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Le mot   "cœur"   dans tous ses états

français > hébreu

À cœur joie •כאאו הפשא ה ללכ הגללה ה •טאל לאגהגא ה • כאו
הפשא (אגהגא) ה •געא הטאלה אלגא ה •גע היל) 

À cœur ouvert לגגלאג לל ה ל•האו גיא ה ה ילל כל לל

À cœur vaillant rien 
d'impossible

כיגץ  אח ימלגח ה כגל על  האאיע יפהג ה מאל ה
כם ו מא כגל זא כגעה

À contrecœur שלכ י מאל ה לכ ללל שלם ה יוא) •פגגה ה ליגגהו
ללא ה להגגאע ל מאהא ה •יג ש•פכא שע ה לאל •א חא

ללכ חיעה ה לחאס  חשק ה ללכה לכג  מאל ה 
ההכה

À fendre le cœur  קא א לל• אע •ג כלל הקג  וזאק

Affaires de cœur כהלה ה אהגגהגם שלגהא ללגהה אהגגהג

Ami de cœur לל ה געגע ק אל ה געגע הפש ה חל  ללל יחיע
אלהפש

Au cœur de לכימא  ה לאגמאיא של 

Au fond du cœur לאיקג הלל ה לוא) וא•א ה לסו  ללא

Au plus profond de son cœur ללא ייאיקג

Avoir bon cœur גש לא לל טאל ה גש לא לל חם ה וא•א ••ל א ה האכ
השיה טאלה ה העגל לל

Avoir du cœur au ventre גש לא עם (כאיץ, לגמגם*) ה כיגץ לל

Avoir la mort au cœur  ה הגה יגאכש יכאעהפל ללא אלגא

Avoir la rage au cœur  ה הגה ח אל כ• הגה •אאס

Avoir le cœur à l'ouvrage ה הויס  ל•ל ללא לאלאעואאלע להולהלאו 
(לילכ•וא)

Avoir le cœur dans la gorge  ה גש לא לחגלה י  הגאל י 

Avoir le cœur en deuil שקא לי ה שחא ה ה אם כ• לכעיה ה לימל  אח
 א ה ל כש יא •ל

Avoir le cœur en écharpe*  ה הגה יעא•ע)•לע ה ללא ההשיה אל לא  א
(ימאל ח) ה כ•ל כו הלל* ה ללא שוו עם ה ללא

הק א לגז גם ה ללא השל 
Avoir le cœur gros (serré, en
bandoulière*, en écharpe*)

 ה הגה יעא•ע)•לע ה ללא ההשיה אל לא  א
(ימאל ח) ה כ•ל כו הלל* ה ללא שוו עם ה ללא

הק א לגז גם ה ללא השל 
Avoir le cœur léger הגה אלגז (שיח) 

Avoir le cœur qui bat la 
chamade

לל האלם (הפאם) ה הו גשאו געאלה ה להיגגו לל
ה ללא עאפק לחאזקה ה הו גש אע עיאאו

Avoir le cœur sur la main לאל לל  חל אגע פואחה ה ללא טאל ה לאל גיתח ה
גאיל חסע ה י גם ו איאו ה כגש טאל איטגל ה האול

ל•ל הלל ה כגש העגל גע (לל) ה אאשה חסע
Avoir le cœur sur les lèvres הגה גלאג לל ה הגה •ל 

Avoir un cœur d’artichaut  יח  ללגלק –פגז  כו ללא ה הגאם לחגלק



Avoir un cœur d’or לל  חל ה האמגכ •ס• לגע  חלה

Avoir un coup de cœur pour ישאלהל ל  הולהל י  ה הגה

Bourreau des cœurs  לללאו ה מאעע לללאו שאל

Briser le cœur ג ם לאגיו הפש ה כ•זל כו 

C’est un cœur pur זעאל יחשלאו לא כגל

Ça me soulève le cœur  (לחגלה)זה יאא   לג גאאל

Ce que les yeux ne voient 
pas ne fait pas mal au cœur 

  חאק יהלל– חאק יהאגל 

Cher à son cœur גק  לללא ה ק אל לללא

Cœur brisé לל עאאג (שלא ) ה ש אג לעכלאל לל ה הימכ למ ה
הפשגו

Cœur d’artichaut לל  ) ה כאפג הפ•פ) 

Cœur de pierre לל כלל (ל זל)ל ה כגש כ•ז  ה קשגחאו לל ה
לל אגקשכ•ז גאו ה חאס  כהאשגאו ה כטאם לל ה 

Cœur pur (honnête, 
vertueux, intègre) 

לל טהא 

Cœur triste לל עאאג (שלא ) ה ש אג למ ה

Crève-cœur לל ה של  כגש של אל

De bon cœur • De tout cœur 
• De gaîté de cœur 

ללל שלם ה ל•ל פה ה לחפץ לל ה ל•ל לללא ה ללל
אהפש ה יק ל לל ה ל מאל  ל ה לסל  פהגם גפאו ה

גפה ה ליסג או שליה ה להפש חפמה ה לאגל
לל ה ללללגאו   להעגלאו

De mauvais cœur •יג ש•פכא שע ה לאל •א חא ה לכג  מאל 

Décharger son cœur שפ) כו ללא ה גגלה מפאהאו ללא ה פוח סגא  ללא ה
כי  כו כש  לללא ה הלגא כו  חשג ללא

Dire ce que l’on a sur le 
cœur

 ה הלגא כו  חשג ללא ה כי  כוק כ לגלע לשיא
כש  אל ללא ה כי  לא לעגאק יה האכ חאשל אלגא ה

עגל  ל א או 
Du fond du cœur הלל לאאיק

Du plus profond du cœur יאאיקא של ללא ה יאאיקכ עללכ שכ יגו 

Durcir son cœur ה•לגע כו ללא ה הקשגח כו ללא ה כטם כו ללא ה
גגלה קשגחאו ה הוכ•ז 

Dureté de cœur  אא לל אא לל ה כאפג  א ה 

En avoir gros sur le cœur  מ  לא יכאע אל • הלל ה היכס לא* אל לא •לע

En avoir le cœur net  ה ג ע לאאיקא של על  ה פגז  כוהאמגכ ספק יללא
הספקאו יללא ה גאעא כו הכיו

Entrer dans le cœur du sujet הגא לשא ש (ללגלו) הלאגה

Épancher son cœur שפ) כו ללא ה גגלה מפאהאו ללא ה פוח סגא  ללא ה
כי  כו כש  לללא ה הלגא כו  חשג ללא

Faire contre mauvaise 
fortune bon cœur

 ה האמגכלל אלגא כו העגלגק • השלגם אם הגא ל
יואק יאז ה קגלל הגגסא גם לכהלה (ל אח טאלה)

ה סלל לשקט ה ח ק שגהגגם אהישג)
Faire le joli cœur  אשה עכאאהגם*ה אשה גגהאהג חל הה•וחהחל 

Fendre le cœur de היו יאגא ה הח גע כאוא ה הגא אע לל

Graver dans son cœur חקק אל לאח ללא

Homme de cœur  כעם לאל לל זהלכגש לל ( חל לל, טאל לל) ה 

Il a dit de bouche – mais le 
cœur n’y touche • Miel sur la
bouche – fiel sur le cœur

כגל וא•א •ל א ה כחע לפה אכחע ללל ה יעל 
ל•פל לשאל ה •אלא זגא• ה כגל סו א •גגלאגא ה לפגהם

החאץ ה כגל פגא כל גל •א אלק לם גקללא ה יהשפה



אללא שאאגם! ה שגלם לא יס שפוגגם 

Je ne le porte pas sur mon 
cœur 

  אכהגכגה ה לכ סאלל כאוא ה !כאוא לסלאל ג•אל כגהג
 •יואלם ייהא* •  יחשגל כאואגכגה • כאוא ייט 

* שם אלגאגכגה
Je suis de tout cœur avec 
vous !

כו) ללג ללג

Jolie comme un cœur ויאהה •יא גפה

La rage au cœur ללאלעם 

Le bon vin réjouit le cœur de
l’homme

ל כהאשלגגל טאל ישיח ל

Le cœur battant (פאאם) ללל האלם

Le cœur du problème אמם הלאגה ה לל האהגגל ה לל לגלה של הלאגה ה
שא ש הלאגה ה יאקע (י •ז, אגק ) הלאגה

Le cœur lourd ללל •לע ה ללל שלא  ה ללא השל  ה לחשש •לע

Le cœur n’y est pas כגלע כו ההולהלאו ל  ה כגל לא •ל חשק

Les détours du cœur הלל ה הל•ג לל הפואלג

Les mots qui sortent du cœur
vont droit au cœur

על גם הגאמכגם יל הלל ה•הסגם כל הלל

Loin des yeux –loin du cœur   חאק יהלל ה ה גחאק יגלג  כו– חאק יהאגל 
הכהלה

Mains froides – cœur chaud  לל חם–געגגם ק או 

Mettre du baume au cœur חגים כו הלל ה אשה לא כו הגאם* ה ילכא ללא ה
ה הגל כו ללא ה שגיח כו ללא ה אאעע כו ללא

Ne pas porter quelqu’un sur 
son cœur

אלגא ה לכ ק אל לללא ה לכ יחשגל כאוא* כגל לללא

Noblesse de cœur העגלאו לל ה געלאו לל

Ouvrir son cœur שפ) כו ללא ה ק א סגא  ללא ה גגלה מפאהאו ללא ה
פוח סגא  ללא ה גאלל כלל יל הלל ה כי  כו כש 
לללא ה גגלה מ אוגא ה סגפ  אל  חשג ללא ה הואאעה

ה האעה ליאשה
Par cœur ה אל לא גאלאל פה 

Pas de bon cœur להסוגגגאו יסאגיו ה שלכ י מאל ה לכ ללל שלם ה
יוא) •פגגה ה ליגהו ללא ה להגגאע ל מאהא ה •יג

ש•פכא שע ה לאל •א חא ה לכג  מאל
Peine de cœur גגסא ג לל ה •כל לל ה אגיו הפש

Percer le cœur de פגא למגפא  ההפש שלא (לללו אגהא)

Personne juste (droite, 
intègre, sincère) • Personne 
au cœur pur 

ל  ללל

Peser sur le cœur ה יע•כ הללהאגק אל הלל 

Petit cœur לל קטל ה כגש קטל כיאהה

Porter dans con cœur חש לא חגלה ה השכ כאוא לחגקא 

Porter son cœur en écharpe הואמל כל ללא ה גגס  כו ללא ה לא גגאל

Prendre à cœur הול על  כל ללא ה עכג  ל  הללל ה  לקח

Qui réchauffe le cœur יחים כו הלל ה יסל קא ו  אח ה יחגגה הפשאו
ה ישגל כו ההפש ה אאשה קמו החו ה אאשה טאל

להשיה
Rendre son cœur moins 
sensible 

הקשה כו ללא ה גגלה קשגחאו ה הוכ•ז  



S’en donner à cœur joie הההה ל•ל לל (ל•ל יכאעא) ה טאל לא אל הלל ה
שגיח כו ללא

Sans cœur כגל לל ה חס  לל ה  א לל

Si le cœur vous en dit כם  מאה) ל•) ה כם יוחשק ל) ה כם גש כו
הפש) ה כם גש ללל) ה ללקשה

Son cœur lui manqua  ה ללא הו•אאץ לק לאללא החסג  פאגיה

Son cœur s’aigrit ללא הוחיץ

Sonder les reins et le cœur לחל •לגאו אלל

Un cœur d’or לל זהל ה לאל לל ה טול לל ה העגל לל

Un cœur pur (sincère, vrai) כעםלל טהא  ה ום ללל ה כגל לא יחשלאו זעאל ה 
גש  אהגאל

Un cœur simple לל ויגם ה כעם שלכ יוח•ם

Un même cœur כחע לל

Un spectacle à réjouir le 
cœur 

יחזה י הגל (ישאלל הפש)
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