כדי להראות אות הכרת טובה ולמען זיכוי הרבים לומדי החבורה ,אעתיק לכאן את הנמצא אתי בכתובים ,על דבר
שינויי התיבות בתלמוד ירושלמי מבתלמוד בבלי (מקו' מבוא הירושלמי פ"ב).
נכון להדפיסו ולשנן מושגים אלו ,כדי לקלוט טעימה קלה שיקל בשעת הלימוד.
הקדמה קצרה:
לשונה של תלמוד בבלי היא ארמית בבלית ,ותלמוד הירושלמי היא ארמית גלילית.
א .הברת בני גליל היתה רפויה ולא הבדילו באותיות מבטא אחד בין אות לאות ,ומזה ג"כ שבא לפעמים בירושלמי
אל"ף במקום שיש בבבלי ה"א .כגון בירושלמי 'איכן' בבבלי 'היכן'.
ב .מרפיון הברת הירושלמי עוד שלא לבטא כלל אל"ף או ה"א בראש התיבה ,כמו מר במקום אמר ,ר' בא במקום ר'
אבא ,ר' לעזר במקום ר' אלעזר ,נן במקום אנן.
ג .גם בהברת אותיות ב' ו' מ' ף' ניכר רפיון הברת בני א"י .הירושלמי מבטא בי"ת כמו ו"ו ולכן אמר אביר במקום
אויר ,תרבד במקום תרוד.
ד .אותיות ג' כ' נתחלפו בירושלמי ובאה הרבה פעמים (ע"י הברה רכה) גימ"ל במקום כ"ף ,גזיב במקום כזיב.
ה .אותיות ס' צ' נתחלפו בירושלמי.
ו .לפעמים בא בירושלמי למ"ד במקום נו"ן .אנטולינוס במקום אנטונינוס.
ז .למ"ד במקום רי"ש ,גלעיני במקום גרעיני.
ח .הרבה שמות פרטיים הבאים בבבלי באל"ף בסוף הם לרוב בירושלמי בה"א .בבבלי עקיבא ,חייא ,חנינא ,חנניא,
בירושלמי עקיבה ,חייה ,חינה ,חנניה ,ועוד.
ט .כן לפעמים בראש התיבה בבבלי באל"ף ובירושלמי בה"א .בבבלי אושעיא ,בירושלמי הושעיה ,ועוד.
י .בירושלמי משתנה הרבה פעמים האל"ף קודם יו"ד ואחר יו"ד ליו"ד .יניי ,יינון ,זכיי  ...במקום ינאי ,אינון ,זכאי.
יא .מדרך הירושלמי לקרב ב' תיבות אל אחת ועל ידי זה נבלע לפעמים האל"ף או הה"א אשר בראש התיבה שנייה.
וזה נמצא לרוב בשמות פרטיים  ...ר' אבמרי במקום אבא מרי  ...רבסי במקום רבי אסי  ...רמי במקום רבי אמי ...
 ...הכיני במקום הכין היא
כאן אעתיק ליקוט מבחר של מילים  /מונחים ומושגים בולטים המופיעים בירושלמי ,ופירושם בלשון
הבבלי.
אהן :ההוא ,זה.
את אמר :עיקרו אתאמר והוא תיבה אחת (וכן בבלי איתמר עיקרו אתאמר ,וגם בירושלמי נמצא איתמר) ,ומצינו
לפעמים אתאמר בתיבה אחת.
בדא :פתרונו אמר או סבר.
באיזה צד :הוא כמו בבבלי 'כיצד'.
דלמא :מעשה ,עובדא .והוא כעין קריאה לעורר הקורא :סיפור!
הדא דאמר  ...אבל  : ...הוא כמו בבבלי 'לא שנו אלא'.
והא דרבה מנה :והוא גדול ממנה כלומר הסברא נותנת להיפך ,וזה בעצמו פתרון תיבת אדרבא בבבלי.
ולכן :הוא כמו ואי לא כן.
חייליה דפלוני :ראיית פלוני .ובא במקומות אין מספר.
כיי :עיקרו כי האי ונתחברו הב' תיבות ונבלע היו"ד והה"א ,והאל"ף נשתנה ליו"ד כמשפטו לפני יו"ד.
כל עמא :הוא כמו בבבלי כולי עלמא.
לא הכל ממנו :פי' אין הכל תלוי ממנו כלומר מדעתו או מדיבורו והוא כמו בבבלי לאו כל כמיניה (וגם שם פירושו
לא כאילו הכל מיניה).
לשעבר ,לבא :הוא כמו בבבלי בדיעבד לכתחילה .ובא במקומות אין מספר כאן לשעבר כאן לבא.
עד כדון :עד עתה ,עד כאן.
על אתר :בבבלי לאלתר ,אך בבבלי נתחברו הב' תיבות.
תיי :הוא כמו אתיא בבבלי ,והאל"ף נפלה בראש התיבה כדרכה בירושלמי ,והאל"ף אחר יו"ד נשתנית ליו"ד.
תפתר :הוא כמו תריץ בבבלי ובירושלמי לא נמצא כלל תריץ.
אלא כפלוני אלא כפלוני :פי' איבעית אימא כפלוני איבעית אימא כפלוני.
אתא חמי :בא ראה ,והוא להעיר שיש תמיהא בדבר.
בפירוש שמעת מן פלוני או מן שיטתיה :בבבלי הסגנון בענין זה "בפירוש שמיע לך או מכללא".
פלוני בשם פלוני :במקום שאמר חכם בשם חכם חסר תיבת אמר לפני האומר הראשון ולפני בעל המאמר עצמו
בא תיבת בשם או משום.
פלוני ופלוני פלוני אמר פלוני אמר :דרך הירושלמי להציג בראש הפלוגתא שמות החולקים ואח"כ מביא דברי
.האומר זה המאמר ודברי האומר זה המאמר

הקדמה:
אף שבהשקפה ראשונה לשונו של הירושלמי נראית קשה ,רובו הגדול של הירושלמי הוא בעברית ובארמית הדומה
לבבלי .עיקר הקושי בלימוד הירושלמי נובע מכך שאיננו רגילים ללשונו ,ואכן ,הלומד את הירושלמי יתרגל ללשונו
תוך זמן קצר.
גם המילים ,וכן שמות התנאים והאמוראים ,ששונות בירושלמי ,ברובן הגדול דומות למילים בבבלי ,אלא שיש בהן
שינויים קלים :נתחלפו אותיות דומות (כגון :כצוצטרה  -גזוזטרה) ,נשמטה האות אל״ף (רבי בא  -רבי אבא) ,נוספה
האות יו״ד (הין  -הן) ,אוחדו מילים (רבמי  -רבי אמי) ,שוכלו אותיות (מגלגל  -מלגלג) ,או שביטויים הובאו בצורה
שונה מאלו שאנו רגילים אליהם בבבלי (כלעמא  -כולי עלמא).
הבאנו כאן את פירושיהן של המילים השכיחות בירושלמי ,בעיקר מתוך ״קצת לשונות המיוחדים להירושלמי״
שנדפס בתחילת הירושלמי .מומלץ לקרוא את רשימה זו לפני שמתחילים בלימוד הירושלמי ,וכמובן שאם נתקלים
בזמן הלימוד במילה שאינה מובנת  -ניתן לעיין ברשימה זו.
א
איכן  -היכן.
אין  -לפעמים פירושו כמו ״אם״.
אין תימר  -אם תאמר (כמו ״איתימא״ בבבלי).
אית דבעי מימר  -יש אומרים.
אית תני וכו׳ ואית תני תני  -יש חכמים ששנו את המשנה בלשון זו.
אמורין  -אמוראים.
ב
באיזה צד ,כאיזה צד  -כיצד.
בדא  -אמר או סבר.
בי רבי  -בן רבי (כמו ״ברבי״ בבבלי).
בעי  -לפעמים אינו בעיא אלא פשיטותא (יעיר אוזן לחיד״א ,מערכת ב אות ל).
ג
גרמך  -עצמך.
ד
דו אמר  -שאמר (כמו דהוא אמר ,דאמר).
דין כדעתיה ודין כדעתיה  -זה לשיטתו וזה לשיטתו (כמו ״ואזדו לטעמייהו״ בבבלי).
דלא ,דילא  -אלא.
דלמא  -מעשה (מלשון ״דילימא״ ,כלומר :סיפור דברים שאמרו כך הוא (פני משה סוכה פ״ה ה״א [כב ]:ד״ה
דלמא) ,ויש אומרים שהוא מלשון ״דאלימא״ ,לומר לאנשים שישמעו מוסר ואל יפריעו (פתיחה לפירוש מהר״ש
סיריליאו חלקשני ,נדפס בירושלמי לאחר מסכת פאה).
דמר  -שאמר (כמו ״דאמר״ בבבלי).
דתמר ,דתימר ,דאתמר ,דתאמר ,דאתאמר  -שאתה אומר (הגירסא המקורית בכת״י ליידן (שהוא כתב היד
המקורי שממנו הודפס הירושלמי) היא ״דתמר״ .אך המגיה בתוך כתב היד הגיה ברוב המקרים ל״דתימר״ (יתכן
שעשה זאת מתוך דמיון למילה ״דתימא״ שבבבלי) ,ובעקבותיו נקטו כך בכל הדפוסים ,ובכמה מקומות השתמשו
באפשרויות האחרות).
ה
הבקר  -הפקר.
הדא אמרה  -זאת אומרת.
הדא דאתמר ,הדא דתימר  -זה נאמר (כמו ״במה דברים אמורים״ בבבלי).
היך עבידא  -כיצד.
הלכה  -מדרבנן ,אלא אם כן הביא לכך פסוק (יד מלאכי אות תסה).
הנייה  -הנאה.
הפיטרופין  -אפוטרופוסין.
ו
ווא ,ווה  -אבא (שם חכם ,למשל ״רבי חייא בר ווא״ שהוא ״רבי חייא בר אבא״ בבבלי).
ואדיין אתלזו  -עוד אתה צריך לזו? עוד אתה מתקשה בזה? (בתמיה).
ומר  -ואמר.

ח
חד אמר וכו׳ וחרנה (או :וחורנה) אמר וכו׳  -שני אמוראים ,אחד אמר כך והאחר אמר כך (כמו ״חד אמר וכו׳
וחד אמר וכו׳ בבבלי) .וכאשר הירושלמי לא מוסיף ״ולא ידעין מאן אמר דא ומאן אמרדא״ (ולא יודעים מי אמר כך
ומי אמר כך) כוונתו שהאמורא הראשון שהוזכר אמר את הדעה הראשונה והשני אמר את השניה .למשל :״רבי חננא
ורבי מנא חד אמר עד כזית וחרנא אמר עד פחות מכזית״ (ברכות פ״ו ה״א [מג - )]:הכוונה היא שרבי חננא הוא
האומר עד כזית ורבי מנא הוא האומר עד פחות מכזית (מראה הפנים שבת פ״ז ה״א [מא.) ].
חומר  -חומרא.
חט  -חטא.
חכמים  -לפעמים פירושו תנא קמא (כי הירושלמי לא משתמש בלשון ״תנא קמא״ .חומת ירושלים שער ו ,נדפס
בתחילת הירושלמי).
חמא  -ראה.
ט
טבאות  -טוב )כמו ״טבא״ (מראה הפנים בבא בתרא פ״ב הי״א [ז ]:ד״ה רבי).
י
יאות  -נכון ,יפה (כמו ״יאה״) ,ולפעמים הוא לשון של ראיה.
ייבא כהדא  -יבוא כזה (לשון ראיה).
כ
כא (לגבי מקומות)  -כאן (כמו ״הכא״ בבבלי) ,ולפעמים פירושו בארץ ישראל (כמו ש״הכא״ בבבלי פירושו בבבל).
לגבי סוגיות שמקשים מסוגיא על סוגיא ,לעיתים הירושלמי הופך את ״כא״ ו״תמן״ (שם) ,דהיינו ״תמן״ היא סוגייתנו
ו״כא״ היא הסוגיא שבמקום אחר ,והטעם לזה הוא שכל השקלא וטריא הזו נשנתה בירושלמי במקום אחר (שבו
״כא״ הוא כאן ו״תמן״ הוא שם) ,והועתקה למקום זה באותה לשון (רמב״ן שבועות מג .ד״ה וכתב).
כולהם ,כולהן  -כולם ,כולן.
כילו  -כאילו.
כל עמא  -כולם (כמו ״כולי עלמא״ בבבלי).
כיני מתניתא  -כך כתוב ,כך יש לפרש את המשנה (מלשון ״כן היא מתניתא״ ,כמו ״הכי קתני״ בבבלי) ,ולפעמים
פירושו שצריך לגרוס אחרת במשנה (כמו ״תני״ בבבלי).
כצוצרה ,כצוצטרה  -גזוזטרא.
ל
לא בדא  -אין מקום לחשוב כך.
לבא  -לכתחילה (מלשון ״לעתיד״,שאפשר לנהוג כך גם לעתיד ולא להכשיר רק בדיעבד את העבר).
לוכל  -לאכול.
לון  -להם (כמו ״להון״ בבבלי).
ליידא מילה  -לאיזה צורך ,לאיזה ענין.
ליעזר  -אליעזר.
לעזר  -אלעזר.
לפום כן  -לכן.
לשעבר  -בדיעבד (שאפשר להכשיר רק את העבר ולא לנהוג כך לעתיד).
מ
מאי כדון  -איך נסביר (בשאלה .כמו ״מאי איכא למימר״ בבבלי).
מה אית לך  -מהו (בשאלה).
מה אנן קיימין  -במה מדובר (כמו ״במאי עסקינן״ בבבלי).
מה נפק מן ביניהון  -מה הנפק״מ (כמו ״מאי בינייהו״ בבבלי).
מודיי  -מודים.
מיכן  -מכאן.
מן הדא  -מכאן.
מעתה  -אם כן.
מר  -אומר.
מתניתא  -בירושלמי הוא כינוי גם למשנה ,ולא רק לברייתא .והמילה ״ברייתא״ לא מוזכרת בירושלמי כלל (חומת
(.ירושלים שער ו ,נדפס בתחילת הירושלמי

נ
נן  -אנחנו (כמו ״אנן" בבבלי).
נשמעינה מן הדא  -נשמע מכאן ,לשון ראיה (כמו ״תא שמע״ בבבלי).
ס
סברין מימר  -רצו לומר ,לשון הו״א.
סלקת מתניתא  -נגמרה המשנה (כמו ״סליק פירקא״) ,דהיינו :כאן נגמר הענין ,ומכאן ואילך מתחיל ענין אחר
(נועם ירושלמי שבת פ״ג ה״ג ,ספר הלכות הירושלמי נספח ב).
ע
עאל (ובכמה מקומות :אעל)  -נכנס (כמו ״על״ בבבלי).
עדכדון  -עד עתה ,עד כאן.
עלוי  -עליו (כמו ״עלוהי״ בבבלי).
פ
פלוני בשם פלוני  -הירושלמי משמיט את תיבת ״אמר״ לפני האומר הראשון.
פליגא  -לפעמים פירושו קושיא (למשל ״מתניתא פליגא על וכו׳״ ,שהיא קושיא על אמורא).
צ
ציבחד  -מעט.
ציפורין ,צפרין  -ציפורי (שם מקום).
ק
קול  -קולא.
קומי  -לפני (כמו ״קמיה״ בבבלי).
קופד  -בשר (כמו ״קופרא״ בבבלי).
ר
רבי בא  -רבי אבא.
רבי בון  -רבין (או אבין)
רב זעירא  -רבי זירא.
רבי חונא  -רב הונא.
רבי חייה רובה (הגדול)  -כינוי לרבי חייא.
רבי יודה ,רבי יודן  -רבי יהודה.
רבי לא  -רבי אילעא.
רבנין  -רבנן.
ש
שיני  -שני.
ת
תיי  -בא (כמו ״אתיא״ בבבלי).
תלמידוי  -תלמידיו.
תמן (לגבי מקומות)  -שם (כמו ״התם״ בבבלי) ,ולפעמים פירושו בבבל (כמו ש״התם״ בבבלי פירושו בארץ
ישראל) .לגבי סוגיות שמקשים מסוגיא על סוגיא ,לעיתים הירושלמי הופך את ״כא״ ו״תמן״ (שם) ,דהיינו ״תמן״ היא
סוגייתנו ו״כא״ היא הסוגיא שבמקום אחר ,והטעם לזה הוא שכל השקלא וטריא הזו נשנתה בירושלמי במקום אחר
(שבו ״כא״ הוא כאן ו״תמן״ הוא שם) ,והועתקה למקום זה באותה לשון (רמב״ן שבועות מג .ד״ה וכתב).
תני  -בירושלמי הוא כינוי גם למימרא של אמורא (יפה עינים שבועות כה( .וגם למשנה ,ולא רק לברייתא (גליון
הש״ס על הירושלמי ברכות פ״ז ה״ג [נד .)]:והמילה ״ברייתא״ לא מוזכרת בירושלמי כלל (חומת ירושלים שער ו,
נדפס בתחילת הירושלמי).
תניי  -תנאי.
.תניין  -תנאים
.תפלוגתא  -מחלוקת

