מאיפה זה בא...
המקור לפתגמים ומטבעות לשון
(בתנ"ך ובתלמוד)

הכתובת על הקיר

= היו סימני אזהרה מקדימים

(מקור :ספר דניאל ,פרק ה')

מקור הביטוי:

מקורו של הביטוי הוא בסיפור המופיע בספר דניאל שבתנ"ך.
במשתֶ ה שערך בֶ לְ ַשאצַ ר ,מלך בבל (בנו יורשו של נבוכדנצאר) הופיעה לפתע כתובת
ִ
בארמית ובאותיות עבריות על קיר הארמון .אף לא אחד מאורחי המשתה יכול
היה לפענח את הכתובת ,ובלשאצר ציווה להביא את דניאל היהודי שישב בכלא,
ואשר נודע ביכולתו המאגית .דניאל קרא את הכתובת שעל הקיר" :מנא מנא
קל (תקל,
תקל ופרסין" ,ופיענח אותה לאמור :מָ נָה האל את שנות מלכותך ָ ,ש ַ
בארמית) את ערכה ונמצאת חסר (=פישלתָ ) ולכן ממלכת פרס תירש את
ממלכתך .ואכן ,בלשאצר היה המלך האחרון של בבל ,לפני שמלכותו נפלה בידי
פרס ומדי =( .סוֹפָ ה של מלכות בבל היה כתוב על הקיר)....
המשך ההסבר בשקפים הבאים
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= היו סימני אזהרה מקדימים

א' בֵ לְ ַשאנַ ר ַמלְ ָךא ,עֲבַ ד לְ חֶ ם ַרב ,לְ ַרבְ ְרבָ נו ִֹהי ,אֲ לַף; וְ לָקֳ בֵ ל ַאלְ ןָ א ,חַ ְמ ָרא ָשתֵ ה .ב' בֵ לְ ַשאנַ ר אֲ מַ ר
ירושלֶם;
ְ
בוהיִ ,מן-הֵ יכְ לָא ִדי בִ
כַסןָ אִ ,די הַ נְ ןֵ ק נְ בוכַ ְדנֶנַ ר אֲ ִ
בִ ְטעֵ ם חַ ְמ ָרא ,לְ הַ יְ תָ יָה לְ ָמאנֵי ַדהֲ בָ א וְ ְ
וְ יִ ְשּתוֹן בְ הוֹןַ ,מלְ ךָא וְ ַרבְ ְרבָ נו ִֹהיֵ ,שגְ לָתֵ ה ,ולְ חֵ נָתֵ ה .....ה' בַ ה ַשע ֲָתה ,נפקו (נְ פַ ָקה) אֶ צְ בְ עָ ן ִדי יַד-אֱ נָש,
כָתבָ ה .ו' אֱ ַדיִ ן
ומלְ ךָ א חָ זֵ ה ,ןַ ס יְ ָדא ִדי ְ
ירא ִדי-כְ תַ ל הֵ יכְ לָא ִדי מַ לְ כָ א; ַ
וְ כ ְָתבָ ן ל ֳָקבֵ ל נֶבְ ַר ְש ָתא ,עַ ל גִ ָ
ַארכֺבָ תֵ ה ָדא לְ ָדא נ ְָק ָשן .ז'  ...עָ נֵה
מַ לְ ָךא זִ יו ִֹהי ְשנו ִֹהי ,וְ ַרעְ ֹינ ִֹהי יְ בַ הֲ לוםֵה; וְ ִק ְט ֵרי חַ ְרצֵ ה ִמ ְש ָּת ַריִ ן ,וְ ְ
ַארגְ וָ נָא יִ לְ בַ ש והמנוכא
מַ לְ ךָ א וְ ָאמַ ר לְ חַ ךִ ימֵ י בָ בֶ לִ ,די ָכל-אֱ נָש ִדי-יִ ְק ֵרה ךְ תָ בָ ה ְדנָה ופִ ְש ֵרה יְ חַ וִ םַנִ יְ ,
ארה ,וְ תַ לְ ִּתי בְ ַמלְ כותָ א ,יִ ְשלַט.
(וְ הַ ְמ ִני ָכא) ִדיַ -דהֲ בָ א עַ ל-צַ וְ ֵ
תרגום מארמית (של הקטע המודגש בכחול):
באותה שעה יצאו אצבעות יד אדם וכתבו אל מול הנברשת על קיר היכל המלך.

כה ְודנָה כְ תָ בָ אִ ,די ְר ִשיםְ :מנֵא ְמנֵאְ ,ת ֵקל ופַ ְר ִסין .כו ְדנָה ,ןְ ַשרִ -מכְ תָ אְ :מנֵאְ --מנָה-אֱ לָהָ א
יהיבַ ת,
מַ לְ כותָ ְך ,וְ הַ ְשלְ מַ ה .כז ְּת ֵקל ְּת ִקילְ ָּת ְבמֹאזַ נְ יָא ,וְ ִה ְש ְּתכַ חַ ְּת חַ ִמיר .כח ןְ ֵרס ןְ ִריסַ ת ,מַ לְ כותָ ְך ,וִ ִ
ַארגְ וָ נָא ,והמנוכא (וְ הַ ְמנִ יכָא) ִדיַ -דהֲ בָ א ,עַ ל-
אדיִ ן אֲ מַ ר בֵ לְ ַשאנַ ר ,וְ הַ לְ ִבשו לְ ָד ִנטֵאל ְ
לְ מָ ַדי ופָ ָרס .כט בֵ ַ
אשנַ ר מַ לְ ךָ א
ארה; וְ הַ כְ ִרזו עֲלו ִֹהיִ ,די-לֶהֱ וֵ א ַשכִ יט ַּתלְ ָּתא בְ ַמלְ כותָ א .ל בֵ ה ,בְ לֵילְ יָאְ ,ק ִטיל ,בֵ לְ ַ
צַ וְ ֵ
כשדיא (כַ ְש ָדָאה).
תרגום מארמית( :של הקטע הצבוע)
וזו הכתובת הרשומה" :מנא מנא ,תקל ופרסין".
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ציורו של רמברנט ( / )1606-1669משתה בלשצאר
(הציור של רמברנדט ההולנדי ,ע"ג עטיפת  - CDהאורטוריה "משתה בלשצאר"  /ג'ורג' פרידריך הֶ נדל
(בקריאה מלמעלה למטה)
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מנא מנא תקל ופרסין

The Feast of Belshazzar

= היו סימני אזהרה מקדימים

הכתובת על הקיר
Georg Friedrich Händel

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:

BELSHAZZAR
44 קטע מספר
הקטע
המדובר

מתוך האורטוריה
""בלשצאר
.שהלחין הנדל

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.

ליברית
Charles Jennens

חיפש בנרות
ֵ
ֵ
שוקט על שמריו
קופא /

= השתדל מאוד למצוא...
= תקוע .שמרן.

רושלַיִ ם בַ מֵרוֹת; ופָ ַק ְד ִּתי עַ ל-הָ אֲ נ ִָשים,
צפניה פרק א' :יב וְ הָ יָה בָ עֵ ת הַ ִהיא ,אֲ חַ נֵ ׂש אֶ ת יְ ָ
ֵיטיב יְ הוָ ה וְ ֹלא י ֵָרעַ  .יג וְ הָ יָה חֵ ילָם לִ ְמ ִשמָ ה,
הַ ע ְֹפ ִאים עַ ל ִש ְמ ֵריהֶ ם ,הָ א ְֹמ ִרים בִ לְ בָ בָ םֹ ,לא י ִ
יִשּתו אֶ ת יֵינָם .יד ָקרוֹב יוֹם
ובָ ֵּתיהֶ ם לִ ְשמָ מָ ה; ובָ נו בָ ִּתים ,וְ ֹלא י ֵֵשבו ,וְ נ ְָטעו כְ ָר ִמים ,וְ ֹלא ְ
יְ הוָ ה הַ גָדוֹלָ ,קרוֹב ומַ הֵ ר ְמאֹד; קוֹל יוֹם יְ הוָ ה ,מַ ר צ ֵֹרחַ ָשם גִ בוֹר .טו יוֹם עֶ בְ ָרה ,הַ טוֹם
ומשוָֹאה ,יוֹם ח ֶֹשְך וַ אֲ פֵ לָה ,יוֹם עָ נָן וַ ע ֲָרפֶ ל.
צוקה ,יוֹם שָֹאה ְ
ומ ָ
הַ הוא :יוֹם צָ ָרה ְ
הורק ִמךְ לִ י אֶ ל ךֶלִ י,
ְעוריו ,וְ ש ֵֹקט הוא אֶ ל ְשמָ ָריו ,וְ ֹלא ַ
ירמיהו ,מ"ח ,יא ַשאֲ נַן מוָֹאב ִמם ָ
ובַ ג ֹולָה ֹלא הָ לְָך; עַ ל-ךֵ ן ,עָ מַ ד טַ עְ מ ֹו ב ֹו ,וְ ֵריח ֹוֹ ,לא נָמָ ר.

אֶ בֶן הראשָ ה

= גורם מרכזי ומשפיע.

זכריה ,פרק ד' .ז ִמי-אַ ָּתה הַ ר-הַ גָדוֹל לִ פְ נֵי זְ ֺרבָ בֶ ל ,לְ ִמישֹר; וְ הו ִֹציא ,אֶ ת הָ אֶ בֶ ן
ֹאשה ְּתשֺ אוֹת ,חֵ ן חֵ ן לָה.
הָ ר ָ
בזמן העתיק היו הקשתות בנויות מאבנים או מלבֵ נים,
שסותתו או נלבנו באופן שחֶ לקן העליון יהיה רחב מן התחתון,
כדי שיילחצו זו אל זו בכל שטחן בתוך המבנה המעוגל .אך אם

בונים קשת מלבֵ נים רגילות ,מסדרים אותן בצורת מניפה
וממלאים במֶ לֶט את המרווחים שבין קצותיהן העליונים.
את הקשת בונים על פני פיגום עץ ,המחזיק את האבנים או
הלבנים במקומן עד שתושלם מלאכת בניית הקשת והיא תוכל
לשאת את עצמה .את שני חלקיה של הקשת בונים מן הבסיס
כלפי אמצעה עד שהם נפגשים באבן מרכזית הנקראת אבן
ֹאשה .אבן זו גדולה ובולטת משאר אבני הקשת ושונה אף
הר ָ
בצורתה .אבן זו היא האחרונה שמניח הבנאי לאחר השלמת
שני צדי הקשת .נוסף על תפקידה ההנדסי משמשת אבן
הראשה כאלמנט קישוטי .מטרת הקשת היא להקל בנשיאת
הקיר שמעל לפתח (דלת או חלון) כך שהעומס מועבר מלמעלה
ומתחלק בין שני קירות מעברי הפתח.

אֲ ני וַאפְ סי עוד
צפניה פרק ב':

טו

ִ
מלבדי...
= אין עוד

ַאפ ִסי עוֹד; אֵ יְך
זֹאת הָ עִ יר הָ עַ כִ יזָ ה ,הַ טו ֶֹשבֶ ת לָבֶ טַ ח ,הָ א ְֹמ ָרה בִ לְ בָ בָ ה ,אֲ נִ י וְ ְ

יִשרֹק ָינִיעַ יָד ֹו.
הָ יְ תָ ה לְ ַשלָ ה ,מַ ְרבֵ ץ לַחַ טָה ךֹל עוֹבֵ ר עָ לֶיהָ ְ ,

עוד חָ זֹון ַל ֵ
מועד

= טרם הגיעה השעה לכך.

חבקוק פרק ב' :א עַ ל ִמ ְשמַ ְר ִּתי אֶ ֱעמ ָֹדה ,וְ אֶ ְתי ְַנבָ ה עַ ל מָ צוֹר; וַ אֲ צַ ןֶ ה ,לִ ְראוֹת מַ ה יְ ַדבֶ ר בִ י ,ומָ ה
ֹכַח ִּתי .ב וַ ַט ֲע ֵננִי יְ הוָ ה ,וַ טֹאמֶ ר ,ךְ תֹב חָ זוֹן ,ובָ אֵ ר עַ ל-הַ כֺחוֹת לְ מַ עַ ן יָרוץ ,קו ֵֹרא ב ֹו.
אָ ִשיב ,עַ ל ּתו ְ

ךִ י עוֹד חָ זוֹן לַםוֹעֵ ד ,וְ יָפֵ חַ ל ֵַסץ וְ ֹלא יְ כַזֵ ב; ִאם יִ ְתמַ ְהמָ ה ,חַ ךֵה-לו ךִ י בֹא ָיבֹאֹ ,לא יְ ַאחֵ ר .ד ִהםֵה
עֺןְ לָהֹ ,לא י ְָש ָרה נַפְ ש ֹו ב ֹו; וְ צַ ִדיק ,בֶ אֱ מונָתוֹ יִ ְחיֶה.

ג

לא דובים ולא יער

= לא היה ולא נברא .כל אלה דברי שקר.

ספר מלכים ב' ,פרק ב'
כג וַ טַעַ ל ִמ ָשם (אלישע) ,בֵ ית-אֵ ל; וְ הוא ֹעלֶה בַ ֶד ֶרְך ,ונְעָ ִרים ְקטַ םִים י ְָצאו ִמן-הָ עִ יר ,וַ טִ ְת ַקכְ סו-ב ֹו
ֹאמרו ל ֹוֲ ,עלֵה ֵק ֵרחַ ֲעלֵה ֵק ֵרחַ  .כד וַ טִ פֶ ן ַאחֲ ָריו וַ ְטִראֵ ם ,וַ יְ ַקלְ לֵם בְ ֵשם יְ הוָ ה; ו ֵַתצֶ אנָה ְש ַתיִ ם
וַ ט ְ
ומ ָשםָ ,שב
ושנֵי יְ ל ִָדים .כה וַ ֵטלְֶך ִמ ָשם ,אֶ ל-הַ ר הַ ךַ ְרמֶ ל; ִ
ַארבָ עִ ים ְ
דֺ בִ יםִ ,מן הַ יַ עַ ר ,וַ ְּתבַ ַסעְ נָה מֵ הֶ םְ ,
ש ְֹמרוֹן.
תלמוד בבלי ,מסכת סוטה( :ויכוח על הנס המתואר לעיל)

"ותצאנה שתים דובים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים" .רב
ושמואל :חד אמר' :נס' ,וחד אמר' :נס בתוך נס'.
מאן דאמר נס (זה שאמר שהיה כאן נס)  -יער הוה דובים לא הוו;
מאן דאמר 'נס בתוך נס' (זה שאמר שהיה כאן 'נס בתוך נס')  -לא יער הוה ולא דובים הוו.
(יער היה ,דובים לא היו)

"לא יער היה
ולא דובים היו"

ָ
ָ
ומבּוקה ומבּולָ ָקה
ּבּוקה

= חורבן והרס רב.

ומ ֺבל ָָקה; וְ לֵב נָמֵ ס ו ִפיק בִ ְרכַ יִ ם ,וְ חַ לְ חָ לָה בְ כָל-מָ ְתנַיִ ם,
בוקהְ ,
ומ ָ
בוקה ְ
נחום ,פרק ב' :יא ָ
ופְ נֵי ֺככָםִ ,קבְ צו פָ ארור.
יקנותְ .מ ֺבכ ָָקה = ְמ ֺבכ ֶֶקת =הֲ רוסָ ה ,ןְ רוצָ ה.
בוקה = ְשמָ מָ הֵ ,ר ָ
בוקה = ְמ ָ
ָ

גולת הכותרת

= שיא האירוע ,הדובדבן שבקצפת...

ירםַ ,לעֲשוֹת ֶאת-ךָל-
מלכים א' ,פרק ז :מ  ...וַ יְ כַ ל ִח ָ
הַ ְללָא ָכה ,אֲ ֶשר עָ ָשה לַלֶ לְֶך ְשֹלמֹה ,בֵ ית יְ הוָ ה .מא עַ לֺ ִדים

לודים ְש ָּתיִ ם;
ְשנַיִ ם ,וְ גֺֹּלת הַ כֹתָ רֹת אֲ ֶשר עַ ל רֹאש הָ עַ ִ
וְ הַ ְשבָ כוֹת ְש ַּתיִ ם  -לְ ַכמוֹת ֶאת ְש ֵּתי גֺלוֹת הַ כֹתָ רֹת ,אֲ ֶשר עַ ל
ַארבַ ע ֵמאוֹת ,לִ ְש ֵּתי
לודים .מב וְ ֶאת-הָ ִרלֹנִים ְ
רֹאש הָ עַ ִ
ל ִנים ,ל ְַשבָ כָה הָ אֶ חָ ת ,לְ כַמוֹת אֶ ת
טורים ִר ֹ
הַ ְשבָ כוֹתְ -שנֵיִ -
לודים.
ְש ֵּתי גֺלוֹת הַ כֹתָ רֹת ,אֲ ֶשר עַ ל-ןְ נֵי הָ עַ ִ
גולת הכותרת  -הכדור הנמצא בכותרת המקשטת את עמוד הבניין.

שני עמודי המקדש (הנקראים על שם יכין ובועז)
ושתי גולות הכותרות שעליהן.

ִמקְ ָדש מְ עָ ט

= בית כנסת

יחזקאל פרק י"א :טז לָכֵ ן אֱ מֹר ,ךֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה ,ךִ י ִה ְרחַ ְק ִּתים בַ גוֹיִ ם ,וְ כִ י הֲ פִ יצו ִֹתים
בָ אֲ ָרצוֹת; וָ אֱ ִהי לָהֶ ם לְ ִמ ְק ָדש ְמעַ ט ,בָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשר-בָ או ָשם.
גמרא ,מסגת מגילה ,פרק ד'" :ואהי להם למקדש מעט" אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי

מדרשות שבבבל.

פתחון פה

= הזדמנות נוחה לטעון...

יחזקאל ,פרק ט"ז:
סג לְ מַ עַ ן ִּתזְ ךְ ִרי וָ ב ְֹש ְּת ,וְ ֹלא יִ ְהיֶה-כְָך עוֹד ִנ ְתחוֹן נֶ הִ ,מןְ נֵי ךְ לִ לָ תֵ ְך בְ כַןְ ִרי לְָך לְ כָ ל אֲ ֶשר עָ ִשית,
נְאֺ ם אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה.

הֶ חֱ ָרה הֶ חֱ זיק

= המשיך וחיזק את דבר קודמו

נחמיה פרק ג':
טז ַאחֲ ָריו הֶ חֱ זִ יק ,נְחֶ ְמיָה בֶ ן-עַ זְ בוקַ ,שר ,חֲ ִצי ןֶ לְֶך בֵ ית-צור עַ דֶ -נגֶדִ ,קבְ ֵרי ָדוִ יד ,וְ עַ ד הַ בְ ֵרכָה
הָ עֲשויָה ,וְ עַ ד בֵ ית הַ גִ ב ִֹרים .יז ַאחֲ ָריו הֶ חֱ זִ יקו הַ לְ וִ טִ םְ ,רחום בֶ ן-בָ נִי; עַ ל-יָד ֹו הֶ חֱ זִ יק ,חֲ ַשבְ יָה
ַשר-חֲ ִצי-פֶ לְֶך ְקעִ ילָה פִ לְ ך ֹו .יח ַאחֲ ָריו הֶ חֱ זִ יקו אֲ חֵ יהֶ ם ,בַ וַ י בֶ ן-חֵ נ ָָדדַ ,שר ,חֲ ִצי ןֶ לְֶך
ְקעִ ילָה .יט וַ יְ חַ זֵ ק עַ ל-יָד ֹו עֵ זֶ ר בֶ ן-יֵשועַ ַ ,שר הַ ִל ְצןָ הִ --מ ָדה ֵשנִיתִ :מ ֶםגֶד ,עֲֹלת הַ ם ֶֶשק
הַ ִל ְקצֹעַ  .כ ַאחֲ ָריו הֶ חֱ ָרה הֶ חֱ זִ יק בָ רוְך בֶ ן-זבי (זַ ךַ י)ִ ,מ ָדה ֵשנִיתִ :מן-הַ ִל ְקצוֹעַ עַ ד ןֶ תַ ח
בֵ ית אֶ לְ י ִָשיב ,הַ ךֹהֵ ן הַ גָדוֹל.

דוגמא

אבן מקיר תזעק

= קריאה נגד עוול משווע

חבקוק פרק ב' ,ט הוֹי ,בֹצֵ עַ בֶ צַ ע ָרע--לְ בֵ ית ֹו :לָשום בַ לָ רוֹם ִקם ֹו ,לְ ִהםָצֵ ל ִמךַ ףָ -רע.
לְ בֵ יתֶ ָך; ְקצוֹת-עַ ִלים ַרבִ ים ,וְ חו ֵֹטא נַפְ ֶשָך .יא כִ י אֶ בֶ ן ִמ ִעיר ִתזְ עָ ק; וְ כָפִ יס ,מֵ עֵ ץ ַי ֲע ֶנםָה.
י

יָעַ ְצ ָּת ב ֶֹשת,

ליל שרב /ריקי גל
מילים :נתן זך ,לחן :מתי כספי
אבן מקיר תזעק  /אם עוד לא זעקה
עיר תפצח בשיר  /אם עוד לא שרה.
תייר במלון  /אישה הרה  /קצין בכיר.

כפיס עץ

ָא ַבד עליו הכֶלָ ח

= התיישן

איוב פרק ל':
ב גַם ךֹחַ יְ ֵדיהֶ ם ,לָלָ ה כִ י; עָ לֵימוָֹ ,אבַ ד כָ לַח.

ָאבְדו עֶ שתונותָ יו
תהילים ,פרק קמ"ו:
ָאדםֶ ,שאֵ ין ל ֹו ְתשועָ ה.
ג ַאל ִּתבְ ְטחו בִ נ ְִדיבִ ים ,בְ בֶ ן ָ
תנֹתָ יו.
בַ טוֹם הַ הואָ ,אבְ דו עֶ ְש ֹ
עשתונות = מחשבות.

= נבוך ,התבלבל

ד

ַאדמָ ת ֹו;
ֵּתצֵ א רוח ֹו ,יָשֺ ב לְ ְ

ַ
ּבֹוחן
אֶ בֶן

= אמת מידה ,קריטריון

איוב פרק ל':
טז ָלכֵן ,ךֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי יְ הוִ הִ ,ה ְננִי יִ מַ ד בְ ִצטוֹןָ ,אבֶ ן; אֶ בֶ ן בֹחַ ן ןִ םַת יִ ְק ַרת ,מוסָ ד
מומָ ד הַ לַ אֲ ִמיןֹ ,לא י ִָחיש.

האהבה מקלקלת את השורה

= אהבה לאחר עשויה להטותו משורת הדין

מדרש – בראשית רבה
"וַ ט ְַש ֵךם ַאבְ ָרהָ ם בַ ב ֶֹקר ,וַ טַחֲ בֹש ֶאת חֲ מֹר ֹו ,וַ טִ ַסח ֶאת ְשנֵי נְעָ ָריו ִאּת ֹו ,וְ אֵ ת יִ ְצחָ ק בְ נ ֹו" (בראשית כ"ב) -

ּׁשורה .כַ םָ ה עֲבָ ִדים וְ כַ םָ ה ְשפָ חוֹת הָ יו לוֹ לְ אוֹתוֹ צַ ִדיק ,וְ הוא בְ עַ צְ מוֹ חָ בַ ש
ַאהֲ בָ ה ְמ ַקלְ ֶקלֶת אֶ ת הַ ָ
אשית ַרבָ ה נה].
אֶ ת חֲ מוֹרוֹ ,לְ לַםֶ ְדָך זְ ִריזותוֹ [בְ ֵר ִ
השורה = שורת הדין (מה שאמור להתבצע על פי הפרוטוקול ...על פי הנוהל).

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

סמל מדינת ישראל
זכריה ,פרק ד' .ח ַיְ ִהי ְדבַ ר יְ הוָ ה ,אֵ לַי לֵאמֹר .ט יְ ֵדי זְ רֺ בָ בֶ ל ,יִ ְמדו הַ בַ יִ ת הַ זֶ ה וְ י ָָדיו
ְּתבַ נַ עְ נָה; וְ י ַָדעְ ָּת ,ךִ י יְ הוָ ה ְצבָ אוֹת ְשלָחַ נִי אֲ לֵיכֶם .י ךִ י ִמי בַ ז ,לְ יוֹם ְקטַ םוֹת ,וְ ָש ְמחו וְ ָראו אֶ ת
ָארץ .יא וָ ַאעַ ן,
הָ אֶ בֶ ן הַ בְ ִדיל בְ יַד זְ ֺרבָ בֶ לִ ,שבְ עָ ה אֵ כֶה; עֵ ינֵי יְ הוָ ה ,הֵ לָ ה ְמשו ְֹט ִטים בְ כָל הָ ֶ

ֵיתים הָ אֵ לֶה ,עַ ל יְ ִמין הַ ְםנו ָֹרה וְ עַ ל ְׂשמֹאולָה.
וָ אֹמַ ר אֵ לָיו :מַ ה ְּׁשנֵי הַ ז ִ

יב

וָ ַאעַ ן

יקים
יתים ,אֲ ֶשר בְ יַד ְשנֵי צַ נ ְְּתרוֹת הַ זָ הָ ב ,הַ ְמ ִר ִ
ֵשנִית ,וָ אֹמַ ר אֵ לָיו :מַ ה ְש ֵּתי ִשבְ לֵי הַ זֵ ִ
מֵ ֲעלֵיהֶ ם ,הַ זָ הָ ב .יג וַ טֹאמֶ ר אֵ לַי לֵאמֹר ,הֲ לוֹא י ַָדעְ ָּת מָ ה-אֵ כֶה; וָ אֹמַ רֹ ,לא אֲ ֹדנִי .יד וַ טֹאמֶ ר,
ָארץ.
אֵ כֶה ְשנֵי בְ נֵי הַ יִ צְ הָ ר ,הָ ע ְֹמ ִדים עַ ל-אֲ דוֹן כָ ל-הָ ֶ

שני בני יצהר הם המלך והכהן

הגדול הנמשחים בשמן יצהר (שמן
זית) והם המנהלים את המדינה
(אז )...מבחינה מדינית ודתית.

מן המסד ועד הטפחות

= מא' עד ת'.

מלכים א' ,פרק ז' א וְ אֶ ת-בֵ ית ֹו בָ נָה ְשֹלמֹהְ ,שֹלש עֶ ְש ֵרה ָשנָה; וַ יְ כַ ל ,אֶ ת-ךָל-בֵ ית ֹו .ב וַ טִ בֶ ן אֶ ת-בֵ ית יַעַ ר
לודי אֲ ָרזִ ים,
טורי עַ ֵ
ַארבָ עָ ה ֵ
ֹלשים ַאלָ ה ,קו ָֹמת ֹו; עַ לְ ,
וש ִ
ָארך ֹו וַ חֲ ִמ ִשים אַ ָלה ָר ְחב ֹוְ ,
הַ כְ בָ נוֹן ,מֵ ָאה ַאלָ ה ְ
ומחוץ;
לודים .ט ךָ ל-אֵ כֶה אֲ בָ נִ ים יְ ָקרֹת ,ךְ ִמדוֹת גָזִ יתְ ,מג ָֹררוֹת בַ ְלג ֵָרהִ ,מבַ יִ ת ִ
וכְ ֺרתוֹת אֲ ָרזִ ים ,עַ ל-הָ עַ ִ
ומחוץ ,עַ ד-הֶ חָ צֵ ר הַ גְ ד ֹולָה.
ומלַ מָ ד ,עַ ד הַ ְחפָ חוֹתִ ,
ִ
ִטפְ חה – קורה ארוכה ברוחב של טֶ פַ ח

טפחות

מסד

ֵ
ִנ ַ
הגולל
סתם
בראשית ,כ"ט:

ג'

= "סגר" את הענין...

וְ נֶאֶ ְספוָ -שלָ ה כָל-הָ ע ֲָד ִרים ,וְ גָלְ לו אֶ ת הָ אֶ בֶ ן מֵ עַ ל ןִ י הַ בְ אֵ ר ,וְ ִה ְשקו ,אֶ ת

הַ נֹאן; וְ הֵ ִשיבו אֶ ת הָ אֶ בֶ ן עַ ל-ןִ י הַ בְ אֵ ר ,לִ ְמקֹמָ ה.
גולֵל = אבן גדולה ועגולה שהניחו בפתח המערה.
גמרא ,מסכת שבת ,פרק כ"ג :אמר רבי אבהו :כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל .פליגי
בה רבי חייא ורבי שמעון ברבי :חד אמר  -עד שיסתם הגולל וחד אמר  -עד שיתעכל הבשר.
מחלוקת במסכת שבת( .המון מחלוקות בגמרא ).רבי
אבהו אומר שהמת שומע כל מה שאומרים בפניו
למרות שניראה שהוא עוצם עיניים וכבר לא
איתנו.
מסתבר שהמת שומע כל מה שאומרים .ועל זה יש
מחלוקת :אחד אומר שהמת שומע הכל ,עד
שייסתם הגולל (שיגוללו את האבן ע"פ הקבר)
ואחד אומר שהמת שומע הכל עד שיתעכל הבשר
האחרון שאכל בחייו .בָ דוק.
אבן הגולל ,בקבר נצרתי,
מהמאה ה 1-לספירה.

ִ
שבְעָ ה מדורי גיהינום

= ייסורים קשים

איך ִשבְ עה? מאיפה זה בא ?...
1
3

2

שמואל ב פרק יט  -וַ טִ ְרגַז הַ ֶללְֶך ,וַ טַעַ ל עַ ל-עֲלִ טַת הַ ַשעַ ר--וַ טֵבְ יְ ; וְ כֹה ָאמַ ר בְ לֶכְ ּת ֹו ,בְ נִ י ַאבְ ָשלוֹם בְ נִ י
5 4
ַאב ָשלוֹם בְ נִ י בְ נִ י .ב וַ טֺגַד ,לְ יוָֹאבִ :הםֵה הַ לֶ לְֶך ֹב ֶכה וַ טִ ְתאַ בֵ ל,
מותי אֲ נִ י תַ ְח ֶּתיָךְ ,
בְ נִ י ַאבְ ָשלוֹםִ ,מי-יִ ֵּתן ִ
עַ לַ-אבְ ָשלוֹם .ג וַ ְּת ִהי הַ ְּתשֺ עָ ה בַ טוֹם הַ הוא ,לְ אֵ בֶ ל--לְ כָ ל-הָ עָ ם :ךִ יָ -שמַ ע הָ עָ ם ,בַ טוֹם הַ הוא לֵאמֹרֶ ,נעֱצַ ב
הַ לֶ לְֶך ,עַ ל-בְ נ ֹו .ד וַ טִ ְת ַגםֵב הָ עָ ם בַ טוֹם הַ הוא ,לָבוֹא הָ עִ יר :ךַאֲ ֶשר יִ ְת ַגםֵב ,הָ עָ ם הַ םִ כְ ל ִָמים--בְ נוסָ ם,
בַ ִללְ חָ מָ ה .ה וְ הַ לֶ לְֶך לַָאט אֶ ת-ןָ נָיו ,וַ טִ זְ עַ ק הַ ֶללְֶך קוֹל גָדוֹל :בְ נִ יַ ,אבְ ָשלוֹםַ ,אבְ ָשלוֹם ,בְ נִ י בְ נִ י{ .ס}
6

7

8

דוד המלך הזכיר  8פעמים את המילה "בני".
בתלמוד הבבלי (מסכת "סוטה" ,פרק א' ,דף י') מתנהל דיון סביב ה"שמיניה" הזו( :...בארמית) -

"תנא דבי רבי ישמעאל  ....הני תמניא בני למה שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם"...
מעלית
מהגיהינום
(ישראליפט)

1

ְשאוֹל

2

אבדון

3

באר שחת

4

טיט היון

 5שערי מוות
 6שערי צלמוות
7

גיהינום

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

[והפעם השמינית] יש אומרים שבה קירב את ראשו
לגופו ,ויש אומרים שבה הביאו לעולם הבא).

שָ ם נפׁשו ְב ַכּפוׁ

= סיכן את חייו

שופטים ,פרק י"ב :ג וָ אֶ ְראֶ ה ךִ י-אֵ ינְָך מו ִֹשיעַ  ,וָ אָ ִשימָ ה נַפְ ִשי בְ כַןִ י וָ אֶ עְ בְ ָרה אֶ ל-בְ נֵי
עַ לוֹן ,וַ טִ ְּתנֵם יְ הוָה ,בְ י ִָדי.
שמואל א' ,פרק כ"ח :כא וַ ָּתבוֹא הָ ִא ָשה אֶ לָ -שאול ,וַ ֵּת ֶרא ךִ י-נִבְ הַ ל ְמאֹד; וַ ּתֹאמֶ ר
אֵ לָיוִ ,הםֵה ָש ְמעָ ה ִשפְ חָ ְתָך בְ ק ֹולֶָך ,וָ אָ ִשים נַפְ ִשי בְ כַ ןִ י ,וָ אֶ ְשמַ ע אֶ תְ -דבָ ֶריָך אֲ ֶשר ִדבַ ְר ָּת אֵ לָי.
"שם נפשו בכפו"  -מתאר אדם שמחזיק את חייו בידיו ,ומוכן לתת אותם ברגע שיתבקש.
ִה ְשלִ יְך נַפְ ש ֹו ִמ ֶםגֶד ,חֵ ֶרף נַפְ ש ֹו לָמות ,הֶ ע ֱִמיד אֶ ת עַ ְצמ ֹו בְ סַ ךָ נָה.

ְּב ֵריש ַג ֵלי
שמות ,פרק י"ד

= בי ָד רמהַ ,
בפרהֶ סי ָה
טקסט בעברית

טקסט בארמית (תרגום אונקלוס)

ִכב ַ
ְשת הָ ָרש

לקחת מהעני את המעט שיש לו

שמואל ב' ,י"ב :וַ טִ ְשלַח יְ הוָ ה אֶ ת-נ ָָתןֶ ,אלָ -דוִ ד; וַ ָטבֹא ֵאלָיו ,וַ טֹאמֶ ר ל ֹו ְשנֵי אֲ נ ִָשים הָ יו בְ עִ יר אֶ חָ ת,
אֶ חָ ד עָ ִשיר ,וְ אֶ חָ ד ָראש .ב לְ עָ ִשיר ,הָ יָה צֹאן ובָ ָקר הַ ְרבֵ ה ְמאֹד .ג וְ ל ָָרש אֵ ין ךֹל ,ךִ י ִאם ךִ בְ ָשה ַאחַ ת
ומךֹס ֹו ִת ְש ֶּתה ,ובְ חֵ יק ֹו ִת ְש ָךב ,וַ ְּת ִהי-
ְקטַ םָה אֲ ֶשר ָקנָה ,וַ יְ חַ טֶהָ  ,וַ ִּתגְ ַדל עִ ל ֹו וְ עִ ם בָ נָיו י ְַח ָדו; ִמןִ ּת ֹו תֹאכַ ל ִ
ומבְ ָקר ֹוַ ,לעֲשוֹת ָלא ֵֹרחַ הַ בָ א ל ֹו; וַ טִ ַסח ,אֶ ת
ל ֹו ,ךְ בַ ת .ד וַ ָטבֹא הֵ לְֶך ,לְ ִאיש הֶ עָ ִשיר ,וַ ט ְַחמֹל ל ַָקחַ ת ִמנֹאנ ֹו ִ
כִ בְ ַׂשת הָ ִאיש הָ ָראש ,וַ ַטע ֲֶשהָ  ,ל ִָאיש הַ בָ א ֵאלָיו .ה וַ טִ חַ רַ-אף ָדוִ ד בָ ִאישְ ,מאֹד; וַ טֹאמֶ ר ,אֶ ל נָתָ ן ,חַ י
ַארבַ עְ ָּתיִ ם :עֵ ֶקב ,אֲ ֶשר עָ ָשה אֶ ת-הַ ָדבָ ר
יְ הוָ ה ,ךִ י בֶ ן-מָ וֶ ת הָ ִאיש הָ ע ֶֹשה זֹאת .ו וְ אֶ ת-הַ ךִ בְ ָשה ,יְ ַשכֵם ְ
הַ זֶ ה ,וְ עַ ל ,אֲ ֶשר ֹלא חָ מָ ל.

נתן הנביא מושל משל לדוד המלך על אודות הרש וכבשתו שנגזלה ממנו...
בשה) אשת אוריה החיתי (הרש).
והנמשל הוא דוד המלך שלקח את בת שבע( ,הַ כִ ָ

לעג לרש

צער מזויף

משלי ,פרק ה' :ה' ֹלעֵ ג ל ָָרש ,חֵ ֵרף ע ֵֹשהו; ָׂשמֵ חַ לְ אֵ יד ֹלא יִ ם ֶָקה.

נוהג באופן שיש בו כדי להזכיר לחלש את חולשותיו.

ְדמָ עֹות שָ ליש

צער אמיתי

תהילים ,פרק פ' :ו' :הֶ אֱ כַ לְ ָּתם ,לֶחֶ ם ִד ְמעָ ה; וַ ַּת ְש ֵקמ ֹו ,בִ ְדמָ עוֹת ָשלִ יש.
בכי אמיתי .צער אמיתי .דמעות אמיתיות .בכי תמרורים.

ָארץ;
תהילים ,פרק פ' :יב'ִ :מי מָ ַדד בְ ָשעֳל ֹו מַ יִ ם ,וְ ָשמַ יִם בַ ז ֶֶרת ִּתךֵ ן ,וְ כָל בַ ָּׁשלִ ש ,עֲפַ ר הָ ֶ
וְ ָש ַקל בַ נֶ לֶס הָ ִרים ,וגְ בָ עוֹת בְ מֹאזְ נָיִ ם.
ךָ ל = מָ ַדד.

ְדמָ עֹות תנין

ָשליש = כלי מדידה.

צער מזויף

ִד ְמעוֹת ַּת ִםין = הַ ע ֲָמ ַדת ןָ ִנים ֶשל ִה ְש ַּת ְּתפות בְ צַ עַ ר הַ זולַתְ ,דמָ עוֹת ֶשאֵ ינָן ְדמָ עוֹת ֶשל צַ עַ ר.
"דמעות תנין" הוא מטבע לשון המציין צער מזויף .המקור :לתנינים ,כמו לכמה מיני זוחלים ,ציפורים
ויונקים אחרים יש קרום מתחת לעפעף התחתון ,מעין עפעף שלישי שקוף המגן על הקרנית בעת ציד מתחת
למים .מתחת לקרום הזה הנקרא "קרום מצמוץ" או  Nictitating membraneיש בלוטת דמעות
שתפקידה לסכך את תנועתו .ההפרשה של הבלוטה הזו ניגרת החוצה כאשר התנין על היבשה וקרום
המצמוץ פתוח (זה המצב בו פוגשים בדרך כלל בני אדם בתנינים) .זאת בשל העובדה שהתנינים מפרישים
מעיניהם נוזל דמוי דמעות ,אך לא מתוך צער ,אלא בכדי לנקות את עיניהם.

קּוּפָ ה של שְ ָרצים

= מלא חטאים...

תלמוד בבלי ,מסכת יומא ,פרק ב (דף כ"ב):
אמר שמואל :מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול ? מפני שלא היה בו שום דופי .
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק" :אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן
קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך".

קופה = תיבה .שרצים = דבר טומאה ,חטא .מאחוריו = בעברו .ברזומה שלו...
אין ממנים מנהיג לציבור אלא אם כן אין עברו טהור (=קופת שרצים תלויה לו
מאחוריו) .כדי שאם יתחיל לנהוג ביהירות ,יוכלו להזכיר לו את חטאיו.

ניצחו אֶ ְראֶ לים את המְ צּוקים
= הצדיקים נכנעו למלאכי שמים
כך נהוג לכתוב בראש מודעת אֶ בל של פטירת אדם גדול.
אֶ ְראֶ לים = מלאכי שמים.
ְמצוקים = צוקים  /סלעים  /עמודים אגדיים המחזיקים את
העולם = ...צדיקים.

הפתגם מציג תמונת קרב :מלאכי שמים נלחמים בגדולי האומה
וגוברים עליהם ,ובניצחונם לוקחים עמם את הנפטר.
שימוש ראשון נעשה בפתגם זה במות רבי יהודה הנשיא,
ובמקום לומר "רבי מת" – אמרו" :ניצחו אראלים את
המצוקים ונישבה ארון הקודש".
ואם נגענו במצוקים...
מָ צוֹק = צרה ,מצוקה .מָ צוק = סלע.
תהילים ,קי"ט:
קמב ִצ ְד ָק ְתָך צֶ ֶדק לְ ע ֹולָם; וְ תו ָֹר ְתָך אֱ מֶ ת.
קמג צַ ר ומָ צוֹק ְמצָ אונִ י; ִמ ְצו ֶֹתיָך ַשעֲשֺ עָ י.

שמואל א' ,פרק י"ד:
ד ובֵ ין הַ לַ עְ בְ רוֹת ,אֲ ֶשר בִ ֵסש י ֹונָתָ ן ַל ֲעבֹר עַ ל-מַ נַ ב ןְ לִ ְש ִּתים ֵשן הַ מֶ לַע
מֵ הָ עֵ בֶ ר ִמזֶ ה ,וְ ֵשן הַ ֶמלַע מֵ הָ עֵ בֶ ר ִמזֶ ה; וְ ֵשם הָ אֶ חָ ד בוֹצֵ ץ ,וְ ֵשם הָ ֶאחָ ד
סֶ םֶה .ה הַ ֵשן הָ אֶ חָ ד מָ צוק ִמנָ פוֹן ,מול ִמכְ מָ ש; וְ הָ אֶ חָ ד ִמ ֶםגֶב ,מול
גָבַ ע.

חומֶ ץ בן יַיִן

= רשע בן צדיק

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

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

אתיוה לרבי אלעזר ברבי שמעון וקא תפיס גנבי ואזיל .שלח ליה ר' יהושע בן קרחה:
חומץ בן יין שכמוך !!! עד מתי אתה מסגיר

יהודים

להריגה ?

ענה לו:

"חומץ בן יין ! עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה" (?) שלח ליה:
אני מכלה את הרעים מבין הטובים .ענה לו ר' יהושוע :תשאיר את המלאכה לבעל הכרם – לאלוהים...

'קוצים אני מכלה מן הכרם' .שלח ליהָ ' :יבֹא בעל הכרם ויכלה את קוציו'.
יום אחד

פגש

בו

כובס

וקרא לו:

"חומץ בן יין"...

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

דוגמא לחומץ בן יין

(והסיפור ממשיך )..

ִנקְ ַטע ּב ִ
ְאּבוׁ

= נקטע בראשיתו

ישעיהו ,פרק מ"ט  -יא אֶ ל גִ םַת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִּתי ,לִ ְראוֹת בְ ִאבֵ י הַ םָחַ ל; לִ ְראוֹת הֲ פָ ְרחָ ה הַ גֶפֶ ן,
לנִים. .
הֵ נֵצו הָ ִר ֹ
צמחים צעירים

איוב ,פרק ח'  -יא הֲ יִ גְ ֶאה גֹמֶ א ,בְ ֹלא בִ נָ ה; יִ ְשגֶה ָאחו בְ לִ י מָ יִ ם .יב ע ֶֹדםו בְ ִאבוֹֹ ,לא
יסטֵ ף; וְ לִ פְ נֵי כָל חָ ִציר יִ יבָ ש.
ָ
שאלה :האם יכול גמא לצמוח בלי מים?..

לִ בוֹ  -לֵב
ִאבוֹ  -אֵ ב
אֵ ב = צמח צעיר.

תשובה :הצמח יבש בצעירותו..

ֵ
ניער חֹוצְנֹו

= הסיר מעליו את האחריות

ֹלהים אֶ ת ךָ ל הָ ִאיש אֲ ֶשר ֹלא י ִָקים ֶאת
נחמיה ,פרק ה'  -יג גַם חָ צְ נִ י נָעַ ְר ִתי ,וָ א ְֹמ ָרה ךָ כָ ה יְ נַעֵ ר הָ אֱ ִ
ומיגִ יע ֹו ,וְ כָ כָ ה יִ ְהיֶה נָעור וָ ֵרק.
הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה ִמבֵ ית ֹו ִ
ָארים נ ִִמי;
ישעיהו ,פרק מ"ט  -כב ךֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי יְ הוִ הִ ,הםֵה ֶא ָשא ֶאל גוֹיִ ם י ִָדי וְ אֶ ל עַ ִלים ִ
וְ הֵ בִ יאו בָ נַיִ ְך בְ חֹצֶ ן ,ובְ נֹתַ יִ ְך עַ ל ךָתֵ ף ִּתם ֶָשאנָה.

חוצן = חיק.
אומר נחמיה :מי שלא יקיים את דבר האלוהים ,ינוער ,ירוקן מתוכֶן .אלוהים יסיר את
אחריותו מעל אדם זה.

נשיאים ורוח – וגשם ַאיִן.

= דברי סרק.

ֶשם ָאיִ ן ִ -איש ִמ ְתהַ כֵלְ ,במַ ַּתת ָש ֶקר.
יאים וְ רוחַ  ,וְ ג ֶ
משלי  ,כ"ה  -יד נְ ִׂש ִ

נשיאים = עננים.
בקיצור ...חלי סלוצקי ודני רופ...

אל יתהלל חו ֵגר ִכמְ ַפ ֵת ַח
שמואל א' ,פרק כ':

יא

= הלל רק לאחר השלמת המשימה.

וַ טַעַ ן ֶמלְֶך-יִ ְש ָראֵ ל וַ טֹאמֶ ר ַדבְ רוַ ,אל יִ ְת ַהלֵל ֹחגֵר כִ ְמפַ ֵתחַ .

חוגר = החוגר עליו את אפוד הקרב בטרם יציאתו למלחמה.
ְמפַ תֵ חַ = המתיר את אפוד הקרב בחזרתו מהמלחמה.

ְדבָרים כדורבָנות
קוהלת ,פרק י"ב -

יא

נִּתנו ,מֵ רֹעֶ ה אֶ חָ ד.
כָמים כַ ָד ְרבֹנוֹת ,וכְ ַמ ְש ְמרוֹת נְטועִ ים בַ ֲעלֵי אֲ סֺ ןוֹת; ְ
ִדבְ ֵרי חֲ ִ

ִמשעֶ נת ָקנֶה ָרצּוץ
מלכים ב' ,פרק י"ח -

=

דברים ברורים החדים כדורבן

כא

= משענת בלתי יציבה

עַ ָּתה ִהםֵה בָ טַ ְח ָּת כְ ָך עַ ל ִמ ְשעֶ נֶת ַה ָענֶה הָ ָרצוץ הַ זֶ ה ,עַ ל ִמ ְצ ַריִ ם ,אֲ ֶשר יִ מָ מֵ ְך

ִאיש עָ לָיו ,ובָ א בְ ַכן ֹו ונ ְָקבָ ה; ךֵ ן ןַ ְרעֹה מֶ לְֶך ִמ ְצ ַריִ ם ,לְ כָל הַ ב ְֹט ִחים עָ לָיו.
הנביאים ישעיהו ויחזקאל כינו את מצרים "משענת קנה רצוץ".

נָקעָ ה ַנפשו

= מָ ַאס ַּב ָדבָר.

נותם; וַ ִּת ְטמָ א בָ ם
יחזקאל ,פרק כ"ג  -יז וַ ָטבֹאו אֵ לֶיהָ בְ נֵי בָ בֶ ל לְ ִמ ְש ַךב ד ִֹדים ,וַ יְ ַט ְלאו או ָֹתה בְ תַ זְ ָ
ו ֵַת ַקע נ ְַפ ָשה ,מֵ הֶ ם .יח וַ ְּתגַלַּ ,תזְ נותֶ יהָ  ,וַ ְּתגַלֶ ,את עֶ ְרוָ תָ ה; וַ ֵּת ַקע נַפְ ִשי מֵ עָ לֶיהָ  ,ךַ אֲ ֶשר נ ְָקעָ ה נ ְַפ ִשי מֵ עַ ל
אֲ חוֹתָ ה.

= חיים טובים

ַ
שֹוש ִנים
סּוגָה ַב
שיר השירים ,פרק ז' -

ג

ָש ְר ֵרְך אַ גַן הַ ַמהַ רַ ,אל-י ְֶחסַ ר הַ ָלזֶ ג; ִב ְטנְֵך ע ֲֵרמַ ת ִח ִחים ,סוגָה בַ ּׁשו ַֹשמִ ים.

תלוי על בלימה

= אין לו אחיזה במציאות

תלֶה אֶ ֶרץ עַ ל בְ לִ י-מָ ה.
איוב ,פרק כ"ו'  -נֹטֶ ה צָ פוֹן עַ לּ-תֹהו; ֹ

בא אל המנוחה ואל הנחלה =

הגיע לסידור טוב ותנאים נוחים

אתם ,עַ ד עָ ָּתה אֶ ל ַה ְםנוחָ ה ,וְ אֶ ל הַ מַחֲ לָה ,אֲ ֶשר יְ הוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,נֹתֵ ן לְָך .י
דברים ,פרק י"ב ט ךִ י ֹלא בָ ֶ
ָארץ ,אֲ ֶשר יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ יכֶ ם מַ נ ְִחיל ֶא ְתכֶ ם; וְ הֵ נִ יחַ לָכֶ ם ִמךָ ל אֹיְ בֵ יכֶם
ישבְ ֶּתם בָ ֶ
וַ עֲבַ ְר ֶּתם ,אֶ ת הַ ט ְַר ֵדן ,וִ ַ
ישבְ ֶּתם בֶ טַ ח.
ִממָ בִ יב ,וִ ַ

= עשרת ימי תשובה

ֵּבין ֵכסֶ ה לֶ עָ שֹור

תהילים ,פרק פ"א ִּ -ת ְקעו בַ ח ֶֹדש שוֹפָ ר; בַ כֵ ֶסה ,לְ יוֹם חַ גֵנו.

א

ב

ג
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ו

ז

ט

ח

י

תשרי

חודש

יא יב יג יד טו

עשרת ימי תשובה
א' בתשרי .ראש השנה .תחילת
החודש = הירח נסתר.

י' בתשרי .יום כיפור

ֵּבין המְ צ ִָרים

י"ד תשרי :אמצע החודש .ירח
מלא .חג סוכות.

= בין י"ז בתמוז לט' באב

הודה ֵמעֹנִ י ,ומֵ רֹב ֲעב ָֹדה ִהיא י ְָשבָ ה בַ גוֹיִ םֹ ,לא מָ ְצָאה מָ נוֹחַ ; ךָ ל ר ְֹדפֶ יהָ
איכה ,פרק א'  -ג גָלְ תָ ה יְ ָ
ִה ִשיגוהָ  ,בֵ ין ַה ְםצָ ִרים.
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כט

ל

איג

ב

ג

ד

ה

אב
ו

ז

ח

ט

תקופת בין המצרים

הבקעת חומת העיר
ירושלים .י"ז בתמוז.

חורבן בית
המקדש .ט' באב.

ֵמ ַעז יָצָא מָ תוק

= תוצאה חיובית מדבר שלילי

שופטים פרק י"ד :ה וַ ט ֵֶרד ִש ְמשוֹן וְ ָאבִ יו וְ ִאל ֹוִּ ,ת ְמנָתָ ה; וַ ָטבֹאו ,עַ ד ַך ְרמֵ י ִת ְמנָתָ ה ,וְ ִהמֵה
ומאומָ ה ,אֵ ין
כְ ִפיר אֲ ָריוֹת ,שֹאֵ ג לִ ְק ָראתוֹ .ו ו ִַתצְ לַח עָ לָיו רוחַ יְ הוָה ,וַיְ ַש ְןעֵ הו כְ ַש ַןע הַ גְ ִדיְ ,
בְ יָד ֹו; וְ ֹלא ִהגִ יד לְ ָאבִ יו ולְ ִאל ֹו ,אֵ ת אֲ ֶשר עָ ָשה.

ז

ישר ,בְ עֵ ינֵי
וַ ט ֵֶרד ,וַיְ ַדבֵ ר ל ִָא ָּׁשה; ו ִַת ַ

ַאריֵה; וְ ִהמֵה ע ֲַדת ְדבו ִֹרים
ִש ְמשוֹן .ח וַ ט ָָשב ִמט ִָמים ,לְ ַק ְח ָּתה ,וַ טָסַ ר לִ ְראוֹת ,אֵ ת מַ ןֶ לֶת הָ ְ
ַאריֵה ְודבָ ש.
בִ גְ וִ יַ ת הָ ְ

ט

וַיִ ְרדֵ הו אֶ ל כַ נָ יו ,וַ ֵטלְֶך הָ לוְֹך וְ ָאכֹל ,וַ ֵטלְֶך אֶ לָ-אבִ יו וְ אֶ לִ -אל ֹו ,וַ טִ ֵּתן

שמשון הגיבור משסע
את כפיר האריות

שמשון מכיר אשה
(להלן "העֶ גְלה")
עובר שוב ליד האריה
המעוך ורודה ממנו דבש

ַאריֵה ָר ָדה הַ ְדבָ ש .י וַ ט ֵֶרד ָאבִ יהו ,אֶ ל-הָ ִא ָשה;
לָהֶ ם וַ טֹא ֵכלו; וְ ֹלא ִהגִ יד לָהֶ ם ,ךִ י ִמגְ וִ טַת הָ ְ
ֹלשים מֵ ֵרעִ ים ,וַ טִ ְהיו ִאּת ֹו .יב
וַיַ עַ ׂש ָשם ִש ְמשוֹן ִמ ְש ֶתה ... ,יא וַ יְ ִהי ,ךִ ְראוֹתָ ם אוֹת ֹו; וַ טִ ְקחו ְש ִ

עורך משתה למקומיים

ידהִ :אם הַ גֵד ַּתגִ ידו או ָֹתה לִ י ִשבְ עַ ת יְ ֵמי הַ ִל ְש ֶּתה,
ָאחודה-מָא לָכֶ ם ִח ָ
ָ
וַ טֹאמֶ ר לָהֶ ם ִש ְמשוֹן,
ֹלשים ְס ִדי ִנים ...יג וְ ִאם ֹלא תוכְ לו לְ הַ גִ יד לִ י ונְתַ ֶּתם אַ ֶּתם לִ י
ומצָ אתֶ ם וְ נ ַָת ִּתי ָלכֶם ְש ִ
ְ
אכֵל יָצָ א
ֹאמר לָהֶ ם ,מֵ הָ ֹ
יד ְתָך וְ נ ְִש ָמעֶ םָה .יד וַ ט ֶ
חודה ִח ָ
ָ
ֹאמרו ל ֹו
ֹלשים ְס ִדי ִנים ;... ,וַ ט ְ
ְש ִ
ֹאמרו
ידה .... ,טו וַ יְ ִהי בַ טוֹם הַ ְשבִ יעִ י ,וַ ט ְ
מַ אֲ כָל ,ומֵ עַ ז יָצָ א מָ תוֹק; וְ ֹלא יָכְ לו לְ הַ גִ יד הַ ִח ָ

חד חידה
פתרון החידה :מהאריה
העז יצא דבש מתוק...

ידה ןֶ ן נ ְִשרֹף או ָֹתְך וְ אֶ ת בֵ ית ָאבִ יְך בָ ֵאש;
ישְך וְ ַיגֶד לָנו ֶאת הַ ִח ָ
לְ אֵ ֶשת ִש ְמשוֹן ןַ ִּתי ֶאת ִא ֵ
ידה חַ ְד ָּת לִ בְ נֵי עַ ִלי,
ֵאתנִי וְ ֹלא אֲ הַ בְ ָּתנִי הַ ִח ָ
 ....טז וַ ֵּתבְ יְ אֵ ֶשת ִש ְמשוֹן עָ לָיו ,וַ ּתֹאמֶ ר ַרק ְשנ ַ

ֹאמר לָהִ ,הםֵה לְ ָאבִ י ולְ ִא ִלי ֹלא ִהג ְַד ִּתי וְ לְָך אַ גִ יד .יז וַ ֵּתבְ יְ עָ לָיו ִש ְבעַ ת
וְ לִ י ֹלא ִהג ְַד ָּתה; וַ ט ֶ
ידה,
יק ְתהו ,וַ ַּתגֵד הַ ִח ָ
הַ ט ִָמים ,אֲ ֶשר הָ יָה לָהֶ ם הַ ִל ְש ֶּתה; וַ יְ ִהי בַ טוֹם הַ ְשבִ יעִ י ,וַ ַטגֶד לָה ךִ י הֱ ִצ ַ
ֹאמרו ל ֹו ַא ְנ ֵשי הָ עִ יר בַ טוֹם הַ ְשבִ יעִ י ,בְ טֶ ֶרם ָיבֹא הַ חַ ְרסָ ה ,מַ ה לָ תוֹק ִמ ְדבַ ש,
לִ בְ נֵי עַ לָ ה .יח וַ ט ְ
יד ִתי.
ומֶ ה עַ ז מֵ אֲ ִרי; וַ טֹאמֶ ר לָהֶ ם :לולֵא חֲ ַר ְש ֶתם בְ עֶ גְ ל ִָתיֹ ,לא ְמצָ אתֶ ם ִח ָ

וַיְ ַש ְןעֵ הו כְ ַש ַןע הַ גְ ִדי

סלע המחלוקת

= סיבת חילוקי הדעות

שמואל א' ,פרק כ"ג  -כו וַיֵ לְֶך ָשאול ִמסַ ד הָ הָ רִ ,מזֶה ,וְ ָדוִ ד וַאֲ נ ָָשיו ִמסַ ד הָ הָ רִ ,מזֶה; וַ יְ ִהי ָדוִ ד נ ְֶחןָ ז
ָללֶכֶ תִ ,מןְ נֵי ָשאול ,וְ ָשאול וַ אֲ נ ָָשיו ע ְֹט ִרים ֶאלָ -דוִ ד וְ אֶ ל-אֲ נ ָָשיו ,לְ ָתפְ ָשם.

כז

ומַ לְ אָ ְך בָ א ,אֶ ל ָשאול

ָארץ .כח וַ ט ָָשב ָשאולִ ,מ ְרדֹף ַאחֲ ֵרי ָדוִ ד ,וַ ֵטלְֶך ,לִ ְק ַראת
לֵאמֹר :מַ הֲ ָרה וְ לֵכָ ה ,ךִ י פָ ְשטו פְ לִ ְש ִּתים עַ ל-הָ ֶ
ןְ לִ ְש ִּתים; עַ ל ֵךןָ ,ק ְראו לַלָ קוֹם הַ הוא ֶסלַע ַהםַ ְחלְ קוֹת.

עיר ואם בישראל

=

עיר המשמשת מכרז לישובי הסביבה

שמואל ב' ,פרק כ'  -יט ָאנֹכִ יְ ,שלֺמֵ י אֱ מונֵי יִ ְש ָר ֵאל; אַ ָּתה ְמבַ ֵסש ,לְ הָ ִמית עִ יר וְ אֵ ם בְ יִ ְׂש ָראֵ ל לָלָ ה
ְתבַ כַע ,נַחֲ לַת יְ הוָ ה.

ַ
שמנּה וסֹולתּה

= המיטב

ויקרא ,פרק ' –
סלֶת יִ ְהיֶה ָק ְרבָ נ ֹו; וְ יָצַ ק עָ לֶיהָ ֶשמֶ ן ,וְ נָתַ ן עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה .ב וֶ הֱ בִ יאָ ה
וְ נֶפֶ ש ,ךִ י-תַ ְק ִריב ָק ְרבַ ן ִמנְחָ ה לַיהוָ ה ֹ -
ּׁש ְמנָה ,עַ ל ךָ ל-לְ ֹבנָתָ ה; וְ ִה ְק ִטיר הַ ךֹהֵ ן ֶאת-
ומ ַ
אֶ ל-בְ נֵי ַאהֲ רֹן הַ ךֹהֲ נִ ים ,וְ ָק ַמץ ִמ ָשם ְמֹלא קֺ ְמצ ֹו ִמ ָןלְ ָתה ִ
ַאזְ ָך ָרתָ ה ,הַ ִלזְ בֵ חָ ה ִא ֵשה ֵריחַ נִ יחֹחַ לַיהוָ ה .ג וְ הַ םוֹתֶ ֶרתִ ,מן-הַ ִלנְ חָ ה לְ ַאהֲ רֹן ולְ בָ נָיו :ק ֶֹדש ָק ָד ִשים ,מֵ ִא ֵשי
יְ הוָ ה{ .ס}
יקי מַ נוֹת ְמשֺ ִחים בַ ָשמֶ ן{ .ס}
סלֶת חַ כוֹת מַ נֹת ְבלוֹלת בַ ֶּׁשמֶ ןְ ,ור ִק ֵ
ד וְ כִ י תַ ְק ִרב ָק ְרבַ ן ִמנְחָ ה ,מַ אֲ פֵ ה תַ םור ֹ
סלֶת בְ לולָה בַ ֶּׁשמֶ ןַ ,מנָ ה ִת ְהיֶה .ו ןָ תוֹת אֹתָ ה ןִ ִּתים ,וְ יָצַ ְק ָּת עָ לֶיהָ ָשמֶ ן;
ה וְ ִאםִ -מנְחָ ה עַ ל-הַ לַ חֲ בַ תָ ,ק ְרבָ נֶָך ֹ
ִמנְחָ ה ִהוא{ .ס}
סלֶת בַ ֶּׁשמֶ ןֵּ ,תעָ ֶשה.
ז וְ ִאםִ -מנְחַ ת מַ ְרחֶ ֶשתָ ,ק ְרבָ נֶָך ֹ

למנחָ ה משובחת.
סולת נחשבת לקמח מובחר .סולת בלולה בשמן נחשבת ִ

בלא כָחָ ל ובלא שָ ָרק

=הבאת הדברים כמות שהם.

מסכת כתובות ,פרק ב' –
כי אתא רב דימי אמר :הכי משרו קמי כַ לְ תָ א בְ מַ עְ ְרבָ א' :לא כחל ולא שרק ולא פירכוס ויעלת חן'.
כשבא רב דימי אמר :כך היו שרים לפני הכלה במערב (בארץ ישראל) :לא כחל (אינה צריכה כחל) ולא שרק (צבע אדום
לפנים) ולא פרכוס ,ויעלת חן!

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

אוצָר ּבָלּום
תלמוד בבלי ,מסכת גיטין ,דף ס"ז
הודה הָ יָה מ ֹונֶה ִשבְ חָ ן ֶשל חֲ כָ ִמים:
יסי בֶ ן יְ ָ
ִא ִ
ר"מ חכם וסופר.
ר' יהודה חכם לכשירצה.
ר' טרפון גל של אגוזין.
ר' ישמעאל חנות מיוזנת.

ר' ע ֲִקיבָ א  -אוֹצָ ר בָ לום.
ִ ...מ ְשנַת ר' אר' יוחנן בן נורי קופת הרוכלים.
רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים.
משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי.
ר' יוסי נמוקו עמו.

= כינוי לאדם בעל ידע רחב

אוצר רחב של ידע ,הּבָלּום
(דחוס ,עצור ,סגור) בראש החכם.

ִ
ֵ
הסע ִּפים
ּפֹוס ַח על שתי

= מתלבט

מלכים א' ,פרק י"ח –
יאים ,אֶ ל הַ ר הַ ךַ ְרמֶ ל .כא וַ טִ גַש אֵ לִ טָהו אֶ ל ךָל
יִש ָראֵ ל; וַ טִ ְקבֹץ אֶ ת-הַ םְבִ ִ
ַאחָאב ,בְ כָל בְ נֵי ְ
כ וַ טִ ְשלַח ְ
ֹלהים לְ כו ַאחֲ ָריו,
הָ עָ ם ,וַ טֹאמֶ ר עַ ד מָ תַ י אַ ֶּתם נ ְֹס ִחים עַ ל ְש ֵתי הַ ְןעִ ִנים ִ -אם יְ הוָ ה הָ אֱ ִ
וְ ִאם הַ בַ עַ ל לְ כו ַאחֲ ָריו;

לא מדובר ב ְסעיף (זכר) אלא ב ָסעֵ ף = מחשבה.
שתי סעפים = שתי מחשבות.
איוב ,פרק ד'
יג בִ ְׂשעִ ִנים ,מֵ חֶ זְ יֹנוֹת לָיְ לָה; בִ ְנפֹל ַּת ְר ֵדמָ ה ,עַ ל-אֲ נ ִָשים.
מחשבות

טָ ַמן י ָדֹו ַּב ַצלָ ַחת

= ישב בחיבוק ידיים

משלי ,פרק כ"ו
ָטמַ ן עָ צֵ ל יָדוֹ בַ סַ לָחַ ת; נִלְ ָאה ,לַהֲ ִשיבָ ה אֶ ל-ןִ יו.

מילון אבן שושן:
צלחת )1 :קערה שטוחה או עמוקה.
צלחת )2 :כיס בבגד.

מודה ועוזב  -ירוחם

=

יש לסלוח לחוטא שעזב את דרכו הרעה

משלי ,פרק כ"ח

ְמכַמֶ ה פְ ָשעָ יוֹ ,לא י ְַצלִ יחַ ; ומו ֶֹדה וְ ֹעזֵב יְ רֺ חָ ם.

חדשי השנה העברית בתנ"ך
אסתר פרק ב ,פס'  :16וַ ִּתכ ַָקח אֶ ְס ֵּתר אֶ ל הַ לֶ לְֶך אֲ חַ ְשוֵ רוֹשֶ ,אל בֵ ית ַמלְ כות ֹו ,בַ ח ֶֹדש הָ ע ֲִש ִירי ,הוא ח ֶֹדש
טֵ בֵ ת בִ ְשנַת ֶשבַ ע ,לְ ַמלְ כות ֹו.
ַארבָ עָ ה לְ עַ ְש ֵּתי-עָ ָשר ח ֶֹדש ,הוא ח ֶֹדש ְשבָ ט ,בִ ְשנַת ְש ַּתיִ ם ,לְ ָד ְריָוֶ ש
זכריה פרק א ,פס'  :7בְ יוֹם עֶ ְש ִרים וְ ְ
הָ יָה ְדבַ ר יְ הוָ ה ,אֶ ל-זְ ַכ ְריָה בֶ ן בֶ ֶרכְ יָהו ,בֶ ן עִ דוֹא הַ םָבִ יא ,לֵאמֹר.
יסן ,בִ ְשנַת ְש ֵּתים עֶ ְש ֵרה ,לַלֶ לְֶך אֲ חַ ְשוֵ רוֹשִ :הןִ יל ןור
אסתר פרק ג ,פס'  :7בַ ח ֶֹדש הָ ִראשוֹן ,הוא ח ֶֹדש נִ ָ

הוא הַ גו ָֹרל לִ פְ נֵי הָ מָ ןִ ,מטוֹם לְ יוֹם ומֵ ח ֶֹדש לְ ח ֶֹדש ְשנֵים עָ ָשר הוא ח ֶֹדש אֲ ָדר.
ישי הוא ח ֶֹדש ִסיוָן ,בִ ְשלו ָֹשה וְ עֶ ְש ִרים
אסתר פרק ח ,פס'  :9וַ טִ ָס ְראו סֹפְ ֵרי הַ לֶ לְֶך בָ עֵ ת הַ ִהיא בַ ח ֶֹדש הַ ְשלִ ִ
הודים.
ב ֹו ,וַ טִ ךָתֵ ב ךְ כָל אֲ ֶשר ִצוָ ה מָ ְרדֳ כַ י ֶאל הַ טְ ִ
שושן
ַ
יתי בְ
נחמיה פרק א ,פס' ִ :1דבְ ֵרי נְ חֶ ְמיָה ,בֶ ן-חֲ כַלְ יָה :וַ יְ ִהי בְ ח ֶֹדש כִ ְסלֵו ְשנַת עֶ ְש ִרים ,וַ אֲ נִ י הָ יִ ִ
ירה.
הַ בִ ָ

ושנַיִ ם יוֹם.
נחמיה פרק ו  ,פס'  :15וַ ִּת ְשלַם הַ חו ָֹמה בְ עֶ ְש ִרים וַ חֲ ִמ ָשה ֶלאֱ לול לַחֲ ִמ ִשים ְ

כינויים לחודשי השנה העברית בתנ"ך
מלכים א פרק ו  -ל"ח :ובַ ָשנָה הָ ַאחַ ת עֶ ְש ֵרה בְ י ֶַרח בול ,הוא הַ ח ֶֹדש הַ ְש ִמינִ י ,ךָ לָה הַ בַ יִ ת ,לְ כָ לְ -דבָ ָריו
ולְ ָכלִ -מ ְשןָ טָ ו; וַ טִ בְ נֵהוֶ ,שבַ ע ָשנִ ים.
מלכים א פרק ח  -ב':

חשון

וַ טִ ָסהֲ לו אֶ ל-הַ ֶללְֶך ְשֹלמֹהָ ,ךלִ -איש יִ ְש ָראֵ ל ,בְ י ֶַרח הָ אֵ תָ נִ ים בֶ חָ ג הוא הַ ח ֶֹדש
תשרי

הַ ְשבִ יעִ י.
אייר

מלכים א פרק ו

 -ל"ז:

בַ ָשנָה ,הָ ְרבִ יעִ ית ,יֺמַ ד ,בֵ ית יְ הוָ ה בְ י ֶַרח ,זִ ו.

יתָך ,לְ מוֹעֵ ד ח ֶֹדש
שמות פרק לד  -י"ח :אֶ ת חַ ג הַ לַ נוֹתִּ ,ת ְשמֹר ִשבְ עַ ת י ִָמים ּתֹאכַ ל מַ נוֹת אֲ ֶשר ִצוִ ִ
הָ ָאבִ יב :ךִ י בְ ח ֶֹדש הָ ָאבִ יב ,יָצָ אתָ ִמ ִל ְצ ָריִ ם.
ניסן

חדשי השנה העברית בתנ"ך
החודש כיום

מופיע בתנ"ך?

כינוי נוסף בתנ"ך

תשרי

---

איתנים

חשון

---

בול

כסלו

נחמיה א'1 ,

טבת

אסתר ב'16 ,

שבט

זכריה א'7 ,

אדר

אסתר ,ג'7 ,

ניסן

אסתר ג'7 ,

אביב

אייר

---

זִ יו

סיון

אסתר ח'9 ,

תמוז

---

אב

---

אלול

נחמיה ,ו'.15 ,

מטבעות לשון
חבקוק פרק א' :ה ְראו בַ גוֹיִ ם וְ הַ בִ יטו ,וְ ִה ַּת ְלהו ְּתמָ הו :ךִ י-פֹעַ ל ןֹעֵ ל בִ ימֵ יכֶםֹ ,לא תַ אֲ ִמינו כִ י
ךַש ִדים ,הַ גוֹי הַ לַ ר וְ הַ ם ְִמהָ ר; הַ ה ֹולְֵך ,לְ מֶ ְרחֲ בֵ י-אֶ ֶרץ ,ל ֶָר ֶשת,
יְ סֺ נָ ר .ו ךִ יִ -ה ְנ ִני מֵ ִקים אֶ ת-הַ ְ
ושאֵ ת ֹו יֵצֵ א.
ִמ ְשךָ נוֹת ֹּלא-ל ֹו .ז ָאיֹם וְ נו ָֹרא ,הוא; ִמלֶ םוִ ,מ ְשןָ ט ֹו ְ
עמוס פרק ח ,א ךֹה ִה ְרַאנִי ,אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה; וְ ִהםֵה ,ךְ לוב ָקיִ ץ .ב וַ טֹאמֶ ר ,מָ ה אַ ָּתה רֹאֶ ה עָ מוֹס,
וָ אֹמַ ר ,ךְ לוב ָקיִ ץ; וַ טֹאמֶ ר יְ הוָ ה אֵ לַי ,בָ א הַ ֵסץ אֶ ל-עַ ִלי יִ ְש ָראֵ ל ֹלא-או ִֹסיף עוֹד ,עֲבוֹר ל ֹו .ג
וְ הֵ ילִ ילו ִשירוֹת הֵ יכָ ל ,בַ טוֹם הַ הוא נְאֺ ם ,אֲ ֹדנָי יְ הוִ הַ :רב הַ ןֶ גֶר ,בְ כָל-מָ קוֹם ִה ְשלִ יְך הָ ס.

ֲרוריָ ה); ָשם זְ נות לְ אֶ פְ ַריִ ם ,נ ְִטמָ א
יתי ,שעריריה ( ַשע ִ
יִש ָראֵ לָ ,ר ִא ִ
הושע ,פרק ו' :י בְ בֵ יתְ ,
הודהָ ,שת ָק ִציר לְָך ,בְ שובִ יְ ,שבות עַ ִלי.
יִ ְש ָראֵ ל .יא גַם-יְ ָ
הושע ,פרק י"ג
ְּתבַ ְסעֵ ם.

ח

אֶ פְ גְ ֵשם ךְ דֹב ַשכול ,וְ אֶ ְק ַרע ְסגוֹר לִ בָ ם; וְ אֹכְ לֵם ָשם ךְ לָבִ יא ,חַ טַת הַ ָש ֶדה

ישעיהו פרק כ"ט :יג וַ טֹאמֶ ר אֲ ֹדנָי ,יַעַ ן ךִ י ִנגַש הָ עָ ם הַ זֶ ה ,בְ פִ יו ובִ ְשפָ תָ יו ךִ בְ דונִי ,וְ לִ ב ֹו ִרחַ ק
ִמלֶ םִי--וַ ְּת ִהי יִ ְרָאתָ ם א ִֹתיִ ,מ ְצוַ ת אֲ נ ִָשים ְמלֺלָ ָדה .יד לָכֵ ןִ ,ה ְננִי יו ִֹסף לְ הַ פְ לִ יא אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶ ה
הַ ְפלֵא וָפֶ לֶא; וְ ָאבְ ָדה חָ כְ מַ ת חֲ כָ מָ יו ,ובִ ינַת ְנ ֹבנָיו ִּת ְס ַּת ָּתר.

מטבעות לשון
ֶשם שוֹטֵ ף ,וְ אַ ֵּתנָה ַאבְ נֵי אֶ לְ גָבִ יש
יחזקאל פרק י"ג :יא אֱ מֹר אֶ ל-טָ חֵ י תָ פֵ ל ,וְ יִ ןֹל; הָ יָה ג ֶ
ִּתןֹלְ נָה ,וְ רוחַ ְסעָ רוֹתְּ ,תבַ ֵסעַ .
ומשֹל מָ ָשל ,אֶ ל בֵ ית,
ידה ְ
ָאדם ,חוד ִח ָ
יחזקאל פרק יז א וַ יְ ִהי ְדבַ ר-יְ הוָ ה ,אֵ לַי לֵאמֹר .ב בֶ ן ָ
יִ ְש ָראֵ ל.
ידעְ ֶּתם ,ךִ י-אֲ נִי יְ הוָ ה ,בִ ְהיוֹת חַ לְ לֵיהֶ ם בְ תוְֹך גִ כולֵיהֶ םְ ,סבִ יבוֹת
יחזקאל ,פרק ו' :יג וִ ַ
אשי הֶ הָ ִרים ,וְ תַ חַ ת כָ ל-עֵ ץ ַר ֲענָן וְ תַ חַ ת ךָל-אֵ לָה ֲעב ָֺּתה,
ִמזְ בְ חוֹתֵ יהֶ ם; אֶ ל ךָל-גִ בְ עָ ה ָרמָ ה בְ כֹל ָר ֵ
ְמקוֹם אֲ ֶשר נ ְָתנוָ -שם ֵריחַ נִיחֹחַ  ,לְ כֹל גִ כולֵיהֶ ם.
יִש ָראֵ לַ ,נ ֲעלָה מֵ עַ ל הַ ךְ רוב אֲ ֶשר הָ יָה עָ לָיו ,אֶ לִ ,מ ְפ ַתן הַ בָ יִ ת;
יחזקאל פרק ט' :ג וכְ בוֹד אֱ ֹלהֵ י ְ
וַ טִ ְק ָרא ,אֶ ל-הָ ִאיש הַ ָכבֺש הַ בַ ִדים ,אֲ ֶשר ֶק ֶסת הַ ןֹפֵ ר ,בְ מָ ְתנָיו.
קסת של דיו ,נתגלה בקומראן,
חפצים דומים שימשו בוודאי בזמן
כתיבת המגילות הגנוזות

מטבעות לשון
יחזקאל פרק כ"א:
ָאדם ִשים-לְ ָך ְשנַיִ ם ְד ָרכִ ים ,לָבוֹא חֶ ֶרב מֶ לְֶך-
כג וַ יְ ִהי ְדבַ ר-יְ הוָ ה ,אֵ לַי לֵאמֹר .כד וְ אַ ָּתה בֶ ןָ -
בָ בֶ ל מֵ אֶ ֶרץ אֶ חָ ד ,י ְֵצאו ְשנֵיהֶ ם; וְ יָד בָ ֵרא ,בְ רֹאש ֶד ֶרְך-עִ יר בָ ֵרא .כה ֶד ֶרְך ָּת ִשים לָבוֹא חֶ ֶרב,
צורה .כו ךִ י-עָ מַ ד מֶ לְֶך-בָ בֶ ל אֶ ל-אֵ ם הַ ֶד ֶרְך,
ירוש ִ ַלם ,בְ ָ
ָ
הודה בִ
אֵ ת ַרבַ ת בְ נֵי-עַ לוֹן; וְ אֶ ת-יְ ָ
ימינ ֹו הָ יָה
בְ רֹאש ְשנֵי הַ ְד ָרכִ ים לִ ְקסָ םָ -קסֶ םִ :קלְ ַקל בַ ִח ִנים ָשַאל בַ ְּת ָרפִ יםָ ,רָאה בַ ךָבֵ ד .כז בִ ִ
רוש ִ ַלם ,לָשום ך ִָרים לִ פְ ּתֹחַ ןֶ ה בְ ֶרצַ ח ,לְ הָ ִרים קוֹל ,בִ ְתרועָ ה לָשום ך ִָרים עַ לְ -שעָ ִרים,
הַ ֶססֶ ם יְ ָ
לִ ְשןְֹך סֹלְ לָה לִ בְ נוֹת ָדיֵק .כח וְ הָ יָה לָהֶ ם כקסום( -כִ ְק ָסםָ )-שוְ א בְ עֵ ינֵיהֶ םְ ,שבֺעֵ י ְשבֺעוֹת
לָהֶ ם; וְ הוא-מַ זְ ךִ יר עָ וֹן ,לְ ִה ָּתפֵ ש.
וס ָגנִים ְקרֹבִ ים ,לְ ב ֵֺשי ִמכְ לוֹל ,ןָ ָר ִשים ,רֹכְ בֵ י
יחזקאל ,כ"ג :יב אֶ ל-בְ נֵי אַ שור עָ גָבָ ה ןַ חוֹת ְ
חורי חֶ מֶ דֺ ,ךכָם.
סוסים בַ ֵ
ִ

אטָך
יחזקאל ,כ"ה :ו ךִ י כֹה ָאמַ ר ,אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה ,יַעַ ן מַ ְחאֲ ָך יָד ,וְ ַר ְקעֲָך בְ ָרגֶל; וַ ִּת ְשמַ ח בְ כָל ָש ְ
ַאדמַ ת יִ ְש ָראֵ ל ......טו ךֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה ,יַעַ ן עֲשוֹת ןְ לִ ְש ִּתים בִ נְ ָקמָ ה; וַ טִ ם ְָקמו נ ָָקם
בְ נֶפֶ ש ,אֶ לְ -
בִ ְשָאט בְ נֶפֶ ש ,לְ ַמ ְש ִחית אֵ יבַ ת ע ֹולָם.

מטבעות לשון
ַאצ ִמיחַ ֶק ֶרן לְ בֵ ית יִ ְש ָר ֵאל ,ולְ ָך אֶ ֵּתן ִנ ְתחוֹן-נֶ ה ,בְ תוֹכָ ם; וְ י ְָדעו ,ךִ י-
יחזקאל פרק כ"ט :כא בַ טוֹם הַ הואְ ,
אֲ נִ י יְ הוָ ה.
יתי אֹת ֹו ,וְ ֹלא-אֶ ֵּתן ֲעלֵי ֶכם
אתי ֶאל-הַ ָדגָן וְ ִה ְרבֵ ִ
יחזקאל פרק ל"ו :כט וְ הו ַֹשעְ ִּתי ֶא ְתכֶ םִ ,מךֹל טֺ ְמאוֹתֵ יכֶם; וְ ָק ָר ִ
ותנובַ ת הַ ָש ֶדה :לְ ַמעַ ן ,אֲ ֶשר ֹלא ִת ְקחו עוֹד חֶ ְרנַ ת ָרעָ ב בַ גוֹיִ ם.
יתי ֶאת-ןְ ִרי הָ עֵ ץְ ,
ָרעָ ב .ל וְ ִה ְרבֵ ִ
יחזקאל
יִ ְש ָראֵ ל.

פרק ל"ו :לב

ֹלא לְ ַמעַ נְ כֶם אֲ נִ י ע ֶֹשה ,נְ אֺ ם אֲ ֹדנָי יְ הוִ ה יִ וָ ַדע לָכֶ ם :בוֹשו וְ ִהכָלְ מו ִמ ַד ְר ֵכיכֶם ,בֵ ית

ֹלהים ,הֱ בִ יַאנִ י אֶ ל אֶ ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל; וַ יְ נִ יחֵ נִ י ,אֶ ל הַ ר ָגבֹהַ ְמאֹד ,וְ עָ לָיו ךְ ִמבְ נֵה-עִ יר,
יחזקאל פרק מ' :ב בְ מַ ְראוֹת אֱ ִ
ִמ ֶםגֶב .ג וַ טָבֵ יא או ִֹתי ָש ָלה ,וְ ִהםֵהִ -איש מַ ְראֵ הו ךְ מַ ְראֵ ה נְ ח ֶֹשת ,ופְ ִתיל-ןִ ְש ִּתים בְ יָד ֹו ,ו ְקנֵה הַ ִם ָדה; וְ הוא עֹמֵ ד
בַ ָשעַ ר ... .ה וְ ִהםֵה חוֹמָ ה ִמחוץ לַבַ יִ ת ,סָ בִ יב סָ בִ יב; ובְ יַד הָ ִאיש ְקנֵה ַה ִםדָ הֵ ,שש-אַ םוֹת בָ אַ םָ ה ָוטֹפַ ח ,וַ טָמָ ד
אֶ ת רֹחַ ב הַ בִ ְניָן ָקנֶה אֶ חָ ד ,וְ קו ָֹמה ָקנֶה אֶ חָ ד .ו וַ טָבוֹא ,אֶ ל ַשעַ ר אֲ ֶשר ןָ נָיו ֶד ֶרְך הַ ָס ִדימָ ה ,וַ טַעַ ל ,בְ מַ עֲלוֹתָ ו;
וַ טָמָ ד אֶ ת סַ ף הַ ַשעַ רָ ,קנֶה ֶאחָ ד רֹחַ ב ,וְ אֵ ת סַ ף ֶאחָ דָ ,קנֶה אֶ חָ ד רֹחַ ב .ובפרק מ"ב :טז מָ ַדד רוחַ הַ ָס ִדים,
בִ ְקנֵה הַ ִם ָדה חֲ מֵ ש מֵ אוֹת ָקנִ ים בִ ְקנֵה הַ ִם ָדה ,סָ בִ יב.
בידי האיש (בנבואה) היה ָקנֶה .מידת הקנה היתה 6
אמות פלוס טפח .ואיתו הוא מדד את מידות המבנים.

מטבעות לשון
משלי פרק י"ד,

ט"ו

נֶ ִתי יַאֲ ִמין לְ כָ ל דָ בָ ר; וְ עָ רום ,יָבִ ין לַאֲ שֺ ר ֹו.

הושע פרק ב' יז וְ נ ַָת ִּתי לָה אֶ ת-ךְ ָרמֶ יהָ ִמ ָשם ,וְ אֶ ת-עֵ ֶמק עָ כוֹר לְ פֶ ַתח ִת ְקוָה.
הושע ,פרק י"ג ,ח אֶ פְ גְ ֵשם כְ דֹב ַשכול ,וְ ֶא ְק ַרע ְסגוֹר לִ בָ ם; וְ אֹכְ לֵם ָשם ךְ לָבִ יא ,חַ טַת הַ ָש ֶדה ְּתבַ ְסעֵ ם.

יואל פרק ד',

יח

הודה ,יֵלְ כו
יקי יְ ָ
וְ הָ יָה בַ טוֹם הַ הוא יִ ְחפו הֶ הָ ִרים עָ ִסיס ,וְ הַ גְ בָ עוֹת ֵּתלַכְ נָה חָ לָב ,וְ כָ ל-אֲ פִ ֵ

מָ יִ ם
הודה; וֶ אֱ כָ ל ָשם לֶחֶ ם ,וְ ָשם
עמוס פרק ז' ,יב וַ טֹאמֶ ר אֲ מַ ְציָהֶ ,אל-עָ מוֹסֹ ,חזֶה ,לְֵך בְ ַרח לְ ָך אֶ ל-אֶ ֶרץ יְ ָ
ִּתםָבֵ א .יג ובֵ ית-אֵ לֹ ,לא-תו ִֹסיף עוֹד לְ ִהםָבֵ א :ךִ י ִמ ְק ַדש-מֶ לְֶך הוא ,ובֵ ית מַ ְמלָכָה הוא .יד וַ טַעַ ן עָ מוֹס ,וַ טֹאמֶ ר
אֶ ל-אֲ מַ ְציָהֹ ,לא-נָבִ יא ָאנֹכִ י ,וְ ֹלא בֶ ן-נָבִ יא ָאנֹכִ י :ךִ י בו ֵֹקר ָאנֹכִ י ,וב ֹולֵס ִש ְק ִמים.
Cowboy
יונה פרק א' ,ה וַ טִ ְיראו הַ םַ ל ִָחים ,וַ טִ זְ עֲקו ִאיש ֶאל-אֱ ֹלהָ יו ,וַ ט ִָטלו אֶ ת-הַ ךֵלִ ים אֲ ֶשר בָ אֳ נִ טָה אֶ ל-הַ טָם,
לְ הָ ֵקל ֵמ ֲעלֵיהֶ ם; וְ י ֹונָה ,י ַָרד ֶאל-י ְַרךְ תֵ י הַ ְמפִ ינָה ,וַ טִ ְשךַ ב ,וַ ט ֵָר ַדם .ו וַ טִ ְק ַרב אֵ לָיו ַרב הַ חֹבֵ ל ,וַ טֹאמֶ ר ל ֹו מַ ה-כְ ָך
ֹלהים לָנו ,וְ ֹלא נֹאבֵ ד.
ִנ ְר ָדם; קוםְ ,ק ָרא אֶ ל-אֱ ֹלהֶ יָך אולַי יִ ְתעַ ֵשת הָ אֱ ִ

מטבעות לשון
רוש ִ ָלם; וְ ִהכְ ַר ִּתי ִמן-הַ לָ קוֹם הַ זֶ ה ,אֶ ת ְשָאר
הודה ,וְ עַ ל ךָ ל-יו ְֹשבֵ י יְ ָ
יתי י ִָדי עַ ל-יְ ָ
צפניה פרק א' ,ד וְ נ ִָט ִ
הַ בַ עַ ל אֶ ת ֵשם הַ כְ מָ ִרים ,עִ ם הַ ךֹהֲ ִנים.
חגי פרק א' ,ג וַ יְ ִהיְ ,דבַ ר-יְ הוָ ה ,בְ יַד-חַ גַי הַ םָבִ יא ,לֵאמֹר .ד הַ עֵ ת לָכֶ ם אַ ֶּתם ,ל ֶָשבֶ ת בְ בָ ֵתיכֶם ְספונִ ים
וְ הַ בַ יִ ת הַ זֶ ה ,חָ ֵרב.

ותפוצֶ יןָ הַ נֹאן,
יתי ְנאֺ ם ,יְ הוָ ה ְצבָ אוֹת; הַ ְך אֶ ת הָ רֹעֶ ה ְ
עורי עַ ל-רֹעִ י וְ עַ ל-גֶבֶ ר ע ֲִמ ִ
זכריה פרק י"ג ,ז חֶ ֶרבִ ,
וַ הֲ ִשב ִֹתי י ִָדי עַ ל הַ ֹסע ֲִרים.
פירוש רש"י:
על הצוערים = על השלטונים הצעירים מן המלכים.
ויונתן (בן עוזיאל) תרגם " :על הצוערים" = ממונים מבבליים השניים להם.

איוב ,פרק י"א:
וְ עֵ ינֵי ְר ָשעִ יםִּ ,תכְ לֶינָה :ומָ נוֹסָ ,אבַ ד ִמםְהֶ ם; וְ ִת ְקוָ ָתםַ ,מנַ ח נָפֶ ש.
משלי ,ג':
כד ִאם ִּת ְש ַךב ֹלא ִתפְ חָ ד; וְ ָשכַ בְ ָּת ,וְ עָ ְרבָ ה ְשנָתֶ ָך.

מטבעות לשון
ישעיהו ,פרק מ"ח,

ד

חושה.
ומצְ חֲ ָך נְ ָ
ִמ ַדעְ ִּתי ,ךִ י ָק ֶשה אָ ָּתה; וְ גִ יד בַ ְרזֶ ל עָ ְרןֶ ָךִ ,

איכה ,פרק ג' ,ב חַ ְס ֵדי יְ הוָ ה ךִ י ֹלא-תָ ְמנו ,ךִ י ֹלא-כָלו ַרחֲ מָ יו.
ָאמ ָרה נַפְ ִשי ,עַ ל-ךֵן או ִֹחיל ל ֹו.
אֱ מונָתֶ ָך .כד חֶ לְ ִקי יְ הוָ ה ְ

כג

חֲ דָ ִשים לַבְ ָק ִריםַ ,רבָ ה

ולא חדשות לבקרים

איוב ,פרק י"ב' ,ה וַ יְ ִהי ְדבַ ר-יְ הוָ ה ,אֵ לַי לֵאמוֹר.

ו

הֲ כַ טוֹצֵ ר הַ זֶ ה ֹלא אוכַ ל ַלעֲשוֹת לָכֶ ם ,בֵ ית יִ ְש ָר ֵאל

נְאֺ ם יְ הוָ ה; ִהםֵה כַ חֹמֶ ר בְ יַד הַ יוֹצֵ ר ,ךֵ ן אַ ֶּתם בְ י ִָדי בֵ ית יִ ְש ָר ֵאל.
ָארץ אֲ ִני ָאסָ פְ ִּתי;
יצים ֲעזֺבוֹת ,ךָ ל הָ ֶ
כַסן י ִָדי  ,לְ חֵ יל הָ עַ ִלים ,וְ כֶאֱ סֹף בֵ ִ
איוב ,פרק י"ב' ,ה יד וַ ִּת ְמצָ א ֵ
ומצַ ְפצֵ ף .
וְ ֹלא הָ יָה נ ֵֹדד ָךנָף .,ופֹצֶ ה פֶ ה ְ
ירמיהו ,פרק ל"א' ,כא שובִ י בְ תולַת יִ ְש ָראֵ ל ,שֺ בִ י ֶאלעָ ַריִ ְך אֵ כֶה .כא עַ ד מָ תַ י ִּת ְתחַ לָ ִקין ,הַ בַ ת
ָארץ ,נְ ֵקבָ ה ְתסוֹבֵ ב גָבֶ ר{ .ס}
הַ שוֹבֵ בָ ה :ךִ י בָ ָרא יְ הוָ ה חֲ ָד ָשה בָ ֶ

מטבעות לשון
קוהלת פרק א'
ירוש ִ ָלם .ב הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים ָאמַ ר קֹהֶ לֶת ,הֲ בֵ ל הֲ בָ לִ ים הַ ךֹל
ָ
א ִדבְ ֵרי קֹהֶ לֶת בֶ ןָ -דוִ ד ,מֶ לְֶך בִ
ָארץ לְ ע ֹולָם עֹמָ ֶדת .ה וְ זָ ַרח הַ ֶשמֶ ש ,ובָ א הַ ָשמֶ ש; וְ אֶ ל-
הלְֵך וְ דוֹר בָ א ,וְ הָ ֶ
הָ בֶ ל ... .ד דוֹר ֹ
ְמקוֹמ ֹו שוֹאֵ ף זו ֵֹרחַ הואָ ,שם .ו ה ֹולְֵך ,אֶ לָ -דרוֹם ,וְ סוֹבֵ ב ,אֶ ל-צָ פוֹן; סוֹבֵ ב סֹבֵ ב ה ֹולְֵך הָ רוחַ ,
וְ עַ לְ -סבִ יבֹתָ יו ָשב הָ רוחַ  .ז כָ ל הַ מְ חָ לִ ים הֹלְ כִ ים אֶ ל הַ יָ ם ,וְ הַ יָ ם אֵ ינֶמו מָ לֵא; אֶ לְ -מקוֹם,
ֶשהַ םְחָ לִ ים הֹלְ כִ ים ָשם הֵ ם ָשבִ יםָ ,ללָכֶת .ח ךָל-הַ ְדבָ ִרים יְ גֵעִ יםֹ ,לא-יוכַ ל ִאיש לְ ַדבֵ ר; ֹלא
ִת ְשבַ ע עַ יִ ן לִ ְראוֹת ,וְ ֹלא ִתלָ לֵא אֹזֶ ן ִמ ְשמֹעַ  .ט מַ ה ֶּׁשהָ יָה ,הוא ֶשיִ ְהיֶה ,ומַ ה ֶש ַםע ֲָשה ,הוא
ֶשטֵעָ ֶשה; וְ אֵ ין כָ ל חָ ָדשַ ,תחַ ת הַ ָּׁשמֶ ש.
קהלת פרק ד':
ט טוֹבִ ים הַ ְּׁשנַיִ ם ִמן הָ אֶ חָ ד :אֲ ֶשר יֵש לָהֶ ם ָשכָ ר טוֹב ,בַ ע ֲָמלָם .י ךִ י ִאם-יִ ןֹלו ,הָ אֶ חָ ד י ִָקים אֶ ת
חֲ בֵ ר ֹו; וְ ִאיל ֹו ,הָ אֶ חָ ד ֶשטִ ןוֹל ,וְ אֵ ין ֵשנִ י לַהֲ ִקימ ֹו .יא גַם ִאם יִ ְשךְ בו ְשנַיִ ם ,וְ חַ ם לָהֶ ם; ולְ אֶ חָ ד ,אֵ יְך
יֵחָ ם .יב וְ ִאם יִ ְת ְקפ ֹו ,הָ אֶ חָ ד הַ ְשנַיִ ם ,יַעַ ְמדו נֶגְ ד ֹו; וְ הַ חוט הַ ְמשֺ כָש ֹלא בִ ְמהֵ ָרה יִ םָתֵ ק.

מטבעות לשון
משלי פרק ו':
ו לְֵך אֶ ל נְ מָ לָה עָ צֵ ל; ְראֵ ה ְד ָרכֶ יהָ וַחֲ כָ ם.
ז אֲ ֶשר אֵ ין לָה ָק ִצין שֹטֵ ר ומ ֵֹשל.
ח ָּתכִ ין בַ ַסיִ ץ ל ְַחמָ ה; ָאגְ ָרה בַ ָס ִציר ,מַ אֲ כָ לָה.

משלי פרק ט':
יז מַ יִ ם גְ נובִ ים יִ ְמ ָתקו; וְ לֶחֶ ם ְסתָ ִרים יִ נְעָ ם.
רורים ָ ,רחֵ לְ ,מבַ ָךה עַ ל-בָ נֶיהָ ;
נְהי בְ כִ י תַ ְמ ִ
ירמיהו פרק ל"א ,י"ד ךֹה ָאמַ ר יְ הוָ ה ,קוֹל בְ ָרמָ ה נִ ְש ָמע ִ
מֵ אֲ נָה לְ ִהםָחֵ ם עַ ל בָ נֶיהָ  ,ךִ י אֵ ינֶםו.

מטבעות לשון
משלי פרק ל':
ַארבַ עֹ ,לא תוכַל ְשאֵ ת.
כא ַּתחַ ת ָשלוֹשָ ,רגְ זָ ה אֶ ֶרץ; וְ תַ חַ ת ְ
כב ַּתחַ ת עֶ בֶ ד כִ י יִ ְמלוְֹך; וְ נָבָ ל ,ךִ י יִ ְשבַ ע-לָחֶ ם.
ירש גְ בִ ְר ָּתה.
כג ַּתחַ ת ְשנוָאה ,ךִ י ִתבָ עֵ ל; וְ ִשפְ חָ ה ,ךִ י ִת ַ

משלי פרק ל':
ַארבָ עָ ה)ֹ ,לא יְ ַדעְ ִּתים.
ֹלשה הֵ לָ הִ ,נפְ לְ או ִמ ֶל ִםי; וארבע (וְ ְ
ו ְש ָ
יט ֶד ֶרְך הַ ם ֶֶשר ,בַ ָשמַ יִ ם ֶד ֶרְך נָחָ שֲ ,עלֵי-צור; ֶד ֶרְך אֳ ִנטָה בְ לֶב-יָם וְ ֶד ֶרְך גֶבֶ ר בְ עַ לְ מָ ה.
ָאמ ָרהֹ ,לא-פָ עַ לְ ִּתי ָאוֶ ן.
כ ךֵןֶ ,ד ֶרְך ִא ָשה ְמנָָאפֶ תָ :אכְ לָה ,ומָ חֲ ָתה פִ יהָ ; וְ ְ

משלי פרק ל':
ָארץ; וְ הֵ לָ ה ,חֲ כ ִָמים ְמחֺ ך ִָמים.
ַארבָ עָ ה הֵ םְ ,קטַ םֵיֶ -
כד ְ
כה הַ םְמָ לִ ים ,עַ ם ֹלא-עָ ז; וַ טָכִ ינו בַ ַסיִ ץ ל ְַחמָ ם.
כו ְשפַ םִים ,עַ ם ֹלא-עָ צום; וַ ט ִָשימו בַ מֶ לַע בֵ יתָ ם.
ַָארבֶ ה; וַ טֵצֵ א חֹצֵ ץ ךֺכ ֹו.
כז מֶ לְֶך ,אֵ ין ל ְ
כח ְשמָ ִמיתְ ,בי ַָדיִ ם ְּתתַ ןֵ ש; וְ ִהיא ,בְ הֵ יכְ לֵי מֶ לְֶך.

משלי פרק ל':

המצאת החמאה...

יטבֵ י לָכֶ ת.
ַארבָ עָ ה ,מֵ ִ
יטיבֵ י צָ עַ ד; וְ ְ
ֹלשה הֵ לָ ה ,מֵ ִ
כט ְש ָ
ל לַיִ ש ,גִ בוֹר בַ בְ הֵ מָ ה; וְ ֹלא יָשובִ ,מןְ נֵי-כֹל.
לא זַ ְרזִ יר מָ ְתנַיִ ם א ֹו-תָ יִ ש; ומֶ לְֶךַ ,אלְ קום עִ ל ֹו.
לב ִאם-נָבַ לְ ָּת בְ ִה ְתנ ֵַשא; וְ ִאם-זַ לוֹתָ  ,יָד לְ פֶ ה.
ומיץ ַאןַ יִ ם ,יו ִֹציא ִריב.
ומיץַ-אף ,יו ִֹציא ָדם; ִ
לג ךִ י ִמיץ חָ לָב יו ִֹציא חֶ ְמָאה ִ

