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בתוספת 15 דקות ללימוד דף בבלי
תוכל לסיים גם את תלמוד הירושלמי

הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט״א
“הכורך את שני התלמודים, 

ומביאם יחד להבנה וליבון הדברים, אין לך דבר יקר מזה״

ולהגיע לשלימות ההבנה, 
על ידי רכישת הידיעות הנמצאות רק בירושלמי

לומד בבלי בשיעור או בחברותא?  

הרעיון ללימוד משולב כבר מוזכר בראשונים.     הידעת?
)מלחמות יבמות עו ד״ה ועוד, מגדל עוז סוף הל‘ ס״ת(.

קיימים היום פירושים מבוארים על כל הירושלמי.    
בעוד שעוסקים בבבלי, ניתן בקלות לרכוש את הידיעה    

במסכת המקבילה בירושלמי, העוסקת באותם ענינים.
סוגיות הירושלמי קצרות ואינן נכנסות לפלפולים ארוכים.   
134 שיעורים בשיטה המשולבת כבר קיימים היום ברחבי    

העולם - בלשון הקודש, אידיש, אנגלית, וצרפתית.
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לוח ללימוד משולב
מסכת ברכות

דפי הירושלמי לפי מהדורת 
וילנא. הפרקים וההלכות 

מתאימים לכל המהדורות. 

מסכת ברכות היא הארוכה 
ביותר ביחס לבבלי, ולכן  
יתארך קצת זמן השילוב.

אפשרות להשיג לוחות 
לכל מסכתות הירושלמי 

במכון דרכי שמחה 
בטלפון: 05276-88-939 או 
darsim@zahav.net.il

www.haneshama.org

ללומדי 

הדף היומי 

זה הזמן להצטרף!

החל עכשיו ממסכת ברכות, 

תזכה לדעת 
ובסיום הבא 

את שני התלמודים 
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ראש השנה

ראש השנה

רוצה ללמוד
ואינך יודע איך?

אתה לא לבד.
קיימים שיעורים מוקלטים 
וגמרות מבוארות, לרשותך.

שיעורים: ירושלמי ברכות לפי מסלול השילוב, 
                   בעברית ובאיידיש, לשמיעה - קול הדף 02-6400000  

גמרות: ברכות מבוארות עם פירוש ‘אור יעקב‘
לקראת תחילת מחזור הט"ו של הדף היומי

במחיר מסובסד 10 ₪ לגמרא!
בחנויות הבאים:

ירושלים:  ‘גירסה‘ חפץ חיים 13 )מול זכרון משה( 02-5381211 
בית שמש:  ‘צישינסקי‘ חזו"א 35 05731-97533      
בני ברק:  ‘סופר ספר‘ חזון איש 23 03-5791136    

אשדוד:  ‘ספרי שרגא‘ ר"א בן הורקנוס 12 08-8664711    
נתניה:  ‘ספרים טובים‘ דברי חיים 5 05484-80055 

חיפה:  ‘מוקד הספרים‘ מקור ברוך 13 ב‘ 05276-21122 
קרית גת:  ‘מרכז הספרים‘ חידקל  05484-04276 

ערד:   ‘דרכי שמחה‘ בן יאיר 58/17 08-9952460

לשאר ערי הארץ, ולפרטים נוספים 
    מוקד הפצה: 05276-88-939

טעמו וראו! 
בוא נלמד...

עמוד מפירוש אור יעקב 
על מסכת ברכות בירושלמי



מאת: 
הרב ישראל צישינסקי שליט"א 

ראש מכון הירושלמי ‘דרכי שמחה' 
ועורך אחראי במהדורת הירושלמי 

השלם ‘אור שמחה'

? עוד לא גמרתי ללמוד את 
הבבלי!

התלמוד  את  הלומדים  מן  רבים   !
רבותינו  בדברי  ומעיינים  מוסיפים  בבלי, 
לפני  אפילו  והאחרונים,  הראשונים 
רש"י.  פירוש  עם  כולו  הבבלי  סיום 
ולהרחיב  להוסיף  למה  השאלה,  נשאלת 
בפירושים אחרים עוד לפני סיום המסכת 

כפשוטה, גמרא ופרש"י?
חוסר  בגלל  דווקא  פשוטה.  התשובה 
בספרי  לחפש  המעיין  מנסה  ההבנה 

מפרשים נוספים.

שהחיפוש  יודעים  לא  שרבים  מה  אבל 
בתלמוד  גם  לעשות  ראוי  היה  הזה 
הירושלמי. לימוד תלמוד ירושלמי מוסיף 
התלמודים  ושני  הבבלי,  בהבנת  רבות 
משלימים זה את זה, הרי תלמוד ירושלמי 
הדנים  ואמוראים  תנאים  דברי  משלים 
יהושע  הפני  שכתב  וכמו  סוגיה.  באותה 
נודע  “להיות  העדה(:  קרבן  לפירוש  )בהסכמה 

תורתנו הקדושה, שעיקר  דת  יודעי  לכל 
לימוד תורה שבעל פה הוא תלמוד בבלי 
תורות  לשתי  כנחלקים  ולא  וירושלמי, 
ח"ו כי אם יחדיו יהיו תמים במחברת אחת 
פותח,  זה  סוגר  שזה  ומה  לקודש.  חיבור 

כמבואר בפסקי הגאונים והקדמונים".

יחידי  מלבד  בשנים  ?מאות 
למדו  לא  בודדים,  סגולה 
האם  הירושלמי.  תלמוד 
דעת גדולי הדור לא היתה 
נוחה מלימוד הירושלמי?

דיוקם.  על  דברים  נעמיד  ראשית,   !
היה  בהם  מקומות  והיו  תקופות  היו 
הירושלמי נחלת רבים. הראשונים שחיו 
אפריקה  צפון  ובמדינות  צרפת  באיזור 
את  פעמים  אלפי  בספריהם  מזכירים 
ברורה  עדות  מהווה  זה  דבר  הירושלמי. 
בתורת  ויגעו  הגו  שמחבריהם  ומוכיחה 

הירושלמי.
לימוד  היה  אחרות  בתקופות  גם 
חכמי  תקופת  ונפוץ.  שכיח  הירושלמי 
המלחמה.  שלפני  בדור  וליטא  פולין 
ספרי תקופה זו מלאים בדברי הירושלמי 

בפלפול, בהלכה, ובחידוש.
מלבד שהיה הירושלמי נחלת ה‘גדולים‘, 
הראיות מוכיחות שגדולי ישראל רצו גם 
ל‘עמך‘,  הירושלמי  לימוד  את  להשריש 

אלא שלא איסתייע מילתא.
לומדי  לכל  הידוע  זצ"ל,  פרנקל  דוד  רבי 
העדה‘  ‘קרבן  הפירוש  מחבר  הירושלמי, 
עיני  את  והאיר  פתח  בו  הירושלמי,  על 
בהקדמתו:  כותב  הירושלמי.  לומדי 
קרבן  זה  פירושי  שם  קראתי  “לזאת 

שאלות נפוצות
מתלבט אם ללמוד ירושלמי מכל הסיבות הידועות?

כאן תמצא תשובות לכל השאלות

שו"ת

בכל הדורות למדו והעריכו את הירושלמי. אין בכך כדי להפריע ללימוד 
הבבלי, להיפך, יש בכך לסייע, להרחיב ולהעמיק את הבנת התלמוד 
הבבלי. לאחר תקופה קצרה של לימוד, ניתן ללמוד ירושלמי ללא כל 

תודות למכון פרי מגדים על רשותם לשימוש במסכת זו
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העדה, לקרב העדה אל התורה הלזו".
רצה  זי"ע  חיים  החפץ  שמרן  ידוע  גם 
כדי  הירושלמי  על  פירוש  לחבר  מאד 
לקרבו אל ציבור הלומדים, אלא שלא 
חייו   - חיים  )‘החפץ  בידו  הדבר  הסתייע 

ופעלו‘, ח"א עמ‘ רג(.

צריך  דורנו  דווקא  ?למה 
הוא  זכה  ובמה  ללומדו, 
להתעוררות כל כך גדולה 

ללימוד הירושלמי?

לנו  ואין  ההשגחה,  דרכי  נפלאות   !
לנו  הם  הנגלות  אולם  בנסתרות,  עסק 

ולבנינו. 

בארץ  התורני  הישוב  התחדשות  א: 
ישראל

על  גמרא  מכיל  אינו  בבלי  התלמוד 
להלכות  המרכזי  המקור  זרעים.  סדר 
 - הירושלמי  התלמוד  מן  הוא  אלו 
ההתרחבות  לכן,  ישראל.  ארץ  תורת 
וההתחדשות של הישוב התורני בארץ 
גדולה  להתעוררות  גרמו  ישראל, 
כדי  זרעים,  סדר  ירושלמי  ללימוד 
התלויות  המצוות  פרטי  את  להכיר 
יום בארץ  בארץ, הנדרשות לחיי היום 

ישראל.
גדולי ישראל ראו קשר הדוק בין לימוד 
התורני  הישוב  להתחדשות  הירושלמי 
ההתרחבות  עצם  ישראל.  בארץ 
גורמת  ישראל,  בארץ  הישוב  של 
תורת  הירושלמי:  לימוד  להתגברות 

ארץ ישראל!
רבי בער ראטנער, עסק רבות בפירושים 
לספרו  בהקדמה  לירושלמי.  וגירסאות 
תלמוד  על  וירושלים‘  ציון  ‘אהבת 
רבות  להסכמות  )שזכה  הירושלמי 
מגדולי ישראל(, הוא כותב דברים ברוח 
ירושלמי  הלא  להתפלא.  אין  “אמנם  זו: 
תלמודה,  גם  נחרב  כן  עירנו  וכמו  שמו, 
כי  והראיה  ארצנו.  של  כגורלה  וגורלו 
בהזמן הנוכחי אשר התחיל השחר לשלוח 
דמשיחא  ועקבי  ארצנו  על  אורו  קרני 
ממשמשים ובאים, נתן ד‘ בלב גאון דורנו 
ר‘ יעקב דוד זצוק"ל ]הרידב"ז[ להדפיס 
את הירושלמי להפיצו בישראל. ואף גם 
מוגבלת  בלתי  תשוקה  נהייתה  כי  זאת 
ולהסיר  אחריו  לחקות  הלומדים  בין 
שיבושיו וליישר מהפכותיו, לגלות אורו 

ויפיו עלי תבל".

ב: ריבוי פירושים מבוארים 
בעבר היו רבים שחפצו ללמוד גם חלק 
מאחר  התייאשו  אבל  התורה,  של  זה 
שלא היה בידם פירוש ברור ומקיף, היום  
עם ריבוי הפירושים המבארים את דברי 

הירושלמי כל לומד יוכל להבינם.
מפילץ,  האדמו"ר  שנה,  כ-100  לפני 
בעל ה‘שפתי צדיק‘ הדפיס מהדורה של 
הירושלמי כדי להפיצו בציבור. במודעה 
במזל  תלוי  כתב:"הכל  בזמנו,  שפירסם 
תחת  כי  שבהיכל.  תורה  ספר  אפילו 
הרבה  נתפשט  בבלי  התלמוד  אשר 
ורבו עליו  ונדפס פעמים רבות  בישראל 
הוא  ירושלמי  התלמוד  הנה  הפירושים, 
מעטות  פעמים  ונדפס  המציאות  יקר 
נתבונן  ואם  עליו.  הפירושים  מעטו  וגם 
בשים לב בדבר הזה, נמצא אשר הסיבות 
והמסובבים קשורים ואחוזים זה בזה: כי 

מן  שמסתייעים  יום  בכל  “מעשים 
הוא"  דסמכא  ישראל,  ארץ  של  תלמוד 

)ראה תשובות הגאונים סימן תמ"ד(. 

חולק  ואין  בירושלמי  שנמצא  מה  “כל 
אלא  שאינו  או  בבלי,  בתלמוד  עליו 
)תשוה"ג  עליו"  סומכים  ופירוש,  ביאור 

מהד‘ ליק סי‘ מו, ועוד(. 

הלכה  נפסקה  ולא  בבבלי  מחלוקת 
מפורש  ובירושלמי  מהחולקים,  כאחד 
)עי‘  הלכה כפלוני, הלכה כמו הירושלמי 

רא"ש כתובות פ"ו סי‘ יז(. 

“בכל מקום שיש מחלוקת בין הפוסקים, 
לאחד  מסייע  שהירושלמי  נמצא  אם 
ספק  כשיש  כן  כמו  נקטינן.  הכי  מהם 
ירושלמי  ספק,  אין  ובירושלמי  בבבלי 
בשם  פ"ב  בא"י  התלויות  מ"ע  )חרדים  עדיף 

הרשב"א(.

פ"ה  תמיד  למשניות,  פירושו  )ראה  הרמב"ם 
מ"א, וכן בשו"ת הרמב"ם מהדורת בלאו סי‘ רנ"א( 

ספר  הירושלמי  על  חיבר  שהוא  כותב 
מהסוגיות,  היוצאות  פסוקות  הלכות 
מה  הבבלי,  על  שחיבר  הרי"ף  כדוגמת 
ההלכות  הן  רבות  כמה  עד  לנו  שמראה 
שנפסקו בירושלמי. גם היה רגיל לפסוק 
המהרי"ק  וכדברי  הירושלמי,  פי  על 
)שורש ק‘(: והלא דבר ידוע שרבינו משה 

ואפילו  הירושלמי,  פי  על  לפסוק  רגיל 
כדברי  מוכיח  תלמודנו  שאין  במקום 

הירושלמי - לפעמים יפסוק כמותו.
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ע"כ  הדורות  גאוני  פירשוהו  שלא  מפני 
מצוי  היה  שלא  ומפני  הרבה,  נדפס  לא 
בידי גאוני דור ודור על כן לא פירשוהו".

ג: קירוב הגאולה
הלימוד  עיקר  יהיה  שלעתיד  “ידומה 
ח"ה  שש"ק   - צדיק  השפתי  )בעל  בירושלמי" 

עמ‘ ט"ו(

לימוד הירושלמי מקרב את הגאולה, כך 
כתבו רבים מגדולי ישראל. 

רבה   - זצ"ל  זוננפעלד  חיים  יוסף  רבי 
על  גימטריא  מפרש  היה  ירושלים,  של 
ושביה  תפדה,  במשפט  ‘ציון  הפסוק 

בצדקה‘ )ישעיה א, כז(.
‘תלמוד   =  1076  = תפדה‘  במשפט  ‘ציון 

ירושלמי‘ = 1076
‘ושביה בצדקה‘ = 524  = “תלמוד בבלי" 

524 =
זו באה לרמז שבשעה  ואמר שגימטריא 
וייצאו  חוצה  יפוצו  התלמודים  ששני 
היחיד לרשות הרבים, אז תבוא  מרשות 

הגאולה. 
זצ"ל  מבריסק  הגרי"ז  שכאשר  מספרים 
אלא  זאת  “אין  הגיב:  זו,  גימטריא  שמע 

שזה נאמר ברוח הקודש".
בימינו,  במיוחד  מזה?  יותר  צריך  האם 
ירושלמי  נלמד  דמשיחא,  בעיקבתא 

ונקרב את הגאולה!

ד: תקנת גדולי ישראל
התאספות  בעת  תש"מ,  טבת  בחודש 
השישית  הגדולה  בכנסיה  ישראל  אלפי 
מועצת  החליטה  ישראל,  אגודת  של 
כ"ק  של  הצעתו  פי  על  התורה  גדולי 
זי"ע,  שמחה‘  ה‘לב  בעל  מגור  האדמו"ר 

לקבוע עיתים ללימוד הירושלמי. ובנוסף 
היומי  דף  של  לימוד  מסלול  לחדש 

בתלמוד הירושלמי. 
סיפר  שליט"א  מבוהוש  האדמו"ר 
בצום  תש"מ,  השנה  ראש  שלמחרת 
גדליה, קרא לו סבו האדמו"ר רבי יצחק 
בראש  שנה  בכל  ואמר:  זי"ע  מבוהוש 
השנה מכריזים בשמים על הארות חדשות 
הכריזו  זו  בשנה  לעולם.  לרדת  הצריכות 
ירושלמי.  תלמוד  ללימוד  הארות  על 
האדמו"ר הורה לו לקנות ש"ס ירושלמי 

ומיד התחיל ללמוד עמו ירושלמי.

כמו  לא  הרי  ?ההלכה 
הירושלמי?

שהבבלי  שבמקום  נכון,  טעות!   !
כמו  היא  ההלכה  אז  חולקים  והירושלמי 
והלכה  אחרון  היה  שהוא  כיון  הבבלי, 
מה  אבל  עירובין(.  סוף  ורא"ש  )רי"ף  כאחרון 

עם שאר המקומות שהם לא חולקים? 
בין  המחלוקות  את  ובודק  המעמיק 
מוצא  ההלכה  בענין  לירושלמי  הבבלי 
למעשה,  כ10%.  על  עומדים  שהמקרים 
שנפסקו  וההנהגות  מההלכות  רבות 

בשולחן ערוך, מקורן בירושלמי. 
ולהלן שני דוגמאות מתוך אלפי ההלכות: 

קכ"ז . 1 סי‘  חיים  אורח  ערוך  בשולחן 
סעיף א: ‘כשיגיע שליח צבור למודים, 
יותר  ישחו  ולא  הציבור,  עמו  שוחין 
לך  אנחנו  מודים  ואומרים:  מדאי, 
)שאתה הוא ה‘( אלקינו אלקי כל בשר 
בלא  ההודאות",  קל  ברוך  “וחותם  כו‘, 

הזכרת השם‘. כתב בביאור הגר"א שם, 
שפסק השו"ע הוא נגד הבבלי והכרעת 
ומקורו  חתימה.  בלא  שהוא  הרמב"ם 
ברכות  מסכת  ירושלמי,  תלמוד  הוא: 

פ"א ה"ה.
קי"ד . 2 סימן  חיים  אורח  ערוך  בשולחן 

נסתפק  אם  החמה  ‘בימות  ח:  סעיף 
עד  לא,  אם  הגשם  מוריד  הזכיר  אם 
הגשם  שהזכיר  בחזקת  יום  שלשים 
ובביאור  הגולה,  בבאר  לחזור‘.  וצריך 
תלמוד  הוא:  שהמקור  כתבו  הגר"א 

ירושלמי, מסכת תענית פ"א ה"א. 
לא רק בפסקי השו"ע משמש הירושלמי 
הפוסקים,  גדולי  אף  אלא  כמקור, 
רבות  השתמשו  והאחרונים,  הראשונים, 
לכל  בעצם  הלכה.  לפסיקת  בירושלמי 
ערוך  בשולחן  המתמצא  חכם  תלמיד 
ולחדש  לספר  צורך  אין  כליו  ובנושאי 
היום  נוהג  פיהן  שעל  רבות,  הלכות  על 
ורק  אך  הוא  שמקורן  ישראל,  כלל 

מהירושלמי.
בשאלה שנשאל הגאון רבי שמואל הלוי 
וואזנר שליט"א )שו"ת שבט הלוי ח"ט סי‘ כט(, 
לאכול  ישראל  ארץ  בני  סומכין  מה  על 
סעודות  מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי 
מצוה, אחר שמבואר במשנה ברורה )סי‘ 
מדוחק  שהתירו  דבאופנים  ה(,  ס"ק  קנא 

בחוץ  דוקא  היינו  הכנסת,  בבית  לאכול 
מירושלמי  הוא  שהמקור  השיב  לארץ. 

פסחים פ"א ה"א.

זירא  רבי  על  נאמר  ?הרי 
תעניות  מאה  שהתענה 
בבלי  תלמוד  את  לשכוח 
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שהתחיל  לפני  פה.(  )ב"מ 

משמע  ירושלמי.  ללמוד 
התלמודים  שני  שאין 

עולים יפה יחדיו?

זירא  לא על הבבלי של היום צם ר‘   !
לשוכחו. 

בשם  כותב  אמטול(  ד"ה  נז:  )יומא  הריטב"א 
לשכוח  זירא  ר‘  של  שצומו  הרמב"ם 
וכן  בבבל,  ששמע  ההלכה  טעמי  את 
מה שר‘ ירמיה אמר במחשכים הושיבני 
)סנהדרין  בבל  של  תלמודה  זו  ו(  ג,  )איכה 

בבל  תורת  על  נאמרו  הדברים  שני  כד.(, 

היו  לא  הדוחק  שמחמת  השמד,  בזמן 
זמן.  באותו  ברורות  מבבל  השמועות 
יותר,  מאוחרת  בתקופה  זאת  לעומת 
כשהתגברה התורה בבבל, וכל שכן בימי 
הקיים  בבלי  התלמוד  שנכתב  אשי  רב 
בימינו, על זמן זה נאמר )גיטין נט.( מימות 
רבי ועד רב אשי, לא מצינו תורה וגדולה 

במקום אחד.

? הרי נאמר בשם רבי יוחנן 
על הפסוק ‘וליוצא ולבא 
אין שלום‘, שזה נאמר על 
היוצא מש"ס בבלי לש"ס 
ירושלמי )חגיגה י. ורש"י שם(? 

פעילי  של  השלישי  השנתי  בכינוס   !
הירושלמי, התייחס לשאלה זו רבי זעליג 
חיים  רבי  הגאון  חתן   שליט"א  ברוורמן 
חמיו  בשם  והסביר  שליט"א,  קנייבסקי 

הפורש  על  רק  נאמרו  יוחנן  רבי  שדברי 
אבל  ירושלמי,  לתלמוד  בבלי  מתלמוד 
ומביאם  התלמודים,  שני  את  “הכורך" 
וליבון  והבנה  הלכה  פסק  לכדי  יחד 

הדברים, אין לך דבר יקר מזה.
הגרח"ק  של  לימודו  שבסדר  וכידוע 
שליט"א, כלול גם לימוד משולב של בבלי 
וירושלמי יחד, ובכל שנה בערב פסח הוא 

עושה סיום על שני התלמודים.

בלימוד  התועלת  מה   ?
הירושלמי?

גדולי ישראל לדבר  ניתן למילים של   !
בפני עצמן. 

מקומות  בכמה  הירושלמי  דרך  “וכן 
כתב  כך  הבבלי".  סתומות  שמפרש 
בסוף  הראשונים  מגדולי  עוז‘,  ה‘מגדול 

הל‘ ס"ת.
מגדולי  טריביטש, אחד  נחום  רבי  הגאון 
האחרונים, כתב בהקדמתו לספרו שלום 
מיששתי  הקשה  הדבר  “ובכל  ירושלים: 
את כלי התלמוד ירושלמי, ופעמים רבות 
אין מספר ראיתי קושיות חמורות ואשר 
ע"פ  אכן  לב,  חקרי  גדולים  בם  נבוכו 
על  ואיש  למבין  נכונים  המה  הירושלמי 

מקומו יבא בשלום". 
שליט"א  וואזנר  הלוי  הגר"ש  אמר  וכך 
ח(:  מערבי  בנר  דבריו  )הובאו  ירושלמי  בסיום 
שישנם  האחריות,  במלוא  אומר  “אני 
הקדושה,  מהתורה  עצומים  חלקים 
רק  שנמצאים  פה,  שבעל  מהתורה 
מקום,  בשום  נמצאים  ואינם  בירושלמי 

אפילו בבבלי". 

מהרבה  בודדות  דוגמאות  רק  אלו  ובכן, 
גדולי  שראו  והתועלת  החשיבות  על 
שרוצה  מי  הירושלמי.  בלימוד  ישראל 
את  גם  ללמוד  חייב  התורה,  את  לדעת 

התלמוד הירושלמי.

ירושלמי  ללמוד  ?התחלתי 
הלימוד  כי  הצלחתי  ולא 
לא  השפה  גם  קשה.  היה 

מובנת ללומדי הבבלי!

ובא  הבבלי  לסגנון  שהתרגל  אדם   !
את  קושי  ללא  יבין  הירושלמי,  ללמוד 
שהירושלמי  נכון  הירושלמי.  לשון  רוב 
כתוב ב‘לישנא קלילא‘ דהיינו לשון יותר 
קצרה, וכן הארמית היא לא בדיוק אותה 
ההבדלי  על  אבל  בבבל,  שדיברו  ארמית 
של  לימוד  תוך  מתרגלים  אלו  לשונות 

פרק או שניים.
הוא  הירושלמי  בלימוד  העיקרי  הקושי 
בהבנת הסוגיות. מה גם שהלומד בבבלי 
שכמעט  התרגל  קדשים(  בסדר  )לא 
במהלך  להחליפן  שצריך  גירסאות  ואין 
הלימוד, בעוד שבירושלמי, ישנן גרסאות 
מהדורות  שיש  כיום  אבל  מתחלפות. 
איכותיות של תלמוד ירושלמי, ניתן ללא 
ואפילו  הירושלמי,  ולהבין  ללמוד  ספק 
בקלות. הלימוד בירושלמי גם קל להבנה 
ולזיכרון כי הוא כתוב בפיסקות פיסקות 
ארוכות  סוגיות  בו  שיש  הבבלי  לעומת 
ולפעמים אוקימתות רבות לסוגיה אחת.
הירושלמי  שלימוד  מוכיח  הנסיון 
שהתרגלו  ולאחר  טוב,  ביאור  עם 

ללשונו, יותר קל מלימוד הבבלי! 
]8[



הטה אוזן...
ותשמע מה שקורה בשטח

אפשר בקלות להוסיף את לימוד הירושלמי

יוכל  היומי לפני מסירתו,  ביסודיות את שיעור הדף  “כל מגיד שיעור רציני המכין 
בקלות יחסית להכין הסוגיה המקבילה בירושלמי באשר הוא כבר מונח בסוגיה ...

גם החשש הראשוני של הציבור לגבי לימוד הירושלמי, הופחת בהרבה עם הוצאת 
מהדורות חדשות ומפוארות, שחלקן מלוות בפירושים המקלים מאד על הלימוד.

אני רואה פוטנציאל גדול לשיטת לימוד המשולב... ומקווה ללמד ולהקליט שיעורים 
של כל תלמוד הירושלמי בצרפתית."

לימוד הירושלמי מחכים ומעשיר

שלא  מהן  בהלכות,  רב  מידע  ומעשיר  רחבים  אפיקים  פותח  בירושלמי  “הלימוד 
שבהן  והמרתקות,  המופלאות  הירושלמי"  ב"אגדות  ובמיוחד  בבלי.  כלל  מופיעות 
ומופתים  הקודש  רוח  וגילויי  הדרכה,  חסד,  מידות  חכמים,  אמונת  בענייני  פנינים 

ועוד...
ציינו שאלו דברים חדשים שמעולם לא שמעו.  בישראל  וגדולים  תלמידי חכמים 

דבר זה מוכיח כמה חיוני ללמוד ירושלמי בנוסף לבבלי."

 בית הכנסת עדת יראים 
10 Rue Cadet

מוסדות קרלין
רח‘ אבינועם לוין 11

 ימי א‘, ו‘ – 10:45
ימים ב‘-ה‘ – 21:45

חורף - שעה אחרי מעריב בזמן 
קיץ – שעה לפני מנחה בזמן

 משולב
לדף היומי הבבלי

מסכתות 
לפי סדר הירושלמי

הרב חיים צבי רוזנברג שליט״א
רב בהמ״ד רש״י שוהל

פריז

הרב יצחק שמעון הכהן שבדרון שליט״א
ר״מ בבהמ״ד קרלין

ירושלים ]9[



 Location: Yeshivas Ohr Reuven
Grand View Avenue 259,
Suffern New York ,10901

 Times: Every Morning 7:30- 8:00
     Order of Learning: Selected Mesechtas

סיפוק רב ובהירות גם בלימוד הבבלי

רבי  הגדול  מהגאון  שקיבלתי  הוראה  בעקבות   18 בגיל  ירושלמי  ללמוד  “התחלתי 
ירושלמי  לי שחשוב ללמוד  והרב אמר  היינו שכנים במונסי,  זצ"ל.  יעקב קמינצקי 

כיון שללא הירושלמי אי אפשר להגיע לשלמות בהבנת הבבלי.
לציבור.  קשה  קצת  והיה  בירושלמי  שיעורים  לומר  התחלתי  שנים  הרבה  לפני 
וירושלמי  במסכת ביצה במחזור דף היומי הנוכחי, התחלתי בתוכנית שילוב בבלי 
והלומדים מאד מרוצים. הלומדים יוצאים עם סיפוק רב ובהירות  גם בלימוד הבבלי, 

לאחר שלמדו את הירושלמי. וב"ה השיעור הולך וגודל."

סיים ירושלמי כל שבע שנים!

“השילוב מקל מאד על לימוד הירושלמי, כיון שנמצאים כבר באותה סוגיה , ועל פי 
רוב הסוגיות מקבילות.

ברורה  לימוד  תוכנית  יש  שללומד  מעלות  יש  המשולב  הלימוד  למסלול  בנוסף, 
ועקבית... ויביא את הלומד לסיום כל הירושלמי לאחר שבע שנים."

טעמו וראו, לא תוכלו להפסיק

“הנסיון הוכיח שהרבה אנשים שחששו להתחיל בלימוד הירושלמי, הרי עדיין לא 
למדו את הבבלי כראוי, אך איך שהתחילו, רק טעמו, ראו כמה נפלא – מתוק מדבש! 

כבר לא יכלו לעזוב.
יותר  ידי הלימוד המשולב של הבבלי עם הירושלמי, הלימוד נהיה קל ובהיר  ...על 

בהרבה... עצתי – בואו טעמו, וברוכים הבאים!"

ישיבת אור ראובן
259 Grandview Avenue

בית הכנסת ביאלא
רח‘ חידושי הרי"מ 8

בית הכנסת בית א-ל
 רח‘ רש״י 24

7:30-8:00
כל בוקר

מוצאי שבת 
בשעה 11

ימים א‘-ה‘ 
14:00-16:30 

משולב
לדף היומי הבבלי

משולב 
לדף היומי הבבלי

משולב 
לדף היומי הבבלי

הרב בצלאל רודינסקי שליט״א
ראש ישיבת ‘אור ראובן‘

מונסי, נ.י.

הרב אליהו בייפוס שליט״א
ר״מ בישיבת זכרון מיכאל

בני ברק

הרב ישי דנגור שליט״א
ר״מ בביה״כ בית א-ל

ירושלים ]10[



ארץ  תורת  את  להפיץ  למטרה:  לו  שם  שמחה  דרכי  מכון 
ישראל. 

האם לא מגיע לכל יהודי אפשרות ללמוד תלמוד ירושלמי 
שהוא הנשמה של ארץ ישראל?

כדי  חכמים  תלמידי  של  צוות  שוקד  שנה  ל-30  קרוב 
להרבות ולהקל את הלימוד בתלמוד הירושלמי.

במכון הבינו שהפתרון צריך להתחיל מהיסודות. 
מכל  ישראל  גדולי  והסכמת  בעידוד  ולכן 

וליקט  רבות,  שנים  במשך  הצוות  ישב  החוגים, 
התורה,  מקצועות  בכל  והאחרונים  הראשונים  מכל 

אגב  דרך  שנכתבו  הירושלמי,  על  החידושים  את 
היום  עד  ללקט  בעזה״י  שהצלחנו  עד  בספריהם, 

למעלה מ-350,000 חידושים ותשובות של פירושים על 
הירושלמי!

עם  החדש,  הירושלמי  תלמוד  לעריכת  היסוד  מהוה  זה 
הפירוש הכי איכותי, והיקף המפרשים הכי גדול על התלמוד 
ירושלמי. והרי עם פירוש טוב, לימוד הירושלמי כבר בהישג 

יד של כל לומד תורה!
מסכתות   6 על  גמרות  הוציא  כבר  המכון  כיום, 
במהדורות שונות, המתאימות גם למגידי שיעורים 
וגם ללומדי הדף ואפילו ללומדים בדרכים, שזכו 
נמצאים  נוספות  מסכתות  נלהבות,  לתגובות 

כעת בעריכה.
והוא  ולהשקיע,  לשקוד  ממשיך  המכון  ואכן, 
ראשון בלהביא את תורת הירושלמי לנחלת 
הלומד,  על  המקילים  בפרוייקטים  הכלל, 
עם  ירושלמי  לימוד  לשילוב  כלים  הכוללים 

בבלי, שיפורים במהדורות, ומרכז מידע.

מכון ‘דרכי שמחה'

אתה יכול להיות שותף להפצת לימוד הירושלמי,
ולהוצאת מהדורת הירושלמי הכי מקיף בעולם!

להזדמנויות הנצחה, חסויות ועוד מידע, נא להתקשר ל: 05731-70-750

>>>  מהדורת ירושלים )בהכנה(, 77 כרכים, מיועד לספריות ולמגידי שיעור

>>>
מהדורת טבריה )בהכנה(, 18 כרכים, 
מיועד לקובעי עיתים ללימוד 
בירושלמי, ולארון הספרים הביתי

]11[
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ההדרת מפרשי הירושלמי הקדמונים –פירוש ה‘יפה מראה‘, ה‘שדה יהושע‘, ‘פירוש הקצר‘, ה‘קרבן העדה‘, וה‘פני משה‘ 
הוגהו ע״פ דפוסים ראשונים ונסדרו בסדר חדש, בפיסוק מלא ובהדגשת דיבור המתחיל.

זצ״ל: כ״ק האדמו״ר ה‘פני מנחם‘  גדולי ישראל  וברכתם הנלהבת של  זכתה להסכמתם  מהדורת הירושלמי של המכון 
מגור, כ״ק אדמו״ר מהרנ״צ מבאבוב, רבי מנשה קליין גאב״ד אונגוואר. ויבדלו לחיים ארוכים גדולי ישראל שליט״א: רבי 
יצחק טוביה וויס גאב״ד העדה החרדית ירושלים, רבי עובדיה יוסף נשיא מועצת חכמי התורה, רבי גרשון אדלשטיין ראש 
ישיבת פוניבז‘, רבי אלחנן היילפרין גאב״ד ראדומישלא, רבי משה צדקה מראשי ישיבת פורת יוסף, רבי ברוך מרדכי 

אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל, ועוד. 

דוגמאות 
ממהדורת 
הירושלמי השלם 
בהוצאת מכון 
‘דרכי שמחה‘
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Ï‡¯˘È Â‡ËÁ ‡Ï ‡ÏÓÏ‡ ‡�È�Á È·¯· ‡„‡ ·¯ ¯Ó‡ :

.‡Â‰ Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ‰Î¯Ú˘ ,„·Ï· Ú˘Â‰È ¯ÙÒ
Â ‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁ ‡Ï‡ Ì‰Ï Ô˙È� ‡Ï

„È˙ÚÏ˘ ¯‡Â·Ó ÈÓÏ˘Â¯È·

‰˘ÓÁÎ ‡Â‰ ·Â˘Á Ú˘Â‰È ¯ÙÒ˘ ¯Ó‡˘ ÈÏ··‰ È¯·„ÓÂ ,‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁ „·ÏÓ ,ÌÈ·Â˙Î‰Â ÌÈ‡È·
�‰ È¯ÙÒ ÏÎ ÂÏË·

˙È ‡Â·Ï

¯˙ÂÈ Ì�Ó‡ .‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÏË·˙È ‡Ï ‡Â‰ Û‡˘ Â˙Ú„˘ ¯ÓÂÏ ‰‡¯� ‰È‰ ,˙ÂÏÂ·‚‰ ˙‡ ˙Ú„Ï Í¯Âˆ Â· ˘È˘ ÈÙÏ ‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ

ÈÏ··‰ Û‡Â ,‰�Â˘‡¯‰ ‰˙˜ÂÏÁ ÈÙÎ ‰È‰˙ ‡Ï „È˙ÚÏ ı¯‡‰ ˙˜ÂÏÁ È¯‰˘ ,‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÍÈÈ˘ Â�È‡ ‰Ê ÌÚË˘ ¯ÓÂÏ ¯·˙ÒÓ

.‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÏË·˙È Ú˘Â‰È ¯Ù
Ò˘ ¯Â·ÒÈ

.(„ÂÚÂ ‰‡¯Ó ‰ÙÈ)

'¯

.ÏË·ÈÏ ÔÈ„È˙Ú Ô�È‡ ‰¯Â˙ È¯ÙÈÒ ˙˘ÓÁÂ ,ÏË·ÈÏ ÔÈ„
È˙Ú ÌÈ·Â˙Î‰Â ÌÈ‡È·�‰

¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ

ÈÏ···(:‡Ò ‰„�)„‚· ¯"˙ :

‡Ï‡ ,È�ÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰¯Ó‡� ˙‡Ê‰ ‰ÏÈ‚Ó‰ 'ÂÎÂ ‡¯Ù˜ ¯·Â 'ÂÎÂ ·¯

.‰¯Â˙· ¯ÁÂ‡ÓÂ Ì„˜ÂÓ
ÔÈ‡˘

" את דהקדי�
בהא

רב

מוראי�
א ושאר "

"ל
קפרא בר

תנא. שהיה "

Ý

הרמב השגת בזה מיושב

"

דהחשיב
להא ,�

"הבה

מתרי לא' מגילה קריאת
את ג

"
מצות.

ג

‰¯Â˙ È¯ÙÈÒ ˙˘ÓÁÂ ÏË·ÈÏ
ÔÈ„È˙Ú ÌÈ·Â˙Î‰Â ÌÈ‡È

·�‰ ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ '¯

.'ÂÎÂ ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó Û‡ ¯Ó‡ ˘È˜Ï Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯ ,'ÂÎÂ ÏË·ÈÏ ÔÈ„È˙Ú Ô�È‡

דבריו. על מוסי� או יוחנ�, ר'
על פליג לקיש ב� שמעו�

ר' הא�

Ý�הא

הלכות"

בש פסוקות
ה ההלכות

ו שניות
המ עצ� היינו "

"

הפלפול
ג� או ס,

חלוקת.
והמ

Ý

אות אפילו התורה
מ� שיבטל

שיאמר
זה הוא

דמי קשה

תהלי�.
מספר וה� ות

הקרבנ
על השירי�

לומר כו
יצטר א

דהל עוד
ו אחת,

Ý

הפייט
מקור מכא�

זכור)
פרשת

ל (יוצר

וימי בטילי�
מועדי�

ה כל וא�

וגו'. ר�
וזכ לי�

נבט לא
פורי�

Ý

מקומות
בכמה דאי' להא מכא� קשה "(בש

רשי�)
ומד ס

לבא. לעתיד
בטלות

דמצות

.ÌÚ¯ÊÓ ÛÂÒÈ ‡Ï Ì¯ÎÊÂ ÔÏ‰Ï ¯Ó‡�Â ÛÒÈ ‡Ï
Â ÏÂ„‚ ÏÂ˜ Ô‡Î ¯Ó‡�

¯�

È·¯ÚÓ
[.f]ËÈ

ÌÈ¯·„

ËÈ,‰

• הנוסח –דפוס וילנא. 
מוגהה על פי כתב יד 

ליידן.

• פירוש אור שמחה – 
פירוש שנכתב עם 

עדיפות לפירוש 
הקדמונים ולפירוש 

הפשוט שיקל 
על הלומד, שאר 
הפירושים צוינו 

ב״ספר המפתח״.

מה 
עוד יש 

במהדורה 
החדשה ?

• תוספות ראשונים 
– ציטוט דברי 

הראשונים על סוגיות 
הירושלמי.

• השוואות בבלי 
וירושלמי – תמצית 
החילוקים שבין שני 

התלמודים.

• ביאורים – השלמה 
ל‘פירוש אור שמחה‘ 
הכולל תוספת ביאור.

• מדורים נוספים על 
הדף – מסורת הש״ס 

השלם, עין משפט 
השלם, גירסאות, 

השמטות הירושלמי, 
תמונות, מקורות 

לפירוש, פנינים מספר 
המפתח.
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.íéøáãä øåàéáá.<ø"ñåúá àáåä> å úåà á"ìô ø"á ìò é"ùøä"ã .è æ"ò) é"ùø éøáã úà éîìùåøéä ã"ôò øàáî
.(ïðéñøâ éëä
.íù ù"ùø

        
'øìã (àîéú øáãå ä"ã :ç) òùåäé éðô ã"ò ïàëî äù÷úåøåãäîá 'éòå) ,ïéðîä ïî äìåò ìåáîä úðù øæòéìààöî ë"çàù é"ðôä é"ëî àáåäù é"ðô ìù úåùãçä

.(ä"ëô ø"áá ïë.<-> øåáéãä óåñá íù ïøäà úåôñåú
           øîàã éàî ìò ïë åù÷ä àìå àëä ïë åù÷ä òåãîãçà íåéã ïðéøîà àì äðùä úìéçúáã (:á) éìááá

.äðù áéùç
.íù òùåäé éðôïðéðî éøùúîã ã"îì éàø÷ éðäî äù÷î (.â) éìááá.äæá î"åîå ,éîìùåøéä úééçãë éðùî àìåùãçá éäéå ä"ã íù íéðéò äôé ,éîìùåøéá ä"ã á â ïáà éøåè

.<->
       

ä"ã .â) ïáà éøåèä úééùå÷ úåçãì ïééâåñî äçëåä.ä"ø åàì ïåéñã (íù) 'îâä úçëåä ìò (íàå
.íù ïøäà úåôñåú

        
  ìò øúé î"î ìáà äùãç äðù ïéðåî ïéàù à÷ååã åðééä.ë"ë àìù (.é) ïáà éøåè ìò äîéúå ,éø÷éî äðù

.íù ïåøçà ñøèðå÷ä"ø àîéàå" (.â) éìááä úééâåñî çéëåäì ùé íà î"åîã"ò éâéìôã (éà÷å ä"ã) 'ñåúä éøáãå "'åëå øééà
.éîìùåøéä.àøîâá ä"ã éãå÷ô 'øô äîìù ìä÷é(.âë ïéìåç) éìááä úééâåñ éîìùåøéä ã"ôò áùééî"äáãð äéìåë éåäéì 'åëå äîäá úìåò éìò éøä øîåàä"

.äæá î"åîå.øô ä"ã äèîùäá à é ïáà éøåè(â"éä à"ô úåðáø÷ä äùòî 'ìä) í"áîøä ù"îîäòù äøáò åìéôà ìñôð äðù ïá úåéäì åúåöîù ïáø÷ã.éîìùåøéä ã"ò âéìôã çëåî ,åúðù øçà úçà'îò) úòã äðäå ä"ã [á] (à) úåà èöø äåöî êåðéç úçðî
.(îú

      
  

.àéùå÷ä áåùéá.íù ä"ã éãå÷ô 'øô äîìù ìä÷éíòèáå ,àø÷ éàäî øæòìà 'ø ìò åù÷ä àì éìááá
.øáãä.á é íéøåçá úøàôú 'éòå ,ïåøçà ñøèðå÷á à â ïáà éøåèäðùá ãçà íåé åìéôàã äçëåääã éîìùåøéä úèéùìùé ,ïåùàøä ùãåçá éäéåã àø÷î àéä äðù áéùçùãåçá áéúëã ã"ñ àì" (.â) éìááä 'éú úåçãì

."'åëå éùéìùä
.á é äãåäé ìå÷

.íéðåùàøá àáåä
.éúëàãî ä"ã á é 'ñåú

      àãñç 'ø øîà" (.á) éìááä úééâåñ íâ øàáì ùé íàäé"ùøéôë àìãå ,àëäã éîìùåøéä éøáãë 'åëå "úåøèùì
èáå ,íù 'ñåúå

.ïë åøàéá àìù 'ñåúå é"ùø íòçîù áì 'ãäî ìàððç åðéáø éùåøéôá ñôãð) à á ïåàâ íéñð áøúåøèùì ä"ã íù úåôñåú ,<ø"ñåúá àáåä> (íéðåàâä øöåàáåäãåäé åðéáøá ã"áåä) ïîæ øîàî ùéø øåèéò ,<íù àáåä>àáåä> (äìéâî 'ñî íù ïééåö úåòèáå ïéúëñî ùéø éøàãàîìàíù íù áåúë ,<íù àáåä> à à ã"áàøä úåâùä ,<ø"ñåúáà"áùø ,<íù àáåä> à úåà åð øòù úåîåøú ,<íù àáåä>úåøèùì ä"ã íù ù"àøä 'ñåú ,<íù àáåä> íéëìîì ä"ã à á,íéðôä äàøî ,<íù àáåä> íù ï"øä éùåãç ,<íù àáåä>àìå ä"ã íù øðì êåøò ,áâà ä"ã ò 'éñ ìà÷æçé úñðë ú"åùøåèéòä ìò ùãçä øòù ,íù ãåã ãé ,øôñä ùéøá äãù çéø ,éúàìò íéîëç éúôù ,äèéù ùéå ä"ã íù äãù éîåøî ,è úåà íù
.íù é"ùø

.íéðåùàøá àáåä
.à ã ç"ø

      
.éîìùåøéä éøáãá íéøåàéáíù ù"àøä 'ñåú ,<ø"ñåúá àáåä> úî ä"ã á á à"áùø,<íù àáåä> àéðúã àäå ä"ã íù à"áèéø ,<íù àáåä>øðì êåøò ,øéð ,íéìùåøéã àúî ,íéìùåøé íåìù ,î"ðô ,ò"ä÷øåàéá ,íù íéðéò äôé ,àðééðú íéìùåøé éãåîò ,úî ä"ã íù

.íéìùåøé úøëæî ,é÷ñáéð÷ ç"ø,(é"ùøéôá ä"ã :á) é"ðôä 'å÷ ïééâåñ ô"ò áùééî"'åëå øãàá åéúçú øçà ãîòå øãàá úî"ã àááã.àøúééî íù éìááá úàáåîä àúééøáá
.íéìùåøé íåìù(úî ä"ã :á) é"ùø ã"ò úåéùå÷ 'á ïééâåñ ô"ò áùééî.íéùãçä øàùá úî íà ä"äã áúëù

.ì"ðä øðì êåøò

    äðù ïéðåî" éìááä ïåùìì éîìùåøéä ïåùì úàååùäïáà éøåèä úééùå÷áå é"ùøéôá î"åîå ,"äæìå äæì
.åéìò

.ïáà éøåè ,íéìùåøé íåìù

        
 .éîìùåøéä éøáãá úåàñøéâå íéøåàéáéúéàøå ä"ã éøéùò ùåøã íéëøã úùøô ,íù ä"âäå äàøî äôéáåè ú"åù ,î"ðô ,(íééç ïá øáç éèå÷éì 'òå) ò"ä÷ ,éîìùåøéáúåà ì àúìéàù äìàù ÷îòä ,íéìùåøé éãåîò ,ãé úåà â 'éñ ïéò,å"ëô ìàåîù ùøãî ìò øòáàá ù"ø úåäâä ,íéìùåøé áåè ,à.âë úåà à"ä á"ô úåëøá ÷çöé éáëåë ,øîú éìò

.íéðåùàøá àáåä
.ä ä á ìàåîù ÷"ãø

       êìî øùà íéîéäå"ã àø÷ ééåúàì ÷÷æåä äîì äù÷äéôåâ êìî ïåøáçáã àø÷á àä ,íéëìîá àåäù "'åâå."êìî äðù íéòáøà" àø÷éòî áéúë,ù"øäîì éúéàøå ä"ã éøéùò ùåøã íéëøã úùøô ,äàøî äôé
.øîú éìòìëå ,(åðùåøéôá äàø) ïä úåéùå÷ éúùã ùøôì ùéãçà ìë õøéúå ãçé åáùé íéöøúîä íéàøåîàä.äöøúì åãéá äéäù àéùå÷ä.àé úåà úåøòäá úåøàåáîä éîìùåøéä úåãâà

(äùù ä"ã :áë àîåé) íéðùé úåôñåú ìò äøòäåà äðù íéòáøàá ïéììëð íéùãç äùùä íà å÷ôúñðù.éîìùåøéä éøáã åøéëæä àìå íäéìò íéøéúéúåøåãäî ñøèðå÷á íìåò úåáéúð ,ãé úåà â 'éñ ïéò áåè ú"åùà úåà á æ÷ íéä úåéìâøî ,(é÷ 'îò) ïéøãäðñ ä"ã ñ"äåñáù
.<->

      
.ãåáëä ïééðò øåàéá

.íéîëç ãåáëéàø÷á ïåøáçã íéùãç äùù øéëæä àì éàîà äù÷.(æë èë à) íéîéä éøáãå (àé á à) íéëìîã.ù"øäîì éúéàøå ä"ã éøéùò ùåøã íéëøã úùøô ,äàøî äôé

    ïîä úà åìëà ìàøùé éðáå (.çì) ïéùåãé÷ã àäî äù÷íéòáøà àìäå åìëà äðù íéòáøà éëå ,äðù íéòáøà.'åëå åìëà íåé íéùìù øñç äðùíéîëç úåãî êøò ã úëøòî ïåùì äðòî ñøèðå÷á á÷òé úåàð
.ï"áîøä áúë ä"ã äùøãáé"ô íéçñô) ù"àøä ù"îì éîìùåøéä éøáãî äéàøêøãã "íåé íéùéîç åøôñú" ÷åñôä ïåùì áùééì (î"éñäðåî ãçà úåçô úåøùò íåëñì òéâîùëù àø÷îä

éàå úåøùò ïåáùç
.ãçàä ïåøñçá çéâùî åð

.(á-÷) ñ"ùä éèå÷éìá óñåé øîàô"òà (:á úåëøá) éìááä ïåùì äæ ììë ô"ò ùøôî(íù) 'ñåúä úøòäå ,øáãì øëæ øáãì äéàø ïéàù
.àéä äøåîâ äéàøã.äîå ä"ã áì 'éñ á÷òé éøáã ú"åù

.íéðåùàøá àáåäçé 'îò) éðùäå ä"ã à ùøåù úååöîä øôñ ìò úåâùäá ï"áîø.é á à íéëìî ìàðáøáà ,(ì÷ðøô 'ãäîá
            

.íéøáãä øåàéáá.æöù 'îò á"ç øôåñ íúç úåùøãíéîé" àìå "íéàìî íéîé" ïåùìä ìôë øåàéáá
."íéøñç

.èò÷ú úåà ä÷ãö ìéòîïéùåãé÷ ,:âé äèåñ ,.àé ä"ø) ì"æç åøîàù äîî äù÷íåéî íäéúåðù àìîî ä"á÷ä íé÷éãöä ìëìã (.çì
.íåéìøéò ,íù íéîëç ãåáë ,<-> à"ä á"ô úåëøá äàøî äôé

.íù éðù ïéîéðá
      

(ë äåöî úååöîä øôñ) í"áîøä éøáãì ïàëî øå÷îàìãå ,åá áéø÷äì ÷"îäéá ïéðá úðååë ø÷éòù áúëùúàøùäì åø÷éòù 'úëù (à é íéøáã) ï"áîøä éøáãë.íéáåøëäå ïåøàä é"ò äðéëùäéìë ,<-> (à-èî) "úåëøá éîìùåøé úåîéùø"á ñ"ùä éðåéìâäøéçáä úéá 'ìä êìîì éùòî ,â úåà óåñ äîåøú úùøô äãîç.éìááá ä"ã à âé úåëøá ïåéöá øçá 'éòå ,<-> áé úåà à"ô ùéøóà úáùá ÷"îäéá íéðåá ïéàã íòèäã øîåì íà î"åîéîìùåøéä éøáã íåùî ,â"ìöéàù äëàìî øèôã ù"øì.â"ìöùî ì"åäå úåðáø÷ä êøåöì àåä ÷"îäéá ïéðáã.ò"ìé ä"ã äáåùúä óåñá æ 'éñ à"ç úøåô ïá ú"åùéùòî"ä ìù å÷éôñ éîìùåøéä éøáãî èåùôì ùé(á"ò æé åî úåà à"ô ùéø äøéçáä úéá 'ìä) "êìîì."ùã÷î éì åùòå"ã äùò ìò ïéëøáî íà.ãë úåà à"ä á"ô úåëøá ÷çöé éáëåë

גם בסוף הגמרא 
יש חידושים נפלאים!

‘ספר 
המפתח‘ 

תמצית החידושים 
הדנים בירושלמי.

וזה עדיין לא הכל!
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‘אוצר 
מפרשי 

הירושלמי‘ 
הרחבת ציטוט 

מהאיזכורים 
של ספר המפתח. 

ובנוסף, שינויי נוסחאות 
ב‘דקדוקי סופרים‘.
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בלימוד תלמוד ירושלמי 
- תורת ארץ ישראל

אתה מתקשר ומתחבר 
לנשמתה ורוחה  
של ארץ ישראל

להתחבר
לנשמה של ארץ ישראל


