אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

עברית על הבר

חג שמח ומועדים לשמחה

במסגרת אירועי 'עברית על הבר' אתם מוזמנים מייד

"תוסיפו שנים רבות ומועדים טובים ששים ושמחים

לאחר החג להרצאה של ד"ר גבי בירנבאום :לועזית

בחגיכם ובמועדיכם ובימיכם ובשניכם הטובים".

מדוברת – על השפות שהתגנבו לעברית שלנו.
זה נוסח הברכה שנהג אצל היהודים במחוז אלחוגרייה
כ"ד בניסן 29 ,באפריל" ,20:00 ,זוט אלורס" ,כצנלסון

שבדרום תימן .על הברכה נהוג לענות" :בחייך ובימיך
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הטובים".
החג מזמן לנו עיסוק בשפע ענייני לשון הקשורים

מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם.

לאביב ,להגדה ,לעבדות ולחירות ועוד.
משפטנים? ההרשמה להשתלמות לשיפור הניסוח
מדור חגיגי באתר | חידון לחג האביב | קושיות לשולחן

המשפטי בעיצומה.

הסדר

ניקיון לקראת הפסח

כמה שנאמר

מטאטא – המילה מַ טְ אֲ טֵ א מופיעה בתנ"ך פעם אחת

במרכז ההגדה של פסח ניצב סיפור יציאת מצרים
המבוסס על דרשות וביאורים לפסוקים מן התורה.

בלבד – בנבואת פורענות על ממלכת בבל בספר

בהגדות רבות בא לפני ציטוטי הפסוקים הביטוי "כְּמָ ה

ישעיהו" :ו ְהִ כ ְַרתִּ י ְל ָבבֶל שֵׁ ם וּשְׁ אָר וְנִין וָנֶכֶד…

שנאמר" – לעומת "כְּמוֹ שנאמר" בהגדות אחרות.

ו ְטֵ אטֵ אתִ יהָ בְּמַ טְ אֲ טֵ א הַ שְׁ מֵ ד נְאֻ ם ה' ְצבָאוֹת" .זיהויו של

נשאלנו כיצד נכון להגות את המילה 'כמה' בביטוי זה.

המטאטא עם הכלי לכיבוד הרצפה מוכר כבר מספרות

הביטוי כְּמָ ה שֶׁ ־ זהה אומנם במשמעו לביטוי כְּמוֹ שֶׁ ־,

חז"ל.

אך נבדל ממנו בהגייתו :אין מדובר בקמץ קטן כפי שיש
הטועים לחשוב ,אלא בקמץ רגיל שתנועתו  .aכלומר
ההגייה הנכונה היא .Kema

משופה – מְ שׁוּפָ ה היא כרית לניקוי כלים .לאורך השנים
המשופה פשטה צורה ולבשה צורה :ברזלית" ,ננס",
צמר פלדה ,ספוֹג עטוי תלתלי מתכת ועוד .במשופה
משפשפים ,מקרצפים ומצחצחים את כלי האוכל וכלי

להרחבה במדור מטבעות הלשון

המטבח בימי השגרה ובעיקר לקראת הפסח.

שמות ומשמעויות – כרמל

מילים לשולחן החג

בספר מלכים מוזכר העימות על הר הכרמל בין אליהו

בימות החול אנו אוכלים בדרך כלל ארוחה – מילה
שמקורה בתנ"ך ,אך בחגים אנו מדברים בעיקר על

הנביא לנביאי הבעל .אך בספר יהושע מוכר השם כרמל

סעודה – מילה בעלת אותה משמעות שירשנו מלשון

גם כשם של יישוב בנחלת יהודה )כיום יש יישוב בשם

חז"ל .סעודת החג צריכה כמובן להיות בעלת אופי

זה בדרום הר חברון(.

חגיגי – מילה שחידש אליעזר בן־יהודה.
גם ההר וגם היישוב נקראו בשם כרמל על פי הוראתה
הכללית של המילה – גני פרי ,ארץ פורייה .המילה

מילים רבות עולות על שולחננו בחגים ,מהן עתיקות
יומין ומהן חדשות ומחודשות .בפרוס החג אנו מגישים

כרמל במשמעות זו נזכרת לא מעט בדברי נביאים,

לכם סעודה של מילים – מוכרות יותר ומוכרות פחות –

למשל" :ו ָאָבִיא אֶ תְ כֶם אֶ ל אֶ ֶרץ הַ כּ ְַרמֶ ל לֶאֱ כ ֹל פִּ ְרי ָהּ

המתובלת בהסברים קצרים.

ו ְטוּבָהּ" )ירמיה ב ,ז(.

חג שמח ובתיאבון – להרחבה

עוד על השם כרמל במדור שמות ומשמעויות
שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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