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אמתך היגיד  עפר  היודך 

דוד המלך ע"ה התפלל לד' ואמר "מה בצע בדמי ברדתי אל 
שיתן  מד'  דוד  שביקש  דהיינו  אמתך"  היגיד  עפר  היודך  שחת 

שאם  דוד  אמר  ולכן  לד'  להודות  להמשיך  שיוכל  כדי  חיים  לו 

ולפיכך הוא מבקש מד'  יוכל לומר שירה לד'  ד' אותו לא  ימית 

חיים. לו  שיתן 

שגם  כ"ד)  (ט"ז  באוה"ח  מבואר  שהרי  זה  על  להקשות  ויש 
המצאה  ממקום  לד'  משוררת  נשמתו  האדם  מיתת  לאחר 

ע"ה  המלך  דוד  בקשת  על  קשה  וא"כ  העליונים  בעולמות 

ולהלל  לשבח  להמשיך  שיוכל  כדי  חיים  לו  שיתן  מד'  שביקש 

ולהלל  לשורר  נשמתו  תמשיך  מיתתו  לאחר  גם  שהרי  ד',  את 

לחיים  לזכות  בקשתו  את  דוד  הצדיק  לא  לכאורה  וא"כ  לד' 

שגם  כיון  הזה  בעולם  שירה  אמירת  של  זה  ענין  את  בהדגישו 

יתברך. ד'  את  נשמתו  העליון תשבח  בעולם 

ויש להסביר את ענין זה עפי"ד האוה"ח (שם) דהנה מסביר 
המלאכים  שמשוררות  השירה  בענין  דרגות  ג'  שיש  האוה"ח 

הוא  ביותר  והפחותה  הראשונה  הדרגה  יתברך.  לד'  והנשמות 

לד'.  משוררים  מעלה  צבא  וכל  שהמלאכים  וההלל  השבח 

השבח  הוא  יתברך  ד'  בעיני  יותר  והאהובה  השנייה  הדרגה 

הדרגה  אמנם  יתברך,  לד'  הצדיקים  נשמות  שנותנים  וההלל 

שמשוררים  וההלל  השבח  הוא  ביותר  והאהובה  המעולה 

בעיני  ביותר  אהובה  זו  ששירה  הזה  בעולם  הנמצאות  הנשמות 

המלאכים  לו  שנותנים  ותשבחות  השירות  שאר  מכל  יתברך  ד' 

העליונים. בעולמות  הצדיקים שנמצאים  ונשמות 

הנשמות  של  השירה  ד'  בעיני  מאד  שחביב  והטעם 
בתוך  נתונות  שהנשמות  משום  הוא  הזה  בעולם  שנמצאות 

לו  ולהודות  ולשבחו  ד'  את  מלהכיר  אותם  המונע  העכור  הגוף 

צריך  לו  ולהודות  ולאהבו  ד'  את  להכיר  האדם  שיוכל  כדי  ולכן 

ולפיכך כשהאדם עושה  גופו  האדם להגביר את כח נשמתו על 

ולכן  גופו  על  האדם  שמתגבר  זו  בהתגברות  מאד  ד'  שמח  כן 

אוהב ד' את השירות ותשבחות שמשוררים הנשמות הנמצאות 

בעולם הזה יותר מכל שירות שמשוררים לו המלאכים ונשמות 

העליונים. בעולמות  הנמצאות  הצדיקים 

ולפי"ז נוכל להסביר את תפלת דוד המלך ע"ה, שדוד ביקש 
בעודו  ד'  את  ולהלל  להודות  שיוכל  כדי  חיים  לו  שיתן  מד' 

ואמר  טען  ולכן  יתברך  ד'  על  ביותר  זו אהובה  כי שירה  בעוה"ז 

בעולם  לשורר  נשמתו  תלקח  שאם  אמתך"  היגיד  עפר  "היודך 

בתוך  כשהיא  הנשמה  שירת  של  זה  נשגב  ענין  יתבטל  העליון 

כדי  חיים  לו  שיתן  מד'  דוד  ביקש  ולכן  העכור,  הגוף   - העפר 

יתברך  לד'  ותהלל  תשורר  העפר  בתוך  הנשמה  בהמצא  שגם 

במעשיו. ד'  וישמח  ביותר  מעולה  באופן  לד'  רוח  נחת  ויעשה 

הוא  ע"ה  המלך  דוד  שכוונת  י"ל  יותר  עמוק  ובאופן  [הערה: 

העפר  שירת  חסר  יהא  אז  גופו  מתוך  נשמתו  תלקח  שאם 

כי  לצורה  החומר  יתהפך  גופו  בתוך  נשמתו  שכשתהי'  משום 

ותעלה  לצורה  מחומר  העכור  גופו  את  תהפך  הקדושה  נשמתו 

ודו"ק.] הגשמי,  העפר   - הגוף  מתוך  גם  יתברך  לד'  השירה 

מקרוביו  חפץ משה שאחד  הי'  האם 
ולנשיאות גדולה  לכהונה  יתמנה 

אליצפן  את  משה  שמינה  זה  על  ערערו  ועדתו  קרח  הנה 
לנשיא של משפחת הקהתי וכמוש"כ ונשיא בית אב למשפחות 

היו  שלקהת  שכיון  היתה  וטענתם  עוזיאל,  בן  אליצפן  הקהתי 

הוא שאחרי  ועוזיאל, א"כ מהנכון  יצהר חברון  - עמרם  בנים  ד' 

הנשיאות  תנתן  גדולה  וכהונה  המלכות  את  עמרם  לבני  שניתן 

ולכן  קהת  של  השני  הבן  שהוא  כיון  לקרח]  [דהיינו  יצהר  לבני 

עוזיאל  בן  לאליצפן  הנשיאות  את  משה  שנתן  זה  על  התרעמו 

ולא לקרח בן יצהר. ומכח ערעור זה הוסיפו לטעון שכמו שאין 

מדעת  נעשה  אלא  דעתם]  [לפי  ד'  פי  על  אליצפן  של  המינוי 

ג"כ  גדולה,  לכהונה  המינוי שמינה משה את אהרן  כמו"כ  משה 

א']. ט"ז  [אוה"ח  אלא מדעת משה  ד'  פי  על  היתה  לא 

ד' שלחני  כי  "בזאת תדעון  ולכן אמר משה אל כלל ישראל 
שמשה  היינו  מליבי"  לא  כי  האלו  המעשים  כל  את  לעשות 

באופן  ואבירם  ודתן  קרח  שימותו  שעי"ז  ישראל  לכלל  אמר 

ואליצפן נתמנו לכהונה  יוודע לכל ישראל שאהרן  משונה מאד, 

כ"ח)  (ט"ז  האוה"ח  שואל  אמנם  ד'.  פי  על  ולנשיאות  גדולה 

בו  האמינו  לא  שעדיין  ד'  לעם  משה  יחשוב  איך  לדעת  "צריך 

הנ"ל  דבריו  את  משה  שאמר  מזה  שמשמע  היינו  אמת"  לנביא 

משה  שחשש  בלבד,  ואבירם  לדתן  רק  אמרם  ולא  ישראל  לכל 

את  משה  עשה  לא  שמא  חשד  ישראל  של  בלבם  שמקונן 

משה  חשש  למה  האוה"ח  שואל  ולכן  ד'  פי  על  הנ"ל  המינויים 

שכלל ישראל בכלליותו לא יאמין בו שהוא נביא לד' ושכל מה 

ד'. פי  על  הוא  וממנה  עושה  שהוא 

ישראל לא  לא חשד משה שכלל  ומתרץ האוה"ח שבאמת 
שהוא  מאמינים  שהם  משה  ידע  וגם  לד'  נביא  שהוא  מאמינים 

ואליצפן על פי דבר ד' אמנם חשש משה שיש  מינה את אהרן 

ואליצפן. אהרן  המינוי של  בענין  אחר  לישראל חשד 

כלל  סוברים  הי' שמא  ומסביר האוה"ח שחששו של משה 
ד'  של  מציוויו  "נבעו"  לא  משה  שעשה  שהמינויים  ישראל 



גדולה  רוצה לתת  הי'  - שכשמשה  נבעו מרצונו של משה  אלא 

אח"כ  ורק  עצמו  מדעת  אותם  ממנה  משה  הי'  מקרוביו  לאחר 

משה  חשש  ועוד  ידו,  על  מסכים  ד'  והי'  בד'  משה  נמלך  הי' 

את  לתת  בלבו  וחושק  חפץ  משה  שהי'  ישראל  יחשבו  שמא 

ומצווהו  משה  רצון  את  ממלא  ד'  והי'  מקרוביו  לאחד  הגדולה 

שהמינויים  ונמצא  לנשיאות  או  לכהונה  קרובו  את  למנות 

ד',  צווי  ובגלל  יתברך  ד'  מצד  לגמרי  נעשו  לא  משה  שמינה 

אלא עיקר עשייתם היתה בגלל רצונו של משה שאיווה וחשק 

מקרוביו. לאחד  הגדולה  את  ליתן 

אלא  הדבר  כן  שאין  ישראל  לכלל  לומר  משה  הוצרך  ולכן 
הכל נעשה על פי ד' מתחלה ועד סוף. וזהו שאמר משה "כי ד' 

עשיית  שתחילת  היינו  האלו"  המעשים  כל  את  לעשות  שלחני 

מדעת  המינוי  את  עושה  משה  הי'  ולא  ד'  פי  על  הי'  הדבר 

ד' לאחר עשיית המעשה של המינוי  ומקבל את הסכמת  עצמו 

ד'. ובצווי  ד'  פי  על  נעשה  המינוי  עשיית  אלא התחלת 

חשק  משה  שמא  לחשוש  שיש  הנ"ל  השני  החשש  וכנגד 
לא  "כי  משה  אמר  ע"ז  מקרוביו  לאחד  הגדולה  את  לתת  בלבו 

הגדולה  את  לתת  רצון  שום  בליבי  לי  הי'  שלא  פירוש  מליבי" 

את  למנות  ד'  שצווהו  שהטעם  לטעון  אין  ולכן  מקרובי  לאחר 

של  וחפצו  רצונו  את  למלאות  ד'  שרצה  משום  הוא  קרוביו 

ולא  ד'  רצון  בגלל  ורק  אך  נעשה  המינויים  ענין  כל  אלא  משה 

לכהונה  מקרוביו  אחד  את  למנות  עצמי  רצון  שום  למשה  קדם 

ולנשיאות. גדולה 

לאדמה  תיקון  היתה  קרח  בליעת 
הבל דמי  את  שבלעה 

ארור  ועתה  כו'  ויהרגהו  אחיו  הבל  אל  קין  ויקם  כתיב  הנה 
אחיך  דמי  את  לקחת  פיה  את  פצתה  אשר  האדמה  מן  אתה 

לז:) שבגלל שפתחה האדמה את  (סנהדרין  חז"ל  וביארו  מידך. 

יום  שמאותו  האדמה  נענשה  לכן  ודמו  הבל  את  לבלוע  פיה 

ע"י  לד'  שירה  לשיר  יכולה  היא  ואין  פיה  ונחתם  נסתם  והלאה 

בפיהם אלא  לד'  הנבראים שירה  כל שאר  כדרך שאומרים  פיה 

אופן אמירת השירה של האדמה הוא ע"י כנפיה כמוש"כ מכנף 

שמענו. זמירות  הארץ 

ד'  נתן  קרח  של  שבמעשהו  ל')  (ט"ז  האוה"ח  ומבאר 
את  ובלעה  פיה  את  שפתחה  חטאה  את  לתקן  לארץ  אפשרות 

לחטא  התיקון  יעשה  שבו  שהאופן  האוה"ח  ומסביר  הבל.  דמי 

הרשעים  את  לבלוע  פיה  את  האדמה  כשתפתח  הוא  האדמה 

האלו  הרשעים  את  שתבלע  שע"י  משום  משה,  על  שערערו 

וכמוש"כ  צדיק  איש  שהי'  הבל  את  שבלעה  מה  לה  יתוקן 

איש  לבלוע  תיקון למה שפצתה  לה  יהא  זה  כי  "ואולי  האוה"ח 

ד'." אויבי  לבלוע  פיה  עתה תפצה  צדיק 

למשכן מחוץ  קטורת  להקטיר  לאהרן  הותר  איך 

עליה  ותן  המחתה  את  קח  אהרן  אל  משה  ויאמר  כתיב 
וכפר  העדה  אל  מהרה  והולך  קטורת  ושים  המזבח  מעל  אש 

כאשר  אהרן  ויקח  הנגף  החל  ד'  מלפני  הקצף  יצא  כי  עליהם 

את  ויתן  בעם  הנגף  החל  והנה  הקהל  תוך  אל  וירץ  משה  דבר 

בפסוקים  מבואר  נעצרה.  והמגפה  כו'  העם  על  ויכפר  הקטורת 

ועי"ז  אותה  והקטיר  קטרת  אהרן  לקח  המגיפה  שכשהתחילה 

המגיפה. נעצרה 

ושואל האוה"ח (י"ז י"ב) איך עשה אהרן דבר זה שהוא נגד 
המשכן  בתוך  ורק  בחוץ  קטורת  להקטיר  אסור  שהרי  התורה 

ובזמן הראוי הוא שמותר להקטיר קטורת וא"כ מי התיר לאהרן 

למקומו. וחוץ  לזמנו  חוץ  להקטיר קטרת 

הנה כתיב (דברים י"ח ט"ו) נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים 
(צ:) שכוונת  ביבמות  ואומרת הגמ'  ד' אלוקך אליו תשמעון  לך 

[הנביא]  לך  אומר  "שאפילו  הוא  תשמעון  אליו  באומרו  הפסוק 

הכרמל  בהר  אליהו  כגון  שבתורה  מצות  מכל  אחת  על  עבור 

לנביא  להאמין  אנו  שמצווין  היינו  לו"  שומעין  שעה,  לפי  הכל 

זרה]  מעבודה  [חוץ  ד'  ממצות  אחת  על  לעבור  לנו  שאומר 

אמת  נביא  שהוא  לנו  שידוע  איש  עומד  אם  ולכן  שעה  לפי 

בשביל  מצוה  איזה  על  לעבור  לנו  לומר  צווהו  שד'  לנו  ואומר 

לו  להאמין  אנו  ומצווים  מחוייבים  בלבד,  ומוגבל  מסויים  זמן 

כדבריו. ולעשות 

הנ"ל שהטעם שבגללו  הקושיא  האוה"ח את  ועפי"ז מתרץ 
הי' מותר לאהרן הכהן להקטיר קטורת חוץ לזמנו וחוץ למקומו 

שמשה  וכיון  שעה  לצורך  כן  לעשות  צווהו  שמשה  משום  הוא 

את  ולהקטיר  משה  כדברי  לעשות  אהרן  נתחייב  לכן  נביא  הי' 

הכהן  אהרן  עבר  שלא  רק  שלא  לפי"ז  ונמצא  בחוץ.  הקטורת 

וחוץ למקומו  על שום איסור בהקטירו את הקטורת חוץ לזמנו 

אליו  התורה של  מן  מצות עשה  הכהן  אהרן  קיים  אדרבה  אלא 

למקומו. וחוץ  לזמנו  חוץ  הקטורת  את  ע"י שהקטיר  תשמעון 

הרוצה לזכות לשמירה יתירה בחודשי הקיץ, ע"י זכות הפצת תורת רבינו האור החיים הקדוש זיע"א, יתקשר 

mlyellin@gmail.com -או ל kravitzkm1@gmail.com :למספר 845-352-6947, או יפנה למייל

ויזכה להשפעות זכות רבינו הק' זיע"א

גליון זה מוקדש לעילוי נשמת הרב הגאון רבי משה ב"ר חיים צבי זצ"ל
ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט

זכות מרן רבינו האור החיים הק' יגן בעד נשמתו שתהא צרורה בצרור החיים


