
הגמרא עמוִד ִדוגמת
המאור ירושֹלמי תֹלמוִד מתוך

ויֹלנא המֱקורית.ִדפוס בתבניתה נותרה אוֹלם מחִדש ֹלעימוִד זכתה זו מהִדורה
מעוֹלם היה שֹלא כפי ונהיר מאיר הִדף נמצא ובכך שבורות, אותיות אֹלפי עשרות תוֱקנו בנוסף,

הבהיר פירוש עמוִד ִדוגמת
המאור ירושֹלמי תֹלמוִד מתוך

הבהיר בפירוש הגמרא ִדברי תוכן
ראשון, ִדפוס גרסת פי עֹל נֱקבעו
והמתוֱקנת המֱקורית המהִדורה

תוך רפ"ג, בשנת בויניציאה שנִדפסה
הֱקִדום ֹלייִדן כת"י ֹלנוסח השוואה

הירושֹלמי נוסח

המֱקוצרת הירושֹלמי ֹלשון ֹלהבנת
בשפה הבהיר הפירוש נערך והֱקשה,

תוך המֱקובֹלים, הפרשנים וע"פ ברורה
נשזר הפירוש הפשט. ִדרך עֹל הֱקפִדה
- נפרִד בֹלתי כחֹלֱק הירושֹלמי בתיבות

בהבנת וֹלמעיין ֹלֹלומִד המסייע
הסוגיא

הבהיר הפירוש

ניֱקוִד

פיסוֱק

מזו שונה בירושֹלמי הארמית ֹלשון
שנעשתה הניֱקוִד עבוִדת הבבֹלי, שֹל

שבמהִדורתינו בירושֹלמי
וייחוִדית מֱקיפה הינה

והֱקצרה הֱקֹליֹלה ֹלשונו משום ִדוֱקא
חשיבות נזֱקפת הירושֹלמי שֹל
אף הפיסוֱק, ֹלמֹלאכת עֹליונה

הסוגיא את מאירה ֹלֱקטעים החֹלוֱקה
הֹלימוִד ֹלשטף ומסייעת

מאות בו ונוספו ניכר באופן הורחב
זה ובכֹלֹל וציונים, מֱקומות מראי

וֹלעתים וֹלתוספתא ֹלמשנה הפניות
רבות הפניות נוספו ֹלמִדרשים. אף

ומן הירושֹלמי מן מֱקביֹלות ֹלסוגיות
הבבֹלי

הראשונים מתורת

אֹלפי ובאו נתֱקבצו זה מִדור אֹל
מֱקורות. שֹל רב ממספר ציטוטים
בִדברי מֱקורם אשר אֹלו, ציטוטים
פתח פותחים הראשונים, רבותינו
באופנים הירושֹלמי ִדברי ֹלהבנת

בשאר נזכרים שאינם נוספים
המפרשים

הערות

מרחיבות הערות הוצבו זה במִדור
בין החומר, ֹלגוף הנוגעות ומחכימות

בפרשנות ובין בנוסח

גירסא ֹלאוֱקמי

המִדורים אחִד זהו כי ִדומה
ֹלבירור הנוגע בכֹל ביותר המהותיים

שינויי נֹלֱקטו הירושֹלמי. נוסח
גניזה, ומֱקטעי יִד מכתבי נוסחאות

רבים ספרים ומאֹלפי שונים מִדפוסים
עֱקיף או ישיר באופן העוסֱקים
הירושֹלמי התֹלמוִד בגרסאות

משפט עין

ֹלספרי ומפורטים רבים ציונים נוספו
רבים שיבושים תוֱקנו הפוסֱקים.

אֹל השנים במשך נכנסו אשר
השונות המהִדורות

הש"ס מסורת

הצמוִדהבהיר ויֹלנא ֹלִדף תואם
בפירושהנפוצה. הגמרא ִדף

ויֹלנא ִדפוס ֹלמהִדורת ובהתאמה
במֱקביֹל נשמרה הִדף צורת

הִדף צורת

חלק מהמעלות של תלמוד ירושלמי המאור המבואר
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במהִדורתינו. המתוֱקנת הגירסא את מאיִדך ומראות והמהִדורות, הִדורות ֹלאורך השונים הִדפוסים שיבושי עֹל מחִד מֹלמִדות ֹלהֹלן, הִדוגמאות
ההערות. במִדור בהרחבה או גירסא ֹלאוֱקמי במִדור כֹלֹל בִדרך תוזכר הנוסח ֹלעצם נוספת התייחסות

מתוֱקנת מהִדורה

ע"א כ עירובין

תחומין בעירובי 'אבֹל ויֹלנא בִדפוס איתא ה"ב) (פ"ג בעירובין הֱקִדום. ֹלייִדן יִד בכתב עוִד המגיה ע"י נכנסו רבים שיבושים

אוֹלם ,' ' היתה המֱקורית התיבה כי ברורה בצורה מראה ֹלייִדן בכת"י עיון ֱקשה. והנוסח וכו', עירובו שנתן

נמשכו ואחריו ויניציאה ֹלִדפוס הגירסא נכנסה כך ,' ' והותיר: 'בֱקר' ֹלאותיות מחֱק - הבנה מחוסר הנראה ככֹל המגיה,

הרמב"ם כתב זו תיבה בביאור 'בֱקרתני'. הנכונה: כגירסא ותוֱקן ֹלייִדן כבכת"י הנוסח הושב במהִדורתינו הִדפוסים. שאר

ירושֹלם'. זוֹלת ישראֹל ארץ משאר איש כֹלומר הֱקריה, מן 'הבא מ"ִד): (פ"ו ֹלִדמאי המשנה בפירוש

בֱקרתני תני

תני

ע"ב יח פסחים

נתן אם חרִדֹל, ֹלתוך וֹלא חרוסת ֹלתוך ֹלא הֱקמח את נותנין 'אין ה"ז): (פ"ב זה שבעמוִד השניה במשנה ויֹלנא ִדפוס נוסח

'רבי הוא הגמרא נוסח בסמוך שכן ומשובשת, תמוהה זו גירסא וכו'. הפסח את מבשֹלין אין מאיר רבי מיִד, יאכֹל

'רבי הוא המֱקורי הנוסח כי מגֹלה ֹלייִדן כת"י מוֹל בִדיֱקה אכן הבא. ֹלִדין וֹלא הֱקוִדם ֹלִדין מתייחס וממיֹלא ,' מאיר

במהִדורתינו ֹלפיכך אֹלו, בנושאים הִדנים בראשונים וכן ובמשניות, ויניציאה בִדפוס כ"ה אִדֹלעיֹל. וֱקאי ' מאיר

הגירסא. תוֱקנה

אומר

אוסר

אוסר

ֹלייִדן יִד ויניציאהכתב ויֹלנאִדפוס ִדפוס

ֹלייִדן יִד ויניציאהכתב ויֹלנאִדפוס ִדפוס

המאור ירושֹלמי

המאור ירושֹלמי

המאור ירושֹלמי תֹלמוִד

דוגמא לשיבוש בדפוס ווארשא הנוגעת לעיקרה של הלכה

טור
ע"פ נוסח מרן הבית יוסף – דפוס ראשון

כפי שכתבנו בראש דברינו, המטרה העליונה שעמדה לנגד עינינו, 
היא בירור הנוסח המקורי כפי שיצא מתחת ידי המחבר. אכן, לו 
זכינו ונזדמן לידינו כתב יד קדשו של רבינו בעל הטורים, היה זה 
אוצר אשר לא יסולא בפז. אולם כיון שכתב יד זה אינו בנמצא, 

דבקנו באחת הנוסחאות הקיימות.

מובן שאותם נוסחאות שאיננו יודעים מי הגיהם ונטל את האחריות 
הטור  גם  זה  ובכלל  כלל,  בחשבון  באות  אינן  שלהן,  הדיוק  על 
הנדפס הידוע כ'דפוס ווארשא', כנ"ל. לא נותר לנו לבחור אלא מבין 
אותן נוסחאות שהוגהו על ידי גדולי מפרשי הטור, כגון רבי אברהם 

מפראג (הרא"פ), מהרש"ל, הבית יוסף, היעב"ץ וכדומה. 

 
מהדורת המאו"ר

במהדורתנו דבקנו בנוסח המקורי של מרן הבית יוסף ע"פ דפו"ר 
שהוציא לאור בחייו, מהטעמים דלהלן:

 רבינו הבית יוסף קבע ובנה את הנוסח ע"פ מספר רב של כת"י 
ודפוסים ישנים שמהם העתיק, כפי שכותב בחיבורו פעמים רבות. 
(אבן העזר קמ"א: "ודע דבספרי דפוס יש טעויות הרבה בספרי 

רבינו והגהתים על פי ספרים כתובים באצבע").

הטור,  לנוסח  גם  הבית'  ב'בדק  הגהות  כתב  שרבינו  העובדה   
מוכיחה שחזר והגיה אף את נוסח הטור לאחר הדפסתו, וכן כתב 

להדיא בתשובתו שנדפסה בראש בדק הבית.

והדפוסים  היד  לרבים מכתבי  יוסף תואם  הנוסח שקבע הבית   
הקדמונים המיוחסים.

מהדורת הטור שהדפיס הבית יוסף הינה מהדורה מזוקקת ונקיה   
מבחינת גירסאותיה ונוסחאותיה. (כך נתברר לאחר שנות עמל 
ויגע, שהרבה מקושיות האחרונים על דברי הטור מתיישבות ע"פ 

הנוסח שקבע הב"י.)

כיון שחיבורו של הבית יוסף נתקבל בעם ישראל כפירוש העיקרי   
נחוץ  הלומד  לתועלת  ממש,  אחת  כחטיבה  הטור  עם  הנלמד 
שיהיה נוסח הטור תואם את הדברים אליהם מתייחס הבית יוסף 

בספרו.

מסיבות אלו נקבע במהדורתנו נוסח הטור כפי שקבע מרן הבית 
יוסף בתוך ספרו, כנוסח היחיד הנמצא בגוף דברי הטור. עם זאת, 
יד  השווינו את נוסח הטור שבידינו לעשרות נוסחאות של כתבי 
ודפוסים ישנים שהיו לפנינו וכולם הובאו במדור שינויי נוסחאות 

על הדף כמפורש לעיל.

התומים בקיצור ת"כ אות קכה וכן הפמ"ג בשפ"ד יו"ד סימן מח ס"ק 
כה כתבו כי חיבורו של הב"י נכתב ברוח הקודש ולפיכך אין רשות 

לגעת בלשונו. 

אכן הנוסח בדפו"ר: ”אסור לו להניח תפילין שהיו בראשו אפי‘ אם 
ירצה וכו‘“ (וע“ש בב“י).

או“ח סימן מא
”המוציא זבל בראשו אסור לו להניח תפילין בראשו. שכח שהיו בראשו 
אפילו אם ירצה לסלקן לצדדין אינו רשאי“. ותמוה דאף בלא שכח הדין 

כן דלא יועיל סילוק לצדדין ואמאי נקט הטור דוקא בשכח. ובגמ‘ נמי 
נזכר דין זה בלא שכח.

דוגמאות לטעויות או לשינויים מהותיים שנפלו בדפוס ווארשא

או"ח סימן כא
"ס"א וכ"כ הרמב"ם ז"ל מותר לכנוס בציצית לב"ה ולבית המרחץ". 

ובבית יוסף כתב ע"ז: ”ומ"ש רבינו (בריש הסימן) שמותר ליכנס בציצית 
לבית הכסא כ"כ הרמב"ם בפ"ג“. ומוכח שלא היתה לפניו גירסת הס"א, 

ובנוסח דפו"ר  אכן ליתא לס"א אלו.

יו"ד סימן רלד
”והרמב"ם כתב יכול אדם לבטל נדרי אשתו בלשון הפרה“, ואינו מובן דהרי 

הרמב"ם בא לומר היפך הדברים.

הנוסח בדפו"ר: ”לבטל נדרי אשתו בלא הפרה“.

בשם  הטור  כותב  יינם  סתם  איסור  בטעם  קכג  סימן  דעה  יורה  בטור 
אביו הרא"ש: "אלא שהחמירו לאסרו בהנאה כיון שנתנסך לע"ז". וצ"ע, 

שהרי בסתם יינם עסקינן, ולא בנתנסך לע"ז.
הנוסח שבמהדורתנו ע“פ דפו“ר: ”כיין שנתנסך לע“ז“.
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במהִדורתינו. המתוֱקנת הגירסא את מאיִדך ומראות והמהִדורות, הִדורות ֹלאורך השונים הִדפוסים שיבושי עֹל מחִד מֹלמִדות ֹלהֹלן, הִדוגמאות
ההערות. במִדור בהרחבה או גירסא ֹלאוֱקמי במִדור כֹלֹל בִדרך תוזכר הנוסח ֹלעצם נוספת התייחסות

מתוֱקנת מהִדורה

ע"א כ עירובין

תחומין בעירובי 'אבֹל ויֹלנא בִדפוס איתא ה"ב) (פ"ג בעירובין הֱקִדום. ֹלייִדן יִד בכתב עוִד המגיה ע"י נכנסו רבים שיבושים

אוֹלם ,' ' היתה המֱקורית התיבה כי ברורה בצורה מראה ֹלייִדן בכת"י עיון ֱקשה. והנוסח וכו', עירובו שנתן

נמשכו ואחריו ויניציאה ֹלִדפוס הגירסא נכנסה כך ,' ' והותיר: 'בֱקר' ֹלאותיות מחֱק - הבנה מחוסר הנראה ככֹל המגיה,

הרמב"ם כתב זו תיבה בביאור 'בֱקרתני'. הנכונה: כגירסא ותוֱקן ֹלייִדן כבכת"י הנוסח הושב במהִדורתינו הִדפוסים. שאר

ירושֹלם'. זוֹלת ישראֹל ארץ משאר איש כֹלומר הֱקריה, מן 'הבא מ"ִד): (פ"ו ֹלִדמאי המשנה בפירוש

בֱקרתני תני

תני

ע"ב יח פסחים

נתן אם חרִדֹל, ֹלתוך וֹלא חרוסת ֹלתוך ֹלא הֱקמח את נותנין 'אין ה"ז): (פ"ב זה שבעמוִד השניה במשנה ויֹלנא ִדפוס נוסח

'רבי הוא הגמרא נוסח בסמוך שכן ומשובשת, תמוהה זו גירסא וכו'. הפסח את מבשֹלין אין מאיר רבי מיִד, יאכֹל

'רבי הוא המֱקורי הנוסח כי מגֹלה ֹלייִדן כת"י מוֹל בִדיֱקה אכן הבא. ֹלִדין וֹלא הֱקוִדם ֹלִדין מתייחס וממיֹלא ,' מאיר

במהִדורתינו ֹלפיכך אֹלו, בנושאים הִדנים בראשונים וכן ובמשניות, ויניציאה בִדפוס כ"ה אִדֹלעיֹל. וֱקאי ' מאיר

הגירסא. תוֱקנה

אומר

אוסר

אוסר

ֹלייִדן יִד ויניציאהכתב ויֹלנאִדפוס ִדפוס

ֹלייִדן יִד ויניציאהכתב ויֹלנאִדפוס ִדפוס

המאור ירושֹלמי

המאור ירושֹלמי

המאור ירושֹלמי תֹלמוִד

דוגמא לשיבוש בדפוס ווארשא הנוגעת לעיקרה של הלכה

טור
ע"פ נוסח מרן הבית יוסף – דפוס ראשון

כפי שכתבנו בראש דברינו, המטרה העליונה שעמדה לנגד עינינו, 
היא בירור הנוסח המקורי כפי שיצא מתחת ידי המחבר. אכן, לו 
זכינו ונזדמן לידינו כתב יד קדשו של רבינו בעל הטורים, היה זה 
אוצר אשר לא יסולא בפז. אולם כיון שכתב יד זה אינו בנמצא, 

דבקנו באחת הנוסחאות הקיימות.

מובן שאותם נוסחאות שאיננו יודעים מי הגיהם ונטל את האחריות 
הטור  גם  זה  ובכלל  כלל,  בחשבון  באות  אינן  שלהן,  הדיוק  על 
הנדפס הידוע כ'דפוס ווארשא', כנ"ל. לא נותר לנו לבחור אלא מבין 
אותן נוסחאות שהוגהו על ידי גדולי מפרשי הטור, כגון רבי אברהם 

מפראג (הרא"פ), מהרש"ל, הבית יוסף, היעב"ץ וכדומה. 

 
מהדורת המאו"ר

במהדורתנו דבקנו בנוסח המקורי של מרן הבית יוסף ע"פ דפו"ר 
שהוציא לאור בחייו, מהטעמים דלהלן:

 רבינו הבית יוסף קבע ובנה את הנוסח ע"פ מספר רב של כת"י 
ודפוסים ישנים שמהם העתיק, כפי שכותב בחיבורו פעמים רבות. 
(אבן העזר קמ"א: "ודע דבספרי דפוס יש טעויות הרבה בספרי 

רבינו והגהתים על פי ספרים כתובים באצבע").

הטור,  לנוסח  גם  הבית'  ב'בדק  הגהות  כתב  שרבינו  העובדה   
מוכיחה שחזר והגיה אף את נוסח הטור לאחר הדפסתו, וכן כתב 

להדיא בתשובתו שנדפסה בראש בדק הבית.

והדפוסים  היד  לרבים מכתבי  יוסף תואם  הנוסח שקבע הבית   
הקדמונים המיוחסים.

מהדורת הטור שהדפיס הבית יוסף הינה מהדורה מזוקקת ונקיה   
מבחינת גירסאותיה ונוסחאותיה. (כך נתברר לאחר שנות עמל 
ויגע, שהרבה מקושיות האחרונים על דברי הטור מתיישבות ע"פ 

הנוסח שקבע הב"י.)

כיון שחיבורו של הבית יוסף נתקבל בעם ישראל כפירוש העיקרי   
נחוץ  הלומד  לתועלת  ממש,  אחת  כחטיבה  הטור  עם  הנלמד 
שיהיה נוסח הטור תואם את הדברים אליהם מתייחס הבית יוסף 

בספרו.

מסיבות אלו נקבע במהדורתנו נוסח הטור כפי שקבע מרן הבית 
יוסף בתוך ספרו, כנוסח היחיד הנמצא בגוף דברי הטור. עם זאת, 
יד  השווינו את נוסח הטור שבידינו לעשרות נוסחאות של כתבי 
ודפוסים ישנים שהיו לפנינו וכולם הובאו במדור שינויי נוסחאות 

על הדף כמפורש לעיל.

התומים בקיצור ת"כ אות קכה וכן הפמ"ג בשפ"ד יו"ד סימן מח ס"ק 
כה כתבו כי חיבורו של הב"י נכתב ברוח הקודש ולפיכך אין רשות 

לגעת בלשונו. 

אכן הנוסח בדפו"ר: ”אסור לו להניח תפילין שהיו בראשו אפי‘ אם 
ירצה וכו‘“ (וע“ש בב“י).

או“ח סימן מא
”המוציא זבל בראשו אסור לו להניח תפילין בראשו. שכח שהיו בראשו 
אפילו אם ירצה לסלקן לצדדין אינו רשאי“. ותמוה דאף בלא שכח הדין 

כן דלא יועיל סילוק לצדדין ואמאי נקט הטור דוקא בשכח. ובגמ‘ נמי 
נזכר דין זה בלא שכח.

דוגמאות לטעויות או לשינויים מהותיים שנפלו בדפוס ווארשא

או"ח סימן כא
"ס"א וכ"כ הרמב"ם ז"ל מותר לכנוס בציצית לב"ה ולבית המרחץ". 

ובבית יוסף כתב ע"ז: ”ומ"ש רבינו (בריש הסימן) שמותר ליכנס בציצית 
לבית הכסא כ"כ הרמב"ם בפ"ג“. ומוכח שלא היתה לפניו גירסת הס"א, 

ובנוסח דפו"ר  אכן ליתא לס"א אלו.

יו"ד סימן רלד
”והרמב"ם כתב יכול אדם לבטל נדרי אשתו בלשון הפרה“, ואינו מובן דהרי 

הרמב"ם בא לומר היפך הדברים.

הנוסח בדפו"ר: ”לבטל נדרי אשתו בלא הפרה“.

בשם  הטור  כותב  יינם  סתם  איסור  בטעם  קכג  סימן  דעה  יורה  בטור 
אביו הרא"ש: "אלא שהחמירו לאסרו בהנאה כיון שנתנסך לע"ז". וצ"ע, 

שהרי בסתם יינם עסקינן, ולא בנתנסך לע"ז.
הנוסח שבמהדורתנו ע“פ דפו“ר: ”כיין שנתנסך לע“ז“.

ארבעה טורים המאור

חלק מהמעלות של הטור



בנוסף למדור הערות וביאורים, נדפס בסוף כל כרך מדור ילקוט מפרשים. במדור זה הועתקו למעלה מחמישים חיבורים מתוך כתבי יד נדירים 
הרואים כאן לראשונה אור, וכן ממאות ספרים נדירים ובלתי ידועים לכל, אשר יגענו רבות במציאתם, בהעתקתם ובעריכתם לדפוס. נעשתה 
עבודה מקיפה של ציון מראי מקומות, בירור ותיקון גירסאות בדבריהם, ובתוספת הערות מחכימות הכוללות בתוכם הפניות ממחבר אחד 

למשנהו ומקבילות לחידושיו של אותו מחבר לחיבוריו האחרים. מדור זה ראוי להיות חיבור בפני עצמו, הנדפס על כמה אלפי עמודים. 

מאחר ויש בו למעלה מעשרת אלפי קטעים, והלומד לא יוכל לחפש בכל פעם במדור זה אם יש הערה על דברי הטור שלומד, עשינו הפניה 
בטור ונו"כ בכל מקום שיש עליהם איזו הערה במדור זה.

כמו"כ צורף תקליטור המכיל בתוכו את ספרי היסוד שנכתבו על הטור (כגון: כנה"ג, יד אהרן ועוד) שאין מקום להכניס את כל דבריהם למדור 
זה, כולל תוכנת חיפוש.

רשימת כתבי היד 
המובאים בילקוט מפרשים
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רבי יצחק אבוהב 
רבי יעקב בן חביב 

רבי משה אלאשקאר - גאון יעקב 
רבי יוסף אלאשקאר - דרך עץ החיים 

רבי אברהם קרא מפראג 
מהרש"ל 

רבי דוד דרשן
רבי נתן שפירא - מבוא שערים

רבי ישראל ב"ר שלום שכנא
רבי יוסף כ"ץ - שארית יוסף
רבי שלמה לייבוש מלובלין 

  - מהרש"ל השני 
רבי שמואל יפה אשכנזי 

רבי לייב חנליש - מהרל"ח 
רבי יהודה ליווא - מהר"ל מפראג 

רבי יעקב קאשטרו - מהריק"ש
רבי ישועה שבאבו ידיע זיין 

רבי מנוח הענדיל - חכמת מנוח 
רבי יצחק כ"ץ (חתן המהר"ל)

רבי ישעיה הלוי הורוויץ - של"ה 
מהרש"א 

רבי אפרים זלמן שור - תבואת שור
רבי אברהם חיים שור - תורת חיים

רבי משה זרחיה גוטה 
רבי יוסף אישקאפה - ראש  יוסף

רבי אברהם אליגרי - לב שמח
רבי יום טוב ליפמן הלר - תוס' יו"ט

רבי שמואל גאון 

רבי יעקב מלובלין 
      ובנו רבי יהושע העשיל מקראקא 

רבי דוד הלוי - הט"ז
רבי משה מהורדנא - תפארת למשה  

רבי שמואל גרמיזאן 
רבי אורי דלוגטש 

רבי אברהם רוזאניש 
תלמידו של רבי יהודה בריאל 

רבי גרשון קובלנץ  
רבי נתן מאז - בנין שלמה
רבי יעקב עמדן – היעב"ץ 

רבי משה פרגוש - תלמיד היעב"ץ
רבי רפאל שלמה לאניידו - לחם שלמה

רבי אברהם מיוחס - שדה הארץ
רבי אליהו ישראל מרודוס 

רבי עקיבא גינז – איגר 
רבי יעקב מקארלין - משכנות יעקב

רבי יהודה בכרך - נימוקי הגרי"ב
רבי זאב וולף ליפקין - קול בן אריה

רבי דב בער אופנהיים 
רבי יצחק דב הלוי במברגר 

רבי מאיר ליבוש – המלבי"ם 
רבי דוד יהודה לייב זילברשטיין 

רבי שלמה הכהן מוילנא 
רבי בנימין רבינוביץ-תאומים 

רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים      
- האדר"ת  

רבי אברהם בורנשטיין - האבני נזר
רבי יעקב קמינצקי  

שיטה ל"נ למי מכת"י 

ועוד...

ילקוט מפרשים

ארבעה טורים המאור

חלק מהמעלות של הטור


