
שיעור 1

האמצעים / שמחה

שמחה
שיעור 18מי שטוב לו הוא שמח חב"ד בינה 

מעמיקים

כתה א׳ ב״ה

נספח 3

סיפור למורה

כאשר מתרחשת שריפה מתקשרים מיד למכבי האש ותוך דקות ספורות הם 
מגיעים ומשתלטים עליה. אולם בעבר לא היו 'מכבי אש'. הבתים היו עשויים 

עץ ושריפות היו משתוללות לעתים קרובות ומכלות כפרים שלמים.
פעם פרצה שריפה בביתו של אחד החסידים, רבי הלל מפאריטש שמו. 

השריפה הלכה והתפשטה עד שכילתה את הבית לחלוטין. מהבית הגדול 
נשארו רק שרידים של אפר. אנשים ששמעו על השריפה הגיעו מהר לראות 

מה שלום בני המשפחה ולעודד אותם. 
שאלה לתלמידים: איך לדעתכם ירגיש אדם שאיבד את ביתו וחפציו נשרפו? 

איך הוא ינהג?
המשך הסיפור: להפתעתם, כאשר הגיעו לבית השרוף ראו את בעל הבית 

החסיד עומד ורוקד. 
עצירה ושאלה לתלמידים: מה מבטא ריקוד? )שמחה( מה לדעתכם שימח את 

החסיד?
המשך הסיפור: גם האנשים התפלאו מאוד לראות איש שביתו נשרף והוא 

רוקד. הם התקרבו ושמעו אותו שר: "שלא עשני גוי".
האנשים לא הבינו וניסו לשאול את החסיד מדוע הוא רוקד?

השיב להם ר' הלל: באמת קרה לי דבר עצוב. נשרף לי הבית, וזה לא נעים. אבל 
אם הייתי גוי לא היה נשאר לי כלום וגם ה'אלוקים' שלי לא היה נשאר. כי גוי 
מתפלל ומאמין בפסל וגם הפסל נשרף. מאחר שאני יהודי, אני חושב על כך 
שנשאר לי הדבר הכי חשוב - הקב"ה שבו אני מאמין. אמנם הפסדתי הרבה 
דברים שמשמחים את הגוף אך נשארו לי הדברים של הנשמה: האמונה בה' 

והמעשים הטובים שלי ששום דבר לא יכול לפגוע בהם ולאבד אותם.
הצעה לסיפור נוסף, לשיקול דעתו של  המורה: 

רבי זושא היה אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק, ושניהם כונו "האחים 
הקדושים". האחים הקדושים ערכו בתקופה מסוימת 'גלות'. הם יצאו למסע 

נדודים בקהילות ישראל כשהם מסתירים את זהותם, אוכלים לחם יבש ושותים 
מעט מים, וסובלים השפלות וביזיונות. הם היו נוהגים לעורר את מארחיהם 

לתשובה כאשר היו מתוודים זה בפני זה על 'עוונותיהם' כשידעו ברוח הקודש 
כי מדובר בעוונותיו של בעל הבית.

פעם אחת הגיעו בנדודיהם לעיירה מסוימת ובשל עלילת שווא, נתפסו בידי 
המשטרה והושלכו לעצר. גם כיום לא נעים לאף אחד לשהות בבית מעצר, יחד 
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עם שיכורים, גנבים ושאר פושעים... בימים ההם, המצב היה קשה שבעתיים והתנאים 
היו נוראיים.

האחים סבלו בדממה את הלילה בבית המעצר לצדם של שיכורים רוסיים. כשהגיע 
הבוקר, רצו לומר את ברכות השחר אולם  נתקלו בבעיה. באמצע החדר עמד דלי 

שופכין שהדיף צחנה לכל עבר. לפי ההלכה, אסור במקרה כזה לומר ברכות. נשבר לבו 
של אחד האחים: "מילא הסבל הנורא בבית המעצר עוד נסבל; אבל איך אפשר שלא 

לומר ברכות השחר".
השיב אחיו: הרי התורה היא זו שאומרת לנו שלא לומר כעת ברכות השחר. אם כן, 

כשם שאנו אמורים לשמוח מאמירת ברכות השחר, כך אנו אמורים לשמוח מזה שאיננו 
אומרים ברכות השחר ובכך מקיימים את רצון ה'.

כלומר, מי אמר לך שהטוב הוא מה שנראה לך טוב? הטוב הוא מה שה' חושב אותו 
כטוב, גם אם הדבר נראה בעיניך רע גמור.

משכך פרצו האחים בריקוד של שמחה סביב הדלי שהרי בזכותו זכו לקיים את רצון ה' 
ולא לומר ברכות השחר. ראו השיכורים את שני היהודים רוקדים ושאלו לפשר הדבר 
והאחים הצביעו על הדלי. הבינו השיכורים שיש כאן דבר מה משמח והצטרפו אף הם 

לריקוד.
הסוהר שהיה בחוץ שמע את הקולות ורתח מזעם. מי רוקד שם בתוך בית המעצר? 

הוא פתח את דלת בית המעצר ושאג: מדוע אתם רוקדים כאן?
השיכורים הצביעו לעבר הדלי כאומרים: הדלי גורם לנו לשמוח. הסוהר העצבני 

החליט שלא לאפשר לשמחה הזו להמשיך. הוא הוציא את הדלי מהחדר וטרק את 
הדלת בזעם...

או אז פתחו האחים בריקוד נוסף. עכשיו הם שמחו שביכולתם לקיים את רצון ה' ולומר 
את ברכות השחר...




