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 א"פתש קדושים -אחרי  פרשת ורש"י ליל שישיבשיעור חדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

ר?  ☜ ה ְמַדב ֵ ָנב??? ֵאיְך ַאת ָ  ☞  ַאִני, ג ַ
 

שני אנשים מסתובבים בינינו בעולם, לשניהם חיים מלאים בעליות ומורדות, שניהם התברכו במידות טובות וגם 
במידות קשות. לשניהם שאיפות ורצונות, לשניהם מלחמות יצר תמידיות, כישלונות וניצחונות. שני האנשים 

 יש איזשהו דמיון באישיות השניים. ובכל זאת –הללו אינם מכירים האחד את השני, הם אפילו מעולם לא נפגשו 

, לא פחות ולא יותר, , בלתי מובנתביום חורפי אחד קמים השניים, ובליבם מתעוררת תשוקה עמוקה ותאווה איומה
 )התיאור הבא מתאים לכל ניסיון שהוא...( לגנוב! כן, פשוט לגנוב. לא יאומן, נכון?

אבל, יש בעיה. האם הם ייכנסו כמו אחרוני הפושעים לבנק המקומי ויאיימו על הפקידים בנשק? לא, ממש לא! 
הם חייבים להישאר עם שמם הטוב, להמשיך הם לא מוכנים לסבול בושות כאלה, מי ירצה להשתדך איתם??? 

 כי אם לא, לא יקבלו את ילדיהם למוסדות... –יראי שמים להיחשב כנקיים ו

 מבלי להזיק למעמד? –איך גונבים  עושים? מה

 ובורחים. פשוט ממש! –מחכים בסבלנות להזדמנות שקטה, נכנסים לבית הכנסת, מרוקנים קופה שתיים 

 אבל לא. מכירים את זה שאדם טרחן וחסר טקט פשוט 'נדבק' אליכם למשך יום שלם? זה מה שקרה לשניהם! 

בתחנונים, ניסו לרמז, ניסו לשדל, להזכיר שעוד מעט השקיעה ואולי בבוקר הם ניסו לגרש באיומים, לאחר מכן 
 אבל הטרחנים לא הרפו... –כדאי שילכו להתפלל מנחה 

 ומה יהיה על הגניבה המתוכננת? –השמש עומדת לשקוע 

 ולא יאומן, אבל בסוף זה קרה. לא, הם לא גנבו, אבל הלילה הגיע, והם עברו יום שלם בלי גניבה אחת!!!

 תשאלו, מה היתה התגובה של השניים לאור היום בלי נפילות שעבר עליהם?

 ובכן: כל אחד מהם הגיב בצורה שונה לגמרי!

הוא יהודי פשוט, שאכן באותו בוקר קם עם חשק איום ונורא לעשות רע. לא היה שום דבר שיעצור אותו,  הראשון
הוא אפילו שכח זהו, הוא כבר עמוק בנפילה, אין לו שום סיכוי להתרומם ולהינצל מהחטא. -והוא היה בטוח ש

 לבקש רחמים מה' שיציל אותו...

מישהו 'נדבק' אליו למשך כל היום, לא עזב אותו לרגע ולא איפשר ופתאום, הוא פשוט לא האמין שזה קורה לו: 
האדם הזה לו לעשות את מה שחשק... בתחילה הוא התעצבן עליו: למה אתה נדבק אלי? אבל פתאום הוא קלט: 

 הוא פשוט שליח של ה' לעצור אותי מהנפילה! הוא ה'סיבה' שה' שלח לי כדי לעזור לי לקום בכל זאת ולא להיגרר!

מה עושים  בס"ד
עם 

 ה'סיבות'?
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 ני"ו ל החלאקה לבנון נתרמו ע"י הרה"ח ר' ישעיה איצקוביץ הי"ו לרגהוצאות הדפסת העלו

ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה  ספינקא. -שבת! מערכת 'נקודות של אור'  א פריילעכן
ברק. להארות -בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו    nso131313@gmail.com, או בכתובת המייל: 050-4171897שניה( בטלפון:

 קים, והצטרפות ל'חיזוק היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.וחיזו

 הוא פשוט הביט בו במבט מלא בהכנעה... –, במקום העצבים והכעס על אותו אדם ואז

אבא יקר! ובאותו ערב, לפני שפנה לישון, יצא היהודי למרפסת החשוכה, נשען על המעקה ופתח את ליבו לה': 
נב. לא היה אני יודע טוב טוב שמצידי הייתי עכשיו אחרי נפילה כואבת וכמעט חסרת תקנה, הייתי הופך רשמית לג

הצלת אותי, אתה שלחת לי סיבה חזקה כל כך, שמרת עלי מכל משמר! אני שום סיכוי שלא אחטא! אבל אתה אבא 
 פשוט שמרת עלי! תודה לה' על ההצלה הזו! –נשארתי אותו גנב, זה לא שהתגברתי או משהו בסגנון 

 והשני?

הטרדן הזה היה רק  –חליט על הרצון לגנוב השני הוא גם יהודי פשוט, אבל כזה עם אישיות מוצקה, כשהוא ה
העצבים בעבעו בו למשך כל היום. מתי סיבה לעצבים, למה הוא נדבק אליו בדיוק עכשיו? זה פשוט הרתיח אותו! 

 כבר ייפטר ממנו ויוכל להספיק משהו ביום השחור הזה???

 אבל אז הגיע הערב, והוא לא הספיק לגנוב.

 גע! האם אני באמת מבין את המשמעות במה שקרה לי היום?ופתאום נצנצה בו ההבנה: רגע, ר

אפילו שזה היה קשה והיה לי יום כל כך מעצבן  –י על היצר הרע! אני ניצחתי אותו ולא גנבתי -ת-ר-ב-ג-ת-אני ה
י ש ִ ְ  ַאה!-עם הטרדן הזה... לא יאומן כמה כוחות נפש יש בתוכי! פ 

 

וגם לקח את  –מה ההבדל בין השניים? בסופו של יום, שניהם לא גנבו! אבל הראשון לא התעצבן מול ה'סיבה' 
ה'סיבה' שהבורא שלח לו להתקשרות עם ה'! הוא התבונן בעצמו והכיר בכך ש'לולא ה' עזרתה לי כמעט שכנה 

 הוא השתמש עם הניסיון הזה להכנעה לבורא! דומה נפשי'!

 גם יצא מהתהליך הזה גאוותן יותר ממה שנכנס אליו... –ברגשות שליליים ובכעס  גם התמלאוהשני? 

. על אף ששניהם התנסו בניסיון לא כשר כל כך, ומצד שני השני כ'רשע'ואת  הראשון כ'צדיק'ר' אשר הגדיר את 
לצדיק, הכנעה למקור החיים, הוא נחשב  –שניהם ניצלו מהנפילה, בכל זאת הראשון שהגיע למטרת הבריאה 

 נקרא רשע. –ואילו השני שרק התמלא גאווה וכעסים ולא ראה בזה את ה' 

 במה מתבטא ההבדל בין שני התהליכים?

בעוד שהשני יסתכל עליו  ונתפס? -מה יקרה כששניהם יפגשו אדם שלישי שלצערנו כן נכשל בגרוע מכל  .1
הרי שהראשון לא יתנשא מעליו, בבוז ויחשוב בליבו 'גנב שפל שכזה, איך הוא לא מתבייש לעשות כך?' 

כי  –רק יראה מכך את חסדי ה' עליו שהוא כן ניצל מהנפילה בפועל... וישתדל לחשוב טוב על השלישי 
 הוא לא יותר טוב ממנו...

הראשון שהכיר  האם הם ישתדלו מכאן ולהבא מלהיכנס לאזורי סכנה בהם הם יכולים להיכשל בגניבה? .2
ידע להשתמש עם הידיעה הזו עצמה כ'סיבה' להתרחק ולשים לעצמו  –את משיכתו הטבעית לגניבה 

כי בשבילו זו הרי אינה בעיה להתגבר!  –הוא ייכנס בלי חשש לאזורי הסכנה  ?'מקדם ביטחון'... אבל השני
 עובדה שהצליח להתגבר בפעם הקודמת...
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