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דף עבודה

קראו את הסיפור וענו על השאלות.

מסופר על הרב מאפטא בעל אוהב ישראל שפעם הוצרך לעשות שבת בעיר מסוימת, וכשהגיע אליה קיבלוהו אנשי 
העיר בכבוד מלכים כיאה לגדול הדור. לאחר קבלת הפנים המכובדת הציעו לפניו שני בעלי בתים עשירים מופלגים, 
כדי שיואיל הרב ויבחר אצל מי להתארח בשבת. ניגש הרב לשמש הקהילה הממונה על צורכי הרב ושאלו על טיבם 
של אנשים אלו, וזה השמש ענה כי האחד אינו מדקדק במצוות כל כך אך הוא אדם ענו מאוד ואינו מתהדר בעושרו, 
ואילו חברו בעל יראת שמים גדולה ומדקדק במצוות קלה כבחמורה אך דא עקא הוא בעל גאווה המתגאה בתורתו 

ובעושרו.

מלאו את הטבלה:א. 

עשיר בעשיר א

יתרון

חיסרון

איזה חיסרון, לדעתכם, נורא פחות? ___________________ב. 

אצל מי, אם כן, יבחר הרב להתארח? ___________________ג. 

שמע הרב ויגמור אומר לשבות אצל הראשון הענו אשר אינו מדקדק במצוות. ראו תלמידיו ותמהו על החלטה זו, היאך 
מעדיף הרב מקום אשר אין ההקפדה במצוות נר לרגלי בעליו? אך שתקו.

האם תוכלו להסביר את בחירתו של הרב? ________________________________.

לימים הזדמנה השעה ושאלו אלו התלמידים לרבם כיצד העדיף לישון אצל בעל הבית שאינו מדקדק במצוות ואשר 
כל הציבור מרננים אחריו בשל כך. ענה הרב: אמנם העשיר השני הוא בעל יראת שמים ומדקדק במצוות, אך בעל 
גאווה הוא, ועליו אומר הקדוש ברוך הוא "אין אני והוא יכולים לדור בעולם". אם הקדוש ברוך הוא אינו יכול לחיות 
שם, כיצד אישן שם אני?! מה שאין כן חברו: אמנם נכשל הוא בעברות פה ושם, אך מכיוון שיש בו מידת הענווה 
והצניעות, מובטח שיחזור למוטב. ועוד כתוב: "השוכן איתם בתוך טומאותם" )ויקרא טז(. אם הקדוש ברוך הוא כביכול 

מוצא לו מקום לשכון בתוכם, ודאי שבמקום כזה אף אני יכול לשכון ולהתארח באכסניא זו.

 הסבירו את הנאמר על הגאוותן "אין אני והוא יכולים לדור בעולם".א. 
.________________________________________________________________

 מה תוכלו לומר על עבודת ה' של הגאוותן?ב. 
.________________________________________________________________

1

2

3




