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  פרק א'

  תקינות במערכת הפועל

   

פי גזרות. בהמשך הערות מיוחדות (גזרת נל"י/ה, -פי בניינים, עם חלוקה פנימית על-הרשימה על
  פ'.ב' כ'  -גזרת נל"א ו "א" אית"נ). הרשימה אינה כוללת דיוקים הקשורים ב

 בניין קל

 כללי: 

  ַמְרֶּתםְש פה"פ בשווא.  -עבר נוכחים ונוכחות: חוק החיטוף

  כל..)ּוֶּתם (בעתיד אות אית"נ בשורוק: אלְ כָ ְלִתי, יְ כֹל, יָ כֹל, גם בעבר. יָ עֹהשורש י.כ.ל. במשקל ּפָ 

  ִלים...דֵ ן, ּגְ ֵש ל: יָ עֵ משקל ּפָ 

  בּכֹשם הפועל בשלמים: תמיד בחולם (חוץ מלשַּכב). לר

  חפ"נ: 

  ִלּפֹל) ַע (חוץ מטִֹנְסֹע, לנְ שם הפועל: "נ" נשמרת. אין הידמות. לִ 

  נפ"י/ו: 

  ד. ֵּתלֵ צירה -עתיד: צירה 

  ןִאיַש פתח.  - מלאחיריק   

  נל"י/ה: 

  פות)יָ -פיםיָ -פהיָ -פהיָ כֹות (כמו נָ -ִכיםנָ - ָכהנָ -ֶכהנָ ֶה, ָבל: ּכעֵ ּפָ שורשים במשקל 

  נע"ו/י: 

  ֵערות)- ֵערים-ֵערה-ֵערֵּכנֹות (כמו - ֵּכִנים- ֵּכָנה- ֵּכןל. עֵ השורש כ.ו.נ. במשקל ּפָ 

  

 בניין נפעל

  כללי: 

  חים (לדעת)כָ בים, נוּצָ שים, נּגָ הווה: בכל הגזרות עה"פ בקמץ. נ

  ֵדקּבָ ֵשל, ְלִה ּכָ עתיד, ציווי ושם הפועל: דגש משלים בפה"פ. יִ 

  כנס (הביתה)!ִה ציווי: ה' תחילית. 
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 בניין הפעיל:

  התחילית בכל הזמנים:תנועת 

  זיל.ֹוזיל, להֹוזיל, יֹוזיל, מֹו. הֹויֹו מֹו : הנפ"יו 

  טיבוֵייטיבה, ֵמיטיב, ֵהי. י, ֵמי, ֵייֵה רק בשורשי "נמל שט"            

  ביניםְמ קימה, ְמ זיז, ֵמ קים, ֵה. e התחילית בעבר ובהווה בתנועת נע"ו/י: 

  כיריםַמ  - כירִה זמין, ַמ  - זמנתיִה בהווה.  -ַמ  בעבר, - ִה בשאר הגזרות:            

 -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  

  

  הערה מיוחדת לגזרת נל"י/ה:

  האֶ נר –ה ָאסגול. נר -קמץ, הווה ועתיד - : עברבכל הבניינים

  ֹות(נגד), לכנֹות . למחֹות -שם הפועל: מסתיים ב                               

  ָנהינּו,ִּתְקנֶ ית, נהנֵ ילא לשכוח  "י" אחרי עה"פ. ִנְבנֵ                               

  

 הערה מיוחדת לגזרת נל"א:

  א, ְלִהְתַּבֵּט אִתי, ְלַמּלֵ אלה"פ "א" תמיד נכתבת. ִמּלֵ 

  א, ִהְתַמּלֵ א, ְמֻדּכָ אתנועת עה"פ כמו בשלמים. ִקּנֵ  כבדים:בניינים 

  

 הערה מיוחדת "א" אית"נ בכל הגזרות:

  לךאני א"א".  –עתיד מדבר/ת 

  ַסֵּפראֲ  - ַסֵּפרְּת "א" בחטף פתח.  –י,ת,נ בשווא 

  ָּשֶאראֶ  -ָשֵאר ִּתִ"א" בסגול.  –י,ת,נ בחיריק 
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  ב'כ'פ' תקינות במערכת הפועל וב  - תרגול

  

  השמיים ִהְכִחילּו / ִהְּכִחילּו.  .1

  אני ִאָּשֵאר / ֶאָּשֵאר אתכם.  .2

  ָּכַרְתִּתי / ָּכַרִּתי את הענף.  .3

  ִהְסִּבירּו / ֶהְסִּבירּו לנו את החומר.  .4

  אני ַמִּביָעה / ְמִּביָעה את הערכתי.  .5

  ותיהם.אל ִּתָכְנעּו / ִּתָּכְנעּו לדריש  .6

  אני ַיְשִלים / ַאְשִלים את חובותי.  .7

  אנחנו ְמִמיִרים / ָמִמיִרים את השקלים לדולרים.  .8

  מדוע את ַמִּתיָזה / ְמִתיָזה מים?  .9

  ִהַבְנִּתי / ֵהַבְנִּתי אֹוָתְך / אֹוֵתְך .  .10

  הנאשמת ִהְּכִחיָשה / ִהְכִחיָשה את הטענות ְּכַלָּפה / ְּכַלֶּפיָה.  .11

  ַּצְלְּת / ֵהַצְלְּת אותי ִמֶּמּנֹו / ִמֶּמּנּו.ִה   .12

  חשיפה לשמש ֵמִזיָקה / ַמִּזיָקה לבריאות.  . 13

  הבית ִנְבָנה / ִנְבֶנה לפני שנים רבות.  .14

  דני ֶנְכַשל / ִנְכַשל בבחינה.  .15

    כיום הוא ִנְמָנה / ִנְמנה עם / על חברי המשלחת.  .16

  ְלִהָּכֵשל בבחינה.אני פוחד ְלִהָכֵשל /   .17

  הן ִנְּגשֹות / ִנָּגשֹות למכרז.  .18

  הצלחת ִּתָּשֵבר / ִּתָּשֵּבר אם תפילי אותה.  .19

  לא אֹוַכל / אּוַכל להגיע.  .20

  אני יכול ִלְקּפֹוץ / ִלְקפֹוץ על רגל אחת.  .21

  לא ָיַכְלִּתי / ָיכְֹלִתי להגיע.  22

  אסור ִלּגַֹע / ִלְנּגַֹע בחפץ חשוד.  .23

  . אל ֵּתֵשב / ִּתֵשב בשורה הראשונה  .24

  החוב הולך וָגֵדל / וגֹוֵדל מיום ליום.  .25

  כאן אפשר ִלְרּכֹב / ִלְרַּכב על סוסים.  .26

  ְקָראֶתם / ָקָראֶתם את הספר החדש?  .27
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  ֹר שמלה.מחר ֶאְתּפֹר / ֶאְתפ  .28

  ֶֹּכֶפת / אֹוֶכֶפת את החוק.המשטרה או  .29

  / שֹוֶכֶכת.המחאה שֹוַכַכת   .30

  ְרִציֶתם / ָרִציֶתם ִלסַֹע / ִלְנסַֹע לים?  .31

  הוא ִמָּלא / ִמֵּלא את חובותיו.  .32

  מדוע ִהְפַרְעֶּתם / ֶהְפַרְעֶּתם לו?  .33

  ִכְּבדּו / ִּכְּבדּו אותי בקפה ועוגה.  .34

  היא ְמֻבְלֶּבֶלת / ְמֻּבְלֶּבֶלת.  .35

  היא ִרְּמָאה / ִרְּמָתה במשחק.  .36

  זמר ִהְתַּגָּלה / ִהְתַּגֶּלה ב "כוכב נולד".ה  .37

  אתה יודע ְלִהְתַּבּטֹות / ְלִהְתַּבֵּטא יפה בכתב.  .38

  ַּכְּנסּו / ִהָּכְנסּו בבקשה לאולם.  .39

  לא ִהְסַּכְמִּתי / ֶהְסַּכְמִּתי עימו.  .40

  אני ֵמִגיָעה / ַמִּגיָעה לחיפה ִלְפֵניֶכם / ְלָפֵניֶכם.  .41

  / ֵהַּבְטנּו דרך חלון הרכבת. ִהַּבְטנּו  .42

  המנעול ָשּבּור / ָשבּור.  .43

  כל התלמידים נֹוָכִחים / נֹוְכִחים בשיעור.  .44

  ָנַכְחנּו / נֹוַכְחנּו בטעותנו.  .45

  עכשיו הוא ִנְרָאה / ִנְרֶאה לי ְמֻדָּכא / ְמֻדֵּכא.  .46

  דן ִהְתַמָּנה / ִהְתַמֶּנה למנכ"ל החברה.  .47

  ֵצא מוקדם מהבית.ִנֵצא / נֵ   .48

  אתה ַמִּשיר / ֵמיִשיר את מבטך.  .49

  ִהַּצְענּו / ֵהַצְענּו לו להצטרף לטיול.  .50

  אני ְמִסיָרה / ַמִּסיָרה את מועמדותי.  .51

  ְּכַתְבֶּתם / ָּכַתְבֶּתם מכתב.  .52

  ִטְלַפְנִּתי / ִטְלַּפְנִּתי אליך מספר פעמים.  .53

  .אני ֵאַשן / ִאיַשן  בשק שינה  .54

  ִהַּפְלֶּתם / ֵהַּפְלֶּתם את הכד היקר וָשַבְרֶּתם / ְשַבְרֶּתם אותו.  .55

  מאיפה אני ַמִּכיָרה / ְמִּכיָרה אותך?  .56
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  אסור ְלַּפְטֵּפט / ְלַפְטֵּפט בשיעור.  .57

  אכלתי כרוב ְמֻמֵּלא / ְמֻמָּלא.  .58

  הוא אדם ֵּכן / ֵּכֶנה.  .59

  ָנִכים.אסור לחנות בחניית ֵנִכים /   .60

  השוטר ִייָרה / ִייֶרה בפורץ.  .61

  ָמִחינּו / ָמָחאנּו כפיים.  .62

  היא עֹוֶרֶכת / עוַרַכת את השולחן.  .63

  מתי ִּתְצאּו / ֵּתְצאּו לדרך?  .64

  מי ִהִזיז / ֵהִזיז את הגבינה שלי?  .65

  אני ַמִּציָעה / ְמִציָעה לך הצעה מעניינת.  .66

  א את החולה.אפשר ְלַרּפֹות / ְלַרּפֵ   .67

  ִהֵבאנּו / ֵהֵבאנּו לך מתנה.  .68

  ִנְרֶאה / ִנְרָאה לי שמחר ִיֵרד / ֵיֵרד גשם.   .69

  אני יֹוֶשֶנת / ְיֵשָנה בשק שינה.  .70

  אנו ִמְתַכְּבִדים / ִמְתַּכְּבִדים להזמינכם.  .71

    ֲאַבֵּקר / ֶאַבֵּקר ֶאְצְלֶכם / ֶאְצָלֶכם בשבת.  .72

  ֶאָּשֵאר אתכם בבית.ִאָּשֵאר /   .73

  צריך ְלַטאטֹות / ְלַטאֵטא את הבית.  .74

  מדוע לא הֹוַרְקְּת / ֵהַרְקְּת את הפח?  .75

  דנה ִקְּנָאה / ִקְּנָתה בטל.  .76

  מה את ָמִכיָנה / ְמִכיָנה לארוחת הערב?  .77

  הנאשם ְיֻזָּכה / ְיֻזֶּכה במשפט.  .78

  עלול ְלִהָּדֵבק / ְלִהָּדֵּבק. זו מחלה ִמַּדֶּבֶקת / ְמַדֶּבֶקת, אתה  .79

  הכיור ִהְתַמָּלא / ִהְתַמֵּלא במים.  .80
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  תשובון  -  ב'כ'פ' תקינות במערכת הפועל וב - ולתרג

  בחר באפשרות הנכונה

  / ִהְּכִחילּו. ִהְכִחילּוהשמיים   .1

  אתכם. ֶאָּשֵאראני ִאָּשֵאר /    .2

  את הענף. ָּכַרִּתיָּכַרְתִּתי /   .3

  / ֶהְסִּבירּו לנו את החומר. ִהְסִּבירּו  .4

  / ְמִּביָעה את הערכתי. ַמִּביָעהאני   .5

  לדרישותיהם. ִּתָּכְנעּואל ִּתָכְנעּו /   .6

  את חובותי. ַאְשִליםאני ַיְשִלים /   .7

  / ָמִמיִרים את השקלים לדולרים. ְמִמיִריםאנחנו   .8

  / ְמִתיָזה מים? ַמִּתיָזהמדוע את   .9

  / אֹוֵתְך . אֹוָתְך  ֵהַבְנִּתיְנִּתי / ִהבַ   .10

  .ְּכַלֶּפיהָ את הטענות ְּכַלָּפה /  ִהְכִחיָשההנאשמת ִהְּכִחיָשה /   .11

  .ִמֶּמּנּו/ ֵהַצְלְּת אותי ִמֶּמּנֹו /  ִהַּצְלְּת   .12

  לבריאות. ַמִּזיָקהחשיפה לשמש ֵמִזיָקה /   . 13

  .ִנְבֶנה לפני שנים רבותִנְבָנה / הבית   .14

  בבחינה. ִנְכַשלדני ֶנְכַשל /   .15

    / על חברי המשלחת. עם ִנְמֶנהכיום הוא ִנְמָנה /   .16

  בבחינה. ְלִהָּכֵשלאני פוחד ְלִהָכֵשל /   .17

  למכרז. ִנָּגשֹותהן ִנְּגשֹות /   .18

  / ִּתָּשֵּבר אם תפילי אותה. ִּתָּשֵברהצלחת   .19

  להגיע. אּוַכללא אֹוַכל /   .20

  / ִלְקפֹוץ על רגל אחת. ִלְקּפֹוץל אני יכו  .21

  להגיע. ָיכְֹלִתילא ָיַכְלִּתי /   22

  בחפץ חשוד. ִלְנּגֹעַ אסור ִלּגַֹע /   .23

  . / ִּתֵשב בשורה הראשונה ֵּתֵשבאל   .24

  / וגֹוֵדל מיום ליום. וָגֵדלהחוב הולך   .25

  / ִלְרַּכב על סוסים. ִלְרּכֹבכאן אפשר   .26

  / ָקָראֶתם את הספר החדש? ְקָראֶתם  .27
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  ֹר שמלה./ ֶאְתפ ֶאְתּפֹרמחר   .28

  את החוק. אֹוֶכֶפתֶֹּכֶפת / המשטרה או  .29

  .שֹוֶכֶכתהמחאה שֹוַכַכת /   .30

  לים? ִלְנסֹעַ / ָרִציֶתם ִלסַֹע /  ְרִציֶתם  .31

  את חובותיו. ִמֵּלאהוא ִמָּלא /   .32

  / ֶהְפַרְעֶּתם לו? ִהְפַרְעֶּתםמדוע   .33

  אותי בקפה ועוגה. ִּכְּבדּוִכְּבדּו /   .34

  / ְמֻּבְלֶּבֶלת. ְמֻבְלֶּבֶלתהיא   .35

  במשחק. ִרְּמָתההיא ִרְּמָאה /   .36

  / ִהְתַּגֶּלה ב "כוכב נולד". ִהְתַּגָּלההזמר   .37

  יפה בכתב. ְלִהְתַּבֵּטאאתה יודע ְלִהְתַּבּטֹות /   .38

  לם.בבקשה לאו ִהָּכְנסּוַּכְּנסּו /   .39

  / ֶהְסַּכְמִּתי עימו. ִהְסַּכְמִּתילא   .40

  / ְלָפֵניֶכם. ִלְפֵניֶכםלחיפה  ַמִּגיָעהאני ֵמִגיָעה /   .41

  / ֵהַּבְטנּו דרך חלון הרכבת. ִהַּבְטנּו  .42

  .ָשבּורהמנעול ָשּבּור /   .43

  בשיעור. נֹוְכִחיםכל התלמידים נֹוָכִחים /   .44

  בטעותנו. נֹוַכְחנּוָנַכְחנּו /   .45

  / ְמֻדֵּכא. ְמֻדָּכאלי  ִנְרֶאהעכשיו הוא ִנְרָאה /   .46

  / ִהְתַמֶּנה למנכ"ל החברה. ִהְתַמָּנהדן   .47

  מוקדם מהבית. ֵנֵצאִנֵצא /   .48

  את מבטך. ֵמיִשיראתה ַמִּשיר /   .49

  / ֵהַצְענּו לו להצטרף לטיול. ִהַּצְענּו  .50

  מדותי./ ַמִּסיָרה את מוע ְמִסיָרהאני   .51

  / ָּכַתְבֶּתם מכתב. ְּכַתְבֶּתם  .52

  אליך מספר פעמים. ִטְלַּפְנִּתיִטְלַפְנִּתי /   .53

  בשק שינה.  ִאיַשןאני ֵאַשן /   .54

  אותו. ְשַבְרֶּתם/ ֵהַּפְלֶּתם את הכד היקר וָשַבְרֶּתם /  ִהַּפְלֶּתם  .55

  / ְמִּכיָרה אותך? ַמִּכיָרהמאיפה אני   .56
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  בשיעור. ְלַפְטֵּפטאסור ְלַּפְטֵּפט /   .57

  .ְמֻמָּלאאכלתי כרוב ְמֻמֵּלא /   .58

  / ֵּכֶנה. ֵּכןהוא אדם   .59

  .ָנִכיםאסור לחנות בחניית ֵנִכים /   .60

  בפורץ. ִייֶרההשוטר ִייָרה /   .61

  כפיים. ָמָחאנּוָמִחינּו /   .62

  / עוַרַכת את השולחן. עֹוֶרֶכתהיא   .63

  לדרך? ֵּתְצאּומתי ִּתְצאּו /   .64

  את הגבינה שלי? ֵהִזיזמי ִהִזיז /   .65

  / ְמִציָעה לך הצעה מעניינת. ַמִּציָעהאני   .66

  את החולה. ְלַרֵּפאאפשר ְלַרּפֹות /   .67

  לך מתנה. ֵהֵבאנּוִהֵבאנּו /   .68

  גשם. ֵיֵרדִיֵרד /  שמחר/ ִנְרָאה לי  ִנְרֶאה   .69

  בשק שינה. ְיֵשָנהאני יֹוֶשֶנת /   .70

  להזמינכם. ִמְתַּכְּבִדיםאנו ִמְתַכְּבִדים /   .71

    / ֶאְצָלֶכם בשבת. ֶאְצְלֶכם/ ֶאַבֵּקר  ֲאַבֵּקר  .72

  אתכם בבית. ֶאָּשֵארִאָּשֵאר /   .73

  את הבית. ְלַטאֵטאצריך ְלַטאטֹות /   .74

  את הפח? ֵהַרְקְּת מדוע לא הֹוַרְקְּת /   .75

  / ִקְּנָתה בטל. ִקְּנָאהדנה   .76

  לארוחת הערב? ְמִכיָנהמה את ָמִכיָנה /   .77

  במשפט. ְיֻזֶּכההנאשם ְיֻזָּכה /   .78

  / ְלִהָּדֵּבק. ְלִהָּדֵבק/ ְמַדֶּבֶקת, אתה עלול  ִמַּדֶּבֶקתזו מחלה   .79

  במים. ִהְתַמֵּלאהכיור ִהְתַמָּלא /   .80
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  שם המספר -פרק ב'                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  
את מין המספרים קובע מינו של שם העצם. כדי לבדוק את מינו של שם עצם              שים לב:

  כלשהו קובעים את צורת היחיד ומוסיפים לה שם תואר, לדוגמה:

  חלונות > חלון אחד, חלון נקי (זכר) > ששה חלונות.

  שנים > שנה אחת, שנה טובה (נקבה) > שמונה שנים.

  

  

  

  

  :ברביםיבואו תמיד  10-2המופיעים אחרי המספרים  שמות עצם

        תפוזים. קילוגרמים; קניתי שני שקלים; יש לי עשרה אחוזיםהמדד עלה בשני 

  ומעלה אפשר להשתמש ביחיד או ברבים). -11(במספרים מ

  

  

  

  זכר

  

  נקבה

 

  נפרד

  הXסיומת 
  הארבע

  השמונ

  ללא סיומת
  ארבע

  השמונֶ 

  אם  שם  העצם  מיודע  יבואו  המספרים  בצורת  הנסמך

 

  נסמך

  סיומת ת'
  -תארבע

  -תשלוש

  -תחמש

  ללא סיומת ת'
  -ארבע

  -לוששְ 

  (חל חיטוף)    -חמש

 שם המספר

 מספר מונה 

 מציין כמות.

מותאם למינו של 
 העצם:-שם

 שלושה בנים.

 מספר סודר 
מציין מקום בסדר 

 מסוים. 
מותאם למינו של 

 העצם:-שם

 הנציג השישי.

 מספר כופל 
 

 …פי

 פעמים

 מספר חלקי 
 

מציין את החלק 
 מתוך השלם.

 10-1מספרים 



                   

 

12 
 

  

  

  

  

  כל הצורות משותפות: –ומעלה אין צורות מיוחדות לנפרד ולנסמך  11במספרים 

  בנפרד: עשרים ושלוש נערות; בנסמך: עשרים ושלוש הנערות.

  נקבה  זכר

  עשר
  שלושה עשר בנים

  שמונה עשר ילדים.

  עשרה
  שלוש עשרה בנות.

  שמונה עשרה ילדות.

  

  

  ה עשרה;       אחד עשרה.אסור ליצור שילוב של זכר ונקבה כמו: שמונָ שים לב: 

  

  זכר     נקבה          זכר     נקבה                              

  

  ה מאות.ֶ: שלוש מאות, שמונבנקבהיבואו המספרים  – "מאות"לפני  •

  תים).ים (ולא מאֲ אתַ א' נחה: מָ -ה "מאתים"במספר   •

  : שלושת אלפים.בזכריבואו המספרים  – "אלף"לפני   •

  ת אלפים עַ שַ ת אלפים), *ּתְ עַ בְ (במקום: שִ ת אלפים עַ בַ הימנע מהטעות הרווחת: *שְ        

  ת אלפים).עַ שְ (במקום: ּתִ         

  .וןמילי עשר : ארבעהבזכריבואו המספרים  – "מיליון"לפני  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 19-11מספרים 
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 תופעות אופייניות בשם המספר

  .בנקבהתמיד יופיע  – מספר סתמי .1

  את סימנם. אפשר     מספר  סתמי הוא מספר שאינו מונה את שמות העצם, אלא מציין      

  ה; אני יושב בכיסא ֶלזהות אותו ע"י הוספת המילה "מספר" לפניו: עמוד מספר שמונ     

  ה.נֶ (מספר) שמו     

  דוגמות למספר סתמי: מספר של בית, של שיר, של עמוד, של טלפון, של ת"ז, של            

  מיקוד וכו'.      

  אוטובוסים. בשניחד (מס' מונה), ולא ֶא אני נוסע באוטובוס  שימו לב:     

  ת (מס' סתמי).חַ לעומת: אני נוסע באוטובוס ַא                  

  

  . (מונים ימים, ויום הוא ממין זכר).                      בזכרתמיד  -תאריך בחודש .2

  חד במאי, שבעה עשר בתמוז, תשעה באב, עשרים ושנים בפברואר, עשרה בטבת וכו'אֶ       

  

  המספר הכפלי

  : פי שנים, פי שלושה, פי מאתים ושנים.בזכרהמספרים יופיעו  -" פיאחרי המילה " .3

  

      : שלוש פעמים, שתים עשרה פעמים.         בנקבהיבואו המספרים  –" פעמיםלפני המילה"  .4

  

  המספר החלקי

  בזכר: שני חצאים, שלושה רבעים. -צי), שליש, רבע צי (בסמיכות חֲ חֵ  .5

  בנקבה: שתי חמישיות, שתי עשיריות. -עשירית  …שית, שישית, שביעיתחמי      

  

  (כמספרים סתמיים)בנקבה יבואו המונה והמכנה  -כשהמכנה מעל עשר  .6

  שבע עשרה חלקי עשרים וחמש. – 17/25שלוש חלקי אחת עשרה;   - 3/11        

  

  המספר השלם + שם העצם + השבר: מספר מעורב .7

  מעלות ורבע מעלות = שלוש 3¼       

  ציחֵ ארגזים = עשרה ארגזים וָ  10½       

  השבר והשבר יבוא בצורת הנסמך: אחרישם העצם יופיע  –אם שם העצם מיודע      

  הליטרים = ארבעה ושני שלישי הליטרים.     4 2/3     
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 :הערות נוספות

  יופיע במספר מונה בנקבה (מונים שנים, ושנה היא מילה בנקבה): – גיל .1

  עשרה.-הוא בן חמש      

  עשרה.-היא בת חמש      

  זכר.מציינים את מינם במין  –כאשר מופיע שם עצם מעורב משני המינים  – זכר ונקבה .2

  שלושים ושלושה חיילים וחיילות; שמונת המורים והמורות.       

  הולדת, עט.-, משקפיים, מכנסיים, יום, צומת, גרב: זוגזכרהם ממין  השמות אל .3

  

 יות וכל"ב בשם המספראות

  שבעה בנים.אחד; שלושים וְ הניקוד היסודי של אותיות וכל"ב הוא שווא נע: חמישים וְ 

  יש מקרים בהם הן מקבלות ניקוד אחר:

  הסבר  דוגמה  הכלל  המקרה

  ו

  כ

  + חטף              ל

  ב

  

  ניקודן        

  כתנועת        

  החטף         

  שרהעֲ וַ  

  מישהחֲ ּכַ 

  בחמש

  שרהעֲ לַ 

    

 ביקוע צרור שוואים   

  ו

  כ

 ל           + הברה     

 ב              מוטעמת

  

  נוטות         

  לקבל         

  קמץ          

  ששה)שש (אבל וְ וָ 

  רבעוָ 

  תשעוָ 

  שבעוָ 

  

   

  

  :                                ו' החיבורלבין  כל"בבמקרים הבאים יש הבדל בין ניקוד אותיות 

 

  המקרה

  ו' החיבור  כל"ב

  דוגמה  הכלל  דוגמה  הכלל

  

  לפני שווא     

  

  

  בחיריק 

  חסר

  לושיםשְ ּכִ 

  נייםשְ לִ 

  עשרה-שעתְ ּבִ 

  

  בשורוק

  מונהשְ ּו

  לושהשְ ּו

 עשרה-שעתְ ּו

  

  לפני אותיות בומ"פ

    

  בשורוק

  מאה ּו

  מאתיםּו
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  שם המספר -ל ותרג

 כתוב את המספרים במילים  א.

  ציפורים____________  5  

  ____________ אימהות 4  

  ____________ עטים 9  

  ____________ האבות 3  

  ____________ ימים 7  

  ____________ צמתים 2  

  ________  1גרב   

    ___________ זוגות נעליים 4  

  ___________ דפים 5  

  ___________ המורות 6  

  ___________ הפרחים 8  

  ___________ הימים 7  

  ___________ מטרים 3  

  ___________ ביצים 8  

   - -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  __________ חלומות 19  

  __________ נערים 18  

  __________ אבנים 35  

  __________ קילוגרם 17  

  __________ שעות 11  

  __________ מדינות 67  

  __________ החדרים 24  

  חודשים__________  12  

  __________ סנטימטרים 41  
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 תקן רק את המשפטים השגויים  ב.

  רק חמישה עשר תמונות הצליחו. _______________________________________ .1  

  ₪. _______________________________________הארנק עלה לי שלושים וחמש  .2  

  _______________________רזיתי כבר שתי קילו. ________________________ .3  

  ראיתי שני סרטים מעניינים. __________________________________________ .4  

  יש לי ארבע ימי חופשה. _____________________________________________ .5  

  עוד שלוש רחובות נגיע. ______________________________________________ .6  

  רבע תחנות.______________________________________________תרדו עוד א .7  

  באילת ארבעים ואחת מעלות. _________________________________________ .8  

  אני אוכל גבינה חמש אחוז. ___________________________________________ .9  

  ____________________________________________. לנתי במלון ארבע לילות. 10  

 

 כתוב את המספרים במילים  ג.

  . _______________________________________________________17נועה בת   

  . _________________________________________________________16גיל בן   

  ________________________. ______________________25.3 –המרוץ יתקיים ב 

  ממני. ________________________________________________ 6הוא מרוויח פי 

  פעמים. ______________________________________________ 4ראיתי סרט זה 

  המנצחים הוזמנו לבמה. _____________________________________________ 7

  _______________________________________________ ק"ג קמח.  3 1/4קניתי  

  . _____________________________________________18פתחו את הספר בעמוד 

  ₪. ___________________________________________________ 7,000שילמתי 

  . _________________________________________________17אני יושב בכיסא 

  הבנות. __________________________________________________ 3גשתי את פ

  . ___________________________________________6241783מספר הטלפון הוא 

  ממך. __________________________________________________ 2אני אוכל פי 

  ______________________. ___________________1על כביש מספר  425נסענו בקו 

  לשביתת הרופאים. _________________________________________ 37 –היום ה 
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  שעות. ___________________________________________________ 9 1/2חלפו 

  . ____________________________________________________31אני גר בבית 

  ". _______________________________________16 –ראיתי את ההצגה "הכבש ה 

  באב הוא יום צום. _________________________________________________ 9

  בתמוז הוא יום צום. _____________________________________________ 17גם 

  . _______________________________________________2002עמית נולד בשנת 

  . _______________________________________________2.7.1991 –חי נולד ב א

 

 כתוב במילים  ד.

  תאריך הולדתך _____________________________________________________  

  כתובת ומיקוד _____________________________________________________  

  _______________________________________________________מספר טלפון   

  מספר תעודת זהות __________________________________________________  

  משקלך (הרצוי או המצוי) _______________ גובהך _________________________  

  

 הקף את האפשרות הנכונה  ה.

 וד מספר ַאַחת / ֶאָחד בעיתון המקומי. ְשמֹוָנה ָעָשר /לפני כחודש פורסמה הידיעה הבאה בעמ  
ת ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה / ְשמֹוָנה ֶעְשֵרה חודשי מאסר בפועל נגזרו לפני ַאְרַּבע / ַאְרָּבָעה שבועות בבי

שהורשעו   משפט השלום בחדרה על ְשֵני / ְשֵּתי צעירים בני עשרים ְוַאַחת / עשרים וֶאָחד
  ר / ְשֵּתים ָעָשר / ְשֵּתים ֶעְשֵרה דירות באזור חדרה.  בהתפרצות לְשֵנים ָעָש 

בֵשש / בִשָּשה ביוני אלפיים וֶאָחד / אלפיים וַאַחת פרצו הצעירים לבית בן ָשלֹוש / ְשלֹוָשה         
קומות ברחוב החצב שלושים וָחֵמש / שלושים וֲחִמָּשה בחדרה. בכתב האישום נטען כי הם 

כמו כן ₪. טלוויזיה בשווי ְּתַשַעת אלפים / ִּתְשַעת אלפים / ֵּתַשע אלף גנבו מתוך הבית מכשיר 
/ ְשלֹוש הכספות שבבית וגנבו מתוכן ְשמֹוֶנה ֵמאֹות /               הם הצליחו לפרוץ את ְשלֹוֶשת / ָשלֹוש

עשרים  במזומן, ָמֲאַתִים / ָמאַתִים דולר ותכשיטים בשווי עשרים וְשַּתִים /₪ ְשמֹוָנה ֵמאֹות 
  וְשַנִים אלף שקל.  

כשביקשו הגנבים לצאת מן הבית עם השלל, הפתיעו אותם בעלי הבית, והם החלו לברוח.   
לאחר מרדף בן ֲחִמָּשה קילומטר / ֲחִמָּשה קילומטרים / ָחֵמש קילומטרים נתפסו הגנבים 

  כשבכיסיהם תשעים וֶשַבע / תשעים וִשְבָעה אחוז מן הכסף שגנבו.

/ ֶאָחד   ודו בהתפרצות זו וגם בֶעֶשר / בֲעָשָרה מקרי התפרצות נוספים. ַאַחדהצעירים ה  
 החשודים טען להגנתו כי הוא הילד הַאַחד ָעָשר / הַאַחד ֶעְשֵרה /הַאַחת ֶעְשֵרה במשפחה בת
 ַאְרַּבע ָעָשר / ַאְרַּבע ֶעְשֵרה / ַאְרָּבָעה ָעָשר נפשות, והוא המפרנס היחיד. כאמור, הצעירים

  ורשעו ונדונו לָמאַתִים וִשָּשה ָעָשר / ָמאַתִים וֵשש ֶעְשֵרה ימי מחבוש.ה
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  תשובון - שם המספר  -ל ותרג

 כתוב את המספרים במילים  א.

  ציפורים  חמש  5  

  אימהות  ארבע  4  

  עטים  תשעה  9  

  האבות  שלושת  3  

  ימים  שבעה  7  

  צמתים  שני  2  

   אחד   1גרב   

    זוגות נעליים   ארבעה  4  

  דפים  חמישה  5  

  המורות  שש  6  

  הפרחים  שמוַנת  8  

  הימים  שבעת  7  

  מטרים  שלושה  3  

  ביצים  שמוֶנה  8  

  חלומות  עשר תשעה  19  

  נערים  עשר שמוָנה  18  

  אבנים  וחמש שלושים 35  

  קילוגרם  עשר שבעה  17  

  שעות  עשרה אחת  11  

  מדינות  ושבע שישים  67  

  החדרים  וארבעה עשרים  24  

  חודשים    עשר שנים  12  

  סנטימטרים ואחד ארבעים  41  
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 תקן רק את המשפטים השגויים  ב.

  חמש עשרה    רק חמישה עשר תמונות הצליחו. .1  

  שלושים וחמישה   ₪. הארנק עלה לי שלושים וחמש  .2  

 שני      רזיתי כבר שתי קילו.  .3  

  ראיתי שני סרטים מעניינים.  .4  

  ארבעה      יש לי ארבע ימי חופשה.  .5  

  שלושה      עוד שלוש רחובות נגיע.  .6  

  תרדו עוד ארבע תחנות .7  

  באילת ארבעים ואחת מעלות.  .8  

 חמישה אחוזים     אני אוכל גבינה חמש אחוז. .9  

 ארבעה    . לנתי במלון ארבע לילות. 10  

 כתוב את המספרים במילים  ג.

 שבע עשרה        .17נועה בת   

      שש עשרה          . 16גיל בן   

   עשרים וחמישה במרץ      .25.3 –המרוץ יתקיים ב 

  שישה      ממני.  6הוא מרוויח פי 

  ארבע      פעמים.  4ראיתי סרט זה 

 שבעת       המנצחים הוזמנו לבמה.  7

  שלושה קילוגרמים ורבע      ק"ג קמח.   3 1/4קניתי  

  שמוֶנה ֶעשֵרה      . 18פתחו את הספר בעמוד 

 ִשְבַעת אלפים        ₪.  7,000שילמתי 

   שבע      . 17אני יושב בכיסא 

  ְשלוש      הבנות.  3פגשתי את 

       שש שתיים ארבע אחת שבע שמוֶנה שלוש .            6241783מספר הטלפון הוא 

  שניים      ממך.  2אני אוכל פי 

  ארבע מאות עשרים וחמש... אחת    . 1פר על כביש מס 425נסענו בקו 

  שלושים ושבעהה    לשביתת הרופאים.  37 –היום ה 
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  תשע שעות וחצי        שעות.  9 1/2חלפו 

  שלושים ואחת        . 31אני גר בבית 

  השישה עשר    ". 16 –ראיתי את ההצגה "הכבש ה 

  תשעה      באב הוא יום צום.  9

  שבעה עשר     בתמוז הוא יום צום.  17גם 

   אלפיים ושתיים      .2002עמית נולד בשנת 

  שניים ביולי אלף תשע מאות תשעים ואחת  . 2.7.1991 –אחי נולד ב 

 

 כתוב במילים  ד.

  תאריך הולדתך _____________________________________________________  

  כתובת ומיקוד _____________________________________________________  

  טלפון _______________________________________________________מספר   

  מספר תעודת זהות __________________________________________________  

  משקלך (הרצוי או המצוי) _______________ גובהך _________________________  

  

 הקף את האפשרות הנכונה  ה.

/  ָעָשר ְשמֹוָנה/ ֶאָחד בעיתון המקומי.  ַאַחתאה בעמוד מספר לפני כחודש פורסמה הידיעה הב  
שבועות בבית  ַאְרָּבָעהְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה / ְשמֹוָנה ֶעְשֵרה חודשי מאסר בפועל נגזרו לפני ַאְרַּבע / 

שהורשעו   / עשרים וֶאָחד ְוַאַחת/ ְשֵּתי צעירים בני עשרים  ְשֵנימשפט השלום בחדרה על 
  דירות באזור חדרה.   ֶעְשֵרה ְשֵּתיםים ָעָשר / ְשֵּתים ָעָשר / בהתפרצות לְשנֵ 

/ ְשלֹוָשה  ָשלֹושפרצו הצעירים לבית בן  וַאַחת אלפייםביוני אלפיים וֶאָחד /  בִשָּשהבֵשש /         
/ שלושים וֲחִמָּשה בחדרה. בכתב האישום נטען כי הם  וָחֵמש שלושיםקומות ברחוב החצב 

כמו כן ₪. / ֵּתַשע אלף  אלפים ִּתְשַעתגנבו מתוך הבית מכשיר טלוויזיה בשווי ְּתַשַעת אלפים / 
/              ֵמאֹות ְשמֹוֶנההכספות שבבית וגנבו מתוכן  ְשלֹוש/   הם הצליחו לפרוץ את ְשלֹוֶשת / ָשלֹוש

 עשריםדולר ותכשיטים בשווי עשרים וְשַּתִים /  ָמאַתִיםבמזומן, ָמֲאַתִים / ₪ ת ְשמֹוָנה ֵמאֹו
  אלף שקל.   וְשַנִים

כשביקשו הגנבים לצאת מן הבית עם השלל, הפתיעו אותם בעלי הבית, והם החלו לברוח.   
 / ָחֵמש קילומטרים נתפסו הגנבים קילומטרים ֲחִמָּשהלאחר מרדף בן ֲחִמָּשה קילומטר / 

  אחוז מן הכסף שגנבו. וִשְבָעה תשעיםכשבכיסיהם תשעים וֶשַבע / 

/ ֶאָחד   ַאַחדמקרי התפרצות נוספים.  בֲעָשָרההצעירים הודו בהתפרצות זו וגם בֶעֶשר /   
/ הַאַחד ֶעְשֵרה /הַאַחת ֶעְשֵרה במשפחה בת  ָעָשר הַאַחדהחשודים טען להגנתו כי הוא הילד 

/ ַאְרָּבָעה ָעָשר נפשות, והוא המפרנס היחיד. כאמור, הצעירים  ֶעְשֵרה עַאְרּבַ ַאְרַּבע ָעָשר / 
  / ָמאַתִים וֵשש ֶעְשֵרה ימי מחבוש. ָעָשר וִשָּשה לָמאַתִיםהורשעו ונדונו 
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  פרק ג'
  

  מילות קישורבמילות יחס ודיוקים ב
  

 נטייה -סמילות היח
  

כשם עצם ביחיד, ויש הניטות כשם נטיית מילות היחס כנטיית שם העצם. יש מילות יחס הניטות 
עצם ברבים (שירי, שירך, שירנו = בשבילי, בשבילך, בשבילנו... שירי, שיריך, שירינו = בלעדי, 

מילות יחס המסתיימות בצורן ריבוי (אודות, בעקבות) ואלה המסתיימות ב   בלעדיך, בלעדינו...).
  ם."י" (בלעדי, לגבי, לפני, על ידי) ניטות על דרך שם ברבי

הטבלה שלפניך מציגה את הצורות התקינות של מילות יחס המועדות לשיבושים בהגייה.         
  הצורה הנכונה משקפת את העיקרון שהוצג לעיל. צורות יוצאות מן הכלל מסומנות בכוכבית.

  

  לא נכון                נכון  

  ותאוד    אֹודֹוְתֶכם                      אֹודֹוֵתיֶכם/ן                                                   

  אֹודֹוֵתיֶהם/ן                                                                        אֹודֹוָתם    

______________________________________________________________  

    את     ִאֵּתךְ                                     *ִאָּתְך                                            

                         *אֹוָתְך                                                                               אֹוֵתְך                               

  אֹוְתֶכם                             ֶאְתֶכם/ן                                                

______________________________________________________________  

  יאל = אלֵ     ֵאֵליְך                      ֵאַלִיךְ 
  ֲאֵליֶכם/ן                                                                             ֵאֵליֶכם/ן

  ֵאֵליֶהם/ן                                                                       ֲאֵליֶהם/ן     

______________________________________________________________  

  אצל    ֶאְצֵלְך                                                                                ֶאְצָלךְ 

  ֶכם/ /ןֶאְצלָ                                                                               ֶכםלְ ֶאצְ 

  ֶאְצָלֶהם/ן    ֶאְצָלם/ן                                                                         

______________________________________________________________  

  בין      ֵּביֵננּו *ֵּביֵנינּו                                                                           

  ֵּביְנֶכםֵּביֵניֶכם                                                                          *
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  לא נכון                    נכון

  יבלעד                ִּבְלָעִדי   ִּבְלָעַדי                                                                        
  ִּבְלָעְדךָ         ִּבְלָעֶדיָך                                                                 

  ִּבלָעֵדךְ                                           ִּבְלָעַדִיךְ 

  ִּבְלָעדֹו             ִּבְלָעָדיו                                                             

  ּבלַעְדֶכם/ן           ִּבְלֲעֵדיֶכם/ן                                                          

  ִבְלָעָדם/ן             ְלֲעֵדיֶהם/ן                                                       ּבִ 

_______________________________________________________________    

    ַּבַעד/ְּבַעד           ְּבָעִדי                        ַּבֲעִדי

  ְּבַעְדָך                (תנועה ראשונה פתח)                                             ַּבַעְדָך                              

  ְּבַעְדֶכם/ן         ַּבַעְדֶכם/ן                                                              

  ְּבָעָדם/ן            ַּבֲעָדם/ן                                                             

_______________________________________________________________  

  ותבעקב         ְּבִעְקבֹוְתֶכם/ן                     ְּבִעְקבֹוֵתיֶכם/ן

  ְּבִעְקבֹוָתם/ן             ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם/ן                                                   

_______________________________________________________________  

  בשביל             ִּבְשִביָלךְ                                                              ִּבְשִביֵלְך      

  ִּבְשִביָלֶכם/ן                                                 ִּבְשִביְלֶכם/ן               

  ִּבְשִביָלְֶהם/ן                            ִּבְשִביָלם/ן                                

_______________________________________________________________  

  יכלפ               ְּכַלָּפה                        ְּכַלֶּפיהָ 
_______________________________________________________________  

  כמו     ָּכמֹוֶכם/ן                                  ְּכמֹוֶכם/ן

   ָּכמֹוֶהם/ן                      *ְּכמֹוֶהם/ן

_______________________________________________________________  

       ילגב                  ְלַגֵּבךְ                          ְלַגַּבִיךְ 
  ְלַגָּבם                                  ְלַגֵּביֶהם
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  לא נכון                    נכון

    ילפנ      ְלָפֶניךְ                              ְלָפַנִיךְ 

  ְלָפֵניֶכם/ן                       ִלְפֵניֶכם/ן

  ְלָפֵניֶהם/ן                       ִלְפֵניֶהם/ן

_______________________________________________________________  

  מ/מן  ִמֶּמּנֹו (ֵאיֶנּנּוֹ)                                         ִמֶּמּנו (ֵאיֶנּנו)

  ִמְמֶכם/ן                                 ִמֶּכם/ן

  ִמֶהם/ן                     ֵמֶהם/ן         

_______________________________________________________________  

  יעל = עלֵ                  ָעֶליךְ                        ָעַלִיךְ 
  ֲעֵליֶכם/ן                                 ֲעֵליֶכם/ן

  ֲעֵליֶהם/ן                       ֲעֵליֶהם/ן

_______________________________________________________________  
          

  על יד    ַעל ַיְדֶכם/ן                     ַעל ֶיְדֶכם/ן  

  ַעל ָיֵדינו                       ַעל ָיֵדנו

_______________________________________________________________  

  יעל יד      ַעל ָיִדי                       ַעל ָיַדי
  ַעל ָידֹו                       ַעל ָיָדיו

  ַעל ָיָדה                       ַעל ָיֶדיהָ 

  ַעל ֶיְדֶכם/ן                     ַעל ְיֵדיֶכם/ן

      ַעל ָיָדם/ן                     ַעל ְיֵדיֶהם/ן  

_______________________________________________________________  

  עם      ִעֵּמךְ                               *ִעָּמךְ 

  ִעְמֶכם/ן                      *ִעָּמֶכם

      ִעְמֶהם                    *ִעָּמֶהם/ִעָּמם     
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  יחסהמילות  נטיית - תרגול

 הקף את האפשרות הנכונה  .א

 ביקשתי ִמֶּמּנֹו / ִמֶּמּנּו לעזור לי. .1
 

 קיבלתי ִמֶּכם / ִמְמֶכם עצה. .2
 

 התארחתי ֶאְצָלֶהם / ֶאְצָלם בקיץ. .3
 

 עשיתי זאת ִּבְשִביָלם / ִּבְשִביָלֶהם. .4
 

 הפתעתי אֹוְתכם / ֶאְתֶכם? .5
 

 ָעַלִיְך / ָעֵליְך להגיע מוקדם. .6
  

 רציתי לראות אֹוֵתְך / אֹוָתְך. .7
  

 דן היה ֶאְצָלֶכם / ֶאְצְלֶכם. .8
  

 טל תבוא ֲאֵליֶכם /  ֵאֵליֶכם?  .9
  

 מי היה ֶאְצֵלְך / ֶאְצָלְך?  .10
  

 אני באה ִאָּתְך / ִאֵּתְך.  .11
  

 מה זה אומר ְלַגָּבם / ְלַגֵּביֶהם?  .12
  

 אין ֵּביֵנינּו / ֵּביֵננּו קשר.  .13
  

 אין ְּכמֹוֶכם / ָּכמֹוֶכם.  .14
  

 לא אסע ִּבְלָעֵדְך / ִּבְלָעַדִיְך.  .15
  

 הוא ֵאיֶנּנּו / ֵאיֶנּנֹו בבית.  .16
  

 המחקר נעשה ַעל ָיֶדיָה / ַעל ָיָדה.  .17
  

 תקן את  השיבושים במילות היחס  .ב

 דיברנו אֹודֹוְתֶכם עכשיו. .1

 ם.המתנה ִּבְשִביָלכֶ  .2

 ִמֶהם ללכת.ביקשתי  .3
 התעופה.- אסיע אֹוֵתְך לשדה . 4
 . הגעתי ְלָפֵניְך.5
 . הגענו ְלָפֵניֶכם.6
  . איך אתה מתנהג ְּכַלָּפה?7
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 הקף את האפשרות הנכונה (מילות יחס ושם המספר)  .ג
  

 ת המדפים.אני צובע ֶאְצָלֶהם / ֶאְצָלם את שבעה / שבע .1

 יום הולדתה השבעים ושבעה / השבעים ושבע יערך ֶאְצְלֶכם / ֶאְצָלֶכם. .2

 פגשתי ֶאְתֶכם / אֹוְתֶכם שלושה / שלוש פעמים. .3

 ₪.המחיר ִּבְשִביְלֶכם / ִּבְשִביָלֶכם הוא שבע עשרה אלף / שבעה עשר אלף  .4

 אלפיים ואחד.נסעתי לחו"ל ִּבְלָעַדִיְך / ִּבְלָעֵדְך בשנת אלפיים ואחת /  .5

 ביקשתי ִמֶּמּנֹו / ִמֶּמּנּו לרדת אחרי הצומת השנייה / השני. .6

 היגענו ִלְפֵניֶהם / ְלָפֵניֶהם לקו שלושים ושלוש / שלושים ושלושה. .7

 ביקשתי ִמְמֶכם / ִמֶּכם לקנות לי שלושה ק"ג וחצי / שלושה וחצי ק"ג בננות. .8

 אתמול.תשע / תשעת חברותי ביקרו ֶאְצָלֶהן / ֶאְצָלן  .9

 קראתי אֹודֹוָתם / אֹודֹוֵתיֶהם בעמוד עשרים ותשעה / עשרים ותשע. .10

 האם שוחחו ִאָּתְך / ִאֵּתְך בעניין שבעה / שבעת התלמידים? .11

 בגיל שמונה עשר / שמונה עשרה התלבשתי ָּכמֹוֶכם / ְּכמֹוֶכם. .12

 מפגש שנים עשר / שתים עשרה מתקיים ֶאְצָלְך / ֶאְצֵלְך. .13

 חמישים וחמש מחזות נכתבו על ָיָדיו / על ָידֹו.חמישים וחמישה /  .14

 צעדנו ְּבִעְקבֹוָתם / ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם אחד עשר / אחד עשרה ק"מ. .15

 קיבלנו ִמֶהם / ֵמֶהם שלוש / שלושה זוגות נעליים. .16

 חשבתי ָעַלִיְך / ָעֵליְך הרבה בשלושת / בשלוש השבועות האחרונים. .17

 פי שניים / שתיים. הרווחנו ִּבְלַעְדֶכם / ִּבְלֲעֵדיֶכם .18

 נאפה ִּבְשִביָלם / ִּבְשִביָלֶהם  שלוש / שלושה ככרות לחם. .19

 דן הצביע נגד שלושת / שלוש המועמדות, ואילו אני הצבעתי ְּבָעָדן / ַּבֲעָדן. .20
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  תשובון –יחס התרגול מילות       

 הקף את האפשרות הנכונה  .ד

 לעזור לי. ִמֶּמּנּוביקשתי ִמֶּמּנֹו /  .18
 

 / ִמְמֶכם עצה. ִמֶּכםקיבלתי  .19
 

 בקיץ. ֶאְצָלםהתארחתי ֶאְצָלֶהם /  .20
 

 / ִּבְשִביָלֶהם. ִּבְשִביָלםעשיתי זאת  .21
 

 ?ֶאְתֶכםהפתעתי אֹוְתכם /  .22
 

 / ָעֵליְך להגיע מוקדם. ָעַלִיְך  .23
  

 .אֹוָתְך רציתי לראות אֹוֵתְך /  .24
  

 .ֶאְצְלֶכםדן היה ֶאְצָלֶכם /  .25
  

 /  ֵאֵליֶכם? ֲאֵליֶכםטל תבוא   .26
  

 / ֶאְצָלְך? ֶאְצֵלְך היה  מי  .27
  

 / ִאֵּתְך. ִאָּתְך אני באה   .28
  

 ?ְלַגֵּביֶהםמה זה אומר ְלַגָּבם /   .29
  

 / ֵּביֵננּו קשר. ֵּביֵנינּואין   .30
  

 / ָּכמֹוֶכם. ְּכמֹוֶכםאין   .31
  

 .ִּבְלָעַדִיְך לא אסע ִּבְלָעֵדְך /   .32
  

 / ֵאיֶנּנֹו בבית. ֵאיֶנּנּוהוא   .33
 / ַעל ָיָדה. ָיֶדיהָ  ַעלהמחקר נעשה  .34

  
 תקן את  השיבושים במילות היחס  .ה

 דיברנו אֹודֹוֵתיֶכם עכשיו. .4

 המתנה ִּבְשִביְלֶכם. .5

 ביקשתי ֵמֶהם ללכת. .6

  התעופה.- . אסיע אֹוָתְך לשדה4
 

  . הגעתי ְלָפַנִיְך.5
 
  .. הגענו ִלְפֵניֶכם6

  . איך אתה מתנהג ְּכַלֶּפיָה?7
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 המספר)הקף את האפשרות הנכונה (מילות יחס ושם   .ו
  

 המדפים. שבעתאת שבעה /  ֶאְצָלםאני צובע ֶאְצָלֶהם /  .21

 / ֶאְצָלֶכם. ֶאְצְלֶכם/ השבעים ושבע יערך  ושבעה השבעיםיום הולדתה  .22

 פעמים. שלוש/ אֹוְתֶכם שלושה /  ֶאְתֶכםפגשתי  .23

 ₪. אלף עשר שבעה/ ִּבְשִביָלֶכם הוא שבע עשרה אלף /  ִּבְשִביְלֶכםהמחיר  .24

 / אלפיים ואחד. ואחת אלפיים/ ִּבְלָעֵדְך בשנת  ְלָעַדִיְך ִּב נסעתי לחו"ל  .25

 .השנילרדת אחרי הצומת השנייה /  ִמֶּמּנּוביקשתי ִמֶּמּנֹו /  .26

 / שלושים ושלושה. ושלוש שלושים/ ְלָפֵניֶהם לקו  ִלְפֵניֶהםהיגענו  .27

 / שלושה וחצי ק"ג בננות. וחצי ג"ק שלושהלקנות לי  ִמֶּכםביקשתי ִמְמֶכם /  .28

 אתמול. ֶאְצָלן/ תשעת חברותי ביקרו ֶאְצָלֶהן /  תשע .29

 .ותשע עשריםבעמוד עשרים ותשעה /  אֹודֹוֵתיֶהםקראתי אֹודֹוָתם /  .30

 התלמידים? שבעת/ ִאֵּתְך בעניין שבעה /  ִאָּתְך האם שוחחו  .31

 .ְּכמֹוֶכםהתלבשתי ָּכמֹוֶכם /  עשרה שמונהבגיל שמונה עשר /  .32

 .ֶאְצֵלְך מתקיים ֶאְצָלְך /  עשרה שתיםמפגש שנים עשר /  .33

 / על ָידֹו. ָיָדיו על/ חמישים וחמש מחזות נכתבו  וחמישה חמישים .34

 / אחד עשרה ק"מ. עשר אחד ְּבִעְקבֹוֵתיֶהםצעדנו ְּבִעְקבֹוָתם /  .35

 זוגות נעליים. שלושהשלוש /  ֵמֶהםקיבלנו ִמֶהם /  .36

 / בשלוש השבועות האחרונים. בשלושת/ ָעֵליְך הרבה  ָעַלִיְך חשבתי  .37

 / שתיים. שנייםפי  ִּבְלֲעֵדיֶכםהרווחנו ִּבְלַעְדֶכם /  .38

 / שלושה ככרות לחם. שלוש/ ִּבְשִביָלֶהם   ִּבְשִביָלםנאפה  .39

  .ַּבֲעָדןהמועמדות, ואילו אני הצבעתי ְּבָעָדן /  שלושדן הצביע נגד שלושת /  .40
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  הצרכה -מילות היחס

  

  בכפית, לנגן בכינור, להדביק בדבק, להסתרק במסרק"ב" האמצעי: לאכול 

  להשתמש ב...

  לדון ב...

  ליישם ב... (יישמנו את הכללים בעבודה)

  להחליף ב... (החלפתי את החולצה הכחולה בחולצה אדומה)

  לשקר ל..

  לאחר ל...

  להשוות ל...

  לתקן ל... (הוא תיקן לי את השגיאות)

  למחות על...

  את הכאב על החולה)להקל את... (הרופא הקל 

  

  

  מילות יחס שונות לפועל אחד בבידול משמעות

  להאמין ב... / להאמין ל...

  להודות ב... להודות ל...

  לקנא ב... / לקנא ל...

  להיזהר ב... / להיזהר מ...

  לעמוד בפני... / לעמוד לפני...

  נמנה על (הקבוצה) / נמנה עם (חברי הקבוצה)

  

  ילת יחס: נקט צעדים, נקט עמדה.אחרי הפועל "נקט" לא תבוא מ
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  הצרכת מילות היחס -תרגול   

  

 הקף את האפשרות המתאימה

 הגעתי עם האוטובוס / באוטובוס האחרון. .1

 צריך להקל את / על העומס בכבישים. .2

 התשובות שלך.השוויתי את התשובות שלי לתשובות / עם  .3

 איחרתי  לרכבת / את הרכבת. .4

 אל תשתמש עם עט / בעט  אדום. .5

 דנו על הנושא / בנושא עשרות פעמים. .6

 מדוע שיקרת לי / אותי? .7

 העובדים נוקטים בעיצומים / עיצומים. .8

 רון מנגן על כינור / בכינור. .9

 הוועד מחה על / נגד החלטת ההנהלה. .10
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  ובוןתש -הצרכת מילות היחס  - תרגול  

  

 הקף את האפשרות המתאימה

 האחרון. באוטובוסהגעתי עם האוטובוס /  .1

 / על העומס בכבישים. אתצריך להקל  .2

 / עם התשובות שלך. לתשובותהשוויתי את התשובות שלי  .3

 / את הרכבת. לרכבתאיחרתי   .4

 אדום.  בעטאל תשתמש עם עט /  .5

 עשרות פעמים. בנושאדנו על הנושא /  .6

 / אותי? לימדוע שיקרת  .7

 .עיצומיםהעובדים נוקטים בעיצומים /  .8

 .בכינוררון מנגן על כינור /  .9

 / נגד החלטת ההנהלה. עלהוועד מחה  .10
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  מילות קישור
  

  לא נכון                       נכון
  אם                                                                                באם, במידה ש...

  לתנאי בטל –לתנאי קיים. אילו, לו, אילולי  –אם 
  אפילו                                                                             אפילו אם, אפילו ש...

  בגלל                                                                             בגלל ש...
  כאילו ש...                                                                   כאילו          

  
  כדי                                                                                בכדי

  מחד גיסא... ומאידך גיסא...                                               מחד... מאידך...
  נוסף לכך                                                                        בנוסף לכך

  
  אמצעי השעבוד כולם עם "ש": היות ש...                              היות ו... , מאחר ו... במידה ו...

  מאחר ש....  (חוץ מ הואיל ו...)                 
  

  
  

  בד"כ אין "ש" אחרי מילת שאלה: 
                        כאשר, כש...                                                                  מתי ש.../ איפה ש...                             

  במקום ש...
  איך ש...                           כפי ש...                                             

  (חוץ מהאמצעים המכילים "מי"/"מה": 
  מי ש... את מה ש...)                            

  
  
  

  תרגול מילות קישור

 הקף את האפשרות הנכונה

 למדתי בכדי / כדי להצליח. .1

 באם / אם תחליטו להצטרף, תודיעו לנו. .2

 חיכיתי לך במקום ש / איפה שקבענו. .3

 פילו / אפילו אם נלמד כל הלילה לא נספיק לעבור על כל החומר לבחינה.א .4

 הוא מתנהג כאילו ש / כאילו זכה בפיס. .5

  

  



                   

 

32 
 

  תשובון -תרגול מילות קישור

 הקף את האפשרות הנכונה

 להצליח. כדילמדתי בכדי /  .1

 תחליטו להצטרף, תודיעו לנו. אםבאם /  .2

 / איפה שקבענו. במקום שחיכיתי לך  .3

 / אפילו אם נלמד כל הלילה לא נספיק לעבור על כל החומר לבחינה. אפילו .4

 זכה בפיס. כאילוהוא מתנהג כאילו ש /  .5
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  פרק ד'

  תקינות תחבירית

  

  לפני נושא לא תבוא מילת יחס  .1

  יש לי את כל החומר למבחן < יש לי כל החומר למבחן  

  פועל משלימי-נשוא-סדר המילים במשפט: נושא  .2

  מחר הילדים יוצאים לטיול > הילדים יוצאים מחר לטיול  

  מקומן תמיד בראש המשפט). –(חוץ מ: כבר, עוד, עדיין   

  כאשר המשפט פותח במשלים פועל יבוא הנשוא לפני הנושא  .3

  פרח רון נתן לטל> פרח נתן רון לטל  

  ובין הנושא לאוגד ,התאם במין ובמספר בין הנושא לנשוא הפועלי  .4

  כואב לי הבטן > כואבת לי הבטן  

  השמיים הוא הגבול > השמיים הם הגבול  

  שאליו הוא מוסב התאם במין ובמספר בין הכינוי לבין שם העצם  .5

  תחילהן תחילה > והרי החדשות ועיקר ם...והרי החדשות ועיקר  

  מילת היחס תחזור לפני כל אחד מהחלקים הכוללים  .6

  תל אביבלחיפה ולנסעתי  חיפה ותל אביב >לנסעתי   

  פני שם אחדללא יבואו שתי מילות יחס רצופות   .7

אפשר לקחת את התרופה לפני או אחרי הארוחה > אפשר לקחת את התרופה לפני   
  הארוחה או אחריה

   לא יבואו שני פעלים לפני מילת יחס אחת  .8

  או להתנגד להאיני יודע אם לתמוך או להתנגד להצעה > איני יודע אם לתמוך בהצעה   

    אחרי ההסגרים: כידוע, כמובן, כנראה, לא יבוא "ש"  .9

  כנראה שמחר ירד גשם > כנראה, מחר ירד גשם.  

  בצירוף סמיכות היידוע על הסומך בלבד  .10

  ספרהבית ספר > בית ה  

  לא יבואו שני נסמכים לפני סומך אחד  .11

  .וצמיגיה נמצאו תקיניםמגבי וצמיגי המכונית נמצאו תקינים > מגבי המכונית   
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  במשפט מורכב תפתח הפסוקית באמצעי שעבוד  .12

  בו הפסקתישהמשכתי בעמוד בו הפסקתי > המשכתי בעמוד   

  אמצעי השעבוד לזמן "כש" או "כאשר"  .13

  הגעתי הביתה הלכתי לישוןכשהגעתי הביתה הלכתי לישון > ש  

  האיבריםאמצעי החיבור במשפט איחוי (מחובר) יבוא בין שני   .14

כל הלילה > מחר יש לנו בחינה על כל החומר,  לכןמחר יש לנו בחינה על כל החומר, נלמד   
  נלמד כל הלילה לכן
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  תקינות תחבירית - ולתרג

 תקן את השיבושים ונמק את בחירתך

  כנראה שניסע בקיץ לפריז.  .1

  בשבוע שעבר הספר התפרסם.  .2

  לפני ואחרי האימון.יש לשתות   .3

  אני אוהבת ומתגעגעת אליכם.  .4

  ניקינו מעל ומתחת לארון.  .5

  החשדות נגדו אינן מבוססות.  .6

  באם ירד גשם יתבטל המשחק.  .7

  נפגשתי עם אחי ואחותי.  .8

  יש לזכור ולא לשכוח את העבר.  .9

  את הספר "מיכאל שלי" עמוס עוז כתב.  .10

  כמובן שנבוא לחתונתכם.  .11

  עובדי ומנהלי החברה יצאו לחופשה מרוכזת.  .12

  תאנים צומחים בחצר שלי.  .13

  היות ועמדת בתנאי הקבלה אתה רשאי להתחיל בלימודים.  .14

  צריך לכסח ולהשקות את הדשא.  .15

  דוגמה לתכונות הנדרשות מקציני צה"ל הם נחישות ויוזמה.  .16

  חינוך לערכים היא מטרה חשובה ביותר.  .17

  לגשר נחצה אותו.שנגיע   .18

  ניפגש איפה שנפגשנו בפעם שעברה.  .19

  ביקרתי ברחוב ובבית בו נולד סבי.  .20

  נכשלתי בגלל שלא למדתי.  .21

  יש לי את כל החומר הדרוש לבחינה.  .22

  יש לבדוק את מגבי וצמיגי הרכב.  .23

  איך שצלצל  הפעמון יצאו התלמידים מהכיתה.  .24

  הארץ.גשמים ירדו בצפון ובדרום   .25

  המעיל עור החדש נקרע.  .26

  קניתי את הבגד ים במכירת סוף העונה.  .27
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  לא תותר כניסת ויציאת כלי שייט בזמן הסגר.  .28

  מאמני ושחקני הנבחרת יצאו למחנה אימונים.  .29

  חבר השופטים החליטו לזכות את הנאשם מחוסר ראיות.  .30

  חברת התעופה.גובה מחירי הטיסה ייקבעו לפי ראות עיניה של   .31

  תהליך ההתקדמות הכלכלית והטכנולוגית היא בלתי נמנעת.  .32

  אחזור כמה שיותר מהר.  .33

  בקיץ שעבר טיילנו בהולנד, בלגיה וצרפת.  .34

  והרי החדשות ועיקרם תחילה.  .35

  נמאס עלי כל התירוצים שלכם.  .36

  כלליהם של תחרויות הספורט נוקשות.  .37

  קעה.הסוד להצלחה היא ההש  .38

  מסקנות וועדת החקירה והמלצות מבקר המדינה מוצאים ביטוי במדיניות החדשה.  .39

  הסטודנטים אתמול הגיעו באיחור.  .40

  אתמול הסטודנטים הגיעו באיחור.  .41

  הסברתי לך כבר עשר פעמים.  .42

  תקוותנו עוד לא אבדה.  .43

  התקשורת משפיעה ומעצבת את דעת הקהל.  .44

  הכותב תומך או מתנגד להצעה.קשה לדעת אם   .45

  צריך לחשוב על התוצאות לפני ואחרי התכנון.  .46

  על  בני האדם לחשוב ולדאוג לדורות הבאים.  .47

  לא הכל מותר בשם החופש מידע.  .48

  המפקדים בצבא מדגישים ומשוחחים על ערך החברות.  .49

  השירות בצבא היא הזדמנות מצוינת ליצירת חברות.  .50

  חברות" מתבטא בצבא ובית הספר.הערך "  .51

  קרא את המשפטים שלפניך וענה על השאלות שאחריהן.  .52

 רון נרשם ללימודי רפואה באיטליה, הוא לכן לומד איטלקית.  .53

  

  

  



                   

 

37 
 

  תשובון -תקינות תחבירית - תרגול

 תקן את השיבושים ונמק את בחירתך

  כנראה שניסע בקיץ לפריז.  .1

 נראה שניסע בקיץ לפריז.כנראה, ניסע בקיץ לפריז. /   

  בשבוע שעבר הספר התפרסם.  .2

 הספר התפרסם בשבוע שעבר.  

  יש לשתות לפני ואחרי האימון.  .3

 יש לשתות לפני האימון ואחריו.  

  אני אוהבת ומתגעגעת אליכם.  .4

 אני אוהבת אתכם ומתגעגעת אליכם.  

  ניקינו מעל ומתחת לארון.  .5

 ניקינו מעל הארון ומתחתיו.  

  החשדות נגדו אינן מבוססות.  .6

 החשדות נגדו אינם מבוססים.  

  באם ירד גשם יתבטל המשחק.  .7

 אם ירד גשם יתבטל הטיול.  

  נפגשתי עם אחי ואחותי.  .8

 נפגשתי עם אחי ועם אחותי.  

  יש לזכור ולא לשכוח את העבר.  .9

 יש לזכור את העבר ולא לשכוח אותו.  

  תב.את הספר "מיכאל שלי" עמוס עוז כ  .10

 את הספר "מיכאל שלי" כתב עמוס עוז.  

  כמובן שנבוא לחתונתכם.  .11

 כמובן, נבוא לחתונתכם. / מובן שנבוא לחתונתכם.  

  עובדי ומנהלי החברה יצאו לחופשה מרוכזת.  .12

 עובדי החברה ומנהליה יצאו לחופשה מרוכזת.  
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  תאנים צומחים בחצר שלי.  .13

 תאנים צומחות בחצר שלי.  

  ועמדת בתנאי הקבלה אתה רשאי להתחיל בלימודים.היות   .14

 היות שעמדת בתנאי הקבלה אתה רשאי להתחיל בלימודים.  

  צריך לכסח ולהשקות את הדשא.  .15

 צריך לכסח את הדשא ולהשקות אותו.  

  דוגמה לתכונות הנדרשות מקציני צה"ל הם נחישות ויוזמה.  .16

 שות ויוזמה.לתכונות הנדרשות מקציני צה"ל היא נחידוגמה   

  חינוך לערכים היא מטרה חשובה ביותר.  .17

 חינוך לערכים הוא מטרה חשובה ביותר.  

  שנגיע לגשר נחצה אותו.  .18

 נגיע/כשנגיע לגשר נחצה אותו. כאשר  

  ניפגש איפה שנפגשנו בפעם שעברה.  .19

 ניפגש במקום שבו נפגשנו בפעם שעברה.  

  ביקרתי ברחוב ובבית בו נולד סבי.  .20

 ביקרתי ברחוב ובבית שבו נולד סבי.  

  נכשלתי בגלל שלא למדתי.  .21

 נכשלתי מכיוון ש/משום ש/כי לא למדתי.  

  יש לי את כל החומר הדרוש לבחינה.  .22

 יש לי כל החומר הדרוש לבחינה.  

  יש לבדוק את מגבי וצמיגי הרכב.  .23

 יש לבדוק את מגבי הרכב וצמיגיו.  

  התלמידים מהכיתה.איך שצלצל  הפעמון יצאו   .24

 כאשר צלצל הפעמון יצאו התלמידים מהכיתה.  
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  גשמים ירדו בצפון ובדרום הארץ.  .25

 גשמים ירדו בצפון הארץ ובדרומה.  

  המעיל עור החדש נקרע.  .26

 מעיל העור החדש נקרע.  

  קניתי את הבגד ים במכירת סוף העונה.  .27

 קניתי את בגד הים במכירת סוף העונה.  

  תותר כניסת ויציאת כלי שייט בזמן הסגר.לא   .28

 לא תותר כניסת כלי שייט ויציאתם בזמן הסגר.  

  מאמני ושחקני הנבחרת יצאו למחנה אימונים.  .29

 מאמני הנבחרת ושחקניה יצאו למחנה אימונים.  

  חבר השופטים החליטו לזכות את הנאשם מחוסר ראיות.  .30

 ר ראיות.חבר השופטים החליט לזכות את הנאשם מחוס  

  גובה מחירי הטיסה ייקבעו לפי ראות עיניה של חברת התעופה.  .31

 גובה מחירי הטיסה ייקבע לפי ראות עיניה של חברת התעופה.  

  תהליך ההתקדמות הכלכלית והטכנולוגית היא בלתי נמנעת.  .32

 תהליך ההתקדמות הכלכלית והטכנולוגית הוא בלתי נמנע.  

  אחזור כמה שיותר מהר.  .33

 אחזור מהר ככל האפשר.  

  בקיץ שעבר טיילנו בהולנד, בלגיה וצרפת.  .34

 בקיץ שעבר טיילנו בהולנד, בבלגיה ובצרפת.  

  והרי החדשות ועיקרם תחילה.  .35

 והרי החדשות ועיקרן תחילה.  

  נמאס עלי כל התירוצים שלכם.  .36

 נמאסו עלי כל התירוצים שלכם.  
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  נוקשות.כלליהם של תחרויות הספורט   .37

 כלליהן של תחרויות הספורט נוקשים.  

  הסוד להצלחה היא ההשקעה.  .38

 הסוד להצלחה הוא ההשקעה.  

  מסקנות וועדת החקירה והמלצות מבקר המדינה מוצאים ביטוי במדיניות החדשה.  .39

מסקנות וועדת החקירה והמלצות מבקר המדינה מוצאות ביטוי 
 במדיניות החדשה.

  הגיעו באיחור. הסטודנטים אתמול  .40

 הסטודנטים הגיעו אתמול באיחור.  

  אתמול הסטודנטים הגיעו באיחור.  .41

 אתמול הגיעו הסטודנטים באיחור.  

  הסברתי לך כבר עשר פעמים.  .42

 כבר הסברתי לך עשר פעמים.  

  תקוותנו עוד לא אבדה.  .43

 עוד לא אבדה תקוותנו.  

  התקשורת משפיעה ומעצבת את דעת הקהל.  .44

 התקשורת משפיעה על דעת הקהל ומעצבת אותו.  

  קשה לדעת אם הכותב תומך או מתנגד להצעה.  .45

 קשה לדעת אם הכותב תומך בהצעה או מתנגד לה.  

  צריך לחשוב על התוצאות לפני ואחרי התכנון.  .46

 צריך לחשוב על התוצאות לפני התכנון ואחריו.  

  .על  בני האדם לחשוב ולדאוג לדורות הבאים  .47

 על בני האדם לחשוב על הדורות הבאים ולדאוג להם.  

  לא הכל מותר בשם החופש מידע.  .48

 לא הכל מותר בשם חופש המידע.  

  המפקדים בצבא מדגישים ומשוחחים על ערך החברות.  .49

 המפקדים בצבא מדגישים את ערך החברות ומשוחחים עליו.  
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  חברות.השירות בצבא היא הזדמנות מצוינת ליצירת   .50

 השירות בצבא הוא הזדמנות מצוינת ליצירת חברות.  

  הערך "חברות" מתבטא בצבא ובית הספר.  .51

 הערך "חברות" מתבטא בצבא ובבית הספר.  

  קרא את המשפטים שלפניך וענה על השאלות שאחריהן.  .52

 קרא את המשפטים שלפניך וענה על השאלות שאחריהם.  

  טליה, הוא לכן לומד איטלקית.רון נרשם ללימודי רפואה באי  .53

 רון נרשם ללימודי רפואה באיטליה, לכן הוא לומד איטלקית.  
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  פרק ה'
  ניבים, פתגמים ומטבעות לשון

                                                           

  אבד עליו כלח .1
   ִזְקָנה. ָאַבד ָעָליו ֶּכַלח = ִהְתַיֵּׁשן ְמאֹוד. ֶּכַלח = ֵּדעֹות ׁשֹונֹות: ָּכל ַלח אֹו ַרֲעַנּנּות אֹו ָקִציר אֹו

  ], ָאַבד ָעָליו ֶּכַלח. 1958-ַהִּׁשירֹון ֶׁשָּיָצא ָלאֹור ִּבְׁשַנת ֶהָעׂשֹור [תשי"ח דוגמה:
 ָאַבד ָּכַלח [ִאּיֹוב ל, ב]. ּכַח ְיֵדיֶהם ָלָּמה ִּלי, ָעֵלימֹו-ַּגם מקור:

  אבדו עשתונותיו .2
  ָאְבדּו ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו = ִהְתַּבְלֵּבל ְוָהָיה ָנבֹוְך. ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו = ַמְחְׁשבֹוָתיו.

ָּצִעיר, ְּפֵני ַהְּכִביׁש ָהָרטּוב, ָאְבדּו ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו ֶׁשל ַהֶּנָהג הַ - ַּכֲאֶׁשר ֶהְחִליָקה ַהְּמכֹוִנית ַעל דוגמה:
  ְוהּוא לא ִהְצִליַח ְלֵהָחֵלץ ִמן ַהָּצָרה. 

ַאְדָמתֹו, ַּבּיֹום ַההּוא ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְּתׁשּוָעה. ֵּתֵצא רּוחֹו, ָיֻׁשב לְ -ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים, ְּבֶבן- ַאל מקור:
 ד]. -ָאְבדּו ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו [ְּתִהִּלים קמו ג 

  אבות אכלו בוסר, ושיני בנים תקהינה .3
  ָאבֹות ָאְכלּו ּבֶסר, ְוִׁשֵּני ָּבִנים ִּתְקֶהיָנה = ּדֹור ַהָּבִנים ֶנֱעַנׁש ַעל ֲחָטֵאי ַההֹוִרים.

 ִּמְׁשָּפט ְּבִגין ְמִעיָלה ִּבְכָסִפים, ֻהְּדָחה ַהַּבת ִמַּתְפִקיָדּהְלַאַחר ֶׁשֻהְרַׁשע ָהָאב ְּבֵבית הַ  דוגמה:
  ְּבֶחְבַרת ַהַּתְלִמיִדים. 

ַּבֲעוֹונֹו  ַּבָּיִמים ָהֵהם לא יאְמרּו עֹוד: ָאבֹות ָאְכלּו ּבֶסר ְוִׁשֵּני ָּבִנים ִּתְקֶהיָנה, ִּכי ִאם ִאיׁש מקור:
 כט].-ִּתְקֶהיָנה ִׁשָּניו" [ִיְרְמָיהּו לא כח ָימּות, ָּכל ָהָאָדם ָהאֹוֵכל ַהּבֶסר

  אבל וחפוי ראש .4
  ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש = ּבֹׁש ְוִנְכַלם. 

  ּוֵיי רֹאׁש. ְלַאַחר ָּכל ִמְׂשָחק "ֶּדְרִּבי" יֹוְרִדים ַׂשְחָקֵני ַהְּקבּוָצה ֶׁשִהְפִסיָדה ֲאֵבִלים ַוֲחפ דוגמה:
  ֵּביתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש [ֶאְסֵּתר ו יב].-ַהֶּמֶלְך, ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאלַׁשַער -ַוָּיָׁשב ָמְרְּדַכי ֶאל מקור:

  אבן נגף .5
  ֶאֶבן ֶנֶגף = ַּתָּקָלה, ִמְכׁשֹול. ֶנֶגף = ַמָּפָלה, ַמֵּגָפה. 

  ִּפּנּוי ִמְגַרׁש ַהְּגרּוָטאֹות ְמַהֶּוה ֶאֶבן ֶנֶגף ְּבַהְרָחַבת ַהִּגָּנה ָהִעירֹוִנית.  דוגמה:
  ָהָיה ְלִמְקָּדׁש ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף [ְיַׁשְעָיהּו ח יד]וְ  מקור:

  אבן שאין לה הופכין .6
  ֶאֶבן ֶׁשֵאין ָלּה הֹוְפִכין = ֵחֶפץ ֶׁשֵאין לֹו ּדֹוֵרׁש, ֵאין ּבֹו ִׁשּמּוׁש.

  ן. ַהֲחִליָפה ֶׁשָּלַבְׁשִּתי ְּביֹום ֲחֻתָּנִתי מּוַנַחת ָּבָארֹון ְּכֶאֶבן ֶׁשֵאין ָלּה הֹוְפִכי דוגמה:
ה ֵיָהֵרג...ֶמה ָעָׂש  ַּפַעם ַאַחת ָּגְזָרה ַמְלכּות ְּגֵזָרה ַעל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכל ַהּסֹוֵמְך ֵיָהֵרג, ְוָכל ַהִּנְסָמְך  מקור:

ירּו ּבֹו ם...ֵּכיָון ֶׁשִהִּכ ר' ְיהּוָדה ֵּבן ָּבָבא? ָהַלְך ְוָיַׁשב לֹו...ֵּבין אּוָׁשא ִלְׁשַפְרָעם ְוָסַמְך ָׁשם ֲחִמָּׁשה ְזֵקִני
יִני מּוָטל אֹוְיִבים, ָאַמר ָלֶהם: ָּבַני, רּוצּו! ָאְמרּו לֹו: ַרִּבי, ְוַאָּתה ַמה ְּתֵהא ָעֶליָך? ָאַמר ָלֶהם: ֲהרֵ 

  ִלְפֵניֶהם ְּכֶאֶבן ֶׁשֵאין ָלּה הֹוְפִכין [ַסְנֶהְדִרין, יד].

  אדם קרוב אצל עצמו = אדם קרוב לעצמו .7
  = ָּכל ֶאָחד ּדֹוֵאג ָּברֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ְלטֹוָבתֹו ּוְלַרְוָחתֹו ֶׁשּלֹו.ָאָדם ָקרֹוב ֵאֶצל ַעְצמֹו 

ּׁשֹוִנים ְלַצֲעִרי, ַרִּבים ִמִּנְבֲחֵרי ַהִּצּבּור ָּבָרֻׁשּיֹות ַהְּמקֹוִמּיֹות ּוְבִמְׂשְרֵדי ַהֶּמְמָׁשָלה הַ  דוגמה:
  מֹו". ְצָמם, ּוְבָכְך ִמְתַקֵּים ַהָּכתּוב " ָאָדם ָקרֹוב ֵאֶצל ַעְצ ְמַחְּפִׂשים ָּברֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ֵּכיַצד ַלֲעזֹר ְלעַ 

ן ָאָדם ֶנְחַׁשב ְּכָקרֹוב ְלַגֵּבי ַעְצמֹו, ְוָלכֵ  -ָאָדם ָקרֹוב ֵאֶצל ַעְצמֹו [ַסְנֶהְדִרין ט].ַהַּכָּוָנה ָּכאן  מקור:
  תהּוא ָּפסּול ְלָהִעיד ַעל ַעְצמֹו, ֶׁשֲהֵרי ָקרֹוב ָּפסּול ְלֵעדּו

  אהבה אפלטונית .8
  ַאֲהָבה ַאְּפָלטֹוִנית = ַאֲהָבה רּוָחִנית, ַאֲהָבה ֶׁשֵאין ָּבּה ְמִׁשיָכה ִמיִנית.

ֶכת ֵאָליו ֵּבין ַהַּתְלִמיָדה ְלֵבין ַהּמֹוֶרה ַהָּצִעיר ׂשֹוֶרֶרת ַאֲהָבה ַאְּפָלטֹוִנית, ֵאין ִהיא ִנְמֶׁש  דוגמה:
  ָאח אֹו ָאב ֶׁשֵאָליו ֶאְפָׁשר ִלְפנֹות ְּבָכל ְׁשֵאָלה. ּגּוָפִנית, ֶאָּלא רֹוָאה ּבֹו ֵמֵעין 

ֹוף ַהְּיָוִני ֶׁשַחי ֵמַהִּסְפרּות ַהֲחָדָׁשה [ִסְפרּות ַהַהְׂשָּכָלה ְוַעד ָיֵמינּו].ַעל ֵׁשם ַאְּפָלטֹון, ַהִפילֹוס מקור:
  ַּבֵּמָאה ָהְרִביִעית].
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  אוי לי מיוצרי, ואוי לי מיצרי .9
הּוא ַיֲעִניֵׁשִני, ְוִאם לא -י, ְואֹוי ִלי ִמִּיְצִרי = אֹוי ִלי ֵמַהּיֹוֵצר ֵמֱאלִֹהים, ִאם ֶאְחָטא אֹוי ִלי ִמּיֹוְצִר 

ֶכל ְוַהִהָּגיֹון: ֶאְחָטא, אֹוי ִלי ִמֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשָּיִציק ִלי. ָאָדם ִמְתַלֵּבט ֵּבין ִהְרהּוֵרי ַהֵּלב ְלֵבין ֲעַצת ַהֵּׂש 
  ַרע ִלי.  - ין ֶׁשֶאֱעֶׂשה ָּכְך ֵּבין ֶׁשֶאֱעֶׂשה ָּכְך, ּבֵ 

 -ְלָיה ְוקֹוץ ָּבּה ֻהַּצע ִלְבִני ְמקֹום ֲעבֹוָדה ָחָדׁש ֶׁשּבֹו ְיַקֵּבל ַהֲעָלַאת ָׂשָכר ְוֶרֶכב ָצמּוד, ַאְך ַא דוגמה:
ְצִרי ְואֹוי ִלי ַהָּמקֹום ֶהָחָדׁש ְמֻרָחק ִמֵּביתֹו. ֵאין הּוא יֹוֵדַע ַמה ְלַהְחִליט ִּבְבִחיַנת "אֹוי ִלי ִמּיֹו

  ִמִּיְצִרי". 
, ִּבְׁשֵני יו"דין...ָאַמר ַרִּבי...: אֹוי ִלי ִמּיֹוְצִרי -ַוִּייֶצר ה' ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם [ְּבֵראִׁשית ב ז]  מקור:

  ְואֹוי ִלי ִמִּיְצִרי [ְּבָרכֹות, ַּדף סא, ַעּמּוד א'].

  אוצר בלום .10
  ְיִדיעֹות ַרּבֹות ְוִנְרָחבֹות.אֹוָצר ָּבלּום = ִּכּנּוי ְלָאָדם ַּבַעל 

  ם. ַהֶּטַבע ְוַאף ְּבּפֹוִליִטיָקה, הּוא ַמָּמׁש אֹוָצר ָּבלּו-ָהרּוַח, ְּבַמָּדֵעי-ְיִדיֵדי ִמְתַמֵּצא ְּבַמָּדֵעי דוגמה:
אֹוָצר ָּבלּום, ... ִמְׁשַנת ר'  -ִאיִסי ֶּבן ְיהּוָדה ָהָיה מֹוֶנה ִׁשְבָחן ֶׁשל ֲחָכִמים: ...ר' ֲעִקיָבא  מקור:

  ַקב ְוָנִקי [ִּגִּטין, סז -ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב 

  אותיות פורחות באוויר .11
  ְוַחְסרֹות ָּכל.  אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות ָּבֲאִויר = ִמִּלים ַעְרִטיָלִאּיֹות, ִמִּלים ֵריקֹות

ינֹו ֶאָּלא ְלַאַחר ְקִריָאה ַמֲעִמיָקה ֶׁשל ַהַּכָּתָבה ִהַּגְעִּתי ַלַּמְסָקָנה ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשִּנְכַּתב ֵא  דוגמה:
 אֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות

  אותיות של טל ומטר .12
  אֹוִתּיֹות ֶׁשל ַטל ּוָמָטר = אֹוִתּיֹות ְזִעירֹות.

  ָעתֹו ֶׁשל עֹוֵרְך ָהִעּתֹון ִנְדְּפָסה ְּבִעּתֹונֹו ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ַטל ּוָמָטר. ַהְּיִדיָעה ַעל ַהְרָׁש  דוגמה:
ֶעְׂשֵרה" ֶאת ַהּתֹוֶסֶפת "ְוֵתן ַטל -ֵמחוֶדׁש ַמְרֶחְׁשָון ַעד ֶּפַסח מֹוִסיִפים ִּבְתִפַּלת "ְׁשמֹוֶנה מקור:

 ְּתִפּלֹות] ְּבאֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות. ְּכֵדי ְלָתֵאר אֹוִתּיֹותּוָמָטר". ּתֹוֶסֶפת זֹו ִנְמֵצאת ְּבָכל "ִסּדּור" [ֵסֶפר הַ 
 ְּגדֹולֹות ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבִּניב "אֹוִתּיֹות ֶׁשל ִקּדּוׁש ְלָבָנה".

  אותיות של קידוש לבנה  .13
 ְלָבָנה" ֶנֱאֶמֶרת ִמחּוץ אֹוִתּיֹות ֶׁשל ִקּדּוׁש ְלָבָנה = אֹוִתּיֹות ְּגדֹולֹות ּוְמִאירֹות ֵעיַנִים. ְּתִפַּלת "ִקּדּוׁש

ת] ְּבאֹוִתּיֹות ַהְּכֶנֶסת ְלאֹור ַהָּיֵרַח ִּבְתִחַּלת ַהחוֶדׁש, ְוָלֵכן ִהיא ִנְמֵצאת ַּב"ִּסּדּור" [ֵסֶפר ַהְּתִפּלֹו-ְלֵבית
ּיֹות ֶׁשל ַטל ּוָמָטר". ְּגדֹולֹות ּוְמִאירֹות ֵעיַנִים. ְּכֵדי ְלָתֵאר אֹוִתּיֹות ְקַטּנֹות ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּבִּניב "אֹוִת 

  ְלָבָנה = ָיֵרַח. 
  . ַהְּיִדיָעה ַעל ַהְרָׁשַעת ַהְּידּוָען [ֶסֶלְּבִריַטאי] ִנְדְּפָסה ְּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל ִקּדּוׁש ְלָבָנה דוגמה:
 ְּתִפַּלת "ִקּדּוׁש ְלָבָנה". מקור:

  יד [ארמית]-אזלת .14
  ַמה. ָאְזָלה = ָהְלָכה,ָרְפָתה ַהָּיד.-ֶסר ּכֹוַח ְלַבֵּצַע ְּדַברָיד = ִרְפיֹון, חו- ָאְזַלת [יש לקרוא אֹוְזַלת] 

ל ] ָסְבלּו ַהְּקִׁשיִׁשים ֵסבֶ 2006ִּבְגַלל ָאְזַלת ָיָדן ֶׁשל ָהָרֻׁשּיֹות ַהּׁשֹונֹות ְּבֵעת ִמְלֶחֶמת ְלָבנֹון [ דוגמה:
  ְמֻיָּתר. 
 ָיד[ְּדָבִרים לב לו].- ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת  מקור:

  חד בפה ואחד בלב = אין תוכו כברו = מן השפה ולחוץא .15
נּות [ֵאינֹו ֵּכן, ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב=ֵאין ּתֹוכֹו ְּכָברֹו=ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ = ָאָדם ֶׁשִּמְצַטֵּין ְּבחֶסר ּכֵ 

  ֵאיָנּה ֵּכָנה]. ֵאין ַהֶּפה ַמִּביַע ֶאת ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַּבֵּלב. 
ֵרי ַההֹוָרָאה ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְׁשנֹות ִקּיּוָמּה ֶׁשל ַהְּמִדיָנה לא ֶהֱאִמינּו ְלָׂש -ם ֵמעֹוְבֵדי ַרִּבי דוגמה:

 ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחדָהאֹוָצר,ֵּכיָון ֶׁשְּבָכל ַמָּׂשא ּוַמָּתן ִעם ִאְרּגּוֵני ַהּמֹוִרים ִנְתַּגָּלה ִּכְמַעט ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּכ 
  ַּבֵּלב. 

ֲחֵברֹו, הּוא ׂשֹוְנָאן: ַהְּמַדֵּבר ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב, ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ּבַ -ָׁשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ְׁשלֹו מקור:
 ְוֵאינֹו ֵמִעיד לֹו, ְוָהרֹוֶאה ְּדַבר ֶעְרָוה ַּבֲחֵברֹו, ּוֵמִעיד ּבֹו ְיִחיִדי [ְּפָסִחים, קיג].

  אחז / תפס את החבל בשני ראשיו  .16
  ְזַמִּנית ְׁשֵני ְּדָבִרים ְמֻנָּגִדים. - ַפס ֶאת ַהֶחֶבל ִּבְׁשֵני ָראָׁשיו = ָעָׂשה ּבֹוָאַחז / ָּת 
לול, ְוָכְך ַרִּבים נֹוֲהִגים ִלְׁשּתֹות ַמְׁשָקאֹות ְנטּוֵלי ֻסָּכר, ַאְך ַיַחד ִעם זאת ֵהם מֹוִסיִפים ִלזְ  דוגמה:

  . ֵהם רֹוִצים ֶלֱאחוז ֶאת ַהֶחֶבל ִּבְׁשֵני ָראָׁשיו
 ַאָּתה רֹוֶצה ֶלֱאחוז ֶאת ַהֶחֶבל ִּבְׁשֵני ָראָׁשיו [ְּדָבִרים ַרָּבה ז, יא]. מקור:
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  אחזו בולמוס .17
   ֲאָוה, ֵחֶׁשק ַעז.ֲאָחזֹו ֻּבְלמֹוס = ָנַפל ְלִמְׁשָּכב ֵמרֹב ָרָעב. ִּביָוִנית ֻּבְלמֹוס = ָרָעב ָחָזק, ּוְבַהְׁשָאָלה: ַּת 

  ל ָרֲחָצה. ַהְּמַטְּיִלים ִּבְטֶבְרָיה ִּבְּקׁשּו ִלְטּבֹל ְּבֵמי ַהִּכֶּנֶרת ְּכִמי ֶׁשָאַחז אֹוָתם ֻּבְלמֹוס ֶׁש  דוגמה:
  ח ו]. ִמי ֶׁשֲאָחזֹו [ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים] ֻּבְלמֹוס ֵמֲאִכיִלין אֹותֹו ֲאִפּלּו ְּדָבִרים ְטֵמִאים [יֹוָמא מקור:

  אחר כבוד .18
ַקל, ְלַצֵּין  ְּבָכל ַהָּכבֹוד ָהָראּוי. ָאנּו נֹוֲהִגים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַאְך ְוַרק ְּבִאירֹוְנָיה, ְּבַלַעג ַאַחר ָּכבֹוד =

  ַיֲחֵסנּו ְּכַלֵּפי ָהָאָדם ֶׁשֵאָליו ִמְתַיֵחס ַהִּמְׁשָּפט. 
ַחר ְיֵדי ַהִּמְׁשָטָרה ְוהּוַבל ַא-ָלט ַעלהֹודֹות ְלֵעָרנּות ָהֶאְזָרִחים ֶנֱעַצר ְּבֵליל ַׁשָּבת ָהָאִסיר ַהִּנְמ  דוגמה:

  ָּכבֹוד ַלֶּכֶלא. 
 ַּבֲעָצְתָך ַּתְנֵחִני, ְוַאַחר ָּכבֹוד ִּתָּקֵחִני [ְּתִהִּלים עג כד] מקור:

  אחרי בלותי הייתה לי עדנה? .19
י? ְּבלִתי = ָּבָלה ְּבָׂשִרי ִלי ֶעְדָנה? = ַהִאם ְלַאַחר ֶׁשָּזַקְנִּתי ָאׁשּוב ִליֵמי ְנעּורַ -ַאֲחֵרי ְּבלִתי ָהְיָתה

  ְועֹוִרי. ֶעְדָנה = ַמְחזֹור ָחְדִׁשי ֵאֶצל ָנִׁשים.
  ִלי ֶעְדָנה"? -הַהְּזֵקָנה ָׁשְלָלה ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשִהיא ְּבֵהָריֹון ְוָׁשֲאָלה:"ַאֲחֵרי ְּבלִתי ָהְיָת  דוגמה:
  ִלי ֶעְדָנה? [ְּבֵראִׁשית יח, יב].-תי ָהְיָתהַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר: ַאֲחֵרי ְבלֹ מקור:

  ימינו-איטר יד .20
ּה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְיִמינֹו = ִמי ֶׁשּׁשֹוֵלט ְּבַיד ְׂשמֹאל יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְּבַיד ָיִמין, ְוָלֵכן ִמְׁשַּתֵּמׁש ּבָ -ִאֵּטר ַיד

  ְּבַיד ָיִמין ְלִבּצּוַע ְּפֻעּלֹות ׁשֹונֹות. 
  ינֹו ֵמִניַח ְּתִפִּלין ְּבַיד ְיִמינֹו ֶׁשִהיא, ְלַמֲעֶׂשה, ְׂשמֹאלֹו. ְיִמ -ִאֵּטר ַיד דוגמה:
  ְיִמינֹו [ׁשֹוְפִטים ג טו]. -ַהְּיִמיִני, ִאיׁש ִאֵּטר ַיד- ֵּגָרא ֶּבן-ֵאהּוד ֶּבן- ַוּיֶקם ה' ָלֶהם מֹוִׁשיַע ֶאת מקור:

  אין הנחתום מעיד על עיסתו .21
 ֲעֶׂשה= ֵאין ַהּיֹוֵצר ָיכול ְלָהִעיד אֹו ְלַחּוֹות ֵּדָעה ַעל ִטיב ְסחֹוָרתֹו אֹו ַמ  ֵאין ַהַּנְחּתֹום ֵמִעיד ַעל ִעָּסתֹו

  ִמֶּמּנּו. ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ָעָׂשה. ַנְחּתֹום = אֹוֶפה. ִעָּסה = ֶקַמח ֶׁשָּלׁשּו אֹותֹו ַּבַּמִים ְּכֵדי ֶלֱאפֹות
  ַהִּניִבים, ֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהַּנְחּתֹום ֵמִעיד ַעל ִעָּסתֹו. ֵאיִני ַמְרֶּבה ְלַׁשֵּבַח ּוְלַהֵּלל ֶאת ֲאַתר  דוגמה:
   ֲעלּוָבה ִהיא ָהִעָּסה, ֶׁשַּנְחּתֹוָמּה ֵמִעיד ָעֶליָה ֶׁשִהיא ָרָעה [ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, לד]. מקור:

  אין יוצא ואין בא .22
  ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבא = ְיִריחֹו ַהְּנצּוָרה ְמֻבֶּצֶרת ֵהיֵטב. 

  ְיִריחֹו ַהְּנצּוָרה ְוַהְּמֻבֶּצֶרת ֵהיֵטב ָסְגָרה ֶאת ְׁשָעֶריָה ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  דוגמה:
 ִויִריחֹו סֶֹגֶרת ּוְמֻסֶּגֶרת ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָּבא [ְיהֹוֻׁשַע ו א]. מקור:

  אין לאל ידו .23
ֵיׁש ֵאין ְּבכֹוחֹו אֹו ִּביָכְלּתֹו ַלֲעׂשֹות ְּדַבר ַמה. ִהּפּוכֹו ֶׁשל ַהִּניב "ְלֵאל ָידו = ֵאין ְּבֶאְפָׁשרּותֹו, -אין

  ְלֵאל ָידֹו".
  ְלֵאל ָיִדי ַלֲעזור ְלַתְלִמיִדים ֶׁשִּמְתַקִּׁשים ְּבִלּמּוֵדי ַהַּמְחֵׁשב. -ְלַצֲעִרי, ֵאין דוגמה:
 לא,כח]. ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ָרע [ְּבֵראִׁשית- ֵיׁש מקור:

  אין לו אח ורע .24
  ֵאין לֹו ָאח ָוֵרַע = ֵאין ּדֹוֶמה לֹו, הּוא ָיִחיד ְּבִמינֹו.

ת ָּיה ֶׁשָּכְרָעה ָלֶלדֶ ַהִחָּזיֹון ֲאֶׁשר ּבֹו ַחָּיֵלי ָמָג "ב [ִמְׁשַמר ַהְּגבּול] הֹוִׁשיטּו ִסּיּוַע ָלִאָּׁשה ָהֲעָרִב  דוגמה:
  ין לֹו ָאח ָוֵרַע ְּבִצְבאֹות ָהעֹוָלם. ֵא  - [ְרֵאה ֵעֶרְך "ָּכְרָעה ָלֶלֶדת"] 

ָידּוַע ִמְּמקֹומֹו, ֵאין לֹו ָאח [ַאְבָרָהם ֶאֶבן  -ֶהָעֶצה [ַהֻחְלָיה ַהַּתְחּתֹוָנה ְּבַעּמּוד ַהִּׁשְדָרה]  מקור:
 ֶעְזָרא ְּבֵפרּוׁשֹו ְלַוִּיְקָרא ג ט].

  אין עשן בלא אש .25
  ִסָּבה ְוגֹוֵרם. ֵאין ָעָׁשן ְּבלא ֵאׁש = ְלָכל ָּדָבר ֵיׁש 

ָטא, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ַּכֲאֶׁשר ַהַּׂשר ֶנְחַקר ַּבִּמְׁשָטָרה, ִמֲהרּו ְיִריָביו ְלַהְצִהיר: "ִנְרֶאה, ֶׁשַהַּׂשר חָ  דוגמה:
  ָעָׁשן ְּבלא ֵאׁש". 

א ֵאין ָעָׁשן ְּבלֹא ֵאׁש, ְולֹא ֵאׁש ְּבלֹ - ִסְפרּות ְיֵמי ַהֵּביַנִים ַעל ִּפי ָהֲאַרִּמית ְּב"ֵסֶפר ַהּזַֹהר"  מקור:
 ָעָׁשן.

  אין פוצה פה ומצפצף  .26
  ֵאין ּפֹוֶצה ֶּפה ּוְמַצְפֵצף = ֵאין ִמי ֶׁשָּיֵעז ְלַהִּביַע ִהְתַנְּגדּות.

לא  -  ת ֶאת ְּדָבֶריָה ִנְׂשָּתְרָרה ְּדָמָמה ַּבֶחֶדר, ֶצֶות ַהּמֹוִרים ֶהְחִריׁשַּכֲאֶׁשר ִסְּיָמה ַהְּמַנֶהלֶ  דוגמה:
  ָהָיה ּפֹוֶצה ֶּפה ּוְמַצְפֵצף. 

 ְולא ָהָיה נֵדד ָּכָנף ּופֶצה ֶּפה ּוְמַצְפֵצף [ְיַׁשְעָיהּו י יד]. מקור:
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  אין תוכו כברו [ארמית] = אחד בפה ואחד בלב = מן השפה ולחוץ .27
ֵּכנּות [ֵאינֹו  ֹו ְּכָברֹו = ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב = ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ = ָאָדם ֶׁשִּמְצַטֵּין ְּבחוֶסרֵאין ּתֹוכ

  ֵּכן, ֵאיָנּה ֵּכָנה]. ֵאין ַהֶּפה ַמִּביַע ֶאת ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַּבֵּלב. ַּבֲאָרִמית: ָּבר = חּוץ. 
  אֹוֵמר ֶאת ַהֶהֶפְך ִמַּמה ֶּׁשהּוא חֹוֵׁשב ֶּבֱאֶמת.  ָאָדם ֶזה, ֵאין ּתֹוכֹו ְּכָברֹו, דוגמה:
ה ַרַּבן אֹותֹו יֹום ִסְּלקּוהּו ְלׁשֹוֵמר ַהֶּפַתח ְוִנְּתָנה ָלֶהם ְרׁשּות ַלַּתְלִמיִדים ִליָּכֵנס, ֶׁשָהיָ  מקור:

ֵבית ַהִּמְדָרׁש [ְּבָרכֹות ַּדף כח, ַּגְמִליֵאל ַמְכִריז ְואֹוֵמר: ָּכל ַּתְלִמיד ֶׁשֵאין ּתֹוכֹו ְּכָברֹו לא ִיָּכֵנס לְ 
 ַעּמּוד א'].

  איפכא מסתברא [ארמית]  .28
ִמיָהה ִאיְּפָכא ִמְסַּתְּבָרא = ַהֶהֶפְך ִמְסַּתֵּבר, ַהֶהֶפְך הּוא ַהָּנכֹון. ִּבּטּוי ְמֻקָּבל ְמאֹוד ְלַהָּבַעת ְּת 

  ְּבַמֲהַלְך ַמָּׂשא ּוַמָּתן ַּתְלמּוִדי. 
י ִאיְּפָכא י ראׁש ָהִעיִרָּיה ֵאינֹו ָרִגיׁש ִלְתִביעֹוֵתינּו הֹוִכיחּו ַּבֻּדְגמֹות ֶׁשִהִּציגּו ִּכ ַהּטֹוֲעִנים ִּכ  דוגמה:

  ִמְסַּתְּבָרא. 
הּוא ְמַרע [חֹוֶלה ָאנּוׁש ַהּנֹוֶטה ָלמּות] ֶׁשָאַמר, ֶׁש -ֻּדְגָמה ַאַחת ִמִּני ַרּבֹות: ַרָּבה ָאַמר: ְׁשִכיב מקור:

ע ַהְּיתֹוִמים ֶנֱאָמִנים. ְוִאם ָאַמר ַהְּׁשִכיב ְמרַ  -ִני, ְוָאְמרּו ַהְּיתֹוִמים ֶׁשָּפְרעּו חֹוב ֶזה ַחָּיב ָמֶנה ִלְפלֹו
א ֵאיָנם ֶנֱאָמִנים. ִהְקׁשּו ַעל ְּדָבִרים ֵאֶּלה: ִאיְּפכָ  -ֶׁשִּיְּתנּו ָמֶנה ִלְפלֹוִני, ְוָאְמרּו ַהְּיתֹוִמים ֶׁשָּפְרעּו 

יֶהם ֶׁשָּגַמר ְּדָבָריו, ְוִצָּוה ֲעלֵ  -ר, ִמְסַּתֵּבר ְלֶהֶפְך: ְּכֶׁשָאַמר ַהְּׁשִכיב ְמַרע:"ְּתנּו ָמֶנה" ִמְסַּתְּבָרא! ְּכלֹוַמ 
ָּוה אֹוָתם ָלֵתת יֹוֵתר ִמְסַּתֵּבר לֹוַמר ֶׁשָאֵכן ָנְתנּו, ֵמֲאֶׁשר ְּכֶׁשָאַמר "ָמֶנה ִלְפלֹוִני ְּבָיִדי" ְולא ִצ  - ָלֵתת 

  ם.ָמֶנה ְלאֹותֹו ָאדָ 

  איש אשכולות  .29
ְׁשּכֹול ֳאָפִקים ּוָבִקי ְּבַעְנֵפי ַמָּדע ַרִּבים. ֵיׁש אֹוְמִרים: ֶא - ִּכְׁשרֹונֹות, ְרַחב-ִאיׁש ֶאְׁשּכֹולֹות = ָאָדם ַרב

  ּבֹו.- ֶׁשַהּכל-= ִאיׁש ָּכל, ִאיׁש 
  ֶאְׁשּכֹולֹות. ֳאָפִקים, ְּבִקּצּור, הּוא ִאיׁש - ְיִדיִדי הּוא ָחָכם, ַמְׂשִּכיל ּוְרַחב דוגמה:
ְׁשּכֹול ָּבְטלּו ָהֶאְׁשּכֹולֹות. ֶׁשֶּנֱאַמר [ִמיָכה ז א] "ֵאין ֶא  - ִמֶּׁשֵּמת יֹוֵסי ֶּבן יֹוֵעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדה  מקור:

 מּוֵאל: ִאיׁשֶלֱאכול ִּבּכּוָרה ִאְּוָתה ַנְפִׁשי"[ַמֶּסֶכת סֹוָטה], ַמאי ֶאְׁשּכֹולֹות? ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְׁש 
 ֶׁשַהּכל ּבֹו [סֹוָטה ַּדף מז, ַעּמּוד ב'].

  איש הישר בעיניו יעשה .30
רּות, ֵאין ְסָדִרים ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְּבִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה = ֵאין ַסְמכּות ְוֵאין ָמ 

  ים. ְקבּוִעים ּוְמֻתָּקִנים, ְוָלֵכן ָיְכלּו ְלֵהָעׂשֹות ָּכל ַהֲחָטִא 
  . ַּכֲאֶׁשר ֵאין ֵסֶדר ָקבּוַע ּוְמֻתָּקן ָרַמת ַהְּפִׁשיָעה עֹוָלה ְּבֶקֶצב ְמַסְחֵרר.  דוגמה:
 .ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְּבִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה [ׁשֹוְפִטים יז ו] מקור:

  אל הנער הזה התפללתי .31
  ְלִּתי = ֶזה ַהֶּיֶלד ֶׁשאֹותֹו ִּבַּקְׁשִּתי. ֶאל ַהַּנַער ַהֶּזה ִהְתַּפּלַ 

ל ַהְּמִדיָנה ִּבְראֹות ַרִּבים ֵמִאָּתנּו ֶאת ַהְּׁשִחיתּות ַּבַּצֶּמֶרת ָאנּו ְמַצְּיִנים ְּבַצַער ַעל ַמָּצָבּה ֶׁש  דוגמה:
  ּומֹוִסיִפים: לֹא ֶאל ַהַּנַער ַהֶּזה ִהְתַּפַּלְלִּתי. 

 א כז]. ְׁשֵאָלִתי ֲאֶׁשר ָׁשַאְלִּתי ֵמִעּמֹו [ְׁשמּוֵאל א- ִהְתַּפַּלְלִּתי ַוִּיֵּתן ה' ִלי ֶאת ֶאל ַהַּנַער ַהֶּזה מקור:

  אל יתהלל חוגר כמפתח .32
ַהֵּלל ֵמראׁש ַאל ִיְתַהֵּלל חֹוֵגר ִּכְמַפֵּתַח = ִמי ֶׁשחֹוֵגר ֶאת ֲחגֹור ַהִּמְלָחָמה ְּבֵצאתֹו ַלִּמְלָחָמה, ַאל ִיְת 

  ִאּלּו ְּכָבר ָחַזר ְמַנֵּצַח, ְוהּוא ְמַפֵּתַח[=ַמִּתיר] ֶאת ַהֲחגֹור. ְּבִנְצחֹונֹו ְּכ 
ִׁשיבּו לֹו: ַהּפֹוִליִטיַקאי ִהְתָּפֵאר ִּכי ְרִׁשיַמת "ֶׁשֶקר" ִּתְזֶּכה ַּבְּבִחירֹות ַלְּכֶנֶסת . ְיִריָביו הֵ  דוגמה:

  "ַאל ִיְתַהֵּלל חֹוֵגר ִּכְמַפֵּתַח". 
 ֲהַדד: "ַאל ִיְתַהֵּלל חֹוֵגר ִּכְמַפֵּתַח" [ְמָלִכים א' כ, יא].-ָעָנה ִלְׁשִליֵחי ֶּבן ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל מקור:

  אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו .33
בֹוא ַאָּתה ַאל ָּתִדין ֶאת ֲחֵבְרָך ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו = ַאל ָּתדּון ֶאת ֲחֵבְרָך ְלַכף חֹוָבה, ִלְפֵני ֶׁשָּת 

  ִנָּסיֹון ּדֹוֶמה.  ַעְצְמָך ִליֵדי
  ַאל ִּתְכַעס ַעל ְּדָבָריו ֶׁשל ַהָּקִצין ַהָּבִכיר ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו.  דוגמה:
  ְׁשָנה ה]. ִהֵּלל אֹוֵמר: ַאל ָּתִדין ֶאת ֲחֵבְרָך ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו [ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ֵׁשִני, ִמ  מקור:

  אליה וקוץ בה .34
ְבָׂשה, ֲאֶׁשר ץ ָּבּה = ָּדָבר טֹוב אּוָלם ֵיׁש ּבֹו ְקָצת ַרע. ַאְלָיה = ַהֵחֶלק ַהָּׁשֵמן ֶׁשל ְזַנב ַהִּכ ַאְלָיה ְוקֹו

  ַמְפִריַע ְלגֹוְזֵזי ַהֶּצֶמר. 
  ָעָׂשר ֶאֶלף ש"ח. -ְמִחיָרּה ְׁשֵנים - ַהֲחִליָפה ִנְפָלָאה ּוַמְדִהיָמה, ֲאָבל ַאְלָיה ְוקֹוץ ָּבּה  דוגמה:
 ָאַמר ר' ָאָחא ַּבר ָחניָנא, ַאְלָיה ְוקֹוץ - ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לא ֶהְחִזיק ָלַעד ַאּפֹו [ִמיָכה ז,יח]  מקור:

 ָּבּה: "ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו" ְולא ְלָכל ַנֲחָלתֹו [ראׁש ַהָּׁשָנה, יז].



                   

 

46 
 

  מה יעשו אזובי קיר? -אם בארזים נפלה שלהבת  .35
ֵּכיַצד לא ִיָּפְגעּו  -ַמה ַּיֲעׂשּו ֲאזֹוֵבי ִקיר? ִאם ְּגדֹוִלים ַוֲחָזִקים ִנְפְּגעּו  - ת ִאם ָּבֲאָרִזים ָנְפָלה ַׁשְלֶהבֶ 

ִהיא ְלַבֵּטא  ּכֹוַח? [ְּבֵׁשם ֵאזֹוב ְמַכִּנים ְּבָטעּות ֶאת ַהַּטַחב ַהָּגֵדל ַעל ַהִּקירֹות]. ַהַּכָּוָנה-ְקַטִּנים ְוַחְסֵרי
ֶאת  1945 ח ִהְתַנֲהגּות לֹא ְראּוָיה ֶׁשל ִאיֵׁשי ִצּבּור. ִיְזָהר ָירֹון ִהְלִחין ִּבְׁשַנתְּתחּוָׁשה ֶׁשל ַאְכָזָבה ְלנֹכַ 

ַּבִּמָּלה  ִמּלֹות ַהָּפסּוק. ְלצֶֹרְך ַהַהְתָאָמה ְלֶקֶצב ַהַּמְנִּגיָנה ֶהְחִליף ַהְּמַחֵּבר ֶאת ַהִּמָּלה "ַיֲעׂשּו"
  ַעם ּפֹוּפּוָלִרי.-ת ַהִּׁשיר ְלִרּקּוד"ַיִּגידּו". ִרְבָקה ְׁשטֹוְרָמן ָהְפָכה ֶא 

ים עֹוד ַלֲעבור ַעל ְלַאַחר ֶׁשַהְּׁשִחיתּות ָאֲחָזה ְּבָראֵׁשי ַהְּמִדיָנה, ְּפׁשּוֵטי ָהָעם ֵאיָנם ִמְתַּבְּיִׁש  דוגמה:
  ַמה ַּיֲעׂשּו ֲאזֹוֵבי ִקיר?  - ַהחוק. ִאם ָּבֲאָרִזים ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת 

ַמה ַּיֲעׂשּו ְּדֵגי  -ַמה ַּיֲעׂשּו ֲאזֹוֵבי ִקיר? ִלְוָיָתן ַּבַחָּכה ָהֳעָלה  - ָנְפָלה ַׁשְלֶהֶבת  ִאם ָּבֲאָרִזים מקור:
ה ַעּמּוד ַמה ַּיֲעׂשּו ֵמי ֵּגִבים? [ַּתְלמּודָּבְבִלי, ַמֶּסֶכת מֹוֵעד ָקָטן, ַּדף כ - ְרָקק? ְּבַנַחל ׁשֹוֵטף ָנְפָלה ַחָּכה 

  ב]. 

  אני ואפסי עוד .36
  ַאְפִסי עֹוד = ֵאין עֹוד ִמְּלַבִּדי. ֲאִני וְ 

  ְפִסי עֹוד". ַרִּבים ֵמַחְבֵרי ַהְּכֶנֶסת נֹוֲהִגים ְּבִהְתַנְּׂשאּות, ְוִהְתַנֲהגּוָתם ְמַׁשֶּדֶרת: "ֲאִני ְוַא דוגמה:
עֹוד, לא ֵאֵׁשב זאת ֲעִדיָנה ַהּיֹוֶׁשֶבת ָלֶבַטח, ָהאְֹמָרה ִּבְלָבָבּה ֲאִני ְוַאְפִסי - ְוַעָּתה ִׁשְמִעי מקור:

  ַאְלָמָנה, ְולא ֵאַדע ְׁשכֹול [ישעיהו מז, ח].

  אסקופה הנדרסת .37
ָּפה = ִמְפַּתן ַאְסֻקָּפה ַהִּנְדֶרֶסת = ֵּתאּור ָאָדם ַחַּלׁש אוִפי ֶׁשַהּכל ּפֹוְגִעים ּבֹו ּוַמֲעִליִבים אֹותֹו. ַאְסקֻ 

  ַהֶּפַתח, ַסף ַהְּכִניָסה ַלַּבִית. 
ה ַאְסֻקָּפה ַּדח ֵעֶקב ָהֻעְבָּדה ֶׁשֶהֱעִליב ֶאת ַהִּטירֹון ְוִהְתַיֵחס ֵאָליו ְּבבּוז ְּכִאּלּו ָהיָ ַהְּמַפֵּקד הֻ  דוגמה:

  ַהִּנְדֶרֶסת. 
 ּוְמִגַּלת ְקָלף ְּבָידֹו, ְוַצד - ְרׁשּות ַהָּיִחיד  - ַהֲחָכִמים ָּדנּו ְּבִמְקֶרה ֶׁשָיַׁשב ָאָדם ַעל ִמְפַּתן ַהַּבִית  מקור:
ּות ִּפי ֶׁשָאסּור ְלַטְלֵטל ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְרׁש-ַעל- ל ַהְּמִגָּלה ִהְתַּגְלֵּגל ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. ַאףֶאָחד ֶׁש 

ִאם ַהֵּסֶפר ַהָּיִחיד, ִהִּתירּו ַהֲחָכִמים ְּבִמְקֶרה ֶזה, ֵּכיָון ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִמְפָּתן ֶׁשַרִּבים ּדֹוְרִכים ָעָליו, וְ 
 ְהֶיה ֶזה ִּבָּזיֹון ְלִכְתֵבי ַהּקוֶדׁש [ֵערּוִבין ַּדף צח, ַעּמּוד א'].ִיָּׁשֵאר ֵׁשם, יִ 

  אסתרא בלגינא קיש קיש קריא [ארמית]  .38
 ְּמַטְלְטִלים אֹותֹו,ִאְסְּתָרא ְּבָלֵגיָנא ִקיׁש ִקיׁש ָקְרָיא = ַמְטֵּבַע ּבֹוֵדד ְּבַכד ַמְׁשִמיַע קֹול ָחָזק ְּבָׁשָעה ֶׁש 

 נֹו ַמְׁשִמיַע ַרַעׁשּנֹוֵהג ְלִהְתָּגאֹות ִּבְמַעט ֶיַדע ֶׁשֵּיׁש לֹו, ְּבָׁשָעה ֶׁשְּכִלי ָמֵלא ַּבַּמְטְּבעֹות ֵאיֶזהּו ַהִּטֵּפׁש ֶׁש 
  ְּכֶׁשְּמַטְלְטִלים אֹותֹו, ֶזהּו ֶהָחָכם. ִאְסְּתָרא = ַמְטֵּבַע ָקָטן. ָלֵגיָנא = ַּכד. 

יׁש ַּגַאְוָתן הּוא ֲחֵבר ַהְּכֶנֶסת: ִאְסְּתָרא ְּבָלֵגיָנא ִקיׁש ִק ָקֶׁשה ָהָיה ִלי ְלַהֲאִמין ַעד ַּכָּמה  דוגמה:
  ָקְרָיא. 
ב ָנבֹון ָאַמר ַרב ַחַמא: ְּבֵלב ָנבֹון ָּתנּוַח ָחְכָמה, ּוְבֶקֶרב ְּכִסיִלים ִּתָּוַדע [ִמְׁשֵלי יד לג]. ְּבלֵ  מקור:

ֶזה ַּתְלִמיד ָחָכם ֶּבן ַעם  - , ּוְבֶקֶרב ְּכִסיִלים ִּתָּוַדע ֶזה ַּתְלִמיד ָחָכם ֶּבן ַּתְלִמיד ָחָכם -ָּתנּוַח ָחְכָמה 
יָעא ַּדף פה, ָהָאֶרץ. ֶזהּו ַמה ֶּׁשאֹוְמִרים ָהֲאָנִׁשים: ִאְסְּתָרא ְּבָלֵגיָנא ִקיׁש ִקיׁש ָקְרָיא [ָּבָבא ְמִצ 

  ַעּמּוד ב]. 

  את צל ההרים אתה רואה כאנשים .39
 ָדה. ְזֻבל, ַׂשרָנִׁשים = ְּתׁשּוָבה ְלָאָדם ַהחֹוֵׁשׁש ִמּתֹוְך ִהְתַרְּגׁשּות ַוֲחרָ ֶאת ֵצל ֶהָהִרים ַאָּתה רֹוֶאה ַּכאֲ 

ִביֶמֶלְך ֶעֶבד, ֶאָחד ִמִּמְתַנְּגֵדי ֲאִביֶמֶלְך, ֶׁשִּגֵּדף אֹותֹו ּוָמַרד ַּבאֲ - ָהִעיר ְׁשֶכם, ָׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ַּגַעל ֶּבן 
  יַע ֶאת ַּגַעל ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ַיְסִּפיק ְלָהִכין ֶאת ֲאָנָׁשיו ַלִּמְלָחָמה. ְּבָגלּוי. ְזֻבל ִנְתַּכֵּון ְלַהְרּגִ 

ה ַלֲחֶבְרָּתּה ַהְּמַחֶּנֶכת ַּבֲעַלת ַהִּנָּסיֹון ַהֻּמְצָלח ַּבֲעִריַכת ְטָקִסים ִסְּיָעה ֶאת ֲחֶבְרָּתּה / ִסְּיעָ  דוגמה:
ִרים ְוַלְּגבּוָרה ְּבַצְּיָנּה: "ַאל ִּתְפֲחִדי, ֲחִביָבִתי, ֶאת ֵצל ֶההָ ַלֲערוְך ֶטֶקס ִלְכבֹוד יֹום ַהִּזָּכרֹון ַלּׁשֹוָאה 

  ַאְּת רֹוָאה ַּכֲאָנִׁשים". 
ל: ָעם יֹוֵרד ֵמָראֵׁשי ֶהָהִרים. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזבֻ - ְזֻבל: ִהֵּנה- ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל-ַּגַעל ֶאת- ַוַּיְרא מקור:

  ים [ׁשֹוְפִטים ט לו].ֵאת ֵצל ֶהָהִרים ַאָּתה רֶֹאה ַּכֲאָנִׁש 

  בא / נאסף אל אבותיו .40
  ָּבא / ֶנֱאַסף ֶאל ֲאבֹוָתיו = ֵמת, ִנְפַטר. 

  . 100ַהַּמְנִהיג ַהּנֹוָדע ָּבא / ֶנֱאַסף ֶאל ֲאבֹוָתיו ְּבִגיל  דוגמה:
-ּוא ֶנֶאְספּו ֶאלַהּדֹור ַהה- ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל ֲאבֹוֶתיָך ְּבָׁשלֹום [ְּבֵראִׁשית ט"ו ט"ו]. ְוַגם ָּכל מקור:

 ֲאבֹוָתיו [ׁשֹוְפִטים ב י].

  בא בימים .41
  ָּבא ַּבָּיִמים = ִהִּגיַע ִלְזֵקָנה ְוִׁשיָבה, ָעְברּו ָעָליו ָיִמים ַרִּבים. ָיִמים = ָׁשִנים. 

  ַרב ַהְּקִהָּלה ָּבא ַּבָּיִמים, ַוֲעַדִין ַּדְעּתֹו ְצלּוָלה.  דוגמה:
 ָּיִמים [ְּבֵראִׁשית כד א]. ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים [ְמָלִכים א אְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ּבַ  מקור:
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  באו / הגיעו מים עד נפש .42
  ִנְסָּבל. ֶנֶפׁש = ַצָּואר, ָּגרֹוְן. -ָנֶפׁש = ָהָרָעה ִהִּגיָעה ְלִׂשיָאּה, ְוַהָּדָבר ִּבְלִּתי- ָּבאּו / ִהִּגיעּו ַמִים ַעד

ִים ַעד ֶנֶפׁש יָרה ַהֲחָדָׁשה ִהְצַטֲערּו ַעל ְקִנַּית ַהִּדיָרה. ֵהם ָחׁשּו ִּכי ָּבאּו / ִהִּגיעּו ַמ רֹוְכֵׁשי ַהִּד  דוגמה:
  ְלַאַחר ֶׁשָהִרְצָּפה ָׁשְקָעה, ַהִּקיר ִנְסַּדק, ְוַהֶּבֶרז ָּדַלף. 

  ָנֶפׁש [ְּתִהִּלים סט ב].-הֹוִׁשיַעִני ֱאלִֹהים, ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד מקור:

  מבוקה ומבולקהבוקה ו .43
= ְמֻבֶּלֶקת  ּבּוָקה ּוְמבּוָקה ּוְמֻבָּלָקה = ֻחְרָּבן ָמֵלא. ּבּוָקה = ְמבּוָקה = ְׁשָמָמה, ֵריָקנּות. ְמֻבָּלָקה

  =ֲהרּוָסה, ְּפרּוָצה. 
ָנן ֶאָּלא ּבּוָקה ָּכל ַהּצֹוֶפה ְּבִרְׁשתֹות ַהֶּטֶלִויְזָיה ְּבֵאירֹוָּפה ִמְתַרֵּׁשם ְּבָטעּות ִּכי ָעֵרי ְלָבנֹון ֵאי דוגמה:

  ּוְמבּוָקה ּוְמֻבָּלָקה. 
 יא].ָמְתַנִים [ַנחּום ב -ּבּוָקה ּוְמבּוָקה ּוְמֻבָּלָקה ְוֵלב ָנֵמס ּוִפק ִּבְרַּכִים ְוַחְלָחָלה ְּבָכל מקור:

  בור ועם הארץ  .44
ד ָהָאֶרץ = ִּכּנּוי ְלָאָדם ָּפׁשּוט, ֶהְדיֹוט ֶׁשּלֹא ָלַמ -ָהָאֶרץ = ָאָדם ֶׁשּלֹא ָלַמד ְּכלּום, ַעם- ּבּור ְוַעם

  ְּכלּום. 
ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָרד אֹוְמִרים ַעל ָהִאיׁש ֶׁשִהְתַהֵּדר ְּבַהְׂשָּכָלתֹו, ְוָלֵכן ִנְבַחר ַלַּתְפִקיד ַהָּבִכיר ַּבִּמְׂש  דוגמה:

  ָהָאֶרץ. -ֶאָּלא ּבּור ְוַעם
 ָהָאֶרץ ָחִסיד [ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ֵׁשִני ִמְׁשָנה ה].-ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא ְולֹא ַעם מקור:

  בור סוד שאינו מאבד טיפה .45
 ם ִנְסָּפִגים ְּבִקירֹוָתיו. ַהַּכָּוָנהּבֹור סּוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטָּפה = ּבֹור ְמֻסָּיד ּוְמֻטָּיח ֵהיֵטב, ֶׁשַהַּמִים ֵאינָ 

  ִהיא: ִמי ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵכַח ְּפָרט ָּכְלֶׁשהּו ִמַּמה ֶּׁשָּלַמד. סּוד = ְמֻסָּיד, ְמֻטָּיח ְּבִסיד. 
  ּבֹור סּוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטָּפה.  -ְיִדיִדי זֹוֵכר ָּכל ְּפָרט ֶׁשּלֹוֵמד  דוגמה:
  יא].  ְרָקנּוס ּבֹור סּוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטָּפה [ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ֵׁשִני, ִמְׁשָנהֱאִליֶעֶזר ֶּבן הֹו מקור:

  בזעיר אנפין [ארמית] .46
  ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין = ְּבַתְבִנית ֻמְקֶטֶנת. ַּבֲאָרִמית: ְזֵעיר = ָקָטן. ַאְנִּפין = ָּפִנים. 

ַלִים ס ָּבנּו ַהַּתְלִמיִדים ְּבחוֶדׁש ִאָּיר ֶּדֶגם ִמַּקְרטֹון: ְירּוָׁש ַהֵּסֶפר ע"ש ִּפינֶ -ְּבִמְסְּדרֹון ֵּבית דוגמה:
  ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין. 

ַאְנִּפין ּוֵמֵאּלּו ֵמִאיר ַהּכל - ְוֵאּלּו ְׁשלֹוָׁשה [ָחְכָמה,ִּביָנה, ַּדַעת] ִמְתַּפְּׁשִטים ִלְזֵעיר  מקור:
  [ַּבַּקָּבָלה/ֵסֶפר ַהּזַֹהר]

  דןבין הפטיש ובין הס .47
  ֵּבין ַהַּפִּטיׁש ּוֵבין ַהַּסָּדן = ֵּבין ְׁשֵני ּכֹוחֹות ִמְתַנְּגִדים. 

ִעם ָחִמיָה  ַהַּכָּלה ַהְּצִעיָרה ִהְתַלְּבָטה ֵהיָכן ְלִהְתָאֵרַח ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ַהִאם ְלָהֵסב ַלֻּׁשְלָחן דוגמה:
ּה ִאם . ִהיא ָחָׁשה, ִּכי אֹוי ָלּה ִאם ַּתֲעֶׂשה ָּכְך, ְואֹוי לָ ַוֲחמֹוָתּה ִּכְרצֹון ַּבֲעָלּה אֹו ְלָהֵסב ְּבֵבית הֹוֶריהָ 

  לא ַּתֲעֶׂשה ָּכְך. 
 ַהִּסְפרּות ַהֲחָדָׁשה [ִמִּסְפרּות ַהַהְׂשָּכָלה ְוַעד ָיֵמינּו]. מקור:

  בין השיטין .48
ּוׁש, ֶאָּלא ֶאְפָׁשר ְלָהִבין אֹוָתם ֵּבין ַהִּׁשיִטין = ֵּבין ַהּׁשּורֹות, ִרְמֵזי ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ְּכתּוִבים ְּבֵפר

  ְלַאַחר ְקִריָאה ְוִעּיּון נֹוָסִפים. 
  ת ְׁשֵכָניו. ָקָראִתי ֶאת ִמְכָּתבֹו ֶׁשל ַהַּנַער, ּוִמֵּבין ַהִּׁשיִטין ֲהִבינֹוִתי ֶׁשהּוא ֵאינֹו אֹוֵהב ֶא  דוגמה:
 ָיֵמינּו]. ַהִּסְפרּות ַהֲחָדָׁשה [ִמִּסְפרּות ַהַהְׂשָּכָלה ְוַעד מקור:

  בכייה לדורות  .49
  ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות = ָצָרה, ֶׁשּתֹוְצאֹוֶתיָה ֻמְרָּגׁשֹות ָיִמים ַרִּבים. 

  ַהֵּסֶפר הּוא ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות. -ְלַדַעת מֹוִרים ַרִּבים, ִּבּטּול ַהִּתְלּבוֶׁשת ָהֲאִחיָדה ְּבָבֵּתי דוגמה:
ָאַמר ָרָבה  -קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא" [ְּבִמְדַּבר יד א] - ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת-"ַוִּתָּׂשא ָּכל מקור:

הּוא: ַאֶּתם ְּבִכיֶתם -ָּברּוְך -ָאַמר ר' יֹוָחָנן: אֹותֹו ַהּיֹום ֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאב ָהָיה. ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש
בּו ַּבִית ָּנם, ַוֲאִני קֹוֵבַע ָלֶכם ְּבִכָּיה ְלדֹורֹות [ַּתֲעִנית, כט]. ִליִדיָעה: ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב ָחְר ְּבִכָּיה ֶׁשל ִח 

 ָּגלּו ְיהּוֵדי ְסָפַרד. 1492ִראׁשֹון, ַּבִית ֵׁשִני, ְוָהִעירבית"ר, ּוִבְׁשַנת 
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  בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו .50
ְבָרָכה], ְּבגּוף ְּבָכל ְרַמ"ח ֵאיָבָריו ּוְׁשָס"ה ִּגיִדָיו = ְּבָכל ּגּופֹו ְוַנְפׁשֹו. ְלַדַעת ָחָז"ל [ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם לִ 

ָס"ה ] ֵאיָבִרים, ּוַבּתֹוָרה ְרַמ"ח ִמְצוֹות "ֲעֵׂשה". ְּבגּוף ָהָאָדם ְׁש 248ָהָאָדם ְרַמ"ח [ְּבִגיַמְטִרָּיה =
] ִּגיִדים, ּוַבּתֹוָרה ְׁשָס"ה ִמְצוֹות "לֹא ַּתֲעֶׂשה. ַסְך ַהּכֹל ַּתְרָי"ג ִמְצוֹות 365ָּיה = [ְּבִגיַמְטִר 

  ],ּוִמָּכאן ַהִּניב ַּתְרָי"ג ִמְצוֹות. 613[ְּבִגיַמְטִרָּיה = 
  ה ִּגיִדָיו. ָּכל ַּבַעל ַּתְפִקיד ַחָּיב ְלִהְתַמֵּסר ְלַתְפִקידֹו ְּבָכל ְרַמ"ח ֵאיָבָריו ּוְׁשָס" דוגמה:
 ָרה, ְולא ָּכְך ְּברּוְרָיה ְמָצַאּתּו ְלַתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָהָיה ְמַׁשֵּנן ַּתְלמּודֹו ְּבַלַחׁש. ָּבֲעָטה ּבֹו ְוָאְמ  מקור:

ת, ִמְׁשַּתֶּמרֶ  -ִאם ֲערּוָכה ִּבְרַמ"ח ֵאיָבִרים ֶׁשְּלָך  -ֶנֱאַמר: "ֲערּוָכה ַבּכֹל ּוְׁשמּוָרה" [ְׁשמּוֵאל ב' כג ה] 
 ֵאיָנּה ִמְׁשַּתֶּמֶרת [ֵערּוִבין, נג]. -ְוִאם ָלאו 

  בלא כחל ובלא שרק .51
י ְּבלא ִיּפּוי ּוְבלא ִקּׁשּוט. ָּכָחל = ֶצַבע ָּכחול ְלִריֵס  - ְּבלא ָּכָחל ּוְבלא ָׂשָרק = ַהַּמֲעֶׂשה ְּכמֹות ֶׁשהּוא 
  ֵעיַנִים. ָׂשָרק = ֶצַבע ָאדום ַלְּלָחַיִים ְוַלְּׂשָפַתִים.

ְּבלא ָּכָחל -  ָהרֹוֵפא ֵּתֵאר ֶאת ַהַּמָּצב ָהְרפּוִאי ֶהָחמּור ֶׁשל ראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ְּכמֹות ֶׁשהּוא וגמה:ד
  ּוְבלא ָׂשָרק . 

ִיְׂשָרֵאל: לא - ִיְׂשָרֵאל ְלָבֶבל ָאַמר: ָּכְך ָהיּו ָׁשִרים ִלְפֵני ַהַּכָּלה ְּבֶאֶרץ-ְּכֶׁשָּבא ַרב ִדיִמי ֵמֶאֶרץ מקור:
ָחל ְולא ְוַיֲעַלת ֵחן. ְּכֶׁשָּסְמכּו ֲחָכִמים ֶאת ר' ִזיָרא ָׁשרּו לֹו ָּכְך: לא ּכָ  -ל ְולא ָׂשָרק ְולא ִּפְרּכּוס ָּכחָ 

  ְוַיֲעַלת ֵחן" [ְּכֻתּבֹות ַּדף יז, ַעּמּוד א'].  - ָׂשָרק ְולא ִּפְרּכּוס 

  בלשון סגי נהור [ארמית]  .52
ְתַּכֵּון ה ְמֻהֶּפֶכת, ִׁשּמּוׁש ַּבִּמָּלה ְּבאֶֹפן ֶׁשָהָאָדם ָהאֹוֵמר אֹוָתּה ִמ ְנהֹור = ְּבהֹוָרָא -ִּבְלׁשֹון ַסִּגי 

ה ֶאת ָהִעֵּור. ְלַמְׁשָמָעּה ֶהָהפּוְך ֶׁשל ַהִּמָּלה. ַסִּגי = ַהְרֵּבה. ְנהֹור = אֹור, ְוָכְך ְמַכִּנים ְּבָלׁשֹון ֲהפּוכָ 
  ַאַחת, ֶׁשְּלֻעַּמת ָהִעֵּור ַהָּגמּור ֲהֵריהּו "ַרב אֹור". .  ַהִּכּנּוי ַהְּמקֹוִרי ִנַּתן ָלִעֵּור ְּבַעִין

  ְנהֹור "ָזִריז".  - ַהּפֹוֵעל ְמֻרָּׁשל ְוִאִּטי, ַוֲחֵבָריו ְמַכִּנים אֹותֹו ִּבְלׁשֹון ַסִּגי  דוגמה:
  ְנהֹור ֲהָוה =ָהָיה [ְּבָרכֹות נח].-ַרב ֵׁשֶׁשת ַסִּגי מקור:

  בעידנא דריתחא [ארמית] .53
  ָדָנא ְדִריְתָחא = ִּבְׁשַעת ַהַּכַעס ְוָהרוֶגז. ְּבִעי

  ִאיִׁשים ַרִּבים, ָקֶׁשה ְלַפֵּיס אֹוָתם ְּבִעיָדָנא ְדִריְתָחא.  דוגמה:
י ֲאַבֵּקׁש ַּתְרּגּום ֵמֲאָרִמית: ּוָמה ֱאִליָׁשע ִּבְׁשַעת ַּכַעס לֹא ִהְתַּפֵּלל ּוִבֵּקׁש ַרֲחִמים, ֲאנִ  מקור:

  ת ַּדף קו, ַעּמּוד א'].ַרֲחִמים? [ְּכֻתּבֹו

  בפני / מול שוקת שבורה .54
  ת ּבֹו ְּבֵהמֹות. ִּבְפֵני / מּול ׁשֶֹקת ְׁשבּוָרה = ֶהֶרס ָּכל ַהִּתְקוֹות. ׁשֶֹקת = ְמָכל ָקעּור ּוָמֳאָרְך ְלַהְׁשקֹו

ה ֲעָרִכים: "ָיַרד רֹוְכֵׁשי ַהִּדירֹות ַּבֶחְבָרה ַהַּקְּבָלִנית ֶׁשָּפְׁשָטה ֶרֶגל, ֶׁשָּיְרָדה ִמְּנָכֶסיָה, [ְרֵא  דוגמה:
ֹוָנם, ִּבְפֵני / מּול ִמְּנָכָסיו, "ָּפַׁשט ֶרֶגל"], עֹוְמִדים ָּכֵעת, ְלַאַחר ֶׁשִהְׁשִקיעּו ַּבִּדיָרה ַהִּנְכֶסֶפת ֶאת ָּכל ה

  בּוָרה. ׁשֶֹקת ְׁש 
ג עֶֹׁשר ֶׁשָּנַתן ּדַ ָׁשאּול ִמן ָהַאָּגָדה ַהּנֹוַדַעת ַעל "ַהַּדָּיג ְוַדג ַהָּזָהב", ַהְּמַסֶּפֶרת ַעל ַהִּנְפָלאֹות ְוהָ  מקור:

ל ַהּׁשֶֹקת ֶא  - ַהָּזָהב ְלַדָּיג ָעִני, ַאְך ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֶנֱעַלם ָהעֶֹׁשר ְוַהַּדָּיג ָחַזר ְלַחֵּיי עִֹני ְוַדּלּות 
  ַהְּׁשבּוָרה

  בר אוריין [ארמית] .55
  .אֹוְרָין = ֶּבן ּתֹוָרה. ִּכּנּוי ְלָאָדם ְמֻלָּמד ּוַמְׂשִּכיל ְּבִעָּקר ְּבנֹוְׂשִאים ִּבְתחּום ַהַּיֲהדּות-ַּבר

  ד ּתֹוָרה ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. אֹוְרָין, ִמֶּמּנּו ָלַמְדִּתי ִּכי ָיֶפה ַּתְלמּו- ָאִבי, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָהָיה ַּבר דוגמה:
ּתֹוָרה" [ַׁשָּבת ַּדף לֹא, -ַּתְרּגּום ֵמֲאָרִמית: ָאַמר לֹו ֲחֵברֹו: "ָנקּום ִלְכבֹודֹו ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֶּבן מקור:

  ַעּמּוד ב'].

  בריש גלי [ארמית]  .56
  ְּבֵריׁש ְּגֵלי = ְּבראׁש ָּגלּוי, ְלֵעיֵני ָּכל. 

  ֶנֶסת ֵאיָנם ִמְתַּבְּיִׁשים עֹוד ּוְמֵפִרים ֶאת ַהחוק ְּבֵריׁש ְּגֵלי. ָׂשִרים ְוַחְבֵרי ְּכ  דוגמה:
  ְּבֵריׁש ְּגֵלי [ְמִכיְלָּתא, ְּבַשַּלח]. - ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ְּבַיד ָרָמה  מקור:

  בשרו נעשה חידודים חידודים .57
  ע ַעד ִעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו. ִחּדּוד = ְּבִליָטה ַחָּדה. ַנֲעָׂשה ְּבָׂשרֹו ִחּדּוִדים = ִהְצַטֵער ְמאֹוד, ָרַגז, ִנְפּגָ 

ה ְּבָׂשָרם ֶׁשל ַּכֲאֶׁשר ִנְתַּפְרְסמּו ְׁשמֹות ַחָּיֵלי צה"ל ֶׁשֶּנֶהְרגּו ְּבֵעת ַהְּלִחיָמה ִּבְלָבנֹון, ַנֲעָׂש  דוגמה:
  ַרִּבים ִחּדּוִדים ִחּדּוִדים. 

ֹו, ּוְׁשמּוֵאל ב ּוְׁשמּוֵאל: ַרב ָאַמר ֶׁשֶהֱעִביר ֶחֶרב ַחָּדה ַעל ְּבָׂשררַ  - "ַוִּיַחד ִיְתרֹו" [ְׁשמֹות יח ט]  מקור:
 ָאַמר ֶׁשַּנֲעָׂשה ִחּדּוִדים ִחּדּוִדים ָּכל ְּבָׂשרֹו [ַסְנֶהְדִרין ַּדף צד ַעּמּוד א].
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  גבה לבו .58
  ָּגַבּה ִלּבֹו = ִהְתָּגָאה ְוִהְתַנֵּׂשא. 

  ַהַּבחּוָרה ַלְּכֶנֶסת ָּגָבּה ִלָּבּה, ְוִהיא נֹוֶהֶגת ְּבִהְתַנְּׂשאּות.  ְּבִעְקבֹות ְּבִחיָרָתּה ֶׁשל דוגמה:
יא ָאַמר ה': ַיַען ָּגַבּה ִלְּבָך ַוּתאֶמר ֵאל ָאִני ...ָלֵכן ִהְנִני ֵמִב -ָאָדם, ֱאמר ִלְנִגיד צור: ּכה- ֶּבן מקור:

 ז]. -ָעֶליָך ָזִרים [יחזקאל כח,ב

  גמר אומר = גמר בלבו .59
  ר = גמר ְּבִלּבֹו = ֶהְחִליט. ָּגַמר אֶֹמ 
ְתַּפֵּטר ְמַפְּקִדים ְמֻהָּלִלים ְּבַצַה"ל [צבא ֲהָגָנה ְלִיְׂשָרֵאל ] ָּגְמרּו אֶֹמר / ָּגְמרּו ְּבִלָּבם ְלִה  דוגמה:

  ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ְלָבנֹון ַהְּׁשִנָּיה. 
 עֹות כו]. ָהֶאֶפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו ָּגַמר אֶֹמר ְלדֹר ָודֹרָּגַמר ְּבִלּבֹו, ָצִריְך ֶׁשּיֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו [ָׁשבּו מקור:

  גדש / הגדיש את הסאה [ְּתִהִּלים עז ט].
ה = ִמַּדת ֶנַפח ָּגַדׁש / ִהְגִּדיׁש ֶאת ַהְּסָאה = ִהְגִזים ְּבִדּבּורֹו אֹו ְּבַמֲעָׂשיו, ָחָצה "ַקִּוים ֲאֻדִּמים". ְסָא

  ם. ַעִּתיָקה, ִּכְׁשמֹוָנה ִליְטִרי
- ים ְּבֵביתַהַּנַער ֶׁשָּגַדׁש / ִהְגִּדיׁש ֶאת ַהְּסָאה ְּבִהְתַנֲהגּותֹו ּוְבִדּבּורֹו, ֻהְרַחק ִמן ַהִּלּמּוִד  דוגמה:
  ַהֵּסֶפר. 
[ַּתְלמּוד ֶאת ַהְּסָאה  אֹותֹו ַהּיֹום ָהָיה ָקֶׁשה ְלִיְׂשָרֵאל ַּכּיֹום ֶׁשַּנֲעָׂשה ּבֹו ָהֵעֶגל...ּבֹו ַּבּיֹום ָּגְדׁשּו מקור:

  ְירּוַׁשְלִמי ַׁשָּבת, נג]. 

  גמר עליו את ההלל .60
קי"ח ְּבֵסֶפר  - ָּגַמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל = ִׁשֵּבַח ִמיֶׁשהּו ְמאֹוד. ַהֵּלל = ִּכּנּוי ְלִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים קי"ג 

  לה'.  "ְּתִהִּלים, ַהֶּנֱאָמִרים ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ּוַבַחִּגים ְּכִמְזמֹוֵרי ֶׁשַבח
  ְּבִׂשיָחִתי ִעם ַהַּגֶּנֶנת ַעל אֹודֹות ֶנְכִּדי ִהיא ָּגְמָרה ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל.  דוגמה:
 ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל ְואֹוֵמר -ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹונֹו. ְרִביִעי  - ֶּפַסח] ּכֹוס ְׁשִליִׁשי -ָמְזגּו לֹו [ְּבֵליל מקור:

ית ִחים ַּדף קיז, ַעּמּוד ב']. ְלַאַחר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ּוְׁשִתַּית ַהּכֹוס ַהְּׁשִליִׁש ָעָליו ִּבְרַּכת ַהִּׁשיר [ְּפָס 
 ֵחֶלק ֶזה ֶׁשלֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות" אֹוְמִרים ֶּפֶרק "ַהֵּלל" ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים. ְּב 

  ְּׁשַנִים ִמְפָרָקיו ֶנֶאְמרּו קֶֹדם ַהְּסעּוָדה. ַהַהָּגָדה "ּגֹוְמִרים" ֶאת ַהַהֵּלל, ֶׁש 

  דברים בגו [ארמית] .61
  ְּדָבִרים ְּבגֹו = ָראּוי ְלַעֵּין ַּבְּדָבִרים, ֵיׁש ְיסֹוד ַלָּדָבר. ּגֹו = ְּפִנים. 

 ְּדָבִרים ְּבגֹו ַרן ְורֹוִעי ֵהם ְנָכִדים ְנבֹוִנים, ְוִאם ֵהם לא ֵהִבינּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּגֶּנֶנת, ַמְׁשָמע ֶׁשֵּיׁש דוגמה:
 .  

ַעְצמֹוַתי -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר, ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת-ַוַּיְׁשַּבע יֹוֵסף ֶאת מקור:
ָיה, אמר ר' חנינא: ְּדָבִרים ְּבגֹו , יֹוֵדַע ָהָיה יֹוֵסף ְּבַעְצמֹו ֶׁשַּצִּדיק ָּגמּור הָ  -, כה] ִמֶּזה [בראשית נ

ֵמאֹות ָּפְרָסה, ֶׁשָּמא לא ִיְזֶּכה -ְוִאם ֵמִתים ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ ַחִּיים, ָלָּמה ִהְטִריַח ֶאת ֶאָחיו ַאְרַּבע
 ִלְמִחילֹות [ְּכֻתּבֹות, קיא].

  יודחק את רגל .62
  ָּדַחק ֶאת ַרְגָליו = ִהְתָחָרה ִּבְפלֹוִני ְוִקֵּפַח אֹותֹו.

  ְּנִסיעֹות. ֲאָתִרים ַרִּבים ַהַּמִּציִעים ֻחְפָׁשה ֻמְׁשֶלֶמת ּדֹוֲחִקים ֶאת ַרְגֵליֶהם ֶׁשל סֹוְכֵני הַ  דוגמה:
  יָנה [ְּבָרכֹות מג].ַהְּמַהֵּלְך ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה...ְּכִאּלּו ּדֹוֵחק ֶאת ַרְגֵלי ַהְּׁשִכ  מקור:

  די לחכימא ברמיזא [ארמית] .63
  ַּדי ְלַחִּכיָמא ִּבְרִמיָזא = ַּדי ֶלָחָכם ָּבֶרֶמז.

ּׁשּוָריו ְלִפי ִרְמֵזי ָהִעּתֹוָנִאים, ְּפלֹוִני, ְּבנֹו ֶׁשל ָּבִכיר ַּבִּׁשְלטֹון, לא ָזָכה ַּבַּתְפִקיד ִּבְזכּות ִּכ  דוגמה:
  ִּבְרִמיָזא. ִּבְלַבד, ְוַדי ְלַחִּכיַמא 

  ַּדי ְלַחִּכיָמא ִּבְרִמיָזא [רשב"ם ְּבֵראִׁשית כג טז].  -ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם  מקור:

  דיה לצרה בשעתה  .64
  ִנְדַאג ְלָכְך ְּבבֹוא ָהֵעת.-ַּדָּיּה ַלָּצָרה ִּבְׁשָעָתּה = ֵאין צוֶרְך ִלְדאוג ָּכֵעת ֶלָעִתיד 

  ַּדָּיּה ַלָּצָרה ִּבְׁשָעָתּה.  –ת ַהִּלּמּוִדים ַהָּבָאה לא ִנְרַׁשְמִּתי ֲעַדִין ִלְׁשנַ  דוגמה:
  ַּדָּיּה ַלָּצָרה ִּבְׁשָעָתּה [ְּבָרכֹות, ט]. מקור:

  דרך כוכב .65
  ָּדַרְך ּכֹוָכב = ִנְתַּגָּלה ִּכָּׁשרֹון ָחָדׁש. 

ָּדַרְך ּכֹוָכב  ְלַאַחר ֶׁשַהַּטָּיס ַהָּצִעיר ִּבֵּצַע ְּפֻעּלֹות נֹוָעזֹות ִּבְקָרבֹות ֲאִויר ֵהִבינּו ְמַפְּקָדיו, ִּכי דוגמה:
  ִּבְׁשֵמי ַהַּטֶּיֶסת. 

  ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב [ַּבִּמְדָּבר כד יז]. מקור:
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  הביא / הוציא דיבתו רעה .66
  ה = ִסֵּפר ָרעֹות ַעל ְּפלֹוִני, ִּדֵּבר ִּבְגנּותֹו. ֵהִביא / הֹוִציא ִּדָּבתֹו ָרעָ 

  ִאיִׁשי. ַהָּמֳעָמִדים ַלַּתְפִקיד ַהִּנְכָסף ֵהִביאּו ִּדָּבה ֶזה ַעל ֶזה ְּכֵדי ְלַקֵּדם ֶאת ַמֲעָמָדם הָ  דוגמה:
-ַּבתֲאִביֶהם [ְּבֵראִׁשית לז ב]. ַוָּיֻמתּו ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ִּד -ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל -ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת מקור:

 ָהָאֶרץ ָרָעה [ַּבִּמְדָּבר יד לז].

  הבין דבר לאשורו .67
 - "" ַהַּכָּוָנה "ָיִבין ַלֲאׁשּורֹוֵהִבין ָּדָבר ַלֲאׁשּורֹו = ֵהִבין ָּדָבר ְּכִהְלָכתֹו. ָאׁשּור = ֶרֶגל, ַצַעד. ְּב"ִמְׁשֵלי 

  ָיִבין ַלָּמקֹום ֶׁשַרְגלֹו הֹוֶלֶכת. 
  ְלַאַחר ִׂשיָחה ִעם ַהּיֹוֵעץ ַהִּמְׁשָּפִטי ֵהִבין ַהַּׂשר ֶאת ַהְּדָבִרים ַלֲאׁשּוָרם.  דוגמה:
  יד טו].  ָּדָבר, ְוָערּום [ִּפֵּקַח] ָיִבין ַלֲאׁשּורֹו [ִמְׁשֵלי- ֶּפִתי ַיֲאִמין ְלָכל מקור:

  הגיעו / באו לעמק השווה .68
  ִהִּגיעּו / ָּבאּו ַהְּצָדִדים ְלֵעֶמק ַהָּׁשֶוה = ִהִּגיעּו ְלֶהְסֵּכם, ִהְתַּפְּׁשרּו. 

  ְלַאַחר ִׂשיחֹות ֵּבין ַהּיֹוְרִׁשים ִהִּגיעּו / ָּבאּו ַהְּצָדִדים ְלֵעֶמק ַהָּׁשֶוה.  דוגמה:
 ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו - ְּכָדְרָלעוֶמר ְוֶאת-ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ְסדום ִלְקָראתֹו-ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך  מקור:
 ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך [ְּבֵראִׁשית יד יז]. -ֶאל ֵעֶמק

  הגיעו / באו מים עד נפש  .69
  ָּבל. ֶנֶפׁש = ַצָּואר, ָּגרֹוְן. ִנְס -ָנֶפׁש = ָהָרָעה ִהִּגיָעה ְלִׂשיָאּה, ְוַהָּדָבר ִּבְלִּתי- ִהִּגיעּו / ָּבאּו ַמִים ַעד

ּו ַמִים ַעד ֶנֶפׁש רֹוְכֵׁשי ַהִּדיָרה ַהֲחָדָׁשה ִהְצַטֲערּו ַעל ְקִנַּית ַהִּדיָרה. ֵהם ָחׁשּו ִּכי ִהִּגיעּו / ָּבא דוגמה:
  ְלַאַחר ֶׁשָהִרְצָּפה ָׁשְקָעה, ַהִּקיר ִנְסַּדק, ְוַהֶּבֶרז ָּדַלף. 

  ָנֶפׁש [ְּתִהִּלים סט ב].-ים, ִּכי ָבאּו ַמִים ַעדהֹוִׁשיַעִני ֱאלִֹה  מקור:

ַמה ִּבְׁשֵאִרית -ֶהְחִזיק / ָאַחז ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח = ֶנֱאַחז ִּבְדַברהחזיק / אחז בקרנות המזבח .70
ִּמְנָהג ַהָּקדּום, רֹוֵצַח ּכֹוחֹוָתיו, ִּבֵּקׁש ִמְפָלט. ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח = ַהְּבִליטֹות ֶׁשְּבִפּנֹות ַהִּמְזֵּבַח. ְלִפי הַ 

  ָאסּור ָהָיה ִלְפּגַֹע ּבֹו. -ֶׁשֶהְחִזיק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח 
  ּוְלִהָּנֵצל ֵמֲחִקיָרהַהַּׂשר ֶׁשָהֳאַׁשם ְּבַהְבָרַחת ַסִּמים ִּבֵּקׁש ְלַהְחִזיק / ֶלֱאחֹז ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ  דוגמה:

  ּות. ִּבְזכּות ֱהיֹותֹו ַּבַעל ֲחִסינ
נ]. ִהֵּנה  ַוֲאדִֹנָּיהּו ָיֵרא ִמְּפֵני ְׁשלמה, ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח [ְמָלִכים א א מקור:

  ַהֶּמֶלְך ְׁשלמה ְוִהֵּנה ָאַחז ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח [ְמָלִכים א א נא].- ֲאדִֹנָּיהּו ָיֵרא ֶאת

  החזיר עטרה ליושנה .71
  ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה = ֵהִׁשיב ֶאת ַהָּדָבר ְלַמָּצבֹו ַהְּמֻכָּבד ַהּקֹוֵדם.ֶהְחִזיר 
  ָנּה. ְּבֶאְמַצע עֹוַנת ַהִּמְׂשָחִקים ִמּנּו ְמַאֵּמן ָחָדׁש ַלְּקבּוָצה ְּכֵדי ְלַהְחִזיר ֲעָטָרה ְלָיְׁש  דוגמה:
ּמּוד ִזירּו ֲעָטָרה ְלָיְׁשָנּה [ַמֶּסֶכת יֹוָמא ַּדף סט, עַ ֶׁשֶהְח  -ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמן ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ְּגדֹוָלה  מקור:

  ב'].

  היה כמרקחה .72
ֹוִנים ְמֻעְרָּבִבים ָהָיה ְּכֶמְרָקָחה = ִנְסָער ְוִנְרָּגׁש, ָרַתח ְוִהְתַרֵּגׁש. ֶמְרָקָחה = ַּתֲערֶֹבת ֶׁשל ַסְמָמִנים ׁש

  / ֻמְרָקִחים /ּתֹוְסִסים.
ר ְלִבְטחֹון ֶטֶרת ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּכֶמְרָקָחה ְלַאַחר ֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ַהַּׂש ַהִּנָּצִבים ְּבִמְׁש  דוגמה:

  ְּפִנים. 
 ַיְרִּתיַח ַּכִּסיר ְמצּוָלה, ָים ָיִׂשים ְּכֶמְרָקָחה [ִאּיֹוב מא כג]. מקור:

  -היה לו לזרא = קצה נפשו ב .73
  ס לֹו ֵמָהִעְנָין. ָזָרא = ּגַֹעל, ְּבִחיָלה. =ִנְמַא -ָהָיה לֹו ְלָזָרא = ָקָצה ַנְפׁשֹו ְּב 

אֵׁשי ִאְרּגּון ַהִהְתַיֲחסּות ַהְּמַזְלֶזֶלת ֶׁשל ָראֵׁשי ָהאֹוָצר ִלְתִביעֹות ַהּמֹוִרים ָהְיָתה ְלָזָרא ְלרָ  דוגמה:
  ַהּמֹוִרים, ְוָלֵכן ֻהְחַלט ַעל ַהְׁשָּבַתת ָּבֵּתי ַהֵּסֶפר. 

 כ].  -ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא [ְּבִמְדָּבר יא יח -ר ַוֲאַכְלֶּתם...ַעד ֲאֶׁשרְוָנַתן ה' ָלֶכם ָּבָׂש  מקור:

  היה לצנינים בעיניו .74
  ָהָיה ִלְצִניִנים ְּבֵעיָניו = ִהְרִּגיז אֹותֹו ְמאֹוד. ְצִנין = קֹוץ, עֶֹקץ . 

ֹוִרים ְלֶחֶמת ְלָבנֹון ַהְּׁשִנָּיה הּוא ִלְצִניִנים ְּבֵעיֵני ַההִאְזּכּור ַהּנֹוְפִלים ְּבִדְבֵרי ַהַּמְנִהיִגים ַעל ִמ  דוגמה:
  ַהַּׁשּכּוִלים, ְוָלֵכן ֵהם ּפֹוִנים ּוְמַבְּקִׁשים ְלָהִניַח ַלּנֹוְפִלים. 

 ְוָהיּו ָלֶכם ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ּוְלׁשֵטט ְּבִצֵּדיֶכם ְוִלְצִנִנים ְּבֵעיֵניֶכם [ְיהֹוֻׁשַע כג יג]. מקור:
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  הכצעקתה?! .75
  ָּכְך ָחמּור,ְּכִפי ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמַע ִמּתֹוְך ַהְּצָעקֹות?-ַהְּכַצֲעָקָתּה?! = ַהֻאְמָנם ַהָּדָבר ָּכל

  ָקָתּה?! ַהּקּוְבָלָנה ֶנֶגד ַהַּמְדִריְך ֲחִריָפה ְּבָתְכָנּה ּוִבְלׁשֹוָנּה, ּוִמן ָהָראּוי ִלְבּדוק: ַהְּכַצעֲ  דוגמה:
 לא ֵאָדָעה [ְּבֵראִׁשית יח כא]. - ֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה, ְוִאםָּנא וְ -ֵאְרָדה  מקור:

  הלבין פני חברו .76
  ִהְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו = ָּגַרם ַלֲחֵברֹו ֶׁשַּיְלִּבינּו ָּפָניו, ְּכלֹוַמר: ִּבֵּיׁש אֹותֹו.

  ְּתָך, ִּכי לא ָרִציִתי ְלַהְלִּבין ָּפֶניָך ָּבַרִּבים. ָׁשַתְקִּתי ְּבֵעת ֶׁשִּׁשַּקְרָּת ַלֲחֶבְר  דוגמה:
י, ִמְׁשָנה ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים...ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא [ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ְׁשִליִׁש  מקור:

 יא]. 

  המן הגורן או מן היקב? .77
  ֱעזור ְלָך? ַהִאם ֵיׁש ִלי ֵּכִלים ַלֲעזור ְלָך? ֲהִמן ַהּגֶֹרן אֹו ִמן ַהֶּיֶקב? = ֵּכיַצד ֶא 

: ַרֶּכֶזת ַהִּׁשְכָבהַהְּמַנֶהֶלת ִנְתַּבְּקָׁשה ְלַאֵּׁשר ָׁשעֹות נֹוָספֹות ְלהֹוָרַאת ַהִּניִבים, ַאְך ֵהִׁשיָבה לְ  דוגמה:
  ב? ֵמַאִין ֶאַּקח ָׁשעֹות ְלַמֵּלא ֶאת ַּבָּקָׁשֵתְך, ֲהִמן ַהּגֶֹרן אֹו ִמן ַהֶּיֶק 

ֶּמֶלְך! ַהחֹוָמה ְוִאָּׁשה ָצֲעָקה ֵאָליו ֵלאמור: הֹוִׁשיָעה, ֲאדֹוִני הַ - ַוְיִהי ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל עֹוֵבר ַעל מקור:
  כז]. -ַהּגוֶרן אֹו ִמן ַהֶּיֶקב? [ְמָלִכים ב' ו , כו -יֹוִׁשיֵעְך ה', ֵמַאִין אֹוִׁשיֵעְך, ֲהִמן-ַוּיֹאֶמר: ֵאל

  הניח דעתו .78
  ּתֹו = ִהְרִּגיַע אֹותֹו, ִרָּצה אֹותֹו, ִּפֵּיס אֹותֹו. ֵהִניַח ַּדעְ 
יּו ִנְסָעִרים ִּדְבֵרי ַאּלּוף ַהִּפּקּוד ְּבַיַחס ְלֶאְמְצֵעי ַהִּמּגּון ֵהִניחּו ַּדְעָּתם ֶׁשל ַהּתֹוָׁשִבים, ֶׁשהָ  דוגמה:

  ְלַאַחר ַהְּפִגיָעה ְּבִעיָרם. 
  ֶאת ַּדְעִּתי [יֹוָמא סו].ָּתנּוַח ַּדְעְּתָך, ֶׁשֵהַנְחָּת  מקור:

  העלה חרס בידו .79
  ֶהֱעָלה ֶחֶרס ְּבָידֹו = ִהְׁשַּתֵּדל ְולא ִהְצִליַח, ָּכל ַמֲאַמָּציו ָהיּו ַלָּׁשְוא.

ּוי רֹון ָאָרד, ְלַצַער ַהֶחְבָרה ַהִּיְׂשְרֵאִלית, ָּכל ִמי ֶׁשִּנָּסה ְלַהְחִזיר ַהַּבְיָתה ֶאת ַהַּנָּוט ַהָּׁשב דוגמה:
, ֶהֱעָלה 1986ָעָׂשר ְּבאֹוְקטֹוֶּבר - טֹוס ַה"ַפְנטֹום" ֶׁשּלֹו ֻהַּפל ֵמַעל ְׁשֵמי ִצידֹון ֶׁשִּבְלָבנֹון ְּבִׁשָּׁשהֶׁשְּמ 

  ֶחֶרס ְּבָידֹו. 
 ָצַלְלָּת ְּבַמִים ַאִּדיִרים [ִלְדלֹות ְּפִניִנים] ְוֶהֱעֵליָת ֶחֶרס ְּבָיְדָך [ָּבָבא ַקָּמא, צא].  מקור:

  העלה על נס .80
  ֱעָלה ַעל ֵנס = ִּפְרֵסם, ִצֵּין ְלטֹוָבה. ֵנס = ֶּדֶגל ַהִּמְתנֹוֵסס ַעל ּתֶֹרן . הֶ 

 ַּבָּים, ַּבַּיָּבָׁשה ָהָרַמְטָּכ "ל [רֹאׁש ַהַּמֶּטה ַהְּכָלִלי] ֶהֱעָלה ַעל ֵנס ֶאת ְּגבּוָרָתם ֶׁשל ַהּלֹוֲחִמים דוגמה:
  ּוָבֲאִויר. 

  ְדָּבר כא ט]. ִויִׂשיֵמהּו ַעל ֵנס [ַּבִּמ  מקור:

  הפך קערה על פיה .81
  ָהַפְך ְקָעָרה ַעל ִּפיָה = ִׁשָּנה ֶאת ַהָּדָבר ֵמִעָּקרֹו. 

ַרב ִהִּציג ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה ִהְתּכֹוְננּו ֵהיֵטב ְוָעְמלּו ָקׁשֹות ַלֲעִריַכת ֶטֶקס ַהִּנּׂשּוִאין, אּוָלם הָ  דוגמה:
  ת ַהְּקָעָרה ַעל ִּפיָה. ְּדִריׁשֹות ַמְחִמירֹות, ּוְבָכְך ָהַפְך ֶא 

  ִּבֵּקׁש ִאּיֹוב ַלֲהפְֹך ְקָעָרה ַעל ִּפיָה [ָּבָבא ָּבְתָרא טז]. מקור:

  הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים .82
ֵּכיַצד ֶזה ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל ֵאיְך ָנְפלּו ִּגּבֹוִרים ?! = ְלׁשֹון ְּתִמיָהה: ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל, - ַהְּצִבי ִיְׂשָרֵאל ַעל

  ַחִיל ,לֹא ַחְלֵלי ֶחֶרב ְולֹא ֵמֵתי ִמְלָחָמה?! -ָקָרה ֶׁשַעל ֶהָהִרים ָנְפלּו ִּגּבֹוֵרי
ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל -ִקיַנת ָּדִוד ַעל ָׁשאּול ִויהֹוָנָתן ּפֹוַתַחת ִּבְקִריַאת ַהְּתִמיָהה: ַהְּצִבי ִיְׂשָרֵאל ַעל דוגמה:

  ֵאיְך ָנְפלּו ִּגּבֹוִרים?! 
  ָּבמֹוֶתיָך ָחָלל ֵאיְך ָנְפלּו ִּגּבֹוִרים ?! [ְׁשמּוֵאל א י ט]-ַהְּצִבי ִיְׂשָרֵאל ַעל מקור:

  הקדיח תבשילו ברבים .83
ל ַהָּׂשרּוף ָהַלְך ִהְקִּדיַח ַּתְבִׁשילֹו ָּבַרִּבים = ָׂשַרף ֶאת ְמַנת ָהאוֶכל ַהְּמֻבֶּׁשֶלת ַעד ֶׁשֵריַח ַהַּתְבִׁשי

  ים ֶנֱאָמִרים ַעל ִמי ֶׁשִהְתַנֵהג ֶׁשּלא ַּכהוֶגן ְּבֻפְמֵּבי.ְלֵמָרחֹוק. ַהְּדָבִר 
ָּפָרָׁשה ִּבְדַבר ַחְבַרת ַהְּכֶנֶסת ָהְיָתה ְמֻקֶּבֶלת ְּכִאָּׁשה ְיָׁשָרה ְוֶנֱאָמָנה, ַעד ֶׁשִּנְתַּפְרְסָמה הַ  דוגמה:

  יָחה ַּתְבִׁשיָלּה ָּבַרִּבים. ַהּׁשוַחד ֶׁשִּלְפֵני ַהְּבִחירֹות [ְקִנַּית קֹולֹות], ְּבָכְך ִהְקִּד 
יַח "ֵאין ְצָוָחה ִּבְרחֹבֵֹתינּו " [ְּתִהִּלים קמד יד]...ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָלנּו ֵּבן אֹו ַּתְלִמיד ֶׁשַּמְקִּד  מקור:

  ַּתְבִׁשילֹו ָּבַרִּבים [ְּבָרכֹות יז].
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  הקשר הגורדי .84
  ה ְלַהִּתיָרּה. ֶקֶׁשר ּגֹוְרִּדי = ִּתְסּבֶֹכת ֶׁשל ְּדָבִרים ֶׁשָּקֶׁש 

ִרי, ְוַהָּׁשלֹום ַהִּנְסיֹונֹות ְלַהָּתַרת ַהֶּקֶׁשר ַהגֹוְרִדי ַהְּמִדיִני ִעם ְׁשֵכֵנינּו ֵאיָנם ַמְצִליִחים, ְלַצעֲ  דוגמה:
  ַהְּמֻצֶּפה ֲעַדִין ֵאינֹו ְּבֶהֵּׂשג ָיד. 

ֹו ֶׁשל ָקַׁשר ְּבֶקֶׁשר ְמֻסָּבְך ֶאת ְיצּול ֶמְרַּכְבּת ַעל ׁשּום ָהַאָּגָדה ַהְּיָוִנית ְלִפיָּה ַהֶּמֶלְך גֹוְרְדיּוס מקור:
ְמקֹום ְלַבְזֵּבז ֶזאּוס, רֹאׁש ָהֵאִלים, ְּבאֶֹפן ֶׁשִאיׁש לֹא ָיכֹל ְלַהִּתירֹו, ַעד ֶׁשָּבא ָאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקּדֹון ּוִב 

 ַנִים. ְזַמן ִּבְפִריַמת ַהֶּקֶׁשר, הּוא ָחַתְך ֶאת ַהֶּקֶׁשר ְּבַחְרּבֹו ִלְׁש 

  הרהיב עוז בנפשו .85
  ִהְרִהיב עֹז ְּבַנְפׁשֹו = ֵהֵעז, ִהְתַמֵּלא ְּבאוֶמץ. 

  ְּבֵעת ִּבּקּור ַהַּׂשר ַּבְּוִעיָדה ִהְרַהְבִּתי עֹז ְּבַנְפִׁשי ּוָפִניִתי ֵאָליו ִּבְׁשֵאָלה.  דוגמה:
  ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי עֹז [ְּתִהִּלים קלח, ג].  מקור:

  ירשת?!הרצחת וגם  .86
  ת ִמַּמֲעָלָליו. ִּתָּגר ָקָׁשה ֶנֶגד ִמי ֶׁשָעָׂשה ָעֶול ָּכֵבד, ְוהּוא ִמְתּכֹוֵנן ֵלָהנֹו- ֲהָרַצְחָּת ְוַגם ָיַרְׁשָּת? = ְקִריַאת

ָּת ַאל: "ֲהָרַצְח ָאָדם ֶׁשִהְׁשַּתֵּלט ַעל חֹוף ָהַרֲחָצה ְוֵהֵחל ִלְגּבֹות ַּתְׁשלּום ֲעבּור ַהְּכִניָסה ִנְׁש  דוגמה:
  ְוַגם ָיַרְׁשָּת?!" 

  ֲהָרַצְחָּת ְוַגם ָיַרְׁשָּת? [ְמָלִכים א כא יט]. מקור:

  השליך יהבו עליו .87
  ִהְׁשִליְך ְיָהבֹו ָעָליו = ָּתָלה ִּתְקָותֹו ְּב. ְיָהב = ַמָּׂשא, ֵנֶטל. 

רּוַכת ַהִּכְׁשרֹונֹות ִּבְתחּוִמים ַּתְלִמיֵדי ַהִּכָּתה ְוהֹוֵריֶהם ִהְׁשִליכּו ְיָהָבם ַעל ַהְּמַחֶּנֶכת, ְּב  דוגמה:
  ׁשֹוִנים ּוְמֻגָּוִנים. 

 ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק [ְּתִהִּלים נה כג].- ה' ְיָהְבָך, ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך לֹא- ַהְׁשֵלְך ַעל  מקור:

  השליך נפשו מנגד = חירף נפשו למות = שם נפשו בכפו .88
א ָׂשם ֵלב ַנְפׁשֹו ָלמּות = ָׂשם ַנְפׁשֹו ְּבַכּפֹו = ֶהֱעִמיד ֶאת ַעְצמֹו ְּבַסָּכָנה, ל ִהְׁשִליְך ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד = ֵחֶרף

  ַלַּסָּכָנה ַהִּנְׁשֶקֶפת ְלַחָּייו. 
  ל. ַעל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵא  לֹוֲחֵמי ַצַה"ל ַּבָּים, ָּבֲאִויר ּוַבַּיָּבָׁשה ַמְׁשִליִכים ַנְפָׁשם ִמֶּנֶגד ְּבֵעת ֲהַגָּנָתם דוגמה:
  ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד [ׁשֹוְפִטים ט יז]. -ִנְלַחם ָאִבי ֲעֵליֶכם ַוַּיְׁשֵלְך ֶאת-ֲאֶׁשר  מקור:

  התפוח אינו נופל רחוק מן העץ  .89
  ַהַּתּפּוַח ֵאינֹו נֹוֵפל ָרחֹוק ִמן ָהֵעץ = ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ַהֵּבן ּדֹוָמה ְלִהְתַנֲהגּות ַההֹוִרים. 

א ִמְצַטֵּין ִּביבֹו ֶׁשל רוֶתם הּוא ְרִכיָבה ַעל סּוִסים, ַּתְחִּביב ֶׁשָּיַרׁש ֵמָאִביו, ְוהּוֵמַאַחר ֶׁשַּתְח  דוגמה:
  ֵעץ. ִּבְרִכיָבה ּוְבַפֲעלּוִלים ׁשֹוִנים ּוְמֻגָּוִנים, מֹוִדים ָּכל רֹוָאיו, ֶׁשַהַּתּפּוַח לא ָנַפל ָרחֹוק ִמן הָ 

  ָהֵעץ. [ַמֲעֵׂשה טֹוִבָּיה ג ד].ַהַּתּפּוַח ֵאינֹו נֹוֵפל ָרחֹוק ִמן  מקור:

  וישמן ישורון ויבעט .90
ְכִפּיּות טֹוָבה, ְּכֵׁשם ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט. ְיֻׁשרּון = הּוא ִּכּנּוי ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהַּכָּוָנה ְלִמי ֶׁשִּמְתַנֵהג ִּב 

ָּבִעים ָּבר ַאְר ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָנַהג ַּבִּמְדָּבר, ְלַאַחר ֶׁשֱאלוִהים הֹוִציאּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ְוהֹוִליכּו ַּבִּמְד 
  ָׁשָנה. 

ַוִּיְׁשַמן  - ֶרץ ַהַּכּדּוַרְגָלן ֶׁשִהְצִליַח ְמאֹוד ָּבָאֶרץ ּוָבעֹוָלם, ִנֵּתק ֶאת ְקָׁשָריו ִעם ְקבּוָצתֹו ָּבָא דוגמה:
  ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט. 

  ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט [ְּדָבִרים לב, טו] מקור:

  ותו לא [ארמית] .91
  תּו = עֹוד.ותּו לא = לא עֹוד. 

 ִרְׁשיֹונֹות ְותּו ׁשֹוֵטר ַהְּתנּוָעה ִהְסִּביר ַלֶּנָהג ָהֲעַבְרָין ֶאת ַמהּות ָהֲעֵבָרה ֶׁשִּנְתַּבְּצָעה, ִּבֵּקׁש דוגמה:
  לא. 

  ַמה חֹוָבִתי ּתּו ְוֶאֱעֶׂשָּנה? [סֹוָטה, כב]. מקור:

  זולל וסובא  .92
  . ְׁשִתָּיה. סֹוֵבא =ַמְרֶּבה ִלְׁשּתֹות ַמְׁשָקאֹות ֲחִריִפיםזֹוֵלל ְוסֹוֵבא = ָלהּוט ְּביֹוֵתר ַאַחר אֶֹכל ּו

  ל ְוסֹוֵבא. ְּפלֹוִני ֶׁשֻהְׁשַּתל ֶאְצלֹו ָּכֵבד ְּבֶטֶרם ִנְתַּגְּלָתה ֶאְצלֹו ַהַּמֲחָלה., ָהָיה ָידּוַע ְּכזֹולֵ  דוגמה:
 זֹוֵלל ְוסֵֹבא [ְּדָבִרים כא כ]. מקור:
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  זעקה גדולה ומרה / זעקת שבר .93
  ְזָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה / ַזֲעַקת ֶׁשֶבר = ְצָוָחה נֹוֶאֶׁשת ֶׁשל ְּכֵאב ְוָאְבָדן. 

ָקה ָמָרה ִּבְראֹות ַההֹוִרים ֶאת ְמַפֵּקד ַהַּטֶּיֶסת ְוִעּמֹו ְקִציָנה ְוַטָּיס ְּבַׁשַער ֵּביָתם ָזֲעקּו ְזעָ  דוגמה:
  ְּבִמּלּוי ַתְפִקידֹו.  ּוְגדֹוָלה ִּכי ֵהִבינּו ֶׁשְּבָנם ַהַּטָּיס ָנַפל

 ַוִּיְזַעק [ָמְרְּדַכי] ְזָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה [ֶאְסֵּתר ד א].  מקור:

  זעקת שבר / זעקה גדולה ומרה .94
  ַזֲעַקת ֶׁשֶבר / ְזָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה = ְצָוָחה נֹוֶאֶׁשת ֶׁשל ְּכֵאב ְוָאְבָדן. 

ֶׁשֶבר ִּכי  ֶּיֶסת ְוִעּמֹו ְקִציָנה ְוַטָּיס ְּבַׁשַער ֵּביָתם ָזֲעקּו ַזֲעַקתִּבְראֹות ַההֹוִרים ֶאת ְמַפֵּקד ַהַּט  דוגמה:
  ֵהִבינּו ֶׁשְּבָנם ַהַּטָּיס ָנַפל ְּבִמּלּוי ַתְפִקידֹו. 

  ַזֲעַקת ֶׁשֶבר ְיעֵֹערּו [ְיעֹוְררּו] [ְיַׁשְעָיהּו טו ה]. מקור:

  חדל אישים .95
ָעִני ַוֲחַסר  ָחֵׁשב ָאָדם, ָאָדם ָחלּוׁש אֹו ָעלּוב ֶׁשֵאינֹו ְמעֹוֵרר ָּכבֹוד,ֲחַדל ִאיִׁשים = ִמי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלהֵ 

  ֵעֶרְך . 
  ָליו. ִּבְרחֹובֹוֶתיָה ֶׁשל ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ְמׁשֹוֵטט ֲחַדל ִאיִׁשים, ְוִאיׁש ֵאינֹו ִמְתַיֵחס ֵא  דוגמה:
 ַע חִֹלי [ ְיַׁשְעָיהּו נג ג]. ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִׁשים, ִאיׁש ַמְכאֹובֹות ִוידּו מקור:

  חדשים לבקרים  .96
ּמּוׁש ַּבִּבּטּוי ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים = ִמֵּדי ַּפַעם ְּבַפַעם [ְּבָכל ּבוֶקר ּובוֶקר ֵמָחָדׁש]. ְּבָיֵמינּו ָנפֹוץ ַּגם ַהִּׁש 

  ֲחָדׁשֹות ַלְּבָקִרים. 
  ִרים. ק ִמְתַיְּקִרים ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים / ֲחָדׁשֹות ַלְּבָק ְלַצֲעָרם ֶׁשל ַּבֲעֵלי ָהֶרֶכב, ְמִחיֵרי ַהֶּדלֶ  דוגמה:
ה'  ָכלּו ַרֲחָמיו. ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך. ֶחְלִקי-ָתְמנּו, ִּכי לא-ַחְסֵדי ה' ִּכי לא מקור:

  כד]. -ֵּכן אֹוִחיל לֹו [ְמִגַּלת ֵאיָכה ג , כב -ָאְמָרה ַנְפִׁשי, ַעל

  חזר לסורו  .97
  ָחַזר ְלסֹורֹו = ָׁשב ְלֶהְרֵּגָליו ָהָרִעים. סֹור = ְּתכּוַנת ְיסֹוד. 

  ַהִּנְסיֹונֹות ְלַׁשֵּקם ֶאת ָהֲעַבְרָין ִנְכְׁשלּו, ְוָהִאיׁש ָחַזר ְלסֹורֹו.  דוגמה:
  ְּבֵגר ֶׁשָחַזר ְלסֹורֹו ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר [ְמִכיְלָּתא ִמְׁשָּפִטים צט]. מקור:

  חירוף נפש  .98
  ף ֶנֶפׁש = אֶֹמץ ֵלב ְּבלֹא ִהְתַחְּׁשבּות ַּבַּסָּכנֹות. ֵחרּו

ּה ֶׁשל ְמִדיַנת ַטָּיֵסי ַצַה "ל [ְצָבא ֲהָגָנה ְלִיְׂשָרֵאל] ִנְלָחִמים ְּבֵחרּוף ֶנֶפׁש ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל ִקּיּוָמ  דוגמה:
  ִיְׂשָרֵאל. 

  ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות [ׁשֹוְפִטים ה יח]. מקור:

  ות = השליך נפשו מנגד = שם נפשו בכפוחירף נפשו למ .99
 ָּכָנה, לֹא ָׂשם ֵלבֵחֶרף ַנְפׁשֹו ָלמּות = ִהְׁשִליְך ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד = ָׂשם ַנְפׁשֹו ְּבַכּפֹו = ֶהֱעִמיד ֶאת ַעְצמֹו ְּבַס 

  ַלַּסָּכָנה ַהִּנְׁשֶקֶפת ְלַחָּייו. 
  ָרֵאל. ה ְמָחְרִפים ַנְפָׁשם ָלמּות ְּבֵעת ֲהַגָּנָתם ַעל ְמִדיַנת ִיְׂש לֹוֲחֵמי ַצַה"ל ַּבָּים, ָּבֲאִויר ּוַבַּיָּבָׁש  דוגמה:
  ְזבוֻלן ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות [ׁשֹוְפִטים ה יח]. מקור:

  חמד לו לצון .100
  . ָחַמד לֹו ָלצֹון = ִהְתלֹוֵצץ, ָׂשם ַלְּצחֹוק ֶאת ִמיֶׁשהּו. ָלצֹון = ִּדְבֵרי ְׂשחֹוק / ְצחֹוק ְוִהּתּול

ן ר ֶהָחָדׁש ֵּכיוָ ַחְברֹוֶתיָה ֶׁשל ַהַּנֲעָרה ִהְסִּבירּו ָלּה ֶׁשּלֹא ִּתְתַיֵחס ִּבְרִצינּות ְלַהְבָטחֹות ַהְּמַחּזֵ  מה:דוג
  ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֵבר ֱאֶמת, ֶאָּלא חֹוֵמד ָלּה ָלצֹון. 

  ְוֵלִצים ָלצֹון ָחְמדּו ָלֶהם [ִמְׁשֵלי א כב]. מקור:

  חמור חמורתיים .101
  ָתִים = ִטֵּפׁש ְמֻטָּפׁש. ֲחמֹור ַחמֹרָ 

ִאּלּו ָּכל ֶאָחד ְלַצַער ַהֶחְבָרה ַהִּיְׂשְרֵאִלית, ַנָהִגים ַרִּבים טֹוִבים ּוְנבֹוִנים ִמְתַנֲהִגים ַּבְּכִביׁש ְּכ  דוגמה:
  ֵמֶהם הּוא ֲחמֹור ַחמָֹרָתִים. 

 ְפִטים טו טז].ִּבְלִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ַחמָֹרָתִים ִהֵּכיִתי ֶאֶלף ִאיׁש [ׁשֹו מקור:
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  חמור נושא ספרים .102
ֵכן ִנְׁשַאר ּבּור ֲחמֹור נֹוֵׂשא ְסָפִרים = ָאָדם ֶׁשּנֹוֵהג ִלְקנֹות ַהְרֵּבה ְסָפִרים ְּבלא ֶׁשָּיִבין ָּבֶהם ְּכלּום, ְולָ 

  ְּכִפי ֶׁשהּוא. 
  ִסְמלֹו ֶׁשל ַהְּסטּוֶדְנט ַהִּיְׂשְרֵאִלי הּוא "ֲחמֹור נֹוֵׂשא ְסָפִרים".  דוגמה:
ְכַמת ִּבְמקֹורֹוֵתינּו מֹוִפיַע: ...ּוִמְּפֵני ֱהיֹות ַהּתֹוָרה ִמּלֹות ְוִעְנָיִנים ֶנְחְלקּו ְּבֵני ָהָאָדם ְּבחָ  מקור:

סּוק דּו ַהֻחָּמׁש ְוַהִּמְקָרא ְוִהְסִּפיקּו ָלֶהן ְּבִגְרַסת ַהּפָ ַהּתֹוָרה ַעל ֶעֶׂשר ַמֲעלֹות. ְּתִחָּלָתם, ֲאָנִׁשים ָלְמ 
ֹור נֹוֵׂשא ְסָפִרים ִמְּבִלי ֲהָבַנת ָהִעְנָין, ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ֵּפרּוׁש ַהִּמלֹות ְוִׁשּמּוׁש ַהָּלׁשֹון ְוֵהם ִּבְתכּוַנת ֲחמ

  י ָׁשאּול ִמן ַהּקּוְרָאן.[חֹוַבת ַהְּלָבבֹות, ַׁשַער ֲעבֹוַדת ָהֱאלִהים, ד]. אּולַ 

  חרב פיפיות .103
  ֶחֶרב ִּפיִפּיֹות = ֶחֶרב ַחָּדה ִמְּׁשֵני ְקצֹוֶתיָה, ָּדָבר מֹוִעיל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּגם ְּכֵדי ְלַהִּזיק. 

   ְלַדַעת ַרִּבים, ְמִסיַרת ֶנֶׁשק ְלִאְרּגּוֵני ַהֶּטרֹור ִהיא ֶחֶרב ִּפיִפּיֹות, ֵהם הֹוְרִגים ָּבנּו. דוגמה:
  "רֹוְממּות ֵאל ִּבְגרֹוָנם, ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם" [ ְּתִהִּלים קמט ה]. מקור:

  חשך עליו עולמו = עולם חשך בעדו .104
  ָחַׁשְך ָעָליו עֹוָלמֹו = ָחַׁשְך עֹוָלמֹו ַּבֲעדֹו = ָאסֹון ָּכֵבד ָּבא ָעָליו. 

ם לא הֹוִרים ֶׁשָּקְברּו ֶאת ְּבָנם אֹו ִּבָּתם, ָחַׁשְך ֲעֵליֶהם עֹוָלָמם, ְוִנְדֶמה ֶׁשַרִּבים ֵמהֶ  דוגמה:
  ִמְתאֹוְׁשִׁשים ִמַּמָּכה זֹו ַעד סֹוף ַחֵּייֶהם. 

 ַהִּסְפרּות ַהֲחָדָׁשה [ִמִּסְפרּות ַהַהְׂשָּכָלה ְוַעד ָיֵמינּו]. מקור:

  חשכו עיניו   .105
  = ִנְדַהם.ָחְׁשכּו ֵעיָניו 

ֶבל ְלַאַחר ְּבֵעת ֶׁשָרִאיִתי ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ַהָּצִעיר ֱאָיל ַוייס ז"ל ְּבִמְסֶּגֶרת מֹוַדַעת ֵא  דוגמה:
  ֶׁשִּנְדַרס ַלָּמֶות, ָחְׁשכּו ֵעיַני. 

  ֶזה ָהָיה ָּדֶוה ִלֵּבנּו, ַעל ֵאֶּלה ָחְׁשכּו ֵעיֵנינּו [ֵאיָכה ה ה].-ַעל מקור:

  לין [ארמית] טבין ותקי .106
  ָטִבין ּוְתִקיִלין = ֶּכֶסף עֹוֵבר ַלּסֹוֵחר. ָטִבין = טֹוִבים. ּוְתִקיִלין = ּוְׁשקּוִלים. 

  ָטִבין ּוְתִקיִלין. ₪ ְּתמּוַרת ֵסֶפר תנ"ך ִמִּלְפֵני ָמאַתִים ָׁשִנים ִׁשַּלְמִּתי ְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים דוגמה:
ִלְפֵני ר'  יָנִרים ִמִּבּתֹו ֶׁשל ר' ִחָּיא, ְלַבּסֹוף ָעָלה ַׁשַער ַהִּדיָנר. ָּבאַּתְרּגּום ֵמֲאָרִמית: ַרב ָלָוה ִּד  מקור:

  ִחָּיא, ָאַמר לֹו: ֵלְך ַׁשֵּלם ָלּה ָטִבין ּוְתִקיִלין [ָּבָבא ְמִציָעא ַּדף מד, ַעּמּוד ב'].

  טחו עיניו מראות .107
  ְרִאָּיה ְנכֹוָנה.ָטחּו ֵעיָניו ֵמְראֹות = ִמי ֶׁשּלא רֹוֶאה ֶאת ַהְּדָבִרים 

  ָטחּו ֵעיָניו ֵמְראֹות ֶאת ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות ְלַהְרִחיקֹו ֵמַהִּמְׂשָרד.  - ַהַּׂשר  דוגמה:
  לא ָיְדעּו ְולא ָיִבינּו, ִּכי ַטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם ַמַהְׁשִּכיל ִלּבָֹתם [ְיַׁשְעָיהּו מד, יח]. מקור:

  טלית שכולה תכלת .108
ִמְדָּבר" ֵכֶלת = ִּכּנּוי ְלָאָדם אֹו ְלָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו, ִּכְבָיכֹול, ָּכל ּדִֹפי אֹו ְּפָגם. ְּבֵסֶפר "ְּב ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּת 

ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם, - ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל- טו ִנְצַטֵּוינּו: "ַּדֵּבר ֶאל
ֵהם ֵסֶמל ת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת". ֶצַבע ַהְּתֵכֶלת ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ֶאת ְּתכֹול ַהָּׁשַמִים ֶׁש ִציִצ -ְוָנְתנּו ַעל

  ַלּטַֹהר ְוַלַּזּכּות ֶׁשל ַהּיֹוֵׁשב ַּבְּמרֹוִמים. 
  ִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת. ַנֲעָרה ֲחִביָבה, ָעַלִיְך ְלִהָּזֵהר ִמִּמי ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל ְלהֹוִפיַע ְּבָפַנִיְך ְּכַט  דוגמה:
ָעָׂשה ַטִּלית ַרב ָאַמר, קַֹרח ֶאִּפיקֹוְרִסי [ֶׁשֵאינֹו ָּדִתי, ּכֹוֵפר ַּבְּמֻקָּבל] ָהָיה. ֶמה ָעָׂשה? ָעַמד וְ  מקור:

ְּתֵהא ַחֶּיֶבת ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת. ָּבא ִלְפֵני מֶׁשה. ָאַמר לֹו: מֶׁשה ַרֵּבנּו, ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת, ַמהּו ֶׁש 
ְלהֹוִכיַח  ְּבִציִצית? ָאַמר לֹו: ַחֶּיֶבת [ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי ַמֶּסֶכת ַסְנֶהְדִרין ַּדף נ, ַעּמּוד א]. קַֹרח ָרָצה

ֶאת  ע קֹוֵבעַ ָלָעם ֶׁשֵאין ִהָּגיֹון ַּבִּמְצוֹות.קַרח לא ָצַדק ַּבִּמְצָוה ֶׁשֵהִביא ְּכֻדְגָמה, ֵּכיָון ֶׁשּלא ַהֶּצבַ 
  ַהּצֶֹרְך ָלֵתת ָּבּה ִציִצית, ֶאָּלא ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵּיׁש ְלַטִּלית ַאְרַּבע ְּכָנפֹות [=ִּפּנֹות].

  טמן ידו בצלחת .109
  ָטַמן ָידֹו ַּבַּצַּלַחת = ִהְתַּבֵּטל, ָיַׁשב ְּבִחּבּוק ָיַדִים. ַצַּלַחת = ִּכיס ַּבֶּבֶגד. 

  ַּנַער ָטַמן ָידֹו ַּבַּצַּלַחת, ְוָלֵכן ִנְכַׁשל ְּבִמְבֲחֵני ַהַּבְגרּות. ְּבֶמֶׁשְך ְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים הַ  דוגמה:
  ָטַמן ָעֵצל ָידֹו ַּבַּצַּלַחת, ַּגם ֶאל ִּפיהּו לא ְיִׁשיֶבָּנה [ִמְׁשֵלי יט, כד]. מקור:

  טעם לפגם .110
  ַטַעם ִלְפָגם = ְּפָרט ָּכְלֶׁשהּו ַהּפֹוֵגם ְּבֶעְרּכֹו ֶׁשל ָּדָבר.

ֲהגּות זֹו ִהיא ַער ַהֶחְבָרה ַהִּיְׂשְרֵאִלית, ִהְתַנֲהגּוָתם ֶׁשל ֵחֶלק ִמַּמְנִהיֶגיָה, ַעל ַאף ֶׁשִהְתנַ ְלצַ  דוגמה:
  ֻחִּקית, ֵיׁש ָּבּה ַטַעם ִלְפָגם. 

  נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם [ֲעבֹוָדה ָזָרה סז מקור:
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  יגעתי ומצאתי .111
  הּו ְוִהְצַלְחִּתי ְלַהִּגיַע ְלתֹוָצאֹות ִחּיּוִבּיֹות. ָטַרְחִּתי ְּבנֹוֵׂשא ָּכְלֶׁש  - ָיַגְעִּתי ּוָמָצאִתי 

ֵבַרי : "ָיַגְעִּתי ְלַאַחר ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֶאת ְּתעּוַדת ַהֵּלָדה ֶׁשִּלי ִמִּמְׂשַרד ַהְּפִנים , ִהְכַרְזִּתי ְּבָאְזַני חֲ  דוגמה:
  ּוָמָצאִתי!". 

ַאל ַּתֲאֵמן , לא ָיַגְעִּתי  -ם: ָיַגְעִּתי ְולא ָמָצאִתי ְוָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק: ִאם יאַמר ְלָך ָאדָ  מקור:
  ַאל ַּתֲאֵמן, ָיַגְעִּתי ּוָמָצאִתי =ַּתֲאֵמן [ְמִגָּלה ַּדף ו, ַעּמּוד ב]. - ּוָמָצאִתי 

  ידו בכל ויד כל בו .112
ִמינֹו ַהֲחמֹור ְלִבּיּות ְּבַיד ָאָדם.  ֶּפֶרא ָאָדם, ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו = ֲחמֹור ָּבר ֶׁשֵאינֹו ִנָּתן ְּבִנּגּוד ְלֶבן

  ַלְמרֹות ֱהיֹותֹו ַּבִּמְדָּבר ָיבֹוא ְּבַמָּגע ִעם ֲאָנִׁשים. 
  ֹו. ַמְלָאְך ה' ִּבֵּׂשר ְלָהָגר ִּכי ִיָּוֵלד ָלּה ֵּבן ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם, ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּב דוגמה:
  ם, ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו [ְּבֵראִׁשית טז יב].ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאדָ  מקור:

  ידו על העליונה .113
  ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה = הּוא ַהְּמַנֵּצַח. 

  ְלִׂשְמָחִתי, ְּבָכל ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ָידֹו ֶׁשל ַצַה"ל ַעל ָהֶעְליֹוָנה.  דוגמה:
  ְליֹוָנה [ָּבָבא ְמִציָעא ַּדף ד, ַעּמּוד ב'].ָּכל ֶׁשַהֶּכֶסף ְּבָידֹו, ָידֹו ַעל ָהעֶ  מקור:

  יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך  .114
  ּוי. ְיִהי ְּכבֹוד ַּתְלִמיְדָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשְּלָך = ִהְתַיֵחס ֶאל ָּכל ַּתְלִמיד ְוַתְלִמיד ַּבָּכבֹוד ָהָרא

ַרָּבה ָּכרֹון ְלַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְזָרָתם הָ ְמַחֶּנֶכת ַהִּכָּתה ִצְּיָנה ְּבתם ֶטֶקס יֹום ַהּזִ  דוגמה:
  ֶׁשל ַּתְלִמיֶדיָה. ַעל ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים: ְיִהי ְּכבֹוד ַּתְלִמיְדָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך. 

ְּכמֹוָרא  -ַרָּבְך, ּומֹוָרא ַרָּבְך  ְּכמֹוָרא -ְיִהי ְכבֹוד ַּתְלִמיָדְך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך, ּוְכבֹוד ֲחֵבָרְך  מקור:
  ָׁשַמִים.[ ִפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ְרִביִעי, ִמְׁשָנה יב].

  יודע צדיק נפש בהמתו .115
ְך ְּכָלל ְּבִהּתּול יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש ְּבֶהְמתֹו = ָאָדם ַמִּכיר ֵהיֵטב ֶאת ַרֲחֵׁשי ִלּבֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני [ֶנֱאַמר ְּבֶדרֶ 

  ]. ּוַבֲהָלָצה
ֶׁשֵהם  ְמַאְרְּגֵני ַהְּתרּומֹות ְלִנּצֹוֵלי ַהִּׁשְטפֹונֹות לֹא ָּפנּו ֶאל ַּבַעל ֲחנּות ַהְּבָגִדים, ְּבַטֲעָנה דוגמה:

  ַמִּכיִרים אֹותֹו ֵהיֵטב, יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש ְּבֶהְמתֹו. 
  יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש ְּבֶהְמתֹו [ִמְׁשֵלי יב מקור:

  חי!יישר כוח! = כה ל .116
 ל ַהָּכבֹוד. ֵיׁשִייַׁשר ּכַֹח! = ּכה ֶלָחי! = ְקִריַאת ִׂשְמָחה ְוִעידּוד ַהְּמַבֵּטאת ְּתחּוַׁשת ְׂשִביעּות ָרצֹון = ּכָ 
ְלָמָׁשל,  קֹוְרִאים: ְיַיֵּׁשר ּכֹוַח, ְּכלֹוַמר: ְיַחֵּזק ה' ֶאת ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהְּמבָֹרְך ִּבְבָרָכה זֹו. ָּכְך אֹוְמִרים,

ַלּתֹוָרה ָנהּוג  ֵהן, ְלַאַחר ֶׁשֵּבֵרְך ֶאת "ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים" ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ַּגם ְלָכל ְיהּוִדי ַאֲחֵרי ֲעלֹותֹוַלּכֹ
  לֹוַמר "ִייַׁשר ּכֹוַח!" או "ֲחַזק ּוָברּוך". 

ְבִרים ִמְכָּתִבים ְּבִסְגנֹון ֶזה: ְלַאַחר ַהִּׁשּדּור ְּב"קֹול ִיְׂשָרֵאל" ַעל אֹודֹות ַהִּניבֹון ִקְּבלּו ַהּדֹו דוגמה:
  "ִאחּוַלי ַהְּלָבִבִּיים ְלֶרֶגל ַהִּׁשּדּור ַהֶּנֱהָדר, ִייַׁשר ּכַֹח!". 

  ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת פז מקור:

  יצא המרצע מן השק .117
ת ַמְכִׁשיר ֲעׂשּוי ָיִדיָיָצא ַהַּמְרֵצַע ִמן ַהַּׂשק = ָהֱאֶמת ָיְצָאה ָלאֹור ַעל ַאף ֶׁשִּנּסּו ְלַהֲעִליָמּה. ַמְרֵצַע = 

ִׁשיר ָעלּול ּוָבּה ְּתקּוָעה ָיֵתד ִלְנִקיַבת ְנָקִבים. לא ִנָּתן ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהַּמְרֵצַע ַּבַּׂשק, ֵּכיָון ֶׁשַהַּמְכ 
  ִלְנקוב ֶנֶקב ַּבַּׂשק ּוְלִהְתַּגּלֹות ְלֵעיֵני ָּכל.

ְך ת] ִנּסּו ְלַהֲעִלים ֶאת ַהּגֹוְרִמים ְלַקָּבַלת ַהַהְחָלָטה, ַאַהָּׂשָרה וַהַּמְנָּכ"ִלית [ְמַנֶהֶלת ְּכָלִלי דוגמה:
  ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָיָצא ַהַּמְרֵצַע ִמן ַהַּׂשק. 

  ָמָׁשל ֲעָמִמי. מקור:

  יצא שכרו בהפסדו .118
  ָיָצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו = ַהֶהְפֵסד ָּגדֹול ִמן ָהֶרַוח.

ְיֵדי ַהּסֹוֵחר, -ֵאירֹוָּפה ִהְתַּפָּתה ְלָהִמיר ֶאת ַּכְסּפֹו ְּבֶקֶרן ְרחֹוב, ֻרָּמה ַעלַהַּתָּיר ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְּב  דוגמה:
  נֹוָתר ְללא ְּפרּוָטה [ַמְטֵּבַע ָקָטן ְּבֶעְרּכו], ְוָכְך ָיָצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו. 

 ֶׁשה ִלְׁשמַֹע ְוָקֶׁשה ְלַאֵּבד, ָיָצאַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבַתְלִמיִדים: ָמִהיר ִלְׁשמַֹע ּוָמִהיר ְלַאֵּבד,ָק  מקור:
  ֶהְפֵסדֹו ִּבְׂשָכרֹו 

  יצא שמו למרחוק = יצאו לו מוניטין = שמו הולך לפניו .119
  ָיָצא ְׁשמֹו ְלֵמָרחֹוק = ִנְתַּפְרֵסם.

  ָּדרּות. ְׁשָמּה ֶׁשל ַהְּמַחֶּנֶכת ָיָצא ְלֵמָרחֹוק ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ַּגם ִּבְתחּוֵמי ַהִּצּיּור ְוַהַּק  דוגמה:
  ְלֵמָרחֹוק [ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ב כו טו].-ַוֵּיֵצא ְׁשמֹו ַעד מקור:
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  ישב על המדוכה .120
ַהְּמדֹוָכה ִהיא  ישב על ַהְּמדֹוָכה = ִהְתַקָּׁשה ְּבִפְתרֹון ְּבָעָיה ָקֶׁשה. ְמדֹוָכה = ַמְכֵּתׁש. ַעל ִּפי ַהַּתְלמּוד

  ָהִבין ֶאת ַהָּכתּוב אֹודֹות ַחַּגי ַהָּנִביא. ַּגם ִּביָמה ְזַמִּנית. ָּכְך ֶאְפָׁשר לְ 
  ָראֵׁשי ַהִּמְפָלגֹות ָיְׁשבּו ַעל ַהְּמדֹוָכה ְּבִעְנַין ַהְרָּכַבת ַהֶּמְמָׁשָלה.  דוגמה:
ַרת ִהְתִחילּו [ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל] ְמַסְּבִבים אֹותֹו [את ר' דֹוסא] ַּבֲהָלכֹות, ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ְל"צָ  מקור:
יד ֲאִני ַמהּו? ָאַמר ָלֶהם: ַמֲחלֶֹקת ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל. ֲאָבל ֵמעִ  -". ָאְמרּו לֹו: ָצַרת ַהַּבת ַהַּבת

  ָצַרת ַהַּבת ֲאסּוָרה. [ְיָבמֹות ט"ז]. - ָעַלי ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֶׁשַעל ַהְּמדֹוָכה זֹו ָיַׁשב ַחַּגי ַהָּנִביא ְוָאַמר 

  ישב תחת גפנו ותחת תאנתו .121
  ְּפֵני ָהאֹוֵיב.ַׁשב ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו = ְיִׁשיָבה זֹו ִהיא ֵסֶמל ַלָּׁשלֹום, ַלְּמנּוָחה ְוַלִּבָּטחֹון ִמ יָ 

  ַחת ְּתֵאָנתֹו . ָאנּו, ֶאְזְרֵחי ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל, ְמַצִּפים ַלּיֹום ֶׁשּבֹו ֵיֵׁשב ָּכל ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַת  דוגמה:
  .ַוֵּיֶׁשב ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו [ְמָלִכים א' ה ה] :מקור

  כאשר אבדתי אבדתי .122
  ַּכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאַבְדִּתי = ֵּבין ָּכְך ְוָכְך ָצפּוי ֲאִני ָלֲאַבּדֹון. 

 150ּות ֶׁשל ְלַאַחר ֶׁשּׁשֹוְטֵרי ִמְׁשֶטֶרת ַהְּתנּוָעה ָעְצרּו ֶאת ַהַּנָהג ַהָּצִעיר ֶׁש"ַּטס" ִּבְמִהיר דוגמה:
  ְדִּתי". ָקָמ"ׁש [ִקילֹוֶמֶטר ְלָׁשָעה] ְוָׁשְללּו ֶאת ִרְׁשיֹונֹו, ָאַמר ַהָּבחּור: "ַּכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאבַ 

  ַכָּדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי [ֶאְסֵּתר ד טז].- אַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר לֹ-ָאבֹוא ֶאל מקור:

  כבדהו וחשדהו .123
  ַּכְּבֵדהּו ְוָחְׁשֵדהּו = ִהְתַיֵחס ֵאָליו ְּבָכבֹוד, ַאְך ַאל ִּתֵּתן ּבֹו ֵאמּון ַרב ִמַּדי! 

  ַּכְּבֵדהּו ְוָחְׁשֵדהּו!  - יִתי ַהַּצָּבע ִנְרֶאה ָאָדם ָהגּון, אּוָלם לֹא ַאְפִקיד ְּבָיָדיו ֶאת ַמְפְּתחֹות ּבֵ  דוגמה:
ַטל ָלהּו ַלַּגג ִלְׁשַּכב ְונָ ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשִהְׁשִּכים ֶאְצלֹו ָאָדם, ְוָנַתן לֹו ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ְוֶהעֱ  מקור:

 ֵּכִלים ּוְכַרָּכם ְּבַטִּליתֹו, ְוֵכיָוןֻסָּלם ִמַּתְחָּתיו. ֶמה ָעָׂשה אֹותֹו ִאיׁש? ָעַמד ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ְוָנַטל ֶאת הַ 
ת ה ַּבַּצָּואר]. ַּבַּׁשֲחִריֶׁשִּבֵּקׁש ֵליֵרד ָנַפל ִמן ַהג ְוִנְׁשְּבָרה ַמְפַרְקּתֹו [ַמֲעֶרֶכת ַהֻחְליֹות ֶׁשל ַעּמּוד ַהִּׁשְדרָ 

ר לֹו: ָּכְך עֹוִׂשים ְּבֵני ָאָדם ֶׁשְּכמֹוְתָך? ָאַמ  ִהְׁשִּכים ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּוָבא ּוְמָצאֹו ְּכֶׁשּנֹוֵפל. ָאַמר לֹו: ֵריָקא,
ּו ֵּמֶאֶמׁש ָהִיינַרִּבי, לֹא ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשָּנַטְלָּת ֶאת ַהֻּסָּלם ִמַּתְחַּתי. ָאַמר לֹו: ֵריָקא, ִאי ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁש 

ְהיּו ָּכל ְּבֵני ָאָדם ְּבֵעיֶניָך ְּכִלְסִטים, ֶוֱהֵוי ְזִהיִרים ְּבָך! ִמָּכאן ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי: ְלעֹוָלם יִ 
  ְמַכְּבָדם ְּכַרָּבן ַּגְמִליֵאל [ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ַרָּבה ה].

  כבש פניו בקרקע .124
  ָּכַבׁש ָּפָניו ַּבַּקְרַקע = ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמּבּוָׁשה אֹו ִמַּצַער.

ְלֵבית  ְּבהֹוָנַאת ַהָּלקֹוחֹות ָּכְבׁשּו ְּפֵניֶהם ַּבַּקְרַקע ְּבַהִּגיָעם ַהַחְׁשַמַּלאי ְוַהְּמכֹוַנאי ֶׁשִּנְתְּפסּו דוגמה:
  ַהִּמְׁשָּפט. 

ׁש. ָאַמר ָלֶהם ָהִריב" [ְּדָבִרים יז]. ַעְבּדֹו ֶׁשל ַיַּנאי ַהֶּמֶלְך ָהַרג ֶנפֶ -ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-"ְוָעְמדּו ְׁשֵני מקור:
. ִשְגָרהּו ּו ֵעיֵניֶכם ּבֹו ּוְנדּוֶנּנּו ָׁשְלחּו ְלַיַּנאי ַהֶּמֶלְך: ַעְבְּדָך ָהַרג ֶנֶפׁשִׁשְמעֹון ֶּבן ֶׁשַטח ַלֲחָכִמים: ְּתנ

ב. ָאַמר לֹו ָלֶהם. ָׁשְלחּו לֹו: ּבֹוא ַאף ַאָּתה ְלָכאן...ָּבא ְוָנְתנּו לֹו ִּכֵּסא ֵאֶצל ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶׁשַטח ְוָיַׁש 
א ְּכמֹו ְך, ֲעמד ַעל ַרְגֶליָך ְוָיִעידּו ְּבָך. ָאַמר לֹו: לא ְּכֶׁשּתאַמר ַאָּתה ֶאּלָ ֶׁשְּמעֹון ֶּבן ֶׁשַטח: ַיַּנאי ַהֶּמלֶ 

ָּכְבׁשּו ְּפֵניֶהם ַּבַּקְרַקע.  - ָּכְבׁשּו ְּפֵניֶהם ַּבַּקְרַקע, ִנְפָנה ִלְׂשמאלֹו  - ֶׁשּיאְמרּו ֲחֵבֶריָך. ִנְפָנה ִליִמינֹו 
ִרים ַּבֲעֵלי ַמְחָׁשבֹות ַאֶּתם. ָיבֹוא ַּבַעל ַמְחָׁשבֹות ְוִיָּפַרע ִמֶּכם ְּדבָ ָאַמר ָלֶהם ֶׁשְּמעֹון ֶּבן ֶׁשַטח: 

 [ַסְנֶהְדִרין ַּדף יט, ַעּמּודב']. ּדֹוֶמה ַלָּכתּוב "הֹוִריד ָלָאֶרץ ראׁשֹו" [ֵאיָכה ב י].

  כבשת הרש .125
  ִמְתַנְּכִלים ִלְגזול ִמֶּמּנּו.ִּכְבַׂשת ָהָרׁש = ְמַעט ְרכּוׁשֹו ֶׁשל ֶהָעִני ֶׁשַּגם אֹותֹו 

  ִעּקּול ַהִּכיַרִים ֵאֶצל ָהַאְלָמָנה ַהְּקִׁשיָׁשה הּוא ְּגֵזַלת ִּכְבַׂשת ָהָרׁש.  דוגמה:
ֶאָחד  ָּדִוד ַוָּיבֹוא ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו: ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ָהיּו ְּבִעיר ֶאָחת,-ָנָתן ֶאל- "ַוִּיְׁשַלח ה' ֶאת מקור:

ִּכְבָׂשה ַאַחת ְקַטָּנה -ָּכל ִּכי ִאם-ָחד ָראׁש. ְלָעִׁשיר ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ַהְרֵּבה ְמאֹד, ְוָלָרׁש ֵאיןָעִׁשיר ְוֶא 
-ב ַוְּתִהי ָּבָניו ַיְחָּדו. ִמִּפּתֹו ּתֹאַכל, ּוִמּכֹסֹו ִּתְׁשֶּתה, ּוְבֵחיקֹו ִּתְׁשּכַ - ֲאֶׁשר ָקָנה ַוְיַחֶּיָה ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם

לֹו ַוִּיַקח - ָּבאַבת. ַוָּיבֹא ֵהֶלְך ָלִאיׁש ֶהָעִׁשיר ַוַּיְחמֹול ָלַקַחת ִמּצֹאנֹו ּוִמְּבָקרֹו ַלֲעׂשֹות ָלאֵֹרַח הַ לֹו ְּכ 
ָנָתן: -ַאף ָּדִוד ָּבִאיׁש ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ֶאל -ִּכְבַׂשת ָהִאיׁש ָהָראש ַוַּיֲעֶׂשָה ָלִאיׁש ַהָּבא ֵאָליו. ַוִּיַחר - ֶאת
ַהָּדָבר - ֶאת  ַהִּכְבָׂשה ְיַׁשֵּלם ַאְרַּבְעָּתִים ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ָמֶות ָהִאיׁש ָהעֶֹׂשה זֹאת, ְוֶאת- י ֶבן ה' ִּכ - ַחי

 ].6 -1ָחַמל" [ְׁשמּוֵאל ב' יב,- ַהֶּזה ְוַעל ֲאֶׁשר לֹא
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  כזה ראה וקדש .126
  ָּכֶזה ְרֵאה ְוַקֵּדׁש! = ֲעֵׂשה ְּבִדּיּוק ְּכֻדְגָמה זֹו! 

ץ ְּברֹוֵפא ְמִליִצים לא ְלַקֵּבל ֶאת ִּדְבֵרי ָהרֹוֵפא ִּבְבִחיַנת "ָּכֶזה ְרֵאה ְוַקֵּדׁש !", ָרצּוי ְלִהָּועֵ ַמ  דוגמה:
  נֹוָסף. 
ים ַאֲהרן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמר:ַהחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ראׁש ֳחָדִׁש -מֶׁשה ְוֶאל-ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מקור:

ְראּוָיה  ָּׁשה מֶׁשה ַעל מֹוַלד ַהְּלָבָנה, ְּבֵאיֶזה ִׁשעּור ֵּתָרֶאה, ְוִתְהֶיהב]. רש"י: ִנְתַק  - [ְׁשמֹות יב, א 
  ְלַקֵּדׁש, ְוֶהְרָאה לֹו ְּבֶאְצַּבע ֶאת ַהְּלָבָנה ָּבָרִקיַע ְוָאַמר לֹו: ָּכֶזה ְרֵאה ְוַקֵּדׁש!

  כחומר ביד היוצר  .127
ָּדר יֵדי ִמיֶׁשהּו ָהעֹוֶׂשה ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעיָניו, ְּכִפי ֶׁשַהַּק ַּכחוֶמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר = ָּדָבר אֹו ָאָדם ַהָּנתּון ִּב 

  עֹוֶׂשה ַּבִּטיט.
  ְלַדְעִּתי, ְיָלִדים ְּבַגן ְנתּוִנים ִּביֵדי ַהַּגֶּנֶנת ַּכחוֶמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר.  דוגמה:
חֶֹמר , ְוִנְׁשַחת ַהְּכִלי ֲאֶׁשר הּוא ָעָׂשה ּבַ הָאְבָנִים-ָוֵאֵרד ֵּבית ַהּיֹוֵצר, ְוִהֵּנהּו עֶֹׂשה ְמָלאָכה ַעל מקור:

ה' ֵאַלי ֵלאמֹר: - ר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר ְוָׁשב ְוַיֲעֵׂשהּו ְּכִלי ַאֵחר ַּכֲאֶׁשר ָיַׁשר ְּבֵעיֵני ַהּיֹוֵצר ַלֲעׂשֹות. ַוְיִהי ְּדבַ 
ַאֶּתם ְּבָיִדי - ֵּנה ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר, ֵּכןה'? ִה - אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם - ֲהַכּיֹוֵצר ַהֶּזה לֹא

  ו]. - ֵּבית ִיְׂשָרֵאל [ִיְרְמָיהּו יח ג 

  כלאחר יד  .128
  ֵלב.-ִּכְלַאַחר ָיד = ֶּדֶרְך ַאַּגב, ְּבִלי ְּתׂשּוַמת

  ִנַּכר ַּבֲעבֹוָדְתָך, ֶׁשִהיא לא ֶנֶעְׂשָתה ִּכְלַאַחר ָיד, ּוִמָּכאן ַמֲעלֹוֶתיָה.  דוגמה:
ד ִהיא. ָאַמר ַרִּבי ְוָכל ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ֶׁשּלא ַהְּזַמן ְּגָרָמן ַהָּנִׁשים ַחָּיבֹות. ַוֲהֵרי הּוְצָאה ִּכְלַאַחר יָ  ר:מקו

  ִיְרְמָיה: ְּבִאָּׁשה ִּגְזָּבִרית ָאנּו עֹוְסִקים [ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ַּדף סב, ַעּמּוד א'].

  כלו כל הקיצין .129
  ָסה ַהִּתְקָוה. ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין = ָאפְ 

  ַהָּנִׂשיא ָאַמר: "ֵאין עֹוד ִּתְקָוה ַלֲהָבָנה ִעם ִאיָראן, ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין".  דוגמה:
ין, צז]. ָעְברּו "ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצין, ְוֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבְתׁשּוָבה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים" [ַסְנֶהְדִר  מקור:

  ם ֶׁשְּלִפי ֶחְׁשּבֹונֹות ַה"ֵקץ" ָצִריְך ָהָיה ָלבֹוא ָּבֶהם ַהָּמִׁשיַח.ָּכל ַהַּתֲאִריִכי

  שומעה תצלנה שתי אוזניו-כל .130
ּׁשֹוְמִעים ׁשֹוְמָעּה ִּתַצְלָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו = קֹול ַהְּׁשמּוָעה ִמן ָהָרָעה ַיְדִהים ִויַזְעֵזַע ֶאת ָאְזֵני הַ -ָּכל

  אֹוָתּה. 
ׁשֹוְמָעּה  ר ַמְרִּבים ְלַהְכִריז ִּכי ָּתְכִניָתם ִהיא ְלַהְׁשִמיד ֶאת ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ְוָכלָראֵׁשי ַהֶּטרֹו דוגמה:

  ִּתַצְלָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו. 
א ׁשֹוְמָעּה ִּתַצְלָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו [ְמָלִכים ב כ-ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ַעל ְירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה ֲאֶׁשר ָּכל מקור:

  יב].

  טחווי קשתכמ .131
  ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת = ְּבֶמְרַחק ַהְּפִגיָעה ֶׁשל ֵחץ ִמֶּקֶׁשת. 

  ּתֹוְמֵכי ַהִחיְזַּבאָלה נֹוֲהִגים ְלִהְתָקֵרב ֶאל ֶּגֶדר ַהְּגבּול ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת.  דוגמה:
  ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד, ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת. [ְּבֵראִׁשית כא טז]. מקור:

  כמי שכפאו שד  .132
  ְּכִמי ֶׁשְּכָפאֹו ֵׁשד = ְּבַעל ָּכְרחֹו. ָּכָפה אֹותֹו = ִהְכִריַח אֹותֹו.

ל ֶאת ַּתְפִקיד ְּבִמְׂשַחק ַהַּכּדּוְרַסל ְלִזְכרֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵגר ֶׁשָּנַפל ְּבִמּלּוי ַּתְפִקידֹו ִּבְּקׁשּוִני ְלַקּבֵ  דוגמה:
  ה ְּכִמי ֶׁשְּכָפאֹו ֵׁשד. ַהָּכרֹוז, ּוִמֵּלאִתי ֶאת ַהַּבָּקָׁש 

  ְודֹוֶמה ָעָליו ְּכִמי ֶׁשְּכָפאֹו ֵׁשד [ְנָדִרים, כ]. מקור:

  כפתור ופרח .133
ְרֵאה ָּדָבר ַּכְפּתֹור ָוֶפַרח = ִמן ַהִּקּׁשּוִטים ֶׁשל ְמנֹוַרת ַהָּזָהב. ַּכְפּתֹור ָוֶפַרח = ִּבּטּוי ִהְתַּפֲעלּות ְלַמ 

  ָנֶאה ְוֶנְחָמד.
ִצּיּור  ָרה, ַּבֲעַלת ַהֶּיַדע ַהִּנְרָחב ְּבִניִבים ִעְבִרִּיים ּוְבִפְתָּגִמים ִעְבִרִּיים, ַּתְחִּביָבּה הּואַהּמֹו דוגמה:

  ָיֶדיָה אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה: " ַּכְפּתֹור ָוֶפַרח!". -ְוַקָּדרּות, ְוָכל רֹוֵאי ְּפִרי
  ָחד ַּכְפּתֹור ָוֶפַרח {ְׁשמֹות כה לג].ְׁשלֹוָׁשה ְּגִביִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה, ָהאֶ  מקור:

  ִּכְקִלַּפת ַהּׁשּום = ָמָׁשל ְלָדָבר ֶהָחֵסר ָּכל ֵעֶרְך.  .134
  ֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל ֶצַבע ָהֶרֶכב ִנְרֵאית ְּבֵעיַני ִּכְקִלַּפת ַהּׁשּום.  דוגמה:
ת ַהּׁשּום, חּוץ ִמן ַהֵּקֵרַח ַהֶּזה [ַר' ֶּבן ַעַזִאי אֹוֵמר: ָּכל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ּדֹוִמים ָעַלי ִּכְקִלּפַ  מקור:

  ֲעִקיָבא] [ְּבכֹורֹות נח].



                   

 

58 
 

  כקריעת ים סוף  .135
  סּוף = ָמָׁשל ְלָדָבר ֶׁשָּקֶׁשה ְמאֹוד ַלֲעׂשֹותֹו.-ִּכְקִריַעת ַים

  סּוף. -ַמֲאַמַּצי ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ֵּבין ְּבֵני ַהּזּוג ָהיּו ָקִׁשים ִּכְקִריַעת ַים דוגמה:
-ָּקדֹוׁש"ַמְטרֹוָנה ַאַחת ָׁשֲאָלה ֶאת ר' יֹוִסי ֶּבן ַחַלְפַתא, ָאְמָרה לֹו: ְלַכָּמה ָיִמים ָּבָרא הַ  ר:מקו

ו ַמהּו עֹוֶׂשה? הּוא ֶאת עֹוָלמֹו? ָאַמר ָלּה: ְלִׁשָּׁשה ָיִמים. ָאְמָרה לֹו: ּוֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ְוַעד ַעְכָׁש -ָּברּוְך 
י הּוא יֹוֵׁשב ּוְמַזֵּוג ִזּוּוִגים: ִּבּתֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני ִלְפלֹוִני. ָאְמָרה לֹו: ְוזֹוִה -ְך ָּברּו-ָאַמר ָלּה: ַהָּקדֹוׁש

ָּלה ֲאִני ְיכֹוָלה ֻאָּמנּותֹו? ַאף ֲאִני ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות ֵּכן. ַּכָּמה ֲעָבִדים ְוַכָּמה ְׁשָפחֹות ֵיׁש ִלי, ּוְבָׁשָעה ַק 
סּוף" -הּוא ִּכְקִריַעת ַים- ָּברּוְך -ה ִהיא ְּבֵעיַנִיְך, ָקָׁשה ִהיא ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁשְלַזְּוָגם. ָאַמר ָלּה: ִאם ַקּלָ 

  [בראשית רבה סח

  כתב על לוח לבו .136
  ָּכַתב ַעל לּוַח ִלּבֹו = ִהְׁשַּתֵּדל ִלְזּכֹר ֵהיֵטב. 

  ַעל לּוַח ִלִּבי.  לֹא ָׁשַכְחִּתי ֶאת ַּבָּקָׁשָתּה ֶׁשל עֹוֶרֶכת ַהִּמְׁשֶנה, ְּכַתְבִּתיהָ  דוגמה:
  לּוַח ִלֶּבָך [ִמְׁשֵלי ג ג].- ַיַעְזֻבָך, ָקְׁשֵרם ַעל ַּגְרְּגרֹוֶתיָך, ָּכְתֵבם ַעל-ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל מקור:

  כתמול שלשום .137
  ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום = ְּכָיִמים ֶׁשָעְברּו. 

ים ַהַּׁשּכּוִלים ְלַאַחר ָהָאסֹון ֵאיָנם עֹוד ַחֵּייֶהן ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהַּׁשּכּולֹות ם ֶׁשל ַההֹוִר  דוגמה:
  ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום. 

ַע לֹא ְּפֵני ָלָבן, ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום [ְּבֵראִׁשית לא ב]. ַמּדּו-ַוַּיְרא ַיֲעקֹב ֶאת מקור:
  ְלּבֹן ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹם [ְׁשמֹות ה יד].ִכִּליֶתם [ִסַּיְמֶּתם] ָחְקֶכם [ַהִּמְכָסה ַהְּקבּוָעה ָלֶכם] לִ 

  לא בא כבושם הזה = לעילא ולעילא = משופרא דשופרא = עידי עידית .138
  ין ָּכמֹוהּו. לא ָּבא ַּכּבוֶׂשם ַהֶּזה = ְלֵעָּלא ּוְלֵעָּלא = ִמּׁשּוְפָרא ְּדׁשּוְפָרא = ִעֵּדי ִעִּדית = ְמֻעֶּלה, ֵא 

 ַקָּדִרית ֶהְחִליטּו ֶּפה ֶאָחד:- ֶלת ֶׁשָּצפּו ְּבִׁשעּור ָלׁשֹון ֵאֶצל ַהּמֹוָרה ַהַּצֶּיֶרתַהְּמַפַּקַחת ְוַהְּמַנהֶ  דוגמה:
  לא ָּבא ַּכּבוֶׂשם ַהֶּזה. 

א ַכּבוֶׂשם "ַוִּתֵּתן ַלֶּמֶלְך ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִּכַּכר ָזָהב ּוְבָׂשִמים ַהְרֵּבה ְמאוד ְוֶאֶבן ְיָקָרה לא בָ  מקור:
  ָנְתָנה ַמְלַּכת ְׁשָבא ַלֶּמֶלְך ְׁשלמה" [ְמָלִכים א' י, י].- רוב, ֲאֶׁשרַההּוא עֹוד לָ 

  לא בכדי  .139
  לֹא ִּבְכִדי = לֹא ָלִריק, לֹא ַלָּׁשְוא. ִּבְכֵדי = ָלִריק [ֲאַרִּמית]. 

  כּו ְלַאֲהַדת ַהִּצּבּור. ְיסֹוִדִּיים, ְוָלֵכן זָ -לֹא ִּבְכִדי ָׁשְבתּו ַהּמֹוִרים ַחְבֵרי ִאְרּגּון ַהּמֹוִרים ָהַעל דוגמה:
  ָלא ָׁשֵדי ִאיֵנׁש זּוֵזי ִּבְכֵדי =ֵאין ָאָדם זֹוֵרק ָמעֹות ְלִחָּנם.[ְּכתּובֹות לו]. מקור:

  לא הותיר אבן על אבן .140
  ת. ִּביסֹוִדּיּו לֹא הֹוִתיר ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן = ִלְׁשִליָלה: ָהַרס ָּכל ֶחְלָקה טֹוָבה,ּוְלִחּיּוב : ָחַקר ֶאת ַהּנֹוֵׂשא

ה ָעָנה ְלָכל ַּבַּמֲאַמִּצים ְלִאּתּור ַהַּסִּמים ַהַּדְחּפֹור לֹא הֹוִתיר ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן. רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשלָ  דוגמה:
  ַהְּטָענֹות ֶׁשֻהְׁשְמעּו ֶנְגּדֹו, הּוא לֹא הֹוִתיר ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן . 

  ִמֶּטֶרם ׂשּום ֶאֶבן ַעל ֶאֶבן [ַחַּגי ב טו מקור:

  נברא לא היה ולא  .141
א ָהיּו ְּדָבִרים לא ָהָיה ְולא ִנְבָרא = ֵאין ּבֹו ֶׁשֶמץ ֶׁשל ֱאֶמת. ָּגָמל ּפֹוֵרַח ָּבֲאִויר, לא ֻּדִּבים ְולא ַיַער, ל

  ח. ֵמעֹוָלם, לא ִמָּנה ְולא ִמְּקָצָתּה, לא ִמֵּניּה ְולא ִמְקָצֵתּה, ִמְגָּדל ַהּפֹוֵרַח ָּבֲאִויר, עֹוְרָבא ָּפרַ 
  ּפּור ַעל ַהְּׁשִחיתּות ָּבִעיִרָּיה ָמצּוץ ִמן ָהֶאְצַּבע, לא ָהָיה ְולא ִנְבָרא. ַהִּס  דוגמה:
ב לא ָהָיה ַּתְרּגּום ֵמֲאָרִמית: ָיַׁשב ַאַחד ַהֲחָכִמים ִלְפַני ר' ְׁשמּוֵאל ַּבר ַנְחָמִני ְוָאַמר: ִאּיֹו מקור:

  טו ַעּמּוד א'].ְולא ִנְבָרא, ֶאָּלא ָמָׁשל ָהָיה [ָּבָבא ָּבְתָרא ַּדף 

  לא היו דברים מעולם  .142
א ֻּדִּבים ְולא לֹא ָהיּו ְּדָבִרים ֵמעֹוָלם = ֵאין ָּכל ְיסֹוד ַלְּדָבִרים, ַהּכל ֶׁשֶקר ְוָכָזב. ָּגָמל ּפֹוֵרַח ָּבֲאִויר, ל

ִמְגָּדל ַהּפֹוֵרַח ָּבֲאִויר, ַיַער, לא ָהָיה ְולא ִנְבָרא, לא ִמָּנה ְולא ִמְּקָצָתּה, לא ִמֵּניּה ְולא ִמְקָצֵתּה, 
  עֹוְרָבא ָּפַרח.

  ִרים ֵמעֹוָלם]. ַהִּמְׁשָּפט ָּכַפר ֵהֶּנָהג ָהֲעַבְרָין ִּבְכַתב ָהִאּׁשּום ְוָטַען: להד"ם [לא ָהיּו ְּדבָ -ְּבֵבית דוגמה:
יב ָּלן ְּבֶׁשל ְּפִׁשיַעְתָך ". ֵהִׁש ַּתְרּגּום ֵמֲאָרִמית: ָאַמר לֹו: "ָׁשלֹוׁש ָּפרֹות ָמַסְרִּתי ְלָך, ּוֵמתּו ּכֻ  מקור:

  לֹו: "ֵראִׁשית, לא ָהיּו ְּדָבִרים ֵמעֹוָלם". [ָּבָבא ְמִציָעא ַּדף ה, ַעּמּוד א'].

  לא טמן ידו בצלחת .143
  לא ָטַמן ָידֹו ַּבַּצַּלַחת = לא ָיַׁשב ְּבִחּבּוק ָיַדִים. ַצַּלַחת = ִּכיס ַּבֶּבֶגד.

, ְלַאַחר ׁשּוַרת ִּפּגּוִעים ְּבִיּׁשּוֵבי ַהָּצפֹון, הּוַקם "ַהִּמְׁשָמר 1974ת ְּבחוֶדׁש יּוִלי ְׁשנַ  דוגמה:
  ָהֶאְזָרִחי",לא ָטַמְנִּתי ָיִדי ַּבַּצַּלַחת ְוִהְצָטַרְפִּתי ֵאָליו. 

  ָטַמן ָעֵצל ָידֹו ַּבַּצַּלַחת, ַּגם ֶאל ִּפיהּו לא ְיִׁשיֶבָּנה [ִמְׁשֵלי יט, כד]. מקור:
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  לא יסולא בפז .144
ִּכּנּוי ְלָזָהב  לא ְיֻסָּלא ַּבָּפז = ַּבַעל ֵעֶרְך ַרב ְמאֹוד, ָיָקר ְמאֹוד. ְיֻסָּלא = ִיָּׁשֵקל, ַיֲעִריכּו אֹותֹו. ָּפז =

  ֻמְבָחר. 
ַתב ֵּבין ְמַבֵּקר ָהָאָּמנּות ִהְתַרֵּׁשם ְמאֹוד ִמִּצּיּוֶריָה ּוִמיִצירֹות ַהַּקָּדרּות ֶׁשל ַהּמֹוָרה ְוכָ  דוגמה:

  ֶּיֶתר: "לא ְּתֻסָּלא ַּבָּפז ֲעבֹוָדָתּה ֶׁשל ַרַּבת ַהִּכְׁשרֹונֹות". הַ 
  ְּבֵני ִצּיֹון ַהְּיָקִרים ַהְּמֻסָּלִאים ַּבָּפז [ְמִגַּלת ֵאיָכה ד, ב]. מקור:

  לא כהתה עינו .145
  ָכֲהָתה ֵעינֹו = לא ָנס ֵלחו = ֲעַדִין לא ַּתׁש ּכֹוחֹו, ׁשֹוֵמר ַעל ַרֲעַנּנּותֹו.-לא
ָנס ֵלחֹו, ִׁשעּוָריו -ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולא-ִּפי ֶׁשַּלּמֹוֶרה ָמְלאּו ִׁשִּׁשים ָׁשָנה, ֲעַדִין לא-ַעל-ַאף גמה:דו

  ְמַרְּתִקים. 
ָנס  -ָכֲהָתה ֵעינֹו, ְולא- ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבמותֹו, לא-לאֵלחֹו, ְוִׁשעּוָריו ְמַרְּתִקים.ּומֶׁשה ֶּבן מקור:

  ים לד ז].ֵלחֹה [ְּדָבִר 

  לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן .146
ִני, ֶאָּלא ִמּתֹוְך לא ֵמַאֲהַבת ָמְרְּדַכי ֶאָּלא ִמִּׂשְנַאת ָהָמן = ַהַּמֲעֶׂשה ַנֲעָׂשה לא ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ִלְפלֹו

  ִׂשְנָאה ִליִריבֹו. 
ֹו א ִמִּׂשְנָאתֹו ַלְּמַאֵּמן, ֶׁשהּוא ְיִריבְמַנֵהל ַהְּקבּוָצה ָעַזר ַלַּכּדּוַרְגָלן לא ֵמַאֲהָבתֹו ֵאָליו ֶאּלָ  דוגמה:

  ֶׁשל ַהְּמַנֵהל. 
  לא ִמְּפֵני ֶׁשאֹוֲהִבים ֶאת ָמְרְּדַכי ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשּׂשֹוְנִאים ֶאת ָהָמן [ְמִגָּלה טז]. מקור:

  לא מדבשך [מדובשך] ולא מעוקצך .147
  ר ְולֹא ִמן ָהַרע ֶׁשּבֹו. לא ִמִּדְבֵׁשְך ְולא ֵמֻעְקֵצְך = לא ִמן ַהּטֹוב ֶׁשַּבָּדבָ 

ְבֵׁשְך ְולא ַהִּגְזָּבר ֶׁשֶּנְחַׁשד ִּבְמִעיָלה ָעָנה ַּבֶּטֶלפֹון ָלִעּתֹוַנאי ַהָּבִכיר: "ֵאיִני ֵמִגיב, לא ִמִּד  דוגמה:
  ֵמֻעְקֵצְך". 

ִאם ֵּכן ֲאַקְּלֵלם  ָאַמר לֹו: -ִּבְלָעם לא ֵּתֵלְך ִעָּמֶהם" [ְּבִמְדָּבר כב יב] - "ַויֹאֶמר ֱאלִהים ֶאל מקור:
ן ָאַמר לֹו: לא ָּתאֹר ֶאת ָהָעם. ָאַמר לֹו: ִאם ֵּכן ֲאָבְרֵכם. ָאַמר לֹו: ֵאין ֵהם ְצִריִכי -ִּבְמקֹוִמי 
 ַּתְנחּוָמא "ִּכי ָּברּוְך הּוא". ָמָׁשל אֹוְמִרים ַלִּצְרָעה: "לא ִמִּדְבֵׁשְך ְולא ֵמֻעְקֵצְך " [ִמְדַרׁש - ְלִבְרָכְתָך 

  ַׁשת ָּבָלק].ָּפרָ 

  לא מעלה ולא מוריד .148
  לא ַמֲעֶלה ְולא מֹוִריד = ֵאין הּוא ְמַׁשֶּנה ָּדָבר, ֵאין ַלָּדָבר ָּכל ֲחִׁשיבּות. 

ֲעֶלה ְולא ֻהְחַלט ְלַהְגִּביל ֶאת ְׁשעֹות ַהְּנִהיָגה ְלֶנָהִגים ְצִעיִרים, ַאְך, ְלַצֲעִרי, ַצַעד ֶזה לא ַמ  דוגמה:
  ְּתאּונֹות ֵאינֹו ּפֹוֵחת. מֹוִריד, ּוִמְסַּפר הַ 

  לא ַמֲעִלין ְולא מֹוִריִדין [גיטין נב]. -ִּדְבֵרי ֲחלֹומֹות  מקור:

  לא נס לחו .149
  לא ָנס ֵלחו = ֲעַדִין לא ַּתׁש ּכֹוחֹו, ׁשֹוֵמר ַעל ַרֲעַנּנּותֹו.

  ִׁשעּוָריו ְמַרְּתִקים. ִּפי ֶׁשַּלּמֹוֶרה ָמְלאּו ִׁשִּׁשים ָׁשָנה, ֲעַדִין לא ָנס ֵלחֹו, וְ -ַעל-ַאף דוגמה:
  ָנס ֵלחֹה [ְּדָבִרים לד ז].- ָכֲהָתה ֵעינֹו, ְולא-ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבמותֹו, לא-ּומֶׁשה ֶּבן מקור:

  לא תחסום שור בדישו .150
ֵמאֹוָתּה  ְצמֹולא ַּתְחסם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו = ַאל ִּתְמַנע ֵמָאָדם ָהעֹוֵבד ַּבֲעבֹוָדה ְמֻסֶּיֶמת טֹוַבת ֲהָנָאה ְלעַ 

  ֹוָדה. ֲעבֹוָדה. ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּׁשֹור ָּדׁש, ַאל ַּתְחסם ֶאת ִּפיו, ְּכֵדי ֶׁשהּוא לא יאַכל ִּבְזַמן ָהֲעב
 ִלים, ֵּכיָון ֶׁשֵאיןעֹוְבִדי ַהִּמְטָּבח ְּבִמְסָעדֹות ַרָּׁשִאים ֶלֱאכול ְּכַאַּות ַנְפָׁשם ְּבֵעת ֲהָכַנת ַהַּמֲאכָ  דוגמה:

  ֹור ְּבִדיׁשֹו. ַלְחסום ׁש
  לא ַּתְחסם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו [ְּדָבִרים כה, ד]. מקור:

  לו צדיקים .151
] ַצִּדיִקים ִנְסָּתִרים ַהִּנְמָצִאים ְלִפי 6, ו = 30ל"ו ַצִּדיִקים = ְׁשלֹוִׁשים ְוִׁשָּׁשה [ַּבִּגיַמְטִרָּיה ל= 

ּוִבְזכּוָתם ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים.  -ַּבּתֹוָרה ּוַבָחְכָמה ַהָּמסֶֹרת ָהֲעָמִמית ְּבָכל ּדֹור. ֵהם עֹוְסִקים ַּבֵּסֶתר 
  ַּכּיֹום ְמֻקָּבל לֹוַמר זֹאת ַּגם ַעל ִמי ֶׁשּמּוָכן ְלַסֵּיַע ְלִנְצָרְך ֶׁשּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס.

 ה ִנָּתן לֹוַמר ְּבֶפה ָמֵלא ִּכיַעל ֲאָחִדים ֵמַחְבֵרי ְקִהַּלת ֵּבית ְּכֶנֶסת "ֵּבית ְּבלּוָמה" ְּבֶפַתח ִּתְקוָ  דוגמה:
  ֵאֶּלה ִמְׁשַּתְּיִכים ַלֲחבּוַרת ְׁשלֹוִׁשים ְוִׁשָּׁשה ]ל"ו] ַהַּצִּדיִקים. 

 ַעל ְיסֹוד ַהֶּנֱאָמר ְּב"ֻסָּכה" מ ה מקור:
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  לוט בערפל .152
  לּוט ָּבֲעָרֶפל = לֹא ָּברּור, ְמֻעְרָּפל. לּוט = ָעטּוף, ְמֻכֶּסה. 

ַׁשט ֶרֶגל"], ְּבִנָּיה ִהְכִריָזה ַעל ַהְפָסַקת ְּפִעילּוָתּה ֵּכיָון ֶׁשָּפְׁשָטה ֶרֶגל [ְרֵאה ֵעֶרְך "ּפָ ֶחְבַרת הַ  דוגמה:
  ַוֲעִתיָדם ֶׁשל רֹוְכֵׁשי ַהִּדירֹות לּוט ָּבֲעָרֶפל. 

 ת ַהֵּצרּוף "ַהַּתֲעלּוָמהַהָּמקֹור לּוט ָּבֲעָרֶפל. ח"נ [ַחִּיים ַנְחָמן] ְּבָיאִליק ָּכַתב ְּב"ָרֵזי ַלְיָלה" ֶא  מקור:
  לּוָטה ָּבֲאֵפָלה".

  לזות שפתיים  .153
  ְלזּות ְׂשָפַתִים = ִּדָּבה, ִּדְבֵרי ֶׁשֶקר. 

ּוְלִהָּמַנע  חֹוָבה ָעֵלינּו ְלִהָּזֵהר ִּבְכבֹוָדם ֶׁשל ַחָּיֵלי ַצַה"ל [ְצָבא ֲהָגָנה ְלִיְׂשָרֵאל] ּוְקִציָניו דוגמה:
  ִמְּלזּות ְׂשָפַתִים. 

  ַהֶּסר ִמְּמָך ִעְּקׁשּות ֶּפה, ּוְלזּות ְׂשָפַתִים ַהְרֵחק ִמֶּמָך [ִמְׁשֵלי ד כד]. :מקור

  לטש את עיניו .154
  ה.ָלַטׁש ֶאת ֵעיָניו = ִאֵּמץ ֶאת ַמָּבטֹו ַאַּגב ַהָּבַעת ַהְפָּתָעה,ִׂשְנָאה, ִקְנָאה, ְּבִעָּקר, ַּתֲאוָ 

  ֶהָחָלב ֶׁשִּנָּצב ְּבֶפַתח ַהַּבִית. ֶהָחתּול ָלַטׁש ֶאת ֵעיָניו ְלֵעֶבר ַּכד  דוגמה:
  ָצִרי ִיְלטֹוׁש ֵעיָניו ִלי [ִאּיֹוב טז ט]. מקור:

  ליבו סמוך ובטוח .155
  ִלּבֹו ָסמּוְך ּוָבטּוַח = הּוא ְמֻׁשְכָנע. 

  ְמַפֵּקד ֵחיל ָהֲאִויר ָהָיה ָסמּוְך ּוָבטּוַח ִּכי ַהְּפֻעָּלה ַּתְצִליַח, ְוָאֵכן ָצַדק.  דוגמה:
  ח].- כֹון ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּבה', ָסמּוְך ִלּבֹו, לֹא ִייָרא [ְּתִהִּלים קיב זנָ  מקור:

  ליל שימורים .156
  ֵליל ִׁשּמּוִרים = ַלְיָלה ֶׁשִּנְקַּבע ְלִמְׁשֶמֶרת, ְלִזָּכרֹון ְלָכל ַהּדֹורֹות. 

  ִים. ֵליל ִׁשּמּוִרים ָעָׂשה ה' ְּכֵדי ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצרַ  דוגמה:
  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלדֹרָֹתם [ְׁשמֹות יב מב].- ַהַּלְיָלה ַהֶּזה לה' ִׁשֻּמִרים ְלָכל מקור:

  לכל מאן דבעי [ארמית] .157
  ְלָכל ָמאן ְּדָבֵעי = ְלָכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה. ָּבָעה = ִּבֵּקׁש. 

  אֹו "ְלָכל ָמאן ְּדָבֵעי".  ְּברֹאׁש ְּתעּוָדה אֹו ַהְמָלָצה ָנהּוג ִלְכּתֹב "ְלָכל ַהְּמֻעְנָין" דוגמה:
", ַּדף קח ְלָכל ָמאן ְּדָבֵעי[ ִחּדּוֵׁשי ָהַרְמָּב "ן (ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן ַנְחָמן), ַמֶּסֶכת "ָּבָבא ְמִציָעא מקור:

  ַעּמּוד ב].

  למען יראו / ישמעו וייראו  .158
  ְלַמַען ִיְראּו / ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו = עֶֹנׁש ְלֻדְגָמה, ְּכֵדי ֶׁשָּכל ׁשֹוְמָעיו ִיְפֲחדּו ַלְחטוא. 

ָּלא ַּגם ַהּתֹוֵבַע ִּבֵּקׁש ְלַהְחִמיר ְּבָעְנׁשֹו ֶׁשל ַהּפֹוִליִטיַקאי, לא ַרק ִּבְגַלל ֶחְטאֹו ַהָּכֵבד ֶא  דוגמה:
  . ָראּו", ֵמַאַחר ֶׁשַהְטָרַדת ָנִׁשים ָהְפָכה, ְלַצֲעֵרנּו, ְלתֹוָפָעה ְנפֹוָצה"ְלַמַען ִיְראּו / ִיְׁשְמעּו ְויִ 

ה' ֱאלֶֹהיָך אֹו - ַהּכֵֹהן ָהעֵמד ְלָׁשֵרת ָׁשם ֶאת -ַיֲעֶׂשה ְבָזדֹון ְלִבְלִּתי ְׁשמַֹע ֶאל-ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר מקור:
ָהָעם ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא ְיִזידּון עֹוד - ְׂשָרֵאל. ְוָכלַהּׁשֵפט, ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא ּוִבַעְרָּת ָהַרע ִמּיִ  -ֶאל

  יג].-[ְּדָבִרים יז יב

  לפני ולפנים  .159
  ִלְפַני ְוִלְפִנים = ְלתֹוְך, ְּפִניָמה. ִלְפַני = ִּבְפִנים, ַּבָּתֶוְך. 

ה ְלַהִּקיף ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ִלְפַני ַהחֹוֵקר ַהָּצִעיר ִהְׁשִקיַע ָׁשעֹות ַרּבֹות ְּבֶמְחָקרֹו ֵּכיָון ֶׁשָרצָ  דוגמה:
  ְוִלְפִנים. 

 ֶזה ִלְפַני ְוִלְפִנים [יֹוָמא סא]. - ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש  מקור:

  לפנים משורת הדין  .160
  ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין = ִהְתַנֲהגּות ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֶחֶסד ְוַרֲחִמים, לא ְלִפי ֻחְמַרת ַהִּדין. 

ה ִלְפִנים ֶאת ַהֶּנָהג ַהַחָּיל ֶׁשּלא ִצֵּית ְלַתְמרּור "ֲעצור", ַאְך ִהְסַּתֵּפק ְּבַאְזָהרָ  ַהּׁשֹוֵטר ָעַצר דוגמה:
  ִמּׁשּוַרת ַהִּדין. 

ַנֵהג ִעם ָּבֶניָך ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֶׁשִּיְכְּבׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ַּכַעְסָך ְוָיגֹּלּו ַרִחמיך ַעל ִמּדֹוֶתיָך ְוִתְת  מקור:
 ת ָהַרֲחִמים ְוִתָּכֵנס ָלֶהם ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין [ְּבָרכֹות ז,א].ְּבִמּדַ 
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  נהור[ארמית]-לשון סגי .161
ּה ַּכֵּון ְלַמְׁשָמעָ ְנהֹור = הֹוָרָאה ְמֻהֶּפֶכת, ִׁשּמּוׁש ַּבִּמָּלה ְּבאֶֹפן ֶׁשָהָאָדם ָהאֹוֵמר אֹוָתּה ִמְת  -ְלׁשֹון ַסִּגי 

ַהִּכּנּוי  ֶהָהפּוְך ֶׁשל ַהִּמָּלה. ַסִּגי = ַהְרֵּבה. ְנהֹור = אֹור, ְוָכְך ְמַכִּנים ְּבָלׁשֹון ֲהפּוָכה ֶאת ָהִעֵּור.
  קֹוִרי ִנַּתן ָלִעֵּור ְּבַעִין ַאַחת, ֶׁשְּלֻעַּמת ָהִעֵּור ַהָּגמּור ֲהֵריהּו "ַרב אֹור". . ַהְּמ 

  ְנהֹור "ָזִריז". .  - ַהּפֹוֵעל ְמֻרָּׁשל ְוִאִּטי, ַוֲחֵבָריו ְמַכִּנים אֹותֹו ִּבְלׁשֹון ַסִּגי  דוגמה:
  ת נח]..ְנהֹור ֲהָוה =ָהָיה [ְּבָרכֹו-ַרב ֵׁשֶׁשת ַסִּגי מקור:

  לשם שמיים  .162
  ֲעֶלה.ְלֵׁשם ָׁשַמִים = לֹא ְלטֹוָבתֹו ַהְּפָרִטית ֶׁשל ָאָדם אֹו ְלִפְרסּום ְׁשמֹו, ֶאָּלא ְלַמַען ַרְעיֹון נַ 

  ַמִים. ַמְרִּבית ֲחֵבַרי ַהִּמְתַנְּדִבים ִליִחיַדת ַהְּתנּוָעה ַהִּמְׁשַטְרִּתית עֹוִׂשים זֹאת ְלֵׁשם ָׁש  דוגמה:
  ].ִני ִמְׁשָנה בָהֲעֵמִלים ִעם ַהִּצּבּור ִיְהיּו ֲעֵמִלים ִעָּמֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים [ִּפְרֵקי ָאבֹות ֶּפֶרק ֵׁש  ְוָכל מקור:

  מאיגרא רמא לבירא עמיקתא [ארמית]  .163
ִאָּגָרא = ַּגג.  ֵמִאָּגָרא ָרָמא ְלֵביָרא ֲעִמיְקָּתא = ְיִריָדה [ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִּפְתאֹוִמית] ִמַּמָּצב טֹוב ְלַמָּצב ַרע.

  ָרָמא = ָּגבֹוַּה. 
  ְלֵביָרא ֲעִמיְקָּתא.  ַהַּׂשר ְלֶׁשָעַבר ֶׁשֻהְרַׁשע ְּבַהְבָרַחת ַסִּמים ִנְקַלע ְלַמָּצב ֶׁשל ֵמִאָּגָרא ָרָמא דוגמה:
ִהְׁשִליְך ַּתְרּגּום ֵמֲאָרִמית: ַרִּבי ָהָיה נֹוֵטל ֵסֶפר ִקינֹות ְוקֹוֵרא ּבֹו. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלָפסּוק ֶזה: " מקור:

[ֲחִגיָגה ה,  ִמָּׁשַמִים ֶאֶרץ" [ֵאיָכה ב א] ָנַפל [ַהֵּסֶפר] ִמָּידֹו. ָאַמר: ֵמִאָּגָרא ָרָמא ְלֵביָרא ֲעִמיְקָּתא
  ַעּמּוד ב].

  מן הפחת אל הפח מדחי אל דחי / .164
ֲחִפיָרה  ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי = ִמָּצָרה ֶאל ָצָרה = ִמן ַהַּפַחת ֶאל ַהַּפח. ֶּדִחי = ִּכָּׁשלֹון, ַּתָּקָלה. ַּפַחת =

  ֲעֻמָּקה ָּבֲאָדָמה. ַּפח = ַמְלּכֶֹדת ְלִצּפֹוִרים, ִמְכׁשֹול, ַּתָּקָלה. 
ְלִכים ֶביָה, ּפֹוִליִטיָקִאים לֹא ְמַעִּטים ַמְׁשִחיִתים ַּדְרֵכיֶהם ְוהֹוְלַצַער ֶאְזָרִחי ַהְּמִדיָנה ְותֹוָׁש  דוגמה:

  ִמְּדִחי ֶאל ֶּדִחי. 
  ].35נֹוֵדד ְוגֹוֶלה ִמְּדִחי ַאְך ֶאל ֶּדִחי [ְיהּוָדה ַאְלָחִריִזי ִאיִתיֵאל  מקור:

  מודה ועוזב ירוחם .165
  ְּבֶחְטאֹו ְועֹוֵזב ֶאת ַּדְרּכֹו ָהָרָעה. מֹוֶדה ְועֹוֵזב ְיֻרַחם = ֵיׁש ִלְסלוַח ְלִמי ֶׁשּמֹוֶדה 

  ַהַּגָּנב ֶׁשהֹוָדה ִמָּיד ָּבַאְׁשָמה, ָיָצא ְּבעוֶנׁש ַקל ֶׁשֵּכן מֹוֶדה ְועֹוֵזב ְיֻרַחם.  דוגמה:
  ְמַכֶּסה ְּפָׁשָעיו לא ַיְצִליַח, ּומֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם [ִמְׁשֵלי כ"ח,יג]. מקור:

  מול / בפני שוקת שבורה .166
  ת ּבֹו ְּבֵהמֹות. / ִּבְפֵני ׁשֶֹקת ְׁשבּוָרה = ֶהֶרס ָּכל ַהִּתְקוֹות. ׁשֶֹקת = ְמָכל ָקעּור ּוָמֳאָרְך ְלַהְׁשקֹומּול 

ְרָדה ִמְּנָכֶסיָה, רֹוְכֵׁשי ַהִּדירֹות ַּבֶחְבָרה ַהַּקְּבָלִנית ַּבֶחְבָרה ַהַּקְּבָלִנית ֶׁשָּפְׁשָטה ֶרֶגל, ֶׁשּיָ  דוגמה:
ִּנְכֶסֶפת ֶאת ם: "ָיַרד ִמְּנָכָסיו, "ָּפַׁשט ֶרֶגל"], עֹוְמִדים ָּכֵעת, ְלַאַחר ֶׁשִהְׁשִקיעּו ַּבִּדיָרה הַ [ְרֵאה ֲעָרִכי

  ָּכל הֹוָנם, מּול /ִּבְפֵני ׁשֶֹקת ְׁשבּוָרה. 
ב ֶׁשר ֶׁשָּנַתן ַּדג ַהָּזהָ ָׁשאּול ִמן ָהַאָּגָדה ַעל "ַהַּדָּיג ְוַדג ַהָּזָהב", ַהְּמַסֶּפֶרת ַעל ַהִּנְפָלאֹות ְוָהעֹ מקור:

  ֶאל ַהּׁשֶֹקת ַהְּׁשבּוָרה. -ְלַדָּיג ָעִני, ַאְך ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֶנֱעַלם ָהעֶֹׁשר ְוַהַּדָּיג ָחַזר ְלַחֵּיי עִֹני ְוַדּלּות 

  מושב לצים .167
  ם ַלֶּדֶרְך ָהָרָעה.מֹוַׁשב ֵלִצים = ֶחְבַרת ְרָׁשִעים ַהֵּמיִטיִבים ִלְנאֹום ּוְמִסיִטים ֶאת ׁשֹוְמֵעיהֶ 

ְלהֹוָריו  ִעם ַהַּמֲעָבר ַלַּבִית ֶהָחָדׁש ְוִלְקַראת ְׁשַנת ַהִּלּמּוִדים ַהֲחָדָׁשה ִהְבִטיַח רֹוֶתם דוגמה:
  ּוְלַעְצמֹו, ִּכי לא ֵיֵׁשב עֹוד ְּבמֹוַׁשב ֵלִצים. 

ֲחָטִאים לֹא ָעַמד, ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא  ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים, ּוְבֶדֶרְך  מקור:
  ָיַׁשב [ְּתִהִּלים א א].

  מטוב עד רע .168
  ָרע = לֹא ֶהְחִליף ִעּמֹו ִמָּלה, לֹא ִּדֵּבר ִאּתֹו ְּכָלל. - ִמּטֹוב ַעד
  ָרע. -ָלָבן ֻהְזַהר ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה ְלַבל ְיַדֵּבר ִעם ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד דוגמה:
ַיֲעקֹב -ְּתַדֵּבר ִעם- ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַּבֲחלֹם ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו: ִהָּׁשֶמר ְלָך ָּפן- ֱאלִֹהים ֶאלֵוָּיבֹא  מקור:

  ָרע [ְּבֵראִׁשית לא כד].- ִמּטֹוב ַעד

  מילים / דברים / כדרבונות / כדורבנות .169
ן = , ַּפְסָקִנִּיים ַהּדֹוְקִרים ְּכָדְרבֹונֹות. ָּדְרּבָ ִמִּלים / ְּדָבִרים / ַּכָּדְרבונֹות / ְּכָדְרָּבנֹות = ְּדָבִרים ְׁשנּוִנים

  .ַהָּבָקר] ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו ְלֵזרּוז ַהָּבָקר ָּבֲעבֹוָדה ַּבָּׂשֶדה-ַמְסֵמר ְּבראׁש ַהּמֹוט [ַמְלַמד 
ֲאֶׁשר ִהְרִׁשיָעה ֶאת ֲחֵבר ַהּׁשֹוֶפֶטת ִהְׁשִמיָעה ְּדָבִרים / ִמִּלים ַּכָּדְרבֹונֹות / ְּכָדְרָּבנֹות ּכַ  דוגמה:

  ַהְּכֶנֶסת. 
 ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרבונֹות ּוְכַמְׂשְמרֹות ְנטּוִעים ַּבֲעֵלי ֲאֻסּפֹות [קוֶהֶלת יב יא]. מקור:
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  מלחך פנכי / פנכא [ארמית]  .170
ָערֹות. ִּפְנָּכא ְמַלֵחְך ִּפְנֵּכי = ְמַלֵחְך ִּפְנָּכא = ַחְנָפן. ַּבֲאָרִמית: ְמַלֵחְך ִּפְנֵּכי = ְמַלֵחְך ִּפְנָּכא = ְמַלֵּקק ְק 

  = ְקָעָרה, ַצַּלַחת. 
ּוִמְתַרֵּפס ִלְפֵני  ַהַּׂשְחָקן ַהְּמֻאְכָזב ָטַען ִּבְפֵני ֲחֵבָריו ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ְמַלֵחְך ִּפְנָּכא דוגמה:

  ַהְּמַאֵּמן. 
ָחָכם ַהַּמְרֶּבה ְסעּוָדתֹו ְּבָכל ָמקֹום, ְלַבּסֹוף ַמְחִריב ֶאת ֵּביתֹו, -ָּתנּו ַרָּבָנן: ָּכל ַּתְלִמיד מקור:

ּבֹות ָּבאֹות ָעָליו, ּוְמַאְלֵמן ֶאת ִאְׁשּתֹו, ּוְמַיֵּתם ֶאת ּגֹוָזָליו, ְוַתְלמּודֹו ִמְׁשַּתָּכח ִמֶּמּנּו, ּוַמֲחלֹוקֹות רַ 
ו לֹו ּוְלָבָניו ְוִלְבֵני ָּבָני ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנְׁשָמִעים, ּוְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים ְוֵׁשם ַרּבֹו ְוֵׁשם ָאִביו, ְוגֹוֵרם ֵׁשם ַרע

  ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות....רב פפא ָאַמר [קֹוְרִאים לֹו] ָּבר ְמַלֵחְך ִּפְנֵּכי .[ְּפָסִחים, מ"ט

  מן הפחת אל הפח / מדחי אל דחי .171
ֹוִרים , ִמן ַהַּפַחת ֶאל ַהַּפח = ִמֶּדִחי ֶאל ֶּדִחי [ְרֵאה ֵעֶרְך ] = ִמָּצָרה ֶאל ָצָרה. ַּפח = ַמְלּכֶֹדת ְלִצּפ

  ִמְכׁשֹול, ַּתָּקָלה. ַּפַחת = ֲחִפיָרה ֲעֻמָּקה ָּבֲאָדָמה. ֶּדִחי = ִּכָּׁשלֹון, ַּתָּקָלה. 
 ְׂשָחֶקיָה ֶׁשלָקן ֶׁשָּפַרׁש ִמן ַהְּקבּוָצה ֵעֶקב ְיָחָסיו ָהְרעּוִעים ִעם ַהְּמַאֵּמן לֹא ֻׁשַּתף ְּבִמ ַהַּׂשְח  דוגמה:

  ַהְּקבּוָצה ַהֲחָדָׁשה, ְוָכְך, ְלַצֲערֹו, ִהְסַּתֵּבר לֹו ֶׁשהּוא ָנַפל ִמן ַהַּפַחת ֶאל ַהַּפח. 
 כד ת, ְוָהעֹוֶלה ִמּתֹוְך ַהַּפַחת ִיָּלֵכד ַּבָּפח [ ַעל ִּפי ְיַׁשְעָיהּוַהַּפחַ  -ַהֵּנס ִמּקֹול ַהַּפַחד ִיּפֹל ֶאל מקור:

  יח].

  מנה אחת אפיים .172
  ּו ִּכְגמּולֹו.. ֵּתאּור ְּתגּוָבה ָקָׁשה ַהָּבָאה ְלָהִׁשיב ְלִמיֶׁשה2.ָמָנה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת. 1ָמָנה ַאַחת ַאַּפִים = 

  ֶנֶסת ֵהִׁשיב ראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ָמָנה ַאַחת ַאַּפִים ְלָכל ּתֹוְקָפיו. ִּבְנאּומֹו ֶהָחִריף ַּבְּכ  דוגמה:
  ּוְלַחָּנה ִיֵּתן ָמָנה ַאַחת ַאַּפִים [ְׁשמּוֵאל א' א, ה]. מקור:

  מס שפתיים .173
ִלְפעול ְלַמַען ַמס ְׂשָפַתִים = ְּדָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהֶּפה ְּכֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה, ְּבלא ַּכָּוָנה ָּכְלֶׁשִהי 

  ִקּיּוָמם.
ן ְּבֶגֶדר ְּכֶנֶסת ַרִּבים ֵאיָנם ִמְתַּכְּוִנים ְלַסֵּיַע ְלִצּבּור ַהּבֹוֲחִרים, ְוָכל ַהְבָטחֹוֵתיֶהם הֵ -ַחְבֵרי דוגמה:

  ַמס ְׂשָפַתִים ִּבְלַבד. 
  ].ֵצרּוף ִמן ַהִּסְפרּות ַהֲחָדָׁשה [ִמִּסְפרּות ַהַהְׂשָּכָלה ְוַעד ָיֵמינּו מקור:

  מסולתו ומשמנו / מסולתה ומשמנה .174
ַהּטֹוב ִמָּסְלּתֹו [מסולתו / מסולת שלו] ּוִמַּׁשְמנו / ִמָּסְלָּתּה [מסולתה / מסולת שלה] ִמַּׁשְמָנּה = ֵמ 

  ּוֵמַהֻּמְבָחר, ֵמַהֵחֶלק ַהְּמֻׁשָּבח ִמּכֹל. ָׁשאּול ֵמַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר "ַוִּיְקָרא".
ְּבאּוַגְנָּדה ן", ִמְבָצע נֹוָעז ֶׁשל ַצַה"ל ְלִחּלּוץ ִיְׂשְרֵאִלים ֲחטּוִפים ֵמֶאְנֶטֶּבה ֶׁש ְּב"ִמְבָצע יֹוָנָת  דוגמה:

ֲחֵמי ַצַה"ל, ַעל ] ִהְׁשַּתְּלטּו לֹוֲחֵמי ַסֶּיֶרת ַמְטַּכ"ל [ַמֶּטה ְּכָלִלי], ִמָּסְלָּתּה ּוִמַּׁשְמָנּה ֶׁשל לֹו1976[יּוִני 
  ַהחֹוְטִפים. 

ָה ְלבָֹנה ַּתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה לה' סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרָּבנֹו, ְוָיַצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוָנַתן ָעֶלי-ִּכיְוֶנֶפׁש  מקור:
  [ִמין ּבֶֹׂשם] [ַוִּיְקָרא ב ב].

  מעז יצא מתוק .175
  ֵמָהאֶֹכל ָיָצא ַמֲאָכל, ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק = ּתֹוָצָאה ִחּיּוִבית ְלָדָבר ְׁשִליִלי.

  ְּבֵעת ְׁשִהָּיתֹו ַּבֶּכֶלא ָלֵמד ָהֲעַבְרָין ִלְקרוא ְוִלְכּתוב, ֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק.  דוגמה:
 לֶׁשת ָיִמיםַוּיאֶמר ָלֶהם: ֵמָהאֶֹכל ָיָצא ַמֲאָכל, ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק, ְולא ָיְכלּו ְלַהִּגיד ַהִחיָדה ְׁש  מקור:

ָרִמים ם הֹוָריו ְלִתְמָנע ִלְפּגֹׁש ֶאת הֹוֵרי ְּדִליָלה, ִהִּגיעּו ַעד ַהְּכ [ׁשֹוְפִטים יד, יד]. ַּכֲאֶׁשר ָיַרד ִׁשְמׁשֹון עִ 
יר ִהִּגיַע ֵאָליו ִמחּוץ ָלִעיר. ָּכאן ִחָּכה ִׁשְמׁשֹון, ְוהֹוָריו ָהְלכּו ָהִעיָרה.ְּבִהְתַהְּלכֹו ֵּבין ַהְּכָרִמים ֲאִרי ָצעִ 

ֱעַרְך ִלְכבֹוד ָהֲאִרי ִנְקַרע ְּבַקּלּות ְּבָיָדיו ֶׁשל ַהִּגּבֹור. ַּבִּמְׁשֶּתה ֶׁשּנֶ ִּבְׁשָאָגה, רּוַח ה' ָצְלָחה ַעל ִׁשְמׁשֹון, וְ 
 ִמן ָהַאְכָלן, ִמן ַהּטֹוֵרף ָיָצא -ַהֲחֻתָּנה ָחד ִׁשְמׁשֹון ֶאת ַהִחיָדה, ְּכִמְנַהג ַהַּקְדמֹוִנים, ֶׁשִּפְתרֹוָנּה הּוא 

  ְּדַבׁשַמֲאָכל, ּוִמן ֶהָחָזק ְוַהּנֹוָרא ָיָצא 

  מפח נפש .176
  ַמַּפח ֶנֶפׁש = ַאְכָזָבה ָקָׁשה, ֵיאּוׁש. 

  ַהחֹוֶלה ָיָצא ְּבַמַּפח ֶנֶפׁש ִמן ַהִּׂשיָחה ִעם רֹוְפאֹו ָהִאיִׁשי.  דוגמה:
  ָנֶפׁש [ִאּיֹוב יא כ].-ְוֵעיֵני ְרָׁשִעים ִּתְכֶליָנה, ּוָמנֹוס ָאַבד ִמְנֶהם, ְוִתְקָוָתם ַמַּפח מקור:

  מית]מקדמת דנה [אר .177
  ִמַּקְדַמת ְּדָנה = ִמִּלְפֵני ֵכן , ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם, ִמָּיִמים ְקדּוִמים ְּביֹוֵתר. 

ְצָּדַקת חֹוַבת ַהִּתְלּבֶֹׁשת ָהֲאִחיָדה ְּבָבֵּתי ַהֵּסֶפר ַקֶּיֶמת ִמַּקְדַמת ְּדָנה, ְוהֹוִכיָחה ֶאת הַ  דוגמה:
  ַהְנָהָגָתּה ְּבָכל ַהּדֹורֹות. 

ָּבנּוי ִמִּלְפֵני  ָוא ְבֵנה ִמַּקְדַמת ְּדָנה ְׁשִנין ַׂשִּגיָאן ...[ֶעְזָרא ה י א]. ִּתְרּגּום: ֲאֶׁשר ָהָיההֲ -...ִּדי  מקור:
  ֵכן [ֶזה] ָׁשִנים ַרּבֹות
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  מר ונמהר .178
  ַמר ְוִנְמָהר = ָּדָבר נֹוָרא ֶׁשָּבא ְלֶפַתע. 

  ר ְוִנְמָהר, לֹא ִנְׁשַּכח ַּבֶחְבָרה ַהִּיְׂשְרֵאִלית. ַהּיֹום ּבֹו ֶנְחַטף ַהַחָּיל ִּגְלָעד ַׁשִּליט, יֹום ַמ  דוגמה:
  ַהַּכְׂשִּדים ַהּגֹוי ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר [ֲחַבּקּוק א ו]. מקור:

  מרוב עצים לא רואים את היער .179
ִמַּטְׁשֵטׁש  ֵמרֹב ֵעִצים לֹא רֹוִאים ֶאת ַהַּיַער / ֵיָרֶאה ַהַּיַער = ֵמרֹב ִטּפּול ִּבְפָרִטים ּוִבְפָרֵטי ְּפָרִטים

  ָהִעְנָין ִּבְכָללּותֹו. 
ַער, ּוְקַהל ֵאִצל ַמְרֶצה ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַהְבִחין ֵּבין ָטֵפל ְלֵבין ִעָּקר,ֵמרֹב ֵעִצים לֹא ֵיָרֶאה ַהּיַ  דוגמה:

  ׁשֹוְמָעיו ִמְׁשַּתֲעֵמם. 
  ָדה"].ֵמרֹב ֵעִצים לֹא ֵיָרֶאה ַהַּיַער [ח"נ ְּבָיאִליק "ֲהָלָכה ְוַאּגָ  מקור:

  מרע ועד טוב .180
  טֹוב = לֹא ִּדֵּבר ִעּמֹו ְּכָלל. -ֵמָרע ְוַעד
  טֹוב. -ע ְוַעדְלַאַחר ֶׁשַאְמנֹון ָאַנס ֶאת ֲאחֹותֹו ָּתָמר, ַאְבָׁשלֹום ָּכַעס ָעָליו ְולֹא ִּדֵּבר ִעּמֹו ֵמרָ  דוגמה:
  טֹוב [ְׁשמּוֵאל ב יג כב].- ַאְמנֹון ְלֵמָרע ְוַעד-ִּדֵּבר ַאְבָׁשלֹום ִעם- ְולֹא מקור:

  משאת נפש  .181
  ַמְּׂשַאת ֶנֶפׁש = ָּדָבר ֶׁשָאָדם נֹוֵׂשא ֵאָליו ֶאת ַנְפׁשֹו / ׁשֹוֵאף ְוִנְכָסף ֵאָליו. 

ַח ַּגת ִנָּצב ִהיא ְלִהְתַמּנֹות ְלַתְפִקיד ַהְּמַפֵּק ַמְּׂשַאת ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָּכל ָקִצין ְּבִמְׁשֶטֶרת ִיְׂשָרֵאל ְּבַדְר  דוגמה:
  ַהְּכָלִלי [ַמְפָּכ "ל]. 

  ַהּסֹוֵפר ַאְבָרָהם ָמאּפּו מקור:

  משוא פנים .182
  ַמּׂשֹוא ָּפִנים = ַהְפָלָיה ְלטֹוָבה. ָנָׂשא ָּפִנים = ִהְפָלה ְלטֹוָבה ֶׁשּלֹא ַּכִּדין.

ינֹו ַמְפֶלה ְלטֹוָבה ֵּבין ַּתְלִמיד ְלַתְלִמיד, ְוָכל ַהְחָלָטה מֹוֶרה טֹוב, מֹוֶרה ַלַחִּיים, ֵא  דוגמה:
  ִמְתַקֶּבֶלת ֶאְצלֹו ְללֹא ַמּׂשֹוא ָּפִנים. 

  ׁשַֹחד [ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ב יט ז].-ה' ֱאלֵֹהינּו ַעְוָלה ּוַמּׂשֹא ָּפִנים ּוִמַּקח - ֵאין ִעם- ִּכי מקור:

  משנתו סדורה .183
ָדם ׁשֹוֶנה / ל ַמה ֶּׁשָּלַמד ְמֻסָּדר ֶאְצלֹו ֵהיֵטב ָּברֹאׁש. ִמְׁשָנה = ִלּמּוד, ַמה ֶּׁשָאִמְׁשָנתֹו ְסדּוָרה = ּכָ 

  לֹוֵמד. 
  ִמְׁשָנתֹו ְסדּוָרה לֹו". - ַעל ֲחַתן ַהַּתְלמּוד ָהעֹוָלִמי ַלּנַֹער ִנְכַּתב ְּבֶצֶדק ָּבִעּתֹון:"ֶהָחָתן  דוגמה:
  ית ח].ִמְׁשָנתֹו ְסדּוָרה לֹו [ַּתֲענִ  מקור:

  משענת קנה רצוץ  .184
ּנּו ַהְּנִביִאים ַיִּציָבה, ֶׁשְּמַסֶּכֶנת ֶאת ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה. ְּבֵׁשם ֶזה ִּכ -ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץ = ִמְׁשֶעֶנת ִּבְלִּתי

  ְיַׁשְעָיהּו ִויֶחְזֵקאל ֶאת ִמְצַרִים.
  ְּכֶנֶסת ֻמְׁשָחִתים, ַעל ִמְׁשֶעֶנת ָקֶנה ָרצּוץ. -ראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ִנְׁשָען, ְלַצֲעִרי, ַעל ַחְבֵרי דוגמה:
ׁש ָעָליו ִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ ַהֶּזה, ַעל ִמְצַרִים, ֲאֶׁשר ִיָּסֵמְך ִאי-ַעָּתה ִהֵּנה ָבַטְחָּת ְלָך ַעל מקור:

  [ְמָלִכים ב' יח, כא].ַהּבוְטִחים ָעָליו -ִמְצַרִים ְלָכל-ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה, ֵּכן ַּפְרעה ֶמֶלְך 

  מתוך שלא לשמה בא לשמה .185
אַהב ֶאת ַהָּדָבר ִמּתֹוְך ֶׁשּלא ִלְׁשָמּה ָּבא ִלְׁשָמּה = ָהעֹוֵסק ַּבָּדָבר לא ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ַלָּדָבר, סֹופֹו ֶׁשּיֹ

  ַעְצמֹו.
ְלָלׁשֹון  ַּתְלִמיִדים ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ֵהֵחּלּו ְלַעֵּין ַּבֲאַתר ַהִּניִבים ְלִפי ַּבָּקַׁשת ַהּמֹוִרים דוגמה:

  ִעְבִרית , ְוַהּיֹום ֵהם ּגֹוְלִׁשים ַלֲאָתר ֶזה ְּבָכל ֵעת, ִמּתֹוְך ֶׁשּלא ִלְׁשָמּה ָּבא ִלְׁשָמּה. 
ָדם ְׁשָמּה [ְּפָסִחים נ]. ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ְלעֹוָלם ַיֲעסוק ָאִמּתֹוְך ֶׁשּלא ִלְׁשָמּה ָּבא לִ  מקור:

  ְּבתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות ֲאִפּלּו ֶׁשּלא ִלְׁשָמן, ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשּלא ִלְׁשָמן ָּבא ִלְׁשָמן [ָנִזיר כג].

  נאה דורש ונאה מקיים .186
  ים ְוַאף ְמַקֵּים אֹוָתם ְּבצּוָרה ָיָפה.ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים = אֹוֵמר ְּדָבִרים ָיפִ 

  ַההֹוָרָאה ְמַצִּפים ִּכי ַהַּׂשר ֶהָחָדׁש ִיְתַּגֶּלה ְּכָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים. -עֹוְבֵדי דוגמה:
ׁש, ְוַאָּתה ָנֶאה ָאְמרּו לֹו ְלֶבן ַעַזִאי: ֵיׁש ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים, ָנֶאה ְמַקֵּים ְוֵאין ָנֶאה ּדֹורֵ  מקור:

 ּדֹוֵרׁש, ְוֵאין ָנֶאה ְמַקֵּים! [ְיָבמֹות ַּדף סג, ַעּמּוד ב'].
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  נאה דורש ונאה מקיים .187
  ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים = אֹוֵמר ְּדָבִרים ָיִפים ְוַאף ְמַקֵּים אֹוָתם ְּבצּוָרה ָיָפה.

  ָדׁש ִיְתַּגֶּלה ְּכָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים. ַההֹוָרָאה ְמַצִּפים ִּכי ַהַּׂשר ֶהחָ -עֹוְבֵדי דוגמה:
, ְוַאָּתה ָנֶאה ָאְמרּו לֹו ְלֶבן ַעַזִאי: ֵיׁש ָנֶאה ּדֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵּים, ָנֶאה ְמַקֵּים ְוֵאין ָנֶאה ּדֹוֵרׁש מקור:

  ּדֹוֵרׁש, ְוֵאין ָנֶאה ְמַקֵּים! [ְיָבמֹות ַּדף סג, ַעּמּוד ב'].

  תטופנה שפתותיו =דבש וחלב תחת לשונו נופת [צופים] .188
לּוג ַקל, נֶפת [צּוִפים] ִּתּטְפָנה ִׂשְפתֹוָתיו = ְּדָבָריו ְמתּוִקים ּוְנִעיִמים ָלאֶזן. ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֶנֱאַמר ְּבִלגְ 

ַהִּמיץ ַהָּמתֹוק  -ְּדַבׁש. צּוִפים = ִרּבּוי ֶׁשל צּוף - ְּבִאירֹוְנָיה. נֶפת = ְּדַבׁש נֹוֵזל ַהּיֹוֵצא ֵמַחּלֹות
ְיֵדי - ה ַהְּדַבׁש ַעלֶׁשַּמְפִריִׁשים ַהְּפָרִחים ַהּׁשֹוִנים. ַחַּלת ְּדַבׁש = ַטְבָלה ֶׁשל ּדֹוַנג [ַׁשֲעָוה] ּוָבּה ַנֲעָׂש 

  ַהְּדבֹוִרים. 
ִׂשְפתֹוָתיו, ְּדַבׁש  נֶפת [צּוִפים] ִּתּטְפָנה - ִּדְבֵרי ַהַּׂשר ְמֵלֵאי ַהְבָטחֹות, ַאְך ֵאין ְלַהֲאִמין לֹו  דוגמה:

  ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹונו.

  נזיד עדשים .189
  ֵעֶרְך ְּתמּוַרת ָּדָבר ָיָקר, ִּבְמִחיר זֹול.-ְנִזיד ֲעָדִׁשים = ָּדָבר ְּפחּות

  ַהָּצַעת ַהָּׂשָכר ְלִאְרּגּוֵני ַהּמֹוִרים ָהְיָתה ִנָּסיֹון ִלְפטור אֹוָתם ִּבְנִזיד ֲעָדִׁשים.  דוגמה:
ת ָהָאדום ָהָאדום ַהֶּזה, ִּכי ָעֵיף ָאנִֹכי ...ַוִּיְמּכֹר ֶא -ַיֲעקב, ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן- אֶמר ֵעָׂשו ֶאלַוּי מקור:

 לד].  -ְּבכֹוָרתֹו ְלַיֲעקב. ְוַיֲעקב ָנַתן ְלֵעָׂשֹו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים [ְּבֵראִׁשית כה, ל 

  נזם זהב באף חזיר .190
ְכִׁשיט ל ְלִמי ֶׁשִּמְתַהֵּדר ְּבִחיצֹוִניתֹו ְוהּוא ַעְצמֹו ֵריק ִמָּכל ּתֶכן. ֶנֶזם = ַּת ֶנֶזם ָזָהב ְּבַאף ֲחִזיר = ָמָׁש 

  ְּבצּוַרת ַטַּבַעת ַמֶּתֶכת ֶׁשַהָּנִׁשים ָהיּו נֹוְׂשאֹות ִּבְנִחיֵרי ָהַאף אֹו ִּבְקֵצה ְּבַדל ָהאֶזן. 
ֶנֶזם  - ּה נֹוֲעדּו ְלַכּסֹות ַעל ּבּורּוָתּה ְוֵריָקנּוָתּה ִמַּדַעת ִּתְלָּבְׁשָּתּה ַהֲהדּוָרה ְוַדְרֵכי ִהְתַנֲהגּוָת  דוגמה:

  ָזָהב ְּבַאף ֲחִזיר. 
 ֶנֶזם ָזָהב ְּבַאף ֲחִזיר ִאָּׁשה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם [ִמְׁשֵלי יא כב].  מקור:

  נחבא אל הכלים .191
  ֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים = ָאָדם ָצנּוַע ּוִמְתַנֵהג ְּבַעְנְוָתנּות.

י ְּתרּוָמתֹו ָהִאיׁש ַהִּמְׁשַּתֵּיְך ִלְקִהִּלַּית ַהּמֹוִדיִעין ֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים, ְוָלֵכן ֵאין יֹוְדִעים ַמִה  מה:דוג
  ָהֲעָנִקית ְלִבְטחֹון ַהְּמִדיָנה ּוְלִקּיּוָמּה. 

עֹוד בה': ֲהָבא עֹוד ֲהלום ִאיׁש? -ִקיׁש, ַוְיַבְקֻשהּו ְולא ִנְמָצא. ַוִּיְׁשֲאלּו-ַוִּיָּלֵכד ָׁשאּול ֶּבן מקור:
 כב].  - הּוא ֶנְחָּבא ֶאל ַהֵּכִלים [ְׁשמּוֵאל א' י, כא -ַויאֶמר ה': ִהֵּנה

  נחה / נתקררה דעתו  .192
  א ָּכַעס עֹוד, ַנֲעָׂשה ְמֻרָּצה.ָנָחה ַּדְעּתֹו / ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו = ִנְרַּגע, לֹ

ַיְּׁשבּו ְׁשֵניֶהם ַהְּסטּוֶדְנט ֶׁשָחׁש ִקּפּוַח ְּבַהֲעָרַכת ֲעבֹוָדתֹו, לֹא ֵהִניַח ַלַּמְרֶצה, ַעד ֲאֶׁשר ִנְת  דוגמה:
  ְלִעּיּון ֵמָחָדׁש ָּבֲעבֹוָדה, ֲאַזי ָנָחה / ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַהְּסטּוֶדְנט. 

 ָּבר ַרָּבה יד]. ּוַח ַּדְעְּתָך [יֹוָמא סו]. ְולֹא ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְנָקָמה ֶּבֱאדֹום [ַּבִּמְד ָּתנ מקור:

  נחה עליו הרוח .193
  ָנָחה ָעָליו ָהרּוַח = ִקֵּבל ַהְׁשָרָאה. 

ת ְּבָיָדּה ַּבִּמְכחֹול מּול ַּבד ַּכֲאֶׁשר ָנָחה ָהרּוַח ַעל ִסיִגי ָקָזז, ְמַאֶּיֶרת ָהֲאָתר, ִהיא אֹוֶחזֶ  דוגמה:
  ַהִּצּיּור ּוְמַצֶּיֶרת ִצּיּוִרים ִנְפָלִאים. 

  ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה', רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה ...[ַעל ִּפי ְיַׁשְעָיה יא ב].  מקור:

  ניצחון פירוס .194
  ְּבָקְרְּבנֹות ַמֲאִפיל ַעל ִׂשְמַחת ַהִּנָּצחֹון. ִנְצחֹון ִּפירּוס = ִנָּצחֹון ֶׁשַהְּמִחיר ַהָּכֵבד ֶׁשֻּׁשַּלם ֲעבּורֹו 

ר "ִנְצחֹון ַעל ַאַחד ַהְּקָרבֹות ְּבִמְלֲחמֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻּׁשַּלם ֲעבּורֹו ְּבָקְרְּבנֹות ַרִּבים ֶנֱאַמ  דוגמה:
  ִּפירּוס". 

ית ְּבָיָון ָהַעִּתיָקה ְּבֵמָאה ַהְּׁשִליִׁש ַעל ׁשּום ְקִריָאתֹו ַהְּמֻפְרֶסֶמת ֶׁשל ִּפירּוס ֶמֶלְך ֶאִּפירּוס ֶׁש  מקור:
  ר ְּבלֹא ָצָבאִלְפֵני ַהְּסִפיָרה ֶׁשִּנֵּצַח ֶאת ָהרֹוָמִאים. ִּפירּוס ָקָרא: "עֹוד ִנָּצחֹון ָּכֶזה ְוָאַבְדנּו, ִּכי ִנָּׁשֵא 

  נכמרו רחמיו .195
  ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו = ִנְתעֹוְררּו ַרֲחָמיו. 

  ט ִנְכְמרּו ַעל ָהֲעַבְרָין ַהָּצִעיר, ְוַהַּנַער לֹא ִנְׁשַלח ַלֶּכֶלא. ַרֲחֵמי ַהּׁשֹופֵ  דוגמה:
 ָאִחיו ַוְיַבֵּקׁש ִלְבּכֹות [ְּבֵראִׁשית מג ל]. -ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶאל  -ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ִּכי מקור:
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  נכנס בעובי הקורה .196
  ַעֵּמק ּבֹו. ִנְכַנס ָּבֳעִבי ַהּקֹוָרה = ָלַמד ֵהיֵטב ֶאת ָהִעְנָין, ִהְת 

ק ַהִּזְלזּול ִמְּזַמן שהרמטכ"ל [ראׁש ַהַּמֶּטה ַהְּכָלִלי] ִנְכַנס ָּבֳעִבי ַהּקֹוָרה, ְּבַמֲחנֹות צה"ל ָּפַס  דוגמה:
  ַּבָּמזֹון. 
ֲעקב ְולא ֵהי יַ ַמהּו ֶׁשָּכתּוב "ַיַעְנָך ה' ְּביֹום ָצָרה, ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם ֱאלֵֹהי ַיֲעקב" [ְּתִהִּלים כ'], ֱאל מקור:

ַעּמּוד א']. ִמָּכאן ְלַבַעל ַהּקֹוָרה ֶׁשִּיָּכֵנס ְּבָעְבָיּה ֶׁשל קֹוָרה [ְּבָרכֹות ַּדף ס"ד, - ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק 
ד ַהֵחֶלק ַהָּכבֵ  ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶׁשַּבַעל ַהּקֹוָרה ַחָּיב ִלְתּפוס ֶאת ַהּקֹוָרה ַּבֵחֶלק ֶהָעֶבה ְּביֹוֵתר ֶׁשהּוא ַּגם

 ְּביֹוֵתר, ְוָכְך יּוַכל ְלָהִזיז ֶאת ַהּקֹוָרה. 

  נכסי צאן ברזל  .197
  ִנְכֵסי צֹאן ַּבְרֶזל = ְּדָבִרים ַּבֲעֵלי ֵעֶרְך ַקָּים ּוַמְתִמיד. 

ל ְּבֵעת ִמּלּוי ַהִּׁשיר "ֲאִחי ַהָּצִעיר, ְיהּוָדה",ִׁשיר ֶׁשָּכַתב ֵאהּוד ָמנֹור ז"ל ְלֵזֶכר ָאִחיו ֶׁשָּנפַ  דוגמה:
  ַּתְפִקידֹו בצה"ל, הּוא ִמִּנְכֵסי צאן ַּבְרֶזל ֶׁשל ַהֶּזֶמר ָהִעְבִרי. 

ם ִּבית, ֲאָבל ְמַקְּבִלין צאן ַּבְרֶזל ִמן ַהָּנְכִריֵאין ְמַקְּבִלין צאן ַּבְרֶזל ִמִּיְׂשָרֵאל, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִר  מקור:
  ְולֹוִוין ֵמֶהן ּוַמְלִוין אֹוָתן ְּבִרִּבית [ִמְׁשָנה ָּבָבא ְמִציָעא ה ה]. 

  נמלט בעור שיניו .198
  ִנְמַלט ְּבעֹור ִׁשָּניו = ִהְצִליַח ִלְברוַח ּתֹוְך ִוּתּור ַעל ְרכּוׁשֹו.

  יו ִמּסּוְרָיה. ְלִדְבֵרי ָהִעּתֹוַנאי, ַהְּמַרֵּגל ִהְצִליַח ְלִהָּמֵלט ְּבעֹור ִׁשָּניו ְלֵאירֹוָּפה ְּבֶעְזַרת ַמְפִעילָ  דוגמה:
 ְּבעֹוִרי ּוִבְבָׂשִרי ָּדְבָקה ַעְצִמי, ָוֶאְתַמְּלָטה ְּבעֹור ִׁשָּני [ִאּיֹוב יט, כ].  מקור:

  נסתם הגולל  .199
  א ַהּסֹוף ַלָּדָבר. ּגֹוֵלל = ֶאֶבן ִלְסִתיַמת ֶקֶבר ָחצּוב ַּבֶּסַלע. ִנְסַּתם ַהּגֹוֵלל = ּבָ 

  ִּבְגַלל ַהִּקּצּוץ ַּבַּתְקִציב ִנְסַּתם ַהּגֹוֵלל ַעל ַהָּתְכִנית ְלָהִקים ֵּבית ֵסֶפר ָחָדׁש.  דוגמה:
  ָּבת, ַּדף קנב ַעּמּוד ב]. ָּכל ֶׁשאֹוְמִרים ִּבְפֵני ַהֵּמת יֹוֵדַע ַעד ֶׁשִּיָּסֵתם ַהּגֹוֵלל [ַׁש  מקור:

  נפטר באביב / בדמי ימיו = נקטף באבו .200
  ַּבֲאִביב / ִּבְדִמי ָיָמיו = ְּבֶאְמַצע ָיָמיו, ְּבעֹוֶדּנּו ָצִעיר ְלָיִמים.

  ָרֵחל, ַהְּמׁשֹוֶרֶרת ִמִּכֶּנֶרת , ִנְפְטָרה ַּבֲאִביב / ִּבְדִמי ָיֶמיָה.  דוגמה:
ַׁשֲעֵרי [ִמִּסְפרּות ַהַהְׂשָּכָלה ְוַעד ָיֵמינּו]. ֲאִני ָאַמְרִּתי ִּבְדִמי ָיַמי ֵאְלָכה ְּב ַהִּסְפרּות ַהֲחָדָׁשה  מקור:

 ְׁשאֹול [ְיַׁשְעָיהּו לח י]. 

  נפל דבר  .201
  ָנַפל ָּדָבר = ִהְתַרֵחׁש, ָקָרה ַמֶּׁשהּו. 

יְך יַבת ַהֶּמְמָׁשָלה, ֶאָּלא ִחּכּו ִלְראֹות ֵא ֲאָחִדים ִמָּׂשֵרי ַהֶּמְמָׁשָלה לֹא ִהִּביעּו ַּדְעָּתם ְּבֵעת ְיִׁש  דוגמה:
  ִיּפֹל ָּדָבר. 

  ְׁשִבי , ִּבִּתי, ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְדִעי ֵאיְך ִיּפֹל ָּדָבר [ְמִגַּלת רּות ג יח].  מקור:

  נפל למשכב  .202
  ָנַפל ְלִמְׁשָּכב = ָחָלה,ֶנֱאַלץ ִלְׁשַּכב ַּבִּמָּטה ֵעֶקב ַמֲחָלה.

  ים. ל ְלִמְׁשָּכב ְּביֹום ְּבִחיַנת ַהַּבְגרּות, ְוָלֵכן ִנְבַחן ַּכֲעבור ְׁשלֹוָׁשה ֳחָדִׁש ַהַּתְלִמיד ָנפַ  דוגמה:
 ְוִהָּכה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו... ְוָנַפל ְלִמְׁשָּכב [ְׁשמות כא יח]. מקור:

  נפלו פניו  .203
 ַמְרָאה ָּפָניו הּוַרע, - . ְּבָלׁשֹון ִסְפרּוִתית 2ָּפָניו. . ָּפָניו ַנֲעׂשּו קֹוְדִרים, ֶנֱעַצב ֶאל ִלּבֹו. ָנְפלּו 1ָנְפלּו ָּפָניו. 

  ַהָּפִנים ַנֲעׂשּו ְּכחּוִׁשים ְוָרִזים.
. לא 2ח ִּתְקָוה. . ְלִמְׁשַמע ַהּתֹוָצָאה ִמן ַהִּמְגָרׁש ִּבירּוָׁשַלִים ָנְפלּו ְּפֵניֶהם ֶׁשל ַׂשְחָקֵני ֶּפַת 1 דוגמה:

  ָּמה ָנְפלּו ָּפֶניָה ֶׁשל ַהּמֹוָרה ְּבֵעת ַמֲחָלָתּה. ָהָיה ֶזה ָנִעים ִלְראֹות ַעד ּכַ 
  ַוּיאֶמר ה' ֶאל ַקִין: ָלָּמה ָחָרה ְלָך, ְוָלָּמה ָנְפלּו ָּפֶניָך? [ְּבֵראִׁשית ד, ו]. מקור:

  נר לרגליו .204
  ֵנר ְלַרְגָליו = ִעָּקרֹון ֶׁשְּלִפיו הּוא ִמְתַנֵהג.

  ִרים. ֶאת ָהַרָּבִנים, ְוַהְרֵּבה ִמִּׂשיחֹות ָהַרָּבִנים ֵהן ֵנר ְלַרְגֵלי ַהְּנעָ  ְּבֵני ַהְּיִׁשיבֹות ַמֲעִריִצים דוגמה:
ִּפי ֵסֶדר אֹוִתּיֹות - ְלַרְגִלי ְּדָבֶרָך [ְּתִהִּלים קיט, קה]. ְלֶיַדע ְּכָלִלי: ִמְזמֹור קיט ָּבנּוי ַעל- ֵנר מקור:
 ָנה ְּפסּוִקים, ְוָלֵכן ִמְסַּפר ְּפסּוָקיו ֶׁשל ַהִּמְזמֹור הּואֵּבית ְּכִסְדָרן . ָּכל אֹות ּפֹוַתַחת ְׁשמֹו-ָהָאֶלף 

 ֵמָאה ִׁשְבִעים ְוִׁשָּׁשה. ְלָפֵנינּו ַהִּמְזמֹור ָהָארוְך ְּביֹוֵתר בתנ"ך.
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  נשגב מבינתו  .205
  ִנְׂשָּגב ִמִּביָנתֹו = ָקֶׁשה לֹו ְלָהִבין ֶאת ַהּנֹוֵׂשא. 

ל ַמֲעָלה ַּבּפֹוִליִטיָקה ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֵאיָנם ׁשֹוְמִרים עַ -ִנְׂשָּגב ִמִּביָנִתי ֵּכיַצד ֲאָנִׁשים ָרֵמי דוגמה:
  ְּכבֹוָדם ּוִמְסַּתְּבִכים ְּבַהְטָרָדה ִמיִנית. 

 אּוַכל ָלּה [ְּתִהִּלים קלט ו]. - ְּפִליָאה ַּדַעת ִמֶּמִּני, ִנְׂשְּגָבה לֹא מקור:

  וגשם איןנשיאים ורוח  .206
ָבה ְוַצַער. ְוֶגֶׁשם ָאִין = ָמָׁשל ְלִהְתַנֲהגּות ַהְּמַטַּפַחת ִצִּפּיֹות ָׁשְוא, ֶׁשּסֹוָפן ַאְכזָ  -ְנִׂשיִאים ְורּוַח 

  ְנִׂשיִאים = ֲעָנִנים נֹוְׂשֵאי ֶּגֶׁשם. 
 -ן לֹוַמר: ְנִׂשיִאים ְורּוַח ַעל ַמְרִּבית ַהַהְבָטחֹות ֶׁשל ַהָּמֳעָמִדים ְלָראׁשּות ַהֶּמְמָׁשָלה ִנָּת  דוגמה:

  ְוֶגֶׁשם ָאִין. 
 ָׁשֶקר [ִמְׁשֵלי כה יד]. -ְוֶגֶׁשם ָאִין, ִאיׁש ִמְתַהֵּלל ְּבַמַּתת -ְנִׂשיִאים ְורּוַח  מקור:

  נתכרכמו פניו  .207
  ַבע ָּכתֹם. ִנְתַּכְרְּכמּו ָּפָניו = ָּפָניו ִהְצִהיבּו ִמּבּוָׁשה. ַּכְרּכֹם = ֶצַמח ַּבר ֵריָחִני ַּבַעל צָ 

  ַּכֲאֶׁשר ִנְתַּפס ִאיׁש ַּבְּגֵנָבה ִנְתַּכְרְּכמּו ָּפָניו.  דוגמה:
 ְולֹא ָיכֹל ְלָהִׁשיבֹו, ְוִנְתַּכְרְּכמּו ָּפָניו [ְּבֵראִׁשית ַרָּבה כ].  מקור:

  נתלה / תלה עצמו באילן גדול .208
  ְמֶחה. ִנְתָלה / ָּתָלה ַעְצמֹו ְּבִאיָלן ָּגדֹול = ִהְסַּתֵּמְך ַעל מֻ 

ָּגדֹול,  ְּכֵדי ְלַׁשְכֶנְעָך ְּבִצְדַקת ַּדְעִּתי ַּבּנֹוֵׂשא ַהִּבְטחֹוִני, ִנְתֵליִתי / ָּתִליִתי ַעְצִמי ְּבִאיָלן דוגמה:
  ברמטכ"ל [ראׁש ַהַּמֶּטה ַהְּכָלִלי] ַהּנֹוְכִחי. 

 -  -אי ְּכֶׁשָהָיה ָחבּוׁש ְּבֵבית ָהֲאסּוִרין ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ִצָּוה ר' ֲעִקיָבא ֶאת ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוחַ  מקור:
 ָאַמר לֹו: ִאם ִּבַּקְׁשָּת ֵליָחֵנק, ִהָּתֵלה ְּבִאיָלן ָּגדֹול [ְּפָסִחים קיב]. 

  נתמלאה / מלאה הסאה .209
ּדֹות ַהָּיֵבׁש ִּמ ִנְתַמְּלָאה / ָמְלָאה ַהְּסָאה = ֻהְגְּדָׁשה ַהִּמָּדה, ַהָּדָבר ַנֲעָׂשה ַעד ֻּתּמֹו. ְסָאה = ַאַחת ִמ 
 ְׁשלֹׁש ְסִאים ֶקַמח ֶׁשָהיּו ְנהּוגֹות ִּביֵמי ֶקֶדם ְּבִיְׂשָרֵאל. ַאְבָרָהם ִּבֵּקׁש ִמָּׂשָרה ִּבְבֵראִׁשית יח: "ַמֲהִרי

  סֶֹלת".
ְּלָאה / ָמְלָאה ְלַאַחר ֶׁשַהֶּנָהג ַהִּׁשּכֹור ָהַרג ִמְׁשָּפָחה ְׁשֵלָמה ֵהִבין ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט ִּכי ִנְתַמ  דוגמה:

  ַהְּסָאה ְוחֹוָבה ִלְׁשלול ִלְצִמיתּות ִמן ַהֶּנָהג ֶאת ִרְׁשיֹון ַהְּנִהיָגה ֶׁשּלֹו. 
  ם ַעד ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְסָאתֹו [סֹוָטה ט]. ָּברּוְך הּוא ִנְפַרע ִמן ָהָאדָ -ֵאין ַהָּקדֹוׁש מקור:

  נתן בכוס עינו = נתן עינו בכוס  .210
  ָנַתן ַּבּכֹוס ֵעינֹו = ֵהֵחל ִלְׁשּתֹות ְלָׁשְכָרה. 

  ָמה. ְלִדְבֵרי ָהִעּתֹוָנִאים, ַהַּׂשְחָקִנית נֹוֶתֶנת ַּבּכֹוס ֵעיָנּה ֵעֶקב חוֶסר ַהְצָלָחָתּה ַעל ַהּבָ  דוגמה:
  ִיֵּתן ַּבּכֹוס ֵעינֹו [ִמְׁשֵלי כג לא].-א ַיִין ִּכי ִיְתַאָּדם, ִּכיֵּתרֶ - ַאל מקור:

  סבב אותו בכחש .211
  ָסַבב אֹותֹו ְּבַכַחׁש = ִרָּמה אֹותֹו, ִהְטָעה אֹותֹו. 

ְׁשֶטֶרת ת חֹוְקֵרי ִמ ַהַּנָהג ֶׁשָהֳאַׁשם ַּבֲהִריָגה ֵעֶקב ְנִהיָגתֹו ָהַרְׁשָלִנית, ִנָּסה ְלסֹוֵבב ְּבַכַחַׁש ֶא  דוגמה:
  ִיְׂשָרֵאל, ַאְך ִנְכַׁשל ְּבִנְסיֹונֹוָתיו. 

 ְסָבבּוִני ְּבַכַחׁש ֶאְפַרִים, ּוְבִמְרָמה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל [הֹוֵׁשַע יב א].  מקור:

  סגי נהור .212
  ַסִּגי = ַהְרֵּבה. ְנהֹור = אֹור, ְוָכְך ְמַכִּנים ְּבָלׁשֹון ֲהפּוָכה ֶאת ָהִעֵּור. 

  ְנהֹור "ָזִריז".  - ָּׁשל ְוִאִּטי, ַוֲחֵבָריו ְמַכִּנים אֹותֹו ִּבְלׁשֹון ַסִּגי ַהּפֹוֵעל ְמרֻ  דוגמה:
  ְנהֹור ֲהָוה =ָהָיה [ְּבָרכֹות נח]. -ַרב ֵׁשֶׁשת ַסִּגי מקור:

  סוס טרויאני .213
  סּוס ְטרֹוָיאִני = ְמִזָּמה ֶנֶגד ִמיֶׁשהּו ַהִּמְסַּתַּיַעת ִּבְבִגיָדה ְּפִניִמית ֻמְסֵוית. 

ֶּטרֹור ָסִביר ְלָהִניַח ֶׁשּכֹוחֹות ַהִּבָּטחֹון ַהִּיְׂשְרֵאִלִּיים ֶנֱעָזִרים ִּבְפֻעָּלָתם ֶנֶגד ִאְרּגּוֵני הַ  דוגמה:
  ְּבסּוִסים ְטרֹוָיאִנים. 

ַיְבִטיחּו ֶּדֶרְך ַעל ְיסֹוד ָהַאָּגָדה ַהְּיָוִנית ַעל סּוס ֵעץ ֲעָנִקי ֶׁשהּוַכן ְּכִאּלּו ָקְרָּבן ָלֵאִלים, ְלַמַען  מקור:
ִּכְנסֹוִגים ִמן  ְצֵלָחה ַלְּיָוִנים ְּבׁשּוָבם ִמִּמְלַחְמָּתם ַעל ָהִעיר ְטרֹוָיה. ְלַאַחר ֶׁשַהְּיָוִנים ֶהֱעִמידּו ָּפִנים

ֶאת ַהּסּוס  יסּוָהִעיר ֵהם ִהְׁשִאירּו ֶאת ַהּסּוס, ֶׁשַּבֲחָללֹו ִהְתַחְּבאּו לֹוֲחִמים ְיָוִנים. ַאְנֵׁשי ְטרֹוָיה ִהְכנִ 
ר ִלְפֵני ַהְּיָוִנים. ָהִעיָרה, ַהַחָּיִלים ַהְּיָוִנים ָּפְרצּו ִמּתֹוכֹו, ִהְכִניעּו ֶאת ַהּׁשֹוְמִרים ּוָפְתחּו ֶאת ַׁשֲעֵרי ָהִעי

  ְטרֹוָיה ִנְכְּבָׁשה
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  ספרא וסייפא [ארמית] .214
  ת. ָסְפָרא = סֹוֵפר. ַסָּיָפא = ַסָּיף. ָסְפָרא ְוַסָּיָפא = ּכֹוחֹו ָּגדֹול ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּו

  ְיִדיִדי ִאיׁש ַמְׂשִּכיל ְוַגם ָּבִקי ַּבֲהָויֹות ָהעֹוָלם, ָאֵכן,ָסְפָרא ְוַסָּיָפא.  דוגמה:
ְבָּת? ה ָּגנַ ֵהִביאּו לר' ֱאִליֶעֶזר [ִלְפֵני ַהַּמְלכּות]. ָאְמרּו לֹו: ִמְּפֵני ָמה ָעַסְקָּת ַּבּתֹוָרה ּוִמְּפֵני ַמ  מקור:

ן ֵאיֶנִּני ַסָּיף, ּוַמה ֶּזה ֵאין ִּבי, ַאף ֶזה ֵאי -ֵאיֶנִּני סֹוֵפר, ְוִאם סֹוֵפר ֲאִני  - ָאַמר ָלֶהם: ִאם ַסָּיף ֲאִני 
  ִּבי [ֲעבֹוָדה ָזָרה].

  סר וזעף .215
  ַסר ְוָזֵעף = ָעצּוב ְוָנבֹוְך. 

  ִנית ַהֶּטֶלִויְזָיה ָיָצא ִמן ָהֻאְלָּפן ַסר ְוָזֵעף. ַהָּבחּור ֶׁשִּנְכַׁשל ְּבִמְבֲחֵני ַהַּקָּבָלה ְלָתְכ  דוגמה:
 ֵּביתֹו ַסר ְוָזֵעף [ְמָלִכים א כא ד]. -ַוָּיבֹא ַַאְחָאב ֶאל מקור:

  סתם עליו את הגולל  .216
   ָסַתם ָעליו ֶאת ַהּגֹוֵלל = ֵהִביא ָעָליו ֶאת ַהֵּקץ. ּגֹוֵלל = ֶאֶבן ִלְסִתיַמת ֶקֶבר ָחצּוב ַּבֶּסַלע.

  ַהִּקּצּוץ ַּבַּתְקִציב ָסַתם ֶאת ַהּגֹוֵלל ַעל ַהָּתְכִנית ְלָהִקים ֵּבית ֵסֶפר ָחָדׁש.  דוגמה:
ת, ַּדף קנב ָּכל ֶׁשאֹוְמִרים ִּבְפֵני ַהֵּמת יֹוֵדַע ַעד ֶׁשִּיָּסֵתם ַהּגֹוֵלל [ַׁשּבָ  -ַעל ִּפי "ִנְסַּתם ַהּגֹוֵלל"  מקור:

  ַעּמּוד ב].

  עבד כי ימלוך .217
  ֶעֶבד ִּכי ִיְמלְֹך = זּוָטר [ָקָטן] ֶׁשָעָלה ַּבַּדְרָּגה ֵהֵחל ִלְרּדֹות ַּבְּכפּוִפים לֹו. 

  ֶעֶבד ִּכי ִיְמלוְך.  -ַהָּפִקיד ַהּזּוָטר ֶׁשִּנְתַמָּנה ַלְּמַנֵהל ֵהֵחל ְלַהְכִּביד ָידֹו ַעל ַהְּנתּוִנים ְלָמרּותֹו דוגמה:
- עֶעֶבד ִּכי ִיְמלֹוְך ְוָנַבל ִּכי ִיְׂשּבַ -ּתּוַכל ְׂשֵאת : ַּתַחת- ץ ְוַתַחת ַאְרַּבע לאַּתַחת ָׁשלֹוׁש ָרְגָזה ֶארֶ  מקור:

 כב].  - ָלֶחם [ִמְׁשֵלי ל כא 

  עבודה סיזיפית .218
  ֲעבֹוָדה ִסיִזיִפית = ֲעבֹוָדה ָקָׁשה ּוְמָפֶרֶכת ְללא ַּתְכִלית ּוְללא ּתֹוֶעֶלת. 

בֹוָדה ִסיִזיִפית ְּבֵעת ֱהיֹוָתם ְּכלּוִאים ְּבַמֲחנֹות ֲעבֹוָדה ִּבְזַמן ְיהּוִדים ַרִּבים ָעְבדּו ַּבעֲ  דוגמה:
  ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה. 

ִנְגַזר ָעָליו  ַהֵּצרּוף נֹוֵבַע ִמְּׁשמֹו ֶׁשל ִסיִזיפּוס ֶמֶלְך קֹוִריְנתֹוס, ֶׁשְּלִפי ַהִּמיתֹולֹוְגָיה ַהְּיָוִנית מקור:
  . ֶׁשִהִּגיַע ַלִּפְסָּגה ל ָלַעד ְּבַמֲעֶלה ַהִּגְבָעה ֶסַלע ָּכֵבד, ֶׁשָהָיה ָׁשב ּוִמְתַּגְלֵּגל ְלַמָּטה ְּבָכל ַּפַעםַּבְּׁשאֹול ְלַגְלּגֵ 

  עולם כמנהגו נוהג .219
  עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו נֹוֵהג = ַהּכל ִמְתַנֵהל ָּכָרִגיל, ַמה ֶּׁשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה. 

 ְׁשַּתֵּמׁשת ֶּפַתח ִּתְקָוה ִסְּמָנה ַמַעְבֵרי ֲחִצָּיה ְּבִעיֵרנּו, ַרִּבים ֵאיָנם נֹוֲהִגים ְלִה ַלְמרֹות ֶׁשִעיִרּיַ  דוגמה:
ָהגֹו ֶרֶגל ְּבֵעת ֲחִצָּיָתם ֶאת ַהְּכִביׁש ְּבָמקֹום ָאסּור,עֹוָלם ְּכִמנְ -ָּבם, ְוָלֵכן ִמיֵדי ַּפַעם ִנְפָּגִעים הֹוְלֵכי

  נֹוֵהג. 
ָזָרה,  ָׁשֲאלּו ִפילֹוסֹוִפין ֶאת ַהְּזֵקִנים ְּברֹוִמי: ִאם ֱאלֵֹהיֶכם ֵאין ְרצֹונֹו ַּבֲעבֹוָדה ָּתנּו ַרָּבָנן: מקור:

ָהָיה ְמַבְּטלֹו,  -ִמְּפֵני ָמה ֵאינֹו ְמַבְּטָלּה ? ָאְמרּו ָלֶהם ִאּלּו ְלָדָבר ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם צֹוֵרְך לֹו ָהיּו עֹוְבִדין 
 ְיַאֵּבד עֹוָלמֹו ִמְּפֵני ַהּׁשֹוִטים? ֶאָּלא עֹוָלם -ְוַלְּלָבָנה ְוַלּכֹוָכִבים ּוְלַמָּזלֹות ֲהֵרי ֵהן עֹוְבִדין ַלַחָּמה 

 ְּכִמְנָהגֹו נֹוֵהג, ְוׁשֹוִטים ֶׁשִּקְלְקלּו ֲעִתיִדין ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין [ֲעבֹוָדה ָזָרה נד]. 

  עולם שכולו טוב .220
  א, ָהעֹוָלם ֶׁשַאֲחֵרי ַהָּמֶות. עֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב = ִּכּנּוי ָלעֹוָלם ַהּבָ 

  ַהֶּנָחָמה ַעל מֹות ָאָדם ִהיא ִּכי הּוא הֹוֵלְך ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב.  דוגמה:
ב ְלַמַען ִייַטב ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך [ְּדָבִרים ה, טו] ִייַטב ָלְך ְּבִׁשּלּוַח ַהֵּקן. ְּכִתי מקור:
ֶאת ָהֵאם  ֱאַרְכָּת ָיִמים, ֲהֵרי ֶׁשָאַמר לֹו ָאִביו: ֲעֵלה לבירא ְוָהֵבא ִלי ּגֹוָזלֹות . ְוָעָלה ְוָׁשַלחָלְך ְוהֶ 

ל ֶזה? ֶאָּלא ְוָלַקח ֶאת ַהָּבִנים, ּוַבֲחָזָרתֹו ָנַפל ָוֵמת . ֵהיָכן ֲאִריכּות ָיָמיו ֶׁשל ֶזה? ֵהיָכן טֹוָבתֹו ֶׁש 
ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב [ֻחִּלין ַּדף קמב,  -ְּבעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו ָארוך, ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך  - ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך 

  ַעּמּוד א']. 

  עורבא פרח [ארמית]  .221
, ֻּדִּבים ְולא ַיַער עֹוְרָבא ָּפַרח = ָּדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו ַמָּמׁש. ַּבֲאָרִמית: ָהעֹוֵרב ָּפַרח. ָּגָמל ּפֹוֵרַח ָּבֲאִויר, לא

, ִמְגָּדל לא ָהָיה ְולא ִנְבָרא, לא ָהיּו ְּדָבִרים ֵמעֹוָלם, לא ִמֵּניּה ְולא ִמְקָצֵתּה, לא ִמָּנה ְולא ִמְּקָצָתּה
  ַהּפֹוֵרַח ָּבֲאִויר. 

ְוֵאין  ַרח,ְלַדַעת ַהְּסּפֹוְרַטאי, ַהַּכָּתָבה ַעל ִמּנּוי ְמַאֵּמן ָזר ְלִנְבֶחֶרת ִיְׂשָרֵאל ִהיא עֹוְרָבא ּפָ  דוגמה:
  ַלְּדָבִרים ָּכל ְיסֹוד. 

ּו ִלְׁשֲחָטּה ָׁשַאל ַרב אויא את רב הונא: ְּבֵהָמה ֲחצּוָיה ֶׁשל ָנְכִרי ְוֶחְצָיּה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ַמה מקור:
ַרח! טֹוב? ָאַמר לֹו: ֻמָּתר. ָאַמר לֹו: ְוִכי ַמה ֵּבין ֶזה ִלְנָדִרים ּוְנָדבֹות? ָאַמר לֹו: עֹוְרָבא ּפָ  - ְּביֹום

 [ֵּביָצה כא].
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  עזר כנגדו   .222
  ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו = ְּבִפי ָהָעם ִּכּנּוי ָלִאָּׁשה, ַּבת זּוגֹו ֶׁשל ָאָדם. 

ַה"ֵעֶזר  ְּגָבִרים ַרִּבים מֹוִדים ִּכי ָּכל ַהְצָלָחה ֶׁשָּלֶהם ִמְתַּבֶּסֶסת ָּבראׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ַעל דוגמה:
  ְּכֶנְגּדֹו". 

  לֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו [ְּבֵראִׁשית ב יח].- טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו, ֶאֱעֶׂשה- ַוּיֹאֶמר ה' ֱאלִֹהים: לֹא מקור:

  עידן ועידנים [ארמית] .223
  ִעָּדן ְוִעָּדִנים = ָיִמים ַרִּבים. ִעָּדן = ְזַמן. 

  ֹו ַלָּים ֶזה ִעָּדן ְוִעָּדִנים. ֵעֶקב ַהִּמְלָחָמה ִּבְצפֹון ַהְּמִדיָנה לא ָיְצאּו ַּדָּיֵגי ַעּכ דוגמה:
ֵעד ִעָּדן ְוִעָּדִנין ּוְפַלג ִעָּדן=ְוִיָּנְתנּו ְּבָידֹו, ַעד מֹוֵעד ּומֹוֲעִדים ַוֲחִצי מֹו- ְוִיְתַיֲהבּון ִּביֵדּה ַעד מקור:

  [ָּדִנֵּיאל ז כה].

  על אפו ועל חמתו  .224
  ף = ַּכַעס. ַעל ַאּפֹו ְוַעל ֲחָמתֹו = ַלְמרֹות ִהְתַנְּגדּותֹו. ַא

ֹו ] ָקָמה ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ַעל ַאּפ1948ַּבֲחִמָּׁשה ְּבִאָּיר ָּתָׁש"ח [יֹום ִׁשִּׁשי,ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבַמאי  דוגמה:
  ְוַעל ֲחָמתֹו ֶׁשל ָהעֹוָלם ָהֲעָרִבי. 

  ַעל ַאּפֹו ְוַעל ֲחָמתֹו [ָרָד"ק ְמָלִכים ב כד כ]. מקור:

  על כרעי / רגלי תרנגולת .225
  ַקּלּות. ַעל ַּכְרֵעי / ַרְגֵלי ַּתְרְנגֶלת ַמֶּׁשהּו ֶׁשֵאינֹו מּוָצק, ִנְמָצא ְּבַמָּצב רֹוֵפף ְוָעלּול ְלִהְתמֹוֵטט ְּב 

  ְנגֶלת. ְלַדַעת ַרִּבים, ַהַּתְקִציב ַהְּׁשָנִתי ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ָּבנּוי ַעל ַּכְרֵעי / ַרְגֵלי ַּתְר  דוגמה:
  ֲעָמִמי ִמן ַהִּסְפרּות ַהֲחָדָׁשה [ִמִּסְפרּות ַהַהְׂשָּכָלה ְוַעד ָיֵמינּו].ִּבּטּוי  מקור:

  על עברי פי פחת .226
  ָמה. ַעל ֶעְבֵרי ִּפי ַּפַחת = ְּבָמקֹום ְמֻסָּכן ְּביֹוֵתר, ַעל ִּפי ַהְּתהֹום. ַּפַחת = ֲחִפיָרה ֲעֻמָּקה ָּבֲאדָ 

ָּטָעיו ַמֲעִמידֹות ֶאת ַהִּקּבּוץ ַעל ֶעְבֵרי ִּפי ַּפַחת ִמְּבִחיָנה ַהְּגֵנבֹות ִּבְׂשדֹות ַהִּקּבּוץ ּוְבַמ  דוגמה:
  ַּכְלָּכִלית. 

 ה מח כח]. ִעְזבּו ָעִרים ְוִׁשְכנּו ַבֶּסַלע יְֹׁשֵבי מֹוָאב, ִוְהיּו ְכיֹוָנה ְּתַקֵּנן ְּבֶעְבֵרי ִּפי ַּפַחת [ִיְרְמיָ  מקור:

  על פיו ישק  .227
  ְלִפי הֹוָרָאתֹו ַהְּיִחיָדה, לֹא ָיסּור ִמְּדָבָריו. ַעל ִּפיו ִיַּׁשק = ִיְתַנֵהג

  ַּפְרעֹה ִהְבִטיַח ְליֹוֵסף ִּכי ַעל ִּפיו ִיַּׁשק ָּדָבר.  דוגמה:
 ַעִּמי [ְּבֵראִׁשית מא מ]. -ִּפיָך ִיַּׁשק ָּכל- ֵּביִתי ְוַעל- ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל מקור:

  עמד בדיבורו  .228
  ָעַמד ְּבִדּבּורֹו = ִקֵּים ֶאת ַהְבָטָחתֹו. 

ים ְלַצֲעֵרנּו, ַמְרִּבית ַהּפֹוִליִטיָקִאים ֵאיָנם עֹוְמִדים ְּבִדּבּוָרם ַלּבֹוֵחר, ַוֲהמֹוֵני ַהּבֹוֲחִר  דוגמה:
  ִמְתַאְכְזִבים. 

  ּורֹו [ָּבָבא ְמִציָעא ַּדף ד ַעּמּוד ב].הּוא ָעִתיד ְלִהָּפַרע ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵמד ְּבִדּב- ָּברּוְך -ַהָּקדֹוׁש מקור:

  עמד בפרץ .229
  ָעַמד ַּבֶּפֶרץ = ָעַצר ֶאת ַהַּסָּכָנה, ִהְתָעֵרב ָּבִעְנָין ְלַתְּקנֹו. ֶּפֶרץ = ָמקֹום ֶׁשִּנְפַרץ. . 

ּבּור ֵהם ִנְזֲעקּו ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ַׂשר ָהאֹוָצר ְלַהְפִחית ְמַעט ִּבְׂשָכָרם ַהֻּמְפָרז ֶׁשל ִנְבֲחֵרי ַהִּצ  דוגמה:
  ְוָעְמדּו ַּבֶּפֶרץ ְּכֵדי ִלְמנַֹע ַקָּבַלת ַהְחָלָטה זֹו. 

ץ ְלָפָניו ַוּיאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם [ה' ֶאת ָהָעם ַּבֶּדֶרְך ִמִּמְצַרִים] לּוֵלי מֶׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפרֶ  מקור:
  כג]. - ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ַמַהְׁשִחית [ ְּתִהִּלים קו כא 

  ד מנגדעמ .230
  ָעַמד ִמֶּנֶגד = ָעַמד ֵמָרחֹוק ְולֹא ָעַזר. 

  ע. ַהּׁשֹוֵטר ִסֵּיַע ַלַּנֶהֶגת ַהְּפצּוָעה, ַאְך ַּבֲעָלּה ֶהָהמּום ָעַמד ִמֶּנֶגד ְולא ָנַקף ֶאְצּבַ  דוגמה:
  ְּביֹום ֲעָמְדָך ִמֶּנֶגד ְּביֹום ְׁשבֹות ָזִרים ֵחילֹו [עֹוַבְדָיה א, יא]. מקור:

  קודמיםעניי עירך  .231
  ֲעִנֵּיי ִעיְרָך קֹוְדִמים = ִעְנְיֵני ַהָּמקֹום קֹוְדִמים ְלִעְנְיֵני ְמקֹומֹות ֲאֵחִרים. 

  ִסְפִרי ִלְפֵני ָּכל ִטּפּול ַאֵחר, ִּכי ֲעִנֵּיי ִעיִרי קֹוְדִמים. - ִפּטּוֵרי מֹוִרים ִמֵּבית - ִטַּפְלִּתי ְּבִאי דוגמה:
ִּתְהֶיה לֹו ְּכנוֶׁשה , לא ְתׂשימּון -ֶהָעִני ִעָּמְך, לא- ַעִּמי, ֶאת-ה ֶאתַרב יֹוֵסף "ִאם ֶּכֶסף ַּתְלוֶ  מקור:

 - ָעִני קוֶדם, ֲעִנֶּייָך ַוֲעִנֵּיי ִעיְרָך  - ַעִּמי קוֶדם, ָעִני ְוָעִׁשיר  -ָעָליו ֶנֶׁשְך [ְׁשמֹות כב, כד], ַעִּמי ְוָנְכִרי 
 ֲעִנֵּיי ִעיְרָך קֹוְדִמין [ָּבָבא ְמִציָעא, עא] -ִעיר ַאֶחֶרת ֲעִנֶּייָך קֹוְדִמין, ֲעִנֵּיי ִעיְרָך ַוֲעִנֵּיי 
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  עצת אחיתופל .232
ַבר ְׁשטּות. ִּכּנּוי ְלֵעָצה ֶׁשּנֹוֲעָדה ְלַהִּזיק ּוְלַהְכִׁשיל. ַסֵּכל = ָהֵפר, ֲהפְֹך ְלִסְכלּות, ִלְד  -ֲעַצת ֲאִחיתֶפל 

ָאִביו,  ָע ַּבֲעצֹוָתיו ַהּטֹובֹות. ַּכֲאֶׁשר ָמַרד ַאְבָׁשלֹום ְּבָדִודֲאִחיתֶֹפל, יֹוֲעצֹו ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ָהָיה ָידּו
ֵעץ ֲאִחיתֶֹפל. ַהּיֹום ָעַבר ֲאִחיתֶֹפל ְלַמֲחֵנה ַאְבָׁשלֹום. ָּדִוד ִּבֵּקׁש ֵמֱאלִֹהים ֶׁשָּיֵפר ֶאת ָהֵעצֹות ֲאֶׁשר ְייַ 

  ֵעָצה ַמְכִׁשיָלה ּוְמֻרַּׁשַעת. -ָאה ֲהפּוָכה רֹוֵוַח ַהִּׁשּמּוׁש ַּבִּניב "ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפל" ְּבהֹורָ 
, ֵּכיָון ֶׁשְּלַדַעת ַהַּׂשר ֻהְזַהר ְלַבל ִיְׁשַמע ַלֲעצֹות ֲאִחיתֶֹפל, ִּכּנּוי ַלֲעצֹוָתיו ֶׁשל ַהּיֹוֵעץ ַהָּוִתיק דוגמה:

  ֲאָחִדים, ֲעַדִין ׁשֹוֵמר ַהּיֹוֵעץ ַהָּוִתיק ֱאמּוִנים ַלַּׂשר ַהּקֹוֵדם. 
 ֲעַצת ֲאִחיתֶפל [ְׁשמּוֵאל ב טו לא]. -ָנא ֶאת-ַסֵּכל  מקור:

  עקב אכילס  .233
  ֲעֵקב ָאִכיֵלס = ִּכּנּוי ִלְנֻקַּדת ֻּתְרָּפה [ַהַּצד ַהַחָּלׁש, ַהְּנֻקָּדה ַהַחָּלָׁשה]. 

  ָאִכיֵלס ֶׁשל ַהֶּנְחָקר ַּבּׁשוד. -ְלַדְעִּתי, ַהֻחְלָׁשה ִלְקָלִפים ִהיא ֲעֵקב דוגמה:
ּלא ִיְפַּגע ּבֹו ִּגּבֹור ִמְלֶחֶמת ְטרֹוָיה, ָאִכיֵלס, ִאּמֹו ָטְבָלה אֹותֹו ְּבַיְלדּותֹו ְּבַנַחל ְקָסִמים, ְּכֵדי ֶׁש  מקור:

  ָאר ָּפִגיַע. ְלָרָעה ׁשּום ֶנֶׁשק, אּוָלם ִּבְׁשַעת ַהְּטִביָלה ָאֲחָזה ָהֵאם ַּבֲעֵקבֹו, ּוְלִפיָכְך ָמקֹום ֶזה ִנְׁש 

  עשה לו כנפיים  .234
  ָעָׂשה לֹו ְּכָנַפִים = נֹוַדע ָּבַרִּבים ִּבְמִהירּות ַרָּבה. 

 ְבָרָכה, ָעְׂשָתהַהְּיִדיָעה ַעל ַהִהְתַנְּקׁשּות ַהְּמתֶֹעֶבת ְּברֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה, ִיְצָחק ַרִּבין, ִזְכרֹונֹו לִ  דוגמה:
  ָלּה ְּכָנַפִים. 

 ַפִים [ִמְׁשֵלי כג ה]. לֹו ְכנָ -ִּכי ָעׂשה ַיֲעֶׂשה מקור:

  עשה לילות כימים .235
  ָעָׂשה ֵלילֹות ַּכָּיִמים = ָעַבד יֹוָמם ְוַלְיָלה, לא ָנח ַאף ְלֶרַגע. 

  ָעִׂשיִתי ֵלילֹות ַּכָּיִמים ִּבְקִליַטת ָהעֹוִלים ַהֲחָדִׁשים ְּבֶעֶרב ַחג ַהֶּפַסח.  דוגמה:
 ְׂשָּכָלה ְוַעד ָיֵמינּו]. ִמן ַהִּסְפרּות ַהֲחָדָׁשה [ִמִּסְפרּות ַההַ  מקור:

  -עשה נפשות ל .236
  ָעָׂשה ְנָפׁשֹות ְל = ִהְרִחיב ֶאת ַמְעַּגל ָהאֹוֲהִדים ְוַהּתֹוְמִכים. 

ת ְנָפׁשֹות ְמִקיֵמי ַהְּתנּוָעה ְלַמַען ַהְחָזַרת ַהְּׁשבּוִיים ְמַנִּסים ְּבָכל ֶּדֶרְך ֶאְפָׁשִרית ַלֲעׂשֹו דוגמה:
  ִלְתנּוָעָתם 

  ָעׂשּו ְבָחָרן ( ִמְתַיֵחס ִלְקִנַּית ֲעָבִדים) [ְּבֵראִׁשית יב ה]. - ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר-תְוֶא  מקור:

  עשוי לבלי חת .237
  ֵאין ְּבִלּבֹו ָּכל ַּפַחד. ַחת = ַּפַחד, ִיְרָאה.  - ָעׂשּוי ִלְבִלי ַחת 

  ַחָּיִלי ַצַה"ל ַּכֲעׂשּוִיים ִלְבִלי ַחת.  ְּבָכל ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ַּבָּים, ַּבַּיָּבָׁשה ּוָבֲאִויר ִנְתַּגּלּו דוגמה:
  ָחת [ִאּיֹוב מא כה].- ָעָפר ָמְׁשלֹו, ֶהָעׂשּו ִלְבִלי-ַעל- ֵאין מקור:

  פכים קטנים .238
ַטִּנים = ַּפִּכים ְקַטִּנים = ֵּכִלים ְקַטִּנים. ַּפְך = ְּכֵלי ִקּבּול ָקָטן ִלְׁשָמן אֹו ְלָכל נֹוֵזל ַאֵחר. ַּפִּכים ְק 

  ֵעֶרְך. -ְּדָבִרים ַקֵּלי זּוטֹות,
  . ַהִּדּיּון ַּבַהְנָהָלה ִהְתַמֵּקד ַּבַּפִּכים ַהְּקַטִּנים ְולא ִהְתַנֵהל ִּדּיּון ַּבְּבָעיֹות ָהִעָּקִרּיֹות דוגמה:
ים ְקַטִּנים. ִמָּכאן ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ֶׁשִּנְׁשַּתֵּיר ַעל ַּפִּכ  - ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקב ְלַבּדֹו [ְּבֵראִׁשית לב, כה]  מקור:

 יֶהן ַּבֶּגֶזל [ֻחִּליןַלַּצִּדיִקים ֶׁשָחִביב ֲעֵליֶהם ָממֹוָנם יֹוֵתר ִמּגּוָפם, ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? ְלִפי ֶׁשֵאין ּפֹוְׁשִטין ְידֵ 
 , צא]. 

  פלישתים עליך! .239
  ְּפִלְׁשִּתים ָעֶליָך, ִׁשְמׁשֹון! = ִהְּנָך ֻמָּקף ׂשֹוְנִאים. 

  ׁשֹון!" ָלה ָקְרָאה ֶאל ִׁשְמׁשֹון ְּכֶׁשֵהִעיָרה אֹותֹו ִמְּׁשָנתֹו: "ְּפִלְׁשִּתים ָעֶליָך, ִׁשְמ ְּדִלי דוגמה:
 ְּפִלְׁשִּתים ָעֶליָך, ִׁשְמׁשֹון! [ׁשֹוְפִטים טז ט].  מקור:

  פנה עורף  .240
  ָּפָנה לֹו עֶֹרף = ָעַזב אֹותֹו, ָסר ִמֶּמּנּו. 

  ָּבד ָּפנּו לֹו עֶֹרף, ְלַאַחר ֶׁשֻהְרַׁשע ְּבַהְטָרָדה ִמיִנית. ֲחֵבָריו ֶׁשל ָהִאיׁש ַהִּנְכ  דוגמה:
  ָפנּו ֵאַלי עֶֹרף [ִיְרְמָיהּו ב כז].- ִּכי מקור:

  פרי בטן  .241
  ְּפִרי ֶּבֶטן= ִּכּנּוי ְמִליִצי ְלֶצֱאָצִאים. 

  י ִּבְטָנּה. ָהֵאם ַהְּצִעיָרה ָנבֹוָכה ִמן ַהֲהָנָקה ְולֹא ָיְדָעה ֵּכיַצד ִלְנהֹג ִּבְפִר  דוגמה:
 ָבֶטן ? [ְּבֵראִׁשית לב].- ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי-ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ֲאִני ֲאֶׁשר מקור:
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  פשט יד  .242
  ָּפַׁשט ָיד = ְּבַהְׁשָאָלה: ִּבֵּקׁש ְנָדָבה. 

יִריָדה ַלְּכִביׁש ִּפי ֶׁשִהְסַּתֵּכן ִּב -ַעל- ַהָּבחּור ַהַּנְרקֹוָמן ֶנֱאַלץ ִלְפׁשֹט ָיד ַּבּצֶֹמת ַהָּקרֹוב, ַאף דוגמה:
  ַהּסֹוֵאן. 

 ָּפַׁשט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו [ַׁשָּבת א א].  מקור:

  פשט רגל = יצא נקי / ירד מנכסיו .243
  ָּפַׁשט ֶרֶגל = ַנֲעָׂשה ָעִני.

  ַהּסֹוֵחר ָּפַׁשט ֶרֶגל ִּבְתקּוַפת ַהִּמּתּון ַהַּכְלָּכִלי.  דוגמה:
  ַהּפֹוֵסק ָמעֹות ַלֲחָתנֹו ּוָפַׁשט לֹו ֶאת ָהֶרֶגל [ְּכֻתּבֹות יג, ה]. מקור:

  צוק העיתים .244
  ֵחרּום. צֹוק = ַלַחץ, ְמצּוָקה, ָצָרה. -צֹוק ָהִעִּתים = ְׁשַעת

נֹוָסִפים ִיָּתֵכן ֶׁשְּבִעְקבֹות ְּפִעילּות צה"ל ִּבְלָבנֹון ִּתְצָטֵרְך ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ְלָהִטיל ִמִּסים  דוגמה:
  ְּבצֹוק ָהִעִּתים ַּכּיֹום. 

  ְוִנְבְנָתה ְרחֹוב ְוָחרּוץ ּוְבצֹוק ָהִעִּתים [ָּדִנֵּיאל ט כה].  מקור:

  צעק / זעק חמס .245
  ָצַעק / ָזַעק / ָחָמס = ָמָחה ְּבתֶֹקף ַעל ָעֶול ֶׁשַּנֲעָׂשה.

ְׁשִמיָרה ַעל טַֹהר ַהְּבִחיָנה ָצַעק -ֲחָׁשד ְלִאי ַהַּתְלִמיד ֶׁשְּבִחיַנת ַהַּבְגרּות ֶׁשּלֹו ִנְפְסָלה ֵעֶקב דוגמה:
  ָחָמס. 
  ֵהן ֶאְצַעק ָחָמס ְולֹא ֵאָעֶנה [ִאּיֹוב יט ז]. מקור:

  צרות עין .246
  ָרצֹון ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ֲאֵחִרים. -ָצרּות ַעִין = ִקְנָאה, ִאי

  ֶׁשל ַהְּמַאֵּמן ַהָּצִעיר.  ַהְּמַאֵּמן ַהָּוִתיק ִהִּביט ְּבָצרּות ַעִין ַעל ַהְצָלָחתֹו דוגמה:
  ִכין טז].ְנָגִעים ָּבִאים ַעל ְלׁשֹון ָהָרע ְוַעל ְׁשִפיכּות ָּדִמים...ְוַעל ַהֶּגֶזל ְוַעל ָצרּות ָהַעִין [ֲערָ  מקור:

  קוטל קנים .247
ַהָּגֵדל ִּבְגדֹות ְנָחִלים, ַּבר ָנפֹוץ -קֹוֵטל ָקִנים = ִּכּנּוי ְלָאָדם ָּפׁשּוט ְּביֹוֵתר, ִנְבָער ִמַּדַעת. ָקֶנה = ֶצַמח

  ֲאַגִּמים ּוַבִּבּצֹות. ַּבֲאָרִמית: ָקְטָלא ַקְנָיא. 
  ֵאין הּוא קֹוֵטל ָקִנים, ֵיׁש לֹו ִּכְׁשרֹון הֹוָרָאה.  -ַאל ְּתַזְלְזלּו ְּבמֹוֶרה ֶזה  דוגמה:
  ְדִרין לג].ִּתְרּגּום ֵמֲאָרִמית: ְּכלּום ָאנּו קֹוְצֵצי ָקִנים ַּבֲאַגם? [ַסְנהֶ  מקור:

  קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו .248
= ֵׁשם ּכֹוֵלל  ֻקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים ְּתלּוָיה לֹו ֵמֲאחֹוָריו = ֲעָברֹו לא ָטהֹור, ֵיׁש לֹו ְּפָגִמים ַרִּבים. ֶׁשֶרץ

ִּפי - ת ֶׁשל ְׁשָרִצים. ַעלְלָכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ַהְּקַטִּנים ַהִּמְתַרִּבים ִּבְמִהירּות ּומֹוִציִאים ַהְרֵּבה ְוָלדֹו
לּוַע ֶׁשֶרץ ְמַטֵּמא ְּבַמָּגע! ֻקָּפה = ַסל ַרְך ָּגדֹול ַהָּק  -ַוִּיְקָרא יא כט ַהֶּׁשֶרץ הּוא ָטֵמא. ָחׁשּוב ָלַדַעת 

  ִמַּכּפֹות ְּתָמִרים. ְרֵאה ֵעֶרְך: ִּבְכִפיָפה ַאַחת. 
  ֲאחֹוָריו. יר ִנְפְסָלה, ֵּכיָון ֶׁשֻּקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים ְּתלּוָיה לֹו ֵמ ֻמֳעָמדּותֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ְלַתְפִקיד ָּבִכ  דוגמה:
ֹוָריו, ֶׁשִאם ֵאין ַמֲעִמיִדים ַּפְרָנס ַעל ַהִּצּבּור ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֻקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים ְּתלּוָיה לֹו ֵמֲאח מקור:

 כב].  ְוַגֲאָוה] ָעָליו, אֹוְמִרין לֹו: ֲחזור ַלֲאחֹוֶריָך [יֹוָמא,ָּתזּוַח ַּדְעּתֹו [ִאם ָּתנּוַח ָעָליו רּוַח ֶׁשל ְיִהירּות 

  קוצו של יו"ד .249
יִפים ֵעֶרְך . קֹוץ = ִּבְלׁשֹון חז"ל ָּתג, 'ֶּכֶתר' ָקָטן ֶׁשּמֹוִס - ֵעֶרְך, ִּדּיּוק ֲחַסר -קֹוצֹו ֶׁשל יו"ד = ָּדָבר ַקל

  ִּלין, ְמזּוזֹות].ֵמַעל ָהאֹות יו"ד ֵאֶצל סֹוְפֵרי סת"ם [ְסָפִרים, ְּתפִ 
  חֹוְקֵרי ַהִּמְׁשָטָרה ּדֹוְרִׁשים ְלַדַעת ָּכל ְּפָרט, ּוַמְקִּפיִדים ַעל ָּכל קֹוצֹו ֶׁשל יו"ד.  דוגמה:
יָטא! ָאַמר ַרב ַאְרַּבע ָּפָרִׁשּיֹות ֶׁשַּבְּתִפִּלין ְמַעְּכבֹות זֹו ֶאת זֹו, ַוֲאִפּלּו ְּכָתב ֶאָחד ְמַעְּכָבן. ְּפִׁש  מקור:

  הּוָדה ָאַמר ַרב, לא ִנְצְרָכא ֶאָּלא ְלקֹוצֹו ֶׁשל יֹוד [ְמָנחֹות לד].יְ 

  קורת רוח .250
ָאָלה ְּכַמֲחֶסה קַֹרת רּוַח = ֲהָנָאה, ְׂשִביעּות ָרצֹון. קֹוָרה= מֹוט ָעֶבה ַהְּמַׁשֵּמׁש ְלִבְנָין ּומֹוִפיַע ְּבַהְׁש 

  ַּבֵּצרּוף "קֹוַרת ַּגג".
ֵּקד הֹוִרים ְּבֶטֶקס ַהְׁשָּבַעת ַהֵּבן ַהִּטירֹון ְוֶהֱאִזינּו ְלִדְבֵרי ַהַּמָח "ט [ְמפַ ַּכֲאֶׁשר ָנְכחּו הַ  דוגמה:

 רּוַח.-ַהֲחִטיָבה], ָהְיָתה ָלֶהם ָׁשָעה ֶׁשל קוַרת
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  קל וחומר  .251
  ַקל ָוחוֶמר = לא ָּכל ֶׁשֵּכן, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. 

  ִאם ְׁשֵכֵנְך ִהְצִליַח ִלְפּתור ֶאת ַהִחיָדה, ַקל ָוחוֶמר ֶׁשַאְּת ִּתְפְּתִרי אֹוָתּה.  דוגמה:
 -ׁשל ִהֵּלל ּוִבְׁשלֹו"ַקל ָוחוֶמר" הּוא ַהִּמָּדה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְדֶרֶׁשת ָּבּה ְּבֶׁשַבע ַהִּמּדֹות ֶׁש  מקור:

ְּפָסִחים  אל . ָיָפה ְׁשִתיָקה ַלֲחָכִמים, ַקל ָוחוֶמר ַלִּטְּפִׁשים [ּתֹוַסְפָּתאֶעְׂשֵרה ַהִּמּדֹות ֶׁשל ַרִּבי ִיְׁשָמעֵ 
  ט, ב].

  קפא על שמריו .252
  .ָקָפא ַעל ְׁשָמָריו = ָיַׁשב ַׁשֲאָנן, ָהָיה ָׁשֵקט ְוָׁשֵלו, ִנְׁשַאר ַׁשְמָרן ְוֵאינֹו ִמְתַקֵּדם

יֹוֵתר ִׁשים, קֹוְפִאים ַעל ִׁשְמֵריֶהם ּומֹוִציִאים ֵׁשם ַרע לְ ֲאָחִדים ִמן ַהּמֹוִרים ִנְרָּתִעים ֵמִחּדּו דוגמה:
  ִמֵּמָאה ֶאֶלף מֹוִרים ּומֹורֹות. 

ֵייִטב ה' ְולא ָיֵרַע [ְצַפְנָיה -ִׁשְמֵריֶהם ָהאֹוְמִרים ִּבְלָבָבם: לא- ָהֲאָנִׁשים ִאים ַעל- ּוָפַקְדִּתי ַעל מקור:
ִעית ַטְלְטִלין אֹותֹו, הּוא ׁשֹוֵקט ַעל ְׁשָמָריו ַהּׁשֹוְקִעים ְּבַקְרָק א יב]. ָלקּוַח ִמן ַהַּיִין ֶׁשִאם ֵאין ְמ 

  ַהְּכִלי.

  קצה נפשו = היה לו לזרא .253
  ָקָצה ַנְפׁשֹו = ָהָיה לֹו ְלָזָרא = ִנְמַאס ָעָליו. 

 אֵׁשי ָהאֹוָצר ִלְתִביעֹותַנְפָׁשם ֶׁשל ָראֵׁשי ִאְרּגּון ַהּמֹוִרים ָקָצה ַּבִהְתַיֲחסּות ַהְּמַזְלֶזֶלת ֶׁשל רָ  דוגמה:
  ַהּמֹוִרים, ְוָלֵכן ֻהְחַלט ַעל ַהְׁשָּבַתת ָּבֵּתי ַהֵּסֶפר. 

 ְוָנַפְׁשנּו ָקֶצה ַּבֶּלֶחם ַהְּקלֵֹקל [ְּבִמְדָּבר כא ה].  מקור:

  קצר המצע מהשתרע .254
 ת ְלִהְׂשָּתֵרַע ָעָליו. ַמָּצע = ָּדָברָקַצר ַהַּמָּצע ֵמִהְׂשָּתֵרַע = ְמקֹום ַהִּמְׁשָּכב ָקָצר ִמַּדי, ְוֵאין ֶאְפָׁשרּו

  ֶׁשּפֹוְרִׁשים ּוַמִּציִעים ַעל ַהִּמָּטה [ִמְזָרן, ְׂשִמיָכה אֹו ַּכר]. 
 ֵעֶרְך, ִּכי ָקַצר ַהַּמָּצע-ַהַּמְרֶצה ִצֵּין ִּכי ַהּנֹוֵׂשא ָרָחב יֹוֵתר ִמַּדי, ְוָלֵכן ְיַדֵּלג ַעל ְּפָרִטים ַחְסֵרי דוגמה:
  ֵרַע. ֵמִהְׂשָּת 
 ָקַצר ַהַּמָּצע ֵמִהְׂשָּתֵרַע, ְוַהַּמֵּסָכה ָצָרה ְּכִהְתַּכֵנס [ְיַׁשְעָיהּו כח כ]. - ִּכי מקור:

  קצרה / תקצר היריעה .255
ִריָעה = א. ָקְצָרה / ִּתְקַצר ַהְּיִריָעה = ַהּנֹוֵׂשא ָרַחב ִמְּכֵדי ְלַכּסֹותֹו ְּבִמִּלים ְספּורֹות אֹו ִּבְזַמן ָקָצר. יְ 

  ְרצּוָעה ֲאֻרָּכה ֶׁשל ָאִריג אֹו עֹור. ב. ִּגָּליֹון ֶׁשל ְקָלף ִלְכִתיָבה. 
ָעה ְלָפֵרט ֶאת ָּכל ַמַהְלֵכי ַהִּמְלָחָמה, ְוִכי ִּתְקַצר ַהְּיִרי ַהַּׂשר ִהְסִּביר ְלאֹוְרָחיו ִּכי לֹא יּוַכל דוגמה:

  ִמְּלָהִכיל ִּבְזַמן ּכֹה ָקָצר ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּפָרִטים. 
ים ְּׁשלֹוָׁשה ַּדּפִ ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַּתֲעֶׂשה ֶעֶׂשר ְיִריעֹות [ְׁשמֹות כו א]. ֵאין ּפֹוְתִחין ִּביִריָעה ָּפחֹות ִמ  מקור:

  [ַמֶּסֶכת סֹוְפִרים ב ז]. 

  שינס מותניו .256
  ִׁשֵּנס ָמְתָניו = ִהְתִחיל ְּבָדָבר ְּבֶמֶרץ. 

"ל ִׁשֵּנס ְלַאַחר ֶׁשִּנְמַסר ַלַּנַער ִּכי הּוא עֹוֵמד ְלִהְתַקֵּבל ְלַאַחת ַהְּיִחידֹות ַהֻּמְבָחרֹות ְּבַצהַ  דוגמה:
  ֶעֶרב. ָמְתָניו ְוִהְקִּפיד ָלרּוץ ְוִלְׂשחֹות ִמיֵדי 

 ּבֲֹאָכה ִיְזְרֶעאָלה [ְמָלִכים א יח מו]. -ַוְיַׁשֵּנס [ֵאִלָּיהּו] ָמְתָניו ַוָּיָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד מקור:

  שיעור קומה  .257
  ִׁשעּור קֹוָמה = ֲחִׁשיבּות. ִׁשעּור = ִמָּדה, ַּכּמּות, ּגֶֹדל. 

  ל ִׁשעּור קֹוָמתֹו ְּבֵעת ִׂשיָחתֹו ִעם הֹוֵריֶהם . ַהּמֹוֶרה ֶהָחָדׁש ִנְתַּגָּלה ַלַּתְלִמיִדים ְּבכָ  דוגמה:
ִמּדֹוָתיו ְוַגם ֶזהּו ְׁשמֹו ֶׁשל ִמְדָרׁש ָקדּום ָהעֹוֵסק ַעל ֶּדֶרְך ַהּסֹוד ְּבִׁשעּוָריו ֶׁשל ֱאלִֹהים ּוְב  מקור:

 ְּבִחּבּוִרים ֲאֵחִרים ְּבִסְפרּות ַהַּקָּבָלה. 

  קרא תיגר על פלוני .258
  ָקָרא ִּתָּגר ַעל ְּפלֹוִני = ָטַען ְּכֶנֶגד ְּפלֹוִני. ִּתָּגר = ִּתְגָרה, ִריב. 

  ְּבֵעת ֲחֻלַּקת ַהְּיֻרָּׁשה ֲחֵמֶׁשת ָהַאִחים ָקְראּו ִּתָּגר ֶזה ַעל ֶזה  דוגמה:
ַהְּבֵהָמה ְוֶאת ַהַחָּיה  ֶׁשֶהֱעִביר ְלָפָניו ֶאת - "ְוָלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו" [ְּבֵראִׁשית ב כ]  מקור:

ִחָּלה? ְוֶאת ָהעֹוף זּוגֹות זּוגֹות. ָאַמר ָאָדם: ַלּכֹל ֵיׁש ֶּבן זּוג, ְוִלי ֵאין ֶּבן זּוג!. ְוָלָּמה לֹא ְּבָרָאּה ְּת 
ו [ְּבֵראִׁשית ֶאָּלא ָצָפה הקב"ה ֶׁשהּוא ָעִתיד ִלְקרֹא ָעֶליָה ִּתָּגר, ְלִפיָכְך ַלא ְּבָרָאּה ַעד ֶׁשְּתָבָעּה ְּבִפי

 ַרָּבה יז]. 
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  קרדום לחפור בו  .259
  ַקְרּדם ַלְחּפר ּבֹו = ָמקֹור ְלַפְרָנָסה. ַקְרּדם = ַּגְרֶזן, ַמְכִׁשיר ַלֲחִטיַבת ֵעִצים.

 ָתם ַקְרּדםְלַצֲעֵרנּו, ַרִּבים ִמן ַהּפֹוִליִטיָקִאים ָׁשְכחּו ֶאת ִיעּוָדם ָהֲאִמִּתי ְוָהְפכּו ֶאת ַעְסָקנּו דוגמה:
  ַלְחּפר. 
  ְׁשָנה ז]. ַאל ַּתֲעֵׂשם [ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה] ...ַקְרּדֹם ַלְחּפר ָּבֶהם [ִּפְרֵקי ֲאבֹות ֶּפֶרק ְרִביִעי ִמ  מקור:

  קשה עורף  .260
  ְקֵׁשה עֶֹרף = ַסְרָבן ְוַעְקָׁשן. 

ה ן ֶׁשהּוא ִנְתַּגּלָ ָּכל ִנְסיֹונֹוַתי ְלַהְסִּביר ַלַּנָהג ָהֲעַבְרָין ֶאת ֶּדֶרְך ְנִהיָגתֹו ָהֲעַבְרָיִנית ִנְכְׁשלּו, ֵּכיוָ  דוגמה:
  ִּכְקֵׁשה עֶֹרף. 

  הּוא [ְׁשמֹות לב ט]. - ְקֵׁשה עֶֹרף -ְוֵהָּנה ַעם מקור:

  ראה את צל ההרים כהרים  .261
ּתֹוְך ים = ָרָאה ְּבֵעיֵני רּוחֹו ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ַקָּיִמים ְּכָלל, ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִמ ָרָאה ֶאת ֵצל ֶהָהִרים ְּכָהִר 

  ֲחָרָדה ּוַפַחד. 
א ָרָאה ִהְסַּבְרִּתי ַלַּתְלִמיד ֶׁשָּסַבר ִּכי לֹא יּוַכל ְלָהִבין ֶאת ַהֶּפֶרק, ִּכי ֶאת ֵצל ֶהָהִרים הּו דוגמה:

  ְּכָהִרים. 
 ִרים ַאָּתה רֹוֶאה ַּכֲאָנִׁשים [ַעל ִּפי ׁשֹוְפִטים ט לו]. ֶאת ֵצל ֶההָ  מקור:

  ראה חלום באספמיא = ראה מהרהורי לבו .262
ְסַּפְמָיא = ָרָאה ֲחלֹום ְּבַאְסַּפְמָיא = ָחַלם ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ָּבִסיס = ָרָאה ֵמִהְרהּוֵרי ִלּבֹו. ַא

  = ְסָפַרד.  SPAINַאְסַּפְנָיא = 
ֵהָרה, ִּכי ֵכׁש ַהַּקְרָקעֹות ַהַחְקָלִאּיֹות ִקָּוה ְלִהְתַעֵּׁשר ַעל ְנַקָּלה, אּוַלם ִהְתָּבֵרר לֹו ִּבְמ רֹו דוגמה:

  ְלַקְרָקעֹות ֵאֶּלה ֵאין ֵעֶרְך ַרב, ְוָכְך ָמָצא ַעְצמֹו ְּכִמי ֶׁשָרָאה ֲחלֹום ְּבַאְסַּפְמָיא. 
  ַּפְמָיא [ִנָּדה ל]. ָאָדם ָיֵׁשן ָּכאן ְורֹוֶאה ֲחלֹום ְּבַאְס  מקור:

  רוח תזזית  .263
  רּוַח ְּתָזִזית = ֵטרּוף ַהַּדַעת, ִׁשָּגעֹון. 

 ָאֲחָזה ָּבֶהם ַהְּנָעִרים ָׁשתּו ּכֹוִסית ַאַחת ֶׁשל ַאְלּכֹוהֹול, ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ִהְתַנֲהגּו ָּבְרחֹוב ְּכִאּלּו דוגמה:
  רּוַח ְּתָזִזית. 

  ָסה ּבֹו רּוַח ְּתָזִזית? [ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה יט].ָרִאיָת ָאָדם ֶׁשִּנְכנְ  מקור:

  שאט נפש .264
  ִּבְׁשָאט ֶנֶפׁש = ְּבַיַחס ֶׁשל ּבּוז. ְׁשָאט = ּבּוז,ִזְלזּול. 

  ׁש. ַּבְּמִריבֹות ֵּבין הְּפָלִגים ַהּׁשֹוִנים ְּבַעָּזה ַמִּביִטים ֵאֶּלה ַעל ֵאֶּלה ְּבבּוז ּוְׁשַאט ֶנפֶ  דוגמה:
 מּו ָנָקם ִּבְׁשָאט ְּבֶנֶפׁש ְלַמְׁשִחית ֵאיַבת עֹוָלם [ְיֶחְזֵקאל כה טו].ַוִּיָּנְק  מקור:

  שבעה מדורי גיהינום   .265
ֵיׁש ַּבֵּגיִהּנום,  ִׁשְבָעה ְמדֹוֵרי ֵּגיִהּנום = ִּכּנּוי ְלִיּסּוִרים ָקִׁשים. ְלִפי ָהַאָּגָדה ָהֲעָמִמית, ֶׁשַבע ַמְחָלקֹות

ִפי ָהֱאמּוָנה, ּוְבָכל ַאַחת ֵמֶהן ַמֲעִביִרים ֶאת ַהחֹוְטִאים, ּוַמֲעִניִׁשים אֹוָתם ְּבעֶֹנׁש ַאֵחר. ֵּגיִהּנום = לְ 
ם ִהּנֹם ֶׁשִּבְדרֹום ְירּוָׁשַלִים, ּוְבָמקֹו-ּנּוִיים ֶׁשל ָהְרָׁשִעים ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ַהֵּׁשם ִנְגַזר ִמן ֵּגי ֶּבןְמקֹום עִ 

  ִנים]. ֶזה ָנֲהגּו ְלַהְקִריב ֶאת ַהָּבִנים ָּבֵאׁש ַלּמֹוֵלְך. [ַאַחד ָהֱאִליִלים ָהָראִׁשִּיים ֵאֶצל ַהְּכַנעֲ 
ִני ִעְרעּורֹו ִנְתַקֵּבל, ִהְצִהיר: " ָעַבְרִּתי ִׁשְבָעה ְמדֹוֵרי ֵּגיִהּנום, ֲאָבל ַהּיֹום אֲ ַהֶּנֱאָׁשם ֶׁש  דוגמה:
  ְמֻאָּׁשר! 

  ַעל ִּפי סֹוָטה מקור:

  שבר את מטה לחמו  .266
  ָׁשַבר ֶאת ַמֶּטה ַלְחמֹו / ַלֲחמֹו = ִקֵּפַח ֶאת ַּפְרָנָסתֹו. 

  ים. ץ ָׁשְבָרה ֶאת ַמֵּטה ַלְחָמם / ַלֲחָמם ֶׁשל סֹוֲחִרים ְזִעיִר ֲהָקַמת ַקְניֹוִנים ְּבַרֲחֵבי ָהָארֶ  דוגמה:
 ֶלֶחם ְּבִמְׁשָקל ּוִבְדָאָגה [ְיֶחְזֵקאל ד טז]. - ֶלֶחם ִּבירּוָׁשַלם ְוָאְכלּו- ִהְנִני ׁשֵבר ַמֵּטה מקור:

  שבר כלי .267
  ֶׁשֶבר ְּכִלי = ָאָדם ַחָּלׁש ְוָרצּוץ. 

ְּכִלי,  ֹו ַהּטֹוב ֵעֶקב ְנִהיָגה ְּבַקּלּות ראׁש, ָהַפְך ַהֶּנָהג ַהָּצִעיר ְלֶׁשֶברֵּכיָון ֶׁשָהַרג ֶאת ֲחֵבר דוגמה:
  ְוָקֶׁשה ָהָיה ְלַהִּכירֹו. 

ִמן ַהִּצּפּוִיין, ָהעֹוֶׂשה ֵּכִלים ִמן ָהֶעֶׁשת, ּוִמן ַהֲחָרָרה, ּוִמן ַהּסֹוֵבב ֶׁשַּלַּגְלַּגל, ּוִמן ַהַּטִּסין, ּו מקור:
 ְטהֹוִרין. ר' יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר -ים ּוֵמָאְגֵני ֵּכִלים, ֵמָאְזֵני ֵּכִלים, ִמן ֵהְּׁשחֶֹלת ּוִמן ַהְּגרֶֹדת ִמַּכֵּני ֵּכלִ 

ְטֵמִאין  -ִלים ַאף ִמן ַהְּקצֶֹצת. ִמִּׁשְבֵרי ֵּכִלים, ִמן ַהְּגרּוִטים, ּוִמן ַהַּמְסְמרֹות, ֶׁשָּידּוַע ֶׁשַּנֲעׂשּו ִמּכֵ 
  יא, ג]. [ֵּכִלים 
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  שהדי במרומים [ארמית]  .268
א =  ֶׁשָּׁשַמע. ָׂשֲהדּוָת ָׂשֲהִדי ַּבְּמרֹוִמים = ַהָּׁשַמִים ֵהם ֵעַדי. ָׂשֵעד = ֵעד, ִמי ֶׁשְּמַאֵּׁשר ָּדָבר ֶׁשָרָאה אֹו

  ֵעדּות. ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא = ַּגל ֵעדּות. 
ֲהִדי ַּבְּמרֹוִמים, ֶהָחׁשּוד ָּבֶרַצח ִהְכִחיׁש ֶקֶׁשר ְלִמְקֵרה ָהֶרַצח ְוָטַען ְלָכל אֶֹרְך ַהָּׁשִנים: " ָׂש  דוגמה:

  ֲאִני ַחף ִמֶּפַׁשע!". 
דּוָתא, הֲ ַּבָּׁשַמִים ֵעִדי ְוָׂשֲהִדי ַּבְּמרֹוִמים [ִאּיֹוב טז יט]. ַוִּיְקָרא לֹו ָלָבן ְיַגר ָׂש -ַעָּתה ִהֵּנה-ַּגם מקור:

  ְוַיֲעקֹב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד [ְּבֵראִׁשית לא מז].

  שווה לכל נפש .269
  ָׁשֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש = ָראּוי ּוַמְתִאים ְלָכל ֶאָחד. 

ֹוִזיל ֶאת ְלִׂשְמָחִתי, ְּבִמְסֶּגֶרת ַהִּמְלָחָמה ִּבְתאּונֹות ַהְּדָרִכים ִהְסִּכימּו מֹוְכֵרי ַהְּצִמיִגים ְלה דוגמה:
  ים, ָּכְך ֶׁשִּיְהיּו ֲעָמִמִּיים ְוָׁשִוים ְלָכל ֶנֶפׁש. ַהְּמִחיִר 
  ָּדָבר ַהָּׁשֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש [ְּכֻתּבֹות ז]. -ֶנֶפׁש - ַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל מקור:

  שיבה זרקה בו .270
  ֵׂשיָבה ָזְרָקה ּבֹו = ַׁשֲערֹו ִהְלִּבין ִמִּזְקָנה אֹו ֵמרֹב ֵסֶבל. 

ָּייו וֵׂשיָבה ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַדע ַלַּנָהג ָהַרְׁשָלן ִּכי ְּפצּוֵעי ַהְּתאּוָנה ִנְפְטרּו ִמִּפְצֵעיֶהם ִהְׁשַּתּנּו חַ  דוגמה:
  ָזְרָקה ּבֹו. 

 ַּגם ֵׂשיָבה ָזְרָקה ּבֹו, ְוהּוא לֹא ָיַדע [הֹוֵׁשַע ז ט].  מקור:

  שיג ושיח .271
  ָבִרים = ִעְנָין, ֵעֶסק. ִׂשיג ָוִׂשיַח = ַמָּׂשא ּוַמָּתן, ִּדין ּוְד 

 ם ִׂשיג ָוִׂשיַח ִעםַּבֲעֵלי ַהֶחְבָרה ַהַּקְּבָלִנית ֶׁשָּפְׁשָטה ֶאת ָהֶרֶגל [ְרֵאה ֵעֶרְך], ָטֲענּו ִּכי ֵאין ָלהֶ  דוגמה:
  ַהַּדָּיִרים ֶׁשּנֹוְתרּו ַחְסֵרי ָּכל. 

  ִׂשיג לֹו [ְמָלִכים א יח כז]. -ִׂשיַח ְוִכי- ִּכי מקור:

  ניושינס מות .272
  ִׁשֵּנס ָמְתָניו = ִהְתִחיל ְּבָדָבר ְּבֶמֶרץ. 

"ל ִׁשֵּנס ְלַאַחר ֶׁשִּנְמַסר ַלַּנַער ִּכי הּוא עֹוֵמד ְלִהְתַקֵּבל ְלַאַחת ַהְּיִחידֹות ַהֻּמְבָחרֹות ְּבַצהַ  דוגמה:
  ָמְתָניו ְוִהְקִּפיד ָלרּוץ ְוִלְׂשחֹות ִמיֵדי ֶעֶרב. 

 ּבֲֹאָכה ִיְזְרֶעאָלה [ְמָלִכים א יח מו]. -ָמְתָניו ַוָּיָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד ַוְיַׁשֵּנס [ֵאִלָּיהּו] מקור:

  שיעור קומה  .273
  ִׁשעּור קֹוָמה = ֲחִׁשיבּות. ִׁשעּור = ִמָּדה, ַּכּמּות, ּגֶֹדל. 

  ם הֹוֵריֶהם ַהּמֹוֶרה ֶהָחָדׁש ִנְתַּגָּלה ַלַּתְלִמיִדים ְּבָכל ִׁשעּור קֹוָמתֹו ְּבֵעת ִׂשיָחתֹו עִ  דוגמה:
ִמּדֹוָתיו ְוַגם ֶזהּו ְׁשמֹו ֶׁשל ִמְדָרׁש ָקדּום ָהעֹוֵסק ַעל ֶּדֶרְך ַהּסֹוד ְּבִׁשעּוָריו ֶׁשל ֱאלִֹהים ּוְב  מקור:

  ְּבִחּבּוִרים ֲאֵחִרים ְּבִסְפרּות ַהַּקָּבָלה.

  שכיות חמדה .274
  ַקר ֵעֶרְך. ְׂשִכָּיה = ִקּׁשּוט, ְּדַבר ֵחן. ְׂשִכּיֹות ֶחְמָּדה = ָּדָבר ֶׁשחֹוְמִדים אֹותֹו, ָּדָבר ָנֶאה ִוי

  ִיְׂשְרֵאִלִּיים.  ַּבּמּוֵזאֹוִנים ֶׁשְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ִנְמָצאֹות ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה ֶׁשל ַצָּיִרים ּוַפָּסִלים דוגמה:
  ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה [ְיַׁשְעָיהּו ב טז].  -ְוַעל ָּכל מקור:

  על קרן הצבי שם כספו / הניח מעותיו  .275
  ָׂשם ַּכְסּפֹו / ִהִּניַח ְמעֹוָתיו ַעל ֶקֶרן ַהְּצִבי = ִהְפִקיר ֶאת ַּכְסּפֹו. 

  ְּצִבי. ְלַאַחר ֶׁשִהְׁשִקיַע ַּכְסּפֹו ְּבֵעֶסק ּכֹוֵׁשל, ֵהִבין ְיִדיִדי ֶׁשָּׂשם ַּכְסּפֹו ַעל ֶקֶרן הַ  דוגמה:
ְחְלקּו ָחד ּוִפְרֵנס ֶאת ִאְׁשּתֹו. ָחָנן אֹוֵמר: ִאֵּבד ֶאת ְמעֹוָתיו. נֶ ִמי ֶׁשָהַלְך ִלְמִדיַנת ַהָּים ְוָעַמד ֶא  מקור:

ֶפה ָאַמר ָעָליו ְּבֵני ּכוֲהִנים ְּגדֹוִלים, ְוָאַמר: ִיָּׁשַבע ַּכָּמה הֹוִציא ְוִיּטול. ָאַמר ר' יֹוָחָנן ֵּבן ַזַּכאי: יָ 
  ת ַּדף יג, ַעּמּוד ב']. ָחָנן, ִהִּניַח ְמעֹוָתיו ַעל ֶקֶרן ַהְּצִבי [ְּכֻתּבֹו

  שם נפשו בכפו = השליך נפשו מנגד = חירף נפשו למות .276
 ָּכָנה, לא ָׂשם ֵלבָׂשם ַנְפׁשֹו ְּבַכּפֹו = ִהְׁשִליְך ַנְפׁשֹו ִמֶּנֶגד = ֵחֶרף ַנְפׁשֹו ָלמּות = ֶהֱעִמיד ֶאת ַעְצמֹו ְּבַס 

  ַלַּסָּכָנה ַהִּנְׁשֶקֶפת ְלַחָּייו. 
  ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל.  לֹוֲחֵמי ַצַה"ל ַּבָּים, ָּבֲאִויר ּוַבַּיָּבָׁשה ָׂשִמים ַנְפָׁשם ְּבַכָּפם ְּבֵעת ֲהַגָּנָתם ַעל דוגמה:
 ִהֵּנה ָׁשְמָעה ִׁשְפָחְתָך ְּבקֹוֶלָך, ָוָאִׂשים ַנְפִׁשי ְּבַכִּפי [ְׁשמּוֵאל א כח כא]. מקור:
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  או לו מוניטיןשמו הולך לפניו = יצא שמו למרחוק = יצ .277
   ְׁשמֹו הֹוֵלְך ְלָפָניו = ָיְצאּו לֹו מֹוִניִטין = ְׁשמֹו ִהְתַּפְרֵסם, הּוא נֹוַדע ִלְתִהָּלה ַּבֶּמְרַחִּקים.

  ְׁשָמם הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם ְּבָכל ָהעֹוָלם.  - לֹוֲחֵמי צה"ל ָּבֲאִויר, ַּבַּיָּבָׁשה ּוַבָּים  דוגמה:
ֵלְך ִמּסֹוף [יֹוָנָתן] ְּבַרֵּבי ֲעִקיָבא ְוָׁשַאל אֹותֹו: ַאָּתה הּוא ֲעִקיָבא ֶׁשִּׁשְמָך הֹו"ָּפַגע [ָּפַגש]ּׁבֹו  מקור:

 ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו? ַאְׁשֶריָך ֶׁשָּזִכיָת ְלֵׁשם" [ְיָבמֹות ַּדף טז, ַעּמּוד א']. 

  שמחה לאיד .278
  ם. ֵאיד = ָצָרה, ָאסֹון.ִׂשְמָחה ְלֵאיד = ֲהָנָאה ִמִּכָּׁשלֹון ּוִמָּצָרה ֶׁשל ֲאֵחִרי

דֹו ֶׁשל ַהְּמַאֵּמן ְלַאַחר ֶהְפֵסָדּה ֶׁשל ַהִּנְבֶחֶרת ָׂשַמח ַהְּמַאֵּמן ַהּקֹוֵדם, ָהְיָתה זֹו ִׂשְמָחה ְלֵאי דוגמה:
  ֶהָחָדׁש. 
  לֹוֵעג ָלָרׁש ֵחֵרף עוֵׂשהּו, ָׂשֵמַח ְלֵאיד לא ִיָּנֶקה [ִמְׁשֵלי יז ה].  מקור:

  שעיר לעזאזל  .279
 ֶׁשר ִנְׁשַלח ַלֲעָזאֵזלָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל = ַחף ִמֶּפַׁשע ַהְּמַׁשֵּמׁש ָקְרָּבן ְלִפְׁשֵעי ֲאֵחִרים. ָׂשִעיר = ַּתִיׁש אֲ 

ָּבן ְּביֹום ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ֲעָזאֵזל = ִּכּנּוי ְלצּוק ֶסַלע אֹו ָלָהר ֵאָליו ִנְׁשַלח ַהַּתִיׁש ֶׁשִּנְלַקח ְלָקְר 
  ִרים . ַהִּכּפּו

  . ַהִהיְסטֹוְרָיה ְמַלֶּמֶדת ִּכי ְּבָכל ָמקֹום ּוְבָכל ָׁשָעה ָהָיה ַהְּיהּוִדי ָׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל דוגמה:
ַחי ִלְפֵני ה' ְלַכֵּפר ָעָליו, ְלַׁשַּלח אותֹו -"ְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד מקור:

  ה [ויקרא טז י].ַלֲעָזאֵזל ַהִּמְדָּברָ 

  שתה בצמא את דבריו .280
  ָׁשָתה ְּבָצָמא ֶאת ְּדָבָריו = ָׁשַמע ְוָלַמד ִמִּפיו ֶׁשל ְּפלֹוִני ִּדְבֵרי ָחְכָמה. 

ַּתְלִמיֵדיֶהם ׁשֹוִתים ְּבָצָמא ֶאת  - מֹוִרים ֶׁשּיֹוְדִעים ְלַתֵּבל ֶאת ִּדְבֵריֶהם ְּבחּוׁש הּומֹור  דוגמה:
  ִּדְבֵריֶהם. 

ת ִּדְבֵריֶהם א ֵּביְתָך ַוַעד ַלֲחָכִמים ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵּבק ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה ְּבָצָמא ֶא ְיהֵ  מקור:
  [ִּפְרֵקי ָאבֹות א,ד].

  תהה על קנקנו .281
  ָּתָהה ַעל ַקְנַקּנֹו = ָחַקר ֶאת ִטיבֹו ֶׁשל ַמֶּׁשהּו אֹו ִמיֶׁשהּו. 

  ְּמיוָעד ְּכֵדי ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו. ָהֵאם ִהְזִמיָנה ֶאת ֶהָחָתן הַ  דוגמה:
ִמַּמֲחַלת  ַּתְרּגּום ֵמֲאָרִמית: ָאָדם ָּגדֹול ָּבא ִמַּמֲעָרב, ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָחׁש ְּכֵאִבים, סֹוֵבל מקור:

  ת ַּדף קח, ַעּמּוד א'].ֵמַעִים ּוֵמי ַהָּים ִהְתרֹוְממּו ְלַקֵּבל ֶאת ָּפָניו. ֵלְך, ְּתֵהה ַעל ַקְנַקּנֹו [ַמֶּסֶכת ַׁשּבָ 

  תיבת פנדורה  .282
  ֹוָסִפים.ֵּתַבת ַּפְנּדֹוָרה = ַּפְרִׁשָּיה ֶׁשִּפְרסּוָמּה ָעלּול ִלְפּתוַח ֶּפַתח ַלֲחִׂשיָפָתם ֶׁשל ֶמְחָּדִלים נ

  ְּכֶנֶסת. -ֲחִקיַרת ַהַּׂשר ֲעלּוָלה ִלְפּתוַח ֵּתַבת ַּפְנּדֹוָרה ֶׁשְּתַסֵּבְך ַחְבֵרי דוגמה:
יֵדי ַּפְנּדֹוָרה. ְלִפי ַהִּמיתֹולֹוְגָיה ַהְּיָוִנית, זֹו ַהֵּתָבה ַהְּנעּוָלה ְוַהֲחתּוָמה ֶׁשִהְפִקיד ָהֵאל ֶזאּוס ִּב  מקור:

עֹוָלם ֶאת ִּפי ֶׁשֶּנֱאַסר ָעֶליָה ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְוָכְך ִׁשְחְרָרה לָ -ַעל- ִהיא ָּפְתָחה אֹוָתּה ִמּתֹוְך ַסְקָרנּות, ַאף
  רֹותָּכל ַהּצָ 

  תלה עצמו / נתלה באילן גדול  .283
  ָּתָלה ַעְצמֹו / ִנְתָלה ְּבִאיָלן ָּגדֹול = ִהְסַּתֵּמְך ַעל ֻמְמֶחה. 

ָּגדֹול,  ְּכֵדי ְלַׁשְכֶנְעָך ְּבִצְדַקת ַּדְעִּתי ַּבּנֹוֵׂשא ַהִּבְטחֹוִני, ָּתִליִתי ַעְצִמי / ִנְתֵליִתי ְּבִאיָלן דוגמה:
  ְּכָלִלי] ַהּנֹוְכִחי. ברמטכ"ל [ראׁש ַהַּמֶּטה הַ 

 -  -ָהֲאסּוִרין  ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ִצָּוה ר' ֲעִקיָבא ֶאת ר' ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּכֶׁשָהָיה ָחבּוׁש ְּבֵבית מקור:
 ָאַמר לֹו: ִאם ִּבַּקְׁשָּת ֵליָחֵנק, ִהָּתֵלה ְּבִאיָלן ָּגדֹול [ְּפָסִחים קיב]. 

  תלוי על בלימה .284
  ִליָמה = ֵאין לֹו ָּכל ָּבִסיס, ֵאין לֹו ֲאִחיָזה ַּבְּמִציאּות.ָּתלּוי ַעל ְּב 

  יָמה. ַהֶהְסֵּכם ֶׁשֶּנְחַּתם ֵּבין ַהַּׂשְחָקן ְלֵבין ַהְנָהַלת ַהְּקבּוָצה ְּבֵאירֹוָּפה ָּתלּוי ַעל ְּבלִ  דוגמה:
 ְּבִליָמה [איוב כו,ז].-ּתוהּו, ּתוֶלה ֶאֶרץ ַעל-נוֶטה ָצפֹון ַעל מקור:

  תסביך אלקטרה  .285
ה ַמְפִּגיָנה ַּתְסִּביְך ֶאֶלְקְטָרה = ִרּכּוז ְיָצִרים ִמיִנִּיים ֶׁשל ַיְלָּדה ְּכַלֵּפי ָאִביָה ּתֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשַהַּיְלּדָ 
ֶאִדיּפּוס  ךִׂשְנָאה ְלִאָּמּה, ֵּכיָון ֶׁשַהַּיְלָּדה רֹוָאה ְּבִאָּמּה ִמְתָחָרה ְּבַאֲהַבת ָהָאב. ְּבדֹוֶמה ְלַתְסִּבי

  ַהּמֹוִפיַע ֵאֶצל ֶיֶלד ְּבַיַחס ְלִאּמֹו. 
 ַיְלדּוָתּה ַּתְסִּביְך ַהְּפִסיכֹולֹוג ֶׁשּׂשֹוֵחַח ִעם ַהַּנֲעָרה ַהִּמְתַּבֶּגֶרת, ִהִּביַע ַּדְעּתֹו ִּכי ַלַּנֲעָרה ִנְגַרם ְּב  דוגמה:

  ֶאֶלְקְטָרה. 
 ֹוְגָיה ַהְּיָוִנית.ַעל ִּפי ְׁשָמּה ֶׁשל ְּדמּות ַּבִּמיתֹול מקור:



                   

 

75 
 

  תסביך אדיפוס .286
ין ִׂשְנָאה ַּתְסִּביְך ֶאִדיּפּוס = ִרּכּוז ְיָצִרים ִמיִנִּיים ֶׁשל ֶיֶלד ְּכַלֵּפי ִאּמֹו ּתֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשַהֶּיֶלד ַמְפּגִ 

ל ִליְך ֶאֶלְקְטָרה ַהּמֹוִפיַע ֵאצֶ ְלָאִביו, ֵּכיָון ֶׁשַהֶּיֶלד רֹוֶאה ְּבָאִביו ִמְתָחֶרה ְּבַאֲהַבת ָהֵאם. ְּבדֹוֶמה ְלַתהֲ 
  ַיְלָּדה ְּבַיַחס ְלָאִביָה. 

ֹו ַּתְסִּביְך ַהְּפִסיכֹולֹוג ֶׁשּׂשֹוֵחַח ִעם ַהַּנַער ַהִּמְתַּבֵּגר, ִהִּביַע ַּדְעּתֹו ִּכי ַלַּנַער ִנְגַרם ְּבַיְלדּות דוגמה:
  ֶאִדיּפּוס. 

ג ִּבְׁשָגָגה ַּבִּמיתֹולֹוְגָיה ַהְּיָוִנית, ֶׁשּגֹוָרלֹו ַהְּטָרִגי ָּגַרם ְלָכְך, ֶׁשָהרַ  ַעל ִּפי ְׁשמֹו ֶׁשל ִּגּבֹור ַאָּגִדי מקור:
  ֶאת ָאִביו ַהֶּמֶלְך ְוָנָׂשא ָלִאָּׁשה ֶאת ַהַּמְלָּכה, ִמְּבִלי ֶׁשָּיַדע ִּכי ִהיא, ְלַמֲעֶׂשה, ִאּמֹו.

  תפס / אחז את החבל בשני ראשים  .287
  ְזַמִּנית ְׁשֵני ְּדָבִרים ְמֻנָּגִדים. -ל ִּבְׁשֵני ָראִׁשים = ָעָׂשה ּבֹוָּתַפס / ָאַחז ֶאת ַהֶחבֶ 

לול, ְוָכְך ַרִּבים נֹוֲהִגים ִלְׁשּתֹות ַמְׁשָקאֹות ְנטּוֵלי ֻסָּכר, ַאְך ַיַחד ִעם זאת ֵהם מֹוִסיִפים ִלזְ  דוגמה:
  ֵהם רֹוִצים ִלְתּפוס ֶאת ַהֶחֶבל ִּבְׁשֵני ָראָׁשיו. 

  ּגּום ֵמֲאָרִמית: ָּתַפס ֶאת ַהֶחֶבל ִּבְׁשֵני ָראִׁשים [ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, לט].ַּתְר  מקור:

  תצילינה שתי אזניו .288
  ָבר. ְּתִצֶּליָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו = ִיְזַּדֲעֵזַע, ִיְׁשַמע ִצְלצּוִלים ָּבָאְזַנִים ְלַאַחר ֶׁשִּיְׁשַמע ֶאת ַהּדָ 

ה ְׁשֵּתי ִּכי ִעם ִּפְרסּום ַהֲחָׁשדֹות ֶנֶגד ָהִאיִׁשּיּות ַהְּבִכיָרה ְּתִצֶּלינָ  חֹוְקֵרי ַהִּמְׁשָטָרה הֹוִדיעּו דוגמה:
  ָאְזָניו ֶׁשל ָּכל ִמי ֶׁשִּיְׁשַמע. 

  ׁשְֹמעֹו ְּתִצֶּליָנה ְׁשֵּתי ָאְזָניו [ְׁשמּוֵאל א ג יא].- ָּכל מקור:

  תקע / תקיעת כף .289
  ֶׁשל ְּפלֹוִני ְלאֹות ִהְתַחְּיבּות.ָּתַקע ַּכף = ָׂשם ֶאת ַּכף ָידֹו ְּבַכף ָידֹו 

  מֹוֵכר ָהֶרֶכב ְוַהּקֹוֶנה לֹא ָחְתמּו ֶהְסֵּכם ָּכתּוב, ֶאָּלא ִהְסַּתְּפקּו ִּבְתִקיַעת ַּכף.  דוגמה:
 ֵלב ּתֵֹקַע ַּכף [ִמְׁשֵלי יז יח]. - ָאָדם ֲחַסר מקור:

  תקע יתד .290
  ָּתקע ָיֵתד = ִהְׁשַּתַּקע.

ּו ָיֵתד הֹודֹות ְלַקָּבַלת ַהָּפִנים ַהַחָּמה ָלּה ָזִכינּו ְּבִבּקּוֵרנּו ַּבִּקּבּוץ, ֲאָחִדים ֵמִאָּתנּו ָּתְקע דוגמה:
  ַּבִּקּבּוץ. 

ִביו ּוְתַקְעִּתיו [ֶאת ֶאְלָיִקים ֵּבן ִחְּלִקיהּו] ָיֵתד ְּבָמקֹום ֶנֱאָמן ְוָהָיה ְלִכֵּסא ָכבֹוד ְלֵבית ָא מקור:
 הּו כב,כג]. [ְיַׁשְעיָ 

  תקצר / קצרה / היריעה .291
ִריָעה = א. ִּתְקַצר / ָקְצָרה ַהְּיִריָעה = ַהּנֹוֵׂשא ָרַחב ִמְּכֵדי ְלַכּסֹותֹו ְּבִמִּלים ְספּורֹות אֹו ִּבְזַמן ָקָצר. יְ 

  ְרצּוָעה ֲאֻרָּכה ֶׁשל ָאִריג אֹו עֹור ב. ִּגָּליֹון ֶׁשל ְקָלף ִלְכִתיָבה. 
ִריָעה ִּביר ְלאֹוְרָחיו ִּכי לֹא יּוַכל ְלָפֵרט ֶאת ָּכל ַמַהְלֵכי ַהִּמְלָחָמה, ְוִכי ִּתְקַצר ַהּיְ ַהַּׂשר ִהְס  דוגמה:

  ִמְּלָהִכיל ִּבְזַמן ּכֹה ָקָצר ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּפָרִטים. 
ים יָעה ָּפחֹות ִמְּׁשלֹוָׁשה ַּדּפִ ְוֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַּתֲעֶׂשה ֶעֶׂשר ְיִריעֹות [ְׁשמֹות כו א]. ֵאין ּפֹוְתִחין ִּביִר  מקור:

 [ַמֶּסֶכת סֹוְפִרים ב ז]. 

  תרי"ג מצוות .292
] ֵאיָבִרים, ּוַבּתֹוָרה 248ְלַדַעת ָחָז"ל [ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה], ְּבגּוף ָהָאָדם ְרַמ"ח[ְּבִגיַמְטִרָּיה =

] ִּגיִדים, ּוַבּתֹוָרה ְׁשָס"ה ִמְצוֹות 365ָּיה = ְרַמ"ח ִמְצוֹות "ֲעֵׂשה". ְּבגּוף ָהָאָדם ְׁשָס"ה [ְּבִגיַמְטִר 
  ],ּוִמָּכאן ַהִּניב ַּתְרָי"ג ִמְצוֹות. 613"לֹא ַּתֲעֶׂשה. ַסְך ַהּכֹל ַּתְרָי"ג ִמְצוֹות [ְּבִגיַמְטִרָּיה = 

  ְיהּוִדים ֲחֵרִדים ַמְקִּפיִדים ְלַמֵּלא ַּתְרָי"ג ִמְצוֹות.  דוגמה:
  [ְׁשמֹות ַרָּבה לב].  ַּתְרָי"ג ִמְצוֹות מקור:

  תרתי משמע [ארמית] .293
ינֹו ל ִּבּטּוי ֶׁשֵּיׁש ְלָהִב ַּתְרֵּתי ַמְׁשָמע = ִּבְׁשֵני ַהֵּפרּוִׁשים ֶׁשל ַהֻּמָּׂשג. ַּתְרֵּתי = ְׁשַנִים. ָנהּוג לֹוַמר זאת עַ 

  ַעל ְׁשֵני מּוָבָניו. 
 מּוְך ְּביֹוֵתר ָּכַתב ַעל ַעְצמֹו "ָהִייִתי ַהֶּיֶלד ֲהִכי ָקָטןַהַּתְלִמיד ַהָּצִעיר ְּביֹוֵתר ַּבִּכָּתה ְוַהּנָ  דוגמה:

  ַּבִּכָּתה, ַּתְרֵּתי ַמְׁשָמע". 
 ַּתְרֵּתי ַמְׁשָמע [ְמִגָּלה יד]  מקור:

  

  

 



                   

 

76 
 

  תשובה ניצחת .294
  ְּתׁשּוָבה ִנַּצַחת = ְּתׁשּוָבה ְמַׁשְכַנַעת ֶׁשּלא ִנָּתן ְלַעְרֵער ָעֶליָה. 

ִׁשיָבה לֹו ִאּמֹו ְלַאַחר ֶׁשַהַּנַער ָעַמד ְּבַהְצָלָחה ְּבִמְבַחן ַהְּנִהיָגה ְוָרָצה ִלְנהֹג ָּבֶרֶכב ֶהָחָדׁש, הֵ  דוגמה:
  . ג ָוִתיק, ְּכֻמְגָּדר ַּבחֹקְּתׁשּוָבה ִנַּצַחת: "ְלַאַחר ֶׁשֻּיְסַּדר נֹוֵׂשא ַהִּבּטּוַח ּתּוַכל ִלְנהֹג ְּבִלּוּוי ַנהָ 

ֶהְדִרין ַּדף קח ָבה ִנַּצַחת ֱהִׁשיבֹו עֹוֵרב ְלנַח, ָאַמר לֹו: ַרְּבָך ׂשֹוְנֵאִני, ְוַאָּתה ְׂשֶנאַתִני! [ַסנְ ְּתׁשּו מקור:
 ַעּמּוד ב]. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


