
א ְלַתְלמּוָדא יְעּתָ ִסּיַ
ָמָרא ף ֵעֶזר ְלִלּמּוד ּגְ ּדַ

חובר בסייעתא דשמיא על ידי הרב יצחק פרנק ובנו אוריאל   ועל ידי יוחנן שרגא )ֵדויד( סאקס  הגהה: מרשה פרנק  © כל הזכויות שמורות )תשע"ז(. אין להעתיק כל חלק מפרסום זה.

לּוַח ַהֲחָכִמים ז"ל ּדֹור
ז1  יוסי בן יועזר )איש צרדה(   יוסי בן יוחנן )איש ירושלם( 

ַהּזּוגֹות
3500–3750 ליצירה

ז2 יהושע בן פרחיה               נתאי הארבלי 
ז3 יהודה בן טבאי   שמעון בן שטח

ז4 שמעיה                           אבטליון  
ז5 הלל הזקן                        שמאי הזקן   ר' יהודה בן בתירא )א(

ת1 )רבן( שמעון )בן הלל(  רבן גמליאל )הזקן(   עקביא בן מהללאל   ר' חנינא סגן הכהנים   יונתן בן עוזיאל

ִאים
ּתַּנָ

3750–4000 ליצירה

ת2 רבן שמעון בן גמליאל )א(      רבן יוחנן בן זכאי   ר' צדוק   ר' חנינא בן דוסא   ר' דוסא בן הרכינס   שמואל הקטן   ר' אליעזר בן יעקב )א(
ת3 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 )ב(

ת4 ר' אלָעזר בן עזריה   ר' יוחנן בן נורי   ר' יוסי הגלילי   ר' עקיבא )בן יוסף(   ר' ישמעאל )בן אלישע(   ר' טרפון   ר' אליעזר בן יעקב )ב(
ת5 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    ת6 ר' יהודה הנשיא )"ֶרּבִ

ת7 רבן גמליאל )ג( בן רבי   ר' שמעון בן רבי   בר קפרא   ר' אושעיא/הושעיא )א(   ר' חנינא בר חמא   לוי )בן סיסי(   ר' חייא )ובניו: יהודה וחזקיה(
א1 ר' יהודה נשיאה )א(   ר' יהושע בן לוי   ר' ינאי   רב כהנא )א(   רב אסי )א(   רב )=אבא אריכא(   שמואל   מר עוקבא

ָאמֹוָרִאים
4000–4200 ליצירה

א2    ר' יוחנן   ריש לקיש )=ר' שמעון בן לקיש(   ר' אלָעזר )בן פדת(   רב כהנא )ב(   רב יהודה )בר יחזקאל(   רב הונא 
א3    ר' אמי   ר' אסי )ב(   ר' חייא בר אבא   עולא   רבה בר בר חנה   רב אושעיא/הושעיא )ב(    רב חסדא   רּבה )בר נחמני(   רב יוסף

 רבן גמליאל )ד(   רבי שמואל בר נחמני   ר' אבהו    ר' זירא   ר' אבא   רב דימי   רבין   רב ששת   רב נחמן )בר יעקב(
א4 ר' יהודה נשיאה )ב(  הלל )קובע הלוח(   ר' ירמיה   רב נחמן בר יצחק   אביי )"נחמני"(   רבא )ב"ר יוסף(   רמי בר חמא                  

א5 רבן גמליאל )ה(  ר' יהודה נשיאה )ג(   ר' תנחומא   רב זביד   רב פפא  רב הונא ב"ר יהושע   
א6 רבן גמליאל )ו(   אמימר   רבינא )א(   רב אשי   מר זוטרא                                               

א7                               מרימר   רבינא )ב(   מר בר רב אשי   רב אידי בר אבין

יִתי )ללא תארים( ַח ָאֶלְפּבֵ ּדֹורַמְפּתֵ
א3אבא

ת3אבא שאול
א3אבהו

ז4אבטליון 
א4אביי )"נחמני"(

ת7אושעיא/הושעיא )א(
א3אושעיא/הושעיא )ב(

א7אידי בר אבין
ת6איסי בן יהודה

ת3אליעזר )בן הורקנוס(
ת2; ת4אליעזר בן יעקב )א; ב( 

ת4אלָעזר בן עזריה
ת3אלָעזר בן ערך

א2אלָעזר )בן פדת(
ת6אלָעזר בן רשב"י

ת5אלָעזר )בן שמוע(
א3אמי

א6אמימר
א1אסי )א(           

א3אסי )ב(
א6אשי

ת7בר קפרא
ת1גמליאל )הזקן( 

ת3גמליאל )ב( )דיבנה( 
ת7גמליאל )ג( בן רבי 

א3גמליאל )ד( 
א5גמליאל )ה( 
א6גמליאל )ו( 

ת2דוסא בן הרכינס
א3דימי
א2הונא

א5הונא ב"ר יהושע
ז5הלל הזקן 

א4הלל )קובע הלוח( 
א5זביד

א6זוטרא
א3זירא
ת7חייא

ִאים ְוָאמֹוָרִאים ּנָ ּתַ

א3חייא בר אבא
ת2חנינא בן דוסא
ת7חנינא בר חמא 

ת1חנינא סגן הכהנים
א3חסדא
ת4טרפון

ת3יהודה בן בבא
ז5יהודה בן בתירא )א(
ת3יהודה בן בתירא )ב(

ז3יהודה בן טבאי 
ת5יהודה )ב"ר אלעאי(
א2יהודה )בר יחזקאל(

י"(  ת6יהודה הנשיא )"ֶרּבִ
א1יהודה נשיאה )א( 
א4יהודה נשיאה )ב( 

א5יהודה נשיאה )ג( 
ת3יהושע )בן חנניה(

א1יהושע בן לוי
ז2יהושע בן פרחיה 

א2יוחנן
ת2יוחנן בן זכאי 
ת4יוחנן בן נורי

ת1יונתן בן עוזיאל 
ת5יוסי )בן חלפתא(

ז1יוסי בן יוחנן )איש ירושלם( 
ז1יוסי בן יועזר )איש צרדה( 

ת6יוסי ב"ר יהודה
ת4יוסי הגלילי 

א3יוסף
א1ינאי

א4ירמיה
ת4ישמעאל )בן אלישע( 

ת6ישמעאל ב"ר יוסי
א1; א2כהנא )א; ב( 

ת7לוי )בן סיסי(
ת5מאיר

א7מר בר רב אשי
א7מרימר
ת5נחמיה

א3נחמן )בר יעקב(
א4נחמן בר יצחק
ז2נתאי הארבלי  

ת5נתן
ת6סומכוס

א3עולא
א1עוקבא

ת4עקיבא )בן יוסף(
ת1עקביא בן מהללאל

ת6פנחס בן יאיר
א5פפא 
ת2צדוק

א1רב )=אבא אריכא(
א4רבא )ב"ר יוסף(
א3רּבה )בר נחמני(
א3רבה בר בר חנה

א3רבין
א6; א7רבינא )א; ב( 

א2ריש לקיש )=שמעון בן לקיש(
א4רמי בר חמא
ז5שמאי הזקן

א1שמואל
א3שמואל בר נחמני

ת2שמואל הקטן
ת2שמעון בן גמליאל )א( 
ת5שמעון בן גמליאל )ב( 

ת1שמעון )בן הלל( 
ת7שמעון בן רבי

ת5שמעון )בן יוחאי(
ז3שמעון בן שטח 

ז4שמעיה 
א3ששת

א5תנחומא 

ַמְדִריְך ַלּלֹוְמִדים 
בלוח זה ערוכים חכמינו ז"ל היותר 
ולפי  תקופתם  לפי  מפורסמים 
דורותיהם, ושמותיהם צבועים לפי 
הארץ שבה פעלו:  שמות חכמי ארץ 
ישראל נצבעו בצבע כחול; חכמי בבל 

בצבע אדום, ואלה שהיו פעילים בשתי 
הארצות נצבעו בשחור.

כדי לאתר חכם מסוים בלוח, ניתן 
להיעזר במפתח האלפביתי, ולמצוא 
)ז=זוגות; ת=  את תקופתו  שם 

תנאים; א=אמוראים(, ואת מספר 
דורו. לדוגמא: "ת5" )ליד שמו של ר' 
מאיר( מציין דור חמישי של התנאים.
ליד שמות הנשיאים מופיע כתר 

)למשל,      רבן גמליאל(.

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

י ּלִ ִאיּגַ
ִהְתַּגָּלה

י ּלִ ּגַ
ִּגָּלה

ָלא ּגְ
ָּגָלה

ִעי ִאיּבָ
ָהָיה ָצִריְך; ִנְׁשַאל

ָעא ּבְ
ָׁשַאל; ָהָיה ָצִריְך

ַאְייִתי
ֵהִביא

ֲאָתא
ָּבא

ַמר ִאיּתְ
ֶנֱאַמר

ֲאַמר
ָאַמר

אֹוֵכיל
ֶהֱאִכיל

ֲאַכל
ָאַכל

ֲאַזל
ָהַלְך

עבר

ָהַדר
חוֵׂזר

י ּלֵ ִמיּגַ
ִמְתַּגֶּלה

י ְמַגּלֵ
ְמַגֶּלה

ֵלי ּגָ
ּגוֶׂלה

ֵעי ִמיּבָ
ָצִריְך; ִנְׁשָאל 

ֵעי ּבָ
ׁשוֵׂאל; ָצִריְך

ַמְייֵתי
ֵמִביא

ָאֵתי
ָּבא

ַמר ִמיּתְ
ר ֶנֱאמַָ

ָאַמר
אֹוֵמר

ַמֲאֵכיל
ַמֲאִכיל

ָאֵכיל
אֹוֵכל

ָאֵזיל
הֹוֵלְך

בינוני

ֶליֱהַדר
ַיֲחזֹור

י )נ( ּלֵ יּגַ ּתִ
ִּתְתַּגֶּלה

י ְלַגּלֵ
ְיַגֶּלה

ִליְגֵלי
ִיְגֶלה

ֵעי )נ( יּבָ ִתּ
ֵאל; ְּתֵהא ְצִריָכה ִּתּׁשָ

ִליְבֵעי
ִיְׁשַאל; ְיַבֵּקׁש; ַיְצִריְך

ַלְייֵתי
ָיִביא

ֵליֵתי
ָיבוׂא

- - - ֵליָמא
יֹאַמר

לֹוֵכיל
ַיֲאִכיל

ֵליכֹול
יֹאַכל

ֵליִזיל
ֵיֵלְך

עתיד

ֲהַדר
ֲחזֹור!

- - - י ּלִ ּגַ
ַּגֵּלה!

ִלי ּגְ
ְּגֵלה!

- - - ִעי ּבְ
ְׁשַאל! ַּבֵּקׁש!

ַאְייִתי
ָהֵבא!

א ּתָ
ּבוׂא!

- - - ֵאיָמא
ֱאמֹור!

- - - ֵאיכֹול
ֱאכֹול!

ִזיל
ֵלְך!

ציווי

)ְל(ֶמֱהַדר
)ַל(ֲחזֹור

ּלֹוֵיי )ְל(ִאּגַ
)ְל(ִהְתַגּּלוׂת

)ְל(ַגּלֹוֵיי
)ְל(ַגּלֹות

- - - עֹוֵיי ִאיּבָ
ִנְׁשאֹול

)ְל(ִמיְבֵעי
)ִל(ְׁשאֹול; )ְל(ַבֵּקׁש

)ְל(ָאתֹוֵיי
)ְל(ָהִביא

)ְל(ֵמיֵתי
)ָל(בוׂא

- - - )ְל(ֵמיַמר
לֹוַמר

ְלאֹוכֹוֵלי
ְלַהֲאִכיל

)ְל(ֵמיַכל
)ֶל(ֱאכֹול

)ְל(ֵמיַזל
)ָל(ֶלֶכת

מקור

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

אֹוִתיב
הוִׁׂשיב

ְיֵתיב
ָיַׁשב

ְיַהב
ָנַתן

אֹוַדע
הוִׂדיַע

ְיַדע
ָיַדע

ִאי)ְת(ֲחִזי
ִנְרָאה/ ָהָיה ָראּוי

ַאְחִזי
ֶהְרָאה

ֲחָזא
ָרָאה

ן ּבַ ִאיְזּדַ
ִנְמַּכר

ין ַזּבֵ
ָמַכר

ְזַבן
ָקָנה

ֲהָוה
ָהָיה

עבר

ָמֵיית
ֵמת

מֹוִתיב
מוִׁׂשיב

ָיֵתיב
יוֵׁׂשב

ָיֵהיב
נוֵׂתן

מֹוַדע
מוִׂדיַע

ָיַדע
יוֵׂדַע

ִמי)ְת(ֲחֵזי
ִנְרֶאה/ָראּוי

ַמְחֵזי
ַמְרֶאה

ֲחֵזי
ָראּוי

ָחֵזי
רוֶׂאה

ן ּבַ ִמיְזּדַ
ִנְמָּכר

ין ְמַזּבֵ
מוֵׂכר

ָזֵבין
קוֶׂנה

ָהֵוי
הֹוֶוה

בינוני

ֵלימּות
ָימּות

לֹוִתיב
יוִׁׂשיב

ֵליֵתיב
ֵיֵׁשב

ֵליֵתיב
ִיֵּתן

לֹוַדע
יוִׂדיַע

ֵליַדע
ֵיַדע

ִליְתֲחֵזי
ֵיָרֶאה

ַלְחֵזי
ַיְרֶאה

ֶליֱחֵזי
ִיְרֶאה

ן ּבַ ִניְזּדַ
ִיָּמֵכר

ין ִליַזּבֵ
ִיְמּכֹור

ין ִליְזּבֵ
ִיְקֶנה

ֶלֱהֵוי/ְנִהי
ִיְהֶיה

עתיד

- - - אֹוִתיב
הֹוֵׁשב!

יב ּתִ
ֵׁשב!

ַהב
ֵּתן!

- - - - - - ִאיְתֲחִזי
ֵהָרֵאה!

ַאְחִזי
ַהְרֵאה!

ֲחִזי
ְרֵאה!

ן ּבַ ִאְזּדַ
ִהָּמֵכר!

ין ַזּבֵ
ְמכֹור!

ְזבֹון/ְזֵבין
ְקֵנה!

ֲהִוי
ֱהֵיה!

ציווי

)ְל(ֵמיַמת
)ָל(מּות

)ְל(אֹותֹוֵבי
)ְל(הוִׁׂשיב

)ְל(ֵמיַתב
)ָל(ֶׁשֶבת

)ְל(ֵמיַתב
)ָל(ֵתת

)ְל(אֹודֹוֵעי
)ְל(הוִׂדיַע

)ְל(ֵמיַדע
)ָל(ַדַעת

)ְל(ִאיְתֲחזֹוֵיי
)ְל(ֵהָראוׂת 

- - - )ְל(ֶמֱחֵזי 
)ִל(ְראֹות

ּבֹוֵני ִאיְזּדַ
ִהָּמֵכר

)ְל(ַזּבֹוֵני
)ִל(ְמּכֹור

ן )ְל(ִמיְזּבַ
)ִל(ְקנוׂת

)ְל(ֶמֱהֵוי
)ִל(ְהיוׂת

מקור

עבד4 עבד3 עבד2 עבד1 סלק4 סלק3 סלק2 סלק1 נפק2 נפק1 נחת2 נחת1 נוח2 נוח1 שורש
ְפַעל ּתַ ִאׁשְ ְפֵעל ׁשַ ֵעל ִאְתּפְ ַקל ַעל ִאְתּפַ ַאְפֵעל ֵעל ּפַ ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל בניין
ד ְעּבַ ּתַ ִאיׁשְ
ִהְׁשַּתְעֵּבד

יד ְעּבֵ ׁשַ
ִׁשְעֵּבד

ִאיְתֲעִביד
ַנֲעָׂשה

ֲעַבד
ָעָׂשה

ק ּלַ ִאיְסּתַ
ִהְסַּתֵּלק

יק ַאּסֵ
ֶהֱעָלה

יק ַסּלֵ
ִסֵּלק

ְסֵליק
ָעָלה

יק ַאּפֵ
הוִׂציא

ְנַפק
ָיָצא

ַאֵחית
הוִׂריד

ְנַחת
ָיַרד

ח ַאּנַ
ִהִּניַח

ָנח
ָנח

עבר

ד ְעּבַ ּתַ ִמׁשְ
ִמְׁשַּתְעֵּבד

יד ְעּבֵ ְמׁשַ
ְמַׁשְעֵּבד

ִמיְתֲעִביד
ַנֲעֶׂשה

ָעֵביד
עוֶׂׂשה

ק ּלַ ִמְסּתַ
ִמְסַּתֵּלק

יק ַמּסֵ
ַמֲעֶלה

ק ְמַסּלֵ
ְמַסֵּלק

ָסֵליק
עוֶׂלה

יק ַמּפֵ
מוִׂציא

ָנֵפיק
יוֵׂצא

ַמֵחית
מוִׂריד

ָנֵחית
יוֵׂרד

ח ַמּנַ
ַמִּניַח

ִניָחא )נ(
נוָׂחה

בינוני

יד ְעּבֵ ּתַ ִלׁשְ
ִיְׁשַּתְעֵּבד

- - - ִליְתֲעִביד
ֵיָעֶשׂה

ֶליֱעֵביד
ַיֲעֶשׂה

ק ּלַ ִלְסּתַ
ִיְסַּתֵּלק

יק ַלּסֵ
ַיֲעֶלה

ק ְלַסּלֵ
ְיַסֵּלק

ק ִליּסַ
ַיֲעֶלה

יק ַלּפֵ
יוִׂציא

ִליּפֹוק
ֵיֵצא

ַנֵחית
יוִׂריד

ִליְנחֹות
ֵיֵרד

ח ח/ַנּנַ ִליּנַ
ַיִּניַח

יַנח )נ( ֵתּ
ָּתנּוַח 

עתיד

- - - - - - - - - ֱעֵביד
ֲעֵׂשה!

ק ּלַ ִאיְסּתַ
ִהְסַּתֵּלק!

יק ַאּסֵ
ַהֲעֵלה!

יק ַסּלֵ
ַסֵּלק!

ַסק
ֲעֵלה!

יק ַאּפֵ
הוֵׂצא!

ּפּוק
ֵצא!

ַאֵחית
הוֵׂרד!

ְנֵחית
ֵרד!

ח ַאּנַ
ַהַּנח!

- - - ציווי

ְעּבֹוֵדי ּתַ ִאׁשְ
ִהְׁשַּתְעֵּבד

ְעּבֹוֵדי )ְל(ׁשַ
)ְל(ַׁשְעֵּבד

- - - )ְל(ֶמיֱעַבד
)ַל(ֲעׂשוׂת

ּלֹוֵקי )ְל(ִאְסּתַ
)ְל(ִהְסַּתֵּלק

)ְל(ַאּסֹוֵקי
)ְל(ַהֲעלוׂת

)ְל(ַסּלֹוֵקי
)ְל(ַסֵּלק

ק )ְל(ִמיּסַ
)ַל(ֲעלוׂת

)ְל(ַאּפֹוֵקי
)ְל(הוִׂציא

ק )ְל(ִמיּפַ
)ָל(ֵצאת

)ְל(ַאחֹוֵתי
)ְל(הוִׂריד

)ְל(ֵמיַחת
)ָל(ֶרֶדת

)ְל(ַאּנֹוֵחי
)ְל(ָהִניַח

)ְל(ֵמיַנח
)ָל(נּוַח

מקור

תני2 תני1 תוב ׁשאל קום3 קום2 קום1 פלג2 פלג1 עלל2 עלל1 שורש
ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ַקל ַאְפֵעל ֵעל ּפַ ַקל ֵעל ִאְתּפְ ַקל ֵעל ּפַ ַקל בניין
ַאְתִני

ִלֵּמד; ִהְתָנה
ָנא ּתְ

ָׁשָנה; ָלַמד
ֵאיִתיב/אֹוִתיב

ִהְקָׁשה
ֵאיל ׁשְ
ָׁשַאל

אֹוִקי
ֶהֱעִמיד

ים ַקּיֵ
ִקֵּים

ָקם
ָעַמד; ָקם

ִליג ִאיּפְ
ֶנְחַלק

ַלג ּפְ
ָחַלק

יל ַעּיֵ
ִהְכִניס

ָעל
ִנְכַנס

עבר

ַמְתֵני
ְמַלֵּמד; ַמְתֶנה

ְנָיא )נ( ּתַ
ְׁשנּוָיה

ֵני ּתָ
ׁשוֶׂנה

ְמִתיב/מֹוִתיב
ַמְקֶׁשה

ֵאיל ׁשָ
ׁשוֵׂאל

מֹוִקי)ם(
ַמֲעִמיד

ים ְמַקּיֵ
ְמַקֵּים

ָקְייָמא )נ(
עוֶׂמֶדת

ָקֵאים
עוֵׂמד

ְלִגי )רבים( ִמיּפַ
ֲחלּוִקים

ִליג ּפְ
ָחלּוק

ֵליג ּפָ
חוֵׂלק

יל ְמַעּיֵ
ַמְכִניס

ָעֵייל
ִנְכָנס

בינוני

ַלְתֵני
ְיַלֵּמד; ַיְתֶנה

ִליְתֵני
ִיְשֶׁנה

לֹוִתיב
ַיְקֶׁשה

אֹול ִלׁשְ
ִיְׁשַאל

לֹוִקי)ם(
ַיֲעִמיד

ים ְלַקּיֵ
ְיַקֵּים

יקּו )נ( ּתֵ
ַּתֲעמֹוד

ֵליקּום
ַיֲעמֹוד

- - - ִליְפלֹוג
ַיְחלֹוק; ְיַחֵּלק

יל ִליַעּיֵ
ַיְכִניס

ֵליעֹול
ִיָּכֵנס

עתיד

ַאְתִני
ַלֵּמד! ַהְתֵנה!

ִני ּתְ
ְשֵׁנה! ְלַמד!

אֹוִתיב
ַהְקֵׁשה!

אֹול ׁשְ
ְׁשַאל!

אֹוִקי
ַהֲעֵמד!

ים ַקּיֵ
ַקֵּים!

קּום
ֲעמֹוד! קּום!

- - - לֹוג ּפְ
ֲחלֹוק!

יל ַעּיֵ
ַהְכֵנס!

עֹול
ִהָּכֵנס!

ציווי

)ְל(ַאְתנֹוֵיי
)ְל(ַלֵּמד; )ְל(ַהְתנוׂת

)ְל(ִמיְתֵני
)ִל(ְשׁנוׂת

)ְל(אֹותֹוֵבי
)ְל(ַהְקׁשוׂת

ַאל )ְל(ִמׁשְ
)ִל(ְׁשאֹול

)ְל(אֹוקֹוֵמי
)ְל(ַהֲעִמיד

)ְל(ַקּיֹוֵמי
)ְל(ַקֵּים

)ְל(ֵמיָקם
)ַל(ֲעמֹוד

לֹוֵגי )ְל(ִאּפְ
)ַל(ֲחלֹוק

)ְל(ִמיְפַלג
)ַל(ֲחלֹוק

)ְל(ַעּיֹוֵלי
)ְל(ַהְכִניס

)ְל(ֵמיַעל
)ְל(ִהָּכֵנס

מקור

ְבִלי ְלמּוד ַהּבַ ּתַ י ּבַ ַהּפַֹעל ָהֲאַרּמִ
י ל ּפַֹעל ֲאַרּמִ ְקּדּוִקי ׁשֶ ַמְדִריְך ְלִנּתּוַח ּדִ

ִליג( יש  1.  כדי לנתח פוַעל ארמי המופיע בתלמוד הבבלי )למשל, ּפְ
להתחקות אחר שלוש אותיות השורש )למשל, שורש פל"ג(. כיצד? 
כמו בעברית, נוכל לזהות את השורש אם ַנשווה את הפוַעל לִמלים 
ִליג דומה  שיש להן אותיות דומות ומשמעות קרובה )למשל, ּפְ
ְלִגיַנן וִליְפלֹוג(. האותיות שמתקיימות  א, ּפָ לּוְגּתָ לּוג, ּפְ לִמלים: ּפְ

בכל "משפחת ִמלים" זו - הן )כנראה( אותיות השורש.
2.  בעמוד זה מוצגים פעלים נפוצים )עם תרגום עברי( המסודרים לפי 
השורש, הזמן והבניין שלהם. למשל, בארבעת הטורים של שורש 
ֵעל, המקביל בעברית  ַעל/ּפְ סל"ק מוצגים פעלים בבניינים: ַקל )ּפְ

ֵעל"(, ַאְפֵעל  ֵעל )המקביל בעברית ל"ּפִ ֵעל"(, ּפַ ַעל/ּפָ ל"ּפָ
ֵעל"(.  ַעל )המקביל ל"ִהְתּפַ )המקביל ל"ִהְפִעיל" העברי(, וִאְתּפַ
שים לב: אחת או שתיים מאותיות השורש עלולות להופיע 
רק בחלק מנטיות הפוַעל, ועל כן הדפסנו אותן בעמוד זה 

בצבע כחול. לדוגמה: האות נ' כשהיא הראשונה מאותיות השורש 
יק(; וכן  )כמו בשורש נפ"ק( לרוב נשמטת )כמו בפעלים ּפּוק וַאּפֵ
האות ו' כשהיא האמצעית מאותיות השורש )כמו בשורש קו"ם( 
לרוב נשמטת )כמו בפעלים ָקם ואֹוִקים(. כיו"ב האותיות א', י' 
בתחילת השורש; וכן כשהאות השלישית של השורש היא י'.  
כאשר השורש של הפוַעל הנדון אינו מופיע בלוחות הנטייה )כמו 
יׁש"(, יש לחפש בלוחות שורש אחר  השורש נק"ׁש של הצורה "ַמּקִ
שגם בו נמצאת אותה אות שורש "בעייתית" )כמו האות נ' בתחילת 

השורש נק"ׁש, שיש כדוגמתה בלוחות הנטייה: שורש נפ"ק(. 

3.  רוב הפעלים בלוחות הנטייה הן ממין זכר, חוץ משבעה פעלים שהם 
ממין נקבה שהובאו מפאת שכיחותם וחשיבותם, והם סומנו כנקבה 

יקּו )נ(. ְנָיא )נ(, ּתֵ באות נ', כגון: ּתַ

4.  רוב צורות הבינוני בלוחות הנטייה הן פעילֹות, כלומר "בינוני ּפֹוֵעל" 
עּול" )כמו ֲחֵזי( או  )כמו ְמִתיב(; מיעוטן – סבילֹות, כלומר "בינוני ָפּ

ן(. ּבַ ַעל )כמו ִמיְזּדַ בינוני של בניין ִאְתּפַ

5.  כל פועל בעתיד מתחיל באות א-, י-, ת-, נ- )כמו בעברית(, וגם באות 
ל- לנסתר )=הּוא(, לנסתרים )=ֵהם( ולמדברים )=אנו(. בנוסף, תחילית 
נ- משמשת לא רק למדברים )כמו בעברית(, אלא גם לנסתר 

ולנסתרים. לכן "ֵליָמא" = "יֹאמר" או "נֹאמר", לפי ההקשר. 

 לפירוט רב יותר של ההטיות בארמית הבבלית, ראו: י' פרנק,  
"דיקא נמי", ירושלים תש"ס.

ַטח ׁשֶ
ה  ה ַעל ַאּמָ 2079 סמ"רַאּמָ

ית ְסָאה( ית ּכֹור )=x 30 ּבֵ 15,595 מ"רּבֵ

ית רֹוַבע(  ית ְסָאה )=x 24 ֵבּ 520 מ"רּבֵ

ב( ית רֹוַבע )ַהּקַ 21.65 מ"רֵבּ

ֹקֶטר: ִריס=ִעּגּול ּבְ ּגְ 16.5 מ"מַכּ

ֶנַפח
ים( 21600 סמ"קֵאיָפה )=18 ַקּבִ

יָצה ֵבּ 50 סמ"קּכַ

יָצה(  רֹוֶגֶרת )=1/3 ֵבּ ְגּ 16.66 סמ"קּכַ

ִית )גודל של זית( ּזַ 5 סמ"קּכַ

0.216 מ"קּכֹור )=30 ְסָאה(

יִצים( 300 מ"ללֹוג )=6 ֵבּ

ים( 7200 סמ"קְסָאה )=6 ַקּבִ

רֹון )= 1/10 ֵאיָפה( 2160 סמ"קֹעֶמר/ִעׂשָּ

יִצים( לפי רש"י ָרס )=4 ֵבּ 200 סמ"קּפְ

יִצים( לפי רמב"ם ָרס )=3 ֵבּ 150 סמ"קּפְ

יִצים( 1200 סמ"קַקב )=24 ֵבּ

יִצים( 75 מ"לְרִביִעית )1/4 לֹוג= 1/2 1 ֵבּ

ֹאֶרְך
ה )=6 ְטָפִחים(  45.6 ס"מַאָמּ

ע 1.9 ס"מֶאְצּבַ
22.8 ס"מֶזֶרת )=3 ְטָפִחים( 

עֹות(   7.6 ס"מֶטַפח )=4 ֶאְצּבָ
ה(  912 מטרִמיל )=2000 ַאָמּ
ְרָסה )=4 ִמיִלין(   3.648 ק"מּפַ
ה( 121.57 מטרִריס )=266.6 ַאָמּ

עּוִרים ִמּדֹות ְוׁשִ
ַמְדִריְך ַלּלֹוְמִדים

בנושא המידות ַרּבּו הדעות. אע"פ שאין אנו מוסמכים להכריע ביניהן להלכה, לצורכי 
לימוד בחרנו בספרו של הרב הדר יהודה מרגולין, "הידורי המידות", ירושלים תשע"ו. 
ִית(,  ַזּ אנו מודים לו על עזרתו האדיבה. לדעות נוספות ולהרחבה )למשל, בשיעור ּכַ

daf-yomi.com/midot :ראה בפורטל הדף היומי
בטבלת "ֶנַפח" סודרו לפי אל"ף-בי"ת מידות של נוזל )לוג ורביעית( ושל מוצק )כל השאר(.

בטבלת "ְזַמן" מובאים הזמנים לפי קצב האכילה וההליכה של אדם ממוצע.

א
ַעל...; ֶאת...ַא-

ב( ב... )ַא+ּגַ ַעל ַּגֵּבי...; ַעל ְיֵדי...; ַעל ִּפי...; ִּבְגַלל...ַאּגַ
ב אֹוְרֵחיּה "ַעל ִּפי ַּדְרּכֹו"; ֶּדֶרך ַאַּגבַאּגַ

ב ּד- "ַעל ְיֵדי ֶׁש-"; ֵּכיָון ֶׁש-ַאּגַ
ִלֵּמד אֹותֹו ‘ְּגָמָרא’ַאְגְמֵריּה 

]7-6[ַאְגָרא  ָׂשָכר 
) ַעד ֶׁש-; ִּבְזַמן ֶׁש-; ִּבְמקֹום ֶׁש-ַאּד- )ַא+ּדְ

ֵריּה ]7[ַאְדּבְ הֹוִליְך אֹותֹו )ְלָפָניו(; ִּכֵּבד אֹותֹו 
+ָהִכי( ָהִכי )ַא+ּדְ "ַעד ֶׁשָּכְך"; ֵּביָנַתִיםַאּדְ

ְלִגי ּב- ִמיּפַ ִּבְמקֹום ֶׁשֶּנְחָלִקים ּב- 'ַאְּד-'ַאּדְ
א ּד-  ְעּתָ "ַעל ַּדַעת ֶׁשל..."; ְּבַכָּוָנה ל- 'ַא-'ַאּדַ

ה ַרּבָ "ַעל ַהְּגדֹוָלה"; ְּגדֹוָלה ִמּזֹו; ְלֶהֶפְךַאּדְ
ָתֵני: ִּבְמקֹום ֶׁש)ַהַּתָּנא( ְמַלֵּמד: 'ַאּד-'ַאּדְ

ַעל ֹזאתַאָהא )ַא+ָהא(
ֶזה ַעל ֶזה; ֶזה ֶנֶגד ֶזה; ֶזה ֶאת ֶזהַאֲהָדֵדי )ַא+ֲהָדֵדי(
]421[ַאֵהָייא? )ַא+ֵהָייא( "ַעל ֵאיזֹו?" ְּבנֹוֵגַע ְלֵאיֶזה ִעְנָין? 

ֶהֱהָנה; הֹוִעיל ַאֲהִני 
:ּוָפסּוק נׂוָסף מׂוִכיַח:)ְו(אוֵׂמר

ֵהִקים; ֶהֱעִמיד; ֵּפֵרׁש; ִסֵּים; ִמָּנהאֹוִקי/אֹוִקים 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ; ִהְתַנֲהגּות ְראּוָיה/ְמצּוָיהאֹוַרח ַאְרָעא

ֶּדֶרְך; ֹאֶפן; ֹנַהג ‘ַאַּגב אֹוְרֵחיּה’אֹוְרָחא
זֹוִהי ַּדְרּכֹו ָהְרִגיָלהאֹוְרֵחיּה הּוא

ּתֹוָרה; ֵסֶפר ּתֹוָרה 'ְּדאֹוָרְייָתא'אֹוָרְייָתא
א ֶעֶרב; ְּתִחַּלת ַהַּלְיָלהאּוְרּתָ

)ְוַהֲהָלָכה ֶׁשל ר'...( הֹוֶלֶכת ְלִׁשיָטתֹו)ְו(ָאְזָדא ְלַטֲעֵמיּה
ָהַלְך; ָנַסע; ָאַזל; ִנְגַמר ‘ְּכַמאן’ֲאַזל )ב: ָאֵזיל(

ֶהְרָאה; ָרַמז; ִהְדִּגיםַאְחִוי )ב: ַמְחֵוי(
ִחֵּלל; ָּפָדה; ָמַחלַאֵחיל )ב: ַמֵחיל(

ַאֵחר; ַאֶחֶרת ‘ִליָּׁשָנא ַאֲחִריָנא’ַאֲחִריָנא; ַאֲחִריִתי 
ַהִאם...?!; ְוִכי...?!ַאּטּו...?!1

ִּבְגַלל...; ִמּׁשּום...ַאּטּו...2 
 ...ֵאיןִאי...1/ֵאי

ִאם/ִאיּלּו...; אֹו...ִאי...2
ִאם... ִאם...; אֹו... אֹו...ִאי... ִאי...
ִאי ָאְמַרּתְ 
ָלָמא... ׁשְ ִבּ

ְּבָׁשלֹום )=נֹוַח( ִאם ַאָּתה אֹוֵמר...

 י ֵאין ְרצֹוִני; ֵאיִני רֹוֶצהִאי ֶאְפׁשִ
ר ֵאין ְיֹכֶלת; ֹלא ִנָּתןִאי ֶאְפׁשָ

ִאם ֵּכן )ֲהֵרי...(ִאי ָהִכי...
"אֹו ַּגם" )=אֹו(; "ִאם ַּגם" )=ֲאִפּלּו( ]32[ִאי ַנִמי... 

ִעי ֵליּה )ל-( "ִנְצַרְך לֹו )ַלֲעׂשֹות...("; ָהָיה לֹו )ל-(ִאיּבָ
ְעָיא ְלהּו: ]3[ִאיּבַ ִנְׁשֲאָלה ָלֶהם )=ַעל ָיָדם(; ָׁשֲאלּו: 

ֵעית ֵאיָמא...! ִאם ַאָּתה רֹוֶצה, ֱאֹמר... )ְּבׂאֶפן ַאֵחר(!ִאיּבָ
י ִלּ ִנְתַּגָּלה; נֹוַדעִאיּגַ

ֵרי ָרא; ִאיָגּ ַּגג; ַּגּגֹותִאיּגָ
ֶזה ָוֶזה; ֵאּלּו ָוֵאּלּו...ִאיִדי ְוִאיִדי...

ָהַאֵחר; ַהָּלה; ַהְּׁשָאר 'ַתְנָיא ִאיָדְך'ִאיָדְך
הּוא; ִהיאִאיהּו; ִאיִהי 

]42[ִאיִזי... ִאם ֵּכן...; ּוְבֵכן... 

יֵדי )ַא+ְיֵדי( ּד-  "ַעל ְיֵדי ֶׁש-"; ֵּכיָון ֶׁש-ַאּיְ
ָהָיה ְמׂעֶרה ּב-; ָּדן ּב-‘ַמְייֵרי’ַאְייִרי ּב-

]42[ַאְייִתי אתי ֵהִביא; ִרָּבה; ָּכַלל 
א( א )ִאית+ּכָ ֵיׁש )ָּכאן(; ֶאְפָׁשר )ל-(ִאיּכָ
יַנְייהּו א ֵבּ ]52[ִאיּכָ ֵיׁש )ֶהְבֵּדל ִהְלָכִתי( ֵּביֵניֶהם 
ָאְמִרי: א ְדּ ֵיׁש )ֲחָכִמים( ֶׁשאֹוְמִרים: ִאיּכָ

א ְלִמיְפַרְך: ֵיׁש )ֶאְפָׁשרּות( ְלַהְקׁשֹות: 'ִּפיְרָכא'ִאיּכָ
ת ֵליּה ָנַגע לֹו; ָחַׁשׁשִאיְכּפַ

ִאם ֹנאַמר; ִאיּלּו ַנִּציַע: 'ֵליָמא'ִאיֵליָמא: )ִאי+ֵליָמא(
]42[ֵאיָמא: אמר  ׂאַמר; ֱאמֹור! 

ֵאיָמא: "ָלא". 
ְצִריָכא!

 ָהִייִתי אֹוֵמר: "לׁא". 
ְוָלֵכן ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר! )≠ָלא! ְצִריָכא:(

ֱאמֹור ֶאת ַהּסֹוף! ‘ֵסיָפא’ֵאיָמא ֵסיָפא!

א!  ֱאמֹור ֶאת ָהרׁאׁש! ‘ֵריָׁשא’ֵאיָמא ֵריָשׁ

ִליְך ִליְך/ִאְמּ ִנְמַלְך )ִּבְפלֹוִני(; ִהְתָחֵרטִאיּמְ

ֱאמֹור ֶׁש)ֶאְפָׁשר ְלַצְמֵצם ֶאת ֵאיַמר/ֵאימּור )ּד-(
]52[ ַהְּקִביָעה ַהּקֹוֶדֶמת( 

]52[ֵאיַמת ֵאיָמַתי; ָמַתי? 
"ֵהן!" ֵּכן! ָאֵכן! )≠ֵאין(ִאין!

...א ַרק...ֵאין... ֶאּלָ
ָאֵכן, ָּכְך ֶּבֱאֶמת!ִאין, ָהִכי ַנִמי!

ֵהםִאיְנהּו/ִאיּנּון
ָּכְך ִהיא?! )≠ֵאיִני(ִאיִני?! )ִאין+ִהיא(
י  ]63[ֱאיִניׁש; ֱאיָנׁשֵ ִאיׁש; ֲאָנִׁשים ‘ָאְמִרי ֱאיָנֵׁשי’ 

ִאּסּור; ָּדָבר ָאסּור; ִּדיֵני ִאּסּור ְוֶהֵּתרִאיּסּוָרא
ַיּה?! ]93[ֱאיַסּמְ )ַהִאם( ֶאְמחֹוק אֹוָתּה?! ‘ַסִּמי’ 

]62[ ֵאיפּוְך! ֲהפֹוְך )ֵסֶדר ַהִּמְׁשָנה/ַהָּבָרְייָתא(! 
]62[ֵאיפּוְך ֲאָנא?! )ַהִאם( ֶאֱהפֹוְך/ַאֲחִליף?! 
ָכא ָכא/ִאּפְ ְלֶהֶפְך ‘ֵּתיפּוְך’ִאיּפְ

ִנְצַרְך; ָהָיה ָצִריְך )ְלֵהָאֵמר(ִאיְצְטִריְך
ַלע ַלע/ִאּקְ ִנְקַלע; ִהְזַּדֵּמן ִאיּקְ

ַפד ִהְקִּפיד; ָּכַעסִאיּקְ
ִרי1 ִרי/ִאּקְ ִנְקָראִאיּקְ
ִרי2 ִרי/ִאּקְ ָקָרה; ָּבא ְּבִמְקֶרה; ִהְזַּדֵּמןִאיּקְ
ְרָאָיה; ַטֲעָנה; הֹוָרָאה; ִּדּיּון ִאיְרָיא/ִאְרָיא

יק ּתִ יק/ִאׁשְ ִתּ ָׁשַתקִאיׁשְ
ַכח ּתְ ]26[ ִאיׁשְ ִנְמָצא; ִהְתָּבֵרר 

ִרי  ּתְ ִרי/ִאׁשְ ּתְ ֻהַּתרִאיׁשְ

]62[ִאית ֵיׁש; ִנְמָצא; ַקָּים; ָּתֵקף 

ֵיׁש לֹו; ָיכֹול/ַחָּיב )ל-(; סֹוֵבר/ַמְסִּכיםִאית ֵליּה 

ִנְרָאה; ִנְגָלה; ִנְהָיה ָראּויִאיְתֲחִזי/ִאיֲחִזי

ֻהְחַזק; נֹוַדעִאיְתֲחֵזק/ִאְתֲחֵזק

ֵהִׁשיב לֹו; ִהְקָׁשה לֹו 'ְמִתיב'ֵאיִתיֵביּה:

)ְו(ֵיׁש אֹוְמִרים )ַעל ִּפי ָמסֶׂרת ַאֶחֶרת(:)ְו(ִאיֵתיָמא:  אמר
ַמר ַמר/ִאּתְ ]66[ִאיְתּ ֶנֱאַמר )ִמִּפי ָאמֹוָרִאים( 

יׁש ּקִ ׁש/ִאיּתַ ּקַ ֻהַּקׁש )ל-(; ֻהְׁשָוה )ל-(ִאיּתַ
ֵאַרע; ִהְזַּדֵּמןִאיְתְרִמי/ִאְתְרִמי
ָתא  ָתא/ִאּתְ ִאָּׁשה; ַרְעָיהִאיּתְ

י ּתִ ֲעַדִּיןַאּכַ
א... )ִאם+ָלא(  ֲאָבל...; ַאְך...; ַרק...; חּוץ ִמ-ֶאָלּ
 ...ן א ִאם ּכֵ ַרק ִּבְתַנאי ֶׁש-ֶאָלּ

א ָלאו...?! ֲאָבל ַהִאם ֹלא...?!ֶאּלָ
ה...! א ֵמַעּתָ "ֲאָבל ָּכֵעת" ִּכְדָבֶריָך; ִאם ָּכְך, ֲהֵרי...!ֶאּלָ

א ּד- יּבָ "ַעל ֵלב ֶׁשל..."; ְלִפי ִׁשיַטת... 'ַא-'ַאּלִ
יָמא ים/ַאּלִ ָחָזק; ָעִדיף; ַּבר ַסְמָכאַאִלּ

ֲהֵרי ֶׁש-; ִמָּכאן ָאנּו לֹוְמִדים ֶׁש-ַאְלָמא...
ה(  ה...? )ַא+ָלָמּ ּמָ "ַעל ַמה?" ָלָּמה? )ְּפִתיָחה ְלֻקְׁשָיה(ַאּלָ
ִאּלּו־לׁא.../לּוֵלא...; ִאּלּו.../לּו...ִאְלָמֵלא/ִאְלָמֵלי...

ֵצא/ ּמָ ִאם ּתִ
 :ֵצי לֹוַמר יּמָ ּתִ

ִאם )ָּבִעְנָין ַהּקֹוֵדם( ַּתִּגיַע ְלַמְּסָקָנה 
לֹוַמר:

אי? )ַא+ַמאי( ַעל ַמה; ָלָּמה? ַמּדּוַע?ַאּמַ
 ָאמֹוָרא 

)רבים: ָאמֹוָרֵאי(
"אֹוֵמר" )=ְמָפֵרׁש/ְמֻתְרְּגָמן(; ָחָכם 

ִּבְתקּוַפת ַהַּתְלמּוד )ְלַאַחר ַהַּתָּנִאים(; 
ִמי ֶׁשחֹוֵזר ַעל ִּדְבֵרי ֶהָחָכם ּוַמְבִהיָרם

ִּבְגַלל...; ִּבְׁשִביל...ַאְמטּו/ַאְמטּול... 
אֹוֵמר ֲאִני; ֲאִני חֹוֵׁשב/ִמְתַּכֵּוןֲאִמיָנא/ָקֲאִמיָנא

ָאַמר; ֵּפֵרׁש; ָחַׁשב/ִהְתַּכֵּוןֲאַמר )ב: ָאַמר(
אֹוֵמר )=ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר( ְלָך ר'... :ָאַמר ָלְך ר'... 

]23[ֲאַמר ָמר: ָאַמר ָהָאדֹון/ֶהָחָכם: ‘ָמר' 
ֲאַמר ר'... ֲאַמר 

ר'...
ָאַמר ר'... )ֶשָּׁׁשַמע ְּבָאְזָניו ֶׁש(ָאַמר 

ר'...
ֲאַמר ר'... 
ֵמיּה ּד- ְ ִמּשׁ

"ָאַמר ר'... ִמּׁשּום ר'..."; ָאַמר ר'... 
ְּבֵׁשם ר'...

ָאַמְרִּתי; ָאַמְרנּוֲאַמִרי/; ֲאַמַרן 
אֹוְמִריםָאְמִרי/ָקָאְמִרי 
י: אֹוְמִרים ֲאָנִׁשים )ִּפְתָּגם ֲעָמִמי(ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ
"ְואֹוְמִרים אֹוָתּה"; ְוֵיׁש מֹוְסִרים:)ְו(ָאְמִרי ַלּה:

ִדי: ְוֵיׁש מֹוְסִרים אֹוָתּה ְּבִלי ֵׁשם אֹוְמרֹו)ְו(ָאְמִרי ַלּה ּכְ
אֹוְמִרים ֲאַנְחנּו; אֹוְמִרים ַאֶּתם ָאְמִריַנן; ָאְמִריתּו 

ָאַמְרִּתי אֹוָתּהֲאַמִריַתּה/-ָתא
ֲאִני; ֲאַנְחנּו; ַאָּתהֲאָנא; ֲאַנן; ַאְנְתּ

ָרא ָרּה/ַאְסּבְ ִהְסִּביר אֹוָתּהַאְסּבְ
א ִסּיּוַע ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב ַלֲהָלָכה ֶׁשֵאיָנּה ַאְסַמְכּתָ

ְמפֹוֶרֶׁשת ַּבּתֹוָרה; ִהְתַחְּיבּות ָממֹוִנית 
]93[ ִמּתֹוְך ֲהָנָחה ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ְלַקְּיָמּה 

ָאַסר; ָקַׁשר; ִהִּטיל ִאּסּורֲאַסר )ב: ָאַסר(

ב ּד-  ַאף ַעל ִּפי ֶׁש-; ַלְמרֹות...; ְּבִנּגּוד...ַאף ַעל ּגַ
יָמא: ֹּתאַמר )ֶׁשַהִּמְׁשָנה ּתֹוֶאֶמת( ֲאִפּלּו ֲאִפיּלּו ּתֵ

)ַהֵּדָעה ָהַאֶחֶרת אֹו ְנִסּבֹות ֲאֵחרֹות( 
יק(  יק )ב: ַמּפִ ַאּפֵ

נפק
הֹוִציא; הֹוִציא ֵמַהְּכָלל; ִּבֵּטא; ָלַמד 

)ִמן ַהָּכתּוב(; ָּדַרׁש; הֹוִציא ְיֵדי חֹוָבה 
ִהְקָנה; ָמַכר; ֶהֱעִביר ל)ְרׁשּות( ַאֵחרַאְקִני )ב: ַמְקֵני( 

ִהְקָׁשה; ֶהֱעָלה ֻקְׁשָיה ַאְקׁש-1 קשי

ׁש-2 נקש ִהִּקיׁש; ִהְׁשָוה; ִּדָּמה ָּדָבר ְלָדָברַאּקְ
 ַאְרָעא 

)רבים: ַאְרָעָתא(
ֶאֶרץ; ֲאָדָמה; ַּכּדּור ָהָאֶרץ; ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה; ְמִדיָנה; ָׂשֶדה 
ַחן ּכְ ח; ַאׁשְ ּכַ ָמָצא; ָמָצאנּו ‘ַמְׁשַּכַחְּת’ַאׁשְ

ְמִעיַנן  "ִהְׁשִמיַע ָלנּו"; ִלֵּמד אֹוָתנּו 'ַמְׁשַמע'ַאׁשְ
ַקד ּתָ "ַׁשָּתא ַקְדָמָאה"; ַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרהֶאׁשְ

ַאָּתה/ַאְּתַאְתּ
ָּבא; ִהִּגיַעֲאָתא עבר
ִהַּגְענּו ל-; ָחַזְרנּו ל-ֲאַתאן ְל-

ַאֶּתםַאּתּון 
ָּבא; )ַהָּדָבר( ִנְלָמדָאֵתי )נ: ָאְתָיא( ב

ָמקֹוםַאְתָרא/ֲאַתר

ב
י... ַאְנּפֵ י.../ְבּ ַאּפֵ ִּבְפֵני...; ְּבנֹוְכחּות...ְבּ

ֵבי( ָבא )רבים: ּבָ ַׁשַער; ֶּפַתח; ֵחֶלק; ִמְׁשָּפטּבָ
יּה ַגּוֵ גֹו; ּבְ ְּבתֹוְך.../ּב-; ְּבתֹוכֹו/ּבֹוּבְ

רּוָתא דּוָתא/ּבָ ]09/17[ּבָ ֵּדָעה ְּבדּוָיה )ְוָלֵכן ֵיׁש ִלְדחֹוָתּה( 
ִדיַדּה  ִדיֵדיּה; ּבְ ְּבֶׁשּלֹו/ּבֹו־ַעְצמֹו; ְּבֶׁשָּלּה/ָּבּה־ַעְצָמּהּבְ

ֲהֵדי... ִעם...ַבּ
ֲהֵדי ּד- "ִעם ֶׁש-"; ִּבְזַמן ֶׁש-ּבַ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ֶזה ִעם ֶזה; ְּבַיַחדּבַ
ֶהְדָיא ְּבֵפרּוׁש; ְמפֹוָרׁש; ְּבָגלּויּבְ
ֵטיל ]57[ּבְ ָּבֵטל; ׁשֹוֵבת 
י... ֵּבית...; ֵּבית ִמְדָרׁש ֶׁשל...; ֵּבין...; ְּב-; ּבֵ

]97-57[ ְּבתֹוְך...; ְקבּוָצה ֶׁשל... 
י  ְמׁשֵ י ׁשִ ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות )ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת( ּבֵ

ֵרי י ְתּ )ְקבּוָצה ֶׁשל( ְׁשַנִיםּבֵ
יֵני/ּוֵביֵני יֵני ֵבּ ֵּביָנַתִים ּבֵ

יֵעי יֲעָתא; ּבֵ ֵּביָצה; ֵּביִציםּבֵ
יׁש א/ּבִ יָשׁ ַרעּבִ
 ...ְכֵדי ְּבִׁשעּור )ְזַמן(...ּבִ

ְכִדי ְלִחָּנם; ְלֹלא ֹצֶרְךּבִ
ִניחּוָתא ַחת; )רש"י:( ֹלא ְּכֻקְׁשָיה; ִּכְרָאָיהּבְ ְּבנַַ

עּו( ָעא )רבים: ּבְ ָׁשַאל; ִּבֵּקׁש; ָרָצה; ָהָיה ָצִריְךּבְ
ְעָיא; רבים:  ֵעי )נ: ּבָ ּבָ

עּו( ב  ּבָ
ׁשֹוֵאל; ְמַבֵּקׁש; רֹוֶצה; ָצִריְך 

‘ִאיָּבֵעית’
ְעֵיי( ְעָיא )רבים: ּבַ ְׁשֵאָלה )ַּבֲהָלָכה(ּבַ

ֵעיֵניּה ְּבֵעינֹו; ְּכמֹו ֶׁשהּוא; ְּבֹלא ִׁשּנּויּבְ
ִעי+ֲאַנן;  ִעיַנן )ּבָ ּבָ

ֵעיָנא( יחיד: ּבָ
 שֹוֲאִלים ָאנּו; ְמַבְּקִשׁים ָאנּו; 

רֹוִצים ָאנּו; ְצִריִכים ָאנּו
 ַעל חֹוב ַמְלֶוהּבַ

ְרח- ַעל/ַעל ּכָ ֶנֶגד ְרצֹונ-ּבְ
ָעְלָמא  ָּבעֹוָלם; ְּבֶדֶרְך ְּכָלל; ְסָתם; ַרקּבְ

ִציר  ָּפחֹותּבְ

ִחים ּנָ ים ְוַהּמֻ ּלִ אֹוַצר ַהּמִ
ַמְדִריְך ַלּלֹוְמִדים 

1.  הערכים מסודרים לפי אל"ף-בי"ת, בדרך כלל 
בלי אותיות השימוש )כגון 'ד-' או 'ו-'(.

2.  מילות ערך המופיעות רק בהקשר עברי )כגון 
ְכֵדי'( — מסומנות )(. אבל לא סומנו ערכים  'ּבִ
ין'(. עבריים המצויים גם בארמית )כגון 'הּוא ַהּדִ
3.  כדי לסייע ללומד להבין טוב יותר את מילת 

הערך נוספו שני סוגי הפניות מיוחדות:
א. חלק ממילות הערך הן צורות פוַעל 
המופיעות גם בלוחות הנטייה במדור "ַהּפַֹעל 

ְבִלי". בערכים אלו צבועות  ְלמּוד ַהּבַ ּתַ י ּבַ ָהֲאַרּמִ
ְלִגי'(  באדום שלוש אותיות השורש )למשל: 'ִמיּפַ

או חלקן )'אוקי/אוקים' — משורש קו"ם(. 
בעת הצורך, נכתבו כל שלוש אותיות השורש 
משמאל למילת הערך. לדוגמה: השורש  אזל  
משמאל למילת הערך 'ֵליִזיל' מזמין את 
הלומד להתבונן בצורה זו במסגרת כל נטיית 
שורש אז"ל בלוחות הנטייה במדור "ַהּפַֹעל 

ְבִלי". ְלמּוד ַהּבַ ַתּ י ּבַ ָהֲאַרּמִ

ב. משמאל לחלק ממילות הערך צוַין מספר 
העמוד ב"מילון ארמי-עברי לתלמוד הבבלי" 
מאת מו"ר הרב פרופ' ע"צ מלמד )ירושלים 
תשנ"ב(, שבו יוכל הלומד למצוא הסבר רחב 
ים ]734['(, הגדרות  ּיַ ְסּתַ יותר )כמו בערך: 'ִתּ
יק ]842['(, צירופי מילים  נוספות )כמו בערך: 'ַמּסִ
י... ]97-57['(, צורות דומות אך  וביטויים )כגון: 'ּבֵ
י ]462['( או  שונות )כגון: 'ַמְצֵלי' לעומת 'ְמַצּלֵ

הערות מחכימות )כמו על ערך 'ְנִהי ]592['(.

מקרא:

)2 ְסִעיף בֹוָאר ּבִ ּמְ ֵעֶרְך ִעְבִרי )ּכַ
ְסִעיף 3א( בֹוָאר ּבִ ּמְ י )ּכַ ׁשֶֹרׁש ֲאַרּמִ

ְסִעיף 3ב(]321[ בֹוָאר ּבִ ּמְ אּור )ּכַ ַהְפָנָיה ְלַהְרָחַבת ַהּבֵ
ָנא"("..." רּוׁש ִעְנָיִני; כמו בערך "ּתְ רּוׁש ִמּלּוִלי )ִלְפֵני ּפֵ ּפֵ

ַאְזָהָרה! ֵאין ְלַהֲחִליף ִעם...)≠...(
ְזַמן הֹוֶוה( ב ִעיל ּבִ ינֹוִני ּפֹוֵעל )=ּפַֹעל ּפָ ּבֵ

ָזָכר; ְנֵקָבהז; נ
;)ְך ֶהְמֵשׁ ה )ּבַ ן ֶעְרּכֹו ְלַמּטָ ן ֶעְרּכֹו ְלַמְעָלה; ַעּיֵ ַעּיֵ

מוקדש על ידי רב יצחק פרנק בהוקרה ובתודה
לזכרו של הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

ולהבדיל בין חיים לחיים
לרב ד"ר משה דוד טנדלר שליט"א

מוַרי ורבוַתי במשך יותר מיובל שנים

 בניינים
על )ַקל(עברית ֵעלֻהְפַעל  ִהְפִעילִנְפַעלּפָ ֵעל   ּפִ ִהְתּפַ
על )ַקל(ארמית ֵעלּפְ ְפַעל  ַאְפֵעלִאְתּפְ ֵעלִאַתּ ַעל   ּפַ ִאְתּפַ

עֹות ין ַמְטּבֵ ַיַחס ּבֵ
ר רּוטֹותִאיּסָ =8 ּפְ

יַנר ָזָהב ֶסףּדִ יְנֵרי ּכֶ =25 ִדּ
ֶסף יַנר ּכֶ רּוטֹותִדּ =192 ּפְ

ֶסףָמֶנה יְנֵרי ּכֶ =100 ִדּ
ֶסףֶסַלע יְנֵרי ּכֶ =4 ִדּ

רּוָטה המטבע הזול ביותרּפְ
ֶקל ֶסףׁשֶ יְנֵרי ּכֶ =2 ִדּ

ְזַמן
ָרס לפי רמב"ם ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ּקֹותּבִ 3 ּדַ

ָרס לפי רש"י ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ּקֹותּבִ 4 ּדַ

ּקֹותַמֲהַלְך ִמיל 18 ּדַ

ְרָסה   ּקֹותַמֲהַלְך ּפַ 72 ּדַ

ְרָסאֹות יֹום ֶאָחדַמֲהַלְך 10 ּפַ
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א
1א'

ִאי ֶאְפָׁשרא"א1
ִאי ָאְמַרְּתא"א2

 ִאי ָאְמַרְּת אא"ב
ִּבְשָׁלָמא

ֶאָּלא ִאם ֵּכןאא"כ
)האותיות( א, ב א"ב1

ִאיָּכא ֵּביַנְייהּוא"ב2

)האותיות( א, ב, גאב"ג

ִאיָּבֵעית ֵאיָמאאב]ע["א
ִאיָּכא ְּדָאְמִריא"ד1
אא"ד2 אֹו ִּדְלמַָ

ַאְּדַרִּבי...אדר'

ִאי ָהִכיא"ה

ִאין ָהִכי ַנִמיאה"נ

ַאַחר ָּכְךאח"כ

)האותיות( א, ח, סאח"ס

ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאלא"י

ִאיָּבֵעית ֵאיָמאאיב]ע["א

ִאם ֵּכןא"כ

ַאּכּוֵּלי ָעְלָמאאכ"ע
ָאַמר לֹוא"ל1
ֲאַמר/ָאַמר ֵליּהא"ל2

)האות( אאל"ף

"ֱא-ֹלֵהינּו, ֶמֶלְך אמ"ה
ָהעֹוָלם"

ָאְמִריַנןאמרי'

ַאַּמְתִניִתיןאמתני'

ִאי ַנִמיא"נ

ַאף ַעל ַּגב )ד-(אע"ג

ַאֲעבֹוָדה ָזָרהאע"ז

ַאף ַעל ִּפי ]ֵכן[אעפ]י["]כ[

ֲאִפיּלּו ָהִכיאפ"ה

ֲאִפיּלּואפי'

ֵאין/ֵאינֹו ָצִריְך א"צ

ֲאַמר ְקָראא"ק

"ֲאֶׁשר ִקְּדָשׁנּו אקב"ו
ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו"

 ָאַמר/ֲאַמר א"ר
ַרב/ַרִּבי.../ֶרִּבי

ִאם ּתׂאַמרא"ת1
)האותיות( א, תא"ת2

ִאם ִּתָּמֵצא לֹוַמר את"ל

ב
ְּבֵני ָאָדםב"א

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלבא"י1
"ָּברּוְך ַאָּתה ַהֵּׁשם"בא"י2

ִּבְגֵזָרה ָׁשָוהבג]ז["ש

ֵּבית ִּדיןב"ד

ַּבֶּמה ְּדָבִרים בד"א
ֲאמּוִרים

ֵּבית ַהְּכֶנֶסתב"ה1
ָּברּוְך הּואב"ה2
ֵּבית ִהֵּללב"ה3

ב"ה3 אֹוְמִריםבה"א

)ַהָּיִמים( ֵׁשִני, בה"ב

ֲחִמיִשׁי, ְוֵׁשִני

ֵּבית ַהְּכֶנֶסתבהכ"נ

ֵּבית ַהִּכֵּסאבהכ"ס

ֵּבית ַהִּמְדָרׁשבהמ"ד

ִּבְרַּכת ַהָּמזֹוןבהמ"ז

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשבהמ"ק

ָּבָשׂר ָוָדםב"ו

ַּבְזַּמן ַהֶזּהבזה"ז
ַּבֲעֵלי ַחִּייםב"ח1

ַּבַעל חֹובב"ח2

ֵּביּהבי'

ְּביֹום ַהִּכּפּוִריםביה"כ

ֵּבית ַהְּכֶנֶסתביהכ"נ

ֵּבית ַהִּכֵּסאביהכ"ס

ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹותביה"ש

ְּביֹום טֹובבי]ו["ט

)האות( בבי"ת

ְּבָכל ָמקֹוםבכ"מ

ֶּבן ֵלִוי/ָלִקיׁשב"ל

ַּבֶּמה ְּדָבִרים במד"א
ֲאמּוִרים

"ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות"במ"מ

ְּבֵני ָאָדםבנ"א

ְּבנֹוֵתן ַטַעםבנ"ט

ֶּבן ֲעַזְרָיהב"ע

ַּבַעל ַהַּבִיתבעה"ב

ַּבַעל חֹובבע"ח

ְּבַעל ָּכְרֵחיּה/ָּכְרַחּהבע"כ
ּבֹוֵרא ְּפִריב"פ1
ְׁשֵּתי ְּפָעִמיםב"פ2

"ּבֹוֵרא ְּפִרי בפה"א
ָהֲאָדָמה"

"ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן/בפה"ג
ַהֶּגֶפן"

"ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ"בפה"ע

ְּבִפְרָיה ּוְרִבָּיהבפו"ר

בפ"נ 
ובפ"נ

 ְּבָפַני ִנְכַּתב 
ּוְבָפַני ֶנְחַּתם

ַּבת קֹולב"ק

ֶּבן ַרב/ַרִּבי.../ֶרִּביב"ר

ְּבַרִּבי...בר'

ְּבֵריּהברי'

ֵּבית ַׁשַּמאיב"ש

ב"ש אֹוְמִריםבש"א

ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִריםבשה"ש

ִּבְׁשִכיב ְמַרעבשכ"מ

ג
ְּגֵזָרה ָׁשָוהג]ז["ש

ְׁשֹלָׁשה ְטָפִחיםג"ט

)האות( גגימ"ל

ְּגָמָראגמ'

ַּגן ֵעֶדןג"ע

ָׁשֹלׁש ְּפָעִמיםג"פ

ד
ְּדִאי ֶאְפָׁשרדא"א

ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלדא"י

ְּדִאם ֵּכןדא"כ

ַּדֲאַמר ֵליּהדא"ל

ְּדָאְמִריַנןדאמרי'

ְּדִאי ַנִמידא"נ

ְּדַאף ַעל ַּגבדאע"ג

ְּדַאף ַעל ִּפידאע"פ

ַּדֲאִפיּלּודאפי'

ַּדֲאַמר ְקָראדא"ק

 א"ר...דא"ר...
ּד]ְב[ֵבית ִּדיןד]ב[ב"ד

ְּדֵבית ִהֵּללדב"ה

 במ"מדבמ"מ
ְּדַבַעל ַהַּבִיתדבע"ה]ב[

ְּדַבַעל חֹובדבע"ח

ְּדֵבית ַׁשַּמאידב"ש

ִּדְבֵרי ַהּכׂלד"ה

ַּדֲהָוה ֵליּהדה]ו["ל

הקב"הדהקב"ה
יוה"כדי]ו[ה"כ

ְּדיֹום טֹובדי"ט

ְּדכֵׂהן ָּגדֹולדכ"ג

ְּדִכי ַהאי ַּגְווָנאדכה"ג

ְּדכּוֵּלי ָעְלָמאדכ"ע

ִּדְכַרִּבי ֵמִאירדכר"מ

ִּדְלֵבית ַׁשַּמאידלב"ש

כ"ע דלכ"ע
ִּדְלַרִּבי ֵמִאירדלר"מ

ִּדְלַרִּבי ִׁשְמעֹוןדלר"ש

)האות( דדל"ת

ְּדַמאן ְּדָאַמרדמ"ד

ְּדָמר ָסַברדמ"ס

ְּדִמְצַות ֲעֵׂשהדמ"ע

ְּדַמְתִניִתיןדמתני'

ס"ד]א[דס"ד]א[
ַּדֲעבֹוָדה ָזָרהדע"ז

ְּדַעל ְיֵדידע"י

עכו"םדעכו"ם
ְּדָקָאַמר ֵליּהדקא"ל

ְּדַקל ָוחֹוֶמרדק"ו

קוב"הדק]ו[ב"ה
ְּדָקְייָמא ַלןדקי"ל

ְּדַרב/ְּדַרִּבי.../ְּדֶרִּבידר'...

ר"א דר"א
ְּדרׂאׁש ַהָּׁשָנהדר"ה1
ְּדַרב הּוָנאדר"ה2
ְּדרׂאׁש חֶׂדׁשדר"ח1
ְּדַרִּבי ֲחִניָנאדר"ח2

ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָּבא דשלב"ל
ָלעֹוָלם

ִּדְבֵרי ּתֹוָרהד"ת

ְּדַתָנּא ַקָּמאדת"ק

ְּדָתנּו ַרָּבַנןדת"ר

ה
ַהֵּׁשם )ִיְתָּבַרְך(ה'

)האות( ה ה"א1/ה"י

ֲהָוה ֲאִמיָנאה"א2

ָהא ֲאַמר ַרִּבי.../הא"ר
ַרב...

ָהָכא ְּבַמאי הב"ע
ָעְסִקיַנן

ָהִכי ָּגְרִסיַנןה"ג )ברש"י(

ֵהיִכי ָּדֵמיה"ד

הּוא ַהִּדיןה"ה

ֲהָוה ֲאִמיָנאהו"א

ֲהָוה ֵליּהה]ו["ל

ֲהֵרי ֶזהה"ז

ַהְיינּו ַטְעָמאה"ט

ֲהָלָכה ְלמֶׁׂשה הל"מ
ִמִּסיַני

ָהֵני ִמיֵּליה"מ

)הסיומת( "ֶהם" ה"ם

ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו המע"ה
ָעָליו ָהְרָאָיה

ָהָכא ַנִמיה"נ1
ָהִכי ַנִמיה"נ2

ָהֵני ִמיֵּליהנ"מ

ָהעֹוָלם ַהָּבאהעוה"ב

ָהעֹוָלם ַהֶּזההעוה"ז

עכו"םהעכו"ם
ָהִכי ָקָאַמרה"ק1
ָהִכי ָקָתֵניה"ק2

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואהקב"ה

ַהִּׁשָּׁשה ְסָדִרים הש"ס
=ַהַּתְלמּוד

ו
ְוגֹוֵמרוגו'

ְוָהְכִתיבוהכתי'

)האות( ו וי"ו/וא"ו

ְוֵכן הּוא אֹוֵמרוכה"א

ְוכּוֵּליּהוכו'

ְוִכי ֵּתיָמאוכ"ת

ְוֶנֱאַמרונאמ'

ח
ַחד ָאַמרח"א

ַחס ְוָׁשלֹוםח"ו

חּוּלֹו ֶׁשַּלּמֹוֵעדחוש"מ

)האות( ח חי"ת

ֲחָכִמים אֹוְמִריםחכ"א

ֲחִצי ֶנֶזקח"נ

ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, חש"ו
ְוָקָטן

ט
ִּתְׁשָעה ְּבָאבט"ב

)האות( ט טי"ת

י
ֵיׁש אֹוְמִריםי"א
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ְיִהי ָרצֹוןיה"ר

)האות( י יו"ד

יֹום ַהִּכּפּוִריםי]ו[ה"כ

יֹום טֹובי]ו["ט

ַהֵּשׁם )ִיְתָּבַרְך(י"י / יי'

ֵיין ֶנֶסְךיי"נ

ֵיׁש לֹוַמרי"ל

ֵיֶצר ָהָרעיצה"ר

ַיִין, ִקּדּוׁש, ֵנר, יקנה"ז
ַהְבָּדָלה, ְזַמן

כ
ִּכי ִאםכ"א

ּכֵׂהן ָּגדֹולכ"ג

ְּכַהֵּׁשם )ִיְתָּבַרְך(כה'
ּכֵׂהן ָּגדֹולכה"ג1
ִּכי ַהאי ַּגְווָנאכה"ג2

ּכּוֵּליּהכו'

ָּכל ְזַמןכ"ז

ָּכל ָמקֹוםכ"מ

)הסיומת( "ֶכם"כ"ם

ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלהכנה"ג

ּכּוֵּלי ָעְלָמאכ"ע
ָּכל ֶׁשֵּכןכ"ש1
ָּכל ֶשׁהּואכ"ש2

 הקב"הכשהקב"ה
ְּכִתיבכתי'

ל
ִליָּׁשָנא ַאֲחִריָנאל"א

ְלֶאָחדלא'

ְלֶבֶדק ַהַּבִיתלב"ה

ְלִדְבֵרי ַהּכׂללד"ה

ְלַהֵּׁשם )ִיְתָּבַרְך(לה'

ֹלא ָהיּו ְּדָבִרים להד"מ
ֵמעֹוָלם

ָלׁשֹון ָהָרעלה"ר

ֵליּהלי'

 ְּדר'...לכדר'...
ֹלא ָּכל ֶׁשֵּכןלכ"ש

ָלָּמה ִליל"ל1
ֵלית ַלןל"ל2

)האות( ל למ"ד1

ְלַמאן ְּדָאַמרלמ"ד2

ִלְמִדיַנת ַהָּיםלמ"ה

]ָמָׁשל[ ְלַמה למה"ד
ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

ְלַמֲעִׂשים טֹוִביםלמע"ט

ֶלָעִתיד ָלבֹואלע"ל

ָלא ְּפִליִגיל"פ

ָלא ַקְׁשָיאל"ק
ֹלא ָׁשנּו ]ֶאָּלא[ל"ש1
ָלא ְׁשָנאל"ש2

ֹלא ַּתֲעֶׂשהל"ת

מ
ֵמֶאָחדמא'

ַמאי ִאיָּכא ְלֵמיַמרמא"ל

ִמְּבעֹוד יֹוםמבעו"י
ַמאן ְּדָאַמרמ"ד1
ַמאי ִּדְכִתיבמ"ד2
ַמהּו ְּדֵתיָמאמ"ד3

ִמְּדָקָאַמר ֵליּהמדקא"ל

ִמִּדְבֵרי סֹוְפִריםמד"ס

ְמָנא ָהֵני ִמיֵּלימה"מ

ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרתמה"ש

ִמן ַהּתֹוָרהמה"ת

ֵמחּוָצה ָלָאֶרץמח"ל

ַמאי ַטְעָמאמ"ט

ַמה ִלימ"ל

ִמָּכל ָמקֹוםמ"מ

)האות( ממ"ם

ִמַּמאן ְּדָאַמרממ"ד
ֶמֶלְך ַמְלֵכי ממ"ה1

ַהְּמָלִכים
ִמְּמִדיַנת ַהָּיםממ"ה2

ִמַּמה ַּנְפָׁשְךממ"נ

ְמָנא ָהֵני ִמיֵּלימנה"מ

ְמָנא ַלן/ֵליּה/ְלהּומנ"ל

ָמר ָסַברמ"ס

ִמְצַות ֲעֵׂשהמ"ע

ֵמֵעת ְלֵעתמעל"ע

ַמאי ְׁשָנאמ"ש

ַמה ֶׁשֵאין ֵּכןמשא"כ

ִמּׁשּום ָהִכימש]ו["ה

ַמְתִניִתיןמתני'

נ
)הסיומת( "נּו"נ"ו

)האות( נ נו"ן

נֹוֵתן ַטַעםנ"ט

ְנִטיַלת ָיַדִיםנט"י

ָנְפָקא ִמיַּנּהנ"מ

ֶנֶזק ָׁשֵלםנ"ש

ס
ָסְלָקא ַּדְעָּתְך ס"ד]א[

]ֲאִמיָנא[

ִסיָמןסי'

ְסִביָרא ֵליּהס"ל

)האות( ס סמ"ך

ֵסֶפר ּתֹוָרהס"ת

ע
ַעל ַאַחת ַּכָּמה עאכ"ו]כ[

ְוַכָּמה
ַעל ַּגבע"ג1
ֲעבֹוַדת ִּגּלּוִליםע"ג2

ַעם ָהָאֶרץע"ה

עֹוָלם ַהָּבאעוה"ב
ֲעבֹוָדה ָזָרהע"ז1
ַעל ֶזהע"ז2

ַעל־ְיֵדי/ַעל־ָידֹוע"י

ֶעֶרב יֹום טֹובעיו"ט

)האות( ע עי"ן
ַעד ָּכאןע"כ1
ַעל ָּכְרָחְךע"כ2

עֹובד)י( ּכֹוָכִבים עכו"ם1
ּוַמָּזלֹות=ּגֹוי)ם(

ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים עכו"ם2
ּוַמָּזלֹות=ע"ז1

ַעל ְמָנתע"מ

ֶעֶבד ִעְבִריע"ע

ַעל ִּפיע"פ

ֶעֶרב ר"ה2 ער"ה
ַעל ֵׁשםע"ש1
ֶעֶרב ַׁשָּבתע"ש2

פ
)האות( פפ'/פ"א

צ
)האות( צצד"י

ָצִריְך לֹוַמרצ"ל

ק
ָקָאַמר ֵליּה קא"ל

 א"רקא"ר
ַקל ָוחֹוֶמרק"ו

קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּואק]ו[ב"ה

)האות( ק קו"ף

ָקְייָמא ַלןקי]י["ל

ָקַמְׁשַמע ַלןקמ"ל

 ס"דקס"ד
ְקִריַאת ְׁשַמעק"ש

ר
ַרִּבי.../ַרב... ר'1
 ֶרִּבי= ר'2

ר' ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזרר"א1
ַרִּבי ֶאְלָעָזרר"א2

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ראב"י
ַיֲעקׂב

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ראב"ע
ֲעַזְרָיה

ַרָּבה ַּבר ַּבר ַחָּנה רבב"ח

ִרּבֹונֹו ֶׁשָּלעֹוָלםרבש"ע

ַרָּבן ַּגְמִליֵאלר"ג
ַרב הּוָנאר"ה1

רֹאׁש ַהָּׁשָנהר"ה2

ְרׁשּות ַהָּיִחידרה"י

ְרׁשּות ָהַרִּביםרה"ר
ַרב ִחְסָּדא ר"ח1
ַרִּבי ֲחִניָנאר"ח2
ַרִּבי ִחָּייא ר"ח3
 רֹאׁש חֶׂדׁש; ר"ח4

ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים

ַרִּבי ַטְרפֹוןר"ט
ַרִּבי ְיהּוָדה ר"י1
ַרב ְיהּוָדה ר"י2
ַרִּבי יֹוָחָנן ר"י3
ַרִּבי יֹוֵסי ר"י4
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ר"י5
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ר"י6

ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאיריב"ז

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִויריב"ל

ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִליריה"ג

)האות( ררי"ש

ַרב ָּכֲהָנאר"כ

ֵריׁש ָלִקיׁשר"ל

ַרִּבי ֵמִאירר"מ

248רמ"ח
ַרִּבי ְנֶחְמָיהר"נ1
ַרב ַנְחָמןר"נ2

ר"נ2 ַּבר ִיְצָחקרנב"י

ַרִּבי ֲעִקיָבא ר"ע

ר"ע אֹוֵמררע"א
ַרב ָּפָּפאר"פ1
ַרִּבי ִּפְנָחסר"פ2

ַרִּבי ִׁשְמעֹוןר"ש

ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמררש"א

ר"ש ֶּבן ֶאְלָעָזררשב"א

ר"ש ֶּבן ַּגְמִליֵאלרשב"ג

ר"ש ֶּבן יֹוַחאירשב"י

ר"ש ֶּבן ָלִקיׁשרשב"ל

ש
ַׁשִּפיר ָּדֵמיש"ד

ִׁשְכַבת ֶזַרעש"ז

ׁשֹוֵמר ִחָּנםש"ח

ְׁשַטר חֹובשט"ח

)האות( ששי"ן

ְׁשִכיב ְמַרעשכ"מ

ְׁשַמע ִמיַּנּהש"מ

ֶׁשֶּנֱאַמרשנא'

365שס"ה

ָׁשֶוה ְּפרּוָטהש"פ 

ֵׁשם ָׁשַמִיםש"ש

ת
ַּתְלִמיד ָחָכם; ת"ח

ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים

)האות( ת תי"ו

ַּתְלמּוד לֹוַמרת"ל

ַּתְנָיאתני'

ַּתְנָיא ַנִמי ָהִכיתנ"ה

ַּתָּנא ַקָּמאת"ק

ָּתנּו ַרָּבַנןת"ר

613 )מצוות(תרי"ג

ָּתא ְׁשַמעת"ש

ְּתִקיָעה, ְׁשָבִרים, תש"ת
ְּתִקיָעה

ַּתְלמּוד ּתֹוָרהת"ת

בֹות ְוִקּצּוִרים י ּתֵ ָראׁשֵ
ַמְדִריְך ַלּלֹוְמִדים 

1.  ראשי התיבות והקיצורים רשומים לפי סדר האל״ף בי״ת, בדרך כלל בלי אות השימוש 
(. למשל, ומ״מ, בחוש״מ, וכן ור׳ - מופיעים  )התחיליות: א, ב, ד, ו, כ, ל, מ או ׁשֶ
ללא אות השימוש: מ״מ, חוש״מ, ר׳ )אבל אע״ז, וכ״ת וכן דאמרי׳ - מופיעים עם 

ן ֶעְרּכֹו ְלַמְעָלה. ה =ַעּיֵ ן ֶעְרּכֹו ְלַמּטָ אות השימוש(. שימו לב להפניות: =ַעּיֵ
יַמְטִרי של כל אות ניתן לראות כאן: קיצורי  מספרים לא נכללו ברשימה. את הערך הּגִ  .2

דֹול )כמופיע ברשימה שלמטה(,  לכן, ראשי התיבות כ"ג יכולים להתפרש: ּכֵֹהן ָגּ
אך לפעמים פיענוחם הוא המספר 23.

3.  חלק מן הפירושים נצבעו כאן בכחול כדי להפנות את הלומד אל הערכים המקבילים 
ִחים״ בכרטיס זה. למשל: הפירוש )הראשון( של א״א1 מפנה לערך  ּנָ ים ְוַהּמֻ ּלִ ב״אֹוַצר ַהּמִ
ר״, חלק מן הפירוש של אפ״ה )=ֲאִפיּלּו ָהִכי( מפנה לערך ״ָהִכי״, והמלים  ״ִאי ֶאְפׁשָ

המפענחות את ראשי התיבות א״ק מפנות לערך ״ֲאַמר״ ולערך ״ְקָרא״. 
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ר/ְלָבר )ִמ-( חּוץ )ִמ-(; ִמְּלַבד... ּבָ

ת...;  ר... )נ: ּבַ  ּבַ
ֵני...( רבים: ּבְ

ֶּבן...; ָקָטן; ָראּוי ל-; ִנָּתן ל-; ּתֹוָׁשב; 
]09-78[ ְּבתֹוְך ְזָמן ֶזה; ָׁשֶוה; ַׁשָּיְך ּב- 

ָרא ִחיצֹוִניּבָ
ֵני/ ָרא )רבים: ּבְ ּבְ

ֵריּה ִרי; ּבְ ִנין(; ְבּ ּבְ
ֵּבן; ְּבִני; ְּבנֹו

ִריא ִרי/ּבָ ָּבִריא; ָּברּור; ַוָּדִאי )≠ְּבִרי(ּבָ
ָרְייָתא ")ִמְׁשָנה( ִחיצֹוָנה"; ָמקֹור ַּתָּנִאי ֶׁשֹּלא ּבָ

ִנְכַלל ְּבִמְׁשַנת ֶרִּבי
ת...( א )ּבַ ַרּתָ ַּבת ‘ַּבר’ּבְ
ָלָמא...  ׁשְ ]314[ּבִ ְּבָׁשלֹום; )ַהָּדָבר( נֹוַח ּומּוָבן...  
)ְתִמיָה)ה "ִּבְפִליָאה"; ְּבֶדֶרְך ְׁשֵאָלה/ֻקְׁשָיהּבִ

ַתר/)ְל(ָבַתר...  ַאֲחֵרי...ּבָ
ְתָרֵאי ְתָרא; ָבּ ַאֲחרֹון; ַאֲחרֹוִניםּבָ

ג
ְבָיא( ֵבי )נ: ּגָ ּגֹוֶבהּגָ

י... י.../ְלַגֵבּ ֵבּ  ֵאֶצל...; ֶאל...; ּב-; ְלַיד...; ִעם...; ּגַ
ְּבנֹוֵגַע ל-; ְלֻעַּמת... 

ְבָרא ֶּגֶבר; ִאיׁשּגַ
ָפה; ֹּכֶתל; ְּכִלי עֹור ּגּוָדא ָּגָדה; חֹוף; ֹשָ

ְווֵני(  ְווָנא )רבים: ּגַ ָּגֶון; ֶצַבע; ׂאֶפן; סּוג ‘ִּכי־ַהאי’ּגַ
"ַהּגּוף"; ָהָבה ַנְחזֹור ֶאל ַהַּמֲאָמר ּגּוָפא:

]99[ ּגּופֹו/ַעְצמֹו: ‘ָהא ּגּוָפא ַקְׁשָיא’ 
ְזִרי+ֲאַנן( ְזִריַנן )ּגָ ּגֹוְזִרים ָאנּו; ָאנּו אֹוְסִריםּגָ

יָסא ַצד; ִּכּוּון; ִּגיסּגִ
יֵרי( יָרא )רבים: ּגִ ֵחץּגִ
ּלֹוֵיי( י )מקור: ַגּ ִלּ ִּגָּלה )ַּדְעּתֹו(; ָחַׂשףַגּ

ִליָמא  "ְּגִליָמה"; ֶּבֶגד ֶעְליֹוןּגְ
ִמיר( ִמיִרי )יחיד: ּגְ לֹוְמִדים )ָמׂסֶרת ִמַּקְדמֹוֵנינּו(ּגְ

ְמֵלי(  ְמָלא )רבים: ּגַ ָּגָמל; ֶּגֶׁשרּגַ
ָמָרא ֲהָלָכה ֶׁשִהְתַקְּבָלה ְּבָמׂסֶרת; ִלּמּודּגְ

ְמִרי+ֲאַנן(  ְמִריַנן )ּגָ לֹוְמִדים ָאנּו )ָמׂסֶרת ִמַּקְדמֹוֵנינּו(ּגָ
ֵריְדָתא(  ֵריָדא )נ: ּגְ ְלַבּדֹו; ַרקּגְ

ִריר  ִנְמָׁשְך; ֻמְׁשָּפע; ְמֹגֶרהּגְ
ְרָמא; )ְל(ַגְרֵמיּה ֶעֶצם; )ְל(ַעְצמֹוּגַ

ָרָמא ְּגִריָמה )ַּבֲעִקיִפין(ּגְ
ִריַע בינוני ַרע/ּגְ ָּגרּוַע; ָּפחּותּגָ

ד
י... ֶׁש-; ֶׁשל...ּד-/ּדִ
ָנא  א/ּדְ זֹוּדָ

אֹוָרְייָתא "ֶׁשל ַהּתֹוָרה"; ֶׁשְּמקֹורֹו ַּבּתֹוָרה 'ּד-'ְדּ
+ֵבי( ֵבי... )ּדְ ֶׁשל ֵּבית )ִמְדָרׁשֹו( ֶׁשל...ּדְ

+ִביְתהּו( ִביְתהּו )ּדְ "ֶׁשל ֵּביתֹו"; ִאְׁשּתֹוּדְ
ְבָרא ָׂשֶדה )ְּבִנּגּוד ָלִעיר(ּדַ
ֲהָבא ָזָהבּדַ

+ָהא( ָהא )ּדְ ֶׁשֲהֵרי...; ִּבְגַלל...; ֶׁשל זֹוּדְ
יּה  א; ּדּוְכּתֵ ָמקֹום; ְמקֹומֹוּדּוְכּתָ

ְּבדֹוֶמה ְל-ּדּוְמָיא ּד-
ְווָקא ְוָקא/ּדַ ְּבִדּיּוק; ַרק ָּכְךּדַ

יַדן;   יִלי; ִדּ יִדי/ִדּ  ּדִ
יַדּה יֵדיּה; ּדִ ּדִ

 ֶׁשִּלי; ֶשָּׁלנּו;
ֶׁשּלֹו; ֶׁשָּלּה

ְייָקא(  ֵייק ב )נ: ּדָ ְמַדְקֵּדק; לֹוֵמד ִמִּדּיּוק ַהָּלׁשֹוןּדָ
ָנן  ן/ּדְ ין/ּדֵ ֶזהּדֵ

יָנא ִּדין; ִמְׁשָּפט; ִּדּיּון ִמְׁשָּפִטי; ֶצֶדק; ּדִ
ְסָבָרה ֶהְגיֹוִנית )ְּכגֹון ַקל ָוֹחֶמר(

(ִדיֲעַבד  )ּבְ
+ְד+ִאיֲעַבד( )ּבְ

"ִמֶּׁשַּנֲעָׂשה"; ְלַאַחר ַמֲעֶׂשה

יָקא בינוני ָפעּול נ ְמֻדֶּיֶקת )ְוִנָּתן ְלַדֵּיק ִמֶּמָּנה(ּדִ
ְכָווַתּה ְּבדֹוֶמה ָלּהּדִ "ֶׁשְּכמֹוָתּה"; ׁשֵֶ

ִכיר בינוני ָפעּול "ָזכּור"; זֹוֵכרּדְ
ַכר עבר ִהְזִּכיר )ְּבִפיו(ּדְ

ל! ָהֵסר! ִהְתַעֵּלם!ַדּ
יְלָמא...  ְלָמא/ִדּ ֶׁשָּמא...ִדּ

ָמא( ֵמי1 )יחיד: ּדְ "ָּדִמים" )=ָּדם(ּדְ
ֵמי2 רבים ְמִחיר; ֵעֶרְךּדְ

ְמָיא( ֵמי )נ: ּדַ ּדֹוֶמה; ֶנְחָׁשב )ְּכמֹו...( 'ֵהיִכי ָּדֵמי'ּדָ
+ָעְלָמא(  ָעְלָמא )ְדּ ]533[ְדּ "ֶׁשל ָהעֹוָלם"; ֶׁשל ַהּזּוַלת; ָרִגיל 

א ְעּתָ ַּדַעת; מּוָדעּות; ַהְסָּכָמה ּדַ
ק עבר ִּדֵּיק; ָּבַדקָדּ

ַנן( +ַרּבָ ַנן )ּדְ ַרּבָ ֶׁשְּמקֹורֹו ְּבִדְבֵרי ֲחָכִמיםּדְ

ה
ֲהֵרי...; ִהֵּנה...ָהא...1/ָה-1

זֹוָהא2/ָה-2/ָהָדא
ָיא! "זֹו ַעְצָמּה ָקָשׁה!"; ֶחְלֵקי ַהִּמְׁשָנה/ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

]99[ ַהָּבָרְייָתא סֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה! 
זׂו... )ֲאָבל( זׂו...ָהא... )ְו(ָהא...
?יַצד "זוׂ ֵאיְך?"; ֵאיְך ִמְתַיְּׁשִבים ַהְּדָבִרים?ָהא ּכֵ

ֶזהַהאי/ָהֵדין 

]021[ָהִאיָדָנא ַעְכָׁשיו; ַּבְּזַמן ַהֶּזה 

]021[ַהאְיְך ַההּוא 

ֵּתן! ָהָבה )ַמֵהר(!ַהב!

ֶזה ַעל ֶזה; ֶזה ֶאת ֶזה; ֶזה ָלֶזהֲהָדֵדי
ָחַזר; ָחַזר ּבֹוֲהַדר1 )ב: ָהַדר(

ַאַחר ָּכְךֲהַדר2 תַֹאר הפַֹעל

ין... ִּדין ֶזה ָחל ַּגם ַעל...הּוא ַהּדִ
ָהְיָתה; ָהִייִתיֲהַואי

-ִמְּפֵני ֶׁש-הֹוִאיל ו
ָהָיה; ִנְהָיה; ֶנְחַׁשב ‘ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה’ֲהָוה )ב: ָהֵוי(

]321[ֲהָוה ֲאִמיָנא:  ָהִייִתי אֹוֵמר/חֹוֵׁשב: 
ָהָיה לֹו ל-; ָהָיה )ָצִריְך/ָיכֹול( ל-ֲהָוה ֵליּה ל-
ָהִיינּוֲהֵויַנן/ֲהֵויָנא
ּה: יַנן ּבַ ְוָׁשַאְלנּו ָעֶליָה )=ַעל ֲהָלָכה זֹו(:)ְו(ַהּוֵ

ֵאיֶזה? ֵאיזֹו? ֵאלּו? ֵהיָכן?ֵהי?
י...? ֵאיֶזה )ִּדין ֶׁשל( ַרִּבי...?ֵהי ַרּבִ
?421[ֵהיַאְך[ ֵאיְך? ַמהּו ַהִּדין? ֵאיְך ִיָּתֵכן? 

]421[ַהְיינּו; ַהְיינּו ָהְך! ֶזהּו...; ֶזהּו ֶזה! 
ֵהיָכן? ֵאיׂפה?ֵהיָכא?

ְּבָמקֹום ֶׁש-; ְּבִמְקֶרה ֶׁש- 'ָּכל ֵהיָכא'ֵהיָכא ּד-
ֵאיְך? ‘ִּכי ֵהיִכי ּד-’ֵהיִכי?

ֵמי? ֵּכיַצד? ַמהּו ַהִּמְקֶרה? ֵהיִכי ָדּ
ַחּתְ ַלּה? ּכַ "ֵאיְך ִּתְמָצא אוָׂתּה" )=ְמִציאּות ָּכזֹו(?ֵהיִכי ַמׁשְ

ִמֶּמּנּוֵהיֶמּנּו
א יׁשָ א/ֶהּקֵ יׁשָ ֶהֵּקׁש; ַהְׁשָוָאה )ַעל ִּפי ְּפסּוִקים(ֶהיּקֵ

ַהִהיא; אֹוָתּה; זֹו ‘ַהְיינּו’ָהְך
ָּכאןָהָכא
ָּכְךָהִכי

א?! ּתָ ]521[ָהִכי ַהׁשְ “ָּכְך ַעְכָׁשיו”?! ַהֻאְמָנם?! 
ָאֵכן ָּכְך 'ִאין, ָהִכי ַנִמי!'ָהִכי ַנִמי1

ַהֻאְמָנם ָּכְך?! ָהִכי ַנִמי2 )ּד-(?!

]521[ָהִכי ָקָאַמר/ָקָתֵני: ָּכְך הּוא אֹוֵמר/ְמַלֵּמד: 

)לּו ה )רבים: ַהּלָ ַההּוא; ַהִהיאַהּלָ

ְך...  ְך/ִהיְלּכָ ]621[ִהְלּכָ "הֹוִאיל ְוָכְך"; ָלֵכן...  
]621[ִהְלְכָתא/ִהיְלְכָתא ֲהָלָכה; ְּפַסק ֲהָלָכה 

ָהֵהםַהְנהּו/ָהַנְך
ֵאֶּלהָהֵני 

י... ]621[ָהֵני ִמיּלֵ ְּדָבִרים ֵאּלּו )ֲאמּוִרים ַרק ּב-( 
"זֹו נֹוָחה"; זֹו מּוֶבֶנת )ְלַדַעת...(ָהִניָחא/ָהא־ִניָחא

ָהֵהםָהַנְך/ַהְנהּו
א(  ְעּתָ א )ָהא+ׁשַ ּתָ ]721[ָהׁשְ “ָׁשָעה זֹו”; ַעְכָׁשיו 'ָהִכי ַהְׁשָּתא' 

א ּד- ּתָ ]721[ָהׁשְ ַעְכָׁשיו ֶׁש-; ֵּכיָון ֶׁש- 
יַנח "זֹו ִּתְהֶיה נֹוָחה"... 'ִּתיַנח'ָהִתיַנח/ָהא־ּתִ

ם ]821-721[ָהָתם; ִמּתָ ָׁשם; ִמָּׁשם 
 )ְו(ָהַתְנָיא: ...!/

ְנָיא: ...! )ְו(ָהא־ּתַ
ַוֲהֵרי )ָּבָרְייָתא זֹו( ְׁשנּוָיה: ...!

 )ְו(ָהְתַנן: ...!/
ַנן: ...! )ְו(ָהא־ּתְ

ַוֲהֵרי )ְּבִמְׁשָנֵתנּו( ָׁשִנינּו: ...!

ז
ין( ין )ב: ְמַזּבֵ ָמַכרַזּבֵ

ְמִכיָרה )ּוְקִנָּיה(ְזִביֵני
ָקָנהְזַבן )ב: ָזֵבין(

זּוז )ַמְטֵּבַע ֶׁשֶעְרּכֹו 192 ְּפרּוטֹות(זּוָזא )רבים: זּוֵזי(
 זּוָטא/זּוַטר 
)רבים: זּוְטֵרי(

ָקָטן; מּוָעט; ֲחַסר ַמְׁשָמעּות

ֵלְך!ִזיל!1 אזל
זֹול; ְמֻזְלָזלִזיל2 )נ: ִזיָלא(

ְזַמן; ַּפַעםִזיְמָנא )רבים: ִזיְמֵני(
ִלְפָעִמים ִזיְמִנין תַֹאר הפַֹעל

ח
ֶאָחד; ַאַחתַחד ז; ֲחָדא נ

י י; ַחְדֵתּ ]041[ֲחַדת; ַחְדִתּ ָחָדׁש; ֲחָדָׁשה; ֲחָדִׁשים 
]141[חּוְמָרא ַמֲעָמד ָחמּור; ַהְקָּפָדה ְיֵתָרה 

ָרָאה; רֹוֶאה; ְרֵאה!ֲחָזא; ָחֵזי; ֲחִזי!
ָראּוי; ִנְרֶאה )=ִנָּתן ִלְראֹותֹו(ֲחִזי )נ: ַחְזָיא( 

יַנן ]541[ָחְייׁשִ חֹוְׁשִׁשים ָאנּו  
]841[ֲחַלׁש עבר  ֶנְחַלׁש; ָלָקה ְּבַמֲחָלה 

ֲחמּור; ָקֶׁשהֲחִמיר )נ: ֲחִמיָרא(
אֹור; ָחֵמץֲחִמיָרא  ֹשְ

]941[ַחְמָרא/ֲחַמר ַיִין 
]941[ֲחָמָרא/ֲחָמר ֲחמֹור 

ָרא... ]051[ַחּסֹוֵרי ִמַחּסְ )ְלשֹון ַהַּתָּנא( ָאֵכן ֲחֵסָרה... 
א ֶחֶרסַחְסּפָ

יב ב פֹוֵעל חֹוֵׁשב; סֹוֵפר; ְמַצֵּיןָחׁשֵ
יב בינוני ָפעּול ָחׁשּוב; ֶנְחָׁשבֲחׁשִ

ט
ַהְרֵּבה; ְמאֹודטּוָבא 

ַטְעָמא )רבים: 
ַטְעֵמי(

 ַטַעם; ִסָּבה; ִׁשיָטה; ֵּדָעה 
]161[ 'ְלַטֲעֵמיּה'; 'ִלְטָעָמיְך' 

יֹוֵתרְטֵפי

י
ָנַתןְיַהב )ב: ָיֵהיב(

 יֹוָמא 
)רבים: יֹוֵמי/יֹוִמין(

]661[ יֹום; יֹום ִּכּפּור; ַהֶּׁשֶמׁש 

לֹוֵמד; לֹוְמִדים ָאנּו ‘ֵליַלף’; ‘ְלֵמיַלף’ָיֵליף; ָיְלִפיַנן
]861[ְיָמָמא )רבים: ְיָמֵמי( יֹום )ְּבִנּגּוד ְלַלְיָלה( 

ִּתינֹוק; ֶיֶלדְינּוָקא )רבים: ְינּוֵקי(

ֶיַרח; ׂחֶדׁשַיְרָחא )רבים: ַיְרֵחי(

ָיַׁשב; ָּגר; ִנְמָצאְיֵתיב )ב: ָיֵתיב(
יְרָתא( יָרא )נ: ַיּתִ ְמֻיָּתר; נֹוָסף; ַהְרֵּבהַיּתִ

ְיתֹוִמים ַיְתֵמי )יחיד: ַיְתָמא( 

כ
גֹון... ְּכמֹו...; ְּכֵעין...; ְלֻדְגָמה...ּכְ
ד... ַּכֲאֶׁשר...; ְּכֶשׁ- )=ִּבְזַמן ֶׁש-(ּכַ
ד- ְּכמׂו ֶׁש-ּכִ
ִדי ְלֹלא ֹצֶרְך; ְלַבד; ְסָתם; ְּבֹלא ֵׁשם ְכּ

]371[ אֹוְמרֹו )≠ְּכֵדי )'ָאְמִרי ַלּה ְּכִדי' 

ָוֵתיּה  ָווֵתיּה/ּכְ ָּכמֹוהּו ‘ַּתְנָיא ְּכָווֵתיּה’ ּכְ
א )ּכּוֵלי...( ַהֹּכל; ָּכלּכּוּלָ
י ָעְלָמא ָּכל ָהעֹוָלם; ָּכל ְּבֵני ַהַּמֲחֹלֶקתּכּוּלֵ

 - י.../ּכְ ְּכמֹו...; ְּכֶׁש-; ִאם ...; ָּכְך )≠ִּכי(ּכִ
 !?...ַהִאם...?!)ְו(ִכי

י ָהא... "ְּכמֹו זֹו..."; ּתֹוֵאם ֶאת ַהֶהְמֵׁשְך:ּכִ
ְווָנא י־ַהאי ּגַ ְּכגֹון ֶזה; ְּבֹאֶפן ֶזהּכִ

י ֲהָדֵדי "ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה"; ָׁשִויםּכִ
י ֵהיִכי ּד- ְּכמֹו ֶׁש-; ְּכֵדי ֶׁש-ּכִ
יָמא: ְוִאם ּׂתאַמר:)ְו(ִכי ּתֵ

-/ּד-  יָון ׁשֶ ִמּׁשּום ֶשׁ-; )ִמָיּד( ְלַאַחר ֶשׁ-ּכֵ
ל ֵהיָכא ּד- ְּבָכל ָמקֹום ֶׁש-; ְּבָכל ְזַמן ֶׁש-ּכָ
יּה?! ִמיּנֵ ל ּכְ ]871[ּכָ "ַהֹּכל ִמֶּמּנּו"?! ַהֹּכל ָּתלּוי ּבֹו?! 

לּום1  ָּדָבר; ַמֶּׁשהּוּכְ
לּום...?!2  ַהִאם...?!ּכְ
!ֵלְך ֵלְך ְלָך!ּכְ

יא! י ַלּיָ ַלּפֵ "מּול ָהַאְלָיה )=ְזַנב ַהֶּכֶבׂש("! ְלֶהֶפְך!ּכְ
ַמאן )ָאְזָלא(...? ְּכמֹו ִמי )הׂוֶלֶכת(...?ּכְ

ֵעין... ְּכמֹו...; ְּכגֹון...; ְּבדֹוֶמה ל-ּכְ
ִתיב ָּכתּוב )בתנ"ך(ּכְ

ֵאי: ַתּנָ ]534[ּכְ ַמֲחֹלֶקת ַּתָּנִאים ִהיא: 

ל
ְל- )=ֶאל...; ְלַמַען...; ֶׁשל...( ‘ִאית ל-’ְל-1
ֶאת... ‘ָאְמִרי ַלּה’ְל-2

...א ַרק...לֹא... ֶאּלָ
א... ָאַמְרנּו ַרק...ָלא ֲאַמַרן ֶאּלָ

ֲאָבל ֵאין ַהָּדָבר ָּכְך!)ְו(ָלא ִהיא!
ָיא )ְו(ֵאיָנּה ָקָשׁה; ֵאין ְסִתיָרה)ְו(ָלא ַקׁשְ
ְעָיא ֹלא ְצִריָכה )ְלֵהָאֵמר/ְלִהָּׁשֵאל( ָלא ִמיּבַ
לֹא ִנְצְרָכא/

...א ִנְצְרָכה ֶאּלָ
)ַהִּמְׁשָנה/ַהָּבָרְייָתא( ִנְצְרָכה 

)ְלַלְּמֵדנּו( ַרק...
ֹלא )ְּכמֹו ֶׁשָחַׁשְבָּת(! )ַהִּמְׁשָנה/ָלא! ְצִריָכא:

ַהָּבָרְייָתא( ִנְצֶרֶכת: )≠ֵאיָמא ָלא(
ָנא ֵאין ֶהְבֵּדלָלא ׁשְ

...א נּו ֶאּלָ ַמה ֶשִּׁלְּמדּו ַהַּתָּנִאים - ָּתֵקף ַרק ּב-לֹא ׁשָ
ֹלאָלאו1

ַהִאם ֹלא...?! ‘ֶאָּלא ָלאו...?!’ ָלאו...?!2
ִמְצַות ֹלא ַּתֲעֶׂשהָלאו3 )רבים: ָלאִוין(

ְוָקא ֹלא ְּבִדּיּוק; ֹלא ְּבֶהְכֵרַח ָּכְךָלאו ּדַ
ר )ַעל+ֲאַתר( "ַעל ַהָּמקֹום"; ִמָּידְלַאְלּתַ

ְלהֹוִציא 'ַאֵּפיק'ְלַאּפֹוֵקי נפק
ְלָהִביא; ְלַרּבֹות; ִלְכלֹולְלָאתֹוֵיי/ְלַאְיתֹוֵיי 
אי/ְלָגאו ְלתֹוְך...; ְּכַלֵּפי ְּפִניםְלגֹו; ְלַגּוַ

ַלֲחלּוִטיןְלַגְמֵרי
ְלַעְצמֹו 'ַּגְרָמא'ְלַגְרֵמיּה

ִלי; ְלַדְעִּתי; ֲאִני ְּבַעְצִמי; ִּבְׁשִביִליְלִדיִדי
ְּבָגלּוי; ְיִׁשירֹות; ִמָּידְלֶהְדָיא
ן ָׁשם; ְּבָפסּוק ַאֵחרְלַהּלָ

ְלַבד; ִּבְפֵני ַעְצמֹו/ְלַבּדֹוְלחּוד; ְלחּוֵדיּה
ְלִפי ִׁשיָטתֹו 'ָאְזָדא ְלַטֲעֵמיּה'ְלַטֲעֵמיּה

ֲאָבל ְלִׁשיָטְתָך )ַּגם ָקֶׁשה...(! )ְו(ִלְטָעָמיְך
ִיְלַמד; ִנְלַמד ‘ְּגָמָרא’ִליְגַמר עתיד

לֹו/אֹותֹו; ָלֶהם/אֹוָתם; ָלנּו/אֹוָתנּו ‘ְל-’ֵליּה; ְלהּו; ַלן
ִיְהֶיה; ְיִהיֶליֱהֵוי עתיד

ֵיֵלְך ‘ֵניִזיל’ֵליִזיל אזל   עתיד
ַיְחׁשֹוׁש; ַנְחׁשֹוׁש ‘ֵניחּוׁש’ֵליחּוׁש עתיד

ִיְרֶאה; ִנְרֶאה ‘ֶניֱחֵזי’ֶליֱחֵזי/ֶלֱחֵזי עתיד

ָיִביא; ִיְלַמד ‘ַנְייֵתי’ַלְייֵתי/ַלְיֵתי אתי
א( א )ָלא+ִאיּכָ ֵאין ָּכאן; ֵאין ‘תּו ֵליָּכא’ֵליּכָ

יׁאַכל ‘ֵניכֹול’ֵליכֹול אכל   עתיד
ִיְלַמד; ִנְלַמד ‘ָיֵליף’ ‘ֵניַלף’ֵליַלף עתיד

יׁאַמר; נׁאַמר ‘ֵניָמא’ֵליָמא אמר   עתיד
ַיֲעֶׂשה ‘ֶנֱעֵביד’ֶליֱעֵביד/ֶלֱעֵביד
ַיֲחלֹוק; ַיְבִחין; ְיַחֵּלקִליְפלֹוג/ִלְפלֹוג

ַיֲעמֹוד; ַנֲעמֹוד ‘ֵניקּום’ֵליקּום/ֵליקּו עתיד
ָנא ָ ָלׁשֹון; ִּגְרָסה; ִּבּטּויִליׁשּ

ָנא ַאֲחִריָנא ָ ָלׁשֹון ַאֶחֶרת; ִּגְרָסה ַאֶחֶרתִליׁשּ
]591[ֵלית )ָלא+ִאית( ֵאין 

ָיבֹוא; ִיָּלֵמד ‘ֵניֵתי’; 'ֵּתיֵתי’ֵליֵתי אתי   עתיד
"ִיְׁשֶנה"; ְיַלֵּמד )ַהַּתָּנא( ‘ִניְתֵני’ ִליְתֵני עתיד

ְּבַמָּבט ִראׁשֹוןִלְכאֹוָרה 
ִיְכּתוׁב ‘ִנְכּתֹוב’ִלְכּתֹוב/ִליְכּתֹוב

ה ִחָלּ ֵמרׁאׁש; ִלְפֵני ַמֲעֶׂשהְלַכּתְ

ֶלֱאכֹולְלֵמיַכל אכל

ִלְלמֹוד ‘ָיֵליף’ְלֵמיַלף

לֹוַמרְלֵמיַמר אמר

)ַהִאם( לֹוַמר...?! ‘ַמאי ְלֵמיְמָרא’ְלֵמיְמָרא...?! אמר

ַלֲעׂשֹותְלֶמיֱעַבד/ְלֶמֱעַבד 
ִלְׁשנֹות/ְלַלֵּמד )ַּבִּמְׁשָנה/ַּבָּבָרְייָתא( ְלִמיְתֵני/ְלִמיְתָנא 

ְלַמֵעט; ְלהֹוִציא )ֵמַהְּכָלל( 'ִמיעּוָטא'ְלַמעֹוֵטי
ָּתִמיד...; ֶּבֱאֶמת...; ֲעַדִין...ְלעֹוָלם

ְלַמְעָלה; ֹקֶדם ָלֵכןְלֵעיל/ְלֵעיָלא
לֹוֶקהָלֵקי

ן יּה; ְלַקּמַ ]973[ְלַקּמֵ ְלָפָניו; ְלָפֵנינּו/ַּבֶהְמֵׁשְך 'ַקֵּמי' 
ְלַרּבֹות; ִלְכלֹול; ְלַהְרִחיב 'ִריּבּוָיא'ְלַרּבֹוֵיי

מ
-/ּד- ִמְּפֵני ֶׁש-; ְלַאַחר ֶׁש-ֵמַאַחר ׁשֶ

ַמה? ַמהּו )ַהִּדין(? ָלָּמה? ֵאיְך?ַמאי?
ָלָּמה ָּתַפְסָּת ַּדְוָקא ְּפָרט/ִמְקֶרה ֶזה, ַמאי ִאיְרָיא?

ְולׁא ֲאֵחִרים?

יַנְייהּו? ַמהּו ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם )=ֵּבין ַהחֹוְלִקים(?ַמאי ּבֵ
ַמה ֶׁש-ַמאי ּד-

"ַמה ִיְהֶיה ָעֶליָה"? ֵאיְך ִנְפֶּתֶרת ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה?
ַהְּׁשֵאָלה ַהּקֹוֶדֶמת?

א?  ְלֵאיזׂו ֲהָלָכה )ִנְצָרְך ַמה ֶׁשְּלַמְעָלה(?)ְל(ַמאי ִהְלְכתַָ
ַמה? ַהִאם ֹלא )ְמֻדָּבר ּב-(?!ַמאי? ָלאו...?!

ַמה )ַהִחּדּוׁש ֶׁשָּבא( לֹוַמר?ַמאי ְלֵמיְמָרא? 
ַמע? ֵאיְך ִמְׁשַּתֵּמַע )ִמן ַהָּכתּוב(?ַמאי ַמׁשְ

)ְל(ַמאי ָנְפָקא 
ּה? ִמיּנַ

"ַמה )ִמְּבִחיָנה ִהְלָכִתית( יׂוֵצאת 
ִמֶּמָּנה?" ַמה ֶזה ְמַׁשֶּנה?

(ַמאי ָעְסִקיַנן? ַּבָּמה ָאנּו עֹוְסִקים?)ְבּ
ְלִגי? (ַמאי ָקִמיּפַ ַּבָּמה ֵהם ֲחלּוִקים? )ְבּ
]012[ַמאי ְקָרא/ְקָרָאה? ַמהּו ַהָּפסּוק )ֶׁשִּמֶּמּנּו לֹוְמִדים(? 

ָנא? ַמה ִנְׁשַּתָּנה?ַמאי ׁשְ
ִמי?ַמאן?

ִמי ֶׁש-ַמאן ּד-
ָאַמר  "ִמי ֶׁשאֹוֵמר"; ֶהָחָכם ָהאֹוֵמר ַמאן ּדְ

ֵּכִלים; ְּבָגִדים 'ָמָנא/ָמאָנא'ָמאֵני/ָמֵני
ִמּתֹוְך...; ַטֲעַנת "ִמיּגֹו ּד-"ִמּגֹו.../ִמיּגֹו... 

"ִמּתֹוְך ֶׁש-"; ִמֵּכיָון ֶׁש-ִמּגֹו ּד- / ִמיּגֹו ּד- 
ִמֶּׁש-; ִמֵּכיָון ֶׁש-ִמּד-

ָקָתֵני:  ִמֵּכיָון ֶׁש)ַהַּתָּנא( ׁשֹוֶנה/ְמַלֵּמד: ִמּדְ
י )רבים: ְמַדּמּו( ְמַדֶּמה; ַמְׁשֶוהְמַדּמֵ

...ַמה? ָלָּמה? ֵאיְך? ְּכמֹו ֶׁש-; ִמֵּכיָון ֶׁש-ַמה
 ַמה ֲאִני 

?... :ם ְמַקּיֵ
ֵאיְך ֲאִני ְמָפֵרׁש: ...?

ַמה )ָמִצינּו(... 
...ַאף

ְּכמֹו ֶׁש)ָּמָצאנּו ְּבִעְנָין א'(... ַּגם )ְּבִעְנָין 
ב'(...

ַמה ִלי... ַמה 
ִלי...

"ַמה )ְמַׁשֶּנה( ִלי..."; ֵאין ֶהְבֵּדל ִאם 
ָּכְך אֹו ָּכְך!

?ְך ַמה ְרצֹוְנָך )ִלְטעֹון(?ַמה ַנְפׁשָ
ר ר/ְמיַהּדַ "ְמַחֵּזר"; טֹוֵרַח ּוִמְׁשַּתֵּדלְמַהּדַ

ר ַמְחִזיר; ֵמִׁשיב; עֹוֶׂשה ׁשּובַמְהּדַ
ַמהּו )ַהִּדין(?ַמהּו? )ַמה+הּוא(

ֵתיָמא: ...? "ַמהּו ֶׁשּׂתאַמר?" ֶׁשָּמא ִּתְטַען: ...?ַמהּו ּדְ
]912[ְמֵהיַמן; ְמֵהיְמָנא ֶנֱאָמן/ַמֲאִמין; ֶנֱאֶמֶנת 
ְמַהֶּנה; מֹוִעיל )≠ֵמָהֵני = ֵמ+ָהֵני(ַמְהֵני )נ: ַמְהְנָיא( 

מוֶדׁה; ַמְסִּכים; ַמִּכיר טֹוָבהמֹוֵדי
ַמֲעִמיד; ְמָפֵרׁש ‘אֹוִקי’מֹוֵקים/מֹוֵקי 

ֵמִׁשיב; ַמְקֶׁשה ‘ֵמיִתיִבי’מֹוִתיב1/ְמִתיב 
מֹוִׁשיב; ַמִּניַח; ְמַמֶּנהמֹוִתיב2 יתב

ין  מֹוֵכרְמַזּבֵ
א... וְרּתָ "ְמֻחֶּוֶרת"; )ַהְּתׁשּוָבה( ַהְּברּוָרה...ְמַחּוַ

ַמְרֶאה; ַמְמִחיׁש ‘ַאְחִוי’ַמְחֵוי 
ִהִּגיַעְמָטא )רבים: ְמטּו(

ְוִכי...?! ַהִאם...?! )≠ִמי(ִמי...?!
א ַמִיםַמּיָ

ְעָיא( ֵעי )נ: ִמּבַ ]212[ִמיּבָ ָצִריְך; ִנְצָרְך; ִנְׁשָאר ִּבְׁשֵאָלה  
ִמּגֹוִמיּגֹו... 

ַעם י1/ִמיּדַ ]232[ִמיּדִ ַמֶּׁשהּו; )ׁשּום( ָּדָבר  
י...?!2 ַהִאם...?!ִמיּדִ

]232[ִמיָהא/ִמיַהת ְּבָכל ֹאֶפן; ַעל ָּכל ָּפִנים; ְלָפחֹות 
ֲאָבל...; ַאְך )≠ִמיהּו(ִמיהּו

ִנְרֶאה; ִנְדֶמהִמיֲחֵזי/ִמֲחֵזי
יב יב/ִמַחּיַ ְמֻחָּיב; ֻמֶּטֶלת ָעָליו חֹוָבהִמיַחַיּ

"ְמׂעֶרה"; עֹוֵסק )ּב-(; ָּדן )ּב-( ַמְייֵרי 
ֵמת; ִנְפָטרָמֵיית )רבים: ָמְייִתי(

ַמְייֵתי )רבים: 
ַמְייתּו/ַמְייִתי( אתי

]432[ ֵמִביא; ְמַלֵּמד 

ָתא  ָתא/ִמּלְ ִמיּלְ
י( )רבים: ִמיּלֵ

ִמָּלה; ִּדּבּור; ָּדָבר; ִעְנָין )ָחׁשּוב(

ַמֲאָמר )ֶׁשל ָאמֹוָרא(ֵמיְמָרא שם עצם
ּה;  יּה )נ: ִמיּנַ ִמיּנֵ

ְייהּו(  רבים: ִמיּנַ
ִמֶּמּנּו

ְסָבא נ ִנֵּׂשאת; ִנְלַקַחת ִלְהיֹות ִאָּׁשהִמיּנַ
ִמיעּוָטא )רבים: 

ִמיעּוֵטי( 
ִמעּוט; הֹוָצָאה ִמן ַהְּכָלל )=ִּבּטּוי 

ַּבָּכתּוב ַהְּמַצְמֵצם ֶאת ַהְּכָלל(

ְלִגי ]852[ִמיּפַ ֲחלּוִקים; ְמֻחָּלִקים 'ַאְּדִמיַּפְלִגי'  

ְמִׁשיִבים )ְּתׁשּוָבה(; ַמְקִׁשים: ‘ְמִתיב'ֵמיִתיִבי:/ְמִתיִבי: 

ִדי... ִמֵּכיָון ֶׁש- )≠ִמְּכֵדי(ִמּכְ

ל ָמקֹום ְּבָכל ֹאֶפן; ְּבָכל ִמְקֶרהִמּכָ

ָלל ּד-  ִמָּכאן ִנָּתן ְלַהִּסיק ֶׁש-ִמּכְ
אי? ִמַּמה )ֵהֵבאָת ְרָאָיה(? ִמַּנִין ְלָך?ִמּמַ

יָלא  ֵמֵאָליו/ֵמֵאֶליָה; ֵמַעְצמֹו/ֵמַעְצָמּהִמּמֵ
ִמַּנִין...?ְמָנא...?

י? ִמַּנִין )ַהָּמקֹור ִל(ְדָבִרים ֵאּלּו?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
ְּכִלי; ֶּבֶגד 'ָמאֵני/ָמֵני'ָמָנא/ָמאָנא 

ִמי הּוא?)ּו(ַמּנּו? )ַמאן+הּוא( 
י? )ַמאן+ִהיא( ִמי ִהיא? ֶׁשל ִמי ִהיא? )≠ָמאֵני/ָמֵני(ַמּנִ
ִמְנָין; ִמְסָּפרִמְנָייָנא/ִמְנָיָנא 
ִמַּנִין ָלנּו? ֵמֵהיָכן )ַּבָּכתּוב( ָלַמְדנּו?ְמָנַלן/ְמָנא־ַלן?

יָעא( יע )נ: ְמַסּיְ ְמַסֵיּיַע; ְמַחֵּזק )=מֹוִכיַח ֶאת ֶעְמָּדתֹו(ְמַסּיַ
ִקי( יק )רבים: ַמּסְ  ַמֲעֶלה )ַעל ַּדְעּתֹו(; ַמִּסיק )ַמְּסָקנֹות(; ַמּסִ

]842[ נֹוֶׁשה )ֵּפְרעֹון חֹובֹו( 
ָקא ֵליּה  ְמֻסֶּפֶקת לֹו; הּוא ְמֻסָּפקְמַסּפְ

ָקָנא ַמְּסָקָנה; ִסּיּום; סֹוףַמּסְ
ָרא ּבְ ִמְסַּתֶּבֶרת; מּוֶבֶנת; ַהְּסָבָרה נֹוֶתֶנתִמְסּתַַ

ַּתְמִצית ֶׁשל; ִקּצּור ֶׁשל; ְּבדֹוֶמה ל-ֵמֵעין...
ָרא ]833[ֵמִעיּקָ "ֵמִעָּקרֹו ֶׁשל ָּדָבר"; ָּבִראׁשֹוָנה 

ָבא(  ב )נ: ְמַעּכְ מֹוֵנַע )ֶאת ִקּיּום ַהִּמְצָוה(; ֶהְכֵרִחיְמַעּכֵ
ָיא י; ְמַעְלּ ]652-452[ְמַעּלֵ ְמֻעֶּלה; מֹוִעיל; טֹוב; ָּגמּור 
ָתא ּבְ ֶעֶרב ַׁשָּבת )=יֹום ַהִּׁשִּׁשי( ‘ָעל’ ַמֲעֵלי ׁשַ

ַמֲעָרב )ְלָבֶבל(; ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלַמֲעָרָבא
ָקא;  יק )נ: ַמּפְ ַמּפֵ
ִקי( נפק רבים: ַמּפְ

מֹוִציא 'ַאֵּפיק'

ְמָתֵרץ; ְמַיֵּׁשב )קִׁׂשי(; ּפֹוֵרק )ַמָּׂשא(ְמָפֵרק
]362[ָמֵצי )רבים: ָמצּו( ָיכֹול 

 ְמִציֲעָתא נ 
)ז: ְמִציָעא(

ָהֶאְמָצִעית; ַהֵחֶלק ָהֶאְמָצִעי 
)ַּבִּמְׁשָנה/ַּבָּבָרְייָתא( 

י( י )עבר: ַצּלִ ]462[ְמַצּלֵ ִמְתַּפֵּלל )ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה(  

י( ׁשִ יׁש )רבים: ַמְקּ ַמִּקיׁש; ַמְׁשֶוה; ְמַדֶּמה ‘ַאְּקׁש-2’ַמּקִ
י... ּמֵ ִלְפֵני...; ִמְּפֵני... ‘ַקֵּמי’ִמּקַ

ַמְקֶנה; מֹוֵכר; ַמֲעִביר ל)ְרׁשּות( ַאֵחרַמְקֵני 
י  ַמְקֶׁשה; ַמֲעֶלה ֻקְׁשָיה ‘ַאְקׁש-1’ַמְקֵשׁ

יַנן ׁשִ ַמִּקיִׁשים ָאנּו; ַמְׁשִוים ָאנּו ‘ַמִּקיׁש’ַמְקּ
ָאדֹון; ֲאדֹוִני; ַרב; ִּכנּוי ְלָחָכם )ְלֹלא ָמר

ְסִמיָכה( ‘ֲאַמר ָמר’

ֵמֹראׁש...; ִמְּתִחיָּלה... )≠ָמִריׁש(ֵמֵריׁש...
י ּוֵ ]572[ְמׁשַ עֹוֶׂשה; ַמְחִׁשיב; ְמַמֶּנה ‘ַׁשִּוי’ 

אֹוי ֹוי/ַמׂשּ ַמָּׂשא; ִמְטָעןַמׂשּ
ּום...  ְּבֵׁשם...; ֵמֲחַמת...; ֵמִעְנַין... ִמׁשּ

ּום ּד-  ִמּׁשּום ֶׁש-; ִמְּפֵני ֶׁש-ִמׁשּ
ַחּתְ ּכַ מֹוֵצא ַאָּתה ‘ַאְׁשַּכח’; ‘ֵהיִכי ַמְׁשַּכַחְּת’ַמׁשְ

ֵמיּה ּד-  ְ "ִמְּׁשמֹו ֶׁשל..."; ְּבֵׁשם... ‘ָאַמר ר’ ’ִמּשׁ
ַמע   ַמׁשְ

עּול פֹוֵעל/ בינוני ּפָ
ַמְׁשִמיַע; ְמַלֵּמד; מּוָבן ‘ַאְׁשְמִעיַנן’; 

]872[ ‘ַמאי ַמְׁשַמע’; ‘ָקַמְׁשַמע’ 
ָמע שם עצם ַמְׁשָמעּות )ַהָּכתּוב(; ֵּפרּוׁש )ָּפׁשּוט(ַמׁשְ

ִדי ְעּבְ )ְנָכִסים( ְמֻׁשְעָּבִדיםְמׁשַ
ֵעי ּתַ ְמַדֵּבר; ְמַסֵּפר; טֹוֵעןִמׁשְ

ֵמִׁשיב; ַמְקֶׁשה ‘ֵאיִתיֵביּה’; ‘ֵמיִתיִבי’ְמִתיב/מֹוִתיב
 ְמַלֵּמד )ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה(; ַמְתֵני )רבים: ַמְתנּו(

]682[ ַמְתֶנה )ְּתַנאי( 

 ַמְתִניָתא 
)רבים: ַמְתְנָייָתא(

"ִמְׁשָנה )ִחיצֹוָנה("; ָּבָרְייָתא

]782[ַמְתִניִתין ִמְׁשָנֵתנּו )ֶׁשל ר' ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא( 
]882[ַמְתִקיף ַלּה: ַמְתִקיף אֹוָתּה; ַמְקֶׁשה ָעֶליָה: 

נ
]592[ְנִהי... "ְיִהי"; ַנִּניַח )ֶׁש-(; ַאף ַעל ִּפי... 

ָיַרדְנֵחית )ב: ָנֵחית(
]992[ְנַטר "ָנַטר"; ָׁשַמר; ִהְמִּתין 
...הּוא ִניהּו

]992[ִניֲהֵליּה; ִניֲהַלּה לֹו; ָלּה 

ֵנֵלְך; ֵיֵלְך ‘ֵליחּוׁש’ֵניִזיל אזל
]992[ִניָחא נֹוָחה; מּוֶבֶנת; ַמְתִאיָמה 

ַנֲחׁשֹוׁש; ַיֲחׁשֹוׁש ‘ֵליחּוׁש’ֵניחּוׁש
ִנְרֶאה )ֲאַנְחנּו( ‘ֶליֱחֵזי’ֶניֱחֵזי/ֶנֱחֵזי )ֲאַנן(

ָיִביא; ָנִביא ‘ַלְייֵתי’ַנְייֵתי/ַנְיֵתי אתי

ֹיאַכל; ֹנאַכל ‘ֵליכֹול’ֵניכֹול אכל
ִנְלַמד; ִיְלַמד ‘ָיֵליף’; ‘ֵליַלף’ֵניַלף

)ַהִאם( ֹנאַמר; ֹיאַמר ‘ֵליָמא’ֵניָמא אמר
...ֵהםִניְנהּו 

ַיֲעמֹוד; ַנֲעמֹוד ‘ֵליקּום’ֵניקּום/ֵניקּו 

ָיבֹוא; ָנבֹוא ‘ֵליֵתי’; 'ֵּתיֵתי'ֵניֵתי אתי

ְיַלֵּמד; ְנַלֵּמד )ַּבִּמְׁשָנה/ַּבָּבָרְייָתא( ִניְתֵני

ִיְכּתֹוב )הקב"ה(; ִנְכּתֹוב ‘ִלְכּתֹוב’ִנְכּתֹוב/ִניְכּתֹוב 
]303[ַנִמי ַגם ֵּכן; ֲאִפּלּו; ָאֵכן ‘ִאי ַנִמי’  

]403[ְנֵסיב/ְנַסב )ב: ָנֵסיב( ָנָׂשא )ִאָּׁשה(; ָלַקח; ָּתַפס; ָאַמר 
ַיֲעֶׂשה; ַנֲעֶׂשה ‘ֶליֱעֵביד’ֶנֱעֵביד/ֶניֱעֵביד

י( ְמֻרֶּבה; ַהְרֵּבהְנִפיׁש )רבים: ְנִפיׁשִ
ָיָצא; ִנְלַמד; ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹוְנַפק )ב: ָנֵפיק( 

ּה ]703[ָנְפָקא ִמיּנַ ִנְלֶמֶדת ִמֶּמָּנה; ִנָּתן ִלְלמֹוד ִמָּכאן 
ּה  יּה; ַנְפׁשַ ַעְצמֹו; ַעְצָמּהַנְפׁשֵ

ָאַחז; ָלַקח; ָּתַפס; ִהְׁשַּתֵּמׁש; ִאֵּמץְנַקט )ב: ָנֵקיט(

ס
ָזֵקן; ָחָכם; ֲאִבי ָהָאב/ָהֵאםָסָבא )רבים: ָסֵבי(

ָסַבר/ָחַׁשב/ֵהִבין; הּוא ָסבּורְסַבר; ְסִביָרא ֵליּה
]513[ְסָבָרא ְסָבָרה; ִהָּגיֹון ‘ִמְסַּתַּבר’  

י )נ: ָסְגָיא( ]613[ַסּגִ ַרב; ַמְסִּפיק 
ֵעִדיםָסֲהֵדי )יחיד: ָסֲהָדא(
א יְעּתָ א/ַסּיַ יְעּתָ ִסּיּוַע, ֶעְזָרהִסּיַ

ַהּסֹוף; ַהֵחֶלק ָהַאֲחרֹון )ַּבִּמְׁשָנה/ֵסיָפא
]023[ ַּבָּבָרְייָתא( ‘ֵאיָמא ֵסיָפא’  

יק ִסֵּלק; ֵהִסיר; ִסֵּיםַסּלֵ
 ְסֵליק 

)ב: ָסֵליק; נ: ָסְלָקא(
ָעָלה; ִנְגַמר; הֹוִעיל; ָקָרה

ְך?! ְעּתָ ַהִאם עֹוָלה )ַעל( ַּדְעְּתָך?!ָסְלָקא ַדּ

ְך  ְעָתּ ָסְלָקא ּדַ
ֲאִמיָנא:

עֹוָלה )ַעל( ַּדְעְּתָך )ֶׁש(ׂאַמר:

י...! ְמחֹוק...! ַהְׁשֵמט )ִמן ַהִּמְׁשָנה/ַסּמִ
]223[ ַהָּבָרְייָתא ַהֻּמְקָׁשה(...!  

ָסֵפק ָּכפּול; ָסֵפק ְּבתֹוְך ָסֵפקְסֵפק ְסֵפיָקא
ְסָתם; ְּכָלִלי; ֵאינֹו ְמֻסָּים ּוֻמְגָּדר; ֵּדָעה ְסָתָמא 

ַהֻּמֶּצֶגת ְּבִלי ֵׁשם אֹוְמָרּה

ע
ָעָׂשה; עֹוֶׂשה עֹוָבָדאֲעַבד/ֲעֵביד; ָעֵביד

ָעׂשּוי )ל-(; ֲעׂשּוָיה )ל-(ֲעִביד; ֲעִביָדא
ָעִדיף; טֹוב יֹוֵתרֲעִדיף )נ: ֲעִדיָפא(
ַמֲעֶׂשה; ַמֲעִׂשים ֲעַבדעֹוָבָדא; עֹוָבִדין

ן...( ָנא )ִעיּדַ ְזַמן; ְזַמן ָקבּוַע; ִׁשעּור )ּתֹוָרה( ָקבּוַע ִעיּדָ
יל( יל )ב: ְמַעּיֵ ]333-233[ַעּיֵ ֵהִביא; ִהְכִניס 
ין( ין )ב: ְמַעּיֵ ִעֵּין; ִהְתּבֹוֵנן; ָּבַדק ַעּיֵ

ֵויּה ֵוי...; ִעיּלָ ַעל...; ָעָליוִעיָלּ
ַעִין; ַמְרֶאה; ַמְעָין ֵעיָנא

]333-233[ָעל/ֲעַייל )ב: ָעֵייל( ָּבא; ִנְכַנס 
ְרָחְך  ֶנֶגד ְרצֹוְנָךַעל ּכָ

ָעָליו; ָעֶליָה )ְלַגֵּבי נׂוֵׂשא ֶזה(ֲעֵליּה; ֲעַלּה
)יֹוְׁשֵבי( ָהעֹוָלם 'ְּבָעְלָמא'; 'ְּדָעְלָמא'ָעְלָמא

עֹוְסִקים ָאנּו ')ְּב(ַמאי ָעְסִקיַנן'ָעְסִקיַנן )ָעְסִקי+ֲאַנן(

פ
]343[ּפּוָמא )ּפּום...( ֶּפה; ֶּפַתח 

]343, 634[ּפּוק! נפק ֵצא!  
א ְמַעט; ְקָצתּפּוְרּתָ
יְרָכא ֻקְׁשָיה; ְסִתיָרה ‘ִאיָּכא ְלִמיְפַרְך’ ּפִ
יְרָקא ֶּפֶרק )ְלָמָׁשל, ַּבִּמְׁשָנה(; ֶּפֶרק ְזַמן; ּפִ

ְּדָרָׁשׁה )ַּבִּצּבּור( 
לּוג( ַלג )רבים: ּפְ ָחַלק )ַעל(; ָנַתן ֵחֶלק; ִחֵּלק; ִהְבִּדילּפְ

א  ְלּגָ ֵחִציּפַ

א לּוְגּתָ ]743-643[ּפְ ַמֲחֹלֶקת; ֲחֻלָּקה; ִחּלּוק  

ַלח( ַלח )ב: ּפָ ]743[ְפּ ָעַבד 

ִליָגא;  ִליג )נ: ּפְ ּפְ
ִליִגי( רבים: ּפְ

]743[ ָחלּוק; חֹוֵלק; ְמֻחָּלק 

ָלִניָתא(  ָלְנָיא )נ: ּפְ ְּפלֹוִני; ִמיֶׁשהּוּפְ
ֵסיָדא  ֶהְפֵסדּפְ

ֵסיל ב ּפֹוֵעל  ּפָ
ִסיל( )בינוני ָפעּול: ּפְ

ּפֹוֵסל; קֹוֵבַע ֶׁשָּפסּול

ֵסיק( ַסק )ב: ּפָ ָּפַסק; ָחַתְך; ִחֵּלק; ָּפַסק )ֲהָלָכה(; ּפְ
]943[ ָקַבע; ָקָרא ָּפסּוק; ִנְגַמר 

ַקע( ַקע )ב: ּפָ ָּפַקע; ִנְשַּׁבר; ֶנֱעַקר; ִנְשַׁחת; ָּפגּפְ
-ָרט ְל )ַהְּפָרט ֶׁשִנְזַּכר ָּבא( ְלהֹוִציא )ְּפָרט ּפְ

ַאֵחר ִמן ַהְּכָלל(
ֵריְך ב ּפֹוֵרְך; ׁשֹוֵבר; ַמְקֶׁשה; סֹוֵתר ‘ִּפיְרָכא’ּפָ

ַרק( ֵריק ב )עבר: ּפְ ]653[ּפָ ּפֹוֶדה; ּגֹוֵאל 

ֵריׁש1 עבר   ּפָ
)ב: ְמָפֵרׁש(

ֵּפֵרׁש; ִהְסִּביר; ִּבֵּטא ְּבֵפרּוׁש

ֵריׁש2 ב ּפֹוֵרׁש; ִנְבָּדל; ִנְמָנע )ִמַּלֲעׂשֹות(ּפָ
יט;  ׁשֵ ט )ב: ּפָ ׁשַ ּפְ

ׁשֹוט( ציווי: ּפְ
ָּפַׁשט; ִיֵּׁשר; ָאַמר ְּבֵברּור; ֵּבֵאר; 

]853-753[ ִהְתַרֵחב; ֵהִסיר )ְּבָגָדיו(  
ט- ׁשָ ֲאִפיק )ֶׁשל ָנָהר(; מּוָבן ָּפׁשּוט ֶשׁל...ּפְ

יָטא ׁשִ ְּפׁשּוָטה; מּוֶבֶנת ֵמֵאֶליָה )ְוָלֵכן ּפְ
]853[ ְמֻיֶּתֶרת( 

צ
ָצַוח; ָצַעקְצַווח )ב: ָצַווח(

ַנן  א ֵמַרּבָ ]163[צּוְרּבָ ַּתְלִמיד ָחָכם 

]263[ָצֵיית/ָצֵאית ְמַצֵּית; ׁשֹוֵמַע ְּבקֹול... 

ְּתִפָּלה; ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ‘ְמַצֵּלי’ְצלֹוָתא

ֹּבֶקרַצְפָרא

]563[ְצִריָכא ְצִריָכה )ְלֵהָאֵמר/ְלִהָּכֵתב( 

ק
ִקּדֶֹמת ְלַהְדָּגָׁשה ִלְפֵני ְּפָעִלים ִּבְזַמן ָקא.../ָק-

 ]663[ הֹוֶוה )ְלֹלא ַמְקִּביָלה ְּבִעְבִרית( 
'ָקָאַמר'; 'ָקִמיַּפְלִגי'; 'ָקַמְׁשַמע'; 'ָקָתֵני'

ָקם; עֹוֵמד; ִנְׁשָאר ְּבתֶׂקף; ִמְתַיֵחס )ל-(ָקֵאי/ָקֵאים ב 

הּוא אֹוֵמר ‘ָהִכי ָקָאַמר’ָקָאַמר/ָקא־ָאַמר

)ּוְד(ָקָאֵרי ַלּה 
ַמאי ָקָאֵרי ַלּה?

ּוִמי ֶׁשעֹוֵסק ָּבּה, ָלָּמה עֹוֵסק ָּבּה? 
]75[ )=ַמה ָעָלה ַעל ַּדְעּתֹו ַּבְּתִחָּלה?( 

ל  יל/ַקּבֵ ]763[ַקּבֵ ִקֵּבל; ָלַקח; ִהְסִּכים 
 ָקַדם; ָּבא ִלְפֵני; ְקַדם )ב: ָקֵדים(

 ]963[ ִהְקִדים )ַלֲעׂשֹות/ְלָהִבין( 

]963[ֳקָדם... ִלְפֵני...; ִּבְפֵני...; ְּבנֹוְכחּות... 
י( א )רבים: קּוּלֵ ֻקָּלה; ֲהַקָּלה; ַהַּצד ַהֵּמֵקל ַּבִּדיןקּוּלָ

ָטא  ֱאֶמתקּוׁשְ
ָיא ]273[קּוׁשְ ֻקְׁשָיה; ַהָּׂשָגה; ְסִתיָרה 

ְקַטל )ב פֹוֵעל: ָקֵטיל; 
בינוני ָפעּול: ְקִטיל(

]473-273[ ָהַרג; ָחַתְך; ָקַצר 

ֶהֶרג; ִמיַתת ֵּבית ִּדיןְקָטָלא 
ָּברּור ָלנּו...; ְמֻקָּבל ְּבָיֵדנּו: ַקְייָמא ַלן... 

ָּברּור לֹו...; הּוא יֹוֵדַע...ִקים ֵליּה...
ָקם )ב פֹוֵעל: ָקֵאי; 

בינוני ָפעּול: ִקים(
 ָקם; ָעַמד; ָחל; ִנְׁשַאר ְּבׂתֶקף; 

]873[ ִהְסִּכים 
ְייָתא( א )נ: ַקּמָ ִראׁשֹוןַקּמָ

ן  יּה; ַקּמַ י; ַקּמֵ ִלְפֵני...; ְלָפָניו; ְלָפֵנינּו ‘ְלַקֵּמיּה’ַקּמֵ
ְלִגי ֵהם ֲחלּוִקים ‘ְּבַמאי ָקִמיַּפְלִגי’ָקִמיּפַ

ַמע ַלן הּוא ַמְׁשִמיַע ָלנּו )=ְמַלְּמֵדנּו( ָקַמׁשְ
]082[ָקֵני קֹוֶנה; ִמְתַחֵּיב 

ַמְקִּפיד )ַעל(; ְמַדְקֵּדק )ּב-(ָקֵפיד 

 ְקָרא1/ְקִרי 
)ב: ָקֵרי; ציווי: ְקִרי( 

ָקָרא; ָלַמד/ִצֵּטט ִמְקָרא; ִּכָּנה

ְקָרא2/ְקָרָאה 
)רבים: ְקָרֵאי(

 ָּפסּוק )אֹו ֶקַטע ָּכְלֶׁשהּו( ִמן 
]283[ ַהִּמְקָרא 

ָיין( ָיא )רבים: ַקׁשְ ָקָׁשה; ֻמְקָׁשה ‘ָהא ּגּוָפא ַקְׁשָיא’ַקׁשְ
ֵני  הּוא )ַהַּתָּנא( ׁשֹוֶנה/ְמַלֵּמד ָקָתֵני/ָקא־ּתָ

‘ָהִכי ָקָתֵני’; ‘ִמְּדָקָתֵני’
ר

ה1  א/ַרּבָ  ַרב/ַרּבָ
ִתי; רבים: ַרְבְרֵבי( )נ: ַרּבָ

]783[ ָּגדֹול; ָחמּור 

ה2  א/ַרּבָ ַרב/ַרּבָ
ָווָתא( )רבים: ַרּבְ

ַרב; מֹוֶרה; ָאדֹון

"ְּגֻדָּלה"; ִחּדּוׁש; ִיְתרֹון; ֲחִׁשיבּותְרבּוָתא
ַנן ַרּבֹוֵתינּו ז"ל; ַהֲחָכִמים; ַּתְלִמיֵדי ַרּבָ

]883[ ַהְּיִׁשיָבה ‘ְּדַרָּבַנן’ ‘ָּתנּו ַרָּבַנן’ 
ָרץ; ִמֵהרְרַהט )ב: ָרֵהיט(

א ֹרב; ַהֵחֶלק ַהָּגדֹול יֹוֵתררּוּבָ
]093[ְרָווָחא/ְרָוָחא ָמקֹום ָּפנּוי; ְרָוָחה; ֶרַוח 

]093[רּוָחא רּוַח; ַצד; ְנִׁשיָמה; ֹחִלי 
ַרֲחִמים; ַּבָּקַׁשת ַרֲחִמים )=ְּתִפָּלה( ַרֲחֵמי/ַרֲחִמין 

]293[ַרֲחָמָנא ָהַרֲחָמן )=הקב"ה(; ַהּתֹוָרה 

ִריּבּוָיא/ִרּבּוָיא 
)רבים: ִריּבּוֵיי(

ִרּבּוי )=ִּבּטּוי ַּבָּכתּוב ַהַּמְרִחיב ֶאת 
ַהְּכָלל(; ֹרב

א ֶלֶחם; ִּכַּכר ֶלֶחםִריְפּתָ

לּוָתא  ֹראׁש ַהּגֹוָלה )ְּבָבֶבל(ֵריׁש ּגָ

א/ֵריׁש... ֹראׁש; ַהְתָחָלה; ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֵריׁשָ
]393[ )ַּבִּמְׁשָנה/ַּבָּבָרְייָתא(  

ָרֵמי )עבר: ְרָמא; 
ציווי: ְרִמי(

 זֹוֵרק; ֵמִטיל )ְׁשֵני ְמקֹורֹות 
]493[ ֶזה ַעל ֶזה( 

]493[ַרְמָיא בינוני ָפעּול נ  מּוֶטֶלת )חֹוָבה( 
 )ּו(ְרִמיְנהּו: ...!/
)ּו(ְרִמיְנִהי: ...! 

)ְרִמי+ִאיְנהּו/ִאיְנִהי( 

 ְוַהֵּטל אֹוָתן )זֹו ֶנֶגד זֹו(: ...! 
ַוֲעמֹוד ַעל ַהְּסִתיָרה ֶׁשֵּבין ְׁשֵני 

]493[ ַהְּמקֹורֹות: ...! 
]593[ַרֲעָוא  ָרצֹון 

]593[ְרִפי )נ: ַרְפָיא(  ָרפּוי; ָרֶפה; ַחָּלׁש; ֵאינֹו ָּבטּוַח 

ָרַתח; ָּכַעס; ִהְתַרֵּגׁשְרַתח )ב: ָרַתח( 

ש
ֵאיל   ׁשְ

ֵייל( ֵאיל/ׁשָ )ב: ׁשָ
ָׁשַאל )ְׁשֵאָלה(; ָׁשַאל ִּבְׁשלֹום ִמיֶׁשהּו; 

]793[ ִקֵּבל ֵחֶפץ ֵמֲחֵברֹו ְלִׁשּמּוׁש ְזַמִּני 

ֵני אֵני/ׁשָ ׁשֹוֶנה )=ֵאינֹו ּדֹוֶמה(ָשׁ
:ֲאִני אֹוֵמר ֶׁש)ֲהֵרי( ֲאִני ַמִּניַח:ׁשֶ

ֵביק  ַבק/ְשׁ  ׁשְ
ֵביק;   )ב פֹוֵעל: ָשׁ

ִביק( בינוני ָפעּול: ׁשְ

ָעַזב; ִהִּניַח )ַאֲחָריו(; ִהְרָׁשה; ִׁשְחֵרר; 
ָסַלח 

ִדי  ָדא/ְשׁ  ׁשְ
ִדי!( ֵדי; ציווי: ׁשְ )ב: ָשׁ

 ִהְׁשִליְך; ִהִּטיל; ָׁשַפְך; ָׂשם; 
]204-104[ ָזַרע 

ר( ַדּ ר )ב: ְמׁשַ ַדּ ָׁשַלח )ִמיֶׁשהּו/ַמֶּׁשהּו(ׁשַ

ְוָיא( ֵוי )נ: ׁשָ ָׁשֶוה; ִנְמָּכר ְּבָׁשְויֹו ׁשָ

י( ּוֵ י )ב: ְמׁשַ ּוִ ]304[ׁשַ ָעָׂשה; ֶהְחִׁשיב; ִמָּנה 

ׁשּוק; ִמְסָחר; ְרָחָבה; חּוץׁשּוָקא

יר( ּיַ יר )ב: ְמׁשַ ּיַ ִׁשֵּיר )ִמחּוץ ַלְּכָלל(; ִהְׁשִאירׁשַ

ית נ  א ז; ׁשֵ יּתָ ִׁשָּׁשה; ֵׁשׁש ׁשִ

ין יּתִ ִׁשִּׁשיםׁשִ

ֵכיב( ֵכיב )ב: ׁשָ ָׁשַכב; ָיֵשׁן; ֵמת; ִנְפָטרׁשְ

ִכיב ְמַרע ]014[ׁשְ "ָׁשכּוב חֹוֶלה"; חֹוֶלה ָאנּוׁש 
ִכיָחא(  ִכיַח )נ: ׁשְ ָמצּוי; ִנְמָצא; ָרִגילׁשְ

ַלח ]214[ׁשְ ָׁשַלח )ֶמֶסר(; ִהְפִׁשיט )ֶּבֶגד( 
ַמּה(  ֵמיּה )נ: ְשׁ "ְשׁמֹו" )הּוא(; הּוא ֶנְחָׁשב... ְשׁ

ּה! ַמע ִמיּנַ "ְׁשַמע ִמֶּמָּנה"! ְלַמד/ַהֵּסק ִמֶּמָּנה!ׁשְ
ֵעיּה ּמָ ַׁשָּמׁשֹו; ְמָׁשְרתֹוׁשַ

א )רבים:  ַמְעּתָ ׁשְ
ָתא( ַמְעּתָ ׁשְ

 ְׁשמּוָעה; ֲהָלָכה )ִמִּפי ָאמֹוָרא(; 
]614-514[ ִלּמּוד 

ֵני( ָנא )ב: ׁשָ ִנְׁשַּתָּנה ‘ָלא ְׁשָנא’; ‘ַמאי ְׁשָנא’ׁשְ
י( ּנֵ י )ב: ְמׁשַ ּנִ ִיֵּׁשב ֻקְׁשָיה; ֵּתֵרץ; ִׁשָּנהׁשַ

יר ּפִ ָיֶפה; ָנֶאה; טֹוב; ֵהיֵטבׁשַ
ֵמי  יר ּדָ ּפִ ֶנְחָׁשב ַּתִּקין; ֻמָּתרׁשַ

ֵקיל( ַקל )ב: ָשׁ ָלַקח; ִקֵּבל; הֹוִציא; ֵהִסיר )≠ָשַׁקל(ׁשְ
ֵרי( ָרא )ב: ׁשָ ִהִּתיר )ֶקֶׁשר/ִאּסּור(; ָּפַתר; ָמַחל; ׁשְ

]124-224[ ִהְתִחיל; ָׁשָרה 

ת
א! אתי ּבֹוא!ּתָ

ַמע: ...! א ׁשְ "ּבֹוא )ּו(ְׁשַמע!"; ְלַמד ִמָּכאן הֹוָכָחה:ּתָ
ַבר( ַבר )ב: ּתָ ]724[ּתְ ָׁשַבר 
ְבָרה ְבָרא/ּתַ ]724[ּתַ ְסִתיָרה; ַמְׁשֵּבר; ָאסֹון; ֶשֶׁבר 

-/ּד-( ע )ׁשֶ ּדַ ַּדע ְלָך )ֶׁשָאֵכן ָּכְך(, ֶׁש)ֲהֵרי...(!ּתֵ

ׁשּוב; עֹודּתּו/ּתּוב
ְוֹלא עֹוד; ְוֹלא יֹוֵתר; ַהִאם ֹלא יֹוֵתר?!)ְו(תּו ָלא

א?! ַהִאם ֵאין עֹוד?!)ְו(תּו ֵליּכָ
א ּתֹוֶסֶפת; ֹקֶבץ ִּדְבֵרי ַּתָּנִאים ּתֹוֶסְפּתָ

ַהַּמְקִּביִלים ַלִּמְׁשָנה ּומֹוִסיִפים ָעֶליָה
]924[ּתֹוָרא )נ: ּתֹוְרָתא( ׁשֹור 

חֹוֵתי... ִמַּתַחת...; ְלַמָּטה מ-; ִּבְמקֹום...ּתּוֵתי.../ּתְ

ֵעי ּבָ ֵעי/ּתִ יּבָ ִּתְהֶיה ְצִריָכה; ִּתָּׁשֵאל )ַהְּׁשֵאָלה(; ּתִ
]624[ ִּתָּׁשֵאר )ַהְּׁשֵאָלה( ְּבֹלא ַהְכָרָעה 

ֵהא יֱהֵוי/ּתְ ִּתְהֶיה; ְּתִהיּתֶ
א יּוְבּתָ ]134[ּתְ ְּתׁשּוָבה; ְסִתיָרה ‘ֵאיִתיֵביּה’ 
א יְלּתָ ְׁשִליׁש; ְׁשִליִׁשי ַלֶּבֶטןּתִ

יַמר אמר יָמא/ֵתּ ]134[ּתֵ ֹּתאַמר ‘ֲאִפיּלּו ֵּתיָמא'  
יַנח... "ִּתְהֶיה נֹוָחה"; ִּתְהֶיה מּוֶבֶנת/ּתִ

ַמְתִאיָמה )ִּבְנִסּבֹות...( 

יפּוְך ַּתֲהפֹוְך; ַּתֲחִליף ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּתָּנִאים ּתֵ
‘ֵאיפּוְך’

יּפֹוק נפק   ֵליּה! "ֵּתֵצא לֹו...!" ִיְלַמד אֹוָתּה )ַאֶחֶרת(!ּתִ

יקּו ַּתֲעמֹוד )=ִּתָּׁשֵאר ַהְּׁשֵאָלה ְּבֹלא ּתֵ
]234[ ַהְכָרָעה( 

יֵתי אתי ]234[ּתֵ ָּתבֹוא; ִּתָּלֵמד 'ֵליֵתי'; 'ֵניֵתי' 
ָלה  ָלא/ּתְ ָּתָלה; ָקַׁשר )ָּדָבר ְל-(; ִהִּניַחּתְ

ְלָיא( ִלי )נ: ַתּ ֵלי; ְתּ ]334[ָתּ ּתֹוֶלה; ָּתלּוי 

ָתא  ְלָיא ִמיּלְ ַהָּדָבר ָּתלּוי ּוֻמְתֶנה )ב-(ּתַ
:ְלמּוד לֹוַמר "ִלּמּוד )ִמן ַהָּכתּוב ָּבא( לֹוַמר"; ּתַ

ַהָּכתּוב ְמַלֵּמד:
ָלת נ ָלָתא ז; ְתּ ְׁשלֹוָׁשה; ָׁשלֹוׁשּתְ

ָלִתין ְׁשלֹוִׁשיםְתּ
ְמֵני נ ָמְנָיא ז; ּתַ ְׁשמֹוָנה; ְׁשמֹוֶנהּתְ

ֵני;  ָנא )ב: ּתָ ָנא/ּתָ ּתְ
ִני!( ציווי: ּתְ

"ָׁשָנה"; ָלַמד/ִלֵּמד ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה; 
]534[ ָעָׂשה ַּפַעם ְׁשִנָּיה ‘ָקָתֵני’ 

ֵאי( ּנָ א )רבים: ּתַ ּנָ ָחָכם ֶׁשְּדָבָריו ְׁשנּוִיים ַּבִּמְׁשָנה/ּתַ
ְּבָבָרְייָתא; ָחָכם ַהַּמְרֶצה ְּבַעל ֶּפה 

ִמְׁשָניֹות ּוָבָרְייתֹות ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ]534[
א א ַקּמָ ּנָ ַהַּתָּנא ָהִראׁשֹון )ַּבִּמְׁשָנה/ַּבָּבָרְייָתא( ּתַ

ֵאי ִהיא: ּנָ ]534[ּתַ ַמֲחֹלֶקת ַּתָּנִאים ִהיא: 
ַנן: נּו ַרּבָ ָׁשנּו ֲחָכִמים )ַּבָּבָרְייָתא(:ּתָ

ֵני ֲחָדא: ]634[ּתָ )ַּתָּנא( ְמַלֵּמד )ָּבָרְייָתא( ַאַחת: 
יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ ּתָ

ּד- 
ַהַּתָּנא ַמְרֶצה )ָּבָרְייָתא( ִלְפֵני )ֹראׁש 

ַהְּיִׁשיָבה(:

ְנָיא ]634[ּתַ ְׁשנּוָיה )=ָּבָרְייָתא ִנְלֶמֶדת(  

ּוְׁשנּוָיה )ָּבָרְייָתא( ַאֶחֶרת:)ְו(ַתְנָיא ִאיָדְך:

ָווֵתיּה ּד-  ְנָיא ּכְ ְׁשנּוָיה )ָּבָרְייָתא( ְּכמֹו )ָאמֹוָרא(ּתַ

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:  ַּגם )ָּבָרְייָתא( ְׁשנּוָיה ָּכְך:ּתַ

ֵניַנן ֵניָנא/ּתְ ]734[ּתְ )ְּכָבר( ָׁשִנינּו )=ָלַמְדנּו( 

ִניתּוָה: ]734[ּתְ )ְּכָבר( ְׁשִניֶתם )=ְלַמְדֶּתם( אֹוָתּה: 

ַנן ]734[ּתְ ָׁשִנינּו )=ָלַמְדנּו ַּבִּמְׁשָנה(  

ָרא "ְוִתְסְּבָרּה"?!; ַהִאם ַאָּתה סֹוֵבר ָּכך?! )ְו(ִתְסּבְ

ים ּיַ ְסּתַ ]734[ִתּ ִּתְתָּבֵרר )ֵזהּות ָהאֹוֵמר( 

יְפׁשֹוט ְפׁשֹוט/ּתִ "ִּתְפׁשֹוט"; ִּתְפּתֹור ְׁשֵאָלה )ַּבֲהָלָכה(ּתִ

ּקּון( ין )רבים: ּתַ ּקֵ ]044[ּתַ ִּתֵּקן; ִׁשֵּפר; ָקַבע ַּתָּקָנה 

א  ְנּתָ ּקַ ַּתָּקָנה; ִּתּקּון; ְּתרּוָפהּתַ

ָמא ְרּגְ ַמּה/ּתַ ְרּגְ ִּתְרֵּגם אֹוָתּה )ֵמִעְבִרית ַלֲאָרִמית(; ּתַ
]144[ ֵּפֵרׁש אֹוָתּה 

ְרַוְייהּו ְׁשֵניֶהםּתַ

י  ְרּתֵ ֵרין; ּתַ ֵרי/ּתְ ְׁשַנִים; ְׁשַּתִיםּתְ
ֵריץ )ב: ְמָתֵרץ( 2621317896559ֵּתֵרץ; ִיֵּׁשב )ֻקְׁשָיה(; ִיֵּׁשרּתָ
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