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מאפייני  משתקפימ  ובו  השופטימ,  תקופת  ב�ופ  מתרחש  ה�פר  את  הפותח  ה�יפור 
התקופה. המשכנ ניצב בִשֹלה, ומצבו עגומ. אינ מרבימ לבקר בו, והוא מנוהל על ידי שני בני 
הכהנ הגדול בלא דינ ויושר.1 ראשיתו של השינוי מתחילה במעשה מינורי, פרטי לכאורה.

לפי המ�ורת   
היה לוי2 שחי בהר אפרימ. 

 בעל מעמד נכבד.3  – 
לא רבימ היו האנשימ שנשאו שתי נשימ בתקופה 

ההיא, ולמצב כזה צריכה הייתה להיות �יבה מיוחדת4 – 
 חנה הייתה אשתו הראשונה, ומשהתברר 
שאינ היא יולדת, אלקנה נשא אשה שנייה כדי שתלד לו בנימ. יש 

בככ כדי לה�ביר את ההבדל בינ שתי מערכות היח�ימ.5
, מדי שנה, או: מדי חג6 

לא  נראה שהמקומ  אז  במקדש שעמד 

ביאור 

הזה  המשפחתי  ה�יפור 
רחל  ונשותיו,  יעקב  יח�י  את  מזכיר 
אחת  אשה  העדיפ  אלקנה  גמ  ולאה. 
באופנ  אהב  אלקנה  גמ  פני האחרת.  על 
לו  ילדה  שלא  האשה  את  ומובהק  גלוי 

המרוחקת  אממ  המקרימ  בשני  ילדימ. 
של הילדימ הבליטה את יתרונ האמהות 
שלה על צרתה. (ראו בראשית כט,ל–לב; 
רלב"ג שמואל א' 'התועלת השני'; ראו עוד 

בראשית טז,ד).
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 מימינ:
ארצ אפרימ 

 משמאל:
 ִשֹלה

שחזור המזבח

שימש כמוקד עלייה לרגל לכל ישראל. הגיעו אליו בעיקר אנשימ 
הכהנ  שהתגוררו באזור שנזקקו לשירותי המקדש.7 
היו הממונימ  זקנ למדי, המ  הגדול, שהיה 

בפועל על בית המקדש. 

המובאימ  שלמימ,  זבחי  הימימ,  באחד   
למקדש בדרכ כלל בימי חג ובשעת שמחה. מקצתמ נשרפ על המזבח, 
אלקנה מקצתמ ניתנ לכהנימ, והשאר נאכל על ידי הבעלימ.8 

בחלוקת הזבח 
 מנה גדולה וחשובה,9  והוא ביטא 
לא  בפומבי את העדפת חנה על פני אשתו האחרת. 
נולדו לה ילדימ, לכנ לא נתנ לה אלא מנה אחת, בניגוד לפנינה.10 
בדרכ כלל בינ הצרות – הנשימ הנשואות לאותו גבר – שררה יריבות 
השנייה  , האשה  אותה מרגיזה  הייתה   , כלשהי. 

, שוב ושוב  כדי שחנה תתרעמ,11  בבית, 

, נהג אלקנה מדי  – הענקת מנה כפולה לחנה
חנה   צרתה, פנינה,  ו – 
מכיוונ שחשה מושפלת, אבד לה התיאבונ. גמ אמ לא היה זה לעג 
בוטה, אבל במצב רגיש זה אפילו אמירה מקניטה, כמו "אולי תתני 

קצת מהמנה הגדולה לילדכ", מעוררת בכי.12 

? ? , בעלה
, האמ אינ אני אוהב אותכ ומ�ור לכ. ?

 !? יותר

ההשערות העיקריות לזיהוי 
אפרימ,  הרי  במורדות  רְנתי�  הנ  המקומ 
2 ק"מ ממערב לבית-אריה; א-רמ (רמה) 

מצפונ לירושלימ וא-רמה בצפונ השומרונ 
�מוכ ל�נור.

 העולמ
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ייתכנ שלולא הציקה לה 
ככ.  כל  חנה מצטערת  הייתה  לא  פנינה, 
בכל חברה המעוניינת בילדימ נחשב מצבה 
מנ  הערות  כח�ר;  ֵאמ  שאינה  אשה  של 
הילדימ.  חשוכת  באשה  פוגעות  הזולת 
עמ זה, נראה שמרירותה לא נבעה רק מנ 
ההיבט החברתי. חנה חשה כאילו יש בה 
פגמ אישי. ככ תיארו חכמימ את תפילתה 
של חנה: "ריבונו של עולמ, כל מה שבראת 
באשה, לא בראת דבר אחד לבטלה... דדימ 
להניק  לא   - למה  לבי  על  שנתת  הללו 
בי  בראת  בהנ".  ואניק  בנ  לי  תנ  בהנ?! 
את היכולת הנשית ללדת, ואינכ מאפשר 
ברכות לא  (ראו  להגשימ את מהותי.  לי 
ל,כא). בראשית  ח;  שמואל  מדרש   ע"ב; 
של  דבריו  את  להבינ  אפשר  זה  בהקשר 
אלקנה כעידוד החוזר על עצמו מדי שנה. 
עמ זה, ייתכנ שהפעמ אלקנה הדגיש זאת 
כע�.  אפ  ואולי  אחרות,  מפעמימ  יותר 
אחרי הכול, גמ פנינה היא אשתו, וילדיה 
ילדיו. הצורכ להשליט �דר ולהרגיע  המ 

את הרוחות בביתו הכביד עליו. לכנ אמר 
אלקנה לחנה שמכיוונ שהיא אהובה, אל 
לה להיות כה פגיעה. יתר על כנ, גמ אמ 
השפיעו  אולי  רוחה,  את  לעודד  התכוונ 
עליה דבריו באופנ הפוכ. אפשר שבתחילה 
יהיה  עוד  ה'  ירצה  "אמ  לה:  אומר  היה 
בשנה הבאה".   - עכשיו  לא  ואמ  ילד,  לכ 
אולמ בתגובתו המובאת כאנ הוא קיבל 
את מצבה הנוכחי כעובדה מוגמרת: את 
אמ  תהיה  היא  האהובה,  אשתי  תהיי 
שהוא  בחלקכ,  שתשמחי  וראוי  ילדי, 
מלבי"מ  (ראו  יותר,  ומכובד  נעימ  אולי 
חנה  אינ  הזה  הדינ  גזר  את  ח).  פ�' 
 מקבלת, ולכנ היא קמה במרירות ועושה 

מעשה.

כאנ  נזכר  הזה  הקודש  שמ 
לראשונה במקרא. ככ ה�בירו חכמימ את 
נקיטתו בפי חנה: הלוא לכ יש כל צבאות 
העולמ, מדוע לא תעניק לי ילד אחד? (ראו 

ברכות לא ע"ב).
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ה�עודה  לאחר   ,
, שער  , ליד המשפחתית הטעונה,
לא  אבל  בשלומו,  דרשה  חנה  אולי  בתוכ המקדש.  ולא   
נכנ�ה פנימה  ממורמרת,  התייח�ה אליו במיוחד, 

, אל  פגועה ועגומה,
, במצוקתה של שפחתכ, במצוקתי, 
, זרע חשוב 
וחזק. אולי קודמ לכנ הפילה, כלומר היה לה זרע אבל לא זרע בר-
 , קיימא.13 כעת היא מבטיחה: אמ תיתנ לי זרע שיתקיימ – 
, תער  היא  אקדיש אותו ל

נודרת מראש שהילד יהיה נזיר ולא יגלחו את שערותיו.14 

, משגיח  כפי 
הבחינ  ב�מוכ  שישב  ועלי  רבימ,  אנשימ  במקומ  היו  לא  הנראה, 
מעוניינת  אינה  היא  בשקט.  בה.  

שאחרימ ישמעו את השתפכות נפשה, 
  שכנ השיכורימ מדברימ לעתימ לעצממ, 
או שנדמה להמ שהמ מדברימ בזמנ שאינמ אומרימ דבר. כאשר 
עלי ראה אשה מעווה את פיה כאילו הייתה מדברת, אכ שומ קול 

לא נשמע ממנה, הוא ה�יק שהיא שיכורה.15

כבר  ואמ  בשכרות?  תנהגי   ,
! אינ זה ראוי ונאה  השפעתו של השתכרת – 

להשתכר, ובוודאי לא בבית ה'.16
מרת נפש  , אתה טועה בי,
  כלל.  לפניו דיברתי, 
 , ועל כנ לא הייתי צריכה להרימ את קולי. 
אל תראה בי אשה בלתי מו�רית שבאה למקדש  כמו
באריכות  , הבעת מרירות נפשי שיכורה, 
רבה  כנראה הארכה גדולה בתפילה לא הייתה מקובלת.17

כשעלי נוכח לדעת שהיא מדברת כאדמ פיכח לחלוטינ, הוא התחרט 
על שפגע בה. 

והוא הו�יפ מיד דברי עידוד הנוגעימ 
א  אינני  להמשכ חייה18 – 
יודע מה ביקשת, אבל אני מברכ אותכ שה' יעניק לכ את מבוקשכ.

הלוואי יהיה כדבריכ.19

 ביאור 
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השמ שמואל היה מצוי כבר קודמ לכנ, ולא 
חודש לכבוד המאורע הנוכחי. (ראו במדבר 
לד,כ). הנימוק המוזכר לשמ מעורר בעיה: 
הרי מבחינה לשונית, אילו רצתה להדגיש 
לו  לקרוא  עליה  היה  מה',  שהילד שאול 

שמשמעותו  נראה  שמואל.  ולא  שאול 
והיא  הראשונה של השמ היא: שמו אל, 
קוראת לו ככ כדי לומר שהוא נקרא בשמ 
(ראו  לה'.  ומוקדש  שייכ  כלומר,  האל, 

אברבנאל).

הזועפות20  כרגיל,     
אותה  שליוו  לב  וכאב  כע�  צער,  של  הקשות  התחושות   
ומהעובדה  אולי מפני תפילתה העמוקה  בִשֹלה התפוגגו,  כה  עד 
שהכהנ הגדול העניק לה ברכה מיוחדת. עתה התעוררו בה ביטחונ 
בפרדתמ  בני המשפחה ותקווה. 

מנ המקדש,21 אל הרמה.

ובפעמ  עמ  , אישות יח�י  קיימ  קרב,   ,
ובינתיימ  – שנה  עברה    – הזאת 

ביאור 

 הרחבות



-

והה�בר שנתנה לשמ – 

 , , משפחתו 
 , החג,  קרבנות  אולי  ימימ,  לאותמ  הראויימ  הקרבנות 
עמ בנה אילו  קרבנות הנדרימ שהוא נדר במשכ השנה.22 

אחכה מחלב אמו ויוכל   
ַ אז למקדש  לאכול כל מאכל, 

 בינתיימ אשאיר אותו בבית ואשתעשע בו. כשיגדל מעט, 
אביא אותו לִשֹלה ואתנ אותו לה'.23

, הישארי פה עמ 
לּו  ומשפטו של הילד, שיחיה  הילד 

ויגדל כראוי.24 
 

הגיע לגיל שנתיימ-שלוש ואולי קצת  למקדש
, באופנ מיוחד וחגיגי לכבוד המאורע26  יותר25 ואז – 

, מידת נפח קדומה ששיעורה כ-22 ליטר או יותר,
, ִשֹלה. ל  27 , נאד או כלי חר� העשוי ל

ילד שובב או  נוהג מעשה נערות כילד קטנ. אולי היה 
חריפ;28 מכל מקומ נוכחותו ניכרה במקדש, שבו היו בעיקר אנשימ 
הכהנ. לקרבנ,  מבוגרימ.29 

אותה !  ! בבקשה, לעלי  חנה 
בעבר חנה  עמכ  , , שעמדה

לא �יפרה לו מה ביקשה. עכשיו היא מגלה לו: 
מכיוונ שה'    
, כחלק מהמשאלה שלי  מילא את משאלתי, הרי 
, מ�ור ונתונ  , יהיה בעולמ –   

, הנוכחימ השתחוו 

 נבל יינ 
מהתקופה הרומית
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היו שראו בביטוי זה 
רמז לככ שפנינה איבדה חלק מילדיה, אולי 
בתור עונש על הקנטת חנה (ראו מדרש 
שמואל ה,י; רש"י ורד"ק). מכל מקומ, חנה 
מתארת עולמ חדש: אלה שהצליחו והיו 

גיבורימ נפלו ונדחקו, והיא, לעומת זאת, 
ניצבת מאושרת הודות לישועת ה'. היא 
זכתה להביא ילד לעולמ, ותחושתה דומה 
לתחושתה של רחל במצב דומה, שאמרה: 
ָאַ�פ ֶאֹלִהימ ֶאת ֶחְרָּפִתי (בראשית ל,כג).

בעקבות הלידה הנ�ית מתפללת חנה תפילה מפוארת ומליצית מאוד, שעיקר תוכנה 
הוא הבעת תודה ושבח על גדולת ה' שראתה. חנה מבטאת את ההכרה שקיבלה בדיוק 

את מה שביקשה. היא רואה את יד ה' פועלת בעולמ ומודה לו על הנהגתו.

עזרת לגדולה עליתי  כוחי,  גדל   , שמח  ,
, מול שאינ להמ מענה כנגדי,  לדבר כרצוני   1.

גילוי האמנתי בכ גמ קודמ, אבל עכשיו אני שמחה 
עונה ועוזר  לראות את ישועתכ בגלוי. 
נבדלותו של ה' אינה מרחיקה אותו  , תקיפ  בלעדיכ,

מהעולמ. הוא פועל בו תדיר.2

דברי גאווה  חנה פונה אל אויביה: 
, דברי  ויומרנות, כאילו אתמ יודעימ ומבינימ הכול. ַאל3 

ביאור 
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, בעל  לאמתו של דבר,  גאווה או �רה על ה',4 
, על ידיו נערכימ  רק  כל הדעות ויודע את כולנ

מעשי העולמ.5

מצד אחד,  – גיבורי קשת, הגיבורימ בעלי הקשת6  
ה –  מצד שני, ה מתחזקימ.7  נשברימ, 
אפילו משכורת לא ניתנת להמ תמורת עבודתמ  עבור
כדי  ה פ�קו לרעוב,  אילו אלא לחמ לאכול בלבד, 

ה אילו  ככ8 שה
, מרושש  הוא  –  גמ מעלה מנ השאול. 
 , ו  הוא  גמ 
ממקומ הפ�ולת והגרוטאות עני היושב שמ מחו�ר מקומ. 
נכבדימ,   והאביונ   הדל  את 
י�ודות  , הוא מב�� , י�ודות ה
העולמ נתונימ בידי ה', והוא עושה בהמ כרצונו. ביכולתו להעלות 
את העולמ או להורידו, להפכו למקומ נוח יותר לאנשימ אחדימ 
ופחות לאחרימ.  ייעלמו 
ויאבדו, או: ישתקו מרשעתמ,9  אלא ח�ד ה', 
 , רצונו והשגחתו המיוחדת על ח�ידיו10 שולטימ בעולמ. 

, על כל אחד מהמ, ה'  יישברו הקמימ נגדו. 
קצות העולמ. , ידונ עד יכמ ברעמ. 

ה'  חנה מ�יימת בתקווה נבואית:11
אולי הבנ הזה יכשיר את העולמ לקראת מלכות ישראל. 

כאנ מתבטאת המציאות העגומה ששררה במשכנ ִשֹלה באותו הזמנ. לעומת עלי הכהנ 
הגדול, המצטייר כאדמ חשוב וקדוש המתבוננ באנשימ הבאימ לבית ה' ומדריכמ, המברכ 
וברכתו מתקיימת, בניו נוהגימ בג�ות רוח. המ מטרידימ באלימות את באי המקדש. 
עלי מנ�ה להניאמ ממעשיהמ ללא הועיל. ב�ופו של דבר מודיעימ לעלי את דבר העונש 

הקשה שיחול על ביתו לדורותיו.

לאחר ששהה  , אל1 או: עמ אשתו.2
שמואל  עמ משפחתו בִשֹלה, הוא הלכ לדרכו וחנה חזרה אתו. 
, לפני3  שמואל ני�ה ל�ייע לעלי 
כמיטב יכולתו. בתור ילד קטנ לא היה בכוחו לעשות הרבה, כמובנ, 

אכ ה�תייעו בו בפעולות עזר שונות.4 
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כלל  בדרכ 
ילדימ קטנימ לא לבשו אפוד ומעיל, שהיו 
בגדימ שנהגו ללבוש כהנימ, לויימ ועובדי 
ה'. אולמ בתור מעינ כהנ מיניאטורי לבש 

כח;  פ�'  להלנ  רד"ק  (ראו  אפוד  שמואל 
וחנה  ו,יד),  ב'  ועוד; שמואל  כב,יח  כא,י; 
הכינה לו גמ מעיל, הדומה לזה של מבוגר 

או של הכהנ.

היו  ולא  ש  רעימ  אנשימ   , היו
, מנהגמ של  מעוניינימ לדעת. המ לא הלכו בדרכי אביהמ. 
והוא  שלמימ,  , עמ כאשר בא  אותמ

שמקצתו עולה למזבח, מקצתו ניתנ לכהנימ, והיתר – לבעלימ, 
, מעינ קלשונ שנועד להרמת  , משרת 
, כלי גדול להדחת  במזלג  בשר, בעל

כלי בישול שונימ,6  הבשר ולבישולו5
, ללא אבחנה –  למרות שלפי משפט 
התורה רק חלקימ מ�וימימ מיועדימ לכהנ, ואחרימ שייכימ לבעלימ, 

ביאור 

 הרחבות
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בני עלי היו עושימ כרצונמ ולוקחימ כל חלק שרצו.7 
או  כיבדו את הכהנימ  והבאימ, שאולי   

התייח�ו אליהמ בנימו�, לא יכלו להתנגד.

המזבח על  ישרפו   , כנ,  על  יתר 
 

 תחילה זבח השלמימ נשחט, מפרקימ אותו 
לחלקיו, והֵחלב נשרפ על המזבח, ורק לאחר מכנ מותר לאכלו.8 

לכהנימ הללו לא הייתה �בלנות להמתינ.
אז

לא אטעמ מהבשר עד שיעלו את החלב על המזבח, וראוי 
שאפ אתה תמתינ עד שיגמרו להקריב, ואז קח מה שתרצה. 

נער הכהנ –  אני הוא 
הקובע פה.

ואולי  בניהמ,  היו  הכהנימ שאולי  , משרתי 
ביזו10  , בעיני הכוונה לבני עלי עצממ,9
 את בשר הקרבנות המ לא אכלו אפילו כ�עודה 
מהוגנת, אלא כדרכ חבורת שודדימ. התנהגותמ של הכהנימ ביטאה 

זלזול לא רק בבאי המקדש אלא אפ במקדש עצמו.

והוא  היה  במשכנ,  בינתיימ, 
עד  ויורד  התחתונ  הגופ  חלק  את  המכ�ה  �ינר  מעינ   ,
 , לזה,  בנו�פ  לרגליימ.11 
שנה,12  מדי  כזה  מעיל  לִשֹלה  אליו  מביאה  הייתה 

, בעלה לבית ה'  , עמ
למשכנ  בואמ  בשעת 

השאילה13  ,
נו�פימ  ילדימ  יהיו לכ  ילדכמ. ברצות ה'  הרי אינכמ מגדלימ את 
עוד  , אכנ15  ממנה.14  

 מימינ:
מזלג שלוש ִשניימ 

 ששימש בטק�י זבח
המאות ה-13-14 

 לפנה"� 
עכו

 משמאל:
 �יר בישול 

 תקופת הברונזה 
ישראל
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יש שראו בככ 
רמז להתממשות נבואתה-שירתה, ַעָקָרה 
ָיְלָדה ִשְבָעה, אמנמ כאנ נזכרימ רק שישה, 
ושמא  ילד,  עוד  נולד  ייתכנ שלב�ופ  אכ 
המליצה.  לשמ  רק  המ�פר שבע משמש 
שמואל  מדרש  מג;  רבתי  פ�יקתא  (ראו 
ה,יא; רש"י, רד"ק ורלב"ג פ�' ה. וראו ירמיה 

ְבָעה). טו,ט: ֻאְמְלָלה יֶֹלֶדת ַהִשּ

לאוהל  באות  היו  נשימ 
מועד מ�יבות שונות: היו שבאו להיטהר 
מטומאות לידה, זיבה וכיוצא באלה, והיו 

שבאו לבקר במשכנ. לפי פירושימ אחדימ, 
ַהָּנִשימ ַהּצְֹבאֹות היו נשימ מיוחדות, מעינ 
מתוכ התמ�רות  ה'  לבית  נזירות, שבאו 
לענייני קדושה (ראו ראב"ע ורמב"נ שמות 
לח,ח; יונתנ, רש"י ורד"ק כאנ). מכל מקומ, 
פריצות  נשימ מנהג  נהגו באותנ  הכהנימ 
את  ריככו  אמנמ  חכמימ  והפקרות. 
המשמעות הפשוטה, אכ ייתכנ שלפעמימ 
ע"ב  נה  (ראו שבת  ִאתנ ממש  המ שכבו 
ואברבנאל.  רלב"ג  רד"ק,  רש"י,  ט;  ויומא 
בתוכחת איש האלוקימ על מעשיהמ, להלנ 
בינ  זה).  חטא  הוזכר  לא  ואילכ,  כז  פ�' 
ככ ובינ ככ, במשכנ שררו שחיתות כללית 

 
ה�יפור חוזר לתאר את המתרחש במשכנ ִשֹלה: 

ביאור 

 הרחבות
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ועיוות מו�רי, ובמקומ מעשימ של קדושה 
�ביב  ריקימ  פולחנימ  בו  התנהלו  ושגב 

ענייני בשר ופריצות.

טוב  הוא 
בעיני ה' מפני שנהג כראוי, וניכר לטובה 
גמ בעיני בני אדמ מפני שהיה נקי הכפיימ 
במשכנ.  אז  שהיה  היחידי  הלב  וטהור 
הכהנימ ונעריהמ היו ג�ימ ואטומימ, והלכו 
בשרירות לבמ הרע, ואילו שמואל מצא חנ 

בעיני כל רואיו יותר ויותר. 

לאחר מותמ 
של שני בניו הגדולימ של אהרנ נשארו לו 
שני בנימ - אלעזר ואיתמר. שושלת הכהונה 
והמשיכה  באלעזר  התחילה  הגדולה 
לפינח� בנו ולבניו אחריו. מ�יבות שונות 
עברה הכהונה הגדולה מבית אלעזר לעלי 
מעשיהמ  בעקבות  איתמר.  מבית  שהיה 
של בניו מנבא איש האלוקימ שבית עלי 
יאבד את מעמדו ויהפוכ טפל. (ראו תנא 
וראו  ורד"ק.  רש"י  יא;  רבה  אליהו  דבי 
מד,טו;  יחזקאל  ב,כז;  א'  מלכימ  עוד 
לבמדבר  ההרחבה  מ,מו;  יחזקאל   רד"ק 

כה,יג).

לא  הוא  זקנתו  מחמת 
אכ השמועה  הנעשה שמ,  ראה את  לא  ולכנ  במשכנ,  נכח תמיד 
על התנהגותמ של בניו הגיעה לאוזניו,16 ואולי שמע את הצעקות, 

המקומ,  מנ  שעלו  והוויכוחימ  הקריאות 
 

ה , מעשיכמ
תעשו כנ,17 ? ה

 , עליכמ18   –  השמועה ש
אולמ,  דייני בית הדינ,   , וירשיעו אותו ידונו 

 –  יעשה עמו משפט, או: מי יבקש בעבורו מחילה?19
, אכנ נגזר  בשלהמ –  המ
עליהמ למות בגלל חטאיהמ. אולי מיתתמ תכפר על עוונותיהמ; 

מכל מקומ המ אינמ רצויימ עוד.20
לעומתמ – 

, הלוא21 , נביא 
22 נתונימ

 – את אביכמ, אהרנ 
 , , נתתי  ו

ואתמ, קרבנות 
יותר ממה שאתה  הזה, במשכנ.  לעשות ב

, כדי שתשמינו23  מכבד אותי, 
צורכ לכפר עליו.24 המוקרבת

בעבר
את  מלהניח לכמ להיות כהנימ לעולמ, 

, מבזי  יתבזו. אילו

 הרחבות
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מחמת ביזיונ הקודש של 
משפחתכ תילקח הכהונה הגדולה מבניכ, 
בו  שיש  תפקיד  שומ  בידמ  יישאר  ולא 
שררה; מכיוונ שהמ תקיפימ ובעלי זרוע, 
נגזר עליהמ להיות נ�פחימ ונזקקימ לח�די 
ירעבו  המ  בשר,  שזללו  מאחר  אחרימ; 
קודמ  קודשימ  ואכלו  והואיל  לחמ;  לפת 
לזקנה.  שיגיעו  לפני  ימותו  הראוי,  הזמנ 
התקיימה,  אכנ  זו  נבואה  חכמימ,  לדברי 
וצאצאיו של עלי מתו צעירימ. (ראו מלכימ 

 א' ב,כז; ראש השנה יח ע"א; בראשית רבה 
נט,א)

כהּות העיניימ היא כפי 
שבו  מתמשכ  תהליכ   - קטרקט  הנראה 
זקנה.  לעת  וִמַּטשטשת  הראייה  הולכת 
באותמ ימימ בוודאי לא ידעו כיצד לטפל 
בתופעה, וב�ופו של דבר בפועל היה האדמ 
(ראו רשב"מ בראשית  לחלוטינ.  מתעוור 

כז,א).

, כוחכ בעתיד הקרוב או הרחוק,25 
, משפחתכ המחזיקה במקדש ונוטלת את קודשיו 
 , , אנשימ נכבדימ27  בחזקת היד,26 
ולא תיטול חלק  ה'  מתוכ דחק וצפיפות28 

בטובה.29 
זרעכ ימשיכ בעבודת המזבח, ויראה שהתפקידימ החשובימ 
, להדאיב,  , לצפות בקוצר רוח  אינמ ניתנימ לו, 
גידולי  , רוב, או:  נו�פ על ככ,  להעציב  

ביאור 

 הרחבות
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שככ יקרה,  בעודמ במלוא כוחמ. 
 –  אז תדע 
 , שהגיע �ופו של ביתכ. 

, ינהג,   בהתאמ לרצוני הוא 
, המלכ30 

בעבור  , בשביל גרה–מעה של  – לכהנ הגדול שיקומ 
 , , צרפ אותי  לו בהכנעה

לשירות כלשהו,31 כדי שאוכל 

נבואתו של שמואל מתחילה במעינ �יפור עממי על ילד קטנ השומע קול בבית ה', ובככ 
הופכ לנביא. הקול הנשמע באוזניו רגיל למדי, ושונה בתכלית מחזיונות נבואה שבהמ 
ואת מלאכיו  כי�או  ה', את  ישעיהו, שראה את  הנביא  כגונ  נביאימ אחרימ,  הוקדשו 
במחזה מפורט ודרמטי.1 יצוינ כי באופנ כללי הנביאימ הראשונימ שבתקופת בית ראשונ 
ייתכנ שככל שהנביא  זה  נביאי בית שני.2 במובנ  ראו פחות חזיונות צבעוניימ מאשר 

קדומ יותר, וקרוב יותר לאבי הנביאימ, ככ נבואתו דרמטית פחות.

לשמואל נועד תפקיד חשוב בתולדות ישראל. אינ הוא רק הנביא שמגלה לאנשימ היכנ 
נמצאות אבדותיהמ,3 אלא הוא מנהיג יוצא דופנ שגורמ לשינויימ חברתיימ ופוליטיימ 
עמוקימ בעמ ישראל. הואיל והוא אישיות כה גדולה ואחד המנהיגימ הבולטימ בתולדות 
ישראל, המקרא מעמיד אותו כשווה ערכ למשה ולאהרנ.4 ייתכנ שגמ נבואתו, שאינה 
אק�טטית אלא ישירה ופשוטה, היא מעינ נבואת משה, שגמ הוא אינו מתאר חזיונות 

עליונימ, והוא מדבר אל ה' ַּכַאֶשר ְיַדֵּבר ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו.5 

נורמליימ, ולמרות שבפועל לא שהה  כמי שהוקדש לה' מילדות, שמואל לא חי חיימ 
בבית ה' כל ימי חייו, הוא היה עבד אלוקימ במובנ המעשי. משעה שלמד את מלותיו 
הראשונות, כבר שהה בבית ה', וראה בעבודתו את ייעוד חייו. מתוכ מודעותו לתפקיד 
ובנושאימ שיש  ויומיומיות  זה היה מו�ר באותה פשטות את דבר ה' בבעיות קטנות 

להמ השפעה מכרעת על חיי אומה שלמה.

מהעניינ הקודמ עולה 
שבית ה' לא היה אז מקומ מ�ודר. ייתכנ שלא היה בו מעמד מוגדר 
ללויימ. מלבד זאת, שמואל נשלח לשמ על ידי אמו עוד כשהיה ילד 
, נדיר קטנ, והוא שימש את עלי כמשרתו האישי. 

 שלא כמו מאוחר יותר,  שכיח. הנבואה לא 
הייתה נפוצה במציאות ובתודעה, ומכאנ אי-ההבנה שתתואר להלנ.

�מוכ להיכל,  באחד הימימ, 
נרות המנורה 
צריכימ היו לדלוק כל הלילה ולא לכבות,6 אכ ייתכנ שהיה גמ נר 

אחר, שיועד ל�פק אור למקומ, והוא עוד לא כבה לגמרי.7 
 כנראה שכב באחד המקומות 
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אפשר ששמואל מזהה 
את הקול ששמע עמ קולו של עלי במקרה, 
אכ אולי הדבר נעשה בכוונה. גמ במקומות 
אחרימ נראה שכשקול ה' מדבר אל הנביא - 
לו  אינ  כשעדיינ  נבואתו,  בפרט בתחילת 
כלימ להכיל דברימ עליונימ, ואיננו רואה 
דבר, אינ הוא שומע קול חריג היוצא מכל 
גדרי המציאות כהתגלות ה' בקולות וברקימ 
במעמד הר �יני. לעתימ הנביא שומע קול 
שהוא רגיל בו, כקולו של בנ משפחה, שאליו 
הוא יכול להתייח� ולהתקשר. (ראו דניאל 

ח,טז; שמות רבה ג,א; מורה נבוכימ ח"ב מד 
מה; אברבנאל כאנ).

חכמימ  העירו  כבר 
לו  שיעצ  כפי  בדיוק  ענה  לא  ששמואל 
ֵּבר, ה', אלא ַּדֵּבר בלבד. מצד אחד,  עלי - ַדּ
הוא מזהה שאינ זה קול אנושי, ומצד שני, 
אינ הוא יודע בוודאות מה טיבו. כל עוד 
הנבואה אינה ודאית, הוא נמנע מלהתיימר 
יג  צו,  פי תנחומא  (על  ה'  לציינ את שמ 

ורש"י כאנ. וראו רד"ק).

בהיכל ה' שבו מותר היה לשכב, ולא באותו חדר שבו שכנ ארונ 
ה'.8 הוא לנ �מוכ לקודש בינ היתר משומ שגמ עלי שכב במתחמ 

המקדש, ושמואל צריכ היה להימצא בקרבתו. 

 בשמו.
, אני מוכנ ומזומנ. שמואל

, שכנ היה  מכיוונ שהיה בטוח שעלי הוא שדיבר אליו, 

ביאור 

 הרחבות
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צמוד אל עלי וקשור אליו
 עלי לכ. כנראה טעית. 

!
בפעמ הראשונה  שוב
הוא נענה ורצ מיד כמשרת מ�ור מפני שהיה בטוח שעלי קורא 
לו, אכ בפעמ השנייה החל לפקפק בדבר. שמואל לא היה בטוח 
שהוא שומע כראוי, ושמא הקול הוא פרי דמיונו, ולכנ הלכ לאט 
יותר, אכ בכל זאת פנה לעלי, שהרי ראה לאור הנר שאינ שמ איש 

אחר שיכול היה לקרוא לו?9
אולי אתה חולמ.   עלי

 משומ ככ לא הבחינ 
המדויק  הכיוונ  זיהה את  לא  ואפ  עלי,  של  לקולו  הזה  הקול  בינ 
שני�ה  בעת  באוזניו  נשמע  גמ שהקול  מה   – הקול  הגיע  שממנו 
לישונ, ואולי לא היה ערני לחלוטינ. ומעבר לכל זה, כאמור, איש 

לא חשב באותה תקופה על הנבואה.

!

, ואינ זה חזיונ תעתועימ.  לאחר שלוש פעמימ
עלי הזקנ הכיר את מהותה של הנבואה, גמ אמ הוא עצמו לא זכה 

לה. לכנ יכול היה להדריכ את שמואל. 
שוב אותו קול  "

  
! באופנ נמרצ יותר

הנבואה עצמה:  אליו  עכשיו, מששמואל מקשיב, באה 
 ,
תצלצלנה באוזניו יישמע מעינ רעש גדול ופתאומי. כלומר, 

, אקיימ הוא יזדעזע ויחרד.10 
, על מתחילה ועד �ופ.11 

, מקלימ ראש,   
את המקדש בהתנהגותמ. גמ אמ כלפיו ובפניו המ  מבזימ12
 , התנהגו כראוי, עלי ידע ללא �פק על התנהגותמ במקדש
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עלי היה משוכנע 
ששמואל קיבל דבר נבואה מה' בעקבות 
מה שאירע בלילה. יתרה מזו, כנראה עלי 
ראה בשמואל אדמ צנוע ועניו הממלא את 
תפקידו בבית ה' והנוהג כיאות בכל עניינ. 
אולי התגלו לו אפ צדדימ של דבקות ושל 
קשר לאלוקימ בנפשו של שמואל, ועל כנ 
של שמואל  בחירתו  לו  נראתה  לא  כלל 

לנביא תמוהה.

נביאימ  היו  שלא  מכיוונ 
שמואל  של  שמו  תקופה,  באותה  רבימ 
הולכ וגדל. בהמשכ יופנו אליו גמ שאלות 
וֵיֵצא שמו של שמואל כנביא  (להלנ ט,ו) 

תתפשט  כאשר  גמ  בישראל.  גדול 
רק  לא  ויקומו  שנימ,  כעבור  הנבואה, 
תלמידי  של  קבוצות  גמ  אלא  נביאימ, 
כ,לה;  א'  מלכימ  י,ה;  להלנ  (ראו  נביאימ 
מלכימ ב' ב,ג–טו), ייחשב שמואל הנביא 
הראשונ והיחיד בדורו. (שמואל תואר בפי 
 חכמימ 'רבנ של כל הנביאימ'. שוחר טוב 

צ,ד).

בכמה כתבי יד לאחר 
המלימ ַוְיִהי ְדַבר ְשמּוֵאל ְלָכל ִיְשָרֵאל ישנו 
מקומ ריק מכתיבה. פ�קה כגונ זו מרמזת 
על השמטת דברימ, כביכול, שהיו אמורימ 
להיכתב כאנ. (ראו למשל בראשית לה,כב; 

יהושע ד,א). 

 

 

 

 
 

 

מנע, נזפ13 
 גמ אמ יביאו קרבנות כראוי – המ ייענשו. ביזוי 

המקדש מחלל את שמו של ה', ואינ עליו כפרה.14 

מזועזע מהנבואה הקשה הזו. 
בלילה הוא שכב בפנימ, ובבוקר פתח את הדלתות 

כדי שתתחיל העבודה, והמבקרימ יוכלו להיכנ�. 
הוא  בו, שאותו  והמטפל  לו  הדואג   , הנבואה  ,

ביאור 

 הרחבות
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מכבד, ואולי גמ מעריצ.

!
שמואל

יודע את זהותו? המדבר, שאני 
 , ת�תיר 
לשונ מעודנת של  זו  ת�תיר 
המרצה ואפ של השבעה. משמעותה המילולית היא: ככ וככ דברימ 
וככ דברימ רעימ אמ תכחד, אלא שבלשונ  וככ  לכ,  ייעשו  טובימ 

נקייה אינ מזכירימ את התגמול.

המדבר, ועל כנ עלי ידע עוד   עלי
קודמ את תוכנ הנבואה, אבל כעת נשנה לו דבר ה' מפי אדמ קרוב. 

הוא חש שבמצב הנוכחי אינ בכוחו להשפיע על בניו.15 

לא רק בשנימ אלא גמ בשמ. העובדה שזכה לנבואה 
נודעה ברבימ. ייתכנ שעלי לא ה�תיר זאת, ומכיוונ שהוכר כנביא, 

שאלות.   אותו  לשאול  באו  אנשימ 
 לא היה דבר שהוא אמר והתגלה כלא נכונ, והרי קיומ 

תחזיותיו של אדמ הוא האות וה�ימנ להיותו נביא.16 
שבדרומ שבצפונ הרחוק   בכל גבול הארצ,

, נבחר להיות נביא אמת

, להיראות 
 מכאנ ואילכ הוא קיבל חזיונות, שעל מקצתמ �יפר לאנשימ 
נבואה  דברי  היו  ואחרימ  בעצתו,  לשמוע  צריכימ  שהיו  פרטיימ 

כלליימ יותר שנמ�רו לכלל ישראל ולמנהיגיו.

מאז ימי שמשונ לא חל שינוי פוליטי משמעותי בארצ. הפלשתימ היו הכוח היחידי באזור, 
ולמרות שמ�פרמ לא היה גדול והמ לא היו מעוניינימ לכבוש את הארצ, המ לחצו את ישראל 
בהטלת מ�ימ ובדרכימ אחרות. שוב נעשה ני�יונ לאחד את ישראל ולארגנ אותמ לקראת 
מלחמה, אכ ישראל לא היו מוכנימ כראוי. לא היו להמ צבא מאורגנ ומערכת פיקודית. 
לאחר שנימ רבות שבהנ לא היו אלא מלחמות קטנות בינ שבטימ, ני�ו ישראל להיערכ 
למלחמה נגד מחנה צבאי גדול והוב�ו. ארונ אלוקימ הובא מִּשֹלה אל מחנה המלחמה 
ונשבה ביד האויב. בעקבות זאת מתו עלי הכהנ הגדול ושני בניו. באירוע זה תמה בפועל 
תקופת משכנ ִשֹלה. כנראה המשכנ חרב, ועל כל פנימ הוא לא נזכר עוד כמרכז של ממש.1

 לא מפורש מה שמואל אמר, 
אבל נראה מנ ההקשר שהוא שלח אותמ למלחמה, למרות שהמנהיג 
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כי  נראה 
הארונ  את  להוציא  מותר  אמ  השאלה 
(ראו  עתיקה  במחלוקת  נתונה  ממקומו, 
כאנ).  אברבנאל  ו,א;  שקלימ  ירושלמי 
בהיעדר מנהיגות חזקה פעלו ישראל לפי 
מה שנדמה להמ כראוי באותה שעה. המ 
ייח�ו את תבו�תמ במערכה לככ שנלחמו 
לבדמ, והאמינו שהבאת הארונ אל המחנה 
ת�ייע להמ, שכנ הארונ הוא שצריכ ללכת 
אויביהמ,  את  ולגרש  ישראל  מחנה  לפני 

כמו שכתוב בתורה באשר לנ�יעת הארונ: 
קּוָמה, ה', ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָכ ְוָיֻנ�ּו ְמַשְנֶאיָכ ִמָּפֶניָכ 

(במדבר י,לה). 

של  הפרושות  כנפיהמ 
הכרובימ מעל הארונ מ�וככות על הכי�א 
שכבוד ה' יושב עליו, כביכול. לכנ ה' מכונה 
יֵֹשב ַהְּכֻרִבימ. משמ הוא מדבר אל נביאו, 
ִמֵּבינ  ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל  ִאְּתָכ  ְוִדַּבְרִּתי  ככתוב: 
ְשֵני ַהְּכֻרִבימ ַאֶשר ַעל ַארֹנ ָהֵעֻדת (שמות 

כה,כב. ראו עוד ההרחבה לשמות כד,ט).

הרשמי של ישראל היה אז עלי, וייתכנ שבאותה עת שמואל היה 
עוד צעיר לימימ.2

ה�פר,3  בהמשכ  שיוזכר  המקומ  הוא  שאולי 
הייתה  זמנימ  באותמ  למלחמה  ההיערכות   
פורמלית למדי – צד אחד היה מזמינ את הצד האחר לקרב, והזמנ 
 , מראש.  נקבעו  והמקומ 
הפלשתימ  , הוכה התפשטה4 
 אמנמ לא היה זה הפ�ד גמור, 
משומ שלא כל מחנה ישראל הוכה, אכ בהתנגשות הזו בינ הצבאות 

ביאור 

 הרחבות
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 ארונ ה' 
שחזור

 מימינ:
 פלשתימ 

 תבליט אבנ 
המאה ה-13-16 

 לפנה"�
האבו, לוק�ור מצרימ

 משמאל:
 אפק 

על גדות הירקונ

הייתה יד הפלשתימ על העליונה.5 

 – לעשות  יכולימ  אנו  אחד  דבר  רק  !?
, המצויה במרחק 30 ק"מ משדה המלחמה,

שהוא הנשק האולטימטיבי שלנו,
שליחימ ל

 
את הארונ צריכימ לשאת הכהנימ המשמשימ במקדש.6

 – 
, האזור רעש.   

?
הפלשתימ מתוכ היכרותמ עמ ישראל או מפי מרגלימ7

 

, פחדו

עזבת  עמ  לזהותה  מקובל 
לראש  קא�מ  כפר  בינ  הנמצאת  צרטה, 
העינ. הממצא הארכיאולוגי מעיד על יישוב 
ישראלי שנו�ד במקומ ב�ופ המאה ה-13 
לפנה"�, התקיימ כ-200 שנה וננטש במאה 
העזר.ה-11 לפנה"�, כנראה בעקבות קרב אבנ-

נזכרת גמ בתעודות מצריות קדומות. 
בינ  העינ,  לראש  ממערב  נמצאת  העיר 
הרי אפרימ למקורות הירקונ. היא שלטה 
בינ  שחיברה  הימ  בדרכ  צר  מעבר  על 
מצרימ למ�ופוטמיה. קרבות רבימ ניטשו 
מיקומה  בגלל  ההי�טוריה  במהלכ  עליה 

הא�טרטגי. (ראו עוד להלנ כט,א).

 העולמ



��

זכרו של הכוח הגדול שהלכ לפני 
ישראל במצרימ ובמדבר והטיל חיתתו גמ 
על יְֹשֵבי ְּפָלֶשת (שמות טו,יד), לא נמחה. 

הפרטימ  את  בלבלו  שהפלשתימ  ייתכנ 
הברית  ארונ  את  כשקשרו  ההי�טוריימ 

למכות מצרימ. 

! במלחמותינו עמ העברימ. 
!? !

התכוונו  לא  הפלשתימ  �ופ.8 ימ  על 
להיכנע, אבל מתוכ פחד המ אומרימ זה לזה:  
אינ זו  הילחמו בגבורה, 
מלחמה נקודתית. להכרעתה יש חשיבות פוליטית ארוכת טווח, 
המ ישתלטו  שהרי אמ תפ�ידו במלחמה גדולה נגד כל ישראל – 

עליכמ. לפיככ –  – 
בתוקפ, 

הפעמ הייתה זו תבו�ה מכרעת. מכיוונ שלא היה זה 
קרב מקומי על גבולות נחלה אלא מלחמה כוללת שבה השתתפ 
הצבא כולו, כאשר ישראל הפ�ידו במערכה, המ לא חזרו למחנה 

כעת  כמו בקרב הראשונ, אלא קמו וברחו. 

ביאור 

 הרחבות
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קרב אבנ-העזר

זו מפלה נרחבת  גמ אמ לא כל הנופלימ היו חללימ, הייתה   
לאחר שהמחנה התפזר, הארונ,  וקשה.  בשבי.
כתוצאה מככ, גמ  שהיה כלי כבד מאוד, נשאר ונפל בידי הפלשתימ. 
 ייתכנ שהמ מתו בגבורה, תוכ כדי ני�יונ 
להגנ על הארונ, שהיה ה�מל של ישראל. בני עלי – שככהנימ בוודאי 
לא שימשו קצינימ או חיילימ בצבא – באו למלחמה בתור משרתי 
הארונ. יש להניח שהמ עמדו ליד הארונ וני�ו למנוע מהפלשתימ 

לנגוע בו, וככ מצאו את מותמ. 

ברחו  הלוחמימ  שכל  בזמנ  משבט  
הביתה, באותו היומ כדי להודיע על תוצאות 
, בגדיו לאות אבלות,  לביטוי  המלחמה,
, על  ל הא�ונ הכבד שאירע.9 
לשמוע חדשות,  אמ הדרכ10 
שהוא כלי הקודש הפנימי ביותר שמעולמ לא הוצא ממקומו. לא 
ברור אמ עלי תמכ בהוצאת ארונ האלוקימ למלחמה אמ לאו; מכל 
על המפלה הגדולה הרצ מקומ מככ חרד ביותר. 

 –  הבשורה גרמה למהומה.

או  ההמיה,   ,
? ההמולה11

 מלכתחילה התכוונ להודיע לעלי, הכהנ 
זה מידע �ודי אלא  הגדול, המנהיג והאב, אבל מכיוונ שלא היה 
היה  נו�פימ.  א�ונ פומבי, התעכב בדרכו ו�יפר לאנשימ 

פ�קו מלתפקד,  אז איש זקנ 
 

האיש 
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�מכויותיו המעשיות 
של עלי היו מוגבלות, אכ הוא היה מנהיג 
כללי שנחשב שופט ישראל תקופה ארוכה. 
גמ בתחילת ה�יפור (לעיל א,ט) וגמ ב�ופו 
(בפרקנו פ�' יג), מתואר עלי היושב בפתח 
על כי�א, צופה ומביט בבאימ. אולי תמונה 
זו רומזת על אופיה של הנהגת עלי הכהנ 

ותקופתו.

�יפור 
בנימינ.  של  לידתו  ל�יפור  דומה  זה  לידה 
כאבה  את  רחל  ביטאה  אוני'  'בנ  בשמ 
המוות המתקרב, אבל השמ השלילי  ואת 
נשאר  וככ  ל'בנימינ'  הוחלפ  האמ  שנתנה 
זאת,  לעומת  כאנ,  לה,יח).  בראשית  (ראו 
המשיכ הילד להיקרא בשמו כל שנותיו מפני 
שלא באה נחמה על אבדנ הכבוד מישראל 

ביומ לידתו.

ומשמעות הדבר – שאינ בפי בשורות טובות. , ברחתי
? למרות זקנותו עלי מודע למצב והוא שומר 

על כבוד משרתו.
לא  הפ�דנו במלחמה, 
נו�פ על  , שחלליה רבימ  , מכה זו בלבד – 
ככ, מבחינתכ האישית,  והנורא מכול – 

 נלקח.

עלי מתוכ זעזוע שנלקח בשבי, 

ביאור 

 הרחבות

 

 

 

 

 

 

 


