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יעי ִּת ְּׁש ּבֹת
ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ּ ַּתעֲ בֹד ּו ַּב ּי ֹום ַּה ּ ְּׁש ִב ִ
ּ ֶׁב ָח ִריש ּו ַּב ָ ּק ִציר ִּת ְּׁש ּבֹת:
(שמות ל"ד כא)
ל ֹא ַּתחֲ רש ְּּׁבש ֹור ּו ַּבחֲ מֹר י ְַּּׁח ָ ּדו:
(דברים כ"ב י)

ל ֹא ַּתחֲ רש ְּּׁבש ֹור ּו ַּבחֲ מֹר י ְַּּׁח ָ ּדו:

חזרה לפתגמים

וְּׁ ַּאחֲ ָריו ָהיָה ַּש ְּׁמ ַּּגר ּ ֶׁבן עֲ נָ ת וַּ ַּ ּי ְּׁך ֶׁאת ּ ְּׁפלִ ְּׁש ִּתים
ושע ַּּגם ה ּוא
אות ִאיש ְּּׁב ַּמלְּׁ ַּמד ַּה ּ ָב ָקר וַּ ּי ַּ
ֵׁשש ֵׁמ ֹ
ֶׁאת יִ ְּׁש ָראל (שופטים ג' לא)

חזרה לפתגמים

•
•

•
•

העול

ירמיהו פרק כ"ז
ֲשה ְּלָך מֹוסֵ רֹות ּומֹטֹות ּונְּ ַת ָתם עַ ל
ְּהּודה הָ יָה הַ ָדבָ ר הַ זֶ ה אֶ ל י ְִּׁר ְּמיָה מֵ אֵ ת ה' לֵ אמֹר :כֹה אָ ַמר ה' אֵ לַ י ע ֵ
ֹאושיָהּו מֶ לֶ ְך י ָ
אשית מַ ְּמלֶ כֶת יְּהֹוי ִָׁקם בֶ ן י ִׁ
ְּב ֵר ִׁ
ְּהּודה:
ְּרּושלַ ם אֶ ל צִׁ ְּד ִׁקיָהּו ֶמלֶ ְך י ָ
ָארָך :ו ְִּׁשלַ ְּח ָתם אֶ ל מֶ לֶ ְך אֱ דֹום וְּאֶ ל מֶ לֶ ְך מֹואָ ב וְּאֶ ל מֶ לֶ ְך ְּבנֵי עַ ּמֹון וְּאֶ ל מֶ לֶ ְך צֹר וְּאֶ ל מֶ לֶ ְך צִׁ ידֹון ְּביַד ַמ ְּלאָ כִׁ ים הַ בָ ִׁאים י ָ
צַ ּו ֶ
יתי אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֶ ת הָ אָ ָדם וְּאֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה אֲ ֶשר עַ ל ְּפנֵי
ֹאמרּו אֶ ל אֲ ֹדנֵיכֶם :אָ נֹכִׁ י עָ ִׁש ִׁ
ית אֹ ָתם אֶ ל אֲ ֹדנֵיהֶ ם לֵ אמֹר כֹה אָ מַ ר ה' צְּ בָ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְִּׁש ָראֵ ל כֹה ת ְּ
וְּצִׁ ּוִׁ ָ
רֹועי הַ נְּ טּויָה ּונְּ ַת ִׁתיהָ לַ אֲ ֶשר י ַָשר ְּבעֵ ינָי :וְּעַ ָתה אָ נֹכִׁ י נ ַָת ִׁתי אֶ ת כָל הָ אֲ ָרצֹות הָ אֵ לֶ ה ְּביַד נְּ בּוכ ְַּדנֶאצַ ר ֶמלֶ ְך בָ בֶ ל עַ ְּב ִׁדי ְּוגַם אֶ ת חַ יַת
ּובזְּ ִׁ
הָ אָ ֶרץ ְּבכ ִֹׁחי הַ גָדֹול ִׁ
ּומלָ כִׁ ים גְּ ד ִֹׁלים :וְּהָ יָה הַ גֹוי וְּהַ ּמַ ְּמלָ כָה
הַ ָש ֶדה נ ַָת ִׁתי לֹו ְּלעָ ְּבדֹו :וְּעָ ְּבדּו אֹ תֹו כָל הַ גֹויִׁם וְּאֶ ת ְּבנֹו וְּאֶ ת בֶ ן ְּבנֹו עַ ד ב ֹא עֵ ת אַ ְּרצֹו גַם הּוא וְּעָ ְּבדּו בֹו גֹויִׁם ַר ִׁבים ְּ
אֲ ֶשר ל ֹא יַעַ ְּבדּו אֹ תֹו אֶ ת נְּ בּוכ ְַּדנֶאצַ ר מֶ לֶ ְך בָ בֶ ל וְּאֵ ת אֲ ֶשר ל ֹא י ִֵׁתן אֶ ת צַ ּוָארֹו ְּבעֹ ל ֶמלֶ ְך בָּ בֶ ל בַ חֶ ֶרב ּובָ ָרעָ ב ּובַ ֶדבֶ ר אֶ ְּפקֹ ד עַ ל הַ גֹוי הַ הּוא נְּ אֻ ם ה' עַ ד
ַשפֵ יכֶם אֲ ֶשר הֵ ם אֹ ְּמ ִׁרים אֲ לֵ יכֶם לֵ אמֹר ל ֹא ַתעַ ְּבדּו אֶ ת ֶמלֶ ְך
תֻ ִּׁמי אֹ ָתם ְּביָדֹו :וְּאַ ֶתם אַ ל ִׁת ְּש ְּמעּו אֶ ל נְּ ִׁביאֵ יכֶם וְּאֶ ל קֹ ְּסמֵ יכֶם וְּאֶ ל חֲ ֹלמ ֵֹתיכֶם וְּאֶ ל עֹ נְּ נֵיכֶם וְּאֶ ל כ ָ
בָ בֶ ל :כִׁ י ֶש ֶקר הֵ ם נִׁ ְּב ִׁאים לָ כֶם ְּלמַ עַ ן הַ ְּר ִׁחיק אֶ ְּתכֶם מֵ עַ ל אַ ְּדמַ ְּתכֶם ו ְִּׁה ַד ְּח ִׁתי אֶ ְּתכֶם וַאֲ בַ ְּד ֶתם :וְּהַ גֹוי אֲ ֶשר י ִָׁביא אֶ ת צַ ּוָארֹו ְּבעֹ ל ֶמלֶ ְך בָ בֶ ל ַועֲבָ דֹו ו ְִּׁהנ ְַּח ִׁתיו
אריכֶם ְּבעֹ ל ֶמלֶ ְך בָ בֶ ל ו ְִּׁע ְּבדּו אֹ תֹו וְּעַ ּמֹו
ְּהּודה ִׁדבַ ְּר ִׁתי כְּ כָל הַ ְּדבָ ִׁרים הָ אֵ לֶ ה לֵ אמֹר הָ ִׁביאּו אֶ ת צַ ּוְּ ֵ
עַ ל אַ ְּדמָ תֹו נְּ אֻ ם ה' ַועֲבָ ָדּה ְּוי ַָשב בָ ּה :וְּאֶ ל צִׁ ְּד ִׁקיָה מֶ לֶ ְך י ָ
ו ְִּׁחיּו :לָ ָּמה ָתמּותּו אַ ָתה וְּעַ ֶּמָך בַ חֶ ֶרב בָ ָרעָ ב ּובַ ָדבֶ ר כַאֲ ֶשר ִׁדבֶ ר ה' אֶ ל הַ גֹוי אֲ ֶשר ל ֹא ַי ֲעבֹד אֶ ת ֶמלֶ ְך בָ בֶ ל :וְּאַ ל ִׁת ְּש ְּמעּו אֶ ל ִׁד ְּב ֵרי הַ נְּ ִׁב ִׁאים הָ אֹ ְּמ ִׁרים אֲ לֵ יכֶם
יחי אֶ ְּתכֶם וַאֲ בַ ְּד ֶתם אַ ֶתם וְּהַ נְּ ִׁב ִׁאים
לֵ אמֹר ל ֹא ַתעַ ְּבדּו אֶ ת מֶ לֶ ְך בָ בֶ ל כִׁ י ֶש ֶקר הֵ ם נִׁ ְּב ִׁאים לָ כֶם :כִׁ י ל ֹא ְּשלַ ְּח ִׁתים נְּ אֻ ם ה' וְּהֵ ם נִׁ ְּב ִׁאים ִׁב ְּש ִׁמי לַ ָש ֶקר ְּל ַמעַ ן הַ ִׁד ִׁ
מּוש ִׁבים
ָ
הַ נִׁ ְּב ִׁאים לָ כֶם :וְּאֶ ל הַ כֹהֲ נִׁ ים וְּאֶ ל כָל הָ עָ ם הַ זֶ ה ִׁדבַ ְּר ִׁתי לֵ אמֹר כֹה אָ מַ ר ה' אַ ל ִׁת ְּש ְּמעּו אֶ ל ִׁד ְּב ֵרי נְּ ִׁביאֵ יכֶם הַ נִׁ ְּב ִׁאים לָ כֶם לֵ אמֹר ִׁהנֵה כְּ לֵ י בֵ ית ה'
ִׁמבָ בֶ לָ ה עַ ָתה ְּמהֵ ָרה כִׁ י ֶש ֶקר הֵ ּמָ ה נִׁ ְּב ִׁאים לָ כֶם :אַ ל ִׁת ְּש ְּמעּו אֲ לֵ יהֶ ם ִׁע ְּבדּו אֶ ת מֶ לֶ ְך בָ בֶ ל ו ְִּׁחיּו לָ ָּמה ִׁת ְּהיֶה הָ ִׁעיר הַ ז ֹאת חָ ְּרבָ ה :ו ְִּׁאם נְּ ִׁב ִׁאים הֵ ם ו ְִּׁאם יֵש
ירּושלַ ם בָ בֶ לָ ה :כִׁ י כֹה אָ ַמר ה' צְּ בָ אֹות אֶ ל הָ עַ ּמֻ ִׁדים וְּעַ ל
ּוב ָ
ְּהּודה ִׁ
נֹות ִׁרים ְּבבֵ ית ה' ּובֵ ית מֶ לֶ ְך י ָ
ְּדבַ ר ה' ִׁא ָתם י ְִּׁפגְּ עּו נָא בה' צְּ בָ אֹות ְּל ִׁב ְּל ִׁתי בֹאּו הַ כ ִֵׁלים הַ ָ
ְּהּודה
נֹות ִׁרים בָ ִׁעיר הַ ז ֹאת :אֲ ֶשר ל ֹא ְּל ָקחָ ם נְּ בּוכ ְַּדנֶאצַ ר מֶ לֶ ְך בָ בֶ ל בַ גְּ לֹותֹו אֶ ת ְּיכָונְּ יָה \{ ְּיכָנְּ יָה\} בֶ ן יְּהֹוי ִָׁקים ֶמלֶ ְך י ָ
הַ יָם וְּעַ ל הַ ְּּמכֹנֹות וְּעַ ל י ֶֶתר הַ כ ִֵׁלים הַ ָ
ִׁירּושלָ ם :בָ בֶ לָ ה יּובָ אּו
ְּהּודה ו ָ
נֹות ִׁרים בֵ ית ה' ּובֵ ית ֶמלֶ ְך י ָ
ִׁירּושלָ ם כִׁ י כֹה אָ מַ ר ה' צְּ בָ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְִּׁש ָראֵ ל עַ ל הַ כ ִֵׁלים הַ ָ
ְּהּודה ו ָ
ירּושלַ ם בָ בֶ לָ ה וְּאֵ ת כָל חֹ ֵרי י ָ
ִׁמ ָ
יתים וַהֲ ִׁשיב ִֹׁתים אֶ ל הַ ּמָ קֹום הַ זֶ ה:
ְּשּמָ ה י ְִּׁהיּו עַ ד יֹום פָ ְּק ִׁדי אֹ ָתם נְּ אֻ ם ה' וְּהַ ע ֲִׁל ִׁ
ו ָ
ירמיהו פרק כ"ח
ישי אָ ַמר אֵ לַ י חֲ נַנְּ יָה בֶ ן עַ זּור הַ נ ִָׁביא אֲ ֶשר ִׁמגִׁ ְּבעֹון ְּבבֵ ית ה'
ְּהּודה בַ ָשנָת \{בַ ָשנָה\} הָ ְּר ִׁב ִׁעית בַ חֹ ֶדש הַ חֲ ִׁמ ִׁ
אשית מַ ְּמלֶ כֶת צִׁ ְּד ִׁקיָה מֶ לֶ ְך י ָ
ַוי ְִּׁהי בַ ָשנָה הַ ִׁהיא ְּב ֵר ִׁ
שבַ ְּר ִּתי אֶ ת עֹ ל ֶמלֶ ְך בָּ בֶ לְּ :בעֹוד ְּשנ ַָתיִׁם י ִָׁמים אֲ נִׁ י ֵמ ִׁשיב אֶ ל הַ ּמָ קֹום הַ זֶ ה
ְּלעֵ ינֵי הַ כֹהֲ נִׁ ים ְּוכָל הָ עָ ם לֵ אמֹר :כֹה אָ מַ ר ה' צְּ בָ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְִּׁש ָראֵ ל לֵ אמֹר ָּ
ְּהּודה הַ בָ ִׁאים בָ בֶ לָ ה
ְּהּודה וְּאֶ ת כָל גָלּות י ָ
אֶ ת כָל כְּ לֵ י בֵ ית ה' אֲ ֶשר לָ ַקח נְּ בּוכַדנֶאצַ ר מֶ לֶ ְך בָ בֶ ל ִׁמן הַ ּמָ קֹום הַ זֶ ה ַוי ְִּׁביאֵ ם בָ בֶ ל :וְּאֶ ת ְּיכָנְּ יָה בֶ ן יְּהֹוי ִָׁקים ֶמלֶ ְך י ָ
ּולעֵ ינֵי כָל הָ עָ ם הָ עֹ ְּמ ִׁדים
אֲ נִׁ י מֵ ִׁשיב אֶ ל הַ ּמָ קֹום הַ זֶ ה נְּ אֻ ם ה' כִּ י אֶ ְּשבֹר אֶ ת עֹ ל ֶמלֶ ְך בָּ בֶ ל :וַי ֹאמֶ ר י ְִּׁר ְּמיָה הַ נ ִָׁביא אֶ ל חֲ נַנְּ יָה הַ נ ִָׁביא ְּלעֵ ינֵי הַ כֹהֲ נִׁ ים ְּ
את ְּלהָ ִׁשיב כְּ לֵ י בֵ ית ה' ְּוכָל הַ גֹולָ ה ִׁמבָ בֶ ל אֶ ל הַ ָּמקֹום הַ זֶ ה :אַ ְך ְּשמַ ע נָא הַ ָדבָ ר
ֲשה ה' י ֵָקם ה' אֶ ת ְּדבָ ֶריָך אֲ ֶשר נִׁ בֵ ָ
ְּבבֵ ית ה' :וַי ֹאמֶ ר י ְִּׁר ְּמיָה הַ נ ִָׁביא אָ מֵ ן כֵן ַיע ֶ
ּול ָרעָ ה
ּולפָ נֶיָך ִׁמן הָ עֹולָ ם וַיִׁ נ ְָּבאּו אֶ ל אֲ ָרצֹות ַרבֹות וְּעַ ל ַמ ְּמלָ כֹות גְּ דֹלֹות ְּל ִׁמ ְּלחָ מָ ה ְּ
יאים אֲ ֶשר הָ יּו ְּלפָ נַי ְּ
ּובאָ זְּ נֵי כָל הָ עָ ם :הַ נְּ ִׁב ִׁ
הַ זֶ ה אֲ ֶשר אָ נֹכִׁ י דֹבֵ ר ְּבאָ זְּ נֶיָך ְּ
ּמֹוטה ֵמעַ ל צַ וַאר י ְִּּר ְּמיָּה
ְּּול ָדבֶ ר :הַ נ ִָׁביא אֲ ֶשר אַ ְּפָך ִׁת ָקחֵ נֹום ְּבב ֹא ְּדבַ ר הַ נ ִָׁביא ִׁיּו ַָדע הַ נ ִָׁביא אֲ ֶשר ְּשלָ חֹו ה' בֶ אֱ מֶ ת :וַיִּ ַקח חֲ נַנְּ יָּה ַהנ ִָּּביא אֶ ת ַה ָּ
ַהנ ִָּּביא וַיִּ ְּש ְּב ֵרהו :וַי ֹאמֶ ר חֲ נַנְּ יָה ְּלעֵ ינֵי כָל הָ עָ ם לֵ אמֹר כֹה אָ מַ ר ה' ָככָה אֶ ְּשבֹר אֶ ת עֹ ל נְּ בֻ כ ְַּדנֶאצַ ר ֶמלֶ ְך בָ בֶ ל ְּבעֹוד ְּשנ ַָתיִׁם י ִָׁמים ֵמעַ ל צַ ּוַאר כָל הַ גֹויִׁם
ַויֵלֶ ְך י ְִּׁר ְּמיָה הַ נ ִָׁביא ְּל ַד ְּרכֹוַ :וי ְִּׁהי ְּדבַ ר ה' אֶ ל י ְִּׁר ְּמיָה אַ חֲ ֵרי ְּשבֹור חֲ נַנְּ יָה הַ נ ִָׁביא אֶ ת הַ ּמֹוטָ ה מֵ עַ ל צַ ּוַאר י ְִּׁר ְּמיָה הַ נ ִָׁביא לֵ אמֹר :הָ לֹוְך וְּאָ ַמ ְּר ָת אֶ ל חֲ נַנְּ יָה לֵ אמֹר
יהן מֹטֹות בַ ְּרזֶל :כִׁ י כֹה אָ מַ ר ה' צְּ בָ אֹות אֱ ֹלהֵ י י ְִּׁש ָראֵ ל עֹ ל בַ ְּרזֶל נ ַָת ִׁתי עַ ל צַ ּוַאר כָל הַ גֹויִׁם הָ אֵ לֶ ה
ית ַת ְּח ֵת ֶ
כֹה אָ מַ ר ה' מֹוטֹ ת עֵ ץ ָּשבָּ ְּר ָּת וְּעָּ ִּש ָּ
לַ ֲעבֹד אֶ ת נְּ בֻ כ ְַּדנֶאצַ ר מֶ לֶ ְך בָ בֶ ל ַועֲבָ דֻ הּו ְּוגַם אֶ ת חַ יַת הַ ָש ֶדה נ ַָת ִׁתי לֹו :וַי ֹאמֶ ר י ְִּׁר ְּמיָה הַ נ ִָׁביא אֶ ל חֲ נַנְּ יָה הַ נ ִָׁביא ְּש ַמע נָא חֲ נַנְּ יָה ל ֹא ְּשלָ חֲ ָך ה' וְּאַ ָתה
ִׁה ְּבטַ ְּח ָת אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶ ה עַ ל ָש ֶקר :לָ כֵן כֹה אָ מַ ר ה' ִׁהנְּ נִׁ י ְּמ ַשלֵ חֲ ָך מֵ עַ ל ְּפנֵי הָ אֲ ָדמָ ה הַ ָשנָה אַ ָתה ֵמת כִׁ י סָ ָרה ִׁדבַ ְּר ָת אֶ ל ה'ַ :וי ָָמת חֲ נַנְּ יָה הַ נ ִָׁביא בַ ָשנָה
יעי:
הַ ִׁהיא בַ חֹ ֶדש הַ ְּש ִׁב ִׁ

•

לחץ על העכבר להמשך

עול יחיד לבהמה אחת

חזרה לפתגמים

לשתיבהמות
כפוללשתי
עולכפול
עול
בהמות

חזור לתפריט

הקציר
ִש ְּׁב ָעה ָשבֻ עֹת ִּת ְּׁס ּ ָפר לָ ְּׁך
ֵׁמ ָה ֵׁחל ֶׁח ְּׁר ֵׁמש ּ ַּב ָ ּק ָמה ּ ָת ֵׁחל
עות (דברים
ִל ְּׁס ּפ ֹר ִש ְּׁב ָעה ָשבֻ ֹ
ט"ז ט)
ִ ּכי ָתבֹא ְּּׁב ָק ַּמת ֵׁר ֶׁע ָך וְּׁ ָק ַּט ְּׁפ ּ ָת
ְּׁמ ִליל ֹת ְּּׁבי ֶָׁד ָך וְּׁ ֶׁח ְּׁר ֵׁמש ל ֹא
ָתנִ יף ַּעל ָק ַּמת ֵׁר ֶׁע ָך
(דברים כ"ג כו)

חזרה לתפריט

הדיש
ִאם ְּּׁב ֻח ּק ַֹּתי ּ ֵׁתלֵׁ כ ּו וְּׁ ֶׁאת ִמ ְּׁצ ֹו ַּתי ִּת ְּׁש ְּׁמר ּו
יכם ְּּׁב ִע ּ ָתם
יתם א ָֹתם :וְּׁ נָ ַּת ִּתי גִ ְּׁש ֵׁמ ֶׁ
וַּ עֲ ִש ֶׁ
וְּׁ נָ ְּׁתנָ ה ָה ָא ֶׁרץ יְּׁ ב ּולָ ּה וְּׁ ֵׁעץ ַּה ּ ָש ֶׁדה יִ ּ ֵׁתן ּ ִפ ְּׁר ֹיו:
וְּׁ ִה ּ ִשיג לָ ֶׁכם ַּ ּדיִ ש ֶׁאת ּ ָב ִציר ּו ָב ִציר י ּ ִַּשיג
ֶׁאת זָ ַּרע וַּ אֲ ַּכ ְּׁל ּ ֶׁתם לַּ ְּׁח ְּׁמ ֶׁכם לָ ש ַּבע
יש ְּׁב ּ ֶׁתם לָ ֶׁב ַּטח ְּּׁב ַּא ְּׁר ְּׁצ ֶׁכם(ויקרא כו ג-ה)
וִ ַּ
ַּאל ִּת ְּׁיר ִאי ּת ֹולַּ ַּעת יַּעֲ קֹב ְּׁמ ֵׁתי יִ ְּׁש ָר ֵׁאל אֲ נִ י
עֲ זַּ ְּׁר ִּת ְּׁ
דוש יִ ְּׁש ָר ֵׁאל:
יך נְּׁ ֻאם ה' וְּׁ גֹאֲ לֵׁ ְּׁך ְּׁק ֹ
ִה ּנֵׁה ַּש ְּׁמ ִּת ְּׁ
מו ַּרג ָחר ּוץ ָח ָדש ּ ַּב ַּעל
יך לְּׁ ֹ
עות ַּּכ ּמֹץ
יפ ּי ֹות ּ ָתד ּוש ָה ִרים וְּׁ ָתדֹק ּוגְּׁ ָב ֹ
ּ ִפ ִ
ּ ָת ִשים (ישעיהו מא יד-טו)
ְּׁבזַּ ַּעם ִּת ְּׁצ ַּעד ָא ֶׁרץ ְּּׁב ַּאף ּ ָתד ּוש ג ֹּויִ ם

(חבקוק ג יב)

לשה ּ ִפ ְּׁש ֵׁעי ַּד ּ ֶׁמ ֶׁשק
ּכֹה ָא ַּמר ה' ַּעל ְּׁש ָ
יב ּנ ּו ַּעל ּד ּו ָשם
וְּׁ ַּעל ַּא ְּׁר ּ ָב ָעה ל ֹא אֲ ִש ֶׁ
צות ַּה ּ ַּב ְּׁרזֶׁל ֶׁאת ַּה ִ ּג ְּׁל ָעד :וְּׁ ִש ּ ַּל ְּׁח ִּתי
ּ ַּבחֲ ֻר ֹ
ֵׁאש ְּּׁב ֵׁבית חֲ זָ ֵׁאל וְּׁ ָא ְּׁכלָ ה ַּא ְּׁר ְּׁמ ֹנות ּ ֶׁבן
הֲ ָדד( :עמוס א ג-ד)
חזרה לפתגמים

ל ֹא ַּת ְּׁחסֹם ש ֹור ְּּׁב ִדיש ֹו (דברים כה ד)

לו עֲ לֵׁ ה ָה ֵׁקם לַּ ה'
ֹאמר ֹ
• וַּ ָ ּיבֹא גָ ד ֶׁאל ָ ּדוִ ד ּ ַּב ּי ֹום ַּהה ּוא וַּ ּי ֶׁ
ִמזְּׁ ּ ֵׁב ַּח ְּּׁבג ֶֹׁרן אֲ ַּרנְּׁ יָה \{אֲ ַּרוְּׁ נָ ה\} ַּהיְּׁ בֻ ִסי :וַּ ּי ַַּּעל ָ ּדוִ ד ִ ּכ ְּׁד ַּבר ָּגד
ַּּכאֲ ֶׁשר ִצ ָ ּוה ה' :וַּ ּי ְַּּׁש ֵׁקף אֲ ַּרוְּׁ נָ ה וַּ ּי ְַּּׁרא ֶׁאת ַּה ּ ֶׁמלֶׁ ְּׁך וְּׁ ֶׁאת עֲ ָב ָדיו
ע ְֹּׁב ִרים ָעלָ יו וַּ ּיֵׁצֵׁ א אֲ ַּרוְּׁ נָ ה וַּ ִ ּי ְּׁש ּ ַּתח ּו לַּ ּ ֶׁמלֶׁ ְּׁך ַּא ּ ָפיו ָא ְּׁר ָצה:
ֹאמר ָ ּדוִ ד
ֹאמר אֲ ַּרוְּׁ נָ ה ַּמ ּד ּו ַּע ָּבא אֲ דֹנִ י ַּה ּ ֶׁמלֶׁ ְּׁך ֶׁאל ַּע ְּׁב ּד ֹו וַּ ּי ֶׁ
וַּ ּי ֶׁ
ִל ְּׁק ֹנות ֵׁמ ִע ְּּׁמ ָך ֶׁאת ַּה ּג ֶֹׁרן ִל ְּׁב ֹנות ִמזְּׁ ּ ֵׁב ַּח לַּ ה' וְּׁ ֵׁת ָע ַּצר ַּה ּ ַּמ ֵּׁג ָפה
ֹאמר אֲ ַּרוְּׁ נָ ה ֶׁאל ָ ּדוִ ד יִ ַּ ּקח וְּׁ י ַַּּעל אֲ דֹנִ י ַּה ּ ֶׁמלֶׁ ְּׁך
ֵׁמ ַּעל ָה ָעם :וַּ ּי ֶׁ
ַּה ּט ֹוב ְּּׁב ֵׁעינָ ו \{ ְּּׁב ֵׁעינָ יו\} ְּׁר ֵׁאה ַּה ָּב ָקר לָ עֹלָ ה וְּׁ ַּה ּמ ִֹר ִ ּגים
ב ָקר לָ ֵׁע ִציםַּ :ה ּכֹל נָ ַּתן אֲ ַּרוְּׁ נָ ה ַּה ּ ֶׁמלֶׁ ְּׁך לַּ ּ ֶׁמלֶׁ ְּׁך
ּו ְּׁכלֵׁ י ַּה ָּ
ֹאמר אֲ ַּרוְּׁ נָ ה ֶׁאל ַּה ּ ֶׁמלֶׁ ְּׁך ה' אֱ ל ֶֹׁה ָ
ֹאמר ַּה ּ ֶׁמלֶׁ ְּׁך
יך יִ ְּׁרצֶׁ ָך :וַּ ּי ֶׁ
וַּ ּי ֶׁ
ָ
או ְּׁתך ִּב ְּׁמ ִחיר וְּׁ ל ֹא ַּאעֲ לֶׁ ה
ֶׁאל אֲ ַּרוְּׁ נָ ה ל ֹא ִ ּכי ָק ֹנו ֶׁא ְּׁקנֶׁה ֵׁמ ֹ
ֹלות ִח ָ ּנם וַּ ִ ּי ֶׁקן ָ ּדוִ ד ֶׁאת ַּה ּג ֶֹׁרן וְּׁ ֶׁאת ַּה ָּב ָקר ְּּׁב ֶׁכ ֶׁסף
לַּ ה' אֱ ל ַֹּהי ע ֹ
ֹלות
ְּׁש ָק ִלים חֲ ִמ ּ ִשים :וַּ ִ ּי ֶׁבן ָשם ָ ּדוִ ד ִמזְּׁ ּ ֵׁב ַּח לַּ ה' וַּ ּי ַַּּעל ע ֹ
ּו ְּׁשלָ ִמים וַּ ּי ֵָׁע ֵׁתר ה' לָ ָא ֶׁרץ וַּ ּ ֵׁת ָע ַּצר ַּה ּ ַּמ ֵּׁג ָפה ֵׁמ ַּעל יִ ְּׁש ָר ֵׁאל:
(שמואל ב כ"ד יח-כה)
• חזרה לתפריט

הזריה
שמעו דבר-ה' גוים ,והגידו
באיים ממרחק; ואמרו ,מזרה
ישראל יקבצנו ,ושמרו ,כרעה
עדרו( .ירמיהו ל"א ט)
לא-כן הרשעים כי אם-כמץ,
אשר-תדפנו רוח.
(תהילים א' ד)

חזרה לתפריט

הכברה

עו ִתי ְּׁב ָכל
ִ ּכי ִה ּנֵׁה ָאנ ִֹכי ְּׁמ ַּצ ֶׁ ּוה וַּ הֲ נִ ֹ
ַּהג ֹּויִ ם ֶׁאת ּ ֵׁבית יִ ְּׁש ָר ֵׁאל ַּּכאֲ ֶׁשר יִ נ ֹּו ַּע
רור ָא ֶׁרץ
ּ ַּב ְּׁ ּכ ָב ָרה וְּׁ ל ֹא יִ ּפ ֹול ְּׁצ ֹ
(עמוס ט' ט)
(ט) כי הנה אנכי מצוה  -זה אני גוזר
עליהם שאניע אותם בכל הגוים כאשר
ינוע בכברה כמו שינוע גרגיר החטה
בכברה כשכוברים אותה ויפול לארץ
העפר והפסולת שבה והגרגרים הטובים
שהם גסים ישארו למעלה וכן הצרורות
שבה שהם גסים והם מתנועעים בכברה
אילך ואילך כשכוברין אותה כן ישראל
יתנועעו ויטלטלו בכל הגוים ולא יפלו
לארץ אלא חטאים שבהם הדומים לעפר
ולפסולת שאין להם תקוה בגאולה ולא
ישובו מחטאתם אותם יפלו לארץ
והאחרים החיים שיהיו בזמן הגאולה וכן
אותם שימותו בגולה ומתו בתשובה כלם
יראו הגאולה וישובו לארצם ולא יפלו
לארץ( :רד"ק) חזרה לתפריט
לחץ על העכבר כדי להמשיך

הטחינה

כור
או ַּעד ְּּׁב ֹ
כור ּ ַּפ ְּׁרעֹה ַּה ּי ֵׁשב ַּעל ִ ּכ ְּׁס ֹ
כור ְּּׁב ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְּׁצ ַּריִ ם ִמ ְּּׁב ֹ
ּו ֵׁמת ָּכל ְּּׁב ֹ
כור ְּּׁב ֵׁה ָמה (שמות י"א ה)
ה ֵׁר ָחיִ ם וְּׁ כֹל ְּּׁב ֹ
ַּה ּ ִש ְּׁפ ָחה אֲ ֶׁשר ַּא ַּחר ָ
ינו ְּׁ ּכ ֵׁעין ַּה ְּּׁבדֹלַּ ח:
וְּׁ ַּה ּ ָמן ִ ּכזְּׁ ַּרע ַּּגד ה ּוא וְּׁ ֵׁע ֹ
ב ְּּׁמדֹ ָכה ּו ִב ּ ְּׁשל ּו ּ ַּב ּ ָפר ּור וְּׁ ָעש ּו
או ָדכ ּו ּ ַּ
ָשט ּו ָה ָעם וְּׁ לָ ְּׁקט ּו וְּׁ ָטחֲ נ ּו ָב ֵׁר ַּחיִ ם ֹ
מו ְּׁ ּכ ַּט ַּעם לְּׁ ַּשד ַּה ּ ָש ֶׁמן (במדבר י"א ז-ח)
ֹתו ֻע ֹגות וְּׁ ָהיָה ַּט ְּׁע ֹ
א ֹ

כב ִ ּכי נ ֶֶׁׁפש ה ּוא ח ֵֹׁבל (דברים כ"ד ו)
לֹא יַּחֲ בֹל ֵׁר ַּחיִ ם וָ ָר ֶׁ
פו ָב ֵׁאש:
ימלֶׁ ְּׁך ַּעד ַּה ִּמגְּׁ ָ ּדל וַּ ִ ּי ּ ָל ֶׁחם ּב ֹו וַּ ִ ּי ַּּגש ַּעד ּ ֶׁפ ַּתח ַּה ִּמגְּׁ ָ ּדל לְּׁ ָש ְּׁר ֹ
וַּ ָ ּיבֹא אֲ ִב ֶׁ
ימלֶׁ ְּׁך וַּ ּ ָת ִרץ ֶׁאת ּגֻלְּׁ ָּגלְּׁ ּת ֹו
כב ַּעל רֹאש אֲ ִב ֶׁ
וַּ ּ ַּת ְּׁשלֵׁ ְּׁך ִא ּ ָשה ַּא ַּחת פלַּ ח ֶׁר ֶׁ
(שופטים פרק ט' נג)
ְּׁר ִדי ּו ְּׁש ִבי ַּעל ָע ָפר ְּּׁבת ּולַּ ת ּ ַּבת ָּב ֶׁבל ְּׁש ִבי לָ ָא ֶׁרץ ֵׁאין ִ ּכ ּ ֵׁסא ּ ַּבת ַּּכ ְּׁש ִ ּדים ִ ּכי ל ֹא
טחֲ נִ י ָק ַּמח ַּּג ִּלי ַּצ ּ ָמ ֵׁת ְּׁך ֶׁח ְּׁש ּ ִפי
יפי יִ ְּׁק ְּׁרא ּו לָ ְּׁך ַּר ָּכה וַּ עֲ ֻנ ָּגהְּׁ :ק ִחי ֵׁר ַּחיִ ם וְּׁ ַּ
ֹ
תו ִס ִ
רות (ישעיהו מ"ז א-ב)
ש ֶֹׁבל ַּּג ִּלי ש ֹוק ִע ְּׁב ִרי נְּׁ ָה ֹ

קול ֵׁר ַּחיִ ם
קול ַּּכ ּ ָלה ֹ
קול ָח ָתן וְּׁ ֹ
קול ִש ְּׁמ ָחה ֹ
קול ָשש ֹון וְּׁ ֹ
וְּׁ ַּהאֲ ַּב ְּׁד ִּתי ֵׁמ ֶׁהם ֹ
אור נֵׁר :וְּׁ ָהיְּׁ ָתה ָּכל ָה ָא ֶׁרץ ַּה ּזֹאת לְּׁ ָח ְּׁר ָּבה לְּׁ ַּש ּ ָמה וְּׁ ָע ְּׁבד ּו ַּהג ֹּויִ ם ָה ֵׁא ּ ֶׁלה ֶׁאת
וְּׁ ֹ
ֶׁמלֶׁ ְּׁך ָּב ֶׁבל ִש ְּׁב ִעים ָשנָ ה( :ירמיהו כ"ה י)

אור ֵׁנר:
קול ֵׁר ַּחיִ ם וְּׁ ֹ
ֹ

חזרה לפתגמים

או ָדכ ּו ּ ַּב ְּּׁמד ָֹכה
ֹ

חזרה לפתגמים

או ָדכ ּו ּ ַּב ְּּׁמד ָֹכה
ֹ

חזור לתפריט

כלי מדידה

מאזני צדק

חזרה לפתגמים

כלי למדידת יבש הנקרא בפי הבדואים
סאה

• חזרה לתפריט
חזרה לפתגמים

יעל וסיסרא
ֹּאמר ֵּאלָ יו סו ָרה
יס ָרא וַ ת ֶ
• וַ ֵּתצֵּ א י ֵָּעל לִ ְק ַראת ִס ְ
יה ָהאֹּהֱ לָ ה
אֲ דֹּנִ י סו ָרה ֵּאלַ י ַאל ִת ָירא וַ י ַָסר ֵּאלֶ ָ
יה ַה ְש ִקינִ י נָ א ְמ ַעט
ֹּאמר ֵּאלֶ ָ
יכה:וַ י ֶ
וַ ְת ַכ ֵּסהו ַב ְש ִמ ָ
אתי וַ ִת ְפ ַתח ֶאת נֹּאוד ֶה ָחלָ ב
ַמיִ ם ִכי ָצ ֵּמ ִ
ֹּאמר ֵּאלֶ י ָה עֲ מֹּד ֶפ ַתח ָהא ֶֹּהל
וַ ַת ְש ֵּקהו וַ ְת ַכ ֵּסהו:וַ י ֶ
ָבוא ו ְש ֵּאלֵּ ְך וְ ָא ַמר הֲ יֵּש פֹּה ִאיש
וְ ָהיָה ִאם ִאיש י ֹּ
יתד
וְ ָא ַמ ְר ְת ָאיִ ן :וַ ִת ַקח י ֵָּעל ֵּא ֶשת ֶח ֶבר ֶאת ַ
בוא ֵּאלָ יו
בת ְבי ָָדה וַ ָת ֹּ
ָהא ֶֹּהל וַ ָת ֶשם ֶאת ַה ַמ ֶק ֶ
תו וַ ִת ְצנַ ח ָב ָא ֶרץ
ָתד ְב ַר ָק ֹּ
ַב ָלאט וַ ִת ְת ַקע ֶאת ַהי ֵּ
וְ הוא נִ ְר ַדם וַ י ַָעף וַ ָימֹּת( :שופטים ד' יח-כא)

נֹּאוד ֶה ָחלָ ב

חזרה לפתגמים

חזור לתפריט
חזרה לפתגמים

מור ְט ִריָה
וַ ִי ְמ ָצא ְל ִחי חֲ ֹּ
ָדו וַ ִי ָק ֶח ָה וַ ַי ְך
וַ ִי ְשלַ ח י ֹּ
ָבה ֶאלֶ ף ִאיש:
ֹּאמר ִש ְמש ֹּון ִב ְל ִחי
וַ י ֶ
מור חֲ מ ָֹּר ָתיִ ם
מור חֲ ֹּ
ַהחֲ ֹּ
יתי
מור ִה ֵּכ ִ
ִב ְל ִחי ַהחֲ ֹּ
ֶאלֶ ף ִאיש:
(שופטים ט"ו טו-טז)

(הלחי בתצוגה הוא לחי של פרה)

חזרה לתפריט

מון הוא וְ ָכל ָה ָעם
ימלֶ ְך ַהר ַצלְ ֹּ
וַ י ַַעל אֲ ִב ֶ
ימלֶ ְך ֶאת ַה ַק ְר ֻּדמ ֹּות
אֲ ֶשר ִאת ֹּו וַ ִי ַקח אֲ ִב ֶ
ָשם
ָדו וַ ִי ְכרֹּת ש ֹּו ַכת ֵּע ִצים וַ ִי ָש ֶא ָה וַ י ֶ
ְבי ֹּ
ֹּאמר ֶאל ָה ָעם אֲ ֶשר ִעמ ֹּו ָמה
מו וַ י ֶ
ַעל ִש ְכ ֹּ
מונִ י :וַ ִי ְכ ְרתו
יתי ַמהֲ רו עֲ שו ָכ ֹּ
יתם ָע ִש ִ
ְר ִא ֶ
גַ ם ָכל ָה ָעם ִאיש ש ֹּוכֹּה וַ י ְֵּלכו ַאחֲ ֵּרי
יח וַ י ִַציתו
ימלֶ ְך וַ י ִָשימו ַעל ַה ְצ ִר ַ
אֲ ִב ֶ
ָמתו ַגם ָכל
יח ָב ֵּאש וַ י ֻּ
יהם ֶאת ַה ְצ ִר ַ
עֲ לֵּ ֶ
ַאנְ ֵּשי ִמגְ ַדל ְש ֶכם ְכ ֶאלֶ ף ִאיש וְ ִא ָשה:
(שופטים פרק ט מח-מט)

טוש
וַ י ְֵּרדו ָכל יִ ְש ָר ֵּאל ַה ְפלִ ְש ִתים לִ לְ ֹּ
תו וְ ֶאת ַק ְר ֻּדמ ֹּו
ִאיש ֶאת ַמחֲ ַר ְשת ֹּו וְ ֶאת ֵּא ֹּ
תו:
וְ ֵּאת ַמחֲ ֵּר ָש ֹּ
(שמואל א פרק י"ג כ)
קולָ ה ַכ ָנ ָחש יֵּלֵּ ְך ִכי ְב ַחיִ ל יֵּלֵּ כו
ֹּ
ח ְט ֵּבי ֵּע ִצים:
ו ְב ַק ְר ֻּדמ ֹּות ָבאו לָ ה ְכ ֹּ
(ירמיהו פרק מ"ו כב)
(ירמיהו מתאר את האויב הצפוני שיעלה
להשמיד את מצרים)
חזרה לתפריט

חזרה לפתגמים

ִכי ָתצור ֶאל ִעיר י ִָמים ַר ִבים לְ ִה ָל ֵּחם
יה ְל ָת ְפ ָשה לֹּא ַת ְש ִחית ֶאת ֵּע ָצה
ָעלֶ ָ
ֹּתו
ֹּאכל וְ א ֹּ
ִלנְ ד ַֹּח ָעלָ יו ַג ְרזֶן ִכי ִמ ֶמנו ת ֵּ
לֹּא ִת ְכרֹּת ִכי ָה ָא ָדם ֵּעץ ַה ָש ֶדה לָ בֹּא
ִמפנ ָ
צור:
ֶיך ַב ָמ ֹּ
ָ
(דברים כ' יט)
וַ אֲ ֶשר ָיבֹּא ֶאת ֵּר ֵּעהו ַבי ַַער לַ ְחטֹּב
ָדו ַב ַג ְרזֶן ִל ְכרֹּת ָה ֵּעץ
ֵּע ִצים וְ נִ ְד ָחה י ֹּ
וְ נָ ַשל ַה ַב ְרזֶל ִמן ָה ֵּעץ ו ָמ ָצא ֶאת ֵּר ֵּעהו
וָ ֵּמת הוא יָנוס ֶאל ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵּא ֶלה
וָ ָחי( :דברים יט ה)
רש"י דברים פרק יט פסוק ה
ונשל הברזל מן העץ  -יש מרבותינו אומרים
נשמט הברזל מקתו ,ויש מהם אומרים שישל הברזל
חתיכה מן העץ המתבקע ,והיא נתזה והרגה:

חזרה לתפריט

וַ י ַֻּגד ְל ָת ָמר לֵּ אמֹּר ִהנֵּה ָח ִמ ְ
עלֶ ה ִת ְמנָ ָתה
יך ֹּ
ֹּאנו:
לָ גֹּז צ ֹּ
(בראשית פרק ל"ח יג)

אשית ֵּגז
אשית ְדגָ נְ ָך ִתיר ְֹּש ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך וְ ֵּר ִ
ֵּר ִ
ָ
צֹּאנְ ך ִת ֶתן ל ֹּו:
(דברים פרק י"ח ד)

לום
וַ יְ ִהי ִל ְשנָ ַתיִ ם י ִָמים וַ ִי ְהיו גֹּזְ זִ ים ְל ַא ְב ָש ֹּ
צור אֲ ֶשר ִעם ֶא ְפ ָריִ ם וַ ִי ְק ָרא
ְב ַב ַעל ָח ֹּ
ְ
לום ֶאל
לום ְל ָכל ְבנֵּי ַה ֶמלֶ ך :וַ ָיבֹּא ַא ְב ָש ֹּ
ַא ְב ָש ֹּ
ְ
ָ
ֹּאמר ִהנֵּה נָ א גֹּזְ זִ ים ְל ַע ְב ֶדך יֵּלֶ ך נָ א
ַה ֶמלֶ ְך וַ י ֶ
אמר ַה ֶמלֶ ְך ֶאל
ַה ֶמלֶ ְך וַ עֲ ָב ָדיו ִעם ַע ְב ֶד ָך :וַ יֹּ ֶ
לום ַאל ְבנִ י ַאל נָ א נֵּלֵּ ְך ֻּכ ָלנו וְ לֹּא נִ ְכ ַבד
ַא ְב ָש ֹּ
ָעלֶ ָ
יך וַ ִי ְפ ָרץ ב ֹּו וְ לֹּא ָא ָבה לָ לֶ ֶכת וַ יְ ָב ֲר ֵּכהו:
לום וָ לֹּא יֵּלֶ ְך נָ א ִא ָתנו ַא ְמ ֹּנון ָא ִחי
ֹּאמר ַא ְב ָש ֹּ
וַ י ֶ
ְ
ְ
ְ
לו ַה ֶמלֶ ך לָ ָמה יֵּלֵּ ך ִע ָמך :וַ ִי ְפ ָרץ ב ֹּו
ֹּאמר ֹּ
וַ י ֶ
לום וַ ִי ְשלַ ח ִאת ֹּו ֶאת ַא ְמנ ֹּון וְ ֵּאת ָכל ְבנֵּי
ַא ְב ָש ֹּ
ַה ֶמלֶ ְך :ס
(שמואל ב פרק יג כג-כז)

חזרה לתפריט

וַ ְת ַמ ֵּהר וַ ְת ַער ַכ ָדה ֶאל ַהש ֶֹּקת וַ ָת ָרץ
עוד ֶאל ַה ְב ֵּאר ִל ְשאֹּב וַ ִת ְש ַאב ְל ָכל
ֹּ
ְג ַמ ָליו( :בראשית פרק כ"ד כ)

ו ְש ַא ְב ֶתם ַמיִ ם ְב ָשש ֹּון ִמ ַמ ַעיְ נֵּי ַהיְ שו ָעה:
(ישעיהו פרק י"ב ג)

כלי לשאיבת מים "מודרני"
של הבדואים
נקרא – ג'רבה

חזור לתפריט
חזרה לפתגמים

חמת מים בדואי
וַ י ְַש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַבב ֶֹּקר וַ ִי ַקח לֶ ֶחם
וְ ֵּח ַמת ַמיִ ם וַ ִי ֵּתן ֶאל ָהגָ ר ָשם ַעל
ִש ְכ ָמה וְ ֶאת ַהיֶלֶ ד וַ יְ ַש ְל ֶח ָה וַ ֵּתלֶ ְך
וַ ֵּת ַתע ְב ִמ ְד ַבר ְב ֵּאר ָש ַבע:
(בראשית פרק כ"א יד)

חזור לתפריט
חזרה לפתגמים

חזרה לתפריט
חזרה לתפריט

חזרה לפתגמים

חזרה לפתגמים

חזרה לתפריט

יחזקאל פרק ט
דול לֵּ אמֹּר ָק ְרבו ְפ ֻּקד ֹּות
קול ָג ֹּ
(א) וַ ִי ְק ָרא ְב ָאזְ נַ י ֹּ
ָדו( :ב) וְ ִהנֵּה ִש ָשה
תו ְבי ֹּ
ָה ִעיר וְ ִאיש ְכלִ י ַמ ְש ֵּח ֹּ
אֲ נָ ִשים ָב ִאים ִמ ֶד ֶר ְך ַש ַער ָה ֶעלְ ֹּיון אֲ ֶשר ָמ ְפנֶה
תו ָכם
ָדו וְ ִאיש ֶא ָחד ְב ֹּ
צו ְבי ֹּ
פונָ ה וְ ִאיש ְכלִ י ַמ ָפ ֹּ
ָצ ֹּ
לָ בֻּ ש ַב ִדים וְ ֶק ֶסת ַהס ֵֹּּפר ְב ָמ ְתנָ יו וַ ָיבֹּאו וַ י ַַע ְמדו
בוד אֱ ל ֵֹּּהי יִ ְש ָר ֵּאל נַ עֲ לָ ה
ֹּשת( :ג) ו ְכ ֹּ
ֵּאצֶ ל ִמזְ ַבח ַה ְנח ֶ
ֵּמ ַעל ַה ְכרוב אֲ ֶשר ָהיָה ָעלָ יו ֶאל ִמ ְפ ַתן ַה ָביִ ת וַ ִי ְק ָרא
ֶאל ָה ִאיש ַה ָלבֻּ ש ַה ַב ִדים אֲ ֶשר ֶק ֶסת ַהס ֵֹּּפר
תוךְ
ֹּאמר יְ דֹּוָ ד <אלו> ֵּאלָ יו עֲ בֹּר ְב ֹּ
ְב ָמ ְתנָיו :ס (ד) וַ י ֶ
חות ָהאֲ נָ ִשים
ית ָתו ַעל ִמ ְצ ֹּ
תו ְך יְ רו ָש ִ ָלם וְ ִה ְתוִ ָ
ָה ִעיר ְב ֹּ
בות ַה ַנעֲ ש ֹּות
ַהנֶאֱ נָ ִחים וְ ַהנֶאֱ נ ִָקים ַעל ָכל ַהת ֹּו ֵּע ֹּ
תו ָכה( :ה) ולְ ֵּא ֶלה ָא ַמר ְב ָאזְ נַ י ִע ְברו ָב ִעיר ַאחֲ ָריו
ְב ֹּ
וְ ַהכו <על> ַאל ָתחֹּס <עיניכם> ֵּעינְ ֶכם וְ ַאל ַת ְחמֹּלו:
(ו) זָ ֵּקן ָבחור ו ְבתולָ ה וְ ַטף וְ נָ ִשים ַת ַה ְרגו לְ ַמ ְש ִחית
וְ ַעל ָכל ִאיש אֲ ֶשר ָעלָ יו ַה ָתו ַאל ִת ַגשו ו ִמ ִמ ְק ָד ִשי
ָת ֵּחלו וַ י ֵָּחלו ָבאֲ נָ ִשים ַה ְז ֵּקנִ ים אֲ ֶשר לִ ְפנֵּי ַה ָביִ ת( :ז)
רות
יהם ַט ְמאו ֶאת ַה ַביִ ת ו ַמלְ או ֶאת ַהחֲ צֵּ ֹּ
ֹּאמר אֲ לֵּ ֶ
וַ י ֶ
חֲ לָ לִ ים צֵּ או וְ י ְָצאו וְ ִהכו ָב ִעיר( :ח) וַ יְ ִהי ְכ ַהכ ֹּו ָתם
ֵּאש ַאר ָאנִ י וָ ֶא ְפלָ ה ַעל ָפנַ י וָ ֶאזְ ַעק וָ א ַֹּמר אֲ ָהה אֲ דֹּנָ י
וְ נ ֲ
יְ דֹּוִ ד הֲ ַמ ְש ִחית ַא ָתה ֵּאת ָכל ְש ֵּא ִרית יִ ְש ָר ֵּאל
ֹּאמר ֵּאלַ י עֲ ֹּון
ְב ָש ְפ ְכ ָך ֶאת חֲ ָמ ְת ָך ַעל יְ רו ָש ִ ָלם( :ט) וַ י ֶ
אד וַ ִת ָמלֵּ א
דול ִב ְמאֹּד ְמ ֹּ
ֵּבית יִ ְש ָר ֵּאל וִ יהו ָדה ָג ֹּ
ָה ָא ֶרץ ָד ִמים וְ ָה ִעיר ָמלְ ָאה ֻּמ ֶטה ִכי ָא ְמרו ָעזַ ב יְ דֹּוָ ד
חוס
ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ֵּאין יְ דֹּוָ ד ר ֶֹּאה( :י) וְ גַ ם אֲ נִ י לֹּא ָת ֹּ
ֹּאשם נָ ָת ִתי( :יא) וְ ִהנֵּה
ֵּעינִ י וְ לֹּא ֶא ְחמֹּל ַד ְר ָכם ְבר ָ
שר ַה ֶק ֶסת ְב ָמ ְתנָ יו ֵּמ ִשיב
ָה ִאיש לְ בֻּ ש ַה ַב ִדים אֲ ֶ
יתנִ י :ס
יתי <כאשר> ְככֹּל אֲ ֶשר ִצ ִו ָ
ָד ָבר לֵּ אמֹּר ָע ִש ִ

חזרה לתפריט

חזרה לתפריט

הפתגמים "שיצאו מן הכלים"
נסה למצוא את מקור הפתגם/ביטוי ,מאיזה כלי הוא יצא ומה משמעותו?
הלך החבל אחר הדלי
•

ישב על המדוכה

גלגל הוא שחוזר בעולם

•

הגדיש את הסאה

הותרה הרצועה

•

הכריע את הכף

כזורק אבן לחמת

•

נושא בעול עם חבירו

•

עול מלכות שמים

•

נוד נפוח

•

עבד נרצע

•

קרדום לחפור בו

רחיים בצווארו ויעסוק בתורה?!

•

אדם מדליק מנר לנר –

שרגא בטהרא מאי מהני?

•

הנר דולק וחבירו לא חסר

לדרבן

•

אשרי אדם שיש לו יתד להתלות בה

ִׁד ְּב ֵרי חֲ כ ִָׁמים כ ַָד ְּרבֹנֹות

טוחן הרבה ומוציא קימעא
כיוון דדש -דש
כנר בפני אבוקה
עד שלא יכבה הנר –תן לו שמן
נר לאחד  -נר למאה

-
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