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שמואל א א :סיפור הולדת שמואל
מיומנות קריאת טקסט מקראי:


הבנת נקרא בסיסית -דמויות ,זמן ,מקום ,התרחשות מרכזית.



איתור נתונים בלי להבין את כל הכתוב.

מושגים:


אקספוזיציה -מצג



סצנה



מדרש שם



דמות ראשית ודמות משנית

רגע של עברית מקראית:


סדר המילים במשפט

שפה:


מילות קישור ושיעבוד



משפט תנאי



לשאול ולהשאיל



"אל הנער הזה התפללתי"

השלמת מידע:


מקדש ומשכן



עליה לרגל



עקרות בעולם העתיק

פעילות טרום קריאה

ּוׁשמ ֹו אֶ לְ ָקנָה בֶ ן-יְ רֹחָ ם בֶ ן-
א וַ יְ ִהי ִאיׁש אֶ חָ ד ִמן-הָ ָרמָ תַ יִ ם צוֹפִ ים מֵ הַ ר אֶ פְ ָריִ ם ְ
אֱ לִ יהּוא בֶ ן-תֹחּו בֶ ן-צּוף אֶ פְ ָר ִתי .ב וְ ל ֹו ְׁש ֵתי נ ִָׁשים ֵׁשם ַאחַ ת חַ נָה וְ ֵׁשם הַ ֵשנִית
פְ ִננָה וַ יְ ִהי לִ פְ ִננָה יְ ל ִָדים ּולְ חַ נָה אֵ ין יְ ל ִָדים.
שני הפסוקים הראשונים בפרק מציגים לנו את הדמויות בסיפור ואת הבעיה העיקרית שבה
עוסק הסיפור.
נבנה על הלוח את התמונה משפחתית שהפסוקים מציגים:
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אלקנה

חנה


פנינה



ילדים

נשוחח עם התלמידים:


מה הקשיים הצפויים במשפחה שבה שתי נשים?



מה עשויה להיות מערכת היחסים כאשר לאישה אחת יש ילדים והשנייה עקרה?

נסביר לתלמידים שהפסוקים שקראנו הם האקספוזיציה.
מה תפקידה של האקספוזיציה :להציג את הדמויות שבסיפור ואת הבעיה /הנושא בו עוסק
הסיפור.
נגדיר יחד את הבעיה בה עוסק הסיפור :עקרות חנה.
אקספוזיציה -מצג:
מופיע בתחילת הסיפור ,ובדרך כלל זהו הרקע לסיפור ,כגון הזמן ,המקום והסביבה
שהדמויות פועלות בהן.
פענוח ראשוני -דמויות ,זמן ,מקום ,אירוע מרכזי.
הסיפור בפרק בנוי כמו הצגה עם  3סצנות.
סצנה:
תמונה ,מערכה .זהו מושג מתחום התיאטרון .מאפייני הסצנה הם :המקום שבו מתרחשת העלילה,
הזמן ,הדמויות הפועלות והדו שיח המתנהל ביניהן.



מי המשתתפים בהצגה?



מה המקום והתפאורה בכל תמונה?

חלקו לתלמידים צילום של הפרק המחולק לסצנות  ,וצילום של באורי המילים ,ובקשו מהם
בעזרת מרקרים בשלושה צבעים שונים לסמן בטקסט -מי הדמויות המשתתפות בכל תמונה?
מה המקום (אם צוין)? ומה הזמן (אם צוין)?
מתלמידים בעלי יכולת הבנת הנקרא גבוהה יותר -בקשו לתת כותרת או לציין אירוע מרכזי
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אקספוזיציה (מצג):

ּוׁשמ ֹו אֶ לְ ָקנָה בֶ ן-יְ רֹחָ ם בֶ ן-
א וַ יְ ִהי ִאיׁש אֶ חָ ד ִמן-הָ ָרמָ תַ יִ ם צוֹפִ ים מֵ הַ ר אֶ פְ ָריִ ם ְ
אֱ לִ יהּוא בֶ ן-תֹחּו בֶ ן-צּוף אֶ פְ ָר ִתי .ב וְ ל ֹו ְׁש ֵתי נ ִָׁשים ֵׁשם ַאחַ ת חַ נָה וְ ֵׁשם הַ ֵשנִית
פְ ִננָה וַ יְ ִהי לִ פְ ִננָה יְ ל ִָדים ּולְ חַ נָה אֵ ין יְ ל ִָדים.
סצנה  :1אלקנה ומשפחתו במזבח בשילה

ג וְ עָ לָה הָ ִאיׁש הַ הּוא מֵ עִ יר ֹו ִמי ִָמים י ִָמימָ ה לְ ִה ְׁש ַתחֲ וֹת וְ לִ זְ בֹחַ ַלה' ְצבָ אוֹת בְ ִׁשֹלה
וְ ָׁשם ְׁשנֵי בְ נֵי-עֵ לִ י חָ פְ נִי ּופִ נְחָ ס כֹהֲ נִים ַלה' .ד וַ יְ ִהי הַ יוֹם וַ יִ זְ בַ ח אֶ לְ ָקנָה וְ נָתַ ן לִ פְ ִנ ָנה
ִא ְׁשת ֹו ּולְ כָל-בָ נֶיהָ ּובְ נוֹתֶ יהָ מָ נוֹת .ה ּולְ חַ נָה יִ ֵתן מָ נָה ַאחַ ת אַ פָ יִ ם כִ י אֶ ת-חַ נָה
ָאהֵ ב וַ ה' סָ גַר ַר ְחמָ ּה .ו וְ כִ עֲסַ ָתה צָ ָרתָ ּה גַם-כַעַ ס בַ עֲבּור הַ ְרעִ מָ ּה כִ י-סָ גַר ה' בְ עַ ד
ַר ְחמָ ּה .ז וְ כֵן ַיע ֲֶשה ָׁשנָה בְ ָׁשנָה ִמ ֵדי עֲֹלתָ ּה בְ בֵ ית ה' כֵן ַתכְ עִ סֶ נָה וַ ִתבְ כֶה וְ ֹלא
יׁשּה חַ נָה לָמֶ ה ִתבְ כִ י וְ לָמֶ ה ֹלא תֹאכְ לִ י וְ לָמֶ ה י ֵַרע
תֹאכַל .ח וַ יֹאמֶ ר לָּה אֶ לְ ָקנָה ִא ָ
לְ בָ בֵ ְך הֲ לוֹא ָאנֹכִ י טוֹב לְָך מֵ ע ֲָש ָרה בָ נִים.
סצנה  :2עלי וחנה ב"היכל ה'" בשילה .חנה נודרת נדר ועלי מברך אותה שמשאלתה תתמלא.

ט וַ ָת ָקם חַ נָה ַאחֲ ֵרי ָאכְ לָה בְ ִׁשֹלה וְ ַאחֲ ֵרי ָׁשתֹה וְ עֵ לִ י הַ כֹהֵ ן י ֵֹׁשב עַ ל-הַ כִ סֵ א עַ ל-
ְמזּוזַ ת הֵ יכַ ל ה' .י וְ ִהיא מָ ַרת נָפֶ ׁש וַ ִת ְתפַ לֵל עַ ל-ה' ּובָ כֹה ִתבְ כֶ ה .יא וַ ִתדֹר נ ֶֶדר
וַ תֹאמַ ר ה' ְצבָ אוֹת ִאםָ -ראֹה ִת ְראֶ ה בָ ֳענִי אֲ מָ תֶ ָך ּוזְ כַ ְר ַתנִי וְ ֹלאִ -ת ְׁשכַ ח אֶ ת-אֲ מָ תֶ ָך
וְ נָתַ ָתה לַאֲ מָ ְתָך זֶ ַרע אֲ נ ִָׁשים ּונְתַ ִתיו ַלה' כָל-יְ מֵ י חַ יָיו ּומו ָֹרה ֹלאַ -י ֲעלֶה עַ ל-רֹאׁשוֹ.
יב וְ הָ יָה כִ י ִה ְרבְ תָ ה לְ ִה ְתפַ לֵל לִ פְ נֵי ה' וְ עֵ לִ י ׁשֹמֵ ר אֶ ת-פִ יהָ  .יג וְ חַ נָה ִהיא ְמ ַדבֶ ֶרת
עַ ל-לִ בָ ּה ַרק ְשפָ תֶ יהָ נָעוֹת וְ ק ֹולָּה ֹלא יִ ָשמֵ עַ וַ י ְַח ְׁשבֶ הָ עֵ לִ י לְ ִׁשכ ָֹרה .יד וַ יֹאמֶ ר אֵ לֶיהָ
עֵ לִ י עַ ד-מָ תַ י ִת ְׁש ַתכָ ִרין הָ ִס ִירי אֶ ת-יֵינְֵך מֵ עָ לָיִ ְך .טו וַ ַתעַ ן חַ נָה וַ תֹאמֶ ר ֹלא אֲ ֹדנִי
יתי וָאֶ ְׁשפְֹך אֶ ת-נַפְ ִׁשי לִ פְ נֵי ה' .טז ַאל-
ִא ָשה ְק ַׁשת-רּוחַ ָאנֹכִ י וְ יַיִ ן וְ ֵׁשכָ ר ֹלא ׁשָ ִת ִ
יחי וְ כַעְ ִסי ִדבַ ְר ִתי עַ ד-הֵ נָה .יז וַ יַעַ ן
ִת ֵתן אֶ ת-אֲ מָ ְתָך לִ פְ נֵי בַ ת-בְ לִ יָעַ ל כִ י-מֵ רֹב ִש ִ
ׁשר ׁשָ ַאלְ ְת מֵ עִ ּמוֹ .יח
עֵ לִ י וַ יֹאמֶ ר לְ כִ י לְ ָׁשלוֹם וֵ אֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל יִ ֵתן אֶ תֵׁ -שלָתֵ ְך אֲ ֶ
וַ תֹאמֶ ר ִת ְמצָ א ִׁשפְ חָ ְתָך חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך וַ ֵתלְֶך הָ ִא ָשה לְ ַד ְרכָ ּה וַ תֹאכַל ּופָ נֶיהָ ֹלא-הָ יּו-לָּה
עוֹד.
סצנה  :3לחנה נולד בן והיא מגדלת אותו עד שנגמל מהנקה

יט וַ י ְַׁשכִ מּו בַ ב ֶֹקר וַ יִ ְׁש ַתחֲ וּו לִ פְ נֵי ה' וַ יָׁשֻׁ בּו וַ ָיבֹאּו אֶ ל-בֵ יתָ ם הָ ָרמָ תָ ה וַ י ֵַדע אֶ לְ ָקנָה
אֶ ת-חַ נָה ִא ְׁשת ֹו וַ יִ זְ כְ ֶרהָ ה' .כ וַ יְ ִהי לִ ְתקֻׁ פוֹת הַ י ִָמים וַ ַתהַ ר חַ נָה וַ ֵתלֶד בֵ ן וַ ִת ְק ָרא
אֶ תְׁ -שמ ֹו ְׁשמּואֵ ל כִ י מֵ ה' ְׁש ִאלְ ִתיו .כא וַ יַעַ ל הָ ִאיׁש אֶ לְ ָקנָה וְ כָל-בֵ ית ֹו לִ זְ בֹחַ ַלה'
יׁשּה עַ ד יִ גָמֵ ל הַ נַעַ ר
ָאמ ָרה לְ ִא ָ
אֶ ת-זֶ בַ ח הַ י ִָמים וְ אֶ ת-נ ְִדרוֹ .כב וְ חַ נָה ֹלא עָ לָתָ ה כִ יְ -
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יׁשּה ע ֲִשי
וַ הֲ בִ א ִֹתיו וְ נ ְִרָאה אֶ ת-פְ נֵי ה' וְ י ַָׁשב ָׁשם עַ ד-ע ֹולָם .כג וַ יֹאמֶ ר לָּה אֶ לְ ָקנָה ִא ָ
הַ ּטוֹב בְ עֵ ינַיִ ְך ְׁשבִ י עַ ד-ג ְָמלְֵך אֹת ֹו אַ ְך י ֵָקם ה' אֶ תְ -דבָ ר ֹו וַ ֵת ֶׁשב הָ ִא ָשה וַ ֵתינֶק אֶ ת-
בְ נָּה עַ ד-ג ְָמלָּה אֹתוֹ.
סצנת סיום :חנה נביאה את בנה לשרת במקדש בשילה.

ֹלׁשה וְ אֵ יפָ ה ַאחַ ת ֶקמַ ח וְ נֵבֶ ל יַיִ ן וַ ְתבִ אֵ הּו
כד וַ ַת ֲע ֵלהּו עִ ּמָ ּה כַ אֲ ֶׁשר גְ מָ לַתּו בְ פָ ִרים ְׁש ָ
בֵ ית-ה' ִׁשל ֹו וְ הַ נַעַ ר נָעַ ר .כה וַ יִ ְׁשחֲ טּו אֶ ת-הַ פָ ר וַ יָבִ אּו אֶ ת-הַ נַעַ ר אֶ ל-עֵ לִ י .כו
וַ תֹאמֶ ר בִ י אֲ ֹדנִי חֵ י נַפְ ְׁשָך אֲ ֹדנִי אֲ נִי הָ ִא ָשה הַ נִצֶ בֶ ת עִ ְּמכָה בָ זֶ ה לְ ִה ְתפַ לֵל אֶ ל-ה'.
אֶ ל-הַ נַעַ ר הַ זֶ ה ִה ְתפַ לָלְ ִתי וַ יִ ֵתן ה' לִ י אֶ תְׁ -שאֵ ל ִָתי אֲ ֶׁשר ָׁשַאלְ ִתי מֵ עִ ּמוֹ .כח וְ גַם
ׁשם ַלה'.
ָאנֹכִ י ִה ְׁש ִאלְ ִתהּו ַלה' כָל-הַ י ִָמים אֲ ֶׁשר הָ יָה הּוא ָׁשאּול ַלה' וַ יִ ְׁש ַתחּו ָ
באורי מילים לפרק א:

א הָ ָרמָ תַ יִ ם צוֹפִ ים -שם מקום.
אֶ פְ ָר ִתי -משבט אפרים.

ג ִמי ִָמים י ִָמימָ ה -בכל שנה.
לְ ִה ְׁש ַתחֲ וֹת -להתפלל.
ַלה' – להעלות קרבן.

וְ לִ זְ בֹחַ
ה מָ נָה ַאחַ ת אַ פָ יִ ם – מנה כפולה
וַ ה' סָ גַר ַר ְחמָ ּה -רחם סגור הוא מצב של עקרות
ו צָ ָרתָ ּה -כשיש שתי נשים ,כל אחת נקראת "צרה"

השנייה.

בַ עֲבּור הַ ְרעִ מָ ּה  -כדי להרגיז אותה.
ט ְמזּוזַ ת הֵ יכַ ל ה' -ליד פתח ההיכל.
יא וַ ִתדֹר נ ֶֶדר – התחייבה לתת דבר בתמורה למילוי בקשתה.
זֶ ַרע אֲ נ ִָׁשים -בן זכר.

ּומו ָֹרה ֹלאַ -י ֲעלֶה עַ לֹ -ראׁש ֹו -לא יסתפר ויהיה נזיר לה'.
יב ׁשֹמֵ ר אֶ ת-פִ יהָ  -מתבונן על תנועות פיה.
יד ִת ְׁש ַתכָ ִרין – תהיי שיכורה.

טז לִ פְ נֵי בַ ת-בְ לִ יָעַ ל  -כאילו אני אישה רשעה.
ׁשלָתֵ ְך – השאלה שלך ,הבקשה שלך.
יז ֵ

יח ּופָ נֶיהָ ֹלא-הָ יּו-לָּה עוֹד -הבעת פניה השתנתה.
יט וַ י ֵַדע אֶ לְ ָקנָה אֶ ת-חַ נָה ִא ְׁשת ֹו – קיים איתה יחסי מין
כ וַ יְ ִהי לִ ְתקֻׁ פוֹת הַ י ִָמים – כעבור שנה
מֵ ה' ְׁש ִאלְ ִתיו -מה' בקשתי אותו

כז
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כב עַ ד יִ גָמֵ ל הַ נַעַ ר -עד שהילד יסיים את תקופת ההנקה (שנתיים לפחות)

סצנה  :1אלקנה ומשפחתו במזבח בשילה

נרכז את המידע שאספו התלמידים:


דמויות :אלקנה ,חנה ,פנינה וילדיה.



מקום :שילה.



זמן" :מימים ימימה" "שנה בשנה"

נתחיל ממרכיב הזמן .מתי קרה מה שמסופר בפסוקים?
מידי שנה!
לא מדובר על אירוע חד פעמי אלא על שגרה שחוזרת מידי שנה.
מה קורה מידי שנה?
 .1משפחת אלקנה הולכת לשילה.
 .2פנינה מצערת את חנה.
 .3חנה מקבלת מנה כפולה מאלקנה.
 .4חנה בוכה ולא אוכלת
( .5אלקנה מנסה לנחם את חנה ) (בהמשך הלימוד נדון אם התלמידים האם גם דבר זה
ארע מידי שנה או התרחש רק ביום בו מתרחש האירוע עליו מסופר בפרק)

מה יש בשילה? מדוע הולכת לשם משפחת אלקנה מידי שנה?
לבקש מהתלמידים להשיב מתוך מה שקראו ,ולצטט את הפסוקים שמהם הם לומדים
מה יש בשילה:
"להשתחוות ולזבח לה'" "שם שני בני ..עלי כהנים" "..ויזבח אלקנה".
מסקנה:
בשילה יש מקדש ,עם מזבח וכהנים ומשפחת אלקנה באים לשם מידי שנה כדי להקריב
קרבן.
השלמת מידע -משכן:
התקופה שבה הסיפור מתרחש היא לפני שנקבע מקדש ה' בירושלים .בתקופה זו ,היה
"משכן ה'" בשילה .המשכן הוא המקדש ששימש את בני ישראל כמקדש נייד בתקופת
נדודיהם במדבר ,ולאחר שנכנסו לארץ ישראל ,נקבע מקומו בשילה שבשומרון.
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נתבונן במפה:
היכן מתגוררת משפחת אלקנה? היכן נמצאת שילה?
מהמפה והפסוקים ניתן להבין שההליכה למקדש בשילה  ,הייתה הליכה מתוכננת מידי
שנה.
מדוע הלכה לשם משפחת אלקנה מידי שנה?
השלמת מידע  -מצוות עליה לרגל:
עליה לרגל ,היא החובה הדתית לעלות למקדש ה' בפרקי זמן קבועים ולהקריב שם
קרבנות .בתקופה שהיה מקדש בירושלים -נהגו לעלות לרגל בחגים פסח ,שבועות
וסוכות .אלקנה ומשפחתו נהגו לעלות למקדש בשילה מידי שנה באופן קבוע .

שימו לב שגם הפסוק שמתאר את הליכת משפחת אלקנה לשילה ,בחר בפועל " וְ עָ לָה
הָ ִאיׁש הַ הּוא מֵ עִ יר ֹו "
רגע של עברית מקראית:
קראנו על אלקנה " -וְ עָ לָה הָ ִאיׁש הַ הּוא מֵ עִ יר ֹו "
איך היינו אומרים זאת בעברית שלנו? אלקנה עלה מעירו.
בשפה המדוברת סדר המילים המצוי במשפטים הוא  :נושא -נשוא – מושא.
העברית המקראית מקדימה פעמים רבות את הנשוא לנושא ולעיתים אף את המושא
לנושא.
נבקש מהתלמידים לעיין בסיפור ולמצוא דוגמאות נוספות לתופעה:
פסוק  :4וַ יִ זְ בַ ח אֶ לְ ָקנָה נשוא+נושא
פסוק ּ :5ולְ חַ נָה יִ ֵתן מושא +נשוא
יׁשּה נשוא+מושא+נושא
פסוק  :8וַ יֹאמֶ ר לָּה אֶ לְ ָקנָה ִא ָ
ועוד...

מערכות היחסים במשפחת אלקנה
בסיפור בפרק דמות ראשית אחת (חנה) וכמה דמויות משניות (אלקנה ,פנינה ,עלי).
מערכות היחסים בין הדמויות המשניות לדמות הראשית מלמדות אותנו הרבה אודותיה.
נבקש מהתלמידים לאתר פסוק אחד המתאר את מערכת היחסים בין חנה ופנינה ,
ופסוק המתאר את מערכת היחסים בין אלקנה וחנה.
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מערכת היחסים בין אלקנה וחנה:

ה ּולְ חַ נָה יִ ֵתן מָ נָה ַאחַ ת אַ פָ יִ ם כִ י אֶ ת-חַ נָה ָאהֵ ב וַ ה' סָ גַר ַר ְחמָ ּה.
( וַ יֹאמֶ ר לָּה אֶ לְ ָקנָה ִאיׁשָ ּה חַ נָה לָמֶ ה ִתבְ כִ י וְ לָמֶ ה ֹלא תֹאכְ לִ י וְ לָמֶ ה י ֵַרע לְ בָ בֵ ְך
ֲש ָרה בָ נִים)
הֲ לוֹא ָאנֹכִ י טוֹב לְָך מֵ ע ָ
מערכת היחסים בין חנה ופנינה:

ו וְ כִ ֲעסַ ָתה צָ ָרתָ ּה גַם-כַ עַ ס בַ עֲבּור הַ ְרעִ מָ ּה כִ י-סָ גַר ה' בְ עַ ד ַר ְחמָ ּה.
גם בתיאור היחס של אלקנה לחנה וגם בתיאור היחס של פנינה לחנה נזכרת העובדה
שחנה עקרה.


איזה תפקיד יש לאזכור הזה בכל פסוק?

ננסה להשלים עם התלמידים את מילת הקישור /הניגוד שלדעתם מבטאת את
הקשר בין שני חלקי הפסוק:
אלקנה אוהב את חנה __________ חנה עקרה
פנינה מצערת את חנה ________ חנה עקרה
אם מבחינת אוצר מילים יש צורך בכיתה שלכם לעבוד על מילות קישור ושיעבוד ,הציעו
להם את המאגר הבא וודאו כי הם מכירים את משמעות המילים :משום  ,בגלל ,כי
(סיבה) למרות ,אפילו (ניגוד) כדי ,עבור ,לשם (תכלית)
אלקנה אוהב את חנה למרות העקרות!
בעולם העתיק תפקידה העיקרי של האישה היה ללדת ילדים ולגדל אותם ,לכן -עקרות
ופוריות קבעו את מעמדה של האישה .אישה עקרה הייתה אישה שלא מלאה את יעודה.
אם בעלה של האישה נפטר ואין לה בנים ,היא הייתה תלויה כלכלית באחי בעלה או בבני
האישה האחרת ,ולעיתים אף נאלצה לחזור לבית אביה.
פנינה מצערת את חנה על דבר עקרותה


בקשו מהתלמידים לנסח משפטים מצערים שפנינה הייתה יכולה לומר לחנה.

ומה חנה מרגישה בתוך המשפחה ,בין אהבת אלקנה לאיבת פנינה?
בקשו מהתלמידים לתאר את תחושות ותגובות חנה ולהראות כיצד הם לומדים זאת
מהפסוקים:
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וַ ִתבְ כֶ ה וְ ֹלא תֹאכַל.
חנה לא מתעמתת עם פנינה .לא מתנחמת באהבת אלקנה.


מה אפשר ללמוד מכך על אופייה של חנה? על הדבר שמעסיק אותה?

יׁשּה חַ ָנה לָמֶ ה ִתבְ כִ י וְ לָמֶ ה ֹלא תֹאכְ לִ י וְ לָמֶ ה י ֵַרע
פסוק ח וַ יֹאמֶ ר לָּה אֶ לְ ָקנָה ִא ָ
לְ בָ בֵ ְך הֲ לוֹא ָאנֹכִ י טוֹב לְָך מֵ ע ֲָש ָרה בָ נִים.
פסוקים  ,3-7תארו ,כפי שראינו ,מצב שגרתי שחוזר מידי שנה כאשר משפחת אלקנה
עולה לזבוח בשילה.


מה דעתכם על המתואר בפסוק  .8האם גם השיחה הזו היא דבר חוזר או שיחה
חד פעמית שארעה ביום עליו מספר המשך הפרק?

סצנה  :2חנה עושה מעשה
באותו היום שבו מתרחש הסיפור ,חנה לא מסתפקת בבכי .היא עוזבת את בני משפחתה
והולכת לבדה להתפלל בהיכל ה'.
מה קורה בהיכל ה'?
נבקש מהתלמידים להמחיז את הסצנה ,או ללמוד אותה בעזרת הקומיקס המצורף
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מתוך שמואל -ספר לימוד לכיתות ה' /מט"ח

לאחר שהסיפור פוענח בעזרת ההצגה /הקומיקס ,נדון:
 .1מה הנדר של חנה? מדוע היא נודרת נדר ולא רק מבקשת?
נדר הוא התחיבות שאדם מקבל על עצמו ,אם תענה בקשתו( .אפשר לדבר עם
התלמידים על "נדרים" בחיים שלנו)
בקשו מהתלמידים להשלים במילים שלהם את הנדר ,אם יש צורך הפנו אותם
לביאורי המילים המצורפים:
אם________________ אז___________________________
חנה בסיפור עושה מעשה מתוך רצון לשנות את גורלה .כאשר מתוארת העקרות של
חנה ,היא מתוארת במילים " וַ ה' סָ גַר ַר ְחמָ ּה " .חנה מתייחסת לעקרות כדבר שבא
מהאל ולכן היא פונה אליו בבקשה לבן .את הבקשה מלווה נדר .הנדר מעיד על
הרצון העז של חנה בילד ,ועל מה שהיא מוכנה לתת לאל כדי שימלא את בקשתה.
אפשר לראות במוכנות שלה להקדיש את בנה לאל ,הצעה לאל לשותפות בילד וניסיון
לשכנע אותו שהיא ראויה לבן.
 .2מה בהתנהגות חנה גורם לעלי לחשוב שהיא שיכורה?

יב וְ הָ יָה כִ י ִה ְרבְ תָ ה לְ ִה ְתפַ לֵל לִ פְ נֵי ה' וְ עֵ לִ י ׁשֹמֵ ר אֶ ת-פִ יהָ  .יג וְ חַ נָה ִהיא
ְמ ַדבֶ ֶרת עַ ל-לִ בָ ּה ַרק ְשפָ תֶ יהָ נָעוֹת וְ ק ֹולָּה ֹלא יִ שָ מֵ עַ וַ י ְַח ְׁשבֶ הָ עֵ לִ י לְ ִׁשכ ָֹרה.
חנה מתפללת מתוך בכי .הפסוקים מתארים כי התפילה נאמרת בלי קול רק עם
תנועת שפתיים .נראה שתפילה כזו לא הייתה מוכרת לעלי שכן הוא "שומר את
פיה" -מסתכל בה בתשומת לב .הרגש הרב שבתפילה ואמירתה ללא קול גורמים לו
לחשוב שהיא שיכורה.
 .3מה דעתכם על תגובתו של עלי?
ירי אֶ ת-יֵינְֵך מֵ עָ לָיִ ְך " .הוא
עלי מוכיח את חנה בכעס " עַ ד-מָ תַ י ִת ְׁש ַתכָ ִרין הָ ִס ִ
אינו רגיש למצוקתה .אפשר להשוות בין התגובה של אלקנה לבכי של חנה לתגובה
של עלי ולראות את ההבדל בין השניים.
 .4איך חנה גורמת לעלי לשנות את יחסה אליה?
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מה לדעתכם חנה הרגישה בעקבות דברי עלי? חשבו על אפשריות תגובה אחרות.
חנה הייתה יכולה להיעלב מדברי עלי ולא להגיב כלל כפי שלא הגיבה לדבריה
המצערים של פנינה ולדברי האהבה של אלקנה .חנה הייתה יכולה להגיב בכעס על
חוסר ההבנה של עלי.
חנה בוחר להגיב ולהסביר את מצבה בעדינות.שימו לב למילות הנימוסים שחנה

משתמשת בהן ולכבוד הרב שהיא מביעה כלפי עליֹ :לא אֲ דֹנִ י ַ....אלִ -ת ֵתן אֶ ת-
אֲ מָ ְתָך...
 .5מה השינוי שחל בחנה מתחילת הסצנה לסופה ?
בתחילת הסיפור חנה בוכה ולא אוכלת את מנתה .לאחר התפילה וברכת עלי כתוב:

" וַ ֵתלְֶך הָ ִא ָשה לְ ַד ְרכָ ּה וַ תֹאכַל ּופָ נֶיהָ

ֹלא-הָ יּו-לָּה עוֹד ".

כעת חנה אוכלת ,ועל פניה רואים את השינוי מצער וייאוש לתקווה.
אם יש תלמידים שאוהבים להמחיז או לצייר אפשר לבקש מהם להראות מה היה
מראה חנה בתחילת הקטע ואיך רואים את השינוי בתחושותיה ואת התקווה במראה
פניה בסוף הקטע.
סצנה  :3לחנה נולד בן ושמו בישראל...שמואל!
חנה שידעה שהעקרות היא מאת ה' וש"ה' סגר רחמה" התפללה אליו ונענתה" -

וַ יִ זְ כְ ֶרהָ


ה' ".

מה השם שניתן לבן שנולד? מה משמעותו?

פסוק :20
וַ ִת ְק ָרא אֶ תְׁ -שמ ֹו ְׁשמּואֵ ל כִ י מֵ ה' ְׁש ִאלְ ִתיו.
בקשו מהתלמידים לקרוא את המשך הסיפור ולמצוא הסבר נוסף לשמו של שמואל
פסוקים :27-28

כז אֶ ל-הַ נַעַ ר הַ זֶ ה ִה ְתפַ לָלְ ִתי וַ יִ ֵתן ה' לִ י אֶ תְׁ -שאֵ ל ִָתי אֲ ֶׁשר ָׁשַאלְ ִתי מֵ עִ ּמוֹ.
ׁשאּול ַלה'.
כח וְ גַם ָאנֹכִ י ִה ְׁש ִאלְ ִתהּו ַלה' כָל-הַ י ִָמים אֲ ֶׁשר הָ יָה הּוא ָ
כתבו את הפסוקים על הלוח ובקשו מאחד התלמידים להקיף בעיגול את המילים
שהצליל שלהם מזכיר את שמו של שמואל.
הבחינו בין שתי הפעולות( :אפשר לתרגל עם התלמידים משפטים משלהם שיש
בהם שימוש בשתי הפעולות)
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לשאול מ= לבקש.
להשאיל ל= לתת.
אם עסקתם עם התלמידים במערכת הפועל -הסבו את תשומת ליבם לשימוש
בבניינים השונים -פעל והפעיל .הפעיל היא פעולה שנעשית על משהו אחר.
השם שמואל -מורכב מהמילים -שמו אל  ,וגם יכול להיות קיצור של "שאול מאל".
בהסבר שנותנת חנה לשם נזכר גם מה שהיא בקשה וגם מה שהיא נתנה.
שמואל בנה הוא גם מילוי המשאלה שלה ,אבל הוא עצמו גם מילוי ההתחייבות שלה.
חנה קבלה ילד ,אך היא התחייבה לתת אותו לה'.
הפסוקים ,מביאים את מדרש השם של שמואל
מדרש שם -הסבר שניתן על ידי הכתוב לשמות של אנשים או של מקומות .פעמים
רבות מדרש השם קושר בין האדם או המקום לבין אירוע חשוב שקשור אליו.
הסבירו מהו מדרש שם ,בדקו עם התלמידים אם הם מכירים מדרשי שמות נוספים,
או אם השמות שלהם מהווים מדרשי שם.
כדאי לדבר על המורכבות הרגשית שבה נתונה חנה .ולדמיין את מחשבותיה
ורגשותיה מיום הלידה ועד היום שבו גדל הילד מספיק כדי להביאו לשילה ,לשרת
בהיכל ה'.
סצנה " :4אל הנער הזה התפללתי"
כאשר שמואל נגמל מהנקה מביאה אותו עימו לשילה.
מתי? באירוע הקבוע של עליית בני המשפחה לרגל.
בשנה שבה הובא שמאל למקדש ,נחגגה שם לידתו .איך חוגגים? בקרבן גדול.
חנה מביאה את שמואל לעלי ואומרת:

וַ תֹאמֶ ר בִ י אֲ ֹדנִי חֵ י נַפְ ְׁשָך אֲ ֹדנִי אֲ נִי הָ ִא ָשה הַ נִצֶ בֶ ת עִ ְּמכָה בָ זֶ ה לְ ִה ְתפַ לֵל
אֶ ל-ה' .כז אֶ ל-הַ נַעַ ר הַ זֶ ה ִה ְתפַ לָלְ ִתי וַ יִ ֵתן ה' לִ י אֶ תְׁ -שאֵ ל ִָתי אֲ ֶׁשר ָׁשַאלְ ִתי
מֵ עִ ּמוֹ .כח וְ גַם ָאנֹכִ י ִה ְׁש ִאלְ ִתהּו ַלה' כָל-הַ י ִָמים אֲ ֶׁשר הָ יָה הּוא ׁשָ אּול ַלה'
דברי חנה " אֶ ל-הַ נַעַ ר הַ זֶ ה ִה ְתפַ לָלְ ִתי " הפכו לביטוי בשפה העברית .משתמשים
בו כאשר רוצים לומר :בדיוק את זה רציתי.
בקשו מהתלמידים לחבר משפטים עם הביטוי .
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ומה אחר כך?
פרק א' הסתיים בסגירת מעגל .האירוע שנפתח בשילה בתפילת חנה ונדרה,
מסתיים בשילה בחגיגה על התגשמות שאלתה של חנה ,ובמילוי נדרה.
נציץ לפרק ב' כדי לראות מה קרה עם השנים לשמואל וחנה:
פרק ב' פסוקים :18-21

ּומעִ יל ָקטֹן ַתעֲשֶ ה-
ּוׁשמּואֵ ל ְמׁשָ ֵרת אֶ ת-פְ נֵי ה' נַעַ ר חָ גּור אֵ פוֹד בָ ד .יט ְ
יח ְ
יׁשּה לִ זְ בֹחַ אֶ ת-זֶ בַ ח
ל ֹו ִאּמ ֹו וְ הַ עַ לְ תָ ה ל ֹו ִמי ִָמים י ִָמימָ ה בַ עֲלוֹתָ ּה אֶ תִ -א ָ
הַ י ִָמים .כ ּובֵ ַרְך עֵ לִ י אֶ ת-אֶ לְ ָקנָה וְ אֶ תִ -א ְׁשת ֹו וְ ָאמַ ר י ֵָשם ה' לְ ָך זֶ ַרע ִמן-
הָ ִא ָשה הַ זֹאת ַתחַ ת הַ ְשאֵ לָה אֲ ֶׁשר ָׁשַאל ַלה' וְ הָ לְ כּו לִ ְמקוֹמוֹ .כא כִ י-פָ ַקד ה'
ּוׁש ֵתי בָ נוֹת וַ יִ גְ ַדל הַ נַעַ ר ְׁשמּואֵ ל עִ ם-ה'.
ֹלׁשה-בָ נִים ְ
אֶ ת-חַ נָה וַ ַתהַ ר וַ ֵתלֶד ְׁש ָ
חלקו לתלמידים את הפסוקים עם השאלות המצורפות:
 .1מה תפקיד שמואל בשילה?
 .2מתי פוגשת חנה את שמואל?
 .3מה מביאה חנה לשמואל? מה אפשר ללמוד מכך?
 .4כיצד מתקיימת ברכת עלי לחנה ואלקנה?
שוחחו עם התלמידים על חנה ,שפוגשת את בנה מידי שנה ,ובכל שנה מביאה לו
מעיל חדש כפי מידתו ,מעיל שתפרה עבורו בעצמה.
תוכלו להיעזר בדבריו של מאיר שלו בספרו "תנ"ך עכשיו" ,1985 ,עמ' :63
כמה אהבה השקיעה חנה בתפירת המעיל הקטן לבנה ,איזה ערגה (געגועים) ספג
האריג (הבד) בשעה שקפלה את המעיל וצררה אותו בצקלון (תרמיל) הדרך.
היה משהו טקסי ופולחני בהבאת המעיל החדש מידי שנה לבית האלוהים ,כמו היה
זה קרבן נוסף שהביאה האם ,פרט לזבחים הרגילים .לחנה נולדו ,אמנם ,בנים
ובנות נוספים לאחר הולדת שמואל ,אבל הפסוק הזה חושף את האמת .חייה סבבו
סביב הבן האחד ,זה שהיה רחוק ממנה ,זה שבמו ידיה שילחה מהבית.

מיהו שמואל שסיפור לידתו סופר בהרחבה בפרק?
הסיפור שסופר בפרק א' סופר כסיפור אנושי ואישי מאד ,אבל האדם שסיפור לידתו
תואר בהרחבה כזו ,לא היה אדם פשוט.
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שמואל ,שעל שמו נקרא ספר שמואל היה מנהיג של עם ישראל .כמנהיג פעל הן
כנביא והן כמנהיג פוליטי ,ואף היה זה שהמליך את שני המלכים הראשונים בישראל-
שאול ולאחריו דוד.

