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 שמואל א פרק ב 

 ָ֥ י כִּ ֙י ַעל־֣אוְיַבַ֔ ַחב נִּ ֵּ֤ ָ֑ק רָּ יקוָּ י ַבַּֽ ִ֖ ה ַקְרנִּ מָּ ָ֥ ַ֔ק רָּ יקוָּ ֙י ַבַּֽ בִּ ץ לִּ ַלֵּ֤ ר עָּ ֙ה ַותֹּאַמַ֔ ל ַחמָּ ֵּ֤ ְתַנל  ָ:)א( ַותִּ ַּֽ תך יוׁועָּ י בִּ ְחתִּ ַמִ֖  י ָָּׂ

ין  ֣ י א  ֣ ק כִּ ִ֖ ווׁ ַכיקוָּ דָ֥ ין־קָּ ינו:)ב( א  ַּֽ אֹלה  ור כ  ין צִ֖ ָ֥ ָ ְוא  ָ֑ ְלתך  בִּ

ו ְתְכנִ֖ ו נִּ ַ֔ק ולא ְולָ֥ עו֙ת ְיקוָּ ל ד  ֵּ֤ י א  ֣ ם כִּ ָ֑ יכך נִּ ק מִּ ִ֖ תָּ א עָּ ָ֥ צ  ה י  ה ְגבֹּהַָּ֔ ֣ ו ְתַדְבר֙ו ְגבֹּהָּ ות:)ג( ַאל־ַתְרבֵּ֤ לַּֽ   ֲעלִּ

ל: יִּ ַּֽ ְזרו חָּ ָ֥ ים אָּ ִ֖ לִּ ְכוָּׁ ים ְונִּ ָ֑ ים ַחתִּ ִ֖ בֹּרִּ ת גִּ וׁך ָ֥  )ד( קך

 ֵּ֤ עִּ ה:)ה( ְָׂב  לָּ ַּֽ ְמלָּ ים אֺּ ִ֖ נִּ ת בָּ ה ְוַרַבָ֥ ְבעַָּ֔ ה וִּׁ ֣ ְלדָּ ֙ה יָּ רָּ לו ַעד־ֲעקָּ ָ֑ ד  ים חָּ ִ֖ בִּ רו וְרע  ְָׂכַָּ֔ ֙ם נִּ חך  ים ַבלךֶּ֙

ַַּֽעל: ול ַויָּ יד וְׁאִ֖ ָ֥ ָ֑ה מורִּ ית וְמַחיך ֣ מִּ ק מ  ִ֖  )ו( ְיקוָּ

ם: ַּֽ יל ַאף־ְמרומ  ִ֖ יר ַמוְׁנִּ ָ֑ יוׁ וַמֲעוִּׁ ֣ ק מורִּ ִ֖  )ז( ְיקוָּ

פָּ   עָּ ים מ  קִֶּּ֙ י אךַ֔ )ח( מ  ֣ק  ֙ק ְמצֺּ יקוָּ י ַלַּֽ ֵּ֤ ם כִּ ָ֑ ל  וד ַיְנחִּ בִ֖ א כָּ ָ֥ ן  ים ְוכִּ יבִַּ֔ ם־ְנדִּ י֙ב עִּ ון ְלהווִּׁ ְביַ֔ ים אך ֣ רִּ ַאוְׁנֹּ֙ת יָּ ַּֽ ל מ  ת ר דָָּּ֗ ָ֥וׁך ץ ַויָּ רך
ל: ַּֽ ב  ם ת  ִ֖ יהך  ֲעל 

ַח יִּ  א ְבכִֹּ֖ ָֹּ֥ י־ל ַּֽ םו כִּ ָ֑ דָּ ְך יִּ וׁך ים ַבחֹּ֣ ִ֖ עִּ ר וְרוָּׁ וְׁמַֹּ֔ י֙ו יִּ ידָּ י חסידו ֲחסִּ ֵּ֤ יוׁ:)ט( ַרְגל  ַּֽ  ְגַבר־אִּ

ז ְלמַ  ן־עֹּ֣ תך ץ ְויִּ רך ָ֑ י־אָּ ין ַאְפס  ֣ דִּ ק יָּ ִ֖ ם ְיקוָּ ם ַיְרע ַ֔ יִּ ַמ֣ י֙ו ַבשָּ לָּ יו עלו עָּ יבָָּּ֗ תו מריבו ְמרִּ ַח֣ ָ֞ק י  ו: פ)י( ְיקוָּ יחַּֽ ן ְמוִּׁ רך ָ֥ ם קך ִ֖ ר  ו ְויָּ  ְלכַ֔

 מדרש שמואל )בובר( פרשה ה . 2

חנה יולדת אחד, ופנינה קוברת שנים, חנה יולדת שנים  רבי נחמיה אומר היה לפנינה עשרה בנים, היתה
ופנינה קוברת ארבעה, שלשה ופנינה קוברת ששה, ארבעה ופנינה קוברת שמונה, כיון שעברה חמישי, באתה 
פנינה ונשתטחה על רגליה, אמרה לה בבקשה ממך התפללי על שנים ויחיו, התפללה עליהן והיו נקראין על 

 שמה.
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זה אמרה על פנינה אמרו כשהיתה חנה יולדת אחד היו בני פנינה מתים שנים, ובדרש עד עקרה  -ורבת בנים 
ילדה שבעה שמואל בגימטריא במספר שבעה ויתכן לומר כי אמרה זה חנה על כנסת ישראל וכל השירה 

רוב על הענינים העתידים כולה ג"כ על כנסת ישראל ולכך התחיל בה בלשון ותתפלל כי לשון התפלה יפול ב
ובמעט על מה שעבר ואמרה זה ברוח נבואה ולכך הושמה במכתב בין הנביאים כי היא נבואה כולה עתידה 
על צרות ישראל ותשועתם כמו שתרגם המתרגם יונתן בן עוזיאל ויפה אמר ומתיישב בלב הנבונים ודעתינו 

רכי בני אדם תלויים ביד הבורא ית' וברצונו בזה הפסוק והשירה כול' כי אמרה חנה כל עניני העולם וצ
והוא משגיח בכללים ובפרטים ועושה בהם כרצונו ואפילו אם יראה לבני אדם שיעשה להם דבר שאינו על 
רצונם וחפצם יש להם להתפלל אליו בכל נפשם כמו שעשיתי אני והוא יתן להם בקשתם ורצונם בכל דבר 

כמו שהיא בעליונים כמו שאמרה בסוף כי לה' מצוקי ארץ שיהיה חפצם וצרכם כי השגחתו בתחתונים 
וישת עליהם תבל ואמרה כי אם יהיו ישראל בצרה ובגלות תחת ע"ג הנמשלים לאשה שילדה בנים הרבה 
והיא מתגאה בהם ושמחה ומתאדרת עליהם בכל עת שתתגבר האשה הרבה בבנים להצר ולהרע לעקרה 

דת מעט בנים כמו שנראה בישעיה רני עקרה לא ילדה והיא כנסת ישראל הנמשלת לאשה עקרה שיול
וכמוהו הרבה אפילו שהיו לה מעט בנים לזאת העקרה עוד יבא זמן שתהיה גם היא רבת בנים בעת שישובו 
אל ה' בכל לבם ויתפללו אליו בגלותם וצרתם ואז אותה שהיתה רבת בנים אומללה פי' נכרתה ונפסקה 

ויאבד וזה מורה על ביאת משיחנו וענין תשועת ישראל בשובינו מלהוליד ולהצליח ומה שילדה יכרת 
לארצינו במהרה בימינו ומיתת הנועדים עם גוג ומגוג כי תהיה בהם מהומה גדולה וישראל ינצלו הטובים 
 שבהם ועל זה אמר רגלי חסידיו ישמור וכל הענין נמשך בזה הדרך ומעתה פתחתי לך הדרך ותבין מעצמך:
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ק: ַּֽ ם ְיקוָּ ָ֥ ת־וׁ  ְללו אך ָ֑ק ַהַּֽ י ְיקוָּ ֣ ְללו ַעְבד  ה׀ ַהַ֭ ְללו יֶָּּ֙  )א( ַהָ֥

ם: ַּֽ ה ְוַעד־עולָּ ַעתָָּּ֗ ַּֽ ְך מ  ָ֑ רָּ ֣ק ְמבֹּ ם ְיקוָּ ֣ י וׁ  ֵּ֤  )ב( ְיהִּ

ק: ַּֽ ם ְיקוָּ ֣ ל וׁ  לָָּּ֗ הֺּ ו ְמְ֝ וׁ ַעד־ְמבואָ֑ מך ָ֥ ְזַרח־וׁך םִּ  )ג( מִּ

ָ֑ק ם׀ ְיקוָּ ָ֥ ל־גויִּ ם ַעל־כָּ ִ֖ ו: )ד( רָּ ם ְכבודַּֽ יִּ ַמ֣ ל ַהשָּ  ַעִ֖

ת: בך ַּֽ וָּׁ י לָּ ָ֥ יהִּ ַםְגבִּ ינו ַהַּֽ ָ֑ ֣ק ֱאֹלה  י ַכיקוָּ  )ה( מִַּ֭

ץ: רך ַּֽ אָּ ם ובָּ יִּ ַמָ֥ ות ַבשָּ ְראָ֑ י לִּ ָ֥ ילִּ ַםוְׁנִּ  )ו( ַהַּֽ

ון: ְביַּֽ ים אך ָ֥ רִּ ת יָּ ַאוְׁנָֹּּ֗ ַּֽ ל מ  ָ֑ ר דָּ ֣ פָּ עָּ י מ  ֣ ימִּ ַּֽ  )ז( ְמקִּ

 ָ֥ יב  ם ְנדִּ ים עִָּּ֗ ָ֑ יבִּ ם־ְנדִּ י עִּ ָ֥ יבִּ ו:)ח( ְלהווִּׁ  י ַעםַּֽ

ַּֽה: ְללו־יָּ ה ַהַּֽ חָָּּ֗ ָ֥ים ְָׂמ  נִּ ם־ַהבָּ ַּֽ ת א  יִּ ת ַהַבָּ֗ רך י׀ ֲעקךֶ֬ יבִֶּּ֙ ווִּׁ  )ט( מַּֽ

 


