
Lexique : araméen – hébreu moderne 

Ces mots sont utilisés dans la langue juridique. 

 פירוש הגייה מונח
 דרך אגב ַאַּגב אֹוְרָחא אגב אורחא

 הערכה אּוְמָדָנא אומדנא
 דרך אֹוְרָחא אורחא

 דרכים אֹוְרחֹות אורחות
 ליצנות ִאְטלּוָלא אטלולא

 הדעה השנייה, הצד השני ִאיֵדְך ִגיָסא אידך גיסא
 אין פנימיותו כחיצוניותו ֵאין ּתֹוכֹו ֵּכַּברוׁ אין תוכו כברו

 ההיפך הוא הנכון ִאיְּפָכא ִמְסַּתְּבָרא איפכא מסתברתא

נשבר : מילולית(לא שיחק לו המזל  אְיְּתָרע ַמָּזלֹו איתרע מזלו
 )מזלו

 ...פי דעתו של-על ...ַאִליַּבא דֶ  ...אליבא ד
 לדעתי ַאִליַּבא ִדיִדי אליבא דידי

 דיבורים באויר ֲאִמיָרה ֵּבַעְלַמא אמירה בעלמא
 נימוק, הסבר ֳאַמְתָלא אמתלא

 הארכת זמן ַאְרָכה ארכה
 שנה שעברה ֶאְׁשָּתַקד אשתקד

 בתוך ְּבגֹו בגו

בזהירות : מילולית(בפחד ובאהבה  ֵּבְדִחילּו ֶוֶרִחיּמּו בדחילו ורחימו
 )וביראת כבוד

 דברים ריקים ובטלים ּבּוֵקי ְסִריֵקי בוקי סריקי
 במימדים זעירים ֵּבְזִעיר ֶאְנִפין בזעיר אנפין

 בין השורות ֵּביֵני ִׁשיֵטי ביני שיטי
 לחינם ִּבְכִדי בכדי

בארץ נלקח המונח הארמי ומציין (מס  ְּבלוׁ בלו
 )סוג מס אחד בלבד

 מחוסר ברירה ְבִליּת ְבִריַרה בלית ברירה
 ?עוסקים אנו במה ?ַעְסִקיַנן ַּבֶמאי ?עסקינן במאי



 בבקשה ִּבְמטּוַּתא במטותא
בסייעתא דשמיא 

 )ד"בס(
ַיא ְבֵסַייַעַתא ֵדְשמַ 

 )ד"ַּבסַ (
בסיוע : מילולית(בעזרת השם 

 )השמיים
 מתוך כעס אֵּבִעיְדַנא ֶדִריְּתחַ  בעידנא דריתחא

 סתם ְּבָעְלָמא בעלמא
 )מתייחס לגבר בלבד(אדם  ַּבר ַנׁש בר נש

 מומחה לדבר, מוסמך ַּבר ַסְמָכא בר סמכא
 מי שחולק על חברו ַּבר ְּפלּוְגָּתא בר פלוגתא

 באהבה וביראה ִּבְרִחימּו ּוְדִחילּו ברחימו ודחילו
 ברור ָּבִרי ברי

 באופן פומבי ְּבִריׁש ְגֵלי בריש גלי
 אולם ְּבַרם ברם

 ברמז ִּבְרִמיָזא ברמיזא
 איש ַּגְבָרא גברא

 הפרזה ּגּוְזָמא גוזמא
גוזמא בעלמא 

 קאמר
גּוְזָּמא ֵּבַעְלַמא 

 סתם הגזמה היא ַקאֵמר

 גופו של עניין גּוַפא גופא
 אישור, חותמת ּגּוְׁשַּפְנָקא גושפנקא

 צד ִגיַּסא גיסא
 מה שנלמד בגיל צעיר ִגְרַסא ֵדַיְנקּוַתא גרסא דינקותא

 זאת הצרה ָּדא ָעָקא דא עקא
 יש בכתוב מעבר לפשט ְּדָבִרים ּבגֹו דברים בגו

 דברים סתם ְּדָבִרים ְּבָעְלָמא דברים בעלמא
 בדיוק ַּדְוָקא דוקא

 פחד ְדִחילּו דחילו
די לחכימא 

 ברמיזא
ַדי ְלַחִּכיָּמא 

 לחכם די ברמז כדי להבין ִּבְרִמיָזא

 דיבורים באויר ִדיּבּוִרים ֵּבַעְלַמא דיבורים בעלמא
דינא דמלכותא 

 דינא
ִּדיָנא ְדַמְלכּוָתא 

 ִדיָנא
גם כשהוא (דין המדינה הוא הקובע 

 )בסתירה לדין הדתי



 ככתוב ִּדְכִתיב דכתיב
 ככתוב למעלה ִדְלֵעיל דלעיל

 זה תלוי בזה ַהא ֵּבַהא ַתְלַיא הא בהא תליא
 אותו הדבר ַהְיינּו ַהך היינו הך
 ?מה כוונתך? כיצד ֵהיִכי ָדֵמי היכי דמי

 שים לב ֵודֹוק ודוק
 ואם תאמר ֵוִכי ִתיַמא וכי תימא

 ולא עוד ֵוּתּו לֹא ותו לא
 צחוק ולעג חּוָכא ְוִאיְטלּוָלא חוכא ואיטלולא

טובים : מילולית(כמו שצריך  ָטִבין ּוְתִקיִלין טבין ותקילין
 )ושקולים

טוביא חטא 
 וזיגוד מינגד

טֹוִבָיא ָחָטא 
 האחד חטא והשני נענש ְוִזיגֹוד ִמיְנַגד

 ילד ְינּוָקא ינוקא
 כגון זה כגֹון ָדא כגון דא

 ]ביד רחבה[כרצוי  ֵּכֶדְבֵעי כדבעי
 כמו בסמוך ְּכִדְלַהָלן כדלהלן
 כמו שלפנינו ְּכִדְלַקָּמן כדלקמן

כדמעיקרא 
 מסתברא

ִּכְדֵמִעיָקָרא 
 ִמְסַּתְּבָרא

נראים הדברים כפי שהיינו סבורים 
 קודם לכן

 כל העולם ּכּוֵלי ָעְלָמא כולי עלמא
 לא לחינם ָלא ִּבְכִדי לא בכדי

לא מיניה ולא 
 מקצתיה

ָלא ִמיֵניה ְוָלא 
 לא מזה ולא חלק מזה ִמְקָצֵתיּה

 אין מחלוקת ָלא ְפִליֵגי לא פליגי
 אין זה כך ַלאְו ָהִכי לאו הכי
 ]שיבוש של על אתר[מייד  ְלַאְלָּתר לאלתר

 מבחינתי ֶלַגֵּבי ִדיִדי לגבי דידי
 לעצמו ְלִדידֹו לדידו
 לעצמי ְלִדיִדי לדידי

 לכאן ולכאן ְלָהָכא ּוְלָהָכא להכא ולהכא



 למטה ְלַהָּלן להלן
 להחמיר ְלחּוְמָרא לחומרא

אין דין : מילולית(חוסר צדק ומשפט  יןֵלית ִּדין ְוֵלית ַּדיָ  לית דין ולית דיין
 )ואין שופט

 אין חולק ֵלית ַמאן ְּדַפִליג לית מאן דפליג

לכל מי : מילולית(לכל המעוניין  ְלָכל ַמאן ְּדָבֵעי לכל מאן דבעי
 )שצריך

 מן המעלה הראשונה ֵלֵעְיַלא ֵוֵלֵעְיַלא ֵלֵעְיַלא ֵוֵלֵעְיַלא
 לשון הפוכה ַלשֹון ַסִגי ַנהֹור לשון סגי נהור

 )מהו הטעם: מילולית(מה הסיבה ַמִאי ַטֳעָמא מאי טעמא
 ?מה יוצא ממנה ?ִמיַנה ַנְפַקא ַמִאי ?נפקא מינה מאי

 מהצד האחר ֵמִאיַדך ִגיַסא מאידך גיסא
 מישהו ַמאן ְּדהּו מאן דהו

 מהיום הראשון, מתחילת הדברים ִמְדִעיָקָרא מדעיקרא
 מהו ההפרש ַמה ַנְפָקא ִמיָנּה מה נפקא מינה

/ דיינים/ שופטים(הרכב של שלושה  מֹוַתב ְתַלָתא מותב תלתא
 )'בוררים וכד

 מצד אחד ֵמַחד ִגיָסא מחד גיסא
 דברים סתם ִמיְלָתא ְּבָעְלָמא מילתא בעלמא

 אמרה ִמיְמַרא מימרא
 מכלול הדברים ִמְּכָלָלא מכללא

 )מלקק קערות: מילולית(חנפן  ְמַלֵחך ִּפְנֵּכי מלחך פנכי
 )מלקק קערות: מילולית(חנפן  ְמַלֵחך ִּפְנַּכה מלחך פינכה

 מיד ִמֵּניּה ּוֵביּה מיניה וביה
מאיגרא רמא 

 לבירא עמיקתא
ֵמִאיְגָרא ָרָמא 

 ְלִביָרא ֳעִמיְקָּתא
: מילולית(מגדולה לשפל המדרגה 

 )מהר גבוה לבור עמוק
 )מימי קדם: מילולית(מאז ומתמיד  ִמַּקְדַמת ְּדָנא מקדמת דנא

מתהום ארעא עד 
 רום הרקיע

ד ִמְּתהֹום ַאְרָעא עַ 
 רּום ָהָרִקיעַ 

ממעמקי הקרקע עד גובה השמים 
 )משמש לסמן את הבעלות במקרקעין(

 ברור ְנִהיר נהיר
 ברורים ְנִהיִרין נהירין



 נחמה קטנה ֵנַחַמה ּפּוְרַתא נחמה פורתא
נכסי דלא נידי 

 )ן"נדל(
ִנְכֵסי ְדָלא ַניְיֵדי 

 )ן"ַנְדלַ (
, בתים(קרקעות ונכסים צמודי קרקע 

 )'דירות וכד
 יוצא ממנה ַנְפָקא ִמיָנּה נפקא מינה

סדנא דארעא חד 
 הוא

ד ַסְדַנא ֵדַאְרַעא חַ 
 הּוא

: מילולית(התנהגות כל האנשים זהה 
 )בסיס הארץ אחד הוא

 צד ִסיְטָרא סיטרא
 סוף, החלק האחרון ֵסיַפא סיפא

עורב : מילולית(שמועות ללא ביסוס  עּוְרַבא ַּפַרח עורבא פרח
 )פורח

 שעת כעס ִעיַדן ִריְתָחא עידן ריתחא
 עולם ָעְלָמא עלמא

 מחלוקת ְּפלּוְגָּתא פלוגתא
  רבים   ַפְרֵהְסַיא   פרהסיא
 פשוט ְּפִשיָטא פשיטא
 צורך ְצִריָכא צריכא

 )כינוי לבור ועם הארץ(קוטל קנים  ַקְטַלא ַקְנָיא קטלא קניא
 ראשון, קודם ַקַמא קמא

מילים הנקראות לתוך הטקסט ואפילו  ןַקְרָיין ְוָלא ְכִתיבָ  קריין ולא כתיבן
 שאינן כתובות בו

 אלוהים ישמור ַרְחַמַנא ִליְצַלן רחמנא ליצלן
 פוחז ֵריָקא ריקא
 ראשית ֵרְיָשא רישא

 שאילתה ֵשִאיְלַתא שאילתא
 הטוב שבטוב ַראּׁשּוְפַרא ְדּׁשּוְפ  שופרא דשופרא

 הטוב שבטוב יּׁשּוְפֵרי ְדּׁשּוְפרֵ  שופרי דשופרי
 מוות ְׁשִכיב ֵמָרע שכיב מרע

 משא ומתן ַׁשְקָלא ְוַטְרָיא שקלא וטריא
 בוא ולמד ַּתא ְשַמע תא שמע

 טיעון מסייע ְתַנַיא ֵדֵמַסֶייַעא תניא דמסייעא
 עשר- שנים ְּתֵריַסר תריסר



 שני דברים הסותרים זה את זה ַתְרֵתי ֵוִסְתֵרי תרתי וסתרי
 בשתי משמעויות ַתְרֵתי ַמְשַמע תרתי משמע
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Lexique : latin – hébreu moderne 

Ces mots sont utilisés dans la langue juridique. 

 מונח הגייה פירוש
 A Datu � ַדטֹו מאותו יום והילך

 A Fortiori � פֹוְרְטיֹוִרי קל וחומר
 A Multo Fortiori � ּמּוְלטֹו פֹוְרְטיֹוִרי על אחת כמה וכמה

 A Pari � ַּפִרי באותו אופן
 A Priori � ְּפֵריֹוִרי מראש

 A Propo � ְּפרֹוּפֹו דרך אגב
 Ab Initio �ב ִאיִניְטיוׁ מדעיקרא, מראש, מלכתחילה

 Abeas Corpus ֶהִּבי�ס קֹוְרּפּוס )הבא את הגוף: מילולית(כינוי לצו הבאה 
 Actus Reus �ְקטּוס ֵראּוס )המרכיב ההתנהגותי בעבירה(המעשה הפלילי 

 Ad Hoc �ד הֹוק לתכלית זו
 Ad Aalorem �ד ַואלֹוֶרם לפי שוויו

 Alibi �ִליִּבי טענת היעדרות ממקום מסוים
 Alta Via �לַטה וִָיה דרך המלך
 Amicus Curiae .ִּמיקּוס קֹוְריֵיה המשפט- עמית בית

 Animo �ִנימֹו בכוונה תחילה
 Bene Facta ֶּבֶנה ַפְקַטה מעשים טובים

 Bona Fide ּבֹוָנה ִפיֶדה תום לב
 Casus Belli ַקזּוס ֵּביְיִלי עילה למלחמה

 Caveat Actor �ְקטֹור ַקִוי�ט יזהר העושה
 Caveat Emptor ַקוִי�ט ֵאְמְּפטֹור יזהר הקונה
 Caveat Venditor וִיְנִדיטֹורַקִוי�ט  יזהר המוכר

ם ֵנמֹו קֹוְנִגיָטְטיֹוִניס ּפֹוֵאַנ מחשבות אינן ברות ענישה
 ָּפאִטיטֹור

Congitationis Poenam 
Nemo Patitur 

 Contra קֹוְנְטַרה להיפך
 Contra Pacem קֹוְנְטַרה ַּפֵסם נגד שלום הציבור

 Corpus קֹוְרּפּוס גוף
 Corpus Delicati קֹוְרּפּוס ֵדִליַקִטי גוף העבירה

 Corpus Yuris קֹוְרּפּוס יּוִריס מערכת החוקים
 Culpa קֹוְלָּפה אשמה

 Cy Pres ַסיְי ְּפֵרס ביצוע בקירוב
 De Facto ֶדה ַפְקטֹו למעשה
 De Jure ֶדה יֹוֶרה פי החוק-על, להלכה



 De Minimis ֶדה ִמיִניִמיס זוטות
 Estoppel ֵאְסטֹוֶּפל השתק

אולם השיבוש נפוץ " ברוט"ל "צ(? הגם אתה ברוטוס
 ?Et Tu, Brute ֶאה טּו ְּברּוֶטה )יותר

 Ex Gratia ֶאְקס ְגַרְטָיה לפנים משורת הדין
 Ex Lege ֶאְקס ֶלֶגה מכוח החוק

 Ex Parte ֶאְקס ַּפְרֶטה במעמד צד אחד
 Ex Post Facto ֵאְקס ּפֹוְסט ַפאְקטֹו בדיעבד

 Ex Debito ֵאְקס ֶדִּביטֹו בזכות
 Facto ַפְקטֹו מעשה

 Fieri Infectum Non Potent טּפֹוֵטְנ ִפיֶאִרי ִאיְנֶפְקטּום נֹון אין הנעשה אין להשיב
 Habeas Corpus ֵהִּבי�ס קֹוְרַּפס )הבא את הגוף: מילולית(כינוי לצו הבאה 
 Homo Homini Lopus Est ְסטהֹומֹו הֹוִמיִני לּוּפּוס אֶ  אדם לאדם זאב

 Hostis Humanis Generis יסהֹוְסִטיס הּוַמִניס ֶגֵנרִ  אויב המין האנושי
אי ידיעת החוק (אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש 

 )מילולית -תירוץ/ אינה הצדק
יֵנם ִאיְגנֹוַרְנְטָיה ֵלִגיס ֵנמִ 

 ֵאְקְסיּוַסט
Ignorantia Legis Neminem 
Excusat 

אי ידיעת החוק (אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש 
 )מילולית -תירוץ/ אינה הצדק

ן ִאיְגנֹוַרְנְטָיה ֵלִגיס נֹו
 ֵאְקְסיּוַסט

Ignorantia Legis Non 
Excusat 

 In Absentia ִאין �ְּבֵסְנְטַיה בהיעדר
 In Camera ִאין ַקְמַרה בלשכה

 In Pari Delicto ִאין ַּפִרי ֵדִליְקטֹו אשם שווה
 In Personam ִאין ֶּפְרסֹוַנם באופן אישי

 In Rem ִאין ֶרם חפצי
 In Toto ִאין טֹוטֹו כולו

 Inter Alia ִאיְנֶטר �לָיה בין השאר
 Inter Partes ִאיְנֵטר ַּפְרֵטס במעמד הצדדים
 Intra Vires ִאיְנְטַרה וִיֵרס בתחום הסמכות

 Ipso Facto ִאיְּפסֹו ַפאְקטֹו לפי העובדה לבדה
 Jura ad Rem יּוַרה �ד ֶרם זכות לדבר
 Jura in Rem יּוַרה ִאין ֶרם זכות בדבר

 Jus יּוס זכות, משפט, חוק
 Jus ad Rem יּוס �ד ֶרם זכות קניינית
 Jus in Personam יּוס ִאין ֶּפְרסֹוַנם זכות אישית
 Jus in Rem יּוס ִאין ֶרם זכות בחוק

 Legi ֶלִגי דין, חוק
 Lex ֶלְקס דין, חוק

 Lex Domicilii ֶלְקס דֹוִמיִסיִלי דין מקום המושב
 Lex Fori ֶלְקס פֹוִרי דין מקום השיפוט

 Lex Loci ֵלְקס לֹוִכי דין המקום
 Lex Loci Actus ֶלְקס לֹוִכי .ְקטֹוס דין מקום ביצוע המעשה
 Lex Loci Contractus סֶלְקס לֹוִכי קֹוְנְטַרְקטֹו דין מקום יצירת החוזה

 Lex Loci Delictus ֶלְקס לֹוִכי ֶדִליְקטֹוס דין מקום ביצוע העבירה
 Lex non Scripta ֶלְקס נֹון ְסְקִריְפַטה דין לא כתוב/ חוק

 Lex Partia ֶלְקס ָּפְרְטַיה דין הארץ



ַגט ֶלְקס ּפֹוְסֵטְריֹור ֵדרֹו דין אחרון מבטל קודמו/ חוק
 Lex Posterior Derogat Priori ְּפֶריֹוִרי 

 Lex Scripta ֶלְקס ְסְקִריְפַטה דין כתוב/ חוק
 Lex Situs ֶלְקס ִסיטֹוס דין מקום הנכס

 Lie ֵלְיי בדין
 Mala Fide ַמַלה ִפיֵדה חוסר תום לב

 Malum in Se ֵמלֹום ִאין ֶסה הרע בהתגלמותו
 Malum Necessarium ֵמלֹום ֵנֵסַסְריֹום רע הכרחי

 Mandamus ֶמְנַדמֹוס צו עשה
 Mens Rea ֵּמְנס ֵר�ה המחשבה הפלילית

 Mia Culpa ִמָיה קֹוְלַּפה אשמתי
 Mia Maxima Culpa הִמָיה ָמְקִסיַמה קּוְלּפַ  אשמתי הגדולה

 Modus Operandi מֹודּוס אֹוֵּפֵרְנִדי שיטת פעולה
 Nemo Dat Quad Non Habet טֵנמֹו ַדט ְקַואד נֹון ַהּבֵ  אין אדם יכול לתת את מה שאין לו

 Nemo Est Supra Legis יסֶנמֹו ֶאְסט סּוְּפַרה ֶלגִ  אין איש שהוא מעל החוק

יּבּוס ֶנמֹו מֹוְרָטִליּום אֹוְמנִ  אין אדם שלא טועה
 הֹוִריס ַּסִּפיט

Nemo Mortalium Omnibus 
Horis Sapit 

 Nisi Prius ִניִסי ְּפִריּוס בית משפט קמא
 Nolens Volens נֹוֵלְנס וֹוֵלֱנס מרצון או מאונס

 Nolo Contendere נֹולֹו קֹוְנֵטְנְדֵרה אין תגובה לכתב האישום
 Non Culpabilis נֹון קּוְלָּפִּביִליס ללא אשם

 Non Est Regula Quin Fallet תנֹון ֶאְסט ֶרגּוָלה ִקין ַפלֶ  אין כלל ללא יוצא מן הכלל
 Non Refirmatio In Peyous ּוסנֹון ֶרִפיְרַמְטיֹו ִאין ֶּפי אין מחמירין עם המערער

 Nuda Veritas נּוַדה ֵוִריַטס האמת העירומה
 Nullum Crimen Sine Actu טּונּולּום ְקִריֶמן ִסיֶנה �קְ  אין עבירה ללא מעשה
 Nullum Crimen Sine Culpa ַּפהנּולּום ְכִריֶמן ִסיֵנה קֹולְ  אין עבירה ללא אשמה

 Obiter Dictum אֹוִּביֶטר ִדיֱקטּום )כ ביחס לפסק דין"בד(אמרת אגב 
 Opinia Juris אֹוִּפיְניֹו יּוִריס דעה משפטית

 Pari Causa ַּפִרי קֹוַזה במצב שווה
 Pari Delicto ַּפִרי ֶדִליְקטֹו בעבירה דומה

 Per Capita ֶּפר ַקִּפיַטה לראש
 Per Diem ֶּפר ִדיָים ליום

 Per Se ֵּפר ֵסה בפני עצמו
 Persona Non Grata ֶּפְרסֹוַנה נֹון ְגַרַטה אישיות בלתי רצויה

 Post Factom ּפֹוְסט ַפאְקטֹום בדיעבד, לאחר מעשה
 Prima Facie ְּפִריַמה ֶפסָיה לכאורה

 Pro Bono ּפרֹו ּבֹונֹו למטרה טובה
 Pro se ְּפרֹו ֵסה עבור עצמו

 Quasi ְקוָוִזי מעין
 Quata ְקוּוַטה מיכסה

 Quid pro Quo ְקוּוְיד ְּפרֹו ְקוּו דבר עבור דבר
 Ratio ַרְציֹו הגיון

 Ratio Decidende ַרְציֹו ֵדִסיֵדְנִדי הדין-פסק הגיון, טעם ההחלטה בפסק הדין
 Ratio Legis ַרְציֹו ֶלִגיס טעם החוק



 Recidivist ֶרִסיִדיוִיְסט עבריין מועד
 Res Ipsa Loquitur ֶרס ִאיְּפַסה לֹוִקיטּור הדבר מדבר בעד עצמו

 Res Nova ֶרס נֹוַבה עניין משפטי חדש שטרם הוכרע

 Silentium Videture ֵפְסיֹוִסיֵלְנְטיּום וִיֶדטּור קֹוְנ שתיקה כהודאה
Confessio 

 Sub Judice סּוּב יּוִדיֵסה עניין שתלוי ועומד בבית המשפט
 Sui Generis ֶנִריס'סּויְ גֶ  מיוחד במינו
 Sui Juris סּויְ יּוִריס בזכות עצמו

 Supra סּוְּפַרה לעיל
 Ultra Vires אּוְלְטַרה וִיֵרס חריגה מסמכות

 Veni, Vidi, Vici ה'וִיִדי וִיצֵ , וִיֵנה ניצחתי, ראיתי, באתי
 Vice Versa וְַיס ֵוְרַסה להיפך

 Vis Major ֹור'וְַיס ַמג כוח עליון
 Viva Voce וִיַוה וֹוֵקה )לפי שמות(שמי 
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