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  מסכת שקלים 
  

  � הארמית הירושלמית 
  �����הארמית האר� ישראלית

  
  הקדמה

  
 �����בגלות בבל דברו ע� ישראל בארמית

ולא דברו , שהיא השפה שהייתה מדוברת ש�
סופר �ומסביר החת�. בלשו� הקודש
ונראה , ה"ח סימ� פ"ע או"בהגהותיו על השו

ינו את בניה� לי דמשו� הכי הנהיגו אבות
ונשכח מאתנו , הקודש�מבלי לספר בלשו�

ר משו� שגלו לבבל שהייתה "לגמרי בעוה
פירוש משו� קדושת . ל"עכ. מלאה גילולי�
מפני טומאת , לא רצו לדבר בה, לשו� הקודש

  .הגילולי� שהיו בבבל
ישראל �בימי בית שני היתה נהוגה ג� באר 

ומסביר הרב יעקב קמנצקי , השפה הארמית
טע� לדבר שלא  �����ת"עה רו אמת ליעקבבספ

משו� שידעו , חזרו לדבר בלשו� הקודש
, שגאולה זו של בניי� בית שני היתה זמנית

וכדי לזכור שלא נגאלו באופ� מושל� לכ� ג� 
לשו� ה –הגלות לשו� כלשונ�  ו אתרישאה

ולא חזרו לדבר בלשו� הקודש מה , הארמית
 �����.מושל�שהיה מראה כאילו נגאלו באופ� 

אבל , מ את המשנה כתבו בלשו� הקודש"מ
נכתב בבבל , התלמוד שנכתב בלשו� המדינה

 –בארמית הבבלית והתלמוד הירושלמי 
�בארמית האר  �תלמוד אר  ישראל 

  .ישראלית
  

  י מתאפיינת בעיקר בלשו� קצרה"הלשו� הא
  

ישראלית המכונה ג� � הארמית האר 
הארמית הירושלמית שונה מעט מ� הארמית 

בגלל הדגש שאנו , מוכרת לנו יותרהבבלית ה
אחת הסיבות . שמי� על התלמוד הבבלי

בתלמוד שאנו מדגישי� יותר את הלימוד 
שלאו אורחיה דירושלמי "בבלי היא משו� ה

, �����"להארי" בפלפולא שלא אליבא דהלכתא
י היו נהירי� לה� טעמי "וזאת לפי שחכמי א

התלמוד הבבלי לעומת זאת . �����המשנה יותר
ועוד שלא היה . ומפלפל יותר מארי" יותר
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התלמוד הירושלמי מצוי תחת יד הראשוני� 
  .i�jlkמפני העניות ומפני שאר סיבות, בקביעות

 � " לשו� סורסי"ה "ב ד"ט ע"סוטה מבי "רש
היא קרובה ללשו� ) סורסי(מסביר שלשו� זו 

הארמי ומגלה דעתו שהיא לשו� גמרת 
ה "א ד"ג ע"ק ד$ פ"ב' ובתוס. ירושלמי

ה "ב ד"ע' ב ד$ צ"וכ� בב(" סילשו� סור"
י "על מה שאמר רבי באאיתא ") לסוריא"

ר יוסי בבל לשו� "וא' לשו� סורסי למה וכו
נראה דלשו� סורסי הוא "' ארמי למה וכו

והא דנקט הכא באר  ישראל ... לשו� ארמי 
ת "לשו� סורסי ובבבל נקט לשו� ארמי אור

לפי שמעט משתנה כעי� לשו� לעז שמדברי� 
שו� צח במדינה אחת יותר מבאחרת אותו ל

ל לשו� שדיבר לב� הוא לשו� סורסי ועל "ונ... 
ש� סוריא נקרא סורסי דסוריא היא אר� 
נהרי� ואר� צובה שכבש דוד ועל ש� 
שקרובה לאר  ישראל אי� לשו� ארמי שלה 

נו למדי� מדברי אנמצ. ל"עכ." צח כל כ"
התוספות שלשו� סורסי הוא סוג של ארמית 

  .כ"� צח כלושאינו 
קמא �אומרת המשנה בתחילת מסכת בבא

לשל� תשלומי נזק  חב המזיקוכשהזיק "
: ב שואלת"ע 'והגמרא בד$ ו".  במיטב האר 

" ?חייב המזיק מבעיה ליה! ?חב המזיק"
תנא האי , אמר רבי יהודה אמר רב"ומתרצת 
ב "והגרי". לשנא קלילאהוא דתני  ירושלמי

קלי " ה"ד: י במסכת שבת קנג"מפנה לפרש
וכוונתו  .מעט מעט כלומר בנחת –" קלי

שלשו� התנא הירושלמי היא לומר מעט 
י קיצור� בהשמטת מילי� כמו "דברי� ע

וג� , "חייב"או אותיות כמו יוד של " את"
, במקו� חייב" חב"ואמר כא� התנא קיצר 

או שקיצר והשמיט את , ש"וזו דעת הרש
כפירוש , "חב את"ולא אמר " את"המילה 

  .א"הגר
ב "ז ע"ב מצאנו במשנה בגיטי� ד$ פ"כיוצ

". וכ� היו נקיי הדעת שבירושלי� עושי�"
) פ"פב( קצרה לא היו חותמין ןשלשוני "פרש

  ).ללא עד( עד אלא פלוני בן פלוני
ויש עוד לשונות קצרי� במשנה כמו במכות 

אמדוהו לקבל ארבעי� ולוקה מקצת " �ב "כ
 "פטור �ואמדו שאי� יכול לקבל ארבעי� 

א� לקה "הוא במקו� " ולוקה מקצת"ש
לייחס ג� לשונות אולי אפשר ו ".מקצת
  .m�n�oלתנא ירושלמיכאלו קצרי� 
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י היתה קצרה כפי "ג� לשונ� של אמוראי א
. שאנו מוצאי� בגמרא הירושלמית
הדוגמאות שנביא יהיו מ� הגמרא 

  .הירושלמית על מסכת שקלי�
  

  דוגמאות לקצור לשו� בתלמוד הירושלמי
  

. ל$ מושמטת לעתי� קרובותהאות א
  :לדוגמא

 'ר מרא –.) שקלי� ב" (שמואל 'ר מרו" •
  .שמואל

 –אמר  חרנאאו �:) ש� ג" (אמר וחרנא" •
  .אמר) תנא אחר(ואחר 

 –:) ד$ ו" (בר אבא באעל דא עליל רב " •
, א"אומר התקלי� חדתי� מתלמידי הגר

בר אבא כדאמרינ� בברכות  באאדאיהו 
הקשה  –עדה וכ� מפרש קרב� ה:). ד$ יח(

) שהוא אחד התנאי�(לי אבוה דשמואל 
  .בר אבא באאדאיהו 

 נ�אלית  �:) ש� סו$ ד" (אמרי� נ�לית " •
  .איננו אומרי� –אמרי� 

 אאלדא לא צורכה  –" דלאלא צורכה " •
  ).ש� ס"ברשעיי�  � .ד$ יט(

  .אד� אחד– נושאב�  –.) ד$ כ( "נשבר " •
שאני  –אמר  נאאד –) ש�" (אמר דנא" •

  .אומר
  

. ג� אותיות אחרות מושמטות לעתי�
  :לדוגמא

פתר לה  –.) ש� ד( "עולהפתר לה " •
  .עולהב

  .מימרלצרי"  –) ש�( "מימרצרי" " •
 � .) שקלי� טו" (עליו מליזי�היו הכל " •

ומפרש התקלי� חדתי� לשו� . יזי�עמל
  .לעז

  .זרעליארבי  – "ליזר' ר" •
  

. מושמטת הרבה פעמי�" אמר"המילה 
  :לדוגמא

נאמר , בש� כהנא, בי יאשיהרבי טבי ר" •
, רבי טבי אמר –.) ש� ב" ('כ� חדש וכו

  .'כהנא וכו) רבי(רבי יאשיה בש�  אמר
  

אינ� בעלי שהמילי� בשתי הלשונות יש שג� 
  :לדוגמא. אותה משמעות

" מעתה שאלר סימו� "חזקיה א' ר" •
ואי� , מעתה אמרופירושו :) שקלי� ד(

  .ב ש� בד$ ג"כיוצ. כא� לשו� שאלה
  

כשהתלמוד , ל השינוי במקו� הגאוגרפיבגל
כוונתו על ) ש�" (הת�"הבבלי מדבר על 

. מדבר על בבל) כא�" (הכא"וישראל � אר 
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.  ואילו בתלמוד הירושלמי הוא להיפ"
  :לדוגמא

סו$ (' "וכו תמ�ר אבי� בש� רבנ� ד"א" •
  .אמר רבי אבי� בש� חכמי בבל –:) ה

כשהייתי  –:) ש� ו" (תמ�עד דאנא " •
  .בבבל

  
שבשתי הלשונות משתמשי� במילי�  יש

  :אחרות
ובארמית  –" תמ�"י "בארמית של א •

  .ש� – "הת�"בבלית 
  .ג� – "או$"או " א$" •
הכי  –" היא" עבידא"או " הי" עבידא" •

קרב� , :תקלי� חדתי� שקלי� ה(דמי 
  :).העדה ו

קרב� (כמו לפיכ"  –.) ז" (לפו� כ�" •
  ).העדה

קרב� (זאת אומרת  –" הדא אמרא" •
  :).חהעדה 

  .ראה � חזה  –" חמה" •
  .בשר –בשרא  –" קופד" •
  

אות� האותיות המתחלפות בי� הלשו� 
הארמית ללשו� הקודש תקפי� ג� עבור 

  :לדוגמא. הארמית הירושלמית
 �א –" תמצי מימר �אי" –נו� ומ�  •

  .תרצה לומר
" י�תקלי� חדתניתא בתמ" –תיו ושי�  •

  .י�שקלי� חדשנה בשהמ –.) ד$ ה(
  

לי נמצא לפעמי� שמצטטי� ג� בתלמוד הבב
� י כלשונ� בלשו� הארמית האר "מחכמי א

ב "ד ע"ישראלית כגו� במסכת סוכה ד$ מ
כדו "לתלמידיו  «l¼�«אליעזר בר צדוק' שאמר ר

ולא , הויתי דיירי בארעא הדא ארבעי� שני�
  ."חמיתי בר אינש מהל" בארח� דתקנ� כדי�

  
  לסיו�

  
ונסיי� במעשה הממחיש את ההבדל בי� שני 

, ב"ו ע"ונות המובא במסכת נדרי� ד$ סהלש
נשא אשה , ישראל�בבל עלה לאר � שב�

תרי "אמר לה בשלי לי , )ישראל�מבנות אר (
שכ� בבבל היה , פירוש שתי עדשי�" (טלפוחי

י "ולא בא" תרי"לשונ� על המיעוט לומר 
בישלה לו , )ומכיוו� שלא הבינה את כוונתו

. כעס עליה, )ממש כפשוטו(שתי עדשי� 
מידה (בשלי לי גריוא : חרת אמר להלמ

בשלה לו ) בבל �לפי לשו� מדינתו , קטנה
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אמר לה לכי ). י"בא, מידה גדולה(גריוא 
, )בלשו� בבל, קישואי�(והביאי לי שני בוציני 

כ� הוא (הלכה והביאה לו שני נרות של שמ� 
אמר לה לכי ושברי אות� ). י"בוציני בלשו� א

, ו� בבלבלש, ראש הפתח(על רישא דבבא 
י כנראה השתמשו במילה דלת או "ובלשו� א

הלכה ושברה ) ומכיוו� שלא הבינה, דשא
בוטא � אות� על ראשו של התנא בבא ב�

בוטא בקרוב בפני �משו� שישב בבא ב�(
  �å¼�«).הפתח חשבה כ"
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