אומללה (ה).
ו
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