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ד"בס



מבנה ומשמעות-חגי ישראל 
Jewish Holidays –

Structure & Meaning

ל"הרב שמשון רפאל הירש זצ
Rabbi Samson Raphael Hirsch z”l

Spring
Nisan

Summer
Tamuz

Fall
Tishrei

Winter
Tevet



:  ָאַמר ַרב ַהְמנּוָנא: א"עא"לברכות
א ְלִמש ְ  ָרוֹוָתא ִאיּכָ ּבָ ה ִהְלְכָתא ּגִ ּמָ הּכַ י ְדַחּנָ י ְקָראה ָהנה .  ַמע מה

Talmud Berachot 31a: Rav Hamnuna said: How many significant
halakhot can be derived from these verses of the prayer of Chana?

:(א"א ע"י;  ב"ראש השנה י ע)א"עט "כברכות
ָאַמר ָמר ָנה ִנְפְק : ּדְ ָ רֹאש  ַהש ּ ל ְוַחנָּ ּבְ ָרה ָרחה הָדה ש ָ

Talmud Berachot 29a: On Rosh HaShana, Sarah, Rachel, 
and Chana were remembered by God and they conceived.

...חנה... ? נינהושבע נביאות מאן : א"ד ע"מגילה י

Megilla 14a: Who were the seven prophetesses? …Chana…    

 תפילת חנה
כהפטרה של ראש השנה



עיון תפילה
Studying Tefilah

Chana’s Prayerתפילת חנה       

ד"בס

• Analysis of Chana’s Prayer (Shmuel I 2, 1-10)

• Context with story of Chana & Shmuel

• Context within the Books of Shmuel (Shmuel II 22) 

• Intertextuality with Tehillim (and Chronicles)



לא ּלה ְתּפַ הַוּתִ אַמרַחּנָ ַוּתֹ
יָעַלץ הַקְרִניָרָמה'הבַּ ִלּבִ 'ּבַ
יָרַחב יאֹוְיַביַעלּפִ יּכִ ַמְחּתִ ּוָעֶתךָ ש ָ יש  .ּבִ

יןב הָקדֹוש  אה י'ּכַ יןּכִ ךָ אה ְלּתֶ יןּבִ ינוּ ּכה צּורְואה .אלֹהה

ְרּבוּ ַאלג רוּ ּתַ ֹבָההְתַדּבְ אְגֹבָההּגְ יֶכםָעָתקיהצה ִמּפִ
י לּכִ עֹותאה נוּ (ולא[ )ְולוֹ ]'הּדה .ֲעִללֹותִנְתּכְ

תד ּבִֹריםֶקש ֶ יםּגִ ִליםַחּתִ .ָחִילָאְזרוּ ְוִנְכש ָ
ִעיםה בה ֶחםש ְ ּלֶ רוּ ּבַ ּכָ ִביםִנש ְ ּלוּ ּוְרעה ָחדה

ְבָעהָיְלָדהֲעָקָרהַעד תש ִ ִניםְוַרּבַ .ֻאְמָלָלהּבָ
ִמית'הו אֹולמֹוִרידּוְמַחיֶּהמה .ַויַָּעלש ְ
ירמֹוִריש  'הז ילּוַמֲעש ִ ּפִ םַאףַמש ְ .ְמרֹומה
ִקיםח ָעָפרמה ל  מה ּפֹתּדָ ַאש ְ ֶאְביֹוןָיִריםמה

יב אְנִדיִביםִעםְלהֹוש ִ םָכבֹודְוִכּסה ַיְנִחלה
י י'ַלהּכִ תֶאֶרץְמֻצקה ֶ יֶהםַויָּש  לֲעלה בה .ּתה

יט ֹמרֲחִסיָדוַרְגלה ִעיםִיש ְ ךְ ּוְרש ָ ֶ חֹש  ּמוּ ּבַ ִיּדָ
י רְבכֹחַ לֹאּכִ .ִאיש  ִיְגּבַ

ַמִיםָעָלוְמִריָבו  יהַחּתוּ 'הי  ָ ש ּ םּבַ ַיְרעה
יָיִדין'ה ָאֶרץַאְפסה

ן םְלַמְלּכוֹ עֹזְוִיּתֶ יחוֹ ֶקֶרןְוָירה .ְמש ִ

(1)And Hannah prayed and said: 
"My heart rejoices in the Lord; my glory is exalted in the Lord. 
My mouth is opened wide against my enemies, for I rejoice in Your salvation.
(2) There is none who is holy as the Lord, for there is none besides You; and there is no 

rock like our God.

(3) Do not increasingly speak with extreme haughtiness; letting arrogance emerge from 

your mouth, as the Lord is a God of knowledge, and only by Him are deeds assessed.

(4) The bows of the mighty are broken; and those who faltered, are girded with strength.

(5) Those who were sated hired themselves out for bread, but the hungry have ceased. 

While the barren has borne seven, the one with many children, is miserable.

(6) The Lord puts to death and brings to life; He lowers to the netherworld and raises up.

(7) The Lord impoverishes and makes rich. He humbles; He also elevates.

(8) He raises the impoverished from the dust; elevates the indigent from the refuse 

heaps, to seat them with princes, and He will bequeath them a throne of glory, 

for the pillars of the earth are the Lord’s, and He established the world upon them.

(9) He protects the feet of His holy ones, and the wicked will be lost in darkness, 

for not by strength does man prevail.

(10) The opponents of the Lord will be broken; He will thunder against him in the 

heavens; the Lord will administer judgement to the ends of the earth. 

And He will grant strength to His king and exalt the glory of His anointed.



לא ּלה ְתּפַ הַוּתִ אַמרַחּנָ ַוּתֹ
יָעַלץ הַקְרִניָרָמה'הבַּ ִלּבִ 'ּבַ
יָרַחב יאֹוְיַביַעלּפִ יּכִ ַמְחּתִ ּוָעֶתךָ ש ָ יש  .ּבִ

יןב הָקדֹוש  אה י'ּכַ יןּכִ ךָ אה ְלּתֶ יןּבִ ינוּ ּכה צּורְואה .אלֹהה

ְרּבוּ ַאלג רוּ ּתַ ֹבָההְתַדּבְ אְגֹבָההּגְ יֶכםָעָתקיהצה ִמּפִ
י לּכִ עֹותאה נוּ (ולא[ )ְולוֹ ]'הּדה .ֲעִללֹותִנְתּכְ

תד ּבִֹריםֶקש ֶ יםּגִ ִליםַחּתִ .ָחִילָאְזרוּ ְוִנְכש ָ
ִעיםה בה ֶחםש ְ ּלֶ רוּ ּבַ ּכָ ִביםִנש ְ ּלוּ ּוְרעה ָחדה

ְבָעהָיְלָדהֲעָקָרהַעד תש ִ ִניםְוַרּבַ .ֻאְמָלָלהּבָ
ִמית'הו אֹולמֹוִרידּוְמַחיֶּהמה .ַויַָּעלש ְ
ירמֹוִריש  'הז ילּוַמֲעש ִ ּפִ םַאףַמש ְ .ְמרֹומה
ִקיםח ָעָפרמה ל  מה ּפֹתּדָ ַאש ְ ֶאְביֹוןָיִריםמה

יב אְנִדיִביםִעםְלהֹוש ִ םָכבֹודְוִכּסה ַיְנִחלה
י י'ַלהּכִ תֶאֶרץְמֻצקה ֶ יֶהםַויָּש  לֲעלה בה .ּתה

יט ֹמרֲחִסיָדוַרְגלה ִעיםִיש ְ ךְ ּוְרש ָ ֶ חֹש  ּמוּ ּבַ ִיּדָ
י רְבכֹחַ לֹאּכִ .ִאיש  ִיְגּבַ

ַמִיםָעָלוְמִריָבו  יהַחּתוּ 'הי  ָ ש ּ םּבַ ַיְרעה
יָיִדין'ה ָאֶרץַאְפסה

ן םְלַמְלּכוֹ עֹזְוִיּתֶ יחוֹ ֶקֶרןְוָירה .ְמש ִ
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רמה קרני
My glory was raised

להים-א, ל-א', ה
God, Lord

יחתו/ חתים 

= Broken

וירם קרן

Will exalt the glory

ירום/ מרומם

Elevated/will elevate

Fokkelman JP Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel.  Studia Semitica Neerlandica. Vol 31. 1993, p 

73-111.



(בחגיגהמסכתירושלמי~)ד,ז"טרבהויקרא
?עוסקאתהמרכבהבסדרישמא:ליהאמרו.סביבותיומלהטתוהאשודורשיושבהיהעזאיבן

כיוםשמחיןתורהודברי,לכתוביםונביאים,לנביאיםתורהדברימחריזאלאלאו:להןאמר
רְוָהָהר':ד"ההניתנובאשנתינתןעיקרבסינינתינתן ש  ּבֹעה אה (יא',דדברים)'ּבָ

Vayikra Raba 16, 4 (~ Yerushalmi Chagiga 2)
Ben Azai would sit and expound and a fire would surround him. They asked him: Are you learning esoterics? 
He answered: No, I am stringing together/connecting the words of the Torah with those of the Prophets and 
their words with those of the Scriptures, and the words of the Torah are as happy as the day as when they 
were given on Mount Sinai where they were primarily given in fire as it is written: “And the mountain burned 
with fire” (Deuteronomy 4, 11)

ְך : י', שיר השירים א ארה ִרים ַצּוָ ּתֹ ֲחרּוִזיםָנאוּו ְלָחַיִיְך ּבַ :  ּבַ
Song of Songs 1, 10: Your cheeks are comely with rows of braids, your neck with beads

Intertextuality



לא ּלה ְתּפַ הַוּתִ אַמרַחּנָ ַוּתֹ
יָעַלץ הַקְרִניָרָמה'הבַּ ִלּבִ 'ּבַ
יָרַחב יאֹוְיַביַעלּפִ יּכִ ַמְחּתִ ּוָעֶתךָ ש ָ יש  .ּבִ

יןב הָקדֹוש  אה י'ּכַ יןּכִ ךָ אה ְלּתֶ יןּבִ ינוּ ּכה צּורְואה .אלֹהה

ְרּבוּ ַאלג רוּ ּתַ ֹבָההְתַדּבְ אְגֹבָההּגְ יֶכםָעָתקיהצה ִמּפִ
י לּכִ עֹותאה נוּ (ולא[ )ְולוֹ ]'הּדה .ֲעִללֹותִנְתּכְ

תד ּבִֹריםֶקש ֶ יםּגִ ִליםַחּתִ .ָחִילָאְזרוּ ְוִנְכש ָ
ִעיםה בה ֶחםש ְ ּלֶ רוּ ּבַ ּכָ ִביםִנש ְ ּלוּ ּוְרעה ָחדה

ְבָעהָיְלָדהֲעָקָרהַעד תש ִ ִניםְוַרּבַ .ֻאְמָלָלהּבָ
ִמית'הו אֹולמֹוִרידּוְמַחיֶּהמה .ַויַָּעלש ְ
ירמֹוִריש  'הז ילּוַמֲעש ִ ּפִ םַאףַמש ְ .ְמרֹומה
ִקיםח ָעָפרמה ל  מה ּפֹתּדָ ַאש ְ ֶאְביֹוןָיִריםמה

יב אְנִדיִביםִעםְלהֹוש ִ םָכבֹודְוִכּסה ַיְנִחלה
י י'ַלהּכִ תֶאֶרץְמֻצקה ֶ יֶהםַויָּש  לֲעלה בה .ּתה

יט ֹמרֲחִסיָדוַרְגלה ִעיםִיש ְ ךְ ּוְרש ָ ֶ חֹש  ּמוּ ּבַ ִיּדָ
י רְבכֹחַ לֹאּכִ .ִאיש  ִיְגּבַ

ַמִיםָעָלוְמִריָבו  יהַחּתוּ 'הי  ָ ש ּ םּבַ ַיְרעה
יָיִדין'ה ָאֶרץַאְפסה

ן םְלַמְלּכוֹ עֹזְוִיּתֶ יחוֹ ֶקֶרןְוָירה .ְמש ִ

.110-57( ו"תשמ)עיוני מקרא ופרשנות ב , "הסוג והמשמעות, המבנה–סיפור הולדת שמואל "אוריאל סימון 

Chana was a prophetessחנה היתה נביאה 

(א', תרגום לשמואל א ב; א"ד ע"מגילה י)

Biblical Critics
“Chana’s” prayer was added later.

Contextuality

ל  ּלה ְתּפַ (כה', ב; י', א)ַוּתִ
Pray – IS 1, 10; 2,25

(יח.יג', ד; ט', א)כסא
Chair – IS 1, 9; 4, 13.18

י י -(  יג.ח', א)ִלּבִ (יב', א)ּפִ
Heart & mouth – IS 1, 8.12.13

(ד', ח; יז', ז; יט.א', א)רמה
Rama – IS 1, 1.19; 7, 17; 8, 4

יד,ב "שמואל ב כ; י', ז; ו', א)ירעם
IS 1, 6 = 7, 10;  = IIS 22, 14 

;  טז, ו"כ; יז, ו"א ט"שמ)משח-מלך 
(ז, ב"י; יז.ג', ה; לט', ג; ז.ד', ב ב"שמ

King & Mashiach (oil) – IS 16, 17; 
26, 16; IIS 4,7; 3, 39; 5,3.17; 12, 7



אַמר ה: יא', שמואל א א ּדֹר ֶנֶדר ַוּתֹ ֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרּתַ ' ַוּתִ ח ֶאת ֲאָמֶתָך  ְצָבאֹות ִאם ָרֹאה ִתְרֶאה ּבָ ּכַ ִני ְולֹא ִתש ְ
ה ַלֲאָמְתָך  ים ְוָנַתּתָ יו ַלהֶזַרע ֲאָנש ִ י ַחיָּיו ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל' ּוְנַתּתִ ל ְימה וֹ ּכָ :  רֹאש 

Samuel I, 1, 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 an offspring of men, 
I will dedicate him to the LORD for all the days of his life; and no razor shall ever touch his head.”

ים: ב"א ע"ברכות ל ומאן אינון  , זרע שמושח שני אנשים: ושמואל אמר; גברא בגוברין: אמר רב? מאי ֶזַרע ֲאָנש ִ
משה ואהרן  : שנאמר, משה ואהרן-ומאן אינון , זרע ששקול כשני אנשים: ורבי יוחנן אמר; שאול ודוד-

לא  : אמר, כי אתא רב דימי. זרע שמובלע בין אנשים-זרע אנשים : ורבנן אמרי; בכהניו ושמואל בקוראי שמו
?ולא חכם ולא טפש, ולא צחור ולא גיחור, ולא קטן ולא אלם, ארוך ולא גוץ

The Gemara asks: What is the meaning of “an offspring of men”? Rav said: Hannah prayed for a man among men,
a son who would be outstanding and exceptional. And Shmuel said: This expression means an offspring who will 
anoint two men to royalty. And who were they? Saul and David. And Rabbi Yoḥanan said: Hannah prayed that 
she would bear an offspring who would be the equivalent of two of the world’s greatest men. And who were 
they? Moses and Aaron. As it is stated: “Moses and Aaron among His priests, and Samuel among those who call 
His name” (Psalms 99:6). In this verse, Hannah’s son, Samuel, is equated to Moses and Aaron. And the Rabbis say: 
“An offspring of men”: Hannah prayed for an offspring who would be inconspicuous among men, that he would 
not stand out in any way. The Gemara relates: When Rav Dimi came from Eretz Yisrael to Babylonia, he said in 
explanation: Hannah prayed that her son would not be conspicuous among men; neither too tall nor too short; 

neither too small nor too fat; neither too white nor too red; neither too smart nor too stupid.

Chana was a prophetessחנה היתה נביאה 

(א', תרגום לשמואל א ב; א"ד ע"מגילה י)

Biblical Critics
“Chana’s” prayer was added later.



ה  ַויֹּאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיש ָ ( ח)כז-ח', שמואל א א ּה ַחּנָ
י ְוָלֶמה לֹא ֹתאְכִלי ְוָלֶמה יהַר  ךְ ע ָלֶמה ִתְבּכִ ֲהלֹוא  ְלָבבה

ִנים ָרה ּבָ ֲעש ָ ַרת ָנֶפש   ְוִהיא מָ ( י: ... )ָאֹנִכי טֹוב ָלְך מה
ל ּלה ְתּפַ ה' הַעלַוּתִ אַמר הַוּתִ ( יא: )ּוָבכֹה ִתְבּכֶ '  ּדֹר ֶנֶדר ַוּתֹ

ֳעִני ֲאָמֶתָך וּ  ִני ְולֹא  ְצָבאֹות ִאם ָרֹאה ִתְרֶאה ּבָ ְזַכְרּתַ
ה ַלֲאָמְת  ח ֶאת ֲאָמֶתָך ְוָנַתּתָ ּכַ ים ּוְנַתּתִ ִתש ְ יו  ָך ֶזַרע ֲאָנש ִ

י ַחיָּיו ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹא' ַלה ל ְימה וֹ ּכָ ְוָהָיה  ( יב: )ש 
ָתה  י ִהְרּבְ י הּכִ ל ִלְפנה ּלה ר ֶאת ְועה -'ְלִהְתּפַ ֹמה יהָ ִלי ש  :  ּפִ

ה ִהיא ( יג) ֶרתְוַחּנָ הּ ַעלְמַדּבֶ עֹות ְוקֹוָלהּ ַרק ש ְ ִלּבָ ָפֶתיָה ּנָ
ּכָֹר  ִלי ְלש ִ ֶבָה עה ַע ַויְַּחש ְ מה ָ ִלי  ( יד: )הלֹא ִיש ּ ֶליָה עה ַויֹּאֶמר אה

ךְ  ִרין ָהִסיִרי ֶאת יהינה ּכָ ּתַ ש ְ ָעָלִיךְ ַעד ָמַתי ּתִ ַען  ( טו: ) מה ַוּתַ
ת רוּ  ה ְקש ַ ָ אֶמר לֹא ֲאדִֹני ִאש ּ ה ַוּתֹ ָכרַחּנָ ה ַח ָאֹנִכי ְוַיִין ְוש 

ִתיִתי  י ִלְפנה לֹא ש ָ ּפְֹך ֶאת ַנְפש ִ ן ( טז): 'י הָוֶאש ְ ּתה ַאל ּתִ
ִליַָּעל  ת ּבְ י ּבַ י מה ֶאת ֲאָמְתָך ִלְפנה יִחי ְוַכְעִסי  ּכִ רֹב ש ִ

ה ּנָ י ַעד הה ְרּתִ ּבַ י ַנְפש ְ ( כו): ...ּדִ י ֲאדִֹני חה אֶמר ּבִ ָך ֲאדִֹני  ַוּתֹ
ֶזה ָכה ּבָ ֶבת ִעּמְ ּצֶ ה ַהּנִ ָ ל ֶאל הֲאִני ָהִאש ּ ּלה (  כז):'ְלִהְתּפַ

ַער ַהזֶּה ֶאל יַהּנַ ְלּתִ ּלָ ּתה ִהְתּפַ ָלִתי ֲאש ֶ ' ן הַויִּ אה ר  ִלי ֶאת ש ְ
ִעּמוֹ  י מה ַאְלּתִ :ש ָ

ל: א', שמואל א ב ּלה ְתּפַ אַמר עָ ַוּתִ ה ַוּתֹ יַלץ ַחּנָ הִלּבִ '  ּבַ
ה יָרַחב ' ָרָמה ַקְרִני ּבַ י ש ָ ּפִ ּוָעֶת ַעל אֹוְיַבי ּכִ יש  י ּבִ :  ךָ ַמְחּתִ

תפילת חנה ומהות התפילה לפי חנה
Chana’s Prayer and the Essence of Prayer

I Samuel 1, 8-27. (8) Elkana her husband said to her: Chana, 
why do you weep, and why do you not eat and why is your 
heart grieving? Am I not better to you than ten sons?...(10) 
she was embittered and prayed to the Lord and was 
weeping….(12) And it was as she was praying extensively 
before the Lord, and Eli was watching her mouth.
(13) Chana, she was speaking in her heart, only her lips were 
moving, but her voice was not heard; and Eli thought her to 
be drunk. (14) Eli said to her: Until when will you become 
drunk? Remove your wine from yourself. (15) Chana 
answered and said: No, my lord, I am an embittered woman; 
I did not drink wine or intoxicating drink, but I poured out 
my soul before the Lord. (16) Do not deem your maidservant 
to be a wicked woman, for it is due to the extent of my 
grievance, and my anger that I have spoken until now...(26) 
She said: Please, my lord, by your soul, my lord, I am the 
woman who stood with you here to pray to the Lord. (27) For 
this child I prayed; and the Lord granted me my request that I 
asked of Him.

I Samuel 2, 1 Chana prayed and said: My heart exults 
in the Lord, my glory is exalted in the Lord. My mouth
is opened wide against my enemies because I rejoice 
in Your salvation.



ְללוֹ ּופִ ִאם ֶיֱחָטא ִאיש  ְלִאיש  כה', שמואל א ב
לִיְת ֱאלִֹהים ְוִאם ַליקָֹוק ֶיֱחָטא ִאיש  ִמי  ּלֶ לֹו ְולֹא  ּפַ

ץ ה י ָחפה ְמעּו ְלקֹול ֲאִביֶהם ּכִ : ִמיָתםַלהֲ ' ִיש ְ

תפילת חנה ומהות התפילה לפי חנה
Chana’s Prayer and the Essence of Prayer

I Samuel 2, 25 If a man sins against a man, the judge 
will try him, but if a man sins against the Lord, who 
will try him? But they would not heed the voice of 
their father because the Lord wished to put them to 
death.

ל"הרב שמשון רפאל הירש זצ
Rabbi Samson Raphael Hirsch 

Rabbi Samson Raphael Hirsch 
Commentary to Genesis 48,11

י ֲאדֹ ' ַויֹּאַמר ה( יב: )מה.טו.יב, ד"בראשית כ ִני  ֱאלֹהה
ה  ה ָנא ְלָפַני ַהיֹּום ַוֲעש  ה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ַהְקרה

הַוְיִהי הּוא ( טו: .... )ַאְבָרָהם ּלָ ר ֶטֶרם ּכִ ְוִהּנהה  ְלַדּבה
את ה לְ ֲאִני ( מה... )ִרְבָקה יֹצה י  ֶטֶרם ֲאַכּלֶ ר ֶאל ִלּבִ ַדּבה

את ...  ְוִהּנהה ִרְבָקה יֹצה

Genesis 24, 12.15.45: (12) He prayed: Oh God, Lord of 
my master Abraham: Be with me today and show 
kindness to my master Abraham… (15) He had not yet 
finished speaking when Rebecca appeared… (45) I had 
not yet finished speaking to my heart, when Rebecca 
suddenly came…

http://www.obohu.cz/bible/index.php?pc=ne&k=1S&kap=1&styl=BRU
http://www.obohu.cz/bible/index.php?pc=ne&k=1S&kap=1&styl=BRU


I Samuel 2, 12-16טז         -יב', שמואל א ב
ִליוּ  י עה יְבנה נה :'לֹא ָיְדעּו ֶאת היַָּעלְבלִ ּבְ

The sons of Eli were wicked men; they did not know the Lord

ט ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָהָעם ּפַ ל ִאיש  ּוִמש ְ חַ ּכָ ֶזַבחזֹבה
ןּוָבא ַנַער  ג ש ְ ַהּכֹהה ְזלה ר ְוַהּמַ ש ָ ל ַהּבָ ה ַבש ּ ָידוֹ ּכְ ִים ּבְ ּנַ ִ :לֹש  ַהש ּ

ן ...  ח ַהּכֹהה ל ַהבָּ ִיּקַ ָראה ּו ְלָכל ִיש ְ ָכה ַיֲעש  לֹהּבֹו ּכָ ש ִ ם ּבְ ָנה... ִאים ש ָ ּתְ
ן ְולֹא  ר ִלְצלֹות ַלּכֹהה חָבש ָ ר ְמבֻ ִיּקַ ש ָ ָך ּבָ י ִאם ָחיִמּמְ ל ּכִ ָ י  ... ש ּ לֹא ּכִ

ה  ןַעּתָ יְוִאם לֹא ִתּתה :  ְבָחְזָקהָלַקְחּתִ
This was the practice of the priests, with the people:  when 
any man would present an offering, the lad of the priest
would come while the flesh was cooking…

:  ג, ח"דברים י
ְוֶזה ִיְהֶיה  

ט ַהּכֲֹהִנים ּפַ ת ָהָעםמה ִמש ְ ת אה אה י ַהזֶַּבח  זֹבְ מה חה
ה  ֹור ִאם ש ֶ ן ִאם ש  רַֹע וְ ְוָנַתן ַלּכֹהה ָבהַהזְּ ָחַיִים ְוַהּקה :ַהּלְ

Deuteronomy 18,3: 
And this will be the law of the priests from the 
people who present an offering, whether it be a ox 
or sheep, that they will give the priest the foreleg, 
the jaw and the maw… 

Chana   Eli
& her son Shmuel & his sons

יט-יז', שמואל א ב
דֹוָלה ְמֹאד  ָעִרים ּגְ את ַהּנְ ִהי ַחּטַ י הֶאת פְּ ַוּתְ ' נה

ת ִמְנַחת ה ים אה י ִנֲאצּו ָהֲאָנש ִ :'ּכִ
ת  רה ל ְמש ָ מּואה י הּוש ְ נה דַנַער ָחגּור אה 'ֶאת ּפְ :  פֹוד ּבָ

ה ּלֹו ִאּמֹו ְוַהַעְלָתה לוֹ  ֲעש ֶ  ִמיִָּמים  ּוְמִעיל ָקטֹן ּתַ
ּה ִלְזּבַֹח ֶאת ָ ֲעלֹוָתּה ֶאת ִאיש  :  ֶזַבח ַהיִָּמיםָיִמיָמה ּבַ

I Samuel 2, 17-19
The sin of the lads was very great before the Lord, as 
the men scorned the gift offerings of the Lord:
Samuel was serving before the Lord, a lad, girded with a 
linen ephod: his mother would make him a small robe and 
take it up to him from year to year, when she ascended 
with her husband to present the yearly offering.

Intertextuality (+ imitatio)

I Samuel 1, 16טז', שמואל א א
ןַאל  ּתה ת ּתִ י ּבַ ִליַָּעלֶאת ֲאָמְתָך ִלְפנה                           Do not deem your maidservant to be a wicked womanּבְ

ּנָה י ַעד הה ְרּתִ ּבַ יִחי ְוַכְעִסי ּדִ רֹב ש ִ י מה for it is due to the extent of my grievance that I have spoken until now:ּכִ



לא ּלה ְתּפַ הַוּתִ אַמרַחּנָ ַוּתֹ
יָעַלץ הִלּבִ הַקְרִניָרָמה'ּבַ 'ּבַ
יָרַחב יאֹוְיַביַעלּפִ יּכִ ַמְחּתִ ּוָעֶתךָ ש ָ יש  .ּבִ

יןב הָקדֹוש  אה י'ּכַ יןּכִ ךָ אה ְלּתֶ יןּבִ ינוּ ּכה צּורְואה .אלֹהה

ְרּבוּ ַאלג רוּ ּתַ ֹבָההְתַדּבְ אְגֹבָההּגְ יֶכםָעָתקיהצה ִמּפִ
י לּכִ עֹותאה נוּ (ולא[ )ְולוֹ ]'הּדה .ֲעִללֹותִנְתּכְ

תד ּבִֹריםֶקש ֶ יםּגִ ִליםַחּתִ .ָחִילָאְזרוּ ְוִנְכש ָ
ִעיםה בה ֶחםש ְ ּלֶ רוּ ּבַ ּכָ ִביםִנש ְ ּלוּ ּוְרעה ָחדה

ְבָעהָיְלָדהֲעָקָרהַעד תש ִ ִניםְוַרּבַ .ֻאְמָלָלהּבָ
ִמית'הו אֹולמֹוִרידּוְמַחיֶּהמה .ַויַָּעלש ְ
ירמֹוִריש  'הז ילּוַמֲעש ִ ּפִ םַאףַמש ְ .ְמרֹומה
ִקיםח ָעָפרמה ל  מה ּפֹתּדָ ַאש ְ ֶאְביֹוןָיִריםמה

יב אְנִדיִביםִעםְלהֹוש ִ םָכבֹודְוִכּסה ַיְנִחלה
י י'ַלהּכִ תֶאֶרץְמֻצקה ֶ יֶהםַויָּש  לֲעלה בה .ּתה

יט ֹמרֲחִסיָדוַרְגלה ִעיםִיש ְ ךְ ּוְרש ָ ֶ חֹש  ּמוּ ּבַ ִיּדָ
י רְבכֹחַ לֹאּכִ .ִאיש  ִיְגּבַ

ַמִיםָעָלוְמִריָבו  יהַחּתוּ 'הי  ָ ש ּ םּבַ ַיְרעה
יָיִדין'ה ָאֶרץַאְפסה

ן םְלַמְלּכוֹ עֹזְוִיּתֶ יחוֹ ֶקֶרןְוָירה .ְמש ִ

Intertextuality Contextuality

ל  ּלה ְתּפַ (כה', ב; י', א)ַוּתִ
Pray – IS 1, 10; 2,25

(יח.יג', ד; ט', א)כסא
Chair – IS 1, 9; 4, 13.18

י י -(  יג.ח', א)ִלּבִ (יב', א)ּפִ
Heart & mouth – IS 1, 8.12.13

(ד', ח; יז', ז; יט.א', א)רמה
Rama – IS 1, 1.19; 7, 17; 8, 4

יד,ב "שמואל ב כ; י', ז; ו', א)ירעם
IS 1, 6 = 7, 10;  = IIS 22, 14 

;  טז, ו"כ; יז, ו"א ט"שמ)משח-מלך 
(ז, ב"י; יז.ג', ה; לט', ג; ז.ד', ב ב"שמ

King & Mashiach (oil) – IS 16, 17; 
26, 16; IIS 4,7; 3, 39; 5,3.17; 12, 7

Chana was a prophetessחנה היתה נביאה 

(א', תרגום לשמואל א ב; א"ד ע"מגילה י)

Biblical Critics
“Chana’s” prayer was added later.

Shmuel II, 22, 

3.14.35.40.47.50

David’s song of his life = 

based on Chana’s Prayer

י צּוִרי: נא.מז.מ.לה.יד.ג, ב"שמואל ב כ ֱאלֹהה
ם...  ֶאֱחֶסה ּבוֹ  ַמִיםִמן ַיְרעה :  יד, ח"ים יתהל)= ' הש ָ

ַמִים  ָ ש ּ ם ּבַ ִני חַ (... 'הַויְַּרעה ְזרה ְכִר ִיל ַוּתַ ְלָחָמה ּתַ יַע  ַלּמִ
ִני ְחּתה ִני ַחִיל: )= "ָקַמי ּתַ רה ַאזְּ ְלָחָמהַוּתְ תהלים  ..." ַלּמִ

ת(... ...ראו גם שם לג; מ, ח"י ֶ ה  ְנחּוש ָ ְוִנַחת ֶקש 
י צּורְוָיֻרם ... ְזרֹעָֹתי ִעיֱאלֹהה ּועֹות  ִמגְ ... ִיש ְ ּדֹול ְיש 
ה ֶחֶסד ַמְלּכוֹ  יחוֹ ְועֹש ֶ :ְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלםְלָדִוד וּ ִלְמש ִ

ל ּגֹוִים הָרם: ח-ד, ג"תהלים קי ַעל  ' ַעל ּכָ
בֹודוֹ  ַמִים ּכְ ָ הִמי:ַהש ּ ינוּ ' ּכַ ְגבִּ ֱאלֹהה ֶבתיִהיַהּמַ :  ָלש ָ

יִלי ּפִ ש ְ ַמִים וּ ַהּמַ ָ ש ּ ָעפָ : ָבָאֶרץִלְראֹות ּבַ ר  ְמִקיִמי מה
ּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון ַאש ְ ל מה יבִ : ּדָ י ִעם ְנִדיִביםְלהֹוש ִ

י ַעּמוֹ  :  ִעם ְנִדיבה

Psalm 113, 4-8

Egyptian Hallel = 

based on Chana’s Prayer

ש ְ : יא.ו.ה.א, ה"תהלים ע ַח ַאל ּתַ ת  ַלְמַנּצה חה
ירְלָאָסףִמְזמֹור  ִעים אַ ... ש ִ ִרימּו ָקֶרןל ְוָלְרש ָ ...  ּתָ

ִרימוּ ַאל  רֹום ּתָ ַדבְּ ַלּמָ אר רוּ ַקְרְנֶכם ּתְ ..  .ָעָתקְבַצּוָ
ילֶזה  ּפִ יְוָכל ... ָיִריםְוֶזה ַיש ְ ִעיםְר ַקְרנה ַע  ש ָ ֲאַגּדה

רֹוַמְמָנה ַקְרנֹות  יקּתְ ַצּדִ
ה ָהעְֹמִדים ּובְ : יט-יח', דברי הימים א ו ּלֶ יֶהם  ְואה נה

ר בֶּ  ֹורה יָמן ַהְמש  ָהִתי הה י ַהּקְ נה לִמּבְ מּואה ן ש ְ ל ּבֶ :ן יֹואה
ל בֶּ  ן ֱאִליאה ן ְירָֹחם ּבֶ ן ֶאְלָקָנה ּבֶ :ן ּתֹוחַ ּבֶ

ִויד וְ : ו-א, ה"דברי הימים א כ ל ּדָ י  ַויְַּבּדה רה ש ָ
י  ָבא ַלֲעֹבָדה ִלְבנה ימָ ָאָסףַהּצָ ִאיםְוהה ּבְ ן ִוידּותּון ַהּנִ

ִים ְנָבִלים ּוִבְמִצְלּתָ ִכּנֹרֹות ּבִ ה ּבְ ָרם ַאְנש  י  ַוְיִהי ִמְסּפָ
י  הַ ָאָסףַעל ַיד : ... ְמָלאָכה ַלֲעֹבָדָתם א ַעל ְידה ּבָ ּנִ

ֶלךְ  י ֲאִביֶהם ְידּותּון בַּ ... ַהּמֶ א עַ ַעל ְידה ּבָ ּנֹור ַהּנִ ל  ּכִ
ל ַלה ה ָבִנים לְ ... 'הֹדֹות ְוַהּלה ּלֶ ל אה יָמן חֹזהה  ּכָ הה

י ָהֱאלִֹהים  ִדְברה ֶלְך ּבְ ָקֶרןְלָהִריםַהּמֶ

Psalm 75, 1.5.6.11

Asaf imitates Chana’s 

Prayer; Levitical singers 

were descendants of 

Chana (I Chronicles, 6, 

18-19; 25, 1-6).
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SUMMARY & CONCLUSIONS

• Analysis of Chana’s Prayer (Shmuel I 2, 1-10)

• Context with story of Chana & Shmuel

• Context within the Books of Shmuel (Shmuel II 22) 

• Intertextuality with Tehillim (and Chronicles)
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