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  אביגדור אפטוביצר

  
  ציטוטי ירושלמי שאינם בתלמוד הירושלמי

  
 בנוסחהירושלמי שאינם מופיעים ן הראשונים מביאים מאמרים וגרסאות מ ,כידוע

 ,ההסבר המקובל לתופעות אלה הוא שהירושלמי שלנו מקוצר 1.לפנינוהירושלמי ש
ושהמובאות מהירושלמי שמביאים הראשונים חסרות במהדורות שלפנינו באשמת 

את אצל הראשונים אינו מציין רק  'ירושלמי'לפיו המונח והסבר נוסף  גםהמעתיקים. ישנו 
  2ישראליים.ץ גם מדרשים אר ,תלמוד הירושלמי אלא לעתיםה

מסוים,  מקור קורה שמעתיק משמיט פעמים רבות. תקפים שני ההסברים האלה אינם
טוטים יטוטים. ציצ במאותמקרה שלנו אין מדובר במספר מועט של מקורות אלא אך ב

הם הם בשמקומות לרובם אינם מתאימים כלל  ;חסרים בירושלמי שלנו[באמת] אלה אינם 
 היועל כך שלא ייתכן ש יםהשפה והתוכן של חלק גדול מהם מעיד, וגם אמורים להימצא

מהירושלמי חסרות בירושלמי הללו ההנחה שהמובאות לכן פעם בירושלמי. -איכלולים 
, עלות תוכן אגדיב שהנן לגמרי. ההסבר השני הולם אולי את המובאותמוטעית  שלנו

התלמוד הירושלמי, תוך משהן בפירוש כתוב מובאות רבות לגבי , שכן ןאולם רק חלק מה
את הסבר זה  יהלוםכיצד ו .קלעתים קרובות גם בצירוף מראה מקום של מסכת ופר

  קטעים העוסקים בהלכה?ה
שאלה זאת, בעיקר, היא שהביאה אותי לפתרון אחר לגמרי לבעיית המובאות 

בתחילה נראתה לי הטענה שלי . בנוסח הירושלמי שלפנינומהירושלמי שאינן נמצאות 
ע מהרגעוד ועוד ראיות חדשות, בעיקר לה כהשערה פרועה, אולם במשך הזמן מצאתי 

מובאות מהירושלמי שאינן לפנינו, כלומר ה לש במקור הראשיבאינטנסיביות שבו עסקתי 
להשתכנע  מוכרחשהייתי עד  ,רבות וכה ברורותבחיבור זה הן כה . הראיות ראבי"הספר ב
החיבור שבו הדיון המפורט בנושא ימצא את ש מכיוון. טענתיהמוחלטת של  הנכונותמ

שנכון אעשה אם נראה לי , בקרובתפרסם , לא יראבי"הספר מקומו, דהיינו הקדמתי ל
   .את טענתי זוכבר עתה אפרסם 

: המובאות מהירושלמי שמובאות אצל הראשונים ואינן אני טוען את הטענה הבאה
היה , אלא שירושלמי (מלבד מספר קטן של יוצאי דופן)יו במעולם לא הבטקסט שלפנינו 

קוצר פעמים מחד גיסא, טקסט זה  .רושלמיטקסט מהי היהשבסיסו קיים חיבור מסוים 
הבבלי ומחיבורים אגדתיים תוך נספחו אליו תוספות רבות מ ,גיסאומאידך  ,רבות

 
 ,V. Aptowitzer, ʻDie talmudische Literatur der letzten Jahre’, MGWJ 52ו: לספרות רא  .1

1908, p. 307, n. 2.  
  .2 רה, הע315עמ'  ,שם ורא  .2
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. טקסט זה של הירושלמי, שכדי להבחין בינו ובין והלכתיים, בעיקר מספרות הגאונים
העיקרי , הוא המקור 'ספר ירושלמי'או  'קובץ ירושלמי'הירושלמי המקורי אני מכנה אותו 

  ירושלמי.ל המיוחסותשל המובאות 
של גם במה שנוגע לביסוסה , ושאיני יכול כאן להרחיב בפרטיה טענתיתורף  וזה

   למספר קטן של דוגמות:כאן להצטמצם  ייהטענה על

   4:אע" 3. ראבי"ה יח1

וגרסינן בירושלמי כל הפירות בין בעינם בין שחוקים כל זמן שלא נשתנו ע"י 
ומה נשתנה יין, ממנו לקידוש ולהבדלה  .העץ חוץ מן היין האור אומר ב"פ

ולאירוסין ולנישואין. וכן מפרש דפת נשתנה לברך [עליו המוציא] שעסקיו רובא 
ממנו (לחולה) [לַחָלה] ממנו (למצורע) [למצה] ממנו לכל שלחן, אבל לשאר ירקות 

  מברכים עליהם כבעינם. 

תוכנו הוא היה צריך להופיע בברכות פ"ו ה"א  מקור זה אינו מופיע בירושלמי שלנו. לפי
אין כל זכר. שבה ולאגדה  ,אולם שם הלכה זאת מופיעה בצורה אחרת לגמרי 5,(י ע"א)

נו בירושלמי אלא פנישל הנוסחהחלק ההלכתי של מובאה זו לא היה יכול לעמוד לצד 
 יתכן שהנוסחולכן לא יהוא ללא ספק הקדום יותר, [בירושלמי]  הנוסח שלפנינובמקומו. 
 בוודאותניתן להוכיח הגרסה של הירושלמי.  והוא בהכרח נוצר על פי מקורי, שבמובאה
   . בתנחומא תולדות י נאמר:שבמובאה אינו מקוריהחלק האגדי רבה שגם 

 טעם הטועם רבותינו שנו כך, לברך צריך כיצד שמן טעם שטעם מי רבינו ילמדנו
 ,היין מן חוץ אמרה ומתניתא זביד בר יוסי רבי אמר .העץ פרי בורא מברך שמן
 מכל משונה ברכתו שתהא היין ראה ומה .הגפן פרי בורא מברך היין שעל

 את ליטול ליעקב גרם שהוא אלא עוד ולא, המזבח גבי על מתנסך שהיה, המשקין
  .הברכות

). אם המחבר , י ע"אהתשובה ההלכתית נלקחה מילה במילה מהירושלמי (ברכות פ"ו ה"א
ן להלכה זאת מאגדיים מוכין ימוצא תהיה של קטע ילמדנו זה או העורך של התנחומא 

היות  כןלא היה בידיו לעשות , אלא שםמעתיק אות ידאוהוא היה בו ,הירושלמי

 
ח"נ דמביצר, קרקוב תרמ"ב. להלן נציין  ורת[ההפניות לראבי"ה בגוף המאמר הן על פי מהד  .3

לאור לאחר פרסום  האפטוביצר, שיצא ורתבסוגריים מרובעים את ההפניות לראבי"ה מהד
  ח)]."תרצ-ג"תרע ירושלים-מאמר זה (ברלין

   ].18וראו שם, הערה  ;77אפטוביצר עמ'  '= חלק א, ברכות, סימן צח, מהד[   .4
ירושלמי בכיצד : "[ז'ולקוה תקס"ו, עח ע"ב] כך סימן שנב ,ספר הרוקחב מקור זה מובא  .5

מה נשתנה יין. הואיל ועסקיו מרובין ממנו לקדוש ולהבדלה ממנו  —פרי הגפן  :מברכין
[עד  , סימן שכטספר הרוקח ראו גם: לארוסין ולחופה. כיוצא בו פת ממנו לחלה ולמצה".

  יין עסקיו מרובין ממנו לקידוש ממנו להבדלה ממנו לחופה". :: "ירושלמיע"א]
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האגדה לכן הראבי"ה. ציטט ש, לפחות לא זאת ותה אגדה כזיבירושלמי שלו לא היש
  .'ספר ירושלמי'מהירושלמי אלא מ ביאראבי"ה אינו מו ,שייכת לירושלמי אינההזאת 

טוטים אחרים. ברבים יספור צן חייבים להגיע גם מניתוח של איאנו לאותה מסקנה 
שהם  ,, כבר ממבט ראשוןעולהמהם ש צונייםיים למסקנה הלוגית סימנים חמהם מתווספ

   במובאות הבאות:לכך ישנן  ותדוגמ אינם יכולים להיות מקוריים.

  6:כח ע"ב למטהראבי"ה . 2

  הכל נהיה בדברו. יין מבושל מברך עליו ש :ירושלמי

   7תכג: מןסיתב יד, ראבי"ה כבכך גם 

   .ולא סמכינן אירושלמי דמבושל מברך שהכל

  ד:  מןברכות פ"ח, סי הגהות מיימוניותומכאן ב

) שכתב לברך עליו שהכל ובירושלמי איתא 8לודלא כשערי ר' שמחה (שמוא
  כדבריו. 

. 'ירושלמי'וגם הראשונים אינם מביאים אותה כ ,אינה מופיעה בירושלמי שלנו והלכה ז
העובדה היא יחסות מפורשת לנושא ילא הייתה בירושלמי התבאמת שברם, ההוכחה לכך 

מהי הברכה על יין תשובה לשאלה ירושלמי ב למצואמתאמצת  9ראשוניםששורה של 
  ?מביאוה ראבי"הנוסח שח ומהיכן אם כן לק 10.מבושל

 
  . ]106עמ' מהד' אפטוביצר  קכג, מןסי ,ברכות= חלק א, [   .6
  ]. 23, 22וראו הדיון שם בהערות  ,54עמ' מהד' אפטוביצר תכג,  מןסי, , פסחיםלק בח= [   .7
שערי ]. ב18. וראו שם, הערה 53תכג, עמ'  מן, פסחים, סיחלק בכך בראבי"ה [ — "בן חפני"  .8

איני מוצא דין  ])377-386[, תרמ"ב, עמ' ב בית תלמוד(הנדפס [לר' שמואל בן חפני]  ברכות
  זה.

 לק אח, אור זרועי;  מןו סי , פרקשם ,ש"ארד"ה אילימא;  ,צז ע"א בא בתראב, תוספות ו:רא  .9
פרק כ (מהד' , כפתור ופרחקמה;  מןסי ,שבלי הלקטשסח;  מןסי ,רוקחספר הקסב;  מןסי

, תשב"ץשו"ת רלח, תשסו;  מניםסי, חלק א הרשב"א שו"תעא ע"ב); [ברלין תרי"א], אדלמן 
, ]קטן[ תשב"ץתע;  מן, סיפוס פרגד ,בר' ברוך מהר"ם שו"ת :ועוד. השוו ;פה מןסי לק אח

[נוסף בסוף המאמר:  .נג מןסי ,פא ע"ב[ברלין תרט"ו],  מנהיגספר השכב, ד"ה כללא;  מןסי
עמ' (תרנ"א),  ברלין דפוס, בר' ברוך מהר"ם שו"תד"ה ארבעה;  ,פסחים קט ע"ב, תוספות

119[.  
; [מז ע"ג] ; שקלים פ"ג ה"א[לז ע"ג] ה"א ; פסחים פ"י[יא ע"א] ה"א שבת פ"חירושלמי   .10

דין ת הברכות שמבחינהנזכרים ממקומות אלו לומדים החכמים  .[מא ע"ד] תרומות פ"ב ה"ו
 כות(הל ספר המנוחה מנסה בעליין מבושל אינו שונה מדין יין שאינו מבושל. בניגוד לכך 

) שיין מבושל [יא ע"א] סיק ממקום אחר בירושלמי (שבת פ"ח ה"אה"י) לה חמץ ומצה פ"ז
 .'לושהכ'ברכתו 



 אביגדור אפטוביצר

278  

להוכיח מהירושלמי  כל קודםהוא מנסה . אור זרועב את התשובה לכך אנו מוצאים
  11:בסוף דבריו שם הוא אומרשעל יין מבושל יש לברך "בורא פרי הגפן". 

ברך על היין שלפני המזון פטר את היין של  :מצאתי 12ובירושלמי פ' כיצד מברכין
 13.קונדיטון וחד אמר דשתי חמרא בלניחד אמר דשתי  :ר' הונא וריב"ל .אחר המזון

 14.לפי דעל גבי קונדיטון ועל גבי חמרא בלני דהוא חמר מבושל מברך שהנ"ב פי'
  . ע"כ ירוש'

נו, וכפי פנישל נוסחאינה מופיעה בו ראבי"ה מהירושלמיל ידי ההלכה המובאת עאת 
 פירושב אנו מוצאים — גם ראשונים רבים לא הכירו אותה מהירושלמי ,שאפשר להוכיח

  ראבי"ה.של אין ספק שפירוש זה היה המקור  .שנוסף לנוסח הירושלמי

  ריא:מן סי ,רוקחספר ה. 3

וכן  ,אמרינן במסכת סופרים... אבל בתעניות אחרות ויחל משה ומפטירין דרשו ה'
  .יש ירושלמי ישן בפ"ב דתעניות כן

אין זכר  ,ע"ג למטה) (סו ע"א למטה), פ"ד ה"א (סז ובירושלמי שלנו, תענית פ"ב הט"
, בשני המקומות חוזרים ומדגישים: "קורין ברכות וקללות", כמו במשנה יתר על כןלכך. 

את המנהג לקרוא בימי צום מכירים  15גם הראשונים .פ"ג ה"ח) ח (ירושלמימ"ד פ"מגילה 

 
  א, סימן קסב, ז'יטומיר תרכ"ב, דף כז ע"ד]. אור זרוע[=    .11
 ה"ה (י ע"ג באמצע).  ברכות פ"ו  .12
 שלפנינו.[הירושלמי]  נוסחעד כאן ב  .13
שכן הדעה שיש  ,מבוססת שעליה היאשל הגאונים, בדומה להלכה הלשון של פירוש זה היא   .14

, הערות שהובאו לעיל דברי החכמיםאת  ו. ראשל הגאוניםהיא  'לושהכ'לברך על יין מבושל 
ארחות ; א, פירטה תרכ"א, עמ' ג] שערי שמחה[ 2א, עמ'  אבן גיאתהלכות רי"צ כן , ו10, 9

שערי : השוו .), נג ע"ב]1860[ (מהד' למברגב  עיטורספר הסד ע"א; "י], [פירינצי תקא  חיים
סימן  , קראקא תרנ"ג],מן הגאונים[ לכות פסוקותה ;ד, רנח מנים, סיתרי"ח] [לייפציג תשובה

, לתשובות הגאונים[ מפתחמילר, [י'] כפי שטוען  'שרירא'רב "ר"ש" אינו  חייםארחות ב .יז
 ;עא ע"ב דף], 9 [לעיל, הערה כפתור ופרח ו:רא ;כג, אלא רש"י מן, סי184ברלין תרנ"א], עמ' 

כל המובאות של קביעה זו נכונה לגבי . [ורשה תרל"ח, מג ע"ד] קידוש כותהל, אבודרהם
 שרירא.רב בשם  ארחות חייםמילר מ

 ;ד"ה ראש ,ד"ה אבל; מגילה לא ע"ב ,ד"ה למחר; פסחים מ ע"ב ,ברכות יח ע"א, תוספות  .15
 מנהיגספר ה; 234, 233עמ' [ברלין תרמ"ט],  מחזור ויטריד"ה אבל;  ,עבודה זרה סה ע"ב

[מהד'  טז מןשם, סי, מרדכיי;  מןסוף סי רק דפ ,מגילהרא"ש, , מז ע"א; )9(לעיל, הערה 
וף פרק ג [מהד' וילנה, יא ע"ב ס ,מגילה, שלטי הגבורים; ריא"ז בוילנה, סימן תתלא, יט ע"ג]

 ,תענית ,ר"ן :השווו; [צ"ל: הי"ז] ו"טהא פ"ת תעניולכות ה, לחם משנה :. השוובדפי הרי"ף]
סימן , , אורח חייםטור [מהד' וילנה, ד ע"ב בדפי הרי"ף, ד"ה ומדאמרינן]; תתט מןא סירק פ

  תקסו.
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    16.הגאוניםדברי ז) ומה"ז "יפ"ויחל" רק ממסכת סופרים (
 'הירושלמי הישן'טחון שילטעון במידה רבה של בעובדות אלה לבדן מספיקות כדי 

דון ממסכת סופרים או י, שלקח את ההלכה שבנ'ספר הירושלמי'אינו אלא  הרוקחשל 
מתכוון כנראה למקור בירושלמי שלהלן שמובא  הרוקחמחיבור כלשהו של הגאונים. 

  :)תטז מןסי חלק ב ,אור זרועומשם ב( 17תקצדסימן  תב ידכ בראבי"ה

דתענית בירושלמי גרסי' אהא דתנן אין גוזרין גזירה על הצבור בתחילה ובפ"ב 
שבמשנה תורה וכו' עד ועכשיו אין אנו  18בחמישי, במה קורין ברכות וקללות

אשר אני 'עד  'פסל לך'ומדלג מעשה העגל ומתחיל מן  ',ויחל משה'קורין אלא 
  . עכ"ל הירושלמי.'שה עמךע 

דגיש הדבר זה  באופן ברור שמקורה אינו בירושלמי. חושפת "לשון ההערה "ועכשיו וכו'
  ". דמעכשיו לשון גאון הואכבר ראבי"ה: "ומן הלשון משמע 

טחון שהיה קיים פעם ילהניח בב עלינוכבר על בסיס הראיות המעטות שהובאו כאן 
זה הוא המקור הישיר או העקיף של רוב  'ירושלמי'ציינתי. שבדרך  בדעוּ ירושלמי ש

  . חכמי גרמניה וצרפת, במיוחד אצל המיוחסים לירושלמיהקטעים 
 אלה שמובאים בידיקר י, בעקטעים המיוחסים לירושלמימספר את מציאותם של 

ממקור משני,  19ם, ניתן להסביר בכך שחכמים רבים מצטטים את הירושלמייחכמים ספרדי
קים דברי בעיקר מהפירוש של רבנו חננאל, ולכן הם לא תמיד יכלו לדעת היכן מפסי

נמנע שלעתים המילים של -היה זה בלתיעל כן מתחילים דברי המקור. היכן הירושלמי ו
משל רב דברי רבנו חננאל מכילים חומר העובדה שכירושלמי.  ןחשבו גם ההמקור נ
  דברי גאונים מובאים כירושלמי. מדועסביר יש בה גם כדי לההגאונים, 

 
א [פרנקפורט  תורתן של ראשונים; 623, מהד' ברלין [תרמ"ח], עמ' הלכות גדולות ו:רא  .16

[ורשה תרכ"ה], לה  סדר רב עמרם[ירושלים תרכ"ג], סימן ד;  חמדה גנוזה; 42תרמ"ב], עמ' 
, ברלין הוספות ותקונים לסדר רב עמרם גאוןע"ב, מג ע"ב ובהוספות של [א'] מארקס [

אור ; 263(מהד' גינצבורג [ניו יורק תרס"ט]), עמ'  תשובות הגאונים; 17, 16תרס"ח], עמ' 
פרדס [ פרדסספר ה; 132יס תרמ"ו], עמ' [וירסייל הלכות פסוקות, חלק ב סימן שצב; זרוע

 ליק( וניםתשובות הגא, ורשה תר"ל], סימן קסד. [נוסף בסוף המאמר: הגדול וספר האורה
, ירושלים תרנ"ו], עמ' י, סימן [א גנזי ירושלים, סימן קמד; חמדה גנוזהסימן עט;  ,[תרכ"ד])

א (לעיל,  אבן גיאתצחק הלכות ר' י[ירושלים תרנ"ט], עמ' לח, סימן מ;  קהלת שלמהכ; 
  , סימן רכז]. רוקחספר ה), עמ' כג; 14 הערה

  ].331[ראבי"ה, חלק ב, סימן תקצה, מהד' אפטוביצר, עמ'    .17
עד כאן בירושלמי שלפנינו [תענית פ"ב, סו ע"א]. המילים "שבמשנה תורה" הן כנראה כבר    .18

  פירוש.
הצופה ות גם את התוספתא. לדוגמה מובהקת לכך ראו: אפטוביצר, ['שבלים',] ופעמים רב  .19

  ואילך.  82א, [תרע"א,] עמ'  מארץ הגר
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בכך  ניתן להסביר לירושלמי המיוחסיםנוספים  קטעיםמספר את מציאותם של 
ומכיוון שהם נכתבו בידי  20,שבכמה קודקסים צורפו יחד עם הירושלמי חיבורים אחרים

[נוסף על כך,] דבר אותה יד ומבלי לתת להם שם משלהם, הם נתפסו בטעות כירושלמי. 
למי וכן שקטעים מהירוש ,שהיו מחברים שהביאו כתבים קבליים בתור ירושלמיהוא ידוע 
  בצורה ישירה. זויפו

 
  .81], עמ' 1890ה [קראקא  תוספתא עתיקתאלדוגמה טובה לכך ראו: ח' הורוביץ,   .20




