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הסיפור ". סיפורי כף זכות"א שייך לסוג הספרותי של "במאמר זה הראיתי כי הסיפור בבבלי סנהדרין כו ע

פותח פתח תי גהניתוח שהצ. אור מגוחךומציג את דמותו ב, מגנה את ריש לקיש על שלא דן לכף זכות

דנתי .  מגמה בבלית כללית בעיצוב דמותם של ריש לקיש ושל רבי יוחנן בתלמוד הבבלילזיהויה של

, גדולי האמוראים בארץ ישראל, בסיפורים נוספים בתלמוד הבבלי המגנים את ריש לקיש ואת רבי יוחנן

 מעמדם של חכמי ארץ ישראל ושל התלמוד וטענתי שהסיבה למגמת הגינוי היא הרצון להחליש את

  .הירושלמי ולחזק את מעמדו של התלמוד הבבלי

 בייחוד הסיפור על רבי יוחנן וריש לקיש –וכוחם של הסיפורים , מעמדו הבולט של התלמוד הבבלי

 עיצבו בקרב קוראי התלמוד –ב "א וסיפור הפגישה על הירדן בבבלי יומא ט ע"בבבלי בבא מציעא פד ע

ריש לקיש מוכר .  של ריש לקיש השונה במאוד מן הדמות המשתקפת במקורות הארץ ישראלייםדמות

ומידע זה אינו אלא תוצר של יצירה , בעיקר כשודד שחזר בתשובה וכאדם שרחש שנאה חריגה לעולי בבל

  .ספרותית תניינית ומגמתית

מעמת הבבלי התנהגות ראויה פעמיים . גם בתלמוד הבבלי יש סיפורים חיוביים על ריש לקיש, עם זאת

תא חזי מה בין תקיפי "של ריש לקיש עם התנהגות מגונה של חסיד בבלי ומשבח את ריש לקיש בביטוי 

ב משבחים את ריש לקיש על גילוי כבוד לתלמידי " בבבלי מגילה כח ע78":דארעא דישראל לחסידי דבבל

 על גדולתו בתורה של ריש לקיש מסופר 80.א משבחים אותו על הכרת הטוב" ובבבלי חולין קכב ע79חכמים

הרואה את ריש לקיש בבית המדרש כאילו עוקר הרים וטוחנן זה : והאמר עולא: "א"בבבלי סנהדרין כד ע

והם , עורכי התלמוד הבבלי לא יכלו להתעלם מגדולתו של ריש לקיש בתורה וממידותיו הטובות". בזה

את הגינוי העקיף של ריש לקיש בסיפורי . פורי שבחמצטטים את מאמריו הרבים ואף מספרים עליו סי

התלמוד הבבלי אפשר להבין מתוך הכרת המגמה לנגח את חכמי ארץ ישראל כדי להראות את עליונות 

  .תורת בבל
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