
 בס"ד.                                                                            סדרת כה עשו חכמינו.

 

 רבי יוחנן וריש לקיש

 על החיים ועל המוות.

יְַּרֵדן ' יֹוָחָנן רֹוֵחץ בַּ ת ָהָיה רַּ חַּ ם אַּ עַּ  .פַּ

יְַּרֵדן. ֲחָריו ְלתֹוְך הַּ ץ אַּ ' יֹוָחָנן: ָרָאהּו ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָקפַּ ר לֹו רַּ ּתֹוָרה. ָאמַּ ר לֹו: ּכֹוֲחָך לַּ ָנִׁשים ָאמַּ  ָיְפְיָך לַּ

' יֹוָחָנן: ִאם ר לֹו רַּ ֲחֹזר ְבָך ָאמַּ  ֶאֵּתן ְלָך ֶאת ֲאחֹוִתי, ֶׁשִהיא ָיָפה ִמֶמִני. ּתַּ

ֲחֹזר ִקֵבל ָעָליו. ֲחֹזר. –ּוְלָהִביא ֵּכָליו  ִבֵקׁש לַּ  .לֹו ְונֲַּעָשה ָאָדם ָגדֹול ְׁשָנהִהְקִריא ְוהִ  ְולֹא ָיֹכל לַּ

ת חַּ ם אַּ עַּ ִמְדָרׁש: ֶנְחְלקּו פַּ  ֲחָכִמים ְבֵבית הַּ

ְבִלין ֻטְמָאה? י ְמקַּ ל ָקִציר, ֵמֵאיָמתַּ גַּ ל ָיד ּומַּ גַּ ח ּומַּ ִפְגיֹון ְוָהֹרמַּ ִּכין ְוהַּ סַּ ִיף ְוהַּ סַּ ת – הַּ אְכָּתם.  ִמְשעַּ ר ְמלַּ ְגמַּ

אכְ  ר ְמלַּ י ְגמַּ  ָּתם?ּוֵמֵאיָמתַּ

ר: ' יֹוָחָנן ָאמַּ ר: ִמֶשְיָצְרֵפם ְבִכְבָׁשן, רַּ ִים. ְוֵריׁש ָלִקיׁש ָאמַּ מַּ ְחְצֵחם בַּ  ִמֶשְיצַּ

' יֹוָחָנן ְלֵריׁש ָלִקיׁש: ר לֹו רַּ . ָאמַּ  ִלְסִטים ְבִלְסִטיּותֹו יֹוֵדעַּ

ְלָּת ִלי? ר ֵריׁש ָלִקיׁש: ּוָמה הֹועַּ ִבי" וְ  ָׁשם ָאמַּ ִבי".ָקְראּו ִלי "רַּ ְלִּתי ְלָך,  ָכאן קֹוְרִאים ִלי "רַּ ר לֹו: הֹועַּ ָאמַּ

ְשִכיָנה. ְנֵפי הַּ ת ּכַּ חַּ ְבִּתיָך ּתַּ  ֶׁשֵקרַּ

ְעּתֹו ' יֹוָחָנן ְוָחָלה ֵריׁש ָלִקיׁש. ָחְלָׁשה דַּ  ֶׁשל ֵריׁש ָלִקיׁש ּוָבְכָתה; ִאְׁשּתֹו ָבָאה ֶׁשל רַּ

ר  ָאְמָרה לֹו: י.ָאמַּ ֶיה" )ֲעֵשה ִבְׁשִביל ָבנַּ ְלְמנּוִתי. –, יא( ירמיה מטָלּה: "ָעְזָבה ְיֹתֶמיָך ֲאִני ֲאחַּ  ֲעֵשה ִבְׁשִביל אַּ

י ִּתְבָטחּו" ) ְלְמֹנֶתיָך ָעלַּ ר ָלּה: "ְואַּ ' ִׁשְמעֹון ֶבן ָלִקיׁש. –( שםָאמַּ   ּוֵמת רַּ

ְרֵבה. ֲחָריו הַּ ֵער אַּ ' יֹוָחָנן ִמְצטַּ ד. ָהָיה רַּ עַּ ּוַּ ד ְלֵבית הַּ  ְולֹא ָירַּ

ְעּתֹו? ָאְמרּו ֲחָכִמים: ִמי ֵיֵלְך ' ֶאְלָעָזר ֶבן ְפָדת  ְלָהִניחַּ דַּ  ֶׁשְשמּועֹוָתיו ְמֻחָדדֹות. ,ֵיֵלְך רַּ

' יֹוָחָנן אֹוֵמר  ב ְלָפָניו.ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה רַּ ' ֶאְלָעָזר ֶבן ְפָדת: –ָבא ְוָיׁשַּ ר לֹו רַּ ְיָעא ָלְך. ָאמַּ ְנָיא ִדְמסַּ  ּתַּ

ָּתה ְּכֶבן ָלִקיׁש? ' יֹוָחָנן: אַּ ר לֹו רַּ  ָאמַּ

ֲאִני ְמָתֵרץ לֹו ֶעְשִרים ָהיָ  –ֶבן ָלִקיׁש ְּכֶׁשָהִייִתי אֹוֵמר ָדָבר  ע ְקָׁשיֹות וַּ ְרבַּ ְקֶׁשה ִלי ֶעְשִרים ְואַּ ה מַּ

ְרָבָעה ְשמּוָעה – ֵּתרּוִצים ְואַּ ְּוָחה ֵמֵאֶליָה; ְוהַּ  ִנְתרַּ

ְרִּתי? ְיָעא ָלְך"? ְוִכי ֵאיִני יֹוֵדעַּ ֶׁשָיֶפה ָאמַּ ְנָיא ִדְמסַּ ָּתה אֹוֵמר "ּתַּ  ְואַּ

ע ֶאת ְבָגדָ  ד ְוָקרַּ ָּתה, ֶבן ָלִקיׁש!. יו ּוָבָכהָעמַּ ָּתה, ֶבן ָלִקיׁש! ֵהיָכן אַּ ר: ֵהיָכן אַּ  ְוָאמַּ

ְעּתֹו. ד ֶׁשִנְטְרָפה ָעָליו דַּ  ָהָיה צֹוֵעק ְוהֹוֵלְך עַּ

ֲחִמים  ָוֵמת. ִבְקׁשּו ָעָליו ֲחָכִמים רַּ
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  אנישם מדוע פנה אליו רבי יוחנן? משכה אותו העוצמה של ריש לקיש. איש בעל עוצמה מחפש

 בעלי עוצמה כמוהו. מחפשי אמת. 

  .ריש  –יופיך לנשים. הוא מגיב לו. אתה מבוזבז בעולם שלך. הוכחה לעוצמה. אתן לך את אחותי

לקיש פוגש רב שמושגי היופי לא זרים לו. ששוחה בירדן. שיש בו חיים. שהוא מודע ליופי 

 החיים. רק אדם כזה יכול למשוך את ריש לקיש לבית המדרש.

 העידון של רבי יוחנן פועל באופן מיידי על ריש  לקיש . משהו מתעדן בו. זה מה  –צד שני ומ

 . שמושך אותו. העדינות.  היופי העדין. 

  לומדים יחד. והדינמיקה היא כזו שאין לריש לקיש יראה מרבי יוחנן. הוא לא מחפש להצדיק

 . זו הדינמיקה.וגיהאותו, לומר לו כמה הוא צודק. הוא מקשה עליו. מבררים את הס

  .מגיעים לסוגיה. הכלים הם ביטוי לכלי עבודה של בירור. סכין, איזמל. כיצד מנתחים בעיות 

    .לחדד את הדעות ואת העמדותרבי יוחנן הולך עד הסוף. אש 

 .ריש לקיש מבקש לצנן מעט. דווקא העדינות שבתה את ליבו 

 מה אתה מפחד? כאן אפשר ללכת עד הסוף.  -ליסטים  בליסטיות ידע. כלומר -רבי יוחנן מגיב לו

 בבירור הדעות.  ובזה עצמו רבי יוחנן מנכיח את השיטה שלו.

 מה הועלת? אם בית המדרש לא שונה, אם אין עדינות וכבוד בדרך לבירור האמת אז  -ריש לקיש

 במה זה שונה? 

 ותר עם  העוצמה.זה שונה. כאן עוסקים בבירור האמת.  תחת כנפי השכינה. אל תו -רבי יוחנן 

  האחות היא דמות ממוצעת. מבקשת מרבי יוחנן שיוותר. שירחם. הוא לא מוכן. הכוונה כנראה

 הייתה שהוא לא רצה לוותר על העוצמות של ריש לקיש.

  .ריש לקיש נשבר. ומת. צער. מצב בלתי אפשרי 

 .אין אף אחד עם עוצמה כמו שלו וגם רבי יוחנן מת 

 עדינות מול תוקף הבירור. סיפור קשה. אמת מול שלום . 


