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 בס"ד

 הארות מתורתה של ארץ ישראל –כבודה מרכזיותה וסגולתה של ירושלים 

 תלמוד ירושלמי ראש השנה א, א

 שנים שבע יהודה על מלך בחברון' :וכתיב ,'וגומ שנה ארבעים ישראל כל על דוד מלך אשר והימים' :כתיב"
 :יונה רבי בשם קצצתה בר יצחק רבי ?יתירים ובפרט' חסירי בכלל , 'וגו מלך ובירושלם חדשים וששה

  ".שלימות אותן מונה הוא לירושלם כבוד לו לחלוק בשביל אלא ,היו ומחצה ושתים שלשים

   ב  ,תלמוד ירושלמי חגיגה ב

טבאי  הוון בני ירושלם   מאן דאמר יהודה בן טבאי נשיא עובדא דאלכסנדרייאה מסייע ליה יהודה בן " 
מירושלים  הגדולה  :ואזל ליה לאלכסנדריאה והיו בני ירושלם כותבין בעון ממניתיה נשיא בירושלם ערק

  ".לאלכסנדריאה הקטנה עד מתי ארוסי יושב אצלכם ואני יושבת עגומה עליו

  ב כה, מגילה בבלי תלמוד

 עד: לו אמר, תועבותיה את ירושלים את הודע אליעזר מרבי למעלה קורא שהיה אחד באדם מעשה: תניא"
 ."פסול שמץ בו ומצאו אחריו בדקו. אמך בתועבות ובדוק צא - ירושלים בתועבות בודק שאתה

  תלמוד ירושלמי מגילה ד, יב

הודע את ירושלם 'מעשה באחד שהפטיר ב '.הודע את ירוש' את תועבותיה'אין מפטירין ב :ר' אליעזר או'" 
ובדקו אחריו ונמצא   '.ילך אותו האיש וידע בתועבותיה של אמו :אמר לו ר' אליעזר 'את תועבותיה

  ".ממזר

 יב ,ב תענית  תלמוד ירושלמי

 את וראה לאלכסנדריאה עובר היה יון' מלכו משל שלטון ?ניקנור יום מהו .ניקנור יום ביה עשר בתלת"
 ".הזה המגדל את אתוץ בשלום בשובי ואמר ,וגידף וניאץ וחירף .ירושלם

  א כח, תענית בבלי תלמוד

 על שמד הרשעה מלכות גזרה אחת פעם: אמרו? קציעות קוצעי ובני עלי גונבי בני היו מה: רבנן תנו"
 כדרך. הדרכים על פרוזדאות והושיבו, לירושלים בכורים יביאו ושלא, למערכה עצים יביאו שלא ישראל

 ."לרגל ישראל יעלו שלא נבט בן ירבעם שהושיב

  ד ד, תענית ירושלמי תלמוד

 היו לא הדרכים על פרסדאות נבט בן ירבעם שהושיב בשעה אלא קציעות קוצעי ובני עלי גונבי בני מהו"
 שלים".לירו לעלות' ישר את מניחין

  ד ד, תענית ירושלמי תלמוד

 ".יש כאן קילקול חשבונות :כתיב בתשעה לחדש הובקעה העיר ואת אמר הכין אמר ר' תנחום בר חנילאי"
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  יא ג, סוכה ירושלמי תלמוד

 בירושלם" –ימים  שבעת להיכם-א' ה לפני "ושמחתם

  ה, ב יומא ירושלמי תלמוד

 שתייה אבן נקרא ולמה חייה' ר תני. העולם הושתת שממנה שתייה אבן שמה נקרא למה יוחנן ר""א
 .העולם" הושתה שממנה

  ז, ב נזיר ירושלמי תלמוד

 אמר הראשון אדם בו וברא המזבח ממקום הוא ברוך הקדוש נטל אחד תרווד מלא פזי בן יודה רבי "אמר
 האדם את אלהים' ה וייצר[ ז ב בראשית] דכתיב הוא הדא עמידה לו ותהא המזבח ממקום ייברא הלואי

 מזבח". כאן אף מזבח להלן שנאמר אדמה מה לי תעשה אדמה מזבח[ כא כ שמות] וכתיב האדמה מן עפר

  ה, ב סוטה ירושלמי תלמוד

 .המזבח" תחת מצאו היבוסי ארנן של גולגולתו זבדי: בר סימון רבי "אמר

  ג, ז פאה ירושלמי תלמוד

 אילין כדין אמרין נוכראין מגורין להון הוו באשקלון הוון אחין תרין עובדא הדין משתעי פנחס רבי
 מלאכים הוא ברוך הקדוש להם זימן דסלקין מן להון דאית מה כל נסבין אנן לירושלים סלקין יהודאין
 בדמותן. ויוצאים נכנסים

 ביתא בגו שבקותון ומאן לון אמרו בירושלים לון אמרו הויתם אן לון אמרו מקמן לון שלחנון דנחתון מן 
 להון". שביק ולא שבקון דלא דיהודאי אלההון בריך אמרו נ."ב ולא אמרו

  ד, ה תענית ירושלמי תלמוד

 חורבן לאחר נירות שהדליקה על חרבה ולמה ק"בהמ חרבן לאחר ביתר עשת שנה ב"נ אומר יוסי' ר תני"
 ."ינקה לא לאיד שמח[ ה יז משלי] טבאות נפקין לא אינון אוף... נירות הדליקה ולמה. ק"בהמ

  ה ,ד ברכות ירושלמי תלמוד

 אל והתפללו[ ל שם] טעם ומה הקדשים קדשי בית כלפי פניהן הופכין הבית בהר ומתפללין העומדים"
 לדרום פניהן בצפון העומדין נמצאו וסלחת ושמעת השמים אל שבתך מכון אל תשמע ואתה הזה המקום

 ישראל כל נמצאו למזרח פניהן למערב למערב פניהן במזרח העומדים לצפון פניהם לדרום העומדין
 תל לתלפיות בנוי[ ד ד השירים שיר] אבון ר"א מניין בחורבנו בביניינו כדון עד ... אחד מקום אל מתפללין

 ".עליו מתפללין הפיות שכל

 ג  ,תלמוד ירושלמי ביכורים ג

   ".יוצאין לפי רוב נכנסין היואלא כיני מתנית'   ,וכי יש קטון וגדול בירושלם"
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  ה, י פסחים ירושלמי תלמוד

 בן שמעון רבי בשם אימי רבי ואמר. בלבד דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה היתה לא חייה' ר תני כן "לא
 ."...בעזרה ישיבה הייתה לא דוד בית למלכי אפילו לקיש

  א כו, חגיגה בבלי תלמוד

 אל ישראל איש כל ויאסף קרא דאמר: לוי בן יהושע רבי אמר? מילי מנהני, התרומה על אף הרגל ובשעת"
 ."חברים כולן עשאן הכתוב - חברים אחד כאיש העיר

  ג, ו חגיגה ירושלמי תלמוד

 ישראל כל עושה שהיא עיר יחדיו לה שחוברה כעיר הבנויה ירושלם[ ג קכב תהילים] לוי בן יהושע ר"א"
 ".שבטים עלו ששם בשעה ובלבד זעירה ר"א השנה ימות בשאר' אפי מעתה לחברים

  ו ,ח פסחים ירושלמי תלמוד

 בר אבא בון' ר בי יוסי' ר' גמ האסורין... מבית להוציאו שהבטיחוהו מי וכן בגל והמפקח האונן :'"מתני
 פיהם אשר[ יא קמד תהילים] ם"עכו חבשוהו אם אבל ישראל בשחבשוהו מתניתא יוחנן' ר בשם חנה בר

 כמי הבטיחו לא אפילו ירושלם בתוך בנתון אבל לירושלם חוץ בנתון. שקר ימין וימינם שוא דבר
 .שהבטיחו"

 תלמוד ירושלמי ברכות ט, ב

. דמילתא סברא היא כך חייך בני ליה אמר ?...לעולם זועות באין מה מפני נהוריי' לר שאל ל"ז אליהו"
 ושאנן בטח יושבות קרקסיות ובבתי תיטריות בבתי מביט ה"שהקב בשעה אלא דבר של עיקרו כך אבל

 בשביל. נוהו על ישאג שאוג[ ל כה' ירמי] ד"הה. להחריבו לעולמו אפילון הוא חרב מקדשו ובית ושלוה
 ."נויהו
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