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הרב שלמה צוקר
ש ברן"גבוה לתלמוד עחבר המכון ה

י בענין שיחת ילדים"שיטת רש

הקשורות ,מביאה כמה דרשות על קריאת שמע:הגמרא ביומא יט
1.לענין הקודם השייך לרמיזת עיניים בקריאת שמע

בם יש לך רשות ,ודברת בם.בם ולא בתפלה,ודברת בם,תנו רבנן
אותן עשה,ודברת בם,רבי אחא אומר.ולא בדברים אחרים,לדבר
,עובר בעשההשח שיחת חולין,אמר רבא.ואל תעשם עראי,קבע

רב אחא בר יעקב .בם ולא בדברים אחרים,שנאמר ודברת בם
.שנאמר כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר,עובר בלאו,אמר

'ז:מופיעים פה כמה הסברים לפסוק בדברים ו להבהיר ',ודברת בם,
או אולי ,ש לתפילה"יא מחלקת בין קאפשר שה":בם"מה ממעטת המילה 

ולא לעשותם ,או שצריך לקבוע אותם,מלמדת שאין לדבר בדברים אחרים
'ור,מאותו הפסוק,אחר כך רבא מלמד שאין לדבר בשיחת חולין.עראי

.אחא בר יעקב לומד זאת מפסוק אחר

ומה ,בכמה עניינים מדברת הגמרא–הדברים לא ברורים לחלוטין
י "שיטת רש.ולא ניכנס פה לכל הפרטים–לוקים שבין השיטותבדיוק החי

החילוק בין קריאת שמע בקול לתפילה :היא שהגמרא דנה בשני עניינים
,כבר בשורה השנייה של הגמרא.ובין דברי תורה לשיחת חולין2,בלחש

שיחת –ולא בדברים אחרים":בדרך זו"דברים אחרים"י מסביר "רש
".הילדים וקלות ראש

שלא בפירוש קשורים –י מקשר בין הפרטים האלה "ברור שבכך רש
,במקור לאיסור שיחת חולין,למה שמופיע למטה בגמרא–לשיחת חולין 

י "אבל יש לדון בפרטים שרש.בין אם הוא ביטול עשה או עבירה בלאו
".שיחת הילדים"ובמיוחד בענין של ,מבליט

.נים למה שקדםהמציעים קשרים שו,ץ חיות על אתר"ש והמהר"ראה את הרש1
..וכ:ומגילה יז,.בברכות יג"השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך"זה מקביל לדרשה של 2



הרב שלמה צוקר346

ביחס ,ס"רושו לשי מתייחס לשיחת ילדים במקום אחר בפי"רש

:אליעזר בסוף ימיו'בהוראות ר,:לסוגיה בברכות כח

,אמרו לו.נכנסו תלמידיו לבקרו,כשחלה רבי אליעזר,תנו רבנן
אמר .רבינו למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא

והושיבום ,ומנעו בניכם מן ההגיון,הזהרו בכבוד חבריכם,להם
דעו לפני מי אתם ,וכשאתם מתפללים,בין ברכי תלמידי חכמים

.ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא,עומדים

הזהרו ("א מתייחסות לעסקי בין אדם לחבירו "שלוש ההצעות של ר

וענייני ,")דעו לפני מי אתם עומדים("בין אדם למקום ,")בכבוד חבריכם
ברור מהי המשמעות של להושיב בנים בין ברכי ,לגבי האחרון.חינוך

על אף .אבל פחות ברור מה משמעות הקביעה למונעם מן ההגיון,ח"ת
שכמה וכמה חכמים למשך הדורות הסבירו את הגיון כפילוסופיה 

לא תרגילום –מההגיון":י מציע שני הסברים חילופיים"רש3,ולוגיקה
."םמשיחת ילדי:לשון אחר,משום דמשכא,במקרא יותר מדאי

,ילדים מלימוד מקרא יתר על המידההמעודד הרחקת,ההסבר הראשון
,פחות התייחסו4.ך בעת ההשכלה"תרם לכמה וכמה פולמוסים נגד לימוד התנ

כמובן .שיש למנוע בנים משיחת ילדים,י"להצעה השנייה של רש,אבל

.י מדבר בענייני שיחת ילדים"שבסוגייתינו מופיע עוד מקום שרש

:י זה"קיימות כמה שאלות על רש,ואכן

?"שיחת ילדים"משמעו "הגיון"י מסביר ש"איך רש.א

,הלא אב צריך לדבר עם משפחתו?מה בעצם כל כך גרוע בשיחת ילדים.ב

?כולל לשוחח עם ילדיו

י להביא את הבעייה של שיחת ילדים בשני מקומות "מה הניע את רש.ג

?אם זה לא מופיע בגמרא בשום מקום,ס"בש

י ידע שדווקא "איך רש?גיות האלהמה בכלל הקשר שבין שתי הסו.ד

?שתיהם מדברות על שיחת ילדים ומה ניתן להסיק מזה

:.ח לברכות כח"יד והצל:ץ על אבות ב"המגן אבות לרשב,למשל,ראה3
מכתם לדודחוברת ב",מנעו בניכם מן ההגיון",ראה את מאמרו של מרדכי ברויאר4
.242-261'עמ,)ח"תשל(
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צריכים אנו ללמוד משנה באבות וברייתא ,י"כדי להבין את דברי רש

:)י:ג(אבות כתוב ב.באבות דרבי נתן

רבי דוסא בן הרכינס אומר שינה של שחרית ויין של צהרים 
עמי הארץ מוציאין את ושיחת ילדים וישיבת בתי כנסיות של

.םהאדם מן העול

והמשנה ,זה המקום היחיד במשנה וגמרא שמופיע בו שיחת ילדים

קובעת באופן חריפה שדיבור כזה הוא אחד מהדברים שמוציאין את האדם 
או שהיא ,לא מיד ברור אם יש בעייה של שיחת ילדים בעצמו.מן העולם

)נוסחא א פרק כא(נתן אבות דרבי.מפריעה את האדם מדברים חשובים

:מסביר את הענין ליתר עומק

ושיחת הילדים כיצד מלמד שלא יתכוין אדם להיות יושב ושונה 
שכל זמן שאדם יושב ושונה בתוך ביתו ומשיח עם .בתוך ביתו

בניו ועם בני ביתו נמצא בטל מן התורה שנאמר לא ימוש ספר 
:)'ח'יהושע א(התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה 

י נתן מברר שהבעייה בשיחת ילדים מופיעה כשאדם יושב בראבות ד

אף אם מנסה ,כך.בתוך כל ההפרעות של ילדיו ומשפחתו,ושונה בביתו
,ולא יקיים את הפסוק ביהושע,לא יצליח ללמדו בהתמדה,ללמוד תורה

5.בין כל ההפרעות,"והגית בו יומם ולילה"של 

ות דלעיל על סמך ההסבר של אפשר עכשיו לענות על שתי שאל

אין בעייה בשיחה זו ?מה הבעייה בשיחת ילדים.אבות דרבי נתן
.אלא בעובדה שהיא מפריעה מתלמוד תורה,כשלעצמה

,)ג"כולם על אתר באבות פ(אם נעיין בכמה פירושים על המשנה 

.נראה שיש שנוקטים בשיטת אבות דרבי נתן ויש אלה שפורשים ממנה

העושה ,)הוספה ב לנוסחא א פרק ט(נתייחס כעת לגרסה האחרת באבות דרבי נתן לא5
מלמד שלא יתכוין להיות .שיחת ילדים כיצד":ם דקים שיוצרים הבנה לגמרי אחרתשינויי

לא 'ת שנ"אדם יושב ושותה בתוך ביתו ומשיח עם בניו ועם בני ביתו כדי שנמצא בטל מד
במקום איסור שיחת ילדים הקשור ללימוד ."'בו וגוימוש ספר התורה הזה מפיך והגית

אלא יושב בבית ,פה האיסור קשור למי שאינו לומד כלל,מקום שיש הפרעות,תורה בבית
של מי שלא מוקיר תלמוד תורה ,זה בכלל בעייה אחרת.ושותה כל היום ומדבר על ילדים

.ית ולא יכול בגלל הפרעותולא של מי שמנסה ללמוד בב,ויושב שתוי ובטל בכל יום,בכלל



הרב שלמה צוקר348

".שיחת הילדים מבטלת את אבותיהם מלעסוק בתורה"ב מסביר ש"הרע

העיר האדם שיזהר "מסביר שרבי דוסא במשנה ,באופן דומה,המאירי

משאר הדברים ההמוניים והמושכים לב האדם וגורמין לו בטילה והזכיר 

התפארת ישראל ".שהם שיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ

הן מסתמא ,אמנם שיחת ילדים"יר שומסב,מבין את המשנה בדרך אחרת

רק ,לא ישמחו הנפש,דברי צחוק והתול בלי לחלוחית תבונה ודעת

.ושאכן יש בעייה מהותית בשיחת ילדים"יבלבלו תהלוכות השכל

י מניח "אפשר גם להצביע על הקשר בין הגיון לשיחת ילדים שרש

,מרמצוות תלמוד תורה הוא לא רק ללמוד חו:.בפירושו לברכות כח

אלא שהיא לקיים את האידיאל של ,ואפילו לא רק ללמוד למשך הרבה זמן

להעניק איזה מעמד של בלעדיות לעסקו בלימוד ,"והגית בו יומם ולילה"

ולא ,והגית בו:ואפשר שזה משמעות המילים הנדרשות בסוגיין.תורה

.בדבר אחר

שאלו את רבי":א דרשה דומה:ואכן מופיע בירושלמי בפאה א[

יהושע מהו שילמד אדם את בנו יוונית אמר להם ילמדנו בשעה שאינה לא 

יום ולא לילה דכתיב והגית בו יומם ולילה מעתה אסור לאדם ללמד את 

אם הוגים רק בתורה יומם ".בנו אומנות בגין דכתיב והגית בו יומם ולילה

מאוד ייתכן?איך יהיה זמן פנוי להגות או לעסוק בכל דבר אחר,ולילה

].שלוגיקה כזו עומדת מאחורי האיסור של שיחת ילדים

קשורה הדוק לפסוק "מנעו בניכם מן ההגיון"א "ויוצא שקביעת ר

,אלא שעוסקים רק בתורה,יש לדייק שלא סתם עוסקים בתורה–ביהושע 

.כמו שיש בלימוד בבית ובשיחת ילדים,ושלא יהיה הפרעה כלשהי

י "גם מבהירים מאיפה למד רשהמקורות באבות ובאבות דרבי נתן 

,ס"וגם בכמה סוגיות בש,הוא מופיע באבות.את האיסור של שיחת ילדים

ת יומם "כל סוגיא העוסקת בת,למען האמת.ואולם בלשון קצת שונה

באמת עוסק )עצמו:כמו ביומא יט(וכל מימרא נגד שיחת חולין ,ולילה

.באותו איסור של המשנה באבות

ובין הסוגיה בברכות :שר בין הסוגיות ביומא יטאבל למה דווקא לק
"מנעו בניכם מן ההגיון"א למד את הבסיס ל"אם ר,יתר מזה?:כח
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–איך הגמרא ביומא לומדת את האיסור מפסוק בדברים ,מהפסוק ביהושע

?"ודברת בם"

.אפשר להצביע על כך ששני הפסוקים קשורים אחד לשני,קודם כל

:קובעת ככה,כל יוםבת "ת החיוב המינימלי של תבסוגי,:הגמרא במנחות צט

אפילו לא שנה אדם אלא ,יוסי נלמוד'מדבריו של ר,ר אמי"א
)את(קיים מצות לא ימוש ,פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית

'אפי,ש בן יוחי"אמר רבי יוחנן משום ר.ספר התורה הזה מפיך
.ושקיים לא ימלא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית

,"ודברת בם"שאולי רמוזה במילים ,קריאת שמע שחרית וערבית

ת "כחיוב ת,"והגית בו יומם ולילה...לא ימוש"מקיימת את הפסוק 
,ככשני הפסוקים האלה מופיעים,י מסביר"ואולי בשביל כך רש6.הבסיסי

.את האיסור של שיחת ילדים

אלא ,שר הזהאיך ניתן לראות לא רק שיש את הק:ואם ישאל השואל

י "איך ניתן לשחזר את הדרך בו רש,ואכן?י חשב באופן כזה"שגם רש

.החליט לקשר בין שתי הסוגיות האלה ולהבין שהן אוסרות שיחת ילדים
?האם קיים סמך להבנה זו

):פרק ה משנה יד(ואפשר שהתשובה לזה מצוייה בעוד משנה באבות 
עושה שכר הליכה בידו עושה ארבע מדות בהולכי לבית המדרש הולך ואינו "

."ואינו הולך שכר מעשה בידו הולך ועושה חסיד לא הולך ולא עושה רשע

י מציע הסבר "רש.לא מיד ברור מה התרחיש אשר דנה בו המשנה

עושה ואינו :שאינו לומד כלום אלא שומע מאחרים.ואינו עושה":חלקי
."שלומד בביתו.הולך

שזה דומה ,זה לימוד בבית"ךעושה ואינו הול"התרחיש של מי ש
,)ק תכח"ס(המחזור ויטרי ,ואכן.ג על שיחת ילדים"למקרה במשנה בפ

שכר הליכה ":מבהיר שכך היא משמעות ההסבר שלו,י"תלמידו של רש

.חסיד.כגון שלמד בתוך ביתו.שטרחם לשם מצוה ואינו הולך.בידו

".החשש לזשלא.רשע.ולמדתם ושננתם.בו והגית בו'שמקיים שכת

לא נתייחס כעת לשאלה בגמרא אם דין זה אסור או מצוה לאומרו :.ועיין מנחות צט6
.בפני עם הארץ
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מקיים שני כתובים ,שלא רק לומד אלא הולך לבית המדרש,החסיד

,]"לבניך ודברת בם[ושננתם ...וגם ולמדתם]"יומם ולילה[והגית בו "–
גם באבות דרבי נתן וגם ביומא ,שהם שני הפסוקים שראינו במקורות שלנו

כשפוגע עובר על איסור שיחת ילדים ,ואם אינו הולך לבית המדרש:!יט
.ואינו מקיים את הפסוקים האלה,בהפרעות ללימוד שיש בתוך ביתו

רואה את שני הפסוקים האלה כזורמים )ותלמידיו(י "לכאורה רש
ולכן שניהם הם ,שניהם מחייבים ללמוד תורה בהתמדה–באותו הכיוון 

"והגית בו"י הבין שכמו שנדרש "אולי רש,ואכן.ההיפך של שיחת ילדים

.ולא בדבר אחר–"ודברת בם"יש גם לדרוש ,בר אחרולא בד–

'י יוצא עקבי"ורש העניין האקסקלוסיבי –בשלוש הסוגיות 'לשיטתו,
–"בו)והגית"(ו"בם)ודברת"(בדרשה של ,ת ממעט כל דבר אחר"שבת

י מזכיר את האיסור של "ולכן בשני המקומות האלו רש.ולא בדבר אחר

.'ם ממעשיו ומעבודת ההמפריע את האד,שיחת ילדים


