משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית  -אגף מורשת
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 1תחילתו של רבי אליעזר

מעשה ברבי אליעזר שהיו אחיו חורשים במישור,
והוא חורש בהר.
נפלה פרתו ונשברה.
אמר“ :לטובתי נשברה פרתי”.
ברח והלך אצל רבן יוחנן בן זכיי.
והיה אוכל קוזזות [גושים] אדמה עד שעשה פיו ריח רע.
הלכו ואמרו לרבן יוחנן בן זכיי“ :ריח פיו של ר’
אליעזר קשה”.
אמר להם“ :כשם שהבאיש ריח פיו על התורה כך
יהיה ריח תלמודו הולך מסוף העולם ועד סופו”.

רבי אליעזר בן הורקנוס
תנא בדור השני לתנאים .ידוע
גם בכינויו ‘רבי אליעזר הגדול’.
היה מפורסם בזיכרונו המופלג,
ועליו נאמר “בור סוד שאינו מאבד
טיפה” (אבות ג ,ח) .היה מגדולי
תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי
ורבו הגדול של רבי עקיבא .רבי
אליעזר עמד במרכזה של הדרמה
הגדולה “תנורו של עכנאי” (מסכת
בבא מציעא ,דף נט ,עמוד ב) שבה
חלק על חכמים ,התעקש לעמוד
על דעתו ולא קיבל את דעת הרוב
ולבסוף נודה.

? ?מדוע ברח רבי אליעזר מבית אביו?
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לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו.
מצאו יושב ודורש וגדולי המדינה
יושבין לפניו :בן ציצית הכסת
וניקודימון בן גוריון ובן כלבה שבוע.
אמר לו אביו :לא עליתי בני אלא
לנדותך מנכסיי ,עכשיו הרי כל נכסיי
נתונים לך במתנה!”
אמר [ר’ אליעזר לאביו]“ :הרי הן עלי חרם.
אלא שווה בהם לאחיי”.

מצוות כיבוד אב ואם

ִּכ ּבוּ ד אב ואם ִמצוַ ת ֲע ֵשה גדולה ,וכן
מורא אב ואם ,שקל אותן הכתוב
בכבודו ובמוראו.
“כ ֵּבד ֶאת ָא ִביךָ וְ ֶאת ִא ֶּמךָ ” (שמות
כתובַּ :
כ ,יב),
“כ ֵּבד ֶאת ה’ ֵמהוֹנֶ ךָ ” (משלי ג ,ט);
וכתובַּ :
“א ׁיש ִא ּמוֹ וְ ָא ִביו
ובאביו ואמו כתובִ :
ִּתירָ אוּ ” (ויקרא יט ,א),
“את ה’ ֱאל ֶֹהיךָ ִּתירָ א” (דברים י ,כ)
וכתובֶ :
–
שצ ָּוה על כבוד שמו הגדול
כדרך ִ
ומוראו כך ִצ ָּוה על כבודם ומוראם.
אף על פי שבכך נצטווינו,
אסור לאדם להכביד עולו על בניו
ולדקדק בכבודו עימהם,
שלא יביאם לידי מכשול ,אלא ימחול
ויתעלם.
רמב”ם ,משנה תורה ,הלכות ממרים א ,ח

בראשית רבה ,פרשת לך לך ,פרשה מא

? ?מה טיב היחסים בין בני משפחת הורקנוס בתחילת הסיפור ובסופו?

“ש ַמע ְּבנִ י מוּ ַסר ָא ִביךָ וְ ַאל ִּת ּ ֹט ׁש ּתוֹרַ ת ִא ֶּמךָ .
ְׁ
3
ֹאשךָ וַ ֲענָ ִקים לְ גַ רְ ְּגר ֶֹתיךָ ”.
ִּכי לִ וְ יַ ת ֵחן ֵהם לְ ר ׁ ֶ
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משלי ,פרק א ,פסוקים ח–ט

אל הרבי מקוצק בא איש אחד והתאונן על בניו שאינם תומכים בידו,
על שום שמחמת זִ קנותו אינו יכול עוד להתעסק באומנותו.
“תמיד יגעתי בשבילם .ועתה אינם משגיחים בי”.
נשא הרב עיניו למרום ושתק.
“כך הוא” ,אמר אחרי כן בלחש,
“האב משתתף בצער הבנים ,אבל הבנים אינם משתתפים בצער האב”.
מרטין בובר ,אור הגנוז ,הוצאת שוקן ,ירושלים ותל אביב תשל”ט ,עמ’ 434
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באחת השיחות אף מצא לנכון [אבי]
לומר לי – ובכמה טאקט וחכמה עשה זאת! –
שכאשר אשוב הביתה ואטול לידי את המשק,
אין בדעתו כלל להתערב בהנהלתו“ .אתה
תהיה המנהל” ,אמר לי ,והוסיף“ :אשמח לעזור
לך בכל אשר תבקש” .דומני כי כרסמו בלבו
חששות שמא אישיותו החזקה ,הדומיננטית,
לעתים כבדת־היד ,היא שגרמה לבניו שיעזבו
את כפר תבור; שצלו הגדול הוא שהבריחם
למרחקים כדי לפתח את מלוא אישיותם .איני
אחי .אבל
סבור שזאת היתה הסיבה לעזיבת ַ
זו בלי ספק ,היתה סיבת זהירותו בהתנהגותו
כלפי .הוא עשה מה שלאל ידו כדי להחזיקני
בביתו ועל אדמתו ,אשר ארש לו [טיפח]
ביסורים כה רבים ואשר עבד בכל מאודו ובכל
כוח אהבתו הגדולה אליה .והנה היה עלי לבוא
ולומר לו ,שגם חלומו זה האחרון ,אינו אלא
חלום ,וכי צעיר אפרוחיו עומד אף הוא לנטוש
את קנו; שלא זו בלבד שלא יהיה כפי שקיווה,
שבט של פייקוביצ’קים על אדמת אּום א־ג’בל,
אלא שספק גדול הוא אם בכלל יישאר איזה
פייקוביץ’ על אדמתו של מייסד השושלת,
שנתפרקה בטרם היתה לשושלת .ואני אהבתי
את אדמתו של פייקוביץ’ ,את כפר הולדתי ,את
השדות והנופים שהייתי קשור אליהם בעבותות
עזים וחזקים כל כך; ואהבתי את אבי ,הערצתי
את אישיותו הסלעית והרגישה ועל כן כה קשה
היה לי ,עד כאב ממש ,להתיצב לפניו ולהכאיב
לו .ידעתי כי אין מנוס ,שיהיה עלי לעשות
זאת ,משום שהכרתי ושאיפתי להימנות עם
מיסדיו של קיבוץ חדש וצעיר היו נחרצות וחד־
משמעיות אף הן .מטולטל בין אהבתי אליו
להכרתי ,בין חובותי כלפיו לשאיפתי ,מצאתי
את עצמי נתון בחיבוטי נפש מיסרים ומכאיבים
ביותר .הגיעה השעה לבשר לו את הבשורה
המרה .ביום שלא נועד לביקורי בית חבשתי את
סוסתי ודהרתי לעבר כפר תבור.
יגאל אלון ,בית אבי ,תל אביב :הקיבוץ המאוחד ,1975 ,עמ’
180–179
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לא אכפת מאבא

איפה אבא?

בן היה רוכב על כתף של אביו,
והיה [הבן] רואה דבר של חפץ ואומר לו“ :קח לי” והוא לוקח לו,
פעם ראשונה ,שניה ושלישית.
רואה [הבן] אדם אחר ,אמר לאביו“ :ראית אבי?”
אמר לו אביו“ :אתה רכוב על כתפי וכל מה שתבקש אני לוקח לך ,ואת אומר ראית אבי?!”
על פי מדרש תנחומא ,שמות ,פרשת יתרו ,סימן ב

ריכוז צוות :ד”ר חגית דינור • ייעוץ :הדר סופר [חל”ד] • ליקוט כתיבה ועריכה :איציק רבי [משרד החינוך] ,יוחאי עדן [חל”ד] • עריכת לשון :דנה רייך • זכויות יוצרים :ז’קלין אגם
• איורים :דודי שמאי • עיצוב גרפי :סטודיו רמי וג’קי • הפקה :רביב תורג’מן ,המזכירות הפדגוגית משרד החינוך • מותאם לתכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית
תשרי תשע”ז ,אוקטובר 2016

לאכזב את אבא

אל תשמע בני ,דוד שמעוני

ַאל ִּת ְש ַׁמעְּ ,בנִ יֶ ,אל מ ַּוסר ָאב
ּולְ תֹורַ ת ֵאם ַאל אֹזֶ ן ַּתט,
“קו לָ ָקו”...
ִּכי מ ַּוסר ָאב הּואַ :
ְותֹורַ ת ֵאם“ :לְ ַאט ,לְ ַאט”...
ְוס ַּופת ָאבִ יב ּדֹובְ רָ ה כֵ ן:
“ה ְק ִשׁיבָ הִ ,איׁש ,לְ ִשׁיר ַה ֵּבן!
ַ
לְ ִשׁיר ַה ֵּבן ּולְ ִשׁיר ַה ִּנין,
ַה ָּבא ִמ ַּב ַעד ֲערָ ֶפל ָעב...
ּודְ רֹס לְ ָך ְשׁבִ ילְ ,וסּורָ ה ִמן
ַה ֶּדרֶ ְךָ ,הלַ ְך ָּבּה ָה ָאב,
ִּכי לָ ָּמה ֶּת ֱח ָטא ֶאל ַהּדֹור,
ּדֹור ָע ִתיד רָ חֹוק מ ַּוצף אֹור?”
ְּבלַ יְלָ ה ַקרְּ ,בלֵ יל ֲאדָ ר,
ִּביׁשֹון ָה ֵאםִּ ,ביׁשֹון ָה ָאב,
ֲה ִת ְש ַׁמעֵ ,איְך ָהר ַּוח ָשׁר
ֶאת ִשׁיר ַה ֵּבןִ ,שׁיר ִּגיל ְּוקרָ ב?
ְּבלַ יְלָ ה ַקרְּ ,בלֵ יל ֲאדָ ר,
ַה ְק ִשׁיבָ ה ֵאיְך ָה ָאבִ יב ָשׁר...
פורסם לראשונה בכתב
העת "התקופה" ,כרך ז
(תר”פ) ,עמ’ 411
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התקינו שיהא אדם מתגלגל
[מוותר] עם בנו עד שתים עשרה שנה,
מכאן ואילך יורד עמו לחייו.

[שם מקום]

 1חזור על עקבי
ֲע ַקבְ יָ א ֶּבן ַמ ֲהלַ לְ ֵאל ֵה ִעיד ַא ְר ָּב ָעה ְדבָ ִרים.
“ע ַקבְ יָ אֲ ,חזוֹ ר ְּב ָך ְּב ַא ְר ָּב ָעה ְדבָ ִרים
ָא ְמר ּו לוֹ ֲ :
ׁ ֶש ָהיִ ָית אוֹ ֵמר וְ נַ ַעשְׂ ָך ַאב ֵּבית דִּ ין לְ יִ שְׂ ָר ֵאל”.
ָא ַמר לָ ֶהן“ :מו ָּטב לִ י לְ ִה ָּק ֵרא ׁשוֹ ֶטה ָּכל יָ ַמי,
וְ לֹא לֵ ָעשׂ וֹ ת ׁ ָש ָעה ַא ַחת ָר ׁ ָשע לִ ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ ם,
ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהי ּו אוֹ ְמ ִריםִּ ,ב ׁ ְשבִ יל שְׂ ָר ָרה ָחזַ ר בּ וֹ ”.

תלמוד בבלי ,מסכת כתובות ,דף נ ,עמוד א
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ֹלהים וְֹלא י ַָדע .הּוא נָ ַתן לִ י
ָאבִ י ָהיָה ֱא ִ
2
ֶאת ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּדּבְ רֹות ֹלא ּבְ ַר ַעם וְֹלא ּבְ ּזַ ַעםֹ ,לא ּבָ ֵאׁש
וְֹלא ּבֶ ָענָ ן ֶאּלָ א ּבְ ַרּכּות ּובְ ַא ֲהבָ הְ .וה ִֹוסיף לִ ּט ִּופים ְוה ִֹוסיף ִמּלִ ים
“אּנָ א” ְוה ִֹוסיף “ּבְ בַ ָּק ָׁשה” .וְזִ ֵּמר זָ כֹור ו ְָׁשמֹור
טֹובֹותְ ,וה ִֹוסיף ָ
ּבְ נִ ּגּון ֶא ָחד ו ְִה ְת ַחּנֵ ן ּובָ כָ ה ּבְ ֶׁש ֶקט ּבֵ ין ִּדּבֵ ר לְ ִּדּבֵ ר,
ֹלהיָך לַ ָּשׁוְאֹ ,לא ִּת ָּשׂאֹ ,לא לַ ָּשׁוְא,
ֹלא ִּת ָּשׂא ֵׁשם ֱא ֶ
ָאּנָ אַ ,אל ַּת ֲענֶ ה ּבְ ֵר ֲעָך ֵעד ָׁש ֶקר .ו ְִחּבֵ ק א ִֹותי ָחזָ ק וְלָ ַחׁש ּבְ ָאזְ נִ י,
ֹלא ִּתגְ נֹבֹ ,לא ִּתנְ ַאףֹ ,לא ִּת ְרצַ ח .ו ְָׂשם ֶאת ּכַ ּפֹות י ָָדיו ַה ְּפתּוחֹות
ֹאׁשי ּבְ בִ ְרּכַ ת יֹום ּכִ ּפּורּ .כַ ּבֵ דֱ ,א ַהב ,לְ ַמ ַען י ֲַא ִריכּון י ֶָמיָך
ַעל ר ִ
ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמהְ .וקֹול ֲאבִ י לָ בָ ן ּכְ מֹו ְׂש ַער רֹאׁשֹו.
ַא ַחר־ּכָ ְך ִה ְפנָ ה ֶאת ָּפנָ יו ֵאלַ י ּבַ ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ ה
ּכְ מֹו ּבַ ּיֹום ֶׁשּבֹו ֵמת ּבִ זְ רֹוע ַֹותי ו ְָא ַמרֲ :אנִ י רֹוצֶ ה לְ ה ִֹוסיף
ְׁשנַ יִם לַ ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּדּבְ רֹות:
ד־ע ָׂשרֹ“ ,לא ִּת ְׁש ַּתּנֶ ה”
ַה ִּדּבֵ ר ָה ַא ַח ָ
“ה ְׁש ַּתּנֵ הִּ ,ת ְׁש ַּתּנֶ ה”
ים־ע ָׂשרִ ,
ו ְַה ִּדּבֵ ר ַה ְּשׁנֵ ָ
ּכָ ְך ָא ַמר ָאבִ י ָּופנָ ה ִמ ֶּמּנִ י ו ְָהלַ ְך
וְנֶ ֱעלַ ם ּבְ ֶמ ְר ַח ָּקיו ַהּמּוזָ ִרים.

[]...

כשקיבל רבי נח את ההנהגה במקום
אביו רבי מרדכי מלכוביטש,

“בנִ יֲ ,חזוֹ ר ְּב ָך
ִּב ׁ ְש ַעת ִמ ָיתתוֹ ָא ַמר לִ בְ נוֹ ְּ :
ְּב ַא ְר ָּב ָעה ְדבָ ִרים ׁ ֶש ָהיִ ִיתי אוֹ ֵמר”:
ָא ַמר לוֹ “ :וְ לָ ָּמה לֹא ָחזַ ְר ָּת ָּב ְך?”
“אנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ִפי ַה ְמ ֻר ִּבים [הרבים],
ָא ַמר לוֹ ֲ :
וְ ֵהם ׁ ָש ְמע ּו ִמ ּ ִפי ַה ְמ ֻר ִּבים.
ֲאנִ י ָע ַמ ְד ִּתי בִ ׁ ְשמו ָּע ִתי ,וְ ֵהם ָע ְמד ּו בִ ׁ ְשמו ָּע ָתן.
ֲאבָ ל ַא ָּתה ׁ ָש ַמ ְע ָּת ִמ ּ ִפי ַה ָ ּי ִחיד ,ו ִּמ ּ ִפי ַה ְמ ֻר ִּבין.
מו ָּטב לְ ַה ִּנ ַיח דִּ בְ ֵרי ַה ָ ּי ִחיד ,וְ לֶ ֱאחוֹ ז ְּב ִדבְ ֵרי
ַה ְמ ֻר ִּבין”.
ָ
“א ָּבאְ ּ ,פקוֹ ד ָעלַ י לַ ֲחבֵ ֶריך”.
ָא ַמר לוֹ ַ :
“אינִ י ַמ ְפ ִקיד”.
ָא ַמר לוֹ ֵ :
את בִ י?”
“ש ָּמא ַעוְ לָ ה ָמצָ ָ
ָא ַמר לוֹ ֶ ׁ :
ָא ַמר לוֹ “ :לָ אוַ .מ ֲעשֶׂ ָיך יְ ָק ְרבו ָּך ו ַּמ ֲעשֶׂ ָיך
ְִי ַר ֲחקו ָּך”.

ראו תלמידיו שהוא נוהג בכמה דברים שלא
כאביו .ושאלוהו על כך.
“אני נוהג” ,השיב“ ,ממש כאבי .מה הוא לא
חיקה אחרים ,אף אני כך”.
מרטין בובר ,אור הגנוז ,ירושלים ותל אביב :הוצאת שוקן,
תשל”ט ,עמ’ 346

״כבד את אביך ואת אמך
למען לא יקצרו ימיך״.
[שמעון צבר]

יהודה עמיחי ,מתוך :פתוח סגור פתוח ,הוצאת שוקן,
תל אביב ,עמ’ 58

״ילדים יונקים את אמם
כשהם קטנים ואת אביהם
כשהם גדולים״.
[אשר ברש]

משנה ,מסכת עדויות ,פרק ה ,משניות ו–ז
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המגדל נקרא אב

יתומה שהיתה מתגדלת אצל אפוטרופוס
והיה אדם טוב ונאמן וגדלה ושמרה כראוי.
ִּבקש להשיאה .עלה הלבלר לכתוב הכתובה.
אמר לה“ :מה שמך?”

 8האב חייב בבנו למולו ,ולפדותו ,וללמדו תורה ,ולהשיאו
אשה ,וללמדו אומנות; ויש אומרים :אף להשיטו במים;
רבי יהודה אומר :כל שאינו מלמד את בנו אומנות – מלמדו
ליסטות.
תלמוד בבלי ,מסכת קידושין ,דף כט ,עמוד א
״ילדים קטנים – צרות קטנות;
ילדים גדולים – צרות גדולות״.

אמרה“ :פלונית”.
אמר לה“ :ומה שם אביך?”
התחילה שותקת.
אמר לה אפוטרופוס שלה“ :למה את שותקת?”
אמרה לו“ :מפני שאיני יודעת לי אב אלא
אותך”.
שהמגדל נקרא אב ולא המוליד.
מדרש שמות רבה ,פרשה מו ,פסקה ה

3

הבן הפיקח

[פתגם עממי ביידיש]

אמר אליהו:
פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אדם אחד []...
אמר לי :מקרא [התורה שבכתב] ניתן לנו מהר סיני ,משנה [התורה שבעל
פה] לא ניתן לנו מהר סיני.
"מרביתנו
גדלים ונעשים אותו סוג
ואמרתי לו :בני ,והלוא מקרא ומשנה מפי הגבורה [האל] נאמרו.
של אנשים שאימהותנו
הזהירו אותנו מפניו".
ומה [ההבדל] בין מקרא למשנה?
[ברנארד ביהן]
משלו משל ,למה הדבר דומה -
למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים ,והיה אוהבן אהבה גמורה,
ונתן לזה קב [כמות מסוימת של] חיטין ,ולזה קב חיטין ,לזה אגודה [חבילה]
של פשתן ,ולזה אגודה של פשתן.
הפיקח שבהן מה עשה?
ביררה,
נטל את הפשתן וארגוֹ מפה ,ונטל את החיטין ועשאן סולת.
ּ
ולשה ואפה,
טחנה,
ּ
ּ
וסידרה על גבי השולחן ,ופרס עליה מפה ,והניחה עד שבא המלך.
ּ
והטיפש שבהן לא עשה ולא כלום.
לימים בא המלך בתוך ביתו ואמר להן :בנייָ ,הביאו לי מה שנתתי לכם.
אחד הוציא את [פת] הסולת על גבי השולחן ומפה פרוסה עליו ,ואחד
הוציא את החיטין בקופה [בשק] ,ואגודה של פשתן עליהן,
אוי לה לאותה בושה ,אוי לה לאותה כלימה!
ֱהוֵ י אומר :איזה מהן חביב [מי מבין הבנים עדיף]?
זה שהוציא את השולחן ואת [פת] הסולת עליו.
אליהו זוטא ,מהדורת איש שלום ,פרשה ב

אהבה אמיתית

מדי אזכרה את אבי ,איזה
רגש של נועם ושל צער תוקף
אותי .אני אהבתי את אבי הייתי
מכבד אותו ,וגם הוא אהב אותי
ויכבדני ,ויחד עם זה היינו
מצערים זה את זה תמיד []...
ואיזו טרגדיה עמוקה הייתה
באהבתו אותי ,את בנו ,שאיני
הולך בדרכיו! אני ידעתי כמה הוא
אוהב את מצוות התורה ,כמה נזהר
בקיומן ,וכמה חזק ואמיץ הוא
באמונתו באלוהים ,אלוהי ישראל!
וכמה הוא מצטער על שאני מזלזל
בהן ,על שאיני מאמין! ...ואני הייתי
מצטער תמיד בצערו ,אבל מה
יכולתי לעשות? ...אמנם בפניו
נזהרתי מאוד מחלל את קודשיו ,אבל
ממבטו החודר לא נכחדה אדישותי
לענייני הדת ,לענייני שמים ,ואף-
על-פי-כן היה אוהב אותי אהבה
עזה ,אהבה אמיתית]...[ .
מתוך :אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ (אז”ר) ,קדיש יתום,
כתבים מקובצים ,ועד היובל ,כרך א סיפורים

ַאל ַּת ְסּבִ ירּו לִ י
ִ 7אם ֹלא ָׁש ַאלְ ִּתי;
ַאל ִּת ְק ְראּו לִ י ּבְ ֶא ְמצַ ע ִמ ְׂש ָחק,
ּבִ יחּוד ִאם ַרק ִה ְת ַחלְ ִּתי;
ְּדבָ ִרים ֶׁש ֲאנִ י ֹלא א ֵֹוהב –
ַאל ַּתכְ ִריחּו א ִֹותי לֶ ֱאכֹול;
ּוכְ ֶׁש ֲאנִ י רֹוצֶ ה לַ ֲעזֹור
ַאל ַּתּגִ ידּו“ :זֶ ה ַא ָּתה ֹלא ָיכֹול!”
ַאל ִּתצְ ֲעקּו ָעלַ י
לִ ְפנֵ י ּכֻ ּלָ ם;
ו ְַאל ִּת ְּקחּו א ִֹותי לַ ֲאנָ ִׁשים
ֶׁש ֵאין לִ י ַמה לַ ֲעׂשֹות ֶאצְ לָ ם.
יהודה אטלס ,והילד הזה הוא אני ,ירושלים :הוצאת כתר,
 ,1977עמ’ 63

