
  קיל/ירושליםיהודה

 השנה ראש של א' ליוםהפטרה
 י( א-ג, א,)שמואל

 הראשון* "הסדר" מבנהא.

 השופטים תקופת את המסיים שמואל. של לידתו סיפור כלולים המסורהלפי
 ; הספר של הראשוז ב"סדר" אמו, חנה ותפילת המלוכה, תקופת אתוהפותה

 2. מיוחד בסגנוןהמצטיין

 : והן )"סתומות"( פרשיות י ת ש זה ב"סדר" מבחינההמסורה
 8, שמואל של לידתו סיפור - כולו א מרקא.

 חפה. תמילת - 4%-י ב,ב.
 זו הן וארוגות שלולות כי אתר, ב"סדר" הפרשיות שתי את המסורה כללה בכדילא
 במס- גם הבאות מנחות, מלים מהן גהלק לראות שיש לשונות, של רב מספר ע"יבזו
 : אלה מלשונות כמה והרי כאחת. הנביאים ועל התורה על החביביםפרים
 4. פעמים ה ר ש ע - ם י ת ש ב"סדר" נזכרת הסיפור, "גבורת" חנה,א(

 סדרים. לד שמואל ספר כולל המסורה חלוקת לסי*
 הפסוק לפני כלומר ט, פסוק ב בפרק מסתיים ש"הסדר" צויין דפוסים בכמה אמנםנ

 עיון. צריך והדבר חנה, תפילת אתהחותם
 - פ כ ב חנה מערמה "כל ואמרו הפרשה של הסגנוני ייחהרה על חז"ל עמדו וכבר2

 בכפליים מתה כעש(; ם צרתה לכועסתה בכפליים כעםליים:
 ראייתה ; תבכהק )יבכה יים בכפל בכיתה ; אפיך( אחת מנה יתןמלחנה

 מרץ--)שרש ~ןךר בכפליים נדי %אך(; תה לאםבכפליים
 במקומה דבי דבר זה סגיני חחוד על נעמוד בפירוש ולקמן ס(. א, פרשהשמואל

 : שתר מפורטת קטנה לחלוקה גם מתנת א פרשה3
 ומשפחתה אלקנה -- (4-גא.
 בשילה. הגבה סעודת ופנינה, חנה -- ד--תב.
 זגדרה, )הדאשזנה( חנה תפילת - ט-יאג.
 ועלי. חנה - יב-יהד,
 והיגמלו. שמואל לידת - יט--בגה,
 לה", 'שאול שמואל - כד-כחו,
 על וראה יותר קטנה לחלוקה היא אף ניתנת "השנייה"( חנה )תמילת ב פרשהגם
 המבוא. של ד בסעיף לקמןכך

 מהעובדה א. ב, ; כב ; כ ; יט ; סו ; יג ; ט ; ה ; )פעמיים( ה ;  )פעמיים( ב א,4
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97 -' השנה ראש של א' ליוםהפטרה

 ס, פעמים ש ש נוכר אישה אלקנהב(

 ששפעמיםנוכרב"סדר";הגםהכהוהגדויעייג(
 6. פעמים שש בסדר בא 'עלה' השרש_ר(

 8. פעמים ע ב ש בא 'שאל' השרשה(

 9. 'נתף השרש בסדר פעמים ע ב ש באוכןו(

 ארגע בו בא 'זבחי ; כת( ; יט ; )ג פעמים  שלוש ב"סדר" בא 'וטהה'השרשז(
 פעמים ש מ ח ב"סדר" בא 'פלל' השרש ואילו פעמיים( - כא ; ד ; )גפעמים

 הקשורות ו'פיי' 'ובה', 'שהה', שלישונית יוצא א(. ב, ; בו ; בו ; יג ;)י
 "1 פעמים ה ר ש ע ם י ה ש בפרק נוברות ה' ביתלעבודת

 נזכר ובסה"כ 12 ב בפרשה פעמים ס ועוד 11 א בפרשה פעמים כ"כ בא ה'שםת(
 פעמים. ל"גשמו

 שהמספר להסיק יש 'האשה' בכינוי אם כי בשמה קרויה חנה אין ובג יחשגפמוקים
 זה. ב"סדר" מקרי איננו ישראל, עם לשלמות הרומז ה, ר ש ע - ם י ת ששל

  שמו. שיטבר  מבלי  )ג(  'האיש' קרוי הוא אתת סעם כג. ; כא ; יס ; ח ן ד ; א א,3
 או 'הנער' הלשונות את פעמים חמש בפרק נמצא וכן ; כה ; יז ; יג ; יב : ט ; ג א,6

 בלבד. אחת פעם בסדר הנזכר שמואל של כנויו'נער',
 ה ב, כד; ; "עמיש( מ ; כא ; ז א,ג;7
 כחופעמתם4 ן )פעמ"ם( בז ; כ ; )מעמעם( ין א,8
 כב ; ט סו; ; )פעמתם( יא ; ה  א,ד;9
 תתלה ענשה מא שאף )טה נפשי' את ,דאשפך הלשומת את גם לכך נצרף ואםסו

 בבית-המקדש, ראיה מצוות קיום שעניינה )כב( ה' פני את 'ונראה הלשוןואת
 ובביקור לרגל בעליה הקשורות הלשונוה  )2אד(  פעמים ארבע-עשרה בסדריבואו
 קדוש,במקום

 כה כד; ; ע;,צ ; כא ; כ ; חי""( יט ; ש ש; ; יא י; ; ט ; ז ו; ה; ג;ת
 בסדר מכר אחת פעם יא(, ; )ג צבאות' 'ה' שם מכר פעמיים )פעמ"ם(. כח ;כז

 ב(. )ב, 'אלקינף אחת ופעם )תן "טראל''אלקי
 איכפת של זה למספר סמכו ת"ל )פעמתם4 י ; ח ; ז ; ד ; ג ; ב ; ם( )פעמי א ך12

 ף4 סוף לקמן עוד חראה ראש-השנה  מוסף של הברשת ע ש תאת
 כ; ; ח ד; )א, פעמת --חמסו רבע( בלשת 'במם' )או ען' הלשל בסדר באכן
 ; ב( )א, "לדים' הלשוז בסדר בא ופעמיכם ה( ג ;כג

 ; סעפים -שלוש )יא פעמים "מש בסדר 'שפחתך' או 'אמתך' הלשון באהוכן
 יח(. ;מז
 ; כ ; ד ; פעמיים - )ג פעמים חמש ב"סדר" באים 'ימים' 'יום', הלשונותגם
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 .קיייהודה98
 ה נ הב.

 שמה על הסדר נקרא ולפיכך חנה - היא שלגו ב"סדר" המרכן'תהדמות
- " ה נ ה ב)"מפטיריו  ע"א(. לא, מגילה 
 י פ ו י ל במקרא נרדפת זאת מלה ומצאנו ח,. מלשון נגזר הנההשם
 )תהלים )אסתרב,יז(,לכבוד )שםה,יא(,להסד לאהבה לא,ז(,)משלי
 'א(. י, )קהלת ולחכמה ד( ג, )משל' טוב לשכל טז(, יא, משלי יב;מד,
 במפורש מדברים אינם ואף ו1 הגה של ה י פ 1 י ב מספרים אין)הכתוביםאמנם
 מתוך אולם 'י, "חן" המושג נרדף להן אשר פה, שנמנו המעלות כלבשבה

 שמים ויראת אמונה אדירת אשה דיל דמות משתקפת ודיבוריההתנהגותה
 לחסד, והזוכה .ועדינות אצילות השופעת ובחכמתה, הטוב בשכלההמצטיינת
 סגולות מעניקה והיא מהציבור. גם ולבסוף מבעלה בתהילה - ולכבודלאהבה
 לזולתה. גםאלה

 ואכן יד( )מגילה בישראל שקמו הנביאות ע ב ש ביז חנה את מוניםחז"ל
 רק לא היסטוריוסופי-נבואי, מבוא גם לספר נאה טתיהה מלבד היאתפילהה
 הבא(. בסעיף כך על )ראה שבמקרא התולדה ספרות לכל אם כי שמואל,לספר

 אינה - לרחל בדשה - היא גם לאמהות. דומה היא כעקרה "בלה מבחינת'
 - שתיקתה שכאן עקרותה. לעלבון הדעת את מניח פיצוי הבעל באהבתרואה
 ,ז עזה ועקה גם שהיאשתיקה

-  שפע עליה המעטיר בעלה של חיבתו לדברי 
 של דעתם נתקררה ולא ח(. )א, בנים' מעשרה לך טוב אנכי אהבה,'הלואשל
 לביתה-כיון צרה "שהכניסה שרה,: מעשה את לחנה שייחסו עדחז"ל

 ומתוך לביתי, ציתי שיכניס לבעלי לו אומר : אמרה ילדה, שלא חנהשראתה
 לפסיקתא אותי" ויפקוד לביתי צרתי שהננסתי הוא ברוד הקדוש יראהזה

 מג(.רבתי
 געס גם צרתה 'וכעסתה חייה את כידוע זו-פנינה-צררה צרהברם
 )מדרש ומכעסת" וחוזרת "מכעסת חז"ל ובלשון ו(, )א, הרעימה'בעבור
 )ב"ב נתכוונה"  שמים לשם ש"פניגה האומרים לדעת גם וזה ,ח(, א,שמואל,

 ע"א(.טז,
 והסבירו - היו עקרות שהאמהות המתמיהה העובדה את חז"ל הדגישוכבר

 כס, ; 1 בו, ; טז כד. : יד יא, יב, ;בראשית "אמהות שי ביופיין מספרים שהם כשם13
 שנ1רמו,עי"כ. המאורעות מפני ביו"יין יספר הוצרך ששפ איא.ין(,

  מעשיהם, בסיפור יהרבות ויא יאישיו תארים נמתן ימעט מקרא שי דרכו כך כי14
 עושיהם; שי והמידות המעיות על עימד הנד  המעשים מתוךכי

 א(. ל, )בראשית אנכי' מתה אין ואם בנים ל' 'הבה ליעקב רחי דברי מעיו15
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99/ השנה ראש של א' ליוםהפטרה

 'ו. ע"א( ס"ד )יבמות של.?דיקים" לתפילתן מתאוה שהקב"ה "מפני הדבראת
 י; חנה של תפילותיהואכן

-  הגה התפללה תפילות, ושתי 
- 

 לגו משמשות
 התסילה נוסח לעצם אב-דוגמא גם אם כי תפילה, הלכות להרבה מקור רקלא

 הבאים. בסעיפים ידובר כך ועלולכותה,
 כך על וראה - י )פסוק ה' ל ע 'ותתפלל מלשון דייקו שחז"ל רק נעירכאן
 אם : כלומר ל"א(, .)ברכות מעלה" כלפי הטיחה ש"הנה ואמרו בפירוש(לקמן

 לרובד מתחת הרי ושבח, תחנונים דברי רק לשמוע לכאורה יש מתפילותיהכי
 של כמשמעותו מעלה", "כלפי דבור גם אצור שבו נוסף רובד ק"מ לעיןהגלוי
 ., משפט, שעניינו 'פלל'לשון

 הגדולים המאמינים רק ויכולים רשאים ה' עם 'משפטים' ולדבר לבוא .אולם-
 'כול ' ה' אתה ביצדיק המאמין רק כה(. יח, )בראשית הארץ" כלב"שופט
 . א(. יב, )ירמיה 'משפטים' אתו ולדבר אליו'לריב'

 ובנאמ- בתמימות אותו והעובדת לה' קרוב לבה אשר הגדולה המאמינהורק
 יכולה ,י לגבר המתייחס ' ה' 'עבר משקל על )והיא ה' של 'אמתו בחינתנות

 להא אותו ותתן שתשוב מנת אל-על לה שיתן בה'לבקש

 אנשים זרע לאמתך ונתתע
 ' )שם(. חייו' ימי כל לה'ונחתיו

. לעלי: כדבריהאו
_.

 מעמו שאלתי אשר שאלתי את לי ה''ויתן
 לה' השאלתיהו אנוניוגם
 , היה אשר הימיםכל

~ לה' שאולהוא  )כן-כח( 

 את שתקדיש ורעה, אחות לה מצאנו ולא יחידה, אשה היא חנה זוומבחינה

 ,;. לה' הגמלו עם מיד - היא מרצונה - בטנהפרי
 להבין יש - לו נאמנותה רקע ועל בה' מעורערת הבלחי אמונתה רקעועל
 לה', אדיר הימנון כולה כל שהיא השנייה, את ובייחוד השוגות, תפילותיהאת

 כאחת. ההיסטוריה וריבון העולםבורא
 בעולם שהיו הן נשים "שתי שאמר עד הזוהר של דעתו נתקררה לא ואכן.

 היה.. עקור וצחק שגם מברר בגמרא ושם16
 עויה יהדת תדירה שהיתה עי כי יום, באותו רק יא יהתפיי' 'הרבתה וחנה17

 ופקדה  תפילתה ב"ה-שמע דהד,ש לפני ומתחננת המקרש בביתומתחיית
 מג(. רבתי)פסיקתא

 1 פעמים ש 1 י ש מאשר פיות לא )יא( הראשונה בתפייתה באה 'אמתך' הלשון18

 נדרה. את בזה קיימה וחנה ה' במצוות - שמשון - בנה את הזירה מנוח אשת19
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 קיי'הייה100
- 1 הן ומי כן. אמר לא בעולם גבר ששום להקב"ה ותשבחות שירותואמרו  
 יט(. ג, חלק ),והר !" והנהדבורה

 ומשמעותה )השנייה( הנה תפילת של המבנהג.
 בשירה, ם י ע ל ב 1 מ האישיים שענייניה בכך הנה תפילת היאמיורדת
 וכל שבעה'(, ילדה עקרה )'עד ה ובפסוק בפתיחתה ם י ז ו מ ר רק הםולמעשה
 שמונה- "תפילת או "העמידה", לתפילת קמאי אב-דוגמא מעין היאכולה

 תמצית בה ושקועה 11 מתפילה אצורה כן חז"ל. בלשון "התפילה" היאעשרה",
 בפרט. ישראל תולדות ועל בכלל ההיסטוריה על הנבואית"ההיסטוריוסומיה"

 בה להבחיז יש אר אחת', 'מקשה כולה יחד גם והתוכן הצורהמבחינת
 : חלקיםשלושה
 א-ב הפסוקים והם - א ש י ר הא.
 ג-ח הפסוקים המציעתא-והםב.
( הפסוקים הסיפא-והםג. ט  

 : הרישא של פתיחתה כעיז היא המציעתא שלפתיחתה
 )ג( מפיכם עתק )א(--יצא איבי על פירחב

 : המציעתא של פתיחתה כעין היא הסיפא שלפתיחתה
 י(-ך- חתים גבוריםקשת

 יגבראיש)ט( בכחכילא
 מריבתך( יחתוה'

 : המציעתא של סממה כעט שהוא הסיפא של לסטמה ביחס הדקוהוא
 ארץ)ו(--' אפסי ידיו )ח(--הי ארץ מצוקי לה''כי

 היא בסיפא ואילו האישיים, אויביה הם ', י ב י 1 א ' על  חנה מדברתברישא
 )י(. מריביו ה'-הם באויבימדברת

 : פתיחתה מעיז הוא התפילה כל שלוסיומה
 בה')א(-- קרני'רמה

 )י(. משיחו קרן ם ר י1
 בישועתך' שמחתי 'כי האישית, ישועתה על שמחתה את חנה מביעהברישא

- א מפרק היא ידועה כי - זו ישועה של תוכנה לפרש מבלי)א(  דבקותה ואת 
 דבריה את פעמים. ש 1 ל ש בה חוזר הויה בששם בה', מעורערתחבלתי
 כשייחודו ממדותיו, כמה ציון על-ידי מקום של שבחו בתיאור כאן חנהמסיימת
 :מודגש

 )ג(. כאלקינף צור 1 י א 1 בלתר, איו כי בה' קדוש 1 י א'
 לאלקיו(. בה' שבחר ישראל, קהל בתוך עצמה את חנה מכלילה)ביאלקינו'
 ביטוי לידי באות שהן בטי ', ה' ביעלילות חגה מדברת )ג-ח(במצ'עתא
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אא השנה ראש שי א' ייום"פטרה

 בני בגורל ובתמורות בחליפות בינה מתוך השונות. ההיסטוריתבהתרה,מתות
 ההיסטורית ההתרחשות על הנבואית בהיסטוריוסופיה פרק לומד אתהאדם

ותכליתה.
 מדגישה היא כאן ואילו בלחו, ר2איז יכול ככל ה' את הנה ציינהברמ"א

 : שברא עולמו על ה' של הבלעדית בעלותואת

 )ה(. תבל' עליהם וישח ארץ מצוקי לה''כי
 היא שההיסטוריה החושבים אדם, בגי מלבות טעות לעקור באה היא כלקודם
 היום. ועד מאז גבוהה' 'גבוהה כך על לדבר שמרנים כפי 'הגכורים', מעשיפרי
 יגבר בכח לא 'כי בסיפא מציינת שהיא וכפי )ד( חתים' גבורים 'קשת היא.ולא
 )ט(.איש'

 אלא משמעות, הסרי מעשים של שלשלת האנושית ההיסטוריה איז :ועוד
 ולו( : )קרי ולא ה' דעות 'א-ל ע"י ומכוונת מושגחת והיא לה תכליתקיימת
 )ג(. עלילות'נתכנו

 - ק ה עקרונות לפי כולה, התפילה מן רואה שהנד כפי מודרכת, זוהשנהה
 והגאמגות  החסד לכידידע"ש(, הדעת ליזקחשט",דושה
 ידע ימו--ה' בחושך לרששם והמשפט הדין ישתרץ, הסיעלרגל
 ארץ".אפסי

 הן בתפילתה, חנה מדברת שעלטן אדם, בך בחף והתמורותההליפות
 ותכמעד אסוציאטיביים בקשרים בזה זה הקשורים מעשים של אחתשרשרת
 בפירוש(. לקמו כד על )ראה כאחתמנימיים
 : לה ניגוד מתוך כי אם הפתיחה, מעין המציעתא את מסיימתחנה
 )ד( חתים' גבורים 'קשת :כאן

 נדיכימ עם 'להושיבוכאן:
 )ח(. ינחילם' כבודוכסא
 בהתרחשויות ביטוי לידי באות שהו כפי ה' בעלילות חנה דיברהבמציעתא
 בסוף באה 'תבל' והמלה כולו, בעולם אדם בני כלל של השונותההיסטוריות

 האדם, בני של הלמונית זיקתם מידת בדיוק מהי בפירוש שיצויין מבלי זהחלק
 )ט-1( בסיפא ואילו עלילות'. 'לנורא אלה, להתרחשויות הנושאיםשהם

 הם - קרוביו כלפי ה' של האישית והשגחתו יחסו על במפורש חנהמדברת
 הרשעים. הם במריניו-אויניו, מלחמתו ועל ה', אוהני כלומר ם, י ד י ס חה

 יפא ס ב לראות שיש ידמו'-כך בחושך ורשעים ישמור חסידיו''רגלי
 1' ארץ אפסי ידין 'ה' : התוריית-נבואית ההיסטוריוסופיה כל של ושורשיסוד
 בפי- הלאה כד על )ראה נבואה שהיא בתפילה חנה מסיימת תפילתהאת
 .'.רוש(
 החפייה .הרי : 354-5 עמ' שני כרך המקרא", ."זון בספרו יעקבסון הרי והעיר20
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 קיי 'הודה.102
 משיהו'. קרן וירם לעמו עז יויתן;

 משיהו', קרן 'ויבם : וסיימה ' ה' ב לבי 'עלץ במלים תפילתה את חנה פתחה.
 : תפילתה של לרישא הן אף מכוונות ו'קרן' 'רום'כשהלשונות

 משקף)ק, קרן בי')ק----'וירם קרני'רמה
 ההיס- תכלית לראות יש משיחו קרן למלכך:להרמת 'עז למתן 11בתפילה
 שתש- מלכות האידיאלית, המשיחית במלכות לתיקונה המצפה האנושיתטוריה
 י;. ה' מלכות את אדמות עליליט

 1הת1רה הראש11 ה"סדר"ד.
 עניי- על - התורה בדברי והמעוגנים הנעוצים הנביאים דברי לכלבדומה

 מתוך ורק בתורה. שלנו ה"סדר" גם ונעוץ מעוגן - ולשונותיה הלכותיהניה,
 ורק הנביאים, דברי את להביו יש והתורה הנביאים שביז הקשר עלעמידה
 משמעותם. מלוא את מקבלים הם זה קשר ראייתמתוך

 נעמוד זה, ב"סדר" הבאים והשקפותיה ענייניה התורה, ללשונותבאשר
 . , מקומו. על דגור דבר - כפירושלהלן

 הנה" ל"תפילת הבולטות המקבילות את אחד במקום לרכז ברצוננוכאן
 ההיסטוריון אצורה בה אשר הידיעה, בה"א - 'השירה' היא האזינומשירת
 עד מיראשית' היהודית ההיסטוריה תהליכי כל מקופלים ובה התורה שלסופיה

 .: ;;.'אהרית'

 שיימצא יצפות היה אפשר מה ת. י א 1 ב נ ת 1 י ש י א י עדות היאכשלעצמה
 היתה והחפייה בטן בפר' נתברכה העקרה - ו בה נאמר ומה זו מעיןבחפייה
 החפייה אר מאושרת. אם שי תודתה והברת ישמהה בימוי יהיות איפואצריכה

 - האיוקית דמשגתה על המגוז ישיר ומתרהטת והמרטי האישי מעי ת מ מ 1 ר תמ
 נאמרה שבה ההזדמנות יביז התפייה תוכן שבין ההתאמה הוסר שדווקא דומה-

 יונה מפיית עי כאז נצביע להתפיי. הנביאם דרך שכך חוקה הוכהה לשמשעשו'
  להיות צייכה שהיתה בעוד ההציה, אשי הודיה השית שהיא )ב( מזגהממעי.

 מתגבר - הנבואית האישיות או -  הנביא מעיקה. צרה מתוך ועזרה להצלהבקשה
 הכללי אל הקרובויואף הפרמי המוגבל עי תרגמם מ הקרוב,על:הצורך

 שקוע יהיות במקום ה', אויבי על ישה גם ברבר ויכו הרחוק. לקיוהא
 -". - ביבד הפרטיתבצרתו

 בתהלים. חנה יתפייח המקבייות רוב את כגיא המאמר שבסוף בנספח~2
 שימה ישראל בני את וימרה הזאת השירה 'את יכתוב משה ~nlusl מכוו22

 )דברים ישראי' בבני לעד הזאת השירה יי תהיה למען בפיהם * פרשה()=
 מפי תשכח יא 'כי - הדגיות בכל ישראי עי בפיהם השירה נשתגרה. יט(,יא,
 שביאים. גל בפי כמעט ישונותיה ונזכרות באות ויפיפך כא( שם, )שם,ורעוי

 חוק ין פירש, )= שם ישם כגון מקראות בהרבה 'שים' ישון שי משמעותהוזוהי*
'DD~D1א יפניהם'.)שמות.כא, ם י ש ת אשר המשפטים 'ואיה ; כה( סו, )שמות 
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8א הינה ראש שי א' ייום"פורה
 הנהתפילת
 ט "במע

גשןלימ'
 בה'---- קרףרמה
 כי קדהב(אע

 בלחך-ב-- איד ----כיב(

 ' בישועתה שמחתי --גץא(

 כאלקעה צור --ואץב(
. ,

 עלי- נתכנו )ולחולאכיא"לדעותי
לות

 .ד(קשתגברם"תש

 בלחםגשכח שבעיםה(
 חדליעמם

 שבעה ילדה עקרהעד

 האוינושירת
 לטמצתם

 אקרא היכישםג(
.,. לאלקעה ודלהבו

 הוא אני אני כי ראועתהלט(
 עמדי ם אלהואיז

 טחנו בדד 91טס
 נכר. אל עמוואיו

 פעלו----"הצויתמיםד(
 כילאכצורנוצורם----טלא(
 " "שעתר צור ----גינבל"ט0

 עשך הואא קנך אביך הלוא-הוא0
ויכננ.ד

-כז( -  רמה ידנו יאמרו פן 
 כל-זאת. פעל ה'זלא

 ,' .. רעות- עלימו אספהכג(
 ,, י-אכל"-בם. צח

 מדם-- חצי אשכירמב(
-לט( -  מציל. מידי ואיו 
 שדי תנובת --ויאכליג(

 מסלע דבשזיניק"ו
 רשף ולחמי רעב --מזיכד(

 ארפא- ואני --מחצתילט(

 בספר 'ויקראו : ת ז, נחמיה הוא לכולם אב ובגייז הערוך"( "כשלחן : רש"יושם
 ; . . במקרא'. וינינו שכל מ ו ש 7 81 ר פ מ אלקיםהורת

 )אם-לא ל ; תשי'( ילדך )'צור יח בפסוקים גם בשיר" בא להקב"ה 'צור' הכינוי23
 '...'' _בוז, חסיו )צור לז ; מכרם(כי-צורם

 .. - - .. )רש"י(. וביזהו" "וינבל-גינהו24
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04נ

 הנהתפילת

 ומחיה "ממיתס

 ושל שאיממי

 ר י ומעש מאם ף0

איל"מ"ממ

 רגליחסידיוישמרט(

 ידח בחושדרשעים

 מריביו יחתוה'י(
 ירעםעיובשמים

 קיל היהוד

 האזינושירה

 ה הי א ו אמית אףלט(
 ארפא ואנימחצתי

 "סחן .----וישמומז(
  רשף ולתמי רעב מזיכד(

 ארץ י ת 1 מ ג על ירכבהויג(
 אפאיהם אמרתיבו(

 זכרם מאנושאשביתה
 ה מ ר ידנו יאמרו --פןבז(

 יבוננהו יסובבנהו-י(
  עינו. כאישון ו ה נ ר צי

 271ל0 נקם לילד(
 ם ל ג ר תמוטלעת

 יריישמו 27מים אל אשאכימ(

 חרבי ברק שנותי אםמא(
 ת" במשפטותאחז
 לצרי נקםאשיב
 אשלםולמשנן

 לצרת ישיבונקםמג(

 ידיזאפ%%ץה'

 למלכו שזרתז
 משיחו קרוהרם

 ו עתר עלץי25"עצור--נטע
 ש"י(.מחחק"

 הצרות על ועמו אדמתו "ויפייס26
 )רה"י(. ופיוס" ריצוילשון

 עמו ' ה 7 י ד י כילו(
 יתנחם עבדיוועל
 יד כי-אזלת יראהכי

 25 ועזוב עצור ואפס --

-מג( -  28, עמו אדמתו וכפר 

 - עוזב על-ידי - ב 1 ז ע בהם. שיעצורמושל

 - ר פ כ ו האויב. להם ושעשה עליהםשעברו
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105 , השנה ראש של א' ליוםהפטרה

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

ראיה"ב( לרני עליה מצוותא(
תפילה"נ(
 ונדבהנדר"ד(
 )יא(נזיר"ה(
 )כד--יכה( ונסכיםמנתות"ו(
 ויוד. )כה(שהיטה"ז(

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

 גדולות( נ= א ת 1 ו ר ב ג הלבתא כמה המנונא רב "אמר לא בברכות שנינווכה
 : אותן ומונה הולכת והגמרא דחנה" קראי מהני למשמעאיכה

 ; לבו את שיכוון צריך למתפלל מכאן - לבה' על מדברת היא 'וחבהא(

 ; כשפתיו שיתתוך למתפלל מכאן - נעות' שפתיה ,רקב(
 ; בתפילתו קולו להגביה שאסור מכאן - ישמע' לא 'וקולהג(
 ; להתמלל אסור ששיכור מכאן - לשכורה' עלי'ויחשבהד(

 הנון שאינו דבר בחברו לרואה מכאן - תשתכרין' מתי עד עלי אליה'ויאמרה(
 ; להוכיחושצריך

 קוצריר בו, שאין בדבר לנחשד מכאן - וגו' אדני לא ותאמר חגה'ותעזו(
 ;להודיע

 עובד כאילו שמתפלל, לשיכור מכאן - בליעל' בת לפני אמתך את תחן'אלז(
 ;עבודה-זרה

 חנה( ותתפלל ד"ה פ, סימן לשמ"א שמעונו בילקוט )מובא ילמדנו" 'נתדרש ובעלד2
 : דבריו והרי "גה בתפילת כבר רמוזות העמידה שבתפילת הברכות י"ח שכלדורש
 ומחיה ממית ה' ; אברהם מגן - בה' קרני"רמה

- 
 - בה' קדוש אין ; המתים מהיה

 ה' דעות א-ל כי ; הקדושהא-ל
- 

 - חיל אזרו )בעונם( ונכשלים ; חונן אתה
 -גואל בישועתך שמתתי ; לסלוח -המרבה ויעל שאול מוריד ; בתשובההרוצה

 רגלי ; השנים מברך - בלחם שבעים ; חולים רופא - דל מעפר מקימי ;ישראל-
 צדקה אוהב - ארץ אפסי ידין ה' ; ישראל  עמו נדתי מקבץ -  ישמורחסידיו
 למלכו עוז ויתן ; זדים מכניע - ידמו בחושך ורשעים ;וכשפט

- 
 ; ירושלם בונה

 תרבו אל ; תפילה שומע - כאלקינו צור ואין ; דוד צמח -את משיחו קרןוירם
 ולך שמך הטוב - מפיכם עתק יצא ; נעבוד ביראה לבדך שאותך - גבזהההדברו
 והעיר ברכות. עשרה שמונה הרי השלום. עושה - למלכו עוז ויחן ; להודותנאה
 מונה שאינו "מפליא : תלז( עמ' ת"צ סיני והשפעתה", תנה )"תפלת זיבולר"מ
 ד(. יג, שמ"ב המלך, בן דל ככה אתה )מדוע חולה = דל ; הצדיקים" עלברכת
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 קיי'הויה ..6מ1
 עשריך בו, שאין בדבר הברו את יחושד מכאן - לשלום' יכי ויאמר עלי 'ויעןה(

 ; שיתך' את יתן ושראי 'ואיקי שנאמר לגרבו שצריך אלא עוד, ויא -לפייסו
 בחפייה, ת 1 ב י י ח שנשים למדים אנו מכאן - חנה' 'ותתפיי אמרוובמדרשט(

 ; ברכות י"ח מתפילת היתה "גהכי
 'וכשהטו שמהישון איעזר, רבי בשם גפ מובא ע"ב( יא )ברכות בגמראושםי(

 משמע - עלי' אי הנער את ויביאו הפראת
 ששמואי

 כשרה ש"שחיטה הורה
 היה"(, רבו לפני היכה "מורה )אמנםבזר"

 - בזה' עמבה הנצבת האשה 'אני הפסוק מן יוי בו יהושע ר' ימד בגמרא ושםיא(
 חפלה. שי אמות ארבע בתוך יישב שאסורמכאן

 דראש-השנה א' כהפטרת הראש11 ה"סדר"ה.

 )ירמיהו אפרים' לי יקיר 'הבן מפטירין - השנה "בראש שנינו ל"א כמגילה.
 ועכשיו )ב: יומי תרי דאיכא והאידנא' בחנה. אומרים-מפטיריז וישל"א(
 מנהג בהגה(". מפטיריו כלנמר )= אומרים כיש קמא יומא ימים( שנישישנם

 השנה ש"בראש שבידנו במסורת מתקשר בחגה בראש-השנה להפטירזה
  ע"1( כס )ברבות אחר  ובמקום  ע"א(. יא )ראש-השנה וחנה" רחל שרהנסקרה
 ראש- של שבמוסק הברכות תשע כלומר )= השנה דראש ש"תשעלמדו
 דאמר בתפילתה חנה שאמרה הויה( שמות )= אזכרות תשע -כנגדהשנה(
 וחנה". רחל שרה נפקדה השנה בראש :מר

 הסיבה היתה בראש-השנה נפקדה שחנה העובדה רק שלא נראה, בהם~.
 זו מפרשה המופק הלקח רק ולא השנה, דראש א' כהטטרת ה"סדר"לקביעת

 תואם שתוכנם נוספים רעיונות כאן למצוא שיש אלא - תפילה של .כוחהעל
  ופוקד זוכר ה' שבו היום כלומר קרש',  מקרא תרועה 'זכרון יום של עיצומואת
 אותם. ודן בריותיואת

 'ו ראש-השגה של מוסף בברכות רב ע"י בבהירות שבוטאו..הרעיונות
- -  

 זכרון חוק תביא קדם--כי יצורי כל ופוקד עולם מעשה זוכר"אתה
 ולמות,מילא להזכירםלחיים ונפש-ובריותבויפקד1להפקדכלרוח

 בוכרוזטוב בא--זכרנו לפסיד היצורגפודכהיוםהזה;כיזכרכל
 חגה בתפילת נעלמם ורחמים"-כולם ישועה ודת במק ופקדג1לפניך

 )עיט(ת-- ה' 'ויזכרה ופקד: ונראשרבהבאיםגםשתיהלשונ~ה
 כא(. )ב, חנה' את ה' ד ק פ,כי
 ארז' אפסי ידין ש'ה' במפורש בתפילתה אומרת חגה מזה: יותר ועוד)

 א פרק ראש-השנה, )ירושלמי רב" דבי "תקיעתא בשם קרוי הייו הברכות נוסח28
 יעוד(. ג ,היכה.
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מע השנה ראש שי א' לעםהפטרה

 למלר ה' ממליים,שרא~את זה ובתם הדק ים הואא השנה ראש והרי ")ב,
 זכרונות מלכויות, - לראש-השנה המיוחדות הברכות שלוש ועוד: PBi*עליהם

 "מלכויות: ואילו לעקל, הזכרנו כבר זכרונות חנה. בפרשת רמוזות -ושוטרות
 : )השנייה( תפילתה את החותם בפסוק רמוזותו"שופרות"

 מלכויות למלכ1'-הרי עז'ויתן
 ,,. שוטרות הרי - משיחו' ז ר ק'וירם

 חנה, בתטילת הן שמעוגנות מלמדנו, לראש-השנה המיוחדות בתטילותעיוז
 :  רוגמיות  כמן  והרי  יאחה,  יבלייגותיהברעיונותיה

 משיחך"- ישי לבן גר ועריכת עברך  לדור "יר1  לצמיחת  התפילהי.
 קרן וירם למלכו עז 'ויחן הנה של תפילתה-נבואתה אתתואמת

 '. ו ח י שמ
 nasi") "עלינו )בפתיחה במלכויות האמורההלשוןב.

 ארץ ויוסד שמים נוטה"שהוא
 עוד אין אזיקינו--הוא

-  זולתו" אפס מלכנואמת  
 כי בהמשך, ים המובא לט( ד  )רברים  שבתויה הפסוק את רק לאתואמת
 : חגה דברי את גםאם

 ארז מצוקי לה''כי
 י תבל עליהםוישח

 ._ בה' קרוש--אי1

 בלתך איןכי
 צור.באלקיגוואין

 בכל )וכן - בישועתן' 'ושמחנו מלכויות ברכת של בסיפא הבאה הלשוןנ
 'בי חנה תפילת של פתיחתה את תואמת ומועדים(- שבת שלהתפילות
 בישועתך'.שמחתי

 ואיזו לחרב, איזו יסומר בו המרינות "על ; "וסרוגות" בברכתהלשונותד.
 לחיים להזכירם .ייפקדו בו ובריות לשובע, ואיזו.  לרעב איוולשלום,
 איש מעשה צא, לפניך היצור בל וכר כי הזה, מהיום נפקר לא מי -ולמות

 טעה חנה, בתפילת רמוזות. אלה כל -  וגו," גבר מצערי  ועלילותופקודתו,
 יתברך, השגחתו פרי שהם אדם בחיי והחמורות החלימות על מדברתהיא
 )"איוו חיל' אזרו ונכשלים חתים גבורים ששת שם אומרת השארובין
 ואיזו לרעב )"איזו ' וגף נשכרו ם ח ל ב 'שבעים ן לשלום"( ואיזולחרב

 ועוד. ולמות"( לחיים )"להזכירם ומחיה ממית ה' ;לשובע"(-
 - מיך', 'תרועת הוא. 'התרועה' שי עניינה ועיקר29
 '- בה"; ,רני 'רבו; : 'קרן' על חנה מדברת חפייתה בפתח גם35
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 קיייהווה108
 : הסדר של בפירושו נעייןוכעת

 אשמואל

  לא-י(  ובימו אלקנהא.
 אהד איש רהיא.

 אפריםמהר ציפים סך?סים9ז
 '~?nlgו?מ.

בן-אליהוד?ז-:לסם
בן-צוף?ז-תחו

קרסי

 ..,. נשים שתי וליב.
 פתה השרת)4ם חוה 55ת4ם
 :לדים. אעולחזה זלדים לטאההסי

 ימימהמימים 9ץירי ההש האישועלהנ.
 ל"י.להוים והיסס חלל בך-ץלי שניושם ?4ל" ??איתלע :"ב5לס?טהית

 רות שופטים, יהושע, הספרים בראש גם הבאה מלת-פתיחה - י ה י 1)א(
 י.ואסתר
 בא זה לשוו איש-1--מז---ושמו---'-מטבעויהי
 )שופטים שמשון על הספורים בפתח וכן א( )ט שאול תולדות בפתח ולקמןכאן
 יד-סו(. )ב"ב ורות" ושופטים ספרו כתב "שמואל כי ב(, יז, )שם: ומיכה ב(יג,
 'תומיד כגון וחשיבות, גדולה של משמעות מקראות בהרבה זו ללשוז - ש יא

 י. ועוד ה( לג, )דברים חסידך' ש י א לואוריך
 'אחד כלשון וחשוב מיוחד מקראות בהרבה משמעה זו לשון ד-אףאח

 שהצירוף יוצא ,. זעוד שבהרים המיוחד שמשמעו ב( כב, )בראשיתההרים'

 :קן'. דוד 'והמיך : עצפ שם לפני וי"ו באה מיכים. ספר ובראש1
 ב"אדרת )הגר"א עיירם" נשיא שהיה אהרון והוא שעייהפ, השר הוא "~איש2

 ובימי ועיד(. יה הברכה יזאת )ספרי משה" אלא איש ~"אין :ה(. יפסוקאליהו"
 ג(. א, )יומא 'אישי' - יכה"ג יקרוא נהגו שניבית

 ו, יבמדבר בספרי ודרשו העפ' 'אחד י גו, יבראשית רשי אונקי~ס, ועיין3
 ט~
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109 השנה ראש של א' ליוםהפטרה

 המדרש(. בשם )ר"י,אברבנאל שבדורר' "הגדול בהגמעו אתד' 'אישהלשוני

 היה המקום שם שעיקר ונראה כאן, רק העיר שם בא זו ים-בצורה תהרם
 המקראות בכל וכן יט במסוק לקמן הכתוב שקראו כפי ה*, ת מ הר אוהרמה

 יונתן- תירגם וכן 5, שמואל ובנו אלקנה של מגוריהם מקום עלהמספרים
 6. 'צופים' לו הסמוך הכינוי בגלל אולי לו באה 'רמתים' הזוגית והצורה א. ת מר

 אלקנה של משפחתו אבי צוף, בני הראשונים מיישביו שם -על ם י פ דצ
 - צופים שפירשו מרבותינו ויש י. הרלב"ג( )עפ"י צופי גם א ו, בדה"אשנקרא
 "מתלמידי יונתן תירגם וכן 8 יז ג, ביחזקאל זו לשון של כמשמעהנביאים,

 מגלה )עפ"י זו" את זו ורואות שצופות היו רמות "שתי פירש ורשייהגגיאים",
 ע"א(.יד
 לארץ- מצפון ההר לחבל גיאוגרפי מונח הוא הר-אפרים מ- י ר פ א ר המ

 ד, ט, לקמן וכן ה ד, )שופטים הצפונית בנימין ארץ את גם הכולליהודה,
 סו(. יז, יהושע עוד וראה כד ז, )שופטים ומנשה אפרים וארצות כא( ב,שמ"ב
 וכדי 9, רמה בשם בארץ קרויים מקומות הרבה כי הר-אפרים, צייןהכתוב
 י נוסף. סימת זו לרמה הוסיף ביניהןלהבדיל
 10. בהר-אפרים היתה קהת, ממשפחת שהיה אלקנה,נהלת

 בדה"א נתפרשה שלו השלימה היוחסין ומגילת היה נח-לוי ק ל א ו מוש

 אחד איל כמוהו, בעדרו היה שלא - אחד"פר
- 

 ובז כמוהו" בעדרו היה שלא
 ועח-. שבעדרו", המיוחד - האתר "הכבש ע"ב כחבמגילה

 ה ת ב ט י ה, ת ל ה ק : במדבר ישראל חניות של המקומות שמות זו לצורה השווה4
 לג(. כב, לג,)במדבר

 ג. כח, ; כב--יג יט,'יח--יט, ; לד סו, ן ד ת, ; יז ז, ; יא ב,5
 וחדש רדוד הדא הויין רמיו תרתיז אמר אלעזר ער' : במדרש מצאנו כי אס6

 א(. פרשה שמואל )מדרשדשמואל"
 מירש וכיו"ב רמה". עיר היתה שבה ה( ט, )שמ"א צוף "מארץ פירש קרא יוסף ור7

 צוף". בארץ שהיו "הרמות מטראגיהר"י
 כלומר א(, כ, ; כב-בג ; יח--ןס יט, )שמ"א ברמה" ל"ניות חז"ל כוונת ואולי8

 הנביאים'. 'בני תלמידיו שמואל בימי ישבו שבה רמה, לידלשכזה
 מבני היה כי הנביאים, בני ממשפחות )עצמו( שמואל "שהיה פירש אברבנאלוהר"י
  שמואל,  של בניו מבני שאחד גם  ומצא1ו הקודש". רוח, עליהם שרתה אשרקורח
 ח(. פח, תהלים ; ד-ה כה, ן יח ו, )דה"א הקודש ומשורר המלך' '"וזה היההימז,

 המצפה רמח ; לו( שם, )שם בנפתלי רמה ; כס( יט, )יהושע אשר בנחלת רמה כגון9
 כס ח, )מ"ב רמה לעתים הכתוב קורא גלעד לרמות גם בו(. יג, )שם גדבנתלת
 נח(. ו, דה"א = כס כא, שם ; כא יט, )יהושע ביששכר רמת-שמות ובוועוד(.

 גורלם ויהי קהת מבני הנותרים הלוים קהת בני 'ולמשפתות כ כא, יהושע עיין10
 מטראני(. הר"י על בפירושו ורטהימר יוסף )אברהם אפרים'ממטה
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 קיייהווה110
 בנו נקרא כד( ו, )שמות בתורה וגם קורה. על נתייחס ושם יט-כ יא(ב,1,

 1י. אלקנה - קורח שלהשני
 יט: יד, )בראשית ברא או עשה כלומר קנה, הא-ל השם:אלקנה-פירוש

 11 א( ד, בראשית גם וראה 1 לב, דברים ;כב

 השם לו ודומה '1( אהבהו )= ירהמהו" "ה' הוא השם שפירוש ם-נראה חיר
 ועוד(. כה ב, דה"א ; כס ל, )שמ"אירחמאל

 אלי- גם יט שם, ושם, אליאב הכתוב לו קורא יב ו,אליהוא-ובדה"א
 הויה. ששמו ל"א-ל' כינוי הוא "אב" כי אהד ועניינם ל,א
 1 חת

-  ,ו. ידועה אינה השם ומשמעות ', 'תוה' וגם 'נחת' גם שם ובדה"י 
 שהת- קורה מבני המשפחה אבי היה וצוף צופי.ן גם שם בדה"י ף-נקרא 1צ

 ד(. ט, )לקמן צוף' 'ארץ קראו עירו ולסביבת אפרים' ביהריישב
 לאדם או אפרים לבן כינוי והוא ף. 1 המשפחה-צ לאבי י-מוסב תאפר
 לאיש גם אבל בו(, יא, מל"א ; ה יב, )שופטים הר-אפרים תושבי עלשנמנה
 מח, ; יט לה, )בראשית להם' בית היא 'אפרת כי יהודה מבית-לחם היהשמוצאו

 את לקמן הכתוב מכנה וכן נ(. ם, )דה"א כלב אשת אפרת בני גם ישבו ובהו(
 שופטים ספר בסוף ומצאנו ין. יהודה לתם בבית ישבו כי 'אפרתי', - ודודישי

 תושבי עם משפחתיים קשרים להם שיש או לחם, מבית שמוצאםלויים
 וי. אפרים בהר להתיישב. המנסים או יהודה-היושבים,בית-לחם

 שחנה "בשביל מג( פ' )רבתי בפסיקא גטים-ומצאנו שתי ו ול)ג(
 שנייה". אשה לו לקח עקרההיתה

 שמס שצדיקים : ח"י שי הכיי את השווה לאיקנה 'ושמ~' הישוו ולהקדמת11
 כה(. כה, ןשמ-א שמו' 'נבי כגון ישמם" שקודמיו "הרשעים יעומתקודמן"

 עשהאל איעשה, ישמות גרדית משמעותו איקנה והשפ12
 ,אלפעי

 סגל(. )מ"צ
 ה' 'ארהמך כגון "אהב, שי משמעות גם הרגייה ימשמעות נוסף יש 'רחמ' ישורש13

 את עוד והשווה רחימאי-אהובי. לאמר חו.ל בישון ונהוג ב( יח, )תהייםחוקי'
 ב(. ב, )עזרא ורחום ג( ב, )הישע רוחמההשמות

 1. ח ת של האותיות מקום חייוף איא אינו 'תוח'14
 סגי(. )מ"צ ייד - תחו האכדית מן שפירשונו ויש15
 כז סו, )משיי נעם' אמרי דבש וצוף מתק מישה גניאה הוא 'צוף' "מיה ופירוש16

 יא(. יט, תסייםוראה
 ועוד. ג א, רות ~השווה יב ין, שמ"א17
 ביהר מיכה אצי המהעשב ח-ס( יז, )שופטים יהודה' יהפ 'מבית היוי הנער כגון"1

 פייגשו אבל הר-אפרים', ב.ירכתי וגר היה יוד ש'איש הפילגש ובעיאסרים'
 להר-אפייס יהודה מבית-לחם איה לויים שנדנדת ואפשר היתה. יהודהמגית-יחם
 רות(. בספר המסוחר הרעב ימשל )השווה השופסימ בתקופת ברעבקשורה
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1מ השנה ראש שי א' יחםהפטרה

 יג לין גם וכן SPD~1, יזע הוא שחפר שם מ  צייצה שש ב4 ת-- הא
ח-יה

 מקראות בכמה נרדפת שלשחץ במבוא הזכרנו תברחגה--מלשחמה
 ודומה, ולחכמה. טוב לשכל לכבוד, לחסד, לאהבה,)יופי;
 המעלות. בכל נתעטרהשחנה
 סגל(. )מ"צ בדגש" שההוא פי על אף מנינים מן יחיד מספר גה-"אוליפג

 וכך ילדים, הוא: הנושא כי אם 'ויהיו' אמר ילדים-ולא לפננה1יהי
 מעשיה, לספר ממשיך הנא איו ה נ ה כ הכתוב פתה כי ואם ". מקראותבהרגה
 שסיימה במה לפתוח הכתובים של מידתם זוהי כי פנינה, צרתה מעשי אםכי
 אצל האמורים 'הילדים' בהשפעת ילד( ')ולא ילדים ם-ואמר לדי י ן יא

 ,טווינה.
- 

 כאמורים הדברים יצאו הנפש, את מסעירים בכתוב המסופרים שהדבריםומכיון
 . . : כיאסמוס( )= בשכול וערוכיםבמקצב

-. נשים שתיזלו

 פננה השנית ושם ..יי.-/.ץ חנה אחתשם
ץ ייי ילדים לפננהויחי , / -  ילדים. אין ולחנה 

- ה ל ע ו)ג(  כי הווה-הוא, "לשון רש"י של כפירושוונשנית, חוורת פעולה 
 באורח לעלות רגיל היה אלקנה כלומרשילה", למועד מועד מזמן עולההיה
 בשילה. אשר ה' לביתקגוע

 גדולי הוא-מבין שרק לרמוז כדי אולי 'אלקנה' אמר ההוא.-ולאהאיש
- חז"ל זאת שציינו כפיהדור,  כהלכתה.  לרגל עליה ,של 11  מצוה לקיים נהג 
 'כל את אתו להצלות ילקגה  נוהג היה בא ומפסוק הבא מהפסוק  שייצןובפי
 התורה מן הפטורים בנותיו, כולל הקטנות, ילדיו ואת נשיו את כלומרביתר

 ",. ראיוזממצוות
 וחז"ל להשמיענה בא הוא, מה 'מעירו' זה דיוק יודעים .אנו ו-אין ר י עמ

 עולה שהיה כדרר ולא לשילה, אותו ומעלה ישראל את מדריד "שהיהאמרו
 נתעלה בביתו, האיש "נתעלה דרשו ועוד אחרת". בשנה עולה היה זובשנה

' סו(. כ, (a1DD1m הנופיים' כי 'ויהי : כגון19

 ; ין בג, )שמות רגיים בשיוש בעזרה יהיראות הזכרים רק היבים מדאורייתאי2
 שמחו 'חד a)1av ילדים, הננו וטו יא סו, מדברים אבי סו( טז, דברים ; בגיד,
 ה' יפני להיראות כוים נצטוו - כן כמו יבחר'. אשר במקום אזיקיך ה''יפנ'
ע יא. )דברים השמטה' שנת גמועי שנים שבע 'מקץ הסוכות בחג הקהיבשעת  

 יו'. הקבוע ביום ושנה שנה בכי שפ יעיות עיין היה 'בנדר אמר ממראני ור"ייג(.
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 קיייהודה112
 אלא היה לא עילויו וכל ישראל בכל נתעלה בעירו, נתעלה בהצרו,האיש

 ז(. א, פרשה שמואל )מדרשמעצמו"
 )שמות הפסח בחוקת לראשונה ובאה התורה ימימה-זו.לשוזמימים

 'ובז ז ומפסוק ועוד(. יט כא, ; מ יא, )שופטים לשנה משנה ומשמעותה י(,יג,
 בשנה, אחת פעם רק משפחתו ל כ עם יהד שעלה משמע, בשנה' שנהיעשה
 י( 'ג, )שמות ימימה', "מים הלשון לראשונה נזכרת שבפרשתו הפסה בחגאם
 א, שמואל )מדרש שפירשו מרו"ל ויש טה(. ה, )מ"א בסוכות כלומר ג ה באו
 כלומר למועד", מועד "מומן תירגם ויונתן שבועות(. )= בעצרת  זה שהיהח(

 : אמרו ה רבה ובאליהו לשילה. הרגלים שלוש בכל משפחתו. כל עםשעלה
 עליו שקיבל ואחת התורה מן ג' בשנה, פעמים ד' לשילה עולה היה"אלקנה
בנדבה".

 הכתוב דרך על בתפילה ודאי כרוכה היתהלהשתחוות-ההשתחוויה
 להר והשתחוו ח"א 'רוממו וכן יד( מד, )ישעיה יתפללו' אליך ישתחוו'ואליך
 להש- דכתיב הקרבנות מז גדולה "תפילה : אמרו והו"ל ט( צט, )תהליםקדשו'
 שמואל(. )מדרש לתזה" כך ואחרתחוות

 כא. בפסוק לקמן שמפרש כפי ונדרו' הימים זבה1לזב1ח-'את
 קיצור והוא לראשונה זה בכתוב בא צבאות' 'לה' צבאות-השםלה'

 ונקרא ועוד(. יג ג, עמוס ; 1 יב, הושע ; י ה, )שמ"ב צבאות' אלפי 'ה'מהלשון
 א(. ב, )בראשית וכל-צבאם' והארץ 'השמים אלקי הוא כי צבאות אלקיה'
 כי ע"ב(, לה, )שבועות ישראל" שם על אלא צבאות נקרא "שלא אמר יוסיור'

 ; ד( 1, )שמות ישראל' בני את-עמי צבאותי 'את : ה' צבאות נקראוישראל
 ישראל'. אלקי צבאות 'ה' כד יז, בדה"א אומר הוא זהמעין
 יהושע שיכן  זה במקום יט(. כא, )שופטים שילו גם נכתב ה-השם ל יבש
 'בראשונה' שמו את ה' שיכן ובו א( יה, )יהושע משה שעשה אהל-מועדןת

 בבלי ושם 1 יד, ובתים )משנת בית גם שם בנו חז"ל מסורת ולפי יב(, ן,)ירמיה
 מלמעלן". ויריעות מלמטן אבנים של בית אלא תקרה, שם היה "לאקי"ח(
 )תוספתא אחת" חסר )שנה( ושבעים מאות "שלש בשילה עמד זהו"בית"
 מצפונה 'אשר : יט כא, בשופטים מסומן העיר של המדויק מקומה יו. ו(זבחים.

 עמד בה בשילה, מדבר הוא בי לראשונה בסיפורנו בא 'צבאות' שהתואר יתבן21
 ישראל צבאות בראש לעתים' יוצא שהיה ד(, ד, )לקמן צבאות' ה' ברית'ארון
 באפק הקרב לשדה גם הביאוהו ישראל ובני לה--לו( י, )במדבר ר ב ד מב

 ד(.)שמ"א,
 ה' היכל 'מזוזת , ט פסוק בפרקנו לקמן וכן יח יט, בשופטים ה' 'בית לשון ומצאנו22

 ; ם 1, בו, ירמיה ; יד ד, )שמ"א אפק במלתמת כנראה נחרב בשילה היבית'ועוד.
 ס(, עת,תהלים
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 השנה ראש שי א' ישםהפטרה
ת~

 העיר שם ללבשה/ ומנגב מבית-אל העולה למסלה השמש מזרחהלבית-אל
 דרומית-מזרחית ק"מ כ-18 הנמצאים שלידו, ובחורבה סילון בכפרנשתמר
 החדשה.לשכם
 ם-בשילה.וש
 כהן שהיה עצמו עלי על דבר הכתוב לגו סיפר לא עלי-ועדייו בנישני
 הכתובים של ממידתם וזה יח( ד, )שמ"א שנה' ארבעים ישראל את ו'שפטגדול
 אחר. במקום וממרשים במקומם סותמיםשהם

 ,, 'עלה'. הוא השם ששורשעלי-יתכן
 המשמר ח1םה, עם אחד הוא ואולי ידוע לא חסני השםחפני-פירוש
 יג(. כד, )דה"א בכהונההשלושה-עשר
 בכהונה ושימש במצרים שגולד אלעזר של בנו גם נקראופנחס-כך

 רי. לג( כד, יהושע עוד והשווה כח כ, )שופטיםגדולה
 אומר ולקמן )מצודות( כהנים סגני שימשו עלי שבני ה'-נראה לכהנים
 הכתובים של ממידתם ,וחי ואף יא-יז(, )ב, ה" את ידעו לא בליעל 'בני.שהיו

 שאף-על-פי מפגי כאז, שהזכירם ונראה יי. קמעה קמעה הדברים אתהמספרים
 לבניו עלי כדבהי ה', בית על לעז להוצאת מעשיהם על-ידי עלי בנישגרמו
 ה'. לבית מלעיות עצמם אח וביתו אלקנה מנעויא - בג-כד( )ב, וגו" אלה העם כל מאת רעים דבריכם את שומע אנכי,אשר

 )ד-ח( בשילה הזבח וסעודת ופנינה חנהב.

 אלתהרוצח הייםרהיד.
?מת. ו%9ס'סולקל-בלה אשתי ילקהן1[ן

 י0ב שת-0!ה?י איום 5מת לזה :סזולחוהה.
 רחמה. סגררי

 מרותחמחבור. ום-ן?ס ?דמה וכעסתהו.
 רחמה. בעד יןכי-ס~ר

 '~nivylין :, בבית אללהלדי בשוה ,?ה :חיה והןז.
 האכל. ולא,הככה

 כושי. שחרחר, שפירושו י, ס ח נ - י פ מצרי שם הוא פינחס כי אומרים ויש23
 לה" 'כהנים הכתוב אותם כינה לפיכך היו כשרים שעה שבאותה אומרים ויש4ג
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 קיליהודהאג

 האסרלהשלש"ט,ה:3
,.,,, .,. י,-. תאב* לאולקה תבכי למהחם

 יכבד :רעורה
 ?מם"' קץ?דה לף טיב אנכיהליא

 לעלות אלקנה רגיל היה שבו הים והוא הידוע, העם היזם--- 1יהינד(
 וחי )=, מועדא" עם "והתה עגתן תירגם זה ומעץ לשילה, ביתו ל כעם
 השבועות, חג )= עצרת" של יומו "זה : דרש לוי בן ויהושע המועד(.יום

 שמואל(.מדרש
 משמשת המהופך העתיד צורת ורלב"ג(. )רד"ק שלמיםויזבח-ובה

 המהופך העבר של הצורות ואילו אחת, פעם שנעשתה פעולה להבעתבמקרא
 .ו. לומן מזמן הנישנות פעולות לתיאור משמשות הפשוטוהעתיד

 לתת. נוהגונתן-היה
 זאת ועשה לרגל, מעליה הפטורות הבנותתכל--ובנותיה-לרבות

 במצוות. לחנכןכדי
 'סנה' לשון של משמעה וכן הזבח מגשר למנות הכוונה העניין לפי - ת 1 נמ
 יו. מקראות גהרבה 'מנות'או
 וזו אשתו' לפנינה 'וגתן אמר ולעיל לתת, נוהג יתן-היה 1להנה)ה(

 דבריהם. את לגזוז הנוהגים הכתובים שלמידתפ
 'אהד' לשון של כמשמעותה ובטעמה, בטיבה מיוהדת ת-מנה ה אמנה
 3(. הערה א לפס' ובפירוש מצודות )ראה מקראותבכמה

 - בכפל שפירשו מרז"ל יש וו. מלה של בפירושה חכמינואפיים-נחלקו
 - אפיים שפירשו ויש ,ר, שניים( פי )מעין כפולה מנה להנה שנתן כלומר ם, יי

 במקצב. בערוכים יצאו הס הנפש, את מסעירים פה המסופריפ ,שהדברים מכיוון25
 אהת. פעם רק קרה תאכי' ויא 'ותבכה 1 פסוק בסוף המסופר שהמעשה יוצא,26

 1 פסוק של מהסיפא ההל בפרשה המסופרים הדבריפ שכי יפרש ניתזויפיכד
 סגי(. )מ"צ מוסגר מאמר מעין הוא תכעיסנה' 'כן ועד לפננה''ונתן

 ועש. כס ח, ן יג ו, ויקרא ו בן בס, עמות בתווה, וכן בג ט, יקמו כגון27
 מדרש28

 שמואי
 בעית אהת מנה לה נותן "שהיה הרלב"ג גם פירש זה ומעין ח( )א

 שאין והנתחים מאד השמנים מהנתחים יה נותן שהיה תאמר כאייו פניפ.שתי
 הרבה שמתן במקרא ומצאנו אנתה". יאהבתו שתרצה מה שתבהר כדי שנמן,בהם
 כג ט, יקבן )כגון מיוחדת מנה וייחוד יד( מג, בראשית )כגוו ומשאותמגות
 והר"י ימקבייהן. המנות בעי שרוכש 'תירה יחיבה ביטוי הם ועוד( כנ כט,ושמות

 האפד "יגונות", שני יאיקנה שהיו ואמר כעס - אף מישון אפיפ פירשאברבנאי
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5ן1 . ראשזשלה' של א' ליוםהפטרה

 אברבנאל" )הר"י וכעסה אפה להשיב יסות, בסבר.פנים אפים,בנפילת
 המתז

 הראויה מנה לומר "רצונו -ך בהיר" חז' "חולק האחרון הפירוש מעיןתירגם
 29. רש"י( זה ומעין )רדעק יפות" פנים במברלהתקבל

- ' הו  ה/ כי אם : ההמבר ו' 
- ה מ ח ר ר גס  'ויפ- הכתוב קורא העקרה 50,ולפקידת לעקרות ציורית לשון 
 כב(. ל, ; לא כס, )בראשית רחמה' אתתח

 את ולעורר ולצערה להרגיזה להכעיסה, נוהגת וכעסתה-היההנו(
 ב(. ה, איוב ; כא סו, לב, )דברים מקראות בכמה כעס לשון כמשמעקנאתה
 טן. לקמןועיין
 מן )נקבה צרה השנייה האשה וקרויה )רשיי(. בעלה" תה-"אשת רצ

 בפרשת נאמר וכיו"ב הראשונה, האשה של אויבתה שהיא מכיוןצר_אויב(
 הזכיר ולא ", יח( יח, )ויקרא " ר ר צ ל תקח לא אחותה אל 'ואשהעריות
 רצתה לא כאילו כעם שמרוב חנה, של להרגשתה בהתאם הצרה שםהכתוב
 !, ~ שמה. אתלהזכיר

 וחוזרת "מכעסת ובמדרש: %2 )רש"י( תמיד" כעס אחר "כעס - ס ע כ םג
 -. . . ._ הדגשה:88. לתוספת הפועל אחר השםומכעסת"-ובא

 וביחזקאל בקול, הוא "הרעם" תתרעם. כדי.שתתאונל, ה- מ רע ה ר 1 בבע
 : )ובערבית ובטורית בארמית ע ם ע ר " מירוש וכן לה( )בז, פנים' 'רעמומצאנו
 את לחזק כדי כמשפט, שלא פה דגושה והרי"ש *8. וצרור( הכעס =רעם

 . י': אהד הגה-גרוני לפני הגרונימבטאה
 'נ .

 פנינה שהיתה יפ' דוא), היה והשני - רחמה סגר חנה-והשם את שאהבבהיות
 לתנה.מכעסת

 יושבת שהיתה . . לפגים רומז . . . ם י פ א " השני( )כפירוש פירש והרלב"ג9ג
 שלא אלקנה הרגיש ולזה תאכל איך בעניינה להשגיח פנים כנגד פניםלנגדו
 מנה לה נוחן היה בכעס כלומר כעס, - "אפים פירש הרד"ק של ואביואכלה".
 מנות לה שיתן בנים לה היו ולא רחמה את סגר יתברך שהוים לפי לבד,אחת
 מתאווה והיה תנה אוהב שהיה לפי בזה, ועצב כעס לו היה פנינה, לבניכמו

 בנים,'. ממנה לולהיות
 לא 'כי והלשון יח( כ, )בראשית רתם' כל בעד ה' עצר 'עצר לשון גם זה ומעין30

 י(. ג,  לאיוב בטני' דלהיסגר
 יבמות )משנת צרותיהן" "פוטרות כגון חז"ל בלשוז הרבה מצויה 'צרה' הלשוו31

 ועוד. א( מז, )שם וצרתה" בעלה שהלך "האשה א(,א,
ז"י . . כידוע'לרבות. בא במקרא 'גם' כל32  

 ודומיהם, ז( )כא; קשב' רב קשב 'והקשיב ישעיהו דברי והשווה33
 לה'. שתתפלל כדי ע"א( ט"ז )ב"ב נתכוונה שמים לשם שפנינה אמרו וחז"ל34
 בולטת היא - המודגשת הרי"ש ובגלל פעמים חמש רי"ש האות באה ו בפסוק35
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 קיל'הודה116

 סגנוני וגיוון רהמה' סגר 'ה' אמר הקודם רחמה-ובפסוק בעד ה'סגר
 פה )רש"י ד ג נ כ הוא 'בעד' לשוו ופירוש הכתובים. של ממידתם כאמורהוא

 )בראשית כל-רחם בעד ה' עצר 'כי בתורה מצאנו וכיו"ב טז(. ז,ובגראשית
יה(.כ,

 האהבה בשפע מדבר ה פסוק ה. שקדמו- לפסוק ניגוד הוא 1 מסוקתוכן
 כפי 'אשתו' המלה את שיזכיר )מבלי הנה האהובה אשתו על אלקנהשהשפיע
 - רחמה' סגר 'וה' ממנה לבנים זכה לא כי אם ד(, בפסוק פנינה עלשנאמר
 פנינה, - צרתה אותה ו'הרעימה' שהכעיסתה הרב ב'כעס' מדבר 1 פסוקואילו

 ואולי העקרה-חנה, לאשתו בעלה מאהבת אולי ונכוותה בהשנתקנאה
 רחמה'. בעד ה' 'סגר כי לההזכירה

 את בתללו בשנה' 'שנה לעשות נוהג אלקנה היה יעשה-וכך וכן)ז(
- ולחנה מנות' ובנותיה בניה ולכל ל'פנינה נותן היה כלומר הזבח,מנות  'מנה 
 אפים'.אחת
 אלקנה של וכמנהגו הא' בבית חגה עמו שעלתה פעם זעה-בכל עלמדי
 תכעיסנה'. 'כן . , . פנינה של "מנהנה"כן
 הימים באחד כלומר 'ויזבח', דלעיל. לפסוק ונמשך מהופך עתיד - ה כ ב ת1

 ה'מנה את לאכול וסירבה בבכי הזבח סעודת בשעת חנה התפרצה ral~n))'ויחי
 י,. אישה' 'אלקנה לה שנתן אפים'אחת

 ודבקות, אהבה עניינו לאשה ביחס 'איש' אישה-התואר נה אלק)ח(
 ואת לאשתו זו אהבתו ואת !,. ואדנות בעלות שעניינו 'בעל', לתוארבניגוד
 קצרות: שאלות וש ל בש אלקנה מניע להחרדתו
 ז תבכילמה
 ז תאכלי לאולמה
 ז לבבך ירעולמה

 ישנו )שלרוב במ"מ הדגש שבחסרון ייתכן כרגיל. שלא בסגול מי"ם - ה מל

 בעד ה' סגרכי הרעמה בעבוי כעס גם ציתה 'ולעסתה יותר:עוד
רחמה'.

 שבסהרה. מטעמיםאייי - נשיו שתי אייו נתיון תמיד שיא מכיון עיותם', מדי או' על1תו' 'מדי אמר ויא36
 הפעייים מהאישיפ אחד שם אף הקודם, בפסוק ויא כאן יא הכתוב הזכיר ויאז3

 1 שביניהם האישיים היחסים יערעור רמז -בפרשה
 עוד יי ויא-תקראי י ש י א תקראי ה' זאפ ההוא גיופ 'והיה הושע אמר וכיו"ב38

 יח(. )ב,בעיי'
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דיג השנה ראש של א' ליוםהפטרה
 )נקוד פעמים שלוש כאן הבאה סגול הקלה ובתנועה "למה"( השאלהבמלת
 להביע המסורה רוצה אלה שנויים כשגי - 'למה'( במלה במקרא אח לושאיו
 חיבה. ושל רכות שלטון
 הנרדף ועוד(, כח יג, שמ"ב לו, כה, )לקמן לב' מ'טוב לבבך-הפךירע

 ומעין לבבך', יתעצב 'למה הוא זו שאלה של ועניינה סו( ה, )מ"אלשמחה
 שם ראה יג )סו, נכאה' רוה לב ובעצבת פנים ייטיב שמח 'לב במשליזה
 סו(. פס'גם

 לך. לך-יקרטוב
 מונים' 'עשרת יעקב אמר וכיו"ב דוקא, ולאו עגול.מעשרה-מספר

 עפ"י פירש ורש"י הרד"ק( )עפ"י ועוד כו בו, בויקרא וכן ז(, לא,)בראשית
 פעמים עשר ,ה בפסוק יובאה פנינה". לו שילדה בנים "מעשרה חז"למדרש
 ו([. לפסוק בפירוש לעיל )ראה ל הרכההאות

 ה נ ק ל א וירבה היום 'ויהי פתיחתה מעין זה לפי הוא זו פיסקה שלסיומה
 ובנותיהמנות...ויאמרלהאלינה בניה ולכלונתןלפגינהאשתו

 בניסן  מעשרה ...הלואאנכיטובלךאישה
 אין כי עליהם,  השיבה ולא האהבה  ספוגי בעלה  ניחומי את ייבלה לאחנה
 רחל אצל מצאנו בזה כיוצא עורותה. על אשה לפצות הבעל אהגת שלבכוחה
 כימים בעיניו ויהיו עגים שבע ברחל יעקב )'ויעבד יעקב לאהבתשזכתה
 איז ואם בנים 'הבה-לי לו שאמרה כ( כס, )בראשית אותה' באהבתואחדים
 ה'" לפני שיהה מרי את לשפוך נפשה במר קמה ולכן א(. ל, )שם אנכי'מתה
 סגל(.)מ"צ

 )ט-יא( ונדרה חנה תפילתג.
 חוה~"םט;

 ?תהוטחיי ??לא יללהטחיי
 יי. היכל?ל-אוזח על-הכסאישב ס~הן7?לי

 ס?זה'וחכה. ?ל-::ותתפלל ויש, ?רת והיאי.

 ויאמר זדר ותלרה~.
 י ,,. צבאיתי

 ית-היסף ול4-סז9ח?לרמזי אמתף בעני תריהאם-ראה
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 קיייהיר"118
 מושים 1ןע לרפףקטטה

 vu-ראש.. לא-:חלהימייה סדי שי-:סי ל':קסמיי
 אלקנה להפצרוה שנעתרה ונראה שאכלה, ה-אתרי ל כ א רי אח)ט(

אישה.
 בעיר אכלו השלמים זבחי את אד ה', 'בבית אמר ז בפסוקבשלה-לעיל

 ממש. ה' בבית ולא ,', ובסביבתהשילה
 וראה ע"א טה )כתובות ורז"ל ת"י(. )לפי ששתתה שתה-ואתרי1אהרי

 לדעתם וסיוע "' אלקנה על ו'שתה' חנה על 'אכלה' פירשו בתוספות(שם
 בין מפסיקה 'בשילה' והמלה )סו( שתיתי' לא ושכר 'וייז לעלי חנהדברי
 'שתה'. לביז'אכלה'
 'הכהן', התואר הזכיר ולא עלי בבני דיבר ג בפסוק הכהן-ולעיל ליוע
 'הכהן' התואר קמעה. קמעה המספרים הכתובים של מידתם כאמור זוהיכי

 מוסגר מאמר במעיו כאן הכתוב והזכירו הכהן-הגדול מקומות בהרבהפירושו
 חנה. עם עלי לשיחתובהצעה

 ומסורת ז., לשופט והמיוחד הידוע הכסא כלומר הידיעה, א-בה"א סהכ
 ושופט. גדול לכהן עלי את מינו יום שבאותו חז"לבידי
 )העזרה ה'חצר' והיא ההיכל. פתח ליד כלומר מזוזת, מזוזת-אצלעל

 O~m.בלשון
 פסוקו ולעיל גדול, בית ומשמעהשם באכדית גם מצויההיכל-מלה

 בניין בנוי היה בשילה שההיכל ב, לפסוק בפירוש הזכרנו וכבר ה'. 'ביתקראו
 משגת בעקבות יד פ' עולם )סדר מלמעלן" ויריעות מלמטן אבנים"של

avn3r  ו(. 'ד,

 יא( ז, )איוב עליו 'צר' שרוחו אדם על הנאמר נפש-ביטוי ת מר)י(
 נאמר זה וכעיז ו-ז( לא, )משלי ו'עמל' 'ריש' 'עוני', ושנחלתו בצרתווש'אבד'
 דברי ובגלל עקרותה בגלל נפש' 'מרת היתה חנה עליה 'מרה' נפשו :במקראות
 טז(. ז, )1, פנינה של רכעסה''שיחתה'

 הרואה בכי שני ומעשר קיים קושים אזכיים שבשיות : יא א מגיי" משנת39
 העיר(, מחומת הנראה השטח בכל כלומר)=

 מירשו פרשניבו ורוב קמוצה. היתה התי"ו כאילו שתה מפרשים הם כלומר40
 המסוכים. של ולשתיה לאכילה היא הכוונה כלומר מקור, הם ושתה'שיאכל

 של במשמעות גם בא 'ישב' ולשון ה( קבב, בתהלים למשפט' 'כסאות ומצאנו41
 ב ש 1 ' 'עפרת או א( ים, )בראשית סדם' בשער ב ש י -לוט כגת ושפטשלט
 י4 בג, )שם חת' בםבחוך
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פת י היגה ראש שי א' לעםהפטרה
 לאיש יש יחטא 'אם שפט גם הס של* הירש שליהתפלל--עיין

 בלשוננו. הרגילה במשמעות בא הוא התפעל ובבניז כה( )ב, אלהים'ופללו

- ' ה לע  'וילל יא ב, לקמן וכן מקראות בהרבה 'על' לשון כמשמעות ה', אל 
 "חנה כי 'על', מלשון והסיקו דייקו וחז"ל ביתו. אל =: ביתה על הרמתהאלקנה
 הכתובים פירסמו ולא 1"ב'41(. סוף ל )ברכות מעלה" דברים,כלפיהטיחה
 למדים הננו הבא, בפסוק שיתפרשו נדרה, דברי מתוך אבל - זו תפילהתוכן
 עניינה.את

 העתיד, צורת ואילו הפעולה, לחיזוק כרגיל בא תבכה-המקורובכה
 בכתה חנה כלומר : והשנותה הפעולה להמשך רומות ד, לעיל שפירשנוכפי
 אברבנאל(. )הר"י ננעלו" לא בכייה ששערי "לכ' '*. ובכתה זהרה רבבכי

 התמילה, עם בא שהנדר מקראות בהרבה -נדר-מצאנו ותדר)יא(
 ושמרני עמדי אלקים .,היה אבינו.'אם יעקב של תפילתו-נדרו לכולם אבובניין
 י'(. כ-כב כח, )בראשית וכו' לאלקים לי ה' והיה וכו' הזהבדרך
 שתנה חו"ל ציינו ג..,וכבר לעיל ראה  הוה השפ צבאות-לפירושה'

 כך.דרשות על ודרשו 'צבאות' זה בתואר הקב"ה את שקילפה ראשינההיתה
 ,הרבה
 נדרו-תפילתה את יעקב פתח וכן בנדרים, כמלת-פתיחה באה ין לשוו - םא
 באה העתיד וצורת לחיזוק, המקור בא לעיל שפירשנו ה-כפי א ר ת אחר
 והישנותה. הפעולה המשךעל

 וסבל. צערבעני-פירושו
 בלשוננו השגורה_ זו אחת משמעויות:- כמה 'וכר'וזכרתני-לשורש

 עולם מעשה ר כ 1 ו 'אתה : כגון 'פקד', של במשמעית ואתת שכה( :)והיפוכה
 ובאה - רב"( דבי )"תקיעתא ראש-השנה של במוסף קדם' יצורי כל ד ק 1 ם1
 שעניינו 'פיל' שרש של הראשונית במשמעות - י י פ תת 1 איפוא פירשו ש"י42

 " ' .שפט.
 חנה מעשה "כי ואמרו הפרשה שי המיודד סגנונה עי ח"י עמדו וכבר43
 יתן )ולפנה גכפיים כעש(,'מנתה גס צרתה ).וכעסתה בכפלים כעסה : ם י ל פ כב.

 ראה )אפ בבתיים ראייתה תבכה'(, )'ובכה בכפיים בכתה אפיס'(, ארתמנה
 שמואי )מדרש נדר'( )'ותדר בכפיים נדרהתראה'(,

 ט(. א,
 ועוד. י ב, יונה ו, מא, בחהייפ וכיו"ב44
 יא - אני מילה( של צבאות )= מהעייונים אם "אמרה : רב שי דרשותיו כגון45

 כתחתונים" ~ארבה אפרה -, אני מטה( שי צבאות )= החהתונים מז ואםאמות,
 פוקדני אתה איו יפניך שיש אוכיוסין מכי העוימים כי רבון : יפנין "אמרהאו

"nwa"רש"י של בפירושיהפ הדברים והובאו ד(. ב, -פרשה שמואי )מדרש מדן 
 שמואי בנה צבאות'.יפתח 'ה' ובישוןורד"ק..

 ; ב טו עמיק בפרוות נבואתו את
 ז ה, פרשה שמואל מררשוראה
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 קיייהודה120
 בראשית עוד )וראה ! בבן פקרני : ועניינה משמעויותיה, בשתי  זו מלהכאז
 יט(. פסוק לקמן וכן כבל,

 כאחת והשלילה החיוב גדרך זה לשוני שכח-צירוף ת ולא י1זכרתנ
 ,'. ז( ט, )דברים תשכח' אל 'זכר בתורה כגרמצינו

 בדומה ראנשים', שמואל( )מדרש זכרים בנים דרשו: ם-חז"ל נשי א ע רז
 חשובים אנשים מקראות בהרבה משמעותו א(, פסוק פירוש )ראהל'איש'
 י'.וגדולים
 'כי הלויים בעניין בתורה ואמר  בזה וכיוצא - לחי-לשרתווגתתיו
 לאהרן נתנים הלוים את ואתנה וגף ישראל בני מתוך לי המה נתניםנתנים
 ה, )במדבר מועד' באהל ישראל בני את-עבדת לעבד ישראל בני מתוךולבניו
 'מבז במשכן לשרת התחילו שהלויים להדגיש יש אך ט(, ג, שם וראה יטטז,
 חמשים ומבז מועד, אהל בעבדת צבא לצבא יבא ומעלה שנה ועשריםחמש
 ג ד, שם וראה כד-כה, ח, )שם עוד' יעבוד ולא העבודה, מצבא ישובשנה

 )כב- היגמלו מאן חייו' ימי ליכל נתנתן חנה ואילו שם(. רש"י שלובפירושו
 הכד"ק(. עפ"י = )ככ עולם' עד שם 'ז'שבבג(
 על יעלה לא 'ומורה מנוח אשת אל המלאך בזה וכיוצא ורה-תער.ומ

 יז(. טז, ; ה יג. )שוטטים הבטן' מן הנער יהיה אלקים נזיר כיראשו,
 'נזר הנושא נזיר בקדושת לקדשו מנת על שנולד לפני בנה את הזירהחנה
 '4. ז-ח( ו, )במדבר לה' הוא קדש נזרו ימי וכל ראשו עלאלקיו

 ומבהוריהם לנביאים מבניכם 'ואקים לנביא נרדף שנזיר בעמוס,ומצאנו
 ,*. יא( )ב,לנזירים
 במקצב, אמור הראשונה, הנרגשת תפילתה מובלעת שבו חגה, שלנדרה
 : סידורו וזה פעמים, שלוש בו הורת 'אמתך'כשהמלה

 ח כ ש ח א י גישון ומסיימת ר 1 ג 1 בישון וברים בס, עמיק פרשת פותחת זכו46
 וישכחהו' יוסף את . , . זכר 'ולא המשקים בשר נאמר וכן יז--יט( כה,)דברים
 בג(, מ,)בראשית

 יב יז, בשמ"א לקמן וכן ונבונים', חכמים 'אנשים יג א, בדברים האמור דרך על47
 כנעניות חיצוניות בתעודות גם באנשים'. בא זקן שאול בימי 'והאיש ישי עלנאמר

 ונרדפות וחשיבות גדולה של כמשמעות ם י ש נ א ו ש י א לשונות באותואחרות
 ונקניט. העיר לגדולי או למלכים אלהשגונזת

 ה(. ט, מיר )משנת כשמשון נזיר היה ששמואל נהוראי, ר' של כדעתו48
 'בטרם לידתם לפני עוד לשליחותם ה' ע"י שהוקדשו ם י א י ב ג ל שבדומה וייתכן,49

 א, )ירמיה נתתיך' לגוים נביא הקדשתיך מרחם תצא ובטרם ידעתיך בבסןאצורך
 ושמואל, לשמשון בדומה עולם, לנזירות הוריהם ע"י נוירים גם הוקדשוה(,

 ,צ דבר מוצא א חלק ישראל תויות יעגב זאב כך על תראה אמםמבמז
 שמשון"(. ונזירות יפתח"נדר
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121 . השגה ראש של א, ליוםהפטרה

 צבאותה'
 י ך ת מ א בעני תראה ראהאם

 את-אעתד ולא-תשכחזוכרתני
 - אנשים זרע ך ת מ א ל ת ת נ1
 חייו ימי כל לה' 1 י ת ת נ1

 על-ראשו. לא-יעלה ,,ומורה

 י, )יב-יה( י ל ע ו ה נ חד.
 .,-,. ,.,-. .,,. .,.. י לפני להתפלל הרבתה כיוהיהיב.

 לת-9יס. שמרועלי

- - וחוהינ.
 ,, ץל-לבה ?ד?דתהיא

 דשא ??ליסדק
 י... !?סץ לאוקולה

 יילדה. זליבק?9ס
 ,. זלי א"ק האיריד.

 ס?סכיק,עד-מסי.
 מע"ד, :ינץ ץתסיירי

 : ותאמר חנה ותעןסו.

 הדשי,לא
 ?תילי לא ,1?ררגז שנכי קשת-רי5ץ?ה

 יי. לפר שת-ופשיואשפך

 מת-בל'זללפני שת-אשתף אל-תאןט1.
 עד-הבה.דברתי וכעסי טרחי מיבכי
 ...-ך.-. ..,-,..-

 ופחד, מורא מלקען 'מורה' פירשו ורפ"י ועוד( לעם נזיר )מ' יוסי ר' והתרגומים,50
 מפני יגור ולא במשפט פנים יכיר "עלא קרא יוסף' ר' שפירש כפי אוליוכוונתם
איש
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 קיר'הודה122

 י"מי: עלי כקת.
 לשליםלכי
 וזעמי. ?5יסשיר שת-שלחדוטו ויך5לואלהי

 יוהאקריח.
"sDn9ץ.לף. 5ז י?סקף 
 ניאכל לדך?" סץ?הנסלד
 ענדי,. לא-היו-להושיה

 מקראות, בהרבה מצוי כזה וביטוי 'ויהי'. תחת פשוט יה-עבר וה)יב(
 ועוד. מה יז, ; ט י, לקמוכגון

 פיר- שלא תפילות הוסיפה בתפילתה. האריכה להתפלל-חנההרבתה
 נדרה-תפילתה. על שחורה או הכתובסמו
- ' ה י נ פל  כמשמעותה והמזבח, המקדש מקום כשמעזתה ה" 'לפני שכשזן 

 עומד שבו הקדשים", ל"קדש לבה את כיוונה שהנה ונראה, מקראות.בהרבה
 על 'ותתפלל הכתוב אמר ולעיל ד(. )ד, הכרובים' ישב צבאות ה' בריה'ארון
 פירוש(. שם וראה )י,ה"

 בפיה( מתבונן )=כלומר טיח את ומעיין שומר פיה-"היה אתשמר
 מקר- בכמה ר מ ש שורש כמשמעות )רד"ק(, הארוכה" התפילה זאת היתהמה
 ועוד. לז( לז, )תהלים שלום" לאיש אחרית כי ישר וראה "שמר-תם כגוןאות

 יא(. לז, )בראשית הדבר'" את שמר 'ואביו כמו המתנה "לשון פירשורש"י

 הדגשה, לתוספת )'היא'( הנושא את הכתוב היא-וכפל ותנה)יג(
 ועוד. ג( לא, )דברים לפניך' עבר א ו ה אלקיך 'ה' בתורה מצאנו בזהוכיוצא
 ה'. ה'=אל על 'ותתפלל י לעיל, שאמר דרך על לבה, לבה-אלעל

 כפי בלחש ומתפללת בלבה מכוונת : טירושה כאן לבה' על 'מדברתוהלשון
 נאמר זה ומעין ישמע'. לא וקולה נעות שטחיה 'רק ומפרש הולדשהכתוב
 'ויאמר לקמן וכן מה( כד, )בראשית לבי' אל לדבר אכלה טרם 'אניבאליעזר
 ו'. ועוד א( )בז,אל-לבר

 הנה במקצב. כערוכים נראים עיי יבין בינה והדו-שיח הנה שי חפייתה צורת51
 בסופם. ומתארכים ההויכים קצרים במשפטיפ דבריהפותחת

 אותם 'זינחפ וכן ב( מ, )ישעיה אייה' וקראו ירושים עי-יב 'דברו זאת יעומת52
 חיב. עי המתקגייפ דברים ידבר : פירושם כא( נ, )בראשית עי-יבם'וידגר
 ע"א(. יא )ברכות כוונה" צריכה ש"תפילה ח"י ימדוומכאן
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03 , השנע, ראש שי א' ימםהפטרה

 )בר- "למתפללשיהתוךבשפתע" למדומכאן נעות--.הו, שפתיהרק
 . ע"אג לא,כות

-  

 בתפלתו" קולו להגביה שאסוה למתפלל ישמע---"מכאן לאוקולה

 ואט לנענע-בשפתע השכור דרך לשכורה.-'"בראכן עליויההשבה)שם,שם"
 ',. )מצודות( דברים" ואיןאומר

 בסוף והע"ז שכורה. מעשה תעשי כלומר תשתכרין--התפעל,)י(
 והותר *,. כא( ח, )ב, ' ז י ק ב ד ת 'וכה ברות וכן קדומה, סיומת היאהפועל
 תאוה אשר בכל הכסף 'ונתת המקדש לעיר בבואם ושכר יין לשתות רגללעולי
 אתה ושמחת אלקיך ה' לפני שם ואכלת . . ובשכר. וביין ובצאן בבקרנפשך
 עמוס )השווה לתקלות לעתים גרמה זו ששתייה ונראה, כו(. יד, )דבריםוביתך'

 י.. הבית כבוד על ושמר הכסא' 'על עלי ישב ולפיכך ה(,ב,
 בתר- והשבעים יונתן( )עפיי מעליר יינך את ייגד-הפיגי אתהסירי
 . ה'". פני מאת "ולכי פירוש הוסיפוגומם

,..
 אמרו ובמדרש צרות. מרוב עליה קשה שרוחה וה-אשה ר קשת)טו(
 לשוני לצירוף יא(. ב, פרשה שמואל )מדרש הקשה" צרתי כנגד מתקשה"רוחי
 ט(. ו, )שמות קשה' ומעבדה רוח 'מקצר הלשון לו דומה אך במקרא, אח איןזה
 )מדרש שתיתי" לא ומזה מזה ישן, זה ושכר חדש זה ושכר-"ייןיין

 לראשונה בא ושכר' 'ייז הלשוני הצירוף יונתן(. תירגם וכן ב,'יא פרשהשמואל
 מועד' אהל אל בבאכם אתך ובניד אתה תשת אל ושכר 'ייז ייז, שתוייבפרשת
 ". ט( י,)ויקרא

 אמר בזה וכיוצא לתפילה. ציורית ה'-לשון לטני נפשי אתואשפך
 אמר והמקונן ז, ג( קמב, )תהלים אגיד' לפניו צרתי שיחי, לפניו 'אשפךדוד

 וחו"י53
 הופ(, )שם יהתפיי" ישכור "שאסור מכאן ימדו

 וכן ית(, )שם, תדעין' אשר 'עד ד(, )ג, תעש.י1' אשר את יד יגיד 'והוא54
 )יא, תתהמקי1' 'עד-מתי בירמיה וכן י(, )מה, תחייי1' 'מהבישעיהו
כא(.

55
 והע"י

 יה~כיהו" צריך הגון שאינו דבר בהברו ירואה ;מכאן : זה מכתוב ימדו
 ע"ב(. וראש ע"א סוף לא)ברכות

 בימי ינהוג מגוה אשת נצטוותה וכן ועוד( ג ו, )במדבר הנזיר הכהר שתייה ועל56
 נ יד(. ו, ד, יג, )שופטיםהריונה

 TP וראה ט סב, )שם יבבכם' יפנין שפכו עם, עת בכי בו 'בטחו גם נמצאנו57

 ויצומו' ה' יפני וישפכו מי4 'וישאבו : 1 ז, ויקמו סו(. י, ואיוב ; ה מב,תהלים
 ה'; קדם כמיא )בתשובה( בתיוגתא; יבהון ושפיכו : יונתן כתרגום לחפייה סמלהוא
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 קיייהודה124
 עולבן "ואמריץ תירגם ויונתן יט(. ב, )איכה ה" פני נכח לבך כמים'שפכי
 ה'. לפני בתפילה נפשי עלבון ואמרתי = ה'" קדם בצלונפשי
 אחת. בדרגה ההבר אל או תשווה, אל או תשים, תת1-אל אל)טז(
 כמו תמסור "אל פירש ורש"י תבייש, אל כלומר תכלים" "אל תירגםויונתן
 " ב 1 ש ח ת "אל פירש והרמב"ן ,,. יב(" בו, )תהלים צרי' בנפש תתגני'אל

 - עבדי' 'שכיל 'הנה לפרשת ביאור בלב", המחשבה)"גמר
 גב(. ישעיהו

 בגי 'לפני לד ג, שמ"ב לקמו 1ב1 בליעל. בת בת-בליעל-כמולפני
 אל לחמי' 'לפני הלשון מקביל כד( )ג, באיוב וכן עולה בניעולה'=כמ1

 69. ועוד'כמים'

 עול-"בנים בלי מלים: משתי זו מלה מורכבת חז"לבליעל-לדעת
 בשם פירש והראב"ע ע"ב(. ק'"א )סנהדריז מצואריהם" שמים עולשפרקו

 אבל מלים, משתי אמנם מצורפת זו שלשון ה(, יה, )לתהלים הלוי יהודהר'
 אנשים כלומר יעל, כלי = בליעל שפירשו ויש יעל". "אל : קללהמשמעה
 1לשא1ל למזת בליעל לשון נרדפת דוד ובשירת תועלת. כל בהםשאין

 ה--ו(. יח, תהלים = ה-ו כב,)שמ"ב
 לפניו צרתי שיהי, לפניו 'אשפך דוד כדברי צרותי, שיחי-מרובמרב
 ",. ג( קמב, )תהליםאגיד'

 צרה בג(, ב, יח; א, )קהלת למכאוב מקראות בכמהוכעסי-נרדף
 פסוקים לעיל וראה כאז, פירושו 1כ1 י(. 'א, )קהלת ה ע ר י(, לא,)תהלים
ו-ז(.

 לכתוב בהתאם ת"י(-וזה )עפ"י בתפלתי הנה-הארכתי עדדברתי
 להתפלל'. הרבתה כי 'והיה יבלעיל

 לנ, )בראשית יעקב לראשונה שקראו הכינוי הוא - ל א ר ש י י ה ל א 1)יז(
 עמו. היה ה' כיכ(,
 - כלומר נבואה, דברי שהוא אמרו ובדרש כאחת. וברכה תטילה לשון - ן תי

 כג לקמן אלקנה דברי זה לפירוש וסיוע )רש"י(. תפילתה" שנתקבלה"בישרה
 זרע לאמתך ת ת נ 1 ' חנה לדברי תואמת 'יתן' הלשון דברו'. את ה' יקם'אך

 )יא(.אנשים'
 גד' 'בא שפירושו 'בגד' לאה אמרה ובז האל"ף, בהשמטת שאלתך, - ך ת לש

 והלשוז ועוד. ח( )כה, באנו = בנו' טוב יום על 'כי לקמן וכן יא( ל,)בראשית

 ורד"ק רש"י פירשו ובעיקבותיו - תירגם יונתן58
- 

 באמרה יפנינה התכוונה שחנה
 מאד. אותה ו'הרעימה' ו'כעסתה' הואיי בלייז','בת

 מיצר(. פ' הפרופ' )מפי בת-בייעי שי יפניה - בת-בייעי' 'יפני ~אפשר59
 ב. כג, ; ד כא. ; א י, ; בז ט, ; יג ז, איוב עוד וראהי6
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125 השנה ראש שי א' ליזםהפטרה

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

 ענווה דברי שעניינו לשון מטבע - ך י נ י ע ב ן ה ך ת ה פ ש א צ מ ת)יח(
 בעיניך הן 'אמצא לבעז רות אמרה בזה וכיוצא וחשוב. לגדול תודהוהבעת
 פירש ורש"י יי. י( שם, וראה יג )ב, שפחתך' לב על דברת וכי נהמתני כיאדני

 רחמים". עליה"לבקש
 אלה, לשונות שתי ביז הבדל ואין 'אמתך' אמרה יז פסוק ך-ולעיל ת חשפ
 מדברי משנתעודדה והגה דבריהם. את המגוונים הכתובים של ממידתםוזה

 _. הלכה- עלי שלברכתו-תפילתו
- ה כ ר דל  ו') סגל( )מ"צ הזבח" סעודת מקום "אל 

 "כי ונראה תפילתה לטני עוד אישה אלקנה לה שנתן המנהיתאכל-את
 )רד"ק( לבה" את היטיבה ועכשיו בעלה בהפצרת ט ע מאכלה

 בישיד' "אפין או )רש"י(. !עם" של עוד-"פנים לה היו לאופניה
 חנה. של וכעסה זעמה פגו כלומר עוד. לה לא.היו רעים פנים =)ת"י(

 ומכ- וצער צרה שם ועניינו  ל'שיח' כז ט, באיוב נרדף 'פנים' לשוו - ה י נ פ1
 וקצף. אף גם 'פנים' לשון משמעות יב ג, וירמיה ה-ו ד, ובבראשיתאוב,

 )יט-בג( והיגמלו שמואל לידתה.
 : למךשממהיי יה"ר1'ש?מ1יט.

 הרמתהיל-ביסס ' ףבאוהשבו
 :,הסרס אשת.טת-חזה טל"!המטע

 יז נסלד 5וה1טסר הלמים לסיפות הסיכ.
 ?בלמיי. טהו' שמגאל את-שם.ומקדא

 שיתו)?ל הץישטל"!הכא.ויץל
וטת-נדר.. הימיםאת-זבח ליילזבח

 ועוד. כה מז, ; סו לג, בראשית עוד וראה61
 והשבעים )יט(. למחרת רק לביתם הלכו הס הרי לי לביתה, שהלכה לפרש ואין62

 לדברי הסבר תוספת והוא ותשת", אישה עם ותאכל הלשכתה "ותבוא כאןתירגמו
הכתוב.
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126. 
 קיי'הודהל

 . . ., ,כב.וסיהלאעלתה

 י לוייה?י-יירה
~bP-עד

 והביאיסיו הנער
 יי טת-פרונראה
 ער-עולם. שםרשב

 דעה; אלקנה לה ףאקרכג.
 ??ntit 5טעאיי
 את-דיר.. :: והםאף אתי זד-~לןשכי
 את.ור-וילה ?ת-'aaנך!ק סץ?הנם?ב

 ולעבוד להתפללהיה מנהגם וישתחוו-כי בבקר וישכימו)יט(
 ועוד. ג( צב,)תהלים חסדך' בבוקר 'להגיד בחינת הבוקר. בהשכמת ה'את

 פרשת )ספריבבוקר" יהיה המקדש( )מן פונה שאתה פניה "כל חז"לואמרו
ראה(.

 יב. פסוק לעיל כפירוש והמקדש, המזבח מקום ה'-הוא גי פל
 הוא מקראות בהרבה 'ידע' לשון של אליה-ומשמעותהוידע-ויקרב

 האמור ידעתיו' 'כי 1כ1 א( ד, )בראשית אשתו' הוה את ידע 'והאדם וכןאהב,
 ועוד. וקרבה אהבה חיבה, שעניינו יט( יח, )שםבאברהם

- ' ה ה ר כ ז יו  "וכר- לתפילתה-נידוה הוזרת ה" 'ויזכרה והלשון זיסקדה. 
 )יא(.תני'

 השנה', 'תקופת התורה ללשון זו לשון הימים-דומה לתקופת)כ(
 ',. והשלמתו" זמן "היקף ועניינה כב( לד, )שמות האסיף' ל'חג בקשרהנזכרת
 וביתו אלקנה נהגו שבה לרגל, סמוך שנשלמו הריונה לימי כנראהוהכוונה
 לשילה.לעלות

 הרד"ק(. )עפ"י לביתם משילה שובם לאחר מיד הרתה - ר ה תו
 הימים'. בן-'לתקופתומלר
 הארץ מנוחלי שמעון נשיא של שמו והוא המדבר מימי ידוע ל-שמ ואשם

 הוא המעשה שם ועל אל שם "על זה בשם לבנה קראה חנה כ(. לד,)במדבר

 ינקף. הקרוב קוף משורש63
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127 ) , השנה. ראש שי א' ייוםהשטרה

 שם על השם את לדרוש קדמונים מנהג והוא )כש"י( שאלתיו" ממנו כינקרא
 '.. אל" "שמו ושל מאל" "שאול של האותיות מצויות שמואל ובשםהמאורע.

 זרע . לי.. שת 'כי ,כה בבראשית,ד 1כ1 אמרה' 'כי במקום קצרהכי-לשון
 ונו לי שח : אמרה כי = 1ג1'אחר
 לי ה' 'ויתן בז לקמן מפרשת שהיא כפי בקשתיו, כלומר 1-שאלתיו י ת לאא
 ". מעמו' שאלתי אשה שאלתיאת

 לשילה. ויעל-מביתו)כא(
- ש י אה  'איש'. המתחיל דבור א, לפס' בפירוש לעיל ראה 

 "רובו כי 'וכל' אמר עלתה' לא 'חנה כי ואם משפחתה ביתו-כלוכל
 ו'ככולו".
 עם כשעלה להקריברגיל אלקנה שהיה השגתי הזבת הימים-הואזבח
 דבחת "ית : תירגם ויונתן ו(. כ, ; יט ב, ; ג )א, ימימה' 'מימים ביתו''כל

 ן, . ~ea. החג זבח את =מועדיא"
  צוותה וכך ברגל" לקריב היה לרגל רגל בין שנדר ו-"נדרים נדרואת
 את תביאו שמה שם, שמו לשכן בו אלקיכם ה'  יבחר ישר  המיום 'והיההתורה
 וכל ידכם ותרומת מעשרותיכם וזבחיכם עולותיכם אתכם, מצוה אנכי אשרכל

 ,1' יא(. יב, )דברים לה" תדרו נדריכםאשרמבחר

 אישה'. 'אלקנה ח פסוק לעיל הפירוש את ישה-ראה א ל)כב(
- דע  לשון שכאן וייתכן ב. טז, בשופטים זו לשוו כמשמע כאשר, או אשר עד 

 עד 'שבי הבא בפסוק יה משיב ואלקנה עד", ואשב אעלה "לא : מעיןקצרה
 אותר.גמלך
 קראה וכן ה" את איש 'קניתי המאורע שם עי קין בכורה לבנה קראה חוה כגרא

 )בראשית קיז' הרגו כי הבי תחת אחר זרע אלקים יי שת 'כי שת השלישייבנה
 בסביבתם, הנהוג השמות מאוצר לקהום אס כי שמות. ל"יש נהגו תמיד יא כה(.ד,

 שמי- או שמו-אי הוא השפ של משמעו וייקר המאורע. ע"ש ודרשוס שחזרואלא
 ,. ממך'. ויראו עייך א ר ק נ ה' ם ש כי הארץעמי כי 'וראו י כח, האמורה.בדבריפ הברכה מעיז בזו( 11 מתחיפות ויו"ד )וי"ואל

 שקרא כמו הקב.ה, בשם יקראו האיקיים הדברים כי "כי . פירש אברבנאיור"י
 יועץ פיא שמו 'ויקרא אמר והנביא כ(, יג, )בראשית ישראי' איקי שייטובח

 משה", "הואיל )בעל אשכנזי יצחק משה ור' ה(". ס, ישעיהו - וגו' גבוראי
 יי ונחנו שמו האי כיומר א-ל, -שמו שמואי : פירש שר"י( שימתימידיו

 בזה. זה מתחיפים ו'נהך 'שים' ושורש - מעמו שאיתי אשר השאיהתחת
 'שאיתיהו'. יג, שופטים כגוז ירוקה כשהאי"ף בהפעייוגפ בקי גפ כנוייפ עם הפ~עי.ישאי' את ומצאנו "השאיתיהו" יבוא כח בפסוק יקמו65
 בנו. על קרבן נדר שאיקנה פירש, ורד"ק66
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 קוי'הודה128
 )כתובות הודש" וארבעה עשרים עד והולך תינוק יונק : רבנן "תנו - ל מ גי

 'ותפתה ילד ו( ומהן: משמעויות בכמה במקרא באה 'נער'הנער-הלשון
 ח( יג, )שופטים היולד' 'לנער ; ו( ב, )שמות בוכה' נער והנה הילד אתותראהו
 האהל' מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע 'ומשרתו ועבד .משרת 2(ועוד.
 שהשאילתהו משום הילד, ולא 'הנער' אמרה שחנה ונראה, ועוד(. יא לג,)שמות
 יא(. )ב, ה" את 'משרתלהיות

 זכורך כל 'יראה דרך על הנער", "ייראה כלומר מהופך, עכר נפעל - ה א ר ג1
 אלקיד-- ה' פני את לראות ישראל--בעלותך אלקי ה' האדון פניאת

 בג-כד(. לד,)שמות
 = הכהן' עלי פני 'את א לג, יא ב, הקבלת מתוך לקמן וב, פני-לפני,את
 ,.. עלילפגז
 של כמשמעו שנים", "יובל חז"ל שפירשו כפי אלא דווקא, לאו - ם ל 1 .ע דע

 מ(. כה, )ויקרא היובל שהוא.עד ו( כא, )שמות הנרצע עברי בעבד 'עולם'לשון
 שנה חמשים 'ומבז כה( ה, )כמדבר שנאמר שנה המשים הלויים שלועולמם
 ,.. רש"י( )לפי העבודה' מצבאישוב

 אישה-שהלילה אלקנההה
 ה' ה'--יקיםיקם

 )ת""
 )רלב"ג(. תפלה" דרך "על והוא

 בחח בנשרך ועלי אנשים ורע ממנו ששאלת דברו--"את את ה'יקם
 עלי שאמר מה "כי רד"ק וכן )רש"ה, שלתך" את יתן ח2ראל אלקיהקודש,
 ,י. אמר" נבואה דרך שלתך' את ה'יתן

 י . : שנים". וחמש ארבע "אפילו שפ יהושע ר' ידעת אנל67
 ישוו משמעות ~כן מואב. מיד יפני - מואב' פני.מיך את '~יניע ד כב, יקמו וכן68

 ועוד. בג-כד יד, שמות ובן יה יג, יג, יט. בבראשית11
 עד שנתייפ כי~מר שנה, ושתיפ דמשיפ היו שמואי שי שימיו מכאן ימדו ורכל69
 שנמצאה שמואל ממגיית שנשתמר ונקטע שנד. נמשים שהוא 'עוים' ועודהיגמיו.

 ימי-- כי ע~יפ ען עד.נויר יפני--חיתו '~ישב כתוב קומראןבמערות
 יניר סמואי את הקדישה שהנה נהוראי, ר' כדעת פירשו 11 מנייה שכותביונראה
 הכביד - עזים "נזיר ב א, במשנה שם מ12י עזים" "נזיר ~הישון ה( ס, ניר)מ'

 בו(. יד, שמ"ר )וראה וגו'" בתער מקל שערו.
 יוצאת קוי בת היתה ויופ יום בכי דרש יצחק רב בר שמואי ר' בשם ירמיהו "ור'70

 אשה כי שמשי. ושמו יעמוד אחד עתיד : ואומרת כויו העזים בכיומפהנצת
 מעשת את רואין שהיג ומכיון שמואי. שמו קוראה היתה בז 'וידתשהיתה
 שמראי זה : א~מריפהיו

 מעשיו וראו זה שנויד וכיון שמואי. אותו זה אין - זו
 פרשה שמנאי )מדרש . דברו" את ה' יקם 'אך שאומר וזהו שוהו, דומה :אמרו
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129 השנה ראש של א'הפטרה,ליום

 לה'י==ה שמואל-'שאולנ
 ומלתו כאשר עמהותעלהוכד.

 שלשהבפדים
 . ז 1 יז. ,.

 קמח אחתואיפה
 . . ייןונבל

 של. בית-ייותניאהו
 נקר.והנער)

 שת-הפרוישחטוה.
 טל-עלי. את-הוערויבאו

 . . ואאסר:בו.

 "לך4י
הינפשדאלמ

 כוה עמכה הנצבת האשהאס
 .י .,. ..,י ...ך

 טל-יי.להתקלל
.,

 .,-.,. ..... התפללתי הזה אל*הנערבז, יי

r?:1: רמה ?טלסי"?י"ת-?טיסי לי 

 לק השאלהרו אוומכח.תם
?ל-ס"ןפ"?יס:ה)

הואשאוללי
מ?טחו?מלי.

.. 

 הימים/ 'לזבח יא( )ב, אישה אלקנה עם עמה.--כשעלתה 1תעלהו)כד(
 לזבוח ומהם לאכול ללשה--"מהם קבשרים

 לה-
 שאחד תראה )רד"ק(

 'דברך'. והפשיטתא מפיך' 'היוצא השבעים תירגמו וכןך
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 קיי'הודה130
 לגבהי היו והשניים הבא, בפסוק הנוכר 'הפר' אולי והוא לעולה היהמהם

 יי. )רלב"ג( שמחה" "מרוב שהקריבושלמים
 למנהותיז אחת-קמתואיפה

 מטראגי(, ו-י"י יה, )בראשית סלתי קמת סאים 'שלש כמו סולת הוא - ח מק
 ורש"י יב( כח, ; ט סו, )במדבר סלת' מנתה בז-בקר על 'והקריב המנתהכדין
 היסלת'. את הוציאו ה'קמח' שמזפירש
 יוצ- 'נבל או ב( ד, )איכה חרש' 'נבלי ומצאנו חרס עשוי ייז-כליוגבל
 עור. של נאד שהוא שאיישו ויש יד(, ל, )ישעיהורים'

 ורך. צעיר כלומר )ת"י( יגיק" הוא הנער( )= נער-"ורביאוהנער
 ואילו כב(, לעיל )ראה 'משרת' במשמעות בכתוב באה 'הנער' שהמלהוייתכן
 'משרת להיות אמו ע"י שגוער שמואל, כלומר צעיר, במשמעות 'גער'המלה
 קטן. ילד בהיותו לשרותו נכנס ה"בית

 היו,,. מי הכתוב פירש ולא 1-השוחטים. ט ח ויש)כה(
 שובחו הפר אן לעולה, הפר עניינו יהיה אז )כא(, הימים' 'גבחהפר-הוא

- 'הפר' פירש המצודות ובעל הנער.לשם  הראשון". "הפר 
 אישה. ואלקנה1יביא1-הנה
 ומש"י )רד"ק( ומצוה" תורה לכל אותו אל-עלי-"שיחנךאת-הנער

 נבואתו". שנתקיימה "לראותפירש

 מג. )בראשית לבקשה כפתיחה הבאה גמוסין לשון מטבע - י נ ד א י ב)כו(
 ויש ; ממך בבקשה - שפירושה י, ע ב מן כקיצור שפירשוה יש 'בי' ועוד(.כ

 שיושה נשא אחד : אי בית האיקים' 'אי שעיו אנשיפ שיושה שאול אצי ומצאנו71
 שנתקשו o'wlanl ג(. ', )שמ"א יין נבי נשא ואדד יחם. ככרות נשא ואהדגדתם,
 סולת" ואיפה ויחם משולש "בסר תירגמו סרים, שיושה להעיות הגה ראתהמה
 שנמצאה שמאי ממגיית בקטע גפ מצוי זה פירוש ומעין הפשיטהא, גם תרגמהוכן

- '- IN~blpבמערות  -  שנים שיוש בן בבקר כיומר -', - ויהפ משויש בקר 
 יב(. 1, )ויקרא יחם עמו שבא תנדה בשימי הקרב זה שפר סברו כי ,להפ,,וסירתו

 כפי מטראני(, )הר"י עשרונים. ט' צריכים פרים "ג' : 'עשר~נים' עשרה ובאיפה72
 )רד"ק(. "יאכוי" -  העשירי וה'עשרון' יב. כח, ; ח ט~, כבמדבר התדרהמצוות
 ופר. פר לכל קמח איפה פירשורש"י

 ובנשים בזרים כשרה שבמחיטה הלכה כאן הורה היניק ששמואל דרשו ורבותינו73
 ואין ע"ב(, לא ברכות עפ"י שמואל )מדרש קרשים" בקדשי אפילו -ובעבדים
 דווקא. לכהנים מסורההשתיטה
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131 השנה ראש של א' ליוםהפטרה

 והראב"ע בי". "פנה בי", "ראה כגון הפועל הושמט זו לשוו שממטבעאומרים
 ". העוון" אדני "בי כמו קצרה דרך הוא "שאף :טירש
 .. בנפשך-בתייך. נשבעתי כלומר שבועה, לשון - ר ש פ נ יח

 גם'במקראות מצוי זה כעין מלא וכתיב עמך. במקום מלאשמכה-כתיב
אתרים.

 הרואה בזה 'היש יא ט, לקמן וכ1 הזה ה-במקום זב
 י ובטסוק ה", על 'ותתפלל כתוב ' בפסוק ה'-ולעיל אללהתפלל

 הרב בשם יעקבסון הר"י והעיר פירוש(. שם )וראה " ה גי פ ל 'להתפללכתוב

 עוברות בקשה תלונה, תפילה, : בכך יתכו השוני "ופשר : ז"ל קרליבךר"י
 של נימה יפה התלמוד שציין )כפי מרד בפעין מתהילים שלבים. שלושהכאילו
 צבאות( ה' בכנויתלונה

- 
 - נפשו למרירות פורקו לתת המתפלל על כל קודם

 הבורא ובגדולת עצמו ערך להכרת מגיע הוא ה' י ג פ ל בעמדו אהר(כן, ה'. לע
 לבו, את ושומך עומד הוא מי לפני יודע והוא ה', לפני מתפלל כברהוא

 ה' ל א מתפלל שהאדם בשעה נאמרת הצרומה והתפילה הלב מזדכךואז

 המקרא. )הזון שבשמים" מאביו צרכיו את השואל לבן ממתלונן נאפדוהוא
 355--356(ב

 בהתאמה יהיה לי-מעשי "ובנוגע כלומר ההתאמה", וגם-"גם)כח(
 ועוד. כב כח, ולקמן ה-ו כ, בבראשית וכן סגל(, )מ"צ ה'"למעשה
 על נופל בלשון חגה והשתמשה השטלתיהו, הפעיל הו-בבניי, י ת להשא
 הערה לעיל )וראה לה' השאילתהו והיא שאלה אשר שאלתה את נתן ה' :לשון
 כ(.לפסוק
 ר"י פירש וכן קים" תירגם."והוא ויונתן )יד"ק( יהיה היה-כמזאשר
 .. הי". "יהיהמטראגי
 שבע בפרשתנו בא 'שאל' השורש ה'. לעבודת ומסור שאזל-נתווהוא
 ".פעמים

 ויש "שמואל מירש: רש"י כאן. השתחוה מי פרשנינווישחחו-נחלקו
 להש- חנה והסמיכה ,י. עלי - פירשו והרלב"ג קרא יוסר ור' אלקנה".אומרים
 תטילה. זותחויה

 וחוקי4י
 ששמואי מכיון רחמים, ביקשה שחנה מכאן דרשו

 שהורה עי מיתה נתחייב
 רבו. בפניהיכה

 ג(. כח, שמ"א וראה 1 שמואל למדרש שים" שאוי -קיים שסמואי הימים כי הקודש, רוח בה נצנצה שעה "באותה דרשו המדרש ובעיי75
- 1 1 ח ת ש י 1 הגורסיפ כתבי-יד ויש76  ~מעין בנם. וששואי והנה איקנה כיומר 

 הלועזיים. התרגומים תירגמוזה
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 קיי'הודה132
, א-י( ב, )"השנייה"; חנה תחילתז.
,,, - ....,.. וקאטר: חוה!תתפללא.

 טה קךךר?" טץ ל4י?לץ
 4'שועתף.4'-?טקט. על-אי:בי פירחב

 בלמףכי-אין כץאע-"דישב.
 קאלהי1ו. צורוקע

 89יכם ;?Pe!וא עקה ז5סה 4%יו טל-טךצוב

 אלילית. נתכם קרי( )ול.זלא ך רעית טלכי
 ס,ל. ארותויל'מ סמם ,כר"ם שתד'
זו-. חדלווהעכיס נשכרו בלטם שבעיםה. ? - ל י-.~ .זד  ז  . %

 י , %ללה' ?רםזרית שמה :לדה ץ"ךהעד
 ויעל. ?אילמיריד ומחיה ממת:1.
 טף-9ר,לס.9?9יל ומעשיר מירוש::ז.
 "?'fi :ריס9ט?"ת דל מעפרמקיםח.

 לחלם ?בידוקרא עם-נדיביםלהושיב
. טדץ 9?2י ל:כי

 תבל. אלילםג?ת
 ar~'-איש. 54חוי-לא !ן"י בח"דורשעים !?מר קרי( )חיקויו חסידורגליס.
 !ך?ם 4?9:ם קהי( )?ליי שלי קר.( )?רי?יי מריבו :חתו ייי.

 ט99י-הדץ :דיןה
 משיח.. "דזתרם ימלכיהטו-"י

 לבין המתפלל בין שיח סוד בחינת היא חנה-התפילה ותתפלל)א(
 דברי מקום, של בשבחו דיבור תודה, גם אם כי לה', בקשה רק לא ועניינהקונו
 וכזאת זז מגמורים כמה בראש הבאה תפילה לשון של כמשמעות ולקת,הגות
 על הגות במציעתא-דברי ברישא-תודה, חגה. של  תפילתה גםהיתה
 במשמעות בסיפא-תפילה, ואילו ההיסטוריוסופיה, ועל בעולם ה'השגחת
 המשיחית. למלכותבקשה,
 רק ולא תפילתה, כל את .פירש נבואה ברוח התפללה שחנה תירגםויונתו

 א. ג, וחבקוק נ ב, יונה וכן א צ, חהיים כגון71
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1% השנה ראש שי א' לנוםהפטרה

 מימי שאירעו למעשים רעדם בתוכם המקפלים נבואה בדברי שלה, הסיפאאת
 ומגוג זוג למלחמת ועד הפלשתים, מעול ישראל את ששיחרר בנהשמואל
 'י. לבוא לעתיד המשיחבימות

 יש זו ושמתה עצומה. שמחה לשמות ועניינו ,י ול'עלס' ל'עלן' נרדף - ץ לע
 נפש'. ו'מרת רוה' קשת 'אשה של וצער כעס עלבוז, עקרות, של רקע עללהביו

- ' הב  )ופעם 11 לשוו על בכתוב הנה ההזור ופעמים )רד"ק(, בעזרי" "שהיה 
 בה'. דבקותה את להביע עניינה כי בישועתך(, לשוזעל
 בקרניו המנגח מראם שאולה זו ומליצה וחזקי. גבורתי עניינו - ; ג ר ק ה מר
 יז לג, )דברים ינגה' עמים בהם קרניו ראם 'וקרני בתורה כאמור אויביואת
 יא(. צב, ההלים עודודאה
 דוד ידי על כאמור אויב מפלת על ולעג צחוק הבעת י-עניינו פ ב חר

 ישעיהו וראה כא לה, )תהלים עיננוי ראתה האח האח אמרו פיהם עלי,וירחיבו
 פיה תפתה לא נאלמה כשה הייתי הנה עד "כי : פירש המצודות ובעל ד(.נג

 אמרים". להשיב אויבי על פי רהבועתה
 אותה המכעיסים "ועל לפנינה התכוונה כי רבים, בלשון ואמרה - י ב י 1א

 משוררי של כמנהגם רבים בלשון שאמרה וייתכן, )רד"ק(. עקרה"בהיותה
 האומה. לכלל פה משמשים הם האישיות שבתפילותיהםהקודש

 שלשון וייתנו )רד"ק(, בן" לי ונתת מצרתי ליבישועתך-"שהושעת
 של הסיפא 11 ללשון תקביל זה פירוש ולפי ,,. משפם פירושה כאןישועה
 י'. לחסד גם נרדף ישועה שלשוז ומצאנו י,. ארץ' אפסי ידין 'ה'התפילה

- ש ו ד ק)ב(  כינוי של שמשמעותו פירש, הלוי יהודה ור' ה'. מכינויי אחד 
 יקרא ואם הברואים, ממידות מידה לו משתאות ומרומם נקדש "שהואזה
 'יאל : ישעיהו אמר וכן ; ג( רביעי מאמר )הכוזרי, העברה" דרך הוא -בהם
 קדושתו מוצאים שאנו מקום "ובכל כה(. )מ, קדוש' יאמר זאשזה, תדמיונימ'
 ומשפט צדקה של המושגים את גם מוצאים אנו שם לעצמו, כשהוא ה'של

 מעשיפ רמוויפ שבה כנבואה כולה התפילה את הגר"א גם פירש האחרוניפ ומן78
 המשיח. ימות ועד האבות'מימי

 ועוד. ית כ, איוב ; ית ו, משלי ראה עלס- לשורש ועוד. 1 כח, תהלים כ, א, שמ"בעע
 את להושיע היה תפקידם כי ם, י ע י 0ן ו מ שופטים בס' השופטים מכונים ולפיכך80

 עושקיו. מיד העם( ישראל )כוללהעשוק
  ולרוח לנבואה נדרסת 'ישזעה' llar)nct מקראות, בכמה מצאנו עוד81

~vrlpn .,(, . 1 נא, )תהלים .' . , ך ע ש י ן ו ש ש לי השיבה ממני תקח אל קדשך ת 1 ך 
יג-יד(,

  לבחייחו. חסד  וזטווה  מלגן עות י111 כוגרול : נא גטו, שמ"ב82
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 ק ה ד ו הי134

 והאל ,'. טז(" ה, )שם, בצדקה' נקדש הקדוש והאל במשפט צבאות ה''ויגבה
 שמו, וקדוש עד שוכן ונשא רם אמר כה 'כי ולנדכאים לשפלים קרובהקדוש
 לב ולהחיות שפלים רוה לההיו,י רוה ושפל דכא ואת אשכון, וקדושמרום

 משפטה עשה כי זה בכינוי חנה אותו שכינתה ונראה ',. סו( נו, )שם,נדכאים'
 בישועתו, אותה ושימחודינה
 ושד"ל משה"(. )הואיל מבלעדיו" אלוה שאין מאחר בה' קדוש "אין י-כ

 הן. - כאן 'כי' של שמשמעותהפירש
  ומי ה'  מבלערי אל מי 'כי דור: אמר בזה וכיוגא  זולתך. בלעדיך, תר-בל
 כל "כי בלתר' 'כי,אין חנה ואמרה ". לב( כב, )שמ"ב אלקינו' מבלעדיצור

 שונים בכוחות אינו מקורם שבחיים, הניגודים כל מזו, 11 השונותההופעות
 ה' מאת יהלכון, אחד ממקור כולם אלא זה, עם זה ומתנצחים בזה זההנלחמים
 'אין נסתר בלשון חנה פתחה ת"ש(. "סיני", ויידל, מ' )ד"ר כמוהו"שאין
 מעידה הנסתר צורת כי בלתך', איו 'כי נוכח בלשון לדבר ועברה כה"קדוש
 קירבה על רומזת הנוכח צורת ואילו המשוחחים, בין הקיים מסויים מרחקעל

 שביניהט שיח שבסוד כב', הדבקים ההסידים של ממידתם ווו ביניהם.הקיימת
 בלשון בג במזמור דוד פתח 1כ1 כאחת. הצורות בשתי הם משתמשים קונםלבין
 וסיים ינחני' ישובב ינהלני... ירביצני... דשא 'בנאותנסתר
 תערוך ומשענתך... שבטך עמדי... אתה '...כי נוכחבלשון

 ,,. הרבה( ועוד ב-ג קמה, תהלים גם למשל )וראה דשנת...לפגי...
 'צור לצדיקים ומחסה עוז מעוז, משמש שהוא על לה' כינוי הוא אף - ר 1צ
 בשירת לראשונה בא לה' זה וכינוי ועוד(. ח סב, )תהלים באלקים' מחסיעזי

 וישר צדיק עול ואין אמונה אל משמט, דרכיו כל כי פעלו תמים 'הצורהאזינו
 כרצונו, הטבעים שהופך כאזיקינו, חוק "אין פירש והרד"ק ד(. לב, לדבריםהוא'
 הפסו- שני שבהשפעת ונראה )רד"ק(. ללדת" בטגעי היה ולא עקרה הייתיכי

831~ep נעריכתו היהדות" עיקרי )"ייקוט הקדוש" ורעיון יאל "ההידמות רות ח"י 
 184- עמ' ח"א המקרא" "חזון יוקבסון י' הרב שי מסתו וראה בסטואי,( י'של
 ועוד. ז-ט קיא, תהלים גם והשווה191,

 וגם וממושגיו האדם מחפיסת המוחלטת הפרישה מיסוד גם 'קדוש' בכינוי יש84
 תבי- גם מבוססת יתברך קדושהו על : ועוד כאחת. - וסבלו לאום הקירבהמיסוד
 יא, )ויקרא אני' קדוש כי קדושים, 'והייתם אליו להידמות מישראל האדם אלעתו
 ועוד(.מה

 י ת ל ו ז צור דמי ה' מבלעדי א-לוה מי 'כי נאמר לב יח, בתהלים המקביל ובפסוק85
אלקיגו'.

 =יה שהכל ה',,. 'בריאתה "ל שטבעוח הברכה מטבעות של מידתם גם והיא86
 ו'וכד/ ר ב דב
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5מ השנה ראש שי א' ימםהפטרה

 _לסמ"ג ישע" צור אלקי תרם צורי וברוד ה' 'הי דוד אמר חנה תפילת שלקים
 י מז(כב,
 'ישראל' במפורש אמרה לא תפילתה בסוף וגם ישראל. 1=כאלקי ינ ק לכא
 גם וזוהי ישראל. של ומשיהם למלכם וימשיהו' 'מלכו' במלת נתכוונהאלא

 האישית בתפילתו משמש המתפלל שבהן בישראל, היחיד תפילות שלממידתו
 כולו. לציבורפה

 באה 'תדברף שהצורה ונראה לדבר. תרבו תדברו-אל תרבו אל)ג(
 בהרבה מצוי לפועל( המקור שעבוד )במקום פעלים של ואחוי 'תרבו'.בהשפעת
 .מקראות.

 צורת רברבין"-יונתן(. )"למללא ורברבות גאוה גבהה=דבריגבחה
 יד.ועוד(. כ, במשלי )כמו ולהטלגה לחיזוק בא והכפל לסתמיות רומזתהנקבה

 הכתוב ושיעור לכאן גם נמשכת הכתוב בראש שנאמרה 'אל' המלה - א צי
 - מפיכם'. -עתק יצא'אל
 התקדם ממקשו, הינתק היא בערבית( )וגם בעברית השרש -הוראת ק תע
 )"גידו- רסן חסר ושחצני גאוותני מושאלת-דיבור ובהוראה השתחרר.וגם

 עתק צדוק על הדוברות שקר. שפתי 'תאלמנה דוד אמרפיו""-'ונתן(יוכן
 'אל : חנה( ,דברי בהשפעת )אולי אסף אמר וכן יט(. לא, )תהלים ובוז'בגאוה
 1(. עה, )שם עתק' בצואר תדברו קרנכם למרוםתרימו

 נסתר ואין יודע.הוא "הכל או )רש"י( שבלבבכם" מה ות-"יודע דע לא
 כמו . . . אדם בני דעות כל כלומר רבים, לשון '"filg' ואמרה )רד"ק(.ממנו"
 )רד"ק(. סו( לג, )תהלים מעשיהם' כל אל המכיו לבם יחד 'היוצרשאמר
 שה' לאמר היא הכתוב וכוונת הפשטה, לשם באה 'דעות' הרביפ שצורתוייתכן
 יט(. העליליה)לב, ורב העצה גדול ירמיהו, של דבריו במשמעות דעת',' 'אלהוא
 שלא הכתוב של עניינו הכתיב עלילות-לפי נתכנו ולו( )קרינלא
 או )רד"ק(, האל יחפוץ לא אם אדם בני מעשי( )= עלילות יכונו( )=נתכנו
 הוא הקרי של משמעו ואילו ; ,' )רלב"ג( יחפוץ" אשר כל על יכול לבד"שהוא
 "י. )רש"י( לפניו" נסנין האדם מעשי"כל
 ובפסוקוש

 המקביי
 צור 'א'1 דרשו ורו.י ביבך. א"ת פעם 'צורי' בא מז יח, בתהיים

 צורה בתוך צורה יצור יכזי אינו ודם "בשר ואמרו נאיקינו צייר אין -גאיקינ~'
 הגו(. שמואל )מדרש וכו' אמו במעי האדם את צר והקב"ה,
 קומראן. במערת שנמצאה שמואי" ב"מגית כתוב וכן השבעים תירגמו וכד88
 ין אם יודעך אנו "אין : באמרם מקרא שי פשוטו את בקרי ראו חו"י שגם ונראהומ

 ימשה, דרכיו 'P'T : לשר תימוד ין. מכוונות שאינן עיייות אם עיייות,נתכנו
- 1 קג, )תהיים עיייותיו" ישראייבני  שמגאי(. מדרש 

 נתכנו יא : כפויה הכוונה "כי : כך והכתיב הקרי את פירש סופרים" "דעת ובעל90
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 י ק'הידה36)ן
- 1 נ כ ת1  וי. המנות השקל, הערך, ועניינז 'תכן' משורש נפעל 

 זה דיבור אמרה שהנה נראה, חתים' גבורים ל'קשת הכתוב סמיכותומתוך
 המתמ- הגבורים, עלילות ומפארים ה' כלפי ושהצנות בגאווה המדבריםלאלה
 ישעיהו אמר בזה וכיוצא ההיסטורית. ההתרחשות את ידם ועוצם לכוחםסים
 רכבי ברב ותאמר . . . קול הרימות מי ועל וגדפת הרפת מי 'את : סנחריבכלטי
 כלי אלא סנחריב אין דבר של לאמיתן ואילו .', . . וכו' הרים מרום עליתאני
 שמעת 'הלא קדם מימי עוד שנקבעה האלקיח התכנית את המבצע ה' בידישרת

 בו.; לז, )ישעיהו הבאתיה' עתה ויצרתיה, קדם מימי עשיתי אותהלמרחוק

 את זכרה 'עלילות', בלשון הקודם בפסוק דבריה את שסיימה שאחריונראה
 ואמרה - הגבורים עלילות והן - הבריות בין רב לפרמים הזוכותהעלילות
 ו.. התימ' גבורים,קשת

 וגם )גופנית שבירה הוא 'התה' השורש של ועניינו החח, - ם י ת ח)ד(
 ואמרה קשתותם'. חתתה גבוריה 'ונלכדו נו(, )נא, בירמיה וכןמוסרית-רוחנית(,

 'גבורים'. הסומך בהשפעת רבים בלשון'התים'
 קשת "גבורי ועניינו מסורס" כ"מקרא הכתוב את פירש מטראגיוהר"י
 ונשברים. ופחד מורך מתמלאים בקשתם הבמזהים הגבאים : כלומרפתים",
 חולשה. מרוב ונופלים הנכשלים הכוה, ים-רפי לונכש
 דור: אמר בזה וכיוצא )רד"ק(, D~1TR" הוא והכה היל-"ההיל 1 ראו

 כב, )שמ"ב תחתנ" קמי תכריע למלחמה, חיל 'ותאורני'( : )בתהלים'ונוזרני

 את ומחזק הגבורים את מתיש : הקב"ה של אמנותו "כך מ(. יה, תהלים =מ
 )רש"י(. השבעים" את ומרעיב הרעבים את משביעהחלשיפ,

 שתי הקודם בפסוק דיבורה את חנה סיימה שבה מיל' שללעזן מביון)ה(
 )שמות חיל' )'אנשי ת י ל כ ל כ ואחת חיל', 'גבורי ת י נ ם 1 ג אחת :משמעויות

 נם ומספר מדה ויש האדם את מזביי ה' שבהם ידרכים ,rp גבוי ואיןעיייות,
 ויסבל".יצער

 יב מ, ישעיהו - תכו' בורת 'ושמים ; ח( ה, )שמות היבניפ' 'מתכנת והשווה91
ועוד.

 אותה". המכעיסים וכנגד פנינה .כנגד ינה אמרה זה שדיבור פירש והרד"ק92
 יישעיהו רש"י שי פירושו ימשי ראה בדגרי.נביאיפ האסוציאטיביים הקשרים ועי93

 1כ1 למשפח משפן דומה בקריאתו -  הלשוו על נופל לשון שהוא .ולפי : זה,
npssהנביאן בפי הקודש רוח בו לצקה--נטל 
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מת השנה ראש שי א' יעם"פטרה

 התמורות את ים זכרה ", ועות א ב, רות מיל' עבור או כא(יה,
 החלו"

 במצבם
 ואמרה:שלןבוריחיל'--העשירים,

 בלחם. השבעים בלחם---העשירים,שבעים
. לחם". פת בעד כשכיירם לעבודנשכרו--נאלצו

 )רש"". מחמת" על רגעים טיחים "שהי -- ם י ב ע רו
 שחלשת ואפשר מטראמ(. )הר"י "מרעבתם" או )רש"ק "מטרחם" -- 1 ל דח

 והיא ילחם' של השנתה למשמעותה האסוציאציה את לבה על העלתהעטם,
 י,. וגו" שבעה ילדה עקרה 'עד : ואמרה המשיכה ולמיכר ~Ha ה שא

 )רש"י(.עד-"בעוד"
 כן כי השבון, רק הוא אבל דווקא, "אינו : הרד"ק מירש וכן רגים. - ה ע בש

 השבעה' יולדת 'אומללה כמו 'שבע' יאמר רבים לומר כשירצה הכתובדרך
 אמרה עצמה ועל ועור(". יח בו, )לקרא חטואתיכם' על 'שבע ט( סו,)ירמיה
-חנה  והר"י ועוד(.. רד"ק )רש"י, כא( )ב, בנים חמשה רק ילדה כי אם 

 שמוליד העקרות כל על אלא דיברה עצמה על "ולא פירש:מטראני
 ',.הבורא"
 ויאבד" יכהת שילדה ומה מלהוליד'ולהצליח ונמסקה ה-"נכרתה לאמל

 תיעשה מי 'די ועל אומללה הבנים' 'רבת תיעשה כיצד. פירשה ולא .)רד"ק(.
 "הנה אברבנאל הר"י ופירש וגו'. ומחיה ת י מ מ ' ה : אמרה לפיכךאומללה,.
 במקרה, שאינם נא וראו דעו הפוך, עולם בהם שתראו .האלה הדבריםשלשה
 . מלבדו". עוד אין כי יתברך האלוה היא סבתםאבל

 . . ו ~

 שאול-פירושל'ה'ממית',,. מוהיד)ו(
  )מנרל-  עולם למתי משכן המשמש ואבדון שהת תחתיות, לבוד כנוי - ל 1 אע

 'ירן(.

  "ניפ". ולהכיר להחניף צריכים  שמז "עשירים חיל' לארשי רש"י של גירויו וראה94
 - : פנים כשתי  וה דיבור לפגש איפוא אפשר95

 נשכרו - בלחםשבעים
 לו(. בפס' להלן לנאמר דומה )וזה נשכרו בלחם - שבעיםאו

 ו( לט, )בראשית אוכל' הוא אשר הלתם אם 'כי יוסף לדברי דשיי פירוש דאה96
 נקיה". לשון שדבל אלא אשתו,"היא

 לבנים, רעבה שהיתה והעבים, בבנים, שבעה שהיתה בלחם', 'שבעים פירשו ותז"ל57
 . יא(. ה, פרשה שמואל )מדרש ולאה רחל על הכתוב אתודרשו

 . המדרש(. עפ"י )רש"י א.ל ו מ ש כמניין בגימטריה ה ע ב ש אומרים ויש98
 להיות בביאור המתים תהיית על נתנבאה "כאן פירש ורלב"ג  ירבוזו. תירגם וכןע9

 הפלא". בתכליתעניינו
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 קיי'הודה138
 ל'מהיה''"!.ויעל-פירוש

 ואין ארפא, ואני מחצתי ואהיה, אמית 'אני האזינו בשירת תורה אמרהוכן
 בתהיית האמונה הדגשת משום זה בדיבור ויש לט(, לב, )דברים מציל'מידי
 ועוד(. ב יב, דניאל ; יט בו, ישעיהו עוד )וראה לבוא לעתידהמתים

 ודיבורזהתוזר מרושש, ופירושו ירש=ריש מוריש-משורש ה')ז(
 נשכרו'. בלחם 'שבעים לעיללדיבורה

 'יי. חדלו' יורעבים לאמור  בהתאם - ר י ש ע מ1
 חתים'. גבורים 'קשת לאמור בהתאם הוא גם ל- י פ שמ
 חיל'. אזרו 'ונכשלים ומם-כנ"ל מראף

 : האחרון דיבורה ומפרשת חוזרת והיא)ח(
 ושתי מוריש' ל'ה' אביון-חוזר ירים מאשפת דל מעפרמקים
 לזו. זו מקבילותהצלעות

 יחיד מספר !ה~א האביונים 'שבו שעליו לעיר מחוץ האשפה "גל - ת פ ש אמ
 בישול בשביל לדלק והאשפה הזבל משימוש 'שפת', משורש אשפה :ועוקרו
 1הלש11 1"י. סגל( )מ"צ תחילית" אל"ף עם לח( ד, מ"ב ; ג כד,,)יחזקאל
 ,.!. ל'דל' ו'אביון' ל'מקים', 'ירום' הלשון לשעפר', נרדפת"מאשפת"

 נדיבים עם אותו להושיב עוד ומגביהו האשפות מן "מרימו יב- וש הל
 )מצודות(. להם" דומהלהיות

 דיבור שבהשפעת ונראה יח(. כא, )במדבר עמ' נדיבי והן שרים - ם י ב י דנ
 עם להושיבי ; אביון ירים מאשפות דל, מעפר 'מקימי בתהלים המשורר אמרזה

 ו-ן(. )קיג, עמו' נדיבי עםנדיבים,
 'רק ליוסף פרעה אמר בו וכיוצא וגדולה. מלכות כבוד-לשוןוכסא
 ז, )שמ"ב עולם' עד נכון יהיה יכסאד וכן ד( מא, )בראשית ממך' אגדלהכסא
 י.י.טז(
 מותו אחרי וניבא מן-הארץ' שיעיה בנה ישמואל בדבריה רמז אויי כאן ויש00ן

 כח(.לשמ"א,
 )ריבית(. הענ'" עוניו ~עי השפי,שפייתן עי מאן שידאג ולא ורוממותו, עושרו עי הישיר שיתגאה ראוי "איו ומגאו101
 במקרא ואייו ל"אשפה", ח"י בדבר' ונתקצר "אשפתות" רבים מספר ומנה102

 החצים. את בו שמחו'קיפ כי' במשמעות '"יד בלשון 'אשפה'משמשת
 וכאן(, 1 )ה, פעמים ש ! י ש אדם בסי' הכיכלי1ת התמורות את זכרה שהנה 'וצא103

 אדפ. יכי והידועות ביותר המצויות הן איה תמורותכי
 )שמ"א ונקיה' רש איש 'ואנכי עצמו עי שאמר דוד, על כאן ניבאה שחנה ויתכן104

 'וסף. עי זה דיבור דרשו ~במדרש - כג(יח,
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9מ הונה ראש שי א' לעםהפטרה

 'אנכי אסף אמר בזה וכעצא "ו אברבנאל( )ר"י הארץ ץ--עמיי אר י ק צמ
 -= 1 עומדת היא מה על "הגיי חיל וכדאמרו ד" עה, )תהלים עמייה'תכנתי
 )ע"ד עם קשי ארץ-- מלוקי : תירגם ושד"ל ע"ב(. יב, )תגעה העמרים"על
- מצוק''איש  וסומ- בעם קצינים ויהיו מצבם יהפך "שהקב"ה ב( כב, שמ"א 
 משה"(. )"הואילכיר'

 : הפרטית ההשגחה אל ומלואו- עולם על הכללית ההשגחה ומתיאור)ט(

 ליעקב ה' הבטיח בו ישמר-וכייצא הסידיו( )קרי תסידורגלי
 בדרך 'ושמרני שם אמר ויעקב סו( כת, )בראשית תלך' אשר בכל'ושמרתיך

-הזה'  ."ו. ועור 
 של משמעות גם 'רגל' שללשון מקראות בכמה מצאנורגלי-דרכה

 'ודרך : בקרי וגם בכתיב גם לפסוקנו המקביל ה, ב, במשלי נאמר וכן י,י,'דרך'
 ישמר'.תסידו
 לשון כמשמעות בה' וחבק ה' אוהב הוא 'הסיד' של משמעו 1-עיקרחסיד
 אהבת נעוריך תסך לך 'זכרתי לכולם אג ובניין מקראות. בהרבהחסד

 נטיתו 'אשר עליו ואמרה החסיד את תיארה והתורה ב(. ב, )ירמיהכלולותיך'
 לא ואת-אחיו ראיתיו לא ולאמו לאביו האומר מריבה. מי על תריבהובמסה,
 ,"1. ט( לג, )דברים ינצורו' ובריתך אמרתך שמרו כי ידע לא ואת-בנוהכיר

 תפול הרבוי יו"ד "כי אחד והעניין חסידיו והקרי הסידו הכתיבובכתובנו
 רבים". ובין יחיד "בין פירש ורש"י )רד"ק(.לפעמים"

 11 )רד"ק(. שיפול" בתושך שהולך "כאדם - ך ש הב

 כשתי ,.1, )רד"ק( יכרתו" פירושו או ורשעתם מרגשםידמו-"ישתקו
 אלא הרשעים, את מכרית שה' בפירוש אמר ולא 'דמם'. השורש שלההוראות
 .יי. לאבדון המביאתם היארשעתם

 היצוקיפ יעמודים הכתוב וכוונת -צק", משרש נגזר 'מצקי'  שהישון ונראה105
ממתכת.

 דוד דברי ואת צדיקים' דרה ה' יורע 'כי בתאיים א בפרשה האמור את והשווה106
 תליים = לג-יד כב, )שמ"ב כאייות' י י ג ר משוה י כ ר ד תמיפ 'ויתזבשירתו

 לג-לד(.יח,
 כמו שהוא יג(, ג, )ירמיה רענו' עץ כי תחת יזרים ך י כ ר ד את 'ותפזרי השווה7"1

  )'מוקאי  דר[וי' יכי ד י י ג ר את'ותפשקי
 "ותפורי שם רעי וכז'קט-ש  כה(.  טז,

 . תלת-4יט(. עמ' ת"ש סיני ויידל, מ' )ר'  רגליפ" רדויך-פיטו9ןת

 'מסעם : לאה שדרשה השם למדרש אמר' 'וליוי היחידאי הדיבור גפ רום: ושמא108

 מיצר(. פ' יפרופ' ןמפי אי" אישי וה'י
 וע,ד(..ואייו טז טו, )שמות כאבו' 'ידמו השנוה הרד"ק שי הראשון יפירושו109

 ועוד. ו( נא, )ירמיה בעוונה' תכרתו( 1= תדמו 'אי השווה השנייפירוש
 ודיך ה'( הוא צדיקים.')הנושא דרך ה' YT1 'כי בתהיים א' בפרשה אמר וכן.110
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ן
140

 ן1
 ואף תתים', גבורים' 'קשת לעיל לאמור איש-הוזר יגבר בכה לאכי
 )וראה מקראות בהרבה זו לשון של כמשמעה גדולה, לשון 'איש' פירושכאן
 ברוחי' אם כי בכח ולא בחיל 'לא וכריה אמר זה ומעין א(. א, פירושלעיל

- ( י ר ק 1 י ב י ר )מ 1 ב י ר מ 1 ת ח י ' ה)י(ן  והקדימה יחתו. ה' מריבי 
 הוא זה ידיבור יתברר. שמו את ולהטעים להדגיש כדי המשפט בראש ה'אתן

T'VDהאמור אל חוזרת 'יחתו' כשהלשון ידמו' בחשד ל'ורשעים הסבר תוספת 
 '. ם י ת ח גבורים 'קשת תפילתה שלברישא

- 1 ת חי1  נפעל(. בנייז "חתת" )שורש ישברו 
 הצדיקים "ומריבי פירש והרד"ק ה', מריבי כלומר מריביו, והקרי - ו ב י רמ
 1,,. ועוד( מא לב, )דברים שונאיו הם 'שראל אויבי וגם מריביו"הם

 'עלו' מפרשים  ויש )רד"ק(. ממריכיו" אהד כל עליו-"עלעלו-והקרי
 זו ולשון עליון, ב: 'עלו' של פירושו ויהיה שלי( )ח' ענו משקל על תוארכשם

 צלע מקבילה שאליו הראשונה, הצלע של ברישא האמור לה' איפואמקבילה
 הוא וכן ירעם", בשמים "עלו באמרם המדרש בעלי כבר. פירשו שכך ניאהזו.

 יח, תהלים יד= כב, )שמ"ב קולז' יתן ועלי11 ה' שמים מן "רעםאומר;
יד(.

 )רד"ק(. ולבהלם" להשמיעם בשמים רעם השמים-יעשהבעמים-"מן
 ה' שמים מן הירעם דוד אמר ~ה ומעין תחת.ירעים מקוצר.ירעם-עתיד

 )שמ"ב קרי('- ויהם )= ויהמם ברק ויפיצם חצים וישלח קולו. יתןועליוז
 וכי. יד-סו(כב,
 על מבוססת ה' של זו והשגחתו )רש"י(. ומייסרן" ידין-"שופטןה'

 ה' שם )קמ"ה( לדוד' ייחד.ביתהלה לא וכיו"ב דרך(. הוא )הנושא תאבד'רשעים
 כי ישמיד', הרשעים כל ואת אהביו כל את ה' 'שומר הרשעים אבדן עלבמפורסו

 אב ובניין ועוד. ח( ג, )ב"ר הטובה" על אלא הרעה על שמו מייחד הקב"האיו
 ויחשך יום ר 1 א י ם י ק י א 'ויקרא הבריאה בפרשת הכתוב הוא זהל"כיי"
 יייה'.קרא

 וראה ד ו, )בראשית דשם' אנשי מעוים אשר שבורים 'המה שמריבנו וייתכן111
 שמואל על ,ה  דיבור  פירש  אברבגאל והר"י  ח-ט(, י,  שם  עוד וראה שםרשיי
 עם המריביפ שיחתו בחסדך "ה'ואמר

 טמואי
 בשמים עיין הפישתים, שהם

 נתקיים וזה היה, וכן בשמים, ירעם יתברך האל ועליו שמואל בעבור -ירעם
 בעבורו יתברך ושהאל. י(, ז, )שמ"א פלשתים' על גדול בקול ה' 'וירעםכמ"ש
 קולות ויתן הן אל אקרא היום חטים קציר )'הלא השמים מן ורעמים קולותנתן

 יח( גר"יב,
 אש'. וגחלי 'ברד המלים קולו' 'יתן אררי נתווספו יד יה, בתהלים המקביל בפסוק112
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141 השנה ראש שי א' ייוםהפטרה

 וכן כה(. יח, )בראשית אברהם היה הארץ' כל 'שופט שקראו והראשוןמשפט,
 אנכי' דן יעבדו אשר הגוי את 'וגם הבתרים בין ברית בפרשת לאברהם ה'אמר
 יד(. סו,)שם

 קצה" ועד הארז מקצה הארץ, קצות הארץ, שאפסה ארץ-"במקום -אפסי
 כח, )איוב יראה' כל-השמים תחת יביט הארז לקצות הוא 'כי סגל(.)מ"צ
 ,ין.כד(

 המלכים ונבואה-כנראהעלשגי למלת-דיבורזההואתפילה עז1ית1
 המשית, המלך את וזכרה 'ין. מטראגי( הר"י )עפ"י למשוה בנה שמואלשעתיד
 ,י1. דשמיא בסיעתא מריביו מיד ישראל את להושיע עתיד הואכי
 זה ומעיו א(. כס, )שם, ולכבוד לד-לו( סח, )תהלים וגבורה לכות נרדף - זע

 ב(. כא, )שם, !ואד' יגל מה ובישועתך מלך ישמת בעוזך 'ה' דודאמר
 : ישראל על המליבו ה' כי ה' של 'מלכו' לפרש ואפשר ישראל.למלכו-של

 י .ין. ו( ב, )שם קדשי' הר ציוז על מלכי נסכתי'ואני
 האחרונה זו, צלע ובסגנון הקודמת. לצלע משיהן-מקביל ר1 קזירם
 כה''י1. גי קר 'רמה הרישא סגנון מעין יש התטילה,של
 א. לעיל פירוש ן-ראה רק

 ע"י )כלומר ה' ע"י נמשח כי 'משיחר וקראתן למלכומשיחו-נרדף
 א(. י, )שמ"א לנגיד' נחלתו על ה' משתך כי הלוא 'ויאמר - הנביא( -שלוחו
 אברבנאל(. )ר"י מלך בהקמת תורה שצוותה מה יודעים ישראל שהיו ספקואין
 קרי )= 'מגדיל ופירשו דוד ובא והתנבאה התפללה מי על הנה פירשהולא

 )שמ"ב עולם' עד ולזרעו לדוד למשיחו חסד ועושה מלכו ישועותמגדול(
 י'1. גא( יח, תהלים = נאכב,
 שמואי עי ג"כ זה כתוב פירש אברבנאי ור"י113

 "בחסדך
 ששמואי

 ארץ". אפסי ידין
 שאול עי 'מיכו' ופירשו 'משיהו', יבין 'מלכו' בין שהבהינו מפרשנינו ויש14ג

 אברבנאי(. )ר"י דוד על1'משיהו'
 את- ראיתי כי פישתים מיד עמי את 'והושיע שאוי עי ישמואל ה' אמר וכיו"ב115

 הישו- את גפ פירש משה" .הואיי ובעי טז(. ט. )שמ"א אלי' צעקתו באה כיעמי
 ימשה מיד תורה שקראה כמו מיד וקראהו שמואי, עי ו'משיהו' 'מיכו'נות
 סו(. ים. (Nfft נביא אצל $Q משיחה ומצינו מיך' מלוך'יפני

 ימשיח. היינו ה"ה, שי ימיך = צבאו' ה' למיך : טן יד, בזכריה ראב"ע פירש כן116
 ימקומן, משירן הוא ברוך הקדוש nalen ישראי ונשיעשו . . -. אמרו ובמדרש117

 עה. )תסיים צדיק' קרנית תרוממנה אגדע רשעים קרני יוכי יכתיב הואהדא
 הוא ברוך הקדוש ואימתי עוים, של צדיקו  שגדע הקינות ותרוממנה_אותןיא(,

 תרם ימיכו עוז 'ויתן דכתיב המשיח מיך שי קרנו יכשירומם ז ימקומןמחוירן
 ה(. פרשה סוף שמאי )מדרש משיחו'קרן

 nilmm ין( דה-א = ז )שמ"ב נתן ע"י עוים' 'עד וביתו לדוד הונטהה והמיכות118
 ועוד. ימשיחי' נר ערכתי לדוד קרן אצמיח 'שם יז קיב,תהלים
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 קיייהירה142

נספח

 גתהלים ומקבילותיה חגהתפילת

 מעמיק מהקר ויידל מ' ד"ר פירסם תלו-תנ"א עמ' ת"ש, ג', שגהב"סיג"',
 לתפילת מקבילות מספר נעתיק הזה המהקר מ, והשמעתה". הנה "תהילתעל
 ממזמוריו. וכמה כמה על השפעתה על המעידות תהלים מספרהנה

 שבתהלים א יפרשה הגהתפילת)1(
 מריבו יחתו ה' למן ילעג ה' ישהק בשמיםיושב
 ובהרוצו באפו אלימו ידבראז

 ירעם בשמים עלויבהלמו
 הר ציזן על מלכי נסכת'ואני

 . . .קדשי
 נחלתך גוים ואתנה ממנישאל

 ארץ אפסיואתותך
 יוצר ככלי ברזל בשבטתרעם

 בר... נשקותנפצם...

 י"ה 1מזמ1ר חנה תפילת)2(

 ח " י ר ד מ זמ

 ישעי-- וקרן מגגי . . .ה'
)ג(

 ועלית ה' סכמיםתרעם
 -- קלויתן

 )ע,
 )טס --- תבל מוסדות ועלו . ..

 אמצו כי ומשזנאי עז כשטיבייצילבי
 )יח(ממני

 . . תתחסד. תסידעם
 תתפתל. עקשועם
 תרתיע עני עם אתהכי

 ארו אפסי ידיןה'

 למלכו עתויתן

 י( )פס' משיחו קרןוירם

 )כב()=ש"ב(

 חנהתפילת
 כישמחתי . . בה'. קרנירמה

 )א(בישועתך
 בשמים עלו מריבו יחתוה'

 )י(ירעם
 וישח ארץ מצוקי לה' כי . ..

 תבלעליהם
 איש יגבר בכח לא כי . ..

 ישמר חסידורגלי
 )ח-ט( - ידמו בחושךורשעים
 מאשפת דל מעפרמקים
 )ח( אביוזירים

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



18

 תשפיל. רמותועינים

 )כו-כס( . . נרי. תאיר אתהכי
 ה' מבלעדי אלוה מיכי
 אלהינו זולתי צורומי
 היל המאזרניהאל
 דרכי תמיםויתז
 . . . . כאילות רגלימשוה

 זרועתי נחושה קשתונחתה
)לב-לה(

 )מד( - עם מריביתפלטני
 קמי מן אף מאויבימפלטי

 )מט -תרשמתי
 הסד ועושה מלכו ישועותמגדל

למשיהן
 )נא( עולם עד ולזרעולדוד

 אף משפיל ומעשיר מורישה'
 )ז(מרומם
 בה'-)א( קרני...רמה
 כלתך, איו כי בה', ודושאין
 כאלהינה צור.ואין
 )ג-ד( תיל אזרו ונכשלים . ,.

 , )ט( - ישמר חסידורגלי

 )ד( - חתים גבריםקשת

 )י( - מריביו יחתוה'
 על פי רחב בה' קרני...רמה

 )א( - אויבי.

 קרן וירם - למלכו עוז ויתז-
 )י(משיתו

 דוד בשירת נתפרש תהלים של א' ובפרשה חנה בתפילת סתום שנשארומה
 ! דוד הוא ה'משיה

 ע"ה ומזמור חגה תפילת)3(

 הנהתפילת ע"המזמור

 כה' קרני רמה- תהלו אל להולליםאמרתי
 אויבי על מירהב קרז. תרימו אלולרשעים

 )א(. בישועתך שמחתיכי
 גבוהה גבוהה תדברו תרבואל קרנכם למרום תרימואל

יצאעתקמפיכם-)ג( )ה-1(--- עתק בצוארתדברו
 וזה ישפיל זה שפט אלהיםכי
ירים
 שמריה אך . . . ה' ביד כוסכי

 )ח--ט( ארץ רשעי כל ישתוימצו

 אף משפיל ומעשיר מורישה'
 )ז(.מרומם

 .)ט( . . ידמו בחשך ורשעים-
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 ריייעיי"אן
 קי"ג ומזמר הנה תפילת)4(

 תנהתפילת קי"גמזמור

 ואין בלחך, אין כי כה', קדושאין המגביהי - אלהינו בה'מי
 )ב( כאלהינוצורלשבת.

 אף משמיל ומעשיר, מורישה' בשמים - לראותהמשפילי
מרומם.ובארץ
 מאשפת דל, מעפרמקים מאשפות דל, מעפרמקימי
 אביוןירים אביוןירים

 וכסא נדיבים, עםלהושיב עם נדיבים, עםלהושיבי

 )ז-ה( ינתלםכבוד עמונדיבי

 שבעה ילדה עקרה עד- אם רננית עקרתמושיבי
 - שמחההבנים

 )ה(. אומללה בניםורבת
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