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 הוראת הלכה בפני רבו 

 ה ברייתא בעניין הוראת הלכה של תלמיד:מביא :( )ההגמרא במסכת סנהדרין 

לאו ר' מני דמן צור  '  :אמרו לו  '. מותר ללתות חיטין בפסח'  :דרש להו  ,תנחום בריה דרבי אמי איקלע לחתר"

חוק ממנו שלש פרסאות כנגד מחנה  היה ר  בו אלא אם כןתלמיד אל יורה הלכה במקום ר'  :ותניא  ,איכא הכא

 . '"לאו אדעתאי'  :אמר להו '?'ישראל

תנחום דרש הלכה בחתר, ושאלו אותו איך הוא דורש והרי רבו נמצא כאן, וכתוב בברייתא שכאשר תלמיד  

נלמד   נמצא במקום שרבו נמצא בו אסור לו להורות הלכה אלא אם כן הוא רחוק ממנו שלוש פרסאות. הדבר 

 של משה רבינו. שהיה בגודל שלוש פרסאות והיה אסור להורות בו הלכה כי הוא מקומו ישראל ממחנה 

, אלא מהיחס  עקב חוסר ידעהברייתא מדברת על איסור שאינו נובע מצד בעיה בתלמיד שלא יכול להורות  

שהרי  התורה  ר זה מקורו משבין התלמיד לרבו, ולכן האיסור אינו בכל מקום אלא דווקא במקומו של הרב. איסו

הלכה של תלמיד מצד היחס שלו לרבו הברייתא מביאה ראיה ממחנה ישראל. מישור זה של איסור הוראת  

 . בין שאר הדברים שם הגמרא אומרת:)סג.( מבואר בהרחבה בגמרא במסכת עירובין 

ר  עבד מ  מאי טעמא'  :א''ל רב אשי  ,רבינא סר סכינא בבבל  ,רב המנונא אורי בחרתא דארגז בשני דרב חסדא"

אתמר  '  :אמר ליה  'לאו אורי אתמר'  :אמר ליה  'והא רב המנונא אורי בחרתא דארגז בשני דרב חסדא: 'א''ל  ?'הכי

  , דתלמיד חבר דיליה הוה  ,ואורי בשני דרב חסדא  ,בשני דרב הונא רביה הוא דלא אורי  -  אורי ואתמר לא אורי

 '". תלמיד חבר דמר אנא ואנא נמי

ב לרב אשי שבא בעקבות בדיקת סכין שערך רבינא במקומו של רב אשי. ר   רבינא   שיח בין -הגמרא מביאה דו

אשי מקשה עליו מדוע בדק את הסכין, והרי יש בזה בעיה של הוראת הלכה בפני רבו ופגיעה בכבודו. עונה לו 

ועה  מד. אמר לו רב אשי שאין זו שמועה מדוייקת והשמרבינא שרב המנונא הורה הלכה בימי רב חסדא וממנו ל

אחת שהורה ואחת   -תי שמועותכונה היא שהוא לא הורה הלכה בימי רב חסדא. מסביר לו רבינא שיש שהנ

שלא הורה, ומה שהורה היה בשני רב חסדא שהיה תלמיד חבר של רב המנונא וכיוון שזה גם היחס ביני לבינך  

 תי את הסכין. בדק -שאני תלמיד חבר שלך 

ות הלכה בחיי רבו, ואין הזכרה של שיעור מרחק שבו מותר לו ק להור מגמרא זו יוצא שאסור לתלמיד מובה

מקשים שהרי בברייתא בסנהדרין שהבאנו לעיל יש היתר להורות אם    )סב: ד"ה רב חסדא( . תוספות שם  להורות 

בר הוה ומשום הכי חוץ לג' פרסאות שרי",  היה רחוק מרבו ג' פרסאות. תוס' מתרצים "וצריך לומר דתלמיד ח

ות רק בתוך ג' פרסאות,  היה תלמיד חבר של רבי מני, ולכן מקשים עליו מברייתא שאוסרת להור תנחום  כלומר  
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כי לתלמיד חבר מותר להורות מחוץ לג' פרסאות. הגמ' בערובין מדברת על תלמיד מובהק שאסור לו להורות 

 אפילו מחוץ לג' פרסאות.  

 עמוד על הגדרת רבו המובהק ותלמיד חבר. ננסה ל 

 

 א רבומי נקר

מוצא שתי אבדות אחת של אביו ואחת דנה בדיני קדימות בהשבת אבידה, כאשר אדם   )בבא מציעא לג.( המשנה  

של רבו איזו מהן קודמת. אומרת המשנה "של רבו קודמת, שאביו הביאו לחיי העולם הזה ורבו שלימדו חכמה 

 רבו:  דרה שלמביאו לחיי העולם הבא". בגמרא מובאת ברייתא שבה יש מחלוקת מהי ההג

:  אומר יהודה רבי. מאיר רבי דברי,  ומשנה ראמק שלמדו רבו ולא, חכמה שלמדו רבו - שאמרו רבו: רבנן "תנו

  .רבו" הוא זה - אחת במשנה אלא עיניו האיר לא אפילו: אומר יוסי רבי. הימנו חכמתו שרוב כל

ן כללי גדולה כמו שמסביר  א באופבפשטות, המושג רבו מבטא גדלות של הרב ביחס לתלמיד. רב זה שם שמבט

ו( רש"י ביונה   השר, הגדול   ,כלומר   . הים"  חובלי  נקראים  הם  שאף  המלחים  שר   -את המושג "רב החובל    )א, 

נו. וכן כל נושאי הכלים  שבחובלים, נקרא רב. כשקוראים למשה "משה רבינו" בעצם אומרים שהוא גדול מכול

מפרש והלומד(, כיון שכל הלומדים שבאים לברר את דברי  ה  -נו  וכד' מתנסחים כלפי המחבר בלשון רבינו )של

בו גדול מהם ורוצים לקבל ולינוק ממנו. אם כן, המחלוקת בין התנאים היא כמה צריך שהתלמיד    המחבר רואים

 דול ממנו.יקבל מאדם כדי שאותו אדם ייקרא רבו, כלומר ג

 

 שיטת רבי מאיר 

למדו מקרא ומשנה". רש"י מסביר את פירוש המילה חכמה ולא ש  רבי מאיר אומר שרבו הוא מי "שלמדו חכמה

ר "סברת טעמי המשנה... והוא הנקרא תלמוד". הרב הוא מי שהסביר את התורה לתלמיד, את  בדעת רבי מאי

ך( ואת המשניות "כמו שהן שנויות ואין טעמן מפורש ההגיון והטעם של הדברים. אדם שלימד את המקרא )התנ"

ול מהתלמיד  בו של התלמיד. אפשר להבין שטעמו של רבי מאיר הוא שרב הוא מי שגדנחשב ר לא  )רש"י( בהן" 

שלו. לכן מקרא ומשנה   וההבנות  שהתלמיד מקבל את הדברים הללו דווקא ממנו, מהשכל של הרב  בעצם, 

תוב כבר כתובים, אף אם בפועל הוא היה צריך מישהו שיתווך בינו לבין הכשהתלמיד יכול ללמוד לבד כי הם 

 לא גדול ממנו בעצם. הרב נצרך רק במקרה, מצד חסרון ביכולות של התלמיד בהבנת הנקרא, ו -

מפשטות דבריו של רבי מאיר נראה שצריך שהרב ילמד את התלמיד את כל החכמה )הסברות והטעמים(. כך  

ניו במשנה  איר עייהודה ורבי יוסי שאומרים שרבו הוא מי שרוב חכמתו ממנו או אפילו הנראה מתוך דברי רבי  

 החכמה ולא מספיק חלק.  אחת, משמע שאם רבי מאיר לא מציין אחרת הוא מתכוון לכל

אמנם בפסקי הרי"ד אצלנו רואים שמסביר את רבי מאיר הפוך מההבנה הזאת. הרי"ד מסביר את המחלוקת  

  ובהא,  ממנו  תלמודו  רוב   שקיבל  פירוש   - י יהודה: "רבי יהודה אומר כל שרוב חכמתו ממנו  בין רבי מאיר לרב

  יקרא  לא  סבר   יהודה'  ור ,  רבו  יקרא  ממנו  תלמודו  ובר   שאין   פי  על  אף  תלמוד  לימדו  אם  סבר   מאיר '  דר   פליגי

 .תלמודו" רוב ממנו קיבל כן  אם אלא רבו

במקור   מעיינים  כאשר  זאת,  ובירושלמי( עם  ב  פרק  הוריות  "זה )תוספתא  אחרת:  בגרסא  כתובה  שלנו  הברייתא   , 

לאו דווקא חכמת רי רבי מאיר" כלומר, רבי מאיר סובר שרבו הוא מי שלימדו ראשון, וילה דבתח  לו   שפתח

אות ודברי רבי מאיר הפוכים פסוק אחד בילדותו. לכאורה יש כאן סתירה בין הגרס  -התלמוד אלא אפילו מעט  

לה על  עמק שאבתכלית גם מצד תוכן הלימוד שמלמד הרב וגם מצד הכמות. שאלה זו שאל הנצי"ב בחיבורו ה

 : ג(   אות)פרשת קרח שאילתא קלא שאילתות דרב אחאי גאון ומתרץ כך 
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 ולא   הלימוד,  דרך  שהראהותחילה    לו  שפתח  והיינו  תלמוד   דוקא  סבירא ליה  דרבי מאיר  להיפך,  נראה  "אלא

  א וממיל   בה  להגות  ישר  דרך  מורה  אלא  הרב  ואין  תכלה,  לה  אין  התלמוד  דחכמת  רוב  או  כל  לומר  על זה  שייך

  יהודה   לרבי  מה שאין כן  ון.העי  דרך  על   שהעמידו  הוא,  רבו  לו  שהועיל  ממה  מעצמו  אחר כך  לקח   יףשמוס

 ומשנה...". מקרא היינו וקצוב מקובל בדבר היינו חכמתו רוב שאמר

גופא   והיא  הגרסאות  בין  סתירה  שאין  מסביר  חכמת   -הנצי"ב  הוא שלימדו  שרבו  סובר  שרבי מאיר  מתוך 

יחה לתלמיד  ה, הוא אומר שרבו הוא שפתח לו תחילה. מהות לימוד התלמוד היא הפתא ומשנהתלמוד ולא מקר 

ימצא ביניהן ויתן טעם לכל דבריהן. אם  את הדרך שבה ילמד את התורה, יעיין במשניות, יתרץ את הסתירות ש 

ולומר לספור  אין הכוונה סברות שאפשר    -כן, לפי הנצי"ב יש להבין אחרת מהדרך שבה הבנו את המושג חכמה  

ימוד אף שלא למד ממנו רוב סברות בכמות, ממי קיבל התלמיד את רובן, אלא עצם זה שלמד מחכם את דרך הל

 גורם לאותו חכם להיקרא רבו.  

הנצי"ב רבי מאיר סובר שהמושג "רב" הגדול מהאדם, הוא רק כאשר הרב לימדו את עצם דרך הלימוד.  לפי  

ה כתובה במפורש, איננו נחשב רבו בגלל שהתלמיד יכול היה  שאיננ  אבל אם הרב לימדו חכמה מסוימת, אף

התלמיד אלא אם    בדו ולא היה צריך את הרב באופן עצמי, או משום שהרב לא באמת קידם ולימד אתלהבינה ל

 כן ילמדנו את עצם דרך הלימוד. 

 

 שיטת רבי יהודה 

הבין את דעתו. האפשרות הפשוטה  איך ל  יש כמה אפשרויותורבי יהודה אומר שרבו הוא "שרוב חכמתו ממנו",  

אם מקרא אם משנה אם תלמוד", כלומר רוב   -ש"י "רוב חכמתו הימנו  המובאת ברוב הראשונים היא כדברי ר 

דע התורני של התלמיד צריך להיות מחכם אחד כדי שאותו חכם ייקרא רבו, ובלשונו של הר"ן "רוב מתוך כל הי

שלפי ר"מ    -ל ר"מ בשני עניינים. העניין הראשון הוא בצד הכמותי  חולק עידיעתו". לפי אפשרות זו רבי יהודה  

הוא לגבי החלקים של התורה . העניין השני  1ריך שכל חכמתו תהיה מהרב ולפי רבי יהודה מספיק רוב חכמתוצ

שלימודם עושה את האדם לתלמיד, שלפי רבי יהודה גם מקרא ומשנה נכללים בחכמה שהופכת את החכם 

חיצוני, שהרי  ו. רבי יהודה כנראה סובר שאף אם הגורם לכך שאדם למד ממישהו הוא  קרא רבהמלמד להי

וון שבפועל התלמיד לא היה מצליח לדעת  אעפ"כ כי  -התלמיד היה צריך את הרב רק כי לא ידע איך לקרוא  

 את הדברים הללו בלי עזרתו של הרב, הם נכללים בחשבון הלימודים שהופכים את האדם לתלמיד.  

למושג חכמה שאמר רבי    שניה להסביר את דעת רבי יהודה היא לומר שכוונתו ברוב חכמתו היא  אפשרות

שאומר כבר בציטוט   )פרשת קרח שאילתא קלא( לתות  מאיר כלומר התלמוד )ולא מקרא ומשנה(. כך משמע בשאי

יא לעניין  לוקת ההמשנה "דווקא חכמה אבל מקרא ומשנה לא" ועל זה מביא את מחלוקת התנאים ואומר שהמח

  ואפילו  דהוא  כל  דאמר   ואיכא  רוביה  דאמר   איכאו  כוליה  דאמר   איכא  מילתא  בהא   תנאי  פליגו  הכמות "מיפלג

בפסקי הרי"ד המובא לעיל שאומר גם כן שהמחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה גם  נשמע    כךמילתא".    חדא

י שמלמד מקרא ומשנה לא נחשב  איר שמ היא בכמות התלמוד. לפי אפשרות זו רבי יהודה מסכים עם רבי מ

 רבו עד שילמדו את הסברות והטעמים. 

אחרת למושג חכמה, לא כפי  פי שיטת השאילתות ברבי יהודה, הנצי"ב שם אומר שצריך לומר שיש הגדרה  ל

העמקה בפירוש משנה אחת במקומה או הלכות   - שהסביר לעיל שהכוונה לדרך הלימוד אלא "פירוש חכמה  

 
בי יהודה צריך רוב חכמתו ולרבי נתנו בהתחלה בדעת רבי מאיר, אך לדעת הפסקי רי"ד ההבדל הפוך, שלרכך לפי הב  1

 מן.  מדד של כמות אלא רק של סוג הלימוד כדלקמאיר די במעט חכמה. ולפי הנצי"ב אין ברבי מאיר בכלל 
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ין בתורה ולא עצם  , ולכן יש לדבר שיעור, כי הכוונה היא להסברים מפורטים לכל דשם(   ק שאלה)העמקבועות"  

 דרך העיון.  

צאנו בדברי מהר"א פולדא בפירושו לירושלמי על המשנה בבבא  אפשרות שלישית בהסבר דברי רבי יהודה מ 

שהיה שרבי יוחנן הלך ממעשה  . הירושלמי מנסה להוכיח שרבי יוחנן סובר כרבי יהודה,  )סוף פרק שני( מציעא  

בגדי שבת שלו וקרע על רבי חנינה. מסתפקת הגמרא האם הוא   בדרך ושמע שרבי חנינה נפטר, הביא רבי יוחנן 

עות רעות או משום שהיה תלמידו, ועונה מתוך מעשה נוסף שמביאה, שעליו מעיד רבי חייא בר  קרע מצד שמו

 ווא:

פורי, חמא כל עמא פריי, אמר ליה למה כולי עלמא פריי?  וא בצי"רבי חנינה הוא מסתמך על דר' חייא בר ו

אמר 'בריך רחמנא דחמי בי יוחנן יתיב דריש בבי מדרשא דרבי בנייה וכל עמא פריי מישמעיניה'.  אמר ליה 'ר

 לי פורין עד דאנא בחיים ובאגדתא פשטית ליה חוץ ממשלי וקהלת'. הדא אמרה כל תלמיד ותלמיד".  

כל העם רצים? ען על ר' חייא בר ווא בציפורי. ראה את כל העם רצים, אמר לו למה  היה נש תרגום: ר' חנינה  

לשמוע אותו. אמר רבי חנינה ברוך ד' שהראה    ענה לו שרבי יוחנן יושב ודורש בבית המדרש וכל העם רצים

ת כל  אומרת  זאת  וקהלת.  ממשלי  חוץ  האגדה  כל  את  אותו  שלימדתי  בחיים,  שאני  בזמן  פרותיי  למיד  לי 

 תלמיד.  ו

מה רבי יוחנן קרע על רבי חנינה, מסיפור המהר"א פולדא מסביר את הירושלמי שפושט את שאלתו דלעיל ל

חנן היה נחשב תלמידו של רבי חנינה משום שלימדו רוב מקצוע מסוים בתורה, זה. רואים בסיפור זה שרבי יו

 אגדה, ובזה בלבד נחשב תלמידו לפי רבי יהודה.  

רה ישנם מקצועות  כל שרוב חכמתו הימנו נקרא רבו, כלומר, בתו  - ודש בדעת רבי יהודה  סבר מחא"כ יש כאן ה 

)אמנם הסבר   מקצוע מסויים וצריך מתוך כך לכבדו  שונים ואדם יכול להיחשב תלמיד של חכם שממנו למד רוב

המובהק  ה רבו זה לא מוכרח בדברי הירושלמי, והפני משה שם מסביר שממעשה זה רואים שלא היה רבי חנינ

 של רבי יוחנן(. 

 

 שיטת רבי יוסי

להסביר בשני אופנים: ההבנה הראשונית בדברי רבי יוסי היא שלפי דעתו יש    את שיטת רבי יוסי גם אפשר 

"הלומד מחברו פרק אחד... )אבות ו, ג(  חיוב לנהוג כרבו כלפי כל אדם שלימדו דבר מהתורה, כעין דברי המשנה  

יר עיניו  של רבי יוסי "אפילו לא הא אך נראה להבין אחרת מתוך לשונו    . כבוד"וג בו  אפילו אות אחת צריך לנה

אלא במשנה אחת זה הוא רבו" ולא אומר שלימדו משנה אחת, וגם מהגמרא שנוקטת דוגמאות של אמוראים  

שלמדו הסבר למשניות שלא הבינו את פירושן וכיבדו את המסביר, וכן מדברי השאילתות המובאים לעיל  

הג בו כרבו אם לימדו דבר נראה שאין הכוונה שינאלו  . ממקורות  ל השיעורים בברייתא הם בחכמהומר שכשא

 שכבר כתוב והיה יכול להגיע אליו לבד, אלא שלימדו דבר חכמה אחד, הסבר או טעם לדברים שכתובים. 

 

 מי נקרא תלמיד חבר 

בהק, ומי שלא עומד בגדרים הללו בו המוההבנה הפשוטה בסוגיה היא שכל הדיון הוא לגבי הגדרת תלמיד ור 

שאינו מובהק והתלמיד יוגדר כתלמיד חבר. אם כן, לדעת רבי יהודה   נקרא רבו מובהק ייקרא רבואף שלא  

רבו המובהק הוא מי שרוב חכמתו ממנו, אך אם אדם למד מקצת חכמתו מחכם אחר הוא נקרא תלמיד חבר 

  לגביו, וכעין זה נאמר גם לדעת רבי מאיר. 

שמפרט את הלכות כבוד רבו   אחר ל  ,לתלמיד חבר. הרמב"םנים שפוסקים כרבי יהודה מצינו גדר כזה  בראשו

 חכמתו   רב   ממנו  למד   לא   אם   אבל.  חכמתו  רב   ממנו  שלמד  מבהק   ברבו   אמורים  דברים  : "במה)ת"ת ה, ט( כותב  
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הבית    . הדברים"  אלו  בכל  בכבודו  חייב   ואינו   חבר   תלמיד  זה  הרי דבריו  על  רמב( ) יוסף  כותב  "ומדברי  יו"ד   :

 .. כל שלמד ממנו קצת חכמתו ולא רובא הוי תלמיד חבר".שכתבתי בסמוך למדנו פירוש תלמיד חבר. הרמב"ם  

באיזה שלב בגדילת התלמיד נקבע מי רבו מובהק שביחס אליו הוא   -הסבר המושג תלמיד חבר טעון בירור  

תלמיד   הוא  אליו  שביחס  מובהק  שאינו  רבו  ומי  ותלמיד  תלמיד חבר?  ייחשב  התנאים  גדול  של    כי  מובהק 

 כשהיה בן שש רוב חכמתו היתה ממנו?! המלמד דרדקי שאצלו למד כי 

נראה ודאי שאין זמן שבו הדבר מתקבע לעולם, ואם באמת התלמיד עבר מקום וקיבל מרב אחר שנים רבות 

 מובהק.  ב לרבועד שמה שקיבל מרבו הקודם נהיה מיעוט לגבי חכמתו עכשיו, כבר לא ייחש

למושג תלמיד חבר וממנה אפשר ללמוד ן שהבאנו בראש המאמר מתייחסת במפורש  הגמרא במסכת עירובי

: "חכם כמותו אלא שלמד ממנו דבר אחד )סג. ד"ה תלמיד חבר(   לגבי גדרו. רש"י שם מפרש את המושג תלמיד חבר 

  של התלמיד, שאם התלמיד אינוטיבית או יותר", ורואים שיש קשר בהגדרת תלמיד חבר גם לגדלות האובייק 

 אלא קטן ממנו, לא ייקרא תלמיד חבר שלו. חכם כמו הרב שקיבל ממנו מקצת חכמתו 

חשיבות בקביעת   האובייקטיבית  לגדלות  שמייחסים  ראשונים  עוד  של  דעות  מביא  רמב  בסימן  יוסף  הבית 

 היחס לרבו:  

ונעשה    לה היה תלמיד ואחר כך נתחכםו דמתח "ומהרי"ק כתב בשורש קס"ט שיש מי שפירש תלמיד חבר היינ

כתב דאפילו לא נתחכם כמותו אלא שהוא קרוב להיות כמותו נקרא תלמיד    מו( )=המהרי"ק עצ  חבירו, והוא ז"ל

 דתלמיד היינו לומר שלא היה חכם כמותו, וחבר היינו לומר שהיה קרוב להיות חבירו".  -חבר 

וה או קרובה הוא נקרא  מדרגה האובייקטיבית שלהם שווון שהכלומר לדעות הללו אף שרוב חכמתו ממנו, כי

 חייב לנהוג בו כרבו מובהק. תלמיד חבר ולא 

 

 תלמיד חבר לפי רבי יוסי 

אך לפי דברי רבי יוסי "אפילו האיר עיניו במשנה    ,כל ההגדרות הללו מובנות לפי דברי רבי מאיר ורבי יהודה

להגדיר תלמיד מובהק?  חבר? האם רבי יוסי התכוון    תלמיד  אחת זה הוא רבו" צריך עוד בירור מה גדרו של 

כלל הגדרה כזו תלמיד חבר לפי רבי יוסי? הרי כשאדם לומד דבר אחד הוא נקרא תלמיד  אם כן, האם יש ב

 מובהק!

 מתייחס לדעת רבי יוסי: )שורש קסט( המהרי"ק 

משה וכדאיתא פרק חלק    רבינו  "נראה לעניות דעתי לכאורה דלא אמר רבי יוסי שיתחייב בכל הדברים שכתב

לא דווקא לעניין קריעה דלרבי יהודה אין צריך לקרוע עליו  מדמייתי להו לכולם ממשה רבינו וכדפרשתי, א

 אלא כעל כל אדם כשר, אבל לרבי יוסי צריך לקרוע עליו קרע שאין מתאחה". 

תלמיד לרבו כלפי מי  חייב הכלומר, המהרי"ק אומר שגם לפי רבי יוסי אין את כל החיובים שכתב הרמב"ם ש

ע עליו ולעמוד לכבודו. אם כן, לא בטוח שרבי יוסי חולק על  איר עיניו במשנה אחת, אלא יש חיוב רק לקרושה

כל מה שבא רבי יוסי לומר זה שלגבי קריעה עליו ועמידה מפניו החיוב לא תלוי    -רבי מאיר ורבי יהודה כלל  

 דבר אחד.  אלה האם האדם למד ממנואלא בשבהגדרות הרגילות של תלמיד ותלמיד חבר, 

 

 סיכום 

מתרצים סתירה בין הגדר של איסור הוראה בפני רבו שמופיע בגמרא אצלנו    ה רב חסדא( )עירובין סב: ד"התוספות  

 בכך שאחד מדבר על תלמיד גמור והשני מדבר על תלמיד חבר.  )סג.( לבין הגדר בגמרא בעירובין  )ה:( 
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פני החילוק  את  להגדיר  לגמכדי  בב"מ  נו  אומר שמביאה    )לג.( רא  מאיר  רבי  רבו,  בהגדרת  תנאים  מחלוקת 

שלימדו חכמה ולא שלימדו מקרא ומשנה", רבי יהודה אומר "כל שרוב חכמתו הימנו" ורבי יוסי אומר "אפילו  "

 לא האיר עיניו אלא במשנה אחת". 

התלמיד. הבאנו שלושה  גדול מהקדמנו שלשון רבו היא לשון של גדולה ולכאורה המחלוקת היא מי נקרא  

שלימד את האדם את כל הידיעות התלמודיות שלו )סברות ההסבר הפשוט שמי    א.סברים בדעת רבי מאיר:  ה

הסבר הרי"ד שכיוון שרבי    ב. וטעמים( נקרא רבו, דווקא תלמוד שהוא חכמה שאי אפשר ללומדה ללא רבו.  

הסבר הנצי"ב    ג.מסויים הוא נקרא רבו.  מחכם    מאיר לא מזכיר שיעור רואים שאף אם למד מיעוט תלמודו

"זה שפתח לו תחילה" שמי שלימד את האדם   )תוספתא הוריות פרק ב( ת רבי מאיר  מתוך לשון אחרת שמובאת בדע

 את דרך הלימוד נקרא רבו, וזה דווקא עושה אותו לרבו כי משנה באופן מהותי את התלמיד. 

ו רוב הידיעות התורניות שלו  רש"י שרוב חכמתו היינ  הסבר   .אגם בדעת רבי יהודה הבאנו שלושה הסברים:  

רה, לא רק תלמוד, ומחלוקתו עם רבי מאיר היא גם איזה מקצועות בתורה הם חלק מהלימוד מכל תחומי התו

הסבר השאילתות שאם רוב חכמת התלמוד  ב.שמגדיר את רבו וגם מה הכמות של הידיעות שיש לקבל ממנו. 

ותית  לפי הסבר זה חכמת התלמוד ניתנת למדידה כמ  ם הוא נחשב לרבו, אמנם מסויי  של התלמיד מגיעה מחכם

הסברו של מהר"א פולדא על    ג.ולכן אפשר לומר עליה "רוב" )שלא כהסבר הנצי"ב שהבאנו בדעת רבי מאיר(.  

ל  שאומר שאף אם לימד החכם רוב של מקצוע מסויים בתורה כבר נקרא רבו ש  )ב"מ סוף פרק שני( הירושלמי  

 יד.התלמ

התורה נכנס לגדרי רבו שיש לנהוג בו דינים  ו בשני אופנים: או שכל מי שמלמד דבר אחד מאת רבי יוסי הסברנ

שדווקא אם לימד את האדם דבר ש"מאיר עיניו", דבר  )קרח שאילתא קלא( של כבוד או כפי שמשמע בשאילתות  

 אחד מחכמת התלמוד )סברה וטעם( אך לא פסוק או פשט משנה. 

את היחס שלו לרבו ויכול   הגדרת תלמיד חבר. אמרנו שכל רגע אדם מגדיר ם הללו עברנו לדבר על  הגדרי  לפי

נקרא תלמיד חבר. גם  שאינו מובהק שכלפיו התלמיד  יותר מאוחר כרב  יוכל להיחשב  שרב מובהק  להיות 

רים של רבו מד בגדרואים שכל חכם שלא עו )ת"ת ה, ט( מלשון הרמב"ם  א.בתלמיד חבר הבאנו שלוש הגדרות: 

גם כאשר למד מקצת חכמתו מחכם אחד, לא    ב. ת לימד את האדם נקרא האדם תלמיד חבר שלו.  אבל בכל זא

מי שהיה תלמיד גמור ואח"כ   ג.  . )רש"י בעירובין( נקרא תלמיד חבר שלו אלא אם קרוב לו או שווה לו במדרגתו  

 ()מהרי"ק שורש קסטנתחכם ונהיה שווה לרבו או קרוב אליו. 

ה אחת נקרא רבו רק לעניין קריעה  י"ק מסביר את רבי יוסי שדעתו היא שכל מי שהאיר עיניו אפילו במשנהמהר 

 ר ורבי יהודה. עליו ועמידה מפניו אבל לא לשאר הדברים ואז יוצא שלא חולק כלל על ההגדרות של רבי מאי

דיהם כדי ללמד יבק בחכמים ותלמשה להדמצות ע ":  )דעות ו, ב( , וכתב הרמב"ם  שנזכה לקיים מצוות ד' ובו תדבק 

ו חכמים בפרוש מצוה זו, ר אלא כך אמ  ?!י אפשר לאדם להדבק בשכינהוכ  ,ממעשיהם כענין שנאמר ובו תדבק

מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא  'והוי    אבות א, ד( )משנה  וכן צוו חכמים ואמרו  ..  הדבק בחכמים ותלמידיהם. 

 . "את דבריהם'


