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ניצוצות קדושה
כתוב בספרים הקדושים 
שמבריאת העולם נפלו 

לעולם שלנו מעולם 
האצילות, רפ"ח ניצוצות 

קדושה, והכוונה ל288 
שורשים שמתחלקים 

לאלפים ורבבות. ודרכם 
הקדוש ברוך הוא מחייה 

ומקיים את העולם. 
הניצוצות קדושה 

מכוסים בקליפות, יש רע 
שמכסה אותם. העבודה 
של נשמות ישראל היא 

להוריד ולהסיר את הרע 
שמכסה את הניצוצות 

ולהעלות אותם בחזרה 
למקומם בעולם האצילות. 

הניצוצות הם חלקים 
מ7 המידות הקדושות 
מהחסד ועד למלכות. 

דוגמא לדבר: מידת 
הגבורה שתפקידה לתת 

לנו כוח להילחם כנגד 
היצר הרע, והרבה פעמים 
אנחנו משתמשים בה כדי 
להילחם אחד עם השני.   

מאמר חג | הרב עופר ארז שליט"א

מגילת רות בדרך הפנימיות ועבודת ה'

יש לי מושג
־ לפדות מהרע את הניצוץ האלו

קי 
את  לקרוא  נוהגים  בשבועות 
היא  רות  מגילת  רות.  מגילת 
כתבי  וארבע  מעשרים  אחת 
נתן  רבי  התנ"ך.  ספרי   – קודש 
מברסלב אומר שמגילת רות היא 
בבחינת "סיפורי מעשיות משנים 
שאף  הדבר,  פירוש  קדמוניות". 
סיפור  נראה  שהסיפור  פי  על 
סודות  גדול,  עומק  בו  יש  פשוט, 
אופי  על  המשליכים  ורמזים 

המציאות שלנו היום.
שהיה  מסופר  המגילה  בתחילת 
רעב בארץ. אלימלך ואשתו נעמי 
יורדים  וכיליון  מכלון  בניו  ושני 
היה רעב באותו  לא  למואב, שם 
להם  לקחו  וכיליון  מכלון  הזמן. 
שהיו  וערפה  רות  את  לנשים 
מלך  של  בנות  אחיות,  שתיהן 
מואב. זמן קצר לאחר מכן נפטרו 
אלימלך ושני בניו, ונעמי נשארה 

לבד עם שתי כלותיה. 
 לא לעזוב יהודי בצרה 

של  בעומק  קצת  נתבונן  כעת 
הסיפור. במדרש כתוב שאלימלך 
וצדיק  הדור  מגדולי  אחד  היה 
גדול, והיה צאצא בן אחר בן של 
במדרש  מסופר  יעקב.  בן  יהודה 
למואב,  ירד  אלימלך  שכאשר 
ועשו  בשמיים  קטרוג  כנגדו  היה 
גדול  כזה  אדם  איך  משפט  לו 

עוזב את עם ישראל בעת צרה – 
רעב בארץ? בשמיים  בזמן שיש 
יצא פסק דין שאלימלך ושני בניו 
בחיים  תישאר  נעמי  ורק  ימותו 
גדולה.  צדיקה  שהיתה  בזכות 
כתוב בספרים שלאלימלך היתה 
סיבה טובה וחשובה לרדת למואב. 
במשפחת אלימלך היתה מסורת 
שהעבירו מאב לבן מיעקב אבינו, 
שיגיע זמן שיהיה רעב גדול בארץ 
אישה  תבוא  זמן  באותו  ישראל, 
ולחסות  להתגייר  מואב  מארץ 
יצא  וממנה  השכינה,  כנפי  תחת 
 – ישראל  עם  של  הנצחי  המלך 

דוד המלך. 
הבכור  הבן  שהיה  אלימלך, 
צריך  שממנו  ידע  במשפחה, 
ישראל.  עם  של  המלך  לצאת 
וכל  בארץ  רעב  שיש  ראה  הוא 
גרת  וכעת  מתקיימים,  הסימנים 
להתגלות.  צריכה  ממואב  הצדק 
לכן הוא ירד לשדה מואב למצוא 
זאת  ובאמת  הזאת.  האישה  את 
הבן  עם  שהתחתנה  רות,  היתה 
שלו מכלון. ואף על פי שאלימלך 
מלך  את  ולהביא  לגלות  התכוון 
המשיח לעולם, נגזר עליו גזר דין 

חמור כל כך של מיתה. 
אסור  נורא.  דבר  מכאן  יוצא 
לעזוב את עם ישראל בעת צרה, 
אפילו אם אתה רוצה להביא את 
המשיח. מסקנה נוספת מתבררת 

כאן, שלעזור ליהודי זה יותר גדול 
מאשר להביא את המשיח. 
להישאר בקדושה בכל מצב

במואב  נשארה  שנעמי  לאחר 
רות  כלותיה  שתי  עם  לבד 
שהגיע  החליטה  היא  ועורפה, 
הזמן שהיא תחזור לארץ ישראל. 
נעמי אמרה לרות וערפה שכדאי 
הן  אם  כי  במואב,  להישאר  להן 
הן  ישראל,  תבואנה איתה לארץ 
גדולה.  בעניות  לחיות  תצטרכנה 
בתחילה שתיהן רצו ללכת איתה, 
אך לאחר שהפצירה בהן, ערפה 
חזרה למואב ורות החליטה שהיא 
באה לארץ ישראל ולא משנה לה 
מה יהיו התנאים הגשמיים שם.  

היה  שלא  כיוון  ישראל,  בארץ 
רות  את  נעמי  שלחה  כסף,  להן 
רות  בשדה.  שיבולים  לאסוף 
ללקט  בועז  של  לשדה  הגיעה 
באותם  העניים  כדרך  שיבולים 
ימים שהיו אוספים את השיבולים 
שנשארו בשדה אחרי שהסתיים 
הקציר. בועז, שהיה אחד מגדולי 
ראה  מאוד,  גדול  וצדיק  הדור 
רות,  של  והקדושה  הצניעות  את 
ושמע גם על גודל המסירות נפש 
שעשתה כשבאה עם נעמי לארץ 
ועזבה  שהתגיירה  אחרי  ישראל 
עניות,  בחיי  ובחרה  רווחה  חיי 
הרצון  בשביל  ומחסור  דוחק 
הוא  לכן  ישראל,  בעם  להידבק 
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אמר לה ללקט שיבולים רק בשדה שלו והוא ידאג 
שישה  לרות  הביא  בועז  מכן  לאחר  לפרנסתה. 

שיבולים שתביא לנעמי. 
המפרשים שואלים שאלה על התנהגותו של בועז: 
בועז אמר לרות שידאג לפרנסתה ומביא לה שישה 
שישה  עם  לעשות  יכולה  כבר  היא  מה  שיבולים? 
שיבולים? וכי ניתן להתפרנס מכמות מזערית זו? 

 מידת הגבורה 
על שאלה זו משיב רבי עובדיה מברטנורא בדרך 
הפנימיות: בועז, שהיה צדיק גדול, התכוון לפתוח 
קדושה  של  שערים  צדק,  גרת  שהיתה  לרות, 
אותה  ולהעלות  הוא,  ברוך  להקדוש  והתקרבות 
שערים  שבעה  יש  גבוהות.  רוחניות  למדרגות 
לקדושה כנגד שבע הספירות שהן – חסד, גבורה, 
שנתן  ׂעֹוִרים  ַהְשּ מלכות.  יסוד,  הוד,  יצח,  תפארת, 
ָעִרים,  לרות מרמזים על כך שפתח לרות שישה ְשׁ
ָעִרים. רק שער אחד הוא לא  ׁ ַלְשּ ְשׂעֹוִרים זה רמז 
פתח לה, והוא שער הגבורה. נשאלת השאלה: אם 
בועז פותח לרות שערים, למה לא פתח לה גם את 

שער הגבורה?
צריכה  הייתה  לא  שרות  מברטנורא  הרב  אומר 
את  לה  היתה  כי  הגבורה,  משער  השפעה  לקבל 
ההשפעה הזאת. רות היתה הבת של מלך מואב, 
שונאים  היו  הם  גיבורים,  של  עם  היו  המואבים 
גדולים של עם ישראל ונלחמו מלחמות רבות עם 

עם ישראל. 
אצל  ימים,  שבאותם  הקדושים  בספרים  כתוב 
המלך של כל אומה היו מתגלות המידות של אותה 
האומה בצורה חזקה מאוד, היו אצל המלך תמצית 
של המידות של האומה שלו. רות, כיוון שהיתה בתו 
של המלך, ירשה ממנו את כל הגבורות ְוָהַעּזּות של 
המואבים בהולדה. בועז, שהיה בעל רוח הקודש, 
לרות  לפתוח  צורך  שאין  והבין  זה  כל  את  ראה 
את השער של הגבורות. לא רק שיש לה מספיק 
ממידת הגבורה, אלא גם היא תביא לעם ישראל 

גבורות חדשות שלא היו בעם ישראל עד כה. 
 התפקיד הרוחני של בעלי התשובה 

ניצוצות  יסודי בקבלה שנקרא "להעלות  יש מושג 
מברטנורא  הרב  מסביר  הקליפות".  מבין  קדושה 
מבין  הגבורה  מידת  ניצוצות  את  העלתה  שרות 

הקליפות, וצריך להבין מה הכוונה.
ישנם יהודים שהקדוש ברוך הוא החליט שהם יגדלו 
בתחילת חייהם במקומות לא טובים, וזה למעשה 
של  במקומות  שעברו  אנשים  יש  שלנו.  הדור  רוב 
ועברו  פרופסורים  שהיו  אנשים  ויש  ותאוות,  פשע 
באופן  שלו.  במקום  אחד  כל  הכפירה,  במחוזות 
המקום  של  ההתנהגות  ודפוסי  המידות  טבעי 
העולם.  טבע  הוא  כך  בו,  נדבקים  גדל  אדם  בו 
במקומות בהם אין תורה ואין יראת שמים, על פי 
וקווי  התנהגות  דפוסי  טובות,  לא  מידות  יש  רוב 
מחשבה לא טובים. בתוך המידות הרעות שנדבקו 
באדם, יש גם מידות טובות וקדושות מאוד וגם הן 
אלו  והקדושות  הטובות  המידות  באדם.  נדבקות 
הן הניצוצות הקדושים שנמצאים בלב המקום של 
ים אותו, כי אין מציאות של רע גמור בלי  הרע ּוְמַחִיּ

טוב שמחייה אותו. 
של  בדרך  ונכנס  בתשובה  חוזר  שאדם  בשעה 
שלו.  הנפש  מידות  כל  עם  בא  הוא  עבודת השם, 
הוא מתקרב לצדיק, לומד תורה, מתבודד, שומע 
ולתקן את המידות.  ומבין שצריך לעבוד  שיעורים, 
מה נעשה בתיקון המידות שלו? את המידות הרעות 
הוא דוחה החוצה לאט לאט עם הזמן, והוא נשאר 
שהיו  הקדושים  הניצוצות   – הטובות  המידות  עם 

במקום בו הוא גדל וחי לפני שהתקרב להשם. 
ומתקרב אל  ואחד שבא מרחוק  בעצם, כל אחד 
הקדושה, הוא מתקן את כל עולם התורה והקדושה. 
אי אפשר לתאר איזה תיקונים גדולים נעשים בכך, 
ודווקא על ידי המידות הטובות שנדבקו בו בשעה 
רות שהיתה  של  הסוד  זה  רחוק מקדושה.  שהיה 
מואב  של  הגבורות  כל   – מואב  מלך  של  בתו 
וכאשר  בתורשה,  אותם  קיבלה  היא  בה,  נדבקו 
היא התגיירה, היא הביאה אותם לעם ישראל. כל 
הגבורות  מכוח  היו  המלך  דוד  שעשה  המלחמות 

האלה שרות הביאה לעם ישראל. 
במשפחת  שהייתה  מסורת  אותה  מובנת  בכך 
אלימלך שצריכה להיות אשה מואביה גרת צדק, 
ומלך המשיח צריך לצאת דווקא ממנה, וזאת מפני 
להילחם  כדי  המלך  דוד  צריך  שהיה  שהגבורות 
בכל האויבים עדיין לא היו בעם ישראל, והגיעו על 

ידי רות המואביה.
 השכל של המשפט 

של משה  החותן  יתרו,  אצל  רואים  דומה  מציאות 
בכל  זרה  העבודה  עובדי  גדול  היה  יתרו  רבינו. 
העולם, וכאשר עם ישראל יצא ממצרים, התעורר 
להתגייר  והחליט  לעולם  בורא  שיש  להבין  יתרו 
זרה,  בעבודה  גדול  חכם  היה  יתרו  יהודי.  ולהיות 
בעבודה זרה יש הרבה קליפות, אבל יש גם נקודה 
דיוק  יש סדר,  זרה  ניצוץ קדוש. בעבודה   – טובה 
כי  במדע,  היום  זה  את  לראות  אפשר  וארגון. 
מחמת  זרה,  עבודה  של  בחינה  גם  הם  המדעים 
ומחמת  המדעיות  בתיאוריות  כפירה  הגיגי  שילוב 

ריבוי הגאווה המצוי שם.  
יתרו עבד על עצמו ודחה את כל הרע של העבודה 
זרה שדבק בו. נשאר לו רק הניצוץ הקדוש שהיה 
חבוי שם – ההשגה והשכל של הסדר. את השכל 
רבנו,  משה  את  מלמד  הוא  והארגון  הסדר  של 
ומייעץ לו איך למנות דיינים ושופטים בעם ישראל.

דווקא יתרו הוא זה שמכניס בעם ישראל את עניין 
הזאת  הנקודה  הגיע,  שיתרו  לפני  המשפט.  סדר 
היתה  ישראל, הדעת הזאת  עדיין בעם  היתה  לא 
תלוי  ישראל  עם  של  מהתיקון  הרבה  יתרו.  אצל 
דווקא בגרי צדק וחוזרים בתשובה שמביאים לעם 
הקליפות,  מבין  חשובים  קדושה  ניצוצות  ישראל 
בתיקון  תלוי  אשר  העולם,  לתיקון  מסייעים  ובכך 

רפ"ח הניצוצות.
 איך מעלים את הניצוצות 

צריך לדעת שיש כאן לימוד גדול. מבריאת העולם 
מהקליפות,  להעלות  שצריך  קדושה  ניצוצות  יש 
בירור  של  בעבודה  חשוב  מאוד  כלל  יש  אבל 
הניצוצות – אסור לרדת מתוך בחירה כדי להעלות 
אופן  שבכל  ומי  הקליפות,  מבין  קדושה  ניצוצות 
מהקליפה,  ניצוצות  להעלות  כדי  להתנדב  רוצה 
ייענש על כך, כמו שאומרים חז"ל האומר אחטא 

ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
ניצוצות  את  יביא  מי  השאלה:  נשאלת  כך,  אם 
שהקדוש  היא  התשובה  מהקליפות?  הקדושה 
צריך  שמהם  במקומות  אנשים  יניח  הוא  ברוך 
להעלות ניצוצות בלי שתהיה להם כוונה לכך, כמו 
רות שנולדה למלך מואב. רות לא בחרה בכך, וכך 
גם כל היהודים שהקדוש ברוך הוא החליט שהם 
ואין להם  והמצוות  ידיעה מהתורה  יגדלו בלי שום 
ורק  החליט!  הוא  ברוך  הקדוש  כך  בחירה.  שום 
מבין  הקדושה  ניצוצות  את  להעלות  אפשר  כך 
מבין  הקדושה  ניצוצות  כל  יעלו  כאשר  הקליפות. 
בימינו אמן.  יבוא משיח צדקנו במהרה  הקליפות, 

יהי רצון שנזכה.    

מתוך הספר "הר המור" -
ה ׁ ֻדשָּ יצֹוצֹות ַלְקּ ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהִנּ

ֶצר  ַהֵיּ ר  ֵבּ ְוִהְתַגּ ֲעֹונֹוֵתינּו  ַבּ ְלנּו  ִנְכַשׁ ִאם  ם  ַגּ  
ֶחֶרס  ְכּ ְוָהִיינּו  ִרים,  בָּ ִנְשׁ בֹורֹות  יָלנּו ְבּ ְוִהִפּ ָעֵלינּו 
ָעָקה  ֶרְך ַהְצּ ם ֹלא ַנֲעֹזב ֶאת ֶדּ ׁ ם ִמשָּ ר, ַגּ בָּ ְשׁ ַהִנּ
ַלֲחֹזר  ֵחנּו  ֹכּ ָכל  ְבּ ל  ֵדּ ַתּ ִנְשׁ ְוִאם  ה,  ִפלָּ ְוַהְתּ
א,  ם. ַאְדַרבָּ ַפְלנּו ְלָשׁ נָּ ל ָמקֹום ֶשׁ ְתׁשּוָבה ִמכָּ ִבּ
ְלַאְרמֹון  ְלַהֲחִזיר  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל 
ְמֹאד  ָעֹמק  ְפלּו  נָּ ֶשׁ ה  ׁ ְקֻדשָּ ִניצֹוצֹות  ֶלְך  ַהֶמּ
ֶחְלקֹו  ִיְהֶיה  ְוָגדֹול  טֹוב",  ַהֹּלא  "ַאְרמֹונֹות  ְבּ
ָכל  ְבּ ם  ׁ ַהֵשּ ַמְלכּות  ּוְבִגּלּוי  ָהעֹוָלם,  ִתּקּון  ְבּ

ָהעֹוָלמֹות.

המשך מעמ' 1 |  מאמר ראשי
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תכל'ס | איך מעלים את  ניצוצות הקדושה

ליקוטי עצות

אוצר היראה

הקדוש ברוך הוא השאיר בעולם שלנו רפ"ח 
מהמידות  חלקים  קדושה,  ניצוצות   288  –
הקדושות כדי שאנחנו נעסוק בתיקונם ונעלה 
אותם בחזרה לעולם האצילות. הניצוצות הם 
כוחות נפש ְוַחּיּות, יש באפשרותנו להשתמש 
ולקיים תורה  בהם לטוב, לעשות רצון השם 
בהם  להשתמש  גם  אפשרות  ויש  ומצוות. 
כדי לעשות כנגד רצון השם, עבירות, תאוות 

ומידות רעות חס ושלום.
"יצר לב האדם רע מנעוריו". היצר הרע מנסה 
ניצוצות  של  הכוח  את  לעצמו  לקחת  תמיד 
הקדושה שבאדם ולגרום לאדם לעשות כנגד 
רצון השם. לדוגמא: כתוב בספרים שחנה אם 
שמואל הנביא, היתה צדקת גדולה וכל ימיה 
הנביא  שמואל   - זכר  לבן  שתזכה  התפללה 
נולד כשהיתה בת 130-  וממנה לומדים חז"ל 
בגמרא את כל הלכות תפילת שמונה עשרה. 
חנה היתה בגלגול הקודם רחב שעזרה לעם 
העיר  בכיבוש  מצרים  יציאת  אחרי  ישראל 
בתאוות  רחב  נפלה  ארוכות  שנים  יריחו. 
היא  לארץ  נכנס  ישראל  עם  וכאשר  ניאוף, 
להינשא  וזכתה  התגיירה  בתשובה,  חזרה 

נון. כדי  בן  יהושע   – ישראל  למנהיג של עם 
בגלגול  חזרה  שלה  התיקון  את  להשלים 

כחנה אם שמואל. 
לחנה היה כוח גדול מאוד של תפילה ודבקות 
בקדוש ברוך הוא, מפני שהתפילה והתאווה 
הידועה שורשם באותו מקום, הם משתלשלים 
רחב  הראשון  בגלגול  אלוקי,  ניצוץ  מאותו 
כל  את  לקחת  זכתה  השני  ובגלגול  נפלה 

כוחותיה לתפילה וזכתה לתיקון. 
מלחמה  יש  שבדורנו  הסיבות  אחת  גם  וזו 
משמיים  ניאוף,  תאוות  עם  כך  כל  קשה 
של  קדושה  ניצוצות  של  בירור  מתעורר 
תפילה ודבקות בהשם רק שבינתיים לצערנו 
האלה  מהכוחות  הרבה  לוקח  הרע  היצר 

לתאווה הידועה.
רעות  מידות  של  התגברות  שמרגיש  אדם 
גבוהה,  נשמה  לו  שיש  לדעת  צריך  ותאוות, 
רק  השם,  בעבודת  מאוד  להצליח  ויכולת 
שהוא צריך להפנות את כוחותיו לכיוון הנכון 
על ידי תשובה, תפילה והתבודדות. יהי רצון 

שנזכה.

שיעסוק  השדה  בעל  צריכים  הנשמות  ואלו  הנשמות,  כל  גדלים  ששם  עליונה  שדה  יש 
השם  לפני  הרבה  ולהתחנן  לבקש  נשמתו,  על  לרחם  שרוצה  אחד  כל  וצריך  בתיקונם. 
כל  על  בעל השדה, שהוא מסתכל  הזה שהוא  להצדיק  להתקרב  שיזכה  ימיו  כל  יתברך 
אחד להביאו אל התכלית האמיתי שהוא כולו טוב כולו אחד, שעל ידי זה התפילה בתכלית 
השלימות. כי אי אפשר לבוא אל התכלית הטוב הנצחי כי אם על ידי הצדיק הזה שהוא 

בחינת בעל השדה העליונה. )נ"ז(

כשנותן צדקה לצדיק שהוא עניו גדול, הוא מתברך מיד. )ס"ה( 

על ידי ענווה זוכים 
להתקרב לצדיק

שיכול  האמת  מהצדיק  שרחוקים  מה  עיקר 

להמשיך ולקרב הכל להשם יתברך, העיקר 

שהם  המפסיק.  המכריח  הכוח  ידי  על  הוא 

ומעשיהם  בדיבוריהם  המונעים  אדם  בני 

המכריח  כוח  ועיקר  האמת.  אל  מלהתקרב 

והמפסיק הוא על ידי גסות וגבהות שמשם 

המונעים,  של  הרעים  דיבוריהם  כל  באים 

כמו שנאמר הדוברות על צדיק עתק בגאווה 

דבריהם  ארס  שנכנס  מי  כל  כן  ועל  ובוז. 

שאינו  עד  דעתו  ונתבלבל  בליבו  הרעים 

את  שישפיל  תקנתו  עיקר  אזי  האמת,  יודע 

שפלותו  היטב  ויזכור  באמת,  כעפר  עצמו 

ופחיתות מדרגתו באמת, ואז בוודאי יתגלה 

לו אור האמת בחסדי השם יתברך. כי יתבטל 

כוחו  שכל  המפסיק  המכריח  הכוח  ממילא 

הכוח  ויתגבר  הרוח  וגסות  גאות  ידי  על 

ועל  וענווה.  שפלות  בחינת  שהוא  המושך 

ידי זה יזכה להיות נמשך במהירות גדול אל 

האמת לאמיתו.

קצ"א. להתקרב אל הצדיק

של  וההתקשרות  ההתקרבות  עיקר 

בהצדיק  הדבוקים  והכשרים  התלמידים 

שיהיה  הוא  האמיתי,  רבם  שהוא  האמת 

נון נער לא ימיש מתוך  "ויהושע בן  בבחינת 

צריך  היה  כי  מובן  אינו  ולכאורה  האוהל". 

כן  גם  הגוף  בצרכי  ולעסוק  ולשתות  לאכול 

בוודאי. ומכל שכן בדורות האלה איך אפשר 

חכמים  לאמונת  כשזוכין  אך  זאת.  לקיים 

רבו  דברי  שכל  שמאמין  דהיינו  בשלימות, 

ידי  על  נפלאים,  רזין  מלאים  הם  ומעשיו 

כן  גם  הוא  רבו  אצל  שאינו  בעת  אפילו  זה 

בבחינת לא ימוש מתוך האוהל. כי בכל מה 

שמתנהג עימו הוא מוצא בו דברי רבו ורמזיו 

הקדושים, ועל ידי זה הוא תמיד מקושר לרבו 

ובכל מה שמדבר ועושה הוא זוכר את רבו. 

ותלמידים כאלה הם בחינת אתרוג פרי עץ 

הדר ודרשו רבותינו ז"ל, הדר באילנו משנה 

באילנא  ודבוקים  שמקושרים  היינו  לשנה, 

רבא ויקירא שהוא רבם הקדוש תמיד משנה 

לשנה. ועל ידי תלמידים כשרים כאלה דייקא 

כבוד  והדר  רבם,  קדושת  הדרת  נתגלה 

באי  לכל  בעצמו  יתברך  השם  של  מלכותו 

העולם. שזה בחינת הידור האתרוג.    
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צדיקים  היו  נכון,  אבוד.  שאני  מרגיש  שאני  שנים 
מוש כולם  אבל  כמה,  יש  היום  גם  אולי  ־בעולם. 

המושלם,  אני,  ואם  מושחת.  כזה  אני  כי  חתים... 
הסיכוי  מה  רוחנית,  מבחינה  מחוק  כזה  הגאוותן, 

שיש מישהו טוב יותר ממני? 
סימן שכולם דפוקים.

בעולם  יאוש  שום  שאין  שאומרים  פעם  שמעתי 
כלל, ואני כבר כזה מיואש, עד שמרגיש לי שאני 

־באמת לא בעולם. אני בספינה מטורפת. במער
בולת. תכלס'. כמו כולם.

אותי  לי טלפון כשר, אחרת אשתי לא תכניס  יש 
הביתה, ובכולל יזרקו אותי, )כאילו שאני תורם להם 
משהו חוץ מזה ששבעים ושש ק"ג רובצים שם על 
אם  כי  פתרון.  מצאתי  לזה  גם  אבל  הסטנדר...(, 
אני "בינקו" כזה דפוק וכולם שקרנים, ואם באמת 
ועדת הרבנים זה אסופת עסקנים, אז תנו לחיות 
לחיות ולבהמה שלי ליהנות. קניתי סים של ---, זה 
מאחורי  ש"ח  כשר שבמאה  מספר  של  קומבינה 

הגב אתה מקבל מספר כשר עם אינטרנט. 
ואם הג טובה.  יש קליטה  ־ובשירותים של הכולל 

מרא פתוחה אז הראש כולל לא שם לב מי יוצא 
ומי בא...

־בחול המועד היו המון מודעות ענק על עצרת תפי
בגלל  אולי  למה,  יודע  לא  המכפלה.  במערת  לה 
שהיה מחיר אפסי להסעות הלוך וחזור, החלטתי 

לנסוע.
ברק,  מבני  אוטובוסים  עשרים  כמו  משהו  יצאו 
הבנתי שהולך להיות שמח, למרות שהשעה הייתה 

עשר בלילה.
הגענו בסביבות חצות לילה, יותר מעשרת אלפים 

היו שם. מכל רחבי הארץ. מישהו דאג לה ־איש 
סביר לי שהרב שלו אמר שבזכות העצרת הזאת 
הדריסה  ופיגועי  )הדקירות  האינתיפאדה.  תיעצר 

- שנת תשע"ו(.
־התקדמתי לעבר המערה, רציתי לראות את הבי

להשם  תתפלל  במה.  שאין  הבנתי  אז  אבל  מה. 
בזכות האבות והאימהות.

בחברון  בטוח שהערבים  לעבוד,  הרמקול התחיל 
לא ישנו באותו לילה.

עוצמה אדירה שנשמעה למרחקים. הרב אמר יהי 
רצון ברמקול, ואז התחיל לומר את התיקון הכללי. 
וכל הקהל  הוא התחיל לשיר.  לומר?! לא מדויק, 

להס איך  יודע  לא  הכללי,  התיקון  את  אתו  ־שרו 
ביר את התופעה הזאת, אבל הלב שלי כמו נמחץ 
במקומו וכולו יצא לי בדמעות, בפרץ אדיר. בכיתי 
את כל התיקון הכללי. הקול של הרב והניגון גמרו 
לי את כל המציאות שהכרתי. תוך כדי הבנתי שזה 

הקלטה והרב הזה בכלל לא שם. 
־באותו לילה קראתי שבע פעמים את התיקון הכ

ללי בניגון המיוחד הזה. בשחרית בנץ תחת כיפת 

השמים, ליד מערת המכפלה, הרגשתי שהאור של 
הזריחה לא עולה רק במזרח. הרגשתי שהוא עולה 
בתוך הלב שלי. מאיר לי את הנשמה. את החיים. 

הרגשתי כאילו נבראתי מחדש.
לגמרי. את תחילת  לי החיים  יום התהפכו  מאותו 
זמן קיץ עשיתי בכולל אחר. פתחתי דף חדש. כל 
בוקר השכמתי קום מוקדם מאוד, ולפני התפילה 
הקפדתי לשיר את התיקון הכללי בניגון של מערת 

המכפלה, ששמעתי באותו לילה מיוחד.
לשום  דומה  היה  לא  שנה  באותה  השבועות  חג 

שבועות שהיה לי אי פעם.
הקידוש  ואחרי  הלילה,  כל  חשק  בכזה  למדתי 
שאני  לאשתי  אמרתי  בבוקר  גבינה  והעוגות 

־ממשיך ללמוד. למדתי עד שלוש בצהריים. וכשה
רגשתי שאני מתעייף, קראתי בשירה ובניגונים את 

התיקון הכללי.
בניגון  הכללי  התיקון  את  יום  כל  קורא  אני  מאז, 
דומים  לא  שלי  החיים  בתשובה.  אותי  שהחזיר 
כן, הטלפון שלי עבר תהליך  לי לפני  לחיים שהיו 

של תשובה... כמעט הטבלתי אותו במקווה...
ויש אינתיפאדה אחת שבטוח נעצרה בזכות אותה 
תפילה במערת המכפלה. האינתיפאדה הפרטית 

שלי.
] מתוך הספר "אין תקווה?" של הרב יצחק גבאי, 

להזמנות חייגו 0527-1213-77 [

סיפור של תקוה | מאת הרב יצחק גבאי

ָלה ְכֵפּ ְמָעַרת ַהַמּ ָלִלי ִבּ ּקּון ַהְכּ ִתּ


