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 להטיח מילים כלפי שמיא: תפילת חנה
אם המשתתפים שלכם לא מכירים את סיפור חנה ואת מקומו בספר שמואל, השתמשו בפסקה הבאה כהצגה זריזה של  הערות למנחה:

 הסיפור או הציעו להם סיכום משלכם.

 דקות) 5(מבוא 
 נה יכולה להביא ילדיםנאי חנהספר שמואל המקראי מתחיל בסיפור של חנה, אמו של הנביא שמואל. כאשר אנו נתקלים בה לראשונה, 

, אשר הופך שמואללהעניק לה בן. ברבות הימים היא מולידה את  ל-לא, מה שגורם לה לצער עצום. במצוקתה היא מתפללת לעולם
 לאחד המנהיגים והנביאים הדגולים של העם היהודי.

 !ליום הלימוד היהודי העולמיברוכים הבאים 

. אך לפני שנבחן את דרך תפילתה של חנה, הבה האלוקיעם  היום נתבונן באופן השימוש של חנה במילים על מנת להתפלל ולתקשר
 נעסוק בקצרה בהתנסויות שלנו בתחום התפילה.

 :שאלו> 
 אלו מילים או רעיונות צצים בראשיכם כשאתם שומעים את המילה "תפילה"? .1
 איך הייתם מתארים את חוויית התפילה המושלמת? באילו מילים תשתמשו? .2

הגמרא מציגה את דמותה המקראית של חנה כדגם ממנו עלינו ללמוד כיצד להתפלל. על אף שהיא מופיעה במקרא לזמן קצר בלבד, 
מסיק  שאותןכמה מההלכות המנחות  לביןמתירות רושם מתמשך. מה היחס בין הציפיות שלנו מן התפילה  שמואלתפילותיה בספר 

 התלמוד מתוך תפילת חנה?

 .1מס  המקור > קראו בקול את

 : תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א. 1מקור מס 

מרכיבים אותם כדאי לקחת לגישה הכללית שלנו בנוגע לתקשורת האישית עם ריבונו של עולם. מה חכמי התלמוד זיהו בתפילת חנה 
 מיוחד כל כך בתפילת חנה? הבה נתבונן במקור על מנת לגלות.

 ת)דקו 15(חלק ראשון: חנה מתפללת 
בשילה. בעת שהותם  ל-האספר שמואל נפתח בסיפור עלייתם לרגל של אלקנה, יחד עם נשותיו חנה ופנינה ועם ילדיו מפנינה, למשכן 

וסועדים יחדיו, אלא שהחגיגה מזכירה לחנה כי היא עקרה. במצוקתה נכנסת חנה אל המשכן על מנת לדבר  במשכן הם זובחים קרבנות
 עם ה, ומתפללת שם באופן בלתי שגרתי.

 2מס  המקור> קראו בקול את 

 כ.-ט , פס: שמואל א, פרק א2מקור מס 
י ׁשָ  י ָאְכָל֥ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ ה ַאֲחֵר֛ ָקם ַחָּנ֔ ל ַעל־ה' ּוָבכֹ֥ ַוָּת֣ ַרת ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥ יא ָמ֣ ל ה'׃ ְוִה֖ א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיַכ֥ ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ ה ֹת֑

א־ִתְׁשּכַ֣  ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ה ׀ ָּבֳעִנ֣ ה ִתְרֶא֣ ר ה' ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה׃ ַוִּתֹּד֨ ים ִתְבֶּכֽ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ ַרע ֲאָנִׁש֑ � ְוָנַתָּת֥ ח ֶאת־ֲאָמֶת֔
ל ִלְפנֵ֣  ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ יו ּומֹוָר֖ י ַחָּי֔ ה' ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ ֶרת ַעל־ּוְנַתִּת֤ יא ְמַדֶּב֣ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗ ר ֶאת־ִּפֽ י ֹׁשֵמ֥ י ה' ְוֵעִל֖

י עַ ִלּבָ֔  יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי י ְלִׁשֹּכָרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ּה ל יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ק ְׂשָפֶת֣ ַען ּה ַר֚ ִי�׃ ַוַּת֨ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ � ֵמָעָלֽ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ ד־ָמַת֖
ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙  י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ה ַוּתֹ֙ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ּבַ ַחָּנ֤ י ִלְפֵנ֥י ה'׃ ַאל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣ � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ א ָׁשִת֑ ֹ֣ ר ל ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ ַעל ָאֹנ֔ ת־ְּבִלָּי֑

י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵקי יִ  אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ַען ֵעִל֛ ָּנה׃ ַוַּי֧ ְרִּתי ַעד־ֵהֽ י ִּדַּב֥ י ְוַכְעִס֖ ב ִׂשיִח֛ י־ֵמֹר֥ א ִּכֽ אֶמר ִּתְמָצ֧ ְלְּת ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ ְׂשָרֵא֗
מּו ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣ יָה לֹא־ָהיּו־ָל֖ ל ּוָפֶנ֥ ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔ ֶל� ָהִאָּׁש֤ ן ְּבֵעיֶנ֑י� ַוֵּת֨ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣י ה' וַ ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖ ֶקר ַוִּיֽ ם  ַבֹּב֗ אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ָּיֻׁש֛

ַהר ַחָּנ֖ה ים ַוַּת֥ ָה ה'׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔ ְזְּכֶר֖  ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔תֹו ַוּֽיִ ָתה ַוֵּי֤ י ֵמה'  ָהָרָמ֑ ל ִּכ֥ א ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔ ן ַוִּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ַוֵּת֣
יו׃  ְׁשִאְלִּתֽ
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 אלו:> ש
 ע אתכם בתפילת חנה? באילו מילים תשתמשו כדי לתאר את התפילה שלה?מה מפתי .1
 מה הלך הרוח המשתמע של חנה במהלך התפילה? אילו פעולות מבצעת חנה במהלך התפילה? .2
 מדוע עלי הכהן מופתע מאופן התפילה של חנה אפילו לאחר שהסבירה לו את פעולותיה? .3
מה שאלתיו". האם זה מפתיע אתכם בצורה כלשהי? בהתאם להסבר הזה חנה מסבירה כי שמה של בנה נגזר מהמשפט "כי  .4

 שלה, למי היא נותנת את הקרדיט על קיומו של בנה?

הן באופן שבו התפללה והן  –בהתחשב בתגובתו של עלי הכהן לאופן התפילה של חנה, אנו יכולים להבין כי תפילתה הייתה לא שגרתית 
ועל התקשורת שלה עם עלי. היא  ל-האמוטחות בכוחניות, ורגשותיה משפיעות על שיחתה עם  במילים בהן השתמשה. מילותיה של חנה

 ישירות בכעס, בעוד שעלי הכהן מופתע לחלוטין על ידי גישתה ושיטתה. ל-האמביאה את התלונות שלה ומטיחה אותם כלפי 

 דקות) 20(חלק שני: להטיח מילים כלפי מעלה 
תפילה? האם יכול האדם אפילו להעז לכעוס על הקב"ה? איך ייתכן שהגמרא מבקשת ללמד אותנו האם ניתן להעביר רגשות על ידי 

 להתפלל בהסתמך דווקא על אופן התפילה של חנה? הבה נראה מה מפרשים אחרים אמרו על הסוגייה המרתקת הזו.

 צוות הפדרציה היהודית של שיקאגו רבתי.מובאים מהרב יחיאל פופקו, מלומד ב 5ו 4ישיב אותנו לתלמוד. מקורות מס  3מקור מס 

 בחברותא ולדון בשאלות המצורפות. 5ו 3,4 המקורות> בקשו את המשתתפים לקרוא את 

חברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר או שניים מאפשר לכם לחלוק רעיונות ותובנות זה עם זה כאשר אתם קוראים טקסטים ודנים 
 בהם ביחד.

 : תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א ע"ב. 3מס  מקור

 

. ספרי ארתור 48-49: רבי יחיאל אפרים פופקו: "אישיות ותפילה" חנה: חיים בתפילה, עמ 4מקור מס 
 .2017קורצווייל, 

לו על יהודייה אדוקה מטיחה דברים כלפי ריבונו של עולם! רבי אליעזר מבסס את הפירוש ש –"הטיחה!", שערו זאת בנפשכם 
השימוש במילת היחס "על" במקום מילת היחס המצופה "אל". התיאור שלו את חנה המתפללת נתמך על ידי הפועל 

"להתפלל", פועל ששורשו הוא פל"ל. זוהי מילה קשה ומורכבת, שהשימושים וההקשרים השונים שלה עיצבו לה תפקידים 
גום המקובל וכנראה היחיד למושג "תפילה", הרי שהוא חלש הוא התר prayerומשמעויות מיוחדים. בעוד שהמושג האנגלי 

כיווני בלבד, מהמתפלל אל עבר האוחז בכוח... -מניחה דיבור חד prayerופושר, כושל בהעברת מלוא המשמעות... המילה 
 לאדם. תפילה היא מערכת היחסים. ל-האתפילה לעומת זאת מתרחשת בתוך ובעבור מערכת היחסים שבין 

. ספרי ארתור 67רבי יחיאל אפרים פופקו: "מקח, עסקה וקניין" חנה: חיים בתפילה, עמ  :5מקור מס 
 .2017קורצווייל, 

חנה מתעמתת עם בורא עולם. תחילה, אנו יכולים רק לדמיין את דבריה. הטקסט המתאר את אופן התפילה לא מציג בפנינו 
באשר למורת הרוח שלה. רק לאחר שהיא  ל-האישירה עם  את תוכן הדברים. אולי זהו ייאוש בלבד. אנחנו יודעים שהיא

שופכת את מצוקתה לפני בורא עולם היא פונה אליו עם משהו שהוא מעבר לפנייה של השואלת. היא מציגה את בקשתה 
, אלא גם מציעה משהו בתמורה: אם תתן לי, אני אתן לך. ל-האבאופן שאינו שגרתי בתנ"ך. היא לא רק מבקשת משהו מעם 

ילה שכזו מביעה הן שיפוטיות והן שתדלנות. בדרכה לבקש דבר מה מבורא עולם שופטת חנה את הנסיבות, ומכריעה כי תפ
 כמו אצל דמויות אחרות בתנ"ך, מצבה אינו הוגן.

 אלו:> ש
 האם הפירושים שקראתם משפיעים על הפירוש שלכם בנוגע להלך הרוח של חנה? איך או מדוע? .1
יומרני "להטיח מילים" או לשאת ולתת עם ריבונו של עולם במהלך התפילה? האם אתם מופתעים האם אתם מאמינים כי  .2

 שהחכמים לא גינו את חנה על חוצפתה?
מתוך כעס? מה אומרים החכמים במקור  ל-לאאנו קוראים כי חנה "הטיחה דברים כלפי מעלה". מה המשמעות של פניה  .3

 ?בדברים ל-לאשקראנו על האופן בו אנו פונים 
על התייחסותכם כלפי עצם התפילה? אם מדובר במערכת יחסים,  שמשפיעה"מערכת היחסים"  בתורהאם לראות תפילה  .4

 דבר, או משא ומתן עם בורא עולם? מדוע או מדוע לא?-תמורת-האם התפילה יכולה להיות סחר חליפין של דבר
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את מילותיה התלמוד אינו מתעלם מהתפיסה כי התפילה היא דבר מה "בלב" וכי היא מלאת רגש. התלמוד מציין בפנינו כי חנה "מטיחה" 
. הוא מדגיש את הלחץ הרגשי בו חשה ומחבר את הדחף להתפלל אל הצורך לפרוק דברים מהלב. על פי הרב פופקו מדובר ל-האכלפי 

 בלבד. תפילה זו מערכת היחסים הכוללת, לא רק המילים הנאמרות בה. prayerבתמציתה של התפילה. לא ניתן לתרגם תפילה כ

 חנה, ללמד אותנו באשר לתפילה שלנו כיום? מה אם כן, יכולה תפילתה של

 דקות) 20( סיכום
הבה נקרא מתוך שני מאמרים על התפילה מאת פרשנים בני ימינו. המקור הראשון נכתב על ידי הרב אברהם יהושע השל, רב יליד פולין 

ישראל שטיינזלץ. -ו של הרב עדין אבןאשר נודע בארצות הברית כפילוסוף, מחבר, מורה ופעיל זכויות אזרח. המקור השני הוא פרי עט
הרב שטיינזלץ הוא אחד מגדולי המלומדים היהודיים של דורנו, ונודע בעיקר בשל פירושו על המקרא והתלמוד ועל חיבוריו בנושא תורת 

 הסוד.

 .1969: הרב אברהם יהושע השל "על התפילה", 6מקור מס 
שנאה, ם כן היא שואפת למוטט ולהחריב את הפירמידות הבנויות התפילה חסרת משמעות אלא אם כן היא חתרנית, אלא א

שקר, אופורטוניזם ואטימות. על התנועה הטקסית של התפילה להפוך לתנועה מהפכנית, תנועה ששאיפתה היא למגר את 
 הכוחות אשר ממשיכים להשמיד את ההבטחה, התקווה ואת החזון.

 .2010ערכת יחסים אישית עם אלוהים", ישראל שטיינזלץ. "מ-: הרב עדין אבן7מקור מספר 
...בין אם אנו מודים בזאת ובין אם לאו, כל אחד מאיתנו נתון במערכת יחסים אישית עם בורא עולם. מערכת היחסים שלי עמו 

שיעור, יחסו אלי הוא אישי ומתייחס אלי לבדי. זהו תמיד קשר -סוף ואין-הנה תמיד אישית ופרטית; ממש משום שלו עצמו אין
 אחד, גם כשאני נמצא בגפי וגם כשאני נתון בהמון; איכשהו אנחנו תמיד יחדיו לבדנו.-על-של אחד

. זוהי הדרך בה אנו ל-האמשום כך חשובה התפילה, ואין זה משנה איזו צורה היא לובשת. תפילה היא תמיד מבחינת שיח עם 
מביעים את רגשותינו, פחדינו או שאיפותינו, או מבקשים את הבקשות שלנו. יש גם תפילות שנישאות עבור הקהילה של 

לה להיות גם סוג נוסף של שיח: דחף לומר תודה, לומר: כמה טוב הוא הפרט, עבור עמו או עבור העולם כולו. התפילה יכו
 שאתה כאן...

, לבקש ממנו דברים, אך גם ל-האאנו יכולים לערער. לבני אדם ניתנה הזכות (ואולי גם החובה) לשוחח עם  –יותר מזה 
, "למה הילדים האחרים מקבלים להתלונן אליו, לטעון בפניו "אתה לא צודק". זוהי אותה הזכות שיש לילד לבכות ולומר

 יותר?". מותר לבני אדם להתלונן. הקב"ה רוצה שנהיה ישרים עמו. ועדיין בסופו של דבר, איננו יכולים לשפוט אותו.

 אלו:> ש
 מדוע? ?הרב השל אומר כי תפילה היא מעשה חתרני. האם אתם מסכימים אתו או לא .1
 תם חושבים שזה אומר? כיצד זה משפיע על אופן התפילה שלכם?הרב שטיינזלץ אומר שהתפילה היא תמיד שיח. מה א .2

כמו תפילתה של חנה, גם הרב השל והרב שטיינזלץ מאתגרים אותנו להבין את התפילה כרעיון הנבדל מבקשה פשוטה: "אני יכול לקבל 
לה. חנה אינה חוששת להביא שיח ויותר מא-את זה בבקשה?". התפילה היא מהורהרת; היא עבודת הלב , מערכת יחסים, מהפכה, דו

על מנת להראות לו מה בלבבה, ובמילותיה אלה שלה מציגה  ל-האאת מלוא עצמה לפני בורא עולם. היא מוכנה להטיח את דבריה כלפי 
לתפילה יהודית ממש משום שהיא תבעה את מה שנדרש לה  דגםאת אופייה הפעיל של מערכת היחסים שלה עם בורא עולם. חנה היא 

 את כול כולה לתוך חוויה זו, לא למרות זאת.והביא 

 :> דונו בתוך החברותא
"עבודת הלב"? כיצד זה משפיע על הדרך בה אתם חווים תפילת יחיד, תפילה  בתורמה ניתן לקבל כאשר מתבוננים בתפילה  .1

 אישית וספונטנית? כיצד זה יכול להשפיע על הדרך בה תיגשו לתפילות חובה ותפילות בציבור?
מעות של להיות "אמיתיים" בתפילה? מה הקושי בלהביא את עצמנו בשלמותנו לתוך התפילה? מה מעצים בתהליך מה המש .2

 הזה?
האם יש משהו שלמדת מחנה על האופן בו המילים בהן אנחנו משתמשים בתפילה משפיעות על הקשר שלנו עם בורא עולם?  .3

 ?שלכםהאם יש דבר מה מהלימוד של היום שתיקחו אתכם לחוויית התפילה הבאה 
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 להטיח מילים כלפי שמיא: תפילת חנה
 הקדמה

 מבוא
 : תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א. 1מקור מס 

 חלק ראשון: חנה מתפללת 
 כ.-ט , פס: שמואל א, פרק א2מקור מס 

א ַעל־ְמזּוַז֖ת ֵהיכַ֥  ן ֹיֵׁש֙ב ַעל־ַהִּכֵּס֔ י ַהֹּכֵה֗ ה ְוֵעִל֣ י ָׁשֹת֑ ה ְבִׁש֖�ה ְוַאֲחֵר֣ י ָאְכָל֥ ה ַאֲחֵר֛ ָקם ַחָּנ֔ ַרתַוָּת֣ יא ָמ֣ ה׃  ל ה׃ ְוִה֖ ה ִתְבֶּכֽ ל ַעל־ה ּוָבֹכ֥ ָנֶ֑פׁש ַוִּתְתַּפֵּל֥
א־ִתְׁשַּכ֣ח ֶאת־אֲ  ֹֽ ִנ֙י ְול � ּוְזַכְרַּת֙ י ֲאָמֶת֗ ה ׀ ָּבֳעִנ֣ ה ִתְרֶא֣ ר ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ר ֶנ֜ ה ָּכל־ְיֵמ֣ ַוִּתֹּד֨ יו ַלֽ ים ּוְנַתִּת֤  ַרע ֲאָנִׁש֑ ה ַלֲאָמְת֖� ֶז֣ � ְוָנַתָּת֥ י ָמֶת֔

ר ֶאת־ִּפֽ  י ֹׁשֵמ֥ ל ִלְפֵנ֣י ה ְוֵעִל֖ ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ְוָהָי֙ה ִּכ֣ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ יו ּומֹוָר֖ ּה ַחָּי֔ יָה ָּנ֔עֹות ְוקֹוָל֖ ק ְׂשָפֶת֣ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ יא ְמַדֶּב֣ ה ִה֚ יָה׃ ְוַחָּנ֗
י ְלִׁשּכֹ  ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣ ַען ַחָּנ֤ה ַוּתֹ֙ ל ִי�׃ ַוַּת֨  � ֵמָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖ ין ָהִס֥ י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ י ַעד־ָמַת֖ יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֨ ֹ֤ ה׃ ַוּי ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙ ָרֽ י ִאָּׁש֤ א ֲאֹדִנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל

י ִלְפֵנ֥י ה׃ אַ  � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ א ָׁשִת֑ ֹ֣ ִכי ְוַי֥ ִין ְוֵׁשָכ֖ר ל ַען עֵ ָאֹנ֔ ָּנה׃ ַוַּי֧ ְרִּתי ַעד־ֵהֽ י ִּדַּב֥ י ְוַכְעִס֖ ב ִׂשיִח֛ י־ֵמֹר֥ ְת֔� ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ י ל־ִּתֵּת֙ן ֶאת־ֲאָמ֣ ִל֛
א אֶמר ִּתְמָצ֧ ְלְּת ֵמִעּֽמֹו׃ ַוּתֹ֕ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּת֙ן ֶאת־ֵׁש֣ י ְלָׁש֑לֹום ֵוא�ֵקי ִיְׂשָרֵא֗ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ ל ּוָפֶנ֥יָה  ַוּי ה ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔ ֶל� ָהִאָּׁש֤ ן ְּבֵעיֶנ֑י� ַוֵּת֨ ִׁשְפָחְת֛� ֵח֖

ם ָהָרָמ֑  אּו ֶאל־ֵּביָת֖ בּו ַוָּיֹב֥ ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣י ה ַוָּיֻׁש֛ ֶקר ַוִּיֽ מּו ַבֹּב֗ ּה ֽעֹוד׃ ַוַּיְׁשִּכ֣  ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔ת לֹא־ָהיּו־ָל֖ ָה ה׃ ַוְיִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ָתה ַוֵּי֤ ְזְּכֶר֖ ֹו ַוּֽיִ
יו׃ י ֵמה ְׁשִאְלִּתֽ ל ִּכ֥ א ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔ ן ַוִּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה ַוֵּת֣ ים ַוַּת֥  ַהָּיִמ֔

 חלק שני: להטיח מילים כלפי מעלה
 : תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל"א ע"ב. 3מס  מקור

 

. ספרי ארתור 48-49אפרים פופקו: "אישיות ותפילה" חנה: חיים בתפילה, עמ  : רבי יחיאל4מקור מס 
 .2017קורצווייל, 

יהודייה אדוקה מטיחה דברים כלפי ריבונו של עולם! רבי אליעזר מבסס את הפירוש שלו על השימוש  –"הטיחה!", שערו זאת בנפשכם 
במילת היחס "על" במקום מילת היחס המצופה "אל". התיאור שלו את חנה המתפללת נתמך על ידי הפועל "להתפלל", פועל ששורשו 

ם שלה עיצבו לה תפקידים ומשמעויות מיוחדים. בעוד שהמושג הוא פל"ל. זוהי מילה קשה ומורכבת, שהשימושים וההקשרים השוני
הוא התרגום המקובל וכנראה היחיד למושג "תפילה", הרי שהוא חלש ופושר, כושל בהעברת מלוא המשמעות... המילה  prayerהאנגלי 
prayer תוך ובעבור מערכת היחסים כיווני בלבד, מהמתפלל אל עבר האוחז בכוח... תפילה לעומת זאת מתרחשת ב-מניחה דיבור חד

 לאדם. תפילה היא מערכת היחסים. ל-האשבין 

. ספרי ארתור 67: רבי יחיאל אפרים פופקו: "מקח, עסקה וקניין" חנה: חיים בתפילה, עמ 5מקור מס 
 .2017קורצווייל, 

תפילה לא מציג בפנינו את תוכן חנה מתעמתת עם בורא עולם. תחילה, אנו יכולים רק לדמיין את דבריה. הטקסט המתאר את אופן ה
באשר למורת הרוח שלה. רק לאחר שהיא שופכת את מצוקתה לפני  ל-האהדברים. אולי זהו ייאוש בלבד. אנחנו יודעים שהיא ישירה עם 

רק בורא עולם היא פונה אליו עם משהו שהוא מעבר לפנייה של השואלת. היא מציגה את בקשתה באופן שאינו שגרתי בתנ"ך. היא לא 
, אלא גם מציעה משהו בתמורה: אם תתן לי, אני אתן לך. תפילה שכזו מביעה הן שיפוטיות והן שתדלנות. ל-האמבקשת משהו מעם 

 בדרכה לבקש דבר מה מבורא עולם שופטת חנה את הנסיבות, ומכריעה כי כמו אצל דמויות אחרות בתנ"ך, מצבה אינו הוגן.
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 סיכום
 .1969של "על התפילה", : הרב אברהם יהושע ה6מקור מס 

שנאה, שקר, התפילה חסרת משמעות אלא אם כן היא חתרנית, אלא אם כן היא שואפת למוטט ולהחריב את הפירמידות הבנויות 
אופורטוניזם ואטימות. על התנועה הטקסית של התפילה להפוך לתנועה מהפכנית, תנועה ששאיפתה היא למגר את הכוחות אשר 

 בטחה, התקווה ואת החזון.ממשיכים להשמיד את הה

 .2010ישראל שטיינזלץ. "מערכת יחסים אישית עם אלוהים", -: הרב עדין אבן7מקור מספר 
...בין אם אנו מודים בזאת ובין אם לאו, כל אחד מאיתנו נתון במערכת יחסים אישית עם בורא עולם. מערכת היחסים שלי עמו הנה תמיד 

אחד, גם -על-שיעור, יחסו אלי הוא אישי ומתייחס אלי לבדי. זהו תמיד קשר של אחד-סוף ואין-עצמו איןאישית ופרטית; ממש משום שלו 
 כשאני נמצא בגפי וגם כשאני נתון בהמון; איכשהו אנחנו תמיד יחדיו לבדנו.

הדרך בה אנו מביעים  . זוהיל-האמשום כך חשובה התפילה, ואין זה משנה איזו צורה היא לובשת. תפילה היא תמיד מבחינת שיח עם 
את רגשותינו, פחדינו או שאיפותינו, או מבקשים את הבקשות שלנו. יש גם תפילות שנישאות עבור הקהילה של הפרט, עבור עמו או 

 עבור העולם כולו. התפילה יכולה להיות גם סוג נוסף של שיח: דחף לומר תודה, לומר: כמה טוב הוא שאתה כאן...

, לבקש ממנו דברים, אך גם להתלונן אליו, ל-האלערער. לבני אדם ניתנה הזכות (ואולי גם החובה) לשוחח עם  אנו יכולים –יותר מזה 
לטעון בפניו "אתה לא צודק". זוהי אותה הזכות שיש לילד לבכות ולומר, "למה הילדים האחרים מקבלים יותר?". מותר לבני אדם 

 סופו של דבר, איננו יכולים לשפוט אותו.להתלונן. הקב"ה רוצה שנהיה ישרים עמו. ועדיין ב

  




