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 1פתיחה א. 

 רות ושואלת הגמרא:רשות להונתינת  הוא  ת הדיינים מביאה שאחד מחלקי סמיכ )ה:( נהדרין סבהגמרא 

משום מעשה שהיה דתניא פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה בני אדם   ,"אי גמיר רשותא למה לי למישקל

 א שמגבלין עיסותיהם בטומאה אמר להם מפני מה אתם מגבלין עיסותיכם בטומאה אמרו לו תלמיד אחד ב

ם דרש להו ואינהו סבור מי בצעים קאמר... לנו מי בצעים )=מי ביצות( אין מכשירין והוא מי ביצי  לכאן והורה

תנא באותה שעה גזרו תלמיד אל יורה אלא אם כן נטל רשות מרבו. תנחום בריה דרבי אמי איקלע לחתר דרש  

אל יורה אלא אם כן    ותנא תלמיד  אלהו מותר ללתות חיטים בפסח, אמרו לו לאו רבי מני דמן צור איכא הכ

 מחנה ישראל, אמר להו לאו אדעתאי". היה רחוק ממנו שלוש פרסאות כנגד 

שאסור לתלמיד להורות בתוך שלוש פרסאות של רבו ואילו מחוץ לשלוש פרסאות יכול עולה, מפשט הגמרא  

 וכן שתלמיד צריך לקבל רשות מרבו כדי שיוכל להורות. ,להורות

 ,ורות הלכה במקום רבוושואלת האם תלמיד יכול לה , סג.( -)סב:במסכת עירובין    סוגיא זו גם  הגמרא מדברת על

ומביאה מעשה שרב חסדא לא הורה הלכה אפילו בעניין ביעתא בכותחא )ביצה בתבשיל חלבי( כל שניו של  

ר מכן  חשרב חסדא כן הורה הלכה בכפרי ששם לא היה מקומו של רב הונא. לא  נוסף   ומעשה   ,רב הונא רבו

היה תלמיד חבר ת שיכל להורות משום שומבאר   ,מביאה הגמרא מעשה שבו רב המנונא הורה בחיי רב חסדא

מביאה שרב   עודשל רב חסדא ועל ידי זה מובן שגם רב חסדא שהורה בכפרי היה תלמיד חבר של רב הונא.  

הגמרא מוסיפה שצורבא    . ונאההמנונא שהיה תלמיד גמור של רב הונא לא הורה בחרתא דארגיז כל חייו של רב  

  אינו בתנאי שלא התחילו בכבוד רבו ושרבו שחיטה גם במקום רבו   מרבנן יכול לבדוק לעצמו כשרות של סכין

י: זקן וחכם(, וכן שלאפרושי מאיסורא מותר לתלמיד להורות אפילו בפני רבו ממש. בסוף הסוגיא  "מופלג )רש

רבו חייב מיתה ושלא בפני רבו אסור להורות ואין חייב    מביאה הגמרא את דברי רבא שתלמיד שמורה בפני 

 מיתה. 

ג. באיזה מרחק שייך    . ב. באיזה עניינים שייך האיסור   . למי אסור להורות  ר: א. להבין מהם גדרי האיסוצריך  

 . וכן צריך להבין את טעם האיסור. דרבנן האיסור מדאורייתא ומה הוסיפה הגזירה

 

 מחלוקת בעניין דברי רבאב. 

אסור נם  אמ  ,ושלא בפני רבו  ,הו הראשונים בהסבר דברי רבא שאמר שתלמיד שהורה בפני רבו חייב מיתקנחל

 
 יעים.לכל שאר המסיתודה רבה רבה לישי יהודה יצהרי על העזרה הרבה ו  1
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וצריך להבין איזה מרחק נחשב 'בפניו' ואיזה מרחק נחשב 'שלא בפניו', וכן צריך    . אינו חייב מיתהאך  להורות  לו  

על  שניהם. בנוסף צריך ביאור    לברר על איזה תלמיד מדובר האם על תלמיד גמור או על תלמיד חבר או על

 ,וחוצה להן מותר להורות  ,להורות בתוך שלוש פרסאותן שלא יכול  תלמיד מדובר בגמרא בסנהדריסוג  איזה  

 על מי נגזרה הגזירה והיכן.  צריך לברר  וכן

 

 בעירובין  'תוסהשיטת . 1

ש  ומיתה הכוונה לתוך של  בחיי  'בפניו' אומר שרבא דיבר על תלמיד גמור, ומה שאמר ש  2)ד"ה רב חסדא( תוס'  

. ש פרסאות של רבווחוץ לשל  כוונתו  להורות אבל פטור ממיתה  שאמר שאסור   'שלא בפניו'ו  . פרסאות של רבו

בו מיתה ומסתמא לא הורו בפני  יולומד מבני אהרון שהורו במחנה ישראל שהיה גדול שלוש פרסאות ונתחי

דיברה  ,ת בפני רבו הוא רק בתוך שלוש פרסאותוואילו הגמרא בסנהדרין שאמרה שהאיסור להור  . משה ממש

 ו לא נאסר להורות חוץ לשלוש פרסאות. שעלי 'ד חבר תלמי'על 

 התוס'שעל פי דברי    הר"ן )בסנהדרין( ביאר  ולעניין הגזירה שתלמיד לא יורה אלא אם כן נטל רשות מרבו,  

נאסר עליו קודם לכן. ולגבי    שמן התורה לא  ,נגזרה על תלמיד חבר חוץ לשלוש פרסאותהיא  צריך לומר ש

רק לעניין הגזירה שתלמיד אל יורה אלא אם כן נטל    כח הזה מועילהוח של נטילת הרשות מרבו, לכאורה  והכ

  ,כמו שנראה בגמרא בעירובין ו  . לא באיסורי דאורייתאאך    ,שנגזרה בעקבות תלמיד שטעו בדבריו  ,רשות מרבו

ואם כן    ,דהיינו מחוץ לשלוש פרסאות של רבו  ,ה בכפריר של רב הונא הושרק רב חסדא שהיה תלמיד חבר  

וכן רבא שמדבר על תלמיד גמור אוסר   . ות מרבו ולא הורה בחיי רב הונא בתוך שלוש פרסאותנראה שנטל רש

 רשות.  במקרה שנטל מדברתבכל מקום, אף על פי שהגמרא 

 

 שיטת הרשב"א . 2

מר שהגמרא בסנהדרין שאמרה שאסור לתלמיד להורות ווא  ,בעירובין   'חולק על תוס  ח"א קיא(   ,)שו"תהרשב"א  

שלוש פרסאות רבו  בתוך  ובין בתלמיד חבר   ,של  בין בתלמיד גמור  יורה"כיוון שכתוב    ,דיברה   "תלמיד אל 

ו"מינה משמע דכל תלמיד קאמר", ולזה התכוון רבא באומרו שתלמיד שמורה בפני רבו חייב מיתה ושלא בפניו  

 .חייבים מיתה  ,או במקומו או בעירו  ,בפניו ממש  כלומר   שכאשר מורים בפני רבםנו,  י הי  . אסור ואין חייב מיתה

רבם בפני  שלא  מורים  פרסאות  ,וכאשר  שלוש  בתוך  ממי  ,דהיינו  מקרה  אבל  . תהפטורים  להם   בכל  אסור 

  ,להורות מדאורייתא, ומשום הגזירה שתלמיד לא יורה ללא רשות מרבו נאסר להורות חוץ לשלוש פרסאות

 יהם באיסור דאורייתא. כמו שלא חילקנו בינ  ,בין בתלמיד גמור ובין בתלמיד חבר רה זו היא יוגז

וכן בתוך   ,לשלוש פרסאות של כל רבותיו  הרשב"א מוסיף שתלמיד שקיבל רשות מרב אחד יכול להורות חוץ 

ת הגמרא אולפי זה צריך להעמיד    . אם אין לו עוד רב במרחק זה  ,שלוש פרסאות של הרב שנטל ממנו רשות

א הורה בתוך שלוש פרסאות שלו אבל כן  שאומרת שרב חסדא שהיה תלמיד חבר של רב הונא ל  ,בעירובין

שרב חסדא קיבל רשות מרב אחר ולא מרב  במציאות  הונא,הורה בכפרי שהיתה חוץ לשלוש פרסאות של רב  

 ולכן לא יכול היה להורות בתוך שלוש פרסאות של רב הונא.   ,הונא

ובחיי רב הונא שהיה תלמידו מדוע רב המנונא שהיה תלמיד חבר של רב חסדא הורה בחייו,    ,אם כן  ןוצריך להבי 

תועי שהרשות  הרשב"א  מדברי  משמע  הרי  הורה,  לא  מחוץ המובהק  חבר  לתלמיד  בין  גמור  בין לתלמיד  ל 

 ויש עוד לעיין.  ,ותועיל לתוך שלוש פרסאות של הרב שקיבל ממנו רשות ,לשלוש פרסאות

 

 
 . וכך נראה גם ברא"ש 2
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 יטת תוס' בסנהדרין ש. 3

 רות בסנהדרין ובעירובין. שהרי הגמרא ראה שיש סתירה בין הגמ אומר שנ )ה: ד"ה אלא אם כן(   ' בסוגייתינו תוסה

בסנהדרין אמרה שאסור לתלמיד להורות בתוך שלוש פרסאות ומדברת על תלמיד גמור )בניגוד לדברי תוס' 

לעומת   . אי כולם היו תלמידים גמורים של משה רבנודכיוון שהאיסור נלמד ממחנה ישראל ששם ו  ,בעירובין(

מה בעיר זאת  לשלוש פרסאות,  גמרא  מחוץ  אפילו  להורות  לתלמיד  שאסור  משמע  שרב ובין  שאומרת  מכך 

דוחק לומר שחרתא דארגיז היה בתוך ו  ,המנונא לא הורה בחרתא דארגיז בחיי רב הונא שהיה רבו המובהק

  ,ורה בפני רבו חייב מיתה ושלא בפני רבו אסור ואין חייב מיתהמשלוש פרסאות, וכן רבא אמר שתלמיד ש

 ו היינו חוץ לשלוש פרסאות. ושלא בפני ,מע מהמשך הסוגיא שבפניו היינו תוך שלוש פרסאותומש

ובגמרא   התוס',ומתרץ   פרסאות,  לשלוש  חוץ  להורות  אסור  ולכן  מרבו  רשות  נטל  שלא  מדובר  שבעירובין 

תלמיד   על  מדובר  דב גבסנהדרין  ולפי  פרסאות,  לשלוש  חוץ  להורות  יכול  ולכן  מרבו  רשות  שנטל  ריו מור 

 וך שלוש פרסאות. רואים שלא מועילה ת ,שבגמרא בסנהדרין מדובר שנטל רשות

ולכאורה לא מובנים דברי תוס', שהרי לפי הגמרא בסנהדרין מותר להורות חוץ לשלוש פרסאות מדאורייתא,  

  דיבר מדאורייתא, שהרי אומר שחוץ לשלוש  ותובפשט  . וץ לשלוש פרסאותחולפי רבא בעירובין אסור להורות  

שאין חייב מיתה ולא היה צריך לומר זאת, ואם    ואם האיסור הוא מדרבנן פשוט   ,פרסאות אסור ואין חייב מיתה

כן צריך להבין מדוע רשות תועיל רק חוץ לשלוש פרסאות ולא תועיל בתוך שלוש פרסאות אם שני המרחקים  

 אורייתא. דהם מ

ולכן הרשות לא תתיר לו להורות בתוך שלוש    אלא צריך לומר שהרשות מועילה רק במקום שאין חיוב מיתה,

 בהם חייב מיתה אלא רק חוץ לשלוש פרסאות שבהם אסור מדאורייתא ואין חייב מיתה.פרסאות של רבו ש 

כך נראה  ו  . בו ממש מדאורייתאר בדינו של תלמיד חבר, נראה לומר שתוס' סובר שאסור לו להורות רק בפני  

 לשונו:מ

חסדא היה  ביעתא בכותחא בעא מיניה מרב חסדא כולי שני דרב הונא )ורב  "והא דאמר בפרק הדר דאפילו  

איירי דהא קאמר התם רב חסדא אורי בכפרי בשני דרב   התם בפניו ממש תלמיד חבר של רב הונא( ולא אורי 

 הונא". 

בין את הדיוק של תוס', שדייק שמכך שרב חסדא הורה בכפרי משמע  האך מקשה המהר"ם שלהסבר זה צריך ל

ה שלוש פרסאות מפומבדיתא ששם היה  כפרי הייתה רחוק לאהוהיה מורה רק בפניו של רב הונא ממש,  שלא

מקומו של רב הונא ולכן הורה שם, ואין להוכיח מכך שלא הורה רק בפניו ממש אבל בתוך שלוש פרסאות 

 שלא הורה בתוך שלוש פרסאות.   יתכןכיוון ש הורה, 

ות סדא לא הורה בחיי רב הונא בפניו ממש דהיינו תוך שלוש פרסאולכן מסביר המהר"ם בדברי תוס' שרב ח

תוס' בסוף הדיבור. לפי הסבר זה אנו דוחקים בדברי תוס' השכל תוך שלוש פרסאות חשוב בפניו כמו שהסביר  

 . 'שאין חילוק בלשונו בין 'בפניו ממש' ל'בפניו

במקום שמותר להורות מדאורייתא, אלא  ולא באה לאסור הוראה    ,והגזירה לפי תוס' נגזרה רק בתלמיד גמור 

רק להוסיף שבמקום שהרב נותן רשות לתלמיד להורות צריך לבדוק גם שיודע להסביר דבריו ולא יטעו בהם,  

ליה רבו רשותא מידק דייק ביה שיהא    ב "כי יהי)סנהדרין שם, ד"ה נוטל רשות מרבו(  כמו שנראה מפורש בדברי רש"י  

 . 3את דבריו"  פתוח ולא יטעו השומעיןלשונו 

 

 שיטת הר"ן . 4

אומר שרבא דיבר על דינא דאורייתא ועל תלמיד גמור, ובפניו שחייב מיתה   )סנהדרין ה: ד"ה באותה שעה גזרו( הר"ן  

 
 . ולאי שליט"אכך הסביר הרב דביר אז 3
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אבל תלמיד חבר   . שלוש פרסאות  ושלא בפניו שפטור ממיתה אך אסור להורות היינו תוך  ,היינו בפניו ממש

)אנו מחויבים להסביר כך משום שמובא בסוגיא    . כאורה לא בפניו ממשאך ל  ,בתוך שלוש פרסאותיכול להורות  

לא הורה בעניין ביעתא בכותחא,  )כמובא בתוס' ד"ה רב חסדא(  בעירובין שרב חסדא שהיה תלמיד חבר של רב הונא  

דבריו שרב חסדא לא  הורות בתוך שלוש פרסאות, לכן צריך לומר ללהר"ן שתלמיד חבר יכול    כתבומצד שני  

בפניו ממש אך בשאר תוך שלוש כן הורה(. והגזירה שתלמיד לא יורה אלא אם נטל רשות מרבו נגזרה רק    הורה

שאסורים   לדברים  אף  מקום  בכל  מועילה  מרבו  רשות  ונטילת  פרסאות,  לשלוש  מחוץ  גמור  תלמיד  על 

 מדאורייתא. 

 

 הראשונים  תסברו. 5

האיסור בהוראה בפני רבו, האם משום ביזוי או    הראשונים על ידי החקירה מה סיבת ניתן להבין את מחלוקת  

לרב כבוד  חוסר  משום    . משום  או  )ביזיון(  הרב  של  הקיים  מכבודו  מיעוט  למנוע  שעלינו  משום  האם  דהיינו 

 או גמור(.   ר שעלינו להוסיף בכבודו. אפשר לתלות חילוק זה במרחק ובתלמיד )חב 

לחקירה זו   דו תועיל לכך שנוכל להורות במקום ביזוי. האם מחילה של הרב על כבו  ,ר עודעל גבי זה ניתן לחקו

 . שיהיה ביזוי ,ניתן לגשת משני דרכים. דרך אחת, האם האיסור הוא מצד המעשה של הביזוי או מצד התוצאה

ואם    וצאה. כבר אין בעיה בת  כיוון שהרב מחלו  ,תוצאה בהבעיה היא  ש  הרי  ,אם רשות מועילה במקום הביזוי

אסור לאדם לעשות מעשה ביזוי,   ,שאע"פ שבתוצאה אין ביזוי  ,הבעיה היא המעשהש יוצא  מועילה,רשות לא  

הבעיה היא עשיית מעשה הביזוי ולא תוצאת המעשה. ישנה דרך נוספת, והיא שמחילה של הרב תבטל את  ו

שהרי הוא  מעשה של ביזוי  כבר איןלאחר המחילה    ,עצם מעשה הביזויבאם ישנו איסור    אז גםמעשה הביזוי ו

 . וטלב

סוברים שרב לא יכול   )מגילה כח.( והטורי אבן בשם הראב"ד    )יו"ד רמב, לב( , וכן הרמ"א  )ח"ב, קכז( תרומת הדשן  ה

 למחול על ביזויו, דהיינו לדעתם מחילה של הרב לא תתיר להורות במקום ביזוי. 

י רבו הוא משום  סבר שהאיסור להורות בפנ  תוס' בעירוביןבאר את מחלוקת הראשונים: הלועל פי זה נראה  

שאסור לבזות את הרב, ותלמיד גמור שמורה הלכה אף מחוץ לשלוש פרסאות מבזה את רבו בכך שמשווה את  

כמו )ה את רבו בפניו  עצמו אליו )שנוטל שררתו(, אלא שבתוך שלוש פרסאות הביזוי יותר גדול כיוון שמבז

 :)קי.( בסנהדרין   הגמראאמרה כמו שו ,שאומר תוס' שתוך שלוש פרסאות נחשב בפניו(

 . "כל החולק על רבו כחולק על השכינה שנאמר 'בהצותם על ד'"

ולשיטתו,   המחלוקת הייתה בפני משה.   שםו בעוונם,  לבסוף מתו  שמחלוקת קרח ועדתו  דברים אלו נאמרו על  ו

 ד גמור להורות במקום ביזוי. ימהרב לא תועיל לתלמנטילת רשות 

נביא את    . כדי להבין זאתלהורות בתוך שלוש פרסאות של רבוסור  ונותר להבין א"כ, מדוע לתלמיד חבר א

 :)ס:(  הגמרא בכתובותדברי 

לא משום דמיחזי    ."אמר אביי האי מילתא דאמור רבנן אפילו ביעתא בכותחא לא לישרי איניש באתרא דרביה

 .דלא מסתייעא מילתא" םאלא משו ,כאפקירותא

ות בתוך שלוש פרסאות הוא לא משום חוצפה כלפי הרב להור   4שהאיסור לתלמיד חבר עולה  מפשט הגמרא  

ס  שאין  משום  בסייעתא  יאלא  לחוסר  שהסיבה  ונראה  בהוראתו,  לטעות  עלול  התלמיד  ולכן  דשמיא  יעתא 

תא דשמיא להורות שם, אך אדם עכן הוא מקבל את הסיימכך שלרב יש אחריות על מקומו ול  תדשמיא נובע

יקבל סייעתא דשמיא להורות באותו מקום ולכן עלול להגיע לידי  אחר שאין לו אחריות על מקום רבו לא  

 
מובא במעדני יום וכך    .ה לו עם רב יוסף(אביי היה תלמיד חבר של רב יוסף )ואת דבריו אביי אמר בעקבות מעשה שהי  4

 ת )ערך אביי הכהן( ועוד. (, סדר הדורוה(, מהרש"א )הוריות יג:  'סי "זע הנד(, שו"ת אריה דבי עילאי )א  'סי פ"ג טוב )ברכות
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 . 5טעות אף אם יקבל רשות מהרב להורות 

מרות שהוא הגזירה על תלמיד חבר שלא יורה חוץ לשלוש פרסאות היא מפני החשש שיטעו בדבריו )שלא"כ,  ו

ויודע להורות עדיין יכולים לטעות בדבריו( כמו שנראה במעשה ב עתלמיד חכם   סנהדרין שבעקבותיו  צום 

 נגזרה הגזירה, ונטילת רשות מרבו תועיל רק בעניין זה. 

הוא משום   בפני הרב  האיסור להורותלשיטתו,    הבין אחרת את גדרי האיסור. הר"ן    לעומת התוס' בעירובין,

 ורה בפני רבו ממש חייב מיתה, אך בתוך שלוש פרסאות האיסור להורות ה, ולכן בתלמיד גמור ש ביזוי של הרב

ש משום  הוא  הוא  שלוש  בזה  בתוך  להורות  לתלמיד  אסור  ולכן  לו,  להוסיף  שמחויב  הכבוד  מרבו את  מונע 

שהאיסור  ,אסור לו להורות רק בפני רבו ממש   ,תלמיד חבר וב  . פרסאות של רבו מדאורייתא אך פטור ממיתה

נגזרה על תלמיד גמור מחוץ מחויב להוסיף בכבודו. והגזירה  אין הוא  א רק לא לבזות את רבו אך  והמוטל עליו ה

נטילת רשות לשיטתו  מפני החשש שבהוראתו יביא לידי טעות על ידי שלא ידקדק בלשונו. ו  ,לשלוש פרסאות

כן לאחר שנטל  וכבוד לרב,    הוספת ה של  מועילה בכל מקום, כיוון שסובר שכשרבו נתן רשות כבר אין חוב

 רשות אין ביזוי לרב כשתלמידו מורה.

שסובר שהאיסור להורות בתלמיד גמור בפני רבו ממש הוא משום ביזוי   ,רשב"אדברי המר גם לטעם זה ניתן לו

 בפניו ממש אסור ,ובתלמיד חבר  וחייב מיתה, ובתוך שלוש פרסאות מטעם מניעת הוספת הכבוד הראוי לרבו. 

בכתובות ש"לא  , ותוך שלוש פרסאות אין עליו חובה להוסיף בכבוד רבו כמו שראינו  יוחייב מיתה מטעם ביזו

והגזירה משום טעות נגזרה בין על תלמיד גמור ובין    אלא מחוסר סייעתא דשמיא.   ,משום דמיחזי כאפקירותא"

בו ר הרשות מכמו כן  ראתם, ועל תלמיד חבר מחוץ לשלוש פרסאות, כיוון שבשניהם שייך החשש שיטעו בהו

ת, מכיוון שסובר שכשרבו נתן רשות כבר תועיל בין בתלמיד גמור בין בתלמיד חבר אפילו בתוך שלוש פרסאו

 אין ביזוי לרב כשתלמידו מורה.

סובר שבתלמיד גמור בתוך שלוש פרסאות יש ביזוי לרבו ולכן אסור להורות שם  נראה ש התוס' בסנהדרין  

ור לתלמיד להורות מדאורייתא וכן משום הגזרה שיכולים  ס. וחוץ לשלוש פרסאות אוחייב מיתה אם הורה

ו, ולכן אם נטל רשות מרבו יכול להורות חוץ לשלוש פרסאות כיוון שרשות מועילה בדאורייתא  לטעות בדברי

ל  וכן משום שרבו בדק שיודע להסביר דבריו כך שלא יטעו בהם, אך הרשות לא תועיל בתוך שלוש פרסאות ש

 ם מבזה את רבו ורבו לא יכול למחול על ביזויו. שרבו כיוון שאם מורה 

שנתנה טעם    שהובאה לעיל,  בכתובות  ע"פ הגמ'להורות בתוך שלוש פרסאות של רבו    ולתלמיד חבר אסור 

כמו אביי שם שהורה )ולכן עלול לטעות בהוראתו    ,סייעתא דשמיא כשמורה במקום רבו  ן אילתלמיד כזה  ש

גם רשות מרבו לא תועיל לתלמיד כדי שיוכל להורות כמבואר בתוס'   ,הולז  (. סף וטעה בהוראתובמקום רב יו

לו סייעתא   כי אין  לו להורות  יהיה חוסר כבוד לרבו אך עדיין אסור  רשות מועילה כדי שלא  שאומנם  שם, 

 . והרשות לא מועילה בזה דשמיא 

 

 שיטת הרמב"ם ג. 

 . הסתירה ברמב"ם 1

 :)כ, ט( הרמב"ם בהלכות סנהדרין כתב 

 . מחנה ישראל" ל יורה הלכה בפני רבו אלא אם כן היה רחוק ממנו שלוש פרסאות כנגדא "תלמיד 

מתייחס הרמב"ם   ג( - )ה, בהלכות ת"ת  . בשחוץ לשלוש פרסאות של הרב מותר לתלמידו להורות  ,עולה מדבריוו

 : פעם נוספת לסוגיא

 
 כי אפקירותא(. כך אומר גם תוס' שם )ד"ה 5
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ואע"פ שרבו   , בו ורבו קיים ר שקובע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות  "איזה הוא חולק על רבו, זה  

 רבו לעולם. וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה.במדינה אחרת. ואסור לאדם להורות בפני  

היה בינו ובין רבו שנים עשר מיל ושאל לו אדם דבר הלכה, מותר להשיב. ולהפריש מן האיסור אפילו בפני רבו 

ל לקבוע עצמו להוראה ולישב ולהורות לכל שואל, בקרה. א מבמה דברים אמורים בדבר שנקרה    רות... מותר להו 

 .ולם ורבו בסוף העולם, אסור לו להורות עד שימות רבו, אלא אם כן נטל רשות מרבו..." אפילו הוא בסוף הע 
ילו חוץ לשלוש פרסאות וא   ,שהאיסור להורות בתוך שלוש פרסאות של רבו הוא בכל עניין   ,ושם עולה מדבריו

קב  רק בדרך  יכול להורות  עהאיסור הוא  נקרה לפניו מקרה  שיש איסור לקבוע עצמו    . אך אם  להוראה  וכן 

 ללא רשות מרבו )בחיי רבו(. בכל מקום  ת מדרשואפילו להקים בי

תלמיד  קא בתלמיד גמור, אך  והרמב"ם שהאיסור להורות הלכה הוא דומוסיף    )ה"ט( דבריו    יש לציין שבהמשך 

מדוע רב חסדא לא הורה בחיי    ,שלפי זה קשה מהגמרא בעירובין  . אלא6חבר יכול להורות אפילו במקום רבו

שבמקום שהרב מופלג, גם  . ונראה לתרץ על פי דברי הבית יוסף שאמר 7?א והרי הוא תלמיד חבר שלורב הונ

 .8מופלג בחכמהופשיטא שרב הונא היה נחשב רב לתלמיד חבר אסור להורות במקום רבו, 

חוץ לשלוש פרסאות יכול להורות ו  ,שלא מחלק  דבריונהדרין נראה מסבהלכות  שנראה שיש סתירה ברמב"ם,  

ואילו בהלכות תלמוד תורה אומר שחוץ לשלוש פרסאות אסור לתלמיד    . ן בהוראת קבע ובין בהוראת ארעיבי

כתב ליישב את    )סנהדרין, שם( הרדב"ז    לקבוע עצמו להוראה בדרך קבע אלא יכול להורות רק בהוראת ארעי. 

 שבהלכות סנהדרין הרמב"ם קיצר דבריו וסמך על דבריו בהלכות ת"ת.  ,גברי הרמב"ם

 

 הקובע לו מדרש . 2

ג( הרמ"ך   שיש מקומות שתלמידים נהגו לקבוע מדרש בחיי רבם ללא    מצינוש  ,מקשה על הרמב"ם  )ת"ת, שם 

שאסור  לו לרמב"ם  ומניין  רשות מרבם  זאת מהגמרא בסנהדרין    . נטילת  גזרו  ש   )ה:( ועוד, אם הרמב"ם לומד 

חשש שיטעו  הקרה מותר לו להורות הרי  שתלמיד אל יורה אלא אם כן נטל רשות מרבו, מדוע סובר שדרך מ

 בדבריו שייך בכל מקום. 

הסיפור שבעקבותיו באה    הרי ששהקשה,    י( ,  )יו"ד רמב, ז קושיית הרמ"ך מתחדדת לאור קושיית ערוך השולחן  

 ראת קבע היה על התלמיד לתקן את טעותם. ותה היבהוראת ארעי, בפרט שאם זו הי עוסק הגזירה 

"כל החולק על רבו ש  שהבאנו לעיל  )קי.( הגמרא בסנהדרין  דברי  את    זכיר "ך נ על מנת לתרץ את קושית הרמ

השכינה".  על  יוסף    כחולק  ג( יו"ד  ) הבית  למד    הסביר   רמב,  והבין  שהרמב"ם  בסנהדרין,  זו  מגמרא  דבריו  את 

רבו"ש שקובע  היינו   "חולק על  ולא כפי שהבין הרמ"ך שהרמב"ם הביא את דבריו   תלמיד  רבו,  מדרש בחיי 

מוסיף שהרמב"ם ראה את הגמרא בברכות   )על הרא"ש בברכות פ"ד, כא( הדברי חמודות  )  )ה:(. רא בסנהדרין  מהגמ

בתו של רבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל, והבין שזה הפירוש של  שרבי אליעזר אומר שהחולק על ישי  )כז:( 

 . (רבו של פרק חלק החולק על

שלכאורה פשט האיסור של החולק על רבו הוא שחולק על  מקשה על תירוץ הבית יוסף,    רמב, ב( יו"ד  ) הב"ח  

ישיבה נלמד   ומתרץ שהאיסור להקים ישיבתו של רבו והוראת דיניו ולא כמו שפירש הרמב"ם שמקים ישיבה. 

 : השררה של משה ואהרון ת תה שרצו ליטול איממחלוקת קרח ועדתו, ושם עיקר המחלוקת הי

ת של רבו דהיינו שקובע לו מדרש כמו רבו הוא הנקרא חולק  "מזה אתה למד שמי שלוקח לו שררה וההתנשאו

 על רבו". 

 
 הבית יוסף )יו"ד רמב, ד(. כך מסבירים בדבריו בעל ערוך השולחן )רמב, יב(, הכסף משנה )ה, א( ו 6
 ע"ג(.   'וכן הקשה בשו"ת לחם רב )סי 7
 כך תירץ הרב דביר אזולאי שליט"א.  8



 475 מורה הלכה במקום רבו / ה:  

 

חולק על דבריו, ומסביר שכוונת הרמב"ם שאסור לקבוע לו מדרש בחיי רבו   ג( - )תלמוד תורה ה, בהכסף משנה  

מבאר על גבי הכסף    רמב, יח( יו"ד  ) ערוך השולחן    להורות הוראות.   ללא נטילת רשות ממנו היינו לקבוע עצמו 

הגמרא והגאונים שהיו    תקופתנה שאפשר לומר שהרמ"ך לא חולק על הרמב"ם, אלא הרמב"ם דיבר על  מש

הוראות לכל ישראל, ולכן כשתלמיד קובע מדרש "אין לך חולק    מבית המדרש  מנו, שבתקופה זו יצאו קרוב לז

לכן אמר שהקמת מדרש שימש ללימוד תורה בלבד ולא להוראה, והבית    ,אך בזמן הרמ"ך  . על רבו יותר מזה"

 ם והרמ"ך". ישיבה לא נאסרה על תלמיד כיוון שכל האיסור הוא בהוראת הוראות, "וצדקו יחדיו הרמב"

 

 הוראת ארעי. 3

וע הרמב"ם אומר דמ  יה,תירוץ קושייתו הראשונה של הרמ"ך, אך עדיין קשה קושייתו השניעסקנו בעד כאן  

של  פרסאות  לשלוש  באקראי חוץ  להורות  לתלמיד  מפני    שמותר  נגזרה  שהגזרה  משמע  מהגמרא  הרי  רבו, 

מעים עלולים לטעות בדבריו, וחשש זה קיים  החשש שהתלמיד יורה אך דבריו לא יהיו מבוארים היטב והשו

מדוע כן  ואם  קבע,  דרך  להוראה  אקראי  הוראת  בין  חילוק  ואין  מקום  רק    בכל  לשלוש  חוץ  הרמב"ם  אסר 

 . 9?בהוראת קבע משום הגזרה

אמרה שהסיבה שאסור להורות בפני רבו היא  ש)ס:(  הגמרא בכתובות    , נחזור לדבריאת הרמב"םעל מנת לתרץ  

סביר  הו  יון הרב אלא משום שאין לתלמיד סייעתא דשמיא בהוראות כאלו ועלולה להיגרם טעות. לא בגלל בז

לתלמיד    תלמיד שהורה וטעו בדבריו היה במקום רבו, ובאותו זמן חשבו שמותר   לערוך השולחן, שהמקרה ש

של בדבריו  שטעו  הטעות  ובעקבות  כחוצפה,  נראה  שלא  באקראי  רבו  של  פרסאות  שלוש  בתוך    להורות 

דשמיא   סייעתא  לתלמיד  אין  ולכן  כשמורה  חוצפה  יש  רבו  של  פרסאות  שלוש  בתוך  שגם  הבינו  התלמיד 

בר קבוע שאז  וחוץ לשלוש בד  ,גזרו שלא יורה בתוך שלוש פרסאות אפילו באקראי  כך  משוםו  . להורות שם

אין חוצפה שהתלמיד יורה ולכן יש לתלמיד    ,חוץ לשלוש פרסאות של הרב בדבר ארעי ו  . פוגע בכבוד רבו

  . סייעתא דשמיא שלא יטעה בדבריו

וש פרסאות של רבו ללא נטילת לדברי הרמב"ם שהתיר לתלמיד להורות חוץ לש  עפ"י דברים אלו מובניםו

ראה בפני רבו היא משום שמחזי כאפקירותא ובעקבות כך גם אין  בין שהבעיה בהוההרמב"ם  , שרשות ממנו

על פי זה צריך לבאר את הגמרא בכתובות, שאביי אומר "האי מילתא... לא משום  ו  . סייעתא דשמיאלתלמיד  

לנו שזה משום דמחזי כאפקירותא "אלא משום דלא  מקודם לא היה נראהש  הפירוש הוא דמחזי כאפקירותא"

כך אין    כן יש בעיה של אפקירותא ומפני אל כשראינו שלא מסתייעא מילתא הבנו שאב  ,מסתייעא מילתא"

אלא משום דלא    ותו לא גירסא נוספת בתוס' רי"ד "לא משום דמיחזי כאפקירותא    נה)יש  . 10סייעתא דשמיא 

 להבין שכשיש בעיה של חוצפה יש גם בעיה של סייעתא דשמיא(.  טמילתא" ועל פי זה פשו נמי איסתייעא 

בדבר קבוע, ומשום הגזירה   מדברי הרמב"ם שתלמיד גמור היה אסור קודם הגזירה בתוך שלוש פרסאות יוצא 

נאסר גם בתוך שלוש פרסאות בהוראת ארעי וחוץ לשלוש פרסאות בהוראת קבע, ותלמיד חבר יכול להורות 

 קום רבו. מ בכל מקום ואפילו ב

 

 סברת הרמב"ם . 4

ולכן בהתחלה נאסר רק בתלמיד   11רות בפני רבו הוא משום ביזוינראה בטעמו של הר"ם במז"ל שהאיסור להו

 
א במקום שרבו מגיע  וקושאסור לתלמיד מובהק להורות חוץ שלוש פרסאות של רבו ד   כתב"י(  המרדכי בעירובין )תק  9

 , וגם עליו קשה קושיא זו. אלא באקראי במקום שרבו לא מגיע בעיתים קבועים הוא ההיתרו ,לשם בזמנים קבועים
שמיא גם כשאין בעיה של  הבנה זו בגמרא היא בניגוד להבנת תוד"ה "כי אפקירותא" שכותב שיש בעיה של סייעתא ד  10

 .כבוד רבו
 .כטעמו של הר"ן 11
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ולאחר מכן שראו שטועים גם בהוראת ארעי )כמו במקרה בסנהדרין    . גמור בהוראת קבע בתוך שלוש פרסאות

פרסאות ובהוראת קבע מחוץ לשלוש פרסאות ולכן אין    (, הבינו שיש ביזוי גם בהוראת ארעי בתוך שלוש)ה:( 

לה דשמיא  וסייעתא  אלו,  במקרים  שת  אזורות  לשלוש  גזרו  חוץ  ארעי  הוראת  רק  להורות  יכול  גמור  למיד 

אך לתלמיד חבר מותר להורות בכל   . פרסאות, ואם נטל רשות תועיל לו בכל מקום שאז לא שייך ביזוי לרבו

ות כשהתחילו בכבוד הרב או כשהרב מופלג, גם לתלמיד חבר אסור להור ו   . ומקום מפני שאין ביזוי בהוראת

 כיוון שבזה יש ביזוי לרבו. 

ובעניין הקובע לו מדרש: לדעת הכסף משנה שכלול בזה להורות הוראות היא גופא הבעיה של הוראת קבע  

 ולכן אסור, ולדעת הב"ח אף על פי שאינו מורה הביזוי הוא שנוטל שררת רבו.

 

 וקת בעניין הוראה בדבר פשוט למחד. 

 ותוס'  שיטת רש"י. 1

שהאיסור לתלמיד חבר   סב: ד"ה בכותח( )   רש"י בעירובין רבו הוא אפילו בדבר פשוט    12מבאר  להורות במקום 

שידוע לכל כגון ביעתא בכותחא, שהתשובה פשוטה שזה לא בשר בחלב ובכל זאת אמרה הגמרא שאפילו  

 יי רבו. חבביעתא בכותחא לא הורה רב חסדא ב

איסור לתלמיד חבר להורות הוא דווקא בדבר חידוש  שה  מבאר  )סב: ד"ה אפילו וד"ה רב חסדא( תוס' ה ,לעומת זאת

שייך האיסור, ומביא את   ביצים    13הערוךדברי  אך בדבר פשוט לא  שמסביר שבביעתא בכותחא מדובר על 

שא פשוט  כך  כל  לא  שאותם  שחיטתה  לאחר  התרנגולת  בבטן  שנמצאו  מכיוון  פגמורות  בחלב  לאכול  שר 

ולכן אפשר לומר  בזה, שנח   שנמצאים בבטן התרנגולת  רב חסדא  שבים כחלק מבשרה ומשום כך לא הורה 

אפילו שכל העולם נוהגים  שביעתא בכותחא אסור להורות היא    אפילו ומסביר עוד שכוונת הגמרא כשאמרה  

 בזה היתר אסור להורות.

 

 . יסוד המחלוקת 2

, שהאיסור המנמ  עולהש  )ס:( נזכיר שוב את הגמרא בכתובות    ,וקת בין רש"י לתוס'לעל מנת להבין את המח

כמו )ו   . 14להורות בביעתא בכותחא במקום רבו אינו משום חוצפה כלפי הרב אלא בעיה של סייעתא דשמיא 

 .שהסברנו בסברת תוס' בעירובין ובניגוד להסבר ערוך השולחן על פי הרמב"ם(

דשמיא  הסייעתא  חוסר  המקום  לכאורה  על  שאחראי  שמי  מכך  נובע  רבו  הרב,במקום  כלומר  את  מ   ,  קבל 

 ייעתא דשמיא להורות שם. הס

סובר שאחריותו של הרב היא על כל   ,עפ"י זה אפשר לומר שרש"י שהסביר שביעתא בכותחא זה דבר פשוט

ואילו תוס'   . ולכן אפילו בדבר פשוט לא תהיה לתלמיד סייעתא דשמיא במקום רבו  ,דבר עד לדברים הפשוטים

אך הדברים הפשוטים    ,ל הרב היא בדברי חידושאחריותו שסובר ש   ,שהסביר שביעתא בכותחא זה דבר חידוש

 הם לא תחת אחריותו של הרב בדווקא, ולכן גם תלמיד יוכל להורות בהם ותהיה לו סייעתא דשמיא. 

 

 סיכום ה. 

יכול להורות שאסור להורות בתוך שלוש פרסאות   הגמרא אצלנו בסנהדרין אמרה?  ומתי לא  ?מתי תלמיד 

ם כן נטל רשות מרבו. והגמרא בעירובין אמרה שתלמיד חבר יכול להורות ורה אלא אושיש גזירה שתלמיד לא י

 
 .ונאשנראה מהגמרא שרב חסדא שלא הורה בביעתא בכותחא בחיי רב הונא היה תלמיד חבר של רב ה כפי שאמרנו 12
 . וכן הסביר המאירי בכתובות 13
 .מסביר התוס' שם )ד"ה כי אפקירותא( כך 14
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מיתה ושלא בפניו פטור שלא במקום רבו ותלמיד גמור אסור בכל מקום, וכן הביאה את דברי רבא שבפניו חייב  

 להבין זאת:  תואפשרויו ראינו כמה שיטותאבל אסור. 

שיכול להורות חוץ לשלוש פרסאות ורבא דיבר על  למיד חבר  תוס' בעירובין: הגמרא בסנהדרין דיברה על ת

שבפניו היינו תוך שלוש פרסאות ושלא בפניו חוץ לשלוש פרסאות, והגזירה מדברת על תלמיד    ,תלמיד גמור 

לוש פרסאות, וטעמו בתלמיד גמור שחבר חוץ לשלוש פרסאות ונטילת רשות תועיל רק בתלמיד חבר חוץ ל

 יעתא דשמיא וגזירה. ר משום סיובתלמיד חבמשום ביזוי, 

תוס' בסנהדרין: הגמרא בסנהדרין דיברה על תלמיד גמור שנטל רשות וכן על תלמיד חבר, ורבא בעירובין על  

ובתלמיד    ויזמשום בי  בתלמיד גמור   ווטעמ  . תלמיד גמור שלא נטל רשות ולכן אסור גם חוץ לשלוש פרסאות

והגזירה הוסיפה בדי  לו    קה בתלמיד חבר משום סייעתא דשמיא,  גמור חוץ לשלוש פרסאות לפני שנותנים 

 משום טעות.  ,להורות

  ,ובפניו היינו בפניו ממש או במקומו או בעירו  ,הרשב"א: רבא דיבר בין על תלמיד גמור ובין על תלמיד חבר 

ובתלמיד חבר משום סייעתא דשמיא.   ,משום ביזוי בתלמיד גמור   וטעמו  . תוך שלוש פרסאותהיינו  ושלא בפניו  

 .15ה בסנהדרין נגזרה על כל תלמיד חוץ לשלוש פרסאות משום טעותוהגזיר 

הר"ן: רבא דיבר על תלמיד גמור ובפניו היינו בפניו ממש ושלא בפניו היינו תוך שלוש פרסאות והגזירה נגזרה 

ך שלוש פרסאות, ותלמיד חבר מותר הרשות מועילה אפילו לתו  על תלמיד גמור חוץ לשלוש פרסאות ונטילת

שלו ממשבתוך  בפניו  לא  לכאורה  אך  פרסאות  משום    . ש  חבר  ובתלמיד  גמור  בתלמיד  ביזוי  משום  וטעמו 

 סייעתא דשמיא. 

עוד ראינו את שיטת הרמב"ם שתלמיד גמור היה אסור קודם הגזירה בתוך שלוש פרסאות בדבר קבוע, ומשום  

יכול להורות בכל מקום ארעי וחוץ לשלוש בהוראת קבע, ותלמיד חבר ר גם בתוך שלוש בהוראת סהגזירה נא

. ואפילו במקום רבו כשלא התחילו בכבודו של רבו או כשרבו מופלג, וראינו שתי קושיות של הרמ"ך על דבריו

שניה ראינו את  האת תירוצו של הב"ח וכן את תירוץ הכסף משנה, ועל הקושיא  הבאנו  על הקושיא הראשונה  

 וך השולחן, והסברנו שהאיסור משום ביזוי. תירוץ ער 

בנוסף ראינו את המחלוקת בעניין הוראה בדבר פשוט בתלמיד חבר, שלדעת רש"י אפילו בדבר פשוט אסור 

להורות במקום רבו, ולדעת תוס' האיסור רק בדבר שנראה חידוש לשואל. והסברנו בטעמם שנחלקו בעניין  

לתוס' אין סייעתא  סייעתא דשמיא אפילו בהוראה בדבר פשוט, ו  א דשמיא, שלפי רש"י אין תהבעיה של סייע

 דשמיא רק בהוראה בדבר חידוש. 
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