ראשית נצפה בקטע מתוך הסרט 'מלך האריות'
לאחר הצפיה נערוך לימוד בחברותות וסיכום כיתתי בסופו.

"שישוב האדם אל עצמו"
דף לימוד בחברותות בעקבות הסרט "מלך האריות"

לפני הלימוד -בואו ניזכר קצת בסרט :התייחסי לקטע שראית ,ולקטעים המצוטטים שלפנייך.
המפגש הראשון של טימון ופומבה עם סימבה:
"לאן אתה הולך?"
"לשום מקום".
"מאין באת?"
"לא משנה ,אין לי לאן לחזור".
"מה עשית ילד? משהו נורא?"
"לא רוצה לדבר על זה".
"אפשר איכשהו לעזור?"
"רק אם תוכל לשנות את העבר".
"..עליך לשים את עברך מאחור .שמע ילד ,דברים רעים קורים ואין מה לעשות נגד זה ,נכון?
– לא נכון! כשהעולם מפנה לך את גבו -הפנה אתה את גבך לעולם!
חזור אחרי" :אקונה מטטה" -זה אומר :אל תדאג".

נלה פוגשת את סימבה לראשונה ,לאחר שנים שחשבו שמת:
" ..אבל איני מבינה משהו :היית כל הזמן בחיים .למה לא חזרת לצוק התקווה?"
"כי היה לי צורך לחיות את חיי וכך היה .זה נפלא!"
"אתה המלך ,סימבה ,אם לא תעשה משהו כולם יגוועו!"
"אני לא חוזר!"..

מחשבות של סימבה אחרי המפגש:
"היא טועה .אני לא יכול לחזור .מה זה יוכיח? בעצם זה לא ישנה כלום.

אי אפשר לשנות את העבר! הכל קרה בגללי .זו אשמתי ,זו אשמתי"..

 מהו הייעוד של סימבה? __________________________________
 מתי נקבע ייעודו? ______________________________________
 מה הרחיק את סימבה מייעודו? מדוע בורח סימבה מצוק התקווה?
______________________________________________________________
 מה אומרת הגישה של "אקונה מטטה" שמציעים טימון ופומבה לסימבה?
______________________________________________________________
 האם היא עוזרת להגשמת הייעוד של סימבה?
______________________________________________________________
 מה דעתך על הגישה הזו? ___________________________________________

כעת נעבור ללימוד ,ולבסוף נחזור לדיון בסרט

"ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו
ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו (=יחליט) שלא
יעשהו עוד ...וכן יתנחם (=יצטער) על שעבר...
ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא
לעולם ...וצריך להתוודות בשפתיו ולומר
עניינים אלו שגמר בלבו "
(רמב"ם ,הלכות תשובה ב ,ב)

 מה הקשר בין המילה המנחה לרגש
שסימנת? _____________________

בעקבותיו.

 סמני את המילה המנחה בדברי הרמב"ם.
 אילו מן הרגשות הבאים קשורים בעינייך
לתהליך התשובה? (הקיפי)
ייאוש

שמחה תסכול תקווה חרטה

אמונה עצבות

רצון

החמצה

"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך"
"וכן צריך האדם למצוא (מעט טוב) גם בעצמו ,כי זה ידוע שצריך
האדם לִ היזהר מאוד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד
מאוד.

 סמני את הביטוי המנחה
בדברי ר' נחמן.
 איזה רגש קשור לדברי ר'
נחמן? _____________
 מהו ההבדל בין תיאור
התשובה של הרמב"ם לבין
התהליך שמתאר ר' נחמן?

ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב ,והוא
מלא חטאים ,ורוצה ה'בעל-דבר' (=יצר הרע) להפילו על-ידי זה
בעצבות ומרה שחורה חס ושלום ,אף-על-פי-כן אסור לו ליפול
מזה ,רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב ,כי איך אפשר
שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב...
כי צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי
להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנ"ל ,ועל-ידי זה שמחפש
ומוצא בעצמו עדיין מעט טוב ,על-ידי זה הוא יוצא באמת מכף
חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה..

____________________

(ר' נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן תורה רפ"ב)

במה מתמקד כל אחד מהם?
________________________________________
 מי מתמודד ישירות ומי
מתחמק מהבעיה כביכול?

היום זה כבר עבר את כל הגבולות .כבר בארוחת הבוקר הוא שפך את כוס החלב בחיוך שובב,
ואני נאלצתי להחליף את הבגדים לשלושת הקטנים ולאחר לעבודה.
 מה הקשר בין קטע

באמצע היום התקשרה המורה ואמרה שבני עבר הפעם את כל הגבולות כששפך דבק לתוך התיק
שלה .לא נשארה ברירה ,הייתי צריכה לצאת מהעבודה ולקחת אותו הביתה .חשבתי שבזה זה
נגמר ,אך לא! אחר הצהרים שלמים עברו במריבות שונות וקשקוש על הקירות ומה לא..

זה לדברי ר' נחמן?
________________
________________
_______

אבל בלילה ,כשכיסיתי אותו וכיביתי את האור ,הוא הסתובב אלי ואמר בשקט:

 כיצד לדעתך ניתן

"אמא ,אבל אני באמת רוצה להיות טוב .אני אוהב אותך!" ואני ידעתי שזוהי האמת.

'להשלים' בין שתי
הדעות של הרמב"ם ור' נחמן?
__________________________________________________________________

נחזור לסרט:
 כיצד משכנעת כל אחת מהדמויות את סימבה "לחזור בתשובה"?
נלה _______________________________________________________________ -
האב ב"התגלות" ______________________________________________________ -
רפיקי הקוף __________________________________________________________ -

 מה הקושי של סימבה לחזור בתשובה? כיצד הוא דוחה את טיעוניהם?

 אילו רגשות מתלווים לחזרה בתשובה של סימבה? ______________________________
 איך ניתן להרגיע אותו בעקבות הדברים שלמדנו בדף הקודם?
____________________________________________________________________

 אם נתייחס ל"מלך האריות" כאל משל יהודי ,מהו לדעתך הנמשל?
מיהו סימבה? ___________________
מיהו מופאסה? __________________
מיהו רפיקי? ____________________
מיהם טימון ופומבה? _________________________
מהו הייעוד? ___________________________________________________________
מה מרחיק
מהייעוד?
_________
_________
_________
_________
_________
________

"כששוכחים את מהות הנשמה העצמית ,כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוֹכִ יּות (=בעומק) החיים הפנימיים של
עצמו ,הכל נעשה מעורבב ומסופק (=מלא ספקות).
והתשובה הראשית ,שהיא מאירה את המחשכים מיד ,היא שישוב האדם אל עצמו ,אל שורש נשמתו ,ומיד
ישוב אל הא-להים ,אל נשמת כל הנשמות ,וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובטהרה".
(הרב קוק ,אורות התשובה טו ,י)

תשובה באה מלשון "לשוב" ,לחזור .לפי קטע זה-לשוב לאן?
_______________________________________________
הרב אברהם יצחק הכהן קוק

 מה החידוש במושג "תשובה" לפי הרב קוק? הסבירי
________________________________________________
________________________________________________

(תרכ"ה-תרצ"ה)1865-1935 ,
נולד ברוסיה ונפטר בירושלים.
מגדולי התורה והמחשבה היהודית ,ומענקי הרוח
בדורות האחרונים.
הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל.
גאונותו באה לידי ביטוי
בכל תחומי היצירה היהודית.
מראשי הוגי "חזון הגאולה" ,תמך בתנועה

בעקבות דברי הרב קוק ,ולהבדיל -בעקבות הקטע שראינו מהסרט:
מהי ההכרה שמובילה את סימבה\אותנו לעשות תשובה לבסוף
ולהגשים את ייעודנו?__________________________________
 מה אנחנו יכולים ללמוד מכך על איך חוזרים בתשובה?
____________________________________________________

