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  רבי יוחנן וריש לקיש \האם תשובה אפשרית

  בבא מציעא פד  .א

אמר רבי יוחנן: אנא אשתיירי משפירי ירושלים. האי מאן דבעי מחזי שופריה דרבי יוחנן, נייתי כסא דכספא מבי 
ליה כלילא דוורדא סומקא לפומיה ונותביה בין שמשא לטולא,  סלקי, ונמלייה פרצידיא דרומנא סומקא, ונהדר

  ..מעין שופריה דרבי יוחנן. -ההוא זהרורי 
 -יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה, אמר ליה: חילך לאורייתא! 

דשפירא מינאי. קביל עליה. בעי למיהדר יהיבנא לך אחותי,  -אמר ליה: אי הדרת בך  -אמר ליה: שופרך לנשי! 
ולא מצי הדר. אקרייה ואתנייה, ושוייה גברא רבא. יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא: הסייף  -לאתויי מאניה 

משעת גמר מלאכתן, ומאימתי גמר  -והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלין טומאה 
אמר ליה: לסטאה  -בשן, ריש לקיש אמר: משיצחצחן במים. מלאכתן? רבי יוחנן אומר: משיצרפם בכ

אמר ליה: ומאי אהנת לי? התם רבי קרו לי, הכא רבי קרו לי. אמר ליה: אהנאי לך דאקרבינך  -בלסטיותיה ידע! 
תחת כנפי השכינה. חלש דעתיה דרבי יוחנן, חלש ריש לקיש. אתאי אחתיה קא בכיא, אמרה ליה: עשה בשביל 

אמר לה: ואלמנותיך עלי תבטחו. נח נפשיה  -עשה בשביל אלמנותי!  -עזבה יתמיך אני אחיה. בני! אמר לה: 
ניזיל  -דרבי שמעון בן לקיש, והוה קא מצטער רבי יוחנן בתריה טובא. אמרו רבנן: מאן ליזיל ליתביה לדעתיה 

נן אמר ליה: תניא רבי אלעזר בן פדת, דמחדדין שמעתתיה. אזל יתיב קמיה, כל מילתא דהוה אמר רבי יוח
הוה מקשי לי עשרין וארבע קושייתא,  -דמסייעא לך. אמר: את כבר לקישא? בר לקישא, כי הוה אמינא מילתא 

ומפרקינא ליה עשרין וארבעה פרוקי, וממילא רווחא שמעתא. ואת אמרת תניא דמסייע לך, אטו לא ידענא 
יכא את בר לקישא, היכא את בר לקישא, והוה דשפיר קאמינא? הוה קא אזיל וקרע מאניה, וקא בכי ואמר: ה

  קא צוח עד דשף דעתיה [מיניה]. בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה.

 תענית ז ע"ב  .ב

  בשביל משנתו שאינה סדורה עליו, -ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל  

 יומא ט ע"ב  .ג

אמר ליה ריש לקיש: אדרבה, אחרונים  -של אחרונים.  אמר רבי יוחנן: טובה צפורנן של ראשונים מכריסן
 קא עסקי בתורה! -עדיפי, אף על גב דאיכא שעבוד מלכיות 

 (מובא בעין יעקב) פירוש 'אור הישר'  .ד

שאם היה  ...חדא אמאי חרה אפו עליו כ"כ עד שהזכירו מעשיו הראשונים שהי' ליסטים .תמוה מאדהענין הוא 
ועוד קשי' אריש לקיש דקאמר ומאי אהנית לי דהו"ל כאלו  !עשיך הראשוניםבעל תשובה אל יאמר לו זכור מ

   ?תוהה חס ושלום על מעשים טובים עד עכשיו
דקאמר משיצרפו בכבשן לא מסברא אמר כן אלא דכן קיבל מרבותיו וריש לקיש בא  וחנןיבי ונראה לתרץ דר

  ...כבוד הרבדמנדין על  וחנןיבי כעס עליו ר כיהום ומש ...לחלוק על רבותיו
ומר לו אם כן ומאי הכרת לי במה שלמדתני תורה, כיון שלא הותר לו לאדם לחוות סברת דעתו וכח חכמתו רק 

  על קבלות רבותיו...

 יומא פו ע"א  .ה

אמר רבי יוחנן: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה 
זנית רעים רבים ושוב אלי נאם לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת  מאתו והיתה

  אמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות.. ה'.


