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   לטפטף טיפה
   אריק איינשטיין

  
  לא רציתי ללמד 
  לא ניסיתי להטיף 
  לא חיפשתי לפקד 

  יף וגם לא להיות עד
  לא רציתי להכות 
  לא ניסיתי להתקיף 
  לא חיפשתי לגנות 

  וגם לא ניסיתי להחניף 
  

  סך הכל רציתי לטפטף טיפה 
  עוד טיפה , כי טיפה
  עוד טיפה , עוד טיפה

  תהיינה לים 
  

  לא רציתי לגלות 
  ולא ניסיתי לאחד 
  לא חיפשתי לגנות 
  וגם לא להתאגד 
  לא רציתי לחדש

  
  לא ניסיתי להרוס 

  ולא חיפשתי לקדש 
  וגם לא להיות הבוס 

  
  ... סך הכל רציתי

  לא אמרתי להקריב 
  !" אחרי"לא צעקתי 

  לא חיפשתי להגיב 
  וגם לא יצאתי מכלי 

  
  ... סך הכל רציתי

  
  לא רציתי ללמד 
  ולא ניסיתי להטיף 
  לא חיפשתי לפקד 
  וגם לא להיות עדיף 
  ולא רציתי להכות 
  ולא ניסיתי להתקיף 

  תי לפתות לא חיפש
  וגם לא ניסיתי להחניף 

  ...לא ניסיתי לגנות

 

המוצגת  העולםהאם השקפת 

לתובנה אליה דומה בשיר 

? רבי עקיבא באגדה זו מגיע

.הסבירי  



 

מה לומדים מכך על אישיותו . 

ממה . ז"ריב לללמוד אצאליעזר הולך 

מה היתה . יהושע' אליעזר ור' 

לפנייך טבלה ובה .  עקיבא במשל

  הנמשל

 ".בה מתקשט וחציה ומתפרנס

  .הסבירי את תשובת העניים

 ".זהב של ובעיר

  .עקיבא' ר לשואת תשובתו 

  :ועני על השאלות הבאות ,)"הלך הוא ובנו"מ( 10

. עם בנו אצל מלמדי תינוקות רבי עקיבא הולך ללמוד תורה

 ?עקיבא

אליעזר הולך ' ואילו ר תינוקות עקיבא הולך ללמוד אצל מלמד

 ?תךלדע ,נובע ההבדל

' אצל רהלך ללמוד , למד את התורה כולהעקיבא ' ר

 ?ושל שיטת הלימוד

עקיבא במשל' של ר הלימודשמעון בן אלעזר מסביר את שיטת 

 .משלנהשלימי את ה. פרטי המשל

  המשל

  סתת
  

  הר
  

  'והיה מכה ממנו צרורות דקות
  

 סלע אצל שהגיע עד. והולך מסתת

 אל והטילו ועקרו סתרו תחתיו נכנס

  

  

  :על השאלות הבאות וף ועניעד הס

ומתפרנס מוכר חציה. עצים של חבילה מביא היה ויום 

  ?במעשיו אלה עקיבא מתגלות' לו תכונות של ר

  .הסבירי". בדין העניים כל את לחייב עקיבא רבי

הסבירי את תשובת העניים. "אשתו רחל שזכתה מפני להם אומרים

ובעיר בקרדוטין יוצאה אשתו היתה " : האגדה מתארת את רחל

ואת תשובתו , עקיבא לכך' הסבירי את תגובתם של תלמידי ר
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מסתת היה
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