ניבים ,פתגמים ומטבעות לשון
ערכה :ד"ר אורלי קיים
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אבד עליו כלח
ַשּׁן ְמאוֹדֶ .כּ ַלח = ֵדּעוֹת שׁוֹנוֹתָ :כּל ַלח אוֹ ַר ֲענַנּוּת אוֹ ָק ִציר אוֹ ִז ְקנָה.
אָבד ָע ָליו ֶכּ ַלח = ִה ְתי ֵ
ַ
דוגמהַ :ה ִשּׁירוֹן ֶשׁיּ ָ
אָבד ָע ָליו ֶכּ ַלח.
ָצא ָלאוֹר ִבּ ְשׁנַת ֶה ָעשׂוֹר ]תשי"חַ ,[1958-
]איּוֹב ל ,ב[.
אָבד ָכּ ַלח ִ
יהם ָל ָמּה ִלּיָ ,ע ֵלימוֹ ַ
כּח יְ ֵד ֶ
מקור :גַּםַ -
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אבדו עשתונותיו
בוֹתיו.
תּוֹנוֹתיו = ַמ ְח ְשׁ ָ
ָ
ָבוֹךֶ .ע ְשׁ
תּוֹנוֹתיו = ִה ְת ַבּ ְל ֵבּל וְ ָהיָה נ ְ
ָ
אָבדוּ ֶע ְשׁ
ְ
ֶהג ַה ָצּ ִעיר ,וְ הוּא לא
תּוֹנוֹתיו ֶשׁל ַהנּ ָ
ָ
אָבדוּ ֶע ְשׁ
יקה ַה ְמּכוֹנִ ית ַעלְ -פּנֵי ַה ְכּ ִבישׁ ָה ָרטוּבְ ,
דוגמהַ :כּ ֲא ֶשׁר ֶה ְח ִל ָ
יח ְל ֵה ָח ֵלץ ִמן ַה ָצּ ָרה.
ִה ְצ ִל ַ
אָבדוּ
אַד ָמתוַֹ ,בּיּוֹם ַההוּא ְ
ָשׁב ְל ְ
שׁוּעהֵ .תּ ֵצא רוּחוֹ ,י ֻ
אָדם ֶשׁ ֵאין לוֹ ְתּ ָ
יביםְ ,בּ ֶבןָ -
מקור :אַלִ -תּ ְב ְטחוּ ִבנְ ִד ִ
]תּ ִה ִלּים קמו ג  -ד[.
תּוֹנוֹתיו ְ
ָ
ֶע ְשׁ
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אבות אכלו בוסר ,ושיני בנים תקהינה
הוֹרים.
בּסר ,וְ ִשׁנֵּי ָבּנִ ים ִתּ ְק ֶהינָה = דּוֹר ַה ָבּנִ ים ֶנ ֱענַשׁ ַעל ֲח ָט ֵאי ַה ִ
אָכלוּ ֶ
אָבוֹת ְ
ידים.
ידהּ ְבּ ֶח ְב ַרת ַה ַתּ ְל ִמ ִ
אַחר ֶשׁ ֻה ְר ַשׁע ָהאָב ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ְבּ ִגין ְמ ִע ָ
ילה ִבּ ְכ ָס ִפיםֻ ,ה ְדּ ָחה ַה ַבּת ִמ ַתּ ְפ ִק ָ
דוגמהְ :ל ַ
בּסר וְ ִשׁנֵּי ָבּנִ ים ִתּ ְק ֶהינָהִ ,כּי ִאם ִאישׁ ַבּעֲווֹנוֹ יָמוּתָ ,כּל
אָכלוּ ֶ
יאמרוּ עוֹד :אָבוֹת ְ
ָמים ָה ֵהם לא ְ
מקורַ :בּיּ ִ
בּסר ִתּ ְק ֶהינָה ִשׁנָּיו" ]יִ ְר ְמיָהוּ לא כח-כט[.
אוֹכל ַה ֶ
ָהאָ ָדם ָה ֵ
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אבל וחפוי ראש
ַחפוּי רֹאשׁ = בֹּשׁ וְ נִ ְכ ַלם.
אָבל ו ֲ
ֵ
ַחפוּיֵי רֹאשׁ.
ידה ֲא ֵב ִלים ו ֲ
בוּצה ֶשׁ ִה ְפ ִס ָ
יוֹר ִדים ַשׂ ְח ָקנֵי ַה ְקּ ָ
"דּ ְר ִבּי" ְ
אַחר ָכּל ִמ ְשׂ ָחק ֶ
דוגמהְ :ל ַ
]א ְס ֵתּר ו יב[.
ַחפוּי רֹאשׁ ֶ
אָבל ו ֲ
ָשׁב ָמ ְר ְדּ ַכי ֶאלַ -שׁ ַער ַה ֶמּ ֶל ְך ,וְ ָה ָמן נִ ְד ַחף ֶאלֵ -בּיתוֹ ֵ
מקורַ :ויּ ָ
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אבן נגף
ֵפה.
ֶא ֶבן ֶנגֶף = ַתּ ָקּ ָלהִ ,מ ְכשׁוֹלֶ .נגֶף = ַמ ָפּ ָלהַ ,מגּ ָ
רוּטאוֹת ְמ ַהוֶּה ֶא ֶבן ֶנגֶף ְבּ ַה ְר ָח ַבת ַה ִגּנָּה ָה ִעירוֹנִ ית.
דוגמהִ :פּנּוּי ִמ ְג ַרשׁ ַה ְגּ ָ
וּל ֶא ֶבן ֶנגֶף ]יְ ַשׁ ְעיָהוּ ח יד[
מקור :וְ ָהיָה ְל ִמ ְק ָדּשׁ ְ

.6

אבן שאין לה הופכין
דּוֹרשֵׁ ,אין בּוֹ ִשׁמּוּשׁ.
הוֹפ ִכין = ֵח ֶפץ ֶשׁ ֵאין לוֹ ֵ
ֶא ֶבן ֶשׁ ֵאין ָלהּ ְ
הוֹפ ִכין.
ַחת ָבּאָרוֹן ְכּ ֶא ֶבן ֶשׁ ֵאין ָלהּ ְ
ָתי מוּנ ַ
יפה ֶשׁ ָלּ ַב ְשׁ ִתּי ְבּיוֹם ֲח ֻתנּ ִ
דוגמהַ :ה ֲח ִל ָ
הוּדה ֵבּן
ג...מה ָע ָשׂה ר' יְ ָ
ֵה ֵר ֶ
ֵה ֵרג ,וְ ָכל ַהנִּ ְס ָמ ְך י ָ
סּוֹמ ְך י ָ
ֵרה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ָכּל ַה ֵ
אַחת גּ ְָז ָרה ַמ ְלכוּת ְגּז ָ
מקורַ :פּ ַעם ַ
אָמר ָל ֶהםָ :בּנַי,
ים...כּיוָן ֶשׁ ִה ִכּירוּ בּוֹ אוֹיְ ִביםַ ,
ֵ
אוּשׁא ִל ְשׁ ַפ ְר ָעם וְ ָס ַמ ְך ָשׁם ֲח ִמ ָשּׁה ְז ֵקנִ
לוֹ...בּין ָ
ֵ
ָשׁב
ָבּ ָבא? ָה ַל ְך וְ י ַ
וֹפ ִכין
ֵיהם ְכּ ֶא ֶבן ֶשׁ ֵאין ָלהּ ה ְ
מוּטל ִל ְפנ ֶ
אָמר ָל ֶהםֲ :ה ֵרינִ י ָ
יך? ַ
אַתּה ַמה ְתּ ֵהא ָע ֶל ָ
אָמרוּ לוַֹ :ר ִבּי ,וְ ָ
רוּצוּ! ְ
]סנְ ֶה ְד ִרין ,יד[.
ַ
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אדם קרוב אצל עצמו = אדם קרוב לעצמו
וּל ַרוְ ָחתוֹ ֶשׁלּוֹ.
טוֹבתוֹ ְ
וּב ִראשׁוֹנָה ְל ָ
דּוֹאג ָבּרֹאשׁ ָ
אָדם ָקרוֹב ֵא ֶצל ַע ְצמוֹ = ָכּל ֶא ָחד ֵ
ָ
וּב ִמ ְשׂ ְר ֵדי ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ַהשּׁוֹנִ ים ְמ ַח ְפּ ִשׂים ָבּרֹאשׁ
קוֹמיּוֹת ְ
ֲריַ ,ר ִבּים ִמנִּ ְב ֲח ֵרי ַה ִצּבּוּר ָבּ ָר ֻשׁיּוֹת ַה ְמּ ִ
דוגמהְ :ל ַצע ִ
אָדם ָקרוֹב ֵא ֶצל ַע ְצמוֹ".
יצד ַל ֲעזֹר ְל ַע ְצ ָמם ,וּ ְב ָכ ְך ִמ ְת ַקיֵּם ַה ָכּתוּב " ָ
וּב ִראשׁוֹנָה ֵכּ ַ
ָ
ַבּי ַע ְצמוֹ ,וְ ָל ֵכן הוּא ָפּסוּל
ֶח ַשׁב ְכּ ָקרוֹב ְלג ֵ
אָדם נ ְ
ט[.ה ַכּ ָוּנָה ָכּאן ָ -
]סנְ ֶה ְד ִרין ַ
אָדם ָקרוֹב ֵא ֶצל ַע ְצמוֹ ַ
מקורָ :
ְל ָה ִעיד ַעל ַע ְצמוֶֹ ,שׁ ֲה ֵרי ָקרוֹב ָפּסוּל ְל ֵעדוּת
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אהבה אפלטונית
יכה ִמינִ ית.
אַה ָבה ֶשׁ ֵאין ָבּהּ ְמ ִשׁ ָ
רוּחנִ יתֲ ,
אַה ָבה ָ
אַפּ ָלטוֹנִ ית = ֲ
אַה ָבה ְ
ֲ
וּפנִ יתֶ ,א ָלּא
אַפּ ָלטוֹנִ יתֵ ,אין ִהיא נִ ְמ ֶשׁ ֶכת ֵא ָליו גּ ָ
אַה ָבה ְ
שׂוֹר ֶרת ֲ
מּוֹרה ַה ָצּ ִעיר ֶ
ידה ְל ֵבין ַה ֶ
דוגמהֵ :בּין ַה ַתּ ְל ִמ ָ
רוֹאָה בּוֹ ֵמ ֵעין אָח אוֹ אָב ֶשׁ ֵא ָליו ֶא ְפ ָשׁר ִל ְפנוֹת ְבּ ָכל ְשׁ ֵא ָלה.
אַפּ ָלטוֹןַ ,ה ִפילוֹסוֹף ַהיְּ וָנִ י ֶשׁ ַחי ַבּ ֵמּאָה
ינוּ[.על ֵשׁם ְ
ַ
ָמ
]ס ְפרוּת ַה ַה ְשׂ ָכּ ָלה וְ ַעד י ֵ
מקורֵ :מ ַה ִסּ ְפרוּת ַה ֲח ָד ָשׁה ִ
יעית[.
ָה ְר ִב ִ

1
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אוי לי מיוצרי ,ואוי לי מיצרי
ישׁנִ י ,וְ ִאם לא ֶא ְח ָטא ,אוֹי ִלי
יּוֹצר ֵמ ֱאל ִֹהיםִ ,אם ֶא ְח ָטא -הוּא ַיעֲנִ ֵ
יּוֹצ ִרי ,וְ אוֹי ִלי ִמיִּ ְצ ִרי = אוֹי ִלי ֵמ ַה ֵ
אוֹי ִלי ִמ ְ
ֱשׂה
ֲצת ַה ֵשּׂ ֶכל וְ ַה ִהגָּיוֹןֵ :בּין ֶשׁ ֶא ֱע ֶשׂה ָכּ ְךֵ ,בּין ֶשׁ ֶאע ֶ
הוּרי ַה ֵלּב ְל ֵבין ע ַ
אָדם ִמ ְת ַל ֵבּט ֵבּין ִה ְר ֵ
ָציק ִליָ .
ֵצר ָה ַרע ֶשׁיּ ִ
ִמיּ ֶ
ָכּ ְךַ -רע ִלי.
אַליָה וְ קוֹץ ָבּהּ ַ -ה ָמּקוֹם
אַך ְ
ֲלאַת ָשׂ ָכר וְ ֶר ֶכב ָצמוּדְ ,
ֲבוֹדה ָח ָדשׁ ֶשׁבּוֹ יְ ַק ֵבּל ַהע ָ
דוגמהֻ :ה ַצּע ִל ְבנִ י ְמקוֹם ע ָ
יּוֹצ ִרי וְ אוֹי ִלי ִמיִּ ְצ ִרי".
יוֹד ַע ַמה ְל ַה ְח ִליט ִבּ ְב ִחינַת "אוֹי ִלי ִמ ְ
ֻחק ִמ ֵבּיתוֵֹ .אין הוּא ֵ
ֶה ָח ָדשׁ ְמר ָ
יּוֹצ ִרי ,וְ אוֹי ִלי ִמיִּ ְצ ִרי
יו"דין...אָמר ַר ִבּי :...אוֹי ִלי ִמ ְ
ַ
אשׁית ב ז[ ִ -בּ ְשׁנֵי
]בּ ֵר ִ
אָדם ְ
יצר ה' ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָ
מקור :וַיִּ ֶ
]בּ ָרכוֹתַ ,דּף סאַ ,עמּוּד א'[.
ְ

 .10אוצר בלום
אָדם ַבּ ַעל יְ ִדיעוֹת ַרבּוֹת וְ נִ ְר ָחבוֹת.
אוֹצר ָבּלוּם = ִכּנּוּי ְל ָ
ָ
אוֹצר ָבּלוּם.
יקה ,הוּא ַמ ָמּשׁ ָ
יט ָ
פּוֹל ִ
רוּחְ ,בּ ַמ ָדּ ֵעיַ -ה ֶטּ ַבע וְ אַף ְבּ ִ
ידי ִמ ְת ַמ ֵצּא ְבּ ַמ ָדּ ֵעיָ -ה ַ
דוגמה :יְ ִד ֵ
יעזֶר ֶבּן ַי ֲעקֹב
אוֹצר ָבּלוּםִ ... ,מ ְשׁנַת ר' ֱא ִל ֶ
יבא ָ -
ֲק ָ
הוּדה ָהיָה מוֹנֶה ִשׁ ְב ָחן ֶשׁל ֲח ָכ ִמים... :ר' ע ִ
יסי ֶבּן יְ ָ
מקורִ :א ִ
ָקי ִ]גּ ִטּין ,סז
 ַקב וְ נ ִ .11אותיות פורחות באוויר
יל ִאיּוֹתִ ,מ ִלּים ֵריקוֹת וְ ַח ְסרוֹת ָכּל.
פּוֹרחוֹת ָבּ ֲאוִ יר = ִמ ִלּים ַע ְר ִט ָ
אוֹתיּוֹת ְ
ִ
פּוֹרחוֹת
אוֹתיּוֹת ְ
ַע ִתּי ַל ַמּ ְס ָקנָה ֶשׁ ָכּל ַמה ֶשּׁנִּ ְכ ַתּב ֵאינוֹ ֶא ָלּא ִ
יקה ֶשׁל ַה ַכּ ָתּ ָבה ִהגּ ְ
ֲמ ָ
אַחר ְק ִריאָה ַמע ִ
דוגמהְ :ל ַ
 .12אותיות של טל ומטר
אוֹתיּוֹת ְז ִעירוֹת.
וּמ ָטר = ִ
אוֹתיּוֹת ֶשׁל ַטל ָ
ִ
וּמ ָטר.
אוֹתיּוֹת ֶשׁל ַטל ָ
עוֹר ְך ָה ִעתּוֹן נִ ְד ְפּ ָסה ְבּ ִעתּוֹנוֹ ְבּ ִ
יעה ַעל ַה ְר ָשׁ ָעתוֹ ֶשׁל ֵ
דוגמהַ :היְּ ִד ָ
תּוֹס ֶפת זוֹ
וּמ ָטר"ֶ .
תּוֹס ֶפת "וְ ֵתן ַטל ָ
"שׁמוֹנֶהֶ -ע ְשׂ ֵרה" ֶאת ַה ֶ
יפים ִבּ ְת ִפ ַלּת ְ
מוֹס ִ
חודשׁ ַמ ְר ֶח ְשׁוָן ַעד ֶפּ ַסח ִ
מקורֵ :מ ֶ
אוֹתיּוֹת ְגּדוֹלוֹת ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ַבּנִּ יב "אוֹ ִתיּוֹת
אוֹתיּוֹת ְק ַטנּוֹתְ .כּ ֵדי ְל ָת ֵאר ִ
]ס ֶפר ַה ְתּ ִפלּוֹת[ ְבּ ִ
"סדּוּר" ֵ
נִ ְמ ֵצאת ְבּ ָכל ִ
ֶשׁל ִקדּוּשׁ ְל ָבנָה".
 .13אותיות של קידוש לבנה
"קדּוּשׁ ְל ָבנָה" נ ֱ
וּמ ִאירוֹת ֵעינַיִ םְ .תּ ִפ ַלּת ִ
ֶא ֶמ ֶרת ִמחוּץ ְל ֵבית-
אוֹתיּוֹת ְגּדוֹלוֹת ְ
אוֹתיּוֹת ֶשׁל ִקדּוּשׁ ְל ָבנָה = ִ
ִ
וּמ ִאירוֹת
אוֹתיּוֹת ְגּדוֹלוֹת ְ
]ס ֶפר ַה ְתּ ִפלּוֹת[ ְבּ ִ
"סּדּוּר" ֵ
חודשׁ ,וְ ָל ֵכן ִהיא נִ ְמ ֵצאת ַבּ ִ
ָר ַח ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ֶ
ֶסת ְלאוֹר ַהיּ ֵ
ַה ְכּנ ֶ
ָר ַח.
וּמ ָטר"ְ .ל ָבנָה = י ֵ
"אוֹתיּוֹת ֶשׁל ַטל ָ
ִ
אוֹתיּוֹת ְק ַטנּוֹת ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ַבּנִּ יב
ֵעינַיִ םְ .כּ ֵדי ְל ָת ֵאר ִ
אוֹתיּוֹת ֶשׁל ִקדּוּשׁ ְל ָבנָה.
יטאי[ נִ ְד ְפּ ָסה ְבּ ִ
]ס ֶל ְבּ ִר ַ
דוּען ֶ
יעה ַעל ַה ְר ָשׁ ַעת ַהיְּ ָ
דוגמהַ :היְּ ִד ָ
"קדּוּשׁ ְל ָבנָה".
מקורְ :תּ ִפ ַלּת ִ
 .14אזלת-יד ]ארמית[
ה,ר ְפ ָתה ַהיָּד.
אָז ָלה = ָה ְל ָכ ָ
כּוֹח ְל ַב ֵצּ ַע ְדּ ַברַ -מהְ .
חוסר ַ
אוֹז ַלת[ -יָד = ִר ְפיוֹןֶ ,
אָז ַלת ]יש לקרוא ְ
ְ
ֻתּר.
ישׁים ֵס ֶבל ְמי ָ
ָדן ֶשׁל ָה ָר ֻשׁיּוֹת ַהשּׁוֹנוֹת ְבּ ֵעת ִמ ְל ֶח ֶמת ְל ָבנוֹן ]ָ [2006ס ְבלוּ ַה ְקּ ִשׁ ִ
אָז ַלת י ָ
דוגמהִ :בּ ְג ַלל ְ
ָד]דּ ָב ִרים לב לו[.
אָז ַלת -י ְ
מקורִ :כּי יִ ְר ֶאה ִכּי ְ
 .15אחד בפה ואחד בלב = אין תוכו כברו = מן השפה ולחוץ
]אינוֹ ֵכּןֵ ,אינָהּ ֵכּנָה[.
חסר ֵכּנוּת ֵ
אָדם ֶשׁ ִמּ ְצ ַטיֵּן ְבּ ֶ
רוֹ=מן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץ = ָ
ִ
ב=אין תּוֹכוֹ ְכּ ָב
ֶא ָחד ַבּ ֶפּה וְ ֶא ָחד ַבּ ֵלּ ֵ
יע ֶאת ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ַבּ ֵלּב.
ֵאין ַה ֶפּה ַמ ִבּ ַ
ר,כּיוָן ֶשׁ ְבּ ָכל
אוֹצ ֵ
יּוּמהּ ֶשׁל ַה ְמּ ִדינָה לא ֶה ֱא ִמינוּ ְל ָשׂ ֵרי ָה ָ
הוֹראָה ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָכּל ְשׁנוֹת ִק ָ
עוֹב ֵדי ַ -ה ָ
דוגמהַ :ר ִבּים ֵמ ְ
ַלּה ִכּ ְמ ַעט ָכּל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְכּ ֶא ָחד ַבּ ֶפּה וְ ֶא ָחד ַבּ ֵלּב.
מּוֹרים נִ ְתגּ ָ
וּמ ָתּן ִעם ִא ְרגּוּנֵי ַה ִ
ַמ ָשּׂא ַ
יּוֹד ַע ֵעדוּת ַבּ ֲח ֵברוֹ ,וְ ֵאינוֹ ֵמ ִעיד לוֹ,
רוּך-הוּא שׂוֹנְ אָןַ :ה ְמּ ַד ֵבּר ֶא ָחד ַבּ ֶפּה וְ ֶא ָחד ַבּ ֵלּב ,וְ ַה ֵ
לוֹשׁה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
מקורְ :שׁ ָ
]פּ ָס ִחים ,קיג[.
ידי ְ
וּמ ִעיד בּוֹ יְ ִח ִ
רוֹאה ְדּ ַבר ֶע ְרוָה ַבּ ֲח ֵברוֵֹ ,
וְ ָה ֶ
 .16אחז  /תפס את החבל בשני ראשיו
ָדים.
אשׁיו = ָע ָשׂה בּוְֹ -ז ַמנִּ ית ְשׁנֵי ְדּ ָב ִרים ְמנֻגּ ִ
אָחז ָ /תּ ַפס ֶאת ַה ֶח ֶבל ִבּ ְשׁנֵי ָר ָ
ַ
רוֹצים
יפים ִל ְזלול ,וְ ָכ ְך ֵהם ִ
מוֹס ִ
ַחד ִעם זאת ֵהם ִ
אַך י ַ
טוּלי ֻס ָכּרְ ,
נוֹה ִגים ִל ְשׁתּוֹת ַמ ְשׁ ָקאוֹת נְ ֵ
דוגמהַ :ר ִבּים ֲ
אשׁיו.
ֶל ֱאחוז ֶאת ַה ֶח ֶבל ִבּ ְשׁנֵי ָר ָ
]דּ ָב ִרים ַר ָבּה ז ,יא[.
אשׁיו ְ
רוֹצה ֶל ֱאחוז ֶאת ַה ֶח ֶבל ִבּ ְשׁנֵי ָר ָ
אַתּה ֶ
מקורָ :
 .17אחזו בולמוס
אָלהַ :תּ ֲאוָהֵ ,ח ֶשׁק ַעז.
וּב ַה ְשׁ ָ
ֻלמוֹס = ָר ָעב ָחזָקְ ,
ָפל ְל ִמ ְשׁ ָכּב ֵמרֹב ָר ָעבִ .בּיוָנִ ית בּ ְ
ֻלמוֹס = נ ַ
ֲא ָחזוֹ בּ ְ
ֻלמוֹס ֶשׁל ָר ֲח ָצה.
אוֹתם בּ ְ
אָחז ָ
ֶרת ְכּ ִמי ֶשׁ ַ
דוגמהַ :ה ְמּ ַטיְּ ִלים ִבּ ְט ֶב ְריָה ִבּ ְקּשׁוּ ִל ְטבֹּל ְבּ ֵמי ַה ִכּנּ ֶ
]יוֹמא ח ו[.
ילין אוֹתוֹ ֲא ִפלּוּ ְדּ ָב ִרים ְט ֵמ ִאים ָ
ֻלמוֹס ֵמ ֲא ִכ ִ
פּוּרים[ בּ ְ
]בּיוֹם ַה ִכּ ִ
מקורִ :מי ֶשׁ ֲא ָחזוֹ ְ
 .18אחר כבוד
ַח ֵסנוּ ְכּ ַל ֵפּי
אַך וְ ַרק ְבּ ִאירוֹנְ יָהְ ,בּ ַל ַעג ַקלְ ,ל ַציֵּן י ֲ
נוֹה ִגים ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ ְ
אַחר ָכּבוֹד = ְבּ ָכל ַה ָכּבוֹד ָה ָראוּי .אָנוּ ֲ
ַ
ַחס ַה ִמּ ְשׁ ָפּט.
אָדם ֶשׁ ֵא ָליו ִמ ְתי ֵ
ָה ָ
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אַחר ָכּבוֹד ַל ֶכּ ֶלא.
הוּבל ַ
אָסיר ַהנִּ ְמ ָלט ַעל-יְ ֵדי ַה ִמּ ְשׁ ָט ָרה וְ ַ
ֱצר ְבּ ֵליל ַשׁ ָבּת ָה ִ
דוגמה :הוֹדוֹת ְל ֵע ָרנוּת ָה ֶא ְז ָר ִחים ֶנע ַ
]תּ ִה ִלּים עג כד[
אַחר ָכּבוֹד ִתּ ָקּ ֵחנִ י ְ
ֲצ ְת ָך ַתּנְ ֵחנִ י ,וְ ַ
מקורַ :בּע ָ
 .19אחרי בלותי הייתה לי עדנה?
עוֹריֶ .ע ְדנָה =
לתי = ָבּ ָלה ְבּ ָשׂ ִרי וְ ִ
עוּרי? ְבּ ִ
ימי נְ ַ
ָקנְ ִתּי אָשׁוּב ִל ֵ
אַחר ֶשׁזּ ַ
לתי ָהיְ ָתהִ -לי ֶע ְדנָה? = ַה ִאם ְל ַ
אַח ֵרי ְבּ ִ
ֲ
ָשׁים.
ַמ ְחזוֹר ָח ְד ִשׁי ֵא ֶצל נ ִ
לתי ָהיְ ָתהִ -לי ֶע ְדנָה"?
ה":אַח ֵרי ְבּ ִ
ֲ
דוגמהַ :ה ְזּ ֵקנָה ָשׁ ְל ָלה ֶאת ָה ֶא ְפ ָשׁרוּת ֶשׁ ִהיא ְבּ ֵה ָריוֹן וְ ָשׁ ֲא ָל
אשׁית יח ,יב[.
]בּ ֵר ִ
אַח ֵרי ְבלֹתי ָהיְ ָתהִ -לי ֶע ְדנָה? ְ
ַתּ ְצ ַחק ָשׂ ָרה ְבּ ִק ְר ָבּהּ ֵלאמֹרֲ :
מקור :ו ִ
 .20איטר יד-ימינו
ָמין
יוֹתר ֵמ ֲא ֶשׁר ְבּיַד י ִ
ָמין ,וְ ָל ֵכן ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּהּ ֵ
יוֹתר ֵמ ֲא ֶשׁר ְבּיַד י ִ
שּׁוֹלט ְבּיַד ְשׂמֹאל ֵ
ִא ֵטּר ַיד-יְ ִמינוֹ = ִמי ֶשׁ ֵ
צּוּע ְפּעֻלּוֹת שׁוֹנוֹת.
ְל ִב ַ
ֲשׂהְ ,שׂמֹאלוֹ.
יח ְתּ ִפ ִלּין ְבּיַד יְ ִמינוֹ ֶשׁ ִהיאְ ,ל ַמע ֶ
דוגמהִ :א ֵטּר יַד-יְ ִמינוֹ ֵמנִ ַ
]שׁוֹפ ִטים ג טו[.
ְ
ֵרא ֶבּןַ -היְּ ִמינִ יִ ,אישׁ ִא ֵטּר יַד-יְ ִמינוֹ
יע ֶאתֵ -אהוּד ֶבּן-גּ ָ
מוֹשׁ ַ
ַיּקם ה' ָל ֶהם ִ
מקור :ו ֶ
 .21אין הנחתום מעיד על עיסתו
ֲשׂה ֶשׁהוּא ַע ְצמוֹ
יּוֹצר יָכול ְל ָה ִעיד אוֹ ְל ַחוּוֹת ֵדּ ָעה ַעל ִטיב ְסחוֹ ָרתוֹ אוֹ ַמע ֶ
ַחתּוֹם ֵמ ִעיד ַעל ִע ָסּתוֹ = ֵאין ַה ֵ
ֵאין ַהנּ ְ
אוֹפהִ .ע ָסּה = ֶק ַמח ֶשׁ ָלּשׁוּ אוֹתוֹ ַבּ ַמּיִ ם ְכּ ֵדי ֶל ֱאפוֹת ִמ ֶמּנּוּ.
ַחתּוֹם = ֶ
ָע ָשׂה .נ ְ
ַחתּוֹם ֵמ ִעיד ַעל ִע ָסּתוֹ.
יביםֵ ,כּיוָן ֶשׁ ֵאין ַהנּ ְ
וּל ַה ֵלּל ֶאת ֲא ַתר ַהנִּ ִ
דוגמהֵ :אינִ י ַמ ְר ֶבּה ְל ַשׁ ֵבּ ַח ְ
אשׁית ַר ָבּה ,לד[.
]בּ ֵר ִ
יה ֶשׁ ִהיא ָר ָעה ְ
תּוֹמהּ ֵמ ִעיד ָע ֶל ָ
ַח ָ
ֲלוּבה ִהיא ָה ִע ָסּהֶ ,שׁנּ ְ
מקור :ע ָ
 .22אין יוצא ואין בא
יטב.
ֻצּ ֶרת ֵה ֵ
צוּרה ְמב ֶ
יוֹצא וְ ֵאין ָבּא = יְ ִריחוֹ ַהנְּ ָ
ֵאין ֵ
יה ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יטב ָס ְג ָרה ֶאת ְשׁ ָע ֶר ָ
ֻצּ ֶרת ֵה ֵ
צוּרה וְ ַה ְמּב ֶ
דוגמה :יְ ִריחוֹ ַהנְּ ָ
הוֹשׁ ַע ו א[.
יוֹצא וְ ֵאין ָבּא ]יְ ֻ
ֶרת ִמ ְפּנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאין ֵ
וּמ ֻסגּ ֶ
ֶרת ְ
יריחוֹ סֹג ֶ
מקור :וִ ִ
 .23אין לאל ידו
יכ ְלתּוֹ ַלעֲשׂוֹת ְדּ ַבר ַמהִ .הפּוּכוֹ ֶשׁל ַהנִּ יב "יֵשׁ ְל ֵאל יָדוֹ".
איןְ -ל ֵאל יָדו = ֵאין ְבּ ֶא ְפ ָשׁרוּתוֵֹ ,אין ְבּכוֹחוֹ אוֹ ִבּ ָ
מּוּדי ַה ַמּ ְח ֵשׁב.
ידים ֶשׁ ִמּ ְת ַק ִשּׁים ְבּ ִל ֵ
ָדי ַלעֲזור ְל ַת ְל ִמ ִ
ֲריֵ ,איןְ -ל ֵאל י ִ
דוגמהְ :ל ַצע ִ
אשׁית לא,כח[.
]בּ ֵר ִ
ָדי ַלעֲשׂוֹת ִע ָמּ ֶכם ָרע ְ
מקור :יֵשְׁ -ל ֵאל י ִ
 .24אין לו אח ורע
דּוֹמה לוֹ ,הוּא ָי ִחיד ְבּ ִמינוֹ.
ָר ַע = ֵאין ֶ
ֵאין לוֹ אָח ו ֵ
]ר ֵאה ֵע ֶר ְך
ֲר ִביָּה ֶשׁ ָכּ ְר ָעה ָל ֶל ֶדת ְ
יּוּע ָל ִא ָשּׁה ָהע ָ
הוֹשׁיטוּ ִס ַ
]מ ְשׁ ַמר ַה ְגּבוּל[ ִ
ָלי ָמ ָג "ב ִ
דוגמהַ :ה ִחזָּיוֹן ֲא ֶשׁר בּוֹ ַחיּ ֵ
עוֹלם.
ָר ַע ְבּ ִצ ְבאוֹת ָה ָ
"כּ ְר ָעה ָל ֶל ֶדת"[ ֵ -אין לוֹ אָח ו ֵ
ָ
]אַב ָר ָהם ֶא ֶבן ֶע ְז ָרא ְבּ ֵפרוּשׁוֹ
ָדוּע ִמ ְמּקוֹמוֵֹ ,אין לוֹ אָח ְ
]ה ֻח ְליָה ַה ַתּ ְחתּוֹנָה ְבּ ַעמּוּד ַה ִשּׁ ְד ָרה[  -י ַ
מקורֶ :ה ָע ֶצה ַ
ְלוַיִּ ְק ָרא ג ט[.
 .25אין עשן בלא אש
גוֹרם.
ֵאין ָע ָשׁן ְבּלא ֵאשׁ = ְל ָכל ָדּ ָבר יֵשׁ ִס ָבּה וְ ֵ
יביו ְל ַה ְצ ִהיר" :נִ ְר ֶאהֶ ,שׁ ַה ַשּׂר ָח ָטאֶ ,שׁ ֲה ֵרי ֵאין ָע ָשׁן ְבּלא ֵאשׁ".
ֶח ַקר ַבּ ִמּ ְשׁ ָט ָרהִ ,מ ֲהרוּ יְ ִר ָ
דוגמהַ :כּ ֲא ֶשׁר ַה ַשּׂר נ ְ
"ס ֶפר ַהזּ ַֹהר" ֵ -אין ָע ָשׁן ְבּלֹא ֵאשׁ ,וְ לֹא ֵאשׁ ְבּלֹא ָע ָשׁן.
מקורִ :ס ְפרוּת יְ ֵמי ַה ֵבּינַיִ ם ַעל ִפּי ָה ֲא ַר ִמּית ְבּ ֵ
 .26אין פוצה פה ומצפצף
יע ִה ְתנ ְַגּדוּת.
ָעז ְל ַה ִבּ ַ
וּמ ַצ ְפ ֵצף = ֵאין ִמי ֶשׁיּ ֵ
פּוֹצה ֶפּה ְ
ֵאין ֶ
פּוֹצה ֶפּה
מּוֹרים ֶה ְח ִרישׁ  -לא ָהיָה ֶ
יה נִ ְשׂ ָתּ ְר ָרה ְדּ ָמ ָמה ַבּ ֶח ֶדרֶ ,צוֶת ַה ִ
ַה ֶלת ֶאת ְדּ ָב ֶר ָ
דוגמהַ :כּ ֲא ֶשׁר ִסיְּ ָמה ַה ְמּנ ֶ
וּמ ַצ ְפ ֵצף.
ְ
וּמ ַצ ְפ ֵצף ]יְ ַשׁ ְעיָהוּ י יד[.
וּפצה ֶפּה ְ
נדד ָכּנָף ֶ
מקור :וְ לא ָהיָה ֵ
 .27אין תוכו כברו ]ארמית[ = אחד בפה ואחד בלב = מן השפה ולחוץ
]אינוֹ ֵכּןֵ ,אינָהּ ֵכּנָה[.
חוסר ֵכּנוּת ֵ
אָדם ֶשׁ ִמּ ְצ ַטיֵּן ְבּ ֶ
ֵאין תּוֹכוֹ ְכּ ָברוֹ = ֶא ָחד ַבּ ֶפּה וְ ֶא ָחד ַבּ ֵלּב = ִמן ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץ = ָ
יע ֶאת ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ַבּ ֵלּבַ .בּ ֲא ָר ִמיתָ :בּר = חוּץ.
ֵאין ַה ֶפּה ַמ ִבּ ַ
חוֹשׁב ֶבּ ֱא ֶמת.
אוֹמר ֶאת ַה ֶה ֶפ ְך ִמ ַמּה ֶשּׁהוּא ֵ
אָדם זֶהֵ ,אין תּוֹכוֹ ְכּ ָברוֵֹ ,
דוגמהָ :
יאל ַמ ְכ ִריז
ַמ ִל ֵ
יכּנֵסֶ ,שׁ ָהיָה ַר ַבּן גּ ְ
ידים ִל ָ
שׁוֹמר ַה ֶפּ ַתח וְ נִ ְתּנָה ָל ֶהם ְרשׁוּת ַל ַתּ ְל ִמ ִ
מקור :אוֹתוֹ יוֹם ִס ְלּקוּהוּ ְל ֵ
]בּ ָרכוֹת ַדּף כחַ ,עמּוּד א'[.
אוֹמרָ :כּל ַתּ ְל ִמיד ֶשׁ ֵאין תּוֹכוֹ ְכּ ָברוֹ לא יִ ָכּנֵס ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְ
וְ ֵ
 .28איפכא מסתברא ]ארמית[
וּמ ָתּן
יהה ְבּ ַמ ֲה ַל ְך ַמ ָשּׂא ַ
יפּ ָכא ִמ ְס ַתּ ְבּ ָרא = ַה ֶה ֶפ ְך ִמ ְס ַתּ ֵבּרַ ,ה ֶה ֶפ ְך הוּא ַהנָּכוֹןִ .בּטּוּי ְמ ֻק ָבּל ְמאוֹד ְל ַה ָבּ ַעת ְתּ ִמ ָ
ִא ְ
מוּדי.
ַתּ ְל ִ
יפּ ָכא ִמ ְס ַתּ ְבּ ָרא.
ֻגמוֹת ֶשׁ ִה ִצּיגוּ ִכּי ִא ְ
הוֹכיחוּ ַבּדּ ְ
יעוֹתינוּ ִ
יריָּה ֵאינוֹ ָר ִגישׁ ִל ְת ִב ֵ
דוגמהַ :הטּוֹעֲנִ ים ִכּי ראשׁ ָה ִע ִ
אָמרֶ ,שׁהוּא ַחיָּב ָמנֶה
נּוֹטה ָלמוּת[ ֶשׁ ַ
]חוֹלה אָנוּשׁ ַה ֶ
אָמרְ :שׁ ִכיבְ -מ ַרע ֶ
ֻג ָמה אַ ַחת ִמנִּ י ַרבּוֹתַ :ר ָבּה ַ
מקור :דּ ְ
אָמר ַה ְשּׁ ִכיב ְמ ַרע ֶשׁיִּ ְתּנוּ ָמנֶה ִל ְפלוֹנִ י,
ֶא ָמנִ ים .וְ ִאם ַ
תוֹמים נ ֱ
תוֹמים ֶשׁ ָפּ ְרעוּ חוֹב זֶה ַ -היְּ ִ
אָמרוּ ַהיְּ ִ
ִל ְפלוֹנִ י ,וְ ְ
לוֹמרִ ,מ ְס ַתּ ֵבּר ְל ֶה ֶפ ְך:
יפּ ָכא ִמ ְס ַתּ ְבּ ָרא! ְכּ ַ
ֶא ָמנִ יםִ .ה ְקשׁוּ ַעל ְדּ ָב ִרים ֵא ֶלּהִ :א ְ
תוֹמים ֶשׁ ָפּ ְרעוּ ֵ -אינָם נ ֱ
אָמרוּ ַהיְּ ִ
וְ ְ
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ָתנוֵּ ,מ ֲא ֶשׁר
אָכן נ ְ
לוֹמר ֶשׁ ֵ
יוֹתר ִמ ְס ַתּ ֵבּר ַ
יהם ָל ֵתת ֵ -
ֲל ֶ
ָמר ְדּ ָב ָריו ,וְ ִצוָּה ע ֵ
ע":תּנוּ ָמנֶה" ֶ -שׁגּ ַ
ְ
אָמר ַה ְשּׁ ִכיב ְמ ַר
ְכּ ֶשׁ ַ
אָדם.
אוֹתם ָל ֵתת ָמנֶה ְלאוֹתוֹ ָ
ָדי" וְ לא ִצוָּה ָ
"מנֶה ִל ְפלוֹנִ י ְבּי ִ
אָמר ָ
ְכּ ֶשׁ ַ
 .29איש אשכולות
אוֹמ ִריםֶ :א ְשׁכּוֹל = ִאישׁ ָכּל,
וּב ִקי ְבּ ַענְ ֵפי ַמ ָדּע ַר ִבּים .יֵשׁ ְ
אָדם ַרבִ -כּ ְשׁרוֹנוֹתְ ,ר ַחבֳ -א ָפ ִקים ָ
ִאישׁ ֶא ְשׁכּוֹלוֹת = ָ
ִאישׁ ֶ -שׁ ַהכּל-בּוֹ.
וּר ַחבֳ -א ָפ ִקיםְ ,בּ ִקצּוּר ,הוּא ִאישׁ ֶא ְשׁכּוֹלוֹת.
דוגמה :יְ ִד ִ
ידי הוּא ָח ָכםַ ,מ ְשׂ ִכּיל ְ
כּוּרה
"אין ֶא ְשׁכּוֹל ֶל ֱאכול ִבּ ָ
יכה ז א[ ֵ
]מ ָ
ֶא ַמר ִ
ידה ָ -בּ ְטלוּ ָה ֶא ְשׁכּוֹלוֹתֶ .שׁנּ ֱ
יוֹעזֶר ִאישׁ ְצ ֵר ָ
יוֹסי ֶבּן ֵ
מקורִ :מ ֶשּׁ ֵמּת ֵ
סוֹטה ַדּף מז,
מוּאלִ :אישׁ ֶשׁ ַהכּל בּוֹ ] ָ
אָמר ְשׁ ֵ
הוּדה ַ
אָמר ַרב יְ ָ
סוֹטה[ַ ,מאי ֶא ְשׁכּוֹלוֹת? ַ
י"]מ ֶסּ ֶכת ָ
ַפ ִשׁ ַ
ִאוְּ ָתה נ ְ
ַעמּוּד ב'[.
 .30איש הישר בעיניו יעשה
ָמים ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,אישׁ ַהיּ ָ
בוּעים
ֲשׂה = ֵאין ַס ְמכוּת וְ ֵאין ָמרוּתֵ ,אין ְס ָד ִרים ְק ִ
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו ַיע ֶ
ַבּיּ ִ
ָכלוּ ְל ֵה ָעשׂוֹת ָכּל ַה ֲח ָט ִאים.
וּמ ֻת ָקּנִ ים ,וְ ָל ֵכן י ְ
ְ
עוֹלה ְבּ ֶק ֶצב ְמ ַס ְח ֵרר.
יעה ָ
וּמ ֻת ָקּן ָר ַמת ַה ְפּ ִשׁ ָ
בוּע ְ
דוגמהַ . :כּ ֲא ֶשׁר ֵאין ֵס ֶדר ָק ַ
]שׁוֹפ ִטים יז ו[.
ְ
ֲשׂה
ָשׁר ְבּ ֵעינָיו ַיע ֶ
ָמים ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶל ְך ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,אישׁ ַהיּ ָ
מקורַ :בּיּ ִ
 .31אל הנער הזה התפללתי
ֶלד ֶשׁאוֹתוֹ ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי.
ַער ַהזֶּה ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי = זֶה ַהיּ ֶ
ֶאל ַהנּ ַ
יפים:
וּמוֹס ִ
ִ
דוגמהִ :בּ ְראוֹת ַר ִבּים ֵמ ִא ָתּנוּ ֶאת ַה ְשּׁ ִחיתוּת ַבּ ַצּ ֶמּ ֶרת אָנוּ ְמ ַציְּ נִ ים ְבּ ַצ ַער ַעל ַמ ָצּ ָבהּ ֶשׁל ַה ְמּ ִדינָה
ַער ַהזֶּה ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי.
לֹא ֶאל ַהנּ ַ
מוּאל א א כז[.
]שׁ ֵ
אַל ִתּי ֵמ ִעמּוֹ ְ
ַער ַהזֶּה ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ִתּי וַיִּ ֵתּן ה' ִלי ֶאתְ -שׁ ֵא ָל ִתי ֲא ֶשׁר ָשׁ ְ
מקורֶ :אל ַהנּ ַ
 .32אל יתהלל חוגר כמפתח
אַל יִ ְת ַה ֵלּל חוֹ ֵגר ִכּ ְמ ַפ ֵתּ ַח = ִמי ֶשׁחוֹגֵר ֶאת ֲחגוֹר ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְבּ ֵצאתוֹ ַל ִמּ ְל ָח ָמה ,אַל יִ ְת ַה ֵלּל ֵמראשׁ ְבּנִ ְצחוֹנוֹ ְכּ ִאלּוּ
]=מ ִתּיר[ ֶאת ַה ֲחגוֹר.
ַצּ ַח ,וְ הוּא ְמ ַפ ֵתּ ַח ַ
ְכּ ָבר ָחזַר ְמנ ֵ
יביו ֵה ִשׁיבוּ לוֹ" :אַל יִ ְת ַה ֵלּל
ֶסת  .יְ ִר ָ
"שׁ ֶקר" ִתּ ְז ֶכּה ַבּ ְבּ ִחירוֹת ַל ְכּנ ֶ
ימת ֶ
יקאי ִה ְת ָפּ ֵאר ִכּי ְר ִשׁ ַ
יט ַ
פּוֹל ִ
דוגמהַ :ה ִ
חוֹגֵר ִכּ ְמ ַפ ֵתּ ַח".
]מ ָל ִכים א' כ ,יא[.
יחי ֶבּןֲ -ה ַדד" :אַל יִ ְת ַה ֵלּל חוֹגֵר ִכּ ְמ ַפ ֵתּ ַח" ְ
מקורֶ :מ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָענָה ִל ְשׁ ִל ֵ
 .33אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו
ידי נִ ָסּיוֹן
אַתּה ַע ְצ ְמ ָך ִל ֵ
חוֹבהִ ,ל ְפנֵי ֶשׁ ָתּבוֹא ָ
יע ִל ְמקוֹמוֹ = אַל ָתּדוּן ֶאת ֲח ֵב ְר ָך ְל ַכף ָ
אַל ָתּ ִדין ֶאת ֲח ֵב ְר ָך ַעד ֶשׁ ַתּ ִגּ ַ
דּוֹמה.
ֶ
יע ִל ְמקוֹמוֹ.
דוגמה :אַל ִתּ ְכ ַעס ַעל ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ַה ָקּ ִצין ַה ָבּ ִכיר ַעד ֶשׁ ַתּ ִגּ ַ
]פּ ְר ֵקי אָבוֹת ֶפּ ֶרק ֵשׁנִ יִ ,מ ְשׁנָה ה[.
יע ִל ְמקוֹמוֹ ִ
אוֹמר :אַל ָתּ ִדין ֶאת ֲח ֵב ְר ָך ַעד ֶשׁ ַתּ ִגּ ַ
מקורִ :ה ֵלּל ֵ
 .34אליה וקוץ בה
גוֹזזֵי
יע ְל ְ
אַליָה = ַה ֵח ֶלק ַה ָשּׁ ֵמן ֶשׁל ְזנַב ַה ִכּ ְב ָשׂהֲ ,א ֶשׁר ַמ ְפ ִר ַ
אוּלם יֵשׁ בּוֹ ְק ָצת ַרעְ .
אַליָה וְ קוֹץ ָבּהּ = ָדּ ָבר טוֹב ָ
ְ
ַה ֶצּ ֶמר.
ירהּ ְשׁנֵיםָ -ע ָשׂר ֶא ֶלף ש"ח.
אַליָה וְ קוֹץ ָבּהּ ְ -מ ִח ָ
וּמ ְד ִה ָ
יפה נִ ְפ ָלאָה ַ
דוגמהַ :ה ֲח ִל ָ
ימהֲ ,א ָבל ְ
אַליָה וְ קוֹץ ָבּהּ:
אָחא ַבּר ָחנינָאְ ,
אָמר ר' ָ
יכה ז,יח[ ַ -
]מ ָ
ַח ָלתוֹ לא ֶה ְח ִזיק ָל ַעד אַפּוֹ ִ
מקורִ :ל ְשׁ ֵא ִרית נ ֲ
ַח ָלתוֹ ]ראשׁ ַה ָשּׁנָה ,יז[.
ַח ָלתוֹ" וְ לא ְל ָכל נ ֲ
"ל ְשׁ ֵא ִרית נ ֲ
ִ
 .35אם בארזים נפלה שלהבת  -מה יעשו אזובי קיר?
יצד לא יִ ָפּ ְגעוּ ְק ַטנִּ ים
ָקים נִ ְפ ְגּעוּ ֵ -כּ ַ
ַחז ִ
דוֹלים ו ֲ
זוֹבי ִקיר? ִאם ְגּ ִ
ָפ ָלה ַשׁ ְל ֶה ֶבת ַ -מה ַיּעֲשׂוּ ֲא ֵ
ִאם ָבּ ֲא ָר ִזים נ ְ
ָבה
אַכז ָ
חוּשׁה ֶשׁל ְ
ָדל ַעל ַה ִקּירוֹת[ַ .ה ַכּ ָוּנָה ִהיא ְל ַב ֵטּא ְתּ ָ
]בּ ֵשׁם ֵאזוֹב ְמ ַכנִּ ים ְבּ ָטעוּת ֶאת ַה ַטּ ַחב ַהגּ ֵ
כּוֹח? ְ
וְ ַח ְס ֵריַ -
אָמה
ישׁי ִצבּוּר .יִ ְז ָהר יָרוֹן ִה ְל ִחין ִבּ ְשׁנַת ֶ 1945את ִמלּוֹת ַה ָפּסוּקְ .לצ ֶֹר ְך ַה ַה ְת ָ
ַהגוּת לֹא ְראוּיָה ֶשׁל ִא ֵ
ְלנ ַֹכח ִה ְתנ ֲ
טוֹר ָמן ָה ְפ ָכה ֶאת ַה ִשּׁיר ְל ִרקּוּד-
ְל ֶק ֶצב ַה ַמּנְ ִגּינָה ֶה ְח ִליף ַה ְמּ ַח ֵבּר ֶאת ַה ִמּ ָלּה " ַיעֲשׂוּ" ַבּ ִמּ ָלּה "י ִַגּידוּ"ִ .ר ְב ָקה ְשׁ ְ
פּוֹפּוּל ִרי.
ָ
ַעם
שׁוּטי ָה ָעם ֵאינָם ִמ ְת ַבּיְּ ִשׁים עוֹד ַלעֲבור ַעל ַהחוקִ .אם
אשׁי ַה ְמּ ִדינָהְ ,פּ ֵ
אָחזָה ְבּ ָר ֵ
אַחר ֶשׁ ַה ְשּׁ ִחיתוּת ֲ
דוגמהְ :ל ַ
זוֹבי ִקיר?
ָפ ָלה ַשׁ ְל ֶה ֶבת ַ -מה ַיּעֲשׂוּ ֲא ֵ
ָבּ ֲא ָר ִזים נ ְ
ַחל
ֳלה ַ -מה ַיּעֲשׂוּ ְדּגֵי ְר ָקק? ְבּנ ַ
ָתן ַבּ ַח ָכּה ָהע ָ
זוֹבי ִקיר? ִלוְ י ָ
ָפ ָלה ַשׁ ְל ֶה ֶבת ַ -מה ַיּעֲשׂוּ ֲא ֵ
מקורִ :אם ָבּ ֲא ָר ִזים נ ְ
מוֹעד ָק ָטןַ ,דּף כה ַעמּוּד ב[.
מוּדבּ ְב ִליַ ,מ ֶסּ ֶכת ֵ
]תּ ְל ָ
ֵבים? ַ
ָפ ָלה ַח ָכּה ַ -מה ַיּעֲשׂוּ ֵמי גּ ִ
שׁוֹטף נ ְ
ֵ
 .36אני ואפסי עוד
אַפ ִסי עוֹד = ֵאין עוֹד ִמ ְלּ ַב ִדּי.
ֲאנִ י וְ ְ
ַה ָ
ַשּׂאוּת ,וְ ִה ְתנ ֲ
נוֹה ִגים ְבּ ִה ְתנ ְ
ֶסת ֲ
דוגמהַ :ר ִבּים ֵמ ַח ְב ֵרי ַה ְכּנ ֶ
אַפ ִסי עוֹד".
"אנִ י וְ ְ
גוּתם ְמ ַשׁ ֶדּ ֶרתֲ :
אַל ָמנָה ,וְ לא ֵא ַדע
אַפ ִסי עוֹד ,לא ֵא ֵשׁב ְ
יּוֹשׁ ֶבת ָל ֶב ַטחָ ,הא ְֹמ ָרה ִבּ ְל ָב ָבהּ ֲאנִ י וְ ְ
ֲדינָה ַה ֶ
מקור :וְ ַע ָתּה ִשׁ ְמ ִעי-זאת ע ִ
ְשׁכוֹל ]ישעיהו מז ,ח[.
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 .37אסקופה הנדרסת
אַס ֻק ָפּה = ִמ ְפ ַתּן ַה ֶפּ ַתחַ ,סף
יבים אוֹתוְֹ .
ֲל ִ
וּמע ִ
פּוֹג ִעים בּוֹ ַ
אופי ֶשׁ ַהכּל ְ
אָדם ַח ַלּשׁ ִ
אַס ֻק ָפּה ַהנִּ ְד ֶר ֶסת = ֵתּאוּר ָ
ְ
יסה ַל ַבּיִ ת.
ַה ְכּנִ ָ
אַס ֻק ָפּה ַהנִּ ְד ֶר ֶסת.
ֱליב ֶאת ַה ִטּירוֹן וְ ִה ְתי ֵ
ֻב ָדּה ֶשׁ ֶהע ִ
דוגמהַ :ה ְמּ ַפ ֵקּד ֻה ַדּח ֵע ֶקב ָהע ְ
ַחס ֵא ָליו ְבּבוּז ְכּ ִאלּוּ ָהיָה ְ
וּמ ִג ַלּת ְק ָלף ְבּיָדוֹ ,וְ ַצד ֶא ָחד ֶשׁל
ָחיד ְ -
אָדם ַעל ִמ ְפ ַתּן ַה ַבּיִ ת ְ -רשׁוּת ַהיּ ִ
ָשׁב ָ
מקורַ :ה ֲח ָכ ִמים ָדּנוּ ְבּ ִמ ְק ֶרה ֶשׁי ַ
ָחידִ ,ה ִתּירוּ ַה ֲח ָכ ִמים
ַלגֵּל ִל ְרשׁוּת ָה ַר ִבּים .אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁאָסוּר ְל ַט ְל ֵטל ֵמ ְרשׁוּת ָה ַר ִבּים ִל ְרשׁוּת ַהיּ ִ
ַה ְמּ ִג ָלּה ִה ְתגּ ְ
קּודשׁ
דּוֹר ִכים ָע ָליו ,וְ ִאם ַה ֵסּ ֶפר יִ ָשּׁ ֵאר ֵשׁם ,יִ ְהיֶה זֶה ִבּזָּיוֹן ְל ִכ ְת ֵבי ַה ֶ
ֻבּר ְבּ ִמ ְפ ָתּן ֶשׁ ַר ִבּים ְ
ְבּ ִמ ְק ֶרה זֶהֵ ,כּיוָן ֶשׁ ְמּד ָ
רוּבין ַדּף צחַ ,עמּוּד א'[.
]ע ִ
ֵ
 .38אסתרא בלגינא קיש קיש קריא ]ארמית[
בּוֹדד ְבּ ַכד ַמ ְשׁ ִמ ַ
ִא ְס ְתּ ָרא ְבּ ָלגֵינָא ִקישׁ ִקישׁ ָק ְריָא = ַמ ְט ֵבּ ַע ֵ
יע קוֹל ָחזָק ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ְמּ ַט ְל ְט ִלים אוֹתוֹ ,זֶהוּ ַה ִטּ ֵפּשׁ
יע ַר ַעשׁ ְכּ ֶשׁ ְמּ ַט ְל ְט ִלים אוֹתוֹ ,זֶהוּ
ֶדע ֶשׁיֵּשׁ לוְֹ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ְכּ ִלי ָמ ֵלא ַבּ ַמּ ְט ְבּעוֹת ֵאינוֹ ַמ ְשׁ ִמ ַ
נּוֹהג ְל ִה ְתגָּאוֹת ִבּ ְמ ַעט י ַ
ֶשׁ ֵ
ֶה ָח ָכםִ .א ְס ְתּ ָרא = ַמ ְט ֵבּ ַע ָק ָטןָ .לגֵינָא = ַכּד.
ֶסתִ :א ְס ְתּ ָרא ְבּ ָלגֵינָא ִקישׁ ִקישׁ ָק ְריָא.
דוגמהָ :ק ֶשׁה ָהיָה ִלי ְל ַה ֲא ִמין ַעד ַכּ ָמּה גַּאַוְ ָתן הוּא ֲח ֵבר ַה ְכּנ ֶ
נוּח ָח ְכ ָמה  -זֶה
]מ ְשׁ ֵלי יד לג[ְ .בּ ֵלב נָבוֹן ָתּ ַ
ָדע ִ
ילים ִתּוּ ַ
וּב ֶק ֶרב ְכּ ִס ִ
נוּח ָח ְכ ָמהְ ,
אָמר ַרב ַח ַמאְ :בּ ֵלב נָבוֹן ָתּ ַ
מקורַ :
אוֹמ ִרים
אָרץ .זֶהוּ ַמה ֶשּׁ ְ
ָדע  -זֶה ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם ֶבּן ַעם ָה ֶ
ילים ִתּוּ ַ
וּב ֶק ֶרב ְכּ ִס ִ
ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם ֶבּן ַתּ ְל ִמיד ָח ָכםְ ,
יעא ַדּף פהַ ,עמּוּד ב[.
]בּ ָבא ְמ ִצ ָ
ָשׁיםִ :א ְס ְתּ ָרא ְבּ ָלגֵינָא ִקישׁ ִקישׁ ָק ְריָא ָ
ָה ֲאנ ִ
 .39את צל ההרים אתה רואה כאנשים
ַח ָר ָדהְ .זבֻלַ ,שׂר ָה ִעיר ְשׁ ֶכם,
תּוֹך ִה ְת ַר ְגּשׁוּת ו ֲ
חוֹשׁשׁ ִמ ְ
אָדם ַה ֵ
שׁוּבה ְל ָ
ָשׁים = ְתּ ָ
רוֹאה ַכּ ֲאנ ִ
אַתּה ֶ
ֶאת ֵצל ֶה ָה ִרים ָ
יע
ימ ֶל ְך ְבּגָלוּיְ .זבֻל נִ ְת ַכּוֵּן ְל ַה ְר ִגּ ַ
וּמ ַרד ַבּ ֲא ִב ֶ
ימ ֶל ְךֶ ,שׁ ִגּ ֵדּף אוֹתוֹ ָ
ַעל ֶבּן ֶ -ע ֶבדֶ ,א ָחד ִמ ִמּ ְתנ ְַגּ ֵדי ֲא ִב ֶ
ָשׁ ַמע ֶאת ִדּ ְב ֵרי גּ ַ
ָשׁיו ַל ִמּ ְל ָח ָמה.
ַס ִפּיק ְל ָה ִכין ֶאת ֲאנ ָ
ַעל ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא י ְ
ֶאת גּ ַ
ֲרוך ֶט ֶקס
יכת ְט ָק ִסים ִסיְּ ָעה ֶאת ֲח ֶב ְר ָתּהּ ִ /סיְּ ָעה ַל ֲח ֶב ְר ָתּהּ ַלע ְ
ֲר ַ
ֲלת ַהנִּ ָסּיוֹן ַה ֻמּ ְצ ָלח ַבּע ִ
ֶכת ַבּע ַ
דוגמהַ :ה ְמּ ַחנּ ֶ
ָשׁים".
אַתּ רוֹאָה ַכּ ֲאנ ִ
יב ִתיֶ ,את ֵצל ֶה ָה ִרים ְ
בוּרה ְבּ ַציְּ נָהּ" :אַל ִתּ ְפ ֲח ִדיֲ ,ח ִב ָ
ִל ְכבוֹד יוֹם ַה ִזּ ָכּרוֹן ַלשּׁוֹאָה וְ ַל ְגּ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ְזבֻלֵ :את ֵצל ֶה ָה ִרים
אשׁי ֶה ָה ִריםַ .ויּ ֶ
יוֹרד ֵמ ָר ֵ
ֹאמר ֶאלְ -זבֻלִ :הנֵּהָ -עם ֵ
ַעל ֶאתָ -ה ָעם ַויּ ֶ
ַרא-גּ ַ
מקורַ :ויּ ְ
]שׁוֹפ ִטים ט לו[.
ְ
אַתּה ר ֶֹאה ַכּ ֲא ָנ ִשׁים
ָ
 .40בא  /נאסף אל אבותיו
בוֹתיו = ֵמת ,נִ ְפ ַטר.
ֶא ַסף ֶאל ֲא ָ
ָבּא  /נ ֱ
בוֹתיו ְבּ ִגיל .100
ֶא ַסף ֶאל ֲא ָ
נּוֹדע ָבּא  /נ ֱ
דוגמהַ :ה ַמּנְ ִהיג ַה ָ
בוֹתיו
ֶא ְספוּ ֶאלֲ -א ָ
אשׁית ט"ו ט"ו[ .וְ גַם ָכּלַ -הדּוֹר ַההוּא נ ֶ
]בּ ֵר ִ
יך ְבּ ָשׁלוֹם ְ
בוֹת ָ
אַתּה ָתּבוֹא ֶאל ֲא ֶ
מקור :וְ ָ
]שׁוֹפ ִטים ב י[.
ְ
 .41בא בימים
ָמים = ָשׁנִ ים.
ָמים ַר ִבּים .י ִ
יבהָ ,ע ְברוּ ָע ָליו י ִ
יע ִל ְז ֵקנָה וְ ִשׁ ָ
ָמים = ִה ִגּ ַ
ָבּא ַבּיּ ִ
לוּלה.
ֲדיִ ן ַדּ ְעתּוֹ ְצ ָ
ָמיםַ ,וע ַ
דוגמהַ :רב ַה ְקּ ִה ָלּה ָבּא ַבּיּ ִ
]מ ָל ִכים א א
ָמים ְ
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
אשׁית כד א[ .וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ז ֵ
]בּ ֵר ִ
ָמים ְ
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
אַב ָר ָהם ז ֵ
מקור :וְ ְ
 .42באו  /הגיעו מים עד נפש
ֶפשׁ = ַצוָּאר ,גָּרוֹןְ .
יעה ְל ִשׂיאָהּ ,וְ ַה ָדּ ָבר ִבּ ְל ִתּי-נִ ְס ָבּל .נ ֶ
ָפשׁ = ָה ָר ָעה ִה ִגּ ָ
ָבּאוּ ִ /ה ִגּיעוּ ַמיִ ם ַעד-נ ֶ
אַחר
ירהֵ .הם ָחשׁוּ ִכּי ָבּאוּ ִ /ה ִגּיעוּ ַמיִ ם ַעד ֶנ ֶפשׁ ְל ַ
ירה ַה ֲח ָד ָשׁה ִה ְצ ַטעֲרוּ ַעל ְקנִ יַּת ַה ִדּ ָ
רוֹכ ֵשׁי ַה ִדּ ָ
דוגמהְ :
ֶשׁ ָה ִר ְצ ָפּה ָשׁ ְק ָעהַ ,ה ִקּיר נִ ְס ַדּק ,וְ ַה ֶבּ ֶרז ָדּ ַלף.
]תּ ִה ִלּים סט ב[.
ָפשׁ ְ
יענִ י ֱאל ִֹהיםִ ,כּי ָבאוּ ַמיִ ם ַעד-נ ֶ
הוֹשׁ ַ
מקורִ :
 .43בוקה ומבוקה ומבולקה
רוּסה,
=ה ָ
ֻלּ ֶקת ֲ
ֻלּ ָקה = ְמב ֶ
יקנוּתְ .מב ָ
בוּקה = ְשׁ ָמ ָמהֵ ,ר ָ
בּוּקה = ְמ ָ
ֻלּ ָקה = ֻח ְר ָבּן ָמ ֵלאָ .
וּמב ָ
בוּקה ְ
וּמ ָ
בּוּקה ְ
ָ
רוּצה.
ְפּ ָ
יזיָה ְבּ ֵא ָ
צּוֹפה ְבּ ִר ְשׁתוֹת ַה ֶטּ ֶלוִ ְ
דוגמהָ :כּל ַה ֶ
בוּקה
וּמ ָ
בּוּקה ְ
ירוֹפּה ִמ ְת ַר ֵשּׁם ְבּ ָטעוּת ִכּי ָע ֵרי ְל ָבנוֹן ֵאינָן ֶא ָלּא ָ
ֻלּ ָקה.
וּמב ָ
ְ
וּפק ִבּ ְר ַכּיִ ם וְ ַח ְל ָח ָלה ְבּ ָכלָ -מ ְתנַיִ ם ]נַחוּם ב יא[.
ָמס ִ
ֻלּ ָקה וְ ֵלב נ ֵ
וּמב ָ
בוּקה ְ
וּמ ָ
בּוּקה ְ
מקורָ :
 .44בור ועם הארץ
אָדם ָפּשׁוּטֶ ,ה ְדיוֹט ֶשׁלֹּא ָל ַמד ְכּלוּם.
אָרץ = ִכּנּוּי ְל ָ
אָדם ֶשׁלֹּא ָל ַמד ְכּלוּםַ ,עםָ -ה ֶ
אָרץ = ָ
בּוּר וְ ַעםָ -ה ֶ
אוֹמ ִרים ַעל ָה ִאישׁ ֶשׁ ִה ְת ַה ֵדּר ְבּ ַה ְשׂ ָכּ ָלתוֹ ,וְ ָל ֵכן נִ ְב ַחר ַל ַתּ ְפ ִקיד ַה ָבּ ִכיר ַבּ ִמּ ְשׂ ָרד ֶשׁהוּא ֵאינוֹ ֶא ָלּא בּוּר
דוגמהְ :
אָרץ.
וְ ַעםָ -ה ֶ
]פּ ְר ֵקי אָבוֹת ֶפּ ֶרק ֵשׁנִ י ִמ ְשׁנָה ה[.
אָרץ ָח ִסיד ִ
מקורֵ :אין בּוּר יְ ֵרא ֵח ְטא וְ לֹא ַעםָ -ה ֶ
 .45בור סוד שאינו מאבד טיפה
ירוֹתיוַ .ה ַכּ ָוּנָה ִהיאִ :מי
יטבֶ ,שׁ ַה ַמּיִ ם ֵאינָם נִ ְס ָפּ ִגים ְבּ ִק ָ
וּמ ֻטיָּח ֵה ֵ
אַבּד ִט ָפּה = בּוֹר ְמ ֻסיָּד ְ
בּוֹר סוּד ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ֵ
שׁוֹכ ַח ְפּ ָרט ָכּ ְל ֶשׁהוּ ִמ ַמּה ֶשּׁ ָלּ ַמד .סוּד = ְמ ֻסיָּדְ ,מ ֻטיָּח ְבּ ִסיד.
ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
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אַבּד ִט ָפּה.
לּוֹמד  -בּוֹר סוּד ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ֵ
זוֹכר ָכּל ְפּ ָרט ֶשׁ ֵ
ידי ֵ
דוגמה :יְ ִד ִ
]פּ ְר ֵקי אָבוֹת ֶפּ ֶרק ֵשׁנִ יִ ,מ ְשׁנָה יא[.
אַבּד ִט ָפּה ִ
הוֹר ָקנוּס בּוֹר סוּד ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ֵ
יעזֶר ֶבּן ְ
מקורֱ :א ִל ֶ
 .46בזעיר אנפין ]ארמית[
ִבּ ְז ֵעיר אַנְ ִפּין = ְבּ ַת ְבנִ ית ֻמ ְק ֶטנֶתַ .בּ ֲא ָר ִמיתְ :ז ֵעיר = ָק ָטן .אַנְ ִפּין = ָפּנִ ים.
רוּשׁ ַליִ ם ִבּ ְז ֵעיר אַנְ ִפּין.
חודשׁ ִאיָּר ֶדּגֶם ִמ ַקּ ְרטוֹן :יְ ָ
דוגמהְ :בּ ִמ ְס ְדּרוֹן ֵבּיתַ -ה ֵסּ ֶפר ע"ש ִפּינֶס ָבּנוּ ַה ַתּ ְל ִמי ִדים ְבּ ֶ
ה/ס ֶפר ַהזּ ַֹהר[
]בּ ַקּ ָבּ ָל ֵ
וּמ ֵאלּוּ ֵמ ִאיר ַהכּל ַ
ה,בּינָהַ ,דּ ַעת[ ִמ ְת ַפּ ְשּׁ ִטים ִל ְז ֵעיר -אַנְ ִפּין ֵ
]ח ְכ ָמ ִ
לוֹשׁה ָ
מקור :וְ ֵאלּוּ ְשׁ ָ
 .47בין הפטיש ובין הסדן
וּבין ַה ַסּ ָדּן = ֵבּין ְשׁנֵי כּוֹחוֹת ִמ ְתנ ְַגּ ִדים.
ֵבּין ַה ַפּ ִטּישׁ ֵ
מוֹתהּ ִכּ ְרצוֹן
יה ַו ֲח ָ
אָר ַח ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדרַ ,ה ִאם ְל ָה ֵסב ַל ֻשּׁ ְל ָחן ִעם ָח ִמ ָ
יכן ְל ִה ְת ֵ
ירה ִה ְת ַל ְבּ ָטה ֵה ָ
דוגמהַ :ה ַכּ ָלּה ַה ְצּ ִע ָ
ֲשׂה ָכּ ְך.
ֲשׂה ָכּ ְך ,וְ אוֹי ָלהּ ִאם לא ַתּע ֶ
יהִ .היא ָח ָשׁהִ ,כּי אוֹי ָלהּ ִאם ַתּע ֶ
הוֹר ָ
ֲלהּ אוֹ ְל ָה ֵסב ְבּ ֵבית ֶ
ַבּע ָ
ָמינוּ[.
]מ ִסּ ְפרוּת ַה ַה ְשׂ ָכּ ָלה וְ ַעד י ֵ
מקורַ :ה ִסּ ְפרוּת ַה ֲח ָד ָשׁה ִ
 .48בין השיטין
אַחר ְק ִריאָה
אוֹתם ְל ַ
תוּבים ְבּ ֵפרוּשֶׁ ,א ָלּא ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ָ
יטין = ֵבּין ַהשּׁוּרוֹתִ ,ר ְמזֵי ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵאינָם ְכּ ִ
ֵבּין ַה ִשּׁ ִ
נוֹס ִפים.
וְ ִעיּוּן ָ
אוֹהב ֶאת ְשׁ ֵכנָיו.
ינוֹתי ֶשׁהוּא ֵאינוֹ ֵ
יטין ֲה ִב ִ
וּמ ֵבּין ַה ִשּׁ ִ
ַערִ ,
אתי ֶאת ִמ ְכ ָתּבוֹ ֶשׁל ַהנּ ַ
דוגמהָ :ק ָר ִ
ָמינוּ[.
]מ ִסּ ְפרוּת ַה ַה ְשׂ ָכּ ָלה וְ ַעד י ֵ
מקורַ :ה ִסּ ְפרוּת ַה ֲח ָד ָשׁה ִ
 .49בכייה לדורות
ָמים ַר ִבּים.
יה ֻמ ְרגָּשׁוֹת י ִ
אוֹת ָ
תּוֹצ ֶ
ְבּ ִכיָּה ְלדוֹרוֹת = ָצ ָרהֶ ,שׁ ְ
ידה ְבּ ָב ֵתּיַ -ה ֵסּ ֶפר הוּא ְבּ ִכיָּה ְלדוֹרוֹת.
בּושׁת ָה ֲא ִח ָ
מוֹרים ַר ִבּיםִ ,בּטּוּל ַה ִתּ ְל ֶ
דוגמהְ :ל ַד ַעת ִ
אָמר ר'
אָמר ָר ָבה ַ
]בּ ִמ ְד ַבּר יד א[ ַ -
קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ ָה ָעם ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא" ְ
ַתּ ָשּׂא ָכּלָ -ה ֵע ָדה וַיִּ ְתּנוּ ֶאתָ -
מקור" :ו ִ
ַאנִ י
יתם ְבּ ִכיָּה ֶשׁל ִחנָּם ,ו ֲ
אַתּם ְבּ ִכ ֶ
רוּך-הוּאֶ :
אָמר ָל ֶהם ַה ָקּדוֹשָׁ -בּ ְ
יוֹחנָן :אוֹתוֹ ַהיּוֹם ֶע ֶרב ִתּ ְשׁ ָעה ְבּאָב ָהיָהַ .
ָ
יעהְ :בּ ִת ְשׁ ָעה ְבּאָב ָח ְרבוּ ַבּיִ ת ִראשׁוֹןַ ,בּיִ ת ֵשׁנִ י ,וְ ָה ִעירבית"ר,
יד ָ
]תּ ֲענִ ית ,כט[ִ .ל ִ
קוֹב ַע ָל ֶכם ְבּ ִכיָּה ְלדוֹרוֹת ַ
ֵ
הוּדי ְס ָפ ַרד.
וּב ְשׁנַת  1492גָּלוּ יְ ֵ
ִ
 .50בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו
אָדם ְר ַמ"ח
]ח ָכ ֵמינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה[ְ ,בּגוּף ָה ָ
ַפשׁוְֹ .ל ַד ַעת ָחזָ"ל ֲ
ידיָו = ְבּ ָכל גּוּפוֹ וְ נ ְ
וּשׁ ָס"ה ִגּ ִ
יב ָריו ְ
ְבּ ָכל ְר ַמ"ח ֵא ָ
ידים,
ימ ְט ִריָּה = ִ [365גּ ִ
]בּ ִג ַ
אָדם ְשׁ ָס"ה ְ
ֲשׂה"ְ .בּגוּף ָה ָ
תּוֹרה ְר ַמ"ח ִמ ְצווֹת "ע ֵ
וּב ָ
יב ִריםַ ,
ימ ְט ִריָּה =ֵ [248א ָ
]בּ ִג ַ
ְ
[,וּמ ָכּאן ַהנִּ יב ַתּ ְריָ"ג ִמ ְצווֹת.
ימ ְט ִריָּה = ִ 613
]בּ ִג ַ
ֲשׂהַ .ס ְך ַהכֹּל ַתּ ְריָ"ג ִמ ְצווֹת ְ
תּוֹרה ְשׁ ָס"ה ִמ ְצווֹת "לֹא ַתּע ֶ
וּב ָ
ַ
ידיָו.
וּשׁ ָס"ה ִגּ ִ
יב ָריו ְ
דוגמהָ :כּל ַבּ ַעל ַתּ ְפ ִקיד ַחיָּב ְל ִה ְת ַמ ֵסּר ְל ַת ְפ ִקידוֹ ְבּ ָכל ְר ַמ"ח ֵא ָ
רוּכה
ֶא ַמרֲ " :ע ָ
אָמ ָרה ,וְ לא ָכּ ְך נ ֱ
ֲטה בּוֹ וְ ְ
רוּריָה ְמ ָצאַתּוּ ְל ַת ְל ִמיד ֶא ָחד ֶשׁ ָהיָה ְמ ַשׁנֵּן ַתּ ְלמוּדוֹ ְבּ ַל ַחשָׁ .בּע ָ
מקורְ :בּ ְ
יב ִרים ֶשׁ ְלּ ָך ִ -מ ְשׁ ַתּ ֶמּ ֶרת ,וְ ִאם ָלאו ֵ -אינָהּ ִמ ְשׁ ַתּ ֶמּ ֶרת
ֲרוּכה ִבּ ְר ַמ"ח ֵא ָ
מוּאל ב' כג ה[ ִ -אם ע ָ
]שׁ ֵ
מוּרה" ְ
וּשׁ ָ
ַבכֹּל ְ
רוּבין ,נג[.
]ע ִ
ֵ
 .51בלא כחל ובלא שרק
יסי ֵעינַיִ םָ .שׂ ָרק
וּבלא ִקשּׁוּטָ .כּ ָחל = ֶצ ַבע ָכּחול ְל ִר ֵ
ֲשׂה ְכּמוֹת ֶשׁהוּא ְ -בּלא יִ פּוּי ְ
וּבלא ָשׂ ָרק = ַה ַמּע ֶ
ְבּלא ָכּ ָחל ְ
= ֶצ ַבע אָדום ַל ְלּ ָחיַיִ ם וְ ַל ְשּׂ ָפ ַתיִ ם.
וּבלא ָשׂ ָרק .
פוּאי ֶה ָחמוּר ֶשׁל ראשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ְכּמוֹת ֶשׁהוּא ְ -בּלא ָכּ ָחל ְ
רוֹפא ֵתּ ֵאר ֶאת ַה ַמּ ָצּב ָה ְר ִ
דוגמהָ :ה ֵ
אָמרָ :כּ ְך ָהיוּ ָשׁ ִרים ִל ְפנֵי ַה ַכּ ָלּה ְבּ ֶא ֶרץ-יִ ְשׂ ָר ֵאל :לא ָכּ ָחל וְ לא
ימי ֵמ ֶא ֶרץ-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָב ֶבל ַ
מקורְ :כּ ֶשׁ ָבּא ַרב ִד ִ
ירא ָשׁרוּ לוֹ ָכּ ְך :לא ָכּ ָחל וְ לא ָשׂ ָרק וְ לא ִפּ ְרכּוּס -
ֲלת ֵחןְ .כּ ֶשׁ ָסּ ְמכוּ ֲח ָכ ִמים ֶאת ר' ִז ָ
ָשׂ ָרק וְ לא ִפּ ְרכּוּס  -וְ ַיע ַ
]כּ ֻתבּוֹת ַדּף יזַ ,עמּוּד א'[.
ֲלת ֵחן" ְ
וְ ַיע ַ
 .52בלשון סגי נהור ]ארמית[
פוּך
אוֹתהּ ִמ ְת ַכּוֵּן ְל ַמ ְשׁ ָמ ָעהּ ֶה ָה ְ
אוֹמר ָ
אָדם ָה ֵ
הוֹראָה ְמ ֻה ֶפּ ֶכתִ ,שׁמּוּשׁ ַבּ ִמּ ָלּה ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ָה ָ
ִבּ ְלשׁוֹן ַס ִגּי  -נְ הוֹר = ְבּ ָ
קוֹרי נִ ַתּן ָל ִעוֵּר ְבּ ַעיִ ן
פוּכה ֶאת ָה ִעוֵּרַ .ה ִכּנּוּי ַה ְמּ ִ
ֶשׁל ַה ִמּ ָלּהַ .ס ִגּי = ַה ְר ֵבּה .נְ הוֹר = אוֹר ,וְ ָכ ְך ְמ ַכנִּ ים ְבּ ָלשׁוֹן ֲה ָ
"רב אוֹר". .
ֻמּת ָה ִעוֵּר ַהגָּמוּר ֲה ֵריהוּ ַ
אַחתֶ ,שׁ ְלּע ַ
ַ
ָריז".
ַח ֵב ָריו ְמ ַכנִּ ים אוֹתוֹ ִבּ ְלשׁוֹן ַס ִגּי  -נְ הוֹר "ז ִ
ֻשּׁל וְ ִא ִטּי ,ו ֲ
פּוֹעל ְמר ָ
דוגמהַ :ה ֵ
]בּ ָרכוֹת נח[.
=היָה ְ
מקורַ :רב ֵשׁ ֶשׁת ַס ִגּי-נְ הוֹר ֲהוָה ָ
 .53בעידנא דריתחא ]ארמית[
ית ָחא = ִבּ ְשׁ ַעת ַה ַכּ ַעס וְ ָהרוגֶז.
ידנָא ְד ִר ְ
ְבּ ִע ָ
ית ָחא.
ידנָא ְד ִר ְ
אוֹתם ְבּ ִע ָ
ישׁים ַר ִבּיםָ ,ק ֶשׁה ְל ַפיֵּס ָ
דוגמהִ :א ִ
]כּ ֻתבּוֹת ַדּף
וּב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמיםֲ ,אנִ י ֲא ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים? ְ
ישׁע ִבּ ְשׁ ַעת ַכּ ַעס לֹא ִה ְת ַפּ ֵלּל ִ
וּמה ֱא ִל ָ
מקורַ :תּ ְרגּוּם ֵמ ֲא ָר ִמיתָ :
קוַ ,עמּוּד א'[.
 .54בפני  /מול שוקת שבורה
וּמ ֳא ָר ְך ְל ַה ְשׁקוֹת בּוֹ ְבּ ֵהמוֹת.
בוּרה = ֶה ֶרס ָכּל ַה ִתּ ְקווֹת .שׁ ֶֹקת = ְמ ָכל ָקעוּר ָ
ִבּ ְפנֵי  /מוּל שׁ ֶֹקת ְשׁ ָ
"פּ ַשׁט
ָרד ִמנְּ ָכ ָסיוָ ,
ֲר ִכים" :י ַ
]ר ֵאה ע ָ
יהְ ,
ָר ָדה ִמנְּ ָכ ֶס ָ
רוֹכ ֵשׁי ַה ִדּירוֹת ַבּ ֶח ְב ָרה ַה ַקּ ְבּ ָלנִ ית ֶשׁ ָפּ ְשׁ ָטה ֶרגֶלֶ ,שׁיּ ְ
דוגמהְ :
בוּרה.
ירה ַהנִּ ְכ ֶס ֶפת ֶאת ָכּל הוֹנָםִ ,בּ ְפנֵי  /מוּל שׁ ֶֹקת ְשׁ ָ
אַחר ֶשׁ ִה ְשׁ ִקיעוּ ַבּ ִדּ ָ
ֶרגֶל"[ ,עוֹ ְמ ִדים ָכּ ֵעתְ ,ל ַ
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ָהב ְל ַדיָּג
ָהב"ַ ,ה ְמּ ַס ֶפּ ֶרת ַעל ַהנִּ ְפ ָלאוֹת וְ ָהע ֶֹשׁר ֶשׁ ָנּ ַתן ַדּג ַהזּ ָ
"ה ַדּיָּג וְ ַדג ַהזּ ָ
נּוֹד ַעת ַעל ַ
ָדה ַה ַ
מקורָ :שׁאוּל ִמן ָהאַגּ ָ
בוּרה
ֱלם ָהע ֶֹשׁר וְ ַה ַדּיָּג ָחזַר ְל ַחיֵּי עֹנִ י וְ ַדלּוּת ֶ -אל ַהשּׁ ֶֹקת ַה ְשּׁ ָ
אַך ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר ֶנע ַ
ָענִ יְ ,
 .55בר אוריין ]ארמית[
נוֹשׂ ִאים ִבּ ְתחוּם ַה ַיּ ֲהדוּת.
אוֹריָן = ֶבּן ָ
ַבּרְ -
וּמ ְשׂ ִכּיל ְבּ ִע ָקּר ְבּ ְ
ֻמּד ַ
אָדם ְמל ָ
תּוֹרהִ .כּנּוּי ְל ָ
תּוֹרה ִעם ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץ.
ָפה ַתּ ְלמוּד ָ
אוֹריָןִ ,מ ֶמּנּוּ ָל ַמ ְד ִתּי ִכּי י ֶ
אָביִ ,ז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכהָ ,היָה ַבּרְ -
דוגמהִ :
]שׁ ָבּת ַדּף לֹאַ ,עמּוּד ב'[.
תּוֹרה" ַ
אָמר לוֹ ֲח ֵברוֹ" :נָקוּם ִל ְכבוֹדוֹ ִמ ְפּנֵי ֶשׁהוּא ֶבּןָ -
מקורַ :תּ ְרגּוּם ֵמ ֲא ָר ִמיתַ :
 .56בריש גלי ]ארמית[
ְבּ ֵרישׁ ְגּ ֵלי = ְבּראשׁ גָּלוּיְ ,ל ֵעינֵי ָכּל.
וּמ ֵפ ִרים ֶאת ַהחוק ְבּ ֵרישׁ ְגּ ֵלי.
ֶסת ֵאינָם ִמ ְת ַבּיְּ ִשׁים עוֹד ְ
דוגמהָ :שׂ ִרים וְ ַח ְב ֵרי ְכּנ ֶ
יל ָתּאְ ,בּ ַש ַלּח[.
]מ ִכ ְ
יוֹצ ִאים ְבּיַד ָר ָמה ְ -בּ ֵרישׁ ְגּ ֵלי ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
מקורְ :
 .57בשרו נעשה חידודים חידודים
יטה ַח ָדּה.
דּוּדים = ִה ְצ ַט ֵער ְמאוֹדָ ,רגַז ,נִ ְפגָּע ַעד ִע ְמ ֵקי נִ ְשׁ ָמתוִֹ .חדּוּד = ְבּ ִל ָ
ֲשׂה ְבּ ָשׂרוֹ ִח ִ
ַנע ָ
ֲשׂה ְבּ ָשׂ ָרם ֶשׁל ַר ִבּים ִחדּוּ ִדים
ימה ִבּ ְל ָבנוֹןַ ,נע ָ
ֶה ְרגוּ ְבּ ֵעת ַה ְלּ ִח ָ
ָלי צה"ל ֶשׁנּ ֶ
דוגמהַ :כּ ֲא ֶשׁר נִ ְת ַפּ ְר ְסמוּ ְשׁמוֹת ַחיּ ֵ
דּוּדים.
ִח ִ
אָמר
מוּאל ַ
וּשׁ ֵ
ֱביר ֶח ֶרב ַח ָדּה ַעל ְבּ ָשׂרוְֹ ,
אָמר ֶשׁ ֶהע ִ
מוּאלַ :רב ַ
וּשׁ ֵ
]שׁמוֹת יח ט[ ַ -רב ְ
מקור" :וַיִּ ַחד יִ ְתרוֹ" ְ
]סנְ ֶה ְד ִרין ַדּף צד ַעמּוּד א[.
דּוּדים ָכּל ְבּ ָשׂרוֹ ַ
דּוּדים ִח ִ
ֲשׂה ִח ִ
ֶשׁ ַנּע ָ
 .58גבה לבו
ַשּׂא.
ָבהּ ִלבּוֹ = ִה ְתגָּאָה וְ ִה ְתנ ֵ
גַּ
ַשּׂאוּת.
נוֹהגֶת ְבּ ִה ְתנ ְ
ָבהּ ִל ָבּהּ ,וְ ִהיא ֶ
ֶסת גּ ָ
חוּרה ַל ְכּנ ֶ
יר ָתהּ ֶשׁל ַה ַבּ ָ
דוגמהְ :בּ ִע ְקבוֹת ְבּ ִח ָ
ָרים
יך ז ִ
...ל ֵכן ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ָע ֶל ָ
אמר ֵאל אָנִ י ָ
ָבהּ ִל ְבּ ָך וַתּ ֶ
ַען גּ ַ
אָמר ה' :י ַ
אָדםֱ ,אמר ִלנְ ִגיד צור :כּהַ -
מקורֶ :בּןָ -
]יחזקאל כח,ב-ז[.
 .59גמר אומר = גמר בלבו
ָמר א ֶֹמר = גמר ְבּ ִלבּוֹ = ֶה ְח ִליט.
גַּ
אַחר ִמ ְל ֶח ֶמת
ָמרוּ ְבּ ִל ָבּם ְל ִה ְת ַפּ ֵטּר ְל ַ
ָמרוּ א ֶֹמר  /גּ ְ
דוגמהְ :מ ַפ ְקּ ִדים ְמ ֻה ָלּ ִלים ְבּ ַצ ַה"ל ]צבא ֲה ָגנָה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל [ גּ ְ
ְל ָבנוֹן ַה ְשּׁנִ יָּה.
]תּ ִה ִלּים עז ט[.
ָמר א ֶֹמר ְלדֹר ָודֹר ְ
ֶצח ַח ְסדּוֹ גּ ַ
]שׁבוּעוֹת כו[ָ .ה ֶא ֶפס ָלנ ַ
יּוֹציא ִבּ ְשׂ ָפ ָתיו ָ
יך ֶשׁ ִ
ָמר ְבּ ִלבּוָֹ ,צ ִר ְ
מקור :גּ ַ
גדש  /הגדיש את הסאה
יקה,
ֶפח ַע ִתּ ָ
ֻמּים"ְ .סאָה = ִמ ַדּת נ ַ
"קוִּ ים ֲאד ִ
ֲשׂיוָ ,ח ָצה ַ
ָדשׁ ִ /ה ְג ִדּישׁ ֶאת ַה ְסּאָה = ִה ְג ִזים ְבּ ִדבּוּרוֹ אוֹ ְבּ ַמע ָ
גַּ
יט ִרים.
ִכּ ְשׁמוֹנָה ִל ְ
מּוּדים ְבּ ֵביתַ -ה ֵסּ ֶפר.
וּב ִדבּוּרוֹֻ ,ה ְר ַחק ִמן ַה ִלּ ִ
ַהגוּתוֹ ְ
ָדשׁ ִ /ה ְג ִדּישׁ ֶאת ַה ְסּאָה ְבּ ִה ְתנ ֲ
ַער ֶשׁגּ ַ
דוגמהַ :הנּ ַ
רוּשׁ ְל ִמי
ָדשׁוּ ֶאת ַה ְסּאָה ] ַתּ ְלמוּד יְ ַ
ֲשׂה בּוֹ ָה ֵעגֶל...בּוֹ ַבּיּוֹם גּ ְ
מקור :אוֹתוֹ ַהיּוֹם ָהיָה ָק ֶשׁה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַכּיּוֹם ֶשׁ ַנּע ָ
ַשׁ ָבּת ,נג[.
 .60גמר עליו את ההלל
"תּ ִה ִלּים,
מוֹרי ְתּ ִה ִלּים קי"ג  -קי"ח ְבּ ֵס ֶפר ְ
ישׁהוּ ְמאוֹדַ .ה ֵלּל = ִכּנּוּי ְל ִמ ְז ֵ
ָמר ָע ָליו ֶאת ַה ַה ֵלּל = ִשׁ ֵבּ ַח ִמ ֶ
גַּ
ֶא ָמ ִרים ְבּ ָר ֵ
ַהנּ ֱ
מוֹרי ֶשׁ ַבח לה'.
וּב ַח ִגּים ְכּ ִמ ְז ֵ
אשׁי ֳח ָד ִשׁים ַ
ָמ ָרה ָע ָליו ֶאת ַה ַה ֵלּל.
ֶכ ִדּי ִהיא גּ ְ
יח ִתי ִעם ַה ַגּ ֶנּנֶת ַעל אוֹדוֹת נ ְ
דוגמהְ :בּ ִשׂ ָ
אוֹמר ָע ָליו ִבּ ְר ַכּת
גּוֹמר ָע ָליו ֶאת ַה ַה ֵלּל וְ ֵ
יעי ֵ -
ישׁי ְ -מ ָב ֵר ְך ַעל ְמזוֹנוְֹ .ר ִב ִ
]בּ ֵלילֶ -פּ ַסח[ כּוֹס ְשׁ ִל ִ
מקורָ :מ ְזגוּ לוֹ ְ
אוֹמ ִרים ֶפּ ֶרק
אַר ַבּע כּוֹסוֹת" ְ
ישׁית ֵמ ְ
וּשׁ ִתיַּת ַהכּוֹס ַה ְשּׁ ִל ִ
אַחר ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן ְ
]פּ ָס ִחים ַדּף קיזַ ,עמּוּד ב'[ְ .ל ַ
ַה ִשּׁיר ְ
"גּוֹמ ִרים" ֶאת ַה ַה ֵלּלֶ ,שׁ ְשּׁנַיִ ם
ְ
ָדה
"ה ֵלּל" ַעל ַהנִּ ִסּים וְ ַעל ַהנִּ ְפ ָלאוֹת ֶשׁל יְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ םְ .בּ ֵח ֶלק זֶה ֶשׁל ַה ַהגּ ָ
ַ
עוּדה.
ֶא ְמרוּ ק ֶֹדם ַה ְסּ ָ
ִמ ְפ ָר ָקיו נ ֶ
 .61דברים בגו ]ארמית[
ְדּ ָב ִרים ְבּגוֹ = ָראוּי ְל ַעיֵּן ַבּ ְדּ ָב ִרים ,יֵשׁ יְ סוֹד ַל ָדּ ָבר .גּוֹ = ְפּנִ ים.
רוֹעי ֵהם נְ ָכ ִדים נְ בוֹנִ ים ,וְ ִאם ֵהם לא ֵה ִבינוּ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ַגּ ֶנּנֶתַ ,מ ְשׁ ָמע ֶשׁיֵּשׁ ְדּ ָב ִרים ְבּגוֹ .
דוגמהַ :רן וְ ִ
מוֹתי ִמזֶּה ]בראשית
יתם ֶאתַ -ע ְצ ַ
ֲל ֶ
יוֹסף ֶאתְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹרָ ,פּקֹד יִ ְפקֹד ֱאל ִֹהים ֶא ְת ֶכם וְ ַהע ִ
ַשׁ ַבּע ֵ
מקורַ :ויּ ְ
אָרץ
יוֹסף ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁ ַצּ ִדּיק גָּמוּר ָהיָה ,וְ ִאם ֵמ ִתים ֶשׁ ְבּחוּץ ָל ֶ
יוֹד ַע ָהיָה ֵ
נ ,כה[  -אמר ר' חנינאְ :דּ ָב ִרים ְבּגוֹ ֵ ,
]כּ ֻתבּוֹת ,קיא[.
אַר ַבּעֵ -מאוֹת ָפּ ְר ָסהֶ ,שׁ ָמּא לא יִ ְז ֶכּה ִל ְמ ִחילוֹת ְ
יח ֶאת ֶא ָחיו ְ
ַחיִּ יםָ ,ל ָמּה ִה ְט ִר ַ
 .62דחק את רגליו
ָדּ ַחק ֶאת ַר ְג ָליו = ִה ְת ָח ָרה ִבּ ְפלוֹנִ י וְ ִק ֵפּ ַח אוֹתוֹ.
סוֹכנֵי ַהנְּ ִסיעוֹת.
יהם ֶשׁל ְ
דּוֹח ִקים ֶאת ַר ְג ֵל ֶ
יעים ֻח ְפ ָשׁה ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת ֲ
דוגמהֲ :א ָת ִרים ַר ִבּים ַה ַמּ ִצּ ִ
]בּ ָרכוֹת מג[.
דּוֹחק ֶאת ַר ְג ֵלי ַה ְשּׁ ִכינָה ְ
ה...כּ ִאלּוּ ֵ
ְ
קוּפ
קוֹמה ְז ָ
מקורַ :ה ְמּ ַה ֵלּ ְך ְבּ ָ
 .63די לחכימא ברמיזא ]ארמית[
ימא ִבּ ְר ִמיזָא = ַדּי ֶל ָח ָכם ָבּ ֶר ֶמז.
ַדּי ְל ַח ִכּ ָ
שּׁוּריו ִבּ ְל ַבד ,וְ ַדי
ָכה ַבּ ַתּ ְפ ִקיד ִבּ ְזכוּת ִכּ ָ
ָאיםְ ,פּלוֹנִ יְ ,בּנוֹ ֶשׁל ָבּ ִכיר ַבּ ִשּׁ ְלטוֹן ,לא ז ָ
דוגמהְ :ל ִפי ִר ְמזֵי ָה ִעתּוֹנ ִ
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ימא ִבּ ְר ִמיזָא.
ְל ַח ִכּ ַ
אשׁית כג טז[.
ימא ִבּ ְר ִמיזָא ]רשב"ם ְבּ ֵר ִ
אַב ָר ָהם ַ -דּי ְל ַח ִכּ ָ
מקור :וַיִּ ְשׁ ַמע ְ
 .64דיה לצרה בשעתה
צור ְך ִל ְדאוג ָכּ ֵעת ֶל ָע ִתיד -נִ ְדאַג ְל ָכ ְך ְבּבוֹא ָה ֵעת.
ַדּיָּהּ ַל ָצּ ָרה ִבּ ְשׁ ָע ָתהּ = ֵאין ֶ
מּוּדים ַה ָבּאָה – ַדּיָּהּ ַל ָצּ ָרה ִבּ ְשׁ ָע ָתהּ.
ֲדיִ ן ִל ְשׁנַת ַה ִלּ ִ
דוגמה :לא נִ ְר ַשׁ ְמ ִתּי ע ַ
]בּ ָרכוֹת ,ט[.
מקורַ :דּיָּהּ ַל ָצּ ָרה ִבּ ְשׁ ָע ָתהּ ְ
 .65דרך כוכב
ַלּה ִכּ ָשּׁרוֹן ָח ָדשׁ.
כּוֹכב = נִ ְתגּ ָ
ָדּ ַר ְך ָ
ֶסת.
כּוֹכב ִבּ ְשׁ ֵמי ַה ַטּיּ ֶ
נוֹעזוֹת ִבּ ְק ָרבוֹת ֲאוִ יר ֵה ִבינוּ ְמ ַפ ְקּ ָדיוִ ,כּי ָדּ ַר ְך ָ
אַחר ֶשׁ ַה ַטּיָּס ַה ָצּ ִעיר ִבּ ֵצּ ַע ְפּעֻלּוֹת ָ
דוגמהְ :ל ַ
]בּ ִמּ ְד ָבּר כד יז[.
כּוֹכב ִמ ַיּ ֲעקֹב ַ
מקורָ :דּ ַר ְך ָ
 .66הביא  /הוציא דיבתו רעה
הוֹציא ִדּ ָבּתוֹ ָר ָעה = ִס ֵפּר ָרעוֹת ַעל ְפּלוֹנִ יִ ,דּ ֵבּר ִבּ ְגנוּתוֹ.
ֵה ִביא ִ /
ישׁי.
ֲמ ָדם ָה ִא ִ
ֳמ ִדים ַל ַתּ ְפ ִקיד ַהנִּ ְכ ָסף ֵה ִביאוּ ִדּ ָבּה זֶה ַעל זֶה ְכּ ֵדי ְל ַק ֵדּם ֶאת ַמע ָ
דוגמהַ :ה ָמּע ָ
אָרץ ָר ָעה
מוֹצ ֵאי ִדּ ַבּתָ -ה ֶ
ָשׁים ִ
ָמתוּ ָה ֲאנ ִ
אשׁית לז ב[ַ .ויּ ֻ
]בּ ֵר ִ
יהם ְ
יוֹסף ֶאתִ -דּ ָבּ ָתם ָר ָעה ֶאל ֲ -א ִב ֶ
ָבא ֵ
מקורַ :ויּ ֵ
]בּ ִמּ ְד ָבּר יד לז[.
ַ
 .67הבין דבר לאשורו
ָבין ַל ָמּקוֹם
ָבין ַל ֲאשׁוּרוֹ" -י ִ
"מ ְשׁ ֵלי " ַה ַכּ ָוּנָה "י ִ
ֵה ִבין ָדּ ָבר ַל ֲאשׁוּרוֹ = ֵה ִבין ָדּ ָבר ְכּ ִה ְל ָכתוֹ .אָשׁוּר = ֶרגֶלַ ,צ ַעדְ .בּ ִ
הוֹל ֶכת.
ֶשׁ ַר ְגלוֹ ֶ
שׁוּרם.
יּוֹעץ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטי ֵה ִבין ַה ַשּׂר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ַל ֲא ָ
יחה ִעם ַה ֵ
אַחר ִשׂ ָ
דוגמהְ :ל ַ
]מ ְשׁ ֵלי יד טו[.
ָבין ַל ֲאשׁוּרוֹ ִ
]פּ ֵקּ ַח[ י ִ
ַא ִמין ְל ָכלָ -דּ ָבר ,וְ ָערוּם ִ
מקורֶ :פּ ִתי י ֲ
 .68הגיעו  /באו לעמק השווה
ִה ִגּיעוּ ָ /בּאוּ ַה ְצּ ָד ִדים ְל ֵע ֶמק ַה ָשּׁוֶה = ִה ִגּיעוּ ְל ֶה ְס ֵכּםִ ,ה ְת ַפּ ְשּׁרוּ.
יּוֹר ִשׁים ִה ִגּיעוּ ָ /בּאוּ ַה ְצּ ָד ִדים ְל ֵע ֶמק ַה ָשּׁוֶה.
אַחר ִשׂיחוֹת ֵבּין ַה ְ
דוגמהְ :ל ַ
עומר וְ ֶאתַ -ה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ ֶאל ֵע ֶמק-
אַח ֵרי שׁוּבוֹ ֵמ ַהכּוֹת ֶאתְ -כּ ָד ְר ָל ֶ
ֵצא ֶמ ֶל ְךְ -סדום ִל ְק ָראתוֹ ֲ
מקורַ :ויּ ֵ
אשׁית יד יז[.
]בּ ֵר ִ
ָשׁוֵה הוּא ֵע ֶמק ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
 .69הגיעו  /באו מים עד נפש
ֶפשׁ = ַצוָּאר ,גָּרוֹןְ .
יעה ְל ִשׂיאָהּ ,וְ ַה ָדּ ָבר ִבּ ְל ִתּי-נִ ְס ָבּל .נ ֶ
ָפשׁ = ָה ָר ָעה ִה ִגּ ָ
ִה ִגּיעוּ ָ /בּאוּ ַמיִ ם ַעד-נ ֶ
אַחר
ירהֵ .הם ָחשׁוּ ִכּי ִהגִּ יעוּ ָ /בּאוּ ַמיִ ם ַעד ֶנ ֶפשׁ ְל ַ
ירה ַה ֲח ָד ָשׁה ִה ְצ ַטעֲרוּ ַעל ְקנִ יַּת ַה ִדּ ָ
רוֹכ ֵשׁי ַה ִדּ ָ
דוגמהְ :
ֶשׁ ָה ִר ְצ ָפּה ָשׁ ְק ָעהַ ,ה ִקּיר נִ ְס ַדּק ,וְ ַה ֶבּ ֶרז ָדּ ַלף.
]תּ ִה ִלּים סט ב[.
ָפשׁ ְ
יענִ י ֱאל ִֹהיםִ ,כּי ָבאוּ ַמיִ ם ַעד-נ ֶ
הוֹשׁ ַ
מקורִ :
כּוֹחוֹתיוִ ,בּ ֵקּשׁ
ָ
ֶא ַחז ִבּ ְד ַברַ -מה ִבּ ְשׁ ֵא ִרית
אָחז ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח = נ ֱ
 .70החזיק  /אחז בקרנות המזבח ֶה ְח ִזיק ַ /
רוֹצ ַח ֶשׁ ֶה ְח ִזיק ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח -
ִמ ְפ ָלטַ .ק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח = ַה ְבּ ִליטוֹת ֶשׁ ְבּ ִפנּוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחְ .ל ִפי ַה ִמּנְ ָהג ַה ָקּדוּםֵ ,
אָסוּר ָהיָה ִל ְפגּ ַֹע בּוֹ.
ירה ִבּ ְזכוּת
ָצל ֵמ ֲח ִק ָ
וּל ִהנּ ֵ
דוגמהַ :ה ַשּׂר ֶשׁ ָה ֳא ַשׁם ְבּ ַה ְב ָר ַחת ַס ִמּים ִבּ ֵקּשׁ ְל ַה ְח ִזיק ֶ /ל ֱאחֹז ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְ
ֱהיוֹתוֹ ַבּ ַעל ֲח ִסינוּת.
ָרא ֶאת-
]מ ָל ִכים א א נ[ִ .הנֵּה ֲאדֹנִ יָּהוּ י ֵ
ַחזֵק ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְ
ֵל ְך ַויּ ֲ
ָקם ַויּ ֶ
ָרא ִמ ְפּנֵי ְשׁלמהַ ,ויּ ָ
ַאדֹנִ יָּהוּ י ֵ
מקור :ו ֲ
]מ ָל ִכים א א נא[.
אָחז ְבּ ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלמה וְ ִהנֵּה ַ
 .71החזיר עטרה ליושנה
קּוֹדם.
ֻבּד ַה ֵ
ָשׁנָהּ = ֵה ִשׁיב ֶאת ַה ָדּ ָבר ְל ַמ ָצּבוֹ ַה ְמּכ ָ
ֲט ָרה ְלי ְ
ֶה ְח ִזיר ע ָ
ָשׁנָהּ.
ֲט ָרה ְלי ְ
בוּצה ְכּ ֵדי ְל ַה ְח ִזיר ע ָ
אַמּן ָח ָדשׁ ַל ְקּ ָ
דוגמהְ :בּ ֶא ְמ ַצע עוֹנַת ַה ִמּ ְשׂ ָח ִקים ִמנּוּ ְמ ֵ
יוֹמא ַדּף סטַ ,עמּוּד ב'[.
]מ ֶסּ ֶכת ָ
ָשׁנָהּ ַ
ֲט ָרה ְלי ְ
דוֹלה ֶ -שׁ ֶה ְח ִזירוּ ע ָ
ֶסת ְגּ ָ
מקורָ :ל ָמּה נִ ְק ָרא ְשׁ ָמן אַנְ ֵשׁי ְכּנ ֶ
 .72היה כמרקחה
ֻר ָבּ ִבים ֻ /מ ְר ָק ִחים
ָהיָה ְכּ ֶמ ְר ָק ָחה = נִ ְס ָער וְ נִ ְרגָּשָׁ ,ר ַתח וְ ִה ְת ַרגֵּשֶׁ .מ ְר ָק ָחה = ַתּ ֲער ֶֹבת ֶשׁל ַס ְמ ָמנִ ים שׁוֹנִ ים ְמע ְ
/תּוֹס ִסים.
ְ
אַחר ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ ֶאת ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ַה ַשּׂר ְל ִב ְטחוֹן ְפּנִ ים.
דוגמהַ :הנִּ ָצּ ִבים ְבּ ִמ ְשׁ ֶט ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיוּ ְכּ ֶמ ְר ָק ָחה ְל ַ
]איּוֹב מא כג[.
ָשׂים ְכּ ֶמ ְר ָק ָחה ִ
צוּלה ,יָם י ִ
יח ַכּ ִסּיר ְמ ָ
ַר ִתּ ַ
מקור :י ְ
 .73היה לו לזרא = קצה נפשו ב-
ילה.
ָרא = גּ ַֹעלְ ,בּ ִח ָ
ַפשׁוֹ ְבּ= -נִ ְמאַס לוֹ ֵמ ָה ִענְ יָן .ז ָ
ָהיָה לוֹ ְל ָז ָרא = ָק ָצה נ ְ
מּוֹרים ,וְ ָל ֵכן
אשׁי ִא ְרגּוּן ַה ִ
ָרא ְל ָר ֵ
מּוֹרים ָהיְ ָתה ְלז ָ
אוֹצר ִל ְת ִביעוֹת ַה ִ
אשׁי ָה ָ
ֶלת ֶשׁל ָר ֵ
ַלז ֶ
ַחסוּת ַה ְמּז ְ
דוגמהַ :ה ִה ְתי ֲ
ֻה ְח ַלט ַעל ַה ְשׁ ָבּ ַתת ָבּ ֵתּי ַה ֵסּ ֶפר.
]בּ ִמ ְד ָבּר יא יח  -כ[.
ָרא ְ
אַפּ ֶכם וְ ָהיָה ָל ֶכם ְלז ָ
ֵצא ֵמ ְ
ם...עד ֲא ֶשׁר-י ֵ
ַא ַכ ְל ֶתּ ַ
ָתן ה' ָל ֶכם ָבּ ָשׂר ו ֲ
מקור :וְ נ ַ
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 .74היה לצנינים בעיניו
ָהיָה ִל ְצנִ ינִ ים ְבּ ֵעינָיו = ִה ְר ִגּיז אוֹתוֹ ְמאוֹדְ .צנִ ין = קוֹץ ,ע ֶֹקץ .
כּוּלים,
הוֹרים ַה ַשּׁ ִ
יגים ַעל ִמ ְל ֶח ֶמת ְל ָבנוֹן ַה ְשּׁנִ יָּה הוּא ִל ְצנִ ינִ ים ְבּ ֵעינֵי ַה ִ
נּוֹפ ִלים ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ַמּנְ ִה ִ
דוגמהִ :א ְזכּוּר ַה ְ
נּוֹפ ִלים.
יח ַל ְ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ְל ָהנִ ַ
וְ ָל ֵכן ֵהם פּוֹנִ ים ְ
הוֹשׁ ַע כג יג[.
ֵיכם ]יְ ֻ
יכם וְ ִל ְצנִ נִ ים ְבּ ֵעינ ֶ
שׁטט ְבּ ִצ ֵדּ ֶ
וּל ֵ
מוֹקשׁ ְ
וּל ֵ
מקור :וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ַפח ְ
 .75הכצעקתה?!
תּוֹך ַה ְצּ ָעקוֹת?
מוּר,כּ ִפי ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ֵמּ ַע ִמ ְ
ְ
ֲק ָתהּ?! = ַה ֻא ְמנָם ַה ָדּ ָבר ָכּלָ -כּ ְך ָח
ַה ְכּ ַצע ָ
ֲק ָתהּ?!
וּמן ָה ָראוּי ִל ְבדּוקַ :ה ְכּ ַצע ָ
וּב ְלשׁוֹנָהִּ ,
יפה ְבּ ָת ְכנָהּ ִ
יך ֲח ִר ָ
קּוּב ָלנָה ֶנגֶד ַה ַמּ ְד ִר ְ
דוגמהַ :ה ְ
אשׁית יח כא[.
]בּ ֵר ִ
ֲק ָתהּ ַה ָבּאָה ֵא ַלי ָעשׂוּ ָכּ ָלה ,וְ ִאם-לא ֵא ָד ָעה ְ
מקורֵ :א ְר ָדה -נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ַה ְכּ ַצע ָ
 .76הלבין פני חברו
לוֹמרִ :בּיֵּשׁ אוֹתוֹ.
ַל ִבּינוּ ָפּנָיוְ ,כּ ַ
ָרם ַל ֲח ֵברוֹ ֶשׁיּ ְ
ִה ְל ִבּין ְפּנֵי ֲח ֵברוֹ = גּ ַ
ֶיך ָבּ ַר ִבּים.
יתי ְל ַה ְל ִבּין ָפּנ ָ
דוגמהָ :שׁ ַת ְק ִתּי ְבּ ֵעת ֶשׁ ִשּׁ ַקּ ְר ָתּ ַל ֲח ֶב ְר ְתּ ָךִ ,כּי לא ָר ִצ ִ
ישׁיִ ,מ ְשׁנָה יא[.
]פּ ְר ֵקי אָבוֹת ֶפּ ֶרק ְשׁ ִל ִ
עוֹלם ַה ָבּא ִ
ים...אין לוֹ ֵח ֶלק ָל ָ
ֵ
מקור :וְ ַה ַמּ ְל ִבּין ְפּנֵי ֲח ֵברוֹ ָבּ ַר ִבּ
 .77המן הגורן או מן היקב?
יצד ֶאעֱזור ְל ָך? ַה ִאם יֵשׁ ִלי ֵכּ ִלים ַלעֲזור ְל ָך?
ֶקב? = ֵכּ ַ
ֲה ִמן ַהגּ ֶֹרן אוֹ ִמן ַהיּ ֶ
אַך ֵה ִשׁ ָ
יביםְ ,
הוֹראַת ַהנִּ ִ
נוֹספוֹת ְל ָ
אַשּׁר ָשׁעוֹת ָ
יבה ְל ַר ֶכּזֶת ַה ִשּׁ ְכ ָבהֵ :מאַיִ ן ֶא ַקּח
ַה ֶלת נִ ְת ַבּ ְקּ ָשׁה ְל ֵ
דוגמהַ :ה ְמּנ ֶ
ֶקב?
ָשׁעוֹת ְל ַמ ֵלּא ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ֵת ְךֲ ,ה ִמן ַהגּ ֶֹרן אוֹ ִמן ַהיּ ֶ
ֹאמרֵ :אל-
יעהֲ ,אדוֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך! ַויּ ֶ
הוֹשׁ ָ
ֲקה ֵא ָליו ֵלאמורִ :
חוֹמה וְ ִא ָשּׁה ָצע ָ
עוֹבר ַעלַ -ה ָ
מקור :וַיְ ִהי ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
]מ ָל ִכים ב' ו  ,כו  -כז[.
ֶקב? ְ
גּורן אוֹ ִמן ַהיּ ֶ
יע ְךֲ ,ה ִמןַ -ה ֶ
אוֹשׁ ֵ
יע ְך ה'ֵ ,מאַיִ ן ִ
יוֹשׁ ֵ
ִ
 .78הניח דעתו
יע אוֹתוִֹ ,ר ָצּה אוֹתוִֹ ,פּיֵּס אוֹתוֹ.
יח ַדּ ְעתּוֹ = ִה ְר ִגּ ַ
ֵהנִ ַ
יעה
אַחר ַה ְפּ ִג ָ
תּוֹשׁ ִביםֶ ,שׁ ָהיוּ נִ ְס ָע ִרים ְל ַ
ַחס ְל ֶא ְמ ְצ ֵעי ַה ִמּגּוּן ֵהנִ יחוּ ַדּ ְע ָתּם ֶשׁל ַה ָ
דוגמהִ :דּ ְב ֵרי אַלּוּף ַה ִפּקּוּד ְבּי ַ
ירם.
ְבּ ִע ָ
]יוֹמא סו[.
ַח ָתּ ֶאת ַדּ ְע ִתּי ָ
נוּח ַדּ ְע ְתּ ָךֶ ,שׁ ֵהנ ְ
מקורָ :תּ ַ
 .79העלה חרס בידו
יחָ ,כּל ַמ ֲא ַמ ָצּיו ָהיוּ ַל ָשּׁוְ א.
ֱלה ֶח ֶרס ְבּיָדוֹ = ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל וְ לא ִה ְצ ִל ַ
ֶהע ָ
אָרדֶ ,שׁ ְמּטוֹס
דוגמהְ :ל ַצ ַער ַה ֶח ְב ָרה ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִליתָ ,כּל ִמי ֶשׁנִּ ָסּה ְל ַה ְח ִזיר ַה ַבּיְ ָתה ֶאת ַה ַנּוָּט ַה ָשּׁבוּי רוֹן ָ
ֱלה ֶח ֶרס ְבּיָדוֹ.
טוֹבּר ֶ ,1986הע ָ
אוֹק ֶ
"פנְ טוֹם" ֶשׁלּוֹ ֻה ַפּל ֵמ ַעל ְשׁ ֵמי ִצידוֹן ֶשׁ ִבּ ְל ָבנוֹן ְבּ ִשׁ ָשּׁהָ -ע ָשׂר ְבּ ְ
ַה ַ
]בּ ָבא ַק ָמּא ,צא[.
ָד ָך ָ
ית ֶח ֶרס ְבּי ְ
ֱל ָ
]ל ְדלוֹת ְפּנִ ינִ ים[ וְ ֶהע ֵ
ירים ִ
אַדּ ִ
מקורָ :צ ַל ְל ָתּ ְבּ ַמיִ ם ִ
 .80העלה על נס
נוֹסס ַעל תּ ֶֹרן .
טוֹבה .נֵס = ֶדּגֶל ַה ִמּ ְת ֵ
ֱלה ַעל נֵס = ִפּ ְר ֵסםִ ,ציֵּן ְל ָ
ֶהע ָ
ַבּ ָשׁה וּ ָב ֲאוִ יר.
לּוֹח ִמים ַבּיָּםַ ,בּיּ ָ
בוּר ָתם ֶשׁל ַה ֲ
ֱלה ַעל נֵס ֶאת ְגּ ָ
דוגמהָ :ה ָר ַמ ְט ָכּ "ל ]רֹאשׁ ַה ַמּ ֶטּה ַה ְכּ ָל ִלי[ ֶהע ָ
]בּ ִמּ ְד ָבּר כא ט[.
ימהוּ ַעל נֵס ַ
ישׂ ֵ
מקור :וִ ִ
 .81הפך קערה על פיה
יה = ִשׁנָּה ֶאת ַה ָדּ ָבר ֵמ ִע ָקּרוֹ.
ָה ַפ ְך ְק ָע ָרה ַעל ִפּ ָ
אוּלם ָה ַרב ִה ִצּיג ְדּ ִרישׁוֹת
שּׂוּאיןָ ,
יכת ֶט ֶקס ַהנִּ ִ
ֲר ַ
יטב וְ ָע ְמלוּ ָקשׁוֹת ַלע ִ
דוגמהֶ :ה ָח ָתן וְ ַה ַכּ ָלּה ִה ְתכּוֹנְ נוּ ֵה ֵ
יה.
וּב ָכ ְך ָה ַפ ְך ֶאת ַה ְקּ ָע ָרה ַעל ִפּ ָ
ַמ ְח ִמירוֹתְ ,
]בּ ָבא ָבּ ְת ָרא טז[.
יה ָ
מקורִ :בּ ֵקּשׁ ִאיּוֹב ַל ֲהפ ְֹך ְק ָע ָרה ַעל ִפּ ָ
 .82הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים
יצד זֶה ָק ָרה ֶשׁ ַעל
יההִ :תּ ְפ ֶא ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,כּ ַ
בּוֹרים ?! = ְלשׁוֹן ְתּ ִמ ָ
ָפלוּ גִּ ִ
יך נ ְ
יך ָח ָלל ֵא ְ
מוֹת ָ
ַה ְצּ ִבי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעלָ -בּ ֶ
ָפלוּ ִגּ ֵ
ֶה ָה ִרים נ ְ
בּוֹריַ -חיִ ל ,לֹא ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב וְ לֹא ֵמ ֵתי ִמ ְל ָח ָמה?!
ָפלוּ
יך נ ְ
יך ָח ָלל ֵא ְ
מוֹת ָ
יההַ :ה ְצּ ִבי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעלָ -בּ ֶ
פּוֹת ַחת ִבּ ְק ִריאַת ַה ְתּ ִמ ָ
ָתן ַ
דוגמהִ :קינַת ָדּוִ ד ַעל ָשׁאוּל וִ יהוֹנ ָ
בּוֹרים?!
ִגּ ִ
מוּאל א י ט[
]שׁ ֵ
בּוֹרים ?! ְ
ָפלוּ ִגּ ִ
יך נ ְ
יך ָח ָלל ֵא ְ
מוֹת ָ
מקורַ :ה ְצּ ִבי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעלָ -בּ ֶ
 .83הקדיח תבשילו ברבים
יח ַה ַתּ ְב ִשׁיל ַה ָשּׂרוּף ָה ַל ְך ְל ֵמ ָרחוֹקַ .ה ְדּ ָב ִרים
ֻשּׁ ֶלת ַעד ֶשׁ ֵר ַ
אוכל ַה ְמּב ֶ
יח ַתּ ְב ִשׁילוֹ ָבּ ַר ִבּים = ָשׂ ַרף ֶאת ְמנַת ָה ֶ
ִה ְק ִדּ ַ
ֻמ ֵבּי.
ַהג ֶשׁלּא ַכּהוגֶן ְבּפ ְ
ֶא ָמ ִרים ַעל ִמי ֶשׁ ִה ְתנ ֵ
נֱ
שּׁוחד ֶשׁ ִלּ ְפנֵי
ֶא ָמנָהַ ,עד ֶשׁנִּ ְת ַפּ ְר ְס ָמה ַה ָפּ ָר ָשׁה ִבּ ְד ַבר ַה ַ
ֶסת ָהיְ ָתה ְמ ֻק ֶבּ ֶלת ְכּ ִא ָשּׁה יְ ָשׁ ָרה וְ נ ֱ
דוגמהַ :ח ְב ַרת ַה ְכּנ ֶ
ילהּ ָבּ ַר ִבּים.
יחה ַתּ ְב ִשׁ ָ
]קנִ יַּת קוֹלוֹת[ְ ,בּ ָכ ְך ִה ְק ִדּ ָ
ַה ְבּ ִחירוֹת ְ
יח ַתּ ְב ִשׁילוֹ ָבּ ַר ִבּים
יד[...שׁלֹּא יְ ֵהא ָלנוּ ֵבּן אוֹ ַתּ ְל ִמיד ֶשׁ ַמּ ְק ִדּ ַ
ֶ
]תּ ִה ִלּים קמד
ָחה ִבּ ְרחֹב ֵֹתינוּ " ְ
"אין ְצו ָ
מקורֵ :
]בּ ָרכוֹת יז[.
ְ
9

 .84הקשר הגורדי
ירהּ.
גּוֹר ִדּי = ִתּ ְסבּ ֶֹכת ֶשׁל ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ְל ַה ִתּ ָ
ֶק ֶשׁר ְ
ֻפּה ֲע ַדיִ ן
גוֹר ִדי ַה ְמּ ִדינִ י ִעם ְשׁ ֵכנֵינוּ ֵאינָם ַמ ְצ ִל ִ
ֲרי ,וְ ַה ָשּׁלוֹם ַה ְמּצ ֶ
יחיםְ ,ל ַצע ִ
דוגמהַ :הנִּ ְסיוֹנוֹת ְל ַה ָתּ ַרת ַה ֶקּ ֶשׁר ַה ְ
ֵאינוֹ ְבּ ֶה ֵשּׂג יָד.
גוֹר ְדיוּס ָק ַשׁר ְבּ ֶק ֶשׁר ְמ ֻס ָבּ ְך ֶאת יְ צוּל ֶמ ְר ַכּ ְבתּוֹ ֶשׁל זֶאוּס ,רֹאשׁ
יהּ ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
ָדה ַהיְּ וָנִ ית ְל ִפ ָ
מקורַ :על שׁוּם ָהאַגּ ָ
ימת ַה ֶקּ ֶשׁר ,הוּא
וּב ְמקוֹם ְל ַב ְז ֵבּז ְז ַמן ִבּ ְפ ִר ַ
מוֹקדּוֹן ִ
אָל ְכּ ַסנְ ֶדּר ְ
ָה ֵא ִליםְ ,בּא ֶֹפן ֶשׁ ִאישׁ לֹא ָיכֹל ְל ַה ִתּירוַֹ ,עד ֶשׁ ָבּא ֶ
ָח ַת ְך ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ְבּ ַח ְרבּוֹ ִל ְשׁנַיִ ם.
 .85הרהיב עוז בנפשו
אומץ.
ַפשׁוֹ = ֵה ֵעזִ ,ה ְת ַמ ֵלּא ְבּ ֶ
ִה ְר ִהיב עֹז ְבּנ ְ
יתי ֵא ָליו ִבּ ְשׁ ֵא ָלה.
וּפנִ ִ
ַפ ִשׁי ָ
ידה ִה ְר ַה ְב ִתּי עֹז ְבּנ ְ
דוגמהְ :בּ ֵעת ִבּקּוּר ַה ַשּׂר ַבּוְּ ִע ָ
]תּ ִה ִלּים קלח ,ג[.
ַפ ִשׁי עֹז ְ
מקורַ :תּ ְר ִה ֵבנִ י ְבנ ְ
 .86הרצחת וגם ירשת?!
ֲל ָליו.
ָר ְשׁ ָתּ? = ְק ִריאַתִ -תּגָּר ָק ָשׁה ֶנגֶד ִמי ֶשׁ ָע ָשׂה ָעוֶל ָכּ ֵבד ,וְ הוּא ִמ ְתכּוֹנֵן ֵל ָהנוֹת ִמ ַמּע ָ
ֲה ָר ַצ ְח ָתּ וְ גַם י ַ
ָר ְשׁ ָתּ?!"
"ה ָר ַצ ְח ָתּ וְ גַם י ַ
יסה נִ ְשׁאַלֲ :
אָדם ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ֵלּט ַעל חוֹף ָה ַר ֲח ָצה וְ ֵה ֵחל ִל ְגבּוֹת ַתּ ְשׁלוּם עֲבוּר ַה ְכּנִ ָ
דוגמהָ :
]מ ָל ִכים א כא יט[.
ָר ְשׁ ָתּ? ְ
מקורֲ :ה ָר ַצ ְח ָתּ וְ גַם י ַ
 .87השליך יהבו עליו
ֵטל.
יך יְ ָהבוֹ ָע ָליו = ָתּ ָלה ִתּ ְקוָתוֹ ְבּ .יְ ָהב = ַמ ָשּׂא ,נ ֶ
ִה ְשׁ ִל ְ
וּמֻגוָּנִ ים.
חוּמים שׁוֹנִ ים ְ
רוּכת ַה ִכּ ְשׁרוֹנוֹת ִבּ ְת ִ
ֶכתְ ,בּ ַ
יהם ִה ְשׁ ִליכוּ יְ ָה ָבם ַעל ַה ְמּ ַחנּ ֶ
הוֹר ֶ
ידי ַה ִכּ ָתּה וְ ֵ
דוגמהַ :תּ ְל ִמ ֵ
]תּ ִה ִלּים נה כג[.
עוֹלם מוֹט ַל ַצּ ִדּיק ְ
מקורַ :ה ְשׁ ֵל ְך ַעל -ה' יְ ָה ְב ָך ,וְ הוּא יְ ַכ ְל ְכּ ֶל ָך לֹא-יִ ֵתּן ְל ָ
 .88השליך נפשו מנגד = חירף נפשו למות = שם נפשו בכפו
ֱמיד ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ַס ָכּנָה ,לא ָשׂם ֵלב ַל ַסּ ָכּנָה
ַפשׁוֹ ְבּ ַכפּוֹ = ֶהע ִ
ַפשׁוֹ ָלמוּת = ָשׂם נ ְ
ַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד = ֵח ֶרף נ ְ
יך נ ְ
ִה ְשׁ ִל ְ
ַהנִּ ְשׁ ֶק ֶפת ְל ַחיָּיו.
ָתם ַעל ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַפ ָשׁם ִמ ֶנּגֶד ְבּ ֵעת ֲה ַגנּ ָ
יכים נ ְ
ַבּ ָשׁה ַמ ְשׁ ִל ִ
וּביּ ָ
לוֹח ֵמי ַצ ַה"ל ַבּיָּםָ ,בּ ֲאוִ יר ַ
דוגמהֲ :
]שׁוֹפ ִטים ט יז[.
ְ
ַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד
ַשׁ ֵל ְך ֶאת-נ ְ
יכם ַויּ ְ
ֲל ֶ
אָבי ע ֵ
מקורֲ :א ֶשׁר -נִ ְל ַחם ִ
 .89התפוח אינו נופל רחוק מן העץ
הוֹרים.
ַהגוּת ַה ִ
דּוֹמה ְל ִה ְתנ ֲ
ַהגוּתוֹ ֶשׁל ַה ֵבּן ָ
נוֹפל ָרחוֹק ִמן ָה ֵעץ = ִה ְתנ ֲ
פּוּח ֵאינוֹ ֵ
ַה ַתּ ַ
יבה
אָביו ,וְ הוּא ִמ ְצ ַטיֵּן ִבּ ְר ִכ ָ
ָרשׁ ֵמ ִ
סוּסיםַ ,תּ ְח ִבּיב ֶשׁיּ ַ
יבה ַעל ִ
רותם הוּא ְר ִכ ָ
אַחר ֶשׁ ַתּ ְח ִבּיבוֹ ֶשׁל ֶ
דוגמהֵ :מ ַ
ָפל ָרחוֹק ִמן ָה ֵעץ.
פּוּח לא נ ַ
מוֹדים ָכּל רוֹאָיוֶ ,שׁ ַה ַתּ ַ
וּמֻגוָּנִ יםִ ,
ֲלוּלים שׁוֹנִ ים ְ
וּב ַפע ִ
ְ
טוֹביָּה ג ד[.
ֲשׂה ִ
]מע ֵ
נוֹפל ָרחוֹק ִמן ָה ֵעץַ .
פּוּח ֵאינוֹ ֵ
מקורַ :ה ַתּ ַ
 .90וישמן ישורון ויבעט
טוֹבהְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַהג ִבּ ְכ ִפיּוּת ָ
וַיִּ ְשׁ ַמן יְ ֻשׁרוּן וַיִּ ְב ָעט .יְ ֻשׁרוּן = הוּא ִכּנּוּי ְל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .ה ַכּ ָוּנָה ְל ִמי ֶשׁ ִמּ ְתנ ֵ
לוהים ִ
אַחר ֶשׁ ֱא ִ
ָהג ַבּ ִמּ ְד ָבּרְ ,ל ַ
נַ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה.
הוֹליכוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
הוֹציאוּ ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּת וְ ִ
אָרץ  -וַיִּ ְשׁ ַמן יְ ֻשׁרוּן וַיִּ ְב ָעט.
בוּצתוֹ ָבּ ֶ
עוֹלם ,נִ ֵתּק ֶאת ְק ָשׁ ָריו ִעם ְק ָ
וּב ָ
אָרץ ָ
יח ְמאוֹד ָבּ ֶ
דּוּר ְג ָלן ֶשׁ ִה ְצ ִל ַ
דוגמהַ :ה ַכּ ַ
]דּ ָב ִרים לב ,טו[
מקור :וַיִּ ְשׁ ַמן יְ ֻשׁרוּן וַיִּ ְב ָעט ְ
 .91ותו לא ]ארמית[
ותוּ לא = לא עוֹד .תוּ = עוֹד.
ֲב ָרה ֶשׁנִּ ְת ַבּ ְצּ ָעהִ ,בּ ֵקּשׁ ִר ְשׁיוֹנוֹת וְ תוּ לא.
ֲב ְריָן ֶאת ַמהוּת ָהע ֵ
ֶהג ָהע ַ
נוּעה ִה ְס ִבּיר ַלנּ ָ
שׁוֹטר ַה ְתּ ָ
דוגמהֵ :
]סוֹטה ,כב[.
ָ
ֱשׂנָּה?
חוֹב ִתי תּוּ וְ ֶאע ֶ
מקורַ :מה ָ
 .92זולל וסובא
יפים.
=מ ְר ֶבּה ִל ְשׁתּוֹת ַמ ְשׁ ָקאוֹת ֲח ִר ִ
סוֹבא ַ
וּשׁ ִתיָּהֵ .
אַחר א ֶֹכל ְ
יוֹתר ַ
סוֹבא = ָלהוּט ְבּ ֵ
זוֹלל וְ ֵ
ֵ
סוֹבא.
זוֹלל וְ ֵ
ָדוּע ְכּ ֵ
ַלּ ָתה ֶא ְצלוֹ ַה ַמּ ֲח ָלהָ ,.היָה י ַ
דוגמהְ :פּלוֹנִ י ֶשׁ ֻה ְשׁ ַתּל ֶא ְצלוֹ ָכּ ֵבד ְבּ ֶט ֶרם נִ ְתגּ ְ
]דּ ָב ִרים כא כ[.
זוֹלל וְ ס ֵֹבא ְ
מקורֵ :
 .93זעקה גדולה ומרה  /זעקת שבר
אָב ָדן.
נוֹא ֶשׁת ֶשׁל ְכּ ֵאב וְ ְ
ָחה ֶ
ֲקת ֶשׁ ֶבר = ְצו ָ
וּמ ָרה ַ /זע ַ
דוֹלה ָ
ְז ָע ָקה ְגּ ָ
דוֹלה ִכּי ֵה ִבינוּ
יתם ָזעֲקוּ ְז ָע ָקה ָמ ָרה וּ ְג ָ
דוגמהִ :בּ ְראוֹת ַה ִ
ֶסת וְ ִעמּוֹ ְק ִצינָה וְ ַטיָּס ְבּ ַשׁ ַער ֵבּ ָ
הוֹרים ֶאת ְמ ַפ ֵקּד ַה ַטּיּ ֶ
ָפל ְבּ ִמלּוּי ַת ְפ ִקידוֹ.
ֶשׁ ְבּנָם ַה ַטּיָּס נ ַ
]א ְס ֵתּר ד א[.
וּמ ָרה ֶ
דוֹלה ָ
]מ ְר ְדּ ַכי[ ְז ָע ָקה ְגּ ָ
מקור :וַיִּ ְז ַעק ָ
 .94זעקת שבר  /זעקה גדולה ומרה
אָב ָדן.
נוֹא ֶשׁת ֶשׁל ְכּ ֵאב וְ ְ
ָחה ֶ
וּמ ָרה = ְצו ָ
דוֹלה ָ
ֲקת ֶשׁ ֶבר ְ /ז ָע ָקה ְגּ ָ
ַזע ַ
ֲקת ֶשׁ ֶבר ִכּי ֵה ִבינוּ ֶשׁ ְבּנָם
יתם ָזעֲקוּ ַזע ַ
ֶסת וְ ִעמּוֹ ְק ִצינָה וְ ַטיָּס ְבּ ַשׁ ַער ֵבּ ָ
הוֹרים ֶאת ְמ ַפ ֵקּד ַה ַטּיּ ֶ
דוגמהִ :בּ ְראוֹת ַה ִ
ָפל ְבּ ִמלּוּי ַת ְפ ִקידוֹ.
ַה ַטּיָּס נ ַ
עוֹררוּ[ ]יְ ַשׁ ְעיָהוּ טו ה[.
ֲקת ֶשׁ ֶבר יְ ע ֵֹערוּ ]יְ ְ
מקורַ :זע ַ
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 .95חדל אישים
עוֹרר ָכּבוֹדָ ,ענִ י ַו ֲח ַסר ֵע ֶר ְך .
אָדם ָחלוּשׁ אוֹ ָעלוּב ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ֵ
אָדםָ ,
ישׁים = ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ָראוּי ְל ֵה ָח ֵשׁב ָ
ֲח ַדל ִא ִ
יה ֶשׁל ָה ִעיר ַה ְגּ ָ
חוֹבוֹת ָ
ֶ
דוגמהִ :בּ ְר
ַחס ֵא ָליו.
ישׁים ,וְ ִאישׁ ֵאינוֹ ִמ ְתי ֵ
שׁוֹטט ֲח ַדל ִא ִ
דוֹלה ְמ ֵ
ידוּע ח ִֹלי ] יְ ַשׁ ְעיָהוּ נג ג[.
ישׁיםִ ,אישׁ ַמ ְכאוֹבוֹת וִ ַ
מקור :נִ ְבזֶה ַו ֲח ַדל ִא ִ
 .96חדשים לבקרים
ָמינוּ נָפוֹץ גַּם ַה ִשּׁמּוּשׁ ַבּ ִבּטּוּי ֲח ָדשׁוֹת
וּבוקר ֵמ ָח ָדשׁ[ְ .בּי ֵ
בּוקר ֶ
]בּ ָכל ֶ
ֲח ָד ִשׁים ַל ְבּ ָק ִרים = ִמ ֵדּי ַפּ ַעם ְבּ ַפ ַעם ְ
ַל ְבּ ָק ִרים.
ַקּ ִרים ֲח ָד ִשׁים ַל ְבּ ָק ִרים ֲ /ח ָדשׁוֹת ַל ְבּ ָק ִרים.
ירי ַה ֶדּ ֶלק ִמ ְתי ְ
ֲלי ָה ֶר ֶכבְ ,מ ִח ֵ
ֲרם ֶשׁל ַבּע ֵ
דוגמהְ :ל ַצע ָ
אָמ ָרה ַנ ְפ ִשׁיַ ,עלֵ -כּן
ָת ָךֶ .ח ְל ִקי ה' ְ
מקורַ :ח ְס ֵדי ה' ִכּי לאָ -ת ְמנוִּ ,כּי לאָ -כלוּ ַר ֲח ָמיוֲ .ח ָד ִשׁים ַל ְבּ ָק ִרים ַר ָבּה ֱאמוּנ ֶ
יכה ג  ,כב  -כד[.
אוֹחיל לוֹ ] ְמ ִג ַלּת ֵא ָ
ִ
 .97חזר לסורו
ֵליו ָה ָר ִעים .סוֹר = ְתּכוּנַת יְ סוֹד.
ָחזַר ְלסוֹרוֹ = ָשׁב ְל ֶה ְרגּ ָ
ֲב ְריָן נִ ְכ ְשׁלוּ ,וְ ָה ִאישׁ ָחזַר ְלסוֹרוֹ.
דוגמהַ :הנִּ ְסיוֹנוֹת ְל ַשׁ ֵקּם ֶאת ָהע ַ
]מ ִכי ְל ָתּא ִמ ְשׁ ָפּ ִטים צט[.
מקורְ :בּגֵר ֶשׁ ָחזַר ְלסוֹרוֹ ַה ָכּתוּב ְמ ַד ֵבּר ְ
 .98חירוף נפש
ֶפשׁ = א ֶֹמץ ֵלב ְבּלֹא ִה ְת ַח ְשּׁבוּת ַבּ ַסּ ָכּנוֹת.
ֵחרוּף נ ֶ
יּוּמהּ ֶשׁל ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ֶפשׁ ְכּ ֵדי ְל ָהגֵן ַעל ִק ָ
]צ ָבא ֲה ָגנָה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל[ נִ ְל ָח ִמים ְבּ ֵחרוּף נ ֶ
ָסי ַצ ַה "ל ְ
דוגמהַ :טיּ ֵ
]שׁוֹפ ִטים ה יח[.
ְ
ַפשׁוֹ ָלמוּת
מקורֵ :ח ֵרף נ ְ
 .99חירף נפשו למות = השליך נפשו מנגד = שם נפשו בכפו
ֱמיד ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ַס ָכּנָה ,לֹא ָשׂם ֵלב ַל ַסּ ָכּנָה
ַפשׁוֹ ְבּ ַכפּוֹ = ֶהע ִ
ַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד = ָשׂם נ ְ
יך נ ְ
ַפשׁוֹ ָלמוּת = ִה ְשׁ ִל ְ
ֵח ֶרף נ ְ
ַהנִּ ְשׁ ֶק ֶפת ְל ַחיָּיו.
ָתם ַעל ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַפ ָשׁם ָלמוּת ְבּ ֵעת ֲה ַגנּ ָ
ַבּ ָשׁה ְמ ָח ְר ִפים נ ְ
וּביּ ָ
לוֹח ֵמי ַצ ַה"ל ַבּיָּםָ ,בּ ֲאוִ יר ַ
דוגמהֲ :
]שׁוֹפ ִטים ה יח[.
ְ
ַפשׁוֹ ָלמוּת
מקורְ :זבולֻן ַעם ֵח ֵרף נ ְ
.100חמד לו לצון
ישׁהוָּ .לצוֹן = ִדּ ְב ֵרי ְשׂחוֹק ְ /צחוֹק וְ ִהתּוּל.
לוֹצץָ ,שׂם ַל ְצּחוֹק ֶאת ִמ ֶ
ָח ַמד לוֹ ָלצוֹן = ִה ְת ֵ
דּוֹבר
ַחס ִבּ ְר ִצינוּת ְל ַה ְב ָטחוֹת ַה ְמּ ַחזֵּר ֶה ָח ָדשׁ ֵכּיוָן ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ֲרה ִה ְס ִבּירוּ ָלהּ ֶשׁלֹּא ִתּ ְתי ֵ
יה ֶשׁל ַה ַנּע ָ
רוֹת ָ
דוגמהַ :ח ְב ֶ
חוֹמד ָלהּ ָלצוֹן.
ֱא ֶמתֶ ,א ָלּא ֵ
]מ ְשׁ ֵלי א כב[.
מקור :וְ ֵל ִצים ָלצוֹן ָח ְמדוּ ָל ֶהם ִ
.101חמור חמורתיים
ֲחמוֹר ַחמ ָֹר ָתיִ ם = ִט ֵפּשׁ ְמ ֻט ָפּשׁ.
ַה ִגים ַבּ ְכּ ִבישׁ ְכּ ִאלּוּ ָכּל ֶא ָחד ֵמ ֶהם הוּא
טוֹבים וּנְ בוֹנִ ים ִמ ְתנ ֲ
ַה ִגים ַר ִבּים ִ
דוגמהְ :ל ַצ ַער ַה ֶח ְב ָרה ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלית ,נ ָ
ֲחמוֹר ַחמ ָֹר ָתיִ ם.
]שׁוֹפ ִטים טו טז[.
ְ
יתי ֶא ֶלף ִאישׁ
מקורִ :בּ ְל ִחי ַה ֲחמוֹר ֲחמוֹר ַחמ ָֹר ָתיִ ם ִה ֵכּ ִ
.102חמור נושא ספרים
ָבין ָבּ ֶהם ְכּלוּם ,וְ ָל ֵכן נִ ְשׁאַר בּוּר ְכּ ִפי ֶשׁהוּא.
נּוֹהג ִל ְקנוֹת ַה ְר ֵבּה ְס ָפ ִרים ְבּלא ֶשׁיּ ִ
אָדם ֶשׁ ֵ
נוֹשׂא ְס ָפ ִרים = ָ
ֲחמוֹר ֵ
נוֹשׂא ְס ָפ ִרים".
"חמוֹר ֵ
טוּדנְ ט ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי הוּא ֲ
דוגמהִ :ס ְמלוֹ ֶשׁל ַה ְסּ ֶ
תּוֹרה ַעל ֶע ֶשׂר
אָדם ְבּ ָח ְכ ַמת ַה ָ
ֶח ְלקוּ ְבּנֵי ָה ָ
תּוֹרה ִמלּוֹת וְ ִענְ יָנִ ים נ ְ
...וּמ ְפּנֵי ֱהיוֹת ַה ָ
ִ
יע:
מוֹפ ַ
קוֹרוֹתינוּ ִ
ֵ
מקורִ :בּ ְמ
ָשׁים ָל ְמדוּ ַה ֻח ָמּשׁ וְ ַה ִמּ ְק ָרא וְ ִה ְס ִפּיקוּ ָל ֶהן ְבּ ִג ְר ַסת ַה ָפּסוּק ִמ ְבּ ִלי ֲה ָבנַת ָה ִענְ יָן ,וְ ֵאינָם
ַמעֲלוֹתְ .תּ ִח ָלּ ָתםֲ ,אנ ִ
להים,
ֲבוֹדת ָה ֱא ִ
]חוֹבת ַה ְלּ ָבבוֹתַ ,שׁ ַער ע ַ
נוֹשׂא ְס ָפ ִרים ַ
יוֹד ִעים ֵפּרוּשׁ ַה ִמּלוֹת וְ ִשׁמּוּשׁ ַה ָלּשׁוֹן וְ ֵהם ִבּ ְתכוּנַת ֲחמוֹר ֵ
ְ
קּוּראָן.
אוּלי ָשׁאוּל ִמן ַה ְ
ד[ַ .
.103חרב פיפיות
מוֹעיל ֶשׁיֵּשׁ בּוֹ גַּם ְכּ ֵדי ְל ַה ִזּיק.
יהָ ,דּ ָבר ִ
צוֹת ָ
יפיּוֹת = ֶח ֶרב ַח ָדּה ִמ ְשּׁנֵי ְק ֶ
ֶח ֶרב ִפּ ִ
הוֹר ִגים ָבּנוּ.
יפיּוֹתֵ ,הם ְ
ֶשׁק ְל ִא ְרגּוּנֵי ַה ֶטּרוֹר ִהיא ֶח ֶרב ִפּ ִ
ירת נ ֶ
דוגמהְ :ל ַד ַעת ַר ִבּיםְ ,מ ִס ַ
ָדם" ] ְתּ ִה ִלּים קמט ה[.
יפיּוֹת ְבּי ָ
"רוֹממוּת ֵאל ִבּ ְגרוֹנָם ,וְ ֶח ֶרב ִפּ ִ
ְ
מקור:
.104חשך עליו עולמו = עולם חשך בעדו
עוֹלמוֹ ַבּעֲדוֹ = אָסוֹן ָכּ ֵבד ָבּא ָע ָליו.
עוֹלמוֹ = ָח ַשׁ ְך ָ
ָח ַשׁ ְך ָע ָליו ָ
אוֹשׁ ִשׁים ִמ ַמּ ָכּה
עוֹל ָמם ,וְ נִ ְד ֶמה ֶשׁ ַר ִבּים ֵמ ֶהם לא ִמ ְת ְ
יהם ָ
ֲל ֶ
הוֹרים ֶשׁ ָקּ ְברוּ ֶאת ְבּנָם אוֹ ִבּ ָתּםָ ,ח ַשׁ ְך ע ֵ
דוגמהִ :
ֵיהם.
זוֹ ַעד סוֹף ַחיּ ֶ
ָמינוּ[.
]מ ִסּ ְפרוּת ַה ַה ְשׂ ָכּ ָלה וְ ַעד י ֵ
מקורַ :ה ִסּ ְפרוּת ַה ֲח ָד ָשׁה ִ
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.105חשכו עיניו
ָח ְשׁכוּ ֵעינָיו = נִ ְד ַהם.
אַחר ֶשׁנִּ ְד ַרס ַל ָמּוֶת,
מוֹד ַעת ֵא ֶבל ְל ַ
ֶרת ַ
יתי ֶאת ְשׁמוֹ ֶשׁל ַה ָבּחוּר ַה ָצּ ִעיר ֱאיָל וַייס ז"ל ְבּ ִמ ְסגּ ֶ
דוגמהְ :בּ ֵעת ֶשׁ ָר ִא ִ
ָח ְשׁכוּ ֵעינַי.
יכה ה ה[.
]א ָ
מקורַ :על-זֶה ָהיָה ָדּוֶה ִל ֵבּנוַּ ,על ֵא ֶלּה ָח ְשׁכוּ ֵעינֵינוּ ֵ
.106טבין ותקילין ]ארמית[
קוּלים.
וּשׁ ִ
ילין = ְ
וּת ִק ִ
טוֹביםְ .
סּוֹחרָ .ט ִבין = ִ
עוֹבר ַל ֵ
ילין = ֶכּ ֶסף ֵ
וּת ִק ִ
ָט ִבין ְ
ילין.
וּת ִק ִ
אתיִ ם ָשׁנִ ים ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי ְשׁל ֶֹשׁת ֲא ָל ִפיםָ ₪ט ִבין ְ
מוּרת ֵס ֶפר תנ"ך ִמ ִלּ ְפנֵי ָמ ַ
דוגמהְ :תּ ַ
אָמר
ָרים ִמ ִבּתּוֹ ֶשׁל ר' ִחיָּאְ ,ל ַבסּוֹף ָע ָלה ַשׁ ַער ַה ִדּינָרָ .בּא ִל ְפנֵי ר' ִחיָּאַ ,
מקורַ :תּ ְרגּוּם ֵמ ֲא ָר ִמיתַ :רב ָלוָה ִדּינ ִ
יעא ַדּף מדַ ,עמּוּד ב'[.
]בּ ָבא ְמ ִצ ָ
ילין ָ
וּת ִק ִ
לוֵֹ :ל ְך ַשׁ ֵלּם ָלהּ ָט ִבין ְ
.107טחו עיניו מראות
רוֹאה ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְר ִאיָּה נְ כוֹנָה.
ָטחוּ ֵעינָיו ֵמ ְראוֹת = ִמי ֶשׁלּא ֶ
דוגמהַ :ה ַשּׂר ָ -טחוּ ֵעינָיו ֵמ ְראוֹת ֶאת ָכּל ַהנִּ ְסיוֹנוֹת ְל ַה ְר ִחיקוֹ ֵמ ַה ִמּ ְשׂ ָרד.
ֵיהם ַמ ַה ְשׁ ִכּיל ִלבּ ָֹתם ]יְ ַשׁ ְעיָהוּ מד ,יח[.
ָבינוִּ ,כּי ַטח ֵמ ְראוֹת ֵעינ ֶ
ָדעוּ וְ לא י ִ
מקור :לא י ְ
.108טלית שכולה תכלת
"בּ ִמ ְד ָבּר" טו נִ ְצ ַטוֵּינוּ:
אָדם אוֹ ְל ָד ָבר ֶשׁ ֵאין בּוִֹ ,כּ ְביָכוֹלָ ,כּל דּ ִֹפי אוֹ ְפּגָםְ .בּ ֵס ֶפר ְ
ֻלּהּ ְתּ ֵכ ֶלת = ִכּנּוּי ְל ָ
ַט ִלּית ֶשׁכּ ָ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ,וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ
ַ
יצת ַה ָכּנָף ְפּ ִתיל
ָתנוּ ַעלִ -צ ִ
יהם ְלדֹר ָֹתם ,וְ נ ְ
יצת ַעלַ -כּנְ ֵפי ִב ְג ֵד ֶ
"דּ ֵבּר ֶאלְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
רוֹמים.
יּוֹשׁב ַבּ ְמּ ִ
יך ְל ַה ְז ִכּיר ֶאת ְתּכוֹל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶשׁ ֵהם ֵס ֶמל ַלטּ ַֹהר וְ ַלזַּכּוּת ֶשׁל ַה ֵ
ְתּ ֵכ ֶלת"ֶ .צ ַבע ַה ְתּ ֵכ ֶלת ָצ ִר ְ
ֻלּהּ ְתּ ֵכ ֶלת.
יע ְבּ ָפנַיִ ְך ְכּ ַט ִלּית ֶשׁכּ ָ
הוֹפ ַ
ָהר ִמ ִמּי ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ֵדּל ְל ִ
יבהָ ,ע ַליִ ְך ְל ִהזּ ֵ
ֲרה ֲח ִב ָ
דוגמהַ :נע ָ
ֻלּהּ ְתּ ֵכ ֶלת.
כּוֹפר ַבּ ְמּ ֻק ָבּל[ ָהיָהֶ .מה ָע ָשׂה? ָע ַמד וְ ָע ָשׂה ַט ִלּית ֶשׁכּ ָ
]שׁ ֵאינוֹ ָדּ ִתיֵ ,
יקוֹר ִסי ֶ
אָמר ,ק ַֹרח ֶא ִפּ ְ
מקורַ :רב ַ
]תּ ְלמוּד
ֶבת ַ
אָמר לוַֹ :חיּ ֶ
יצית? ַ
ֶבת ְבּ ִצ ִ
ֻלּהּ ְתּ ֵכ ֶלתַ ,מהוּ ֶשׁ ְתּ ֵהא ַחיּ ֶ
משׁה ַר ֵבּנוַּ ,ט ִלּית ֶשׁכּ ָ
אָמר לוֶֹ :
משׁהַ .
ָבּא ִל ְפנֵי ֶ
ווֹת.קרח לא ָצ ַדק ַבּ ִמּ ְצוָה
ַ
יח ָל ָעם ֶשׁ ֵאין ִהגָּיוֹן ַבּ ִמּ ְצ
הוֹכ ַ
רוּשׁ ְל ִמי ַמ ֶסּ ֶכת ַסנְ ֶה ְד ִרין ַדּף נַ ,עמּוּד א[ .ק ַֹרח ָר ָצה ְל ִ
יְ ַ
אַר ַבּע ְכּנָפוֹת
ֻב ָדּה ֶשׁיֵּשׁ ְל ַט ִלּית ְ
יציתֶ ,א ָלּא ָהע ְ
קוֹב ַע ֶאת ַהצּ ֶֹר ְך ָל ֵתת ָבּהּ ִצ ִ
ֻג ָמהֵ ,כּיוָן ֶשׁלּא ַה ֶצּ ַבע ֵ
ֶשׁ ֵה ִביא ְכּד ְ
]=פּנּוֹת[.
ִ
.109טמן ידו בצלחת
ָדיִ םַ .צ ַלּ ַחת = ִכּיס ַבּ ֶבּגֶד.
ָשׁב ְבּ ִחבּוּק י ַ
ָט ַמן יָדוֹ ַבּ ַצּ ַלּ ַחת = ִה ְת ַבּ ֵטּל ,י ַ
ַער ָט ַמן יָדוֹ ַבּ ַצּ ַלּ ַחת ,וְ ָל ֵכן נִ ְכ ַשׁל ְבּ ִמ ְב ֲחנֵי ַה ַבּ ְגרוּת.
מּוּדים ַהנּ ַ
דוגמהְ :בּ ֶמ ֶשׁ ְך ְשׁנַת ַה ִלּ ִ
]מ ְשׁ ֵלי יט ,כד[.
יבנָּה ִ
מקורָ :ט ַמן ָע ֵצל יָדוֹ ַבּ ַצּ ַלּ ַחת ,גַּם ֶאל ִפּיהוּ לא יְ ִשׁ ֶ
.110טעם לפגם
ַט ַעם ִל ְפגָם = ְפּ ָרט ָכּ ְל ֶשׁהוּ ַהפּוֹגֵם ְבּ ֶע ְרכּוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר.
ַהגוּת זוֹ ִהיא ֻח ִקּית ,יֵשׁ ָבּהּ
ֶיהַ ,על אַף ֶשׁ ִה ְתנ ֲ
גוּתם ֶשׁל ֵח ֶלק ִמ ַמּנְ ִהיג ָ
ַה ָ
דוגמהְ :ל ַצ ַער ַה ֶח ְב ָרה ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִליתִ ,ה ְתנ ֲ
ַט ַעם ִל ְפגָם.
ָרה סז
ֲבוֹדה ז ָ
נוֹתן ַט ַעם ִל ְפגָם ]ע ָ
מקורֵ :
.111יגעתי ומצאתי
יּוּביּוֹת.
תוֹצאוֹת ִח ִ
יע ְל ָ
נוֹשׂא ָכּ ְל ֶשׁהוּ וְ ִה ְצ ַל ְח ִתּי ְל ַה ִגּ ַ
אתי ָ -ט ַר ְח ִתּי ְבּ ֵ
וּמ ָצ ִ
ַע ִתּי ָ
ָיג ְ
אתי!".
וּמ ָצ ִ
אָזנַי ֲח ֵב ַרי ָ " :י ַג ְע ִתּי ָ
עוּדת ַה ֵלּ ָדה ֶשׁ ִלּי ִמ ִמּ ְשׂ ַרד ַה ְפּנִ ים ִ ,ה ְכ ַר ְז ִתּי ְבּ ְ
אַחר ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי ֶאת ְתּ ַ
דוגמהְ :ל ַ
אתי  -אַל
וּמ ָצ ִ
ַע ִתּי ָ
אתי  -אַל ַתּ ֲא ֵמן  ,לא ָיג ְ
ַע ִתּי וְ לא ָמ ָצ ִ
אָדםָ :יג ְ
יאמר ְל ָך ָ
אָמר ַר ִבּי יִ ְצ ָחקִ :אם ַ
מקור :וְ ַ
]מ ִג ָלּה ַדּף וַ ,עמּוּד ב[.
=תּ ֲא ֵמן ְ
אתי ַ
וּמ ָצ ִ
ַע ִתּי ָ
ַתּ ֲא ֵמןָ ,יג ְ
.112ידו בכל ויד כל בו
אָדםַ .ל ְמרוֹת ֱהיוֹתוֹ
אָדם ,יָדוֹ ַבכֹּל וְ יַד כֹּל בּוֹ = ֲחמוֹר ָבּר ֶשׁ ֵאינוֹ נִ ָתּן ְבּנִ גּוּד ְל ֶבן ִמינוֹ ַה ֲחמוֹר ְל ִביּוּת ְבּיַד ָ
ֶפּ ֶרא ָ
ָשׁים.
ַבּ ִמּ ְד ָבּר יָבוֹא ְבּ ַמגָּע ִעם ֲאנ ִ
אָדם ,יָדוֹ ַבכֹּל וְ יַד כֹּל בּוֹ.
ָלד ָלהּ ֵבּן וְ הוּא יִ ְהיֶה ֶפּ ֶרא ָ
אָך ה' ִבּ ֵשּׂר ְל ָהגָר ִכּי יִ וּ ֵ
דוגמהַ :מ ְל ְ
אשׁית טז יב[.
]בּ ֵר ִ
אָדם ,יָדוֹ ַבכֹּל וְ יַד כֹּל בּוֹ ְ
מקור :וְ הוּא יִ ְהיֶה ֶפּ ֶרא ָ
.113ידו על העליונה
ַצּ ַח.
יָדוֹ ַעל ָה ֶע ְליוֹנָה = הוּא ַה ְמּנ ֵ
דוגמהְ :ל ִשׂ ְמ ָח ִתיְ ,בּ ָכל ַמ ַע ְרכוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה יָדוֹ ֶשׁל ַצ ַה"ל ַעל ָה ֶע ְליוֹנָה.
יעא ַדּף דַ ,עמּוּד ב'[.
]בּ ָבא ְמ ִצ ָ
מקורָ :כּל ֶשׁ ַה ֶכּ ֶסף ְבּיָדוֹ ,יָדוֹ ַעל ָה ֶע ְליוֹנָה ָ
.114יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
ַחס ֶאל ָכּל ַתּ ְל ִמיד וְ ַת ְל ִמיד ַבּ ָכּבוֹד ָה ָראוּי.
יך ְכּ ֶשׁ ְלּ ָך = ִה ְתי ֵ
יד ָך ָח ִביב ָע ֶל ָ
יְ ִהי ְכּבוֹד ַתּ ְל ִמ ְ
יה.
יד ָ
ֶכת ַה ִכּ ָתּה ִציְּ נָה ְבּתם ֶט ֶקס יוֹם ַה ִזּ ָכּרוֹן ְל ַח ְל ֵלי ַמ ַע ְרכוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֶע ְז ָר ָתם ָה ַר ָבּה ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ֶ
דוגמהְ :מ ַחנּ ֶ
יך ְכּ ֶשׁ ָלּ ְך.
יד ָך ָח ִביב ָע ֶל ָ
אָמרוּ ֲח ָכ ִמים :יְ ִהי ְכּבוֹד ַתּ ְל ִמ ְ
ַעל ָכּ ְך ְ
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מוֹרא ָשׁ ַמיִ םִ ].פ ְר ֵקי
וּמוֹרא ַר ָבּ ְך ְ -כּ ָ
ָ
מוֹרא ַר ָבּ ְך,
וּכבוֹד ֲח ֵב ָר ְך ְ -כּ ָ
יך ְכּ ֶשׁ ָלּ ְךְ ,
יד ְך ָח ִביב ָע ֶל ָ
מקור :יְ ִהי ְכבוֹד ַתּ ְל ִמ ָ
יעיִ ,מ ְשׁנָה יב[.
אָבוֹת ֶפּ ֶרק ְר ִב ִ
.115יודע צדיק נפש בהמתו
וּב ֲה ָל ָצה[.
ֶא ַמר ְבּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל ְבּ ִהתּוּל ַ
יטב ֶאת ַר ֲח ֵשׁי ִלבּוֹ ֶשׁל ְפּלוֹנִ י ]נ ֱ
אָדם ַמ ִכּיר ֵה ֵ
ֶפשׁ ְבּ ֶה ְמתוֹ = ָ
יוֹד ַע ַצ ִדּיק נ ֶ
ֵ
ירים אוֹתוֹ
ָדיםְ ,בּ ַט ֲענָה ֶשׁ ֵהם ַמ ִכּ ִ
צּוֹלי ַה ִשּׁ ְטפוֹנוֹת לֹא ָפּנוּ ֶאל ַבּ ַעל ֲחנוּת ַה ְבּג ִ
אַר ְגּנֵי ַה ְתּרוּמוֹת ְלנִ ֵ
דוגמהְ :מ ְ
ֶפשׁ ְבּ ֶה ְמתוֹ.
יוֹד ַע ַצ ִדּיק נ ֶ
יטבֵ ,
ֵה ֵ
]מ ְשׁ ֵלי יב
ֶפשׁ ְבּ ֶה ְמתוֹ ִ
יוֹד ַע ַצ ִדּיק נ ֶ
מקורֵ :
.116יישר כוח! = כה לחי!
קוֹר ִאים:
חוּשׁת ְשׂ ִביעוּת ָרצוֹן = ָכּל ַה ָכּבוֹד .יֵשׁ ְ
ישׁר כּ ַֹח! = כּה ֶל ָחי! = ְק ִריאַת ִשׂ ְמ ָחה וְ ִעידוּד ַה ְמּ ַב ֵטּאת ְתּ ַ
יִ ַ
אַחר ֶשׁ ֵבּ ֵר ְך ֶאת
אוֹמ ִריםְ ,ל ָמ ָשׁלַ ,לכּ ֵֹהןְ ,ל ַ
לוֹמר :יְ ַחזֵּק ה' ֶאת כּוֹחוֹ ֶשׁל ַה ְמּבֹ ָר ְך ִבּ ְב ָר ָכה זוָֹ .כּ ְך ְ
כּוֹחְ ,כּ ַ
ַשּׁר ַ
יְ י ֵ
וּברוּך".
כּוֹח!" או " ֲחזַק ָ
ישׁר ַ
לוֹמר "יִ ַ
תּוֹרה נָהוּג ַ
אַח ֵרי עֲלוֹתוֹ ַל ָ
הוּדי ֲ
ֶסת .גַּם ְל ָכל יְ ִ
ֹהנִ ים" ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
"בּ ְר ַכּת כּ ֲ
ִ
חוּלי
"א ַ
דּוֹב ִרים ִמ ְכ ָתּ ִבים ְבּ ִס ְגנוֹן זֶהִ :
אַחר ַה ִשּׁדּוּר ְבּ"קוֹל יִ ְשׂ ָר ֵאל" ַעל אוֹדוֹת ַהנִּ יבוֹן ִק ְבּלוּ ַה ְ
דוגמהְ :ל ַ
ישׁר כּ ַֹח!".
ֶה ָדר ,יִ ַ
ַה ְלּ ָב ִביִּ ים ְל ֶרגֶל ַה ִשּׁדּוּר ַהנּ ֱ
מקורַ :מ ֶסּ ֶכת ַשׁ ָבּת פז
.117יצא המרצע מן השק
קוּעה
ָדית וּ ָבהּ ְתּ ָ
ימהַּ .מ ְר ֵצ ַע = ַמ ְכ ִשׁיר עֲשׂוּי י ִ
ֲל ָ
ָצאָה ָלאוֹר ַעל אַף ֶשׁנִּ סּוּ ְל ַהע ִ
ָצא ַה ַמּ ְר ֵצ ַע ִמן ַה ַשּׂק = ָה ֱא ֶמת י ְ
יָ
וּל ִה ְתגַּלּוֹת
ֶקב ַבּ ַשּׂק ְ
יבת נְ ָק ִבים .לא נִ ָתּן ְל ַה ְס ִתּיר ֶאת ַה ַמּ ְר ֵצ ַע ַבּ ַשּׂקֵ ,כּיוָן ֶשׁ ַה ַמּ ְכ ִשׁיר ָעלוּל ִלנְ קוב נ ֶ
ָתד ִלנְ ִק ַ
יֵ
ְל ֵעינֵי ָכּל.
אַך ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר
גּוֹר ִמים ְל ַק ָבּ ַלת ַה ַה ְח ָל ָטהְ ,
ֲלים ֶאת ַה ְ
ַה ֶלת ְכּ ָל ִלית[ נִ סּוּ ְל ַהע ִ
]מנ ֶ
"לית ְ
וה ַמּנְ ָכּ ִ
דוגמהַ :ה ָשּׂ ָרה ַ
ָצא ַה ַמּ ְר ֵצ ַע ִמן ַה ַשּׂק.
יָ
ֲמ ִמי.
מקורָ :מ ָשׁל ע ָ
.118יצא שכרו בהפסדו
ָצא ְשׂ ָכרוֹ ְבּ ֶה ְפ ֵסדוֹ = ַה ֶה ְפ ֵסד גָּדוֹל ִמן ָה ֶרוַח.
יָ
נוֹתר ְללא
סּוֹחרָ ,
ֻמּה ַעל-יְ ֵדי ַה ֵ
ירוֹפּה ִה ְת ַפּ ָתּה ְל ָה ִמיר ֶאת ַכּ ְספּוֹ ְבּ ֶק ֶרן ְרחוֹב ,ר ָ
דוגמהַ :ה ַתּיָּר ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ְבּ ֵא ָ
ָצא ְשׂ ָכרוֹ ְבּ ֶה ְפ ֵסדוֹ.
]מ ְט ֵבּ ַע ָק ָטן ְבּ ֶע ְרכּו[ ,וְ ָכ ְך י ָ
רוּטה ַ
ְפּ ָ
ָצא ֶה ְפ ֵסדוֹ ִבּ ְשׂ ָכרוֹ
אַבּד ,י ָ
ד,ק ֶשׁה ִל ְשׁמ ַֹע וְ ָק ֶשׁה ְל ֵ
אַבּ ָ
וּמ ִהיר ְל ֵ
ידיםָ :מ ִהיר ִל ְשׁמ ַֹע ָ
אַר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ַת ְל ִמ ִ
מקורְ :
.119יצא שמו למרחוק = יצאו לו מוניטין = שמו הולך לפניו
ָצא ְשׁמוֹ ְל ֵמ ָרחוֹק = נִ ְת ַפּ ְר ֵסם.
יָ
חוּמי ַה ִצּיּוּר וְ ַה ַקּ ָדּרוּת.
אָרץ גַּם ִבּ ְת ֵ
ָצא ְל ֵמ ָרחוֹק ְבּ ַר ֲח ֵבי ָה ֶ
ֶכת י ָ
דוגמהְ :שׁ ָמהּ ֶשׁל ַה ְמּ ַחנּ ֶ
ָמים ב כו טו[.
]דּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
ֵצא ְשׁמוֹ ַעדְ -ל ֵמ ָרחוֹק ִ
מקורַ :ויּ ֵ
.120ישב על המדוכה
ימה
וֹכה ִהיא גַּם ִבּ ָ
דוֹכה = ַמ ְכ ֵתּשַׁ .על ִפּי ַה ַתּ ְלמוּד ַה ְמּד ָ
דוֹכה = ִה ְת ַק ָשּׁה ְבּ ִפ ְתרוֹן ְבּ ָעיָה ָק ֶשׁהְ .מ ָ
ישב על ַה ְמּ ָ
ָביא.
ְז ַמנִּ יתָ .כּ ְך ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ֶאת ַה ָכּתוּב אוֹדוֹת ַחגַּי ַהנּ ִ
דוֹכה ְבּ ִענְ יַן ַה ְר ָכּ ַבת ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה.
ָשׁבוּ ַעל ַה ְמּ ָ
אשׁי ַה ִמּ ְפ ָלגוֹת י ְ
דוגמהָ :ר ֵ
אָמרוּ לוֹ:
"צ ַרת ַה ַבּת"ְ .
]ח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל[ ְמ ַס ְבּ ִבים אוֹתוֹ ]את ר' דוֹסא[ ַבּ ֲה ָלכוֹתַ ,עד ֶשׁ ִה ִגּיעוּ ְל ָ
מקורִ :ה ְת ִחילוּ ַ
דוֹכה
ָאָרץֶ ,שׁ ַעל ַה ְמּ ָ
וּבית ִה ֵלּלֲ .א ָבל ֵמ ִעיד ֲאנִ י ָע ַלי ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
אָמר ָל ֶהםַ :מ ֲחל ֶֹקת ֵבּית ַשׁ ַמּאי ֵ
ָצ ַרת ַה ַבּת ַ -מהוּ? ַ
סוּרה] .יְ ָבמוֹת ט"ז[.
אָמר ָ -צ ַרת ַה ַבּת ֲא ָ
ָביא וְ ַ
ָשׁב ַחגַּי ַהנּ ִ
זוֹ י ַ
.121ישב תחת גפנו ותחת תאנתו
נוּחה וְ ַל ִבּ ָטּחוֹן ִמ ְפּנֵי ָהאוֹיֵב.
יבה זוֹ ִהיא ֵס ֶמל ַל ָשּׁלוֹםַ ,ל ְמּ ָ
ַפנוֹ וְ ַת ַחת ְתּ ֵאנָתוֹ = יְ ִשׁ ָ
ָשׁב ַתּ ַחת גּ ְ
יַ
דוגמה :אָנוֶּ ,א ְז ְר ֵחי ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,מ ַצ ִפּים ַליּוֹם ֶשׁבּוֹ י ֵ
ַפנוֹ וְ ַת ַחת ְתּ ֵאנָתוֹ .
ֵשׁב ָכּל ִאישׁ ַתּ ַחת גּ ְ
]מ ָל ִכים א' ה ה[.
ַפנוֹ וְ ַת ַחת ְתּ ֵאנָתוֹ ְ
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ֶב ַטח ִאישׁ ַתּ ַחת גּ ְ
ֵשׁב יְ ָ
מקורַ :ויּ ֶ
.122כאשר אבדתי אבדתי
אָב ְד ִתּי = ֵבּין ָכּ ְך וְ ָכ ְך ָצפוּי ֲאנִ י ָל ֲא ַבדּוֹן.
אָב ְד ִתּי ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ילוֹמ ֶטר
]ק ֶ
"טּס" ִבּ ְמ ִהירוּת ֶשׁל ָ 150ק ָמ"שׁ ִ
ַהג ַה ָצּ ִעיר ֶשׁ ַ
נוּעה ָע ְצרוּ ֶאת ַהנּ ָ
שּׁוֹט ֵרי ִמ ְשׁ ֶט ֶרת ַה ְתּ ָ
אַחר ֶשׁ ְ
דוגמהְ :ל ַ
אָב ְד ִתּי".
אָב ְד ִתּי ַ
"כּ ֲא ֶשׁר ַ
אָמר ַה ָבּחוּרַ :
ְל ָשׁ ָעה[ וְ ָשׁ ְללוּ ֶאת ִר ְשׁיוֹנוַֹ ,
]א ְס ֵתּר ד טז[.
אָב ְד ִתּי ֶ
אָב ְד ִתּי ָ
מקור :אָבוֹא ֶאלַ -ה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֶשׁר לֹאַ -כ ָדּת וְ ַכ ֲא ֶשׁר ַ
.123כבדהו וחשדהו
אַך אַל ִתּ ֵתּן בּוֹ ֵאמוּן ַרב ִמ ַדּי!
ַחס ֵא ָליו ְבּ ָכבוֹדְ ,
ַכּ ְבּ ֵדהוּ וְ ָח ְשׁ ֵדהוּ = ִה ְתי ֵ
יתי ַ -כּ ְבּ ֵדהוּ וְ ָח ְשׁ ֵדהוּ!
ָדיו ֶאת ַמ ְפ ְתּחוֹת ֵבּ ִ
אַפ ִקיד ְבּי ָ
אוּלם לֹא ְ
אָדם ָהגוּןָ ,
דוגמהַ :ה ַצּ ָבּע נִ ְר ֶאה ָ
ָטל ֻס ָלּם
ֱלהוּ ַלגַּג ִל ְשׁ ַכּב וְ נ ַ
וּשׁ ִתיָּה וְ ֶהע ָ
ילה ְ
ָתן לוֹ ֲא ִכ ָ
אָדם ,וְ נ ַ
הוֹשׁ ַע ֶשׁ ִה ְשׁ ִכּים ֶא ְצלוֹ ָ
ֲשׂה ְבּ ַר ִבּי יְ ֻ
מקורַ :מע ֶ
ָפל ִמן
ירד נ ַ
וּכ ַר ָכּם ְבּ ַט ִלּיתוֹ ,וְ ֵכיוָן ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ֵל ֵ
ָטל ֶאת ַה ֵכּ ִלים ְ
ִמ ַתּ ְח ָתּיוֶ .מה ָע ָשׂה אוֹתוֹ ִאישׁ? ָע ַמד ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה וְ נ ַ
וּמ ָצאוֹ
וּבא ְ
הוֹשׁ ַע ָ
ֲר ֶכת ַה ֻח ְליוֹת ֶשׁל ַעמּוּד ַה ִשּׁ ְד ָרה ַבּ ַצּוָּאר[ַ .בּ ַשּׁ ֲח ִרית ִה ְשׁ ִכּים ַר ִבּי יְ ֻ
]מע ֶ
ַהג וְ נִ ְשׁ ְבּ ָרה ַמ ְפ ַר ְקתּוֹ ַ
ָט ְל ָתּ ֶאת ַה ֻסּ ָלּם
יוֹד ַע ֶשׁנּ ַ
יתי ֵ
אָמר לוַֹ :ר ִבּי ,לֹא ָהיִ ִ
מוֹת ָך? ַ
אָדם ֶשׁ ְכּ ְ
עוֹשׂים ְבּנֵי ָ
יקאָ ,כּ ְך ִ
אָמר לוֵֹ :ר ָ
נּוֹפלַ .
ְכּ ֶשׁ ֵ
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עוֹלם
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵלוִ יְ :ל ָ
אָמר ַר ִבּי יְ ֻ
ירים ְבּ ָך! ִמ ָכּאן ַ
יוֹד ַע ֶשׁ ֵמּ ֶא ֶמשׁ ָהיִ ינוּ ְז ִה ִ
אַתּה ֵ
יקאִ ,אי ָ
אָמר לוֵֹ :ר ָ
ִמ ַתּ ְח ַתּיַ .
]דּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ַר ָבּה ה[.
יאל ֶ
ַמ ִל ֵ
ֶהוֵי ְמ ַכ ְבּ ָדם ְכּ ַר ָבּן גּ ְ
ֶיך ְכּ ִל ְס ִטים ,ו ֱ
אָדם ְבּ ֵעינ ָ
יִ ְהיוּ ָכּל ְבּנֵי ָ
.124כבש פניו בקרקע
בּוּשׁה אוֹ ִמ ַצּ ַער.
ָכּ ַבשׁ ָפּנָיו ַבּ ַקּ ְר ַקע = ִה ְס ִתּיר ָפּנָיו ִמ ָ
יעם ְל ֵבית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט.
ֵיהם ַבּ ַקּ ְר ַקע ְבּ ַה ִגּ ָ
דוגמהַ :ה ַח ְשׁ ַמ ַלּאי וְ ַה ְמּכוֹנַאי ֶשׁנִּ ְת ְפּסוּ ְבּהוֹנָאַת ַה ָלּקוֹחוֹת ָכּ ְבשׁוּ ְפּנ ֶ
אָמר ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן
ֶפשַׁ .
]דּ ָב ִרים יז[ַ .ע ְבדּוֹ ֶשׁל ַינַּאי ַה ֶמּ ֶל ְך ָה ַרג נ ֶ
ָשׁים ֲא ֶשׁרָ -ל ֶהם ָה ִריב" ְ
מקור" :וְ ָע ְמדוּ ְשׁנֵיָ -ה ֲאנ ִ
ֶפשִׁ .ש ְג ָרהוּ ָל ֶהםָ .שׁ ְלחוּ לוֹ :בּוֹא אַף
ֵיכם בּוֹ וּנְ דוּנֶנּוּ ָשׁ ְלחוּ ְל ַינַּאי ַה ֶמּ ֶל ְךַ :ע ְב ְדּ ָך ָה ַרג נ ֶ
ֶשׁ ַטח ַל ֲח ָכ ִמיםְ :תּנוּ ֵעינ ֶ
אָמר לוֹ ֶשׁ ְמּעוֹן ֶבּן ֶשׁ ַטחַ :ינַּאי ַה ֶמּ ֶל ְך ,עֲמד ַעל
ָשׁבַ .
ָתנוּ לוֹ ִכּ ֵסּא ֵא ֶצל ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ֶשׁ ַטח וְ י ַ
אן...בּא וְ נ ְ
ָ
אַתּה ְל ָכ
ָ
ֵיהם
ימינוֹ ָ -כּ ְבשׁוּ ְפּנ ֶ
יך .נִ ְפנָה ִל ִ
יּאמרוּ ֲח ֵב ֶר ָ
אַתּה ֶא ָלּא ְכּמוֹ ֶשׁ ְ
תּאמר ָ
אָמר לוֹ :לא ְכּ ֶשׁ ַ
ָעידוּ ְבּ ָךַ .
יך וְ י ִ
ַר ְג ֶל ָ
אַתּם .יָבוֹא ַבּ ַעל
ֲלי ַמ ְח ָשׁבוֹת ֶ
אָמר ָל ֶהם ֶשׁ ְמּעוֹן ֶבּן ֶשׁ ַטחַ :בּע ֵ
ֵיהם ַבּ ַקּ ְר ַקעַ .
ַבּ ַקּ ְר ַקע ,נִ ְפנָה ִל ְשׂמאלוֹ ָ -כּ ְבשׁוּ ְפּנ ֶ
]אי ָכה ב י[.
אָרץ ראשׁוֹ" ֵ
"הוֹריד ָל ֶ
ִ
דּוֹמה ַל ָכּתוּב
]סנְ ֶה ְד ִרין ַדּף יטַ ,עמּוּדב'[ֶ .
ַמ ְח ָשׁבוֹת וְ יִ ָפּ ַרע ִמ ֶכּם ְדּ ָב ִרים ַ
.125כבשת הרש
ַכּ ִלים ִל ְגזול ִמ ֶמּנּוּ.
ִכּ ְב ַשׂת ָה ָרשׁ = ְמ ַעט ְרכוּשׁוֹ ֶשׁל ֶה ָענִ י ֶשׁגַּם אוֹתוֹ ִמ ְתנ ְ
ֵלת ִכּ ְב ַשׂת ָה ָרשׁ.
ישׁה הוּא ְגּז ַ
אַל ָמנָה ַה ְקּ ִשׁ ָ
יריִ ם ֵא ֶצל ָה ְ
דוגמהִ :עקּוּל ַה ִכּ ַ
ָשׁים ָהיוּ ְבּ ִעיר ֶא ָחתֶ ,א ָחד ָע ִשׁיר וְ ֶא ָחד
ֹאמר לוְֹ :שׁנֵי ֲאנ ִ
ָתן ֶאלָ -דּוִ ד ַו ָיּבֹוא ֵא ָליו ַויּ ֶ
מקור" :וַיִּ ְשׁ ַלח ה' ֶאת-נ ָ
ֶה ַו ִתּ ְג ַדּל
אַחת ְק ַטנָּה ֲא ֶשׁר ָקנָה וַיְ ַחיּ ָ
וּב ָקר ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ,וְ ָל ָרשׁ ֵאיןָ -כּל ִכּי ִאםִ -כּ ְב ָשׂה ַ
ָראשְׁ .ל ָע ִשׁיר ָהיָה צֹאן ָ
ַתּ ִהי -לוֹ ְכּ ַבתַ .ו ָיּבֹא ֵה ֶל ְך ָל ִאישׁ ֶה ָע ִשׁיר
וּמכֹּסוֹ ִתּ ְשׁ ֶתּה ,וּ ְב ֵחיקוֹ ִתּ ְשׁ ַכּב ו ְ
ֹאכלִ ,
ַח ָדּוִ .מ ִפּתּוֹ תּ ַ
ִעמּוֹ וְ ִעםָ -בּנָיו י ְ
ֲשׂ ָה ָל ִאישׁ ַה ָבּא
וּמ ְבּ ָקרוֹ ַלעֲשׂוֹת ָלא ֵֹר ַח ַה ָבּא-לוֹ וַיִּ ַקח ֶאתִ -כּ ְב ַשׂת ָה ִאישׁ ָה ָראש ַו ַיּע ֶ
ַחמֹול ָל ַק ַחת ִמצֹּאנוֹ ִ
ַויּ ְ
ָתןַ :חי-ה' ִכּי ֶבן ָ -מוֶת ָה ִאישׁ ָהע ֶֹשׂה זֹאת ,וְ ֶאתַ -ה ִכּ ְב ָשׂה יְ ַשׁ ֵלּם
ֹאמר ֶאל -נ ָ
ֵא ָליו .וַיִּ ַחר -אַף ָדּוִ ד ָבּ ִאישׁ ְמאֹד ַויּ ֶ
מוּאל ב' יב.[6 -1,
]שׁ ֵ
אַר ַבּ ְע ָתּיִ ם ֵע ֶקב ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֶאת ַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה וְ ַעל ֲא ֶשׁר לֹאָ -ח ַמל" ְ
ְ
.126כזה ראה וקדש
ֻג ָמה זוֹ!
ֲשׂה ְבּ ִדיּוּק ְכּד ְ
ָכּזֶה ְר ֵאה וְ ַק ֵדּשׁ! = ע ֵ
וֹסף.
רוֹפא נ ָ
ָעץ ְבּ ֵ
"כּזֶה ְר ֵאה וְ ַק ֵדּשׁ !"ָ ,רצוּי ְל ִהוּ ֵ
רוֹפא ִבּ ְב ִחינַת ָ
יצים לא ְל ַק ֵבּל ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ֵ
דוגמהַ :מ ְמ ִל ִ
]שׁמוֹת יב ,א  -ב[.
חדשׁ ַהזֶּה ָל ֶכם ראשׁ ֳח ָד ִשׁים ְ
אמר:ה ֶ
ַ
אַהרן ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵל
משׁה וְ ֶאלֲ -
ֹאמר ה' ֶאלֶ -
מקורַ :ויּ ֶ
מוֹלד ַה ְלּ ָבנָהְ ,בּ ֵאיזֶה ִשׁעוּר ֵתּ ָר ֶאה ,וְ ִת ְהיֶה ְראוּיָה ְל ַק ֵדּשׁ ,וְ ֶה ְראָה לוֹ ְבּ ֶא ְצ ַבּע ֶאת
משׁה ַעל ַ
רש"י :נִ ְת ַק ָשּׁה ֶ
אָמר לוָֹ :כּזֶה ְר ֵאה וְ ַק ֵדּשׁ!
יע וְ ַ
ַה ְלּ ָבנָה ָבּ ָר ִק ַ
.127כחומר ביד היוצר
עוֹשׂה בּוֹ ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינָיוְ ,כּ ִפי ֶשׁ ַה ַקּ ָדּר עוֹ ֶשׂה ַבּ ִטּיט.
ישׁהוּ ָה ֶ
ידי ִמ ֶ
אָדם ַהנָּתוּן ִבּ ֵ
יּוֹצר = ָדּ ָבר אוֹ ָ
חומר ְבּיַד ַה ֵ
ַכּ ֶ
יּוֹצר.
חומר ְבּיַד ַה ֵ
ידי ַה ַגּ ֶנּנֶת ַכּ ֶ
דוגמהְ :ל ַד ְע ִתּי ,יְ ָל ִדים ְבּגַן נְ תוּנִ ים ִבּ ֵ
יּוֹצר
האָבנָיִ ם ,וְ נִ ְשׁ ַחת ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר הוּא ָע ָשׂה ַבּח ֶֹמר ְבּיַד ַה ֵ
אכה ַעלְ -
יּוֹצר ,וְ ִהנֵּהוּ ע ֶֹשׂה ְמ ָל ָ
ָא ֵרד ֵבּית ַה ֵ
מקור :ו ֵ
אוּכל
יּוֹצר ַהזֶּה לֹאַ -
יּוֹצר ַלעֲשׂוֹת .וַיְ ִהי ְדּ ַבר -ה' ֵא ַלי ֵלאמֹרֲ :ה ַכ ֵ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי ַה ֵ
אַחר ַכּ ֲא ֶשׁר י ַ
ֲשׂהוּ ְכּ ִלי ֵ
וְ ָשׁב וְ ַיע ֵ
ָדי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ]יִ ְר ְמיָהוּ יח ג  -ו[.
אַתּם ְבּי ִ
יּוֹצרֵ ,כּןֶ -
ַלעֲשׂוֹת ָל ֶכם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם -ה'? ִהנֵּה ַכח ֶֹמר ְבּיַד ַה ֵ
.128כלאחר יד
שׂוּמתֵ -לב.
אַחר יָד = ֶדּ ֶר ְך אַגַּבְ ,בּ ִלי ְתּ ַ
ִכּ ְל ַ
ֲלוֹת ָ
וּמ ָכּאן ַמע ֶ
אַחר ָידִ ,
יה.
ֶע ְשׂ ָתה ִכּ ְל ַ
ֲבוֹד ְת ָךֶ ,שׁ ִהיא לא נ ֶ
דוגמה :נִ ַכּר ַבּע ָ
אָמר ַר ִבּי יִ ְר ְמיָה:
אַחר יָד ִהיאַ .
הוּצאָה ִכּ ְל ַ
ַה ֵרי ְ
ָשׁים ַחיָּבוֹת .ו ֲ
ֲשׂה ֶשׁלּא ַה ְזּ ַמן ְגּ ָר ָמן ַהנּ ִ
מקור :וְ ָכל ִמ ְצווֹת ע ֵ
]מ ֶסּ ֶכת ַשׁ ָבּת ַדּף סבַ ,עמּוּד א'[.
עוֹס ִקים ַ
ְבּ ִא ָשּׁה ִגּ ְז ָבּ ִרית אָנוּ ְ
.129כלו כל הקיצין
אָפ ָסה ַה ִתּ ְקוָה.
ָכּלוּ ָכּל ַה ִקּ ִצּין = ְ
יראןָ ,כּלוּ ָכּל ַה ִקּ ִצּין".
"אין עוֹד ִתּ ְקוָה ַל ֲה ָבנָה ִעם ִא ָ
אָמרֵ :
ָשׂיא ַ
דוגמהַ :הנּ ִ
]סנְ ֶה ְד ִרין ,צז[ָ .ע ְברוּ ָכּל
טוֹבים" ַ
ֲשׂים ִ
וּב ַמע ִ
שׁוּבה ְ
"כּלוּ ָכּל ַה ִקּ ִצּין ,וְ ֵאין ַה ָדּ ָבר ָתּלוּי ֶא ָלּא ִבּ ְת ָ
מקורָ :
יח.
יך ָהיָה ָלבוֹא ָבּ ֶהם ַה ָמּ ִשׁ ַ
"קץ" ָצ ִר ְ
יכים ֶשׁ ְלּ ִפי ֶח ְשׁבּוֹנוֹת ַה ֵ
ַה ַתּ ֲא ִר ִ
.130כל-שומעה תצלנה שתי אוזניו
אָזנֵי ַה ְ
ֵע ֶאת ְ
ַעז ַ
ַד ִהים וִ יז ְ
מוּעה ִמן ָה ָר ָעה י ְ
אָזנָיו = קוֹל ַה ְשּׁ ָ
שׁוֹמ ָעהּ ִתּ ַצ ְלנָה ְשׁ ֵתּי ְ
אוֹתהּ.
שּׁוֹמ ִעים ָ
ָכּלְ -
שׁוֹמ ָעהּ ִתּ ַצ ְלנָה ְשׁ ֵתּי
יתם ִהיא ְל ַה ְשׁ ִמיד ֶאת ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכל ְ
אשׁי ַה ֶטּרוֹר ַמ ְר ִבּים ְל ַה ְכ ִריז ִכּי ָתּ ְכנִ ָ
דוגמהָ :ר ֵ
אָזנָיו.
ְ
]מ ָל ִכים ב כא יב[.
אָזנָיו ְ
שׁוֹמ ָעהּ ִתּ ַצ ְלנָה ְשׁ ֵתּי ְ
יהוּדה ֲא ֶשׁר ָכּלְ -
רוּשׁ ַלִם וִ ָ
מקורִ :הנְ נִ י ֵמ ִביא ָר ָעה ַעל יְ ָ
.131כמטחווי קשת
יעה ֶשׁל ֵחץ ִמ ֶקּ ֶשׁת.
ִכּ ְמ ַט ֲחוֵי ֶק ֶשׁת = ְבּ ֶמ ְר ַחק ַה ְפּ ִג ָ
ֶדר ַה ְגּבוּל ִכּ ְמ ַט ֲחוֵי ֶק ֶשׁת.
נוֹה ִגים ְל ִה ְת ָק ֵרב ֶאל גּ ֶ
אלה ֲ
יז ַבּ ָ
תּוֹמ ֵכי ַה ִח ְ
דוגמהְ :
אשׁית כא טז[.
]בּ ֵר ִ
ַתּ ֶשׁב ָלהּ ִמ ֶנּגֶדַ ,ה ְר ֵחק ִכּ ְמ ַט ֲחוֵי ֶק ֶשׁתְ .
מקור :ו ֵ
.132כמי שכפאו שד
יח אוֹתוֹ.
ְכּ ִמי ֶשׁ ְכּ ָפאוֹ ֵשׁד = ְבּ ַעל ָכּ ְרחוָֹ .כּ ָפה אוֹתוֹ = ִה ְכ ִר ַ
ָפל ְבּ ִמלּוּי ַתּ ְפ ִקידוֹ ִבּ ְקּשׁוּנִ י ְל ַק ֵבּל ֶאת ַתּ ְפ ִקיד ַה ָכּרוֹזִ ,
דּוּר ַסל ְל ִז ְכרוֹ ֶשׁל ַהבּוֹגֵר ֶשׁנּ ַ
דוגמהְ :בּ ִמ ְשׂ ַחק ַה ַכּ ְ
אתי
וּמ ֵלּ ִ
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ֶאת ַה ַבּ ָקּ ָשׁה ְכּ ִמי ֶשׁ ְכּ ָפאוֹ ֵשׁד.
דוֹמה ָע ָליו ְכּ ִמי ֶשׁ ְכּ ָפאוֹ ֵשׁד ]נְ ָד ִרים ,כ[.
מקור :וְ ֶ
.133כפתור ופרח
ֶח ָמד.
ָאה וְ נ ְ
ָפ ַרח = ִבּטּוּי ִה ְת ַפּעֲלוּת ְל ַמ ְר ֵאה ָדּ ָבר נ ֶ
ָהבַ .כּ ְפתּוֹר ו ֶ
נוֹרת ַהזּ ָ
שּׁוּטים ֶשׁל ְמ ַ
ָפ ַרח = ִמן ַה ִקּ ִ
ַכּ ְפתּוֹר ו ֶ
יבהּ הוּא ִציּוּר וְ ַק ָדּרוּת ,וְ ָכל
ָמים ִע ְב ִריִּ יםַ ,תּ ְח ִבּ ָ
וּב ִפ ְתגּ ִ
יבים ִע ְב ִריִּ ים ְ
ֶדע ַהנִּ ְר ָחב ְבּנִ ִ
ֲלת ַהיּ ַ
מּוֹרהַ ,בּע ַ
דוגמהַ :ה ָ
ָפ ַרח!".
אוֹמ ִרים זֶה ָלזֶהַ " :כּ ְפתּוֹר ו ֶ
יה ְ
ָד ָ
רוֹאי ְפּ ִרי-י ֶ
ֵ
}שׁמוֹת כה לג[.
ָפ ַרח ְ
יעים ְמ ֻשׁ ָקּ ִדים ַבּ ָקּנֶהָ ,ה ֶא ָחד ַכּ ְפתּוֹר ו ֶ
לוֹשׁה ְגּ ִב ִ
מקורְ :שׁ ָ
ִ .134כּ ְק ִל ַפּת ַהשּׁוּם = ָמ ָשׁל ְל ָד ָבר ֶה ָח ֵסר ָכּל ֵע ֶר ְך.
דוגמהֲ :ח ִשׁיבוּתוֹ ֶשׁל ֶצ ַבע ָה ֶר ֶכב נִ ְר ֵאית ְבּ ֵעינַי ִכּ ְק ִל ַפּת ַהשּׁוּם.
]בּכוֹרוֹת
יבא[ ְ
ֲק ָ
]ר' ע ִ
דּוֹמים ָע ַלי ִכּ ְק ִל ַפּת ַהשּׁוּם ,חוּץ ִמן ַה ֵקּ ֵר ַח ַהזֶּה ַ
אוֹמרָ :כּל ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ַאי ֵ
מקורֶ :בּן ַעז ִ
נח[.
.135כקריעת ים סוף
יעת יַם-סוּף = ָמ ָשׁל ְל ָד ָבר ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ְמאוֹד ַלעֲשׂוֹתוֹ.
ִכּ ְק ִר ַ
יעת יַם-סוּף.
דוגמהַ :מ ֲא ַמ ַצּי ְל ַה ְשׁ ִכּין ָשׁלוֹם ֵבּין ְבּנֵי ַהזּוּג ָהיוּ ָק ִשׁים ִכּ ְק ִר ַ
רוּך-הוּא ֶאת
ָמים ָבּ ָרא ַה ָקּדוֹשָׁ -בּ ְ
אָמ ָרה לוְֹ :ל ַכ ָמּה י ִ
יוֹסי ֶבּן ַח ַל ְפ ַתאְ ,
אַחת ָשׁ ֲא ָלה ֶאת ר' ִ
"מ ְטרוֹנָה ַ
מקורַ :
רוּך-הוּא
אָמר ָלהַּ :ה ָקּדוֹשָׁ -בּ ְ
עוֹשׂה? ַ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה וְ ַעד ַע ְכ ָשׁו ַמהוּ ֶ
וּמ ָ
אָמ ָרה לוֵֹ :
ָמיםְ .
אָמר ָלהְּ :ל ִשׁ ָשּׁה י ִ
עוֹלמוֹ? ַ
ָ
ֲב ִדים
כוֹלה ַלעֲשׂוֹת ֵכּןַ .כּ ָמּה ע ָ
זוֹהי ֻא ָמּנוּתוֹ? אַף ֲאנִ י יְ ָ
אָמ ָרה לוֹ :וְ ִ
וּוּגיםִ :בּתּוֹ ֶשׁל ְפּלוֹנִ י ִל ְפלוֹנִ יְ .
וּמ ַזוֵּג ִז ִ
יוֹשׁב ְ
ֵ
אָמר ָלהִּ :אם ַק ָלּה ִהיא ְבּ ֵעינַיִ ְךָ ,ק ָשׁה ִהיא ִל ְפנֵי ַה ָקּדוֹשׁ-
כוֹלה ְלזַוְּ גָםַ .
וּב ָשׁ ָעה ַק ָלּה ֲאנִ י יְ ָ
וְ ַכ ָמּה ְשׁ ָפחוֹת יֵשׁ ִליְ ,
יעת יַם-סוּף" ]בראשית רבה סח
רוּך-הוּא ִכּ ְק ִר ַ
ָבּ ְ
.136כתב על לוח לבו
יטב.
לוּח ִלבּוֹ = ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ִל ְזכֹּר ֵה ֵ
ָכּ ַתב ַעל ַ
לוּח ִל ִבּי.
יה ַעל ַ
עוֹר ֶכת ַה ִמּ ְשׁנֶהְ ,כּ ַת ְב ִתּ ָ
דוגמה :לֹא ָשׁ ַכ ְח ִתּי ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ָתהּ ֶשׁל ֶ
]מ ְשׁ ֵלי ג ג[.
לוּח ִל ֶבּ ָך ִ
יךָ ,כּ ְת ֵבם ַעלַ -
רוֹת ָ
ַר ְגּ ֶ
ֻךָ ,ק ְשׁ ֵרם ַעל גּ ְ
ַע ְזב ָ
ֶא ֶמת אַל-י ַ
מקורֶ :ח ֶסד ו ֱ
.137כתמול שלשום
ָמים ֶשׁ ָע ְברוּ.
ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם = ְכּי ִ
אַחר ָהאָסוֹן ֵאינָם עוֹד ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם.
כּוּלים ְל ַ
הוֹרים ַה ַשּׁ ִ
ֵיהן ֶשׁל ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ַה ַשּׁכּוּלוֹת ם ֶשׁל ַה ִ
דוגמהַ :חיּ ֶ
ַמ ֶתּם[
יתם ] ִסיּ ְ
דּוּע לֹא ִכ ִלּ ֶ
אשׁית לא ב[ַ .מ ַ
]בּ ֵר ִ
ַרא ַי ֲעקֹב ֶאתְ -פּנֵי ָל ָבן ,וְ ִהנֵּה ֵאינֶנּוּ ִעמּוֹ ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם ְ
מקורַ :ויּ ְ
]שׁמוֹת ה יד[.
בוּעה ָל ֶכם[ ִל ְלבֹּן ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשֹׁם ְ
]ה ִמּ ְכ ָסה ַה ְקּ ָ
ָח ְק ֶכם ַ
.138לא בא כבושם הזה = לעילא ולעילא = משופרא דשופרא = עידי עידית
לא ָבּא ַכּ ֶ
ֻלּהֵ ,אין ָכּמוֹהוּ.
שׁוּפ ָרא = ִע ֵדּי ִע ִדּית = ְמע ֶ
שּׁוּפ ָרא ְדּ ְ
וּל ֵע ָלּא = ִמ ְ
בּושׂם ַהזֶּה = ְל ֵע ָלּא ְ
ֶרתַ -ק ָדּ ִרית ֶה ְח ִליטוּ ֶפּה ֶא ָחד :לא ָבּא
מּוֹרה ַה ַצּיּ ֶ
ַה ֶלת ֶשׁ ָצּפוּ ְבּ ִשׁעוּר ָלשׁוֹן ֵא ֶצל ַה ָ
דוגמהַ :ה ְמּ ַפ ַקּ ַחת וְ ַה ְמּנ ֶ
ושׂם ַהזֶּה.
ַכּבּ ֶ
בּושׂם ַההוּא עוֹד
וּב ָשׂ ִמים ַה ְר ֵבּה ְמאוד וְ ֶא ֶבן יְ ָק ָרה לא ָבא ַכ ֶ
ָהב ְ
ַתּ ֵתּן ַל ֶמּ ֶל ְך ֵמאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ִכּ ַכּר ז ָ
מקור" :ו ִ
]מ ָל ִכים א' י ,י[.
ָתנָה ַמ ְל ַכּת ְשׁ ָבא ַל ֶמּ ֶל ְך ְשׁלמה" ְ
ָלרובֲ ,א ֶשׁר-נ ְ
.139לא בכדי
]א ַר ִמּית[.
לֹא ִבּ ְכ ִדי = לֹא ָל ִריק ,לֹא ַל ָשּׁוְ אִ .בּ ְכ ֵדי = ָל ִריק ֲ
אַה ַדת ַה ִצּבּוּר.
סוֹדיִּ ים ,וְ ָל ֵכן זָכוּ ְל ֲ
מּוֹרים ָה ַעל-יְ ִ
מּוֹרים ַח ְב ֵרי ִא ְרגּוּן ַה ִ
דוגמה :לֹא ִבּ ְכ ִדי ָשׁ ְבתוּ ַה ִ
ָם].כּתוּבוֹת לו[.
זוֹרק ָמעוֹת ְל ִחנּ ְ
אָדם ֵ
=אין ָ
מקורָ :לא ָשׁ ֵדי ִאינֵשׁ זוּזֵי ִבּ ְכ ֵדי ֵ
.140לא הותיר אבן על אבן
יסוֹדיּוּת.
נּוֹשׂא ִבּ ִ
ה,וּל ִחיּוּב ָ :ח ַקר ֶאת ַה ֵ
טוֹב ְ
ילהָ :ה ַרס ָכּל ֶח ְל ָקה ָ
הוֹתיר ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן = ִל ְשׁ ִל ָ
לֹא ִ
הוֹתיר ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן .רֹאשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ָענָה ְל ָכל ַה ְטּ ָענוֹת
דוגמהַ :בּ ַמּ ֲא ַמ ִצּים ְל ִאתּוּר ַה ַסּ ִמּים ַה ַדּ ְחפּוֹר לֹא ִ
הוֹתיר ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן .
ֶשׁ ֻה ְשׁ ְמעוּ נ ְֶגדּוֹ ,הוּא לֹא ִ
]חגַּי ב טו
מקורִ :מ ֶטּ ֶרם שׂוּם ֶא ֶבן ַעל ֶא ֶבן ַ
.141לא היה ולא נברא
עוֹלם ,לא
ַער ,לא ָהיוּ ְדּ ָב ִרים ֵמ ָ
ֻבּים וְ לא י ַ
פּוֹר ַח ָבּ ֲאוִ יר ,לא דּ ִ
ָמל ֵ
לא ָהיָה וְ לא נִ ְב ָרא = ֵאין בּוֹ ֶשׁ ֶמץ ֶשׁל ֱא ֶמת .גּ ָ
עוֹר ָבא ָפּ ַרח.
פּוֹר ַח ָבּ ֲאוִ ירְ ,
ִמנָּה וְ לא ִמ ְקּ ָצ ָתהּ ,לא ִמנֵּיהּ וְ לא ִמ ְק ָצ ֵתהִּ ,מ ְג ָדּל ַה ֵ
יריָּה ָמצוּץ ִמן ָה ֶא ְצ ַבּע ,לא ָהיָה וְ לא נִ ְב ָרא.
דוגמהַ :ה ִסּפּוּר ַעל ַה ְשּׁ ִחיתוּת ָבּ ִע ִ
אָמרִ :איּוֹב לא ָהיָה וְ לא נִ ְב ָראֶ ,א ָלּא
ַח ָמנִ י וְ ַ
מוּאל ַבּר נ ְ
אַחד ַה ֲח ָכ ִמים ִל ְפנַי ר' ְשׁ ֵ
ָשׁב ַ
מקורַ :תּ ְרגּוּם ֵמ ֲא ָר ִמית :י ַ
]בּ ָבא ָבּ ְת ָרא ַדּף טו ַעמּוּד א'[.
ָמ ָשׁל ָהיָה ָ
.142לא היו דברים מעולם
ַער ,לא
ֻבּים וְ לא י ַ
פּוֹר ַח ָבּ ֲאוִ יר ,לא דּ ִ
ָמל ֵ
עוֹלם = ֵאין ָכּל יְ סוֹד ַל ְדּ ָב ִריםַ ,הכּל ֶשׁ ֶקר וְ ָכזָב .גּ ָ
לֹא ָהיוּ ְדּ ָב ִרים ֵמ ָ
עוֹר ָבא ָפּ ַרח.
פּוֹר ַח ָבּ ֲאוִ ירְ ,
ָהיָה וְ לא נִ ְב ָרא ,לא ִמנָּה וְ לא ִמ ְקּ ָצ ָתהּ ,לא ִמנֵּיהּ וְ לא ִמ ְק ָצ ֵתהִּ ,מ ְג ָדּל ַה ֵ
עוֹלם[.
ֲב ְריָן ִבּ ְכ ַתב ָה ִאשּׁוּם וְ ָט ַען :להד"ם ]לא ָהיוּ ְדּ ָב ִרים ֵמ ָ
ֶהג ָהע ַ
דוגמהְ :בּ ֵביתַ -ה ִמּ ְשׁ ָפּט ָכּ ַפר ֵהנּ ָ
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אשׁית,
"ר ִ
יע ְת ָך "ֵ .ה ִשׁיב לוֵֹ :
ֻלּן ְבּ ֶשׁל ְפּ ִשׁ ַ
וּמתוּ כּ ָ
"שׁלוֹשׁ ָפּרוֹת ָמ ַס ְר ִתּי ְל ָךֵ ,
אָמר לוָֹ :
מקורַ :תּ ְרגּוּם ֵמ ֲא ָר ִמיתַ :
יעא ַדּף הַ ,עמּוּד א'[.
]בּ ָבא ְמ ִצ ָ
עוֹלם"ָ .
לא ָהיוּ ְדּ ָב ִרים ֵמ ָ
.143לא טמן ידו בצלחת
ָדיִ םַ .צ ַלּ ַחת = ִכּיס ַבּ ֶבּגֶד.
ָשׁב ְבּ ִחבּוּק י ַ
לא ָט ַמן יָדוֹ ַבּ ַצּ ַלּ ַחת = לא י ַ
"ה ִמּ ְשׁ ָמר ָה ֶא ְז ָר ִחי",לא ָט ַמנְ ִתּי
הוּקם ַ
שּׁוּבי ַה ָצּפוֹןַ ,
גּוּעים ְבּיִ ֵ
שׁוּרת ִפּ ִ
אַחר ַ
יוּלי ְשׁנַת ְ ,1974ל ַ
חודשׁ ִ
דוגמהְ :בּ ֶ
ָדי ַבּ ַצּ ַלּ ַחת וְ ִה ְצ ָט ַר ְפ ִתּי ֵא ָליו.
יִ
]מ ְשׁ ֵלי יט ,כד[.
יבנָּה ִ
מקורָ :ט ַמן ָע ֵצל יָדוֹ ַבּ ַצּ ַלּ ַחת ,גַּם ֶאל ִפּיהוּ לא יְ ִשׁ ֶ
.144לא יסולא בפז
ָהב ֻמ ְב ָחר.
ֲריכוּ אוֹתוָֹ .פּז = ִכּנּוּי ְלז ָ
ָקר ְמאוֹד .יְ ֻס ָלּא = יִ ָשּׁ ֵקלַ ,יע ִ
לא יְ ֻס ָלּא ַבּ ָפּז = ַבּ ַעל ֵע ֶר ְך ַרב ְמאוֹד ,י ָ
מּוֹרה וְ ָכ ַתב ֵבּין ַה ֶיּ ֶתר" :לא ְתּ ֻס ָלּא
יצירוֹת ַה ַקּ ָדּרוּת ֶשׁל ַה ָ
וּמ ִ
יה ִ
יּוּר ָ
אָמּנוּת ִה ְת ַר ֵשּׁם ְמאוֹד ִמ ִצּ ֶ
דוגמהְ :מ ַב ֵקּר ָה ָ
ֲבוֹד ָתהּ ֶשׁל ַר ַבּת ַה ִכּ ְשׁרוֹנוֹת".
ַבּ ָפּז ע ָ
יכה ד ,ב[.
]מ ִג ַלּת ֵא ָ
מקורְ :בּנֵי ִציּוֹן ַהיְּ ָק ִרים ַה ְמּ ֻס ָלּ ִאים ַבּ ָפּז ְ
.145לא כהתה עינו
שׁוֹמר ַעל ַר ֲענַנּוּתוֹ.
ֲדיִ ן לא ַתּשׁ כּוֹחוֵֹ ,
לאָ -כ ֲה ָתה ֵעינוֹ = לא נָס ֵלחו = ע ַ
עוּריו ְמ ַר ְתּ ִקים.
ֲדיִ ן לאָ -כ ֲה ָתה ֵעינוֹ וְ לא-נָס ֵלחוִֹ ,שׁ ָ
מּוֹרה ָמ ְלאוּ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ,ע ַ
דוגמה :אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁ ַלּ ֶ
ים.וּמשׁה ֶבּןֵ -מאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְבּמותוֹ ,לאָ -כ ֲה ָתה ֵעינוֹ ,וְ לא -נָס ֵלחֹה
ֶ
עוּריו ְמ ַר ְתּ ִק
לאלחוֹ ,וְ ִשׁ ָ
מקורֵ :
]דּ ָב ִרים לד ז[.
ְ
.146לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן
יריבוֹ.
וֹך ִשׂנְ אָה ִל ִ
אַה ָבה ִל ְפלוֹנִ יֶ ,א ָלּא ִמתּ ְ
תּוֹך ֲ
ֲשׂה לא ִמ ְ
ֲשׂה ַנע ָ
אַה ַבת ָמ ְר ְדּ ַכי ֶא ָלּא ִמ ִשּׂנְ אַת ָה ָמן = ַה ַמּע ֶ
לא ֵמ ֲ
אַמּןֶ ,שׁהוּא יְ ִריבוֹ ֶשׁל ַה ְמּ ַנ ֵהל.
אַה ָבתוֹ ֵא ָליו ֶא ָלּא ִמ ִשּׂנְ אָתוֹ ַל ְמּ ֵ
דּוּר ְג ָלן לא ֵמ ֲ
בוּצה ָעזַר ַל ַכּ ַ
ַהל ַה ְקּ ָ
דוגמהְ :מנ ֵ
]מ ִג ָלּה טז[.
אוֹה ִבים ֶאת ָמ ְר ְדּ ַכי ֶא ָלּא ִמ ְפּנֵי ֶשׁשּׂוֹנְ ִאים ֶאת ָה ָמן ְ
מקור :לא ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֲ
.147לא מדבשך ]מדובשך[ ולא מעוקצך
ֻק ֵצ ְך = לא ִמן ַהטּוֹב ֶשׁ ַבּ ָדּ ָבר וְ לֹא ִמן ָה ַרע ֶשׁבּוֹ.
לא ִמ ִדּ ְב ֵשׁ ְך וְ לא ֵמע ְ
ֻק ֵצ ְך".
"אינִ י ֵמ ִגיב ,לא ִמ ִדּ ְב ֵשׁ ְך וְ לא ֵמע ְ
ילה ָענָה ַבּ ֶטּ ֶלפוֹן ָל ִעתּוֹנַאי ַה ָבּ ִכירֵ :
ֶח ַשׁד ִבּ ְמ ִע ָ
דוגמהַ :ה ִגּ ְז ָבּר ֶשׁנּ ְ
אָמר
קוֹמי ַ -
אָמר לוִֹ :אם ֵכּן ֲא ַק ְלּ ֵלם ִבּ ְמ ִ
]בּ ִמ ְד ָבּר כב יב[ ַ -
להים ֶאלִ -בּ ְל ָעם לא ֵתּ ֵל ְך ִע ָמּ ֶהם" ְ
ֹאמר ֱא ִ
מקורַ " :וי ֶ
רוּך הוּא"ָ .מ ָשׁל
"כּי ָבּ ְ
יכין ְל ִב ְר ָכ ְת ָך ִ -
אָמר לוֵֹ :אין ֵהם ְצ ִר ִ
אָמר לוִֹ :אם ֵכּן ֲא ָב ְר ֵכםַ .
לוֹ :לא ָתּאֹר ֶאת ָה ָעםַ .
חוּמא ָפּ ָר ַשׁת ָבּ ָלק[.
]מ ְד ַרשׁ ַתּנְ ָ
ֻק ֵצ ְך " ִ
אוֹמ ִרים ַל ִצּ ְר ָעה" :לא ִמ ִדּ ְב ֵשׁ ְך וְ לא ֵמע ְ
ְ
.148לא מעלה ולא מוריד
מוֹריד = ֵאין הוּא ְמ ַשׁנֶּה ָדּ ָברֵ ,אין ַל ָדּ ָבר ָכּל ֲח ִשׁיבוּת.
ֲלה וְ לא ִ
לא ַמע ֶ
וּמ ְס ַפּר
ֲלה וְ לא מוֹ ִרידִ ,
דוגמהֻ :ה ְח ַלט ְל ַה ְג ִבּיל ֶאת ְשׁעוֹת ַהנְּ ִהיגָה ְלנ ָ
ֲריַ ,צ ַעד זֶה לא ַמע ֶ
אַךְ ,ל ַצע ִ
יריםְ ,
ֶה ִגים ְצ ִע ִ
פּוֹחת.
ַה ְתּאוּנוֹת ֵאינוֹ ֵ
ידין ]גיטין נב[.
מוֹר ִ
ֲלין וְ לא ִ
מקורִ :דּ ְב ֵרי ֲחלוֹמוֹת  -לא ַמע ִ
.149לא נס לחו
שׁוֹמר ַעל ַר ֲענַנּוּתוֹ.
ֲדיִ ן לא ַתּשׁ כּוֹחוֵֹ ,
לא נָס ֵלחו = ע ַ
וּריו ְמ ַר ְתּ ִקים.
ֲדיִ ן לא נָס ֵלחוֹ ,וְ ִשׁע ָ
מּוֹרה ָמ ְלאוּ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ,ע ַ
דוגמה :אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁ ַלּ ֶ
]דּ ָב ִרים לד ז[.
וּמשׁה ֶבּןֵ -מאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְבּמותוֹ ,לאָ -כ ֲה ָתה ֵעינוֹ ,וְ לא-נָס ֵלחֹה ְ
מקורֶ :
.150לא תחסום שור בדישו
ֲבוֹדהְ .בּ ָשׁ ָעה
אוֹתהּ ע ָ
טוֹבת ֲהנָאָה ְל ַע ְצמוֹ ֵמ ָ
ֶמת ַ
ֲבוֹדה ְמ ֻסיּ ֶ
עוֹבד ַבּע ָ
אָדם ָה ֵ
לא ַתּ ְחסם שׁוֹר ְבּ ִדישׁוֹ = אַל ִתּ ְמנַע ֵמ ָ
ֲבוֹדה.
יאכל ִבּ ְז ַמן ָהע ָ
ֶשׁ ַהשּׁוֹר ָדּשׁ ,אַל ַתּ ְחסם ֶאת ִפּיוְ ,כּ ֵדי ֶשׁהוּא לא ַ
ַפ ָשׁם ְבּ ֵעת ֲה ָכנַת ַה ַמּ ֲא ָכ ִליםֵ ,כּיוָן ֶשׁ ֵאין ַל ְחסום שׁוֹר
עוֹב ִדי ַה ִמּ ְט ָבּח ְבּ ִמ ְס ָעדוֹת ַר ָשּׁ ִאים ֶל ֱאכול ְכּאַוַּת נ ְ
דוגמהְ :
ְבּ ִדישׁוֹ.
]דּ ָב ִרים כה ,ד[.
מקור :לא ַתּ ְחסם שׁוֹר ְבּ ִדישׁוֹ ְ
.151לו צדיקים
ֲמ ִמית
יקים נִ ְס ָתּ ִרים ַהנִּ ְמ ָצ ִאים ְל ִפי ַה ָמּס ֶֹרת ָהע ָ
ימ ְט ִריָּה ל=  ,30ו = ַ [6צ ִדּ ִ
]בּ ִגּ ַ
לוֹשׁים וְ ִשׁ ָשּׁה ַ
יקים = ְשׁ ִ
ל"ו ַצ ִדּ ִ
לוֹמר זֹאת גַּם ַעל ִמי
עוֹלם ִמ ְת ַקיֵּםַ .כּיּוֹם ְמ ֻק ָבּל ַ
כוּתם ָה ָ
וּב ְז ָ
וּב ָח ְכ ָמה ִ -
וֹרה ַ
עוֹס ִקים ַבּ ֵסּ ֶתר ַבּתּ ָ
ְבּ ָכל דּוֹרֵ .הם ְ
ֵע ְלנִ ְצ ָר ְך ֶשׁלֹּא ַעל ְמנָת ְל ַק ֵבּל ְפּ ָרס.
מּוּכן ְל ַסיּ ַ
ֶשׁ ָ
לוֹמר ְבּ ֶפה ָמ ֵלא ִכּי ֵא ֶלּה
לוּמה" ְבּ ֶפ ַתח ִתּ ְקוָה נִ ָתּן ַ
"בּית ְבּ ָ
ֶסת ֵ
דוגמהַ :על ֲא ָח ִדים ֵמ ַח ְב ֵרי ְק ִה ַלּת ֵבּית ְכּנ ֶ
יקים.
לוֹשׁים וְ ִשׁ ָשּׁה [ל"ו[ ַה ַצּ ִדּ ִ
בוּרת ְשׁ ִ
ִמ ְשׁ ַתּיְּ ִכים ַל ֲח ַ
"ס ָכּה" מ ה
ֶא ָמר ְבּ ֻ
מקורַ :על יְ סוֹד ַהנּ ֱ
.152לוט בערפל
ֻסּה.
ֻר ָפּל .לוּט = ָעטוּףְ ,מכ ֶ
ֲר ֶפל = לֹא ָבּרוּרְ ,מע ְ
לוּט ָבּע ָ
ידם ֶשׁל
ֲת ָ
"פּ ַשׁט ֶרגֶל"[ַ ,וע ִ
]ר ֵאה ֵע ֶר ְך ָ
ילוּתהּ ֵכּיוָן ֶשׁ ָפּ ְשׁ ָטה ֶרגֶל ְ
דוגמהֶ :ח ְב ַרת ַה ְבּנִ ָיּה ִה ְכ ִריזָה ַעל ַה ְפ ָס ַקת ְפּ ִע ָ
ֲר ֶפל.
רוֹכ ֵשׁי ַה ִדּירוֹת לוּט ָבּע ָ
ְ
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לוּטה
ֲלוּמה ָ
"ה ַתּע ָ
"רזֵי ַליְ ָלה" ֶאת ַה ֵצּרוּף ַ
ָאליק ָכּ ַתב ְבּ ָ
ַח ָמן[ ְבּי ִ
]חיִּ ים נ ְ
ֲר ֶפל .ח"נ ַ
מקורַ :ה ָמּקוֹר לוּט ָבּע ָ
ָבּ ֲא ֵפ ָלה".
.153לזות שפתיים
ְלזוּת ְשׂ ָפ ַתיִ ם = ִדּ ָבּהִ ,דּ ְב ֵרי ֶשׁ ֶקר.
וּל ִה ָמּנַע ִמ ְלּזוּת ְשׂ ָפ ַתיִ ם.
וּק ִצינָיו ְ
]צ ָבא ֲה ָגנָה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל[ ְ
ָלי ַצ ַה"ל ְ
בוֹדם ֶשׁל ַחיּ ֵ
ָהר ִבּ ְכ ָ
חוֹבה ָע ֵלינוּ ְל ִהזּ ֵ
דוגמהָ :
]מ ְשׁ ֵלי ד כד[.
וּלזוּת ְשׂ ָפ ַתיִ ם ַה ְר ֵחק ִמ ֶמּ ָך ִ
מקורַ :ה ֶסּר ִמ ְמּ ָך ִע ְקּשׁוּת ֶפּהְ ,
.154לטש את עיניו
ה,שׂנְ אָהִ ,קנְ אָהְ ,בּ ִע ָקּרַ ,תּ ֲאוָה.
ָל ַטשׁ ֶאת ֵעינָיו = ִא ֵמּץ ֶאת ַמ ָבּטוֹ אַגַּב ַה ָבּ ַעת ַה ְפ ָתּ ָע ִ
דוגמהֶ :ה ָחתוּל ָל ַטשׁ ֶאת ֵעינָיו ְל ֵע ֶבר ַכּד ֶה ָח ָלב ֶשׁנִּ ָצּב ְבּ ֶפ ַתח ַה ַבּיִ ת.
]איּוֹב טז ט[.
מקורָ :צ ִרי יִ ְלטוֹשׁ ֵעינָיו ִלי ִ
.155ליבו סמוך ובטוח
טוּח = הוּא ְמ ֻשׁ ְכנָע.
וּב ַ
מוּך ָ
ִלבּוֹ ָס ְ
אָכן ָצ ַדק.
יח ,וְ ֵ
ֻלּה ַתּ ְצ ִל ַ
טוּח ִכּי ַה ְפּע ָ
וּב ַ
מוּך ָ
דוגמהְ :מ ַפ ֵקּד ֵחיל ָה ֲאוִ יר ָהיָה ָס ְ
]תּ ִה ִלּים קיב ז-ח[.
ירא ְ
מוּך ִלבּוֹ ,לֹא יִ ָ
מקור :נָכוֹן ִלבּוֹ ָבּ ֻט ַח ַבּה'ָ ,ס ְ
.156ליל שימורים
מּוּרים = ַליְ ָלה ֶשׁנִּ ְק ַבּע ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרתְ ,ל ִז ָכּרוֹן ְל ָכל ַהדּוֹרוֹת.
ֵליל ִשׁ ִ
הוֹציא ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם.
מּוּרים ָע ָשׂה ה' ְכּ ֵדי ְל ִ
דוגמהֵ :ליל ִשׁ ִ
]שׁמוֹת יב מב[.
מקורַ :ה ַלּיְ ָלה ַהזֶּה לה' ִשׁ ֻמּ ִרים ְל ָכלְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלדֹר ָֹתם ְ
.157לכל מאן דבעי ]ארמית[
רוֹצהָ .בּ ָעה = ִבּ ֵקּשׁ.
ְל ָכל ָמאן ְדּ ָב ֵעי = ְל ָכל ִמי ֶשׁ ֶ
"ל ָכל ָמאן ְדּ ָב ֵעי".
"ל ָכל ַה ְמּעֻנְ יָן" אוֹ ְ
עוּדה אוֹ ַה ְמ ָל ָצה נָהוּג ִל ְכתֹּב ְ
דוגמהְ :בּרֹאשׁ ְתּ ָ
יעא"ַ ,דּף קח ַעמּוּד ב[.
"בּ ָבא ְמ ִצ ָ
ַח ָמן(ַ ,מ ֶסּ ֶכת ָ
)ר ִבּי מ ֶֹשׁה ֶבּן נ ְ
דּוּשׁי ָה ַר ְמ ָבּ "ן ַ
מקורְ :ל ָכל ָמאן ְדּ ָב ֵעי] ִח ֵ
.158למען יראו  /ישמעו וייראו
שׁוֹמ ָעיו יִ ְפ ֲחדוּ ַל ְחטוא.
ֻג ָמהְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ָכּל ְ
ְל ַמ ַען יִ ְראוּ  /יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ = עֹנֶשׁ ְלד ְ
"ל ַמ ַען יִ ְראוּ /
יקאי ,לא ַרק ִבּ ְג ַלל ֶח ְטאוֹ ַה ָכּ ֵבד ֶא ָלּא גַּם ְ
יט ַ
פּוֹל ִ
תּוֹב ַע ִבּ ֵקּשׁ ְל ַה ְח ִמיר ְבּ ָענְ שׁוֹ ֶשׁל ַה ִ
דוגמהַ :ה ֵ
פוֹצה.
תוֹפ ָעה נְ ָ
ֲרנוְּ ,ל ָ
ָשׁים ָה ְפ ָכהְ ,ל ַצע ֵ
אַחר ֶשׁ ַה ְט ָר ַדת נ ִ
יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ"ֵ ,מ ַ
שּׁפט,
יך אוֹ ֶאלַ -ה ֵ
עמד ְל ָשׁ ֵרת ָשׁם ֶאת-ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׂה ְבזָדוֹן ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמ ַֹע ֶאלַ -הכּ ֵֹהן ָה ֵ
מקור :וְ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁרַ -יע ֶ
]דּ ָב ִרים יז יב-יג[.
וּב ַע ְר ָתּ ָה ַרע ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ָכלָ -ה ָעם יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ וְ לֹא יְ ִזידוּן עוֹד ְ
וּמת ָה ִאישׁ ַההוּא ִ
ֵ
.159לפני ולפנים
ֶך.
ימהִ .ל ְפנַי = ִבּ ְפנִ יםַ ,בּ ָתּו ְ
תוֹךְ ,פּנִ ָ
ִל ְפנַי וְ ִל ְפנִ ים = ְל ְ
נּוֹשׂא ִל ְפנַי וְ ִל ְפנִ ים.
יע ָשׁעוֹת ַרבּוֹת ְבּ ֶמ ְח ָקרוֹ ֵכּיוָן ֶשׁ ָר ָצה ְל ַה ִקּיף ֶאת ַה ֵ
חוֹקר ַה ָצּ ִעיר ִה ְשׁ ִק ַ
דוגמהַ :ה ֵ
]יוֹמא סא[.
מקורִ :מ ְק ַדּשׁ ַהקּ ֶֹדשׁ  -זֶה ִל ְפנַי וְ ִל ְפנִ ים ָ
.160לפנים משורת הדין
ַהגוּת ֶשׁיֵּשׁ ָבּהּ ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים ,לא ְל ִפי ֻח ְמ ַרת ַה ִדּין.
שּׁוּרת ַה ִדּין = ִה ְתנ ֲ
ִל ְפנִ ים ִמ ַ
וּרת ַה ִדּין.
אַז ָה ָרה ִל ְפנִ ים ִמשּׁ ַ
אַך ִה ְס ַתּ ֵפּק ְבּ ְ
ֶהג ַה ַחיָּל ֶשׁלּא ִציֵּת ְל ַת ְמרוּר "עֲצור"ְ ,
שּׁוֹטר ָע ַצר ֶאת ַהנּ ָ
דוגמהַ :ה ֵ
יך ְבּ ִמ ַדּת
ַהג ִעם ָבּ ֶנ ָ
יך וְ ִת ְתנ ֵ
דּוֹת ָ
יך ֶאת ַכּ ַע ְס ָך וְ ָיגֹלּוּ ַר ִחמיך ַעל ִמ ֶ
ֶיך ֶשׁיִּ ְכ ְבּשׁוּ ַר ֲח ֶמ ָ
מקור :יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
]בּ ָרכוֹת ז,א[.
שּׁוּרת ַה ִדּין ְ
ָה ַר ֲח ִמים וְ ִת ָכּנֵס ָל ֶהם ִל ְפנִ ים ִמ ַ
.161לשון סגי-נהור]ארמית[
אוֹמר ָ
אָדם ָה ֵ
הוֹראָה ְמ ֻה ֶפּ ֶכתִ ,שׁמּוּשׁ ַבּ ִמּ ָלּה ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ָה ָ
ְלשׁוֹן ַס ִגּי  -נְ הוֹר = ָ
פוּך ֶשׁל
אוֹתהּ ִמ ְת ַכּוֵּן ְל ַמ ְשׁ ָמ ָעהּ ֶה ָה ְ
אַחת,
קוֹרי נִ ַתּן ָל ִעוֵּר ְבּ ַעיִ ן ַ
פוּכה ֶאת ָה ִעוֵּרַ .ה ִכּנּוּי ַה ְמּ ִ
ַה ִמּ ָלּהַ .ס ִגּי = ַה ְר ֵבּה .נְ הוֹר = אוֹר ,וְ ָכ ְך ְמ ַכנִּ ים ְבּ ָלשׁוֹן ֲה ָ
"רב אוֹר". .
ֻמּת ָה ִעוֵּר ַהגָּמוּר ֲה ֵריהוּ ַ
ֶשׁ ְלּע ַ
ָריז". .
ַח ֵב ָריו ְמ ַכנִּ ים אוֹתוֹ ִבּ ְלשׁוֹן ַס ִגּי  -נְ הוֹר "ז ִ
ֻשּׁל וְ ִא ִטּי ,ו ֲ
פּוֹעל ְמר ָ
דוגמהַ :ה ֵ
]בּ ָרכוֹת נח[..
=היָה ְ
מקורַ :רב ֵשׁ ֶשׁת ַס ִגּי-נְ הוֹר ֲהוָה ָ
.162לשם שמיים
ֲלה.
אָדם אוֹ ְל ִפ ְרסוּם ְשׁמוֶֹ ,א ָלּא ְל ַמ ַען ַר ְעיוֹן ַנע ֶ
טוֹבתוֹ ַה ְפּ ָר ִטית ֶשׁל ָ
ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם = לֹא ְל ָ
ידת ַה ְתּ ָ
יח ַ
ַדּ ִבים ִל ִ
דוגמהַ :מ ְר ִבּית ֲח ֵב ַרי ַה ִמּ ְתנ ְ
עוֹשׂים זֹאת ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם.
נוּעה ַה ִמּ ְשׁ ַט ְר ִתּית ִ
]פּ ְר ֵקי אָבוֹת ֶפּ ֶרק ֵשׁנִ י ִמ ְשׁ ָנה ב[.
ֲמ ִלים ִע ָמּ ֶהם ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ִ
ֲמ ִלים ִעם ַה ִצּבּוּר יִ ְהיוּ ע ֵ
מקור :וְ ָכל ָהע ֵ
.163מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ]ארמית[
ָרא = גַּגָ .ר ָמא =
אוֹמית[ ִמ ַמּ ָצּב טוֹב ְל ַמ ָצּב ַרעִ .אגּ ָ
]בּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל ִפּ ְת ִ
ידה ְ
יק ָתּא = יְ ִר ָ
ֲמ ְ
ירא ע ִ
ָרא ָר ָמא ְל ֵב ָ
ֵמ ִאגּ ָ
ָבוֹהּ.
גּ ַ
יק ָתּא.
ֲמ ְ
ירא ע ִ
ָרא ָר ָמא ְל ֵב ָ
דוגמהַ :ה ַשּׂר ְל ֶשׁ ָע ַבר ֶשׁ ֻה ְר ַשׁע ְבּ ַה ְב ָר ַחת ַס ִמּים נִ ְק ַלע ְל ַמ ָצּב ֶשׁל ֵמ ִאגּ ָ
יך ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֶא ֶרץ"
"ה ְשׁ ִל ְ
יע ְל ָפסוּק זֶהִ :
קוֹרא בּוְֹ .כּ ֶשׁ ִה ִגּ ַ
נוֹטל ֵס ֶפר ִקינוֹת וְ ֵ
מקורַ :תּ ְרגּוּם ֵמ ֲא ָר ִמיתַ :ר ִבּי ָהיָה ֵ
]ח ִגיגָה הַ ,עמּוּד ב[.
יק ָתּא ֲ
ֲמ ְ
ירא ע ִ
ָרא ָר ָמא ְל ֵב ָ
אָמרֵ :מ ִאגּ ָ
]ה ֵסּ ֶפר[ ִמיָּדוַֹ .
ָפל ַ
יכה ב א[ נ ַ
]א ָ
ֵ
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.164מדחי אל דחי  /מן הפחת אל הפח
ירה ֲע ֻמ ָקּה ָבּ ֲא ָד ָמה.
ִמ ֶדּ ִחי ֶאל ֶדּ ִחי = ִמ ָצּ ָרה ֶאל ָצ ָרה = ִמן ַה ַפּ ַחת ֶאל ַה ַפּחֶ .דּ ִחי = ִכּ ָשּׁלוֹןַ ,תּ ָקּ ָלהַ .פּ ַחת = ֲח ִפ ָ
ַפּח = ַמ ְלכּ ֶֹדת ְל ִצ ִ
פּוֹריםִ ,מ ְכשׁוֹלַ ,תּ ָקּ ָלה.
הוֹל ִכים ִמ ְדּ ִחי ֶאל
יהם וְ ְ
יתים ַדּ ְר ֵכ ֶ
יק ִאים לֹא ְמ ַע ִטּים ַמ ְשׁ ִח ִ
יט ָ
פּוֹל ִ
יהִ ,
תוֹשׁ ֶב ָ
דוגמהְ :ל ַצ ַער ֶא ְז ָר ִחי ַה ְמּ ִדינָה וְ ָ
ֶדּ ִחי.
יאל .[35
ית ֵ
יזי ִא ִ
אַל ָח ִר ִ
הוּדה ְ
אַך ֶאל ֶדּ ִחי ]יְ ָ
גוֹלה ִמ ְדּ ִחי ְ
נוֹדד וְ ֶ
מקורֵ :
.165מודה ועוזב ירוחם
מּוֹדה ְבּ ֶח ְטאוֹ וְ עוֹזֵב ֶאת ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה.
לוח ְל ִמי ֶשׁ ֶ
ֻחם = יֵשׁ ִל ְס ַ
מוֹדה וְ עוֹזֵב יְ ר ַ
ֶ
ֻחם.
מוֹדה וְ עוֹזֵב יְ ר ַ
ָצא ְבּעונֶשׁ ַקל ֶשׁ ֵכּן ֶ
אַשׁ ָמה ,י ָ
הוֹדה ִמיָּד ָבּ ְ
דוגמהַ :ה ַגּנָּב ֶשׁ ָ
]מ ְשׁ ֵלי כ"ח,יג[.
ֻחם ִ
וּמוֹדה וְ עֹזֵב יְ ר ָ
ֶ
יח,
ַצ ִל ַ
מקורְ :מ ַכ ֶסּה ְפּ ָשׁ ָעיו לא י ְ
.166מול  /בפני שוקת שבורה
וּמ ֳא ָר ְך ְל ַה ְשׁקוֹת בּוֹ ְבּ ֵהמוֹת.
בוּרה = ֶה ֶרס ָכּל ַה ִתּ ְקווֹת .שׁ ֶֹקת = ְמ ָכל ָקעוּר ָ
מוּל ִ /בּ ְפנֵי שׁ ֶֹקת ְשׁ ָ
]ר ֵאה ֲע ָר ִכים:
יהְ ,
ָר ָדה ִמנְּ ָכ ֶס ָ
רוֹכ ֵשׁי ַה ִדּירוֹת ַבּ ֶח ְב ָרה ַה ַקּ ְבּ ָלנִ ית ַבּ ֶח ְב ָרה ַה ַקּ ְבּ ָלנִ ית ֶשׁ ָפּ ְשׁ ָטה ֶרגֶלֶ ,שׁיּ ְ
דוגמהְ :
/בּ ְפנֵי שׁ ֶֹקת
ירה ַהנִּ ְכ ֶס ֶפת ֶאת ָכּל הוֹנָם ,מוּל ִ
אַחר ֶשׁ ִה ְשׁ ִקיעוּ ַבּ ִדּ ָ
עוֹמ ִדים ָכּ ֵעתְ ,ל ַ
"פּ ַשׁט ֶרגֶל"[ְ ,
ָרד ִמנְּ ָכ ָסיוָ ,
"י ַ
בוּרה.
ְשׁ ָ
אַך
ָהב ְל ַדיָּג ָענִ יְ ,
ָתן ַדּג ַהזּ ָ
ָהב"ַ ,ה ְמּ ַס ֶפּ ֶרת ַעל ַהנִּ ְפ ָלאוֹת וְ ָהע ֶֹשׁר ֶשׁנּ ַ
"ה ַדּיָּג וְ ַדג ַהזּ ָ
ָדה ַעל ַ
מקורָ :שׁאוּל ִמן ָהאַגּ ָ
בוּרה.
ֱלם ָהע ֶֹשׁר וְ ַה ַדּיָּג ָחזַר ְל ַחיֵּי עֹנִ י וְ ַדלּוּת ֶ -אל ַהשּׁ ֶֹקת ַה ְשּׁ ָ
ְבּסוֹפוֹ ֶשׁל ָדּ ָבר ֶנע ַ
.167מושב לצים
יהם ַל ֶדּ ֶר ְך ָה ָר ָעה.
יטים ֶאת ְ
וּמ ִס ִ
יבים ִלנְ אוֹם ְ
יט ִ
מוֹשׁב ֵל ִצים = ֶח ְב ַרת ְר ָשׁ ִעים ַה ֵמּ ִ
ַ
שׁוֹמ ֵע ֶ
ֵשׁב
וּל ַע ְצמוִֹ ,כּי לא י ֵ
הוֹריו ְ
רוֹתם ְל ָ
יח ֶ
מּוּדים ַה ֲח ָד ָשׁה ִה ְב ִט ַ
ֲבר ַל ַבּיִ ת ֶה ָח ָדשׁ וְ ִל ְק ַראת ְשׁנַת ַה ִלּ ִ
דוגמהִ :עם ַה ַמּע ָ
מוֹשׁב ֵל ִצים.
עוֹד ְבּ ַ
]תּ ִה ִלּים א
ָשׁב ְ
מוֹשׁב ֵל ִצים לֹא י ַ
וּב ַ
וּב ֶד ֶר ְך ֲח ָט ִאים לֹא ָע ַמדְ ,
ֲצת ְר ָשׁ ִעיםְ ,
אַשׁ ֵרי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא ָה ַל ְך ַבּע ַ
מקורְ :
א[.
.168מטוב עד רע
ִמטּוֹב ַעדָ -רע = לֹא ֶה ְח ִליף ִעמּוֹ ִמ ָלּה ,לֹא ִדּ ֵבּר ִאתּוֹ ְכּ ָלל.
דוגמהָ :ל ָבן ֻה ְז ַהר ַבּ ֲחלוֹם ַה ַלּיְ ָלה ְל ַבל יְ ַד ֵבּר ִעם ַי ֲעקֹב ִמטּוֹב ַעדָ -רע.
ֹאמר לוִֹ :ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ָפּןְ -תּ ַד ֵבּר ִעםַ -י ֲעקֹב ִמטּוֹב ַעדָ -רע
מקורֵ :ו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים ֶאלָ -ל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי ַבּ ֲחלֹם ַה ַלּיְ ָלה ַויּ ֶ
אשׁית לא כד[.
]בּ ֵר ִ
ְ
.169מילים  /דברים  /כדרבונות  /כדורבנות
דּוֹק ִרים ְכּ ָד ְרבוֹנוֹתָ .דּ ְר ָבּן = ַמ ְס ֵמר
ִמ ִלּים ְ /דּ ָב ִרים ַ /כּ ָדּ ְרבונוֹת ְ /כּ ָד ְר ָבּנוֹת = ְדּ ָב ִרים ְשׁנוּנִ יםַ ,פּ ְס ָקנִ יִּ ים ַה ְ
ֲבוֹדה ַבּ ָשּׂ ֶדה.
]מ ְל ַמד ַ -ה ָבּ ָקר[ ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים בּוֹ ְלזֵרוּז ַה ָבּ ָקר ָבּע ָ
ְבּראשׁ ַהמּוֹט ַ
ֶסת.
יעה ֶאת ֲח ֵבר ַה ְכּנ ֶ
יעה ְדּ ָב ִרים ִ /מ ִלּים ַכּ ָדּ ְרבוֹנוֹת ְ /כּ ָד ְר ָבּנוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְר ִשׁ ָ
שּׁוֹפ ֶטת ִה ְשׁ ִמ ָ
דוגמהַ :ה ֶ
]קוה ֶלת יב יא[.
ֶ
ֲלי ֲא ֻספּוֹת
טוּעים ַבּע ֵ
וּכ ַמ ְשׂ ְמרוֹת נְ ִ
מקורִ :דּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַכּ ָדּ ְרבונוֹת ְ
.170מלחך פנכי  /פנכא ]ארמית[
ְמ ַל ֵח ְך ִפּנְ ֵכּי = ְמ ַל ֵח ְך ִפּנְ ָכּא = ַחנְ ָפןַ .בּ ֲא ָר ִמיתְ :מ ַל ֵח ְך ִפּנְ ֵכּי = ְמ ַל ֵח ְך ִפּנְ ָכּא = ְמ ַל ֵקּק ְק ָערוֹתִ .פּנְ ָכּא = ְק ָע ָרה,
ַצ ַלּ ַחת.
אַמּן.
וּמ ְת ַר ֵפּס ִל ְפנֵי ַה ְמּ ֵ
דוגמהַ :ה ַשּׂ ְח ָקן ַה ְמּ ֻא ְכזָב ָט ַען ִבּ ְפנֵי ֲח ֵב ָריו ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ֵמ ֶהם הוּא ְמ ַל ֵח ְך ִפּנְ ָכּא ִ
אַל ֵמן ֶאת ִא ְשׁתּוֹ,
וּמ ְ
עוּדתוֹ ְבּ ָכל ָמקוֹםְ ,ל ַבסּוֹף ַמ ְח ִריב ֶאת ֵבּיתוְֹ ,
מקורָ :תּנוּ ַר ָבּנָןָ :כּל ַתּ ְל ִמידָ -ח ָכם ַה ַמּ ְר ֶבּה ְס ָ
וּמ ַח ֵלּל ֵשׁם
וּד ָב ָריו ֵאינָם נִ ְשׁ ָמ ִעיםְ ,
וּמ ֲחלוֹקוֹת ַרבּוֹת ָבּאוֹת ָע ָליוְ ,
ָליו ,וְ ַת ְלמוּדוֹ ִמ ְשׁ ַתּ ָכּח ִמ ֶמּנּוַּ ,
ַתּם ֶאת גּוֹז ָ
וּמי ֵ
ְ
וּל ָבנָיו וְ ִל ְבנֵי ָבּנָיו ַעד סוֹף ָכּל ַהדּוֹרוֹת....רב פפא ַ
גוֹרם ֵשׁם ַרע לוֹ ְ
]קוֹר ִאים
ְ
אָמר
אָביו ,וְ ֵ
ָשׁ ַמיִ ם וְ ֵשׁם ַרבּוֹ וְ ֵשׁם ִ
].פּ ָס ִחים ,מ"ט
לוֹ[ ָבּר ְמ ַל ֵח ְך ִפּנְ ֵכּי ְ
.171מן הפחת אל הפח  /מדחי אל דחי
פּוֹרים ִ ,מ ְכשׁוֹלַ ,תּ ָקּ ָלה.
]ר ֵאה ֵע ֶר ְך [ = ִמ ָצּ ָרה ֶאל ָצ ָרהַ .פּח = ַמ ְלכּ ֶֹדת ְל ִצ ִ
ִמן ַה ַפּ ַחת ֶאל ַה ַפּח = ִמ ֶדּ ִחי ֶאל ֶדּ ִחי ְ
ֲמ ָקּה ָבּ ֲא ָד ָמהֶ .דּ ִחי = ִכּ ָשּׁלוֹןַ ,תּ ָקּ ָלה.
ירה ע ֻ
ַפּ ַחת = ֲח ִפ ָ
בוּצה
יה ֶשׁל ַה ְקּ ָ
אַמּן לֹא ֻשׁ ַתּף ְבּ ִמ ְשׂ ָח ֶק ָ
עוּעים ִעם ַה ְמּ ֵ
בוּצה ֵע ֶקב יְ ָח ָסיו ָה ְר ִ
דוגמהַ :ה ַשּׂ ְח ָקן ֶשׁ ָפּ ַרשׁ ִמן ַה ְקּ ָ
ָפל ִמן ַה ַפּ ַחת ֶאל ַה ַפּח.
ַה ֲח ָד ָשׁה ,וְ ָכ ְךְ ,ל ַצעֲרוִֹ ,ה ְס ַתּ ֵבּר לוֹ ֶשׁהוּא נ ַ
תּוֹך ַה ַפּ ַחת יִ ָלּ ֵכד ַבּ ָפּח ] ַעל ִפּי יְ ַשׁ ְעיָהוּ כד יח[.
עוֹלה ִמ ְ
מקורַ :הנֵּס ִמקּוֹל ַה ַפּ ַחד יִ פֹּל ֶאלַ -ה ַפּ ַחת ,וְ ָה ֶ
.172מנה אחת אפיים
ישׁהוּ ִכּ ְגמוּלוֹ.
גוּבה ָק ָשׁה ַה ָבּאָה ְל ָה ִשׁיב ְל ִמ ֶ
ֻפּ ֶלתֵ .2 .תּאוּר ְתּ ָ
וּמכ ֶ
פוּלה ְ
.מנָה ְכּ ָ
אַפּיִ ם = ָ 1
אַחת ַ
ָמנָה ַ
תּוֹק ָפיו.
אַפּיִ ם ְל ָכל ְ
אַחת ַ
ֶסת ֵה ִשׁיב ראשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ָמנָה ַ
דוגמהִ :בּנְ אוּמוֹ ֶה ָח ִריף ַבּ ְכּנ ֶ
מוּאל א' א ,ה[.
]שׁ ֵ
אַפּיִ ם ְ
אַחת ַ
מקור :וּ ְל ַחנָּה יִ ֵתּן ָמנָה ַ
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.173מס שפתיים
יּוּמם.
חוֹבהְ ,בּלא ַכּ ָוּנָה ָכּ ְל ֶשׁ ִהי ִל ְפעול ְל ַמ ַען ִק ָ
יּוֹצ ִאים ִמן ַה ֶפּה ְכּ ֵדי ָל ֵצאת יְ ֵדי ָ
ַמס ְשׂ ָפ ַתיִ ם = ְדּ ָב ִרים ַה ְ
ֶדר ַמס ְשׂ ָפ ַתיִ ם
יהם ֵהן ְבּג ֶ
חוֹת ֶ
בּוֹח ִרים ,וְ ָכל ַה ְב ָט ֵ
ֵע ְל ִצבּוּר ַה ֲ
ֶסת ַר ִבּים ֵאינָם ִמ ְת ַכּוְּ נִ ים ְל ַסיּ ַ
דוגמהַ :ח ְב ֵריְ -כּנ ֶ
ִבּ ְל ַבד.
ָמינוּ[.
]מ ִסּ ְפרוּת ַה ַה ְשׂ ָכּ ָלה וְ ַעד י ֵ
מקורֵ :צרוּף ִמן ַה ִסּ ְפרוּת ַה ֲח ָד ָשׁה ִ
.174מסולתו ומשמנו  /מסולתה ומשמנה
וּמ ַה ֻמּ ְב ָחר,
וּמ ַשּׁ ְמנו ִ /מ ָסּ ְל ָתּהּ ]מסולתה  /מסולת שלה[ ִמ ַשּׁ ְמנָהּ = ֵמ ַהטּוֹב ֵ
ִמ ָסּ ְלתּוֹ ]מסולתו  /מסולת שלו[ ִ
ֵמ ַה ֵח ֶלק ַה ְמּ ֻשׁ ָבּח ִמכֹּלָ .שׁאוּל ֵמ ַה ָכּתוּב ְבּ ֵס ֶפר "וַיִּ ְק ָרא".
טוּפים ֵמ ֶאנְ ֶט ֶבּה ֶשׁ ְבּאוּגַנְ ָדּה ]יוּנִ י [1976
נוֹעז ֶשׁל ַצ ַה"ל ְל ִחלּוּץ יִ ְשׂ ְר ֵא ִלים ֲח ִ
ָתן"ִ ,מ ְב ָצע ָ
"מ ְב ָצע יוֹנ ָ
דוגמהְ :בּ ִ
חוֹט ִפים.
לוֹח ֵמי ַצ ַה"לַ ,על ַה ְ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ ֶשׁל ֲ
]מ ֶטּה ְכּ ָל ִלי[ִ ,מ ָסּ ְל ָתּהּ ִ
ֶרת ַמ ְט ַכּ"ל ַ
לוֹח ֵמי ַסיּ ֶ
ִה ְשׁ ַתּ ְלּטוּ ֲ
]מין בּ ֶֹשׂם[
יה ְלבֹנָה ִ
ָתן ָע ֶל ָ
יה ֶשׁ ֶמן וְ נ ַ
ָצק ָע ֶל ָ
ֶפשׁ ִכּיַ -תּ ְק ִריב ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה לה' ס ֶֹלת יִ ְהיֶה ָק ְר ָבּנוֹ ,וְ י ַ
מקור :וְ נ ֶ
]וַיִּ ְק ָרא ב ב[.
.175מעז יצא מתוק
ילי.
יּוּבית ְל ָד ָבר ְשׁ ִל ִ
תּוֹצאָה ִח ִ
ָצא ָמתוֹק = ָ
וּמ ַעז י ָ
ָצא ַמ ֲא ָכלֵ ,
ֵמ ָהא ֶֹכל י ָ
ָצא ָמתוֹק.
ֲב ְריָן ִל ְקרוא וְ ִל ְכתּובֵ ,מ ַעז י ָ
דוגמהְ :בּ ֵעת ְשׁ ִהיָּתוֹ ַבּ ֶכּ ֶלא ָל ֵמד ָהע ַ
]שׁוֹפ ִטים
ְ
ָמים
לשׁת י ִ
ידה ְשׁ ֶ
ָכלוּ ְל ַה ִגּיד ַה ִח ָ
ָצא ָמתוֹק ,וְ לא י ְ
וּמ ַעז י ָ
ָצא ַמ ֲא ָכלֵ ,
ַיּאמר ָל ֶהםֵ :מ ָהא ֶֹכל י ָ
מקור :ו ֶ
ילהִ ,ה ִגּיעוּ ַעד ַה ְכּ ָר ִמים ִמחוּץ ָל ִעירָ .כּאן ִח ָכּה
הוֹרי ְדּ ִל ָ
הוֹריו ְל ִת ְמנָע ִל ְפגֹּשׁ ֶאת ֵ
ָרד ִשׁ ְמשׁוֹן ִעם ָ
יד ,יד[ַ .כּ ֲא ֶשׁר י ַ
רוּח ה' ָצ ְל ָחה ַעל ִשׁ ְמשׁוֹן,
יע ֵא ָליו ִבּ ְשׁאָגָהַ ,
ה.בּ ִה ְת ַה ְלּכוֹ ֵבּין ַה ְכּ ָר ִמים ֲא ִרי ָצ ִעיר ִה ִגּ ַ
יר ְ
הוֹריו ָה ְלכוּ ָה ִע ָ
ִשׁ ְמשׁוֹן ,וְ ָ
ידהְ ,כּ ִמנְ ַהג
ֱר ְך ִל ְכבוֹד ַה ֲח ֻתנָּה ָחד ִשׁ ְמשׁוֹן ֶאת ַה ִח ָ
ָדיו ֶשׁל ַה ִגּבּוֹרַ .בּ ִמּ ְשׁ ֶתּה ֶשׁ ֶנּע ַ
וְ ָה ֲא ִרי נִ ְק ַרע ְבּ ַקלּוּת ְבּי ָ
ָצא ְדּ ַבשׁ
וֹרא י ָ
וּמן ֶה ָחזָק וְ ַהנּ ָ
ָצא ַמ ֲא ָכלִ ,
טּוֹרף י ָ
אַכ ָלןִ ,מן ַה ֵ
ַה ַקּ ְדמוֹנִ יםֶ ,שׁ ִפּ ְתרוֹנָהּ הוּא ִ -מן ָה ְ
.176מפח נפש
ָבה ָק ָשׁה ,יֵאוּשׁ.
אַכז ָ
ֶפשׁ = ְ
ַמ ַפּח נ ֶ
ישׁי.
רוֹפאוֹ ָה ִא ִ
יחה ִעם ְ
ֶפשׁ ִמן ַה ִשּׂ ָ
ָצא ְבּ ַמ ַפּח נ ֶ
חוֹלה י ָ
דוגמהַ :ה ֶ
]איּוֹב יא כ[.
ָפשׁ ִ
ָתם ַמ ַפּח-נ ֶ
אָבד ִמנְ ֶהם ,וְ ִת ְקו ָ
וּמנוֹס ַ
מקור :וְ ֵעינֵי ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְכ ֶלינָהָ ,
.177מקדמת דנה ]ארמית[
יוֹתר.
דוּמים ְבּ ֵ
ָמים ְק ִ
עוֹלםִ ,מיּ ִ
וּמ ָ
ִמ ַקּ ְד ַמת ְדּנָה = ִמ ִלּ ְפנֵי ֵכן ֵ ,מאָז ֵ
ָתהּ ְבּ ָכל
יחה ֶאת ַה ְצ ָדּ ַקת ַהנְ ָהג ָ
הוֹכ ָ
ֶמת ִמ ַקּ ְד ַמת ְדּנָה ,וְ ִ
ידה ְבּ ָב ֵתּי ַה ֵסּ ֶפר ַקיּ ֶ
חוֹבת ַה ִתּ ְלבּ ֶֹשׁת ָה ֲא ִח ָ
דוגמהַ :
ַהדּוֹרוֹת.
]...ע ְז ָרא ה י א[ִ .תּ ְרגּוּםֲ :א ֶשׁר ָהיָה ָבּנוּי ִמ ִלּ ְפ ֵני ֵכן ]זֶה[ ָשׁנִ ים
...דּי ֲ -הוָא ְבנֵה ִמ ַקּ ְד ַמת ְדּנָה ְשׁנִ ין ַשׂ ִגּיאָן ֶ
מקורִ :
ַרבּוֹת
.178מר ונמהר
נוֹרא ֶשׁ ָבּא ְל ֶפ ַתע.
ַמר וְ נִ ְמ ָהר = ָדּ ָבר ָ
ֶח ַטף ַה ַחיָּל ִגּ ְל ָעד ַשׁ ִלּיט ,יוֹם ַמר וְ נִ ְמ ָהר ,לֹא נִ ְשׁ ַכּח ַבּ ֶח ְב ָרה ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלית.
דוגמהַ :היּוֹם בּוֹ נ ְ
]ח ַבקּוּק א ו[.
מקורַ :ה ַכּ ְשׂ ִדּים ַהגּוֹי ַה ַמּר וְ ַהנִּ ְמ ָהר ֲ
.179מרוב עצים לא רואים את היער
וּב ְפ ָר ֵטי ְפּ ָר ִטים ִמ ַטּ ְשׁ ֵטשׁ ָה ִענְ יָן
ַער = ֵמרֹב ִטפּוּל ִבּ ְפ ָר ִטים ִ
ֵר ֶאה ַהיּ ַ
ַער  /י ָ
רוֹאים ֶאת ַהיּ ַ
ֵמרֹב ֵע ִצים לֹא ִ
ִבּ ְכ ָללוּתוֹ.
וֹמ ָעיו
וּק ַהל שׁ ְ
ַערְ ,
ֵר ֶאה ַהיּ ַ
ר,מרֹב ֵע ִצים לֹא י ָ
יוֹד ַע ְל ַה ְב ִחין ֵבּין ָט ֵפל ְל ֵבין ִע ָקּ ֵ
דוגמהֵ :א ִצל ַמ ְר ֶצה ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ֲמם.
ִמ ְשׁ ַתּע ֵ
ָדה"[.
"ה ָל ָכה וְ אַגּ ָ
ָאליק ֲ
ַער ]ח"נ ְבּי ִ
ֵר ֶאה ַהיּ ַ
מקורֵ :מרֹב ֵע ִצים לֹא י ָ
.180מרע ועד טוב
ֵמ ָרע וְ ַעד-טוֹב = לֹא ִדּ ֵבּר ִעמּוֹ ְכּ ָלל.
אַב ָשׁלוֹם ָכּ ַעס ָע ָליו וְ לֹא ִדּ ֵבּר ִעמּוֹ ֵמ ָרע וְ ַעד-טוֹב.
אַמנוֹן אָנַס ֶאת ֲאחוֹתוֹ ָתּ ָמרְ ,
אַחר ֶשׁ ְ
דוגמהְ :ל ַ
מוּאל ב יג כב[.
]שׁ ֵ
אַמנוֹן ְל ֵמ ָרע וְ ַעד-טוֹב ְ
אַב ָשׁלוֹם ִעםְ -
מקור :וְ לֹאִ -דּ ֵבּר ְ
.181משאת נפש
שׁוֹאף וְ נִ ְכ ָסף ֵא ָליו.
ַפשׁוֹ ֵ /
נוֹשׂא ֵא ָליו ֶאת נ ְ
אָדם ֵ
ֶפשׁ = ָדּ ָבר ֶשׁ ָ
ַמ ְשּׂאַת נ ֶ
]מ ְפ ָכּ
ַפשׁוֹ ֶשׁל ָכּל ָק ִצין ְבּ ִמ ְשׁ ֶט ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַד ְרגַּת נִ ָצּב ִהיא ְל ִה ְת ַמנּוֹת ְל ַת ְפ ִקיד ַה ְמּ ַפ ֵקּ ַח ַה ְכּ ָל ִלי ַ
דוגמהַ :מ ְשּׂאַת נ ְ
"ל[.
אַב ָר ָהם ָמאפּוּ
סּוֹפר ְ
מקורַ :ה ֵ
.182משוא פנים
טוֹבה ֶשׁלֹּא ַכּ ִדּין.
ָשׂא ָפּנִ ים = ִה ְפ ָלה ְל ָ
טוֹבה .נ ָ
ַמשּׂוֹא ָפּנִ ים = ַה ְפ ָליָה ְל ָ
טוֹבה ֵבּין ַתּ ְל ִמיד ְל ַת ְל ִמיד ,וְ ָכל ַה ְח ָל ָטה ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ֶא ְצלוֹ ְללֹא
מוֹרה ַל ַחיִּ יםֵ ,אינוֹ ַמ ְפ ֶלה ְל ָ
מוֹרה טוֹבֶ ,
דוגמהֶ :
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ַמשּׂוֹא ָפּנִ ים.
ָמים ב יט ז[.
]דּ ְב ֵרי ַהיּ ִ
וּמ ַקּח -שׁ ַֹחד ִ
וּמשֹּׂא ָפּנִ ים ִ
מקורִ :כּיֵ -אין ִעם-ה' ֱאל ֵֹהינוּ ַעוְ ָלה ַ
.183משנתו סדורה
לוֹמד.
אָדם שׁוֹנֶה ֵ /
יטב ָבּרֹאשִׁ .מ ְשׁנָה = ִלמּוּדַ ,מה ֶשּׁ ָ
דוּרה = ָכּל ַמה ֶשּׁ ָלּ ַמד ְמ ֻס ָדּר ֶא ְצלוֹ ֵה ֵ
ִמ ְשׁנָתוֹ ְס ָ
דוּרה לוֹ".
תּוֹן":ה ָח ָתן ִ -מ ְשׁנָתוֹ ְס ָ
ֶ
עוֹל ִמי ַלנּ ַֹער נִ ְכ ַתּב ְבּ ֶצ ֶדק ָבּ ִע
דוגמהַ :על ֲח ַתן ַה ַתּ ְלמוּד ָה ָ
]תּעֲנִ ית ח[.
דוּרה לוֹ ַ
מקורִ :מ ְשׁנָתוֹ ְס ָ
.184משענת קנה רצוץ
יאים יְ ַשׁ ְעיָהוּ
יבהֶ ,שׁ ְמּ ַס ֶכּנֶת ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּהְּ .בּ ֵשׁם זֶה ִכּנּוּ ַהנְּ ִב ִ
ַצּ ָ
ִמ ְשׁ ֶענֶת ָקנֶה ָרצוּץ = ִמ ְשׁ ֶענֶת ִבּ ְל ִתּי-י ִ
יח ְז ֵקאל ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם.
וִ ֶ
ֶסת ֻמ ְשׁ ָח ִתיםַ ,על ִמ ְשׁ ֶענֶת ָקנֶה ָרצוּץ.
ֲריַ ,על ַח ְב ֵריְ -כּנ ֶ
דוגמה :ראשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה נִ ְשׁ ָעןְ ,ל ַצע ִ
וּבא ְב ַכפּוֹ
מקורַ :ע ָתּה ִהנֵּה ָב ַט ְח ָתּ ְל ָך ַעלִ -מ ְשׁ ֶענֶת ַה ָקּנֶה ָה ָרצוּץ ַהזֶּהַ ,על ִמ ְצ ַריִ םֲ ,א ֶשׁר יִ ָסּ ֵמ ְך ִאישׁ ָע ָליו ָ
]מ ָל ִכים ב' יח ,כא[.
בּוט ִחים ָע ָליו ְ
וּנְ ָק ָבהֵּ ,כּן ַפּ ְרעה ֶמ ֶל ְךִ -מ ְצ ַריִ ם ְל ָכלַ -ה ְ
.185מתוך שלא לשמה בא לשמה
ֹאהב ֶאת ַה ָדּ ָבר ַע ְצמוֹ.
ִמ ְ
אַה ָבה ַל ָדּ ָבר ,סוֹפוֹ ֶשׁיּ ַ
תּוֹך ֲ
עוֹסק ַבּ ָדּ ָבר לא ִמ ְ
תּוֹך ֶשׁלּא ִל ְשׁ ָמהּ ָבּא ִל ְשׁ ָמהּ = ָה ֵ
מּוֹרים ְל ָלשׁוֹן ִע ְב ִרית  ,וְ ַהיּוֹם ֵהם
יבים ְל ִפי ַבּ ָקּ ַשׁת ַה ִ
עוֹלם ֵה ֵחלּוּ ְל ַעיֵּן ַבּ ֲא ַתר ַהנִּ ִ
ידים ְבּ ָכל ַר ֲח ֵבי ָה ָ
דוגמהַ :תּ ְל ִמ ִ
תּוֹך ֶשׁלּא ִל ְשׁ ָמהּ ָבּא ִל ְשׁ ָמהּ.
גּוֹל ִשׁים ַל ֲא ָתר זֶה ְבּ ָכל ֵעתִ ,מ ְ
ְ
תוֹרה
אָדם ְבּ ָ
עוֹלם ַיעֲסוק ָ
אָמר ַרבְ ,ל ָ
הוּדה ַ
אָמר ַרב יְ ָ
]פּ ָס ִחים נ[ַ .
תּוֹך ֶשׁלּא ִל ְשׁ ָמהּ ָבּא ִל ְשׁ ָמהּ ְ
מקורִ :מ ְ
תּוֹך ֶשׁלּא ִל ְשׁ ָמן ָבּא ִל ְשׁ ָמן ]נ ִָזיר כג[.
וּב ִמ ְצווֹת ֲא ִפלּוּ ֶשׁלּא ִל ְשׁ ָמןֶ ,שׁ ִמּ ְ
ְ
.186נאה דורש ונאה מקיים
ָפה.
צוּרה י ָ
אוֹתם ְבּ ָ
ָפים וְ אַף ְמ ַקיֵּם ָ
אוֹמר ְדּ ָב ִרים י ִ
ָאה ְמ ַקיֵּם = ֵ
דּוֹרשׁ וְ נ ֶ
ָאה ֵ
נֶ
ָאה ְמ ַקיֵּם.
דּוֹרשׁ וְ נ ֶ
ָאה ֵ
ַלּה ְכּנ ֶ
הוֹראָה ְמ ַצ ִפּים ִכּי ַה ַשּׂר ֶה ָח ָדשׁ יִ ְתגּ ֶ
עוֹב ֵדיַ -ה ָ
דוגמהְ :
דּוֹרשׁ ,וְ ֵאין
ָאה ֵ
אַתּה נ ֶ
דּוֹרשׁ ,וְ ָ
ָאה ֵ
ָאה ְמ ַקיֵּם וְ ֵאין נ ֶ
ָאה ְמ ַקיֵּם ,נ ֶ
דּוֹרשׁ וְ נ ֶ
ָאה ֵ
ַאי :יֵשׁ נ ֶ
אָמרוּ לוֹ ְל ֶבן ַעז ִ
מקורְ :
ָאה ְמ ַקיֵּם! ]יְ ָבמוֹת ַדּף סגַ ,עמּוּד ב'[.
נֶ
.187נאה דורש ונאה מקיים
ָפה.
צוּרה י ָ
אוֹתם ְבּ ָ
ָפים וְ אַף ְמ ַקיֵּם ָ
אוֹמר ְדּ ָב ִרים י ִ
ָאה ְמ ַקיֵּם = ֵ
דּוֹרשׁ וְ נ ֶ
ָאה ֵ
נֶ
ָאה ְמ ַקיֵּם.
דּוֹרשׁ וְ נ ֶ
ָאה ֵ
ַלּה ְכּנ ֶ
הוֹראָה ְמ ַצ ִפּים ִכּי ַה ַשּׂר ֶה ָח ָדשׁ יִ ְתגּ ֶ
עוֹב ֵדיַ -ה ָ
דוגמהְ :
דּוֹרשׁ ,וְ ֵאין
אַתּה ָנ ֶאה ֵ
דּוֹרשׁ ,וְ ָ
ָאה ֵ
ָאה ְמ ַקיֵּם וְ ֵאין נ ֶ
ָאה ְמ ַקיֵּם ,נ ֶ
דּוֹרשׁ וְ נ ֶ
ָאה ֵ
ַאי :יֵשׁ נ ֶ
אָמרוּ לוֹ ְל ֶבן ַעז ִ
מקורְ :
ָאה ְמ ַקיֵּם! ]יְ ָבמוֹת ַדּף סגַ ,עמּוּד ב'[.
נֶ
.188נופת ]צופים[ תטופנה שפתותיו =דבש וחלב תחת לשונו
נפת
ֶא ַמר ְבּ ִל ְגלוּג ַקלְ ,בּ ִאירוֹנְ יָהֶ .
ימים ָלאזֶןְ .בּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל נ ֱ
תוּקים וּנְ ִע ִ
תוֹתיו = ְדּ ָב ָריו ְמ ִ
טּפנָה ִשׂ ְפ ָ
]צוּפים[ ִתּ ְ
נפת ִ
ֶ
ישׁים ַה ְפּ ָר ִחים ַהשּׁוֹנִ יםַ .ח ַלּת
צוּפים = ִרבּוּי ֶשׁל צוּף ַ -ה ִמּיץ ַה ָמּתוֹק ֶשׁ ַמּ ְפ ִר ִ
יּוֹצא ֵמ ַחלּוֹתְ -דּ ַבשִׁ .
= ְדּ ַבשׁ נוֹזֵל ַה ֵ
בוֹרים.
ֲשׂה ַה ְדּ ַבשׁ ַעל-יְ ֵדי ַה ְדּ ִ
וּבהּ ַנע ָ
]שׁ ֲעוָה[ ָ
ְדּ ַבשׁ = ַט ְב ָלה ֶשׁל דּוֹנַג ַ
תוֹתיוְ ,דּ ַבשׁ וְ ָח ָלב ַתּ ַחת
טּפנָה ִשׂ ְפ ָ
]צוּפים[ ִתּ ְ
נפת ִ
אַך ֵאין ְל ַה ֲא ִמין לוֹ ֶ -
דוגמהִ :דּ ְב ֵרי ַה ַשּׂר ְמ ֵל ֵאי ַה ְב ָטחוֹתְ ,
ְלשׁוֹנו.
.189נזיד עדשים
ָקרִ ,בּ ְמ ִחיר זוֹל.
מוּרת ָדּ ָבר י ָ
ֲד ִשׁים = ָדּ ָבר ְפּחוּתֵ -ע ֶר ְך ְתּ ַ
נְ ִזיד ע ָ
ֲד ִשׁים.
אוֹתם ִבּנְ ִזיד ע ָ
מּוֹרים ָהיְ ָתה נִ ָסּיוֹן ִל ְפטור ָ
דוגמהַ :ה ָצּ ַעת ַה ָשּׂ ָכר ְל ִא ְרגּוּנֵי ַה ִ
כוֹרתוֹ
יטנִ י נָא ִמןָ -האָדום ָהאָדום ַהזֶּהִ ,כּי ָעיֵף אָנ ִֹכי ...וַיִּ ְמכֹּר ֶאת ְבּ ָ
ַיּאמר ֵע ָשׂו ֶאלַ -יעֲקבַ ,ה ְל ִע ֵ
מקור :ו ֶ
אשׁית כה ,ל  -לד[.
]בּ ֵר ִ
ֲד ִשׁים ְ
ָתן ְל ֵע ָשׂוֹ ֶל ֶחם וּנְ ִזיד ע ָ
ְל ַיעֲקב .וְ ַיעֲקב נ ַ
.190נזם זהב באף חזיר
תּכןֶ .נזֶם = ַתּ ְכ ִשׁיט ְבּצוּ ַרת ַט ַבּ ַעת
ָהב ְבּאַף ֲח ִזיר = ָמ ָשׁל ְל ִמי ֶשׁ ִמּ ְת ַה ֵדּר ְבּ ִחיצוֹנִ יתוֹ וְ הוּא ַע ְצמוֹ ֵריק ִמ ָכּל ֶ
ֶנזֶם ז ָ
ירי ָהאַף אוֹ ִבּ ְק ֵצה ְבּ ַדל ָהאזֶן.
נוֹשׂאוֹת ִבּנְ ִח ֵ
ָשׁים ָהיוּ ְ
ַמ ֶתּ ֶכת ֶשׁ ַהנּ ִ
יק ָ
בּוּרוּתהּ וְ ֵר ָ
ָ
גוּתהּ נוֹעֲדוּ ְל ַכסּוֹת ַעל
ַה ָ
דוּרה וְ ַד ְר ֵכי ִה ְתנ ֲ
דוגמהִ :תּ ְל ָבּ ְשׁ ָתּהּ ַה ֲה ָ
ָהב ְבּאַף
נוּתהּ ִמ ַדּ ַעת ֶ -נזֶם ז ָ
ֲח ִזיר.
]מ ְשׁ ֵלי יא כב[.
ָפה וְ ָס ַרת ָט ַעם ִ
ָהב ְבּאַף ֲח ִזיר ִא ָשּׁה י ָ
מקורֶ :נזֶם ז ָ
.191נחבא אל הכלים
ַהג ְבּ ַענְ וְ ָתנוּת.
וּמ ְתנ ֵ
נוּע ִ
אָדם ָצ ַ
ֶח ָבּא ֶאל ַה ֵכּ ִלים = ָ
נְ
ָקית
רוּמתוֹ ָה ֲענ ִ
יוֹד ִעים ַמ ִהי ְתּ ָ
ֶח ָבּא ֶאל ַה ֵכּ ִלים ,וְ ָל ֵכן ֵאין ְ
יעין נ ְ
מּוֹד ִ
ֵך ִל ְק ִה ִלּיַּת ַה ִ
דוגמהָ :ה ִאישׁ ַה ִמּ ְשׁ ַתּיּ ְ
יּוּמהּ.
וּל ִק ָ
ְל ִב ְטחוֹן ַה ְמּ ִדינָה ְ
ַיאמר ה'ִ :הנֵּה-
מקור :וַיִּ ָלּ ֵכד ָשׁאוּל ֶבּןִ -קישׁ ,וַיְ ַב ְק ֻשהוּ וְ לא נִ ְמ ָצא .וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ-עוֹד בה'ֲ :ה ָבא עוֹד ֲהלום ִאישׁ? ו ֶ
מוּאל א' י ,כא  -כב[.
]שׁ ֵ
ֶח ָבּא ֶאל ַה ֵכּ ִלים ְ
הוּא נ ְ
.192נחה  /נתקררה דעתו
ֻצּה.
ֲשׂה ְמר ָ
ָחה ַדּ ְעתּוֹ  /נִ ְת ָק ְר ָרה ַדּ ְעתּוֹ = נִ ְרגַּע ,לֹא ָכּ ַעס עוֹדַ ,נע ָ
נָ
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ֵיהם ְל ִעיּוּן ֵמ ָח ָדשׁ
ַשּׁבוּ ְשׁנ ֶ
יח ַל ַמּ ְר ֶצהַ ,עד ֲא ֶשׁר נִ ְתי ְ
ֲבוֹדתוֹ ,לֹא ֵהנִ ַ
פּוּח ְבּ ַה ֲע ָר ַכת ע ָ
טוּדנְ ט ֶשׁ ָחשׁ ִק ַ
דוגמהַ :ה ְסּ ֶ
טוּדנְ ט.
ָחה  /נִ ְת ָק ְר ָרה ַדּ ְעתּוֹ ֶשׁל ַה ְסּ ֶ
ֲבוֹדהֲ ,אזַי נ ָ
ָבּע ָ
]בּ ִמּ ְד ָבּר ַר ָבּה יד[.
ֲשׂה נְ ָק ָמה ֶבּ ֱאדוֹם ַ
]יוֹמא סו[ .וְ לֹא נִ ְת ָק ְר ָרה ַדּ ְעתּוֹ ַעד ֶשׁ ַיּע ֶ
נוּח ַדּ ְע ְתּ ָך ָ
מקורָ :תּ ַ
.193נחה עליו הרוח
רוּח = ִק ֵבּל ַה ְשׁ ָראָה.
ָחה ָע ָליו ָה ַ
נָ
ֶרת
וּמ ַציּ ֶ
ָדהּ ַבּ ִמּ ְכחוֹל מוּל ַבּד ַה ִצּיּוּר ְ
אוֹחזֶת ְבּי ָ
ֶרת ָה ֲא ָתרִ ,היא ֶ
יגי ָקזָזְ ,מאַיּ ֶ
רוּח ַעל ִס ִ
ָחה ָה ַ
דוגמהַ :כּ ֲא ֶשׁר נ ָ
יּוּרים נִ ְפ ָל ִאים.
ִצ ִ
]...על ִפּי יְ ַשׁ ְעיָה יא ב[.
וּבינָה ַ
רוּח ָח ְכ ָמה ִ
רוּח ה'ַ ,
ָחה ָע ָליו ַ
מקור :וְ נ ָ
.194ניצחון פירוס
נִ ְצחוֹן ִפּירוּס = נִ ָצּחוֹן ֶשׁ ַה ְמּ ִחיר ַה ָכּ ֵבד ֶשׁ ֻשּׁ ַלּם עֲבוּרוֹ ְבּ ָק ְר ְבּנוֹת ַמ ֲא ִפיל ַעל ִשׂ ְמ ַחת ַהנִּ ָצּחוֹן.
אַחד ַה ְקּ ָרבוֹת ְבּ ִמ ְל ֲחמוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ֻשּׁ ַלּם עֲבוּרוֹ ְבּ ָק ְר ְבּנוֹת ַר ִבּים נ ֱ
דוגמהַ :על ַ
ֶא ַמר "נִ ְצחוֹן ִפּירוּס".
ירה
ישׁית ִל ְפנֵי ַה ְסּ ִפ ָ
יקה ְבּ ֵמאָה ַה ְשּׁ ִל ִ
ֻר ֶס ֶמת ֶשׁל ִפּירוּס ֶמ ֶל ְך ֶא ִפּירוּס ֶשׁ ְבּ ָיוָן ָה ַע ִתּ ָ
מקורַ :על שׁוּם ְק ִריאָתוֹ ַה ְמּפ ְ
אָב ְדנוִּ ,כּי נִ ָשּׁ ֵאר ְבּלֹא ָצ ָבא
רוֹמ ִאיםִ .פּירוּס ָק ָרא" :עוֹד נִ ָצּחוֹן ָכּזֶה וְ ַ
ֶשׁנִּ ֵצּ ַח ֶאת ָה ָ
.195נכמרו רחמיו
עוֹררוּ ַר ֲח ָמיו.
נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו = נִ ְת ְ
דוגמהַ :ר ֲח ֵמי ַה ֵ
ַער לֹא נִ ְשׁ ַלח ַל ֶכּ ֶלא.
ֲב ְריָן ַה ָצּ ִעיר ,וְ ַהנּ ַ
שּׁוֹפט נִ ְכ ְמרוּ ַעל ָהע ַ
אשׁית מג ל[.
]בּ ֵר ִ
אָחיו וַיְ ַב ֵקּשׁ ִל ְבכּוֹת ְ
יוֹסף ִכּי -נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו ֶאל ִ -
מקור :וַיְ ַמ ֵהר ֵ
.196נכנס בעובי הקורה
יטב ֶאת ָה ִענְ יָןִ ,ה ְת ַע ֵמּק בּוֹ.
קּוֹרה = ָל ַמד ֵה ֵ
ֳבי ַה ָ
נִ ְכנַס ָבּע ִ
קּוֹרהְ ,בּ ַמ ֲחנוֹת צה"ל ָפּ ַסק ַה ִזּ ְלזוּל ַבּ ָמּזוֹן.
דוגמהִ :מ ְזּ ַמן שהרמטכ"ל ]ראשׁ ַה ַמּ ֶטּה ַה ְכּ ָל ִלי[ נִ ְכנַס ָבּ ֳע ִבי ַה ָ
להי
להי ַיעֲקב וְ לא ֱא ֵ
]תּ ִה ִלּים כ'[ֱ ,א ֵ
ֶב ָך ֵשׁם ֱאל ֵֹהי ַיעֲקב" ְ
ַענְ ָך ה' ְבּיוֹם ָצ ָרה ,יְ ַשׂגּ ְ
מקורַ :מהוּ ֶשׁ ָכּתוּב "י ַ
ס"ד,עמּוּד א'[ַ .ה ַכּ ָוּנָה ִהיא ֶשׁ ַבּ ַעל
ַ
]בּ ָרכוֹת ַדּף
קוֹרה ְ
קּוֹרה ֶשׁיִּ ָכּנֵס ְבּ ָע ְביָהּ ֶשׁל ָ
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק ִ -מ ָכּאן ְל ַב ַעל ַה ָ
ְ
יוּכל ְל ָה ִזיז ֶאת
יוֹתר ,וְ ָכ ְך ַ
יוֹתר ֶשׁהוּא גַּם ַה ֵח ֶלק ַה ָכּ ֵבד ְבּ ֵ
קּוֹרה ַבּ ֵח ֶלק ֶה ָע ֶבה ְבּ ֵ
קּוֹרה ַחיָּב ִל ְתפּוס ֶאת ַה ָ
ַה ָ
קּוֹרה.
ַה ָ
.197נכסי צאן ברזל
וּמ ְת ִמיד.
ֲלי ֵע ֶר ְך ַקיָּם ַ
נִ ְכ ֵסי צֹאן ַבּ ְרזֶל = ְדּ ָב ִרים ַבּע ֵ
ָפל ְבּ ֵעת ִמלּוּי ַתּ ְפ ִקידוֹ
אָחיו ֶשׁנּ ַ
ֵכר ִ
ה",שׁיר ֶשׁ ָכּ ַתב ֵאהוּד ָמנוֹר ז"ל ְלז ֶ
ִ
הוּד
"א ִחי ַה ָצּ ִעיר ,יְ ָ
דוגמהַ :ה ִשּׁיר ֲ
ֶמר ָה ִע ְב ִרי.
בצה"ל ,הוּא ִמנִּ ְכ ֵסי צאן ַבּ ְרזֶל ֶשׁל ַהזּ ֶ
ָכ ִרים וְ לוֹוִ ין ֵמ ֶהן
מקורֵ :אין ְמ ַק ְבּ ִלין צאן ַבּ ְרזֶל ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁהוּא ִר ִבּיתֲ ,א ָבל ְמ ַק ְבּ ִלין צאן ַבּ ְרזֶל ִמן ַהנּ ְ
יעא ה ה[.
]מ ְשׁנָה ָבּ ָבא ְמ ִצ ָ
אוֹתן ְבּ ִר ִבּית ִ
וּמ ְלוִ ין ָ
ַ
.198נמלט בעור שיניו
תּוֹך וִ תּוּר ַעל ְרכוּשׁוֹ.
רוח ְ
יח ִל ְב ַ
נִ ְמ ַלט ְבּעוֹר ִשׁנָּיו = ִה ְצ ִל ַ
דוגמהְ :ל ִד ְב ֵרי ָה ִעתּוֹנַאיַ ,ה ְמּ ַרגֵּל ִה ְצ ִל ַ
סּוּריָה.
יליו ִמ ְ
ירוֹפּה ְבּ ֶע ְז ַרת ַמ ְפ ִע ָ
יח ְל ִה ָמּ ֵלט ְבּעוֹר ִשׁנָּיו ְל ֵא ָ
]איּוֹב יט ,כ[.
ָא ְת ַמ ְלּ ָטה ְבּעוֹר ִשׁנָּי ִ
וּב ְב ָשׂ ִרי ָדּ ְב ָקה ַע ְצ ִמי ,ו ֶ
עוֹרי ִ
מקורְ :בּ ִ
.199נסתם הגולל
ימת ֶק ֶבר ָחצוּב ַבּ ֶסּ ַלע.
גּוֹלל = ֶא ֶבן ִל ְס ִת ַ
גּוֹלל = ָבּא ַהסּוֹף ַל ָדּ ָברֵ .
נִ ְס ַתּם ַה ֵ
גּוֹלל ַעל ַה ָתּ ְכנִ ית ְל ָה ִקים ֵבּית ֵס ֶפר ָח ָדשׁ.
דוגמהִ :בּ ְג ַלל ַה ִקּצּוּץ ַבּ ַתּ ְק ִציב נִ ְס ַתּם ַה ֵ
]שׁ ָבּתַ ,דּף קנב ַעמּוּד ב[.
גּוֹלל ַ
וֹד ַע ַעד ֶשׁיִּ ָסּ ֵתם ַה ֵ
אוֹמ ִרים ִבּ ְפנֵי ַה ֵמּת י ֵ
מקורָ :כּל ֶשׁ ְ
.200נפטר באביב  /בדמי ימיו = נקטף באבו
ָמים.
עוֹדנּוּ ָצ ִעיר ְלי ִ
ָמיוְ ,בּ ֶ
ָמיו = ְבּ ֶא ְמ ַצע י ָ
ַבּ ֲא ִביב ִ /בּ ְד ִמי י ָ
יה.
ֶרת  ,נִ ְפ ְט ָרה ַבּ ֲא ִביב ִ /בּ ְד ִמי ָי ֶמ ָ
שׁוֹר ֶרת ִמ ִכּנּ ֶ
דוגמהָ :ר ֵחלַ ,ה ְמּ ֶ
ָמי ֵא ְל ָכה ְבּ ַשׁ ֲע ֵרי ְשׁאוֹל ]יְ ַשׁ ְעיָהוּ
אָמ ְר ִתּי ִבּ ְד ִמי י ַ
ָמינוּ[ֲ .אנִ י ַ
]מ ִסּ ְפרוּת ַה ַה ְשׂ ָכּ ָלה וְ ַעד י ֵ
מקורַ :ה ִסּ ְפרוּת ַה ֲח ָד ָשׁה ִ
לח י[.
.201נפל דבר
ָפל ָדּ ָבר = ִה ְת ַר ֵחשָׁ ,ק ָרה ַמ ֶשּׁהוּ.
נַ
יך יִ פֹּל ָדּ ָבר.
יבת ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלהֶ ,א ָלּא ִחכּוּ ִל ְראוֹת ֵא ְ
דוגמהֲ :א ָח ִדים ִמ ָשּׂ ֵרי ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה לֹא ִה ִבּיעוּ ַדּ ְע ָתּם ְבּ ֵעת יְ ִשׁ ַ
]מ ִג ַלּת רוּת ג יח[.
יך יִ פֹּל ָדּ ָבר ְ
מקורְ :שׁ ִבי ִ ,בּ ִתּיַ ,עד ֲא ֶשׁר ֵתּ ְד ִעי ֵא ְ
.202נפל למשכב
ֶא ַלץ ִל ְשׁ ַכּב ַבּ ִמּ ָטּה ֵע ֶקב ַמ ֲח ָלה.
ָפל ְל ִמ ְשׁ ָכּב = ָח ָלה,נ ֱ
נַ
לוֹשׁה ֳח ָד ִשׁים.
ָפל ְל ִמ ְשׁ ָכּב ְבּיוֹם ְבּ ִחינַת ַה ַבּ ְגרוּת ,וְ ָל ֵכן נִ ְב ַחן ַכּעֲבור ְשׁ ָ
דוגמהַ :ה ַתּ ְל ִמיד נ ַ
]שׁמות כא יח[.
ָפל ְל ִמ ְשׁ ָכּב ְ
מקור :וְ ִה ָכּה ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ ...וְ נ ַ
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.203נפלו פניו
הוּרעַ ,ה ָפּנִ ים ַנ ֲעשׂוּ
רוּתית ַ -מ ְראָה ָפּנָיו ַ
ָפלוּ ָפּנָיוְ .2 .בּ ָלשׁוֹן ִס ְפ ִ
ֱצב ֶאל ִלבּוֹ .נ ְ
קוֹד ִריםֶ ,נע ַ
ָפלוּ ָפּנָיוָ .1 .פּנָיו ַנעֲשׂוּ ְ
נְ
חוּשׁים וְ ָר ִזים.
ְכּ ִ
ָעים
ֵיהם ֶשׁל ַשׂ ְח ָקנֵי ֶפּ ַתח ִתּ ְקוָה .2 .לא ָהיָה זֶה נ ִ
ָפלוּ ְפּנ ֶ
ירוּשׁ ַליִ ם נ ְ
תּוֹצאָה ִמן ַה ִמּ ְג ָרשׁ ִבּ ָ
דוגמהְ .1 :ל ִמ ְשׁ ַמע ַה ָ
מּוֹרה ְבּ ֵעת ַמ ֲח ָל ָתהּ.
ֶיה ֶשׁל ַה ָ
ָפלוּ ָפּנ ָ
ִל ְראוֹת ַעד ַכּ ָמּה נ ְ
אשׁית ד ,ו[.
]בּ ֵר ִ
ֶיך? ְ
ָפלוּ ָפּנ ָ
ַיּאמר ה' ֶאל ַקיִ ןָ :ל ָמּה ָח ָרה ְל ָך ,וְ ָל ָמּה נ ְ
מקור :ו ֶ
.204נר לרגליו
ַהג.
נֵר ְל ַר ְג ָליו = ִע ָקּרוֹן ֶשׁ ְלּ ִפיו הוּא ִמ ְתנ ֵ
יצים ֶאת ָה ַר ָבּנִ ים ,וְ ַה ְר ֵבּה ִמ ִשּׂיחוֹת ָה ַר ָבּנִ ים ֵהן נֵר ְל ַר ְג ֵלי ַהנְּ ָע ִרים.
ֲר ִ
דוגמהְ :בּנֵי ַהיְּ ִשׁיבוֹת ַמע ִ
אָלף ֵ -בּית
אוֹתיּוֹת ָה ֶ
ֶדע ְכּ ָל ִליִ :מ ְזמוֹר קיט ָבּנוּי ַעלִ -פּי ֵס ֶדר ִ
]תּ ִה ִלּים קיט ,קה[ְ .לי ַ
מקור :נֵרְ -ל ַר ְג ִלי ְדּ ָב ֶר ָך ְ
סוּקיו ֶשׁל ַה ִמּ ְזמוֹר הוּא ֵמאָה ִשׁ ְב ִעים וְ ִשׁ ָשּׁהְ .ל ָפנֵינוּ
סוּקים ,וְ ָל ֵכן ִמ ְס ַפּר ְפּ ָ
פּוֹת ַחת ְשׁמוֹנָה ְפּ ִ
ְכּ ִס ְד ָרן ָ .כּל אוֹת ַ
יוֹתר בתנ"ך.
אָרוך ְבּ ֵ
ְ
ַה ִמּ ְזמוֹר ָה
.205נשגב מבינתו
נּוֹשׂא.
נִ ְשׂגָּב ִמ ִבּינָתוֹ = ָק ֶשׁה לוֹ ְל ָה ִבין ֶאת ַה ֵ
וּמ ְס ַתּ ְבּ ִכים
בוֹדם ִ
שׁוֹמ ִרים ַעל ְכּ ָ
יקה ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלית ֵאינָם ְ
יט ָ
פּוֹל ִ
ֲלה ַבּ ִ
ָשׁים ָר ֵמיַ -מע ָ
יצד ֲאנ ִ
ָתי ֵכּ ַ
דוגמה :נִ ְשׂגָּב ִמ ִבּינ ִ
ְבּ ַה ְט ָר ָדה ִמינִ ית.
]תּ ִה ִלּים קלט ו[.
אוּכל ָלהּ ְ
מקורְ :פּ ִליאָה ַדּ ַעת ִמ ֶמּנִּ י ,נִ ְשׂ ְגּ ָבה לֹאַ -
.206נשיאים ורוח וגשם אין
יאים = ֲענָנִ ים
ָבה וְ ַצ ַער .נְ ִשׂ ִ
אַכז ָ
סּוֹפן ְ
ַהגוּת ַה ְמּ ַט ַפּ ַחת ִצ ִפּיּוֹת ָשׁוְ אֶ ,שׁ ָ
ֶשׁם אָיִ ן = ָמ ָשׁל ְל ִה ְתנ ֲ
רוּח  -וְ ג ֶ
יאים וְ ַ
נְ ִשׂ ִ
ֶשׁם.
נוֹשׂ ֵאי גּ ֶ
ְ
דוגמהַ :על ַמ ְר ִבּית ַה ַה ְב ָטחוֹת ֶשׁל ַה ָמּע ָ
ֶשׁם אָיִ ן.
רוּח  -וְ ג ֶ
יאים וְ ַ
לוֹמר :נְ ִשׂ ִ
ֳמ ִדים ְל ָראשׁוּת ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה נִ ָתּן ַ
]מ ְשׁ ֵלי כה יד[.
ֶשׁם אָיִ ןִ ,אישׁ ִמ ְת ַה ֵלּל ְבּ ַמ ַתּתָ -שׁ ֶקר ִ
רוּח  -וְ ג ֶ
יאים וְ ַ
מקור :נְ ִשׂ ִ
.207נתכרכמו פניו
יחנִ י ַבּ ַעל ָצ ַבע ָכּתֹם.
בּוּשׁהַ .כּ ְרכֹּם = ֶצ ַמח ַבּר ֵר ָ
נִ ְת ַכּ ְר ְכּמוּ ָפּנָיו = ָפּנָיו ִה ְצ ִהיבוּ ִמ ָ
ֵבה נִ ְת ַכּ ְר ְכּמוּ ָפּנָיו.
דוגמהַ :כּ ֲא ֶשׁר נִ ְת ַפּס ִאישׁ ַבּ ְגּנ ָ
אשׁית ַר ָבּה כ[.
]בּ ֵר ִ
מקור :וְ לֹא ָיכֹל ְל ָה ִשׁיבוֹ ,וְ נִ ְת ַכּ ְר ְכּמוּ ָפּנָיו ְ
.208נתלה  /תלה עצמו באילן גדול
ילן גָּדוֹל = ִה ְס ַתּ ֵמּ ְך ַעל ֻמ ְמ ֶחה.
נִ ְת ָלה ָ /תּ ָלה ַע ְצמוֹ ְבּ ִא ָ
ילן גָּדוֹל ,ברמטכ"ל ]ראשׁ
יתי ַע ְצ ִמי ְבּ ִא ָ
יתי ָ /תּ ִל ִ
נּוֹשׂא ַה ִבּ ְטחוֹנִ י ,נִ ְת ֵל ִ
ֶע ָך ְבּ ִצ ְד ַקת ַדּ ְע ִתּי ַבּ ֵ
דוגמהְ :כּ ֵדי ְל ַשׁ ְכנ ְ
נּוֹכ ִחי.
ַה ַמּ ֶטּה ַה ְכּ ָל ִלי[ ַה ְ
אָמר לוִֹ :אם
סוּרין ַ - -
יוֹחאי ְכּ ֶשׁ ָהיָה ָחבוּשׁ ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
יבא ֶאת ר' ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
ֲק ָ
מקורֲ :ח ִמ ָשּׁה ְדּ ָב ִרים ִצוָּה ר' ע ִ
]פּ ָס ִחים קיב[.
ילן גָּדוֹל ְ
יחנֵקִ ,ה ָתּ ֵלה ְבּ ִא ָ
ִבּ ַקּ ְשׁ ָתּ ֵל ָ
.209נתמלאה  /מלאה הסאה
ָבשׁ ֶשׁ ָהיוּ נְ הוּגוֹת
אַחת ִמ ִמּדּוֹת ַהיּ ֵ
ֲשׂה ַעד ֻתּמּוְֹ .סאָה = ַ
נִ ְת ַמ ְלּאָה ָ /מ ְלאָה ַה ְסּאָה = ֻה ְג ְדּ ָשׁה ַה ִמּ ָדּהַ ,ה ָדּ ָבר ַנע ָ
"מ ֲה ִרי ְשׁלֹשׁ ְס ִאים ֶק ַמח ס ֶֹלת".
אשׁית יחַ :
אַב ָר ָהם ִבּ ֵקּשׁ ִמ ָשּׂ ָרה ִבּ ְב ֵר ִ
ימי ֶק ֶדם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאלְ .
ִבּ ֵ
חוֹבה
ֶהג ַה ִשּׁכּוֹר ָה ַרג ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ְשׁ ֵל ָמה ֵה ִבין ֵבּית ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ִכּי נִ ְת ַמ ְלּאָה ָ /מ ְלאָה ַה ְסּאָה וְ ָ
אַחר ֶשׁ ַהנּ ָ
דוגמהְ :ל ַ
ֶהג ֶאת ִר ְשׁיוֹן ַהנְּ ִהיגָה ֶשׁלּוֹ.
ִל ְשׁלול ִל ְצ ִמיתוּת ִמן ַהנּ ָ
]סוֹטה ט[.
ָ
אָדם ַעד ֶשׁ ִתּ ְת ַמ ֵלּא ְסאָתוֹ
רוּך הוּא נִ ְפ ַרע ִמן ָה ָ
מקורֵ :אין ַה ָקּדוֹשָׁ -בּ ְ
.210נתן בכוס עינו = נתן עינו בכוס
ָתן ַבּכּוֹס ֵעינוֹ = ֵה ֵחל ִל ְשׁתּוֹת ְל ָשׁ ְכ ָרה.
נַ
חוסר ַה ְצ ָל ָח ָתהּ ַעל ַה ָבּ ָמה.
נוֹתנֶת ַבּכּוֹס ֵעינָהּ ֵע ֶקב ֶ
ָאיםַ ,ה ַשּׂ ְח ָקנִ ית ֶ
דוגמהְ :ל ִד ְב ֵרי ָה ִעתּוֹנ ִ
]מ ְשׁ ֵלי כג לא[.
אַדּםִ ,כּי-יִ ֵתּן ַבּכּוֹס ֵעינוֹ ִ
מקור :אַלֵ -תּ ֶרא ַייִ ן ִכּי יִ ְת ָ
.211סבב אותו בכחש
ָס ַבב אוֹתוֹ ְבּ ַכ ַחשׁ = ִר ָמּה אוֹתוִֹ ,ה ְט ָעה אוֹתוֹ.
אַך
חוֹק ֵרי ִמ ְשׁ ֶט ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,
סוֹבב ְבּ ַכ ַח ַשׁ ֶאת ְ
ַהג ֶשׁ ָה ֳא ַשׁם ַבּ ֲה ִריגָה ֵע ֶקב נְ ִהיגָתוֹ ָה ַר ְשׁ ָלנִ ית ,נִ ָסּה ְל ֵ
דוגמהַ :הנּ ָ
יוֹנוֹתיו.
נִ ְכ ַשׁל ְבּנִ ְס ָ
]הוֹשׁ ַע יב א[.
ֵ
וּב ִמ ְר ָמה ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
מקורְ :ס ָבבוּנִ י ְבּ ַכ ַחשׁ ֶא ְפ ַריִ םְ ,
.212סגי נהור
פוּכה ֶאת ָה ִעוֵּר.
ַס ִגּי = ַה ְר ֵבּה .נְ הוֹר = אוֹר ,וְ ָכ ְך ְמ ַכנִּ ים ְבּ ָלשׁוֹן ֲה ָ
ָריז".
ַח ֵב ָריו ְמ ַכנִּ ים אוֹתוֹ ִבּ ְלשׁוֹן ַס ִגּי  -נְ הוֹר "ז ִ
ֻשּׁל וְ ִא ִטּי ,ו ֲ
פּוֹעל ְמר ָ
דוגמהַ :ה ֵ
]בּ ָרכוֹת נח[.
=היָה ְ
מקורַ :רב ֵשׁ ֶשׁת ַס ִגּי-נְ הוֹר ֲהוָה ָ
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.213סוס טרויאני
ימית ֻמ ְסוֵית.
ידה ְפּנִ ִ
ַעת ִבּ ְב ִג ָ
ישׁהוּ ַה ִמּ ְס ַתּיּ ַ
סוּס ְטרוֹיָאנִ י = ְמ ִז ָמּה ֶנגֶד ִמ ֶ
ֻלּ ָתם ֶנגֶד ִא ְרגּוּנֵי ַה ֶטּרוֹר ְבּס ִ
וּסים ְטרוֹיָאנִ ים.
ָרים ִבּ ְפע ָ
יח ֶשׁכּוֹחוֹת ַה ִבּ ָטּחוֹן ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִליִּ ים ֶנ ֱעז ִ
דוגמהָ :ס ִביר ְל ָהנִ ַ
ַב ִטיחוּ ֶדּ ֶר ְך ְצ ֵל ָחה ַליְּ וָנִ ים
הוּכן ְכּ ִאלּוּ ָק ְר ָבּן ָל ֵא ִליםְ ,ל ַמ ַען י ְ
ָקי ֶשׁ ַ
ָדה ַהיְּ וָנִ ית ַעל סוּס ֵעץ ֲענ ִ
מקורַ :על יְ סוֹד ָהאַגּ ָ
סוֹגים ִמן ָה ִעיר ֵהם ִה ְשׁ ִאירוּ ֶאת ַהסּוּס,
ֱמידוּ ָפּנִ ים ִכּנְ ִ
אַחר ֶשׁ ַהיְּ וָנִ ים ֶהע ִ
שׁוּבם ִמ ִמּ ְל ַח ְמ ָתּם ַעל ָה ִעיר ְטרוֹיָהְ .ל ַ
ְבּ ָ
ָלים ַהיְּ וָנִ ים ָפּ ְרצוּ ִמתּוֹכוֹ,
ירהַ ,ה ַחיּ ִ
לוֹח ִמים יְ וָנִ ים .אַנְ ֵשׁי ְטרוֹיָה ִה ְכנִ יסוּ ֶאת ַהסּוּס ָה ִע ָ
ֶשׁ ַבּ ֲח ָללוֹ ִה ְת ַח ְבּאוּ ֲ
ֲרי ָה ִעיר ִל ְפנֵי ַהיְּ וָנִ יםְ .טרוֹיָה נִ ְכ ְבּ ָשׁה
וּפ ְתחוּ ֶאת ַשׁע ֵ
שּׁוֹמ ִרים ָ
ִה ְכנִ יעוּ ֶאת ַה ְ
.214ספרא וסייפא ]ארמית[
ָפא = ַסיָּף.
סוֹפרַ .סיּ ָ
רוּחנִ יּוּתָ .ס ְפ ָרא = ֵ
וּב ָ
ַשׁ ִמיּוּת ְ
ָפא = כּוֹחוֹ גָּדוֹל ְבּג ְ
ָס ְפ ָרא וְ ַסיּ ָ
ָפא.
ן,ס ְפ ָרא וְ ַסיּ ָ
אָכ ָ
עוֹלםֵ ,
ידי ִאישׁ ַמ ְשׂ ִכּיל וְ גַם ָבּ ִקי ַבּ ֲהוָיוֹת ָה ָ
דוגמה :יְ ִד ִ
ַב ָתּ? אָ ַמר ָל ֶהם:
וּמ ְפּנֵי ַמה ָגּנ ְ
תּוֹרה ִ
אָמרוּ לוִֹ :מ ְפּנֵי ָמה ָע ַס ְק ָתּ ַבּ ָ
]ל ְפנֵי ַה ַמּ ְלכוּת[ְ .
יעזֶר ִ
מקורֵ :ה ִביאוּ לר' ֱא ִל ֶ
ָרה[.
ֲבוֹדה ז ָ
וּמה זֶּה ֵאין ִבּי ,אַף זֶה ֵאין ִבּי ]ע ָ
סוֹפר ֲאנִ י ֵ -אינֶנִּ י ַסיָּףַ ,
סוֹפר ,וְ ִאם ֵ
ִאם ַסיָּף ֲאנִ י ֵ -אינֶנִּ י ֵ
.215סר וזעף
ָבוֹך.
ָעף = ָעצוּב וְ נ ְ
ַסר וְ ז ֵ
יזיָה י ָ
דוגמהַ :ה ָבּחוּר ֶשׁנִּ ְכ ַשׁל ְבּ ִמ ְב ֲחנֵי ַה ַקּ ָבּ ָלה ְל ָת ְכנִ ית ַה ֶטּ ֶלוִ ְ
ָעף.
ָצא ִמן ָה ֻא ְל ָפּן ַסר וְ ז ֵ
]מ ָל ִכים א כא ד[.
ָעף ְ
מקורַ :ו ָיּבֹא ַאַ ְחאָב ֶאלֵ -בּיתוֹ ַסר וְ ז ֵ
.216סתם עליו את הגולל
ימת ֶק ֶבר ָחצוּב ַבּ ֶסּ ַלע.
גּוֹלל = ֶא ֶבן ִל ְס ִת ַ
גּוֹלל = ֵה ִביא ָע ָליו ֶאת ַה ֵקּץֵ .
ָס ַתם ָעליו ֶאת ַה ֵ
גּוֹלל ַעל ַה ָתּ ְכנִ ית ְל ָה ִקים ֵבּית ֵס ֶפר ָח ָדשׁ.
דוגמהַ :ה ִקּצּוּץ ַבּ ַתּ ְק ִציב ָס ַתם ֶאת ַה ֵ
]שׁ ָבּתַ ,דּף קנב ַעמּוּד ב[.
גּוֹלל ַ
יוֹד ַע ַעד ֶשׁיִּ ָסּ ֵתם ַה ֵ
אוֹמ ִרים ִבּ ְפ ֵני ַה ֵמּת ֵ
גּוֹלל" ָ -כּל ֶשׁ ְ
מקורַ :על ִפּי "נִ ְס ַתּם ַה ֵ
.217עבד כי ימלוך
פוּפים לוֹ.
]ק ָטן[ ֶשׁ ָע ָלה ַבּ ַדּ ְרגָּה ֵה ֵחל ִל ְרדּוֹת ַבּ ְכּ ִ
זוּטר ָ
ֶע ֶבד ִכּי יִ ְמל ְֹך = ָ
לוך.
ַהל ֵה ֵחל ְל ַה ְכ ִבּיד ָידוֹ ַעל ַהנְּ תוּנִ ים ְל ָמרוּתוֶֹ -ע ֶבד ִכּי יִ ְמ ְ
זּוּטר ֶשׁנִּ ְת ַמנָּה ַל ְמּנ ֵ
דוגמהַ :ה ָפּ ִקיד ַה ָ
]מ ְשׁ ֵלי
ָבל ִכּי יִ ְשׂ ַבּעָ -ל ֶחם ִ
ֹוך וְ נ ַ
תּוּכל ְשׂ ֵאת ַ :תּ ַחתֶ -ע ֶבד ִכּי יִ ְמל ְ
אַר ַבּע לאַ -
מקורַ :תּ ַחת ָשׁלוֹשׁ ָר ְגזָה ֶא ֶרץ וְ ַת ַחת ְ
ל כא  -כב[.
.218עבודה סיזיפית
תּוֹע ֶלת.
וּללא ֶ
וּמ ָפ ֶר ֶכת ְללא ַתּ ְכ ִלית ְ
ֲבוֹדה ָק ָשׁה ְ
יפית = ע ָ
יז ִ
ֲבוֹדה ִס ִ
ע ָ
עוֹלם
ֲבוֹדה ִבּ ְז ַמן ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
דוגמה :יְ ִ
לוּאים ְבּ ַמ ֲחנוֹת ע ָ
יוֹתם ְכּ ִ
יפית ְבּ ֵעת ֱה ָ
יז ִ
ֲבוֹדה ִס ִ
הוּדים ַר ִבּים ָע ְבדוּ ַבּע ָ
ַה ְשּׁנִ יָּה.
ַלגֵּל
יתוֹלוֹגיָה ַהיְּ וָנִ ית נִ ְגזַר ָע ָליו ַבּ ְשּׁאוֹל ְלג ְ
ְ
וֹרינְ תוֹסֶ ,שׁ ְלּ ִפי ַה ִמּ
יזיפוּס ֶמ ֶל ְך ק ִ
נוֹב ַע ִמ ְשּׁמוֹ ֶשׁל ִס ִ
מקורַ :ה ֵצּרוּף ֵ
יע ַל ִפּ ְסגָּה.
ַלגֵּל ְל ַמ ָטּה ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֶשׁ ִהגִּ ַ
וּמ ְתגּ ְ
ֲלה ַה ִגּ ְב ָעה ֶס ַלע ָכּ ֵבדֶ ,שׁ ָהיָה ָשׁב ִ
ָל ַעד ְבּ ַמע ֶ
.219עולם כמנהגו נוהג
ַהל ָכּ ָר ִגילַ ,מה ֶשּׁ ָהיָה הוּא ֶשׁיִּ ְהיֶה.
נוֹהג = ַהכּל ִמ ְתנ ֵ
עוֹלם ְכּ ִמנְ ָהגוֹ ֵ
ָ
נוֹה ִגים ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּם ,וְ ָל ֵכן
ירנוַּ ,ר ִבּים ֵאינָם ֲ
יריַּת ֶפּ ַתח ִתּ ְקוָה ִס ְמּנָה ַמ ַע ְב ֵרי ֲח ִציָּה ְבּ ִע ֵ
דוגמהַ :ל ְמרוֹת ֶשׁ ִע ִ
נוֹהג.
אָסוּר,עוֹלם ְכּ ִמנְ ָהגוֹ ֵ
ָ
הוֹל ֵכיֶ -רגֶל ְבּ ֵעת ֲח ִצ ָיּ ָתם ֶאת ַה ְכּ ִבישׁ ְבּ ָמקוֹם
ָעים ְ
ידי ַפּ ַעם נִ ְפגּ ִ
ִמ ֵ
ָרהִ ,מ ְפּנֵי ָמה ֵאינוֹ
ֲבוֹדה ז ָ
יכם ֵאין ְרצוֹנוֹ ַבּע ָ
רוֹמיִ :אם ֱאל ֵֹה ֶ
ילוֹסוֹפין ֶאת ַה ְזּ ֵקנִ ים ְבּ ִ
ִ
מקורָ :תּנוּ ַר ָבּנָןָ :שׁ ֲאלוּ ִפ
עוֹב ִדין ַל ַח ָמּה
עוֹב ִדין ָ -היָה ְמ ַב ְטּלוֲֹ ,ה ֵרי ֵהן ְ
צוֹר ְך לוֹ ָהיוּ ְ
עוֹלם ֵ
אָמרוּ ָל ֶהם ִאלּוּ ְל ָד ָבר ֶשׁ ֵאין ָה ָ
ְמ ַב ְטּ ָלהּ ? ְ
ידין
ֲת ִ
שׁוֹטים ֶשׁ ִקּ ְל ְקלוּ ע ִ
נוֹהג ,וְ ִ
עוֹלם ְכּ ִמנְ ָהגוֹ ֵ
שּׁוֹטים? ֶא ָלּא ָ
עוֹלמוֹ ִמ ְפּנֵי ַה ִ
אַבּד ָ
וּל ַמזָּלוֹת  -יְ ֵ
כּוֹכ ִבים ְ
וְ ַל ְלּ ָבנָה וְ ַל ָ
ָרה נד[.
ֲבוֹדה ז ָ
ִל ֵתּן ֶאת ַה ִדּין ]ע ָ
.220עולם שכולו טוב
אַח ֵרי ַה ָמּוֶת.
עוֹלם ֶשׁ ֲ
עוֹלם ַה ָבּאָ ,ה ָ
עוֹלם ֶשׁכֻּלּוֹ טוֹב = ִכּנּוּי ָל ָ
ָ
עוֹלם ֶשׁכֻּלּוֹ טוֹב.
הוֹל ְך ְל ָ
אָדם ִהיא ִכּי הוּא ֵ
ֶח ָמה ַעל מוֹת ָ
דוגמהַ :הנּ ָ
יטב ָל ְך וְ ֶה ֱא ַר ְכ ָתּ
לּוּח ַה ֵקּןְ .כּ ִתיב ְל ַמ ַען יִ ַ
יטב ָל ְך ְבּ ִשׁ ַ
]דּ ָב ִרים ה ,טו[ יִ ַ
יטב ָל ְך ְ
וּל ַמ ַען יִ ַ
יך ְ
ָמ ָ
ַא ִריכֻן י ֶ
מקורְ :ל ַמ ַען י ֲ
ָרתוֹ
וּב ֲחז ָ
ֲלה לבירא וְ ָה ֵבא ִלי גּוֹזָלוֹת  .וְ ָע ָלה וְ ָשׁ ַלח ֶאת ָה ֵאם וְ ָל ַקח ֶאת ַה ָבּנִ יםַ ,
אָביו :ע ֵ
אָמר לוֹ ִ
ָמיםֲ ,ה ֵרי ֶשׁ ַ
יִ
עוֹלם ֶשׁכֻּלּוֹ אָרוך,
יך ְ -בּ ָ
ָמ ָ
ַא ִריכֻן י ֶ
טוֹבתוֹ ֶשׁל זֶה? ֶא ָלּא ְל ַמ ַען י ֲ
יכן ָ
ָמיו ֶשׁל זֶה? ֵה ָ
יכן ֲא ִריכוּת י ָ
ָמת ֵ .ה ָ
ָפל ו ֵ
נַ
]ח ִלּין ַדּף קמבַ ,עמּוּד א'[.
עוֹלם ֶשׁכֻּלּוֹ טוֹב ֻ
יטב ָל ְך ְ -ל ָ
וּל ַמ ַען יִ ַ
ְ
.221עורבא פרח ]ארמית[
ַער ,לא ָהיָה וְ לא
פּוֹר ַח ָבּ ֲאוִ יר ,לא דּ ִ
ָמל ֵ
עוֹרב ָפּ ַרח .גּ ָ
עוֹר ָבא ָפּ ַרח = ָדּ ָבר ֶשׁ ֵאין בּוֹ ַמ ָמּשַׁ .בּ ֲא ָר ִמיתָ :ה ֵ
ֻבּים וְ לא י ַ
ְ
פּוֹר ַח ָבּ ֲאוִ יר.
עוֹלם ,לא ִמנֵּיהּ וְ לא ִמ ְק ָצ ֵתהּ ,לא ִמנָּה וְ לא ִמ ְקּ ָצ ָתהִּ ,מ ְג ָדּל ַה ֵ
נִ ְב ָרא ,לא ָהיוּ ְדּ ָב ִרים ֵמ ָ
עוֹר ָבא ָפּ ַרח ,וְ ֵאין ַל ְדּ ָב ִרים ָכּל
אַמּן זָר ְלנִ ְב ֶח ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְ
דוגמהְ :ל ַד ַעת ַה ְסּפּוֹ ְר ַטאיַ ,ה ַכּ ָתּ ָבה ַעל ִמנּוּי ְמ ֵ
יְ סוֹד.
ָכ ִרי וְ ֶח ְציָהּ ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,מהוּ ִל ְשׁ ֲח ָטהּ ְבּיוֹם -טוֹב?
מקורָ :שׁאַל ַרב אויא את רב הונאְ :בּ ֵה ָמה ֲחצוּיָה ֶשׁל נ ְ
יצה כא[.
]בּ ָ
עוֹר ָבא ָפּ ַרח! ֵ
אָמר לוְֹ :
אָמר לוֹ :וְ ִכי ַמה ֵבּין זֶה ִלנְ ָד ִרים וּנְ ָדבוֹת? ַ
אָמר לוֹֻ :מ ָתּרַ .
ַ
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.222עזר כנגדו
אָדם.
ֵעזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ = ְבּ ִפי ָה ָעם ִכּנּוּי ָל ִא ָשּׁהַ ,בּת זוּגוֹ ֶשׁל ָ
"עזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ".
וּב ִראשׁוֹנָה ַעל ַה ֵ
מוֹדים ִכּי ָכּל ַה ְצ ָל ָחה ֶשׁ ָלּ ֶהם ִמ ְת ַבּ ֶסּ ֶסת ָבּראשׁ ָ
דוגמהְ :גּ ָב ִרים ַר ִבּים ִ
אשׁית ב יח[.
]בּ ֵר ִ
ֱשׂה-לוֹ ֵעזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ ְ
אָדם ְל ַבדּוֶֹ ,אע ֶ
ֹאמר ה' ֱאל ִֹהים :לֹא-טוֹב ֱהיוֹת ָה ָ
מקורַ :ויּ ֶ
.223עידן ועידנים ]ארמית[
ָמים ַר ִבּיםִ .ע ָדּן = ְז ַמן.
ִע ָדּן וְ ִע ָדּנִ ים = י ִ
ָצאוּ ַדּ ָיּגֵי ַעכּוֹ ַליָּם זֶה ִע ָדּן וְ ִע ָדּנִ ים.
דוגמהֵ :ע ֶקב ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִבּ ְצפוֹן ַה ְמּ ִדינָה לא י ְ
]דּנִ יֵּאל ז כה[.
מוֹעד ָ
ַח ִצי ֵ
ֲדים ו ֲ
מוֹעד וּמוֹע ִ
ָתנוּ ְבּיָדוַֹ ,עד ֵ
וּפ ַלג ִע ָדּן=וְ יִ נּ ְ
ידהּ ַעדִ -ע ָדּן וְ ִע ָדּנִ ין ְ
ַהבוּן ִבּ ֵ
מקור :וְ יִ ְתי ֲ
.224על אפו ועל חמתו
ַעל אַפּוֹ וְ ַעל ֲח ָמתוֹ = ַל ְמרוֹת ִה ְתנ ְַגּדוּתוֹ .אַף = ַכּ ַעס.
י,אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְבּ ַמאי ָ [1948ק ָמה ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל אַפּוֹ וְ ַעל ֲח ָמתוֹ ֶשׁל
דוגמהַ :בּ ֲח ִמ ָשּׁה ְבּ ִא ָיּר ָתּ ָשׁ"ח ]יוֹם ִשׁ ִשּׁ ְ
ֲר ִבי.
עוֹלם ָהע ָ
ָה ָ
]ר ָד"ק ְמ ָל ִכים ב כד כ[.
מקורַ :על אַפּוֹ וְ ַעל ֲח ָמתוֹ ָ
.225על כרעי  /רגלי תרנגולת
מוֹטט ְבּ ַקלּוּת.
רוֹפף וְ ָעלוּל ְל ִה ְת ֵ
מוּצק ,נִ ְמ ָצא ְבּ ַמ ָצּב ֵ
גלת ַמ ֶשּׁהוּ ֶשׁ ֵאינוֹ ָ
ַעל ַכּ ְר ֵעי ַ /ר ְג ֵלי ַתּ ְרנְ ֶ
גלת.
ָתי ֶשׁל ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּנוּי ַעל ַכּ ְר ֵעי ַ /ר ְג ֵלי ַתּ ְרנְ ֶ
דוגמהְ :ל ַד ַעת ַר ִבּיםַ ,ה ַתּ ְק ִציב ַה ְשּׁנ ִ
ָמינוּ[.
]מ ִסּ ְפרוּת ַה ַה ְשׂ ָכּ ָלה וְ ַעד י ֵ
ֲמ ִמי ִמן ַה ִסּ ְפרוּת ַה ֲח ָד ָשׁה ִ
מקורִ :בּטּוּי ע ָ
.226על עברי פי פחת
ֲמ ָקּה ָבּ ֲא ָד ָמה.
ירה ע ֻ
יוֹתרַ ,על ִפּי ַה ְתּהוֹםַ .פּ ַחת = ֲח ִפ ָ
ַעל ֶע ְב ֵרי ִפּי ַפּ ַחת = ְבּ ָמקוֹם ְמ ֻס ָכּן ְבּ ֵ
ֲמידוֹת ֶאת ַה ִקּבּוּץ ַעל ֶע ְב ֵרי ִפּי ַפּ ַחת ִמ ְבּ ִחינָה ַכּ ְל ָכּ ִלית.
וּב ַמ ָטּ ָעיו ַמע ִ
דוגמהַ :ה ְגּנֵבוֹת ִבּ ְשׂדוֹת ַה ִקּבּוּץ ְ
מקורִ :ע ְזבוּ ָע ִרים וְ ִשׁ ְכנוּ ַב ֶסּ ַלע י ְֹשׁ ֵבי מוֹאָב ,וִ ְהיוּ ְכיוֹנָה ְתּ ַקנֵּן ְבּ ֶע ְב ֵרי ִפּי ַפּ ַחת ]יִ ְר ְמיָה מח כח[.
.227על פיו ישק
ידה ,לֹא יָסוּר ִמ ְדּ ָב ָריו.
הוֹראָתוֹ ַהיְּ ִח ָ
ַהג ְל ִפי ָ
ַעל ִפּיו יִ ַשּׁק = יִ ְתנ ֵ
יוֹסף ִכּי ַעל ִפּיו יִ ַשּׁק ָדּ ָבר.
יח ְל ֵ
דוגמהַ :פּ ְרעֹה ִה ְב ִט ַ
אשׁית מא מ[.
]בּ ֵר ִ
יך יִ ַשּׁק ָכּלַ -ע ִמּי ְ
יתי וְ ַעלִ -פּ ָ
אַתּה ִתּ ְהיֶה ַעלֵ -בּ ִ
מקורָ :
.228עמד בדיבורו
ָע ַמד ְבּ ִדבּוּרוֹ = ִקיֵּם ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ.
אַכ ְז ִבים.
בּוֹח ִרים ִמ ְת ְ
ַהמוֹנֵי ַה ֲ
בּוֹחר ,ו ֲ
בּוּרם ַל ֵ
עוֹמ ִדים ְבּ ִד ָ
יק ִאים ֵאינָם ְ
יט ָ
פּוֹל ִ
ֲרנוַּ ,מ ְר ִבּית ַה ִ
דוגמהְ :ל ַצע ֵ
יעא ַדּף ד ַעמּוּד ב[.
]בּ ָבא ְמ ִצ ָ
עוֹמד ְבּ ִדבּוּרוֹ ָ
רוּך-הוּא ָע ִתיד ְל ִה ָפּ ַרע ִמ ִמּי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
מקורַ :ה ָקּדוֹשָׁ -בּ ְ
.229עמד בפרץ
ָע ַמד ַבּ ֶפּ ֶרץ = ָע ַצר ֶאת ַה ַסּ ָכּנָהִ ,ה ְת ָע ֵרב ָבּ ִענְ יָן ְל ַת ְקּנוֶֹ .פּ ֶרץ = ָמקוֹם ֶשׁנִּ ְפ ַרץ. .
אוֹצר ְל ַה ְפ ִחית ְמ ַעט ִבּ ְשׂ ָכ ָרם ַה ֻמּ ְפ ָרז ֶשׁל נִ ְב ֲח ֵרי ַה ִצּבּוּר ֵהם נִ ְז ֲעקוּ וְ ָע ְמדוּ ַבּ ֶפּ ֶרץ ְכּ ֵדי
דוגמהַ :כּ ֲא ֶשׁר ִבּ ֵקּשׁ ַשׂר ָה ָ
ִל ְמנ ַֹע ַק ָבּ ַלת ַה ְח ָל ָטה זוֹ.
משׁה ְב ִחירוֹ ָע ַמד ַבּ ֶפּ ֶרץ ְל ָפנָיו ְל ָה ִשׁיב ֲח ָמתוֹ
לוּלי ֶ
ידם ]ה' ֶאת ָה ָעם ַבּ ֶדּ ֶר ְך ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם[ ֵ
ַיּאמר ְל ַה ְשׁ ִמ ָ
מקור :ו ֶ
ַמ ַה ְשׁ ִחית ] ְתּ ִה ִלּים קו כא  -כג[.
.230עמד מנגד
ָע ַמד ִמ ֶנּגֶד = ָע ַמד ֵמ ָרחוֹק וְ לֹא ָעזַר.
ָקף ֶא ְצ ַבּע.
ֲלהּ ֶה ָהמוּם ָע ַמד ִמ ֶנּגֶד וְ לא נ ַ
אַך ַבּע ָ
צוּעהְ ,
ַהגֶת ַה ְפּ ָ
ֵע ַלנּ ֶ
שּׁוֹטר ִסיּ ַ
דוגמהַ :ה ֵ
]עוֹב ְדיָה א ,יא[.
ָרים ֵחילוֹ ַ
ֲמ ְד ָך ִמ ֶנּגֶד ְבּיוֹם ְשׁבוֹת ז ִ
מקורְ :בּיוֹם ע ָ
.231עניי עירך קודמים
קוֹד ִמים = ִענְ יְ נֵי ַה ָמּקוֹם קוֹ ְד ִמים ְל ִענְ יְ נֵי ְמקוֹמוֹת ֲא ֵח ִרים.
יר ָך ְ
עֲנִ יֵּי ִע ְ
קוֹד ִמים.
ירי ְ
אַחרִ ,כּי עֲנִ יֵּי ִע ִ
מוֹרים ִמ ֵבּיתִ -ס ְפ ִרי ִל ְפנֵי ָכּל ִטפּוּל ֵ
טּוּרי ִ
דוגמהִ :ט ַפּ ְל ִתּי ְבּ ִאיִ -פ ֵ
]שׁמוֹת
ֶשׁ ְך ְ
נושׁה  ,לא ְתשׂימוּן ָע ָליו נ ֶ
"אם ֶכּ ֶסף ַתּ ְלוֶה ֶאתַ -ע ִמּיֶ ,אתֶ -ה ָענִ י ִע ָמּ ְך ,לאִ -תּ ְהיֶה לוֹ ְכּ ֶ
יוֹסף ִ
מקורַ :רב ֵ
יר ָך ַועֲנִ יֵּי ִעיר
קוֹד ִמין ,עֲנִ יֵּי ִע ְ
ֶיך ְ
יר ָך  -עֲנִ יּ ָ
ֶיך ַועֲנִ יֵּי ִע ְ
קודם ,עֲנִ יּ ָ
קודםָ ,ענִ י וְ ָע ִשׁיר ָ -ענִ י ֶ
ָכ ִרי ַ -ע ִמּי ֶ
כב ,כד[ַ ,ע ִמּי וְ נ ְ
יעא ,עא[
]בּ ָבא ְמ ִצ ָ
קוֹד ִמין ָ
יר ָך ְ
אַח ֶרת  -עֲנִ יֵּי ִע ְ
ֶ
.232עצת אחיתופל
וּל ַה ְכ ִשׁילַ .ס ֵכּל = ָה ֵפרֲ ,הפ ְֹך ְל ִס ְכלוּתִ ,ל ְד ַבר ְשׁטוּתֲ .א ִחית ֶֹפל,
ֲדה ְל ַה ִזּיק ְ
יתפל ִ -כּנּוּי ְל ֵע ָצה ֶשׁנּוֹע ָ
ֲצת ֲא ִח ֶ
עַ
אָביוָ ,ע ַבר ֲא ִחית ֶֹפל ְל ַמ ֲחנֵה
אַב ָשׁלוֹם ְבּ ָדוִ ד ִ
ֲצוֹתיו ַהטּוֹבוֹתַ .כּ ֲא ֶשׁר ָמ ַרד ְ
ָדוּע ַבּע ָ
יוֹעֲצוֹ ֶשׁל ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְךָ ,היָה י ָ
ֲצת
ֵח ַה ִשּׁמּוּשׁ ַבּנִּ יב "ע ַ
ַעץ ֲא ִחית ֶֹפלַ .היּוֹם רוֹו ַ
ָפר ֶאת ָה ֵעצוֹת ֲא ֶשׁר יְ י ֵ
אַב ָשׁלוֹםָ .דּוִ ד ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ֱאל ִֹהים ֶשׁיּ ֵ
ְ
ֻשּׁ ַעת.
וּמר ַ
ילה ְ
פוּכה ֵ -ע ָצה ַמ ְכ ִשׁ ָ
הוֹראָה ֲה ָ
ֲא ִחית ֶֹפל" ְבּ ָ
ֲדיִ ן
ָתיקֵ ,כּיוָן ֶשׁ ְלּ ַד ַעת ֲא ָח ִדים ,ע ַ
יּוֹעץ ַהוּ ִ
ֲצוֹתיו ֶשׁל ַה ֵ
דוגמהַ :ה ַשּׂר ֻה ְז ַהר ְל ַבל יִ ְשׁ ַמע ַלעֲצוֹת ֲא ִחית ֶֹפלִ ,כּנּוּי ַלע ָ
קּוֹדם.
ָתיק ֱאמוּנִ ים ַל ַשּׂר ַה ֵ
יּוֹעץ ַהוּ ִ
שׁוֹמר ַה ֵ
ֵ
מוּאל ב טו לא[.
]שׁ ֵ
יתפל ְ
ֲצת ֲא ִח ֶ
מקורַ :ס ֵכּל -נָא ֶאת-ע ַ
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.233עקב אכילס
]ה ַצּד ַה ַח ָלּשַׁ ,הנְּ ֻק ָדּה ַה ַח ָלּ ָשׁה[.
ילס = ִכּנּוּי ִלנְ ֻק ַדּת ֻתּ ְר ָפּה ַ
אָכ ֵ
ֲקב ִ
עֵ
ֶח ָקר ַבּשּׁוד.
ילס ֶשׁל ַהנּ ְ
אָכ ֵ
ֲקבִ -
דוגמהְ :ל ַד ְע ִתּיַ ,ה ֻח ְל ָשׁה ִל ְק ָל ִפים ִהיא ע ֵ
ַחל ְק ָס ִמיםְ ,כּ ֵדי ֶשׁלּא יִ ְפגַּע בּוֹ ְל ָר ָעה שׁוּם
ַלדוּתוֹ ְבּנ ַ
ילסִ ,אמּוֹ ָט ְב ָלה אוֹתוֹ ְבּי ְ
אָכ ֵ
מקורִ :גּבּוֹר ִמ ְל ֶח ֶמת ְטרוֹיָהִ ,
יע.
יכ ְך ָמקוֹם זֶה נִ ְשׁאָר ָפּ ִג ַ
וּל ִפ ָ
ֲקבוְֹ ,
אָחזָה ָה ֵאם ַבּע ֵ
ילה ֲ
אוּלם ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְטּ ִב ָ
ֶשׁקָ ,
נֶ
.234עשה לו כנפיים
נוֹדע ָבּ ַר ִבּים ִבּ ְמ ִהירוּת ַר ָבּה.
ָפיִ ם = ַ
ָע ָשׂה לוֹ ְכּנ ַ
ָפיִ ם.
ַקּשׁוּת ַה ְמּת ֶֹע ֶבת ְבּרֹאשׁ ַה ֶמּ ְמ ָשׁ ָלה ,יִ ְצ ָחק ַר ִבּיןִ ,ז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכהָ ,ע ְשׂ ָתה ָלהּ ְכּנ ַ
יעה ַעל ַה ִה ְתנ ְ
דוגמהַ :היְּ ִד ָ
]מ ְשׁ ֵלי כג ה[.
ָפיִ ם ִ
ֲשׂה-לוֹ ְכנ ַ
מקורִ :כּי ָעשׂה ַיע ֶ
.235עשה לילות כימים
יוֹמם וְ ַליְ ָלה ,לא נָח אַף ְל ֶרגַע.
ָמים = ָע ַבד ָ
ָע ָשׂה ֵלילוֹת ַכּיּ ִ
עוֹלים ַה ֲח ָד ִשׁים ְבּ ֶע ֶרב ַחג ַה ֶפּ ַסח.
יטת ָה ִ
ָמים ִבּ ְק ִל ַ
יתי ֵלילוֹת ַכּיּ ִ
דוגמהָ :ע ִשׂ ִ
ָמינוּ[.
]מ ִסּ ְפרוּת ַה ַה ְשׂ ָכּ ָלה וְ ַעד י ֵ
מקורִ :מן ַה ִסּ ְפרוּת ַה ֲח ָד ָשׁה ִ
.236עשה נפשות ל-
תּוֹמ ִכים.
אוֹה ִדים וְ ַה ְ
ָע ָשׂה נְ ָפשׁוֹת ְל = ִה ְר ִחיב ֶאת ַמ ְעגַּל ָה ֲ
ָרת ַה ְשּׁבוּיִ ים ְמנ ִ
נוּעה ְל ַמ ַען ַה ְחז ַ
ימי ַה ְתּ ָ
דוגמהְ :מ ִק ֵ
נוּע ָתם
ַסּים ְבּ ָכל ֶדּ ֶר ְך ֶא ְפ ָשׁ ִרית ַלעֲשׂוֹת נְ ָפשׁוֹת ִל ְת ָ
אשׁית יב ה[.
]בּ ֵר ִ
ֲב ִדים( ְ
ַחס ִל ְקנִ יַּת ע ָ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁרָ -עשׂוּ ְב ָח ָרן ) ִמ ְתי ֵ
מקור :וְ ֶאתַ -הנּ ֶ
.237עשוי לבלי חת
ָעשׂוּי ִל ְב ִלי ַחת ֵ -אין ְבּ ִלבּוֹ ָכּל ַפּ ַחדַ .חת = ַפּ ַחד ,יִ ְראָה.
ָלי ַצ ַה"ל ַכּעֲשׂוּיִ ים ִל ְב ִלי ַחת.
וּב ֲאוִ יר נִ ְתגַּלּוּ ַחיּ ִ
ַבּ ָשׁה ָ
דוגמהְ :בּ ָכל ַמ ַע ְרכוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּיָּםַ ,בּיּ ָ
]איּוֹב מא כה[.
מקורֵ :איןַ -עלָ -ע ָפר ָמ ְשׁלוֶֹ ,ה ָעשׂוּ ִל ְב ִליָ -חת ִ
.238פכים קטנים
אַחרַ .פּ ִכּים ְק ַטנִּ ים = זוּטוֹתְ ,דּ ָב ִרים
ַפּ ִכּים ְק ַטנִּ ים = ֵכּ ִלים ְק ַטנִּ יםַ .פּ ְך = ְכּ ֵלי ִקבּוּל ָק ָטן ִל ְשׁ ָמן אוֹ ְל ָכל נוֹזֵל ֵ
ַק ֵלּיֵ -ע ֶר ְך.
ַהל ִדּיּוּן ַבּ ְבּ ָעיוֹת ָה ִע ָקּ ִריּוֹת.
דוגמהַ :ה ִדּיּוּן ַבּ ַהנְ ָה ָלה ִה ְת ַמ ֵקּד ַבּ ַפּ ִכּים ַה ְקּ ַטנִּ ים וְ לא ִה ְתנ ֵ
יקים
אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָרֶ ,שׁנִּ ְשׁ ַתּיֵּר ַעל ַפּ ִכּים ְק ַטנִּ יםִ .מ ָכּאן ַל ַצּ ִדּ ִ
אשׁית לב ,כה[ ַ -
]בּ ֵר ִ
ָתר ַיעֲקב ְל ַבדּוֹ ְ
מקור :וַיִּ וּ ֵ
]ח ִלּין  ,צא[.
יהן ַבּ ֶגּזֶל ֻ
פּוֹשׁ ִטין יְ ֵד ֶ
גּוּפם ,וְ ָכל ָכּ ְך ָל ָמּה? ְל ִפי ֶשׁ ֵאין ְ
יוֹתר ִמ ָ
יהם ָממוֹנָם ֵ
ֲל ֶ
ֶשׁ ָח ִביב ע ֵ
.239פלישתים עליך!
יךִ ,שׁ ְמשׁוֹן! = ִהנְּ ָך ֻמ ָקּף שׂוֹנְ ִאים.
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָע ֶל ָ
יךִ ,שׁ ְמשׁוֹן!"
"פּ ִל ְשׁ ִתּים ָע ֶל ָ
ירה אוֹתוֹ ִמ ְשּׁנָתוְֹ :
ילה ָק ְראָה ֶאל ִשׁ ְמשׁוֹן ְכּ ֶשׁ ֵה ִע ָ
דוגמהְ :דּ ִל ָ
]שׁוֹפ ִטים טז ט[.
ְ
יךִ ,שׁ ְמשׁוֹן!
מקורְ :פּ ִל ְשׁ ִתּים ָע ֶל ָ
.240פנה עורף
ָפּנָה לוֹ ע ֶֹרף = ָעזַב אוֹתוָֹ ,סר ִמ ֶמּנּוּ.
אַחר ֶשׁ ֻה ְר ַשׁע ְבּ ַה ְט ָר ָדה ִמינִ ית.
דוגמהֲ :ח ֵב ָריו ֶשׁל ָה ִאישׁ ַהנִּ ְכ ָבּד ָפּנוּ לוֹ ע ֶֹרףְ ,ל ַ
מקורִ :כּיָ -פנוּ ֵא ַלי ע ֶֹרף ]יִ ְר ְמיָהוּ ב כז[.
.241פרי בטן
יצי ְל ֶצ ֱא ָצ ִאים.
ְפּ ִרי ֶבּ ֶטן= ִכּנּוּי ְמ ִל ִ
יצד ִלנְ הֹג ִבּ ְפ ִרי ִבּ ְטנָהּ.
ָד ָעה ֵכּ ַ
ָקה וְ לֹא י ְ
ָבוֹכה ִמן ַה ֲהנ ָ
ירה נ ָ
דוגמהָ :ה ֵאם ַה ְצּ ִע ָ
אשׁית לב[.
]בּ ֵר ִ
מקורֲ :ה ַת ַחת ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ֲא ֶשׁרָ -מנַע ִמ ֵמּ ְך ְפּ ִריָ -ב ֶטן ? ְ
.242פשט יד
אָלהִ :בּ ֵקּשׁ נְ ָד ָבה.
ָפּ ַשׁט יָד = ְבּ ַה ְשׁ ָ
סּוֹאן.
ידה ַל ְכּ ִבישׁ ַה ֵ
יר ָ
ֶא ַלץ ִל ְפשֹׁט יָד ַבּצּ ֶֹמת ַה ָקּרוֹב ,אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁ ִה ְס ַתּ ֵכּן ִבּ ִ
קוֹמן נ ֱ
ַר ָ
דוגמהַ :ה ָבּחוּר ַהנּ ְ
]שׁ ָבּת א א[.
מקורָ :פּ ַשׁט ֶה ָענִ י ֶאת יָדוֹ ַ
.243פשט רגל = יצא נקי  /ירד מנכסיו
ֲשׂה ָענִ י.
ָפּ ַשׁט ֶרגֶל = ַנע ָ
קוּפת ַה ִמּתּוּן ַה ַכּ ְל ָכּ ִלי.
סּוֹחר ָפּ ַשׁט ֶרגֶל ִבּ ְת ַ
דוגמהַ :ה ֵ
]כּ ֻתבּוֹת יג ,ה[.
וּפ ַשׁט לוֹ ֶאת ָה ֶרגֶל ְ
פּוֹסק ָמעוֹת ַל ֲח ָתנוֹ ָ
מקורַ :ה ֵ
.244צוק העיתים
צוּקהָ ,צ ָרה.
צוֹק ָה ִע ִתּים = ְשׁ ַעתֵ -חרוּם .צוֹק = ַל ַחץְ ,מ ָ
נוֹס ִפים ְבּצוֹק ָה ִע ִתּים
דוגמה :יִ ָתּ ֵכן ֶשׁ ְבּ ִע ְקבוֹת ְפּ ִעילוּת צה"ל ִבּ ְל ָבנוֹן ִתּ ְצ ָט ֵר ְך ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָה ִטיל ִמ ִסּים ָ
ַכּיּוֹם.
]דּנִ יֵּאל ט כה[.
וּבצוֹק ָה ִע ִתּים ָ
מקור :וְ נִ ְבנְ ָתה ְרחוֹב וְ ָחרוּץ ְ
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.245צעק  /זעק חמס
ֲשׂה.
ָעק ָ /ח ָמס = ָמ ָחה ְבּת ֶֹקף ַעל ָעוֶל ֶשׁ ַנּע ָ
ָצ ַעק  /ז ַ
דוגמהַ :ה ַתּ ְל ִמיד ֶשׁ ְבּ ִחינַת ַה ַבּ ְגרוּת ֶשׁלּוֹ נִ ְפ ְס ָלה ֵע ֶקב ֲח ָשׁד ְל ִאיְ -שׁ ִמ ָ
ירה ַעל ט ַֹהר ַה ְבּ ִחינָה ָצ ַעק ָח ָמס.
]איּוֹב יט ז[.
מקורֵ :הן ֶא ְצ ַעק ָח ָמס וְ לֹא ֵא ָענֶה ִ
.246צרות עין
טוֹבת ֲא ֵח ִרים.
ָצרוּת ַעיִ ן = ִקנְ אָהִ ,איָ -רצוֹן ִל ְראוֹת ְבּ ַ
אַמּן ַה ָצּ ִעיר.
ָתיק ִה ִבּיט ְבּ ָצרוּת ַעיִ ן ַעל ַה ְצ ָל ָחתוֹ ֶשׁל ַה ְמּ ֵ
אַמּן ַהוּ ִ
דוגמהַ :ה ְמּ ֵ
ֲר ִכין טז[.
ָעים ָבּ ִאים ַעל ְלשׁוֹן ָה ָרע וְ ַעל ְשׁ ִפיכוּת ָדּ ִמים...וְ ַעל ַה ֶגּזֶל וְ ַעל ָצרוּת ָה ַעיִ ן ]ע ָ
מקור :נְ ג ִ
.247קוטל קנים
ַמּים
ָדל ִבּ ְגדוֹת נְ ָח ִליםֲ ,אג ִ
יוֹתר ,נִ ְב ָער ִמ ַדּ ַעתָ .קנֶה = ֶצ ַמחַ -בּר נָפוֹץ ַהגּ ֵ
אָדם ָפּשׁוּט ְבּ ֵ
קוֹטל ָקנִ ים = ִכּנּוּי ְל ָ
ֵ
וּב ִבּצּוֹתַ .בּ ֲא ָר ִמיתָ :ק ְט ָלא ַקנְ יָא.
ַ
הוֹראָה.
קוֹטל ָקנִ ים ,יֵשׁ לוֹ ִכּ ְשׁרוֹן ָ
מוֹרה זֶה ֵ -אין הוּא ֵ
ַל ְזלוּ ְבּ ֶ
דוגמה :אַל ְתּז ְ
]סנְ ֶה ְד ִרין לג[.
קוֹצ ֵצי ָקנִ ים ַבּ ֲאגַם? ַ
מקורִ :תּ ְרגּוּם ֵמ ֲא ָר ִמיתְ :כּלוּם אָנוּ ְ
.248קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו
ֲלי
כּוֹלל ְל ָכל ַבּע ֵ
ָמים ַר ִבּיםֶ .שׁ ֶרץ = ֵשׁם ֵ
ֲברוֹ לא ָטהוֹר ,יֵשׁ לוֹ ְפּג ִ
וֹריו = ע ָ
ֻק ָפּה ֶשׁל ְשׁ ָר ִצים ְתּלוּיָה לוֹ ֵמ ֲאח ָ
וּמוֹצ ִ
יאים ַה ְר ֵבּה וְ ָלדוֹת ֶשׁל ְשׁ ָר ִציםַ .עלִ -פּי וַיִּ ְק ָרא יא כט ַה ֶשּׁ ֶרץ הוּא
ִ
ַה ַחיִּ ים ַה ְקּ ַטנִּ ים ַה ִמּ ְת ַר ִבּים ִבּ ְמ ִהירוּת
יפה
לוּע ִמ ַכּפּוֹת ְתּ ָמ ִריםְ .ר ֵאה ֵע ֶר ְךִ :בּ ְכ ִפ ָ
ָט ֵמאָ .חשׁוּב ָל ַד ַעת ֶ -שׁ ֶרץ ְמ ַט ֵמּא ְבּ ַמגָּע! ֻק ָפּה = ַסל ַר ְך גָּדוֹל ַה ָקּ ַ
אַחת.
ַ
חוֹריו.
ֳמדוּתוֹ ֶשׁל ַה ָבּחוּר ְל ַת ְפ ִקיד ָבּ ִכיר נִ ְפ ְס ָלהֵ ,כּיוָן ֶשׁ ֻקּ ָפּה ֶשׁל ְשׁ ָר ִצים ְתּלוּיָה לוֹ ֵמ ֲא ָ
דוגמהֻ :מע ָ
זוּח ַדּ ְעתּוֹ
חוֹריוֶ ,שׁ ִאם ָתּ ַ
ידים ַפּ ְרנָס ַעל ַה ִצּבּוּר ֶא ָלּא ִאם ֵכּן ֻק ָפּה ֶשׁל ְשׁ ָר ִצים ְתּלוּיָה לוֹ ֵמ ֲא ָ
ֲמ ִ
מקורֵ :אין ַמע ִ
]יוֹמא ,כב[.
יך ָ
חוֹר ָ
אוֹמ ִרין לוֲֹ :חזור ַל ֲא ֶ
ַאוָה[ ָע ָליוְ ,
רוּח ֶשׁל יְ ִהירוּת וְ ג ֲ
נוּח ָע ָליו ַ
]אם ָתּ ַ
ִ
.249קוצו של יו"ד
יפים ֵמ ַעל ָהאוֹת
מּוֹס ִ
'כּ ֶתר' ָק ָטן ֶשׁ ִ
קוֹצוֹ ֶשׁל יו"ד = ָדּ ָבר ַקלֵ -ע ֶר ְךִ ,דּיּוּק ֲח ַסר ֵ -ע ֶר ְך  .קוֹץ = ִבּ ְלשׁוֹן חז"ל ָתּגֶ ,
]ס ָפ ִריםְ ,תּ ִפ ִלּיןְ ,מזוּזוֹת[.
סוֹפ ֵרי סת"ם ְ
יו"ד ֵא ֶצל ְ
ידים ַעל ָכּל קוֹצוֹ ֶשׁל יו"ד.
דּוֹר ִשׁים ְל ַד ַעת ָכּל ְפּ ָרט ,וּ ַמ ְק ִפּ ִ
חוֹק ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ָט ָרה ְ
דוגמהְ :
אָמר
הוּדה ַ
אָמר ַרב יְ ָ
יטא! ַ
ַא ִפלּוּ ְכּ ָתב ֶא ָחד ְמ ַע ְכּ ָבןְ .פּ ִשׁ ָ
אַר ַבּע ָפּ ָר ִשׁיּוֹת ֶשׁ ַבּ ְתּ ִפ ִלּין ְמ ַע ְכּבוֹת זוֹ ֶאת זוֹ ,ו ֲ
מקורְ :
]מנָחוֹת לד[.
ַרב ,לא נִ ְצ ְר ָכא ֶא ָלּא ְלקוֹצוֹ ֶשׁל יוֹד ְ
.250קורת רוח
"קוֹרת
ַ
אָלה ְכּ ַמ ֲח ֶסה ַבּ ֵצּרוּף
יע ְבּ ַה ְשׁ ָ
וּמוֹפ ַ
ִ
קוֹרה= מוֹט ָע ֶבה ַה ְמּ ַשׁ ֵמּשׁ ְל ִבנְ יָן
רוּח = ֲהנָאָהְ ,שׂ ִביעוּת ָרצוֹןָ .
קֹ ַרת ַ
גַּג".
יבה[ָ ,היְ ָתה
]מ ַפ ֵקּד ַה ֲח ִט ָ
הוֹרים ְבּ ֶט ֶקס ַה ְשׁ ָבּ ַעת ַה ֵבּן ַה ִטּירוֹן וְ ֶה ֱא ִזינוּ ְל ִד ְב ֵרי ַה ַמּ ָח "ט ְ
ָכחוּ ַה ִ
דוגמהַ :כּ ֲא ֶשׁר נ ְ
רוּח.
קורתַ -
ָל ֶהם ָשׁ ָעה ֶשׁל ַ
.251קל וחומר
אַחת ַכּ ָמּה וְ ַכ ָמּה.
ָחומר = לא ָכּל ֶשׁ ֵכּןַ ,על ַ
ַקל ו ֶ
אוֹתהּ.
אַתּ ִתּ ְפ ְתּ ִרי ָ
ָחומר ֶשׁ ְ
ידהַ ,קל ו ֶ
יח ִל ְפתּור ֶאת ַה ִח ָ
ֵך ִה ְצ ִל ַ
דוגמהִ :אם ְשׁ ֵכנ ְ
וּב ְשׁלוֹשֶׁ -ע ְשׂ ֵרה
תּוֹרה נִ ְד ֶר ֶשׁת ָבּהּ ְבּ ֶשׁ ַבע ַה ִמּדּוֹת ֶשׁל ִה ֵלּל ִ
ָחומר" הוּא ַה ִמּ ָדּה ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ַה ָ
"קל ו ֶ
מקורַ :
]תּוֹס ְפ ָתּא ְפּ ָס ִחים ט ,ב[.
ַ
ָחומר ַל ִטּ ְפּ ִשׁים
יקה ַל ֲח ָכ ִמיםַ ,קל ו ֶ
ָפה ְשׁ ִת ָ
ַה ִמּדּוֹת ֶשׁל ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל  .י ָ
.252קפא על שמריו
ָשׁב ַשׁ ֲאנָןָ ,היָה ָשׁ ֵקט וְ ָשׁ ֵלו ,נִ ְשׁאַר ַשׁ ְמ ָרן וְ ֵאינוֹ ִמ ְת ַק ֵדּם.
ָק ָפא ַעל ְשׁ ָמ ָריו = י ַ
יוֹתר ִמ ֵמּאָה ֶא ֶלף
יאים ֵשׁם ַרע ְל ֵ
וּמוֹצ ִ
ִ
יהם
קוֹפ ִאים ַעל ִשׁ ְמ ֵר ֶ
דּוּשׁיםְ ,
מּוֹרים נִ ְר ָתּ ִעים ֵמ ִח ִ
דוגמהֲ :א ָח ִדים ִמן ַה ִ
מוֹרים וּמוֹרוֹת.
ִ
קוּח
]צ ַפנְ יָה א יב[ָ .ל ַ
ָר ַע ְ
ֵיטב ה' וְ לא י ֵ
אוֹמ ִרים ִבּ ְל ָב ָבם :לא-י ִ
יהם ָה ְ
ָשׁים ִאים ַעלִ -שׁ ְמ ֵר ֶ
וּפ ַק ְד ִתּי ַעלָ -ה ֲאנ ִ
מקורָ :
שּׁוֹק ִעים ְבּ ַק ְר ָק ִעית ַה ְכּ ִלי.
שׁוֹקט ַעל ְשׁ ָמ ָריו ַה ְ
ִמן ַהיַּיִ ן ֶשׁ ִאם ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹתוֹ ,הוּא ֵ
.253קצה נפשו = היה לו לזרא
ָרא = נִ ְמאַס ָע ָליו.
ַפשׁוֹ = ָהיָה לוֹ ְלז ָ
ָק ָצה נ ְ
מּוֹרים,
אוֹצר ִל ְת ִביעוֹת ַה ִ
אשׁי ָה ָ
ֶלת ֶשׁל ָר ֵ
ַלז ֶ
ַחסוּת ַה ְמּז ְ
מּוֹרים ָק ָצה ַבּ ִה ְתי ֲ
אשׁי ִא ְרגּוּן ַה ִ
ַפ ָשׁם ֶשׁל ָר ֵ
דוגמה :נ ְ
וְ ָל ֵכן ֻה ְח ַלט ַעל ַה ְשׁ ָבּ ַתת ָבּ ֵתּי ַה ֵסּ ֶפר.
]בּ ִמ ְד ָבּר כא ה[.
ָפ ְשׁנוּ ָק ֶצה ַבּ ֶלּ ֶחם ַה ְקּל ֵֹקל ְ
מקור :וְ נ ַ
.254קצר המצע מהשתרע
פּוֹר ִשׁים
ָק ַצר ַה ַמּ ָצּע ֵמ ִה ְשׂ ָתּ ֵר ַע = ְמקוֹם ַה ִמּ ְשׁ ָכּב ָק ָצר ִמ ַדּי ,וְ ֵאין ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ִה ְשׂ ָתּ ֵר ַע ָע ָליוַ .מ ָצּע = ָדּ ָבר ֶשׁ ְ
יכה אוֹ ַכּר[.
]מ ְז ָרןְ ,שׂ ִמ ָ
יעים ַעל ַה ִמּ ָטּה ִ
וּמ ִצּ ִ
ַ
יוֹתר ִמ ַדּי ,וְ ָל ֵכן יְ ַד ֵלּג ַעל ְפּ ָר ִטים ַח ְס ֵריֵ -ע ֶר ְךִ ,כּי ָק ַצר ַה ַמּ ָצּע ֵמ ִה ְשׂ ָתּ ֵר ַע.
נּוֹשׂא ָר ָחב ֵ
דוגמהַ :ה ַמּ ְר ֶצה ִציֵּן ִכּי ַה ֵ
מקורִ :כּיָ -ק ַצר ַה ַמּ ָצּע ֵמ ִה ְשׂ ָתּ ֵר ַע ,וְ ַה ַמּ ֵסּ ָכה ָצ ָרה ְכּ ִה ְת ַכּנֵס ]יְ ַשׁ ְעיָהוּ כח כ[.
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.255קצרה  /תקצר היריעה
צוּעה
יעה = אְ .ר ָ
נּוֹשׂא ָר ַחב ִמ ְכּ ֵדי ְל ַכסּוֹתוֹ ְבּ ִמ ִלּים ְספוּרוֹת אוֹ ִבּ ְז ַמן ָק ָצר .יְ ִר ָ
יעה = ַה ֵ
ָק ְצ ָרה ִ /תּ ְק ַצר ַהיְּ ִר ָ
ֲאר ָ
יבה.
אָריג אוֹ עוֹר .בִ .גּ ָלּיוֹן ֶשׁל ְק ָלף ִל ְכ ִת ָ
ֻכּה ֶשׁל ִ
יעה ִמ ְלּ ָה ִכיל ִבּ ְז ַמן
יוּכל ְל ָפ ֵרט ֶאת ָכּל ַמ ַה ְל ֵכי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ,וְ ִכי ִתּ ְק ַצר ַהיְּ ִר ָ
אוֹר ָחיו ִכּי לֹא ַ
דוגמהַ :ה ַשּׂר ִה ְס ִבּיר ְל ְ
כֹּה ָק ָצר ָכּל ָכּ ְך ַה ְר ֵבּה ְפּ ָר ִטים.
]מ ֶסּ ֶכת
לוֹשׁה ַדּ ִפּים ַ
יעה ָפּחוֹת ִמ ְשּׁ ָ
יר ָ
פּוֹת ִחין ִבּ ִ
]שׁמוֹת כו א[ֵ .אין ְ
ֲשׂה ֶע ֶשׂר יְ ִריעוֹת ְ
מקור :וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַתּע ֶ
סוֹפ ִרים ב ז[.
ְ
.256שינס מותניו
ִשׁנֵּס ָמ ְתנָיו = ִה ְת ִחיל ְבּ ָד ָבר ְבּ ֶמ ֶרץ.
אַחת ַהיְּ ִחידוֹת ַה ֻמּ ְב ָחרוֹת ְבּ ַצ ַה"ל ִשׁנֵּס ָמ ְתנָיו וְ ִה ְק ִפּיד
עוֹמד ְל ִה ְת ַק ֵבּל ְל ַ
ַער ִכּי הוּא ֵ
אַחר ֶשׁנִּ ְמ ַסר ַלנּ ַ
דוגמהְ :ל ַ
ידי ֶע ֶרב.
ָלרוּץ וְ ִל ְשׂחוֹת ִמ ֵ
]מ ָל ִכים א יח מו[.
אלה ְ
ֹא ָכה יִ ְז ְר ֶע ָ
אַחאָב ַעד-בּ ֲ
ָרץ ִל ְפנֵי ְ
]א ִליָּהוּ[ ָמ ְתנָיו ַויּ ָ
מקור :וַיְ ַשׁנֵּס ֵ
.257שיעור קומה
קוֹמה = ֲח ִשׁיבוּתִ .שׁעוּר = ִמ ָדּהַ ,כּמּוּת ,גּ ֶֹדל.
ִשׁעוּר ָ
יהם .
הוֹר ֶ
יחתוֹ ִעם ֵ
קוֹמתוֹ ְבּ ֵעת ִשׂ ָ
ידים ְבּ ָכל ִשׁעוּר ָ
ַלּה ַל ַתּ ְל ִמ ִ
מּוֹרה ֶה ָח ָדשׁ נִ ְתגּ ָ
דוגמהַ :ה ֶ
בּוּרים ֲא ֵח ִרים
דּוֹתיו וְ גַם ְבּ ִח ִ
וּב ִמ ָ
עוּריו ֶשׁל ֱאל ִֹהים ְ
וֹסק ַעל ֶדּ ֶר ְך ַהסּוֹד ְבּ ִשׁ ָ
מקור :זֶהוּ ְשׁמוֹ ֶשׁל ִמ ְד ָרשׁ ָקדוּם ָהע ֵ
ְבּ ִס ְפרוּת ַה ַקּ ָבּ ָלה.
.258קרא תיגר על פלוני
ָק ָרא ִתּגָּר ַעל ְפּלוֹנִ י = ָט ַען ְכּ ֶנגֶד ְפּלוֹנִ יִ .תּגָּר = ִתּ ְג ָרהִ ,ריב.
אַחים ָק ְראוּ ִתּגָּר זֶה ַעל זֶה
ֻשּׁה ֲח ֵמ ֶשׁת ָה ִ
ֻקּת ַהיְּ ר ָ
דוגמהְ :בּ ֵעת ֲחל ַ
ֱביר ְל ָפנָיו ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה וְ ֶאת ַה ַחיָּה וְ ֶאת ָהעוֹף
אשׁית ב כ[ ֶ -שׁ ֶהע ִ
]בּ ֵר ִ
אָדם לֹא ָמ ָצא ֵעזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ" ְ
מקור" :וְ ָל ָ
אָדםַ :לכֹּל יֵשׁ ֶבּן זוּג ,וְ ִלי ֵאין ֶבּן זוּג! .וְ ָל ָמּה לֹא ְבּ ָראָהּ ְתּ ִח ָלּה? ֶא ָלּא ָצ ָפה הקב"ה ֶשׁהוּא
אָמר ָ
זוּגוֹת זוּגוֹתַ .
אשׁית ַר ָבּה יז[.
]בּ ֵר ִ
יכ ְך ַלא ְבּ ָראָהּ ַעד ֶשׁ ְתּ ָב ָעהּ ְבּ ִפיו ְ
יה ִתּגָּרְ ,ל ִפ ָ
ָע ִתיד ִל ְקרֹא ָע ֶל ָ
.259קרדום לחפור בו
יבת ֵע ִצים.
ַרזֶןַ ,מ ְכ ִשׁיר ַל ֲח ִט ַ
ָסהַ .ק ְרדּם = גּ ְ
ַק ְרדּם ַל ְחפּר בּוֹ = ָמקוֹר ְל ַפ ְרנ ָ
נוּתם ַק ְרדּם ַל ְחפּר.
עוּדם ָה ֲא ִמ ִתּי וְ ָה ְפכוּ ֶאת ַע ְס ָק ָ
יק ִאים ָשׁ ְכחוּ ֶאת יִ ָ
יט ָ
פּוֹל ִ
ֲרנוַּ ,ר ִבּים ִמן ַה ִ
דוגמהְ :ל ַצע ֵ
יעי ִמ ְשׁנָה ז[.
]פּ ְר ֵקי ֲאבוֹת ֶפּ ֶרק ְר ִב ִ
...ק ְרדֹּם ַל ְחפּר ָבּ ֶהם ִ
תּוֹרה[ ַ
]את ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ֲשׂם ֶ
מקור :אַל ַתּע ֵ
.260קשה עורף
ְק ֵשׁה ע ֶֹרף = ַס ְר ָבן וְ ַע ְק ָשׁן.
ַלּה ִכּ ְק ֵשׁה ע ֶֹרף.
ֲב ְריָנִ ית נִ ְכ ְשׁלוֵּ ,כּיוָן ֶשׁהוּא נִ ְתגּ ָ
ֲב ְריָן ֶאת ֶדּ ֶר ְך נְ ִהיגָתוֹ ָהע ַ
ַהג ָהע ַ
יוֹנוֹתי ְל ַה ְס ִבּיר ַלנּ ָ
דוגמהָ :כּל נִ ְס ַ
]שׁמוֹת לב ט[.
מקור :וְ ֵהנָּה ַעםְ -ק ֵשׁה ע ֶֹרף  -הוּא ְ
.261ראה את צל ההרים כהרים
וּפ ַחד.
תּוֹך ֲח ָר ָדה ַ
ָמים ְכּ ָללְ ,בּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל ִמ ְ
ָראָה ֶאת ֵצל ֶה ָה ִרים ְכּ ָה ִרים = ָראָה ְבּ ֵעינֵי רוּחוֹ ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵאינָם ַקיּ ִ
יוּכל ְל ָה ִבין ֶאת ַה ֶפּ ֶרקִ ,כּי ֶאת ֵצל ֶה ָה ִרים הוּא ָראָה ְכּ ָה ִרים.
דוגמהִ :ה ְס ַבּ ְר ִתּי ַל ַתּ ְל ִמיד ֶשׁ ָסּ ַבר ִכּי לֹא ַ
שׁוֹפ ִטים ט לו[.
]על ִפּי ְ
ָשׁים ַ
רוֹאה ַכּ ֲאנ ִ
אַתּה ֶ
מקורֶ :את ֵצל ֶה ָה ִרים ָ
.262ראה חלום באספמיא = ראה מהרהורי לבו
אַס ַפּנְ יָא =
אַס ַפּ ְמיָא = ְ
הוּרי ִלבּוְֹ .
אַס ַפּ ְמיָא = ָח ַלם ַעל ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ָבּ ִסיס = ָראָה ֵמ ִה ְר ֵ
ָראָה ֲחלוֹם ְבּ ְ
ְ = SPAINס ָפ ַרד.
אוּלם ִה ְת ָבּ ֵרר לוֹ ִבּ ְמ ֵה ָרהִ ,כּי ְל ַק ְר ָקעוֹת ֵא ֶלּה
רוֹכשׁ ַה ַקּ ְר ָקעוֹת ַה ַח ְק ָל ִאיּוֹת ִקוָּה ְל ִה ְת ַע ֵשּׁר ַעל נְ ַק ָלּהַ ,
דוגמהֵ :
אַס ַפּ ְמיָא.
ֵאין ֵע ֶר ְך ַרב ,וְ ָכ ְך ָמ ָצא ַע ְצמוֹ ְכּ ִמי ֶשׁ ָראָה ֲחלוֹם ְבּ ְ
אַס ַפּ ְמיָא ]נִ ָדּה ל[.
רוֹאה ֲחלוֹם ְבּ ְ
ָשׁן ָכּאן וְ ֶ
אָדם י ֵ
מקורָ :
.263רוח תזזית
רוּח ְתּז ִָזית = ֵטרוּף ַה ַדּ ַעתִ ,שׁגָּעוֹן.
ַ
רוּח ְתּז ִָזית.
אָחזָה ָבּ ֶהם ַ
ַהגוּ ָבּ ְרחוֹב ְכּ ִאלּוּ ֲ
אַלכּוֹהוֹל ,וְ אַף ַעל ִפּי ֵכּן ִה ְתנ ֲ
אַחת ֶשׁל ְ
כּוֹסית ַ
דוגמהַ :הנְּ ָע ִרים ָשׁתוּ ִ
]בּ ִמּ ְד ָבּר ַר ָבּה יט[.
רוּח ְתּז ִָזית? ַ
אָדם ֶשׁנִּ ְכנְ ָסה בּוֹ ַ
ית ָ
מקורָ :ר ִא ָ
.264שאט נפש
בּוּז,ז ְלזוּל.
ִ
ַחס ֶשׁל בּוּזְ .שׁאָט =
ֶפשׁ = ְבּי ַ
ִבּ ְשׁאָט נ ֶ
ֶפשׁ.
וּשׁאַט נ ֶ
יטים ֵא ֶלּה ַעל ֵא ֶלּה ְבּבוּז ְ
הפּ ָל ִגים ַהשּׁוֹנִ ים ְבּ ַעזָּה ַמ ִבּ ִ
דוגמהַ :בּ ְמּ ִריבוֹת ֵבּין ְ
עוֹלם ]יְ ֶח ְז ֵקאל כה טו[.
יבת ָ
ֶפשׁ ְל ַמ ְשׁ ִחית ֵא ַ
ָקם ִבּ ְשׁאָט ְבּנ ֶ
ָקמוּ נ ָ
מקור :וַיִּ נּ ְ
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.265שבעה מדורי גיהינום
אַחת
וּב ָכל ַ
ֵיהנּוםְ ,
ֲמ ִמיתֶ ,שׁ ַבע ַמ ְח ָלקוֹת יֵשׁ ַבּגּ ִ
ָדה ָהע ָ
סּוּרים ָק ִשׁיםְ .ל ִפי ָהאַגּ ָ
ֵיהנּום = ִכּנּוּי ְליִ ִ
דוֹרי גּ ִ
ִשׁ ְב ָעה ְמ ֵ
ֵיהנּום = ְל ִפי ָה ֱאמוּ ָנהְ ,מקוֹם ִענּוּיִ ים ֶשׁל
חוֹט ִאיםַ ,
ירים ֶאת ַה ְ
ֲב ִ
ֵמ ֶהן ַמע ִ
אַחר .גּ ִ
אוֹתם ְבּעֹנֶשׁ ֵ
ישׁים ָ
וּמעֲנִ ִ
ָהגוּ ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַה ָבּנִ ים
וּב ָמקוֹם זֶה נ ֲ
רוּשׁ ַליִ םְ ,
עוֹלם ַה ָבּאַ .ה ֵשּׁם נִ ְגזַר ִמן גֵּי ֶבּןִ -הנֹּם ֶשׁ ִבּ ְדרוֹם יְ ָ
ָה ְר ָשׁ ִעים ָבּ ָ
אשׁיִּ ים ֵא ֶצל ַה ְכּ ַנעֲנִ ים[.
ילים ָה ָר ִ
]אַחד ָה ֱא ִל ִ
מּוֹל ְךַ .
ָבּ ֵאשׁ ַל ֵ
ֵיהנּוםֲ ,א ָבל ַהיּוֹם ֲאנִ י ְמ ֻא ָשּׁר!
דוֹרי גּ ִ
דוגמהַ :ה ֶנּ ֱא ָשׁם ֶשׁ ִע ְרעוּרוֹ נִ ְת ַק ֵבּלִ ,ה ְצ ִהירָ " :ע ַב ְר ִתּי ִשׁ ְב ָעה ְמ ֵ
סוֹטה
מקורַ :על ִפּי ָ
.266שבר את מטה לחמו
ָסתוֹ.
ָשׁ ַבר ֶאת ַמ ֶטּה ַל ְחמוֹ ַ /ל ֲחמוֹ = ִק ֵפּ ַח ֶאת ַפּ ְרנ ָ
ירים.
סוֹח ִרים ְז ִע ִ
אָרץ ָשׁ ְב ָרה ֶאת ַמ ֵטּה ַל ְח ָמם ַ /ל ֲח ָמם ֶשׁל ֲ
דוגמהֲ :ה ָק ַמת ַקנְ יוֹנִ ים ְבּ ַר ֲח ֵבי ָה ֶ
וּב ְדאָגָה ]יְ ֶח ְז ֵקאל ד טז[.
אָכלוֶּ -ל ֶחם ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ִ
ירוּשׁ ַלם וְ ְ
שׁבר ַמ ֵטּהֶ -ל ֶחם ִבּ ָ
מקורִ :הנְ נִ י ֵ
.267שבר כלי
אָדם ַח ָלּשׁ וְ ָרצוּץ.
ֶשׁ ֶבר ְכּ ִלי = ָ
ֶהג ַה ָצּ ִעיר ְל ֶשׁ ֶבר ְכּ ִלי ,וְ ָק ֶשׁה ָהיָה
דוגמהֵ :כּיוָן ֶשׁ ָה ַרג ֶאת ֲח ֵברוֹ ַהטּוֹב ֵע ֶקב נְ ִהיגָה ְבּ ַקלּוּת ראשָׁ ,ה ַפ ְך ַהנּ ָ
ְל ַה ִכּירוֹ.
וּמן ַה ִצּפּוּיִ יןִ ,מ ַכּנֵּי ֵכּ ִלים
וּמן ַה ַטּ ִסּיןִ ,
ַלגַּלִ ,
סּוֹבב ֶשׁ ַלּגּ ְ
וּמן ַה ֵ
וּמן ַה ֲח ָר ָרהִ ,
עוֹשׂה ֵכּ ִלים ִמן ָה ֶע ֶשׁתִ ,
מקורָ :ה ֶ
אוֹמר אַף ִמן ַה ְקּצ ֶֹצתִ .מ ִשּׁ ְב ֵרי
נוּרי ֵ
יוֹחנָן ֶבּן ִ
הוֹרין .ר' ָ
וּמן ַה ְגּר ֶֹדת ְ -ט ִ
אָזנֵי ֵכּ ִליםִ ,מן ֵה ְשּׁח ֶֹלת ִ
אָגנֵי ֵכּ ִליםֵ ,מ ְ
וּמ ְ
ֵ
]כּ ִלים יא ,ג[.
ָדוּע ֶשׁ ַנּעֲשׂוּ ִמ ֵכּ ִלים ְ -ט ֵמ ִאין ֵ
וּמן ַה ַמּ ְס ְמרוֹתֶ ,שׁיּ ַ
רוּטיםִ ,
ֵכּ ִליםִ ,מן ַה ְגּ ִ
.268שהדי במרומים ]ארמית[
דוּתא = ֵעדוּת .יְ גַר
אַשּׁר ָדּ ָבר ֶשׁ ָראָה אוֹ ֶשׁ ָשּׁ ַמעָ .שׂ ֲה ָ
רוֹמים = ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֵהם ֵע ַדיָ .שׂ ֵעד = ֵעדִ ,מי ֶשׁ ְמּ ֵ
ָשׂ ֲה ִדי ַבּ ְמּ ִ
דוּתא = גַּל ֵעדוּת.
ָשׂ ֲה ָ
רוֹמיםֲ ,אנִ י ַחף
דוגמהֶ :ה ָחשׁוּד ָבּ ֶר ַצח ִה ְכ ִחישׁ ֶק ֶשׁר ְל ִמ ְק ֵרה ָה ֶר ַצח וְ ָט ַען ְל ָכל א ֶֹר ְך ַה ָשּׁנִ יםָ " :שׂ ֲה ִדי ַבּ ְמּ ִ
ִמ ֶפּ ַשׁע!".
דוּתא ,וְ ַי ֲעקֹב ָק ָרא
]איּוֹב טז יט[ .וַיִּ ְק ָרא לוֹ ָל ָבן יְ גַר ָשׂ ֲה ָ
רוֹמים ִ
מקור :גַּםַ -ע ָתּה ִהנֵּהַ -בּ ָשּׁ ַמיִ ם ֵע ִדי וְ ָשׂ ֲה ִדי ַבּ ְמּ ִ
אשׁית לא מז[.
]בּ ֵר ִ
ַל ֵעד ְ
לוֹ גּ ְ
.269שווה לכל נפש
וּמ ְת ִאים ְל ָכל ֶא ָחד.
ֶפשׁ = ָראוּי ַ
ָשׁוֶה ְל ָכל נ ֶ
יריםָ ,כּ ְך
הוֹזיל ֶאת ַה ְמּ ִח ִ
יגים ְל ִ
מוֹכ ֵרי ַה ְצּ ִמ ִ
ֶרת ַה ִמּ ְל ָח ָמה ִבּ ְתאוּנוֹת ַה ְדּ ָר ִכים ִה ְס ִכּימוּ ְ
דוגמהְ :ל ִשׂ ְמ ָח ִתיְ ,בּ ִמ ְסגּ ֶ
ֶפשׁ.
ֲמ ִמיִּ ים וְ ָשׁוִ ים ְל ָכל נ ֶ
ֶשׁיִּ ְהיוּ ע ָ
]כּ ֻתבּוֹת ז[.
ֶפשׁ ְ
ֶפשׁ ָ -דּ ָבר ַה ָשּׁוֶה ְל ָכל נ ֶ
ֵאָכל ְל ָכל-נ ֶ
אַך ֲא ֶשׁר י ֵ
מקורְ :
.270שיבה זרקה בו
ָר ָקה בּוֹ = ַשׁעֲרוֹ ִה ְל ִבּין ִמ ִזּ ְקנָה אוֹ ֵמרֹב ֵס ֶבל.
יבה ז ְ
ֵשׂ ָ
ָר ָקה בּוֹ.
יבה ז ְ
ושׂ ָ
יהם ִה ְשׁ ַתּנּוּ ַחיָּיו ֵ
צוּעי ַה ְתּאוּנָה נִ ְפ ְטרוּ ִמ ִפּ ְצ ֵע ֶ
ַהג ָה ַר ְשׁ ָלן ִכּי ְפּ ֵ
נּוֹדע ַלנּ ָ
אַחר ֶשׁ ַ
דוגמהְ :ל ַ
]הוֹשׁ ַע ז ט[.
ֵ
ָדע
ָר ָקה בּוֹ ,וְ הוּא לֹא י ַ
יבה ז ְ
מקור :גַּם ֵשׂ ָ
.271שיג ושיח
וּד ָב ִרים = ִענְ יָןֵ ,ע ֶסק.
וּמ ָתּןִ ,דּין ְ
יח = ַמ ָשּׂא ַ
ָשׂ ַ
ִשׂיג ו ִ
ָרים
יח ִעם ַה ַדּיּ ִ
ָשׂ ַ
]ר ֵאה ֵע ֶר ְך[ָ ,טעֲנוּ ִכּי ֵאין ָל ֶהם ִשׂיג ו ִ
ֲלי ַה ֶח ְב ָרה ַה ַקּ ְבּ ָלנִ ית ֶשׁ ָפּ ְשׁ ָטה ֶאת ָה ֶרגֶל ְ
דוגמהַ :בּע ֵ
נּוֹתרוּ ַח ְס ֵרי ָכּל.
ֶשׁ ְ
]מ ָל ִכים א יח כז[.
יח וְ ִכיִ -שׂיג לוֹ ְ
מקורִ :כּיִ -שׂ ַ
.272שינס מותניו
ִשׁנֵּס ָמ ְתנָיו = ִה ְת ִחיל ְבּ ָד ָבר ְבּ ֶמ ֶרץ.
אַחת ַהיְּ ִחידוֹת ַה ֻמּ ְב ָחרוֹת ְבּ ַצ ַה"ל ִשׁנֵּס ָמ ְתנָיו וְ ִה ְק ִפּיד
עוֹמד ְל ִה ְת ַק ֵבּל ְל ַ
ַער ִכּי הוּא ֵ
אַחר ֶשׁנִּ ְמ ַסר ַלנּ ַ
דוגמהְ :ל ַ
ידי ֶע ֶרב.
ָלרוּץ וְ ִל ְשׂחוֹת ִמ ֵ
]מ ָל ִכים א יח מו[.
אלה ְ
ֹא ָכה יִ ְז ְר ֶע ָ
אַחאָב ַעד-בּ ֲ
ָרץ ִל ְפנֵי ְ
]א ִליָּהוּ[ ָמ ְתנָיו ַויּ ָ
מקור :וַיְ ַשׁנֵּס ֵ
.273שיעור קומה
קוֹמה = ֲח ִשׁיבוּתִ .שׁעוּר = ִמ ָדּהַ ,כּמּוּת ,גּ ֶֹדל.
ִשׁעוּר ָ
יהם
הוֹר ֶ
יחתוֹ ִעם ֵ
קוֹמתוֹ ְבּ ֵעת ִשׂ ָ
ידים ְבּ ָכל ִשׁעוּר ָ
ַלּה ַל ַתּ ְל ִמ ִ
מּוֹרה ֶה ָח ָדשׁ נִ ְתגּ ָ
דוגמהַ :ה ֶ
וּרים ֲא ֵח ִרים
דּוֹתיו וְ גַם ְבּ ִחבּ ִ
וּב ִמ ָ
עוּריו ֶשׁל ֱאל ִֹהים ְ
עוֹסק ַעל ֶדּ ֶר ְך ַהסּוֹד ְבּ ִשׁ ָ
מקור :זֶהוּ ְשׁמוֹ ֶשׁל ִמ ְד ָרשׁ ָקדוּם ָה ֵ
ְבּ ִס ְפרוּת ַה ַקּ ָבּ ָלה.
.274שכיות חמדה
יקר ֵע ֶר ְךְ .שׂ ִכיָּה = ִקשּׁוּטְ ,דּ ַבר ֵחן.
ָאה וִ ַ
חוֹמ ִדים אוֹתוָֹ ,דּ ָבר נ ֶ
ְשׂ ִכיּוֹת ֶח ְמ ָדּה = ָדּ ָבר ֶשׁ ְ
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וּפ ָסּ ִלים יִ ְשׂ ְר ֵא ִליִּ ים.
ָרים ַ
אָרץ נִ ְמ ָצאוֹת ְשׂ ִכיּוֹת ַה ֶח ְמ ָדּה ֶשׁל ַציּ ִ
דוגמהַ :בּמּוּזֵאוֹנִ ים ֶשׁ ְבּ ַר ֲח ֵבי ָה ֶ
מקור :וְ ַעל ָכּלְ -שׂ ִכיּוֹת ַה ֶח ְמ ָדּה ]יְ ַשׁ ְעיָהוּ ב טז[.
.275שם כספו  /הניח מעותיו על קרן הצבי
עוֹתיו ַעל ֶק ֶרן ַה ְצּ ִבי = ִה ְפ ִקיר ֶאת ַכּ ְספּוֹ.
יח ְמ ָ
ָשׂם ַכּ ְספּוֹ ִ /הנִּ ַ
ידי ֶשׁ ָשּׂם ַכּ ְספּוֹ ַעל ֶק ֶרן ַה ְצּ ִבי.
כּוֹשׁלֵ ,ה ִבין יְ ִד ִ
יע ַכּ ְספּוֹ ְבּ ֵע ֶסק ֵ
אַחר ֶשׁ ִה ְשׁ ִק ַ
דוגמהְ :ל ַ
ֶח ְלקוּ ָע ָליו ְבּנֵי
עוֹתיו .נ ְ
אוֹמרִ :א ֵבּד ֶאת ְמ ָ
וּפ ְרנֵס ֶאת ִא ְשׁתּוָֹ .ח ָנן ֵ
מקורִ :מי ֶשׁ ָה ַל ְך ִל ְמ ִדינַת ַהיָּם וְ ָע ַמד ֶא ָחד ִ
עוֹתיו ַעל ֶק ֶרן
יח ְמ ָ
אָמר ָחנָןִ ,הנִּ ַ
ָפה ַ
ַכּאי :י ֶ
יוֹחנָן ֵבּן ז ַ
אָמר ר' ָ
הוֹציא וְ יִ טּולַ .
אָמר :יִ ָשּׁ ַבע ַכּ ָמּה ִ
דוֹלים ,וְ ַ
כּוהנִ ים ְגּ ִ
ֲ
]כּ ֻתבּוֹת ַדּף יגַ ,עמּוּד ב'[.
ַה ְצּ ִבי ְ
.276שם נפשו בכפו = השליך נפשו מנגד = חירף נפשו למות
ֱמיד ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ַס ָכּנָה ,לא ָשׂם ֵלב ַל ַסּ ָכּנָה
ַפשׁוֹ ָלמוּת = ֶהע ִ
ַפשׁוֹ ִמ ֶנּגֶד = ֵח ֶרף נ ְ
יך נ ְ
ַפשׁוֹ ְבּ ַכפּוֹ = ִה ְשׁ ִל ְ
ָשׂם נ ְ
ַהנִּ ְשׁ ֶק ֶפת ְל ַחיָּיו.
וּביּ ָ
לוֹח ֵמי ַצ ַה"ל ַבּיָּםָ ,בּ ֲאוִ יר ַ
דוגמהֲ :
ָתם ַעל ְמ ִדינַת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַפ ָשׁם ְבּ ַכ ָפּם ְבּ ֵעת ֲה ַגנּ ָ
ַבּ ָשׁה ָשׂ ִמים נ ְ
מוּאל א כח כא[.
]שׁ ֵ
ַפ ִשׁי ְבּ ַכ ִפּי ְ
ָאָשׂים נ ְ
קוֹל ָך ,ו ִ
מקורִ :הנֵּה ָשׁ ְמ ָעה ִשׁ ְפ ָח ְת ָך ְבּ ֶ
.277שמו הולך לפניו = יצא שמו למרחוק = יצאו לו מוניטין
נוֹדע ִל ְת ִה ָלּה ַבּ ֶמּ ְר ַח ִקּים.
יטין = ְשׁמוֹ ִה ְת ַפּ ְר ֵסם ,הוּא ַ
ָצאוּ לוֹ מוֹנִ ִ
הוֹל ְך ְל ָפנָיו = י ְ
ְשׁמוֹ ֵ
עוֹלם.
ֵיהם ְבּ ָכל ָה ָ
הוֹל ְך ִל ְפנ ֶ
וּביָּם ְ -שׁ ָמם ֵ
ַבּ ָשׁה ַ
לוֹח ֵמי צה"ל ָבּ ֲאוִ ירַ ,בּיּ ָ
דוגמהֲ :
עוֹלם וְ ַעד
הוֹל ְך ִמסּוֹף ָה ָ
יבא ֶשׁ ִשּׁ ְמ ָך ֵ
ֲק ָ
אַתּה הוּא ע ִ
יבא וְ ָשׁאַל אוֹתוָֹ :
ֲק ָ
ָתן[ ְבּ ַר ֵבּי ע ִ
]פּגַש[ׁבּוֹ ]יוֹנ ָ
"פּגַע ָ
מקורָ :
ית ְל ֵשׁם" ]יְ ָבמוֹת ַדּף טזַ ,עמּוּד א'[.
ָכ ָ
יך ֶשׁזּ ִ
אַשׁ ֶר ָ
סוֹפוֹ? ְ
.278שמחה לאיד
וּמ ָצּ ָרה ֶשׁל ֲא ֵח ִריםֵ .איד = ָצ ָרה ,אָסוֹן.
ִשׂ ְמ ָחה ְל ֵאיד = ֲהנָאָה ִמ ִכּ ָשּׁלוֹן ִ
קּוֹדםָ ,היְ ָתה זוֹ ִשׂ ְמ ָחה ְל ֵאידוֹ ֶשׁל ַה ְמּ ֵ
דוגמהְ :ל ַ
אַמּן ֶה ָח ָדשׁ.
אַמּן ַה ֵ
אַחר ֶה ְפ ֵס ָדהּ ֶשׁל ַהנִּ ְב ֶח ֶרת ָשׂ ַמח ַה ְמּ ֵ
]מ ְשׁ ֵלי יז ה[.
ָקה ִ
עושׂהוָּ ,שׂ ֵמ ַח ְל ֵאיד לא יִ נּ ֶ
לוֹעג ָל ָרשׁ ֵח ֵרף ֵ
מקורֵ :
.279שעיר לעזאזל
פּוּרים.
ָשּׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵל = ַחף ִמ ֶפּ ַשׁע ַה ְמּ ַשׁ ֵמּשׁ ָק ְר ָבּן ְל ִפ ְשׁ ֵעי ֲא ֵח ִריםָ .שׂ ִעיר = ַתּיִ שׁ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַלח ַל ֲעזָאזֵל ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
פּוּרים .
ֲעזָאזֵל = ִכּנּוּי ְלצוּק ֶס ַלע אוֹ ָל ָהר ֵא ָליו נִ ְשׁ ַלח ַה ַתּיִ שׁ ֶשׁנִּ ְל ַקח ְל ָק ְר ָבּן ְבּיוֹם ַה ִכּ ִ
הוּדי ָשׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵל.
וּב ָכל ָשׁ ָעה ָהיָה ַהיְּ ִ
טוֹריָה ְמ ַל ֶמּ ֶדת ִכּי ְבּ ָכל ָמקוֹם ְ
יס ְ
דוגמהַ :ה ִה ְ
ֳמדַ -חי ִל ְפנֵי ה' ְל ַכ ֵפּר ָע ָליוְ ,ל ַשׁ ַלּח אותוֹ ַל ֲעזָאזֵל ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה
גּוֹרל ַל ֲעזָאזֵל ָיע ַ
מקור" :וְ ַה ָשּׂ ִעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
]ויקרא טז י[.
.280שתה בצמא את דבריו
ָשׁ ָתה ְבּ ָצ ָמא ֶאת ְדּ ָב ָריו = ָשׁ ַמע וְ ָל ַמד ִמ ִפּיו ֶשׁל ְפּלוֹנִ י ִדּ ְב ֵרי ָח ְכ ָמה.
יהם ִ
יד ֶ
יהם ְבּחוּשׁ הוּמוֹר ַ -תּ ְל ִמ ֵ
יהם.
שׁוֹתים ְבּ ָצ ָמא ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶ
יּוֹד ִעים ְל ַת ֵבּל ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶ
מוֹרים ֶשׁ ְ
דוגמהִ :
]פּ ְר ֵקי אָבוֹת
יהם ִ
שׁוֹתה ְבּ ָצ ָמא ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶ
ֶהוֵי ֶ
יהם ,ו ֱ
אַבּק ַבּ ֲע ַפר ַר ְג ֵל ֶ
ֶהוֵי ִמ ְת ֵ
ַעד ַל ֲח ָכ ִמים ו ֱ
ית ָך ו ַ
מקור :יְ ֵהא ֵבּ ְ
א,ד[.
.281תהה על קנקנו
ישׁהוּ.
ָתּ ָהה ַעל ַקנְ ַקנּוֹ = ָח ַקר ֶאת ִטיבוֹ ֶשׁל ַמ ֶשּׁהוּ אוֹ ִמ ֶ
יועד ְכּ ֵדי ִל ְתהוֹת ַעל ַקנְ ַקנּוֹ.
דוגמהָ :ה ֵאם ִה ְז ִמינָה ֶאת ֶה ָח ָתן ַה ְמּ ָ
וּמי ַהיָּם
סוֹבל ִמ ַמּ ֲח ַלת ֵמ ַעיִ ם ֵ
ֲרבֵ ,מ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָחשׁ ְכּ ֵא ִביםֵ ,
אָדם גָּדוֹל ָבּא ִמ ַמּע ָ
מקורַ :תּ ְרגּוּם ֵמ ֲא ָר ִמיתָ :
]מ ֶסּ ֶכת ַשׁ ָבּת ַדּף קחַ ,עמּוּד א'[.
רוֹממוּ ְל ַק ֵבּל ֶאת ָפּנָיוֵ .ל ְךְ ,תּ ֵהה ַעל ַקנְ ַקנּוֹ ַ
ִה ְת ְ
.282תיבת פנדורה
נוֹס ִפים.
יפ ָתם ֶשׁל ֶמ ְח ָדּ ִלים ָ
תּוח ֶפּ ַתח ַל ֲח ִשׂ ָ
סוּמהּ ָעלוּל ִל ְפ ַ
דּוֹרה = ַפּ ְר ִשׁיָּה ֶשׁ ִפּ ְר ָ
ֵתּ ַבת ַפּנְ ָ
ֶסת.
דּוֹרה ֶשׁ ְתּ ַס ֵבּ ְך ַח ְב ֵריְ -כּנ ֶ
תּוח ֵתּ ַבת ַפּנְ ָ
ֲלוּלה ִל ְפ ַ
ירת ַה ַשּׂר ע ָ
דוגמהֲ :ח ִק ַ
דּוֹרהִ .היא ָפּ ְת ָחה
ידי ַפּנְ ָ
תוּמה ֶשׁ ִה ְפ ִקיד ָה ֵאל זֶאוּס ִבּ ֵ
עוּלה וְ ַה ֲח ָ
יתוֹלוֹגיָה ַהיְּ וָנִ ית ,זוֹ ַה ֵתּ ָבה ַהנְּ ָ
ְ
מקורְ :ל ִפי ַה ִמּ
עוֹלם ֶאת ָכּל ַה ָצּרוֹת
יה ַלעֲשׂוֹת ֵכּן ,וְ ָכ ְך ִשׁ ְח ְר ָרה ָל ָ
ֶא ַסר ָע ֶל ָ
תּוֹך ַס ְק ָרנוּת ,אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁנּ ֱ
אוֹתהּ ִמ ְ
ָ
.283תלה עצמו  /נתלה באילן גדול
ילן גָּדוֹל = ִה ְס ַתּ ֵמּ ְך ַעל ֻמ ְמ ֶחה.
ָתּ ָלה ַע ְצמוֹ  /נִ ְת ָלה ְבּ ִא ָ
ילן גָּדוֹל ,ברמטכ"ל ]ראשׁ
יתי ְבּ ִא ָ
יתי ַע ְצ ִמי  /נִ ְת ֵל ִ
נּוֹשׂא ַה ִבּ ְטחוֹנִ יָ ,תּ ִל ִ
ֶע ָך ְבּ ִצ ְד ַקת ַדּ ְע ִתּי ַבּ ֵ
דוגמהְ :כּ ֵדי ְל ַשׁ ְכנ ְ
נּוֹכ ִחי.
ַה ַמּ ֶטּה ַה ְכּ ָל ִלי[ ַה ְ
אָמר לוִֹ :אם
סוּרין ַ - -
יוֹחאי ְכּ ֶשׁ ָהיָה ָחבוּשׁ ְבּ ֵבית ָה ֲא ִ
יבא ֶאת ר' ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
ֲק ָ
מקורֲ :ח ִמ ָשּׁה ְדּ ָב ִרים ִצוָּה ר' ע ִ
]פּ ָס ִחים קיב[.
ילן גָּדוֹל ְ
יחנֵקִ ,ה ָתּ ֵלה ְבּ ִא ָ
ִבּ ַקּ ְשׁ ָתּ ֵל ָ
.284תלוי על בלימה
ימה = ֵאין לוֹ ָכּל ָבּ ִסיסֵ ,אין לוֹ ֲא ִחי ָזה ַבּ ְמּ ִציאוּת.
ָתּלוּי ַעל ְבּ ִל ָ
ימה.
ירוֹפּה ָתּלוּי ַעל ְבּ ִל ָ
בוּצה ְבּ ֵא ָ
ֶח ַתּם ֵבּין ַה ַשּׂ ְח ָקן ְל ֵבין ַהנְ ָה ַלת ַה ְקּ ָ
דוגמהַ :ה ֶה ְס ֵכּם ֶשׁנּ ְ
ימה ]איוב כו,ז[.
תּולה ֶא ֶרץ ַעלְ -בּ ִל ָ
נוטה ָצפוֹן ַעל-תּוהוֶּ ,
מקורֶ :
29

.285תסביך אלקטרה
ַל ָדּה ַמ ְפ ִגּינָה ִשׂנְ אָה ְל ִא ָמּהּ,
תּוֹך ְכּ ֵדי ָכּ ְך ֶשׁ ַהיּ ְ
יה ְ
אָב ָ
ַל ָדּה ְכּ ַל ֵפּי ִ
יך ֶא ֶל ְק ְט ָרה = ִרכּוּז יְ ָצ ִרים ִמינִ יִּ ים ֶשׁל י ְ
ַתּ ְס ִבּ ְ
ַחס ְל ִאמּוֹ.
ֶלד ְבּי ַ
אַה ַבת ָהאָבְ .בּ ֶ
ַל ָדּה רוֹאָה ְבּ ִא ָמּהּ ִמ ְת ָח ָרה ְבּ ֲ
ֵכּיוָן ֶשׁ ַהיּ ְ
יע ֵא ֶצל י ֶ
מּוֹפ ַ
דוֹמה ְל ַת ְס ִבּיך ֶא ִדיפּוּס ַה ִ
יך ֶא ֶל ְק ְט ָרה.
דוּתהּ ַתּ ְס ִבּ ְ
ַל ָ
ֲרה נִ ְג ַרם ְבּי ְ
יע ַדּ ְעתּוֹ ִכּי ַל ַנּע ָ
ֶרתִ ,ה ִבּ ַ
ֲרה ַה ִמּ ְת ַבּגּ ֶ
שּׂוֹח ַח ִעם ַה ַנּע ָ
דוגמהַ :ה ְפּ ִסיכוֹלוֹג ֶשׁ ֵ
יתוֹלוֹגיָה ַהיְּ וָנִ ית.
ְ
מקורַ :על ִפּי ְשׁ ָמהּ ֶשׁל ְדּמוּת ַבּ ִמּ
.286תסביך אדיפוס
ֶלד ַמ ְפ ִגּין ִשׂנְ אָה ְלאָ ִביוֵ ,כּיוָן
תּוֹך ְכּ ֵדי ָכּ ְך ֶשׁ ַהיּ ֶ
ֶלד ְכּ ַל ֵפּי ִאמּוֹ ְ
יך ֶא ִדיפּוּס = ִרכּוּז יְ ָצ ִרים ִמינִ יִּ ים ֶשׁל י ֶ
ַתּ ְס ִבּ ְ
יה.
אָב ָ
ַחס ְל ִ
ַל ָדּה ְבּי ַ
יע ֵא ֶצל י ְ
מּוֹפ ַ
יך ֶא ֶל ְק ְט ָרה ַה ִ
דוֹמה ְל ַת ֲה ִל ְ
אַה ַבת ָה ֵאםְ .בּ ֶ
אָביו ִמ ְת ָח ֶרה ְבּ ֲ
רוֹאה ְבּ ִ
ֶלד ֶ
ֶשׁ ַהיּ ֶ
יך ֶא ִדיפּוּס.
ַלדוּתוֹ ַתּ ְס ִבּ ְ
ַער נִ ְג ַרם ְבּי ְ
יע ַדּ ְעתּוֹ ִכּי ַלנּ ַ
ַער ַה ִמּ ְת ַבּגֵּרִ ,ה ִבּ ַ
שּׂוֹח ַח ִעם ַהנּ ַ
דוגמהַ :ה ְפּ ִסיכוֹלוֹג ֶשׁ ֵ
אָביו ַה ֶמּ ֶל ְך
ָרם ְל ָכ ְךֶ ,שׁ ָה ַרג ִבּ ְשׁ ָגגָה ֶאת ִ
גּוֹרלוֹ ַה ְטּ ָר ִגי גּ ַ
יתוֹלוֹגיָה ַהיְּ וָנִ יתֶ ,שׁ ָ
ְ
ָדי ַבּ ִמּ
מקורַ :על ִפּי ְשׁמוֹ ֶשׁל ִגּבּוֹר אַגּ ִ
ֲשׂהִ ,אמּוֹ.
ָדע ִכּי ִהיאְ ,ל ַמע ֶ
ָשׂא ָל ִא ָשּׁה ֶאת ַה ַמּ ְל ָכּהִ ,מ ְבּ ִלי ֶשׁיּ ַ
וְ נ ָ
.287תפס  /אחז את החבל בשני ראשים
ָדים.
אשׁים = ָע ָשׂה בּוְֹ -ז ַמנִּ ית ְשׁנֵי ְדּ ָב ִרים ְמנֻגּ ִ
אָחז ֶאת ַה ֶח ֶבל ִבּ ְשׁנֵי ָר ִ
ָתּ ַפס ַ /
רוֹצים
יפים ִל ְזלול ,וְ ָכ ְך ֵהם ִ
מוֹס ִ
ַחד ִעם זאת ֵהם ִ
אַך י ַ
טוּלי ֻס ָכּרְ ,
נוֹה ִגים ִל ְשׁתּוֹת ַמ ְשׁ ָקאוֹת נְ ֵ
דוגמהַ :ר ִבּים ֲ
אשׁיו.
ִל ְתפּוס ֶאת ַה ֶח ֶבל ִבּ ְשׁנֵי ָר ָ
אשׁית ַר ָבּה ,לט[.
]בּ ֵר ִ
אשׁים ְ
מקורַ :תּ ְרגּוּם ֵמ ֲא ָר ִמיתָ :תּ ַפס ֶאת ַה ֶח ֶבל ִבּ ְשׁנֵי ָר ִ
.288תצילינה שתי אזניו
אַחר ֶשׁיִּ ְשׁ ַמע ֶאת ַה ָדּ ָבר.
אָזנַיִ ם ְל ַ
צוּלים ָבּ ְ
ֵע ,יִ ְשׁ ַמע ִצ ְל ִ
אָזנָיו = יִ ְז ַדּ ֲעז ַ
ְתּ ִצ ֶלּינָה ְשׁ ֵתּי ְ
ירה ְתּ ִצ ֶלּינָה ְשׁ ֵתּי ְ
הוֹדיעוּ ִכּי ִעם ִפּ ְרסוּם ַה ֲח ָשׁדוֹת ֶנגֶד ָה ִא ִ
חוֹק ֵרי ַה ִמּ ְשׁ ָט ָרה ִ
דוגמהְ :
אָזנָיו ֶשׁל ָכּל
ישׁיּוּת ַה ְבּ ִכ ָ
ִמי ֶשׁיִּ ְשׁ ַמע.
מוּאל א ג יא[.
]שׁ ֵ
אָזנָיו ְ
מקורָ :כּל-שׁ ְֹמעוֹ ְתּ ִצ ֶלּינָה ְשׁ ֵתּי ְ
.289תקע  /תקיעת כף
ָתּ ַקע ַכּף = ָשׂם ֶאת ַכּף יָדוֹ ְבּ ַכף יָדוֹ ֶשׁל ְפּלוֹנִ י ְלאוֹת ִה ְת ַחיְּ בוּת.
יעת ַכּף.
מוֹכר ָה ֶר ֶכב וְ ַהקּוֹנֶה לֹא ָח ְתמוּ ֶה ְס ֵכּם ָכּתוּבֶ ,א ָלּא ִה ְס ַתּ ְפּקוּ ִבּ ְת ִק ַ
דוגמהֵ :
]מ ְשׁ ֵלי יז יח[.
אָדם ֲח ַסרֵ -לב תּ ֵֹק ַע ַכּף ִ
מקורָ :
.290תקע יתד
ָתד = ִה ְשׁ ַתּ ַקּע.
ָתּקע י ֵ
ָתד ַבּ ִקּבּוּץ.
ָכינוּ ְבּ ִבקּוּ ֵרנוּ ַבּ ִקּבּוּץֲ ,א ָח ִדים ֵמ ִא ָתּנוּ ָתּ ְקעוּ י ֵ
דוגמה :הוֹדוֹת ְל ַק ָבּ ַלת ַה ָפּנִ ים ַה ַח ָמּה ָלהּ ז ִ
אָביו ]יְ ַשׁ ְעיָהוּ כב,כג[.
ֶא ָמן וְ ָהיָה ְל ִכ ֵסּא ָכבוֹד ְל ֵבית ִ
ָתד ְבּ ָמקוֹם נ ֱ
ָקים ֵבּן ִח ְלּ ִקיהוּ[ י ֵ
]את ֶא ְלי ִ
וּת ַק ְע ִתּיו ֶ
מקורְ :
.291תקצר  /קצרה  /היריעה
יעה = אְ .רצוּ ָעה
נּוֹשׂא ָר ַחב ִמ ְכּ ֵדי ְל ַכסּוֹתוֹ ְבּ ִמ ִלּים ְספוּרוֹת אוֹ ִבּ ְז ַמן ָק ָצר .יְ ִר ָ
יעה = ַה ֵ
ִתּ ְק ַצר ָ /ק ְצ ָרה ַהיְּ ִר ָ
ֲאר ָ
יבה.
אָריג אוֹ עוֹר בִ .גּ ָלּיוֹן ֶשׁל ְק ָלף ִל ְכ ִת ָ
ֻכּה ֶשׁל ִ
יעה ִמ ְלּ ָה ִכיל ִבּ ְז ַמן
יוּכל ְל ָפ ֵרט ֶאת ָכּל ַמ ַה ְל ֵכי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ,וְ ִכי ִתּ ְק ַצר ַהיְּ ִר ָ
אוֹר ָחיו ִכּי לֹא ַ
דוגמהַ :ה ַשּׂר ִה ְס ִבּיר ְל ְ
כֹּה ָק ָצר ָכּל ָכּ ְך ַה ְר ֵבּה ְפּ ָר ִטים.
]מ ֶסּ ֶכת
לוֹשׁה ַדּ ִפּים ַ
יעה ָפּחוֹת ִמ ְשּׁ ָ
יר ָ
פּוֹת ִחין ִבּ ִ
]שׁמוֹת כו א[ֵ .אין ְ
ֲשׂה ֶע ֶשׂר יְ ִריעוֹת ְ
מקור :וְ ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַתּע ֶ
סוֹפ ִרים ב ז[.
ְ
.292תרי"ג מצוות
תּוֹרה ְר ַמ"ח ִמ ְצווֹת
וּב ָ
יב ִריםַ ,
ימ ְט ִריָּה =ֵ [248א ָ
"ח]בּ ִג ַ
אָדם ְר ַמ ְ
]ח ָכ ֵמינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה[ְ ,בּגוּף ָה ָ
ְל ַד ַעת ָחזָ"ל ֲ
תּוֹרה ְשׁ ָס"ה ִמ ְצווֹת "לֹא ַתּ ֲע ֶשׂהַ .ס ְך ַהכֹּל ַתּ ְריָ"ג
וּב ָ
ידיםַ ,
ימ ְט ִריָּה = ִ [365גּ ִ
]בּ ִג ַ
אָדם ְשׁ ָס"ה ְ
ֲשׂה"ְ .בּגוּף ָה ָ
"ע ֵ
[,וּמ ָכּאן ַהנִּ יב ַתּ ְריָ"ג ִמ ְצווֹת.
ימ ְט ִריָּה = ִ 613
]בּ ִג ַ
ִמ ְצווֹת ְ
ידים ְל ַמ ֵלּא ַתּ ְריָ"ג ִמ ְצווֹת.
הוּדים ֲח ֵר ִדים ַמ ְק ִפּ ִ
דוגמה :יְ ִ
]שׁמוֹת ַר ָבּה לב[.
מקורַ :תּ ְריָ"ג ִמ ְצווֹת ְ
.293תרתי משמע ]ארמית[
לוֹמר זאת ַעל ִבּטּוּי ֶשׁיֵּשׁ ְל ָה ִבינוֹ ַעל ְשׁנֵי
רוּשׁים ֶשׁל ַה ֻמּ ָשּׂגַ .תּ ְר ֵתּי = ְשׁנַיִ ם .נָהוּג ַ
ַתּ ְר ֵתּי ַמ ְשׁ ָמע = ִבּ ְשׁנֵי ַה ֵפּ ִ
מוּבנָיו.
ָ
ֶלד ֲה ִכי ָק ָטן ַבּ ִכּ ָתּהַ ,תּ ְר ֵתּי
ָמוּך ְבּ ֵ
יוֹתר ַבּ ִכּ ָתּה וְ ַהנּ ְ
דוגמהַ :ה ַתּ ְל ִמיד ַה ָצּ ִעיר ְבּ ֵ
יתי ַהיּ ֶ
"היִ ִ
יוֹתר ָכּ ַתב ַעל ַע ְצמוֹ ָ
ַמ ְשׁ ָמע".
]מ ִג ָלּה יד[
מקורַ :תּ ְר ֵתּי ַמ ְשׁ ָמע ְ
.294תשובה ניצחת
יה.
ַעת ֶשׁלּא נִ ָתּן ְל ַע ְר ֵער ָע ֶל ָ
שׁוּבה ְמ ַשׁ ְכנ ַ
שׁוּבה נִ ַצּ ַחת = ְתּ ָ
ְתּ ָ
שׁוּבה
יבה לוֹ ִאמּוֹ ְתּ ָ
ַער ָע ַמד ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ְבּ ִמ ְב ַחן ַהנְּ ִהיגָה וְ ָר ָצה ִלנְ הֹג ָבּ ֶר ֶכב ֶה ָח ָדשֵׁ ,ה ִשׁ ָ
אַחר ֶשׁ ַהנּ ַ
דוגמהְ :ל ַ
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ָתיקְ ,כּ ֻמ ְג ָדּר ַבּחֹק".
ַהג ו ִ
תּוּכל ִלנְ הֹג ְבּ ִלוּוּי נ ָ
טּוּח ַ
נוֹשׂא ַה ִבּ ַ
ֻס ַדּר ֵ
אַחר ֶשׁיּ ְ
"ל ַ
נִ ַצּ ַחתְ :
]סנְ ֶה ְד ִרין ַדּף קח ַעמּוּד ב[.
ֶאתנִ י! ַ
אַתּה ְשׂנ ַ
אָמר לוַֹ :ר ְבּ ָך שׂוֹנְ ֵאנִ י ,וְ ָ
נחַ ,
עוֹרב ְל ַ
שׁוּבה נִ ַצּ ַחת ֱה ִשׁיבוֹ ֵ
מקורְ :תּ ָ
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