בס"ד
שיעורים על ספר שמואל ][2

פרק א )  +תחילת ב(

הופעתו של שמואל הנביא
דף מקורות זה נועד ללוות את השיעור של נתנאל אלישיב ,באתר www.binyanhatorah.com

מצוקתה של חנה העקרה

וּשׁמוֹ ֶא ְל ָקנָה ֶבּן יְ ר ָֹחם ֶבּן ֱא ִליהוּא
צוֹפים ֵמ ַהר ֶא ְפ ָריִ ם ְ
)א( וַיְ ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ִמן ָה ָר ָמ ַתיִ ם ִ
ֶבּן תֹּחוּ ֶבן צוּף ֶא ְפ ָר ִתי:
וּל ַחנָּה ֵאין
אַחת ַחנָּה וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁ ִנית ְפּ ִננָּה ַו ְי ִהי ִל ְפ ִננָּה יְ ָל ִדים ְ
ָשׁים ֵשׁם ַ
)ב( וְ לוֹ ְשׁ ֵתּי נ ִ
יְ ָל ִדים:
ימה ְל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת וְ ִלזְ בּ ַֹח ַליקֹוָק ְצ ָבאוֹת ְבּ ִשׁלֹה
ָמ ָ
ָמים י ִ
)ג( וְ ָע ָלה ָה ִאישׁ ַההוּא ֵמ ִעירוֹ ִמיּ ִ
וּפ ְנ ָחס כּ ֲֹה ִנים ַליקֹוָק:
וְ ָשׁם ְשׁנֵי ְבנֵי ֵע ִלי ָח ְפנִ י ִ
יה ָמנוֹת:
נוֹת ָ
וּב ֶ
ֶיה ְ
וּל ָכל ָבּנ ָ
ָתן ִל ְפ ִננָּה ִא ְשׁתּוֹ ְ
)ד( ַו ְי ִהי ַהיּוֹם וַיִּ זְ ַבּח ֶא ְל ָקנָה וְ נ ַ
אָהב וַיקֹוָק ָסגַר ַר ְח ָמהּ:
אַפּיִ ם ִכּי ֶאת ַחנָּה ֵ
אַחת ָ
וּל ַחנָּה ִי ֵתּן ָמנָה ַ
)ה( ְ
)ו( וְ ִכ ֲע ַס ָתּה ָצ ָר ָתהּ גַּם ַכּ ַעס ַבּ ֲעבוּר ַה ְרּ ִע ָמהּ ִכּי ָסגַר יְ קֹוָק ְבּ ַעד ַר ְח ָמהּ:
ֹאכל:
ַתּ ְב ֶכּה וְ לֹא ת ַ
ַע ֶשׂה ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ִמ ֵדּי ֲעל ָֹתהּ ְבּ ֵבית יְ קֹוָק ֵכּן ַתּ ְכ ִע ֶסנָּה ו ִ
)ז( וְ ֵכן י ֲ
ֵרע ְל ָב ֵב ְך ֲהלוֹא
ֹאכ ִלי וְ ָל ֶמה י ַ
ישׁהּ ַחנָּה ָל ֶמה ִת ְב ִכּי וְ ָל ֶמה לֹא ת ְ
ֹאמר ָלהּ ֶא ְל ָקנָה ִא ָ
)ח( ַויּ ֶ
אָנ ִֹכי טוֹב ָל ְך ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ָבּ ִנים:
תפילת חנה

אַח ֵרי ָשׁתֹה וְ ֵע ִלי ַהכּ ֵֹהן י ֵֹשׁב ַעל ַה ִכּ ֵסּא ַעל ְמזוּזַת
אָכ ָלה ְב ִשׁלֹה וְ ֲ
אַח ֵרי ְ
ַתּ ָקם ַחנָּה ֲ
)ט( ו ָ
יכל יְ קֹוָק:
ֵה ַ
וּבכֹה ִת ְב ֶכּה:
ַתּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל יְ קֹוָק ָ
)י( וְ ִהיא ָמ ַרת ָנ ֶפשׁ ו ִ
ֹאמר יְ קֹוָק ְצ ָבאוֹת ִאם ָראֹה ִת ְר ֶאה ָבּ ֳע ִני ֲא ָמ ֶת ָך וּזְ ַכ ְר ַתּ ִני וְ לֹא ִת ְשׁ ַכּח
ֶדר ַותּ ַ
ַתּדֹּר נ ֶ
)יא( ו ִ
ַע ֶלה ַעל
וּנ ַת ִתּיו ַליקֹוָק ָכּל יְ ֵמי ַחיָּיו
ָשׁים ְ
ֶרע ֲאנ ִ
ָת ָתּה ַל ֲא ָמ ְת ָך ז ַ
ֶאת ֲא ָמ ֶת ָך וְ נ ַ
וּמוֹרה לֹא י ֲ
ָ
רֹאשׁוֹ:
עימות עם עלי

יה:
)יב( וְ ָהיָה ִכּי ִה ְר ְבּ ָתה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ֵע ִלי שׁ ֵֹמר ֶאת ִפּ ָ
ַח ְשׁ ֶב ָה ֵע ִלי
קוֹלהּ לֹא יִ ָשּׁ ֵמ ַע ַויּ ְ
יה נָּעוֹת וְ ָ
)יג( וְ ַחנָּה ִהיא ְמ ַד ֶבּ ֶרת ַעל ִל ָבּהּ ַרק ְשׂ ָפ ֶת ָ
ְל ִשׁכּ ָֹרה:
ֵך ֵמ ָע ָליִ ְך:
ירי ֶאת יֵינ ְ
יה ֵע ִלי ַעד ָמ ַתי ִתּ ְשׁ ַתּ ָכּ ִרין ָה ִס ִ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
)יד( ַויּ ֶ
ָא ְשׁפּ ְֹך
יתי ו ֶ
רוּח אָנ ִֹכי וְ יַיִ ן וְ ֵשׁ ָכר לֹא ָשׁ ִת ִ
ֹאמר לֹא ֲאד ִֹני ִא ָשּׁה ְק ַשׁת ַ
ַתּ ַען ַחנָּה ַותּ ֶ
)טו( ו ַ
ַפ ִשׁי ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
ֶאת נ ְ
יחי וְ ַכ ְע ִסי ִדּ ַבּ ְר ִתּי ַעד ֵה ָנּה:
ָעל ִכּי ֵמרֹב ִשׂ ִ
)טז( אַל ִתּ ֵתּן ֶאת ֲא ָמ ְת ָך ִל ְפנֵי ַבּת ְבּ ִליּ ַ
אַל ְתּ ֵמ ִעמּוֹ:
ֹאמר ְל ִכי ְל ָשׁלוֹם ֵואל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ֵתּן ֶאת ֵשׁ ָל ֵת ְך ֲא ֶשׁר ָשׁ ְ
ַען ֵע ִלי ַויּ ֶ
)יז( ַויּ ַ
א

וּפנֶי ָה לֹא ָהיוּ ָלהּ
ֹאכל ָ
ַתּ ֶל ְך ָה ִא ָשּׁה ְל ַד ְר ָכּהּ ַותּ ַ
ֶיך ו ֵ
ֹאמר ִתּ ְמ ָצא ִשׁ ְפ ָח ְת ָך ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
)יח( ַותּ ֶ
עוֹד:
לידתו של שמואל

ֵדע ֶא ְל ָקנָה
יתם ָה ָר ָמ ָתה ַויּ ַ
ָשׁבוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ֵבּ ָ
ַיִּשׁ ַתּ ֲחווּ ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ַויּ ֻ
ַשׁ ִכּמוּ ַבבּ ֶֹקר ו ְ
)יט( ַויּ ְ
ֶאת ַחנָּה ִא ְשׁתּוֹ וַיִּ זְ ְכּ ֶר ָה ְיקֹוָק:
וּאל ִכּי ֵמיְ קֹוָק
ַתּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ ְשׁמ ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן ו ִ
ַתּ ַהר ַחנָּה ו ֵ
ָמים ו ַ
)כ( וַיְ ִהי ִל ְת ֻקפוֹת ַהיּ ִ
ְשׁ ִא ְל ִתּיו:
ָמים וְ ֶאת ִנ ְדרוֹ:
ֶבח ַהיּ ִ
ַעל ָה ִאישׁ ֶא ְל ָקנָה וְ ָכל ֵבּיתוֹ ִלזְ בּ ַֹח ַליקֹוָק ֶאת ז ַ
)כא( ַויּ ַ
ַה ִבא ִֹתיו וְ ִנ ְראָה ֶאת ְפּנֵי ְיקֹוָק
ַער ו ֲ
ָמל ַהנּ ַ
ישׁהּ ַעד יִ גּ ֵ
אָמ ָרה ְל ִא ָ
)כב( וְ ַחנָּה לֹא ָע ָל ָתה ִכּי ְ
עוֹלם:
ָשׁב ָשׁם ַעד ָ
וְ י ַ
אַך ָי ֵקם ְיקֹוָק ֶאת
ָמ ֵל ְך אֹתוֹ ְ
ַיִך ְשׁ ִבי ַעד גּ ְ
ישׁהּ ֲע ִשׂי ַהטּוֹב ְבּ ֵעינ ְ
ֹאמר ָלהּ ֶא ְל ָקנָה ִא ָ
)כג( ַויּ ֶ
ָמ ָלהּ אֹתוֹ:
ַתּינֶק ֶאת ְבּנָהּ ַעד גּ ְ
ַתּ ֶשׁב ָה ִא ָשּׁה ו ֵ
ְדּ ָברוֹ ו ֵ
העלאת שמואל למשכן שילה

ַתּ ִב ֵאהוּ
ֵבל ַי ִין ו ְ
אַחת ֶק ַמח וְ נ ֶ
יפה ַ
ַתּ ֲע ֵלהוּ ִע ָמּהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ְגּ ָמ ַלתּוּ ְבּ ָפ ִרים ְשׁל ָֹשׁה וְ ֵא ָ
)כד( ו ַ
ָער:
ַער נ ַ
ֵבית ְיקֹוָק ִשׁלוֹ וְ ַהנּ ַ
ַער ֶאל ֵע ִלי:
)כה( וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ֶאת ַה ָפּר ַויּ ִָביאוּ ֶאת ַהנּ ַ
ַפ ְשׁ ָך ֲאד ִֹני ֲא ִני ָה ִא ָשּׁה ַה ִנּ ֶצּ ֶבת ִע ְמּ ָכה ָבּזֶה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל יְ קֹוָק:
ֹאמר ִבּי ֲאד ִֹני ֵחי נ ְ
)כו( ַותּ ֶ
אַל ִתּי ֵמ ִעמּוֹ:
ַער ַהזֶּה ִה ְת ַפּ ָלּ ְל ִתּי וַיִּ ֵתּן ְיקֹוָק ִלי ֶאת ְשׁ ֵא ָל ִתי ֲא ֶשׁר ָשׁ ְ
)כז( ֶאל ַהנּ ַ
ָמים ֲא ֶשׁר ָהיָה הוּא ָשׁאוּל ַליקֹוָק וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָשׁם
)כח( וְ גַם אָנ ִֹכי ִה ְשׁ ִא ְל ִתּהוּ ַליקֹוָק ָכּל ַהיּ ִ
ַליקֹוָק:
שמואל א פרק ב
שירת חנה

ֹאמר ָע ַלץ ִל ִבּי ַבּיקֹוָק ָר ָמה ַק ְרנִ י ַבּיקֹוָק ָר ַחב ִפּי ַעל אוֹיְ ַבי ִכּי
ַתּ ְת ַפּ ֵלּל ַחנָּה ַותּ ַ
)א( ו ִ
ישׁוּע ֶת ָך:
ָשׂ ַמ ְח ִתּי ִבּ ָ
)ב( ֵאין ָקדוֹשׁ ַכּיקֹוָק ִכּי ֵאין ִבּ ְל ֶתּ ָך וְ ֵאין צוּר ֵכּאל ֵֹהינוּ:
יכם ִכּי ֵאל ֵדּעוֹת יְ קֹוָק וְ לוֹ ִנ ְת ְכּנוּ
ֵצא ָע ָתק ִמ ִפּ ֶ
)ג( אַל ַתּ ְרבּוּ ְת ַד ְבּרוּ ְגּב ָֹהה ְגב ָֹהה י ֵ
ֲע ִללוֹת:
)ד( ֶק ֶשׁת ִגּבּ ִֹרים ַח ִתּים וְ ִנ ְכ ָשׁ ִלים אָזְ רוּ ָחיִ ל:
וּר ֵע ִבים ָח ֵדלּוּ ַעד ֲע ָק ָרה י ְָל ָדה ִשׁ ְב ָעה וְ ַר ַבּת ָבּ ִנים ֻא ְמ ָל ָלה:
)ה( ְשׂ ֵב ִעים ַבּ ֶלּ ֶחם ִנ ְשׂ ָכּרוּ ְ
ָעל:
מוֹריד ְשׁאוֹל ַויּ ַ
וּמ ַחיֶּה ִ
)ו( יְ קֹוָק ֵמ ִמית ְ
רוֹמם:
וּמ ֲע ִשׁיר ַמ ְשׁ ִפּיל אַף ְמ ֵ
מוֹרישׁ ַ
)ז( יְ קֹוָק ִ
יבים וְ ִכ ֵסּא ָכבוֹד י ְַנ ִח ֵלם ִכּי
הוֹשׁיב ִעם ְנ ִד ִ
אַשׁפֹּת י ִָרים ֶא ְביוֹן ְל ִ
)ח( ֵמ ִקים ֵמ ָע ָפר ָדּל ֵמ ְ
יהם ֵתּ ֵבל:
ָשׁת ֲע ֵל ֶ
ַליקֹוָק ְמ ֻצ ֵקי ֶא ֶרץ ַויּ ֶ
וּר ָשׁ ִעים ַבּח ֶֹשׁ ְך יִ ָדּמּוּ ִכּי לֹא ְבכ ַֹח יִ ְג ַבּר ִאישׁ:
ידיו יִ ְשׁמֹר ְ
)ט( ַר ְג ֵלי ֲח ִס ָ
ָרם
אָרץ וְ יִ ֶתּן עֹז ְל ַמ ְלכּוֹ וְ י ֵ
אַפ ֵסי ֶ
יביו ָע ָליו ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם י ְַר ֵעם יְ קֹוָק י ִָדין ְ
ֵחתּוּ ְמ ִר ָ
)י( יְ קֹוָק י ַ
ֶק ֶרן ְמ ִשׁיחוֹ:

ב

למה נתעקרו אימהות?
בראשית רבה )וילנא( פרשה מה ד"ה ד ויבא אל
ולמה נתעקרו האמהות?
ר' לוי משם רבי שילא דכפר תמרתא ורבי חלבו בשם ר' יוחנן:
שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילתן ומתאוה לשיחתן ,שנאמר )שיר השירים ב( "יונתי בחגוי הסלע",
יונתי בחגוי – למה עקרתי אתכם? בשביל "הראיני את מראיך השמיעיני את קולך".
הקשר בין טהרת הנפש לאיכות הנשמה
החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה ,והחנוך המדעי מתחיל משיצא לאויר
העולם ,והאמוני מההתחלה היצירית ,והתקדשתם והייתם קדושים.
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,מידות הראיה ,אמונה א(

כל הנוהג מנהג זה ,לא די לו שקידש נפשו וטיהר עצמו ותיקן דעותיו ,אלא שאם היו לו בנים יהיו
נאים וביישנים ראויים לחכמה ולחסידות ,וכל הנוהג במנהגות שאר העם ההולכים בחושך יהיו לו
בנים כמו אותם העם.
)רמב"ם ,הלכות דעות ה/ה(

אין באלהות שינוי  /הרמב"ם
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א ,ח-יא
הרי מפורש בתורה ובנביאים שאין הקב"ה גוף וגוייה שנאמר כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים
ממעל ועל הארץ מתחת ,והגוף לא יהיה בשני מקומות ...אם כן מהו זה שכתוב בתורה ותחת
רגליו ,כתובים באצבע אלהים ,יד ה' ,עיני ה' ,אזני ה' ,וכיוצא בדברים האלו ,הכל לפי דעתן של
בני אדם הוא שאינן מכירין אלא הנופות /הגופות /ודברה תורה כלשון בני אדם ,והכל כנויים הן...
וכיון שנתברר שאינו גוף וגוייה יתברר שלא יארע לו אחד ממאורעות הגופות ,לא חיבור ולא
פירוד ,לא מקום ולא מדה ,לא עליה ולא ירידה ,ולא ימין ולא שמאל ,ולא פנים ולא אחור ,ולא
ישיבה ולא עמידה ,ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומנין שנים ,ואינו משתנה שאין
לו דבר שיגרום לו שינוי...
)הלכות יסודי התורה ,פרק א ,מתוך הלכות ח; יא(

התפילה מעלה את הרצון  /הרב אברהם יצחק הכהן קוק
אין התפלה חפצה לשנות שום דבר באלהות שהיא מקור הנצחיות ואינה בגדר ההשתנות - ,אלא
להתעלות עם כל השנויים החלים על הנפש ,ועל כל העולם כולו במדה שהנפש קשורה בו ,אל
הרוממות האלהית .היא מדברת בענין האלהי ,שהיא כוספת אליו ,כפי מדותיה בחופש גדול,
ובחופש זה מתגלה לה אורה ואמתה .היא מדברת אל ד' ,כאל מלך מושל העלול להשתנות ,כאל
אב המוכן לשינויים ,כאל צדיק ונדיב המוסיף צדקה ונדיבות ע"י התעוררות מרוח אחר ,מפני
שכשהיא חפצה להתעלות אל האלהות הרי היא כבר מתעלה ברצונה ,ורצונה הוא כל עצמות
הויתה.
)הרב קוק ,עולת ראיה ,הדרכה התפילה וחלקיה ,א ]עמ' יד[ (
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