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 מעלת היסורים  –  תולדותפרשת 

שיהיו יסורים בעולם ואמר "רבון כל העולמים אדם מת בלא יסורים מדת הדין מתוחה כנגדו, ומתוך אבינו ביקש מהקב"ה יצחק 
ְכהּועל ידי  יסוריםהיתחילו בו ו ,ביקש דבר טובהוא ה ש. וענה לו הקב"מביא עליו יסורים אין מדת הדין מתוחה כנגדו"שאתה  יִּ עיניו  שֶׁ

יןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאתשנאמר " כפי ְכהֶׁ ְצָחק ַותִּ י ָזֵקן יִּ י כִּ  .סה, ט('בראשית רבה' ) )בראשית כז, א(" ַוְיהִּ

 ?הזה מהעולם לאחר פטירתוהדין אדם עובר במשך חייו על מנת למתק מעליו את היסורים שהכל כיצד מועילים ויש להתבונן, 

 ממנו שנפרעעל האדם טומאה ונוצר מקטרג  על ידי החטא נמשך

מזוהמת הסטרא אחרא אשר  )'ראשית חכמה' שער התשובה פרק ג ד"ה ועוד במ"ר פרשת וזאת הברכה( 'טומאה'כאשר אדם חוטא אזי הוא מושך על עצמו כוח 
)'דעת הופך לקטגור המקטרג ו ' פרק לא ד"ה ואם תאמר מה היסורים('קב הישרפרק כו ד"ה ונלמוד מכאן שכל אדם, 'קב הישר'  מחבררבו של 'יסוד יוסף' ) ממשנדבק בגוף האדם 

אותו על  )'של"ה הקדוש' מסכת ראש השנה ד"ה בענין הדין שלמעלה בשם 'ראשית חכמה' בשער התשובה( ְלעֹוָלם ר שער התשובה פרק ארבעה עשר ד"ה וענין היסורים הבאים('חכמה' לר' לייב פוחוביצ
)'דעת חכמה' לר' לייב  )ראה אבות ד, יא( "העובר עברה אחת קונה לו קטגור אחדוכפי שאמרו רבותינו " .את כוח הטומאה עצמו על שמשךאדם 

)'דעת חכמה' שער התשובה פרק ארבעה עשר ד"ה וענין היסורים הבאים, 'אור החיים הקטגור אותו האדם נמסר בידי ו. ד"ה וענין היסורים הבאים(פוחוביצר שער התשובה פרק ארבעה עשר 

 .'פגמי חטאיו של האדם'( –ראה מאמרינו לפרשת ויקרא על המקטרג שנוצר בעקבות החטאים  )להרחבה הקדוש' ויקרא טז, ז(

 של האדם עונשו אשר מהווה את (ד"ה ונראה לומר )'אור החיים הקדוש' ויקרא טז, ז שעשה מהעבירה עצמה, והוא בעצמו העווןכוח הרע הזה נולד 
ף ָרָעהשנאמר "וזה מה  .)'תולדות יעקב יוסף' פרשת חיי שרה אות ג' ד"ה פן ג' ונבאר(  )'דעת חכמה' שער התשובה פרק ארבעה עשר ד"ה וענין היסורים הבאים( )משלי יג, כא(" ַחָטִאים ְתַרדֵּ

ְך ָרָעתֵּ וכן " נּו  וגם )ירמיה ב, יט( ְך"ְתַיְסרֵּ נּו" ְבַיד"ַוְתמּוגֵּ ד"ה  )'דעת חכמה' שער התשובה פרק ארבעה עשר ד"ה וענין היסורים הבאים, 'אור החיים הקדוש' ויקרא טז, ז )ישעיה סד, ו( ֲעֹונֵּ

 ולוקח את נקמתו ממנו, )'תולדות יעקב יוסף' פרשת מצורע אות ה ד"ה ונראה לי דהאדם( נפרע מהאדם על עוונותיושנוצר הוא זה שאותו מקטרג כי  (לומר ונראה
. ארבעה עשר ד"ה וענין היסורים הבאים( )'דעת חכמה' שער התשובה פרק בעולם הזה ובגהינום שמייסרובשעה  )'ראשית חכמה' שער התשובה פרק ג ד"ה ועוד במ"ר פרשת וזאת הברכה(

 .)'תולדות יעקב יוסף' פרשת מצורע אות ה ד"ה ונראה לי דהאדם( בטל מן העולםיתו המקטרג ימות – שליחותואת שלים ישהמקטרג  יאחררק ו

 על ידי יסורים ניתן להסיר מעל האדם את הטומאה ולבטל את המקטרג

והצער   )זוהר פרשת וישב דף קפא ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר(מכאובים היסורים ועל ידי ה ,בעולם הזה הזוהמא שקיבלמה להטהר יכולהאדם נפש ה
)'גולל  תהיה רשות לנפש לצאת מתוך גופוו ימותהוא ועד ש ,שיצא לאויר העולם מרגע את יסוריוסובלת היא כי  שבאים על גוף האדם,

)ספר 'זכירה' דף  שנוספה עליו מכוח החטא מתישים את כוח זוהמת הסטרא אחרא יסורים אלו .ד"ה הפרש בין עבור לגלגול( דף יג עאור' לר' מאיר ביקייאם אות ג' 

ד"ה וביותר )'יסוד יוסף' פרק כו  לבןלזכך ול כוח 'אש היסורים'ב כי יש, )'דרך ה'' להרמח"ל חלק ב פרק ג אות ט דה והנה כל זה(וממרקים אותה מט ע"א ד"ה 'ובגמרא סוטה'( 

)'יסוד יוסף' פרק גופו את  'מחממיםה'יסורים האלא על ידי  בולהתלבן ולהתרוקן מהזוהמא שנדבקה  לאדם ואי אפשר. כשמקבל האדם את היסורים(

 .כו ד"ה ונלמוד מכאן שכל אדם, 'קב הישר' פרק לא ד"ה ואם תאמר מה היסורים(

 לר' יוסף קארו )'מגיד מישרים' והנפש נשארת טהורה ונקיה 'זוהמת הנחש'היסורים מחלישים את כוח הטומאה ומזככים את הנפש מטומאת 

 )'דעת חכמה' 'החיצונים'מתעכל הבשר שנתגדל על ידי  היסוריםועל ידי  ,העוון רשום על הבשרכי  .פרשת וישב אור ליום שבת טז לטבת ד"ה והנה סבת עכבת(

במירוק היסורים מחזיר  ומתמרק כוח הטמא שמשך האדם מהיצר הרע על נפשו כאשר חטא. שער התשובה פרק שלשה עשר ד"ה אמרו בגמ' יומא(
. ואם באים יסורים קשים על )'ראשית חכמה' שער התשובה פרק ג ד"ה ועוד במ"ר פרשת וזאת הברכה( ממנו בשעה שעשה עוון 'לווה'האדם ליצר הרע את מה ש

וטוב לו לאדם תיו, ועל ידי כן מתנקה הנפש מזוהמת הריח הרע של העוונות. ונֹוואת עהאדם הרי זה מחמת שנפשו מזוהמת הרבה בצֹו
)להרחבה על חקיקת העוון בגוף האדם ראה  )'ראשית חכמה' שער התשובה פרק ג ד"ה ועוד במ"ר פרשת וזאת הברכה(ביטול תורה ותפילה  על ידי כןאף שיש לו  בנקיון הזה

 .'פגמי חטאיו של האדם'( –מאמרינו לפרשת ויקרא 

שנאמר כפי  ,לגיהנום אותו האדם יוצא מהעולם ונכנסלקחת את נקמתו מהאדם שחטא בשעה ש מגיע שנוצר מחמת העוון המקטרג
י ֹפַעל " םכִּ ּנּו ָאָדם ְיַשלֶׁ אֶׁ יש ַיְמצִּ אזי בהשלימו את  בעולם הזהכבר קבל עליו לסבול יסורים אך אם האדם מ, )איוב לד, יא(" לֹו ּוְכֹאַרח אִּ

)'ראשית חכמה' שער התשובה פרק ג ד"ה ועוד במ"ר פרשת וזאת הברכה, 'דעת חכמה' שער התשובה פרק ארבעה עשר ד"ה 'והטעם לקטרוגו' בשם  מירוק היסורים מתבטל המקטרג ההוא

מקטרגים מתבטלים גם וכן  תפרוש מן הצבור' ד"ה ונלע"ד שכונת התנא הוא( )'מגן אבות' לר' מאיר ביקייאם על פרקי אבות ב על המשנה 'הלל אומר אלמכל וכל  הראשית חכמה(
 כך .יג ד"ה שוקד()'נזר הקודש' בראשית רבה ט,  ומתמרק העוון בעולם הזה )'פלא יועץ' ערך יסורין ד"ה והן אמת שהוא מתרצה(האדם אותו אחרים שנבראו בעוונות 

ה ועליהם נאמר " פרשת בראשית דף ו ע"ב ד"ה ולכן כשראתה( על התורה לר' אברהם חזקוני )'שתי ידות' היסורים הם טובה גדולה מאוד לאדםש  "טֹוב ְמֹאדְוִהנֵּ
ר קדושת מאֹו שם הנותיל אדם יכולוהעל ידי מירוק העוון וטומאתו,  רבה' ט, ח(בראשית ') לחיי העולם הבא אותוהם מביאים ש, )בראשית א, לא(

 .על בראשית רבה יב, טו ד"ה ה' אלקים()'נזר הקודש'  חסד העליוןה

לקבל על עצמו יסורים שאינם להקדים ו האדם קותו ולטהרו, יכולעל מנת לנשיבואו על האדם יסורים קשים בעל כורחו  קודם
ת בעצמו ללקֹו, ויכול חווהנאות העולם הזה כפי כבמתישים את כוחו ואין בהם ביטול עבודת הבורא כגון לסבול קצת סיגוף ומיעוט 

ה יותר התועלת של המעט שמקבל על עצמו מנקו וכן הלאה.ולהיות מהנעלבים ואינם עולבים ק ולסבול עקיצת היתושים ש ׂשוללבֹו

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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התעניות  ענייןוזה  .'הפלא יועץ' בחלק 'מאמר הכבוד שבסוף הספר ד"ה דכותיה גבי אבינו שמשמים( למחבר)'יעלזו חסידים' על ספר חסידים  מיסורים קשים הבאים בעל כורחו
צדיק' לר' צדוק  )'פרי את זהשימרקו  אחרים לא יצטרך יסוריםהאדם שהם שקלו מה נצרך לכל חטא כדי שלפי שתיקנו המקובלים לחטאים, 

 .הכהן מלובלין מאמר 'לערב יום הכפורים' ד"ה אבל באמת דגם בערב(

התשובה שעושה האדם מועילה להחליש את כוח המקטרגים אך אינה מבטלת את הגזירה כולה אלא תולה לו עד שיקבל יסורים מעט 
כך שלקח מלך עשה תשובה על הלכן אף שדוד . ז ד"ה עוד אמרו כי הנפש()'מעבר יבק' חלק שפתי רננות פרק כמעט ועל ידם יתמוגג ויתמרק המשחית שעשה 

י לה'שנאמר "כפי קיבל את תשובתו אף וה'  תייריה החמאּו בת שבעאת  ל ָנָתן ָחָטאתִּ ד אֶׁ ר ָדוִּ ד ַגם ה'  ַויֹאמֶׁ ל ָדוִּ ר ָנָתן אֶׁ יר ַויֹאמֶׁ ֱעבִּ הֶׁ
המקטרג מלפניו את " ֶהֱעִבירה' רק "כי סיגופים ותעניות, על כך עדיין היה צריך לעשות דוד המלך , )שמואל ב' יב, יג(" לֹא ָתמּות ַחָטאְתָך

)'ראשית חכמה' שער התשובה פרק ג ד"ה ועוד במ"ר  גרטהתבטל המק ואזיסורים עבר דוד המלך שאבל הוא עדיין היה קיים עד לאחר  שלא יקטרג עליו

  .('ראשית חכמהספר '' בשם בענין הדין שלמעלה''של"ה הקדוש' מסכת ראש השנה ד"ה פרשת וזאת הברכה, 

 לכפר לו על עוונותיו בגלגול הזה ובגלגולים קודמים היסורים הם רפואה לאדם

טאמר ה' "העוונות כפי שאת מרקים היסורים מ י ְבֵשבֶׁ ים ֲעֹוָנם ּוָפַקְדתִּ ְנָגעִּ ְשָעם ּובִּ )'של"ה הקדוש' מסכת ראש השנה ד"ה בענין הדין שלמעלה  )תהלים פט, לג(" פִּ

ם ת שקיבל האד. וכפי שיעור העכירּושבאדםת ירּוה' להסיר על ידם את העכִ  בהם םׂשהסגולה ׁשוזוהי  .בשם 'ראשית חכמה' בשער התשובה(
ישאר יעד ש – ואם לא יספיקו לו היסורים הגופניים אזי יצטרכו לו יסורים נפשיים רפו.כדי לצ במעשיו כך יהיו היסורים שיצטרך

 לכן כולם צריכים יסוריםוכיון שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא  .עמיק(' להרמח"ל חלק ב פרק ב אות ה ד"ה והנה כשת')'דרך ה האדם זך ובהיר
באו לו ו )'נזר הקודש' על בראשית רבה סה, ד"ה אדם ובנו נכנסי'(שהיה צדיק גמור  יצחק אבינו כמו, ד"ה ברוך תהיה וכו'()'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת עקב  בכדי למרק

יבעבור יסורים  ְצדִּ הִּ צדיקים יש  וכן. '('נזר הקודש' על בראשית רבה סה, ד"ה אדם ובנו נכנסי ש רבה סה, ט ד"ה יצחק תבע יסורין,)ביאור 'עץ יוסף' על מדרק רשע בשוגג שֶׁ
)פירוש 'ויואל משה' על 'מאמר המדות' להרמ"ע טא מאיזה חֹו שבאגלגול נשמתם  בשביל בעולם בדרך הטבע, המתהוויםלאים כל מיני חֹוסובלים ש

ובאו לו יסורים לכפר כי  בשם המקובלים()'קרית ארבע' לר' רחמים חורי בחלק השמטות דף פד ע"א ד"ה 'אי נמי במ"ש המקובלים' שהיה צדיק גמור  איוב כמו מפאנו מדה ט(
במ"ש אי נמי ', 'קרית ארבע' לר' רחמים חורי בחלק השמטות דף פד ע"א ד"ה ד"ה ובמד"ר ויבא אברהם לספוד'זרע ברך' מהדורה תניינא פרשת חיי שרה ) שעבד עבודה זרה היה גלגול תרח

 .(המקובלים' בשם המקובלים

נמצא ב'גן עדן תחתון' ש משיחהכמו , )פירוש 'ויואל משה' על 'מאמר המדות' להרמ"ע מפאנו מדה ט(חטא אדם הראשון  תיקוןבשביל יש צדיקים שסובלים 
 )'ארץ החיים' על התהלים כא, ד(באהבה  מקבל על עצמוו, )'אור החמה' על זוהר פרשת ויקהל דף מג ע"ב ד"ה 'אמרינן ליה למשיח' מהרמ"ק( ומזומן לישועתן של ישראל

ה: קִּ ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלַשְבנֻהּו ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו חֲ  הּוא ָנָׂשאָאֵכן ֳחָלֵינּו "עליו שנאמר  , כפייסורים הראויים לבוא על עם ישראל ים ּוְמֻעּנֶׁ
ְרָפא ָלנּו ְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו מּוַסר ְשלֹוֵמנּו ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו נִּ א שהו כי היות )זוהר פרשת ויקהל דף ריב ע"א ד"ה בגנתא דעדן( ה( –)ישעיה נג, ד  "ְוהּוא ְמֹחָלל מִּ

)פירוש 'ויואל משה' על  ון אדם הראשון שהביא מיתה לעולםועאת כפר הוא מ ת היסוריםקבלבשהרי  ,של אדם הראשון עצמו גלגול נשמתו

)'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי חלק 'האומות ודתיהן' בנושא  יסוריואת לו כוח לסבול  ת בו היא זו שנותנתבשולת המקּווהאֹל. 'מאמר המדות' להרמ"ע מפאנו מדה ט(

 )'אור החמה' על זוהר פרשת ויקהל דף מג ע"ב ד"ה 'אמרינן ליה למשיח' מהרמ"ק( ישראלמואחד אחד לפני הקב"ה כאילו סבלו אותם כל  יםשנחשב (וכו'''טעות הנוצרים 
)להרחבה על  )'קנאת ה' צבאות' להרמח"ל בסוף פרק 'יסורי משיח' ד"ה ועתה אומר לך(ולולא יסוריו היו ישראל חלילה נאבדים בגלותם  יש לישראל קיום.על ידי כן ו

  .'סוד מצות שילוח הקן'( –הימצאות משיח בגן עדן ראה מאמרינו לפרשת כי תצא 

 את הבשר שמכשירוממרקים אותם כמו מלח )זוהר פרשת אחרי מות דף נז ע"ב ד"ה תאנא אמר רבי יוסי(  היסורים שבאים על האדם מכפרים על עוונותיו
ונים ממש אל העוונות שאותם יסורים מכּולפי והם מועילים לנפש האדם כמו שמועילים רפואות אל גוף החולה, . )גמ' ברכות דף ה ע"א(

, כפי יועוונותאת וסם חיים לכפר  הרטיים וה )'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי חלק יסורים בנושא 'היסורים הם בפרטיות וכו'( שעשה כדי שיהיה להם רפואה
שיסיר מעליו לפני ה' יתברך בקש ולהתחנן אדם ללכלל לא שייך על פניו לכן  .נה ע"א(דף שבת גמ' )ראה " בלא עון יסוריןואין שאמרו רבותינו "
לי התפשט כמו שחולה לא יתחנן לפני רופא בשר ודם שלא ישקהו סממני רפואה או שלא יחתוך אבר כאשר ארס החֹו ,את צערו ויסוריו

 ,בדבריש ש זה מפני חילול השם צרת הכלל על מבקשיםשבכל אופן . ומה ותוא רפאכר את הרופא כדי שישהרי החולה בעצמו ׂש ביותר,
' כי באמת יפלא'שער ב פרק יא ד"ה  זי'ןולר' חיים מוול )'נפש החיים' רוי בצער למטהאדם שהמעלה בזמן של שישמפני גודל הצער  מבקשיםועל צרת היחיד 

 .(והלאה

)'יסוד יוסף' פרק כו ד"ה  ודאי הם על מנת לטהרו מפשעיווחשוב שבלצריך  וקיבל יסורים כל אדם שעוברים עליו חיצי דינים ממלך העולם

)'מעבר יבק' חלק שפתי צדק פרק כ ד"ה ואם יוכל להרגיל, 'ילקוט מנחם' לר' מנחם מנדל מרימנוב חלק  והם לכפרת עוונותיו לא ד"ה ונלמוד מכאן לכל אדם( קפר, 'קב הישר' ונלמוד מכאן שכל אדם

לאדם יסורים נראים על אף שהו. שמעתי()'ילקוט מנחם' לר' מנחם מנדל מרימנוב חלק ליקוטים ערך 'יסורים' ד"ה  ואז הם יכפרו לו ליקוטים ערך 'יסורים' ד"ה שמעתי(
ה או , ואין הם נקמנפש ולא אהבת הגוףהשהיא אהבת  אהבה שלמה ואמיתית אותו שאוהבים אוהביםלמעשה הם אויבים הרי שכ

 'חסדיםה' עד שנאמר על היסורים'()'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי חלק יסורים בנושא 'בענין קבלת לי סיבת החֹו ת אתקרֹות שעֹואֹוחלילה אלא רפּואיבה 
רק יזהר כל אדם שלא להמשיך  .(' בשם 'ארץ החיים'מה יקר חסדך'ד"ה  )'חומת אנך' להחיד"א על התהלים לו, ח )תהלים לו, ח( "יםקִּ ֱאֹל ַמה ָיָקר ַחְסְדָך" הללו גדוליםה

)'יסוד יוסף' פרק כו ד"ה ונלמוד יצטרך עוד יסורים כדי להסיר את חלאת הזוהמא שדבקה בו אז הוא ו ,משך עליו עוד טומאהיעל ידם יכי  בחטאיו

 .(לא ד"ה ונלמוד מכאן לכל אדםק , 'קב הישר' פרמכאן שכל אדם

ם המקטרג שיצר בעוונו ׁשׁש ,גהינוםביחד  מרו לפקוד עליו הכלנאו ושֹוֹוהקב"ה ׂששיידע כי אם לא באים על האדם יסורים ובלי ספק 
אדם תיקונו של הכי  .(. ראה גמ' ערכין דף טז סוף ע"ב בשם תנא דבי רבי ישמעאל)'ראשית חכמה' שער התשובה פרק ג ד"ה ועוד במ"ר פרשת  וזאת הברכה בא לקחת את נקמתו ממנו

)'שער בגיהנום  אז על ידי מה שיסבול ,ואם לא .עבירות היא על ידי היסורים שסובל בעולם הזההשהתגלגל שוב לעולם הזה מחמת 

 בעולם הזה! ואי היינו עניים ודלים"הלבגהינום צועקים  שנמצאים היום והרבה רשעים. הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ג ד"ה אמנם בבחי' היבום אינו כן(
עכשיו אנחנו הרי ת הממון שהיה לנו הוא ענין רע, שהלואי היינו סובלים יסורים בעולם הזה לכפרת עוונותינו! שרוב הטובה ושרירּו
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בגופו . ואף שכל היסורים ממרקים, אשרי אדם שהיסורים שבאים עליו הם )'קב הישר' פרק לו ד"ה ונלמוד מכאן שאין לאדם( במצודה רעה בגיהנום!"
 . שבט מוסר פרשת מקץ ד"ה דהכונה אין לך אדם( למחבר)'חוט של חסד' בוודאי הם ממרקים לו יותר אז ש

 צריך לקבל את היסורים בסבר פנים יפות ועל ידי כך מתכפרים העוונות

)'יסוד כים ומקדשים את הגוף מאוד מאוד כאליו מאת ה' יתברך, אזי הם מז שבאיםכאשר אדם מקבל באהבה ובחיבה את היסורים 

ומנקים את הנשמה  מצוה שלושים ותשע ד"ה וטעם מצוה(על טעמי המצוות )'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי  והם מכפרים את עוונותיו יוסף' פרק מג ד"ה עוד דע כי היסורים(
)'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי  שבאים עליו אלו וצריך האדם להיות שמח ביסורים. אומרו לך()'דבר בעתו' לרב מרדכי ששון בחלק על 'עקידת יצחק' ד"ה ולך לך  מזוהמתה

'אור החמה' על זוהר ) ודה והודאה לה' יתברך עליהםת ולתתשמחה גדולה,  מצוה שלושים ותשע ד"ה מצוה לצדק עליו, 'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמ ע"א ממהרח"ו(

)'דעת  כי הם מוחלים לו עוונות ובלעדיהם לא היה נמחל לו כלום (רבא פרק יח אות מה ד"ה דבר אחרי קומי רני 'תנא דבי אליהו'. ראה ממהרח"ו פרשת תולדות דף קמ ע"א

 ,ישמח בהןעברו הם אז מכל מקום לאחר ש לשמוח בשעה שיש לו יסורים ואם הוא לא יכול. חכמה' שער התשובה פרק ארבעה עשרה ד"ה וצריך האדם(
 .מצוה שלושים ותשע ד"ה מצוה לצדק עליו(על טעמי המצוות המיוחס לרקנאטי )'מאה שערים'  תפאר בהםלה לאיזהר שאך 

)'של"ה הקדוש' תורה  בהכנעה באהבה ושפלות )זוהר פרשת תרומה דף קסו ע"א ד"ה תו ודרך חיים( ברצון הלב של ה' אשרי אדם שמקבל את תוכחות המוסר

)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב היסורים נמשכים  מכוח קטרוגםר שא 'הקליפות'נשברים  שאז בחלק 'דרך חיים ותוכחות מוסר' ד"ה עוד נוכל למצא(שבכתב פרשת חיי שרה 

הן יסורים של גופו  ,יקבל הכל באהבה וחיבהשהאדם . לכן צריך כוח התפשטות זוהמת הסטרא אחרא ותש פרשת תולדות ד"ה נחזר לענין יעקב(
)'וימהר ומצדיק עליו הדין ומקבל את היסורים באהבה בפה מלא  וכשהאדם עושה כך. )'קב הישר' פרק לב ד"ה ואם תאמר(והן יסורים של ממונו 

באהבה לכפר על  קיבלםהוא שהיסורים ו עליומליץ עליו ומעיד שחביבים רא מלאך טוב שבֹו הוא, אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת יוד אות רכח(
ְצֵעי" מה שנאמר וזה .עוונותיו ים פִּ ֱאָמנִּ  הדין, מצדיקהיסורים ואת  שמחבבהאדם על ידי  המלאכים שבראר שכלומ )משלי כז, ו(" אֹוֵהב נֶׁ

ים"הם  ֱאָמנִּ  .שער שלישי פרק ב ד"ה ולהחזיר אל וד"ה וזה הוא( מרדכי מווילקאטש לר' )'שער המלך'את הפצעים שהם היסורים " אֹוֵהב"שהוא יו למעלה להעיד על "נֶׁ

ֹפלק, ונרמז בפסוק "חֵ ֹוקה הוא היה ׂשכך היה אברהם אבינו שכאשר ל ְצָחקַעל ָפָניו  ַאְבָרָהם ַויִּ אומר לבורא היה וכאילו ש )בראשית יז, יז(" ַויִּ
עד אשר ה' בעצמו אמר  ,הלקהו ה' לא היה אברהם אומר לו "די" העולם שביקש להכותו "הרשות בידך להכות אותי". וגם כאשר

ל ַאְבָרםַוֵיָרא ה' נרמז בפסוק "וזה  .ולהלקות "די" י אֶׁ ר ֵאָליו ֲאנִּ שוחר הנקרא 'מדרש )'מדרש תהלים'  שדי הכאתיו –" ַשַדי")בראשית יז, א( " ֵאל ַשַדי ַויֹאמֶׁ

גם יוסף הצדיק קיבל את כל היסורים שלו באהבה רבה כי ידע שהכל גזרה מן השמים, ולא צעק מרה ולא . מזמור כו ד"ה לדוד שפטני( 'טוב
וכן . )הרמ"ד וואלי ספר בראשית לט על הפסוק 'ויהי שם בבית האסורים'( וסבל גזירת ה' באהבההשמיע בחוץ קולו שהוא נקי וצדיק מהעלילה המוטלת עליו 

ד ַויֹאְמרּו ֵמת"הילד לאחר שנודע לו על מות דוד המלך  היה אצל ל ֲעָבָדיו ֲהֵמת ַהיֶׁלֶׁ ד אֶׁ ר ָדוִּ קיבל את היסורים  , הוא)שמואל ב' יב, יט(" ַויֹאמֶׁ
ל ֵביתֹו וַ " כפי שנאמר בסמוך בשמחההללו  ְשָתחּו ַוָיבֹא אֶׁ ְמֹלָתיו ַוָיבֹא ֵבית ה' ַויִּ ְך ַוְיַחֵלף ׂשִּ ְרַחץ ַוָיסֶׁ ץ ַויִּ ד ֵמָהָארֶׁ ימּו לֹו ַוָיָקם ָדוִּ ְשַאל ַוָיׂשִּ יִּ

ם ַויֹאַכל חֶׁ  .דף פ ע"א ד"ה וכך היתה()'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק לב  )שמואל ב' יב, כ(" לֶׁ

ואמרו רבותינו שעליו  ."מובטח אני שאין זה בתוך ביתימיד אמר "ובדרך והיה שומע קול צווחה בעיר  עם הלל הזקן שהלך היה מעשהו
בֹו ָבֻטַח בה'" נאמר יָרא ָנכֹון לִּ ְשמּוָעה ָרָעה לֹא יִּ ֵאין "אף ש תו,היא מביהצווחה ש. והסיבה שהלל לא חשש ס ע"א(דף )גמ' ברכות  )תהלים קיב, ז(" מִּ

ץ  יק ָבָארֶׁ ה טֹוב ְולֹאַצדִּ ר ַיֲעׂשֶׁ משום שהלל היה שמח ביסורים וקיבל אותם  –אין חטא בלי מירוק ויסורים גם ו )קהלת ז, כ(" יֱֶׁחָטא ֲאשֶׁ
יל בסבר פנים יפות  ְרגִּ שאין  הואלכן כאשר שמע קול צווחה שהיו צועקים על צרה שהיתה בעיר אמר שמובטח גם את בני ביתו. כך ְוהִּ

את הצרה עצמה כי אפשר שהיא כן  היתה כוונתו לשלולשולא  .לם לקבל את הצרה בשמחה וטוב לבביהרגהוא הצווחה בביתו כי 
יָראנאמר עליו "וזה מה ש בביתו. היתה ְשמּוָעה ָרָעה לֹא יִּ יָרא"שמועה רעה  היה שומע" ללמד שאף אם מִּ יודע היה כי  ,ממנה" לֹא יִּ

שהביא  אאריה' פרשת שמיני אות כ)'לב  וכך כל אדם שלם אין לו לצעוק ולהתרעם על יסורים רק יישב בדד וידום. א לטובתו למרק את עוונותיושהי

 . 'השל"ה הקדוש' בשם ספר 'תפלה למשה'(מ

ְמקֹוםכי  ,שלא היתה יכולה להוליד השולחן ערוךמחבר  היה מעשה עם אשתו של ר' יוסף קארוכן ו יה בתוכה 'נשמת נקבה' כמו שתה בִּ
של בה ניצוצות  צצּוהיא זכתה והתנֹו זמןלאחר  אך שאר האנשים.ו בעלהבתוך בתוכה 'נשמת זכר' כמו שהיה ה תהי ,שאר הנשים

גילה המלאך המגיד לר' יוסף קארו שהסיבה שהיא זכתה לכך היה משום ו'נשמת נקבה' ועל ידי כן התאפשר לה לקבל הריון מבעלה. 
 תקופהל גלה מאצלה שהוא בעלהבשעה לה מעשיה הטובים ומשום שקיבלה על עצמה בסבר פנים יפות את היסורים שהיו 

. כי מי שסובל את היסורים שבאים עליו בסבר פנים יפות זוכה כמו ליֹוטיפול בו בשעת חֹושהתייסרה בעת ה על מהכן ו ,מסוימת
 .('עקידת יצחק' -להיפך ראה מאמרינו לפרשת וירא ואשה נשמת זכר בתוך  מציאות)להרחבה על  ("ה והנה סיבתפרשת וישב אור ליום שבת טז בטבת דלר' יוסף קארו  )'מגיד מישרים'בעשיית מצוה 

 בהם ובועט מואס חלילה ש לאדם עווןשום היסורים לא מכפרים 

שבזה הוא מואס ובועט  (, 'נזר הקודש' בראשית רבה סו, ה ד"ה ובהכי ניחא)'קב הישר' פרק לא ד"ה ואם תאמר מה היסורים שבאו עליו יזהר האדם לא לבעוט ביסורים
אם הוא מהרהר שאינם לטובתו וחושב . ו)'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי חלק יסורים בנושא 'היסורים הם בפרטיות וכו'(ת גדולה מזו ממש ואין טפשּוברפואתו 

)ספר ץ כי הוא דוחה אותם בקנה רצּו עוונותיוואותם יסורים לא חשובים לכפרת  ,אזי הוא מוסיף על חטאתו פשע ,מחשבות רעותעליהם 

יםאז היסורים  ,ואדרבא שערים' המיוחס לרקנאטי מצוה לשלושים ותשע ד"ה וטעם מצוה זו('מאה  עונשו כים לכף הדין לונים וערּוומדים מכּולו ועוונותיו ע ֵמֵרעִּ
חרחר ריב יותרגז יו תחמםיגם לא האדם שצריך ו. )'יסוד יוסף' פרק מג ד"ה עוד דע כי היסורים(קה בגיהנום חה עמּוּוו לשדולטורדו מן העולם ולהורי

ה' , אלא יהיה ליבו נשבר ובהכנעה ויאמר "'בועט ביסורים'שגם זה הוא בכלל לפי מון מעם הבריות מחמת שנגרם לו איזה היזק ב
ם ה' ְמֹבָרְך 'קב הישר' פרק לא ד"ה ואם 'יסוד יוסף' פרק כו ד"ה וביותר כשמקבל האדם, ) שמיםן המ רחמיםעל עצמו ובזה יעורר  )איוב א, כא( "ָנַתן וה' ָלָקח ְיִהי ׁשֵּ

 .תאמר מה היסורים(
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כר ׂש "האם זהץ בהם לומר לא יקּושובפרט יזהר אדם שהתחיל לשוב בתשובה על חטאיו ורואה שבאים אליו יסורים בגופו או בממונו, 
יתן י ,אלא אדרבא שלם בתורה חסרתי כל אלה!" יתובממוני, וכאשר נעשיופי התשובה?! שהרי טרם שובי על חטאי הייתי שלם בג

נותן רפואה לחולה בעת אשר שרופא כמו ו ,של ה'דרכו  זהשלפי  .הוא הוראה שהקב"ה קיבל את תשובתושמחה בלבו כי דבר זה 
ב עד אשר יתחיל האדם לשּולי הנפש ת חֹולא ממרק את חלאֹו שמו , כך גם הוא יתברךלרפא את גופו ולהחלימויחפוץ החולה 

ידאג שמא ה'  –ח ווהיא בר בעולם הזה רואה שהשפעתואף על פי כן מעשיו ומחמת מי נפש מּו בעצמושיש  האדם ואם יודע בתשובה.
להתעצב האדם צריך עוד ו. )'דעת חכמה' שער התשובה פרק שני דף טז ע"א ד"ה וצריך אתה לדעת(מחיי עולם הבא, ויקבל על עצמו עינוי נפש ויסורים  מאבדו

)'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמ ע"א  ל לעמוד בהםולא יכהיות שלא מקבלם הוא שזה סימן לפעמים כי  ,שאין יסורים באים עליואל ליבו כ

 .(הנפלאים עיי"ש בדבריו .ממהרח"ו

 עווןשיש בידו ן שהרי היסורים הם סימ ,על חטאיושיתאונן צריך רואה שבאים לו יסורים  אין ראוי לאדם להתאונן על יסוריו אלא אם
טא שם ויוכל לזהות את חטאיו היות שבאבר שאדם ח. 'יעלזו חסידים' על ספר חסידים לר' אליעזר פאפו בחלק 'מאמר הכבוד' שבסוף הספר ד"ה דכותיה גבי אבינו שבשמים()

 ,את אשר חטא על הנפש ולמצואפשפש במעשיו יכול האדם לועל ידי כן  ממון שחטא בו הוא לוקה, סךובאותו מביאים לו יסורים 
ולא אמרו "יפשפש בחטאיו"  ברכות דף ה ע"א( גמ' )ראה" יפשפש במעשיואם רואה אדם שיסורין באין עליו לכן אמרו רבותינו " ושב ורפא לו.

של זה פשפש במעשיו ישאדם היא  ת רבותינווכוונ )ישעיה סד, ו(" ְבַיד ֲעֹוֵננּוַוְתמּוֵגנּו משום שהיסורים הם המשחיתים בעצמם שנאמר "
ואם נלקה בגופו באיזה אבר יפשפש  ם הוא בממון יפשפש שמא חטא בממון,אם מעשה הייסורי, ש'המשחית'שמייסר אותו שהוא 

 .שער התשובה פרק שני דף טז ע"א ד"ה וצריך אתה לדעת( למהרי"ל פוחוביצ'ר )'דעת חכמה' שמא חטא באותו אבר

 מדינה של גהינום ומצילים אותה בעולם הזה את הנשמה היסורים מעלים

הגוף כי  (חיים הכהן תלמיד מהרח"ו הלכות תפילין סימן ל אות ד ד"ה היה בא בדרך לר''מקור חיים' ) את האדם ְמַקְדִׁשיםעל אף שהיסורים הם מצד העוון הרי שהם 
מרי ואין ה' יתברך חפץ בו כמו בנשמה הדומה שהגוף נברא בצלם אלקים עם כל זה הוא חֹו פיואף על  .ת זו לזווהנשמה הם כשתי צרֹו

ואילו כאשר הגוף מצטער אזי הנשמה לכן כאשר הגוף מתעדן אזי הנשמה מצטערת הוא יתברך נשמה אל כל הנשמות.  שהריאליו, 
אדם הש זה סימן הרי חלשה ואילו הגוף הוא חזק וטובחלילה נשמת האדם היא אם ו. )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמ ע"א ממהרח"ו( מתעדנת

את שכרו ומקבל  והוא שלם בכל,כיו מתוקנים רמשום שהוא לא חפץ בו ולא נותן לו צער בעולם הזה אלא ד ,הקב"ה לפני יָׂשנּוזה ה
 .נשמתא חלשא()זוהר פרשת וישב דף קפ ע"א ד"ה וכד לם הבא ועלו חלק ב בעולם הזה כך שלא יהיה

ה' חפץ מי שכי  ('נזר הקודש' בראשית רבה א, חעפ"י , אך רבים )עפ"י 'בית מועד' לר' מנחם רבא דרוש רביעי לתשובה פרק ארבעה עשר ד"העל פי רוב מדוכים ביסורים  עובדי ה'
)זוהר פרשת וישב דף קפ ע"ב ד"ה ואי  הנשמה על הגוףל ידי כן תשלוט עכדי שומשבר את הגוף שלו,  ברכות דף ה ע"א(גמ' ) הוא מדכא אותו ביסורים וב

 ק בדרכיו יתברךוסיעו )זוהר פרשת וישב דף קפ ע"ב ד"ה ואי תימא דקדשא(באהבה כראוי אל ה' תקרב האדם ואז י תימא דקדשא, 'מעולפת ספירים' יום עשרים ושנים אות א(
 כשהגוף הוא בחסרון וגרעוןו )זוהר פרשת תולדות דף קמ ע"א ד"ה צדיק יבחן( ה' חפץ בגוף אלא בנשמה כי אין .)'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמ ע"א ממהרח"ו(

ד . לכן דו'דרך אמת' למהרח"ו על זוהר פרשת תולדות דף קמ ע"ב אות א(פירוש ) אזי הנשמה שולטת, ואילו כשהנשמה היא בחסרון אזי הגוף הוא השולט
 היסורים הרעים הםידע שהוא ש אלאצריך לעשות קינות ולא מזמורים, לכאורה אף שהיה  על המלך היה תמיד מזמר בעת צרותיו

 .)'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי חלק יסורים בנושא 'ענין מה שדוד המלך וכו'(מדרגה לדרגה עד למדרגה העליונה  ומעלים אותולתועלתו 

מהדורא תנינא לר' ברכיה ברך )'זרע ברך'  קיום לאדםהס"מ, והם נותנים  עליהםשמקטרג  ותחובהעל  ביום ראש השנה לאדםהיסורים מכפרים 

נפטר מן העולם אין מדת הדין מתוחה כנגדו היות שהיסורים כבר מרקו את  בעל יסוריםאדם שבשעה ו. פרשת נצבים ד"ה והנה שמעתי מפי מורי(
בר בחייו שעוהיסורים . )עפ"י מדרש רבה סה, ט ד"ה יצחק תבע יסורין( כפי שיצחק אבינו ביקש, על מדרש רבה סה, ט ד"ה אין מדת הדין מתוחה( 'עץ יוסף') בחייו עוונותיו
מאמר ג פרק נה דף קפ ע"א )'זכר דוד'  ומיום הדין הגדול )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק שני פרק ג תחילת פרק כ( מדינה של גיהנום עבורו מחסה ומסתור נעשים

 יסורים שהם עונשי העולם הזההשר עונש אחד שם ודאי כבד וחמור יותר מכל עונשי הגהינום, אכל מ ותופוטרים אכי , ד"ה תו איתא בזהר(
 ,גדול של אש הגהינוםהצער את המוטב לאדם לסבול את הצער הקטן בעולם הזה ולא לכן  .)'באר מים חיים' פרשת וירא ד"ה ועל כן אמרו ארורים הרשעים(

  .)'דעת חכמה' שער התשובה פרק ארבעה עשר ד"ה וכתב עוד שם( לגמרי היא נטהרתת עד אשר הוא תמידי יום ולילה לא ישבֹוצער הנשמה שם ש

על  'הדין'ואף שהם כוח , הרשעים()'באר מים חיים' פרשת וירא ד"ה ועל כן אמרו ארורים  ת היסורים בעולם הזה הם טובות גמורות לאדםכל בחינו נמצא כי
מייסרו בעולם הזה  כאשר הואוחסד גדול עושה הקב"ה עם האדם . הנשמה שתתנקהכדי  'החסד'האדם הרי שהם באים מצד 

 שיהיה לעתיד לבוא יום הדין הגדול והנוראעל ואף  .חובותיומעט מעט על כל  )'דעת חכמה' שער התשובה פרק ארבעה עשר ד"ה וכתב עוד שם( בייסורים
ְשָפט"ה' על ידי אמר נ יָך ַלמִּ ַסְרתִּ ךָ  ְויִּ בעולם  ביסורים כבר ניקה את האדםש "ְוַנֵקה"כלומר שעל ידי  ,(ירמיה מו, כח ,ירמיה ל, יא) "ְוַנֵקה לֹא ֲאַנקֶׁ

ךָ לכן " הזה כנגדו עוונות ישראל, הקב"ה יביא  ובהםכשיבוא אז הס"מ לדין עם כמה פתקים ש. " בדין האמת לעתיד לבואלֹא ֲאַנקֶׁ
 אזהוא לא ויתר להם כלל. כי נמחו כל העוונות כבר על ידיהם וש ,פתקים שבהם כתובים היסורים שסבלו ישראל על כל עוון ועוון

ילֹויחלש כוחו י )זוהר פרשת בלק דף קעט ע"ב ד"ה ונקה לא אנקך וד"ה יחד עם כל הסטרא אחרא יתבטל מהעולם הוא ישראל ו לעשל הס"מ ולא יוכל  ְוחֵּ

 .במהרה בימינו, אמן ותו לא אנקך(
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יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

שה' יתברך יחלים 
וירפא אותה מכל חולי 
ותגדל מתוך בריאות 

 איתנה וטובה

 להצלחת  גם העלון

יהודית בת ורדה 

 הי"ורוזיטה 
 וכל משפחתה

 העלון  ידיד של במהרה העלון גם לרפואתו השלימה

 הי"ו  יוסף יצחק בן עליה ר'

  נשמתהעלון גם לעילוי 

 "לז  אשָ ְמ ל חּוסֵּ ְר יז מַ נִ יהודה בן דָ 

 נפטר בי"ט במרחשוון תשפ"א     

 ת. נ. צ. ב. ה. 
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