
 וביטויים לכתות: ג, ד, ה , פתגמיםניביםרשימת 

  מחוז צפון –יום מקוון 

 ניבים/פתגמים/ביטויים 01 – לכיתה ג'

 בין אדם לחברו נפש מזון גוף האדם

 אדם שבריאותו איתנה, חזק. בריא כשור:

לא הבחין בין ימינו ושמאלו,  לא מצא ידו ורגלו:

 לא התמצא בעניינים, לא הבחין בין הדברים.

ביכולתו לדבר ולהבטיח, אך  אין כוחו אלא בפיו:

 לא לקיים.

 

 

 

 

 

 

י לא כדא: אין טעם לבכות על חלב שנשפך

 להסתכל לאחור ולהצטער על מה שכבר קרה.

 

בעיה קשה לפתרון או אתגר  :אגוז קשה לפיצוח

 גדול.

 

ַחב-ָאָדם ַרב :איש אשכולות רֹונֹות, רְׁ ים -כִּשְׁ ֳאָפקִּ

כֹול =  ים: ֶאשְׁ רִּ ים. יֵש אֹומְׁ ַענְֵׁפי ַמָדע ַרבִּ י בְׁ ּוָבקִּ

י יש אִּ ֹּל-ש ָכל, אִּ  בֹו.-ֶשַהכ

ַחב דוגמה: כִּיל ּורְׁ י הּוא ָחָכם, ַמשְׁ ידִּ ים, -יְׁדִּ ֳאָפקִּ

כֹולֹות. יש ֶאשְׁ ּצּור, הּוא אִּ קִּ   בְׁ

י ֶבן  מקור: ֵריָדה וְׁיֹוסִּ יש צְׁ י ֶבן יֹוֵעֶזר אִּ ֶשֵמת יֹוסִּ מִּ

יש יְׁרּוָשַליִּם  כֹולֹות. ֶשנֶ  -יֹוָחנָן אִּ לּו ָהֶאשְׁ ֱאַמר ָבטְׁ

ּוְָׁתה  כּוָרה אִּ כֹול ֶלֱאכול בִּ יָכה ז,א[ "ֵאין ֶאשְׁ ]מִּ

כֹולֹות? ָאַמר ַרב  י"]ַמֶסֶכת סֹוָטה[, ַמאי ֶאשְׁ שִּ נַפְׁ

יש ֶשַהכל בֹו ]סֹוָטה דף מז,  מּוֵאל: אִּ יְׁהּוָדה ָאַמר שְׁ

 ַעמּוד ב'[.

 

 

ֶאֶרז / : בחור כארז חּור כָּ בָּ

ִזים =  ֲארָּ יר ֶבןכַּ ָצעִּ ַחיִּל, -כִּנּוי לְׁ

יץ וְָׁחָזק.   ַאמִּ

ים כִּי : דוגמה ידִּ עִּ ַטיֵָסי ַהַטיֶֶסת מְׁ

ַפֵקד ָבחּור ָכֶאֶרז.   ַהמְׁ

ָבנֹון ָבחּור : מקור ֵאהּו ַכלְׁ ַמרְׁ

ים ה טו[. ירִּ יר ַהשִּ  ָכֲאָרזִּים ]שִּ

דיוגינס=  – צחוק משכך כאבים.

עשוי לרכך , הצחוק יפה לבריאות

 ., ותורם להחלמהאת הכאב

 

 לא מדובשך ולא מעוקצך

ֵצְך = לא מן הטוב לא מִּ  ֵשְך וְׁלא ֵמֻעקְׁ בְׁ דִּ

  שבדבר ולא מן הרע שבו.

יָלה ָענָה  דוגמה: עִּ מְׁ ַשד בִּ ַהגִּזְָׁבר ֶשנֶחְׁ

ּתֹונַאי ַהָבכִּיר: "ֵאינִּי ֵמגִּיב, לא  ַבֶטֶלפֹון ָלעִּ

ֵצְך". ֵשְך וְׁלא ֵמֻעקְׁ בְׁ דִּ   מִּ

ים ֶאל מקור: ֹּאֶמר ֱאלהִּ ָעם לא ֵּתֵלְך -"וַי לְׁ בִּ

ָמהֶ  ָבר כב, יב[ עִּ דְׁ מִּ ם ֵכן  -ם" ]בְׁ ָאַמר לֹו: אִּ

י  קֹומִּ מְׁ ֵלם בִּ ֹּר ֶאת  -ֲאַקלְׁ ָאַמר לֹו: לא ָּתא

ֵכם. ָאַמר לֹו:  ם ֵכן ֲאָברְׁ ָהָעם. ָאַמר לֹו: אִּ

ָך  ָכתְׁ רְׁ בִּ ין לְׁ יכִּ רִּ "כִּי ָברּוְך הּוא".  -ֵאין ֵהם צְׁ

ֵשְך וְׁלא  בְׁ דִּ ָעה: "לא מִּ ים ַלּצִּרְׁ רִּ ָמָשל אֹומְׁ

ַרש ַּתנְׁחּוָמא ָפָרַשת ָבָלק[.ֵמעֻ  דְׁ ֵצְך " ]מִּ  קְׁ

 

ּדֹו ם ְלבַּ ָאדָּ = ַרע הּוא  ֹלא טֹוב ֱהיֹות הָּ

ן  נַיִּם מִּ ים ַהשְׁ ַמָּצבֹו ֶשל ַהבֹוֵדד, טֹובִּ

 ָהֶאָחד. 

ָאזְׁנֵי  דוגמה: ֵדי ַפַעם בְׁ יֵן מִּ נֵַהל ָהַרָּוק צִּ ַהמְׁ

ָגנִּית ָהַרָּוָקה כִּי ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם  ַהסְׁ

ַבלֹו י כְַׁדאי ֶשיֵצְׁאּו לְׁ ַבדֹו, וְׁכִּ  לְׁ

ַבדֹו, ֶאֱעֶשה  מקור: ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם לְׁ

ית ב יח[. ֵראשִּ  לֹו ֵעֶזר כְׁנֶגְׁדֹו ]בְׁ

 

 

 



 ביטוייםניבים/פתגמים/ 01 – לכיתה ד'

 בין אדם לחברו נפש מזון גוף האדם
 

ְטמֹו ם ֶאת חָּ יַ :  ִעקֵּ תְׁ ייהִּ אִּ יעּות ָרצֹון -ֵחס בְׁ בִּ שְׁ

ֶגֶשת.   ֻמדְׁ

מֹו  דוגמה: ֵקם ֶאת ָחטְׁ י עִּ פּואִּ ָכז ָהרְׁ נֵַהל ַהֶמרְׁ מְׁ

יָה ָעָליו  פִּ ָלַטת ַהשֹוֵפט לְׁ ַכֲאֶשר ָשַמע ֶאת ַהחְׁ

יֹון ש"ח ַלּתֹוַבַעת. ילְׁ ַֹּבה מִּ ג ּצּויִּים בְׁ ַשֵלם פִּ   לְׁ

ֻטנָף וְׁעֹוֵקם כְׁ  מקור: ָמקֹום מְׁ ָאָדם ֶשהּוא עֹוֵבר בְׁ

מֹו ]ֵאיָכה ַרָבה ב[.  ֶאת ָחטְׁ

 

  אחד בפה ואחד בלב

אדם שמצטיין בחוסר כנות ]ֵאינֹו ֵכן, ֵאינָה ֵכנָה[.  

 אין הפה מביע את אשר נמצא בלב.

ֵדי  דוגמה: ים ֵמעֹובְׁ נֹות -ַרבִּ ֶמֶשְך ָכל שְׁ ַההֹוָרָאה בְׁ

יּומָ  ָשֵרי ָהאֹוָצר,ֵכיוָן קִּ ינּו לְׁ ינָה ֹלא ֶהֱאמִּ דִּ ה ֶשל ַהמְׁ

ַגָלה  ים נִּתְׁ גּונֵי ַהמֹורִּ רְׁ ם אִּ ָכל ַמָשא ּוַמָּתן עִּ ֶשבְׁ

ַעט ָכל ֶאָחד ֵמֶהם כְֶׁאָחד ַבֶפה וְֶׁאָחד ַבֵלב.   כִּמְׁ

לֹוָשה ַהָקדֹוש ָברּוְך  מקור: ַדֵבר -שְׁ הּוא שֹונְָׁאן: ַהמְׁ

ָחד ַבֶפה וְֶׁאָחד ַבֵלב, וְַׁהיֹוֵדַע ֵעדּות ַבֲחֵברֹו, וְֵׁאינֹו אֶ 

יד בֹו  וָה ַבֲחֵברֹו, ּוֵמעִּ ַבר ֶערְׁ יד לֹו, וְָׁהרֹוֶאה דְׁ ֵמעִּ

י ]פסחים קיג[. . אין פיו ולבו שווים. ידִּ  יְׁחִּ

 

אומר את מה שהוא חושב, אינו  פיו וליבו שווים:

 צבוע.

 

 הוקל לו רווח לו.: אבן נגולה מעל לבו

 

דברים שיוצאים מפינו  :חיים ומוות ביד הלשון

יש משמעות והם יכולים לגרום לנו לדברים 

 .טובים )שנחיה( או להשלכות חמורות )שנמות(

 טחן קמח טחון

ָטַחן ֶקַמח ָטחּון = שב ואמר דברים ידועים, לא 

  חידש דבר.

ַחֵדש ָדָבר,  דוגמה: ֶצה ֶהָחָדש ֵאינֹו מְׁ י, ַהַמרְׁ ּתִּ ַדעְׁ לְׁ

  ֶאָלא טֹוֵחן ֶקַמח ָטחּון.

ָרה לֹו ]לנבוכדנצר[: -...יָצְָׁאה ַבת מקור: קֹול וְָׁאמְׁ

ָּת, ֶקַמח ָטחּון  ַעם ָהרּוג ָהַרגְָּׁת, ֵהיָכל ָשרּוף ָשַרפְׁ

ָּת ֶאת  ין צו[. הכוונה: לא ַאָּתה ָשַרפְׁ רִּ ָטַחנְָּׁת ]ַסנְֶׁהדְׁ

ָדש, ֵכיוָן ֶשהּוא ָהיָה כְָׁבר ָשרּוף. קְׁ  ַהמִּ

 

א ישרים, לא הגונים, אנשים ל תפוחים רקובים:

 משחיתים ומושחתים.

 

 כקליפת השום

ָדָבר ֶהָחֵסר ָכל ֵעֶרְך. ַפת ַהשּום = ָמָשל לְׁ לִּ   כִּקְׁ

ֵעינַי  דוגמה: ֵאית בְׁ יבּותֹו ֶשל ֶצַבע ָהֶרֶכב נִּרְׁ ֲחשִּ

ַפת ַהשּום. לִּ   כִּקְׁ

ים ָעלַ  מקור: ָרֵאל דֹומִּ י אֹוֵמר: ָכל ַחכְֵׁמי יִּשְׁ י ֶבן ַעַזאִּ

יָבא[  ן ַהֵקֵרַח ַהֶזה ]ַר' ֲעקִּ ַפת ַהשּום, חּוץ מִּ לִּ כִּקְׁ

כֹורֹות נח[.  ]בְׁ

 

 איש אשכולות

כֹולֹות = ָאָדם ַרב יש ֶאשְׁ ַחב-אִּ רֹונֹות, רְׁ ים -כִּשְׁ ֳאָפקִּ

כֹול =  ים: ֶאשְׁ רִּ ים. יֵש אֹומְׁ ַענְֵׁפי ַמָדע ַרבִּ י בְׁ ּוָבקִּ

יש  יש ָכל, אִּ ֹּל-אִּ  בֹו.-ֶשַהכ

ַחב דוגמה: כִּיל ּורְׁ י הּוא ָחָכם, ַמשְׁ ידִּ ים, -יְׁדִּ ֳאָפקִּ

כֹולֹות. יש ֶאשְׁ ּצּור, הּוא אִּ קִּ   בְׁ

י ֶבן  מקור: ֵריָדה וְׁיֹוסִּ יש צְׁ י ֶבן יֹוֵעֶזר אִּ ֶשֵמת יֹוסִּ מִּ

יש יְׁרּוָשַליִּם  כֹולֹות. ֶשנֱֶאַמר  -יֹוָחנָן אִּ לּו ָהֶאשְׁ ָבטְׁ

דיוגינס=  – צחוק משכך כאבים.

עשוי לרכך , הצחוק יפה לבריאות

 ., ותורם להחלמהאת הכאב

 

 לא מדובשך ולא מעוקצך

ֵצְך = לא מן הטוב  ֵשְך וְׁלא ֵמֻעקְׁ בְׁ דִּ לא מִּ

  שבדבר ולא מן הרע שבו.

יָלה דוגמה: עִּ מְׁ ַשד בִּ ָענָה  ַהגִּזְָׁבר ֶשנֶחְׁ

ּתֹונַאי ַהָבכִּיר: "ֵאינִּי ֵמגִּיב, לא  ַבֶטֶלפֹון ָלעִּ

ֵצְך". ֵשְך וְׁלא ֵמֻעקְׁ בְׁ דִּ   מִּ

ים ֶאל מקור: ֹּאֶמר ֱאלהִּ ָעם לא -"וַי לְׁ בִּ

ָבר כב, יב[  דְׁ מִּ ָמֶהם" ]בְׁ ָאַמר לֹו:  -ֵּתֵלְך עִּ

י  קֹומִּ מְׁ ֵלם בִּ ם ֵכן ֲאַקלְׁ ָאַמר לֹו: לא  -אִּ

ֹּר ֶאת ָהָעם. ָאמַ  ֵכם. ָּתא ם ֵכן ֲאָברְׁ ר לֹו: אִּ

ָך  ָכתְׁ רְׁ בִּ ין לְׁ יכִּ רִּ "כִּי  -ָאַמר לֹו: ֵאין ֵהם צְׁ

ָעה: "לא  ים ַלּצִּרְׁ רִּ ָברּוְך הּוא". ָמָשל אֹומְׁ

ַרש ַּתנְׁחּוָמא  דְׁ ֵצְך " ]מִּ ֵשְך וְׁלא ֵמֻעקְׁ בְׁ דִּ מִּ

 ָפָרַשת ָבָלק[.

 



 

 נחלץ מהעניין בנזקים.  : יצא בשן ועין

ָלה,  דוגמה: ית נִּכְׁשְׁ ָכלִּ וְֻׁכָלנּו יָָצאנּו ַהָּתכְׁנִּית ַהַכלְׁ

ֵשן וַָעיִּן.  ֶמנָה בְׁ  מִּ

י מקור: יש ֶאת-"וְׁכִּ דֹו אֹו-יֶַכה אִּ ֵעין -ֶאת-ֵעין ַעבְׁ

ם ֶחנּו ַּתַחת ֵעינֹו, וְׁאִּ י יְַׁשלְׁ שִּ ֲחָתה ַלָחפְׁ ֵשן -ֲאָמתֹו וְׁשִּ

דֹו אֹו נֹו -ַעבְׁ ֶחנּו ַּתַחת שִּ י יְַׁשלְׁ שִּ יל ַלָחפְׁ ֵשן ֲאָמתֹו יַפִּ

 כז.[ -כא כו  ]שמות

 

 

 

יָכה ז,א[ "ֵאין ֶאשְׁ  ּוְָׁתה ]מִּ כּוָרה אִּ כֹול ֶלֱאכול בִּ

כֹולֹות? ָאַמר ַרב  י"]ַמֶסֶכת סֹוָטה[, ַמאי ֶאשְׁ שִּ נַפְׁ

יש ֶשַהכל בֹו ]סֹוָטה דף מז,  מּוֵאל: אִּ יְׁהּוָדה ָאַמר שְׁ

 ַעמּוד ב'[.

 

 זרה מלח על פצעיו

לֹונִּי = הגדיל את מנת  ָצָעיו ֶשל פְׁ ָזָרה ֶמַלח ַעל פְׁ

  הצער של פלוני.

ים  דוגמה: ָחָתה ֶשל ַמֵּצַבת ַהזִָּכרֹון ַלֲחָללִּ ַהַהשְׁ

ים. ים ַהַשכּולִּ ֵעי ַההֹורִּ צְׁ ָתה ֶמַלח ַעל פִּ   ָזרְׁ

ָכָלה וְַׁעד  מקור: רּות ַהַהשְׁ פְׁ סִּ רּות ֲחָדָשה ]מִּ פְׁ סִּ

 יֵָמינּו[.

 

ד יִם עַּ אּו מַּ = הרעה הגיעה לשיאה,  נֶָּפׁש-בָּ

 נסבל. -והדבר בלתי

ירֹות כִּי  דוגמה: לּונֹוֵתיֶהם ֶשל רֹוכְֵׁשי דִּ בֹות ּתְׁ קְׁ עִּ בְׁ

ָסם ֻהכְַׁרז כְׁפֹוֵשט -ָבאּו ַמיִּם ַעד ֻפרְׁ ָלן ַהמְׁ נֶָפש ַהַקבְׁ

 ֶרֶגל. 

ים, כִּי ָבאּו ַמיִּם ַעד מקור: יַענִּי ֱאֹלהִּ נֶָפש -הֹושִּ

 ]תהילים סט, ב[.

 

רצוי )הרמב"ם(:  יהיו מזונותיך תרופותיך

להיעזר במזון בריא למניעת מחלות ולשמירה על 

הבריאות. עדיף לשמור על הבריאות בעזרת מזון 

 בריא מאשר בעזרת תרופות שאינן טבעיות.

 

ף ֶאְצבַּ  ַבֵטל, לא ָעָשה ָדָבר.: עֹלא נָּקַּ תְׁ   הִּ

חֹוב לא נַָקף  דוגמה: נַת ָהרְׁ פִּ י, ַהַדיָר ֶשבְׁ ַאכְָׁזָבתִּ לְׁ

נּוָעה ֶלֱאכוף ֶאת  שֹוֵטר ַהּתְׁ ֶאצְַׁבע כְֵׁדי ַלֲעזור לְׁ

רּור.   ַהַּתמְׁ

י ַחנִּינַא:  מקור: ין ז,ב: וְָׁאַמר ַרבִּ ָאָלה ֵמחּולִּ ַהשְׁ בְׁ

י ֵאין ָאָדם ם  וְָׁאַמר ַרבִּ ַמָטה, ֶאָלא אִּ לְׁ ָבעֹו מִּ נֹוֵקף ֶאצְׁ



ֲעֵדי צְׁ ָלה, ֶשנֱֶאַמר: מה' מִּ ַמעְׁ לְׁ יזִּין ָעָליו מִּ -ֵכן ַמכְׁרִּ

ים לז,כג[ וְָׁאָדם ַמה לִּ הִּ כֹו -ֶגֶבר כֹונְׁנּו ]ּתְׁ ין ַדרְׁ יָבִּ

שלי כ, כה[.  ]מִּ

ֲעֵדי צְׁ ים לז,כג[ -ֶשנֱֶאַמר: מה' מִּ לִּ הִּ ֶגֶבר כֹונְׁנּו ]ּתְׁ

שלי כ, כה[.-ָדם ַמהוְָׁא כֹו ]מִּ ין ַדרְׁ  יָבִּ

 

 

 



 ניבים/ביטויים/פתגמים 01 -  לכיתה ה'

 בין אדם לחברו נפש מזון גוף האדם
 שתק, לא אמר דבר, נמנע מלומר.  :נצר לשונו

דוגמה: פעמים רבות שאלנו אותו על קורותיו 

במלחמה, אך הוא נוצר את לשונו ואיננו מספר 

 דבר. 

 

לדבר מה המציל ומחיה  מטאפורה :עץ החיים

את הנפש )מקביל לביטוי "מקור חיים", המופיע 

 בהקשרים דומים(. 

 

ל לּוחַּ ִלבֹו ב עַּ ַּתֵדל לִּ  :כָּתַּ שְׁ ֹּר ֵהיֵטב. הִּ  זְׁכ

י ֶאת ַבָקָשָתה ֶשל עֹוֶרֶכת  דוגמה: ּתִּ ֹלא ָשַכחְׁ

י.  בִּ יָה ַעל לּוַח לִּ ּתִּ נֶה, כְַׁתבְׁ שְׁ  ַהמִּ

ֵרם ַעל -ֶחֶסד וֱֶאֶמת ַאל מקור: יַַעזְֻׁבָך, ָקשְׁ

ֵבם ַעל גְׁרֹוֶתיָך, ָכתְׁ ֵלי ג ג[.-ַגרְׁ שְׁ ֶבָך ]מִּ  לּוַח לִּ

 

ין בחוסר אדם שמצטי :אחד בפה ואחד בלב

כנות ]ֵאינֹו ֵכן, ֵאינָה ֵכנָה[. אין הפה מביע את 

 אשר נמצא בלב.

ֵדי  דוגמה: ים ֵמעֹובְׁ נֹות -ַרבִּ ֶמֶשְך ָכל שְׁ ַההֹוָרָאה בְׁ

ָשֵרי ָהאֹוָצר,ֵכיוָן  ינּו לְׁ ינָה ֹלא ֶהֱאמִּ דִּ יּוָמה ֶשל ַהמְׁ קִּ

גּונֵי ַהמֹורִּ  רְׁ ם אִּ ָכל ַמָשא ּוַמָּתן עִּ ַגָלה ֶשבְׁ ים נִּתְׁ

ַעט ָכל ֶאָחד ֵמֶהם כְֶׁאָחד ַבֶפה וְֶׁאָחד ַבֵלב.   כִּמְׁ

לֹוָשה ַהָקדֹוש ָברּוְך  מקור: ַדֵבר -שְׁ הּוא שֹונְָׁאן: ַהמְׁ

ֶאָחד ַבֶפה וְֶׁאָחד ַבֵלב, וְַׁהיֹוֵדַע ֵעדּות ַבֲחֵברֹו, וְֵׁאינֹו 

וָה בַ  ַבר ֶערְׁ יד לֹו, וְָׁהרֹוֶאה דְׁ יד בֹו ֵמעִּ ֲחֵברֹו, ּוֵמעִּ

י ]פסחים קיג[ .אין פיו ולבו שווים. ידִּ  יְׁחִּ

 

 

 

 

כינויה של שיטת חינוך המתבססת על מתן  והגזר:המקל 

תמריצים לאדם המבצע את הפעולה, או ענישה במידה ולא 

ביצע את הנדרש. הגזר מסמל את התמריצים והמקל את 

 .הענישה

 

 תוצאת עבודתו. פרי עמלו:

 

אנשים לא נקיים, לא הגונים, משחיתים : תפוחים רקובים

 ומושחתים.

 

חַּ  לַּ צַּ ן יָּדֹו בַּ מַּ התבטל, ישב בחיבוק ידיים. צלחת = כיס  :תטָּ

  בבגד.

ים ַהנַַער ָטַמן יָדֹו ַבַּצַלַחת, וְָׁלֵכן נִּכְַׁשל  דוגמה: מּודִּ נַת ַהלִּ ֶמֶשְך שְׁ בְׁ

ֲחנֵי ַהַבגְׁרּות. בְׁ מִּ   בְׁ

יֶבנָה ]משלי יט  מקור: יהּו לא יְׁשִּ ָטַמן ָעֵצל יָדֹו ַבַּצַלַחת, ַגם ֶאל פִּ

 כד[.

 

 איש אשכולות

כֹולֹות = ָאָדם ַרב יש ֶאשְׁ ַחב-אִּ רֹונֹות, רְׁ ַענְֵׁפי -כִּשְׁ י בְׁ ים ּוָבקִּ ֳאָפקִּ

יש  יש ָכל, אִּ כֹול = אִּ ים: ֶאשְׁ רִּ ים. יֵש אֹומְׁ ֹּל-ַמָדע ַרבִּ  בֹו.-ֶשַהכ

ַחב דוגמה: כִּיל ּורְׁ י הּוא ָחָכם, ַמשְׁ ידִּ ים, בְׁ -יְׁדִּ יש ֳאָפקִּ ּצּור, הּוא אִּ קִּ

כֹולֹות.   ֶאשְׁ

יש  מקור: י ֶבן יֹוָחנָן אִּ ֵריָדה וְׁיֹוסִּ יש צְׁ י ֶבן יֹוֵעֶזר אִּ ֶשֵמת יֹוסִּ מִּ

כֹול  -יְׁרּוָשַליִּם  יָכה ז,א[ "ֵאין ֶאשְׁ כֹולֹות. ֶשנֱֶאַמר ]מִּ לּו ָהֶאשְׁ ָבטְׁ

י"]ַמֶסֶכת סֹוָטה[ שִּ ּוְָׁתה נַפְׁ כּוָרה אִּ כֹולֹות? ָאַמר ֶלֱאכול בִּ , ַמאי ֶאשְׁ

יש ֶשַהכל בֹו ]סֹוָטה דף מז, ַעמּוד ב'[. מּוֵאל: אִּ  ַרב יְׁהּוָדה ָאַמר שְׁ

 זרה מלח על פצעיו

לֹונִּי = הגדיל את מנת הצער של  ָצָעיו ֶשל פְׁ ָזָרה ֶמַלח ַעל פְׁ

יש  נפש בריאה בגוף בריא.":

קשר הדוק בין מצבו הבריאותי 

 של האדם לבין מצבו הנפשי.

 

הזמן הוא בדרך כלל הרופא 

הזמן  :דיוגינס – הטוב ביותר

 עשוי לעזור להתגבר על הכאב

 

 – צחוק משכך כאבים. 

דיוגינס= הצחוק יפה 

עשוי לרכך את , לבריאות

 ., ותורם להחלמההכאב

 

הצדיק : צדיק כתמר יפרח

הוא כמו תמר, הוא נותן 

 פירות ויש לו שכר לעתיד.

 

א אדם רק כקנה, ם יהלעול

טוב  :ואל יהא קשה כארז

לאדם שיהא גמיש כלפי 

 .סביבתו, ולא נוקשה

 

 



ֶלְלָך זָּר וְלא ִפיָך ָך  :יְהַּ חּו אֹותְׁ ים יְַׁשבְׁ ָרצּוי ֶשֲאֵחרִּ

  אֹו ֶאת ַמֲעֶשיָך.

ַשֵבַח ֶאת ָהֲאָתר ֶשֲהקִּ  דוגמה: י ֵאינִּי נֹוֵהג לְׁ ימֹותִּ

נֶֶגד ֵעינַי  ָלשֹון", ֵכיוָן ֶשַהכְָׁלל ָהעֹוֵמד לְׁ "נִּיבֹונָכֹון בְׁ

יָך". ָך ָזר וְׁלא פִּ   הּוא: "יְַׁהֶללְׁ

יֹום ָמָחר, כִּי לא-ַאל  מקור: ַהֵלל בְׁ תְׁ -ֵּתַדע ַמה-ּתִּ

ָך ָזר וְׁלא י וְַׁאל -יֵֶלד יֹום, יְַׁהֶללְׁ יָך , נָכְׁרִּ ָפֶתיָך -פִּ שְׁ

ֵלי כז  שְׁ  ב[.-א]מִּ

 

 .הוקל לו רווח לו :אבן נגולה מעל לבו

 

דברים שיוצאים מפינו  :חיים ומוות ביד הלשון

יש משמעות והם יכולים לגרום לנו לדברים 

 טובים )שנחיה( או להשלכות חמורות )שנמות(.

 

 נחלץ מהעניין בנזקים.  :יצא בשן ועין

ָלה, וְֻׁכָלנ דוגמה: ית נִּכְׁשְׁ ָכלִּ ּו יָָצאנּו ַהָּתכְׁנִּית ַהַכלְׁ

ֵשן וַָעיִּן.  ֶמנָה בְׁ  מִּ

י מקור: יש ֶאת-"וְׁכִּ דֹו אֹו-יֶַכה אִּ ֵעין -ֶאת-ֵעין ַעבְׁ

ם ֶחנּו ַּתַחת ֵעינֹו, וְׁאִּ י יְַׁשלְׁ שִּ ֲחָתה ַלָחפְׁ ֵשן -ֲאָמתֹו וְׁשִּ

דֹו אֹו נֹו -ַעבְׁ ֶחנּו ַּתַחת שִּ י יְַׁשלְׁ שִּ יל ַלָחפְׁ ֵשן ֲאָמתֹו יַפִּ

 כז.[. -]שמות כא כו 

 

 

 

 

 

 

 

 

  פלוני.

ים זָ  דוגמה: ָחָתה ֶשל ַמֵּצַבת ַהזִָּכרֹון ַלֲחָללִּ ָתה ֶמַלח ַעל ַהַהשְׁ רְׁ

ים. ים ַהַשכּולִּ ֵעי ַההֹורִּ צְׁ   פִּ

ָכָלה וְַׁעד יֵָמינּו[. מקור: רּות ַהַהשְׁ פְׁ סִּ רּות ֲחָדָשה ]מִּ פְׁ  סִּ

 

רצוי להיעזר במזון בריא )הרמב"ם(:  יך תרופותיךיהיו מזונות

למניעת מחלות ולשמירה על הבריאות. עדיף לשמור על 

 הבריאות בעזרת מזון בריא מאשר בעזרת תרופות שאינן

 טבעיות.

 

 


