
 שמואל א פרק א, א-כח

צּוף ֶבן ּתֹחּו ֶּבן ֱאִליהּוא ֶּבן ְירָֹחם ֶּבן ֶאְלָקָנה ּוְׁשמֹו ֶאְפָרִים ֵמַהר צֹוִפים ָהָרָמַתִים ִמן ֶאָחד ִאיׁש                   וְַיִהי

ְוָעָלה ְיָלִדים: ֵאין ּוְלַחָּנה ְיָלִדים ִלְפִנָּנה וְַיִהי ְּפִנָּנה ַהֵּׁשִנית ְוֵׁשם ַחָּנה ַאַחת ֵׁשם ָנִׁשים ְׁשֵּתי ְולֹו                  ֶאְפָרִתי:

ָחְפִני ֵעִלי ְבֵני ְׁשֵני ְוָׁשם ְּבִׁשלֹה ְצָבאֹות ַלה' ְוִלְזּבַֹח ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָיִמיָמה ִמָּיִמים ֵמִעירֹו ַההּוא                ָהִאיׁש

ּוְלַחָּנה ָמנֹות: ּוְבנֹוֶתיָה ָּבֶניָה ּוְלָכל ִאְׁשּתֹו ִלְפִנָּנה ְוָנַתן ֶאְלָקָנה ַוִּיְזַּבח ַהּיֹום וְַיִהי ַלה': ּכֲֹהִנים                ּוִפְנָחס

ִּכי ַהְּרִעָמּה ַּבֲעבּור ַּכַעס ַּגם ָצָרָתּה ְוִכֲעַסָּתה ַרְחָמּה: ָסַגר ַוה' ָאֵהב ַחָּנה ֶאת ִּכי ַאָּפִים ַאַחת ָמָנה                   ִיֵּתן

תֹאַכל: ְולֹא ַוִּתְבֶּכה ַּתְכִעֶסָּנה ֵּכן ה' ְּבֵבית ֲעלָֹתּה ִמֵּדי ְבָׁשָנה ָׁשָנה ַיֲעֶׂשה ְוֵכן ַרְחָמּה: ְּבַעד ה'                  ָסַגר

ָלְך טֹוב ָאנִֹכי ֲהלֹוא ְלָבֵבְך ֵיַרע ְוָלֶמה תֹאְכִלי לֹא ְוָלֶמה ִתְבִּכי ָלֶמה ַחָּנה ִאיָׁשּה ֶאְלָקָנה ָלּה                  ַוּיֹאֶמר

ְמזּוַזת ַעל ַהִּכֵּסא ַעל יֵֹׁשב ַהּכֵֹהן ְוֵעִלי ָׁשתֹה ְוַאֲחֵרי ְבִׁשלֹה ָאְכָלה ַאֲחֵרי ַחָּנה ַוָּתָקם ָּבִנים:                 ֵמֲעָׂשָרה

ָראֹה ִאם ְצָבאֹות ה' ַוּתֹאַמר ֶנֶדר ַוִּתּדֹר ִתְבֶּכה: ּוָבכֹה ה' ַעל ַוִּתְתַּפֵּלל ָנֶפׁש ָמַרת ְוִהיא ה':                  ֵהיַכל

ְיֵמי ָּכל ַלה' ּוְנַתִּתיו ֲאָנִׁשים ֶזַרע ַלֲאָמְתָך ְוָנַתָּתה ֲאָמֶתָך ֶאת ִתְׁשַּכח ְולֹא ּוְזַכְרַּתִני ֲאָמֶתָך ָּבֳעִני                 ִתְרֶאה

  ַחּיָיו ּומֹוָרה לֹא ַיֲעֶלה ַעל רֹאׁשֹו:

 בראשית פרק ל, א-ב

ֵמָתה ַאיִן ְוִאם ָבִנים ִּלי ָהָבה ַיֲעקֹב ֶאל ַוּתֹאֶמר ַּבֲאחָֹתּה ָרֵחל ַוְּתַקֵּנא ְלַיֲעקֹב ָיְלָדה לֹא ִּכי ָרֵחל                   ַוֵּתֶרא

 ָאנִֹכי: ַוִּיַחר ַאף ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטן:

 שכל טוב בראשית פרשת ויצא פרק ל

לפני עומדים שבניך חייך המעיקות, את עונין כך וכי הוא ברוך הקדוש א"ל ברחל. יעקב אף                  ויחר

ובנה בתימה, אומר שאתה עוד ולא יט), נ (בראשית אני אלהים התחת כי להן, אומר והוא                  בנה,

 אומר בלשון אמיתית, כי התחת.

 ספר מסילת ישרים פרק ד

הקדוש לו אמר לשונו: זה במדרש, אמרו בנים, לי הבה לו שאמרה ברחל אפו שחרה על                  יעקב,

 ברוך - הוא, כך עונים את המעוקות? חייך, שבניך עומדים לפני בנה (שם עא).

 רמב"ן בראשית פרק ל פסוק א

אבל עליה, שיתפלל לאמר דעתה ובאמת בנים, לה שיתן ליעקב רחל אמרה הפשט דרך                ועל

כהוגן שלא דברה בצער. עצמה שתמית אין ואם פנים, כל על בנים לה שיתן עד עליה                  שיתפלל

בנים לה שיהיו עד ויתפלל ואפר שק וילבש יעקב יתענה אותה באהבתו כי וחשבה                בקנאתה,

 שלא תמות בצערה. ויחר אף יעקב - שאין תפלת הצדיקים בידם שתשמע ותענה על כל פנים.

 לקראתי מצאתיך – הרב סבתו

כפי בתפילה גדול הצדיק כח אמנם באמונה. חשוב עיקר כאן מלמד שיעקב מסביר               הרמב"ן

תלוי הכל אלא רחל, מדברי שהשתמע כפי מקרה, בכל הצדיק ביד הדבר אין אבל רחל                 שידעה

וקמה עוד, עליו להשען תוכל שלא והבינה זאת, והפנימה למדה רחל ואכן לבדו.               באלהים

יש אבל בדבריו. צדק יעקב כלומר אלהים. אליה ושמע צעקה שומע אל בעצמה               והתפללה

זה אין המעוקות? את עונים כך ותמהו: תשובתו על יעקב את רבותנו תפסו מדוע כן אם                  לשאול,

זאת ובכל ואותנו, אותה יעקב לימד באמונה ועיקרי חשוב ולקח טעתה, רחל אמת, ללמדנו                אלא

ומועקה לצידה, יולדת צרתה שאחותה עקרה אישה החכם לפני כשעומדת היקר, הלקח אף               על



ולא רכות ליבה על לדבר לטעותה, וגם ללבה ולהבין רגיש להיות יעקב על היה בקרבה,                 עמוקה

חכמינו בקשו אשר הוא בדבריו. פגם כאן היה יעקב, של דרגתו לפי חכמים, ולדעת בה.                 לנזוף

 ללמדנו: גם כשיש ללמד מוסר חשוב, לא כך. לא כך עונים את המעוקות.

 פנקסי הראי"ה פנקס יג סעיף פו

של הפרטית מציאותו זולת עולם במציאות שיש כראוי לו שיצויר עד לעמול אדם צריך                הרבה

היא כמוך" לרעך ש"ואהבת מה כן אם בוראו. את להשיג יוכל אז רק כראוי, זה וכשידע                  עצמו.

 כוללת כל התורה כולה, היינו גם כן יסוד האמת ודעת ד' ית'.

 

 

 עין איה שבת פרק ו אות כו

חיי יסוד עביד. ולא ליה דאית הוא וה"מ תכשיטיה, עסקי על א"ר בפניו, מקללתו                ושאשתו

של עולמה שיהיה הוא נויהם, על שתחול ד' לברכת הראויים והמתוקנים הטובים              המשפחה

והלך האיש של להעולם יחש כל להם שאין אע"פ נפשה, מצב ע"פ המיוחדות ותביעותיה                האשה

להיות יכולות התכשיטין של שהתביעות ואע"פ הבית. ואב בעל בתור הבעל לפני גלויים               נפשו,

תוכל כמה האשה, לב את יודע יהיה מ"מ והמוסר, החיים על ומהשקפתו מבטו מחוג                רחוקות

 להיות נכאבת ונדאבת בחסרה את המוכרח לה לפי מצבה.

 הררי קדם – הרב סולוביציק



 

 רמב"ן בראשית פרק ל

שומע אל עצמה, על להתפלל שבה יעקב, תפלת על להסמך תוכל שלא בראותה הצדקת                והנה

 צעקה, וזהו וישמע אליה אלהים.


