
מבוא-התלמוד הירושלמי 

דב גולדשטיין
ף"התשי בטבת "ח



הירושלמי קדוש יותר מהבבלי

.  דאורייתאנהוראדנהירזה התלמוד ירושלמי -והאור •
דכתיב, בחשוכאאשתארודא כביכול דאתבטללבתר 

.:(זוהר חדש כרך ב איכה נו)במחשכים הושיבני 

מלמד שאין תורה כתורת ארץ  -וזהב הארץ ההיא טוב •
בראשית רבה  )ארץ ישראל כחכמתישראל ולא חכמה 

.(דטז

הירושלמי קדושתו רבה מהבבלי באשר נעשה על ידי  •
וגם כי קדושת ארץ ישראל היה ', וכואמוראי קמאי 

.(העמק דבר שמות לד א)מועיל 



מבנה הדף
מספור העמוד

פני משה
פירוש מבעל 

ספר חרדים
מראה הפנים

'השסמסורת 
עין משפט



מבנה הירושלמי

המפרשות את המשנהברייתות•

.  פירושי המשנה ופסקי האמוראים•

.שאלות חדשות, הלכות שאינן במשנה•

הירושלמי מקצר יותר•

בבבלי שליש הלכה  )המטרה הלכה •
.(בירושלמי יותר מחצי

ממעט בפלפול•

ר"בספרי אגדה בארץ ישראל מדרשים •
פסיקתא ומכילתא



כאשר יש חזרה על סוגיה  

הפירוט המלא יופיע במקום 

....א שהסופרים קצרו"י)העיקרי 

פעמים יש קושיא בלי 

לא חשוב לתרץ, תירוץ

אין דיון לשוני כמו כפל לשון

הירושלמי מקצר

:'משמיט אותיות א ו ה

דאמרבמקום דמר

לעזר במקום אלעזר

...חומראחומר במקום 

רבמי–איחוד מילים 

.במקום רבי אמי

אותיות דומות מוחלפות איכן 

במקום היכן  

....במקום גזוזטרהכצוצטרה

יש מילים שפירושן  

שונה בין הבבלי 

לירושלמי

=  טומאת היסט בבבלי 

משא  

מגע= ובירושלמי 



שינויי כתיבה

תניי במקום  
תנאי

הין במקום 
הן

שיכול  
אותיות

מגלגל 
במקום 
מלגלג

חנינה 
במקום 
חנינא

עברית 
בבבלי 

מעורבת 
פרסית  

בירושלמי  
יוונית

עקיבה 
במקום 
עקיבא



:לא הקפיד על חילוק בין , התלמוד הירושלמי•

,  יחיד ורבים•

,  זכר ונקבה•

.  עבר ועתיד•

לשון הירושלמי



יש טוענים  
שלא נערך  
ולכן אין בו 
סדר וקשר  

בין  
הסוגיות

או  

בגלל 
שנערך  

בישיבות  
שונות

האם היה 
ירושלמי  

על קדשים  
?וטהרות

אבות  
והוריות אין  

ירושלמי

ראו. א

לא ראו. ב

מאה שנה  . א
לפני הבבלי 

פ"ק'ד-ע"ק'ד

(410-420)

או בזמן 
חתימה 
הבבלי

(500)ס"ר'ד

התחיל. א

יוחנן  ' ר. ב
מאוחר  

יותר  
מהדור  

החמישי  

חי בין )
360-440)

' לא ר. ג
יוחנן אלא  

ישיבתו

יוחנן  ' ר. ד
הגיה את  
המשנה  

ולא חיבר  
את 

.הגמרא

יוחנן מייסד  'ר
טבריאישיבת 

הישיבה  
החשובה 

.ביותר

היו עוד  
: ישיבות ב

לוד  , קיסרין
וציפורי

קשה לקבל 
קביעה זו של  

ם ועוד  "הרמב
ראשונים כי  

רוב הירושלמי  
מאמוראים  

שהיו שלושה  
' דורות אחרי ר

יוחנן

המשנה  

נחתמה 
פ"תתק'ג
(220)

הבבלי נחתם  
ה"רפ'ד
(525)

לגבי ירושלמי  
' מח

:ראשונים

ד"הראב
והמאירי

(270)' ל'ד

ם ועוד"הרמב

(370)ל"ק'ד

הירושלמי  
מוקדם יותר  

ולכן פסקו  
כבבלי שהם  

בתראירבנן 



תהליכי הטמעה

מסכתות שנשנו  
במקומות  

אחרים
שמות

חיבור התלמוד 
הירושלמי

סוגיות כפולות
שינויי נוסחאות 

בדור הראשון , לשון קשה

לזכירה

שאחרים  

שלא  

ראויים  

לא ילמדו

לא בגלל  

טעות אלא  

מסורות 

שונות 

מהו הנוסח

במשך הדורות  

מעתיקי  

הירושלמי  

השמיטו סוגיות  

כפולות וכתבו 

ופעמים  ' וכו

הסוגיה

המקורית  

.הושמטה

התלמוד 

הירושלמי לא 

חובר בירושלים  

אלא בישיבות  

נקרא , בטבריא

ירושלמי כי כל 

י היא  "א

ירושלים

יש שקראו  

,  ירושלמי

אחרים 

תלמודא

מערבאדבני

או
תלמוד ארץ  

.ישראל ועוד

סדר זרעים לא נסדר  

,בטבריא

מסכת נזיקין  

.בקיסרין



כתבי יד

מדוייק-ג "דפוס ראשון ונציה רפ

ונציה' מבוסס על דליידןי"כת

יטומיר'זדפוס 

עד היום הדפוס הנפוץ–וילנאדפוס 



פרפראות

טִצּיֹוןכז פָּ ִמשְּ הבְּ קָּ דָּ ֶביהָּ ִבצְּ שָּ ֶדה וְּ כז/ פרק א / ישעיה :    ִתפָּ

:ל אומר"זצזוננפלדהרב יוסף חיים 

תלמוד ירושלמי= ציון במשפט תפדה 

תלמוד בבלי= ושביה בצדקה       

הגאולה תבוא בזכות לימוד התורה בבלי וירושלמי ביחד

(ו"ל עמוד כ"הקדמת המושוטנשטיין' מתוך התלמוד הירושלמי של מהד)



מילון

.השפה לא רגילה בפינו אולם אחרי שנתרגל היא תהיה מובנת•

.הדמיון רב על ההבדל•

:רשימת המילים
.היכן-יכן א

".אם"לפעמים פירושו כמו -אין 

(.בבבלי" תימאאי "כמו )אם תאמר -תימראין 

.יש אומרים-מימרדבעי אית

.יש חכמים ששנו את המשנה בלשון זו-תניתני ואית' תני וכואית

(.בבבלי" אימא סיפא"כמו )אמור את מה שאחריה -דבתרהאמור 

.אמוראים-אמורין



.היכן-יכן א•

".אם"לפעמים פירושו כמו -אין •

(.בבבלי" תימאאי "כמו )אם תאמר -תימראין •

.יש אומרים-מימרדבעי אית•

.יש חכמים ששנו את המשנה בלשון זו-תניתני ואית' תני וכואית•

(.בבבלי" אימא סיפא"כמו )אמור את מה שאחריה -דבתרהאמור •

.אמוראים-אמורין•

.כיצד-כאי זה צד , אי זה צדב•

.אמר או סבר-בדא•

(.בבבלי" ברבי"כמו )בן רבי -בי רבי •

(.מערכת ב אות ל( א"לחיד)יעיר אוזן )פשיטותאאלא בעיאלפעמים אינו -בעי •

.עצמך-רמך ג•



(.דאמר, כמו דהוא אמר)שאמר -ו אמר ד•

"  לטעמייהוואזדו"כמו )זה לשיטתו וזה לשיטתו -כדעתיהודין כדעתיהדין •
(.בבבלי

.אלא-דילא, דלא•

פני  )סיפור דברים שאמרו כך הוא : כלומר, "לימאדי "מלשון )מעשה -דלמא•
דא  "ויש אומרים שהוא מלשון , (דלמאה "ד:[ כב]א "ה ה"משה סוכה פ

ש"מהרפתיחה לפירוש )לומר לאנשים שישמעו מוסר ואל יפריעו , "לימא
((.נדפס בירושלמי לאחר מסכת פאה, חלק שניסיריליאו

(.בבבלי" דאמר"כמו )שאמר -דמר•

הגירסא)שאתה אומר -אמר דאת, דת אמר, מרדאת, דתימר, דת מר•
(  שהוא כתב היד המקורי שממנו הודפס הירושלמי)ליידןי"בכתהמקורית 

"  דתימר"לאך המגיה בתוך כתב היד הגיה ברוב המקרים ". דת מר"היא 
ובעקבותיו נקטו  , (שבבבלי" דתימא"יתכן שעשה זאת מתוך דמיון למילה )

(.ובכמה מקומות השתמשו באפשרויות האחרות, כך בכל הדפוסים



.הפקר-בקר ה•

.זאת אומרת-אמרה הדא•

(.בבבלי" במה דברים אמורים"כמו )זה נאמר -דתימרהדא, מרדאתהדא•

.כיצד-עבידאהיך•

(.תסהיד מלאכי אות )אלא אם כן הביא לכך פסוק , מדרבנן-הלכה •

.הנאה-הנייה •

.אפוטרופוסין-הפיטרופין•

רבי חייא בר  "שהוא " ווארבי חייא בר "למשל , שם חכם)אבא -ווה , ואו•
(.בבבלי" אבא

(.בתמיה)? עוד אתה מתקשה בזה? עוד אתה צריך לזו-את לזו ואדיין•

.ואמר-ומר •



אחד אמר כך והאחר , שני אמוראים-' אמר וכו( וחורנה: או)וחרנה' ד אמר וכוח•
וכאשר הירושלמי לא מוסיף (. בבבלי" 'וכווחד אמר ' חד אמר וכו"כמו )אמר כך 

כוונתו  ( ולא יודעים מי אמר כך ומי אמר כך" )ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמר דא"
.  השניהשהאמורא הראשון שהוזכר אמר את הדעה הראשונה והשני אמר את 

"  מכזיתאמר עד פחות וחרנאורבי מנא חד אמר עד כזית חננארבי : "למשל
הוא האומר עד כזית ורבי מנא חננאהכוונה היא שרבי -:[( מג]א "ו ה"ברכות פ)

.[(.מא]א "ז ה"מראה הפנים שבת פ)מכזיתהוא האומר עד פחות 

.חומרא-חומר •

.חטא-חט •

" תנא קמא"כי הירושלמי לא משתמש בלשון )לפעמים פירושו תנא קמא -חכמים •
((.נדפס בתחילת הירושלמי, חומת ירושלים שער ו)

.ראה-חמא•

((.ה רבי"ד:[ ז]א"היב "פבתראמראה הפנים בבא " )טבא"כמו )טוב -באותט•

.ולפעמים הוא לשון של ראיה, "(יאה"כמו )יפה , נכון-אות י•

(.לשון ראיה)יבוא כזה -כהדאייבא •



ולפעמים פירושו בארץ ישראל  , (בבבלי" הכא"כמו )כאן -( לגבי מקומות)אכ•
,  סוגיאעל מסוגיאלגבי סוגיות שמקשים (. בבבלי פירושו בבבל" הכא"כמו ש)

היא סוגייתנו  " תמן"דהיינו , (שם" )תמן"ו" כא"לעיתים הירושלמי הופך את 
וטריא הזו  השקלאוהטעם לזה הוא שכל , שבמקום אחרהסוגיאהיא " כא"ו

,  (הוא שם" תמן"הוא כאן ו" כא"שבו )נשנתה בירושלמי במקום אחר 
(.ה וכתב"ד. ן שבועות מג"רמב)והועתקה למקום זה באותה לשון 

.כולן, כולם-כולהן, כולהם•

.כאילו-כילו •

(.בבבלי" כולי עלמא"כמו )כולם -כל עמא •

כך יש לפרש את המשנה  , "(מתניתאכן היא "מלשון )כך כתוב -מתניתאכיני •
פני משה ברכות  , ג"הח"פיכגון קרבן העדה שבת ( )בבבלי" קתניהכי "כמו )
קרבן העדה  )ולפעמים פירושו שצריך לגרוס אחרת במשנה , (ב"הא "פ

(.א"ו ה"פני משה עירובין פ, א"ד ה"מגילה פ

.גזוזטרא-כצוצטרה, כצוצרה•



.אין מקום לחשוב כך-בדאא ל•

שאפשר לנהוג כך גם לעתיד ולא להכשיר רק  , "לעתיד"מלשון )לכתחילה -לבא •
(.בדיעבד את העבר

.לאכול-לוכל•

(.בבבלי" להון"כמו )להם -לון •

(.בבבלי" מ"נפקלמאי "לפעמים כמו )לאיזה עניין , לאיזה צורך-מילה ליידא•

.אליעזר-ליעזר•

ג"הג "ערלה פז"רידב. בבבלי" סמי מכאן"כמו )מחק מכאן -לית כן , לית כאן•
.[(.יט]

.אלעזר-לעזר •

.לכן-לפום כן •

(.שאפשר להכשיר רק את העבר ולא לנהוג כך לעתיד)בדיעבד -לשעבר •

(.בבבלי" למימרמאי איכא "כמו . בשאלה)איך נסביר -אי כדון מ•

(.בשאלה)מהו -לך איתמה •



(.בבבלי" במאי עסקינן"כמו )במה מדובר -מה אנן קיימין •

(.בבבלי" בינייהומאי "כמו )מ"הנפקמה -ביניהוןמה נפק מן •

.מודים-מודיי•

.מכאן-מיכן •

.מכאן-הדאמן •

.אם כן-מעתה •

.אומר-מר •

והמילה  . לברייתאולא רק , בירושלמי הוא כינוי גם למשנה-מתניתא•
נדפס בתחילת  , חומת ירושלים שער ו)לא מוזכרת בירושלמי כלל " ברייתא"

(.הירושלמי

(.בבבלי" אנן"כמו )אנחנו -ןנ•

(.בבבלי" תא שמע"כמו )לשון ראיה , נשמע מכאן-הדאמן נשמעינה•



.א"הולשון , רצו לומר-מימרברין ס•

כאן נגמר : דהיינו, "(פירקאסליק "כמו )נגמרה המשנה -מתניתאסלקת •
ספר , ג"הג "נועם ירושלמי שבת פ)ומכאן ואילך מתחיל עניין אחר , העניין

(.הלכות הירושלמי נספח ב

(.בבבלי" על"כמו )נכנס -( אעל: ובכמה מקומות)אלע•

.עד כאן, עד עתה-עד כדון •

(.בבבלי" עלוהי"כמו )עליו -עלוי•

.לפני האומר הראשון" אמר"הירושלמי משמיט את תיבת -לוני בשם פלוני פ•

שהיא  , "'וכועל פליגאמתניתא"למשל )לפעמים פירושו קושיא -פליגא•
(.קושיא על אמורא

.מעט-יבחד צ•

(.שם מקום)ציפורי -צפרין , ציפורין•



.א"הולשון , רצו לומר-מימרברין ס•

כאן נגמר : דהיינו, "(פירקאסליק "כמו )נגמרה המשנה -מתניתאסלקת •
ספר , ג"הג "נועם ירושלמי שבת פ)ומכאן ואילך מתחיל עניין אחר , העניין

(.הלכות הירושלמי נספח ב

(.בבבלי" על"כמו )נכנס -( אעל: ובכמה מקומות)אלע•

.עד כאן, עד עתה-עד כדון •

(.בבבלי" עלוהי"כמו )עליו -עלוי•

.לפני האומר הראשון" אמר"הירושלמי משמיט את תיבת -לוני בשם פלוני פ•

שהיא  , "'וכועל פליגאמתניתא"למשל )לפעמים פירושו קושיא -פליגא•
(.קושיא על אמורא

.מעט-יבחד צ•

(.שם מקום)ציפורי -צפרין , ציפורין•



.שני-יני ש•

(.בבבלי" אתיא"כמו )בא -יית•

.תלמידיו-תלמידוי•

כמו  )ולפעמים פירושו בבבל , (בבבלי" התם"כמו )שם -( לגבי מקומות)תמן •
, סוגיאעל מסוגיאלגבי סוגיות שמקשים (. בבבלי פירושו בארץ ישראל" התם"ש

" כא"והיא סוגייתנו " תמן"דהיינו , (שם" )תמן"ו" כא"לעיתים הירושלמי הופך את 
וטריא הזו נשנתה  השקלאוהטעם לזה הוא שכל , שבמקום אחרהסוגיאהיא 

והועתקה למקום זה , (הוא שם" תמן"הוא כאן ו" כא"שבו )בירושלמי במקום אחר 
(.ה וכתב"ד. ן שבועות מג"רמב)באותה לשון 

וגם .( יפה עיניים שבועות כה)של אמורא למימראבירושלמי הוא כינוי גם -תני •
:[(.  נד]ג"הז "ס על הירושלמי ברכות פ"השגליון)לברייתאולא רק , למשנה

נדפס  , חומת ירושלים שער ו)לא מוזכרת בירושלמי כלל " ברייתא"והמילה 
(.בתחילת הירושלמי

.תנאי-תניי •

.תנאים-תניין•

.מחלוקת-תפלוגתא•



תבותראשי 



סדר זרעים







מפרשי הירושלמי

.ואולי לא ראה אותו. י לא היה תלמוד ירושלמי אלא רק לעתים רחוקות"כנראה שלרש. א•

.הירושלמיאתמפרשהתוספותמבעלימשאנץשמשון'ר•

ת  "שו)ן "יהודה בר יקר שהיה מרבותיו של הרמבפירושי נכתבו מרבי •
מאירי  )ד"הראבומרבי יצחק הכהן תלמיד ( ג"אלף תקכ' סיא"הרשב

(.  בפתיחה למסכת אבות

וגם  , אלא רק מהאחרונים, לא הגיע שום פירוש מהראשונים בשלמותאלינו •
מן הכלל הזה היא מסכת שקלים  יוצאת )הם מעטים הרבה מפירושי הבבלי 

.(שעליה כן נמצאו פירושי ראשונים

החלו חכמי ארץ ישראל לעסוק  , אחרי גירוש ספרד והעלייה לארץ ישראל•
וקמה התעוררות ללימוד סדר זרעים בירושלמי  , במצוות התלויות בארץ



והוא פירושו  , שהגיע אלינו על מסכתות שלמותהראשוןבתקופה זו נכתב הפירוש •
(  שוטנשטיין' במהדמופיע )סיריליאושלמה ' רשל 

ה בספרד אחר כך עבר לסלוניקי ובצפת ובסוף רבה של ירושלים "נולד רמ)
( ח"נפטר שי

עמל לתקן את (. שנדפס בירושלמי בסוף המסכת)סדר זרעים ומסכת שקלים על 
.שיבושי המעתיקים

'  במהדמופיע )( ס"ש-ג"רצ)אליעזר אזכרי בעל ספר חרדים ' ר•
.( שוטנשטיין

הפירוש  "כתב על כל הירושלמי פירוש שמכונה מקראקאדוד הדרשן ' ר•
.ירושלמייפה מראה ומסורת תלמוד , ה"הראביליקוט מספר והוא " הקצר

-1867]ז"תרכ'ה-ט"שס'ה)לציין כי במשך למעלה ממאתיים וחמישים שנה ראוי 
אך מאז  , (בשולי העמוד)הוא היה הפירוש היחיד שנדפס על הירושלמי ( [1609

.פירושושהדפיסו את הפירושים האחרים השמיטו את 

ומתקופה זו  , לפני כשלוש מאות שנה התגבר לימוד הירושלמי בארצות אשכנז•
:והם, שנלמדים עד היום, נכתבו המפרשים המפורסמים יותר



,  על סדר זרעים-(שוטנשטיין' במהדמופיע )( פ"רא)פולדאאליהו ' ר•
.בתראבבא מציעא ובבא , בבא קמא, ומסכתות שקלים

על סדרי מועד נשים וחלק  -קרבן העדה ושיירי קרבן -פרנקילדוד ' ר•
.  מנזיקין

אך  , נגד פירוש קרבן העדהכתבו אמנם הנודע ביהודה ומראה הפנים •
.כגון היפה עיניים, מפרשים רבים הרבו להביאו

(  שוטנשטיין' במהדמופיע )פני משה -מאמסטרדם מרגליות  משה ' ר•
אי אפשר "והוא אף העיר , על כל הירושלמי-( מעין תוספות)ומראה הפנים 

ועל  ( ירושלמי)ס "שדהאילעמוד על האמת אלא למי שידע לפרש לכולא 
."ס הזה"שוקד יום יום בדלתי הש"שהוא וכן העיד על עצמו ". הסדר

ופירוש הירושלמי אין  "עליו כתב החזון איש , על סדר זרעים-א"הגרביאורי •
.נרשם על ידי תלמידיו."א"הגרלנו אלא מה שפירש בו 

.ד"הרי' ותוסז"הרידבפירוש -וילאוובסקייעקב דוד ברבי זאב ' ר•



בעל  )יוסף שאול נתנזון ' שחברו שני הגיסים ר–ס וציון ירושלים "השגליון•
(.  ת מאמר מרדכי"בעל שו)איטינגאמרדכי זאב ' ור( ת שואל ומשיב"שו

.ס עין משפט ונר מצוה המופיעים בבבלי"הם חברו גם את מסורת הש

–ה "תר. )ואחר כך מצפתמסלוצקוילובסקידודיעקב'לר–ז"הרדבפירוש•
(.ד"תרע

מרבי משה בן  ( לא זה המרכזי על הדף)פני משה בשם שנקראנוסףפירוש•
נקרא על ידם  שוטנשטייןשל ' במהד( ו"תנ–ד "תי), "גט פשוט"בעל , חביב
.חביבם"מהרבשם 



תלמוד ירושלמי נגיש

:מהדורות שנהיה נגישים אליהן•

.הרגילהדפוס–וילנאדפוס •

ונציהי"כת•

.ונציהי"כתזה המבוסס על י"בכתהדפוסים החדשים משתמשים –ליידןי"כת•

שוטנשטייןמהדורת •

של המכון הוא להרחיב את לימוד  חזונו ]הרב אברהם בלס -הירושלמיהתלמודמכון•
וכי הוא יקדם חיים ציבורים , התלמוד הירושלמי מתוך תפיסה כי לימוד תלמוד זה הוא המקור לציונות הדתית

:בקישורהמכון ניתן לקרא על [.                                ישראלתקינים בארץ 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99

https://www.mechon-mamre.org/b/r/r0.htm-טקסט של הירושלמי מכון ממרא •

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://www.mechon-mamre.org/b/r/r0.htm


גמורזילפירושאואידך 


