
 ...מאיפה זה בא
 

 המקור לפתגמים ומטבעות לשון

 (ך ובתלמוד"בתנ)



 :מקור הביטוי

 .ך"מקורו של הביטוי הוא בסיפור המופיע בספר דניאל שבתנ

הופיעה לפתע כתובת  (בנו יורשו של נבוכדנצאר)מלך בבל , בִמשֶתה שערך ֶבְלַשאַצר

אף לא אחד מאורחי המשתה  יכול  . בארמית ובאותיות עבריות על קיר הארמון

, ובלשאצר ציווה להביא את דניאל היהודי שישב בכלא, היה לפענח את הכתובת

מנא מנא :  "דניאל קרא את הכתובת שעל הקיר. ואשר נודע ביכולתו המאגית

, תקל) ָשַקל, האל את שנות מלכותך  ָמָנה: ופיענח אותה לאמור, "תקל ופרסין

תירש את  פרסולכן ממלכת  (פישלתָ )=את ערכה ונמצאת חסר   (בארמית

לפני שמלכותו נפלה בידי  , בלשאצר היה המלך האחרון של בבל, ואכן. ממלכתך

 (....סוָֹפה של מלכות בבל היה כתוב על הקיר)= . פרס ומדי

 ('פרק ה, ספר דניאל :מקור)

 היו סימני אזהרה מקדימים=  הכתובת על הקיר

 המשך ההסבר בשקפים הבאים



 :(של הקטע המודגש בכחול)תרגום מארמית 

 . באותה שעה יצאו אצבעות יד אדם  וכתבו אל מול הנברשת על קיר היכל המלך

 (של הקטע הצבוע: )תרגום מארמית

 ".תקל ופרסין, מנא מנא: "וזו הכתובת הרשומה

ֵבְלַשאַנר ֲאַמר  'ב  .ַחְמָרא ָשֵתה, ְוָלֳקֵבל ַאְלָןא; ֲאַלף, ְלַרְבְרָבנֹוִהי, ֲעַבד ְלֶחם ַרב, ֵבְלַשאַנר ַמְלָךא 'א

;  ֵהיְכָלא ִדי ִבירוְשֶלם-ִמן, ִדי ַהְנֵןק ְנבוַכְדֶנַנר ֲאבוִהי, ְלַהְיָתָיה ְלָמאֵני ַדֲהָבא ְוַכְסָןא, ִבְטֵעם ַחְמָרא

,  ֱאָנש-ֶאְצְבָען ִדי ַיד( ְנַפָקה)נפקו , ַבה ַשֲעָתה   'ה  .....וְלֵחָנֵתה, ֵשְגָלֵתה, ַמְלָךא ְוַרְבְרָבנֹוִהי, ְוִיְשּתֹון ְבהֹון

ֱאַדִין  'ו  .ַןס ְיָדא ִדי ָכְתָבה, וַמְלָךא ָחֵזה; ְכַתל ֵהיְכָלא ִדי ַמְלָכא-ַעל ִגיָרא ִדי, ְוָכְתָבן ָלֳקֵבל ֶנְבַרְשָתא

ָעֵנה  ...  'ז  .ְוַאְרֺכָבֵתה ָדא ְלָדא ָנְקָשן, ְוִקְטֵרי ַחְרֵצה ִמְשָּתַרִין; ְוַרְעֹיֹנִהי ְיַבֲהלוֵםה, ַמְלָךא ִזיֹוִהי ְשנֹוִהי

ַאְרְגָוָנא ִיְלַבש והמנוכא  , ִיְקֵרה ְךָתָבה ְדָנה וִפְשֵרה ְיַחִוַםִני-ֱאָנש ִדי-ִדי ָכל, ַמְלָךא ְוָאַמר ְלַחִךיֵמי ָבֶבל

 .  ִיְשַלט, ְוַתְלִּתי ְבַמְלכוָתא, ַצְואֵרה-ַדֲהָבא ַעל-ִדי( ְוַהְמִניָכא)

ֱאָלָהא  -ְמָנה--ְמֵנא  :ִמְכָתא-ְןַשר, כו ְדָנה  .ְתֵקל וַפְרִסין, ְמֵנא ְמֵנא  :ִדי ְרִשים, וְדָנה ְכָתָבא  כה

,  ִויִהיַבת, ַמְלכוָתְך, כח ְןֵרס ְןִריַסת  .ְוִהְשְּתַכַחְּת ַחִמיר, ְּתֵקל  ְּתִקיְלָּת ְבֹמאַזְנָיא  כז  .ְוַהְשְלַמה, ַמְלכוָתְך

-ַעל, ַדֲהָבא-ִדי( ְוַהְמִניָכא)והמנוכא , ְוַהְלִבשו ְלָדִנֵטאל ַאְרְגָוָנא, ֵבאַדִין ֲאַמר ֵבְלַשאַנר   כט  .ְלָמַדי וָפָרס

ֵבְלאַשַנר ַמְלָךא , ְקִטיל, ְבֵליְלָיא, ֵבה   ל  .ֶלֱהֵוא ַשִכיט ַּתְלָּתא ְבַמְלכוָתא-ִדי, ְוַהְכִרזו ֲעלֹוִהי; ַצְואֵרה

   (.ַכְשָדָאה)כשדיא 

 היו סימני אזהרה מקדימים=  הכתובת על הקיר



 משתה בלשצאר/  (1606-1669)ציורו של רמברנט 
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 היו סימני אזהרה מקדימים=  הכתובת על הקיר



Daniel 

But Him, the God whose hands upholds thy life, 

And in whose high dispose are all thy ways, 

Thou hast not glorified, but hast blasphem'd. 

From Him the hand was sent, by His appointment 

These words were written: 

MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN, which I thus interpret. 

MENE: the God, whom thou hast dishonour'd, 

The days hath number'd of thy reign, and finish'd it. 

TEKEL: thou in the balances art weigh'd, 

And art found wanting. 

PERES: thy kingdom is divided, 

And to the Medes and Persians given. 

 44קטע מספר 

 מתוך האורטוריה

 "בלשצאר"

 .שהלחין הנדל

 

 ליברית

Charles Jennens 

 הקטע 

 המדובר

Georg Friedrich Händel 

BELSHAZZAR 

 היו סימני אזהרה מקדימים=  הכתובת על הקיר



,  ָהֲאָנִשים-וָפַקְדִּתי ַעל; ְירוָשַלִים ַבֵמרוֹת ֲאַחֵנׂש ֶאת, ְוָהָיה ָבֵעת ַהִהיא  יב: 'צפניה פרק א

,  ְוָהָיה ֵחיָלם ִלְמִשָמה יג   .ֵייִטיב ְיהָוה ְוֹלא ָיֵרעַ  ֹלא, ָהֹאְמִרים ִבְלָבָבם, ִשְמֵריֶהם ַהֹעְפִאים ַעל

 ָקרֹוב יֹום   יד  .ֵייָנם ְוֹלא ִיְשּתו ֶאת, ְוָנְטעו ְכָרִמים, ְוֹלא ֵיֵשבו, וָבנו ָבִּתים; וָבֵּתיֶהם ִלְשָמָמה

ַהטֹום  , יֹום ֶעְבָרה   טו  .ַמר ֹצֵרַח ָשם ִגבֹור, קֹול יֹום ְיהָוה; ָקרֹוב וַמֵהר ְמֹאד, ְיהָוה ַהָגדֹול

    .יֹום ָעָנן ַוֲעָרֶפל, יֹום ֹחֶשְך ַוֲאֵפָלה, וְמשֹוָאה יוֹם ֹשָאה, יֹום ָצָרה וְמצוָקה  :ַההוא

 ...השתדל מאוד למצוא=  חיפש בנרות

 .שמרן. תקוע=  שוֵקט על שמריו/ קוֵפא 

,  ֶךִלי הוַרק ִמְךִלי ֶאל ְוֹלא, ְשָמָריו ֹשֵקט הוא ֶאלוְ , ַשֲאַנן מֹוָאב ִמְםעוָריו יא  , ח"מ, ירמיהו

 .  ֹלא ָנָמר, ְוֵריחוֹ , ָעַמד ַטְעמֹו בוֹ , ֵךן-ַעל; וַבגֹוָלה ֹלא ָהָלְך



ָהֶאֶבן ֶאת , ְוהֹוִציא; ְלִמיֹשר, ַהָגדֹול ִלְפֵני ְזֺרָבֶבל-ַאָּתה ַהר-ִמי ז   .'פרק ד, זכריה
   .ֵחן ֵחן ָלה, ְּתֺשאֹות ָהֹראָשה

 .  גורם מרכזי ומשפיע=  ֶאֶבן הראָשה

,  בזמן העתיק היו הקשתות בנויות מאבנים או מלֵבנים

,  שסותתו או נלבנו באופן שֶחלקן העליון יהיה רחב מן התחתון

אך אם  . כדי שיילחצו זו אל זו בכל שטחן בתוך המבנה המעוגל

מסדרים אותן בצורת מניפה  , בונים קשת מלֵבנים רגילות

 .וממלאים בֶמֶלט את המרווחים שבין קצותיהן העליונים

המחזיק את האבנים או  , את הקשת בונים על פני פיגום עץ

הלבנים במקומן עד שתושלם מלאכת בניית הקשת והיא תוכל  

את שני חלקיה של הקשת בונים מן הבסיס  . לשאת את עצמה

אבן כלפי אמצעה עד שהם נפגשים באבן מרכזית הנקראת 

אבן זו גדולה ובולטת משאר אבני הקשת ושונה אף  .הֹראָשה

אבן זו היא האחרונה שמניח הבנאי לאחר השלמת  . בצורתה

נוסף על תפקידה ההנדסי משמשת אבן  . שני צדי הקשת

מטרת הקשת היא להקל בנשיאת  . הראשה כאלמנט קישוטי

כך שהעומס מועבר מלמעלה  ( דלת או חלון)הקיר שמעל לפתח 

 .ומתחלק בין שני קירות מעברי הפתח



ֵאיְך  ; ֲאִני ְוַאְפִסי עוֹד, ָהֹאְמָרה ִבְלָבָבה, ַהטֹוֶשֶבת ָלֶבַטח, ֹזאת ָהִעיר ָהַעִכיָזה טו   :'צפניה פרק ב

    .ִיְשֹרק ָיִניַע ָידוֹ , ֹךל עֹוֵבר ָעֶליהָ  ַמְרֵבץ ַלַחָטה, ָהְיָתה ְלַשָלה

וָמה  , ִבי ִלְראֹות ַמה ְיַדֶבר, ַוֲאַצֶןה; ָמצֹור ְוֶאְתַיְנָבה ַעל, ִמְשַמְרִּתי ֶאֱעֹמָדה ַעל א :'חבקוק פרק ב

  ג    .קֹוֵרא בוֹ , ַהֺכחֹות ְלַמַען ָירוץ-וָבֵאר ַעל, ְךֹתב ָחזֹון, ַוֹטאֶמר, ַוַטֲעֵנִני ְיהָוה ב    .ּתֹוַכְחִּתי ַעל, ָאִשיב

ִהֵםה   ד    .ֹלא ְיַאֵחר, ֹבא ָיֹבא לו ִךי-ַחֵךה, ִאם ִיְתַמְהָמה; ְוָיֵפַח ַלֵסץ ְוֹלא ְיַכֵזב, עוֹד ָחזוֹן ַלםוֵֹעדִךי 

    .ֶבֱאמוָנתוֹ ִיְחֶיה, ְוַצִדיק; ָיְשָרה ַנְפשֹו בוֹ  ֹלא, ֺעְןָלה

... אין עוד מלבִדי=  ֲאני וַאְפסי עוד  

. טרם הגיעה השעה לכך=  עוד ָחזֹון ַלמוֵעד  



 לא דובים ולא יער

 'פרק ב', ספר מלכים ב

בֹו  -ַוִטְתַקְכסו, ָהִעיר-וְנָעִרים ְקַטִםים ָיְצאו ִמן, ְוהוא ֹעֶלה ַבֶדֶרְך; ֵאל-ֵבית ,(אלישע)ַוַטַעל ִמָשם  כג

ַוֵתֶצאָנה ְשַתִים  ; ַוְיַקְלֵלם ְבֵשם ְיהָוה, ַוִטֶפן ַאֲחָריו ַוִטְרֵאם כד  .ֲעֵלה ֵקֵרַח ֲעֵלה ֵקֵרחַ , ַוֹטאְמרו לוֹ 

ָשב  , וִמָשם; ַהר ַהַךְרֶמל-ֶאל, ַוֵטֶלְך ִמָשם כה  .ַאְרָבִעים וְשֵני ְיָלִדים, ַוְּתַבַסְעָנה ֵמֶהם, ַהַיַער ִמן, ֺדִבים

   .ֹשְמרֹון

 (ויכוח על הנס המתואר לעיל): מסכת סוטה, תלמוד בבלי

רב  ".  ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים"

 .'נס בתוך נס': וחד אמר', נס': חד אמר: ושמואל

 (דובים לא היו, יער היה) ;יער הוה דובים לא הוו -  (זה שאמר שהיה כאן נס)מאן דאמר נס 

 .לא יער הוה ולא דובים הוו - ('נס בתוך נס'זה שאמר שהיה כאן )' נס בתוך נס'מאן דאמר 

 לא יער היה  "
 "ולא דובים היו

 .  כל אלה דברי שקר. לא היה ולא נברא= 



,  ָמְתַנִים-ְוַחְלָחָלה ְבָכל, ִפיק ִבְרַכִיםוְוֵלב ָנֵמס ; וְמֺבָלָקה, בוָקה וְמבוָקה יא: 'פרק ב, נחום

   .ִקְבצו ָפארור, וְפֵני ֺכָכם

 .  ְןרוָצה, ֲהרוָסה=ְמֺבֶכֶקת = ְמֺבָכָקה . ֵריָקנות, ְשָמָמה= ְמבוָקה = בוָקה 

. חורבן והרס רב=  ּבּוָקה ומבּוָקה ומבּוָלָקה  

-ָךל-ַלֲעשֹות ֶאת, ַוְיַכל ִחיָרם...  מ : פרק ז', מלכים א

ַעֺלִדים     מא  .ֵבית ְיהָוה, ֲאֶשר ָעָשה ַלֶלֶלְך ְשֹלֹמה, ַהְלָלאָכה

;  ֲאֶשר ַעל ֹראש ָהַעלוִדים ְשָּתִים ֺגֹּלת ַהֹכָתֹרתוְ , ְשַנִים

ֲאֶשר ַעל , ֺגלוֹת ַהֹכָתֹרתְלַכמֹות ֶאת ְשֵּתי  -ְוַהְשָבכֹות ְשַּתִים 

ִלְשֵּתי  , ָהִרֹלִנים ַאְרַבע ֵמאֹות-ְוֶאת   מב  .ֹראש ָהַעלוִדים

ְלַכמֹות ֶאת  , ַלְשָבָכה ָהֶאָחת, טוִרים ִרֹלִנים-ְשֵני -ַהְשָבכֹות

    .ְןֵני ָהַעלוִדים-ֲאֶשר ַעל, ֺגלוֹת ַהֹכָתֹרתְשֵּתי 

 .הכדור הנמצא בכותרת המקשטת את עמוד הבניין  -גולת הכותרת 

... הדובדבן שבקצפת, שיא האירוע=  גולת הכותרת  

  (הנקראים על שם יכין ובועז)שני עמודי המקדש 

 .ושתי גולות הכותרות שעליהן



ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים  , ִךי ִהְרַחְקִּתים ַבגֹוִים, ֹךה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה, ָלֵכן ֱאֹמר   טז:  א"יחזקאל פרק י

 .  ָבאו ָשם-ָבֲאָרצֹות ֲאֶשר, ִמְקָדש ְמַעטָוֱאִהי ָלֶהם לְ ; ָבֲאָרצֹות

 :ז"פרק ט, יחזקאל

,  ִמְןֵני ְךִלָלֵתְך ְבַכְןִרי ָלְך ְלָכל ֲאֶשר ָעִשית, ִנְתחוֹן ֶנהָכְך עֹוד -ְוֹלא ִיְהֶיה, ְלַמַען ִּתְזְךִרי  ָוֹבְשְּת  סג

 . ְנֺאם ֲאֹדָני ְיהִוה

אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי  " ואהי להם למקדש מעט: "'פרק ד, מסגת מגילה, גמרא

 .  מדרשות שבבבל

בית כנסת =  ִמְקָדש ְמָעט  

... הזדמנות נוחה לטעון=  פתחון פה  



 :'נחמיה פרק ג

ַהְבֵרָכה  ְוַעד, ִקְבֵרי ָדִויד, ֶנֶגד-ַעד צור-ֲחִצי ֶןֶלְך ֵבית, ַשר, ַעְזבוק-ְנֶחְמָיה ֶבן, ַאֲחָריו ֶהֱחִזיק טז 

ֲחַשְבָיה  , ָידֹו ֶהֱחִזיק-ַעל; ָבִני-ְרחום ֶבן, ַאֲחָריו ֶהֱחִזיקו ַהְלִוִטם יז   .ְוַעד ֵבית ַהִגֹבִרים, ָהֲעשוָיה

ֲחִצי ֶןֶלְך  , ַשר, ֵחָנָדד-ַבַוי ֶבן, ַאֲחָריו ֶהֱחִזיקו ֲאֵחיֶהם  יח   .ִפְלךוֹ  ֶפֶלְך ְקִעיָלה-ֲחִצי-ַשר

ֲעֹלת ַהֶםֶשק  , ִמֶםֶגד  :ִמָדה ֵשִנית--ַשר ַהִלְצָןה, ֵישועַ -ָידֹו ֵעֶזר ֶבן-ַוְיַחֵזק ַעל יט  .ְקִעיָלה

ֶןַתח  ַעד ַהִלְקצֹועַ -ִמן  :ִמָדה ֵשִנית, (ַזַךי)זבי -ָברוְך ֶבן ֶהֱחָרה ֶהֱחִזיקַאֲחָריו  כ   .ַהִלְקֹצעַ 

   .ַהֹךֵהן ַהָגדֹול, ֵבית ֶאְלָיִשיב

המשיך וחיזק את דבר קודמו =  ֶהֱחָרה ֶהֱחזיק  

 ד ו ג מ א 



,  ָיַעְצָּת ֹבֶשתי     .ָרע-ְלִהָםֵצל ִמַךף, ָלשום ַבָלרֹום ִקםוֹ   :ְלֵביתוֹ --ֹבֵצַע ֶבַצע ָרע, הֹוי  ט ',חבקוק  פרק ב

    .ֵמֵעץ ַיֲעֶנָםה, ְוָכִפיס; ֶאֶבן ִמִעיר ִתְזָעק ִכי   יא  .ְוחֹוֵטא ַנְפֶשָך, ַעִלים ַרִבים-ְקצֹות; ְלֵביֶתָך

קריאה נגד עוול משווע =  אבן מקיר תזעק  

 ריקי גל/ ליל שרב

 מתי כספי: לחן, נתן זך: מילים

 

 אם עוד לא זעקה/ אבן מקיר תזעק 

 .אם עוד לא שרה/ עיר תפצח בשיר 

 .קצין בכיר/ אישה הרה / תייר במלון  
 כפיס עץ



 :'איוב פרק ל

 .ָאַבד ָכַלח, ָעֵלימוֹ    ; ָלָלה ִכי, ַגם ֹךַח ְיֵדיֶהם    ב

התיישן =  ָאַבד עליו הֶכָלח  

 :ו"פרק קמ, תהילים

;  ָיֺשב ְלַאְדָמתוֹ , ֵּתֵצא רוחוֹ   ד.   ֶשֵאין לֹו ְתשוָעה, ְבֶבן ָאָדם,  ַאל ִּתְבְטחו ִבְנִדיִבים  ג

 .ָאְבדו ֶעְשֹתֹנָתיו, ַבטֹום ַההוא

התבלבל , נבוך=  ָאְבדו ֶעשתונוָתיו  

 .מחשבות= עשתונות 



 :'איוב פרק ל

מוָסד , ִןַםת ִיְקַרת ֶאֶבן ֹבַחן; ָאֶבן, ִהְנִני ִיַמד ְבִצטֹון, ֹךה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה, ָלֵכן   טז

 .  ֹלא ָיִחיש, ַהַלֲאִמין מוָמד

קריטריון , אמת מידה=  ֶאֶבן ּבֹוַחן  

 בראשית רבה – מדרש
 -  (ב"בראשית כ" )ְוֵאת ִיְצָחק ְבנוֹ , ְשֵני ְנָעָריו ִאּתוֹ  ַוִטַסח ֶאת, ֲחֹמרוֹ  ַוַטֲחֹבש ֶאת, ַוַטְשֵךם ַאְבָרָהם ַבֹבֶקר" 

ְוהוא ְבַעְצמוֹ ָחַבש  , ַכָםה ֲעָבִדים ְוַכָםה ְשָפחוֹת ָהיו לוֹ ְלאוֹתוֹ ַצִדיק. ַאֲהָבה ְמַקְלֶקֶלת ֶאת ַהּׁשוָרה

 [.  ְבֵראִשית ַרָבה נה]ְלַלֶםְדָך ְזִריזותוֹ , ֶאת ֲחמוֹרוֹ 

  אהבה לאחר עשויה להטותו משורת הדין=  האהבה מקלקלת את השורה

 (.על פי הנוהל... מה שאמור להתבצע על פי הפרוטוקול)שורת הדין = השורה 

,  לעגל פינות... במקרה בו אדם אוהב מישהו אחר הוא עשוי לפעול כלפיו לפנים משורת הדין
 ...לרחם, לחוס



ְוָיָדיו    ִיְמדו ַהַבִית ַהֶזה, ְיֵדי ְזֺרָבֶבל  ט  .ֵאַלי ֵלאֹמר, ְיהָוה  ְַיִהי ְדַבר  ח. 'פרק ד, זכריה

 ְוָשְמחו ְוָראו ֶאת, ְליֹום ְקַטםֹות, ִךי ִמי ַבז י   .ְיהָוה ְצָבאֹות ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם ִךי, ְוָיַדְעָּת ; ְּתַבַנְעָנה

,  ָוַאַען  יא  .ָהָאֶרץ ֵהָלה ְמשֹוְטִטים ְבָכל, ֵעיֵני ְיהָוה; ֵאֶכה ִשְבָעה, ָהֶאֶבן ַהְבִדיל ְבַיד ְזֺרָבֶבל

ָוַאַען   יב   .ַעל ְיִמין ַהְםנוָֹרה ְוַעל ְׂשֹמאוָלה, ְּׁשֵני ַהֵזיִתים ָהֵאֶלהַמה   :ָוֹאַמר ֵאָליו

ַהְמִריִקים  , ֲאֶשר ְבַיד ְשֵני ַצְנְּתרֹות ַהָזָהב, ַמה ְשֵּתי ִשְבֵלי ַהֵזיִתים  :ָוֹאַמר ֵאָליו, ֵשִנית

,  ַוֹטאֶמר יד   .ֹלא ֲאֹדִני, ָוֹאַמר; ֵאֶכה-ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ָמה, ַוֹטאֶמר ֵאַלי ֵלאֹמר יג   .ַהָזָהב, ֵמֲעֵליֶהם

 .  ָהָאֶרץ-ֲאדוֹן ָכל-ָהֹעְמִדים  ַעל, ַהִיְצָהר ְשֵני ְבֵניֵאֶכה 

שני בני יצהר הם המלך והכהן  

שמן  )הגדול הנמשחים בשמן יצהר 

והם המנהלים את המדינה  ( זית

 .מבחינה מדינית ודתית ...(אז)

 סמל מדינת ישראל



 .'עד ת' מא=   מן המסד ועד הטפחות

ֵבית ַיַער  -ַוִטֶבן ֶאת   ב  .ֵביתוֹ -ָךל-ֶאת, ַוְיַכל; ְשֹלש ֶעְשֵרה ָשָנה, ֵביתֹו ָבָנה ְשֹלֹמה-ְוֶאת א   ' פרק ז', מלכים א

,  ַאְרָבָעה טוֵרי ַעלוֵדי ֲאָרִזים, ַעל; קֹוָמתוֹ , וְשֹלִשים ַאָלה, ֵמָאה ַאָלה ָאְרךֹו ַוֲחִמִשים ַאָלה ָרְחבוֹ , ַהְכָבנֹון

;  ִמַבִית וִמחוץ, ְמֹגָררֹות ַבְלֵגָרה, ְךִמדֹות ָגִזית, ֵאֶכה ֲאָבִנים ְיָקֹרת-ָךל   ט . ָהַעלוִדים-ַעל, וְכֺרתֹות ֲאָרִזים

   .ֶהָחֵצר ַהְגדֹוָלה-ַעד, וִמחוץ, ַהְחָפחֹות ַעד, וִמַלָמד

 טפחות

 מסד

 קורה ארוכה ברוחב של ֶטַפח  –ִטְפחה 



 ...את הענין" סגר=  " ִנסַתם הגוֵלל

ֶאת  , ְוִהְשקו, ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִןי ַהְבֵאר ָגְללווְ , ָהֲעָדִרים-ָשָלה ָכל-ְוֶנֶאְספו   'ג   :ט"כ, בראשית

 .  ִלְמֹקָמה, ִןי ַהְבֵאר-ְוֵהִשיבו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל; ַהֹנאן

רבי .(  המון מחלוקות  בגמרא). מחלוקת במסכת שבת

אבהו אומר שהמת שומע כל מה שאומרים בפניו  

למרות שניראה שהוא עוצם עיניים וכבר לא  

 .איתנו

ועל זה יש  . מסתבר שהמת שומע כל מה שאומרים

עד , אחד אומר שהמת שומע הכל: מחלוקת

 (פ הקבר"שיגוללו את האבן ע)שייסתם הגולל 

ואחד אומר  שהמת שומע הכל עד שיתעכל הבשר  

 .ָבדוק. האחרון שאכל בחייו

פליגי   .עד שיסתם הגוללכל שאומרים בפני המת יודע : אמר רבי אבהו: ג"פרק כ, מסכת שבת, גמרא

 .  עד שיתעכל הבשר  -עד שיסתם הגולל וחד אמר  -חד אמר  :  בה רבי חייא ורבי שמעון ברבי

 .אבן גדולה ועגולה שהניחו בפתח המערה=  גוֵלל

, בקבר נצרתי, אבן הגולל

 .לספירה 1-מהמאה ה



 ייסורים קשים=  ִשְבָעה מדורי גיהינום

  ".בני"פעמים את המילה  8דוד המלך הזכיר 

   -( בארמית...: )הזו" שמיניה"מתנהל דיון סביב ה ('דף י', פרק א, "סוטה"מסכת )בתלמוד הבבלי 

   "...שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם הני תמניא בני למה.... תנא דבי רבי ישמעאל "

 .משבעה מדורי גיהינום (את אבשלום)שהעלהו  –שבעה  ?למה , "בני" 8-אלה ה

 ...?מאיפה זה בא ? איך ִשְבעה

 ְשאֹול

 אבדון

 באר שחת

 טיט היון

 שערי מוות

 שערי צלמוות

 גיהינום

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ְבִני  ַאְבָשלֹום  ְבִני, ְוֹכה ָאַמר ְבֶלְכּתוֹ ; ַוֵטְביְ --ֲעִלַטת ַהַשַער-ַוַטַעל ַעל, ַוִטְרַגז ַהֶלֶלְך  -שמואל ב פרק יט 

,  ִהֵםה ַהֶלֶלְך ֹבֶכה ַוִטְתַאֵבל  :ְליֹוָאב, ַוטַֺגד ב  .ְבִני ְבִניַאְבָשלֹום , ִיֵּתן מוִתי ֲאִני ַתְחֶּתיָך-ִמי, ַאְבָשלֹום ְבִני

ֶנֱעַצב  , ַבטֹום ַההוא ֵלאֹמר, ָשַמע ָהָעם-ִךי  :ָהָעם-ְלָכל--ְלֵאֶבל, ַוְּתִהי ַהְּתֺשָעה ַבטֹום ַההוא ג  .ַאְבָשלֹום-ַעל

,  ְבנוָסם--ָהָעם ַהִםְכָלִמים, ַךֲאֶשר ִיְתַגֵםב  :ָלבֹוא ָהִעיר, ַוִטְתַגֵםב ָהָעם ַבטֹום ַההוא ד  .ְבנוֹ -ַעל, ַהֶלֶלְך

 {  ס}  .ְבִני ְבִני, ַאְבָשלֹום, ַאְבָשלֹום, ְבִני  :ַוִטְזַעק ַהֶלֶלְך קֹול ָגדֹול, ָןָניו-ְוַהֶלֶלְך ָלַאט ֶאת ה  .ַבִלְלָחָמה

1 2 

3 
4 5 

7 8 6 

יש אומרים שבה קירב את ראשו [ והפעם השמינית]

   (.ויש אומרים שבה הביאו לעולם הבא, לגופו

 מעלית

 מהגיהינום

 (ישראליפט)

 

 

 

 

 

 

 



 ָשם נפׁשו ְבַכּפוׁ  

ְבֵני  -ָוֶאְעְבָרה ֶאל ָוָאִשיָמה ַנְפִשי ְבַכִןי, ֵאיְנָך מֹוִשיעַ -ָוֶאְרֶאה ִךי ג  :ב"פרק י, שופטים

    .ְבָיִדי, ַוִטְּתֵנם ְיהָוה, ַעלֹון

ַוֹּתאֶמר  ; ִנְבַהל ְמֹאד-ַוֵּתֶרא ִךי, ָשאול-ַוָּתבֹוא ָהִאָשה ֶאל כא  :ח"פרק כ', שמואל א

 .  ְדָבֶריָך ֲאֶשר ִדַבְרָּת ֵאָלי-ָוֶאְשַמע ֶאת, ָוָאִשים ַנְפִשי ְבַכִןי, ִהֵםה ָשְמָעה ִשְפָחְתָך ְבקֹוֶלָך, ֵאָליו

 סיכן את חייו= 

.  ומוכן לתת אותם ברגע שיתבקש, מתאר אדם שמחזיק את חייו בידיו -" שם נפשו בכפו"

 .  ֶהֱעִמיד ֶאת ַעְצמֹו ְבַסָךָנה, ֵחֶרף ַנְפשֹו ָלמות, ִהְשִליְך ַנְפשֹו ִמֶםֶגד



 טקסט בעברית

(תרגום אונקלוס)טקסט בארמית   

 בַפרֶהסיָה, ביָד רמה=  ֵריש ַגֵליּבְ 
 ד"פרק י, שמות



 ִכְבַשת ָהָרש

 לעג לרש

 לקחת מהעני את המעט שיש לו

,  ַוֹטאֶמר לֹו ְשֵני ֲאָנִשים ָהיו ְבִעיר ֶאָחת, ַוָטֹבא ֵאָליו; ָדִוד-ֶאל, ָנָתן-ַוִטְשַלח ְיהָוה ֶאת  :ב"י', שמואל ב

ִךי ִאם ִךְבָשה ַאַחת  , ְוָלָרש ֵאין ֹךל ג    .ָהָיה ֹצאן וָבָקר  ַהְרֵבה ְמֹאד, ְלָעִשיר ב   .ְוֶאָחד ָראש, ֶאָחד ָעִשיר

-ַוְּתִהי, וְבֵחיקֹו ִתְשָךב, ִמִןּתֹו ֹתאַכל וִמֹךסֹו ִתְשֶּתה; ַוִּתְגַדל ִעלֹו ְוִעם ָבָניו ַיְחָדו, ַוְיַחֶטהָ , ְקַטָםה ֲאֶשר ָקָנה

ֶאת  , ַוִטַסח; ַלֲעשֹות ָלֹאֵרַח ַהָבא לוֹ , ַוַטְחֹמל ָלַקַחת ִמֹנאנֹו וִמְבָקרוֹ , ְלִאיש ֶהָעִשיר, ַוָטֹבא ֵהֶלְך  ד  .ְךַבת, לוֹ 

ַחי , ֶאל ָנָתן, ַוֹטאֶמר; ְמֹאד, ַאף ָדִוד ָבִאיש-ַוִטַחר ה   .ָלִאיש ַהָבא ֵאָליו, ַוַטֲעֶשהָ , ִכְבַׂשת ָהִאיש ָהָראש

ַהָדָבר -ֲאֶשר ָעָשה ֶאת, ֵעֶקב  :ְיַשֵכם ַאְרַבְעָּתִים, ַהִךְבָשה-ְוֶאת  ו  .ָמֶות ָהִאיש ָהֹעֶשה ֹזאת-ִךי ֶבן, ְיהָוה

    .ֲאֶשר ֹלא ָחָמל, ְוַעל, ַהֶזה

 ...נתן הנביא מושל משל לדוד המלך על אודות הרש וכבשתו שנגזלה ממנו

 (.הרש)אשת אוריה החיתי  (ַהִכבָשה), והנמשל הוא דוד המלך שלקח את בת שבע

 צער מזויף

 .ֹלא ִיָםֶקה  ָׂשֵמַח ְלֵאיד   ; ֵחֵרף ֹעֵשהו, ֹלֵעג ָלָרש '  ה  : 'פרק ה, משלי

 .נוהג באופן שיש בו כדי להזכיר לחלש את חולשותיו



 ְדָמעֹות ָשליש    

 .  ְדָמעֹות ֶשֵאיָנן ְדָמעֹות ֶשל ַצַער, ַהֲעָמַדת ָןִנים ֶשל ִהְשַּתְּתפות ְבַצַער ַהזוַלת= ִדְמעֹות ַּתִםין 

ציפורים  , כמו לכמה מיני זוחלים, לתנינים: המקור. הוא מטבע לשון המציין צער מזויף" דמעות תנין"

מעין עפעף שלישי שקוף המגן על הקרנית בעת ציד מתחת  , ויונקים אחרים יש קרום מתחת לעפעף התחתון

יש בלוטת דמעות   Nictitating membraneאו " קרום מצמוץ"מתחת לקרום הזה הנקרא . למים

ההפרשה של הבלוטה הזו ניגרת החוצה כאשר התנין על היבשה וקרום  . שתפקידה לסכך את תנועתו

זאת בשל העובדה שהתנינים מפרישים  (. זה המצב בו פוגשים בדרך כלל בני אדם בתנינים)המצמוץ פתוח 

 .אלא בכדי לנקות את עיניהם, אך לא מתוך צער, מעיניהם נוזל דמוי דמעות

;  ֲעַפר ָהָאֶרץ, ָּׁשִלשְוָכל בַ , ִּתֵךן ֶזֶרתְוָשַמִים בַ , ֹו ַמִיםָשֳעלִמי ָמַדד בְ : 'יב  :'פרק פ, תהילים

   .ֹמאְזָנִיםוְגָבעֹות בְ , ָהִרים ֶנֶלסְוָשַקל בַ 

 .ָמַדד= ָךל  .כלי מדידה= ָשליש 

 ְדָמעֹות תנין

 צער אמיתי

 .ְדָמעֹות ָשִלישבִ , ַוַּתְשֵקמוֹ    ; ֶלֶחם ִדְמָעה, ֶהֱאַכְלָּתם  :'ו: 'פרק פ, תהילים

 .בכי תמרורים. דמעות אמיתיות. צער אמיתי. בכי אמיתי

 צער מזויף



 קּוָּפה של ְשָרצים

 (:ב"דף כ)פרק ב , מסכת יומא, תלמוד בבלי

.  מפני שלא היה בו שום דופי ? מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול : אמר שמואל 

אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן  : "דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק

 ".תלויה לו מאחוריו שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך קופה של שרצים

 ...ברזומה שלו. בעברו=  מאחוריו.  חטא, דבר טומאה=  שרצים. תיבה=  קופה

קופת שרצים תלויה לו )=עברו טהור  איןאין ממנים מנהיג לציבור אלא אם כן 

 .יוכלו להזכיר לו את חטאיו, כדי שאם יתחיל לנהוג ביהירות(. מאחוריו

 ...מלא חטאים= 



 ניצחו ֶאְרֶאלים את הְמצּוקים

 .כך נהוג לכתוב בראש מודעת ֶאבל של פטירת אדם גדול

 .מלאכי שמים= ֶאְרֶאלים 

עמודים אגדיים המחזיקים את  / סלעים / צוקים = ְמצוקים 

 .צדיקים... = העולם

 

מלאכי שמים נלחמים בגדולי האומה  : הפתגם מציג תמונת קרב

 .ובניצחונם לוקחים עמם את הנפטר, וגוברים עליהם

, שימוש ראשון נעשה בפתגם זה במות רבי יהודה הנשיא

ניצחו אראלים את  : "אמרו –" רבי מת"ובמקום לומר 

 ".המצוקים ונישבה ארון הקודש

 ...ואם נגענו במצוקים

 .סלע=  ָמצוק.   מצוקה, צרה=  ָמצוֹק

 :ט"קי, תהילים

.     ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת   ; ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם  קמב

 .ֶֹתיָך ַשֲעֺשָעי ִמְצו   ; ְמָצאוִני ַצר  וָמצוֹק  קמג

 : ד"פרק י', שמואל א

ַמַנב ְןִלְשִּתים  ֵשן ַהֶמַלע  -ֲאֶשר ִבֵסש יֹוָנָתן ַלֲעֹבר ַעל, וֵבין ַהַלְעְברֹות  ד

ְוֵשם ָהֶאָחד , ְוֵשם ָהֶאָחד בֹוֵצץ; ְוֵשן ַהֶמַלע ֵמָהֵעֶבר ִמֶזה, ֵמָהֵעֶבר ִמֶזה

מול  , ְוָהֶאָחד ִמֶםֶגב; מול ִמְכָמש, ִמָנפֹון ָמצוקַהֵשן ָהֶאָחד   ה  .ֶסֶםה

   .ָגַבע

 הצדיקים נכנעו למלאכי שמים= 



 רשע בן צדיק=  חוֶמץ בן יַיִן

 :ב' ג עמ"דף פ, מסכת בבא מציעא, תלמוד בבלי, גמרא

  :יהושע בן קרחה' שלח ליה ר. אתיוה לרבי אלעזר ברבי שמעון וקא תפיס גנבי ואזיל

 :  שלח ליה(  ?" )עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה !חומץ בן יין "

 .'ָיֹבא בעל הכרם ויכלה את קוציו': שלח ליה. 'מכלה מן הכרם קוצים אני'

 .  'חומץ בן יין' :קרייה. יומא חד פגע ביה ההוא כובס 

 :יהושוע בן קרחה שלח לו מסר ' ר(.  כולל יהודים גנבים. )היה לוכד גנבים,  בנו של רבי שמעון, רבי אליעזר

 :ענה לו?                     עד מתי אתה   מסגיר      יהודים           להריגה !!! חומץ בן יין שכמוך 

 ...לאלוהים –תשאיר את המלאכה לבעל הכרם :  יהושוע' ענה לו ר. אני מכלה את הרעים מבין הטובים

 ..(והסיפור ממשיך "...    )חומץ בן יין:         "יום   אחד    פגש    בו        כובס        וקרא לו  

 ארמית
 עברית

 דוגמא לחומץ בן יין



 ִנְקַטע ְּבִאּבוׁ  

ֹלא  , ִאבוֹ ֹעֶדםו בְ   יב.  ִיְשֶגה ָאחו ְבִלי ָמִים; ְבֹלא ִבָנה, ֲהִיְגֶאה ֹגֶמא  יא -' פרק ח, איוב

 .ָחִציר ִייָבש ְוִלְפֵני ָכל  ; יָסֵטף

 נקטע בראשיתו=  

, ִלְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן; ַהָםַחל ִאֵביִלְראֹות בְ , ֶאל ִגַםת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי אי  -ט "פרק מ, ישעיהו

 .     .ֵהֵנצו ָהִרֹלִנים

  ֵלב  -ִלבוֹ  

   ֵאב  - ִאבוֹ 

 .צמח צעיר= ֵאב 

 צמחים צעירים

 ..הצמח יבש בצעירותו: תשובה ..?האם יכול גמא לצמוח בלי מים: שאלה



 ניֵער חֹוְצנֹו

 ָיִקים ֶאת ָהִאיש ֲאֶשר ֹלא ָךל ָוֹאְמָרה ָךָכה ְיַנֵער ָהֱאֹלִהים ֶאת, ָחְצִני ָנַעְרִתיַגם    יג  -' פרק ה, נחמיה

 .  ָוֵרק  ְוָכָכה ִיְהֶיה ָנעור, ַהָדָבר ַהֶזה ִמֵביתֹו וִמיִגיעוֹ 

 הסיר מעליו את האחריות= 

 . חיק= חוצן 

אלוהים יסיר את    .ירוקן מתוֶכן, ינוער, מי שלא יקיים את דבר האלוהים: אומר  נחמיה

 .    אחריותו מעל אדם זה

;  ָאִרים ִנִמי  ַעִלים ְוֶאל  גֹוִים ָיִדי ִהֵםה ֶאָשא ֶאל, ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ֹךה   כב  -ט "פרק מ, ישעיהו

 .   ָךֵתף ִּתָםֶשאָנה וְבֹנַתִיְך ַעל, ֹחֶצןְוֵהִביאו ָבַנִיְך בְ 



 .וגשם ַאיִן –נשיאים ורוח 

 .ְבַמַּתת ָשֶקר, ִאיש ִמְתַהֵכל    - ְוֶגֶשם ָאִין, ְנִׂשיִאים ְורוחַ   יד  -ה "כ, משלי 

 .דברי סרק= 

 .עננים= נשיאים 

 ...חלי סלוצקי ודני רופ... בקיצור

 אל יתהלל חוֵגר ִכְמַפֵתחַ 

 .  ַאל ִיְתַהֵלל ֹחֵגר ִכְמַפֵתחַ , ִיְשָרֵאל ַוֹטאֶמר ַדְברו-ַוַטַען ֶמֶלְך   יא  :'פרק כ', שמואל א

 .הלל רק לאחר השלמת המשימה= 

 .החוגר עליו את אפוד הקרב בטרם יציאתו למלחמה= חוגר 

 .המתיר את אפוד הקרב בחזרתו מהמלחמה= ְמַפֵתַח 



 ְדָברים כדורָבנות

   .ֵמֹרֶעה ֶאָחד, ִנְּתנו; וְכַמְשְמרֹות ְנטוִעים ַבֲעֵלי ֲאֺסןֹות, ִדְבֵרי ֲחָכִמים ַכָדְרֹבנוֹת   יא  -ב "פרק י, קוהלת

 דברים ברורים החדים כדורבן= 

 משענת בלתי יציבה=  ִמשֶענת ָקֶנה ָרצּוץ

ֲאֶשר ִיָמֵמְך  , ַעל ִמְצַרִים, ַהֶזה ִמְשֶעֶנת ַהָעֶנה ָהָרצוץַעָּתה ִהֵםה ָבַטְחָּת ְכָך ַעל   כא  -ח "פרק  י', מלכים ב

 .  ְלָכל ַהֹבְטִחים ָעָליו, ֵךן ַןְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים; וָבא ְבַכןֹו וְנָקָבה, ִאיש ָעָליו

 ".משענת קנה רצוץ"הנביאים ישעיהו ויחזקאל כינו את מצרים  

 .ָמַאס ַּבָדָבר=  ָנקָעה ַנפשו

ַוִּתְטָמא ָבם   ; ַוְיַטְלאו אֹוָתה ְבַתְזנוָתם, ַוָטֹבאו ֵאֶליָה ְבֵני ָבֶבל ְלִמְשַךב ֹדִדים  יז  -ג "פרק כ, יחזקאל

ֵמַעל   ָנְקָעה ַנְפִשיַךֲאֶשר , ַוֵּתַקע ַנְפִשי ֵמָעֶליהָ ; ֶאת ֶעְרָוָתה, ַוְּתַגל, ַּתְזנוֶתיהָ , ַוְּתַגל  יח  .ֵמֶהם, ַוֵתַקע ַנְפָשה

 .  ֲאחֹוָתה



 סּוָגה ַבשֹוַשִנים

    .סוָגה ַבּׁשוַֹשִמים, ִבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִחים; ֶיְחַסר ַהָלֶזג-ַאל, ָשְרֵרְך ַאַגן ַהַמַהר   ג  -' פרק ז, שיר השירים

 חיים טובים= 

 תלוי על בלימה

   .ָמה-ְבִלי  ַעלֶאֶרץ  ֹתֶלה   ; ֹּתהו-ֹנֶטה ָצפֹון ַעל    -' ו"פרק כ, איוב

 אין לו אחיזה במציאות= 

 בא אל המנוחה ואל הנחלה

  י  .ֹנֵתן ָלְך, ֲאֶשר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְוֶאל ַהַמֲחָלה, ֶאל ַהְםנוָחהַעד ָעָּתה  , ִךי ֹלא ָבאֶתם ט     ב "פרק י, דברים

ְוֵהִניַח ָלֶכם ִמָךל ֹאְיֵביֶכם  ; ֲאֶשר ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ַמְנִחיל ֶאְתֶכם, ִויַשְבֶּתם ָבָאֶרץ, ֶאת ַהַטְרֵדן, ַוֲעַבְרֶּתם

   .ִויַשְבֶּתם ֶבַטח, ִמָמִביב

 הגיע לסידור טוב ותנאים נוחים= 



 ֵּבין ֵכֶסה ֶלָעשֹור

 .  ְליֹום ַחֵגנו, ֵכֶסהבַ    ; ִּתְקעו ַבֹחֶדש שֹוָפר  -א "פרק פ, תהילים

 עשרת ימי תשובה= 

 ֵּבין הְמָצִרים

ָךל ֹרְדֶפיָה ; ֹלא ָמְצָאה ָמנֹוחַ , וֵמֹרב ֲעֹבָדה  ִהיא ָיְשָבה ַבגֹוִים, ָגְלָתה ְיהוָדה ֵמֹעִני  ג   -' פרק א, איכה

    .ֵבין ַהְםָצִרים, ִהִשיגוהָ 

 באב' ז בתמוז לט"בין י= 

 חודש    ת ש ר י 

 טו יד יג יב יא י ט ח ז ו ה ד ג ב א

 עשרת  ימי  תשובה

תחילת  . ראש השנה. בתשרי' א

 .    הירח  נסתר= החודש 
ירח  . אמצע החודש: ד תשרי"י יום כיפור. בתשרי' י

 .חג סוכות. מלא

 חודש    אב
 כג כב כא כ יט

 תקופת   בין   המצרים

הבקעת חומת העיר  

 .ז בתמוז"י. ירושלים

 חודש    תמוז
 יח יז ט ח ז ו ה ד ג ב א יג ל כט כח כז כו כה כד

חורבן בית  

 .באב' ט. המקדש



 ַוְיַשְןֵעהו ְכַשַןע ַהְגִדי  

 ֵמַעז יָָצא ָמתוק

ְוִהֵמה , ַעד ַךְרֵמי ִתְמָנָתה, ַוָטֹבאו; ִּתְמָנָתה, ַוֵטֶרד ִשְמשֹון ְוָאִביו ְוִאלוֹ  ה   :ד"שופטים פרק  י

ֵאין  , וְמאוָמה, ַוְיַשְןֵעהו ְכַשַןע ַהְגִדי, ו ַוִתְצַלח ָעָליו רוַח ְיהָוה  .ֹשֵאג ִלְקָראתוֹ , ְכִפיר ֲאָריוֹת

ְבֵעיֵני  , ַוִתיַשר; ַוְיַדֵבר ָלִאָּׁשה, ַוֵטֶרד  ז  .ֵאת ֲאֶשר ָעָשה, ְוֹלא ִהִגיד ְלָאִביו וְלִאלוֹ ; ְבָידוֹ 

ְוִהֵמה ֲעַדת ְדבוִֹרים ; ֵאת ַמֶןֶלת ָהַאְרֵיה, ַוָטַסר ִלְראֹות, ְלַקְחָּתה, ַוָטָשב ִמָטִמים  ח  .ִשְמשוֹן

ַוִטֵּתן  , ִאלוֹ -ָאִביו ְוֶאל-ַוֵטֶלְך ֶאל, ַוֵטֶלְך ָהלֹוְך ְוָאֹכל, ַוִיְרֵדהו ֶאל ַכָניו  ט  .ִבְגִוַית ָהַאְרֵיה  וְדָבש

;  ָהִאָשה-ֶאל, ַוֵטֶרד ָאִביהו י  .ִךי ִמְגִוַטת ָהַאְרֵיה ָרָדה ַהְדָבש, ְוֹלא ִהִגיד ָלֶהם; ָלֶהם ַוֹטאֵכלו

  יב  .ַוִטְהיו ִאּתוֹ , ַוִטְקחו ְשֹלִשים ֵמֵרִעים; ִךְראֹוָתם אֹותוֹ , ַוְיִהי  יא...  ,ַוַיַעׂש ָשם ִשְמשוֹן ִמְשֶתה

,  ִאם ַהֵגד ַּתִגידו אֹוָתה ִלי ִשְבַעת ְיֵמי ַהִלְשֶּתה  :ָמא ָלֶכם ִחיָדה-ָאחוָדה, ַוֹטאֶמר ָלֶהם ִשְמשֹון

ְוִאם ֹלא תוְכלו  ְלַהִגיד ִלי וְנַתֶּתם ַאֶּתם ִלי     יג  ...וְמָצאֶתם  ְוָנַתִּתי ָלֶכם ְשֹלִשים ְסִדיִנים

ֵמָהֹאֵכל ָיָצא  , ַוֹטאֶמר ָלֶהם  יד  .ַוֹטאְמרו לֹו  חוָדה ִחיָדְתָך  ְוִנְשָמֶעָםה; ..., ְשֹלִשים ְסִדיִנים

ַוֹטאְמרו  , ַוְיִהי ַבטֹום ַהְשִביִעי   טו  ...., ְוֹלא ָיְכלו ְלַהִגיד ַהִחיָדה; וֵמַעז  ָיָצא ָמתוֹק, ַמֲאָכל

;  ְלֵאֶשת ִשְמשֹון ַןִּתי ֶאת ִאיֵשְך ְוַיֶגד ָלנו ֶאת ַהִחיָדה  ֶןן ִנְשֹרף אֹוָתְך ְוֶאת ֵבית ָאִביְך  ָבֵאש

,  ַוֹּתאֶמר ַרק ְשֵנאַתִני ְוֹלא ֲאַהְבָּתִני ַהִחיָדה ַחְדָּת ִלְבֵני ַעִלי, ַוֵּתְבְי ֵאֶשת ִשְמשֹון ָעָליו  טז  ....

ַוֵּתְבְי ָעָליו ִשְבַעת    יז  .ִהֵםה ְלָאִבי וְלִאִלי ֹלא ִהַגְדִּתי  ְוָלְך ַאִגיד, ַוֹטאֶמר ָלה; ְוִלי ֹלא ִהַגְדָּתה

,  ַוַּתֵגד ַהִחיָדה, ַוַטֶגד  ָלה ִךי ֱהִציַקְתהו, ַוְיִהי ַבטֹום ַהְשִביִעי; ֲאֶשר ָהָיה ָלֶהם ַהִלְשֶּתה, ַהָטִמים

, ַמה ָלתֹוק ִמְדַבש, ְבֶטֶרם ָיֹבא ַהַחְרָסה, ַוֹטאְמרו לֹו ַאְנֵשי ָהִעיר ַבטֹום ַהְשִביִעי  יח  .ִלְבֵני ַעָלה

    .ֹלא ְמָצאֶתם ִחיָדִתי, ֶעְגָלִתילוֵלא ֲחַרְשֶתם בְ : ַוֹטאֶמר ָלֶהם; וֶמה ַעז ֵמֲאִרי

 תוצאה חיובית מדבר שלילי= 

 שמשון הגיבור משסע 

 את כפיר האריות

 שמשון מכיר אשה 

 "(הֶעְגלה"להלן )

 עובר שוב ליד האריה

 המעוך ורודה ממנו דבש

 עורך משתה למקומיים

 חד חידה  

 מהאריה: פתרון החידה

 ...העז יצא דבש מתוק



ַוְיִהי ָדִוד ֶנְחָןז   ;ִמֶזה, ְוָדִוד ַוֲאָנָשיו ִמַסד ָהָהר, ִמֶזה, ַוֵיֶלְך ָשאול ִמַסד ָהָהר   כו  -ג "פרק כ', שמואל א

ֶאל ָשאול  , וַמְלָאְך ָבא   כז  .ְלָתְפָשם, ֲאָנָשיו-ָדִוד ְוֶאל-ְוָשאול ַוֲאָנָשיו ֹעְטִרים ֶאל, ִמְןֵני ָשאול, ָלֶלֶכת

ִלְקַראת  , ַוֵטֶלְך, ִמְרֹדף ַאֲחֵרי ָדִוד, ַוָטָשב ָשאול   כח  .ָהָאֶרץ-ָפְשטו ְפִלְשִּתים ַעל ִךי, ַמֲהָרה ְוֵלָכה  :ֵלאֹמר

    .ֶסַלע  ַהַםְחְלקוֹתָקְראו ַלָלקֹום ַההוא  , ֵךן ַעל; ְןִלְשִּתים

 סיבת חילוקי הדעות=  סלע המחלוקת

ָלָלה   ִעיר ְוֵאם ְבִיְׂשָרֵאלְלָהִמית , ַאָּתה ְמַבֵסש; ְשלֵֺמי ֱאמוֵני ִיְשָרֵאל, ָאֹנִכי   יט  -' פרק כ', שמואל ב

   .ַנֲחַלת ְיהָוה, ְתַבַכע

 עיר המשמשת מכרז לישובי הסביבה=  עיר ואם בישראל



 המיטב=   ַשמנּה וסֹולתּה

 –' פרק , ויקרא
ֶוֱהִביָאה   ב  .ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה, ֶשֶמןְוָיַצק ָעֶליָה ; ִיְהֶיה ָקְרָבנוֹ   ֹסֶלת -ַתְקִריב ָקְרַבן ִמְנָחה ַליהָוה -ִךי, ְוֶנֶפש

-ְוִהְקִטיר ַהֹךֵהן ֶאת; ְלֹבָנָתה-ַעל ָךל, ִמָןְלָתה וִמַּׁשְמָנהְוָקַמץ ִמָשם ְמֹלא ֺקְמצֹו , ְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹךֲהִנים-ֶאל

ֵמִאֵשי  , ֹקֶדש ָקָדִשים  :ַהִלְנָחה ְלַאֲהֹרן וְלָבָניו-ִמן, ְוַהםֹוֶתֶרת ג  .ַהִלְזֵבָחה ִאֵשה ֵריַח ִניֹחַח  ַליהָוה, ַאְזָךָרָתה

 {  ס}  .ְיהָוה

 {  ס}  .וְרִקיֵקי ַמנֹות ְמֺשִחים ַבָשֶמן, ַבֶּׁשֶמןַחכֹות ַמֹנת ְבלוֹלת  ֹסֶלתַמֲאֵפה ַתםור , ְוִכי ַתְקִרב ָקְרַבן ִמְנָחה ד

;  ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָשֶמן, ָןתֹות ֹאָתה ִןִּתים ו  .ַמָנה ִתְהֶיה, ַבֶּׁשֶמןְבלוָלה  ֹסֶלתָקְרָבֶנָך , ַהַלֲחַבת-ִמְנָחה ַעל-ְוִאם ה

 {  ס}  .ִמְנָחה ִהוא

 .  ֵּתָעֶשה, ֹסֶלת ַבֶּׁשֶמןָקְרָבֶנָך , ִמְנַחת ַמְרֶחֶשת-ְוִאם ז

 .סולת בלולה בשמן נחשבת לִמנָחה משובחת. סולת נחשבת לקמח מובחר



 .הבאת הדברים כמות שהם= בלא ָכָחל ובלא ָשָרק

 –' פרק ב, מסכת כתובות
   .'ולא פירכוס ויעלת חן לא כחל ולא שרק' :הכי משרו קמי ַכְלָתא ְבַמְעְרָבא: אמר כי אתא רב דימי

צבע אדום  )ולא שרק ( אינה צריכה כחל)לא כחל  (:בארץ ישראל)כך היו שרים לפני הכלה במערב  :כשבא רב דימי אמר

 ! ויעלת חן, ולא פרכוס (לפנים

 (.גפן שענביה אדומים –צבע ענבי שורק )צבע אדום  – שרק. צבע אדום=  כחל



 ז"דף ס, מסכת גיטין, תלמוד בבלי

 :  ִאיִסי ֶבן ְיהוָדה ָהָיה מֹוֶנה ִשְבָחן ֶשל ֲחָכִמים

 .מ חכם וסופר"ר

 .יהודה חכם לכשירצה' ר

 .טרפון גל של אגוזין' ר

 .ישמעאל חנות מיוזנת' ר

  .אוָֹצר ָבלום -ֲעִקיָבא ' ר
 .יוחנן בן נורי קופת הרוכלים' אר' ִמְשַנת ר... 

 .רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים

 .אליעזר בן יעקב קב ונקי' משנת ר

 .  יוסי נמוקו עמו' ר

כינוי לאדם בעל ידע רחב =  אוָצר ָּבלּום  

הָּבלּום  , אוצר רחב  של ידע

 .בראש החכם( סגור, עצור, דחוס)



 מתלבט=   ּפֹוֵסַח על שתי הסִעִּפים

 –ח "פרק י', מלכים א

 ָךל ַוִטַגש ֵאִלָטהו ֶאל  כא  .ַהר ַהַךְרֶמל ֶאל, ַהְםִביִאים-ַוִטְקֹבץ ֶאת; ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבָכל, ַוִטְשַלח ַאְחָאב  כ

,  ִאם ְיהָוה ָהֱאֹלִהים ְלכו ַאֲחָריו -ְשֵתי ַהְןִעִנים  ֹנְסִחים ַעלָמַתי ַאֶּתם  ַוֹטאֶמר ַעד, ָהָעם

  ;ַהַבַעל ְלכו ַאֲחָריו ְוִאם

 .מחשבה=  ָסֵעףאלא ב( זכר) ְסעיףלא מדובר ב

 .שתי מחשבות= שתי סעפים 

 'פרק ד, איוב

 .  ֲאָנִשים-ַעל, ִבְנֹפל ַּתְרֵדָמה   ; ֵמֶחְזֹינֹות ָלְיָלה, ְׂשִעִניםבִ   יג

 מחשבות



 ישב בחיבוק ידיים=   ָטַמן יָדֹו ַּבַצָלַחת

 ו"פרק כ, משלי

 .  ִןיו-ַלֲהִשיָבה ֶאל, ִנְלָאה   ; ָטַמן ָעֵצל ָידוֹ  ַבַסָלַחת

 :מילון אבן שושן

 .קערה שטוחה או עמוקה( 1: צלחת

 .כיס בבגד( 2: צלחת

 יש לסלוח לחוטא שעזב את דרכו הרעה=   ירוחם -מודה ועוזב 

 ח"פרק כ, משלי

 .  ומוֶֹדה ְוֹעֵזב ְיֺרָחם   ; ֹלא ַיְצִליחַ , ְמַכֶמה ְפָשָעיו 



ְלָדְרָיֶוש  , ִבְשַנת ְשַּתִים, ְשָבטֹחֶדש  הוא, ָעָשר ֹחֶדש-ְביֹום ֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה ְלַעְשֵּתי:  7' פס, זכריה פרק א

   .ֵלאֹמר, ִעדֹוא ַהָםִביא ֶבן, ֶבֶרְכָיהו ְזַכְרָיה ֶבן-ֶאל, ְיהָוה ָהָיה ְדַבר

ֹחֶדש   הוא, ַבֹחֶדש ָהֲעִשיִרי, ֵבית ַמְלכותוֹ  ֶאל, ַהֶלֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש ַוִּתָכַקח ֶאְסֵּתר ֶאל: 16' פס, אסתר פרק ב

   .ְלַמְלכותוֹ , ֶשַבע ִבְשַנת  ֵטֵבת

ִהִןיל ןור    :ַלֶלֶלְך ֲאַחְשֵורֹוש, ִבְשַנת ְשֵּתים ֶעְשֵרה, ִניָסןֹחֶדש  הוא, ַבֹחֶדש ָהִראשֹון: 7' פס, אסתר פרק ג

  .ֲאָדרָעָשר הוא ֹחֶדש  ִמטֹום ְליֹום וֵמֹחֶדש ְלֹחֶדש ְשֵנים, הוא ַהגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן

ִבְשלֹוָשה ְוֶעְשִרים  , ִסיָוןַהִהיא ַבֹחֶדש ַהְשִליִשי הוא ֹחֶדש  ַהֶלֶלְך ָבֵעת ַוִטָסְראו ֹסְפֵרי: 9' פס, אסתר פרק ח

 .ַהְטהוִדים ַוִטָךֵתב ְךָכל ֲאֶשר ִצָוה ָמְרֳדַכי ֶאל, בוֹ 

 ך"חדשי השנה העברית בתנ

ַוֲאִני ָהִייִתי ְבשוַשן  , ְשַנת ֶעְשִרים ִכְסֵלוַוְיִהי ְבֹחֶדש   :ֲחַכְלָיה-ֶבן, ִדְבֵרי ְנֶחְמָיה :1' פס, נחמיה פרק א

   .ַהִביָרה

  .ַלֲחִמִשים וְשַנִים יֹוםֱאלול לֶ   ְבֶעְשִרים ַוֲחִמָשה  ַהחֹוָמה  ַוִּתְשַלם: 15' פס, נחמיה פרק ו 



 ך"כינויים לחודשי השנה העברית בתנ

ְדָבָריו -ְלָכל, ָךָלה ַהַבִית, הוא ַהֹחֶדש ַהְשִמיִני, בולוַבָשָנה ָהַאַחת ֶעְשֵרה ְבֶיַרח : ח"ל - מלכים א פרק ו

 חשון .  ֶשַבע ָשִנים, ַוִטְבֵנהו; ִמְשָןָטו-וְלָכל

ַהֹחֶדש    ֶבָחג הוא  ֵאָתִניםְבֶיַרח הָ , ִאיש ִיְשָרֵאל-ָךל, ַהֶלֶלְך ְשֹלֹמה-ַוִטָסֲהלו ֶאל  :'ב -מלכים א פרק ח 

 תשרי   .ַהְשִביִעי

   .ִזו, ֵבית ְיהָוה  ְבֶיַרח, יַֺמד, ָהְרִביִעית, ַבָשָנה  :ז"ל -  מלכים א פרק ו

ְלמֹוֵעד ֹחֶדש  , ִּתְשֹמר  ִשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ַמנֹות ֲאֶשר ִצִויִתָך, ַחג ַהַלנֹות ֶאת  :ח"י - שמות פרק לד

   .ָיָצאָת ִמִלְצָרִים, ִךי ְבֹחֶדש ָהָאִביב  :ָאִביבהָ 

 ניסן

 אייר



 ך"כינוי נוסף בתנ ?ך"מופיע בתנ החודש כיום

 איתנים   - - - תשרי

 בול   - - - חשון

 1', נחמיה א כסלו

 16', אסתר ב טבת

 7', זכריה א שבט

 7', ג, אסתר אדר

 אביב 7', אסתר ג ניסן

 ִזיו   - - - אייר

 9', אסתר ח סיון

 - - - תמוז

   - - - אב

 .15', ו, נחמיה אלול

 ך"חדשי השנה העברית בתנ



ֹלא ַתֲאִמינו ִכי  , ֹפַעל ֹןֵעל ִביֵמיֶכם-ִךי  :ְוִהַּתְלהו ְּתָמהו, ְראו ַבגֹוִים ְוַהִביטו ה  :'חבקוק פרק א

,  ָלֶרֶשת, ֶאֶרץ-ְלֶמְרֲחֵבי, ַההֹוֵלְך; ַהגֹוי ַהַלר ְוַהִםְמָהר, ַהַךְשִדים-ִהְנִני ֵמִקים ֶאת-ִךיו     .ְיֺסָנר

   .ִמְשָןטֹו וְשֵאתֹו ֵיֵצא, ִמֶלםו; הוא, ָאֹים ְונוָֹרא  ז   .לוֹ -ִמְשָךנֹות ֹּלא

 מטבעות לשון

,  ָמה ַאָּתה ֹרֶאה ָעמֹוס, ַוֹטאֶמר ב   .ְךלוב ָקִיץ, ְוִהֵםה; ֲאֹדָני ְיהִוה, ֹךה ִהְרַאִני א ,  עמוס פרק ח

 ג   .ֲעבֹור לוֹ , אֹוִסיף עֹוד-ַעִלי ִיְשָרֵאל ֹלא-ָבא ַהֵסץ ֶאל, ַוֹטאֶמר ְיהָוה ֵאַלי; ְךלוב ָקִיץ, ָוֹאַמר

 .  ִהְשִליְך ָהסָמקֹום -ְבָכל, ַרב ַהֶןֶגר  :ֲאֹדָני ְיהִוה, ַבטֹום ַההוא ְנֺאם, ְוֵהיִלילו ִשירֹות ֵהיָכל

ִנְטָמא  , ָשם ְזנות ְלֶאְפַרִים; (ַשֲערוִרָיה)שעריריה , ָרִאיִתי, ִיְשָרֵאל, ְבֵבית י: 'פרק ו, הושע

   .ְשבות ַעִלי, ְבשוִבי, ָשת ָקִציר ָלְך, ְיהוָדה-ַגם יא    .ִיְשָרֵאל

ַחַטת ַהָשֶדה  , ְוֹאְכֵלם ָשם ְךָלִביא; ְוֶאְקַרע ְסגֹור ִלָבם, ֹדב ַשכולֶאְפְגֵשם ךְ    ח  ג"פרק י, הושע

    .ְּתַבְסֵעם

ְוִלבֹו ִרַחק  , ְבִפיו וִבְשָפָתיו ִךְבדוִני, ַיַען ִךי ִנַגש ָהָעם ַהֶזה, ַוֹטאֶמר ֲאֹדָני יג :  ט"ישעיהו פרק כ

ִהְנִני יֹוִסף ְלַהְפִליא ֶאת ָהָעם ַהֶזה  , ָלֵכן    יד  .ִמְצַות ֲאָנִשים ְמֺלָלָדה, ַוְּתִהי ִיְרָאָתם ֹאִתי--ִמֶלִםי

   .וִביַנת ְנֹבָניו ִּתְסַּתָּתר, ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו; ַהְפֵלא ָוֶפֶלא



,  ֶאל ֵבית, וְמֹשל ָמָשל חוד ִחיָדה, ֶבן ָאָדם ב   .ֵאַלי ֵלאֹמר, ְיהָוה-ַוְיִהי ְדַבר א    יחזקאל פרק יז

   .ִיְשָרֵאל

ְסִביבֹות  , ִבְהיֹות ַחְלֵליֶהם ְבתֹוְך ִגכוֵליֶהם, ֲאִני ְיהָוה-ִךי, יג  ִויַדְעֶּתם  :'פרק ו, יחזקאל

,  ֵאָלה ֲעֺבָּתה-ְוַתַחת ָךל ֵעץ ַרֲעָנן-ְוַתַחת ָכל, ִגְבָעה ָרָמה ְבֹכל ָראֵשי ֶהָהִרים-ֶאל ָךל; ִמְזְבחֹוֵתיֶהם

 .  ְלֹכל ִגכוֵליֶהם, ָשם ֵריַח ִניֹחחַ -ְמקֹום ֲאֶשר ָנְתנו

;  ִמְפַתן ַהָבִית, ֶאל, ַנֲעָלה ֵמַעל ַהְךרוב ֲאֶשר ָהָיה ָעָליו, וְכבֹוד ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל   ג:  'יחזקאל פרק ט

 .  ְבָמְתָניו, ֶקֶסת ַהֹןֵפרֲאֶשר , ָהִאיש ַהָכֺבש ַהַבִדים-ֶאל, ַוִטְקָרא

 מטבעות לשון

, נתגלה בקומראן, קסת של דיו
חפצים דומים שימשו בוודאי בזמן  

  כתיבת המגילות הגנוזות

ְוַאֵּתָנה ַאְבֵני ֶאְלָגִביש  , ֶגֶשם שוֵֹטףָהָיה ; ְוִיֹןל, ָטֵחי ָתֵפל-ֱאֹמר ֶאל    יא:  ג"יחזקאל פרק י

 .  ְּתַבֵסעַ , ְורוַח ְסָערֹות, ִּתֹןְלָנה



 :א"יחזקאל פרק כ

-ָלבֹוא ֶחֶרב ֶמֶלְך, ְלָך ְשַנִים ְדָרִכים-ָאָדם ִשים-ְוַאָּתה ֶבן  כד   .ֵאַלי ֵלאֹמר, ְיהָוה-ַוְיִהי ְדַברכג  

,  ֶדֶרְך ָּתִשים ָלבֹוא ֶחֶרב כה    .ִעיר ָבֵרא-ְבֹראש ֶדֶרְך, ְוָיד ָבֵרא; ֵיְצאו ְשֵניֶהם, ָבֶבל ֵמֶאֶרץ ֶאָחד

ם-ְוֶאת; ַעלֹון-ֵאת ַרַבת ְבֵני ,  ֵאם ַהֶדֶרְך-ָבֶבל ֶאל-ָעַמד ֶמֶלְך-ִךי כו    .ְבצוָרה, ְיהוָדה ִבירוָשַלִ

ִביִמינֹו ָהָיה  כז    .ָרָאה ַבָךֵבד, ִקְלַקל ַבִחִנים ָשַאל ַבְּתָרִפים  :ָקֶסם-ְבֹראש ְשֵני ַהְדָרִכים ִלְקָסם

ם ,  ְשָעִרים-ִבְתרוָעה  ָלשום ָךִרים ַעל, ְלָהִרים קֹול, ָלשום ָךִרים ִלְפֹּתַח ֶןה ְבֶרַצח, ַהֶסֶסם ְירוָשַלִ

ְשֺבֵעי ְשֺבעֹות  , ְבֵעיֵניֶהם ָשְוא (-ִכְקָסם) -ְוָהָיה ָלֶהם כקסוםכח     .ִלְשֹןְך ֹסְלָלה ִלְבנֹות ָדֵיק

 .  ְלִהָּתֵפש, ֹן ַמְזִךיר ָעו-ְוהוא; ָלֶהם

ֹרְכֵבי  , ָןָרִשים, ְלֺבֵשי ִמְכלֹול, ְבֵני ַאשור ָעָגָבה ַןחֹות וְסָגִנים ְקֹרִבים-ֶאל  יב: ג"כ, יחזקאל

 .  ֺךָכם, ַבחוֵרי ֶחֶמדסוִסים  

ָשאְטָך  ַוִּתְשַמח ְבָכל ; ְוַרְקֲעָך ְבָרֶגל, ַיַען ַמְחֲאָך ָיד, ֲאֹדָני ְיהִוה, ִךי ֹכה ָאַמר   ו:  ה"כ, יחזקאל

ַוִטָםְקמו ָנָקם  ; ַיַען ֲעשֹות ְןִלְשִּתים ִבְנָקָמה, ֹךה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה   טו  ......ַאְדַמת ִיְשָרֵאל-ֶאל, ְבֶנֶפש

 .  ְלַמְשִחית ֵאיַבת עֹוָלם, ִבְשָאט ְבֶנֶפש

 מטבעות לשון



-ִךי, ְוָיְדעו; ְבתֹוָכם, ֶנה-ִנְתחוֹןוְלָך ֶאֵּתן , ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלֵבית ִיְשָרֵאל, ַבטֹום ַההוא כא  : ט"יחזקאל פרק כ

 .  ֲאִני ְיהָוה

 מטבעות לשון

ֶאֵּתן ֲעֵליֶכם  -ְוֹלא, ַהָדָגן ְוִהְרֵביִתי ֹאתוֹ -ְוָקָראִתי ֶאל; ִמֹךל ֺטְמאֹוֵתיֶכם, ְוהֹוַשְעִּתי ֶאְתֶכם  כט: ו"יחזקאל פרק ל

 .  ַבגֹוִיםֶחְרַנת ָרָעב ֲאֶשר ֹלא ִתְקחו עֹוד , ְלַמַען  :וְתנוַבת ַהָשֶדה, ְןִרי ָהֵעץ-ְוִהְרֵביִתי ֶאת ל   .ָרָעב

ֵבית  , ִמַדְרֵכיֶכם בוֹשו ְוִהָכְלמו  :ְנֺאם ֲאֹדָני ְיהִוה ִיָוַדע  ָלֶכם, ֹלא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני ֹעֶשה  לב: ו"יחזקאל  פרק ל

 .  ִיְשָרֵאל

,  ִעיר-ְוָעָליו ְךִמְבֵנה, ֶאל ַהר ָגֹבַה ְמֹאד, ַוְיִניֵחִני; ֱהִביַאִני ֶאל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ְבַמְראֹות ֱאֹלִהים   ב :'יחזקאל  פרק מ

ְוהוא ֹעֵמד  ; ְקֵנה ַהִםָדהו, ִןְשִּתים ְבָידוֹ -וְפִתיל, ִאיש ַמְרֵאהו ְךַמְרֵאה ְנֹחֶשת-ְוִהֵםה, ַוָטֵביא אֹוִתי ָשָלה  ג  .ִמֶםֶגב

ַוָטָמד   ,ַאםוֹת ָבַאָםה ָוֹטַפח-ֵשש, ְקֵנה ַהִםָדהוְבַיד ָהִאיש ; ָסִביב ָסִביב, ְוִהֵםה חֹוָמה ִמחוץ ַלַבִית  ה...  .ַבָשַער

;  ְבַמֲעלֹוָתו, ַוַטַעל, ֶאל ַשַער ֲאֶשר ָןָניו ֶדֶרְך ַהָסִדיָמה, ַוָטבֹוא   ו  .ְוקֹוָמה ָקֶנה ֶאָחד, ֶאת ֹרַחב ַהִבְנָין ָקֶנה ֶאָחד

,  ָמַדד רוַח ַהָסִדים טז  : ב"ובפרק מ  .ָקֶנה ֶאָחד ֹרַחב, ְוֵאת ַסף ֶאָחד, ָקֶנה ֶאָחד ֹרַחב, ַוָטָמד ֶאת ַסף ַהַשַער

   .ָסִביב, ִבְקֵנה ַהִםָדה ֲחֵמש ֵמאוֹת ָקִנים ִבְקֵנה ַהִםָדה

  6מידת הקנה היתה . ָקֶנההיה  (בנבואה)בידי האיש 

 .  ואיתו הוא מדד את מידות המבנים. אמות פלוס טפח



 מטבעות לשון

 .  ֶפַתח ִתְקָוהלְ ֵעֶמק ָעכֹור -ְוֶאת, ְךָרֶמיָה ִמָשם-ְוָנַתִּתי ָלה ֶאת   יז   'הושע פרק ב

 .  ָיִבין ַלֲאֺשרוֹ , ְוָערום   ; ֶנִתי ַיֲאִמין ְלָכל ָדָבר   ו"ט,  ד"משלי פרק י

    .ַחַטת ַהָשֶדה ְּתַבְסֵעם, ְוֹאְכֵלם ָשם ְךָלִביא; ְוֶאְקַרע ְסגֹור ִלָבם, ֹדב ַשכולכְ ֶאְפְגֵשם  ח   ,ג"פרק י, הושע

ֵיְלכו  , ֲאִפיֵקי ְיהוָדה-ְוָכל, ְוַהְגָבעֹות ֵּתַלְכָנה ָחָלב, ָעִסיסְוָהָיה ַבטֹום ַההוא ִיְחפו ֶהָהִרים    יח ',יואל פרק ד

 ָמִים  

ְוָשם  , ֶוֱאָכל ָשם ֶלֶחם; ֶאֶרץ ְיהוָדה-ְלָך ֶאל ֵלְך ְבַרח, ֹחֶזה, ָעמֹוס-ֶאל, ַוֹטאֶמר ֲאַמְצָיה   יב  ',עמוס  פרק ז

ַוֹטאֶמר  , ַוַטַען ָעמֹוס  יד  .וֵבית ַמְמָלָכה הוא, ֶמֶלְך הוא-ִךי ִמְקַדש  :תֹוִסיף עֹוד ְלִהָםֵבא-ֹלא, ֵאל-וֵבית  יג  .ִּתָםֵבא

    .ובֹוֵלס ִשְקִמים, ָאֹנִכי בוֵֹקרִךי   :ָנִביא ָאֹנִכי-ְוֹלא ֶבן, ָנִביא ָאֹנִכי-ֹלא, ֲאַמְצָיה-ֶאל

Cowboy 

,  ַהָטם-ַהֵךִלים ֲאֶשר ָבֳאִנָטה ֶאל-ַוָטִטלו ֶאת, ֱאֹלָהיו-ַוִטְזֲעקו ִאיש ֶאל, ַםָלִחיםַוִטיְראו הַ  ה  ',יונה  פרק  א

ְכָך -ַוֹטאֶמר לֹו ַמה, ַרב ַהֹחֵבלו ַוִטְקַרב ֵאָליו   .ַוֵטָרַדם, ַוִטְשַךב, ַיְרְךֵתי ַהְמִפיָנה-ָיַרד ֶאל, ְויֹוָנה; ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם

 .  ְוֹלא ֹנאֵבד, ֱאֹלֶהיָך אוַלי ִיְתַעֵשת ָהֱאֹלִהים ָלנו-ְקָרא ֶאל, קום; ִנְרָדם



 מטבעות לשון

ם-ְוַעל ָךל, ְיהוָדה-ְוָנִטיִתי ָיִדי ַעל  ד ',צפניה  פרק א ֶאת ְשָאר  , ַהָלקֹום ַהֶזה-ְוִהְכַרִּתי ִמן; יֹוְשֵבי ְירוָשָלִ

   .ִעם ַהֹךֲהִנים, ְכָמִריםַהַבַעל ֶאת ֵשם הַ 

  ְבָבֵתיֶכם ְספוִניםָלֶשֶבת , ַהֵעת ָלֶכם ַאֶּתם ד   .ֵלאֹמר, ַחַגי ַהָםִביא-ְבַיד, ְיהָוה-ְדַבר, ַוְיִהי  ג  ',חגי  פרק א

 .  ָחֵרב, ְוַהַבִית ַהֶזה

,  ַהְך ֶאת ָהֹרֶעה וְתפוֶציןָ ַהֹנאן; ְיהָוה ְצָבאֹות, ֶגֶבר ֲעִמיִתי ְנֺאם-ֹרִעי ְוַעל-עוִרי ַעל, ֶחֶרב  ז, ג"זכריה  פרק י

   .ֹסֲעִריםהַ ַוֲהִשֹבִתי ָיִדי ַעל 

 :י"פירוש רש

 .  השלטונים הצעירים מן המלכיםעל = על הצוערים 

   .ממונים מבבליים השניים להם" =  על הצוערים:  " תרגם  (בן עוזיאל)ויונתן 

 :א"פרק י, איוב

 .  ַמַנח ָנֶפש, ְוִתְקָוָתם; ָאַבד ִמְםֶהם, וָמנֹוס   : ִּתְכֶליָנה, ְוֵעיֵני ְרָשִעים

 :'ג, משלי

 .  ְוָעְרָבה ְשָנֶתָך, ְוָשַכְבָּת    ; ִאם ִּתְשַךב ֹלא ִתְפָחד  כד
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   .וִמְצֲחָך ְנחוָשה, ְוִגיד ַבְרֶזל ָעְרֶןָך;  ִךי ָקֶשה ָאָּתה, ִמַדְעִּתי ד   ,ח"פרק מ, ישעיהו

ֵבית ִיְשָרֵאל   , ֲהַכטֹוֵצר ַהֶזה ֹלא  אוַכל ַלֲעשֹות ָלֶכם   ו  . ֵאַלי ֵלאמֹור, ְיהָוה-ַוְיִהי ְדַבר   ה ',ב"פרק י, איוב

 .  ֵךן ַאֶּתם ְבָיִדי ֵבית ִיְשָרֵאל, ַכֹחֶמר ְבַיד ַהיוֵֹצרִהֵםה ; ְנֺאם  ְיהָוה

ַרָבה  , ֲחָדִשים  ַלְבָקִרים   כג  .ָכלו ַרֲחָמיו-ִךי ֹלא, ָתְמנו-ַחְסֵדי ְיהָוה ִךי ֹלא  ב ',  פרק ג, איכה

 .  ֵךן אֹוִחיל לוֹ -ַעל, ֶחְלִקי ְיהָוה ָאְמָרה ַנְפִשי כד  .ֱאמוָנֶתָך

 לבקרים חדשותולא 

;  ָךל  ָהָאֶרץ ֲאִני ָאָסְפִּתי, ְוֶכֱאֹסף ֵביִצים ֲעֺזבֹות, ְלֵחיל ָהַעִלים, ַוִּתְמָצא ַכֵסן ָיִדי  יד   ה ',ב"פרק י, איוב

 . וֹפֶצה ֶפה וְמַצְפֵצף. ,ְוֹלא ָהָיה ֹנֵדד ָךָנף

ַהַבת , ַעד ָמַתי ִּתְתַחָלִקין כא  .ֺשִבי ֶאלָעַרִיְך ֵאֶכה, שוִבי ְבתוַלת ִיְשָרֵאל   כא  ',א"פרק ל, ירמיהו

 {  ס}  .ְנֵקָבה ְתסוֵֹבב ָגֶבר, ִךי  ָבָרא ְיהָוה ֲחָדָשה ָבָאֶרץ  :ַהשֹוֵבָבה



 מטבעות לשון

 'קוהלת פרק א

ם, ָדִוד-ִדְבֵרי ֹקֶהֶלת ֶבן  א ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהֹךל  , ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים   ב  .ֶמֶלְך ִבירוָשָלִ

-ְוֶאל; וָבא ַהָשֶמש, ְוָזַרח ַהֶשֶמש   ה  .ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת, דֹור ֹהֵלְך ְודֹור ָבאד     ...  .ָהֶבל

, סֹוֵבב ֹסֵבב הֹוֵלְך ָהרוחַ ; ָצפֹון-ֶאל, ְוסֹוֵבב, ָדרֹום-ֶאל, ו הֹוֵלְך  .ָשם, ְמקֹומֹו  שֹוֵאף זֹוֵרַח הוא

,  ְמקֹום-ֶאל; ְוַהָים ֵאיֶנמו ָמֵלא, ָכל ַהְמָחִלים ֹהְלִכים ֶאל ַהָים ז    .ְסִביֹבָתיו ָשב ָהרוחַ -ְוַעל

ֹלא  ; יוַכל ִאיש ְלַדֵבר-ֹלא, ַהְדָבִרים ְיֵגִעים-ָךל   ח  .ָלָלֶכת, ֶשַהְםָחִלים ֹהְלִכים  ָשם ֵהם ָשִבים

הוא  , וַמה ֶשַםֲעָשה, הוא ֶשִיְהֶיה, ַמה ֶּׁשָהָיה   ט  .ְוֹלא ִתָלֵלא ֹאֶזן ִמְשֹמעַ , ִתְשַבע ַעִין ִלְראֹות

 .  ַתַחת ַהָּׁשֶמש, ְוֵאין ָכל ָחָדש; ֶשֵטָעֶשה

 :'קהלת פרק ד

ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת  , ִיֹןלו-ִךי ִאם   י  . ַבֲעָמָלם, ֲאֶשר ֵיש ָלֶהם ָשָכר טֹוב  :טוִֹבים ַהְּׁשַנִים  ִמן ָהֶאָחד   ט

ֵאיְך , וְלֶאָחד; ְוַחם ָלֶהם, ַגם ִאם ִיְשְךבו ְשַנִים  יא  .ְוֵאין ֵשִני  ַלֲהִקימוֹ , ָהֶאָחד ֶשִטןֹול, ְוִאילוֹ ; ֲחֵברוֹ 

 .  ְוַהחוט ַהְמֺשָכש  ֹלא ִבְמֵהָרה ִיָםֵתק; ַיַעְמדו ֶנְגדוֹ , ָהֶאָחד ַהְשַנִים, ְוִאם ִיְתְקפוֹ    יב  .ֵיָחם
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 :'משלי פרק ו

 .ְרֵאה ְדָרֶכיָה  ַוֲחָכם;  ֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצל   ו

 .ֲאֶשר ֵאין ָלה ָקִצין  ֹשֵטר וֹמֵשל   ז

 .ַמֲאָכָלה, ָאְגָרה ַבָסִציר;  ָּתִכין ַבַסִיץ ַלְחָמה   ח

 :'משלי פרק ט

   .ְוֶלֶחם ְסָתִרים ִיְנָעם   ; ַמִים ְגנוִבים ִיְמָתקו   יז 

; ָבֶניהָ -ְמַבָךה ַעל, ָרֵחל,  ְבִכי ַתְמרוִריםקֹול ְבָרָמה ִנְשָמע ְנִהי , ֹךה ָאַמר ְיהָוה ד  "י  ,א"ירמיהו פרק ל

 .  ִךי ֵאיֶנםו, ֵמֲאָנה ְלִהָםֵחם ַעל  ָבֶניהָ 
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 :'משלי פרק ל

 .ֹלא ְיַדְעִּתים, (ְוַאְרָבָעה)וארבע    ; ִנְפְלאו ִמֶלִםי, ְשֹלָשה ֵהָלה   ו

 .ְוֶדֶרְך   ֶגֶבר ְבַעְלָמה ָים  -ֶדֶרְך ֳאִנָטה ְבֶלב; צור-ֲעֵלי, ַבָשַמִים  ֶדֶרְך ָנָחש, ֶדֶרְך ַהֶםֶשר  יט

 .  ָפַעְלִּתי ָאֶון-ֹלא, ְוָאְמָרה   ; וָמֲחָתה ִפיהָ , ָאְכָלה:   ֶדֶרְך ִאָשה    ְמָנָאֶפת, ֵךן  כ

 :'משלי פרק ל
 .ֹלא תוַכל ְשֵאת, ְוַתַחת ַאְרַבע   ; ָרְגָזה ֶאֶרץ, ַּתַחת ָשלֹוש  כא

 .ָלֶחם-ִךי ִיְשַבע, ְוָנָבל   ; ֶעֶבד ִכי ִיְמלוְֹךַּתַחת   כב

 . ִךי ִתיַרש ְגִבְרָּתה, ְוִשְפָחה   ; ִךי ִתָבֵעל, ַּתַחת ְשנוָאה  כג

 :'משלי פרק ל
 .ֲחָכִמים ְמֺחָךִמים, ְוֵהָלה   ; ָאֶרץ-ְקַטֵםי, ַאְרָבָעה ֵהם  כד

 .ַוָטִכינו ַבַסִיץ ַלְחָמם   ; ָעז-ַעם ֹלא, ַהְםָמִלים  כה

 .ַוָטִשימו ַבֶמַלע ֵביָתם   ; ָעצום-ַעם ֹלא, ְשַפִםים  כו

 .ַוֵטֵצא ֹחֵצץ ֺךכוֹ    ; ֵאין ָלַאְרֶבה, ֶמֶלְך  כז

 .  ְבֵהיְכֵלי ֶמֶלְך, ְוִהיא   ; ְבָיַדִים ְּתַתֵןש, ְשָמִמית  כח

 :'משלי פרק ל
 .ֵמיִטֵבי ָלֶכת, ְוַאְרָבָעה   ; ֵמיִטיֵבי ָצַעד, ְשֹלָשה ֵהָלה  כט

 .ֹכל-ִמְןֵני, ְוֹלא ָישוב  ; ִגבֹור ַבְבֵהָמה, ַלִיש  ל

 .ַאְלקום ִעלוֹ , וֶמֶלְך   ; ָתִיש-ַזְרִזיר ָמְתַנִים אוֹ   לא

 .ָיד ְלֶפה, ַזלֹותָ -ְוִאם   ; ָנַבְלָּת ְבִהְתַנֵשא-ִאם  לב

 ...המצאת החמאה .  יֹוִציא ִריב , וִמיץ ַאַןִים; יֹוִציא ָדם, ַאף-ִךי ִמיץ ָחָלב  יֹוִציא ֶחְמָאה  וִמיץ  לג


