שמואל א ,מסע  – 2הנער שמואל ובני עלי (פרקים א-ד)
סיפור המסע
שם המסע – הנער שמואל ובני עלי
שכבת יעד – כיתה ט' ממ"ד.
מקצוע – תנ"ך.
נושא המסע – פרקים א'–ד' בספר שמואל א.
אורך מסע משוער –  8שעות.
תחנות עיקריות במסע –
●

למידת חקר עצמית על פרקים א'–ב' ( 3שעות)

●

שיעור פרונטלי על שירת חנה ( 1שעה .עדיף בקפסולה כיתתית ,אך אפשר גם בזום)

●

למידת חקר עצמית נוספת על פרקים ג'–ד' ( 3שעות)

●

משימת יישום על השפעות חברתיות ( 1-2שעות .למידה עצמית מקוונת).

●

הכנת תוצר סיכום – סלוגן  /פלייר וכדומה ( 1שעה)

●

רפלקסיה

אקלים הלמידה – רוב הלמידה תתבצע כאמור בצורה אישית מקוונת .המסע יכלול שיעור פרונטלי אחד.
עדיף להעביר אותו בכיתה חיה באמצעות ברקו ,אך בהתאם למצב ניתן להעבירו בזום .במהלך המסע
התלמיד יקשיב לשיעור מוקלט ויצפה בכמה סרטונים.
הרעיון הגדול – ניתן לגדול בסביבה רעה ולא להיות מושפע ממנה[ .חשוב לשים לב :במהלך המסע
מצויים כמה רעיונות חשובים .יתכן והתלמיד יחשוב שאחד מהם הוא הרעיון הגדול דווקא – וכמובן שזה
יהיה מצוין!]
ערכים – הדבקות באמת הפנימית ,חוסן נפשי ,התמקדות במעשים טובים ולא בריטואלים נבובים.
דרכי הערכה – המורה יכול לבחור האם לתת ציון על אחת מן המטלות – על משימת החקר או על הכנת
התוצר.
דרכי למידה – משימת חקר (קריאת הפרקים ,שמיעת שיעור מוקלט ,עיון בקטע ממאמר) ,צפייה
בסרטונים ,התבוננות עצמית רפלקטיבית.
מיומנויות –
●

הכירות עם מהדורת מקראות גדולות מקוונת

●

קריאת טקסט מיידעי

●

עיצוב גרפי ככלי להבנה

יוצר המסע – הרב אבינועם ביר ,רכז התנ"ך בישיבה התיכונית בלבב שלם שבירוחם

להסתקרן:
צפו בחצי הראשון של הסרטון הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=Ucvuw1g-kb4&list=PLkH5w6iJ2GZPoR_3X05nJW-Agc8e
ZLOXd&index=1
בסרטון מוצג בית שבו מתגוררות האימא ,שתי בנותיה וביתה החורגת (שאם עוד לא ניחשתם – קראים
לה סינדרלה) .נסו לענות על השאלות הבאות:
●

מה מעמדן של שתי הבנות בבית ומה מעמדה של סינדרלה? במה כל אחת מהדמויות עוסקת?

●

האם הפער במעמד מבטא גם פער אמיתי באיכותן הפנימית? נסו להוכיח זאת מהסרטון.

●

אילו תחושות יכולות להיות לסינדרלה הגדלה בצילן של שתי אחיות חורגות שכאלו? (ולמי שלא
מכיר את הסיפור נגלה שהן מתנהגות כלפיה בהתנשאות ובזלזול רב ומטילות עליה את כל
עבודות הבית).

●

כיצד לדעתכם סינדרלה עצמה לא הושפעה מהתנהגותן של אחיותיה החורגות ולא הפכה גם
היא למרשעת?

אנו עומדים בפתחו של מסע.

במסענו נפגוש נער קטן שגם הוא ,ממש כמו סינדרלה ,גדל בצילם של "אחים חורגים" קצת בעיתיים.
●

כיצד הגיע אותו ילד לגדול הרחק מהוריו לצד האחים הגדולים המפוקפקים הללו?

●

האם הם ישפיעו עליו?

●

האם גם הוא יעלה לגדולה בסופו של דבר ,כמו שאירע לסינדרלה?

●

האם האחים יקבלו לבסוף את המגיע להם?

●

והכי חשוב :האם גם לנער זה תהיה מרכבה העשויה מדלעת?

זאת נגלה במסע...

שנצא לדרך?

לחקור (פרקים א'-ב')
את מסענו נתחיל בלימוד שני הפרקים הראשונים בספר שמואל.
בפרקים אלו נפגוש שתי משפחות.

בפרק א' נכיר את משפחתו של שמואל ואילו בפרק ב' נכיר גם את משפחתו של עלי.
[תרגול מיומנות :שימוש ב"מקראות גדולות" מקוונות.
קודם שנפתח בקריאת הסיפור כדי להקדיש רגע אחד לפיתוח מיומנות שאולי תרצו להשתמש בה בעת קריאת
פסוקים קשים – שימוש בפרשנים .כידוע ,הפרשנים עוזרים לנו להבין מילים קשות בפסוקים או דברים לא ברורים
אחרים .אבל היום ,גם אם אין לנו בבית מקראות גדולות ,כל הפרשנים זמינים לנו בכמה לחיצות כפתור פשוטות.
אם אתם מתקשים בהבנת חלק מהפסוקים ניתן להיעזר באחד הפרשנים .באופן כללי ,בלימוד בקיאות הפירוש
שהכי נוח לעבוד אתו הוא פירוש "מצודת דוד" .הוא נמצא בכל מקראות גדולות (שאולי יש לכם בבית) ,וגם באתר
"על התורה".
איך נשתמש באתר הזה?
.1

נכתוב בגוגל" :על התורה" וניכנס לתוצאה שמראה את האתר."Mikraot Gedolot – AlHaTorah.org " :
(אין כאן קישור ,כדי שתדעו איך למצוא אותו באופן עצמאי)

.2

כאן נבחר :בחרו טקסט 🡨 נביאים 🡨 שמואל א 🡨 א.

.3

מצד ימין יופיע הטקסט המקראי עצמו ,ומצד שמאל נצטרך לבחור את הפרשן שאותו נרצה לראות .נלחץ
על החץ האדום שיפתח לנו את רשימת כל הפרשנים ונבחר את הפירוש שאנו רוצים (מצודת דוד)] .

נתחיל בקריאת פרק א'.
קראו את הפסוקים לאט.
אפשר בקול רם ,ואפשר רק עם העיניים .אך אל תרוצו ונסו להבין את כל הנאמר בהם.

אימא חנה
(א) וַי ְהִ י אִ יׁש אֶ חָ ד מִ ן הָ ָרמָ תַ י ִם צֹופִ ים מֵ הַ ר אֶ פְ ָרי ִם ּוׁשְ מֹו אֶ לְקָ נָה ּבֶן י ְר ֹחָ ם ּבֶן אֱ לִיהּוא ּבֶן ּת ֹחּו בֶן צּוף אֶ פְ ָרתִ י( .ב) ו ְלֹו ׁשְ ּתֵ י נָׁשִ ים ׁשֵ ם
ַאחַ ת חַ ּנָה ו ְׁשֵ ם הַ ּׁשֵ נִית ּפְ נִּנָה וַי ְהִ י לִפְ נִּנָה יְלָדִ ים ּולְחַ ּנָה אֵ ין יְלָדִ ים( .ג) ו ְעָ לָה הָ אִ יׁש הַ הּוא מֵ עִ ירֹו מִ ּיָמִ ים י ָמִ ימָ ה לְהִ ׁשְ ּתַ חֲ ֹות ו ְ ִלזְּב ֹחַ לַה'
צְ-בָאֹות ּבְׁשִ ֹלה ו ְׁשָ ם ׁשְ נֵי ְבנֵי עֵ לִי חָ פְ נִי ּופִ נְחָ ס ּכ ֹהֲ נִים לַה'.
(ד) וַי ְהִ י הַ ּיֹום וַּיִ ְזּבַח אֶ לְקָ נָה וְנָתַ ן לִפְ נִּנָה אִ ׁשְ ּתֹו ּו ְלכָל ָּבנֶיהָ ּובְנֹותֶ יהָ מָ נֹות( .ה) ּולְחַ ּנָה י ִּתֵ ן מָ נָה ַאחַ ת אַ ּפָ י ִם ּכִי אֶ ת חַ ּנָה ָאהֵ ב ו ַה' סָ גַר
ַרחְ מָ ּה( .ו) וְכִעֲ סַ ּתָ ה צ ָָרתָ ּה ּגַם ּכַעַ ס ּבַעֲ בּור הַ ְר ֹעִ מָ ּה ּכִי סָ גַר ה' ּבְעַ ד ַרחְ מָ ּה( .ז) וְכֵן י ַעֲ ׂשֶ ה ׁשָ נָה בְׁשָ נָה מִ ּדֵ י עֲ ֹלתָ ּה ְּבבֵית ה' ּכֵן ּתַ כְעִ סֶ ּנָה
ו ַּתִ ְבּכֶה ו ְֹלא ת ֹאכַל( .ח) ו ַּי ֹאמֶ ר לָּה אֶ לְקָ נָה אִ יׁשָ ּה :חַ ּנָה לָמֶ ה תִ ְבּכִי וְלָמֶ ה ֹלא ת ֹא ְכלִי וְלָמֶ ה י ֵַרע ְל ָבבְֵך? הֲ לֹוא ָאנֹכִי טֹוב לְָך מֵ עֲ ׂשָ ָרה ָּבנִים.
(ט) ו ַּתָ קָ ם חַ ּנָה ַאחֲ ֵרי ָא ְכלָה בְׁשִ ֹלה ו ְַאחֲ ֵרי ׁשָ ת ֹה ו ְעֵ לִי הַ ּכ ֹהֵ ן יׁשֵ ב עַ ל הַ ּכִּסֵ א עַ ל מְ זּוזַת הֵ יכַל ה'( .י) ו ְהִ יא מָ ַרת נָפֶ ׁש ו ַּתִ תְ ּפַ ּלֵל עַ ל ה' ּובָכ ֹה
תִ ְבּכֶה( .יא) ו ַּתִ ּד ֹר נֶדֶ ר ו ַּת ֹאמַ ר :ה' צְ-בָאֹות אִ ם ָרא ֹה תִ ְראֶ ה ּבָעֳ נִי אֲ מָ תֶ ָך ּו ְזכ ְַרּתַ נִי ו ְֹלא תִ ׁשְ ּכַח אֶ ת אֲ מָ תֶ ָך וְנָתַ ּתָ ה לַאֲ מָ תְ ָך ז ֶַרע אֲ נָׁשִ ים
ָ
ּומֹורה ֹלא י ַעֲ לֶה עַ ל ר ֹאׁשֹו.
ּונְתַ ּתִ יו לַה' ּכָל י ְמֵ י חַ ּיָיו
(יב) ו ְהָ י ָה ּכִי הִ ְרּבְתָ ה לְהִ תְ ּפַ ּלֵל לִפְ נֵי ה' ו ְעֵ לִי ׁש ֹמֵ ר אֶ ת ּפִ יהָ ( .יג) ו ְחַ ּנָה הִ יא מְ דַ ּב ֶֶרת עַ ל ִלּבָּה ַרק ׂשְ פָ תֶ יהָ ּנָעֹות ו ְקֹולָּה ֹלא י ִּׁשָ מֵ עַ וַּיַחְ ׁשְ בֶהָ
עֵ לִי לְׁשִ ּכ ָֹרה( .יד) ו ַּי ֹאמֶ ר אֵ לֶיהָ עֵ לִי :עַ ד מָ תַ י ּתִ ׁשְ ּתַ ּכ ִָרין הָ סִ ִ
ירי אֶ ת י ֵינְֵך מֵ עָ ָלי ְִך( .טו) ו ַּתַ עַ ן חַ ּנָה ו ַּת ֹאמֶ רֹ :לא אֲ דֹנִי אִ ּׁשָ ה קְ ׁשַ ת רּוחַ ָאנֹכִי וְיַי ִן
ו ְׁשֵ כָר ֹלא ׁשָ תִ יתִ י ו ָאֶ ׁשְ ּפְֹך אֶ ת נַפְ ׁשִ י לִפְ נֵי ה'( .טז) ַאל ּתִ ּתֵ ן אֶ ת אֲ מָ תְ ָך לִפְ נֵי ּבַת ְּב ִלּיָעַ ל ּכִי מֵ ר ֹב ׂשִ יחִ י וְכַעְ סִ י ּדִ ּב ְַרּתִ י עַ ד הֵ ּנָה( .יז) וַּיַעַ ן עֵ לִי
ו ַּי ֹאמֶ רְ :לכִי לְׁשָ לֹום ו ֵאֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל י ִּתֵ ן אֶ ת ׁשֵ לָתֵ ְך אֲ ׁשֶ ר ׁשָ ַאלְּתְ מֵ עִ ּמֹו( .יח) ו ַּת ֹאמֶ רּ :תִ מְ צָא ׁשִ פְ חָ תְ ָך חֵ ן ּבְעֵ ינֶיָך ו ַּתֵ לְֶך הָ אִ ּׁשָ ה לְדַ ְרּכָּה
ו ַּת ֹאכַל ּופָ נֶיהָ ֹלא הָ יּו לָּה עֹוד( .יט) וַּיַׁשְ ּכִמּו בַּב ֹקֶ ר וַּיִׁשְ ּתַ חֲ וּו לִפְ נֵי ה' וַּיָׁשֻ בּו וַּיָב ֹאּו אֶ ל ּבֵיתָ ם הָ ָרמָ תָ ה וַּיֵדַ ע אֶ לְקָ נָה אֶ ת חַ ּנָה אִ ׁשְ ּתֹו וַּיִ ְזּכ ְֶרהָ
ה'.

מה היה לנו כאן?
●

אילו דמויות אנו פוגשים בפסוקים? מה אנו יודעים על כל דמות?

●

איזה אירוע חוזר על עצמו בכל שנה ושנה?

●

כיצד אלקנה מבקש לנחם את חנה? ולמה עליו לנחם אותה?

●

איזה נדר נודרת חנה?

●

מדוע עלי חשב שהיא שיכורה ומה הוא אמר לה אחרי שהוא גילה את טעותו?

●

מה המשמעות של מילות הסיום "וַּיֵדַ ע אֶ לְקָ נָה אֶ ת חַ ּנָה אִ ׁשְ ּתֹו וַ ִּי ְזּכ ְֶרהָ ה' "?

חוו דעתכם:
●

אם אתם הייתם חנה – האם מילות הנחמה של אלקנה היו מנחמות אתכם?

●

אם אתם הייתם עלי – כיצד הייתם מגיבים אם הייתם רואים את חנה בעת תפילתה?

שמואל מובא שילה
עכשיו נקפוץ תשע חודשים קדימה:
(כ) וַי ְהִ י לִתְ קֻ פֹות הַ ּיָמִ ים ו ַּתַ הַ ר חַ ּנָה ו ַּתֵ לֶד ּבֵן ו ַּתִ קְ ָרא אֶ ת ׁשְ מֹו ׁשְ מּואֵ ל ּכִי מֵ ה' ׁשְ אִ לְּתִ יו( .כא) וַּיַעַ ל הָ אִ יׁש אֶ לְקָ נָה וְכָל ּבֵיתֹו ִלזְּב ֹחַ לַה' אֶ ת
ֶזבַח הַ ּיָמִ ים ו ְאֶ ת נִדְ רֹו( .כב) ו ְחַ ּנָה ֹלא עָ לָתָ ה ּכִי ָאמְ ָרה לְאִ יׁשָ ּה עַ ד יִּגָמֵ ל הַ ּנַעַ ר ו ַהֲ בִא ֹתִ יו וְנ ְִרָאה אֶ ת ּפְ נֵי ה' וְי ָׁשַ ב ׁשָ ם עַ ד עֹולָם( .כג)
ו ַּי ֹאמֶ ר לָּה אֶ לְקָ נָה אִ יׁשָ ּה עֲ ׂשִ י הַ ּטֹוב ּבְעֵ ינַי ְִך ׁשְ בִי עַ ד ּגָמְ לְֵך א ֹתֹו אַ ְך י ָקֵ ם ה' אֶ ת ּדְ בָרֹו ו ַּתֵ ׁשֶ ב הָ אִ ּׁשָ ה ו ַּתֵ ינֶק אֶ ת ְּבנָּה עַ ד ּגָמְ לָּה א ֹתֹו.
(כד) ו ַּתַ עֲ לֵהּו עִ ּמָ ּה ּכַאֲ ׁשֶ ר ּגְמָ לַּתּו ּבְפָ ִרים ׁשְ לׁשָ ה ו ְאֵ יפָ ה ַאחַ ת קֶ מַ ח וְנֵבֶל יַי ִן ו ַּתְ בִאֵ הּו בֵית ה' ׁשִ לֹו ו ְהַ ּנַעַ ר נָעַ ר( .כה) וַּיִׁשְ חֲ טּו אֶ ת הַ ּפָ ר
וַּיָבִיאּו אֶ ת הַ ּנַעַ ר אֶ ל עֵ לִי( .כו) ו ַּת ֹאמֶ ר ּבִי אֲ דֹנִי חֵ י נַפְ ׁשְ ָך אֲ דֹנִי אֲ נִי הָ אִ ּׁשָ ה הַ ּנִ ֶּצבֶת עִ ּמְ כָה ָּבזֶה לְהִ תְ ּפַ ּלֵל אֶ ל ה'( .כז) אֶ ל הַ ּנַעַ ר הַ ּזֶה
הִ תְ ּפַ ָּללְּתִ י וַּיִּתֵ ן ה' לִי אֶ ת ׁשְ אֵ לָתִ י אֲ ׁשֶ ר ׁשָ ַאלְּתִ י מֵ עִ ּמֹו( .כח) וְגַם ָאנֹכִי הִ ׁשְ אִ לְּתִ הּו לַה' ּכָל הַ ּיָמִ ים אֲ ׁשֶ ר הָ י ָה הּוא ׁשָ אּול לַה' וַּיִׁשְ ּתַ חּו ׁשָ ם
לַה'.

מה היה לנו כאן?
●

מדוע חנה קוראת לבנה שמואל? האם זה יכול ללמד אותנו על עתידו הצפוי?

●

כמה זמן לקחה בימי קדם תקופת הינקות? באיזה גיל בערך שמואל נגמל? (אם אינכם יודעים,
אתם מוזמנים לחפש באינטרנט)

●

מדוע חנה מביאה את שמואל לשילה?

חוו דעתכם:
●

הסיפור מסתיים בדברי חנה אל עלי .שוו בנפשכם שאתם עלי – מה הייתם אומרים באותה
הסיטואציה? כיצד הייתם מרגישים?

●

שוו בנפשכם שאתם חנה – כיצד תסבירו לשמואל שאתם מביאים אותו לשילה ומשאירים אותו
שם לבד? אילו חלומות ותקוות יש לחנה ביחס לשמואל?

●

מה לדעתכם שמואל מרגיש באותה סיטואציה?

כעת נלמד את פרק ב'.

שירת חנה
פרק א' הסתיים בדברי חנה לעלי הכהן.
פרק ב' מתחיל בדברי תודה שהיא אומרת לה' .דברי התודה כתובים בצורה של מזמור (שמזכיר מאוד
את הסגנון של מזמורי תהילים) .בשיר זה יש מילים רבות שקשות להבנה ואינכם נדרשים להבין אותו
(כיוון שנקדיש לכך שיעור נפרד).
בכל זאת ,קראו את שירת חנה ונסו לראות מה אתם מבינים ממנה:
(א) ו ַּתִ תְ ּפַ ּלֵל חַ ּנָה ו ַּת ֹאמַ ר:
עָ לַץ ִלּבִי ּבַה' ָ /רמָ ה קַ ְרנִי ּבַה'
ָרחַ ב ּפִ י עַ ל אֹויְבַי ּכִי ׂשָ מַ חְ ּתִ י ּבִיׁשּועָ תֶ ָך.
(ב) אֵ ין קָ דֹוׁש ּכַה' ּכִי אֵ ין ִּבלְּתֶ ָך  /ו ְאֵ ין צּור ּכֵאֹ-להֵ ינּו.
(ג) ַאל ּתַ ְרּבּו תְ דַ ּבְרּו ּגְב ֹהָ ה גְב ֹהָ ה  /יֵצֵא עָ תָ ק מִ ּפִ יכֶם
ּכִי אֵ ל ּדֵ עֹות ה' ו ְלֹו נִתְ ּכְנּו עֲ לִלֹות:
(ד) קֶ ׁשֶ ת ּגִּב ִֹרים חַ ּתִ ים  /וְנִכְׁשָ לִים ָאזְרּו חָ י ִל.
ּורעֵ בִים חָ דֵ ּלּו
(ה) ׂשְ בֵעִ ים ַּבּלֶחֶ ם נִׂשְ ּכָרּו ְ /
עַ ד עֲ קָ ָרה יָלְדָ ה ׁשִ בְעָ ה  /ו ְַרּבַת ָּבנִים אֻ מְ ָללָה.
(ו) ה' מֵ מִ ית ּומְ חַ ּיֶה ִ /
מֹוריד ׁשְ אֹול וַּיָעַ ל.
(ז) ה' ִ
מֹוריׁש ּומַ עֲ ׁשִ יר  /מַ ׁשְ ּפִ יל ַאף מְ רֹומֵ ם.
(ח) מֵ קִ ים מֵ עָ פָ ר ּדָ ל  /מֵ אַ ׁשְ ּפ ֹת י ִָרים אֶ בְיֹון
לְהֹוׁשִ יב עִ ם נְדִ יבִים  /וְכִּסֵ א כָבֹוד יַנְחִ לֵם
ּכִי לַה' מְ צֻקֵ י אֶ ֶרץ וַּיָׁשֶ ת עֲ לֵיהֶ ם ּתֵ בֵל.
ּורׁשָ עִ ים ּבַחׁשֶ ְך י ִּדָ ּמּו
(ט) ַר ְגלֵי חֲ סִ ידָ יו י ִׁשְ מ ֹר ְ /
ּכִי ֹלא בְכ ֹחַ י ִ ְגּבַר אִ יׁש.
(י) ה' י ֵחַ ּתּו מְ ִריבָיו  /עָ לָיו ּבַּׁשָ מַ י ִם י ְַרעֵ ם
ָארץ
ה' י ָדִ ין ַאפְ סֵ י ֶ
וְי ִּתֶ ן ע ֹז לְמַ לְּכֹו  /וְי ֵָרם קֶ ֶרן מְ ׁשִ יחֹו.

●

למי אתם רוצים לומר תודה?

●

מדוע חנה אינה מסתפקת באמירת המילה "תודה" ,אלא פוצחת במזמור שלם?

●

כיצד אתם הייתם רוצים לומר תודה? האם תוכלו לעשות זאת?

שמואל ו"אחיו החורגים"
בסוף פרק א' ראינו כיצד חנה מותירה את שמואל בביתו החדש – שילה ,ועם משפחתו החדשה – עלי
ובניו.
כעת נכיר קצת יותר מקרוב את הבית החדש של שמואל:
[ותזכרו – אם אתם מתקשים בהבנה של פסוק כלשהו ,אתם יכולים להיעזר במצודת דוד]
(יא) וַּיֵלְֶך אֶ לְקָ נָה הָ ָרמָ תָ ה עַ ל ּבֵיתֹו ו ְהַ ּנַעַ ר הָ י ָה מְ ׁשָ ֵרת אֶ ת ה' אֶ ת ּפְ נֵי עֵ לִי הַ ּכ ֹהֵ ן.
(יב) ּו ְבנֵי עֵ לִי ְּבנֵי ְב ִלּיָעַ ל ֹלא י ָדְ עּו אֶ ת ה'( .יג) ּומִ ׁשְ ּפַ ט הַ ּכ ֹהֲ נִים אֶ ת הָ עָ םּ :כָל אִ יׁש זֹבֵחַ ֶזבַח ּובָא נַעַ ר הַ ּכ ֹהֵ ן ְּכבַּׁשֵ ל הַ ּבָׂשָ ר ו ְהַ ּמַ ְזלֵג ׁשְ לׁש
הַ ּׁשִ ּנַי ִם ְּבי ָדֹו( .יד) ו ְהִ ּכָה ַבּכִּיֹור אֹו בַּדּוד אֹו בַּקַ ּלַחַ ת אֹו בַּפָ רּור ּכ ֹל אֲ ׁשֶ ר י ַעֲ לֶה הַ ּמַ ְזלֵג י ִּקַ ח הַ ּכ ֹהֵ ן ּבֹוָּ ,ככָה י ַעֲ ׂשּו ְלכָל י ִׂשְ ָראֵ ל הַ ּבָאִ ים ׁשָ ם
ּבְׁשִ ֹלה( .טו) ּגַם ּבְטֶ ֶרם י ַקְ טִ רּון אֶ ת הַ חֵ לֶב ּובָא נַעַ ר הַ ּכ ֹהֵ ן ו ְָאמַ ר לָאִ יׁש הַ ּזֹבֵחַ ּ :תְ נָה בָׂשָ ר ִלצְלֹות לַּכ ֹהֵ ן! ו ְֹלא י ִּקַ ח מִ ּמְ ָך ּבָׂשָ ר מְ בֻּׁשָ ל ּכִי אִ ם
חָ י! (טז) ו ַּי ֹאמֶ ר אֵ לָיו הָ אִ יׁש קַ ּטֵ ר י ַקְ טִ ירּון ּכַּיֹום הַ חֵ לֶב ו ְקַ ח לְָך ּכַאֲ ׁשֶ ר ּתְ אַ ּוֶה נַפְ ׁשֶ ָך ו ְָאמַ ר לֹו \{ֹלא\} ּכִי עַ ּתָ ה תִ ּתֵ ן ו ְאִ ם ֹלא לָקַ חְ ּתִ י בְחָ זְקָ ה.
(יז) ו ַּתְ הִ י חַ ּטַ את הַ ּנְעָ ִרים ּגְדֹולָה מְ א ֹד אֶ ת ּפְ נֵי ה' ּכִי נִאֲ צּו הָ אֲ נָׁשִ ים אֵ ת מִ נְחַ ת ה'.
(יח) ּוׁשְ מּואֵ ל מְ ׁשָ ֵרת אֶ ת ּפְ נֵי ה' נַעַ ר חָ גּור אֵ פֹוד ּבָד( .יט) ּומְ עִ יל קָ ט ֹן ּתַ עֲ ׂשֶ ה ּלֹו אִ ּמֹו ו ְהַ עַ לְתָ ה לֹו מִ ּיָמִ ים י ָמִ ימָ ה ּבַעֲ לֹותָ ּה אֶ ת אִ יׁשָ ּה ִלזְּב ֹחַ
אֶ ת ֶזבַח הַ ּיָמִ ים( .כ) ּוב ֵַרְך עֵ לִי אֶ ת אֶ לְקָ נָה ו ְאֶ ת אִ ׁשְ ּתֹו ו ְָאמַ ר י ָׂשֵ ם ה' לְָך ז ֶַרע מִ ן הָ אִ ּׁשָ ה הַ ּז ֹאת ּתַ חַ ת הַ ּׁשְ אֵ לָה אֲ ׁשֶ ר ׁשָ ַאל לַה' ו ְהָ לְכּו
לִמְ ק ֹמֹו( .כא) ּכִי פָ קַ ד ה' אֶ ת חַ ּנָה ו ַּתַ הַ ר ו ַּתֵ לֶד ׁשְ לׁשָ ה ָבנִים ּוׁשְ ּתֵ י בָנֹות וַּיִגְּדַ ל הַ ּנַעַ ר ׁשְ מּואֵ ל עִ ם ה'.

(כב) ו ְעֵ לִי זָקֵ ן מְ א ֹד ו ְׁשָ מַ ע אֵ ת ּכָל אֲ ׁשֶ ר י ַעֲ ׂשּון ָּבנָיו ְלכָל י ִׂשְ ָראֵ ל ו ְאֵ ת אֲ ׁשֶ ר י ִׁשְ ְּכבֻן אֶ ת הַ ּנָׁשִ ים הַ ּצֹבְאֹות ּפֶ תַ ח א ֹהֶ ל מֹועֵ ד( .כג) ו ַּי ֹאמֶ ר לָהֶ ם:
לָּמָ ה תַ עֲ ׂשּון ּכַּדְ ב ִָרים הָ אֵ ּלֶה אֲ ׁשֶ ר ָאנֹכִי ׁש ֹמֵ עַ אֶ ת ּדִ ב ְֵריכֶם ָרעִ ים מֵ אֵ ת ּכָל הָ עָ ם אֵ ּלֶה? (כד) ַאל ָּבנָיּ ,כִי לֹוא טֹובָה הַ ּׁשְ מֻ עָ ה אֲ ׁשֶ ר ָאנֹכִי
ׁש ֹמֵ עַ מַ עֲ ב ִִרים עַ ם ה'( .כה) אִ ם י ֶחֱ טָ א אִ יׁש לְאִ יׁש ּופִ לְלֹו אֱ ֹ-להִ ים ו ְאִ ם לַה' י ֶחֱ טָ א אִ יׁש מִ י י ִתְ ּפַ ּלֶל לֹו?!
ו ְֹלא י ִׁשְ מְ עּו לְקֹול אֲ בִיהֶ ם ּכִי חָ פֵ ץ ה' לַהֲ מִ יתָ ם.
(כו) ו ְהַ ּנַעַ ר ׁשְ מּואֵ ל הֹלְֵך וְגָדֵ ל ו ָטֹוב ּגַם עִ ם ה' וְגַם עִ ם אֲ נָׁשִ ים.

מה היה לנו כאן?

●

כיצד מתוארים בניו של עלי (ה"אחים החורגים" של שמואל)? מה אנו יודעים עליהם ועל
התנהגותם?

●

כיצד מתואר שמואל?

●

כיצד עלי מתייחס למעשיהם של בניו? כיצד עלי מתייחס אל שמואל?

●

בנאום התוכחה שעלי משמיע לבניו נזכר חטא נוסף שלא סופר לנו עליו קודם .באיזה חטא
מדובר?

●

מה כוונת המילים "אִ ם י ֶחֱ טָ א אִ יׁש לְאִ יׁש ּופִ לְלֹו אֱ ֹ-להִ ים ו ְאִ ם לַה' י ֶחֱ טָ א אִ יׁש מִ י י ִתְ ּפַ ּלֶל לֹו?!"?
אתם מוזמנים להיעזר במצודת דוד ובפרשנים נוספים.

●

באיזו סיבה תולה הכתוב את העובדה שבניו של עלי אינם נשמעים לתוכחתו? מה אתם
חושבים על כך?

משימה:
●

צבעו את כל הפסוקים המתארים את משפחת עלי ומעשיהם בצבע אדום .את הפסוקים
המתארים את שמואל צבעו בכחול.

●

כעת כתבו דיווח עיתונאי קצר (כמה שורות) שבו מתוארת השחיתות שיש במשכן או כתבו קטע
מיומנו האישי של נער שעלה עם משפחתו לשילה וראה מה מתרחש שם.

שאלות למחשבה:
●

מדוע פתחנו את לימוד פרקים א'-ב' בקטע מתוך הסרט סינדרלה?

●

אילו תחושות יש לשמואל הגדל בצילם של חפני ופנחס ורואה את מעשיהם?

●

האם תיאורם של בני עלי עוזר לנו להעריך יותר את דמותו של שמואל ש"הֹלְֵך וְגָדֵ ל ו ָטֹוב ּגַם עִ ם
ה' וְגַם עִ ם אֲ נָׁשִ ים"? כיצד?

נבואת הפורענות לעלי
פרק ב' מסתיים בנבואת תוכחה שניתנת לעלי ,ובה הוא מתבשר על העונש שיבוא על ביתו בגין
חטאיהם של בניו.
קראו את דברי התוכחה (לצורך הקלת הקריאה הם מחולקים לשלוש פסקאות עם כותרות).
[נבואה זו מכילה מילים וביטויים קשים ואתם מוזמנים להיעזר בפרשנים כדי להבינם].
(כז) וַּיָב ֹא אִ יׁש אֱ ֹ-להִ ים אֶ ל עֵ לִי ו ַּי ֹאמֶ ר אֵ לָיו:

החטא (בגידה בתפקיד):
ּכ ֹה ָאמַ ר ה' :הֲ נִגְֹלה נִ ְגלֵיתִ י אֶ ל ּבֵית ָאבִיָך ּבִהְ יֹותָ ם ּבְמִ צ ְַרי ִם ְלבֵית ּפַ ְרע ֹה( .כח) ּובָח ֹר א ֹתֹו מִ ּכָל ׁשִ בְטֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל לִי לְכ ֹהֵ ן לַעֲ לֹות עַ ל מִ ְזּבְחִ י
לְהַ קְ טִ יר קְ ט ֶֹרת לָׂשֵ את אֵ פֹוד לְפָ נָי ו ָאֶ ּתְ נָה ְלבֵית ָאבִיָך אֶ ת ּכָל אִ ּׁשֵ י ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל.
(כט) לָּמָ ה תִ בְעֲ טּו ְּב ִזבְחִ י ּובְמִ נְחָ תִ י אֲ ׁשֶ ר ִצּוִיתִ י מָ עֹון ו ַּתְ ַכּבֵד אֶ ת ָּבנֶיָך מִ ּמֶ ּנִי לְהַ ב ְִריאֲ כֶם מֵ ֵראׁשִ ית ּכָל מִ נְחַ ת י ִׂשְ ָראֵ ל לְעַ ּמִ י?

העונש:
(ל) ָלכֵן נְאֻ ם ה' אֱ ֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ לָ :אמֹור ָאמַ ְרּתִ י ּבֵיתְ ָך ּובֵית ָאבִיָך י ִתְ הַ ּלְכּו לְפָ נַי עַ ד עֹולָם ,ו ְעַ ּתָ ה נְאֻ ם ה' חָ לִילָה ּלִיּ ,כִי מְ ַכּב ְַדי אֲ ַכּבֵד ּובֹזַי
י ֵָקּלּו.
(לא) הִ ּנֵה י ָמִ ים ּבָאִ ים וְגָדַ עְ ּתִ י אֶ ת זְר ֹעֲ ָך ו ְאֶ ת זְר ֹעַ ּבֵית ָאבִיָך מִ הְ יֹות זָקֵ ן ְּבבֵיתֶ ָך.
(לב) ו ְהִ ּבַטְ ּתָ צַר מָ עֹון ּבְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר י ֵיטִ יב אֶ ת י ִׂשְ ָראֵ ל ו ְֹלא י ִהְ י ֶה זָקֵ ן ְּבבֵיתְ ָך ּכָל הַ ּיָמִ ים.
(לג) ו ְאִ יׁש ֹלא ַאכ ְִרית לְָך מֵ עִ ם מִ ְזּבְחִ י ְלכַּלֹות אֶ ת עֵ ינֶיָך וְלַאֲ דִ יב אֶ ת נַפְ ׁשֶ ָך וְכָל מַ ְרּבִית ּבֵיתְ ָך י ָמּותּו אֲ נָׁשִ ים.

ההוכחה המיועדת שהעונש אכן יבוא:
(לד) וְזֶה ּלְָך הָ אֹות אֲ ׁשֶ ר י ָב ֹא אֶ ל ׁשְ נֵי ָבנֶיָך אֶ ל חָ פְ נִי ּופִ ינְחָ ס ּבְיֹום אֶ חָ ד י ָמּותּו ׁשְ נֵיהֶ ם.
(לה) ו ַהֲ קִ ימ ֹתִ י לִי ּכ ֹהֵ ן נֶאֱ מָ ן ּכַאֲ ׁשֶ ר ִּב ְל ָבבִי ּו ְבנַפְ ׁשִ י י ַעֲ ׂשֶ ה ּו ָבנִיתִ י לֹו ַּבי ִת נֶאֱ מָ ן ו ְהִ תְ הַ ּלְֵך לִפְ נֵי מְ ׁשִ יחִ י ּכָל הַ ּיָמִ ים.
(לו) ו ְהָ י ָה ּכָל הַ ּנֹותָ ר ְּבבֵיתְ ָך י ָבֹוא לְהִ ׁשְ ּתַ חֲ ֹות לֹו לַאֲ ַ
גֹורת ּכֶסֶ ף ו ְ ִכּכַר לָחֶ ם ו ְָאמַ ר סְ פָ חֵ נִי נָא אֶ ל ַאחַ ת הַ ּכְהֻ ּנֹות לֶאֱ כ ֹל ּפַ ת לָחֶ ם.

מה היה לנו כאן?
●

על איזה חטא מוכיח הנביא את עלי?

●

מדוע יש כאן כפיות טובה ובוגדנות מיוחדת?

●

מה העונש שמייעד הנביא לבית עלי?

●

איזה אירוע שצפוי להתרחש יוכיח לעלי שגם יתר העונש אכן יתממש?

●

הסבירו בלשונכם את המילים "ּכִי מְ ַכּבְדַ י אֲ ַכּבֵד ּובֹזַי י ֵקָ ּלּו" .מדוע לדעתכם הן מודגשות?

כאן מסתיימת תחנת החקר שלנו במסע.
בפרקים אלו הכרנו את אלקנה ,חנה ושמואל מצד אחד ,ומצד שני את חפני ופנחס בני עלי .בין לבין
פגשנו גם את עלי עצמו ,הכואב מצד אחד על התנהגותם של בניו והמנסה להוכיח אותם ולהחזירם
למוטב ,ומצד שני הוא מגדל את שמואל באהבה ומברך את הוריו.
למרות הסוף העצוב שצפוי לבית עלי ,עדיין נותרו מספר אלות שכדאי לחשוב עליהן:
●

האם יכול להיות שעלי התייאש מבניו הביולוגיים והוא ראה בשמואל את ממשיך דרכו
הרוחנית?

●

האם אתם הייתם עושים זאת לו הייתם במקומו?

●

האם בכל מצב אדם צריך להשקיע את עיקר כוחו בבניו הביולוגיים ,או שלפעמים נכון להשקיע
אותו במועמד ראוי יותר לירושה?

לשמוע ,ללמוד וללמד :שירת חנה (שיעור פרונטלי – הנחיות למורה)
בשלב זה יש לתת לתלמידים שיעור פרונטלי על שירת חנה.
בשלב הראשון יש לדאוג לכך שהתלמידים יבינו את כל המילים המופיעות בשירה ואת המתואר בה.
כהקדמה אפשר להתייחס לסיטואציה הייחודית שבה נאמרה השירה ולהרחיב מעט על דמותה
הקסומה של חנה ועל גדולתה של מידת הכרת הטוב המאפיינת אותה.
זוהי הזדמנות טובה לחשוף את התלמידים לאחד ממאפייני השירה המקראית החשובים ביותר:
התקבולת.
בשלב השני יש לעסוק ברעיון המרכזי העולה מתוך השירה :ה' מנהל את ההיסטוריה ועושה בסופו של
דבר צדק.
בשלב השלישי יש לעסוק ביחס שבין המתואר בשירה לבין המצב ששורר במשכן (שחיתותם של בני
עלי).

בשלב האחרון ראוי לעסוק בשאלת הרלוונטיות:
●

האם הרעיון המרכזי המופיע בשירה רלוונטי גם לחיים שלנו?

●

האם אנחנו יכולים לראות את תהפוכות הגורל מסביבנו?

●

האם השירה נותנת מענה לקשיים שיש לנו כשאנו מסתכלים על העולם שמסביב?

לשוב ולחקור (פרקים ג'–ד')
בשני הפרקים הראשונים שלמדנו ראינו את הניגוד הגדול שמוצג בכתוב בין שמואל ומשפחתו לבין בני
עלי .שמואל מקדש את השם במעשיו ומשום כך הוא זוכה למצוא חן בעיני ה' וישראל .מנגד בני עלי
מחללים את השם ומשום כך נגזר עליהם להיענש קשות.

פרק ג
כעת נלמד את פרק ג'.
בתחנה זו נצרף אלינו למסע את הרב בני (בנימין) לאו.
הרב בני לאו הוא מגדולי מנגישי התנ"ך לציבור החילוני והמסורתי בארץ .הוא ההוגה של תוכנית הפרק
היומי בתנ"ך (הנקראת  ,929כמספר הפרקים שבתנ"ך) ,ובזכותו אלפים רבים של יהודים לומדים תנ"ך
בצורה יומיומית.
נאזין לשיעור קצר ( 10דק') שבו הרב בני לאו קורא ומסביר את הפרק.
במהלך השיעור מומלץ מאוד לעקוב אחרי הטקסט של הסיפור.
השתדלו להיות מרוכזים ולא להתעסק עם דברים שיסיחו את דעתכם!
שיעורו של הרב בני לאו על פרק ג:
https://www.youtube.com/watch?v=sN0OoZlc3Bc

בתמונה :הרב בני לאו
(א) ו ְהַ ּנַעַ ר ׁשְ מּואֵ ל מְ ׁשָ ֵרת אֶ ת ה' לִפְ נֵי עֵ לִי ּודְ בַר ה' הָ י ָה י ָקָ ר ַּבּיָמִ ים הָ הֵ ם אֵ ין חָ זֹון נִפְ ָרץ.
(ב) וַי ְהִ י ּבַּיֹום הַ הּוא ו ְעֵ לִי ׁשֹכֵב ּבִמְ קֹומֹו ו ְעֵ ינָיו הֵ חֵ ּלּו כֵהֹות ֹלא יּוכַל ל ְִראֹות.
(ג) וְנֵר אֱ ֹ-להִ ים טֶ ֶרם י ִ ְכּבֶה ּוׁשְ מּואֵ ל ׁשֹכֵב ּבְהֵ יכַל ה' אֲ ׁשֶ ר ׁשָ ם אֲ רֹון אֱ ֹ-להִ ים.
(ד) וַּיִקְ ָרא ה' אֶ ל ׁשְ מּואֵ ל ,ו ַּי ֹאמֶ ר :הִ ּנֵנִי( .ה) וַּי ָָרץ אֶ ל עֵ לִי ו ַּי ֹאמֶ ר :הִ ּנְנִי ּכִי קָ ָראתָ ּלִי .ו ַּי ֹאמֶ רֹ :לא קָ ָראתִ י ׁשּוב ׁשְ כָב .וַּיֵלְֶך וַּיִׁשְ ּכָב.
(ו) ו ַּי ֹסֶ ף ה' קְ ר ֹא עֹודׁ :שְ מּואֵ ל .וַּיָקָ ם ׁשְ מּואֵ ל וַּיֵלְֶך אֶ ל עֵ לִי ו ַּי ֹאמֶ ר :הִ נְנִי ּכִי קָ ָראתָ לִי .ו ַּי ֹאמֶ רֹ :לא קָ ָראתִ י ְבנִי ׁשּוב ׁשְ כָב.
(ז) ּוׁשְ מּואֵ ל טֶ ֶרם י ָדַ ע אֶ ת ה' ו ְטֶ ֶרם י ִ ָּגלֶה אֵ לָיו ּדְ בַר ה'.
(ח) ו ַּי ֹסֶ ף ה' קְ ר ֹא ׁשְ מּואֵ ל ּבַּׁשְ לִׁשִ ית וַּיָקָ ם וַּיֵלְֶך אֶ ל עֵ לִי ו ַּי ֹאמֶ ר :הִ נְנִי ּכִי קָ ָראתָ לִי .וַּיָבֶן עֵ לִי ּכִי ה' ק ֵֹרא ַלּנָעַ ר( .ט) ו ַּי ֹאמֶ ר עֵ לִי לִׁשְ מּואֵ ל :לְֵך
ׁשְ כָב ו ְהָ י ָה אִ ם י ִקְ ָרא אֵ לֶיָך ו ְָאמַ ְרּתָ ּדַ ּבֵר ה' ּכִי ׁש ֹמֵ עַ עַ בְּדֶ ָך .וַּיֵלְֶך ׁשְ מּואֵ ל וַּיִׁשְ ּכַב ּבִמְ קֹומֹו.
(י) וַּיָב ֹא ה' וַּיִתְ יַּצַב וַּיִקְ ָרא כְפַ עַ ם ּבְפַ עַ םׁ :שְ מּואֵ ל ׁשְ מּואֵ ל .ו ַּי ֹאמֶ ר ׁשְ מּואֵ לּ :דַ ּבֵר ּכִי ׁש ֹמֵ עַ עַ בְּדֶ ָך( .יא) ו ַּי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל ׁשְ מּואֵ ל:
הִ ּנֵה ָאנֹכִי ע ֹׂשֶ ה דָ בָר ְּבי ִׂשְ ָראֵ ל אֲ ׁשֶ ר ּכָל ׁש ֹמְ עֹו ּתְ ִצּלֶינָה ׁשְ ּתֵ י ָא ְזנָיו.
(יב) ּבַּיֹום הַ הּוא ָאקִ ים אֶ ל עֵ לִי אֵ ת ּכָל אֲ ׁשֶ ר ּדִ ּב ְַרּתִ י אֶ ל ּבֵיתֹו הָ חֵ ל ו ְ ַכּלֵה.
(יג) ו ְהִ ּגַדְ ּתִ י לֹו ּכִי ׁש ֹפֵ ט אֲ נִי אֶ ת ּבֵיתֹו עַ ד עֹולָם ּבַעֲ ֹון אֲ ׁשֶ ר י ָדַ ע ּכִי מְ קַ ְללִים לָהֶ ם ָּבנָיו ו ְֹלא כִהָ ה ּבָם( .יד) ו ְ ָלכֵן נִׁשְ ּבַעְ ּתִ י ְלבֵית עֵ לִי אִ ם
י ִתְ ּכַּפֵ ר עֲ ֹון ּבֵית עֵ לִי ְּב ֶזבַח ּובְמִ נְחָ ה עַ ד עֹולָם.
(טו) וַּיִׁשְ ּכַב ׁשְ מּואֵ ל עַ ד הַ ּב ֹקֶ ר וַּיִפְ ּתַ ח אֶ ת ּדַ לְתֹות ּבֵית ה'ּ .וׁשְ מּואֵ ל י ֵָרא מֵ הַ ּגִיד אֶ ת הַ ּמַ ְרָאה אֶ ל עֵ לִי( .טז) וַּיִקְ ָרא עֵ לִי אֶ ת ׁשְ מּואֵ ל ו ַּי ֹאמֶ ר:
ׁשְ מּואֵ ל ְּבנִי .ו ַּי ֹאמֶ ר :הִ ּנֵנִי( .יז) ו ַּי ֹאמֶ ר :מָ ה הַ ּדָ בָר אֲ ׁשֶ ר ּדִ ּבֶר אֵ לֶיָך ַאל נָא תְ כַחֵ ד מִ ּמֶ ּנִי ּכ ֹה י ַעֲ ׂשֶ ה ּלְָך אֱ ֹ-להִ ים ו ְכ ֹה יֹוסִ יף אִ ם ּתְ כַחֵ ד מִ ּמֶ ּנִי
ּדָ בָר מִ ּכָל הַ ּדָ בָר אֲ ׁשֶ ר ּדִ ּבֶר אֵ לֶיָך( .יח) וַּיַּגֶד לֹו ׁשְ מּואֵ ל אֶ ת ּכָל הַ ּדְ ב ִָרים ו ְֹלא כִחֵ ד מִ ּמֶ ּנּו .ו ַי ֹאמַ ר :ה' הּוא הַ ּטֹוב ּבְעֵ ינָו י ַעֲ ׂשֶ ה.

ָארצָה( .כ) וַּיֵדַ ע ּכָל י ִׂשְ ָראֵ ל מִ ּדָ ן ו ְעַ ד ּבְאֵ ר ׁשָ בַע ּכִי נֶאֱ מָ ן ׁשְ מּואֵ ל ְלנָבִיא לַה'( .כא)
(יט) וַּיִגְּדַ ל ׁשְ מּואֵ ל ו ַה' הָ י ָה עִ ּמֹו ו ְֹלא הִ ּפִ יל מִ ּכָל ּדְ ב ָָריו ְ
ו ַּי ֹסֶ ף ה' לְהֵ ָרא ֹה בְׁשִ ֹלה ּכִי נִ ְגלָה ה' אֶ ל ׁשְ מּואֵ ל ּבְׁשִ לֹו ּבִדְ בַר ה'.

●

איזו סיטואציה מהפרק מופיעה בכל אחת מן התמונות? נסו להוכיח זאת.

●

התבוננו בפניו של עלי .איזה רגש אתם רואים בהם?

●

מדוע שמואל מצביע כלפי מעלה?

●

מדוע עלי מצויר כאשר כפות ידיו מורמות כך?

משימה:

במהלך הפרק מתוארים כמה וכמה חילופי דברים בין עלי לבין שמואל .סמנו את כל המשפטים שעלי
אומר בצבע אדום ואת כל המשפטים שאומר שמואל בצבע כחול.
שאלות למחשבה על הפרק:
●

איזו מערכת יחסים שוררת בין עלי לשמואל? האם הם בקשר טוב? האם יש ביניהם חיבה
ואמון? נסו להוכיח זאת מהפסוקים.

●

כיצד לדעתכם שמואל הרגיש כאשר הוא קיבל את הנבואה? וכיצד הוא הרגיש כשעלי הכריח
אותו לספר לו עליה?

●

מדוע עלי דרש משמואל לספר לו את תוכן הנבואה? האין זו חדירה לפרטיות של שמואל?

●

האם יתכן שהיה לעלי חשד באשר לתוכנה של אותה הנבואה?

●

כיצד עלי מגיב על דבר הנבואה? האם גם אנו היינו מגיבים כך? חשבו על תגובה שונה שהייתה
יכולה להיות לו.

●

כיצד מסתיים הפרק? מה הסיום בא לומר לנו?

פרק ד'
פרק ד' יהיה האתר האחרון שאליו נגיע במסגרת מסע הלימוד הנוכחי שלנו .תחילה ננסה להכיר את
המסופר בו ולאחר מכן נפנה לביצוע מטלת חקר בשאלת יסוד המתעוררת בעקבות קריאתו.

כבר בתחילת פרק א' ,כאשר הכתוב מתאר את עלייתם של אלקנה ומשפחתו לשילה ,אומר לנו הכתוב
"ו ְׁשָ ם ׁשְ נֵי ְבנֵי עֵ לִי חָ פְ נִי ּופִ נְחָ ס ּכ ֹהֲ נִים לַה' " .כנראה כדי שנבין את גדולת הנפש של אלקנה שמקפיד על
מצוות העלייה לרגל ,למרות אי הנעימות הכרוכה בכך (שהרי ראינו כיצד חפני ופנחס מתנהגים).
בסופו של פרק ב' שמענו על אותו האות שצפוי להינתן לעלי ,ואשר יוכיח לו כי כל נבואת הפורענות
שנאמרה לו אכן תתממש" :וְזֶה ּלְָך הָ אֹות אֲ ׁשֶ ר י ָב ֹא אֶ ל ׁשְ נֵי ָבנֶיָך אֶ ל חָ פְ נִי ּופִ ינְחָ ס – ּבְיֹום אֶ חָ ד י ָמּותּו
ׁשְ נֵיהֶ ם".
בפרק ג' ראינו כיצד שמואל הנער הופך לנביא ,וכיצד נבואתו הראשונה עוסקת בנושא זה בדיוק :חורבנו
של בית עלי.
כעת ,בפרק ד' ,נשמע כיצד הדבר אכן קורה ומה אירע בסופו של דבר לחפני ופנחס הכוהנים.

תחילה נקרא את הפרק וננסה לענות על שאלות ההכוונה המצורפות אליו.
המלחמה
()1

וַי ְהִ י דְ בַר ׁשְ מּואֵ ל ְלכָל י ִׂשְ ָראֵ ל.

וַּיֵצֵא י ִׂשְ ָראֵ ל לִקְ ַראת ּפְ לִׁשְ ּתִ ים לַּמִ לְחָ מָ ה וַּיַחֲ נּו עַ ל הָ אֶ בֶן הָ עֶ זֶר ּופְ לִׁשְ ּתִ ים חָ נּו בַאֲ פֵ ק( .ב) וַּיַעַ ְרכּו פְ לִׁשְ ּתִ ים לִקְ ַראת י ִׂשְ ָראֵ ל ו ַּתִ ּטׁש
ְַארּבַעַ ת אֲ לָפִ ים אִ יׁש.
הַ ּמִ לְחָ מָ ה וַּיִּנָגֶף י ִׂשְ ָראֵ ל לִפְ נֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים וַּיַּכּו בַּמַ עֲ ָרכָה ּבַּׂשָ דֶ ה ּכ ְ
(ג) וַּיָב ֹא הָ עָ ם אֶ ל הַ ּמַ חֲ נֶה ו ַּי ֹאמְ רּו זִקְ נֵי י ִׂשְ ָראֵ ל לָּמָ ה נְגָפָ נּו ה' הַ ּיֹום לִפְ נֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים נִקְ חָ ה אֵ לֵינּו מִ ּׁשִ ֹלה אֶ ת אֲ רֹון ּב ְִרית ה' וְי ָב ֹא בְקִ ְרּבֵנּו
ו ְיׁשִ עֵ נּו מִ ּכַף אֹיְבֵינּו.
(ד) וַּיִׁשְ לַח הָ עָ ם ׁשִ ֹלה וַּיִׂשְ אּו מִ ּׁשָ ם אֵ ת אֲ רֹון ּב ְִרית ה' צְ-בָאֹות יׁשֵ ב הַ ּכ ְֻרבִים ו ְׁשָ ם ׁשְ נֵי ְבנֵי עֵ לִי עִ ם אֲ רֹון ּב ְִרית הָ אֱ ֹ-להִ ים חָ פְ נִי ּופִ ינְחָ ס( .ה)
ָארץ.
וַי ְהִ י ּכְבֹוא אֲ רֹון ּב ְִרית ה' אֶ ל הַ ּמַ חֲ נֶה וַּי ִָרעּו כָל י ִׂשְ ָראֵ ל ּתְ רּועָ ה גְדֹולָה ו ַּתֵ ה ֹם הָ ֶ
(ו) וַּיִׁשְ מְ עּו פְ לִׁשְ ּתִ ים אֶ ת קֹול הַ ּתְ רּועָ ה ו ַּי ֹאמְ רּו מֶ ה קֹול הַ ּתְ רּועָ ה הַ ּגְדֹולָה הַ ּז ֹאת ּבְמַ חֲ נֵה הָ עִ ב ְִרים וַּיֵדְ עּו ּכִי אֲ רֹון ה' ּבָא אֶ ל הַ ּמַ חֲ נֶה( .ז)
וַּי ְִראּו הַ ּפְ לִׁשְ ּתִ ים ּכִי ָאמְ רּו ּבָא אֱ ֹ-להִ ים אֶ ל הַ ּמַ חֲ נֶה ו ַּי ֹאמְ רּו אֹוי לָנּו ּכִי ֹלא הָ י ְתָ ה ּכָז ֹאת אֶ תְ מֹול ׁשִ לְׁש ֹם( .ח) אֹוי לָנּו מִ י יַּצִילֵנּו מִ ּיַד
הָ אֱ ֹ-להִ ים הָ אַ ּדִ ִ
ירים הָ אֵ ּלֶה אֵ ּלֶה הֵ ם הָ אֱ ֹ-להִ ים הַ ּמַ ּכִים אֶ ת מִ צ ְַרי ִם ְּבכָל מַ ּכָה ּבַּמִ דְ ּבָר( .ט) הִ תְ חַ ּזְקּו ו ִהְ יּו לַאֲ נָׁשִ ים ּפְ לִׁשְ ּתִ ים ּפֶ ן ּתַ עַ בְדּו
לָעִ ב ְִרים ּכַאֲ ׁשֶ ר עָ בְדּו ָלכֶם ו ִהְ י ִיתֶ ם לַאֲ נָׁשִ ים וְנִלְחַ מְ ּתֶ ם.
(י) וַּיִּלָחֲ מּו פְ לִׁשְ ּתִ ים וַּיִּנָגֶף י ִׂשְ ָראֵ ל וַּיָנֻסּו אִ יׁש לְא ֹהָ לָיו ו ַּתְ הִ י הַ ּמַ ּכָה ּגְדֹולָה מְ א ֹד וַּיִּפ ֹל מִ ּיִׂשְ ָראֵ ל ׁשְ לׁשִ ים אֶ לֶף ַר ְגלִי( .יא) ו ַאֲ רֹון אֱ ֹ-להִ ים נִלְקָ ח
ּוׁשְ נֵי ְבנֵי עֵ לִי מֵ תּו חָ פְ נִי ּופִ ינְחָ ס.

●

מה היו תוצאות העימות הראשון עם פלישתים?

●

כיצד עם ישראל הסביר לעצמו תוצאות אלו? מה הם עשו בעקבות מסקנתם?

●

מי מלווים את ארון הברית למחנה? מה דעתכם על הליווי הזה?

●

איזה רגש התעורר במחנה ישראל עם הגעת הארון?

●

כיצד הגיבו פלישתים על כך? שימו לב שיש כמה שלבים שונים בתגובתם.

●

מה היו תוצאות העימות השני עם הפלישתים?

●

חשבו :האם הופתעתם מתוצאות העימות? מדוע?

הבשורות
(יב) וַּי ָָרץ אִ יׁש ִּבנְי ָמִ ן מֵ הַ ּמַ עֲ ָרכָה וַּיָב ֹא ׁשִ ֹלה ּבַּיֹום הַ הּוא ּומַ ּדָ יו קְ ֻרעִ ים ו ַאֲ דָ מָ ה עַ ל ר ֹאׁשֹו( .יג) וַּיָבֹוא ו ְהִ ּנֵה עֵ לִי יׁשֵ ב עַ ל הַ ּכִּסֵ א י ַד ּדֶ ֶרְך
מְ צַּפֶ ה ּכִי הָ י ָה לִּבֹו חָ ֵרד עַ ל אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים ו ְהָ אִ יׁש ּבָא לְהַ ּגִיד ּבָעִ יר ו ַּתִ זְעַ ק ּכָל הָ עִ יר.

(יד) וַּיִׁשְ מַ ע עֵ לִי אֶ ת קֹול הַ ּצְעָ קָ ה ו ַּי ֹאמֶ ר :מֶ ה קֹול הֶ הָ מֹון הַ ּזֶה? ו ְהָ אִ יׁש מִ הַ ר וַּיָב ֹא וַּיַּגֵד לְעֵ לִי( .טו) ו ְעֵ לִי ּבֶן ּתִ ׁשְ עִ ים ּוׁשְ מֹנֶה ׁשָ נָה ו ְעֵ ינָיו
קָ מָ ה ו ְֹלא י ָכֹול ל ְִראֹות.
(טז) ו ַּי ֹאמֶ ר הָ אִ יׁש אֶ ל עֵ לִיָ :אנֹכִי הַ ּבָא מִ ן הַ ּמַ עֲ ָרכָה ...ו ַאֲ נִי מִ ן הַ ּמַ עֲ ָרכָה נַסְ ּתִ י הַ ּיֹום...
ו ַּי ֹאמֶ ר :מֶ ה הָ י ָה הַ ּדָ בָר ְּבנִי?
(יז) וַּיַעַ ן הַ מְ בַּׂשֵ ר ו ַּי ֹאמֶ ר:
נָס י ִׂשְ ָראֵ ל לִפְ נֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים
וְגַם מַ ּגֵפָ ה גְדֹולָה הָ י ְתָ ה בָעָ ם
וְגַם ׁשְ נֵי ָבנֶיָך מֵ תּו חָ פְ נִי ּופִ ינְחָ ס
ו ַאֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים נִלְקָ חָ ה.
(יח) וַי ְהִ י ּכְהַ ְזּכִירֹו אֶ ת אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים וַּיִּפ ֹל מֵ עַ ל הַ ּכִּסֵ א אֲ ח ַֹרּנִית ּבְעַ ד י ַד הַ ּׁשַ עַ ר ו ַּתִ ּׁשָ בֵר מַ פְ ַרקְ ּתֹו וַּיָמ ֹת ּכִי זָקֵ ן הָ אִ יׁש ו ְ ָכבֵד ו ְהּוא ׁשָ פַ ט אֶ ת
ַארּבָעִ ים ׁשָ נָה.
י ִׂשְ ָראֵ ל ְ

(יט) ו ְ ַכּלָתֹו אֵ ׁשֶ ת ּפִ ינְחָ ס הָ ָרה ָללַת ו ַּתִ ׁשְ מַ ע אֶ ת הַ ּׁשְ מּועָ ה אֶ ל הִ ּלָקַ ח אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים ּומֵ ת חָ מִ יהָ ו ְאִ יׁשָ ּה ו ַּתִ כ ְַרע ו ַּתֵ לֶד ּכִי נֶהֶ פְ כּו עָ לֶיהָ
צ ִֶריהָ .
יראִ י ּכִי בֵן יָלָדְ ּתְ  ,ו ְֹלא עָ נְתָ ה ו ְֹלא ׁשָ תָ ה ִלּבָּה( .כא) ו ַּתִ קְ ָרא ַלּנַעַ ר :אִ י כָבֹוד ,לֵאמ ֹר ָּגלָה
(כ) ּוכְעֵ ת מּותָ ּה ו ַּתְ דַ ּב ְֵרנָה הַ ּנִּצָבֹות עָ לֶיהָ ַ :אל ּתִ ְ
כָבֹוד מִ ּיִׂשְ ָראֵ ל אֶ ל הִ ּלָקַ ח אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים ו ְאֶ ל חָ מִ יהָ ו ְאִ יׁשָ ּה( .כב) ו ַּת ֹאמֶ ר ָּגלָה כָבֹוד מִ ּיִׂשְ ָראֵ ל ּכִי נִלְקַ ח אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים.

●

כיצד מגיבים תושבי שילה לשמע הבשורה על תוצאות הקרב?

●

מדוע דיבורו של המבשר בפסוק טז נראה קצת מגומגם? כיצד לדעתכם הרגיש השליח?

●

האם לדעתכם פרטי הדיווח שנמסר לעלי בפסוק יז כתובים בהדרגה? ואם כן – האם הוא
מתחיל מן הקל או מהכבד?

●

איזו בשורה הייתה הכי קשה לעלי? האם תוכלו להוכיח זאת?

●

מדוע אשת פנחס קראה לבן שלה "אי כבוד"?

●

בדרך כלל לידה בסוף סיפור היא "סוף טוב" .האם לדעתכם זה כך גם אצלנו? נמקו.

לחקור :מדוע ישראל הובסו בקרב ,והרי הארון יצא עימם?

לדמיין
עצמו עיניים רגע (לא עכשיו ,אלא אחרי שתסיימו לקרוא את השאלה).
נעים מאוד .קוראים לך אלעזר בן גלעד .נכון .ואתם חייל משבט מנשה שהצטרף לצבא
הישראל הגדול שיצא להילחם בפלישתים .במערכה הראשונה הובסתם .אתם עצמכם לא
נפצעתם בקרב ,אבל הכרתם כמה וכמה חיילים טובים שמצאו את מותם .עצוב .אתם עדין
מרגישים את האבל ואת תחושת התסכול שהייתה לכם אז.
אבל אחרי זה הכול השתנה .זקני השבטים ,הכוהנים ומפקדי הצבא נכנסו לאוהל הגדול וערכו
התייעצות בשאלה :למה הפסדנו? למה ה' לא עזר לנו? פתאום הם נזכרו בסיפורים על חציית
הירדן ועל הפלת חומות יריחו בימי יהושע .פתאום הם הבינו שאם הם יביאו את ארון הברית
משילה ,אז ישראל יוכלו לנצח את האויב הפלישתי.
כשהם הכריזו על כך ,כל העם שמח .גם הפנים שלך התכסו בחיוך גדול ורחב .אבל זו הייתה
שמחה קטנה יחסית לשמחה העצומה שאחזה בכם כשהארון ממש הגיע למחנה .איזו שמחה!
איזו עוצמה! אתה זוכר איך שרתם ,איך רקדתם בקול גדול ,איך התלהבתם והודיתם לה' על
כך שעכשיו הוא אתכם במחנה .כולם היו בטוחים שאין שום סיכוי שבעולם שעִ ם ארון הברית
ישראל יפסידו במערכה .שום סיכוי.
אבל באופן ממש מוזר – הפלישתים נצחו .ולא רק זה ,אלא שהארון עצמו נפל בשבי! ארון
הברית! כן כן ,הוא נפל בשבי!
מה זה אומר? זה אומר שה' לא איתנו? אולי זה אפילו אומר שהאל של הפלישתים יותר חזק,
שהרי אחרת ה' לא היה נותן לארון שלו ליפול בשבי?
איך אפשר להסביר תבוסה שכזו?
איך נבין את ההשפלה הלאומית העצומה שיש כאן?

ואת התבוסה הדתית?

עם השאלות האלו ,שאולי מטרידות לא רק את ישראל המובסים ,אלא גם אתכם ,מנסה להתמודד הרב
אמנון בזק.
לפניכם דברים שכתב הרב בזק על הקרב .קראו אותם בתשומת לב.
[הקטע מעובד מעט ומקוצר .את המקור המלא אפשר לקראו באתר בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון:
https://www.etzion.org.il/he/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%93-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%94-%
D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%
] 95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%90#_ftnref1

המפלה לפני פלשתים ומות עלי  /הרב אמנון בזק
פרקנו מתאר את אחת המפלות הקשות ביותר שידע עם ישראל בתקופת המקרא []...
הקושי המרכזי בפרק הוא הבנת הסיבה למפלה זו []...
מדוע נענשו בני ישראל בעונש חמור כל כך?
עיון מדוקדק בפרק מעלה תשובה ברורה לשאלה זו [ ]...בני ישראל אינם מחפשים דרך לתקן
את מעשיהם ,ובמקום לפנות בתפילה לקב"ה ,הם מנסים לפתור את הבעיה באמצעים
חיצוניים :הבאת ארון ה' ,בחזקת כלי בעל כוחות עצמאיים .לא ה' הוא שיושיע את ישראל ,אלא
הארון ,משל היה כלי נשק רב-עצמה ,שהשפעתו תלויה רק במי שאוחז בו [ ]...בני ישראל
מביאים את הארון ,מבלי לתת כלל את דעתם שהוא נמצא תחת חסותם של שני החוטאים -
חופני ופינחס .תיאור זה ממחיש את הנתק שיש אצל בני ישראל בין הכוח שהם מייחסים לארון
ובין המצב הרוחני של העם בכלל ושל כוהניו בפרט.
[ ]...באופן פרדוכסלי ,דווקא הבאת הארון הביאה לתוצאות הפוכות .תחילה אמנם נבהלו גם
הפלשתים מעצמתו של הארון [ ]...ואולם ,לאחר ההלם הראשוני התעשתו הפלשתים ,ודווקא
הבאת הארון הגבירה את נחישותם לנצח במלחמה[ ]...כך נענשו ישראל מידה כנגד מידה:
החטא של הבאת הארון מתוך אמונה בכוחו העצמאי ,ומבלי להתייחס למצבו הרוחני של העם
– חטא זה עצמו היווה בסיס לעונש והגדיל את המפלה.

מה הביא את בני ישראל לתפיסתם המוטעית? []...
מקורה של תפיסה זו במנהיגם הרוחני עצמו :עלי [ ]...הוא המבטא יותר מכול את מתן
החשיבות לארון מצד עצמו ,בלא התייחסות למצבו של העם [ ]...עלי איננו ממתין לשמוע את
תוצאות הקרב .אין הוא רואה את משמעותה המרכזית של המערכה בשאלת ניצחון ישראל או
תבוסתו ,שהיא המשקפת את השאלה החשובה ביותר" :היש ה' בקרב ישראל ,אם אין?".
במקום להתרכז בשאלה זו ,מתוארת ציפייתו של עלי כדאגה שונה לחלוטיןּ" :כִי הָ י ָה לִּבֹו חָ ֵרד
עַ ל אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים".
[ ]...אף המבשר האנונימי שבוי היה באותה תפיסה מוטעית ,והוא מדרג את שורת האסונות
שאירעו במערכה באופן הנראה ,על פי שיקול דעתו ,כהליכה מן הקל אל הכבד ביחס לעלי:
"וַּיַעַ ן הַ מְ בַּׂשֵ ר ו ַּי ֹאמֶ ר )1( :נָס י ִׂשְ ָראֵ ל לִפְ נֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים ( )2וְגַם מַ ּגֵפָ ה גְדֹולָה הָ י ְתָ ה בָעָ ם ( )3וְגַם ׁשְ נֵי
ָבנֶיָך מֵ תּו חָ פְ נִי ּופִ ינְחָ ס ( )4ו ַאֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים נִלְקָ חָ ה".
ואכן ,תגובתו של עלי אינה מפתיעה" :וַי ְהִ י ּכְהַ ְזּכִירֹו אֶ ת אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים וַּיִּפ ֹל מֵ עַ ל הַ ּכִּסֵ א אֲ ח ַֹרּנִית
ּבְעַ ד י ַד הַ ּׁשַ עַ ר ו ַּתִ ּׁשָ בֵר מַ פְ ַרקְ ּתֹו וַּיָמ ֹת" (פס' יח) .לא מפלתם של ישראל החרידה את עלי וגרמה
למותו; אף לא מותם של בניו (על משמעותו כקיום האות להתגשמות נבואת הפורענות על בית
עלי) .לקיחת הארון – הסמל החיצוני ,הביטוי הסמלי בלבד להשראת השכינה – היא שעשתה
זאת! עם כל ההערכה למסירותו לארון ,שלקיחתו נגעה ללבו עוד יותר ממותם של בניו ,יש
בתיאור זה גם ביקורת על עלי ,שכל מעייניו נתונים לארון בלבד.

סיפור זה סוגר את המעגל [ ]...בפרק א' ,ביחסו השלילי לחנה [ ]...עלי מקפיד מאוד על דרכי
עבודת ה' במשכן ,אף שתוך כדי כך הוא פוגע בחנה שלא בצדק .גם בפרק ב' בלט עולם
הערכים שלו ,המציב את עבודת ה' כעיקר ,ונותן תפקיד משני ליחסים שבין אדם לחברו ("אִ ם
י ֶחֱ טָ א אִ יׁש לְאִ יׁש ּופִ לְלֹו אֱ ֹ-להִ ים") .והנה ,בפרקנו אנו נפגשים שוב עם התפיסה המדגישה
היבטים הקשורים לעבודת ה' בלבד ,במנותק ממצבו הרוחני של העם.
למעגל זה יש ביטוי ספרותי טרגי :לדמותו של עלי התוודענו לראשונה בהיותו "י ֹׁשֵ ב עַ ל הַ ּכִּסֵ א";
וסופו כאן הוא "וַּיִּפ ֹל מֵ עַ ל הַ ּכִּסֵ א" .ניתן אפוא לומר ,כי ארבעת הפרקים הראשונים מתארים את
תהליך נפילתו של עלי מכיסאו.
אדם אחד לא הוזכר כלל בסיפור  -שמואל .כמנהיגם של ישראל ,עתיד שמואל לתקן את הגישה
הקלוקלת ,ולהביא את ישראל לניצחון על פלשתים ,כפי שנראה להלן בפרק ז'.

(בתמונה :הרב אמנון בזק)
משימת הבנה:

 .1הרב בזק מתמודד בקטע זה עם שתי שאלות .צבעו אותן בצבע אדום.
 .2אחרי כל שאלה מופיעה פסקה שבה הרב בזק מבקש לתת לה תשובה .מצאו בכל פסקה כזו
משפט אחד שלדעתכם מתמצת את התשובה העיקרית וסמנו אותו בצבע כחול.
 .3נסו לסכם לעצמכם מה הרעיון המרכזי שהרב בזק מבקש ללמד אותנו בקטע זה.
[מיומנות :הדגשה
אחד מכלי הכתיבה היתר שימושיים הוא מדגש (המכונה גם בשמו הלועזי "מרקר").
בתוך כל טקסט מיידעי (שבא למסור מידע) ישנם משפטים העיקריים שבהם מבוטא עיקר המסר
ומשפטים משניים .כאשר אנו מדגישים את המשפטים העיקריים (באות עבה ,בקו תחתי או בצבע
שונה) ,אנו מסייעים לעין שלנו לדעת היכן מצויים עיקרי הדברים.
חיפוש המשפט העיקרי שאותו נרצה לסמן עוזר לנו לוודא שאכן הבנו מה אומר הטקסט ושאנו יודעים
באיזה משפט הדבר נאמר בצורה הברורה ביותר.
בנוסף לכך ,בפעם הבאה ,כאשר נרצה לגשת שוב לטקסט ,הדבר יחסוך לנו זמן כיוון שנוכל לקרוא רק
את הטקסט המודגש וכך נפגוש מיד את עיקרי הדברים].
טרם שנסיים את לימוד הפרק ניתן את הדעת לשאלה אחת שעולה גם מסיום דברי הרב בזק:
●

לאן נעלם שמואל? מדוע הוא כלל אינו נזכר בפרק ד'?

ליישם :לגדול בצילם של בני עלי – הסביבה ואני
במסענו עד כה עסקנו בפרקים א'–ד' בספר שמואל .הכרנו את שמואל ואת משפחת עלי ,ראינו כיצד
בניו של עלי מתנהגים ,שמענו על העונש הצפוי להם ונוכחנו לראות כיצד הוא אכן מתממש במהלך
הקרב עת חפני ופנחס מתים שניהם ביום אחד.
כעת נעסוק בדמותו של שמואל הנביא.
●

איך שמואל הרגיש כשהוא ראה את ההתנהגות הבוטה של "אחיו החורגים" ,חפני ופנחס?

●

איך לדעתכם חפני ופנחס התייחסו אליו?

●

האם הוא היה עלול לראות בהם מודל לחיקוי?

כעת צפו בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=DiNOUgm72e0
●

האם הסרטון הצחיק אתכם? אם כן – למה?

●

האם לדעתכם הסרטון רק נועד להצחיק ,או שאולי יש בו גם ביקורת חברתית מסוימת? ואם כן
– מה הביקורת?

●

האם גם מסביבנו מסתובבות דמויות שאנו עלולים לרצות להידמות אליהן?

●

האם יש כאן סכנה שנלמד מהן התנהגויות שליליות ונאמץ אותן?

קראו את הקטע הבא (הקטע לקוח מאתר האינטרנט של קופ"ח מאוחדת (עם שינויים קלים)):
לחץ חברתי מוגדר כמצב בו מופעלת השפעה חברתית על אדם מצד האנשים הסובבים אותו.
כתוצאה ,האדם עשוי "להיכנע" ולבצע פעולות מסוימות ,על אף שאינן תואמות רצונו ,צרכיו,
הרגליו ,העדפותיו או מצפונו .זוהי למעשה תחושת הקונפליקט הנוצרת כתוצאה מפער בין
מעשיו של האדם לבין רצונותיו.
בני נוער מושפעים במיוחד מהחֵ ברה שאיתה הם מבלים .זהו שלב בחיים ,בו המתבגר מנסה
לייצר לעצמו זהות אישית באמצעות שייכות לקבוצה ואימוץ הכללים והחוקים המקובלים בה,
ולכן ,בעצם ,הוא מהווה מטרה נוחה ללחצים חברתיים.
ישנו לחץ המופעל על ידי הילדים החזקים ,בעלי הביטחון העצמי ,על החלשים מהם ,בעלי
הדימוי העצמי הנמוך ,שהרצון שלהם לשייכות חזק מכל שיקול דעת .ישנו גם הלחץ הסמוי,
שלו נכנעים גם החזקים יותר שעל מנת לשמור על מעמדם בחברה ,חשים שעליהם להיות 'כמו
כולם' ולהוכיח נאמנות.
חשוב לציין שלחץ חברתי יכול להיות גם חיובי .למשל ,תלמיד יכול לנסות להצטיין בלימודיו ,או
לרצות להצטרף לתנועת נוער מסוימת עקב לחץ מצד הסביבה המשמעותית לו .הבעיה
מתחילה כמובן ,כשמדובר בלחץ חברתי להתנהגות שלילית ,כמו :עישון ,סמים ,אלכוהול,
גניבה ,אלימות פיזית ומינית.
מתבגרים היכולים להתמודד ולא להיכנע ללחץ חברתי מסוג זה ,צריכים להיות בעלי חוסן
נפשי ,תחושת ערך עצמי חיובי ואמונה ביכולתם למצוא קבוצה חלופית בעת הצורך .לעומת
זאת ,דימוי עצמי נמוך והעדר ביטחון ביכולת למצוא חלופות מגבירים את הסיכון למעידה
היישר לתוך בור הציווי החברתי.

●

הגדירו :מה הוא "לחץ חברתי"?

●

חשבו על שלוש דוגמאות שאתם מכירים מעצמכם או מסביבתכם הקרובה ,שבהן החברה
מפעילה על מישהו (אתם  /חבר  /אח) לחץ לעשות משהו שהוא עצמו אינו מעוניין לעשות
(כגון :להתלבש בסגנון מסוים ,לאכול או לשתות משהו ,לשמוע מוזיקה או לראות סדרה
מסוימים ,לקחת חלק במעשה אסור ,להתרשל בעשיית מצוות ,להתייחס לא יפה לחבר
וכדומה).
האם בדוגמאות שבחרתם ,אותו אדם עמד בלחץ? האם לדעתכם הוא היה יכול לפעול אחרת?

●

נסו להיזכר במקרה שבו עשיתם משהו שלא רציתם לעשות ,רק בגלל שהסביבה דחפה אתכם
לעשות אותו.
האם היום ,במבט לאחור ,אתם מתחרטים על כך?
האם יש לכם רעיון איך לדאוג שזה לא יחזור על עצמו?

צפו בסרטון הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=9ZN09yQGIFA
●

האם תוכלו להוסיף לסרטון דוגמה נוספת ,מתוך דברים שראיתם או שפגשתם בסביבה
שלכם?

●

כיצד לדעתכם שמואל הצליח שלא להיות מושפע מההתנהגות הרעה של כוהני שילה?

●

האם יש בכך לדעתכם ,כדי להסביר מדוע הוא זכה לגדול ולהפוך אחד גדולי הנביאים שקמו
לעם ישראל?

משימת כתיבה
שמואל הוא נער בן  .14הוריו התגרשו לפני כשמונה שנים .לפני כשלוש שנים אימא שלו התחתנה שנית,
אך שמואל ממש שאינו מחבב את בעלה החדש (אביו החורג) .הוא ביקש כמה פעמים לעבור ולהתגורר
אצל אביו ,אך אבא שלו הוא איש קבע בצה"ל שנמצא בבסיס כל השבוע ,ולכן הדבר אינו מסתדר.
הוריו של שמואל החליטו לשלוח אותו ללמוד במוסד פנימייתי .אבל מאז ששמואל החל ללמוד שם
ההתנהגות שלו השתנתה :הוא מקלל הרבה יותר ,הוא מוציא הרבה כסף (שאין להורים שלו) על בגדים,
הוא שומע מוזיקה רועשת בקול רם ,הוא מגעיל כלפי אחיו הקטנים ,הוא גולש במשך שעות בפלאפון עם
דלת סגורה והוא מתחצף יותר כלפי הוריו .יותר מכך ,במכתב שהגיע מהנהלת בית הספר החדש נאמר
שהמדריך שלו מצא בארון שלו בחדר בקבוק משקה אלכוהולי.

אימו של שמואל בטוחה שההתנהגות החדשה של בנה היא תוצאה של הסביבה החדשה שהוא נמצא
בה.
אבל למזלה יש לה אתכם .אתם חברים של שמואל מבית הספר הקודם שבו הוא למד .אימא שלו
ביקשה מכם לכתוב לו מכתב שבו תסבירו לו מדוע הוא אינו חייב לאמץ את ההתנהגויות שהוא
רואה מסביב וכיצד ביכולתו לגבור על הלחץ החברתי שבתוכו הוא נמצא.
בהתחלה לא כל כך רציתם לכתוב את המכתב ,אבל לבסוף ,אחרי שראיתם כמה זה חשוב לאימא של
שמואל ,הסכמתם
כעת כתבו את המכתב.

סיכום המסע
במסע זה התחלנו להכיר את ספר שמואל.
בפרק א' פגשנו את הוריו הצדיקים של שמואל וראינו כיצד בזכות אמונתם וצדיקותם הם זכו להעמיד
ילד שיהפוך למנהיגו הרוחני של עם ישראל.
בפרק ב' ראינו את הניגוד בין הנער שמואל ,לבין חפני ופנחס ,הכוהנים החוטאים .בפרק זה פגשנו גם
את שירתה של חנה ,שבה מובעת האמונה כי בסופו של דבר ה' יעשה דין עם הרשעים ,ואת נבואת
התוכחה שנאמרה לעלי ובה נחזה לביתו חורבן.

בפרק ג' ראינו כיצד שמואל מתחיל להינבא .נבואתו הראשונה עוסקת בחורבן בית עלי ,וזו אכן מתחילה
להתממש בפרק ד' שבו קראנו על מותם של שני בניו.
עוד עסקנו בפרק ד' בשאלה מדוע העם כולו נענש ,והרי לכאורה רק חפני ופנחס חטאו .ראינו את
תשובת הרב בזק שבאמצעות דיוק בפסוקים הראה לנו שבעצם לעם כולו הייתה תפיסה מוטעית ביחס
לה' ולארון הברית .העם חשב שמי שמעניק את הניצחון איננו ה' ,אלא הארון ,ומשום כך לא משנה מי
סוחב אותו.
בתוך תיאור חורבנו של בית עלי בארבעת הפרקים הללו ,אנו זוכים לראות כיצד גדלה אט אט אותה
דמות פלאית שתהווה הנהגה חלופית לבית הכהונה שקרס – שמואל הנביא.

במהלך הלימוד גם פגשנו בשני רבנים חשובים שאחד מתחומי עיסוקם העיקריים הוא בהוראת תנ"ך:
הרב בני לאו (שהעביר לנו שיעור קצר על פרק ג') והרב אמנון בזק (שאת דבריו קראנו על פרק ד').
במסע זה גם פיתחנו מספר מיומנויות.
●

למדנו להשתמש באמצעים ויזואליים (כמו צביעת פסוקים או הקטנתם) לשם הפיכת הטקסט
לברור יותר.

●

למדנו כיצד להשתמש באתר "על התורה" כדי לקרוא פרק בתנ"ך עם פרשן שאנו בוחרים.

●

וכמובן :התרגלנו לקרוא פרק בתנ"ך ולהבין את הנאמר בו.

לאחר שלמדנו את הפרקים עסקנו מעט בתופעת הלחץ החברתי .זאת מפני שראינו כיצד שמואל הצליח
שלא להיות מושפע מהתנהגותם המושחתת של כהני שילה ,למרות שהם אלו שגידלו אותו.

ליצור ולשתף (בנושא :בין פנים לחוץ)
תחנה אחרונה .מסענו תם.
כעת ננסה לסכם את המסע באמצעות תוצר ,שתמיד יזכיר לנו היכן היינו ומה לקחנו איתנו מהמסע.
הנושא שבו נעסוק הוא ביחס שבין פנים לחוץ.
●

בפרק א' ראינו את הניגוד בין חנה לעלי .חנה התפללה בשקט ,מתוך רחשי ליבה ,ואילו עלי
הבחין רק במראה החיצוני שלה ולכן הוא האשים אותה בשכרות.

●

בפרק ב' ראינו את הניגוד בין שמואל לבני עלי .שמואל שירת את פני ה' (ואף ישן בתוך ההיכל,
כפי שראינו בתחילת פרק ג') ואילו בני עלי שירתו בעצם את עצמם וזללו בשר שמבחינה
הלכתית יש להקריב על המזבח.

●

בפרק ד' ראינו כיצד עם ישראל ,לאחר התבוסה הראשונה לפלישתים ,אינו עסוק בשאלה כיצד
לחזור בתשובה ,אלא בשאלה כיצד לאלץ את ה' לתת להם ניצחון .הם התייחסו אל הארון כאל
כלי נשק בעל כוחות עצמאיים (כלי מאגי) והתעלמו מהתפיסה העולה מהתורה עצמה – אותה
תורה הנמצאת בתוך הארון פנימה.

 .1בחרו את אחד מהניגודים הנזכרים (חנה-עלי  /שמואל-בני עלי  /חזרה בתשובה-מאגיה)
ונסו למצוא אותו בעולם שלנו היום.

למשל:
●

האם אנו עסוקים בשאלת ההופעה החיצונית שלנו ("גודל כיפה  /אורך חצאית") או בעולם
הפנימי שלנו?

●

האם המוסדות הרשמיים באמת עושים את עבודתם?

●

האם אנו מייחסים כוחות קסם למצוות (בדיקת מזוזה  /הפרשת חלה וכדומה) או עסוקים גם
בעשיית חשבון נפש אמיתי ובחזרה בתשובה?

 .2כעת נסו להביע ביקורת על תופעה זו באמצעות מיצג אומנותי:

סטיקר  /קריקטורה  /סלוגן  /שיר ראפ
 .3כתבו הסבר קצר שבו תאמרו:
.1

איזה תופעה בחרתם לבקר,

 .2כיצד המיצג שלכם מבקר אותה,
 .3כיצד התופעה מתקשרת לספר שמואל.
 .4שתפו את הכתיבה במיצג שלכם ובהסבר (בשיעור או בקיר שיתופי – לפי בחירת המורה
שלכם).

להתבונן לאחור (רפלקסיה)
מסענו תם.
כעת נשאל את עצמנו:
●

האם אהבתי במיוחד את אחת מהדמויות? (אלקנה ,חנה ,שמואל ,עלי) למה?

●

האם אני יכול לדמיין כיצד נראתה ילדותו של שמואל בצילם של בני עלי?

●

האם קיבלתי במסע תובנות חדשות על עצמי? אילו תובנות?

●

האם היו במסע תחנות שהיו קשות בעבורי? האם קיבלתי כלים או אמונה ביכולת להתגבר על
קשיים עתידיים דומים?

●

איזו תמונה הכי אהבתי במסע? מדוע?

●

מה הרעיון המרכזי שקיבלתי מהמסע?

להעמיק – חורבן משכן שילה
בפרק ד' קראנו על חורבנו של בית עלי.
והנה ,מעתה ואילך איננו שומעים יותר על משכן ה' שבשילה .מסתבר שבאותה מלחמה ,פלישתים לא
הסתפקו בהריגת עשרות אלפי לוחמים ישראליים ובשביית הארון ,אלא שהם גם עלו על העיר שילה
והחריבו את המשכן.
אם רצונכם לקרוא על תגלית ארכיאולוגית מעניינת המלמדת על אירוע זה ,אתם מוזמנים לקרוא את
כתבתו של עמיחי רובין באתר סרוגים:
https://www.srugim.co.il/40116-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%97%D7%A1%D7
%A8-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%9A-%D7%9B%D7%9A-%D7%A0%D7%97%D7%A8%D7
%91%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%94
אם ברצונכם לקרוא על דברים אלו בצורה מקיפה יותר ,אתם מוזמנים לעיין בדבריו של אבי ורשבסקי
באתר מט"ח:

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=920
אם ברצונכם לשמוע שיעור שלם העוסק בשאלה החשובה – למה התנ"ך לא סיפר לנו על אירוע זה,
אתם מוזמנים להיכנס לאתר התנ"ך של מכללת הרצוג ולשמוע את שיעורה של רבקה רביב:
http://www.hatanakh.com/lessons/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%AA-%D7%97%
D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7
%A9%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%A9%D7%9E%D7%
95%D7%90%D7%9C

