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8911מספר  , ז תשע" , א צ ויפרשת     
 

 "ַאֵחר   ֵּבן   ִלי ה'   ֹיֵסף   "
 אביעזר  נתן

יעקב   קיימת בין  היחסים  תיאור  בין  הקבלה 
נשותיו ולאה() ושתי  המתואר   רחל  לבין 

נשותיו   ושתי  אלקנה  אודות  שמואל  בספר 
המקרים  בשני  ופנינה(.  הבעל   )חנה 

  אחת )רחל/חנה(  )יעקב/אלקנה( מעדיף אישה
האחרת האישה  ובשני    ,לאה/פנינה() על 

המקרים האישה המועדפת היא עקרה, ואילו  
האחרת בפוריות. האישה   בנוסף,  מבורכת 

סובלת   המועדפת  האישה  המקרים,  בשני 
  בגין עקרותה. רבות

אולם, בזאת מסתיימת ההקבלה בין שני  
לחלוטין   שונה  יעקב  של  אישיותו  המקרים: 

של רחל שונה  וכן אישיותה   אלקנה, מזו של
ובעקבות כך, הן סגנון   חנה. לחלוטין מזו של

 הדיבור בין בני הזוג והן מהלך הסיפור שונה
 * אצל שתי המשפחות.

ורחל:  רחל   סבלה בעקבות   יעקב  פונה 
 ככתוב:, ליעקב בכעס ובייאוש חשוכת הבנים

  ְוִאם  ָבִנים   ִּלי  ָהָבה  ַיֲעֹקב  ֶאל)רחל(  ַוֹּתאֶמר  "
 משיב לרחל  יעקב ל:א(.  'בר)" ָאֹנִכי   ֵמָתה  ַאִין

  ַוֹּיאֶמר   ְּבָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַאף  ַוִּיַחר" גם הוא בכעס:
 ְּפִרי  ִמֵּמְך  ֲאֶׁשר־ָמַנע  ָאֹנִכי  ֹלִהים-א    ֲהַתַחת

  ל:ב(." )?ָבֶטן
בנימת   נדון  השיחה,  בתוכן  שנדון  לפני 

לגלות  .השיחה והבנה   אמפטיה במקום 
כועס   של אשתו עקב עקרותה, יעקב  לסבלה

אף)" ברחל  ויחר  היא  אולם, "(.יעקב   טעות 
חוסר   על  מצביע  יעקב  של  שכעסו  לחשוב 

התנ לרחל.  אהבתו בכל  ורע  אח  כולו  "אין  ך 
יעקב  העומק   לתיאור של  זו  כמו  אהבה 
מלבן  ביקש  כאשר   לרחל. רשות  יעקב 

ָבְדָך" רחל, הוא נקב במחיר: להתחתן עם   ֶאע 
 (.כט:יח בר'  " )ַהְּקַטָּנה  ִּבְּתָך  ְּבָרֵחל  ָׁשִנים  ֶׁשַבע

של יעקב היו קשים ביותר, כפי   תנאי עבודתו 
ללבן מדבריו  שנות   שעולה  עשרים  אחרי 

  ְוֶקַרח   ֹחֶרב  ֲאָכַלִני  ַבּיֹום  ָהִייִתי" עבודתו:
 ֶאת  ַוַּתֲחֵלף...  ֵמֵעיָני   ְׁשָנִתי  ַוִּתַּדד  ַּבָּלְיָלה

ואיך הגיב   לא:מ, מב(." )ֹמִנים  ֲעֶׂשֶרת  ַמְׂשֻּכְרִּתי
זו? פרך  לעבודת   ְּבָרֵחל  ַיֲעֹקב  דַוַּיֲעבֹ " יעקב 

  ֲאָחִדים   ְּכָיִמים   ְבֵעיָניו   ַוִּיְהיּו   ָׁשִנים  ֶׁשַבע

 
)אמריטוס(    * פרופסור  הוא  אביעזר  נתן 

לפיזיקה  ומחבר   במחלקה  באוניברסיטה, 
ברא" הספרים: בעידן "ו" בראשית    אמונה 
  המדע".

הקשה  כט:כ(." )ֹאָתּה   ְּבַאֲהָבתֹו  עבודתו   כל 
משום הייתה  בעיניו  שהוא   שידע מבוטלת 

ברחל לזכות   אולם,  כך.-כל האהובה עתיד 
אישיותם, עצמת  של  עקב  והן  יעקב  של  הן 

 לא רכה. בנימה הם דיברו ביניהם  רחל,
מה מתכוונת רחל  לְ   שיחה זו? תוכן  ומהו
שמקור  ברור "?ָבִנים   ִּלי  ָהָבה" :בדרישתה

שהרי יעקב מוליד בן אחר בן   העקרות ברחל,
 ת רחל מבעלה? אם כן, מה דורש עם לאה.
עבורה,   רחל יתפלל  שיעקב  כמי  מצפה 

 היא שאם  ציפייתה של רחל ה. "מקורב לקבש
עבורה, יתפלל  הנכסף   יעקב  הנס  יתרחש 

תל יעקב? ומה ד.והיא    ֲהַתַחת" תשובתו של 
יעקב   . "?ָאֹנִכי  ֹלִהים -א   מתכוון  אלו  במילים 
אינה לרחל  ומרל כי  שהיא  לתפילתו,   זקוקה 

הקב   נו איהוא   אלא  של   ה."הקובע  כוונתו 
היא תפילותיה-שעל יעקב  רחל  שלה  ידי   ,

מסוגלת   בעצמה  הלזכות  ואכן,חסדי  כך   '. 
  ֵאֶליהָ   ַמעַוִּיׁשְ " , ככתוב:רחל וגם זכתה  עשתה

  ל:כב(." )ַרְחָמּה ֶאת ַוִּיְפַּתח ֹלִהים-א  )אל רחל( 
רחל של  כן, נענית תפילתה  אם  והיא    , 

השם   את  לבחון  מאוד  מעניין  בן.  יולדת 
בוחרת    יֹוֵסף   ְׁשמֹו   ֶאת   ַוִּתְקָרא" עבורו: שהיא 

הנס   למרות ל:כד(." )ַאֵחר  ֵּבן  ִליה'    ֹיֵסף  ֵלאֹמר
הקב  שהעניק אינה "לה  רחל  עתה,  זה    ה 

לדרוש נוסף. מהססת  נס  זו  גם   מיד  בקשה 
שכן ביותר,  טראגי  במחיר  אך  רחל   נענית, 

 מתה במהלך לידת בנימין. 
של   מצוקתה  את  מבין  יעקב  לסיכום, 

ונותן  עצה  רחל  )תתפללי   לה  מאוד  מועילה 
 . ה( שמובילה לפתרון הבעיה"בעצמך אל הקב

של יעקב, העצה   אולם בגלל אישיותו החזקה
 "(.ְּבָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַאף  ַוִּיַחר)" פהלא יבטון  ניתנה  

מיד היא  בבן,  מבורכת  רחל  כאשר   בנוסף, 
מ נוסף,    ה'דורשת  על    ההמצביעעובדה  בן 
  העצמתית של רחל. אישיותה

הם   אלקנה  וחנה:  אלקנה  אנשים  וחנה 
  ואישיות כל אחד מהם הפוכה עדינים מאוד,  

של   אלקנהלזו  ורחל.  דיברו  יעקב   וחנה 
הקב ועם  ביותר. בצורהה  "ביניהם   מעודנת 

ש הייתה  כנראה  לא  בין    מתקיימתלעולם 
שצוטטה וחנה  אלקנה בין  )  ל ילע השיחה 

לרחל הייתה  חנה   בנוסף, .(יעקב  לא  כנראה 
שני  'מהדורשת   ילד נס  עוד  ללדת  כפי   ,כדי 

  שדרשה רחל.
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וחנה   אלקנה  אודות  הסיפור  פרטי 
אלקנה  שמואל.  ספר  בתחילת   מופיעים 

חנה על  הטבות    ָמָנה   ִיֵּתן   ּוְלַחָּנה " :מרעיף 
אולם   א:ה(.) "ָאֵהב  ַחָּנה   ֶאת   ִּכי  ַאָּפִים   ַאַחת
בשלסובלת   חנה )   מאוד    ַוִּתְבֶּכה "עקרותה 
אלקנה   מה א:ז(.", ֹתאַכל  ְוֹלא תגובת  הייתה 

חנה? של  ָלֶמה   ָלּה  ַוֹּיאֶמר" לסבלה    ֶאְלָקָנה... 
  ֲהלֹוא   ְלָבֵבְך  ֵיַרע  ְוָלֶמה  ֹתאְכִלי   ֹלא  ְוָלֶמה  ִתְבִּכי
נה  קאל  )א:ח(.  "ָּבִנים  ֵמֲעָׂשָרה   ָלְך  טֹוב  ָאֹנִכי

חש את הכאב של חנה, אך מילותיו העדינות  
על   מוחלטמעידות  הבנה  של   לסבלה חוסר 

חשובה לחנה אבל   אהבתו של אלקנה אשתו.
מהוות   אינן  כלללה  מילותיו    היא   .נחמה 

לחבק  בן שתוכל לאהוב, ללדתלהרות ורוצה  
אליה אהבתו ולנשק. בעלה  יכולה  של   אינה 

של  המילים  הזה.  העצום  החלל  את  למלא 
  ְוָלֶמה  ֹתאְכִלי  ֹלא  ְוָלֶמה   ִתְבִּכי  ָלֶמה") אלקנה

ברורה ("?ְלָבֵבְך  ֵיַרע בצורה  שאין   מדגימות 
  יורד כלל לעומק צערה של אשתו. הוא

בבן   כאשר וחנה:  רחל  מבורכת  רחל 
להודיע   , כאמור,תגובתה המידית היא ראשון,

)שהיא מ ה"לקב נוסף  ה'    ֹיֵסף"צפה לקבל בן 
חנה.   "(.ַאֵחר  ֵּבן  ִלי של  דרכה  זאת  אין 

העקרות וסבל  חולשה  נודרת  , מנקודת  חנה 
 ה יברך אותה בבן, היא "אם הקב בעייתי;נדר  

בשילה,   לגדול  הילד  את  עלי  תביא  בחסות 
מביתה.ו ה   רחוק  שלהבטחמשמעות   חנה   ה 

הנס היא   ואמנם  ממנה.  בנה   התרחקות 
מהר מאוד   ולדת את שמואל.מתרחש וחנה י 

של  היא   הגורלית  המשמעות  את  מבינה 
הזמן, כן,-פי-על-אףו הנדר. חנה   כשמגיע 

לעלי    נדרהאת  מקיימת   הילד  את  ומביאה 
חנהויותר מכך  .הן בשילהוהכ את  משבחת   , 

להקב"ה   שהעניק על  וומודה   לה.  הנס 
 ,נדר של חנהל  במענה  וה קיים את חלק"הקב
אותו   ולכן משבחת  העובדה  היא  למרות 

גור הנדר  את   הל  ם שקיום  מביתה  לשלוח 
 כך. -בנה האהוב כל

שוב  וחווה    ,בנהללא  חנה חוזרת הביתה  
הריק החלל  יותר   למעשה .את  גרוע  המצב 

קודם שהיה  שכן  ממה  ממנה   נלקחה לכן, 
הנחמה   ילד. ה"קבהל שבתפילה  אפילו   עבור 

  ,אין זו דרכה של חנה לבקש נס נוסףכאמור,  
 רחל.  שביקשה פיכ

הכהן:  מישהו האם   עלי  את   המבין יש 
ואי בנה  התרחקות  עקב  חנה  של  -סבלה 

נוסף? לילד  להתפלל  היא:   התשובה  יכולתה 
ומדוע   את סבלה של חנה  עלי הכהן מבין  כן.

הוא   יכולה להתפלל לבן נוסף. לכן היא אינה
ש שהוא  מחליט זה  עבורהיהיה   , יתפלל 

ואלקנה   ובנוכחות  ְךּוֵברַ " :מתפללעלי  חנה 
  ְלָך ה'    ָיֵׂשם   ְוָאַמר   ִאְׁשּתֹו   ְוֶאת   ֶאְלָקָנה  ֶאת   ֵעִלי
 ֲאֶׁשר  ַהְּׁשֵאָלה  ַּתַחת  ַהֹּזאת  ָהִאָּׁשה  ִמן  ֶזַרע
 ב:כ(. שמו"א " )לה' ָׁשַאל

תפילתו של עלי נענתה בצורה מרשימה  
חנה. עוד של  המקורית  מתפילתה   יותר 
ה הופך את חנה מאישה עקרה לאישה  "הקב

ילדים   פורייה ללדת    ָפַקד   ִּכי" :רביםשיכולה 
  ּוְׁשֵּתי   ָבִנים  ְׁשֹלָׁשה  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר  ַחָּנה  ֶאתה'  

שמואל אולם :כא(.שם) "ָבנֹות נשאר   הבכור 
מביתה   ְׁשמּוֵאל   ַהַּנַער  ַוִּיְגַּדל" ככתוב:, רחוק 

 ב:כא(. " )ה' ִעם
שהנס אפוא  רואים  שעשה אנו   השני 

 ושתי בנות( גדול  חנה )שלושה בנים להקב"ה  
עבור רחל )מתן   עשההשני ש יותר מהנסאף  
אינו   כתובה (.מיתת רחלבמחיר  אבל   בן, עוד

כ השונה  לפעולתו  הסבר  של    כך-לנותן 
לדמיין  אולי  אך אפשר   , םמקריי ה נ ה בש"הקב

בשוני טמון  של ש שההסבר  תגובותיהן   בין 
הראשון וחנה רחל הבן  נסתרות   .לקבלת 

 דרכי הקב"ה.  
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