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 בבא קמא קיז : אגדה אחת בשבוע

 
 

ַחְבֵריהּ  יְבָנא ּדְ ִעי ַאְחֵוי ַאּתִ ֲהָוה ּבָ ְבָרא ּדַ ַרב, ַההּוא ּגַ יּה ּדְ , ָאָתא ְלַקּמֵ
ְחֵוי : ָאַמר ֵליהּ  ְחֵוי ְוָלא ּתַ ָיִתיב !  ַמְחִויָנא ּוַמְחִויָנא :  ָאַמר ֵליהּ .  ָלא ּתַ

ַרב  יּה ּדְ ֲהָנא ַקּמֵ ְמֵטיּה ְלקּוֵעיה ִמיֵניהּ ,  ַרב ּכַ ַ : ָקִרי ַרב ִעילּוֵיהּ ,  ש 
תֹוא ִמְכָמר "  ל חּוצֹות ּכְ ראֹשׁ ּכָ ְכבּו ּבְ ָ פּו ש  ַנִיְך ֻעּלְ , ַמה ּתֹוא ֶזה ".  ּבָ

ִמְכָמר  ַפל ּבְ ּנָ ֶ יָון ש  ָרֵאל ,  ֵאין ְמַרֲחִמין ָעָליו ,  ּכֵ ל ִיש ְ ֶ , ַאף ָממֹוָנם ש 
ַיד ּגֹוִיים ַפל ּבְ ּנָ ֶ יָון ש   . ֵאין ְמַרֲחִמין ָעָליו, ּכֵ

ֲהָנא  ּכַ ְלַרב  ּה  ֵלי ֵדי :  ָאַמר  ַקּפְ ָלא  ּדְ ְרָסֵאי  ּפַ ּו  ֲהו ְדָנא  ַהִאי ַעד 
ִמים  ִפיכּות ּדָ ְ ִמים ,  ַאש  ִפיכּות ּדָ ְ ֵדי ַאש  ַקּפְ א ְיָוָנֵאי ּדְ א ִאיּכָ ּתָ ְ , ְוַהש 

יל ֲעָלְך .  ' ְמָרִדין ' ' ְמָרִדין ' :  ְוַאְמֵרי  ָרֵאל ְוַקּבִ ִיש ְ קּום ַסק ְלַאְרָעא ּדְ
ִנין ְ ַבע ש  ְ י יֹוָחָנן ש  י ְלַרּבִ ֵ יְקש  ָלא ּתִ  . ּדְ

יֹוָמא ,  ָאַזל  א ּדְ ים ְמִתיְבּתָ ָיִתיב ְוָקא ְמַסּיֵ ֵחיּה ְלֵריש  ָלִקיש  ּדְ ּכְ ְ ַאש 
ָנן  אי :  ָאְמרּו ֵליהּ ?  ֵריש  ָלִקיש  ֵהיָכא :  ָאַמר ְלהוּ .  ְלַרּבָ ָאַמר ?  ַאּמַ
ָיא : ְלהוּ  ְ ָיא ְוַהאי קּוש  ְ ירּוָקא .  ַהאי קּוש  ירּוָקא ְוַהאי ּפֵ ָאְמרּו .  ַהאי ּפֵ

י יֹוָחָנן, ָאַזל ֵריש  ָלִקיש  . ֵליּה ְלֵריש  ָלִקיש   ֲאִרי ָעָלה : ָאַמר ֵליּה ְלַרּבִ
ֶבל ְלָמָחר, ִמּבָ א ּדִ ְמִתיְבּתָ ן ַמר ּבִ  . ִלַעּיֵ

א  ָדָרא ַקּמָ י יֹוָחָנן ,  ְלָמָחר אֹוְתבּוָה ּבְ ַרּבִ יּה ּדְ ָתא .  ַקּמֵ ַמְעּתְ ְ ָאַמר ש 
י  ֵ י ,  ְוָלא ַאְקש  ֵ ָתא ְוָלא ַאְקש  ַמְעּתְ ְ ֵרי ,  ש  ַבע ּדָ ְ יּה ֲאחֹוֵרי ש  ַעד ,  ַאְנַחּתֵ

ְתָרא  ּבַ ָדָרא  ּבְ ּה  אּוְתֵבי ן .  ּדְ ּבֶ ְמעֹון  ִ י ש  ְלַרּבִ ֹוָחָנן  י י  ַרּבִ ּה  ֵלי ָאַמר 
ּוָעל :  ָלִקיש   ה ש  ָאַמְרּתָ ַנֲעש ֶ ֶ ַבע :  ָאַמר .  ֲאִרי ש  ְ ַהֵני ש  ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ
ֵרי ָאַמר ִלי ַרב, ּדָ ִנין ּדְ ְ ַבע ש  ְ ְרֵעיהּ . ִליֲהוּו ִחּלּוף ש  : ָאַמר ֵליהּ , ָקם ַאּכַ

א  ָ ש  ֵרי ּבְ ַמר  הּ .  ִנֲהַדר  י ֵ ְוַאְקש  ָתא  ַמְעּתְ ְ ש  ָתא ] ,  ָאַמר  ַמְעּתְ ְ ש  ָאַמר 
יהּ  ֵ א [ ַעד ּדְ ,  ְוַאְקש  ָדָרא ַקּמָ ַבע .  אּוְקמּוָה ּבְ ְ י יֹוָחָנן ֲהָוה ָיִתיב ַאש  ַרּבִ
ְרֵקי  ְסּתַ הּ ,  ּבִ ִמּתּוֵתי ְרָקא  ְסּתַ ּבִ ֲחָדא  ּה  ֵלי ְלֵפי  ַ ָתא .  ש  ַמְעּתְ ְ ש  ָאַמר 

י ֵליהּ  ֵ ְרֵקי ִמּתּוֵתיהּ ,  ְוַאְקש  ְסּתַ ְלֵפי ֵליּה ּכּוֵלי ּבִ ַ ש  ָיִתיב ,  ַעד ּדְ ַעד ּדְ
ִביֵניהּ .  ַאַאְרָעא  ְבָרא ָסָבא ֲהָוה ּוַמְסְרֵחי ּגְ י יֹוָחָנן ּגַ : ָאַמר ֵליהּ ,  ַרּבִ

לּו ִלי ֵעיָני ְוַאְחֵזיהּ  א .  ּדָ ַכְסּפָ א ּדְ ִמְכַחְלּתָ לּו ֵליּה ּבְ ְפִריָטא .  ּדָ ֲחָזא ּדִ
ְפָוֵתיהּ  יהּ , ש ִ יהּ , ָסַבר ֲאחּוִכי ָקְמַחֵייְך ּבֵ ֵ יּה ְוָנח ַנְפש  ְעּתֵ א ּדַ ָ  . ָחְלש 

ָנן  י יֹוָחָנן ְלַרּבָ ? ֲחִזיתּו ְלַבְבָלָאה ֵהיִכי ָעִביד :  ְלָמָחר ָאַמר ְלהּו ַרּבִ
יּה ָהִכי :  ָאְמרּו ֵליהּ  ְרּכֵ א .  ּדַ י ְמַעְרּתָ ֲהָוה ַהְדָרא ֵליּה ,  ַעל ְלַגּבֵ ֲחָזא ּדַ

הּ .  ַעְכָנא  ֵלי ַעְכָנא :  ָאַמר  ֵאֶצל ,  ַעְכָנא  ָהַרב  ֵנס  ְוִיּכָ ְך  ּפּוִמי ַתח  ּפְ
ַתח  ְלִמיד ְוָלא ּפָ ַתח .  ּתַ ֵנס ָחֵבר ֵאֶצל ָחֵבר ְוָלא ּפָ ְלִמיד .  ִיּכָ ֵנס ּתַ ִיּכָ

ַתח ֵליהּ ,  ֵאֶצל ָהַרב  ִעי ַרֲחֵמי ְואּוְקֵמיהּ .  ּפָ ל ְסֵפיָקא ...  ּבָ יֵליּה ּכָ ּיְ ַ ש 
ֲהָוה ֵליהּ  ִטיְנהּו ִניֲהֵליהּ ,  ּדַ ְ י יֹוָחָנן .  ּוַפש  ָאַמר ַרּבִ יְלכֹון :  ְוַהְינּו ּדְ ּדִ

יְלהֹון ִהיא, ַאְמֵרי   .ּדִ

אדם רצה להראות לגוי את התבן של חברו כדי שייקח 
שישב ,  רב כהנא .  אך האיש התעקש ,  רב התנגד . אותו

: קרא עליו רב את הפסוק . שבר את מפרקתו, לפני רב
ודרש שממון ישראל ,  ” כתוא מכמר ...  בנייך עולפו ” 

ולכן :  פרשנים ) שהגיע לגויים אין מי שירחם עליו  
עד :  אמר רב לרב כהנא (.  הריגת אותו אדם מוצדקת 

ועכשיו ,  כה שלטו היוונים שלא הקפידו על רצח 
. שולטים הפרסים שמקפידים וגוזרים מוות על רצח 

וקבל על עצמך שלא להקשות על ,  ברח לארץ ישראל 
 .רבי יוחנן שבע שנים
מצא את ריש לקיש שיושב וחוזר ,  עלה לארץ ישראל 

: שאלוהו? היכן ריש לקיש: שאל. על השיעור של היום
יש לי על השיעור קושיות ותירוצים כך :  השיב ?  למה 
תלמיד :  והוא אמר לרבי יוחנן ,  אמרו לריש לקיש . וכך

יעיין הרב היטב בשיעור של ,  חכם כאריה הגיע מבבל 
 .מחר

לפני ,  למחרת הושיבו את רב כהנא בשורה הראשונה 
. אמר רבי יוחנן סוגיות ורב כהנא לא הקשה. רבי יוחנן

ורבי ,  העבירו אותו שבע שורות עד השורה האחרונה 
. האריה שאמרת הפך לשועל :  יוחנן אמר לריש לקיש 

יהי רצון ששבע השורות הללו תהיינה : אמר רב כהנא
, קם רב כהנא .  במקום שבע השנים שגזר עליי רב 

, על כל דבר שאמר. וביקש מרבי יוחנן לחזור מהתחלה
עד ,  הקשה רב כהנא והעבירו אותו שורה קדימה 

רבי יוחנן היה יושב על שבעה . שחזר לשורה הראשונה
. ובכל קושיה הורידו לו כרעד שישב על הארץ ,  כרים 

לכן ביקש ,  הוא היה זקן וגבותיו הסתירו את עיניו 
הרימו את .  שיפתחו את עיניו ויראה את התלמיד 

ראה ששפתיו של רב כהנא ,  גבותיו במלקחיים מכסף 
ומת רב ,  הצטער .  וחשב שהוא צוחק עליו ,  שסועות 

 .כהנא
ראיתם מה עשה :  למחרת שאל רבי יוחנן את החכמים 

הלך רבי יוחנן למערת .  דרכו כך :  אמרו לו ?  הבבלי 
: אמר לנחש. ראה שחוסם אותה נחש, קבורת רב כהנא

ניסה .  לא פתח !  פתח פיך וייכנס הרב אצל התלמיד 
ייכנס תלמיד .  לא פתח !  ייכנס חבר אצל חבר :  שוב 

מאז ...  התפלל רבי יוחנן והחייהו .  פתח !  אצל הרב 
ורב ,  שאל רבי יוחנן את רב כהנא כל ספק שהה לו 

התלמוד :  זהו שאמר רבי יוחנן .  כהנא פתר אותו 
 .של בני בבל הוא, י”בני א, שהייתי אומר שהוא שלכם

 עימות ופיוס, רב כהנא ורבי יוחנן



 

 העמקה בסוגיה מרבים שלום בעולם, אף על פי כן

סיפור שקופץ מבבל לארץ ישראל וממוות ,  מורכב ומתמיה כמו זה שלפנינו ,  גם כשעומדים מול סיפור קשה 

 .אפשר למצוא קצוות חוט שיובילו להבנת מהלך הסיפור, לחיים

רב מורה לרב :  הבולט ביותר הוא המספר שבע .  אפשר להיאחז בשני מרכיבים בסיפור שחוזרים על עצמם 

רבי יוחנן יורד מגובה ,  רב כהנא מורחק עד השורה השביעית ,  כהנא לא להקשות על רבי יוחנן שבע שנים 

כשהוא מבקש ששבע השורות ,  על הקשר בין השביעיות מצביע רב כהנא מפורשות .  שבעה כרים לארץ 

ורבי יוחנן ,  רב כהנא ממית את מוסר הממון: עוד מרכיב הוא גרימת המוות. תחשבנה לתחליף לשבע השנים

ההבדל בין שני השלבים שבאגדה הוא המעבר . אלא שרבי יוחנן גם מחייה אותו, מביא למותו של רב כהנא

 .כעת נעקוב אחרי השתלשלות האירועים מתוך תשומת לב לשלושה עניינים אלה. מבבל לארץ ישראל

הריגת המוסר מסתיימת בגזרה כי רב כהנא .  שלפיו המספר שבע מציין ריבוי ,  ל " נעזר בכלל שטבע המהר 

וכל מי שעולה ללמוד תורה ,  ייתכן שאין קשר בין הדברים .  יימנע במשך הרבה זמן מלהקשות על רבי יוחנן 

בפרט אם נראה את גרימת המוות   –אך אפשר לומר  ,  בארץ ישראל צריך להיזהר מלהקשות על רבי יוחנן 

את יכולתו ,  רב מזהה את הקנאות שלו .  שרב כהנא צריך שיעמידו אותו במקום   –כמשמעותית להמשך  

אלא ,  ואולי לא רק חשש יש כאן .  וחושש שאצל רבי יוחנן זה לא יעבור בשלום , לפעול ולתקוף באופן קיצוני

הפוך ,  שכן הוא עבר מארץ ישראל לבבל ,  הבדל שרב מכיר היטב ) הבהרה על ההבדל בין שתי הארצות  

בארץ ישראל ,  בבבל תלמידי חכמים יכולים לתקוף ולהתעמת (:  מהכיוון בו הוא מדריך עכשיו את רב כהנא 

חובלים ;  שמנעימין זה לזה בהלכה , אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל -נועם . "הם אמורים להגיע לאחדות

 (.א"סנהדרין כד ע" )שמחבלים זה לזה בהלכה, אלו תלמידי חכמים שבבבל -

, פער שאמור להימשך שבע שנים .  ההדרכה שלא להקשות על רבי יוחנן יוצרת פער בינו ובין רב כהנא 

רבי יוחנן יהיה גדול הדור ורב כהנא לא יוכל להוכיח את ,  שבהן רבי יוחנן יהיה האריה ורב כהנא השועל 

הוא ,  כשכבר עם הגיעו של רב כהנא לבית מדרשו של רבי יוחנן ,  הפער מתבטא מוקדם מהצפוי .  עצמו 

רב כהנא עצמו מזהה שאלה שני ביטויים דומים של אותו יחס ריחוק בינו ובין רבי .  מורחק לשורה האחרונה 

אולם מתברר כי לא סתם הורה .  וכעת הוא יכול להתקרב אל רבי יוחנן , וסבור שיצא ידי שלב הריחוק, יוחנן

צריך זמן עד שרב כהנא יכיר את מקומו .  צריך תקופה ארוכה של פער ,  רב על זמן ממושך ללא קושיות 

, רב כהנא סבור שהוא הבין את העיקרון .  ורבי יוחנן גם הוא ילמד להכיר את רב כהנא ,  ביחס לרבי יוחנן 

לא רק . אבל מסתבר שהחזרה הזו משמעותית ממה שחשב, והוא יכול לחזור מן המרחקים לשורה הראשונה

, עליית  כוחו של רב כהנא באה על חשבונו של רבי יוחנן .  אלא גם רבי יוחנן יורד ממדרגתו ,  הוא מתקדם 

כך שניהם מגיעים .  והוא יורד עד שהוא מגיע לאותו מקום שבו נמצא רב כהנא ,  גדלותו ניכרת פחות מקודם

רב כהנא לא .  לפני בניית היחס הנכון ביניהם ,  עימות בין שני תלמידי החכמים :  למצב שממנו חשש רב 

 .וכך נוצר הקרע שגרם למותו, אבל בריבוי הקושיות שלו הוא יצר רושם של זלזול, התכוון לזלזל ברבי יוחנן

רבי יוחנן מעוניין ,  אכן ?  למה שרב כהנא לא יקשה ,  אם רבי יוחנן מעודד קושיות ?  מדוע לא צדק רב כהנא 

שבעקבותיה רבי יוחנן נותר ללא , על פטירת ריש לקיש, כפי שמתבטא בסיפור דומה לסיפורנו)שיקשו עליו 

אבל לפעמים צריך גם להיות (. שם הוא עצמו היה זה שנפטר מרוב צער וטירוף דעת –חברותא שיקשה עליו 

בבבל רב .  להיות מוכן להקשיב ולא למהר להגיב ,  לפעמים אדם צריך לקלוט בלי לשאול שאלות ,  פער 

, אבל בארץ ישראל צריך להתנהל בשלום ,  כהנא היה רשאי לשבור לאחר את המפרקת כשהיה צורך 

, הקושיות שרבי יוחנן מעוניין בהן הן קושיות של ארץ ישראל .  והשלום מושג רק על ידי התבטלות וכניעה 

 . ולא קושיות שמביאות לידי התנגשות והתכתשות, קושיות שבאות מכבוד והערכה

יש גם הבדל בין ,  דרך ההתנגשות ודרך השלום   –במקביל להבדל שנגלה עד כה בין בבל לארץ ישראל  

מכוח תורתו .  ויכולה גם להפוך מוות לחיים ,  תורת ארץ ישראל הופכת מאבק לשלום .  מוות לחיים 

ומתוך כך ניתנת בידו גם היכולת לבקש ,  רבי יוחנן מסוגל לשוב ולהתבטל בפני רב כהנא ,  הארצישראלית 

עד ,  שעד כה הציגה את בית המדרש במלוא הלהט והעזות שבו ,  אגדה מסעירה זו .  עליו רחמים ולהחיותו 

היא   –כאשר התורה מתבררת מתוך ענווה ושאיפת שלום    –מסתיימת במסקנה שבסופו של דבר  ,  מוות 

 .מביאה חיים לעולם
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 רב כהנא ורבי יוחנן
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