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איזו היא עבודה שהיא בלב ,הוי אומר זו תפילה (תענית ב).
How can we work and serve Hashem with all of our
?heartBy Tefila.

ביטויים עם אברים בגוף

ביטויים :צירוף מילים בעל משמעות מיוחדת ,שונה מזו המתקבלת באופן מילולי
מהמילים המרכיבות אותו

Words that have special meaning,
Different from the literal meaning of the
words.
Read the expression and write what does it really
…mean

הַבַיטּוייַ -
the expression
ראש קטן
ֹ

ראש
שֹובר את ה ֹ

Literally

Small head

מָ הַזֶהַאֹומֶ ר? ַ
ָאדָ ם שֶׁ מִּ תְ עַ נְי ֵן ַרק
בִּדְ ב ִָּרים שֶׁ בִּסְ בִּיבָתֹו

Break the head

מִּ תְ אַ מֵ ץ לִּמְ צ ֹא פִּתְ רֹון

ראש על הכתפיים
ֹ

Head on the
shoulders

ָאדָ ם פִּקֵ חַ

סיעּור מֹוחֹות

brain storm

הַ עֲ לַָאת ַרעֲ יֹונֹות שֶׁ ל
הַ ְרבֵה אֲ נָשִּ ים י ַחַ ד

What does it
really mean

הַבַיטּוייַ -
the expression

לב של אבן
ֹֹ

אחד בפֹה ואחד
לב
בֹ

לב הים
ֹ

לב זהב
ֹ

לב
לשים ֹ

לבֹשבּור
ֹ

Literally

Heart of rock

מָ הַזֶהַאֹומֶ ר? ַ

ָאדָ ם שֶׁ אֵ ינֹו ָרגִּיש

One in the
ָאדָ ם שֶׁ אֹומֵ ר מַ שֶׁ הּו
mouth one in the
אֶׁ חַ ד ו ְחֹושֵ ב מַ שֶׁ הּו ַאחֵ ר
hart

Heart of the sea

אֶׁ מְ צַע הַ יָם

Heart of gold

ָאדָ ם טֹוב ו ְָרגִּיש

Put your hart

לִּהְ יֹות מְ ֻרכָז ְבדָ בָר
שֶׁ אַ תָ ה עֹושֶׁ ה

Broken heart
עַ צְבּות שֶׁ בָָאה כְתֹוצָָאה
מִּ מַ שֶׁ הּו שֶׁ קָ ָרה

What does it
really mean

איבריםַבגוףַהאדםַבתפילה
ַ Find the body parts that are mentioned in the Siddur
מצאוַשמותַשלַאיבריַגוףַבסידור:

עַמּוד ַ

ַַַ

שַםַהַאַיבַָר ַ

הַחֶַלֶַקַבַתַפַילַָה ַ

קִּ ראּו אֶׁ ת הַ תפִּ ילֹות הַ ַבאֹות ו ְחִּ ישבּו הַ אִּ ם

Read these Tfilot and think

הֵ ן תְ פילֹות שֶׁ ַבח אֹו ַבקַ שָ ה? ?Is it praising Hashem or asking Hashem

הַבַרַ ָכַה/הַתַפַילַָה ַ

וְ הַ ע ֲֵרב נָא ה' אֱ לקינּו אֶ ת ד ְב ֵרי
תור ְתָך בְ פינּו ּובְ פי עַ ְמָך בֵ ית
ָ
י ְש ָראֵ ל
בָ רּוְך אַ ָתה ה' ,אֱ להֵ ינּו מֶ לְֶך
הָ עולָם ,הַ מַ עֲביר ֵשנָה מֵ עֵ ינַי
ּותנּומָ ה מֵ עַ פְ עַ פָ י
ְ
וְ תֵ ן בְ לבֵ נּו בינָה לְ הָ בין .לְ הַ ְשכיל.
ל ְשמועַ  .ללְ מוד ּולְ לַמֵ ד .ל ְשמור
וְ ַלעֲשות ּולְ ַקיֵם ֶאת כָ ל דבְ ֵרי
תור ְתָך
תַ לְ מּוד ָ
תורתֶ ָך
וְ הָ אֵ ר עֵ ינֵינּו בְ ָ
וְ נ ְמצָ א חֵ ן וְ ֵשכֶ ל טוֹב בְ עֵ ינֵי
ָאדם.
אֱ ֹלקים וְ ָ

שֶַבַח/בַקַשַָה ַ

הַחֶַלֶַקַבַגּוף ַ

בס"ד

!! לחיות עם התורה-""אשר יעשה אותם האדם וחי בהם
'רמב"ם הלכות שבת פרק ב

 כ ְשָאר כָל הַ מ ְצווֹת; לְ פיכְָך ח ֹולֶה ֶשיֵש ב ֹו, אֵ צֶ ל סַ ָכנַת נְפָ שוֹת,א ְדחּויָה היא ַשבָ ת
. עַ ל פי רוֹפֵ א אֻ מָ ן ֶשלְ אוֹת ֹו ָמקוֹם, עוֹשין ל ֹו כָל ְצ ָרכָיו בַ ַשבָ ת--סַ ָכנָה
1. The laws of the Shabbath are suspended in the face of a danger to life, as are the
obligations of the other mitzvot. Therefore, we may perform - according to the
directives of a professional physician of that locale.

,מַ ְדליקין ל ֹו ֶאת הַ נֵר-- ְמחַ לְ לין, כָל זְ ָמן ְשהּוא צָ ריְך וְ יֵש ב ֹו סַ ָכנָה א ֹו ְספֵ ק סַ ָכנָה.ב
ּומחמין ל ֹו חַ מין בֵ ין לְ הַ ְשקוֹת ֹו
ְ ,ּומבַ ְשלין
ְ  וְ אוֹפין,ֹ וְ שוֹחֲ טין לו,ּומ ַכבין מלְ פָ נָיו ֶאת הַ נֵר
ְ
 לְ ָכל,הֲ ֵרי היא ַכחֹל-- ַשבָ ת לְ גַבֵ י ח ֹולֶה ֶש ֵיש ב ֹו סַ כָ נָה: כְ לָל ֹו ֶשל ַָדבָ ר.ֹבֵ ין ל ְרחיצַ ת ּגּופו
.הַ ְדבָ רים ְשהּוא צָ ריְך לָהֶ ן
2. As long as a person is dangerously ill - or even if there is a question whether or
not he is dangerously ill - and requires treatment, the Shabbath should be violated
on his behalf. A lamp may be lit on his behalf and extinguished on his behalf.
Animals may be slaughtered on his behalf, food baked and cooked on his behalf,
and water heated for him, whether to drink or to use for bathing.
The general principle for a person who is dangerously ill is that the Sabbath should
be considered as a weekday regarding all his needs.

 ֶשנֶאֱ מָ ר "אֲ ֶשר ַיע ֲֶשה א ָֹתם, לְ ח ֹולֶה ֶשיֵש ב ֹו סַ ָכנָה, וְ ָאסּור לְ ה ְתמַ ְהמַ ּה בְ חלּול ַשבָ ת.ג
, ְש ֵאין מ ְשפְ טֵ י הַ תו ָֹרה ְנ ָקמָ ה בָ ע ֹולָם, הַ א לָמַ ְד ָת. וְ ֹלא ֶשיָמּות בָ הֶ ם,"ָאדם וָ חַ י בָ הֶ ם
ָ ָה
.אֵ לָא ַרחֲ מים וְ חֶ סֶ ד וְ ָשלוֹם בָ ע ֹולָם
3. It is forbidden to hesitate before transgressing the Shabbath laws on behalf of a
person who is dangerously ill, as reflected in the interpretation in the phrase of
"which a person shall perform to live through them," and not to die through them.
This teaches that the judgments of the Torah do not [bring] vengeance to the world,
but rather bring mercy, kindness, and peace to the world.

'גמרא מסכת יומא דף לה עמוד ב
.ש ְבכָל יֹום וָיֹום ָהי ָה עֹושֶׁה ּו ִמשְתַ כֵּר ִבט ְַר ָפעִיק
ֶׁ ,ָאמְרּו ָעלָיו עַל ִהלֵּל ַהזָקֵּן
.ֶׁחצְיֹו ָהי ָה נֹותֵּ ן לְשֹומֵּר בֵּית ַהמִדְ ָרש ְו ֶׁחצְיֹו ְלפ ְַרנָסָתֹו ּו ְלפ ְַרנָסַת ַאנְשֵּי בֵּיתֹו
;ַפעַם ַאחַת ֹלא ָמצָא ְל ִהשְתַ כֵּר וְֹלא ִהנִיחֹו שֹומֵּר בֵּית ַהמִדְ ָרש ִל ָכנֵּס
.ש ַמ ְעי ָה וְַא ְב ַטלְיֹון
ְ שמַע דִ ב ְֵּרי אֱֹלהִים ַחי ִים ִמפִי
ְ ִ שי
ֶׁ  כְדֵּ י,ָעלָה ְונִתְ לָה ְויָשַב עַל פִי א ֲֻרבָה
.ש ַמי ִם
ָ שלֶׁג מִן ַה
ֶׁ  ְוי ַָרד ָעלָיו, ּותְ קּופַת ֵּטבֵּת ָהי ְתָ ה,שבָת ָהי ָה
ַ  אֹותֹו הַיֹום ע ֶֶׁׁרב:ָאמְרּו
:ש ַמ ְעי ָה לְַא ְב ַטלְיֹון
ְ שחַר ָאמַר לֹו
ַ ש ָעלָה עַמּוד ַה
ֶׁ ְכ
?שמָא יֹום ְמ ֻענָן הּוא
ֶׁ , ְבכָל יֹום ַה ַבי ִת ֵּמאִיר ְוהַיֹום ָאפֵּל,ַא ְב ַטלְיֹון ָאחִי
.ֵּהצִיצּו עֵּינֵּיהֶׁם ו ְָראּו דְ מּות ָאדָ ם ָבא ֲֻרבָה
.שלֶׁג
ֶׁ עָלּו ּו ָמצְאּו ָעלָיו רּום שְֹלש אַמֹות
.ְדּורה
ָ פ ְָרקּוהּו ְוה ְִרחִיצּוהּו ְוסָכּוהּו וְהֹושִיבּוהּו ְכנֶׁגֶׁד ַהמ
.שבָת
ַ  ָראּוי זֶׁה ְל ַחלֵּל ָעלָיו אֶׁת ַה:ָאמְרּו
Of Hillel the Elder it was said: Every day he went to work, and earned a Tarpeik (a
coin of 4 Dinars). Half he gave away to the guard of the Beit Midrash, to let him in
to learn Torah, and on the other half he and his family lived. Once it happened he
did not earn anything, the porter did not let him in. He ascended the roof where
there was an opening, and listened to the words of the living God, from the mouth
of Shemaia and Abtalian. It was said: That day was a Friday, and in the season of
Tebeth (winter), and he was besnowed. When it dawned, Shemaia said to Abtalian:
"Every day it becomes light at this time, and now it is dark. Is it such a cloudy
day?" They raised their eyes, and saw the figure of a man. When they went up,
they found on him a layer of snow three ells thick. They took him down, washed
him, dressed him with oil, placed him before a fire, and they said: "Such a man
deserves that Sabbath should be violated for his sake (by the making of fire)."

Hillel paid to learn Torah in the Beit
Midrash every day.

