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 חנה ושמואל הנביאגלגולי נשמות  –פרשת קרח 
ַחֵדש כפי שנאמר " לשפוט את ישראלכדי מעיר לעיר במשך כל ימיו נודד  שמואל הנביא היה ָגל ּונְׁ לְׁ ָכה ַהגִּ ֵנלְׁ כּו וְׁ מּוֵאל ֶאל ָהָעם לְׁ ֹּאֶמר שְׁ ַוי

חּו ָשם זְׁ  בְׁ זְׁ ָגל ַויִּ לְׁ ֵני ה' ַבגִּ פְׁ כּו ָשם ֶאת ָשאּול לִּ לִּ ָגל ַוַימְׁ לְׁ כּו ָכל ָהָעם ַהגִּ לּוָכה: ַוֵילְׁ ָכל אַ ָשם ַהמְׁ ַמח ָשם ָשאּול וְׁ שְׁ ֵני ה' ַויִּ פְׁ ים לִּ ָלמִּ ים שְׁ ֵשי ָבחִּ נְׁ
אֹּד ָרֵאל ַעד מְׁ שְׁ יְך ֲעֵליֶכם ֶמֶלְך: :יִּ לִּ י ָוַאמְׁ ֶתם לִּ כֹּל ֲאֶשר ֲאַמרְׁ ֶכם לְׁ קֹּלְׁ י בְׁ תִּ ֵנה ָשַמעְׁ ָרֵאל הִּ שְׁ מּוֵאל ֶאל ָכל יִּ ֹּאֶמר שְׁ ַהֵלְך  ַוי תְׁ ֵנה ַהֶמֶלְך מִּ ַעָתה הִּ וְׁ

תְׁ  ָנם אִּ י ּוָבַני הִּ תִּ י ָוַשבְׁ תִּ י ָזַקנְׁ ֵניֶכם ַוֲאנִּ פְׁ ֻעַרי ַעד ַהיֹום ַהֶזהֶכם לִּ נְׁ ֵניֶכם מִּ פְׁ י לִּ תִּ ַהַלכְׁ תְׁ י הִּ  .ב( )'מצודת דוד' שמואל א' יב, ב( –טו יב, א  -)שמואל א' יא, יד " ַוֲאנִּ

 על מנת לשפוט את ישראל?נודד מעיר לעיר  כל ימיו היהויש להבין, מדוע שמואל הנביא שינה מדרכם של שאר הנביאים, ו

 הנחש הקדמוני החטיא את חוה והטיל בה זוהמא שממנה יצא קין

ַצו ה' ֱאֹלשנאמר "כפי  )'אסתר רבה' ה, א ד"ה אמר רבי אחא( שהיו בו ענבים ה' יתברך ציוה את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת ים ַעל ָהָאָדם קִּ ַויְׁ
ֶמנּו מֹות ָתמּו ֵלאמֹּר ָך מִּ יֹום ֲאָכלְׁ י בְׁ ֶמנּו כִּ ֹּאַכל מִּ ֹּא ת ֹּאֵכל: ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ל כֹּל ֵעץ ַהָגן ָאכֹּל ת בעקבות העצה אך  .יז( –)בראשית ב, טז " תמִּ
ונתנה לאדם הראשון לשתות  שבוחוה סחטה את הענבים  (ו ע"א ד"ה כשבא נחש)רש"י גמ' שבת דף קמ לאכול מעץ הדעת לחוה הקדמון הנחששנתן 

ַקח " שנאמרכפי לאחר שגם היא שתתה  יט, ה( 'בראשית רבה') יל ַותִּ כִּ ַהשְׁ ָמד ָהֵעץ לְׁ ֶנחְׁ ם וְׁ י ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַניִּ כִּ ַמֲאָכל וְׁ י טֹוב ָהֵעץ לְׁ ָשה כִּ ַוֵתֶרא ָהאִּ
ֵתן ֹּאַכל ַותִּ יֹו ַות רְׁ פִּ ֹּאַכל מִּ ָמּה ַוי יָשּה עִּ אִּ ֶגֶפן . ונרמז קלקולם של אדם וחוה בפסוק "(כלל העולהדף י' ע"א ד"ה לר' נתן שפירא )'יין המשומר'  )בראשית ג, ו(" ַגם לְׁ י מִּ כִּ

מֹּת ֲעמָֹּרה ֲעָנֵבמֹו  ַשדְׁ ָנם ּומִּ דֹּם ַגפְׁ ֵבי רֹושסְׁ נְׁ רֹּרֹּת ָלמֹו עִּ ֹלת מְׁ כְׁ ֹלתכלומר שאותם ", )דברים לב, לב(" ַאשְׁ כְׁ " ענבים של אדם וחוה הם אלו ַאשְׁ
ֹרֹרתשהביאו אחר כך "  .'מקדש מלך' זוהר פרשת שמיני דף מ ע"א ד"ה וחוה חפצה לבטל( ,דף י' ע"א ד"ה ונלע"ד נתן )'יין המשומר' ה, א ד"ה אמר רבי אחא( 'אסתר רבה')ראה " לעולם מְׁ

)'שפתי כהן על התורה' פרשת חיי שרה  פיתה אותההוא  ,שם ד"ה כשבא נחש על חוה( קמו ע"אדף על גמ' שבת  )רש"י דעתהנחש הקדמון נתן לחוה עצה לאכול מעץ הכש

פרק הרמ"ד וואלי בראשית  ,פרשת בראשית ד"ה מדרש רות 'בההיא זימנא' בשם הזוהר ' על התורהרקאנטי')גמ' שבת דף קמו תחילת ע"א,  עמה וקלקל העבד עשרה גמלים' מפרקי דרבי אליעזר( ד"ה 'ויקח

ש " כפי שאמרה חוה ג על הפסוק 'ותקח פריו ותאכל'. ראה זוהר פרשת חיי שרה דף קכב ע"ב ד"ה תא חזי( חָּ ֹאֵכל"  ִהִשיַאִניַהנָּ ברש"י שם ד"ה  וראהא ע" קמודף שבת גמ' )בראשית ג, יג( )וָּ

גמ' שבת דף קמו תחילת ע"א, ) אהנחש הטיל בה זוהמ על ידי כן. ט ע"א ד"ה הנחש הקדמון(דף סוטה בגמ' )רש"י  איןלשון נישו " הואִהִשיַאִני"כאשר , כשבא נחש על חוה(

, 'זרע ברך' לרבינו ברכיה ברך פרשת בראשית ד"ה אמנם כדי, 'של"ה הרמ"ד וואלי בראשית ג על הפסוק 'ותקח פריו ותאכל' ,'וצריך רקאנטי''ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת שמות ע"פ וירא מלאך ה' ד"ה 

 .()'קהילת יעקב' ערך כ"ד ד"ה 'כ"ד מיני מסאבא' ועשרים וארבע מיני טומאה הקדוש' תורה שבכתב פרשת בחוקותי ד"ה והנה חוה חטאה(

וביקשה , רלא ע"א ד"ה ואולי תולדין' מהרמ"ק, הרמ"ד וואלי פרשת בראשית סוף פרק ג()'אור החמה' על זוהר פרשת פקודי דף  הזוהמא שנתן הנחש בחוה היתה מכשכשת במעיה
)הרמ"ד וואלי  עד שאדם הראשון היה עם חוה אשתו .)הרמ"ד וואלי פרשת בראשית סוף פרק ג( אך לא היה לה ,לבּוש חומרי וגופני כדי לצאת לאויר העולם

)'כתם פז' לר'  והתלבשה בו )'מעולפת ספירים' יום תשעה עשר אות כג מזוהר חדש( של אדם הראשון בזרעושל הנחש תעוררה רּוח הזוהמא וה פרשת בראשית סוף פרק ג(

עו עב ד"ה כולא בשבע'  )'מעולפת ספירים' יום תשעה עשר אות כג מזוהר חדש, 'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף ונעשה לה גוף, שמעון לביא על זוהר בראשית דף לו ע"ב ד"ה ולבתר אולידו ברא(

)'אור  יצא קין הבכור שקיבל את 'זוהמת הנחש' ומשם ,)הרמ"ד וואלי פרשת בראשית תחילת פרק ד ד"ה והאדם ידע את חוה( בצורת וולד ובחילוק איברים מהרמ"ק(

והיא התפשטה  ,הרמ"ד וואלי פרשת בראשית תחילת פרק ד ד"ה והאדם ידע את חוה() ממנה היה עיקר עצמּותושו החמה' על זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א ד"ה 'ואוליד תולדין' מהרמ"ק(
 .מקץ ד"ה הענין כשהביא(-תורה שבכתב פרשת וישב )'השל"ה הקדוש'זרעו שאר אחר כך גם ב

לכן הוא , ת דף נד ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר()זוהר פרשת בראשי שהוא גם מלאך המוות )זוהר פרשת בראשית דף כח ע"ב ד"ה ועלייהו אתמר(' קין בא מהזוהמא של 'הנחש
ש ֵיֵצא ֶצַפע"ִכי ִמֹשֶרש )זוהר פרשת בראשית דף נד ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר, זוהר פרשת בראשית דף כח ע"ב ד"ה ועלייהו אתמר(  קם והרג את אחיו חָּ )ישעיה יד, כט( )'תיקוני הזוהר'  "נָּ

וכשם שדרכו של  .(ע"ב ד"ה ולבתר דחב וד"ה אשכחנא בספרין –)זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א  ועשה בזה את המוות הראשון בעולם תיקון סט דף קיח ע"א ד"ה וקין איהו(
כאשר קין הרג את הבל הוא נשך אותו לכן  הנחש הגשמי לארֹוב בדרך ולהרוג בני אדם, כך גם 'הנחש' שבתוך קין גרם לו ללכת בדרכו.

תר דחב וד"ה ע"ב ד"ה ולב –)זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א  כמה נשיכות כמו נחש עד אשר יצאה נשמתו של הבל והרגו, כי כל דבר חוזר אל שורשו הראשון

ולולא שקין היה מאותו צד של הנחש . ('ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבלפרק )הרמ"ד וואלי בראשית  היה משורש הנחש הנושך וממית בפיווקין , אשכחנא בספרין(
 .'גלגולו של פרעה הרשע'( –ניין הריגת הבל ראה מאמרינו לפרשת וארא )להרחבה בע ע"ב ד"ה ולבתר דחב וד"ה אשכחנא בספרין( –)זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"א  הוא לא היה עושה כן לאחיו

)זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"ב ד"ה וכל מלין, זוהר פרשת בראשית דף פרש מחוה אשתו למשך מאה ושלושים שנה וגורש מגן עדן בעקבות חטאו, אדם הראשון 

)גמ' עירובין דף יח ע"ב. ראה זוהר פרשת אחרי מות דף עו ע"ב ד"ה 'ותרין רוחין'  השנים יצאו ממנו טיפות קרי לאֹונסוכשבאותן  נה ע"א ד"ה ואמר רבי יצחק וד"ה בתר מאה( –נד ע"ב 

 ני אדם'הנקראים 'נגעי ב )זוהר פרשת בראשית דף נה ע"א, גמ' עירובין דף יח ע"ב( הטיפות הפכו לרוחות ושדים ןואות, וכן זוהר פרשת וישלח דף קסט ע"ב ד"ה 'ואף על גב'(
וכאשר היתה חוה בת מאה . נה ע"א ד"ה ואמר רבי יצחק. ראה זוהר פרשת בראשית דף יט ע"ב ד"ה 'אדם מאה'( –)זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"ב ד"ה וכל מלין, זוהר פרשת בראשית דף נד ע"ב 

)'תיקוני הזוהר'  שנרצח בו נשמתו של הבל שהתגלגלה ,תאת שֵ  מאדם הראשון היא חזרה והולידה )'שער הגלגולים' הקדמה לו ד"ה ודע כי גם שת( שלושיםו

ַוֵיַדע ָאָדם לכן כאשר הוא נולד נאמר ". שת( תיקון ע דף קיט ע"ב ד"ה ושת איהו, 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה כט ד"ה נניח עתה מלבאר, 'שער הגלגולים' הקדמה לו ד"ה ודע כי גם
תֹו ַוֵתֶלד בֵ  שְׁ י ֱאֹלעֹוד ֶאת אִּ י ָשת לִּ מֹו ֵשת כִּ ָרא ֶאת שְׁ קְׁ ןקִּ ן ַותִּ י ֲהָרגֹו ָקיִּ " ממש, כי התגלגלה ַתַחת ֶהֶבל", )בראשית ד, כה(" ים ֶזַרע ַאֵחר ַתַחת ֶהֶבל כִּ

 .(דף ב ע"א על הפסוק 'והאדם ידע' 'שמן הטוב' לר' שלמה אוהב פרשת בראשית'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק מאמר רביעי פרק שישי ד"ה אמונת הגלגול,  לר' מנשה בן ישראל )'נשמת חיים'בו נשמת הבל 

ה את נרו של אדם הראשון במעשיה חוה תָּ מצות ניתן לאשה לכן  פרק ב הלכה ו(שבת )גמ' ירושלמי  שהיה נרו של עולם)'מדרש תנחומא' פרשת נח אות א(  ִכבְׁ
ה. הדלקת הנר תָּ ִכבְׁ  שהיה דמו של עולם)'מדרש תנחומא' פרשת נח אות א(  שפכה את דמו של אדם הראשון חוה בערב שבת לכפר על אותו 'הנר' שְׁ

)'סמיכת חכמים' לר' נפתלי  שנשפך )'מדרש תנחומא' פרשת נח אות א, 'מדרש תלפיות' ענף חוה ד"ה 'ילקוט משלי' בשם ילקוט משלי( דם נדהלכן ניתן לאשה  פרק ב הלכה ו(שבת גמ' ירושלמי )

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_8_0.htm%23E103,0,דברים%20פרק-לב%5e%5e130812!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_8_0.htm%23E103,0,דברים%20פרק-לב%5e%5e130812!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20352/Temp/his_temp_1_31.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-ג%5e%5e8429!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_29_0.htm%23E185,0,ישעיה%20פרק-יד%5e%5e34176!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_29_0.htm%23E185,0,ישעיה%20פרק-יד%5e%5e34176!


  

 ~2 ~ 
 

, )'מדרש תנחומא' פרשת נח אות א, 'מדרש תלפיות' ענף חוה ד"ה 'ילקוט משלי' בשם ילקוט משלי( שיכפר על אותו הדם ששפכהכדי כץ דף סד ע"ב על מסכת ברכות טור ב ד"ה והנה אמרנו( 
שבת )גמ' ירושלמי  היה 'חלתו' של עולם הראשון אדם. )'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוות לא תעשה מצוה קיב( וגם כנגד הזוהמא שניתן בה על ידי הנחש

)'מגלה עמוקות'  וגרמה שתצא רוחו וישוב לאדמתו ,קלקלה עיסתוו )'מדרש תנחומא' פרשת נח אות א( טימאה אותו וחוה (, 'מדרש תנחומא' פרשת נח אות אפרק ב הלכה ו

)'מדרש תנחומא' פרשת נח אות א, 'מדרש תלפיות' ענף חוה ד"ה 'ילקוט משלי' לכפר על 'החלה' שטימאה  הפרשת חלהלכן ניתן לאשה מצות  ,שלח לך ד"ה ג' מצות נצטוו( פרשת

 .)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוות לא תעשה מצוה קיב( דלקההסת, ולה, חראשי תיבות  שהוא 'חוה' בשמהרמוזים  וסימני המצוות. בשם ילקוט משלי(

 חוה התגלגלה בחנה אשת אלקנה אשר תיקנה את חטאה של חוה

ַחנָּ חוה התגלגלה  'עמק המלך' לר' נפתלי , 'ז"ל ספר שמואל א' על הפסוק 'כי את חנה אהב 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים ד"ה שרה חנה, 'ליקוטי נביאים' להאר"י) אשת אלקנה הבְׁ

'סדר הדורות' האלף השישי ב' אלפים תתע"א ד"ה חנה ופניה לא היו  ,'קהלת יעקב' ערך ח"ן על התיבה חנה ד"ה היא גלגול חוההרץ שער שעשועי המלך דף ח ע"א טור א, 'קהלת יעקב' ערך צ"ר על התיבה 'צרפית', 

ֶרֶמז . )'זכר דוד' מאמר ג פרק א דף לה ד"ה וביאור דברי חכמים( עוונה לתקן אתדי כ( לה )'צוארי שלל' עם הכולל יוצא 'חוה'  בגמטריא קטנה 'חנה'התיבה לכך כי וְׁ

וכן השם 'חנה' הוא  .אלפים תתע"א ד"ה חנה ופניה לא היו לה('סדר הדורות' האלף השישי ב' , להחיד"א הפטרת שלח לך ד"ה אפשר ונקדים, 'פני דוד' להחיד"א פרשת שלח לך ד"ה אפשר ונקדים
לכן כל הדברים של . דף נ ע"ב טור ב( שירדב)'הרי בשמים' על התורה לר' יצחק  לשון מוצאת 'חן' שהואדמיון השם 'חוה' רק במקום האות ו' יש אות נ', כ

ֲעַסָתה"שנאמר  חוהב אשוןרהגלגולה ה וכנגד כנגד 'כפולים'חנה  כִּ ֵתן ָמָנה ַאַחת , ")שמואל א' א, ו(" ַכַעסָצָרָתּה ַגם  וְׁ ַחָנה יִּ םּולְׁ )שמואל א' א, " ַאָפיִּ

ַפֵלל ַעל ה' , "ה( תְׁ יא ָמַרת ָנֶפש ַותִּ הִּ ֶכה ּוָבכֹּהוְׁ בְׁ דֹּר, ")שמואל א' א, י(" תִּ ם  ֶנֶדר ַותִּ ָבאֹות אִּ ֹּאַמר ה' צְׁ ֶאה ָראֹּהַות רְׁ כַ  תִּ י ֲאָמֶתָך ּוזְׁ ַכח ָבֳענִּ שְׁ ֹּא תִּ ל י וְׁ ַתנִּ רְׁ
ֵמי ַחָייו יו לה' ָכל יְׁ ַתתִּ ים ּונְׁ ָך ֶזַרע ֲאָנשִּ ָנַתָתה ַלֲאָמתְׁ  .)שמואל א' א, יא( )'מדרש תלפיות' ענף חנה ד"ה בחיבור אחר( "ֶאת ֲאָמֶתָך וְׁ

מצוה קלט דף קעד ע"א ד"ה והאי לר' יצחק בנימן וואלף  על טעמי המצוות )'נחלת בנימן' עד שנולד לה שמואל הנביא מאה ושלושים שנהבמשך  בלי ילדיםחנה היתה 

)'מגלה צפונות' למחבר  אך ה' עצרה מלדת דש שעתיד לצאת ממנה צדיק,ח הקֹוה בגיל מאה ועשר אחרי שראה ברּואלקנה נשא את חנכי  .מילתא(

)'מגלה צפונות' למחבר שבט מוסר פרשת תולדות דף עה וששה חודשים  שנהעקרה במשך תשעה עשרה  היתההיא ו פרשת תולדות דף עה ע"א ד"ה ובענין המאמר( שבט מוסר

לה  נולד )'תנא דבי אליהו' אליהו רבה פרק יח ד"ה וכן צא ולמד מחנה( בתפילותשהרבתה  ואחרי .(, 'מדרש תלפיות' ענף חנה ד"ה תנא דבי אליהו בשם 'תנא דבי אליהו'ע"א ד"ה ובענין המאמר
)'מגלה צפונות' למחבר שבט מוסר פרשת בהיותה בגיל מאה ושלושים  )גמ' ראש השנה דף יא ע"א בשם מר זוטרא, רש"י שמואל א' א, כ(ששה חודשי הריון  עבורכ שמואל

חטא הזוהמא ל תיקון היו ה של חנהשנות עקרות )'מדרש תלפיות' ענף חנה ד"ה תנא דבי אליהו בשם 'תנא דבי אליהו'(. שמחה בו והיא תולדות דף עה ע"א ד"ה ובענין המאמר(
נגעי בני 'הנקראים ולדו שדים ומזיקים נשבהם  מאה ושלושים שנה בזה נתקנו וכן. )'הרי בשמים' לר' יצחק בדרשי דף נ ע"ב טור ב(שהטיל הנחש בחוה 

 .עד ע"א ד"ה והאי מילתא()'נחלת בנימן' מצוה קלט דף ק בעקבות החטא הקדמוןאשתו  אדם הראשון מחוה פרש כאשר 'אדם

'ילקוט שמעוני' שמואל א' רמז עז ראה בבא בתרא דף טז ע"א בשם ר' לוי, גמ' )ראה  "שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו"ש אמרו כאשר על גלגול חנהגם  רמזורבותינו 

בחטא, ועתה חזר בגלגול חנה כדי לצערה  אז השטן הוא זה אשר פיתה את חוה בימי בראשית והכשילהשרצונם לומר כי , ד"ה וכעסתה(
ָמּהצרתה שנאמר " פנינה ולהכעיסה על ידי ַעד ַרחְׁ י ָסַגר ה' בְׁ ָמּה כִּ עִּ ֲעַסָתה ָצָרָתּה ַגם ַכַעס ַבֲעבּור ַהרְׁ כִּ כדי לתקן את  ועשה כך, )שמואל א' א, ו(" וְׁ

גם בגלגול חוה, כי השטן כוונתו בזה הוא להסית את האדם אם יוכל לעמוד בצדקתו ולהינצל מהחטא ואז אשריו לאדם ו אשר עיותה
ת בנה שֵ הולידה את כמו שחוה  לאחר מאה ושלושים שנה את שמואל הולידהחנה  .)'הרי בשמים' לר' יצחק בדרשי דף נ ע"ב טור ב(על מעשיו  לשטן

ָקָנה ַוֵיַדע" כאשר נפקדה חנה נאמרו .' מצוה קלט דף קעד ע"א ד"ה והאי מילתא()'נחלת בנימן לאחר מאה ושלושים שנה ֶרָה ה' ֶאלְׁ כְׁ זְׁ תֹו ַויִּ שְׁ י  :ֶאת ַחָנה אִּ הִּ ַויְׁ
ים ַוַתַהר ַחָנה ַוֵתֶלד בֵ  ֻקפֹות ַהָימִּ תְׁ ָהָאָדם והוא דומה ללשון שנאמרה אצל חוה " (כ - )שמואל א' א, יט" ןלִּ תֹו ָיַדעוְׁ שְׁ  'וידע')בראשית ד, א( )לשון " ֶאת ַחָּוה אִּ

 .(הרמ"ק שער ערכי הכינויים פרק ד אות א ד"ה דעת סתם. ראה 'פרדס רימונים' לודו"קובקין  ,אלקנה אביו של שמואלב ,אדם הראשוןב רקנאמרה 

היתה  חוהגלגול  שהיאחנה כנגדם לכן  .'חלתו' של עולם וכבה 'נרו' של עולם ה, ובזה נאבדאדם הראשון לשפוך את דמו שלגרמה חוה 
שלשה בדקי מיתה  ונו של עולםרב"מרה חנה לפני הקב''ה שאכפי ו .אהלתקן את חט כדי –והדלקת הנר  במצוות חלה, נדהזהירה ביותר 
)'סמיכת חכמים' דף סד ע"ב על מסכת  גמ' ברכות דף לא ע"ב מר' יוסי בר' חנינא(ראה )?" כלום עברתי על אחת מהן ,ואלו הן נדה וחלה והדלקת הנר וכו'בראת באשה 

י ַותִּ שנאמר " שלוש פעמים "ֲאָמֶתָך"לכן חנה קראה לעצמה ו .ברכות טור ב ד"ה והנה אמרנו( ֶאה ָבֳענִּ רְׁ ם ָראֹּה תִּ ָבאֹות אִּ ֹּאַמר ה' צְׁ  ֲאָמֶתָךדֹּר ֶנֶדר ַות
ַכח ֶאת  שְׁ ֹּא תִּ ל י וְׁ ַתנִּ ַכרְׁ ָנַתָתה  ֲאָמֶתָךּוזְׁ ָךוְׁ ֵמי ַחָייו ַלֲאָמתְׁ יו לה' ָכל יְׁ ַתתִּ ים ּונְׁ כי היא )ראה גמ' ברכות דף לא ע"ב מר' יוסי בר' חנינא(  )שמואל א' א, יא(" ֶזַרע ֲאָנשִּ

 פיתוי הנחש הקדמונין וקילת ,בתכלית הזהירות ,היתה עובדת את ה' בעבודה שלמה בכל שלושת האזהרות האלו המוטלות על הנשים
מסכת )'סמיכת חכמים' דף סד ע"ב על  דלקת הנרהדה נלה, חראשי תיבות שהוא וכפי שנרמז בשמה 'חנה'  ,(')הרמ"ד וואלי על ספר שמואל א, א על הפסוק 'ונתתה לאמתך

 .'פני דוד' להחיד"א פרשת שלח לך ד"ה אפשר ונקדים, 'הרמ"ד וואלי' על ספר שמואל א, א פסוק 'ונתתה לאמתך'(, ברכות טור ב ד"ה והנה אמרנו, 'צוארי שלל' להחיד"א הפטרת שלח לך ד"ה ובזה ניחא

'עמק המלך' לר' נפתלי הרץ שער שעשועי המלך דף  ,'ז"ל ספר שמואל א' על הפסוק 'כי את חנה אהב )'ליקוטי נביאים' להאר"י עיקר התיקון של חנה היה על פגם עוון הנדה של חוה

 ,(דברי חכמים , 'זכר דוד' מאמר ג פרק א דף לה ד"ה וביאור'סדר הדורות' האלף השישי ב' אלפים תתע"א ד"ה חנה ופניה לא היו לה ,ח ע"א טור א, 'קהלת יעקב' ערך ח"ן על התיבה חנה ד"ה היא גלגול חוה
ּה עֹוד" בפסוק עליה שנרמזכפי  ועלה בידה לתקנו יּו לָּ ֶניהָּ לֹא הָּ ּה ַותֹאַכל ּופָּ כָּ ַדרְׁ ה לְׁ ִאשָּ )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים  )שמואל א' א, יח( "ַוֵתֶלְך הָּ

'עמק המלך' לר' נפתלי הרץ שער שעשועי המלך דף ח ע"א טור א, 'קהלת יעקב' ערך צ"ר על התיבה 'צרפית', 'קהלת יעקב'  ,'הבד"ה שרה חנה, 'ליקוטי נביאים' להאר"י ז"ל ספר שמואל א' על הפסוק 'כי את חנה א

וכוונת הפסוק שנעשה , ד"ה והאי מילתא( 'סדר הדורות' האלף השישי ב' אלפים תתע"א ד"ה חנה ופניה לא היו לה, 'נחלת בנימן' מצוה קלט דף קעד ,ד"ה היא גלגול חוה 'חנה'ערך ח"ן על התיבה 
ּהבת מאה ושלושים היא הלכה "כלחנה נס ואף על פי שהיתה  כָּ ַדרְׁ לא השתנו  ועם כל זאת ." כלומר ראתה דם נדה כדרך הנשיםלְׁ

ֹּא ָהיּו " שנאמר פניה יפותהיו עד שואף נתפשטו כל הקמטים שהיו לה מחמת זקנותה  ,כפי שהיה קורה לנשים בשעת נדתן "ָּפֶניהָ " ּוָפֶניָה ל
 .(שם ' עפ"י שני טעמיםותאמר תמצא שפחתך')'חוט של חסד' למחבר 'שבט מוסר' על הפטרת ראש השנה ד"ה " ָלּה עֹוד

 חוה שילדה את קיןכתיקון לחנה ילדה את שמואל הנביא 

לכן היא חזרה בגלגול חנה לתקן את  ,ה( )ראה 'בראשית רבה' יט, נתנה לאדם הראשוןשחטאה של חוה היה בשתיית היין מהענבים שסחטה ו
כָֹּרהכאשר התפללה לפני ה', עלי הכהן חשד אותה "ו. )'הרי בשמים' לר' יצחק בדרשי דף נ ע"ב טור ב( החטא שִּ  חוהמה שנכשלה בענבים בגלגול כנגד " לְׁ
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יָה:שנאמר " י שֵֹּמר ֶאת פִּ ֵעלִּ ֵני ה' וְׁ פְׁ ַפֵלל לִּ תְׁ הִּ ָתה לְׁ בְׁ רְׁ י הִּ ָהָיה כִּ ָשֵמַע  וְׁ ֹּא יִּ קֹוָלּה ל ָפֶתיָה ָנעֹות וְׁ ָבּה ַרק שְׁ ַדֶבֶרת ַעל לִּ יא מְׁ ַחָנה הִּ י וְׁ ֶבָה ֵעלִּ שְׁ ַוַיחְׁ
כָֹּרה שִּ י  :לְׁ ֹּאֶמר ֵאֶליָה ֵעלִּ י אֶ ַוי ירִּ ין ָהסִּ ַתָכרִּ שְׁ ְךַעד ָמַתי תִּ י  :ת ֵייֵנְך ֵמָעָליִּ יתִּ ֹּא ָשתִּ ֵשָכר ל ן וְׁ ַייִּ י וְׁ ַשת רּוַח ָאנֹּכִּ ָשה קְׁ י אִּ נִּ ֹּא ֲאדֹּ ֹּאֶמר ל ַוַתַען ַחָנה ַות

ֵני ה' פְׁ י לִּ שִּ פְֹּך ֶאת ַנפְׁ ולכן קיבלה  ,צריכה להיזהר מן היין חנה היתה. טו( )'סדר הדורות' האלף השישי ב' אלפים תתע"א ד"ה חנה ופניה לא היו לה( –)שמואל א' יב, יב " ָוֶאשְׁ
ִיְךבגלגול זה תוכחה על כך " לָּ ִסיִרי ֶאת ֵייֵנְך ֵמעָּ ִרין הָּ ַתכָּ ַתי ִתשְׁ כלומר בלי להבין, כי לא ידע ה' בָ רֻ אֲ א בַ מָ סּודיבר 'כְׁ  הכהן אך עלי !"ַעד מָּ

 לר' נפתלי כץ )'סמיכת חכמים' תרּוכְׁ ת ובוודאי לא השתכרה. ואילו היה יודע לא היה חושדה בשִּ רּוכְׁ כדי לתקן השִּ  עתה ובאה שחנה היא גלגול חוה

 . דף סד ע"ב על מסכת ברכות טור א ד"ה ועפ"י הסוד(

ַשת לעלי "ענתה חנה  ה קְׁ ֹנִכי רּוחַ ִאשָּ ר לֹא "ולכן מוכח כי  מצד גלגולי הקודם בחוה,)שמואל א' יב, טו( " אָּ ֵשכָּ ִתיִתיַיִין וְׁ י לפ )שמואל א' יב, טו( "שָּ
דף סד ע"ב  לר' נפתלי כץ )'סמיכת חכמים' )ראה רש"י שמואל א' א, טו(רה עליך שֹו 'דשח הקֹורּו'. ומכך שלא הבחנת בזה נראה כי אין מוטל עלי לתקן חטא זהש

ָשלֹום ֵואֹל"בן התקבלה שנאמר זכות לבישר את חנה כי תפילתה ל הכהן עלי .על מסכת ברכות טור א ד"ה ועפ"י הסוד( י לְׁ כִּ ֹּאֶמר לְׁ י ַוי ָרֵאל קֵ ַוַיַען ֵעלִּ שְׁ י יִּ
ֵתן ֶאת ֵשָלֵתְך מֹו יִּ תְׁ ֵמעִּ  לר' יעקב כולי מעם לועז'ילקוט )' הנָּ ריֹופִ כסימן לְׁ  עה הופיעה לחנה וסתהאותה השבו. רש"י שמואל א' א, יז() )שמואל א' א, יז(" ֲאֶשר ָשַאלְׁ

ֵני " בעלהאלקנה עליה ועל  שנאמרכפי  ,זכתה להוליד את שמואלבעקבות כך ו שמואל א' על הפסוק 'ותאמר תמצא שפחתך'( פְׁ ַתֲחוּו לִּ שְׁ מּו ַבבֶֹּקר ַויִּ כִּ ַוַישְׁ
ֶרָה ה כְׁ זְׁ תֹו ַויִּ שְׁ ָקָנה ֶאת ַחָנה אִּ מּוֵאל  ':ה' ַוָיֻשבּו ַוָיבֹּאּו ֶאל ֵביָתם ָהָרָמָתה ַוֵיַדע ֶאלְׁ מֹו שְׁ ָרא ֶאת שְׁ קְׁ ים ַוַתַהר ַחָנה ַוֵתֶלד ֵבן ַותִּ ֻקפֹות ַהָימִּ תְׁ י לִּ הִּ ַויְׁ

יו תִּ לְׁ אִּ י מה' שְׁ  .כ( –)שמואל א' א, יט " כִּ

)'נחלת בנימן' מצוה קלט בתשובה  ות בנה של חוה הושתת ונבנה כל העולם, כך גם חנה הולידה את שמואל ששיכלל את העולם והחזירכשם שמשֵ 

ִניִתי ִאיש ֶאת ה'חוה אמרה על לידתו של קין ". דף קעד ע"א ד"ה והאי מילתא( , אך יתברך שייצא ילד זה לשם ה'ובקשתה  שכוונתה )בראשית ד, א( "קָּ
הזוהר' תקונא שתין ותשעה )'תיקוני  והוא נעשה קשה ותקיף מצד הטומאה וזוהמא זו עברה לקין יה כך כי הנחש הטיל בה זוהמא קשהבפועל לא ה

כאשר באה לפני עלי הכהן עם בנה היא ו ,הולידה זרע קודש את שמואל הנביא גלגולה . לכן כנגדו חנה(דף קיג ע"ב ד"ה והא בשעתא דאתיליד קין
ֶצבֶ הקדישה אותו לה' כל ימיו " ָשה ַהנִּ י ָהאִּ י ֲאנִּ נִּ ָך ֲאדֹּ שְׁ י ֵחי ַנפְׁ נִּ י ֲאדֹּ ֹּאֶמר בִּ ֵתן ַות י ַויִּ תִּ ַפָללְׁ תְׁ ַפֵלל ֶאל ה': ֶאל ַהַנַער ַהֶזה הִּ תְׁ הִּ ָכה ָבֶזה לְׁ מְׁ ת עִּ

מֹו: י ֵמעִּ תִּ י ֲאֶשר ָשַאלְׁ ֵאָלתִּ י ֶאת שְׁ י  ה' לִּ ַגם ָאנֹּכִּ יםוְׁ הּו לה' ָכל ַהָימִּ תִּ לְׁ אִּ שְׁ ַתחּו ָשם לה' הִּ שְׁ  .כח( –ו )שמואל א' א, כ" ֲאֶשר ָהָיה הּוא ָשאּול לה' ַויִּ

 בשמואל הנביא שהביא לתיקונו של קין התגלגל חלק הטוב ברוחו

)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה אבל  התגלגל בשמואל הנביאמחלק הטוב ברוחו של קין  )'מאורי אור' לר' מאיר ביקייאם פרשת נח דף ו ע"א ד"ה מעתה נבא(מעט 

'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות שין דף  ,'שער הגלגולים' הקדמה לו ד"ה אבל הרוח, 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק לב ד"ה ובבחי' הרוח טוב שבו, ורוחו של קיןשער הפסוקים' פרשת בראשית ד"ה הרוח, '

וראה 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר כה ד"ה 'דע כי יוכבד' וכן  .' מהאר"י ז"לגבר בגוברין א"ר', 'בן יהוידע' לר' יוסף חיים מחבר 'בן איש חי' מסכת ברכות דף לא ע"ב ד"ה מח ע"א ד"ה שמואל הוא משורש קין

תקן אשר כבר נ הטוב שבומצד  של קין רוחושאר אילו ו. ()'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה אבל הרוח ושם נתקן ('קהלת יעקב' ערך ק"י אות ג ד"ה יתרו נשמת קין
ַפַעם בפסוק "של שמואל . לכן נכפל שמו למעלה בעולם הבא נשאר ,בחייועל ידי תשובתו  ַפַעם בְׁ ָרא כְׁ קְׁ ַיַצב ַויִּ תְׁ ֹּא ה' ַויִּ מּוֵאלַוָיב מּוֵאל שְׁ  שְׁ

ֶדָך י שֵֹּמַע ַעבְׁ מּוֵאל ַדֵבר כִּ ֹּאֶמר שְׁ מּוֵאל, ")שמואל א' ג, י(" ַוי מּוֵאלא, ו"בעולם הבשל קין ש מחלק הטוב ברוחו" אחד כנגד מה שלקח שְׁ " שני שְׁ
 .)'מאורי אור' לר' מאיר ביקייאם פרשת נח דף ו ע"א ד"ה מעתה נבא(כבר היה מתוקן שבעולם הבא של קין  מחלק הטוב ברוחוכנגד מה שנשאר 

ת לאחר מאה ושלושים שנה שפרש ממנה אדם כשם שחוה עשתה מעין מעשה יבום בשעה שחזרה והוציאה את נשמת הבל דרך בנה שֵ 
וכשם שחוה . דרך בנה שמואל הנביא הזה הראשון, כך גם עשתה חנה דוגמת יבום כאשר הוציאה את רוחו של קין שוב פעם לעולם

מּוֵאלשלא היה בר קיימא, כך גם חנה קראה לבנה 'בנה הבל ת' כדי שממנו יושתת העולם היפך 'שֵ  של בנה קראה את שמו ' כדי שה' שְׁ
לּו ָפָניוולא שעה אל קין שנאמר " עישמע לתפילתו היפך מה שלא שמ פְׁ אֹּד ַויִּ ן מְׁ ַקיִּ ַחר לְׁ ֹּא ָשָעה ַויִּ ָחתֹו ל נְׁ ֶאל מִּ ן וְׁ ֶאל ַקיִּ )'נחלת  )בראשית ד, ה(" וְׁ

ֹּאֶמר ה' בתוך שמואל הנביא כדי להיתקן שנאמר "ה' יתברך רמז לקין בחייו כי הוא עתיד להתגלגל  .מצוה קלט דף קעד ע"א ד"ה והאי מילתא( בנימן' ַוי
יב  ם ֵתיטִּ לּו ָפֶניָך: ֲהלֹוא אִּ ָלָמה ָנפְׁ ן ָלָמה ָחָרה ָלְך וְׁ ֵאתֶאל ָקיִּ יב ַלֶפַתח ַחָטאת רֵֹּבץ שְׁ ֹּא ֵתיטִּ ם ל אִּ ֵאת, שהתיבות "ז( –)בראשית ד, ו " וְׁ ֹּא שְׁ ם ל אִּ " וְׁ

 .)עפ"י 'נחל קדומים' להחיד"א בראשית אות כד על הפסוק 'אם תטיב שאת'(ד להיות שמואל הנביא ולהיתקן שם כלומר הוא עתי צירוף התיבות 'אתא שמואל' הן

ָפָתהשנאמר " את ישראל מידי הפלשתיםיושיע שמואל התפלל שה'  צְׁ צּו ַהמִּ ָקבְׁ רּו  ַויִּ ֹּאמְׁ ֵני ה' ַוָיצּומּו ַביֹום ַההּוא ַוי פְׁ כּו לִּ פְׁ שְׁ ם ַויִּ ֲאבּו ַמיִּ שְׁ ַויִּ
נֵ  צּו בְׁ ַקבְׁ תְׁ י הִּ ים כִּ תִּ שְׁ לִּ עּו פְׁ מְׁ שְׁ ָפה: ַויִּ צְׁ ָרֵאל ַבמִּ שְׁ ֵני יִּ מּוֵאל ֶאת בְׁ פֹּט שְׁ שְׁ נֵ ָשם ָחָטאנּו לה' ַויִּ ָפָתה ַוַיֲעלּו ַסרְׁ צְׁ ָרֵאל ַהמִּ שְׁ ָרֵאל י יִּ שְׁ ים ֶאל יִּ תִּ שְׁ לִּ י פְׁ

ים: תִּ שְׁ לִּ ֵני פְׁ פְׁ אּו מִּ רְׁ ָרֵאל ַויִּ שְׁ ֵני יִּ עּו בְׁ מְׁ שְׁ מּוֵאל ַאל ַתֲחֵרש  ַויִּ ָרֵאל ֶאל שְׁ שְׁ ֵני יִּ רּו בְׁ ֹּאמְׁ עֹּק ֶאל ה' ֱאֹלַוי זְׁ ֶמנּו מִּ ים:קֵ מִּ תִּ שְׁ לִּ ַיד פְׁ ֵענּו מִּ יֹּשִּ ַקח  ינּו וְׁ ַויִּ
ֵלה ָחלָ  מּוֵאל טְׁ יל לה' שְׁ ֵאל ַוַיֲעֵנהּו ה'ב ֶאָחד ַוַיֲעֵלהּו עֹוָלה ָכלִּ רָּ ַעד ִישְׁ מּוֵאל ֶאל ה' בְׁ ַעק שְׁ בל את יקו ו. ה' שמע לתפילתט(-)שמואל א' ז, ז " ַוִיזְׁ

ם " עשוכאשר  ישראל ם שלתשובת ֲאבּו ַמיִּ שְׁ ֵני הַויִּ פְׁ כּו לִּ פְׁ שְׁ ר 'ַויִּ ֹּאמְׁ  )'נחלת בנימן' מצוה קלט דף קעד ע"א ד"ה והאי( "ּו ָשם ָחָטאנּו לה'ַוָיצּומּו ַביֹום ַההּוא ַוי
" כי גם הוא היה צריך ַוַיֲעֵנהּו ה'" תחילה התקיים בשמואל עצמואך  .)רש"י שמואל א' ז, ו מתרגום יונתן(ששפכו ליבם כמים לפני ה' בתשובה כלומר 

 .)'נחלת בנימן' מצוה קלט דף קעד ע"א ד"ה והאי מילתא( את תשובתו על חטאו בגלגול הקודם בקין לקבללאותו דבר אשר ביקש, 

. הריגת הבל אחיו בגלגול קיןעל , והוא הוסיף לקבל על עצמו גלות בכך שנענה בקבלת תשובתו עם תשובת ישראלשמואל לא הסתפק 
ָסַבב ֵבית לכן הוא היה הולך ומסבב מידי שנה בשנה בערי ישראל שנאמר " ָשָנה וְׁ ֵדי ָשָנה בְׁ ָהַלְך מִּ ֵמי ַחָייו: וְׁ ָרֵאל כֹּל יְׁ שְׁ מּוֵאל ֶאת יִּ פֹּט שְׁ שְׁ ַויִּ

ֻשָבתֹו  קֹומֹות ָהֵאֶלה: ּותְׁ ָרֵאל ֵאת ָכל ַהמְׁ שְׁ ָשַפט ֶאת יִּ ָפה וְׁ צְׁ ַהמִּ ָגל וְׁ לְׁ ַהגִּ ֵבַח לה' ָהָרָמָתהֵאל וְׁ זְׁ ֶבן ָשם מִּ ָרֵאל ַויִּ שְׁ ָשם ָשָפט ֶאת יִּ י ָשם ֵביתֹו וְׁ " כִּ
לה ובא למקום שמכבדים אותו ואינו מקבל שג 'רוצח'כדין  ,מהכבוד שרצו לכבדובכל מקום שהיה הולך בו לא היה נהנה ו. יז( –)שמואל א' ז, טו 
כגון כי לא היה לו ממי ללמוד,  'שגגה'. מעשיו של קין היו נחשבים למצוה קלט דף קעד ע"א ד"ה והאי(לר' יצחק בנימן וואלף  על טעמי המצוות )'נחלת בנימן' מהם כבוד

אשר מכפרת על  ,קצב על עצמו גלגולו שמואלת שדין גלּו עריות בלקיחת תאומתו של הבל. לכן היה יכול להועיל לוה ואיסוררציחת הבל 
י ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ, וכפי שאמר קין על עצמו ")'נחלת בנימן' מצוה קלט דף קעד ע"א ד"ה והיינו(ועל חייבי כריתות בשוגג  בשוגגרציחה  יתִּ ָהיִּ  .)בראשית ד, יד(" וְׁ

ֵאין ַדיָּןין ִד  ֵאין"ואמר  ע"א ד"ה והאי מילתא( )'נחלת בנימן' מצוה קלט דף קעד כנגד מה שקין כפר בדינין נעשה והלך שמואל הנביא  )'תרגום יונתן' בראשית ד, ח( "וְׁ
עשרים וארבע משמרות של כהונה,  תיקן. שמואל הנביא )'נחלת בנימן' מצוה קלט דף קעד ע"א ד"ה והאי מילתא( חייו אותם במשך כלושפט שופט לישראל 
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כשמטרתו היתה לתקן את  )ראה גמ' תענית דף כז ע"א(ות של לוים, ועשרים וארבע מעמדות של ישראל בבית המקדש רועשרים וארבע משמ
 ., ואשר באו לעולם בשעת אכילת האדם מעץ הדעת בגן עדןשהטיל הנחש הקדמון בחוה כאשר חטא עמה 'עשרים וארבע מידי טומאה'

ֹּאֶמר ה' ֱאֹלמיני טומאה אלו נרמזו בפסוק " ֵהָמה ּומִּ קִּ ַוי ָכל ַהבְׁ ֹּאת ָארּור ַאָתה מִּ יָת ז י ָעשִּ חֹּ ים ֶאל ַהָנָחש כִּ ָעָפר כֹּל ַחַית ַהָשֶדה ַעל גְׁ ָך ֵתֵלְך וְׁ נְׁ
ֵמי ַחֶייָך:  ֹּאַכל ָכל יְׁ ֵאיָבהת שּוֶפנּו ָעֵקב וְׁ ַאָתה תְׁ ֹּאש וְׁ ָך ר שּופְׁ ָעּה הּוא יְׁ ֲעָך ּוֵבין ַזרְׁ ָשה ּוֵבין ַזרְׁ ָך ּוֵבין ָהאִּ ית ֵבינְׁ התיבה כאשר , טו( –)בראשית ג, יד " ָאשִּ

ה" ֵאיבָּ רּו והוסיף שם שכ"ד מיני הטומאה האלו נתקנים על ידי שמירת השבת לכן ראשי תיבות הפסוק " .'כ"ד מיני מסאבא')'קהילת יעקב' ערך כ"ד ד"ה  גמטריא עשרים וארבעב" היא וְׁ ָשמְׁ וְׁ

ָרֵאל ֶאת ַהַשָבת שְׁ ֵני יִּ  .(ואכמ"ל בזהנפלאים ועיי"ש עוד רמזים  .גמטריא כ"ד כנגד מיני הטומאהבשהוא יוצא 'ואיבה'  )שמות לא, טז(" בְׁ

 שמואל הנביא ועתידים לעלות בזכות ועדתו נבלעו באדמה רחקֹ 

שהיה בו קצת  ז"ל פרק לב, 'שער הגלגולים' הקדמה לח ד"ה גם אמר לי( )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת בראשית ד"ה ורוחו של קין, 'ספר הגלגולים' להאר"י חלק הרע ברוחו של קין
'שער הגלגולים'  'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק לב,)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת בראשית ד"ה ורוחו של קין,  רחקֹ בהתגלגל  הקדמה לח ד"ה גם אמר לי(להאר"י ז"ל )'שער הגלגולים'  טוב

 .)ראה 'ילקוט שמעוני' במדבר טז ד"ה ויקח קרח, 'בעל הטורים' במדבר טז, א( רח לקח מקח 'רע' לעצמוועל זה אמרו רבותינו שקֹ  (ז"ל הקדמה לג ד"ה ודע כי קרח בן יצהר להאר"י
המעידה על היותו  דע כי קרח בן יצהר()'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג ד"ה ווגם ראה שיוצאת אש מאמתו כי הוא גלגולו,  רח חשב שבו יתוקן קיןקֹּ 

)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג ד"ה ודע  מה ניבא אך ניבא ולא ידע. )'בן יהוידע' מסכת ברכות דף לא ע"ב ד"ה א"ר גבר בגוברין(ת' כמו האש רֹומבחינת קין שהוא 'גבּו

מרוחו של  חלק הטוב היהובו י )'בן יהוידע' מסכת ברכות דף לא ע"ב ד"ה א"ר גבר בגוברין( היה מבני בניויהעידה על שמואל שכי האש שראה  כי קרח בן יצהר(
 .)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג ד"ה ודע כי קרח בן יצהר( רח שהוא מצד הרע שבקיןמקֹּ תיקונו יבוא ואין  .יביא לתיקונו של קיןוהוא זה ש ,קין

ֵאת ָכל נבלעו באדמה בעקבות חטאם שנאמר " קרח ועדתו קַֹּרח וְׁ ֵאת ָכל ָהָאָדם ֲאֶשר לְׁ ֶאת ָבֵתיֶהם וְׁ ַלע אָֹּתם וְׁ בְׁ יָה ַותִּ ַתח ָהָאֶרץ ֶאת פִּ פְׁ ַותִּ
כּוש: תֹוְך ַהקָ  ָהרְׁ דּו מִּ ֹּאבְׁ ַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוי אָֹּלה ַותְׁ ים שְׁ ָכל ֲאֶשר ָלֶהם ַחיִּ דּו ֵהם וְׁ  לבשאֹו לשקוע ולרדתהמשיכו הם ו. לג( –)במדבר טז, לב " ָהלַוֵירְׁ
 בנהשעה בהולדת לאחר שנֹו והתפללה עליהם אשת אלקנה עמדה חנהר שאעד  ,בימות משה רבינו נבלעו באדמהשלאחר גם  עוד ועוד
ַחֶיה "ואמרה  ית ּומְׁ אֹול ַוָיַעלה' ֵממִּ יד שְׁ יד , "ו(  -)שמואל א' ב, ה " מֹורִּ אֹול ַוָיַעלמֹורִּ אֹולרח ל"הוריד את קֹּ ר שאה' כלומר שביקשה כי  –" שְׁ  "שְׁ

'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד חלק א' פרשת בראשית דף עפ"י )שהיה תלוי ברפיון  קרח )עפ"י 'בראשית רבה' צח, ב(מאותה השעה ו .)'בראשית רבה' צח, ב( לעתיד לבוא יעלהו

חנה התפללה עליהם משום שהיא היתה גלגול חוה ודוקא . )עפ"י 'בראשית רבה' צח, ב( עדתושאר עם  באדמה עהפסיק לשקֹו יז ע"א ד"ה מ"ש למעלה(
 .)'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד חלק א' פרשת בראשית דף יז ע"א ד"ה מ"ש למעלה( ושקרח היה גלגול אמו של קין

)עפ"י 'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד חלק א' פרשת בראשית דף יז ע"א  כפי תפילתה של חנה 'צדיק כתמר יפרח'()'שער הפסוקים' על תהלים בפסוק  עתיד לעלות מן הגהינום קרח

ָעה " בדברי חנהנרמז ו, )'שער הפסוקים' על תהלים בפסוק 'צדיק כתמר יפרח'( שהוא מזרעועל ידי שמואל הנביא  וזה יהיה ד"ה מ"ש למעלה( בְׁ ָדה שִּ ַעד ֲעָקָרה ָילְׁ
ָלָלה: ים ֻאמְׁ ַרַבת ָבנִּ אֹול ַוָיַעל וְׁ יד שְׁ ַחֶיה מֹורִּ ית ּומְׁ ָעה, שהתיבה "ו(  -)שמואל א' ב, ה " ה' ֵממִּ בְׁ לר' אלעזר  )'מעשה רוקח' על המשניותהיא גמטריא 'שמואל'  "שִּ

רח כי על ידו יזכה קֹּ  ,להתפלל על שמואל בנהלכן חנה ביקשה על הצלת קרח ועדתו דווקא בעת שעמדה . מסכת נזיר דף סז ע"א ד"ה וגם סוד( רוקח
 קַצִדיבפסוק " על ידי שמואל הנביא הוא של קרח ורמז לעלייתו. )'צמח דוד' חלק ב פרשת קרח דף כב ע"ב טור א ד"ה עי"ל בדעת( של שמואל מאבותיו שהיה
מָּ  רָּ  רַכתָּ ֶגה חִיפְׁ נֹון ִישְׁ בָּ ֶאֶרז ַבלְׁ  באהשמואל הנביא שהוא " ַצִדיק"ה עתיד לפרוח על ידי שסופי התיבות הן 'קרח' אשר )תהלים צב, יג( "כְׁ

ֶאֶר . וסופי התיבות "בפסוק 'צדיק כתמר יפרח'()'שער הפסוקים' על תהלים  וחייםתקומה ועל ידו יהיה לו  ,מזרעו ָבנֹו זכְׁ גֶ  ןַבלְׁ שְׁ ם הכולל יוצא גמטריא " עִּ היִּ
 .)'חומת אנך' להחיד"א במדבר טז ד"ה והנה כתבו המפרשים('חנה' לפי שהיא התנבאה שיעלה 

 קין חטא שמואל הנביא הזדרז למחות את עמלק כדי לתקן את

ם ֲעָמֵלק ואמר " על צרתו של עמלק בשעה שיהיה שמואל הנביא בעולם בלעם הרשע התנבא ית גֹויִּ ֹּאַמר ֵראשִּ ָשלֹו ַוי ָשא מְׁ א ֶאת ֲעָמֵלק ַויִּ ַוַירְׁ
יתֹו ֲעֵדי אֵֹּבד:  ַאֲחרִּ יוְׁ א ֶאת ַהֵקינִּ ן ַעד ָמה ַאשּור תִּ  ַוַירְׁ ָבֵער ָקיִּ ֶיה לְׁ הְׁ ם יִּ י אִּ ֶנָך: כִּ ים ַבֶסַלע קִּ שִּ ֹּאַמר ֵאיָתן מֹוָשֶבָך וְׁ ָשלֹו ַוי ָשא מְׁ ָשא ַויִּ ֶבָך: ַויִּ שְׁ

ֻשמֹו ֵאל ֶיה מִּ חְׁ י יִּ ֹּאַמר אֹוי מִּ ָשלֹו ַוי א ֶאת ַהֵקיִני, "כג( –כד, כא )במדבר " מְׁ  שראה את קין חוזר בגלגול שמואל, והוא יזרז את שאול המלך –" ַוַירְׁ
)'שער הגלגולים' הקדמה  לצאת למלחמת עמלק )'שער הפסוקים' פרשת בלק על הפסוק 'וירא את הקני' ד"ה והענין הוא( ואת כל ישראל כי קרח בן יצהר( )'שער הגלגולים' הקדמה לג ד"ה ודע

תֶ " לשמואל הנביא לשאּו כפי שאמר ,ולמחות את זכרכדי  לג ד"ה ודע כי קרח בן יצהר( ַהֲחַרמְׁ יָתה ֶאת ֲעָמֵלק וְׁ כִּ הִּ ֹּא ַעָתה ֵלְך וְׁ ל ם ֶאת ָכל ֲאֶשר לֹו וְׁ
ַעד ֲחמֹור ָגָמל וְׁ ַעד ֶשה מִּ שֹור וְׁ ַעד יֹוֵנק מִּ ָשה ֵמעֵֹּלל וְׁ יש ַעד אִּ ֵהַמָתה ֵמאִּ מֹּל ָעָליו וְׁ מצד הרע שבקין, לגמרי כי עמלק הוא  .)שמואל א' טו, ג(" ַתחְׁ

 .בלק על הפסוק 'וירא את הקני' ד"ה והענין הוא( )'שער הפסוקים' פרשת שהוא מצד הטוב שבקין ידי שמואללמות על היה וצריך 

ֶיה ִמש  שנאמר ", ואוי לו אז בימי שמואל הנביא )במדבר כד, כא( "ַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד"כי על עמלק אמר בלעם  אותיות  שהם" מֹו ֵאלאֹוי ִמי ִיחְׁ
הרג הביא ל שמואל הנביא אכןו .)'שער הגלגולים' הקדמה לג ד"ה ודע כי קרח בן יצהר, 'שער הפסוקים' פרשת בלק על הפסוק 'וירא את הקני' ד"ה והענין הוא( )במדבר כד, כג( 'שמואל'

ישּו ֵאַלי ֶאת שנאמר " ושיסף בעצמו את אגג מלכם יעמלקההעם  מּוֵאל ַהגִּ ֹּאֶמר שְׁ ֹּאֶמר  ֲאַגגֶמֶלְך ֲעָמֵלק ַוֵיֶלְך ֵאָליו  ֲאַגגַוי ָאֵכן  ֲאָגגַמֲעַדנֹּת ַוי
מּוֵאל  ֹּאֶמר שְׁ ֶמָךַכֲאשֶ ָסר ַמר ַהָמֶות: ַוי ים אִּ ָנשִּ ַכל מִּ שְׁ ֶבָך ֵכן תִּ ים ַחרְׁ ָלה ָנשִּ כְׁ מּוֵאל ֶאת  ר שִּ ַשֵסף שְׁ ָגל ֲאָגגַויְׁ לְׁ ֵני ה' ַבגִּ פְׁ )'שער  לג( –שמואל א' טו, לב )" לִּ

ֶבָךשמואל אמר לאגג העמלקי לפני מותו ". הפסוקים' פרשת בלק על הפסוק 'וירא את הקני' ד"ה והענין הוא( ִשים ַחרְׁ ה נָּ לָּ " וכוונתו לרמוז על מה ַכֲאֶשר ִשכְׁ
ֶמָךעתה " לכןבהריגת הבל בנה.  הלָּ ּוכשְׁ  אמו וגרם אז שתהיה חוהאחיו קין את הבל בגלגול רג ה אגג ואשה ים אִּ ָנשִּ ַכל מִּ שְׁ )'ספר הליקוטים'  "תִּ

י על דווקא ו להאר"י ז"ל פרשת בלק על הפסוק 'וישא משלו'( על )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת בלק היתה בגלגול הראשון חוה ר שאשאני הוא בנה של חנה  לפיָידִּ

 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .('וישא משלו' הפסוק

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 אורך ימים ושנות חיים!
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 לרפואה שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה שלימה 

 של

ציונה שושנה בת חנה 

 הי"וֵבמּון 

השבוע לזווג הגון בקרוב  הפצת העלון

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

גָּה  הי"ו שמואל בן אֹולְׁ
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

 וזיכוי הרבים

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 

 אשת חבר:

 עליזה בת יפה
 ז"ל   

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים תרם והדפיס 

 את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
 הלימוד בעלון השבוע הוא לרפואה והצלחת הנערה

 הי"ו שירה בת מוריה
ציבור הקוראים הקדוש מתבקש להתפלל 

ושה' יתברך  ורפואתה השלימה,להצלחתה 
 הרחום יבשר אותה בקרוב בשורות טובות!   

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה או 
 לעילוי נשמת בטל' 

. וכן ניתן לשלוח 052-7675933 
  הערות/הארות ולקבל את העלון במייל

tora.haim@gmail.com 
 

 לרפואתם השלימה שלהפצת העלון גם 

הי"ו בת שירה אושרת יעל  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון גם לרפואה שלימה של

ָהר   הי"ואליהו בן גֹובְׁ
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