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 מבנה ומשמעות- חגי ישראל
Jewish Holidays –
Structure & Meaning

Spring
Nisan

Summer
Tamuz

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

Winter
Tevet

Fall
Tishrei

: ָא ַמר ַרב הַ ְמנ ּונָא:ברכות ל"א ע"א
.יכא ְל ִמ ְש ַמע מה הָ נהי ְק ָר האי ְדחַ ּנָה
ָּ ַּכ ּ ָמה ִה ְל ְכ ָתא ִ ּג ָּב ָרווֹ ָתא ִא
Talmud Berachot 31a: Rav Hamnuna said: How many significant
halakhot can be derived from these verses of the prayer of Chana?

 תפילת חנה
כהפטרה של ראש השנה

:)ברכות כ"ט ע"א (ראש השנה י ע"ב; י"א ע"א
 ְ ּברֹאש הַ ּ ָשנָה נִ ְפ ְק ָדה ָש ָרה ָרחה ל וְ חַ ָּנה:דְּ ָא ַמר ָמר
Talmud Berachot 29a: On Rosh HaShana, Sarah, Rachel,
and Chana were remembered by God and they conceived.

... חנה... ? שבע נביאות מאן נינהו:מגילה י"ד ע"א
Megilla 14a: Who were the seven prophetesses? …Chana…

Chana’s Prayer

תפילת חנה

• 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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'ָר ָמה ַק ְרנִ י ַּבה
.ִ ּכי ָש ַמ ְח ִּתי ִ ּבישו ָּע ֶת ָך
.ִ ּכי האין ִ ּב ְל ּ ֶת ָך וְ האין צוּר ּ הכאלֹהה ינ ּו

ו ִַּת ְת ּ ַפ ּ הלל חַ ּנָה ו ַּתֹאמַ ר
'ָעלַ ץ ִל ִ ּבי ַּבה
ָרחַ ב ּ ִפי ַעל אוֹ יְבַ י
'אה ין ָקדוֹ ש ַּכה

ַאל ּ ַת ְר ּב ּו ְת ַד ְ ּבר ּו ְ ּגבֹהָ ה גְ בֹהָ ה יהצה א ָע ָתק ִמ ּ ִפיכֶ ם
.[וְ לוֹ ] (ולא) נִ ְת ְּכנ ּו עֲ ִללוֹ ת
'ִ ּכי האל דּה עוֹ ת ה
.וְ נִ ְכ ָש ִלים ָאזְר ּו חָ יִל
שת ִ ּג ּב ִֹרים חַ ִּתים
ֶ ֶק
ו ְּר הע ִבים חָ הד ּל ּו
ְשבה ִעים ַּב ּ ֶלחֶ ם נִ ְש ָּכר ּו
.וְ ַר ַּבת ָּבנִ ים אֻ ְמלָ לָ ה
ַעד עֲ ָק ָרה י ְָל ָדה ִש ְב ָעה
.מוֹ ִריד ְשאוֹ ל ַויּ ַָעל
ה' מה ִמית ו ְּמחַ יֶּה
.ַמ ְש ּ ִפיל ַאף ְמרוֹ מה ם
ה' מוֹ ִריש ו ַּמעֲ ִשיר
מה ַא ְש ּפֹת י ִָרים אֶ ְביוֹ ן
מה ִקים מה ָעפָ ר דָּ ל
וְ ִכ ּ הסא כָ בוֹ ד יַנְ ִחלה ם
יבים
ִ ְלהוֹ ִשיב ִעם נְ ִד
ּ
.ָשת עֲ לה יהֶ ם ּ התבה ל
ֶ ַוי
ִ ּכי לַ ה' ְמצֻ הקי ֶא ֶרץ
ֹש ְך יִדָּ ּמ ּו
ֶ ו ְּר ָש ִעים ַּבח
ִשמֹר
ְ ידו י
ָ ַרגְ לה י ח ֲִס
.ִ ּכי לֹא ְבכֹחַ יִגְ ַּבר ִאיש
ָעלָ ו ַּב ּ ָש ַמיִם י ְַר העם
ה' יהחַ ּת ּו ְמ ִריבָ ו
ה' י ִָדין ַא ְפסה י ָא ֶרץ
. ֹוְ י הָרם ֶק ֶרן ְמ ִשיחו
ֹוְ י ּ ִֶתן עֹז ְל ַמ ְלכּ ו

א

(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.
( ב2) There is none who is holy as the Lord, for there is none besides You; and there is no
rock like our God.
ג

(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.
( ד4) The bows of the mighty are broken; and those who faltered, are girded with strength.
( ה5) 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.
ו

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

ז

(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,

ח

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.
( י10) 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.
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ו ִַּת ְת ּ ַפ ּ הלל חַ ּנָה ו ַּתֹאמַ ר
ָעלַ ץ ִל ִ ּבי ַּבה'
ָרחַ ב ּ ִפי ַעל אוֹ יְבַ י
אה ין ָקדוֹ ש ַּכה'

ָר ָמה ַק ְרנִ י ַּבה'
ִ ּכי ָש ַמ ְח ִּתי ִ ּבישו ָּע ֶת ָך.
ִ ּכי אה ין ִ ּב ְל ּ ֶת ָך וְ אה ין צוּר ּ הכאלֹהה ינ ּו.

ַאל ּ ַת ְר ּב ּו ְת ַד ְ ּבר ּו ְ ּגבֹהָ ה גְ בֹהָ ה יהצה א ָע ָתק ִמ ּ ִפיכֶ ם
[וְ לוֹ ] (ולא) נִ ְת ְּכנ ּו עֲ ִללוֹ ת.
ִ ּכי אה ל דּה עוֹ ת ה'
וְ נִ ְכ ָש ִלים ָאזְר ּו חָ יִל.
שת ִ ּגבּ ִֹרים חַ ִּתים
ֶק ֶ
ו ְּר הע ִבים חָ הד ּל ּו
ְשבה ִעים ַּב ּ ֶלחֶ ם נִ ְש ָּכר ּו
וְ ַר ַּבת ָּבנִ ים אֻ ְמלָ לָ ה.
ַעד עֲ ָק ָרה י ְָל ָדה ִש ְב ָעה
מוֹ ִריד ְשאוֹ ל ַוי ּ ַָעל.
ה' מה ִמית ו ְּמחַ יֶּה
ַמ ְש ּ ִפיל ַאף ְמרוֹ מה ם.
ה' מוֹ ִריש ו ַּמעֲ ִשיר
מה ַא ְש ּפֹת י ִָרים אֶ ְביוֹ ן
מה ִקים מה ָעפָ ר דָּ ל
וְ ִכ ּ הסא כָ בוֹ ד יַנְ ִחלה ם
יבים
ְלהוֹ ִשיב ִעם נְ ִד ִ
ּ
ָשת עֲ לה יהֶ ם ּ התבה ל.
ַוי ֶ
ִ ּכי לַ ה' ְמצֻ הקי אֶ ֶרץ
ֹש ְך יִדָּ ּמ ּו
ו ְּר ָש ִעים ַּבח ֶ
ִשמֹר
ידו י ְ
ַרגְ לה י ח ֲִס ָ
ִ ּכי לֹא ְבכֹחַ יִגְ ַּבר ִאיש.
ָעלָ ו ַּב ּ ָש ַמיִם י ְַר העם
ה' יהחַ ּת ּו ְמ ִריבָ ו
ה' י ִָדין ַא ְפסה י ָא ֶרץ
וְ י הָרם ֶק ֶרן ְמ ִשיחוֹ .
וְ י ּ ִֶתן עֹז ְל ַמ ְלכּ וֹ

רמה קרני
My glory was raised
ה' ,א-ל ,א-להים
God, Lord
חתים  /יחתו
= Broken
מרומם /ירום
Elevated/will elevate
וירם קרן
Will exalt the glory

Fokkelman JP Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel. Studia Semitica Neerlandica. Vol 31. 1993, p
73-111.

Intertextuality
) ד (~ ירושלמי מסכת חגיגה ב,ויקרא רבה ט"ז
? שמא בסדרי מרכבה אתה עוסק: אמרו ליה.בן עזאי היה יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו
 ודברי תורה שמחין כיום, ונביאים לכתובים, לאו אלא מחריז דברי תורה לנביאים:אמר להן
) יא,' 'וְ הָ הָ ר ּב הֹער ָּבאה ש' (דברים ד:נתינתן בסיני עיקר נתינתן באש ניתנו הה"ד
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)

 נָאו ּו ְלחָ ַיי ְִך ַּב ּת ִֹרים צַ ּו ה: י,'שיר השירים א
:ָאר ְך ַּבחֲר ּוזִים
Song of Songs 1, 10: Your cheeks are comely with rows of braids, your neck with beads

Contextuality
ו ִַּת ְת ּ ַפ ּ הלל (א' ,י; ב' ,כה)
Pray – IS 1, 10; 2,25

א

ִל ִ ּבי (א' ,ח.יג) ִ ּ -פי (א' ,יב)
Heart & mouth – IS 1, 8.12.13
רמה (א' ,א.יט; ז' ,יז; ח' ,ד)
Rama – IS 1, 1.19; 7, 17; 8, 4

ב
ג
ד
ה
ו
ז

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

ח

ט
ירעם (א' ,ו; ז' ,י; שמואל ב כ"ב ,יד
IS 1, 6 = 7, 10; = IIS 22, 14
מלך  -משח (שמ"א ט"ו ,יז; כ"ו ,טז;
שמ"ב ב' ,ד.ז; ג' ,לט; ה' ,ג.יז; י"ב ,ז)
;King & Mashiach (oil) – IS 16, 17
26, 16; IIS 4,7; 3, 39; 5,3.17; 12, 7

י

ו ִַּת ְת ּ ַפ ּ הלל חַ ּנָה ו ַּתֹאמַ ר
ָעלַ ץ ִל ִ ּבי ַּבה'
ָרחַ ב ּ ִפי ַעל אוֹ יְבַ י
אה ין ָקדוֹ ש ַּכה'

ָר ָמה ַק ְרנִ י ַּבה'
ִ ּכי ָש ַמ ְח ִּתי ִ ּבישו ָּע ֶת ָך.
ִ ּכי אה ין ִ ּב ְל ּ ֶת ָך וְ אה ין צוּר ּ הכאלֹהה ינ ּו.

ַאל ּ ַת ְר ּב ּו ְת ַד ְ ּבר ּו ְ ּגבֹהָ ה גְ בֹהָ ה יהצה א ָע ָתק ִמ ּ ִפיכֶ ם
[וְ לוֹ ] (ולא) נִ ְת ְּכנ ּו עֲ ִללוֹ ת.
ִ ּכי אה ל דּה עוֹ ת ה'
וְ נִ ְכ ָש ִלים ָאזְר ּו חָ יִל.
שת ִ ּגבּ ִֹרים חַ ִּתים
ֶק ֶ
ו ְּר הע ִבים חָ הד ּל ּו
ְשבה ִעים ַּב ּ ֶלחֶ ם נִ ְש ָּכר ּו
וְ ַר ַּבת ָּבנִ ים אֻ ְמלָ לָ ה.
ַעד עֲ ָק ָרה י ְָל ָדה ִש ְב ָעה
מוֹ ִריד ְשאוֹ ל ַוי ּ ַָעל.
ה' מה ִמית ו ְּמחַ יֶּה
ַמ ְש ּ ִפיל ַאף ְמרוֹ מה ם.
ה' מוֹ ִריש ו ַּמעֲ ִשיר
מה ַא ְש ּפֹת י ִָרים אֶ ְביוֹ ן
מה ִקים מה ָעפָ ר דָּ ל
וְ ִכ ּ הסא כָ בוֹ ד יַנְ ִחלה ם
יבים
ְלהוֹ ִשיב ִעם נְ ִד ִ
ּ
ָשת עֲ לה יהֶ ם ּ התבה ל.
ַוי ֶ
ִ ּכי לַ ה' ְמצֻ הקי אֶ ֶרץ
ֹש ְך יִדָּ ּמ ּו
ו ְּר ָש ִעים ַּבח ֶ
ִשמֹר
ידו י ְ
ַרגְ לה י ח ֲִס ָ
ִ ּכי לֹא ְבכֹחַ יִגְ ַּבר ִאיש.
ָעלָ ו ַּב ּ ָש ַמיִם י ְַר העם
ה' יהחַ ּת ּו ְמ ִריבָ ו
ה' י ִָדין ַא ְפסה י ָא ֶרץ
וְ י הָרם ֶק ֶרן ְמ ִשיחוֹ .
וְ י ּ ִֶתן עֹז ְל ַמ ְלכּ וֹ

חנה היתה נביאה Chana was a prophetess
(מגילה י"ד ע"א; תרגום לשמואל א ב' ,א)

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

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

ֹאמר ה' ְצבָ אוֹ ת ִאם ָראֹה ִת ְראֶ ה ָּבעֳ נִ י אֲ ָמ ֶת ָך ּוזְכַ ְר ּ ַתנִ י וְ לֹא ִת ְש ַּכח אֶ ת אֲ ָמ ֶת ָך
ַ  ו ִַּתדּ ֹר נ ֶֶדר ו ַּת: יא,'שמואל א א
: ָֹשים וּנְ ַת ִּתיו לַ ה' ָּכל יְמה י חַ יָּיו וּמוֹ ָרה לֹא יַעֲ לֶ ה ַעל רֹאשו
ִ וְ נ ַָת ּ ָתה לַ אֲ ָמ ְת ָך ז ֶַרע אֲ נ
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.”

 ומאן אינון, זרע שמושח שני אנשים: גברא בגוברין; ושמואל אמר:ָשים? אמר רב
ִ  מאי ז ֶַרע אֲ נ:ברכות ל"א ע"ב
 משה ואהרן: שנאמר, משה ואהרן-  ומאן אינון, זרע ששקול כשני אנשים: שאול ודוד; ורבי יוחנן אמר לא: אמר, כי אתא רב דימי. זרע שמובלע בין אנשים-  זרע אנשים:בכהניו ושמואל בקוראי שמו; ורבנן אמרי
? 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.

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

Chana was a prophetess חנה היתה נביאה
) א,'(מגילה י"ד ע"א; תרגום לשמואל א ב

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.

יש ּה חַ ּנָה
ָ כז (ח) ַויֹּאמֶ ר לָ ּה ֶא ְל ָקנָה ִא- ח,'שמואל א א
ֹאכ ִלי וְ לָ מֶ ה י ַהרע ְלבָ בה ְך הֲלוֹ א
ְ לָ מֶ ה ִת ְב ִ ּכי וְ לָ מֶ ה לֹא ת
 (י) וְ ִהיא ָמ ַרת נָפֶ ש... :ָאנ ִֹכי טוֹ ב לָ ְך מה עֲ ָש ָרה ָּבנִ ים
'ֹאמר ה
ַ  (יא) ו ִַּתדּ ֹר נ ֶֶדר ו ַּת:ו ִַּת ְת ּ ַפ ּ הלל ַעל ה' וּבָ כֹה ִת ְב ּ ֶכה
ְצבָ אוֹ ת ִאם ָראֹה ִת ְר ֶאה ָּבעֳ נִ י אֲ ָמ ֶת ָך ּוזְכַ ְר ּ ַתנִ י וְ לֹא
ָשים וּנְ ַת ִּתיו
ִ ִת ְש ַּכח ֶאת אֲ ָמ ֶת ָך וְ נ ַָת ּ ָתה לַ אֲ ָמ ְת ָך ז ֶַרע אֲ נ
 (יב) וְ הָ יָה: ֹלַ ה' ָּכל יְמה י חַ יָּיו וּמוֹ ָרה לֹא יַעֲ לֶ ה ַעל רֹאשו
: ָ וְ הע ִלי שֹמה ר ֶאת ּ ִפיה- 'ִ ּכי ִה ְר ְ ּב ָתה ְל ִה ְת ּ ַפ ּ הלל ִל ְפנהי ה
(יג) וְ חַ ּנָה ִהיא ְמ ַד ּ ֶב ֶרת ַעל ִל ָּב ּה ַרק ְשפָ ֶתיהָ ּנָעוֹ ת וְ קוֹ לָ ּה
 (יד) ַויֹּאמֶ ר האלֶ יהָ הע ִלי:ִשמה ַע ַויּ ְַח ְשבֶ הָ הע ִלי ְל ִשכּ ָֹרה
ָ ּ לֹא י
 (טו) ו ּ ַַת ַען:ַעד ָמ ַתי ִּת ְש ּ ַת ָּכ ִרין הָ ִס ִירי ֶאת יהינ ְהך מה ָעלָ י ְִך
שכָ ר
שת ר ּוחַ ָאנ ִֹכי וְ ַייִן וְ ה
ַ חַ ּנָה ו ַּתֹאמֶ ר לֹא אֲ דֹנִ י ִא ּ ָשה ְק
 (טז) ַאל ִּת ּ התן:'ָא ְש ּפ ְֹך ֶאת נ ְַפ ִשי ִל ְפ הני ה
ֶ יתי ו
ִ לֹא ָש ִת
ָ
יחי וְ כַ ְע ִסי
ִ ֶאת אֲ ָמ ְתך ִל ְפנהי ַּבת ְ ּב ִליּ ַָעל ִ ּכי מה רֹב ִש
ָ
 (כו) ו ַּתֹאמֶ ר ִ ּבי אֲ דֹנִ י חה י נ ְַפ ְשך אֲ דֹנִ י... :דִּ ַּב ְר ִּתי ַעד הה ּנָה
) (כז:'אֲ נִ י הָ ִא ּ ָשה הַ ִ ּנ ֶ ּצבֶ ת ִע ְּמכָ ה ָּבזֶה ְל ִה ְת ּ ַפ ּ הלל ֶאל ה
שר
ֶ ֲֶאל הַ ּנ ַַער הַ זֶּה ִה ְת ּ ַפ ּ ָל ְל ִּתי ַויּ ּ הִתן ה' ִלי ֶאת ְש האלָ ִתי א
: ָֹש ַא ְל ִּתי מה ִע ּמו
'ֹאמר ָעלַ ץ ִל ִ ּבי ַּבה
ַ  ו ִַּת ְת ּ ַפ ּ הלל חַ ּנָה ו ַּת: א,'שמואל א ב
:ָר ָמה ַק ְרנִ י ַּבה' ָרחַ ב ּ ִפי ַעל אוֹ יְבַ י ִ ּכי ָש ַמ ְח ִּתי ִ ּבישו ָּע ֶת ָך

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.

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…

Rabbi Samson Raphael Hirsch
Commentary to Genesis 48,11

ֹ כה ִאם ֶיח ֱָטא ִאיש ְל ִאיש ו ִּפ ְללו,'שמואל א ב
אֱ ל ִֹהים וְ ִאם לַ יקֹוָק ֶיח ֱָטא ִאיש ִמי י ְִת ּ ַפ ּ ֶלל לוֹ וְ לֹא
:יתם
ָ ִש ְמע ּו ְלקוֹ ל אֲ ִביהֶ ם ִּכי חָ פה ץ ה' לַ ֲה ִמ
ְ י

ֹאמר ה' אֱ לֹהה י אֲ דֹנִ י
ַ ּ  (יב) ַוי:מה.טו. יב,בראשית כ"ד
שה חֶ סֶ ד ִעם אֲ דֹנִ י
ַא ְב ָרהָ ם הַ ְק הרה נָא ְלפָ נַי הַ יּוֹ ם וַעֲ ה
 (טו) ַוי ְִהי הוּא טֶ ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ּהבר וְ ִה ּנהה.... :ַא ְב ָרהָ ם
 (מה) אֲ נִ י טֶ ֶרם אֲ כַ ּ ֶלה ְל ַד ּהבר אֶ ל ִל ִ ּבי...ִר ְב ָקה יֹצה את
...וְ ִה ּנהה ִר ְב ָקה יֹצה את

הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל
Rabbi Samson Raphael Hirsch

Intertextuality (+ imitatio)

Chana  Eli
& her son Shmuel

& his sons

I Samuel 1, 16
Do not deem your maidservant to be a wicked woman
for it is due to the extent of my grievance that I have spoken until now

: ג,דברים י"ח
וְ זֶה י ְִהיֶה
ִמ ְש ּ ַפט הַ כּ ֹהֲנִ ים מה אה ת הָ ָעם מה אה ת ז ְֹבחה י הַ זֶּבַ ח
:שה וְ נ ַָתן לַ כּ ֹהה ן הַ ְז ּר ַֹע וְ הַ ְּלחָ ַייִם וְ הַ ּהקבָ ה
ֶ ִאם שוֹ ר ִאם
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…

 טז,'שמואל א א
ַאל ִּת ּ התן ֶאת אֲ ָמ ְת ָך ִל ְפנהי ַּבת ְ ּב ִליּ ַָעל
:יחי וְ כַ ְע ִסי דִּ ַּב ְר ִּתי ַעד הה ּנָה
ִ ִּכי מה רֹב ִש

I Samuel 2, 12-16
טז- יב,'שמואל א ב
:'ּו ְבנהי הע ִלי ְ ּבנהי ְב ִליּ ַָעל לֹא י ְָדע ּו אֶ ת ה
The sons of Eli were wicked men; they did not know the Lord

ו ִּמ ְש ּ ַפט הַ כּ ֹהֲנִ ים ֶאת הָ ָעם ָּכל ִאיש זֹבה חַ זֶבַ ח

: ֹשר וְ הַ ּ ַמזְלה ג ְשלֹש הַ ּ ִש ַּניִם ְ ּביָדו
ָ של הַ ָּב
וּבָ א נ ַַער הַ כּ ֹהה ן ְּכבַ ּ ה
 ְּתנָה...ִש ָראה ל הַ ָּב ִאים ָשם ְ ּב ִשלֹה
ְ  י ִַּקח הַ כּ ֹהה ן בּ וֹ ָּככָ ה יַעֲ ש ּו ְלכָ ל י...
 לֹא ִּכי...של ִּכי ִאם חָ י
ָ ּ ֻבָ ָשר ִל ְצלוֹ ת לַ כּ ֹהה ן וְ לֹא י ִַּקח ִמ ְּמ ָך ָּב ָשר ְמב
:ַע ּ ָתה ִת ּ התן וְ ִאם לֹא לָ ַק ְח ִּתי ְבחָ ז ְָקה
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…

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.

יט- יז,'שמואל א ב
'ו ְַּת ִהי חַ ּ ַטאת הַ ְ ּנ ָע ִרים ְ ּגדוֹ לָ ה ְמאֹד ֶאת ּ ְפנהי ה
:'ָשים אה ת ִמנְ חַ ת ה
ִ ִּכי נִ אֲ צ ּו הָ אֲ נ
:ו ְּשמוּאה ל ְמ ָש הרת ֶאת ּ ְפנהי ה' נ ַַער חָ גוּר האפוֹ ד ָּבד
שה ּלוֹ ִא ּמוֹ וְ הַ ַע ְל ָתה לוֹ ִמי ּ ִָמים
ֶ ֲו ְּמ ִעיל ָקטֹן ּ ַתע
:יש ּה ִלז ְּבֹחַ אֶ ת זֶבַ ח הַ י ּ ִָמים
ָ ימה ַּבעֲ לוֹ ָת ּה ֶאת ִא
ָ י ִָמ

Intertextuality

Contextuality
ו ִַּת ְת ּ ַפ ּ הלל (א' ,י; ב' ,כה)
Pray – IS 1, 10; 2,25

א

ִל ִ ּבי (א' ,ח.יג) ִ ּ -פי (א' ,יב)
Heart & mouth – IS 1, 8.12.13
רמה (א' ,א.יט; ז' ,יז; ח' ,ד)
Rama – IS 1, 1.19; 7, 17; 8, 4

ב
ג
ד
ה
ו
ז

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

ח

ט
ירעם (א' ,ו; ז' ,י; שמואל ב כ"ב ,יד
IS 1, 6 = 7, 10; = IIS 22, 14
מלך  -משח (שמ"א ט"ו ,יז; כ"ו ,טז;
שמ"ב ב' ,ד.ז; ג' ,לט; ה' ,ג.יז; י"ב ,ז)
;King & Mashiach (oil) – IS 16, 17
26, 16; IIS 4,7; 3, 39; 5,3.17; 12, 7

י

ו ִַּת ְת ּ ַפ ּ הלל חַ ּנָה ו ַּתֹאמַ ר
ָעלַ ץ ִל ִ ּבי ַּבה'
ָרחַ ב ּ ִפי ַעל אוֹ יְבַ י
אה ין ָקדוֹ ש ַּכה'

ָר ָמה ַק ְרנִ י ַּבה'
ִ ּכי ָש ַמ ְח ִּתי ִ ּבישו ָּע ֶת ָך.
ִ ּכי אה ין ִ ּב ְל ּ ֶת ָך וְ אה ין צוּר ּ הכאלֹהה ינ ּו.

ַאל ּ ַת ְר ּב ּו ְת ַד ְ ּבר ּו ְ ּגבֹהָ ה גְ בֹהָ ה יהצה א ָע ָתק ִמ ּ ִפיכֶ ם
[וְ לוֹ ] (ולא) נִ ְת ְּכנ ּו עֲ ִללוֹ ת.
ִ ּכי אה ל דּה עוֹ ת ה'
וְ נִ ְכ ָש ִלים ָאזְר ּו חָ יִל.
שת ִ ּגבּ ִֹרים חַ ִּתים
ֶק ֶ
ו ְּר הע ִבים חָ הד ּל ּו
ְשבה ִעים ַּב ּ ֶלחֶ ם נִ ְש ָּכר ּו
וְ ַר ַּבת ָּבנִ ים אֻ ְמלָ לָ ה.
ַעד עֲ ָק ָרה י ְָל ָדה ִש ְב ָעה
מוֹ ִריד ְשאוֹ ל ַוי ּ ַָעל.
ה' מה ִמית ו ְּמחַ יֶּה
ַמ ְש ּ ִפיל ַאף ְמרוֹ מה ם.
ה' מוֹ ִריש ו ַּמעֲ ִשיר
מה ַא ְש ּפֹת י ִָרים אֶ ְביוֹ ן
מה ִקים מה ָעפָ ר דָּ ל
וְ ִכ ּ הסא כָ בוֹ ד יַנְ ִחלה ם
יבים
ְלהוֹ ִשיב ִעם נְ ִד ִ
ּ
ָשת עֲ לה יהֶ ם ּ התבה ל.
ַוי ֶ
ִ ּכי לַ ה' ְמצֻ הקי אֶ ֶרץ
ֹש ְך יִדָּ ּמ ּו
ו ְּר ָש ִעים ַּבח ֶ
ִשמֹר
ידו י ְ
ַרגְ לה י ח ֲִס ָ
ִ ּכי לֹא ְבכֹחַ יִגְ ַּבר ִאיש.
ָעלָ ו ַּב ּ ָש ַמיִם י ְַר העם
ה' יהחַ ּת ּו ְמ ִריבָ ו
ה' י ִָדין ַא ְפסה י ָא ֶרץ
וְ י הָרם ֶק ֶרן ְמ ִשיחוֹ .
וְ י ּ ִֶתן עֹז ְל ַמ ְלכּ וֹ

חנה היתה נביאה Chana was a prophetess
(מגילה י"ד ע"א; תרגום לשמואל א ב' ,א)

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).

Psalm 113, 4-8
= Egyptian Hallel
based on Chana’s Prayer
שמואל ב כ"ב ,ג.יד.לה.מ.מז.נא :אֱ לֹהה י צו ִּרי
אֶ חֱסֶ ה ּבוֹ  ...י ְַר העם ִמן ָש ַמיִם ה' (= תהלים י"ח ,יד:
יע
ַוי ּ ְַר העם ַּב ּ ָש ַמיִם ה') ...ו ּ ַַת ְז הרנִ י חַ יִל לַ ִּמ ְלחָ ָמה ּ ַת ְכ ִר ַ
ָק ַמי ּ ַת ְח ּ התנִ י" =( :ו ְַּת ַא ְּז הרנִ י חַ יִל לַ ִּמ ְלחָ ָמה "...תהלים
ּשה
שת נְ חו ָ
י"ח ,מ; ראו גם שם לג)... ...וְ נִ חַ ת ֶק ֶ
ִש ִעיִ ...מגְ דּ וֹ ל יְשוּעוֹ ת
ְזרֹע ָֹתי ...וְ י ָֻרם אֱ לֹהה י צוּר י ְ
ֹשה חֶ סֶ ד ִל ְמ ִשיחוֹ ְל ָדוִ ד ּו ְלז ְַרעוֹ ַעד עוֹ לָ ם:
ַמ ְלכּ וֹ וְ ע ֶ

תהלים ע"ה ,א.ה.ו.יא :לַ ְמ ַנ ה ּצחַ ַאל ּ ַת ְשחה ת
ִמ ְזמוֹ ר ְל ָאסָ ף ִשיר ...וְ לָ ְר ָש ִעים ַאל ּ ָת ִרימ ּו ָק ֶרן...
ַאל ּ ָת ִרימ ּו לַ ּ ָמרוֹ ם ַק ְרנְ כֶ ם ְּת ַד ְ ּבר ּו ְבצַ ּוָאר ָע ָתק...
זֶה י ְַש ּ ִפיל וְ זֶה י ִָרים ...וְ כָ ל ַק ְרנהי ְר ָש ִעים אֲ גַדּה ַע
ְּתרוֹ ַמ ְמנָה ַק ְרנוֹ ת צַ דִּ יק
דברי הימים א ו' ,יח-יט :וְ אה ּ ֶלה הָ ע ְֹמ ִדים ו ְּבנהיהֶ ם
ימן הַ ְמשוֹ הרר ּ ֶבן יוֹ אה ל ּ ֶבן ְשמוּאה ל:
ִמ ְ ּבנהי הַ ְ ּקהָ ִתי הה ָ
ּ ֶבן אֶ ְל ָקנָה ּ ֶבן ְירֹחָ ם ּ ֶבן אֱ ִליאה ל ּ ֶבן ּתוֹ חַ :
דברי הימים א כ"ה ,א-וַ :וי ּ ְַבדּה ל דָּ וִ יד וְ ָש הרי
ימן וִ ידוּתוּן הַ ִ ּנ ְ ּב ִאים
הַ ָּצבָ א לַ עֲ ב ָֹדה ִל ְבנהי ָאסָ ף וְ הה ָ
שי
ְ ּב ִכ ּנֹרוֹ ת ִ ּבנְ בָ ִלים ו ִּב ְמ ִצ ְל ּ ָתיִם ַוי ְִהי ִמ ְס ּ ָפ ָרם ַאנְ ה
ְמלָ אכָ ה לַ עֲ ב ָֹד ָתםַ ... :על יַד ָאסָ ף הַ ִ ּנ ָּבא ַעל י הְדי
הַ ּ ֶמלֶ ְךַ ...על י הְדי אֲ ִביהֶ ם יְדוּתוּן ַּב ִ ּכנּוֹ ר הַ ִ ּנ ָּבא ַעל
ימן חֹזהה
הֹדוֹ ת וְ הַ ּ הלל לַ ה'ָּ ...כל אה ּ ֶלה בָ נִ ים ְלהה ָ
הַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּב ִד ְב הרי הָ אֱ ל ִֹהים ְלהָ ִרים ָק ֶרן

תהלים קי"ג ,ד-חָ :רם ַעל ָּכל גּוֹ יִם ה' ַעל
יהי לָ ָשבֶ ת:
הַ ּ ָש ַמיִם ְ ּכבוֹ דוֹ ִ :מי ּ ַכה' אֱ לֹהה ינ ּו הַ ּ ַמגְ ִ ּב ִ
ימי מה ָעפָ ר
ילי ִל ְראוֹ ת ַּב ּ ָש ַמיִם ּובָ ָא ֶרץְ :מ ִק ִ
הַ ּ ַמ ְש ּ ִפ ִ
יבים
יבי ִעם נְ ִד ִ
דָּ ל מה ַא ְש ּפֹת י ִָרים אֶ ְביוֹ ןְ :להוֹ ִש ִ
ִעם נְ ִדיבה י ַע ּמוֹ :

Shmuel II, 22,
3.14.35.40.47.50
= David’s song of his life
based on Chana’s Prayer

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

Chana’s Prayer

תפילת חנה

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)

עיון תפילה
Studying Tefilah
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