
כֲֹהָניו,  ה ְוַאֲהרֹן ּבְ  ״מֹׁשֶ

ּוְׁשמּואֵל בְֹקרְאֵי ְׁשמֹו״
תהילים צט:ו 

תהילים פרק צט 

נּוט ָהָאֶרץ׃  רּוִבים ּתָ ב ּכְ ים יֹׁשֵ זּו ַעּמִ ה' ָמָלְך ִיְרּגְ
ים׃ יֹודּו  ל-ָהַעּמִ דֹול ְוָרם הּוא ַעל-ּכָ ִצּיֹון ּגָ ה' ּבְ

ט  ּפָ דֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא׃ ְועֹז ֶמֶלְך ִמׁשְ ְמָך ּגָ ׁשִ
ט ּוְצָדָקה  ּפָ ִרים ִמׁשְ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ָאֵהב ַאּתָ

ֲחוּו  ּתַ יָת׃ רֹוְממּו ה' ֱאלֹקינּו ְוִהׁשְ ה ָעׂשִ ַיֲעֹקב ַאּתָ ּבְ
כֲֹהָניו  ה ְוַאֲהרֹן ּבְ ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא׃ מֹׁשֶ

מֹו קִֹראים ֶאל ה' ְוהּוא ַיֲעֵנם׃  קְֹרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ ּוׁשְ
ְמרּו ֵעדָֹתיו ְוחֹק  ר ֲאֵליֶהם ׁשָ ַעּמּוד ָעָנן ְיַדּבֵ ּבְ

א ָהִייָת  ה ֲעִניָתם ֵאל נֹׂשֵ ָנַתן-ָלמֹו׃ ה' ֱאלֹקינּו ַאּתָ
ָלֶהם ְונֵֹקם ַעל-ֲעִלילֹוָתם׃ רֹוְממּו ה' ֱאלֹקינּו 

י-ָקדֹוׁש ה' ֱאלֹהקינּו׃    ֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ּכִ ּתַ ְוִהׁשְ

שמואל הנביא הוא בנם של חנה ואלקנה. 

אחרון המנהיגים בתקופת השופטים, מייסד 
שושלת המלוכה בישראל.

שמואל הוקדש לה' על ידי אמו עוד בטרם נולד, 
וגדל במשכן שילה אצל עלי הכהן. בגיל צעיר 

זכה להתגלות אלוקית. שפט והנהיג את ישראל 
במשך למעלה מעשרים שנה, ולאחר מכן משח 

שני מלכים: את שאול בן קיש, המלך הראשון 
בישראל ואת דוד המלך בן-ישי יורשו.

מוצאו של שמואל ממשפחת לויים שהתגוררה 
בהר אפרים. את ביתו שלו קבע בעיר רמה, ממנה 

יצא אל אזורי אפרים, בנימין ויהודה. כינויו 
"הרואה" בא לו עקב השימוש בראייתו הנבואית 
לייעוץ ולסיוע לגדולים ולקטנים כאחד. שמואל 

נחשב לשופט האחרון. מנהיגותו הפכה לסמל 
של יושרה, ובערוב ימיו העידו בני ישראל כי 

מעולם לא טעה ולא היטה את משפטם. 

ָמת  בספר שמואל נכתב )שמואל א, כ'ה(: "ַוּיָ
ָרָמה". כבר לפני דורות  ֵביתֹו ּבָ ֻרהּו ּבְ ְקּבְ מּוֵאל... ַוּיִ ׁשְ
רבים זוהתה העיר רמה עם אתר הקבר הנוכחי, 
בפסגת הר צפונית לשכונת רמות שבירושלים. 

המקום הוכרז כגן לאומי, וסביב מבנה הקבר 
ניתן למצוא עתיקות מתקופות שונות. במתחם 

גם מעיין, פינות צל ושולחנות פיקניק. 

כמו שרה, רבקה ורחל, אימהות האומה, הייתה 
גם חנה – אמו של שמואל –עקרה. על-פי 

המתואר בספר שמואל, עלתה חנה למשכן בעיר 
שילה והתפללה לפרי בטן. היא אף הוסיפה 

ונדרה כי את הבן הראשון שייוולד לה היא תגדל 
כנזיר מרחם )"ומורא לא יעלה על ראשו"( 

ותקדיש אותו לה". לימים נולד שמואל, וחנה 
הפקידה אותו בידיו של עלי הכהן.

שמואל גדל וראה מקרוב את השחיתות 
שפשתה בכהני המשכן, ובראשם שני בני עלי 

 קבר 
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ה – ושפט את ישראל  ְצּפָ ל ְוַהּמִ ְלּגָ ית-ֵאל, ְוַהּגִ ּבֵ
בכל עניין ומחלוקת שהובאו לפתחו. כשופט נהג 
שמואל ביושר ובניקיון כפיים. כאשר הוא שואל 

י ַוֲחמֹור ִמי  את בני ישראל "ֶאת ׁשֹור ִמי ָלַקְחִתּ
י", עונים לו העם מיד "לֹא  ְקִתּ י ְוֶאת ִמי ָעַשׁ ָלַקְחִתּ

נּו ְולֹא ַרּצֹוָתנּו ְולֹא ָלַקְחָתּ ִמַיּד ִאיׁש  ְקָתּ ֲעַשׁ
ְמאּוָמה".

לבקשת בני ישראל, ממנה שמואל את שאול בן 
קיש – איש שבט בנימין – למלך הראשון 

בישראל. שמואל תמך בשאול וליווה אותו 
בשלבי התבססות שלטונו, אולם שאול לא שמע 

להנחיותיו של שמואל בשתי מלחמות שונות – 
בפלישתים ובעמלק, ולכן ציווה ה' את שמואל 

לבחור במלך אחר. שמואל נענה ומשח בבית 
לחם את דוד – צעיר בניו של ישי. 

– חפני ופנחס – שעשו במשכן כבשלהם, ניצלו 
את מעמדם לתועלתם ולהנאתם האישית, 

והתעלמו מאזהרות הנביא ומגערות אביהם. 
ואכן לא ארכו הימים ונבואתו של שמואל 

התקיימה: הפלישתים יצאו למלחמה בישראל 
ולקחו את ארון האלקים בשבי; בניו של עלי 

נפטרו בקרבות, והוא עצמו נפטר מיד אחר כך 
עם קבלת הבשורות המרות; משכן שילה נחרב, 

וכהני בית עלי פסקו מלהנהיג את ישראל.

שמואל נהיה למנהיג העם. הוא פעל למיגור 
העבודה הזרה בישראל, כינס את העם לתפילה 

ועורר אותם לחזרה בתשובה. והנהיג את ישראל 
למלחמה נגד הפלישתים, והשיב להם את 

עצמאותם לאחר שעבוד של עשרים שנה. בכל 
אותן שנים נדד שמואל בין אזורים שונים – 

מנהג קדום הוא לעלות לשם בכ"ח ובכ"ט 

באייר, ללמוד )בעיקר בחכמת הקבלה( ולהרבות 
בתפילה. מדי שנה מתקיים טקס הדלקה באתר 

בתאריך זה. 

כמו כן יש הנוהגים לקיים את החלאקה – 
התספורת הראשונה לבני השלוש – בציון קבר 

שמואל הנביא.

שמואל נולד לאחר שנים של עקרות, ולכן 

נחשב קברו למקום המסוגל לפקידת עקרות. 
בשל היותו נביא ושופט, כמו"כ יש הנוהגים 

להתפלל במקום להצלחת ילדיהם בלימודים 
ובהליכה בדרך הישר והטוב. שמואל התפרסם בכך 
שלא החזיק אצלו שום רכוש וממון שאינם שלו 

אלא החזירם מיד לבעליהם, לכן ישנה סגולה 
והקפדה יתרה לתת צדקה בעת העלייה לקברו.

תפילת חנה

ה', ָרָמה ַקְרִני  י ַבּ אַמר ָעַלץ ִלִבּ ה ַותֹּ ל ַחָנּ ֵלּ ְתַפּ ַוִתּ
יׁשּוָעֶתָך.  י ִבּ ַמְחִתּ י ָשׂ י ַעל אֹוְיַבי – ִכּ ה', ָרַחב ִפּ ַבּ

אלֵֹהינּו.  ָך, ְוֵאין צּור ֵכּ ְלֶתּ י ֵאין ִבּ ה' – ִכּ ֵאין ָקדֹוׁש ַכּ
יֶכם,  בָֹהה ְגבָֹהה ֵיֵצא ָעָתק ִמִפּ רּו ְגּ ְרּבּו ְתַדְבּ ַאל ַתּ

ִרים  בֹּ ת ִגּ נּו ֲעִללֹות. ֶקֶשׁ עֹות ה' ְולֹו ִנְתְכּ י ֵאל ֵדּ ִכּ
רּו  ָכּ ֶחם ִנְשׂ ֶלּ ֵבִעים ַבּ ִלים ָאְזרּו ָחִיל. ְשׂ ים, ְוִנְכָשׁ ַחִתּ
ִנים  ת ָבּ ְבָעה ְוַרַבּ ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו, ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ִשׁ

אֹול ַוָיַּעל. ה'  ֻאְמָלָלה. ה' ֵמִמית ּוְמַחֶיּה מֹוִריד ְשׁ
יל ַאף ְמרֹוֵמם. ֵמִקים ֵמָעָפר  ִפּ יר ַמְשׁ מֹוִריׁש ּוַמֲעִשׁ

יב ִעם ְנִדיִבים  ת ָיִרים ֶאְביֹון, ְלהֹוִשׁ פֹּ ל ֵמַאְשׁ ָדּ
ת  ֶשׁ י ַלה' ְמֻצֵקי ֶאֶרץ ַוָיּ א ָכבֹוד ַיְנִחֵלם, ִכּ ְוִכֵסּ

ְך  חֶֹשׁ ִעים ַבּ מֹר, ּוְרָשׁ ֵבל. ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיְשׁ ֲעֵליֶהם ֵתּ
ר ִאיׁש. ה' – ֵיַחּתּו ְמִריָביו  י לֹא ְבכַֹח ִיְגַבּ ּמּו, ִכּ ִיָדּ
ן עֹז  ַמִים ַיְרֵעם, ה' ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ, ְוִיֶתּ ָשּׁ ָעָליו ַבּ

יחֹו. ְלַמְלּכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִשׁ

צילום: סטודיו מתאר


