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נושאים ביחידה–רב ותלמיד 

:נושאיםשניביחידה

והעצמאותהחיבור–והתלמידהרב-א

 האם יש כאן סתירה לעצמאות התלמיד-יחסי מורה ותלמידיו?

האם יש צורך בכלל במורה בעידן שהידע זמין לכל?

האם מדובר על פיתוח תלות? מה טיבו של הקשר בין הרב לתלמיד?

האם תפקידו של התלמיד להיות כלי קיבול לתורת הרב או שיש לו גם תפקיד יצירתי?

לבניואבכמומסירות-לתלמידיוהרב-ב

מה מידת ההתמסרות הנדרשת מהרב?

האם זו דרך להעברת ידע או שעובר גם משהו נוסף, מה מתרחש בתהליך הלמידה?



החיבור והעצמאות–הרב והתלמיד . א

א פרק חנוסחאמסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן 1.

טעם.ואגדותהלכות,מדרש,ומשנה,מקראממנווילמדקבערבואתלושיעשהמלמד?כיצד.רבלךעשה

לושהניחטעם.במדרשלושיאמרוסוף,במשנהלושהניחטעם.במשנהלושיאמרוסוף,במקראלושהניח

יושבההואהאדםנמצא.באגדהלושיאמרוסוף,בהלכותלושהניחטעם.בהלכותלושיאמרוסוף,במדרש

.וברכהטובומלאבמקומו

מקצתהוזרעאחתשדהלושהיהלאחד?דומההואלמהאחדמרבתורההלומד:אומרמאיררביהיה

.וברכהטובהמלאההואהאדםונמצא,אילנותומקצתה,זיתיםמקצתהונוטע,שעוריםומקצתה,חטים

,זיתיםאחדונטע,שעוריםזרעואחד,חטיןזרעאחד,הרבהשדותלושישלמידומה'ג'מבשלומדובזמן

.וברכהטובבלאהארצותביןמפוזרההואאדםונמצא,אילנותואחד



(המשך)החיבור והעצמאות –הרב והתלמיד . א

תלמוד בבלי ברכות דף ז עוד ב2.

יצקאשרשפטבןאלישעפה":שנאמר.מלמודהיותרתורהשלשמושהגדולה:יוחיבןשמעוןרבימשוםיוחנןרביואמר

.מלמודהיותרשמושהשגדולהמלמד."יצק"אלא,נאמרלא"למד".(יא,גבמלכים)"אליהוידיעלמים

פרשת בראשית שער ד , עקידת יצחק, עראמההרב יצחק 3.

:מדותשתיעלהיא,לזולתםמהשלמיםהמגעתשהישרה

להיותזוכיםכי.חכמיםשימושיקראוהואשרזהכי,וישריםהטוביםומעשיהםמנהגיהםמצדמהםשילמדומההאחת

ימישלאנערנוןבןיהושעומשרתו":שאמרכמו.כמעשיהםועושיםמהםולומדיםתמידבהםרואים,במחיצתםעמם

.(יא,גבמלכים)"אליהוידיעלמיםיצקאשר"באלישעגם.(יא,לגשמות)"האהלמתוך

כדרךוכבושיםתוכחותודברינעימיםומוסריםנכוחיםדבריםמפיהםלשמועוזכולשמושםזכולאאשרוהשנית

.בעולםשמםשיצאהדרשנים

ילמד,מהדיבורהאדםשילמדממהיותרכי.מהשנימאדהרבהבהישרהחזקיותרהואהראשוןשהדרךומהמבואר

.(ב"עזברכות)"מלימודהיותרתורהשלשמושהגדולה"שכתובוכמו.יוםבכלמעשיםיראהאשרעיניוממראהויתפעל



(המשך)החיבור והעצמאות –הרב והתלמיד . א

תלמוד בבלי סנהדרין דף צא עמוד ב 4.

לנוצוהתורה"שנאמר,אבותיומנחלתגוזלוכאילו-תלמידמפיהלכההמונעכל:רבאמריהודהרבאמר

.בראשיתימימששתישראללכלהיאמורשה,(ד,לגדברים)"יעקבקהלתמורשהמשה

חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף צא עמוד ב א"מהרש, איידלשהרב שלמה 5.

תלמידועםלמדשהיהפרידא'כרהתלמידעםלומדשאינול"ר.'כוגוזלוכאלותלמידמפיהלכההמונעכל

לושגורהשתהאעדעמוללמודתלמידומפיהלכההמונעש"וזבפהלושגורהשהיתהעדפעמיםמאות'ד

היאשהתורהאבותיומנחלתגוזלוהריללמדולוא"ואלכךוראויהגוןהתלמידשאיןהרבשאומרלפיבפה

ישראלכלמוכניםבראשיתימימששתוטבעםבריאותםלפיל"רבראשיתימימששתישראללכלמורשה

:תורהללמוד



(המשך)החיבור והעצמאות –הרב והתלמיד . א

תרגוםתלמוד בבלי בבא מציעא דף פד עמוד א6.

.טובאבתריהיוחנןרבימצטערקאוהוהלקישבןשמעוןדרבינפשיהנח

?לדעתיהליתביהליזילמאן:רבנןאמרו

.שמעתתיהדמחדדיןפדתבןאלעזררביניזיל

.קמיהיתיבאזל

.לךדמסייעאתניא:ליהאמר,יוחנןרביאמרדהוהמילתאכל

לימקשיהוה,מילתאאמינאהוהכילקישאבר?לקישאכבראת:אמר

וממילא,פרוקיוארבעהעשריןליהומפריקנא,קושייתאוארבעעשרין

דשפירידענאלאאטו?לךדמסייעתניאאמרתואת.שמעתארווחא

!?קאמינא

היכאלקישאבראתהיכא:ואמר,בכיוקאמאניהוקרעאזילקאהוה

?לקישאבראת

.מיניהדעתיהדשףעד,צווחקאוהוה

.נפשיהונחעליהרחמירבנןבעו

.מאדאחריומצטעריוחנןרביהיה,לקישבןשמעוןרביכשנפטר

?דעתואתויישבילךמי:חכמיםאמרו

.שמועותיושמחודדותפדתבןאלעזררביילך

.לפניווישבהלך

שמסייעתברייתאיש:אלעזררבילואמר,יוחנןרביאומרשהיהדברכל

.לדבריך

,דבראומרהייתיכאשרלקישבן?לקישבןכמואתה:יוחנןרבילואמר

בעשריםאותןמתרץהייתיואניקושיותוארבעעשריםלימקשההיה

ליאומרואתה.שאמרתיהשמועההתבררהכךומתוך,תירוציםוארבעה

!?אמרתינכוןשדבריודעלאאניהאם?לדברישמסייעתברייתא

היכן?לקישבןאתההיכן:ואומר,ובוכהבגדיווקורעהולך,יוחנןרביהיה

?לקישבןאתה

.דעתושיצאהעדצווחוהיה

.שנפטרעדחכמיםעליוהתפללו



(המשך)החיבור והעצמאות –הרב והתלמיד . א
רוח חיים אבות פרק א משנה ד , ין'מוולוזהרב חיים 7.

"דבריהםאתבצמאשותהוהוי,רגליהםבעפרמתאבקוהוי,לחכמיםועדביתביתךיהי:אומריועזרבןיוסי..."

"רבותיואתהמחכים"הואמהםאחד,לקמןכמבואר,בהםניקניתשהתורהדבריםח"במכילפרשיתכן.'כוועדביתביתךיהי

כמומלחמהנקראהלימודוהנה.[מתבהרת,מרווחתהשמועה]שמעתתארווחאוממילא,החריפיםשאלותיוידיעל(ו,ואבות)

:לברכהזכרונםחכמינושאמרווכמו,יקראולוחמיםהתלמידיםגםכןאם.(ב"עקיאסנהדרין)"תורהשלמלחמתה":שאמרו

ברחייארביאמר?בשעראויביםאתמאי.(ה,קכזתהילים)'בשעראויביםאתידברוכייבושולאמהםאשפתואתמלאאשרהגבראשרי'"

,זהאתזהאוהביםשנעשיםעדמשםזזיםואינם,זהאתזהאויביםנעשים,אחדבשערבתורהשעוסקין,ותלמידוהרב,ובנוהאבאפילו:אבא

.(ב"עלקידושין)"בסופהאלאבסופהתקריאל,(יד,כאבמדבר)"בסופהוהבאת":שנאמר

.הגדולאתמדליקקטןשעץוכמו,התלמידעםהאמתיהיהולפעמים.עליהםקושיותלוכשישרבודברילקבללתלמידלוואסור

התאבקותעניןשהוא(כה,לבבראשית)"עמואישויאבק"מלשון"...מתאבקוהוי,לחכמיםועדביתביתךיהי":שאמרווזה

וספריהם,המפורסמיםהמחבריםמרוםבשמיונשמתם,בארץאשרהקדושיםרבותינונגדאנווכן.היאמצוהמלחמתכימלחמה

וללחוםלהתאבקרשותלנווניתןכןגםהוזהרנו,אלהלחכמיםועדביתהואבתינו,בבתינואשרהספריםידיעלהנה.אתנו

מצאבאשרלבבוגודלבגאווהמלדברבנפשויזהרזהכלעםאבל.האמתלאהוברקאישפנילישאולא.קושייתםולתרץבדבריהם

.וכוונתודבריויביןלאפעמיםכמהכיבלבבווידעעליומשיגהואאשרהספרכמחבראוכרבוהואגדולכיוידמהלחלוקמקום

מתאבקהוישאמרווזהו.(א"עסבברכות)"צריךאניוללמודהיאתורהאך"כדאיאיניאםבאמרו.יתירהבענווהאךיהיהולכן

.בקרקעלפניהםולדוןוהכנעהבענווהלומררצהרגליהםבעפרבתנאיאך.לעילכנזכר



(המשך)החיבור והעצמאות –הרב והתלמיד . א
31' עמ, ימי זיכרון, "הברכות ביהדות", יק'סולוביצהרב יוסף דב 8.

אףאלא,בלבדהטבעלעולםנתייחדהלא"ורבופרו"ברכת:לאמורמופלאהמקוריתהשקפהפיתחההיהדות

ונקבהזכר"שלבמטבעהבוראטבעווהנשמההרוחעולםאתשאף...זוברכתומהדהדתמטאפיזי-הרוחניבעולם

.צורותללבישתסבילהיכולתוברפעיליצירהכוחבר,ומקבלנותן,ומושפעמשפיעהכלבולהיות,"אותםברא

מורכבבעולםאדםכל,כלומר-"בראופרצופיןבדו,הראשוןאדםאתה"הקבשבראבשעה":ל"חזשאמרוזהו

וגםהיוצרהכוחבויש.כאחדמקבלואףמשפיעהואאדםכל,[ונקבהמזכר]ונוקבאמדוכרא,פרצופים-מדו

.ליוצרהנכנעההיוליהחומר

ואילו,הדוכרא,היוצרהואהרי.וחכמהתורהדברילהםנוטפותושפתיותלמידיואתומלמדהיושבהרבי:למשל

,הנוקבאהם-רגשותיהםואתמחשבותיהםאתזרעכעיןמפרההמבוטאתבמחשבתושהוא,המקשיביםתלמידיו

."עשבעליוכרביביםדשאעליכשעיריםאמרתיכטלתזללקחיכמטריערוף":כנאמר

עדרבושלחשיבתואתמעוררתשאלתוהרי.רבולפנישאלהושואלוחריףממולחראשבעלתלמידקםלפתעוהנה

שלפעמים,קטןגרעיןברבוהטילהתלמיד.הרביפניאלמאירחדשואורחדשלכיווןלנטותמתחילותשמחשבותיו

העינייםבעלהצעירהנער,התלמיד.התפקידיםביניהםמתחלפיםזהוהרי,נהדרלפרחומתפתחפריעושה

הנפעל,נוקבאבבחינתלפתענהיההרביואילו,המשפיעדוכראבבחינתנהיה,סקרנותשלפניםוהבעתהשחרות

.שפעומקבל



(המשך)החיבור והעצמאות –הרב והתלמיד . א

קמ' עמ, אורות הקודש חלק ג, קוקה"הראי9.

,המדורהעלתבןומוסיפיםהאנימןהםגםדעהמסיחים,בחיצוניותמסתכלים,מלומדיםמחנכיםבאים

הולךוהאני,מהםחוץשהואמהבכלהלבבותואתהמוחותאתמפטמים,בחומץהצמאיםאתמשקים

.אתהשאיןוחומרוקל,הואאין,אנישאיןוכיוון,ומשתכח



מסירות כמו אב לבניו-הרב לתלמידיו . ב

הוריות פרק ב הלכה זתוספתא10.

ואם":שנאמר?לעולםוהביאוורקמויצרוהואכאילוהכתובעליומעלהלחברואחדפרקהשונהשכלמנין

המכניסכלכך,הראשוןבאדםנשמהשזרקהפהכאותו.(יט,טוירמיהו)"תהיהכפימזולליקרתוציא

:שנאמר,התורה–יקרה.לעולםוהביאוורקמויצרוכאילועליומעלין,השכינהכנפיתחתאחתבריה

.(טו,כמשלי)"דעתשפתייקרוכליפניניםורבזהביש":ואומר,(טו,גמשלי)"מפניניםהיאיקרה"



(המשך)מסירות כמו אב לבניו -הרב לתלמידיו . ב

טפיסקאספרי ואתחנן 11.

.תלמידיךאלו-(ז,ודברים)"לבניךושננתם"

.(א,ידדברים)"אלהיכם'להאתםבנים":שנאמר,בניםקרוייםשהתלמידיםמקוםבכלמוצאאתהוכן

לתלמידיםמכאןאלא?היותלמידיםוהלאהיוהנביאיםבניוכי.(ג,בבמלכים)"הנביאיםבניויצאו"ואומר

,בניםוקראםלישראלכולההתורהכלשלימדיהודהמלךבחזקיהומוצאאתהוכן.בניםקרויםשהם

.(יא,כטבהימיםדברי)"תשולואלעתהבני":שנאמר

רכבאביאבימצעקוהוארואהואלישע":שנאמר,אבקרויהרבכךבניםקרואיםשהתלמידיםוכשם

מלךאליוויבואבוימותאשרחוליואתחלהואלישע":ואומר.(יב,בבמלכים)"עודראהוולאופרשיוישראל

.(יד,יגבמלכים)"אביאביויאמרפניועלויפלויבךישראל



(המשך)מסירות כמו אב לבניו -הרב לתלמידיו . ב

[נכד הבעל שם טוב]כא, שמות א, דגל מחנה אפרים, רבי משה חיים אפרים12.

ילדוכאילותורהחבירובןהמלמד...(כא,אשמות)"בתיםלהםויעשהאלוקיםאתהמילדותיראוכיויהי"

כאילוכןגםבודאי',האתולעבודתורהללמודחשקלוועושה,ראיותלושמראהמיוכן.(ב"עצטסנהדרין)

יראוכי"וזהו,מולידיםכאילומיילדותנקראיםלכך',הלעםומוסרתורהמלמדיםהםוהצדיקים.ילדו

עצמםהםשנתהווהיינו,"בתיםלהםויעש":אז,היראהבשערליכנסכשזכוהיינו"האלהיםאתהמילדות

.ביתבחינת



(המשך)מסירות כמו אב לבניו -הרב לתלמידיו . ב

תרגוםתלמוד בבלי מסכת תענית דף כד עמוד א13.

.מיטראאתאולאתעניתאגזראתראלההואאיקלערב

,דצבוראשליחאקמיהנחית

זיקאונשבהרוחמשיב:אמר

.מיטראואתא,הגשםמוריד:אמר

?עובדךמאי:ליהאמר

:ליהאמר

,עתיריכבניעניילבניומקרינא,אנאדרדקימיקרי

,מידימיניהשקלינאלאליהאפשרדלאוכל

מינייהוליהמשחדינאדפשעמאןוכלדכווריפיראליואית

.וקרידאתיעדליהומפייסינןליהומסדרינן

.גשםירדולאתעניתגזר(בצורתבושהיתה)מקוםלאותונקלערב

,הציבורשליחלפניוירד

.הרוחונשבה,הרוחמשיב:ואמר

.גשםוירד,הגשםמוריד:אמר

?מעשיךמה:(ציבורלשליחרב)לואמר

:לואמר

,עשיריםכבניענייםבניאניומלמד.אניתינוקותמלמד

,דברממנולוקחאינילשלםבמהלושאיןמיוכל

ומרגיעבהםאותומשחדאנישמפריעמיוכלדגיםבריכתליויש

.וקוראשבאעדאותוומפייסאותו



(המשך)מסירות כמו אב לבניו -הרב לתלמידיו . ב

פרשת וירא סימן לח ( בובר)תנחומאמדרש 14.

.(ל,יאמשלי)"חייםעץצדיקפרי"

.היהיוחיבןשמעון'רשלבנואלעזר'ר

?תורהבןאתהואיןצדיקיםמשורשאתה:לואמר.חלפתאבןיוסי'ראותוראה

?אעשהומה:לואמר

?לשנותאתהמבקש:לואמר

.הן:לואמר

.ושלישיושניאחדפרקאותומלמדהתחיל

?עמךהכנסתהלזה:לואמר,רביאותוראה.הוועדלביתהכניסו

.באהואיוחיבןשמעון'רשלמקורתו:לואמר

.אותומשנהוהיהלציפורייוסי'ראותוהעלה

.שםדבריםמשיבהתחיל,הוועדלביתונכנס,עמוהורידואחרתבשנה

?חלפתאבןיוסי'רידיעללא,תורהבןשיהיהלוגרםמי."חייםעץצדיקפרי":הקדושרבינועליווקרא



(המשך)מסירות כמו אב לבניו -הרב לתלמידיו . ב
תרגוםתלמוד בבלי עירובין דף נד עמוד ב15.

:אומרעקיבארבי

בניאתולמדה":שנאמר?שילמדנועדלתלמידולשנותאדםשחייבמניין

.(יט,לאדברים)"ישראל

.(שם)"בפיהםשימה":שנאמר?בפיהםסדורהשתהאעדומנין

תשיםאשרהמשפטיםואלה":שנאמר?פניםלולהראותשחייבומניין

(א,כאשמות)"לפניהם

.וגמרזימנימאהארבעליהתנידהוהתלמידאההואליההוהפרידארבי...

.גמרולאליהתנאדמצוהלמלתאבעיוהחדיומא

?שנאמאיהאידנא:ליהאמר

.לדעתאיאסחאי,דמצוהמילתאאיכאלמרליהדאמרושעתאמדההיא:ליהאמר

.מרקאיהשתא,מרקאיהשתא:אמינאשעתאוכל

.אחריניזימנימאהארבעליהתנאהדר.ליךואתנידעתיךהב:ליהאמר

אתדתיזכואושנימאהארבעלךדליספוליךניחא:ליהואמרהקלאבתנפקא

?דאתילעלמאודרך

.דאתילעלמאודרייאנאדניזכו:אמר

.וזוזולותנו:הואברוךהקדושלהןאמר

.שהביןעדדברכלפעםמאותארבעאותומלמדיםשהיהתלמידלוהיהפרידארבי

לאהואאךהתלמידאתלימדהוא.מצווהלדברפרידארביאתבקשואחדיום

.הבין

?(הבנתשלא)היוםשונהמה:פרידארבילואמר

,(אליוללכתשעליו)מצווהדברשישלמרלושאמרוזמןמאותו:התלמידלואמר

.מריקוםעכשיו,מריקוםעכשיו:אמרתירגעוכלדעתיהוסחה

ארבעאותוולימדחזר.אותךואלמד(שובתתרכז)דעתךתן:פרידא'רלואמר

.נוספותפעמיםמאות

אתהשתזכואו,שניםמאותארבעלךשיוסיפולךנוח:לוואמרהקולבתיצאה

?הבאלעולםודורך

.הבאלעולםודוריאנישנזכה:אמר

.וזוזולותנו:הואברוךהקדושלהןאמר



(המשך)מסירות כמו אב לבניו -הרב לתלמידיו . ב

עמוד צוכטמאמר , (ג"תשל-א "תשל)שיחות מוסר ', שמואלביץהרב חיים 16.

עםבתחילהללמודסבלנותלוהיתהשלאבלבדזולא,פרידארבישלבמצבורגילאדםבןלעצמנונתאר

הרי,בכךלעצמוזמןביטולמרגישהיהוגם,פעםמאותארבעלושיסבירועדמביןשאינוכזהתלמיד

כועסשהיהודאי,דעתושהסיחהתלמידשלבאשמתולריקהיהפעמיםמאותארבעהלימודשאףכשאירע

שהיהבלבדזולאפרידארביואילו.אותוללמדמסכיםהיהולא,לריקזמןאיבודשגרםובדין,תלמידועל

פעמיםמאותשארבעכשקרהאףאלא,זמנוביטולפרידארביחשולא,פעמיםמאותארבעתמידמלמדו

ארבעעמוושנה,"לךואתנידעתךהב"בדבריםעודדולהיפךאלא,כעסולאבתלמידוגערלא,לריקהיו

בניכלאתוזיכהעצמוהואזכהזוהמידותשבירתובגלל.כמוהמאיןהמידותשבירת,נוספותפעמיםמאות

.הבאעולםלחיידורו



(המשך)מסירות כמו אב לבניו -הרב לתלמידיו . ב

[207' עמ, טותחומין: מובא]הרב יצחק זילברשטיין 17.

תלמידיםעםללמודאותלמידאותועםפעםמאותארבעלחזוראםהברירהפרידא'רלפניעמדההסתםמן

בתסמונתלקההסתםשמן,התלמידאותועםללמודפרידא'רהחליטכןפיעלואף.יותרקלהתפיסהבעלי

נתוניםהיושמעיינוכיוון,בנלמדלהתרכזאפשרותוחוסרהיתהללימודוההפרעה.ולמידהבקשבהפרעה

זאתוגם,הדבריםנקלטו,"לךואתנידעתךתן":לבותשומתאתפרידא'רכשהפנהרק.אחרתלמחשבה

.מרובהחזרהלאחר



(המשך)מסירות כמו אב לבניו -הרב לתלמידיו . ב
תרגוםדף ח עמוד בבתראתלמוד בבלי מסכת בבא 18.

:תנאבמתניתא

לאמתואמתדיןשדןדייןזה-(ג,יבדניאל)"הרקיעכזוהריזהירווהמשכילים"

.צדקהוגבאי

.תינוקותמלמדיאלו-(שםדניאל)"ועדלעולםככוכביםהרביםומצדיקי"

[?מיכגון]?מאןכגון

.שילתברשמואלרבכגון:רבאמר

,בגינתאקאידהוהשילתברשמואללרבאשכחיהדרב

?להימנותךשבקתיה:לואמר

.עלויהודעתאינמיוהשתא,ליחזיאדלאשניןתליסרהא:ליהאמר

.שהיה עומד בגינתושילתרב מצא את רב שמואל בר 

?שלךהנאמנות\האומנותאתעזבת:לואמר

:'אפירוש

עלדעתיעכשיווגם,הגינהאתראיתישלאשניםעשרהשלושהרי:לואמר

.התלמידים

:'בפירוש

עלדעתיעכשיווגם,תלמידייאתראיתישלאשניםעשרהשלושהרי:לואמר

.התלמידים



(המשך)מסירות כמו אב לבניו -הרב לתלמידיו . ב

דף ח עמוד ב  בתראחידושי אגדות מסכת בבא א"מהרש, איידלשהרב שלמה 19.

המלמדייהיהכן.נראיןאינןאבל,לעולםומשתמשיםרואיןביוםגםשהכוכבים."ועדלעולםככוכבים"

.עליהןדעתולהיותורואהמפקחיהיה,להםנראהבשאינואף.תינוקות

389' עמ, מאמרי הראיה, קוקה"הראי20.

פ"אע.ומלאשלםעולםהואכוכבשכלבזוהרכתובכיהיאלכוכבים[המלמדיםאת]אותםשהשווהסיבה

.ומלאשלםעולםהואמישראלתינוקנפשכלכןכמו.אורהבנקודתרקנראההואשלנו


