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 ן הכהןאהר   גלגולי נשמת –  שמותפרשת 

ֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִפיָך ְוהֹוֵריִתיָך שנאמר "כפי לשלוח את אהרן אחיו במקומו משה הציע  ללכת אל פרעה מלך מצרים אךמשה ציוה את ה'  ה ֵלְך ְואָּ ְוַעתָּ
ח ֲאֶשר ְתַדֵבר: א ְבַיד ִתְשלָּ י ְשַלח נָּ ח" ,יג( –)שמות ד, יב  "ַויֹאֶמר ִבי ֲאֹדנָּ א ְבַיד ִתְשלָּ )רש"י שמות ד, יג  שישלח בידי אהרן שהוא רגיל לשולחוביקש  –" ְשַלח נָּ

ַמח בְ לו "וה' ענה  .ד"ה ביד תשלח( ֲאָך ְושָּ אֶתָך ְורָּ ַדְעִתי ִכי ַדֵבר ְיַדֵבר הּוא ְוַגם ִהֵנה הּוא ֹיֵצא ִלְקרָּ ִחיָך ַהֵלִוי יָּ יו ְוַשְמתָּ ֶאת  ִלבֹו:ֲהלֹא ַאֲהֹרן אָּ ְוִדַבְרתָּ ֵאלָּ
ֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִפיָך ְוִעם ִפיהּו ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם אֵ  ִרים ְבִפיו ְואָּ יָּה הּוא ִיְהֶיה ְלָך ְלפֶ  ת ֲאֶשר ַתֲעשּון:ַהְדבָּ ם ְוהָּ עָּ ה ִתְהֶיה לֹו ְוִדֶבר הּוא ְלָך ֶאל הָּ ה ְוַאתָּ

ֹאֹתת ֲאֶשר  ַוַיֵגדשנאמר " במצרים ואכן אהרן התלווה אל משה רבינו. טז( –)שמות ד, יד  "יםִק ֵלאֹל ל הָּ חֹו ְוֵאת כָּ ל ִדְבֵרי ה' ֲאֶשר ְשלָּ ֹמֶשה ְלַאֲהֹרן ֵאת כָּ
הּו: ֵאל ִצּוָּ ל ִזְקֵני ְבֵני ִיְשרָּ  בעת לכתם של ישראל במדבר סיני.ככהן גדול  אחר כך שימשאהרן ו ,כט( –)שמות ד, כח  "ַוֵיֶלְך ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַוַיַאְספּו ֶאת כָּ

 במדבר?ארבעים שנה  עם ישראל בעת לכתםלכל מצרים וארץ במשה רבינו אחיו ל האהרן הכהן אשר התלוו היה הוא מיויש להתבונן, 

 אדם הראשון התגלגל בתוך הרן כדי לתקן את חטא העבודה זרה

ם ִק ַוְיַצו ה' ֱאֹלהקב"ה ציוה את אדם הראשון שלא יעבוד עבודה זרה כפי שנאמר " דָּ אָּ ֹכל תֹאֵכל: ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ים ַעל הָּ ן אָּ ֵלאֹמר ִמֹכל ֵעץ ַהגָּ
ע לֹא תֹאַכל ִמֶמנּו רָּ שציוה על אדם הראשון את  –" יםק  ה' ֱאֹל ַוְיַצו" ,סנהדרין דף נו ע"ב, זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה 'ובגין דא' רעיא מהימנא(גמ' ) יז( -)בראשית ב, טז  "וָּ

וכאשר הנחש הקדמון ניסה להסית את אדם וחוה ואמר להם שהם אינם צריכים  .נו ע"ב ד"ה אדם הראשון( דף )רש"י סנהדרין אלהותו שלא ימירנו באל אחר
ְלֶכם ִמֶמנּו ְוִנְפְקחּוִק ִכי ֹיֵדַע ֱאֹלבעניין עץ הדעת " לשמוע לציווי אלקים עִק  ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵכאֹלים ִכי ְביֹום ֲאכָּ רָּ הוא  ,)בראשית ג, ה( "ים ֹיְדֵעי טֹוב וָּ

כאשר לכן . היה בדבריו כפירה גמורה באלהות ה'ו .)ראה רש"י בראשית ג, ה( הוסיף ואמר שאם הם יֹאכלו אז גם הם יּוכלו ליצור עולמות כמו הבורא
)זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה  יתברךעבר בזה על ציווי אלהותו ו )'פרי צדיק' פרשת תולדות אות ט ד"ה ואחר כך אמרו( אדם הראשון אכל מעץ הדעת כפי עצת הנחש

 .(לז ד"ה אדם הראשון פרק, 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל )'אור החמה' על זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה 'אעבר עליה' מהרמ"ק 'עבודה זרה'נעשה לעובד הוא , 'ובגין דא' רעיא מהימנא(

דף לא ע"ב אות למ"ד ד"ה לוט היה, 'מדרש תלפיות' ענף גלגולים  קייאםי)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל סוף הקדמה לח ד"ה ודע כי אהרן הכהן, 'גולל אור' ר' מאיר ב אדם הראשון התגלגל בתוך הרן

אחד היה ש (' בשם ספר הגלגולים להאר"י ז"לאהרן נתגלגל בעלי''קהלת יעקב' ערך 'אה' ד"ה 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים לה ע"ב ד"ה 'אדה"ר נתגלגל בהרן' מהרב מסעוד סגי נהור,  ,אות הא
תרח שוכ .)גמ' סנהדרין דף סט ע"ב( בשנתייםאברהם אחיו מו מנחור בשנה אחתקטן היה  כאשר הרן ם נחור והרן,אברה – רחתשל בנים ה משלשת

פרשת נח  'בית דוד'שו"ת  למחבר)'צמח דוד'  לדין )'בראשית רבה' לח, יג( הבין שבנו אברהם שבר את הפסלים שלו הוא מסר אותו בידי נמרוד אליליםשהיה עובד 

לשכנע את אברהם  ניסו )'מדרש שוחר טוב' על התהלים מזמור קיח אות יא ד"ה ותרח היה רואה( ושאר האומות )'בראשית רבה' לח, יג(נמרוד ואז . דף מ ע"א ד"ה וימת הרן על פני תרח(
)'מדרש שוחר טוב' על התהלים מזמור קיח אות יא ד"ה ותרח  שבשמים!"אך אברהם אמר לכולם "לעולם לא הניח את הקב"ה  ,)'בראשית רבה' לח, יג( לעבוד עבודה זרה

אף על  )'בראשית רבה' לח, יג, 'מדרש שוחר טוב' על התהלים מזמור קיח אות יא ד"ה ותרח היה רואה( באותה שעה ק בלבוהיה חלּואביו תרח יחד עם  הרן שהיה שםו .היה רואה(
מר שאני עם אברהם, ואם לא אז אומר שאני עם אם ימלט אברהם מידיהם אז אֹו" בלבו אמרו ,(ד"ה והרן נטה )'ספר הישר' דף כב ע"ב שנטה אחרי אברהם

 .)'בראשית רבה לח, יג, 'מדרש שוחר טוב' על התהלים מזמור קיח אות יא ד"ה ותרח היה רואה( "תמֹושאר האּו

ןלְ  שירד אברהם הרן וכשראה ְבשָׁ ירד שבעצמו הקב"ה  על ידי יג, 'מדרש שוחר טוב' על התהלים מזמור קיח אות יא ד"ה ותרח היה רואה(לח,  ')'בראשית רבה האש וניצל כ 
 ווזרקו אות את הרןלקחו  האומות אז שהוא עם אברהם. הרן אמר ,(, 'ספר הישר' דף כב ע"ב)'מדרש שוחר טוב' על התהלים מזמור קיח אות יא ד"ה ותרח היה רואהלהצילו 

ןלְ  ְבשָׁ )זוהר פרשת לך לך דף עז ע"ב ד"ה 'מאן קטי ליה אהרן'  לא ישלוט האש גם בו האםעל מנת לנסות  שוחר טוב' על התהלים מזמור קיח אות יא ד"ה ותרח היה רואה( )'מדרש האש כ 

ונטלו והשליכו אצל תרח אביו  משמים בא מלאך ואחר כך. הגדולה אשב מתכבר הוא ן עצמו ירד לתוך הכבששהוא לפני  אך עוד ,עיי"ש כאכמ"ל(
ןשנאמר " רָּ ת הָּ ִביו ַויָּמָּ והרן היה  .שוחר טוב' על התהלים מזמור קיח אות יא ד"ה ותרח היה רואה( )'מדרש )בראשית יא, כח( "ְבֶאֶרץ מֹוַלְדתֹו ְבאּור ַכְשִדים ַעל ְפֵני ֶתַרח אָּ
)'אור החמה' על זוהר פרשת לך לך דף עז ע"ב ד"ה 'ויאמר ה' אל  לפניו ולעיניוכלומר  )זוהר פרשת לך לך דף עז ע"ב ד"ה ויאמר ה' אל אברם( שמת בחיי אביועד אותה העת הראשון 

 את אברהם לכבשן השליכושבו עיקר מותו בא לו על ידי המעשה כי  )בראשית יא, כח( "ְבאּור ַכְשִדיםהיה " של הרן שמותו הדגיש והפסוק. אברם' מהרא"ג(
 .)'צמח דוד' פרשת נח דף מ ע"א ד"ה וימת הרן על פני תרח( האש

)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל סוף  , והוא היה צריך לעמוד בנסיון ולהאמין בה'שלו על מנת לתקן את חטא העבודה זרהאדם הראשון התגלגל בתוך הרן 

 גםאלא  (, 'מדרש תלפיות' ענף גלגולים תחילת אות הא)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג ד"ה ונחזור בענין אהרןאך לא רק שלא תיקן את החטא . הקדמה לח ד"ה ודע כי אהרן הכהן(
עד  )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל סוף הקדמה לח ד"ה ודע כי אהרן הכהן( בספקרק האמין בה' יתברך ו, )'ספר הישר' דף כב ע"ב ד"ה ויקנא ה' אל אברם( ה'לא היה לבבו שלם עם 

)'שער  כמו אברהםינצל גם הוא חשב שלכן אף שהרן  .)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג ד"ה ונחזור בענין אהרן( ן האשמכבש יצא אברהם כיראה לשעה ש

, 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל )'ספר הישר' דף כב ע"ב ד"ה ויקנא ה' אל אברם מחמת מה שהיה לו בלבו לא ניצלהרי ש, הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וארא סימן ו ד"ה ראיתי לבאר כאן(

, 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים לה ע"ב ד"ה 'אדה"ר נתגלגל )'שער הפסוקים' פרשת וארא סימן ו ד"ה ראיתי לבאר כאן על קידוש ה'ם שנשרף הוא ו (הקדמה לג ד"ה ונחזור בענין אהרן

)'שער  בלב גמורמעשהו  עשהולא  )'של"ה הקדוש' מסכת פסחים דף יט ע"א ד"ה פסח רומז(גדולה לא היתה של הרן בה' דביקותו ש כיוןומ. (בהרן' מהרב מסעוד סגי נהור

עבודה השל  הקודם ועיל לו לכפר על החטאלא ה גם לכן זה ,)'מדרש תלפיות' ענף גלגולים תחילת אות הא( ושלם הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וארא סימן ו ד"ה ראיתי לבאר כאן(
 .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וארא סימן ו ד"ה ראיתי לבאר כאן( זרה

 אדם הראשון לתקן את מעשיו שלכדי הרן התגלגל באהרן הכהן 

)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל  חזרה והתגלגלה באהרן הכהן ()'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל סוף הקדמה לח ד"ה ודע כי אהרן הכהןשהיתה נשמת אדם הראשון נשמת הרן 

'חסד לאברהם'  ,'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים לה ע"ב ד"ה 'אדה"ר נתגלגל בהרן' מהרב מסעוד סגי נהור ,, 'שער הפסוקים' פרשת וארא סימן ו ד"ה ראיתי לבאר כאןהקדמה לג ד"ה ונחזור בענין

, 'קהלת יעקב' ערך 'אה' אלפים שס"ה ב' 'חלק א'חומת אנך' להחיד"א על שמואל א פרק ד ד"ה 'בהזכירו את ארון אלקים' בשם האר"י ז"ל, 'סדר הדורות' לר' יחיאל היילפרין  ,לזקנו של החיד"א מעיין ה נהר כה

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 ,)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים לה ע"ב ד"ה 'אדה"ר נתגלגל בהרן' מהרב מסעוד סגי נהור שם 'אהרן'אות א' לשמו ונעשה משם 'הרן' ואז נוספה  (ד"ה אהרן נתגלגל בעלי
מנין לקורא בתורה " שאלורמזו רבותינו כאשר  ולגלגול זה .('גולל אור' לר' מאיר ביקייאם דף לא ע"ב אות למ"ד ד"ה לוט היה 'שער הפסוקים' פרשת וארא סימן ו ד"ה ראיתי לבאר כאן 

 שנת תרע"ג פרשת נח דף נא ד"ה 'וימת הרן' בשם אביו ר"ח מרחשוןלר' שמואל בורשטיין )'שם משמואל'  )ראה תוס' גמ' עבודה זרה דף כב ע"ב ד"ה רגלא בחבירה ידע( ?"שיוצא לאהרן הרןשקרא 

ם  ַוֵתֵצא ֵאששנאמר " מתו נדב ואביהו על פני אהרן אביהםו נשרפוומת על פני תרח אביו כך  נשרףכמו שהרן ו .(האדמו"ר ִמִלְפֵני ה' ַותֹאַכל אֹותָּ
 .(, 'חסד לאברהם' מעיין ה נהר כהלז ד"ה אדם הראשון תחילת פרק, 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וארא סימן ו ד"ה גם תבין מזה ב( -)ויקרא י, א  "ַויָֻּמתּו ִלְפֵני ה'

על מסכת תענית דף מט ע"א טור ב ד"ה וע"ז ה"ג ראשון שהוא  'של"ה הקדוש') ותיקונו )הגהות להחיד"א על 'עיר מקלט' על טעמי המצוות פרשת תצוה או צט( אדם הראשוןאהרן היה בחינת 

הַויֹאֶמר לֹו כנגד מה שהתרחק אדם הראשון מצד חטאתו שנאמר "ו .(, 'עיר מקלט' והגהות פרשת תצוה אות צטאהרן הרי שהתקרב אדם אחר  )בראשית ג, ו(" ַאֶיכָּ
ה ה' לבסם את העולם ולחזקו שנאמר " שדֹוכנגדו הוא אהרן הכהן ְק  ִחיָך ַהְקֵרבְוַאתָּ לר' אברהם סבע חמיו של ר'  )'צרור המור' )שמות כח, א( "ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן אָּ

ולפי שאדם הראשון  .(, 'צרור המור' ויקרא א, ד ד"ה ואמר שמתו בני אהרן, 'צרור המור' פרשת תרומה כז, א ד"ה ולכן הצרך הכתוב לומראליךפרשת תצוה פרק כח, א ד"ה ואתה הקרב  יוסף קארו
שבעת ימי ב אהרןבא  לכן כנגדם ,כל שבעת ימי בראשית על ידו והתרופפו )ראה גמ' מסכת עבודה זרה דף דף ח ע"א( כמעט השחית ימות עולם בחטאתו

ּוִמֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ִשְבַעת יִָּמים ַעד יֹום "שנאמר  אדם הראשון יידאת  אתלמל   וכךשבעת ימי בראשית אותם לחזק את  המילואים
כן, על במשקרבנות להקריב  אהרן לכן הצטווה .)'צרור המור' פרשת צו ח, ב ד"ה וכבר פרשתי( )ויקרא ח, לג( "ֶאת ֶיְדֶכם ְיַמֵלא ִכי ִשְבַעת יִָּמים ִמֻלֵאיֶכםְמלֹאת ְיֵמי 

זֹאת "שנאמר בקרבנות  ששה מיניםיש  וכנגד ימים אלועד יום מתן תורה.  שהיו רופפים ששת ימי בראשיתהעולם ולתקן את את לחזק מנת 
ה לָּ  הַהתֹורָּ הלַ  ֹעלָּ אתְולַ  ִמְנחָּ םְולָּ  ַחטָּ שָּ ִמיםּולְ  ִמלּוִאיםְולַ  אָּ  .()'צרור המור' ויקרא א, ד ד"ה ולפי שאדם הראשון )ויקרא ז, לז(" ֶזַבח ַהְשלָּ

ם ּוְלִאְשתֹו  יםִק ַוַיַעש ה' ֱאֹלאצל אדם הראשון נאמר "וכן  דָּ ְתנֹות עֹורְלאָּ לאדם  לבוש בהמה ונעשו ר' הואכאשר בגדי 'עֹו )בראשית ג, כא( "ַוַיְלִבֵשם כָּ
ֶרת" משה רבינוכנגדם הצטווה לכן  ,תווובשר עראת רק כדי לכסות  הראשון בֹוד ּוְלִתְפאָּ ִחיָך ְלכָּ ִשיתָּ ִבְגֵדי ֹקֶדש ְלַאֲהֹרן אָּ שלא יהיו  )שמות כח, ב( "ְועָּ

אהרן היה דוגמת אדם  .פרשת תצוה פרק כח, א ד"ה ואתה הקרב אליך( לר' אברהם סבע חמיו של ר' יוסף קארו )'צרור המור' אלא יהיו לכבוד ותפארתכראשונים בגדים אלו 
המור'  )'צרור תקרב במקום שבו אדם הראשון התרחקוה פרשתי()'צרור המור' פרשת צו ח, ב ד"ה וכבר  ומילא את מקומו )'צרור המור' ויקרא א, ד ד"ה אחר כך פרש( הראשון

ּנּוהצטווה אדם הראשון "שוכשם . פרשת תזריע יג, ב( מֶּ ע ל א ת אַכל מ  רָׁ ואמרו רבותינו שעץ הדעת היה גפן, אז כנגדו ( )בראשית ב, יז "ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב וָׁ
ר ַאל ֵתְשְת הצטווה אהרן הכהן " ן ְוֵשכָׁ ֻמתּוַיי  ל מֹוֵעד ְול א תָׁ ל א הֶּ ם אֶּ ְך ְבב ֲאכֶּ תָׁ יָך א  נֶּ ה ּובָׁ , 'צרור )'צרור המור' ויקרא א, ד ד"ה ואמר שמתו בני אהרן )ויקרא י, ט( " ַאתָׁ

ֻמתּו" לאהרן ובניו ונאמר .(ט ד"ה ולכן כמו שבאדם הראשון –המור' פרשת שמיני י, ח   שתיית הגפן בעקבותשמתו אדם הראשון ושאר בניו אחריו  כנגד מה" ְולֹא תָּ
 .(כ ד"ה וכן סמך פרשת טמאה –, 'צרור המור' פרשת שמיני יא, יג ט ד"ה ולכן כמו שבאדם הראשון –)'צרור המור' פרשת שמיני י, ח  בגן עדן

א ֱאֹלוכנגד מה שנברא אדם הראשון ביום שישי לבריאה כפי שנאמר " םים ֶאת קַוִיְברָּ דָּ אָּ , נתמנה במשכן הכהן הגדול )בראשית א, כז( "ְבַצְלמֹו הָּ
היה ואהרן לכהונה התקרב שהיה כנגד בריאת שמים וארץ, הקמת המשכן  מטעם זה בעת. )'מדרש תנחומא' פרשת פקודי אות ב( 'אדם'שנקרא גם בשם 

 על מנת, ' בצלאל הדרשן עמוד הרביעי ד"ה 'אלא הוא הדבר שדברנו' בשם השל"ה הקדוש בפרשת בהעלותך()'עמודיה שבעה' לר קודם החטאשמעלתו באדם הראשון ו במקומו של
שקודם בריאת העולם וכמו . )'שם משמואל' שנת תרע"ד דף קסו ד"ה אך אחר שנתרצה(ויתברר ויתלבן העולם  ,תקן את המעוותיתחיל להוא בקרבנותיו ועבודתו ש

)זוהר פרשת תרומה דף קמח ביום הראשון לבריאה נמשך ש בשם השל"ה הקדוש בפרשת בהעלותך(הדרשן עמוד הרביעי ד"ה 'אלא הוא'  שבעה' לר' בצלאל)'עמודיה  היה מאיר אור גדול

 מאירהכהן  אהרןהיה  כך ,()'בראשית רבה' יב אות ו, 'בראשית רבה' יא אות ב זנגנ ורק אחר כךבמשך יום השבת הראשונה של בריאת העולם וגם  ע"ב ד"ה כתיב(
 .בשם השל"ה הקדוש בפרשת בהעלותך(ן עמוד הרביעי ד"ה 'אלא הוא' 'עמודיה שבעה' לר' בצלאל הדרש) את אור המנורה שהיו בה שבעה קנים כנגד שבעת ימי בראשית

 אהרן הכהן היה צריך לתקן את חטא העבודה זרה של אדם הראשון

כדי לתקן את חטא בעיקר )'קהלת יעקב' ערך 'אה' ד"ה אהרן נתגלגל בעלי(  והתגלגל אחר כך באהרן הכהן ,אדם הראשון היה מגולגל בתחילה בתוך הרן
קמו עליו הערב רב ואמרו ש בשעהעצמו להריגה את היה צריך למסור אהרן הכהן  לכן .()'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג ד"ה ונחזור בעניןהעבודה זרה 

נּו" ים קּום ֲעֵשה לָׁ , 'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת א אות יח ד"ה כאן)שמות לב, א( )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג, 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וארא סימן ו ד"ה ראיתי לבאר  "ֱאֹלה 

 שהיה )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וארא סימן ו ד"ה ראיתי לבאר כאן( בנה של מריםר כמו שעשה חּוו .על ידי שיעכב אותם וייהרגוזה  ,('אהרן' בשם גורי האר"י ז"ל
)'לב אריה' לר' אריה לייב האשקי  במעשה העגל עבוד עבודה זרהעם ללנתן נפשו על הקב"ה ולא הניח ו )'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה ד"ה ולפי שהיה חור( מגדולי הדור

וחּור מסר . )'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה ד"ה ולפי שהיה חור( עמדו עליו והרגוהו בעםשהבזויים בדברים קשים, עד ש והוכיח אותם (בשם המדרש פרשת ויקהל אות יג
)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים לה ע"ב ד"ה 'אדה"ר נתגלגל בהרן' מהרב  וגלגולו )'מדרש תלפיות' ענף גלגול אות חי"ת(לפי שגם הוא היה משורש אדם הראשון  עצמו לכך

 .)'מדרש תלפיות' ענף גלגול אות חי"ת( שלו ובא לתקן את חטא העבודה זרה מסעוד סגי נהור(

)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת  דשֹוח קֹוברּולז ד"ה אדם הראשון(  פרק'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת ) הערב רב אף שידע מול מסר נפשו אהרן הכהן טעה ולא אך

 וגם את עוון הרן ולמסורד"ה אדם הראשון(  לז פרק)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת  עוונו וצריך לתקן את שהוא גלגול אדם הראשון וארא סימן ו ד"ה וביאור דברי רז"ל(
לז ד"ה אדם  פרק)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת  גר הרּוראה את חּוש משוםוזה  ,)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וארא סימן ו ד"ה וביאור דברי רז"ל( עצמו על קידוש ה' את

בּוחַ  הראשון( חשב שבמותו כבר נתקן אותו עוון עבודה זרה של ו ז"ל בחלק ליקוטים לה ע"ב ד"ה 'אדה"ר נתגלגל בהרן' מהרב מסעוד סגי נהור( )'ספר הגלגולים' להאר"י לפניו ְוזָׁ
סר נפשו, ואין צורך מכבר כי ( , 'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת א אות יח ד"ה 'אהרן' בשם גורי האר"י ז"ללז ד"ה אדם הראשון פרק'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת ) אדם הראשון

יו ַוִיֶבןַאֲהֹרן  ַוַיְראבמעשה העגל " שנרמזוזה מה  .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וארא סימן ו ד"ה וביאור דברי רז"ל( הוא ימסור את עצמושגם  נָּ )שמות " ִמְזֵבַח ְלפָּ

)'ספר המגולגל בו  הרוחני לקוצריך לתקן את חהיה לפי שכל אחד  בזהר כבר נתקן אדם הראשון. אך טעה כי במעשה חּו והביןחשב כלומר ש לב, ה(

 .(. וראה גמ' סנהדרין דף ז ע"א בשם ר' אלעזרלז ד"ה אדם הראשון פרקהגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת 

 כי פרק מה( )'ביאור המספיק' על פרקי דרבי אליעזר שיעשו לו כמו שעשו לחוריֵָׁרא היה אדרבא ו ,)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג( אהרן לא מסר עצמו להריגה
 )גמ' סנהדרין דף ז ע"א בשם ר' אלעזר( אז לא יהיה להם תקנה ד"ה אהרן(סנהדרין דף ז ע"א רש"י ) נביאוכהן  שהוא )גמ' סנהדרין דף ז ע"א בשם ר' אלעזר( יהרגו אותואם חשב ש

ולא הויא ד"ה )רש"י גמ' סנהדרין דף ז ע"א  בית המקדש חורבן אובי בעקבות זההכהן ו בן יהוידע הנביא זכריה הרגו אתיכאשר  לעתיד לבוא היהישכפי ו

ַויֹאֶמר שנאמר " דין לעצמו איך לעכב את ישראל על ידי שביקש את הנזמים של נשיהם בניהם ובנותיהם ולא שלהםאהרן עשה ואז  .(להו תקנתא
י ֲאֵלֶהם ִביאּו ֵאלָּ ְזֵני ְנֵשיֶכם ְבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוהָּ ב ֲאֶשר ְבאָּ הָּ ְרקּו ִנְזֵמי ַהזָּ השתתף במעשיהם של גם אהרן ו )שמות לב, ב( )'פרקי דרבי אליעזר' פרק מה(" ַאֲהֹרן פָּ

א .זוהר פרשת כי תשא דף קצג ע"א ד"ה ועם כל דא()אף שלא התכוון לדבר רע  מכשפי הערב רב טָׁ )'שער הגלגולים' להאר"י  עצמו להריגה את לא מסרבזה שאהרן  ְוחָׁ
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ְתַאַּנף ֲהר ןְבאַ ּו" עליו נאמר לכן ז"ל הקדמה לג( ידֹו ה  " ְמֹאדתיבה "ה ונאמרה .)'שער הפסוקים' פרשת וארא סימן ו ד"ה וביאור דברי רז"ל( )דברים ט, כ( "ה' ְמא ד ְלַהְשמ 
 .)'נחל קדומים' להחיד"א פרשת כי תשא אות ט(והיה צריך להיהרג בעדו הראשון  אדםלתקן את בא  על שהוא ,שהיא אותיות 'אדם'

 על מה שקלקל במעשה העגלאהרן התגלגל בעלי הכהן ונענש 

)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים דף לה ע"ב ד"ה אהרן הכהן, 'פני דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן אות ח ד"ה אתה החלות, 'מדרש  בעלי הכהןאחר כך נשמת אהרן הכהן התגלגלה 

לר' יחיאל היילפרין חלק א ב' אלפים שס"ה, ספר 'שמן הטוב וזקן אהרן' לר' שלמה אוהב ונכדו ר' אהרן הכהן בסופו בחלק לקוטי 'סדר הדורות'  ,תלפיות' ענף גלגולים ד"ה 'ספר זקן אהרן' בשם ספר הגלגולים

נשמות' להרמ"ע מפאנו אות קטז ד"ה רבי פנחס  ראה ספר 'גלגוליו .אהרן'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת א אות יט ד"ה  ,שבגדולתו השיג כן מדעתו רמזים וסודות לבעל שמן הטוב דף קנב ע"ב ד"ה 'יש סברא לו'

ז . (בן יאיר מֶּ המגיה בספר 'שמן הטוב וזקן אהרן' לר' שלמה אוהב ונכדו ר' אהרן הכהן בסופו בחלק לקוטי רמזים וסודות לבעל ) לכך שהתיבה 'אהרן' בגמטריא קטנה יוצא 'בעלי'ְורֶּ

 הבזמן שהמשכן היה בשיֹל כהן גדולכך גם עלי היה  ,סיני בזמן שהמשכן היה במדבר כהן גדולוכמו שאהרן היה . שמן הטוב דף קנב ע"ב ד"ה אמר המגיה(
שאהרן שפט את ישראל במשך ארבעים שנה במדבר, כך גם עלי הכהן שהיה גלגול נשמתו שפט את כן כשם ו .)עפ"י 'ילקוט המכירי' על התהלים עה, ד(

ֵקן שנאמר " ישראל ארבעים שנה הַויָֹּמת ִכי זָּ נָּ ִעים שָּ ֵאל ַאְרבָּ ַפט ֶאת ִיְשרָּ ֵבד ְוהּוא שָּ ִאיש ְוכָּ  .)שמואל א' ד, יח( )'מדרש תלפיות' ענף גלגולים ד"ה גם כיון שעלי( "הָּ

תֹו ַוִיְתנּוַוִיְקחּו ְבֵני אַ "שנאמר  מתו מיתה משונה שני בניו של אהרןשנדב ואביהוא וכשם  ב ַוֲאִביהּוא ִאיש ַמְחתָּ דָּ ֶליהָּ  ֲהֹרן נָּ ֵהן ֵאש ַויִָּשימּו עָּ בָּ
ה ֹאתָּ ְקֹטֶרת ַוַיְקִריבּו ִלְפֵני ה' אֵ  ה ֲאֶשר לֹא ִצּוָּ רָּ ם  ַוֵתֵצא ֵאש :םש זָּ כך גם חפני ופנחס שני בניו , ב( -א ויקרא י, )" ִלְפֵני ה' ַויָֻּמתּוִמִלְפֵני ה' ַותֹאַכל אֹותָּ

ת וגלגול נשמשהיו  אמר המגיה( )מהמגיה בספר 'שמן הטוב וזקן אהרן' לר' שלמה אוהב ונכדו ר' אהרן הכהן בסופו בחלק לקוטי רמזים וסודות לבעל שמן הטוב דף קנב ע"ב ד"ה הכהן של עלי
יו נאמר "ש במלחמה מתו מיתה משונה (מדרש תלפיות' ענף גלגולים ד"ה 'הנה מאמר זה פרשתיהו'')נדב ואביהוא  לָּ ֵאל ַויָּנֻסּו ִאיש ְלֹאהָּ ֶגף ִיְשרָּ ֲחמּו ְפִלְשִתים ַוִינָּ ַוִילָּ

ֵאל ְשֹלִשי ה ְמֹאד ַוִיֹפל ִמִיְשרָּ ה ְגדֹולָּ ח ִק ַוֲארֹון ֱאֹל ֶלף ַרְגִלי:ם אֶ ַוְתִהי ַהַמכָּ סים ִנְלקָּ ְפִני ּוִפיְנחָּ )מהמגיה בספר 'שמן הטוב  יא( -י )שמואל א ד,  "ּוְשֵני ְבֵני ֵעִלי ֵמתּו חָּ

 שני תקיבל דין שמים באהבה על מֹואהרן שוכשם  .וזקן אהרן' לר' שלמה אוהב ונכדו ר' אהרן הכהן בסופו בחלק לקוטי רמזים וסודות לבעל שמן הטוב דף קנב ע"ב ד"ה אמר המגיה(
ד ם ַאֲהר ןבניו שנאמר " ה" אמרו רה על שני בניוגזנאת הגזירה שעליו כך גם עלי הכהן קיבל  )ויקרא י, ג( "ַוי  ו ַיֲעשֶּ )שמואל א' ג,  "ה' הּוא ַהּטֹוב ְבֵעינָׁ

 .(יח( )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק לב ד"ה וזו היא דרך ישרה

ה אהרן הכהן, לכן כאשר בישרו לו על ארון האלקים הכהן היה צריך להיענש על מעשה העגל של עלי  ְשבָׁ ּנ  את הוא נפל מעל כסאו שבר שֶּ
ֱאֹלַוְיִהי כְ שנאמר "כפי  תמפרקתו ומ ֵבר ַמְפַרְקתֹו ַויָֹּמת ַוִיֹפלים ִק ַהְזִכירֹו ֶאת ֲארֹון הָּ )'קהלת  )שמואל א' ד, יח(" ֵמַעל ַהִכֵסא ֲאֹחַרִנית ְבַעד ַיד ַהַשַער ַוִתשָּ

)'ספר  סקילהב עוון עבודה זרה הואזה כי כוקיבל דווקא עונש  .(אות אל"ף ערך אהרן בשם ספר 'ערכי הכינויים' , 'גולל אור' לר' מאיר ביקייאםיעקב' ערך 'אה' ד"ה אהרן נתגלגל בעלי

על שמואל א' פרק ד ד"ה בהזכירו את  'חומת אנך' להחיד"א'פני דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן אות ח ד"ה 'אתה החלות' מהרמ"ז בשם האר"י ז"ל,  ,הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים לה ע"ב ד"ה אהרן הכהן

לא וכן  ,במעשה העגל עונש על מה שהוא חטא קיבל ולכן לא מצינו שאהרן הכהן. ('מדרש תלפיות' ענף גלגולים ד"ה 'ספר זקן אהרן' בשם ספר הגלגולים ,ארון האלקים
)ספר  של אהרן בעלי הכהןגלגול הנשמה אלא שכל זה היה בעבור  –מת מיתה חטופה שהיה צדיק גמור אף שעלי הכהן מצינו עוון אשר חטא בו 

 .'שמן הטוב וזקן אהרן' בסופו בחלק לקוטי רמזים וסודות לבעל שמן הטוב דף קנב ע"ב ד"ה 'יש סברא לו'(

ֱאֹלַהְזִכירֹו ֶאת ֲארֹון ַוְיִהי כְ ארון האלקים שנאמר "במכסאו בשעה שנזכר  עצמואת הפיל הוא זה ש הכהן עלי ֵמַעל ַהִכֵסא ֲאֹחַרִנית ְבַעד  ַוִיֹפלים ִק הָּ
ֵברַיד ַהַשַער  ספר 'שמן ) עונשו את לקבל הכהן עליורצה  "ֲארֹוןשנשתברו הלוחות שב" במעשיו כיון שאהרן גרם )שמואל א' ד, יח( "ַמְפַרְקתֹו ַויָֹּמת ַוִתשָּ

. (ל'מדרש תלפיות' ענף גלגולים ד"ה וכמוהר"ר ישראל סרוק ז" ,דף קנב ע"ב ד"ה 'יש סברא לו' 'שמן הטוב' למחבר ספר' שלמה אוהב ונכדו ר' אהרן הכהן בסופו בחלק לקוטי רמזים וסודות הטוב וזקן אהרן' לר
, 'מראית העין' להחיד"א על שמואל א פרק ד ד"ה בהזכירו את ארון האלקים )'חומת אנך' להחיד"א ן'ו'אהרללרמוז שהיה בזה תיקון  'הארון' הנפילה היתה בהזכירו אתלכן 

ְרקּו" לעם במעשה העגל כנגד מה שאמר אהרן ועוד. (על מסכת זבחים דף קיח ד"ה שבנוח ושבגבעון ִביאּו  פָּ ְזֵני ְנֵשיֶכם ְבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוהָּ ב ֲאֶשר ְבאָּ הָּ ִנְזֵמי ַהזָּ
י ֵבר עלי " ו שלבגלגולעליו נאמר , )שמות לב, ב( "ֵאלָּ לקוטי רמזים 'יח( )ספר 'שמן הטוב וזקן אהרן' לר' שלמה אוהב ונכדו ר' אהרן הכהן בסופו בחלק , )שמואל א' ד "ַויָֹּמת ַמְפַרְקתֹוַוִתשָּ

 .(מהמהר"י סרוק 'הטובשמן ''קהלת יעקב' ערך 'על' ד"ה 'עלי' בשם ספר  ,ד"ה וכמוהר"ר ישראל סרוק 'מדרש תלפיות' ענף גלגולים ,מהר"י סרוקמקבלה 'אמר המגיה' דף קנב ע"ב ד"ה  'וסודות לבעל שמן הטוב

ֵעת ַהִהואּוְבַאֲהֹרן ִהְתַאַנף ה' ְמֹאד ְלַהְשִמידֹו " רבנו משהאחרי מעשה העגל אמר לכן  ֶאְתַפֵלל ַגם ְבַעד ַאֲהֹרן בָּ ְוֶאת ַחַטאְתֶכם ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ֶאת : וָּ
רֹו ֶאל  ַאְשִלְך ֶאת ֲעפָּ ר וָּ פָּ חֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶשר ַדק ְלעָּ ֶאֹכת ֹאתֹו טָּ ֵאש וָּ ֶאְשֹרף ֹאתֹו בָּ ַקְחִתי וָּ ֵעֶגל לָּ רהָּ הָּ כי משה רבינו  ,כא( -)דברים ט, כ  "ַהַנַחל ַהֹיֵרד ִמן הָּ

ואשביקש ה' להשמידו, אך הועילה תפילתו רק " ממה אחיו אהרןהצלת  התפלל על ֵעת ַהה  לשוב צריך היה אהרן ש" כלומר לאותו הזמן, לפי בָׁ
בתוך בפסוק זה גם רמוז ה. והדבר מה שעשה בעגל בנפילה מהכסא ושבירת המפרקת בעבור על עונשו אז יבואשעל מנת  הכהן בגלגול עלי
ֵעת ַהִה התיבות "  .)'פני דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן אות ח ד"ה ובזה( מפרקת'השבר תכהן הלי עגלגול בבא יהרן א'הן ראשי תיבות הקרי, ו לפינכתבות כש" איבָּ

  וזכה אז להיכנס לארץ ישראל התגלגל בעזרא הסופרהכהן  אהרן

ספר 'שמן הטוב וזקן אהרן' בסופו בחלק 'לקוטי רמזים וסודות ז"ל בחלק ליקוטים דף לה ע"ב ד"ה אהרן הכהן,  'ספר הגלגולים' להאר"י) התגלגלה בעזרא הסופרו חזרהנשמת אהרן הכהן 

'פני דוד'  לק א' ב אלפים שס"ה,'סדר הדורות' ח, 'מדרש תלפיות' ענף גלגולים מערכת אות עי"ן, 'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות אל"ף ערך אהרן לבעל שמן הטוב' דף קנב ע"ב ד"ה 'אמר המגיה' מהאר"י ז"ל,

, 'קרית ארבע' לר' רחמים חורי בחלק השמטות פרשת וילך דף פז ע"ב סוף ד"ה אי נמי בן מאה 'קהלת יעקב' ערך 'אה' ד"ה אהרן נתגלגל בעלי, ' מהאר"י ז"לאתה החלות'להחיד"א פרשת ואתחנן אות ח ד"ה 

)ספר 'שמן הטוב וזקן אהרן' בסופו  שגם היה כהן כמו אהרן (. וראה 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות קטז ד"ה רבי פנחס בן יאירמערכת העין אות שי , 'ימהר אברהם' לר' אברהם פאלאג'יועשרים

 שםוהרמז לגלגולם הוא ב .אתה החלות' מהאר"י ז"ל(בחלק 'לקוטי רמזים וסודות לבעל שמן הטוב' דף קנב ע"ב ד"ה 'אמר המגיה' מהאר"י ז"ל, 'פני דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן אות ח ד"ה '
 כ"בדור עזרא היה על כך ש וגם רומז .)'מעשה רוקח' על המשניות משנה עדיות דף צד ע"ב ד"ה בסיום המס' שהביאו( אהרן' בך' התיבותיוצא  גמטריאב שהוא'עזרא' 

'עזרא הכהן' עם ח' אותיות,  ותיוצאהן בגמטריא ששמות 'אהרן עלי' שני הברמז כן נו. ע"ב ד"ה צא ולמד ממה( )'יונת אלם' להרמ"ע מפאנו פרק כא דף יח לאהרן הכהן
 .)'פני דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן אות ח ד"ה ועוד יש לרמוז( ועלי היה גלגולם של אהרן הסופר שעזרא ללמד

ספר 'שמן ) עם שאר ישראלאל הארץ אז התגלגל בעזרא הסופר ולהיכנס לכן אהרן הכהן לא התפלל להיכנס לארץ ישראל כי ידע שהוא עתיד ל

 –'מגלה עמוקות  ,'זכר דוד' מאמר שלישי דף קמז ע"ב ד"ה 'ואפשר שעזרא הסופר' בשם הרמ"זהטוב וזקן אהרן' בסופו בחלק 'לקוטי רמזים וסודות לבעל שמן הטוב' דף קנב ע"ב ד"ה 'אמר המגיה' כפי שקיבל, 

 משה רבינואילו ו .(בשם המגלה עמוקות 'מדרש תלפיות' בתחילת ענף אהרן ד"ה 'מגלה עמוקות' ,'פני דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן אות ח ד"ה 'אתה החלות' בשם הרמ"ז ז"ל אופנים' תחילת אופן כח, רנב

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_27_0.htm%23E103,0,דברים%20פרק-ט%5e%5e41243!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_31_0.htm%23E55,0,ויקרא%20פרק-ט%5e%5e31853!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_31_0.htm%23E55,0,ויקרא%20פרק-ט%5e%5e31853!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_36_0.htm%23E55,0,ויקרא%20פרק-י%5e%5e32059!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_36_0.htm%23E55,0,ויקרא%20פרק-י%5e%5e32059!


 

 ~4 ~ 
 

חלק ג על אבות דרבי בנו של ר' חיים פאלאג'י )'אבות הראש' לר' רחמים פאלאג'י  לא יבוא שוב בגלגול לעולם הזה שהואעל עצמו ידע  כי התפלל להיכנס לארץ ישראל כן

ֵצאת דאּוַכל עֹול א אמר "ועל זה  נתן פרק יב ד"ה דייך העוה"ז( בֹוא לָׁ כמו שאהרן ַאֵחר בגלגול  ובא שובמהעולם הזה  יוצאשהוא אינו  כלומר )דברים לא, ב( "ְולָׁ
ה ּנָׁאואמר " משה רבינו לכן ביקש .פרשת וילך דף קצז ד"ה 'לא אוכל עוד' ועי"ש( 'מוסר למחבר 'שבט)'חוט של חסד' לבעל  אחיו ישוב בגלגול עזרא ְעְברָׁ ץ  אֶּ רֶּ אָׁ ת הָׁ ה אֶּ ְראֶּ ְואֶּ

ה" ההתיבה כאשר )דברים ג, כה(  ַהּטֹובָׁ ְעְברָׁ דע הוא י כי אופן כח, 'פני דוד' פרשת ואתחנן אות ח ד"ה ועתה נבא לרמוז( )'מגלה עמוקות רנב אופנים' א גמטריא 'עזרא'" הי"אֶּ
ה נָּא" תפללה כן על עצמואבל  ,תפלללא מ אהרןומפני זה  בעזרא הסופר אהרן עתיד להתגלגלש ה ֶאְעְברָּ ֶרץ ַהטֹובָּ אָּ )'פני דוד' פרשת " ְוֶאְרֶאה ֶאת הָּ

 .ואתחנן אות ח ד"ה ועתה נבא לרמוז(

ִהיר ְבתֹוֶבן אֲ וזה סוד סמיכות הפסוקים " ֶבל ְוהּוא ֹסֵפר מָּ ה ִמבָּ לָּ א עָּ רֹאש: הּוא ֶעְזרָּ ר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן הָּ זָּ ס ֶבן ֶאְלעָּ ַתן ַר ִבישּוַע ֶבן ִפיְנחָּ ת ֹמֶשה ֲאֶשר נָּ
ֵאל ַוִיתֶ קֵ ה' ֱאֹל תֹוקָּ ן לֹו ַהֶמֶלְך ְכַיד ה' ֱאֹלי ִיְשרָּ שָּ יו ֹכל ַבקָּ לָּ רֹאש: ֶבן שנסמכו התיבות " ,ו( –ה  ז, )עזרא "יו עָּ ֶבל הּואַאֲהֹרן ַהֹכֵהן הָּ ה ִמבָּ לָּ א עָּ ללמד " ֶעְזרָּ

'גולל אור' אות אל"ף ערך אהרן מספר )'מעשה רוקח' על המשניות משנה עדיות דף צד ע"ב ד"ה 'בסיום המס' שהביאו' מהרמ"ע מפאנו,  כי עזרא שעלה מבבל הוא בעצמו היה אהרן הכהן

ןוהתיבה ", ('פני דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן אות ח ד"ה וזה ירמוז הכתוברנב אופנים' תחילת אופן כח,  –'מגלה עמוקות , 'מדרש תלפיות' ענף גלגולים מערכת אות עי"ן ,'ערכי הכינויים' " רומזת בֶּ
 בפסוק האמרנלכן ו. על ספר עזרא דף קעח ע"ב ד"ה בן אהרן הכהן הראש( )'אנ"ך יפה' לר' רחמים פאלאג'י בנו של ר' חיים פאלאג'י בןזה בחינה של  לפי המקובלים כי ל'גלגול'
ר אש"התיבה  'מעשה רוקח' על המשניות ) כדי לרמוז על הגלגולבורק  – וראשון לכהנים המשוחים ראשכי הוא  לכל למרות שידועהכהן " על אהרן הָׁ

)'של"ה הקדוש' על  קטנה של השם 'עזרא' יוצא גמטריא קטנה של השם 'אהרן' עם ארבע אותיותיו וכן גמטריא. (משנה עדיות דף צד ע"ב ד"ה בסיום המס' שהביאו

א פסוקים "שם ב נאמר ועוד. מסכת תענית דף מט ע"א טור ב ד"ה וע"ז הכ"ג ראשון שהוא אהרן( הֶעְזרָּ לָּ פרשת  )'פני דוד' להחיד"א הכהן עליב הקודםגם לגלגולו  לרמוז" עָּ

  .(, 'חומת אנך' להחיד"א על ספר עזרא פרק זואתחנן אות ח ד"ה וזה ירמוז הכתוב

על כן ו )'קהלת רבה' א, ד( ויש אומרים אף יותר ממנו, ()מדרש אגור( פרשת שישית ד"ה ואע"פ שנתן הפרש ')'משנת רבי אליעזר היה שקול כאהרן הכהן בשעתו הסופרעזרא 
)פירוש 'מתנות כהונה' על 'שיר השירים רבה' ה, ה  כהן גדול בנו של אלא שלא רצה ה' לדחות את יהושע בן יהוצדק שהיה ,בעצמו 'כהן גדול'היה ראוי להיות 

הסיבה שלמרות  וזו. )'שיר השירים רבה' ה, ה בשם רבי סימון, ועפ"י רש"י דברי הימים א' כד, ב עיי"ש( נהלפי שלשלת הדורות היה לו זכות קדימה בכהּושו ד"ה באותו שעה(
)רש"י דברי  של זרובבל )'שיר השירים רבה' ה, ה משם ריש לקיש( עלייהבבתחילה עלה עזרא לא  ,רש לעלות ולבנות את בית המקדששניתנה רשות על ידי כֹו

מיהושע  נמנע ידי כן היהועל , שאין ראוי כמותושהרי  ככהן גדולישמש הוא זה ששעזרא  אז השטן היה מקטרג אם היה עולה כי ,הימים א' ה, מא(
 לא הוא ,כמה שניםשימש ככהן גדול כבר יהושע בן יהוצדק  אחר כך כאשראמנם . (משם ריש לקיש 'שיר השירים רבה' ה, ה) בן יהוצדק הכהונה הגדולה

 .רש"י דברי הימים א' ה, מא()מפני עזרא הסופר  יותר נדחה

 גלגוליויצר הרע של עבודה זרה ותיקן את כל האת עזרא הסופר ביטל 

ד שנאמר " כפי זה היה בראש חודש אב ישראל עלה עזרא הסופר לארץ כאשר ַלִם ַבֹחֶדש ַהֲחִמיִשי ִהיא ְשַנת ַהְשִביִעית ַלֶמֶלְך: ִכי ְבֶאחָּ ַויָּבֹא ְירּושָּ
ֶבל  ה ִמבָּ ִראשֹון הּוא ְיֻסד ַהַמֲעלָּ ַלִםּוְבֶאחָּ ַלֹחֶדש הָּ א ֶאל ְירּושָּ יוקָּ ַיד ֱאֹלכְ  ד ַלֹחֶדש ַהֲחִמיִשי בָּ לָּ ה עָּ ועלה דווקא ביום הזה כי , ט( –)עזרא ז, ח " יו ַהטֹובָּ

רֲהֹרן ַהֹכֵהן ֶאל ַוַיַעל אַ שנאמר " פטירתו של אהרן הכהןיום הוא  הָּ ִעים ְלֵצאת ְבנֵ ַעל פִ  ֹהר הָּ ַאְרבָּ ם ִבְשַנת הָּ ת שָּ ֵאלי ה' ַויָּמָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים  י ִיְשרָּ
ד ַלחֹ ַבֹחֶדש ַהֲחִמיִשי בְ   לעזראאז ועילה וה, ('חומת אנך' על הכתובים להחיד"א ספר עזרא פרק ז)'פני דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן אות ח ד"ה וזה ירמוז הכתוב,  )במדבר לג, לח(" ֶדשֶאחָּ

ה" שם אמר נ וכן .באהרן הכהן זכות גלגול נשמתו ִראשֹון הּוא ְיֻסד ַהַמֲעלָּ ד ַלֹחֶדש הָּ  ראש חודש ניסןהזכיר את  כלומר –אצל עזרא "ִכי ְבֶאחָּ
ִראשֹון" בשנה  .)ויקרא י, ג(" ַוִיֹדם ַאֲהֹרןשתק על מיתתם שנאמר " אשר של אהרן הכהן שני בניו הצדיקיםנדב ואביהוא מתו  ובו ,שהוא החודש "הָּ

שיהיה כדי מגן ועזרה לו ל להיות, אהרןבגלגול  ושתיקת יחד עם זכות היו בניועל ש םזכותלעזרא הועילה  וכיון שמיתת צדיקים מכפרת לכן
היום זה " ואפשר ''זכר דוד' מאמר שלישי דף קמח ע"א ד"ה 'חומת אנך' על הכתובים להחיד"א ספר עזרא פרק ז, )ירושלים ל ביום ראש חודש אבאחר כך והוא יבוא  "ְיֻסד ַהַמֲעלָּ

 .(להחיד"א ' בשם 'חומת אנך'שעזרא הסופר

התורה ש היה ראויו .ה( –ספר עזרא פרק ז א בפירושו על לרמח"ל תלמיד חבר שהיה )הרמ"ד וואלי  עזרא היה איש חכם ונבון וכמשה בדורו בחכמה ענוה ויראת חטא
)'מעשה רוקח' על המשניות משנה עדיות דף צד ע"ב ד"ה בסיום  ל לאחיו משהכי הוא היה גלגול אהרן שהיה שקּו ע"ב בשם ר' יוסי( אסנהדרין דף כגמ' ) לישראל על ידו תינתן

)גמ' סוכה דף את התורה שהשתכחה מישראל בגולה  מחדש ייסד עזרא .ע"ב בשם ר' יוסי( אסנהדרין דף כגמ' )משה  שהקדימואלא , (. ראה רש"י שמות ד, ו(המס' שהביאו

א ועל כך נאמר " )'מדרש תלפיות' סוף ענף כתובים ד"ה ומשם יבא ללמד(בדרכי ה' בעלותם מבבל  לימד את ישראל תורה והדריכם כ ע"א( בֹוִכי ֶעְזרָּ ִלְדרֹוש  ֵהִכין ְלבָּ
ֵאל ט ֶאת תֹוַרת ה' ְוַלֲעֹשת ּוְלַלֵמד ְבִיְשרָּ א כלומר ש" )עזרא ז, י( "ֹחק ּוִמְשפָּ ְזרָׁ בֹועֶּ ין ְלבָׁ היה מחזר שלפי  ,בשעה שהיה בגלגול אהרן הכהן)עזרא ז, י(  "ֵהכ 

ת תֹוַרת ה'" על כל ישראל ודורשאז  םומרביץ תורה  "אֶּ גם עתה בגלגול עזרא הוא בא  ומשום כך, פרק יג ד"ה יודע היה אהרן( 'תנא דבי אליהו רבא')ראה  ְלַזכֹותָׁ
ֵאל" ְשרָׁ ט ְּלַלֵמד ְבי  ְשפָׁ  .ספר עזרא פרק ז ד"ה עזרא בן שריה(ב)עזרא ז, י( )'חומת אנך' על הכתובים להחיד"א  "ח ק ּומ 

כי בעזרא הסופר היתה נמצא ו .שבו נתקנו כל גלגוליה ואחר כך אצל עזרא ,באהרן ובעלי ואזבהרן בתחילה נשמת אדם הראשון התגלגלה 
פרשת ואתחנן אות ח ד"ה 'אתה החלות'  'פני דוד' להחיד"א ,, ועפ"י 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל בחלק ליקוטים דף לה ע"ב ד"ה אהרן הכהן)'קהלת יעקב' ערך 'עז' ד"ה עזרא הסופר נשמת אדם הראשון

)'מעשה רוקח' על מסכת עבודה זרה דף צה ע"א טור  בא עזרא הסופר בתחילת בית שני ,כנגד חטא העבודה זרה ואז. (מהאר"י ז"ל, 'קהלת יעקב' ערך 'אה' ד"ה אהרן נתגלגל בעלי

 רשזעק בשם המפֹוו, מפראג פרשת בהר דף מד ע"א טור ב( מן ליבליה' לר' מתתיה ליבר-ספר 'מתת) של העבודה זרה מן העולם הרע והתפלל שיתבטל היצר ב ד"ה ולכך מלאכי(
וישבו בתענית שלשה ימים ושלשה לילות  )רש"י גמ' סנהדרין דף סד ע"א ד"ה ויצעקו בני ישראל( אל ה' יתברך כל אנשי כנסת הגדולה זעקוועמו  )גמ' יומא דף סט ע"ב(

)גמ' יומא דף סט ע"ב, גמ' סנהדרין דף  יותרשמע יקולו לא  כדי שגם וכיסו אותופרת ד של עֹומו אותו בתוך דּוהם שאז ו .בידםנמסר  הזה שהיצר הרעעד 

בזה  ונעשהשהוא גלגול אהרן,  מפראג פרשת בהר דף מד ע"א טור ב( מן ליבליה' לר' מתתיה ליבר-)ספר 'מתת תבטל יצר הרע של עבודה זרה על ידי עזראוכך ה. סד ע"א(
 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .)'מעשה רוקח' על מסכת עבודה זרה דף צה ע"א טור ב ד"ה ולכך מלאכי( שלו עבודה זרהלחטא התיקון 
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 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 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 ושרה
  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
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 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (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"ו ֵבמּון

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָׁה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 נ. צ. ב. ה.ת. 

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 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

 alon.torat.haim@gmail.com  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 

 5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

 וצריכה רפואה: בראשהיסורים יהסובלת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

העלון השבוע מוקדש לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך 
יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה 

ל נא רפא נא לה" בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. -גידיה. "א  

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל חיים בן מימה

 נשמת: לעילוי

 רהָׁ בְ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
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