רחל:

עֲ ָק ָרה  /רחל

וַת ֶרא ָרחֵ ל ,כִּ י ֹלא יָלְ ָדה לְ ַי ֲעקֹב,
וַ י ְַרא יְ הוָ ה כִּ יְ -שנּוָאה לֵָאה ,וַ יִּפְ ַתח אֶ תַ -ר ְחמָ ּה; וְ ָרחֵ ל ,ע ֲָק ָרהֵ ...
וַת ַקנֵא ָרחֵ ל ,בַ אֲ חֹתָ ּה; וַ תֹאמֶ ר אֶ לַ -י ֲעקֹב הָ בָ ה-לִּ י בָ נִּים ,וְ ִּאםַ-איִּן מֵ תָ ה ָאנֹכִּ י ...וַיִּזְ כֹר אֱ ֹלקים ,אֶ ת-
ְ
וַת ֶלד בֵ ן; וַ תֹאמֶ רָ ,אסַ ף אֱ ֹלקים אֶ ת-
וַתהַ רֵ ,
ֹלהים ,וַ יִּ פְ ַתח אֶ תַ -ר ְחמָ ּהַ .
וַיִּשמַ ע אֵ לֶיהָ אֱ ִּ
ָרחֵ ל; ְ
חֶ ְרפָ ִּתי( .בראשית כט'-ל')

ֵּּבן ל ּו ָהיָה לִ י! יֶלֶ ד ָק ָטן,
ָבון.
ְׁשח ֹר ּ ַּתלְׁ ּ ַּתלִ ים ְׁונ ֹ

כיתה ט'
יחידת "שירת רחל"
איילת בן זקן

חנה:
ּושמ ֹו ֶאלְ ָקנָה בֶ ן-יְ רֹחָ ם בֶ ן-אֱ לִּ יהּוא ,בֶ ן-תֹחּו בֶ ן-צּוף--אֶ פְ ָר ִּתי .וְ לוְֹ ,ש ֵתי
וַיְ ִּהי ִּאיש אֶ חָ ד ִּמן-הָ ָרמָ תַ יִּם ,צוֹפִּ ים--מֵ הַ ר אֶ פְ ָריִּם; ְ
ימה,
נ ִָּשים--שֵ ם ַאחַ ת חַ נָה ,וְ שֵ ם הַ שֵ נִּית פְ נִּ נָה; וַיְ ִּהי לִּ פְ נִּ נָה יְ ל ִָּדיםּ ,ולְ חַ נָה אֵ ין יְ ל ִָּדים .וְ עָ לָה הָ ִּאיש הַ הּוא מֵ עִּ יר ֹו ִּמי ִָּמים י ִָּמ ָ
לְ ִּה ְש ַתחֲ וֹת וְ לִּ זְ ֹבחַ לַד' צְ בָ אוֹת בְ ִּשֹלה ...וַיְ ִּהי הַ יוֹם ,וַיִּזְ בַ ח ֶאלְ ָקנָה; וְ נָתַ ן לִּ פְ נִּ נָה ִּא ְשתוֹּ ,ולְ כָ ל-בָ נֶיהָ ּובְ נוֹתֶ יהָ --מָ נוֹתּ .ולְ חַ נָה,
יִּתן מָ נָה ַאחַ ת אַ פָ יִּ ם :כִּ י אֶ ת-חַ נָה ָאהֵ ב ,וַיהוָ ה סָ גַר ַר ְחמָ ּה .וְ כִּ עֲסַ ָתה צָ ָרתָ ּה גַם-כַעַ ס ,בַ עֲבּור הַ ְרעִּ מָ ּה :כִּ י-סָ גַר יְ הוָ ה ,בְ עַ ד
ֵ
וַתבְ כֶ ה ,וְ ֹלא תֹאכַל .וַ יֹאמֶ ר לָּה אֶ לְ ָקנָה ִּאישָ ּה ,חַ נָה לָמֶ ה
ַר ְחמָ ּה .וְ כֵן ַיעֲשֶ ה ָשנָה בְ שָ נָהִּ ,מ ֵדי עֲֹלתָ ּה בְ בֵ ית ה'--כֵןַ ,תכְ עִּ סֶ נָה; ִּ
וַת ָקם חַ נָהַ ,אחֲ ֵרי ָאכְ לָה בְ ִּשֹלה וְ ַאחֲ ֵרי
ִּתבְ כִּ י וְ לָמֶ ה ֹלא תֹאכְ לִּ י ,וְ לָמֶ ה ,י ֵַרע לְ בָ בֵ ְך :הֲ לוֹא ָאנֹכִּ י טוֹב לְָך ,מֵ עֲשָ ָרה בָ נִּיםָ .
וַת ְתפַ לֵל עַ ל-ד'ּ ,ובָ כֹה ִּתבְ כֶ ה .וַ ִּתדֹר נ ֶֶדר וַ תֹאמַ ר,
שָ תֹ ה; וְ עֵ לִּ י הַ כֹהֵ ן ,יֹשֵ ב עַ ל-הַ כִּ סֵ א ,עַ לְ -מזּוזַ ת ,הֵ יכַל ה' וְ ִּהיא ,מָ ַרת ָנפֶ ש; ִּ
ד' צְ בָ אוֹת ִּאםָ -ראֹה ִּת ְראֶ ה בָ עֳנִּי אֲ מָ תֶ ָך ּוזְ כ ְַר ַתנִּי וְ ֹלאִּ -ת ְשכַח אֶ ת-אֲ מָ תֶ ָך ,וְ נָתַ ָתה לַאֲ מָ ְתָך ,זֶ ַרע אֲ נ ִָּשיםּ--ונְתַ ִּתיו לַד' כָל-יְמֵ י
חַ יָיוּ ,ומו ָֹרה ֹלאַ -י ֲעלֶה עַ ל-רֹאשוֹ .וְ הָ יָה כִּ י ִּה ְרבְ תָ ה ,לְ ִּה ְתפַ לֵל לִּ פְ נֵי ד'; וְ עֵ לִּ י ,שֹמֵ ר אֶ ת-פִּ יהָ  .וְ חַ נָהִּ ,היא ְמ ַדבֶ ֶרת עַ ל-לִּ בָ ּה--
ַרק ְשפָ תֶ יהָ נָעוֹת ,וְ ק ֹולָּה ֹלא יִּ שָ מֵ עַ ; וַ י ְַח ְשבֶ הָ עֵ לִּ י ,לְ ִּשכ ָֹרה .ויֹאמֶ ר אֵ לֶיהָ עֵ לִּ י ,עַ ד-מָ תַ י ִּת ְש ַתכָ ִּרין; הָ ִּס ִּירי אֶ ת-יֵינְֵך ,מֵ עָ לָיִּ ְך.
יתי; וָ ֶא ְשפֹ ְך אֶ ת-נַפְ ִּשי ,לִּ פְ נֵי ד' .טז ַאלִּ -ת ֵתןֶ ,את-
וַתעַ ן חַ נָה וַ תֹאמֶ רֹ ,לא אֲ דֹנִּ יִּ ,אשָ ה ְק ַשת-רּוחַ ָאנֹכִּ י ,וְ יַיִּן וְ שֵ כָ ר ֹלא שָ ִּת ִּ
טו ַ
יִּתן ֶאת-
יִּש ָראֵ לֵ ,
יחי וְ כַעְ ִּסיִּ ,דבַ ְר ִּתי עַ ד-הֵ נָה .יז וַ יַעַ ן עֵ לִּ י וַ ֹיאמֶ ר ,לְ כִּ י לְ שָ לוֹם; וֵאֹלקי ְ
אֲ מָ ְתָך ,לִּ פְ נֵי ,בַ ת-בְ לִּ יָעַ ל :כִּ י-מֵ רֹב ִּש ִּ
וַתלְֶך הָ ִּאשָ ה לְ ַד ְרכָּה וַ תֹאכַלּ ,ופָ נֶיהָ ֹלא-הָ יּו-לָּה עוֹד.
שֵ לָתֵ ְך ,אֲ שֶ ר שָ ַאלְ ְת ,מֵ עִּ ּמוֹ .יח וַ תֹאמֶ רִּ ,ת ְמצָ א ִּשפְ חָ ְתָך חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך; ֵ
וַיִּש ַתחֲ וּו לִּ פְ נֵי ד' ,וַ יָשֻׁ בּו וַ ָיבֹאּו אֶ ל-בֵ יתָ ם ,הָ ָרמָ תָ ה; וַ י ֵַדע אֶ לְ ָקנָה אֶ ת-חַ נָה ִּא ְשתוֹ ,וַיִּזְ כְ ֶרהָ ד' .וַיְ ִּהי
יט וַ י ְַשכִּ מּו בַ ב ֶֹקרְ ,
וַת ְק ָרא אֶ תְ -שמ ֹו ְשמּואֵ ל ,כִּ י מֵ ד' ְש ִּאלְ ִּתיו( .שמואל א ,א)
וַתלֶד בֵ ן; ִּ
וַתהַ ר חַ נָה ֵ
לִּ ְתקֻׁ פוֹת הַ י ִָּמיםַ ,

ָדו ְׁולִ ְׁפס ַֹּע לְׁ ַּאט
לֶ אֱ ח ֹז ְׁ ּבי ֹ
ִ ּב ְׁש ִבילֵּ י ַּה ָ ּגן.
ֶילֶ ד.
ָק ָטן.
ש ִּלי!
לו ,או ִּרי ֶ
או ִּרי ֶא ְׁק ָרא ֹ
שם ַּה ָּקצָ ר.
ַּר ְׁך וְׁ צָ לוּל הוּא ַּה ּ ֵּ
ְׁר ִסיס נְׁ ָה ָרה .
לְׁ יַּלְׁ ִדּ י ַּה ּ ְׁשחַּ ְׁרחַּ ר

היצירה הספרותית מול הטקסט התנ"כי:

"או ִּרי!" –

אנלוגיה בין הדמויות הנשיות:
שם הטקסט

ֶא ְׁק ָרא!

שם הדמות

מצבה

בקשתה

התגובה האלוקית

עוד ֶא ְׁת ַּמ ְׁר ֵּמר ְּׁכ ָרחֵּ ל ָה ֵּאם.
ֹ
עוד ֶא ְׁת ּ ַּפ ּ ֵּלל ְּׁכחַּ ּנָה ְׁ ּב ִשיל ֹה.
ֹ
עוד אֲ חַּ ּ ֶכה
ֹ
לו.
ֹ
תרפ"ח

מה עולה מהטבלה?__________________________________________________________

