
תיקון המידות- גאווה

אני בחברה / תיקון המידות

שיעור 6 חב"ד בינה מתבוננים

נספח 2

 סיפור 1 - דף עבודה 
)על פי סיפורי הבן איש חי(

רוב את  מבליט  היה  אנשים  בחברת  שהיה  פעם  בכל  האיש.  היה  כבוד  רודף  גדול.  עשיר  היה  שמעיה  ושמו  אחד   איש 
עושרו ורוב חכמתו וגם היה מלגלג על האחרים על שאינם מוצלחים כמוהו. כאשר חיתן שמעיה את בתו, השקיע בחתונה הון 
תועפות, הרבה מעבר למקובל, גם בין עשירים כמותו. הכל כמובן כדי לזכות במבטי ההתפעלות של הנוכחים וכדי להוסיף 
לעצמו כבוד. הנוכחים בחתונה אכן היו המומים ומתפעלים, הם הרבו לשבח את בעל השמחה על נדיבותו הרבה. אך לשמעיה 
זה לא הספיק. הוא רצה לשמוע עוד ועוד את דברי ההתפעלות של הנוכחים. לכן החליף בזריזות את בגדיו לבגדי איש פשוט, 
חבש כובע גדול והחל לשוטט בין האנשים. הוא לא האמין למשמע אזניו! האנשים, שרק קודם לכן החניפו לו ושיבחו אותו, אכלו 

ושתו עכשיו בכל פה, תוך כדי שהם צוחקים ומלגלגים עליו:

"רודף כבוד שכמוהו!"   
"הוא בטוח שהוא מלך העולם!"   

"כמה כסף הוא שפך בחתונה, רק כדי לקבל כמה מחמאות!"  
בלב שבור חזר שמעיה לבגדי הפאר. אף אחד לא הבין מדוע בהמשך החתונה פניו נראו רע כל כך. לאחר החתונה ישב   

שמעיה אצל הרב ושפך את לבו. הוא הבין כי שגה בדרכו. הרב הורה לו דרך תיקון ושמעיה הפך לאיש אחר.

שאלות ריאיון לעבודה בזוגות:

נסה לדמיין את עצמך כאחד האנשים המשתתפים בחתונת בתו של שמעיה.

שלום, אני מבין שאתה מכיר את שמעיה זמן רב. האם אתה מחבב אותו?_______________________________.. 1

 האם אתה מחפש הזדמנות לשוחח איתו ולהיות בקרבתו? ספר מהי הרגשתך בדרך כלל אחרי מפגש עם שמעיה. 2
._____________________________________________________________________________________ 

מדוע בעצם הגעת לחתונה? האם אתם ידידים? _________________________________________________.. 3

סיפור 2
שלושה נערים צעירים הסתובבו מוטרדים בשדה התעופה הענק של אנגליה. עליהם להתפלל מנחה עתה. אין סיכוי 

שימצאו בית כנסת או מניין. עליהם פשוט לעמוד ולהתפלל. אבל... היכן? המוני אנשים, תיירים ואנשי עסקים, חולפים על 
פניהם. איך זה ייראה בעיניהם, כשפתאום יבחינו בשלושה חובשי כיפות העומדים זה לצד זה בשתיקה, ברגליים צמודות 

 ופיהם ממלמל בלחש? מה יחשבו עליהם כולם? הרי יהיו ללעג...
פתאום... גילו אותו. חסיד מבוגר, עטור זקן לבן, מתפלל מנחה במתיקות, במתינות. אוחז בידו סידור, מתנענע, ופיו לוחש.   
ביראת כבוד הם נעמדו לצדו, עד שסיים. "כבוד הרב", הם פנו אליו בסיום התפילה, "איך הרב אינו נבוך לעמוד כך ולהתפלל 

 באמצע שדה התעופה? האם לרב לא אכפת מה יחשבו עליו?"
החסיד חייך חיוך חם. הוא הסתכל סביב בעיון ולפתע הצביע לצד מסוים. שני נזירים הודיים התהלכו שם בלבוש משונה 

 ומעורר גיחוך.
"הנה ראו, שני אלו אינם מתביישים בלבושם המיוחד, המוכיח על עבודה להבל הבלים, על רוחניות של שקר וכזב. האם   

אני צריך להתבייש שהנני בן לעם היהודי הנבחר, וזוכה לעצור ולהתפלל אל מלך מלכי המלכים? הרי כל חיינו קודש. יש לנו 
 תורה ותפילה, ולכולם כאן סביב אין מושג בהם. בשמחה ובגאווה אני עומד להתפלל".

שלושת הנערים חייכו זה לזה בהקלה. בוודאי, הרי זה נכון כל כך! מה אכפת להם מה יחשוב איש זה או אחר, כשהם זוכים   
לשאת לבם ופיהם אל הקדוש ברוך הוא? והם נעמדו להתפלל מנחה, ממש כמו בבית הכנסת.

 שאלות ריאיון לעבודה בזוגות:
נסה לדמיין את עצמך כאחד הנערים בשדה התעופה.

 שלום, אני מבין שסיימת לפני דקות אחדות לשוחח עם החסיד. האם אתה מעריך אותו?. 1
.______________________________________________________________________________________

האם תחפש הזדמנות נוספת לשוחח עם חסיד זה? ספר כיצד תרגיש אם תגלה שהוא בעצם טס איתכם, ומקומו . 2
איתכם יחד בשורת המושבים.________________________________________________________________.

מדוע לדעתך הושפעת מדבריו? ______________________________________________________________.. 3




