
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

פורים לשמחה

העברית עשירה למדי באוצר מילותיה בתחום השמחה.
עושר זה בא לידי ביטוי באבות דרבי נתן: "עשרה שמות

נקראת שמחה, אלו הן: ששון, שמחה, גילה, רינה,
דיצה, צהלה, עליזה, חדוה, תפארת, עליצה" (פרק לד).

שש מן המילים האלה באות גם בברכה השביעית
בשבע ברכות הנישואין: "…אשר ברא ששון ושמחה,

חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדוָה, אהבה ואחוָה

 
ושלום ורעות".

 

 
עוד על המילים השמחות

 
מדור מיוחד באתר עם קטעי מידע לכבוד פורים

חדש בהוצאה לאור

יצא לאור ספרה של ורד סיידון: חליפות ותמורות
לשוניות בשדה החשיבה – ספר זה הוא חיבור מדעי
ראשון מסוגו הפורס עיון בלשני היסטורי בקבוצה של

 
פעלים מתחום החשיבה וההכרה. 

 
המחקר דן בהשתלשלות משמעיהם של הפעלים

ובזיקות ההדדיות ביניהם, ויוצר בתוך כך אספקלריה
היסטורית תרבותית על תפיסות החיים המשתנות

 
המשתקפות משינויי המשמע.

 
למכירה כעת במחיר מבצע באתר חנות הספרים

מסע העדלידע

השם הידוע לקרנבל פורים נקבע בשנת תרצ"ב (1932)
לאחר שוועדת השמות של עיריית תל אביב ביקשה

מהציבור הצעות לשם עברי לקרנבל הפורימי שהתקיים

 
מדי שנה בעיר. 

 
מתוך כ־300 הצעות נבחרה ההצעה "עדלאידע" או

"עדלידע" על פי המובאה התלמודית "אמר רבא מיחייב
איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך

מרדכי" (מגילה ז ע"ב). את החלופה הציע יצחק דב

 
ברקוביץ', סופר ומתרגם עברי וידיי. 

 
עוד על מסע העדלידע במאמרו המרתק של דן אלמגור

הקריב וקירב

נשאלנו אם תקני לומר "הוא הקריב את הכיסא
לשולחן". אולי תופתעו לדעת כי שימוש זה תקני

לחלוטין, אך כיום אפשר למצוא אותו בעיקר בלשונם
של ילדים וגם בלשון הספרותית. כך למשל כותב עגנון

ב"סיפור פשוט": "הקריבי אזנך לפי ואגיד לך".
הפועל ִהְקִריב עניינו 'קירב', 'הביא קרוב אל', ומכאן

 
'הגיש', 'נתן מתנה' – זה הקורבן המוגש לאל. 

 
הרחבה בתשובה חדשה באתר

שמות ומשמעויות – מרדכי

מקורו של השם מרדכי בשם האל ַמרדּוך – האל הראשי
של בבל. בתנ"ך האל הזה נקרא ְמרֹ(א)ַד� והוא מכונה
ֵּבל (צורתה האכדית של המילה ַּבַעל – 'אדון'): "ִאְמרּו

נְִלְּכָדה ָבֶבל, הִֹביׁש ֵּבל, ַחת ְמרָֹד�, הִֹביׁשּו ֲעַצֶּביָה, ַחּתּו

 
ִּגּלּוֶליָה" (ירמיהו נ, ב).

 

 
לשאלת ניקודו השם מרדכי במגילת אסתר

 
עוד שמות ומשמעויות במדור מיוחד באתר

מונחים מתחפשים

המילה ַּתְחּפֶֹׂשת נוצרה כנראה בסוף שנות העשרים או
בתחילת שנות השלושים של המאה העשרים. היא

חודשה במשקל המילה המקראית ִּתְלּבֶֹׁשת, ודומות לה
מילים נוספות ובהן ִּתְסּפֶֹרת, ִּתְקרֶֹבת (לשון חז"ל);

ִּתְגּבֶֹרת (ימי הביניים); ִּתְרּכֶֹבת, ִּתְסרֶֹקת, ַּתְחמֶֹׁשת (מן

 
העברית החדשה).

 
לקראת פורים אנו מגישים לכם חידון חגיגי ובו לבשו

מונחי לשון ידועים לבוש חדש ומשעשע. התצליחו

 
לגלות את המונחים המסתתרים באיורים?

 
לחידון מונחים מתחפשים

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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