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 לימוד חדש או שינון? -"והודעתם לבניך" 

 ישעיהו בן פזי
 

אירוע ולמעמד הר סיני וקבלת התורה משמעות כפולה: אירוע היסטורי חד פעמי יש בעולמם הרעיוני של חז"ל, 
 (:     י-:טד ')דב פרשתנוהחוזר ומתחדש מדי יום. את המשמעות השנייה מוצאים חז"ל בין השאר ב

ֶמר ְלָך ּוְשֹמר ַנְפְשָך ְמֹאד ֶפן ִתְשַכח ֶאת  ְבָך ֹכל ְיֵמי ַחֶייָךַרק ִהשָּׁ אּו ֵעיֶניָך ּוֶפן יָּׁסּורּו ִמְלבָּׁ ִרים ֲאֶשר רָּׁ  ,ַהְדבָּׁ
ֶניָך ֶניָך ְוִלְבֵני בָּׁ ם ְלבָּׁ ם  .ְוהֹוַדְעתָּׁ עָּׁ ַמְדתָּׁ ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹחֵרב ֶבֱאֹמר ה' ֵאַלי ַהְקֶהל ִלי ֶאת הָּׁ יֹום ֲאֶשר עָּׁ

י רָּׁ ה ְוֶאת ְבֵניֶהם ְיַלֵמדּוןֲאֶשר ִיְלְמ  .ְוַאְשִמֵעם ֶאת ְדבָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ִמים ֲאֶשר ֵהם ַחִיים ַעל הָּׁ ל ַהיָּׁ  .דּון ְלִיְרָאה ֹאִתי כָּׁ
ֶניָך" עלשני התלמודים מביאים את דרשת ר' יהושע בן לוי )להלן: ריב"ל( המקיש  ֶניָך ְוִלְבֵני בָּׁ ם ְלבָּׁ מן  "ְוהֹוַדְעתָּׁ

ַמְדתָּׁ ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך" הלימוד היומיומי שלומד אדם עם בנו ובן בנו למעמד הר  אתומשווה  ",ְבֹחֵרב יֹום ֲאֶשר עָּׁ
 ,הבדל במילה אחתיש ביניהם  ךנוסח דרשת ריב"ל בשני התלמודים דומה בעיקרו, אאמנם תורה. הסיני וקבלת 

 הבחנה רבת משמעות: המשקף
 

 ירושלמי קידושין פ"ז ה"א בבלי קידושין ל ע"א  
 

  :לויאמר רבי יהושע בן 
ד כל  למ  את בן בנו תורה, המ

המעלה עליו הכתוב כאילו  ל  מהר סיני,  קב
 שנאמר: 

 

 , "והודעתם לבניך ולבני בניך"
יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך "וסמיך ליה 

 ."בחורב
 

 

  [:=ר' יהושע בן לוי]אמר ליה 
עשכל  ]...[ ומ  פרשה מן בן בנו  הש

הכאלו הוא  ע ומ   .מהר סיני ש
  ?ומה טעמא

 

  ",והודעתם לבניך ולבני בניך"
  ".יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב"
 

ד"כל  ,לפי הבבלי למ ע "כל  ,לפי הירושלמי , ואילואת בן בנו... כאילו קבלה מהר סיני" המ מ שו פרשה מן ה
בבלי, הסב מלמד את התורה והנכד הוא תלמוד הבן בנו כאלו הוא שומעה מהר סיני". לפי דרשת ריב"ל ב

לפי הירושלמי, אבל הנכד את התורה מסיני. ת הבבלי לומר שכאילו קיבל כוונשט ופשר בונראה כד ,הלומד
שומע הוא נעשה הסב כאילו ונמצא ש ,ריב"ל נוקט עמדה הפוכה מפתיעה: הנכד משמיע את התורה והסב שומע

 אופיו של שאלתמשקף מחלוקת בין התלמודים ב בדרשה מלמד/שומעהפעלים חילוף שאת התורה מסיני. נראה 
כל " בו: נוסחולכן ה ,הכוונה להקניית ידיעות חדשות ,התלמוד הבבלי פי. ל"םתָּׁ עְ ַד הוֹ וְ "במילה  ןהלימוד הטמו

ד למ היא לגרום לבנים ובני הבנים  "םתָּׁ עְ ַד הוֹ וְ "משמעות  ,. לעומת זאת, לפי התלמוד הירושלמי"את בן בנו המ
באוזני הסב )או על הלימוד מטרה זו מושגת באמצעות שינון וחזרה  .פנים את התורה שכבר למדולהו תדעל

עה, ולכן הנוסח בו: "האב( מ ו  . "פרשה מן בן בנו ש
בו מופיעה שההקשר המקראי ן מסתבר שפרשנותו המפתיעה של הירושלמי נובעת בראש ובראשונה מ

ֶמר ְלָך ּוְשמֹ " :התורה הריזהמ. קודם לכן "םתָּׁ עְ ַד הוֹ וְ "המילה  אּו ִהשָּׁ ִרים ֲאֶשר רָּׁ ר ַנְפְשָך ְמֹאד ֶפן ִתְשַכח ֶאת ַהְדבָּׁ
ְבָך ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך את ח ושכל אלש ,. בעולמם של חכמי ארץ ישראל, אזהרה חמורה זו"ֵעיֶניָך ּוֶפן יָּׁסּורּו ִמְלבָּׁ

                                                           


 .מרצה בבית הספר ללימודי יסוד ביהדות באוניברסיטת בר אילן ובמכללת אשקלון ,ד"ר ישעיהו בן פזי  
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 םותלמוד םמשנתאדם את רוב בני רק לשכחת מעמד הר סיני ההיסטורי, אלא גם לשכחת נוגעת אינה הדברים, 
 . הםחיי ימיב שלמדו

כל השוכח דבר אחד  :רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר"פרקי אבות ג,ח(: שנינו )כך למשל 
רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את ' :שנאמר .מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו ,ממשנתו

 . "הדברים אשר ראו עיניך'
: בכל זמן תורה כאקטואליתב האמורהאזהרה את הים בארץ ישראל, תופס אמראשוני האמורריש לקיש, גם 

'השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח ר: שנאמ .כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו :אמר ריש לקיש"
 " )מנחות צט ע"ב(. 'את הדברים

ֶניָך" ,פסוק, גם הצווי המופיע בסופוה לשנראה אפוא כי על רקע פרשנות זו  ֶניָך ְוִלְבֵני בָּׁ ם ְלבָּׁ הובן  ",ְוהֹוַדְעתָּׁ
שלא תשתכח  כדיתורה את הנכד לחזור ולשנן ה ן אובאת ה הניעעל ידי הירושלמי כמורה על מצוות האב והסב ל

  1תה.והיו יודעים אי ובכך ולא יישכח מהם תלמודם, ,משנתםמהם 
 "םתָּׁ עְ ַד הוֹ וְ "ירושלמי בשאלת פירוש בין השהשפיע על המחלוקת שבין הבבלי ל נוסף גורם כי ניתן לשער

דונה י"עוקר הרים". מחלוקת עקרונית זו נ או" י"סינימי עדיף: קשור למחלוקת החוצה את התלמודים בשאלת 
את החכם שהוא בחינת מעדיף הירושלמי  שהתלמודם דיבמסגרתו מקורות רבים המעיהובאו כבר במחקר, ו

 "עוקר הרים". ואהמי ש, על פני עד שהוא יודע אותו על פה ששינן את תלמודו ונעשה בקי בו מיכלומר  2",יסיני"
בקי, וא רק המי שמפולפל על פני מי שהוא הובאו גם מקורות המלמדים על העדפתו הבבלי את  ,לעומת זאת

רב נחמן חכם ארץ  הכנמלמשל  ךכ .מפולפל דיאינו חדש ומשאינו מפני  ,בקימי שהוא עד כדי זלזול מופגן ב
אפשר אפוא שהבדלי  3ספרא וספרי ותוספתא "סל מלא ספרים" )מגילה כח ע"ב(.וישראלי שהיה שונה הלכות 

שינון במסגרת ללו באים לידי ביטוי גם בדרגת החשיבות שמייחסים חכמי ארץ ישראל לחזרה והלגישות ה
 .חכמי בבלל בניגודהמשפחתית 

מימרת בו משובצת ש הבדל שיש בין שני התלמודים בהצגת הסיפורועוד ניתן להסביר ה זרקע שעל דומה 
 :  . וזה לשונו ]בתרגום[ריב"ל

 

 ירושלמי קידושין פ"ז ה"א  בבלי קידושין ל ע"א
   

רבי יהושע בן לוי היה רגיל לשמוע את הפרשה 
 מבן בנו בכל ערב שבת

 
רבי חייא מצא את ר' יהושע בן לוי 

סדין על ראשו ומביא את שהיה מניח 
 .התינוק לבית הכנסת

  
ונכנס לרחוץ במרחץ של  ,פעם אחת שכח

והיה נסמך על כתפיה ר' חייא בר אבא.  ,טבריה
חזר ויצא  .נזכר שלא שמע את הפרשה מבן בנו

 החוצה.
 

 אמר לו: מה כל זה?
  

אמר לו רבי חייא בר אבא: וכי לא כך למדנו 
 !רבנו: אם התחילו אין מפסיקין?

 

אמר לו: האם דבר פעוט הוא מה 
לו וסמוך  ",והודעתם לבניך" ,שכתוב
יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך "כתוב 
 ?!"בחורב

  

וכי קלה היא בעיניך? שכל  ,אמר לו: חייא בני
כאילו הוא שומעה מהר  ,השומע פרשה מבן בנו

 .והודעתם לבניך ולבני בניך"סיני. מה טעם? 
 ."יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב

ר' חייא בר אבא לא   ,מכאן ואילך
לתינוק  אעד שהיה מקר ,טעם מהבשר

  

                                                           
1
 האחרונשנעשו בעת ה. במחקרים ועיקר החשיבות העצומה שמייחסים מאמרי חז"ל לחזרה ושינון תמידיים אינה מופרזת כלל  

הועבר מדור לדור במשך מאות שנים  ,תלמוד, אגדה ומדרשוהכולל משנה  ,שכל הידע הלימודי בימי חז"לד העובדה ולטת מאוב
תורה שבעל פה בחברה היהודית היה מותנה אפוא בנכונותם של הלומדים להשקיע את מרצם הבעל פה. המשך קיומה של 

מפני ירידתה של ם הדורותילשל חכמים  םחששבמסירה מדויקת שלו, ובאופן זה לדאוג לשימורו. ובשינון מתמיד של הידע 
להשפיע על רמת המוטיבציה של התלמידים לחזור שיש בהם ט אמצעים ואותם לנקניע וח"ו תשכח תורה מישראל, ה ,נכונות זו

 ,240-258ג, עמ'  מחקרי תלמודולשנן ללא לאות את מה שלמדו. ראו י' זוסמן, "'תורה שבעל פה' פשוטה כמשמעה", 
 .96 רהוהע 282עמ' בשם, וכן והערותיו 

2
למשל  ו" כמייצג את החכם המשנן וחוזר על תלמודו. ראי"סיני תוארו לעיל כדי לשפוך אור על מקור הנרמשמא יש בדברים שא  

 א.ע"בפירוש  רש"י להוריות יד   נואך עיי .ברכות סד ע"ב
3
 .30-36)תשנ"ט(, עמ'  92קתדרא : ד' רוזנטל, "מסורות ארץ ישראליות ודרכן לבבל", ורא ,על הבדלים אלו  
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 ומוסיף.
 

סב או אב ובנו  ,שני הסיפורים מציגים את החשיבות הרבה שמייחס ריב"ל ללימוד תורה במסגרת בין דורית
אולם בתלמוד של קבלת תורה במעמד הר סיני.  מוקטן זה כמעין שחזורהלימוד את הונכדו, ושניהם תופסים 

הבבלי יש תוספת שלא נזכרה בירושלמי, המתייחסת להנהגתו של ר' חייא בר אבא, הנהגה שלפי התלמוד נהג 
בה בעקבות דבריו של ריב"ל ולפיה לא אכל 'עד שהיה מקרי לתינוק ומוסיף', דהיינו שהיה חוזר על מה שלמד 

 י(.אתמול ומלמדו עוד פסוק )רש"
דמה שקרא עמו "על אתר אומר מדוע הקפיד ר' חייא בר אבא ללמוד עם התינוק פסוק חדש? מהרש"א ו

של מהרש"א עולה בקנה אחד עם נוסח הבבלי למימרת   ו. הסבר"כיון שכבר ידעו ,אתמול לא קרי ליה הודעה
 ",השומע פרשה מן בן בנוכל " ,, נוסח הירושלמיגיסא . מאידך"כל המלמד את בנו תורהבו: "נאמר ש ,ריב"ל

השרשת מה שכבר למד הילד במהלך השבוע רק באה בשההודעה, לשיטת הירושלמי, מפני  ,אינו סובל פירוש זה
 במסגרות הלימוד האחרות שלו באמצעות שינון וחזרה במסגרת משפחתית. 

משקפת מציאות  ,הנכד קורא לפני סבו את הפרשה בערבי שבתותש ,התמונה המצטיירת כאןשסביר להניח 
קיים ההנחלת ידע חדש, אלא חזרה על אינה ה בדורי -שמטרת הלימוד הבין ,ראלית בחברת אמוראי ארץ ישראל

 .יםחדש בריםו דלמד אותאינו נדרש לוושינונו, ומשום כך הסב מתפקד כשומע 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע  
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 

 יש לשמור על קדושת העלון
 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עורך לשוני: ד"ר יחיאל קארה


