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הבריאה  כל  של  הפרנסה  שפע 
התורה בלימוד  תלויה 

הנה במסכת אבות (ג  יז) אמרו "אם אין קמח אין תורה 
ברע"ב,  [ע'  המפרשים  ופירשו  קמח"  אין  תורה  אין  אם 

תורה  אין  קמח  אין  שאם  המשנה  דברי  את  יונה]  וברבינו 

את  לו  תהא  לא  א"כ  שיאכל  מה  לאדם  אין  שאם  משום 

היכולת והכח לעסוק בתורה, ומה שאמרו במשנה אם אין 

תורה  לומד  אינו  שאם  בזה  הכוונה  אין  קמח  אין  תורה 

בזה]  בתפא"י  מש"כ  ע'  [אמנם  שיאכל  מה  לו  יהא  לא 

שום  אין  אז  תורה  לומד  אינו  שאם  הוא  בזה  הכוונה  אלא 

בתורה  עוסק  אינו  שהוא  כיון  קמח  לו  שיש  בזה  תועלת 

הקדושה.

משום  לזה  ענין  אינו  שם  הגר"א  ומש"כ  [הערה: 
תורה  אין  כוונת המשנה באומרה אם  שהגר"א מפרש את 

אין קמח היינו שאם אינו מקיים את "מצוות" התורה ואין 

התורה.] לימוד  על  הכוונה 

ל)  אופן  ג  כו  ויקרא  ב,  (לב  הקדוש  האוה"ח  אולם 
הפרנסה  שפע  שכל  היא  המשנה  שכוונת  לנו  מחדש 

שאמרו  וזהו  התורה  בלימוד  תלוי  לעולם  שיורד  והקמח 

דע  קמח  שאין  ראיתה  "אם  היינו  תורה  אין  קמח  אין  אם 

מאד  ונחסר  בעולם  קמח  אין  שאם  משום  תורה"  שאין 

שאין  משום  הוא  שהטעם  תדע  שבעולם  הפרנסה  שפע 

הראוי  בשיעור  בעולם  תורה  לומדים  שאין  היינו  תורה 

שמיעטו  מה  כפי  שבעולם  הפרנסה  שפע  נתמעטה  ולכן 

התורה. בלימוד  הבריות 

הפירוש  קמח  אין  תורה  אין  אם  במשנה  שאמרו  ומה 
אז  כראוי  תורה  מללמוד  יפסקו  אדם  בני  שאם  הוא  בזה 

יהא קמח בשיעור המספיק  ולא  יעצור את השמים  ד'  גם 

התורה.  בלימוד  הבריות  שמיעטו  מה  כפי  הכל  לבריות 

התורה  ע"י  נברא  שהעולם  משום  הוא  הדברים  וביאור 

ע"י  רק  העולם  ומתקיים  ה-ו)  אופן  א  א  בראשית  (אוה"ח 

שיורד  הפרנסה  שפע  ולכן  יג)  כב  דברים  (אוה"ח  התורה 

לעולם תלוי בלימוד התורה ולפיכך כמות הפרנסה שיורדת 

בעולם  שנמצא  התורה  לימוד  שיעור  כפי  רק  הוא  לעולם 

לימוד התורה כמו"כ תתרבה שפע  וככל שתתרבה בעולם 

ישראל. כל  על  ד'  שישפיע  הפרנסה 

האדם  לנשמת  שיש  הסיבה  מהו 
גיהנום של  מהאש  צער 

שער  של  [במהדורא  הגמול  שער  בספרו  הרמב"ן  הנה 
קלז  קלה,  בסימן  הוא  יואל  חזון  פירוש  שעם  הגמול 

שנתפרש  "כיון  שואל  קפד]  ס'  עד  הענין  כל  עי"ש  ועוד 

בגיהנום  הוא]  האדם  [של  העונש  שסוף  רבותינו  מדברי 

גיהנום  שנקרא  הזה  הדין  מהו  כו'  לפרש  אנו  צריכים  כו' 

אין  ו[הרי]  הנשמה]  [היינו  אותה  המשיג  העונש  ומהו  כו' 

היינו  הממשיים"  והדברים  גוף  בעלי  אלא  שורף  האש 

השריפה  עונש  בענין  ההסבר  מהו  להרמב"ן  שקשה 

שייך  איך  וא"כ  רוחני  דבר  היא  הנשמה  והלא  שבגיהנום 

גשמי  לאש  א"א  והרי  רוחני  דבר  תשרוף  גשמי  שאש 

רוחני. דבר  לשרוף 

יכולה  ולכן  מיוחד  רוחני  אש  ברא  שד'  הרמב"ן  ומתרץ 
הוא  הזה  שהאש  כיון  רוחניים  דברים  לשרוף  הזאת  האש 

כוונת חז"ל במה שאמרו שהאש  וזהו  רוחני דק מאד,  אש 

הזה  שהאש  דהיינו  הכבוד  כסא  מתחת  יוצא  גיהנום  של 

הכסא  של  וקדוש  רוחני  ממקום  שנברא  רוחני  אש  הוא 

הכבוד.

שאע"פ  משום  גיהנום  של  העונש  מתבאר  ולפי"ז 
הכבוד  כסא  מתחת  שנבראה  רוחני  דבר  הוא  שהנשמה 

אותה  לשרוף  גיהנום  של  האש  של  ביכולתה  יש  מ"מ 

שנברא  רוחני  דבר  הוא  גיהנום  של  האש  שגם  מכיון 

הכבוד. כסא  מתחת 

לסבול  שצריכה  לנשמה  לה  "אוי  אומר  הרשב"י  והנה 
הי'  הרמב"ן  ולפי"ד  נוכראה",  אשא   - הזר  האש  את 

אש  נקראת  גיהנום  של  שהאש  שהטעם  לומר  נראה 

מצד  הוא  הנשמה  שמקור  משום  הוא  הנשמה  בערך  זרה 

מהשם  ד'  חלק  היא  הנשמה  [שהרי  השכינה  של  האש 

ולכן  אוכלה]  אש  הוא  יתברך  שכינתו  והרי  ב"ה  הוי' 

של  השכינה  אש  נגד  זרה  כאש  גיהנום  של  האש  נחשבת 



את  לשרוף  כדי  נברא  גיהנום  של  שהאש  משום  הנשמה 

לנשמת  הנותנת  השכינה  של  האש  כמו  ואינה  הנשמה 

מתדבקת  שהנשמה  בשעה  עצומה  רוחנית  הנאה  האדם 

גיהנום שורפת את הנשמה  ונצמדת אליה, אלא האש של 

שם  [וכמוש"כ  אליה  ומתחברת  נצמדת  שהנשמה  בשעה 

בגלגל  "מתקשרת  מיתתו  לאחר  הרשע  שנשמת  הרמב"ן 

שנשמתו  דהיינו  כו'"  אש  של  לנהר  נצמדת  ומשם  האש 

ולפיכך  ונשרפת שם],  גיהנום  ונצמדת לאש של  מתחברת 

של  האש  לערך  זר  שהוא  אש  גיהנום  של  האש  נקראת 

הנשמה.

בעונש  שההסבר  משמע  י)  (לב  האוה"ח  מדברי  אולם 
מההסבר  שונה  קצת  בסגנון  מתבאר  גיהנום  של  השריפה 

שכתב הרמב"ן דהנה האוה"ח מבאר לנו שהעין של האדם 

אין  ולכן  האדם  גוף  חלקי  שאר  בערך  ורוחני  זך  דבר  הוא 

העין סובלת שיגע בה האדם עם ידו הגשמית והוא משום 

האוה"ח). (לשון  הגשמי"  סובל  "הרוחני  שאין 

הנ"ל  במאמר  הכוונה  את  האוה"ח  לנו  מבאר  ולפי"ז 
פ'  "וי לה לנשמתא דסבלא אשא נכראה"  שאמר הרשב"י 

אוי לה לנשמה שצריכה לסבול את האש הזר של גיהנום, 

ומסביר האוה"ח שהטעם שהאש של גיהנום נקרא אש זר 

הוא משום שהנשמה היא דבר רוחני והאש הזה הוא דבר 

הנשמה. הרוחניות של  בערך  גשמי 

שהקשה  הקושיא  את  האוה"ח  על  להקשות  [ואין 
הנשמה  את  תשרוף  גשמי  שדבר  שייך  דאיך  הרמב"ן 

הוא  גיהנום  של  שהאש  כתב  לא  האוה"ח  שהרי  הרוחנית 

הרוחנית  הדרגא  שכלפי  כותב  האוה"ח  אלא  גשמי  דבר 

אבל  גשמי  כדבר  גיהנום  של  האש  נחשבת  הנשמה  של 

הרמב"ן  לדברי  מסכים  שהאוה"ח  לומר  נראה  בוודאי 

גשמי.] ולא אש  רוחני  אש  הוא  גיהנום  שהאש של 

ולפי"ז מסביר האוה"ח את מה שאמרו חז"ל שלפעמים 
כדי  דינור  נהר  של  באש  לטבול  הצדיק  נשמת  תצטרך 

האוה"ח  ומסביר  בה,  שנדבק  וזוהמא  לכלוך  מכל  להטהר 

כסא  מתחת  נובע  דינור  שנהר  שכיון  הוא  בזה  שהכוונה 

זמן  כל  לכן  גבוהה מאד  בדרגא  רוחני  הכבוד שהוא מקום 

עדיין  היא  הרי  הרוחני  ממקורה  הזה  האש  נתרחקה  שלא 

עומדת במצב רוחני דק מאד ולפיכך לא תגרום האש הזה 

שלא  כיון  בה  שתטבול  הצדיק  לנשמת  צער  הרבה  כ"כ 

נתגשמה האש הזה עדיין מצד שהיא עדיין קרובה לשורש 

הכבוד. כסא  שלה שהוא  הרוחני 

הזה  באש  להשרף  יצטרכו  הם  הרשעים  משא"כ 
נוראים  יסורים  לרשעים  יהיו  ולכן  הרבה  שנתגשמה  אחרי 

הוא  הזה  שאש  כיון  גיהנום  של  באש  נשמתם  כשתשרף 

אש  לערך  גשמי  אש  כמו  הוי  שהוא  דהיינו  זרה  אש 

הנשמה. הרוחנית של 

ומבואר מתוך דברי האוה"ח שההסבר בעונש השריפה 
שדבר  עי"ז  צער  הרוחנית  לנשמה  שיש  הוא  גיהנום  של 

יסבול  לא  ולכן  בה  נוגע  הנשמה]  [בערך  גשמי  שהוא 

לא  שעדיין  באש  טובלת  שנשמתו  מכיון  צער  כ"כ  הצדיק 

נתגשם כ"כ משא"כ הרשע הרי הוא יסבול צער גדול מצד 

היא  והרי  מאד  הרבה  שנתגשמה  באש  טובל  שהוא  זה 

הרוחנית. הנשמה  לערך  זרה מאד 

האוה"ח  כדברי  דלא  משמע  הרמב"ן  מדברי  אולם 
הצער  יסוד  שאין  משמע  הרמב"ן  שמדברי  משום  הקדוש 

נובע מצד זה שהאש של גיהנום הוא  של שריפת הנשמה 

הצער  יסוד  אלא  הנשמה  של  הרוחניות  לערך  גשמי  אש 

הנשמה  שריפת  עצם  מצד  הוא  בגיהנום  הנשמה  של 

האדם  לגוף  צער  גורמת  עוה"ז  של  שהאש  שכמו  דהיינו 

בענין  הוא  כמו"כ  ושורפתו  בגופו  נאחזת  שהאש  בשעה 

צער הנשמה מהאש של גיהנום שבשעה שהאש הרוחנית 

אותה  ושורפת  הרשע  נשמת  עם  ומתחברת  אוחזת  הזאת 

שיש  הצער  כדוגמת  גדול  צער  לנשמה  גורמת  היא  הרי 

לגוף כשהיא נשרפת ע"י האש הגשמי [ובוודאי הצער של 

הנשמה גדולה לאין ערוך מהצער שיש לגוף והמשל הנ"ל 

הוא רק כדי לשבר את האוזן כדי להבין את הגדרת הצער 

שבגיהנום]. לנשמה מהשריפה  שיש 

נובע  הנשמה  של  הצער  עיקר  אין  הרמב"ן,  לפי  אמנם 
הנשמה  לערך  גשמי  אש  הוא  גיהנום  של  שהאש  מזה 

הרוחנית - דמהרמב"ן משמע שהאש של גיהנום הוא דבר 

רוחני דק מאד ממש כמו נשמת האדם וכמוש"כ שם "וכן 

באש  שנאמר  תכלית  לאין  עד  אותה  עילה  עצמו  הכתוב 

כמו  בה  בוערת  גפרית  כנחל  ד'  נשמת  גיהנום]  [של  הזה 

דבר  כו'  חיים  נשמת  באפיו  ויפח  הנפש,  בבריאת  שנאמר 

 - קסד)  קנט,  ס'  (שם  לכלותה"   כנגדה  מונח  כמוה  דק 

נשרפת  שהנשמה  זה  מצד  נובע  הנשמה  צער  עיקר  אלא 

גיהנום. הזה של  הגדול  הרוחני  האש  ע"י 

מוכרחים  אלו  דברים  שאין  לומר  מקום  שיש  ואע"פ 
עם  האוה"ח  דברי  את  ולהשוות  לדחוק  מקום  ושיש 

אחד  לדבר  מתכוונים  ששניהם  ולומר  הרמב"ן  דברי 

בזה  שיש  הפרטים  את  לבאר  האריך  לא  שהרמב"ן  אלא 



צורת  את  מפורט  יותר  באופן  לפרש  שבא  הוא  והאוה"ח 

הם  הרמב"ן  דברי  שכל  י"ל  ולכן  הגיהנום  של  העונש 

שמש"כ  דהיינו  גיהנום  של  העונש  בענין  כללי  הסבר  רק 

הרמב"ן שהאש של גיהנום הוא דבר רוחני ועי"ז תוכל אש 

זה לשרוף את הנשמה הרוחנית כל זה הוי רק הסבר כללי 

גיהנום. העונש של  בענין 

יותר מפורט את  באופן  לנו  להסביר  בא  אולם האוה"ח 
הסביר  דהיינו שהרמב"ן  בגיהנום  לנשמה  הצער שיש  ענין 

איך  היינו   - בגיהנום  צער  לנשמה  שתהא  שייך"  "איך  לנו 

שייך לגרום לנשמה הרוחנית צער ע"י אש גשמי וע"ז תירץ 

בא  והאוה"ח   - רוחני  אש  הוי  גיהנום  של  שהאש  הרמב"ן 

מבאר  ולכן  בגיהנום  לנשמה  שיש  הצער"  "מהו  ללמדינו 

הוא  גיהנום  של  מהאש  הנשמה  של  שהצער  האוה"ח  לנו 

שהאש  שכיון  דהיינו  הגשמי"  סובל  הרוחני  ש"אין  משום 

לכן  הרוחנית  הנשמה  לערך  גשמי  אש  הוא  גיהנום  של 

גיהנום. הרוחנית מהאש של  הנשמה  עי"ז מצטערת 

צער  ענין  כל  האוה"ח  דברי  שלפי  שכיון  נלע"ד  אמנם 
הרוחני  ש"אין  הזה  היסוד  על  מושרשת  בגיהנום  הנשמה 

ע"י  הנשמה  מצטערת  זה  מטעם  ולכן  הגשמי"  סובל 

דבר  הוא  גיהנום  של  שהאש  משום  הגיהנום  של  האש 

הי'  שאם  הדבר  ברור  א"כ  הנשמה  רוחניות  לערך  גשמי 

את  לנו  מסביר  הי'  שהרמב"ן  בוודאי  לזה  מסכים  הרמב"ן 

הספר  של  ההוא  בחלק  הרמב"ן  מטרת  כל  שהרי  זה  דבר 

ואת  גיהנום  של  המהות  את  לנו  לבאר  הוא  הגמול  שער 

שהרמב"ן  לומר  א"א  ולכן  שבגיהנום  הנשמה  עונש  צורת 

השמיט את היסוד הנכבד הזה ולא ביאור לנו "מהו הצער" 

בגיהנום. לנשמה  שיש 

האוה"ח  על  חולק  שהרמב"ן  לומר  צריך  כרחך  ועל 
מצד  נובע  בגיהנום  הנשמה  צער  עיקר  שאין  וסובר  בזה 

הוא  הנשמה  צער  שורש  אלא  הגיהנום  אש  התגשמות 

מבואר  הרי  ולפי"ז  שבגיהנום  הנשמה  שריפת  עצם  מצד 

בגיהנום  הנשמה  של  הצער"  "מהו  לנו  ביאר  הרמב"ן  שגם 

של  השריפה  עצם  הוא  בגיהנום  הנשמה  של  דהצער 

החיים. באור  לאור  ויזכנו  מזה  יצילנו  הרחמן  הנשמה, 

את  מונעת  הרחמים  מדת 
תקפו בכל  מלחול  הדין 

חז"ל שהצדיקים מהפכים את מדת  בדברי  הנה מבואר 
לדין  הרחמים  מדת  את  מהפכים  והרשעים  לרחמים  הדין 

את  מלהוציא  ד'  נמנע  הצדיקים  של  זכותם  שע"י  דהיינו 

מביא  ד'  שאין  דהיינו  הפועל  אל  הכח  מן  הדין  מדת  כח 

שהצדיקים  כיון  הדין  מדת  שתבעה  הרעות  הגזירות  את 

הדין  שגם  עד  הדין  כח  על  הרחמים  כח  את  מגבירים 

שהרשעים  הרשעים  לענין  הוא  וכן  לטוב.  ונהפך  נמתק 

הרחמים  מדת  שגם  עד  לדין  הרחמים  את  מהפכים 

תובעת. הדין  הרעות שמדת  לגזירות  מסכימה 

ע"י  גורמים  שהרשעים  חז"ל  שאמרו  זה  בענין  והנה 
ותסכים  הדין  למדת  תתהפך  הרחמים  שמדת  חטאיהם 

משפיע  ואיך  מתי  לברר  אנו  צריכים  הדין,  כח  לתביעת 

הגדרת  מהו  דהיינו  הבריאה  ועל  האדם  על  לרעה  זה  דבר 

התוצאה הרעה שנגרמת לבריאה עי"ז שהרשעים מהפכים 

לדין. הרחמים  את 

והביאור הפשוט בזה הוא שבאופן שמדת הרחמים לא 
נגד מדת  מתהפכת למדת הדין א"כ תלחם מדת הרחמים 

מדת  שרוצה  הרעות  הגזירות  את  למנוע  ותשתדל  הדין 

הדין להביא על ישראל רחמ"ל אולם ע"י מעשיהם הרעים 

הרחמים  במדת  כח  ואין  הטוב  כח  נחלש  הרשעים  של 

את  לעורר  הדין  מדת  יכולה  ועי"ז  הדין  מדת  נגד  להלחם 

מן הכח אל  הגזירות הרעות  ולהוציא את  ישראל  על  הדין 

רחמ"ל. הפועל 

מצבים  יש  דהנה  לנו,  להסביר  ל)  (לב  האוה"ח  ומוסיף 
נגד מדת הדין מ"מ לא  שאפילו אם תלחם מדת הרחמים 

תצליח מדת הרחמים למנוע את הרעה מלבוא על ישראל 

הרשעים  היו  לא  אם  שאפילו  אופנים  שיש  דהיינו  ח"ו 

הרחמים  מדת  היתה  לא  מ"מ  לדין  הרחמים  את  מהפכים 

הרעות  הגזירות  כל  את  ולבטל  הדין  על  להתגבר  מצליחה 

שאין  לחשוב  מקום  הי'  כזה  ובאופן  הדין,  מדת  שתובעת 

או  הדין  מדת  נגד  תלחם  הרחמים  מדת  אם  חילוק  שום 

תצליח  לא  סוף  שסוף  כיון  הדין  נגד  תלחם  לא  היא  אם 

אל  מלצאת  הרעות  הגזירות  את  למנוע  הרחמים  מדת 

הפועל ח"ו ולכן במצב כזה יש לומר שלא נגרם שום רעה 

למדת  הרחמים  מדת  את  הרשעים  שהפכו  עי"ז  נוספת 

הכח  את  הרחמים  למדת  הי'  לא  אופן  שבכל  כיון  הדין 

ללמדינו  האוה"ח  בא  ולפיכך  הרעות  הגזירות  את  לבטל 

שהפכו  עי"ז  רעה  תוספת  נגרם  בוודאי  אלא  כן  שאינו 

לדין. הרחמים  מדת  את  הרשעים 

ושנים  אלף  אחד  ירדוף  "איכה  אומר  הפסוק  דהנה 
ומסביר  הסגירם"  וד'  מכרם  צורם  כי  לא  אם  רבבה  יניסו 

להצליח  להאומות  הי'  שא"א  לנו  אומר  שהפסוק  האוה"ח 

באופן נורא כזה שאחד מהם יוכל לרדוף ולהרוג (וכמוש"כ 
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לא  "אם  ישראל  מכלל  אנשים  אלף  ח)  כו  ויקרא  האוה"ח 

כי צורם מכרם וד' הסגירם" דהיינו שרק על ידי זה שמדת 

נורא  באופן  הגויים  הצליחו  הדין  למדת  הסכימה  הרחמים 

מאד משום שרק עי"ז שגם מדת הרחמים הסכימה למדת 

שע"י  משום  ועצום  נפלא  כח  לגויים  שניתן  הוא  הדין 

מבהיל  באופן  הדין  מדת  נתגברה  הרחמים  מדת  הסכמת 

מאד ולכן הצליחו הגויים הצלחות גדולות נגד כלל ישראל 

הטבע. מדרך  למעלה  הרבה  באופן שהוא 

כו'  הדין  מדת  פירוש  צורם  כי  לא  אם  האוה"ח  וז"ל 
הדין  מדת  עם  הרחמים  מדת  פירוש  הסגירם  וד'  ואומרו 

לפני  אלף  שיפלו  לישראל  ירידה  כ"כ  הי'  לא  זה  שזולת 

נגזרה  שכבר  במצבים  שגם  מזה  מבואר  עכ"ל  אחד 

נגד  לוחמת  הרחמים  שמדת  זמן  כל  מ"מ  ח"ו  רעה  גזירה 

בכל  ישראל  על  לחול  הרעה  הגזירה  תוכל  לא  הדין  מדת 

מדת  שתיחלש  לכך  גורמים  כשהרשעים  אולם  תוקפה. 

נגד מדת הדין  הרחמים עד שלא יהא לה כלל כח להלחם 

מאד  מבהיל  באופן  הדין  מדת  תתגבר  ח"ו  כזה  במצב  אז 

זיע"א. הקדוש  החיים  האור  שכתב  וכמו  רחמ"ל 

בהר" שמשה  "ומת  למשה  צוה  ד' 
להשי"ת בחזרה  נפשו  את  ימסור 

כו'  הזה  העברים  הר  אל  עלה  כו'  משה  אל  ד'  "וידבר 
למות  משה  את  צווה  שד'  בפסוק  מבואר  הנה  בהר"  ומת 

המ"ם  תחת  שורוק  עם  מנוקדת  ומת  תיבת  שהרי  בהר 

למשה  צווה  שד'  צווי  של  לשון  הוא  ומת  תיבת  ולפי"ז 

פעולה  יעשה  שמשה  דהיינו  שם  וימות  להר  יעלה  שהוא 

מיתתו.  את  לעצמו  משה  יגרום  זו  פעולה  וע"י  מיתה  של 

יעשה  שמשה  שייך  דאיך  ביאור  צריך  זה  שדבר  וכמובן 

ובוודאי  לדעת  עצמו  לאבד  לאדם  אסור  [והלא  כזה  דבר 

ד' למשה  צווי  נבין את  איך  וא"כ  ד']  כוונת  היתה  זו  שלא 

בהר". "ומת  למשה  באומרו 

שמשה  הפסוק  כוונת  שאין  ז)  (לג   האוה"ח  ומבאר 

אלא  למיתתו  שתגרום  "גשמית"  פעולה  לעשות  נצטווה 

הכוונה בזה הוא שד' מבקש ממשה שהוא יסכים למיתתו 

נפשו  את  לקחת  ד'  של  הזה  לרצון  יסכים  שמשה  דהיינו 

ד' ומת בהר דהיינו שתסכים לבקשתי למות  לו  ולכן צווה 

זו נחשב הדבר כאילו משה בעצמו  וע"י הסכמה  בהר הזה 

יתברך. קדושת שמו  על  לד'  נפשו  את  מסר 

והטעם שזה נחשב כאילו משה בעצמו מסר את נפשו 

חסידיו  נפשות  את  לוקח  הקב"ה  "שאין  משום  הוא  לד' 

אלא לרצונם" וכ"כ האוה"ח בחומש במדבר (כז יג) "וטעם 

הדבר שעושה ד' כסדר זה [שמבקש ד' מהצדיק להסכים 

ליטול  חפץ  שאינו  לפי  עליו]  ד'  שגוזר  המיתה  לגזירת 

שבזה  גם  ידידיו  חיבת  לרוב  ברצונו  אלא  הצדיק  נפש 

נפשך". ובכל  כאומרו  השלם  האושר  ישלמו 

ומבואר מדברי האוה"ח שכיון שד' אוהב את הצדיקים 

נשמתם  את  מהם  ולקחת  אותם  להמית  רוצה  אינו  לכן 

ונגד רצונם לכן הוא מבקש מהם לפני מיתתם  בעל כרחם 

לידי  בחזרה  נפשם  את  ולמסור  למות  יסכימו  שהם 

[ועי"ש באוה"ח שיש מצוה המוטלת על כל צדיק  השי"ת 

לידי  בחזרה  נפשו  את  למסור  להסכים  והוא  מיתתו  לפני 

השי"ת עי"ש] ולכן נחשב דבר זה למשה רבינו כאילו הוא 

מסר את נפשו לד' כיון שאם משה לא הי' מסכים לזה לא 

כרחו. בעל  נשמתו  את  ממנו  נוטל  ד'  הי' 

וזאת  סו"פ  רבה  המדרש  מדברי  זה  על  וק"ק  [הערה: 

מגופו  יצאה  לא  משה  שנשמת  משם  שמשמע  הברכה 

וצ"ב.] כורחה.  בעל  מגופו  הוציאה  ד'  אלא  מרצונה 


