
GRAMMAR FOR GEMARA 
Helpful Hints
1.  To analyze an Aramaic verb form (e.g., ִליג  determine its ,(ּפְ

three-letter root (i.e., the root פלג). Be aware that one or two 
root-letters may be missing (e.g., an initial י, an initial נ or an 
initial א; a middle root-letter ו [or ל]; or a final root-letter י).

 Examples: יק .קום from אֹוִקים and ,נפק whose root is ,ַאּפֵ
 Note that the "problematic" root-letters (נ and ו, respectively) 

are colored BLUE, while the stable root-letters are RED – as in 
the roots that head the columns in the alphabetical verbal chart 
below.

2. When the root of the verbal form in the Talmudic text does not 
appear in the chart (e.g., נקׁש from the participle יׁש  the – (ַמּקִ
learner should select a root from the chart that contains the same 

"problematic" root-letter (e.g., נפק, which has an initial נ).
3. Most of the "Participles" listed are active (e.g., ֵמִתיב); a few are 

passive (e.g., ִניָחא) or reflexive (e.g., ק ּלַ .(ִמְסּתַ
4. For Babylonian Aramaic conjugations in greater detail, see 

Grammar for Gemara and Targum Onkelos, Ch. 4, Jerusalem: 
Ariel 2003; Maggid Books, a division of Koren, 2016.

Singular Prefixes/Suffixes for Verbs (Binyan Kal)
Past Present Future Translation

ַתִבי)ת( ּכְ ֵתיְבָנא ּכָ ֶא)י(ְכּתׂוב I
ַתְבּתְ ּכְ ְתַבּתְ ּכָ ִבי)ן( יְכּתְ )י(ְכּתׂוב, ּתִ ּתִ you (s)
ַתב ּכְ ֵתיב ּכָ ִל)י(ְכּתׂוב, ִנ)י(ְכּתׂוב he/it (m)

ַתַבת ַתָבא, ּכְ ַתָבה, ּכְ ּכְ ְתָבה ְתָבא, ּכָ ּכָ )י(ְכּתׂוב ּתִ she/it (f )

Plural Prefixes/Suffixes for Verbs (Binyan Kal)
Past Present Future Translation

ַתַבן ַתְבָנא, ּכְ ַתְבַנן, ּכְ ּכְ ְתִביַנן ּכָ ִנ)י(ְכּתׂוב we
ַתְבּתּו)ן( ּכְ ְתִביתּו ּכָ בּו)ן( יְכּתְ ּתִ you (pl)

תּוב ַתבּו, ּכְ ּכְ ְתִבי)ן( ּכָ בּו בּו, ִנ)י(ְכּתְ ִל)י(ְכּתְ they (m)

ַתָבא ַתָבן, ּכְ ּכְ ְתָבן ּכָ ָבן ִל)י(ְכּתְ they (f )

 Binyanim (Verbal Stems)
Aramaic Hebrew

ַעל )ַקל( ּפְ ַעל )ַקל( ּפָ
ֵעל ּפַ ֵעל ּפִ
ַאְפֵעל ִהְפִעיל

ֵעל ִאְתּפְ ִנְפַעל
ַעל ִאְתּפַ ֵעל ִהְתּפַ
ְפַעל ִאַתּ ָהְפַעל

הדר גלי3 גלי2 גלי1 בעי2 בעי1 אתי2 אתי1 אמר2 אמר1 אכל2 אכל1 אזל Root
ַקל ַעל ִאְתּפַ ֵעל ּפַ ַקל ַעל ִאְתּפַ ַקל ַאְפֵעל ַקל ֵעל ִאְתּפְ ַקל ַאְפֵעל ַקל ַקל Binyan
ֲהַדר

he came back
י ּלִ ִאיּגַ

it was revealed
י ּלִ ּגַ

he revealed
ָלא ּגְ

he was exiled
ִעי ִאיּבָ

he needed/
it was asked

ָעא ּבְ
he asked/ 

needed/wanted

ַאְייִתי
he brought

ֲאָתא
he came

ַמר ִאיּתְ
it was said

ֲאַמר
he said

אֹוֵכיל
he fed

ֲאַכל
he ate

ֲאַזל
he went

Past

ָהַדר
coming back

י ּלֵ ִמיּגַ
is revealed

י ְמַגּלֵ
revealing

ֵלי ּגָ
going into exile

ֵעי ִמיּבָ
is required

ֵעי ּבָ
asking/requiring

ַמְייֵתי
bringing

ָאֵתי
coming

ַמר ִמיּתְ
it is said

ָאַמר
saying

ַמֲאֵכיל
feeding

ָאֵכיל
eating

ָאֵזיל
going

Participle

ֶליֱהַדר
 let him

return

f י ּלֵ יּגַ ּתִ
 it will be

revealed

י ְלַגּלֵ
 let him

reveal

ִליְגֵלי
 let him go into

exile

f ֵעי יּבָ ּתִ
 it will be

asked

ִליְבֵעי
let him ask/

require

ַלְייֵתי
let him bring

ֵליֵתי
 let him

come

- - - ֵליָמא
let him say

לֹוֵכיל
let him feed

ֵליכֹול
let him eat

ֵליִזיל
let him go

Future

ֲהַדר
come back!

- - - י ּלִ ּגַ
reveal!

ִלי ּגְ
go into exile!

- - - ִעי ּבְ
ask!/request!

ַאְייִתי
bring!

א ּתָ
come!

- - - ֵאיָמא
say!

- - - ֵאיכֹול
eat!

ִזיל
go!

Imperative

)ְל(ֶמיֱהַדר
to return

ּלֹוֵיי )ְל(ִאיּגַ
to be revealed

)ְל(ַגּלֹוֵיי
to reveal

- - - עֹוֵיי ִאיּבָ
to be asked

)ְל(ִמיְבֵעי
to ask

)ְל(ָאתֹוֵיי
to bring

)ְל(ֵמיֵתי
to come

- - - )ְל(ֵמיַמר
to say

ְלאֹוכֹוֵלי
to feed

)ְל(ֵמיַכל
to eat

)ְל(ֵמיַזל
to go

Infinitive

מות  יתב2 יתב1 יהב/נתב ידע2 ידע1 חזי3 חזי2 חזי1  זבן3 זבן2 זבן1 הוי Root
ַקל ַאְפֵעל ַקל ַקל ַאְפֵעל ַקל ֵעל ִאְתּפְ ַאְפֵעל ַקל  ַעל ִאְתּפַ ֵעל ּפַ ַקל ַקל Binyan
ִמית

he died
אֹוִתיב

he placed
ְיֵתיב

he sat
ְיַהב

he gave
אֹוַדע

he informed
ְיַדע

he  knew
ִאי)ְת(ֲחִזי

it was seen
ַאְחִזי

he showed
ֲחָזא

 he saw
ן ּבַ ִאיְזּדַ

it was sold
ין ַזּבֵ

he sold
ְזַבן

he bought
ֲהָוה

he was
Past

ָמֵיית
dying

מֹוִתיב
placing/seating

ָיֵתיב
sitting

ָיֵהיב
giving

מֹוַדע
making known

ָיַדע
knowing

ִמי)ְת(ֲחֵזי
is seen/fit

ַמְחֵזי
showing

ֲחֵזי
fit

ָחֵזי
seeing

ן ּבַ ִמיְזּדַ
being sold

ין ְמַזּבֵ
selling

ָזֵבין
buying

ָהֵוי
being/it-is

Participle

ֵלימּות
he will die

לֹוִתיב
let him place

ֵליֵתיב
let him sit

ֵליֵתיב
 let him

give

לֹוַדע
he will inform

ֵליַדע
 he should

know

ִליְתֲחֵזי
 let him

appear

ַלְחֵזי
 let him

show

ֶליֱחֵזי
 let him see

ן ּבַ ִניְזּדַ
 let him be

sold

ין ִליַזּבֵ
let him sell

ין ִליְזּבֵ
let him buy

ֶליֱהֵוי/ְנִהי
let it be

Future

- - - אֹוִתיב
seat!

יב ּתִ
sit!

ַהב
give!

- - - - - - ִאיְתֲחִזי
appear!

ַאְחִזי
show!

ֲחִזי
see! 

ן ּבַ ִאְזּדַ
sell yourself!

ין ַזּבֵ
sell!

ְזבֹון/ְזֵבין
buy!

ֲהִוי
be!

Imperative

)ְל(ֵמיַמת
to die

)ְל(אֹותֹוֵבי
to seat

)ְל(ֵמיַתב
to sit

)ְל(ֵמיַתב
to give

)ְל(אֹודֹוֵעי
to inform

)ְל(ֵמיַדע
to know

)ְל(ִאיְתֲחזֹוֵיי
to be seen

- - - )ְל(ֶמיֱחֵזי 
to see

ּבֹוֵני )ְל(ִאיְזּדַ
to be sold

)ְל(ַזּבֹוֵני
to sell

ן )ְל(ִמיְזּבַ
to buy

)ְל(ֶמיֱהֵוי
to be

Infinitive

עבד3 עבד2 עבד1 סלק4 סלק3 סלק2 סלק1 נפק2 נפק1 נחת2 נחת1 נוח2 נוח1 Root
ְפֵעל ׁשַ ֵעל ִאְתּפְ ַקל ַעל ִאְתּפַ ַאְפֵעל ֵעל ּפַ ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל Binyan
יד ְעּבֵ ׁשַ
 he

subjugated

ִאיְתֲעִביד
it was

done/made

ֲעַבד
he did/ 
made

ק ּלַ ִאיְסּתַ
he departed

יק ַאּסֵ
he brought up

יק ַסּלֵ
he removed

ְסֵליק
he went up

יק ַאּפֵ
he took out/ 
he derived

ְנַפק
he went out

ַאֵחית
 he brought

down

ְנַחת
 he went

down

ח ַאּנַ
he placed

ָנח
he rested

Past

יד ְעּבֵ ְמׁשַ
subjugating

ִמיְתֲעִביד
being done/

becoming

ָעֵביד
doing/making

ק ּלַ ִמְסּתַ
departing

יק ַמּסֵ
bringing up/

raising

ק ְמַסּלֵ
removing

ָסֵליק
going up

יק ַמּפֵ
taking out/

deriving

ָנֵפיק
going out

ַמֵחית
 bringing

down

ָנֵחית
going down

ח ַמּנַ
placing/ 
placed

f ִניָחא
appropriate

Participle

- - - ִליְתֲעִביד
let it be done

ֶליֱעֵביד
let him do/

make

ק ּלַ ִלְסּתַ
 let him

depart

יק ַלּסֵ
 let him bring

up

ק ְלַסּלֵ
 let him
remove

ק ִליּסַ
 let him go

up

יק ַלּפֵ
 let him take

out

ִליּפֹוק
 let him go

out

ַנֵחית
 let him

lower

ִליְנחֹות
 let him
descend

ח ח/ַנּנַ ִליּנַ
 let him

place

f יַנח ִתּ
 it is

appropriate

Future

- - - - - - ֱעֵביד
do!/make!

ק ּלַ ִאיְסּתַ
depart!

יק ַאּסֵ
bring up!

יק ַסּלֵ
remove!

ַסק
go up!

יק ַאּפֵ
take out!

ּפּוק
go out!

ַאֵחית
lower!

ְנֵחית
go down!

ח ַאּנַ
place!

- - - Imperative

ְעּבֹוֵדי )ְל(ׁשַ
to subjugate

- - - )ְל(ֶמיֱעַבד
to do/make

ּלֹוֵקי )ְל(ִאְסּתַ
to depart

)ְל(ַאּסֹוֵקי
to bring up

)ְל(ַסּלֹוֵקי
to remove

ק )ְל(ִמיּסַ
to go up

)ְל(ַאּפֹוֵקי
to exclude

ק )ְל(ִמיּפַ
to go out

)ְל(ַאחֹוֵתי
to lower

)ְל(ֵמיַחת
to go down

)ְל(ַאּנֹוֵחי
to place

)ְל(ִמיַנח
to rest

Infinitive

תני2 תני1 תוב ׁשאל קום3 קום2 קום1 צרך פלג2 פלג1 עלל2 עלל1 עבד4 Root
ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ֵעל ּפַ ַקל ֵעל ִאְתּפְ ֵעל ִאְתּפְ ַקל ֵעל ּפַ ַקל ְפַעל ּתַ ִאׁשְ Binyan
ַאְתִני

he taught/
stipulated

ָנא ּתְ
he stated

ֵאיִתיב/
אֹוִתיב

he objected

ֵאיל ׁשְ
he asked

אֹוִקי
he set up/ 

established

ים ַקּיֵ
he fulfilled

ָקם
he stood

ִאיְצְטִריְך
 it was
required

ִליג ִאיּפְ
he argued

ַלג ּפְ
he divided

יל ַעּיֵ
 he brought

in

ָעל
he entered

ד ְעּבַ ּתַ ִאיׁשְ
 he was

subjugated

Past

ַמְתֵני
teaching/

stipulating 

f ְנָיא ּתַ
stated

ֵני ּתָ
stating

ֵמִתיב/מֹוִתיב
objecting

ֵאיל ׁשָ
asking/

borrowing

מֹוִקי)ם(
establishing

ים ְמַקּיֵ
fulfilling

ָקֵאים/ָקְייָמא
standing/

rising

ִמְצְטִריְך
 it is

necessary

pl ְלִגי ִמיּפַ
arguing

ִליג ּפְ
arguing

ֵליג ּפָ
dividing

יל ְמַעּיֵ
bringing in

ָעֵייל
entering

ד ְעּבַ ּתַ ִמׁשְ
 he is

subjugated

Participle

ַלְתֵני
let him teach/

stipulate

ִליְתֵני
let him state

לֹוִתיב
 let him

object

אֹול ִלׁשְ
 let him
borrow

לֹוִקי)ם(
 let him
establish

ים ְלַקּיֵ
 let him

fulfill

f יקּו ּתֵ
let it stand

- - - - - - ִליְפלֹוג
let him argue/

divide

יל ִליַעּיֵ
 let him
bring in

ֵליעֹול
 let him

enter

יד ְעּבֵ ּתַ ִלׁשְ
 let him be
subjugated

Future

ַאְתִני
teach!/stipulate!

ִני ּתְ
state!

אֹוִתיב
object!

אֹול ׁשְ
ask!/borrow!

אֹוִקי
establish!

ים ַקּיֵ
fulfill!

קּום
stand!

- - - - - - לֹוג ּפְ
divide!

יל ַעּיֵ
bring in!

עֹול
enter!

- - - Imperative

)ְל(ַאְתנֹוֵיי
to teach/stipulate

)ְל(ִמיְתֵני
to state

)ְל(אֹותֹוֵבי
to object

ַאל )ְל(ִמׁשְ
to ask/borrow

)ְל(אֹוקֹוֵמי
to establish

)ְל(ַקּיֹוֵמי
to fulfill

)ְל(ֵמיָקם
to stand/rise

- - - לֹוֵגי )ְל(ִאּפְ
to argue

)ְל(ִמיְפַלג
to divide/argue

)ְל(ַעּיֹוֵלי
to bring in

)ְל(ֵמיַעל
to enter

ְעּבֹוֵדי ּתַ ִאיׁשְ
be subjugated

Infinitive

י ַהּפַֹעל ָהֲאַרּמִ

 Area שטח
Name of MeasureUSAMetric

 square cubit  ה ה ַעל ַאּמָ ft22079 cm2 2.24ַאּמָ

ית ְסָאה( ית ּכֹור )=X 30 ּבֵ ft215,595 m2 172,174ּבֵ

ית רֹוַבע(  ית ְסָאה )=X 24 ֵבּ ft2520 m2 5,597ּבֵ

ב( ית רֹוַבע )ַהּקַ ft221.65 m2 233ֵבּ

Helpful Hints
In the Chronological Table below, 
the most prominent Talmudic 
Sages have been listed by 
generation, and their names are 
colored according to the country 
where they were active: those 

in Eretz Yisrael are colored BLUE; 
those in Babylonia are colored 
RED; and those who were active in 
both countries are colored BLACK.
To locate a specific ĥakham, 
use the Alphabetical Index, and 

find his generation: Z = Zugoth; 
T = Tanna’im; A = Amora’im. For 
example: "T5" next to מאיר refers 
to the 5th generation of Tanna’im. 
A crown ( ) symbolizes the Nesi'im 
(e.g., הלל הזקן ).

 Volume נפח
Name of MeasureUSAMetric

ים( gal21.6 L 5.7ֵאיָפה )=18 ַקּבִ

size of an egg יָצה ֵבּ fl oz50 ML 1.7ּכַ

size of fig )יָצה רֹוֶגֶרת )=1/3 ֵבּ ְגּ fl oz16.66 ML 0.56ּכַ

ִית )לפי השולחן ערוך( ּזַ fl oz18.75 ML 0.63ּכַ

size of an olive ִית ּזַ fl oz5 ML 0.17ּכַ

gal216 L 57ּכֹור )=30 ְסָאה(

יִצים( cups300 ML  1.3לֹוג )=6 ֵבּ

ים( gal7.2 L 1.9ְסָאה )=6 ַקּבִ

רֹון )= 1/10 ֵאיָפה( gal2.16 L 0.6ִעׂשָּ

יִצים( לפי רש"י ָרס )=4 ֵבּ fl oz200 ML  6.8ּפְ

יִצים( לפי רמב"ם ָרס )=3 ֵבּ fl oz150  ML  5.1ּפְ

יִצים( quarts1.2 L 1.2ַקב )=24 ֵבּ

יִצים( fl oz75 ML 2.5ְרִביִעית )1/4 לֹוג= 1/2 1 ֵבּ

 Length אורך
Name of MeasureUSAMetric

cubit )ה )=6 ְטָפִחים in45.6 cm 17.95ַאָמּ
fingerbreadth ע in1.9 cm 0.75ֶאְצּבַ

span )8.97ֶזֶרת )=3 ְטָפִחים  in22.8 cm
 handbreadth )עֹות in7.6 cm 3ֶטַפח )=4 ֶאְצּבָ

"mile" )ה mi912 m 0.56ִמיל )=2000 ַאָמּ
 parasang )ְרָסה )=4 ִמיִלין mi3.648 km 2.27ּפַ

ה( yd121.57 m 132.95ִריס )=266.6 ַאָמּ
• In one day an average man can walk ten פרסאות.
• It takes an average man 18 minutes to walk a מיל.
• It takes an average man 72 minutes to walk a פרס.

    Helpful Hints
These Talmudic measures are based on Rabbi Hadar Margolin’s book 
המידות  which contains an English chapter entitled, “The ,הידורי 
Small Measure of a K’zayis.” For additional opinions and more data, 
see tinyurl.com/qcal6a4 and the appendices of The Practical Talmud 
Dictionary (Jerusalem: Ariel, 1991; Maggid-Koren, 2016).

MEASURES 
עּוִרים  ִמּדֹות ְוׁשִ

Chronological Map Era
יוסי בן יוחנן )איש ירושלם(    Z1 יוסי בן יועזר )איש צרדה(   Zugoth זוגות

200 BCE – 20 CE

נתאי הארבלי                  Z2 יהושע בן פרחיה 
Z3 יהודה בן טבאי                   שמעון בן שטח

אבטליון   Z4 שמעיה 
שמאי הזקן     ר' יהודה בן בתירא )א( Z5 הלל הזקן 

T1 )רבן( שמעון )בן הלל(               רבן גמליאל )הזקן(                            עקביא בן מהללאל                    ר' חנינא סגן הכהנים                  יונתן בן עוזיאל                      Tanna'im
תנאים 

1st – 3rd Century

T2 רבן יוחנן בן זכאי               רבן שמעון בן גמליאל )א(      ר' צדוק          ר' חנינא בן דוסא           ר' דוסא בן הרכינס        שמואל הקטן         ר' אליעזר בן יעקב )א(       
T3 רבן גמליאל )בׂׂ( )דיבנה(     אבא שאול       ר' יהודה בן בבא          ר' אלָעזר בן ערך        ר' יהושע )בן חנניה(     ר' אליעזר )בן הורקנוס(       ר' יהודה בן בתירא 

T4 ר' אלָעזר בן עזריה            ר' יוחנן בן נורי            ר' יוסי הגלילי              ר' עקיבא )בן יוסף(           ר' ישמעאל )בן אלישע(           ר' טרפון
T5 רבן שמעון בן גמליאל )ב(       ר' נתן         ר' אלָעזר )בן שמוע(      ר' יוסי )בן חלפתא(        ר' נחמיה      ר' שמעון )בן יוחאי(      ר' יהודה )ב"ר אלעאי(     ר' מאיר         
י"(         ר' פנחס בן יאיר           ר' ישמעאל ב"ר יוסי          איסי בן יהודה           ר' אלָעזר בן רשב"י          ר' יוסי ב"ר יהודה        סומכוס    T6 ר' יהודה הנשיא )"ֶרּבִ
T7 רבן גמליאל )ג( ברבי                ר' שמעון ברבי               ר' אושעיא                             ר' חנינא בר חמא                       לוי )בן סיסי(                        ר' חייא                         

A1 ר' יהודה נשיאה )א(          ר' יהושע בן לוי                ר' ינאי                 רב כהנא )א(                 רב )= אבא אריכא(                            מר עוקבא                      שמואל                             Am
ora'im

אמוראים 
3rd – 5th Century

A2    ריש לקיש )=ר' שמעון בן לקיש(         ר' יוחנן       ר' אלָעזר )בן פדת(            רבה בר בר חנה           רב כהנא )ב(           רב יהודה )בר יחזקאל(               רב הונא                            
A3 רבן גמליאל )ד(                                   ר' אמי                    ר' חייא בר אבא                 עולא                        רב חסדא                    רב יוסף                    רבה                       
    רבי שמואל בר נחמני                    ר' אבהו                   ר' אסי                ר' זירא                    ר' אבא         רב ששת                    רב נחמן )בר יעקב(                  

A4 הלל )קובע הלוח(               ר' יהודה נשיאה )ב(                 רב נחמן בר יצחק              רבא                אביי )"נחמני"(                רמי בר חמא                  
A5 ר' יהודה נשיאה )ג(                    רבן גמליאל )ה(             ר' ירמיה                 ר' תנחומא                רב זביד            רב הונא ב"ר יהושע                רב פפא                          

A6 רבן גמליאל )ו(                    אמימר                                      רבינא )א(                                   רב אשי                                     מר זוטרא                                               
A7                                             מרימר                                      רבינא )ב(                                    מר בר רב אשי                           רב אידי בר אבין

SAGES  
ַהֲחָכִמים ז"ל

Alphabetical IndexEra
A3אבא

T3אבא שאול
A3אבהו

Z4אבטליון 
A4אביי )"נחמני"(

T7אושעיא
A7אידי בר אבין

T6איסי בן יהודה
T3אליעזר )בן הורקנוס(
T2אליעזר בן יעקב )א(

T4אלָעזר בן עזריה
T3אלָעזר בן ערך

A2אלָעזר )בן פדת(
T6אלָעזר בן רשב"י

T5אלָעזר )בן שמוע(
A3אמי

A6אמימר
A3אסי 
A6אשי

T1גמליאל )הזקן( 
T3גמליאל )ב( )דיבנה( 

T7גמליאל )ג( ברבי 
A3גמליאל )ד( 

A5גמליאל )ה( 
A6גמליאל )ו( 

T2דוסא בן הרכינס
A2הונא

A5הונא ב"ר יהושע
Z5הלל הזקן 

A4הלל )קובע הלוח( 
A5זביד

A6זוטרא
A3זירא
T7חייא

A3חייא בר אבא
T2חנינא בן דוסא
T7חנינא בר חמא 

T1חנינא סגן הכהנים

A3חסדא
T4טרפון

T3יהודה בן בבא
Z5יהודה בן בתירא )א(
T3יהודה בן בתירא )ב(

Z3יהודה בן טבאי 
T5יהודה )ב"ר אלעאי(
A2יהודה )בר יחזקאל(

י"(  T6יהודה הנשיא )"ֶרּבִ
A1יהודה נשיאה )א( 
A4יהודה נשיאה )ב( 
A5יהודה נשיאה )ג( 
T3יהושע )בן חנניה(

A1יהושע בן לוי
Z2יהושע בן פרחיה 

A2יוחנן
T2יוחנן בן זכאי 
T4יוחנן בן נורי

T1יונתן בן עוזיאל 
T5יוסי )בן חלפתא(

Z1יוסי בן יוחנן )איש ירושלם( 
Z1יוסי בן יועזר )איש צרדה( 

T6יוסי ב"ר יהודה
T4יוסי הגלילי 

A3יוסף
A1ינאי

A4ירמיה
T4ישמעאל )בן אלישע( 

T6ישמעאל ב"ר יוסי
A1כהנא )א(
A2כהנא )ב(

T7לוי )בן סיסי(
T5מאיר

T5נחמיה
A3נחמן )בר יעקב(

A4נחמן בר יצחק
A7מר בר רב אשי

A7מרימר
Z2נתאי הארבלי  

T5נתן
T6סומכוס

A3עולא
A1עוקבא

T4עקיבא )בן יוסף(
T1עקביא בן מהללאל

T6פנחס בן יאיר
A5פפא 
T2צדוק

A1רב )= אבא אריכא(
A4רבא
A3רבה

T6רבה בר בר חנה
A6רבינא )א(
A7רבינא )ב(

A2ריש לקיש )=שמעון בן לקיש(
A4רמי בר חמא
Z5שמאי הזקן

A1שמואל
A3שמואל בר נחמני

T2שמואל הקטן
T2שמעון בן גמליאל )א( 
T5שמעון בן גמליאל )ב( 

T1שמעון )בן הלל( 
T7שמעון ברבי

T5שמעון )בן יוחאי(
Z3שמעון בן שטח 

Z4שמעיה 
A3ששת

A5תנחומא 

"Rashi" Script
ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

ת ש ר ק ץ צ ף פ ע ס ן נ ם מ ל ך כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

www'

א
רא"א1 ִאי ֶאְפׁשָ
ִאי ָאְמַרּתְא"א2
ִאי ָאְמַרּתְ אא"ב

ָלָמא ְשׁ ּבִ
ןאא"כ א ִאם ּכֵ ֶאָלּ
א, ב letters א"ב1
יַנְייהּוא"ב2 א ּבֵ ִאיּכָ
ֵעית, ֵאיָמא!אב"א ִאיּבָ
א, ב, ג letters אב"ג

ֵעית, ֵאיָמא!אבע"א ִאיּבָ
ָאְמִריא"ד1 א ְדּ ִאיּכָ
אא"ד2 ְלמַָ אֹו ִדּ
י...אדר' ַרִבּ ַאּדְ
ִאי ָהִכיא"ה

ִאין, ָהִכי ַנִמיאה"נ
ְךאח"כ ַאַחר ּכָ
א, ח, ס letters אח"ס

ָרֵאלא"י ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֵעית, ֵאיָמא!איבע"א ִאיּבָ

ןא"כ ִאם ּכֵ
י ָעְלָמאאכ"ע ַאּכּוֵלּ
ָאַמר לֹוא"ל1
ֲאַמר/ָאַמר ֵליּהא"ל2
א the letter אל"ף
"ֱא־ֹלֵהינּו, ֶמֶלְך אמ"ה

ָהעֹוָלם"
ָאְמִריַנןאמרי'

ְתִניִתיןאמתני' ַאּמַ
ִאי ַנִמיא"נ

ב )ד-(אע"ג ַאף ַעל ּגַ
ַאֲעבֹוָדה ָזָרהאע"ז
יאע"פ ַאף ַעל ִפּ

יאעפ"י ַאף ַעל ִפּ
י ֵכןאעפ"כ ַאף ַעל ּפִ
ֲאִפיּלּו ָהִכיאפ"ה
ֲאִפיּלּואפי'
ֵאין/ֵאינֹו ָצִריְך א"צ
ֲאַמר ְקָראא"ק

נּו אקב"ו ָשׁ ר ִקְדּ "ֲאׁשֶ
נּו" ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

 ָאַמר/ֲאַמר א"ר
ַרב/ַרִּבי.../ֶרִּבי

ִאם ּתׂאַמרא"ת1
א, ת letters א"ת2
ֵצא לֹוַמראת"ל ָמּ ִאם ּתִ

ב
ֵני ָאָדםב"א ּבְ

ָרֵאלבא"י1 ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ה בא"י2 רּוְך ַאּתָ "ּבָ

ם" ַהׁשֵּ
ָוהבגז"ש ְגֵזָרה ׁשָ ּבִ
ָוהבג"ש ְגֵזָרה ׁשָ ּבִ

יןב"ד ית ּדִ ּבֵ
ָבִרים בד"א ה ְדּ ֶמּ ּבַ

ֲאמּוִרים?
דר' :see  בדר'
ֶנֶסתב"ה1 ית ַהּכְ ּבֵ
לב"ה2 ית ִהֵלּ ּבֵ
רּוְך הּואב"ה3 ּבָ
ל בה"א ית ִהּלֵ ּבֵ

אֹוְמִרים
ִני, the days בה"ב ׁשֵ

ִני   י ְוׁשֵ ֲחִמיׁשִ
ֶנֶסתבהכ"נ ית ַהּכְ ּבֵ
אבהכ"ס ֵסּ ית ַהּכִ ּבֵ
ְדָרׁשבהמ"ד ית ַהִמּ ּבֵ
זֹוןבהמ"ז ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ
ׁשבהמ"ק ְקָדּ ית ַהּמִ ּבֵ

ר ָוָדםב"ו ָשׂ ּבָ
ַמן ַהֶזּהבזה"ז ְזּ ּבַ

יםב"ח1 ֲעֵלי ַחִיּ ּבַ
ַעל חֹובב"ח2 ּבַ

יּהבי' ּבֵ
ּפּוִריםביה"כ יֹום ַהּכִ ּבְ

ֶנֶסתביהכ"נ ית ַהּכְ ּבֵ
אביהכ"ס ֵסּ ית ַהּכִ ּבֵ
ָמׁשֹותביה"ש ין ַהׁשְּ ּבֵ
יֹום טֹובביו"ט ּבְ
יֹום טֹובבי"ט ּבְ

ּב the letter בי"ת
ָכל ָמקֹוםבכ"מ ּבְ

ן ֵלִוי/ָלִקיׁשב"ל ּבֶ
ָבִרים במד"א ה ְדּ ּמֶ ּבַ

ֲאמּוִרים?
"ּבֹוֵרא ִמיֵני במ"מ

ְמזֹונֹות"
ֵני ָאָדםבנ"א ּבְ
נֹוֵתן ַטַעםבנ"ט ּבְ
ן ֲעַזְרָיהב"ע ּבֶ

ִיתבעה"ב ַעל ַהּבַ ּבַ
ַעל חֹובבע"ח ּבַ
ְרֵחיּה/בע"כ ַעל ּכָ ּבְ

ְרַחּה ּכָ
ִריב"פ1 ּבֹוֵרא ּפְ
ָעִמיםב"פ2 י ְפּ ֵתּ ׁשְ

ִרי בפה"א "ּבֹוֵרא ּפְ
ָהֲאָדָמה"

ִרי בפה"ג "ּבֹוֵרא ּפְ
ֶפן" ֶפן/ַהּגֶ ַהּגָ

ִרי ָהֵעץ"בפה"ע "ּבֹוֵרא ּפְ
הבפו"ר ִפְרָיה ּוְרִבּיָ ּבְ
בפ"נ 

ובפ"נ
ב ּוְבָפַני  ָפַני ִנְכּתַ ּבְ

ם ֶנְחּתַ
ת קֹולב"ק ּבַ
ןב"ר ּבֶ

ַרב/ַרִּבי.../ֶרִּבי
י...בר' ַרּבִ ּבְ

ֵריּהברי' ּבְ
איב"ש ּמַ ית ׁשַ ּבֵ

אי בש"א ּמַ ית ׁשַ ּבֵ
אֹוְמִרים

יִריםבשה"ש יר ַהׁשִּ ׁשִ ְבּ
ִכיב ְמַרעבשכ"מ ׁשְ ּבִ

ְתֵריּהבתרי' ָבּ
ג

ָוהגז"ש ֵזָרה ׁשָ ּגְ
ה ְטָפִחיםג"ט לׁשָ ׁשְ

ג the letter גימ"ל
ָמָראגמ' ְגּ
ן ֵעֶדןג"ע ּגַ
ָעִמיםג"פ לׁש ּפְ ׁשָ
ָוהג"ש ֵזָרה ׁשָ ּגְ

ד
ָבר ַאֵחרד"א1 ָדּ
ע ַאּמֹותד"א2 ַאְרּבַ
רדא"א ִאי ֶאְפׁשָ ּדְ
ָרֵאלדא"י ֶאֶרץ ִיׂשְ ּדְ
ןדא"כ ִאם ּכֵ ּדְ
ֲאַמר ֵליּהדא"ל ּדַ

ָאְמִריַנןדאמרי' ּדְ
ִאי ַנִמידא"נ ּדְ

בדאע"ג ַאף ַעל ּגַ ּדְ
ידאע"פ ַאף ַעל ּפִ ּדְ
ֲאִפיּלּודאפי' ּדַ
ֲאַמר ְקָראדא"ק ּדַ
א"ר :see דא"ר

יןדבב"ד ְבֵבית ִדּ ּדִ
יןדב"ד ֵבית ּדִ ּדְ
לדב"ה ֵבית ִהּלֵ ּדְ

במ"מ :see דבמ"מ
ִיתדבע"ה ַבַעל ַהּבַ ּדְ

ִיתדבעה"ב ַבַעל ַהַבּ ּדְ
ַבַעל חֹובדבע"ח ּדְ
אידב"ש ּמַ ֵבית ׁשַ ּדְ

ְבֵרי ַהּכׂלד"ה ִדּ
ֲהָוה ֵליּהדהו"ל ּדַ
ֲהָוה ֵליּהדה"ל ַדּ

הקב"ה :see דהקב"ה
יה"כ :see דיה"כ

יוה"כ :see דיוה"כ
יֹום טֹובדי"ט ּדְ
דֹולדכ"ג ׂכֵהן ּגָ ְדּ

ְווָנאדכה"ג ִכי ַהאי ַגּ ּדְ
י ָעְלָמאדכ"ע כּוּלֵ ּדְ

י ֵמִאירדכר"מ ְכַרּבִ ּדִ
ְכִתיבדכתי' ִדּ

אידלב"ש ּמַ ְלֵבית ׁשַ ּדִ
כ"ע :seeדלכ"ע
י ֵמִאירדלר"מ ְלַרּבִ ּדִ
ְמעֹוןדלר"ש י ׁשִ ְלַרּבִ ּדִ

ד the letter דל"ת
ָאַמרדמ"ד ַמאן ּדְ ּדְ
ָמר ָסַברדמ"ס ּדְ
הדמ"ע ִמְצַות ֲעׂשֵ ּדְ

ַמְתִניִתיןדמתני' ּדְ
ס"ד :see דס"ד

סד"א :see דסד"א
ֲעבֹוָדה ָזָרהדע"ז ּדַ
ַעל ְיֵדידע"י ּדְ

עכו"ם :see דעכו"ם
ָקָאַמר ֵליּהדקא"ל ּדְ
קוב"ה :see דקב"ה

ַקל ָוחֹוֶמרדק"ו ּדְ
קוב"ה :see דקוב"ה
ָקְייָמא ַלןדקי"ל ּדְ

ַרִּבי.../דר' ַרב/ּדְ ּדְ
ֶרִּבי ּדְ

ר"א :see  דר"א
ָנהדר"ה1 ּ ׂראׁש ַהָשׁ ּדְ
ַרב הּוָנאדר"ה2 ּדְ
ׂראׁש ׂחֶדׁשדר"ח1 ּדְ
י ֲחִניָנאדר"ח2 ַרּבִ ּדְ

א דשלב"ל ּלֹא ָבּ ָבר ׁשֶ ּדָ
ָלעֹוָלם

ְבֵרי ּתֹוָרהד"ת ּדִ
אדת"ק א ַקּמָ ַתָנּ ּדְ
ַנןדת"ר ָתנּו ַרּבָ ּדְ

ה
ַרְך(ה' ם )ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ה the letter ה"א1
ֲהָוה ֲאִמיָנאה"א2
ָהא ֲאַמר    הא"ר

י.../ַרב... ַרּבִ
ַמאי הב"ע ָהָכא ְבּ

ָעְסִקיַנן?
Rashi ְרִסיַנןה"ג ָהִכי ָגּ

ֵמי?ה"ד ֵהיִכי ָדּ
יןה"ה הּוא ַהִדּ

ֲהָוה ֲאִמיָנאהו"א
ֲהָוה ֵליּההו"ל
ֲהֵרי ֶזהה"ז
ַהְיינּו ַטְעָמאה"ט
ה the letter ה"י
ֲהָוה ֵליּהה"ל

ה הל"מ ֲהָלָכה ְלׂמׁשֶ
יַני ִמִסּ

יה"מ ָהֵני ִמיּלֵ
"ֶהם" suffix ה"ם

ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו המע"ה
ָעָליו ָהְרָאָיה

ָהָכא ַנִמיה"נ1
ָהִכי ַנִמיה"נ2

יהנ"מ ָהֵני ִמיּלֵ
אהעוה"ב ָהעֹוָלם ַהָבּ
ההעוה"ז ָהעֹוָלם ַהּזֶ

עכו"ם :see העכו"ם
ָהִכי ָקָאַמרה"ק1
ָהִכי ָקָתֵניה"ק2

רּוְך הקב"ה דֹוׁש ָבּ ַהּקָ
הּוא

ה ְסָדִרים הש"ס ָ ּשׁ ִ  ַהּשׁ
ְלמּוד  =ַהּתַ

ו
ו the letter וא"ו
ְוגֹוֵמרוגו'

ְוָהְכִתיב...!והכתי'
ו the letter וי"ו

ְוֵכן הּוא אֹוֵמרוכה"א
יּהוכו' ְוכּוּלֵ

יָמאוכ"ת ְוִכי ֵתּ
ְוֶנֱאַמרונאמ'

ח
ַחד ָאַמרח"א
לֹום!ח"ו ַחס ְוׁשָ

ּמֹוֵעדחוש"מ ַלּ חּוּלֹו ׁשֶ
ח the letter חי"ת
ֲחָכִמים אֹוְמִריםחכ"א

ֲחִצי ֶנֶזקח"נ
ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה חש"ו

ְוָקָטן  
ט

ָאבט"ב ָעה ְבּ ׁשְ ּתִ
ט the letterטי"ת

י
ֵיׁש אֹוְמִריםי"א2
יםיב"ח 12 ֳחָדׁשִ
ּפּוִריםי"ה יֹום ַהּכִ

ּפּוִריםיה"כ יֹום ַהּכִ
ְיִהי ָרצֹוןיה"ר
י the letter יו"ד

ּפּוִריםיוה"כ יֹום ַהּכִ
יֹום טֹוביו"ט
יֹום טֹובי"ט

ַרְך(י"י / יי' ם )ִיְתּבָ ַהֵשּׁ
ֵיין ֶנֶסְךיי"נ
ֵיׁש לֹוַמרי"ל

ֵיֶצר ָהָרעיצה"ר
ַיִין, ִקּדּוׁש, ֵנר, יקנה"ז

ָלה, ְזַמן ַהְבּדָ
כ

ּכ the letter כ'
י ִאםכ"א ִכּ
דֹולכ"ג ּכֵׂהן ּגָ

ר' :see  כדר' ּדְ
ַרְך(כה' ם )ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּכְ

דֹולכה"ג1 ּכֵׂהן ּגָ
ְווָנאכה"ג2 י ַהאי ַגּ ּכִ

יּהכו' ּכּוּלֵ
ל ְזַמןכ"ז ּכָ

ל ָמקֹוםכ"מ ּכָ
דֹוָלהכנה"ג ֶנֶסת ַהּגְ ּכְ

י ָעְלָמאכ"ע ּכּוּלֵ
ן!כ"ש1 ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
הּואכ"ש2 ל ֶשׁ ּכָ

הקב"ה :seeכשהקב"ה
ִתיבכתי' ּכְ

ל
ָנא ַאֲחִריָנאל"א ָ ִליׁשּ
ְלֶאָחדלא'

ִיתלב"ה ְלֶבֶדק ַהּבַ
ְלִדְבֵרי ַהּכׂללד"ה
ר' :see לדר' ּדְ
ַרְך(לה' ם )ִיְתּבָ ְלַהׁשֵּ

ָבִרים להד"מ ֹלא ָהיּו ְדּ
ֵמעֹוָלם!

ָלׁשֹון ָהָרעלה"ר
ֵליּהלי'

ר' :see לכדר' ּדְ
ן?!לכ"ש ֵכּ ל ׁשֶ ֹלא ָכּ

ה ִלי?ל"ל1 ָלָמּ
ֵלית ַלןל"ל2

ל the letterלמ"ד1
ֲאַמרלמ"ד2 ְלַמאן ּדַ
םלמ"ה ִלְמִדיַנת ַהּיָ

ָבר למה"ד ְלַמה ַהּדָ
ּדֹוֶמה? )משל(

ים טֹוִביםלמע"ט ְלַמֲעׂשִ
ֶלָעִתיד ָלׂבאלע"ל
ִליִגיל"פ ָלא ּפְ
ָיאל"ק ָלא ַקׁשְ

נּו )אלא(ל"ש1 ֹלא ׁשָ
ָנאל"ש2 ָלא ׁשְ
הל"ת ֲעׂשֶ ֹלא ַתּ

מ
ֵמֶאָחדמא'

א מא"ל ַמאי ִאיּכָ
ְלֵמיַמר?

עֹוד יֹוםמבעו"י ִמּבְ
ָאַמרמ"ד1 ַמאן ְדּ
ְכִתיב?מ"ד2 ַמאי ִדּ
ֵתיָמא?מ"ד3 ַמהּו ְדּ

ָקָאַמר ֵליּהמדקא"ל ִמְדּ
ְבֵרי סֹוְפִרים מד"ס ִמּדִ
ר' :seeמדר' ּדְ

י?מה"מ ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
ֵרתמה"ש ַמְלֲאֵכי ַהׁשָּ
ִמן ַהּתֹוָרהמה"ת
ֵמחּוָצה ָלָאֶרץמח"ל
ַמאי ַטְעָמא?מ"ט
י...?מ"ל ַמה ִלּ
ל ָמקֹוםמ"מ ִמּכָ
מ the letter מ"ם

ָאַמרממ"ד אן ּדְ ִמּמַ
ֶמֶלְך ַמְלֵכי ממ"ה1

ָלִכים ַהּמְ
םממ"ה2 ִדיַנת ַהּיָ ִמּמְ
ְךממ"נ ְפׁשָ ה ַנּ ִמּמַ

י?מנה"מ ְמָנא ָהֵני ִמיִלּ
ְמָנא ַלן/ֵליּה?מנ"ל
ָמר ָסַברמ"ס
המ"ע ִמְצַות ֲעׂשֵ

ֵמֵעת ְלֵעתמעל"ע
ָנא?מ"ש ַמאי ׁשְ

ןמשא"כ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ׁשּ
ּום ָהִכימש"ה ִמּשׁ

ּום ָהִכימשו"ה ִמּשׁ
ַמְתִניִתיןמתני'

נ
נ the letter  נ'2
"נּו" suffix נ"ו

נ the letter נו"ן
נֹוֵתן ַטַעםנ"ט

ְנִטיַלת ָיַדִיםנט"י
ּהנ"מ ָנְפָקא ִמיּנַ
ֵלםנ"ש ֶנֶזק ׁשָ

ס
ְך ס"ד ְעּתָ ָסְלָקא ַדּ

ְך סד"א ְעּתָ ָסְלָקא ַדּ
ֲאִמיָנא

ִסיָמןסי'
ְסִביָרא ֵליּהס"ל

ס the letter סמ"ך
ֵסֶפר ּתֹוָרהס"ת

ע
ה עאכ"ו ָמּ ַעל ַאַחת ּכַ

ה! ְוַכּמָ
ה עאכו"כ ָמּ ַעל ַאַחת ּכַ

ה! ְוַכּמָ
בע"ג1 ַעל ּגַ
ּלּוִליםע"ג2 ֲעבֹוַדת ּגִ
ַעם ָהָאֶרץע"ה

אעוה"ב עֹוָלם ַהּבָ
ֲעבֹוָדה ָזָרהע"ז1
ַעל ֶזהע"ז2
ַעל ְיֵדי/ַעל ָידֹוע"י

ֶעֶרב יֹום טֹובעיו"ט
ע the letter עי"ן
אןע"כ1 ַעד ּכָ
ְרָחְךע"כ2 ַעל ּכָ

עֹוֵבד)י( ּכֹוָכִביםעכו"ם1
לֹות =ּגֹוי)ם( ּוַמּזָ

ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים עכו"ם2
לֹות = ע"ז1 ּוַמּזָ

ַעל ְמָנתע"מ
ֶעֶבד ִעְבִריע"ע
יע"פ ַעל ּפִ

ָנהער"ה ָ ֶעֶרב ׂראׁש ַהׁשּ
םע"ש1 ַעל ׁשֵ
תע"ש2 ּבָ ֶעֶרב ׁשַ

פ
ּפ the letter פ'/פ"א

ִרי ָהֲאָדָמה"פה"א "ּפְ
צ

צ the letter צד"י
ָצִריך לֹוַמרצ"ל

ק
ָקָאַמר ֵליּה קא"ל    

א"ר :seeקא"ר
ִריְך קב"ה א ּבְ קּוְדׁשָ

הּוא
ַקל ָוחֹוֶמרק"ו

ִריְך קוב"ה א ּבְ קּוְדׁשָ
הּוא

ק the letter קו"ף
ָקְייָמא ַלןקיי"ל
ָקְייָמא ַלןקי"ל
ַמע ַלןקמ"ל ָקא ַמׁשְ
ס"ד :see  קס"ד
ַמעק"ש ְקִריַאת ׁשְ

ר
י.../ַרב... ַרּבִ ר'1 

י= ֶר ּבִ  ר'2 
יא ׂשִ ר' ְיהּוָדה ַהּנָ

י ֱאִליֶעֶזרר"א1 ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרר"א2 ַרּבִ

ן ראב"י י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ
ַיֲעׂקב

ן ראב"ע י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ
ֲעַזְרָיה

ה רבב"ח ר ַחָנּ ר ּבַ ה ַבּ ַרּבָ
עֹוָלםרבש"ע ּלָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְמִליֵאלר"ג ן ּגַ ַרּבָ
ַרב הּוָנאר"ה1
ָנהר"ה2 רׁאׁש ַהׁשָּ
ִחידרה"י ְרׁשּות ַהּיָ
יםרה"ר ְרׁשּות ָהַרּבִ
א ר"ח1 ַרב ִחְסּדָ
י ֲחִניָנאר"ח2 ַרּבִ
יא ר"ח3 י ִחּיָ ַרּבִ
רׁאׁש ׂחֶדׁש;  ר"ח4

ים י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ
י ַטְרפֹוןר"ט ַרּבִ
י ְיהּוָדה ר"י1 ַרּבִ
ַרב ְיהּוָדה ר"י2
י יֹוָחָנן ר"י3 ַרּבִ
י יֹוֵסי ר"י4 ַרּבִ
ָמֵעאל ר"י5 י ִיׁשְ ַרּבִ
ַע ר"י6 י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ

ן ריב"ז ן יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבָ
אי ַזּכַ

ן ֵלִויריב"ל ַע ֶבּ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ
ִליִליריה"ג י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ
ר the letter רי"ש
ֲהָנאר"כ ַרב ּכָ
ֵריׁש ָלִקיׁשר"ל
י ֵמִאירר"מ ַרּבִ

248רמ"ח
ַרב ַנְחָמןר"נ1
י ְנֶחְמָיהר"נ2 ַרּבִ

ר רנב"י ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִיְצָחק

י ֲעִקיָבא ר"ע ַרּבִ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמררע"א ַרּבִ
י ֲעִקיָבארע"ק ַרּבִ
אר"פ1 ּפָ ַרב ּפָ
ְנָחסר"פ2 י ּפִ ַרּבִ
ְמעֹוןר"ש י ׁשִ ַרּבִ

ְמעֹון אֹוֵמררש"א י ׁשִ ַרּבִ
ן רשב"א ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ֶאְלָעָזר
ן רשב"ג ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ

ְמִליֵאל ּגַ
ן רשב"ל ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ָלִקיׁש
ן רשב"י ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

יֹוַחאי
ש

ֵמיש"ד יר ָדּ ּפִ ׁשַ
ְכַבת ֶזַרעש"ז ׁשִ
םש"ח ׁשֹוֵמר ִחָנּ

ַטר חֹובשט"ח ׁשְ
ׁש the letter שי"ן

ִכיב ְמַרעשכ"מ ׁשְ
ּה!ש"מ ַמע ִמיּנַ ׁשְ
ֱאַמרשנא' ּנֶ ׁשֶ

365שס"ה
רּוָטהש"פ  ֶוה ְפּ ׁשָ
ַמִיםש"ש ם ׁשָ ׁשֵ

ת
ְלִמיד ָחָכם;  ת"ח ּתַ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּתַ
ת the letter תי"ו
ְלמּוד לֹוַמרת"ל ּתַ
ְנָיאתני' ּתַ

ְנָיא ַנִמי ָהִכיתנ"ה ּתַ
את"ק א ַקּמָ ּנָ ּתַ
ַנןת"ר נּו ַרּבָ ּתָ

613 )מצוות(תרי"ג
ַמעת"ש א ׁשְ ּתָ
ְלמּוד ּתֹוָרהת"ת ּתַ

Helpful Hints
1. Some abbreviations and acronyms whose first letter is a prefix (i.e., ֶַא, ב, ד, ו, כ, ל, מ, ׁש( 

are listed without that prefix, e.g., ומ"מ a(=ל ָמקֹום  .מ"מ appears only as )ּוִמָכּ
2. For a more complete list, see Appendix I in The Practical Talmud Dictionary.
3. While acronyms and abbreviations of numbers are not listed on this page, the learner 

should be familiar with the following numerical values (א יַמְטִרּיָ .of the Hebrew letters (ּגִ

 Thus the acronym י"ט may represent either יום טוב (as recorded in the list below) or the 
numerals 10 and 9 = the number 19.

4. Some of the interpretations of the abbreviations/acronyms also appear as entries in our 
Glossary. They are BOLD and colored BLUE on this page in order to refer the learner to 
their English translations in the Glossary, e.g., ָנְפָקא ִמיַנּה (it is derived from it ), which 
explains the acronym נ"מ. Even part of an explanation is BOLD and colored BLUE if it also 
serves as a Glossary entry, e.g., ָהִכי (so) in ֲאִפיּלּו ָהִכי, which explains אפ"ה.
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GRAMMAR FOR GEMARA 
Helpful Hints
1.  To analyze an Aramaic verb form (e.g., ִליג  determine its ,(ּפְ

three-letter root (i.e., the root פלג). Be aware that one or two 
root-letters may be missing (e.g., an initial י, an initial נ or an 
initial א; a middle root-letter ו [or ל]; or a final root-letter י).

 Examples: יק .קום from אֹוִקים and ,נפק whose root is ,ַאּפֵ
 Note that the "problematic" root-letters (נ and ו, respectively) 

are colored BLUE, while the stable root-letters are RED – as in 
the roots that head the columns in the alphabetical verbal chart 
below.

2. When the root of the verbal form in the Talmudic text does not 
appear in the chart (e.g., נקׁש from the participle יׁש  the – (ַמּקִ
learner should select a root from the chart that contains the same 

"problematic" root-letter (e.g., נפק, which has an initial נ).
3. Most of the "Participles" listed are active (e.g., ֵמִתיב); a few are 

passive (e.g., ִניָחא) or reflexive (e.g., ק ּלַ .(ִמְסּתַ
4. For Babylonian Aramaic conjugations in greater detail, see 

Grammar for Gemara and Targum Onkelos, Ch. 4, Jerusalem: 
Ariel 2003; Maggid Books, a division of Koren, 2016.

Singular Prefixes/Suffixes for Verbs (Binyan Kal)
Past Present Future Translation

ַתִבי)ת( ּכְ ֵתיְבָנא ּכָ ֶא)י(ְכּתׂוב I
ַתְבּתְ ּכְ ְתַבּתְ ּכָ ִבי)ן( יְכּתְ )י(ְכּתׂוב, ּתִ ּתִ you (s)
ַתב ּכְ ֵתיב ּכָ ִל)י(ְכּתׂוב, ִנ)י(ְכּתׂוב he/it (m)

ַתַבת ַתָבא, ּכְ ַתָבה, ּכְ ּכְ ְתָבה ְתָבא, ּכָ ּכָ )י(ְכּתׂוב ּתִ she/it (f )

Plural Prefixes/Suffixes for Verbs (Binyan Kal)
Past Present Future Translation

ַתַבן ַתְבָנא, ּכְ ַתְבַנן, ּכְ ּכְ ְתִביַנן ּכָ ִנ)י(ְכּתׂוב we
ַתְבּתּו)ן( ּכְ ְתִביתּו ּכָ בּו)ן( יְכּתְ ּתִ you (pl)

תּוב ַתבּו, ּכְ ּכְ ְתִבי)ן( ּכָ בּו בּו, ִנ)י(ְכּתְ ִל)י(ְכּתְ they (m)

ַתָבא ַתָבן, ּכְ ּכְ ְתָבן ּכָ ָבן ִל)י(ְכּתְ they (f )

 Binyanim (Verbal Stems)
Aramaic Hebrew

ַעל )ַקל( ּפְ ַעל )ַקל( ּפָ
ֵעל ּפַ ֵעל ּפִ
ַאְפֵעל ִהְפִעיל

ֵעל ִאְתּפְ ִנְפַעל
ַעל ִאְתּפַ ֵעל ִהְתּפַ
ְפַעל ִאַתּ ָהְפַעל

הדר גלי3 גלי2 גלי1 בעי2 בעי1 אתי2 אתי1 אמר2 אמר1 אכל2 אכל1 אזל Root
ַקל ַעל ִאְתּפַ ֵעל ּפַ ַקל ַעל ִאְתּפַ ַקל ַאְפֵעל ַקל ֵעל ִאְתּפְ ַקל ַאְפֵעל ַקל ַקל Binyan
ֲהַדר

he came back
י ּלִ ִאיּגַ

it was revealed
י ּלִ ּגַ

he revealed
ָלא ּגְ

he was exiled
ִעי ִאיּבָ

he needed/
it was asked

ָעא ּבְ
he asked/ 

needed/wanted

ַאְייִתי
he brought

ֲאָתא
he came

ַמר ִאיּתְ
it was said

ֲאַמר
he said

אֹוֵכיל
he fed

ֲאַכל
he ate

ֲאַזל
he went

Past

ָהַדר
coming back

י ּלֵ ִמיּגַ
is revealed

י ְמַגּלֵ
revealing

ֵלי ּגָ
going into exile

ֵעי ִמיּבָ
is required

ֵעי ּבָ
asking/requiring

ַמְייֵתי
bringing

ָאֵתי
coming

ַמר ִמיּתְ
it is said

ָאַמר
saying

ַמֲאֵכיל
feeding

ָאֵכיל
eating

ָאֵזיל
going

Participle

ֶליֱהַדר
 let him

return

f י ּלֵ יּגַ ּתִ
 it will be

revealed

י ְלַגּלֵ
 let him

reveal

ִליְגֵלי
 let him go into

exile

f ֵעי יּבָ ּתִ
 it will be

asked

ִליְבֵעי
let him ask/

require

ַלְייֵתי
let him bring

ֵליֵתי
 let him

come

- - - ֵליָמא
let him say

לֹוֵכיל
let him feed

ֵליכֹול
let him eat

ֵליִזיל
let him go

Future

ֲהַדר
come back!

- - - י ּלִ ּגַ
reveal!

ִלי ּגְ
go into exile!

- - - ִעי ּבְ
ask!/request!

ַאְייִתי
bring!

א ּתָ
come!

- - - ֵאיָמא
say!

- - - ֵאיכֹול
eat!

ִזיל
go!

Imperative

)ְל(ֶמיֱהַדר
to return

ּלֹוֵיי )ְל(ִאיּגַ
to be revealed

)ְל(ַגּלֹוֵיי
to reveal

- - - עֹוֵיי ִאיּבָ
to be asked

)ְל(ִמיְבֵעי
to ask

)ְל(ָאתֹוֵיי
to bring

)ְל(ֵמיֵתי
to come

- - - )ְל(ֵמיַמר
to say

ְלאֹוכֹוֵלי
to feed

)ְל(ֵמיַכל
to eat

)ְל(ֵמיַזל
to go

Infinitive

מות  יתב2 יתב1 יהב/נתב ידע2 ידע1 חזי3 חזי2 חזי1  זבן3 זבן2 זבן1 הוי Root
ַקל ַאְפֵעל ַקל ַקל ַאְפֵעל ַקל ֵעל ִאְתּפְ ַאְפֵעל ַקל  ַעל ִאְתּפַ ֵעל ּפַ ַקל ַקל Binyan
ִמית

he died
אֹוִתיב

he placed
ְיֵתיב

he sat
ְיַהב

he gave
אֹוַדע

he informed
ְיַדע

he  knew
ִאי)ְת(ֲחִזי

it was seen
ַאְחִזי

he showed
ֲחָזא

 he saw
ן ּבַ ִאיְזּדַ

it was sold
ין ַזּבֵ

he sold
ְזַבן

he bought
ֲהָוה

he was
Past

ָמֵיית
dying

מֹוִתיב
placing/seating

ָיֵתיב
sitting

ָיֵהיב
giving

מֹוַדע
making known

ָיַדע
knowing

ִמי)ְת(ֲחֵזי
is seen/fit

ַמְחֵזי
showing

ֲחֵזי
fit

ָחֵזי
seeing

ן ּבַ ִמיְזּדַ
being sold

ין ְמַזּבֵ
selling

ָזֵבין
buying

ָהֵוי
being/it-is

Participle

ֵלימּות
he will die

לֹוִתיב
let him place

ֵליֵתיב
let him sit

ֵליֵתיב
 let him

give

לֹוַדע
he will inform

ֵליַדע
 he should

know

ִליְתֲחֵזי
 let him

appear

ַלְחֵזי
 let him

show

ֶליֱחֵזי
 let him see

ן ּבַ ִניְזּדַ
 let him be

sold

ין ִליַזּבֵ
let him sell

ין ִליְזּבֵ
let him buy

ֶליֱהֵוי/ְנִהי
let it be

Future

- - - אֹוִתיב
seat!

יב ּתִ
sit!

ַהב
give!

- - - - - - ִאיְתֲחִזי
appear!

ַאְחִזי
show!

ֲחִזי
see! 

ן ּבַ ִאְזּדַ
sell yourself!

ין ַזּבֵ
sell!

ְזבֹון/ְזֵבין
buy!

ֲהִוי
be!

Imperative

)ְל(ֵמיַמת
to die

)ְל(אֹותֹוֵבי
to seat

)ְל(ֵמיַתב
to sit

)ְל(ֵמיַתב
to give

)ְל(אֹודֹוֵעי
to inform

)ְל(ֵמיַדע
to know

)ְל(ִאיְתֲחזֹוֵיי
to be seen

- - - )ְל(ֶמיֱחֵזי 
to see

ּבֹוֵני )ְל(ִאיְזּדַ
to be sold

)ְל(ַזּבֹוֵני
to sell

ן )ְל(ִמיְזּבַ
to buy

)ְל(ֶמיֱהֵוי
to be

Infinitive

עבד3 עבד2 עבד1 סלק4 סלק3 סלק2 סלק1 נפק2 נפק1 נחת2 נחת1 נוח2 נוח1 Root
ְפֵעל ׁשַ ֵעל ִאְתּפְ ַקל ַעל ִאְתּפַ ַאְפֵעל ֵעל ּפַ ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל Binyan
יד ְעּבֵ ׁשַ
 he

subjugated

ִאיְתֲעִביד
it was

done/made

ֲעַבד
he did/ 
made

ק ּלַ ִאיְסּתַ
he departed

יק ַאּסֵ
he brought up

יק ַסּלֵ
he removed

ְסֵליק
he went up

יק ַאּפֵ
he took out/ 
he derived

ְנַפק
he went out

ַאֵחית
 he brought

down

ְנַחת
 he went

down

ח ַאּנַ
he placed

ָנח
he rested

Past

יד ְעּבֵ ְמׁשַ
subjugating

ִמיְתֲעִביד
being done/

becoming

ָעֵביד
doing/making

ק ּלַ ִמְסּתַ
departing

יק ַמּסֵ
bringing up/

raising

ק ְמַסּלֵ
removing

ָסֵליק
going up

יק ַמּפֵ
taking out/

deriving

ָנֵפיק
going out

ַמֵחית
 bringing

down

ָנֵחית
going down

ח ַמּנַ
placing/ 
placed

f ִניָחא
appropriate

Participle

- - - ִליְתֲעִביד
let it be done

ֶליֱעֵביד
let him do/

make

ק ּלַ ִלְסּתַ
 let him

depart

יק ַלּסֵ
 let him bring

up

ק ְלַסּלֵ
 let him
remove

ק ִליּסַ
 let him go

up

יק ַלּפֵ
 let him take

out

ִליּפֹוק
 let him go

out

ַנֵחית
 let him

lower

ִליְנחֹות
 let him
descend

ח ח/ַנּנַ ִליּנַ
 let him

place

f יַנח ִתּ
 it is

appropriate

Future

- - - - - - ֱעֵביד
do!/make!

ק ּלַ ִאיְסּתַ
depart!

יק ַאּסֵ
bring up!

יק ַסּלֵ
remove!

ַסק
go up!

יק ַאּפֵ
take out!

ּפּוק
go out!

ַאֵחית
lower!

ְנֵחית
go down!

ח ַאּנַ
place!

- - - Imperative

ְעּבֹוֵדי )ְל(ׁשַ
to subjugate

- - - )ְל(ֶמיֱעַבד
to do/make

ּלֹוֵקי )ְל(ִאְסּתַ
to depart

)ְל(ַאּסֹוֵקי
to bring up

)ְל(ַסּלֹוֵקי
to remove

ק )ְל(ִמיּסַ
to go up

)ְל(ַאּפֹוֵקי
to exclude

ק )ְל(ִמיּפַ
to go out

)ְל(ַאחֹוֵתי
to lower

)ְל(ֵמיַחת
to go down

)ְל(ַאּנֹוֵחי
to place

)ְל(ִמיַנח
to rest

Infinitive

תני2 תני1 תוב ׁשאל קום3 קום2 קום1 צרך פלג2 פלג1 עלל2 עלל1 עבד4 Root
ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ֵעל ּפַ ַקל ֵעל ִאְתּפְ ֵעל ִאְתּפְ ַקל ֵעל ּפַ ַקל ְפַעל ּתַ ִאׁשְ Binyan
ַאְתִני

he taught/
stipulated

ָנא ּתְ
he stated

ֵאיִתיב/
אֹוִתיב

he objected

ֵאיל ׁשְ
he asked

אֹוִקי
he set up/ 

established

ים ַקּיֵ
he fulfilled

ָקם
he stood

ִאיְצְטִריְך
 it was
required

ִליג ִאיּפְ
he argued

ַלג ּפְ
he divided

יל ַעּיֵ
 he brought

in

ָעל
he entered

ד ְעּבַ ּתַ ִאיׁשְ
 he was

subjugated

Past

ַמְתֵני
teaching/

stipulating 

f ְנָיא ּתַ
stated

ֵני ּתָ
stating

ֵמִתיב/מֹוִתיב
objecting

ֵאיל ׁשָ
asking/

borrowing

מֹוִקי)ם(
establishing

ים ְמַקּיֵ
fulfilling

ָקֵאים/ָקְייָמא
standing/

rising

ִמְצְטִריְך
 it is

necessary

pl ְלִגי ִמיּפַ
arguing

ִליג ּפְ
arguing

ֵליג ּפָ
dividing

יל ְמַעּיֵ
bringing in

ָעֵייל
entering

ד ְעּבַ ּתַ ִמׁשְ
 he is

subjugated

Participle

ַלְתֵני
let him teach/

stipulate

ִליְתֵני
let him state

לֹוִתיב
 let him

object

אֹול ִלׁשְ
 let him
borrow

לֹוִקי)ם(
 let him
establish

ים ְלַקּיֵ
 let him

fulfill

f יקּו ּתֵ
let it stand

- - - - - - ִליְפלֹוג
let him argue/

divide

יל ִליַעּיֵ
 let him
bring in

ֵליעֹול
 let him

enter

יד ְעּבֵ ּתַ ִלׁשְ
 let him be
subjugated

Future

ַאְתִני
teach!/stipulate!

ִני ּתְ
state!

אֹוִתיב
object!

אֹול ׁשְ
ask!/borrow!

אֹוִקי
establish!

ים ַקּיֵ
fulfill!

קּום
stand!

- - - - - - לֹוג ּפְ
divide!

יל ַעּיֵ
bring in!

עֹול
enter!

- - - Imperative

)ְל(ַאְתנֹוֵיי
to teach/stipulate

)ְל(ִמיְתֵני
to state

)ְל(אֹותֹוֵבי
to object

ַאל )ְל(ִמׁשְ
to ask/borrow

)ְל(אֹוקֹוֵמי
to establish

)ְל(ַקּיֹוֵמי
to fulfill

)ְל(ֵמיָקם
to stand/rise

- - - לֹוֵגי )ְל(ִאּפְ
to argue

)ְל(ִמיְפַלג
to divide/argue

)ְל(ַעּיֹוֵלי
to bring in

)ְל(ֵמיַעל
to enter

ְעּבֹוֵדי ּתַ ִאיׁשְ
be subjugated

Infinitive

י ַהּפַֹעל ָהֲאַרּמִ

 Area שטח
Name of MeasureUSAMetric

 square cubit  ה ה ַעל ַאּמָ ft22079 cm2 2.24ַאּמָ

ית ְסָאה( ית ּכֹור )=X 30 ּבֵ ft215,595 m2 172,174ּבֵ

ית רֹוַבע(  ית ְסָאה )=X 24 ֵבּ ft2520 m2 5,597ּבֵ

ב( ית רֹוַבע )ַהּקַ ft221.65 m2 233ֵבּ

Helpful Hints
In the Chronological Table below, 
the most prominent Talmudic 
Sages have been listed by 
generation, and their names are 
colored according to the country 
where they were active: those 

in Eretz Yisrael are colored BLUE; 
those in Babylonia are colored 
RED; and those who were active in 
both countries are colored BLACK.
To locate a specific ĥakham, 
use the Alphabetical Index, and 

find his generation: Z = Zugoth; 
T = Tanna’im; A = Amora’im. For 
example: "T5" next to מאיר refers 
to the 5th generation of Tanna’im. 
A crown ( ) symbolizes the Nesi'im 
(e.g., הלל הזקן ).

 Volume נפח
Name of MeasureUSAMetric

ים( gal21.6 L 5.7ֵאיָפה )=18 ַקּבִ

size of an egg יָצה ֵבּ fl oz50 ML 1.7ּכַ

size of fig )יָצה רֹוֶגֶרת )=1/3 ֵבּ ְגּ fl oz16.66 ML 0.56ּכַ

ִית )לפי השולחן ערוך( ּזַ fl oz18.75 ML 0.63ּכַ

size of an olive ִית ּזַ fl oz5 ML 0.17ּכַ

gal216 L 57ּכֹור )=30 ְסָאה(

יִצים( cups300 ML  1.3לֹוג )=6 ֵבּ

ים( gal7.2 L 1.9ְסָאה )=6 ַקּבִ

רֹון )= 1/10 ֵאיָפה( gal2.16 L 0.6ִעׂשָּ

יִצים( לפי רש"י ָרס )=4 ֵבּ fl oz200 ML  6.8ּפְ

יִצים( לפי רמב"ם ָרס )=3 ֵבּ fl oz150  ML  5.1ּפְ

יִצים( quarts1.2 L 1.2ַקב )=24 ֵבּ

יִצים( fl oz75 ML 2.5ְרִביִעית )1/4 לֹוג= 1/2 1 ֵבּ

 Length אורך
Name of MeasureUSAMetric

cubit )ה )=6 ְטָפִחים in45.6 cm 17.95ַאָמּ
fingerbreadth ע in1.9 cm 0.75ֶאְצּבַ

span )8.97ֶזֶרת )=3 ְטָפִחים  in22.8 cm
 handbreadth )עֹות in7.6 cm 3ֶטַפח )=4 ֶאְצּבָ

"mile" )ה mi912 m 0.56ִמיל )=2000 ַאָמּ
 parasang )ְרָסה )=4 ִמיִלין mi3.648 km 2.27ּפַ

ה( yd121.57 m 132.95ִריס )=266.6 ַאָמּ
• In one day an average man can walk ten פרסאות.
• It takes an average man 18 minutes to walk a מיל.
• It takes an average man 72 minutes to walk a פרס.

    Helpful Hints
These Talmudic measures are based on Rabbi Hadar Margolin’s book 
המידות  which contains an English chapter entitled, “The ,הידורי 
Small Measure of a K’zayis.” For additional opinions and more data, 
see tinyurl.com/qcal6a4 and the appendices of The Practical Talmud 
Dictionary (Jerusalem: Ariel, 1991; Maggid-Koren, 2016).

MEASURES 
עּוִרים  ִמּדֹות ְוׁשִ

Chronological Map Era
יוסי בן יוחנן )איש ירושלם(    Z1 יוסי בן יועזר )איש צרדה(   Zugoth זוגות

200 BCE – 20 CE

נתאי הארבלי                  Z2 יהושע בן פרחיה 
Z3 יהודה בן טבאי                   שמעון בן שטח

אבטליון   Z4 שמעיה 
שמאי הזקן     ר' יהודה בן בתירא )א( Z5 הלל הזקן 
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א
רא"א1 ִאי ֶאְפׁשָ
ִאי ָאְמַרּתְא"א2
ִאי ָאְמַרּתְ אא"ב

ָלָמא ְשׁ ּבִ
ןאא"כ א ִאם ּכֵ ֶאָלּ
א, ב letters א"ב1
יַנְייהּוא"ב2 א ּבֵ ִאיּכָ
ֵעית, ֵאיָמא!אב"א ִאיּבָ
א, ב, ג letters אב"ג

ֵעית, ֵאיָמא!אבע"א ִאיּבָ
ָאְמִריא"ד1 א ְדּ ִאיּכָ
אא"ד2 ְלמַָ אֹו ִדּ
י...אדר' ַרִבּ ַאּדְ
ִאי ָהִכיא"ה

ִאין, ָהִכי ַנִמיאה"נ
ְךאח"כ ַאַחר ּכָ
א, ח, ס letters אח"ס

ָרֵאלא"י ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֵעית, ֵאיָמא!איבע"א ִאיּבָ

ןא"כ ִאם ּכֵ
י ָעְלָמאאכ"ע ַאּכּוֵלּ
ָאַמר לֹוא"ל1
ֲאַמר/ָאַמר ֵליּהא"ל2
א the letter אל"ף
"ֱא־ֹלֵהינּו, ֶמֶלְך אמ"ה

ָהעֹוָלם"
ָאְמִריַנןאמרי'

ְתִניִתיןאמתני' ַאּמַ
ִאי ַנִמיא"נ

ב )ד-(אע"ג ַאף ַעל ּגַ
ַאֲעבֹוָדה ָזָרהאע"ז
יאע"פ ַאף ַעל ִפּ

יאעפ"י ַאף ַעל ִפּ
י ֵכןאעפ"כ ַאף ַעל ּפִ
ֲאִפיּלּו ָהִכיאפ"ה
ֲאִפיּלּואפי'
ֵאין/ֵאינֹו ָצִריְך א"צ
ֲאַמר ְקָראא"ק

נּו אקב"ו ָשׁ ר ִקְדּ "ֲאׁשֶ
נּו" ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

 ָאַמר/ֲאַמר א"ר
ַרב/ַרִּבי.../ֶרִּבי

ִאם ּתׂאַמרא"ת1
א, ת letters א"ת2
ֵצא לֹוַמראת"ל ָמּ ִאם ּתִ

ב
ֵני ָאָדםב"א ּבְ

ָרֵאלבא"י1 ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ
ה בא"י2 רּוְך ַאּתָ "ּבָ

ם" ַהׁשֵּ
ָוהבגז"ש ְגֵזָרה ׁשָ ּבִ
ָוהבג"ש ְגֵזָרה ׁשָ ּבִ

יןב"ד ית ּדִ ּבֵ
ָבִרים בד"א ה ְדּ ֶמּ ּבַ

ֲאמּוִרים?
דר' :see  בדר'
ֶנֶסתב"ה1 ית ַהּכְ ּבֵ
לב"ה2 ית ִהֵלּ ּבֵ
רּוְך הּואב"ה3 ּבָ
ל בה"א ית ִהּלֵ ּבֵ

אֹוְמִרים
ִני, the days בה"ב ׁשֵ

ִני   י ְוׁשֵ ֲחִמיׁשִ
ֶנֶסתבהכ"נ ית ַהּכְ ּבֵ
אבהכ"ס ֵסּ ית ַהּכִ ּבֵ
ְדָרׁשבהמ"ד ית ַהִמּ ּבֵ
זֹוןבהמ"ז ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ
ׁשבהמ"ק ְקָדּ ית ַהּמִ ּבֵ

ר ָוָדםב"ו ָשׂ ּבָ
ַמן ַהֶזּהבזה"ז ְזּ ּבַ

יםב"ח1 ֲעֵלי ַחִיּ ּבַ
ַעל חֹובב"ח2 ּבַ

יּהבי' ּבֵ
ּפּוִריםביה"כ יֹום ַהּכִ ּבְ

ֶנֶסתביהכ"נ ית ַהּכְ ּבֵ
אביהכ"ס ֵסּ ית ַהּכִ ּבֵ
ָמׁשֹותביה"ש ין ַהׁשְּ ּבֵ
יֹום טֹובביו"ט ּבְ
יֹום טֹובבי"ט ּבְ

ּב the letter בי"ת
ָכל ָמקֹוםבכ"מ ּבְ

ן ֵלִוי/ָלִקיׁשב"ל ּבֶ
ָבִרים במד"א ה ְדּ ּמֶ ּבַ

ֲאמּוִרים?
"ּבֹוֵרא ִמיֵני במ"מ

ְמזֹונֹות"
ֵני ָאָדםבנ"א ּבְ
נֹוֵתן ַטַעםבנ"ט ּבְ
ן ֲעַזְרָיהב"ע ּבֶ

ִיתבעה"ב ַעל ַהּבַ ּבַ
ַעל חֹובבע"ח ּבַ
ְרֵחיּה/בע"כ ַעל ּכָ ּבְ

ְרַחּה ּכָ
ִריב"פ1 ּבֹוֵרא ּפְ
ָעִמיםב"פ2 י ְפּ ֵתּ ׁשְ

ִרי בפה"א "ּבֹוֵרא ּפְ
ָהֲאָדָמה"

ִרי בפה"ג "ּבֹוֵרא ּפְ
ֶפן" ֶפן/ַהּגֶ ַהּגָ

ִרי ָהֵעץ"בפה"ע "ּבֹוֵרא ּפְ
הבפו"ר ִפְרָיה ּוְרִבּיָ ּבְ
בפ"נ 

ובפ"נ
ב ּוְבָפַני  ָפַני ִנְכּתַ ּבְ

ם ֶנְחּתַ
ת קֹולב"ק ּבַ
ןב"ר ּבֶ

ַרב/ַרִּבי.../ֶרִּבי
י...בר' ַרּבִ ּבְ

ֵריּהברי' ּבְ
איב"ש ּמַ ית ׁשַ ּבֵ

אי בש"א ּמַ ית ׁשַ ּבֵ
אֹוְמִרים

יִריםבשה"ש יר ַהׁשִּ ׁשִ ְבּ
ִכיב ְמַרעבשכ"מ ׁשְ ּבִ

ְתֵריּהבתרי' ָבּ
ג

ָוהגז"ש ֵזָרה ׁשָ ּגְ
ה ְטָפִחיםג"ט לׁשָ ׁשְ

ג the letter גימ"ל
ָמָראגמ' ְגּ
ן ֵעֶדןג"ע ּגַ
ָעִמיםג"פ לׁש ּפְ ׁשָ
ָוהג"ש ֵזָרה ׁשָ ּגְ

ד
ָבר ַאֵחרד"א1 ָדּ
ע ַאּמֹותד"א2 ַאְרּבַ
רדא"א ִאי ֶאְפׁשָ ּדְ
ָרֵאלדא"י ֶאֶרץ ִיׂשְ ּדְ
ןדא"כ ִאם ּכֵ ּדְ
ֲאַמר ֵליּהדא"ל ּדַ

ָאְמִריַנןדאמרי' ּדְ
ִאי ַנִמידא"נ ּדְ

בדאע"ג ַאף ַעל ּגַ ּדְ
ידאע"פ ַאף ַעל ּפִ ּדְ
ֲאִפיּלּודאפי' ּדַ
ֲאַמר ְקָראדא"ק ּדַ
א"ר :see דא"ר

יןדבב"ד ְבֵבית ִדּ ּדִ
יןדב"ד ֵבית ּדִ ּדְ
לדב"ה ֵבית ִהּלֵ ּדְ

במ"מ :see דבמ"מ
ִיתדבע"ה ַבַעל ַהּבַ ּדְ

ִיתדבעה"ב ַבַעל ַהַבּ ּדְ
ַבַעל חֹובדבע"ח ּדְ
אידב"ש ּמַ ֵבית ׁשַ ּדְ

ְבֵרי ַהּכׂלד"ה ִדּ
ֲהָוה ֵליּהדהו"ל ּדַ
ֲהָוה ֵליּהדה"ל ַדּ

הקב"ה :see דהקב"ה
יה"כ :see דיה"כ

יוה"כ :see דיוה"כ
יֹום טֹובדי"ט ּדְ
דֹולדכ"ג ׂכֵהן ּגָ ְדּ

ְווָנאדכה"ג ִכי ַהאי ַגּ ּדְ
י ָעְלָמאדכ"ע כּוּלֵ ּדְ

י ֵמִאירדכר"מ ְכַרּבִ ּדִ
ְכִתיבדכתי' ִדּ

אידלב"ש ּמַ ְלֵבית ׁשַ ּדִ
כ"ע :seeדלכ"ע
י ֵמִאירדלר"מ ְלַרּבִ ּדִ
ְמעֹוןדלר"ש י ׁשִ ְלַרּבִ ּדִ

ד the letter דל"ת
ָאַמרדמ"ד ַמאן ּדְ ּדְ
ָמר ָסַברדמ"ס ּדְ
הדמ"ע ִמְצַות ֲעׂשֵ ּדְ

ַמְתִניִתיןדמתני' ּדְ
ס"ד :see דס"ד

סד"א :see דסד"א
ֲעבֹוָדה ָזָרהדע"ז ּדַ
ַעל ְיֵדידע"י ּדְ

עכו"ם :see דעכו"ם
ָקָאַמר ֵליּהדקא"ל ּדְ
קוב"ה :see דקב"ה

ַקל ָוחֹוֶמרדק"ו ּדְ
קוב"ה :see דקוב"ה
ָקְייָמא ַלןדקי"ל ּדְ

ַרִּבי.../דר' ַרב/ּדְ ּדְ
ֶרִּבי ּדְ

ר"א :see  דר"א
ָנהדר"ה1 ּ ׂראׁש ַהָשׁ ּדְ
ַרב הּוָנאדר"ה2 ּדְ
ׂראׁש ׂחֶדׁשדר"ח1 ּדְ
י ֲחִניָנאדר"ח2 ַרּבִ ּדְ

א דשלב"ל ּלֹא ָבּ ָבר ׁשֶ ּדָ
ָלעֹוָלם

ְבֵרי ּתֹוָרהד"ת ּדִ
אדת"ק א ַקּמָ ַתָנּ ּדְ
ַנןדת"ר ָתנּו ַרּבָ ּדְ

ה
ַרְך(ה' ם )ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ה the letter ה"א1
ֲהָוה ֲאִמיָנאה"א2
ָהא ֲאַמר    הא"ר

י.../ַרב... ַרּבִ
ַמאי הב"ע ָהָכא ְבּ

ָעְסִקיַנן?
Rashi ְרִסיַנןה"ג ָהִכי ָגּ

ֵמי?ה"ד ֵהיִכי ָדּ
יןה"ה הּוא ַהִדּ

ֲהָוה ֲאִמיָנאהו"א
ֲהָוה ֵליּההו"ל
ֲהֵרי ֶזהה"ז
ַהְיינּו ַטְעָמאה"ט
ה the letter ה"י
ֲהָוה ֵליּהה"ל

ה הל"מ ֲהָלָכה ְלׂמׁשֶ
יַני ִמִסּ

יה"מ ָהֵני ִמיּלֵ
"ֶהם" suffix ה"ם

ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו המע"ה
ָעָליו ָהְרָאָיה

ָהָכא ַנִמיה"נ1
ָהִכי ַנִמיה"נ2

יהנ"מ ָהֵני ִמיּלֵ
אהעוה"ב ָהעֹוָלם ַהָבּ
ההעוה"ז ָהעֹוָלם ַהּזֶ

עכו"ם :see העכו"ם
ָהִכי ָקָאַמרה"ק1
ָהִכי ָקָתֵניה"ק2

רּוְך הקב"ה דֹוׁש ָבּ ַהּקָ
הּוא

ה ְסָדִרים הש"ס ָ ּשׁ ִ  ַהּשׁ
ְלמּוד  =ַהּתַ

ו
ו the letter וא"ו
ְוגֹוֵמרוגו'

ְוָהְכִתיב...!והכתי'
ו the letter וי"ו

ְוֵכן הּוא אֹוֵמרוכה"א
יּהוכו' ְוכּוּלֵ

יָמאוכ"ת ְוִכי ֵתּ
ְוֶנֱאַמרונאמ'

ח
ַחד ָאַמרח"א
לֹום!ח"ו ַחס ְוׁשָ

ּמֹוֵעדחוש"מ ַלּ חּוּלֹו ׁשֶ
ח the letter חי"ת
ֲחָכִמים אֹוְמִריםחכ"א

ֲחִצי ֶנֶזקח"נ
ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה חש"ו

ְוָקָטן  
ט

ָאבט"ב ָעה ְבּ ׁשְ ּתִ
ט the letterטי"ת

י
ֵיׁש אֹוְמִריםי"א2
יםיב"ח 12 ֳחָדׁשִ
ּפּוִריםי"ה יֹום ַהּכִ

ּפּוִריםיה"כ יֹום ַהּכִ
ְיִהי ָרצֹוןיה"ר
י the letter יו"ד

ּפּוִריםיוה"כ יֹום ַהּכִ
יֹום טֹוביו"ט
יֹום טֹובי"ט

ַרְך(י"י / יי' ם )ִיְתּבָ ַהֵשּׁ
ֵיין ֶנֶסְךיי"נ
ֵיׁש לֹוַמרי"ל

ֵיֶצר ָהָרעיצה"ר
ַיִין, ִקּדּוׁש, ֵנר, יקנה"ז

ָלה, ְזַמן ַהְבּדָ
כ

ּכ the letter כ'
י ִאםכ"א ִכּ
דֹולכ"ג ּכֵׂהן ּגָ

ר' :see  כדר' ּדְ
ַרְך(כה' ם )ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ּכְ

דֹולכה"ג1 ּכֵׂהן ּגָ
ְווָנאכה"ג2 י ַהאי ַגּ ּכִ

יּהכו' ּכּוּלֵ
ל ְזַמןכ"ז ּכָ

ל ָמקֹוםכ"מ ּכָ
דֹוָלהכנה"ג ֶנֶסת ַהּגְ ּכְ

י ָעְלָמאכ"ע ּכּוּלֵ
ן!כ"ש1 ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
הּואכ"ש2 ל ֶשׁ ּכָ

הקב"ה :seeכשהקב"ה
ִתיבכתי' ּכְ

ל
ָנא ַאֲחִריָנאל"א ָ ִליׁשּ
ְלֶאָחדלא'

ִיתלב"ה ְלֶבֶדק ַהּבַ
ְלִדְבֵרי ַהּכׂללד"ה
ר' :see לדר' ּדְ
ַרְך(לה' ם )ִיְתּבָ ְלַהׁשֵּ

ָבִרים להד"מ ֹלא ָהיּו ְדּ
ֵמעֹוָלם!

ָלׁשֹון ָהָרעלה"ר
ֵליּהלי'

ר' :see לכדר' ּדְ
ן?!לכ"ש ֵכּ ל ׁשֶ ֹלא ָכּ

ה ִלי?ל"ל1 ָלָמּ
ֵלית ַלןל"ל2

ל the letterלמ"ד1
ֲאַמרלמ"ד2 ְלַמאן ּדַ
םלמ"ה ִלְמִדיַנת ַהּיָ

ָבר למה"ד ְלַמה ַהּדָ
ּדֹוֶמה? )משל(

ים טֹוִביםלמע"ט ְלַמֲעׂשִ
ֶלָעִתיד ָלׂבאלע"ל
ִליִגיל"פ ָלא ּפְ
ָיאל"ק ָלא ַקׁשְ

נּו )אלא(ל"ש1 ֹלא ׁשָ
ָנאל"ש2 ָלא ׁשְ
הל"ת ֲעׂשֶ ֹלא ַתּ

מ
ֵמֶאָחדמא'

א מא"ל ַמאי ִאיּכָ
ְלֵמיַמר?

עֹוד יֹוםמבעו"י ִמּבְ
ָאַמרמ"ד1 ַמאן ְדּ
ְכִתיב?מ"ד2 ַמאי ִדּ
ֵתיָמא?מ"ד3 ַמהּו ְדּ

ָקָאַמר ֵליּהמדקא"ל ִמְדּ
ְבֵרי סֹוְפִרים מד"ס ִמּדִ
ר' :seeמדר' ּדְ

י?מה"מ ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
ֵרתמה"ש ַמְלֲאֵכי ַהׁשָּ
ִמן ַהּתֹוָרהמה"ת
ֵמחּוָצה ָלָאֶרץמח"ל
ַמאי ַטְעָמא?מ"ט
י...?מ"ל ַמה ִלּ
ל ָמקֹוםמ"מ ִמּכָ
מ the letter מ"ם

ָאַמרממ"ד אן ּדְ ִמּמַ
ֶמֶלְך ַמְלֵכי ממ"ה1

ָלִכים ַהּמְ
םממ"ה2 ִדיַנת ַהּיָ ִמּמְ
ְךממ"נ ְפׁשָ ה ַנּ ִמּמַ

י?מנה"מ ְמָנא ָהֵני ִמיִלּ
ְמָנא ַלן/ֵליּה?מנ"ל
ָמר ָסַברמ"ס
המ"ע ִמְצַות ֲעׂשֵ

ֵמֵעת ְלֵעתמעל"ע
ָנא?מ"ש ַמאי ׁשְ

ןמשא"כ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ׁשּ
ּום ָהִכימש"ה ִמּשׁ

ּום ָהִכימשו"ה ִמּשׁ
ַמְתִניִתיןמתני'

נ
נ the letter  נ'2
"נּו" suffix נ"ו

נ the letter נו"ן
נֹוֵתן ַטַעםנ"ט

ְנִטיַלת ָיַדִיםנט"י
ּהנ"מ ָנְפָקא ִמיּנַ
ֵלםנ"ש ֶנֶזק ׁשָ

ס
ְך ס"ד ְעּתָ ָסְלָקא ַדּ

ְך סד"א ְעּתָ ָסְלָקא ַדּ
ֲאִמיָנא

ִסיָמןסי'
ְסִביָרא ֵליּהס"ל

ס the letter סמ"ך
ֵסֶפר ּתֹוָרהס"ת

ע
ה עאכ"ו ָמּ ַעל ַאַחת ּכַ

ה! ְוַכּמָ
ה עאכו"כ ָמּ ַעל ַאַחת ּכַ

ה! ְוַכּמָ
בע"ג1 ַעל ּגַ
ּלּוִליםע"ג2 ֲעבֹוַדת ּגִ
ַעם ָהָאֶרץע"ה

אעוה"ב עֹוָלם ַהּבָ
ֲעבֹוָדה ָזָרהע"ז1
ַעל ֶזהע"ז2
ַעל ְיֵדי/ַעל ָידֹוע"י

ֶעֶרב יֹום טֹובעיו"ט
ע the letter עי"ן
אןע"כ1 ַעד ּכָ
ְרָחְךע"כ2 ַעל ּכָ

עֹוֵבד)י( ּכֹוָכִביםעכו"ם1
לֹות =ּגֹוי)ם( ּוַמּזָ

ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים עכו"ם2
לֹות = ע"ז1 ּוַמּזָ

ַעל ְמָנתע"מ
ֶעֶבד ִעְבִריע"ע
יע"פ ַעל ּפִ

ָנהער"ה ָ ֶעֶרב ׂראׁש ַהׁשּ
םע"ש1 ַעל ׁשֵ
תע"ש2 ּבָ ֶעֶרב ׁשַ

פ
ּפ the letter פ'/פ"א

ִרי ָהֲאָדָמה"פה"א "ּפְ
צ

צ the letter צד"י
ָצִריך לֹוַמרצ"ל

ק
ָקָאַמר ֵליּה קא"ל    

א"ר :seeקא"ר
ִריְך קב"ה א ּבְ קּוְדׁשָ

הּוא
ַקל ָוחֹוֶמרק"ו

ִריְך קוב"ה א ּבְ קּוְדׁשָ
הּוא

ק the letter קו"ף
ָקְייָמא ַלןקיי"ל
ָקְייָמא ַלןקי"ל
ַמע ַלןקמ"ל ָקא ַמׁשְ
ס"ד :see  קס"ד
ַמעק"ש ְקִריַאת ׁשְ

ר
י.../ַרב... ַרּבִ ר'1 

י= ֶר ּבִ  ר'2 
יא ׂשִ ר' ְיהּוָדה ַהּנָ

י ֱאִליֶעֶזרר"א1 ַרּבִ
י ֶאְלָעָזרר"א2 ַרּבִ

ן ראב"י י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ
ַיֲעׂקב

ן ראב"ע י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ
ֲעַזְרָיה

ה רבב"ח ר ַחָנּ ר ּבַ ה ַבּ ַרּבָ
עֹוָלםרבש"ע ּלָ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ְמִליֵאלר"ג ן ּגַ ַרּבָ
ַרב הּוָנאר"ה1
ָנהר"ה2 רׁאׁש ַהׁשָּ
ִחידרה"י ְרׁשּות ַהּיָ
יםרה"ר ְרׁשּות ָהַרּבִ
א ר"ח1 ַרב ִחְסּדָ
י ֲחִניָנאר"ח2 ַרּבִ
יא ר"ח3 י ִחּיָ ַרּבִ
רׁאׁש ׂחֶדׁש;  ר"ח4

ים י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ
י ַטְרפֹוןר"ט ַרּבִ
י ְיהּוָדה ר"י1 ַרּבִ
ַרב ְיהּוָדה ר"י2
י יֹוָחָנן ר"י3 ַרּבִ
י יֹוֵסי ר"י4 ַרּבִ
ָמֵעאל ר"י5 י ִיׁשְ ַרּבִ
ַע ר"י6 י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ

ן ריב"ז ן יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבָ
אי ַזּכַ

ן ֵלִויריב"ל ַע ֶבּ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ
ִליִליריה"ג י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ
ר the letter רי"ש
ֲהָנאר"כ ַרב ּכָ
ֵריׁש ָלִקיׁשר"ל
י ֵמִאירר"מ ַרּבִ

248רמ"ח
ַרב ַנְחָמןר"נ1
י ְנֶחְמָיהר"נ2 ַרּבִ

ר רנב"י ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִיְצָחק

י ֲעִקיָבא ר"ע ַרּבִ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמררע"א ַרּבִ
י ֲעִקיָבארע"ק ַרּבִ
אר"פ1 ּפָ ַרב ּפָ
ְנָחסר"פ2 י ּפִ ַרּבִ
ְמעֹוןר"ש י ׁשִ ַרּבִ

ְמעֹון אֹוֵמררש"א י ׁשִ ַרּבִ
ן רשב"א ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ֶאְלָעָזר
ן רשב"ג ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ

ְמִליֵאל ּגַ
ן רשב"ל ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ָלִקיׁש
ן רשב"י ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

יֹוַחאי
ש

ֵמיש"ד יר ָדּ ּפִ ׁשַ
ְכַבת ֶזַרעש"ז ׁשִ
םש"ח ׁשֹוֵמר ִחָנּ

ַטר חֹובשט"ח ׁשְ
ׁש the letter שי"ן

ִכיב ְמַרעשכ"מ ׁשְ
ּה!ש"מ ַמע ִמיּנַ ׁשְ
ֱאַמרשנא' ּנֶ ׁשֶ

365שס"ה
רּוָטהש"פ  ֶוה ְפּ ׁשָ
ַמִיםש"ש ם ׁשָ ׁשֵ

ת
ְלִמיד ָחָכם;  ת"ח ּתַ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּתַ
ת the letter תי"ו
ְלמּוד לֹוַמרת"ל ּתַ
ְנָיאתני' ּתַ

ְנָיא ַנִמי ָהִכיתנ"ה ּתַ
את"ק א ַקּמָ ּנָ ּתַ
ַנןת"ר נּו ַרּבָ ּתָ

613 )מצוות(תרי"ג
ַמעת"ש א ׁשְ ּתָ
ְלמּוד ּתֹוָרהת"ת ּתַ

Helpful Hints
1. Some abbreviations and acronyms whose first letter is a prefix (i.e., ֶַא, ב, ד, ו, כ, ל, מ, ׁש( 

are listed without that prefix, e.g., ומ"מ a(=ל ָמקֹום  .מ"מ appears only as )ּוִמָכּ
2. For a more complete list, see Appendix I in The Practical Talmud Dictionary.
3. While acronyms and abbreviations of numbers are not listed on this page, the learner 

should be familiar with the following numerical values (א יַמְטִרּיָ .of the Hebrew letters (ּגִ

 Thus the acronym י"ט may represent either יום טוב (as recorded in the list below) or the 
numerals 10 and 9 = the number 19.

4. Some of the interpretations of the abbreviations/acronyms also appear as entries in our 
Glossary. They are BOLD and colored BLUE on this page in order to refer the learner to 
their English translations in the Glossary, e.g., ָנְפָקא ִמיַנּה (it is derived from it ), which 
explains the acronym נ"מ. Even part of an explanation is BOLD and colored BLUE if it also 
serves as a Glossary entry, e.g., ָהִכי (so) in ֲאִפיּלּו ָהִכי, which explains אפ"ה.
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