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  ?מה עדי� ללמוד –' ירושלמי'או ' בבלי'
  

  

 לו אי� שוב � מקרא לדבר הלכה מדבר אד	 שיוצא כיו�: רב אמר, שלו	 אי� ולבא וליוצא
  . לתלמוד מתלמוד אפילו: אמר יוחנ� ורבי, למשנה מתלמוד הפורש זה: אמר ושמואל. שלו	
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ירמיה ' גבי הא דאמר ר, .)נז(א יומא "הריטב' בחי' ע
משו� דדיירי בארעא דחשוכא אמרי , בבלאי טפשאי

, � בתשובת שאלה"פירש הרמב: ל"וז, שמעתא דמחשכ�
במחשכי� , .)כד(ירמיה לטעמיה דאמר סזנהדרי� ' שר

ט משו� דלא "וה, זה תלמוד בבלי, הושיבני כמתי עול�
כמה דהוו , תא כהלכההוה נהירא להו� טעמי דמתני

זירא נמי בעי דלישתכח ' ור, נהירי� לחכמי אר� ישראל
בתר דשמע  ,מניה טעמא דבבלאי דלא הוו נהירי� ליה

דמדכר איניש טפי מאי  מנהגא דעלמאו, טעמא דמערבאי
אלא בימי , בכל הדורות היה כ� ומיהו לא ,דגמר ברישא

מ "בכדאיתא ב, א ביומייהושמד הרבה ורב יוס  דהו
זירא לרבה ורב ' ל ר"דא, .)מו(בחולי� ' אמרינ "הו ,.)פו(

ובמנחות  .פני השמדמ שהיו בורחי�', וכו ערוקאי יוס 
זה הלוקח תבואה  ,והיו חיי" תלואי� ל" מנגד ,אמרינ�

כל שכ� , כ"תבואה משנה לשנה  ללוקחוא� , משנה לשנה
ושמעתא בעיא צילותא , שיש בו סכנת נפשות בשמד

כ� מאחר לאבל . ירמיה' רזהו טעמו של ו, :)מגילה כח(
 ,בימי רב אשי ל שכ�כו ,התורה בבבלונתחזקה נתגברה 

מימות רבי ועד רב אשי לא  ,.)סנהדרי� לו(נ� אמריהא ד

וחיי�  .כ דברי רבינו"ע. מצינו תורה וגדולה במקו� אחד
בזמ� ז נראה ש"ולפ... א"ל הריטב"עכ .ה� למוצאיה�

מאחר , ס בבלי"י לשס ירושלמ"הזה מותר לעבור מש
ומפורש מפי רבותינו שעסקו בו , שהוא מסודר כהלכה
ת המיוחסות "וכ� מבואר בשו. 'הרבה יותר מהירוש

כבר ידעת שרבו השיבושי� : ל"וז) צו' סי(� "להרמב
למיעוט , והסיבה הגדולה לכ", בנוסחאות הירושלמי
ואי� עומדי� עליו אלא רק אחד , השגחת הלומדי� בו

רסת הירושלמי מקו� הזה רבו שיבושי� בגיוג� ב, בדור
שאי� לסמו" , )כג' סי(ת חות יאיר "כ בשו"וכ. ש"ע. 'וכו

שכבר ידוע , כלל על נוסחאות הירושלמי שבידינו
חסר יתר , שהנוסחאות מרובי� ומופלגי� בטעויות

. ש"ע. באופ� שאי� להחליט פירושו מקומו, וחילו  וסירוס
  "ש הרי"וכמ. 'ג� ידוע הדבר שהלכה כהבבלי נגד הירוש

' יוחנ� דקאמר הכא אפי' ור)... סו  עירובי�(ש "אוהר
כ "משא, ל"וכנ, היינו לפי מה שהיה בדורו, ס"ס לש"מש

ס להלכה "לאחר שבאו רב אשי ורבינא וסידרו הש
ס ירושלמי וללמוד "אדרבה עדי  יותר להניח ש, ולמעשה

  .תלמוד בבלי

 
  

  '?ירושלמי'מול ה' בבלי'מדוע הלכה כ
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 מתלמוד .לתלמוד מתלמוד אפילו

, עמוק שהוא בבלי לתלמוד ירושלמי

 במחשכים): א, כד( בסנהדרין כדאמרינן

  :בבל של התלמוד זו עולם כמתי הושיבני
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יוחנן אמר אפילו מתלמוד לתלמוד פירוש המורה מתלמוד ירושלמי ' ר

בסנהדרין במחשכים הושיבני זה ' לתלמוד בבלי שהיא עמוק כדאמרי

מבאר יותר וזה  בבליל דאיפכא מסתברא דאדרבה תלמוד "תלמוד בבלי ונ

  :ל מעליו הניח תלמוד בבלי ומתעסק בתלמוד ירושלמיהאדם כדי להק
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 עולם כמתי הושיבני במחשכים בירושלמי אמר וכן י"רש כדפירש בבלי ס"לש ירושלמי ס"מש .ס"לש ס"מש אפילו

 שפירש פירושו והכי ל"י איפכא אפילו ומיהו הבבלי ס"ש מיניה דלישתכח ציים דהוה) כהנא רב( וכן הבבלי ס"ש אלו

  :ברורה הלכה בידו יעלה לא כך שמתוך בזה הבין לא ועדיין מזה
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  .י אי� שלו� שאי� דרכיה� אחת"יוחנ� אמר אפילו יוצא מתלמוד בבלי לתלמוד א' ור
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צת רבואתא דסבירא להו כעולא וסמכי אגמרא דבני וחזינ� למק

ואנ� לא סבירא ל� הכי דכיו� דסוגיי� ... מערבא דגרסינ� הת�

דגמרא דיל� להתירא לא איכפת ל� במאי דאסרי בגמרא דבני 

ואינהו הוי בקיאי  דבתרא הואמערבא דעל גמרא דיל� סמכינ� 

רא דבני מערבא טפי מינ� ואי לאו דקי� להו דהאי מימ' בגמ

  : דבני מערבא לאו דסמכא הוא לא קא שרו ליה אינהו
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אצלנו כל  התלמוד הירושלמי הואיל ואינו מתוק�

הלומדי� בו ואי�  ורבו בו השבושי� למיעוט... צרכו

ולא היה בידי ... עומדי� עליו רק אחד בדור

הראשוני� בקביעות מפני העניות ומפני שאר 

באותה  לא קבלוהו עליה� ישראלנמצא ש... סיבות

  .מדה שקבלו עליה� את התלמוד הבבלי

 


