Hanna & Peninah
 .1מדרש שמואל ג'
"בכל יום ויום היתה בת  -קול יוצאת ומתפוצצת בכל העולם ואומרת :עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל .וכל אישה שהיתה יולדת בן
היתה מוציאה שמו שמואל .וכיוון שהיו רואים את מעשיו ,היו אומרים -זה שמואל? אין זה אותו שמואל .וכיוון שנולד זה ,ראו את מעשיו ,
אמרו  -דומה שזה הוא"!
 .2ברכות לא' ב
" ורבי יוחנן אמר זרע ששקול כשני אנשים ומאן אינון משה ואהרן שנאמר "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו נביא ששקול כמשה
ואהרון"
 .3במדבר רבה י"ח
ְקֹוראֵ י שְ מֹו "עשרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכולם מתנבאים ברוה"ק "
" מ ֹשֶׁ ה ו ְַאהֲ רֹן בְכ ֹהֲ נָיו ּושְ מּואֵ ל ב ְ
 .4כלי יקר ,ש"א
"שהיה שקול כל"א צדיקים"
 .5ירושלמי ,חגיגה ב
" והרי דברים ק"ו מה אם שמואל רבן של נביאים שכתוב בו "וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע "
 .6מכות כג
" א"ר אלעזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמה"
 .7פרקי דר"א ט"ו
" ר' יוחנן אומר ,כל הנביאים נתנבאו בחייהם ,ושמואל נתנבא בחייו ולאחר מותו"
 .8שמואל א פרק א-ב
פְרתִ י .ב ו ְלֹו ,שְ תֵ י נָשִ ים--שֵ ם ַאחַ ת
א וַי ְהִ י אִ יש אֶׁ חָ ד מִ ן-הָ ָרמָ ַתי ִם ,צֹופִים--מֵ הַ ר אֶׁ פ ְָרי ִם; ּושְ מֹו אֶׁ לְקָ נָה בֶׁן-י ְר ֹחָ ם בֶׁן-אֱ לִיהּוא ,בֶׁן-ת ֹחּו בֶׁן-צּוף--אֶׁ ָ
חַ נָה ,ו ְשֵ ם הַ שֵ נ ִית פְ נִנָה; וַי ְהִ י לִפְ נִנָה יְלָדִ יםּ ,ולְחַ נָה אֵ ין יְלָדִ ים .ג ו ְעָ לָה הָ אִ יש הַ הּוא מֵ עִ ירֹו מִ יָמִ ים י ָמִ ימָ ה ,לְהִ שְ תַ חֲ וֹת ו ְ ִלזְב ֹחַ לַיהו ָה ְצבָאֹות
ְנֹותיהָ --מָ נֹות .ה ּולְחַ נָה,
בְשִ ֹלה; ו ְשָ ם שְ נ ֵי ְבנ ֵי-עֵ לִי ,חָ פְ נ ִי ּופִ נְחָ ס ,כ ֹהֲ נ ִים ,לַיהו ָה .ד וַי ְהִ י הַ יֹום ,וַיִזְבַח אֶׁ לְקָ נָה; וְנ ַָתן לִפְ נִנָה אִ שְ תֹוּ ,ו ְלכָלָ -בנֶׁיהָ ּוב ֶׁ
י ִתֵ ן מָ נָה ַאחַ ת אַ פָ י ִם :כִי אֶׁ ת-חַ נָה ָאהֵ ב ,ו ַיהו ָה סָ גַר ַרחְ מָ ּה .ו וְכִעֲ סַ תָ ה צ ָָר ָתּה גַם-כַעַ ס ,בַעֲ בּור הַ ְרעִ מָ ּה :כִי-סָ גַר י ְהו ָה ,בְעַ ד ַרחְ מָ ּה .ז וְכֵן
י ַעֲ שֶׁ ה שָ נָה בְשָ נָה ,מִ דֵ י עֲ ֹלתָ ּה ְבבֵית י ְהו ָה--כֵן ,תַ כְעִ סֶׁ נָה; ו ַתִ ְבכֶׁה ,ו ְֹלא ת ֹאכַל .ח ו ַי ֹאמֶׁ ר לָּה אֶׁ לְקָ נָה אִ ישָ ּה ,חַ נָה לָמֶׁ ה תִ ְבכִי וְלָמֶׁ ה ֹלא ת ֹא ְכלִי,
וְלָמֶׁ ה ,י ֵַרע ְל ָבבְֵך :הֲ לֹוא ָאנֹכִי טֹוב לְָך ,מֵ עֲ שָ ָרה ָבנ ִים .ט ו ַָתקָ ם חַ נָהַ ,אחֲ ֵרי ָא ְכלָה בְשִ ֹלה ו ְַאחֲ ֵרי שָ ת ֹה; ו ְעֵ לִי הַ כ ֹהֵ ן ,י ֹשֵ ב עַ ל-הַ כִסֵ א ,עַ ל-מְ זּוזַת,
הֵ יכַל י ְהו ָה .י ו ְהִ יא ,מָ ַרת נָפֶׁ ש; ו ַתִ תְ פַ לֵל עַ ל-י ְהו ָהּ ,ובָכ ֹה תִ ְבכֶׁה .יא ו ַתִ ד ֹר נֶׁדֶׁ ר ו ַת ֹאמַ ר ,י ְהו ָה ְצבָאֹות אִ םָ -רא ֹה תִ ְראֶׁ ה בָעֳ נ ִי אֲ מָ תֶׁ ָך ּוזְכ ְַרתַ נִי
ּומֹורה ֹלא-י ַעֲ לֶׁה עַ ל-ר ֹאשֹו .יב ו ְהָ י ָה כִי הִ ְרבְתָ ה ,לְהִ תְ פַ לֵל
ָ
ו ְֹלא-תִ שְ כַח אֶׁ ת-אֲ מָ ֶׁתָך ,וְנָתַ ָתה לַאֲ מָ תְ ָך ,ז ֶַׁרע אֲ נָשִ יםּ--ונְתַ תִ יו לַיהו ָה כָל-י ְמֵ י חַ יָיו,
לִפְ נֵי י ְהו ָה; ו ְעֵ לִי ,ש ֹמֵ ר אֶׁ ת-פִ יהָ .יג ו ְחַ נָה ,הִ יא מְ דַ ב ֶֶׁׁרת עַ לִ -לבָּהַ --רק שְ פָ ֶׁתיהָ נָעֹות ,ו ְקֹולָּה ֹלא י ִשָ מֵ עַ ; וַיַחְ שְ בֶׁהָ עֵ לִי ,לְשִ כ ָֹרה .יד ו ַי ֹאמֶׁ ר אֵ לֶׁיהָ
עֵ לִי ,עַ ד-מָ תַ י תִ שְ תַ כ ִָרין; הָ סִ ִ
ירי אֶׁ ת-י ֵינ ְֵך ,מֵ עָ ָלי ְִך .טו ו ַתַ עַ ן חַ נָה ו ַת ֹאמֶׁ רֹ ,לא אֲ דֹנ ִי ,אִ שָ ה קְ שַ ת-רּוחַ ָאנ ֹ ִכי ,וְיַי ִן ו ְשֵ כָר ֹלא שָ תִ יתִ י; ו ָאֶׁ שְ פְֹך אֶׁ ת-
נַפְ שִ י ,לִפְ נ ֵי י ְהו ָה .טז ַאל-תִ תֵ ן ,אֶׁ ת-אֲ מָ תְ ָך ,לִפְ נֵי ,בַתְ -ב ִליָעַ ל :כִי-מֵ ר ֹב שִ יחִ י וְכַעְ סִ י ,דִ ב ְַרתִ י עַ ד-הֵ נָה .יז וַיַעַ ן עֵ לִי ו ַי ֹאמֶׁ רְ ,לכִי לְשָ לֹום; ו ֵאֹלהֵ י
י ִשְ ָראֵ ל ,י ִתֵ ן אֶׁ ת-שֵ לָתֵ ְך ,אֲשֶׁ ר שָ ַאלְתְ  ,מֵ עִ ּמֹו .יח ו ַת ֹאמֶׁ ר ,תִ מְ צָא שִ פְחָ תְ ָך חֵ ן בְעֵ ינֶׁיָך; ו ַתֵ לְֶׁך הָ אִשָ ה לְדַ ְרכָּה ו ַת ֹאכַלּ ,ופָ נֶׁיהָ ֹלא-הָ יּו-לָּה
ֵיתם ,הָ ָרמָ ָתה; וַיֵדַ ע אֶׁ לְקָ נָה אֶׁ ת-חַ נָה אִ שְ תֹו ,וַיִזְכ ְֶׁרהָ י ְהו ָה .כ וַי ְהִ י לִתְ קֻׁ פֹות
עֹוד .יט וַיַשְ כִמּו בַב ֹקֶׁ ר ,וַיִשְ ַתחֲ וּו לִפְ נֵי י ְהו ָה ,וַיָשֻׁ בּו וַיָב ֹאּו אֶׁ ל-ב ָ
הַ יָמִ ים ,ו ַתַ הַ ר חַ נָה ו ַתֵ לֶׁד בֵן; ו ַתִ קְ ָרא אֶׁ ת-שְ מֹו שְ מּואֵ ל ,כִי מֵ י ְהו ָה שְ אִ לְתִ יו .כא וַיַעַ ל הָ אִ יש אֶׁ לְקָ נָה ,וְכָל-בֵיתֹוִ ,לזְב ֹחַ לַיהו ָה אֶׁ תֶׁ -זבַח הַ יָמִ ים,
ָתה :כִיָ-אמְ ָרה לְאִ ישָ ּה ,עַ ד יִגָמֵ ל הַ נַעַ ר ו ַהֲ בִא ֹתִ יו וְנ ְִרָאה אֶׁ תְ -פנֵי י ְהו ָה ,וְי ָשַ ב שָ ם ,עַ ד-עֹולָם .כג ו ַי ֹאמֶׁ ר לָּה אֶׁ לְקָ נָה
ו ְאֶׁ ת-נִדְ רֹו .כב ו ְחַ נָהֹ ,לא עָ ל ָ
אִ ישָ ּה עֲ שִ י הַ ּטֹוב בְעֵ ינַי ְִך ,שְ בִי עַ ד-גָמְ לְֵך א ֹתֹו--אַ ְך י ָקֵ ם י ְהו ָה ,אֶׁ ת-דְ בָרֹו; ו ַתֵ שֶׁ ב הָ אִ שָ ה ו ַתֵ ינֶׁק אֶׁ תְ -בנָּה ,עַ ד-גָמְ לָּה א ֹתֹו .כד ו ַַתעֲ לֵהּו עִ ּמָ ּה
כַאֲ שֶׁ ר גְמָ לַתּו ,בְפָ ִרים שְ ֹלשָ ה ו ְאֵ יפָ ה ַאחַ ת קֶׁ מַ ח וְנֵבֶׁל יַי ִן ,ו ַתְ בִאֵ הּו בֵית-י ְהו ָה ,שִ לֹו; ו ְהַ נַעַ ר ,נָעַ ר .כה וַיִשְ חֲ טּו ,אֶׁ ת-הַ פָ ר; וַיָבִאּו אֶׁ ת-הַ נַעַ ר ,אֶׁ ל-
עֵ לִי .כוו ַת ֹאמֶׁ ר בִי אֲ דֹנ ִי ,חֵ י נַפְשְ ָך אֲ דֹנִי; אֲ נ ִי הָ אִ שָ ה ,הַ נִ ֶׁצבֶׁת עִ ּמְ כָה ָבזֶׁה ,לְהִ תְ פַ לֵל ,אֶׁ ל-י ְהו ָה .כז אֶׁ ל-הַ נַעַ ר הַ זֶׁה ,הִ תְ פַ ָללְתִ י; וַיִתֵ ן י ְהו ָה לִי
אֶׁ ת-שְ אֵ לָתִ י ,אֲ שֶׁ ר שָ ַאלְתִ י מֵ עִ ּמֹו .כח וְגַם ָאנֹכִי ,הִ שְ אִ לְתִ הּו לַיהו ָה ,כָל-הַ יָמִ ים אֲ שֶׁ ר הָ י ָה ,הּוא שָ אּול לַיהו ָה; וַיִשְ ַתחּו שָ ם ,לַיהו ָה .א ו ַתִ תְ פַ לֵל
ְתָך; ו ְאֵ ין צּור,
חַ נָה ,ו ַת ֹאמַ ר ,עָ לַץ ִלבִי בַיהו ָהָ ,רמָ ה קַ ְרנ ִי בַיהו ָה; ָרחַ ב פִי עַ ל-אֹויְבַי ,כִי שָ מַ חְ תִ י בִישּועָ ֶׁתָך .ב אֵ ין-קָ דֹוש כַיהו ָה ,כִי אֵ ין ִבל ֶׁ
כֵאֹלהֵ ינּו .ג ַאל-תַ ְרבּו תְ דַ בְרּו גְב ֹהָ ה גְב ֹהָ ה ,יֵצֵא עָ ָתק מִ פִיכֶׁם :כִי אֵ ל דֵ עֹות י ְהו ָה ,ולא (ו ְלֹו) נ ִתְ כְנּו עֲ לִלֹות .ד קֶׁ שֶׁ ת גִב ִֹרים ,חַ תִ ים; וְנִכְשָ לִים,

ִ ; מֵ מִ ית ּומְ חַ יֶׁה,ו י ְהו ָה.  ו ְַרבַת ָבנִים אֻׁ מְ ָללָה,עֲקָ ָרה יָלְדָ ה שִ בְעָ ה- עַ ד,ּורעֵ בִים חָ דֵ לּו
,מֹוריד שְ אֹול
ְ ,ה שְ בֵעִ ים ַבלֶׁחֶׁ ם נִשְ כָרּו. ָאזְרּו חָ י ִל
ִ ,ז י ְהו ָה. וַיָעַ ל
 כִי: וְכִסֵ א כָבֹוד יַנְחִ לֵם,נ ְדִ יבִים- לְהֹושִ יב עִ ם, מֵ אַ שְ פ ֹת י ִָרים אֶׁ בְיֹון,ח מֵ קִ ים מֵ עָ פָ ר דָ ל. מְ רֹומֵ ם- ַאף,מֹוריש ּומַ עֲ שִ יר; מַ שְ פִיל
 עָ לָו בַשָ מַ י ִם,י י ְהו ָה י ֵחַ תּו מְ ִריבָו. אִ יש- י ִ ְגבַר, ַֹלא בְכ ֹח- כִי:ּורשָ עִ ים בַח ֹשֶׁ ְך י ִדָ ּמּו
ְ ,ט ַר ְגלֵי חֲ סִ ידָ ו י ִשְ מ ֹר.  וַיָשֶׁ ת עֲ לֵיהֶׁ ם תֵ בֵל,לַיהו ָה מְ צֻׁקֵ י אֶׁ ֶׁרץ
 עֵ לִי,פְ נ ֵי- אֶׁ ת,י ְהו ָה- הָ י ָה מְ שָ ֵרת אֶׁ ת,בֵיתֹו; ו ְהַ נַעַ ר- עַ ל, וְי ֵָרם קֶׁ ֶׁרן מְ שִ יחֹו יא ו ַיֵלְֶׁך אֶׁ לְקָ נָה הָ ָרמָ ָתה,ע ֹז לְמַ לְכֹו-ָארץ; וְי ִֶׁתן
ֶׁ - י ָדִ ין ַאפְסֵ י,י ְהו ָה--י ְַרעֵ ם
 אֵ ת מִ נ ְחַ ת, כִי נ ִאֲ צּו הָ אֲ נָשִ ים:פְ נֵי י ְהו ָה- אֶׁ ת, יז ו ַתְ הִ י חַ ּטַ את הַ נ ְעָ ִרים גְדֹולָה מְ א ֹד...י ְהו ָה- אֶׁ ת, ֹלא י ָדְ עּו: ְבנֵי ְב ִליָעַ ל,יב ּו ְבנֵי עֵ לִי. הַ כ ֹהֵ ן
הָ אִ שָ ה- ו ְָאמַ ר י ָשֵ ם י ְהו ָה לְָך ז ֶַׁרע מִ ן,אִ שְ תֹו-אֶׁ לְקָ נָה ו ְאֶׁ ת- כ ּוב ֵַרְך עֵ לִי אֶׁ ת... חָ גּור אֵ פֹוד בָד, נַעַ ר:פְ נֵי י ְהו ָה- מְ שָ ֵרת אֶׁ ת,יח ּושְ מּואֵ ל. י ְהו ָה
 ָבנ ִים ּושְ תֵ י בָנֹות; וַיִגְדַ ל הַ נַעַ ר- ו ַתַ הַ ר ו ַתֵ לֶׁד שְ ֹלשָ ה,חַ נָה-פָקַ ד י ְהו ָה אֶׁ ת-כא כִי.  לִמְ קֹומֹו, אֲ שֶׁ ר שָ ַאל לַיהו ָה; ו ְהָ לְכּו, תַ חַ ת הַ שְ אֵ לָה,הַ ז ֹאת
 אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִי, לָּמָ ה תַ עֲ שּון כַדְ ב ִָרים הָ אֵ לֶׁה, כג ו ַי ֹאמֶׁ ר לָהֶׁ ם...י ִשְ ָראֵ ל-אֲ שֶׁ ר י ַעֲ שּון ָבנָיו ְלכָל- אֵ ת כָל, זָקֵ ן מְ א ֹד; ו ְשָ מַ ע,י ְהו ָה כב ו ְעֵ לִי- עִ ם,שְ מּואֵ ל
, גַם: הֹלְֵך וְגָדֵ ל ו ָטֹוב,כו ו ְהַ נַעַ ר שְ מּואֵ ל. חָ פֵץ י ְהו ָה לַהֲ מִ יתָ ם- כִי, ו ְֹלא י ִשְ מְ עּו לְקֹול אֲ בִיהֶׁ ם...הָ עָ ם אֵ לֶׁה- מֵ אֵ ת כָל,דִ ב ְֵריכֶׁם ָרעִ ים-ש ֹמֵ עַ אֶׁ ת
. אֲ נָשִ ים- עִ ם, וְגַם,י ְהו ָה-עִ ם
There was a man from Ramathaim of the Zuphites, in the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of
Jeroham son of Elihu son of Tohu son of Zuph, an Ephraimite. 2 He had two wives, one named Hannah and the other
Peninnah; Peninnah had children, but Hannah was childless. 3 This man used to go up from his town every year to
worship and to offer sacrifice to the LORD of Hosts at Shiloh.—Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests
of the LORD there. 4 One such day, Elkanah offered a sacrifice. He used to give portions to his wife Peninnah and to
all her sons and daughters; 5 but to Hannah he would give one portion only—though Hannah was his favorite—for
the LORD had closed her womb. 6 Moreover, her rival, to make her miserable, would taunt her that the LORD had
closed her womb. 7 This happened year after year: Every time she went up to the House of the LORD, the other would
taunt her, so that she wept and would not eat. 8 Her husband Elkanah said to her, “Hannah, why are you crying and
why aren’t you eating? Why are you so sad? Am I not more devoted to you than ten sons?” 9 After they had eaten
and drunk at Shiloh, Hannah rose.—The priest Eli was sitting on the seat near the doorpost of the temple of the
LORD.— 10 In her wretchedness, she prayed to the LORD, weeping all the while. 11 And she made this vow: “O
LORD of Hosts, if You will look upon the suffering of Your maidservant and will remember me and not forget Your
maidservant, and if You will grant Your maidservant a male child, I will dedicate him to the LORD for all the days of
his life; and no razor shall ever touch his head.” 12 As she kept on praying before the LORD, Eli watched her mouth.
13 Now Hannah was praying in her heart; only her lips moved, but her voice could not be heard. So Eli thought she
was drunk. 14 Eli said to her, “How long will you make a drunken spectacle of yourself? Sober up!” 15 And Hannah
replied, “Oh no, my lord! I am a very unhappy woman. I have drunk no wine or other strong drink, but I have been
pouring out my heart to the LORD. 16 Do not take your maidservant for a worthless woman; I have only been speaking
all this time out of my great anguish and distress.” 17 “Then go in peace,” said Eli, “and may the God of Israel grant
you what you have asked of Him.” 18 She answered, “You are most kind to your handmaid.” So the woman left, and
she ate, and was no longer downcast. 19 Early next morning they bowed low before the LORD, and they went back
home to Ramah. Elkanah knew his wife Hannah and the LORD remembered her. 20 Hannah conceived, and at the
turn of the year bore a son. She named him Samuel, meaning, “I asked the LORD for him.” 21 And when the man
Elkanah and all his household were going up to offer to the LORD the annual sacrifice and his votive sacrifice, 22
Hannah did not go up. She said to her husband, “When the child is weaned, I will bring him. For when he has appeared
before the LORD, he must remain there for good.” 23 Her husband Elkanah said to her, “Do as you think best. Stay
home until you have weaned him. May the LORD fulfill His word.” So the woman stayed home and nursed her son
until she weaned him. 24 When she had weaned him, she took him up with her, along with three bulls, one ephah of
flour, and a jar of wine. And though the boy was still very young, she brought him to the House of the LORD at Shiloh.
25 After slaughtering the bull, they brought the boy to Eli. 26 She said, “Please, my lord! As you live, my lord, I am the
woman who stood here beside you and prayed to the LORD. 27 It was this boy I prayed for; and the LORD has
granted me what I asked of Him. 28 I, in turn, hereby lend him to the LORD. For as long as he lives he is lent to the
LORD.” And they bowed low there before the LORD. And Hannah prayed: My heart exults in the LORD; I have
triumphed through the LORD. I gloat over my enemies; I rejoice in Your deliverance. 2 There is no holy one like the
LORD, Truly, there is none beside You; There is no rock like our God. 3 Talk no more with lofty pride, Let no arrogance
cross your lips! For the LORD is an all-knowing God; By Him actions are measured. 4 The bows of the mighty are
broken, And the faltering are girded with strength. 5 Men once sated must hire out for bread; Men once hungry hunger

no more. While the barren woman bears seven, The mother of many is forlorn. 6 The LORD deals death and gives
life, Casts down into Sheol and raises up. 7 The LORD makes poor and makes rich; He casts down, He also lifts high.
8 He raises the poor from the dust, Lifts up the needy from the dunghill, Setting them with nobles, Granting them seats
of honor. For the pillars of the earth are the LORD’s; He has set the world upon them. 9 He guards the steps of His
faithful, But the wicked perish in darkness— For not by strength shall man prevail. 10 The foes of the LORD shall be
shattered; He will thunder against them in the heavens. The LORD will judge the ends of the earth. He will give power
to His king, And triumph to His anointed one. 11 Then Elkanah [and Hannah] went home to Ramah; and the boy
entered the service of the LORD under the priest Eli. 12 Now Eli’s sons were scoundrels; they paid no heed to the
LORD. ..The sin of the young men against the LORD was very great, for the men treated the LORD’s offerings
impiously. 18 Samuel was engaged in the service of the LORD as an attendant, girded with a linen ephod… Eli would
bless Elkanah and his wife, and say, “May the LORD grant you offspring by this woman in place of the loan she made
to the LORD.” Then they would return home. 21 For the LORD took note of Hannah; she conceived and bore three
sons and two daughters. Young Samuel meanwhile grew up in the service of the LORD. 22 Now Eli was very old.
When he heard all that his sons were doing to all Israel… he said to them, “Why do you do such things? I get evil
reports about you from the people on all hands. 24 Don’t, my sons! But they ignored their father’s plea; for the LORD
was resolved that they should die….26 Young Samuel, meanwhile, grew in esteem and favor both with God and with
men.
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 ב, ילקוט שמעוני שמו"א א.10
"." א"ר יונה בש"ר חמא כיון שראתה חנה שלא ילדה אמרה אומר לו שיכניס צרתי בתוך ביתי ומתוך כך יראה הקב"ה ויפקוד אותי
 פסיקתא פרשה מג.11
". אמרו רבותינו תשע עשרה שנה, וכמה צירף אותה, צירפה הקב"ה אף היא לפי כחה," וחנה
 ז, מצודת דוד שמו"א א.12
 ובעבור זה, בכתה מרוב התוגה,בכל עת בואה אל שילה.  ותבכה...: לתת לחנה מנה אחת אפים,כן עשה אלקנה בכל שנה. " וכן יעשה
":נמנע ממנה תאות האכילה

 תש"מ, ירושלים,) דרך הקדש1853-1933(  ר' אברהם מרדכי פיורקא.13
 אלו הדברים שנתרחשו באותו יום מיוחד המתואר- " "ותבכה ולא תאכל,"" ויהי היום ויזבח אלקנה
" ' מדי עלות המשפחה לבית ה,"ויזבח" תגובה של "ותבכה ולא תאכל" דבר זה מה התרחש שנה בשנה
ט, מלבי"ם שמו"א א.14
"?"מדוע לא קמה עד הנה להתפלל רק זה עתה הפעם הראשון
א, רלב"ג שמו"א א.15
 והנה סמך זה הספור לשני הספורים הקודמים כי בכל אחד מהספורים ההם היה מה שהגיע...  היותו גר בהר אפרים... " שהוא היה לוי
מהקלקול בסבת לוי היה גר בהר אפרים כי הנער הלוי היה גר בבית מיכה שהיה בהר אפרים והאיש הלוי בעל הפילגש גם כן היה גר בהר
" : והנה סמך לזה זה הספור שהיה איש לוי גר בהר אפרים ויצא ממנו מי שבאה טובה גדולה על ידו לישראל... אפרים

 .16מלבי"ם שמו"א א,א
" ויהי איש אחד יש הבדל בין כשכתוב ויהי איש כמו ויהי איש מהר אפרים ויהי איש לוי שם ובין כשכתוב ויהי איש אחד ,שמורה שהיה
מיוחד לאיזה דבר גדול ,וכמו שאמרו במדרש רבה (פ''י) במ''ש ויהי איש אחד גדול היה ,ויהי איש אחד מצרעה ,היה מיוחד להולדת
שמשון ,ופה היה מיוחד להולדת שמואל"..
 .17רש"י שמו"א א,א
" אפרתי .בן פלטין אבגינוס ,אדם חשוב"
 .18שמו"א ב ,כז
" וַיָב ֹא אִ יׁש-אֱ ֹלהִ ים ,אֶׁ ל-עֵ לִי; ו ַי ֹאמֶׁ ר אֵ לָיו ,כ ֹה ָאמַ ר י ְהו ָה ,הֲ נִגְֹלה נִ ְגלֵיתִ י אֶׁ ל-בֵית ָאבִיָך ,בִהְ יֹותָ ם בְמִ צ ְַרי ִם ְלבֵית פַ ְרע ֹה ".
 .19מלבי"ם שמו"א ב ,כז
" ויבא איש אלהים אמרו חכמינו זכרונם לברכה (בסדר עולם) שהיה אלקנה"..
 .20תנא דבי אליהו פ"ח
" "אלקנה היה עולה לשילה ארבע פעמים בשנה (שלוש  -ברגלים ועוד פעם שקיבל עליו בנדבה) יחד עם כל בני ביתו .בדרך היו לנים
ברחובה של עיר .והיו שואלין להם :להיכן תלכו? ואומרים להם :לבית האלקים שבשילה  -שמשם תצא תורה ומעשים טובים .ואתם ,למה
לא תבואו עמנו ונלך ביחד? מיד עיניהם משגרים דמעות ואומרים להם :נעלה עמכם .וכן אמר להם עוד הפעם ,עד שעלו עמו לשנה הבאה
חמישה בתים ולשנה האחרת עשרה בתים .ובדרך שהיה עולה שנה זו  -אינו עולה לשנה האחרת ,עד שהיו כל ישראל עולין עמו והיה
אלקנה מכריע את כל ישראל לכף זכות וחינך אותם למצוות וזכו רבים על ידו"
 .21מדרש שמואל פ"א
" "ועלה האיש ההוא"  -נתעלה האיש בביתו ,נתעלה האיש בחצרו ,נתעלה בעירו ,נתעלה בכל ישראל"
 .22אגדת בראשית פרק מט
"כך אף אלקנה נמצא צדיק יחידי בכל דורו ,וכל מעשיו של אלקנה דומים לאברהם"...
 .23רלב"ג שמו"א ב,ג
" אמרה בעבור דברי פנינה  ...והיותה מתגדלת עליה מצד רבוי בניה ובעבור הדברים האלו שאומרים האנשים קצת לקצת אל תרבו לדבר
גבוהה גבוהה ודבר חזק בעבור מה שתראו שהגיע לכם מהטוב או שראוי להגיע מצד כחכם ועוצם ידיכם או רוב הצלחתכם או חולשת
שכנגדכם או רוע הצלחתם כי השם לבדו יודע העתידות ולא נתכנו המעשים לאיש אשר יחשב לעשותם כי לא אדם דדכו "

 .24רלב"ג שמו"א ז,טו
" להודיע שאין ראוי להתגאות על רבוי הטובה ולבזות הקשי יום הלא תראה כי פנינה מתפארת ברבוי בניה ובנותיה והיתה מכעסת חנה
מפני היותה עקרה "
 .25פסיקתא רבתי פרשה מ"ג
" וכעסתה צרתה גם כעס ,שהיתה פנינה מכעסת את חנה כעס בתוך כעס ,ומה היתה עושה ,אמר רבי נחמן בר אבא היתה פנינה משכמת
ואומרת לחנה אין את עומדת ומרחצת פניהם של בניך כדי שילכו לפני הספר .ובשש שעות היתה אומרת אין את עומדת ומקבלת את בניך
שבאו מבית הספר "...
 .26בבא בתרא טז ע"א
"א"ר לוי שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו"

 .27פסיקתא רבתי פרשה מג
" עד עקרה ילדה שבעה זו חנה ,ורבת בנים אומללה זו פנינה ...דבר אחר הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים ,אילו עשרה בנים של פנינה ,לא
עשה אלא כשבא לפקוד את חנה היתה חנה יולדת בן אחד ופנינה קוברת שני בנים ,והיתה חנה מעוברת בן חמישי ,ונתייראה פנינה שלא
תקבור שני בניה שנשתיירו לה ,מה עשתה פנינה ,הלכה ובקשה מן חנה 'יודעת אני שחטאתי לך ,אלא וותר לי כדי שיחיו שני בני
שנשתיירו לי' באותה השעה נתפללה חנה לפני הקב"ה ,אמרה לפניו וותר לה את שני בניה שיחיו "...
 .28דעת מקרא שמו"א א,ו
" שנתקנאה בחנה מחמת אהבת בעלה אליה"
 .29רד"ק שמו"א א,ו
" פנינה שהיתה צרה לה ,וכן כל שתי נשים לאיש אחד נקראות צרות לפי שהן אויבות זו לזו ברוב"
 .30רש"י שמואל א א׳,ז
" שנה בשנה .נותן לה חלק מובחר ,להראותה שמחבבה וצרתה ,לפי חבה שבעלה מראה לה ,כן תרבה גם היא להכעיסה":
 .31מדרש שמואל סוף פרשה א
" "כל מעשה חנה בכפליים  -כעסה בכפלים ...מנתה בכפליים בכייתה בכפליים ...ראייתה בכפליים ...נדרה בכפליים"
 .32יבמות ,סד ,ע"א
" אמר ר' יצחק...מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים".
 .33בראשית כה ,כא
" וַיֶׁעְ תַ ר יִצְחָ ק לַיהו ָה לְנֹכַח אִשְ תֹו ,כִי עֲ קָ ָרה הִ וא "
 .34בראשית ,ל ,כב
" ויזכ ֹר אלהים את רחל .וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמּה"
 .35בראשית כ"ח ,כ-כב
"כ וַיִדַ ר י ַעֲ ק ֹב ,נֶׁדֶׁ ר לֵאמ ֹר :אִ ם-י ִהְ י ֶׁה אֱ ֹלהִ ים עִ ּמָ דִ יּ ,ושְ מָ ַרנִי בַדֶׁ ֶׁרְך הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִי הֹולְֵך ,וְנ ַָתן-לִי לֶׁחֶׁ ם לֶׁאֱ כ ֹלּ ,ו ֶׁבגֶׁד ִללְב ֹש .כא ו ְשַ בְתִ י בְשָ לֹום,
אֶׁ ל-בֵית ָאבִי; ו ְהָ י ָה י ְהו ָה לִי ,לֵאֹלהִ ים .כב ו ְהָ אֶׁ בֶׁן הַ ז ֹאת ,אֲשֶׁ ר-שַ מְ תִ י מַ ֵצבָה--י ִהְ י ֶׁה ,בֵית אֱ ֹלהִ ים; ו ְכ ֹל אֲ שֶׁ ר תִ ֶׁתן-לִי ,עַ שֵ ר אֲ עַ שְ ֶׁרנּו לְָך".
 .36במדבר כ"א ,ב
" וַיִדַ ר י ִשְ ָראֵ ל נֶׁדֶׁ ר לַיהו ָה ,ו ַי ֹאמַ ר :אִ ם-נָתֹן תִ תֵ ן אֶׁ ת-הָ עָ ם הַ זֶׁהְ ,בי ָדִ י--ו ְהַ חֲ ַרמְ תִ י ,אֶׁ ת-עָ ֵריהֶׁ ם ".
 .37שופטים י"א ,ל-לא
" ל וַיִדַ ר יִפְתָ ח נֶׁדֶׁ ר לַיהו ָה ,ו ַי ֹאמַ ר :אִ ם-נָתֹון תִ תֵ ן אֶׁ תְ -בנֵי עַ ּמֹוןְ ,בי ָדִ י .לא ו ְהָ י ָה הַ יֹוצֵא ,אֲ שֶׁ ר יֵצֵא מִ דַ לְתֵ י בֵיתִ י לִקְ ָראתִ י ,בְשּובִי בְשָ לֹום ,מִ ְבנֵי
עַ ּמֹון--ו ְהָ י ָה ,לַיהו ָה ,ו ְהַ עֲ לִיתִ יהּו ,עֹלָה".
 .38ברכות לא ע"ב
" 'ותדר נדר ותאמר ה' צ-באות' – אמר רבי אלעזר :מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא
'צ-באות' ,עד שבאתה חנה וקראתו צ-באות"
 .39ד' רפל' ,כחה של תפילה ' עורך ,ח' חמיאל מעיינות ח ,ירושלים ,תשכ"ח
" ההרגשה ,שהתפילה משפיעה על הנהגת העולם... ,כי על ידי התפילה נעשה האדם שותפו של הקב״ה בהנהגה הנסית של העולם,
בחידוש היום יומי של מעשה בראשית .... .והכרת תפקידו—כי אם אמנם ניתנה לאדם האפשרות להשפיע על ידי תפילה ,עליו לעשות
זאת ,כאשר נדמה לו ,שבלעדי תפילתו ימנע ה׳ את חסדו מן האנושות".
 .40ספר העיקרים ד ,יח
" אבל נאמין ,שכמו שלא תשתנה ידיעתו עם מציאות טבע האפשר ,כן לא תשתנה עם התפילה".

 .41שמו"א א ,יא
ּומֹורה ֹלא י ַעֲ לֶ ה עַ ל ר ֹאׁשֹו"
ָ
" "ּונ ְַתתִ יו לַה' כָל י ְמֵ י חַ יָיו
 .42שופטים י"ג ,ה
ּומֹורה ֹלא י ַעֲ לֶ ה עַ ל ר ֹאׁשֹו כִי נְזִיר אֱ ֹ-להִ ים י ִהְ י ֶׁה הַ נַעַ ר מִ ן הַ בָטֶׁ ן"
ָ
" "כִי הִ נְָך הָ ָרה ו ְיֹלַדְ תְ בֵן
 .43משנה נזיר ט ,ה
" נזיר היה שמואל  ,כדברי רבי נהוראי ,שנאמר ומורה לא יעלה על ראשו ,נאמר בשמשון ומורה ,ונאמר בשמואל ומורה ,מה מורה
האמורה בשמשון ,נזיר אף מורה האמורה בשמואל ,נזיר .אמר רבי יוסי ,והלא אין מורה אלא של בשר ודם"
 .44ויקרא כ"א ,יב
" "ו ְעַ ל כָל נַפְש ֹת מֵ ת ֹלא י ָב ֹא לְָאבִיו ּולְאִ ּמֹו ֹלא י ִּטַ ּמָ אּ .ומִ ן הַ ּמִ קְ דָ ש ֹלא יֵצֵא ו ְֹלא י ְחַ לֵל אֵ ת מִ קְ דַ ש אֱ ֹלהָ יו כִי ֵנזֶר שֶׁ מֶׁ ן מִ שְ חַ ת אֱ ֹ-להָ יו עָ לָיו אֲ נִי ה'"
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חנה

חנה
רחל
רחל
כִי אֶׁ ת חַ נָה ָאהֵ ב
וַיֶׁאֱ הַ ב י ַעֲ ק ֹב אֶׁ ת ָרחֵ ל
כִעֲ סַ ָתה צ ָָר ָתּה גַם כַעַ ס בַעֲ בּור הַ ְרעִ מָ ּה...
וְ
נַפְ תּולֵי אֱ ֹ-להִ ים נִפְתַ לְתִ י עִ ם אֲ ח ֹתִ י גַם י ָכֹלְתִ י
ֹלתּה ְבבֵית ה' כֵן ַתכְעִ סֶׁ נָה
מִ דֵ י עֲ ָ
לָמֶׁ ה תִ ְבכִי וְלָמֶׁ ה ֹלא ת ֹא ְכלִי וְלָמֶׁ ה י ֵַרע ְל ָבבְֵך
הֲ ַתחַ ת אֱ ֹ-להִ ים ָאנֹכִי אֲ שֶׁ ר מָ נַע מִ ּמֵ ְך פְ ִרי בָטֶׁ ן
מֵ
הלֹוא ָאנֹכִי טֹוב לְָך עֲ שָ ָרה ָבנ ִים.
ויִזְכ ְֶׁרהָ ה' ...ו ַַתהַ ר חַ נָה ו ַתֵ לֶׁד בֵן
ו
וַיִזְכ ֹר אֱ ֹ-להִ ים אֶׁ ת ָרחֵ ל ...ו ַַתהַ ר ו ַתֵ לֶׁד בֵן
ו ַַתהַ ר ו ַתֵ לֶׁד בֵן ו ַת ֹאמֶׁ ר ָאסַ ף אֱ ֹ-להִ ים אֶׁ ת חֶׁ ְרפָ תִ י .ו ַתִ קְ ָרא אֶׁ ת שְו ַמו ֹ ֹ ו ַתהַ ר חַ נָה ו ַתֵ לֶׁד בֵן ו ַתִ קְ ָרא אֶׁ ת שְ מֹו שְ מּואֵ ל כִי מֵ ה' שְ אִ לְתִ יו
יֹוסֵ ף לֵאמ ֹר י ֹסֵ ף ה' לִי בֵן ַאחֵ ר
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רחל
או
אֶׁ ל-י
ב ְָרחֵ ל
בָטֶׁ ן.
וְ

שרה
רחל
ותֵ ֶׁרא ָרחֵ ל ,כִי ֹלא יָלְדָ ה ְלי ַעֲ ק ֹב ,ו ַתְ קַ נֵא ָרחֵ ל ,בַאֲח ָֹתּה; ו ַת ֹאמֶׁ ר"
ליעֲק ֹב הָ בָה-לִי ָבנִים ,ו ְאִ םַ-אי ִן מֵ ָתה ָאנֹכִי .ב וַיִחַ רַ-אף י ַעֲק ֹב ,אּול
; ו ַי ֹאמֶׁ ר ,הֲ תַ חַ ת אֱ ֹלהִ ים ָאנֹכִי ,אֲ שֶׁ ר-מָ נַע מִ ּמֵ ְך ,פְ ִרי-
ג ו ַת ֹאמֶׁ ר ,הִ נֵה אֲ מָ תִ י ִבלְהָ ה ב ֹא אֵ לֶׁיהָ ; ו ְתֵ לֵד ,עַ ל-ב ְִרכַי,
אִ ָבנֶׁה גַםָ-אנֹכִי ,מִ ּמֶׁ נָה .

שרה
ותאמֶׁ ר שָ ַרי אֶׁ ל ַאב ְָרם הִ נֵה נָא עֲ צ ַָרנִי ה' מִ לֶׁדֶׁ ת ב ֹא נָא אֶׁ ל שִ פְחָ תִ י
אולי אִ ָבנֶׁה מִ ּמֶׁ נָה"

 .46רש"י שמו"א א ,יג
"שלא היו רגילין להתפלל בלחש"
 .47מדרש שמואל פרשה א
" ועלי הכהן יושב על הכסא ,מלמד שבאותו יום מנו אותו כהן גדול ".
 .48הגר"א קול אליהו שמו"א א
" והנה באמת גם על עלי יפלא האם לא היה מכיר את חנה שהיא אשת אלקנה ונחשבת משבע הנביאות ,ואיך חשד אותה לשכורה ...ושאל
באורים ותמים שלו ,ויצאו האותיות בולטים או מאירים בתבנית כזה "הכשר" ,והוא צרפם שהוראתם הוא שכרה ,ואמרה לו חנה לא אדון
אתה בדבר הזה ולא רוח הקודש איכא גבך לצרף האותיות כהוראתם האמתיים ,שצירופם הוא כשרה ,כלומר שאני אשה קשת רוח עקרה
מתפללת על בנים כשרה אמנו" .
שכרה ( --- )drunkכשרה ( – )kosherכשרה ()like Sarah

" "ובני עלי בני בליעלvs "  " אל תתן את אמתך לפני בת בליעל.49
.50
בני עלי
'ובני עלי בני בליעל לא ידעו את ה
 כי נ ִאצו הנערים..ותהי חטאת הנערים גדולה מא ֹד
 ויגדל ה...הנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים
ו
'והנער שמואל עם ה

שמואל
'הנער היה משרת את ה
ושמואל משרת את פני ה' נער חגור אפוד בד
ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ ה' להמיתם
 ע"ב, יד, בבא בתרא.51
"..." שמואל כתב ספרו ושופטים ורות

 ב, גיטין נז.52
 ב) אנכי,"ורב יהודה אמר זו אשה ושבעה בניה אתיוהו קמא לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה (שמות כ
ה' אלהיך אפקוהו וקטלוהו
And Rav Yehuda said: This verse applies to the woman and her seven sons who died as martyrs for the sake of the
sanctification of God’s name. The incident occurred as follows: They brought in the first of the woman’s sons before
the emperor and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is written in the Torah: “I am the
Lord your God” (Exodus 20:2). They immediately took him out and killed him.
 ב) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני,ואתיוהו לאידך לקמיה דקיסר אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה (שמות כ
 יט) זובח לאלהים יחרם אפקוהו וקטלוהו,אפקוהו וקטלוהו אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה (שמות כב
And they then brought in another son before the emperor, and said to him: Worship the idol. He said to them: I
cannot do so, as it is written in the Torah: “You shall have no other gods beside Me” (Exodus 20:3). And so they
took him out and killed him. They then brought in yet another son before the emperor, and said to him: Worship the
idol. He said to them: I cannot do so, as it is written in the Torah: “He that sacrifices to any god, save to the Lord
only, he shall be utterly destroyed” (Exodus 22:19). And so they took him out and killed him.
 יד) לא תשתחוה לאל אחר אפקוהו וקטלוהו אתיוהו לאידך,אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה (שמות לד
 ד) שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד אפקוהו וקטלוהו,אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה (דברים ו
They then brought in another son, and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is written
in the Torah: “You shall not bow down to any other god” (Exodus 34:14). And so they took him out and killed him.
They then brought in yet another son, and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is
written in the Torah: “Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is One” (Deuteronomy 6:4). And so they took him
out and killed him.
 לט) וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים,אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה (דברים ד
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אפקוהו וקטלוהו
They then brought in another son, and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is written
in the Torah: “Know therefore this today, and consider it in your heart, that the Lord, He is God in heaven above and
upon the earth beneath; there is no other” (Deuteronomy 4:39). And so they took him out and killed him.
 יז) את ה' האמרת וגו' וה' האמירך היום כבר נשבענו,אתיוהו לאידך אמרו ליה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה (דברים כו
להקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת
They then brought in yet another son, and said to him: Worship the idol. He said to them: I cannot do so, as it is written
in the Torah: “You have avouched the Lord this day to be your God…and the Lord has avouched you this day to be a
people for His own possession” (Deuteronomy 26:17–18). We already took an oath to the Holy One, Blessed be He,
that we will not exchange Him for a different god, and He too has taken an oath to us that He will not exchange us for
another nation.
א"ל קיסר אישדי לך גושפנקא וגחין ושקליה כי היכי דלימרו קביל עליה הרמנא דמלכא א"ל חבל עלך קיסר חבל עלך קיסר על כבוד עצמך
כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה

ו

It was the youngest brother who had said this, and the emperor pitied him. Seeking a way to spare the boy’s life, the
emperor said to him: I will throw down my seal before you; bend over and pick it up, so that people will say that he
has accepted the king’s authority [harmana]. The boy said to him: Woe [ḥaval] to you, Caesar, woe to you, Caesar.
If you think that for the sake of your honor I should fulfill your command and do this, then for the sake of the honor of
the Holy One, Blessed be He, all the more so should I fulfill His command.
אפקוהו למיקטליה אמרה להו אימיה יהבוהו ניהלי ו אינשקיה פורתא אמרה לו בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני
עקדתי שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה (תהלים קיג ,ט) אם הבנים שמחה
As they were taking him out to be killed, his mother said to them: Give him to me so that I may give him a small kiss.
She said to him: My son, go and say to your father Abraham, You bound one son to the altar, but I bound seven altars.
”She too in the end went up to the roof, fell, and died. A Divine Voice emerged and said: “A joyful mother of children
(Psalms 113:9), as she raised her children to be devoted in their service of God.
 .53מצודת דוד שמואל א א׳:יז
" יתן את שלתך .ימלא את בקשתך ,ובדרך תפלה אמר"
 .54רד"ק שמו"א א ,יז
" אמר לה כך דרך נבואה כי נביא היה "...
 .55ברכות ,לא ,ע"א
" "אמר רב המנונא כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה ...מכאן למתפלל צריך שיכוון לבו ...מכאן למתפלל שיחתוך
בשפתיו ...מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו"...
 .56משנה תורה ,הלכות שמיטה ויובל ,י"ג ,יג
" "ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו...הרי זה
נתקדש קודש קודשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו"...
 .57שמו"א א
(יז) וַיַעַ ן עֵ לִי ו ַי ֹאמֶׁ ר ְלכִי לְשָ לֹום ו ֵאֹ-להֵ י י ִשְ ָראֵ ל י ִתֵ ן אֶׁ ת ׁשֵ לָ תֵ ְך אֲשֶׁ ר ׁשָ ַאלְתְ מֵ עִ ּמֹו...
(כ) וַי ְהִ י לִתְ קֻׁ פֹות הַ יָמִ ים ו ַַתהַ ר חַ נָה ו ַתֵ לֶׁד בֵן ו ַתִ קְ ָרא אֶׁ ת שְ מֹו שְ מּואֵ ל כִי מֵ ה' ׁשְ אִ לְ תִ יו...
(כז) אֶׁ ל הַ נַעַ ר הַ זֶׁה הִ תְ פַ ָללְתִ י וַיִתֵ ן ה' לִי אֶׁ ת ׁשְ אֵ לָ תִ י אֲ שֶׁ ר ׁשָ ַאלְתִ י מֵ עִ ּמֹו:
(כח) וְגַם ָאנֹכִי הִ ׁשְ אִ לְתִ הּו לַה' כָל הַ יָמִ ים אֲ שֶׁ ר הָ י ָה הּוא ׁשָ אּול לַה' וַיִשְ ַתחּו שָ ם לַה':
 .58ראב"ע שמות י"ח ,ג
" והנה שמואל מגזרת שמו א-ל ,וקראתו אמו בשם א-ל ,כי נתנו לה כאשר שאלה .ואל תתמה איך יקרא שם אדם בשם א-ל ,כי הנה כמוהו
צורי ש-די (במדבר ז' ,לו) ,ורבים ככה".
 .59ברכות לא ע"ב
" אמר רבי אלעזר :שמואל מורה הלכה לפני רבו היה ,שנאמר' :וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי' – משום ד'וישחטו את הפר'
הביאו הנער אל עלי? אלא ,אמר להן עלי :קראו כהן ,ליתי ולשחוט .חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט ,אמר להו :למה לכו
לאהדורי בתר כהן למיש חט?! שחיטה בזר כשרה! אייתוהו לקמיה דעלי ,אמר ליה :מנא לך הא? אמר ליה :מי כתיב 'ושחט הכהן'?!
'והקריבו הכהנים' כתיב! מקבלה ואילך מצות כהונה; מכאן לשחיטה שכשרה בזר .אמר ליה :מימר שפיר קא אמרת ,מיהו ,מורה הלכה
בפני רבך את ,וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה .אתיא חנה וקא צוחה קמיה' :אני האשה הנצבת עמכה בזה' וגו' .אמר לה :שבקי לי
דאענשיה ,ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה .אמרה ליה' :אל הנער הזה התפללתי' "

