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מדריך יקר!

מבנה הפעילות:
 .1מזקנים אתבונן  -שיח משותף
" .2ספרי לי איזו מעשיה"-סיפור ודיון

1
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מזקנים אתבונן  -שיח משותף
השיח הפעם יעסוק בנושא  :הזדהות עם האחר
שאלות לדיון:
.1מה הכוונה להזדהות עם האחר? (תשובה אפשרית " להבין אותו ,
להבין את הסיטואציה בה הוא מצוי ,לחוש את כאבו או את שמחתו)...
.2תאר מקרה בו הזדהת עם משהו...
 .3למה גורמת ההזדהות לאדם אחר? (תשובה אפשרית  :לרצות לעזור לאחר ,להקשיב לו ולתת לו
עיצות)...

"ספרי לי איזו מעשיה"-סיפור ודיון
למדריך:
הקרא את הסיפור הבא:
לּוּבביץ'.
הרב החסיד רבי דוד צבי חן היה בא מפעם לפעם אל רבו ,רבי שמואל שנֵ יאֹורסֹון ,בעיר ַ
פעם אחת איחר ר' דוד צבי ,ולא הספיק להגיע לשעה היעודה שבה נהג הרבי לקבל את הבאים אליו.
בשעה זו היו נכנסים אליו בזה אחר זה אנשים שבאו לשמוע לעצתו ,וכל אחד זכה לזמן מועט של
"יחידּות" ,בו שהה לבדו עם הרבי בחדרו.
כשראה ר' דוד צבי שלא הספיק להגיע לשעה היעודה ,הלך לחדר סמוך לזה של הרבי והמתין שם .יודע
היה כי כשיסיים הרבי לפגוש את הבאים אליו יעבור דרך חדר זה ,וכך יוכל לשאול בעצתו באיזה עניין
דחוף ,ואחר כך ייסע לביתו.
לתוך החדר נכנס אז משרתו של הרבי ובידיו בגדים תחתונים .במהלך השעה של פגישות ה"יחידּות" הזיע
הרבי מאוד ובגדיו היו ספוגי זיעה ,ובשל כך הכין המשרת את הבגדים הנקיים בשביל הרבי.
בתוך כך אמר המשרת לרבי דוד צבי:
"אולי יודע כבוד הרב מדוע הרבי שלנו מזיע שם כל כך בשעת ה'יחידּות'? הלוא בסך הכול מדובר בשעה
אחת ,ומדוע הוא מזיע כל כך?"
שתק ר' דוד צבי ,והמשרת המשיך" :אינני מבין ,מדוע – ריבונו של עולם – מזיע שם הרבי כל כך!"
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באותו הרגע נפתחה הדלת .הרבי נכנס אל החדר ,פנה אל משרתו ואמר" :אני מפטר אותך כעת מעבודתך.
כסף אמשיך לשלוח לך לפרנסתך ,וכעת – לך לביתך".
אחר כך הוסיף:
"כיצד אינך מבין מדוע אני מזיע? הלוא במשך שעת ה'יחידּות' היו אצלי עשרים וחמישה אנשים .כדי שאוכל
לתת עצה טובה לכל שואל אני צריך להרגיש את צרתו ,ממש כשם שהוא עצמו מרגיש בה .בשל כך אני
מוכרח להתפשט מבגדיי וללבוש את לבושו של השואל.
אחר כך עליי לתת לו עצה לשאלתו .דבר זה איני יכול לעשות כשאני עדיין בלבושו שלו ,בדיוק כשם שהוא
אינו יכול לתת עצה לעצמו .לשם כך עליי לפשוט את מלבושיו ולשוב וללבוש את בגדיי שלי.
ובכן ,כך עליי לעשות לכל שואל ושואל – פעמיים פשיטה ולבישה .כעת ראה :אם אדם צריך לפשוט וללבוש
את בגדיו חמישים פעם בשעה אחת ,האם יוכל שלא להזיע?"
שאלות לדיון:
 .1מדוע הזיע הרב לאחר פגישות עם אנשים?
 .2על איזו רמה של "הזדהות " מדבר הסיפור?

