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  מצוקתה של חנה העקרהמצוקתה של חנה העקרה
ֶּבן ֱאִליהּוא  ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶּבן ְירָֹחם )א(

  :ֶּבן ּתֹחּו ֶבן צּוף ֶאְפָרִתי
ם ּוְלַחָּנה ֵאין ְולֹו ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם ַאַחת ַחָּנה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ְּפִנָּנה ַוְיִהי ִלְפִנָּנה ְיָלִדי )ב(

  :ְיָלִדים
ת ְּבִׁשלֹה ְוָעָלה ָהִאיׁש ַההּוא ֵמִעירֹו ִמָּיִמים ָיִמיָמה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְוִלְזּבַֹח ַליקָֹוק ְצָבאֹו )ג(

  :ִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ּכֲֹהִנים ַליקָֹוקְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני עֵ 
  :ַוְיִהי ַהּיֹום ַוִּיְזַּבח ֶאְלָקָנה ְוָנַתן ִלְפִנָּנה ִאְׁשּתֹו ּוְלָכל ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה ָמנֹות )ד(
  :ּוְלַחָּנה ִיֵּתן ָמָנה ַאַחת ַאָּפִים ִּכי ֶאת ַחָּנה ָאֵהב ַויקָֹוק ָסַגר ַרְחָמּה )ה(
  :ְוִכֲעַסָּתה ָצָרָתּה ַּגם ַּכַעס ַּבֲעבּור ַהְּרִעָמּה ִּכי ָסַגר ְיקָֹוק ְּבַעד ַרְחָמּה )ו(
  :לֹא תֹאַכלְוֵכן ַיֲעֶׂשה ָׁשָנה ְבָׁשָנה ִמֵּדי ֲעלָֹתּה ְּבֵבית ְיקָֹוק ֵּכן ַּתְכִעֶסָּנה ַוִּתְבֶּכה וְ  )ז(
א ִתְבִּכי ְוָלֶמה לֹא תֹאְכִלי ְוָלֶמה ֵיַרע ְלָבֵבְך ֲהלֹוַוּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ַחָּנה ָלֶמה  )ח(

  :ָאנִֹכי טֹוב ָלְך ֵמֲעָׂשָרה ָּבִנים
  

  תפילת חנהתפילת חנה
ֵּסא ַעל ְמזּוַזת ַוָּתָקם ַחָּנה ַאֲחֵרי ָאְכָלה ְבִׁשלֹה ְוַאֲחֵרי ָׁשתֹה ְוֵעִלי ַהּכֵֹהן יֵֹׁשב ַעל ַהּכִ  )ט(

  :ֵהיַכל ְיקָֹוק
  :ֶפׁש ַוִּתְתַּפֵּלל ַעל ְיקָֹוק ּוָבכֹה ִתְבֶּכהְוִהיא ָמַרת נָ  )י(
א ִתְׁשַּכח ַוִּתּדֹר ֶנֶדר ַוּתֹאַמר ְיקָֹוק ְצָבאֹות ִאם ָראֹה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַּתִני ְולֹ )יא(

ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל  ֶאת ֲאָמֶתָך ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים ּוְנַתִּתיו ַליקָֹוק ָּכל ְיֵמי ַחָּייו
  :רֹאׁשֹו

  
  עימות עם עליעימות עם עלי

  :ְוָהָיה ִּכי ִהְרְּבָתה ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוֵעִלי ׁשֵֹמר ֶאת ִּפיהָ  )יב(
ֶבָה ֵעִלי ְוַחָּנה ִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל ִלָּבּה ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמַע ַוַּיְחְׁש  )יג(

  :ְלִׁשּכָֹרה
  :ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי ַעד ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִרין ָהִסיִרי ֶאת ֵייֵנְך ֵמָעָלִיךְ  )יד(
ְׁשּפְֹך ה ְקַׁשת רּוַח ָאנִֹכי ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא ָׁשִתיִתי ָואֶ ַוַּתַען ַחָּנה ַוּתֹאֶמר לֹא ֲאדִֹני ִאּׁשָ  )טו(

  :ֶאת ַנְפִׁשי ִלְפֵני ְיקָֹוק
  :הַאל ִּתֵּתן ֶאת ֲאָמְתָך ִלְפֵני ַּבת ְּבִלָּיַעל ִּכי ֵמרֹב ִׂשיִחי ְוַכְעִסי ִּדַּבְרִּתי ַעד ֵהּנָ  )טז(
  : ֵמִעּמֹואלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִיֵּתן ֶאת ֵׁשָלֵתְך ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת ַוַּיַען ֵעִלי ַוּיֹאֶמר ְלִכי ְלָׁשלֹום וֵ  )יז(



 ב
 

ָה לֹא ָהיּו ָלּה ַוּתֹאֶמר ִּתְמָצא ִׁשְפָחְתָך ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַוֵּתֶלְך ָהִאָּׁשה ְלַדְרָּכּה ַוּתֹאַכל ּוָפֶני )יח(
  :עֹוד

  
  לידתו של שמואללידתו של שמואל

ה ַוֵּיַדע ֶאְלָקָנה ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ִלְפֵני ְיקָֹוק ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּביָתם ָהָרָמתָ  )יט(
  :ֶאת ַחָּנה ִאְׁשּתֹו ַוִּיְזְּכֶרָה ְיקָֹוק

ּוֵאל ִּכי ֵמְיקָֹוק ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהָּיִמים ַוַּתַהר ַחָּנה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְׁשמ )כ(
  :ְׁשִאְלִּתיו

  :ַוַּיַעל ָהִאיׁש ֶאְלָקָנה ְוָכל ֵּביתֹו ִלְזּבַֹח ַליקָֹוק ֶאת ֶזַבח ַהָּיִמים ְוֶאת ִנְדרֹו )כא(
ֵני ְיקָֹוק ְוַחָּנה לֹא ָעָלָתה ִּכי ָאְמָרה ְלִאיָׁשּה ַעד ִיָּגֵמל ַהַּנַער ַוֲהִבאִֹתיו ְוִנְרָאה ֶאת ּפְ  )כב(

  :ב ָׁשם ַעד עֹוָלםְוָיׁשַ 
ֵקם ְיקָֹוק ֶאת ַוּיֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ֲעִׂשי ַהּטֹוב ְּבֵעיַנִיְך ְׁשִבי ַעד ָּגְמֵלְך אֹתֹו ַאְך יָ  )כג(

  :ְּדָברֹו ַוֵּתֶׁשב ָהִאָּׁשה ַוֵּתיֶנק ֶאת ְּבָנּה ַעד ָּגְמָלּה אֹתֹו
  

  העלאת שמואל למשכן שילההעלאת שמואל למשכן שילה
ל ַיִין ַוְּתִבֵאהּו ַוַּתֲעֵלהּו ִעָּמּה ַּכֲאֶׁשר ְּגָמַלּתּו ְּבָפִרים ְׁשלָֹׁשה ְוֵאיָפה ַאַחת ֶקַמח ְוֵנבֶ  )כד(

  :ֵבית ְיקָֹוק ִׁשלֹו ְוַהַּנַער ָנַער
  :ַוִּיְׁשֲחטּו ֶאת ַהָּפר ַוָּיִביאּו ֶאת ַהַּנַער ֶאל ֵעִלי )כה(
  :ל ְיקָֹוקֲאדִֹני ֲאִני ָהִאָּׁשה ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה ְלִהְתַּפֵּלל אֶ  ַוּתֹאֶמר ִּבי ֲאדִֹני ֵחי ַנְפְׁשךָ  )כו(
  :ִעּמֹוֶאל ַהַּנַער ַהֶּזה ִהְתַּפָּלְלִּתי ַוִּיֵּתן ְיקָֹוק ִלי ֶאת ְׁשֵאָלִתי ֲאֶׁשר ָׁשַאְלִּתי מֵ  )כז(
ם ָיה הּוא ָׁשאּול ַליקָֹוק ַוִּיְׁשַּתחּו ׁשָ ְוַגם ָאנִֹכי ִהְׁשִאְלִּתהּו ַליקָֹוק ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר הָ  )כח(

  :ַליקָֹוק
  

  שמואל א פרק ב 
  שירת חנהשירת חנה

י ִּכי ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה ַוּתֹאַמר ָעַלץ ִלִּבי ַּביקָֹוק ָרָמה ַקְרִני ַּביקָֹוק ָרַחב ִּפי ַעל אֹוְיבַ  )א(
  :ָׂשַמְחִּתי ִּביׁשּוָעֶתךָ 

  :ֵאין ָקדֹוׁש ַּכיקָֹוק ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך ְוֵאין צּור ֵּכאלֵֹהינּו )ב(
ְולֹו ִנְתְּכנּו  ם ִּכי ֵאל ֵּדעֹות ְיקָֹוקַאל ַּתְרּבּו ְתַדְּברּו ְּגבָֹהה ְגבָֹהה ֵיֵצא ָעָתק ִמִּפיכֶ  )ג(

  :ֲעִללֹות
  :ֶקֶׁשת ִּגּבִֹרים ַחִּתים ְוִנְכָׁשִלים ָאְזרּו ָחִיל )ד(
  :ם ֻאְמָלָלהֵבִעים ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִניְׂש  )ה(
  :ְיקָֹוק ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְׁשאֹול ַוָּיַעל )ו(
  :ְיקָֹוק מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר ַמְׁשִּפיל ַאף ְמרֹוֵמם )ז(
י ָיִרים ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיב ִעם ְנִדיִבים ְוִכֵּסא ָכבֹוד ַיְנִחֵלם ּכִ  ֵמִקים ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשּפֹת )ח(

  :ַליקָֹוק ְמֻצֵקי ֶאֶרץ ַוָּיֶׁשת ֲעֵליֶהם ֵּתֵבל
  :ֲחִסיָדיו ִיְׁשמֹר ּוְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדּמּו ִּכי לֹא ְבכַֹח ִיְגַּבר ִאיׁש ַרְגֵלי )ט(
ְלּכֹו ְוָיֵרם ְיקָֹוק ֵיַחּתּו ְמִריָביו ָעָליו ַּבָּׁשַמִים ַיְרֵעם ְיקָֹוק ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוִיֶּתן עֹז ְלמַ  )י(

  :ֶקֶרן ְמִׁשיחֹו
  

  
  
  



 ג
 

  ??למה נתעקרו אימהותלמה נתעקרו אימהות
  

  ה ד ויבא אל "פרשה מה ד) וילנא(בראשית רבה 
   ?ולמה נתעקרו האמהות

   :יוחנן' חלבו בשם ר לוי משם רבי שילא דכפר תמרתא ורבי' ר

 ,"יונתי בחגוי הסלע" )שיר השירים ב(שנאמר  ,לתן ומתאוה לשיחתןימתאוה לתפ ואהרוך בדוש שהק

   ".הראיני את מראיך השמיעיני את קולך"בשביל  ?למה עקרתי אתכם –יונתי בחגוי 

  
  הקשר בין טהרת הנפש לאיכות הנשמההקשר בין טהרת הנפש לאיכות הנשמה

  
והחנוך המדעי מתחיל משיצא לאויר , הכרההחינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו 

  .והתקדשתם והייתם קדושים, והאמוני מההתחלה היצירית, העולם
  )אמונה א, מידות הראיה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק(

  
אלא שאם היו לו בנים יהיו , לא די לו שקידש נפשו וטיהר עצמו ותיקן דעותיו, כל הנוהג מנהג זה

וכל הנוהג במנהגות שאר העם ההולכים בחושך יהיו לו , ולחסידות נאים וביישנים ראויים לחכמה
  .בנים כמו אותם העם

  )ה/הלכות דעות ה, ם"רמב(
  

  
  םם""הרמבהרמב/ / אין באלהות שינוי אין באלהות שינוי 

  
  יא-ח, ם הלכות יסודי התורה פרק א"רמב

אלהיכם הוא אלהים בשמים ' ה גוף וגוייה שנאמר כי ה"הרי מפורש בתורה ובנביאים שאין הקב
אם כן מהו זה שכתוב בתורה ותחת ... והגוף לא יהיה בשני מקומות, ועל הארץ מתחתממעל 
הכל לפי דעתן של , וכיוצא בדברים האלו', אזני ה', עיני ה', יד ה, כתובים באצבע אלהים, רגליו

... והכל כנויים הן, ודברה תורה כלשון בני אדם/ הגופות/בני אדם הוא שאינן מכירין אלא הנופות 
לא חיבור ולא , שנתברר שאינו גוף וגוייה יתברר שלא יארע לו אחד ממאורעות הגופות וכיון

ולא , ולא פנים ולא אחור, ולא ימין ולא שמאל, לא עליה ולא ירידה, לא מקום ולא מדה, פירוד
ואינו משתנה שאין , ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומנין שנים, ישיבה ולא עמידה

  ...שיגרום לו שינוילו דבר 
  )יא; מתוך  הלכות ח, פרק א, הלכות יסודי התורה(

  

  
  הרב אברהם יצחק הכהן קוקהרב אברהם יצחק הכהן קוק/ /   התפילה מעלה את הרצוןהתפילה מעלה את הרצון

  
 אלא -, ההשתנות בגדר ואינה הנצחיות מקור שהיא באלהות דבר שום לשנות חפצה התפלה אין

 אל, בו קשורה שהנפש במדה כולו העולם כל ועל, הנפש על החלים השנויים כל עם להתעלות
, גדול בחופש מדותיה כפי, אליו כוספת שהיא, האלהי בענין מדברת היא. האלהית הרוממות
 כאל, להשתנות העלול מושל מלך כאל', ד אל מדברת היא. ואמתה אורה לה מתגלה זה ובחופש

 מפני, אחר מרוח התעוררות י"ע ונדיבות צדקה המוסיף ונדיב צדיק כאל, לשינויים המוכן אב
 עצמות כל הוא ורצונה, ברצונה מתעלה כבר היא הרי האלהות אל להתעלות חפצה שכשהיא
  .הויתה

  ) ]יד' עמ[ א, הדרכה התפילה וחלקיה, עולת ראיה, הרב קוק(


