ב"ה

תשובות הבן הרשע – חינוך ,זהות ושייכות
הרב אילעאי עופרן
שמות פרק יב (רשע)
ֹאמרּו
(כו) וְ הָ יָה כִּ י י ְ
אֲ לֵיכֶם בְ נֵיכֶם מָ ה
הָ ֲעבֹדָ ה הַ ז ֹאת ָלכֶם:
(כז) וַאֲ מַ ְר ֶתם זֶבַ ח פֶסַ ח
הּוא לַה' אֲ שֶ ר פָסַ ח עַ ל
ִש ָר ֵאל
י ְ
בְ נֵי
בָ ֵתי
ֶאת
בְ ִּמצְ ַריִּם בְ נָגְ פֹו
ִּמצְ ַריִּם וְ ֶאת בָ ֵתינּו ִּהצִּ יל
ַו ִּיקֹד הָ עָ ם ַוי ְִּש ַתחֲ וּו:

דברים פרק ו (חכם)
שמות פרק יג (שאי"ל) שמות פרק יג (תם)
(יד) וְ הָ ָיה כִּ י י ְִּש ָאלְָך בִּ ְנָך (כ) כִּ י י ְִּש ָאלְָך בִּ נְָך מָ חָ ר
הָ עֵ דֹת
מָ ה
לֵאמֹר
מָ חָ ר לֵאמֹר מַ ה ז ֹאת
וְ הַ חֻ ִקים וְ הַ ִמ ְשפ ִָטים
אֲ שֶ ר צִ ּוָה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו
חזֶק יָד ֶא ְתכֶם:
(ח) וְ ִּהג ְַד ָת לְבִּ נְָך בַ יֹום וְ ָאמַ ְר ָת ֵאלָיו בְ ֹ
יאנּו ה' ִּמ ִּמצְ ַריִּם (כא) וְ ָאמַ ְר ָת לְבִּ נְָך
הַ הּוא לֵאמֹר בַ עֲבּור זֶה הֹוצִ ָ
עֲבָ ִּדים הָ יִינּו ְלפ ְַרעֹה
אתי ִּמבֵ ית עֲבָ ִּדים:
עָ שָ ה ה' לִי בְ צֵ ִ
יאנּו ה'
בְ ִּמצְ ָריִּם ַויֹצִ ֵ
ִּמ ִּמצְ ָריִּם...:
ִּמ ִּמצְ ַריִּם בְ יָד חֲ ז ָָקה:

נוסח ההגדה
תֹורהֶ .אחָ ד חָ כָם ,וְ ֶאחָ ד ָרשָ ע ,וְ ֶאחָ ד ָתם,
כְ ֶנגֶד ַא ְרבָ עָ ה בָ נִּים ִּד ְב ָרה ָ
וְ ֶאחָ ד שֶ ֵאינֹו יֹודֵ עַ ל ְִּשאֹול.
חָ כָם מָ ה הּוא אֹומֵ ר? מַ ה הָ עֵ דֹות וְ הַ חֻ ִּקים וְ הַ ִּמ ְשפ ִָּטים אֲ שֶ ר צִּ ּוָה ְי ָי
אֱ ֹלהֵ ינּו ֶא ְתכֶם?
וְ ַאף ַא ָתה אֱ מָ ר לֹו כְ ִּהלְכֹות הַ פֶסַ חֵ :אין מַ פְ ִּט ִּירין ַאחַ ר הַ פֶסַ ח אֲ פִּ יקֹומָ ן.
ָרשָ ע מָ ה הּוא אֹומֵ ר? מָ ה הָ ֲעבֹדָ ה הַ ז ֹאת ָלכֶם?
ָלכֶם  -וְ ל ֹא לֹוּ .ולְפִ י שֶ הֹוצִ יא ֶאת עַ צְ מֹו ִמן הַ כְ לָל ָכפַר בְ עִ ָקר .וְ ַאף ַא ָתה
אתי ִּמ ִּמצְ ָריִּם .לִּי -
הַ ְקהֵ ה ֶאת ִשנָיו וֶאֱ מֹר לֹו :בַ עֲבּור זֶה עָ שָ ה ְי ָי לִּי בְ צֵ ִּ
וְ ל ֹא לֹוִּ .איּלּו הָ יָה שָ ם ,ל ֹא הָ יָה ִּנגְ ָאל.
יאנּו ְי ָי ִּמ ִּמצְ ָריִּםִּ ,מבֵ ית עֲבָ ִּדים.
חזֶק יָד הֹוצִּ ָ
ָתם מָ ה הּוא אֹומֵ ר? מַ ה ז ֹאת? וְ ָאמַ ְר ָת ֵאלָיו :בְ ֹ
אתי
וְ שֶ ֵאינֹו יֹודֵ עַ ל ְִּשאֹול ַ -א ְת פְ ַתח לֹו ,שֶ נֶאֱ מַ ר :וְ ִּהג ְַד ָת לְבִּ נְָך בַ יֹום הַ הּוא לֵאמֹר ,בַ עֲבּור זֶה עָשָ ה ְי ָי לִּי בְ צֵ ִּ
ִּמ ִּמצְ ָריִּם.

מכילתא דרבי ישמעאל פרשה יח
רשע מה הוא אומר מה העבודה
הזאת לכם
לכם ולא לו ולפי שהוציא את עצמו
מן הכלל וכפר בעיקר אף אתה
הקהה את שיניו ואמור לו בעבור זה
עשה ה' לי בצאתי ממצרים לי ולא
לך אלו היית שם לא היית נגאל.

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ו
אמ' ר' יוסי בוא וראה כמה סמיות עיניהם של מלוי רבית ...מביא את הלבלר ואת הקולמוס ואת הדיו ואת השטר
ואת העדים ואו' בואו וכתבו עליו שאין לו חלק במי שפקד על הריבית וכותב ומעלה בעירכיים וכופר במי שאמר
והיה העולם הא למדת שמלוי ריבית כופרין בעיקר
ספרא בחוקותי פרשה ב סוף פרק ג
הא כל שאינו למד ואינו עושה מואס באחרים ושונא את חכמים ואינו מניח לאחרים לעשות ,סוף שהוא כופר
במצוות שנאמרו מסיני ,או יש לך אדם שיש בו כל המידות הללו אבל אינו כופר בעיקר תלמוד לומר להפרכם את
בריתי
תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ג
ירמיהו פרק לא
חנניא בן כינאי אומ' וכיחש בעמיתו אין אדם כיחש בעמיתו עד שכופר בעיקר
ֹאמרּו עֹוד אָּ בֹות
(כח) בַּ י ִָּמים הָּ הֵ ם ל ֹא י ְ
משנת רבי אליעזר פרשה י
אָּ כְ לּו בֹסֶ ר ו ְִשנֵי בָּ נִ ים ִת ְקהֶ ינָּה:
קשה היא גסות הרוח ,שכל גס רוח כאלו כפר בעיקר
(כט) כִ י ִאם ִאיש בַּ ֲעֹונֹו יָּמּות כָּל הָּ אָּ ָּדם
תלמוד ירושלמי (ונציה) מסכת פאה פרק א דף טז טור א /ה"א
הָּ אֹ כֵל ַּהבֹסֶ ר ִת ְקהֶ ינָּה ִשנָּיו:

רבי יסא בשם רבי יוחנן זה שהוא אומר לשון הרע אינו אומר עד שהוא כופר בעיקר
מדרש שמואל (בובר) פרשה כג
הדא הוא דכתיב ואני בחסדך בטחתי וגו' ,ללמדך שכל הכופר בגמילות חסדים ככופר בעיקר.
רות פרק א
(טו) וַת ֹאמֶ ר ִּהנֵה שָ בָ ה יְבִּ ְמ ֵתְך ֶאל עַ מָ ּה וְ ֶאל אֱ ֹלהֶ יהָ שּובִּ י ַאחֲ ֵרי יְבִּ ְמ ֵתְך:
(טז) וַת ֹאמֶ ר רּות ַאל ִּתפְ גְ עִּ י בִּ י לְעָ זְ בֵ ְך לָשּוב מֵ ַאחֲ ָריְִּך כִּ י ֶאל אֲ שֶ ר ֵתלְכִּ י ֵא ֵלְך ּובַ אֲ שֶ ר ָתלִּינִּי ָאלִּין עַ מֵ ְך עַ ִּמי
וֵאֹלהַ יְִּך אֱ ֹלהָ י:
דברים פרק ה
ִּית בְ ֶא ֶרץ ִּמ צְ ַריִּם ַויֹצִּ אֲ ָך יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך ִּמשָ ם בְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִּ זְ רֹעַ נְטּויָה עַ ל כֵן צִּ ּוְ ָך יְקֹוָק
(טו) וְ ָזכ ְַר ָת כִּ י עֶ בֶ ד הָ י ָ
אֱ ֹלהֶ יָך ַלעֲשֹות ֶאת יֹום הַ שַ בָ ת:
דברים פרק טז
(יא) וְ שָ מַ ְח ָת לִּפְ נֵי יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך ַא ָתה ּובִּ נְָך ּובִּ ֶתָך וְ עַ בְ ְדָך וַאֲ מָ ֶתָך וְ הַ ּלֵוִּ י אֲ שֶ ר בִּ ְשעָ ֶריָך וְ הַ גֵר וְ הַ יָתֹום וְ הָ ַאלְמָ נָה
אֲ שֶ ר בְ ִּק ְרבֶ ָך בַ מָ קֹום אֲ שֶ ר יִּבְ חַ ר יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך לְשַ כֵן ְשמֹו שָ ם:
ית ֶאת הַ חֻ ִּקים ָה ֵאּלֶה:
ִּית בְ ִּמצְ ָריִּ ם וְ שָ מַ ְר ָת וְ עָ ִּש ָ
(יב) וְ ָזכ ְַר ָת כִּ י עֶ בֶ ד הָ י ָ
שו"ת מלמד להועיל חלק א (אורח חיים) סימן כט
היוצא מכל הנ"ל שעפ"י דין מחלל שבת בפרהסיא אין מצטרף למנין ,אך בזמן הזה נוהגין להקל אף בארץ
אונגארן ומכש"כ בארץ אשכנז ...ואפשר שסמכו ע"ז מה שכתוב ג"כ בשו"ת בנין ציון החדשות סי' כ"ג
שמחללי שבת בזמנינו נחשבים קצת כתינוק שנשבה לבין הנכרים ,מפני שבעוה"ר רוב ישראל בארצנו
מחללי שבת הם ,ואין דעתם בזה לכפור בעיקרי אמונתנו עיין שם ...יהי' איך שיהי' המקיל לצרף אנשים
כאלו למנין יש לו על מי שיסמוך ...עוד יש סניף להקל דבזמננו לא מיקרי מחלל שבת בפרהסיא ,כיון שרובן
עושין כן ,דבשלמא אם רוב ישראל זכאין ,ומעטים מעיזים פניהם לעשות איסור זה הרי הוא כופר בתורה
ועושה תועבה ביד רמה ופורש עצמו מכלל ישראל ,אבל כיון דבעו"ה רובם פורצים הגדר תקנתם קלקלתם,
היחיד חושב שאין זה עבירה גדולה כל כך וא"צ לעשות בצנעה ,ופרהסי' שלו כבצנעה ,ואדרבה היראים
קרואים בזמננו פרושים ומובדלים ,והפושעים הם ההולכים בדרך כל הארץ.
הרב שג"ר" ,לוחות ושברי לוחות" ,עמ' 187
הציונות הדתית באה לעולם בתור הזהב של האידיאולוגיה ,והיא אכן תנועה אידיאולוגית מטבעה :יש בה
חזון גדול ,חובק כל ,ותובענות רבה שאינה מתחשבת לא בפרט ובעולמו ולא בתנאי המציאות .בנוסף לכך,
לעודף האידיאולוגיה המאפיין את הציונות הדתית סיבה נוספת – ריבוי העולמות שבהם חיים הצעיר
והצעירה הדתיים .למעשה ,נערים ונערות ציונים-דתיים אינם בעלי זהות עצמית אחת ...לכן הקרע בין
חווית החיים הממשית של הנוער הציוני דתי לבין התורה הנתפשת כישות טוטלית ,הוא בלתי נמנע .כדי
להתקבל בעולם כזה ,התורה מתרחקת מהמורכבויות של הקיום הממשי והופכת לאידיאולוגיה ...למעשה
תמיד יהיה פער בין האידיאה לבין החיים והקיום .הבעיה נוצרת כשהפער ביניהם גדול מדי .או אז
האידיאולוגיה פוסקת להיות פירוש הולם למציאות והופכת להיות תודעה כוזבת...
שם ,עמ' 374
אני נזכר בדברים של הרב נריה זצ"ל ,שאמר שהוא מודאג הרבה יותר כשבחור מוריד את הכיפה מאשר
כשהוא מפסיק להניח תפילין :השינוי המהותי והמשמעותי הנו השינוי בזיהוי העצמי כדתי ,הן במבט של
הבחור הדתי על עצמו והן בסממנים החיצוניים והחברתיים .את כל אלה מסמלת הכיפה יותר מכל.
לכן ,על אף שחבישת כיפה היא מנהג ותו לא ,ואילו התפילין הם מצווה דאורייתא ,הרי שהורדת הכיפה
משמעותית הרבה יותר מבחינת תהליך החילון.

