מאוצר הניבים והביטויים

 .1אבד עליו כלח
 .2אבן שאין לה הופכין
.3אחד בפה ואחד בלב
 .4אחז את החבל בשני ראשיו
 .5איפה ואיפה
 .6איש אשכולות
 .7אליה וקוץ בה
 .8אסתרא בלגינא קיש קיש קריא
 .9איתרע מזלו
 .10באו לעמק השווה
 .11באו מים עד נפש
 .12בור סוד שאינו מאבד טיפה
 .13בזעיר אנפין
 .14בטל בששים
 .15בין השיטין
 .16בכייה לדורות
 .17בכל רמ"ח אבריו
 .18בכיליון עיניים
 .19בלשון סגי נהור
 .20בסבר פנים יפות
 .21בעידנא דריתחא
 .22בעין יפה
 .23ברחל בתך הקטנה
 .24ברך על המוגמר
 .25ברכה לבטלה
 .26גבה לבו

 .27גמר עליו את ההלל
 .28דברים בגו
 .29דמו בראשו
 .30דריסת רגל
 .31הוליך שולל
 .32הלבין פני חברו ברבים
 .33הלך לעולמו
 .34הניח מעותיו על קרן הצבי
 .35העלה חרס בידו
 .36הפך את הקערה על פיה
 .37הקדיח תבשילו ברבים
 .38הקדים רפואה למכה
 .39חדשות לבקרים
 .40חרב פיפיות
 .41טמן ידו בצלחת
 .42טיפין טיפין
 .43ידו על העליונה  /ידו על התחתונה
 .44יצא בשן ועין
 .45יצא שכרו בהפסדו  /יצא הפסדו בשכרו
 .46יצאו לו מוניטין
 .47ירד לסוף דעתו
 .48יש לאל ידו
 .49ישב על המדוכה
 .50ישר את ההדורים
 .51כבש פניו בקרקע
 .52כבשת הרש
 .53כהרף עין
 .54כלאחר יד

 .55כלו כל הקצין
 .56כמי שכפאו שד
 .57כקליפת השום
 .58כקריעת ים סוף
 .59לא דובים ולא יער
 .60לא לעולם חסן
 .61לא מדבשך ולא מעוקצך
 .62לא מעלה ולא מוריד
 .63לא נס לחו
 .64לא נקף אצבע
 .65לעג לרש
 .66מאיגרא רמא לבירא עמיקתא
 .67מדקדק עמו כחוט השערה
 .68מה יום מיומיים?
 .69מה ענין שמיטה אצל הר סיני?
 .70מיטת סדום
 .71מלחך פנכה
 .72מנה אחת אפים
 .73משענת קנה רצוץ
 .74נזיד עדשים
 .75נכסי דלא ניידי
 .76נכסי צאן ברזל
 .77נר לרגלו
 .78נתלה באילן גדול
 .79עוד חזון למועד
 .80עוקר הרים )וטוחנן זה בזה(
 .81עורבא פרח
 .82עמד מנגד

 .83עקב בצד אגודל
 .84עשה אזנו כאפרכסת
 .85פיו ולבו שווים
 .86קול קורא במדבר
 .87קופא על שמריו
 .88קוצו של יוד
 .89קל וחומר
 .90קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו
 .91קרדום לחפור בו
 .92ראה את הנולד
 .93רחמנא לצלן
 .94שמו הולך לפניו
 .95שעיר לעזאזל
 .96שקר אין לו רגלים
 .97תפסת מרבה לא תפסת
 .98תרתי דסתרי
 .99שאלת תם
 .100פה מפיק מרגליות

מאוצר הניבים והביטויים העבריים

בהצלחה!
צוות הלשון

