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 כוחות ויכולות
שיעור 2הכרות עם הכוחות הייחודיים והכוח המאחד  חב''ד בינה מתבוננים

יוסל'ה גנב קדוש...
שמעתם על הגנב הקדוש?

בטח אתם מתפלאים: אם הוא גנב איך הוא קדוש, ואם הוא קדוש איך הוא גנב?

ובכן, בעיירה יהודית רחוקה היה יהודי בשם יוסל'ה שכולם קראו לו "יוסל'ה 
הגנב". הוא היה גנב מתוחכם ונמרץ וכל בית בעיירה זכה ל"ביקור בית" בשעות 

הלילה המאוחרות... יום אחד נמאס ליוסל'ה לגנוב רק מהבתים בעיירה והוא חיפש 
מקום אחר גדול יותר לגנוב ממנו. הוא התייעץ עם חבריו הגנבים והם החליטו כי 

הגיע הזמן לפרוץ לכנסייה הגדולה שבעיר, שם בוודאי יש הרבה זהב ויהלומים.

בשעת לילה מאוחרת הגיעו הגנבים סמוך לחומת הכנסייה. הם זיהו חלון קטן שדרכו 
היה אפשר להשתחל פנימה. לתפקיד נבחר יוסל'ה שהיה צנום וגמיש. החברים אמרו 

שיישארו למטה כדי להודיע לו אם השומרים מתקרבים ולעזור לו. יוסל'ה טיפס 
והשתחל פנימה והתחיל לאסוף את האוצרות. אלא שאז שמעו השומרים רחש בלתי 

מזוהה ונכנסו פנימה. החברים ברחו מיד והשאירו את יוסל'ה לבדו - טרף לשומרים. 
הללו תפסו אותו "על חם" ויוסל'ה נלקח למעצר. כמובן, מדובר היה בפשע חמור 

שהכנסייה לא יכלה לעבור עליו לסדר היום. חבר השופטים גזר על יוסל'ה לא פחות 
מאשר גזר דין מוות.

ואז קרה הדבר: הכומר המקומי, פנה אל יוסל'ה והציע לו להתנצר ובכך להציל את 
חייו.

שאלה לדיון: מה לדעתכם יענה יוסל'ה?

יוסל'ה שגנב כל כך הרבה, ולא היה מוגדר כשומר מצוות לכאורה אמור היה לקפוץ 
על ההצעה בשמחה.

בסך הכול להתנצר וחייו יינתנו לו במתנה. אולם הוא ענה בתקיפות: "אני יוסל'ה 
הגנב עשיתי עבירות רבות. אך אני יהודי ולעולם לא אבגוד בה' ולא אתנצר. אני 

מעדיף למות!"

הכומר נדהם. הוא נתן ליוסל'ה ארכה של כמה ימים, אך גם כאשר הציע לו את 
ההצעה להתנצר בשנית לפני הוצאתו להורג זכה לאותה תשובה: "יוסל'ה אמנם 

גנב, אבל יוסל'ה הוא יהודי..."

על מצבתו של יוסל'ה נכתב: 
"פה נטמן יוסל'ה גנב קדוש"..
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