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 מועט יתרה, הפרזה בלי הוא, החדשה, בהרצאתו הזה העברי המלון
 ללשון מלון ושלם, קצר ומלא, קטן שמושי מלון המרובה, את המחזיק
 המקראית הלשון :השמוש בשביל בו כל יחסר שלא היקפה, בבל העברית

 רהפיטנים, הגאונים לשון ספרד, וחכמי המדרש בעלי לשון והתלמודית,
 אלה כל - החדשה הספרות ולשון והאחרונים הראשונים הפוסקים לשון

 )מלבד דבר נעדר לא המלים, כל בו באו המקרא מן הזה. במלון ובאו נקבצו
 שאפשר המלים אותן כל נאספו התלמודים מן ועזרא(, שבדניאל הארמית
 הרבה וגם במקרא, אינן מקרה י*עפ ושרק מקורן עפ׳י לעבריות לחשבן

 והחדשה. העתיקה בספרותנו אזרח זבות להן שקנו והזרות, הארמיות מהמלים
 ומן והמועילות, הנחוצות המלים כל באו התלמוד אחר של הספרות מן נם

 והנחוצות ביותר המקבלות רק נבחרו האחרון בזמן המחרשות המלים
 נלקטו אלה, כל מלבד בהן. נכר העברי ושמקורן השפה לשמוש ביותר

 אמרות, של מא־ גדול אוצר הזו החדשה המהדורה אל ונכנסו ונאספו,
 ספרותנו של הגדול בים הפזורים מלים וצרופי פתגמים משלים, בטויים,

 שפה ובלבם בפיהם היתה והחכמים הסופרים של ששפתם בעת העתיקה,
 כדי השמוש שפת אל להכניס הוא מוחלט צורך אלה כל את וטבעית. חיה

 הדורות. במשך ממנה אבד אשר את לה להשיב וכדי ולשכללה, להחיותה
שונים. תקונים רבים במקומות נכנסו הערכים בבאורי גם

 המלון בסדור הושקעה שנים, שבע עבודת מאד, רבה עבודה
 ולא הראשונים המקורות מתוך ונאסף נלקט הכל כי ה, ז ה העברי

לשוא. היה לא הרב העמל כי כמדומה אבל שמוש, וספרי וקובצים ממלונים

ג. י.תל־אביב• תרפז, סיון, כב



:והסמנים החבות ראשי הוראת

 חגור. אות א״ח,

 יחם. אות א״י,
זכר. ז,

זוגי. זר״ג,
 ונקבה. זכר זו״נ,
 זוגי. זכר ז״ז,

 רבים. זכר דר,
יחיד. י',
כנוי. כ׳,

 קצת. לדעת לד״ק,
גוף. נזלת מ״ג,

 חבור. מלת מ"ח.

 יחם. מלת מ"?
 קריאה. מלת מ״ק,

 שאלה. מלת מ״ש,
 שלילה. מלת מש״ל,

נקבה. נ׳,
רבות. נקבה נ״ר,

סמיכות. ם',
רבות. או רבים סמיכות ם״ר,
חוזר. שועל פ״ח,
יוצא. פועל פ״י,
עומד. פועל פ״ע,

ויוצא. עומד פועל פעו״י,
רבים. ראה; ר',

זוגי. רבים ר״ן,
מספר. שם ש״מ,
 פרטי. שם פ,*ש

תואר. ת׳,
הפעל. תאר תה״פ,

נקבה. תאר :,,ת
 הנמצאות מקראיות לא למלות ספן *-

המקרא. שאחרי הישנה בספרות
ארמיות. לפלות סמן -”
 כספרות הנמצאות חדשות למלות ספן -ס

המאחרת.



א.
 אלף. שטה העברי, בא״ב הראשונה האות א.

 קו או נקודות שתי עם אחד;—הטפסר סטן
 א׳ נכפו: אלף — לפעלה נטוי או מאזן

 ארבעים פאות שפנה אלף לגלות, התמ״ד

לגלות<. וארבע
הנשש. להתרגשות טבעית הברה ,*א

 נכ<• אגב=על )כמו: על יחם: אותא♦../

ראשון. אחד; אדון; דית, א/
אחרית. עד מראשית ת', ער פא׳ —

 אומרים; אחרים אפשר; אי אבי; אדוני חת, א׳א,

 ;איש אשת ; אבינו אברהם ; אומרים אין
אחר. אפן אטרת; אם
 אמרת. אם אלא אותו; אומרים אין ר־ת, אא׳א,

הטומאה. אבות אבי חית, אא׳ה,
זקני. אבי אדוני חת, ז,*אא

 אברהם לברכה; זכרונו אבי אדוני חת, אאז״ל,

לברכה. זכרונו אבינו
כך. אפרת אם כן; אם אלא חת, אא״כ,

 אבין, אבי, כ׳ אב, ולפעמים אבי )ם׳ ז, אב,
 לכת או לכן כיחסו האיש אבות<, ר׳ אביו,

 כנוי השבט; או המשפחה אכי לו; שנולדו
 ארק; מורה, הדש; רבד ממציא לאלהים;

 מניסן; החמשי החדש שם דבר; של עקרו
לפריו. או לעליו ביהם לקרקע המחבר הצמח

 כנוילאברהם,*והאם,הורים; ז,האב אבות, —
 אטתנו לראשי כנוי ;ויעקב יצחק

הראשונים; המשנה לחכמי כנוי הראשונים;
המשנה. בסדרי מסכת שם

בחכמה. גדול ת, ,*בחכמה אב —
 משנה הדינים, ראש 1 ,*דין בית אב —

הדין. בית לנשיא
 אדם הסטמאה טמאה ז, ,*הטמאה אב —

וכלים.
סבא. זקן, האם, או האב אבי ז, ,*ז^ן אב —
האם. בעל ז, ,*חורג אב —
המלאכות כלש אחת ז, ,*מלאכה אב —

בשבת. האסורות העקריות
בן. ר׳ בן, לאביו יש —
 :כמובן מבטא ? ךה1לת אב יש וכי —

 בירושה. עוברת אינה החכמה( )או התורה ־

בנה. ור׳ בנין ר׳ ,*אב בצה ,*אב בנין —
 המקל רענן; רך, צכח אביס(, ר' אבי, )כ׳ ז, אב,

 רעננות, ;לענף הפרי מחבר שבו הרק
לנער(. )בהשאלה לחלוחית

 ביכלתו; אין ;בו אין ;בית אלף חת, א״ב,

ביתו. אנשי
 הבת או הבן טצר חבה של קריאה אב; ז, /*אבא

כהן. פר; כפו: לאיש, כבוד של קריאה לאביהם;



אבידה— 2 —
והמפטם. המלעיט פעלת ז, פקיחת. הכאה צטי־מ־ת ז, ,*אבביו!

 את, ?־־, )ל״, פ״ע, יאבד(, )אבד, אבד
 )דב־< הרול ;להיות חדול ;יהשמט העלם

 האבד", בצ-ה. היה לבעליו; עוד להיות
 השחת, כלה, הפסד, אבד, כליה. העלם,

 השמד. גרש; שיאבד; ם1האבד,נר הרום. העמד,
 מה הכין ולא התכלכל לב, אבוד —

עושה. שהוא
 בנששו, יד שלוח ,*לדעת עצמי אבד —

כצדיה. עצמו את הרוג
 שבועה. קים לא דפר, ,*שביעה אבד —
 ולהפסד. להתקלקל העליל דכר ת, ,*אבד
דין. כית אב רית, אביר,

 אבדות<, ר׳ אביתי, כ׳ אבדת, ס׳ נ, אבדה,
מכעליו. שנעלם דבי■
 קכר. שאול, חרבן; כלך,כליון, ז, אבדון, אבדה,

הבדלה. ר• ,*לד,“אב
 קלקול. אכיר, הים; חרכן, כליה, ז, אבדן,
כליון. השמדה, ז, אבק,

 ל־. הסכם רצה; הפוץ, ■ע, ם יאבה(, )אבה, אבד.
נבוב. קנה גמא, ז, אבה,

האבות. מצב נ, ,*אבדות
 חליל ־כה; א ששום־ת אביבים(, )ר• ז, ,*אביב

 בה לקלות נקובה רחבה שפופרת לנגן;

קפה. או קליות
 והוא קיצי צמח ז, ,*ר׳ועה אביב —

 לרפואה. לפנים בו השתמשו הפועם, חריף

השהתה. הפסד; נזק, ז, ,*אבוד
| אןי .ןן,רנ ..,(,ן י.ןא

!אללי אח! הה! ! אהה ! אויה

 בנינים. לו ומלמעלה מקרה מעבד ז, ,*אבול
אבלות. אכל, ר• ז, ,*אבול

לאבן. שהיה רבד מצב ז, ,0אבון
 אבן או בלי אבוסים(, *ר אבופי, )כ׳ ז, אביב,

א־וה. או רפת לבהמה; אכל בהם שנותנים
הרבה. שהאכילוהו מפטם, ת, אבוב,

 דולקים נרות או עץ קסמי קבוצת נ, ,*אבולןה

להאיר. יחד
אב. ר׳ ז־ר, אבות,
 הראשונה הברכה נ, ,*ת*אב ברבת —

עש־ה. שמונה בתפלת
ש= ,*אבות מבבת ,*אבויות פרקי —

 אבות. למסכת תוספתא ,*נתן דרבי אב^ת —
העולם. גדולי :•ר, ,*לם*הע אב^ת —

אבהות. ר׳ נ, ,*אבית
 כבהמה. הרגלים מחלת נ, ,*אבדקת ,*אבזקה

הרוג. טבוח, ,*אבה *יאבה(
 ; )?( פחד ;נענוע טלטול, תנוסה, ג, אבחה,
טבחה. חרב;
החם. את המוליד הכח ז, אבהב♦,

חמצן. ר> ז, אבהשץס,
חנקן. ר■ ז, אבחנק",

הדלועים!(. ממן משקה מלא אדמה פרי ׳ז,“אבצי
 ממשפחת ארמה פר• ז, ,*צד!ב אבטיח —

וצבעו האבטיחים
וריחו וטעמו בתם

; בטלה ר׳ ,*אבטלה
עבודה ביןניתני הסכמה
אבטיח־צהוב. יגיעה. מעבודתם, לשכות

 אביבים/ ר׳ אביבי, כ׳ אביב, )ם׳ ז, אביב,

 אחדי השנה תקופת בירקותן; הקמה שבלי
והבחרות. הילדות שנות )בהשאלה( החרף;

ניסן. חדש ז, "אביב, ד!ךש —
האביב. מטבע ת, אביבי♦,

כחולים•(. פרחים נותן יעץ מין נ, ,*אביבית
אבדה. ר׳ ,*אבירה

 3ק6ץ3, \\ז3566־ז1\4ש1שתס אבטיח (1
ק25*£31,שג \¥31־זש1טוז10.ח
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קשה מסכן, כל, חסר עני, רש, דל, ז, ־אבייון,
 נדבות. לבקש נם טתביש שאינו עני יום;

; נשים תאות חשק, ; הצלף סרי נ, אבי^ה,
חביונה. ר׳ חבית,* ;כביר רצון

האביון. שעמד דלות, עניות, נ, ,*אביונית
 לדבר השיכים הצדדיים הדברים כל ז״ר, ,*אביזרים

 אחד, לכלי אחר,

אחד. לענק
 צנור ז, ׳*אביק

 מים בו להכניס

 חמים או קרים

 או אמבט אל
 נקב ברכה;

 בברכה או כאטבט
 את דרכו להוציא

המאוסים. המים
 צנור. משקאות; ולזקוק לקטור כלי ז, ,*אביק

 אמיץ אבירים(, >ר׳ ז, אביר, ולפעמים אביר,
 עליון, חזק; שיור עצום; תקיף, כיח, רב כיח,

 הקרטונים; המצרים אליל אפים, השוד ראש;
הכינים. בימי אציל פרש,0

 אכזר. לב, קשה לב; אטיץ ח לב, אביר —

 הפרשים מעטר הלב; אביר תכונת נ, אכיריתס,

האצילים.
 והסתבך. התרומם התעלה, התאבך, )אבך(
כלום. בכך אין ת,*ר אב״ב,
 על־(, עם נם זכא פ׳ע, יאבל(, )אבל, אבל

 יבוש. נבול, ספוד; מת<, על >כיחוד הצטער

 לבכי קרוא אבל, גרום העציב, ,*האבל

 הצטער, בכה, ספור, >עי־<, התאבל ומספר.

התעצב.
 תוגה, יגון, צער, אבלי(, כ׳ אבל, זס ,ז אכל,

האבלים. מנהג ;מספד בכי,
שמחות. מסכת שם ,*רבתי אבל —
 נפש. מר צער, מלא מת; על וסוס- מתאבל ת, אבל,

משקה. שדה דשא; נאות נ, אבל,

אבן־שעות
 אם כי ;אולם אכן, ;כאמת אמנם, תה״ם, אבל,

שלילה(. )אחרי
 עליהם חובט שהכובס לוח, או אבן ז, ׳*^בל
כמזור. הכבסים את

 אבל. האכל; ימי דיני האבל, מנהגי נ, ,*אבלות
החי. מן אבר ר״ת, אבמה״ח,

 אותו חוצבים מוצק, גוש אבנים(, )ר׳ נ, אבן,
 בנינים; בו ובונים באדמה או בהדים הסלעים מן

כאבנים(. למשקלת השתמשו )לפנים משקל
אנך. ר׳ נ, בדיל, אבן —
אחד. מצד מסתתי! אכן :, גזית, אבן —
 החכמים שהאמינו אכן נ, חכמיפס, אבן —

 את ירה על להפך שאפשר האלכימים

ליקרות. הפשוטות המתכות
ובסנלותיה. במראה מצינה אבן׳נ טיובה, אבן —
 אבן ,*הטוען )אבן *הטועים אבן —

 בירושלים שהיתה אבן שם נ,(,*הטען
שמצא טי וכל רבר לו שאבד מי שבל
שמה. בא דבר

קטנה. אבן נ, יד, אבן —
טובה. אבן ר׳ נ, יכןרה, אבן —
 וטחדדים ששוחזים אבן נ, .*משחזת אבן —

וכדומה. חרבות סכינים, ברזל: כלי כה

משכית. ר׳ משבית, אבן —
 צדדים, משני מסתתת אכן נ, ,פצה אבן —

השני. יד על אחר
*

 מששת טסתתת אבן נ, ,ם6פם אבן —
צדדיה.

*

 הקיר מן בולטת אבן נ, ,פריעה אבן —
החוצה. הנדר כן או

*

 הנמצאת גדולה אבן נ, ,*קביעה אבן —
במקומה. וקבועה בשדה

 אליה מושכת אבן נ, ,*שואבת אכן —
המתכת. את

 קדמון שעק שעון־שטש, נ, שעותס, אבן —

ומסע- קוים עליה שרשמו מאבן, עשוי



אביך - י
 •שדכד ,*י;1פל ךגלי .בעפר התאבק —

משאלי- )מבטא מסיו ללמד תמיר סלוני לפני

— שת-ה אבן
 וירידתו עליתו את להורות באמצעה •שווע

היום. שעת את לדעת השמש צל של

 הטעופף• דק עפר אכקיסי, די אבק, ס׳ ז, אבק,
 שמשתמשים דק חול הנופים; את ומכסה באויר

 סממניה של שחק ;ליבשו הכתב על לפזר בו
,.-מעין ל", כמקצת דומה ז, ,*אבק־ —

לרביתי. דומה רבית, מעין ית,3_ר )אבק
 על־ לשפך חול ז, ,*כופרים אבק —

ליבשו. הכתוב
 כפרות: ומתן משא ז, ,*שביעית אבק —

שביעית. של
 דקי€ ניגרים כדור, ז, אבק־שרפהס. —

 ירית כלי או הרובה את בהם שממלאים

בהם. לירות אחר
 רצועת בו להכניס וכדומה בכנר חור ז, ,0אבק

כפתור. או
 אכקותא- ר־ם אבקות, ר׳ אבקת, >ם׳ נ, אבקה,

 או־ לתמיוקים כאבק היטב שחוקים סממנים
לרנאאה.

הזרע. אבק המכיל הפרח חלק ז, ,0אבקן

 העוף- כנף העוף; כנף נוצת נ, אברה, ז, אבר,
 הנחשנג מהנוף חלק אברים!, >ר׳ ז, ,*,אבר*אבר

הכלי; מחלקי אחר כל עצמו; כפני לעצם
הזכרות. אכר
 שאכריר כאד כחוש ת, ,*אברים בעל —

העור. דרך ונראים בולטים
 כנסים פרש ;לבו את הקשה ,*אבר )אבר(

 האבר, לדבר. וחלק אבר הוסיף כנף; העלה
עוף. כנף, העלה

# עופרת. ר׳ ,*אבר ,*אבר
<.1 בנהרות לכן רג מין נ, ,*אבדופה

עור. עשוי שטיח טסיט, ז, ,*אבחין
 1השתחוה ה?רך! מ״ק, נכבד; שר ; אברך,

חשוב. צעיר סאיש )צווין;

;16111, 8ז2€1ב56חי 6ז6רח6, אברומה (1
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 לבנין היסוד אבן נ, ,*“שתי אבן —
הטקרשי. בכית שהיתה לאבן )שב העולם

 נדולות לא אבנים נ־ר, ,*תושבות אבנים —
טמקיכן. מזעזעתן שהמחרשה

 בו שאין לדבר סמל ואבנים, עצים —
היים. דוח

כאד. קשה שהוא לדבר ,סמל*באבן קשה —
 לדבר משל ,*הופכים לה שאין באבן —

 שאין לסחורה או ומבקש דורש לו שאין

קונים. לה
 טזיפת. טובה אבן נ, ,*זכוכית של אבן —
מלאכת כלי אבניי, )סי זוגי, ז, אבנ?ם, )אכן(

 משבר, הבלים; עליו יוצר שהוא חרם, יוצר
לדתה. כעת לאשה ^שב

 היה, ,0התאבן לאבן. הפוך אבןס, )אבן(
לאבן. התהפך

 ! מזרחים!, ויהודים הערבים )בשמות בן, ר׳ ,0א&נן
לאות אזור חגורה, אבנטים!, >ר׳ ז, אבנט,

ומשרה. כבוד
האבן. כטבע ת, ,0אבני
 ן עוף או בהמה האבל ם־י, )אבם׳״יאצס(, אבם

פטם. הלעט, הברא, להשמינב,
לח. מלא כעור נפח נ, אבעבועה,

 י המסרחת כחלה ר,*נ ,0אבעבועות —
 כרביבים מכנה ולהשסר כעור, אבעבועות

ידועה. נסיוכה בעור
 בשדה. הלקט כקשת שעת בעיה; ר׳ ,*אבעיה

י. הבדיל! כעין ועינה ידועה מהכת מין ז, ,*אבץ
באבץ. וחפה כסה ,*אבץ (*)אבץ
להפילהו. והתאמץ חברו את חבק האבק, )אבק(

 כסה ;—על אבק זרוק כאבק, כסה ,*אבל
 ,*התאבק כעמר. לעין הנראים עץ שרשי

ועפר. באבק התכסה

ז,ט12<זי 21ח0, אבץ (4
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 השוחה העוף המים, עוף ז, אברני*, :אבק*׳

4.. שכין העושות במים,
מתמתח רגליהם אצבעות

|| על לצוף הטכשירס עור

המים. שני

' י ים5ייו ט־נםים ׳ז ,אבךקים*
ארץ בגי שלובשים כדרך

אכרן. רגל כף הקרס.

 בתנור. שנתיבשו גרעינים נ, ,,אביונה

 טובים. לא באושים, דר,ענבים ׳*אבימים ׳*אבשין

גלויות. ארבע גורסים; אין רית, א״ג,
במטלטלים; הקנין מדרכי אחד (׳*)_על~גב *נאגב

באמצעות. ידי, על תה״ם,

משני. יק, ב3א —
גררא; א־וךחא/אגבארח/אגב אגב —

מיחדה. בבונה לא
 עיי דבר קנין של אסן סודו"/ אגב —

כיד. מטשחת החזקת
 יחד. כרוך חבר, קשור, שיי, )אגד,.יאגד(, אגד

 כד התשת ;אגדה חבילה, ;קשר ז, ׳*אגד
למשא. מוט ;מכה על שכורכים

 אגודים דברים חבילה, קשור, צרור נ, אנדה׳
חברה. בחבל; קשר יחד;
 חלק קדמונים; מימים דמיוני סשור נ, ׳*אגדה

הנדה. ר׳ כתלמוד; והמסורים הדרושים
 באגדות. ובקי יודע ז, ,*אגדה בעל —

 האגדה. מטבע בו שיש ת, ׳*הגדי ,*אגדי
אגודל. ר׳ ,*אגדל

לענה. ר׳ נ, •$גךגה"׳
קוצים. שיח מין נ, ׳*אנה

שביד. העבה האצבע כיהן, ז, ׳*אגודל

<.1קשה קלסה כעל ידוע שרי טין ז, ו,1אנ

 גדול שר• מי; נרגיל, ז, אגיון־דדוס׳ —
 כעין גרעין ובתוכו קשה קלטה לו מסביב

מתוק. נהל ובתוכו רכה קלסה

,^קס טא88, ,^סח טת1. אנוז *(

 רכה שקלשתם אגוזים דר, ׳*פרך אניזי —
להשתבר. ונוחה

י•האנו ״זע ׳נ
ערמה. גל, ז, ׳*אגייר

של קטנה כטבע נ, רה׳1אג
 דבר* הקדמונים; העברים

מיד• יקל !טק
 $ אברי זים, דר, ,0אגידים

דנ<. זר׳ לדגים הנשימה
 אגוזה. ענף ר׳,ם םאנלי )ר׳ ז, אגל,

רסיס. נטף, טסה, אנלי(,

 מקוה נחל, אנטי(, סיר אגמים, זרי ז, אגם,
 אסי, ;רך צמח וסוף; קנה באדמה; טים
מרעה. כר

 תמרים" מכסה נרחב כר ז, ׳*תמרים אגם —
עגום. נדכה, מצטער, ת, אגם,

עגמה. ר׳ נ, ׳*אגמה
נסש. ענמת ר׳ ,*נפש אגמת —

הנמק. ר׳ ׳*אגמון
 שקושרים כסוף קרם וכסוף; רך קנה ז, אגמון,

קלחת. חד, דנים; לצוד החכה בקצה
 ענול, כלי פסל, אגנות(, ר׳ אגן, ׳0) ז, אגן,

שטוחה. נדולה קערה
 ששה הכלי; יד או אזן <,*אננים זרי ז, ,*אגן

הכובע. סששת הכלי; לסי
כבש. עור ינ ,*אגגיגה

הנוק העץ התפוח; מטין עץ שרי ז, ,*אגס
האנס. שרי את
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סורח. ענף הסרי.
אנס.

אנס. ר׳ פורר, אנס ר״ת, אנ״ם,
 חיל; סלונת האדם; זרוע כנף; )אנסים(, ז, אגף,

 של חלק* ; כדינה של הקצינים המהוזות

נהר. שפת הטיב; אמת נדות כנין;
חבים. אמת גדות ז־ר, ,*אנפ;ם —
 הדלת שעליו המפתן של הפנימי הצד ז, ׳*אגף

בהסגרה. נוקשת
סתום. פנור, פ״י, (׳*יאלף ׳*)אגף *אגף
 ;צבור קבץ, אפוף, פ-י, יאגר(, )אגר, איר

האסף,ההבץ. ,*האנר
 שכין החלל בנץ; מכפה נג, ז, אגרא/ ,*אגר

והתקרה. חגג
 מגג עמיקתא/ לבירא מאגרא.רמא —

 המעלה מרום לאמר: עסוק, לכור גבוה

תחתית. לשאול עד
נטול. שכר, ז, אנרא/ אגר/

 לפי לאכר: משל אגרא/ צערא לפום —
השכר. — הצער

 המלים ספר מלון, ; מאסף קבץ, ז, ,0ן1אגר

השרשים. או
מכתבים. ספר ז, ,0אגרון

הארכה. עבודת בתורת מלבד ז, ׳*נ'ום1אנר
 | ועריצות. חכם 0 קבוצה; יר כף ז, ף,1אגר

עריץ. חמס, איש זרוע, איש ,ת,*אגרוף ב^ל —
 ואליו זכוכית או מתכת כלי0 פסל; ז, אגרטל,

הכלי. את בה לשאת כלמעלה קשת מחברת
, שבו מכתב אגרות<, ר׳ אךתי, >כ׳ נ׳ אגרת׳

 קנון.- םפר0 מחברת; מכתב; מהכבשלה; פקודה

 על־ דין בית הכרזת נ, בקרת; אגרת —
בפומבי. להטכר העומדים נכפים דבר

 או לאיש נותן שבייר כתב נ, /*מרד אגרת —
 רוצה ואינו טורד השני הצר אם לאשה

יחד. אישות חיי להיות
 שאילת של מכתב ,נ,*רשית של אגרת —

שלום.
 דץ שבית רשימה כתב נ, ,*שום אגרת —

למלוה. הלוה נכסי שטו
באגדה. השדות לאחת שם ׳*מחלת בת אגרת

 האדמה מן העולה לח הבל אדיפ<, >ר׳ ז, אד,
 מאר וזעירות דקות מיס טסות לענן; ונעשה

החס- מסעלת לח מרבד או המים כן העולות
אשר. עד עד, בכו: אד־",

 אינו־ ;אומרים( )יש דאכרי איכא דית, א׳ד,

דברים. אונאת דוכה;
*העציב צער, אאדיב<, )הארכתי, האדב )אדב( " ׳ דמ״ו!• •:־•

יגק• גרום
למעלה והתנשא התרומם פ״ע, אדהס, )אדה(

התהפך באד, עלה התאזיהס׳ )כאר<.
והעלם. לאד
הראשון. אדם ר״ת, אדה׳ר,

המים. פני על העולים קטנים נליס נ, ,*“אדו
המים. תנודת

זהב. שקל ז, ,0אדיום
דוכא. למלבות בנח* וארץ; עם שם □,1אד
באדום. אשר אדום; של כאדום; ת, םי,1אד
 קריאה מר,* ;מצוה בושל, שליט, ז, ן,1אד

לאיש. כביד
 *ברת ; כושלת נכרת, נ, ,*אדתית ,*אדתה
לאשה. כבוד קריאת

ארק. ר׳ ת, )ב־(, ,*אדוק
אורות. ד׳ ת,1אד

וקיטור. אד בדמות ת, ,0אךי
ובנעם" כנמום מתהלך מנכס, עדין, ת, אדיבס,
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 בנמום התנהגות עדין, איש טבע נ, ^ריבותס,
ובחבה.

עדין. ר■ אדיך,
האדוק. ותכונת טבע נ, אריקיתס׳

 המעלה, רב נכבד, עצום; הזק, גדול, ת, אדיר׳
לאלהים. כנוי* נגיר;
 ומתרגש מתפעל שאינו הרוה, קר ת, אדישס,
רבד. מכל

 אדיש. איש טבע נפש, שייון רוח, ׳נ,קרת0אדישות
ערל. ר. ז, ׳*אהל

הדלקה. ר׳ נ, ׳*אדלקה
 *אדם אדם. היה ם־ע, יאדם(׳ יאךם, אדם

 התאדם׳ ארב. היה האדם׳ אדם. עשה
ארם. הראות אדם, היה
הוביש. ביש, ׳*פני" האדם —
לו. דם שצבע ת, אלם׳
 הצבע* אדם; שנונה טובה אבן מין ז, אדם׳

האדם.
האנושי. המק שם נבר; אנוש, איש, ז, אדם׳

איש. בגי־אדפ<, גר׳ אדם׳ בן —
האדמה. פני על הראשון האיש שם האדם׳ —
ואיש. איש כל אדם׳ כל —
פנים. ונשוא נכבד ׳גדול אדם — *
חשוב. לא נקלה, ׳,קטן אדם — *

מעט. אדם ת, אדמדם׳
 ארץ; עפר אדמות•, ר׳ אימת, >ם׳ נ, אדמה,

 העליונה השכבה מדינה; שרה־זרע; יבשה;

הארץ. עטר של
ארכדס. צבע גון, נ, ׳*אדמומית

 לחיים בעל אימות; שעדות בעל ה, אדמיוני׳
אדמות.
החסידים. לרבני כנוי ורבי, מורי אדוני דית, אדמו׳ר,
האדם. הנון נ, ׳*אדמות
אדמה. עבודת של מעמד אכרות, נ, אדמותס׳
 הגוף שעור ידועה, ילדים מחלת נ, אדמתס׳

אדמות. בנקודות מתכסה

אדריה.

 לרגלי בסים בן, אדני(, ס״ר אדנים, )ר׳ ז, אדן׳
 לרחב נתון ברזל או עץ פלח0 ; קיר או עמוד

 תחת הנעל עקב הפסים; תחת הברזל מפלת

היגל. עקב
החלון. של התחתון הסף החלוןס׳ז, אדן —

 למשפחת קוף מין ז, השדהס׳ אדני —
שמסנזה.

ממשלה. שררה, שלטון, נ, ׳*אדנות
אלהים. אלוה, אל, אדני׳
כחזקה. אחוז ם־י, (׳*יאדק ׳*)אדק *אדק
 בחזקה; בדבר ומחבר אחוז ת, ׳*אדוק —

רבה. בקנאות דת לשומר כנוי
בו; להתעטף רהב עליון בנר מעיל, ז, אדר׳

ובקר. צאן קבוץ *עדר,
 גיל, אדרס׳ התנשא. התנדל, האדר׳ )אדר(

השנא. נשא, הגדל, הרהב, האדר׳ נשא.
 ניסן. שלפני החרש עשר, השנים החדש שם ז, אדר׳

רגל. נס, הרג; עצם ז, ׳*אדרא
 לכאורה. שמובן למה תהים,להםך,בננוד אדרבה"׳

 בו. ולהתקשט להתלבש חדר ז, ,0אהרון
חשוך. בית אסל, הדר נ, ׳*אררונה
 .0טאר רכות שנוצותיו אוז מין נ, ארריהס׳

 ז, ן׳1מ2אהר אדךפ׳ון׳
 פרסי-ת כטבע שם

זהב. עשויה
 מלמד ז, ׳*ל3ארר

הבניניס, כמלאכת
ארדכל. ור׳

אדרכון. ד׳ ן׳1אדרכמ
 אדךכתיות׳י(, זי׳ נ, א־רכתה/ אדרכתא•־,

 לרדת חוב לבעל כח הנותן בית־רין שט־
הרשאה. והרשאה, כח הלוה; לנכסי

 עליון לכוש אדר, מעיל, אדרות•, אדרת׳.־,),־•
 ערר,* עצמה; ויכלת, כח בו; להתעטף רחב

ובקר. צאן קבוץ

,גזג־ז 61(16ת אדריה׳ (4
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דוש. ר׳ אדש,
 זאת; אפילו־הכי=בכל העולם; אצות ת,*ר א״ה׳

החרבן. אחר הנביא; אליהו הטומאה; אב
 מאד, חמוץ חשוק, פ״י, יאהב(׳ )אהב׳ אהב

 ;אהוב העשה האהב׳ לדבר. נטיה חוש
 אחרים. על עצמו חבב* רעהו; את איש אהוב

 נ־ום ׳*"אהב מאד. חסוץ חשוק, ׳*אהב
 היה ,*התאהב האהב. ,*"א״ב לאהב.
 אל־־. באהבה הנפש הקשר כ־־, חשוק0 אהוב;

 החשק רגש אהבים(, )ר׳ ז, ׳*אהב אהב׳
האהבה. ונעם תענוג והחבה;

 נטית* הלב; וחשק חבה של רגש נ, אהבה׳
ל-. הלבי

 לאהב האיש טבע נ, עצמיתס׳ אהבה —
נמשו. את אך

 איזה או טצוה עשה ׳*מאהבה ?נשה —
 הדבר אהבת או אלהים מאהבת דבר
 בו. תועלת ממציאת או והברח מיראה ולא

לדבר־מה. נפשית נטיה ,1 אהדהס׳
 אללי! אבוי! אוי! וציער, ליגון קריאה מלת אהה!

 הפרסים. באמונת הרע אלהי ׳*אהו״מין
החרבן. אחר ר״ת, אה״ח׳

 מהנרק. שמוצאן האותיות ארבע סדר אהח״ע׳
 היהז. זוראה מקום? באיזה איה? השאלה, מלת אהי׳

 שבון אוזל, נטה פ״ע, יא״ל(׳ )אהל׳ אהל
 באיהל. ישוב כאהל; חנטה ׳*האהל באהל.

 אהל העתק אהל, הסע אהול; אהל׳
 פרוש סכוך,* אור; מדוש האהל׳ ממקומו.

על־־. אהל

אהל.

אוה
 אחלימו, גם אהלים ר׳ אחלי, נב׳ ז, אהל׳

 שאשש־ מעורות או מיריעות עשוי מינון
 דירה, המליצי( )בדבור למקום; ממקום להעתיקו

בית. בני משפחה, שבט, מעון; בית,
 עשויות אהל יריעות דד, ׳*אהלים עיוריות —

מעורות.
 בשם עץ מין אחלות<, גם אהלים )ר׳ ז, א״ל,

הריח. טוב
 טמאת־מת. הלטת דבר על בתלמוד מסכת ׳*אהליות
אהלים. מוכר ז, ׳*א"לי

אהל. נ, ׳*אהלית
נמי. הב• אין דית, אה״נ׳

כהן. אהרן, מבני ת, ׳*א~ר:י
 אי נושאים ולחלק לסרט החבור מלת או׳

 בין ספק להורות כמשפט, שונים נשואים
חמור(. או )שור י. דברים שני

 עור; נבל נאד, חמת, אובית<, )ר׳ ז, איוב׳
 העלה ב־־( ןסום5) ; קוסם מכשף, )בעל־־(

 המרבד המת קול קסם; ידי על מת נשמת
הקוסם. של גדתו מתוך

 אמלל ת, ; השחתה כליון, ז, )אבר(׳ אובד

נודד. נדח,
יובל. מטן, נהל פלג, ז, אובל׳
 ובעליו מאדימים שגרגריו עץ שם ז, ׳*או:

עורות. מעבדים
 סכין ;וחריקות שנים כעל סכין נ, ׳*או:•"

מהעץ. פדי בו לקטף
האש; בה שאחזה עץ נזר שאיית ז, אוד׳

 ומהפכים התנור את בו שגורפים עץ *גזר
והנחלים. העצים את
בו. להתרחץ אמבט ז, אודך׳

בשביל. בגלל, דבר, על <,—)על ענינים; ת,1אוד
חסוד; חשוק, בקש, חפוץ, פ״י, או"׳ )אוה(

 חמוד חשוק, התאוה, לאיש. טיב ><דרוש

גבול. הצב הנבל, בחזקה; דבר
חמדה. תשוקה, חפץ, אות(, ,)ם נ, אוה׳



אומן — 9 - או׳ה
העולם. אמות ר״ת, אוה׳ע׳ או״ה,
השיט. מעופות עוף שם /*איזה )נ׳ ז, ׳*את

 און ז, את־הבר׳ —
ביתי. לא מדברי,

 מין ז, ׳*את/ים —
 שהוד מדברי עוף

 פני על המעופף
המים.

בר־אוץד׳ברוז. —
 רהביות מלים —

 בטוי ׳*את ?של

יפות. ולא מאד רחבות שרגליו איש על משל

אוירו;

 נאחזים שהמשחקים ילדים, שחוק טין ז, ׳0אתן

ישרה. בשורה מאחריו בשני אחד

 ! אהה וינון, לצער קריאה מלת ־־<,>ל אוי׳
! אה !אבוי !אללי

 רע ׳*אמר לא אם לי אוי אטר אם לי אוי
אותו. לכסות ורע הדבר לגלות

 אויבים(, ר׳ אויבת, נ ארבי, )כ׳ ז, איויב׳
 לרב זבא עברה, שומר להרע, מבקש שונא,

אחרת(. אטה בן על

אוי. ר׳ אוייה׳
 רע. נבל, בער; כסיל, חסר־רעת, ז, אויל׳

 בערות. סכלות, האויל, תכונת נ, אוילותס׳

דעת. חסר ת, אוילי,
 הגז אוירות(, גם אוירים זר׳ ז, ׳*אויר ׳*אויר

 טזג העולם; חלל את הממלא והזך השקוף
 ; בנין של כלי, של הפנימי החלל האויר;
כתב. שורת מעל הפנוי המקום

בה. לעוף מבונה ז, ׳0אוירוין
האויר. תכונת בו שיש לאויר, דומה ת, ,0אויךי

מבונה. י*ע באויר התעופה ג, ׳0אוירנות
אכלום. ר׳ ם׳1או?ל

אכף. ר׳ אוכף,
)אורגן(. כלי סאבר, כטן; גוף; ז, אול,

אולר. ר׳ ז, ,*אולי

 הדבר, של והאפשרות הספק להורות תה״ם, אולי,
יתן־־. טי גם, אם אפשר;

מרחץ. כבית משרת ז, ,*אוליר
 אולמך, אולמי, כ׳ אולם, >ם׳ ז, אלם׳ אולם,
הכית, מבוא פני על גדול חדר אולמים(, ר׳

אך. רק, אבל, אמנם, ט״ח, מרוח; חדר
 על נשען שגנו אולם ז, אולם־עטודים, —

קירות. בלי עטורים
אלפנא. ר׳ אולפך,

העפרון. אי לחדרבואתהקלמום קט; ,ז,סכין*אולר

אולר.

כסלה. כערות, סכלות, ודעת, שכל חסר נ, אילת׳
 כעין מרסקים כבושים סירות גוש* אם; ר׳ איום׳

עיקר. שרש, אם; רך; גוף
 שממנה הראה עצם חלק* ; אטה ר׳ אומה,

האונות. יוצאות
 בנים. בחנוך עוסק מחנך, אומנת(, )נ, ז, אומן,

 מלאכה, היורע אדם (,*אומנית >נ, ז, ,*אומן
לרפואה. רם טקיז אמן; ר׳

 לעשות מהירה שידו טי ת, ,*אומן־יד —
טלאבה.
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אופן.

אם:ה. ר, אומנה,
 ;כתקונה טלאכה לעשות ידיעה נ, אומנותס,
אמנות. ר׳ מלאכה, של מקצוע

 צער; צרה, ;הון עשר, ^צטה; כח, ז, און,
אונה. ר׳ וכדומה, מתנה מכירה, *שצר

 כזב; שקר, מרטה, אונים(, ר׳ און, >ם׳ ז, א.ון,
 ; והצדק הישר נגר מעשה רע, מעשה

לאלילים. כנוי
 לקונה המוכר שנרם נזק רמאות, נ, ,*אונאה

להסך. או ממכרו מחיר הרבותו ידי על
 דברים. ירי על צער נ, ,*אונאת־דברים—
 און. ר׳ וכרוכה, מתנה או ככירה שטר נ, ,*אונה
החי. מראת חלק נ, ,*אונה

 לחכמות. עליון מדרש בית נ, ,0אוניברםיטד,
 בכח וכדומה( ורכוש חרם החרטה, נ, ,*איוניה

אונאה. ר׳ השלטון;
חוטים. סקעת ז״ר, ,*אונין
 עצב ; לאכלותו הראשון כיום אבל ז, ,*אונן

תמיר שהוא איש שחורה, מרה בעל מאד;
רוח. עצוב
אנקיה. ר׳ אונקיה,

ארחי. ר׳ וסרחי, ארחי ר״ת, או״ם,
אשי. ר׳ אופי,

 צמח שבראש המיץ ראש, אשיוס, ז, ,*אופי׳ון
ארסי. שהוא הפרג

 אופנים(, גר• ז, אופן,
 עגול כלי גלגל,

 קטרו, על מסובב
 הם: האופן וחלקי

 החישוק, הסובב,

והגב, החשודים
שם(. ר׳

רכיבה. אופני ז, אופניםס,
א־שן. ר׳ אופן

 אופנים. על לרכב היטב היודע אדם ז, איופנןס,
 במהירות; עשה מהר, שעויי, יאק(, )אץ, אוץ,

 האץ׳־- דחוק• הצי, שיטהר; אחר את עורר
 4 לעשות ישיכהר אחר את עורר החש,

ודחוס. אוץ עשה יחד, לחוץ
רחום. יחד, לחוץ ת, ,*אוץ
 רבדים אסף כטמון, אוצרות(, זר׳ ז, אוצר׳

 בו שמניחים מקום ;תבואות אסף יקרים;
הצדף. חלל* למשמרת; דבר
 מחיצות בה שיש ממגורה ז, ,*בלום אוצר —

 4 מ;חד מין אחת בכל לשים ומחלקות

 ויריעות. חכמות בהרבה בקי איש על כשל

 הארץ- את המקיף הגדול הים ז, ,*אוקעום
שעושה כה נהרה, זהר, רב, נגה ז, אור׳

 חשך; מן ההשך לעין, נראים הגופים את

 ;האור מקור מאור, ;השחר עלות בקר,
 חיים; טוב, אשר, ל־(, משאלת )מלה ; אש

 תחלח ערב,* ;מטר גשם, ;דשא עשב,
 ידם שלשני הערב ליום־־, אור ;הלילה

מאיר. ת, פלוני;
 הידד על(, )ל־־, פ״ע, ר(,1א ר׳*א;1 ר׳1)א אור׳

 האר♦ אור. = האור זהר. התכסה או־,
 הבער♦ הדלק, שנים; הצד,ל לב, שכה אור; הפץ

 מרוחה אש, מוקד אוךים<, )ר׳ ז, אור׳
המזרח. ארצות נגדה; להתחמם

אג-. האורס, אל־. אויר הביא אורס,
וכאספם. שרי קוטף פרי, מאסף ת, אורה׳
•רק. דשא, עשב, זהר; אור, נ, אורה,
השחר. כעלות ׳*רה1לא —
אחה. ר׳ אורה׳
 לחבילה♦ יחר וקושרם השצים כסדר ז, ׳*אורז

 מתאכסן מהדרך, בא אורחת(, ונ׳ ז, אורה,
אהד. אצל

שני קבלת נ, ,*אורהים ♦ —
אורחים.

האור. מטבע ת, אוריס׳

 לאוו! שמדליקים נרות תאורה, :•ר, אורים׳
אור. ר׳ שכחה;
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 הכהן בהשן נתון הכר ותמי□/ אורי□ —

 אשר הענק משפט סיו על להגיר הגדול

עליו. ישאלוהו
ארץ. ר׳ אורין/

לאויר. הופה האויר, כטבע ת, /0ריךי1א
 גדול. אור המפיצה כתבת טין נ, /0רית1א

אריתא. ר׳ אוריתא",
שעון. ז, ,*רלונין1א
אורי. ר׳ ת, ,0רני1א

אוי. ר׳ אוררס,
אשש. *ר איש,

 רקה. והכולה שאון קול השמע ס״ע, ׳*אזש יאוש/
 רוח<. של )ביהוד רקה הכולה קל, שאון ׳נ,*ה8או>

הפן; רשם, ציון, תו, אותות(, )ר■ ז, אות,
 אותיות(, )ר׳ נ,* ראיה; הוכחה, נס; פלא,
 הדבור. קול ציון נית, האלף כציוני אחד

הכתוב. לסי כדיוק, /*באות ת1א —
 הנתנת כתבת של כטבע ז ,0כבור אות —

ויקר. כבוד לספן לאיש
 התרצה; הסכם, ;אותו, )עתיר האות/ )אות(

פרבר. הנאה קבל ראוי; היה
את. ר< וכוי, אותך אייתי׳

יום. אותו /*אותי!□
לאותיותיה. פלה הקרא סי׳, אותת©,

 ברבור הנזכר זכן על להורות תה״ס, אזי/ אז׳
אז־(; )אם־־ לתנאי תשיבה בעתיד; או בעבר

 שהיו היפים הקדם, הזמן בפוכן עם כמו

המדבר. כזמן
קדום. כזמן □אה —

 דבר; לעשות שלא הודעה התראה, נ, ׳*אזהרה

בחרוזים. התורה מצוות הלבשת הסיוט, מפיני אחר
 נם אזיבים ר׳ אזובי, כ׳ אזוב׳ >ם׳ ז, ב׳1אז

 לו שיש קטן צפה אזובי(, ס״ר, ,*אזובות
 הצוכח וקטן דק צכח טחב,* טוב; ריח
 סכל לח; קיר על או העץ קלפת על

ושפלות. לקטנות וסמן

 מודד או ושוקל הפאזן פעלת ז, אזקס׳
וכדומה. במאזנים

המתנים. על חגורה אזורים(, )ר׳ ז, אזיור׳
 מחמשת אחד כל ז, ,0הארץ ר1אז —

 החם. מדרגות לפי הנחלקים הארץ חלקי

בשטים. המזלות עגול ז, הפזלותס, ר*אז) —
אזור. ג, /*אזורה

אז. ר׳ אזי׳
 על המקטר המנחה מקרבן הלק נ, אזכרה׳

למתים. זכרון תפלת0 ה׳; שם* המזבח; גב
 חלוף, עכור; הלוך, פ״ע, יאזל(/ )א?_ל׳ אזל׳

כלה. אפום,
 לברכה. זכרונם )חכמינו( אמרו ר״ת, אז״ל,

 )הטעמים(. הנגינות טסטני אחד שם נ, /*אזלא

 אזפית♦ ר׳ דבר, כה לכרך בגר של רצועה ,נ,*אזפה
יקרהס. אכן שם ז, /*אזמ׳ורר
 ילד. או אצבע לכריכת כד רצועת נ, ׳*אזמית

 של או רופא של תער קטן; סכין ז, ,*אזמל
החטכיס של מלאכה כלי רם; להקיז אופן

לפסל בפטיש עליו שמכים והכסתתים
אבן. או עץ חתיכות

 כשכל, כהון ; במאזנים שקול פיי, אזן, )אזן(

הדעת. בשקול דבר בקר
הקשב. לשפע, אזן הטה האזן׳

 אזנןם(, ר׳ אזני, )כ׳ נ, ^.ון,

 השמיעה אברי משני אחד
בכלי בליטה* הראש; שבצד
אזן. הכלי. יד בה, לאהז

 בקרבתו. אליו, קרוב ,*1אזנ ךי1אח —
לאיש. דבר הודיע אזן, גלה —
אזן. והטה הקשב ׳*—ל אזן הרכין —
 כי _ את הזה!- ׳*ן$3ל- הראה —

ילקוהו.
 לסורים. הנאפות עגות מיני ׳0הפן אזני —
 אזנןם ׳*לדרך אזנים ׳*לכתל אז:ןם —

5רח3ז3££1 איזטורד (1
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 תוציא אל :לאטד עטפי משל ׳*לי,ער

 קרוב או בבית איש אין אם אף מפיך סור
יגלה. סיף סוף כי לך

יצוא. ר׳ ׳*מקטפות ואזכיר יצא —
יצוא. ר׳ ,*את-םאזני- הוציא —
 הרע. לשון לפקבל כנוי ת, ,*אזן רהב —

 פלחפה. כלי הטלחטה; כלי כה שתולים חגורה ז, אזן,

 שלשלאות. ביול, ככלי נחשתים, דר, אזקים,
חגורה. שים אגוד, קשור, פ״י, יאזל(׳ )אזר׳ אזר

 חזק, אזר׳ התחזק. באזור, הקשר )נ־(, האזד

 שים הזרין, ;אזור לבוש התאזר׳ אמץ.
מלחמה. כלי
 התחזק, מתנים׳ אזור הלצים׳ אזור —

התאמץ.
 כף ועד הכתף מן היד קנה זרוע, נ, אזרוע׳

שלד. ר׳ היד,
 נשרש עץ ממקומו, נעתק שלא עץ ז, אזרת׳

נר. ק ההפך תושב, הארץ, יליד היטב;
 ׳0התאזרח לאזרח. הכר לאזרח, עשה ,0אזרה

בארץ. לאזרח החשב לאזרח, היה
 לצבאי זבננוד סתם תושב של ת, ,0אזרחי
וכדומה(. דתי או

וזכיותיו. האזרח מעמד נ, ,0אזרחיות
 אחיכם, אחץז, אחי, כ׳ אחי, )ם׳ ז, אחא/ אח,

 בן או אחת, ואם אחד אב בן אחים<, ר׳
 בשר; שאד קרוב, אחת; אם בן או אהד אב
 רע; חבר, ; אחת ארץ בן אהד, עם בן

וכמרים. כהנים מאגדת כהן0
 אהד אחיו, ל־־( אל־־, )את־־, איש —

השני. ל־( אל־, זאת־,
:לאטד מבטא יולדס׳ לצרה אח —

 שניה. נם תבוא אחת צרה שיש בטקום

 החרד. את לחמם נהלים בו ששטים כלי ני אח׳
אבה! !אויה ויגון, צער של קריאה מלת אח,

אהה! אללי!
לו. ואבוי אוי ,*לרא^ אח —

 )?(טורף חי טין )?(;טורף עוף טין אח,
 חכפים. אסרו חיל; אשת חג; אסרו ר־ת, א״ח,

ישראל. בני אחינו ר״ת, אחב׳י,
 יחד. חבר אהד, עשה פ״י, אחר; )אהל(

לאחד. עם־- התחבר לאחד, היה התאחד,
 לכל הראשק מפשר שם אחד(, ׳0) אחד,

 פחתד; יחיד, ת׳, בסדר; הראשון המספרים;
פלוני. שיהיה, פי סתמי, נוף
 אחה ;מ־ חלק ט־, אחוז מ־, אחד —

עשירי. חלק כעשרה,
זה. אחר זה לבדו, אחר כל אחד׳ אחד —
ש־־. ובין ש־־ בין ,*אחד-ואחד- —
רעתו. על עומד ׳*באחד —
יחד. כאחד, —
הכל. כלם, איש, כל אחד׳ כל —
 אחרת דבר ׳*בלב ואחד בפה אחד —

ולב. בלב דבר אהדת, והשוב
 אותם דומים; מעטים; רבים, לא אחדים, —

 תפדרנה0 אחד; שהיו רבים רבדים בעצמם;
 אחדות, או )אחרים כמפשרים הראשונה

וכוי(. מאות עש־ות,
 לאחדים, מוכר קטנה; בכמות ,0לאחדים —

לסוחרים. ולא ם־טים לקונים
 חגור ; אחד שהוא רבד סנולת נ, ׳0אחדות

כדעות. והסכמה
 האחדות. סגולת לו שיש ת, ,0אחדותי
שלומו. דרישת אח־י ת,*ר אחדיש׳

 תפירה, ידי על חבר פ״י, ׳*אחה )אחה(
 ׳*התאחה ׳*האחד יחד. חבר יהד; תפור

וידידות. ביעות—עם התקשר יחד; התחבר
החרבן. אחר ר״ת, אחה״ח,

 פיס. כמקום צומח עשב וסוף, קנה ז, אחו׳

 .*)בדקדוק לשני דומה יחד; נאסף ת, אחוד/
אחדות. שהתאחד, דבר סגלת ז, ,*אחוד
 פשר ; אחים אהבת אחים, קרבת נ, אחזה,

דעת. גלוי פרשה, דבר,



אחוה
 ורעים. לאחים והיה התאחר ,*התאחוה (*)אחזה

 אח>זים,0 ;שלם מדבר קבוע חלק ז, אחת,

 הרבית מכסת דוחים, מפאה; קבועים חלקים
לשגד.

 כת. על הקי־יעה תפירת תסר, ז, ,*אחזי
ובך. כך שיהיה ברכה חשץ, ז, אחולס,
 אחוריים, אהודים, ברבים, רק )כנטיה ז, אחור,

ים. סאת מערב, צד רבד; שני חשך אחורי(,
הפנים. מן ההפך לצד תה״ם, אחיור,
 מקדם, הפנים; פן ההפך לצר לאח׳ור, —

הדבר. קרות לפני
 הנקוד מכללי אחד אחורס, כפלג —

 ושאינו מתקדם לא לאיש תאר ;בדקדוק

הזמן, דרישת עם מתחשב
 בזמנו, לא או מיד לא דבר עתרת ז, אחורס,

דחיה. עכוב,
 )רגלים אחור מצר שהוא דבר ת, ,*רי1אח

ארבע(. על כהולכים אחוריות
 ולא לאחור האחור, כעבר תה״ם, אחיורנית,

מהפך. למפרע,* לפנים;
 אהד אב בת אחיות(, יד׳ אחות, זס׳ ג, ^חות,
 אחת; אם או אהד אב בת או אחת ואם

 ידידה; הברה, אהובה; בשר; שארת קרובה,

הכפרות. אגרות כחברות אחת0
זו. את זו אחותה/ אשה —

 -(3 )את־/ שיי, יאחז(, נם יאחז )אחז אחז

 (,—)מ קשור; הבר, תפוש; לכוד, החזק,
 דבוק שיע, ;—כ מחלה דבק מנוע; עצור,

 התישב ; התשש הלבד, האחו, בדבר.

 האחו, צפה. כפה, אחז, כמקום. והתנחל
 התחזק, ,*התאחז ומהדק. מהבר היה

התישב. התחבר;
עעים. אחיזת ר• ,*עינים ז1אח —
 אעו לאמר: מבטא ,*אחזתו הארץ —

וכדומה. משחר ממקומו לזוז יכול
זה. אחר דית, ז,*אח

אחראי
 לכרכה. זכרם חכמינו אמרו דית, אחדל,
 עולם. הנין קרקע, קנין מורשה, נחלה, נ, אחזה,

לכידה. השישה, נ, ,*אחיזה
בו. לאחו ככלי מקום ז, ,*אחיזה בית —
 התשרצוה דם, שטף נ, ,*הם אחיזת —
)מחלהז. דם

 להראות כששים מעשי נ, ,*עינים אחיזת —
 מעשי ;כמציאות שאינם ומעשים דברים

תעתועים.
קרחת. של צמרמ-ת קרחת, של רטט נ, ,*אחילז

כן. אחרי כך, אחר דית, אח״כ,
 שיהא ל־ אוה חשוץ, )ל־(, מיי אחלס, )אחל(
וכך. כך לו
ו־. יתן פ• הלואי, לו, מיק, אחלי, אחלי,

טובה. אבן פין נ, אחלמה,
 שמוצאים קדמונים חיים כעלי שארית ז, אהפרס,

האדמה. בבטן
 כרתיהת היה ש״ע, (,,יאחר /*)אחר *אחר

 )עתיד אחר, )חיה(. רב כעס או תאור.
 אחרי דבר עשה או בוא פיע, יאחר(,

 ;בושש התעכב, התמהמה, הקבוע, הזמן
 ;עצור עכב, שיי, ;מקומו על השאר
 )חיה(. ונשוך והכה והתרגז ורדוף *כעוס

זמנו.התאחר=אחד. אחרי העשה אחור,
 או איש אחרות(, אחרים, ר• אחרת, )נ, ת, אחר,

 נכדי, ;אורותיו על שמדבר זה זולת דבר

 צררי, זר,
רבד. ר■ ,*אחר הבר —
.—אשר אחרי פכיון, ,*מ^חר —
 ;אחרים סמכא בני זיר, ,*אחרים —

אלילים. עובדי
 בעקבות מאחור, העורף, פצר תהים, אחר,

 אחרי־. תכף כעבר, יחם, מלת רכר; איזה

 ; עשיה כדרך שלא ,*יך כלאחר —
אגב. דרך

אחרי. ר׳ ,*אחראי
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 ד,סך מקום; או זטן כפוף שהוא כי ת, :אחרון׳

לבוא. העתיד אחרי־; הבא ראשון; מן
לפוף. בסוף, לאחרונה,תה״פ, באחר׳ונה׳ —
 הים הגדול, הים הוא האחריון, הים —

ישראל. לארץ ממערב אשר התיכון׳
 המאחרים. הדורות בני ז״ר, ,*אחרונים —
מים. ר׳ ,*אחריונים מים —

החובה. מטלת שעליו מי ח, ,*אחראי /*■אחרי
 תה״ם, טניס; מן הסך רבד, אחורי ז, .אחרי,

 זמני(. יחם >עם קדם מן הפך ;לפני מן הפך

יען. ש־, ביון אשר, אחרי —
זאת. אחרי הבא כזמן כן׳ אחרי —
ל־. מאחור שהוא כמקום /*מאחרי —

בטוחות. ;ערבות (נ ,*אחריית
 נכסי ,*אחריות להם שיש נכסים —
ובתים. קרקעות נירי, דלא
 מטלטלים. ,*אחריות להם שאין נכסים —

)הזמן(; פוף )במקום(, האחרון הקצה נ, אחרית,
 רבד. טוצא ענין, סוף איש; זרע שארית, עתיר;

אחורנית. ר׳ אחלנית/
 כפרם. נציב ט־ינה, שר ז, רפן׳“אחש

הטלך. רץ ז, אחשתרן׳
אחד. דבר נ, אחת
 לנקבה, הראשון המספר אחת(/ )בהפסק: אחת

אחת. פעם תהים, לזכר. אחד כמו
מן־. אחת ה־/ אחת —

 תה־ם, ואחת־־ אחת־ או היא/ אחת
כן. או כן יהיה אחר, הכל

אחת. בפעם /*אחת בבת —
דעה. שנוי טבלי אחת, ברעה באחת/ —
אחת. בפעם יחר, כאחת, —
 הלוך הנה׳ ואחת: הנה אחת הלוך —

ושוב.
פאר. ער ,*לאחת עד —

 תה״ם, החת; כהשקט הליכה מתינות, ז, אט,
לאט. בנחת, במתינות,

 עתידות. מניר קוסם, מכשף, אטיס(, )ר׳ ת, אט׳
נליונות בו להחזיק ברזל מחוטי מהדק ז, ׳*אטב
הקרון. בצדי שנותנים סלם יחד; ניר
הקוצים. מן סרק אילן י מין ז, אטד׳
 כי־? היות היובל האס? השאלה, מלת אטו׳"

בסבת. בגלל, בשביל, מיי, אטו־/
שקוף; כלתי חלול, ולא מלא ת,סגור,פתום, אטום׳
קבר. שוכן למת כנוי ; הריח חוש לו שחפר *מ׳
הריח. חוש לו שחפר מי ת, ׳*אף אטים—
הבנה. קשה שבל, חפר ת, ,*הלב אטים —
משזר. מחוט סרט או פתיל ז, אטון׳
לאט. הנעשה רבד ת, אטי׳

 רבד העושה איש טבע מתינות, נ, אטייתס׳
במהירות. ולא לאט לאט

 אטום. שהוא דבר סגולת נ,׳*אטימות ׳*אטימה
טלולא. ר׳ ׳*אטלולא

 שוק. בשי; של חנות ז, ׳*אטלס ׳*אטליז

 חתום. סגור, סתום, "אטם׳ פ־י, יא&ם(׳ )אטם אטם
 תחתית. יסור, הסותם; דבר סתימה; ז, אטםס,
 בבצק. או בגבינה קטנה גומה (,*אטפים )ר׳ ז, ׳*אט"

 מסביב. סגור ,אטוס פתום, פיי, )אטר׳״יאטר(/ אטר׳
כי אטרות(, אטדים, ר׳ אטית, )נ׳ ת, אטר׳

מאבריו• באחד שולט שאינו
 ביד שולט שאינו ת, ׳1יםינ יד אט־ —

השמאלית. כידו המלאכות כל ועושה ימינו



איה׳
אי״ה.

אי
 לחוף ארץ חבל טיס; טקסה יבשה ז, אי,

 אשר ארץ
; לים מעבר
חיה שם

טורפת
 ממשפחת
דחשועלי־ם,

אי. המדבר. כלב
 לצער קריאה מלת אץ; לא, שלילה, מלת נאי,

אם.* אהה! אוי! ויגון,
או־או. ,*אי־אי —
אלהים. אויה, מ״ק, ,*שמים! אי —

מקום? באיזה איה? תה״ם, לאי,
מקום? מאיזה מאץ? מ־־,' אי —
הוא? מי זה, אי —
מ־. אחרים הס; טי אי־אלו, —

יכיל; אינו יודע; איני אדץ־ישראל; ר״ת, א״י,

יהודי. אינו ימים; אריכת
אלהים. ירא איש ת,*ר אי״א,

לאויב. היה שטוס, בזה, שנוא, )איב(, איב
.*ל רעה דורש שונא, ז, א'ב,

 משטמה. חזקה, שנאה נ, איבה,

 חפץ. אתה אס ׳(,“)אי־בעי איבעית",

שואה. שבר, אסון, צרה, ז, איד,
האלילים(. עובדי )של חג מועד, ז, ,*^יד

אחרים. אחית, אחר, ת, ;איד"/

איל.

איל
 והעץ. הקלפה בין צמר כעין ז,

 הראיה. חד טורף עוף שם נ,
מקום? כאיזה תה״ס,
האל<. )כעזית השם ירצה אם ת,*ר

 איכות. איזו שהוא לכי המיחס פעולת ז, איוךס,
איש. על אימה הפלת ז, ,*איום
 והמכטל השולל פעולת שלילה, ז, איקס,

אין. אמירת הדבר; מציאות
 על להורות הכאה טלה איזו(, >נ׳ מ״ג, ,*איזה

 למי לשאלה טלה מרבים; מעטים או אחר
 מקום? באיזה הוא? איה מכונים; מרבים

הוא. איזה מהמלים: הרכבה ,*איזהו —
 כיצד? אפן? באיזה דרך? באיזה תה-ס, איך,

 איכות. איזו שהוא לטי יחם ס״י, איךס,
פה. יש יש, איכא"׳
איה? איך? תה״ם, איכה,
 חרבן על הקינות מגלת נ, איכה, מגלת —

איכה : כמלים המתחילה ירושלים
ברר. ישבה

מקום? באיזה איה? תה״ם, איכה,
 רבד טבע דבר, תבונת נ, )איכיות(, איכותם,

? הוא איך :השאלה על העונה ומשפטו,
רבד. של לאיכות השיך ת• איכותיס,
אפן. באיזה איך, תה״ם, איכב",
אימתי. מתי, איה; היכן, אנה, איכן",

אכפת. ר׳ איכפת,
 גבורה. עצמה, עז, כח, אילים(, )ר׳ ז, איל,

אמץ. חזק, פ", ,*איל
 ככבשים זכר איל(, )ם׳ ז, איל,

 )כהשאלה! ומעלה; שנה מבן
 בליטה ;אלוף ראש, נשיא,

הקיר; מן היוצא זיז כבנין,
אלה. חזק, עץ טין החומה; לנגח מלחמה כלי
 כקורה מלחמה כלי ז, הברזל, איל —

החומה. לנגח כקרנים ובקצה ארבה
הענבים. תולעת ז, ,*איל
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הנחל. איל

פרי. עושה עץ ז, ,*מאכל אילן —
פח. עושה שאינו עץ ז, ,*סרק אילן —
 משל ,*הולך קולם .מרק אילני —

 מרעיש ריק איש או ריק דבר לאבר:

עולמות.
לר. ופנלתו אילן שצורת ת, ,0אילני —
 אילנות. בו שיש שדה ז, ,*אילן שדה —
איל. ר׳ אילת,
 ירא,. הפחד, על־(, )את־, פ״י, ,*אי_ם )אים(

איטה. הפיל
 ארכת חיה שם אילת(, אילה׳ מ ז, איל,

קרנים בעלת הצבאים, טטשסהת רגלים
 !אימה,כיא?( ט,*מ ובראשית אלה, ענפות;

אימתה

איל.
חן. אשת נ, אהבים, אילת —
אור השחר, אור נ, השחר, אילת —

נגה. ככב הבקר;
אלו. ר׳ אילו,

מטבעה. עקרה אשה נ, ,*אילונית
 מעוז, גבורה; עצטה, כח, איל, נ, אילית,

לאלהים. כנוי משגב;

להלן. הלאה, תהים, אילך/
והנה. הנה ,,ואילך אילך —
הבית. לפני גדול חדר אולם, ז, אילם,
עץ. (,*אילנות גם ,*אילגים )ר׳ ז, ,*אילן

 מפחיד־" נורא, אימה, מפיל איטה(, )נ, ת, אים,
מבעית.

 בעתה. חתת, פחד, מורא, דר, אימים׳
?ויצורי? אימה. ר׳

הזטן=טתי? לשאלת טלה תהים, ,*אימתי
 לא. יש, לא אפם, השלילה, מלת אין, .אין,

ערך. בלי רבר דבר; העדר נמצא,
ל". נכון לא ,—ל ראוי לא ׳”ל אין —
 ואין שעה לו שאין אדם לך אין —

 אטריד ׳*מקום לו שאין דבר לך
 וזמנו• שעתו ארם לכל :כמובן ידועה,

וערכו. מקוטו רבר ולכל
כח. חסר .איל׳ אין אונים׳ אין —
 “כל אץ מאומה; נטצא לא בר׳“ אין —

אכפת. לא רע;
בינה. חפר ת, לב׳ אין —
לאלהים. תאר ׳*מוף אין —

לא. ענה: שלול, פ״י, איןס,
ן? י מ_ב מקום? ה1םאי תה-ם, מאין, )אין(

 זאת?■ לטדת מטה ׳*בא—׳*באת מאין —
? זאת לטי־ ממה

אם. הן; כן, תהים, אין/
העין. יד על כיב ז, ׳*אינב

 ג )היפך רבד חסרון רבר, העדר נ, איניתס,
ישות(.

אנקויזיציה. ר׳ אינקויזיציה,
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אם־. ר׳ ,*איפר
 שלש מכילה לזרעונים, כרה שם נ, איפה,

 שלשים לערך )שהם עמר, עשרה או סאים
הליטר(. ושליש ליטר ותשעה

 ? מקום כאיזה ? איה )אי־פה(, תה׳ים, איפה,
הם? מי הוא? טי )לפעמים(

 הדבור: להטעים משמשת טלה וזהים, איפוא׳
כן. אשר אהרי כן, ואס לזאת, אי

תמונה. רמות, ז, ,*איקונין
ניסן(. אהרי )הבא השני החרש שם ז, ,*איר

 (;1 הריה טוב פרח שם ז, *אירי□ ,*אירוס

(.1 יקרה אבן שם

 ארב, אישים(, גם ובמליצה אנשים, )ר׳ ז, איש,
 )ביחם כעל הארס; במין זכר גבר, ארם; בן

 האדם, אהד ; אמיץ גכור, ארק; לאשה(;
 האנשים קבוץ ואהד; אהד בל אחת; נפש

 דבר. איזה בעל פרטי; עצם ;בכלל

 לבעל. נשואה אשה נ, איש, אשת —
ארמה. עובד אכר, ת, אדמה, איש —
זה. את זה רעהו, את איש אחיו, איש —
נביא. ת, אדהים, איש —
רוח. נאם; ת, אמת, איש —
 שני כבין לקרב יוצא ת, מיני.□׳ איש —

סרסור.* ;מחנות
נבל. ת, בליעל, איש —
נואם. דברן, ת, דברי□׳ איש —
גזלן. רוצח, ת, דמים, איש —
חכם. ת, דעת׳ איש —
לב. אמיץ נכור, ת, היל׳ איש —
לבל. אהוב ת, הסודיות׳ איש —
רוצה. גזלן, ת, הם□׳ איש —
כולל. חכם גדול, הכם איש ת, ׳*כל איי□ —

רחמן. רגש, בעל ת, לבב׳ איש —•
רעה. מדבר מלשין, ת, |׳1לש איש —
חולי. ידוע חולל, ת, ת׳1ב1םכא איש —

11־13 אירוס *(

אך -
ט.יחד. שליח ביהוד, הנשלח ת, עתי׳ אייש —
 הולך איש שביר, ודל, ת, צבא׳ איש —

במלחמה.
עם־. נלהם מתנגד, ת, ריב, איש —
רעים; הברת אוהב איש ת, רעי□׳ איש —

בחברה. נעים איש
אדמה. עוכר אכר, ת, שדה׳ איש —
ידוע. מפרסם, ת, ש□, איש —
 יפה, המדבר איש ת, שפתים׳ איש —

דברן. דברים, איש
מראה. יפה תאר, יפה ת, תאר׳ איש —
נכון. ת, תבונה׳ איש —
 שאין איש הפכפך, ת, תהפוכות׳ איש —

קבועה. רעה לו
 )?(; כסיס נובה )?(; גאה תרומות׳ איש —_•

שוחר)?(. לוקח כדן;)?(
זכרים. בנים זיר, אנשי□׳ זרע —
 השחור ;דבר עצם תוך, אמצע, ז, אישון׳

מאה. קטן איש0 העין; בבת שכעין,
לילה. אפלת חשכתלילה, לילה׳י, אישיון —

 לאשתו; איש בין הנשואים קשר נ, ׳*אישות
האיש. טבע אישיות,0
פ־טי. האיש; כטבע ת, ,0אישי

האיש. פרטיות האיש; טבע נ, אישיותס׳
כחך! יישר ר׳ ׳*אישר

לאותיותיהן. מלים קרוא או כתוב פיי, איתס׳
מבוא. ז, ן׳1אית

 הזק, ת, עיקר; יסוד, תקף; עצטה, ז, איתן׳
נכבד. נדול, טתקיס; מהסיר, עצום; קשה,

לבריאות. הקלס, למעמדו ׳1לאיתנ שב —
 השביעי תשרי, חדש ז, האיתנים׳ ירח —

ניסן. לחדש
תמיר. מים מלא נחל ז, איתן׳ נחל —
 אברהם, לאבותינו כנוי זיר, ׳*עולם איתני —

ויעקב. יצהק
בורי; אמנם, באמת, (,*אנים )בר׳ תהים, אך׳
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אהרי. תכף זאת;בכ אבל; כמעט; רק;

אשק. צדה, ז, ׳*“א
 גדולה צרה ׳*יום ?אותו היה גדול אך —

כעיר

מקוה

 כאן. אין כדאי; אינו כן; אם ר״ת, א״כ׳
נמצא. יש, תה״ם, ׳”אכא

עקיצה שרפה; ידי על כליון ז, ׳*אכול

;תעתועים מראה שוא, חזון ז, אכזב׳
 כעת המתיבש מים

 התאכזכס, )אבוב"(
ואכזבה.

יאושלירי בא התיאש,

לא לב, רע לב,
להשיג תקוה אבדן שוא, תקות נ, אכזבהס,

אכזרי אכזר׳
רחם. יודע

 מכה נ, ,0אכ^ת

,התאכם “)אכם(

אולם, מסדרון, נ, י,
אבל. אולם,
הבית. מבוא

אכזר. ר׳ ת, אכזרי׳
הלב. רע הלב, קשיות נ, אכזריות׳
מקום. תפיסת* האוכל; פעלת נ, אכילה׳

כמאד. רבה אכילה נ, ׳*גפה אכילה —
כאן. כתוב אין רית, כ׳יאכ

לעוס בשה, מזון קבל פיי, יאכל(, )אכל׳ אבל

 אכפרה
׳*אכסן

יק׳

מקום. תפוש* כלה; השחת, )אש(; שרוף
 הבלע, הלעס; למזון; למאכל, היה האכל׳
 מחלה. ירי על כלה ואבוד; כלה השחת,

 כטעים המזק את הפוך השחת; ׳*אכל
 באש וכלה אבוד אכול, הגוף. לכלכלת

,*התאכל לאבל. נתון האכל׳ כחרב. או

הוצא. )המעות( הנוף;
 כעוד )בשר( אכול הדם, על אכול —

בו. דמו
 בנוי תחמה", אוכלי ,*טן אוכלי —

 בלי לפניהם מוכנים שצרכיהם לאנשים

ועמל. טרח

ואת עתו את :לה

 —את וביש הקנט ׳*—פני אכול —
 אכילה ;מאכל מזון, אבלי(, )כ׳ ז, אכל,
נשרף. שרוף, ת, אכל,

הרזון. מחלת נ, אכלה"׳
אכל. ר׳ נ, אכלה,

 אנשים, צבור קהל, •,*אוכלוסים )־• ו, ,*אכליוסא

הרבה. אובל זולל, ז, ׳*אכלן
רבים. באנשים מקום הושיב פ״י, ׳0אכלם

מסביב. הבשר אוכלת
>כלי משמוש שחור היה !/

וכדומה(. חרם
שחור. שחרחר, ת, ,“אכפ
 בודי כן, אמנם, תהיש, אבן,

התא: בביתו. אודה קבל פ״י,
 בבית. כאורח היה התארח,

 אורח. ר׳ (׳*)אכ?נאי *אכפני
מלון. בית נ, ׳*אכטמא

ב? ז, ,*אכסמא בעל —

 דיוק. בלי בהשערה, באטד, תה״ם, ׳*אכפרה

 אנוס, אלץ, )על־(, ס״ע, יאכף(, )אכף׳ אם"
 סוס על אכף שים ,0אכף כסה. הברח,

חמור. או
נמל. מעמסה, משא, אכפי(, )כ׳ ז, אכף,

עליה. לרכב הבהמה נב על שמניחים כר ז, ,*אכף

 החם־ור את להכות יכול שאינו טי —
 על משל מבטא ׳*האכף את מכה

 מסגי החלש על חמתו את ששופך מי
בחזק. לנגע יכול שאינו

מכריח. טתיחס; ניגע, )ל־<, אכפתי,
שרה. איש אדמה, עובד ז, אכר,

 הקרקע. על הושיב לאכר, עשה פ״י, אכרס,

הקרקע על התישב לאבד, היה ,0התאכר



אכרות
האדמה. עבודת נ, יאכרותס,
 ; דבר פרסום מודעה, נ, ,*הכרזה ,*:אכתה
בפטבי. מכירה

אין. אפס, ז, )לאל(, ־אל
 ;בשלילה בקשה ;לא שלילה, מלת :אל,

עשות. לבלי הזהרה
אלמות. ר׳0 עולמי; קיום נצחיות, מות׳ אל —

 תפנה שאליו הדבר על טורה יחם מלת ;אל,
 אצל; על; עם; ;כגלל הרבר; או הפעלה

בדבר. אורות, על ער;
בפנים. בתוך, בין, אל —
השני. מעבר ננד, סול, אל —

בידי. ספק, בלי ן,1נכ אל —
 ממנה כעצטו; מטנו ׳*מאליה ׳*מאליו —

אחרים. עזרת בלי בעצמה;
 ; לומר אין להם;—לי—לו, אמר רית, ־א"ל,

לאו. אס
 ; הבל עושה בורא, יוצר, אלהים, ז, אל׳

נבור. כיח, אמיץ חזק; גבורה, כיח,
מלאכים. ז, אלים׳ בני —
הנוים. לאלילי כנוי נבר׳ אל —
לעשות. הוא יכול ד־׳2 לאל —

 אלה. ולרבות, לרבים הרמז כנוי מ״ג, )האל(׳ ■אל

אבל. אס, כי רק, אך, תה־ם, אלא/
אם. כי פן/ אם ■אלא

.—לדעת אלבא/
 הנמצאת שקופה צחה אבן מין ז, אלגביש,

 הברד; אכן ומוכה; צחה זכוכית ההרים; במערות

גביש. ,ר
אבנים. ברד אלגביש׳ אבני —

אלמג. ר׳ אלגומים,
 ; כקללה השבע ם־ע, )אלה/יאלה(׳ אלה

 אבל. ברנש מר צעיוק בקול, קרוא _קלל;

בקללה. השבע ׳*האלה
קללה. דבר; לחזק בקללה שבועה נ, אלה,
ולרבות. לרבים רומז כנוי ט־נ, :אלה,

אלו
 ; (1 רבות שנים הטתנןים עץ טין נ, אלה,

 מוגו בו; להכות עבה שראשו טקל יר, מקל

רבר. איזה בו לסמן העשוי
(.2 שרף נותן עץ מץ נ, אלה,

הכי. לאו אי ת,*ר אליה׳
 כאל. העריץ לאל, חשוב ,0האלה )אלה(

האל. תכונת אל; ,*אלהזת
 שופנזים, ;הכל יוצר אל, זרו״י, אליהים,

מלאך. דינים;
מלאכים. ז־ר, אלחים, בני —
בשם. שבועה האלמים! —
אלילים. אחרים, אליהים —

אלה. לרבים, הרומז כנוי אלז׳
אלמלי. לו, אם העבר, על תני מלת אלו,

רומה. כמו, היה, לו כמו ,*כאלו —

ץמ6, £16116, 611606. 0316 אלה >(
 ד6ק6611ס7, '1'6קז6ס11■ס אלה *(

1נ3ט01, 161־611101116, 11קזב601106-11־66
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הכל. בורא יוצר, אל, ז, ׳*אלו

 חבטת הלוכד ;לאל המתיחם ת, ,0הי1אל
האלהות.

טצא. נתעב, ת, אלוחס,
 מניסן. הששי החרש שם אלול,

 לא. אם לא, אלולי לולא; מ׳ח, ,*אלולי

או שצטח או שנולד אלול; של ת, ׳*אלילי
באלול. שם־ח

 מלח מין0 החלתית; שרש מלוח, ז, ,*אלום
.ז•ל=
 אלה. ר׳ ימים, מאריך עץ טן ז, אלון, אלון,

אלנטית. ר׳ ,*אלונטית
 מושל, נניר, שר, רע; הבר, ידיד, ז, אלוף׳

 בית. בהמת פר, שור, קהל; ראש נשיא,

 >ביחם איש בעל, ת, נעורים׳ אלוף —
לאשתו(.

 לאלהים. כנוי ,*לם1ע >טל אלופו —

 )חיה(. ארם בני עם רניל לכור, ת, אלוף׳

 והמאלף. המלמר פעולת למוד, ז, ,0אלוף
ומאלץ. המכריח פעלת ז, אלו״ןס,
 תעב. ה התקלקל, השחת, האלה׳ )אלה(

אל. ר׳ אלי׳
שמנים; כבשים זנב אליות(, )ר׳ נ, אליה,

שבאזן. הרך *החלק
 דבר על משל בטוי ,*בה ץ1וק אליה —

וחסרון. מגרעת בו שיש טוב
 נהי. שיר קינה, נ, ,0אליה

 ,0אליחה
ז, אליל׳
כח לו

 מועט,

,0אלילה
תקיף. חזק, ת, ,7אלים

 במובן: תלמודית גברי/אמרה האלים כל —

ומנצח. גובר הוא חזק שהוא מי
מת. על לקונן שעסקה אשה מקוננת, נ, אלית"׳

קלקול. השחתה, נ,
 מיחסים א״ם בני שהיו צלם פסל,

 דבר* אסם; שקר, הבל, ; אלהים

ערך. קטן דבר
אשה. כתבנית אל ספל נ,

אלמות
 גפרור♦ למאור; קוסם )אליתות"(, נ, ׳7אליתה

לדלקה. כגסרית משוח עץ בד צתית,
 זוית בעל כמשלש הארוך הצר ז, ׳*אלכסיון
 קר ;לשנים העגול את החוצה הקו ישרה;
הנדסית. בצורה לזרת טזוית העוכר

יש־. לא בשפוע, תה״ם, ,*באלכסון —
דרוש. הקור, פ״י, ,*אלל (*)אלל
 ; וקשה רחב והוא והשררה הצואר גיר ז, ,*אלל

הפשטתו. בשעת כעור רבק הישאר הבשר שיורי
 1 אוי וינון: צער להביע קריאה מלת אללי,

! אהה !אבוי
 אלם׳ הדום. החרש, אלם, היה האלם, )אלם(

 לדבד נתון חזק,* ;לאגרה שבלים קשור

 אחר. להשתיק גרום החרש, ,*האלם ועז. כח

האלם. ׳*התאלם
 )תחלים אלים הדבור; כח הסר דומיה, ז, אלם׳

?( ב. נה. י

 יודע שאיני הדבור, כח *חם אלטת(, )נ׳ ו, אלם׳

 להניד. עליו מה יודע ואינו מכין שאינו* לדבר;

 לזה פה פתחון נתון ,*לאלם פה פתוח —
 להגיד אותו עורר להגיר, מה יודע שאינו

שצריך. מה
תקיף. ז, ׳7אלם
אולם. ר׳ אלם,

מה. בשביל למה, מיש, ׳7אלפא
 הנמצא יקר עץ אלמנים(,מין )ר׳ ז, אלמוג׳ אל&ג׳

 ברמוז כים הגדול צמחי קורל,* (;1כהרו
וענפים. עץ
השרה. שבלי אגדת עטר, נ, אלפה׳

אשתו; עליו שמתה האיש מצב ז, |׳1א'לפ

אלק. ר׳ עץ, *נדן
פלאי. סלוני, ידוע, לא ששטו ת, אלפוני׳
הדבור. כח חסר א״ם, נ, ,0אלפות

האלם. מרת תקיפות; נ, ׳*אלפות

 €3תגך.מ1סמ>6 מ6שק30 ׳ ג ם ל א (1

53ש^ח111012, 53ח<131, 33ח<331 \¥00(1.
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קיץ. בית (,*אלכןיטיות )ר׳ נ, ,*אלקיטית
• האשים תורת אלקראןס,
<.1למאכל טוב גדול דג מין נ, ,*אלתית

 תכף תה״ם, אתר־(, )על לאלתר'־■׳ ׳*איתר
אחור. בלי כרגע, ומיד,

 לה שיש אשה ,אמהות! גם אמות >ר׳ נ, אם,

 מולדת, אומנת; •ולדת; הורה, כת, או כן
 שרש,* ; בירה ראשה, עיר מולדת; ארץ

החי. כטעי שלחופית ערןר;
 או דרכים לשני ראש נ, הדרך׳ אם —

דרכים. פרשת יותר,
 אהויי אותיות ניר, ,0הבריאה אמות —

הקריאה. את המקלות
די. צדף, נ, ,0המרגלית אם —

 עטי תלכי )אם תנאי במובן הקשור מלת אם,
 ה־? שאלה: כמובן הלוא•; לו, הנה; או; והלכתי(,

לא־. כי השבע אם־, השבע —
כי־. השבע לא־, אם השבע —
ש־. וכין ש־ בין ואם", אם־׳ —
רק. אך, אם, בלתי —
רק. אך, אם, בי —
אשר. עד אם, על —
שהוא. פי על אף ,*היא" ואם —

משפחה. שבט, עם, אטים(, )די ז, אם,
 מר; אטד מלכנו; אבינו מועד; אהל רית, ם,*א

מכרכים. אין מלאכה; אב
 ילריה; מצד לאם הבה קריאת אם; נ, ,*אטא

מרת. כמו: לאשה, בבור של קריאה
 מה(, )על אמאי",

? זאת איך למה?

 ,*אמבטה ז,*אמבט
 כלי ׳נ,*אםבטיה

 גדול מתכת או עץ
בו. להתרחץ

נ10600>י 83ט17ו0ח אלתית, (1
83117ו0ח

— אלמות
שפרחיו צמח ימם0 ; אל־טות רי אלמות,

(.1 נכטשים ואינם מתקיפים
^־ ׳0ה> ׳ז ׳*1י$ל$

 ןך־^^ ־ח יזסרת ׳ת^!? ׳נ '*נאלמיוז
=■־■5^ \/ לדבר. יודעת שאינה הדבור,

לא ,לו,טיח*אלמלי ׳*אלמלא
שעל(. )לשני לו שם(; )לשגי

אשתו. עליו שמתה ז,איש אלמן,

אלמות. *)אשה לעשות שיי, ׳*אלמן
 לאלמנה. לאלק, היה ,*התאלמן לאלמנה.

 ארנק. ר׳ כעלה; שטת אשה נ, אלמנה,

האלמנה. מצב נ, אלמנות,
אלמוני. ר■ אלמני׳

 הידים; כה לנגב ממשחת מגבת, נ, ,*אלנטית
טטה. בה לכפות משה פרין,

 איש. בו לשאת בדים עם כפא נ, ,*אלנקה

 יק. מתערבת עשוי משקה מין נ, ׳*אלנתית

הקטן. האגוז ז, ׳7אלסר
 הת־נל. הפכן, לטור, פ־ע, יאלף(, )אלף, אלף

 אלף. שי הכשל* פלוני; את הרגל לטד, אלף,

 לאלף. היה אלף; פי כפול היה ,*ף אל

רב. כמספר התרבה לאלף; היה האלף,
 של מפלגה מאות; עשר אלפים(, ׳1) ז, אלף׳

 שנים אלף0 ברבים(; )רק פר שור, שבט;
העולם(. )לבריאת

 האות <,*אלפק )יי נ׳ אלפא/ ,*אלף

א,—העברי כא״ב הראשונה
 כל ז, אלפביתא־•־, ,*בית אלף —

בששה. הנמצאות השונות האותיות
 אחרית. וער מראשית ,*תו עד מאלף — ־

למור. מששט; חק, נ, ־אלפנא",

בה. לבשל כפוי עם קטנה מלחת ז, ,*:אלפס
באלפס. שהוכן מאכל ז, ׳*אלפס מעשה —
 לחוץ, נגוש, אנוס, הכרה, ש-י, אלץ׳ ')אלץ(

אנוס. היה מכרה, היה ׳*ץ1אל רחוק•

€7x0118^1, 1 171 1710116116 1) אלמות

אמבט.



— 22 — אמבר
אוצר. בית אשם, ז, ,*אטטר

 קוסם. מכשף, הפרסים; באמונת כהן ז, ,*אמגוש

;המחיר הערך ם־י, (,*יאמל ׳*)אטד *אטד
 כחו אמץ )נפשו(, *אטד שער. חשוב,
 קפיצת לפגי אחורנית אחרים צעדים והלוך

אמוד. ,*האטד מרוצה. או
השערה. ז, ,*אטד
 מריק. לא בערך, בקרוב, תה׳ם, ׳*באטד —

 ערך נתינת הערבה, אמתות"(, )רי ז, אמדן",
לרבר. ומחיר

 משרתת אמהות(, ר׳ אמתי, )כ׳ נ, אטה,

 הבנות או הבנים את מחנכת סוכנת; בבית,
אומנת. בבית,

 התחתונה הזרוע אמות(, ר׳ אטת, )ם׳ נ, אטה,
 ידועה .ארך מרת ולמטה; המרפק מן היד של

 ביד; התיכונה האצבע* מזוזה; הזרוע(; )כטרת
 משור. ר־ המשור, מחלקי אחר הזכרות; אבר

 מקצה ארכה אמה נ, ,*אצילה אמה —

השחי. בית עד האמצעית האצבע
חסיה. אמה נ, ,*גדומה אטה —
אטה. ורחבו אמה שארכו ,*אטה על אטה —
הטרה. קנה נ, ,*הטני{ אמת —
 בה להוליך תעלה נ, ,*הטיס אטת —

למקום. ממקום מים
משפחה. שבט, עם, לאם, אם, נ, אטה,

 הצבר ציפת את כורכים שעליו המקל נ, ,*אטה

הטויה. בעת הפשתה או
 החי. מן אבר העולם; מלך אלהינו ר־ת, אמ׳ה,

אם. מצב נ, אטהותס,
המשרתת. מצב האטה, מצב נ, ,*אמהות
אותו. שהעריכו טי ת, ,*אמוד

 במעמקים. לצלל יודע איש צולל, ז, אמיודאה",

 וכדומה. לבנד לכובע, לנעל, עץ רפוס ז, ,*אטום

מאמין. חניך; מצרים; מאלהי אחר ז, ן,1אט
אמינה. אמת, תם־לבב; ז, אמון,

ומלמד. ומרגיל המאמן פעלת ז, ,*אפון

 תם; ישר, צדק, ;תקף קיום, נ, אמונה,
 עבודות בהבטחה; בכרית, נאמן להיות התכונה

סרת־אל. הצדקה;
אמץ. היחיד בהוראת דר, אמונים׳
המאמץ. פעלת חיזק, ז, ,*אמוץ
 לעבד, שלא פועלים בין הסכמה ז, /*אטור

שפתים. בטו• דבור, מאמר, שביתה;
 מבא־ התלמוד, מחכמי אחד ז, /*רא1אט

 הדורש יד על העומד טת״נמן ; המשנה
 לו" השכנת בלשון לקהל דרשתו להשמיע

ואכזר. קשה לב, קשה תמ״ש, /*אמורי
 על שמקריבים הקרבן אברי ז׳יר, /*אמורים

המזבח.
אמת. הוא כי רבר על ההוכחה ז, /*אמות 1
הון. בעל עני, לא איש ת, /*אמיד י

האמיד. מצב נ, אטידותס,
אימה. ר׳ דר, אטים׳

 לנימי־ המתחלקת ירוקה אבן טין ז, ׳*אמתצק

 פשתן■ בשם נם נקרא והוא דקים, ארג
אדמה. פשתן ונם הים
תקיף. חזק, ת, אמיץ/

האמיץ. סנלת אמץ, נ, /*אמיצות
 ליער; כנוי צמרת; העץ, ענפי ראש ז, אמיר׳

וגבעה. הר ראש0

 ; והמדבר האובר פעלת דבו-ר, נ, /*אמירה
הבטחה.

 נבול; קמול, כמוש, ע,*ם יאמל(, )אסל׳ אסל

 עשזז ׳*אמלל כח. חסר היה חלש, היה

 *ל1אטל לאי־טצליח. לאי־מאשר, לאמלל,
 אמלל, היה חלש; היה נבול; קמול, כטוש,

וכלה. הכרת ,0האטל מצליח. לא היה

אמלל. נדכה, אמלה(, ,)נ ת, ,סאםל
 מצליח" לא נדכה, מסכן, ת, אמלל׳ אמלל׳

לאמלל. עשה פ״י, ,0אמלל
;טפח תך, נדל׳ פ׳י, יא&ן(, )אמן׳ אמן

4אא= נאסן׳ >נאטנתי׳ ה$מן יחד. אסוף* ן
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 בחיק הנשא טשוח, (גדול ^אמן(.

 המצא ; בו לבטח ראוי המצא

 על הכן עמוד התכונן, התחזק,
הינל. למד, ,*אפן התקים.

 האומן;

; אמת
; מקומו

האמן
אמיץ. היה הזק, היה ס״ע, .יאמץ(, )אמץ׳ אמץ מצוא יאמין<, אאמין, מאמין, האמין, )האמנתי,

 בטיוח. וב־<, אמת; הדבר טצוא נכון, הדבר
 כחשבת, כמלאבת משביל אמגים<, )ר׳ ז, אמן,

בטלאבה. ויודע בקי
טלאבה. בעל ז, )אומן"(, אמן

 בה שמשתמשים סלה אמונה; אמת, ז, אמן,
קללה. או ברבה תפלה, אחרי

דבר. ולאשר לק;ם קריאה מלת אמן,
 הבטחה. או ידידות שמירת נבונה; אמת, ז, אמן,

 תלם. הקיצוני; התלם <,*ות*אטנ >ר< ז, ׳*אמן
אמונה; לב, ישרת* הוכה; התחיבות, ברית; נ, .אמנה,

 ללוה. מאמין שהמלוה מה הקפה, סאיטרה,

 שני התחיבות שטר ז, ,*אמנה שטר —
 הלוה שנתן שטר ; לזה זה צדדים
 מנת על כסף מכנו שלוה קורם לטלוה

הצרך. בעת לו שילוה
למשען. עמוד מסער, נ, אמנה,
גדול. חנוך, נ, אמנה,
אבן. אמנם, הדבר, נבון תה״ם, אמנה,

,0ותמר אמנון
 פרח, שם ז,

(.1 סרעפת

 נ, ,*אמנות
 דבר טלאבה,

 הנעשהכידים,

לעשות יריעה
ותמר. אמנון רבד.

 ציור, בכו כחשבת, כלאבת בשרון נ, ,*אמנות

 עקיפים, התחככות ; וכדומה נגו-ן פסול,

טזמה. תחבולות

31110 ד.ע331<11, ותמר אמנון (1

ק6ח560, חבק57

 בתחבולות בוא ,*-על באמנות בוא —
.—על ועקיפים וטענות

 אבל. הדבר; נכון כאמת, תה־ם, אמנם, אמנם׳
הדבר? האפשר היות? היובל האמנם, —

 לבן; הביר ;לב הזק גבורה, רוח עורר אמץ,
 מת. עיני סגור עצם, הרצוי; את ברור בחור,

 התאמץ, בכח. התעורר אמיץ, היה ,*אמץ
 כח בבל עמול למרידה; התקשר התחזק;

דבר. לעשות
 הסך הטעים, הקשה ,*טעים אמץ —

משלשל.
 היטב סגור עינים, עצום ,*עינים אמץ —

העינים. את
 אפור, ; כהה אדמדם אמצים(, )ר■ ת, אמץ,

האפר. כצבע
הרוח. חיזק חיל; עז, גבורה, כה, ז, אמץ׳

 צלוי או מטגן שור כשר נתח נ, אמצא",
<.1 כתנור

אמץ. ר׳ אמצה,
 קצוות; שני שבין נקודה דבר; תוך ז, ,*אמצע
 בשביל ספעלה ;כלו הכלל כלל, ;הצי

מטרה. איזו
 אמצע. בעזית; ידי, על באמצעית", אמצעותס,
 פעלה ז, ; באמצע שהוא תיכוני, ת, ,*אמצעי

מטרה. איזו לשם
 הפעלות או הכספים זיר, אמצעיפס, —

דבר. להשגת הדרושים
 הוציא דבר, הגר, פ״י, יאמר(, )אמר׳ אמר

 הבטח; פקר; צוה, חפץ; הביע מפה; מלים
 אמר, גמור ;הזכר ; בשם קרא ; חשוב

 הודע, אמור; היה האמר, מדוד.* החלט;
 מעבודה. שכיתה קרוא אטרס, הקרא.

 אמיי(,2 אאמיר׳ האמיר׳ )האטרתי, האטד

6ק$1ב1161,€< אמצא, י(

86ס(£31:81<



אנוס — 24 —

 אמת. אוהב נבון; אמת, דבר ת, אטתיס,

 פבת, אמתלאות"(, )ר׳ נ, )אמתלה"(, אמתלא/
לנק. למראית התנצלות תואנה; גרם;

מקום. איזה אל אנה? תה״ם, לאן, אן,
 ? זמן איזה ער מתי? עד אן, עד —

 נמי. אי נאמר; אם נכוי; אחרי ר״ת, ,3*א

לבקשה. קריאה מלת אנה, אנא׳
אני. ר׳ אנא/

 ובדומה. בשערות הכנה ביצת (,*אגנות )־׳ נ, ,*אנפה

ענבל. ר׳ ,*אנבל
בעבודת שמשלמים המם עובד, מם נ, ,*אנגליה

הבהמות. בעבודת או הגיף
כריה ז, ,*אנדרונינום

יחד. והנקבה
 דבר, נ, ,*אנדרלטיטיה

 ערבוביה, סבלבול, מנש־.;

ומבוכה. מהומה
 ,*אנדרטה ,*אנדרטא

 רמות מצבה, שפל, נ,

מאבן. חצובה איש
ילל; האנח, הצטער, ס״ע, יאנה(, )אנה׳ אנה

 הקדה סבב, אנה, הונה. התעה, *רמה,

 ק-ה, אלה, הוגה. התעה, רמה,* זרעה<;

 תואנות בקש התאנה, דע<. נדבר הזדמן
עיי וטעה שנה מרמה, היה* להרע; וסכות
אחר. מרמת

? מקום איזה אל תה־ש, אנה,
? זמן איזה ער אנה, עד —
 ושם. פה !אנה, אנה —

אנחנו. *ר אנו,
נוגה. עציב, ת, ,*אנין

 שנתית; מכלות ; מזונות כלכלה, נ, ,*אנונה
שנתי. יכול
אנוסים. אנש, ר׳ מכרח; ז, ,*אניט

הזבד אברי לה שיש

אנדרטאות.

 לטונה; הכר ל־־; הבכורה משפט תת ככד,
 התפאר, ,*התאמר נרול. למעלה, *עלה

קשר. קשור השתכח; התהדר,
האלה. כרכרים היכר, זהו ,*לאמו —
יוצא. מזה מוכיח, זה ,*אמרת זאת —
מזה. לטד מזה, רון ,*מעתה אטל —
 ראיה, אינה ראיתן• ,*פלוס אמרת לא —

הוכחה. אינה הוכחתך
 רבר, אשרי(, ם׳ר אכרם, )ר׳ ז, אמר, אמר.

רבוד. מלה,
החלט. אטרס, 1103 —
 מתפצלות ישות קרנים ששר, אמרי —

יפיס. דברים ; )?( כענפים
 ;לאות ידוע סדבור ;דבור טלה, נ, אמרה,

 הבולטים העבים החוטים )לארג(; גדילים ששת

 עם נגד ;צדדיו בשני הארג לארך אשר
וגדילים. מלל ששת

גזבר. סוכן, ראש; מנהיג, ז, ,*אטרפל
אשלה. חשכה, ז, אמש,
האתמול. יום ערב שעבר; הלילה תחיש, אמש,

כאפלה. בפה החשיך, האמשס, )אטשס(

 עין, למראה התנצלות תואנה; סבה, נ, אטשלה",

אמתלא. ר׳
 קשט, נכון, שהוא דבר טכע נכונה, נ, אמת,

 וחזוקו. רבר קיום שקר; מן הפך ישר,
אבל. לב; בכל פאטת, —
קבלה. ר׳ האטתס, חממת —
דבר. לאמת קריאה וי^יבס, אמת —
 טובה בעין הנהן לחם ז, ,*אמת לחט —

תמים. ובלב
תחלים. משלי, איוב, ר״ת, אמ״ת,
 הוכח לאמת; דבר חשוב י,*ם אטתס, )אמת(

 הגלה התאטוןס, נכין. הדבר כי והראה

אמת. לדבר והידע

 נכוחה, יש־, נ, אטתיותס, אמתותס, אטתהס׳
נכון. שהוא דבר טבע האמת, טשג

 לשים ילקיט ילקוט; לרנן; שק נ, אמתחת,

כמסע. כגרים בו
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)לטינה(. וטבעו האיש תכונת נ, ,0אנושיו"

ת. אנוש,
 נשחת;

 אנושות",
אנושי"׳

 רוח שאוף האנח, )אנח(

וי! כצער בכבדות
אנחו )ס׳ נ, אנחה,

הסיוטי(. )ברבור אדם
להרפא; תקיה לו שאי; פי

איש,

ק=וץ אנושיות; ר׳

נשום

ויגין; כצעי או

 ??־ן׳
חלש.

 על ההולך שיט כלי נ, ,סר$1נית״קיט —
 המכונות את המניע הקיטור בכח המיס פני

לאניה. אשר

לסהטים.

 רכה. דאגה ינק, צער,

 או לפרברים הנוף מלת אנחנו,
שיש בשול כלי נ, אנטיכי",

מזג כעל אסטניס, ת,

קבול בית בו

היורדים

אל

ורחבה. גדולה

למרבי נוף כלת

007* — אנך י(

ק־י׳ן זו־נ,

 את הדוחף הרוח כבה הפיס סני על

 ר׳ התרגיה, אל הקשורים המפרשים
מסרשים

אניך —
נש —

 קבול ובית לפיס

שלשלת ג, ,*צליח
 דהסתר, 1*תל■

 ועולים מתפלאים
אל ונשסכים

כישה.

אנית־קיטור.

בשי

טבע0

אנורה ז, ׳*אניץ

הלחםא: )אנך(

באג חומה

 אבל, ין,

 ,*"תנת אליו אליך׳
רגשן. רך,
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 או לפרבר נוף מלת אנכי(, : )בהפסק א״כי,

אני. למרבית,

אנכי. קו ר׳ ח, ׳0יאנכ
 האיש טבע יתרה, עצמית אהבה נ, אנכייתס,
עצמו. את אך האוהב
 עליו לשים ט;חר שלחן כעין ז, ,*אנלנין
בהם. לקרא ספרים

 על"; ובבה התאבל ם־ע, (,0,יאנן ׳0)אנן אנן
 לבבות גרום האנןס, נעול. בהול, קוץ,

 זעוק הרנן; התמרמר, התאונן, ולהתאבל.
על־. חמם
 קרובו. למות הראשון ביום אבל ,*אונן —

 ננוש, אכוף, כפה, י,*ם יאצס(, )אנס, אנס
 הברח. אלץ, הכבש, ,*האנס הכרח. אלץ,

 בספרד מורים או יהודים ז״ר, אטסיסס, —
 את עליהם לקבל שהכריחום ופורטוגל

השלטת. הרת
 ברצון; לא דבר עשית כפיה, הכרח, ז, ,*אנס

הכלל. מן יוצא הכרח
כרחו. על בכפיה, כהכרה, ,*באנס —

 מצויה, שאינה רוח ,*אנסים של רוח —
סערה. רוח

 או נרי ,*אנסים שבועת ׳*אנסים נדר —
 טוב. מרצון ולא בהכרח שבאה שבועה

זרוע. איש חומס, גזלן, ז, ,*אנס
כעוס. קצוף, זעום, ס-ע, יאנף(, )אנף, אגף

מכעס. התרגש התקצף, התאנף,
ם:ים. זיר, אנפין", )אגף(

 קטנה. כדה כקטנה, תבנית אנפין", זעיר —
>בפיוט<. חרון קצף, כעם, ז, ,0אנף

ממשפחת השוקים ארך עוף נ, אנפה,
<.1 החסירה

לבר. עשויה חטה נעל נ, ,*אנפילה
נזק. בעד פצוי נזק, תשלום נ, ,*אנפרות

 1נ;311,מד. מ611ר6,ז 116ז0,ח אנפה ן1

חסזסב!

אסור
 של זעירות סחורות )כלי־<, נ, ,*אנ^ריה

וכדומה. והלבשה תפירה 'צרכי

האגק,אנק. מכאב. ע,צעוק*ם )אגק,_יאנק(, אנק
)בפיוטי. בכי צעקת ז, ,0אנק

 בכי; צעקת אנקותי, ר׳ אנקת, )סי נ, אגלןה,
 נמל* קפור; פין שרץ, מין פרה; אנחה

נאקה. נקבה,
 הבהנים שהנהיגו הדת משפט נ, ,0א״קויזיציה
 ♦ אירסה ארצות וביתר בספרד הקתולים

ואכזריות. קשות דתיות רדיפות
כפוף. שראשו ברזל וו ז, ,*אנקול
י. 1 צפור פץ ז, ,*אנקיור
 עשד כשנים חלק ידוע, כשקל נ, ,*אנקןה

המאזנים. כף בליטרה;
כח. רפיון חולשה, ז, ,*אגש
 היה כסכנה, במחלה החלה האנש, )אגש(

 וכסכנה. קשה כפחלה החלה האנשס, כסכנה.
שלוכנו. אנשי רית, אנ״ש,

איש. ר׳ אנשים,
סודר. אגב פסק; אין סוף; אין ר־ת, א״ם,

רופא. ז, אסיא', אלא/
 דוברה; רפסדה, קטנה; אניה סירה, נ, ,*אסדה
אופנים. שני בעלת עגלה קלה; ענלה

המשחה. לשמן קטן כד ז, ,“אסו
מלא. שבע, ת, ,*אסים

רע. מקרה אסונות(, >ר׳ ז, ן,10א

פי דעת כבלי בחוץ שנמצא ילד ת, ,*אסופי
אבותיו. הם

 הרשה שלא מה* כלוא; עצור, ת, ,*אסור
הדין. סי על לעשות

נחשתים. ברזל, כבלי אסורים(, גר׳ ז, אסור,
 ו, בית־האסו־ים, כית־האסור, —

 בו שאוסרים בית בית־כלא, בית־סהר,
. הפושעים. את

 סקספ6ס5, 5ק0ז11,£ת אנקור *(

תז01ח63,ט 8ק3זה0/ע



אספלגל — 27 — אסור
 לעשות שלא צווי (,*אפורים ׳1) ז, ,*אסור
 שעלת ;האסור הדבר אסר; ר׳ מה, דבר

האוסר.
 עליה שחיכים עברה ז, ,*כרת אפור —

כרת.
עליה שחיבים עברה ז, ,*מיתה אפור —

מיתה.
אצטרין. ר׳ ,*אסטרין

בטן. _קבה, ז, ,*אפטומכא
 האריגים. לצביעת כחיל צבע המר ן, ,*אסטיס

 המתים. עצמות בו לשנות קטן כוך ז, ,*אפטן

רך. חלש, מאד; מפנק ת, ,*אסטניס
 ביותר. והעדין המפנק טבע נ, ,*אסטניסות

אסא. ר׳ אפי_א",
התבל. חלקי מחמשת אחד נ, אסיהס,
 בימי בישראל נזירים כת שם דיר, ,*אפיים
השני. הבית
 כטבע ; צורתה שנמחקה מטבע ז, ,*אסימון

צורה. בה הטביעו שלא
 והכרם השדה תבואות האשף עת ז, אפיה,

 ; והחרף הקיץ שבין התקופה ; הביתה
השדה. כן הנאספת התבואה

הסכות. חג ז, האסיף, הג —
אספה. ר׳ ,*אסיפה

 אסור בכלא; יושב אסירים(, זר< ן, אסיר,

בכבלים.
האוסר. שעלת אסור, נ, ,*אשירה
 עליו לצלות מתכת כלי מין ז, ,*אסכלא

ספר. בית סלם; כסלם; ותבניתו בשר,
 בין ביהוד המצויה הגרון מחלת נ, ,*אספרה

ילדים.
 ותולים הכתשים על שמניחים מוט ז, ,*אפל

משא. עליו לשאת מוט דליים; או סלים עליו
צרכים. עשית למושב כסא נ, ,*אסלה

באסם. אסיף האפסיי, (0)אסם
השרה. יבול תבואות; רב שבע, ז, אססס,

 אסמי(,. ס״ר אסמים, ר< אסם, ׳0) ז, אסם,
תבואות. אוצר ממנורה,
 מסעד;. עליו, שסומכים הדבר נ, אסמכתא',

השערה. ודאות, בלי עליו שסומכים סהדבר
 _קכץ, כנס, אגור, פ״י, "יאסיף(, )אסף׳ אסף

 השב ; בשדה תבואה ואגוד קצור ;צבור
 אבד, ;הסר אחור, השב ;למקומו נדח

 הצבר, הלקט, האשף, השחת. המת,

 העלם, הקהל; התקבץ, שוב; חזור, האגד;
 קבלי צבור; _קבץ, אפף, נוע. מות, התחבא;

 הלקט. הקכץ, ף,1אפ הביתה. ואורח נר

התחבר. התקבץ, התאסף,
 תבואה מאפסי דר, ,*שביעית סםי1א —

למסחר. השמיטה שנת של
 אסמי(, ס״ר ,אסמים ר׳ אפף, )כי ז, אסף,

המאסף. שעלת כנוס, קבוץ,
 אוצר. בית אסם, אםפים<, ברבים: )רק ז, אסיף,

)בדקדוק(. פסוק סוף אתנח, ר״ת, אס״ף,
 שעלת כנוס, קבוץ, ;עם קבוץ נ, אספה,

מות. מיתה,* והטקבץ; המאסף
 המסמר, ראינו אספה; ר׳ נ״ר, ת,1אספ )אספה(

י״א?( י״ב, )קהלת המסמר שושנת
בקיר. משקע נ, ,*אספלירה
 שנותנים חבישה תחבשת, נ, ,*אספלנית

מכה. על
 אנשים המון קבוץ ; עם קבוץ ז, אספסף,
י.'העם. מדלת

י

ן

אסשרנום. (.3עץ שרי טין חבוש, ז, ,*אספרגל

ב11טס;6גטק,1ט26חז6, 1ט€6אםפםתחת(1
8ק3־ז£61, (אספרגוס2

25ק01־£6/ 25ק31ט£־5

2118טך<,ג1116ש,01ט](,ח1^ח אסשרגל (נ



אפון — 28 — אסקופה
משתן. סף, נ, אשקפא/ אשקופא■•;
 כאניה. המפרשים ממוטי אחד נ, ,*אם_קריל.

יחד; אגור צרור, קשור, י,*ש האסל(, )אשר׳ אשר
 נתק המלחמה; ההל לעגלה; כהטה רתום

 טעשות עצור >על־<,* כסהר; שים בכלא,

 קשו-ר, היה האפר, מדבר. הזהר דבר,

 נעצר והיה הזהר* ;האפורים בבית הנתן
האשד. אפור, רבד. מעשית

מה; דבר לעשות שלא צווי אסור, ז, ר,5א
 מעשרים )אחד קטנה, נחשת מטבע *מין

 שרוטות׳. שמונה כסף, של כדינר וארבעה

 בהמה האוסר שעלת אסירה; אסור, ג, ,*■אסרה
כענלה.
החג. שלאחר היום ,*אסרו־ח;

 נ, אסותא׳, אשתא/
וחיים! רפואה לחיים!

ר׳ ז, ,*אסתוסבא
>מחלה< ;אסטומכא

לחץ הנשימה, כבד
הנשימה.

צפונית. רוח ז, ,*־אסתן
אסתר. אסטנים. די ,*אפתנים

<.1 צמח מין ז, ,0אסתר

@־^4. 1־י ?״־*'-

הצמחיים ממשפחת חי
לכוכב. הדומה

הים. אסתר ע.כט ־ אשןןךא",

 קריא/ קיש .קיש בלגינא אסתלא —
 חכמה דבר איזה היודע ונבער ריק איש

כה. להתהלל מרבה
עצמו. את דית, א״ע,

אם. גם כי; אם גב, על אף רית, ג,*אע
כי. אם פי, על אף ת,*ר אע״ם,

זאת. בכל כן, פי על אף רית, אעפ״ב,

האבר הטם, ים<,6א זוגי: אפי, )כ׳ ז, :אף,

3מ6זל0,מ 3ת6ש0ח6 אסתר *(

 ; הנשימה אבר לפה, מעל בפנים הבולט
אפים. ר> ;חרון קצף, כעס,
כעסן. לכעס, מהיר אף, איש־־,בעל —
לקנתר. להכעיס, אף, על —
סבלניות ז, אפים, ארך אף, ארך —
 שאינו אף, מאריך ת, אפים, ארך —

לכעס. מהיר
 כעל לכעס, מהיד ת, אפים, קצר —

כעסן. חמה,
 הצרות גדלו ,*האף עד הצרות הגיעו —

מאד. ורבו
 אמגם אמנם, אף ; עוד נוסף גם, נדה, אף,

זאת. עם זאת, ככל כן;

כי/ אף ,*גב על אף ׳*פי על אף —
אם. נם

ואת. עם זאת, בכל ,*כן פי על אף —
 בגד. לבוש חגור, שיי, יאפה(, )אפל/ אפד

אשור. ,*האפד
אפוד. ר< אפה,

הנורה; החוגר שעלת מחגית; חגורה, נ, אפלה,
קצר. מעיל חזיה,0 מסגרת; צשי-י,

 פפיליק,0 ארמון; היכל, אפדגי(, )כ׳ ז, א£לן,
כנן. יפה סכה

 להתגוששות עגול מקום זירה, ז, ,*אפלרום
למרוץ. או

 לאכילה זבצק< תקן שיי, יאפה(, )אפה, אפל.
 )הבצק< התקן האפל., האש. על או בתנור

האש. על או בתנור לאכילה

 הדבור להטעים טלה תה״ש, אשיא׳ אפי, .
הרבי. שכן אחרי והכונה;

 אפודים, י׳ אפודי, כ׳ אפוד, )ס׳ ז, ל,1אפ

 צלם הגדול; הכהן טבגדי אחד אפודי(, ס־'

עתידות. ממנו ושאלו אותו שעבדו
אפטרפום. ר׳ אפוטרופוס,

 <,1 עגול וזרעינו הקטניות טטיני אחד ז, ,*אפון

סקסעx, ז1£כ56, ק015, ק63 אסק *(



— 29 —
׳0אפוס

אפוס
גבורים. שיר

בהדוק, סתום ת, אשוץ",
 ,0אפור

אפטרה'
על אפר שיטת

הפטרה. ר׳ :,
יתומיםנכסי עלמשגיח

עי מגן0

 וו, ,*אפי

וטבעו,

משרת

<׳*אפי
לתו, וסעהאפטרפוס

טיבוהאיש, מזג

ת, אפל,
אמלל;

ציה;
עוטה

 אפילו. ר■ ,*אפלו
כובע ז, ,*אפליק

 העדר־ ,קדרות חשכה, נ, ,
.בעיות 0

אור חסר וקדרות, חשכה
שכל. חסר ,

לבר, עשוי

 האף. מן הבא האף, של ת, אפיס,
האופה. פעלת נ, ,*אפיה
 מצין שהוא מה סגלת נ, ,0אפיות
הבר. של

בהמות.—סוסים, רופא ז, ,*אפיטל׳ום

אשי

 דבר. של אפי המצין ת, ׳0אפיי

ופרי לבשל שמאחר ת, אפיל,
ת׳ ׳0אשיי

תכואהו;
)גשם, לבואשמאחר

אם,אף־אלו,(,*)אפלו ׳*אפילו

 דבר. תכנית ענין, דרך, (,*אפנים )ר׳ ז, ,*אפן

היטב. מסדר ,לפרטיו,ערתכליתו,אפניו ^ל —
 האפןס, האופן. הסב פ״י, (׳0יאפן ׳0)אפן ׳0אפן

 על ענה צד; אל הפנה כאופן; התגלגל
 ,0אפן הענויים(. מכלי אחר )והוא האופן

האופן. על ענה
כסף. כה שטומנים הנורה נ, *.אפנ״ה

 בהם. החלים והשנויים הלבושים אפן נ, ,0אפ״ה
האחרון. בזמן הנהוג סי על

 הרבה♦ לאים; השיך ת, אפגיס, י

באפן שתלוי מה סגלת נ, אפגיותס,
אופנים. ר׳ אפנים><, ■

הדבר.-

אם. אף
 הנקביב נחירים, ;הטם אף, דז, אפים,

 כפול, חלק פנים; קצף; חרון, כעס, שבאף;

 העלמה. אבדון, כליה, נ, (,0)אפיסות ,0אפיסה
ובפיוט(. הקפה סבוב, נ, ,0אפים"

 העמוד,
השסק.

 הקתולית♦ הכנסיה ראש ז, ,*ר1אפיפי

 >עור<. אפצים עליו שימטו ת, אפיץ",

 הנחל, תחתית נהל; מי אפיק(, )ם׳ ז, אפיק,

 טבעת* צנור; בו; נגרים הנחל שטי המקום
חזק. ת, בשרשרת. חוליה בשרשרת,

 ;שטחה של פעורה תשלום ז, ,*אפיקומן
סעודה. קגוח

 אוחז בדעות, חפשי כופר, ז, ,*אפיקורוס
היוני. אפיקור בשטת

הדעות. ה־פש כפירה, נ, ,*אפיקורסות
להפך. תהים, אפכא'/

 היה פעו״י, /*האפיל (׳*יאסל ׳*)אפל אפל

לבוא. אחר חשך; הפיץ החשיך, ;חשך

 כותרת העטור, ראש נ, , אפסטילה

כלה, תום, ם־ע, )אפס׳יאפס(, אפם
 הבלי סוף; קץ, אשסים(, ר׳ אפסי, )כ׳ ז, אפס,

 להראות במספרים 0 סאות מאומה; אין וריק,

עומד, היא שבמקומה המספר, מדרגת בי
 כספירה.- חסרה וכו׳(, מאות עשירות )יחידות,

קרסול. אפשןם(, )זוגי: ז, אפם,
עמוקים. לא מים ז״ר, אפסים, טי —

רק. אך, עוד; אין פה; אין תה״ם, אפם,
בלי. באפס, —
 ואשס.- אין שהוא דבר טבע נ, ,0אפסיות ׳0אפסות

מרים. כעשבים מחבל יין ו, ,*אפסנתין
 לנהנה. בהמה בצואר שקושרים הבל ז, ,*אפסר

מאומה. לא ותהו, אשם ן, אפע,
ארסי. נהש מין ז, אפעה,

 הגיע; מסביב; הקף סבוב, ש׳י, )אפף(, אפף
)?(. האף עד כים ה

כפול. ארג חוט ז, ,*אפף



אפץ
 ; יחד חדק הבד, ס-י, (,*יאפץ /*)אפץ *אפ״ן

היטב. סגור
 עץ מרי מין עשץ, ז, אפצא/ ז׳ /“אפץ

לדיו. בו שמשתמשים
 התחזק התאפק, הוציא. ,*אפק )אפה(

 התחזק ;ברוחו משול ;הרצון את לכבש
והתאמץ.

 מניע שהוא במקום השטים חוג ז, אפקס,
 ראות תכלית ;עיכו ראות לשי הארץ אל

שובר. קבלה, שטר* ;העין
 קבלו )שלא חיצונים □שרים דר, ,*אפקריפים

התניך(. פשרי קבץ אל
 צבוע האפרס, לאשר. שרף ,*אפר (*)אפר

לאשר. היה התאפרס, אשר. בצבע
 באש; השריף מדבר הנשאר דק אבק ז, אפר,

קל. דבר ותהו, הבל
 הערך. וקטנות האשפות פטל ואפר, עפר —

 לו,רמץ. האשד האשד,שעין גון שכונו ,רבר ,ת 0־ אפ
הפנים. כסוי מכסה, ז, אפר,

מרעה. מקום כר, ז, ,*אפר
שרגל. ר׳ -אפרגל,
צעיר• עוף רך, עוף עוף, בן ז, אפלח,
 /*ביצה )ועכשיו( והיום אפלדז אתמול —

 לאחור והולך מתקדם, שאינו טי על משל

מלאך. ר׳ כמצבו, או בשכלו
 דבר, מטוב להתפעלות קריאה מלת ,*אפרין!

1 הידר ! חזק :מעשיו או איש

 ארם בני בם לשאת כסא או מטה ז, ן,1אפרי

חפה; בחוץ,
יריעות מכפה

מעל כאהל
לפטה. או לכסא

נ, ,*:אפרמה
הגג, מסערות
קורות מערבת
אפריון עליהן. נשען שהגג

אצבע

אש־בה ■

 התבל. חלקי מחמשת אהד נ, אפריההס,

חבל. מחוז, נ, ,*אפךכיה
פרכיל. ר׳ *אפרבל

 והולך מלמעלה רחב כלי טששך, ג, ,*אפרכסת

נקב. ובתחתיתו לפטה וצר
 טוב. ש-יחו לפשחה שטן טין ז, ,*אפרסמון

קשה גלעין ובתוכו עץ שרי מין ז, ,*אפרמה
מאיו.

שרקרן. ר׳ ,*אפ.רקיד
הש־שה. ר■ ,*אפרשה

אשדים; שבט בן ת, אפרתי,
הארץ. עם מרום טכני מיחס,

רצון. חשץ, ז, ,*אפש
 חפץ, איטי כ־, רצוני אין ,*אפשי אי —

להיות. שיכול דבר ז, ,*אפשר
? היות היובל היות; יוכל תה-ש, ,*אפשר

להיות. יוכל לא ,*אפשר אי —
 להיות, )דבר< שיובל עשות י,*ש אפשרס,

להיות. )רבר( שיוכל גרום
להיות. שיובל רבר טבע נ, אפשרותס,

להיות. שיובל ת, ,*אפשרי
 שעבוד שט־ משכון; שעבוד׳ ז, ,*אפתיקי

ומשכנתא.
צבי. א־ץ צריך; אין דית, א״צ,

 בש, הגדל צמח טין נ, ,*אצה (*)אצא
הים. צמח
 דים ,*אצבעים ונם אצבעות )ר׳ נ, אצבע,

 חלקי מחמשת אחד (,*אצבעים זוגי: אצבעות,

 האצבע אצבע; ברהב מרה* הרגל; או היד כף
 מדבק חלק בולט; אבר חלק מהאגודל; השניה

הזכרות. אב-

 ־בין /*של־ פיו בתוך אצבע נתון —
סכנה. למקים הכנס לאמת מבטא ,*שני־

 היתד. של־ ידו באמצע", של־ אצבע —
 הסב פלוני בדבר, חלק ל־ יש כרכר,

הדבר. את
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 מעשה עשה ,*באצבע עצפיו הראה —

 בפרהסיה וכדומה צדקה או חסידות
רבים• שיראוהו

 ברבר נם ,0קטנה באצבע אפילו —
קנון. היותר

באצבעותיי, ה^פר —
־.־מ >־.9| מאד. טוענו כמספר היה

 מתכת כלי ז, ,0;אצבעוין

האצ־ע ראש ששטים
אצבעון. שתופרים. בעת

עם. כאד, קטן אדם ת, ,*אצבעי
 כעין קיר יד על אכניס כנין נ, ,*אצטבה

 מפתח הבולט לרות עליו; לשכת ספסל

 לוח ;סחורה עליו לשים החוצה החנות
 או כלים עליו לשים הקיר אל מדבק

 עטורים. על נשען שגגו גדול אולם ספרים;

 עתידות. פיהם על ומניד ככוכבים ,ז,חוזה*אצטננין

להניד הכוככים יריעת חכמת נ, ,*אצטגנינות
עתירות, פיהם על

לסוסים. המרוץ מענל זרה, קרקום, ז, ,*אצטדין
 גיאומטרי גוף עגול, עמוד גליל, נ, אצטונהס,

_____ ברחבו. עגול
—"־ חשוב. עליון בגד נ, ,*אצטלה

אסטוטכא. ר׳ ,*אצטסכא
התורניתה פרי ז, ,*אצטרובל

 מנוף, ; המחט עצי ויתר
 אצטונה )בנאומטריה( התנופה; מוט

 5 ועולה רחבה שתחתיתו עגול נוף
/ \ חרורית. חרוט, לחורו, ער וצר

 / \ לאדם הנחוץ כל נ, אצטרכית/
/ \ במסעו.

 אצילים, ר׳ אציל, )ם׳ ז, אציל,
 אצטרובל. מרום בן קצה; צד אצילי(, סיר

עדין. איש0 נכחד; ראש, הארץ; עם
 אצילוית(, גם אצילים ר• אציל, )ם׳ ז, אציל,

השכם. שאצל העליונה הזרוע

 הזרוע ארך מדת נ, ,*אצילה אפה —
השחי. בית עד האמצעית האצבע מקצה

 ;האצילים ודרך כנהג נדיבות, ג, ,0אצילות
 רוחני מושג רוחניות, ;הפרשה הבדלה,

לספירה. מספירה הכהות ירידת )בקבלה/

אצילות♦ רוח מלא ת, ,0אצילי
והמאסף. האוצר פעלת נ, ,*אצירה

 אצלי, זכי מ־י, צד; אצל(, >ם׳ ז, אצל,
 ל־; קרוב על־יר, אצלם(, אצלנו, אצלך,

בבית. ברשות־,
 תת מדבר, הבדל פ״י, יאצל(, )אצל, אצל

 מ־. יצוא ,*מ נפרד היה האצל, ט־. חלק

 נתון אציל, למררנת ד.עלה0 אצול; האצל,
אציל. תאר
מאליו. סובן לוטר, צריך אין ר־ת, אצ׳ל,

הינל. לקשוט טבעת הזרוע; צמיר נ, אצעדה,
 יחר קבוץ כנם, אסוף, ס״י, /*אצו2 )אצל אצר

שטור. היה האסף, האצר, למשטרת.
 פרות מאספי זיר, ,*פריות אוצרי —

שיתיקרו. כדי ותבואות
 הרבה ומוכר הקונה סיטון סוחר ז ,*אצר
לאחרים. ולא •חד

 קץ• אין במקרא; כתוב קרא, אמר רית, א״ל,
אדמה. יקדה אכן טין ז, אקדח,

 טין ז, אלדחס,
קטן. רובה

 אקחם(, )ר׳ ז, אק/

ממשפחת ה י ח
✓ הצבאים.

אקדח. ניםר ילכ ׳ז אקח"׳
טארך. לסל דומה

אוקינום. ר׳ ז, ,*ם1אקינ
האויר. מזג ז, אקלים•,
 של לאקלים סלוני את הסכן ם־י, אקלפס,
 והסתגל התרגל התאקלסס, ארץ. איזו

ארץ. איזו של האקלים אל
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פורחים(. )ענפים א־דפגה
 קטוף* ; ולקוט אכוף פ״י, _יארה(> )אייה, ארה

תאנים(. )ביהוד פרי ולקיט
 ככרת האיפה כפדר שעליו לוח נ, ,*ארובה 1

 ארבה. ר׳ בתנור; אותן שימו לשני הלחם

ארג. ארוג דבר נ, ,*ארוגה
" * , ,  לבהמת רפת ככלא, ארות<, גר׳ נ, אתה, אתה,

לסוסים. וביחוד
היטב. והרוק קשור ת, ארוז,
א־־ך. ר׳ ת, 'אתך,

 כשהיא הפכה על העולים הקיום גלירי נ, ארוכה, י
 איך. ר׳ זק; הארכת רפואה; להרסא; מהחלת

הצדדים. הקירות ניר, ,*המטה ארוכות —
במטה.

 בנדבן: ולרחב; לארך ,*וקצרות ארוכות —
ופרטים. כללים דברים

זז16851,£ח א־ד (1
6ט1ז׳\6]-3חט6, 61־285

 7128ק0806 מ6ק68,ס אדרשנה (2

 10ז666ת63,וחט 13זט16,־ז 13־זט61-1ז66

(016301161• אומרים )יש

 שטה. המצרי, קיץ פרק, עץ טין ז, ,*אקקיה
מבצר. בצור, ארכון טירה, נ, ׳*אקרא

רחום. אל רבי; אמר ר״ת. א״ר,
אריאל. ר׳ אראל׳
מעלה. מלאכי דר, אראלים, —

 סתר במקום ישוב ס״ע, יאלם(׳ )ארם׳ ארם
ארוב. ארם, האויב. על לשמר

 פתר מקום מחבוא, מארב, ז, א״ם׳ ארם,
טרף. או אויב על לשמר
אבנים. שורת אבנים, טור ז, או״בא",
 בקיר או כתקרה חור נקב, חור, נ, *אךבה

 של שבך ;הבית מן העשן את להוציא

העינים. הורי יונים;
 במקרה. כונה, בלי ,בארבה" ככומא —

,ז ארבה׳
 העוף שרץ

 מנתר ה
,־..תנועה,ארבה

תנופה;
ארבה• קטנה. אניה *פירה,

 רתכיאדה, 1של־ ככברדת כבור ס״י, ,*ארבל
בערכל. הנף
 כשל ארבעה, ולזכר לנקבה, מפשר שם ארבע,

ושנים. שנים שנים,
 מלקות ארבעים עשרות; ארבע ש־מ, ארבעים,

תעשה. לא עבית על בי־׳ר של
ארבעה. שי שעמים, א־בע ז, ארבעתים,

 מחוטים א־יג עשה קלוע, ש־י, יאלג(׳ )ארג, ארג
 ,*הארג בשתי. הערב חוטי הבאת ידי על

 פדר ,*ארג לא־יג. הקלע לאריג, היה

ארוג. ;שורות שורות
 א־יג עשית האורג, שעלת ארוג; דבר ז, ארג,

 הערב שחוט האורג כלי בכ^ר, מחוטים;

בו. נתון
כהה. ארם צבע שם ן, אתון,
לפת. ארון* קשסה; תכה, ארון, ז, ארגז,

רגע. נ, ארמעה,
מלאכה. כלי נ, <*רגל;ה;א

 3צבו? א־ג כהה; ארם צכע שם ז, ארגמן׳

זה. כצבע
כפף. כלי נ, ,*ארגנטין

בעופרת,. נחשת מתערבת הכאה מתכת ז, ארדי<,
<.1 פליז ר•

כמה'. סטייה ז, אר״א/
הבניה. במלאכת חכם חכם, בנאי ז, ,*אתייכל
(.2תפיר ירוקים שעליו עבת עץ מץ נ, ,*אד״£:י



איון
כ איונות(,

 בה שמשימים תכה התרות; לוחות בו שהיו
לקבורה. להובילו הפת את

אשה. לו שאים מי התן, ן, ,*אתם
 אשה או נערה בלה, נ, ,*אתשה ,*ארובה

לאיש. שנא־סה
 ברית כריתת תנאים, דר, ,*אתבין ,*אתבים

והארוסה. הארוס בין
לקללה. שהוא מקלל, ת, אדור,

 )ויקרא שבתורה התוכחה פרשת נ, ארוךיהס,

פחו.—טו בא, דברים מג,—יד בו,
אי,יפים. ר׳ ,*אתשים

 קומתו ביום מדע עץ מין ארזים(, )ר׳ ז, את,
 גדול הבס* <;1 הלבנון( איזי )ידועים וחפנו,

וידוע. נדול איש ; בתודה

ארי - 33 -
תלויה. מיג־, נ, ערבדה/ אתלה"׳ הארון ;תכה

לביבה. זכרם רבותינו ל,ר״ת,אמרו־את

?1טת5 0ש11טז5 איז ו1

,סמק 1־12, ז106 ארז י(

אדזלה.

(.1צטח מין ז, אתך',

 סיע, .יארה(׳ )ארה, ארח
 הלוך; נפוע, בדרך; הלוך

 ׳*ארה אורח. הזמן* סיי,
 אורחים. פני אורח;קבל הזמן

 אויה פני קבל ׳0הארה
 כמשתה. או במאכל

 באורח היה התארחס׳
אחד. אצל

 ר׳ איה׳, )ב• ז, ארח׳
דרך׳ ארחות(, ס״ר אךחות,

 זף•אי פנמה, מפלה; דרך, ;מנהג

 האף. תחת העליונה שבשפה הנקרה* ; נטיה

 א־ץ. דרך האיץ, מנהג ׳*ארעא ארח —

האשה. ופת ז, גשים, ארח —
 עשות ם,*תד ,אירהא" אגב ארה"׳ אגב —

 בדרך אם כי לו, בנוגע ביהוד לא דבר

אחר. ענין מעשה
 לאחר; שנותנים כזון הלק פנה, נ, אךחה,

המאכלים. אהד ;מזון מאכל,
 חבר שירה, א-חות(, ר׳ ארהת, ים׳ נ, ארחה,

יחד. נוסעים
 ונדים, נעים וריקים, פוחזים דר, ׳*קרחים אדהים

טרודים.
 חי שם אךות<, נם אריים )ר׳ ז, אריח, ארי,

 כיערי ביהוד הנפצא החתולים, ממשפחת טורף
 לאיש כנוי (;2החיות מלך בשם ומכנה אפריקה

ד.1מז־ס1,< חטז0ח0ט16 ארזף 0
ד.68, 1.0^6, 110ח איי !2
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חיל. נבור ת, ; ובחכמה בתורה :הול

גדול. בן גדול ,*איי בן ארי —
 שבחברה, הגדול /*שבחבורה ארי —

שבחברה. הנכבד
עממי משל ,*שועל .נעשה הארי —

קנון. באמת הוא הרי לגדול הנחשב לאם־:
 קמח במובן: בטוי /*הרגת הרוג ארי —

כלום. עשית לא לאטר: טחנת, טחון

 גדול מעצור או עכוב ,*_על" ריובץ ארי —

בדבר. יש
<.1טו־ף חי מין ז, ,0"ברדלס ארי —

הברדלס. ארי
 :שר; מבריז לב; אמיץ חיל, נבור ז, אריאל/

המקדש. לבית כנוי
 דבר בל ; הנשים לשערות שבנה ז, /*אריג

ובדומה. מלבושים חסרי שנארג;
הנא־ג. הבר האורג;. שעלת נ, /*אריגה

ארוה. ר׳ אתה,
ארי. ר׳ אריה./
חבילות. והקושר האורז שעלת נ, ,0אריזה

,^קגססטד. 1ש0ק2ז11 הברדלס איי <1

 לבנה הצי כעין רעף, בד; מוט, ז, /*אריה

וכדומה. הגג לסכך
קצור. מ; הפך דבר, ארך נ, /*אריכות

 חיים רבים, ימים נ, ׳*ימים אריכות —

רבות. שנים של
תורה. ז, אריך,
 תורה. יודע למדן, תורה, בן ז, אריך, בר —

 שדה שובר חיבר, (,*אריסים )ר׳ ז, <*אריס
 לרביע אי לשליש או למחצה לעבדו מבעליו

התבואה. מן ובו׳
 מבעליו ש־ה שבירת הכירה, נ, /*אריסות

 *ובו שליש אי מחצה לקבל מנת על לעבדו
התבואה. מן

 אנשים אריסים, זיר, ,*אריסיוות בעלי —

באריסות. ובדומה שדות הלוקחים
ארשת. דבור, נ, ,0ארישה

תורה. נ, אדיתא/
 התורה, מן מדאריתא", ,“דאתתא —

 א־ בתודה משרש כתובים חק או מצוה
דרבנן<. זבננור: הכתוב מן למדים

 הפשך. ארן, היה ש״ע, ;ארך(, )ארך, ארך

 שהה ;הלאה משוך ארך, עשה הארך,

 התארך•, ארך. היה /0הארך רב. זק
ארך. היה

רבות. שנים חיה ימים> הארך —
 ומשתךע נמשך ארך, ארך(, זס׳ ח, ארך,

קצר. מן השך בארך,
אף. ר׳ אפים, ארך —

ברוחו. מושל ז, רוח, -ארך
קצר<. >השך: ומשתרע נמשך ה(,3אך >נ׳ ת, ארך,
 קו משך אריכות, ארבי(, )כ׳ ז, ארך, ארך,

 בשטח גדול היותר הצד של השעור המדה,

>בשיוט<. ורשיאה סארוכה קצר(; ק )הסך
 ;זק מש־ זמן, ארך נ, ארכה", ,*ארכא

בזמן. הנחה הזק, הארכת
המשתה סין המשתה, כנף ברך; נ, ,*ארכובה
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 להרכיבו. כאדמה ענףכסוף בקצהוהצרה; הבולט

הרכב רגל כף בית (<*אועוםים וזוגי: ז, ,*וף3אר
 הרכיכה, לה_קל בהטה גב על

! רככה.

 1 ] אוצר״^/^״ן^־ץ בית גניזה, ז, ארכיון/
7 נ עתיקים. ספרים

 כמעשיו בדבורו, מאריך ז, ׳*ארכן
קצרף. זהסך: וכדומה,

44 אחרי לומר; רצוני אין ר״ת, אר״ל,

2! להטות. רבים
ארכיף. ארמן. ארמון,

 רומי. יהודי; לא* ;ארס בן מארם, ת, ארמי,
 1 לאלמנה. או לאלמן היה ,*הקארמל )ארמלי(

 ! שמתבעלה. נ,אלט:ה,אשהארמלא/ארמ^ה;
אלמנה. או האלמן מצב נ, ארמלות־',

בנין היכל, אךטנות<, >ר׳ ז, ן,1ארם ז, ארמן,
<.1 עץ שם0 ונהדר; גדול

 )א־בעה עפר מים, רוה, אש, ר״ת, ארמ״ע,
הקדמונים(. רעה לפי העולם יסודות

(.2 קשה עץ מין ארגים(, )ר׳ ז, ארן,

 מין אךגבות<, ר׳ ארנבתי, זב׳ נ, ארנבת׳
 קטנה היה

ת 4 ממשפחה
<;30המכרסמי

 נ ו ט פחק, 0
לב•

',=ס ., ארנונה/
ארנבה. מכס.
 רבר. נמצא שבו כים למעות; כיס ז, .*אתק

1 והאיש! בוא פ״י, ,*ארס (,*יארס ,*)ארם *ארם
 ן אותה; לשאת אשה עם התנה ארוסין, בברית
י ,*אורום ׳*הארם באריסות. שרה לקוח

?131303 0ז10ח13118 ארק <1

מ0031,> £80110, ,סחסז( 3811, ארן (2
 (000113, ?101110, ק1,ח ק1ח0 אומרים >ויש

33א1,ג 9380.110זע0,1131־0, אתבת <3

 ארוסין. בכרית ןהאשה< בוא ,*אךם1הו

של רעל סם מות; מרדת מות, סם ז, ׳*ארס
ושרצים. נחשים

ארס. בו שיש ת, ארסיס,
 ,*ארע היה. קרה, פ״ע, (,*יארע ,*)ארע *ארע

ארוע. ,*התארע
במקרה. שבא תמידי, לא זמני, ת, ארעי",

 בכ״ל: ועם היריעה ה׳ עם נ,>ר׳איצות ארץ,
 האדמה, המר לארץ(, בא־ץ, א;ץ,3 הארץ,
 חלק, מרינה; כעולם, ידוע חלק ;יבשה
עולם. נהלה;

ישראל. ארץ הארץ׳ —
אחז. ר׳ ,*אחזתיו קארץ —
ישראל. לארץ כנוי ,*החיים ארץ —
 ; יפה נטוס מקבל; מנהג ׳*ארץ דרך —

 הזרוגוה ;מלאכה ;ומתן משא עסקי
ראשה. אל האיש

לא״י. בעור הארצות כל ׳*לארץ חיץ —
העם; המון* הארץ; יושבי ז, הארץ׳ עם —

התורה. את יודע שאינו איש בור, איש
לארץ. המתיחם הארץ, של ת, ארציס׳

ארצי. שהוא מה טבע נ, ארצייתס,
כטעים. שטוחה תולעת נ, ,*ארקה
 :ראיס החולה פני בה אשר חלי נ, ,*ארקת

הכבר. מחלת •רקק; ר׳ כתומים,
 הביע .קלל, ם־י, ^ר(, אר, או )ארר ארר

 ארור. ארר, על־. רעה תבא בי חפץ

 ,*התארר אתר. היה לקללה, היה הואר,
הואר.

)בפיוטו. קללה ז, ,0ארר
 כדכוד אשה את התקשר אתם, פחי, ארש,

ארוסין. בכרית >האשה< הובא ארוש, לשאתה.

בטא הגה, רבר, ם-ע, יארשס(, )ארשס, 0ארש
)בפיוטו.

 ד־ישה, הפץ, הגה; דבור, נ. ארשת, ז, ארשס,
שאלה.
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אש,

באימה !קע

ממקום

שים,

אשיש׳
;רש-ם

אהה,

:ונתה

 יסור,

 ענת
מטק

מסעד,

דבלים)?(; או צמוקים

המה׳ טבע מהירות,

 ;והטבלה המאיר השורף, הבוער,
 וחרון כעם ; ומצוקה לצרה

ממחלה. הבא חם
נמצא. יש, תה״ם, אש,

 שעל , היסוד

! אשון, בנוי

 ׳*אשבורן
 נאספים

 אשגרא",

:מיש לא קשה,

 בטורר מים שפך ז, אשת

אשרות. נר׳ נ, אשדד׳/
אשרות(. ר " ם

;ריס
שהמים ההר
שמך בו;

נכוה ממקום

 י אשית אשית
 ה: ל׳ ז, אישות

 קיום ז, ,*אישור
!,הנשואבהיר נ, ,*אישו־

החתונ:אחר לאשתו

אשד. לנסוך,
אשת, או אשד,

אשת, וסי
 נשים, ר׳ אשתי,

 נקבה אשות(, גם

אשת האדם; מבין

בעלת, הנשים;

לאטר.
:של

האשה, עייבאות הרעות :ל

אשים<,

ענבים. אשכול

אשהה.
 1.!סק< ^301^07/ ,120ק6י אשויז <1

0ו016

 דומה משל עוד ויש

אישה : לזה

אשה,

 א: אשישה,ר׳
 החי ביצי ז, אשך,

 תפל נ, ,*אשכבה
ז אשבל, אשבול,
ענבים

 האש. על העולה קרבן

 עץ שאגי, ז, ׳*אשוח
 עציהמחט!(. ממשפחת

 טיב תעלת ז, אשוחס׳

 מלך מישע ובאבן

 כןסירא(. ובספר מואב,

המקל נ, ,*אשדה

671,13000, 83ק1ז!{,ס(11־00) אשוח ז(
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 רכות. כחכמות בקי חכם פרחים; צרור* אחר;

 הביצים צרור ז, ,*ביצים של אשיול —
>הנקבה<. כחי הקטנטנות

 החכמות. ככל כקי ז, ,*אשבליית בעל —

 הדומה עץ פרי מין <,0ל^ת1אשב )ר׳ נ,,0לית*אשכ
 מקליפורניה!(. ישראל לארץ הובא זהב, לתפוח

 גרמניה, ארץ את יקראו הזה כשם אשכנזס,
אשכנזית.—נקראה גרמניה ושפת

 חוץ אירשה ארצות בן יהורי ת, אשבנזיס,
לספרדי(. זכנגור מספרד
 בנעלים. טלאים טולא נעלים, מתקן ז, אשבף/

 רודן. מנחה, מתנה, אשכריסו, )ר׳ ז, אשבר,

 כהדג(. צהב עצו שגון אילן ז, ,*אשבך־וע
 תאר לטיול; עצים נן * (;3עץ מי; ז, אשל׳

 אכילה, )דית: מלון בית9 ונכבד; גדול לאיש
לעה<. שתיה,

 איש לאמר גדול, עץ רברבא', אשלא —

במאה. ונכבד גדול
 קרקע. למדידת חבל עבה; חכל ז, אשלי׳

 (*צמחים מאשר אותו שמוציאים חוטר מין ,ז,*אשלנ
 עשה פשוע, חטוא, פ״ע, )אשם,יאשם(, אשם

 החרב; אבוד, האשם, שמס. היה כחק; לא

 האשם, כחוטא. החשבבאשם,0 במבוכה; בוא
 הרשע, איש, על אשמה הטל* במבוכה; הבא

לחוטא. חשוב
 לענש ראוי חק, מפר מרשיע, חוטא, ת, אשם,

עונו. על >
חטא. על לכם■ קרבן חטא; עון, פשע, ז, אשם׳

 לכפר שמביאים הקרב; ז, ,*תלוי אשם —
מספק. חטא על

8ה3£6 1טז11 אשכולית (1

 6,<!ץ 81:<!1־181כ3זזט1,1ר61ז6, אשנרוע (2
666011

13ע3ק1ז1<0, '13רח3ז1\ אשל (3

 11013111, ?01380116, £013886, אשלג (*•
£013811

 לכפר שמביאים הקרבן ז, ,*ודאי אשם —
ברור. חטא על
אשמי. ר׳ אשמאי■•־,

 )כאגדה(. השרים מלך ,ז,*אשמדי ,*אשמדאי

 חק. הסרת פשע, עון, חטא, אשם, נ, אשמה,

 המשט- אנשי מעטר זמן נ, אשמורה, אשטורה,
הלילה. רבע או שליש בלילה;

חוטא. כו-ר; נס, ת, ,*אשמי
 קבר. ואפלה; חשך מקום אשמנים<, >ר׳ ז, אשם(,

אשטורה. ר׳ אשמרת,
 חלק ים<,2אשנ ר׳ אשנבי, )כ׳ ז, אשנב׳

 ולטהר ההדר את לקרר לבדו הנפתח בחלון
אוירו. את
לוחש. קוסם, טכשף, ז, אשף׳
)בפיוט(. קסם כשוף, ז, ׳0אשף

 תיק, אשפתות(, נם אשפית )ר• נ, אשפה,
זבל. צבור החצים; ילקוט

החוצה. השלך ,*לאשפה הוציא —
אורח. ן, ,*אשפי!

אכסניא. בעל ז, ,*אשפיזכן
משפלת. זבל, בו להוציא סל נ, ,*אשפלד,

מנה. חלק, ז, אשפר,
טלאים טולא מלבושים, מתקן ז, ,“אשפר

בבגדים.
 דבר, איזה של האחרון הענוד נ, ,*אשפרה

אריגה. של ביחור
אשפה. ר׳ זכל, תל נ, אשפת,

השך. משחק משחק, טין ,0אשך!קי אשקוקהס,

 מלך מלכה, )זקן(, רץ פרש, •מגדל(, צריח חיל,

אשקוקה.
מכירה. שטר נ, אשקלתה*,
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 יד. על אצל, עם; יחד עם, ט״י, אתכם(,

 אותו איתן, אותך, אותי, כ׳ את, )במקף את,

 אותן(, אותם, אתכן, אתכם, אותנו, אותה,
ונוסו. הדבר עצם הפעול; סמן
 האיש בעצמו; ההוא האיש ,*האיש אותיו —

הנוצרי. לישוע כנוי ההוא;
 ריצים שאק הידוע הדבר ׳*מגישה תו1א —

בשמו. להזכירו
 ממש. ההיא בשעה ׳*שעה באותה —

 לעובד —הבע כלי ז, אתים(, נם אתים, )ר׳ את,
במחרשה הברזל יתד מחרשה, ; אדמה

באדמה. החופרת
 תקרא. אל תאט־; אם תאמר; אל ר״ת, א״ת׳

בוא. ע, פ אתה(,2 אתה׳ )אתא, אתה, אתא,
הבא. התה,

 הדקדוק, מכללי אחר מרחיקס, אתי —
 של הראשונה באות הבא לר״ח כנו•

 אחרי הראשונה בהכרתה מטעמת טלה
ה.— או ה - שסוסה כלה

 )ה־אשונה האיב אותיות כצרוסי אהד אתב״ש,
 האה־תה שלפני זו עם השניה האחרונה, עם
הלאה(. וכן
לנובח. נוף מלת אתם(, )ר׳ אתה,
נקבה. חמור חמורה, נ, אתון׳

 רב־. ראשית התחלה, ג, אתחלתא־,

הבא. פעלת ביאה, נ, ,*את^ה
אותיום. ר׳ ,*יום“א

 עד וידה־ הקיר כן בולט עמוד ז, אתיק׳
נזרה. יציע, הבנין; לחזוק הא-ץ
מתגושש. מתאבק, ז, ,*אתלט

לנוכחים. גוף מלת אתם,
הרבי•! נפלא פלא! הקריאה; מלת אתמהה!/

ופלאי הפלא

 שעבר. הזמן שעב"; היום תה״ס, אתכ£ל, אתמול,
לנוכחות. גוף מלת אתנה, אתן,

אתנן. ר׳ נ, אתנה׳

 :אשר׳ לפנים. צעח־ ס״ע, יאשר(׳ )אשר׳ אשר
 מצוא חזק; הדרך; נהל, נהוג, לפנים; צעוד

 חשוב למצליח; למאשר, עשה שבח; ישר,
 1 היד. ר,1אש קים. אמון; תת האמן,* למאשר;

 התאשרי׳ ומצליח. מאשר היד.טוכל;היה נהוג,
מאשר. היה ברבר; ומחזק מקים היה
 האיש מעמר הצלחה, אשרי(, )כ׳ ז, אשר׳

והטאשר. המצליח
אשרי. ר׳ רבר; קיום אשור, ז, ׳*אשר
 על המרבד העצם על להודות מלה אשר׳

 ! ;בגלל יען, הסבה, על להורות אורותיו;

 ;ב• ;למען בעבור, התכלית, על להורות
אם. ש-; כה
 המקום. אל במקום, אשר, אל באשר׳ —

 ש־. בכו כעת; כי; על יען, כאשר. —

כי. על יען, היתרון; על להורות מאשר׳ —
 ן אש־ים, ר׳ אשרי, גם אשרי )כ׳ נ, אשר׳ אשר׳
עקב. צעד, (,*אשרות ונם אשדים גם

אשרי.' ר׳ אשראי?
 אלילה, אשרות(, גם אשךים, )ר׳ נ אשרה׳

לאליל. מ.יחר עין הירח; תבנית
 ; כלוה אי בקונה נאמנות הקפה, נ, ׳*אשרי

ידוע. לסכום
 ' כמלת תמיד באה אשריך(, אשרי, >כ׳ אשרי,

ל־. ואישי כרכר, שפע להורות: קריאה
דבר. קיום אשור, (נ אשרת,
עששית. ר׳ ז, ,*אשש
,התאושש, ,*אשוש בסס. חזק, ס״י, ,*אשש

לאיש. היה התאמץ; התחזק, התבסס,
אשה. ר׳ אשת,

עשת. ר׳ נ, .*אשת
לשנים. שעברה; בשנה תה״ם, אשתקד',

 הגוף מלת אמנה(, נם אתן, )ר׳ מ״ג, את,
 בלשון ביחיד לגובה, גם )לפעמים לנוכחת

והמדרש(. התלמוד
! אותו, נם אתו, אתך, אתי, ב׳ את, )במקף את,
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כזמן. קרוב תיבף, ,*אתר על — י כחצי כמקרא מפסקת נגינה שם ז, א״נהס׳

לראות הנא תיר■ מרגל, (,*אתרים )ר׳ ז, ׳*אתר ! (.*הפסוק•
הארץ. את ; לזונה. הנתון שכר ז, אתנן׳

 המינים מארבעה אהר הדר, עץ פרי ז, אתרג׳ י המתעורר. פעלת הרוה, התעוררות נ, את^רותא/

האסיף. הג כימי היהודים שלוקחים ] התפלגות. התחלקות, נ, ,*אתפלגית
באות. הצמין ,*אתות אות, נתון ׳*אתת ! מקום. ז, אתרא", אתר"׳

 ; בית—ושמה העברי בא״ב השניה האות ב,
 קו או נקודות שתי עם שנים;—המספר *סמן
אלפים.—למעלה מאזן

 כמו, ט׳י, ־(,3 ־,3 ־,3 ־,3 )ולפעמים: ב,

 עם; ;למען בשביל, ;ידי על ; בין כתוך;
מקור<. )לפני בעת בעד;
רבי. כן ׳*ברבי —

 בסדר הבא העתיר; ת, הידיעה(, *ה )עם ,*בא
הנוכחי. העצם אהרי
 הנצחיים החיים ז, ,*הבא לם1הע —

המות. שאחרי
העתיד. בזמן ׳*להבא ׳*לבא —
 רשות לו שיש מרשה, ת, ,*בא־כח —

 הזכיות כל לו אשר פלוני; בשם לעשות

פלוני. של
קרוש. למקום רגל לעולי מועד״׳בנוי באי —
בכלל• לאנשים כנוי ,*עולם באי —

 ;אב בית ; אתה כרוך ;אדם בן ר־ת, ביא,
אחרונה. ברבה אב; בנין
ונשואים. ארוסים ברכת רית, בארג!
וציק. באמת רית, באי׳צ,
והמפרש; המבאר פעלת פשר, פתרון, ז, ׳*באיר
כאורים. של הכור ספר,
מקלקל. נשחת, יצלה; לא ווכ,9 לא ת, באלט׳

מפריח. דבר* רעים; ענבים ר,*ז באושים׳

 סאה ומשלם ולוקה באושים א״כל —
הנענש איש על משל בטוי ׳*מנה

צדדים. מכמה
הי. אהה כרוך רית, באיי,

 סרחון; העלאת רע, ריח נתינת נ, ׳*באישה
מחלה. רעה; דרך
 באוו״ס׳ פתור. פרש, כרד, ס-י, באר, )באר(

ומפיש. ברוד היה התבארס׳
 בעמקי נובעים מים טקוה בארות(, )ר׳ נ, באר,

מוצא. מקום מקור, חפירה; כור, האדמה;
 ריח ונתון השחת פיע, ?באש(, )באש׳ באש *

 ;שנוא היה הבאש, סרחון. העלה רע,
 ריח ונתון השחת הבאש׳ עם־. כריב בוא

 סרחון; לירי הבא השחת, סרחון; העלה רע,
 היה* ;הכלם לקלון׳ נתק רע; ריח מלא

 הרקב ׳*הבאיש )ענבים(. להבשל קרוב

 בוא שנוא, היה התבאש׳ סרחון. והעלה

)ענבים(. לבאושים היה* עם־; בריב
 סרחון. רע, ריח ז, באשם(, כ' באש, ׳0) באש׳

שיגה. באותה ר״ה, בא״ש,
רעים. צמחים נ, באשה,

 בית; כני בית; כן )יהודי(; ברית כן ר״ת, ב״ב,

 בימינו. בטהרה מסבת(; >שם בת־א, בבא בנו; בן
 ספי(. )של מהלקה חלק, שער; דלת, ז, בבא',

העין. גלת העין, אישון נ, בבה׳



:דוד 40 —
 ! כדמות ילד או אשדו או איש שסל נ, ׳0?בה

למשחק. קטנה
 ן ; ככל ששת כבל; של ה, ׳*בבלני /*בבלי

ככל. מאיץ

 ; הניאה הנושים דמות נ, ,*?ביה ,*?בואה
כמים. או כמראה

>מאכל<. מנה חלק, ז, ?ג,
גילו. בן גסה; בהמה ת,*ר ב״ג,
 ם־(, )ב־, פ״ע, יבגד(, נם יבגד, )בגד׳ בנד

 משוך* על־; קשור כ־, ששוע מיוד, מעול,
בכנר. התכסה )כנד(; וסהוב

 אריג; בגדות(, גם בגדים ר׳ בנדי, )כ׳ ז, בנד,
 מעל, מיד, ;צפוי מכסה, ;מעיל לכיש,

ברית. הפרת כחש,
רמאי. מעל, איש בגוויה(, 'נ׳ ת, ד׳1?נ

מרטה. כחש, מעל, מרד, נ, ,*בגידה
גין. ר׳ בניך,
הנער. מתקופת שיצא בוגר, ת, ?גיר/

הבגרות. לגיל הנעה נ, /*בנירה
איות. על כשביל, נדי, ?נלל,
 הילדות מתקופת יצוא ע,*ם (/*יבגר /*)בגר *בנר

 י /*הבגר לאיש. היה האיש, לתקופת ובוא

בגור. ׳*התבגר
 מתקופת יציאה ג, ,*בגרות ז, ׳*בגר ׳*בגר

האיש. לתקופת וביאה הילדות
 1 לסי הנתנת תעודה נ, ׳0בגרות תעודת —

בינוני. ם*כבי הלמודים חק שנמר
דק; ענף אריך; עץ מוט, מנה; חלק, ז, ?ד,

 כה, מלחמה; היל,איש נכור אבר; פשתים; ארג
 לטצא מקום לאיזה בורח פליט, ; גבורה

 קוסם, בדיד; מלב, בדוי דבר שקר, מהפה;

 ;הזיתים לעצירת מכבש* ;עתירות מניד
)בפיוט(. ילד בן,
דומים. שיים, חלקים תהים, בבד, בד —
:לא מיהד ;רק אך, ,*בלבד לבד, —

.*מ חוץ )מ־(, עם־; מחבר
על־. נוסף ט־, חוץ מלבד, —
 לעצירת ככבש בו שיש בית ׳*הבד בית —

בודדה. זיתים,
בש־. באשר, ,*—?ד

רכר. בעל דעת; בר דין; בית ת,*ר ב״ד,
כ בלב טפול פ-י, ??דא(, )?דא׳ בדא

 "*בדא היה. שלא דבר מלב הגה שקר,
ברוא.

מחשבות. ז״ר, ,*לב בודאי — י
 א־ץ; כדרך אמורים; דברים כמה ת,*ר א׳*בד

אחרת. בדרך
נכונים. ולא בדואים דכריב נ, אות",“ב

בדי. ר׳ בדאי׳
שאש עשה י,*ם (׳*.יבדר ׳*)בדד *בדד
 .*הבדד שני. דבר עם חכור כלי לבדו ב־ ר

 דב• הפרד בודדס, בדר. השאר בדר, היה
 ומגנטיות(. וכהשמליות לבדו והשאיר מאחרים
 מחברה, התרחק ׳*התבודד הברד. ׳*בדד

יחידי. ישוב
 ;נש־־ גלמוד, יחידי, תה״ם, לבדד׳ בדד׳

ל.י. רומה *שאין

 שק, מהם להוציא הזיתים כובש ז, ׳*בדד
הכר. כבית עובד

 מלב טפיל כדוא, פ״י, (׳*יבדה ׳*)ביה *בדה
 כ־־א. ׳*בדה גד. הפרש שקר; דבר

כשקר. התפס ,*התבדה
הגדול. דין בית ת,*ר בדה״ג,
)בג-(. ובלוי קרוע עזוב; ת, ׳*?דוד
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מלכו. איש שברה דבר ח, ׳*בדוי
ובערב. כסוריא ונר נע שבט בן ז, בדויס,
 והוכיחו הראו והבריקה שהנפיק ת, ,*בדוק

 אותו. שהגיהו מוגה, נסיק; ירי על שהוכח טיבו,

 את ממנו שהוציאו בית ז, ׳*בדוק בית —

הפסח(. ומסגי החמץ
 בדיה. בדוי, רבר שקי, נ, ,*בדותה ׳*בדות

שמח. היה ס״ע, .יבדה"(, )בלח/ *בדח
ישמח. שאחר גרום שפח, ברח"׳

 משטח איש התולים, איש מהתל, ז, ׳0בדחן
בהלצות.

 בדחן. מעשה לצון, מהתלות, נ, ׳0בדחנות

 שקר. דברי מלבו בודה שקרן, ת, בדאי", בדי"׳

די. ר׳ בדי,
ישראל. בדיני ר״ת, בדיו,

מלב. הבורה שעלת נ, ׳0בדיאה
 העצים לעקרי מסביב שעוישים עוגיה ז, ,*יד“ב

 עוגיות, בו לחסר כלי הגשמים; מ• לקבלת

קטן. כד מיעדר; מין
 ענבים; בה לדרך גגית קטן; יקב נ, ,*בדירה
זיתים. לעצירת קטן מכבש
 וגלמוד, ברר ישיבה יחידות, נ, ,0בדידות

מהברה. התרחקות
 אגדי. ספור בדוי, פפור נ, ,0בדיה

 מהתלה, התולים, ספור נ, ,0בדיחה
 מלב. הבורה פעלת בריאה, נ, ׳*בדיה

 המשמח. דבר לב; שמחת שטחה, נ, ,”בדיהותא

; (1 להכפף קלה לבנה מתכת טין ז, בדיל-

סינים. המתכת, שפלת
אנך. ר׳ הבדיל, אבן —
 בעבור. למען, טיח, בדיל",

הבדלה. ר׳ נ, ׳*בדילה
 הדבר נעשה שככר אחרי תה״ם, בדיעבד/

לכתחלה(. )הפך:
 והבודק. *החוק סקלת חשוש, חקירה, ,:,*בדיקה

 031080, 21,תח 0!21,ח 11ח בדיל י(

 היה הבחר, ונפרש; נפרד היה הבדל׳ )בדל(
 ;מדבר רבר והשדר השריש הבדל! נבחר.
 בדך* ;מהכלל הסרט את והוציא כחור

 יום או ■שבת במוצאי ההבדלה ברכת את

 ונפרש. נבדל היה הבדל׳ הבדלה. ר׳ טוב,

 בהזב־ת בה שמשתמשים מלה ׳0להבדיל —
 או אחרי טטא או בזוי ששל, דבר
ונכבד. חשוב רב־ לפני

 נפרד הלק בדלים(, ר׳ ךל,3 )ס׳ ז, בדל׳
האון. תנוך ונבדל;

 טובה, אב; טין ריח; נותן שרף טין ז, בללה׳
אלגביש. וזכה, שקושה זכוכית סטין מרגלית;

צלולה. בדעה צדק; דין בית רית, בד״צ,
 חדור רבר, חקור פ״י, .יבלק(, )בדק׳ בדק

 החקר, ,*הבדק משלשל. סם לקוח* וחקור;

 הבדק. הברקס, הוטב. התקן, נחקר; דיה

;כבנין סדק בקיע, בדקים(, נר׳ ז, בדק,
חשוש. כריקה, הבנין; סדק• *תקון

התפזר. ,*התברר שזר. ש״י, ,*ברר )בדר(
 הבא; ביון• הלל; בית השם; כרוך ת,*ר ביה,

הטקרש. בית
 ,*בוהא :בהוה רק ונמצא ,*בהה ,*בהא

 מאד. הבהל מאד, השתומם ס״ע, (,*ב׳והה

 לאמור ב׳, ה׳, ב׳, הבית; כעל ר״ת, בה״ב,

 אוטרים ושבהם ושני חמישי שני, יום
<. החגים אחרי סליחות

ערבוביה. שמשק, ריקות; ז, בהו,
 ;ומהיר שזיז ;לדבר וחרד דואג ת, ,*בהול

נחשו. תכוף,
(.1 לבנה שיש אבן טין ז, בהט,

 והתרגשות. גדולה מהירות חסזון, נ, ,*בהילות

וסבא'. ברור ; צח זך, ת, בהיר,
 וזך. בהיר שהוא דבר תכונת נ, ,0בהירות

הכבוד. בית הכסא, בית ת,*ר כ,*בה

יג1€630,נןן 121328101,• בהט *(
311331 סז
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הכנסת. בית ר״ת, בהכ״נ,
 חוש, מהר, חרור; הבעת, סחור, הבהל, )בהל(

 החיש; לטהר, הכרח לטהר, אלץ בהל׳ החשז.

 בהל. הבהל׳ סחר. הבא הבעת, הסחר,
הבהל. ,*התבהל

 חרדה; מורא, שתאום, שחר בהלה׳ ז, בהלס׳
הכל. מהירות;

בהמה. שוטר או מנהיג ת, ׳*בהם
המצרים. כין ;הכוון ברכת ר״ת, בהים,

המדרש. בית דית, בהמיד,
 בהמות, ר׳ בהמתי, כ־ בהמת, וסי נ, בהמה׳
 ארבע על הולך ביתי חי בהטות<, סיר

ולמשא. לרכיבה לעבודה, ומשמש

בהמיות. ר׳ בהמות)/
;!הבהמה טטבע כבהמה, בהטה, של ת, ׳*בהמי
בהמות. שומר או מנהיג בהם,

ותכונתה. הבהמה מבע נ, בהמיותס,
 הקיצינה האצבע אנודל, בהונות(, )ר׳ נ, בהן,

ברגל. או ביר העבה
א-. נתון הא-, הבריק, ס״ע, ,*הבהק )בהק(

 61קק0ק013טוה8 3קרח61- בהמות *(
61118

אור. עליו שהוצק הבהקס,
כהה. לבן ומראהו בעור נגע טין ו, בהק,

כעורו. בהק לו שיש מי ז, ,*בהקן
בהק. ר׳ נ, בהקתס,
 אור. נתון הבהק, הזהר, ס׳ע, ׳*הבהר (*)בהר

צרעת מין בעור; מתנוצץ לבן בתם נ, בהרת,

השחר. ברכת השמשות; בין ר״ת, בהיש,
 יסורים. נרום צער, ביש; השחר; ׳*הבהת (*)בהת (

ה־. באותו תה׳ש, ,*ב־ ביו
היוס עד0 ; המועד כיום ,*בייום לבו —

המדבר.
ודם. כשר ר״ת, ביו, ■
 למקום; הגיע על־<, >ל־, ש״ע, יבוא(, )בא׳ בוא י

 והניע הלוך תוך־; אל הבנם )הזמן•; הניע

 שקוע, התקיב; קרה; תוך; אל חדור עד־;

 היבא, .*אל הכנס הבא, )שמש(. ערוב
אחר. בעזרת תוך אל הכנס
א־.־. שכוב בעול, אשד" אל בוא —
נוע. מות, אבותיו׳ אל בוא —
 זקנה. ימי עד הגיע זקן, ביטים׳ בוא —
 שקע. ע־ב, ירד, השמש בא׳ השמש —

האדם. בני כל ׳*עולם באי —
יורש. מרשה; ,*כח בא —
 הרש. רב־ להוסיף לרבות, ׳*להביא —

 שבועה. של נסח ,*אם־ עלי א1;ב —

לזרוז. מבמא ׳*ולמד בוא ׳*וראה בוא —
 את תקף ׳*צדדים משני - על בוא —

 חיב או אשם הוא כי והוכיח אחד
אסן. בכל

סלע. ר• ׳*בידים הבא סלע —
 בבריתו. נאמן שאינו מי מועל, בוגדה(, )נ־ ז, בונד׳

מעל. כנידה, נ, בונדיות׳
 שקבל מי0 ;לבגרות שהניע מי ז, ׳*בונד

פשר. טבית בנרות תשרת
שיצאה כת שרקה, שהניע נערה נ, ׳*נית1ב
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 שקבלה סטי אשות; לכלל ובאה ילדות מכלל

ספר. מבית נגרות תעודת
גלמוד. יחידי, ת, בודד׳
 פעם רק שבאה טלה ׳*במקרא בודד —

התנ״ך. בספרי אחת
 מכבש בו שיש בית הבר, בית נ, ׳*בודדה

זיתים. לעצירת
 כיחוד דבר, לבדק שאומנתו מי ו, ׳0בודק

השחיטה. אחרי הבהמה בבדיקת העוסק
מאד. לבן נוסו שעור בי ז, ׳*ביוהק

 הקל מאוס, ל־<, ואת", י,*פ יבוז(׳ )בז׳ בוז
דבר. ערך והקטן

 בושה. חרפה, רבר; ערך הקלת נ, בוזה׳ ז, בוז׳

בזוי. ת, בוז׳
 התבלבל, ;דרך טצוא בלי תעה הבוך׳ )בוך(

נפשו. את ידוע לא
חזקה. שופד תרועת גדול, קול תרועת ז, ׳*“בו

בביר. ר׳ בזמר׳
בכנה. ר׳ בוכנה',

;השון החרש שם ;פרי ; תבואה ז, בול׳
 תו0 ; נרחרה צורה בלי דבר רגב, *גוש,

וכדומה. הדואר של
כלמום. ר׳ בולמוס׳

בלם. ר׳ לם׳1ב
בלשת. ר׳ ׳*בולשת

 מהששתים. שמוצאן האותיות £׳)כדקדוק<,ארבע*בום
בין. ר׳ בון׳

 ממשפחת קטנה יונקת חיה מין ז, ׳0בונה
 הנהרות שפות על סכות לה הבונה המכרסמים

בכר. ר׳ יקר, ועורו
 נרגל רמוס ־(,3 >את־, ם־י, יבוס(׳ )בם׳ בוס

 הובום׳ וכלה. השחת רמוס, בוסס׳ בקצף.
.*ב התגלגל םס׳1התב רמוס. היה הרסס,
כסתן. ר׳ ז, ׳*בוסתן

 רבר על עלז שטח, ס״י, יבע(׳ )בע׳ בוע

גניזהו. סירא, )בן

בוש
החי,. בראת לחה מלאה טכה נ, ׳*בועה

ורך. טוב פשתן ז, בוץ׳ י
מלפפון. מאור; נר, ז, ׳*בוצינא :

לבן. דק סבר קלה; סירה נ, ׳*בוצית
מטפטף. ת, ׳*צץ1ב

מהגפן. הענבים אשבלות קוטף ת, בוצר׳
ריקות. שממה, נ, בוקה׳

(.1 עץ שב ז, ,*בוקיץ

 ן ?< צאן )או בקר בגדול עוסק ת, ביוקר׳
ומאסף. מחפש

 בארץ; חפור מעמק הפייה, בורותו, )ר׳ ז, ביור׳
 ; אסורים בית ; מים לטקוה בארץ חפירה

ברי. ר׳ מים; מקוה* שאול; _קבר,
(׳*טפה מאבד )שאינו *סוד בור —

הכל. הזוכר לאיש כנוי
 למד שלא היטב, הנך שלא איש ז, ׳*בור

עבדוהו. שלא שדה רבר;
 בלתי שדה הניח פ״י, )שדה(, ׳*הבר (*)בור

ר.*ב עבוד,
מלון. בית בשרה; בית ז, ׳*בורגן

 )במצב בית סבעל מלון; בית בעל ז, ׳*בורגני
פועלו. : הפך החברותי,

בידם. ר׳ בורדם׳
ולמור. יריעה הס־ בערות; סכלות, נ, ׳*בורות

 ומשתמט רגל פושט הצבא; מן הנם ת, ׳0בורח

חובותיו. את מלשלם
ברי. ר׳ ׳*בורי
כריה. על ר׳ ׳*בוריה על —

כרסי. ברסקי, ר׳ ׳*בורסי ׳*בורסקי
 אד אחד מצד שנבחר דין מפשר, ז, ׳*ביורד

ופשרה. בררה עס״י לדון הצדדים משני
 פנים חפור הכלם, פ״ע, יבוש(׳ )בוש׳ בוש

 ;והבטחון התקוה הכזב ;וחרפה מכלמה
 התמהמה.- אחר, בושש׳ חרוב. יבוש, הבהל;

 התבושש■ לאיש. חרפה הסב הכלם, ׳*בץש
8מ3י ס1ווז6, שווזזס כוקיץ (1
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ומשה. מכלמה פנים העמד הבלם,
 ■ רוח. קצר עד כאד, הרבה בוש׳ “ע —
קלון.ז כלמה, הרסה, נ, פושה׳ ז, ־ביוש׳

 י שעשה זה ותביש ,*^־ ל." פושה —
וככה. ככה

6333.11,7, 6383116 בזלת *(

! בחזקה שלוקחים מה מלקוח, שלל, ז, בו׳
האויב. מירי

זוג. בת או זוג בן זכר; בן רית, .ב״ז׳
 י קרוע כריות, גזור, י,*פ ימא(׳ )בזא׳ בזא

בחזקה. לקוח בזוז, לשנים;
! צרך. ללא לרב כח< או וטמון פזור ז, ׳*.בזביז
! ללא כח< או וטמון ופזר הוציא ם״י, ׳*בזבז

 י דבר. ערך הקל מאום, בוז, שלול; בזוז, צרך;

טסים. גובה ז, ,*בזבן
 : צרך. ללא )מעות< ומפזר שמוציא איש ז, ׳*בזבזן

אחד. לו בורר בזה ר״ת, מכליא׳
;;ולאשם לאל חשוב ם.י, יבזה(׳ )בזה׳ בזה

 החשב לנקלה, היה הבזה׳ ערך־. הקל

 שים ערך־, הקל הבזה׳ בזה׳ ולאשם. לאין

המה. ׳*התבזה ואשם. לאל
:בזה. ערך, קל נקלה, בזה(, נם׳ ת, בז׳ה,
; בחזקה שלוקחים מה מלקוח, בז, שלל, נ, בזה׳

האויב. מידי
המם;. בחזקה, לוקח ז, ,*בזוז
:כבד. לא נבזה, נקלה, ת, .בזוי,

ערך. ומקל המבזה שעלת ז, ,*־בזוי
 בחזקה. לקוח שלול, י,*ם יבז(, בזז׳ גם )בז בזז

 לשלל, היה ,*דיתבוזז בזוז, ׳*הבזז הבוז׳
לשלל. הלקח

 | בדי.* קלק; חרפה, (,*מיונווז זר• ז, .בזיון,
של קמל כלי יר; עם ספל ז, ,*בזך ,*בזיך

במנורה. השמן
<. 1 ולקנית שחורה אבן טין ג, ׳0בזלת

בקוע. נתק; קרוע, פ-י,' (,*י?זע ׳*)בזע *בזע
 הבזקי׳ זרה. פזר, פ׳י, (׳*יבזק ,*)בזק *.בזק

נפוץ. היה תפזר,

בהן
באויר. עובר לדט ברק, ז, בנק,

פזר. ר׳ ,*בזר
 חלקים; ב׳ חיים; בעל חוב; בעל ר״ת, ביה,

הורים. בן
מצפה. מנדל, ז, פחון, פחון׳
 עלם; צעי־, בחורים(, ר' ,*בחורה >:׳ ז, פחור,

 ; אשה לו שאין איש רוק,* ; צבא איש

בישיבה. הלומד צעיר0
לטוב. :בדל :בחר, ת, בחור,

לימים. צעירה אשד. :, ,*בחורה
 הבחור, תקופת ז־ר, בחורים, נ־ר, בחורות,

צעיר. בהיותו האיש תקופת הנערות, ימי
להקאה. נטיה :שש, נעל נ, ,0בחילה
 לדעת דב־ והבורר הבוהן שעלת ,0בחינה
 להכיר תלמיד הבוהן פעלת נסיון, ;טיבו

לב. מחשבת ידיעתו;
ל־. ושוה דומה בתור; במובן, ׳0בבחינת —
 אהד צר אל בהתבוננות ,0מבחינת —

שברבר.
והטוב. הנבחר ת, בחיר׳
ביותר. הטוב מבחר, ת, ׳0בחיר

 הטיב; את והבורר הבוחר שעלת :, ,*בחירה
)באדם(. הרצון סחשש

 היכל המקדש, בית ז, ׳*הפחידה בית —
הקדש.

המפכפך. ו הבוחש שעלת נ, ,0בחישה
 שקץ, מאום, >כ־<, פ״ע, יבחל(, )בחל׳ בחל

להקאה; נטיה הרגש ל־; נפש נעל חוש תעב,
 )פרי( הקרב ׳*הכחל לכשול. *ופרי *קרוב

לבשול.

 שעברה ילדה לבשולה; קרוב תאנה ז, ,*בחל
הנער. לתקופת

בהילה. נפש, נעל של רגש ז, ,*בחל
 לדעת *רב ונפה חקור פ־י, ?בחן(, )בחן׳ בחן

הלימה את נפה ברור; בחור, וערכו; טיכו
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 ן,1בח הבחן׳ יודעד,ו. הוא אם לדעת דבר

 הפרש, ׳*"בה{ אחר. ע״י מנסה היה החקי,

 הבחן. ׳0"בחן ההבדל. את הכר הפלה;

רופאים בלי0 הבוחן; פעלת בחינה, ז, בהן,
פנימי. פצע בו לברק

 עליה שבוחנים אבן נ, ׳0ב״ן אבן —

המתכות. את
מצפה. צופים, מגדל ז, בחן,
 ביר ל־<, ב־, >את־, פ״י, יבחר(׳ )בחר׳ בחר

 בחון. ;אהוב רצה, הפוץ, ;הרצוי את

 מאחרים. יותר לנכבד היה לרצון, היה "ב״ר,

הבהר. בחור, הרצוי. את ברר ׳*בחר
הנעורים. ימי נ, ׳0בחדות
סכסך, נעי, ט־י, (׳*יבחש ׳*)בחש *בחש

תדור. כה, למרס גדולה כף נ, בחש"■■',
 מהפה. מלים הוציא דבר, י,*פ בטא, )בטא(

מהפה. הוצא בטואס,
 הבורה )מכה, נפה צבה, ,*התבטבט )בטיבט(

וכדומה<.
 הוציא רבר, בטא, ס״י, יבטה(׳ )בטח, בטה

מהפה. מלים
 שיכולים סמי על־; נשען בוטה, ת, בטוח׳

 לו; להלוות או בהקפה לו ולתת בו לבטה

ברור. ידוע
יטאננה. מניחה נ, בטוחה׳
 ;וערבות הבטחה אחריות, נ״ר, ,0בטיחות

לבטה. בטה, תה״ם,
; מהפה מלים או אותיות הוצאת ז, ׳*בטוי
מאמר. אמרה, הדבור; אפן

 מהפה מלים הוצאת ז, ׳שפתים בטוי —
לב. ותשומת הרעת שקול בלא

*

 לה שאין שבועה נ, ׳בטוי שבועת —
 להרע או להיטיב עלולה ושאינה ערך

שהוא. למי

*

מדבר. וחדל המבטל פעלת שביתה, ז, ׳*בטול

 טזש כל לבטל הפרה ז, ׳0"יש בטול —
ולאפס. לאי; הכל את לחשב שיש,

 כל■ פעשוה חרול ז, ׳0מלאם" בטול —

חשוב. פארע בגלל מלאכה

 על־(, ,*אל >ב־, ס״ע, יבטח(׳ )בטח׳ בטח
 ושלוה כמנוחה היה ; וסמוך השען קוה,
 על־.- והשען בטוח ׳*הבטה סהר. בלי

 יעוד ;ויקוד. יבטח שאחר נרם ״בטח׳

 זה• עיי בטוח היה ׳*הבט" לאיש. דבר
אותו. שהבטיחו

 היוצא לוה* וראנה; פחד הסר השק<, ז, בטח׳

)בחנויות(. החלון תחת
 בשלוה, פחד, בל• תה״ם, ,לבטח בטח׳

בודאי.0 ; בשלום
ודאגה. פחד הסר שלוה, נ, בטחה׳
 הבוטח מצב תקוה, (,*בטחונות >ר• ז, בטחון׳

 המבקש. את שימלא בה׳ אפונה* והמקרה;

 בטוח האיש יהיה למען ׳סן1לבטח —
יפסיד. שלא

 וכדומה;־ כנד על ברגלים בעיטה נ, בטישה",

ומסכסך. הממש פעלת
 מעבודה; הדול שבות, ס-ע, יבטל(׳ )בטל׳ בטל

 ׳*"בטל וכאפס. כאין החשב מלהיות; הדל
 •עצור, השבת, כלה; השחת, ׳*בטל בטול.

 לאפס. חשוב העבר; הפר, ;מנוע הפרע,

 לאפס. ההשב כלה; מהיות, הדול >*ל1בט

בטול. ׳*התבטל בטל. ׳*הבטל
 נשהה, ;שובת דבר, עושה שאינו ת, בטל׳

ערך. לו שאין רבר* מקלקל;
 שאינו מי עצל, ת, ׳בטל ה׳ול" —

כלום. עושה
*

 מקלקלות־ נטיעות ׳בטלות נטיעות —
לעקרן. וכדאי ערך להן שאין

*

 בעבודה. התעסקות א• עצלות, נ, ׳*בטלה
לחנם. תועלת, ללא ׳*לבטלה —
אמרה ׳*שעמום לידי מביאה הבטלה —
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פקידים עוסקים בו אשר הבית ז, ביראר", רעים. למעשים נורמת העצלות בי לאסר ידועה

 ומתפרנס מלאכה עושה שאינו איש ז, ׳*.בטלן

 ובמצות; בתורה לעסק יוכל למען הצבור מן
 את יורע שאינו סטי ;נרפה עצלן, ל,צ>

 המקבלים והמנהגים והכמוסים העולם הליכות
בהברה.

 בהליכות ידיעה הסר עצלות; במלה, בטלנותס׳ג,
בחברה. המקבלים ובנמוסים העולם

 בנוף הפנימי החלק החיים, בעלי כרס נ, ן׳ צ ב

 החיצוני הצד וכן הטעים, נמצאים שבו האדם
 בליטה קרב; פגימות, תוך, הזה; החלק של

 עמד. הריון, טבלי; או מבני[ יוצא עגלה

צאצאים. ילדים, בטן, פרי —
 לאכילה תאוה זוללות, /*הבטן תאות —

ושתיה.
מעברת. עשה ׳0הבטן (0>בטן

 <.1 מעט מארך קטן פרי מין ז, בטנה׳

 הבטנה. פרי את הנותן העין נ, /*בטנה

 הפנימי. בעברו בגר המצפה האריג נ, בטנהס׳
עבה. וקולו מאד גדול כנור ז, /*בטנק
 ונער סכסך פ״י, (׳*.יבטש /*)בטש *בטש

 רמוס; דרוך, לחמאה•; חלב סכסך :)למשל

ברגל. בעוט
לי! נא שמע בבקשה! מ־ק, בי׳

 יוסף. בית יומו; בן יחיד; בן ישראל; כני ר״ת, ב״י׳

בן־. בית"; ז, בי/
אטליז. מטבחים; בית ז, בי־טבחא/ —
 שיות. להשקות תעלה ז, ר־/1בי"יא —

בעילה. מקום; אל הבא פעלת מבוא; נ, /*ביאה
 השמש ירידת נ, ׳*השמש ביאת —

ערב. לפנות
 לשטף באימה ארכה חפירה תעלה, ז, ׳*ביב

וכדומה. המים
דין. בית ת,*ר בי״ד׳

 מ013$ט11<3, ק181:3£16טחח55, בטנה<1
ק1513,ש±< ק181301ר10 טח1

בית ר־ת, למ״ש׳

 משפט. בית חבילות; או מכתבים וקבלת כשליחת

קסת. ריותה, הריו, כלי ז, ,0ביךיו
החולים. בית ר״ת, ביה״ח׳

 החרשת. בית ר״ת, ביהח״ר׳ :
 הכסא. בית ר־ת, כ׳יביה

הכנסת. בית ר־ת, ביהב״נ׳
 המקדש. בית ר״ת, ביהמ״ק׳ |

 הספר. בית ר״ת, ביה״ס׳

 הקברות. בית ר־ת, ק<*ביה
 שתיה למי ותעלות ביבים העברת ז, ביובט׳
שופכים. למי או

 בזיון. בזוי, ז, ׳*ביוש 1

 חרשת. בית ר״ת, ביהיר׳
 ואמן. אמן לעולם ה׳ ברוך ר־ת, בילא״ו׳
 הבולל. פעלת נבילה, בלילה, נ, ׳*בילה
 הזה סבשם ונלכה; לכו יעקב בית רית, ביל׳ו׳

 בראשית לאיי שעלו צעירים קבצת נקראה
החרש. הישוב ימי

 לדרשה; או למקרא עליו לעמר דוכן נ, ׳*בימה

שררה. שלטון, ממשלה,
 באלו ונראה !"נוזל וחומם מתגאה —

 צבוע איש על מבטא ׳*בימה מציע
והסיר. כצדיק עצמו המראה

 ׳*ליה" .וקשה .לבימה להגלות נוח —
 יורד נקלה על לא בי ידוע, עממי משל

משלטונו. האיש
ספרים. מסחר

משפט.
 אלז, ל/ ב־, )את־, סי׳י,

 מהות הכר ולדעתו; להכירו

 הבון/ רבי־. להכיר ודרוש חקור וכונתו, דבר

 גרום סתור, באר, הבן, חכם. היה חכום,

 התבי״נן, דבר. וידוע הכר וידע; יכיר שאהד
 ;ביכר והעמק חשוב ;להכירו דבר חקור

והכם. נבון עצמו *הראה
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קרב. פנים, תוך, ז, בין׳
הכנוים: ועם בינות, )נם פ•• בין׳

קטנות ביצים צרור

 צדדים. שמשני שונים דברים באמצע :תוך,

לתפוז ייז שכין הימים הפצריסס׳ בין —

הדג. בבטן הנמצא
היוצריסס׳ ביצת —

ממנו עושה שהיוצר
 טיט של גוש נ,

חרס. כלי
באב. ותשעה

׳0'ו השמשות"׳ בין הערבים׳ בין
 הלילה. ראשית עד לערב היום :טית שבין הזמן

הזה. הזמן במשך וכהס׳ ה3 בין

אפן. ככל ככה; :יה
זה. עם זה זה; כן כזה !ין״וביך׳

עמו. אחר בלי לבדו, ,*עצמו לבין :ינו
ביחי ׳*לבינה בינו
והיא. הוא רק עמהם

אהר

ותכן. טעם להם שאין
 משרש, עקור ,*של־ ביצתו ק?גקע —

את־. וכלה הכרת
אפרה. ר׳ ,*ביצה והיום אפלה אתמול —
 אותה שמבשלים ביצה ,:,*מגלגלת ביצה —

 רכה. שתהיה באפן רותחים כמים שלמה

לו. ביצה שצורת ת, !יציס,

 שניצדדים. ת,אישהטתוךבק בי_נים׳ איש —

 פלוני. נגד ולא עם לא ז, בי_ניםס, מעמד —
 ימי שכין התקופה ז׳ר, הביניסס׳ יפי —
החדשה. והתקופה קדם
 היבלת לב; רחב תבונה, חכמה, שכל, בינה׳

הספירות אהת0 ואיכותו; דבר מהות להכיר

 שבין והקטן, הגדול שבין תיכון, ת, ׳*בינתי

בפעלים. ההוה זק0 וכוי; והרע הטיב
 רבד טבע נ, בינתיותס׳

 הנשם עונת נ, ׳*בינונית
בינוני. שהוא דבר

שהוא
•טבע האמצעית;

מעשה; כעת הזמן, אותו במשך תה״ם, ׳*ביני ביני

מארעות:
 או זמנים שני בין באמצע;

הזמן. אותו כמשך וכה, :ה
 שהעופות כדורי או גוףסנלגל ביצים(, זר׳ נ, !יצה,

 כדורי גוש* מטילים; החיים מבעלי ואחרים

העבר. זרעון ביצה; בתבנית מסיד או מחסר

באר. נם כור ר׳ נ, :יר,
מים מעלה בורות; חוסר ,*!יר

באר. :פי

 מים, טרוה משתלה :, ׳0יד,

השקאה, הדורשים עצים סדרם

המקדש; בית הי, היכל חזק; מבצר גדול; בנין
 אלא לתשמיש עשוי שאינו גדול *אולם

 וכשות. משעורים יעשה משקה סמין לפרוזדור;

הגרב. קשור נ, ׳*בירית
חומה. מוקף היכל בצור, ארמון נ, בירנית׳

בו. לירק כלי רקקית, ז, ׳0בירק
 ׳*התביש לאחר. וקלון חרפה גרום פ״י, ׳*בייט

מקלון. פנים העמד בוש,
הלי. מחלה, ז, ,*ביש
רע. טוב, לא ת, ,*ביש
 לא איש פזל, חסר ה, גדא/ ביש —

במעשיו. יצלח
 לך? אכפת מה לך? רע מה לך/ ביש מה —

 דבר מצב סרעה, ; זעם חרון, נ, ׳*בישית

טיב. ולא ביש שהוא
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 י וקצף. זעם כמבט הבט ׳*בישות הבט —
 ן שטבעו כי :קלה, על :כלם איש ז, י*שן

להתביש.
 לאמה: כשל כטוי ׳*למד הבלשן לא —

 יודע אי:ו אשד את לשאל המתכיש כי

ירע. ולא ילכד לא
ב. העברי: בא״ב השמה האות שם ׳*ת
 ן מעון, בתים(, ר׳ ביתי, כ׳ בית, >ס׳ ז, ת׳

 • דירת מקום בו; לדוד מאבנים או כעין בנין
 1 ואשתו איש כשפחה, מאורה; קן, הי, כעל

 הכקרש, בית מולדת; האיש, זרע שבט; וזרעם;
 י לשים כלי דבר; כו להכניס הלל ה•; היכל

 י האשד; דחם* קרב; סכסיות, תוך, דכד; כו
 ;ידוע כענין אחת שטה בעלי אנשים חבר

וםוגר<. )דלת בשיר חלק חרוז,9

דיוטות<. שתי )בן בית
 | כסלנה; שבט, משפחה, ז, אב׳ בית —

דכד. לאיזה *יסוד
 בית מדרש, בית ז, אולפנא/ בית —

ישיבה. ספר,
ממנורה. אסב, ז, ׳*אוצר בית —
 , כה. לאחוז כלי יד ז, ׳*אחיזה בית —
עצים. נן ז, ׳*האילן בית —
 את בו שנותנים בית ז, אמורים׳ בית —

משכר. הפושעים,
 כתבת לכוש אצבעון, ז, ׳*אצבע בית —

 התפירה; בשעת האצבע של העליון לפרק
 החבית בברז חור פצועה; לאצבע כסוי

החבית. במגופת או
שק. בו שעושים בית ז, ׳*הבד בית —

בית
ז, ׳*הבירה בית ׳*הבחירה בית —

המקדש. בית
לוע. הנדון, ראש ז, ,*בליעה בית —
 שדה כעל, שרה ד׳ ׳*הבעל בית —

להשקותם. צרך שאין צמחים
לבקר. רפת ז, ׳*בקר בית —
האש-. עדות ז, ׳*בשת בית —
ממנורה• אסם, ז, ׳*גניזה בית —
 כתבים אסף בית ארכיון, ז, ׳*גנזים בית —

עתיקים
 שדורכיס מקום גת, ז, ׳*הגת בית —

.ענבים שם
-יו. בו להחזיק כלי ז, ,*1הי בית —

העדפטים. המשפט; בית ז, ׳*הין בית —
 ממסר־ כו שיש דין בית ׳*נוטה הין בית —

לצייאהד. רב •היה ושתמיד זוגי לא שופטים

 בו שדש דין בית ׳*שקול הין בית —
 ככפר■ שיהיה ואפש- זוגי שופטים מספד

 שיה אחת לרעה המסכימים החברים

לה. המתנגדים למספד
אספה. מקום ז, ׳*.ועד בית —
המקדש. בית ׳*הזבחים בית —
 את המכבה הבגד חלק ז, ׳*זרוע בית —

שרוול. היד,
 כר שנמצאים בית ז, ׳0לים1ח בית —

להרפא. חולים
הקכ-ות. בית הקברות, שרה ז, ׳*חיים בית —
לכצ־עים. בית ז, הפרטית׳ בית —
 הקשתי לחצי תיק ז, ׳*החצים בית —
 כתה, מלא:-, בית ז, חרשתס׳ בית —

מעבדה.

 את ששמים אחיזה בית ז, ׳*יד בית —
 לאמי בכל• ידית לאחזו; בתוכו האצבעות

 בית הי-, את המכסה הבגד חלק כיד; בו

 ר8•שי ככנד יד :עלי כף, שרוול; זרוע,
היד. אצבעות על
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 מסבאה, משהד, בית ז, ׳*יין בית —
 סדנה, הרשת, בית ז, /*יצירה בית —

מלאבה. בית
 מהראה, כסא, בית ז, ׳סד1כב בית —

הצרכים. בו שעושים בית
 השנידח הקיבה ז, /*סות1הכ בית —

הכוסות. את בה לשטר תבה גרה; בפעלי
כור. זרע מקום ז, /*כור בית —
 אסירים, בית ז, כלוא/ בית כלא/ בית —

משטר.
 בו שמתאספים בית ז, /*נסת3 בית —

להתפלל.
 שעושים בית מחראה, ז, ׳*כפא בית —

כבוד. בית הצרכים, בו
 כבוד; בית כסא, בית ז, ׳*מים בית —

בו. להשתין הדר
 שמבשלים חדר מטבח, ׳ז,*מבשלים בית —

אכל. נו
 בו שמתאספים בית ז, מדרש׳ בית —

ישיבה. סשר, בית ולהתפלל; ללמד
חכמות. למור בית ז, י0ן1עלי מךרש בית —
 הקברות, שרה ז, ׳*חי לכל מיועד בית —

חיים. בית עולם, בית
 המקיש בבית המקום ז, ׳*טיוקד בית —

 שהאש סהטקום תמיר; אש שם שהיתה

קיטור(. נטכוגת או )בתנור בו יוקדת
 הבנין במזוזת נקרה ז, ,*מזווה בית —

הכתובה. המזוזה את בה לקבוע
 שוחטים שבי המקום ז, ׳*מטבחים בית —

הבהמות. את
 כבקרים שבו המקום ז, ׳*מכס בית —

בעדם. מכס לשלם שצריך והסחורות החפצים
 בית חרשת, בית ז, ׳*מלאכה בית —

 פועלים עוברים שבו בית סדנה, ענודה,

וכדומה. נגדים כלים, ומכעיס
לאורחים. נית אכסניה, סנדק, ׳ז,*ן1מל בית —

בית -
 להטלט מקום מקלט, ז, מנוס׳ בית —

נו. ולהסתר

הי. בית ה׳, היכל ז׳ מקדש׳ בית —
; מסבאה ; אכל בית ז, מרזח׳ בית —

משתה. בית
בו. להתרחץ בית ז, ׳*מרחץ בית —
 נו שמכינים בית ז, ׳0מרקחת בית —

לחולים. ומרקחות רפואות
 שורים שבו מים מקוה ז, ׳*משרה בית —

לכבס. שרוצים האריגים את
 בו שמתאספים בית ז, משתה׳ בית —

משקאות. לשתות
 בית כמריה, מנזרה, ז, ׳0נדרים בית —

בו. גרים שנזירים
יקרים. דברים אוצר בית ז, נכאת׳ בית —
כשם. למשקה צנצנת ז, נפש׳ בית —
 תחנה,0 הדרכים; אם ז, נתיביות׳ בית —

הברזל. כטסלת הנוסעים בו שנחים בית
סאה. זרע מקום ז, ׳*סאה בית —
הכלא. בית ,משכר, אסורים בית סהר׳ז, בית —
 בו שמתאספים בית ז, ׳*ספר בית —

מודה. טסי ללמד התלמידים
 שמאספים בית ספריה, ז, ׳0ספרים בית —

למקרא. ספרים בו
בו. להסתתר מקום טחבא, ׳ז,*הסתר בית —
שדה ז, עלמין/ בית ׳*עולם בית —

הקברות. בית הקברות,
שבירושלים. המקדש בית ז, עולמים׳ בית —
 זכוכית של משקפים דר, ׳0?נינים בתי —

דרכם. להביט
עם. אספות מקום ז, עם׳ בית —
;בו שמתאספים מקום ז, עקד׳ בית —

פסריה. ספרים, בית0
קבר. לפני פנוי מקום ז, ׳*הפרם בית —
וכדומה נכתנת פתיחה ז, ׳*צואר בית —

בה. נכנס שהציאר
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 ;זרה עבודה בית ז, ׳*הבלמים בית —

אלילים. בית
 להכיל העשוי מקום או כלי ׳*קבול בית —

מה. רבר בו
 בו שמקכרים השדה ז, .קבריות/ בית —

המתים. את
 בו שמבשלים בית ז, ,*יל6ךן בית —

למכירה. מאכלים
 המכסה מקטרן של חלק ז, ,*ראש בית —

כררס. הראש, את

שלמה. שבנה המקדש ,בית,ז*ן1ראש בית —
בו. ללבד ססר בית ז, רב/ בי ,*רב בית —
 לזרוע שאששר שרה ז, לבע/ בית —

הקב. רבע בו
נרב. <,סר״לץם בתי >ר׳ ז, ׳0רגל בית —
 _קכת ;הלילה עביט ז, ,*ך.עי בית —

מ^ם. העופות;
 בין ליד שתחת המשקע ז, ׳*שחי בית —

הכתף. מתחת והצלעות הזרוע
משקה. שרה ז, ׳*שלחין בית —
 עולי שבנו המקיש בית ז, ׳*שני בית —

בבל.
 הפנימי המקום ז, ,*ה^ים בית —

האשה. ברחם
בו. לשבת לשוער בית ז, טעו"/* בית —
 לשים ככלי שקיעה ז, ׳*^קע בית —

נר. בה
 לבתים מחלק כלי ז, ,*תבלים בית —

שונים. חבלים בם לשים אחרים
מפכח. ז, תבשיל/ בית —
 שמלמדיב ספר בית ז, ,*תלמוד בית —

ישיבה. תורה, תלמוד תלמיד, בו
בי. להתפלל בית כנסת, בית ז, תשלה, בית —
;בבית רגיל מהבית, הכית, של ת, ׳*ביתי
הבית. חית
ארכון. היכל, כגן; כית פררם; עצים, גן ז, ביתן׳

 כח♦ כא כהן; כת כהנים; ברכת ר־ת, ב״ב,
אפן. ככל ר״ת, בכ״א,
 מיש, תרת>?<; עץ מין בבאים(, )ר׳ ז, בבא,

 שענפיה ערבה ספין <;וישרו נכוה עץ
איכים. ועליה למטה ויורדים נכששים

 4נלוי כבא; עצי עמק ז, הבכא׳ עמק —

 על־<, ל־, ואת־, ע,*ם יבכה(, )בבה, בכה
 ככה. בכה, ילל. ספוד, דמעה, ששוך

לבכות. אחר עורר ,*הבכה
הנכבד. הגיזל, להוריו; ראשון הנולד ז, בבור,
 לאסו ראשק הנולד ז, ,*שוטה ר1בכ —

לאביו. ולא

 עודף. קשה שובב; חריף, ז, ׳*שטן "1בכ —
מוקדם. כזמן רבר ביאת ו, ,*בכור
 משפט* הבכור; הבן וזכות כששט נ, בכורה׳

הקרימה.

 הקיץ. כראשית שגמלה תאנה נ, בכורה,

 קישים. כסדר תלמודית מסכת שם "*בכורות
 ־ות6 ;והם־ות התבואה בשול זיר, בכורים,
 מסכת "שם ראשונה; שבשלו והאדמה העץ

זרעים. בסדר תלמודית

 השביעות. חג ז, הבכורים, חג —
ומפשר. בכי נ, בכות,
זאת. בכל זה, בכל ר־׳ת, בכ״ז׳

 שפיכת נ, ׳*במה ׳*בכיה ז, בכי, בלי,
מסשד. דמעות,

שום. ר׳ ,*בבי בעל ום8> —
 רבים. לימים צרה נ, לדורות/ בכיה —

 מהיד לבכות, פרכה ככי, בעל ז, ,0בכין
דמעות. לששך
בכי. להרבות המרה נ, ,*בכינות

 בעת שנזרע ולגמל; לבכר שמהר ת, ,*בכיר

. צעיר )הסך: מאחיו הגדול מקיימת;
 מקל כעץ לאורגים, העיב סלך ז, ׳*בכיר

 ועליו קטן מוט9 ;הערב חוט כרוך ועליו

061(15 0ז16ח(3115 ככא *(
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 הדומה כלי כתוך נתון והוא חוט ערוך

התפירה. כמכונת קטנה לסירה
מאחיותיה. כשנים הנרולה נ,*ת כירה׳2£

 ראשית הראשונים, הנשמים עת נ, ,*.בכירה
היורה. עונת
מספר. נכי, נ, ־בכית,
מקום. בכל רית, ככ״ם,
 אצטונה בתוך מתנועע קנה נ, )בוכנה"(/ .בכנה"

)במכונה(.
 משפט תת )פרי(; לנטל מהר פעו־י, בכר, >בכר(

 בפעם ילוד* ל־. כבוד תת הבכורה,

 לבכור. החשב לבכור, היה ר,1בכ הראשונה;

 הראשונה. בפעם ילוד ככור, ילוד הבכר,

)פרי(. לנטל טהר בכור; ,*התבכר
בכור. ר׳ נבכה
 צעיר. נטל ככרי(/ ס״ר בכרים. >רי ז, .בכת

נמלים. כת נ, בכרה/
בכורה. ר׳ ■בכרה!/

הבבלים. אליל שם ז, בל,
לא. שלילה, מלת בל,

לא־. כי לא־, למען לבל, —
 שבלו, בגדים ז, (,*בלאות ,*כלאים >ר׳ /*בלא

סמרטוטים.
 אבי. לאדוני בן ר״ת, בלאיא,

 סמרטוטים. בלקיטת עוסק ,ת,סמרטוטר,איש*בלאי

 תואנה,0 ומבוכה; מהומה ערבוביה, ז, ,*בלבול
שקי. עלילת
 יחד, ערבב בלל, במבוכה; הבא ס״י, ,*בלבל

במבוכה. בוא הסתבך, ,*התבלבל סדי. נןלקל
 התאפק; התאמץ, התחזק, פעו-י, הבלג, >בלנ(

הנפש. מפזר היה ,*הבלג הגבר. אמץ, חזק,
קטן. ספורי שיר נ, ׳0בלדה

 מכתבים. נושא רץ; מלאך, שליח, ז, ,*בלדר

נבול. השחת, הרקב, ע,*ם .יבלה(׳ )בלה׳ בלה
 השחת, השחתו; עד ברבר השתמש בלה,

השמד.

זק. העבר זמן, אבד ,*זמן בלה —
שלבש לטי כרכה ותחדשס, תבלה —

חדש. בנד
חזק. לא חלש, ומקלקל; נשחת ת, בלה,

;האדם את שמפחיד לילה חזיון נ, בלהה,
 תטהק. מבוכה, מהומה, אימה; בעתה, פחד,

האכל. מם ז, ,*1בל
__ בלוי. ר׳ אים,1?ל

;האלה עץ פרי ז, ,*בלוט
האדם בצואר מקשה0

נשקי•
כנד חתיכת סחבה, ז, י,1בל

סמרטוט. נשחת,
 וט,^כ זקן. צבא איש ז, ,*בלוי

יחד. ומסכסך מערב ת, בלול׳
 אוצר ר׳ למחלקות, נחלק ; סגור ת, ,*בלום

סתום. כיום;
מחוץ. נראה ואינו רבר בתוך כליו נסתר ת, ,*בלוע

 העושה בנהר או בים מים של סבוב נ, ,*בלועה
משפך. כעין

 לצד הראש על שערות ציצת נ, ,*ךית1בל
שערות. קיצת המצח;

זכר. בלשון ר-ת, בליז,
 קפוץ והנה, הנה נוע פ-ע, ׳*הבלח )בלח(

האבוקה<. או הנר ואור והתרומם
 הצץ ם־, השקף פ״ע, יבליט(, )בלט, *בלט

 הטעם הבלעס, מהשטח. והתרומם יצוא ט־,

לבלט. נרום ברבור;
והפסד. כליון אבדון, ז, בלי,
לא. דבר; בהעדר בחסרון, בלא, שלילה, מלת בלי,

 בלא ונבול, קץ בלא די, בלי עד —
וקצב. טרה

כלי. לא; כי יען מבלי, —
ונרקב. שכלה הדבר מצב ריקבון, נ, ׳*בליה

 טה גבנון, הר, או בנין קרן זיז, נ, ,*בליטה
למישור. מעל שטתרוטם
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ב־. חקוקה צורה נ,,*נה1לי3

במים. בלול לבהמה מספוא ז, בליל׳
 הבולל פעלת לישה, נבילה, נ, בלילהס׳

כילה. והמערב,

 ;כלי־טה אסם, אין, דבר, לא נ, ליםה׳5
חסימה. עצירה,

שתיקה. נ, ,*בלימת״פה —
 אבנים כה להשליך מכונה נ, ,*בלישטדה

האויב. על
תוכו. אל הבולע פעלת נ, ,*בליעה

 לוע. הגרון, חלל ז, ,*הבלועה בית —
במוסריות. קלקול רע; דבר רשע; ז, בליעל,
 איש :כל, ת, בליעל, בן בליעל׳ איש —

משחת. איש רע,
אחרים. כרשות תלוי שאינו ת, בליעילס,

 וסכסך ערב פ״י, יבלל(, גם יבל )בלל׳ בלל
 בליל הכן ; בלח יבש ערבב יחר; ובלבל

 התאחר. התערב, ׳*הכלל ,*הבלל לבהמות.
 התאחד בתוך־, והבלע התערב התבולל׳

נכרי<. עם )בתוך ייהטמע עם־;
 )כיחוד עצור חסום, פיי, יבלם(, )בלם, בלם

כרגלים. בעופו* בםה<; מתג ירי על
נהר. לפי מחסום לעוברים; וטעצור מחסום ז, ,*בלם

 ותשוקה תאוה והזק; גדול רעבון ז, ׳*?למום

לרבר. חזקה
מרחץ. בית בעל ז, ,*בלן
נדר. בלי נקבה; בלשון ר-ת, בלע,
הטרחץ. בית של מנכות ניר, ,*ת1*בלנ

המרחץ. בית של בנד ז, ,*בלנר
השקמה; תאני אסוף י,*ם יבלם(, )בלש, בלם

וסכסך. ערכם *כלול,
ספק. בלי ר״ת, ,“בלי

מהסך. במובן נהור, סני בלשון דית נ,*בלפ
 אל האכל הורד פי׳, יבלע(, )בלע, בלע

 ספוג. תוך, אל וקבל ינוק הגרון; דרך הרן־ב
;ואבוד רכר תוך אל בוא אבוד, הבלע,

 *בלע הבפג.* ;התכלכל ;ה^ואל הסכל,

 * כלכל הפר, הרום, עקור; ; כלה השחת,
 הנזק. התקלקל, השחת, בלוע, הצפן. כפה,

 להבליט, לא בלוע; תוך, אל הבא ,*הבלע

 התבלע, נכרת. דבר מציאות תהיה שלא גרום
 התכלכל. דברוהאבר; תוך אל בוא אבוד,הץלם;

 סכום איזה הכנס ,*בחשבון הבלע —
נו. ירגיש לא שאחר באפן החשבון בתוך

 ,*בשילה בלע וזה פגה בלע זה —
 לדבר כדבריהם המתכונים שנים על משל
 וזד נם באפן מבטא שזה אלא אחר,
וטוב. יפה באפן

 נתיר* רמאות; מרטה, שנבלע; דבר ז, בלע,
 ככלי הנבלע המשקה העין; דמע מאד; קטן

בו. אותו שמחזיקים
בלען. ר׳ ,*בלע

 מלבר בלעדיו(, בלעדיך, )בלעדי, מיי, בלעדי,
• •וזז 1 זזו1 • ז- : ■ ” 1: •

.*מ חוץ

בנוכחותו. שלא כפניו, שלא ,*בלעדיו —
בלעדי. מבלעדי, —
 בששה לועז, כלשון זר, עם כלשון דית, בלעת,

גבריה.
 השואף •איש הרכה; אוכל נרנק, ת, ׳*בלען

רכים. דברים לו להשיג ומשתדל
ףבאר בקיע• י,*ם ,*בלק יבלק(, )בלק, בלק

הגתץ. השבי, הבקע,
ובלק. חלק ר׳ ׳*בלק
 המרחץ, כבית כה שטתכסים מטפחת ז, ,*בלר

כלנר. ר׳ 1

 וחקה חשש פ״י, יבל^"(׳ )בלשי׳ *בלש
בלוש. ,*בלש ובקר.

 המשפט; כית שוט• שוטר, מחפש, ז, ,7בלש
הטנם. בית פקיד
בשפות. חכם שפות, יורע ז, ׳*בלש?

שפות. ידיעת נ, בלשגותס,
שטרי פלוגת השוטרים; פקידות :, י, בלשת
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 המכס, לנכות הנשלח חיל נדוד חרש;

 לא, תאר, לפני שלילה מלת ;פלתי,
זולתי. מלבד, אם; כי רק, אך, תהים, .בלתי,
לעשות. לא לא, כי שלא, לבלתי׳ —

 בעל ; מלאכה כעל מציעא; כבא ר׳ת, ג״ם,
 •בני מינן; בר מנוה; כר מקום; ככל מום;

לאטית<. )אנודה שם משה,
 עץ מין חזרן, ז, נבמפוקס,
חזקים. גבוהים

רבדים במה ר׳ת, בטד׳א,
אמורים.

 במתי(, ס״י גסות, נר׳ נ, גטה,
 מקום נבעה; הר, רם; מקום
 קבר; קרבנות; הקרבת ל נכוה

 תפלה •כית רוכן; .כימה,
הנוצרים. של
לעצמו", ^טה בנה —

מן הסורש על משל
לעצמו. וכרומה מסלנה

 הדבר. בנוף הדבר, בעצם כ־, נדי, ,1ט3.
כבודו. במחילת דית. כ,*בם

)לחתימה(. קלמוס במסירת ר־ת, בטסילף
 ת, א.<, נו. ותהלים בן׳ •<,1 מש, )ירמיהו .פן,

ומכיר. יודע מכין,
 בני־<, סיר בנים, ר׳ בן־, ולסעטים בך, ׳0) ז, .בן,

 צעיר; קנון, חי ילר; הוריו; אל ביחס הזכר

ה־. כעל מקום; יליד תלמיד;
 הימים או השנים טפסר את להורות תה״ם, בן,

 להורות ימים(; שמונת בן שנה, חמשים )כן
 הנמצאים וכדומה האברים או החלקים מספר את

המדבר. .בעצם
נכבדים. אבות כן טעזם, ת, ,*בן־אבות —
 אנוש. איש, ז, בן־א״ם, —

אנשים. אדם, בני —
 שאששר לאכילה, ראוי ת, ,*אכילה בן —

י לאכלו.

ק
אחת. כאמנות ורע חבר ת, ,*אמנות בן —
 שנולד ששחה בן עבד, ז, ,*בית בן —

הכית. אל לבוא הרגיל •ידיר אדוניה; בבית
 המדרגה. מששל איש ז, בן״בלי"^ם, —
 כצל. ר׳ וצעיר, רך בצל ז, ,*בן״בצל —

 יהודי. אחת; כאמונה חכר ז, ,*ברית בן —

 מחוץ היושבים היהודים זיר, הגולה, כני —
ישראל. לארץ

 גמורים רשעים זיר, ,*ניהינוים בני —
לעולם. בגיהנום להיות הנדונים

 ששנותיי טי ; רע חבר, ת, ,גיל בן —
חברו. כשמת

*

תבואה. ר׳ בן־גרן, —
המשיח. ז, דוד, בן —
 מבין, חכם, ז, ,דעת בר ,דעת בן —

שכל. כעל
**

מכות. לקבל ראוי ז, הביות, בן —
מהזוג. האחר ז, ,*זוג בן —
 בעת להוריו שנולד ת, ,*זקונים בן —

להוריו. האחרק •הבן זקנתם;
אחת. כחברה חברים דר, ,*חבורה בני —
 לא חששי, איש שר, ז, רים,1ח בן —

משעבד.
*

לב. אמיץ חזק; נבור, ז, בן־חיל, —

תמידי. שאינו ועובי, חולף ת, ף,1חל בן —
קטנה. תעלה קטן, חריץ ז, ,*בן־חריץ —
 הנוגה מפששהה איש ז, ,*בן״טובים —

ונכבדה.

 אחר, יום בן ת, ,*1ם1י בן ,*ייום בן —
יטיו־אהר. שמספר

 ורעותיו הזמן חליפות דר, ,ס.ןםים בני —
הספרדים(. )בשירי

 כערי או בכפי אשר כפרי, ז, >*כםר בן —

הבירה. בעיר ולא הקטנות המרינה
 בן עירוני, ככרך, אשר ז, /*ברך בן —

גדולה. עיר
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 יחד ההולכים האנשים זיר, ,לויה בני ■

נדרך. איש את
*

 כמשך אחר, כלילה תהים, לילה׳ בן ■
*הלילה

שיתה. החיב ת, בן״טות׳ ■
 הקים. ארצות יושבי זיר, ,*הפזרח בני

ההי. קרב ז-ר, טעים", בני ■
 ארץ ליושכי בנוי זיר, ,“טערבא בני

בבל. חכטי בסי ישראל
 קבצן, •כילי, אלילים; עובי ז, ,בן־צח •

שרוטה. שוה על נהרג
*

 איש אחרת, ארץ בן ז, נכר, בן

אחרת. מארץ
 גץ, במקום בו משתמשים ז, ,*בן״נ״ן

נץ. ,ר טורף, עוף
 ישר. לא בליעל, נבל, ז, עולה׳ בן

 הראוי איש צדיק, ו, הבא"׳ העולם בן
המות. שאחרי העולם לחיי
 רמי נכבדים, אנשים זיר, ׳*עליה בני

המעלה.
 המשרתים חבר זיר, ,*הפלטין בני

בשלטין. בארמון, בהיכל,
 הבהמה במעי שנמצא הולר ז, פקועה"׳ בן

שחיטתה. אחרי
 לחיים. המסמל לחיות, בן־קיפא״׳ת,היכול

)כמליצהו. חץ ז, בן״קשת,
 בבקר, המאיר הכוכב ז, טהר,* בן

השחר. אילת
דשן. שורה, שק, ת, ןםן,8בך)
 הרכבים לבני כנוי זיר, מים", שותי בני

יין. ישתו לבל עליהם צוד. שאביהם
 למדן. תורה, יורע ת, ,*רה1ת בן

 היעוד למות, שדרכו ת, בן־תפותה׳
למות. ההולך למות,

 למוד ;היטב מחנך ת, תרבות״׳ בן
אלוף. ביתי, בית,

בסוס
ממנו. לקק מגדול חכה של קריאה בני, —

 לאבר: בן"׳ לאפו יש ,*בן לאביו י״ש —
 מעץ: וכדומה, הכם ונרול, נכבד איש הנה

יולדתו. אשרי
 משל בטו♦ ,*.עפכם ב;י ירה לא —

 אתני כמוכן: בטלה של דבר כששומעים

זה. עם מסכים
כין. ור< בן ר׳ בן,

 נם. בעל שם; ר׳ נח, בן ר״ת, נ,*ב

בגי. ר׳ בנאי׳
 אר מעץ בנץ עשה שיי, יבנה(, )בנה, בנה

 יסוד, עשה; יצור, בית; עשה וכדומה, מאבן

 הוסר. הבנה, זרע. הקם דבר; וחזק העמד
 ,0בנה ילוד. בבנים, השקד כנוי; היה הוקם,

 התבנהס, לבן. אחד אמץ לבן, אחר קבל
.*של לכן החשב לבן, .קבל
 שמבט עקרי .יסוד יסור ,*אב בצה —

לו. דומים דברים לומדים
 הזכרת אתרי שבא מבטא ,*תבנה טהרה —

ידושילים. וביחוד בא׳י, קדושה עיר
 :דית לטתר, ;כול אתה ואי בנית —

 לאסר: משל ׳*לפרץ ;כול אתה ואי
 לשטתו. אשש־ ואי הדבר נעשה כבר

 אבן, בנעי לבנות היודע ז, (,*)בנאי ,*בני
בנינים. לבנות שאומנתו האיש

 הבתה. שקלת וכדומה; בית הבנוי, רבר נ, בנ;ה׳

 השעלש מתמונות אחת •כל הבנוי; דבר ז, בנין,
)ברקדוק<.

 לומדים שממנו עיקרי יסור ז, ,*אב בנ;| —
 שהתורה מהמהות אחת לו, הדומים רבדים

 התורה(, בדרשית )כמחקר, בהן נדרשת
 כח. ליעף נותן ברוך ר״ת, כ,*בנל

 סירא. בן סמנא; בי ססק; כלי דית, בים,
 האל(. )כעזרת רשמיא כסיעתא ריח, בכ״ד,
הכל. בסך רית, כ,*בםה בט״ה,

וטוב. נעים שהוא רבר טבע נעימות, ז, ׳*ם1בפ
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 לאכילה. ראוי ; עיב סווג, נעים, ת, ׳*בשים

מהד. ן,3 יסור, ז, !*בסים
 עליז; היה ח,1שט ע,*ם (,*יבסם ׳*)בסם *בסם

 נשם. ריח לדבר וזיז .*בשם נעים. היה
 היה ,*התבפם בכשמים. התקן ׳*בסיום

 מעט, צחוק ; כבשמים עצמו התקן ; שמח
השתכר. קל; צחוק צחוק
 למי ברכה של קריאה ׳*לך יבסם —

ואוכל. שיושב
 רפואות. סממני מוכר בשמים, מוכר ז, ׳*בסם

לחך. נעים מאכל ז, ,*בסטא
 בפוסס׳ יסור. על העפר חזק, ם׳י, בפםס, )בסס(
 התחזק,/'0התבפש חזק. יסור על מעמד היה

ב־. השתרש חזק; יסור על ר1עמ חזק, היה
עור. נמל שלא עץ סרי ז, בשר׳

 תקהינה׳ בנים לפגי בסר אכלו אבות —
 והבנים חטאו האבות לאטר: עתיק בשל

עונם. יסכלו
 כזה; מאים, >על־<, י,*ם (׳*יבשו" )בשר/ בסר־

בסור. ׳*בפר שנוא.
בוסתן. ר׳ ז, ׳*תן0ב

עולה. בית עולם; בריאות רית, ביע,
 ממלא כדורי גוף ונכוב; ריק נשח ז, ,*בעבוע
 וכדומה מנויה העור על שעולה נבנונית אויר;

לח. ומתמלאה
ברתיחתם. המים משק ז, ,*בעבוע
 זמים נכח התפרץ גלים; הכה פ״ע, ׳*בעבע

 רבר עם להלחם בהתאמצות פרפר מכלי(;

 מהגרון. כיהה קול השמע ם<;*כט )הטובע
אבעבועות. העלות ׳*התבעבע

 על־׳ ; מתוך־ ; ררך־ ט״י, בעד(, )ם׳ בעד׳

 כשביל, למען, וכיויבז; עצור, )סגור, מאחרי
תמורת. חלף, בעבור;

מאחרי. ל", מבעד —

רין. בעל ר״ת, בע״ד,
רתוח; כעבועות, העלה ס״י, יבעה(, )בעה׳ בעה

בעל
 בקוע הבעה׳ אוה. חפוץ, דרוש; שאול,
 ׳*הבעה הדרש. החקר, ;וזק־ אל ועכור
השרה. צמח וכלה ואכול לחוך בער,
 השם. בעזרת ת,*ר בע׳ה,

הכית. בעל רית, בעה״ב,
 *הרכים בעונותינו ר־ת, בעוה״ר,
בעיטה. ר׳ ז, ,*בעוט
 שאענה ;בעל לה שיש אשה ת-נ, בעולה,

איש. שירעה בתולה,
 שרפה. והטטהר; המנקה שעלת נקוי; פניי; ז, ׳*בעור
בהלה. פתאם, פחד ז, בעות׳
חיים. בעל חוב; בעל ר-ת, בעיה,
 דחוף ב־<, עם >נם פ׳י, יבעט(, )בעט, בעט

 ;ערך הקל מאוס, בהמה•; )כיחוד ברגל והבה
 רמוס. ררוך, ;וקיר( הצרה נטה *העקם,

בעוט. ,*בעט
ירא. ר׳ ,*טבעט יךאז אין —
 כרגל. הכאה בעיטה, ז, בעטס,

 תדיר. לבעט׳כועט (,שררכו*,ת,>נ<בעטנייז*בעטן

 כקשה. למודית; שאלה שאלה, נ, בעיה/ בעיא/

מליצי(; זכנוי כרד ברגל; הבאה נ, ,*בעיטה
* בקיר. עקמימות

אשה. אל כיאה נ, ,*בעילה
 משא(. הנושאת )כיחור בהמה ז, בעיר,
רצונו. נגד כרחו, בעל רית, כ,*בע

 היה ל־<, כ־, )את־, ם•׳, יבעל(, )בעל, בעל
 לקוח על־; תחת הבא ב־; משול ל־, אייון

 לאשה היה הבעל, אשה. אל בוא לאשה;
 )אשה<. השכב השבב, לאשה; הלקח ל־,

האשד.; אלוף האשה, איש בעלים(, )ר׳ ,ז,בעל
 קנינו; הוא הדברים שאחר טי מושל; אדון,

 הכנענים; אליל שם לדבר; שיבות לו שיש טי

בעל. שרה ר׳ *גשם,
הטקום. יושב ,*.עיר בעל ,*ארץ בעל —
 מי שרק צמחים שדה ,*בעל שדה —

אותם. משקים הגשמים
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 זרוע. איש תקיף, אכיר, ז, ׳*אגרוף ?על —

 >ונטצא<. דבר לו שאבד טי ז,׳*אבדה בעל —
באגיה. בקי ז, ׳*אגדה בעל —
מלון. בית בעל ז, ׳*אכסניה בעל —
לב. וישרי נאמנים אנשים דר, אמנה, בעלי —
מלאכה. בעל ז, ,*אמנות בעל —
כעסן. לכעס, מהיר ז, אף, בעל —
נשוא. אשה, לו שיש איש ז, אשה׳ בעל —
 יושב,* שלו; שהבית איש ז, בית, בעל —

ה־. מושל •אדון, כמקום; אזרח תושב,
 כליו את להיוציא יכול הבית בעל —

 הבית בעל כי לאטד מבטא ׳*)משם(
כחסצו. בביתו לעשות יכול

אחת. דעה כן רע, חבר, ז, ברית׳ בעל —
עבה. בריא, שמן, ת, ׳*ב^ר בעל —
בריא. שמן, ת, גוףס, בעל —
 בגמרא בקיאים דר, ׳*גמרא ?עלי —

התלטור. והלכות
לשטן. כנוי מתנגד; ז, ,*דבר ?על —
 טתנגד, ריב, איש ז, ׳*דברים בעל —

נושה. תובע,
מתנגד. ריב, ׳ז,כעלדברים,איש*ךין בעל —
הנשפטים. דר, ,*דין בעלי —
 נשמעים שדבריו איש ז, ׳0ויעה בעל —

ומתקבלים.
 ישר, ששכלו איש ז, ,*הגיון בעל —

ההגיון. חכמת יורע איש
 שוא, משאות חווה ז, ׳*הזיה בעל —

בהקיץ. הולם
 בשר, תענוגי אוהב ז, ׳*הנאה בעל —

תענוגים. אחרי רורף
זקנים. אנשים ז״ר, ׳*זקנה בעלי —
חומם. תקיף, ז, ׳*ע1זר בעל —
;בחברו חוב הנושה ז, ,*חוב בעל —

לחברו. החיב0
מאד. נאה נא, ז, ׳*הטם בעל —

בעל
באפו; חיים שרוח טי ז, ,*חיים בעל —

ועוף. חיה בהטה,
 •הולם חלומות; חולם ז, חלומות׳ בעל —

הזיה. כעל בהקיץ,
לכעס. מהיר ז, חמה׳ בעל —
 איש ננוע, מענה, ז, ׳*ימורים בעל —

מכאובות.
 ערש איש אמיד, איש ז, ׳*?ים בעל —

כסף. די לו
 ;כנסים לו •שיש מי ו, כנף׳ בעל —

צנזור. עוף,
ועזן. לכעס, מהיר כעסן, ז, ׳*?עם ?על —
קוסם. מכשף, ז, ׳*?שפים בעל —
דכה; מוציא רכיל, הולך ז, לשון׳ בעל —

 לנאם יורע רברן,0 שסות; יורע *בלשן,

היטב. ולדבר
בלשן. שיות, יורע ז, ׳*ישולות בעל —
 וחסרזן מום לו שיש נכה, ז, ׳*מום בעל —

שלם. שאינו כלי או דבר בנופו;
 הריף♦ הכם שכל, בעל ז, ׳*?ח בעל —

מדנים. מעורר ז, ׳*מחלקת בעל —
מחשבות. ר׳ ז, ׳*?חשבות בעל —
 מלאכה; יורע אמן, ז, ׳*מלאכה בעל —

עכורה. ניתן מזמין,
 המקרא את היטב יודע ז, ׳*מקרא בעל —

* >תניך<.
 פנים; ונשוא נכבד איש ז, ׳*מראה בעל —

הדור. איש קוטה, איש
 לשד, המלוה מלוה, ז, ?על״משה־יד׳ —

נושה.
דין. בעל דברים, בעל ז, משפט׳ בעל —
ונשיאות. נסים עושה ז, ׳*נם בעל —
 על כחיים מנפה איש ׳0נפייון בעל —

הרגל. ירי

 שנפש איש הרוח, איש ז, נפש׳ בעל —
וקבועה. חזקה שרעתו איש* לו; רחבה
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ספר. מחבר ז, ׳*ספר בעל —
כענלה. נוהג עגלון, רכב, ן, ענלהס׳ בעל —
א-ץ. כעל ר׳ /*עיר בעל —
טובות. עצות נותן יועץ, ז, ׳*.עצה בעל —
 הטקדש בית מפקידי אחד ז, /*הפול בעל —

<. הסדרי! על משגיח )בנראה
 שהוא לו, פיות ששני ת, פיפיות׳ בעל —

שטן. שנים, בעל עבריו; משני חד
ראש. פקיד, ז, פקידות/ בעל —
צדקה. לתת מרבה נדיב, ז, /*צדקה בעל —
פנים. ונשוא נבבר איש ז, /*צורה בעל —
 רנל לו שיש קטע איש ז, /*קב בעל —

מלאכותית.
קומה. נכה גבוה, ז, /*קיומה בעל —
לילה. מקרה לו שהיה איש ׳*.קרי בעל —
לאלהים. כגוי ז, ׳*הרהטים בעל —
 שברת איש ברית, בעל ז, שבוער,/ בעל —

כשבועה. ברית
 ונפלאות נסים עושה נם, ,בעל/:*שם בעל —

וקמיעות. לחשים ידי על
 לד׳ יקראו הזה בשם טובס׳ שם בעל —

החסידות. מיסד ישראל
 איכות; ששערותיו שעיר, ,ת שער׳ בעל —

שערות. כלו מכסה
כלב. ואחת כפה אחת מדבר ז, ׳*שתים בעל —
 אוהב תענוגים, בעל ז, תאוהס׳ בעל —

בשרים. תענוגי
חורה. יודע איש ז, ׳0ךה1ת בעל —
 שיש לעתיד; הדואג ז, תכליתס׳ בעל —

ותכלית. קץ לו
 ושאין אלהים, תכליתי/ בעל בלתי —

ותכלית(. קץ לו
התלמוד. את היטב יורע ׳:,*תלמוד בעל —
הרעים. מעשיו על ,מתחרט׳:*תשובה בעל —
להשיב היטב יודע ז, ׳*ת1תשוב בעל —

רכות. תשובות

 בעל ׳*בנבלה מטבלים הבעלים —
 משל מבטא ׳*בנבלתיו מטפל הנבלה

 לכדו הוא צרה איש על בבוא לאמר:
תוצאותיה. כל את נס ונושא סוכל

 מושלת. אדונה, גברת, בעלת(, )ס׳ נ, בעלה׳

יפיפיה. יפה, נ, ׳*יפי בעלת —
קוסמת. מכשפה, נ, כששים׳ בעלת —
כרכר. שחפץ טי ז, ׳0בעלן

הכעלן. מדת נ, בעלנותס׳
 ; מלאכה בעל ;מנוחתו עין כנן ר״ת, בע״ט׳

ערכון(. >ר׳ מגבל כערבון
 הספדו. מתוך לא פה, ועל פה בעל ת,*ר בע״ש׳
 להלחמת ועופרת טכריל מרכבת מתכת ז, ׳*בעץ

המתכות.
כבעץ. והלחם חבר ׳*בעץ (*)בעץ

 באש, אכול הש־ף, פעו״י, יבער(׳ )בער׳ בער
 כבהמה, היה ואכול; שרוף וכלה, לחוך דלוק;

 דעה, חסר היה הבער׳ רעה. חסר היה
 הסק; הדלק, אש, הצת בער׳ בער׳ הפסל.

 והסר פנה השרה; צטח וכלה ואכול לחוך

כער. הבער׳ בעויר׳השרף. דבר. השאר טבלי
רעה. חסר סבל, כסיל, :, בער׳

אש. מאכלת שרפה, נ, בערה׳
 כו־ות, אילת; דעה, חסר סכלות, נ, ׳0בערות

וידיעה. למור חסר ריקות,
 ישראל לרבי כנוי טוב; שם בעל ר־ת, בעש״ט׳

החסידים. כת מיסד
קרש. שבת בערב ר״ת, ק׳*בעש
 פתאם. מפחד נרבא היה הכהל, הבעת׳ )בעת(

 פתאם, ופחד אימה הפיל הפחד, בעת׳

הבעת. .*התבעת בעת. הבעת׳
תפלה. בעל ; תשובה בעל ר״ת, בע״ת׳

בהלה. אימה, פתאס, פחד נ, בעתה׳
פעמים(. )שתי פעמים ב׳ רית, ב״ש׳

 האדמה, פרי בורא דית, בפר,•ע׳ בפה״נ׳ בפהיא׳
הנהנים(. )כרכות העץ—הגפן, —
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עצמו. בשני ר״ת, ע׳יבם
 לח. טיט ז, בץ׳

 ; קנבוס נערת ז״ בצבוץ״׳
שתאם. לשתע הושעה

האור; קרני •חזרת

בצלים.

 מעבר דרך לצאת התשרץ נכוע, ש׳ע, בצבץ"׳
 מים; שני על לעלות התאמץ פן; נזול צר;

 אחור שוב0 התנסח; התנדל, שנוא; צפוח,
אור(. )קתי

טיט. אגם רפש, פקום נ, בצה
 דין. בעלי בין שלום פששט ששןה, ז, בצי?"׳
 נפתר, ;אליו לקרב שאין נשנב, חזק, ת, בצור׳

)ברם<. סנקטף ;נעלם
 ואפישתם: הענבים קטיפת עת אי מעשה ז, בציר׳

ט־. קטן* ; הבצורים הענבים
הענבים. קטיפת הענבים, אסף נ, בצירה"׳
 פני על ההולכת שטוחה קטנה אניה נ, בציר!"׳
בעמקם. ולא המים

 ,ז,>בצלים<בצל בצל׳
 מרכב ארפה, שרי

 גבי על זו מקלשות

וחריף. כר וטעמו זו
 בצל אכל
 בצל"׳ ו^ב
 : לאפר בטוי

כדברים הסתשק
במנוחה. ותחיה מאכלך ל ששוטים

 מהבצל הצומחים העלים ז, בצל"׳ בן —
 מהבר כשאינו נס רטיבות בו כשתנע
וצעיר. רך כצל לקרקע;

 כן ועלה צמוח ׳*הבצל בצל"׳ )בצל"(׳
דקים. בגבעולים האדמה
קטן. כדברי בצל ז, בצלצול"׳

 גזול; נתח; גרוע, ביות, ש׳י, יבצע( )בצע׳ בצע
 הון, להרבות להוט "היה ;בחזקה לקוח

 כעלי בין ששר לחם; שרום טובה; להנדיל

 השרד ד,ארוג; הדבר מן חוטים הוציא רין;

 השלם, בצע׳ המסכת. מן הננפר האיג

 ששר־ גזול; דבורו; מלא עשה, קץ; שים

הכרת. הנמר; בצע׳ דין. בעלי בין
טיט. אנם בצה, נ, בצע"׳
 בגזלן הבא הון חכם, עשק, שלל; ז, בצע׳

 רוחן הנאה; שרי, תועלת, שלמונים; שוחד,
בצע. ר׳ מים, מקוה אנם, קטע; "חתיכה,

 נוזל, הוציא נזול, ס׳ע, (׳*יבצץ ׳*)בצץ *בצץ

נבוע.
 טתערבוג המתהוה עיסה,חמר בצקי(, )כי ז, בצק׳

יחד. הנלושים קפח עם פים
תשיח. התנסח, צבה, ש־ע יבצק(׳ )בצלף בצק
 ענבים; ואסוף קטוף שיי, יבצר(׳ )בצר׳ בצר

 אל־; לקרב יוכלו לא כי עשה שגב; חזק,
 *של ער ונשגב חזק הבצר׳היה הקטן. המעט,

 "הקטף נמנע; היה המנע, אליו; לקרב יוכלו

 שגב. חזק, בצר׳ הנשן<. וענבי והאפף
השגב. התחזק, התבצר"׳

וכסף. זהב עשרות ז, בצר׳
 עצירוג שנת ושנת־ו, מבצר; בטוח מקום ז, ן׳1בצר

הכד□־. נבול על או כמדבר קטן •מבצר נשכים;
נשפים. הערר פטר, חסר נ, בצלת׳

קדושים. בן קול; בת קכא; בבא דית, ב״ק׳
<.1פטאיר קטן יתוש נ, ׳*ןא5ב

חרש כלי ז, )בק^ר,(׳ בקבוק
זכוכית •כלי קטנה; כד לפיס,

צר. שצוארו
בצאתס נוזלים קול ז, בקב^ק"׳

כלי. של צר שה דרך
בצבץ. בעבע; ס׳ע, בקבל"׳

בקא. ר׳ ׳0,בקד
חולים. בקור ת,*ר בקדח׳
שבור. )מחלה(, שבר לו שיש ת, בקוע"׳
קטנה. בקעה ז, בקוע"׳

1<0ל13יק תז0ט811טף6 כקא <1
וח08טן(11:0
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 איש ביאת סיור, פקוד, ובדיקה, חקירה ז, ׳*בקור

לשלומו. לשאל לחברו
 לשאל חולה לבית כיאה ז, ׳*חולים בקור —

לשלומו.
וכדומה(. סחורה ועל רכה דרישה ז, ׳*בקוש

 איש היטב; איש או מנין ומכיר יורע ת, ׳*בקי
 יורע ממחה; נסיון: בעל הרכה; וזוכר שקיא

הנסוסים. את
 יריעה פנסיון; הכאה יריעה נסיון, נ, ׳*בקיאות
וזכירתה. קריאה מרב הבאה

 בתוך איך צר מפתח נקיק, פרץ, סדק, ז, בקיע׳
קטנה. בקעה* דבר; איזה

 סדק. בקיע, והסויק; הבוקע מעלת נ, ׳*בקיעה

 בקצף. והמשבר והתולש הכוקק פעלת נ, ׳*בקי^קה

לארבו; דכר חלק חצה, פיי, יבקע(׳ )בקע׳ בקע
 הבקע׳ ועכור, הדור* בחזקה; ומתוח פרוץ

 התמיץ דרך־; ועכור חדור התפוצץ; דשבי,

 התפוצץ פקוע, האויב; לפני ועיר! הפתח ויצוא;

 קע._1ה בקלל׳ בקוע. בקע׳ שאון. בקול פתאם
 הבקע׳ כין-. ועכור הלחץ עיר; לכור הבקע׳

 והתפוצץ. השכר האויב; לפני >עיר< הפתח

 --- בקיל והתפוצץ פקוע התבקע׳

שאין•
1 / ; השקל חצי מטבע ז׳ בקע׳

העגול שטח הלק •נבהנדסה!
בקע. והמותר. הקשת בין הנמצא

 מקום עמק, בקעות(, ר׳ בקעת, )ס׳ נ, בקעה׳
"סרון. מגרעת, קלקול,* גיא; הרים, בין שפל
 ,*בקעיף ,*ב״קעת• כ׳ ,*ב_קעת )ם׳ נ, ׳*בקעת

 שנתזה עץ חתיכת עץ, שכר (,*בך!עיות ר׳

בקיעתו. בשעת
פקעת. ר׳ נ, ׳*בקעת

 עשה כלו; הרק ם־י, יבק(, בק׳ או )בקק בקק
 וענפים, ובקצף בבח ושבר תלוש ;שמטה

ק.1בק קק׳1ב ריק. היה הורק, ק׳1הב זמורות!.
 שחר הפרש,הבדל; פ״י,חקור,בהון;בקר׳ >בקר(

 בואג ;איש כשלום דרוש סיר, איש, פני
 חג^ בימי או חליו בעת לראותו איש לבית

 והנע.: ספר או דבר ובחון חקור0 כבקר; בוא

 ׳-*הבקר החקר. הבחן, ׳*בקר עליי• דעתי
ונבחן. נחקר היה התבקר׳ הפקר. פקי, ,ר

 ׳רבריוהתאםהווהתכררו^*1פנקש התבקר —
ומעשיו. חטאיו נזכ-ו

 קרניפו■ בעלי ביתים לחיים קבוץ שם ז, בקר׳
ועגלה!. עגל פרה, ושור,

צעיר פי הבקר; מטין אהד ז, בן־בקר׳ —
קטנה. צעירה, פרה נ, בקר׳ עגלת —
 בקי- רועה בקר; בגדול עוסק בקר, מגדל ז, בקר׳
 - אור* ;היום התחלת היום, ראשית ז, בקר׳

הצלחה. אשר,
בבקר. מחר תהים, בקר׳

בקר. בכל לבקרים׳ —
 בר- בלספק מאד,שאין ברור ׳*כבקר ברור —

 בקרת. ר׳ בדיקה; בחינה, דרישה, נ, בקרה׳

בקי. עדר לבקר; רפת נ, ׳*בקרות
הבקר. נקבת עגלה, סרה, נ, ׳*;יקרת
 חקירה" צנןרה, בפומבי; הכרזה ס־סום, נ, בק־ת׳

 כרצועה־ מלקות רצועה, מכות בחינה; דרישה,
 ספרך על רעת חות סהבעת בקר; עור של

 הממשלה!- ומטעם ספרים בקרת דבר; חקר

 מכירתג בדבר הכרזה כתב נ, ׳*בקרת אגרת —
המוסיף. לכל בהכרזה וכדומה קרקע

 חפוץ^ רצה, דרוש; חפש, פ״י, בקש׳ )בקש(
 >מ־!,, רצה התפלל; התחנן, דבר; להשיג התאוה

 תשובה- ש1דר שאול, מה; רבר דרוש תבוע,
 הדרש" ׳*התבקש חפוש. הדרש, בקיש׳

בקשה מלא לבקשה, אזן הטה נתבע; היה
להמיתו. חפוץ איש׳ גשש בקש —
 שיש: סחורה נ, ׳*מתבקשת רה1םח —

רבים. קופצים עליה
 5שחוקרים •ענין דרישה; תחנה, שאלה, נ, בקשה׳

אדותיו• על ודורשים
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כינים. עשה ם־ע, ברכס׳ )ברגס(׳
מכצר. מגדל, ז, ׳*ברגש

השתפר ס־ע, יברי(׳ )ברד׳ ברד רד<;5)ה ירוד !•עיזנזך, ,*׳ •:־ ד
ברר. התכסה ׳*.הברד

באויר שקפאו הנשם אגלי ז, ברד׳

א:א! ממך! בבקשה —
סכה. קטן, עץ בנין נ, ■בקתה׳,

 ; לעיר מהוץ שדה* נקיה; הביאה ז, בר׳ .בר׳
החיצוני. המראה חיצוניות,

בחיצוניותו. פנימיותו ׳*1כבר ת>כו —
 טהור; נקי, ; נבדל נכחד, ךה(,3 >נ׳ ת, ,בר׳

 פרא, סמבא; כר מוטחא, כרכר, בקי* רב־<
ביתי(. טן וההפך מדברי,

תאו. פרא, שור ז, ׳*הבר שור —
מיער. חזיר היער, חזיר ז, ׳*הבר חזיר —

תלמיד.* בן; ז, .בר,
מיחס. אבות, בן ז, אבחן/ בר —
כרוז. ר׳ ׳*בר־אוז —
למדן. תורה, יורע ז, ׳*רין1בר״א —
הגליל. ארץ יושב ז, ׳*בר״גלילא —
שבל. בעל חבם, ז, ׳*בר־תנת —
אחר. זוז ששויו דבר ז, בר״ווזא", —
מעשיו. בכל טצליח איש ז, ׳*מזל בר —
 מםנו!<, וחוץ נפטר טת, זו״נ, ׳*מינן בר —

עלינו. לא כמובן:
 היושב שכן, טי^רא/ז, בר ׳*מיצר בר —

 ולו השכנות זכות לו אשר הגבול; על

 בית א־ קרקע כקנית אחרים על קדימה
גבולו. על אשר

מלבד־. ק־, חוץ ׳*בר־מן־ —
 שנה י׳ג לו שמלאו נער ז, ,*בר־מצוה —

מצוות. שוטי איש במצוות; ונתחיב
 איש אדם; כן איש, אדם, ז, ׳*בר״נש —

בו. שהכל שלם
 שיכולים איש סמך, בן ז, ,*סמכא בר —

ידיעותיו. ועל עליו לסמך
 איש קרעים; לבוש איש ז, ׳*פחים בר —

ערך. וקל שפל
 מתנגד, ז, ׳*פלנתא בר ׳*פלוגתא בר —

דברים. בעל ריב, איש טהקומם,
לשלם. הטחיב האיש ז, ׳*תשלומים בר —

 טהשעוד חוץ מבחוץ, (׳*)מלבר ׳*מלבר —
 רבע הוספת מלכד, וחטש כבר, הנמצא

רבעים<. ר׳ על חטשי
 ט לנקות ומים נתר בליל ;נקיון טהר, ז, בר׳

וכדומה. בגרים
 ראשון. בית רבי; בן רבא; כראשית ר״ת, ב״ר׳

מאץ. יש עשה יצור, ם־י, יברא(׳ )ברא׳ ברא
 שרש, ברא׳ העשה. .יצור, הוציי, הברא׳

 הברא׳ מקום. בו לשנות טיעי עצים כרות
 מחלה(; ואחרי והזק ב־יא היה* והשמן; יאכל,

 ונקוב. דקור ; לאבל הבראה סעודת האכיל

הראשונים; הימים הקדמונים; הימים ׳*בראשית
 של הראשון הספר ;העולם בריאת תחלת

תורה. חמשי חמשת

 השבת, ליום כנוי נ, ׳*בראיית שבת —
 הראשונה השבת ;כשבוע השביעי יום

הסכות. חג אחרי
בר. כן, ז, ׳*ברא

כרעא. ר־ דאבוהי׳ כרעא ברא —
נכרי. זר, אדם; פרא ז, ׳*בךבד

 במים. השוהה הצואד ארך עוף שם ז, ברבור׳

הדוד. *לנחול כגוי רכי; בן ז, (׳*)ברבי ׳*ברבי
יתר ז, ׳0בך!

יתר לולכות,
חריצים עם
ב י כ ס מ

ת המסתובב
אל ונכנסת

טמנו. ויוצאת ומסתובבת



ברזל — 61 — ברד
 ויבשה קפואה •לחה מוצקים; ברסיסים לארץ

המין. בעפעף
 ,כעלנרדים( )ר׳ ת, ׳*ברד

 בעגולים מנמר צבע

הברד. כנ(״ל קסמים
 עוף, שם נ, בתיהס׳
(.1 נחל עורב

חיה שם ז, /*ברדלס
<.2 טורפת

 טעים, מחלת ז, /*ברדס
רם. שלשול

 מאחור. המעיל אל מחבר הראש בסוי ז, /*ברדס
פ״לבחור, יברה(׳ )ברה׳ כרד,/

 בחור טעום, הפרש; הבדל,

 האבל, הברד,/ האבל. מן
 אבל; סעודת ערוך* לטעס; נתון

 את לעשות האלונות קצץ
פנוי. המקום

 הנמצא כל בתאים/ ברבים: רק נמצא )בתא(
כעולם.

 שרפה אבק ז, בתדס׳
את בו שממלאים

הרובה.
בתזהס׳ ז, בתוס׳

 מהעופות עוף נ,
מאוז קנה השוחים,

ברוז. י י
<.8נאכל ובשרו

ברז♦׳

 מכשיר •

תחוב
ברז.

 בתר,*׳
בחבית;
 נקוב

כצנור!

 ;אותו שברבו כרכה, עליו שבאה ת, בתך׳
>ה׳<. מהלל

 לבא נדכה של קריאה הבאס׳ בתך —
הבית. אל

שונים. צבעים בשני ארוג בנד ת, ^רום׳

00ז¥18 רח0ח6(1ט13 בררה <1

 63ק0, ?3ח11ו6,ז ?6118 ברדלס <1
ק3ז(1ט8

־ץ11<3, ט1£,ש ^3ח3ז^1, <1שט1< כרוז <8

המרה. על ועוכר העודף ז, ׳*בתץ
 ערה;־. להנהיג נבחר לטוב; נבדל נבחר, ת, ברור׳

 בו,. ספק כל שאין צח; יום מלטש; זך; נקי,
 בורד.- צדדים, שני בין לפשר נבחר דין* נבון;

ספק. בל כלי בודי, תהים, /*בתר

בקי. ר׳ ,*כבקר ברור -
בהיר. יום ז, /*בתר ם1י —
 שהוא; דבר טבע וראית, הספק, הסרת ז, ׳*ברור

צדדים. שני בין לפשר דין בחירת וורי; ברור
עץ מין ז, ברא{׳

כלי <;1הארז ממיני
 מעץ עשוי נגינה

 עשוי רמח ברוש;
ברוש. מעץ
ברוש. ר׳ ז, בתת/
 מזון, נ, בתת׳ ברות/

 הנתן מאכל צידה;
רבר סטבע לחולי;

מחוץ. שהוא
(/*יבא ׳*׳)בת*כת

 )טשקה<- זקק סנן, במקדח; נקוב וחדור, נקוב פיי,
וכדומה. בטכבר

מונע הוא שבסבו-בו
טאפשרו. או הנוזלים קלוח את
זונות. עשה סמים, שנים הבר זיג, פ״י, /*בתג
 *אפי וגונה ומצויה פשוטה ידועה מתכת ז, בתל׳

 כבלים נחשתים, בו; לחצב כלי נרק, <;*כהה
המליצה(. )בדבור

מסלה. ר׳ בתל•׳ מפלת —

 ממ<ז3ק0,ס 0זקץ6886, ברוש <1
€7שזק8, זקע<658

51860, (6,ז 1ז0ח ברזל *<



ברזל
ברזל. צאן נכסי ר■ ׳*ברזל צ&ן —
 דבר או איש על משל ׳*כברזל ר^ז" —

ביותר. קשת
 וקשה. מנקה ברזל סלדה, ו, ברזל-עשיות׳ —

)אוסף. בברזל צפה פ״י, ׳*כבחל
 והחלץ רוץ המלט׳ ש״ע, יברח(׳ )ברח׳ .ברח

 עבור במהירות; וחלוף עבור והחבא; השמנו סיד,
 חוביתיו; משלם השתמט* הקצה; אל הקצה מן

 הברת׳ בו. רוצה שאינו מדבר השתמט
 ורתק חבר ;יברח אחר כי גרום ברש,

 .*ס והעלם הסתיר ;ס־ 8השמ ■בבריח;
ממקום. הגרש ׳*■הברח

 כגנבה סחורה העבר ׳*המכס ן0 הכרח —
הקבוע. הסבם שלם טבלי

 מבעלי נכסיו הסתר ,*ם*נככ הברח —
חובם. כנגד יתסשום לבל החוב

 נשיו. שלם ולא הרגל את שסשט מי ז, ׳0.ברחן
כאויר. ברדתה שלג חתיכת ז, .ברי׳
 ודאי, ברוד,* בשר; כעל אבוס, שכן, ת, גרי,

בו. ססק כל שאין
 —ומסק •ראי ׳*עדיף ברי—ו^זטא ברי —

תלמודית. אסיה הודאי, את תוססים
 כנוף. שלמות בריאות נקיון; טיהר, ז, ׳*.ברי,

;אטתוהו על ;בריאותו על ׳*1ברי על —
היסוד. עד

 בנוסו; שלם חולה, לא* דשן, שמן, ת, גריא׳
 שאין חזק, ומגרעת; חסרון בלי שלם,

 מוצק. רך, לא קשה, ברי; ברור; בו, פסק
מאד. כייא ׳*כשיש בריא —

 סתכל מעשה; יצירה, הבורא, סקלת נ, בריאה,
הטבע. וסיואה,
 בנופו, והשלם הבייא האיש מצב נ, גריאותס׳

חולה. שאינו האיש מצב
לחולה. מאכל נ, בריה,

 והיוצר; הבורא שעלת בריאה, נ, ,*בריה ,*גריה

יציר. יצ?ר,

ברית — 62 —
ארם. מי אנשים, דר, ׳*ת1ברי

כעך להראות ,*ת1הברי ידי לצאת —
האנשים. כעיני יצדיק

 ומתאכזד הזרוע בנח שלטון תופש ז, ,*ן1ברי
הכית חרבן לפני הקנאים מן אחד במתנגדיו;

בריאות. ר׳ נ, ׳*בריית
 בין העליונה העצם ומחבר; סונר מוט ז, בריח׳

 דרך העובר הטרסה הקו0 והצואר; השכם
 •בשת רצועת קטר; אל קטר מן הארץ כדור

יבשות. שתי כין ים רצועת או •מים שני בין
פליט. בורח, ת, בריח׳
בצורה. עיר משגב, מבצר בריחים(, >ר׳ ז, בריח,
 מתפתל; נחש עקלתון, נחש ז, בריח׳ נחש —

בשמים. המזלות •אחד
לנושים. הרגל •פשיטת הבורח; פעלת נ,,*בריחה
 יוצא נצר עץ; משרש יוצא נצר נ׳ ,*בריכה

 יוצא וראשו באדמה ושמוהו שבפפוהו מעץ

ברכה. ר׳ הכרך; על נפילה למעלה;
 בהם ששיוהו שהמים עשב פין נ, ברית,

 •סבת, בגדים; כתמי ומנקים קצף מעלים
 1כ ומשתמשים נתר עם מערב חלב או שק

ובגרים. לבנים לכביסת
בירית. ר• נ, ׳*ברית
 שד בין שלום הסכמת (,*בריתות )ר׳ נ, ברית׳

 מצו-.; חק, ושלום; דעות קשר, צדדים,
 לשון* מילה; ברית ר׳ והמצור.; החיק אות

שבועה.
 הערלה כייתת נ, ,*ברית ׳*פילה כרית —

 •החג להולדו; השמיני ביום ישראל לבן

ישראל. לבן העילה כריתת ביום שחוגגים
 בחמה שנשאת האשה נ, ברית׳ אשת —

כדת. וקדושין

הערלה. ככריתת שיוצא דם ז, ׳*ברית דם—

תודה איעליח, סםר ׳־ ׳סחךשה ברית —
הנוצרים.



ברר ־־ 63 — ברית
 לברית בעוד התניך, ,0י#נד, ברית —

החדשה.
שבועה. נסח /*הברית —
 כסוכן; מבטא ,*ל#םתים ברווחה ברית —

 לרע. או לטוב תתקים סהסה שיצאה הטלה

 הלכות חיצונה, משנה נ, .*ברייתא ׳*נבריתא
המשנה. כסדר באו שלא החכמים

 הברך, כרך. כרוע ם-ע יברך(, )ברך׳ .ברך
 סלוני לאיש לרמות עצמו את ברך )בפלוני(

 דרוש ברך׳ .*ב התבולל התערב, המאשר;
 טוב יבא כי התפלל ואשר, טוב לאיש

 שבח; רומם, הלל, ל־; אחל לפלוני, -ואשר

 ברבה בטא* ;בשלום דרוש תורה; •השב
 ואשר, טוב מצוא ך,1בר המזין. על ילה׳

 על הושב הברך׳ ותהלה. תודה :מצוא
 כארץ והטמינה ארכה זמורה כסיף* •הכרכים;

 ותהיה תקלט למען למעלה יצא ׳וראשה

 התחשב ברוך; היה התברך׳ מיחד. ■לעץ
התסאר. ומצליח; •למאשר

הי. את וגרף הרף ה'׳ ברך —
 משל ,*עתים בך מברך #הוא בענין —

 כך אחרים עם מתנהג שאהר כמו לאטד:

אתו. מתנהגים
 והירך השוק בין הרגל סרק ברכים(, >רי ז, ברך׳

 העקם העץ* שלד; ד׳ הכורע, ישען שעליו

 הברזל. שן את תוחבים שבו במחרשה

נאה. לא ענו, ת, ׳*ברך #פל —
 בךכית<, ם״ד ביכות, ר' ת,3בך >ם׳ נ, .;ברכה׳

 וטוב אשר שסעת תבוא בי חיץ הבעת
 טוב; שיע אשר, לה׳; תודה הבעת לאיש;

מנחה. מתנה, תועלת;
 העוסקת תלמודית מסכת שם ,*ת1בךכ —

הברכות. בדיני
 ;לאטד משל ׳*ברבו המת ברבת —

 תרב כן והעוברים הבית כני כרכות

הברכה.

 מבטא ♦,1#לא על ת1בךכ (1)ל תוהו —
ב־כה. של

 אפרוחים* מים; אסף מקום מים, מקוה נ, ׳*ברכה
 היוצא נצר מהביצים; אחד בזמן ש־צאו
עץ. משרש

 מים, כרכות במקום מצוי עוף מין נ, ,0,ברכיך
הכר. ברון
זאת. ככל ם־ח רק; אך, תה־ם, ברם/
 וכדומה(. ושער מסירה רשות בלי רית, מ׳*בר

 עורות. עבור בית עורות; מעבר ׳ז,*בךםקי ׳*ברמי
נזלת, החזה; או הצלעות עור דלקת ז, ׳*ברסם

• האף זוב מחלת
 השולים על עכור ם־י, (׳*ןבלץ .*)ברץ *ברץ

 יעד כלי מלא ׳*ברץ מרכוי(. או )מרתיחה
דרך-. ועבור נקוב לגדותיו; כעל שיעבר

 וחצי ברקים שלוח פיי, .יבריק(, )ברק׳ ברק
 היה התנוצץ; ׳*הברק >כרק<. הופיע אש;

עיר. לעור, עשה לעור;
 האויר; ברום עוברת נוצצת אור רצועת ז, ברק׳

יפעה. ז"הר, נגה,
קרשים. של בנין נ, ׳*ברקה
 השחר; עלית הבקר, אור ז, )ברקאי(, ׳*ברקי

השחר. אילת נגע, מאד, מאיר ככב שם
רחבות. מכנסים זיר, ׳*ברקין

עינים. מחלת שם נ, ׳*ברקית
ברקת. ר׳ קוץ; טין ו, ברקן׳
 <.1 נוצצת ירקה /קרה אבן נ, ברקת׳ ברקת׳

כחור, פ״י, ,יבלר(׳ או יצר ברר׳ או )בר ברר
 את או לבחרו הטוב את דבר מתוך הבדל

 לדעת כיכר בדק טהר; נקה, להרחיקו; הרע

 נקה, ברר׳ עצמו. את נקה ר׳1הב מהותו.
 טהר; נקה, הבר׳ פתור. פרש, באי,* טהר;

 ,*הברר ל־. ברק תת מרוט, שוף, לטוש,
 וטהור: נקי היה התברר׳ ומסרש. ברור היה

8ות3ז3,^§ ברקת *(
6רח6ת3ט<16, 6זז16ז31(1



בת— 64 —בררה
ומפרש. מבאר היה ;וצדק כישר התהלך

 משרה,9 הבוחר; מעלת מבחר, בחירה, נ, ,*בררה

 לבחור. אפשרות דין; כעלי כין שלום משפט

 אחרת, אפשרות אין אם /*בררה באין —
בהכרח.

כמברשת. נקה ברשס, )ברש(
 תוכר. רחם ברוגז תכות; כראשי ר-ת, בר״ת,
שני. כית שמאי; בית ר״ת, ב״ש,

למען. בגלל, ם־י, ,*בשביל
 והיותו הפרי נטילת באש; הרתחה ז, ,*בשול

מבשל. מאכל לאכילה; ראוי
 ההודעה. שכר טובה; שמועה ידיעה; נ, רה,1בש

קל. שחוק קל, גחוך נ, ,*בשימה
 היה )הפרי(, גמול פ״ע, ?בשל(, )בשל, בשל

 ראוי והיה באש הרתח לאכילה; )הפרי( ראוי
 צלה; אפה, כאש, הרתח בשל, למאכל.

 את •עכל נדולו; לנמר הפרי את *הביא

 הבשל׳ באש. הרתח ל,1בש בקיבה. המזון
 ,*התבשל ויבכר. הפרי ינטל כי גרום

 לאכילה; ראוי והיה )תכשיל( היטב הרתח
לאכילה. ראו• והיה )םרי< היטב נטול
 כטו• ׳*התבשל בה שבשל בקדרה —

 וכדומה. יפול בו בור כורה במובן: משל
לאכילה. באש מרתח ח, בשל,

 מלא כבשמים, רבר תקן ם>י, ,*בשם )בשם(
 בשטים, בריח המלא ,*התבשם בשמים. בריח
טוב. ריח להפי״ן כבגדים בשטים שים
ונעים. טוב ריח נותן עץ ז, בשם׳
 שנק או צמח ונעים; טוב ריח ז, בשם, בשם,
נעים. ריח נותן סם או

בסם. ר׳ ,*בשם
נעים. ריח לו שיש ת, בשטיס,
בושה. כלמה, חרםה, נ, בשנה,
כוסם. בום, ,ר בשם,
טובותז; )עפי׳ר חדשות, הודיע י,*ם בשר, )בשר(
יענה, כת ,*ר1נבא.בש אחרית, מראשית הגד* ;הגד

 כשר. התכסה טובה; שטועה שטוע,*התבשר
הנביא. לאליהו בנוי צדקס׳ מבשר —
 4 החי בגוף הרך החלק בשרים(, >ר׳ ז, בשר,

 כעלי גויה; גוף, הנאכל; כפרי הרך החלק

אחת משפחה בן קרוב, חיים;
ושטן. בריא איש ז, ,*בשר בעל —
 תמותה. ן3 אדם, איש, ז, ,*ודם בשר —
משפחה; בן נואל, קרוב, ת, בשר, שאר —

דודה. או דוד •בן
חי. ר׳ חי, בשר —

בשורה. ר■ בשרה,
בשר. גרל בשר; של ת, ,0בשךו
כוש. ר׳ בשש,

 עכוב. אחור, הלחם; את בו ללפת מאכל ז, ׳*בשש

 ערות לאלילים; קלון שם בוז; חרפה, נ, בשת,

 וההדפה הכשת כעד תשלומים* וראשה; האדם

לחברו. נרם שאהד
 להתביש. האיש טבע* ענוה; נ, פנים, בשת —
האשה. ערות ,*הבשת ם1םק —

 ואמה; אביה אל ביחס נקבה בנות(, >ר׳ נ, בת,

)כנדל הינים ששה הלח, מדת נערה,ילדה;
כיבש(. האיפה מדת
 הסקוט יושבי נ, אר״ן־, בת או .עיר־ בת —

 נופה כפר מושבה, ;)במליצה( ההוא

 אחרה מארץ או מעיר שבאו אנשים ע־י

לה. ושיכים
בך. ר׳ בת־, —
,*אחת בבת —

תה^בפעסאחת,
נ, ,*ת1אב בת —

ט.יחםת,טטשפחה

 ארעא בת —
 כף על יבלת

הרגל.
נ, יענה, בת —
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 נעטית. ניקר, נמכרות ונוצותיו נרול עוף שם

 העין. כעשעף שעורה כעין נ, ׳*סלך בת —

החור* אישון; העין, בבת נ, עין, בת —
הרחיים. כאבן

 טבעי לא קול הקול; הר נ, ,*קול בת —
הקהל. רעת ההמון, קול טהאלהים; השלוח

אחת. בכת ר• ,*ראש בבת —
השירה. סרוח משוררת; נ< יר,1^ בת —
 ארק עבורה, בלתי אדמה נ, בתה, בתה/

ושטטה. ציה
צעירה; אשה איש; ידעה שלא נערה נ, בתולה,
 משני אחד עור; בו השתמשו שלא *דבר

כשמים. המזלות אחד הבד; בית סרני
בת בתולת :או פלוני _עם בתולת —

 המקום יושבי או העם נ, ני,1פל מקיום
)כמליצה(.

גאותנות
 נעבדה שלא אדמה נ, ,*בתולה קרקע —

עוד.
 בשמים. המזלות טי־ב אחד ז, ,*בתולה מזל —

 הבתולה. סמני הבתולה; מצב דר, בתולים,

סלוח. גזור, כרות, ש״י, בתק, )בתק(
 שלוח, ר,1נז כרות, פ״י, יבתר(, )בתר׳ בתר

בתור. בתר, לגזרים. נתח
<.1 לח זכה מריה סמכה נתח; חתיכה, ז, בתר,

 ה*הקב שכרת הבתךים,הכרית בין ברית —
יז<. טו, )כראשית אבינו אברהם עם

 ועמקים שחנכים הרים דר, בתר, הרי —
ביניהם. עוברים

אחרי־. תה״ם, ,*בתר
 העני אחר ,*.עניותא אזלא עניא בתר —

 אמלל. לאיש תדיר בא האסון העניות, הולכת
אחרון. ת, ,*בתרא

 ;נטל ושמה העברי בא״ב השלישית האות נ׳
 למעלה, מאזן קו או נקורות עם שלשה, *ס-מ,

אלשים. שלשת
גרול. גאון; ר׳ת, נ׳,

 נירפא ;אלםים< )שלשת אלשים ג׳ רית, א,*נ
אחרו. נוסח אחרת, •גרסה אחרינא,

 לב, רם לב, גבה גאה(, )ני ת, גאה, גא,
נאוה. כעל

 ; צטווו ; נכור גדול, פ״ע, ינאה(, )גאה, נאה
 התנכר נצח, עצום; רבה, הנכד; כערך, עלה

 כבר; גדל, ,*הנאה כבד. נדל, ,*גאה על־.
 לבעל היה התנשא, ,*התגאה שכח. הלל,
נאוה.

נאוה. ר׳ נ, גאה,
נא. ר׳ גאה,

 נצחק. עינים; רום לב, נכה לבב, רום נ, גאוה,
מעבדות. שנגאל ת, גאול,

גאלה. ר׳ גאולה,
 רום לב, נזיל התרוממות; התנשאות, ז, גאון,

 וסבכי קנים תשארת; עיז; גדולה, נאוה; עינים,
 ונדולי הישיבות לראשי סתאר צפופים; עצים

 נדול רב שכוראי; רבנן תקופת אחרי ישראל

נפלאים. כשרונות כעל בתורה; מפרסם
 בישיבה; הגאון משרת נ, גאייניותס, גאוינותס,
נפלא. כשרון
מאד. נא איש נאוה, בעל ז, ,*גאותן

גאון. ר׳ רוטטות; נדלות, נ, גאות,
מאד. עד לב רום יתרה, נאוה נ, גאותנותס,

?15161, 651016, בתר (4
651013
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לבב. רם נא, נאיונים(, )ר׳ ת, |,1אי1

ניא. ר׳ גאיות,
 הוציא םך<, )את־, ם-י, יגאל(, )גאל, גאל

המכור; דבר סרה מצרה; חלץ הצל, לחשש•;

 • יק?-7 טפש•6 נ־דברים<, גדולה; ערמה

לעימה. התאסף
 חטיכדת יבערם; דקים ענפים זרדים, נ, ׳*נכבה

צמר. או פשתן אניץ בן;3ה שי
 היה קימה; רם ההי ם.ע, .יגבה(, )גבה, גבה

 הרם הנבה, התגאה. ;הערך ורב נעלה
 למעלה. הנשא הורם, ׳*הנבה נשא. למעלה,

במוק; בפד• ,*ביניהם )עורא( הר גבה —
 פלוני בק רגז או ריב פרץ או פרור קם

ואלמוני.
 חוב וקבל דרוש פ״י, (,*,.יגבה*)גבה *נבה
 ,*הגב־ .1>ם־י ואפוף קטוף ;נדבה או

לנכות. גייס ,*הגביות הסלק. השתלב, שלום,
 חזק המעלה; רם הקומה: רם בה־<,1 ׳0ת,) גבה,

 המקדש. בית אלהים;* נאיה; בעל )קול<;

 עתיו, אח־י הולך ז, ,*עינים גבה —
רואה. שהוא דבר לכל מתאוה

 קומה: רום למעלה; מלמטה נוף מדת ז, גבה,
לב. רום נאוה; תפארת; נאק,
נאוה, ז, גבה־ררז גבה־לב, גבה־אף, -

 נאק דברי נ, בעזות; בנאוה, וזהים, גבהה,
וגדלות.

י־נבה. ר׳ נ, גבהה, י נבוה♦ מקום רטה, נ, גבההס,
רום. נדל, לבב; רום נאוה, נ, "בהית׳

אסף. קבוצה, ז, גביבס, י
 טעם. בלי דברים ז, הבריבס, נבוב —

מתנשא. מתגאה,־ נכה־לב, ת, ,*גבהן
 תמורתו. את שקבלו אותו, שגבו ת, ,*גביי
חוג ומקבל הנובה סעלת נבוב; ר׳ ז, ,*גבוי

 הקדר השחר, טנף, לאשה; היבמה את נשא

 הטנף, לחפש•; יצא הפרה, הגאל, נעלי. )יי
 היה הטמא, ל,1גא חלל• טמא, גאל, הכתם.

 )אנאלתי=הנאלתי<, הנאל, ומחלל. פסול

עצמו. את טמא התגאל, נאל.
נאצה. חלול, ז, גאל,

 לפדות; זכות המכור; רבר פריון נ, באלה,
 על תפלה ;חפש ישועה,* הפדיון; מחיר
המשיח. ביאת0 הגאלה; אדות
לפדות. לנאל, הזכות ו, הגאלה, משפט —

 בכלי; החיצון הצר הנוף; אחורי ים<,3נ גרי ז, ,31
 תל החשודים; תקועים שבו האופן טבור

גבוה• בנין עם־;
 העליק השטח ז׳ ,*הרגל גב ,*היד גב —

הרגל. או היד של
 הבולט. הפנים קצה סנטר, ז, ,*הזלןן גב —

הנהר. שפת ז, ,*הנהר גב —
 על־. ממעל, מ״י, ,*גבי על ,*גב על —
כי. אם כי, אף נרח, גב, ;נל אף —
אגב. ר׳ ,*אגב —

ארבה; מין מים; לטקוה חפירה ז, נכים(, )ר• גב,
גג. לפשק קרש

כור. חיה, מעון מאורה, ז, גב,
ככל. גלות דית, ב׳*נ

צה.3 מים; מקוה בקרקע; בקיע ז, גבא,
 שאינם מים כרכה, טי דר, ,*גבאים סי —

זורמים.
הגבאי. פקודת הגבאי, משרת נ, ,*גבאות
י.3נ ר׳ ,*נבאי
 כסוף, צביר; אסוף, י,*ם (,*יגבב ,*)גבב ,*גבב

 האסף, ,*הגבב קשת. בצורת דבר עשה
ערום סדר, בלי הרכה אסיף ,*גבב הצבר.

למצח; מתחת לעפעפים שמעל השער נ, ,*■”
גב. האופן, טבור
 שעל הזקן חלק• דר, ,*הוקן ת1גב —

הלחיים.
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 קצה, למקום, מקום בין המבדיל הקו ז, בבול,

 מלך, ידוע; מקום מרחב ארץ, חבל שפה;

 בוא עת *המחלה — ) האחרון; הקצה גליל;

כמחלה. לפז סח שגוי
 של גולא ישראל, ארץ של ,*הגבול —

.*ירושלים
 מוכן: כ ,בשוי*בכולך )פעל( הירדן .יהיה —

למרחקים. הארץ, לקצה לך ברח
 קמח והמערב הנובל פעלת לישה, ז, ,*בפול
במים. עפר או

נבול. ר׳ נ, בבולה,
 חוץ ישראל איץ כפרי או ערי דר, ,*בבולין

מירושלים.
סחלב. הגבינה מעשה ז, גבוןס,
 רב לב, אמיץ חזק, איש ,*גבורה >נ, ז, בכיור,

 ידבר עליו אשר איש0 ; מלחמה איש כח;

הספור. נושא בספר, כיחוד
 יכלת; איל, תקף, גדול, *)הנוף כח נ, בבורה,
 נצחון. גבורה; מעשי *)גבורות לב; אמץ

לאלהים. תאר הגבורה,* —
מפלגת. זקנה נ״ר, ת׳1גבור —
היותי. לכל תה׳ם, בנבורותס, —
 לתפלה מבמא נ״ר, ,*גשמים גבורות —

גשמים. לירידת
 צרורות או טמתתות בלתי אבנים דר, ,*בבוכים

למלוא. כבנין שנותנים
 שנשרו איש מצח, גבה נבחתי, )נ׳ ת, בפח,

ודק. קומה רם פניו; מפאת ראשו שערות
הראש. על גבחת עשה גבה", (*)נבח
 צד הפנים; מפאת הראש על קרחה נ, בפחת,

 לצד שהוא החלק או הבגד, של העליון

הנוף. פני
אצל. י,*ט בפי",
 ; לצדקה נדבות מקבל ;הטבם נובה ז, ,*בפי

מוסד. או חכרה או כנסת בית סראש
יהיה. ברוך נם ר״ת, גביי,

חוב. קבלת חוב, דרישת נ, ׳*גביה —
 הער. סי שאלת נ, ,*גבית־עדות —

להטוטרת. התול כנוי נ, ,*גביהה
גבה. ר׳ ז, ,*בבין
 שהעמידוהו חמוץ מחלב נעשה מזון חטר נ, גבינה,

גבינה. ככר <;1 ונקפא
מאי. נקי ,*בגבינה נקי —
 למשה; וציה למעלה רחבה איכה כוס ז, גביע,

 כוש בצורת בכלי או כבנין מלאכותי קשוט

הפרח. סכום פרח;
גבנון. חטוט־ת, נ, גביעה,

 ; נרול •עשיר ;מצוד, מושל, א־ון, ז, גביר,
נכבד. איש
 אשת מושלת; המלך; אשת מלכה, נ, גבירה,

חשוכה. אשה גדולה; עשירה לשפחתה; ביחס
 במאד. העשיר מעמר עשירות, נ, גבירות©,

אלגביש. ר׳ יקרה, זכוכית טין ז, גבי#,
 אבנים הקם גבול, עשה ס״י, ינבל(, )גבל, גבל

 לישות; רשות בין הבדלה לאות עפר תל או

 לוש,* ; — בגבול ננוע )־ב־( לנבול; היה

 נבול קבל ,0הגבל לחמר. כמיס עפר ערב
 בדיוק. הברד ברור, היה בנבול; הקף סביב,

 הנפל, לחמר. בטים עפר ערב ילוש, ,*גבל
 שים ;סביב נבול עשה וציון, כאות הבדל
 איזה תאר0 ;ולטעטו להקטינו לדבר נבול

 ,*התגבל נבול. הוקף ,*הנבל בדיוק. דבר
חלוש.

 לחמר; במים עפר המערב הלש, האיש ת, ,*גבל
אבנים. מסתת לעיסה; מים עם קמח הלש
טהבצק. הנפרד בצק חלק ז, ,*גבלול
נכוה. טקום רמה, ז, ,*גבלן
 שטחים דבר איזה לטישת קליעה; נ, נבלות,

עבר)?(. מכל שטחים
אבנים. בפסילת אטן ה, גבלי,

 קט:<י £386, ז/0זז13§6, גבינה *(
€±£56)
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דק. נזר ת,*ר *ניד

 ם0ב0נ<*יסק1מ11,< ,זשזזזוח^ נבתק *(
 1טזג3ח1. '\6110־/^י1ר3תזוח6■ז

80111״ >י 00ז156, נדגדגית י(
0116זז7

;כרכה אשי, מול, ; זרעונים גרגר מין ז, גד׳
לפי האשד אליל

 העמים אמונת
פונים. הקר

 גרגיר נ, ׳*גךגךנית
 וקלטתו מיץ כלא

וגלעיגוענול איכה
צמח <;5וקשה
____ והוא הירקות מפיני
לבהמה. מאכל

 לנרודיב; האפף פעו״י, יצד(, גדד, נם )?ד נדד
 גדד״ן תמרים. קטוף דבר; מן דבר *חתוך

 עשה שרוט התגודד, החרב. כרות; חתוך,

 האסף ואבל; צער מרב הכש־ בעור שרטת
,שתות. לאגדות והתחלק הפיר לגדודים;

 נהר. שפת נדות<, ר,*ת,ם1נד ר׳ נדת, )ם׳ נ, גדת׳
שלל; לשלל פושט צבא חיל; פלוגת ז, גדיד,

בכתל. בליטה נ, ׳*?בלית

 ; חטוטרת בעל ובולט, עקום נב כעל ת, גבן׳
איכים. לעםעסים• שהעל )השערות גבינים כעל

 ׳*תתגבן גבינה. עשה ם־י, ,*ה?בן גבך, )גבן(
לגבן. היה >חלכ<; לגבינה היה

הרים. יושב הררי, גבינה; פוכר או עושה ז, ,*גבן
 מתנשאה עגלה בליטה הטוטרת; ז, גבצן, ?בנין,

>כהריכ<. למעלה
 שקערור(; >הםך: גבנון, כצורת הבולט ת, ,*?בנוני
הררי. הרים, יושב

 ■ מוצקג<. לנוף מתקשה סיד מין ז, ,*גפם <*גבם
בגבם. והיה התקשה ,*הגבס (*)נבס
בגבעת. הלביש ,*גבע (*)גבע
קטן. הר נ, גבעה,
הספח. כום הצפה; קנה ז, ?בעל,

גבעה. כעין ת, ,*גבעתי
 היה על־(, מ־, !כ־, ם־ע, .יגבר(, )גבר, נבר

 נתק אמין, הזק, גבר, וגרול. הלוך ;הזק

 התאפק, התחזק, התגבר, נבר. הגבר, כה.

 נצה; הכרע, )־על״< )םיס<; התרבה* התנשא;
כעד־. גבור עצמו הראה נ־אל־<

יותר. נוהג ח, ,0בר1ג —
ואחד; אהד כל גכור; זכר; איש ז, גברא", גבר׳

לזכר. הפוליר אכר *תרנגל;
כח. ר׳ ׳*גברא ?ח —

וטבעו. הגכר סנלת נ, ׳*גברות
 המפתה המלאך* אלהים; מלאך שם גבריאל׳

הפרי. כשול על
תרנגל. כמו ניר; כמו ׳*גברית

 שטחה, בעלת כית, בעלת ;מושלת ג, גברת׳
נכרה. רי

כה. ורב חזק איש נבור, ז, גברתן",
 בנין הלל פלא י,*ם (׳*.יגבש ׳*)גב^ נבש

 עשה ׳02גב) בגבישים. וכיר׳ב כתלים של

 סמיך עשה הגביש; כעק ושקוף צח >דבר<

1־0110, קו□5, ק141ז6, קץ§5וחט גבם (2

 כעין ושקוף צח היה הת^שי/ וקדוש.

לנביש. היה הגביש;
 בליטה רסוק עטר, של קטן תל נ, ׳*גב^ועזית

מתרוממת.
 ?הרי עליוד דומה קטנה גבשושית —

 הוא ההרים צל במוכן: מבטא ׳*אררט

כהרים. רואה
גפם. ר׳ נ, ׳*גבתה

<. 1השיי מבעלי עוף מין ז, ׳0ן1ג?ת

 ה6הפכ הבית, מכפה ננים(, גם ננות גר׳ ג:,
 דבר; ראש* התקרה; על אשר לבנין העליון

האות. של העליון החלק
 האות של העליון הקו ז, ׳*ת1הא ג: —
גינית. ר׳ ,*נגית
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 החלק המחרשה; ירי על הנעשה חרי״ן

 גבשושית מחיצה; החריץ; ידי על המתרומם

אדמה. של
בשרו. כעור שרטת לו שיש סי ת, דוד,3

ואסיפתם. תמרים קטיסת ז, ,*.גדוד
הבשר. בעור שרטת נ׳ בדודה,

 שארית או נשלם שלא מכותל חלק נ, ,*.גדודית
שנהרס. כותל

 ;במרה או כמספר ועצום רב ת, גלל, ל,1בד
 או בערך עולה ;מפשטו )בדבר עז חזק,

 מכלל שיצא איש חברו; על שנים במספר

 הפך קטן, מן הפך חשוב, נכבד, ;ילדות
צעיר. ק

הכית. ראש ז, ,*הבית ל1גד —
 דורו. בני מכל חשוב איש ז, ,*הדור גדול —
 במשפחה. הנכבד ז, ,*המשפחה ל1ד3 —

לאלהים. כנוי ז, ,*העולמים גדול —
נדול,דבריםנדולים. רבר גדולה׳גדולות, —
 יבלת. ר׳ הנדלה; חנוך; טפוח, צמיחה, ז, ,*בדול

הגדלים. הצמחים זיר, ,*גדולים —
נדלה. ר• גדולה,
 הטנדע. פעלת ;מאילן שנגרע מה ז, ,*גדוע

 וחרוף, בוז דברי נ, גדושה, גדופה, ז, גדוף,

נאצה.
נדר. וסיג; נדד עשית ז, ,*בדור

 והנדר. הכרם שבין הקרקע ז, ,*ר1בד
נרותיו. על מלא מאד, מלא ת, ,*גדוע

 גך״ה, נ, גדי.ים, ר׳ גדיי, וכי ז, גךי<, )כהפסק בדי
 אחד* העזים; של הקטן הולד גךות< ניר

שבשמים. המזלות מי׳ב
 לאמי: משל ,*תיעים: אין גתים אין אם —

גדולים. יהיו לא קטנים אין אס
 לאטר: משל ,*תיעים נע״עו הגתים —

 היו התלמידים גדולים, נעשו הקטנים
גדולים. לחכמים

התמרים. לקיטת בבשר; חתך נ, ,*בדידה

נדי. ר׳ ׳*גדיה
 כבנין בולט קשוט ; פתילים ציצית, ז, גדיל,

גריל. בצורת
גדול. ר■ ,*גךילה
והקוצץ. הגורע פעלת נ, *נתעה

מניעה. ;הגורר פעלת נ, ׳*נדירה
 קציר צבור עטרים, ערמת גךישים(, )ר׳ ז, גדיש,

עפר. תל או קנה עליו אשר קבי• שדה:
 רב־ה, גדול, היה פ״ע, יגדל(, גדל׳ )גדל׳ נדל

 עשה חיל, עשה בקומה; בגבה, למעלה עלה

 י,*ם* הכבד; בכבוד■ בערך, התיוסם עשר;
 מקלעת. מעשה עשה קאע, <, *.יגדיל ,*>ג:ל
 השנה; הצמח, נחלה; נתק גדול, עשה גדל׳
 איש; כבוד הרם )ילדו; טפח רבה, חנוך,
 היה ;למעלה הורם ל<1גך שכח. הלל,

 השנה; הרחב, הרבה, גיל, הגדל׳ אמון.

 התגדל, ביטים. בוא נרול: היה* הנכה; הרם,
 תפארת כל על עלה ;התרומם התנשא,

 נדול היה ;לשוא התגאה ;התחנך* והוד;

ילדות. מכלל יצוא כשנים,
 בערך בגינה, מעלה עולה גךל־<, )ס׳ ת, גדל,

הצומח.* כעשר;
בריא. שק, ת, בער׳ גדל —
 ;הנופים אחד מדת גדל<, נם גדל )ם׳ ז, גדל׳

 ;תהלה כבוד, ;גדול שהוא רבר תכונת
בערך. בכח, חשיבות

נאוה. ז, גדל־לבב׳ —
 מסלסל נכריות; סאות עושה (,*גדלת )נ׳ ז, ׳*גדל

תסרקות. עושה שערות,
נתל. צמיחה, נ, ,*גדלה

 גדולים מעשים תפארת; כביר, נ, )גדילה(, גדלה
רבנות. שררה,* ונכבדים;

נאוה. והדר; כבוד נ, ,*גדלות
 ר" שערות׳ לנדל שאוטנתה אשה נ, ׳*גדלת

מחנכת. אומנת, גודלת;

אחת. יד קטע ז, ׳*גזים
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 טבעיוג בדרך הבא האבעבעות חל♦ ז, גלריס,

בעור. לחה הרכבת ע״י או
נדרה. ר׳ נ, גדרת׳
 ערמה; ערום צבור, ם־י, (,*ינדש ,*)גדש ׳*גדש

 עבור )־הכאה< משפתה; למעלה )םרה< מלא
 עור(. )כיחוד נהוג משאלה•; )בהוראה הנבול

 על )מ-ה< המלא לערמה, הערם ׳*הבלש
 ; גדותיה על מרה מלא ׳*הגלש גדותיה.

עור(. )ביחוד נהוג נריש; עשה
העדף. המדה, על היתר החלק ז, ׳*גדש

••נ<. מז, ויחזקאל זה ט״ג, בה׳
הדור. נרול ת,*ר נה״ד, נ״ה׳
 רפא; >מחלה<, הפר ס-י, ינהה׳( )גהה׳ נהה

 ̂*הנהה נחה. ר׳ דצדה, נטה הכפף, *פיע,
 בהיר באו־ העיניס על הכבד העניפ< )את

לסבלו. להן שקשה
דפנים. מראה השנים; סבר נ, גהה׳

נקוי. במגהץ: החלקה ולבנים(, ז, ׳*גהוץ
 שאון; בקול דשת דרך מהקבר, רוח הוצאת ׳ז,*גהוק

דשהוק. בעת האברים והתפשטות התמתחות
 כאד(. נ־אה )בחרף מהפה היוצא הבל ז, גהורס׳

ניהנום. ר׳ ם׳1נהג
 צהול. שמוח, פ׳ע, (׳*עלץ ׳*)גהץ *גהץ

 עשה במניץ; בגד( או )לבנים החלק ׳*גהץ

 /•*לגהץ מגהץ. היה ׳*גהוץ ובהיר. זך
מגהץ. העשה ,*לתגהץ נהץ.

 דרך מהקבה רוח הוצא פ׳ע, ׳*גלק :נהק(
 האברים ומתוח התששט שאון; בקול השה
דשהוק. בעת

 שחוח; השתטח; השתרע, עלר(׳ש״ע, )גלר׳ :הר
 כסוף שהנוף בשעה האחורים על ישוב
נשום. לשנים; ונטוי

ארצה. השתטחות ז, ׳*:הר
הנוף. אחורי גב, ז, ׳*:
 פנימיות; תוך; גב; הגוף, אחורי גוים<, )ר׳ ז :ד׳

גויה. סגוף, דבורה; עדה,

 חתוך. גזור, כרות, פ״י, (/*יגזים ׳*עדם ׳*נדם
כרות. היה הכרת, ׳*התגדם

 קצוץ עץ גזע תמרים; כפת תמר, ענף ׳*בדמה
לארץ. המחבר

 מדכר )חלק קצוץ כרות, י,*פ יגדע(׳ יבלע, נדע
 כרות, גדע׳ השבי. הכרת, לגדע׳ שלפי.
כלה. שבור, הכרת, גדוע, כלה.

 ומרוט, גרוד מחוק, ,,ם• (׳*יגדף ׳*)בדף ׳*נדף
 שם; חלל בזהי :אץ, חרף, בדף׳ גרף. ר׳

לחם. כסת הקערה את קנח *)הקערה(
נאצה. גרוף, ז, ׳0בדף

השם. מגרף מחלל, ז, ׳*בדשן
 היקף עשה בעד־(, )על־, פ״י, יגדל(׳ )בדרי נדר

 בין להבדיל מחיצה עשה לדבר; מסביב
 )־בשניו בנדר; פרצה סתום חצרות; או שדות
 לקוט* רבר; בפני מחפה עשה מנוע; כלוא,

 השכר, הנזר, הגדר כרות,כלה. העץ; מן תמרים

 דקור. כרות; ׳*גלר מסביב. בנדר הוקף* הבדל;

 הצטק; ׳*התגדר כדיוק. באר ;חד, ׳0הגדר
התנאה.

 כבתל סדורות אבנים ,נדרים• ר׳ גדך, ס׳ בדר,

 ונם מחיצה חיץ, לחצר; או לשרה מסביב
 לשמור כדי חכמים שאסרו אסור* עץ<; של

 כבור, נדוד; תמרים, אסוף דאוריתא; מאסור
 הדבר. מהות הדבר, של העצמי סיסמן גדולה.

אשיר. על עבור גדר׳ פרוץ —
נדר; ר׳ נ, בדרה׳

^<-*4 יר? ?קח וםקמ
। צאן. לנוה
:,התישות. ׳0בלרות

יתרה התהדרות
 שס ז, בךר;יןס׳
 המצוי קטן עוף
הנדרים!(. בין

יייז•5 .. . -  1ק<2111מ8ממ1,< 23חט1<6ח1£, גדרון (1
1־0116161, ז׳\\6ז1



נין
גוח. ר׳ /“11ג או 113

הצאן. את לנזז שמלאכתו מי ז, /*111ג
אפרוח; עוף, כן (,*גוזלות גימלים, )ר׳ ז, ל׳113

צעירה. יונה
נזמה. ר׳ ׳*גרוסה גווסא•/

 ילין(. אמו, מטעי )ילד מוציא ת, גוחה׳ או גוח

;אחת וממלכה אחת ארץ בני עם, שקיז, י/13
הרת. על •עובר יהודי; לא איש אנשים; חבר

 ישראל; שונאי עטים* יהודים; לא עטים )גידם(,

נוצרים.0
יהודית. לא אשה נ, /0יה13

החי. ניף נו, המת; נוף פגר, נ, גויה׳
 )הזכרות(. ההולדה אבר /ז,*ויה3ה ראש —

אי־יהרות. נ, /0יות1נ
 טסתתה. לא אבן צרכו; בל תקן שלא קלף ז, ׳*גויל

גסיסה. הכחות, אפיסת נ, ׳*גויעה
גיל. הפעמון, ענבל ו, /*גול
באינם. מולדת מארץ יציאה נ, לולה׳

 לארץ ליוצאים קבוץ שם נ, לה/13ה —

 הנולים; הגלו ששפה נכריה ארץ נכריה;
לארץ. חוץ ת א־צ כל

לארץ. בחוץ הנולים דר, /*לולה ני3 —
 בבבל. היהודים ראש ת, /*לה13ה ראש —

 ממולדתו. מגרש נורד, כגילה, יוצא ת, לולה׳
 !קברים(. הכוכים לסתימת עגלה אבן ז, /*גולל

גלם. ר׳ ׳*לם13
 בנוף באבן, )באדמה, נקרה נ, /*גיסה (/*)גומא

חור. קטן, נקב כלחם(; או
 של־(, )פעלה לשני; אחד עוזרים דר, /*לומלים
לרעהו. כאיש הררית פעלה

גוכא. ר׳ ז, גומץ׳
 הדק סההכדל אפן; פני־; מראה צבע, ז, ׳*נין

 אחד צבע בני שונים דברים מראה שבין
 הבדל וכיויב(; כהה בהיר, פחות או )יותר

מלים. בהוראת רק
הוא זה זה; כטו כמו, (׳*)כנו( ׳*(133 —
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 לא רכר, איזה בזה יש /*בנו דברים —

הוא. לחנם
 מבפנים, וכרוטה( רביע או )שליש /*1מלנ—

 'יחשב שהמספר עצמו, המספר מתוך
 השליש יקהו וממנו שלישים לשלשה

וכיו׳יב. הרבע יקחו וטמנו רבעים לארבעה או
מגו. ר׳ מבר׳ —
משיח.* ומציל; פורה משפחה; בן קרוב, ת׳ גואל/

 קרובו דם נקמת בוקס ז׳ הזים/ אל1ג —
השפוך.

למשיח. כנוי ׳*[1אתר גואל —
רכנו. למשה כנוי /*ראשון גואל —

 חוב ומקבל הדורש כסף, שנוכה טי ז, /*בה13
נרבה. או

חסיל. א־בה, ז, *באי/13 י׳313
 העשויה לה מסביב הערוגה שפת ז, ׳*בל13

האדם. יגל לדריסת
חוב. וקבלת דרישת נ, גובינא"/ גובינא"׳

לנדוד. התאסף קטוע; כרות, פיי, ינוד(׳ז>גד/ וד3
 שותפו: לחברי אומר ארם ׳*אגוד או גרד —

 אני או לי ושלם חלקי את אתה קנה

לך. ואשלם חלקך אקנה
חמת. נאר, ז, /*וד3

וכרנל<. )ביר בהן אגודל, ז, /*גודל
שער. מקלעת אשה נ׳ ׳*נ׳ודלת

נדרים. כונה ז, ךר׳13
דקה<. )בהמה לצאן קבוץ שם ׳*גודריות

נאוה. גויה; גוף, נ, וה׳3
מאד. גדול רעש קול ז, גוהא"/

)כתל<. נטוי עומד ת, /*ך,ה1ג
 והתאחדות התערבות והצבע, הנון שנוי ז, /0נוק

הגונים.
טשטש. פשרת, ז, /*113
 ובוא; עוף מהר; עבור חלוף (פ>ע ינת(׳ ,13' 113

 /1הנ טהר. העלם ׳113ה נוד. קטוע, "כרות,

רכה. במהירות הבא
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 ונוגים. צבעים והתחלף השתנה ׳0התנין (0)נון

נגדה. ר׳ נ, /*גונדה
 כרות, פ״י, התגאה; פ״ע, ̂*ינוש /*)גש *בוש

 יתגאה; שאחר ׳עשד.*הניש הקיא. שבור;
ונער. סכסך בחוש,

התנאה. ׳*דעתיו גש —
למות. הולך למות, נושה ת, /*גישש

 סות, החיים(, )רוח יצוא פ״ע, ינוע(׳ )גוע׳ נוע
מהיות. חרול כלה,

 של החמר גויה, (,*גופות ,*גופים *>ר ז, /*גוף
ולשמשו; לראותו שיכולים דבר עצם, החי;
בעצמו. האדם הדבר; עקר
הדבר. עצם /גופא — *
בעצמה. היא /גופה בעצמו. הוא /1בופ — **
העקריות. ההלכות ׳הלכות גופי — *
בעצמו. הא-ש חובת נ, ׳הגוף כת1ח — *
 מלה ז, /הגוף שם או נ, ׳0הגוף מלת —

 חלוקת )בבחינת העצם השם, בפקום הכאה

 , שמדברים למדבר,למי לשלשה: העצמים כל
 אגי, :אדותיו( על שמדברים ולטי אליו

וכיו־ב. הוא, אתה,

*

 ; חבק ;כלי םי סתום ם־י, (׳*יניף )גף׳ נוף
 שני הקיש )דלת(; סגור ׳*הנף נאוף. זנה,

׳*הונף שאק. קול להשמיע כזה זה נופים

ניר• ר׳ ׳*התגי_ר הסתער. נור;
 או הקטנות מהאבנים אחת גורלות(, נרי ז, גורל׳

 פיהן על לחרק לקלפי שמטילים הפתקאות
 מזל בנורל; לא־ם הבאה נחלה מספק; דבר

חלקו. האדם,
 גורל־׳ ידה השלך־׳ הפל־׳ הטל־׳ —

 והוציאן האלה הפתקאות או האבנים הטל

הנזבית. לתכלית
לדבר. סבה שהיא דבר ז, ׳0ךם1נ

נדן. ר׳ גורן׳
 מהכר דבר* ; מוצק נוף עפר; רנב ז, גוש׳

רבים. מחלקים
 עשביק את שגזזו שדה מהצאן; הגזוז הצמר ז, גז׳

 רגבי* בהמה; מאכל לצרכי הנקצר העשב

חרישה. כעת המתרוממים האדמה
פ־אית. דבורה מין (;1 דורם עוף מין ׳*גז

(,*ךית3׳ז,)ג׳נז*גזכר
ממונה אוצרות; שר
כפף קפת על

 כבית )כחברה,
מסחר(.
משרת נ, ׳*גזברות
גז. הגזבר.

דין. נזר ר־ת, נדד,
סגור. היה
פנר. מת, נוף נ, גופה׳
 הנוף, מטבע שהוא דבר ת, ׳0גופני ׳0גופי

לנוף. השיך
הנוף. עצמות הגוף, טבע נ, גופניותס׳

קיומה. קצר ת, ׳*גוץ
 כלב* יונק; חיה בן קטן; ארי ז, ר׳1ג גור׳

קטן. זאב או
 מקום כאיזה ישוב דור, נדע, יגור(, )גר׳ נור

 הצוי )העתיד, ;לאיש ארוב ; זק משך

 ארוב; התאסף; ינור; יר־וא, פחוד, והמסור(

דור, התגורר"/ ניר. ר׳ ׳*גיר זנה. *נאוף,

גזוז. צמר צמד; גזיזת :,גזה׳
גזזטרה. ר׳ גזוזטרה,/ 1

 פעלת ;איש על איטה הפלת איום, ז, /*טוש
הזוטר. ו הכורת

הבגד. מדת לפי הארג גזרת ז, /0גזור ,
 צמר א■ שער חתוך פ••, Xיצז נם עזז׳ )גזז׳ בזז

 זהב ממשקל מיגט החסר )טעות(* ירק; או

 חלוף, גוז, ;חתוך י*ע כססה או המטבע
החתך. הגז(/ מדר. עבור

צאן. גוזז ז, /*גזז
 בולט בנק או מקום רחבה; גזרה נ, /*גזזטרה

001(051, /3ס0,חס /3100ת גז (



גזרה — 73 — מין
עליו. לשבת לסתת או לחלק מחוץ

 או שלג חתיכת )־נרד,־שלג(, ז, /*נזיז
קטנה. ברר
 אדבר. שנשבר טה גזה; הנוח, פעלת נ, /*גזיזה

עץ. נזר נ, /*נזיר
 לגזר ידיעה 0 ; והכורת הגוזר פעלת נ, /*נזירה

לבגדים. בד
אבנים. סתגת מסתת־ת; אבנים ג, גזית/

אחד. מצד משתתת אבן ז, גזית/ אבן —
 של מושב מקום נ, ׳*הגזית לשכת —

המקדש. כבית הפנהדרים
 רבר בחזקה לקוח חטוף, י,*ם ימל(/ )גזל/ בזל

 מאיש. רבר גזול סלוני( )־את לאחר; השיך
החטף. הלקח, הגזל/

דברגזול. כחוקה; רבר לקיחת גזל(, )ס׳ ז,גזל/
 :לאטד סשל /*הנאכל גזל רןשה —

 הגזלן. מיד להוציאה אין שנאכלה הגזלה

נזל. גזול, דבר נ, גזלה/
לגזל. שדרכו מי ז, ׳*גזלן

הגזלן. מעשה נ, ׳*גזלנית
 לאים כאצבע תניעה עשה (׳פ׳י,*ןנזם /*)גזם *מם

 חתוך זטור, כרות, איש; על אים איש; על

 הפלג, •הפרז, גזום; ׳*המם /*מם עץ. ענפי
נזמה. ר׳

 •דירה, ;כנפים לו צמחו בטרם ארבה ז, מם/
לפרפר. התהפכה לפני התולעת מעטר

 רבר הגדלת הפרזה,הפלגה, (׳נ,*)מזמא ׳*מטה .
 כאמת. שהוא מטה יותר הרבה מסם- או

 השרש שבין העץ טצכת נזעים(, )ר׳ ז, מע׳
אחד; ממוצא שהם אדם בני •קבצת והענפים;

חשוב. איש ממשפחת >ט־<,
 ונכבדים, מיחסים אבות כן /*ישישים גזע —

קטן. הנדע, הכרת, פ׳יע, (׳*ימע ׳*)גזע *מע
)עץ(. גזע נתון גזע, עשה ׳*המי_ע

 ;מטעו ממקום עץ כרות פיי, ימל(/ )מר׳ מר
 ;בחזקה לקוח גזול, ; לחלקים דבר כרות
 כשד כרות מול, פקוד; צוה,* חתוך; כלה;

 )בדקדוק(; משרש פעל או שם כנה הערלה;
 וכידב( )־השכל הדבר; את אסור רבי( )־על

 משפט. חרוץ החלט, )ימי( ם־ע, ;חיב

̂ כד7 ק׳יחפ יל׳נכ היה הגזר׳
 החרץ מות; החיים, טארץ הכית

 לשרש בתמונתו סהתיחם משפט;

 ׳*התמר .כדקדוק( 1 לפעל או
ץ 13 לחלקים. התחלק

 נתח, גזרים(, ר׳ גזר, >ם׳ ז, מר׳
 טין* עץ; נזיר חתיכה; בתר,

 ?ט זטראה נאכל ששרשו ירק

.נן כתום(!(. השיש
 קשה<. זעפייר חרוץ משפט פסק, ז, ׳*מר״דין /*מר
החלטה;* וצוקים; סלעים מלא שטם מקום נ, גזרה/

 חובה או אסיר הטלת קשה; רין נזר פקודה,
 ;הממשלה או העם ראשי מצד העם על

 שמא־, נזרה דבר, )עשה סע; המזל; יעוד

פן־. מפחד משום־( או
 טעם כלי חק או פקודה נ, *מלך׳ גזרת —

מובן.
 תלמודי )דמיון( הקש ז, ׳*שוה מרה —

 הנמצאת שוה טלה ירי על לדין טדין

 כל אין לאמר: טבטא0 בשניהם; בתורה

לנמשל. המשל בין דמיון
 שוה לגזיה קוראים /*מפנה שוה גזרה —

 מיתרת הפסוקים כשני השוה שהמלה

כמקומה. צרך כה ואין
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גמט-יה
לעבדו• מאדון שחרור שטר
 בהכרח הבעל שנתן גט ז, ׳*מעשה גט —

הטוב. ברצונו ולא
 נפרם. בדיני העוסקת תלמודית מסכת שם ז, /*גטין

נין צי רוח עמק, גאיות(, >ר׳ ז, גיא׳ מא׳ גי׳
הרים. שני
 ירושלים, בדרום מקום שם ם׳13גיא־ה —

 למלך. הבנים את העבירו ששם התשת מקום

 עלצמחים. זכוכית •מכסה כדגדול,חבית;׳נ,*גינית
מצנורות אחד ובקשר; מחבר כיתר חוט, ז, גיד׳

 המקשר החי בגוף כיתר החי; שבנוף הרם
בצק. חוט ההולדה; אבר* יחד; האברים את
 הירך. כף על הנמצא הניר ז, הגשה׳ גיד —

 לנז־ים. גזור הגידים; כרות ם־י, ׳*מד )ניד(
אחדי הרשעים עטי כקום שאול, ז, ׳*גיהנום
פיתם.

 לג־ודים. אנשים אסף צבא, נרורי אסף ז, ׳*גיד"
ישיאל. דת קבלת ז, ׳*גיור

נר. ר׳ ז, גיורא", 1
 ישראל, דת וקבלה שנתיהרה אשה נ, ׳*מורת

 וכדומה(. *)נבואכ הסוף את החסר פ״י,קצר, ,דמז

החוצה; ם־דן לפניו, פרוץ ע,*פ יניח(׳ )גח׳ ניח
גיח. הנח׳ ויעוד. חיל
 פההך שמיצאן האותיות א־כע סדר ׳0ניכיק

)בדקריק(;
עלוז. שמוח, פ״ע, יגיל(׳ )גל׳ ניל
 הא־פ, שנית החיים; תקופת רבה; שמחה ז, גיל׳

 הקבר(; )שעל אבנים נל האדם; חיי תקופת
המצלה. לשון הפעמון, *ענבל

 עם־. אחד כזמן שנילד ׳*כן־גיל־ — .

 הדוה, רכה, שכחה נ, גילה׳
נכון. נטול, ר׳ ז, ׳*ן1גים

השעורים. בחכמת חכם ז, ׳*יםטרון3
 צרופי )המדידה(; השעורים חבטת נ, ׳*גימטריה
0ד2ש כנפט^ד, ,יין• )לפשל למספרן האותיות

גזרה
 חתוך הטף, תבנית קצב גזרוה(, ,)ר נ, ׳*מרה

 הסחיר צררי בנין הבנין, ף א: ; האברים
 העליונות הדיוטות ק היוצאת נזזטרה* לבית;

 פעלים חלק )בדקדוק( פסתתת; אכן כבנין;
 לכנר ארג הגוזר שעלת ;אהת נטיה של

הטרה. עש־י
 כהטה. לטאכל קש ולקצין לנזר מכונה ז, ׳0גזרקש

הלואה. חפר, נפילות רית, נ״ח,
 ע,*ם* הוציא; משוך, ם׳", ינחה(׳ )גחה׳ נחה

>כתל<. הצדה נטה
לרכר. בבוז צהוק צחוק; בת ז, ׳*חוך3

 • הרוטשים. החיים בטן ז, גחיון׳
 ביותר. אדמים שפניו טי ת, /*ר1ח3

 לאט. לאט דבר שרפת עמום, נ, ׳0גחילה

 ע,*פ (,*יגחך ׳*גחך נם /*י;חך ׳*)גחך ׳*נחך
קול. להשמיע טבלי בדפיה, סצחוק צחוק;

 או ברבדיו צחוק מעורר ליצן, ל״ן, ז, ׳*גחבן
בתנועותיו.

 לאט. בער עמוס, פיע, (׳0ינחל ,0חל3) נהל

לנחלים. הפוך ׳*הנחל ׳*הגחל
הלילה. גחלת ר׳ נ, ׳0גחלילית
 איר שייר גחלים(, ר׳ גחלתי, >כ׳ נ, /*גחלת

 מכה טין מחלה, •פין ;בוער פחם בוער,
ונשרף. נשחר מסביב שהבשר

בלילה.*מאי תולע פין הלילהס׳ג, גחלת —
 בוערות נחלים נ״ר, ׳*לוחשות גחלי□ —

לחישה. קול כעין המשפיעות באש
 שכמעט נחלים ר,*נ ׳*ת1ם?1ע גחלים —

אשן. כבתה
 | אתו; יחד הע;ש ׳*של־ לנחלתו הכוה —

פלוני. של מכעסו הפגע
 למיתת להשגיח ככלי דלקה טדליק ת, ׳*ן1חם3

ידה. על אנשים
הכשף. שחה, פ״ע, (׳*ינחן ׳*)גחן נחן

בסלע. גדולה טבעית מערה ז, ׳*חר3
לאשתו; כאיש הנתן כריתות ספר שטר; ז, י*גט



— 75 — גימל
 שבעים(. חמשים,יחר נ׳ י־עשרה, עשרה, י׳—
נפל. ר• /*ניטל

בעד. בנלל, מ׳י, ׳*בנין )נין(
 חיל הכן הצבא, את אפוף ם", ׳*יט3 )נים(

הנים. נום, ר׳ למלחמה;

לב. הנם נסם, ר׳ ׳*לב־ גיס — חיל. צבא, נדוד גיסות(, )ר׳ ז, <*יס3 או הבעל אחי אשתו; אחות כעל ז, ׳*יס3
האחות. בעל אחותם, כעל או האשה

אשת או האשה או הבעל אחות נ, ׳*גיסה
האח. אשת אחיהם,

קרסם. כ־סם, פ״י, ׳*ץ*י3
גץ. ר׳ /*ניץ  הצף קצף כפים; הכבותו לפני חי סיר ז, ׳*יר3

השמרים. נכי על
 הנעלים. את להלבין חט־ נ, ׳*הגיר ביצת —

 ׳*התגי_ר היהדות. בכיית הבא !הד, פ׳י, ׳*גיר
היהדות. בברית בוא התיהר ד<. עוף מין :,׳*ירית3

מחיר חרמם בעל יונק חי מין נ, ,גיריתס׳
תחש. ר׳ קצרות, ורגלים

נירפה. ר׳ ׳”נירסא
אל־. ונוגש המתקרב פעלת נ, ׳*גישה

כן. נס ר"ת, נ״כ׳
 כפילת; אבני שפמה, תל אבנים; צבור ז, ל׳3

 ; לטיגלה וטתנשאה המתגלגלת מים ערפת
 צרות,* הדלת; לסגר כריח טין נובע; מעין

השריון. צב .רעות

 711,107x3, \¥3 88011טו1חו נירות ס
1טר1טן(6, 0001,

גלגל
 על־ פשל אגוזים; צבור ז, ׳*זים1אנ גל —

 איזו־ אותו כששואלים נרול ירען איש
 על־ תשובות לענות טיבה הוא שאלה

שונים. ענינים
 •כנויי עצמות; צבור ז, ׳*ת1עצם גל —

כיותי. רזה לאיש
 ורעות־ ציות ׳*על־ עברו לןשים גלים —

על־. באו רבות
מתפרק. כפא ז ׳*גלי□ כסא —
 יבשת על שנשפך ט;ם נל ׳*שנתלש גל —

החוף.
פשר. מגלח, ז, גלב׳

בשוא.- התהדר התפאר, פיע, (׳*?לג ׳*)גלג *3נל

 הנשמה־ כניסת הסגלגל; פעלת סבוב, ז, ׳*גלגול
 סטין ;שני לנוף אחר כנוף הפות אחרי
עצכו. סביב מסתובב שהפחולל מחול

דברים. הסשכת ז, ׳*דברים גלגול —
 שהמתים הגלנול ז, ׳*מחלות גלגול —

לקרקע. מתחת במערות ”לא יתגלנלו
 על' כפע־וך העברה ז, ׳*.עפה גלגול —

שטוחה. לעשותה העפה
 עלי שבועה הטלת ז׳ ׳*שבועה גלגול —

אחרת. שבועה אגב איש
אי_גלגליס<, גלגלים ר׳ גלגל• או גלגלי >כ׳ ז, גלגל׳



גלות
 לארץ העבר כגולה הוליך הגלד,/ אחר.

 הרגגלה׳ מולדת. מארץ העתק הגלה׳ נכריה.
 התודע, ; המכסה התפשט עצטו; את גלה

התפרסם.
לאיש. דבר הודיע {לזן׳ גלה —
 ניף; חרף, ;פרש באר, /*פנים גלה —

התחצף. פנים, העז
 מת: על אמרה ׳*מעיניך עפר ינלה מי —

את־. ורואה חי והיה יתן מי
עורו. שנפשט ת, ׳*גלוד
מגלחים. זקט או שראשו איש ת, גלוחי׳
המגלח. פעלת התגלחות, טלאכת ז, ׳*גלוח

 כשטח שט־ ז, מפרסם; ידוע, מכסה; לא ת, גלוי/

לפנים. המקנה
בסתר. לא השמש, לעיני כל, לעין ׳*בגלוי —
 מכסה הסרת ;כגלוי הורעה פרסום, ז, ׳*גלוי

 ברו דבר, חיצוניות התגלות; רבר; מעל

רבר. של
ענין. באיזה דעה הבעת ז, ׳*דעת גלוי —
נאופים. זנות, ז, ׳*ת1ערי גלוי —
 איזה של באורו סרושו, ז, /*פנים גלוי —

וחצפה. עזות ;ענין
בפרהסיה. /*פנים בגלוי —
 אלהים רוח שרית ז, *#?ינה גלוי —

הקלש. רוח התגלות על־;
פנימיותו כברו, תוכו /*1נלוי3 1םתר —

בחיצוניותו.
 רפואה. של קטן גרגר גלולות(, )יי נ, גלולהס,

 ואבן. עץ פסלי לאלילים, גגי תאר זיר, גלולים,
בו. להתעטף רחב מעטה ז, ם,1גל

היטב. מובן לא מעבד; לא ת, /*גלום
לק. לחם ככר רקיק; עוגה, נ, ,*גלופ^קה

אכן. עשוי מתים ארון ג, ,*גלוסקמה
והפוסל. המנלף פעלת ז, ,*גלוף
 או איש הוצאת או יציאת (,*גליות )ר׳ נ, גלות,
הגולים; קהל נכריה; לארץ מולדתו מארץ עם

16 — גלגל
 ולהוריד להעלות כור שעל אופן ענלה; ■אופן

 תבן צרורי מץ, ; תקוסה סבוב, ;דלי בו

 ;קלה מלחמה מרכבת ;ברוח מסתובבים
 לדריכת עגלה אבן* ורעם; מטר מלא ענן

 האיש מעמד מצב, הרקיע; גלגל ר׳ *יתים;
 מתרומם מים •עמוד שם; ,ר אנאליה, כחיים;

הים. על
השטים. כסת ז, ׳*הרקי״ע גלגל —׳

השמש. כדור ז, /*חפה גלגל —
העין. גוף כל ז, /*ה^ין גלגל —
לאלהים. כנוי /*לם1ע יפל 1עינ גלגל —
 עממי משל ׳*בעולם #חתר הוא גלגל —

 קבוע, אינו כחיים האיש מצב לאמר:

יורד. סעם עולה פעם
הדשה. עגלת אופן גלגל; ר׳ ז, נלגל/
גלל.' ר׳ יגלגל/

הגלגל. צורת נ, /*גלגלות
 עצמות כלל גלגלות/ ר' גלגלתי/ >כ׳ נ, גלצלת׳

 נסש אחד, איש ראש; הטח; את המקיפות הראש
הנפשות. מכסת לפי המשתלם מכם* אחת;

 קרום ;עץ קלפת ;עור גלדים(, גר׳ ו׳ גלד/
קרום. להרפא; בהחלה המכה על העולה

 ••ע, /*הגלד דנלד"/ X*ינלד ׳*)גלד *נלד
כקיר. קפוא קרום; העלה דק, כעור התכסה
 עורות. מעבד עורות; סוחר ז, גלדיאה"׳

 לנעל. שמתחת העבה העור נ, גלדה©/

וכותרת כדור עגלה; שק קערת מעין; נ, גלד!/
 מסמרים שבו עץ מוט* עמוד; ראש על

סחורות• עליהם לתלות רבים
 הסר עריה, חשוף, )את<, פ•׳, יבלה(/ )גלה, בלה

 ל־, גט־, פיע נעלם; דבר הודיע הכסוי;
 עזוב ; וכלה עבור ; .והראה יצוא מעל־(,

 החשף, הגלד,/ בגולה. מולדת,ייצוא מקום

 הודע. לעין; הופיע •הראה, המכסה; התפשט
 הודיע ; ערה חשוף, המכסה, הרים גלה!/

ידי על הראה דחשף, ?לה׳ סתר. הבר
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 בארץ ורדיסות נגישות וזמנה; הגלות *מקום

וטלטול. סנוסים של חיים0 הגלות;
 ישראל כני כל קכוץ ז, ,*ת1לי3 קבוץ —

ישראל. לארץ הנולים
 ושמיני שני ,*גליות של שני טוב יום —

 ותשיקי שני שבועות, של שני ׳םםח של
סבות. של

גלות. ר׳ ,*גלותא —
הגולה. ראש נולה, ר• גלותא", ריש —
קתולי. כהן ז, גלחס׳
 היה גלוח, בתער. שער נזוו ם•', גלח׳ )גלח(

כתער הסר עצמו, את גלח התגלח׳ נלוח.
שערו. את
מקר. קפואים מים קרח, ז, ׳*גליד
בקר. קפוא מתוק משקה נ, ׳0גלידה

 (,*נליונות וגם גליונים ר׳ גליון, )ס׳ ז, ן,1לי3
 ;למראה מסרט לוח ;לכתיבה חלק לוח

 החלק* ;הבשר נשקף שבערה רקה כתנת
 בדף; הכתוב את המקיף כתוב הבלתי החלק

עתון. של אחת סנוסחה
הנוצרית. הרת ספרי דר, ,*הגליונים —
 חבל שם סלך; כבר; וארך; עמל מוט ז, גליל׳

 הרטיונים העגולים0 ישראל; ארץ כצפון ארץ

גלגל. הארץ; כדור שעל
הטתגולל. רבר ת, ליל,3

 מגלה; כריכת* ארץ; כבר גליל, נ, גלילה,

הקריאה. אחרי התורה ספר *כריכת
 ישראל. ארץ בצפון אשר הגליל ארץ יושב ת, ,*גלילי

גלום. ר׳ עליון, בנד מעיל, נ, ,*גלימה
)ים<. גלים ומעלה רועש נלים, מכסה ת, ׳*גליגי

גלוף. ר■ נ, ׳*ליםה3_
 טטקום דבר טלטל ם״י, יצל(, גלל׳ )גל, גלל

 טנלה כרוך מעל־; רבר הסר כהפיכה; למקום

 זרום שטוף, ; הכרך הכפל,־ הגל, בכריכה.

 לוש* ;גלל גלגל׳ נלל. לל׳13 כגלים.
על חובה הטל שיבוא; לדבר גרום במערוך;

 םלוגי< )־עם בשבועה; וכן אחרת, חובה ירי

 ופשוטה; קלה פעורה יחד פלוני עם אכול

 וטפל עסוק ;עם־ יחד ברבר וטפל עסוק

 התגיולל, גלגל. הגל׳ הנול. גיוליול׳ ברבר.
 )נשמת הכנס0 הסתובב; התהפך, התגלגל,

אחר. חי או איש בנוף איש<
תהיה שלא ביצה בשל ׳*ביצה גלגל —

קשה.
 קלה סעודה—עם אכול ,*עם־ גלגל —

ופשוטה.
על־. והעמם הטל ,*על־ גלגל —
ב־. הטפל ,*עם־ התגלגל —
כעד. כשביל, נדי, בגללה )גלל(
כגלל. ר׳ סבוב; גלגול, ז, ׳*גלל
 אותה שמגיעים ככרה אבן נ, ,*גלל אבן —

גלגול. ירי על ממקומה
 גללים(, רבים: בלשון רב >עם״י ז, גלל, גלל׳

 גל, ;קטן גוש* ;כקר צפיע צאה, רגב
למעלה. הטוזנשאה טיס ערטת

 ועם* צנוף; עטוף, כרוך, פיי, עלם(׳ )גלם׳ גלם
 היה פ״ע, הונות; רמה, בחשבק; הטעות על־(

 ,.*,התגלם*הגלם ׳*הגלם ותכונה. תאר כלי
נוף. גלם, העשה

 מבארים לא חקים דר, גלומות", מצויות —
לפרטיהם.

 בבטן העובר נוף ותמונה; תאי בלי גוש ז, גלם,
 משכל, נבער מלאכתו; נגמרה שלא כלי* אמו;

 ;חיים נשמת בלי האדם נוף ;גוף הדיוט;
 התהפכה טרם התולעת טעטד גזם, רירה,

מחמר. עשויה אדם תבנית9 לפרפר;
עצוב: ערירי; בודד, ת, גלמוד׳

נדה. אשה נ, !•לטורה"׳
מעטפתה; עם הסחורה משקל )משקל־(, ת, גלטיס,

 הנחה.- כלי שהיא כמו הסחורה מחיר )טחיר־(

העבה. הבריח קצה נ, גלסטרה",
נלוסקה. ר׳ נ, גלס^קה",
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נמול. ר׳ ולה,03

ברבר. העליון החלק והכורת הנומם ,ז,פעלת״0103
נמול. ר׳ ז, ן",103

מבכר, ; עוד בו חפר שלא שלם, ת, ,*ר10ג

 התגלע׳ >טכה<. הפתח הפקע, הגלע", ■)נלע(
 הפקע, הנבול; עבור התפרץ; טבעם, התלהב

ברור. היה התברר, בה<;9) הפתח
 )בנדנדניות, קשה נרעין נ, גלעינה", ז, ׳*גלעין

וכדוםה<. תמרים שזופים, זיתים,
 פתה, פסול, פ״י, גלף", (׳*ינלף ׳*)גלף *נלף

חקוק.
 להתכסות צפר שמיכת נ, גלפמרה", לפכןה",3.

השנה. בעת בה
 גבוה ממקום ירוד ע,*ם ינלש(׳ )גלש׳ לש3

 הכלי פי על "עבור כהשבפה; הלוך לממד;
הבדל. הפרד, הרתח; הנלש"׳ )מרתיחה(.

מים. לגלי רומה דבי מים; עימת נל, ז, ׳*גלש
 בשעת רותחים מיה דר, ",0י״נלשי0 —

הבלי. פי על ועבדם רתיחתם
חלק. הר טורד נ, ,*גלשי^ית

 מדת >פדת־( ; נצבות זוית גמל; האות ז, ״,03

רכר. של והרחב האיץ
 זאת־; ככל זאת; עור על־; נוסף אף, ם-ח, ,03

 כי. נם אם, נם זה; באפן אז, נפ־< )אם־,
כי. אם אף, ׳00הנ —

 "עשה משקה; כלוע שאוף, פ״י, א׳03 א(0)נ
השקה. הגמא, נוטות.

 במצרים. •אור שפת על הצומח קנה ז, א׳03
! כרכר. וספק פקפוק עלנות; לשון, ככר ז, ״,01303
 רכר עלגים, כלשק רכר עלוג, ע,*פ ׳*0303

 בחטיפה דבר בדבורו; מלים או הכרות ושנה
 פקפק. ברורים; דברים לשמע שקשה באפן

 בדבר. ספק הטל פקפק, ׳*בדבר 0303 —
 דבר. על תגר קרוא דבר", על 0303 —
ברור. מובן בלתי רבר ז, ״׳03030 דיבר —

 ששנדם "מטלית אפה; כזרוע, קצרה פדה ז, ד,03
האבק. או הקר מפני להנן הפה על

 נכור, מאד; קומה קצר גנם, עם; שם ז, ד,03

כח)?(. כביר
.קצי בנמר; מדור י,*פ ד"(,0ע ד"׳03) *ד03

והצטמצם. הכנס ד",03ה חמדה.

גמא.
העצים. מן רכים נצרים צמיחת ז, ,0ן103
נדנק. שהדל אמו, כשרי שנעתק ילד ת, ל,103
 שבי, רעה; או טובה פעלה מעשה, ז, ול,03

שלומים.
פלינק. למנעו עגל לסי כחשום ז, ,*ל103
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 ספק. מור בו שאין וראי, טחלט, זפ־י<; כשל

ורק. רך ענף נ, ׳*םזה5
זמורה(. )ענף, ורק רך ת, ,*?מזי

 טעם בלי הבל שעושה עקש אדם ז, ,*0גטח

נחטון. ר׳ הוא; חפץ שכך מם:י רק
נימטריה. ר׳ נמטריה,

 לקשירה. חבלים מטנו שעושים צטח סיף, ז, ,*בטי

משקה. בליעת ג, ׳*גמיאה
נטול. ר׳ נ, ,*?מילות ,*גמילה

 וחסד; טובה עשית נ, ׳*המד גמילות —
רכית. בלי מלוה0
נטיאה. ר• גמיעה׳
נטרא. יורע גמרא, בעל ח, ,*נמיר

דבר. אחרית סוף, :, ׳*.?סירה
 התנועה. וקל זריז מהיר, להבפף; וקל רך ת, ,0גםי>ט

גמיש. שהוא רבר תבונת נ, ׳0גמילות
 העין מן יניקתו נטור פ״ע, ינמל(׳ )גמל׳ גמל

 ;םרי בכר י,*פ ;מבכר לפרי היה )שיי(,

 כשעלו; לאיש שלם אמו; משדי ילר העתק

 ׳*?מל אמו. משדי העתק הגמל׳ טוב. עשה
 שהתרגל מדבר הנזר התגטלס, נמלים. נהג

מ־. התרגל אליו,

 )פעלה לשני; אחר עוזרים דר, ,*גומלים —
י לרעהו. טאיש הררית פעלה של־<

 כיחוד ומרכב משא בהמת נ, ,*גמלה ז, םל,1
במדבר. לנוסעים

נמל.

נמר
ברוצי. מהיר נטל כרכרה, ז, ,*פיורד! גמל —
 ברור לשקר רנטה ,*מאויר פורח גמל —

להיות. יובל שלא ולרבו־

מאד. רחב פה פתוח ,*כנמל פה פציה —
 בעלת מדברית בהמה טין ז, ,0נמרי גמל —

מנמר. עורו וגון מאד א־ך צואר

נטרי. נטל
בנטלים. עוסק נמלים, נוהג ז, ,*גמל
 בדעותיו. הפכפך לאיש כנוי ,*?מל חמר —
 .3 העברי, כא-ב השלישית האות שם ,*?טל

 של עיל ; קטנה מעברה קטן, נשר נ, ,*?מלה
שורים. זוג

נאקה. הנטל, נקבת נ, *?טלה
גם. נרול, ת, ,*?מליון
יחר. ההולכים נטלים קבוצת נ, ,*?מלת

 החלק גזור כרות, פ״י, (,*יגם ,*)גטם *גמם

 הכרת. ,*הגמם קלוף. ;טרבר העליון

נמם. ׳*?מם
 הקטנות הגומות ;חפירה נוטה, נ, ׳*גמטית

 האכעכעות. מחלת אחרי הפנים כעור הנשארות
גמא. ר• ,*גמע

 הניע אפום, תום, כלה, פ״ע, ינמל(, )גמר, נטר

 כלה, פ־י, למוד;* ;החלט ; גמול לסופו;

>םרי< נטול החרק; השלם, הגמר, השלם.
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 שרוף ;נחלים על נשכים קטר /*גפר

 ׳*הנטר הורות. למד, גלה; אבד, לנחלים;
 *התגפר החלט. ;התקטר /*הנמר נטר.

 הנחלים; שעל בשטים נריח התנשם התקטר,
)פרי(. גמול
כלו. נשלטות, תה״ם, לגמרי/ —
 הקורא :שהוראתו טנטא ונו׳, /*ולומר —

 שהונאה המאמר או הפסוק סוף שינטר צריך
תחלתו. רק
החלטה. אחרית; סוף, ז, /*גמר ׳*נטר

 את המבאר התלמוד חלק נ, גמרה"/ ׳*גמרא
למוד. המשנה;

 עור,אבעבועת; מחלת גחלת; נ, ,*גפרתא ׳*גמרה
אקדח. אדמה, טובה אבן
הגסף. ,*הוזגמש )נטש(  נו שצומחים נדור מקום נ, גגה, גנה, ז, |<3
צמחים. או פרי עצי
ירקות. נו שצוכחים גדור מקום ז, ירק, גן —
 הצדיקים לנשמות ?מג מקום ז, /*עדן גן —

תענוגים. •מקום הנא; נעולם
גנן. ר׳ ,*הגנן כן כגנה —
גני. ר׳ גנאי/

 נהעלמה אחרים מרשות לקוח יגצב(,םיי, )ג:ב, גנב

 הטעה. רמה, (*רעת— לב,—) ונסתר;

 פעמים גנוב גנב/ נהעלטה. הלקח הגנב/
 גנוב, כחנף. איש לב הטה רמה, רנות;
 בסתר בהחבא, נוא או הלוך התגנב׳ הגנב•
בזה. איש שירגיש טבלי
 רמה, ,*העין את גנוב דעת־, גנוב —

התעה.
השתמט. המלט, ,*עצמו את גנב —  בהעלמה לוקח (,*ננבת ,*נגבית )נ׳ ז, נב,1

אחרים. משל
•רצה. ר׳ ,*לגנב קוראה פרצה —
הנגנב. הדבר הגונב; פעלת נ, גנבה,
מרמה. רמאות, נ, ,*דעת גנבת —

גניזה
 את לתוכו שמאכף העני של תרמיל נ, /*גצננת

לו. שמתנים מה כל
צבא. פלגת גדוד, נ, ,*גנזיה
התימה. התהדר, התגנדרס, )ננדר(

 חן לפצא משתדל ח, (,0תגנךךני )נ׳ גנךךןס,

ובתנועות. בהתיפות
והטתיפה. המתהדר מדת נ, גגויתותס,

גן. ר׳ נ, גנה, גנה,
 גזיה. ריסי, נתק ; נדף חרף, ם־י, ,*גנה )גנה(

 הסאם, התגנה, בזה. נדף, חרף, גצה,

השפל. מתבזה,
אותו. שגנבו רבר ת, נגיב,

 נטול נקש, דחיה נ, ,*גנובה תשובה —
כמש. כה שאין בתשונד. איש טענת

העין. מן נעלם נסתר, ת, גנוז,
 אל נתקבלו שלא ספרים זיר, ,*גנוזים —

הקדש. כתבי
והמחרף. המגנה פעלת ז, ,*גנוי

 ;האף דרך כדבור האותיות הוצאת ז, ,0גנון
המגן. פעלת הנגה,
 הפועלים לראש מעל שטוחה מחצלת נ, ,*גנונה

חפה. משמש; למחסה
י קטן. גן נ, ,*גנתית
 הולדת, יום )יום־(, מיחסים; העם, נכבדי נ, ,*גנוטיא

 פיהם, ת, ,*גנופים בת ,*כן־גנוסים —
טובים. בת טובים, נן מיחסת,

נאה. לא רבר ד־סי; גני, נ, ,*גגות

 כתבים אסף בית נגזים(, בל-רג )עפי״ר ז, גנז,

הגנה. הדבר יקרים; ודברים עתיקים
 הסתר, הטמן, אצור; פ״י, (,*.יגצז /*)גנז *גנז

האסף. נוע, מות, הטמן; האצר, ,*הגנז
מסבנות. בית אוצר, ז, גנזך,
 ;השתעל שעול, ע,*ם (,*ןגנח /*)גנח *נגח

דם. רקיק חאנק; האגח,
בושה. חרפה, בוז; רפי, גנות, ז, /*גני

מסכנות; ניר. אוצר, הסתרה; הטמנה, נ, ׳*גניזה
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 קרומים קדש פשרי דשי בו שטומנים ייטקום

וכלים.
 בית טטגרה, אסם, ז, ,*גניזה בית —

מסכנות.
 מקצר נשימה שעו-ל; אנקה; אנחה, נ, ,*גניחה

דם. דקיקת ומלחץ; רוח
 משלת שהאשה המכר בשר חתיכת ז, ,*גנין

גסים. סכים יצירתו; זמן לשני
 היה סכוך, )על־־(, ש״י, יגן(, גנן, )גן, ננן

 האף. ררך בדבור האותיות הוציא 0 למחסה;

למחסה. היה הנן,
 יודע הנן, עד^ ומשגיח עציבם נוטע ז, ,*גנן

הגנים. עבודת
 ,*הנשיא פן ר1פד הגנן כן כגנה —

 נשיאו דור לכל לאטר: ידוע עממי משל
לו. הראוי

הגנן. מלאכת נ, גננותס,
 הילדים. בנן והטלטדת סהטחנכת ר'גנן; נ, ,*|ננת

 עבה, מנטם; לא גדול; שטן; עבה, ת, ,*גס
)כתב(. דק לא
 שביעה.יותרטכדי אכילה גפה״,נ, אכילה —

 הבקר. טין מן בהמה נ, ,*נכה בהמה —
רחבים. תלטים של חרישה ו, ,*גס חריש —
 הרבה גדולה, במרה נ, ׳*נפה מרה —

אחת. כשעם
 כין במרחק שסיעה נ, ,*נפה פסיעה —

גדולה. שסיעה הרגלים, כסות שתי
גא. גאוה, בעל ת, ,*רוח גס —
משני־. עור מתכיש אינו ,*ב־ גם 1לב —
 צרכים, עשית גדולים, נקבים דר, ,*גפים —

רעי. הטלת
 (;1 לאיה דומה טורף, צסור טין גז, י, ,*גם

לאמרות. שבשנים הארג שטח עצם הארג, רחב
אישן. עבר; צד, ז, נפא",

 גג0קז־86י 9351051, ¥3ט(0,־זט גם *(

געל
 גזים הוציא נהק, ע,*ם (,*ינסה ,*)גסה *נסה

 מחטת עבה בקול דשה אל הקבה טן העולים

עבה. היה גס, היה ,*התגפה כבד. מאכל
 אל הקבה טן העולים הגזים הוצאת ז, ,*גפני

כבד. טאכל מחמת עבה כקול הסה
נטוס. חסר נ, ,*גפות
יתרה. נאוה נ, ,*רוח גפות —

 קבול. בית לו שיש כלי שבר הספה, נ, ,*גסטרה
 השה. אל הקכה מן )האדים( הגזים עלית ז. ,*גסי

 האחרונים היסורים הגשש, יציאת נויעה, נ, ,*גסיסה
המות. לשני

 טאר, חולה היה ש״ע, (,*_יגםם ,*)גסס *נסם

 היה ;למות קרוב היה למות, נוטה היה

 את ואסוף ברור ,*הגם בגסות. התנהג נם,
 כנסות התנהג ־לב(, )־רעת, והגדולים; הגסים

לשקשק. טבלי רעת
עריות. גלוי ערן; גן דית, ע,*נ

 שחלף לרבר תשוקה גשש, כליון דר, ,*געגועים
 מהורים יתרה חבה רחוק; לדבר תשוקה ועבר,

וכדומה. לילדיהם
 בארטה קלה חשירה )התרנגלת( חשוד ע,*ש ,*געגע

 טלול נשש; בכליון לדבר השתוקק לשעשוע;

 הריח. שינדף כדי האצכעות כין )עשב(
 בכליון לדבר השתוקק )־על( ,*הונגעגע

השתעשע. גשש;

 )כקד קול השמיע שיע, יגעה(, )געה, נעה
יללה. קול נתון וצאן!;

 במים טבילה ידי על כלים טהרות ו, ,*געול
 מאום; דכר0 ;ומשלך נשלט רבר רותחים;

חטא. עון,

 הבהמה; הטית קול נ, ,*געיה ׳*געיה ,*געי
ויללה. בכי קול
 לשני אות תחת הבא מתג )בדקדוק(, ז, געיהס,

נע. שוא
נעול. ר׳ נ, ,*געילה

הלאה השלך תעב, מאיום, שיי, ינעל(, )געל, נעל
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 )כלי( הטהר* הטאם; הגעל׳ מאום. טרנש
 מלאו שלא ילד הסל הנעל׳ רותחים. כמים

 ׳*הגעל ברותחין. בטבילה כלי טהר* חרשיו;
 ׳*התגעל רותחים. במים )כלי( הסוהר

התעב. הטאם,
 ותעוב. מאום של רגש ז, געלס, )"נם^(׳ לעל׳

 על־, כקול נתון )כ־(, פ״ע, .ינער(, )^ר, נער
 השמד, ארור; קלל, ם׳י, בנזיפה; דבר ם,*א

השחת.
נערה. ר׳ ז, ׳0ער5

 השמעת חמה; תוכחת הזהרה; תוכחה, נ, גערה׳
מארה. קללה, )רעם(; אריר קול

 התנודד רעוש, רגוז, פ״ע, יגע^(׳ נעש
 התעטש השתעל,* )הים(; התרגש )האיץ(׳

 צעש׳ הרעיש. הרגיז, ,*הגעש חי(.)כעל
 רקוד קפץ, גדול; כשאון הטה התרגז, התגעש,

)סוס(. בהתרגשות
התרגשות. ורעש, רגז נ, מג^הס, ז, געשס׳

 יורק דהר שרפדה, דהר ז, ׳ס^עש הר —
אש. לבות

 איזן* ;זרוע כנף; גבוה; מקום גב, נוף; ז, גף׳
נהר. שפת ומתנועעת; אליו מחברת כלי
עטו. אחר באץ לבדו, ,1בגפ —

 פטורין. נט פעמים; שלש פעמים, ג׳ דית, נים,
אבנים נדר יחד; קלועים קנים של גדר נ, ׳*פפה

גץ
ביניהן; וחמר טיט בלי זו גב על זו מסדרות

נהר. שפת
 ככלי. שפה מסגרת, סגירה; חשוק; ,ז,חכוק,*גפוף

 כלי קטור צמחים; על נסרית זייקת ז, גפורס,
בנפרית. חבית או

הסע. נהוג, ,*גפל (*)נפל
 פרי עושת עץ נפנים(, ר׳ נפני, >כ׳ נ, גפן׳

אשכל. ר׳ ענביס,
 דמות לה שיש גפן נ, ׳*אדרת גפן —

וענפים. עץ גזע
 כטפסים ששריגיה גפן נ, ,*דלית גפן —

נדר. או עץ על ומשתינים
נפן נ, ,*ר?לית גפן סורחת׳ גפן —

האדמה. על משתרעים ששריניה
 כארצות צמח מין כתנה, ז, ׳*גפן צמר —

רכים. צמר סיבי מלא שפריו החטות
מדברית. גפן נ, שדה, גפן —
שכהתערבו לבז סידי חמר טין ז, ׳*גפמיס ׳*גפם

י י י ־ י •י•
גבם. ר׳ מהר, יקשה במים

בגפם. וחבר דבק פ״י, ׳*גפם
 ף.1הק חבוק, ,*ף1גפ הקף. חבק; ,*גפף )נפף(
ביוש(. אומרים: )יש עץ טין ז, גפר׳

בגפרית. דבר כסה כנפרית; עשן ס־י, ׳*גפר )נפר(
 4כגםדיו הכסה בגסרית; העשן ,*התגפר

כגפרית משוח שראשו עץ בריר ז, גפרורס,
להדלקה. אחר שרפה בחמר או

 <.1כתם וגונו כאדמה הנמצא שרפה חטר נ, גפיית,

 השטן. את מהם שסחטו אחרי זיתים פסלת נ, ׳*גפת
בנפת. כסה ס״י, ׳*גפת (*)נפת
תוספות. פרוש, גמרא, ר-ת, נפ״ת,
 מתכת או עץ שביב ניצוץ, (,*גצם )ר׳ ז, ,*גץ

 בפטיש; עליה שמכים כשעה ממנה הנתז מלכנת
מהאדמה. ובולט לגטרי יכש שלא טיט

צ־ק. נר ת׳*ר צ,*נ

500^1־6, גפריוז *(
8ט1ק1זטר



גרון — 83 — גר
 (,*גיורת >ני נכריה; כארץ יושב עם או איש ז, גר,

ישראל. דת עליו שקבל נכר בן
 מפני שהתגירו נרים דר, ,*ת1ארי נרי —

 שהועידו נרים עליהם, שעלו האריות סחר

הטוב. מרצונם לא
 אחרי הנמשכים גרים דר, ,*גרורים ברים —

מעצמם. ישראל רת
 דת עליו שקבל נכר בן ז, ,*גר־צדק —

לכו. כתם ישראל
 מעכוד שחרל יהודי לא ,*תלצב גר —

אלילים)?(.
 מקום ; ר׳( כ״ח, )איוב שרסה הר סי ז, גר,

שכן. גבעה; נל, הר, כאדמה; עמק
רוח. נם ראשונה; גאולה ר-ת, ר,*!

וחכוך; גרוד מעוררת יבשה צרעת מין ז, ברב;
לבגדים. עור שק חרם; של *חבית

 מכסה פזטק, (׳*גרבי כ׳ ,*גרבים >ר׳ נ, ׳*גרב
הנעל. את נועלים שעליו חוטים מסריג הרגל

 וחכוך. נדור מעוררת יבשה צרעת נ, ׳0ברבת
המכה. על העולה חי בשר ז, ,*ברגותני

ירק. שם גרגר: ר׳ ז, ,*גרגיר
 ;רק גרעין* קטן; סדי ענבה, ז, גרגר, גרגר׳
קטנים. רסואה כדורי0 קטנות; אבנים גל
 או מהעץ אחד אחד גרגרים קטוף ם״י, .*גרגר

 הגרון שטוף ;עץ פרי יבש ;מהאשכול
 קול הוציא הגרון; לתוך שפוך וכיו״ב; כמים

גרונו. את ניגר ,*התברבר מהגרון• צרוד
שתיה. אחרי להוט וסובא, זולל ז, ׳*גרגרן

הרבה. ולשתות לאכל תאוה זוללות, נ, ׳0ךגךנות5
 שבתוך הקנה ;גרון ,**ורגאת זר׳ נ, ׳*גרגרת
זוללות. ; הקול יוצא שמטנו הגרון

 עממי משל ׳*הזהב את מבלה הגרגרת —
 ועושה המטק את מכלה הזוללות ; לאטר

לעני. הזולל את

 הסר ; מרוט שרוט, י*ם (,*יברל ׳*)גרד *גרד
 חר דבר של חודו העברת ירי על קלפח

 ערוד ;חד עשה חדור, ;נוף שטח על

 התגרד, נרד. גרד, סרוק. לאכילה; תאוה
התחכך.

 ר*)כל ;הכתב מטנו שנדרו מקום ז, ׳*גרד
לנוי. בנד מקצה מדלדלים פתילים ,*נרדים

כלבד. תהים, גרדה";
קצהו. מטנו שנכרת מרבד שארית ז, ,*ם1גךד

 נפשות דיני משפט מקום מטבח, במת ז, ,*גרדום
הרומאים. אצל
אומן. שאינו פשוט אורג ז, ,*גרדי

ארוג. דבר אריג, נ, ,*גרדיתה
גזום. חתוך, גזור, פ״י, *גרזים

 מטבע ;ונבלע בשנים שנלעס מאכל נ, גרה,

 גרעין* ;השקל מן העשרים חלק קטנה,
החזה. ועד מהצואר הנוף חלק חרוב;

 נרעין ,משקל *)כרפואה ז, ברהס׳ מ^קל —
החרוכים. טנרעיני

 שסה ;ריב חרחר ;הרעם הרגז, ם־־י, גרה׳
 העצבים; והרגז הרגש וכדומה; *באיש )חיה

 התקצף; התרגז, התגרה, וחשק. תאוה עורר
 למלחמה. או לריב תואנה חפש בריב, התחל

על־. גדולה צרה ,הביא*ב״ הדב את גרה —
יבשה. תאנה ,**גרינאת )ר׳ נ, ,*גרוגרת

גרירה. ר׳ ז, ,*גרוד
 הנופלים מתכת, או עץ שביבי ניר, ,*גרודות
השופין. או הטקצעה מתחת
 עתיקות סחורות מתכת; כלי שברי ניר, ,*גרוטות

ונושנות.
ריב. חרחור שסוי, ז, ,*גרוי

 )אמה מדתו על יותר הרבה נדול ת, ,*גרום

.*גרוטה
 לקונה. נותן שהמוכר ועודף הוספה דר, ,*גרומים

גרגרת. הבליעה, בית צואר; ,*גיונים >ר׳ ז, גרון,
 רם. כקול דבר בקול, צעוק ן,1בנר קריוא —

 א, ברוניותס, אותיות הברקס אותיות —
ר. ע. ח. ה.
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 והמושך. הנורר פעלת נ, /*גרירה להוט. ר׳ ,*1נ1נר אחרי להוט —

גרומ. ר׳ נ, ,*גרי^זה כר• מזרעוני גריסים מושה ז, ׳*ם1גר
גורל. הסל פ-י, ,*הנדל )גרל( מקום ;חסר טחסור, בחשבון, גבוי ז, ׳*גריע

 המים שם שמתקבצים באדמה ועמק :פיך
האדמה. כתוך ונשמרים

 )םרי<; בשול לא כסר, פחות; רע; ת, ׳*גרוע
ממספר. או מחשכין נכח

במדבר. צמחים מקום מדבר, נאות נ, ׳*גרלנה
 לנטיעה שלקחה ענף חתיכת נ, ,*גרופית ז, ׳*גרוף
טזית<. )ביהוד לשתול או

 לדלות משל ׳*עזקמה עגל גרופית —
 1 ערך. וחסר לשפלות משל כל; וחסר וריקות

מנהג ככל הנזהר קנאי נר יגי־<, ת, ׳*גרור
אליו. שבא העם
 לאשה; גט נתינת ,*גרודים בל״ר וכן ז, ,*גרוש

מארצם. שג־שו האנשים קהל רדיפות;
 גט. לה שנתן אשתי, את שגרש איש ת, ׳*גרוש

 נתן אותה, ניש שבעלה אשה ת>נ, *גרושה
גט. לה
 גרש לא שבעלה אשה ׳*הלב גרושת —

אותה. לגרש בלבו החליט אכל עדין, אותה
 ישיבה ; לגרים מושב מקום מושבה, נ, גרות׳

ישי־אל. דת קבלת* ; נכריה כארץ
הכרת. ,לנזר, הגת )גרז(׳
!^^3גטםם^3זנים<,י*ג זר׳ ז, גרון,

 ילבר *ל5 קרדום׳
עצים. בו לחטב

גרזן.
נרים. חלצי יוצא ח, ׳*גרי

 מקום ;גשמים בו שאין היבש, זמן ז, ,*.גריד
עלים. חשוף עץ יבש;
נרדה. ר׳ גרידא",
הגורד. פעלת נ, ׳*גרידה

 לפתיתים. ונטחני שנג־פו תבואה גרעיני ז, ׳*גרים

 נרו-ע. שדוא רבר תכונת דבר; איכות ,נ,רע*גריעות
 ורמטאטא הגורף פעלת נ, ׳*גריפה

עבה. לחם חלת ז, ,*גריץ

נוף.0 הדבר; עקר עצם, ז, גרם,
 ש־. מוכיח נוסו הדבר ,*םרש־1א 1גרש —

 • העצסות בשר נרד פ״י, יגלם(, )גרם׳ נרם
 הגרם, לדבר. סבה היה סבב,0 עצם; שבר
 בשנים גלד ; עצם שבר גרם, לסבה. היה

 הצרה הסכין הטה ׳*הגרם עצם. כשר
שחיטה. בשעת

ם!ה. נ, גרסא/ ז, ׳*גרם
 נו לדוש מתקן חלק מקום ,גיגיות• )ר׳ נ, גרן׳

 התבואה הבאת זמן ;הנדן תבואת תבואה;

 שדינה נבוב גליל חצי כעין אבן* הנרנה;

 אפרוחים ברכה, הביכה; אל הטעין מי נשפכים
מהביצים. אחד בזמן שיצאו

עגול. חצי ^נולה", גרן הצי --
התפוצץ; השבר,־ ע,*ם יגלם(׳ )גרם׳ גרם

ידוע; לנסח הסכם הלמוד; על חזור *למיד;
 שנור היה ׳*הגרם גריסים. עשה *ם־י,
 נפץ. שבר, הגרם׳ למור. ירי על ורגיל

 שנץ שנוי :קבוע נסח נ, גירשא", גרסה"׳
למוד. לנסח; נסח

ינקותא. ר׳ *די^קותא, גרשא —
גריסים. עושה ז, ׳*גרסי

 המעט, מנוע; מ־(, )עם פ״י ׳ ?רע )גרע׳ ברע
 סיס אסוף השערות; חתוך חסי: ם־, לקוח

 מעוט, פ־ע, גרעינים; נתון ; בז לו )איוב
 הביל; זכר; אבוד הכרת, גרע׳ ד מצער. היה

 <*הנרע הטיק. הוציא, ג:ע׳ מעוט. הסיר.
גרעינים. נתון עשה,

 נ לאסר ידוע מבטא ׳*רע1ג םיף1המ —
ממעטו. דבי על המוסיף

 רב. מקיז חובש, פשוט, ריפא ת, ׳ גרע
נכרי. הסכר; חסר; ז, ׳*גיעון

נךיעות. י׳ ׳*גךעות:
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 נרניר ;הסר• שבתוך הזרע חרצן, ז, ׳*גרעין

.1 נעיר )ר׳ קצן משקל תניאה;

 פנסים קטדם שנרעינים עתים, חל• נ, גרענתס׳
מבפנים. העפעף עור פני

 הלא־.; תשיא טשוך ס■׳, יגלף(׳ )גרף׳ גרף
 על שבקע־ה הרטב קנח , וקערה* טאטא;

 כאנרוף רסני ׳*הגרף לחם. חתיכת ירי
היי(. )כף
 שיסכים, של צנו-ות נקה /*ביבים ף1גי —

כיותר. בזויה ענודה עניר :בפונן
 ולצאת. לשתן כלי ו,*רעי של )נ-ף ז, >*גךף

םיווכ; משוך, ס״י, ינלר(׳ יצר׳ גרר׳ )גר׳ גרר
 ברכי גרוד נטשור; או נמנית גזור נרות,

 אחרי-. רטשך הסחב, ע, ס* נרה; העלה חר;

 היה ינסי, אחרי־; המשך הסחב, ׳*הגרר

 גרור׳ כפניה. גזור נרות, גיר׳ במשור. גזור
 הסתער, יתפרץ, התגורר, בפג־ה. עזו■

 התחכך. יתג ׳*התגיר ניי(. ר׳ ) תתחולל

עגלה טץ הרבו-: יטשך ע״י )אנכי(, נ, גררד,ס׳
השע. *עי אושנים כלי

נירי.
 הנגינות אחת* סרי; צטח, הארץ, תבואת ז, גרש׳

)״(. יש:ם1 וכן ף(, הקרש במסרי
תכואה. גרעיני פתותי נייס־ן, ז, גרש׳
 הרחק שלוח יוציא; סי׳י, יגרש(< )גרש, גרש

 השלח, הגרש, לאשי. גט נתון* ממקומו;
 גרש. גרש׳ הסער• התגעש, גרוש; היה

 )־האשה( ׳*התגרש מטקיטו. שלוח ש׳1צר
ךש.3ה

רריסות. שלוחים, נ, גרשיות׳
נשתה.שוה. נזרה רית, ״ש,1

קשקש. ר׳ ס׳ע, ׳*גשגש
נישה. יי נ, <*גשה
 הרכה כו שירדו מגשם; רטוב רוה, ת, ׳*גשום

שנהו. או חרש או )יום נשטים,
 אנך ובקצהו חבל או א־וך טוט ז, ׳*גשיש

יטיס. עמק את לטדי
כנשוש. המים עטק את המויד ז, גשושא/

 חלקי על הנתן טוט ז, םטה(< )של ׳*גשיש
יחד. לחברם סרקים שי טטה

 החקירה(. )כלשון •נוף ; חזק מטר ז, גשם׳

 שהגשמים עת זיר, ׳*הגשמים ימיות —
ניסן(. ער )מחשין ישראל, כאיץ יורדים

 ׳*ם1גש לנוף. לגשם, היה הגשסס׳ )גשם(
 נוף. תמונת סקכל טטטר; הרטב טגשם, רוה

 מסשט פושנ סתאר ; נשם הורד הנשם׳

 נס. היה לנוף; ההפך התגשםס׳ נוף. בתמונת

 יניף. טבע הגשם, טבע נ, גשמיותס׳ גשמותס׳
והנוף. הנשם מטבע פט-; גשםיס׳ת,שלנשפ,של י

 לפפשלה פיחד אות עס חותם חותם; נ, ׳*גשפ״^קה
למשפחה. או

כלך. פשוט, משי טין ז, ׳*גשקר
נהר. על נטויה טעב-ה ז, גשר׳
נש-ים. ,עשה”׳ם*(׳הגשר*׳יגשל*)גשר *גשר

 וחסצים אישים טעכיר איש הגשר; שוטר ׳*גשר
גשרים. עושה במעברה;

משוש; ירי על דבר חסש משש, ׳*גשש >נשש(
 הים, כק־קע ננוע

עםו־בחול)אניה(.

 .*ש ש 1 ג ת ה
 ׳* ש ש ג וץ ה

הלחם. האבק,
ננש. ר׳ גשת׳

 משאבה נ, ',,צשתה

 מים בה שמעיים

 עמוק, טטקום
להדק כסוף ריוסי
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הקכר. חצר המנכים; דריכת עת* האויר. לחיצת ככח בלי אל טבלי נוזלים ידו על

כנת" דורכת ♦אשד. נגינה; כלי שם נ, גתית׳ ענכים; בו שדורכים כור גתים(, גתות, )ר׳ נ, ׳113

 ;דלת ושטה העברי בא״ב הרביעית האות ד,
 מאזן קו או נקודות עם ארבעה, *ס״ט,

אדני. ר׳,6 אלפים; ארבעה — לטעלה
של. אשר, ש־, א״ח, ך׳, ך־/
זאת. ט״ג, ,*דא

הצרה. זאת עקא/ דא —
 ;אר״ן דרך אחד; רבר ; אחר רבר דית, דיא,

אטות. ד׳
 צער מרב הסוג פ־ע, ידאב(, )דאב, דאב

 אבס,”ה דמעה. הזל העין(, —) העצב; ויגון,
העצב. צער, ,*הדאב דאוב.

ביואב. לב ז, נךאבס, לב —
 דאבתי(, כ׳ דאבת, >ם׳ נ, דאבה, ז, דאבס,

)?<. פחד ; )?( צער ינון,
 יאבה. ר׳ דאבוני(, כ׳ דאבון, >ס׳ ז, ויאבק׳
 לדאבוניס, נפשי, או לבי לדאב־ון —

לצערי.
 ירוא, ט־<, )את־, פ״ע, ,0ידא )דאג, דאג

 ל־, חדור )ל־<, כצער; שרו■• היה חשוש;

 לדאנה. גרום הדאעס, את־. רע קרה סן ירא
דאוג. התדאנס,

 מנור; דאנותז ר׳ דאגתי, כ' דאגת, >ס׳ נ, דאגה,
)הים(. זעזוע הדואג; האיש מצב חידה; חששה;

 פדם, טהר, עוף ם־ע, ידאה(, )דאה, דאה
כנף. פרש

(.1 טורף עוף מין נ, דאה,

דאבון. דאבה, ר׳ ,0ן1ןיאו זיאוהס,

 1קס<111,מץ 031נ61^\611ו6, דאה *(
 זז1113,ת £16311

כן. לא ראם ת,*ר דאל״ב,
דואר. ר׳ דאר,
טודפת; גדולה חיה רדכים(,טין )בידני, נ,*זו דב,

דב
 הנחל הרב הכוכבים, טקכצות לשתים שם

רעה. לאשה כנוי דכה;* הקטן; והרב
 ולה היה לא .יער", ולא י דבים לא —

טעולם. דברים היו לא נברא,
 מצויה טורפת חיה שם ז, הים׳/ דב לבןס, דב

הקרות. הצפון בארצות

 )?(. הזקנה ימי )?<; •סע דכאי( )כ׳ ז, ויבא,
 דבב. שפוך, הזל, ס-י, ,*יךבא< ,*)דבא דבא",
 בהוד רק במק־א )נמצא (,*יךביב ׳*)דבב

 טפות נשוף,נזול ס״ע,* לדבי; עורר פ״י, דובב(.
הנד. דכר, מדבק; או לח כדבר משוח טסות;
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 האיש רגש איבה, שנאה, ז, דבב/ךבבא/

השני. כרעת החפץ
 ?עלי )י׳ ז,דבבא/ דבב/בעל בעל —

שונא. אויב, <,*ךכב
 נ, ,*רברבנית דכדכניסא >ר׳ ז, דבךבן/

 ובתוכו עין פרי מין גרגרניות, דבדבגיות(, *>ר

כרורי. קשה גלעין
דבר. על או איש על גנות דברי נ, רבה,
 רכיל, הלוך רבה, היוצא רבה, הבא —

ד־פי. נתון
הרב. של הנקבה נ, דבד,ס.
אויב. שונא, ת, דבוב/
אחרי־. נמשך ;בדבק כחבר ת, דבוק,

 טוח בד0 דביקה, אחרות; כדבק; חבור ז, ,*ק1ךב
 רוח ;בו הנדבקים עופות בו לצוד בדבק

כאיש. השוכנת רעה
אטור. נאמר, )בינוני(, דבור׳
 מלה.* טאטר; שיחה, כפה; מלים כטוי ז, דבורי/

האלהים. בטצות /*הדבור פי על —
 בטויה עת בטשך /*דבור כרי ך1ת —

אחת. מלה של
 /מבטאלאטר:*םדבורך עזקיקתךיפה —

לשתיק. לך טיב
 מין דבורים(, )ר׳ נ, דבורה/
 דבש. הנותן עיקץ זבוב

:לדבורה אומרים —
ולא ךבשך מן לא
דבש. ר׳ ,*עקצך מן

 דבורים קכצת דבורים, של נחיל נ, /0רית1ךב

יחד. רבות
היונים. צאת ךכיונים(,ז, ר:*בל רק )נטצא דביק/
.—ב לדבק הנוח ת, /0ךביק

הדובק. פעלת אחו־, חבור, נ, /*דביקה
 סהחדר המקדש; בכית הקדשים קדש ז, דביר/

בהיכל. הפנימי
ךבלת,כ׳ךבלתי,ר׳ךכלים,דבלות<, >ם׳ נ, דבלה׳

 דרוכות יבשות תאנים עגול גוש* יבשה; תאנה

לזו. זו ודבוקות
בדבר. בולט קצת ז, ׳*דבלול
 הוספת עיי לקלוש ובר עשה ם־י, ׳*דבלל

שזה. זה הקטנים חלקיו הרחקת ע״י או מים
 ־,3 אל־, >ל־״ פ״ע, .ידבק(/ דפק, )דבק/ דבק

 התאחד; בזה, זה האחז התחבר, אחרי"(, עם־,
 רדוף ארוב; בדרך־; הלוך דבק; ע״י חבר

 י*ע חבר ואחד, חכר פ״י,* השג; אחרי־;
 אחרי־. המשך התחבר, ׳*הדבק דבק.

 אחרי־. רדוף אחר; כדבק, היטב חכר /*דבק

 הדבלף היטב. אחוז בחזקה, חכור ק/1דב
 רדוף )־אחרי־( כאהבה; קרב חבר; הצמר,
 דבוק. הדבק׳ הגיע. השג, )־את־( אחרי־;

 התאחד כחזקה, התחבר (,*)התדבק *הדבק

היטב.
 דכד מחבר; נצמד, אחוז, .דב^קת/ >נ• ת, דבק׳

)בדקדוק(. סנסמך נדבק; להיות הסנלה לו שיש
 שבו המקום חבור; צמוד, דבקי(, ,)כ ז, י?ק׳

 בו שמדביקים חמר* ;דבוקים דברים שני
יחד. דברים שני

 התפעלות, ההתחברות; זנלת דבקותס/ג,התחברות;

 ולהתעלות לתפלה הכונה כל לרכז התאמצות

האלהות. אל
נדכה. שהוא דבר טבע נ, דבקותס׳

 בטוי, דבור, טאטר, דברי(, כ׳ דבר, )ס׳ ז, דבר׳ !
 עצם, ;הדבור ככלי מהפה שמוציאים מה

עצה. פקודי; מקרה; ענין,
 יעשוהו לא שאם רבר ׳*האבד דבר —

לאבוד. ילך בזמנו
 אשה; אל כיאה אחר; פרוש ׳*אחר דבר —

 האדם שאין מגנה רכר כל וכן חזיר,
מפיו. להוציא רוצה

ך?;ן. ׳*דברים איים —
 זה. רבר בתוך יש טיחדת כונה ׳*בגו דברים —
דין. בעל תובע, ׳*דברים בעל —
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ותביעות. טענות ׳*ודברים דין —
 ב^נה שנה דבר )אי ט־ו1בי ם1י דבר —

זמן. כאותו ידוע, לוטן הנצרך כל וכיו״ב<,
הסטייה. קורות, ׳*הימים דברי —
למד. ר׳ ׳*מענינו הלטד דבר —
דבר. אי!ה דבר״טה׳ —
 להם שאין דברים ז״ר, ׳*נביאות דברי —

בצדם. הוכחות
 אנשי שתקנו תקנות דר, ׳*סופרים דברי —

תודה. מדברי שאינן הגדולה כנסת
מאומה. אין דבר׳ אין דבר׳ לא —
רק-. נאמד הדבר ׳*דבר יהא לא —
 אודות; על ;בסבת בגלל, דבר׳ על —

כי. יען אשר(—)
רגל. ר׳ לדבר׳ רגלים —
 עצה בהם שאין דברים ז, שפתים׳ דבר —

כלבד. מלים בטוי אם כי ודעת
 בטא ד׳ובר(׳ כהוד: רק במקרא )נמצא )דבר(

 ונם הדבר׳ הוביל. נהוג,* הגד; בשסתים,
 שוחח. רעהו, את איש דגר פ־(, על־, עם

 נ־, את־, על־, אל־, עם: נם )יבוא דבר׳
 הגד, במלים, רעיון הביע בשסתים, בטא עם־(,

 הגא, לב< -אל לב, עם— )-בלב, הודיע;

 אל־; דבר על־; רעות הנר ־(3)־ חשוב;
 השמד. נחומיב; טובים. דברים דבר לב( )־־על

 הדבר)התדבר^ הכנע. הדבר׳ ?טוא. דבור׳
הגור.

מנםה,_קטנ. דברים(, *)ד ז, דבר׳
 לצאן. מרעה מקום אחו, דברי(, )כ׳ ז, דבר׳
דבור. מלה, (,*דברות )ר׳ ז, דבר׳

 שדבר הרבדים עשרת ,*ת1הךבר עיקרית —
סיני. כהר ישראל לבני אלהים

ראש. מנהיג, ז, ,*דבר
חק. דבר מאסר, רבר, נ, דברה,
 • כשביל דבר, על דברת", על —
)נשבעתי(. באמונתי דברתי, על —

דוברה. ר׳ דברה,
 היודע /*דברניות נ״ר ׳*דברנית >ג׳ ת, ׳*דברן

לדבר. המרבה יסה; לנאם או לדבר

 הסנלה ;הרכה לדבר הסנלה נ, ,*דברנות

יסה. לדבר
 תעשינה אש־ המתוק החמר דבשי(, )ב■ ז, דבש,

 היוצא מתוק מיץ ; מאכלן כמיץ הדבורים

 ייחדם, קנים ממין או ענבים׳ )תמרים, טסרית

 בטוי עקצך, טן ולא דבשך טן לא —
ביעתך. ולא בטובתך לא צרך אין לאמר:

 דבש עשה שיי, (,*ידבש ,*;דבש ,*דבש
 התקלקל התחמץ, ,*הד״בש וכדומה. מתמרים
ודבש׳.

נהל. עסיס נ, דבשה,
 .0 דבש יונק קטן עוף שם כרום, ז, דבשוןס,

מתיקות. דבש; עונת ז, ,*דב^זן
 דבשית, ס׳ר, דבשות, ר׳ דבשת׳, )כ׳ נ, דבשת,

הנמל. חטיט־ת גב, דבשותי(, כ״י,
 בעלת חיה נסש דני(, ם־ר דנים, ר׳ דג, )ס׳ ז, דג,

במים. החיה וחוליות עצמות
<1 מיחד דג טין ,*מלוח דג —

השובים. לא קטנים דנים ז״ר, ,*רקק דני —
 לקרעים קרוע לאטד; בטוי ,*ךג3 קרוע —

רחמנות. כלי
 )של המזלות אחד שם ,*דנים מזל —

אדד<. חרש
 מעוררת שהנגיעה כמקום ומשש ננוע סיי, ׳0דגדג

וצחוק. עצבים ניוי
המדנדנ. סעלת ז, דנדונס,

 קטן. דג* אחר; דג הדגים; לטין קבוץ שם נ, דנה, 1

 הדנהס, ורבה. סרה ס״ע, .ידגה(, )דגה׳ דנה,
כדגים. התרבה

 1<0נ1מ6>מק 00111זג1. דבש)( י(
ח6£13ז1ח13

96ז1,£ח מלוח דג י(
1ב3ז6ח2, 1זח£ר1ח2
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; דגל תחת אל המתאספים פעלת ז, ,*ימול
ושקר. םה*ט

 התבואה. תקרן כעימות, הרגן עשות (ז ,*־מון
כתוכו. רגש שיש ת, מועס,

 ועוף(. אפרוחים מהן להוציא הביצים חמום נ,,*ימירה

רונית. ר• נ. ,*דניתי
 הרגל. תחת המתאספים פעלת רגיל, נ, מילהס׳

 המל, הדגל. הרם פ״י, ןתל(, )דגל, דגל
 ההות. רטה, ,*מל הרגל. החת אל התאסף

התופח. נשא; רוטם, התלס,

 לנם. עוטר וסיומם, נשא מרבבה, דגול -
 עשויה לטוס מרבקה אייג חתיכת נם, ז, מל,

 אשי העם את להכיר הצכא, את לסדר

 הצבא. מפלוגות פלינה לו; לסטל בו בחר

וטשטר כסדר הולכים ,*במל לכי1ה —
ובשורה.

 הדנל. על מטונה הרגל, שוטר ,1 ,0מל[

 (,*דנטאות ,*רנטות *>ר נ, (,*)מגמא ,*תטה
 כלו כי להראות חטר טאיזה מיעט חלק

 ולדמיון למשל שהוא דבר זה; לחלק רומה

הכלל. מן יוצא רבר אחרים; לדברים
לו. בדומה מטת׳וס,

 השדה תבואות מיני דגני(, כ׳ רגן, ס׳ ז, ־תן,
 שועל< שבלת שסק, פסטת, שעורים, )חטים,

שפון.* מאבל; לחם; בשבלים; הגדלים

למן. מליצי כנוי )ממים, דנן —
 בדישה. התבואה את תקן ,*תן (*)מן

 <.1הרגן שבלי בין המצוי כחול פרח נ, ׳0ת^ה

הביצים חטם פ״י, יתר(, )תר׳ דגר
אפרוחים; טהן להוציא )העוף(

לקפץ. כדי האברים את *ישר
 $ שים פ״י, (,*יתע ,*)דגש *דגש

 ץץ דנש, קבל המשס׳ באות. דגש
 1 >/ •הו”ח בי,ברה זבטאי

 ׳*הדגש כאות. רגש שים
 דגניה. התשס׳ בקריאה. טלה הטעם

)אות<. דגש קבל
 הברתה לחמק האות בתוך נקורה ז, ׳*תש

 ,רגש בשם יקרא ואז תנועה( אחרי )בבואה
 בנ״ד )כאותיות מבטאה לשנות או חוקי,

 נח( שוא אחרי או הטלה בראשית כפית
.*_קל ,רגש יקרא ואז

)אתרס. פרי פטמת ברז;* שר; השדים, ךד׳ז,פטטת
 עזור פ׳י, נתר. _קםץ, פיע, ,*דדה )דרה׳

 ההליכה. למור כעת ללכת קטן( )לילד

 לאט, התנהל התנועע, )-התדדה(, הדדה
עטם<. נ״ב,=אךרה תהלים )אדרם,

הכל. דברי המתחיל; דבור ת,*ר ד״ה,

 1<0תת1כ1,שתזט דגניה *(
1נ1שט1, 60תז410ץ¥6ז



דדו— 90 — דהב
 השנים שיוריקו נרום (׳*)־^גים ׳*ך,ךהב (*)דהב

מבושה. או משחר
זהב. כטבע זהב; נ, דהבה/ ז, דהב/

זהב. צורף ז, ׳*להבי
 כאשן )נון( החלש מראה, שנה ש״ע, ׳*דהה

 ׳*ך,דהה )הצבע(. כהה להכירו, שיקשה
הנון. החלש דהה, עשה
קשה. לא רך, עז; לא רפה, )נון(, ת, ׳*דהה
הימים. דברי ר־ת, דה׳י׳
כתטהון. הכה מנהלה, האלם ■־ע, הדהם׳ )דרים(
 הרכקו ע־י וכידב בשמן הטשח הדהן", )דהן(

ונכבד. לגדול היה משוח; בדבי
ונכבד. גדול וכיו״ב; כשטן משוח ת, דהין/
שכן. משחת ז, דהן/
 במהירות )סוס( רוץ פיע, .ידהר(׳ )דהר׳ דהר

לדהר. גרום הרץ, ׳*דהר חזקה.
כמרוצה. סוס קפיצת נ, דהרה׳

זה. מיג, שתים; שנים, ש־ם, ,*דן
 מוליך שופטה; מכתבים, משלח שקורות ז, ׳*תאר

הפוסטה. עיי הבאים המכתבים המכתבים;
 משלוח שקורות שבו ׳ז,הבית*דואר בית —

המכתבים.
ע,נזול,חמום.דיב/הדב/החלש,הכאב.*ס *דוב

רבב. ר׳ דובב׳
מדבר. אומר, ז, בינוני דובר׳

 יחד קשורות עצים קורות רפסודה, נ, תברה׳

המים. שני על להובילן

דוברה

דיג. ר׳ דוג׳
ד;ג. ר׳ דוג׳

קטנה. פירה הדנים; ציר :,דונה׳
 עולים ובה גדולה כאניה תלויה פירה נ, ׳*דוגית

בצית. היבשה, אל טהאניה
דגמה. ר׳ דוגמא/

סל. גדול; פיר דודים(, גם מדים )ר• ז, דוד׳
 האב אחות בעל האם; או האב אהי ז, ד!ד׳

 ;קרוב ת,* ;ידיד תן, אוהב, ; האם או

נעים. חביב,
דודים. עושה ז, דוד׳

ודין. דת ודברים; דין רית, ת״ד,
 ועושה טוב ריח נותן צמח מין ז״ר, דודאים׳

(.1 קטנים כתפוחים שרי

 האם אחי אשת האם; או האב אחות נ, תדה׳

האם. או
ידידות. חבה, אהבה, ז״ר, דיורים׳ י

נשי-אים. )זמן( סרק נ, דודים׳ עת—
 ׳*הרוה העצב. באוב; ש־ע, יתה(׳ )דוה׳ דוה

העצב. ׳*התה דוה.
שומם. עצוב, כואב, ת, דוה׳

נדה• דוה׳ אשד, —
 אצל המחלה התחזק יום ׳*תה ם1י —

המשבר. בבוא החולה
כואב. לחוץ; ח, ׳*תוי
"*הודח בטיט. שטוף ס״י, הדח׳ )דוח(

במים. השטף
וחשבון. דין ר״ת, ת״ח׳

 ביבשה ונם במים נם החיה כריה ז, תחיס,
וכדומהז. )צפרדע

דחק. ר׳ ,*דוחק
חלי. מחלה, ז, תי,

מצטער. כואב, ת, ,*תי
וכיחג תבואה ניגרי כתות שיי, יתך(, )דך, תך

 שספסקסזגקגגמ&ע מ671,ס<זס (דודאים1
^2ח£1־ז0£0ז3, ־ת13ח(1ז31<6
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 הידק. הכתת, /*ןי1הד קטנים. לסדורים

<.1 טמא עוף טין ז, דוכיפת/

 הנהנים עמדת מקום (,*ייננים )ר׳ ז, /*דוכן

 הנהנים. ברכת אצטבה; נטה; בינתם, בשעת
 עם החוזר המורה עוזר ז, /*דוכן ריש —

השעור. את התלמידים
דנם. ר׳ /*דוכס

 לסקועות. אותם ועשה חוטים כרוך ם>י, /*דול

חיטים. סקעת נ, דוללהי/
כים. גדול דג שם ז, /*דולפן

 דמם; ר׳ שתוק, חרוש, ם־ע, ידום(, )דם, דום
המתן. חנה,

 רנון; לעז,* ; שאול קבר, ; דממה נ, דומה,
 ;לרעה ארם על הכריות שמדברים רבדים
השאול. על הממנה המלאך לה; רע ששם אשה

אבנים. טור נדבך, ז, /*ם1מ1ד
 סבלנות; רוח, איך דממה. שתיקה, נ, דוסית,

דבי. דבר מכלי רומם, תהים, הצרה; הקלת
 כאין דבר; דבר מכלי כשתיקה, ם,*תה דומם,

בהשקט. קול;
 והטתניות, הטחצכים מיני לבל שם ז, /0םפ1ד

ורומם(. צומח לחי, נחלק בתבל ינמצא )כל
 הגיוני ברבר ונתון נשוא פיי, (/*ידון ,*)דן *דון

 התקוטט. התונח, הדון/ דין. ר׳ למויי;

עליו. שדנו /*הנדון —
 שהדבורים צהבהב חמר שעוה, דונגי(, )נ׳ ז, דונג/

אותו. עושות
 זנבו טקצה נבדל ראשו שאין זוחל ז, /0דונע

(.2ולהםך לאחור מפנים להתנועע יכול והוא

רסן. ר׳ דופן,
 מערות פי בה שסותטין זקופה אבן ז, ,*דופק

 נשען שהסנפה הקבר צלעות ;הקברים
דפק. ר׳ עליהן;

 ,;קסמץ \¥16<361־1(קסר 1קקטר6, דוכיפת י(
1ו00ק06

3קדת1ך681נ3€ח3 רונע *<

 ;: דלוג הלאה, קפוץ פ״ע, ידוץ(, )ךץ< רוץ
•שטוח. לתוך; תחוב

 "*ךןק היטב. התבונן פיע, (,*ידיל ,*)דק *דוק
י׳
דק. ר׳ דוק,

אחר. באופן ולא נך, רק תחים, דוקא/
דיקן. ר׳ ת, ,*דוקן

יקין• י׳ ׳*דוקרן
 ביחס! העת תקופת דורות(, נם )דיורים ז, דור,

 האדם;. חיי זטן אחר; בזמן החיים לאנשים

אחר. בזמן החיים האנשים
.הבאים הימים משך ,לעולם,לכללדורות — **
תטיר. דיור, לדור —
דור. ככל ודור, דיור —

 טובים,. מנהיגים לו שאין רור ז, ,*יתום דיור —
במקום,. האחז ישוב, שנון, ם>ע׳ ידור(, )דר, דור

 צווי־* טדורה; לעשות עצים הדלק פיי, גור;

דיך. *ר דור, נדור. מהפעל
 של שורה* ;נדור ;מעגל עגול, ז, דור,

.)בסל( קליעה
 המכתבים■■ נושא הדואר; מנתבי כוניל ת, ,*דור

דין. שופט, ;לבעליהם וטחלקם
מנחה. מתנה, ז, ,*דורון
דרשן. ר׳ ,*היורש

 הדק^ ; בום רטום, פיי, ידוש(, )דש, דוש
הגרעינים; את מהן להוציא שבלים חבוט נפץ;

 התרגלה כ־(,—) ; אשה אל בוא *בעול,

 לפרכס. היה הבום, חרמם, הדוש, הסכן.

 )התבואה( החבט הודש, רמוס. דרוך, ,*דוש
במורג.

 עשה ל־; לב שים לא /*בעקב דוש —
את־. יורע כלא עצמו

שלומך. דורש דית, דו״ש,
 והרוטם הדורך פעלת ;הרגל נ, ,*דושה

אתי. ידו על להניע מכונה שתחת טררם0
המכונה. אופן
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 בור לפני שוחה נוטה, (,*דותיות )ר׳ ז, ,*.מת

 המים נקוים ואליה אליו, טטנה ומוצא

 חפור בור ;יסתננו למען הבורה היורדים
בנין. לו ומסביב כאדמה

חול. דברי חזק; רגש ת,*ר ד״ח,
 כמל* גדש; דחוף, י,*ס ידחה(, )דחה, .דחה

 רבר והעתק העבר ;*וכיו־כ )טצוה רבר כח
 מזמנו וכיו״ב חג העתק ;אחר דבר מפני
 )מפני העבר* ; הבשל הדחה׳ אחר. לזמן
 הכשל דחה, אחר<. לזמן מזמן או אחר רבר

 מדרך העד. ; וגיש דחוף ׳*הךחה ונפול.

 ונפול הכשל השיחה(׳—) הדחה טובה.
בחזקה.

 דחה בקנה"׳ דחה ,*בקש דחה —
 כעל ׳*בתבן דחה ,*רצוץז בקנה

ממש. בו שאין ברבר דבריו או איש טענת
 לאמר: מבעא ,*הנופל אחרי אבן דחה —

 רע עשה הנופל, אחרי אבן השלך

למסכן. לחלש, לנוסל,

 אותו שדהו חג או צום ת, ,0נדחה —
אחר. ליום הקבוע מהיום

 נדחת השעה השעה, מפני קנדחה —
 רעה כעת סבלנות לאטר: משל ׳*מפניו

 טוב. יותר למצב אחיכ מביאה וצרה
דחיה(. >ר' ארבה הרחקה, ז, ,*ץיחוי
 אורחים. בחרר לנח קטן שלחן ז, ׳*דיחין

צפוף. ת, ,*דחום
אץ. נטהר, ת׳ דחוף,

 היטב. מתאים לא אנוס; לחוץ; צר, ת, ,*דחוק

 דחיפה. מכח נפילה כשלין, דחי<, )כהפסק; ז, י,1ךך
 לאהד דבר; אחור ארכה, ; הדיפה נ, ׳*דחיה

מה. זמן
 תשובה רחוקה, תשובה ,*בקש ךחיה —

לדחות. כרי רק
איום. נורא, ת, ׳*דחיל

איטה. פחד, נ, ,*דחילה

לפעולה. טעורר •כח הדפה; נ, ,*דחיפה
 כראש הבא חזק דגש )בדקדוק/ ז, ,*דחיק

שלפניה. לזו בענין המחברת הטלה
והלוחץ הדוחק פעלת נ, ,*דחיקה
 א אדם תמונת מפלצת, ז, דחליל,/ דחליל/

 צשדיס להפחיד בנן שמעמידים משנה חי
מהפרות. או מהצמחים ולהרחיקן

 (.1 מאד קטנים שגרגריו רנן טין ז, דחן,

הצפץ. אצל מיסה מוציאה דלקת ז, דחשס,
 יחד. רחוק לחוץ, פ״י, <׳*.יךחש ,*)דחם *דחס
לחחן דחה, רדוף, פ״י, ;ירחף(׳ )דחף, דחף

 מנהל. נמהר, היה החפז, הדחף׳ והרחק.
"האץ; ענה; לחוץ, סיי, ידחק(, )דחק, דחק

 הנקע ץזחרל הדחק׳ יהפגע. הפצר אלוץ,
צר. בסקיס הכנס* בהתאמצות; לעצמו דרך ופנה

 שיבוא התאמץ ,*השעה את ק1ךח —
מהר. יותר רבר

 קשי, מחסור; ;הכיח לחץ, ז, קחק/ ׳*דחק
ככרות.

 לא בכבדות, בקשי, ,*הדחק ידי ^ל —
נקלה. על

דחק. ר׳ נ, ׳0דחקות
 שמוצאן האותיות חמש )בדקדוק( ,סת*דטלנ

. מהלשון.

 מי• ?.ף׳ די׳ דד׳ דד׳ די׳ יכ ד׳ י)ם י׳ לי׳
 שלא מספקת כטית ךץ<, דים, ד;כן, דיכם,

 כ־<, ב־, עם ונס תה״ם, ממנה; יותר נצרך
מספקת. כמות יצרך, במרת

המספיק. כשעור כדי, —
לטק. טיח, ש־, כקי —

אשד־. עת כל אשר־, פעם כל מדי׳ —
 אחרים! בזמנים יוכן ,1ם1בי ם1י מלי —

ויום. יום בכל

מהדרוש. •ותר )יותר־ו, ׳*מלי —
די. למדי, —

,סססקס 911־86, זת111161, דחן <
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ישראל. חני ר״ת, דיי,
אם. של; אשר; מיי, לי/
 דינים; דיג, :בינוני דיג; חניתי. :)עבר ס׳י דיג,

דגים. צוד חנ<, צווי: ידיג. אדיג, עתיר;
 דגים. לדוג שעסקו פי ר׳.חגים(, חג, )ם׳ ז, לינ

הדיג. מלאכת נ, לעותס,
האיה. מטשסהת טורף עוף טן נ, דיה,

 דיונו, חיוה, דלהו, חוץ, חוף, )חוגי, זו־נ, ,1לי

לכתיבה. דיותזנוזל ר׳ חוהן, חוהם, דייכן, דיונם,
בסול. זוג ז, ׳*לילני

 בית, קומת (,*דיוטאות ,*חוטית ,)ר נ, ,*טה1די

בית. ר׳ יציע,
יחד מחברים לוחות שני כסול, עטור ז, ליוטד,

ישיח. זוית בצורת
שפוט. דין, עשית י, ליוןס׳

 כעל הקנה האריגה, מכלי אחר ז, ,*ליוסטר
השתי. חוטי את גוללים סביבו אשר הכנסים
דיסק. ר׳ ,*ליוסק
נוזלים ידה על להעלות שפופרת ז, דלפיס׳

או מחבית
מכר•

**י" ליוסרצוף♦,:,
חוסי סנים. שני בעל
 רב אחר אחר מדבר הלמד דבר ן, ,*דייק

צמצום. ;עיון
יותר. ולא פחיות לא /*בדיוק —

איש. מפני טעתקת תמונה ז, ,*מן1לי
כבית. שדר ט• אחר; שכן דירת ז, ,*דיור
בקביעות. כדירה היושב דיר, ז, ,*דיור
 דרך זעה כעין גוזלים טסות יציאת ז, ליותס,

חרס. ככלי או שבנוף דקים נקבים
די. שהוא מה סנלת נ, ליותס׳

קסת. בידיו, הריו, כלי נ, ליותהס,
ישרא-י. ימי דברי דית, דייי,

במדוכה. הדך פעלת נ, ,*ליכה
בטארחות והמאכלים המשקאות מביא ז׳ דיל/

הקפה. וכבתי
דכה. מביא מוסר, מלשק, ז, ,*ר1לילט
מלשינות. נ, ,*ר;ה1לילט

? אולי השאלה, מלת ,*לילטא
 מושל';; מצר כללי ענש בטול ז, ,*ליטוש

 מרחץ בית לכלל; השיך דבר כללי, דבר

פרסום. צכורי
 יצוא ענש; מבלי יצוא ,*בליטוש יצוא —

בפרסום.
 ;משפט עשה שפוט, פ״י, ילין(, )דן, דין

 דרוש השפט, )־עם־< הוכח; יסר, ענוש,
 התפלפל הלכה<;1 מדבר דבר למוד משפט;

 השפט. התקוטט, התוכח, הדון׳ בסברה.
 אחד. עם למשפט עמוד (׳0)=התל_ין ך,ליןס׳

 _יש לדין ואם נקבל, הלכה אם —
 לקבל עלינו טחלט חק זה אם ׳*תשובה

 יש עליו תונח לה אפשר אם אבל אותו,
לסתר. תשונה

 צודקת; טענה ;ריב ;שפוט משפט, ז, לין׳
 זנות ;דנים פיו שעל חיק ; קשה משפט

 הקש י*עם השנל שטחיב טה* ;במשפט

לדבר. רבר
שופטים. ז, ׳*לין בית —
 על תביעות לו שיש מי ז, ׳*לין בעל —

עמו. ונשפט חכרו
ל־. נם שיך ה־ אותו ׳*הלין הוא —
 • יושבים שבו הקבוע היום ׳*הלין יירם —

למשפט. הדינים
נקב. ר׳ ׳*ההר את הלין .יקב —
היה־. צריך ׳*היה־ בלין —
 לשפט׳ ה... של נטיתו נ, ׳*הלין מלת —

ברחמים. לא קשה, ברין
טוען. מליץ, פרקליט, ז, ׳*לין עורל —
 הדין, כי האדם הסכמת ז, ׳*הלין צלוק —

כצדק. הוא עליו שנמתח הקשה
הקבוע. הדין לפי נ, ׳*הלין שורת —
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 חטי לסי לא ׳*הדין מ^כרת לפנים —

הקבוע. הדק
ותביעות. טענות ׳*ודברים דין —
ריבו. ריב דין־׳ עיצה —

דתיים. הקים דר, ׳*דינים —
 והדין הואי׳ ודין ׳*הוא דין והלא —

 וכך. כך טחיב השכלי ההקש הן ׳*תן1נ
שושט. ז, נלין׳

זה. ט״ג, ,*דין
נים.ךגה משטרת נ, ׳*׳רינות
 זהב. ושל כסף של ורומית יונית מטבע ז, ׳*׳דינר

 כתושות חטים או שעורים של מאכל נ, ,*נלןסה
ומבשלות.

רספק. ר׳ ׳*ליספק
 וטוה. מזה בהמה נכי על הנתן ול6כ שק ז, ׳*יליםק

צלחת. קערה, ז, ׳*דיסקים
בדיעבד. ר׳ דיעבד׳

רסתר. ר■ ׳*דיפתר

רקוד. מהול, גילה; שטחה, נ, ,*־ריצה
 ולא שהיא כמו בדיוק דבר עשה ע,*ם ׳*ריק

עבה. ולא דק דבר עשה דוק; בקרוב,
 טמנה ולירות למצור סוללה דיקים(, >ר׳ ז, יריק׳

העיר. תוך אל

 ומעשיו הליכותיו בכל המדקדק ז, ׳*׳ריקן
כדיוק. שיהיו
דיוק. הדיקן, תכונת נ, ׳ללהנותס,

נדרה. צאן, לעדר דירה ז, ׳*־ריר
לעציב. העצים,אסם בית ׳.ז,*הל¥ים דיר —
)שדה(. בהמות גדרות הכסה ׳*הדיר (*■)דיר

בשדה. זבל שים זבל, בהמות; גדרות ה עש ׳*ל״יר
נר. כקביעות; ברירה היושב ז, ׳*־ריר
גזם. השרץ, גלם נ, ׳0לירה
 קטנה תולעת* בו; לשכת בנין טעון, נ, ־רירה׳

שבדגן.
בו. לדור בית ז, ׳*דירה בית —

 פעלת הדישה; זק השבלים, חביטת זק ז, זל'.שי

 הנדושה; התבואה* ;שבלים והחוכט הדש

רמיסה. דריכה,
לדוש. שאומנתו האיש ז, ׳*לי#
 הדריכה או השבלים חביטת נ, דישה׳ ז, ליש׳

 בשה* ;הגרעינים את מהן להוציא עליהן
בעילה. אשה, אל
(.1 הצבאים ממשפחת חיה מין ז, ליש׳ון׳

 )כלי, נקבוביות דרך רקות טסות פלוט פ-י, ,*דית
 הריתי׳ רשומות. אותיות על דיו העבר גוף(;

נקבוביות. דרך )טפות( יצוא (׳*)=התלי_ת
שבכתב. צואה ז, ׳*ליתי״קי

רצוץ. עשוק, דנים(, )ר׳ ת, לל׳
 נפץ, שבר, א׳2ד הכנע. השכר, הלכא׳ )דכא(

 דכא. ׳*הלכה ההרס. שבור, דכיוא׳ הכנע.

ועני. מיגין )הלב( השכר )"התלכה(׳ הלכא
עפר)?(. אבק, ז, נענה. נכנע, ת, דכא׳

גמורה. שבירה ז, לכלול׳
 צערה הנפש, שבירת ז, ׳*הנפש לכדול —

הגדול.
נפץ. שבר, פ-י, ׳*לכלל
מדכא. עני ׳*טלכדל לל —

 נכנע. שבור, היה פ״ע, .ידכה(׳ )לכה׳ דכה

 נפץ, שבר, לכה׳ הכנע. השכר, הלכה׳
דכא(. )ור׳ כתות

הזכר. ביצי אשך, נ, לכה׳
ומצוקה. צרה ירי על הכנעה ז, ׳*לכר
שנור. נכנע; ת, ׳*לכר

 משכרים, מחי דכיים(, ר׳ דכ;י, כ׳ דכי, )ם׳ ז, לכי׳
 מטה מטה ברדתם הגלים גלים; הטון קול

הנשאם. אחרי
רכרך. ר׳ ׳*לכל
דוכן. ר׳ ׳*לכן
רוזן. נסיך, ז, ׳*לכס

 אביק; עני, ערך; שפל רזה; כחוש, ת, לל׳
הכמות. מעט

ז^11110שק יישין׳ *(
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דלת, מן מקצר ז, דיל׳

החסר. הסר, )צווי<, ׳דיל/
למבין. די רירו, ל,*ד
 )־על"( דהוי; קמוץ, ע,*ם ידלג(/ )ךלג, דלג

 עבור* בו; לנגע מבלי בקמיצה דבר על עכור

 רחוק שני לחלק אחד מחלק בענין או בספר

 דלג׳ שביניהם. מה קרוא מבלי מהראשון
 ;על־ ססוח ל־, מעל קמץ על־, קמץ

 רחוק לחלק מחלק בענין או בספר *עכור
שכיניהם. מה קרוא טבלי מטנו

 בשר חתיכת עניות; במצב; ירידה ז, ׳*יךלדול
התרננל. •זקן לממה; ומדלרלת מהנוף בולמת
 ממקומו, מעט העתק הרמה; החלש, ם-י, ׳*דלדל

 )פעל(, *דלדל לדל. עשה טלטל; הניע,
 היה הענה; חלוש, (/*)התדלדל /*הדלדל

 ממקום נתק אבר(—) שמל; קטן, היה לרל;

קצת. בו דבוק ונשאר חבורו
 דבר העלה הרם, נדי, ידלה(׳ )דלה׳ ?דלה

 הרם דלה׳ מבאר; מים שאוב עטק; ממקום

 תלה הרם, ׳*הדלה הצל. רומם; ממעמקים,
 משענה. או עץ על לארץ הסרוחים הנמן ענסי

 הנמנים(. )כענמי על־ התלה הורם, ׳*הדלה

מוי ׳*עמוקים מבורות מים דולה —
מאד. השכל חריף לת״ח

 קשורה משתים או צמר פקעת ךלת<, )ם׳ נ, דלה׳
 הראש משער תלתל לטויה; הכישור לראש

המצח. על היורד
 המפלגה ׳*הארץ דלת העם׳ דלת —

העם. של )העניה( הנמוכה
(.1 עץ שם ז, ׳*ץלוב

דבר. על מסיחה קמיצה, ז, /*דלוג

נקי. לא עכור, ת, דלוח׳
מים. ומעלה ושואב הדולה מעלת ז, דלוי׳

דלל. ר׳ ת, ׳*דלול

דלעת. ר׳ דלועים׳

?12131115 0ז16ח13118 דלוב *(

 דלעת
רוק. כסף; חסר שמלות, עניות, נ, ׳*דלות
מילנת. דלות ׳*ללות דלי —

 ולא עכורים עשה פ״י, .ידלה(׳ )דלת׳ דלח
דלוח. ׳*הדלח )מים(. נקיים

 נטכנענית(. שופכים לטי תעלה נ, ׳סךלחת

רילטוריה. דילטור, ר׳ ׳*דלטוריה ׳*ר1ךלט
 דל״ם(, ,זוגי דליים ם,ר׳7)כ׳דליי,דלי ז׳ דלי׳ דלי׳

 מדלה. ענף מבאר; מים בו לשאב בלי

.מ המזלות. אחר שם ׳*דלי מזל —
והקופץ. הרולג פעלת נ, ׳*דלינה

מים. ושואב הדולה פעלת נ, ,*דליה
, לקשירה. רק פתיל ז, ׳*דליל

 המדליק. פעלת שרמה; דלקה, נ, ׳*דליקה
להרלותו; שאפשר ורק ארך ות<,ענף*דל נר׳ נ, דלית׳

מדלה. גפן זמורת
 הנשא, ידל(, )דל, התמעט. )דלל(׳ פ-ע, דלל

 דל. היה רזה, כחוש; דלה<; )ר׳ למעלה הרום

 מתוך זיתים( )וביחוד עצים תלוש ׳*הדל
 הנשארים. העצים בין רוח והשאר נן

 *הדלדל )יעל(. דלדל♦ )יעל(. *דלדל
דלדל.' י־ )=התדלדל(׳

עמוקים. לא מים דר, ,*דלולים מים
מעשה. ז, ׳*דלמא
היות. יכול אולי, נדי, ׳*דלפה
נקל. למבין רעת ר״ת, דלמ״ג׳

ארמה. פרי מין דלועים(, )כרבים נ, ׳*דלעת
.0וצהצ גדול הקשואים ממשפחת

רלעות

781x83,1זט<1)65,00זט£0,56זט(1 (דלעת1
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)דלף׳ דלף

)במליצה(. פלחמה דפי(; הספינות:

הערלה. בכריתת הנוזל הדם ז, ׳*ברית דם —

 1ץ<5ח1;3, 513,•ז£](ז תז3ת1ז6י רלק *(
רת3ז1חש

ונחל. המקלח הדם יז הנפש, דם —
יין. ז, ענבים׳ דם —
 סקלה־ שאינו הרם ז, *התמצית דם —

מעצמו.
במיתת־. שמוח דם־, על עמוד —

רוצח. דמים, איש —
 מיתתו. על פיתה דרבים אין דפים, לו אין —

מיתתו. על מיתה חייבים לוי׳ דמים —
דמים. *ר רכר, מחיר ,*דמים —
 •שי■ איש; הריגת נ, ,*דמים שפיכות —

 פני הלבנת ;וכדומה עלבון י*ע וצער
דבור. ע•• אחר

כצור. דכי ממונות; דיני משל; דרך ר״ת, ם,*ד
 האדן עמי של תבואה ז, )דמי(', "מאי",

.*מעש ממנה הפרישו אם שספק
כהה. אור ז, ׳*דמדום

 הנשאר הכהה האור דר, ,*חמה דמדומי —

 השכשות; כין השמש; שקיעת אחרי ברקיע

הבקר. אור
 ובבינה^ תמהון של כמצב היה ט־ע, ,*דמדם

 באשכלותידם^ שיבשו ענבים ניר, ,*דמדמניות
 איחי אל־, זל־, פעו״י, יךמה( )דמה׳ דמה

 הדמה פסוק. חרול, ;דומה היה שוה,
 דומה; הראה שוה, היה אבוד. הספה,
 לדבר! דבר השוות ;התכון חשוב, דמה,

 הדפת לעין. היאה השוה, (,*)מדמה *דמה
עצמו. את הערך השוה, )=התדמה(,

 לי/ ?מייפה ,*ש־ אני דומה —
 אני, 'יחוש: י לי, ניאה ,*?מדמני

אני. משער
 עפור או בד מעין מציף, שקט; דממה, נ, דמה,

המים. פני על צף הים כקרקע אהוז
זה לעמת זה דברים שני עריכת ז, דמויס, ן

ילק

דלף
 טפי הרטב הבית(׳—)ס׳ע, ידלף(׳

 דמעות; הורד דמוע, נזול; נטוף, הנשפים;
הלוף. הדלף׳ הטס.

;מהגג מים טפטוף דולפים(, )דליי, י, דלף׳
לאט. הרולטות נשפים *נוטות
דלף. ר׳ הנג; צפר נ, ׳*דלפה
 תמיד. זולגות שעיניו איש ז, ׳*דלפן
רולפן. ר׳ ,*דלפן
 רגלים שלש בעל קנון שלהן ז, ׳*דלפק
ד,שלחן. לצרך וכלים כופות עליו לשים

 רדוף שרוף; בעור; טעו״י, ןדלק(׳ )דלק, דלק
הבער. הדלק׳ השרף. ׳*הדלק .*אחרי

הסקה. סחפר דלקה; ר׳ ז, ׳*דלק
חיה פין ז, ׳0דלק

(.*יונק
 שרטה, נ, ׳*דלקה

בערה•
 דלקה נפלה —

דהאש ׳“*ב
ב־. אחזה

 החם •התגברות חים; מחלת )כ׳דלנןתי( נ, דלקת׳

האדם. מנוף כאבר או כחלק
 דלתים׳ זוגי דלתות, ם׳ דלתות, ר׳ )כ׳דלא•" דלת,נ,

 צירים על סובב קרש או לוח דלתי(, ם׳

 ; בסטר עמוד ;כלי או חדר טתח ומכסה
 לחצי הפקכל בשיר כית של הראשון •החצי

 חאיב. של הרביעית האות .סונר•; הנקרא השני
 סובבת שאינה רלת ׳*אלמנה דלת —

צירה. על
 ׳*תפתח במהרה לא ננעלת ה דלת —

 מאיש פנתה ההצלחה אם לאפר: משל
 צרה נאה ואם מהר, אליו תשוב לא

אותו. תעזב בטהרה לא עליו
אדם נוזל דפים(. דמכם, דפי, דם, )ם׳ ז, דם׳

החי כנידי

דמוי
זר )כהוראה עלומים חיים;
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 נפרדים; הם וכמה מדמים הם נטה לראות

כמחשבה. הציור כה
אדם־העלים!(. סרח נ, דטוטיתס,

קהל. הטון, עם, ז, ,*דמום
דימום. ר׳ תה״ם, /*דמום
 ;לתרומה תבואה או פרי עשית ז, /*דמוע

מהעין. דמעות הורדת
 הדומה דכד של ציור דטיות<, )ר׳ נ, דמות,
לאלהים. תאר* תבנית; תמונה; טראה, לו;

רמאי. ר׳ ,*דמי
שלוה. מנוחה, שקט, ז, דמי/

חיי. ימי תקף כעצם ימי/ בדמי —
 הציור כח* שווי; רמות; דמיונות(, גר• ז, ךטיון,

משל. כמחשבה;
 בדמיון. אלא מציאות לו שאין ת, , למיתיס

מדם. ר׳ רבר. מחיר כפף, ז״ר, /*למים
<?. י יט, )יחזקאל הצמח רעננות ז, דמך׳
 מפחד; אלם היה פ״ע, ידם(׳ דם׳ )דטם׳ דמם

 הלם שבות. ט־, חרול ;נוע בלי עטור

 כלה ;כאבן האלם ידם(/ נדמו/ )נדמות׳

 )הים□/ דומם כרם. לכלך ׳*דמם ואבוד.
 הךםים<, )נם הדם הרגע. השקט,ירומם(/

 הרגיע, השתיק;* כלה; השחת לאבן, הפוך

מנוחה. נתון
 שתיקה. נמוך; קול שסל, קול דטטת(, )ם׳ דממה/ק

גלל. זבל, דמני(, )כ׳ ז׳ דמן׳
 לטיבו. בשדה דמן שים זבל, /0דמן )דמךס

 נטוף,נזול, פ״ע, ]העין[(, תך.מע )דמעה׳ דמע
 העיב,/*הדמע דמעות. הוריד מים, זלוג

 חולין התערבות ידי על לתרומה היה שקוע;

 ׳*הדמע כחולין. תרומה ערב /*דמע בתרומה.
דמעות. הורד

 ראשית >?<; וזיתים ענבים עסיס דמעה; ז, דמע׳

)?(. הגרן תבואת
בכי(. )כשעת העינים מי נ, דמעה׳

20601006 דמוטית <1

 מליצי משל לחם/ 1דטןןת ל־ היותה —
 מוונו. זה כאלו תמיר הבוכה איש על

 להשען מטה או ספה בפאת כסת ז, דמ^ק׳
עליה.

 ששוליו נוזלים( )לשמירת גדול חרס כד ז, /*דן
יעטר. למען לסטכו וצריך צרים

נרה. דם נפשות; דיני ר״ת, ד״נ/
 הזה בחרש0 זה; :רומז כנוי /*מה מא־'/

שבחדש, היום מספר זה לפני )כשמראים
 ♦ הנזכר( בחדש י״א לאטר רנא, ייא כטו:

כדונג. כסה ם-י, מג׳ )מג(
 שריהו צמח שם נ, /*ממה

 לרפואות, כו ומשתמשים נעים

(.1מנתה
 על מדברים שאנו זה שלנו, /*מן

אורותיו.
המשפט. לבית לבוא /נ,הזמנה*ךםקה

,הבנה. ,יריעה יעים( ךע.ז,)כ׳דעי,ר׳
הכל. היויע דעים/ ותמים —
4עט דעים תמים אני —

רנדנה כרעתו. רעתי
 פכרה♦ מחלטת. מחשבה* ידיעה; תבונה, נ, דעה׳

ותכונותיו. האדם נפש טבע טעם;
לרעת. לדעה׳ —
 ל־" לב שים לא ׳*מ־ דעה ד׳טלג —

את־. זנוח
 )השלהבת נתר קפץ, ם־ע, ידעך(׳ )דעך׳ דעך

 כבה. וכיויב(; טטקורם המים כבותה, לפגי

דעוך. דעוך׳ דעוך. דדעך/
יעץ. ר, /*דעץ
 מחשבה טוב, שכל הבנה, יריעה, נ, דעת׳

הסכם. חסין; רצון, ידוע; משרש שה״ם טחלטת.
שכל. בעל נבון, איש ז, ׳*דעת 1$ —
אויל. שוטה, /0בךעת עני חמר־דעתס׳ —
השתגע. ,*מדעת א1יצ —

1\11ח26, 01601116,01101 דגדגה (4
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השתגע. דןגת־ו♦׳ נטרפה —
 המדקדק האיש טבע נ, ׳*נקיה דעת —

עצמו. על ומחמיר במעשיו
 רצון; שביעת לא רצון, אי נ, ׳*קצרה דעת —

כילי. אסטנים; לכעס; המהיר טבע
 רוח; קורת רצון, שביעת נ, ׳*רחבה דעת —

מתוחה. יד בעל
 חישב שהאדם מה ז, ׳*הדעת שקול —

עי.ין. איזה על בדעתיו ושוקל
זה. בתנאי ׳*כן דעת על —
 דעתו. על עומד נבון; איש דעת, בר ז, ׳0דעתן
)כספר(. עלה קרש; (,*דפים )ר׳ ז, ׳*דף

כסמר. הרמים המוך ׳*דפדף
לקיר. סמוך ת, ׳*דפין
 שקובעים כלי בו; וכובשים שעוצרים כלי ,*לפום

 ;לתוכו אותו כיצקם רבר איזה צורת בו
ניר. על אותיות להעתקת סטכונה

 ממרים בו שמדפיסים בית דפושס׳ בית —
אותיות. ירי על
 למעלה זה דמים דפים עשוי כלי נ, דפיפהס׳

 ספרים בו לסדר ומשמש ביניהם, ורוח מזה
כלים. או

חן. חכם מי דברי ר״ת, דפח׳ח׳
 בבוז; הרימה דמיס, כ׳ דמי, ; )בהמסק ז, דפי׳

 מגרעת. •חסרק, טמאה;* רכילות; קלס; לעג,

נדף. חרף, בזה, דפי׳ נתיון —
והמכה. הדופק מעלת י, ׳*דפיקה
 ושניהם מכפל רבר כפול, רבר נ, ׳*דפלה

כאחד. הם
צד. קיר; כותל, (,*הפנית ר׳ ,*המגי )כ׳ ז, ׳*דפן

 שהוציאוהו בהמה ולד ז, ׳*ךפן צא1י —
הבטן. מתיחת ירי על מתוכה

 אל לחוץ הדף; דחה, י,*מ (׳*ידפן ׳*)דפן *דפן
 הקיר אל הלחין פ־ע, הכרח(. )במובן: הרימן
הימן. אל לחוץ ׳*הדפן ממחר. כאדם

ארדמנה. ר׳ נ, ׳*ךפנה

 דפוס. ידי על מעתק היה ׳*הדפם (*)דפם
 וכדומה ציורים או מלים העתק ׳*הדפם

 הציורי( או האותיות לחיצת ירי על הניר על
 על מעתק היה ׳*הדפם כצבע. המשוחים

רמוס. ידי
 האץ; לחוץ, דחוק, מיי, ידפק(׳ )דפק׳ דפק

 ק<6התד קול. להשמיע הקש על־, הכה

בחזקה. והקש לחוץ
בו. רוסק שהדם העורק מקום ז, דפקס׳
 נשען שהמכסה הקבר דפנות ז, ׳*דופק ׳*דפק

עליה. נסמך שהגולל אבן עליהם;
 פנקס. מחבית, לכתיבה,קלף; מתקן ׳ז,עור*ךפתר

 המות )שלש כנים צמדדע, רם, ר״ת, דצ״ך׳
הםצריפ<. כהן שהכו הראשונות

 אהד0 בעין; שחור או לבן כתם אבק; ז, דק׳
בשעה. מששים

 סן הפך עבה; ק המך כחוש; קטן, ת, דק׳
איוך. לא קצר, נם;
וכבשים. עזים ׳*דקה בהמה —
 נקני□ השתנה, מגנן□; ׳*דקין ׳*דקים —

קטנים.
 לשמים. •כנוי דק; אריג דקך(, דקי, )ב׳ ז, דק׳

קדימה. דמי קל; דגש ר״ת, ד״ק׳
 פחות לא הראויה בכדה רבר עשית ז, ׳*דקדוק

 פרמי ;כדבר עמקה התבוננות ;יותר ולא

 פרטיות; כתורה; כמרשים שאינם המצוות

השפה. חקי תורת
קטנות. ׳*עניות *דקדור, —

 קטנים; לחלקים מרור כתות, דוק; ר׳ ׳*דקדק
 )לדבר התיחם היטב; התבונן רק; דבר עשה
וכדומזמ. )כארג !שר ותור; בלי כדיוק, מה<

רזון. השחפת, מחלת נ, ׳0דקה
 כעין קטנה; מרצמת סוללה,, צחסת, נ, ׳0דקה

שם. לשכת הכית מתח לפני קטנה במה
דקלים. מלולכי סל ז, דקולא'׳

דקלים. מלולבי סלים עושה ן, דקולי", דקולאי/



 חרט, ז, /*דקור
סנלת נ, /*דקות
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מאד. דק ת, ׳*'.דקיק
 טששים אחד נ, ׳0דקיקה

ברק.
 הרוקי; שעלת .,,/*־דקירה

וקשה. חד רטז9
 י׳ )כ׳יקלי׳ ז, דקל♦׳

;תצזד תטר, דקלים(,
דקר. ר׳

 הרים•׳ -יקי
 גנאי של בטוי

ם ם ר ם מ לחכם

 נקבים. בו לנקב כלי

דק. שהוא דבר

דקל. מין

מרובה. כ״ב אינה שחכמתו
דקלים. בנטיעת בקי איש ז, /*דקלי

 בתות, י,*םעו ידק(/ דק׳ או )דקק •דקק
 הדק׳ כאבק. קטן היה לאבק; שחוק שרוד,

 שחוק. כתות, הדק/ לאבק. התפזר דק, היה
לאבק. השחק הטחן, הודק׳

 נעוץ, תחוב, טעוך, ש״י, ידקל(/ )דקר׳ דקר
 ברבור; הכאב* והמת; ב־ חרב או חנית תקוע

 כחנית. או בחרב ההרג הדקר׳ לתוך. הבנם
כ־. הנעץ ב־, התחב* הדקי; ר/1דק
 נקבים. בו לנקב טקרח חנית; מעדר; ז, ׳*דקר
 מטה ;אור קרן ; וחד דק עקץ ז, ׳*דקרן

בקצהו. מחדר
 שנים שתי כעין בראשו טשצל קנה י, ׳*דקרן

עץ. ענשי 'לפער בו וישתמשו

<;1צדף המרגלית, אבן טובה, אבן מין ז, דר׳

יקר. ארג טין
נפש. נועל תועבה, חרשה, ז, ן׳1דיא

הכניסה. שוטר שוער, שוטר, ז, ׳*דרביון
 ז, דרבן/ ריבונות(, ר׳ ,,ררב־וג )כ• ן׳1.ךרב

 בו לרסק הנקר טלטד בראש התקוע טסטר

 ת6זתק>1ץ1קי זש?1טוח1161,־ די *(
ת3€ז6, תז011ו£1' 0ק־ז63ז1

 הקשור סהטפטר החרישה; כעת השורים את
 משטר, הסום; בצדי בו לרשק הרוכבים לנעלי

 וכדומה. היתוש או הדבורה של רק חרטום יתד;

 טין סחזיר־סמר, שתח; כניסה, מבוא, ז, ׳*דרבן

 מכסה יונק חי
 קשות שערות

<.1 כדרבנות

 את רסוק /0דרבן
 למען בדרכון הסום

מהר, ירוץ דרבן. י
 מדרגה. על עלה ס״ע, ןךרג־(/ )דרגי/ דרג

 ;מדרגה כעין או מדרגות עשה /*הדרג
 בסדר כהדרגה, דבר איזה עשה או הלוך

הנבה. למעלה, הרם הכבר; אל הקל מן טוב
מעלה; מדרגה, נ, /*דרגה /*דרגא

 •טדרנה <;5) המקרא בטעמי
פשה. ז, /*לתש
גדולה; חבית ז, /*דרדור
על ישיטו א־גז טעין

חשצים; בו לשים הקרון
מיחד ששוט אזור

עברות. לסמן
 גרכים, זיר, ,*דרדסים

הרגל. שןטקאות,טבםה
קטן. ילד ז, /*דרדק

דרדקי/ מקרי - י
 מתחילים. לילדים הקריאה טורה ז,

 פרק. עשב מין חוח, קוץ, ז, דרדר,

התגלגל / *התדרדר)= *הדרדר (*)דרדר

 משרתת נגינה

כשירה.

דרדר.

והתפזר. השפך והתפזר,
הען. שטרי ז־ר, ,*דרדים

בגת. ענבים לדרך שמלאכתו מי ז, /*ך1דר
 צשון; שטטול הצר נגב, תיק, ימין, ז, ,*דרוים

דרום. משאת הנושב הרוח

 מ!11ס<0ק33, 8(2€1שר1- דרבן *(
^\±(61$ח6, זסנן-6€ק10, ק0קט€ז€1ח
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מדרום. הבא דרום, של ת, /*דרומי
רמוס. טרוף; ת, /*דרום

 כעל. בעולת לאשה כנוי ,*איש דרוסת —
 צפור, טין ;הנחה ריחה, חיפש, חרות, ז, דרור,

<. סנונית!

דרור.
 העץ. ק הנוטף נקי שרף דרור, מר —
שביעית. השמיטה, שנת ,*הדרור שגת —

 באזני קריאה משא, דרשה, נאום, ז, דתשס,
וערה. קהל

ענבים. סהיטת ברגל; הליכה נ, ,*דריכה
 טורפת חיה נעיצת דריכה; רמיסה, נ, ,*דריסה

 הי. כעל כניף הצפרנים את טורף עוף או
 •רשות רגל; מדרך נ, ׳*הרגל דרישת —

כניסה.
 כקשת תביעה, באור; לטור, חקירה, נ, ,*דרישה

כחזקה. דכי
 שלומו כרכר שאלה ,*שלום דרישת —

וטעטרו. אדם של
 רנל; כף הצג צעור, ם-ע, ידריך(, )דרך׳ דרך

 יין מהם להוציא וזיתים ענבים סחוט ם"־,
 ,*הדרך בה. לירות הקשת את מתוח ושטן:

 מתוח הוביל; היליך, נהג, הדרך, הסחט.
 אדרכתה, עשה* הדבק; השג, הקשת; את
 ומחנך נהוג היה ,*ך,ךרך אדרכתה. ר׳

יש־ה. בדרך
 ס״ר, ד־כים, זיני, ד־כים, ר׳ )ר׳דקכי, ךרך׳ד״נ,
 ;נתיב שכיל, מעגל, אורה, ךךכי<, ך־כי,

1כ6, דרור ו1
 1ר1ז0ת£1£116, 5י*׳¥211\ס

 עושו; שהאיש הנרעשים משפט; הרגל, מנהג,
 או להשיג ואמצעי אפן* ;עסק ;כחייו

מסע. נסיעה, רבר; לעשות
 ;יפת נטוס ; מקבל מנהג ,*ארץ דרך —

 האיש הזדונות מלאכה; ומתן; משא עסק,

האשה. אל
אנב. דרך ,*דרכינו לפי —
 שלוב. לעשות כד• ,*שלום דרכי מפני —
בתוך. בעד, תהים, דרך,

 דרך. לעוכר תעודה מסע, תעודת נ, ,0דרכיה

 ס־סית. זהב מטבע שם ז, דרכם;ין, ,*לרכון
 לדרום. הלוך לדרום, פנה ,*הדרם )דרם(

פ-משק. הבא פרי דר, ,*דרמסקין
עש. תולעת, ז, ,*דדן

)בפיוטו. ודורק מתנה נתון ׳0הדרן (,*)דרן
 על•" בכח דרוך פערי. (׳*)דרס׳ידרם *דרס

 בחזקה, בהמה הלעט )כצפרניסו; ט־וף רטום;
 הפגין את דחוק ;כרחה על כרמה האכל

 הרסס; ,*הדרם שחיטה. כשעת הצואר על

בצפרנים. הטיף
 הכהסד, צואר על הסכין לחיצת נ, ,*דרסה

 והושמו■ )הקנה הסמנים התזת שחיטה, בשעת
אחת. בבת

 וכבית אש היורק אגדתי נחש שם ז, ,*ן1ךרק
פיו. ברוח
דרור. נתן לחפשי, הוציא ׳*הדרר )דרר(

 ;ענין ; עסק ; היזק נזק, נ, ־, דררדי ךרךא־׳
ותביעות. טענות סכסוך;

 שיס הקור; כהון, סעדי, ידרש(, )דרש, דרש
 דבר חפש בקש, שאול, כ־; התבונן לב,

 להשיג והשתדל בקש ;הנעלם או האבוד
 ס״ש, כטובת־; רצה ;דפוץ רצה, ;דבר

 הדך^" נאום. ;כתורה ונתון נשא באד,
 לשואל; הרצה לטבקש; המצא החקר; הבחן,

באור. יע;6ה התבע,

פסוקי■ הדורשים דר, ,*רשומות דורשי —
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 וברורים, משרשים די שאינם התנ״ך,

הדרוש. נדרך
דאמתית. טהנונה רחוקה נדרך פסוקים נאגד ז, ,*דרש

 למוסר הצנור נשני תורה דברי הצעת נ, ,*דרשה
נאום. ולהלכה;

 לדרש יורע נואם, נ, ,*דרשנית ז, ,*דרשן
התורה. נדרשות
השנים. נשר מחלת נ, ,*דרשנה
הדרשן. מלאכת הדרוש, תורת נ, דרשנותס,

הצואר. טול למעלה המקפל הכנר כנף ז, ,*ךיש
שלום. דרכי שלום; דרישת תת, ד״ש,
השרה. ירק <,*ןשאים )ר׳ ז, דשא,
 התכסה ירק, עטה ש״ע, יךשא/ )דשא, ׳דשא

 צטוח דשא, העשה ,*הדשא רשא. כירק
דשא. הוציא הצמח, הדשא׳ השדה. לירק והיה
השער. דלת המתח, דלת ז, דשא"/
הטוסר. דרשן המזבח; מן הדשן הפרת ז, /*ך#ון
רענן. דשן, רטוב, לח, ת, /*דשו[

 עוסק ; לנריפים גרעינים כותת ז, ש/'1דש
הדישה. במלאכת

; וטובים שטנים מאבלים שכן; חלב, ,1 דשן,

 בהמה. שרשת אשר ; התבואה ברכת שסע
 לה, היה עכ<ז; שטון ש׳ע, ידשן(, )לשן׳ דשן

 הפוך לדשן, היה ,*הדשן ויענן. רטוב
 הדשן, הסר לדשן; השוך השטן; דשן, לדשן.

 הדשן, רוה. שכון, ן,1לש מדשן. נקה
וחלב. משק דוה )=התדשן(,

רענן. לח, רטוב, שטן; ת, דשן,
 שכנה. אדמה התבואה; ברכת ששע דשן; ז, ךשןס,

 ששע ושכן; דשן שהוא רבר תכנת נ, לשנותס,
התבואה. ברכת
 לעשות גרעינים כתות ש״י, (,*ידש *)דשש *דשש

גריסים. מהם
 חק, דתי< ס״ר זיתים, נם זיתות ,ר זית, ׳0) נ, דת,

 שקורת נשם שנקבעו מנהגים* שקודה; טששט;
האמונה. תורת האלהים;

שבכתב. לתורה כנוי ,*משה דת —
 שה. שבעל לתורה כנוי ,*יהודית דת —

תורה. דין תורה, דברי תת, ד״ת,
 בדת. אדוק ; הרת של לדת, הנוגע ת, ,*דתי

 כל שמירת הדתי; האיש תכונת נ, דתיווןס,
לשיטיהם. הרת חקי

 הא; — ושטה העברי נא״ב החטשית האות
 — עליה מאזן קו או נקודה עם ; חמשה ש״ט,

אלשים. חמשה
 והשעל והתאר השם בראש נאה ה", ה", ך",

 ונקראה מה, מבחינת ידועים הם כי לסמן

.*ההודעה ,ה' או היריעה• ,ה׳
 השאלה לסמן הטלה כראש נאה ה", ה־, ד־,

.*השאלה ה׳־ ונקראה וההשתוממות, התמה או
המשויש. השם יהוה, לשם סמן ד!׳,
העתיר )בסוף ל־; אל, ט״י, השם<, )בסוף "ה,

והחפץ. הנקשר. להוראת והצווי(
נקנה. סטן הטלה(, ןכסוף ה,—

 החמישית האות שם* ; הרי הנה, מ״ק, הא,
העברי. נ*נא

 הא ה^ריאהס, הא הידיעהס, הא —
 שטות נדקרוק<,,)0התםה הא השאלהס,

הטלות. לשני הנאות ההאין
אנל. הנה; ונכן; ,*הא

הנאנקים. שעלת נ, האבקותס,
המאדים. שההאדם,םץלת רנר האדםהס,נ,תכונת
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עכשיו; עד וזהים, עדנא"(, )=הא האמא",

הזה. בזמן
 לב. שימת לשמע, אזן הטית הקשבה, נ, /0האזנה
לשטחה. קריאה מלת האח,

האדנא. ר׳ תה״ם, ,*האידנא
ל־. אלהים כבוד נתינת נ, האלהותס׳ ׳0האלה־
קלקול. השחתה, נ, /0האלחה
 שוטה. דבר, טחיר הערכת הערכה, נ, /0האמרה

אטונה. אשור; קיום, נ, ׳*האמנה
דבר. על אור הפצת נ, ׳*הארה

נרות. הדלקת נ, /*נרות הארת —
אריכות. נים,6 מאור נ, /0פנים הארת —

כזמן. הנחה דחו•׳, ארכה, נ, /0הארכה
שם. ר׳ יהב, מפעל צווי חן, הב/

והקרבה. הנשה דבר, המביא פעלת נ, /*הבאה
 שלום. עשית נ, /*^לום הבאת —

 בטלים. דברים הבלים, הפלגה; נזטה, הבאי",

ככבוד. פגיעה הכלטה, נ, /*הבאיטה
 מה רבדים, שני כין שנוי ו, (/*)הבדל ׳*הבדל

דברים. שני בין שטבריל
 הרחקה; הבדל; ר׳ •,*הבדלות >ר׳ נ, /*הבדלה

 טוב ויום שבת במוצאי הכום על ברכה
 שמדליקים נר החול; ימי וכין בינם להבדיל

ההבדלה. ברכת בשעת
לכו! מהרו! קומו, לזרוז, קריאה טלת הבה׳

הוא. כרוך השם ר״ת, הב״ה/
באש. חרוך מהבהב, בשר ז, הבהב׳

 צלה קלה; באש, חרוך <,*הוכ מן ופעל /*הבהב

 /*הבהוב ולזוז. להתנועע החל ;מעט
כאש. החרך ,*התהבהב

כאש. חריכה ז, /*הבהוב
 לדבר. דבר בין להבדיל הכשרון נ, /0הבחנה

נבט. ר׳ הבט/
מבטא. בטוי, נ, /0הבטאה
בקרת. ראיה; עין, שיטת נ, /*הבטה

טה, רבר לעשות או לתת יעוד נ, /*הבטחה

כטדון. תקוה; נתינת
נאמנים אנשים זיר, /*הבטחה בעלו —

בהם. שבוטחים
בטלה. נ, /*הבטלה

הבאי. ר׳ ז, הבי"/
 ריק, בדבר עסוק פיע, יהבל(/ )הבל/ הבל

 לשוא. בדבר בטיוח ; כשוא תעיד, בהבלים;
וקיטור. אד העלה* רמה; בעוא, התעהההבל/

 הבלי<,נשימה, סיד הבלים, ר׳ הבל, זם׳ ז,הבל/

 כזב,. שוא, תהו, הנשימה; אויר הפה, רוח
 העולה■ אר* און; עול, ממש; בו שאין דבר

לשיא. לחנם, ,וזהים חום. חם, מנוף
 דברים *שא בתוך רבד הכנסת נ, ׳*הבלעה

 בפרוש הדבר של שמו את להזכיר טבלי

בו. שירגישו טבלי או
<.1 וקשה שחור עץ טין ז, הבנה׳

להבין. כשרון כינה, נ, ׳0הבנה
דין. בעל הוראת דית, הבע״ד,
 מהפה. טליב או אותיות הוצאת בטוי, נ, ׳0הבעה

החתום. על הבא ר״ת, הבעה״ח,
לטיבה. עלינו הבא רית, הבעיל/
הדלקה. נ, ׳*הבערה ז, ׳*הבער ׳*הבער

 שרפה, ירי על היזק כליון; השחתה, שרפה;
 הסקר• ר׳ ׳*הבקר

מר. ר׳ ׳*הביר ,*הבר
ברר. ר׳ הכר,

ממחלה־. התרפאות לאבל; האכלה נ, /*הבראה
 שמאכיליב הסעודה /*הבראה סעודת —

הכת. קבורת אחרי האבל את
 לא! שאק קול קול(, :)עסייר נ, ׳*הברח

 והבטח; הדבור אפן שמועה; ברור;
 עט יחד הנכטאות אותיות או אות )דקדוק(0

אחת. תנועה
הסתרה. העלטה, נ, ׳0הברחה

 366110806 מ6ק630, הבנה
£5601־1012, 65606, 65007
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 העברת הטכס, גנבת נ, ׳0המכס הברחת —

טכס. בלי נגנבה סחורה
 הרגל, סשיטת נ, ׳0נכסים הברחת —

 לנכות הנושים יוכלו לכל נכסים הסתרת

החוב. את מהם
 הק־קע אל למטה עץ ענף כפיפת נ, ׳*הברכה
מהד. לעץ ויהיה ׳קלט למען באדמה אותו לכסות

 הלכות אנו(; קוראים )כך נרסינן דית,הכי ה״ג׳
גדולות.

השלישי. הגדול; דית, חג/
 ספר הרמת הרמה; נ, ׳0הגבהה ז, ׳0הנכה

לנללו. תורה
מה; רבר האוסר חיק נבול; שיטת נ, /*הגבלה

ומגבל. מריק באור0
 שלפני הימים כ׳ /הגבלה ימי של&ת —

החג. ויום השבועות חג

*

אמוץ. חזוק, נ, ׳0הגברה
הבע. אטור, בטא, ננד<, )מפעל הגד,

 י אמירה; לפנים; שקרו מעשים ספור, ,נ,׳*הגדה
 1 ופרקי מצרים יציאת ססורי פסח, דשלס

 הראשון בליל שקוראים ופיוטים וברכות תהלים

 ןכהו״ל< הראשונים הלילות בשני או >בא״י<
כרוי. ספור אנדה, פסח; של

 ההגרה. מטבע להגדה, השיך ת, ׳0הגדי
 דבר. ומרבה המגדיל פעלת נ, ׳0הגדלה

 נדר. העושה פעלת ומנבל; טךיק כאור נ, ,0הגדרה
 נתון ; הסר הרחק, פעו-י, יהגה/ )הנה׳ הגה

 מלל; בטא, המיה; קול השמע )יונה<; קול

 הקרא, ׳*ההגה עין. שים לב, שים חשוב,

 הנה׳ ההגה׳ קול. השמע ההגה׳ זזבטא.
הרחק. הוסר,

 :במובן כטוי ,*מרה לענה בלב הצה —
מאד. הצטער

 קול ;נהם קול טלה; הנשימה; הכל ז, הנה׳
 האניה מאחורי סלוח ;ויללה אנחה אנחה;

להטותה.

 להעביר דבר על רותחים מים שפיכת נ, ׳0הגלשר׳

הנוצות. את או השער את מטנו
 •כהן מחוז; שר ; צבא שר פקיר, ז, ׳*ן1הנם

חשטן. הראש,
הנמון. טטשלת תחת העוטר טחוז נ, ׳*הגמ׳וטה

 ראוי היה ובסעול(, בהוד, רק )נמצא ׳*הגן
<.*מהנן ,*הונן ,*הנון )מטנו: ומתאים

צעיר. נמל בן אגן; כלי, און ענן; ז׳ ׳*לגן
להיות. שצריך כמו כראוי, תה״ם, ׳*בלגן —

גנן. ר׳ הגן,
מגן. טהסה, נ, ,0הנגה

ובוחש. ומסכסך הטגים פעלת נ, ׳*הגסה
הנוגע. פעלת מנע, נגיעה, נ, ׳*הגעה

ודרדר. קוץ נ, ׳*הגה
 לפני כרסום אי שכבתב טעיות תקון נ, ׳0הגהה

מחבר. לדברי והוספות הערות ההדפסה;
כשר. חשוב, נכבד, ראוי, ת, ׳*הטן
פזטה. מחשבה, נ, הטת׳

פה. כאטרי דבר הגדלת הפלגה, נ, ׳0הגזמה
 אר כסירה ההגה את האוחז האיש ז, הגיס׳

באניה.
הלב. התרגשות הלב, המית לחש; ניב,אמר, ז, הגיג,

רעיון. מחשבה, כספר; קריאה נ, ׳*הגיה
נגה. ר׳ ׳*הגיח
 ; רעיון מחשבה, הג־<, הנטיות: >בכל ז, הגי׳ון׳

 ישר סתורת ;צליל צלצול, קול ;*עיון
המחשבה.

 בעל ישרה; בטחשבה ישר, כשכל ת, ׳0הנייוגי

ההגיון. חכמת
 הנינה" רק נמצא )כמקרא )?<, הנון כמו ת, הנין,

טסםקת<. והוראתה
 בוא עד־; השג ל־, קרב ס״ע, נגעז, )מפעל הגיע׳

לו. היבים היו )־ל־<* בוא; ער־,
 שט לבקש לארץ מארץ יציאה ז, ׳0הגירה

מושב. מקום
נגש. ר׳ הגיש׳
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 הרחקה רותחים, במים הכלים טריקת נ, ,0הנעלה
רותחים. כמים מלואו ידי על טתכת מכלי אסור

נוף. ר׳ הנף,
 מגנים, הקשת )־תריפין<, דלת; סגירת נ, ,*הגפה

שאון. קול השמעת
 מושב מקום לבקש מארץ יצוא פיע, ,0*הגו

אחרת. כארץ
דם. נזילת נ, ,0הגרה

גידל. הפלת נ, ׳*הגרלה ז, הגרלי׳
הצדה. ובשחיטה( הסכין הטית נ, ,*הנרפה
רבר. המגיש פעלת נ, ׳*הגשה

 הדבר את ונוף נשם הלבשת נ, הגשטהס׳
נוף. שהוא האל על חשוב הרוחני;

 כשהוא החוזר הקול קול; בת שאון; קול ז, הד,

וכדומה. בהר או בקיר םונע
דמי. חיכי ר״ת, ה״ד,

זה. מיג, הדא"׳
 אומרים וכך אינשי" ראטרי היינו דית, הד״א,

ארץ. דרך הלכות האנשים!;
 לדבר. דבר ומחבר המדריך פעלת נ, ׳*הדבקה

 זה. את זה נוטלים■ של ת, יחד. תה״ם, הדדי",

יד. פשוט יד, שלוח י,*ם הדה,
הדם. ר׳ הדום׳

עוףי. •של דריכה קפיצה, ז, ,*הדוס
 על רק דבר איזה עשית כתישה, ז, ,*הדוק

 מצמצם חבור ;חשוק ;חשור ;כתישה ירי
ותחיבה. דחיקה ידי על

קשוט. יפיי, כבוד; ז, ,*הדור
 בנר, מצוה עשית ז, ,*מצוד, הדור —

מ;חר. ביפי
הרים. *רכסי ז,הדור׳
מקשט. מפאר, ת, הדור׳

דוח. ר׳ שטיפה, נ, ׳*הדחה
 כפרוש. ביחוד, ל־<, או ב־ •עם תה<פ, הדיא',

 פשוט, גם, הדיוטות(, נם הדי׳וטים זר׳ ז, ׳*הדיוט

מדעת. נבער

הדק
 בהן שאינו פשוט, כהן ז, ׳*הדיוט בהן —

גדול.
 במינן: •רוע בטוי ׳*בראש ץ£1ק הדיוט —

כחכם. להתראות אוהב שכל ר0ח
 פשטות. שכל; חסר בערות, נ, ׳0טות1הדי

 רכוס. הפל, דחה, פ״י, יהדך(׳ )הדך, הדך
והטכניע. המדכא פעלת נ, כאך,ס׳*הד
 שיפת ב־; אש שיטת הבערה, נ, ׳*הדלקה

 שמדליקים אש מדורת שבת; של כנר אש
חנינה. של שטחה בשעת

 ונמוך קטן ספסל שרפרף, ז, הדום׳ הדם׳

כסא. על כשיושבים הרגלים עליו שמעמידים
חתיכה. נתח, ז, הדם/
(.1 בשם עין נדן ,*הדפים ר׳ הדפי, •כ׳ ז, הדם׳

 ׳*שסו הדש ה6הל בין העומד הדש —
 נין נם השושנה כי לאסור, עטמי כשל

היא. שושנה החוחים
 בפסיעות הלוך קפץ; רקד, פ־ע, ,*הזים )הדש(

 ולכצוא לנקר *והרעלת כרגל חפור רועדות;
 פיי, הרגל. אצבעות קצות על רקוד אכל;

דבר. גבי על עפר העלה /*)"עפר
הדם. ר׳ נ, ׳*הדפה

 ההדף׳ דחוף. דחה, פ׳י, יהדף(׳ )הדף׳ הדף
הדחף, הדחה,

דחיה. דחיפה, נ, ׳0הדפה
 הכנת נליין, או ספר הטרפים פעלת נ, הדפסהס׳

בדפוס. ספר
 או כריכה או חגורה חכר ם־י, ׳*הדק )הדק(

 ולא שילהצוהו באפן בחזקה נוף אל חשוק

 ׳*הת״רק בחזקה. דבר כרוך מעליו; יפלו
בדחק. יחד ונדבק נתחבר

 שמושכים הרובה לשון (,0היקי •כ׳ ז, ׳0הדק
 כלקחיס הזיק; על המקור את להטות אותה

 החבל אל הכבסים את בהם שטהרקים קטנים
 או ארצה, מעליו הרוח תפילם לבל המתוח

הדם *(
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יתסז״ו. לבל יחד ניר גלימות לחבר

 כבי, ;קשט שאר, י,*ם הדר(׳2 )הדר׳ ►הדר
 ההדר׳ סבוב. חוור; שוב,* רוטב; נשא,

 שבח, הלל, ;קשט סאר, הדר׳ הכבד.

 חבב הדת, במצוות הרכה זהיר היה* רוסס;

 סאור. ר,1הד חשש. בקש ;ת1הטצו את
התנשא. לשוא, התגאה התהדר,

 הך;י(, פיר הדדים, ר׳ הדרי, כ׳1 ז, הדר, הדר,

האתרוג. עץ טין ישי; תשארת, גאון; נדלה,
 ר׳ הכבי; אל הקל טן טוב סרר נ, 'הדתהס,

 הקטנת או הגדלת )בחשבון( ;הדרג דרג,
ידועה. כמדרגה הטששר

אחרי האחד כסדר, תה-ם, בהדרגה•, —
השני.

הדר. ר׳ הדרתי(, כ׳ הדרת, ׳0) נ, הדרה,
הדרקון. ר׳ ,*־הךרוקן

לסוד. חנוך, הולכה; הנהגה, נ, ,0־הדרכה
 ועיקר הנאסר, על לחזר קריאה אות ,0יהדק

!<. חזרנו ההוראה:
 הבטן ידה על אשר הטיס טחלת ז, ,*־הדרקון

צבה.
 אללי! אבוי! אוי! וצער, ליגון קריאה מלת הה,

 ב־<; נם הרבר הוא >כך הדין הוא רית, היה,
הוא. הלא
הגדול. הלל ר־ת, הה׳ג,
 שכתובו. )זהו דכתיב/ הוא הדא ר״ת, הה׳ד,
הון. ר׳ ההין,

 משם קצור* ! הה וצער, ליגון קריאה מלת הוי,

הויה.
 סתמי; נוף או שנזכר לנסתר הגוף טלת הוא,

 מלות אחרי לשעטים נוסף ; הוד. נמצא, יש,

 כשחשצים הוא, אתה הוא, אני : אחרים נוף
לדיק.

לרחוק. הרומז כנוי ההוא, —
 כדמות מה רכר ,*משהו ,*שהוא כל —

שהוא. כמה חלק מאר, סועטה

אם־. כתני רק זה ,*ש־ והוא —
זהו. ש־, הוא ה־, הוא —

 )שלג, ארצה נשול ש-ע, יהוא(, )הוא, הוא
היה. ר׳ ל.<, לז. איוב
הבי. ר׳ ,*הואי

 ל־; שמוע הסכם, חשץ, יאל<, )משעל ע*ם איל,1ה
אשר. אחיי

ש־. אחרי בי, יען ח,*ם ,*ו" הואיל
 אחד את המשביע שעלת השבעה, נ, ,*אלה1ה

ובשבועה. כאלה
הכאה. ר׳ ,*הובאה

הבא. נהג, יכל(, וטשעל ש״י, הוביל,
הנהגה. דכאה, הולכה, נ, ,*בלה1ה

בכוכבים. חוזה ז, הובר,
כתאים. ראוי, ת, ׳*הוגן

ומ;חס. נכבד ת, ,*הוגגום
 הד, כבוד; ;תשא־ת ישי, .ישעה, זיהר, ז, ד,1ה

 העושות. שבראש נוצות קכצת* רעם; קול

האשה. לשדי כנוי ,*שב^פי ד1ה —
 דבר, אמהות על הסכמה נ, (,*ךיה1הוראה׳)ה
 שהוא שיו ברבור אדם הכרת ;התודות

תודה. ;שחטא או חיב
 שכח, הלל, ירה(, )משרש ע,*ם הודיות, הודה,

 להסתירה, הנטיה אחרי האטת את הגד שאד;

הטובה. על ברך טובה, הכר תורה; תת
 ההלל, סשרקי חלק* ;באסיה ארץ שם הודו,

הלל(. >ר׳
ידי. על כשביל, כגלל, ס,*תה ,0ת1ד1ה
הוראה. ר׳ ׳*דיה1ה
 או השומע שירע דבר שרפום נ, ,0דעה1ה

לשרסום. ככתב ערוכה ידיעה מודעה, הקורא,
 ; רעה רוח נשיבת הותי(, כ׳ רות, ׳0) נ, הוה,

 שאישד. בצע, תאות שגע; אסון, •סורים; צרה,

שוחה. נכלים; און, מחשבות להון;
רעה. צרה, אסון, נ, הוה,

היה. ר׳ ה,1ה
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 1 כוא שאול; שאלה, הצע התיכה; פ״י, ׳*הוה

 ׳0התהודי מציאות. לירי הבא ימתן; כמשא
הברא. העשה, מציאות, לידי בוא

 הזמן )בדקדוק(, ;במציאות יש נמצא, ז, ד!וה,

הבינוני. כמעלים, והעתיר העבר שכין
להיות. שרגיל במה ׳*ה1בדי —

 הקטנת המחיר, מן הורדה נ, )הזלה(׳ דייוזלהס
דבר. מחיר

קריאה. מלת וקצף; לכעס קריאה מלת היוי׳
מזה. יוצא זהו; הנה, ,*הוי

דבר; עצם ;קיום ישות, מציאות, נ, ׳*הויה
התהוות.

יהוד. אותיות די של שם ז, הוידיס׳ שם —
כמש. שהם כמו ׳*כהדתם הברים —
 וסברות, טענות כחריפות, םלפול וכוח, נ, ,*הויה

מפשט. כענין ומתן משא
 ברר ;ענוש יפר, יכח<, )משרש פ״י, כח,1ה

 הוצא ;אמתוהו תאכן כי עד כראיות דבר
מסקנה. או משפט

מוכיח. אות מיסת, ראיה, נ, ׳*כחה1ה ז, ׳*כח1ה
ליה. נ, ,0,ד,ולהד

 הובל, נהוג, ילך(, ומשרש ס״י, הולך׳ ליך׳1ה
אל־. הכנם הביא,* הדרך;

 וחפצים דברים העתקת הובלה, נ, ,*לכה1ה
להבאה. נגור ; ממקום

המוסר. גדרי פורץ משתגע; ת, הולל׳
 נדרי פריצת שנעון; נ, הוללות(, :)או ללות1ה

לצון. המוסר;
גדול. קהל אספת מקום גדולה, רחבה ג, הומיה׳

שכל. כשרק; גבורה; כח,* עשר; רכוש, קנין, ז, ן,1ה
כסף. באין חנם, ן׳1ד, בלא —

רב. די, תה״ם, דיון,
אונאה. במסחר, רמאות נ, (׳*)היוטה ,*הונאה

ד,ערם. רמה, ינ'ה<, ומשרש י,*ם דיונה׳
 >שכר, על־ תוספת רבר, הגדלת נ, ,0םםד,1ה

וכדומה(. עתון

הושיע
 הבא( טובה, הבא יעל(, )משרש פ״י, ד,יועיל,

לברכה. פרי
הגלה. אור; שלוח אור, הפץ יפע(, )משרש היופיע,
 ך התגלות נ, (,0הופעיות גם הופעות, )ר׳ ,0הופעה
אור. ז־ריר,
 שם התמרים; ענבי של עלה ז, ׳*הוצא ׳*הדן

לנדרים. משתמשים שבענפיו שיח
 ההדן עם ,*כךבא א7לקי הוצא בהדי —

 נענש־ הרשע עם לאמר הכרוב, נם ילקה

שכנו. הצריק נם
 בסף מכסת ; החוצה המוציא פעלת נ, ׳*צאה1ה

ספר. הדפסת0 ;וכיוטה צרכיו על מוצא שאיש
 לתקון הוצאה נ, ׳*דרכים היוצאת —

הדרכים.
התולה. פעלת תליה; נ, ,*דיוקיה
דבר. של המהיר עלית נ, /*היוקרה

רבא. הושענא ריח, דיו״ר,
 (,.*הוריות נם ,*הוראות )ר׳ נ, ׳*הוריה ׳*ךאדי1די ,

 נאור. •פרוש, חק; הוצאת החלטה, למור;

 לזמנו" חק קביעת נ, ׳*שעה הוראת —
שעה. לפי

 הדת מורה רב, ת, ׳*ראה1ה מיורדי —
 רבר. הקטנת המוריד; פעלת נ, ׳*הורדה

הריון. אם; נ, היורה׳
אב. (,*הורי >כ׳ ז, ,*ד,;ירה

נזיקין. כסדר מסכת שם ,*הוריות
ואם. אב אבות, דר, היורים,
הוראה. ר׳ הודיה׳
 סשו^ ישט< )משרש פ״י, הושיט, הושט׳

להגיש. יד

 כל את ל־ נתן ׳*בקנה ל־ הושיט —
בהם. שיטי־ח מבלי הטוכן מן צרכו
 הגשה,. רבר; להגיש היד פשיטת נ, ׳*הושטה

המגיש. פעלת

 מצרה;.: מלט פיי, ישע(, )משרש הושע׳ הושיע׳
עזור.
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 ערכה עץ ענף (,*היושעגות גר׳ נ, ,*מענא*1ה

בסכות. הלולב שבאגרת
 מההרים ותפלות פיוטים ,*ת1ענ8*1ה —

הסכות. לחג
 של השביעי היום ז, ,*לבא ש^נא1ה —

הערבות. חבוט יום הסכות, חג
 כאיכה; הסתער התנפל, ס״ע, היותר!, )הות(

רעה. חשוב
 השאר העדף, יתר(, )משרש פיי, היותר, הותיר,

נשא. העלה, חלק;
 ערף הטרה, על הוספה ׳*טהר הותר —

הטרה. על
 (,*הזיות נם ,*הזאות *נר נ, ,*הייה ,*הזאה

 טשות נוזל דבר שפיכת הטפה, זריקה,

על־. טפות
רעה. ככונה במזיד, דבר עשית נ, ׳*הזלה

 משכביאשד" ביאה, חבור; התאחדות, נ, הזלזגיתס,

זין. בכלי חמוש נ, הזדינותס,
 זך. שנעשה מה פעלת טהרה, נ, הזלככזתס,

מקרה. כשר, פגישה; נ, ,*הזדמנות
נזה. רי הזה,

ד,מזהיב. פעלת בזהב; צפוי נ, הזהבהס,
התראה. אזהרה, נ, ׳0הזהרה
 שאין רבדים ראית דמיון, נפש, הלך נ, ׳*הזיה
טפלה. אמונה )כדמיון׳; שחר להם
הזאה. ר׳ ,*הזיה
והפסד. רעה גרום נזק(, ם׳י,)משרש ,*הזק ,*הזיק

 רבר הטזכיר פעלת הי; שם בטוי נ, ׳*הזברה

 הגשם זכרון חוב; מבעל כסף תביעת מה;
עשרה. שמנה בתפלת כברכה

נוזלים. המוציא פעלת נ, ׳0הזלה
 עדים ירי על ערים הכחשת הכחשה, נ, ׳*הזמה

הייתם. עטנו האומרים: אחרים
 וכיויב; לסעודה או לחגיגה קריאה נ, ,*הזמנה

 לשלח איש •בקשת ; הכנה ;לדין קריאה
וכיו״ב. סחורה אליו

ואכל. מזון הספקת כלכלה, נ, ׳*הזנה
עזיבה. נטישה, נ, ,0הזנחה
קלקול. מטון; חסוד נזק, ז, ,*הזק ,*הזק

ומחביא. המסתתר פעלת נ, ,0החבאה
 המשתחוהד פעלת קירה, השתהויה, נ, החויהס,

זבסיוט(.
וכיויכ<. מוסד )לצרכי הספקה נ, ,0החזקה
 שטירוג׳ טובה, הכרת נ, ,*טיובה החזקת —

תורה. רגשי
השבה. נ, ,0החזרה
לתחיה. השבה נ, ,0החיאה
בחי. החיים החזקת נ, ההיהס,
 הסכמה■־׳ נ, ׳*החלטה ז, ׳*החלט ז, ׳*החלט
 ..*ערוב ; פסק נזרה, ;הענינים כאהד גמורה

סכסוך.
הנבלה.. כלי בודאות; תהים, ׳*בהחלט —
 ההבעה׳ )בדקדוק(׳ ,8החלטה דרך —

 כאהד־ נעשתה לא או נעשתה שהפעלה

הזמנים.
חטרה. ר׳ נ, ,0החמרה
 ;ג וחסד טובה עשית לטוב; שנוי נ, ,*הטבה

והשבחה. תקץ
הפתילה. ותקין נ, ,*נר הטבת —
 ..3לטו רע חלום הסכת נ, ,*ם1חל הטבת —

ירוע. תפלות סדר ידי על
 •הבאה בנוזל; יבש דכר הורדת נ, ,*הטבלה

הנוצרים. דת בכרית
לחיצה. דחיקה, רחיפה; הכאה, נ, ,*הטחה
ל־. הלב נטית הצרה; נטיח נ, ,*הטיה

כבנר. טלאי שיטת נ, הטלאהס,
 על' טסים שימת ; השלכה הפלה, נ, ,*הטלה

טול. ר׳ הקהל;
 4חםיכ הכנת ; הסתרה הצפנה, נ, ,*הטמנה

לשכת. ושטירתם
עץ. מקלפת עשוי נעל נ, ,*הטנה

טעות לידי הכאה נ, )הטעאהס(, ,0הטעה
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-ע. ק הפך כרצוי, נראו•, טוב, ש,*תה היטב, 1 הדרוש כמקום הקול הרמת ;טטם ?!טעמה•,

השאלה. מלת איך, ר• "יך, ! רבר• טעימת )כקריאהז;

היק. אישר" איה, תה>מ, היכא/ יציקה, דרוש; נתאם, נזמם, דבור, נ, ,*־^טפה

 היכאז/ גם היכלים ר׳ היכל, וס׳ ז, "יכל׳
 סין *א נהדר, בית חיכלותח. היכלי, כ״ר

 המקדש של התיכק החלק המקדש; בית גדול;

 )הבש-דיס הקדש •א-ון והרכיר; האולם שבין
זח. להו-אה זה בשם משתמשים

 פסיק; או מלה באיזו ; אישה איה תחים, היכן/
מקום. באיזה

מקום. מאיזה מאין, שהיכן/ —
מקום. לאיזה אנה, היכן, עד ׳*להיכן —
אשר-. מקום בכל ש־"׳ היכן —
 תהימ,* חיליכח; ולנקבה: לפניך הנה ם־ק, היל"׳

זה. לצד והנה, הנה למקום,
 זה מזק והלאה, מסה והילך/ שכא[ —

והלאה.
לכן. טיח, הילכך/

זהר. ישעה, נינה, ז, "ילל׳
 הבקי. כוכב נגה, כוכב פך#חר׳ הילל —

 עזה. בהתרגשות דבר סיע, אתים(, )המתי׳ הים,
 ממנה•. ׳*הימנה )וכן: ממנו, מ־נ, ׳*"ישנו

נאמנות. נ, הישנותא/ הישנות/
אנשים. אהבת ידידות, נ, ׳*הישגית

 לב, ע-וב העז, ע,*פ א"ין(׳ )"נתי׳ הין
התאמץ.

 לוג עשר בתש ושעי-־ך הלח, מדת שם ז, ׳*הין
הן. רי דבת<; וששית

כלומר. הוא; זה הוא, הגה פ,*תה היגוי׳
כלומר. לאטד, "הינו/ —

הוא. אחר וזה זה • *הינת העדי, —
הכלה. צעיף נ, ׳*הינושה

הסח. ,ר הישח,
וכוי. עליהם עליו, ירחם השם ת,*ר ן, הי

ידוע. לצד הטיה נ, ,0הי^רה
זה. נ,*ט הך/

שמיכה.
העתקה. שטר<; ושל טשס העתקת נ, ־הטפשה•,

ט־חה. ר׳ נ, ,0הטרחה ז, ההטרה•,
 !אהה !אוי וקינה, לצער קריאה מלת יהי,

הא. *ר ,*־הי
ישמרהו. השש יתברך; השם ת,*ר זז״י,
 למעטים באה זו נמלה לנסתרת; הגוף מלת :היא,

דזה<. הדבר :תחת
בל•:. רחוק לעצם רוכז מוי ההיא, —
איך. ר• דהיאך׳
בעזרו. יהיה השם דית, הי׳ב,
 מלת !האח לשמחה, קריאה מלת ד!ידד,

לזרוז. קריאה
 שבח. תחלה, תורה, שי- )=הודות<, נ, דיויזיות,

צו••; יהי׳ ובהפסק יהי נם יהיה )היה׳ ־;היה
 המצא מיע, ׳ היעה היו׳ היי׳ דרה׳
 התחדש קרה, ;מקום כאיזה או כעולם

 למצב או למציאות בוא ; היה שלא רבר

 להוראת כבינתי, אחר מעל לפני כעבר* ; אחר

 =לשלתי, ; המעלה להתמדת או התנא•
 מלתי לו; השיך קנינו היה קרהו;=לםלוני,

 לעשות, למיתי היה ;ל־ נהפך ל־, היה

 )נה״תי, הה_יה לעשות. עליו חובה היתה

 השתנה ; ל־ ההמך קרה, נהיה•, הוה,
 ׳*היה עבור. נדוד, ;חלוש הלה, לרעה,

שיהיה. עשה
מקורי. יסודי, ת, ,*זהיולי

 יקראו הזה נשב ,0החיילי החמר —
ומקורו. החמר לראשית בפילוסופיה

קרמק. ראשון, ת־, :היילניס,
היה. ר׳ ת,1_^י

אשר. אחרי ,*ו־ ת1הי *בהיות —
הזק. ר׳ ־!המק,
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היא. אחת הך/ הינו —

נכה. ר< ך,ך,
 כבבל כבלי( )כתלמוד כאן; מת, וזהים, ,*הכא
 בבבל. ולאי כא״י ירושלמי( )בתלמוד כא״י; ולא

ושם. מה והכה", הכא —
 מצה, רםיקה; המכה; מעלת הכות, נ, ,*הכאה

אגרוף. מלחמת
והטכריח. הכובש מעלת נ, ,*הכבשה

הכא. ד׳ ,7הכה
 ננוף הלום, נכה<, )משרש ם״י ת,1הכ הכה,

ספוק. דפוק, המת; הרוג, בכלי; או כיד
הכחשה. נ, הכזבה•,
השהתה. אבדן, כליה, נ, הכחדה•,
 שאין ההגדה נ, הכחשה•, ז, ,*הכחש
הכחוש. תכונת כחוש, כן; הדבר

ככה. כן, תוהים, הכי/
זאת. למרות זאת; בכל הכי"׳ אפילו —
נכון. הוא, כן ,*נטי הכי —
לזה<? זה )כין רפיון איזה השתא", הכי —

הכאה. ר■ נ, ׳*יה2ה
 עצור כתוכו; אצור כול<, )משרש סיי, הכיל,
לשאת. כה
 עתר, ; הצב ערוך, כון<, )משרש ם־י, הכין,

לב. שים רבר; הזמן
 והבדל בחון נכר(, )משרש פיי, הכר, הכיר׳

ידוע. יכן, לו; הדומים מן דכי
 הדברים; יתר ככלל רבר שיטת נ, הכללה/

כבללות. ענינים על דבר
עלוב. בכבוד, פגיעה נ, הכלמה•,
 הממנה, ומטמין, הטכטין פעלת נ, ׳*הכמנה

הצפנה. הסתרה,
אורחים. הכנסת רית, הכלא,
כלה. הכנסת ר״ת, הכלב׳
 לאיזה דבר המכשירה סגלה הזמנה; נ, ׳*הכנה

ענין.
מביא שעסק סכום פנימה; הבאה נ, ,*הכנסה

טרויח. שאדם מה סכום לבעליו;
אורחים. קבלת נ, ,*אזרחים הכנסת —
לאישך נערה נתינת נ, ׳*כלה הכנסת —

 לאיש.- עניה נערה להשיא שמאספים •כסף

 רוח. שפלות ענוה, התרפסות; נ, ,0הכנעה

המכעיס. פעלת נ, ,0הכעסה
רבוי. כפל, הגרלה, נ, ,0הכפלה

 שוחה כרה ל־<, )עם פ״י, יה&ר(, )הכר, הכר
.זועפות. פנים הראה ;למכשול

 השכלי הכה ; דבר בו להכיר סמן ז, ,*הכר

ולהבחין. להכיר
 להבחין. הכח עזות)?(; הצפה, !?<; סבר נ,הכרה,

והבנתו. ענין השגת ;הוראה* ;ולהכיר
 נ, תודהס, הכרת ,0בה1ט הכרת —

טובה. זכירת ל־, שעשו הטוב הרגשת
 הנפשית ההרגשה נ, פניטיתס, הכרה —

רע. ומה טוב מה לדעת
 לרעהו. איש התורעות נ, ׳0הכרות ,0הכיות

כסמכי. רם כקול קריאה נ, ,*הכרזה
 כפטני דבר מכירת נ, ׳0בהכרזה מכירה —

המחיר. על המוסיף לכל
אגס. נחיצות; ז, הכרחס, ׳0הכרח
התחשב מבלי באנס, תה״ם, ׳0בהכרח —

הרצון. עם
 דבר. לעשות המכריח פעלת נ, הכרחהס,
; בלעדיו אפשר שאי טאד, נחוץ ת, ,*הכרחי
ברצין. שלא באנס, שבא

 ונחוץ הכרחי שהוא דבר טבע נ, ,0הכרחיות

אחר. באפן להיות אפשר שאי מאד
 על העודף נ, ,*הכרעה ז, ׳*הכרע ,*הכי?

 לאחד כדעה טחלטה נטיה הטדיק; המשקל

פסק. החלטה, האפשר; מצררי
לאחד כדעה טחלטה נטיה ,*דעת הכרע —

האפשר. מצדדי
 השמדה, ומאבד, המכרית פעלת נ, ,*הכיתה

אבדון. השחתה,
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ומכה. הטכיש פעלת נ, ,*'-חכ^ה
 לטתר לכשר, הכרה ז, ׳*הכ^ר ,*'הכשר

 רב תעודת רבר; שמכשיר מה ;*דת )בעניני
לטאה. "דנית כשר; שהוא דבר על

 של יסודו ; דבר לאיזה הכנה נ, ,0הכשלה ־
טבעי. כשרון

וישר. צדק נ, ,*הכשלות
 אחר. מסי איש כתיבת הקיאה׳ נ, ,0•הכתבה

 .*)בסיוט האור הושעת זהר, (,*הלי )כ׳ ז, ,*הל
בודי. לא; האם תהים, הלא,

 .*)בעתיד בזמן הרחק רחוק; הרחק, תה־ם, הלאה, ־
מזה! לך מזה! סור גש־הלאה, —
מקום. אחרי ל", מהלאה —

 לרכוש הלאם, לרכוש רבר עשית נ, הלאשהס׳
האטה. כל של כללי

 הכלמה, ביוש, נ, (,0פנים )הלבנת •הלבנהס,

עלבון.
לי. בגיים נתינת עלי; בגרים שיטת נ, ,0־הלבשה

שמחות ומשתה, חג

 שטחה שיר ;שמחה
האסיף.

ההיא ההוא, ולנהנה,

 נ, ,*?ספים הלבשת —
 וכיו״ב. סחורות נקנית

יצ־א! לרה, נ, )הולדת(, הלדת ־

כספים שיטת

מרחם.
הלרה. יום ז, הלדת, ם1י —
 )הנזכר השני האיש ההוא, הרמז, טלת ־הלה,

.*האחרון השם לסני בטאטר
הירח. סביב בהיר עגול נ, ׳0הלה

 )העור, מהגוף חלק התחממות חלי נ, ,0׳־הלהבה
.*העין
 להשיב; מנת על לאחר כסף נתיבת נ, ,*ההלואה
שטלוים. הכסף

רבית. כלי הלואר, נ, ׳0וחסד חן הלואת —
 הפסקת הרגל, פשיטת ׳*הלואר הפלןעת —

לנושה. חוב שלום
 ה׳ יתן והיה, יתן מי לו, ׳*הלוי ׳*־חלואי
ככה. והיה

 ארון אחרי הליכה אחרי־; הליכה נ, ,*.•הלויה
לכבודו. המת

 לבישת *ההמק בדבור)0 ;הליכה ז, ,*הלוך

ק־ועים. או צואים בגדים
ציכים. עשית ז, ׳*טעים הלוך —
עשית ׳*ארץ בדרך מעי.ם הלוך —

רפואה. אמצעי בלי צרכיו
.*)בתפלה ההלל קריאת תפלה; ז, ,0הלול

וחנינה. שמחה כלולות; שמחת חתונה, נ, הלולא",
 וחגגה' הלולא —

 ורקודים.
 הגינה, דר, הלולים,
 בימי מזמרים שהיו

הלים. ר׳ הלום,
 לזכר הרמז מלת הלן,

.*מרחוק )הניאה
ההוא. לזכר, הרמז מלת הלזה׳

 דברי דנה, לעז; רנון, רעה, שמועה נ, ׳*הלזה

איש. על גנות
ההיא. לנקבה, הרמז מלס הלזו׳

בכייל. מתכת המלחם פעלת נ, ׳0הלחמה
.* אספרג! ירק, טין ז, ׳0ן1הלי

מנהג.8 לרגל; מליצי שם ז, הליך׳
מנהג. ההולך; צעידת נ, הליכה׳

חכר אורחה, ;סרר הנהגה,
 ,1,ה יףהנ 1תניעי אשן0 ייך; י׳ילכי

' י לחזרה. כננור לפנים צעידה בלכתו;

והמכה. ההולם פעלת נ, הליטה♦׳
 ,*הסיוטי ברבור רק בעתיד יהלך׳ )הלך׳ **הלך

 למקום; ממקום תנועה דרכו, ועבור צעור ס״ע,
 ים־, ;מוסרי( )כמוכן אחרי־ נטה המשך;

 עבור, כלה, ; כמקום יצוא איש, את עזוב
 חלוף; האסף; העלם, ההלך׳ ילך. ר' חלוף;

 0112נק1:<3, 8ק3ש£ז1י 35ק££6ז הליק *י
35ק3ז3£ט8

 בתוספת בלשון משתמשים זה שרש כ *ג
 מכלי וכיו־ב( לו, )הלך אחריה וכנוי ל׳ אות

מיחדת. הוראה לו היות
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 בתמידות, הלוך ככח; צעוד פ״ע, הלך׳ ?כור.

 הולך, ;ללכת גרום פ״י, ;בהרחבה הלוך
 הדרך; אל־; הכנס אל־, הבא הוביל; :נהוג,

שלשול, עורר (,*הטעים ־את ,*הבטן *)־את

 םקד=; לאיזה להגיע ט;חדה מנה בלי דלוך

 התנהג. התקים; אל־; התחבר אל־, התקרב
 הפעלה רבוי המראה פ*תה ו־׳ ך1הל —

והתמדתה.
עולטדי לבית הלוך ׳*לעולטו הלוך —

מחיות. חדל מות,
הער. דבר נזילת ארח; עובר ז, ■הלך׳

לב. מערכי רעיון, מחשכה, נפש׳ הלך
 הלכתי/ כ׳ ,*הלכת )ם׳ נ, *הלכתא ׳*הלכה

 קבוע; מנהג מסרת; חיק; דין, (*הלכות ר׳

ךין. כעניני ומתן משא
כנהוג. כראוי, ׳*כהלכה —
 והנותן הנושא התלמוד חלק נ, ׳*הלכיות —

לאגדה(. )כנגוד כהלכה
 ונהוגה מקבלה הלכה נ, ׳*לוחת הלכה —

בחיים.
להלכה לאטד; בטוי ׳*לט^יחא הלפתא —

 לימי אם כי עכשיו מעשי ערך אין זו

רחוק. לזמן ענין זה סכטובן: המשיח;
לכך. ט־ח, ׳*׳הלכך *

ובמהירות. הרבה ללכת יורע ז, ׳0ד׳לכן

הלכה ר׳ ׳*הלכתא ז ז
 יהל( י!׳- זיד:עיוכ ורקבט קר נטצא> זדילל׳ ז 5

 השתגע, סהל( ;אור הפץ ננוה, פעו״,

 בקול שיר שכח; רומם, פאר, הלל׳ התלוצץ.

 מכל, שולל, הוליך לל׳1ה ושטחה. דגה

 ; ומפאר משבח הייה הלל׳ כשנעץ. הכה
 היה לל׳1ה הלולים. שירי לכבודו ■הוש־

 התפאר, הלל׳1ךזך לסכל. היה ■לטשגע,
 וככור; לתהלה ראוי היה השתבח; ׳התהדר,

 ; המד יעוש, התהיולל׳ בהלולים. שטוח
 העמיד עין, למראית השתגע לטשנע; היה

כמשוגע. פנים
 התהלים לפרקי שם ;שבח תהלה, ז, הלל׳

ובמועדים. חדש בראש הנקראים
זכתהלים.*קי'נ,קי הפרקים ׳*המצרי הלל —
 בלי איש שבח ׳*על־ ההלל את גטיור —

וגבול. קץ
מפאר. משבח, הללה(, )נ׳ ת, הלל׳

 לאטד. לו היה לטיטר, ליה הוי ר״ת, הל׳ל׳
אלה. ההם; נ,*ט ׳*הללו

 זו. בטלה המתחיל כתהלים פרק ג, הללויה׳

;בכלי הכה מחא, פ״י, יהלים(׳ )הלם׳ הלם
 תכשיט(, )כגר, התאם* איש; רעת טרוף שכר,

פרש. כאד, ל־; ראוי היה ל־, נאה היה

כאן. פיה, הנה; תה״ם, הלם׳
חזק. תקף, ז, ׳*הלם

 שנותנים מלח, טי טא־, מלוח ציר נ, ׳*הלמה
שוקעת. ואינה ביצה לתוכם

חלמון. ד• ז, הלטיון׳

כפטיש. הכאה )?(;גדול, פטיש נ, הלמות׳
בו לתקע ברזל גוש או עץ בול ז, ׳0הלםן

בארץ. כלנסאות או יתדות
הרחק. הלאה, ׳*להל( ׳*הלן

 דחית ;לילה ללינת מקום נתינת נ, ׳*הלנה
התמרמרות. תלונה; למחר; דבר

 נכריה. לשפה דבר תרגום נ, הלעוהס,

 כפה. אכל שיטת האבלה, נ, ׳*הל^נטה

המלצה; מליצה, ליצנות; בדיחה, נ, ׳*הלצה
הדבור. חכמת

והמכה. המלקה פעלת נ, ׳*הלקאה
 שים במקורו; שילקט עוף הכריח פ", ׳*הלקט

העוף. מקור לתוך אכל
זרעונים. תרמיל ז, ׳*הלקט

בזמן. דחיה אחור, נ, ,*הלקיטה
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המלשין. פעלת נ, ׳*הלשנה

לנסתרים. הנוף מלת הם,
לרחוקים. רומז כנו• ההם׳ —
 :בהוראת האלה■ הדברים טילי, הני רית, ה״ם׳

 הכרה מרבה; םד8ה ;—אך אמורים הדברים
)בדקדוק(. מרכבת

 נתון רעיוש, נהוס, אהטה(, >עתיד ם־ע, הסה׳
 הגה ננק(; כלי שופר, ים, )גלי שאון קול

 השתוקק ׳*הטה רטון. האנח; ; )כיונה(

והתאוה.
השתוקק. )לב(, ל־׳ המה —

הם. ר׳ הטה׳
ההם. ההטה׳ —

זה. כתב המוסר ר׳ת, המוכ״ן׳
הטלה. ר׳ המולה׳

 שאון, (,*המונות נם המיונים, ר׳ הטון, )ם׳ ז, הטון׳

 עשר שפע, עצום; טססר צעקה; וקול המולה
 הפשוטים, האנשים רבים; אנשים קבוצת גדול;

המעלה. פחותי
רחמים. חמלה, טעים, המיון —

העם. הטון של דבר סנלת נ, ,*המונות
פשוט. גס, העם; דלת של ת, ,0המוני

הטונות. ר׳ נ, ,0המוניות
 כסף לתת בכתב הורעה נ, ׳0המחיזה ,0המחאה
טוטחיות. התשלום; פקדת שטר ;לאיש

 האוה, הלב; רעדת המולה; קול שאון, נ, הטיה׳
תשוקה.

עצב. שחורה, טרה כעל ת, ,*הטיס
חגורה. ז, ,*הטין
בדבר. דבר החלף י,*ם טור<, )משיש הסיר,
הטיה. ר׳ המית,
הטוכ״ז. ר׳ המכ״ו,
ושאון. הטון קול נ, המלה■

>עוף<. ביצים הטלת מצרה; הצלה נ, ,*המלטה
 כעצה; שאלה למלך; איש קביעת נ, ,*המלכה

חרטה.

 על טובות כתיבת או דבור צותא, נ, ,0המלצה

אחר. לפני איש
 בסכר; מכסה או מטגן פרי נ, ,*הטלתה

סכר. מאפית
 במהומה הבא פ־י, יהם(, עת, המם, )הם, המם

 ; פוצץ נפץ, ; פחדים בקול החרד ומבוכה,
 והנדה, שאון קול המלא ההם, כלה. השטר,

של רשמי •שיר ותחלה; שכח שיר ז, ׳*המנון
מכשלה. או עם

 שניב. שתי כעל מזלג ז, ,*הטניק

אפשרות. אי נ, הטנעותס,
 הפעלת המסה, ;יבשים עץ ענפי ז, המם,

לנסם. רבר לעשות
לנמם. רבר לעשות הפעלה נ, ,*הטסה
 הנרה^ בעלי החיים בעלי מקבות אחת ז, ,*הממש

נקיעה. הקעה, ז, ׳*המערה
הראיה. עליו מחברו המוציא ר׳ת, המע״ה׳

הכמות. הקטנת הקטנה, נ, המעטה•,
ומים. מקמח עיסה עשית נ, ,*הטעמה
 לפנים; גורע שיא דבר חחש, נ, המצאה•,

 שארג תחבולה חריפות; כאין; יש דבר עשית

מה. לתכלית כחרש
 על הכרו עם המטרה פעלת נ, המראה•,

 פטום תקום; מהם מי דעת בספק, המטל ענין
למעלה. מעוף עופות; או כהטות
מור. ודי חליפים, חלוף, נ, ׳*המרה

 אחת. דת מכלל יציאה נ, ,*דת המרת —
לאחרת.

 לרך- דבר עשית דבר, המרכך פעלת נ, ,*המרכה
מאמצים. התאמצות, נ, ׳0המרצה

 התמדה;. משך; איכה, ז, ,*הם#ך ׳*המשך
 פרקים; פרקים הבא וכדומה ארך מספור חלק

לדבר. רבר ושיכות חבור
 דבר. הממשיך פעלת התמרה; נ, המשכה•,

התמדה; נמשך; שהוא רבר טבע נ, המשכות•,
התדבקות,
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שלטון. המושל, כדו ז, הם#ל,

 והמסית, ההורג פעלת הריגה, נ, המתהס,

מות. וי
 וממתין המדוכה האיש מצב חכוי, נ, ,0המתנה

מהירות. לא מתינות, רבר; לאיור
 דבר עשית למתוק, רבר הפיכת נ, הםתלןד,ס,
הקלה. מתוק; שיהיה

לנסתרות. הגוף כלת הן,
לרחוקות. רומז כנוי ההן, —
בעצמן. הן אלה הן, הן -

 אס; הלא אם, הגה; רומזת: קריאה מלת הן,
 שנאמר: מה ולקים לאמת קריאה מלת האס;

החיוב. על להורות מלה נכק; כן,
 אם הבדל אין ובין־, בין־ ,*הן־ הן־ —

כן. או בן
 שבועה דבור, שבועה, ז, /*צדק הן —

בכבודו.
בדבורו. עומד פלוני /*הן—של הן —

כן. גם נכי, הכא רית, הינ,
העוצר. פעלת ענג; רוח, נחת תועלת; נ, ,*הנאה
 נרם בער טובה הכרת נ, ,*הנאה בת1ט —

תועלת. הנאה,
בארג. שונות קליעות של ציורים סדר פ׳י, הנךםס,

ידו שעל האורגים, בנול המכון ז, ,0הנדס
בארג. שונות קליעות של הציורים נעשים
מדוד. חשב; ם"׳, ,*הנדס
השעורים, חכמת המדידה, חכמת נ, ,0הנדסה

נימטייה.
מהנדס. להנדסה; השיך ת, ,0הנדסי

 להראות תהים, הן. לנסתרות, הגוף מלת הנה,
 הזה המקום אל הפעולה, מגמת מקום אל

)לפעמיסו. הזה במקום ההוא; או
 כמו ושלשה שנים פי יכהןה, כה^ה —

אלו.
 למקומות שונים, לצהרים והנד!/ הנה —

.שינים

 הזאת. העת ער כה, עד פה; ער הנה, עד —
 המדבר, אל קרוב יותר והנה, ם־ —

והלאה. ממני מן: ההפך
 וגלוי, ברור לדבר רומזת קריאה מלת הנה,
 לפתיחה הבאה מלה פתאם; מתחדש לדבר או

מאמר. בתהלת
הנה. כהוראת הנד־נא, —
 לדבר לב תשומת לעורר מלה והנד!/ —

מתחדש.
 וכוי הנך הנך, הנני, :הכנוים עם —

 בהוראת לקריאה: לתשובה באה מלה
לעשות. היות־נכון על אד הנה,

 הנאה, קבל ,*ההנה וכן (,*יהנה ,*)הנה *הנה
 ענג. מציא רוח, נחת טצדא תועלת, מצוא

 נחת או תועלת דבא הנאה, הבא ,*הנה
ההגה. ,*התחנה הנה. ,*ההנה ענג. או רוח

 ומנהגו; איש הליכת הובלה; הנהלה, נ, ,*הנהנה
בהמה. הובלת ובחירתם; המעשים עשית אפן

 ; משרד או מוסד מנהל פקדת נ, הנהלהס,
הולכה, הובלה,

• הנחה. ר׳ ז, ,*הנוח
הנזכר. ר״ת, הנז׳,

 ממסים הקלה רוח; הרגעת מנוחה; נ, ,*הנחה

 מתמקח הפחתה ;כזמן הארכה ; וארגוניות
הקצוב.

 מטפחת שיטת במקום; דבר שימת נ, ,*הנחה
 מהנוף חלק על חם דבר או במים רטובה

 מן )ההפך מהירה עזיבה ;מחלה בשעת
 בלשון; ידועה להוראה מלה קביעות לקיחה<;

 בשאלה וסברה סרעה ;ליסוד ענין קבלת

צואה. עם־י ירושה עזיבת השאלות; מן
הרם. רומז, כגוי הנייי,

הגאה. ר׳ ,*הטה
 ;במקום דבר שים סדי, נוחו, )משרש הניד!/

עצור. לא הרסה, במקום; דבר עזוב
טלטל. הנע, י,*ס נוף<, )משרש הניף,
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השדרה. חליות טעצמוה אחר ז, ,*הסוק
 המחשבה העתקת דהרעתז, ז, ,*הפח /*הפח

בו. לחשב שלא םענין
קלה. רחיפה נגיעה, ז, ,*הפט ,*הפט
היד. הנע, <,*םוט )משרש פ״י, ,*הסט
לב, על דבר םות<, זטש-ש פיי, הפית, הסית/

פתה.
התכה. יציקה, נ, /*הפכה

 רכר מציאת י־צון, הבעת ז, /0הסבם ,0הסבם
ורצוי. וטוב לנכון

 קבוע •וזק התאמה; הפכם; ר• נ, /*הסכמה
 עליו; העדה בני שהסכימו הקהלור. הנהגת בעיני

 טובו על להעיד ספר על שם אנשי תעודת

המחבר. ־שות כלי ירפיסודו לבל אחרים ולהזהיר
בלבד. בהסכם התלוי רבד ת, /*הסכמי

 פקפק. מספק, היה זהלבז, פיע, הפס־,

אסמכתא. ר׳ נ, /*הסמכה
הסם. ר׳ הפס",

 כשנחו דרוש בכיה; מספר, ו, ,*הספר ,*הספה

מת. של
 ;דאדם צרכי ;האדם צרכי מלוא נ, ,*הספקה

הפרנסה. לצדכי קבוע םכום0
 אש הבער <,*הםק ,*נסק זטשרש סיי, ,*הסק

לחמם.
 או עצים הבערת נ, ,*הפקה ז, ,*הפק ,*הפק

כתנור. פחמים
ממקומו. רכר לקיחת נ, ,*הסרה
 הסיתהו שלא שבועה )שבועת־(, ז, ,*הפת ,*הפת
חיב. שהוא במה לכפר לבו

 מסבך שהוא דבר טבע הסתעפות; נ, הסתככותס,
ופשוט. ברור ואינו ונבוך

 אנשים קבוץ ;המסתרר פעלת נ, הסתהרותס,
 דבר סדור תכלית; איזו לשם יחר המתאחרים
טסרר. והערכתו,

שסוי. פתוי, נ, ,*הסתה
התעמקות בעיון; הבטה התבוננות, נ, הסתכלותם, |

למעלה. הנזכר דית, הנ״ל,
תנועה. של למצב דבר הכאת נ, /0הנעה

 נעלים נתינת רגל; על נעלים שימת נ, /0הנעלה
במנעול. סגירה ל־;

ומתוק. לנעים דבר הפוך המתקה, נ, הנעמהס,
נענוע. טלטול, תנופה, ז, /*הנף
 יום בניסן, ט־ז ליום כנוי ך, /*הנף יירם —

בביהנדק. העומר הנפת
נענוע. תנופה, טלטול, נ, /*הנפה
 תעודה. או שטר על רין בית אשור ז, /*הנפק
 הנצה צמיחת זהר; זריחה, נ, /*הנצה ז, ,*הנץ
העלה. או

 תחלת השמש, זריחת ז, ,*החפה הנץ —
באשק. השמש הגלות

משרים. חלב למץ ונותן הטיניק פעלת נ, /*הנקה
 טבעית שריקה להשתקה, קריאה מלת הם,

שאון. להשקיט
דממה. שקט, ז, הם,

 ביחוד ישיבה, נ, ,*הסבה ז, ,*הפב ,*הפב
האכילה. בעת לשלחן סביב כרים, על נשק

 העברת לשני; מאחר )נחלהז העברת נ, ,*הפבה
 חוב בכתב מסירה לאחר, שטר עפ״י חוב

לאחר. וכדומה
 ברור באור, נ, הסכרהס, ז, ,0הפכי הסברס,

נקלה. על המובן
 ידידות פנים, מאור נ, ,פנים הסברת —

גלויה.
*

העברה. למקום, ממקום העתקה נ, הפגהס,
 נחלת בגבול ביאה נ, ,גבול הפגת —

אחר. פרנסת לקיחת אחר;
*

 בדיקת •מקום הפגרה; ר׳ ז, ׳*הפגר ,*הפגר
מתרבקת. במחלה מנגע ממקום הבאים הנוסעים
זק. לטיק־ כליאה נ, ,*הסגרה

 השקט, החסה, החשה. שתוק, הפה, )הפה(

השתק.
לא. או רבר לעשות אם פקפוק ז, הפוס/ הסום",
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גרמים או תמונות בעזרת ענינים לטור ;במחשבה

• מוחשים.
בסכנה. עצמו איש הכנסת הםתכטתס,
 ; תביעה עזיבת ; בטול הסרה, נ, ׳0הסתלקות
מיתה. שמירה,

השתלשלות. לסעיפים, התחלקות נ, הסתעפותס,
סערה. התרגשות; התנפלות; נ, ׳0הסתערות
 ואינו במועט שמסתפק טי תכונת נ, ׳0הסתפקות

בחלקו. המרצה האיש טבע הרבה, דורש
העלטה, נ, ׳*הסתרה ז, ׳*הסתר ,*הסתר

החבאה.
בסוד. תה״ם, /*בהסתר —

 למקום; ממקום רבד העתקת הפרה; נ, *העברה
 טחשבון או לדף טרף שהעבירו סהסכום הרחקה;

פנקסים(. )בהנהלת לחשבון
 תה״ם, ׳*העברה בדרך /*בהעברה —

משאל. במובן בשטחיות, אגב; בררך
התראה. הערות; הנדת נ, ,*העלאה
 המשקל(, זעל גרום הטרה(; זעל גדש נ, ׳*העדפה
המשקל. על או הטרה על היותר העודף,

 ההויה, אי המציאות, אי ז, ׳*העדר ,*דעדד
היות. לא

הבא. העולם דית, העוהיב,
הזה. העולם רית, העוהץ,
הצפה. עזות, נ, /*העזה

 למעלה; עליה הרמה; נ, ׳*העליה ׳*העלאה
עולה. קרבן הקרבת

הנר. הדלקת נ, ׳*נר העלאת —
 הסתרה, נ, ׳*העלטה ז, ׳*העלם ׳*העלם

הרעת. הסח של זמן שבחה; הצפנה;
 האסור יריעות חסרון ז, ׳*דבר העלם —

איזה של האסור שכחת מעשה, איזה של
מעשה.

חזקה. החזקה, הצבה; הצגה, נ, ׳*העשרה
 ירידה ; המעמיק פעלת ; השפלה נ, העשקהס׳

של־. לעסק

מתנה. נתינת נ, הענמהס׳
לחץ. לחיצה, נ, ׳0העקה

 בערות המוליד אבד נגיעת הרקה; נ, ׳*העראה
האשה.

,חטה.ד שקיעת )שמש(, ז, ׳*הערב ׳*הערב
 בערב הביתה שיבה בערב; אחור נ, ,*הערבה

העכורה(. זמן
 רברי על השגה ;להתבונן עוררות נ, ,0הערה

 או הגליון בקצה דברים תוספת >בםםר(; אחרים
הענין. לברור פרק או ספר באחרית

העראה. ר׳ ,*העריה
 רבר; של שויו קצבת אמר, שוטח, נ, ,*הערבה

 לפי עדתם בני את מעריכים ערה שראשי טה
הצבור. להוצאת טס עליהם להטיל רכושם
 התחכמות ; טרטה ערמה, מעשה נ, ,*הערמה

האסור. בדבר היתר צר למצוא
גדול. כבור נ, ׳0הערצה
 רבר העברת נ, העתההס, ז, ׳0העתק ׳0העתק

 אחר; מכתב שגי טפס כתיבת ; למקום ממקום
איש. טפי איש קבלה טסורת, תרגום;
רחמים. בקשת חנינה, נ, ,*העתרה

פירושו. הכי זברקרוקי; פשוטה הברה רית, הים,
דבר. איזה לשם פרסום נ, ׳0הפגנה

תחנה. תפלה, בקשה, נ, הפגעהס,
הפסק. ניר, הפינות׳
רבר. מצב שטי ז, ׳*הפוך
 השנה עת ז, ׳0החלף או הקיץס׳ הפוך —

הטשוה. מקו ביותר רחוקה השמש שבה
רוח. בהעברת וגרש השב וח<,6 )משרש פ״י, הפח,

פחר. הטלת נ, ,0הפחדה
רוח. השבת נ, ׳0הפחה

הקטנה. הטעטה, נ, ,*הפחתה
 חתימת רבר; סוף נ, ,*רר1הפט גם ׳*הפטרה

 אחרי הכנסת בבית הנקרא בנביאים פיק גאום;
החג. או השבוע פרשת
צד. אל מצר ומפנה המהפך פעלת נ, ,*הפיכה
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 עדיה; חילק; ה?סקה׳ ז, ׳*הפסק ׳*הפסק ,מצד פנה ס־ע, יהפך(׳ או יהפך )הפך׳ הפך

מנוחה. 1או במראה השתנה *אחור; שוב חזור, לצד,
 ן דבר סבב ם<י, בדבר. התעסק כ־< זעם בטבע;

דבר איזה שנה למעלה; מלמטה או לצר מצד
 עקור, אחר; לדבר דבר שנה במראה; או בעצם
 >שדה<. חרוש ; קלקל עוה, ; החרד הרום,

 השתנה במצב; השתנה ; חזור סנה, ההפך׳
 בחוש, ׳*הפך החרב. הדרם, אחר; לדבר דבר

 חזור בדבר, עסוק ; דבר סבב ; ערבב טרוף,
 ,ר ההפך׳ החסך. ר׳ ,*הפך דבר. אחרי

 השתנה. התגלגל; הסתובב, התהפך׳ החסך•
 התערב ולא הצדה סור ׳*פנים ך1הם —

 ולא רואה כלא עצמו את עשה בדבר,
שומע.

 הדרה. ר׳ ׳*בחררה המהפך ענני —
ננוד. ; מתנגד לצי־ הדבר באיכות שנוי ז, הפך,

 את המהפכת ו׳ ובדקדוק( ׳*הדפך וו —
לעבר. מעתיד או לעתיד מעבי הפעל

 מתנגדות. קצוות שתי ׳*הפכים שני —
מעקלה. מחשבה הסבי(, >כ׳ ז, ך?םך׳

חרבן. הריסה, הרם, נ, הפכה׳
 אחר. כדבר ההפך שהוא דבר מתנגד, ת, ׳0הפכי

 מעקל, נפתל, ת, ׳*הפקפכן /*ך<ם;פך ׳*הפכן
קבועה. דעה לו שאין הדעת, קל עקלקל; מעות,

מפליא. דבר תכונת נ, ׳*הפלאה
בזמן. או כמקים הרחקה רחוק, ז, ׳*הפלג
 דחיה דחוי, תשובת נ, ׳*הפלג !?שובת —

כקש.
 האניה יציאת התפלגות; התחלקות, נ, ׳*הפלגה
רבוי. הפרזה, גזמה,0 בים; לדרכה

 מגדל את שבנו הדור ז, ׳*הפלגה ר1ד —
האנשים. ברעות התאמה חסר 0 כבל;

 העבר המלטת ; זריקה השלכה, נ, הפלהס׳

הזק. לפני
הטיה. נטיה, פניה, נ, הפניהס׳
פצוי. פיוס, נ, ׳*הפסה

 הנאיס ונקודות קוים דר, הפםלהס, ספני —
הפסה על להורות בסוסו או מאסר באמצע

הענין.
 קל רשם לעשות לפעל, התאמצות הפעלהס׳

מלאכותי. אמצעי ירי על הבא רשם שיהיה; טי
התפעלות. ר׳ הפעלווזס,

 פזור. מד,קהל; רבים בקיב דבר הרחבת נ, ,0הםצר,

 מקה בקשה נ, הפצדהס, ז, ׳*הפצר ,*הפצר
רבויי בהתמדה;

 האר״ן. ק וכדומה! וסחורה הוציא הסקס׳
ומוציא. המסיק פעלת נ, ׳*הפ^קה
 נפול, מהתחיבות; עצמו האדם פטור נ, ׳0הפלןעה

 ארוג. מדבר חוטים הוצאת אחרים. מירי הוצאה

 דגר. מחיר העלאת נ, שעריפס׳ הפקעת —

הליאה. ר• ׳*הלואה הפקענת —
 ס־יצות, בעלים; לו שאין רבר ז, ׳*הפקר ׳*הפקר

 סדרים וחסר תהו ׳*הפקר של עולם —
ומשמעת.

 קל השנהד, אי פריצות, נ, הפקרות•(, הפקרות•(,
ומנהג. חק
 לפעל. תצא שלא מחשבה בטול ז, ׳*הפר ׳*הפר

 לחלקיק דבר חלוקת הרחקה; הבדלה, נ, ׳0,הפרדה

בדעות. סיור
 הנמיה. חכמת והרכבה•(׳ הפרדה —

 דבר. המבטל מעלת בטול, נ, ׳*הפרה

 פה. בדבור דבר הגדלת הגזמה, הפלגה, הםתד,ס׳נ,
 להתעופף. כנף לבעלי גרום נ, הפרחה•(׳

 לסרטיהם. דברים ספור נ, ׳0הפלטה

מחוץ. ממשלה; שלטון, נ, ׳*הפרכיה
שונים; רבדים בין הבדל ז, ׳*הפרש ׳*הפרש

שונים. אנשים בין ורבדים רין
מבלו. דבי חלק הבדלת נ, ׳*הפרשה

 ותביעות. טענות ר,*נ ,*הפרשות —
הסרת נ, ׳*הפשטה ז, ׳*הפשט ׳*הפשט
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 הנוף; פעל הכנר הפרת הבשר; פעל העור

מ־. אחד מובן הפרת
 <.1כאב גורם שלשול ז, ׳0טעים הפשט —

 לאחוריו. או לפטה דבר השלכת נ, ׳*הפשלה

 נוזלים הפיכת נ, פשרהם׳“ ז׳ ׳*הפשר ,*הפשר
חפים. למצב

 לו, חכו■ שלא רב־ הנ-ת או עשית נ, הפתעהס,
לפתע. שכא

 העפר, הצב, הקם. העמד, יצב(, )משיש הצב,

הוקם.
עמייה. הקטר: העמדה, נ, הצבהס,

 לאמר רעהו לפני איש העמדת העמדה; נ, ,0,הצנה
בשמו. לקראו או הוא ומר, פי
בתיאטרון. כחזה היאות נ, מחזהס, הצגת —
 לאיש הנד נ, אישם, לפני איש הצגת —

אתם. אש- השלישי האיש הוא ופה טי
 בדבר בפטכי הורעה דעת; נלוי נ, הצהרהס׳

נכבד. ענין איזה
 הוכחת עצטו, את איש הצדקת נ, הצטדקותם׳

צודק. שהוא איש
התקטטית. התיבשות; נ, הצטמקותם׳

 שהוא רבר טבע התקטנות, נ, הצטמצמותס,
ומתרכז. וסתכיץ מצטמצם
התקררות. נ, הצטנטתס,

האיש; צרכי לאיש, שנצי־ך טה נ, הצטרבותס׳
לרעהו. נצרך שאיש פה

התאחדות. התחברות, נ, הצטרפותם׳
 חלץ טצ-ה, הוציא נצל(, )משרש הצל הציל,

הפרש. הבדל, לקוח; מלט; מרעה,
מצרה. תשועה ישועה, פיטה, נ, ׳0הצלה

 בכל המצליח האיש מצב אשר, נ, ׳*הצלחה
ומעשיו. דרכיו

הצומת. הדבר מצב נ, ׳*הצמחה
 קנה* )?<; מלחמה סוס ז?<; למלחמה זין כלי ז, דצן׳

שיכתשוהו. טרם הפשתן

ממ3€מ1€ק1מו<1186ת16ז16(הםשטםעים1

הקטר
דרך. תם צניעות, סתר; ז, ׳*הצנע
 בסוד. בסתר, תהים, ׳*בהצנע —

 והמסתיר. המצניע פעלת נ, ,*הצנעה

 כאד,* לפשכב; רפוד רבוד, יצע<, )משרש הצע,
 על הרצה אהד, לפני רעיון איזה הנש0 ד;8ל

אחר. לפני ענין איזה
 עליו; לשכב דבר שטיחת רפידה, נ, ,*הצעה

 דרצאת לענק; הקרטה לטורי; רבי סעריכת

 או עצה הגדת לפני־; דברים שיטת דברים,
למכירה שמציעים פה רבר; לעשות דעת חווי

ררישה<. זכננד:
המצפין. פעלת הטמנה, הסתרה, נ, ■*הצפנה
עין. ראית הבטה, נ, ,*הצצה
וטתיך. היוצק פעלת יציקה, נ, ׳*הצקה
 והפציק. הלוחץ פעלת העקה, לחיצה, נ, ,*הצקה

הבער. הדלק, יצת<, )משרש הצת,
הבערה. הדלקה, נ, ,*הצתה

אופר. הוא בן קאמי, הכי דית, ק,*ה
 השתיים או האכולים הרבדים החזרת נ, ■*הקאה
כבר. שנבלעו אחרי מהפה
 האלהים. הוא, ברוך הקדוש דית, הקביה,

שני. דבר לעמת דבר הע״כת נ, ,*הקבלה
 פני לראות הליכה נ, ,*^נים הקבלת —

איש. פני קדום חשוב, איש
 )לספרו; רב- פתח דבר, ראש מבוא, נ, ,*הקדמה

 עשית הדברים; קרם לרעתו שצריך עקרי כלל

אחה. רבי לפני או זמנו לפני רבר
 לה׳; דבר המקדיש פעלת ז, ,*הקדש ׳*הקדש
 מחסה בית חולים; סבית מקדש; שהקדש; הדבר

וזקנים. לעניים
 לקרבן, הקרבה המקדיש; פעלת נ, ,*הקדשה

איש. לכבוד ספד סיחור קרבן; הכאת
 לרפואה. הנוף מן דם הוצאת נ, ׳*הקזה

 לקטן. נרול רבר הפכת המעטה, נ, הקטנהס׳

 הקיק שרפת נ, ׳*הקטרה ז, ׳*הקטר ׳*הקטר
באש. הקטרת או
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להקל. עזרה נ, ,*הקלה

 קיום אשור, הצנה; הצבה, נ, /*הקמה ז, ׳*הלן□
דבור<. ):דר,

 הטרי דבר לאיש מסירה נ, ,*הקניה ,*הקנאה
קנין. בתור רוחני או

הטה. העלאת הרגזה, הכעסה, נ, ,*הקנטה

 רבר. ומאמ׳ן המקשה סעלת נ, הקשאהס,
 לב. שימת בקול, שמיעה נ, הקיטבהס,

 בוגר. דבר הכאת דפיקה, הקש; ר׳ נ, הקשהס,
 נכוה מקוב הריס(, ר׳ הרכס, הרי, >כ׳ ז, הר׳

 לו. מסביב אשר האדמה פני מעל ומתרומם
הר ,1 שרפה, הר געש, הר אש, הר —

הקנאה. ר׳ ,*הקמה
טמקוטו. נוף פרק יציאת נקיעה, נ, ,0הקעה
 הקו העגול; את הסובב הקו ז, ,*הקף ׳*הקף

ענול. רבר הסובב
 ודקדוק השגחה וחמה; כעס התרגזות; נ, ,*הקפדה

לסבלו. היכלת ואי קטן רבר כל על
 מנת על דבר במכירת המתנה סבוב; נ, ,*הקפה
 הביסה סביב הליכה זמן; לאחר המחיר לשלם

תורה. בשמחת תורה ספרי עם הכנסת בבית
 סביב השערות תספרת נ, ,*הראש הקפת —

הראש. כל
 תעודה שנה(, מן )הפך הערות מצב נ, הקצהס,

מישנה.
במקצועה. המחליק פעלת נ, הקצעהס,
והטקציף. המרגיז פעלת הקצפהס,
 תלמידיו לפני רכר הטורה קריאת נ, הקראהס,
אחר. לפני קריאה הכתבה; שניאות, כלי לכתבו
התקרבות. קרבן; הבאת נ, ,*הקרבה
הכנה. הזמנה, נ, ,*הקריה

 דברים; שני של שויון הטיק, ז, ,*הקש ,*הקש
 משפט9 דמיון; צד בהם שיש דברים השואת

ותולדה. הקדמות עס״י ההגיון חקי סי על בנוי

אש. מוריק

אש הר
 שעליו בירושלים המוריד. הר ז, הבית, הר —

המקדש. בית נבנה
אפרש. להר קראו זה בשם המלך, הר —
 הזיתים להר קראו זה כשם ,*המשחה הר —

ירושלים. יד שעל
 אסיה בין המפסיקים הרים ,*חשך הרי —

)באגרה(. לאפריקה
הדור. לגדולי כנוי ,לם1ע הרי — *
 רוחני בנק ,בי^רה התלדם הרים —

ברור. ולא רעוע יסוד על הבנוי דמיוני או
*

הרים

ראש. ר׳ ,והר ראשך — *
והריף. מפלפל איש ז, ,הרים קר1ע — *
מאד. רחוק ,חשך הרי אחורי — *
*,גבוהים הרים בין הראש הכנס —

גדולים. חכמים שבין כטחלקת התערב
גלוי. הופעה, התגלות, נ, הראותס,

מזבח. ז, הראל,

)בא גדולה כמות מעט, לא רב, תה״ם, הרבה,
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שם(. אחר• משתנה בלה• תאר בתור גם

)הבהמות(. זוו-ג נ, ,*הרבעה
יבשה. ארמה על מים זריקת נ, ׳*הלבצה

 קטול, המת, נפש, הכה פ״י, ידלג(, )הלג, הרג

ההרג. ללוג׳ הומת. קטל,זה ההרג, שחוט.
 ירי )על כחרב מיתה במלחמה; מות מכת ז, הרג,

רין(. בית
רוצח. ז, ,*הרג
השמדה. המתה, קטל, טבה, נ, )הריגה? הרנה

 ירי על באדם שרבקה מרה ז, ,*הרגל ׳*הרגל
רבות. פעמים רבר עשותו
 רגש, חוש, נ, ,*הלגשה ז, ׳*הרגש ׳*הרגש
 אחד ידי על לו מחוץ הנמצא את האיש הכרת

חושיו. מאברי

 אררפגי
רדיפה. נ, ,*הפרדה

 קלוט חבל, יחס, פיע, תהרה(, )הרתה׳ הרה
 כלב, הנה מעברת; היה )אשה(, ועבור זרע

 אמו. במעי חוצה )ילד( לרל, מחשבה. חשוב

 העומדת מבצר עיר הריון; ר< מעברת; וזיג, הרה׳
)?(. הנבול על

 ,*הלהן לעדכון. משכן,נתק רהן(, )משרש *הרהן
לעדכון. הגחן

 הלב על העולה מהשבח ז, ,*הרהור ׳*הלהור
דמיון. לדבור(; )בננוד
הגה. בדבר, חשוב פ״ע, ,*הלהר
 עשה־, טוב לא כי חשוב ׳*אחלי־ הלהר —

התאונן. התרעם, טוב; איננו כי־ חשוב

0^62,ק,המ. 01620(161■ הרדוף, *(

והומת. שנהרג איש ת, הרוג,
 ברורה והוכחה ,משל*בלנליו בא ההרוג —

דבר. לדכחשת
רוח. הרחבה, רוחה; נ, ׳*הרוחה

הריון. ר׳ הרון,
 רבוי ;כרחבו דבר שטח הגרלת נ, ,*הלחבל

הפצה. דברים;
באפו. הטריח פעלת נ, ׳*הרחה

רחיצה. נ, ׳*הרחצה
 דבר; הסרת נ, הרחקה", ז, ׳*הרחק ,*הרחק
 למען אחר רבר עשות לכלי איש על נזרה

 התרחקות סיג; אפור, אחר מעשה טעשות יתרחק
 דבר שאין החלטה העיוניות( )בחכמות במקום;

עצם. כאיזה נמצא
רטיבות. הבאת מעטה; השקאה נ, ,*הרטבה

 מאמר אחרי אן•י )כהוראת הנה, הזרוז, מלת ,*הרי

 אם■י בהוראת אחריה ש־ וכתוספת ;תנאי
תנאי(. מאמר בראשית

 סכין והרי בשר הרי ^לחן, הרי —
 ומפרש מם־ט ,הדבר*לאכל פה לנו ואין

ברור. אינו זה ובכל
העי. = *הריני —
איכות. רבר, של טיבו ז, ,*הלי

הרנה. ר׳ נ, ,*הליגה
הרה. ר׳ )חלית?( הריה

אשה. עבור ז, הלי!(׳
 המדרס; פעלת )בכנין<; סתירה פריצה, נ, הליפה׳

פנים. העזת עזות,* ; חרכה
חרבן. נ, הלימות,
עין. הרף ר׳ ?נין", הדיפות

 למען בשני אחר עץ יחור שיטת נ, ,*הלכבה
 של חבור המרכב; חיחור לפרי רומה פרי יתן

שונים. מינים שני
למטה. הראש נטית הראש, הורדת נ, ,*הרענה

 למטה רהב צלעות כעל כנין <,0הרטים >ר׳ ז, הרסס,
חרם. ר׳ למעלה, וצר והולך
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 מל משל ךה/5כש התלוים הררים —

 אץ •כאמת ונכב־ים כנדולים הנראים דברים
יסוד. להם

ה־. של ההר; יושב ת, .הררי׳
 נח נתינת רשות, נתינת ,נ,*הרש;ה ׳*הרשאה

הט־שה. בשם הב־ לעשות לאיש
הט־שיע. פעלת :,׳*הרשעה

-ב־. מרתיח ה פעלת נ, ׳*הרתחה י
 אט־. במעי הילד חתול שליה, נ, ׳*הרת ;

והמסית. הטסתה פעלת פתוי, נ, ׳*השאח
ישיבהו כי בתנאי לאיש רב־ נתינת נ, ׳*השאלה .

זמן. אחר
 לא כטלה השתמשות השאלהס, בדרך —

 סענין לקוח במובן אם כ• האטתי כמובנה
אחר.
המשאיר. פעלת נ, ׳*השארה
 האמנה נ, ׳0הגמש )השארת?( השארות

 הנוף, טית אחרי נם נצחיים חיים חיה שהנשמה
הנוף. מות אחרי הנפש חיי
שוב. ר׳ בחז־ה, נתינה נ, ׳*השבה ז, *השב

השבה. ר■ רבר; החזרת ז, ׳*"שבון
הינעה. השקטה, הטבה; נ, ׳0השבחה
 באלה אי־ את המשביע פעלת נ, ׳0השבעה

וקללה.

 נ, שדיסס׳ או מלאכים השבעת —
 רכר מלעשות להמנע או לעשות השבעתם

טפלה<. ואמונה
בבדל. נ, ׳*השבתה

 לשלם. יכול שארם מה ז. ׳*יד השג י
 לסתר. טענה ההבנה; כשרק אל־; השנהי/נ,הנעח

 בלתי •הנועד שטירה; עין, שיטת נ, ׳*השגחה
וביצו־יו. בעולמו האלהים של אמצעית
שג־ה. ר■ ׳*השגרה
 בססרי0) שחי; הטיק, נ, (׳*)"שדה *השואה

וההרצאה. ההכנסה חשבון חשבון(
שנו הזמן החלף>/ א־ הק:ץ ה^זואת —

 י הפרשת ;למעלה רבר המרים סעלת נ, /*הרמה
)בקרכף. הנהנים של החלקים

 הקרם. בארצות בית־נשים ריכל; א־טון, ז, הרמון׳
רשיון. כציה; פקודה, ז, הרמנא''׳ ,*הרמן

עיףו<. טין נ, ׳*הרגינה
 יהלם, )הרם, הדם

 נתו׳ן, פ״י, יהלם(׳
 קלקל פרק, סתור,

 והחרב; הסל הסדרים,
 לעשות העז ־ל־,

 חנתץ, ההרם׳ רב־.
 הרוס הרם, החרב.

בחזקה.
 הסדרים. קלקול ם־ץ, חרבן, ז, ׳*הרם

 בחמץ. בכושים קניבים רנים נ, הרמנה/
רעה. עשות רעע<, >םשיש פ״י, הרע,

 קול השטעת לרעד; ש־.וי רעה; עשית נ, הרעה,
תרועה.
הזלה. הטסה, נ, ,*הרעמה

 על התנפלות ; -עש הארטד, רעש נ, ׳0הרעשה
להבקיעו. מבצר

. ־נע. העפעפים, נענוע זמן ז, ,*ע.ין הרף
 לעשותו באש חסום ב־זל שיטת נ, ,*הרפאה

רך. יותר
אבנן. תלאה, סבה, רע, סקרה נ, *הרפתקה
 מפרטים רבדים הקראת כקהל, נאום נ, ,*הרצאה
כרצון. קבלה הצעה; ענין, איזה לברור
כרצון. קבלה נ, הרציהס.

רקבק. נ, ,*הרקבה
 הערכת בנס־, המניף פעלת הנפה, נ, ,*הרקדה

כנפה. וכדומה קמח
 שיש מה כל הוצאת כלי, המריק פעלת :,׳*הרקה
מתוכו. בכלי
הרים. רכסי הרים, קבוצת הר; הךךיס< >ר׳ הרר׳י׳

מעמקסז 3מ6ת^1x. התוגה < *
8זש^1ח1,< ק1ת80,ת 0113^1 ח€1ו



השתלשלות— 121 —השחזה
 וניוד• שפשוף ע״י מחלודה מתכת נקיון נ, ׳*השפה

 האשפות. מן מקצרת מלה י":(, נ׳, )נחמיה השפות,
שפלות. הורדה; נ, /*השפלה
מרבית. שפעה, ז, /*השפע
 על מוסיית פעלה השפע; הבאת :, /0הש^עה

שהוא. טי

 נתינת הנן; בערוגות מים העברת נ, השקקאה"׳
לשתיה. מים

 נוזלים הנעת ; נשיקה לירי הבאי נ, /*השקה
כזה. זה

שלוה. מנוחד, ז, /*השקט
 ענין. או עסק באיזה כספים נתינת נ, השמעהס׳

 אחר על איש רעת ;מקפת הבטה נ, /*השל^ה
על־. עין שימת הענינים;

ממרום. שליחות השכנה; נ, /0רשראה
 שער או עלים נשילת נשירה, נפילה, נ, ׳*השדה
חבורם. ממקום וכיו״ב

 שישים הכאת ; שרשים הוצאת נ, /*השרשה
כאדמה.

 כעת. עתה, שעתאי(, )הא ', השתא

 בארג. השתי חוטי מערכת סדור נ, השתאהס,
 ענין. לטובת התאמצות ,*השתדלות

 המשתובב. טבע טשובה, נ, ,0בבות1השת

ון. שי דמיון, נ, השתוותם,
התפלאות. נ, השתוממותם,
 רבר. לאיזה עז חפץ ;געגועים נ, דישתוקקותס,
 פעלת קירה, נ, השתחויה"/ /*השתחואה
 למושלמים, תפלה בית מסגר, ; המשתחוה

תפלות. כעת ומשתחוים הכורעים
 ומתפשט. המשתטח פעלת נ, השתטחותס,

השתלמות. נ, השתכללותם;
 ער חריף משקה שתית שכיון, נ, השתכרותס,

לשכרה.
 חסרי רבר לאיזה לשלמות דנעה נ, השתלמותם׳

רוחני. או
בסדר. מדבר רבר יציאת ג, השתלשלותם,

 היום ואז הטשוה, הקו את השטש עוברת

בארכם. שדם והלילה
ובדומה. סכין ומחרה המשחז פעלת נ, /*השחזה
 י דבר הסיבת השחר; אור עם קימה נ, /*השחרה
המשחיר. סקלת לשחור,
השמדה. קלקול; הזק, נזק, :,׳*השחתה

 פעלת התחמקות, הסתתרות, נ, השתמטותס/
ומתחמק. המשתמט

אלהים. יתברך, השם דית, הש״י/
ויחיהו. ישמרהו השם דית, השיץ/

תפלה /*השכבה תפלת השכבה״׳
מת. לנשמת
רעת. הבנה, בינה, ז, /*השכל

; רוחנים בדברים הכנה השכל, נ, /*השכלה
בחיים. לארם הדרושות היריעות למוד תיבות, #

השכם. כבקר קימה נ, /*השכמה
השכם. כבקר /בהשכמה — *

לאחר. רבר המשכיר פעלת :, /*השכרה
שלוח. שליחה, נ, ׳*השלחה

השלטון. לו •שיהיה לדבר גרוס נ, /0השלטה
וריקה. נ, /*השלכה
 החלק שלום; סעשית גמר; סיום, נ, השלמה"/

 ;רקרוקי( זכנתוח במאמר הנשוא את המשלים
הספרדי(. הדבור )כלשון אבעבועות לחת הרכבת

 1 בספק הכטל חפץ או טמון מסירת נ, ׳*השלשה
שליש. לירי

אבדון. השחתה, כליון, נ, ׳*השמדה
שימה. ר׳ ׳*השמה
 פריעת אי חוב; מחילת נ, /*השמטה ז, ׳*השטט

 א■ בכתב מלים איזו על רלוג לטלוה; חוב

עליהן. שרלנו החסרות המלים כרסום;
 מחיה ביאת שניה; פעם דבר ביאת נ, /0השנות
לאיש. שניה פעם

יריעה. כשורה, שסועה, נ, )אזני.ם(/ השמעות
חושב שהוא מה לאדם, שנרמה מה נ, השערהי/

הוא. כן כי
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 ופסתתי. המשתמט פעלת נ, ׳0השתמטות

 לצרכו. בדבר פעלת״המשתמש נ, ׳0השתמשות
שחן. ר׳ השתן׳

רגלים. מי הטלת רגלים; טי נ, ׳0השתנה
הלוף. שנוי, נ, השתנותס׳

הנכנע. מצב הכנעה, נ, ׳0השתעבדות
ענג. בדבר הזמן כלוי שמחה, נ, ׳0השתעשעות

 דבר מצב ; הנשפך הדבר מצב נ, ,0השתפכות
ויוצא. הנובע

 בלב שמתרחש מה הבעת נ, ׳0הנפש השתפכות
בהתפעלות.
הסתפקות. ר׳ נ, ׳*השתפקות

 הלק ולוקה המשתתף פעלת נ, ׳0השתתפות
ברבר. הלק לקיחת כרכר;

 ל־. עצמו את חשוב כ־, הראה ל־, היה ׳0הת־

תרגומו. כן תרגמו, הכי ר״ה, ה״ת,
והבוכה. המתאבל פעלת נ, ׳0התאבלות
לאבן. שהיה דבר מצב נ, ׳0התאבנות
 להפיל והפין הנאבק פעלת נ, ׳0התאבקות

חכרו. את
המהאינן. פעלת המם, צעקת תלונה, נ,,0ננות1התא

באדין. לאזרח ההויה נ, ׳0התאזרחות
עם־. ומתחבר המתאחד פעלת נ, ׳0התאחדות

 להמר הטעים בתוך האכל הפיכת נ, התאכלותס,
ומכלכל. מזין

 מתאימים שחלקיו דבר תכונת תאום, נ, ,0התאמה
לשני. אהד ומקבילים
 שאפש־ מה כל עשית התחזקות, נ, ׳0התאמצות

רבר. להשיג כדי
אמת. הוא שהנד שהדבר הברור נ, ,0התאמתות
 בעצמו ומושל מתאפק איש תכונת נ, ׳0התאפקות
כעצמו. למשל ד,יכלת וברוחו,
 מראות כאחרים, והפרד הבדל נ, ׳0התבדלות

נבדל. דבר
 ; ■בדירה ביחידות דבר מציאות נ, ׳0התבודדות

מאחרים. נסיר לבדו, האדם ישיבת

 המתערב שה מיג טמיעה,התערבות, נ, ,0התבוללות

בהם. ובטל באחרים
 פעלת כדבר, לב שימת הסתכלות, נ, ,0התבוננות

ומסתכל. המתבונן
עצמו. כבוד האדם השפלת נ, ,0התבזות

 עצמו; את המבטל האיש טבע נ, ,0התבטלות
חדלון. בטול,

 הנה. הגדלת התאמצות, התחזקות נ, התגברות,
 ומתנדל. מתגאה איש תכונת נאוה, נ, ׳0התגדלות

ומתגאה. המתבדר האיש תכונת נ, התגדרותס׳
הגתים. השתנות הצבעים, חליפת נ, ׳0התגונות

 פעלת התעמלות, התאבקות, נ, ,0התגוששות
ונאבק. הטתגושש

 הראות ;נעלם שהיה רבר הראות נ, ,0התגלות
האלהים.

עצומה. התרגשות ; האדמה רעש נ, ותס, התגעש
וכעוד. גני של במצב הראות נ, ,0התגנות

חמרית. צירה רוחני דבר לבישת נ, ׳0התגשמות
 בלי המשכות הכור; אהוד, דבוק, נ, ׳0התדבקות

הפסק.
שויון. דמוי, דמיון, נ, ׳0התדמות

התמיה. תדיר, בא שהוא דבר טבע נ, התדרהס׳
 ומתהדר המתקשט טבע התקשטות, נ, ,0התהדרות

ותכשיטים. בבגדים
נכרא. נוצר, דבר היות הויה, נ, התהוות,

השתכחות. התפארות, נ, ׳0התהללות

בדבור. העמידה אי חלוף; שטי, נ, ,0התהפכות
 בהילה של חזק רגש ׳0הנפש התהפכות —

קבס. הקאה, לידי המביא
רעהו. את איש הנדת נ, ,0התודעות

התכה. המסה, ז, ׳0התוך
 בין וטריא שקלא דברים, ךב וכוח, נ. התוכחות׳

לרעהו. איש
שחוק. לעג ז, ׳*התול
התול. של התוליתס(׳ )נ׳ ת, התוליס׳
התלים. ר׳ התולים׳
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 בטיעד אהד במקום אנשים אספת נ, ׳0התועדות
קבוע.

נתז. ר׳ /*התז
 נופל הנכרת שההלק ער בחזקה כריתה נ,/*התזה
הסרה. הנשאר, מהחלק רחוק

 התרועעות. התדבקות, התחברותם׳

הדוש. נ, /0התהךשות
התגברות. התאמצות, נ, התחזקותם/
 ועדינות, ברכות התנהגות התפנקות, נ, /0התחטאות

ותענוג. בפנוק
 יציאת עצמו; על חובה איש לקיחת נ, /0בות;1התד

בהכרח. מדבר דבר
 ; הכם עצמו שמראה' טי טעשה נ, התחכםותס,

תחבולות. חבול
 המתחיל פעלת פתיחה; ראשית, נ, /*התחלה
במרע. עקרי כלל0 דבר; בעשיר.

 ירוע עממי משל /*קשיות התחלות כל —
 כתחלתו. קשה מעשה דבר כל לאטד:
 פלצות. חרדה, רעדה, נ, הקהלהלותס׳

 חליפים. השתנות, חלוף, נ, התחלפותם,

 ומתמרד. המתהלק דבר תכונת נ, התחלקותם/

חמוץ. דבר היות נ, /0התהפצות
 הסתתרות. השתמטות, נ, /0התחםקות

כחפיר. התראות נ, /0התהםדות
 כנרים איש לבישת הגף; צביעות, נ, /0התחפשות

יכירוהו. שלא באופן
 רבר. אמתות אחדי הפוש חקוי; נ, /0התחקות

 באיזה השני את לעבר החפץ פעלת נ, התחרותס׳
דבר.

נשואים. בברית ביאה נ, /0התחתנות
 אהד עם ביהירות ישיבה אחוד; נ, התיחדותם׳

עטם. אהד כלי
למשפחה; חבור למשפחה, המנות נ, התיחסותס,

ערך. יהס,
התהוות. נ, הת^לדותס׳

כיפה. להראות השתדלות התקשטות, נ,,0התיפות

התנגדות
 *דכד עשית לפני התבוננות ישוב; נ, התישבותס,

:תך• י־ התך׳
באש. המסה נ, התכהס׳

עשיה. יצירה, בנין, נ, התכוננותם,
שטתכוץ. רבר תכונת נ, התכוצותס,

 שאיננו עצמו איש הראות כחש; נ, התכחשותם,
 שיך שהוא לאלה שיך שאינו או שהוא מה

באמת. להם
 צחוק התלוצץ, לעוג, ע,*ם ־(,3> התל/ או התל

על־.
 השמיט.. פני טהר ללבן; דבר היות ג, התלבנותס,

חזקה. התפעלות חם; המיטות, נ, התלהבותם,
 חמס. צעקת תלונה, נ, ,*ננות1התל

לצון. לעג, נ, התליצצותס,
אחר. בדבר תלוי רבר היות נ, התלותס,

לצון. התול, לעג, דר, התלים/
קשור. אחוד, הכור, נ, התלכדותם,

 לקיטת ;תולעים הוצאת ;דקכץ נ, התלעהס,

מ־. והסרתם תולעים
 בבלי< ובתלמוד ההוא; במקום שם, תהים, התם׳/

בבבל. ירושלמי( )כתלמוד ישראל; בארץ
 הפסק^ בלי רב זמן דבר המשך שקירה; נ, התמדהס,

זק. ארכה, שהות, נ, ,*התמהמהות
הרס. נפילה, נ, התמוטטותם/

מכונת. במרה התערבות נ, התמזגותם,
 איש תכונת ;לענין נפש מסירת נ, התמכרותם,

לבו. בכל לדבר ומכור המסור
 נמנה איש היות פעלת משרה; פקדה, נ, התמנותם,
למשרה.

ומתמעט. המתקטן דבר תכונת נ, התמעטותם,
 המרבה טבע עצומה, התאומות נ, התמרמרותם,

ולהתאונן. להתמרמר
המשכות. המשכה, נ, /0התמשכות
 ההשתדלות התקשטות, התקפות, נ, התגאותס,

כנאה. להראות
*השני הדבר הפך דבר היות נגור, נ, התנגדות,
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מעשה. ענק, תרניל, עסק, התעסקותם, דעתי! רעהו, שחפץ טסה ההפך את איש חשק

תונה. עצבון, הרגשת :, התעצבותס,
דשתדלות התחוק־ת, התנכיות, נ, התעצמותם,

מרבה.
ישר. לא רבד היות נ, התעקמותם,
 כדבר איש התעסקות ובדברי, נ, התערבותם,

אליו. שיכות לו אין שכעקרו
 השתב-ות. התהללות, נ, התפארותם,
לשדם. דכי התחשבות נ, התפהמותס,
 חובה הסית עסק: א• משיד עזיבת נ, דיתפטרותס,

עצמו. מעל
המתפלא מצב השתוממות, נ, התפלאותם,

ומשתומם.
התחלקות. נ, התפלגותם,
 ועיון. שלספיה כעיני;־ התעסקות נ, /0התפלםםות

 ותענוגים. כשנוק התנהגות נ, התפ?מות>/

 אחיזה. לכידה, תסיסה, נ, ,0התפמד,

 חזקה. הדגשה התלהבות, נ, התפעלותם,

לשדמיו. דבי התחלקיר. נ, התפרטותס,
כלי למקום כניסה קשי; מרידה, ג, התפרצותם/

דשות.
 הסרה, היכה; נפוץ רבד היות נ, התפשטותם,

ששישה.
 והדרנית, אשית השתלמות נ, התפתחותם,

השתלשלות.

רעהו. מדעת ההסך איש
 בדחיסה כזה זה דברים שני סנישת נ, ־התנגשותס,

מתנגדות. רעות שתי שנישת עצומה;
 בחייו. בו מתנהג שהאיש האשן מנהג, התנהגותם,נ,
תנודה. תנועה, נ, התנודדותס,

 תולדה לזרעז, זביחם התולדה קלקול נ, ׳התנונותס,
ונשחתה. רעה

תנועה. תנודה, נ, התנועעותס,
תנחומים. התחדשות; נ, /0התוחמות

 תחבולות. חבול טרסה, רמאות, נ, ־התנכלותם/

 וזר. כנכרי התראות התחפשות, נ, התנכרותס,

! לקום תנועה שעושה טי שעלת נ, התנערותם,
לנער. שהיה טי מצב משנתו;

 התגאות. יתרה, נאוה נשח, נ, התנפחותס,
המתנפל. שעלת נ, התנפלותם,

 הדגל רעידת ;תנורה תנועה, נ, התנפנפותס,

ברוח. וכדומה
 1 מעליו. אשם איש הסרת הצשרקות, נ, התנצלותם,

 י לנששו. לארב איש, להשיל התאמצות התנקשות^
מתנשא איש שכע ההגדלות, נאוה, נ,התנשאותם/

ומתגאה.
עבה. דכי היות נ, התעבותס,

 ותשוקה השק ;הקצה תעודה, נ, התעוררותם,
לשועל. דבר להוצאת

התמהמהות. אחור, נ, התעכבותס,
התרוממות. נ, התעלותם,

ומסתתר. המתעלם שעלת נ, ־התעלמותם,
 אבית של במצב איש היות נ, התעלפותס,
והמחשבה. ההרגשות
 להתגושש, הנוף אברי תנועת נ, ־התע&לותס,

התגיששות.
ברעיון. או בענק עמקה התבוננות נ, התעמקותם,

וענויים. יסורים סבל נ, התענותס,
 בו והשתתפות לדבר לב שימת נ, ,0־הת_ענינות

בחשק.

אחד. למקום התאספות נ, התקבצותס,
 ישוב; ההולך דבי מצב קרטה, נ, התקדמותם,

לפניי. הליבה
קדוש. היות נקיק; שהדה, נ, ,0התקדשות

והקורע. המנתק שעלת נ, ,*התקה
מדיי. קשר, נ, התקוממותם,

תקנה. תקק, נ, ,0,התמנה
הסתערות. חזקה, התנשלות נ, /0התקפה

כעס. לכלל כיאה כעם, קצף, נ, "תר^פותס,
 היות לדבר, מקום כקרוב ביאה ,1 התקרבותם,

לדבר. קרוב
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קרה. שאחזתו רכר מצב הצטננות, נ, ,0התקיירות
קשה. כמצב רכר היות נ, ,0התקשות

המתקשט. טבע התהדרות, נ, ׳0התקשטות
 ענין כאיזה צדדים שני בין קשר נ, ׳0התקשרות

שניהם. מצר ובהתחיכות קבועים בתנאים
נתר. ך■ התר,

 דבר התרת ;רשיק רשות, ז, (,*)התר ׳*התר
קשה. שאלה סתיק קשור;

אזהרה. הזהרה, נ, ׳*התראה
וטתנרל. המתרבה דבר תכונת נ, ,*התרבות

וגדול. כרב התנשא התנדל, פ״ח, ׳0התרברב
התנשאות. התנדלות, נ, ,0התרברבות

חרון. קצף, כעס, התקצפות, נ, ,0התרגזות
 טבע מהירה, התפעלות התרגזות, נ, ׳0התרגשות

להתרגש. קל איש
בטול; מתר; הוא כי דבר על אמירה נ, ׳*התרה

קשר. פתיחת
למעלה. התעלות נ, ,סםםות1התר

התחברות. נ, ׳0התרועעות
 רפת־ דבר תכונת התרפות, נ, ,0התרופפות

חזק. ולא
ריק. רבר השא־ ׳0התרוקנות
לרחב. בשטח התנהלות נ, ׳0התרחבות

במרחץ. המתרחץ פעלת נ, ,*התרחצות
 מדבר. מקום רחוק אל הפניה נ, ׳0התרחקות

הזהרה. אזהרה, התראה, נ, ,*התריה
 ומתרכב. מתחבר שהוא דבר תכונת נ, ,*התרככות

אחד. במרכז דבר הצטמצמות נ, ,0התרכזות
רך. שנעשה רכר טבע ,*התרככות

שאון. תרועת שבר, זעקת נ, ,*התרעה
 הלוך ההולך רכר תכונת התרופפות, נ, ,0התרפות
ורפה.

והתחנכות גדולים בפני הכנעה נ, דתרפמותס,
בפניהם.
רשלנות. ידים, ורפיון עצלות נ, ׳0התרשלות
נקלה. על והתפעלות רשמים קבלת נ, ,0התרשמות

י
1 4

 סטן ;וו ושטה העברי ב*בא הששית האות ,1

 — עליה טאזן קו או נקהה עם ששה;—המספר
אלפים. ששה

 לדבר, דבר להוסיף הקשור אות ו", ו־׳ ו", ,“1 ך,
 נם היא פעל ולפני ;אם או, עם; כן, נם גם,

 העתיר להוראת העבר את לפעטים מהפכת

העבר. להוראת העתיד ואת
כן. לא ואם כמוך; לרעך ואהבת ר״ת, יאל״ב,

 המספר או המאמר את להמשיך סטן )וגוי(, ,*וגומר
בכתב. נזכר סוסו אין אם אף הסוף, עד

גמור. החלט בודאי, רכר אמור פ-ע, ,0ורא
 כו. ספק ואץ וראי שהוא דבר טבע נ, ,0יראות
(,*ודאיות ,*ודאים ר׳ ,*ודאית )נ׳ ת, ׳*.ידיי יראי׳

באמת. שהיה נכון; ברור, בו, ספק שאין רבר
לנכון. ספק, כלי תה״ם, ׳*כורי ׳*בוראי —
ידה. ר■ ׳*התורה )ודה(
כי בפיו, האדם הבעת האבת, על הודאה ז, ׳*ורוי

עברה. עבר
ודאי. ר׳ ׳*ודי

אשם. ר׳ ׳*ורי אשם —
למבין. ודי ר״ת, ודיל׳

 רמז די לחכם ברטיזא־, לחכיטא ודי ר״ת, ודל״ב׳
להכין.

ירע• ר׳ התורע׳ )ודע(
שמחה. להביע קריאה מלת ודר,
הרים)?(. בין מים מקוד. ז, והב׳
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 שם* יתר; טסטר, כאגמון; כקצה כסוסה יתר ז, זוו׳

העברי. כא״ב הששית האות
הנמצאת ו׳ לאות כנוי העטורים)/ ווי —

התורה מספרי ברבים העטורים בראשי
שכזה. כאוסן הכתובים

 במזוזות אותו ישיטו כסוף, ובקצהו קטן וו נ, זויתס׳
 תסבר לבל החלון דלת את בו לרבם החלונות

וכרוטה.
הרין. וזה ר״ת, זודלד׳
 המרינה ומנהיגי הממשלה משרי עליון שר ׳ז זזירס׳

ההנהגה. טעניני אחת במחלקה
לשון. וזה ת,*ר זדל׳
וטבחש. כוזב ת, ^!ר;

ויגון. צער להביע קריאה מלת זי׳
 גר׳ ז, ׳*ילון ז

 יריעה, (,*וילאות

 צעיף סרגור; מסך,

 שם הסנים; לכסות
 הראשון, לרקיע

שטים. ד׳
הוא וכן ר״ת, '"בה״א׳

אוטר.
נוטר. ר׳ ןכולה׳ ׳,יוכו

 דברים ריב ז, ׳*■וכוח
האנשים פעלת

עיונית. שאלה או ענין באיזה ותשובות
 התובח׳ ענוש. הוכיח, יסור, וכחס׳ ׳)וכח(,
יכח. ר׳
 כיתר ביחור קטן, חי* ילד; (,*ולרות >ר׳ ז, ולד,

 ששוטים אדם בבני או הארם, מלבד החיים בעלי

הילרו. בעת הילד בשרים; בלתי או
החש ללדת, עלול מוליד, יולד, ת, ׳*־ולמי

עקר. מן
חושב. אני נראה, ולי ר״ת, זל״נ,

 הנשים, דדך מנהג; הרנל, ז, (,*וסתות זר׳ ,*זסת

האשה. נדת

ורר

 הרגועדס, קבוע. מנה, יעד, ש״ע, ,*.ועד )ועד(

יחד. התקבץ התאסף,
 המועצה, סוד קהלה; אספה, (,*ועךים )ר׳ ז, ׳*ועד

ענין. איזה בראש לעטור הנבחרים חבר
כו. שמתאספים מקום ז, ׳*הועד בית —
 מיהר, כענין לעץ נבחרים אנשים חבר נ, ,0,הנדר

הכללי. הועד עניני מסעיפי באחר
לאספה. נאסף ת, ועודס,
קביעות. וער; מקום בו, שמתאספים מקום ז, ׳*ועוד

 העגינים; באחד להתייעץ קהלה אספה, נ, ועידהס,

רבר. לאיזה זמני וער
 וחסיד, בצדיק עצמו הטראה לאיש כנוי ,*וצדקתך

שבטו. על מצוותיו נושא נם: אומרים בזה לאיש
 לאטר: עם מבטא ׳*וצדקתך מן הזהר —

הצבועים. טן והשטר הזהר
טוב ריח בעל יפה פרח טין ז, ׳*ורדים ׳*ורד

 סאונות אחת חוחים; טלאים שיחים על הצומח
הרמון. נץ ימין; לצר הריאה

 נפתחו שלא סנור ורד ׳*הורד בתולת —
עליו.

 דיירי׳ שניני דכי ת, (,0ורדים )ר׳ ולדס,
חור. ם מר א־

הורד. שיח נ, ׳*ורדי״ה
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ורר. שק ו, ׳*זרהינון

הורד. כעין שגונו ת, ורריס, זרךיס,
 עורק וכיחור כחי, הרם מעורקי אחר ז, זריך♦,

הצואר. טעורקי
בעין. לבן כתם ז, ,*וריר
 תוכי; אל האכל את המקבל בגרון הקנה ז, ,*ן^ט

דבר. בו להכניס בכלי עגל נקב
השחפת. במחלת חולה ת, ,*ותזק
 בטול זכותו; איש עזיבת מותר; נותר, ז, ׳*ותור

 הקצוב, מהמחיר סהנחה אחר; רצון משני רצונו

מהמחיר. גדעון
 במרותז; או הנשש )כתכונות אמיץ, חזק, ת, ,*ותיק

ופקח. זריז קים; נאמן, אלהים; ירא חסיר,
מקמח. עשוי מאכל ז, ,*זתיקא

במדותז; או הנפש )בתכונות אמץ חזק, נ, ותיקותס,

אלהים. יראת חפירות,

 עליו אמור איש, את האריר ס״י, ׳*ותק )ותק(
אמץ. חזק, ותיק; שהוא

שחפת. הרזון, מחלת ז, ׳*ותק
 טמנה חלק או זכותו איש עזוב פ״ע, ,*ותר )ותר(

 על דוקא הדבר להעמיד התקשה לא כדבר;

 פתוח נדיב, היה זכותו; כל את לתבע או רעתו
למותר. היה התותר׳ מהול. סלוח, ירו;
 מעלה; ערף יתרון, שנשאר; מה שארית, ז, ,*יתרון

מחילה. סליחה, תביעתן; אי או זכיות עזיבת
 טרקדק שאינו פתו-חה, שירו איש נדיב, ו, ׳*ותק

 לבו שמטה איש מאחרים; לו שמגיע כמה
 על רוקא לעמר מתקשה שאינו רעהו, לחפץ

זכותו. לתבע או רעתו
ותרן. איש טבע נ, ,0ותרנות

 סק ;.זין ושמה העברי בא-ב השביעית האות ז.
 למעלה־ טאזן קו או נקודה עם הסספר־שבעה;

אלפים. שנעה
אבות. זכות אומר; זה אומרת; זאת דית, ז״א,

<.1 לכלב רומה טורף חי ז, זאב,

זאב

£0711<י 10,קט \¥01ז זאב (1

 החי ארך טרף דג שם ז, ,0הטיס זאב —
<.1 בגחלים

המים זאב
 חזק. רעב חלי ז, ,0הזאב חלי —

 <.2בנרון סחלי הזאב; נקבת נ, ,*ואבה

 לטוב. האיש אותו זכור ר״ת, זאה״ל,
זה אחר זה זה; את זה זה; אל זה ת,*ר זא״ז,

זו־<. >וכן

111.7x3, 1זכ0<±£1, חטים זאב *(
ן>11<6 3ח§1ח3 זאבה (2
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הנעורים. כני דר, זאטוטים",

 בהוראת: הרמז מלת לנקבה; הרם: טלת ט״ג, זאת,
הזה. הדבל

 דבוייס על רמז וכך, בך וכזאת, כזאת —
לשנותם. צרך ואין ככר שנזכרו מעשים או

כן. סי על אף זאת, בכל —
ריר. נוזל שמטנו ז, זב,

נדה. אשה ממנה, יורד שים אשה נ, ׳*זבה —
מתנה. נתון ם•׳, יזבד(, )זבד׳ זבד

 במתנה. הנהן ׳*הזבד מנה. מתנה, ז, זבד,
זבור. ׳*הזבד

 ובבטנה יונקת חיה מין נ, ׳0הזבד חית —
<.1ריח נותן נוזל מלא קטן כיס

 עבה שטנינית שנחטץ, החלב שטנת נ, ׳0זבדה

ידוע. זק בעמדו החלב על העולה
זב. ר׳ ׳*זבה
(.2 קטן העוף שרץ ז, זבוב׳

שיחסי אליל ז, זבוב, בעל —
זבוב. הארסיס. הזבובים השמדת לו

זביחה. ר׳ בסכין, בהמה הריגת שחיטה, ז, ׳*זבוח
 המקדש; בית היכל; בית; רירה, מעון, ז, זבול׳

שמיס. ר׳ הרביעי, לרקיע שם
 לעבודה זביחה להיטיבו; בשרה זבל שימת ז, ,*זבול
בליז. ח■ אות בחלוף גני )לשון זרה
הלקוחות. אחר קונה, ז, ,*זבון
מכירה. ז, ׳*זבון

 לא כחושד, אדמה טרשים, אדמת נ, ׳*זבורית
רע. היותר סהמין טובה;

71¥6זת2 211נ6:(1ר3 זבד (1
517x3, ׳\/10ט€1ר0,117 זבוב (־

 להחזיקה בססינה יתנו משא נטל, נ, ,*ךית1זב י
 שתנו משא הצדה; תטה שלא זקוף במעמד

המים. מני על יצוף לבל כלי בתחתית
 או לאכילה כחמה שחוט ס״י, יזבח(׳ )זבח׳ זבח

 הזבח, וחג. משתה עשה קרבן; הנא לקרבן;
זכוח. זבח, לקרבן• הובא תשחט;

 שהוטה; בהמה קרבן זבחים(, ר׳ זבחי, )כ׳ ז, זבה,
 הרוג הקרואים; לכבוד בהמה ושחיטת משתה

רב. אדם
 העוסקת תלמודית מסכת שם ,*זבחים —

.קרבנו־ בדיני
קרבן. הבאת בהמה; ק־בן :, זבח־׳ ;

 הנאת בסכק; נהמה הריגת שחיטה, נ, ,*זביחה
זבח. ר׳ קרבן;

זבל. בו להסן בלי ז, זביל",
סט־יס. של נרתיק תיק, ז. *ביל",

זבון. ר׳ ז, ,*זבינא
כניעה. סחורה, ג, זבינה",

 החסרים ט־מנה, דמן, (,*זבלים )ר׳ ז, ,*זבל
 סח יתן למען השדה את מדשנים שבהם

 קרבן. ;טנוף צואה, ; שבגוף הפרש ;טוב
לאליל.

שזבלוהו. שרה ז, ,*זבלים בי־ —
 שכון, עם־; תמיד חיה ס״י, יזבל(, )זבל׳ זבל

 בזבל. הדשן בזבל, המלא ,*הזבל דור.

 לעבודה קרבן הקרב על־: זבל תת ,*זבל

הזבל. ר׳ ,*הזדבל זדה.
לשדה. זבל מוביל ז, ,*זבל
זכול. ר׳ זבל,

תמיד. וזבות זולגות שעיניו מי ז, ,**בלגן
הזבלים. נין הדרה חסושית נ, ,0זבלית

 ערמת כשרה; הזבלים צבור מקים ז, ׳*זבלת

זבל.

מכור; ,*זבן קנה. ט>י, /*חבן ׳*תבן *זבן י
מבור. היה הפכד, הזךבן׳,

זיכן\ ד׳ זבן־,'



9— זברה

דבורה. נ, ,*ןברה

 3071010, 001(1, ,זס §01(1 זהב *(
 1113111113, ?131106 לבן זהב י(
11807113, §01(13תז 561, 101101 זהביה ״(

*זנורית ר׳ ז, ,*ן1זבר
זבורית. ר׳ נ, וברית/

 מזכותי; טלח* קלסה; הענבים; קלפת ז, ׳זנ

הענכל. עם כצלה סעטון,
נדול. זקף ר׳ת, דג,

זכוכית. כלי עשה ם-י, ,0נ3ז )זננ(
 עושה בחלונות; זכוכית שמשות קוכע ז, ,*נ3ן

זכוכית. כלי מוכר זכוכית; כלי
 לעסת מביטות עיניו שתי שאין טי ת, ,*ונדום
זור. פוזל, אחת, נףיה

ברק. לו לתת כלי על זכוכית צפוי ז, זגונס,
זכוכית. ר׳ נ, "*זמנית

וצח. שקוף שהוא רבר טבע נ, זמתס,
שקוף. דבר עשה ם■׳, ,*!מג

 מהדרך סר הצוף; פנים, עז מעול; רשע, ז, דך,
הטובה.

השלח<. )בכתבת כאבן כדק ג, ודה,
 הצפה; עזות, לב, גבה (,*זדונות .גר׳ ז, ן,1ך

עברה. לעבר כונה חכם; רשע,
 לא ביריעה, בכונה, תה״ם, ן,1בזד —

כשגגה.
 אשר; נוכחי; לדבר או לנוף רכז כגוי מיג, זה,

 השאלה מלות אחרי נם נוספת זו וטלה נבר;
 אי־זה? מה־זה? למה־זה? השאלה: לחזוק

וכיו״כז.
פה. הזה, בטקום בזה, —
הזה. מהמקום מפה, קזה, —
זה. ומצי זה מצר ופיה, מזה —
השני. אל האחד זה, אל זה —
השני. עם האחר ,*בזה זה —
הבא. ובעולם הזה בעולם ׳*ובבא בזה —
למות. כנוי ,*האדם ל3 זה —

אשר. זאת; מיג, ,1ז זד!/

 מבטא: זאת, זר׳ וכך כך וכזה, ז'ה3 —
וכזאת<. כזאת

זהות — 1
 הזהב, כעין היה פ״ע, (,*יזהב *)זהב *זהב

 זהוב; ,*הזהב צהב. הפוך זהב; נון קכל
בזהב. צפה0
 יקרת למתכת שם זהבי(, כ׳ זהב, >ם׳ ז, זהב,

 וכברה להרקע קלה והיא צהב שגונה
 קצוב כמשקל זהב חתיכת <;1 במשקלה

 לשכן; מליצי כמי למשקל; משמש שהיה

זהב. מטבע *זהוב,
 כבדה לבנה מתכת ז, לבןס, זהב —

סנלותיהג(. בקצת לו ודומה מהזהב
 עשר ארבעה בן שיר ,0זהב שיר —

סוניט. חרוזים,
 ,*של־ פיו לתוך רותח זהב יוצק —

 גדול על כשמדברים ביהוד> למי קללה לשון
להאטר. ראוי שאינו דבר שאמר ומם־סם<

בזהב. עושה זהב, רף צ ז, ,*זהבי ׳*זהב
ז, זהבןס נ, ,0ןהבירי
(.3טזמר עוף מין

א££11 הוא. זה מיג, ,*זהו־
הוא. מי ,*אי־זהו —

< זהב כטבע ז, ,*זהוב

 על זהב צם; ׳ז
רבר♦

זהביה יהירות. נאוה, ז, ה",1זה
 טפילת טנוף; מאום, בחילה, תעוב, ז, ׳*זהום
 על רע ריח נותנת משחה איזו או זבל
התולעים. את טמנו להרחיק או לרפאותו אילן

אחר. מאור הנאצל אור ז, ׳0זהור
לבנים. בגרים ז׳ר, ׳*זהורים
 טשי תולע; האדם, צנע שני, צבע נ, ׳*זהורית

אדמדם.

זחוה. רכה, יהירות נאוה, נ, ׳*זהות
שהיא רכר תכונת ;שויון דמיון, נ, זהותס,
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השני. הדבר תכונת נם הנה כעצמה

הזה. זטן ר־ת, זל!'ז,
 ;כדבר יבשל שלא נזהר נשטר, ת, /*זהיר

מזהיר. מבהיק,
ננה. זיו, זהרי נ, ,*ץהירה

ונשמר. זהיר איש טבע נ, ,*ןל׳ירות
 עשה ולתעוב, לזרא הסוך י,*ם ,*זהם (*)זהם

 משחה או זבל טפל טנף; נעל, נשש; לנעל
 לרסאותו או להחזיקו אילן על רע ריח נותנת

 ,*ם1זה התולעים. את מטנו להרחיק או
מפריח. או שמן בדבר התלכלך

 הקצף ; טיט רטש, פחי, נ, ׳*זהמה ,*זהטה
הריתח. התבשיל טני על העולה

 זהרס, וזהיר. נשמר היה השטר, הזהר׳ >זהר(
 הניה האיר, הזהר, באור. הגיה האור,

 וההר. ש;שםר באיש התרה הער, ;באור
 והזהרה; התראה שסוע התראה; קבל ׳*הזהר

ואור. זיהר •התכסה
ל־. לב שים ,*ב־ הזהר —

ברק. מבריק, אור נגה, זהדי<, )כ׳ ז, זהר׳
השמש. קרני דר ,*והרים —

 ברקיע הנראים אדמדמים קוים ז״ר, ׳0זהרורים
ובואר. השטש צאת לפני

 זהרורים.0 אדם; פתיל אדים, פרט נ, ׳*זהרורית
טבריק. מדבר נאצל אור ז, ׳0זהריר

 <.1מאירה נטרית טין נ, זהריתס,

שאטר. הוא זה דית, זה״^ז,
רבר. או איש זהות הוכיח ט״י, זהתס,

זיו. ר׳ ך,
זה. ר׳ ,*1ז

 כנוי זאת; זה, ולנקבה, לזכר רומז כנוי מיג, זו,
אשר. הטליציו: )בדבור מושך

 שיזוב. עשה הזב, לאט. לאט נטוף ע,נזול,*ט זוב,
 הנדה רם שפך )באיש<; הזרע נטף חלי ז, ב׳1ז

)כאשהו.

$00$0,ק ו!ק05ק1ו0שז — זהרית

זח
 המכסה העור בבהמה; הזברות אבר ,0זבן ,0בן1ז

בבהמה. הזכרות אבי את
 אחד; מטין דברים שני צמד, (,*מנות )ר׳ ז, ,*זוג

 פעמון, מפטרים; ונקבה; זכר ואשתו; איש

מצלה.
 משני השני הזוג; מן אחד ז, ,*בן־זוג —

לראשון. ביחם הזוג חלקי
 ומפשר זוגי משטר ׳*ופרט זוג ׳*ונפרד זוג —

 ושאינו לשנים שנחלק מפטר זוגי, .לא
לשנים. נחלק

 שנים חכר צמדים, צטדים חבר ם־י, ,*זוג )זוג(

 מהנר היה ,*נ1זו לאיש. אשה שדך שנים;

 התאחד ,*'הןלונ זוג. ׳*הזוג שנים. שנים
 בוא עם־; הלחם אל־; התחבר יחד; שנים

אשה. אל
 ככנויים: רק ):מצא רעיה, אשה, נ, ,*זונה

וכיויב<. זוגתי
 בימי שהיו יש־אל לראשי שם ז״ר, ,*זולות

 חן; בית אב והשני נשיא האחד השני הבית
לשנים. הנחלק מפשר

 זונות; בו שיש שנים, לשנים הנחלק ת, זו;יס,

לזוג. השיך דבר
 רעה. בכונה עשה להרע, חשוב שיע, זול,

 עשה להרע, חשוב ;הרתח נשל, הזד׳

פנים. העז רעה; כבונה
 חפצים; כה לשים הנוטעים מלתחת נ, ׳*!ולה

לסת. תכריכים לדרך; הנלקחים החפצים
זוית. ר׳ ז, ,*זול,
 ;זונות זוגות חכור ;חתונה נשואים, ז, ,*זווג

הזוג. מן אחר
 הנאחז מלים שתי השואות ז, ׳0מלים זווג —

 פי על לא אחד למשקל זו אצל זו
השטה. רקרוק חקי

 נד. חרול נוע; פור, ממקומו, טוש ט״ע ,*זוז
הנד. ,המש, הנע ,*הזז

חדול. לא ,*זוז לא —
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טצרניות זויות

זוז
 את שנה לאשר: סכטא ,*1מ1מםק •זוז —

דרכו. את דעתו,
 נפרדו לא של", יד־טידו ןזד> לא —

שזה. זה
 הסלע או השקל רבע כסף, של טטבע ז, ,*זח

סלע. ר׳ טעות<, )חסש
 משל ,*לזה ונתנים מזה זזים זוזים —

 ותמידי קים אינו הכסף כי לאטר: עמטי
לשגי. מהאחד ועוכר

 התגאה (,*)־דעת ;התנועע נוע, פ־ע, ,*זוך!
זוח. ,*הזיה התנשא. בנפשו,

 רמשים, 0 לאט; שוטפים מים דר, ,*חלים1ז >זוחל(
הארץ. על הזוחלים החים בעלי מין שרציס;

 מי שםלס כלי; תחתית הים; קרקע ז, ׳*זוט
הים. מי חסר הים,
מאד. זעיר קטן, ת, ,*זוטר ,*זוטא
 קירות שני שבק הרוח ;קרן סנה, נ, ,*זוית

 עמוד ;נפגשים שהם בסקוס
בולט.

 זויזית. ,0ת1ש:נךני זוי־ות —
 זויות שתי צטוחתס,

 ושתי להן משותפת ששוק

 המשך הן האחרות השוקים
לשניה. האחת

 זוית- נ, נצבתס, זוית —
נצכת זוית •׳י׳" י•

האחת מאנכות שצלעותיה
)בהנדסה(. השניה אל

 צרה זוית הךהס, זוית—
נצבת. טזוית

זוית׳ נ, רחבה•, זוית — חדה זית ז י : י•
נצבת. מזוית רחבה

בזבז; ,5לר פזר י,*ם זול,
 כמחיר היה ע,*•ם

 הזל, ל.1ז היה מצער,
הקל השפל, כזה,

רחבה זוית דבר; או איש בערך

זרעה
זול. היה הוזל, זול. היה מחירו, ירוד

יקר. הסך: דבר, מחיר מעוט ז, ל,1ז

וקטן. מעט שמחירו יקר, לא ת, ,*זול
מעט. כמחיר ביקר, לא תהים, ,*בזול —
חנם. בחצי מאד, בזול ,0הזול בזול —

 יותר לאכל מרבה ונקלה; בזוי רבר ת, לל,1ז

<.1חיה שם0 טהצרך;

 בצורת כרוכים חוטים חוטים, פקעת נ, ,*ללה1ז

וכדומה. כדור
הזולל. מדת נ, ,ס1ללור1ז

 כלי־, בלעדי־, מ־, חוץ תהים, )זולתי(, זולת
 הנאמרים לפיוטים •שם אם; כי אם, בלתי

.*זולתך אלהים "אין אחרי כשחרית
האחרים. כל אחר, ת, ,0הזולת —

 אשר נוזל וכדומה הצלי רטב ז, ,*זומן ,*זום
האכל. את בו יטבלו
קדרה. ברתיחת העולה הקצף נ, ,*זומית

שקר. עדות באיש מעיר )עד־(, םם1ז
 המה, (,*)־העיטים אכל. תן כלכל, ס״י, ,*זון

 נפשו. החיה נפשו, כלכל ,*הזיק הנאה. קכל

ק• ,*הזין
זונים. ר׳ ,*זון

 אשה טפקרת; פרוצה, נואפת, אשה נ, זיתה,
)?<. דרך לעוכרי מזון מספיקה

 שנרניריו פרא צמח טין ז, (,*)זונים ,*זתים
הקמה•(. כין נמצא והוא שחורים

וסובא. זולל ר״ת, זו״ס,
 רעוד, ; פתאם התעורר ;נוד נוע, ע,*פ זוע,

 ;הנר הנע, ,*הזע זעה. הוציא* ;התנודד
 להוצאת נרום זעה, הוציא התרגש; התעורר,

זעה•
פלצות. חלחלה, רטט, חררה, נ, זו^ה,

^0000113x3, ¥1611ז3§8, זולל  (*
£1011100, £1111100

1.01011, 1¥ז316 זונים *(
!<3תז61
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 רעש. הארץ, רעידת ר,*נ ,*זועיות —

זיף. ר׳ ,*זוף
 מצה; סחוט, רפוס; מעוך, דחוק, פע״וי, זור,

 הצדה. פנה ר,1הז התנכר. ;לאחור נפוג

 נרעש האף ררך אויר הוציא התעטש, רר,1ז
 היה הוזות הריח. עצבי התעוררות ידי על

לנכרי. לזר,
ונשברות. מעוכות ביצים ,*ת1זר1ם ביצים —
 מפטפטות נשים ,*בל^נה ת1טוזר נשים —

הירח. לאור במסבה
הקף. טענל, עגול, ז, ,*ר1ז

 לעמת מביטות עיניו שתי שאין מי ת, ,*זור
זגדוס. פוזל, אחת, נקודה

מאד. עצב ת, ,*זח
 הצדה. ממקומו העתק פ״ע, ח,1הז )זחה(,

 בזלזול. דחה הצדה; מעט רבר העתק הזח,
בזלזול. הבט זלזל, ;הזח ,*הזחיה

 יהיר. נא, נאוה, כעל ת, ,*הלב זחוח —
הזוחל. מצב או פעלת נ, ׳*זחילה

וכאב. בדחיקה הצרכים יציאת ז, ׳*זהיר
 הנחק, על הלוך ע,*ם .יזחל(, )זחל, זחל

 גזול; מפחד; רעוד חרור, הארץ; על רפוש

המשך. נזול: זוב, הזחלס, לפני־, •התרפס

 נוזל שפוך יזחל; כי לרבר גרום ,*הזחל

מפחד. רעור חרוד, לתוך־;
כנסים; בלי זוחל עור בהיותו חרק ז, ,*זחל

• מורא. סחר, נזם;
 וזנב רגלים ארבע בעל שרץ טין נ, ,0זחליר!

לטאה. היבשה, ועל במים להיות היכול ארך

נאוה. נעל יהיר, נא, ז, ,*זחתן
 וחיים! רפואה לחיים! קריאה: מלת ,*זט

 העיר. טובי )שבעה( ז׳ רית, זטה״ע, זט״ה׳
הזרע. נזילת נ, ,*זיבה

המתנים. אל מהדק עליון כגר טין ז, ,0זיג
שקוף. ת, ,*זיג

ורותח. הוטה מתגעש, ת, זידיונים, )זידיון(,
 סיסי איר; חדש הדר; י׳פי, זיהר; נגה, ז, זיו,

הפנים. עור צבע
 שוב קבל לבריאותו, שוב ,*בזיוו א1ב —

הפנים. עור צבע
 זין; כלי שימת מלחמה, כלי הכנת ז, ,*זיון

 בכתב אותיות קשיט קשום; האכלה; כלכול,
 )בכתיבת. ראשם על רקיס ותנים בקדם הסרבע

 נעסץ סכנה של אפשרות0 ;תורה< ספרי

במעשה. או
הנשק. בית ז, זיוןס, בית —

<.1 האביב פרח נ, ,*זיונית
 פעלת פרטה, מעשה נכונות, אי ז, ,*זייף

אחר. כמעשה ועושה הטזיף
 עור שצבע איש ;מאר יפה איש ז, ,*זיותן

יפה. פניו
 הקבוץ שם דא־ץ, על השורץ השרץ ז, זיז,

 בליטה,* פרבר; שפע הקטנים; החיים לכל
 תולע השדים; של הפטמה רד, כבנין; קרן

 עוף שם כעדשים!; זוניחוד בזרעונים הנמצא
 לרטשים המשוש •קרן ;נאנרה גדול

ולחרוקים. ולשרצים
ממקומו. דבר של קלה תנועה נ, זיזהס׳

 ג13ן>נןט111, ^31?101,ח£^< זיונית י(
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זימים
דג. לדנים,ר׳ הנשימה אברי אניריק דר, ,*זימים

 העברי. בא״ב השביעית האות שם נ, ,*^ין
מלחמה. כלי נשק; נ,

מלחמה. כלי נשק, כלי ז, ,*זין .כלי—
נשק. בכלי חמוש ת, ,*$ין

 קשט, ; למלחמה נשק הכין אזור, ם•׳, ,*ן5
התקשט. מלחמה; ככלי התאזר ׳*הןהץ יסה.

הסלע. חצי משקל, שם ז, ,*זין
מזון. נותנת אשה נ, >*ינפ1

פלצות. חררה, דערה, ז, ,*זיע
זעה. ר> נ, ,*זיעה

 כתבנית עשה אחר, כמעשה עשה ם•׳, ,*ף5
 היה ,*הזדיף ׳*ףף בו. לרמות אחר דבר

בו. לרמות אחר כמעשה במרמה עשוי
זיסן. ר׳ ,*זיף
 שער ;זיוף ; כנד לשולי רקטה זר ז, ,*זיף

העפעף. ריסי חזיר; שער קשה;
 רכר כתבנית דבר ועושה מדף איש ז, ,*יםן1

כזבן. שקרן, בו; לדמות אחר
המדף. פעלת זיוף, נ, ׳*זיסטת

 כוכב חץ; אש; ניצוץ נ, זיקה, ז, זיק,
 ;ברק ;זנב כמו לו שיש כוכב השבט,

 זקה; ר׳ מפוח; ,ר לנפוח, עשוי מקפל נאד
><שד.

 שיש כוכבים השבט, כוכבי דר, ,*זיקוקים
זיקים. זע, במו להם

 הצמחים; של הזרע נבעל גצה, ציץ, ז, ,*זיר

 חוט למים; נדול כד רכים; עשנים א;דת
מאר. חוק מפתל תבל או
 הלבנים כה להחליק גלילים מכונת נ, ,0זירה

הבבום. אחרי
 ;להתגוששות בקרקס עגל מקום נ, ׳*זירה

מלחמה. שדה
 עץ פרי טין <, זיתים ,ר זית, ם׳ ז ז, זית,

 העץ ;ולמאור למאכל טוב שק הנותן

הזית. פרי את מותן

זכוך— 133 —
 תה״ם, ,*כזית —

 כחצי הדת, כנדל

 שעור ,הביצה

 חכמינו שנתנו
 בדיני התורנים

והתר. אסור
העץ ז, ית,1 עץ —

זית ענף הזית. פרי את הנותן
 אור.ם שכובשים זיתים זיר, כבשס, זיתי —

לאכילה. במלח
 שלמים ירקים דתים ,*מגלגלים מתים —

ומלח. במים הנתנים
 זיר, ,*זיתים פריצי ,*זיתים ר^עי —

 לאכילה, ראוים שאינם רעים, זיתים

כושלים. ואינם בסר תמיד שהם
 הזית. מסרי היוצא השמן ז, ,*ןי.ת שמן —

זיתים. נוטע כזיתים, עוסק ז, ,*ת;1
 לב, טהור ;צלול בהיר, טהור, נקי, ת, זך,

צדיק. הלב, נקי
בהירות. טהר, נקיון, ז, זךס,

זכי. ר• אי/?1
כדין; וצדיק נקי היה ם-ע, יזכה(, )זכה, זכה,

 חטא; בלי כשר היה צדקו; כגלל לרבר ראוי *היה

 לאיש הצלחה היה <*)לרכר עד־; הנע השג,
 לרכיש דבר היות <,*>־בדכר לדבר; להניע

 חת פ••, על־. נכור נצח, הדין; בכח איש
 ב• איש על אטור הצדק, נקה, זכה, זכות.
 איש. פני נשא ;רצה* ;כדין צדיק הוא
 זקיף 9 ;זכות תת ;טובה עשה ;כבר

 )בהנחלת חשבון או איש איזה לזבות סכום

 נכי, היה ,*הולכה ,*הזכה פנקסים(.
 בדין. וזכאי צדיק יצוא זכאי, היה הטהר;

 אתי. לאכל בוא עטי, סעור ,*עמי זכה —

פעלת ;לאחר דבר הטזכה פעלת ז, ,*זכיי
איש. ומצדיק המזכה

המזכך. פעלת נקוי, צרוף, ז, ,0זכוך



זברות -134- זכוכית
 שקוף נתך חטר (,*זכוכיות >רי נ, זכוכית?

 כלים ;ולכלים החלונות לשמשות ובהיר

זכוכית. עשויים
 שהרבדים זכוכית נ, ׳0מגדלת זכוכית —

 סגדלת. ר• כגדולים, נראים דרכה הנשקסים
 זכר, עם המשמש זכר* הזכרים; קבוץ ו, זכור?

זכור. משכב
זכר. על ביאה ,*זכור משכב —
זכר. ר׳ זכור,

זכרות. ר׳ זיר, ,*זכורים
 בדין; ,חובה• מן ההפך (,*זכויות )ר< ג, ,*זכות

 צדקה; טוב; מעשה מוסרית; מעלה מוסרית, טובה

 החשבון סחלק רבר; על חקי טשסט יתרון;

 או לטובתו שהוא ממי שקבלו מה בו שכותבים
לקבל. לו שיש
הטוב. המעשה בגלל ,*כזכות —
החק. עפ״י צדקות נ״ר, ׳*זכיות ,*זכוייות —

ובהיר. זך שהוא דבר טבע ׳0זכות
זה. כנגד זה ר״ת, ז,*זכ
 ישר, ;בדין צדיק שיצא מי ת, ',-זכאי זכי/

 דבר. על ורשות זכות לו שיש טי צריק; נקי,

הצלחה. של יום מאשר, יום ׳*זכאי לם —
 יתרון; היתרון; משפט משפט; צדקה, נ, ׳*זכיה

זכות.
הזכויות. שווי ז, ,0ן1זכי

הזכרק. כשרון רבר, לזכר הנפש כח נ, /*זכירה
 צח, היה נקי, היה ם־ע, יזך(׳ ,“)ז זכך

 זכך. הזך, טהר• נקה זכךס, בהיר. היה

 עצמי, את נקה ;זך היה ׳0הזדכך
הטהר.

זגג. זכוכית, עושה ,*זכך
לכת. כוכבי >שבעה< ז׳ ר״ת, זכ״ל,
 לשבח; ולא בלב שמור ס״ע, יזכל(׳ )זכר, זכר

 ענין ציר ;שנשכח רבר לב על העלה
 והתכונן לדבר לב שים במחשבה; או בדמיון

 לים )תה בו והתענג טוב ריח הריח בו;

 הזכר, כתהלה. איש מעשי ספר ד.(; כ.
 הולד בזכרק; פתאים דבר עלה לב; על עלה

 הזכר, )כדקדוק(. זכר למין חשב זכרס, זכר.
 על העלה אחר; לב על או לבו על העלה

 *כבוד תת שבח, הלל, זכר; שישאד גרום ; הפה
 לב. על עלה זכור, היה ׳*הזכר הקטר. קטר,

הזכר. ,*הזדכר
הנביא. לאליהו כנוי ׳*לטיוב זכור —

 המוליד, החי נבר; איש, זכריפז, >רי ז, זכר,
 בכלי• חלק הזכר; אבר* ; נקבה מן הפך

חד. כעקץ שהוא
 שמשתמשים שם )בדקדוק(, זכרס, לשיון —

 ובפעלים< בכנויים )כתארים, בלשון לו בנוגע
 וכר. חי לבעל כנוגע שמשתמשים כמו

 שמור עגין או רבר זכרי(, )כ׳ ז, )זכר( זכר,
 רמז;* ונעים; עיב ריח ; שם האדם; בלב

טוב. שם להזכיר; ענין או דבר ראיה;
 אחרי■ הנאמר מבטא לברכה,)/ זכריו —

מת. שם הזכרת
 או וברונים ר׳ זכרון, )ס׳ ז, ן(,1)זכר ן,1זכר

 שעבר; לדבר בלב שמורה עדות זכר׳ זקרונות(,

 ; )?(גבוהה מטה רם; מנצר רבר; להזכיר אות
 דבר. לזכר הנפש כח לזכר, האיש כשרון

 הרבדים כתובים שבו ספד ז, זכריון׳ ספר —
לזכר. שצריך

הימים. דברי ספר ז, הזכרות, ספר —
 השנה ראש מתפלות אחת ,*ת1נ1זכר —

עולם♦ זבדונות גזברים שבה כמוסף
 כד שרשומים כתב ז, ,*^דות זכריון —

שהגירו. הערים דברי סרטי כל
 כל בו שרשומים כתב ז, ׳0דברים |1זכר —

באספה. שנאמרו הדברים סרטי
 לברכה. זכרו ר׳ לברכה׳ 1נ1זכר —

תעלה. נקבה, ז, ׳*ן1זכר
 הטיחד האבר וטבעו; הזכר סגולת נ, ׳*זכרות
בגרות. 0 חזק; קלוח מחדד; קצה לזכר;



זמם— 135—:ריר ז
השדה!(. סרח טין נ, ׳0ה*ר3ז

חזק. זכרונו שכח מי ת, זכקס׳
לשכחו. ולא וכר לזכר הכח נ, זכרטתיז׳

רב. מרך לו שאץ נקלה, יקר; לא זול, ת, ,*ןל
לברכה. )זכרונו( זכיו ר״ת, ז׳ל,
 )העינים• הוריד זוכ,נזול, שעו״י, ׳*יזלג( ,*)זלג דלב

דמעות. טשות
 מעטות; שערות ובו רק שזקנו איש ז, ,*זלרקן

עבדקן. הסך:
 על-. בשטים טי זריקת על־; מים !,זריקת ,*)לוח
על נטשים יציקת הטפה, :טיסה, ז, /*זלוף

דבר.
 ;יקר לא כשער דבר היות זול, ז, /0זלית

ששלוח.
קלון. נבלות, ששלות, נ, זלות׳

 של קטן מחיר זול; ערך; הקלת ז, זלותא",

כבור. הששלת רבר;
 של יחס ל־, בזיון בכבוד־, הקלה ז, *זלזול
ל־. בוז
 הקל בזה, חשוב; ללא רבר חשוב פ״י, ׳*זלזל

 ערך. קל לדבר החשב ,*)לז׳ול בכבוד־.

בזול. היה התבזה; /*הזדלזל
 מעות שזר כסף, בזבז /*במלות זלזל —

לחנם.
שריג. )בנםן<, רק ענף ז, זלזל׳
 שיי, טיב; המלא שיע, (,*יזלח ,*)זלח *זלח

 נטשי זרוק הזה, /*זלח בשטים. הרעיף

להרביצה. הארץ על מים
זלוח. ,ר ז, /*זלח

הבית. את להרביץ בשטים טי דר, /*זלחים
רבר. מחיר מעוט זול, נ, ׳*זלילה
 או דבר על נטפים יציקת נטישה, נ, זליפהס׳

בתוכו.
זלזל. ר׳ >?<, הרבה אכול הזדעזע; הזל׳ )זלל(

963367^x3, ¥611) ־£158- זכריה
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 )בשיוט!. חזק בחם הבער שרף, ׳0)לעף
)בשיוט!. חזק בחם הבער השרף, )לעףס,

חזק. חם חלחלה; רעדה/ נ, )לעפה׳
 הזה, נטפים, הטף ם", (׳*.יזלף ׳*)זלף ׳*זלף

 טסטה מים זרוק ;על־ טים נטפי זרוק
 למקום נמוך מטקום מים העלה ;למעלה

זלף. ,*זלף נכוה.
זליפה. ר׳ ז, ׳*זלף
 ;פריצות זנונים, ; תועבה מחשבת נ, זטה,

עצה. כזמה, מחשבה,
 פי על שנותנים סל כעץ גטון, ז, ׳*זטום
לחסטו. החי
שיו. על זטום לו שיש חי ת, /*)מום
 שלשת אספת הזמנה; הכנה; יעוד, ז, ׳*זטון

המזון. ברבת יחד לברך אנשים
 ובעצים בנשן יתרים ענפים כריתת ז, /*זמור

אחרים.
 כנו הגפן; ענף זלזל, הענף; בד נ, זמיורה,

)?<. נפיחה הזכרות; לאכר
קול הטית ז, /0זטזום

;בעושפו הזבוב
נמוך. בקול דבור

 השמיע ע,*ם ׳0זמזם
 )הזבוב, זטזום קול

היתושו.
 זמר, שירה, ז, זמיר,

עוף שם רנה;
זמיר ס. מזמר
 את זוטרים שבו הזטן הזמיר׳ עת —

הנשנים.
 כריתת* נגינה, רנה, זמרה, שירה, נ, זמירה׳

הגפן. ענפי
טלח. ציר נ, ׳*זמית

לעשות טחשבות חשוב שעדי, יזם(/ )זמם׳ זמם

 €0710869, א301ר1:1£31, זמיר (4
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זנב —136 —
 סי סגור* משפט; חרוץ החלט, >רע<; דבר

 והנה; הנה התהלך וגור, נוע בזמם; בהמה
 הברור /*הזם שקר. עדות הער (,*העד-)

 עדות ע־י שקר ערות היא איש ערות כי

 ׳*זמם היית. ענגו האומרים: אחרים ערים
 הוכיח שקר, השני דכרי כי הוכיח ׳*הזם

כשקר. התפש ,*הזדטם ׳*ההם כחש.
 י*ע שקר לער שהכד עד ׳*זיומם עד —

 היית. עטנו האומרים: אחדים עדים ערות
 נטון,* ;כליעל מחשבת ישע, עצת ז, זמם,

לחסמו. החי סי על שנותנים סל כעין

 מועד עת, זמנים(, ר׳ זמני. זכי ז, זמן׳ זמן,
 ברכת טוב, יום חג,* ;תאריך קבועה;
 גורל, הספרדית( התקיפה בטליצת)0 שהחיינו;

 נעלם; כח פי על הבאים איש מקרי מזל,

 כהרף; או בקיץ חדשים ששה לטור זק

האויר. טזנ האויר, טעטר
 אשר־. העת כל אשר־, ער ׳*זמן כל —
הקבועה. העת כהניע לזמן, —
כתנאי. אם, ע-׳ בזמן —

 :הטשנה סדרי ששת סדר ר״ת, נק״ט׳ זט״ן
טהרות. קדשים, נזיקין, נשים, מועד, זרעים,

 למשתה; קרוא המציא; עתר; הכן, ,*זמן )זמן(
 מוכן, היה ,*ן1זט בשלשה. המזון ברכת ברך
 קרוא יער; עתר, הכן; ׳*הזמן עצטו. הכן

 י ליד רבר בוא ׳*הזדמן לרין. או לסעודה

 היה עם־; יחד המצא נש,6ה במקרה; איש

עצמו. הכן מזמן;
פעם. תהים, (,*זטנין )ר׳ זמנא"׳

 ידוע. ומן של תמידי, לא ארעי, ת, 0זמני,

היתרים. חנפן ענפי כרות ם-י, יזמו"(׳ )זמר, זמר
 היתרים. הענפים הגדע הכרת, זהנסף, הזמר׳

 ושנה הלל שיר; כלי על פרוט נגן, זמר׳

נגינה. ככלי או רנה כקול
 חיה !(!?<; הצבאים ממשפחת חיה טין ז, זמר,

ננינה. שירה,* <>?<;* הצואר ארכת גבהה
 כלש המנגנים, כלי ז, ׳*זמר כלי —

בהם. שמנגנים
עטק. כחל שחרחר, כחל ת, ,*זמר
 שאומנתו מי משורר; לזמר, שאומנתו מי ז, ׳*זמר

נפנים. לזמר
<.8 ירוק וגינה שקופה יקרה אבן טין ז, ,*זמרגד

 הנבות פרי אסף נגינה; רנה, שירה, נ, זמרה׳
 השמוש סחכמת )?<; משבה פרי והכרטים)?<;

זמר. ובכלי כסה בקולות
 ננורה)?< כח, רנה>?<; שירה, נ, זמרת,

לזמר. שאימנתה אשה נ, ׳*זמרת
שאסר. כה זה ר״ת, ש,*זם

 אסף זמן לזניפי; נחלק )ממין מטין חלק ז, זן,
טוב. ריח הנותן רבר* סנה; •?<; הדגן
זנונים. רודף זונות, רועה ז, (,*)זני ׳*זנאי
 הרוג הקצה; את נדוע הזנב, גדוע פיי, זנב, )זנב(

הענפים. קצות; ונמם קצר* הטחנה; קצות את
 קצה החי; נוף מאחרי הקצוני זנבות!,סרח )ר׳ ז, זנב,

 הפך: >בטליצה<* והנערך; מהמסדר בולט דבר
 שבקצה כוכב חשוב; הבלתי החלק ראש;

הזכר. אכר אחר; כוכב

 06תז8,ש <±3סתז18, זמר, ז1
(±3תז07.

01ז3,£^ £1ז316, זמר <2

8וח3ז3£<1, זטרגד, (3
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 הטפיץ כוכב שבט, כוכב ז, זנבס, כב1כ —

זיק. אור, קוי קבוצת
נסה. חרישה ז, ,*הפיס זנב —

 צמח מין קנטון, ז, הודית/ )טלה /*׳זנגביל
 כבשמים נתן היבש ששרשו הודי בשם

שונים!(. כמאכלים
 בבעל ואשה< בגור נאוף, טעו", יזנה(, יזנה, יזנה׳

 מעל־; סור מעול; בגור, זרים; אתרי ללכת
 עבור טוב; לא רבר אתרי המשך )אחרי(,

 )אשה< כגור נאוף ,*זנה אחרים. אלהים
 .*אחרי זנה זנה, זרים. אחרי ללכת בנעל

 התעה הדח, לזנונים; מסור נאוף; זנה, הזנה,

לזנונים.
 המין(. האות ובמלוא פריצות נאושים, ז>ר, ־זנונים,
נוזלים. מים שטף קלות, ז, ,*סנוק
 )במלוא פריצות זנונים, נאוף, זטה, נ, ־זנות,

הסין<. תאות
 הלאה, רחה נטוש; עזוב, ם<י, יזנח(, )זנח, יזנח

זנח. הזנה, הרח. הרחק,
זנאי. ר׳ ׳*?}י

 י,*ם בשטף; בוא קשץ; דלוג, ס״ע, זנק, >זנק(,
בשטף. זרוק
 שמוצאן האותיות חמש סדר ובדקדוק(, ,0יזםשרץ

מהשנים.
 העור מנקבי היוצאות דקות טפות נ, ־זעה,

 נופים שעל לזעה רומה רטיבות* בהתחממו;

 התרגשות. התעוררות, חיים; בעלי לא אחרים

הארץ. עם זקני ר״ת, זעת״א,
 חרדה, לזכייו; ומזדעזעים שנכהלים ריר נ, "זעוה,

רעידה. חיל,
כעם. משיק ת, ,*זעום
וגועש. רועש ת, ,*׳־זעוף
כעם. מביעים פנים ,*זעיטיות פנים —

זה. על זה רית, זועיו,

 מ116קמ1,> 1ת\¥61£,־ £1-חז זנגביל "
86תז6ז6, £1ז1£זש

חלחלה. רעירה, ז, ןעף_עס,
 הנע כמקומו, הנח דבר הנד הרעד, י,*ם זעזע,

התחלחל. חרוד, רעור, ׳*הזדעזע בחזקה.
 התעוררות. התרגשות, תנועה, רעידה, נ, ,*זעזעזת

משרת. נער נער, ז, ׳*ט1זעט
קטנה. במרה מצער, מעט, תהים, הניר׳

קטן, ; ערך קטן נקלה, נכבד, יא ת, ׳*הניר
גדול. לא 1
. זעיר. שהוא טה תכונת נ, ׳*זהירות ׳
 מבער. חרול )אש(, שקוע כבה, הזעך׳ )ועך( ;

 הכרת. סכלה, אש; אור השקע כבה, ,*זעך

 העלה קצוף: כעוס, פעויי, יזעם(, )זעם, זעם
 פר היה כעוס, הזעם, קלל. ;ורגז כעם

שיכעס. לאיש גרום הזעםס׳ וזעף.
זעום. ר■ זעומים׳ פנים —

חזק. קצף אף, חיון חרון, כעם, ז, עם,1
 התרעם; קצוף, כעוס. פ־ע, יזעף(׳ )זעף, זעף

זעוף. ,*זעף וינון. בצער היה
 התנעשות עברה; קצף, אף, חרון כעס, ז, זעף,

וגדולה. רבה מהירות הים; טי
בצער. שהוא מי ת, זעף,

 צמח טין כרכם, ז, ערבית(, )טלה ,*זעפרן

ריח!<. ונותנים צהובים ופרחיו בצלי
 אל קרוא קול; הרם פיע, ןעק(,:י )זעק, זעק

 זעק; הזעק, אנשים. אסוף לעזרה; האלהים
 צעקה: קול שמיעת ירי יעל הקהל האכף,

 ♦די על אנשים אסוף ;קול הרם הזעק,
 לאיש קיוא ;ולהקהל לאסוף צוד, ;זעקה

והודיע. העם באזני קרוא כקול,
 קול; חרטת צעקה, זעק, נ, זעקה׳ ז, זעק,

 קול הרטת גערה, ;יללה קול חרדד, קול

תחנה. בקשה, ופחד; איטה להפיל
 וכדומה<; ושטר פרעון זמן פסח; זמן דית, ז׳ם,

פשתים. זרע פעמים; )שכע( ז׳
זיף. ר׳ נ, ,*זפה

23ז(3,ח 83^1־00 זעפרן, (1
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כזפת. מצפה ת, ,*זפות
כזפת. משיחה נ, ,*זשות
 היד. ,*זפוף זפות. בזפת, צצה ,*זפף )זפף(׳

כזפת. מצפה
 של התחתון בחלק שק בידן מראה, ז, ,*זפק

הגרעינים. יכו2 ששם העיף, צואר
 זפק או ספחת כעין מחלה שם נ, זפק״ס׳
<.2לםנטר כתחת הצואר על

 משוח כזפת, צפה פ״י, (,*מפת ׳*)זפת *זפת
זפות. *]פת בזפת. פתום כזפת;

 היוצא להשרף וקל מדבק חמר טין נ, זפת.

 שעל ידועים, עצים שרף ידועים, עצים ממיני
• ועבה. סמיך יעשוהו רתיחה •רי
זפת. עושה ;הזפות כמלאכת עוהק ז, ,*זפת
לברכה. צדיק זכר רית, זצ׳ל,
קטן. זקף ־ש;1ק זרע ד״ת, זיק,
נאי. ז, ,*זק
 של אפורים ככלים, נחשתים, ר, ז זקים׳ )זק(

כחץ. מעופפת אש לשון ברזל;
 חכור והחק; התורה ככח מופר׳ קשור נ, ׳*זקה

נאד. דבר; על המוטל חיוב ודבוק;
הזקנה. ימי ז״ר, זקנים, זקונים,
זקנתו. בימי לאיש הנולד ילד זקונים, בן —
זקוניב. בן זקונים׳ ילד —
כפוף. לא ישר, עוטר גכויה, ת, ׳*זקוף

כעטידה. בזקיפה, תה״ם, זקופיתס,
 כוכב ;ניצוץ אש, זיק נקרי; טהור, ז, *זקוק

קטן. נאד השבט;
מנקה. צרוף, ;ל־ קשור ; נצרך ת, ,*זקוק

טטכע. מין ז,
נוזלים. ולנקות לזקק מכונה ז, זקוקא",

המשטר. על העומד צבא איש ז, ,*זקיף
 התלויים, את תולים שעליו העץ ז, ׳*זקיף

 לשטר הטחנה בקצה עומד צכא איש תליה;
מהחיל. יברחו שלא

306, ז0£ס1, $1וחטז3 זפקת י(

בחשבון; העברה ;עמידה הרמה, נ, ,*זקיפה
 הכפף הנשלחת; הסחורה על חוב נתינת0

את שהשולח

י כי רייש הםחייי!
•ה'ב*כ "'=

 מין^ך^^^^ו^^ נ, ,*זקית

המשנה לטאה
זקית <.1גוניה את

 היוד ביטים, ביא פיע, יזקן(, זקן, )ץקן, זקן

 נדום לזקן, עשה* זקן: הזקן׳ ימים. מלא
 ̂*הזדקן ה;שן. ל;שן, היה ;יזקן שאחר

לזקן. היה זקן,
 הדין על עכר כבר ׳*הדין ך.ןךקן —

תקף. לו ואץ הקבוע הזמן
 כיפים,.. בא איש זקני(, כ׳ ז_קן, >ס׳ ז, זקן,

 אבי■* הכם; נכבד; ראש, ימים; מלא איש

סבא. זקן, אב האם, או האב
יטיס. מלא בימים, בא ת, זקן,

 הפניט שכפאת השער קניפ(,זז ר׳ )ס׳ז״קן, זקן׳זו״נ,

התחתונה. הפנים פאת סנטר, ;התחתונה
 של סטן ׳*זקן חתימת —

הזקן. צמיחת התחלת זקן,
 ' / הזקן ,*ן1התחת הזקן —

המוליד. לאבר שמסביב
 י ץ ק ז, ׳סהףכלת זקן —

 השדה, בקמת מצוי פרח
ן (.5 דנניה

 הת:למ זקן ה־ק,הז ,מ, ם׳,ימ בע־ש ן׳ ןקן,

יטיס,. מלאה אשר. בימים, באה אשה נ, ׳*זקנה
סבתה. זקנה, אם האב, או האם אם0

 הזקן. מעמד השיבה; ימי נ, ׳*זקנות זקנה׳
זקונים. ר׳ זקנים׳
גדול. זנןן לו שיש ת, ׳*זקנן

ש3חז6160ח זקית (4
 1<0חז1כ1,£ךחט התכלת זקן (־

נ(1ט61, 00־תז1כ10ו¥6ז
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 לא זקוף, דבר עשה ם", יזקף(, )זקף, זקף

 מטה העמד י־מטה(, ;*בזקיפה העמד כסוף;

 בחשבון. כתוב על־; שים הצב, עמדה; על
 היה ׳*הזקף וקוף. במצב היה עמוד, פ׳ע,
 זקוף. כמצב העמד ׳*הזלןף וזקוף. ישר

 התיצב כנגד, ד עמ ;הזקף ר׳ ׳*הזדקף
לסול־.

 חשוב ; כחוב חשוב ,בטלוה ף1זק —
שלוה. ככסף

*

 ;התנשא ההנאה, אף, הים ,חטם זקוף —
רכה. כחצפה ענה פנים, העו

*

 לעמוד התרומם ׳כמקל עצטו זקוף —
בזקיפה.

*

 ישר משלש של צלעות משני אהד ז, זקףס׳
הישרה. הזוית את היוצרת זוית,

 במקרא הנגינה מטעמי אחר שם ז, ׳0ל1גד זקף
<.!| )וצורתו

אגודל. בהן, ז, זקפא"׳
 לבררו, רבר ,התך סנן ם־ע, יזק(׳ )זקק׳ זקק

 אסור; קשור, חיב; לחובה, שים* נקה;
 לעסק חיב היה ׳*הזקק אשה. אל בוא

 ;לדבר הצטרך ; ל־ קשור היה ;כדבר
 נקה, זקיק, נקה. טהר, קק׳1 עם־. שכוב
 היה ׳*הזקק חיב. הכרח, ׳*הזקק צרוף.

הזקק. ׳*הזדקק הצטרך. מכרה,
נאדות. עושה ת, ׳*זקק
מ־; השקף כלוט, פיע, (׳*יוקל ׳*)זקר *זקר

 ׳*הזדקר ׳*הזקר זרוק. השלך, י,**ס
 ברגלים בסול או קפוץ ;כין־ ועכור הלחץ

למטה. והראש למעלה
 ; מסביב מתרוממת שפה לכלי, עגול ז, זר׳

כעטרה. פרחים עגול פרחים, אגדת0
 משפהה בן נכרי, ; זה לא אחר, איש ז, זר׳

 טי אחרת; ארץ בן אחר; עם בן אחרת;
זנונים. רודף חילוני; כהן, שאינו

 רגיל, לא המציאות, יקר ;נכרי מוזר, ת, זר׳

 )מים(;. צלול טהור, זורם; נמאס; נתעב, נפלה;
ישר. י<לא

 דבר נפש נעל מעורר דבר שקוץ, נ, זרא,
קיא. מעורר

 זרונ^- גזול; השמד; התחמם; פ״ע, ב,1זל )זרב(
בכית. שנועלים צמר סנדל ז׳ ,*זרב
)בסיוט<. גדול חם ז, ,*זרב

 2חרט כמין כלי כצר רק צנור נ, ,*זרבובית

הכלי. מתוך המשקים נוזלים שדרכו
 רכים ענפים חתוך פ״י, (׳*יזרד ׳*)זרד זרד

 מחוטים. רשת מעשה עשה ארוג, ;מהעץ

זרוד. ׳*זרד
 מקום־ ורטוב; רך ענף (,*זךךים )ר■ ז, ׳*זרד

 יערי, עץ גרגרי מין ענף; יצא שמשם בעץ

גרגרים זרוק הפץ; פזר, פ״י, מרה(/ )זרה׳ זרה
 התפזר, הזרה׳ הרחק. השלך, לנקותם; לרוח

 השטח, פזור, זרד,, רבים. כין הפץ זרה; זרה,

 העץ. מעל לחים ענפים כריתת ז, ׳*זרוד

התרשלות בלי תכף רבר לעשות עוררות ז, ׳*זרת
דהוי. ובלי

פזור. נפוץ, ת, ,*זרזי
 מן היד קנה זרועים(, נם זרועות )ר׳ נ, זרוע,

אלמות; חמם, עצמה; כח, הכף; עד הכתף
הצדה; הרגיל ממהלכו הפונה נהר •רצועות

מכונה. או כלי קצות
אחר, של כרהו בעל חזקה, כיד ׳*בזרוע —
 את המכסה הבגד חלק ז, /*זרוע בית —

שרוול. היד,
זרע; גרגיר שזרוע; מה שנזרע, רכר ז, זרו_ע׳

הזורע. פעלת זריעה,* ירק;
 תדיר,׳ שאינו רבר חולין; כתה, לא נ, ,*זרות
הכלל. מן יוצא )בדקדוק( פלא; רבר

לעשות: כ־ האץ ל־, הער עורר, ,*זרז (*)זרז
 י **הזדרז דכהל. החש, כרשלנות, לא דבר

החפז. טהר, ובשקידה, בחריצות עשה
5לאטר משל ׳*לטזוז אלא מזרזים אין —
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 אכל לזריז אלא מועיל אינו הזרוז כי

הרסה. לשפל לא
בחזקה. מטר שסך השקאה; ז, לזרזיף׳

 מתאבק <;העורכים! ממשפחת עוף טין ,*ץיר15'
נלחם. תיננל כזירה;

 ׳*אחד בדף ישנים זרזירים שני אין —
 לא ריב אנשי שני לאמר: טשל כטוי
יחר. לשכת יוכלו

 שמלמדים טורף עוף מין ז, מתנים׳ זרזיר —
 הכשר. דק צירים כלב0 <:2 לצוד אותו

 מגדות והשסך עכור פ־ע, כ<,*וכיו )־שמן ׳*׳זרזף
נטפים. התז נלוש; בהטלאו, הכלי
הזירה. על טתאבק ז, ׳*־ןרזר

הארץ; על השמש עלה ע,*פ יז_רח(, )זרח׳ :זרח
 ׳*הזרח )צ־עת<. התגלע ;נוצץ הזהר,
 להיות החל למזרח; פנה ;אור תת האיר,

 השמש. זריחת של האו־ם כעין >םרי< אדם
נוצץ. אור זיה/ ז, ־זרח׳

גרולג<. אור המפיצה מתכת טין אורות, ז, ׳סךחן1
בלילה. מאירה תולעת נ, ׳ס•ןרחת

 האש. חים הנמס; הרכר מצב טפיפה, נ, ׳0ריבה1

רק. גיש ז, ץרידי׳
רשת. מעשה ועושה הזורר סקלת נ, זרידהס׳
 לרוח גרגרים וזורק הזורה טעלת נ, ׳*!דיה

לנקותם.
 וכלי במהירות מעשהו עושה מהיר, ת, <*$ךיז

רשלנות.
 כמעשהו, ומהיר זריז איש טבע נ, ׳*זריזות

רשלנות. אי מהירות,
 דבר תכונת ;השמש< נשל עליה נ, ׳*זריחה

והמבריק. המזהיר

 0<80ק6,;ע 813,! 610שחזט3,ט זרזיר *<
813ז£11ח

 001<0נ1, ?31,£<! 13ט00ח מתנים׳ זרזיר *<
131£00

?1ר08ק1ר0ז זרחן,

ז-עית
שוטפים. טיס זרם ז, זרים׳

המים. שטף זרם, נ, ׳*זרימה
 כאדמה שנזרע מה0 הזורע; פעלת נ, ׳*זריעה

ההמון(. )בלשון
 על־. נטפים שפיכת הטפה, הזורק; פעלת נ, ׳*זריקה

בכה; נזול שטוף, פעו", יזלם(׳ )זרם׳ זרם
 השתפך ם׳1זל השטף. ככח ופחוף משוך
מסביב. והשתפך שטוף ככח,

 פלג, ; נחל שטף ; כרעש מים שטף ז, זרם׳
 ונדים עורקים )רוחניתז; חזקה •תנועה יוכל;

הדם. זורם שבהם
 זנוק מים, קלח ההולדה; זרע שטף נ, זרמה׳

זרם. מים,
זרים. בחזקה, שוטף גשם נ. זרמיתס׳
מים. בו לדלות עור דלי ז, ׳*זךנוק
 מתכת גוף ז, םרםית< )מלה ׳*!רניק ׳*!רניך

(.1םות סם שהוא

 באדמה זרע גרעיני פזר פ׳י, .יזרע(׳ )זרע׳ זרע
 הנתן הזרע, נטוע, ;והסץ פזר ; להצמיח

 ע׳1*זו הרה. )האשהו היה להצמיח; באדמה
 זרע, הוליד הזר?׳ להצמיח. כאדמה הגתן

•סרה. כי עשה הסרה,
 הטתהויס הצמח חלקי פדי; המוליד נדנד ז, זרע׳

 ;זה מטין צמח עבור עצור ובהם מפרחיו
 שזורעים העת ; תביאה המרע, הדבר פרי

 במשכבי בטן פרי זרע משפחה; מין, בה;
 זריעה; הזריעה, פעלת צאצאים, ילדים, אשה;

זרעונים. להם שיש *צמחים
זרע. ר• זרע׳
 ;ירקות ננות, ירק זרעונים(, זר• ז, ן׳1זרע

זרע. נרניר
הזרע. של הזרע, מטבע ת, !רעיס׳

 סדרי מששת היאשון הסדר שם זר, ׳*זרעים
המשנה.

האדם. אחרי הבאים הדורות כל נ, ׳*זרעית

1151111 ל מ 3ש56ח10.—זרניק *<
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 <.1בשרה המצויה חוגה טין נ, /0ןר^ית

 חם. מחלת צרבת, דלקת, ׳“זרפה ןרסא׳י,

 פזר, רמה; ירה השלך, פיי, יזלק(, )זרק׳ זרק
 השפך השלך; ׳*הורק הזה. הטף, שפוך;

 השפך ק/1*זו זרוק. /*זרק הזיה. ירי על

הזה• הזיה, ירי על
 אימה. הפיל קשה, היה /*ב־ מרה ק1זר —
 מפי־. כונה כלי דבר יצוא /-*מפי הזרק —
 עממי טשל /*םל1חנ אחרי אבן זרוק —

 בנופל התעולל לנופל, רע עשה לאפר:
הנופל. אחרי אבן דחה נס: וכן ויורד,

 הטקראו־ של נגינה מטעמי אחר נ, ׳0זרקא

<. ~ )צורתו
 כאפר אויר הוציא התעטש, ע,*ם ךר1ז )זרר(

זור. ר׳ הריח; עצבי נרוי ירי על בקול
בזרת. מרוד י,*פ /*זרת (*)זרת

 הקטנה׳ האצבע מקצה פרושה יד רחב נ, זרת/
ביר. קטנה ד האצבע* האגודל; קצה עד

הכתוב. שאמר זה רית, ה/יזש
 משעורים" עשוי משכר משקה מין שכר, ז, ׳*זתום

וכשות.
חכמים. תלמידי זקני ר״ת, ח/*זת

ח.
 ; חית ושטה העברי בא״ב השמינית האות ח,

 מאזן קו או נקודות שתי עם שטנה;—ס־ט
אלפים. מלמעלה-שמה

חדש. חלק; ר־ת, ח',
 חכמים ;ראשון חלק א, חלק רית, ח״א׳

אמר. חד ; אומרים
החזה; מול הכנר מפתח חק, י<,3ח זכי ז, ח!/

קוץ. העלים; עם האילן *ענפי
שני. חלק ב׳, הלק דית, ח״ב/

 ידי על הסתר הטמן; הסתר; החבא/ )חבא(׳

 החבא. חבוא, בסתר. דבר עשה אחרים;

 למקום הובא החבא, הטמן. הסתר. החבא׳
החבא. התחבא/ סתר.
 לאיש תאורי כנוי הכליסס, אל נחבא —

וצנוע. עניו
מסתר. מחבא, ז, <*חבא
 אהבה עורר חסר; הטה אהוב, .*חבב )חבב(

חביב. אהובו היה ,*התחבב הוקיר. כבד, ל־;

 זץמ030מ נ1<£3סמסקס1< ז-עית (1
?61(1זס€1,שו 111311^16116, 13ז1<

 מפלגה: גשם ורעה בינה חכמה, ר>ת, חב׳ד,

החסידים(. בין
החבא. הטמן, הסתר, החבר" )חכה(/
רעות,■ ירידות, חסר, נטית אהבה, נ, /*חבה
 והיה־ התרועע ,*עם־ חבה ר1קשז —

עם־. ליריד
 הזאב: חבת שקר, חבת נ, ,0הזאב חבת —

ולטרפו.. אליו לקרב שיוכל כרי לכבש
 כנוי־ העין, מחמר נ, ,*העין חבת —

תאר. יפת לאשה
•דירות. חכה, אהבה, ,*חבוב
מלקות. הכאה, ז, ,*חבוט
 • הדקלים ענפי הכאת ז, ,*חריזית חבוט —

 בזמן.. לפכות השביעי כיום המזבח בצדי

נןים• היה שביהמ״ק
 ענפי אגדת הכאת ו, /*ערבה חבוט —

הושענא. בתפלת רבה בהושענא ערבה

 שאחרי־ ד,׳סורים ז, /*הקבר חבוט —

המות.
גלוי. לא נסתר, ת, חבוי/
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 קלקול. השחתה, ;ההריון ראשית ז, ׳*שהבול

מוסרי. קלקול נ׳ ׳*.■חבולה

במשכון. הלקוח הדבר נ, ,*חבולה
מחבר. דכו-ק, ת, ׳*־חבוק
כזרועות. מסביב ותפיסתו נוף אחיזת ז, :הבוק,
 עצלות, ירים, שליכת ידים׳ חבוק —

עבודה. בלי בטל •שיכה
דבוק. קשור, ת, ־חבור,

סופר; מעשה ספר, ;דבוק אחוד, ז, ׳*הבור
המודה; שיתקנהו מתלמד מצד כתוב םאמד0

הבוש

 מספרים סכום חשב המספרים, אחוד )בחשבון(,
יחד. שונים

 לחבר טלה )בדקדוק! החבורס, מלת —

יחד. שונים דברים או ענינים
 הדם נצבר ידה שעל מכה נ, חבורה׳ "חבורה,

פצע. כעור, שיטת צבה; והעור אחר במקום
 אספה. יום אנשים; קבוץ חברה, נ, ׳*■חבורה

 שמור כלוא, האסורים; בכית כלוא ת, ־.חבוע׳
ממנו. לצאת יוכל שלא במקום

 מבית 1עצם טתיר חבוש אין —
 כי לאטד, ידוע מבטא ,*האסורים

 יובל לא וכדומה החולה הנדכה, האיש
 לו. יעזרו לא אחרים אם לעצמו לעזר

עץ פדי טין ז, ׳*חבו^
 אך גדול לתפוח רומה

ז<. מטנו קשה
 ידובט(, )חבט׳ :חבט

 ונשל כמקל הכה י,*ם
 הכה ;העץ מן הסר׳
שבלי את כמקל

 הבה ; הגרעעים את מהן להוציא התבואה

 העלים; את מעליהם להשיר כקרקע ענווים
 בכברה הנף* בכח; רכר השלך הלקה; הבה,

 למטה; הוריד וערבב; סכסך וכרוטהו; )תבואה
 והכות חזק בבח נפול החבט, והשכב. הסל

 ,גפ&ג 001116, ^1ף,ח^111ח06 חכוש *(

 ,*הבט תכואה<. מית, הנקף ;זה ידי על
 התנפל ,*התחבט חבוט. השלך; בכח, ורוק

 בתנועות התאמץ דכד; להשיג בהשתדלות ארצה
 התחנן; בקש, מדבר; להחלץ הגוף כל

 קשה. רכר להבין כח בכל התאמץ )־גדכי(.

והתחנן. התיפם ׳*בקרקע החבט —
 הנעל. רצועת בקצה טבעת או קשר ז, ׳*לבט
 על כדבר רכר הקשת נ, ,*חבטה ז, ׳*חבט
חביטת. ירי

 הנעל. רצועת הנעל, קשר ז, ׳*חבט
 חשוב. •קר, נעים; אהוב, ת, ׳*חביב

 לו. ורצוי איש על חביב רבר היות נ, ,*חביבות
כסוי. מכסה, סתר; מצפון, ז, ׳*חבייון

קטנה. חכית נ, ,*חביתה
 אחר. דבר על כדבר הכאה נ, ,*חביטת

 (,*חבילי גם בסמיבית ,*חבילות )ר׳ נ, ,*חבילה
 אנשים. בנוםיה,חבר עיבק,םשכק; אנדה,צרור;

 כרית דהוסרה ,*החבילה נתפרדה —
והתפזרה. התפרדה החבורה כין־; האהבה

 סתבשיל ושק; מקמח עשוי תבשיל ז, ׳*חביץ
בשמן. שנלוש קמח כדורי

 בשק. מבצק עשוי טטנן תבשיל נ, ׳*חביצה

 קשירת ;האסורים בבית ישיבה נ, ׳*חבישה
פצע. לקשירת אריג רצועת אריג; ברצועת פצע
 לשמירת גדול חרם כלי חביות(, )ר׳ נ, ,*חבית

 מלמודים עשוי עגול עץ סכלי וכיויב; יין

יחד. מחברים

חביות.
צלול. ר׳ ,*,וכו החבית היתה צלולה —

מטגנות טרופות בצים לביבת נ, ׳0חביתה
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בטחבת. בחטאה או בשמן

 נאנס דבר לקוח פ־י, *יחבל( )חבל׳ זחבל
 הכאה; ירי קל מכאב הסב למשכון; לערכין,

 ׳*החבל מחוץ. פצוע,* רעה; בדרך התנהג
 השחת, ׳*חבל הפצע.* ;במשכון הלקח

 התעבר ;תחבולות דבר על חשוב קלקל;

 חבול׳ )בוטחו. קשים נדברים ענה* >אשה<;
חבול. ׳*התחבל התקלקל. השחת,

 טלה מאד! צר לי! צר ק,*מ דעל<, *יחבל!

רבר. איזה על בצער השתתפו-ת להביע
מום. פצע, נזק, ז, ׳*יחבל
חובל. ר׳ ,־חבל׳
 חבלי, ס״ר חבלים, ר׳ חבלי, )כ׳ ז, ־.חבל׳

 מחוטים ופתו-ל שזור עבה מיתר חבלי)?(,

 חלק קיקע; בטריות קצוב ארך טדת רבים;
 קהלה, קבוצה, ארץ; ככרת נחלה, אדמה,
 קלועים מחבלים עשוי סח מוקש, מזל; .גורל,

'וסבוכים.
 לשנה• והנטיה החפץ ׳*^נה חבלי —

׳*ראשים בשני החבל )תפוש( אחד —
לזה. זה מתנגדים דברים שני בקש

 צרה אחרי ׳*הדלי אחרי החבל הלך —
 שני. בא אחר נזק אחרי שניה, באה אחת

 מכאובי ם״ר,חב_לי(, חבלים׳ ר׳ חבלי, )כ׳ י, הזבל׳
צרות. מכאובים, יסורים, הלרה;

 שתבאנה הצרות זיר, ׳*משיח חבלי —
המשיח. ביאת לפני

עבוט. משכון, ערנון, ז, ;הכל׳
 מדבק ארוך עץ נד ;עבה חבל ז, .חבל׳

משכב. תרן לתרן, מאזן במצב
<.1 מטםס צמח טין ז, ׳*■חבלבל

פצע. פציעה; נגיפה, הכאה, נ, ׳*חבלה
חבל. י׳ נ, ;חבלה׳

שאול. שחת, קלקול; השחתה, נ, ׳*:.חבלה
את המיסרים המלאכים ׳*חבלה מלאכי —

000¥01¥ט1ט5 חבלכל *(

תחתיה. כשאול החוטא נפש
 מטית, ולהשחית; להכות שדרכו מי ת, ׳*חבלן

מכלה.
 ידי על לחוץ פ״י, יחכם(׳ ׳*)חבס *חבס

והטעך. הלחץ ׳*החבם טשא. ככד
לחיצה. כבד נ, ׳*חבסה

 על מחלב חטאה עשה פ״י, ,*חבץ ן(*)חב
החלב. טרוף ידי

 טין חבצלות(, *ר חכצלתי. >כי נ, חבצלת׳
 ורתכנירתו פרח נורתן צמח

 שושנה לר״ק,* ; <1 כפעמון
שהתפתחה. קורם קטגה

 אחוז פ׳־י, יחבק(, )חבק, חבק

 עפיי בזרועות, מסביב גוף
 על יד שים חכה; לאות רב

 חבוק. חבק׳ החזה. על יד
 אחיו; את איש חבוק התחבק׳

היטב. והתנסה התעטף
בטל ישוב .ידים׳ חבזיק —

 חבצלת ומעשה. עבודה בלי
חבוק. ר• חבק׳

 לנוף האנף את המקשרת רצועה ז, ׳*חבק
 טהצטנטת; לשמרה לבהמה מכסה הבהמה;

השוק. אל הגרכים להדק סרצועה
 הירך חבור טקום חבנןןם<, ר׳ ,*חבקי )כ׳ ז, ׳*חבק

והשוק.
ג<. טוב שריחו צמח שם ז, ׳0חבק
 כאחר, דבוק פעו־י, .יחבר(׳ )חבר, חבר

 הועד )־על־< ; כשף קסום, ;עם־ התאחד

 אחי חבר׳ דבר. על והפכם הוער כנגר־;

 ספר כתוב ספר, ייערוך ;יחר קשור יחד,

 יחד; וקשור דבוק היה חביור, מאמר♦ או

 החבר וכדומה(. מאמר )ספר, כתוב •היה
 1.1116, 115, 1117, חבצלת (4

,מסמסת ?0161, ק0ט1101, חבק ״(
ק6תח7ז0ץ31
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 מנהגי• וכידב; טטאה בדיני זהירות אנשים;

וחובותיהן. חכורות
 4לאטר בניוי ,*פיתותא 1א חברותא 1א —

 בדד היושב כי המות, או חכרה חיי או
חיים. אינם חייו חכר באין
 של■ החברה, של ת, חברתיס׳ חברותיס,
הקהל.

 לחברתו האנשים התקשרות נ, חברותי׳ותס,
וכדומה. מצבם להטבת אחת
חכרה. ר׳ נ, חברת׳
חוכרת. ר׳ חברת׳

 קשור פ׳י, יחבשא יחבש׳ )חבש׳ חבש
 הראש? על כובע שים עטוף; סביב, ואגוד

 ;;פצע או בכה על כר ועטוף קשיר
 שים■* בהמה; גב על אכף קשור )־בהמה(,

 עצור־ ; דחוס כאד, דחוק צפוף, ;במאסר

 ;נ בסאסר הנתן ׳*החבש דבר. מעשות
 טעשוון. נעצר היה האסר, ;בשבי הלקח

 סכה־ על כד ועטוף קשור חבש, דבר.
 היה־ הבש, הניא. ומנוע, עצור פצע; או

 "*חתחבש פצע(. או )מכה וקשור עטוף
החבש.

 סכה.. על שחיבשים מה חובשת, ז, חבשס,

שני. בית חרבן ר>ת, חב״ש׳
בהמה. גב על אכף קשירת נ, ׳*חבשה

חבית. ר׳ ׳*חבת
חביתה. ר׳ חבתהס׳
 טנון; או אפיה מעשה דר, ׳*חבתי( ׳*הבתים

במחבת.
חביות. עושה ז, ׳*חבת(

 יום! ;האלהות לכבוד טוב יום חגיס(, )ר׳ חנ,

 מועי־ ביום שמקריבים קרבן ; שטחה זכרון

)כתלמוד(. הסכות חג* ; וחג
שלישי. חלק נ׳, חלק דית, נ,*ח
רטט? חלחלה, רעידה, המעורר דבר ז, חנא׳

זרות.■ דתות לחני גני כנו9 ; קוצים *שיח

 סלים. הרנה יחד, מלים וחבר צרוף )בטלים(,

וכשוף. בקסם הלבד* חבור; התחבר,
 אנשים קבוץ חברי(, ס״ר חברים׳ >ר׳ חבר,

כשוף. קסם, בענין; משתפים
מסדר. צבור ז, /*עיר חבר —
 עמית, דע, חברי(, ס״ר חברים׳ >ר׳ ז, חבר,

 ספר; כבית אחר עם יחד שלומר טי* ידיר;
 חכם; או רב תאר קבל שלא מלמד איש

 טמאה בדיני וטדקדק הנזהר חפיר איש
 השניו; הבית )בימי ומעשרות ותרומות וטהרה

 מכני אחד בהכרה, חלק סלוקח לו; דומה

 תורה שלמד לסי תאר ; אנדה או חכרה
ובאשכנז(. הרבה

העיר. בני מגדולי אחר ז, ,*עיר הבר —
 עם יהד שרועד מי /*שלחן חבר —

זולתו. שלחן על שסוער טי חברו;
 שני איש אחר, איש רעהו, ׳*1חבר —

וביריב(. לחברו )אטור
מחקן. ר׳ ,*ובו׳ חבר על חןקה —
ועמית; שתף (,*חברי ס״ר ,*הברים )ר' ז, ,*חבר
 קוסם. מכשף, האש; עובדי הפרסים כהן

הכרכרות. בעל ת, ,*הברבור
 ; )?( א-סית גדולה לטאה טין ז, ,*חברבר

ארסי. צב סטין ;)?ן נחש מין
,ד ,־ :• , שינים בנונים וכתמים שורות נ, חברברה,

חיה. כעור
שניה; אחרת, ידידה; רעה, נ, חברת׳ חברה׳

 בעניני כחבר המתנהגת אשה חבר, *אשת
 1 ספר. בבית אחרת עם יחד ייהלוטרת טהרה;

 אנשים, אגדת חברות(, ר׳ חברת, )ם׳ ,נ, חברה׳
 לתכלית אחר, לענין מחברים אנשים קבוץ

 לשוהה אחרים עם יחד הישיבה ;אחת
הזמן. ולכלות

האדם. כני כל קבוץ החברהס׳ —
 חברה, נ, ,*חברותא ,*חברות ׳*חברות
בחברת להיות ואהבה נטיה ; אנשים אגדת
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 . ארבה הארבה; מסיני טין חגבים(, )ר׳ ,1 חגב,

 י האשהג?(. ערות כנסים; לו שצמחו מרם קק
 התנועע חול; פזז, רקיד, פ׳ע, יחג(, )חג, חגג

 חג עשה הרגלים; על לעמד יכלת כבלי
 אל הלוך טוב; יום מנהגי עשה טוב, ויום

קדוש. מקום
.*)בסיוט הה: עשית חגיגה, ,1 חננס,
צור. נקרת נקיק, בקיע, ,1 דונו,

הנורה. לבוש אזור, ה, חנוך,
 סביב שקושרים אזור נ, הנורה, ז, חגור,

עליו. התלוי הנשק עם האזור אבנט; המתנים,
 יחיד שמקריב קרבן ההג; עשית נ, ׳*חנינה

 אחת שם ;סיטי הג ;ההג שמחת לכבוד
בתלמוד. המסכות

 חג. שמחת הג, מראה חג, רוח נ, ,0חגיגיות
החגר; הליכת החגה; האיש חסרון נ, ,*חגירה
 או מוט בלם, המתנים; על החגורה שימת

הגלגל. את לעצר יתד
 על חגורה שים אזור, פ״י, יחגר(, )חגר, חגר

המתנים; אל אחר נשק או הרב קשור הסתניס;
 המתנים על שק שים )־שק<, ודהור; קפוץ
 עצור. בלום,* וכיו>כ<; צער או אבלות )לאות

 ספסל )שלחן, התגורר ׳*החנר חגור. ,*חגר
 להגי. היה ,*התחגר ועצור. כלום כסא<; או

 משל כמפתח, נר1ח יתהלל אל —
 מעשיך, בתחילת תתסאר אל לאמו־: ידוע

הכלה. באשר תתסאר
רגלים. נכה ספח, ז, חגר,

החנר. מים נ, ,*חנרות
ואחר. אחר בל אחד; שים, ,,חד
 שקל מאד דק שנק, מסרט, שחוו, ת, חד,

 הסך עגלגל, לא כהה; מן הסך בו, לכרת

 עוקץ עז, חריף, >קול<; וחזק רק כד; סן

.*וכדומה )משקה
 החד הקצה דבר; כל של החד הקצה ז, ,*דד

סחט. של

חדד
 לו, אחד שצבע לו, אחד שנון ת, ׳0חדגוני

שנויים. בו שאין
 י) חדגוני. שדוא דבר טבע נ, חד״גוניותס,

 חזק היה חד; היה ם־ע, יחד(, )הד, חדד
 שנן, מרוט; שחוז, חר, עשה ,*חדד ועז.

 ושנון. חר היה היחד׳ )השכל(. סתח
 הטעם התחזק השחז; חר, העשה התחדד׳

בין־(. )יחם קשה יותר היה ;*)ביין
 של כירך אלא מתחדדת מכין אין -

 בחברת הלמוד לאסר: משל ,*הכרתה
השכל. את מחדד חברים

 שמח. היה שטח, ס״ע, יחדה(, )חדה, הדה
שטחה. נרום שטח, חדה,

חד. קצה להב, עקץ, ז, חדוד,
 חד; קצה עקץ, חו; רבר עשית ז, ,*חדוד
 עקיצת הלצה, ;*)מטעמים חריפות נקב; חור,

המחט. הד שנינה; דברים,
 גוף אצטרובל, חריט, נ, חדודיתס,

 כקצהו וחד ההולך ועגל מארך

.*)בגאומטריה האחד
עליצות. שמחה, נ, חדוה,
 חרורית ושטחה. חדוה גורם משטח, ת, חךוןס,

 כלי. סי או נקב בו שסותמים דכר ז, ,*חדוק

חרשה; יריעה חרשה, חדש, דבר ז, ,*חדוש
 רעה ידוע; לא דבר ;מחדש רבר עש_ית

 מקרה סלא; נפלא, סרבר חרש; דרוש חרשה;

חדשה. המצאה בעולם; מתחדש
טובן. יסור לו שאין ,ז,חק*םקךא חדוש —

חר. רבר סנלת נ, ,*חדות
 שכות סעו״י, .יחדל(, יחדל, )חדל, חדל

 הפסק או המנע עור; היות לא כלה, מהיות,
 מדבר; לבו יאוש כלה; בצע, דבר; מעשות

 ,*החדל כטל. הפסק, ם־; הרסה >־מ־<,
כלה. מהיות, שבות

 שאינו ימים, קצר ממאן; לכו, מסיר ת, חדל,

פתקים, שאינו מתמיד,
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 ראוי שאינו נתעב, נבזה, אישים, חדל —

איש. בשם להקיא
והכלה. הנפסד העולם ז, חדל,
<.1מארך שחדטוטו קטן עכב־ טין ז, ׳0חרף

 הארך; השיל חרטם* <;2קיץ טין ז, חדק, חדק,
הרוק. ר■ דבר; באיזה חתך
 עור את עץ בשביב פחוץ שיי, ׳*חדק )חדק(

 תוך■; אל בחזקה והבא לחוץ הבשר;

 כץ־. אל בחזקה ובוא התייחץ ׳*התחדק
 דדך־, ועבור חלוף ע,*פ יחדל(, )חדר, חדר

שניטה. הכנס
 הדרי, נם חדרי בי הדר, גם חדר *ום ז, חדר׳
 כבית; קירות מקף הלק חך"(, ס־ר ם׳ חדר ר׳

פשר. סבית שנים; תוך,
אוכלים. שבו החדר ז, ה^בלס, חדר —
 החדר ז, המשבב, חדר המטות, חדר —

ישנים. שבו
 והלב. הבטן פנימיות לב, בטן, חדרי —

כאד. נפתר מקום ,*חדרים חדךי —
 בצד שבשטים הכוכבים תימן׳ חדרי —

דרום.
גרשון. דרכנו חרם ר״ת, חדר״ג,
ההדר. טשרת ת, חדרן׳/
 עשה לקדמותו; רכר השב י*פ חדש, )חדש(

 היה שלא רכר ><המצא שונות; שעפים דבר

 התחדש׳ שעם. עור היה חד״יוש, עור.
עור. היה שלא דבר התהוה לקדמותו; שוב
 <,*חדשןם זוגי חדשי, ס״ר חישים, זר׳ ז, חדש׳
 מהרש הירח הראות מועד ה^יח, מולד יום

 תקופת ים• מספר ימים, ירח ;חדש< )ראש
הירח.

 ראשית חג הירח; ־אשית ו, חדש ראש —י
הירח.

 36ק€^א0מ1<3, ק117$רח3ט8 חדף, *(
טתז53ת31£,שח 51זר6תז-^0ט8ש

8010וחטח 00ז<131רתט חדק (8

 שני א־ר הרש ז, ׳*העיור חדש —
 נין אחרית לשנים פעם שמוסיפים

וניסן. אדר
 השתמשו שלא פקדם: היה שלא ת, הדש,

־י.8>< הרשה; תבואה ישן; מן הפך עוד, בו
מקדם. היה שלא ה־ש רבר חרוש, נ, חדשה׳
 מאורעות דכד על יריעות נ״ר, חדשיותי/ —

והמדינות. העולם בעניני
אחד. חדש של בחדשו, חדש של ת, חדשיס׳

חדש. דבר ממציא רב•, מחדש ו, ,0ח״שן
חדש. ת, חדתאי, חדתי,

השם. חלול ה׳; הלק ר״ת, ח״ה,
השם. חלול ר״ת, חהיש,
המועד. חול דית, חה״ם׳

 ושלום, חש ואו; הפר )ששי(; ואו חלק דית, ח״ו,
ודרישה. חקירה חלילה וחם;
 לעשותו. רבר—על היה חיב, היה ע,*פ ,*חוב

 הנר דבר; לעשות — על הטל ,*חיב
 ׳*התהיב וזכאי. צדיק וכלא כאשם—את

רנד. לעשות עצמו על קבל ,0בב1התח
אחת. תפירה המחט, תחיבת ז, ,*חוב
 לשלש איש שעל פה <,*חוכות גר׳ ז, חיוב,

חב. *ר ;*לרעהו להשיב או
 שחיבים ט• <,חוב כעלי >ר׳ ,ז,ב1ח בעל —

לאחר. חוב שחיב סמי חוב; לו
**

 כתג <,חוב שטרי )ר׳ ז, ,חוב שטר —
לשני. אחד חיב כפה המעיד

**

אוהב. ת, בב,1ח
 לעשות; או לתת איש על המוטל נ, חובה,

על־. אשמה הטלת האשמה,
 נאניה משרת דאגיה, כחבלי מושך ת, בל,1ח

האניה. מנהיג ז, בל,1ח רב —
 פשל ,*הספינה תטבע חובלים ^ריוב —

 נדנד עוסקים רבים אם :לאטד עממי
 עור ויש כרכה, הרב• יראה לא אחד

לא שותפי דבי קדרא לוה: רוסה משיל



חול -147 - הרבץ
קרדא. ר׳ .קרירא, ולא חמיטא

 רכה. גבינה לגושי והיה שנהפץ חלב ז, ,*חובץ

טלהש. קוסם, ת, תוכר,
 נליונות שנקס,0 והדבק; הקשר מקום נ, ׳*חוב^ת

 של נסהה ;קטן פשר ;יה־ מחברים ניר
קבועות. לעתים היוצא קבץ

 שצעים; או מכות וטעטף קוש- ת, בש,1ח
שצע. או סכה לקש־ היודע רושא
 ימיו כל עוסק /*המדרש בית חובש —

טששטיס. ים בלמו־ ביחוד בלמודים,
 עגול עשה מסביב, קו האי ש״י, יחוג(, )תג׳ חוג

מסביב.
 מחוגה, ;מקיף נבול סובב, קו עגול, ,1 חו"

ציור. כלי
 מקומות לבקר סההולך מכיכר; רוקד, ת, נ"1ח

שפח. ושפחה, חג של קרישים;
<.1 מוטי עוף מין (נ חינה"׳

ויורש. חוקר ודבש; חלב רייז, חרד,
חדש. ר׳ חודש,

הראה.* רעה; גלה הודיע, הנר, ׳,*ש חוה, )חיה(
 דעה הבעת הודעה, נ, /0רעת חות —

ענין. על ומחשבה
 , קטנה. מושבה קטן, כשר ; אהלים קבוץ נ, חור״

המועד. חול דית, חוחים,
סכות. המועד חול דית, חוהם״ם,
שסח. המועד חול ריח, חוהםי£,

הוה. ר׳ רואה, נביא, ז, חווה/
התלמידים עש לחור לטויה עתר ו, /0זר1ח

 זנ<38סחסקס1,< 1_0ז€1,שו חונה <1
310ט?116. 13ז1<

רבים לאנשים שלוח כתכ0 ; השעורים על
אהד. בנסח

 לאנשים שלוח כתב ו, ׳0חתר ?כתב —
אחר. כנוסח רכים

 מלא שיח קיץ, חוחים(, נם חוחים )ר׳ ו, חוח,

 חנו, רנים; צרים שבו אנקול חכה, קיצים;

נקיק. בקיע,
בצבע. עשוי קו רק; שתיל תקות ו, חוט,

 בגב הש־קים שורות ו, ׳*השדרה חוט —
על האחת משדרות חוליות עטור החי;

הגויה. קצה וער מהראש השניה •ד
 בטיבן: אחת, שערה ו, ׳*השערה חוט —

מאד. קטן חלק קטן, שעיר
 הס־טיס או החוטים דר, ׳*שער חוטי —

 שערותיהן. את הנשים קולעות שבהם
 ולששע. לחטא שדרכו איש ז, חיוטא׳

צח אויר בטקום בנוי יפה בית נ, ׳*חוילה
לעיר. מחוץ

 צחוק. רכר התיל; צחוק, נ, (׳,)חוכא הוכה''/
מקוה. ממתין, מחכה, ת, חיוכה׳
 הכנסת קכוע בתשלום לו שלוקח טי ז, ׳*חוכר

 לזמן בי להשתמש הזכות או דבר אתה

 לבעליה לתת מנת על ארפה השובר קבוע;
מהיבול. קבוע חלק

 חרור; רקוד; ש״ע, יחיל(, נס יחול >חל, חיל/ חול׳
 על־; ביא על־, נשול ;עינים בכליון :חל חכה,

 )בנינע יחר בוא השנש,* על־; חיבה הוטול
 ברוא, הרקיד; בטחול; יצוא רקוד, הולל׳ לזנק(.

 יחל. חבר, ;החרד הרעד, ; עשה יצו־,
 הברא, הולד; לל׳1ח חלחל. ר׳ ׳*חלחל

 הנד, ההל׳ דנת. בחרדה, היה העשה;

 יהל; חבה, רעוש; רעוד, הרעש; הרעד; הנע;

 הוחל׳ .*על הבא ;הרקיד רעדה, גיוס
 )בנונע יחד בוא השנש,* העשה; הברא,

 הסתובב, חדור; רעוה, לל/1התח לזפן(.
השקט. הינע, חבר; :חל, התגלגל;
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 כתטתטים קטנים גרגרים (,*חולות )ר׳ ז, חול׳

 ובמדברות; הים ששת על הנמצאים לכנים או

 וטהאשר בקנו עצמו את השורף אגרי, עוף
ח׳ל. ר׳ אחר; עוף יולד

 מפשר. לא■[ עד טאר הרבה הים׳ ח'ול3 —
חל. ר׳ המועד, חול —
אחרת. בארץ לארץ, חוץ ת,*ר חו״ל/

וכיר׳ב(. )שרה חלב נותנת ת, /*לבת1ח
בריא. שאינו אדם ז, חיללה/

 בארץ מקום שם ;טחול רקוד, נ, /*חולה
מרום. טי בקעת ישראל,

 רקודים• על מנצח ז, /חולה ראש —
ששת על חול גבעות נ-ר, /חילללת ג, /חללה

*
**

 ארץ. כברת נחלה, חול; מכפה מקום הים;
חליה. ר׳ /*חוליה
חלין. ר׳ /*חולין

חולות. חולה, ר׳ נ, /*חללית
 העכריתג'(. כלשון התנועות אחת שם ז, חיולפס׳
תדיר. וחלש חולה חולה, קצת ת, ׳*חולני

 צבת; ר׳ טפמריב; בה לחלץ צבת ז, ׳*לץ1ח

 טבקכוק; השקק בו לחלץ מברג מסמר םץ0
מחלץ. ד׳
שחרחר. אדם שחרחר, ת, ׳*חום
חמם. ר׳ ׳*חום
 אבנים, בית לעיר; מסביב אבנים קיר נ, חלמה/

 כפולה. חומה חומות, שתי חלמלתים. —

כעשק. בחזקה, תה־ש, ,*בחומה —
חמרה. ר׳ נ, /*חומרה /*חו^רא
 חמשת התורה; פשרי מחמשת אחר ז, /*חומש

יחד. הסשרים
ונכון. חכם דית, חרג׳
 על כפה חטול, רחם, י,*ם יחום(/ )חם׳ חום

דבר. חסרון או אבדן על התעצב להצילו; רבר
חסן. ר׳ חלפן׳
 לאניות מבוא הים; ששת חושים(, )ד■ ז, חלף׳

הים. בששת

 חפף. ר׳ חכך, שששף, ס״י, 4*יחוף /*)חף *חוף
קהלת־. שה חונה ר״ת, חלפ״ק׳

 חלק; השרש, הבדל, ש־י, (׳*יחוץ <*)חץ *חוץ
והצר. רחוק יחר, לחוץ

 שתי שבין השטח רחוב, חוצות(, )ר׳ ז, חוץ/
 הגיון כתוך שלא מה שוק; בנינים; שורות

המחנה. או
בתוך. לא כשנים, לא תה-ש, ם־(, )•ל־, חוץ׳
מלבד. ׳מן־ חוץ — *
 אוץ לארץ"׳ חוצה ׳לארץ חוץ —

ישראל. כארץ לא לגבול; מעבר אחרת,
*

לבית. מחוץ אל לחוץ, החוצה/ —
 שנשחטו בהמות דר, /חוץ שחוטי —

 שנשחטו סבהמות ;קרבן לשם שלא

המדברת. לעיר מחוץ

*

.כידיעת שלא ׳מדעת חוץ — **
 הפניפס׳ מן חוץ ׳0ד1ב3ה מן חוץ —

 טלה בטוי על מחילה לבקשת מבטא

ברבור. נקיה לא
מחצלאות. עושה ז, /*חוצל

קנים. או קש עשוי שטיח מחצלת, נ, ׳*חוצלת
הסלם. שלב (,*דרקים )ר׳ ז, ׳*חוק

 )עשי־ר לכן חשוך ש״ע, יחור(׳ )חור׳ חור

 חור, עשה ׳*חור חור. היה משחד(, טיגון,

 ׳*התחור באר. ברר, לכן; עשה הלבן,
התברר. ברור, היה
 שצריך ממה יותר לכן לבנבן, לבן, ת, ׳*חור

הפגים(. )מראה דם בלי להיות;
חד. ר׳ חור, חור
רשת. מעשה לבן ארג ז, חור,

חיבה. ר׳ חורקה,
 איש של אשתו כן (,*חו־נת >נ, ת, ,*רנ1ח

 טאשה אשה של כעלה בן או אחר, מבעל
אחרת.

האם. כעל ז, רנ"׳1ח אב —
האב. אשת ז, ׳*חורנוז אם —
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 אשת או האש, נעל בן ז, ,*ךנ1ח אח —

האב.
 או האם בעל בת נ, ,*חורנת אחות —

האב. אשת
 או אחר מבעל האשה בן ז, ,*חורג בן —

אחרת. פאשה נעל כן
 כת או אחר טכעל האשה כת ,*חורגת בת —

אחרת. סאשה הבעל
 על לבן קרום תכלול, ז, חורור׳, חורור/

)םחלה<. העין אישון
לבנה. ארשה נ, /*חורה

 סרקמה בנקבים; רשת מעשה איג זיר, ךי,1ח
וכיויב. שמלות לקשוט יפה רקה
חר. ר׳ ,*חורין הורים,
מעט. חור ת, חורין/

חרש. ר׳ ,*חורשה
 ;שקור החפז, טהר, סיע, יחוש(, )חש, חוש

;לדבר הרוה דאוג, ; בלב רחוש הרגש,
 ;זרז אחר, את טהר החש׳ חולה. *היה
הדבר. את טהר

 הטבעי הכיח ;רגש הלב׳ הרגשת ז, חוש,
 ; הנוף טאכרי אחר ידי על דבר להרגיש

שיחים. יער וקנים, עצים *יער
 השמע, הראות, חושי החושיסס, חמשת —

והטשוש. הטעם הריח,
זיז. לרטשים, המישוש קרן ו, ,*חוש
 החוש. ירי על המרגש הרגש, של ת, חושיס,

על ולדעתו רבר להכיר הטכע נ, חושיותס,
והרגש. החוש ירי
חתת. יי חות,

 זרי נ, ,*תלת1ח (,*חיותלים )י' ז, ,*חותל
התטר. טהריות עשוי סל (,*חותלות

הרגלים. בהן לעטף סחבות ניר, חותלותס,
 חותמים(, ר׳ חותמי, כ׳ חוהם, >ם׳ ז, חותם,

 שחותמים כלי נושאה; שם פתוח עם טבעת

מטבע* רבר; לקיום נתק סמן או אות נו,

 חתומה פתקה לסמן; אחר מחמר או ממתכת !

 אות0 ;הפרי עקץ ; נרעק קלפת ;לסמן
הכינים. כימי היהודים בגדי על הקלון

וכדומה(. )שטר דכר על שחותם טי ו, ,*חותם )
 עם ניר ססת לאות, כתבת אות, נ, ,0תםה1ח |

וכדומה. טס שלום לאות חותם
שבנרנית טבעת* חותם; חותמות(, )ר׳ נ, חותמת, !
זה. חדש דית, ז,*ח ]

 המליצי(, כדבור )עסייר סיי, יחזה(, )חזה, חזה
 בעין ראה התבונן, ;השקף הבט, ראה,

 ;ובחור בחון ;נכא מראשית, הנד ;השכל
הנבל.

 חלק חזות(, ס״ר חזות, ר׳ חזי, כ׳ חזה, )ס׳ ז, הזה,

הבנק. ועד טהצואר הידים בין בגוף הפנים
 ט־אשית מניד רואה; נביא, ז, )חוזה(, חזה

 התקשרות סכתב ברית; דברי כרית, אחרית;
ענין. לאיזה

 הרוח טעטד לפי הפנים של מראה נ, ,0חזוה
האיש. של

 ;נבואה נבואי, טראה חוק(, )ם< ז, חזיון,
אלהים. רוח התגלות

 פעלת ; לדבר ועצטה חזק הוספת ז, ,*חזוק

תקון. המחזק;
חזון. ר׳ נ, חזיות, !

 חוזה, ; נבואה נבואי, מראה חזון, נ, חוות,
 פני ; וזקוף בולט רבר ;ביית דברי כרית,

דבר. של החיצוני המדאה מראה,* חזית; המק,
 ראי, סקרן בולטת; קרן נ, חזות, _קרן—

דרכה. להביט שפופרת
 הראש, עור על השערות בין סכין כמו ז, חזזס,

דראשי. פארי חטטים,
 כעק הטעלה העור על שחק מין נ, ,*חזזית

 קלפת על שחין כעין ; הפנים על קיומים
הפרי.

 הזה כשחק בו נדבק ,*כחזזית לפפו —
טמנו. להחלץ שאין
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שהין. מכד. איש ז, ׳*חמן
; )בע־ח( לפטה תלויות שאזניו טי ת, חזי"׳

ומזומן. מוכן מכשר; ראוי,
 אמרה ׳7מי:־ אזלא לא לך חזיא אי —

 לא בשבילך מוכן זה אם לאטר: א־מית
 לו. יבוא לאיש שמוכן מה במוכן מטך, ילך

 בנד המתנים, עד המניע קצר בנד נ, ׳0ד.*חז
החזה. את המכסה

 רוח התגלות חזיונות(, ר׳ חזיון, )ס׳ ז, ן,1חזי

 ראיה;* נבואה; נבואי, מראה מראה, אלהים;
התיאטרון. לבמת משא ססחזה,

לחלום. מליצי כנוי ז, לילה׳ חזיון —
 שמתחרש פה זיר, ׳*הטבע ת1חךונ —

באויר. בטבע,
 נוצץ אור קק נרק, חזיזים(׳ זר׳ ז, חזיז׳

 הרך העשב עננים;* הרעם; גלגל קול כאויר;
<.1 ירק פין הזריעה; אחרי הצץ

 קללה. כעץ קריאת מלת ורעסס׳ חזיז —

 הזריעה. אחרי הצץ הרך העשב ז, ׳*חזי(

 סקל. ראש עגלה, מקל גולת נ, ,*חזינה
<;2טםאה ביתית חיה מין נ, ׳*חזירה ז, חזיר,

 הלחי; תחת ביהוד מורסה עם שחץ מין0
לאיש. ובזוי זלזול של כנוי

ביער. שוכן
מכסה יונק חי טין דרבן, ז, סמר, חזיר —

 71010211, ?££€11160, 11(21160 חזיז (1

 ס800,מל 8(211\¥61,ס (20(21100, חזיר י(
?•ק

 חזיר. ר׳ החזרה; השבה, חזרה; שיבה, ג, ׳*חזירה

 ויתרה. רבה נסות החזיר, טבע נ, חזירותס,
<.2 השקרים מחלת נ, חזיךיתס׳

 על בליטה הבנין; שני (,*חזיית זר׳ נ, ׳*חזית
 צנא של הראשונות השורות לנוי; כתל גב

המלחמה.
לברכה. )זכרונם( נב־ב חכמינו דית, חדל,
 ניר והסר כרות שיי, (׳*יחזם ,*)חזם *חזם

וכרוכה. צנון של •רק עלי
 ר< לגביע, במראהו דומה ש־ח מין נ, ׳0,הזמר

<. 3 צבעוני

 שליח תשקיד מלא חזן, היה ש״ע, ,*חזן )חזן(

הכנסת. בבית צבור
 ;תשלה בבית משורר (,*חזנים זר■ ז, ,*חזן

 משרת ;צבור שליח ; התיבה לשני העובר
המששט. בבית פשרת הכנסת; כבית
 ההזנים. שירת אשן ;החזן משרת נ, הזנותס,

 נמר, ע,*ש יחזק(, יחזק, חזק, )חזק, חזק
 היה ב־; האחז אל־, דבוק היה כח; אזור

 קשור הרק, חזק׳ .*על התנכר וקשה; עז
 השח לב, אמץ ן*כצ שגוב, מתנים; אזור

 אחוז תשוש, ־(,3 )את־, החזק׳ גבורה. רוח

 נצר; שגב, ;ג1נה נהל, )־דד( ;כאמץ
נרנו השתמש כ־; משול תמוך; ;עזור

 מ00ס6ק23, $12(21161- סכר חזיר (1
 8€1ו^£1,£ח ק0־€ז6ק1€, סשקטסזסק

 x2^30201, $1־ז<0ק11£10, חזירית י(
5סזס1016

1חלתמ20, ״ד111,£ק 101106, חזטה *(
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 הכיל,* ;את־ הכנע ;לקנין אותו וחשוב

 מאותיות באחת רגש סעדם בתוך; עצור
 בה יש כאלו אותה בטא או כפית בנייד

 למצבו למקומו, רבד השב ;לשוב נדום

 הסב, ; וסכוב הלוך ; בטל שנה, ; הקודם

שניה פעם דבר ישנה שאחר נרו□ הפנה;
 ידי על לקנין היה ל־; החשב ׳*החזק דנש.

 התחזק׳ ובטוח. ברור היה ;השתמשות
תמוך. עזור, התגבר; התאמץ,

 אסיר היה טיבה, הכיר ׳*בה1ט החזק —
טיבה. זכור תודה,

מאד. חזק ,*כשן חזק —
בטוח. אני (׳*)טוחזקני ׳*?מקני —

 עז; קשה, איל; רב כח, רב אמיץ, ח, חזק׳
 כפ״תז בגיד מאותיות ובאחד בה סשיש

 דגש. בה יש כאלו אותה שמבטאים או דנש
דגש. ר׳ "0חוזק רנש —

מתגבר. ת, חוק,
משנב. מעוז, חזקי(, >כ׳ ז, חזק,
 מהתלה,* גבורה; אמץ, כח, חופי(, >כ׳ ז, חזק,

האשכנזי(. כזרנון ובדבור התול
 בכפיה. ברצון, שלא כחזקה, יד, בחזק —

 כל כסיום לקיא שנוהגים ברכה מ-ק, חזק!

 ואמוץ זרוז קריאת כצבור; התורה מספרי אחד
גאה. דבר שעשה לם•
 התגברות. חזקה; פקודה מצוה, דבי תקף נ, חזקה,
 בחזקה(, לפניו; ב׳ עם תמיד ובא נ, חזקה׳

עז. חזק,
 אחיזת (,*חזקות ר׳ ,*חזקת ום׳ ג, ׳*חזקה

 הוכחה ווזו איש ביר דבר השארות ביר; דבר
 ידוע דבר ברור; מקבל, דבר קנינו!; הוא כי

מקדם. שהיה הדבר מצב לכל;
כמצב. ,*בחזרות" —

 או למקום שוב פ״ע, (,*!חזר ׳*)חזר *חזר
 שניה פעם רבר שנה אחור; נסוג למצב;

 הנחם, התחרט, סובב; וכקש; חשש ושלישית;
 ממעשה שוב מקדם; ההפך עשה המלך,

 ,*חזר ]האור[(. אחור )שוב בצבץ* רע;
;דבר השב ׳*החזר סיבב. וחפש; בקש

ושלישית.
 ,*הפתחים על חזיור —

 ׳*הפתחים על החזר
 הפתחים,הלוך על סבב

לבית. מבית נדבות וקבץ
 ׳*לאחוריך חזור —

 מוצאך, אל לב שים

אבותיך. אל
סחרן. נוסע, סוכן עמיל, ז, חזרס,
 עץ קנה, טין במכיק, (,*חזרים )ר׳ ז, ׳*חזר

נבוב. הורי
 על והשונה החוזר פעולת השבה; נ, ׳*חזרה

הקפה. סבוב, למודו; על או דבריו
חזי. ר׳ ,*חזרן
 דבר אחרי וחוזר ומבקש שמשתדל מי ז ׳*חזרן

לעשותו.
 כעין פרי טין ז, ׳*חזרו"

 ולו חמצסץ קטן תפוח

(.1נדולינ גרעינים

 פרי ניתן עץ נ, ׳*חזררה
חזרר.
/*רחיים )ר׳ נ, ׳*חזרת
 החזירה ענף נגים קיר ׳חסא

כטליחג!. נאכלים שעליו
 )כ׳חחי,חחך,ר׳חחים(, חח׳ז,

 ששטים ברזל טבעת או קרם
 בחבל; לקשרו החי באף

 המושם זהב או כסף קרם

לקשוט. באף

 1מ<3נמ11ז>4111< 1ג\18שק13ק(61, חזרי *<
06116, תז6<113ז

 €37131,־ 1-3111€1,ו 131106, חזית •<
16110€6
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תורה. חומש• חטשה ר״ת, ת,*חח
חטא. ר׳ /*חט 0 *־
 החדות מהשנים אחת (,*חמים )ר׳ נ, ,*חט

לאף. פתחת באמצע חניכים שכין
 סור סיכול, פשוע, פעדי, יחטא(, )חטא, חטא

 לא ; בחק לא עשה וטובה, ישרה מדרך
 לא פסיעה פסוע הכשל, ;המטרה מצוא

 קרבן רם זרוק טהר: נקה, חטא, כראוי.
 הפרה ש־פת אפר בטי טהר ;המזבח על

 טצוא לא ;לחטא הפת החטא, האדמה.
 ובדם הטהר התחטא, )בידיה(. המטרה

 התרפא, נפשו; נקה פרה<; באפר או קרבן
 כדי אביו על כילד התפנק* ; רפואה בקש

רצונו. שימלא
 חטא חם ,*הנגד וזינוד חטא טוביה —

 בסוכן: ידועים משלים ,*הת_קלל וכנען

 משל עור ויש ; נענש והשני חטא האחד
נפיב. ר׳ נזיר ומביאי נסיב שכם לזה: רומה

 העושה כי לאטד מבטא ,*כר45מ חיוטא —
הרע. ממעשהו עוד ירויח רעה

 חטאי<, ם״ר חטאים, ר׳ חטאי, >כ׳ ז, ,*חטא
ההק. נגר מעשה פשע, עון, מכשול

 חטאות(, ר•:, ,חטאים ר׳ חטאה, >נ, ז, ,*חטא

 ופושע, חוטא ת, ולפשע. לחטא שדרכו איש
אשם. בחטאים, רגיל
 כ׳ חטאת, >ם׳ :, חטאת, חטאה, חטאה,

 ענש פשע; ערן, חטא, חטאות(, ר׳ חטאתי,
.החטא

זי(. ד■ ובראשית לחטא המפית יז*ת חטאת,
 זריקה כשגגה; חטא על הבא קרבן נ, חטאת,
חטאה. ר׳ לטהור; פרה אפר מי של
 עץ נזע ביות פ•׳, יחטב(, )חטב, חטב

 גזור; הטב, להפקה. לגזרים וקצצו בגרזן

 העבר ,*החטב נלוף. ב,1חט נלוף. ל,1פם
 א1—ש לספן כתובה מלה על בדיו קו

לקיאה. צריך

 והפסול. הרטיב במלאכת אמן ז, ,*חטב
 עצים. החוטב פעלת נ, ,*חטיבה ,*חטבה

 פה או שחפי־ מה לאיש השב חטה, )חטה(

לו)?(. שאבר
 שפסנו הבר ממיני אחד חטים(, )ר׳ נ, הטה,

 החי בנדון בליטות* ללחם!(; קמח עושים

 בלוטים נם להן קוראים הבליעה, בית כראש

שקדים. או
פסול. החטב, מלאכת ז, ,*הטוב

 חטב. מכפה או ארג וטוב; יקד ארג נ, ,*חטובה
הנפל; דבשת (,*חטוטרות )ר׳ ,*טרת1חט

הגכן. נכנק
 לו שיש ס• נבן, ז, ,*חטוטרת בעל —

גבו. על חטוטרת
קרבן. ־ם זריקת טהור; נקיי, ז, ,*חטוי
)אות(. כחטף טנק־ ת, חטוףס,
חטף. ר• ,*חטופה י מיתה —
 חטחט"׳ חטט, ,*יחטט( ,*)חטט *חטט

 שרטת; עשה נרד, ;*דרך והדור נקוב ם־י,
 ,*החטט נקוב. והוציא; הפור וחפש; נקר

 החפר, ,*התהטט ונקוב. שרוט היה השרט,

חפור. היה
 על דקות אכעכעות כעין חזז, ז״ד, ,*חטטים

השערות. כין הראש עור
 סשרות, ;חטבה ר• ;יקד דבר נ, ,*״טיבה

חפר. שרות, ידי על טובה
 אחת. כפעם אחת, בבת ,*אחת בחטיבה —

גרור. נקוד, נ, ,*חטיטה
 כחזקה לקיחה מהירות; נ, ,*חטיפות *חטיפה

וכמהירות.
 אף. הארך כעס, עצור פיע, יחטם(, )חטם, חטם

נחירי אף; /*חטטים ר׳ ,*חממי )כ׳ ז, ,*חטם
 ; הדד פטמת ;האתרוג פטמת ; חח ; האף

נעל. או כלי של החד הקצה

 ס111601עז2, ^\0126,ח 1כ16, חטה *<
031(1
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 בתוקף; דבר לעשות איש על הטל חיב, )הים(

 החלט ל־(, )־דבר* לאשם; חשוב האשם,

 .*על חובה הוטל ,*ב1חי .*ב ישנו —דב כי
 עצמו על סקבל ;אשם היה ,*התח;ב

מכיח. היה לחובה;
 עליו שמוטל טי אשם; (,*חיבת )נ׳ ה, /*חים

להשיב. לשלם, שעליו מ• רבר;
 ;ענין איזה בו שנסתר שנק משל נ, חידה,

תמוהים. דברים ומשלים; כרמזים מליצה

 י תראה ביותר א־וך אף ז, ,*טף1נ הטם —
;העליונה. השעה על תלוי הוא כאלו

 ונועה בקצהו בולע אף ז, ׳*לד1ם הטם —
לפעלה.

 ׳ הרום. שטוח, אף ז, /*#קי? הטם —
בחצפה. ענה שנים, /העז*כ־ חטם ף1זק —
 נחירי את סתום ,*החטם את ?נקיום —

למעלה. העליונה ששתו את במשבו אפו
 האשה. דרי עקץ ז, ,*החטם ראיט —
לבהמה ששמים זמם (/*חטטים )ר• ז, /*הטם
זמם. ר׳ פיה, על
 בחזקה, לקוח גזול, ש״י, ;ח^ף/ )הטף/ חטף

!אחר; מיד הוציא לו, לקוח בחמס; במהירות,
 /0החטף רבה. במהירות דבר עשה *מהר,

)אות(. חטף נקודת קבל
פתאומי. מות ,*חטושה מיתה —

 הקדמונים(; המסורה )כספרי נע שיא ז, ׳סהטף

 נם: )ונק-א וקמץ משוא מרבבת תנועה
 חטף נם: )ונקרא וסתח משוא קמץ(, הטף

 פנל(. חטף נם )ונק־א וסגל משוא או פתח(

קטן. קמץ /0חטף קמץ —
לחטף. שדרכו מי ת, /0חטפן

 נצד, ענף, חט־ים(, ר• חט־י, )כ׳ ז, /*חטר
מטה. ׳םקל* שבט;

 האות. שבצורת הזקוף ,ז,הקוסת1הא חטר —
חטוטרת. ר׳ נ, ,*חטרת

חטאת. ר׳ חטת,
יון. חכמת יד; חתימת דית, ח״י,
 {,היות נ״ר חיים, ר■ חיה, נ• חי, ׳0) ת, הי׳

 מת; מן ההפך באפו, נשמה אשר חיים, בעל

 מהיר; חיים, מלא ;בה רב שלם, בריא,
 שנה. בעליים; חי, דבר אפוי; ולא מבשל לא

ה׳. כשם שבועה ד,׳, חי —
פלוני. כשם שבוע חי־/ —
 ;צלוי ולא מבשל לא ז, חי, ביטר —

מכה. מחטת נוף על שעלה כשר

חירקים

 והרנשה; תנועה בעל
 שוב הברא, הדשא.

השאר ובריאותו; לכחו

פיס. בו מזגו שלא נקי יין ז, /*חי יין —
נחלים. קרים מים ז, /*חיים ם)ם —
 שסכו שלא סיד אבני ז, חי•, סיד —

מים. עליהן
הבאה. לשנה לחי/ ח;ה, כעת —
׳*החי את להכחיש החי ;בויל היך —

להכחיש מעיז איש אין :כמובן אמרה
האטת. את והיודע החי חב־ו מפני דבר

 דרך רק הנראה מזער קטן ח• ז, /0חילק
מנרלת. זכוכית

\ חי, או )חיה היה

 ממות. התעורר לחיים, שוב התקים; כחיים,

 לבעל אכל נתון החי, את כלכל ח;ה,

 החיים; בעל רוח חיש לחיים, השב חיים;
 חיים לבעל אפשרות נתון ;כחיים השאר

 הריסות הקם לבריאות; השב רפא, לחיות;
ח(. יא, א, )רה״י חורבה בדקי תקן עיר,

 חיים רוח השב ההיו(, )החיה׳ החיה
 אכל נתק החיים, בעל את כלכל ;למת

 נפש. השב עודד, רפא; כחיים; השא־ לחי;

 כנוי ,*מתים סדויך, /*חיים מחיה —
לאלהים.
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 י המשיח. שיבוא עד ,*הפחים שןחיו עד —

 (,*חיות ר׳ חיתו, במליצה: ח״ת, )ם׳ נ, חיה,
 מבהמות ואינו היבשה על ההולך החי מין

 חיים, חיים; רוח בו שיש יצור כל הבית;

נפש, ; טית( )החסך: והרגש התנועה כח
 חיה. עם; נדוד, שבנו, יולדת; נדלדת;* נשמה;

החי. צרכי מפלת, יד, הית —
טורסת. חיה ^רעה׳ חיה —
מורמת. חיה נ, ,*שן חית —
 בריא, היות(, נ״ר ח;ים, ר׳ חיה, *)נ ת, חיה,

זריז. מהיר, ובריאות; חיים פלא
 ארם על שמוטל מה חוב, חובה, ז, ,*חיוב

 ; אשמה ; חוב עליו אשי■ הדבר ; לעשות

שלילה(. )המך: קיום וראות, הכרח;
 בידי, בשלילה, לא תה״ש, ,*בחיוב —

דן. באמירת:
 והי, שהוא ;לחובה שהוא ענין ת, חיוביס,
שלילה. של סמק בו שאין
 האשכנזי(. )כזרנון כלכלה פרנסה, נ, היונהס,

 החיים. מטבע חיים, של דבר ת, היתיס,
החיוני. הכח טבע נ, חיונייחס,

חיים. נ, ,*היות
תמוד. ם", ,*חיט )חיט(,
 (,0טות,*ח נ״ר ,*חיטים ר׳ חיטתס, )נ׳ ז, חיט,

שטלות. או בגדים תומר
החיט. מלאכת נ, חיטותס,

 כו_ת<; מן: זההפך והרגש הרגועה כח זיר, חיים,
 הארץ. על ח• שאדם הזמן ;מרנפה החיים, צ־כי

 נשבע אני שבועה, ׳*ראשך וחיי חייך —
כחייך.

 הצרכים החיים, צ־כי ו־ר, ,*נפש חיי —
הא־ם. של

 החיים ר,*ז ,*עד חיי ,*עולם חי_י —
עד. לעולמי חשיבות להם שיש הרוחניים

 שהנאתם החטהיים החיים ,ז>ר,*שעה חיי —
קלה. לשעה אלא אינה

חיצון
ב־כה. של במו /*בחייך תראה עולמך —
 ק להבדיל חיה, נפש ו, ,*חיים בעל —

והדומם. הצומח
 כוס כששותים לרעהו איש ברכת ,*לח?ים —

משקה.
קל. צחוק צחוק פ״ע, ׳*חיך (*)חיך
מחיך. משחק, ת, ׳*חיך

 נם חילים י׳ חילי, כ■ חיל, זם׳ ז, חיל, היל
 נבורה; עצמה, כח, (,*חילי סיר חילות,

 ומקום תחנה סופרי; כח צבא; אנשי קבוץ
 עשר, פה־!; )תהליס דרך עוברי בו שנוחים

הצלח. רב; הון

 עשה ;נבורים מעשי עשה חיל׳ ?נשה —
במעשיו. הצלח 0 ונכבדים; גדולים מעשים

חיל, בן אנשי־(׳ )אשת־. !היל׳ איש -
לב. אמיץ טובות; מ־ות בעל רוחני, כח כעל

 לטי ברכה של קייאה ׳*הילך יישר —
טוב. דבר שעשה

 סביב המקדש בבית כתל ;חל רי ז, היל,
 לפני נמוך קיר ;הנשים עזרת לפני העזרה

מבצר. של גדולה חומה
 התפתל ;חדור רעוה, ע,*ם יחיל(, נחל, היל׳

 חכה, חיל; עשה הצליח, )יולדת!; ממכאובים

 כח נתון צבא; הצבא צבא, אפוף ,*חיל המתן.
אמץ. חזק, לאיש,

הצבא. מאנשי אחד ח^יטס! נרי ז, ,*היל
 התפתלות חלחלה, רעיה, נ, חילה, ז, חיל

ממכאובים. היולדת!ז
הקנים. מטעי אחר סוף, טין ז, ׳*חילת

הדר. חן, ז, חין,
יחוס. ר׳ ז, *חים"

חפה. ר• ,*היפה

מבדיל. קיר מחיצה, חיץ<, ום׳ ז, חיץ,
 שאינו ל־, מחוץ אשר ת, חיציוניס, |׳1חיצ

 הטמאה כחות ; אפיקורס כופר,* ; בפנים
)בקבלה!.



 שלא המשניות נ, ׳*חיצונד< משנה —
נריהא. המשנה, סדרי ששת אל נכנסו

 שלא ססריס ז״ר, ׳*חיצונים ספרים —
 כופרים, •<םסרי ;הקודש כתני אל נכנסו
ואפיקורסות. כסירה ספרי

 החלל הירים, חבוק מקום ח/קיו, >כ ז, ,*יק1ך
החלל ;דבר כשנושאים והיד החזה בין

איים, נ, חכלילות׳ בין או והחזה, הבגד כין לחבורה שמעל
מעמק, חפצים; לשים אפשר שבו בבדים שני

סכים בדבר; משקע
 כנוי ׳*אם חיק -

חרות. ר׳ ,*חירווז
אחת שם ז, ,0חירק

ישראל. לארץ חכה של

מתחת הבאה התנועות
<.0) יאות

 לאט. מן: הסך מהרה, קל מהר, תהים, חיש׳
חוש. ר׳ ׳*חיש

וקנים. דקים עצים יער חרש, נ, ׳*הישד,
כים. חסרון ריר" חיכ,

העברי. באיב השמינית האות שם ז, ׳*חית
ללשון; מעל הפה חלל כפת חכי(, )כ ז, חך׳

ללשון. שמתחת הפה *הלל
וטובים. נעימים דברים ׳*ק1םת חך —

אומרים. חכמים ריח, א׳'3ח
 )עםל־(;קוה,יחל, ה(,םיע3יח )חכה׳ )חכה(

בחכה. דנים רוב* ׳*חצה חכה׳ המתן. צפה,
 קשור שנון קרס הדינים, מכלי אחר נ, ׳*ח^ה

דנים. בו לדוג לחוט
צרעת. מין ; חזק שפשוף גרור, ז, ,*חכוך
החכירה. סכום ;חוכר ת, ׳*חכור

מפה. לח זרוק פיי, ׳*חצחך
רופא. נבון; חכם, ת, חכים"׳
 ברמז לחכם די ברםיזא", לחצימא די —

הרבר. את להבין קל
חכירה. ר׳ דבר; איזה חוכר ז, ,*חכיר

 בשכירות דבר לקיחת נ, ׳*חכירות ׳*חכירה

קבוע. לזמן

הנכה
 ;תואנות בקש התנקש, התאנה, פ׳ע, ׳*חכך

 חשוש. ספק, הטיל התאמץ; השתדל,

 הוציא ; שי־וט נ־ד, שחק; מרוח, ׳*חכך
 נעצר. בקול •ישחק בחניך; מהגרון קול

רכר. על נופו שפשף ׳*התחכך
נדולה. צרה ז, ׳*חכך

 חכלילי(,ת,אדם,אדמדם. )בם׳כמליצה: הכליל׳

האדמימות. מראה
הכליל. ד׳ חכלילי׳

 השב דעת, קנה ס״ע, יחכם(׳ )חכם, הכם
 וידוע. הכר* ; השכל כינה, טצוא חכמה,

 הכם׳ בינה. מצוא חכם, היה ׳*החכם
 החכם׳ שפוט. לאחרים; ידעת תכינה למד

 דעת קנה שכלו׳ כנח התגב־ הכב, חכב.

 לעלות בקש ;חכם היה התחכם׳ לרב.
 התהדר החנויות; הכל בחכמה; אחר על

בחכמתו. והתנדי
 חכמה, נ׳ חכמי, פיר חכמים, ר׳ הכם. )ס׳ ת, הכם׳

 כעל רעת; כן שכל, בעל חכמות(, ניר

ערום. טובים; כשרונית
 איש ומשכיל, נכון איש חכמים(, )ר׳ ז, חכם׳

 ליהודי כבוד תאר* ;מלמד ;שכל בעל

 המלאכות. באחר בקי העדה; רב כתודה; מלמד

המדרש; כיח תלמיר ז, ׳*חכם תלמיד —
בתורה. מלמד איש

 ידועה אטיה ,הנפיק צבעל הכם אין —
מחכמה. טוב כחיים הנסיון כי לאמר:

*

 חכם איש על משל ׳לכשיךצה הכם —
חכמתו. את ולהראות לדבר סיבה שאינו

*

 רוח כשרון חכםות<, ר׳ חכמת, >סי נ, חכמה׳
 יריעה תכונה; שכל, ולהשכיל; להבין האדם
 כמלאכה; המעשה כשרון ולמוד; שכל כדבר

המדע. ממקצועות סאחר
הקבלה. חכמת נ, האמתס׳ חכמת —
 משל• לספר כנוי ׳החכמה ספר —

)בפיוט(. שלמה
*
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 הסדירה. הכסת הנדסה, ׳*השע^ר חכמת —

קלדת. נ, ׳*חכמה
חכמה. נ, ׳*ת1חכם

שכל♦ ובעלת חכמה אשה נ, ׳*חכסנית
 על אדמה שכור י,*ס (/*?חכר ׳*)חכר *חכר

 אדמה מסור מהיבול; חלק לבעלה לתת מנת
 לקוח מהיבול; חלק מעובדה לקבל לאחר

 לזמן בשכירות עסק איזה או רבר איזה
 איזה הכנסת את קבוע בשכר לקוח קבוע,

 ׳*החכר קבוע. לזמן בו השטו-ש זכות או רכר
 או רבר הכנסת קבוע לזמן בשכירות מסיור
בו, השטוש זכות
חוכר. ז, ׳*חכרן

ומעד. שבת לא קרש; לא ז, חל/
 סוב יום שבין היטים ז, עד׳1הם חל —

וסכות. ססח של ואחרון ראשון
חלה. ר. החליא׳ )חלא(

 אחרי בשול בכלי והטה משקע נ, .חלאה׳
לכלוך. רסש, בו; השטוש
חלי. ר׳ ׳*הלאים
חלי. ר׳ חלאים׳

 הוציא ם־י, (/*יחלב יחלב"׳ ׳*)חלב *חלב

 ומשיכה; לחיצה ירי על הבהמה מדדי החלב

 החלב להוציא תת ׳*החלב חלב. נתון

 הוציא כלי(, )־לתיך ׳*החלב מהדדים.
כלי. אל מהדרים החלב

 היוצא לבן נוזל חלבי(, כ׳ חלב, >ס׳ ז, חלב׳
 רחיים. בעלי שאר נקבות או הנשים משדי

 המש חלב, קסאון טי ז״ר, ׳*חלב מי —

הנכון. אחרי הנשארים
חלבק. ז, ׳*ביצים חלב —
 חוט הוציא ׳*מחלב נימה משוך —

טרחה. בלי מעשה קלות על משל מחלב,
 צעיר. ילד עודו /*ש^יו בין החלב עדין —
 חלבי(, ס׳ר חלבים׳ ר׳ חלבי, )כ׳ ז, חלב׳

 הקרומים על הטתהוה החי משומן חלק

 לחלק כנוי ;שק ;מעליהם בנקל ונקלף

הפיות. מיטב
 הסובב הביצה שבתוך הלבן הריר ז, ׳*|1חלב

החלטק. את
סחלב. חלב, של ח, ׳0חלבי
מחלב. חלב, של ת, ׳0חלבי

(.1 צמח טין ז, חלבלובס׳

חלב. מוכר ז, ׳0חלבן
 ובכוש, בסוריא צומח ע׳ן שרף טין נ, חלבנה׳

ג(. הקטרת טסטי אחד
 חלב. מכירת עסק חלב, מכירת נ, ׳0חלבטת

(.3 לבן שסרחו צמח ז, ׳*חלבץ

 (.*חמות בארצות צומח צטח נ, ׳*נה1חלנל
 מתחת חסוי־ י,*ם (׳*יחלד ׳*)חלד *חלד

 ׳*החלד בחלודה. הכסה ׳0החלד לאדמה.
 תחת )סכין( חד דבר תחוב בחלודה; התכסה

האדמה. תחת חיזור העור;
 זק משך תבל; עולם, חלדי(, )כ׳ ז, חלד׳

סחלודה. החיים;
 חליי(, ס״ר חלדים, ר׳ חלדי, )כ• ז, חלד׳

 בחסידות הדרה עירת קטנה חיה טין חסרסרה,
(.5 האדמה בתוך

 ,ממיסמסא \7ס11וח1101,ר חלכלוב (ג
3קט1ו3ז1כ6, 8זטק£6

0311כ3,וחטח חלבנה (־

 זם0זסתאס,ם1מט1,< 70261־ חלבץ <3
תז1101,ר 0חז111ר0£31

?0ז1ט131< חלנלונה *(

 *,־דסק ,?זט^ט^ 13קט6, חלד (5
זז1016
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 (.1טורםת קטנה חיד. מין ז, הריפס, חלד —

 יונקת, קטנה חיה מין ;חתול ,*חלדה

לבנבן!(. ובחרף צהוב ובונה סחרר שיה
 רומה קטנה, חיה טין נ, ס,*הבר חלדת —

מארג(. חזק ראיתה ובח ?!חתול
סנאי. ר־ ה?נאיםס׳ חלדת —

 על העולה עסרי חמר נ, ׳*חלולה ׳*חלדה
 מין ;האויר מלחות הפשוטות המתכות פני

צרעת
 ן הנשחט להוריד מתחת הסכין תחיבת נ, ׳*חלדה

שחיטה(. )בהלכות
 היה כח, רפה היה פיע, יחלה( )חלה׳ חלה

 מכאוב, סבול ;בריאות נעדר היה חלש,

 חום (“על )עם; צער; הרגיש כואב; היה

 כח, רפה היה החלה׳ .*על הצטער על־,
 היה על־; הצטער על־, חום בכחו; הנשל

 העתר, ב־; השלח ננוף; פגוע, חלה, מסכן.

 וכאב מחלה גרום ;המתק* ;כקש התחנן,

 החללי׳ חולה. היה הפגע, ה, ח? לאחר.
 חלה. החלה, לאחר. וכאב מחלה גרום

 התראה כח; רפה היה חולה, היה התחלה׳
וכואב. כחולה

 שהיו הבצק חלק* ;או־לחם עגה נ, חלה׳
 היה המקדש שבית בזמן לכהן אותו מפרישים

 אחת שם אותו; שורפים ובזמננו קים

כתלמוד. הפסכות
והרכש השעוה תאי ככר נ, ,*דבש חלת —

רכירים. בכורת שבתוכם
הבא. לעולם חלק דית, חל׳ה׳

חלדה. ר׳ ׳*חלודה
חלודה. עליו שעלתה ת, חלודיס,

 ,סגז־סססקסז 146וזזז611,ס הרים חלד *(
116ז1111ח6, 6וחז1ח6

 x,^^^קס 11118, טק(015, חלדה *(
ק01ש031:

,.!סעק 1-00118, הכר חלדת *(

הלי׳ן
רותחים. מים לתוך הנתן קמה ז, ,*חלוט

 לגמרי; לצמיתות, ,וזהים ,*לחלוטי( (*)הלוטים
אופן. בכל באמת, בהחלטה, כהסכם,

בקשה. תפלה, ז, הלויס,
חלל. כו שיש דכר נבוב, ת, ׳*חלול
חלל. נקב, ז, ׳*הלול
 קדיש(; מן: )ההפך והמבזה המחלל פעלת *חלול

הפרה.
מתחלל ידו שעל דבר ז, ׳*השם חלול —

הי. שם
 העולים ודמיונות חזיונות חלוטות(, )רי ז, ם׳1חל

הזיה. שוא, חזון דמיון, כשנה;
ברור. לא שסוע חלום", כטתוך שטוע —

 בריא ; חולה לא כח, רב בריא, ת, ׳*חלום
שוטה. לא בשכלו,

 כדי בקיר מפתח )חלונות(, נם חניכים, רי ז, חלון׳
 לראות וכדי פנימה והרוח האור ררכו שיבוא
 לתשטיש. ארון כעין בקיר שקע* דרכו;

קטן. חלון ז, ׳*בצרי חלון —
גדול. חלון ז, ,*צורי חלון —

 ;קדוש לא חל, של פשוט, ת, ׳*חלוני
כהן. שאינו

 דכר טבע אכרן, העדר, כליון, ז, חלוף׳
ועובר. החולף

 להם שא-ן אדם בני זיר, חלוף, בני —
תטותה. בני קיום,

 נתינת ברבר, רכר חליפת הטרה, ז, ׳*חלוף

 התנגדות; אחר; דבר כעדו לקחת אחד רבר

מהקרם. ההפך
 ועומדים המוכנים אנשים זיר, ׳*חלושים —

עכורה. באיזו אחרים תחת לבוא
 שטר ז, ,*חלוף כתב ׳*כתב חלוף —

חוב.
שונות׳ נרפות זיר, ׳*נסחאות חלופי —

שונות. נסחאות
הוצאה. שליפה; זקיפה; הישרה, ז, ׳*חלוץ
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 לב, אמץ ז, ,*?נצמ׳וה חלוץ —

התנוששי-ת. התעמלות, 0
 חדיר והכנס, בקוע ;הנד הנע, ס־י, ׳*חלחל

התנועע, התנודד, ,*ל1חלח .*תוך אל ובוא

 •עוד, התחלחל׳ ההרס. השחת, התקלקל,הראשוניםהמלחמה

 ,'ךמז;ם<, ;התש־ד* הזדעזע; מפחד, רניז

שלשל.
רעידת הדרה,

 שמת אשד, נ, חלוצה,
 יבמי של נעלה וחלצה

 כת:• ז, חלוקאי׳ חלוק"׳
 ו כנד הבשר; עצם על

הבשר. על אותו

 שרוכשים הכסות ,
שלובשים וא-וך הב

 הבדל, לחלקים; רכר המחלק סקלת ז, ,*חלוק
 )בהלכה, וחריף רק פלפול טין הפרש;

 מששד לחלק המלאכה ;וכדומה( במדע,

)בחשבון(. השני על אחד
 התנגדות ;שדרים לא זיר, ,*ז11דע חלוקי —

הרעות.

חרוץ

 משור

הוקם

לחלקיס. נסרר ת, ׳ >ז,יק

 קבועה, רעה בו שאין ת, ׳*לב חלוק —
סעישים. שתי על סושח

חלקה. ר׳ ,*חלוקה
הסר ב־יא, לא חוק, לא חלש, ת, ׳*חלוש
רפה. כח,

רפיון. חלשה, נ, חלושה׳
 י־א.(. עיז, )תהלים •עבר שחלף הזמן נ, ה׳1חל

חלזינ׳ת(, ר׳ חלזוני, ב׳ חלזון, )ם׳ ז, ,*חלזוין
 ורמס בנרתיקם הגדלים המים שרצי מיני

ענב ;ציף שבלול, קן ;לצביעה משמש
 העין, שכעסעף

 בדמות כלי על

כמי ת, ,0ף1חלו
 לולים. מעשה

ארם, ז, ,*חלחול
רעדה.

 קשיש ;שבעפעף שעורה
חלזון.

קינבי, כעין השבלול, קן

חלחלה, ;כ;

קטנה. תאנה ז, ,*הלהלוח
 כ־כשתה. השבעת, לשי המחבר המעי נ, ׳*חלחלה

רב•; ודרוש חקו־ שעדי, יחלט<, חלט׳1 חלט
 על חמץ או רותחים נלוש* ;לחיק

 במש; קמח בלול סלוש, וכיו״ב;
 ח־יץ ׳*החלט אמר. נזור רבר,

 ;לחק הקם ;אמר נטור אמר, נזור
 ,*החלט לחלוטין. לצמיתות, רבר

לחק.
זרו עדי (,*חלאות נס חלאים )־׳ ז, הלי,

מדוה, ננע, מחלה,
חליץפילה"׳ —

בשן(. וכאב שלשול הקאה, )סטניה:
בהמה. החולב פעלת נ, חליבהס,

תנשיש. חלי, נ, חליה׳
•שיירה; שרק שרשרת; מטבעות אחת נ, ׳*חליה
 כדור שונים; מחלקים המרכב כלי של ש־ק

 כעין ;חוט על אותו ורזים שח מנקב קטן
 ;באמצעו א• כייאשו כעמוד בולטת טבעת

לבור. מסביב אשר העשר צבור )כור(,
 שיש החיים כעלי םי:י זיר, ׳0ה1חלי בעלי

עצמות. בהם
 מבטא ,*,שחלית, מתמלא ר1הב אין —

 שאתם אנשים קהל אי איש על משל

 משקו־ות עז־ד בלי מעצמם להתקים יכולים
אחרים.
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 גרנרת, של פיקה נ, /*גרגרת של חליה —

 הנדון. שרק שבראש שחום של בליטה

 על רותחים כים לנלש הפעלה ג, ׳*חליטה
 כים עליו שגלשו קכח של מאכל מאכל;

חרוץ. סשפט החלטה, רותחים;
 משתקים. מאשי אישה או מוכר ז, ׳*הליטר

 נגינה כלי חלילים(, ר׳ חליל, )ם׳ ז, חלול/

כצדו. ונקבים נבוב מקנה עשוי

חליל
; לעשות יאות לא ראוי, לא תהים, חלילה׳

ישכר. ה׳
 שעם עוד שוב תהיש, )חזור־(׳ ׳*הלילה
אפן. באותו

חלום. ר• ת, ׳*חלים
 מסכת שם ;קדש לא דר, (׳*)חולין /*חלין

בתלמוד.
הגון. לא ראוי, לא תהים, ׳*חלין

 דברים על שיחה נ, ׳*חלין שיחת —
 וחכמה. תורה בדברי ולא ורנילים ששוטים

חלף. ר׳ חליפים; ר׳ ז, ׳*חליף
 אחת; בכת שלובשים בגדים ערך נ, חליפה׳

אחרית. סוף, חלוף; תפורה, שנוי,
 פעם פתחלף בסדר בסרונין, תה״ם, ת׳1חלים

זה. ופעם זה
 במקום הצומחים דקים נצרים דר, ׳*חליפים

 כמקים הבאים הדברים שננפם; ענף או גזע
אחדים.

 לשתח שקל הרוק בלי קשר עניבה, ז, ׳*חלי״ן

הקצוות. אחר משיכת עיי אותו
 יחד החלצים בו שחיניים האזור נ, חליצה׳

 שפושטים הבגדים ;בו הקשור הנשק עם
 שלישת הפרה; הפשטה,* המלחמה; מחללי

 אינו )אם יבמתו ידי על היבם של הנעל

ליבמה(. רוצה
חלי־רע. חלי, ר׳ ז, ׳0חלירע

כח. חסר רשיון, נ, ׳חלישזתס׳ חלישהס '
הצטע־ות. צער, נ, ׳*"דעת חלישות —

 אמלל, )חלגאים(, ז, חלפה׳ חלפה׳ חלךס׳1
מצליח. לא רצוץ, נדכה, כסכן,

 נקוב. היה נביב, היה שי׳ע, )חלל(׳ חלל י

 לכלכה; הנהן מכבודו, הורד )"חיל(/ החל/
 ; נקוב דקור, חולל/ קיש. ולא חל היה
 קרש, כזה ;דקור נקוב, חלל/ חלל. השל

 לאכל החל רם<,5>־ כחליל; נגן בבכור; הקל

 שדה,* ; הערלה שנות אחרי הביס ש־י

 חללס׳ ונגוע. ככה היה ל,1חול החלף.
 החלף. השרה, קרש; ולא חל היה לבלטה; הנהן

 לכלכה, תת ;הפר חלל, )התל(׳ ההל
 הראשץ היה התחיל, )יחל(׳ קרש; כזה

 ראשונה. העשה הוחל/ פעלה. באינה

 ככבוד הורד הוקל, לבלטה, הנתן ׳*התהלל

ופקדושה.
 (׳,וזלל ס׳ר חללים, ר׳ חלל, )ם׳ ת, חלל׳

 הסרות; משחת הרוג; מת גוף הרוג, מרקר,
 שנולד כהן ;לכהונה פסול נתעב, נמאס,

כהונה. משפולי
 כשקע, בנוף; או כבנין ריק מקום ז, ׳*חלל

 פנוי, ספקים לב; הגות מחשכה, שקערורה;

כתובים. רבדים בין חלק מקום
)אשה(. לכהן פסולה ת, חללה׳
נבוב. שהוא חלל, בו שיש ת• ׳*חללי

 וחזק, בריא היה פיע, יחלם(, )הלם׳ חלם
 ודמיונות חזיונות חזה פ׳י, ועצום; חזק היה

 בחזקה. השפתים קפוץ >השםתןם(,* בשנה;
חלופות. ספר רפא; אמץ, חנק, החלם׳

 מטנו שעושים טתרבק עבה טיט נ, ׳*הלמה

כלים.
 כבגדים. התפירה מקום ׳*חלמה מקיום —

 הביצה. שבתוך הצהוב החלק ז, ׳*ן1חלם

ונאחז. נדבק דבר טבע נ, ׳*חלמות
החי. טנדון היוצא הלח ז, הלמות׳ ריר —



(.1 וחזקה

הבא.
עבור דרך־; עבור
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 וצוקה; מצרה הוציא פלט, הצל, חלץ׳

 ת(,1)העצם החלק כחזקה. והוציא •עקור
מנוחה. המציא* פח; מלא דשן,

 את הוציא ׳*ם־ הגלעינים את חלוץ —
וכדומה. מתמרים מזיתים, הנלעינים

חלצים. ר׳ חלץ׳ .
 החלציס. עד המגיע קצר עליון כנר נ, ׳0הלצה

 החגורה, במקום הכשר משקע זוגי, ז, חלצן□׳
והצלעות. הירך שכין המקום מתנים,

 פלג לחלקים; פלג פעויי, י_חלק<׳ )חלק׳ חלק
 כל שים שוגים; אנשים בין רכר חלקי
 חלק היה ;לחלקים הפרק ;במקומו חלק

 הכדל; עשה )כין־ל־ז,* חלק; לקוח וישי;
 איש בדעת שלא רעה הביע התנגד, >־על<,

 ועל(־,* ;לחלקים הפרד החלק׳ אחר.
 שונה היה )־כדבר(, ל־; התנגד על, חלוק

 לחלקים; פלג חלק׳ מרעהו; איש בענין בדעה,
 הבדל. עשה )־בין־ל־ו,* ; לאחר חלק תת
 וישר; חלק עשה החלק׳ החלק. ק1חל
 לגנג טובים דברים דבר וכחש, בחנופה דבר

 חלק; דבר על במהירות עכור* הלב; את

או בפה שיר חלק; במקום השמט הסעד,

 מיש הל
 קשה אבן פין ז, חלמיש

 חלגלוגה. ר■ נ, ׳*חלמית
 לעולם חלק ת,*ר חלע״ה׳

ם.י, יחלף(׳ )חלף׳ חלף
 )צמח(,* העלם; אבוד, ?עבור; הלוך טהר;

 ׳*החלף אחר. צסח כמקום מחרש צמוח
 המי, החלף׳ חלף׳ אחר. דבר במקום בוא

 כשביל דבר העמד רכר, בשביל רבר העבר
 ;שפלות(, ל־; שוב חדש, שגה, אחר; דבר

 ; במקומם אחרים ולבוש כנרים סשוט
 )־צמח(, מכתבים; ו_קכל כתוב (,*)־אגרות

 ׳*החלף אחר׳ צמח תחת מהרש צמוח
 שנה, ׳*התחלף אחרת. צורה קכל שנה;

 או דבר כוא ;אחרת צורה קכל השתנה,
אחר. איש או אח־ דבר במקום איש
 לא דבורו, את שנה ׳*בדבורו החלף —

סיו. מוצא שמור
בשביל. כמקום, תהים, חלף׳
 השוחטים של סכין (,*חלמית )ר׳ ז, ׳*חלף חלף׳

 שעושים ורך ארך זרד נמי, נ, ׳*חלפה ז, חלף׳

מחצלאות. מטנו
כולטת העליונה שלחיו רב טין נ, ׳0חלפית

 שיתחיל קדם או השיר חלקי בין זמר ככלי

 הכשל השפט, הפער, החלקי המשורר.
 חלקו. איש לקוח התחלק׳ חלק. במקום

 חדוד כל עליו שאין שוה, ישר, ת, חלק,

 שאין עליו העוברת ביר שמרגישים ושרטת,
 מתופשו נקלה על משתמט ;שערות עליו

 ריק* וכחש; חנף מלא וכיו״ב<; נחש >שק,
פשוט. ופנוי;

 דבר. עליו כתוב שלא ניר ז, ׳*חלק ניר —
 סאר. חלק ׳*בצפרץ חלק בדלעת, חלק —

כל. וחסר ריק יצוא ׳*חלק א1יצ —
 את ופטר שלח ׳*חלק את" ציא1ה —

תשוכה. בלי פלוני
בכתבו. או ובספר ופנוי ריק מקום ז, ׳*"לק

<.2חנית כדמות

 של מהצלת כספים; מחליף שלחני, ז, ׳0חלפן
חלמה.
החלפן. עסק נ, ׳0חלפנות

כספים. מחליף חלפן, ז, ׳0חל^ני
 )מתוך־; שלוף הוציא, פעו״י, יחלץ(׳ )חלץ׳ חלץ

 ן חליצה תת הצל;* והתרחק; סור הסר; פשוט,
 עזוב (,*האיש את החמה )חלצה ליבמתו;

 הגור הנצל; המלט החלץ׳ איש. הקרחת

 אחיו לאשת חליצה נתון למלחמה; חלצים

 1 החלוצה. ענין כו לרךם ליבמתו נתון המת,

 1ק<6516מ5116x ,£16561 <,1 חלמיש *(
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חמדה —161— הלה
 הנחלק, מן מנה חלקי(, סיר חלקים, )ר׳ ז, חלק,

 ומנת האדם גורל חבל; שלם, פרבר פקצת
 הכל ; האדם על שנגזר פה כחייו, חלקו

חלק. דבר טבע נחלה; ארמה,
שוים. חלקים כחלק, חלק —
הדברים. ונעימות רכות שפתים, חלק —
השתתף. ב־ס, חלק לקח —
החליקוה. שהמים נחל אכן ז׳ חלק׳

<. 1 פלוח דג ז, ,*חלק

 לגופים כנוי תלפורי, מבטא ׳ובלק חלק —
ואלמוני. סלוני ידועים: בלתי

*

 חלקות(, ם״ר חלקות, נם חלקות >ר׳ נ, חלקה,
 משער; העור נקיון שדה; חבל, נחלה, חלק,

חלק. דבר טבע
חנפה. נ, לשון, חלקת -

 חלוק אפן ; רבר המחלק פעלת נ, חלקה׳
 חברה; או עם של אחר חלק לחלקיו; דבר

 הצדקה כפף ובחשבון(; סחלוק כדעות; הנדל

ישראל. ארץ לעניי הנחלק
קלע. כף קלע, ז, ׳*חלקוק

 לנפול שנוח הלק מקום ג־ר, חלקיות, ת,1חלק
מחטאה.0 חנף; דברי עליו;

 חלק. דבר סגלת נ, ׳*חלקות
לחלק. רק השיך ת, חלקיס,

 לרוץ הגליד על חלק מקום נ, ׳0חלקלקה
ברזל. בנעלי שם

 מעמד בו שאין חלק מקום נ, חלקלקיות׳

ומדוחים. הנף דברי לרגלים;
 ורפה חלש היה פעו״י, יחלש(, )חלש, חלש

 גורל. הפל ארצה; והשלך הפל כח; פאין
 על־; ר1גב חלש, עשה )יהלש(, פ׳י,

 ׳*ללש חשל■ ר׳* ;תוך־ אל השלך
 התחלשס, כח. הכשל חלש, עשה ,*החלש

נפשו. התעטף התעטף, חלוש;

 x3^0636, ז£ח1,£ת 93ז6^ח חלק (1
1־16זז1.§ת

הצטער. ,*דעת־ חליוש — 1
רעב. הרגש ,*לב־ ש1חל —
פור. גורל, ז, ,*חלש
כח. רפה אונים, אין כח, חפר ת, הליש,

 החלש, האיש טבע נ, ,*חלשה ז, חלישס,

כח. חפר כח, רפיון
פגול. נפשי געל התעלפות; נ, ,*חלשות
<.1הריח הריף צמח נ ,*חלתית

 אבי חטים(, ר׳ חמיה, חמיך, המי, )כ׳ ז, חם,
האשה. אבי* ;הבעל

 הקיץ ימי חמה, )האש _קר מן: ההפך ת, חם,
יבש. לא טרי, חמים<;

 מאכלים חטים, מים ח&ק/ז״ר, ,חטים —

 שכת מערב הנטטנים המאכלים חפים;
£ י־ יפים. חמים, מים טעינות לשכת;

*

 החמים המעינות דר, ,טבריה חטי —
טבריה. אצל כנרת ים חף על

*

 שמימיהם טעינות זיר, ,0חמים מעילות —
ימים. חמים,

 )כמו: קר ולא חם שהוא דבר טבע ז, חם,
 מעל כמדרגה האויר גימזג ;האש< טבע

קיר. מן ההפך שרב, הקפאון, לנקודת
 משיח; חבלי מטה; חתומי מטה, חתום רית, ח״ם׳

משפט. חשן
 קרוש שמן החלב; את המכסה שטן נ, חמאה,

אותו. כשטחמיצים מחלב הנעשה
 טוב, )רבר חשוק פיי, יחמד(, )חמד, חמד

 דבר. להשיג לב בכל הפוץ אוה, יםה<,

 חשוק, חמד׳ וחביב. יקר היה החמד׳

התענג. אוה;
 תשוקה, (,,חמך ס״ר חטדים, )ר׳ ז, חמד׳

חמדה. יפי, תאוה;
 חפץ, ;תפארת יפי, הדר, הוד, נ, חמדה,

בשרים. לתענוגות תאוה חשק;

303103x3, חלתית (*
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 ׳(*חטוךה נקבה: בלשון גם )בתלמוד ז, ר,1הם

 להעסיד העשוי כן* ולרכיבה!(; למשא בהמה

לשוטה. כנוי בסים; משענה, דבר, עליו

 1 תפארת. יקי, נעם; ניר, )חסודות(, חשדות
 1 ונחמד. יקר אדם ן, הסודיות, איש — '

 ויקרים. יפים בגדים זיר, חסודות, בנדי —

 לחך. נעים כאבל ז, חסודות, להם —
 היותר הדברים נ׳ר, ,*העולם ת1חסד —

שבעולם. ויקריב טובים
 । איש ביותר, חומר איש ז, ,0חםדן

שבעה. ידע
החמדן. מדת נ, חסמותס,

חויב; הם, השמש; אור קרני שמש; נ, חסה,
 קיץ. חקיין, ימי הקרחת; *מחלת

דמדום. ר■ ,*חסה דסהוסי —
 שנה הקיץ,_קק; ימי זיר, ,*החמה ימות —

יום• (365) >שם״ה< השמש, של
 התחלת ז, ,*החמה הנץ ,*החפה נץ —

בבקר. השמש זריחת
 עז, בעם חרק, חטות<, ר׳ חמת, זם׳ :, חסה,

 י ;ראש ארס, ; הרם מרתיח עז יין ; קצף

 בתניך, אחת זפעם חטאה המון; משלג, רבוי
)באנדה<. חבלה למלאך שם* ו.<; ביט, איוב
חזק. קד נ, ,*חסה

ראה. 7חסה
 אותו שחומדים דבר נחמד, דבר ז, ,*חסוד

 )בתקופת #בן ;נוף)?< להשיגו; ומשתוקקים

והספרדים(. הגאונים
חסדה. תאוה, חשק, חפץ, ז, ,*חסוד
 לחט, להב, הם, ;המחמב פעלת ז, ,*חסום

צער. של או כעס של התעוררות שרב;
והנוזל. החוטם פעלת ז, ,*חפום
ועזריה. סישאל חנניה, רית, המרע,
 סאר. א־ם צבע צבוע עשוק; גזול, ח, חמוץ,

 רבר. עכוב הנחפץ; רבר סנלת ז, ,*הפוץ
 נזול)?<. עשוק, נוזל)?<; חוטם, ח, הפוץ,

 החמץ כטעם שטעמו דבר ת, חטוציס, ,*חטוץ

וכיויב<. בסר >ענבי החריף
עגול. היקף, סבוב, ז, ,*חמוק

(.2 דג מין ז, היסס, חטיור —

 וחפרת טפשית שאלה נ, ,*ר1חט שאלת —
טעם.

שעלת. ר׳ ,*ר1החם שעול —
 נכבד, מפשט(; )במובן קל לא כבד, ת, /*חפור

נמרץ. קשה, חשוב;
 החמור. פין של נקבה אתון, נ, ,*רה1חם

 המורים. ארחת חמורים; ערר נ, ,*רת*חם

למלחמה. ומוכן מזין ת, חמוש,
 האשה. אם או הבעל אם* הבעל; אס נ, חפות,

חמימות. חם, נ, ,*חפות
זקית>?<; זחלית)?<; לטאה, שרץ, טין ז, הסט,

רכיבה. 0
חכרה. חשק, הפץ, נ, ,0חםידד,

ורכה. רקה עוגה נ, ,*הסיטה
 פסך ; נפלים פצפר עבה כנד נ, /*הפילה

המטר. משני להגן עבה
מעט. חם ח, ,*חסים
וחסים. חם ר׳ ר,*ז ,*הפין ,*חפים

חרב. שרב, חם, נ, ,*חסימות
עשר. חמשה שיכ, חסיסר/

006.^ 6561, 3ח6, 388 חמור *(

קז6ס<3י $1301<118€1ו — הים חמור •(
,שטזסוח €0(1



— 163 — הסיעה
המוץ. רכר ז, חטיעא/

 המיץ שטעמו ; למאכל וחריף חד ת, חטיץ,
מלוחים. בעשבי□ מערב לנהמה מספוא ן, מעט,

חמוץ. ירקות מרק נ, ,0חמיצה
החמוץ. הדבר טעם נ, חטיצותס,
חמוץ. שטעמו בצק חמץ, ז, ,*חטירא
הרביעי. אחרי שהוא ם־ם, חמשי, חמישי,
 הלק מחמשה, אחוז אחר נ, חמישית, —

 חלקים לחמשה הנחלק דבר של אהד

שוים.
 מאן ; חו-ם רחם, פ״ע, יחמל(, )חמל, חמל

 לבזבזו שלא רבר הוקיר מידו; דבר להוציא

שבו. התועלת משני
 לטוב הלב רגש חגיגה, רחמים, נ, חמלה,

אחר. על
 קבל חם, היה ע,*ם יחם(, יחם, )חם׳ חמם

 חם; קבל חם, היה ׳*החסם החם, חם.

 חם, הסץ ההם, חמם, כעוס. התקצף, )לב<,
 ידי על חם דבר איזה עשה ;חם הרבה

 חם, היה התחמם, ,*הוחם וכיו״ב. הסקה
 חמום. עיי חם קבל עצמו; את חמם חים, קבל

 צמחים בו לגרל גן החרף, גן נ, חטטהס׳

הקר. נימי
 לעבודת עמוד בעין החמה; אליל ספל ז, חפן,

האלילים.
 לאיש; עול עשה פיי, יחמם(, )חמם, חמם

 )־תורה(, ענה; אנוס, בחזקה; לקוח גזול,
 לרעה; מחשבות חבל )־מוטה(, הסר; בזה,

 החסם, הכפר. גרגרי השיר פריו(, )־מנץ
 גשור נפול, חד; רבר ידי על השרט הגלה;

גרד. שרט, ׳*חמם טהעץ<• ופרי
 הנלקח דבר עולה; גזל, המסים(, )ר׳ ז, חמס,

 קלון, ;נכלה מעשה עול, מעשה בעולה;
כלמה.

גזלן. חמפים, איש (זרוע איש ז, ׳*חמסן
החמסן. פעלת נ, חטסנותס׳

חמר
חמץ. היה החמיץ, ,חטע ()חמע 1 **

। חמץ הבצק היה ע,*ם יחמץ(, )חמץ, חמץ 

 עשוק, גזול, י,*ם אדם; היה שאור; ירי על
 המשך, חמץ; עשה חמץ, בחזקה. לקוח

 היה ,*חטיוץ זמן. לאהר דחה עכב, הארך,

 היה ; חמץ היה ; חמץ ,*החמץ חמץ.
 רע. היה השחת, התקלקל, לחמץ; *)היין

 תרעומות המלא התמרמר, >הלב<, התחטץ,

 יצא השחת; התקלקל,0 חמוץ; היה* וכעם;

רעה. לתרבות
 שימת ידי על חמוץ שטעמו בצק ז, חמץ,

. כזה. טכצק העשוי לחם בו; •מאור
 חריף שטעמו משקה חםצי<, וכי ז, חמץ,

 והיה כחם שהתקלקל יין כשאור, ומכוץ

בםר<. ענבי )כטעם חמוץ טעמו
 רע איש על משל ,*יין בן חמץ —

טוב. לאב כן שהוא
 היותר לדבריכם 4םמי ׳ומלח חמץ —

החיים. בצרכי הכרחיים
*

 החמצה כימי, נוף ז, הפחטיס׳ חמץ —
 שרפתם. ירי על הפחמים מן יוציאו אשר

 עגולות, קטניות טין נ, ,חמצה ז, ׳חמץ
<.1 אפונים

**

 החמצן. עם הבוער היסוד הרכבת ג, ׳0חםצר>

 החמץ. כטעם שטעמו חטיץ, ת, חמציס,
 ;חמסן ואכזרי, קשה זרוע, איש ז, ׳*חמצן

החמץ. סיסוד
חמוץ. דבר ז, ׳*חמצן

 העלם פגים, הפוך פ״ע, יחפק(׳ )חפק, חמק

 ;ואגדה אנה שוטט התחמק, במהירות.
השתמט. הסתתר,

 תפוס; _קצף; העלה ע,*פ יחטר(, )חמר, חפר
 שרוף,* וזפת; בחמר משוח פיי, )י_חטר(,

 החמר, אפור. הוסף המרים; אסוף צרוב;
 אחרי הלוך חמור, נהוג ׳*המר השרף.

סקסעx, ז1£י5£. נן015, ק62 חמץ *(
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תוספת ;חלט

חמר
׳*החמר כהליכה. לזרזו חמור
 ;קשה היה ;התורה כמצות יתרה וזהירות אסו-ר

שרוף. היה ;רתוח קצוף, אדם; היה ׳*המרמו
<.1 שרפה זפת ז, חמר׳

המליצי(. )ברבור יין ז, חמר׳ חמר׳
?< ט עה, )תהלים ארים ח, חמר׳
 למעשה ארם שגונו האדמה טיט ז, חמר׳

 שפינרים דבקי חמר טין חרס; וכלי לבנים
 צבור דבר ;וכדומה מכתבים בו וחותמים

 ושעורו והיבש הלח ממרות אחת ; ומגבב
 ;ליטר< מאות לארבע )קרוב סאה שלשים
 מים תסיסת אסור; הוספת הכברה, *חמרה,

 שונים עצמים יעשו שממנו סדבר והמיתס;
 נגור ל,רוחי, ננוד גשם, השלחן<; חמר )העץ
 הכתנת כפתור חריר; הלכה, רוחני; דבר לכל

 מכניסים אלא לבגד תפור שאינו והירתים

הצרך. לפי אותו ומוציאים
 )ברברי ז, ׳0ן1קךם המר ,0ן1ראש חמר —

 כל גתהותה שממנו החמר הפלוסופים(,
המציאות.

מעבד. לא חמר ז, טב^יס׳ חמר —
 שהתורה מהכרות אחת ז, ׳*וחמר קל —

 דבר להוכיח הגיוני דרך בהן, נררשת
להחכיר. מהקל

 שאין והכר קל ׳*חשך של .וחמר קל —
נכון. וטעם יסוד לו

חמורים. מנהל ז, ,*חמר
 שבא כי בדעות; הפכפך ת, ,*חטר־גטל —

 כנוי לעשות; מה רעת טבלי במבוכה
 פועלות מתנגדות פעלווז ששתי לטי

צר. לשום לנטות יכול ואינו עליו
חמר. יין, ז, חמרא/

טיבותא. ר׳ וכו׳"׳ למרה חמרא —
 הכבדה, חכרות"(, )ר• נ, )חוטרא־(, ׳*חמרה

 ככר. קשי, ורין<; דת )כעניני אסור הוספת

3€$נג11,•ד> 35ק1ו3116 חמר *(

חן
בעור. רעה כורסה נ, ,0םרד,1ך

החמר. עבודת נ, ׳*חמרות
 רוחני, לא נשמי, גופני, מחמר, ת, חמריס,

 דנר טבע רוחניות, לא גשמיות, נ, המריותס׳
רוחני. ולא חטרי שהוא
חכר. ר׳ חמו־מר,
חכורים. אורחת נ, ׳*חמרת
 פס הטל למלחמה; איש זין חמש, )חמש(
 חלקים; לחמשה הלק התבואה; חמשית כדי

 הזדין, ׳*התחמש פעמים. חמש דבר עשה
מלחמה. בכלי התאזר

 ארבעה בין יסודי כספר נ, חמשה׳ ז, חמש,

היד<. אצבעות )כמספר וששה
 דבוק מקום ההמשי; החלק חמשי(, )כ׳ ז, חמש,

 אחר <,*דומש )גם* ד,ירכיב; אל הטתנים

 התורה: חמשי חמשה התורה, ספרי מחמשת
 דברים; כטדכר, ויקרא, שמות, בראשית,

התהלים. חלקי מחמשת אחר
חמש. ר׳ ,*חמשה

חמישי. ר׳ חמשי׳
 נן שרש )בדקדוק(, ;חמשה של ת, חמשיס,
אותיות. חמש
 המשה. פעמים עשר עשרות, חמש ש״כ, המשים׳

 כחמשה, אדר חלק המש, נ, חמישית׳ חמשית,

מספר. מאיזה חמשי חלק
ביחד. חמשה שיט, ׳*חמשתן

למים; כעור שק נאר, (,*חמתות >ר׳ נ, חמת,
שטרות. בו שצרורים *כים
 נבל, נ, ׳*חלילים חמת —

 מנאר כרכב זמר כלי טין
חלילים. עם

 בשביל׳ מיי, ׳*מחמת )חמת(
כפני. ירי; על בעד;

יפי (,*חנות ר׳ חני, )כ׳ ז, חן<
 חלילים. חמת ונחת; רצון רגש המעורר ונעם
ויקר. הוד
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יקרה. אבן נ, אבן־חן, -

וחביבה. נעימה אשר, נ, אעת־חן, —
מקבלים. ר׳ ׳0ייודעי־חן —
אהוב היה חן׳ נשוא חן׳ סצוא —

ורצוי. וחביב
רחם. ,על־ חן נתיון ׳ל־ חן נת־ון — **
לאורחים. טלון אנסניא, ז, חןס,

נסתרה. חבטה נזק; חצי חת, נ,־ח
 תודה(. לך משיב )הנני ;תודה מ״ק, חן־חן׳

חנינה. חג, רקוד; טחול, נ, חנגא',
 מל )צבא( שכון ס״ע, יחנה(׳ )חנה, חנה

 שכון; אהל, נטה )־על־(,צור; ללכדו; מקום
לערב. ההל נטה, )־היום(,

וחסד. חן הטית נ, חנה,
 נראה נהה אות )אות־ס(, תת, (,0נה1)ח חנד,ס,
נסתרת. או
חנכת רית, מ״ה׳

הבית.
 שנוסו מת מוטס,ז,
 בסממנים נטרח

 ימים ׳לעמוד
 רבים.

 חנוטים, —
 נופה חניטת זיר,

מתה.
 פעלת ז, ׳*חנוך

 למוד; המחנך,

 הרגלה הרגל,
לאט; לאט בדבר
או בית חנכת

חנוט. סנדול, ;דבר
ילד. והמלמד המגדל פעלת אמון,
לחנוך. השיך ת, חנוכיס,
תחנה. חנינה, ז, ׳*חנון
 ורחמים. חסו עושה ומיטיב, טוב רחום, ת, מון׳

נ, ,*חנונית (,*חנונים >רי ז, ׳*חנוני ׳*מוני

 קטן. סוחר חנות, בעלת או בעל (,חנוני-ות ר׳ >

 הפעוט. המסחר ; כחנות התעסקות נ, הנונותס,
הנסה. ר׳ ׳חטפה

*

*
חנינה. חמלה, רחמים, נ, חניות,
 אסם, איצר, חנויות(, ר׳ חנות, ס׳ נ, חנות׳

 לסוחר ממכר בית* כלים; בו שנונזים מקים

 וסחורות חפצים בו למכר בית פעוט,

ליחידים.
איש על משל בטוי ,מזינת חנות — *

החכמות. ככל הבקי נרול הכם
 המת גוף מרוח סיי, יחנט(, )חנט, חנט

 יעמד למען ידועים בסממנים אותו ומלא
; טוב ריח מלא ;ירקב ולא רכים יטים

 הגיע ציץ; נתון הנץ, התבואה(, או ךי6ה >
)פרי לבשול הניע ,החנט בשול. לכלל *

תבואה(. או
 ציצים נתינת הנצה, נ, ,*חנטה ז, ,*חנט

הפרי. ובשו-ל נמול ;*)צמחים
 בסממנים המת גוף מלוא :,,*חניטה ,*חנטה

כליון. בלי ימים יאריך למען
חנוטים. ר׳ ז״ר, חנטים,
 מעמד. תחנה, מנוחה; מנוח, נ, ,*חניה ׳*חניה

חנטה. ר׳ נ, ,*חניטה
 מלמד צעיר חניכים(׳ ר׳ חניך, )ס׳ ז, חניך׳

 כעל של תלמיד* תלמיד; אמון, מלחמה;

מלאכה.
 כנוי; העקרי, שם על נוסף שם נ, ׳*חניכה

סתלטירה.
 שם המשפחה, שם ׳*אביות חניכת —

המשפחה. בני כל את מכנים שבו
 שהשנים העצמות השנים; כשר ז״ר, חניכים/

בהן. תחובות
חפר. רחמים; חנינה,

חנפה. ר׳ נ, ,*חניפות ,*חניפה
 לחיצה ידי על מות המחנק; פעלת נ, ׳*ה(חניך

כנרון. חזקה
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 מלחמה כלי ,חניתות! גם חגיתים )ר׳ נ, חנית׳

 כחל להב ובראשו קנה בעין וארך רק מעץ
ושנון. הר

 הרגל, הדרך, לטור, סיי, ^חצך(, )חנך׳ חנך
 בית ושל חנכה חג עשה ;למעשה הכשר

 הרגל, חנך, לתכליתו. דבר הקרש וכיו׳ב<;
ילד. נדל

חניכים. ר׳ ׳0חנך
 ראשית ;לתכליתו רבר הקדשת נ, חנכה׳

 )חי החשמונאים חג* ;נכבד ברבר השכהש
 גבורתם לזכר כםלו< כיה מיום בשנה; ימים

שחנכו. ה׳ בית וחנכת
 קנים. שמונה בעלת לחנכה מנורה נ, חנכיהס׳

וביחד לבנה, כוכב, נגה, חטה, דית, חנכ׳ל,
 הם מאדים, צדק, שבתאי, דית, ^צ״ם, עם

הלכת. כוכבי שבעה
 תשלומים; בלי כפף, בלי שכר, בלי תה״ם, חנם׳

 בלי ; סבה בלי הועלת, בלי הועיל, בלי

לזאת. ראוי היות כלי חטא;
 מין )?<; חזק קו• כפור, ברד; אבן ז, הנמל׳

)?<. ארבה
 אל־; הסד דמה פ״י, יחנן(׳ חנן׳ )חן׳יחן׳ חנן׳

 להיטיב ברצון מתנה נתון ;רחם חמול,

 נן,1ח לחנינה. ראוי היה החוין׳ למקבלה.

 חסד. הטה רחם, חום, ברצון; קרם אהוב׳

 רחמים בקש התחנן׳ חנן, חן. מצוא החן׳

העתר. ורצון,
חן. מוצא חן, מלא ת, ׳*חנני

; כחש בגוד, מעול, פ״ע, יחנך(׳ )חנף׳ חנף
 מעשים ידי על השחת טמא, חלל, >־ל־<

 החנף, ;ולב בלב חלקות דבר ;רעים
 רבר דל־<,* ;חלל ושקי, במרמה השחת
אחר. לב את לגנב חלקות

 גונב וכחש; מרמה א־ש חנםים<, )ר׳ ת, חנף׳
וחלקות. טובים בדברים אחר לב
שוא. צדקת ומרמה; כחש ז, חנף׳

 וטוביב רביב דברים ומרמה, כחש נ, חנפה׳
 לגנב אטתים לא רב פי על תהלה דברי או

הלב. את
להחניף. שדרכו טי ז, ׳*חנפן

 ירי על המת פ״י, חנק, יחנק(׳ )חנה, חנק
 צער, דבר; לעשות "הכרח בגרון; לחיצה

 ירי על ה־-טת החנק׳ נפשי. כאב גרום
 לחיצה ירי על עצבו את המת או אחר

 צער; מפני הזק עטי הרגש* בגרון; חזקה

 והצטער. התחרט ;מאד והתרגז התעצב

בגרון. לחיצה ידי על עצמו המת ,*התחנק
 חניקה, בית־רין; מיתות מארבע אחת ז, ׳*חנק

בגרון. לחיצה •רי על הרג
 <.1 זבכימיה( —הא, מיסודי אהד ז, ׳0הנק!

יז.?<. ט. )איוב, סרחון באשה, ז, חצת׳
)כדקדוק׳. כגול חטף דית, ח״ם׳ י

 נ קריאה מבטא ׳*והלילה חם ,*ם1ועל חם
מזאת. ה׳ ישטרנו

 חזרת, ז, חפא/ ׳*חסא
י<- -- שעליו גנים ירק מין
 גיף, ם״י, חפה׳ )חפה(

 חםא ל־. חסד עשה* חרף;

 ><התראוז הסר; עשה בחסר, התנהג התחפר׳

וצדיק. כחסיד
 טה (,,חסך סיר הסדים, ר• חסרי, )כ׳ ז, חפר׳

 אהבה פנטית אם כי מחובה לא שנעשה
 ;לאחר צדקה פעלת ; הלב נדבת ורצון,
 רע. מעשה תועבה, חן; צדקה; טוב, מעשה

 1בי אנא! ם־ק, ?חסדכם©! !0כחסדך —

חן. של חוט ׳*הסד של חוט —
ומסתר, מחסה מצוא ע,*ם יחסה(׳ )חסה׳ חסה

3201 חנקן *(

 ■03)131,• 1-3111011. 131106, חסא (2
1611006
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׳*חסימה . וצרה. פרעה ומחסה מנן מצוא

 )ברזל(

ת, חסין׳
וחסר. חן פלא (,*חסודה >נ׳ ת, ׳*חסוד

 דם סמנו שהוציאו הקרע טקום נ, ׳*חסודה
חסוד. ר׳ ת, הקזה. ירי סל

נקרה. סלעים, נקיק ז, ׳*חפוח
 סי על הנתן סל כעין זמם, נטון, ז, ,*חסום

פנשיכה. או מאכילה למנען והחיה הנהמה
 קשוי, והחוסם; הסוגר פעלת סנירה, ז, ׳*חסום

 כתל חלק סלדה, לחות; חסר יבש, חזוק;

חסם<. )ר׳ שנחסם סכין( של חודה וכנון
קשה. יבש, ת, חסום"׳

חסחוס. ר׳ נ, ׳*חסוסה
 הפעלה ובחשבון(,6 המעטה; פעוט, ,1 ,*חפור

השני. ממספר אחד סספר לחסר
 ומסתור; מחסה אחרי לחפש הפעלה נ, חסות׳

 חול אדמת מקום* ;ומסתור מחסה מקום

מים. בו למצא שיש
 האזן, כתנוך מאד, רבה עצם כעין ז, ׳*חסחיוס
סהוס. סחוס,

 כצדק מתנהג ;וחסר צרקה אוהב ז, חסיד׳
 ; לאלהים תואר* ;ה׳ בדרכי דבק ;וישר

החסידות. בשטת מחזיק0
 <;1והטקור הרגלים ארך גדול עוף פין נ, חסידה׳

ה׳. כדרבי רבקה אשה
הי; בדרכי הדביקה נ, ׳*חסידות

שטת0 וחסד; צדקה אהבת
היה שמיסדה החסידים כת

בעל ישראל )ר׳ הבעש״ט
חסידה. טוב<. שם

 בישראל שקמה לכתה כנוי זיר, ׳*חסידים

 לפני שנוסדה כתה בני6 ;החשמונאים ביטי
 >ר׳ הבעש״ט ירי על שנה וחמשים כמאה

טוב<. שם בעל ישראל
הארבה. ממיני אחד ז, חסיל׳

 ,ז־סמג 8101x11, 0§0£ח6, חסידה (ז
5101־ <!

חסף
חסום ;עצירה מניעה, סגירה, נ,
 חסם. *ר

תקיף. הזק,
 לשמר תמרים מענפי עשוי גדול סל נ, ׳*חסינה י

וכדומה. תבואה בו
 אפויה. ממצה עשוי קמח ז, ׳*חסים
הבצלים. לפיני כללי שם נ, ׳*חסית
 חשוך; פ״י, ׳*חסך (׳*יחסיך ׳*)חסך *חסך

על־. חמול חום, )־על־(,
 בהוצאה; קמוץ ידי על הון שמירת ז, ׳*חסכון

הכית. במשק ידיעה0
 קמוץ ירי על הונו שומר איש ז, ׳0חםכן

ההוצאות.
 ער השחת כלה, סעדי, יחסל(׳ )חסל׳ חסל

 כלה, תום,* ;התבואה( את )ארכה כלה
מהיות. חרול
סוף. סיום, גמר, ז, חסל/

 סי על מחסום שים ס״י, יחסם(׳ )חסם׳ חסם
 מנוע, שלפניה; מהתבואה תאכל לבל בהמה
 היטב; סניור וסגור, נדור )פה.(; סתום עצור,

 אחר אותו ושים באש ברזל לכן *)־ברזל(,
 דור קלוע )־סל(, להקשותו; קרים כמים כך

 יתפרק; שלא לחזקו הסל לשפת והזק עבה
 על הסגר ׳*החסם הסם. ר׳ אנוס; הכרח,

 ׳*התחסם חסום. ׳*חסם מחסום, ירי
 התאמץ. התחזק, )ברזל(; השקה היטב; הסגר

 שבח הלל, חפןס׳ הטמן. חאצר, החסן׳ )חסן(
 ירי על מחלה בפני עצור ; החסן במרת

 בירושה. הניח ׳*החסן נסיוב. הרכבת

התחזק. ׳*התחסן
 ;הצירך לשעת שנשמר מה חסני(, ,)כ ז, חסן׳

מנפץ. בלתי פשתן* חזק; משגב,
כיח. רב חזק, חסנה(, )נ׳ ת, חסין,

לא.(. א. )ישעיהו פנפץ כלתי פשתן ז, חסין,
 נעלם רכר הוריע גלה, פ-י, יחםף(, )חסף׳ חסף

)כן־סירא(.
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יוצר כלי פוכרחרש, ז, ,*חספא ׳*חסף
 כלום. שוה שאינו רכר ערך, חסר רכר

האדם. בעור חלקה לא בהית נ, חשפנית"׳
םצל?*ם חשפש,

 חלק. לא עשה
העשות* פצלות;
זעירים. וגבנונים

 מחספס, עשה0 ;פצלות
 פצלות העשות חשפוש,

שרטות הטלא חלק, לא

 ;טהצרך פחות היה ם־ע, יחסר(, )חסר, חסר
 מצוא בלתי קרם; היה טאשר הנרע מעוט,

 הערר, הדרוש; את השיג בלתי הצרך, די
גרוע; הקטן, המעט, הסר׳ כמקום. היות לא

 נתון הצרך, רי מתת חרול מנוע,

 נזק גרום הפסיד, אבד,* הצרך; מכפי

 הקטן לו; שיש ממה לו שיחסר

בו שיש ,*חסל שני. ממספר אחד

סחות
'איש
מפשר
פחות

כ-ם מגרעת,
ת ושי ם ח

ודרוש שחם־ מה הזק; *נזק,
סא-שלמות. לצ־כיו; לחייו, לאדם

הפסד כסף, נזק ז, ׳*כים ן1חשד —
עולם. חייעדים; חתימת ר״ת, ח״ע,

טמון.

 אשם. לא נקי, ה<,6ח )נ׳ ת, חף׳

 פיה חונה ;פתח הטף ר״ת, ח״ם׳
המפתח. שן <,*ים6ח גרי ז, ,*חף
חוף ר׳ ז, חף,

)־על־<, ם<י, הפא, )חפא(
ל־. בשקי רביים יחם

פסח.חג

על־׳־ים רב :דוא
חשא•

 האנק. משני בלי על שפורשים מכסה ז, חפא",
החפה׳ הסתר. :פה, פ׳י, יחפה(, )הפה׳ חפה

 י ;הסתר כסה, חפה׳ מכסה. היה
 מעשה על כסה שונות; באמתלאות

הסתר. הכסה, ,*הפה

 'הצדק

איש;

 מהצרך; פחות לאיש היה החשר׳ מהצרך.

 שני. ממספר אחר מספר הקטן* הפחת; גרוע,

לה. שאין בו־, שאין ,*מחסר־ —
 הדרוש לו שאין חפר"(, חסר", )ס׳ ת, חסר׳

 בדקדוק•*) פחות; הצרך; כפי בו שאין לו;

 י׳ ר, הקריאה אמהות בלי כתובה מלה
א׳. נם ולפעמים

שוטה. כפיל, לב, חסר —
 לנפשו לחמו שנם עני לחם׳ חשר —

לו. אין
 עשרים רק לו שיש חדש ׳*השר חלש —

יום. ותשעה
 בה שאין קטנה מרה נ, ׳*השרה טלה —

הדרוש. כפי
 העדר ז, חסרי(, )כ׳ השר׳ חסרי(, )כ׳ הסר,

 עניות, עני, ריש, בו, צרך שיש רבר
 עד החפר הקלפים(, במשחק)0 ;דלות

המשחקים. כין עליו המסכם המספר
 מאותיות אחת בה שחפרה טלה נ, ,*חסרה
)בדקדוק(. אהו״י

חסרונות(, )ר׳ ז, ן(,1חסר :)בדבור ן1חםר

 לכסא מעל מא־יג עשוי גג כעק נ, הפה,
 כסא ;לסוכך נטויה יריעה ;למטה או

 חתנתם; כיום וכלה לחתן שעושים תפארת
חתנה• נשואים,0

 על משל ׳*סלה? לה שאין חפה :ש —
להיות. יוכל שלא דבר

 ששטו קלף טין אורנים; של מפרק נ, ׳*חפה
עבודו. את נטרו ולא טלא עליו

 רגלי שבין דף לרבד; תכריך מכסה; ז, וי, חפ
לרהיטים. או לכלי כקשוט פתוחים ציור כפא;

 גדולות. אבנים או יתדות נדר ז, ,*חפוףי/יחפופא

 ירוקה קמה ;באדמה חפור בור נ, ,*חפורה

 טמנה וקוצרים שבלים שעלתה טרם ורכה
הבהמה. למאכל

 להפסד. שליחה לחפשי, הוצאה ז, חפושס׳

דבר׳ למצוא ובקשה השתדלות ז, ,*הפוש
 שנכתב, בתורה חקירה0 ; ודרישה חקירה
הקראים(. )בסגנון

שחרחר!(. קטן שרץ טין נ, ׳*ושית חפ
5£3ז31כ60, חפושית (4

1כ66116
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 מתאים, ת, ,*חפות

 )בנד(; מכון

 הצדה משוך
 קטעים ומקמט
 )מסך, רכים

פרגוד(.
 יחפו(, )חפז׳ חפז

 טהר, אוץ, ס״ע,

 במהירו דבר עשה
כהלז מפני רבה
 ■ דהוק הבהל, ;במהירות והנה הנה הנד

 ן החפז, במהירות. דבר לטלא או לעשות
אוץ. טהר, ; לנים וטהר סחור הבהל,

 | בהלה רגש מפני הבאה מהירות ז, חפוץ,

וכדומה.
 )בדקדוק•. יוד פא חסרי ר׳ת, חפיי,

 התמר. טעלי קטן מטאטא נ, הפיה",

החפנים. מלוא נ, /*חפינה
 קשורה חבילה0 קטן; שק כים, נ, ,*חפיפה

צרור. וארוזה,
 הראש רחיצת המכסה; פעלת כסוי, נ, חפיפה",
 ושפשופו הנוף חכוך ;מנקה ובדבר כחכוך
במכונה. או בכלי סשן רחיצה; בשעת
 בא־טה; חפיר בור החופר; פעלת נ, ׳*חפירה

 שם למצא האדמה כעטקי החופר פעלת0

עתיקות. או מטמונים
חפוש. ר׳ נ, /*חפישה

 בחפנים. לקוח י,*ם (׳*יחפן ׳*)חפן *חפן
ביר. הלקח בחפנים; הלקח ׳*החפן

קמוצה. יד מלא זוגי, חפנים׳ נ, ׳*חפן
 ומשפשף הרוחץ מרחץ כבית משרת ז, ׳*חפן

להתרחץ. הבאים את
)בדקדוק(. נון פא חסרי ר״ת, חם״נ׳
 כסה, על־(, >עם פעויי, יחף(׳ )חפף׳ חפף

 ושפשוף. בחכוך הראש רחוץ* ;הקף ננן;

התחכך. ׳*התהופף חפוף. חזיפף׳ ׳*חפף

הזק. חכוך הנורם שחין נ, ׳*חפפית
 עם )גם פעו״י, יחפץ(׳ יחפץ׳ )חפץ׳ חפץ

 התאיה; חשק, דבר, להשיג בקש רצה, ב־<,

במהירות. והנה הנה הנר השתרע; נטה,
חושק. אוהב, ניטה, רוצה, ת, חפץ/
 חפצי(, ס״ר חפצים׳ ר׳ חפצי, )כ׳ ז, חפץ׳

 ;רצון תשוקה, תאוה, לדבר, הלב נטית
 ;ערך יקר דבר חמדה, כלי ; עצם רבר,
סכונה. תועלת; בצע, ענין; רבר,
 קדוש דבר אחיזת נ, ׳*חפץ נקיטת —

שבועה. בעת ביד
 בור פתוח כרה, פ״י, יחפל(׳ )חפר׳ חפר

 לכן עטה פ״ע, חפש. רגל, תני, כקרקע;

 כרוי היה ׳*החפר התכיש. הכלם, פנים;

)פ״ע(. הפור ׳*החפר התכיש. וחפור;
חפירה. ר׳ ז, ׳*חפר

 החופר עכבר טין נ, חפרפרת׳ חפרפרה׳
בקרקע.

 חקור וכקש; חפור פי׳י, יחפש(, )חפש׳ חפש

 החקר, החפש׳ טיבו. לדעת רכר וברוק
 למצוא; השתדל כקש, חפש׳ בקש. הבדק;

 שיבקשוהו עד והעלם הסתר חפיוש׳ התכונן.

 התראה התנכר, השתנה, התחפש׳ ויחפשוהו.
אחר. לבוש לבישת ידי על התנכר כ־;
חפי-ש. הטטון, הדבר בקשת ז, חפש׳
 לחפשי. יצוא השתחרר, החפש/ )חפש(

 מעבדות הוציא לחפשי, הוציא ,,ם• חפשס׳
 ?־•הפשי, יצוא חפיש׳ שחרר. ל־יתרות,

חפש. /*החפש מעבדות. הנקה השתחרר,
 שאין האיש מצב חרות, דרור, ריחה; ז, הפיט׳
וטצוה. אדון לו

חפש. חרות, דרור, נ, חפשה׳
 לו שאין מעבדות, נקי משחרר, ת, חפשי׳
מטם. ספטור וטושל; אדון
 עברות, בלי תדדם, .לחפשי׳, או חפשי —

עליו. אדנות כלי
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חרות. חשש, דרור, נ, ׳*חפשיות

0X05103, 801113 1) חצבה
 £0ק1,> 1\1386,תז ז01ב£601, חצב *(

תז638165

יחירו-ת. כדירות, נ, חפשית׳
 החולים בית ז, החפשירן׳ בירת —

למחנה. מחוץ הנשלחים
 )בגד< קמט קסל, ם״י, (׳*יחפת ׳*)חפת *חפת

 והרימו היד בית קשל כפולים; רכים בקמטים
 אותם וכשוף הבגד שולי הרם היד; לחשף

יתלכלכו. לבל למעלה
 (,*מפתים ר׳ ,*חסתי כ• ,*חשת ס׳ ז, ׳*חפת

בבגד. כים כפול; קמט
 שמתיו ׳*בחפתי )?הבתיהר( נתתיו —

 ו!>עד- וגבררתי נצחתיו אמר:1?־ בכיסי,
שכל. בתהבלות

 או מקל הצי(, ס״ר חצים, ר׳ חצי, >כ■ ז, חץ׳
 בו לירות בקשת הנתן כקצהו מחדר ברזל

 כלי יד עין, ; לברק מליצי כנוי ולהמית;

 האדם על הבא רע פגע ;וכדומה( )חנית

 מאמצע יורד נצב סקו ;וכמליצה( פתאם

ובהנדסה(. היתד אל הקשת
חצי. ר׳ ׳*חצאים

 ואבנים גזור כרות, ש׳י, חצב(י2 )חצב׳ חצב
 קבר או כור חפור מ־; פסול סלע<; מתוך

 וחרות; חקוק היה חצוב׳ החצב׳ בסלע.

 החצב׳ )נזרה(. הגזר מסלע(; )אבן הפסל
כלה. גדע, הכית,

 מן אבנים חוצב ז, ׳*חצב
הפסילים. מן או ההר
׳ (׳*0חצבי )רי ז, ׳*חצב

 רס ־דח .כר5ה נהק

 ים ד,בצל ממין ירק גדול;

(.1חול כמקומות הגדל

יה* •<2ארטת מלי נ, חצבהס.

• החצב• מלאכת נ, ׳*חצבות
פ׳י, יחצה(׳ )חצה׳ חצה

חצב. חי-״ק בקוע, פי-יוה,
הניע ;חצוץ מזה; ליותר או לשנים

חציץ —17
׳* *חצה התפרד. החלק, החצה׳ החצי. !
חצה. החצר,♦׳ 1

ובדקדוק(. נגזר ת, חצובס׳
 רגלים שלש כעל מבק נ, ׳*חצובה ׳“חצובא

כשול. בשעת קדרה עליו להעמיד
 או לשנים והמחלק החוצה פעלת ז, ׳*חצוי

מזה. ליותר
פנים. עז ת, ׳*חצוף
 בה שקרו שעה נ, ׳*חצופה שעה —

הגונים. לא מקרים
 פחות שבו דק בית ז, ׳*חצוף דין בית —

שופטים. משלשה
 עשוי שופר כעין תקיעה כלי נ, חציוצרה׳
מתכת.

 )בסיוט(. בחצוצרה המחצצר שעלת ז, חצורס׳ |
 לילה(, מלת: כלי ובתלמוד )־לילה׳ חצות

 בו שנחלק הזק הלילה; חצי אמצע, תה״ש,
 חצי )ולפעמים שוים חלקים לשני הלילה
חצות. תקון ר׳ היום(;

 חרבן על וקנות תפלות חציותס׳ תקון —
 הלילה. בחצות הנאמרות המקדש בית

 (,*חצךם גם *חצאים ר׳ חצי, )בהפסק: חציי
לשנים. הנחלק מרבד אחר חלק ז,

כתוך. באמצע, בחצי׳ —
וחצי. חץ ר׳ חצי׳

 שוים. חלקים לשני לחצי׳ —

 החוצב. עבודת חקיקה; שפול, נ, ׳*חציבה
 שני ששם נקודה )בהנדסה(, נ, "ציבותס׳

 זה. את זה ומוצבים בזה זה נפגשים קוים

 הד. כמעצד החרשים כלי ז, חצינא"׳ ׳*חצין
חצפה. ר׳ נ, חציפותס׳

 דבר מחיצה, סיג, נ, ׳*הציצה ז, ׳*חציץ
ומבדיל. מפסיק
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 רק צמח מי{ טחב, ;ירק עשב ז, חציר,

 עשב לח; במקום וצומח נראים אינם ששרחיו

 החציר; צומח שבו שדה טהר; וכלה הטתיבש

 חצר <;1 הנאכל הבצלים מטין ירק טין
כמקרא(. )לפעמים

 ועינו סגלגל שפריו גנים ירק טין ז, ׳*חצל
כחומה. או כחולה
 מחצלו ר׳ נ, ׳*הצלת

 חן חצני(, )כ׳ חצן׳
 חיק, ז, חצני(,

 והגו הבגד שבין
מצד באחד לחגורה

 פח ׳*החצף )הצף(
 הה פנים. העז חצוף.

החצף.
פני עזות נ, ,*הצפה

 הפסק, הבדל, פיי, (׳*יחץ ׳*)הצץ *חצץ
 והלהיב זרז פלג; חלק, ׳*חצץ מחיצה. עשה

 בקיסם )השנים נקה* חצים; ירה למלחמה;
 דהידח ׳*הציוץ ביניהן(. אורתו שמכניסיבם

וקצוב. נקבע
 הלקות; קטנות אבנים לברק(; )כנוי חין ז, חצץ׳

בבליות. האבן מחלת0
 מבדיל, קיר מחיצה, נ, ׳*חצצה ז, ׳*חצץ

מפסיק. דבר
בחצוצרה. הריע תקוע, פ״ע, חצצר׳

חצוצרה. ר׳ חצצרה׳
האבן. מחלת נ, ׳0חצצת
בחצוצרה. הריע תקוע, ם־ע, החצר׳ )חצר(
 נם ,חציים ר׳ חצרי, כ׳ חצר, )ם־ זויג, חצר׳

 מקף פנוי מקום חצרות(, נם חצרי, ר־ם חצרות,

 באחר או האדם טשכן בית לפני נדר
 החיצוני החלק חוה; מושב, כסר, מצדדיו;

הרחם. של

 ם0ק65י ?0תת6, ק01ח62ט חציר, י(
>1661

ה א הקל
הכבד. כרל נ, ׳*הצבר חצר —
 שבכירה הפנוי המקום נ, ׳*הכירה חצר —

כלים. שם לשים
 הקברות. בית נ, ׳*מות חצר —

 המלכות. חצר מאנשי אחר ז, ׳0חצרן ׳סן1חצר

וטרותיהם. החצרונים מנהג נ, ׳*חצרנות
חיק. ר׳ חק,

 )בדקדוק(; קטן חיריק קמץ; חטף ר״ת, ח״ק׳

קדיש. חצי
 עליונה רשות קביעות חקים(, ר׳ חקי, זכי חק׳

;בשלילה או בחיוב ובמנהגים במעשים
 קצוב; זמן קצובה; טרה וחרוץ; כתוב משפט

 ומנהג נטוס ;טבעי משפט ארח, ;גבול
 וטבוע. הקוק ססמן ; רשות זכות, ; קביע

 יותר טדי, יותר תה״ם, חיק׳ לבלי —
טרה. בלי וקץ, נבול בלי טהצרך,

 ל־. בנוגע הספרדים(, )בסגנון ׳*בחיק —
פתוחים, פתח חרות, חקוק, פ״ע, חקה׳ )חקה(

 מחקק. היה חקה,׳ אחר. כמעשה *עשה

בעקבות־. הלוך )על־<, התחקה
 פעלות קביעות ;חק ה׳, מצות נ, חקה,

הטבע. כחות
 ציור0 אחר; מעשה המחקה פעלת ז, ,*חקר

שכלי. או נפש•
והחורת. ההוקק פעלת ז, ׳*חקוק
והדורש. החוקר פעלת ז, ,*חקור

והחורת. המחוקק פעלת נ, ׳*חק^קה
 פעלת ועיון, דרישה בדיקה, נ, ,*חקירה
בחכמה. עיון0 והדורש; החוקר

 שונות שאלות נ, ׳*עדים חקירת —
להוכח כדי הערים את השופט ששואל

בפיהם. אמת אס
שדה. ז׳ חקלאי'׳
 עבודת ;עכודת־האדטה תורת נ, ׳0חקלאות

האדמה.
עובד אכי ז, הקלי־׳ ׳*חקלאי ,*חקלאה
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האדמה. עבודת בתורת מלמד0 איטה;

רפואה
נוזל בהיות :קו

לאה־.

ז׳י הראיס׳
הקן

)?< זלזל

:בותר

בים מכסה שאתה

המקדש, בית ><חרבן

 ז ;חפור תור, רגל,
והבמה. מדע כשאלות

או רבר מהות הורע

 יכניסו ידו שעל כלי־זרק טין ז, ׳0חקן
 החלחלת דרך החולה לנוף מימית

הטעים. את
הקן עשה י,*ס (׳0;הקן )הקןס׳ ׳0חקן

ומשפט. חק
ושאול; !מקדרוש, ם־י, יהקל(, )הקר׳ חקר

 ועין ><השש

הבדק :כהן,

הבדק. הבחן, ׳סהתח>ןר
קץ•; קצה׳ נבול, ז, ף

ונעלם נסתר דכי ;חרוץ משפט החלטה,

שיסידו הזויות משלש הוא קיר

אי0 ובורק; דורש ז, חיוקר׳ חקר׳
 כיותר מתפלסף מבקר; ודורש, חוקר ז, ׳0חקרן

קפדן. חוקר
התפלספות נ, ׳0חקרנות

 מקוב חלל בקיע; וצר, איך נקב ז, )חיור(׳ חי
 ; שונים בעלי־חיים משבן ; מעיה ; העינים

חרים, ר׳

בן־חיוו —
• עכר שאינו טי היחס;

נכסי חורים"׳ ?ני נכסים —
חוב. בשביל משעבדים
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טמקוטו. קפץ דלוג, ע,*ם )חרג׳יהלג(׳ חרג

ידועשנרעיניו צטח

החרדל. צמח

עינים. מחלת ,

 אם־ ׳*חיורג אב **חורגת ׳*חורג —
 /*חורגת בת ׳*חורג בן ׳*חורגת

 חורג. ר׳ ׳*אהיות־חורגת ׳*אדדחורג

 דקים חלקים חמים"(, )ר• ז, ׳*התא ׳*חרג
 השטש זהרורי בכיא כאויר הנראים נאנק

חשוך. כסקום
 נשרה. המצוי ארכה מין חרגלים(, )ר׳ ז, חרגל׳

 לקראת־׳ אל־, >עם סייע, יחרד(׳ )חרד׳ חרד
 התעורר הזדעזע רעוד, הבהל; החסן, ־(.,ארוך

 טהר )־לקךאת־(, לדבר; דאוג סחור, טוגש;

 ׳*החרד ככור. כרגשי איש לקראת לצאת
 הכהל, ירא, הפחד, החרד׳ פתאם. הבהל

הרגז.
 טפלש בלתי ארך חלל (,*חרדים )ר׳ ז, /*חרד

חפצים. בו לשים בקיר עשוי
 אדוק0 ; אלהים ירא ;דואג מפחד, ת, חרד/

בדתו. מאד
 רעדה רגז, חרדיות(, ר׳ חרדת, )ם' נ, חרדה׳

חרדות. ר׳ לדבר; דאגה יראה; כפחד,
גרילה. לטאה ז, ׳*חרדון
 לסמן ובלואים קרועים בגדים נ׳ר, חרדיות׳

וצער, אבל
 ם׳ (,*חרדלים )ר׳ ז, ׳*חרדל

 מאי, וטרים חריפים
 כמים יערבום ובהשחקם
 ללפת בהם והשתמשו

 ולפעמים האכל, את
 דהגוף *ער יניחוכם

<.1 לחממו

׳*חרדלת ׳*חרדלית
 אשרה, כיער; פלג נ,

נוזלים טי־גשמים מפל
סנורים גבוה; ממקום כעז

,ג^זז^קסז 8631, וזז0ט13ז(16, חררל (1
1338131x1

חרוט

פ )־אף פ״ע, ויחר(׳ יחרח׳ )חרד,/ חרה
 עם או ל־ זעם קצוף; כעוס, על־(, אל־,

 אף, העלה צער, ההרה׳ הצטער. בעיני־(

 חרה, החרה׳ הצת. הבער, ׳*חרה הכעס.
 השתדל קנאה; מחטת התלהב התחרה׳ זרז.

 הטרה; התערב,0 בו; מקנאה אחר את לחקות

 ידי על במסחר אחר את להעביר השתדל
בזול. יותר מכירה

 פרי מין (,*חרובים )ר׳ ז, ׳*הריב ׳*חרוב

 קשים וגרעיניו מתרמל ארך, מתוק, עין
 קטנית. מין הזה; הפרי את הנושא העץ <;1טאד

מועטה לאכילה פטל ז, ׳*חרובים מב —
ופשוטה.

 החרוב. עץ (,*חרוביות >ר׳ נ, ׳*חרובית
 הפוחחים. שלובשים מסחבות תסור בגד ז, ׳*חריוד

 או פנינים חרוזים(, ר׳ חרוז, )פ׳ ז, חרוז׳
 נתח* אחד; חוט על טסררות נקובות חוליות

 )שקולה שירה שסוד; על חרוז דג או כשר
 צלצול סשויון חבילה; אגרה, ידוע<, כטשקל

כשיר. השורות סוף
ושירים. חרוזים מחבר ז, הריון׳

שיר של אחדים בתים נ, חריוזהס׳
יחד. מחברים

 עגל נוף <,0חרוטים )ר׳ ז, חרוטיס׳
 היולך והוא רחבה תושכתו אשר

חדורית. ר׳ ראשו, ער וחר
 על חד בכלי ומפתה החורט פעלת ז, ׳*חרוט

סבוב. ירי
 בכתל שקיעה ז, ׳*חרוי

חפצים. בה להניח
 שהתחרך, ח, ׳*חרוך

באש. שהכהב
; קוצים של סבך ז, חרול׳

עליו שעל צמח סטין

 ס:<זגסק1,< נ01ר3ת181־!>01, חרוב *(
ש3ז0נ!ט6, 63ז01כ
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 <.1 סרפד ר׳ צורכות, כשערות יש הירקים

 בימי הצבא ואנשי החילים חמפ״ת ז, /*הרום
ארצות. שתי בין מלחמה מצב מלחמה;

 ממס6סע71ס8מ111,< חרחכינה *(
(6תעז§1,)וחט 1^30 0511־00, ק30103ט1

 מצחו. לצד שקוע שחטטו ת, הרום׳
 שקוע. הטם בעל איש ז, )=חרום־אף(, ׳0חרומף

קוצי; צמה חמה; אש ; קצף בעם, ז, ן׳1הר
י<. ח*נ )תהלים, אש נחלי רשן
ונאצה. חרמה רברי ז, ׳*חרוף

;לאדוניה יעודה שפחה <,*>שםחה ׳*חריפה
וגסה. פשוטה בזויה,

זועמים. פנים ניר, ׳*ת1חרום פנים —
 לעיר מסביב חפירה חריץ, תעלה, ז, חרוץ/

לזהב. מליצי שם מבצר;
 מפרקי עם לוח ניר, הברזל׳ הרצות —

בו. לדוש תחתיו ברזל
 זריז, עבודתו, על שוקר שנון; חד; ח, חרוץ׳

 מחספס, חלק, לא ; גמור טחלט, ;מהיר

ושדטות. גבנונים בו שיש
 מנקדת סאות והדודים; שנים בעל ת, ׳*חרוק

 הרומשים ספוג קטנים חיים כעלי בחריק;
כתוךג<. ונחלק חרוץ שנופם רגלים שש כעלי

 אל העליונות השנים לחיצת ז, /0נים1^ חרוק
מכעס. התחחיונות

משחיר. עבד ז, ׳*חרור
רוחה. דרור, חפש, נ, /*חרות
 שעליו יבש דקל ענף <,*וה*חר זר׳ נ, /*חרות

חריה. ר׳ ספרדים, היבשים
 הריאה שאמות בהמה ת, ׳*חרותה ׳*חרות
והתקשו. צמקו שלה

 שים רצוע; נקוב, ם־י, (׳*יחלו ׳*)הרו *חרז
 ;אחר פתיל על יסדרם חליות או פנינים
חרוז. החת"׳ /*הרו בחרוזים. שרים כתוב

065561, 01־116, חרול *(
061116

1056111, חרוק *(
1056016

בשיר. חרוז ז, חרוס, ׳
 בהם שאין חרוזים כותב משורר, ז, ׳0חתן (

שירה. רוח
שירה. רוח בלי חרוזים כתיבת נ, /0חתנור!

 ושמן בחמץ נאכל מר ירק נ, ׳*הרחבינה

<. 1 וכיויב

דכה. רכילות, סכסוך; מריבה, ז, /*חרחור
 ודק רחב ברזל כלי ברזל, מעדר נ, ׳*ר1הךח י

בו. לחפר
 למחלת בו )השתמשו מחלה שם ז, חרחור׳

 הלחם; בבכר שנחרך המקום* והשחםת<; הרזון
 מנוף באבר או בחלק החם התנכרות רלקת,0

הארס.
וריב. מחלקת ז, /*חרחור

 חלת חמם* ;ומדנים ריב עורר ס״י, חרחר׳
 עשן העלה הדבש; את ממנה להוציא דבש

 להוציא כדי הכורת מן הדבורים את לגרש

ריב. פרוץ )ריב<, התחרחר׳ דבש. ממנה
 בעץ ופתח חקוק ם>י, (׳*יחלט /*)חרט *חרט

 עגול רמות לנוף תת ;חד בכלי וכיויב

 נלנל. במכונת הגוף סבוב ידי על חד בחרט

 קוים. בחקיקת כנין מערך צ;ר ׳*החרט

 ׳*התחרט בחרט. חקוק היה ׳*החרט
 מעשיו. על איש הנחם ממחשבתו, איש שוב

 לפתח חד כלי ממתכת; לצורות דפוס ז, חרט׳ י

ש;ש; לוח על בו לכתב מכתב פתוחים; בו
 חד בחרט כעגלים כלים עושה אמן ז, /0חרט

גלגל. במכונת הכל• סבוב ירי על
 מעשה. על וצער דאגה התנחמות; נ, ׳*חרטה
 של והחטם הסה הר; לא מקור ז, ׳*חרטום

>נעל<. קצה ראש, בהמה; בל
 קצה סק, קק ז, ׳*הסדן חרטום —

סדן. ר׳ הבולט, הסדן
תבליט. בולטת, צורה נ, חרטיתס׳



חרם — 175 — חרטם
 הציורים, *כתב טכין הרטטים(, גר׳ ז, דזרטם׳
 הקרטונים(; המצרים וכתב הירוגליסים כוזב הוא

קוסם. מכשף,
 הצורות כתב ז, ׳0החרטטים כתב —

הקרטונים. המצרים בו שהשתמשו
חטה. כעם, חרון, ז׳ )־אף(׳ חרי

 שם מאפה; טין רשת; מעשי נקוב ת, דורי׳
מערות. יושב קדמון עם

רעי. חראים, צואה, ז, דורי׳
 עץ של יבש ענף (,*חריות ןר׳ נ, ׳*חריר,

חרות. ר׳ התמר;
היונים. צואת ז, ן׳1חךי

 וכיויב. כסף בו לשים יפה קטן כים ז, חריט׳

כאש. והקולה המחרך פעלת נ, ׳*חריכה
 (.1לכרכום בנונו רומה עשבי צמח ז, ׳*חריע

 מאד, חכם וטעם(; עוקץ עז, חר; ת, ׳*חריף
פקח.

 מחיר ז, ׳*חריף שער ׳*חליף טקח —
דבר. של טאר נבוה

 חדור ;חריף שהוא דבר טבע נ, ׳*חריפות
הטעם. עזוז השכל; עזוז השכל,

 שקבועות דישה לוח חתיכה; נתח, ז, הריץ׳

 וצרה ארכה חפירה* ;אבן או ברזל שני בו

 גבינה0 הגיסים; כאחר ושריטה חתך כקרקע;
גבינה. של מקרצת שלטה, אחת
גבינה. חתיכת ז, חריץ־חלב׳ —

 והצלעות; הזרוע בין השחי, בית נ, ׳*חריצה
החלצים. על שקושרים אזור

 חרוץ, איש טבע בעבורה, התמרה נ, ׳*חריצות
רבה. זריזות

חיריק. ר׳ ׳*חריק
דבר. בפי פתחת סניטה, חרוץ, ז, הריק׳

 סתחת סניטה, וחריץ, חריק עשית נ, ׳0חריקה
שנים. חרוק ר׳ חרב; או סכין בסי

 מ01<1מ 1ס3$ק3,מ 83(101, חריע *(
03111131116, 8חס(1ס\¥61

 קופת המחט, בראש החר קטן; חר ז, ׳*חריר
המחט.

 החורש, פעלת השרה; חרישת עת ו, חריש׳

לחרישה. העומר השרה חרישה;
 חריש; האדמה, את החורש פעלת נ, ׳*חרישה

חורשה. אי־שמיעה; שתיקה,
 שומע, שאינו דהאיש טבע נ, ׳*חרישות

החרש. תכונת
 יוקד)?(. חם, רטטה; בקול שקט, ת, חרישי׳

והחוקק. החורת פעלת נ, ׳*חריתה
 פ״י, ׳*החרך ׳*חרך יהלך(, )חרך׳ חרך

 נוצות. או שער להעביר הבהב באש, ק^ה
התהבהב. באש, הקלה ׳*התהרך

 ונקביו; החלק חרי אחד חרכים(, ןר׳ ז, חרך,
 בקיר חר קטן; חלון החלון; לזכוכית מסגרת
חלון. במקום

חרול. ר׳ חלל,
 של ככייות אבעבעות עם קדחת נ, ׳*חרלת

(.ג סרפדת בחרולים, נגיעה
 רשתות. עשה סיי, (׳*יחרם ׳*)חרם *חרם

 הקדש אל החל מן הבדל הקדש, החרם׳
 אסור רבד על החלט ;למות מחיים או

 ואבד; השמד ;הובש החרב, ;טמנו הנאה

נדה. ,*על חרם הכרז על־, הרם תת
 בהנאה; האסר ואבר; להרג נדן היה החרם׳

.,בנרו היה כחרם, הנתן
 כליון חרמות(, חרמים, ןר׳ ז, חרם׳ הרם׳

 הכרלה הקדשה, תועבה; מעשה חרבן, חרוץ,
 הערה; מתוך הבדלה נדוי, הקדש; אל מחל

דנים. בה שצדים ברכה מצורה; דשת,
 לעמודים שם ;ך;נ ;גזלן שודד, ז, ׳*הרם

 למעלה, וצרים למטה הרחבים במצרים הענקים

חרבה. ר׳

xן>3מס8מ3^> חרלת (ב
 א68861308801113£, 01(103116,
(103113)01) ,1613811)061
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ר—1־־ ----.... . זהו-מ-ח.

•י( יוצר כלי שבר *הרש, הכוך;

ש"_ מי לש עביט באש; שריף
ערך. קל דבר רגלים;

 מחמר עשוים כלים ז״ר, ׳*חרס כלי —
כאש. שרוף

 חרם והעלה. אדירים במים צלול —
 להוכיח העמל איש על משל ׳*בידיו

 הערך קל הוא גופא והרבר רבר איזה
 שההוכחה או בו לעמל כראי שלא

ומבטלה. כטלה
 לו שאין לדבר משל ׳*הנשבר כחרם —

ערך. כל
 חרם. כלי עושה _קדר, חרס, יוצר ז, ׳*חרם

<. 1 סיגי חרם כלי נ, ׳0חרסינה

 שמטנו המר מחמר; עשוים כלים נ, ׳*חרסית
 לחלקים ושחוק כתית חרס ;כלים עושים

טאר. קטנים
 ירושלים משערי אחר ׳*החרסית שער —

מזרה. מצר השני הבית בימי
 ובלולים כתושים ם־ות מיני תערבת נ, ׳*חלמת
 )ביהוד חריפים ירקות מטבילים שבה בחמץ

פסח(. של הסדר בליל
 הכת ;רפה היה פ״י, יחרף'׳ )חרף׳ חרף

 שים נאץ, נדף, החרף; ימי כל גור אחור;
 לאחד. קמי מקרש, היה החרף׳ לקלון.

 שים )־נפש( נאץ; גרף, לקלון, שים חרף׳
 שמוע לקלון; היה ׳*התחרף בכפו. נפשו

הזרקן. חרפה;

 $3ק$0,ק !נ01־2613,ח חרסינה (£
 ק0ז€6131ח6

 השנה חצי הקיץ; שאחרי השנה רבע ז" חרף׳
 ניסן<. עד )מתשרי והאביב הקיץ תקופת שבין
 כימי בו שיושבים הבית החרף׳ בית —

והקר. החרף
 עלומים; ימי דר, ׳*האדם חרף ימי —

זקנה. ימי
 חרפות(, סיר .חרפות, ר׳ חרפת, )ס׳ נ, חרפה׳

 כנוי חרוף; בזוי, בזיון; בוז, קלון, כלימה,
לערוה.

 ירקרק!(. וגונו מזמר קטן עוף מין ז,הרפים׳
 גזור, )לשק(; שנן, ם־י, יחרץ(׳ )חרץ׳ חרץ

 וגזור חקוק החליט; רכר, קבוע דין; פסוק

 ההרץ׳ הזדרז. פריטה; חריץ, עשה בתוך־;
ונגזר. הקיק היה בדין; ונחתך נגזר היה
 השמדה כליה,0 ; מעמק ;שרטת ז, ׳*חרץ

החלטה. )כסיוט(;
 כבלי ; פצע מחץ, חרצבות(, )ר׳ ז, חרצב׳

 נחשתים, ברזל,
־  שבתוך הקטנים הגרעינים חרצנים(, )ר׳ ז, חרצן׳

 שבתוך הקטנים הגרעינים 0 ; הענבים גרגיר
התמר. גרגיר

 חכוך על־(/ )ש^/ס מיי, יחלק(׳ )הרק׳ הרק
 וכדומה מבעם התחתונות על העליונות השנים

בתוך. שרוט* צרור; קול מביניהן והשמיע
 או דק חתך (,0חרקי ,0חרקים )ר׳ ז, ׳0חרק

חרוק. ר׳ הגופים; מן בגוף חריצה
 יבוש והשרף; חם היה פ״ע, יהיר(׳ )חר׳ חרר

 חור עשה נקוב, ם", יהיר(׳ חרר׳)0 מאד;

 היה ;מאש ויבש השרף החיור׳ בתוך.

 יצוא חפשי, היה ׳*חיולר )הגרון(. יבש
חרחר. ר׳ חרחר׳ לחפשי.

 מחרבוני ושמם חרב מקום חדרים(, )ר׳ ז, חרר,
קיץ.
קטן. נקב חר, ז, ׳*חרר

; נחלים על אפויה עגלה דקה עגה נ, ׳*חררה

761212, 561־1,ח 8151<1,ת חרפי (1



חשב --1/7— שחף
כזאת. לעגה בצורתו הדומה דבר
 תלמודי מבטא ׳*בחררה המהפך עני —

 לו. שיש מועט בדבר ומסתפק העוסק לאחד

דומיה. שתיקה, ;רז סוד, ז, ,*חרש
כשפים. כשוף, חרשים, —
בסוד. שנשלה שליה ,*חרש שליח —
בסוד. בשתיקה, בלאט, תה״ם, הרש,
 האדמה פלה פ״י, יחרש(, )חרש, חרש

 פתוהים; פתה הקוק, הרות, ;לזריעה להכינה
 לחךש<׳ על". רע השוב ממתכת; כלי יצור

 שתוק, שומע; מהיות הדול הרש, היה פ״ע,

 החפר החריש, דבר. יעל בשתיקה עבור
 ישתק. שאהר גרום ׳*חרש זרע. לשדה

 גרום דום, שתוק, רעה; חשוב החרש,
 יעשה שמוע; לא חריט, היה ; ישתק שאחר

 לא איש, דברי על ענה לא )־ל־(, לחרש;

 )אנשים דבר התחרש, דבריו. על ערער
 הדול לחרש, היה* :ביניהם בלאט אחדים(

ארוב. שמור, ;שומע מהיות
 שיה. יעצים, סבך יער״קטן, הרשים(, )ר׳ ז, חרש,
 הרשי ס״ר חרשים, גם הרשים ר׳ הרש, ז,)ם, חרש׳

 מציר, ; מהשבת במלאכת אמן חרשי(, נם
 בחסדים מלאכה עושה ותמונות; ציורים עושה

 ; נגר יעץ, הרש ;ברזל הרש נפה, ;שונים
מכשף.

סתת. אבנים, הוצב ז, אבן, חרש —
להריע. חכמים ז״ר, משחית, הרשי —

(.1עוף יטם ז, ,0חרשלעץ —
 מעץ. כלים עושה נגר ז, עצים, חרש —

והרש; אלם שומע; בלתי אזנים, אטום ז, חרש, *
אלם. מדבר, ואינו שומע

 שבר ;והתקשה באש שנשרף המר ז, חלש,
זה. בחמר עשוי טבלי

חרם. כלי הרס, ז, חרש", כלי —

,לתטז־מג 8,^ו^^€ק ק1€, עץ חרש (1

 בשכרו המקבל אכר, אצל פועל ז, ,0חלשאי

ומזונותיו. השדה ביבול חלק
חיש. ר׳ חרשה,

הדישה. ר׳ ,*חרשה
שומע. שאינו החרש מום ג, ,*חלשות
 אלמות ;אזנים אטומת נ, ,*חרשת ,*לרשית

שומעת(. ואינה מדברת )שאינה והרשת
חרשת. בית בעל בהרשת; יעוסק ז, חרשן",

........־ ..........- •

בית ז, ,0חרשת בית —
 חרשףסדנה. מלאכה,

חרשית. ר׳ נ, ,*חרשת
 רשום פתה, חקוק, ס״י, יחלת(, )חרת, חרת

 )גזרה(. הגזר ; הכתב החלת״, ברזל. בעט

הרות. ,*החלת
 עורות; ומעבדי רצענים של שחור צבע ז, ,*חלת

הד. בדבר החרות העמוק הרשם
 המקבל אכר אצל פועל חרשאי, ז, ,0חרת

ומזונותיו. השדה ביבול חלק בשכרו
שעה. הצי שבת; חלול ר״ת, ח״ש,

השי. ר׳ ,*חשאי
 יצור פ״י, יחשב(, .יחשב, )חשב, חשב,

 כי דמה ל־(, דבר או )־איש ;במה רעיונות
 ככד, וכך; כך הוא סלוני דבר או פלוני איש

 איך והתבונן בדבר עין וחשיבות; כבוד תת
 רצה )־לעשות(, ;חשבון עשה* ;לעשותו

 דומה הראה החשב, לעשות. החלט לעשות,
 הובא נכבד; היה הכבד, ל־; התמשל ל־,

 בחון חשבון; ערוך חשב, המנה. במספר,
 בחשבון. הבא* ;ועצות תחבולות בקש בלבו;

 השבון עשה המנה; במספר, בוא התחשב,

3־בק11סבם1,< ^1־1181ר01<6, הרשף (4
31־11€1ך211,ז 3־ז1:1(±01,£<
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חשוב. לאדם היה* הרכה; חשוב מדיק,

מקשט. אזור אסיד, חגורה, ז, חשב,
 שבלית; ומחשבה עיון חשבונות(, )ר׳ ז, חשב^,

 חכמת* לזה; זה ידוע ביחס מספרים עריכת
 שונות, הוצאות של מספרים סדור0 החשבון;

לו והמגיע מאיש המגיע דברים, מחירי של
וכיו״ב.

 סדר החשבון, את ברר ,*חשבון עשה —

החשבון. את גמור החשבון, את
 תחבולה; מזמה, חשבונות(, )ר׳ ז, ן,1חשב

 מרחוק בה לקלע מלחמה מכונת ;מכונה

קלע. אבני
 לחשב היודע איש חשבונות, בעל ז, ,0חשבן

חשבונות.
 חשוב עם־(, >נם ם״י, י_חשד(, ,*)חשד *חשד
 טבלי רע דבר עשה שפלוני חשוב ב", עון

 ׳*החשד וראיות. הוכחות ומבלי לנכון לדעת
 ,*חשד רע. מעשה ועושה לפושע החשב
חשוד.

 על", עין מהשבת ז, (,*חשד >או *חשד
 ודאית ידיעה מבלי רעהו על איש מחשבת

רע. דבר עשה כי
 כחבריו תמיד לחשד שדרכו איש ז, ,0חשדן
רעות. עושים הם כי

החשדן. טבע נ, ,0חשדנות
 דום, שתוק, פ״ע, יחשה(, )חשה, חשה

 תנועה, כלי שקט היה קול; טהשטיע המנע

 השתק, חשה; החשה, דבר. מעשות המנע

דממה. הקם
וקטן. שוטה חרש ר״ת, חש״ו,

עדך. רב יקר, פנים; נשוא נכבד, ת, ,*חשוב
היה־. כאילו ל־, דומה ,*כ" חשוב —

 על המדיק המספר מציאות חשיבות; ז, ,*חשוב

חשבון. חשבון; ידי
 .*כ לפושע הנחשד בדבר, נחשד ת, ,*חשוד
חשך. מלא אפל, ת, ,*חשוך

חשך
לו. שאין לו, שחסר ת, ,*חשוך
 בניס. לו שאין עקר, ת, ,*חשוך־בנים -

 חדש שאחרי החדש שם ז, ,*מרחשון ,*חשון

תשרי.
 שאדם כה בל ז, חמוד. אהוב, ת, ,*חשוק

לו. טתאוה
לחב גדולה טבעת או חגורה כעין ז, חשוק,
 וכדומה כלי חלקי או עמודים ראשי בה

 זהב או כסף כקביעת דבר קשוט ;להדקם

בתוכו.
 תקועים שבו האופן של העליון העגול ז, חשוק,

 אז לחבר עין או ברזל עגול* ; החשודים

וכדומה. בחביות׳ הלמודים
חמודה. אהובה, נ, ,*חשוקה

 החשוק את שמחברות היתדות אחת ז, חשוד,
 הקטן הגלגל הוא הגב, אל האופן של

שבמרכזו.
שקט. דממה, סוד; ז, )חשאי"(, השי',
הרש. בסוד, תה״ם, /,בחש —

ונכבד. חשוב שהוא דבר תכונת נ, ,*חשיבות
 את האיש הכרת תחושה, הרגשה, ז, ,0חשיון

לו. מחוץ הנמצא
צאן. עדר ז, חשיף,

 קלפת ;דבר גלוי המגלה, פעלת נ, ,*חשיפה

העץ.
חשק. תשוקה, תאוב, נ, ,חשיקה 1 *

 התכסה חשך, היה פ״ע, יחשך(, >חשך, חשך
 הראות; העדר )_עי_נןם(, אור; העדר אפלה,

 ,*החשך מצער. וקודר שחור היה )־פנים(,
 באפלה; כסה אור, מנוע ,*החשך חשך. היה

 הלילה; עד הכה חשכה; עד אחר חשך; *היה
פתאם. הלילה בוא
נכבד. לא ׳נקלה, ת, חשך,

 שונאי אור, מורדי ז״ר, ,0קשכים —
וקדמה. השכלה

)במליצה(, אור; העד־ אפלה, חשני(, )כ׳ חשך,
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וליגון. לצרה רעים, למעשים כנוי
בהשך. הולך חשכים(, )ר׳ ת, חשך,
 לא עצור, מנוע, ם״י, ;חשך(, >חשך, חשך

חום, יחר; וקבץ שטור המעט; החסר, נתון;
מהיות. חרול העצר, החשך, רחם.

הפסק. ז, חשך,
 ;אור חם־ אפלה, חשכת(, )ם׳ נ, חשכה,

סכלות;0 השמש; בוא אחרי הלילה *ראשית

 ברזל, חרוש פ״י, (,*יחשל ,*>חשל חשל
 נפץ צורה; לה לתת המתכת על כפטיש הכה

 הרגש וכושל, חלש היה החשל, לרסיסים.

 ,*חשל בהליכה. הכשל ;ולאות רפיון
הרפה. החליש, ,0החשל החליש. הרפות,

חלשה. כה, רפיון ז, ,0חשל
 המכה הפועל ביחור ברזל, חרש ז, ,*חשל

המתכת. על בפטיש
 קלפתן, שנטלה כתותות שעורים ז, חשלא",

שעורים. גרש
בדבר. חשמל כה נתינת ז, ,0חשמול

 שעמד הכהן מתתיהו משפחת שם ,*חשמונאי
 הבית בימי היונים כנגד המתקוממים ב־אש

השני.
 ;אש זהר אש, נגה חשמלה(, )גם ז, חשמל,

 אשר דבר וטבע כחס ;ענבר ;ימי כיפר מין
 אליו מושך והוא אש זיק ממנו יצאו בהמרהו

(.1אחרים גופים
 כה עורר ; בדבר חשמל כה תת פ״י, ,0חשמל

וכדומה. מריחה ידי על בדבר חשמל
 הכהנים מראשי אחד0 ;אביר שר, ז, חשמן,

האפפיור. לפני העומדים הקתולים
 הכהן מבגדי אחד ;החזה מכסה כסות ז, חשן,

חזהו. על שנשא הגדול
הפסח. עליו שעבר חמץ ר״ת, חשעע״ה,

 3נ10ק־ד<11146€180, £1ד1<11-ו־ חשמל *<
21(21, 61ש£1־!1£1(6, 6166ז(1£1ץ(

חתוי
 סתר, דבר גלה פ״י, ;חשף<, )חשף, השף

 שאוב קלוף; הקלפה, הסר ;המכסה הסר
הגלה. התגלה, ,0החשף מעל־.

 ב־(, עם >גם פעו״י, יחשק<, >חשק, חשק

 אהוב בדבר, חפץ בחזקה, רצה התאוה,
 ודבק. חזק חשק, צמד. יחד, הבר* ;בהזקה

השוק. היה והדבק; החזק ק,*חש
 נטית חפץ; תשוקה, תאוה, חשקי(, )כ׳ ז, חשק,

לנקבה. זכר בין אהבה
חשוק. ר׳ חשק,
חשוק. ר׳ חשק,

אהבה. מבקש איש טבע נ, ,0חשקנות
חשור. ר׳ שר, ח

 בכברה, כבור פ״י, (,*יחשר ,*>חשר *חשר
טסות. הזל נטוף, ,*חשר בנפה. הנף
אספה. קבוץ, נ, חשרה, ז, ,*חשר
 ל־, )עם ס״ע, (,*יחשש ,*)חשש *חשש
 הרגש כאוב, הצטער; חרוד, דאוג, את־(, נ־,

 בו, והשגיח לדבר לב שים )־לדבר(, כאב;

בדבר. התחשב
 אני מרגיש ;פן־ אני ירא ,*חוששני —

.*ב כאב
דק. יבש עשב ז, חשש,

 פחד, יראה, נ, ,*חששה ז, ,*חשש ,*חשש
לדבר. דאגה,

 יראה, מורא, פחד, חתכם(, חתו, חתי, )כ׳ ז, חת,

מנור.
 אמץ בלי חתות(, חתים, ר׳ חתה, )נ׳ ת, חת, חת,

ירא. לב,
ופחד. מורא בלי תה״ם, חת, לבל' —
תורה. חתן ר״ת, ח״ת,
 גרוף והפרד; גרוף פ״י, יחתדי(, )חתה, חתה

 חתת. ר׳ הלאה; והשלך גרוף יחד; יאסוף

שקץ. מאם, תאב, ,*חתה
מורא. פחד, נ, חתה,

יחד. והמאסף הגורף פעלת ז, ,*חתוי
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 ידי על כשפחה קרבת בקשר ביאה ז, חתרן*,

נישואים. התוגה, הקרובים; אהד חתונת
 פחד נורם ־ב־ סבנה, התהתים(, )ר׳ נ, חת״ת,
באדמה♦ בקע ן גדול
נהלים. לחתות הפעלה ג, ,*חתיה

 נזר, וחבורת; החותך פעלת התוך, נ, ,*התיבה
 כנתחי אהד נתח שלם, מדבר הנחתך הלק
 עוד יחלק שלא קטן היותר החלק0 נגזר; דבר

הקראים(. )בספרות
 הנתיב לאשי־ שכו את איש כתיבת נ, ,*חתימה

 סוף, דבר; על הסכם לאות יד כתיבת למעלה;
דבר. על התכנות כניה,0 ;סתימה נמר; סיום,

 אה־. כיד בחזקה והלוקה ההותף פעלת נ, ,*חתיפה

 ם־ץ דבר; תחת הפירה כהתרת, ג, ,*התירה
תעלה. בין־,

1<0ם110, 10126, 61131, 631 חתול 0

פח־. כו־א, נ, חתית,
 ;ביות גזי־, ־, פ (,*י_חתך ,*!חתך *התך

 דין, פסק הוציא דבר; גזור חרוץ, ההלט,
 בטא לדבר; תבנית תת הפסק; כשפט; חרוץ

 בקו )קו ב־ פגוש0 בין־; פש-ה עשה ברור;
 הנזר החתך, בשטח-בהנדסה(. שטה או

 .*כ הב־ת לחתיכות; הכרת* וכשפט(; )דין
 הותר; לשלשה או לשנים נזור ,*חתך

 הנזר. ,*“התהה ,*ך*הת ההברות. בין הבדל

כל בה שאין ־אי־ ז, ,0ח^תך פת*מ —

 ג, תמת(,1>ח חתמת ז, )חותם(, חתם
 נושאה שם פתוח עם וכדוכה יתד או טבעת
 או ככתבת כטבע* ;דבר בה ולקים לאש־
 הקלון אות0 נ־עין; קלפת לסכן; אחר מהכר

הכינים. בימי היהודים *בנד על
 על כשפחות( )שתי התקשר התחתן, >חתן(
חתן. היה* ואשתו; איש נשואי ידי
;הבת בעל ז, התני( ס״ר, חתנים, )ר׳ ז, חתן,
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 ;חתנתו שמחת מטי איש ;ארוס ;נמול ילד

 היובל(. חג )חתן הגיגה לכבודו שעושים מי0

תורה. התן ר׳ ז, ,0בראשית חתן_
 לקריאת לעלות שנקרא מי ז, תורה, חתן _

 בתורה האהרונה הטרשה לסיום התורה
 שנקרא מי וכן תורה, שמחת ביום

 שקוראים ויש יום, באותו התורה להתחלת

בראשית. ההן לשני
 ;לבעלה ביחס האשה אבי ז, תן(,1>ח חתן

האשה. אחי גם: לפעמים
 הג כלולות, חג חתנתי(, כ׳ התנת, )ס׳ חתנה,

הנשואים. ברית
 לבעלה. מהם האימה אם נ, )חותנת(, חתנת

חתנה. ר׳ נ, דותנות,

 פתאם לקוח גזול, פ״י, _יחתף(, )חתף, חתף

המת. בהזקה; אחר מיד
 התנפלות,* מות; רוצח; גזלן, גזלה; נזל, ז, חתף,

 פעלת חתיפה,0 ;התקפה המתנפל, פעלת

החותף.
 פריץ ל־(, ב־, >עם פ״י, חתר(,2 )חתר, חתר

 לפרץ כדי ל־ מתחת חפור ;תוך־ אל ובקוע

 הנחל או הים בטי במשוט חפור ;תוך־ אל

 וקדוח נקוב* ;הסירה את או האניה את לדהף

בסתר. רעה לאהר עשה )תחת־(,0 ;בתוך־
 דפוא. הבהל; השבר; פ״ע, יחת<, >חת, חתת

 נפץ; שבר, התת, ירא. פחוד, השבר; ת,1הח
התת. החת, הבהל. הפחד,

שבר. צרה, מגור; מורא, פחד, ז, חתת,

 סמן טית; שמה העברי, בא״ב התשיעית האות ט.

תשע. תשעה, המספר
אהר. טעם ר״ת, ט״א,

במטאטא. הסה• הסרת חדר, כמד ז, ,0טאוט
 גרוף פ״י, ;טאטא(, )טאטא, טאטא, ,*טאט
 קבוצת של במטאטא הקרקע של ודמן סחי

הזבל. והסר נקה כבד, דקים, שבטים
מטאטא. ר׳ ז, ,*טאטא

היטב. טוב, תה״ם, טוב. ת, טבא/ טב/
לטובה. לטבי, -

 טובים )מטבעות(, ותקיליך, מבין —
נכון. במשקל ושקולים

טוב. היטב, תה״ס, ,*טבאות
הטובח. פעלת הרינה, ימחיטה, טביחה, ז, ,*טבוח

 קרבנות שחיטת יום ז, ,טבוח יום —

רשות.
*

ישראל בארץ השולטת חמה רוח ימם ז, ,*טבוח

הקיץ. ימי בראשית
 הקדם; בארץ לראש שחובשים מצנפת ז, טבול,

הקדם. ארץ ליושבי במגבעת התלויה ציצית
 ;הטובל פעלת הטבלה, טבילה, ז, ,*טבול

 תבואה הכאת בשר; מטבלים שבה החרסת

טבל(. )ר׳ לטבל תבואה עימית טבל, למצב
 המטבע פעלת ;האבוד דבר אבדה, ז, ,*טבוע

ב־. ומשקיע
;תוך מרכז, ;טורם מקום )הארץ(, ז, טבור,

הבטן. בעור שקוע ככפתר *שרר,
 בהמה שחוט פ״י, ןטבח(, >טבח, טבח

 בשל וכיו״ב; במלחמה אנשים הרוג למאכל;

טבוח. טבח, מאכלים.
 אדם דם שפך ;לאכלה בהמה שחיטת ז, טבח,

 מאכלים בשול ;לשחיטה מוכנה בהמה ;לרב

לסעודה.
משל מבטא ,*טבוח של־ טבחו —
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 :כמו לו, מוכנים סלוני של מזונותיו :לאמר

אפויה. פתו
 מכשל, קצב; בשר, מוכר בהמות; שוחט ז, טבח,

מלכות. הרוגי להרג ממנה תלין אכל; מכין
 טבח, ;לסעדה מבשלים מאכלים נ, טבחה,

הרינה.
אכל. מכינה מבשלת, ג, טבחה,

הטבה. עסק הטבח, אומנות נ, ,*טבחות
 הטובה פעלת ;הריגה שחיטה, ג, ,*טביחה

המבשל. פעלת והשוחט;
 דבר השקעת במים, רחיצה טבול, נ, טבילה,

 עשוי טיס מקוה ; משם והוצאתו כמים גוף או
לטבילה.

 ב־. האצבע השקעת נ, ,*אצבע טבילת —

והצולל. הטובע מצב נ, ,*טבי^ה
 עין, במבט הכרה נ, ,*.עין טביעת —

חודר. עין במבט להכיר סגלה
 הורד ב"(, עם )גם פעו״י, יטבל(, >טבל, טבל

 ; במים הגוף רחוץ ;ללחלחו במים יבש דבר
 השקע, הטבל, טבל(. )ר׳ לטבל *עשה

 שם(. )ר׳ טבל היה* ;בגוזלים הורד

 דבר והורד השקע ,*הטבל ,*טבל
 ; אכול ;לאבלו בנוזל דבר טבול ;בגוזלים

הובא ,0הטבל הנוצרית. הדת בברית הבא
הנוצרית. הדת בברית

 ביום כטפאתו שטבל איש ,*יו□ טבול —
 כדי השמש שקיעת עד לחכות ועליו

להטהר.
 העושה על משל ,*בידו ושרץ טובל —

 או שבידו, הנזלה את מחזיר ואינו תשובה
 ואינו חטא מעשי על בדברים המתודה על

מעשיו. את לעזב כלבו גומר
 תרומה ממנה שהרימו לסגי תבואה ז, ,*טבל

ומעשרות.
 (,*טבליות נם טבלאות >ר׳ נ, ,*טבלה ,*טבלא

תף. שלחן; שמות; או מספרים לוח קטן; לוח

 במעמקי יורד אטודאה, כמים, צולל ז, ,0טבלן

(.,עוף טין מים;
 צלול, שקוע, פעו״י, יטבע(, >טבע, טבע

 וירוד במים צלול* ; דבר בתוך והעמק ירוד

 עשה ; בכים דבר הורד השקע, ;תהומה

 עשה ; במתכת צורה והדפס התך ; מטבעות
 ,0טבע כנה. בשם, קרוא להק; קבוע לחק,

 ירוד צלול, השקע, טבוע, בנוזלים. השקע
 דבר; כטבע שים השקיע; ,0הטבע תהומה.

 כלב", חרות במטבע; מלים או תמונה קבוע

 למעמקים: הורד הטבע, ב־. הזק רשם עשה
בלב". ההרת0 ליסוד; הונח

 :לאפר מבטא ,בים ספינתו טבעה —
 אסון —ק כאלי מאד ועסוק טרוד הוא

נורא.

*

 שם תהלה, מטבע; נ׳(, )לפעמים ז, ,*טבע
 את העושים היצירה חקי ;עקרי יסוד ; טוב

 ;בה אשר וכל התולדה0 ;שהם כמו העצמים
ותכונתו; דבר סנלת ומזגו; האיש תכונת אפי,

פדה.
ע״י ש,א^ -שבא תכונה ,שני טבע — *

וכדומה. הרגל
 מטבעותיו )מלך(, ,בעולם טבעו ;צא —

 שלטונו התפרסם :ובהשאלה קבלו,

שמו. או

*

 פה מהטבע, שהוא כמו הטבע, של ת, ,0טבעי
הטבע. כחכמת בקי חכם מלאכותי; שאינו
טבעי. שהוא דבר מצב ג, ,0טבעיות
טבעתי, )כ׳ נ, טבעת,

 טבעות(, ס״ר טבעות, ר׳
 וכיו״ב; ממתכת ענול

 טבעות. וכיו״ב ממתכת קטן עגול

 העגולים אהד* לתכשיט; לאצבע

- שבגרון.

טנ51סק1,< 1ו2ז1,ט טבלן *(
£0083ת}<6ז
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 הטעים, קצה חלחלת, ז, ,*טבעת פי —

הצואה. יציאת מקום
גיסן. אחרי העשירי החרש שם ז, טבת,

גוי. טעית ר״ת, ט״ג,
 שלבשו רחב עליון בנר נ, ,*טגה ,*טגא

תגא. הרומאים,
 מבשלים סרי מיני רבה,0 המטגן; פעלת ז, ,*טנון

בסכר.
 ;עגה צער, ;בשמן היטב דבר בשל פ״י, ,*טגן

מטגן. היה ,*ן1טג בסכר. פרי בשל0
 ממשפחת טרף חית נטר, ז, ,*טגרים ,*טנחם

(.1החתולים

טגרום.

מחררה. בנין קשת ז, ,*טדי
 צח, מלכלו-ך(, מטמאה, )מסיג, נקי ת, ,*טהור

 בדבר ננע שלא מי "טמא"; מן הפך ברור;
 ובכל בחטא מלכלך שאינו טי ;טמא

רע. מעשה
לאלהים. כנוי ,*הטהור —
 וברור נקי היה פ״ע, יטהר(, )טהר, טהר

 נקה, טהר, מהנוף(. זהטה העברת ידי )על
 טמאה, מחזקת הוצא יסיג; חלאה כל הסר

 וטהור. נקי היה הנקה, טהור, לטהור. חשוב
עצמו. את נקה )־התטהר(, הטהר

 נקי מקום בהירות; זיהר, ;נקיון צחות, ז, טהר,
ה־. פגי ה־, שטח* וטהור;

טהר. ר׳ טהרה,
והמטהר. המנקה פעלת נ, ,0טהרה
 החשבון, נמר נ, ,*החלבון טהרת —

החשבון. סנירת
בחדר. האויר ולטהר לנקות מכונה ז, ,ס1טך.רוד

ז£!ז18 טנרום (1

 הששי החלק שם נ״ר, (,*)טהרות *טהרות
 ;טמאה בדיני העוסק המשנה סדרי מששת
טהרה. הלכות

 נחי דרך על ייטב(, טובו, טבו, )טוב, טוב
 איש )היד.( )־ל־(, פ״ע, "יטב"(, משרש פ״י

 באיכותו ושלם ישר היה לו; נעים במצב

 ומלא שמח היה עליו(, טוב )לב־ ;ובתכוגתו

 איש, בעיני חן דבר טצוא )בעיני(, רצון;

 טיב. ר׳ ,*טיב ונעים. רצוי דבר היה
"יטב". שרש ר׳ היטיב,

 איש ת׳(, טוב, :להלן )ע׳ טוב דבר ז״ר, טוב,
 אשר, ;שלוה מנוחה, ;השן מאכל ;טוב

 מעשה ;לאחר הסד פעלת הסד, ;ברכה

ונדבות. חסד מעשה הצדקה,
 כראוי שהוא רצוי מועיל, נעים, יפה, ת, טוב,

חשוב. הזק; בריא, רע; שאינו להיות,

יפה. נכון, רצוי, תה״ם, טוב,
רצוי. לענין הסכמה אות ט״ק, טוב,

ועליז. שמח טוב; לב בעל ת, לב, ב1ט —
נעים. יפה ת, מראה, טוב —
אחרים. בטובת רוצה ת, ץי|, טוב —
 העיר מנהיגי ז״ר, ,*העיר טובי —

וראשיה.
גבון. חכם ת, שכל, טוב —
שטחה. יום חג, ז, ב,1ט יום —
 או איש ,*טובים בת ,*בן־טובים —

והגונה. טובה ממשפחה אשה
היום. לאור כנוי ,*טוב כי —
 ו_יצא טוב בכי אדם יכנס לעולם —

 האדם על לאטר: משל מבטא ,*טוב בכי
 היום לאור העירה ולבוא לררך לצאת

בלילה. ורוצחים טורפות חיות פחה מפני
 ישר, ;יקרים הברים ברכה, שפע עשר, ז, טוב,

 יפי, ;הצלחה אשר, ;נריבה רוח חסר,
הדר. יפעה,

שמחה. ז, לב, טוב —



טוש- 184 —טובא

 אצל ודרישה תביעה לו שיש תובע, ז, ,*טוען
השופטים. לפני מליץ סניגור, דין, עורך0 חברו;

 על־, מים הטף פ״י, אטוף'(, >טף/ *טוף

בזרם. וכסה שטוף  השטר דביי העתקה; דמות; תבנית, ז, ,*טופס 1

טפס. ר׳ משתנים, שאינם  ;שדרה מערכה, בשורה, שמסדר מה ז, טור, 1
שיר. של שורה כתב; של שורה0

גבעה. הר, ז, טוראי■', טור/
וריב פרוד קם ביניהם/ טורא גבה —

הרבה. תה״ם, טובא/
 מעשה ישר; נדיבה; רוח הלב, נדיבת נ, בה,1ט

 חפץ מבלי לאחר שרות טוב; מעלל והסד, טוב

 הרהבה; הדוהה, הצלחה; אשר, שכר; לקבל

תודה. *הכרת
 תועלת קטנה, תועלת נ, ,*הנאה טובת —

צדדית.
ברצון. בהסכמה, לב, בחפץ ,*בטובה —
 ננד חפצו, למרות ,*בטויבתו שלא —

כרחו. על רצונו,
 היה טובה, וזכור הכר ,*טובה החזק —

תודה. אסיר
 טבלן, המיס, מעופות עוף שם ז, ,0טובל

שם. ר׳
 חוטים עשה שזור, ס״י, יטוה<, >טוה, טוה

 להוטים. העשה ,*הטוה מפשתן. או מצמר

הנאה. טובת ר״ת, טו״ה,
 ונותן בה משתתף אחד שכל סעודה ז, ,*טוזיג

אכל. בדברי חלקו
 הקיר; בבדקי טיט שים ;פ״י יטוח<, >טח, טוח

 הקיר; אבני את בסיד או בטיט כסה צפה,
 עצם. איזה על דבר מרוח ;במתכת צפה

 והלחץ הדבק* בטיט; או בסיד הסתם הטוח,

 ודבוק לחוץ טוח; ,*הטח טוח. ,*טיח אל־.

 נדח. חרף, אשה; אל בוא הלקה; הכה, ל־;

 -אשו הכה *לכותל ראשו הטח —
מאד. הרבה הצטער במובן: לקיר,

הצים. השלחת יריה, (,*טוהים )ר׳ ז, ,*טוח
 הכליות; אחת לבו; וסתר איש קרב נ, טוחה,
ל״ח(. )איוב דק ענן
בטחינה. שעוסק מי ז, טוחן,

הפה, צדי שמשני הגסות השנים נ״ר, טוחנות,
שן. ר׳

השופר. לקול חקוי ז, ,*טוט
תכשיט ;תפלין* ;המצח על עדי נ, טפת,1ט

הראש.

חוטים. הטוה פעלת נ, ,*טויה
 ■העבר לקוח ם־י, נטל(, ור׳ יטול >טל, טול

 טיל. ר׳ ,*טיל והסי. לקוח ;למקום ממקום

 )־מים( בתוך־; שים* השלך; זרוק, הטיל,
נפול. בכה; השלח הוטל, השתן.

לאמר: מכטא ,*שהבאת מה לך טול —
שאמרת. והוכחה לראיה ערך אין

ומענות. טענות וטענה; טענה ר״ת, טו״מ,
 לא עשה וטינא, בטיט הרטב הטיך, (*)טון

רטוב.
 ממקום באויר עבור דחוף, עוף, פ״ע, ,*טום

לעוף. נדום ,*הטיב כנף. פרוש למקום,

יפות. נוצות בעל עוף נ, ,*טובת ז, ,*טוס

טוס.

ביניהם.
 אחר מיד בחזקה דבר הלוקח איש ז, ,*ט^רף
טרף. ר׳ חוב(. )בעד

התפרץ נדם, עוף, פ״ע, ןטוש(, >טש, טוש,
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 התגאל. הטנף, טוה, משוה,* ;מהיר במעוף

טשטש. ר׳ ,*טשטש

טחינה. ר׳ ז, ,*טחן
רה׳ בית0 ;הטוחן עבודת טחינה, נ, ,*טחנה

;ותביעות טענות ; ותביעה טענה ר״ת, טו״ת,
ותפילין. טלית
 מין0 לח; מקום רטיבות; לחות, ז, ,*טחב
 ועולים לעין נראים אינם שפרחיו דק

׳ מ )/ 0 (.* לחים במקומות

טוחה. ר׳ טחה,
זרוק. השלך, ירה, פ״י, טחוה,

 המונה החי בטן בתוך ספוני אבר ז, ,*טחו״ל
(.2הבטן בשמאל

הרחים; אבן ברהים; הטחינה עבודת ז, טחון,
טהנה.0

הטהורים. במחלת הולה ח. ,*טחור
הטבעות בפי אבעבועות ז״ר, טחורים,

טוחנים. ישבו הבית

הצרכים. עשית בעת מכאובים והגורמת
 גהעין( היה )־חעק<, פ״ע, יטח<,7 >טח, טחח

 דבר הקש פ״י,* מראות; המונע בדבר מכסה

בחזקה. בנגיעה בו הכה בדבר,
כגריסים. ועשוי טחון גרגר ז, ,*טחין

אשה. אל ביאה הטוחן; עבודת נ, ,*טחינה
 דבר כתות שחוק, פ״י, יטחן(, )טחן, טחן

 על זו הסובבות רחים באבני הדק לרסיסים,

 בקשי. איש עם התנהג איש(, )־פני זו;

 כי את־ לחוץ ,*טחן טחון. היה ,*הטחן
 ׳*הטיזן כטחנה. יטחן שאיש גרום יטחן,
כטהנה. יטחן שאיש גרום
לכל. ידוע דבר ספר ,*טחון טחון״קמח —
 משל ,*קמ^א ומוציא הרבה טוחן —

 רק ושוכח הרבה הלומד חכם תלמיד על

מאד. מעט
,*בןה זה וטוחנם הרים עוקר —

מאד. רבה בחריפות טתוכח

 ג1,אס ^008, וח0ט886, טחב, י(
סוח88

€6.16361110,1\1112,1'316ווז,11טחול( (2

מים. טחנת רוח. טחנת

 שהאבנים רחים בית נ, ,0קיטור טחנת —
הקטור. כח ידי על בו מסתובבות

 שהאבנים רהים בית נ, ,0רוח טחנת —
הרוח. כה ידי על בו מסתובבות

טוחנות. ר, טחנות,
בעשית הדחק ם״ע, (,*יטחר ,*>טחר ,*טחר

הצרכים.
טחורים. ר׳ טחו"ים,
דיופי. ר׳ ז, ,*טטרם

תאטרון. ר׳ ,*טיאטתן
 דבר תכונת ומזגו; איש אפי מהות; ז, ,*טיב

וסגלתו.
 יותר עשה טוב, עשה היטיב, פ״י, טיב", )טיב!

 )=התטיב( הטיב", להטיכו. שדה זבל טוב;
יותר. טוב היה בזבל, הכסה )שדה(, הזבל

טובה. בעד תודה טובה; ר׳ טיבותא",
 לשקיה־■, וטיבותא למרה הקרא —

 משל למשקה, והתודה בעליו של היין

 מבלי לעושה טובה מכירים ג לאטד עממי

למקורה. לב שים
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העברי. כא״ב התשיעית האות שם נ, ,*טית
 ;בשורות יצא פעו״י, (*יטכם )טכס, טכס

 הביא ,*טכס וצין. סדר שורות; שורות עמוד

ויפה. קשט ומשטר; סדר,
 התיעץ. עצות, בקש ,0?נצה טכס —
משטר. סדר, ז, ,*טכס

קצוב. מקה קצבה, נ, טבסה",
 בתחבולות ענין סדור ומשטר, סדר ז, ,*טכסים
וסדריה. המלחמה מנהיגי ;חכמה

 לילה, רסיסי (,*טלל״י ס״ר, ,*טללים )ר׳ ז, טל,
האדמה. מלחות באויר העולות הטפות

 כסה פ״י, הטלא, (,*יטלא ,*>טלא *טלא
 הכסה טליא, אריג. בחתיכת בגד קרע

עור. או ארג בחתיכת
 שתופרים א-יג חתיכת ז, ,*טלי ,*טלאי ,0טלא

בלוי. או קרוע בנד על

 לאטד: משל מבטא ,*טלאך התקלף —
 נגלו במובן: הקרע, ונגלה הטלא נפל

 ידיעותיך. והסר אפסותך את ורואים טערטיך

בשנים. ־־ כבש טלי.ים(, גם טלאים )ר׳ ז, טלה,
 כוכבים. קבוצות ז, ,*טלה מזל —

 טלא. ר־ פ״י, <,*לטלה ,*)טלה *טלה
צבעים בעל וכתמים; בהרות מכסה ת, טלוא,

)בגד(. טלי עליו שיש שונים;
טל^לרב. בו שיש טל, מלא ת, ,*טלול

 )בפיוט(. צל פרישת טל; הורדת ז, ,0טלול

לצנות. מהתלה, נ, טלולא',
טעות. ,ר חוזרת, לעולם טעות ר״ת, טל״ח,

 העתקת מסעות; והנה; הנה נדירה ז, טלטול,
ומתנדנד. תלוי דבר למקום; ממקום דבר
 ממקום העתק* הלאה; השלך זרוק, פ״י, טלטל,

 ,*הטלטל נשוא. ;הנע הנד, ;למקום
 נוע, ניוד, למקום; ממקום העתק (,*)=התטלטל

דוד. למקום, ממקום נטוע
 למקום, ממקום ונעתק מטלטל דבר ז, ,*טלטל

מטלטל. ר׳

 טיגן
בד,. שמטגנים מחבת ז, ,*מינן
 ידי על שדה )של הטבה השבחה, ז, ,*טיוב
להיטיבו. )בשדה( זבל שיטת חרישה(, רבוי
על". דיו העב־ת ז, ,*טיוט

 ה־אשון הכתב0 ;)דבר־( נקי לא נ, ,*טיוטה
לנקי. יעתיקו שמטנו

המטיל. מעלת לטיל, לשוח, הליכה ז, ,*טיול
 שטהים מה וטיט; בסיד קיר בקיעי סכר ז, טיח,

לצפותו. כתל על

 הבנינים. את לטיח שמלאכתו איש ז, ,*טיח
על־. וסיד טיט משיחת נ, ,*טיחה

ורפש. בץ יוצרים; חמר במים; מערב עפר ז, טיט,
 רשום או בדיו _קו העבר פ״י, ^יט׳, )טיט(

בטיט. משוח הכתוב; על בריו נקודות

 הלוך והנה; הנה הלוך פ״ע, טילי, >טיל(
 היום לרוח בשדה התהלך לתענוג, לשוח

 לתענוג לשוח אחר הוליך פ״י, רוח; לשאוף

 1 ,*הטיל דעת. בךחס ;רוח לשאוף או
טי_ל. (,*)־התט״ל

הימים. כל לטיל הולך בטל, הולך ז, טילי,
 רטיבות, לחות, טיט; נ, טינה׳, ז, מינאי,

כעם. שנאה, טענות; תרעמות, הרקבון; תולעת
המעופף. פעלת מעוף, נ, ,*טיסה
מרוד. ונד, נע איש ז, ,*טיסן
כירה. של בסיס נטף; טפה, ז, ,*טיף

המטפטפים. המים קול חקוי ז, ,0טיף
 מעוף לפי עתידות להגיד החכמה ז, ,*טיר

העופות.

 | ;טקפת חומה ; אהלים כפר ; ישוב ג, טירה,
 בנין היכל,0 ;דבר על נוסף בנין* ;בנין

מפאר.
 התנור שלפני המקום נ, ,*התנור טירת —

 הלחם את שם ששמים בכתלים מוקף

מהתנור. ביציאתו
; הצבא חניך ; בדבר רגיל לא איש ז, ,*טירון
ראש. שר,
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הנפה. השלכה; זריקה, נ, טלטלה,

 על שתופרים אוייג חתיכת ז, ,*טלאי ,*טלי
בלוי. או קרוע בגד
 בסעודה, השלהן תשמיש כלי כל ז, ,*טלי

השלהן. כלי מערכת
 עלמה צעיר, עלם נ, טליתה", ז, טליא',

צעירה.
עלומים. נערות, נער, נ, ,“טליותא

לתרופה. קשור קמיע, נ, ,*טליטמא
 מעטה (,*טליתות נם *טליות )ר׳ נ, ,*טלית

התפלה. בעת היהודים עטיפת בו; להתעטף

טל. ר׳ דר, ,*טללים
 שים על־; גג מכסה שים פ״י, טלל, >טלל(
 כסה, טל; —דו ,*הטלל טל. הורד* על־; צל

סכוך.
 ס״ר ,*טלפים זוגי ,*טלפים )ר׳ ז, ,*טלף

והחיה. הבהמה פרסת (,*טלפי
 רע איש על משל ,*סדוקים טלפי —

 איזו ידי על וטהור ככשר עצמו המראה

טוב. מעשה או טובה מדה
 הוא מה מאי, טעמא מת; טומאת ר״ת, ט״מ,

מקרא. טעמי הטעם;
 טהור לא היה פ״ע, יטמא(, )טמא, טמא

 רעים )במעשים מתעב היה התורה(; דין )עפ״י
 במעשה התגאל הטמא, זרה(. בעבודה או

 תורה(. דין )עפ״י טמא העשה* ותועבה; זמה

 לא עשה תעב; נבל, דבר, כבוד חלל טמא,
 הטמא, דבר. על טמאה דין גזור טהור;

טמא. העשה הטמא, הטמא. )התטטא(,
 מתעב, תורה(; דין )עפ״י טהור לא ת, טמא,

 התורה. מן אסורה שאכילתו חי בעל נתעב;

 משל ,*טמא לטמא המחבר כל —
כרשע. יחשב לרשע המתחבר כל לאמר:

 חלול הלאה, תועבה, אי־טהרה, נ, טמאה,
הטהרה. משפט

דעה. לחסר החשב הטמה, )טמה(

טכף
 ;נחבא נסתר, ת, שם; שטומנין מקום ז, טמון,

ומוכן. שמור
 חמין אמי את מכפה שקרום אדם ז, ,*טמטום

נקבה. או זכר הוא אם נכר ולא שלו

לישה. סתימה; ,*טמטום
 בערות. שכל, חסר ז, ,0המוח טמטום —

 יעשה עיסה נבול סניור; סתום, ס״י, ,*טמטם
 (,*)התטמטס ,*הטמטם לוש. קשה, אותה
 הסכל. שכל, לחסר לבער, היה היטב; הלוש

הממשלה. אוצר ז, ,*טמיון
 בו להטמין התנור על חם מקים נ, ,*טמינה

דבר. המטמין פעלת חטים; שיהיו כדי מאכלים
עב התבוללות תערובה; ערבוב, נ, ,0טמיעה

נעלם. נסתר, ת, ,*טמיר
המטמין. פעלת הטמנה, הסתרה, נ, ,*טמירה

 סכור סתום, פ״י, (,*.יטמט ,*>טמם *טמם
טמטם. ר׳ ,*טמטם )חפירה(.

 והסתר, כסה הצפן, פ״י, יטמ|(, )טמן, טמן

 הטמן, חם. שיהיה המאכל שטור* טמור;
 ,*הטמן טמון. הטמן, העלם. התחבא, הסתר,

 הסתי, )=התטמן(, ,*הטמן ונעלם. נסתר היה

העלם. התחבא
תמסח. ר׳ ,*טמסח

 בתוך הבלע התבולל, התערב, ,*הטמע )טמע(
ואבוד. דבר
טמן. ר׳ פ״י, יטמר<, 7>טמר טמת
לפרות. נצרים סל טנאים(, ר׳ טנאי, )כ׳ ז, טנא,

זמר. כלי ממיני אחד ז, ,*טנבור |
נלל. צאה, חלאה; לכלוך, ז, ,*טנוף

מתכת. של גדולה קערה ז, ,*טני

 קבל רטוב, היה פ״ע, (,*יטןד ,*>טנן *טק
 רטיבות. מלא היה רטב, היה ,*טק רטיבות.
הרטב. ,*הטן

 טנף, נקי. לא היה התלכלך, ,*הטנף >טנף(
העשד טנוף, נקי. לא עשה לכלך, פ״י,
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 התלכלך. (,*)=התטנף *הט?ף נקי. לא

עון. הטא, לכלוך; ז, ,0טנף

צאה. נקי; לא הכר לכלוך; נ, ,סטנ©ת
 הנוף. עור על קשות אכעכעות מחלה, נ, ,*ט.נרה

רקוע. פח קערית; צלהת, ז, ,*טס
שם. ר׳ סופר, טעות ר״ת, ט״ם,

 דק. רקוע פה דק, קטן טם נ, *טסית
כים. ארנק, ילקוט, ,*טסקה

 מדרך. נטה תעה, שגה, פ״ע, יטעה< ה,1>ט? טעה
 מהדרך. הטה שולל, הולך התעה, הטעה,

 הנה תעה ,*סומא של כמ^ל טעה —
 מספק היה הנכונה; הדרך דעת מבלי והנה
הוא. איך דעת מבלי בדבר

הנשא. הדבר דבר; משא ז, ,*טעון
עליו. מטל היב, צריך, ת, ,*טעון
 משל בטיי ,*כתפו "על מצוותיו טעון -

 בדבר או במצוה ומתפאר מתהדר איש על

עושה. שהוא טוב

 עגלה על להטען הנתנת המשא כמות ז, ,0טעון
וכיו״ב. ספינה או

 כנוי ;משגה שניאה, (,*טעי-ות >ר׳ נ, ,*טעות
לאליל.

יד. בכתב שניאה נ, ,*□ופר טעות -
הדפום. של שגיאה נ, ,*הדפום טעות —
בטעות. מדבר הדעת הסח ז, ,*טעות .יאוש —
 קניה בשגיאה, קניה ז, ,*טעות מקח —

תקף. לה שאין

 הק (,*•חוזרת ,*חוזר לעולם טעות —
 בהשבון טעות כ• ובחיים בהלכה ידוע

הונאה. ככלל ואינה רב זמן אחרי נם חוזרת
בטעמו. וטוב נעים ת, ,0יטעים

 ;האכל מן קצת הטועם מעשה נ, ,*טעימה
 לראות לצבע שצריך מההמר קטן חלק צביעת

כהנן. עשוי הוא אם
 ;על־ משא ועומס הטוען פעלת נ, ,*טעינה
בחרב. דקירה

לפגם. טעם ר״ת, טעל״פ,

לשבה. טעם ר״ת, טעל״ש,
 לקוח מאכל, בהון פ״י, יטעם(, •טעם׳ טעם

 לקוה טעמו; לדעת הפה אל ממאכל קצת

 הרנש, ;הפה אל משקה או מאכל מעט

 ;מאכל לטעם לאחר תת ,*הטעם הוש.
 או מלה על נגינה שים דבריו; באר הסבר,
 בכוגה הברה או מלה קול הרם בכונה, הברה

 טעים, היה ,0הטעם השומע. אזן את להעיר

)מאכל(. בהון היה
 טעמי(, ס״ר, טעמים, ר׳ טעמי, )כ׳ ז, טעם,

 שכל, בהך; מדגש שהוא כסי המאכל איכות

 ;סברא דעה, ;מצוה פקודה, ;חכמה תבונה,
 ;דבר נאמר או נעשה שבשבילה סבה *יסוד,
 הדברים הבור לפי הקריאה קול החלפת נגינה,

והפסקם.

 הטעם זהו לא ,*הוא הטעם מן לא —
של־. העקרי

 נאסרים דברים ז״ר, ,*טעם של דברים —
והשכל. הדעת לסי

 לדבר? והיסוד הסבה מה ,*טעם מה -
מדוע?

 המלים )בדקדוק(, ,*הטעם מלות —
והפועלים. השמות לקשור המשמשות

 הנגינות סמני ז״ר, ,*טעמים ©סקי —
שבמקרא.

 על משא העמס פעו״י, .יטען(, •טען׳ טען

 פרי; נשוא ;נשוא עמום, היה ;וכדומה בהמה
 או החמור את דפוק דקור, כולדות; הרה היה

 בהנחה דבר איש תכוע* הסום)?(; את או
 או תביעה דכי־ ערוך לו; חיבים כי

 ,*הטען הצטרך. ;שאלה שאול ;התנצלות

 טעון, חיב. היה מחיב, היה בדבר; נאשם היה
וסבול. נשוא טעון, ,*הטען הדקר.

,*בשעורים לו והודה חטים טענו —
תשובה שעונה איש על משל מבטא
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השאלה. מעין שלא

תובע

כבר. מעמסה, משא, ז, ,*טען
נמוק טעם, ;שאלה ררישה, תביעה, ז, ,*טענה
 בין הברים ועריכת וכוח ;תביעה לחזק

תוכחה. תשובה, ונתבע;
 בני כל קטנים, לילדים קבוץ שם ז, טף,

הקטנים.
 אגל, נטף, ,*טפים( גם *טשות >ר׳ נ, ,*טפח

בפרק. כאב למחלת כנוי מים;
הז מתמלא לטפה מטפה —

רפים

 מתאספים קטנים דברים לאטר: עממי משל

גדול. לדבר יחדו
וטפול. גדול ז, ,*טפוח
יבש. לא במים, נרטב ת, ,*טפוח
החרקים. ביצת ז, ,*טפוי
 ברבר התעסקות הבר, על שמירה ז, ,*טפול

 ;בנים גדול טרחת לרבר, ראגה ביגיעה,
 משיחה, ;אחר לרבר ומחבר נופף שהוא דבר

טיחה.
נשים. תמרוקי ז״ר, ,*נשים טפולי —

 תבנית טבעית; תכונה0 רפוס; מין; ז, ,*טפום
אחרת. ברמות נעשה שלא ראשונה,

 ולא גרושה לא טריקת, במרה ת, ,*טפוף

שערות(. )ברבוי עבת0 מחוקה,
 נחשב כשהוא הארם חיי ימי ילדות, נ, ,0טפות

הטף. נין
היד. כף רחב מדת ז, טפח, טפח,
מרוח. ולא מצמצם טפח ז, ,*^עצב טפח —
ומרחב. מרוח טפח ז, ,*׳שוחק טפח —
 ועומד טפחי□( ).עשרה טפח טוב -

 עממי משל ,*ןנופל אמה ממאה
 מדבר ובטוח ודאי קטן דבר טוב :לאטר
בספק. שהוא נדול

הקטניות. ממיני אחד ז, ,*טפח
התנפח; צבה, פעו״י, (,*יטפח ,*>טפח *טפח

להזון הטפיל מטבע בו

הטם■ נטפים, המזיל פעלת
קטניםבצעדים

הדבק הצמד, הוסף, ס״י, י,

עם־; הקשראל• הרבק, התחבר, ,*הטפל

 ,*טפל
ן? 9

טפל
 הרחב. טפח, הרטב. ,*הטפה התנשא.

 ; הכה* ;ביר משמש ;בילד טפל גדל, ;בקע
 לח. עשה ,*הטפה ביר(. )נוזלים קבץ אסוף,

טפוח. ר׳ טפח,
 מדוח דבר היד; כף רהב מרת טפח, נ, ,*טפחה

קורור עליו לשים בראשו מהקיר בולטת אבן

(.* )המקרא מטעמי אחר נ, ,0טפחה
טפות. ירידת ז, ,*טפטוף
 קרני שלוה ;נטפים הורד נטוף, פ״ע, ,*טפטף

)אור(. ורעוך הלוך אור;
הרבה. עור; יותר, תה״ם, טפי",
 שבתוכו מהנוזל ומוציא צר שפיו כלי ז, ,*טפי

טסות. טפות
 לרחיצה; ם הירי על מים בו לצקת כלי ז, ,*טפיח

פול. מין רטובה; קרקע יין; של טרה
מאוד. שחור איש ת, ,*טפיח

 בטפח. מדידה וכיו״ב; בפטיש הכאה נ, ,*טפיחה
 לסוס. מכסה שטיח, מרבה, ז, ,*טפיטן ,*טפיט

 והוא אחר לגוף הבוק צמה או היה ז, ,*טפיל

טמנו. נזון
 הכלכלה; הוצאת כלכלה, טפול; ר׳ נ, ,*טפילה

עקרי. לא צררי, דבר

 שיש ת, ,0טפילי
אחר. מגוף
 > נטישה, נ, ,0טפיפה

 ;)בפיוט( נטפים
ומהירים.

יטפל(. >טפל, טפל
 משוח טוח, ;ל־ חם2 ;לעקרי( צררי )דבר

לדבר. מקום שים אחר; בדבר דבר תלה על־;

 (*)=התטפל *הטפל ב־. שעה עסוק ,י טפל
הטפל.

תפל. ;עקרי לא צררי, דבר ;נוסף ת, י,

׳
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טפלה/

טפלא
 מלד חסר מאכל טעם, לו שאין דבר

קטן. ילד ז, טפלא",
שמדביקים מה

 בתנור הדבק טיח אחר; לדבר טפל דבר
 )בדקדוק(, ולהשלמה; לתוספת בכלי או

שטושית. אות
 ולא טפל שהוא חגר טבע נ, ,0טפלות

עקרי.
לדבר. טפל שהוא מה ת׳ טפלי/
 ובו שטר של הקבוע הנסח ז, טפס/

 מקר בכל המשתנים הפרטים לכתיבת

תמצית. דברים, תכן ; העתקה0
 עו עלה על־, עלה פ״ע, )על(, *טפס
 ד רגליו. ועל ידיו על גבוה מקום כל על

 הטפ שטר. של טפס עשה העתק,
מעתק.
ה ראש צבא, שר מושל; שר, ז, טפסר,

 ם" טפוף(, ;במקור רק )נמצא טפף
 ז מלא פ״י,* ומהירים; קטנים בצעדים

הנדות.
 פ טפופה/ מרה —
שמן, היה פ״ע, _יטפש<, >טםש, טפש

-ש=ק;

 והציק
בלבל.

הס ,

 *טפש דעת. חסר היה בשומן;
לשוטה עשה ;שטות דברי

 להגדלה, *>טפשן טפש/
 שוטה, כסיל, ת, (,*טפשת

שטות. כעשה ז, ,0טפש
 חסד ,סכלות נ, טפשות/

דעת. העדר
הטפש. מטבע ת, ,0טפשי

ערמות. תחבולות, ז, טצדק",

מנהג טקסים(, )ר׳ ז, ,0טקס
 השלהן. ומכשירי הקערות קבוצת

ערוך. סדר, פ״י, טקס/
טכסיס. ר־ ז, טקסים/

הטפש

זפשו

 סעדי, יטרד(, >טרד, ד
 גרש; הרחק,* דהוף; דחה,
 הטח הפסק. בלי בוא עגין;
 פ התבלבל. ;מגיש

הטרד גרש. בשאלות;

המחשבה. עסוק טגוחה;
אחדים. ולהטיית להטריד שדרכו ת, טרדן/

 וטרה"(, )שקול פ״ע, יטרה/, 7>טךה טרה"
על־. דבר התוכח, ונתון, נשוא

 הפרעה. השכחה; נרוש; ז,
 ל דואג פנוי; לא עסוק, ת,
בעמל. הבא מטריד, ת,

אב אמיצות; חזקה,
שנעון; (,*)־הדעת ז, ,

 לבגד ציורים הכין ם־׳י, (,*לטל! >טת/ *י

מרקם.
בלבושו. מתהדר איש ז, ,0טרזן

 אהבה בלבושו, מתהדר איש טבע נ, ,0טרזנות
בלבושים. להתהדר

 ינוע. עמול, פ״ע, (,*יטרח )טרח/ *טרח
 לעסק איש על הכבד העמס, ,*הטרח

)?(. ארצה השלך הצק; הינע, עיף, בדבר,
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 יאכל שבת בערב שטרח מי -

 יאכל שעמל מי לאטר: משל ,*בשבת
עמלו. פרי

מעמסה; נטל, משא, טרחכם(, )ר׳ ז, טרח,

 עשה הקדם, ם״י, (,*יטרם ׳*)טךם *טרם !
טרום. ,*הטרים ,*טרם דבי". טרם דבר

 מעט. רק שנתבשלה ביצה נ, ,*טרמיטה

זהב. בהוטי רקום פ״י, (,*יטרס ,*)טרם *טרם
עמל. יגיעה,
טייח; עמל, יגיעה, נ, (,*טרחות )ר׳ ,*טרחה

מנוחה. חסר דאגה, .הכבדה;
יגיעה. טרחה, טרה, נ, ,0טרחות
העם. דלת בן פשוט, אדם ז, ,*טרט
 והתאמצות במשקלת רכוב או הלוך פ״ע, ,*טרטן

ושמאל. ימין נטות לבלי
פלס. משקל, קנה ז, ,*פרטן
)הקול(. התרומם הכרז, פ״ע, ,*טרטר

 יבש; לא רענן, חי; הדש,0 נוזל; לח, ת, טרי,
עתיק. לא
מגלה. לחה, ז, ,*טרי
(.7וטמא )שקלא ומתן משא שיחה, נ, ,7טריא

טכס. מם, ז, ,*טריבוט
 בעלת צורה משלש, ז, ,*טרינוין ,*טריגול

זויות. שלש
 וכדה האחד בקצה חדה רחבה יתד ז, ,*טריז

 בה ישתמשו השני, בקצה
פסל. ר׳ דבר, לבקע

 עשוי מאכל נ, ,.*פרימה
 ושחוקים כתושים מפרות

מעט.
טריז מסגרת עם לוח מעין נ, ,*טרין

וכדומה. לאורחים תקרבת עליו להגיש סביב

(.1מלוח קטן דג וקמח; ביצים עגת ,*פרית
 ולשים לטיח בחול מערב סיד ז, ,*טרכסיד

וכדומה. הכנין אבני כין
 אשר. לפני לא; עוד פעל( )לפני תה״ם, טרם,

 )לפני אשר; לפני פעל( )לפני בטרם׳ —
לפני. לפעמים( שם

8ש^הש110. טרית י(
83ז(11ח6

 חופר אמן; אורג זהב; כחוטי רוקם ת, ,*טרסי

טתכיות.
 רגלים: שלש בעל ׳שלהן או כסא ז, ,*טרסקל

סל.
 רטוש, ב־(, עם >גם פ״י, יטרף(, )טרף, טרף

 וסכסך ערבב* והמת; ורמוס דרוס והמת; חנוק
 הכה; חבוט, חזקה; והכאה נענוע ידי על

 לאבלה; כשר איננו בהמה שבשר וגזור פסוק

 החסר, חוב(; )בעד בחזקה מאיש דבר לקוח

 )־המגה(,* רטוש; הדרם, הטרף, הפחת.
 לא היה דעתו; אבד במבוכה, בוא התבלבל,

 טרף,* פתאם. עבור )־השעה(, לאבלה; כשר
 לאות החזה על הכה לבו(, )־את ; טרוף

 חיה; ידי על הדרם טרוף, וצער. חרטה

 חזק. סער ידי על הטרד בים(, *)־ספינה

 שבשר ונזור פסוק* כלכל; אכל, תת הטרף,
לאכלה. כשר איננו

 סכסך ,*־הגורלות ,*הקלפים טרוף —
 את או במשהק, הקלפים את וערבב

 לקלפי שמטילים הפתקאות או האבנים
מספק. דבר פיהן על לחמן

 ורסוק. קצוץ בשר ז, ,*טרוף בשר —-

 מעץ. עלה* רענן)?(; מעץ; קטו-ף ת, טרף,

על והנטרף הדרוס החי בשר טרפי(, )כ׳ ז, טרף,
 מעץ. עלה מזון; צידה, אבל, רעה; חיה ידי

חיה ידי על ונטרפת דרוסה בהמה נ, טרפה,
 עוד; בה לחיות לו שקשה במכה לקוי* רעה;

 לאכילה; המן פי על ראוי שאיננו מאכל
ידו. על שימות שאפשר חי בעל בגוף לקוי

 לטרף מן בית מצד שטר )שטר־(, נ, ,*טרפה
חוב. בעל נכסי כחזקה ולקחת

לאכילה. כשר בלתי שהוא מה סגלת נ, ,0טרפות
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 סלעי■ מכסה אדמה נ, ,*טרשים אדמת —

לזריעה. ראויה שאינה אדמה אבנים;
 הפסד ;מחיקה בכתב; מחוק מקום ז, ,*טשטוש

לק־א. שקשה באפן אותיות או אות צורת
 רכך ;כתב לכלך ;מחה מחוק, פ״י, ,*טשטש

 הפסד המהק, ,*ש*טשט טיט. כמו )אדמה(
 התלכלך. ;להק-א יכלת בלי עד )כתב(

 המחק, הטחה, )=התטשטש(, ,*הטשטש
ברור. בלתי )כתב( היה
ה־טב. לכלך, פ״י, (,*;טש ,*>טש *טשש
 שור, טלה, ר״ת, גד״ד, מע״ק, סא״ר, טש״ת,

 עקרב, מאזנים, בתולה, אריה, סרטן, תאומים,

 י״ב הם אלה — דנים, דלי, גדי, קשת,
מזל. ,ר המזלות,

 אב, שלחופית, נ, ,*טרפחת

 שוטט. ואנה, אנה הלוך פ״ע, ,*טרפם
 המכסה הלב הכבה, על יותרת ז, ,*מרפש

הככר. את
!ם״י, ,*הטרק ,*טרק <,*יטרק ,*>טרק *טרק

למעלה. ממטה משקה ערבב חבוט; דפוק,
 בארץ תקוע עטור על נתונה קורה ז, ,*טרקליל

מבאר. מים ירה על לדלות
גדול. חדר אולם, ז, ,*טרקלין

להדק. בפטיש הכה בקע; פ״י, ,*טרש
 י מנת על בהקפה סחורה מכירת נ, ,*טרשה
 לקבל מנת על סחורה קנית כך; אחר לשלם

בשיק. אז שיהיה המהיר לפי אח״כ אותה
סלעים. ז״ר, ,*טרשים

 סמן יוד; ושמה העברי בא״ב העשירית האות י.

עשרה. - המספר
 ;אלהים ירא אוסרים; יש ;אומרים יש ר״ת, י״א,

אל. ירחמהו
 השיק, השתוקק, )־ל־(, פ״ע, ייאב(, יאבראב,
התאוה.

 להב־. יראוי נאה היה פ״ע, ילאד.(, ראה, יאה

ונאה. •אה עצמו את הראה ,*התיאה
למראה. נחמה יפה, ראוי, נאה, ת, ,*יאה
 1 מאד. •פה מאד, נחמד ת, ,*ראה לאה -
יא■'. ר׳ ז, יאור,

 : שאב-ה לקוות, שהדל האיש מצב ז, ,*לאוש
מ". דעת הסה ;התקוה אבדון תקוה, כל לו

טוב. הנון, נאה, תה״ם, ,*יאות
להיות. שיאוי כמו כצרך, תה״ם, ,0כיאות —
נכון. והרב- להיות, צריך וכך ,*ראות —
ישראל. ארץ ישוב ר״ת, יא״י,

 עשה ובער, לכסיל היה פ״ע, הואל, )יאל(
 הטה הת־צה, רצה, הסכם, הואיל, אולת•

פקפוק. אה- דבר לעשות החל לדבר; לב
 למסרת; אם יש למקרא; אם יש ר״ת, יא״ל,

לטובה. אלהים יזכרם

 ;)לפעמים( נהר ; מצרים נהר נילוס, ז, יאר,
מים. טקוה אגם,

 דעת הסח על־(, )מ־, פע״י, הואש, )יאש(
 חסר יאש, תקוה. אבוד מקוות, חדל ;מדבר

 )־מדבר( הראש; ,*התיאש את־. מתקוה
 חשוב הדבר, עוד להשיג אפשר שאי חשוב

 כלב. נטוש שכוח, לשוב; מבלי אבד שהדבר

 משל ,*הפ-עטת מן תת;אש אל —
 את תשבה ואל ביותר תבטח אל : לאמר

לבוא. העתיר הענש
אות. ר׳ יאת,

צעוק. ילל, מקטע, בכי בכה פ״ע, בב,2 )יבם(
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 היוצא מקטע נכאים קול נ, ׳*יבבה ,*יבבה

בכיה. בכי, השופר; מן
 )איוב סוחף, מטר הארץ; תבואת פרי ז, יבול,
ילין(. כה. כ,

 בנים בלי שמת האח אשת נשיאת ז, ,*]בום
לאשה.

 הסרת יבש, דבר עשית הטיבש, פעלת ז, ,0יבוש
מדבר. לחות

יתוש. בקה, קטן, עוקץ זבוב מין ז, ,*יבחוש
 העשבים את האדמה מן הסיר פ״י, ,*]בל )יבל(

 הסיר ;שם< )ר׳ היבלית את וביחוד הרעים,

 ;הביא הוליד, ;העץ מן מזיקים או יבלות
 הלצה(. )בלשון לאהד היובל חג עשות0

 מנחה הבא ;הוליך נהל, נהוג, הוביל,

)מנחה הובא נהוג; היה הובל, נפטביות.
)בפטביות(.

 מים, זרם .יכלי( ס״ר, עלים, ר׳ על, )ס׳ ז, יבל,

יובל. נהל, פלג,

 הצומח רע עשב מין נ, ,0]בלית ,0]בלדי י
'(.בשדה

 בהמה בעור; קשה ספחת עלות(, )ר׳ נ, ]בלת,
 כעין0 העץ; קלפת על ספחת* יבלות; בעלת

הידים. או הרגלים בבשר קשה עור כפתר
היבלת. מטבע ת, ,*]בלתי

 אשת את הלוקה* נים; הבעל, אחי ז, יבם,
בנים. כלי שמת אחיו

 בעלה שמת אשה נ, ,*יבם שומרת —
 לחליצה. או ליבום ומחכה ילדים אין ולה

 שמת האח אשת את נשוא פ״י, ]בם, )יב□(
ליבם. הנשא ,*התיבם לאשה. בנים כלי

 שטת איש אלמנת האח; אשת נ, .יבמת, יבמה׳
 לחלץ; או לאחיו להנשא ועליה בנים בלי

הבעל. אחי אשת
העוסקת התלמודית המסכת שם ,*יבמות —

ח3£ט1£ז38 •בלית׳ יכלה, *(
(±16ח(1ש1ר1 (0301^118 £10זטתז313)

וחליצה. יכום בריני
 כלי המת האח אשת נשיאת יכום, נ, ,*יבמות

לאשה. בנים
עחיאל. בן יונתן ר״ת, יב"?,

הכר. בור, ר׳ ,*דיוביר (*)יבר
 פרי ועושה טוב ריח נותן שיה טין ז, ,*]ברוח

דודאים. ר־ קטנים, תפוחים
 לחות חסוד חרוב, פ״ע, ייבש(, )יבש, יבש

 בתנועה. כה חסר )־יד( מים; חפור לגמרי,

 ליבש. עשה מים, או לח הסר ]בש,
 הכלם; במבוכה; הביא הכלם, עש; הוביש,

יבוש. ,סהת]בש מהיות. חדול
לחות. חסר הרב, ת, ]בש,

 מוליד שאינו לאיש כנוי יבש, —
ילדים.

 נטור ליבש ודוגמא משל כחרם, ]בש —
ומוחלט.

יבש. דבר מצב לחות, חסר ז, ,0יבש
 ארץ מים; מכסה שאינו הארץ חלק נ, ]בשה,

יבש. מקום חרכה; יבשה,
לחות. חסר יבש; נ, ,0יבשות
מיבשים. ירקות או פרי* יבשה; ר׳ נ, ]בעזת,

נסן. יין מנסחים(; )יש גורסים •ש ר״ת, י״ג,
זרע. שדה חריש, שדה ז, עב,
יוגב. ר׳ יגב,

 ר׳ תונה; נדום הדכה, העצב, פ״י, ה,3] )יגדי(
עה. הוגה, הנה.

 תונה, עצב, (,0.יגונות נם .ינונים" )ר׳ ז, יגון,

האדם. את המדכא נפש כאב דאגה, צער,
ירא. מפחד, ת, ]גור,
 ז, בח. רפה עיף, יגע, ת, עי?<׳ )או: עי?,

 .כעמל שבא רכוש עמל, פרי כח; מאמצי עמל,

 הבא רכוש עמל, פרי ז, כפים, עי? —
ידים. ועבודת בעמל

יניע. כח, מאמצי עמל, נ, עי?ה,
אמץ עמול, טרוח, )ב-(, פ״ע, ייג?(, ?,3)] יג?
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 1 בלי עד לעיסות, עד עבוד בעבודה; ידים

 ס״י,* עבודה. מרב חלש לעבד; כח השאר
 גרום ע•ג1ו קהצ יגע׳ להיות נרום

 ענה,* בעבודה; איש בח הכשל להיות

 יניע; ,*התיגע ^.3י הונע, הצק. צער,

הענה. הצטער,
 ולא ;נעתי ומצאתי-תאמין, ע^תי —

 ;געתי לא תאמן, מצאתי-_אל
 ידוע מבטא ,*תאמן ומצאתי-אל

 ובלי עבודתו סרי יאבל העובד :לאטר
כלום. האיש ישיג לא עבודה

משל ,*וסתום יגע ופתחת ינ׳^ת —
ותקן. לך קלקלת אתה לאמר:

(,*הגיעו ,*)הגיעי ,*עצמך הגע —
בעצמך. השוב לבך, אל שים

 מלאה. מכביד, מעבודה; חלש ^עף, ת, יגע,
 יגיעה. ידי על הבא קנין עמל, סרי ז, יגע,

יגיעה. ר׳ נ, יג?נה,
 )"מסגי־(, ס״ע, גור(, שרש ע״ד יגור, )יצר, יגר

 1 דאוג; ירוא, לבוא, העתיד דבר מסגי סחוד
)כ״י(. לאט לאט תוכו אל בלוע

גל. ד׳ ער,
 הכף עם הזרוע אב־ ידיות(, ר׳ ידים, )זוגי נ, יד

 על הולכי של הקדמית הרגל והאצבעות;

 אפשרות יכלת, גבורה; כיח, עזרה, ארבע;
 ממשלה; שלטון, חזון; נבואה, דבר; לעשות

 פעם; גהר(; )שפת צד זכרון; מצבת מקום;
 גצב;* משענות; הכסא, צדי האופן; ציר חלק;

 עקץ בו; אותו שתופשים מהכלי בולט חלק
 הבגד חלק העגף; אל בו מחבר שהפרי
 לגדר ושמן רמז כה; בא היד; את המכסה

 קבוע מספר (,0)־ניר להקדשה; או לשבועה או
יהד. ונמכרים המסדרים ניר נליונות של

 שלש ;שלישיות שתי ידות,ז שתי —
 ידות, ארבע ;רביעיות שלש ;דות,
ובו־. חטשיות; ארבע

תלמודית. מסבת שם ׳*ידים —
 כעשן סלוני ,*חמרמות ,*חמות ידי־ —

לנקם. ומהיד
 סלוני ,*רפות ידי־ ,*;פות ;ידי־ —

ואוכל. הוטף באכילה, וזריז מהיר

ונכוחות. ברורות ראיות ,*מוכיחות ;דים —
 מצליחה, יד נ, ,*יד_קלהז,*מברכת ;ד —

מצליח בו נוגעת שהיא דבר שבבל

ההמון(. )באמונת
דבר. איזה לעשות הגיע ,*לידי־ בוא —
נזק. רעה, עשה ־,3 יד־ היה —
 קשור, מרוד, ב־, ;ד נשוא ;ד, הרים —

מפגי־. התפרץ
מציא. הצליח, ;ד, השג —
 הצליח; לא ,*ראשו על רדיו ;צוא —

 אתו לקחת מבלי יצוא לב; בפחי יצוא

כלום.
הבריות. רצון עשות ,*הבריות ידי ;צצא —
חובתו. את מלא ,*חובתו ידי ;צוא —
לעני. היה מנכסיו, ירד ;דו, מטה —
חנוך. _קדש, והרשאה; כח מסור יד, מלא —
דבר. השג ;ד, מצוא —
 לעשות האמצעים מצוא ו,יןך מצוא —

דבר. לעשות הצליח דבר,

 עשה לא מדבר, התרחק מ־, יד משוך —
אותו.

 )ביחוד הידים, רחיצת נ, ׳*ידים נטילת —
התפלה(. לפני ובבקר האכילה לפני

סלע. ר׳ ,*בידים הבא סלע —
 זמן כל :לאט־ בטוי ,*בידך עודך —

בחיים. עודך שאתה
דום. שתוק, הה,־ש, לפה, י.ד שים —
דבר. לעשות יד סשוט ;ד, שלוח —
 נגוע. הבד, במעל; לקוח ב־, ;ד שלוח —

עצמו. את המית בנפשו, ;ד שלוח —
כשלטון. ברשות, ב;ד־, —
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 ,*יךי; על ;ר■", על בידי־, ביד־, —

 על להראות באמצעות, דבר־(, )שלוח

 או להולכה הבר לו שמוסרים האיש
לעשותו.

כראוי. היבלת, כדי מ״י, כיד, —
 אגב אגב, דרך תה״ם, ,*יד כלאחר —

עשיה. כדיך שלא ;)אורהא( ארח
אצל. ל:ד־, -

אל. עד, ט״י, ,*לידי —
כרגע. זמן, אהור בלי תכף, תה״ם, ,*מ;ד -
ט־. מן, ,*מידי או מ_יד, —
אהר. ידי על ולא הוא בידו ליד, מיד —
ל־. קרוב אצל, מ״י, י_ד, על —
בסבת. בגלל, ,*ש ידי על —
זה. אהה זה מעט, מעט, ,*יד על יד, על —
׳*־לעליונה ,*העליונה ?ל ;דו —

דברים. שבשגי בטוב לבחר הרשות בידו
 הרשות בידו אין ,*התחתונה על ;דו —

הטוב. את לבדור יוכל השני אם כי לבחר,  לענות, מה ידע לא ,*1ב;ד היה *6 -
התשובה. את ידע לא

 בטוי ,*כאחת זוכות ידים שתי אין -
 בדבר לזכות יכולים שנים אין כי לאמר

זוכה. זה או זוכה זה או אחד,
דורשים. יש ר״ת, "ד,
ידה. ר׳ ידד,
 הנוזלים שכעת של ר״ת, ד״ם, שח״ט ד*י

 שטן, דבש, יין, והם: טמאה לקבל המכשירים
מיס. דם, טל, חלב,

 ירה. זרוק, השלך, פ״י, י.יךה<, לדה, ידה

 הודה, ארצח. מגר חסיל, נדע, ;דה; נדה,
 ;פאר שבח, הלל, ; חטאות על סליחה בקש

 הדבר כי כרה( )בעל הנד ;דבר אמתות הכר

 הביע או תורה הכרת רגש הרגש ;אמת
 ;איש דעת אמתת הכר )־ל־( ;בפה אותו

 השתחוה התודה, ענין. אמתת הכר >־ב־(,

 הטא אבן כי כרחו( )כעל איש הגד ;ארצה

הטאות. על סליחה כקש חטא; איזה
 גדול. סיר דוד, אש; זיק ניצוץ, ז, ,*ידוד
 (.*הזנב ועבה ארך לעכבר דומה הי בעל ז, נדוע,
נודע; גלוי, אותו, ומכירים שיודעים ת, ;דוע
קבוע.0

 לכל. ונלוי כנודע ברור, תה״ם, ,*כ;דוע —

כי. ידוע ש־, כ;תע —
 חביב, אהוב, .ידידי(, כ, ידיד, )ם, ז, ידיד,

 המקדש. לבית כנוי* הבר; רע, ;להבה ראוי

הברה. רעה, חביבה; אהובה, נ, ידידה,
רעות; מהמר; נחמד, דבר נ, ידידות, ידידות,

אהבה.
 ;בשורה שטועה,0 ;דע דבר, הכרת נ, ידיעה,

למוד.6 דבר; איזה פרסום
לפרטיה. הטבע לטודי נ, ,0הטבע ידיעת —
 השם לפני הבאה ה׳ ,0הידיעה ה׳ —

 בכלל. ידוע שהוא או מקדם הנודע והתאר

 הכר ;בברור דבי־ הכר ס״י, ידע(, לדע, ידע
 ; בדבר מלמד היה ;הרגש חוש, ; איש את

 הבר והשג הבן והתבונן, חקור ;מראש ראה
 ; אשה אל בוא ; הכרה ידי על אהוב ;ברוח

 ; הגלה לעינים, הראה הודע, ;הרוס שבור,
 ;ומפרסם ידוע היה לזולתו; בשמו הגלה
 ;הראה קבוע; נדע, למשמרת. הושם ;הענש

 לאיש השמע הודיע, לאדר. ידיעה תת

 פרסם; דבר; בא־ דבר; איש שידע גרום דבר;
 ידוע. היה ׳השמע, הודע, ענוש. יסר,

 הגלה ונכר, ידוע היה התגלה, התודע,
מפרסם. היה* לזולתו; בשמו

פנים. את־ יודע ,*ומכיר יודע —
דבר. הכרת דע, ידיעה, ז, ,0;דע
 הרבה. יודע איש ז, ,0נדע!

רבים. דברים ידיעת נ, נךענות"

 8זק1ח£1ור3ט8 ידוע, *(
£6ז1נ3186 ]6ז1נ03
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קוסם. אשף, מכשף, ז, .ידע?',

 החזוק להוראת (;,הסיוט )בסגנון האלהים שם יה,
 מ״ק,* ק״ן<• בלי כאד רחב )מרחב־יה, והגדל

לו. אלי,
 הבי, הבה, הב, ;הצווי רק בא )במקרא יהב,

הטען. העמם,* נתון; הבס,
 בכיסי, שכתיו ,*בחפתי ןהבתיו —

עליו. ונברתי רטיתיו לאטד:
תוהלת. תקוה, נטל; טשא, ז, יהב,

 היהדות. כנסי אל הכנס ניד, ם״י, ,0ההד )יהד(

 את עצמו על קבל ליהודי, היה הד,2הת
היהדות.

 חייהם מנהגיהם, היהודים, תורת נ, ,”^הדות
ונמוסיהם.

והמגיד. הטיהד סעלת ז, ,0יהוד
 כן* יהודה; כא־ץ יהודה, משבט ז, יהולי,

ישראלי. ישראל,
ליהודים. הנוגע יהודי, של ת, ,*יהולי
ישראל. בת נ, יהודיה,
 הסופרים0 עברית; היהודים, בלשון תה״ם, יהודית,

 הזרנונית־ לשפה זה בשם משתמשים האחרונים
 שהיהודים הזרות השפות לכל וכן האשכנזית,

יידית. עצמם, לבין בינם כהן משתמשים
 העולם אלהי ישראל, לאלהי פרטי שם יהוד"

 נקודה ובהיותה. ,,אדני", נקראת: זו )טלה כלו

"אלהים"(. תקרא: >הוה"
נאוה. בעל לב, גבה ת, יהיר,

לב. רום גאון, נאוה, נ, ,*יהירות
הכפורים. יום רי׳ת, יה׳ב,
אהל. ר׳ יהל,

 כאי וקשה שקופה טובה אכן מין ז, יהלט,
(.1נון כל לה אין אשר

 בלבו. עז מצוא פ״ע, (,*ייהר ,*דהר *יהר
התנשא. התגאה, ,*התיהר

רצון. יה• ר״ת, יה״ר,

351x213, 0131) וח3ת1 יהלם

לב. רום נאוה, יהירות, נ, יהרה",
מלפניך. רצון יהי ר״ת, יהר״מ,

היונים. אליל שם ז, ,0יובים
 הכבשים; מן זכר איל, יובלים(, )ר׳ ז, יובל,

שאחרי חחמשים שנת (,*•וכלות )ר׳ שופר;
שכטות. שבע

 חמשיס למלאות חג ז, ,0היובל חג —
ידוע. שנים מספר למלאות חג שנה,

עין. כעין, תעלה; פלג, ז, יובל,
בשדה. עובד אדמה, עובד אכר, ז, נב,1י

 האות שם הספרדים(, ק־יאת עפ״י ,*)יוד ,*יוד
העברי. בא״ב העשירית

שם. רי דעה, יורה ר״ת, יו״ד,
הרבנים(. כפם" )לפעמים יהודי ז, ,0יולי

יהודית. ר׳ ,0יולית
 השניה בטאה דתיים פלוסופיס ז״ר, ,0יודעים

הנוצרים. למספר והשלישית
יהרה. ר׳ ,*יוהרא
המשפחות. תולדות ז״ר, ,*יוחסין

חג. טוב, יום ר״ת, יו״ט,
כפור. יום ר״ת, יו״כ,

כאד. גדול אניי עוף שם ז, ר־(,3> ,*יוכני
לאוד. יוצא ר״ת, ל, ,יו

אב. ז, יולד,
יחד. והאם האב הורים, ז״ר, ,*יולדים —

 הראשוני□ )כימים ילה שילדה אשה נ, יולדה,
לדתה(. שאחרי

אם. יולדה; ר׳ יולדת,

 ייגרם(, זוגי, ;פות, ;טי, ס״ר ימים, ,)ר ז, יום,
 עד הבקר מן האיץ על השמש אוד היות זמן

 תקופת לשמש; כגוי לילה(; מן: )ההפך הערב
 קבוע זכן שעות; וארבע עשרים של זמן

 לענש; או למות קבוע יום זק; ענין; לאיזה

 >בא החיים קץ ;החיים תקופת החיים, זמן
החיים. תקיפת יוטו(,

ה" ישפט שבו היום הדין, יום ה', יום —
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הרשעים. את

 מלחמה יום מקום(, שם )ואחריו יום", —
ההוא. כמקום שקרה השוב מקרה או ידועה

 איזה :במובן כשוי ,*מדמים? יום מה —
היום? נתהוה חדוש

היום. אותו של ,*בךיומו —
 שנים שנים(, או )שנה ,*ליום מיום —

ותמימות. שלמות
ביום. יום יום, בבל יום, יום —
יום. בבל ,*ביומו יום מדי —
המלך. חנינת יום המלך, יום —
שמחה. יום מועד, הג, טוב, יום —
 שבו היום הזה, היום כיום, היום, —

תבף. עתה, הזה, בזמן מדברים;
 כמובן: מבטא ,*מחר בין היום בין —

כך. אחר או עכשיו
נרם. הזמן או היום ,*סיע היום —
זמנו. לפני יומו, בלא —
פעם. קרה היום, ויהי —
 מניסן השנה תקופת קיין, החמה, ימות —

תשרי. עד
 ׳*החלף ימות ,*ה?שמים ימות —

 עד מתשרי ישראל כארץ הנשמים עונת

ניסן.
שנה. ימים, —
מועטים. ימים ,*.קלים ימים —
מאד. זקן ימים, שבע —
זמן. אחרי ,*לימים —
לשנה. משנה ימימה, מימים —
חייו. ימי בכל מימיו, —
ידוע. זמן אחרי מימים, --
 תקופה ;מים, עזנתים ימים,ד חדעז —

של־.
חייו. ימי איש, ימי —
חייו. ימי ככל ,*מימי —
,*תהומות .ירדו שמים .;עלו יום —

רבה, וסערה סופה ליום כנוי
 התשובה ימי עשרת ,0נוראים ;מים —

 ראש ימי הכפורים; יום עד השנה מראש

הכפורים. ויום השנה
אחרי־. שיבוא היום המחרת, יום ז, ,*יומחרן

ויום. יום כל של היום, של ת, ,0יומי
 כיום היום, כמשך יום, בעת תה״ס, יומם,

יום. ז, בלילה(. מן: )ההפך

 נרשמים שכו הספר הימים; זכרונות ספר ז, ,0יומן
יום• ככל המעשים

רפש׳ )ם׳.יון(, ז, יון,

•בה*י טיט
>ר׳ נ, יונה, ז, ,*יון

עוף מי; יונים(,
(•1יריע ביתי
 יונה אלם, יונת —

ישראל. לעם כנוי נגינה; לכלי שם
ועם. ארץ שם ז, יון,

חומס. מציק, ת, יונה(, )נ׳ יונה,
יק. ר׳ יונה,
;ון. עם בן ז, ,*יוני

היונים. בשפת תה״ם, היונים; שפת נ, ,*יונית
 מוצץ בעודנו קטן ילד יונקים(, )ר׳ ז, יונק,

 היוצא רך בד יונקות(, )ר׳ אמו; משדי חלב

שני. לעץ זמן במשך ונהיה עץ משרש
 חיים הנולדים החיים בעלי מין ז״ר, ,0יונקים

אטם. מבטן

יונק. ר׳ יונקת׳
להיטיב. מלמד מוכיח, ת, יוסר,

 (.2א־כות לשערות דומה צמח שם ז, ,*יו^זר
 לאחר. ומזמות תחבולות טורה עצות, נותן ז, יועץ,

ייפי. ר׳ יופי,

 1נס'1ץ61>י 72111)6, ק1£60ח יונה, יון, *(
\¥10)

 ץ^xס^^^6^2מ>^0^^י ז?3-ט יועזר (2
6ת1ו33,ז 3(113ח16, וח31(16ת1ו31ז
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 בחוצות. להתהלך המרבה אשה נ, ,*וצא?'ת י

זונה. אשר. נ, ,*חוץ יוצאת
 לחמר; וצורה רמות נותן יוצרים(, )ר׳ ז, יוצר,

 יוצרות(, )ר׳0 לאלהים; כנוי חרס; כלי עושה
 אחרי שאומרים ממציא; בורא, לפיוטים שם

אור". "יוצר תפלת

 ,*מיצרי לי ואוי מיוצרי לי אוי —
 ככה, לי ואוי ככה לי אוי במובן: אמרה

 אחטא לא אם לי, אוי שאעשה איך
 אחטא ואם המפתני הרע יצרי כצד אסכל

יוצרי. כלפי לי אוי

 מהמר. כלים עושה אומן ז, חרש, יוצר —
 ראש. יושב יושב, ר׳ ראש, יושב ר״ת, יו״ר,

הר. מן יורד מים פלג נ, ,*יורדת
 משקל לעני; והיה מנכסיו שירד איש ז, ,0יורד

 ארכה הברה עם קצרה מהברה הבנוי בשיר
י(. השניה על והנגינה

 המרוה ישראל בארץ הראשון הגשם ז, יורה,

 זורק כורה, וכסליו(; השון )בחדש הארץ את
חצים.

 ההלכות ספר חלקי מארבעת אהד ,0דעה יורה
ערוך. שלחן

 מים בו שמרתיהים גדול דוד קלחת, נ, ,*יודה
בה. לאפות באדמה הפירה האש; על

 ויסורים צרות ,*פותענות של יורה —
רבים.

 ,*פורענות של יורה ל־ שפות —
 ציות פלוני על הביא :במובן מבטא

רבים. ויסורים
 אחיי לאחוזה אליו עוברת שנחלה מי ז, יורש,

 שיש מי* לרשת; הזכות שלו מי בעליה; מות

 לפרנסתו•■ לדאוג צריך ואינו רב הון לו

 על היושב המלך כן ז, עצר, יורש —
אחריו. הכסא

אזרח. נר, ז, יושב,

32וח1נ6 יורד *(

יחוס
 מנהל0 שליט; מנהל, ז, ראש, יושב —

אספה.
ישן. ר׳ יושן,
יתרת. עודף, נשאי, ז, מ־; רב תה״פ, יותר,
מהצרך. יותר טהצרך, רב מדי, יותר —
 שכן, וכל* מאד; רב ביחוד, ביותר, -

נם. ומה
 בריאה. עודפת אונה* שאר; שארית, נ, יותרת,

נזה. ר׳ יז,
 )ירמיה ומהיר זריז היה פ״ע, תל(, )יזל, יזל

ל״ו(. ב׳
 חדשה דבר לעשות ההל פ״ע, ייזם(, )יזם, יזם

זמם. ר׳
 לעשות עצמי על איש קבלת קבלנות, נ, ,0תמה

חדש. דבר איזה
סינר)?(. או הנורה מין זעה)?(; ז, יזע,
 התחבר ,“עס יהד היה פ״ע, יחד( )יחד, יחד

 לדבר כלו הלב הקדש )הלב(, תזד, עם".

 לאחר; ולא אהד לדבר רק דבר קבוע אהד;
 לבדם אנשים שני שים אנשים(, שני**)

 אחר; איש עמהם שיהיה מבלי אהד; במקום

 )־עם^, ,*התןחד האלהים. אהדות את פרסם
 התבודד אתם, אחר בלי *עם לבד השאר

 פגה ;הברה מבלי במקום בודד היה עם־;
אל־. ביהוד

 זד/ עם זה תה״ם, ,*ךחדיו תזדו, ב_יחד, ןחד,

 עזרת בלי לבי, כן; נם ;הכל אהת; בחבורה
ג(. ד׳ )עזרא אחר

 אדר בלי יחד שנים היות אחוד; חבור, ז, ,*יחוד
הבורא. אחדות התבדלות; עמם;

 האמונה ז, ,0העזם יחוד ,0היחוד אמונת —
אליו. צרופים כל בלי אהד באל רק השלמה

 ;מ־ בהבדלה ;כפרט תה״ם, ,*ביחוד —
בהתבודדות. בודאות;

תוחלת. תקוה, ז, ,*יחול

שיבות ; שבט או משפחה תולדות ז, ,*יחוס



 לנכבד; את־ חשוב משבט; או ממשפחה

 אל־; דבר שיכות הראות0 ל". קדמה זכות נתון

 העצם פעלת הוא או עצם, באיזה נמצא דבר כי הגד

 היה0 משפחת־; אל החשב ,*הת^חם ההוא.
אל־. נגוע ל־; שיך
 מוצא ;מחצבתו ומקור איש מוצא _יחש, ,*^חם

 נניעת שיבות,0 ;חשובה ממשפחה איש
אל דבר
 לעצם כנוי )בדקדוק(, ז, ,0היחס שם —
 למקום או לעם, למשפחה, שיכותו ידי על

 שטתיחם השם על יוד בתוספות )נעשה וכיו״ב
וכוי(. מצרי ירושלמי, אליו; העצם
היחס. מטבע ת, ,*יחסי

 אצילים, בן נכבדה, למשפחה בן ז, ,0?חסן
אסרתים.

ברגלים. נעלים בלי הליכה ז, יחף,
 פוחח,0 לרגלים; כסוי בלי רגלים, חשוף ת, יחף,
העם. המון דלת בן התחתונה, השדרה בן

 הנעלים פשוט יחף, הלוך ,*ל.תיחף (*)יחף
הרגלים. מעל

 מרב הבהמה ברגלי חכוך או עיסות ז, יחף
יחף. ר׳ס דישה; או הליכה

אחר. ר׳ ס״ע, יחל,
יחם. ר׳ יחש,

 ממשפחה ליוצא החשב )־אל־(, לתיחש )יחש(
 יחסו איש הנד פלוני; טעם או משבט או

ומוצאו.
טוב. יצר טעם; יש טוב; יום ר״ת, י״ט,
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 שיכור.0 ;לתהלה סרסום השובה, למשפחה

לשני. בנוגע אחד דבר מצב דבר; אל דבר
נעלים. בלי יחף ההליכה ז, ,*יחוף
 הצומח עץ של דק ענף (,*יחורים )ר׳ ז, ,*יחוד

תאנה(. של )ביחוד הנזע מן
יחוס. ר׳ ,*יחוש

 אחד ןחידי(, ם״ר ןחידים, ר׳ יחידי, >כ׳ ת, יחיד,
 ;לו דומה ואין במעלה אחד ;זולתו מעין

 להצכור חבר מהצבור; אחד* ;נלמוד בודד,

 :מן ההפך ;מהצבור מצין איש להברה; או
 בענין אחת לדעה הנוטים )במספר "רבים"

והלכה(. דין
כסוד. ביחוד; ר׳ ,*ביחיד —
לאלהים. כנוי ,*עולם של יחידו -
על כשמדברים )כדקדוק(, ,0יחיד לשון —

רבים. במספר ולא אהד נוף
 מצטינים עולם, יחידי ,*סגולה יחידי —

כמהם. רבים שאין נבחרים, ונעלים,
 ;הפיוטי( )בסגנון לנפש כנוי נ, ׳*יחידה

עשר. עד כאחת המספרים אחד )בחשבון(0
דבר מצב בדידות, ערירות, נ, ,*יחידות
יחיד. שהוא

 עמו. אחרים בלי אחד (,ת,*_יחיךוז )נ׳ ,*ךייןח

 חכרה. כלי ;כנוי( )עם לבד תה״ם, ,*יחידי
מצפה. מקוה, ת, ןחיל,
 אבד לשוא; צפה לחנם, חכה הוחל, )יחל(

 תקוה נתון ;חכה צפה, קוה, .יחל, תוחלת.

 על דבר וינוח שיפול עשה* הבטה; איש, בלב

קוה. צפה, חכה, הוחיל, דבר.
 להוט היה ההם, פ״ע, _יחם(, לחם, יחם

 התחמם. הרה; )אשה(, התעבר למשגל; בתאוה

 הטם. אש, הקדה התעכר; להוט; היה יחם,
בתאוה.! התחמם ,*הרןיחם

 בו )השתמשו ;הצבאים ממיני אהד ז,
הבר(. לבקר נם

איש מוצא את הראה פ״י, ,*יחם )יחם(
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 )־ל־(, ס״ע ייטב(, ע״ו, נחי ע״ד ב,*>ט יטב

 עליו(, )לב־טוב לו; נעים כמצב איש היה
 באיכותו ושלם ישר היה רצון; ומלא שטח היה

 איש, בעיני הן דבר מצוא )־בעיני־( ובתבונתו;

 חסד עשות היטיב, ונעים. רצוי דבר היה
 ונקה תקן כראוי; דבר עשה ל־; וטובה

 ;והישר הטוב עשה קשט; יפה, תקן; סתילה;
ומתענג. שמח היה לבו(, )היטיב

יה. מן וגם המשרש, השם מן קצור יי,
אמן. לעולם ויתעלה יתברך ר״ת, יול״א,
לדבר. טעם יש ר״ת, יט״ל,

 משקה (,0יעים נם *יינות ר׳ יין, )ס׳ ז, _יין,
 שכרון ;ענבים דם ענבים, מעסים עשוי משכר

שכרות.
מים. בו מזגו שלא נקי יין ז, ,חי יין — *
תסס. שלא חדש יין תירוש, ,1ת3מ יין — *
 של וצרכיו מזונותיו ,מזוג #ל־ י.ינו —

 טבחו אפויה, שתו :כמו לו, מוכנים סלוני

וכדומה. טבוח

*

 יין אלילים, עובדי של יין ,נסך יין —
נוי. בו שנגע יין לאלילים; שהקריבו

*

סעודה. וןן, מעזתה —
 חריף משקה ז, ,שרף יין ,שרוף .יין —

 אחרים המרים או יין ממשרסות היוצא

תוססים.

**

לו. יין שטעם היין; מטבע ת, ,סןיני
נסך. יין ר״ת, יי״נ,

שרף. יין שרוף, יין ר״ת, יי״ש,
להשוב. אששר אששר, תה״ש, ,*יכול
 ;עם־ במששט עמוד הששט, הוכח, )יכח(,

 צדקו. להראות דברים במלחמת איש הלחם

 מעשיו לתקן איש העיר ענוש; יסר, הוכיח,
 הוציא ;אל־ ומקביל ישר טצוא ;הרעים

 את הראות טוענים; בין ושפוט הכרע טששט;
 לראיה היה ;בראיות מספק ענין ברר ;צדקו

תוכחה; סבול ענוש; היה הוכח, דבר. על

ילד
 התוכח, והוכחות. ראיות ידי על התברר

.*עם הששט
 כח די היה כה; עצור ש״ע, יוכל(, לצל, יכל

 סבלנות לאיש היה ;דבר לעשות לאיש

 על־, התחזק )־ל־(, ;נעים בלתי דבר לסבל
 אששי אולי,* הדשות; בידו היה על־; התגבר

כי־. חושב הייתי להיות;
אני. יכול ,*יבולני —
 (,*כביכול >או: ,*כבןכול ,*כביכול —

 בטדי הדבר, אפשר היה כאלו תה״ם,
 דבר לאלהים כשמיהסים בו שמשתמשים

באדם. רק אפשרי
 עצמה; עז, דבר, לעשות כח ןכלתי(, )כ׳ ג, יכלת,

רשות. דבר; לעשות אפשרות
 יכול. הכל לאלהים כנוי ,*יכלת בעל —

כביכול. ר׳ ,*יכלת דרך על —
קטן.', כפור יום ר״ת, יכ״ק,

לאט־(. )אפשר לאטר יש ר״ת, י״ל,
 הוציא ילד, המליט פ״י, תלד(, )ילדה, ילד

 יצור, לפעל; דבי הוציא ;העולם לאור עבר
 יצוא הילד, מקדם. היה שלא דבר ברוא

 )־לבנה(, חדש; דבר התהוה* אמו; מרחם

 החדש כראשית שנית הראותו הירה, התחדש
 עזור ולד, זמן. משך נעלם היותו אחרי

 ילוד, לצעיר. עשה לילד, עשה* ללדת;
 יצור, ללדת; גרום הוליד, הברא. נולד; היה

 לד׳2הת הולד. הולד, סברה. הוציא* ברוא;
הולד. על־; התיחם משפחת־, על החשב

נולד. ר׳ ,*נולד —
 הקטן בלדי(, ס״ר, ילדים,' ר׳ בלדי, )כ׳ ז, ילד,

 לנער, היותו עד אמו מבטן מצאתו האדם של

קטן• ק
 בימי לאיש שנולד ילד ז, זקנים, ילד —

זקנים. בן זקנתו,
אנשים. אדם, כני ,סאךם ולדי —
השקרים ,0היום ולדי ,0הזמן ולדי —
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בעולם. שיקרו

איש; של ובנותיו בניו ז״ר, ילדים, —
צעירים. אנשים

 כת לדות<,2 ם״ר, .ילדות, ר׳ ילדתי, )כ׳ נ, ילדה,
רך. צמח* צעירה; אשה קטנה;

יולדת. ר׳ ילדת, לדה,* *לדה,
 ות;6ט ילד, עוד שהאדם הזמן נעורים, נ, ילתת,

 ילד. בהיותו האדם תכונת* מולדת; ארץ מולדת,

ילד. ר׳ ז, ילוד,
 להורות לאדם, מליצי כנוי ז, אשה, ילוד —

חלשתו. על

בן. ילו-ד, נולד, ת, ילוד,
 נולד, .ילידי(, ם״ר ןלידים, ר׳ .יליד, )ם׳ ז, יליד,

בן. ילוד,
אדונו; בכית הנולד עבד ז, בית, יליד —

העבד. בן
 הילד יציאת לדה, היולדת, מצב נ, ,*יליךה
העולם. לאור

הלך. ר׳ ילך,
 מר. בקול זעוק ספוד, ככה, ס״ע, ,*_ילל )ילל(

לל. יהיליל(, "ליל, עליל, )עתיד: היליל,
מר. כקול זעקה נאקה, קול בכי, ז, ילל,

לל. ר׳ ללת(, )ם׳ נ, יללה,
אלף. ר׳ ,*ילף

 •קלסות מצרית; חזזית בעור; ססחת נ, ?לפת,
השער. בשרשי המתילדים סבים כעין קטנות

הארבה. ממיני אחד ז, ילק,
 מאסף קבץ,0 תרמיל; קטנה, אמתחת ז, .ילקוט,

 צרכי בו שם שהתלמיד הכיס שונים; מאמרים

הססר. בית אל בלכתו למודו

 סני על רבים מים שטח עזים(, )ר׳ ז, ים,
 מים; למקוה גדול כלי ברכה; אנס; האדמה;

 ולרבוי; ולנדל לרהב ומשל סמל ; מערב צד
 ; נקבים( הטלא השען- )אריג הנסה *קרקעות

 אבן הענבים)?(; בה שדורכים הגת קרקע
ענבים)?(. או זיתים עליה לסחט עגלה

ימין
 שטות הגדול, הים האחרון, הים -

תיכון. ר׳ התיכון, הים של
 יריחו שאצל המלח ים הפןךמוני, הים —

המות. ים הוא
הקדמוני. הים הוא *המלח ?ם —
ולא לאבדון ילך ,*המלח לים ילך —

טמנו. יהנו
לשון. ר׳ ,*;ם לשון —

סרד)?(. הבר)?(; יונת חטים; מים טעינות ז, ?ם,

מקומות.
המהיר. הים זרם ים; נ, ,*?מה
הכלל. מן יצוא השנה; ימות ר״ת, ימ״ה,

המשיח. ימות ר״ת, ימה״מ,
הים. של ת, ,0?מי

 המלחמה צי מלחמה, אניות קבצת נ, ,0?מיה
המדינה. של
שנה. יום; ר׳ ימין, ?מים,
הלב, בו שאין הגוף לעבר אשר הצד נ, ימין,
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 היד צד דרוס; צד שמאל; להפך:

עצמה. גבורה, כיח, שבועה;
כבל שמאל, ועל ;מין על —
 אי הימין לימין. סנה הכין; זמן, ,0ימן )ימן(

הימנית. בי- השתמש לימין; סנה הימין,
ימיני. ימין, מצד אשר ת, ימני,
 גדל, הומיה, בדבר. דבר החלף הימיר, )ימת

 התפאר,0 ;בדבי התענג התי_מר, נשא.
התגדל. התנשא,

שטו. ימח ר״ת, ימ״ש,
משש. ר׳ ימש,

נצה. יחיה נרו; יאיר ר״ת, נ,*י
 הונה, בלה. החרב, ם״י, יינה,(, דנה, ינה

התעה. רמה, חמום; לחץ; גרום
נון. ר׳ המשיח)?(; שם ז, ינון,

תינוק. ילד, ז, ינוקא/ עוקא/
בשנים. צעיר ת, ,0עיק

 תועלת, קבלת היונק; פעלת0 רך; ענף נ, יניקה,

הנאה.

יסף
 הוקם הוסד, ופדר. חבר לחיק; שים* קבוע;

 יפחה ;פד, יחד. והתיעץ האפף מכונתו; על
 היפד. הוסד, יסוד, גזור. צוה, ;חזק

קפד. היה התבסס, ,*התוסד
התחלה. ראשית, יסוד; הנחת ז, ישוד, יסד,

 לבני קוראים הזה בשם המעלה, ישוו־ —
 מושבה שם0 מבבל; שעלו יהודה גלות

כיום. מי שפת על העליון בגליל
 בסים, כן, יסודות(, גם .יסודיים )ר׳ ז, שוד, י

 לחזקו; בארץ אש־ הבנין חלק בנין, תחתית;

 גדול; עקר ומקורו; דבר תחלת * דבר; קביעת

 שאינם העקריים העצמים0 ;חבור ססר,
בקבלה. הספירות אהת מתחלקים;

מרכבים שמהם החמרים ז״ר, ,0ישודות —
הגופים.

 היק. שימת פקודה, דבר; המיסד פעלת ז, ,*יסוד

מבון. בסים, יסוד, נ, יסודה,
 עקרי• יסוד, של ת, ,0יסוז־י

רשע. גמול עגש, ז, ,*יסור
ולב
.תון

 יוסיף(, )יסף, יסף
 דבר, המשך פ״י,

 פעם עוד דבר עשה
שונות; פעמים או

ענשים. ומצוקות;
 ייםך<׳ לסך, ישך

סוך. משוח, פ״י,
צמח מין ז, :שמין*,

 בפה מצוץ פעו״י, יינק(, >עק, ינק
 היניק, מאדמה(. )צמה מצוץ משדים;

שדים. חלב למץ
 הזמן נ, 7ץקותא ,*עקות

 נערות, ;יונק שהילד

טסות. ילדות,
דעקותא/ גרסא —

כימי איש שלמד מה
הנעורים.

(.* טורף עוף מין ז, עשוף,
)בספרים ספרים יש ר״ת, י״ם,

כונן; הקירות; נבנים שעליהם האדמה, במעבה
סס8,ג ט1£,ש 1ד11?00, 0^\1 ינשוף (1

 נסח נמצא אחרים

סוברים(.
 ספרים יש ר״ת, ים״נ,

 ייסת, רפד, ישד
גורסים.

עשה פ״י,

 התרבה הוסף,
על־. הספח ;יותר

 התוסף יסוף. הוסיף,
על". מספח היה בדבר; התמד

>10ל1,ממ 325רח1ח6 יסמין (1
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 דרכו; איש היטיב מהרע; הדול הוסר, )יסר<

 קשור חזק; הזהר; הוכח; _יםר, מוסר. קבל
 הוכה; ,*היסיר הזריעה. אחרי חרוש היטב;

הוסר. (,*>נף?םר *התיסר אסור.
 זמן קבוע קבוע; מנה, פ״י, ייעד(, )יעד, יעד

 בוא הועד, הבטה.* להתאסף; מקום או

 יחד. התיעץ התקבץ; התאסף, שנקבע; למקום
 סנה; לדין; הזמן למשסט, קרוא יעוד; ,*יעד

 או איש שיועד עשה הועיד, לאשה. קבוע
 הועד, קבוע. בזמן או קבוע למקום אנשים
סנה. הוכן,

הבטחה. ז, ,0?עד
 החוצה, או הצדה סנה פ״י, ?יעדי(, רעה, יעה

נרוף.
בו. לנרוף כלי ןעים<, )ר׳ ז, יעה

 הבטחת עתיד; תעודה,0 קביעה; מנוי, ז, ,*?עוד
נמול.

 פעלת ביער, מקום ומכסה הנדער פעלת ז, ,0?עור

יערות. הנוטע
בנפשו. הרהיב פנים, עז היה הועז, )יעז<
עטה. ר׳ יעט,

פגישה. יעוד; ר׳ ג, ,*יעידה
 ברכה, הביא הצלה; לדבר; צלוח הועיל, )יעל(

טובה. השג לתועלת; היה עזור, טובה; גרום

בת־יענה

 ממשפחת חיה מין .י״עלים(, ר׳ ;עלה, )נ׳ ז, ?על,

 והסלעים; ההרים ראשי על המטפסת העזים

יפה. לאשה כנוי נקבה(, )בלשון0

יעל
חן. מלאה מאד, יפה חן, ?עלת —

על הפורה הכור מלת ־וביען(, ־אשר, י,3)־ ?ען,

למען. מפני; בעבור. בגלל, דבר; סבת

 נס יענים )ר׳ נ, ברדיענה, יענה, ז, יען,
גדול, בר עוף שם יענה(, בנות נם ;ענות

נעמית.
 ייעף<, רעף, יעף

 כח חסור עיף, פ״ע,

 מצמא; או עבודה מרב
 העלה טוס, עוף,0

כנף.
 כח רפה עיף, ת, יעף,

מצמא. או מעבודה
טיסה. מעוף, ז, יעף,
פ״י, ייעץ(, רעץ, יעץ

על־(, אל־, עם )נם
 ונכון טוב אם להתנהג, איך הורה עצה, נתון

 מחשבה חשוב החלט, לא; או דבר לעשות

 רעה לעשות חשוב )־על־(, ב־; הדבק לעשות;

 המתק עצה; כקש דרכו, חשוב הועץ, לאיש.

 עצה. נתון עצה; לבקש יחד התאסף סוד,

 יהד התאסף התיעץ, עצה. נתון ,*יעץ
עצה. לבקש

 קבוץ צומח מקום ;;נרות(, נם ;;נרים )ר׳ ז, יער,
 מעבד לא מקום בר, מקום חרש; סרק, עצי
דבש. חלת זרוע; ולא
 על השוכנות טרף חיות נ״ר, _יער, חיות —

ביער. רב פי
מאכל. פרי נותן שאינו עץ ז, _יער, עץ —
 משל מבטא ,*רבים ול^ ?ער לא —

 היו לא נברא, ולא היה לא לאמר:

מעולם. דברים
 באיזה יער הצמח ביער, כסה פ״י, ,0?ער )יער(

מקום.
דבש. חלת נ, ?ערה,

יער. של ת, ,0?ערי
 מלאכו! את יודע יערות, בנדול עוסק ז, ,0?ערן

היערות. גדול



יצא — 204 — יערנות
היערות. בגדול ידיעה נ, ,0'.ערנות

 גחמד הדור, היה פ״ע, ייפה(, )יפה׳ ־יפה
 והדר, הוד העטה יפה, חן. מלא למראה,

 זכות גתון הזק; )־כיח(, שבח; היטיב,* קשט;
 ומצוא ימה היה ,*יפה דבר. לאיזה לאיש

 דבר. לאיזה מאחר זכות קבל ח<,3>־ ;חן

 עטה התקשט, יםה; עצמו עשה הת;פה,
יפה. היה עדה; הוד,

 יםים, ז״ר ןסת, ס״נ יפה, נ, יפה, >ם׳ ת, יפה,
 טוב הן, מלא .יפות(, ס״ר יפות, נ״ר .יפי, ס״ר

 בעדו לשלב ראוי שוה, נאוה; טוב,* למראה;

וכך(. כך סכום
לב. בחפץ טובה, בעין ,*יפה ב^ין —
 בוחל שאינו איש טבע נ, ,*יפה דעת —

נפש. נעל חש ואינו
יד. ר׳ ,*יפות ידי־ —
הקדמה. משפט לו ,*יפה כהו —
 שעיניו מי ת, קול, יפה עינים, יפה —

יפה. שקולו טי יפות,
 שתיקה. ר־ ,*מדבורך יפה שת;קתך —

רצוי. נאוה, טוב, באפן תה״ם, יפה,
מאד. יפה יפה־פי-ה(, )נ׳ ת, יפה־פי,

 קשי-ט יפי; הן, הדרת מראה, הוד ז, ,*;פוי

ענין. חזוק והדר;
והרשאה. כח ז, ,0יפוי־כח —
 על ביד הכה בכה; האגח, התיפח, >יפח<

)מצער(. הראש
מדבר. מפיו; רוח מוציא ת, יפה,
 הן♦ חן, הדרת מראה, הוד יפיי(, )כ׳ ז, יפי, יפי,

הן. הדרת הדר, יפי, נ, ,*יפיות
יפח. מבטא, מדבר, ת, ־יפיח,

יפה. היה פ״ע, יפיפה,
ת, <,*ה*יפיפ נ, ,*יפיפיה >או: ,*יפיפי

מאד. יפה
הפך. ר׳ ,*ייםך
 קרני שלוח או•, הפץ פעו״י, הופיע, >יפע<

 ;אפל)?< חשוך, היה הגלה; הראה, אור;

 יצוא,0 ;כנגד־ פנים העז נגד־( *)־פנים

עתון<. או )ספר בדפוס התפרסם
הדר. הוד, יפי, זהר; נ, יפעה,

צורם. ישמרם צורו, ישמרהו ר״ת, י״צ,
 ל־, אל־, מן־, עם )נם פ״ע, יצא(, לצא, יצא

 התרחק ;החוצה מקום מתוך עבור על־(,
 ונשקף בולט היה עצם; כאיזה או ממקום

 מצוה; קים* צמוח; )זמן(; תם כלה, החוצה;

 )־צמח; ; בבק- זרוח )־השטש(, חוב; מלא

 ־נשמה(, ־רוח, )־נפש, מהארץ; יצוא צטוח,
 הסר מן־, הבדל דין־; נפסק )־משפט(, מות;

 העבר הוציא, לסוחר. עבור )מטבע(, מן־;
 מלט; הצל, מהבית, גרש הרחק, החוצה, דבר

 פטר הבדל; הסר,* דבר; לאיזה מכספו נתון

 דבר ה<,3>־ך אשתו; את שלה דתי; טחוב

 הוצא, הוציא. ,*היצא איש. על רעות
החוצה. הובא

דפן. ר׳ ,*לפן יוצא —
 כלתה סלוני עין ,*כנגד־ ה^ין ;צוא —

על־. מכעס
 •וצא ירך־, יוצא הלצים, יוצא —

;לד. מעים,
 מתהלכת אשה יצאנית, ,*חוק יוצאת —

דרכיה. משרכת אשה ברחובות; תמיד
 כבשת יצא ,*מקטפות ואזניו ;צא —

פנים.
כלפי־. חובה מלא ,*ידי־ ;צוא —
יד. ר׳ ,*ראשו על רדיו ;צוא —
השתגע. ,*מדעת ;צוא —
הונו. כל אבד ,*פכםיר:מ נקי ;צוא —
לזה. דומה באפן ,*בו כיוצא —
 דומה עם נפגש ,*בו כיוצא בו פגע —

 איש על מבטא מינו, את טין מצא לו,

וכדומה. כמוהו קשה איש עם שנפנש קשה
זה. מדבר חוץ ,*הה זה דבר ;צא —
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 חשוב לא ,*הכלל מן דבר הויצא —

אחרים. דברים בכלל דבר
 היות לא הקלל", מן עצמו הוצא —

אחרים. עם יחד
בדפוס. פרסם ,0עתון או ספר הוצא —
אשה. נרש א^ה", הוצא -
 נתון הוצאות", הוצא ,*כסף הוצא —

וכדומה. החיים לצרכי חפץ, להשגת כסף
 ענה לא ,*חלק ?לוני את הוצא -

שאלה. על ל־
 את השכיח ,*מאזני־ את־ הוציא —

כרחו. על מלב־ פלוני דבר את או פלוני
 שנה חי לא ,*שנתו את הוציא לא —

שלמה.
 ׳*הראיה ^ליו מחברו המוציא -

 כי החיים ובמנהגי בהלכה ידוע חק
 התובע על דבר, איזה מהשני התובע
לתביעתו. ועדות הוכהה להביא

 הרבה לצאת שדרכו מי ת, (,*)יצאנית יצאן",
החוצה.

 וכבינוני(, כעבר רק )נמצא ם־ע, נצוב, )יצב<
 עמוד )"על"(, עמדו; על הנון זקוף, עמוד

 העמד, הציב, על־. להשגיח עמוד אצל";

 התיצב, קוממיות. העמד הצב, הקים.

 על השאר נגד־; והתחזק עמוד הכן; עמוד
התיצב. התצב, עמדו.

 השאר דבר; הקם הכין, העמד, הציג, )יצג(

 הראה זה(,מח)־0 דבר; הניח במקום; דבר
 מקומו; על השאר הצג, כתיאטרון. מחזה

כתיאטרון. מהזה הראות )־מחזה(,0
הטוב. יצר ר״ת, יצהיט,
 נדולה, לשמן(; פיוטי )כנוי זך שמן ז, יצהר,

תפארת.
הרע. יצר ר״ת, יצה״ר,

 פוט המחרשה; יד (,*.יצולים *)ר ז, ל",1ןצ

העגלה. שוק העגלה, מוט המחרשה;

יצק
דיוטה, משכב; מטה, יצוקים(, )ר׳ ז, יצוע,

תניע. ר׳ קומה;
 כר להתיך דפוס ;התכה נ, .יצקה יצוקה,

מוצקת. מתכת,
מצוקים. ר׳ ,*יצוקים

אבר. כריה; נוצר, דבר ז, יצור,
בן. הלצים, יוצא ת, יציא,

 לצאת מקום מוצא, היוצא; פעלת נ, ,*יציאה
 דבר(; לרכישת או )לצרכיו כסף הוצאת דרכו;

 מקום. עזיכת נלות, פרישה; פרידה, מסקנה;

צרכים. עשית צואה; מושב;
אמתי. נכון, ת, ,*יציב
 היושב חי או עוף0 הארץ; יליד אזרה, ז, ,*יציב

למקום. ממקום נד ואינו קבוע במקום

דכר. והמעמיד המציג פעלת נ, ,סיצ'נה
 קומת דיוטה, ;הקיר בסלע רצוף מהלך ז, ?,ייצ

 העקרי; על ונשען נצב טפל בנין* בנין;
 העליונה: הדיוטה מן היוצאת גזוזטרה נזרה,
הספינה. כתלי ;פנימה או לחדר מחוץ כבנין
התכה. ושופך; היוצק פעלת נ, יציקה",

בריאה. נוצר, דבר ז, ,*יציר
 מעשי0 ;היוצר פעלת בריאה, נ, ,*יצירה
מפעל־. ידי־,

מצרים. יציאת ר״ת, יצ״מ,
 שים פ״י, פטה; ירוד פ״ע, הצי?, >יצ?(

 הרצה0 וכסתות; כרים שטוח למשכב, מרבדים
 ערוך עצה; נתון לפני־; שים למודי; דבר
 הנח, ויקבלוהו; בו שיעינו אחרים בפני ענין

 הצע, ואמתי. קים כיסוד רעיון או דבר קבל

 פצע היה החדר( )־פטה, למשכב; שטוח היה

עליו. שטוח
צוף. ר׳ יצף,
 אל־(, ל־, עם )גם פ״י, יצק(, )יצק, יצק

 מתכת הפוך התך, מכלי; נוזל הוציא שפוך,

 הצק, הציג. העמד, יצוק; הציק, לנוזל.
חזק. היה השפך; )מתכת(; התך הוצק,

1
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 תלמיד. היה שרת, .ידי־, על מים יצוק —
זהב. ר■ וכר׳, רותח זהב יוצק -
יצוקה. ר׳ יצקה,

עשה; ברוא, פ״י, יצרי(, או ייצר )יצר, יצר
 עשה ודמות; צורה נתון חדש; דבר המצא

 הוצר, יצור, הוצר, מחמר. חרם כלי
 בדמות העשה היה, הברא, ,*התוצר

ובתבנית.

 1־13.150111,■ 973€1ח1:1,?ד יקנת *(
ץ361ח11ר3, 1ץר3£1

 מעשה בריאה, מחשבה; לב, מערבי ז, לצר,
לדבר. גטיה תאוה,* תכונה; טבע, ידי־;

טוב. לעשות נטיה ז, ,*ב1ט יצר —
השטן. רע; לעשות נטיח ז, ,*הרע יצר —
,*מיצרי לי ראוי מיוצרי לי אוי -

יוצר. ר׳
יצור. ר׳ יצרים,

 הצות, דלוק. בעור, פ״ע, יצת<, )יצת, יצת
 | הצית, השרף. )־באש(, דלוק; בעור, השום;

לשרפו. בדבר אש הבער )-אש(, ;שרוף
 מקום .יקבי(, ם"־ .יקבים, ר׳ .יקבי, )כ׳ ז, ^קב,

 ;!יין ממיצם לעשות הענבים את בו שדורכים
 מן היוצא היין את תוכו אל לקלט שבנת בור

 1 בו להחזיק כלי גדול, סל* ; הנדרכים הענבים

דבר. באיזה משקע מעמק, ;זיתים
יקבים. עש־ נקב; חקוק, נקב, פ״י, ,*.לקב )יקב(

 בעור, )ב־(, פ״ע, ריקד(, יקד, )יקד, יקד
מבער. היה יקוד; הוקד, דלוק.

 קמטים קבוץ זקנד; הקשבה; משמעת, נ, יקהה׳
עם. קבוץ אספה,* מזקנה; בפנים

בוערה. אש אש, להבת שרפה, ז, יקלד,
מוקד. מבערת, אח ז, יקוד,
ומלאה. תבל בטבע; הנמצא החי קבוץ ז, יקום,

 מוקש; דשם עופות; ציד ז, לקוש, ש,1לק

מוקש.0
אש. מדורת מוקד, נ, ׳*יקירה
השגה. ממצב הפך ערות, נ, ,0יקיצה
;סא־ חביב מאד, רצוי מאד, יקר ת, יקיר׳

כבד. *נכבד;
 שנוטלים ן—המ בבית ספל (,*.יקסים )ר׳ ז, ,*קם י

לרחיצה. רותחים מים בו
 )סדר זנק הבדלה, נר, קדוש, יין, ד״ת, יקנה"!,

שבת(. *במוצא שחל בחג בקדוש הברכות
(.1פרח שם נ, ,0לקנה
השטט פ״ע, לקע(, רקע, יקע

 מ־׳ פור )אבר(; ממקומו ונטה

 ע׳י^.קה )נפש<♦ ב־ קוץ
 וכדומה. עץ על בהבל העלה

התלה. הוקע,
 1 >ע״ד הקיק ליקק(, רקק, יקק

משנה. התעורר פ״ע, קוץ(, שרש
יקנת ישן. מן: הפך ער, ת, ,0לקק
 היה נכבד, היה פ״ע, לקת, ילקר, לקר, יקר

 מהבין; כבד היה רב; מחיר שוה היה חשוב;
 ־אש, הרים )־ראש( כבד; ,*_י_קר כבד. *היה

 העלה דבר, של המהיר את הרים0 התגאה;

 סחיר הרבה דבר, ערך הרים קיר,“הו השער.

 לא דבר איזה שיהיה עשה נשא; כבד, דבר;

 ,*הוקר יקר. )המהיר( היה* תדיר; לא מצוי,
 מחירו, עלה ,*התלקר יקר. )המחיר( היה

כבד. היה התכבד; ביקר; היה
 ר׳ .יקרת, ס״ג יקרה, נ׳ .;קר, )ם׳ ת, ׳*לקר

 חשוב; נכבד, .יקרות(. סר״ג י.קךי, ם״ר, ^קרים,
 נפק. לא -גיל, לא המשקל; כבד המחיר; רב

 לסצא. שכבד ת, ,0הקציאות יקר —
טובה. רוח בעל ת, רוח, לקר -
 רב. ערך בעל דבר גדולה; כבוד, פאר; ז, יקר,

 -בוי המחיר, עלית גדול; רב, מחיר ז, ,*לקר

חשיבות. ;הערך
 לספינות; זפת בו לבשל כלי מין ז, ׳*לקר

.ס.י__ • ק׳7: י רק
יהד. דב־ )כ״י,?<; כבדה עננה לקרה׳
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 "מנתב כמקום זו במלה משתמשים נ, ,0יקרה

יקרה". "אגרת או יקר"
 המהיר. עלית יקר,0 השיבות; גדולה, נ, ,*יקרות

 בעד הלוקח או סחורתו המוכר איש ז, ,*יקרן

בייהר. עבודתו
ביקר. מכירה נ, ,0!קתות
יקר. דבר סגלת נ, יקרת,

 רשת, פרוש )ל־(, סעו״י, יי_קש(, )יקש, יקש
 דלכד הוקש, ללכד. פח טמון מוקש, שים

בפח. האחז ברשת,
רצון. יהי ר״ת, י״ר,
 מסגי־(, מן־, )את־, פעו״י, יירא(, לרא, ירא

 דאוג כבד, ;דאוג ופחד, אימה חוש פחוד,
 )שמפחדים ולאימה לפחד היה הורא, לכבוד־.

 הפיל ירא, כאד. ונשגב נכבד היה ;מפניו(

י־וא. פחוד, ,*התירא אים. החרד, פחד,
 יראי, ס״ר יראים, ר׳ .יראה, נ׳ .ירא, )ם׳ ת, ירא,

 פחדן; מפחד, הרד, ;ראות(, ס״ר, .יראות, נ״ר
אלהים. ירא חסיד,0
 ירא ה, ,*שמים ירא ,*חטא י_רא -

הסיד. אלהים,
 על המדברים ספרים ז״ר, ,0יראים ספרי —

וחסידות. שטים יראת
 הפחדן לאטד: בטוי ,*מבעט ירא אין —

יתקומם. ולא יטרד לא
 )ר׳* כבוד', מפני חרדה אימה; פחד, נ, ,*יראה

לאליל. זרה, לעבודה כנוי ןראות(,
,0הרוממות יראת ,0הכבוד יראת —

לכבוד־. יתרה חרדה נ,

 האלהים. יראת חסידות, נ, ,*שמים יראת —
זולתו. ריב את רב ת, ירב,

 אותו שנותנים ירק טין נ, ,*ירבהה ז, ,*רכח2
 צהוב, אבטיה0 שמיר; כבושים, קשואים לתוך

שם. ר׳

•(1וטקמזטר יףע שם ׳ז ,*־קר
5ו6ו5€י תז682ח£6, 111וח01186 ירנזי י(

ירגזי

 העתק אל־(, )מן", פ״ע, רד(,2 לרד, ירד
 עיף או הלוך נמוך; למקום גבוה ממקום

 שקוע ;ונמוכה שפלה ארץ אל הלוך ;למטה

 ;למטה מלמעלה נפול ;במעמקים וטבוע
 דמעה( )־העץ ;וכה כה התהלך ;ההרס

 קטן המחיר, הוזל ;שסל היה0 ;דמעות שפוך

 העבר ;נמוך למקום הוביל הוריד, המחיר.
 ארצה. הטה מעל־; הסר לטטה; מלמעלה

למטה. הובא השפל, הורד,
אצל־. התאכסן ,*אצל־ ירוד —
 הסיג עם־, התחרה ,*לאומנתו ירוד —

נבול.
 בוא דין, לבית הלוך ,*לדין ירוד —

למשפט.
 פלוני, פרנסת את קפח ,*לחיי" ירוד —

גבולו. הסג
 בתור פלוני נכסי לקוח ,*לנכסי־ ירוד —

חוב. תשלום
 של שדה לקוח ,*חברו לשדה ירוד —

לרשותו. אחר
לעני. היה ,*מנכסיו ;רוד —
 היא, אחת ,*מוריד ולא מעלה לא —

מזיק. ולא תועלת מביא לא

 :כמוכן בטוי ,*עמכם בני ירד לא —
עמכם. מסכים אני אין

 שמתחשבים קרבן ,*)^קרבן( ויורד עולה —
רש. או עשיר הוא אם האיש במצב בו

 מצפון ישראל בארץ העובר הנהר שם ז, ךדן,2
דרומה.
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 כסיבן: מבטא ,*?בולך ה;ךךן יהא -

 ימצאוך. שלא למקוס ארץ, לקצה לך כרה

 דבר זרוק השלך, ש״י, ייךה<, רדה, ירה
 מות; הצי זרוק נוף; כאיזו לשנע למרחוק

 רה,*ה אש. מנשק מרובה, כדורים זרוק
 ךה,1ה אש. נשק בכדור או בחצים הומת
 ידוע; כלתי דבר הודיע אלף, למד, ירה;

 החליט הלבה, ססוק* ;על־ באצבע רמוז
דבר. על הראה0 וכך; כך הוא שהדין

 על לאהד רמוז ,*כעיני־ חצים ירה —
 כיותר בולטים דברים ידי על ענין איזה

בכונתם.
)למלך(. הודו ירום ר״ת, יר״ה,

העין• על העולה קרוס ז, ,*ירוד
 בעל פחות, ממדרגתו; שירד כי ששל, ת, ,*ירוד
חשיבות. בלי קטן, ערך
עשב. ירק; דבר ז, ירוק,

 מיס שני על העולה ירק צמה נ, ,*ירוקה
הי_רקון. מחלת אצה; עומדים,

שרי (,0ירקת )או: החמור" ירוקת -
(.1קטן כקשוא בר צמה

 , המדבר. כלב ז, ,*;תר
ירשה. ר־ יחשה,

לממשלת הקטן המאור סהר, לבנה, ז, ;רח,

 יהיה שלא העת עד ;רח, בלי עד -
קץ. בלי לעולם, ירח; עוד

ימים. חדש ז, ירח,
תש-. הדש האיתנים, ;רח —
השק. חדש בול, ירח —
 1 )׳י(. המקרא מטעמי אחד ,0יומו בן ;רח —
איר. חדש זיו, ;רח -

 בחדש. שעם היוצא עתון חדשי, עתון ז, ;לחול,

היה וששול)?(; ירוד ש״ע, ,(יילט לרט, ירט

,;טשקץ־זס החמור ירוקת 0
£5ט1־וט?1<6, £10161, ׳^11(1 0ט0רוזט)!6.ז

ירקון
)?־(. מקלקל )דרך(

מתקוטט. מתנגד, מריב, ז, יריב,
 שונות מערים סוהרים אספת שוק, ז, ,*יריד

קבוע. בזמן ידוע למקום
 ;היורד דבר מצב היורד, שעלת נ, ,*י.רידה
המקחים. שחיתות התרוששות; ברוחניות; דלדול

 זריקה וכדורים, הציש היורה שעלת נ, ,*יליד.

והשלכה.
 סדין וילון; א־נ, עשוי היץ כסך, נ, .ילי^ה,
לאהל; מליצי כנוי ולטחיצותיו; אהל לגג

כתוב. גיר גליון ;כתוב קלף *נליון
 ס״ר ירכיות, ר׳ ירכים, זוגי _יךך, )ס׳ נ, ;לך,

 הכתניס שבין העליון הרגל סרק ;רכות(,
 החלק ;צד ;החרב חגירת מקום ;והשוק

האות. רגל בכלי; או כבנין התחתון
יצא. ר׳ ירך, יוצא —
 ;•כתי(, ס׳ ת;ם,3יר )זוגי נ, ירבה(, )או: ;רכה

 היותר המקום ;הנבול סוף מקום(, )של קצה

וכיו״ב(. )בור מעמק רחוק;
מלפניך. רצון יהי ר״ת, יר׳מ,

 רעוה, ש״ע, נמצא(, לא בעתיד לרע, ירע
 עשה לרע; הפך ,*הוליע רעע. ר׳ הדוד;

ל־. רעה

 לח הוציא רקוק, פ״י, ?ילק(, לדק׳ ירק
 כתס היה ,*הוריק ירק. היה ש״ע,* מפיו.

והכרכם. השעוה כצבע
 הכהל, הפגים; ירק היה/*פנים ריק1ה —

 ערפו; הקשה התעקש, מפחד; פנים שנה

זועפים. פנים הראה פנים; העיז
כתם. השדה; כעשב שנוגו ת, ילק,

 פרי־ ;מאבל עשב (,*ירקות )ר׳ ז, ירק, ;רק,

 עלה שנה; בכל אותו שזורעים צמח האדמה,

לבש־. נגח־ )במאכלים(* ; בצמחים ירק רך
 לנון שנהפכה בתבואת־השדד. מחלה ז, ן,1;רק

 שעור האדם מחלת ;נובל עלה כנון כתם,

כתם. יהפך שניו



 ירקות
הירק. הנון נ, ,0ירקות
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(.1ירקה אכן מין ז, ,7ירקנא
 ירק )לד״ק(* כתם; קצת ירק; קצת ת, ירקרק,
מאד. כתם מאד;

 רש(, או ירש )בצווי: יירש<, >ירש, ירש
 איש שהגיה רכוש נחול לאחוזה, לקוה פ״י,

 מיד ארין לקוח ־נוי( :או )־ארץ ;במותו

 לקוח ; הגלה גרש, ; בחזקה לקוח ; אדוניה

 חסור העגה, לדל, היה הורש, אחר. כקום
 שלול. בזוז, ירש, הגלה. הגרש,* רכושו;

 או איש גרש ;לאחוזה נתון הנחל, הוריש,
 לרש. שים השחת; כלה, הגלה; מנחלתו, עם

 מניה שאיש נחלה אחזה, נ, ירשה, ירשה,
 ;לאיש כאיש העובר רכוש ;ולקרוביו לזרעו

דבר. היורש *פעלת
מציאות.0 ; נמצא דבר _קים, דבר ז, ש,
אין; הסך: דבר, מציאות על להורות תה״ם, יש,

 נמצא )־ל־דבר(, ;ראוי צריך, *)־לעשות־(
 על )־לפלוני ;יקרה לפעמים )־ש(, ;ל־

לפלוני. חיב פלוני פלוני(,

אומרים. אחרים ,*אומרים יש —
חפץ. אני נפשי, את יש —
 תביעות לפלוני יש ,*על־ ל־ יש —

אלמוגי. על וטענות

 במיכן: מבטא ,*בן (1)לאמ לאביו יש -
ונעלה. יקיר בן הנה יולדתו, אשרי

 שמו; יטה שטים; יראת שמים; ירא ר״ת, י״ש,
שרוף. יין

ישראל. ארץ ישוב ר״ת, שא״י,
 המתגים, על השען פ״ע, ישב(, )ישב, י^ב

 מקפלות; בשוקים הירכים על )הגוף( הסמך

 ;המתן חכה, ;מקומו על השאר ;שכון גור,
 היה* ושמם; חרב לא ישוב, מקום היה )ארץ(,

 אדם, הטלא וכיו״ב(, עיר )ארץ, הושב, שקט.

 מ10,זמק 010(11, (110(116 ירקנא, *(
.660-81006§)

ישועתה
 ;מושב יסד השכן, _ישב, ישוב. לטקוב היה

 בתוך. שים ;תרץ באר, ;השקט *הרגע,

 מושב; שים השכן, מקום; על שים הושיב,
 לאשה. לקוח ;אנשים למשכן )מקום( עשה

 היה הרגע, ;אגשים למשכן היה ,*התי^ב

 התיעץ, )־כדבר(,0 ; התרצה הסכם, ;שקט
עליו. וחשוב בדבר עין

 הכנס ,*אבו־הם של בחיקו ;שוב —
)?(. מות המול; בברית,

התענה. צום, ,*בתענית ;שוב —
 על תרנגלת שים ,*תרנגלות הושיב —

לדגר. ביצים
וזכרו. שטו ימה ר״ת, יש״ו,

 הנאור; העולם כפר; נושב; מקום ז, ,*ישוב
 מצב ;צלולה דעת ;המישב פעלת התישבות,

 הגרים יהודים של מועט מספר0 נושב; מקום

יהודים. לא של ככפרים
ל". לב שימת מחשבה, ,*הרעת ישוב —
 מדברי, לא ביתי, ,*.ישוב של ,*־ישוב —

פרא. לא
 כראוי העולם תקון ,*העולם ישוב —

אדם. בני לצרכי
 ,*,־בבורות*באילנות העולם ישוב —

 ברבוי הוא העולם תקון במובן: אמרה

המים. בורות ברבוי או והנטיעות העצים
 תרבות. בן שאינו מי ,*ה;שוב מן אין —

 מחדש. טתישב כפר; יושב איש ז, ,*ישובון

מהמדבר. לא ישוב, של ת, ,*;שובי
 את מאחזים שבהם האניה מוטות ז״ר, ,*ישוים

 באניה שנותנים וחול אבנים ; )?(ההבלים

ישר)?(. מעמדה להחזיק
הבן. פדיון ז, ,*הבן :שוע

 ברכה, הצלה; עזרה, נ, ישועתה, ישו^ה,
הצלחה.

 קתולים. נזירים כת בני ז״ר, ,0ישועים

ישועה. ר׳ נ, ישועתה,
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 במציאות. שהיא דב־ הנמצא, הדבר נ, ,0;שנות
שעברה. שנה תבואות ;חדש לא דבר ז, ישן,
 כביר קרוב, מזמן שאינו חדש, לא ת, ;שן,

)דבר(. ימים
לפנים. שהיה מה הקדם; המצב ז, ישן,
תנומה. אוהב ז, ,0;שנן

 -יצא החלץ, העז־, עזרה, כצוא הושע, )ישע(

מאויבים; הצל ; מצ־־ מלט הושיע, מצרה.
• עזור.

מצרה. עז־ הצלה, ישעי, ר׳ ז, .ישע, ;שע,
 עם בצריף תמיד )בא תשוקה הפץ, ז, ,ס;שע

 ישעי בל :במו המושג, לחזוק ״חפץ״ השם:

הוא־(. חפצי וכל
 כעין ונוגה —יק הן אבן מין ז, ,*;שפה ;שפה,

(.זהזכוכית
 מפלס, היה שיה, היה פ״ע, יישר(, לשר, ישר

 שמאל; אי ימין נטיח בלי הלוך עקמימות; בלי

 רצוי, היה )־בעיני־(, ;תם היה בצדק, הלוך

 שוה, ישר, חן. כצוא ונכון; לטוב דבר חשוב
 צד. לאיזה דב־ פנית הטה לצדק; הבר ;פלס

 לפניו, יש־ הבט לנכה; ערוך שוה, ה;שיר,
 לא יש־, העשה הת;שר", ישר. המבט כונן

וכנכון. כיש־ התחשב )קומה(; כפוף
 )או: י:שר ,*בחך יישר( :)או י.ישר —

 הסכמה להבעת מבטא ,*חילך יישר(
 הבעת הוא; ויפי■ טוב כי מעשה לאיזה

טיב. מעשה עשית על תודה

 ישר. ; הנכונה בדרך הולך תמים, איש ז, ;שר,

 שוה, ישרי(, ם"־ ישרים, ר׳ ;שר, )ם׳ ת, ;שר,
 ;לצדדים נוטה לא כפוף, לא מעקם, לא

 ,סטמסמ נ35ק15, סנ5ס6י ה6יש *<
ע15ק6ז

 הישרה. והמשלם; המי_שר פעלת ז, ,0.ישור

 אינות. :היפך הכר, מציאות הויה נ, ישרת״,
 הלי ילין(. י״ד, ו׳, )טיבה טנפה רעי, ז, י.שח,

)ב״י(. הנוף וקלקול הלשה של
הושיט. ר׳ ישט,

 מקום היושב; מצב או פעלת נ, ,*ישיבה
 1 ;והבמה תורה כדברי לחקר הכטים ישיבת

דין. בית התלמוד; ללמוד מדרש בית
 , בבית הלומד צעיר ז, ,0ישיבה בחור —

 שאינו טי בטלן, ; התלמוד ללמוד מדרש
 | וכנמוסים העולם הליבות את יודע

כחברה. המקבלים
 למוד את המלכד מורה ז, ,*ישיבה ראש —

נאון. ישיבה; מנהל בישיבה; התלמוד
ישיבה. ראש היה ,*בישיבה ישוב —
 המלאכים מסכת ,מעלה של ישיבה —

הנשמות. בעולם הגדול דין בית והאלהים;
*

 מקום ציה, מדבי־, ז, ישימון, נ, ישימה,

שמטה.
 נבכר, ימים; שבע מאד, זקן ז, ישש, ישיש,

 יועצי לראש תא־ ;מלמד חכם,* ;חשוב

לפנים. רומא  אכות בן נדחס, כן ז, ,ישישים זע3 —

נכבדים.
*

הישיש. מעמד זקנה, נ, ,*;שישות ,0ישישה
 היה פ״ע, _ישם<, או יישם )ישם, ישם

 פ״ס, חסרי דרך )על השים ושממון. לחרבה

לשממה. עשה החרב,
 )כעל היה פ״ע, יישן(, ;שן, הוה לשן, ישן

 התנועה בהפסק גמורה מנוחה במצב חי(
 הקיץ(. )הפך: הרדם נום, החושים, ופעלת

 । במקום. האהז רב; מזמן נמצא היה חושן,
 לימים דבר העט־* שנה; לידי איש הבא ;שן,
 ,*הת;שן לישן. היה ,*.יש{ ישן.ז עשה רבים;
 בשנה, השקע0 :הזדקן ; רבים לימים עמוד

הרדם.

 בהבלים. שקי-ע בתנומה; שוקט נרדם, ת, ישן,
 הראשונים: לאבותינו בנוי ,*חברון ישני —

 ובספרות )כפיוט ויעקב יצחק, אברהם,

האגדה(.
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 מתאים, ;מעון נקי תמים, ;כשר נבון,
מקביל. מכון,

 בו כתובים שהיו ספר ז, הישר, ספר —
ישראל. עם של הגבורים שירי

 פהות לא נכון, משקל ז, ,י^ר משקל —
יותר. ולא

*

 השם צורת )בדקדוק(, ז, ,0ישר שם —
נטיה. בלי העקרית

 בה שאין נכוחה, אמת; צדק, תם, ז, ישר,

עקמימות.
 הקי לפי הכתיבה ז, ,0הכתיבה ;שר —

הנכון. והכתיב הלשון
פניה. מנטה, נטיה, ז, ,0ישר

 ישאינו יהודי* ;גוי( : )ההפך יהודי ז, ישראל,
לוי. ולא כהן לא

ישראל. כן ת, ,0ישראלי
 תם. צדק, לב, ישר ישר; דבר נ, .ישרה׳

 ישראל. לעם מליצי כנוי )ישורון(, ישרון
תמימות. ;שר, נ, ,*ישרות

ורחמים. צדק נ, ,*;שרות מרת —
וצדק. כישר שמתנהג מי ת, ,0;שרן

והישר. התמים תכונת בישר; התנהגות נ, ,ס;שתות
 שהדבר עשה לישיש; עשה ,*;שש *)ישש(

ימים. לארך ןתקים
ישיש. ר׳ ישש,
את. ט״י, ;ת׳,
תרגם. עוזיאל( )בן יונתן ר״ת, י״ת,
 או עץ מסמר נ, יתדות(, )ר׳ ,*יתדה ;תד,

 עליו לתלות בקיר לתקעו או בו לחפר ברזל
 אהל; מיתרי בו לחזק באדמה לתקעו או דבר

 הברת השיר( )במשקל0 במשפחה; ונכבד ראש

ונכבד. גדול איש אחריו; ותנועה נע שוא
 הברזל מסמר נ, ,*המחרשה יתד -

 בעת באדמה הנתקע המחרשה שבקצה
החרישה.

שבדרכים. הכצות נ״ר, ,*דרכים יתדות —

יתר
יתיך. ר׳ ז, ,*;תוך
 ;אפו או אביו שמת טי (,*.יתומה )נ׳ ז, ;תום,

עוזר. מבלי נעזב
הנון. מנהיג לו שאין דור ז, ,*;תום דור —
 שלא טי מצד אמן ענית ,*יתומה אמן —

הברכה. שמע
יתמות. היתום, מצב ז, ,*.יתום
 בגד(; של )באריג מהנחוץ שיותר מה ז, ,*יתור

 שנשאר האריג ממותר לו לוקח שהחיט מה0

בעליו. דעת טבלי הבגד תפירת אחר
 עוקץ, מאד קטן זבוב נ, ,*יתושה ז. ,*יתוש

(.* בקה
)<(. המפסיקים המקרא מטעמי אחד ז, ,0יתיב

 את בו להוציא ברזל של כלי טין ז, ,*;תיך

התנור. מן הסיר
מצין. נפלא, נוסף; מותר, ז, ,*;תיר
 היה ,*הת;תם ליתום. עשה ,*;תם )יתם(

ליתום.
ה;תום. מצב }תום, ז, ,*;תמות

 היה עוד, היה השאר, פ״ע, הותר, )יתר(

 הותיר, הוסיף. ,*;תר לפלטה. השאר עודף;
 שהוא מה הניח ;מן־ חלק השאר ; השאר

 נתון על־, יתרון נתון ;הצרך מכדי יותר

 השאר, ,*ך,תותר יתר. היה פ״ע, יותר;

הותר.
 באיזה מזולתו גדול נכבד; ןתרה(, )נ׳ ת, יתר,

 מאשר יותר דבר בו שיש על־; עודף* ענין;

בזולתו.
 עבה; חוט הבל, יתר}ם(, ר׳ עזרי, )כ׳ ז, ;תר

 וכיו״ב; הכנור מיתר הרסן; חבל הקשת; חבל

 שנזכר מטה חוץ שאר, עדף, יתרון, שארית;
 אל הקשת מקצה העובר הקו0 ;)בסמיכות(

 בעלי של העצבים ;)בהנדסה( השני הקצה

חיים.

x,ק&זלס 0€1<6,171011811]( 116, יתוש י(
זז108ט](110
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 משל מבטא ,*דמי כנטול יתר כל —

 כל גורע, הוא ,הר המוסיף כל : לאמר

לחסר. דומה מןתר דבר
מ־. רב יותר, תה״ם, ?תר,

 זה, על נוסף כזה, יותר ,*כן ?ל ?תר —
זה. מלכד

 עדף; שארית,0 חסכון; רכוש, נ, יתרת, .יתרה,
 לחובה או לזכות בחשבון שנשאר מה

)בפנקסאות(.
מהראוי. יותר אות בה שיש מלה נ, ,*יתרה

 מעלה; עדף :תרונים(, נם :תרונות )ר׳ ז, יתרון,
 תועלת, יתר; דבר דבר; על דבר מעלת

באמת. מהצריך יותר שהוא מה מותר,0 בצע;
 במקרא המלות העודפות, נ״ר, ,*יתרות

יוד. או וו מלא הנכתבות
יתרון. ר׳ ,*יתרן

יתרונות. לבקש הסנלה נ, ,*?תרנות
דבר. על נוסף חלק נ, ,*יתרת
יותרת. ר׳ הבכד; את המכסה הקרים נ, יתרת,
שמו. יתברך ר״ת, ית״ש,

 כף; ושמד העברי בא״ב עשרה האחת האות כ.

עשרים. ס״ט,
 על להורות יחס אות כ", כ־, כ", ־,3 כ",

 בטדה קרוב המדבר שהדבר להורות הדמיון;
 )עם ל־; שהיא בחינה באיזו או בערך או

 מלת )לפני אשר; בעת בזמן, הפעל(, תאר

ל". קרוב בערך, מדה( או מקום או זמן
 דברים. שני בין נמור דמיון על להורות כ־״כ",

 יקרה או קרה אהד ענין בהיות תכף כ״״כך,
השני. הענין

וכיו״ב. כבודו או כבוד ר״ת, כ',
בזה. פה, תה״ם, ,סכא

 כתוב ; אמר כך ; אהד כל ;אם כי ר״ת, כ״א,
אחד. כלל אחד;

אומר. אחד כתוב ר״ת, כא״א,
 נופני צער הרגש פ״ע, ?כאב(, >כאב, כאב

 צער הרנש ;ממחלה או מפצע או ממכה
 רוהני. או גופני צער הרגש ,*הכאב רוחני.

 השחת, החלה; וצער, יסורים הסב הכאב,
קלקל. חבל,

 הבא ומצע- נעים לא רנש מכאוב, ז, באב,

 מחלה או מבה איזו ידי על לנפש או לנוף

צרה. או
 תהלים חל־כאים, במקרא: אחת )פעם ת, באה,
חלכאים. ר׳ כואב; טענה, דל, ו(, י׳,

 הבאה ונדכה. נשבר היה הכאה, )באר,(
 הכאיב, צער, הכאות(, :במקור רק )נמצא

צער. הסב
ואיש. איש כל ואחד; אחד כל ר״ת, באו״א,
ולשון. אמה כל ר״ת, כאו״ל,
גני. כעור, ז, ,*באור
טגנה. מכער, ת, ,*כאור

 כנדמה, כנראה, תה״ם, ,*לכאורה )באורה,(
כי־. נראה הראשון במבט
 לברכה. זכרם חכמינו אמרו בך ר״ת, כאהז״ל,

הכאב. רגש מכאוב נ, ,*כאיבר,
כיצד. ר׳ ,*צד כאיזה

שלום. לך אשר כל ר״ת, כאל״ש,
 ;הזה במקום פה, תה״ם, ,*בכאן ,*כן ,*באן

הזה. בענין
הזה. למקום הנה, תה״ם, ,*לכאן —

כן, אהרי תה״ם, ,*מכאן לאחר —



— 213 —כאן
זאת. אחרי

 ;הזה מהדבר מזה, תה״ם, ,*מכאן —
כי". לומדים אנו הזה מהדבר

והלאה. מזה תה״ם, ,*ואילך מכאן —
 ומזה, מזה תה״ם, ,*ומכאן מכאן —

הצדדים. משני
 מכער היה ומגנה; מבער עשה ,*הכאר (*)כאד
 באור, העשה ,*התכאר בער. ר׳ ;יפה ולא

טגנה. היה
אשר. ר׳ ,*כאשר

 על באש צלויים קצוץ בשר נתחי ז, כבאי',

שסוד.
השה. כסוף, ,*הכאף (*>כאף
 השפוד. על )ביגור( באש צלה ם״י, כבב/

ביתו. בני כל ר״ת, כב״ב,
בבה. ר׳ ז, כבבא',

 ;)על־< קשה היה פ״ע, ד(,3ןכ )כבד, כבד
 היה במספר; רב היה רבה, המשקל; רב היה
 )־לב( ;והמעלה הערך רב היה ;ונשא גדול

 או לראות קשה היה אזן( או )־.עין התעקש;
 ;הנשא לעצמו, כבוד עשה הכבד, לשמע.

 כבד, בכמות. רב היה ככד; היה ;יקר היה
 כבוד תת הוקר, ערך, הגדל ; הקשה חזק,
 פני קבל0 ונקה; טאטא* ;פה; פאר, ל־; ויקר

 מנחה תת ;וכדומה מטעמים בהקרבת אורח
 הכבד, חשוב. היה הכבד, ,*כבוד לאיש.

 ;הרבה העמם המשא, הרבה ככד, עשה
 היה* :גדול דבר עשה הזק; הקשה, הרבה;

 התכבד, ונקה. טאטא המשקל; רב היה כבד,
 התגדל רב; במספר התאסף במספר; רבה

 החשב הכבד, כמכבד, עצמו הראה ;והתגאה
במטאטא. הנקה* ונשא; לגדול

 (.1טרה מתוכו הטריק החי בגוף אדם אבר ז, כבד,
ככבד. קסמים קסום בכבד, ראה —
 רב המשקל, רב כבד־(, גם כבד- )ם׳ ת, כבד,

מ6ז!6מ1,> 66661,־ {11x ,016^61־ ככד 0

כבוד
 שקשה לטלטלו; או להרימו שקשה המשא;
 רב המספר, רב ;ומעיף מלאה ;לעשותו

וחזק. קשה המעלה; רב הערך, רב הכמות;
פושע. חוטא, עונות, מלא ת, עון, כבד —
 מדבר ת, לשון, וכבד $ה כבד —

עלג. בכבדות,
אחרים. על מכביד טרחן, ז, ,0ככד איש —
 פעל כנין )בדקדוק(, ז, ,0כבד ברן —

 השרש. על אות או חזק דגש בו שנוסף

נכבד. הערך, רב כבדה(, )נ, ת, כבד׳
עשר. הון, יקר, ז, כבד,
 קשי דבר; קשי נטל, משא, כבדי(, )כ׳ ז, כבד,

דבר. חלקי עצמת דבר; עבי התנועה;

 גלילים ז, ,*תחתון כבד ,*?ליון כבד —
השתי. את עליהם שכורכים האורגים, בגול

 לדבר; לב שימת רצינות, ז, ,*ראש כבד —

אי־הפץ. רצון, חסר
 להסיעם כבדים דברים של טעינה נ, כבדה,

למקום. ממקום
 תנועה, אטימת עבודה; קשי נ, כבדת, כבדות,

ומלאה. וקשה כבד שהוא דבר תכונת
 פתאם חדול עמום, פ״ע, יכבד.(, )כבה, כבה

 ,*הכבה )אש(. מבער חדול )נר(; מהאיר
 ,התכבד. אש. אור השקע השבת, כבה, כבה.
עמום. ככה,

 מבטא ,*תורה מכבה .?נברה אין —
 שחטא פי על אף הכס תלמיד לאמר: טשל

נמאסת. תורתו אין
)כן־סירא(. שלהבת להבה, נ, כבה,

 שפוד. של בשר וצולה הטכבב פעלת ז, כבוב/

;ב־ כבוד נהיגת ; ל־ כבוד נתינת ז, ,*כבוד
במטאטא. חצר או חדר נקוי
 נתינת השיבות, גדולה, יקר, ; טיטא ז, כבוד,

 ;אחר על יתרון ;עיז גבורה ;לאיש רב ערך

 מרום הדר; פאר, כמות; רבוי רב; הון עש־,

נאה, בגד האדם; נפש העם; נכבדי הארץ, עם
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 לא כמום, נסת-, נעלם, ;יתקלקל ולא ית_קים

ידוע.
 מושטים ירקות או פרות ז״ר, ,*כבושים —

יתיןימו. למען חמין או מלח במי

אש. המכבה פעלת כבוי, נ, ,*כביה
 כאלו תהים, ,*בבןכול כביכול, ,*כביכול

 בו שמשתמשים בטוי הדבר, אפשר היה
באדם. רק אפשרי דבר לאלהים כשמיהסים

והכובל. הקושר פעלת נ, ,*כבילה
כסוי. עטיפה, נ, ,*בבינה
הכובס. פעלת כביס, נ, ,*כביסה

הכח. או המספר רב עצום, חזק; ת, כביר,
הרבה. תה״ם, כביר,
 טפיט, ; )?( הדרך לצרכי עור שק ז, בביר,

)?(. שטיה מרבד,
עצמה. חזק, במספר; רבוי רב, נ, ,0כבירות

 ועפר בחצץ וסלולה כבושה דרך ז, ,0בביש

 בכי כבוש בש- או ירק או פרי יחד; כבושים
רבים. ימים יעמר למען בחמץ או מלה
על האדם התנכרות נ, ,0כבישות ,0כבישה
תאוותיו. או יצרו

וכיו״ב. לסל חרס כסוי ז, ,*כבבב
 קשור פ״י, ,*כבל (,*יככל ,*>בבל *כבל

 היה ,*בבול ,*הכבל קשור. בכבלים,
בכבלים. קשור

 ששמים ברזל מטבעות אחת כבלי(, )כ׳ ז, בבל,

 לבל בשלשלת אותו ומחברים האסיר ברגלי

 לדגלי קשיש טבעות ;שלשלת רתוק, ;יברח

 פסיעות לפסע בשלשלת מחברות הנשים
 התלנרף עבות0 באניה; העוגן חבל קטנות;

למים. מתחת אשר

 )צאף עטוף פ״י, ,*כבן (,*יככן ,*>כבן *כבן
במעטפה.

ה־אש. לעטיפת מכסה מין ברדס, נ, ,*כבנה
 כעשה נקה פ״י, כבס, יכבם(, >כבם, כבם

במים; וכסכום ושפשוף רחיצה ע״י וכלים ארג

ט(. •ט, איוב )? ויפה נהדר מלבוש

 הכסא, לבית כנוי ז, ,0הכבוד בית —
למדוראה.

 חשיבות מבטא איש(, שם )לפני0—ז1ב3 —
 כנוי )עם ;נכבד איש שם הזכרת לפני
 לאיש השיבות מבטא ונסתר(, נוכה

הנוכה. בכנוי אליו לפנות תחת אתו שמדברים
בעצמו. ,*בכבודו —
 בקשת של מבטא ,0מכבוד־ במהילה —

 שניאה או הנון לא דבר כשמיהסים סליחה

חשוב. לאיש
כנ״ל. ,0מכבוד־ חוץ —

 1 חפצים נטל, משא, הון; עשר, נ, כבודה,
כבדה. ר׳ לדרך, אתו לוקה שהאיש

)אשד(. חשובה נכבדה, ת״נ, כבודה,
 בוער. או דולק להיות שהדל ת, ,0כבוי

נר. או אש המכבה פעלת ז, ,*כבוי
)אדמה(; לעבודה יצלה לא יבש, הרב, ת, ,*כבול

 שרשי רקבובית עם מערכת אדמה מין0
תנורים. להסקת העניים בה ישתמשו צטהים
 קוש־ות שהנשים צמר של כפה ז, ,*כבול

 צמר אריג חתיכת השער; את להחזיק לראשן
। הזהב. חליי תחת עצמן על הנשים שנותנות

עטו-י. עטוף, ת, ,*כבון
 הקן0 ;בידים והטכסכס הכובס פעלת ז, ,*כבוס

הטעים. לטהר
הכבוס. מי נ, ,*^בוסה
 המקומות והלוכד; הכובש פעלת ז, ,*כבוש

 ן הכובש פעלת רמיסה, דריכה, ;שנכבשו
 בשר או ירקות או פרי הנותן פעלת והעוצר;

 ימים יעמדו למען וכדומה בחמין או מלח בטי

משקע. מעמק, רבים;
 דברים (,*כבושים )דברי ,*־כבושים —

 סוד דברי שומעיהם; על הפועלים חזקים

ומסתרים.
ן למען בחמין או מלח בטי נתון ת, ,*בבוש



)לא מרחק

לעלות מעפר שסוע

כובס. ז, ,*033
כבוס. ר׳ ז, ,*033
תמרים. אשכול נ, ,*ה033
אותם. שמכבסים וכיו״ב הבגדים ז״ר, ,00י035

כובע. ר׳ בע3
כובעי. ר׳ ז, ,סען33
 הטיס הנף ס״י, (,*ר3יב ,*בר3> *ר33

 בכברה. הונף ,*הכבר בכברה. וכיו״ב
 הכבר/ כבור.* העדף; הרבה, הכבר,

בכברה. הונף
 בודאי,* ;קדם רב זמן זמן, לשני תה״ם, ",133

ספק. בלי
 באחד רב, זמן לפני הימים, בר3ש3 -

הראשונים. הימים
זמן. מלפני ,*מכבר —

 ר מעשה בלי נ, ךה,33
 * של מאלה גדולים

 " בו להניף הנסה

וכדומה. זרעונים
 מדת נ, ארץ, רת33

בדיוק(.
או משסע קרש ז, ש,35

; רגל הדום ;בו ולרדת
 עץ לוחות ;בחמץ או מלח במי כבושים

 סלם בהם; לכבש וכדומה הזיתים על שנותנים
 האניה מן בו ולרדת האניה על בו לעלות

היבשה. אל

 בהם שכבשו המים דר, ,*כבשים מי —
וכדומה. זיתים

 מאחד זכר כבשים(, ר׳ כבשי, )כ׳ ז, בש,3
 איל* ;איל לכלל הגיעו לסגי הצאן ממיני

חומות. לשבר הברזל

 לחוץ, אנוס, ס", ש(,3יכ בש,3> ש33
ממשלתו, תחת והכנע לכוד דחוק; הכרח,

כבשים

 עצור,* ;וכיו״ב( )היצור על התגבר ;שעבד
 ;)דרך( ומשר סלול ;הטמן הסתר, ;עכוב
 מלח במי ירקות או סרי שים והטה; כסוף

 ;רבים ימים יעמדו למען בשמן או בחמץ או
 לעשות חלקה כשהיא הדהים אבן את נקב

 הכבש, היטב. תטחן למען חדודים בה
 הלחץ,* ל"; שעבד ממשלת־, תחת הכנע

 בחמץ וכדומה( בשר או )סרי הנתן ;הדחק

 כבש, אשה. אל בוא )־על( ;מלה בטי או
 ;העק דחוק, להוץ, הכנע, ;)ארץ( לכוד

 אנוס ;וכיו״ב( )דרך וישר סלול ; *הכרה
 וכדומה( בשר או )פרי שים ;למשכב( )אשה

 יעמד למען בשמן או מלח במי או בחמץ

 הכבש, הריחים(. )אבני נקר רבים; ימים
 ממשלת־. תהת הכנעה ,*התכבש כבוש.

פנים כבוש ,*פנים כבוש —
 הסתר מבושה, הראש הורד ,*ב_קך_קע

מבושה. פנים
 בידו שמחזיק מי ת, ,*שטרות כובש —

פרוע. שטר
 ,*תירו ־את ;* כעסו את כובש —

 ומתגבר מתחזק ;מכעסו ומתאסק מתחזק
יצרו. על

 כבשות, ר׳ כבשת, )ם׳ נ, כבשה, כבשה,
 סמל0 ;רחל הכבש, נקבת בבשות(, ס״ר

והשקט. התמימות
סודי. נסתר, כבוש, דבר כבשן; ז, ,*כבשון
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 שכר על ששמים דקים לוחות ז, ,*כבשוש
 חלק שיתאחרו עד להכשם הגוף באברי

השבורה. העצם
כבש. י׳ ז״ר, ,*כבשים

 עשוי גדול תנור (,*כבשנות )ר׳ ז, כבשן,
 או הלבנים* ; וכדומה וסיד לבנים למשרסות

בכבשן. אחת בפעם שנשרפו הכלים
 גרסינן. כך ;גדול כלל ;גדול כהן ר״ת, כ״ג,

הוא. זה הינו, זה; כמו כמו, כגון,
קדשתו. גדלת כבוד ר״ת, בג״ק,

 לשים למטה ומתחדד עגל חרס כלי זו״ג, כד,

חביונה. הבית, דלי; קמח; או נוזלים בו

 מבטא ,*כחבית וסיס בכד פתוח —
 וכלה אהד בענין התחיל לאטר: משל

לגמרי. אחר בעני[
חד. לא עגלגל, ת, ,*כד
 באה )לפעמים כאשר אשר, בעת תה״ם, כד",

כדכתיב־כטו :שאחריה הטלה אל מחברת
שכתוב(.

 דרשו. כך דבר; כל דבור; כדי ר״ת, כ״ד,
 שאמרת. כמו אמר, דאת כמו ר״ת, כד״א,

כדי. ר׳ /5כלא
כדים. עושה ז, ,*כדר

 את ללפת דברים תערבת ז, פתי(, )ס״ר כדו,
)?(. הפת

מתכת. של מוט נ, ,*כדורית
 שבו ברזל זר כעין ז, (,*כדום :)או *כדום

 בו להוציא ווים ובקציהן שלשלאות קבועות
 שנפל אוכלי דלי

המים. לתוך
 עגול, ז, כדור,

 עגול גוף* טעגל;
צדדיו; טכל

משחק כדור השמים. מגרמי אחד0

 עור נומי, של כתר ז, ,0משחק כדור —
ולגלנלו. לזרקו בו, לשחק אריג או

כה
 ככתר; העגלה הארץ ז, ,0הארץ כדור —

הארץ. חלקי בל מצירים שעליו כדור

כדור. בדמות ת, ,0קדולי
כדוריות. ר׳ כדור; נ, ,*כדוריה
כת־י. שהוא דבר תכונת נ, ,0כדוריות

כתר. בת-ריות(, )ר׳ נ, ,*כדורית
 באין לבדו, ;הערך קל דבר קטן, דבר ז, כלי",

עמו. אחר
 לחנם, לשוא, תה״ם, ככדי", כלי", —
תועלת. בלי
הנה. מכלי/ —

לדבר. שנצרך בטח :די ר׳ ,*בכלי כלי,
למען. מ״ה, ,*ש־ כלי —
 ר׳ ,*כדאית )נ׳ ת, ,*כליי (,*)כלאי ,*כלי

ראוי. (,*בדאים
 )ר׳ נ, ,*כלילית בדידות(, )ר׳ נ, ,*כלידה

 (,*כליות >ר׳ נ, ,*כלית (,*כליליות
קטנה. חבית קטנה; כד

(.* נוצצת אדמה יקרה אבן מין ז, כלכל,
 לפי ל״ב, ביו, )יחזקאל עגן כדום, נ, כלמה,
ז״ל(. שינס הרי״ט דעת

 ,*כיין רתום. קשו־, פ״י, (,*יכדן ,*>כלן כדן
קשור. היה הקשר,

 תרדמת ;ונדמה שנרדם טי תכונת ז, ,0כדר
האברים.

 •הדום, השלך; התגלגל; ,*התכלר )כדר(
הדהם.

בדורי. שהוא דבר תכונת נ, כלליות", ,0כללות
הילדים. לשעשועי קטן בדור נ, ,סכלרת
שאמרו. כדרך ר״ת, כד״ש,

 ;כן ; ודרכה הפעלה אפן על רוטז תה״ם, כה,
 מקום על כך! כל להפלגה: זה; באפן

הנה. פה; שם; הפעלה:

והנה. הנה וכה, כה —

 1<3ק6טץ1גץ<1, 1<3חט^ז1<61, כדכד '(
65€3אז0ט£16, ^3חטנ^ז^16
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יוסיף, וכה אלדזים .יעשה כה —

שבועה. נסח
(,0וכה כה )בין כה ו״עד כה, עד —

הזה. הזמן במשך השעה, עברה בטרם
 בבה אימר האהד בכה, וזה בכה זה —

אחר. כאופן אומר והשני
כאן. כתוב הכא, כתוב ר״ת, מה,

אומר. הוא כן ר״ת, כה״א,
גדול. כהן ר״ת, כה״ג,

 )־הזןן<, הליש, ׳רםה ס״ע, יכהה(, )כהה, כהה
 )הגון(; חלוש רפה,* הראיה(; )כה וחלוש קטון

 דהה, הרסה; החלש, כהה, מגרונו. לה הוציא

 געור, חת; דכהל, לב; הכאה )הגון(; חלוש

 היות ; החשך הקדר, ;_עור ,*הכהה נזוף.

בצבע. עמום כהה,
 ;בהיר :הסך אור, חסר חשו-ך, ת, בהה,

נעצב. נוגה,
 אור הרבה שאי; חלון ז, ,*כהה חלין —

בו. עובר
המחלה. קלות מרפא, נ, כהה,

המכהן. פעלת ז, ,*כהון
כהנה. ר׳ כהונה,
הראיה. חלשת נ, )־עימם(, ,*כהות

 בהירות, אי קירות, ז, ,'*ן1כהי נ, .,0בהיה

כהה. מראה
הכבוד. כסא ר״ת, כה״כ,
שרוף. יין ז, 0כהל,

גורע. המוסיף כל ר״ת, כהמ״ג,
 משרה; עליו נשוא שרת, פ״ע, )כהן(, בהן

 הקדש עבודת ערוך ה׳, בבית ושרת עבוד

 היה ׳*התבהן לכהן. עשה פ״י ;ואלהים
ה׳. בבית ולמשרת לכהן

 עבודת ומסדר עורך כהני(, פ״ר כחגים, )ר׳ ז, כהן,
 ומסדר; עירך העמים; אלהי משרת לה׳; הקדש
מנהל. שר, פקיד,

הנדול הראש(, )כהן הגדול, הכהן —

לבנים. או

אצבעון

הראש.

כובעה
הכהנים. ראש שבכהנים,

 שאינו פשיט, בהן ז, ,*הדיוט כהן —
גדול. כהן

 הגדול, הכהן סגן ז, ,*משנה כהן —
הגדול• הכהן מקום ממלא

 לפנים, כהן שהיה ז, ,*ש?נבר כהן —
לכהן. שחדל

ויקרא. ספר ,כוהנים תורת —
נוסחת". היא כן ר״ת, כה״נ,

כהן. ז, כהנא/
 הכהנים; תלבשת לאלהים; הקדש עבודת נ, כהנה,

 מקום משרה,0 הכהנים; כללות* ;הכהן משרת

פקודה. עבודה,
 הגדול. הכהן טשרת נ, ,*גדולה כהנה —

כה(. אשת כהן; בת נ, ,*כהנת
 בו ישתמשו משל ,*כפנדקית כהנת —

 מההשוב יותר לכבוד שזכה ערך קל על

ממנו.
הקדש. כתבי ר״ת, כה״ק,

רבי". הרב כבוד ר״ת, בהר״ר,
 לגמד הקו־א על לאטד: וכולה, ר״ת, וכד, כד,

מטנו. חלק רק שהובא הפסוק כל
קטן. הלון ז, ,*כו

חולה. ת, כואב,
קוצים. שיה קוץ, ז, ,*כרב

חוטים. צנפת חוטים, פקועת נ, ,*כובית
בג בכביסת עוסק איש ז, כובס,
)ר׳ ז, כובע, כובע,

 מצנפת קובע, כובעים(,
 כסוי הצבא; אנשי לראש
 תלתול* ;)גבוה( הראש

 לראש קרובה הגרגרת בקצה

 כמין0 כובע; כעין שם־אהו
 על שנותנים קטן כובע

כאב שתופרים; בינת האצבע
יחד גאגדות שבליה *אש אלומה נ, ,*כובעה
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כובע. מראה ולה מלמעלה

כובעים. עושה ז, ,0מבעי
בכברה. לכבד שמלאכתה אשה נ, ,*מברת

כד. עגלגל, ושנון, הד לא ת, ,*בודד
צהר. קטן, הלון חור; מפתה, נ, ,*מה
 באש. כויה עשה פ״י, <,*יכוה ,*)מה מה

 ,*כוה באש. האיש( )עור השרף הכוה,
 לבן ככה; על לוהט ברזל העבר ,*הכוה

באש.
 טקסדנותו הפגע ,*של" מנחלתו הכוה —

אתו. יהד הענש פלוני; של וכעסו
 ור׳ קל, רמז הבין ,*בפושרים הכוה —

פושרים.
והרשאה. כה ר״ת, ,0מ״ה

 דבר התאמת כונה; מגמה; נטיה, ישו-ר; ז, ,*כוון
ומכון. ראוי הוא לכה
 הנהלה בית, ועריכת סדור ז, ,*בית כוון —

הבית. הליכת וסדור
צד. בשטה התקבצות כויצה; ז, ,*כווץ

פך. קטן; כד ז, בוז,
נכון. לא* ערך; הדל ת, כוזב,
 לח הדח חכך, פ״ע, (׳*ימח ,*>כח ,*כוח

אף. מיץ הדח מהגרון;
טובה. וחתימה כתיבה ר״ת, כוח״ט,
כחל. ר׳ ,*מחל

 היה; ספק בהמה ספק מספק, ממין היה ז, ,*מי
 קבועה דעה לו שאין לאיש בוז של כנוי0

והנה. הנה בדעתו ונוטה ומסימת
 באש. נגיעה ידי על הנוף בבשר צרבת נ, מיה,

 של חזקה התכוצות צמיקה; קמיטה, נ, ,*מיצה
השרירים.

 בסלע הציב ־צ- ארוך הור (,*כוכים )ר׳ ז, ,*מך
 קטן הדר מת; ארון בו לשים באדמה חפור או

מעמק. הפירה, מערה; חלונות; בלי

וכך. כך ר״ת, מ״כ,
 אהד כוכבי(, ס״ר, כוכבים, )ר׳ ז, ,*כוכב

 כנצוצי בלילה הנראים השמים ברקיע המאורות

 קרוב היותר המזלות אחד שם* מזהירים; אור

 ובדפוס בכתיבה סימן טוב; מזל0 (;1לשמש

(.*) כוכב בצורה
 מכב ,0זנבי מכב ,0זנב כוכב -

 כוכב ז, ,*דשביט כוכבא ,*שבט
אור. זנב כעין מאחריו שנראה

 _________בעל ז, הים", כוכב —
 ^ב^&^גופו^ שטמרכז י_טי הי

אחדים פצולים יוצאים

 ,ה ...א אסתר יותר(, או )חמשה
הים.

ז״ר, ,0:מכה מכבי ,0לכת כוכבי —
מקומם. את המחליפים הכוכבים

 שאינם הכוכבים ז״ר, ,0שבת כוכבי --
לזה. זה ביחס מקומם את מחליפים

 מצליח טוב, מזל בעל ,0כוכב בעל —
מעשיו. בכל

 כשאור הלילה תחלת ,*הכוכבים צאת —
לעין. להראות מתחיל הכוכבים

הכיכב. כטבע כוכב, של ת, ,0כוכבי
השחר. אילת גנה, כוכב נ, ,*כוכבת
 בשטים. בו ששמים קטן תכשיט מין נ, ,*כובלת

)?€. כלכל ר׳ בכלי, מדוד ס״י, יכיל(, >כל, כול
 להכניס בכלי מקום היה בתוכו; אצור הכיל,

 שבתוכו דבר )כלי( החזק ידועה; בכדה דבר בו
 לשאת כח עצור ;טכנו לצאת תתו טבלי

כלכל. ר׳ ,*התכלכל ולסבל.
צבת. ז, ,*מלב

הרבה. כך כל זה, כל תה״ם, ,,האי כולי
 ועוד זה כל *אחר ,,ואולי האי מלי —

ספק. יש
 צבור, קהל, (,*כוללות ,*בוללים )ר׳ ז, ,*מלל

 היושבים יהודים קבוצת0 עדה; קהלה, חכרה;

 ג46קץ^ק1,מ \/1זט1,■זט< כוכב (1
,טזטשזטהת עזטשזט^
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 במעשהו איש בונת היה לדבר; המחשבה הפנה

 אהד עד עדות היה (,*)־העדות תכלית; לאיזו

 ישר מעמד היה ,*כוון ;השני העד כעדות
 ,*התבון ומסדר. ערוך היה מדיק; היה מול־;

לדבר. המחשבה הסנה לצד; פנה
 קרנים בעלת עגלה עוגה פונים(, )ר׳ ז, כרן,

מנטה. כונה,0 ;כעך ; הלבנה כצורת
 )־ש־(, ;אחרי־ מיד תכף, תה״ס, (,*)כרן ,*כון

כי. יען אשר; אחרי אשר, בעת
,פון. (,*)מכרן ,*מכון —
 ;הקשבה קשב, הבנה, לב, תשומת נ, ,*כונה

צדיה. מגמה, וחפץ; מחשבה
 הוראה. משמעות, ,*,־דבר*מלה כונת —

 מערכת אצטבות, (,*פיונני-ות )ר׳ :, ,*כוננית

כריכה. ;אצטבות מערכת דפים,
 ת, ; לתבואה מגרף של הרהב הצד ז, ,*כונס

חכמים. דברי המאסף לחכם תואר
 בו; לשתות כלי גביע, כוסות(, )ר׳ נ, כוס,

 התבררה )לא עוף טין ; החיים מנת גורל,

 הנקב* ; גביע בצורת פרחים נץ* ;(4 מהותו

בו. תקועה שהשערה בעור הקטן
 שהיו יין כוס נ, תנחומים, ס1כ —

אבל. תנחומי בעת שותים

 נ, חמה, כוס תתגלה, כוס —
רע. גורל )במליצה(,

 נ, ,*מציצה כוס ,*שריטה כוס —
 ידי על לרפואה העור אל שטהדקים כוס

באש. ממנה האויר הוצאת
בית• ר׳ ,*הכוסות בית —
ופרט. כלל ר״ת, כו״פ,

וכלל. ופרט כלל ר״ת כופו״ב,
 רק מקום בה שיש קטנה כירה ז, ,*כופח

אחת. קדרה לשסיתת

 0083, י?13€1ו161116, איטרים יש כוס, (1
€1ו0ט61:6 אומרים ויש

מ6נ101<3,מ ?6111<2,ת

 1 מחוז או אחרת ארץ יוצאי שהם ישראל בארץ
בחו״ל. אחר

יהד. הכל ומקיף מכיל ת, ,0כולל
אבנים. כו ולסתת לפתה מהדד כלי ז, ,*בולף

 ברזל מקלות בה שיש חזיה מין מחוך, ז, כרמז,
 לגופן לתת הנשים תלבשנה התנין, שני או

 )לא נשים של תכשיט מין ; )?( יפה תבנית

מהותו(. נתבררה
 יהד נאגדות שכליה אשר אלמה, נ, ,*כומסה

מלמטה.
במר. ר׳ ,*כומר

 היה הבון, תקן. עשה, פ״ע, יכון(, >כן, בון
 אפשר היה ;ידי־ על מזמן היה ;לאמת ברור

 התקים ; ואמיץ חזק היה על־; השען ; ויאה

 נמוד היה בישרו; עמוד נאמן, היה ;רב זמן

 עשה, .יצור, העמד; הצב, יסד, כונן, ושלם.

 דבר הקם שיתמיד; באפן דבר הקם ברוא;
 והקף כרוך* למטרתו; דבר וישר ערוך הרום;

 כונן, רבות. פעמים דבר סביב חבל או חוט

 שצריך מה כל מראש העשה ;הערך הוסד,

 ;במישור העמד ;לדבר נועד היה ;לעשות
 סדר, הצב, העמד, הכין, מטרתו. אל הערך
 לעומת ישר דבר פון מקומו, על דבר ערוך

 או עשה הזמן; זמן, חזק; יעוד; קבוע, זולתו;
 ;ולהאסף להעשות הנצרך כל מראש אסוף

 ;לדבר לב הפנה )־לב(, ;הנצרך כל השלם
 החזק, מראש; ומזמן ערוך היה הוכן, יבול.

 החזק, התכונן, הכונן, מקומו. על העמד
התקים. מקומו; על העמד

 זה ישר דברים והפנה העמד פ״י, ,*כרן ,*>כון<
 )בית(; בסדר ערוך סדר, הישר; י״שר, זה; מול

 אות ועשה ערוך סטן; התוה, )משקל(, תק
 ;ל־ וטוב ראוי דבר וטצוא בקש ;ל־

 ;הרוחות ד׳ הם צד באיזה ידוע (,*)־הרוחות
 )־לב(, ; ל־ ראויה עת מצוא (,*)־הש^ה

;עושה שהוא למה דעתו איש שים התבונן,
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 את מכפילים שבו המספר )כחשבון(, ז, ,0כ^פל

)הנכפל(. השני המספר
או באלהיס ברבר, מאמין שאינו טי ז, ,*כופר

הרת. כעקרי
עין. קורת (,*פפתים )ר׳ ז, ,*פת1כ

 דבר חלקי התכנס פ״ע, (,*לבוץ ,*)כרץ *בוץ

 קמטים. קמטים העשה הקמט, צר; בשטח
התכרך, לחוץ. וקמוט; יחד קבין ,*כרן

התכנס, קטן, בנסוה או בשטה הצטמצם
הקמט.

 מתכת או זהב או כסף בו להתיך כלי ז, כור,
הלול. קבול בית* באש; אחרת

 )במליצה(, עני, כור הברזל, כור —
גדולה. וצרה קשה שעבוד מקום

מכורת. דבש רדה0 ;דגים דוג ,*כור (,*ר1>כ
בו לזרע שאפשר מקום ,*ר1כ בית —

זרעונים. כור
סאים. שלשה היבש, מדת ז, ר,1כ

 ;העין גזע נ, ,*כורה
פךת. ר׳ העין, הקף
כרוז. ר׳ ,*כות

 ספרים", כורך ,0כירך
 דפים מחבר אומן

;אחד לספר בתפירה
)בסדר יחד וטרור מצה

הפסח(.
כרם, בעל ז, כורם,

בכרם. עובד
 עוסק איש ז, ,0כורן

מהכורת. דבש ברדית
 ,*נורתי )כ׳ נ, ,*כורת

 משכן (,*פוריות ר׳

 לעשות דבורים נחיל
 קנים של סל הדבש;

דנים. בו לצוד
 כושי -אש מקל כישור, ז, ,*בו^ז

 לתחבו קטן עין של שפוד ;חוטים לטוית

הפה. לתוך להכניסו מאכל כדבר
 בן כוש; ארין בן פושית(, )ג׳ ז, בושי,

 אדם לבן כנוי האפריקנים; מגזע שחור אדם

שחור. ביותר; שחור
שחור. יין ,*כושי _יין—
שהי-. אתרוג ,*הכושי אתרוג —
כה. חסר רפה, הלש, ז, כושל,

 אמין כיח, ; )?( אשר הצלחה, נ״ר, כושרות,
)?(. לב

כשרות. ;חבל כבל, נ, כושרת",
דומה. כמו, תה״ם, כרת",

 יפה; ככתב לכתב שיודע מי סופר, ז, ,*כותב
כותבים. שבו המכתב של החד הקצה

 סופרת, להתיבש; בההלו התמר פרי נ, ,*תבת*כ
יפה. בכתב לכתב יודעת
האכל. את בו לתבל רטב טין ז, ,*כותח
שמרוני. ר׳ (,*פו-תית )נ, ,*כותי

כתל. ר׳ תל,1כ
הפרה. זר0 בראשו; לעמוד זר ראש, נ, כותרת,

 ;זין כלי ;זמן כל ;זאת כל ; זה כל ר״ת, כ״ז,
זכות. כף

 לא הגד שקר, דבר פ״ע, יכזב(, )כזב, כזב
 או שהיה היה שלא דבר על אמור אמת,

 חרוב, מהיות; חדול* ותהו; הכל היה להפך;

 ;בשקר התפש הכזב, )מעין(. יבוש
 כיב, ואין. אפס היה התקים, לא )"תוחלת(,

 ;שוא דבר פלוני כי הוכיה, הכזב, כזוב.
הכחש. פלוני, דברי כחוד

 החרבים מים ז״י, ,*מכזבים מים —
אכזב. לעתים, ומתיבשים

 ; מרמה שקר, ;שוא הבל, פזבים(, )ר׳ ז, כזב,
לאלילים. כנוי

שקרן. רמאי; ז, כזב, איש —
שקר. מדבר (,*פזפנית )נ׳ ז, ,*כזבן

שקר. לדבר הטדה נ, ,0כזבנות
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והמשקר. המכזב פעלת ז, ,*כזוב

 הרגש הכלם, בוש, פ״ע, (,*יכזז ,*>כזז *בזז
ביש. הכלם, ,*כת כלימה. מעין

הזית. כנדל ז, ,*בדת
הלטאות. ממיני אחד ז, כת,

 בעבודה; הגוף מאמצי (,*כחיות ר׳ כיח, )כ׳ ז, ,1ד3
 קנין, הון, עשר, ;יכלת עצמה, עז, גבורה,

 התאמצות משפט, צדקה, זכות, איש; עמל פרי

 מסבב גורם, סבה;0 וכיו״ב, יסורים לסבל
 או גופנית רוחנית, או חמרית סגלה ;דבר

נפשית.
כח. בא בוא, ר׳ ,*כח בא —
 ההולדה; כח ,*אנשים כח ,*גברא כח —

המוליד. אבר לקשוי כנוי
ביכלת. היה יכול, כח, ^צור —
 כה אחר, מכה הבא כה ז, ,*1כח כח —

עקרי. לא צדדי,
 רק שהוא דבר ל״כפעל", ננוד ,ס1בכ!ד —

במציאות. עוד ואינו באפשרות
 דבר היה ,0הפגגל אל מכח ;צוא —

כאפשרות. רק זה לפני היותו אחרי במציאות
חזק. די אינו ,*רע 1כח -
 פלוני במובן: בטוי ,*של 1כח החזק —

סמכא. לבר נהיה
העלטה. כחש; ז, ,0כחד

 ;העלם הטמן, הסתר, פ״ע, הבחד, >כחד<,
 העלם, הסתר, כחד, הכרת. השמד, אבוד,

 דבר פלוני כי הוכיה הכחש, ;טמון צפון,
 השמד, ;העלם הסתר, הכחד, ושקר. שוא

הכרת. אבד,
 עבה, לח מגרונו הדח חכך, פ״ע, ,*כחד׳ >כחה<

כוח. ר׳
גחל. ר׳ ,*קחול ,*כחול
הלש. מזער; קטן, דל; רזה, ת, ,*כחוש
והרזה. הכחוש תכונת ז, ,*כחוש

הכח. של ת, ,0כדוני ,0כחי
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צבע. והשם הכחל פעלת נ, ,0כחילה
 הכחשה, ;הרזה תכונתו כחוש, נ, ,0כחישה

היה. לא שהוא דבר על אמירה

רזון. והכחוש, הרזה טבע נ, ,*כחישות
 'צבע שים פ״י, ,*כחל יקחל(, >כחל, ,*כחל

 כחל, בצבע צבוע העין; ריסי על כהל־שהור

בפוך.
השמים. כגון תכיל, ת, ,*כחל
 דק אבק פוך, ;כחיל צבע ז, ,*כחל ,*כחל
 או לרפואה העינים ריסי על ששטים כהל

ליפוי.
בהמה. של עטיןז ז, ,*כחל
השמים. כגון תכיל, כהל, ת, כחלי,

גדולים. עטינים בעלת בהמה נ, ,*כחלנית
 רזה, -ל-(, רבי, פ״ע, :כחש(, >כחש, בחש

 וכחוש. דל היה ככמות, מעוט וחסר, הלוך

 כחש, החניף. הכנע; עצמו, השפל הכחש,
 דבר על אמור חן; למצא שקר שקר; בגוד,

 דל היה רזה, ,*הכחש היה. לא כי שהיה

 קטן. היה ערך, קל היה רזה; עשה וכהוש;

 ,*הכחש שקר. דבר פלוני כי הוכיח ערך;
 כחוש היה* הכחש; התכחש, בשקר. התפש
ורזה.
 כחשי(, ס״ר, כחשים, ר׳ כהשי, )כ׳ ,*כחש

חסרון. מגרעת, רזון;* כנד; מרמה,
ומשקר. בוגד, כחשים(, )ר׳ ת, כחש,

 כוית ידי על בבשר שעושים סמן כויה, ז, כי,
ביונית. * אות* לוהט; ברזל

 שבשביל יען; אם; ;ש־ זמן כל כאשר, ט״ח, כי,
 ;אין( לא, :מלות )אחרי אם כי ;למען ; זה

 תה״ם, האם? הנה; ;מאמר( )כהתחלת אכן

בעת. כמו;
אשר. יען רק; אך, אם, כי —
אשר. אחרי כן, על כי —
היותר. תאר(, )לפני ",1הכי —
ש־? הבשכיל האם? וכי? הכי? —
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אכן. כי, הספרדים(, )בשירי ,0הכי —
 וכמה. כטה אהת על שכן, מכל כי, אף —

יד. כוזבי יד; כתב ר״ת, כ״י,
מוגלה. מלאה טריה מכה ז, כיב,
מפלה. איד, ז, כיד,

אש. שביב ניצוץ, זיק, ז, כילוד,
בו. לירות קצר רמה ז, כידון,
 צבא היל ; )?(אויב על הסתערות ז, בידור,

כדור.0 )?(;עליה לצו־ לעיר סביב העומד
בו. כיוצא ר״ת, כיו״ב,
המודד. פעלת מדידה, ז, ,*כיול

 הזרע אל סטורנום, אליל שבתאי; כוכב ז, כיון,
הקדם. לעמי והקציר

כיז♦ י׳ כיון׳
הכמה. לדכר שכוש כלי או מכונה נ, ,0כיונה
 כלי ;אגן כיורות(, גם כיורים )ר׳ ז, ב^ר, כיור,

 ;אש לגחלי פיר ;בשר לבשול גדול נחשת
 ;דוכן במה, )?(;מהרה בו אוחזת שהאש אוד
לרהיצה. למים כלי
 בולטות צורות בעשית הכתלים קשוט ז, ,*כיור

 הקיקת ;אותם המצפה בטיח שוקעות או
באבן. צורות

 אפן, באיזה באיזה, )־צד(, ,*כאיזה = *ביזה
כיצד.

מהגרון. לחה הדה פ״ע, (,*ןכיח ,*>כח *כיח
 הנדחית עבה לחה (,*כיחות )ר׳ ז, ,*כיח

מהגרון.
)חברה(. חברים ישראל כל ר״ת, כי״ח,

מהגרון. לה המוצא פעלת נ, ,*כיחה
י(. עוף מין ז, ,*כיכלי

 ,*כיל בכלי. מדוד פ״י, יכיל(,ד >כל, כיל
יחד. הכל חשוב כלול, כיל;

טשהאי. אדמה, מודד ז, ,*כיל
בבלי. מדידה מדה; ז, ,0כיל

 סק,ק3,מ 01־05561, ק§1׳\6, כיכלי *(
א*61<1(3ז6

כלה. ר׳ נ, ,*כילה
כמו. כאלו, תה״ם, ,*כילו
צדיו. משני וצר ארוך ראש בעל ז, ,*בילון

כילף. ר־
 טבע והקמצן, הכילי טבע קמצנות, נ, ,0כילות

לכספו. החרד
 לכספו, חרד מזמות; בעל נוכל, ז, כלי, כילי,

שוע(. )הפך: קמצן
 בעל גדול קרדם גרזן, כילפות(, )ר׳ ז, בילף,

בנין. ולהריסת לחפירה וחדה ארכה שן
(.1השמים כוכבי שבעת מערכת נ, בימה,

 משקל אבני כסף, בו לשמר קטן שק ז, כים,
 מטפחות בו לשים בבגד תפור כים ;וכדומה

 קפה רכוש; הכסף, אוצר* וכיו״ב; גירות או
 בעלי בגוף המכושים כים העסק; של כללית

הזכרים. החיים
 עסק קפת אל כסף נתון ,*בכים הטל —

וכדומה.
כמון. הפסד ז, ,*כים חסרון —
 ממלא כיס כעין יבש בצק מאפה ז, ,*כישן

וכיו״ב. ותבלין שקדים
הנהר. או הים שפת הוף, ז, כיף,

יקרה. אבן ;אבן נ, ,*כיפה
אחר. ויפה קשט ,*ב־ כיפי תלה —
 ברד. אבן ברד, רגב נ, ,*הברד כיפת -

הנופלים. מחלת ג, ,*כיפה
איכה? איך? אפן? באיזה ט״ש, ,*כיצד
הוא? אפשר איך זה דבר כיצד?", הא —
 ידי על הכתלים את קשט פ״י, ,*ביר )ביר(

 בטיח שוקעות או בולטות צורות עשית

באבן. צורות הקוק ;אותם המצפה
זיתים. לכתישת עלי ז, ׳*כיד
רצון. יהי כן ר״ת, כי״ר,

 לבשל התבשיל בית של מוקדה נ, ,*כירה
 או להמם אש בו לשים כלי טין עליה,

?1613165 כימה '(
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 עשויה דבלה, נ, ,*דבלה של ככר —

ככר. בצורת
הקף חלקיו, בהבור שלש דבר ז, הכל, כל,

כירים
קדרות. שתי עליו לבשל
כירה. ר׳ ז״ז, כיריב,
קיש. ר׳ ,*כיש

 עליו שטהדקים קנה או עץ לוה ז, ר,1כיש
חוטים. לטוית הפשתן או הצמר

כה. ככה, כן, תה״ם, ,*כך
זה(. לפני )הנזכר זה דבר ז, ,*כך

וכזאת. כזאת ,*וכך כך —
לכן ,*לבך -
זה. בדבר זה, לדבר ,*בכך ,*לכך —
 באמת היתה זאת ,*אמרתי אני לכך —

התכונתי. לזאת כונתי,
הזה. הדבר אהרי כן, אחרי ,*כך אחר —
פלונית. בשנת ,*וכך כך בשנת —
 ;כן או כן יהיה ,*כך ובין כך בין -

וכה. כה בין
 במדה כפי; כמו, תה״ם, ,*כך כל —

מפלג. לרבוי כזו! גדולה

 לו שאין דבר של־(, )דבר ,*בכך מה —
חשיבות. כל

 כתבי"; בל כן; כמו כך; כל ר״ת, כ״כ,

כאן. כתוב
האכל. את הטוחנת השן מלתעה, ז, ^בא/
כוכב. ר׳ ככב,
כוכבים. מלא בכוכבים, כסה ,0ככב

כך. כה, כן, תה״ס, ככה,
ככבים. בו שיש ככבים, מלא ת, ,0ככוב
העץ. לב העץ, תוך ז, ,*ככי
 אדמה, חבל סביבה, בכרות(, )ר׳ נ, ככר,

 ככרים(, זוגי ככרות, ככרים, )ר׳ ;מחוז נליל,
 שלשת שמשקלם מתכת של מטיל או אבן

 בלי )ובתלמוד זו״נ, )־לחם(, שקל; אלפים

)בל״ר( או אהד שלם להם "להם"(, :מלת

מאחד. יותר במספר
 על אשר העמק ארץ נ, הירדן, ככר —

הירדן. יד

 ברבים(, שם )לפני ;סופו ועד טתחלתו דבר
 שם )לפני מהכלל; יוצא בלי דברים קבוץ

 מי ; אחד סוג או מין מבני אחד כל ביחיד(,
 יהד כלם הכיל,* ;כלל ;הבדל טבלי שהוא,

מהם. אחד הסר מבלי
 שום יחסר אשר בלי ,*כלה ,*כלו —

ממנו. חלק
זה. כל למרות זאת, בכל —
הבל. הסר מאומה, אין כל, אין —
אהד. לא אף כל־, אין —
 כי טין מאיזה אהד כל לא כל־, לא —

מטנו. חלק רק אם
אחד. הסר שלא דבר, חסר שלא ת, כל,

עוד. אשר זטן כל עוד, כל —
כך. ר׳ ,*כל־כך -
אשר־. במדה ש־, מה כל —
 מים(, כל־ על )זרוע מים כל —

 השדה כל את שמכסים רבה השקאה

במים. כלו
בשלמות. כלו ,בל־ה־ — *

כלום. ,עיקר כל — *
ש־. אחד בל איטר, דבר כל ,ש־ בל — *
 הבא דבר )על שהן כל ,כל־שהוא —

קטן. דבר איזה רבים(, בטספר
**

דבר. בכל דבר, כל ,בכל ,הכל — **
 כמה אחת על גם, ומה ,שבן וכל —

וכמה.

*

 ספק כל בלי בודי, ,שכן כל לא —
וחמר(. קל של מאמר בסוף )בא

*

אפן בכל זאת, בכל ,ם1מק מכל — *

שהוא.
 ש־. פעם בכל אשר, עת בכל בכל־, —

וכלל. כלל ;לגמרי תה״ם, ,וכל מכל — *
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 הכל :כמובן בטוי ,0כל מכל בכל, —

בלום. להשאיר מכלי
 בנוע חשוך; עצור, פ״י, יכלא(, >כלא, כלא

 עצור סגור, ממקום; מצאת מנוע מ־; רבר
 הכנע; העצר, הכלא, בסהר. שים במשמר,

השבת. עצור, קץ; שים כלא, הספק. חרול,

 בית מעצור, גלאים(, ר׳ בלאי, )ב׳ ז, כלא,

משמר. סהר, בית אפור,
כלא. כלא, בית —

כלה
מאס־. בלא, בלא, בית נ, בלאה,

 בכיערכות שונים מינים שני הרבכת ז״ר, כלאים,
 כינים משני הנולד חי בעל* והצומח; החי

זה. בענין העוסקת תלמודית מסכת שם שונים;
 נסות תמירות תסור ,*הכלב ,*כלב >כלב<

>בלב<. השתגע ,0התכלב מזו. זו ורחוקות
 היה מין גלבים(, ד׳ גלבי, )כ׳ ז, כלב,

 ;לאיש זלזול של כנוי ;הזאבים ממשפחת
יט(. כ״ב, )דברים כןדש

הערך. וקלות השפלות סמל מת, כלב —
 חרוף של בטוי ,*שרים וכלב אתה —

וגדוף.
 ר׳ ;(1 מים חית מין ז, ,*ם*ה כלב —

סהלידה.

הים כלב
 הדגלים• קל כלב כין ז, ,*הכפרי כלב -
הים. כלב ר־ ז, ,*המ;ם בלב —
 שנשיכתו שהשתגע כלב ז, ,*שוטה כלב —

הכלבת. מחלת גורמת

 -פא >של צבת ;הכלב נקבת נ, ,*בלבה

אומן(. או

 ד.ץ<וג3, (431ח5ז,±<6טן(1ת הים כלב (1
51131־ .<!

צבת. מן ז, ,*בלבום
וטבעו. הכלב סגלת נ, ,0בלבות

מכלב. כלב, של ת, ,0בלבי
 שבין השנים נ, ,0בלבלת שנים -

ניבים. והמתלעות; הקדמיות
קטנה. כלבה נ, ,*בלביה
בלבת. ר׳ נ, ,0כלביות

י(. הרודים מלא קטן דג מין נ, ,*כלבית
קטן. כלב ז, ,0בלבלב

גדול. כלב ז, ,0בלבן
מים. יראת שגעון מהלה, מין נ, ,0בלבת

ככוכבים. חוזה כשדי; ז, ,*בלדי
 קצו, עד בוא תים, פ״ע, יכלה.(, )בלדי, בלה

 ידי על אפוס מהיות, חדול ונשלם; נגמר היה

 לדבי■; ומתשוקה טתוחלת הכהות אפוס אבדון;

<!1x3* 07110, 813(±61ח5,±( כלבית, <1
6ק1ח0<11.
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 קטון; הרזה, חשוק; אוה, הכסף, )־נפש(,

;התם נטור, השלם, כלה, כלא(. ,)ר מנוע

 אכה, הכרת, הפסק; סור, סופו; עד הכר מלא
 קצו, עד בוא כליה, העק. לחוץ, הצק, השמד;

 השמד. אבוד, הכרת, ,*התכלה תטו. עד הוכן

דכר מונע כולא,* מהיות; הדל בטל, ת, בלה,
להבטל. העלול דבר קיס, שאינו דבר ז,ס מלבוא;

רוח. בקצר תה״ם, ,0כלות בעירם —
את למנע העשוי דבר ז, ,*עורב בלה -

בבנין. לקנן מבוא העורבים
 את למנע העשוי דבר ז, ,0רעם כלה —

כבנין. מלחול הרעם
 ; חרוץ משפט ; השמדה השחתה, סוף; נ, לה,

נטורה. החלטה
פוף. ועד מראש כשלמות, כליל, תה״ם, לה,

ליבשים טדה ;התבלין מדת נ, ,*כלה ,*:לה
ולחום.

 הבן; אשת ;חותנתה ביום נערה נ, בלה,
 אספת השבת; ליום תאר ארוסה;* אהובה;

 בשנה, פעמים כישיבה בהמון התלמידים

 מסכת שם בבל; חכמי בימי ובאלול, באדר
בתלמוד. אהת
מאד. קשוט* ככלה, קשוטד -
 את מכפה יריעה ; הסה עם מטה נ, ,*בלה

 ;יתושים מפני למחסה סביבה המטה
 התנה; הפת אהל; על פרושה יריעה

צעיף. מסוה,

הטתכיות. ותקופת החדשה האבן מתקופת

בלא. ר׳ ז, כלוא,
 מקלפת סל ז, כלוב,

 מנצרים או עץ
 בית לפרות; קלועים

 מבדים עשוי הצפוד
 או עץ של דקים

ברזל.
'כלוב _ מוט כעין ז, ,*בלוב
וכדומה. קיר1בו להרס חזק ברזל

כליון. השמדה, ; חתימה סוף, קץ, ז, ,*כלוי
מתאפק. עצור; ת, ,*כלוי
 העולה. שרפת חתימה; השלטה, ז, ,*כלול

החתנה. עת לכלה, דודים עת נ״ר, כלולות,
 )במאמר דבר; איזה ז, )=כל־מאום< ,*כלום

 האם? מ״ש, כלום. לא דבר, שום שלילה(

רק. אך, ט״ה, האמנם?
 כל טש״ל, ,*כלום אין ,*כלום לא —

דבר. שום מאום,
 פשר הוא זה ט״ה, אומר(, )=כאלו ,*כלומר

זה(. לפני )שנזכר הדבר
ביותר. בולט שמצחו איש ז, ,*כלון

 קנה.ד כעין עץ מוט (,*כלונסות )ר׳ ז, ,*כלתם
 קורת (,*כלונפי-ות ,*כלונסאות )ר׳ נ, ,*כלונסה

בארץ. לתקע עץ
היאורים ערי ז״ר, ,0הכלונסאות ברני —

כלונסאות בניני
 השתוקקות. נ, (,0הלב >כלות ,0כלות

 זין. כלי מנגנים; זמר, כלי ר״ת, כל״ז,

)?(. גבורה כח, ;גמורה זקנה ז, כלח,
 המשמש דבר כלי(, ס״ר, כלים, )ר׳ ז, כלי, כלי,

 לשירה, לכשול, שונים: ולצרכים למלאכה

 בית לו שיש חפץ וכיו״ב; להלבשה, למלחמה,
 אניה ;וכיו״ב כד כמו דברים, בו לשים קבול

לו שיש אבר כל הנוף(, )באברי* בה; לשוט
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הזה. התסקיר כלי הוא טיהר תפקיד

 תכשיטים, מלבושים; בגדים, ז״ר, בלים, —
בתלמוד. אחת מסכת שם* יקרים; חפצים

 מלחמה, כלי נשק, ז״ר, ,*זין כלי —

חניתות. חרבות,
 לשטסו שצריך כלי ז, ,*שטף כלי —

מטטאתו. לטהרו כדי במים
 בו שמשתמשים כלי ז, שרת, כלי —

 כלי0 ;המקדש בבית או במשכן בקדש,

צרך. לאיזה בו שמשתמשים
ישראל. לוי, כהן, ר״ת, כל״י,
כילי. ר׳ כלי,

והסוגר. הכולא פעלת ג, ,*כליאה
 י ויתר וחוטים כחטים בו לשים כלי ז, ,*כליב

תפירה. כלי
 לשאת ששוטה מטה טין קטן; כלוב נ, ,*כליבה

טת. בה
 בגוף מא־ך עגל אבר בליות(, )ר׳ נ, כליה,
 ולטחול; לכבד מתחת הצלעות בצדי החי

 לכליות(. והבנה שכל מיחסים היו )לפגים

אשר לעסיס כנוי )חטה(, כליית —
בצומח.

והשמדה. אבו-ד אבדון, נ, ,*כליה
;דין נמר ;חשבון סוף מסלה; אבדן, ז, |,1כלי

כלה. *ר׳
 ;עצבת רוח, שב־ ז, עינים, כליין —

נכזבה. תקוה של מצער כחות אסיסת
בליה. ר׳ כליית,
 דאנה חרטה, נחם, ז, ,0כליית מיסד —

רע. מעשה על וצער
כלי. תכונת שהוא מה נ, ,0כליית
 •אש עש[ סופו; עד מתחלתו דבר הקף ז, כליל,

כלילה. כליל, ר׳* >?(; בתוכו מתלקחת

כלו. גמור שלם, תמים, ת, כליל,
לגמרי. בשלמות, הכל תה״ם, כליל,

! פרחים, זר נזר; עטרה, נ, ,*כלילה ז, ,*כליל

הכת־. מס פרחים; צרור
ומתג. רסן ז, ,*כליניס

כלי. ר׳ כלים,
לצמר. דומה גם משי טין ז, ,*כלך
 לו; ילו<׳ ק׳*ט (*כלך )או ,*כלך
אל־. פנה

 ודי אכל נתינת ;השערות גדול ז, ,*כלכול

פנוק. טסי-ח, הצרך;
קטן. דג טין נ, ,*כלכית

 ודי לחם תת פ", בתוכו. אצור פ״ע, כלכל,
 נתון* ; וסבול נשוא, ; וערוך סדר ; ל־ הצרך

 הצטיד, כלכל, ולצמח. לגדל השערות את

 אכל; קבל ,*התכלכל מחסורו. די קבל

הזון.
 הנהנה, חסכון;0 מחיה: לם־י; סל נ, ,*כלכלה

הבית. משק
ה־. למשק לכלכלה, השיך ת, ,0כלכלי

 הקף* התם; ־שלם, פ״י, יכלל(, >כלל, כלל

 דב־ הזכי־ (,*דבר בתוך )־דבר ;יחד הכל

 ;אהד חכר, ; בתוך חשוב ;שני דבר בתוך
 ,*הכלל אחד. וכלל בסוג דברים קבץ

 ,*כלל יחד. הכל החשב ;בתוך החשב
 בתכלית דבר עשה ;ביחד הכל חשוב

 ,*הכלל על". וכליל עטרת שים ;השלמות
 שים ,'0התכלל הכלל. ,*הכלל בלל.

בראשו. עטרה
 הבור (,*כללות נם *בללים ר׳ ,*בלל )סי ז, ,*כלל

 הק ; ־בים פרטים הכולל ענין ; יהד דברים
 הענינים; באחד פיו על להתנהג כולל קבוע

 דבר ;הקהל כל הצבור, כל ;ויסוד עיקר
 סכום הכל, ס־ ;לם־ט( )בנגוד לבל המתיחס

אחדים. מספדים של כללי

 ועקרי. כללי קבוע חק ז, ,*ל1ד3 כלל —

סרט טבל־ הדבר סתם ז, ,*הכר כלל —
פרטיו.

*ו^קר כלל או ,*וכלל כלל :אי ׳*כלל
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 למרק )כא דבר; לא אף תה״ם, אין־(, )לא־,

השלילה(.
 כולל קצר מאמר לפגי בא ,*הכלל זה —

זה. לפני שונים פרטים שנזכרו אחרי

 כל שכולל מה ׳*דבר עזל בללו —
זה. לפני שנזכרו הפרטים

 שים בלי תה״ם, ,*בכללות ,*בכלל —
 בתוך, מ״י, דבר. סוף ;הפרטים אל לב

בתוך. כלול
 עד קצבה כשנתנת ,*בכלל ועד עד —

 הקצבה, כתוך כלול זה פלוני וגם פלוני,

 לאמר ׳*בכלל" עד ולא "עד מזה: וההפך
הקצבה. בתוך כלול לא שהפלוני

לענין. (׳*דבר לכלל )בוא ,*לכלל־ —
 יוצא. מזה אנו, לומדים מזה תה״ם, ,*מכלל —

הכלל. סגלת קבוץ, נ, ,0כללות
 לכל הדברים, לכל לכלל, השיך ת, ,0ילל3

לכלם. הטתיחם יחד; המקומות

 הנתן שם )בדקדוק(, ז, ׳0,כלל עצם —
ושמושו. מהותו צורתו, שם על לעצם

כללי. דבר תכונת נ, ,0כלליות
 בוש, נעלב, היה ל-(, )ט-, הכלם, יכלם(

 העצר הבדל, ;מבושה פנים הסתר התכיש,

 טו(. ל, דהי״ב יד, יב, )במדבר הסגר בביתו,

 שים ביש, הובש, ;בנדוף געור הכלם,
 הכלם, צער. הזק; התביש; על־; חרפה

בוש. התביש, נזוק; היה
 פנים; בשת בושה, חרפה; נ, כלמות, כלמה,

בוז. נאצה, ;הטתביש איש טבע
(.1אסתר ר׳ סרח, טין נ, ,*כלנית

כולף. ר׳ ,*לף3
 השמש, מקרני הפנים על כתמה בהרת ז, ,*כלף

קיצונות.
 בבונה לצד; לנכח, לעמת, טול, תה״ם, ,*?ל$י

לפלוני.
,שחסוחשח^ שחסחזשח^ כלנית *(

כמון
 כן ;מצאתי כן ;מקום כל ;מה כל ר״ת, כ״מ,

מוכח. כן משמע;
 בפניה טסתתת אבן (,*פטדה )אכן ת, ,*כמד
 בולט פניה צד וכל סביב שקועה שפה כעין

העברית(. הלשון כמלון )כן־יהודה,
כמו. תה״ם, ,*כמה

 חשוק, >ל־(, פ״ע, יכמה(, >כמה, כמה
ל־. שאוף

 לשעור בנוגע שאלה מלת תה״ם, כמה, כמה,
 )במספר רב הרבה, ;ומספרו ומדתו דבר

 שהוא. איזה מאמר(, )בסוף* ;קצוב( בלתי

 יבוא )כאשר אחדים !מדה באיזו* ט״ק,
 וכמה(. שלשים וכמה, עשרים מספר: שם אחרי

אימתי. עד אנה, עד ,*כמה עד —
 וכודי. בודי ,*וכוזרי כמה אחת על —
כמות. נ, ,0כמה

 צמח מין ז״ר, ,*כמהין ׳*כמהים (*)כמה
 באדמה במהירות הצומח
 וחלול רך והוא רטובה

כלו.
מורנו כבוד ר״ת, כמה״ר,
הרב.

 תה״ם, (,*>כמות כמו
 כעת הדמיון; על להורות

כאלו. ;כאשר אשר,
להורות כמו־כ", —

ביניהם.
 כמוך אלי. תטה (,*>כמותי כמוני —

 (,*כמוך>כמותך לך. תמה (,*)כמותך
 לו. תטה (,*)כמותו כמוהו לך. דומה

וכר. לה דומה (,*)כמותה כמוה
רבי. הרב מורנו כבוד ר״ת, כמוהר״ר,

 חזק, שריחו בשם גרעיני של צמח מין ז, כמון,
(.1תנור למאפה בו משתמשים

 ,ממאז־ 1שתקוחט<1י ,חווחט:( כטון *(
□€ וחוח תו
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מכסה. נסתר, צפון, טמון, ת, כמום,

 ומתחיל קמוט פרח(, )עלה, ת, ,*כמוש
להתיכש.

 כמספרו, דבר לשעור מפשט שם נ, ,0כמות
במשקלו. או במדתו
כמו. ר׳ ,*כמות
לאיכותי. ולא דבר לכמות השיך ת, ,0כמותי
וההפרדה. ההרכבה חכמת נ, ,0כמיה

 באדמה בסר פרי ונותן הכומר פעלת נ, ,*/כמיהה
 לטוב הלב רנש רחמים, חמלה,0 יבשל; למען

אחר. על
והיבש. הקמל הדבר מצב נ, ,0כמישה
לבך. משאלות כל ר״ת, כמ״ל,
 סדי שים הצפן; הטמן, הסתר, ,*הכמן >במן<

נסתר. היה ,*הכמן יבשל. למען באדמה בסר
מפלט. בו, להסתר מקום נ, ׳*כמנה

 ־.צפן, הסתר, פ״י, (,0:כמם ,0)כמם סכמם

 ,0הכמם הסתר. ,0הכמם הבטן. הטמן,
כמום.
אלמות. ערמת נ, ,*כמפה

ונאמנים. כשרים עדים כמאה ר״ת, כמעכו״ב,
 הם; עשה המם, פ״י, (,*:ככר ,*)כמר *כמר

 או )־ענבים ;דנים לצוד כנהר טכטרת פרוש
 יבשל. למען באדמה בסר פרי שים זיתים(,

 המול, חום, )־רחמים(, קדוח; החם, הכמר,

 כפר פרי שים ,*כמר התפוצץ. *התבקע,
 רשתות פ־ש ,*הכמר יבשל. למען באדמה

 עשה ,*התכמר איש. רחמי עורר וטכטרות;
לכמר. עצמו את
 ,*בומרים במ-ים, )ד׳ ז, ,*כומר ,*כמר כמר,
 .משרת כהן,■ ;לאלילים כהן (,*כוטרת נ,

ישראל. מאמונת אחרת אמונה כהני בקדש,
 שיתהממו בקרקע שנטמנו וזיתים ענבים ז, ,*כמר

 שנותנים הכלי ; צרכם כל ויתבשלו ויתרככו

שיתרככו. כדי זיתים או ענבים בו
הכמר. מצב הנמר; משרת נ, ,*כ^רות

 לכמרים, מקלט בית נזירים, בית נ, ,0כמריה

מנזר.
)?(. אפלה חשכה, היום; הם ז, כמריר,

מנז־. נזירים, בית כמריה, ג, ,0כמרת
 קמול, ,1נבו־ פ־ע, (,*יכמש ,*)כמש *כמש

כמוש. ,*הףכמש ,*הכמש יבוש.
כמוש. ת, ,*כמש
 שנאמר. כמו שכתיב, כמו ר״ת, כמש״ם, כמ״ש,

לעיל. שכתוב כמו ר״ת, במש״ל,
ד־אש. לכסוי קטן כובע נ, ,*כמתה

חט* ;פקודה משרה, ;מסד בסיס, ז, כן,
קלף. או ניר על קוים בו לשרטט מחדד !

 שיץ מין כנה, צדק; אמת, יסוד; בסים, ז, כן, ,
 נמצא למצץ, ה־טם עם רגלים שש בעל קטן

מזהם. נוף על או נקיות לא בשערות ביהוד
רמי. לא אמתי, נכון, ישר, ת, כן,
 באיכותו לדבר דבר דמיון על טורה תה״ם, כן,

 כ־, :באה זו מלה )לפני בכמותו, או

 )להורות הן* כזה,; באם; ככה, ; כאשר"(
 ;ב״ט( )סוטה לא( :מן ההפך החיוב, על

 אמנם, וכדומה(, אט־ת )כן הפעל עם גם ויבוא

הזה. כמקום פה, ואמת; נכון
מסים(. בלתי )מסם־ וכך, כך ,*וכן כן -
זה. באופן זה, בדרך בכן, —
 שנאמר פה על )להוסיף וגם ",*וכן —

זה(. לפני
זה. לזמן ,*לכן —
זה. מדבר ,*מכן —
כל. ר׳ ,*שכן כל —
ככה. הוא הדבר אם כן, אם —
הזה. הדבר אחרי בן, אחרי —
זאת. בכל ,*בן פ־ על אף —
אם. רק ,*כן אם אלא —
אכן. זו; לסבה זאת, בגלל כן, על —
 אדרי ו־, הואיל כי, יען כן, על כי —

אשר.
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נאטי. כן ר״ת, כ״נ,

 שש בעל מאד קטן שרץ כגיס(, )ר׳ נ, בנה,
 אדם גוף על נמצא למצץ, חרטם עם רגלים

 נמצא קטן שרץ מין* ;החי נוף ועל מזהם
שבטעים. תולע עצים; עלי ועל בתבואה

 קרוא ;לואי ביטם קרוא פ״י, כנה, )בנה<
 ;בשמו דבר קרוא ; לצבות של או גני נשם
 כבד, ;ביטנוי אם כי שהוא כמו לא דבר הנד

 והעלם כסה* ;כא( לג, )איוב חנוף יקר, תת

 כנה ,*התכנה הקרא. ,0כנה הכובה. את
עצמו. את קרוא עצמו, את
 ; סרגל* ; כאדמה נטוע שתיל ; גנה נ, כנה,

יסוד. בסיס, כן,
הגדולה. כנסת ר״ת, כנה״ג,
 תאר; שם לואי, שם נופף, שם הניכה, ז, ,*כנוי

 האל שמות כל שהוא; ממה כשנוי דבר הנדת
 פלה )בדקדוק(, ;כבוד שם0 ;יהוה מלבד

השם. במקום הבאה
 הקנין יחם את המסמנות האותיות ז״ר, ,0כנרים
)כדקדוק(. הפעול או הפועל את או
 שמתחמטים לוהטות גחלים פלא סיר ז, ,*כנין

לאשן.
 המאסף פעלת ;קבוץ כנסיה, אפפה, ז, ,*כניס

והפקבץ.

 צכור. הכרה, קבוץ, עצרה, אפסה, נ, ,*כנופיה
נם כנורות )ר׳ ז, כניד,

כלי פין בנוריס(,
 מיתרים עם זמר

 (;* כיד עליו לפרט
עם זמר כלי כין

(.2שערות בקשת עליו לנגן מיתרים
ואמתי. נכון שהוא דכר טבע נ, ,0כנות

1ג111ק3י2111זטוי 011111־0,0111ו6ז כנור ו1

 חמכ{<ס1,ג< 71011,טח ¥10100 כגור (2
¥10110

כנם
ישראל. כנסת ר״ת, כנ״י,

 בתבואה. או שכפרי קטנה תולעת נ, ,*כנימה

 והבא הנכנס פעלת פנימה, ביאה נ, *כניסה
 ;דבר התחלת נכנסים; בו שדרך מקום ל";

 המקבץ; פעלת קבוץ, אספה, נשואים; חתונה,
 ההפך משקע, ;הקראים( )אצל הכנסת בית
בליטה. מן:

 ב׳ )יום השוק יום ז, ,*והכניסה יום —
לפנים(. בשבוע ה־ ויום

הכנעה. נ, ,0כניעות ׳0כניעה
לי. נראה כן לעיל; כנזכר ר״ת, כנ״ל,

 )לעניות( עניות לפי נראה כן ר״ת, כנלע״ד,

דעתי.
כנים. שרצים, נ, קבוץ, שם כנם,

קטנה. חפושית מן נ, ,*כנמית
 נוצת את כרוך ;עטוף חתול, פ״י, ,*כנן )בנץ(

 ;תפקידם ימלאו למען המכונה או השעון
רכות. כריכות דבר על וכיו״ב חכל כרוך

 דבר של אחת כריכה פגניות(, )ר׳ ג, ,*כננית
מכרך.

 ;קבוץ צבור, אסוף, פ״י, לכנם(, )כנם׳ כנם
 לאישה. לקוח* פנימה; החוץ מן הבא

 לאיש הנישא ;פנימה מחוץ בוא ,*הכנס
 דברי הפסק פלוני(, דברי )־לתוך ; )אשה(

 ־חדש(, )־זמן, ;דבור ידי על באמצע איש

 ,*הכנס צבור. קבוץ, אסוף, כנם, התחיל•
 או הכנסה הבא ;אל־ אסוף תוך, אל הבא
 ;הקהל התאסף, ; התעטף התכנס, פרי.

 הנשא* ;תוך־ אל בוא ; הצטמצם התכוץ,

לאיש.
 התענין ,*שלו שאינו בתחום הכנס —

לו. שיך שאינו כדבר התעסק או
 של ־בבריתי ,*בברית הכנס —

טול. ׳*אברהם
י׳ ,*פנוי כקולר הר^עז הכנס —

קולר.



כסא— 230 —כנם
 לרשות יקראו כבה ומוציאי, מכנים —

 הרחוב אל מביתו לעבר לאיש הנתנה
חברו. של חצרו דרך

 (,*כנסיות >ר׳ נ, ,*כנסת כנם;ה", ,*כנסה
 שאין ארץ0 קהל; עדה, קבוץ, קהלה, אפסה,

 ידי על נבחר איש אם כי עליה, שליט מלך
 הצבור מורשי של גדולה אססה )נשיא(; העם

טןחדות. בשאלות לדון הנועדים
 ,*כנסת בתי >ר׳ ,*כנסת בית או: ,*כנסת

תםלה. בית (,*כזןס״זות בתי גם
 לאמה כנוי נ, ישראלי, כנסת —

הישראלית.
 הנדולה האפסה נ, ,*הגדולה כנסת —

 שהתמידה ישראל חכמי גדולי של

 תקנות ותקנה השני הבית ימי בראשית

היהודים. ובחיי בדת רבות
 של אמנותו בני ז״ר, ,*כנסיות בני —

 לעתים בחברתם זמנו מבלה שהוא אדם

חברים. רעים, קרובות;
כנסת. בית נ, כנסתא/

 מרות קבל לפני; השפל הכרע; הכנע, >כנע(,

 גאון הורד הכנע, על־. תחת בוא ושלטון־,
שעבד. על, תחת הבא ;איש
נכפים. סחורה; נ, כנ^ה,
לפנים. ופיניקה ישראל ארץ סוחר; ז, כנען,

הכנענים. מעם אחד סוחר; ת, כנעני,
 צבור. אסוף, ס־י, (,*יכנף ,*>כנף *כנף

 ! אל־. הסב ;הסתתר התכסה, הכנף׳
 על־. כנף ם־וש ;ככנף כפה ,*הכנף
ככנף. הכפה ,*הכנף

 פ״ר בנסים, זוני, כנפי, כ׳ כנף, )ם׳ נ, כנף,
 אגף ;מעופף הוא שבו העוף אבר כנפי(,
 העקרי; המחנה מצד אשר צבא פלוגת צבא,

 אל יקשרוה יריעה אניה, נם האניה, מפרש

 )כנפות, ;ברוח האניה את להטות התרן

;חבוי מקום ;א־ץ( )כנד, פאה קצה, כנסות(,

כפא

 נסים,* כ.(; נ. )מלאכי השמש קרן ; ומכסה

 מוטות שני )כנסים(, ;כגוף החצונים האברים
 לשני הדומים וכיויב זמר כלי או עיל של

 כלוחות מנענעים, זמר(, )בכלי המגנט; מוטות
 להשמעת הגורמים זמר בבלי מתנועעים קטנים

החי. בריאת חלק ; הקול
 מחפה, בנפיס, צל כנפים, סתר —

מפתור.
 צפור ז, כנף, עוף ז, כנף, בעל —

 כנסים להם שיש החיים בעלי נ, כנף,

ונוצות. על". שבר הנן, ,*על כנף ש*ד6 —
 מעשיו את ל־ זכור ,*בכנפיו ל־ צרור —

ההזדמנות. א־ השעה כבוא ממנו לפרע
המור. על מנצח בכנור, מנגן ז, ,0כנר

ושריו שכסותיו קוצי צמח ז, ,*בנר
.(1קג־פ קגר, עכבית, נאכלים,

כנם. ר׳ ,*כנש
כנסתא. ר׳ נ, כנשתא",

עוז־, חב־, כנות(, )ר׳ ז, כנת,
אחת. סיעה בן
)?(. פלא נם, כפא; ר׳ כס,

 חדש, ראש מועד; קבוע, זמן ז, כסה, כסא,
החדש. חצי זמן ; )?( הלבנה התכסות זמן

כלי כפאות(, ,ר כפאי, )כ׳ ז, כסה, כסא,
 עם אחד לאיש מושב

 ולו עליו להשען נב
 למושב, מתחת רגלים

 מכון גב; עם ספסל

 למלכים נכבד שכת

 לשלטון כנוי ושרים;
ומלוכה.

,*הכבוד כסא —
מליצי כנוי ז,

 3מז־ק1סם1,< ז^115(±01<6 כנר, *(
3ז11(±3ט1, 3ז](011ס1<6
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האלהים. לכסא

 )כלשון טחראות בית ז, הכסא/ בית —

נקיה(.
קטנית. טין ז, ׳*בסבר

 דבר פרוש סכוך, פ״י יכסה(, )כסה, בסל,
 הבסה, הצסן. הסתר, להסתירו; דבר שני על

 הטמן. הסתר,* סכך; הפך, חסוי, היה צשה,

 ;להסתירו דבר על דבר סרוש סכוך, כפה,
 לבוש הנוף, על כסות שים ;הצשן הסתר,

 כשר. סלוח, ;סכור סתום, ;על־ הגן ;בגד

 הבסה, הכסה. חסוי, היה צפה, בפה,
הסתתר. התעלם, ;עצמו חשה התכסה,

כסא. ר׳ כפה,
כסא. ר׳ כפה,
קצוץ. כרות, כסוחים(, ר׳ כסוחה, )נ׳ ת, פסוח,
 | ערך. קל דבר ז״ר, ,*כסוכים קוצים —

יבשים ינועו ?לחים אחזה אש אם —
 בארזים אם :במוכן משל ,*כסוחים

 אם קיר, אזובי יעיטו מה שלהבת נשלה

 וכמה כמה אחת על רעה באה לגדולים

לקטנים. שתבוא
 י כה.(. ה. )־?ישעיהו כרות כסוחה(, )נ, ת, כפוח,

;אותם שקצצו מקוצים שנוי מקום ז, ,*םוח3
וגוזם. הטקצץ שעלת ועדור; נכוש

מכסה. צשוי, ז, כפוי,
עור. ז, ?ינים, כפוי -
הדבר ;המכסה שעלת ;מכסה צשוי, ז, ,*כפוי

המכסה.

גבוהה. מירכותיו שאחת מי ז, ,*כפול
חשק. תשוקה, ז, ,*כפוף
בו. שמכסים דבר מלבוש, כנד, נ, כפות,
 על מכסה צעיף, נ, ?ינים, כפות —

דברים. עלילת תואנה, ;השנים
 כרות, ס״י, ,*כפח יכסח(, >כםח, כפרו

 ■ זטורות. או עשבים או קמה גזור גטום, קצץ,
קצץ. כרות, ,*הכסח הקצץ. ,*ח5ך?

יד. נעל יד, בית נ, ,*כסיה
והנוסח. הגוזר שעלת נ, ,*בסיחה

 ;שוטה שכל, חסר אויל, בער, ז, כסיל,
(.1כוכבים קבוצת
 הלב. גסות שכל; חסר אולת, שטות, נ, כסילות,
שערות. והגוזז הכוסם שעלת נ, ,*כסימה
 קשות קטניות או חטים שבירת נ, ,*כפיסה

ולעיסתן. בשנים מבשלות בלתי
 הים, שניני טין ג, ,*כפית

קורלים.
 שתיל או רצועה ז, ,*כסך

בם. לתלותו וכיו״ב בנאד
 בנד שששוף ז, ,*כסכום
 להסיר במקצתו מקצתו

;וכיו״ב טיט מעליו
 כביסתו בעת בגד שפשוף
ו לנקותו במקצתו מקצתו

 אינו כסכום לו שאין כבוס כל —
 במים שטיסה כי לאטד אמרה ,*כבוס

כבוס. יקרא לא ונקוי שששוף בלי
 מעליו; טיט להסרת בגד שפשף ס״י, ,*כסכם

 במקצתו מקצתו הכביסה בעת בגד שפשף
 הבגד אוחז בגדים המכבס כדרך היטב לנקותו

 קשה יבש דבר שבור ;ומשפשף ידיו בשתי
קטנות. לחתיכות בשנים

הואל. לכסיל, היה פ״ע, יכסל(, >כםל, בסל
 תקוה, ;אולת כסלות, פסלי(, )כ׳ ז, כסל,

 השרירים כסלים(, )ר׳ ;מבטח ;תוחלת

להכליות. סמוך הירך של השנימים

 מבטח. תוחלת, תקוה, אולת; כסילות, נ, כסלה,

ניסן. אחרי התשיעי החדש שם ז, כסלו,
 )השער(, גזוז פ״י, יכם?(, )כסם, כסס

כרסם. הסתפר;
(.2לאכל תבואה טין כסמים(, )ר׳ נ, כפמת,

110262, 0ק10,מ 0ז10ח כפיל '(
8ק611, כסטת, (“
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 קטניות או חטים בשנים שבור* ברבר; חלק

 גרור, ;אותן ולעוס מבשלות בלתי קשות

וחפוף. שסשף
 לדבר, השתוקק פעו״י, יכםןש<, םף,3) כסף

 גרום ביש, ,*כפף כסוף. הכסף, תאוב.
 חור; היה ,*הכסף לאחר. וקלון חרפה

 ! בערכו, הקטן השחת, התקלקל, ;לבן היה
 ; ביש ;הלבן ; כחוש היה ;השבח( )הפך:

בכסף. צפה0
ביוש. חשק; תשוקה, חפץ, ז, ,*כסף
 יקרה; לבנה מתכת מין כספים(, )ר׳ ז, כסף,

הסלע. רבע שקל, מטבע, טעות; מטון,
 כבדה מתכת כין כספית, ז, ,סי1ך כסף —

(.1נוזל כפו הנשפכת לבנה בכסף. מלאכה עושה אמן ז, ,*םף3
השמשמין. פסלת נ, ,*כספה

 . מטון. של מטון, כן מכסף; כסף, של ת, ,0כספי
שם. ר׳ חי, כסף נ, ,0כספית
בכסף. פלאכה עושה כפף, ז, ,*כספי למכון. ארגז נ, ,*ם§ת3

 או פוך פפלא כים כעין כסתות(, )ר׳ נ, כסת,
במטה. האיש מראשותי שמנח וכיו״ב קש
 ששמים הפצע נ, ,*הסבלים כסת —

 ! יקל לכען ראשם או כתפם על הסבלים

הפשא. לשאת להם
כסתות. עויטה אמן ז, ,*כסת

עלפא. כוליה עתון; עתי, כתב ר״ת, כ״ע,
אפעה. נחש, בכעס; שהוא פי ת, ,*כעוס
זועפות. פנים ,*כעוסות פנים —

 כעשה וכגנה; כאוס דבר תכונת ז, ,*כעור
כבער.

התימה ומן הפעור מן רחק —

 ןץדק-1,> ט^6^1<81166ז חי, כסף (1
זז16זט€ז6, ט^ז^וח1ץ־

 הנראים וכדברים מכערים מדברים

כמכערים.
 נכבד, לא נאה; לא יפה, לא כאוס, ת, ,*פעור

ערך. קטן ערך, חסי
כעור. ר׳ נ, ,*כעירות

כגלגל; עגלה עגה (,*כעכים )ר׳ ז, ,*כעך

 כ;הד ובקול בחזקה הוצא ימעל, פ״ע, ,*כעכע
 הוציא כפשתעל; קול השפע הריאה; מן אויר

מגרונו. לחה

 והצפה עזות ;טיב לא מעשה מפני צער
)?(.גאוה של

כעם. ר׳ כעש,

 ולשמש להכפה יוכל ואשר האצבעות מחברות
 ענף היד; של הקצון החלק קבול; ככלי

 מרק בו לשאוב יד כלי יכלת; כח, )תמרים(;
 הנוגעת הרגל פסת ; מהקערה אחר מאכל או

ופלט; סיד בו לקהת הבנאים *כלי בארץ;
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 תחתית היד; אצבעות על ישימו כבנד יד נעל

 ; מאזנים כף ר׳ במאזנים, קערה כמין הנעל;
להערוה. מעל תפוח בשר

השמים. לכפת מליצי כנוי ז״ז, כפים, —
 זכות, צד נ, חובה", כף ,*זכות כף ־-

חובה. או
 הבטן בקצה שקערורה נ, .ירך, כף —

הרגל. ובראש
 שבטאזנים הכלי נ, ,*מאזנים כף —

 הדבר את או המשקל אבני את בו לשים

הנשקל.
 שלוקחים כף כעין כלי נ, ,*הסיד כף —

הכתל. את לטוח ומלט סיד בו
רגל. כף ר׳ פ^מים, כף —
 האבן בה שמשימים כף נ, ..קלע, כף —

 הרשעים מענויי אהד0 קלע; ר׳ לירות,

בניהנם.
 הרגל, פעם נ, פעמים, כף רגל, כף —

עליו. עומד יטהאיש ברגל התחתון השטח

התפש. בכף, בוא -
לצער. או לשמחה מחוא כף, הכה —
יגיע. ר׳ כפים, יגיע -
בו. לשלט ל־ מסור־ נתון־בכף־, —
 כלל נוגע שאינו מי ת, כפים, נקי —

אחרים. בשל
לבב. תם וישר, תם ז, כפים, נקיק --
 את לברך )הכהנים(, כפים, נשוא —

הקהל.
 כף או כף אל כף הכה כפים, ספוק —

מכעם. או לצער או להשתוממות ירך אל
 השמיטה, ה׳, >אל כפים, פרוש —

 נתון )ל־(, ;לתחנונים לתפלה, וכיו״ב(,

ל־. דבר
לצער. כפים, פרש —
 מהטא השטר קיק,7בנ כפים רחוק -

ושן.

כפול
כעד". ערוב כף, תקל^ —

עצמו. סבן בכף, הנפש שים —
החרש. שתוק, כף שים —
 ;מערה נקרה, בו שיש סלע ;סלע שן ז, כף,

כיף. ר׳ ירק; של קטנה אגדה* כפה;
פנים. כל "פרשו; פרש, כך ר״ת, כ״פ,

 דחוק, לחוץ, פ״י, יכפא"(, )כפא/ כפא"

כפה. הכרח,
 הכרה* והשקט; שכך פ״י, יכפר,(, )כפה, כפה

 ; הפל ; ב־ האץ ברצון, לא טעיטה לעשות
 למטה ופיו למעלה בקרקעיתו כלי הפוך

 החלה ;ההפך ,*הכפה דבר. בו לכפות

 הפוך כפה, עשה ,*כפה הנופלים. במחלת
 דבר; לכסוי למטה ופיו למעלה בקרקעיתו כלי

לעשות. הכרח
בכיפה. חולה נופל, חולה ז, ,נכפה — *
 משל ,*המנורה את הסיח כפה -

 שאהד שהיה מעשה על בנוי עממי

 בא ואח״ב מנורה לשופט נתן הנשפטים
 :והכונה השני, וזכה—פיח לו ונתן השני

 במיטפטו. יזכה גדול יותר שוהד ׳טנתן מי

 כחצי שצורתו דבר* מרום־, קץ, ראש, נ, כפה,
 העשוי הבית מכסה ;הלול כדור של העליון

 מין לנשים; קטן כובע כמתה, זו; בצורה

 גל אבנים(, )־של ; זמורה בד, ענף, ; בשם

 בנוי הדר כדור; כעין גוש כפה; בצורת אבנים
סהר. למשמר, צר חדר האדמה; בעמקי

 העולם, כל על מלוך ,*בכפה משול —
השמים. כפת תחת אשר הארצות כל על

 הנראים השמים נ, ,*הרקה! כפת —
בנין. כפת כעין לעינינו

לראיט. מכסה טין נ, ,*כפה
מכפה. כפוי, ז, ,*כפוי

רעה טשלם טובה, מכיר לא ת, טובה, כפוי
טובה. תחת

בפול. ר׳ שנים; פי גדול ת, כפול,
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 הפעלים )כדקדוק(, ז״ר, ,0כפולים —י■

 שוות. שלהם האחרונות האותיות ששתי

 םי מספר הגדלת החשבון(, )במלאכת ז, ,0כפול
ויותר. שנים

מטבע. שם0 קפול; נ, ,*כפולה
רעב. ז, ,*כפ^ן

 ולא מעקם ת, דנים. בו לצוד סל ז, ,*כפוף
ישר. עומד

 מקר שהיה הארץ על טל שבבת ז, כפיר, ר,1כפ
)?(.כוס צפוי)?(; מכסה, מאד; דקים קרח לרגבי
סליחה. מחילה, ז, ,*כפור
 יום ז, כפורים, יום ,*כפור יום —

תשרי. לחדש בעשירי הצום
 וכיו״ב עץ חתיכת (,*כפותים )ר׳ ז, ,*כפות

 ן תגענה שלא כדי מטה כרעי תחת ששטים
 דברים בו ששמים בלי ;ותתקלקלנה בארץ

כבושים.
מאד. גבוהה קומה בעל ענק, ז, ,*כפה

)?( י״ח. ל. )איוב, אנס הכרח, ז, כפי,
אנס. הכרח,0 הפלה; הטיה, הפוך, נ, ,*כפיה

 מעשה ; פעמים חזרה ; קמיטה נ, ,*כפילה
)בחשבון(. במספר מספר הכופל

כף. ר׳ השמים; לכפת כנוי כפים,
 הבנין אבני בין נתונה קורה עץ; קטע ז, כפים,

 כל את המחזקת התקרה קורת ;הכנין לחזוק

 הבנאי כלי ;לכנה וחצי אריח* ;הקירות

הסירים. סף בו, ולסיד לטיח
 פעלת ; תמרים מנציי עשוי סל נ, ,*כפיפה
הכופף.

אכיר. גבור, צעיר; אריה בן ז, כפיר,
 ; אמונה חסר כחש, הכחשה, נ, ,*כפירה

צעירה. לביאה האלהים; מציאות הכחשת

וכיו״ב; תמרים מכסות עשוי סל נ, ,*כפיעוה
כפש. יי׳

 במרה מרור ,*בכפייה ל- מדוד —
טריקה. לא גסה

כפף
קשור. אסור, נ, ,*כפיתה
כבכב. ר׳ ,*כרכף

 דבי פני הלק כפוף פ״י, יכפל(, )כפל, כפל
 דבר שנה ; משנה לעשותו השני הלקו על

 השנה הכפל, שנים. פי דבר הגדל* פעמים;
 מונח היה ;שנים פי גדול היה ;רבות פעמים

 ,*כפל משנהו; על דבר של אחד חלק
 )בחשבון(0 דבר; ושלש שנה כפול; ,*הכפל

 השני. המספר כנדל פעמים אחד מספר הרבות

הכפל. ,*הכפל ,*כפל
 מקום קפל,* ;שנים פי פעור משנה, ז, כפל,

 )בחשבון(0 וכדומה; ביריעה בבנה, כפול
שני. *במסם אהד מספר הכפלת מלאכת

 על ה-הנקפל הלק וכיו״ב(, )"ירי^עה, —
השני. הלקו

 נזרת )בדקדוק(, ,*הכפל בעלי -

 באה האחרונה האות שכה הכפולים

כפולה.
 פעמים שתי שנים, פי תה״ם, כפלים, —

לשנים. הנחלק מספר זוגות,* גדול; יותר
 יותר פעמים הרבה ,0כפלים כפלי —

גדול.
כפול. דבר ת, כפל,
מספר ככמות ארד מספר כטות כפילת ז, ,0כפל

אחר.
 רעוב, ;כסוף הטה, ס״י, יכפן(, )כפן, כפן

הרעב. ,*הכפן רעב. היה
רעב. ז, כפן,

נרולו. בתחלת התמר פרי נ, ,*כפנית
דבר הטה ס״י, יכף(, יכפף, -

 עשה השח, ;בעקמימות מטה לצד הצדה

 ;כפה אלץ, הכרח,* ;קשת בצורת דבר
 הכף, הקשב. לשמע, אזן הטה )"אזן(,

 להתעקם קל היה* ;נכנע היה השתחוה,
 הצדה נטה ישר, מהיות חדול ; קשת כצורת
קשת. כצורת
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כשישה. מטה, לצד נטיה ז, ,0כפף
 כ־, משוח טוח, ם״י, יכפר(, >כפר, בפר

 חדול האמין, לא הכחש,* ;בטיח כסה

 הדת; את הכחש כה׳, האמין לא ;מהאמין

 מחה. קנוח, ;המציאות הכחש לא, הגד:

 לסליחה גרום ; )חטא( טחול סלוח, כפר,
 השקט מטמאה; טהר גקה, חטא; על ומחילה

 מחה וגגב, נקה* מבוא; מנוע אף; כסה כעם,

 הוסר. ההרס, ;עון השכח כפר, ונקה.

 שקר. דבר סלוני כי הוכיח הכחש, ,*הכפר

עון. השכח התכפר, הכפר,
 אלהים, מציאות הכחש ,*ב?נפןר כפור —
 הטל :במובן בטוי ,*ב־ ידים כפר —

אחר. על האשמה
 םךי,5 כ׳ כסר, )ס׳ ז, כפר, כפר, כפר,

 קטנה עיר חוה, גפרי־(, ס״ר, נשרים, ר׳
 על אדם בגי של קטן ישוב אכרים, למושב

השדה. סגי
 כסף נפש, שדיון מחיר, כפרי(, )כ׳ ז, כפר,

 לשים החוטא על המושם כפף ענש ;מחיר

 היוצא משרף זפת ;שחד לו; שחטא טי את

 (;1הריח טוב סרח טין כשרים( )ר׳ חמר; מעץ;
תמר. של רך *ענף

המלח. ים של החמר ,0היהודים כפר —
 תחת נעגש פלוני ,*פלוני כפר פלוני —

להענש. צריך אחר איש שהיה
 לבוני קראו זה כשם ,*כפר בני —

 שכשרו מלאכתם גמר שם על האניות

האניות. את בכשר
כשור. ר׳ כפר,
כפור. ר׳ כפל,

 קרבן הטא; העברת מחילה, סליחה, נ, ,*כפרה
עון. על לכשר לה׳

)או והתרנגלת התרנגל ג״ר, ,*כפרות —

1זח<16,ק 0ז£קץ51ז2ט€1ר כסר, (1

 בהם מסבבים שהיהודים לצדקה( הכפף

 לכשר הכסורים יום ערב בליל ראשם את
עוגותם. על

 כסר", אהיה אנכי ,*כפרת־ הריני —
 )מבטא עליו, לבוא שצריך הרע לקבל

וחבה(. כבוד להבעת

 להבעת בטוי ,*מעכבו כפרת הריני —
למת. כבוד

 בן כשר, יושב ז, ,0כפרי ,0כפלי ׳*כפלי
כשר.

כלב. ר׳ ,*כפלי כלב
 כשרה, פליחה, מחילה, ז״ר, כפולים, כפלים,

חטא. העברת
העשירי צום יום ז, ,*הכפולים יום —

בתשרי.
דבר. בכל כושר ;שקרן ז, ,*כפרן

 כחש, ;והכשרן השקרן טבע נ, ,0כפרנות

הכחשה.
 לארון טכסה מתכת; עשוי כלי כפוי, נ, כפלת,

 שבבתי לשרכת מעל קצר טםךס ;• הקדש

הכנסת.
 הקדשים. לקדש כנוי ז, ,*הכפלת בית —

והדק. מלא ש״י, (,*יכפש ,*>כפש כפש,
 הכפש, והדוק. רמוס היה הרטס, ,*לכפע

רמוס. העק,
 לשני זיתים בו ששטים גדול סל ז, ,*כפש

להתרכך. כתישתם
 או )ידים קשור, פ״י, (,*יכפת ,*)כפת *כפת

 היה האסר, הקשר, ,*לכפת ורגלים(. ידים

 קשור וחזק, קשור ,*לכפת ,*כפת קשור.

היטב.
איכפת. ר׳ ,*אכפת —
עץ. של וגסה גדולה חתיכה ז, ,*כפת

 בצק של עגול (,*גפתאות )ר׳ נ, ,*כפתה
לכשול. כבשי טטלא  בראש כותרת ;שרי ציץ ז, ?פלר, פלור,5
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 מסמר שושנת כעין במנורה; קשוט טין עמוד;
 הוא ביר בה לדפק בדלת קבועה נדולה

 כחצי או ככדור עגל גוף0 קורא; רי "הקורא",
 בו לרכס לבגד תפור שטוח כעגול או כדור

הבגד. כנפי את
 ונפלא, יפה תה״ם, ,*ופרח כפתור —

או מאמר על )ביחוד פלאים פלא
יפה(. ספר

 הכפתור שים בכפתור, הבגד רכום פ״י, ,0כפתר
בלולאה.

צרכי. כל צדק; כהן ר״ת, כ״צ,
הבנין. מגוף היוצאת גזוזטרה נ, ,*כצוצרה

 ־לבאר. ־להיות, לאמר, צריך כן ר״ת, כצ״ל,
קדיט. כלי ר״ת, כ״ק,

 תאר תפארתו, ימם קדושת כבוד ר״ת, כקש״ת,
כבוד.

 שליה ;שמן כבש כרי(, ם״ר כרים, )ר׳ ז, כר,
 כעין ובראשו ברזל מוט ברזל, איל ; מהיר

 ארץ חלקת ככר, חומה; ולנתץ לשבר קרנים

 על ששמים מה אכף, מרעה; שדה רהבה;
;הרכיבה בשעת עליו לשבת הבהמה גבי

אורח. לכבוד
במקו שחיתה כנסים

 הגוף תחת המונח מוך או נוצות ממלא *כיס

 נם זו במלה )משתמשים השכיבה כעת

פרחים, תבנית לם־יו אשר

 ף, עט ה *התכרבל
התכסה.
 ר׳ אדרת; נ, ,*כרבלה
כרבלת.
 בשר ציץ נ, ,*כרבלת

התרנגל. ראש על אדם

 מס ז, כרגא/ כרגא/
7 7לגלגלת.7 '

 במעבה נקוב הפור, ס״י, יכרד,(, )כרה, כרה
 להרע; התנקש על־; רעה השוב האדמה;

עשה ;משתה עשה ;וממכר טקח עשה קנה,
ערמה. ערום כרי,
 האכיל. משתה, עשה

 סעודה משתה, נ, כרה,
בעל תבנית ז, כרוב,
 מין* ;מלאך מין

 הצומח מאכל ירק

 מארך כדור בדמות
 רחבים מעלים מחבר

 זה כרוכים לבנים
(.1זה על

 כרוב כין נ, ,*כרוב״ת

(.־ תרכתר
המרוץ. מהיר גמל כסת(; בהוראת

 :לאט־ מבטא ,*מתחתיו הכר שמט —
מגדולתו. ירד

 איפות עיטר היביט, מדת כלים(, )ר׳ ז, כר,
ליטר(. 393>

 חרישה חרוש פ״י, <,*יכרב ,*>כרב *כרב
אדמה. סלוח הקיץ; בימי קלה
נחרשה. אדמה ז, ,*כרב

 הלק כרוב(; ר׳ ירק, )מין כרוב ז, כרבא/
 קשר ;לגזע חבורו במקום העבה הדקל ענף

זרה. העץ, בתוך
 ; הוצא. ר׳ ,7כרבא לק־א הוצא בהדי —

,*כךבל ככברה. הנף ככור, ס״י, ,*כרבל

 פרסום, בפטבי; רם בקול הודעה פרסום ז, ,*כרוז

אזנים. היטמעות
 בקול לקהל מודיע נשר, (,*כרוזיות )ר׳ ז, ,*ז1כר

קטנה. כד וכיו״ב; פקודה דבר רם
אחרי־. נמשך ,*ב דבוק )־אחרי"(, ת, ,*כרוך

 שבו החי בבטן ארוך אבר טעי, נ, ,*כרוכה
המזין. החמר יתפרד

(.3השוקים ארוכי ממשפחת עוף מין נ, ,*כרוכיה

 1<311ז־€ץ3, £0)11, 011011. כרוב *(
6§ 63 6 03

 113־671133 1<311ץ0ז3י 8111־ כרוכית *(
02016100/61 ,06011-66111 ,0160100111

 3קץ<3331,> £1301011, ^1־06 כרוכיה, (3
01306
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 איש בין ברית השרת הכורת; שעלת ג, ,*כריתה
 עשית ;לאיטה שלוחים שטר נתינת לאשתו,

 מתוך גרוש או שמים בידי ענש מין ברית;
כרת. העם,

 נתוח* לאשתו; איש בין ברית השרת נ, כריתות,
לרפואה. בגוף לקוי כמקום

 נותן שהבעל שטר ז, כריתות, ספר —
 להיות ומתירה אותה בגרשו לאשתו

גט. לאחר, לאשה
 סביב, פתול פ״י, (,*יערך ,*>כלך *כרך

 שעמים איזה ארך גוף גלול ענוד, חתל,

 יחד וקשרם הענפים קבוץ אחר; לגוף מסביב
 ;פת אכול ; למטה ירדו ולא למעלה שיעלו
 ; כפל ;)בקריאה( הפסק בלי יחד חבר עטוף;

 בתפירה ספר דפי חבר0 ; גלול ; יחד צנוף

 העטף, ,*הכרך וגב. לוחות עליו ושים
 הויטם0 אחרי־; והמשך הדבק הקפל; העטה,

כרוך. כרד׳ וגב. בלוחות )ספר(
 אהד חלק גליון; מגלה, (,*כרכים )ר׳ ז, ,*כלך

כריכה. ; הבילה אגדה, ;לבדו המכרך מספר
 (,*כרכי ם״ר ,*כרכים )ר׳ ז, ,*כלך ,*כלך
 חומה. מקשת בצורה עיר עם; רבת גדולה, עיר

 הערים החוף, ערי ז״ר, ,*לים כרכי —
במרחקים. הים ששת על הירטבות

 או עמוד לראש כותרת ;זר מסגרת, ז, כלכב,
הבניה: לחלק כחגורה
 מסביב; מקיף בעגול חריץ עשה ס״י, ,*כלכב

החרט. במכונת כלי צורת תקן

 שהאורג הכלי הנול, מחלקי אחד ז, ,*כלכל
הארג. על בו מכה

ז1קס611, ק011־63,\ט כריש (3
>1661

כרוכית
 בצק טנליון עשוי תנור מאשה מין נ, ,0כרוכית

 ושכר אגוזים או שקדים בליל על כרוך דק

בשמים. ומיני
 מאד, קטן עוף טין ; אדם צבע מין ז, ,*כרום

(.1דבשון
 כחולה־ יקרה אבן מין ז, ,*הים כרום

(.2ירוקה
שנים. בשת ז, ,*פנים כרום —
כרת. ר׳ נ, כרות,

עץ. לוה קרש, נ, כרותה,
 הודיע ש״י, ,*הכרז ,*_יכרז< ,*)■כת *כרז

 הודע, ,0הכרז שרסם. בשמבי, רם בקול
גלוי. הודע

ביבשה. גם בים גס החיה בריה דוחי, ז, ,*כת
 אכוף כשה, אנס, אלץ, ש״י, ,*הכרח (1>כרד

 ׳0הברח הכרע. ברורות; בראיות הוכח על־;
אלץ. האנס,

רבה. נחיצות הכרחי, ,0כלח
 נגד תה״ש, ,*כרתי כעל ,*כללי על —

כאנס. רצוני,
 כתוב ניר שסת נ, ,*כרטיסה ז, ,*כרטיס

גלוי. מכתב0 דבר; איזה עליה
 שלוחי ; המלך ראש שוטרי גדוד חיל ז, כרי,

מהירים. מלך
תבואה. גרעיני ערמת (,*כרים )ר׳ ז, ,*כרי

 להכינה האדמה חרישת ;כרב ר׳ נ, ,*כריכה
לכרב.
החוסר. שעלת חסידה, נ, ,*כתה
צעיר. חזיר בן נ, ,*כתה
עומדים. מים שני על העולה ירוקה ז, ,*כריך

 אלומה ;והטהתל הכורך שעלת נ, ,*כריכה

 לוחות ובחבור בתפירה פשר דשי חבור0 קטנה,
 המשמשים וכיו״ב והגב הלוחות ;אליו וגב

ספר. לכריכת

1<03ז16זנן1, 001151־1 כרום *(
xק^^3^^^^:סי 011עז8)(111 הים כרום *(

כרכד
 הכורע שעלת קידה, השתחויה, נ, ,*כריעה

ברכיו. על
 קצת הוטה נאכל ירק טין כרתי, ז, ,*כריש
(.3 לבצל
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לעיר. מסביב מצור ז, כרכום,

 | ;והנה הנה הליבה ; קפיצה רקידה, ז, ,*כרכור
עקלקלות. צדדים; ענינים חיצונים; ענינים

 מעכברים הנזונת קטנה חיה טין נ, ,*כרכו^זתא
(.* ואסרוחים

ברבושתא

כרוכיה. ר׳ 'נ, ,*כרכיה
 שלפרחיו צמח טין ברבטין(, )ר׳ ז, ,*כרכם

(.8בתם וגונס חריף ריח
 ,*כרכום בתם. עשה בכרבס, צבוע פ״י, ,*כרכם

 1 ברכום. ,*התכרכם כתם. הפוך כתם, היה
יצוא'כבשת ,*מכרכמים ופניו ;צוא —

פנים.
זועפים. פנים הראה (,*)־פנים פ״י, ,*כרכם
מסביב הלוך* הסתובב; חול; רקוד, פ״ע, ,*כרכר

 1 קול. השמע קרקר, סחור־; סחור הלוך ל־,

כרכד. ר׳ ,*כרכר
קלד. מרכבה0 המרוץ; מהיר נטל נ, כרכרה,
נדד. הנע, הנד, פ״י, ,*כרכש
פתילים. ציצית ציצה, ז, ,*ברכש

 שדרך התחתון המעי נ, ,*כרכשתה ,*כרכשה
 ממלא טעי נקניק,0 חלחלת; הצאה, יוצאת בו

קצוץ. בשר
גדר. מוקף שדה חלק נ, ,*?לכתה

חמדיס נבוב ס״י, (,*יברם ,*>כרם *כרם
בכרם. עבוד0 חטרים;

שדה ברמי(, ס״ר ברטים, ר׳ ברמי, )ב׳ ז, כרם,
נפנים.

ד.3ס<3, \¥16861, 5611616 כרבושתא, *(
¥63561\

83ז?3,ח 83ז(3,ח כרכם <8
83#ז3ח

כרסם
נפנים. מעט נו שיש כרם ז, ,*רל כרם_
 שדה ז, קאנה", כרם ז, זית, כרם —

תאנה. עצי או זית עצי
 שהיתה הישיבה ז, ,*ב.יבנה כרם —

יבנה. בעיר לפנים
רבעי. ר׳ ,*רבעי כרם —
 אדון לאלהים כנוי ז, ,*הכרם בעל —

העולם.
,*הכרם .קרחת ,*בכרם קרחת -

קרחת. ר׳
 שני. בצבע עשו• אריג שגי; צבע ז, כרמיל,

כרמת. ר׳ נ, ,*כרמית
 וכרמים שדות טקום ברטלי(, )כ׳ ז, כרמל,

 טשבליהם הנמללים תבואה גרעיני פורים;

 בארץ הרים רכסי שם צבע; מין לחים; בעודם
 במדבר עיר שם חיפה; העיר יד על ישראל

יהודה.
שני. צבע של ת, ,*כרמלי

 בני ואין יחיד קנין שאינו מקום נ, ,*כרמלית
 רשות לא אינו ולכן בו, טצוים רבים אדם

שבת(. )כהלכות הרכים רשות ולא היחיד

 הכרס. נכי על וסבוכה משוכה גפן נ, ,*כרמת

 כרש, (,*ברפות ר׳ ,*,ברם )כ׳ נ, ,*כרם ,*כרם
ככלי. בולט חלק החי; קרב הפנימית, הבטן

 כל לה שאין דעה ג, ׳0הכרם רעת —
וראיה. יסוד

 לה שאין 'סכרה נ, ,0הכרם סברת —
וראיה. יסוד כל

 מליצי מבטא ,*שדה בין כרסה —
הרה. שהיא רואים שכלם לאשה

 משל ׳*הרגלים את נושאת הכרם —
 ע״י כאכילה, תלוי הכח :לאמר עממי

בנוף. כח יש האכילה
רחב. כסא כסא, נ, כרסא',

בשנים. כריתה ז, ,*כרסום
הנחירים. זוב ז, ,*כרסם
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 כרה. חפור, ;בשנים גזור כרות, פ״י, כרסם,

בשנים. וגזור כרות היה ,*כרסם
 כרס. בעל עבה, בטן בעל ז, ,*כרסתן ,0כרסן

הארבה. ממיני אחד נ, ,*כרספת
כרסן. ר׳ כרסתן,

 לפני־, )אל־, פ״ע, יכרע<, )כרע, כרע
 הברכים, על עמוד הכף, השתחוה, לנגד־(,

 )כף שפול מטה, ירוד* השוק; על הירך כפוף

 הכנע, ; לארץ הפל הכרע, המאזנים(.
 נפש; דכה רוח, שבר על; תחת הסל שעבד,
 המאזנים; כף על הכבד המאזנים, כף *הורד
 שני כין פשר )־בין־(, אמר; גזור דבר, החלט

 נגד אחד צד כדעת החלט מתנגדים; דברים
 עדף קבל מחלט; היה ,0הכרע השני. הצד

במשקל.
 הרגל חלק נ, כתגא/ כרעים(, )זוגי נ, כרע,

 חי בעל רגל העקב; עד הברך מן חי בבעל
בכלל.
,*השלחן כרעי ,*המטה ברעי -

השלהן. רגלי המטה, רגלי נ״ר,
 ;הטוני משל ,*דאבוהו כתנא ברא -

 הבן. כן כאב לאטר: האב, ברך הוא הבן

 ירק מין* דק; גפן צמר עשוי יקר בד ז, כרפס,

ן=מי '(.הגן
 ,*ברצי )כ׳ ז, ,*כרץ

 תולע (,*ברצים ר׳

שבטעים.

ד1י מוט ׳ז
 נסן בו שרתוטכיס

המצור. מקום רעועה;
עושה אמן ז, ,*כרר

כרשינה הבהמות. כרי עושה אכפים,
החי. קרב בטן, ז, כרש,

ממשפחת ירק טין (,*כרשינים )ר׳ נ, ,*כרשינה

 €6מ6ק6ק6,מ 861161־1 , 86161־1, כרפס (1
8616עז

(.1לבהמה מאכל שהוא הקטניות
 גזור, ס״י, יעלת(, כרתי, )כרת, כרת

 חטוב, גדולי; ממקום דבר גדוע חיתוך,

 דהשמד. דהטית, דהרוג, ;4דהםי חצוב,
 חדול השמד; החטב; הגדע, הגזר, הכרת,

 כרות, כרות. כרת, העצר. הפסק, מהיות,
 החרב; אבד; השמד, הכרת, הגדע. הגזר,

 .*ואבדון מות גרום ;הפסק החסר, הסר,
הוסר. המנע, הכלא, הכרת,

 דבר לקים בקשר בוא ברית, כחית —
שלום. כרית עשה צדדים; שני בין מסכם

גמורה. החלטה החלט ,*רבר כרות —
 לעדר סביב הרועים שעושים חפירה נ, כרת,

?(. ו. ב. )צפניה לשמירה
 בידי זמנה קודם מיתה (,*כרתות )ר׳ ז, ,*כרת

 חטא. על לענש העם מתוך גרוש או שמים,
העץ. של הגזע באילן, האמצעי לחלק ,*כרת

כורה. ר׳
עבה. עץ קורת נ, ,*כרתה
(.,ירק ירק מין כרוש, ז, ,*כרתי
 הצבא אנשי בחירי ופלתי(, >כרתי כרתי,

דוד בחיל שהיו כרתים אי יושבי מבני

הגכורים.
מעור. עיטוי שק מין נ, ,*כרתית

 כל שכן; כל שמו; כבוד שם־; כבוד ר״ת, כ״ש,

שבת. כבוד שעה;
הצאן. מן זכר שה, כבש, ז, כשב,

הצאן. מן נקבה כבשה, נ, כשבה,
דבר. של כללו ר״ת, כש״ד,

 המלא ;שטן פ״ע, יכשר.(, )כשה, כשה

נם. היה במטעמים;
קסם. והקוסם המכשף פעלת ז, ,*כשוף

1,\סקס־ כרשינה *(
(¥6161 ,¥6866 ,6>¥161\

קסח6>מ 1.3ט61,ו ק01ז63,ט כרתי (8
16616
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 ושנה. שנה כל ;ושעה שעה

בשרחיו_ישתמשו אשר ירק מין

כשות

קורה. ז, ,*ור5כי
 כל ר״ת, כשו״ש,

 ,*כשות ,*כשות
 הכירה לבשול

 טעם לה לתת

 ונעים'(; מרירי
 על דקות ניטים

 על או ילד עור
 ;שרות קלפת

 הדק השער
 של שכששמו

העלם.
 כתר ר״ת, כש״ט,
טוב. שם
 כ> כלי ז, כשיל,

ברזל. גרזן,
 נדנוד. והנה, הנה המניע שעלת ז, ,*כשכוש
; והנה הנה )זנב( הנע )ב־(, ש״ע, ,*כשכש
 ן והחלק. יד העבר לטוף, ;וכה כה דבר נענע

| לנשל; ונטה מעוד ש״ע, יכשל<, )כשל, כשל
 1 ; והדהה בדבר השגש בדבר, הנגף )־ב־(,
 | הכשל, התמוטט. מכה, עמוד רשה, חלוש,
 הלכד ; הנגף ;חטוא ; טעה שגה,* ;כשול

 הדד הכשל, ה-שה. החלש, כשל, בדבר.
 ן על מכשול שימת ידי על לארץ השל במוקש;

הדרך. מן הטה התעה, הדרך;
 דבריו :לאטד מבטא ,*הכשילו פיו —

 ועל שיו באמרי נוקש כי עליו, מעידים

הצרה. עליו באה ידם
 חטא. מדיחה; משלה; ז, כשלון, ,0כשל

לתפארת. שמו כבוד ר״ת, כשל״ת,

 כשוף. ז, כששים(, ברבוי: תמיד )בא כשף,
 כחות בעזרת טבעיות לא שעלות קסמים,

וכיו״ב(. )בישי אנשים למשך כה ;טיהדים

מכשף. קוסם, ז, כשף,
 מכשף. קוסם, כשף, (,*כששגית )נ׳ ז, ,*כשפן

;ישה עלה הצלה, ש״ע, יכשר(, )כשר, כשר
 -אוי היה ; וטוב יש- היה בעיני־(, )־דבר

 כ• דבר עשה ,0כשד כשור. ,*הכשר והגון.
 עשה הכשר, הדת. חקי לשי וכשר מתר יהיה

 עתיי הזמן, הכן,* וטוב; והנון ראוי שיהיה

 הדת. חק לשי וכשר מתר שדבר החלט

 ,*התכשר וטוב. והגון ראוי היה ,*הבשר
 להטצא השתדל ;וראוי טוב עצמו את הראה

 ;בעבודה וזריז חרוץ היה ; לדבר מכשר
 ומזומן. מוכן היה0 ;במלאכה והתלמד התרגל

 מתר, ; ונעים טוב ;הגון ראוי, טוב, ת, ,*כשד
 וישר צ־יק ;הדת חקי לשי אסור שאינו
 טהר. זריז, חרוץ, ; אלהים וירא חסיד וטוב;

 כש־ שהוא דב־ תכונת ;הזדמנות ז, ,*כשד
 ולא וכש־ מתר שהוא דבר תבונת וטוב; והגון

הדת. חקי לסי אסור
 זמן -אויה, עת נ, ,*הכשר שעת -

ל־. נאה
 ;טובה תועלת, כשרונות(, )ר׳ ז, ן,1כשר

 רוח0 ; לעשות־ איש יכלת הכשר, חריצות,

טבעית. יכלת דבר, לעשות הכמה
 וכשר; ראוי שהוא דבר תכונת נ, ,*כשדית
 הדת; סי על וכשר מתר שהוא דבר תכונת

חכמה. רוח כשרון,
שם. שכתבתי כמו ר״ת, כש׳יש,
תפארתו. שמו כבוד ר״ת, כש״ת,

 פעול קסום, בקסמים, לחוש כשף, >כשף(
 ;מןחדים כחות בעזרת טבעיות לא סעלות

כקסם. כמו הלב משוך לב, לקוח0

x^ד.%^ליג 1ו0ט510,ח כשות י(
 1ו0ק

 ס״ר, ,*כתים נם ,*כתות )ר׳ נ, ,*כתה ,*כת
 פלוגה, אחת; בדעה אנשים חברת סיעה, (,*כתי

 )בל״ר( הבורות או חבורה ; מחלקה הברה,
 או ענין באיזה מזולתם מתחלקים אנשים
 ספר. בבית מחלקה0 מחקרית; או דתית בדעה
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תפארתו. כבוד תורה; כתב ר״ת, כ״ת,
 וקוים אותות עשה פ״י, יכתב(, >כתב, כתב

 על מחשבה הבע הדבור; קולות סמני שהם

 שמות רשום הגליון; על ותוים אותות ידי
 וכדומה; לתולדותיהם ליחסם בספר אנשים

 ספור; מנה, סמן; תוה; מקום, נבולות רשום
 יהיו שהנכסים בצואה כתוב ל"(, *)־נכסיו

 רשום היה הכתב, ל-. המיתה אחרי שיכים
 )שמות בספר הרשם גליון; או לוח על

 כתב, וכדומה. לתולדותיהם ליחסם אנשים(
 כתוב, ,*הכתב לכתב. הרכה הרבה; כתוב

 הקרא0 הצבא; ברשימת איש כתוב רשום;

 לעבודת רשום היה הכתב, יכתב. כי לאחר
הצבא.

דבר. פרסם ,*העזור ..קרן על כתוב —
 אתה ,*בזה מחוק בזה כתבת -

טהוק. ואתה כתבת
 פקודה מגלה; ספר; על רשום דבר ז, כתב,

 האותיות. תמונת למשפחות; היחס ספר בכתב;

 ז, ,,חליפים כתב חלוף/ כתב -
המחאה. הוב; שטר

 ולא ביד הכתוב ספר ז, ,0יד כתב —
איש. של הכתב צורת )־פלוני(0 נדפס;

עתון. ז, ,0עתים כתב -
 התורה ספרי ז״ר, ,הקדש כתבי —

והכתובים. והנביאים
*

 שנתנה משה תורת ,שבכתב תוךה —
בכתב.

*

פה. בעל לא בפה, ולא בכתיבה ,בכתב — *
 מבטא ,*ככתבם הדברים יאמרו —

 ולא ברורים דברים יאמרו :לאטד

מספקים. ובדברים ברמזים
 ושנונות; הדודים דברי כותב סופר; ז, ,0כתב

בעתון. חדשות מכתבי תדיר כותב
 הנשואים כתב וכדומה; הוזה כתב נ, ,*כתבה

 שהבעל הכסף סכום לאשתו; כותב שהבעל

 להשאיר או כשיגרשנה לאשתו לתת מתחיב

מותו. אחרי לה
בסדר תלמודית מסכת יטם ,*כתבות —

ניטים.
בעתון. כותב שהכתב מה נ, ,0כתבה

קצרה. הלצה ׳טגינה, הדוד, נ, ,0כתבות
 הבור,0 גזרות; פקודות, ספר; דברי ז״ר, ,*כתבים

וכתיבה. קריאה בכתב; איש יצירת
יפה. כתיבה כותב סופר; מזכיר, ז, ,*כתבן

סופרת.0 התמר; פרי נ, ,*כותבת ,*כתבת
 בעור חרות ציור תו, כתבות(, )ר׳ נ, כתבת,

 מושבו, ומקום האיש שם0 כתוב; דבר בדיו;
 מען; אליו, הנשלח המכתב על שכותבים

)עתיקה(. אבן על וחרותים כתובים דברים

כת. ר׳ כתה,
הקדש. כתבי ר״ת, כתה״ק,

ספירה. רשימה, ז, כתוב,
 אחד פסוק או מאמר נ, ,*כתובה ז, ,*כתוב

כתבה. ר׳ הקדש; מכתבי
 )תהלים, שכתנ״ך השלייטי ההלק ז, ,*כתובים
 השירים, ]שיר :המגלות המש איוב, משלי,

 נחמיה עזרא, דניאל, אסתר[, קהלת, איכה, רות,

הימים(. ודברי
 הכתובים ספרי ז״ר, ,0אחרונים כתובים —

 החשמנאים, :התנ״ך תוך אל נכנסו שלא

וכר. יהודית סירה, בן
כתם. בו שיש כתמים, מלא ת, ,*כתום
טעון. עמום, ת, ,*כתוף
וקדושין. כתובה ר״ת, כתו״ק,
)האשכים(. מרסק רצוץ, ת, כתות,

 וקרעי ומוך סמרטוטים חתיכות ז״ר, ,*בתותים

בגדים.
שנקפה. חמוץ הלב ז, כתחא',

לברכה. זכרם חכמינו כתקון ר״ת, כתחז״ל,
 בתג״ך הכתובה הגרסה שנכתב; דבר ז, ,*כתיב

;שכתוב ממה אחר באפן אותה ושקוראים
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 חקי ם• על הלשון של מלים כתיבת אםןס

הדקדוק.
הכותב. פעלת נ, ,*כתיבה

 של נסח טובה", וחתימה כתיבה —
השנה. לראש לרעהו איש ברכת

הכותש. שעלת נ, ,*כתיעה
 היוצא זך שכן ;במכתש כתוש ת, כתית,

 1 בנוף פצוע מקום* ; כתישה ידי על מהזיתים
| סרב בהמה של בגבה או הכוך מרב האדם

משאה.
השצע. שי המכה, שי ז, ,*כתית פי —
 לשים סמרטוטים התיבות ז״ר, ,*כתיתים —

לאכילה. בתותים דברים המכה; גבי על
 בנוף עצם שבירת ;כתישה ג, ,*כתיתה

ורציצתו.
צד. דשן; קיר, ז, כתל,

 הבית הר כתל ז, ,0המערבי כתל —
 מקום עתה והוא נחרב שלא המערבי

בירושלים. ליהודים תשלה
בשר חתיכת ז״ר, ,החזיר כתלי — *

מעשן. או מ;בש החזיר טשוק
אזן. ר׳ ,לכתל אזנים — *

 הכסה ומצוין; רשום היה הכתם, )בתם(
כתמים העלות ככתם, כפה ,0כתם בכתם.

כתם. ,0הכתם דבר. על
נבחר; זהב נוצץ, זהב הסיוטי(, )כדבור ז, כתם,

 דבר של או דם לכלוףשל רשם כתמים( )ר׳ *

 הצבע אש־ בארג או בניר מקום וכיו״ב; שטן
בו. השתנה

צהוב. (,0כתמים )ר׳ ת, ,0כתם
ששתים. ארג ששתן; ז, ,*כתן
 עוסק ;הששתן כנפו-ץ עוסק ששתני, ז, ,*כתן

מששתן. חוטים בטוית עופק בפשתן:
גפן. צמר נ, ,0כתנה

 כתנות(, ס״ר כתנות, )ר׳ נ, כתנת, כתנת,
לכבוד. קצר בגד טין הבשר; לעור לכוש

כתרת
 כתף, )ס׳ נ, כתף,
 כתפןם(, זוגי כתפי, כ׳

 קצה הזרוע, ראש

 מימין דהשככז
 הבגד הלק ומשמאל;

 את ז־המכפהת קצה־.
 בולט קצה ;הכתף

הצד ;בנין ;בכלי
 הקרוב הכתל הלק ;בים( )בארץ, הקיצוני

 תלוי ובו מאשכל היוצא דק שריג* ; לפתח

עבר. צד, כתפיות(, )ר׳ ענב: גרגיר
 מעל עוברות רצועות נ״ר, כתפות, —

פנור(. )מכנסים, בגד איזה לאחז לכתפים
*,של־ לכתפו של־ כתפו ה^ש —

נקש. ר׳
 לשאת שצריך גדולה אבן נ, ,כתף אבן -

ביד. ולא הכתף על אותה
*

 טעינת סד־ הכתף; על נשוא פ״י, ,*כתף )כתף(
הכתף. על טיטא
 מנושאי אהד כתפו; על נושא סבל, ז, ׳*כתף

המת. מטת
 יסף חוטי של או מגון אריג חתיכת נ, ,0כתפה
 הכתף על וכיחב הצבא פקידי יטנותנים זהב או

שררה. לסמן לבנה מעל

 בתי־זרוע בלי קצר עליון בגד נ, ,0כתפיה
הכתפים. על ישיטוהו אשר

 סבוב; הקף, מסביב, עטור פ״י, כתר, )כתר(
 ראש". על כתר שים* יחל; המתן, חכה,

 על כתר שים מסביב; עטור סבוב, הכתר,
 על בכתר היה ,*הכתר הרבות. ;ראש־

ראשו.
 עטרה, מלך, נזר כתרים(, ר׳ כתרי, )כ׳ נ, כתר׳
 אות; על תג* פרחים; זר פרחים, צרור ;זר

אחדות. בארצות למטבע שם0

 את־, להלל הרבה ,ל־ כתרים קשור —
כותרת, ר׳ כתרת,

*
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 למרורים כתות פ״י, יכתש(, )כתש, כתש

 עד הכה והדק, הכה שחוק, הדק, קטנים,
 ריב, ;לרככם זיתים נפץ הכה;* דק; אשר

 השחק, דיכתש, החזה. על הכה התקוטט;

 שחוק, הדק, ,*כתש דק. אשר עד הכה

 זה. עם זה והאבק דחוף דק; אשר עד הכה
האבק. הלחם, ,*התכתש

 וכיו״ב גפן ענפי מדוכה; מכתש, ז, ,*כתש
לגדר. עד המשתרגים

דקים עצים ענפי ז, ,*כתש שער —

הגדר. על המשתרגים סבוכים
 לרסיסים, דבר כתוש ס״י, יכת(, )כת, כתת

 ננוד, בפטיש, הכה דק; אשר עד שחוק הדק,
 הכה כתת, ופזר. הכה והפין, הכה חשול;
 הכה נפ׳ן; שבר, ;חשול ; לרסיסים בפטיש

 כתות, וכלה. השחת ואבד, הכה והחרם,
 והפין, הבה הכת, ואבוד. הכה והחרם, הבה

 והחרב. הכיה והנפין, הכה הכת, ופזר. הכה
 הליכה, מרב רגלים שבר ,*רגלים כתת —

מאד. הרבה הלוך :במובן

 שטה העברי, בית באלף עשרה השתים האות ל,

שלשים. ס״מ, למד;
 למקום, ופניה נטיה על להורות יחס אות ל־,

 עד; :בהוראת אל; :בהוראת ולמטרה, לזמן

 כלות עם תבוא ל־(; )יש הקנין בהוראת
 לכן, לכם, לנו, לה, לו, לך, לך, לי, :הגוף
 יחם כהוראת השיכות; בהוראת להן, להם,

 ומטרתה, הפעלה תכלית להורות את; הפעול,
 הכנויים; ועם מקור שם עם תבוא ;למען

 להטעים פעל אחרי כנוי עם תבוא לפעמים

 הנסתר לפני תבוא* לו(; )הלך הפעל את

 זרוז להוראת קטלי( הבה )לקטל, בעתיד

.*ל משל :בהוראת וצווי;

 לפלוני ל^ או ,*לעשות לפלוני -
לעשות. לו ראוי לא או ראוי ,*לעשות

כאשר. עתיד(, )לפגי ,*לכש־ —
 חסרון על להורות אפס, אין, שלילה, מלת ל^,

 ;דבר עשות לבלי האזהרה בהוראת ;דבר
 להורות אליו בחבור תאר או שם לפני תבוא

לא־הסיד(. לא־איש, )לא־אל, שלילתו על

בהוראת שם בתור מבטא ,*תיעשה לא —

ת^שה(. לא )מצות עשה ר׳ לאו,
אס־. כי כן לא ,*אלא כי לא כי, לא —
 בהוראת: ;ותמהון שאלה להורות הלא, —

הנה. הן,
 לפג♦ •טנזכר מה על להשגה ,*והלא —

מתנגדת. ראיה בהבאת זה
כן. לא ואם ולא, —
 בדי לא, למען עתיד(, )לפני ,— ולא —

ימלא.
בלי. ?לא, —

לא. כאלו כלא, —
 שנזכר מה רק לא ,*אלא עוד ולא —

מזה. יותר גם אלא זה, לפגי
בלעדי־. ,*ב־ שלא —
אשר. לפני ,*שלא עד —
אחר. באפן אחר, לשון ר״ת, ל״א,

אלא. אמרו לא אבי; לאדוני ר״ת, לא״א,
 יעוף, ;יכול לא פ״ע, ילאה(, )לאה, לאה

 לא כח, מאין התעלף הלאה, יגדע. עיף,

 הוגע, הלאה, לשאת. או לעשות כח עצור
כח, הכשל
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 ואם־, :)אחרי אין, לא, שלילה, מלת ,*לאו
 הנאמר על שלילית תשובה בתור בהספק או

זה<. לשני

 למה שם (,*לאוים ,*לאוין )ר׳ ז, ,*לאו
 לשלילה שם עשותו; לבלי מזהירה שהתורה

הן(. )הסך:
 לאט והרגל למוד ז, הקראים(, )בססרות ,0לאוט

לאט.
לאם. ר׳ לאום,

 כח חסר בח, כשל איל, אין עיסות, נ, ,*לאות
עבודה. מרב

 לו-ט; עטה, עטוף, ס״י, ילאט(, )לאט, לאט
 ,*הלאט בנחת. דבר ס״ע, הסתר. כסה,
הסתר. כסה,

אט. ר׳ במתינות, תה״ם, לאט,
לט. ר׳ לאט,
ימים. לארך ישראל; לארץ ר״ת, לא״י,

אחוד. בלי ברגע, מיד, תכף, תה״ם, ,*לאלתר
שבט. אטה, נוי, עם, לאטים(, )ר׳ ז, לאט,

 עשר ;כלו הלאם אל יחם ,0הלאם (0>לא
 לרכוש העשה ,0הלאם כלו. הל&ם של לרכוש

הלאם. של

 עמו, אוהב ז, הלאם; של העם, של ת, ,0לאמי
לאמו. אוהב
הלאם, טבע ;הלאם אהבת נ, ,0לאמיות
העם. תכונת

 ר׳ לבי, כ׳ לב, )ם׳ לב,
 >ם׳ ז, לבב, לבות(,

 ר׳ לבבי, כ׳ לבב,
 ידועבקרב אבר לבבות(,

 מתקבץ שבו בחזהו החי
 נשלח הוא וממנו הדם,
 מושב מקום הנוף; לכל

 הידיעה, הרגש, הרצון,
לב.)לסי וכיו״ב הגבורה

 מקור אמצע; דבר, קרב תוך, ;הקדמונים( דעת

 בטן,* שכל; הבמה, רצון; מחשבה, החיים; בח

 תם. ישר, שהים; החזה; בית שבבטן; הטעים
ה~. קרב ד,-, תוך ך,-, לב —
אחת. בדעה ד,1אד לב —
 החלק ז, ,*הפרי לב ,*הלחם לב —

הקלסה. או הקרוס שתחת הרך

גבה השמים, אמצע היזמים, לב —

השטים.
ל־. סוד הגיד ,*לב גלה —
כסיל. דעת, חסר לב, חסר —
עלז. שמה, לב, טוב —
 על־, כועס סלוני אין ,*על בלב־ אין —

.*ל וסלח מחל סלוני

נטור. ברצון בכל־לב, —
 הסצו, בבל לבו, בכל שלם, בלב —

ובתמים. באמת
במרמה שלם, לא בלב ולב, בלב —

וכחש.
 באמת שלם, בלב ולב, לב בלא —

כהש. בלי ובתמים,
 המסתיר איש על מבטא ,*בלב שבלב —

אותה. מגלה ואינו שבלבו המחשבה את

 המדבר איש על מבטא ,*בפה שבלב -
מכסה. ואינו לבו עם אשר את בסיו

חשוב ,*בלב ואחד בפה אחד —

אחרת. והגד אחרת
משתוקק. חפץ, הולך, לבו —
מתנחם. מתחרט, הכהו, לבו —
מאד. הרבה הצטער ,יצא ו3ל — *

על־. מתחרט הכהו, לבו ,*נוקפו לבו
.על כעוס <,על־ >בלבו על־, לבו — **
אחרי־. נטה עם־, 1לב -
מפחד. נמס לבו ,כעזעוה הפה לבו — *
 חשוב ;דבר זכור לבו אל אמור —

במחשבה.
גנוב. ר׳ לב, גנוב —
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את־. בדברים פתה לב־, על דבר —
 לאיש הוכח מלב־, דבר הוצא -

חושב. שהוא כמו הדבר שאין
אחרי. נטה ,*אחרי לבו היה —
 לעשות. חשוב )לעשות(, בלבו היה —

לעצמו. ענה לבו, אל השב —
 רוחו נמול0 ;ירא סחור, ,1לב נפול —

בקרבי.
כדבר. שעה התכונן, לב, נתון —
מחשבה. התחדש לב, על ?גלה —
ודעת. חכמה השיג לב, קנה —
 מדעת דבר עשה מלבו, דבר ?!שה —

מצוה. סי על ולא עצמו
 על חשוב לדבר, לב >שית־( שים -

בו. התבונן דבר, אדות
 שמעיק מה בטא התחנן, לב, שפוך —

הלב. על

 החליט שבעלה אשה ,*הלב נרושת —
 הגט. את עוד לה נתן לא אכל לגרשה

מחשבה. דעת, לב; ז, , לבא
סלוני. לדעת במובן: ד־/ אלבא —
 )לסני ריק לב על ריקנא', אלבא —

בבקר(. אכל טעימת
 גלה לא הלב גלי", לא לפמא לבא —

 אשר את מהסה הוציא לא :לאמר לפה,
הלב. יחשב

 לב, מבקש הקב״ה בעיי', לבא רחמנא —
טוב. ורצון טובה מחשבה לאמר:

לביא. ר׳ לבאים, לבא,
למה. ר׳ לבאה,
 ;דעת בעל לב, בעל היה הלבב, )לבב(

 ; לביבות עשה אפה; לבב, התקצף. כעום,
 רוח, הזק* ;לב משוך לב, לקוח ;לב מחוץ

 ; הלב על שים ;יחד וקשר חכר ; לב אמץ
ענין.8

לב. ר׳ לבב,

כחפצו. כרצונו, כלבבו, —
חושב. שהוא מה בלבב־, אשר —
חשוב. בלבבי, אמור —
רמה. לבב־, את גנוב —
לעשות. חשוב לבבו, עם הייה —
דבר. זכור לבבו, על העלה —
בענין. התבונן לבבו, אל השב —
בדמיונו. התפאר בלבבו, התברך —
 התעקש לבבו, את כבד הכבד־, —

בדבר.
שעשה. מה על התחרט ,1לבב נהפך —
 דעתו הפנה לעשות, לבבו את נתון —

לדבר. ומחשבתו
 את חשוב כ־, לבבו את נתון —

כ־. עצמו
דבר. על חשוב לבבו, אל שים —
 לבו. כתאות עשה לבבו, אחרי תור —

לביבה. ר׳ נ, לבבה,
 אחר באין יחידי, זולתי; רק, אך, תה״ם, לבד,

יחד(. :ןמ )ההסך עטו
מן. חוץ ,*מ־ לבד —
אך. רק, המאמר(, )בסוף ,*בלבד —
כי. בתנאי ,*ש־ ובלבד —
מן. חוץ מלבד, —
 אחד; הבר, ס״י, <,*ילבד ,*)לבד *לבד

 לבדו, היה ,*לבד לבוד. ,*לבד חזק.
 התחבר, ,*התלבד )בפיוטים(. יחידי, היה

התאחד.
 ;ארוג כלתי כבוש צמר ;שער ככיר ז, לבד,

 ;כארג התחתון הצד ; כזה מחמר עשוי בנד
יחד. שמתדבקות השערות מחלת מין0

לב. ר׳ נ, לבה,
 אש, לשון להבה, לכת(, )ס׳ נ, לבה,

שרפה. מהר היוצא הנוזלי החמר0 שלהבת;
 להבה. להעלות באש נפוח ס״י, ,*לבה )לבד.(

האש. התנדל התלהב, ,*התלבה
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 דבר תכוגוז חמדה, הדר, ; התלהבות ז, ,0לבוב

)כסיוט(. הלב את ומושך המלבב
 ; הלב כנגד מכסה ;ועטוף קשור ת, ,*למב
לב. אמיץ עזם, מבין; לב כעל איש
חיצונית. נגיעה ידי על מחבר ת, ,*לבוד
מרבה. וטרח עמל ז, ,*לבוט
 האש, התלהבות ;אש המלבה סעלת ז, ,*לבוי

הלהבה.
 נקוי, ;כאש קליד, באש, הלבנה ז, ,*לבון

 דברים; ברור באור, והמלבן; המנקה סעלת

 סוסרת שהאשה הנקיים הימים שבעת שם
נדתה. דמי ימי כלות אחרי
י(. ריחני מוצק שרף טין נ, לבונה,

הכתב השמרוגים, כתב (,“>כתב־ לברנאה"
הקדום. העברי

מעטה. קרום, קלסה,* תלבשת; כנד, ז, לבוש,

לתמונה. מלכן מסגרת, ז, ,*לבזבז
 הלבט, ענה. ס״י, (,0.ילבט ,0)לבט סלבט

 ; ענה ,*לבט התעיף. ונפול; הכשל נסול,

 הנה תעה ,*התלבט ענה. ,*לבט מאד.
וכה. כה הליכה ידי על ינוע והנה;
מכשול. עמל; תלאה, יגיעה, ז, ,*לבט

 )כרכור אריה לבאים(, )ר׳ ז, לביא, לבי,
המליצי(.

 )בדבור האריה נקבת נ, לביה, לביאה,
המליצי(.

 וממלא משלש בצק כים0 קמח; עגת נ, לביבה,
כתבלין. או כנכינה או בבשר

על-. בנד שימת הלובש, פעלת נ, ,*לבישה
(.*המצרית שטה גדול, עץ טין ז, לבך",

סרוח, שגשג, ציץ, לציץ החל פ״ע, ,*לבלב

ג13ק;311, ^611זו3,ן|€ט לבונה (1

ז1111£1€1<3צ 3 €X314)1, 2£7 .ק לבך ״(  
£1(3213, 3£(3613 <1 סץ££־1ש ,

ק113ח 3^^3^88713

כרם"(.
חמוץ. חלב ז, ף,לב

הנכר. זרע הלבן; צבע לכן, דבר נון ,*בן ל

8ל1,^סמס ^10(16, 1186ז0,ת לכלב י(
1נ1ח(1 \¥6ש<1

 ידי על איש לב חזק ;ועלים ענסים נתון

)השמש(. לזרח החל0 וקריאות; צעקות
י(. מטסס צמח שם ז, ,0לבלב

 צמח. על העולה ציץ )בצמח(, נצה ז, ,*לבלוב
ביותר. לבן מאד, לכן ת, ,*לבלוני
 ספרי מסדר0 מזכיר; סופר, כתבן, ז, ,*לבלר

פנקסן. חשבונות,
פנקסאות. חשבונות, ספרי סדור נ, 0לבלרות

 ,*לבן לכנים. עשה פ״י, ילבן(, )לבן, לבן
 להוט לבנים; שרוף וכבס; רחוץ לבן, עשה

 או חרם כלי קלה אותו(, לחמם באש )ברזל
 י■??!׳ ענין. וזכך ברר באש; מתכת כלי
 )-פני-(, ;*לבן עשה לכן; הפוך לבן, היה

 התברר; הטהר, התלבן, הוביש. ביש,

 ומפרש. ומפרט ברור היה0 התכבם; התרחץ,
 ל־, פנים הסבר ,*ל־ #רם הלבן —

וצוהלים. שטחים פנים ל־ הראה

 שתזקן עד ,*ר^שד, #ילבין ?נד —
לבנות. תהיינה ושערותיה

 משכיל. כקי, מנסה, ז, ,*מלבן אי# —
בגדים. מלבן לבנים; עושה ז, ף,לב

שבעין; הלבן החלק* ;לבנונית לבן, ז, לבן,
כסף. מטבע שם0
 כעין שגונו לו, אור שמראה כהיר ת, לבן,

טהור. נקי, וכיו״ב; החלב הסיד, השלג,
 בנדי לבנים, בד כגדי ז״ר, לבן', בגדי —

לבן. פשתן
 וכדומה, סדינים כתנות, ז״ר, ,*לבנים —

לבן. בד בגדי

 בו שזורעים שדה ז, ,*לבן שדה —
"שדה או אילן" "שדה )כנגוד תבואה,
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ביצה. של חלבון ז, ,*ביצה ^זל לבן —
 ;שבעין הלבן החלק ז, ,*^בעין ליבן —

כעין. לבן קרום או לבן כתם

קצת. לבן ת, ,0לבנבן
 הקטן המאור ירח, (,*לבנות )ר׳ נ, לבנה,

 שבגוף הלבנה הלחה0 ;הלילה לממשלת

חי. בעל
 קו (,0לבנה חצאי )ר׳ ז, ׳0לבנה חצי —

 דבור לפני ככתיבה בו ישתמשו כפוף

)...(. ואחריו צדדי
 להתחדשות ברבה ז, ,*לבנה קדוש —

 בראשית הערבים באחד שאומרים הלבנה,

החדש.
לבן. דבר תכונת בהירות; טהר, נ, לבנה׳
 כנין אבן לבני(, ס״ר לבנים, )ר׳ נ, לבנה,

 באש; שרופה או בשמש מןבשת מחמר עשויה
 ג.(; ם״ה. )ישעיהו מלבנים עשוי מזבח

 ומלמטה שמלמעלה פיוטי כתב של *שורה

פנוי. מקום נשאר לו
 (.1לבנה שקלפתו עץ טין לבן; עץ טין ז, לבנה,
לבונה. ר׳ נ, לבנה,
 ישראל. ארץ בצפון גבוהים הרים שם ז, לבנון׳

לבן. קצת ת, ,0לבנוני
הלבן. צבע לבן; נ, ,*לבנונית

לכן. ג, ,*לבנות
מדבר. מתפעל שאינו הטבע, ת,.קר ,0לבני

לבן. נ, ,0לבניות
לבנים. לבן, ר׳ ז״ר, ,0לבנים

לבן. נ, ,0למינות
גדולה. יורה גרועה; תאנה מין ז, ,*לבם
עולם. לבריאות ר״ת, לב״ע,

דין. לבעל ר״ת, לבע״ד,

חיים. לבעלי חוב. לבעל ר״ת, לבע״ח,

 ,.!מסמס! ^6188ק3ק61, לבנה *(
 אומרים: ויש ק.6קט11זש 1כ13ח6, 31)616

66ק633י 81ז*.6,1נ0ט163,ח 1נ1־^ז1ז6€.

לגמה
ביותר. לבן אדם ז, ,*לבקן

 שים פ״י, ללב^ז(, לבש, גם )לבש, לבש
 על־ היה חול, עטה; עטוף, )בנד(; בשר על

 קבל )־צורה(,* וכיו״ב(; גבורה רוח ה׳, )רוח

 )־טעות0 ; עטוף היה לבש, חדשה. צורה

 )במעות(. בהם סחורה קנה בסחורה(,

 שים העטה, בשר־, על בגד שים הלב^ז,
 בסחורה(, )־טעות0 ;בדבר כסה* ; על־ דבר

 בעסק מעות הכנס טעות, בעד סחורה קנה

 בשרו, על בגד שים ,*התלבש ובמסחר.
 בבשר( )־הרוח ,0נתלבש התכסה. התעטף,

בבשר. הכנס לבשר, הרוח היה
 מדת מהין, עשר שנים חלק הלח, מדת ז, לג,

ביצים. שש
גמרא. לשון גרסינן; לא ר״ת, ל״ג,

 חציר והפוך טלטל פ״י, (,*ילגז ,*)לגז ,*לגז
במלגז. שבלים או

 הצבא; שר צבא; גדוד (,*לגיונות )ר׳ ז, ,*ן1לגי

אנשים. הטון עדה, קהל,

 במלגז. שבלים ומהפך הלוגז פעלת נ, ,*לגיזה
 או המשקה טעימת ;הפה מלא נ, ,*לגימה

אכל. מאכל, המאכל;

 ;בקבוק כד, נ, ,*לגינה ז, ,*לגינא ,*לגין
לרחיצה. כד0

 ; ב־ התלוצץ התל, על־, צחוק פ״ע, ,*לגלג
 בלשון דבר גמגם, ;דבר בזה ;בדבר זלזל

עלגים.
מתלוצץ. לץ, ת, ,*לגלגן

גמגום. קלסה; מהתלה, לעג, ז, ,*לגלוג
 משקה כנוס שעור הפה; מלא לגימה, ז, ,*לגם

אחת. בגמיאה
 שתיה או אכילה במות ,*1לנמ מלא —

אחת. בבת לפיו לוקח שאדם

 בפה. לגם בלוע, פ״י, (,*ילצם ,*)לגם *לגם

 בבת בפה הנלקח המאכל ; לגימה נ, ,*לגמה

אחת.
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ובזריזות. בחשק בדבר עסוק )־בדבר(,

 וסובא, זולל ,*גרונו אחרי להוט —
טובה. אכילה אחרי רודף

 מסביב; )אש( אחוז פ״ע, ילהט(, )להט, להט
 הבער. שרוף, להט, במהירות. דבר בלוע

התקצף. התחמם; ,0התלהט השרף. ,*להיט
 החלק הרב, ברק להב, להטים(, )ר׳ ז, להט,

 ברק,0 כשוף; כשפים, כעשה בחרב; החד

הזק. הם ניצוץ;
הטעויות. לוה ר״ת, לה״ט,

ל־. עזה שאיפה הלהוט, טבע נ, ,0לחיטה
 התחפש בדבר; השתעשע התלהלה, )לחלח,(

ומצחק. כמהתל
 נאמר היה ;התדםה>?( התלהם, )להם(

בלחש)?(.
הלן. ר׳ הלאה, להלן/

יג(. א, )רות זאת בשביל לכן, מ״ח, להן,
 של האחרונה האות הפעל, למד ר״ת, לה״פ,

שם. ר׳ הפנים, להם בדקדוק; טלה שרש

)עברית(. הקדש לשון ר״ת, לה״ק,
 ׳0להק קכץ• אסוף, (,0ילהק ,0)להק להק"

ללהקה. והתקבץ התאסף התלהק", להוק.

קבוץ; אספה, קהל, נ, ,0להקה ז, ,0להק
גדוד.0

שם. ר׳ הרע, לשון ר״ת, לה״ר,
הלחת. לחת, ר׳ ,*הלהת (*)להת

כן. והיה יתן מי אלו; אם, מ״ה, לוא, לו,
לא. ר׳ לוא,

 הלואי• וכן: לו, בהוראת: ט״ח, ,*לוי ,*לראי

לג. ר׳ לוג,
לגמה. ר׳ ,*לוגמא

 בתיאתרון מתגושש איש ז, ,*לודר ,*לודי
בקרקום. או
 ;מאיש כסף שאול פ״י, ילוד,(, )לוה, לוה

 דבר לו להשיב מנת על מאחר דכר לקוח

להתחבר זולתו אחרי המשך כערכו; לו השוה

 הסוף. עד כליל, כלו, ת, ,*,לג^ר ,*לגמרה

 סביב האבר שעושה תלם (,*לגנים )ר׳ נ, ,*לגנה
 ;אחת בבת לחרש רוצה שהוא שדה חלק
כזה. בתלם המקף השדה חלק

 אהד שם ז, לבדו(, בהוראת: )ארמית לגרמיה",
 מלים. שתי בין נצב קו וצורתו ההספק טעמי

 דמי. לא דעת; לסי דוקא; לאו ר״ת, ל״ד,
אחר. לדבר אחרים; לדעת ר״ת, לד״א,
הכל. לדברי ר״ת, לד״ה,
 הילד צאת אפו: מבטן הילד צאת עת נ, לדה,

העולם. לאור
יולדת. לדה, אעזת —
ילד. ר׳ לדת,
השם. למען ר״ת, ל״ה,

 ויורדת החך בקצה קטנה בשר לשון נ, ,0להאה

הגרון. אל
 ;שלהבת ולוהטת, בוערת אש לשון ז, להב,

 מאכלת, חרב, סי ;להט נגה, דבר, ברק

וכיו״ב. בחרב בסכין, החד החלק
 ובהלה. מפחד אדמים פנים להבים, פני —

 להב, לו היה פ״ע, (,0ןלהב ,0)להב סלהב
 אש המלא הוצת;* הלהב, בעור. הבריק;

 הבער, ,0הלהב וכיו״ב(. נקטה או )דת

 רגשות הער ; רוח החיה רוח, הער ;הצת

 החלף התעורר, ,0התלהב לדבר. עזה קנאה
באש. התלקח הוצת, התפעל; התרגש, כח;
להב. ר־ נ, להבת, להבה,

 בצחות דבר בטא פ״י (,0ילהג ,0)להג סלהג
להוג. ,0להג טעם. בלי דבר לשון;

 רבוי0 ;בדבר וחקירה ומחשבה עיון ז, להג,
דעת. כלי דבורים

דומה. הדבר למה לה״ד,
מעולם. דברים היו לא ר״ת, להד״מ,

 כהו. כלה פ״ע, ילההי(, )להה, להה
להלה. ר׳ התלהלה,

ל־; שואף ל־, משתוקק ל־, נבהל ת, ,*להוט
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 ,*לוה הצמד. הספה, התחבר, הלוה, אליו.
 הלוה, הצמד. הבר, ;שלח עם״, יחד הלוך
 להשיב, מנת על דבר או כסף לאחר נתון
 היה ;הלוה התלוה, בחוב. לאחר נתון

אחר. לוית ידי על בדרך משלח

חוב. בעל ז, לוה,
בדרך. לשלחו אחר עם הליכה ז, ,*לווי

 הלוז, סור. הצדה, נטה פ״ע, ילוז<, )לז, לוז
 >הליז<, הליז, התעקש. ישר; מדרך סור
 ב־; סרה דבר )"אחרי"(,* הצדה; הטה לוז,

לעז. הוציא התלונן;
 חלק ;(1קטן ״אגוז שקדים; עץ עץ, טין ז, לוז,

שקד. בנוף, מיץ המפריש ספוגי
 שבפרקי השחום ,*שלרה של לוז —

 השדרה. חליות בקצה קטנה חליה השדרה;

רעה. שטועה לעז, נ, ,*לוזה
 רקוע קרש, (,*לוחים גם לוחות, )ר׳ ז, לוח,

 של דף* ממתכת; או מאבן מעץ, טבלה פה,

 שונים מספרים עליו רשומים וכדומה ניר
 השנה לימי העתים סדר0 ;מסדרות בשורות

ניר(. דף או קטן ספר )בצורת
 לוחות ,*העדות לוחות ,*לוחות —

 עשרת נחרתו שעליהם הלוחות הברית,
הדברים.

האניה. קרשי ז״ר, לוחותים, —
לוה. כתבנית עשה פ״י, ,*לוח

 טתלבה שהאש דולקת גחלת ת, ,*לוחשת
טהרה. בה

 כסה. עטוף, העטה, פ״י, ילוט(, )לט, לוט
מעטפה. בתוך דבר שים עטוף, הליט,

לט. ר׳ צפוי; מעטה, מכסה, ז, לוט,
 מעטפה. בתוך דבר, בתוך מנח עטוף, ת, לוט,

 טפל שם חניכה, לאיש, כנוי )שם"(, ז, ,*לוי
לואי. ר׳ העקרי; השם על נלוה

 ,^■קס 1428610118, 00186116, 0ל *<
1102610111

לולי
 הלוי. שבט טבגי אהד לוים(, )ר׳ ז, לוי,

 הלויים; משמרת הלוי; בת או אשת נ, ,*לתה
לויה. ר׳ הלויים; שבט הלוי; מצב

 המצח; על או הצואר על תכשיט מין נ, לויה,
 אל יחברוהו אשר קטן תכשיט0 כתר; נזר, זר,

ואבל. צער קריאת0 לנוי; שרשרת
 אחר עם הליכה הלויה, נ, ,*לתה ,*לתה

 כיחס לאשה כנוי ;ארחה ; בדרך לשלחו
ללותו. וההליכה מת קבורת סדר לבעלה;

 בן. ר׳ ז״ר, ,*לתה בני ז, ,*לתה בן —
 )במלאכת באהרת ועבותה קלועה צורה נ, ללה,

הבנין(.
 )איוב ואבל צער של קריאה תגים; ז, לויתן,

 והגנוז הארץ כל את הסובב גדול דג* ח.(; ג.
תנין. ר׳ נחל, דג תנין,0 לבא; לעתיד לצדיקים

אלכסון. ר׳ ,*לוכסן
 בגלגול, ועולות מזו זו מתעקלות מעלות ז, לול,

 שתי שבין בתקרה ארבה ;מסתובבות מדרגות
 לדיוטה; מדיוטה חפצים דרכה להעביר דיוטות

 דברים להשלכת או לשופכים בקרקע *חלל

התרנגולים. בית אחרים;
ולפנים. לפני ר״ת, לו״ל,
 תנאי להודות טלה לא, אם ט״ח, לולי, לולא,

זה. באופן לא הדבר היה לו השלילה:

 לחבר קרס בו לתחב חר עניבה, נ, לולאה,
דבר. קצות שתי ידו על

 ענף ; ורך ירק ענף ז, ,*לולב

 אגדת ; תמרים כפת תמרים,
 הנלקחים המינים ארבעה כל

 עץ בד ברג, הסכות; בחג
 הולך בקו חרוק מתכת או

למטה. מלמעלה ונמשך ומקיף

 לולב, בצורת ת, ,*לולבי
תמרים. כסת בצורת

כמדרגות לול, כתבנית ת, ,*לולי
לולב מזו. זו מתעקלות
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לולא. ר׳ לולי,

חבלים. על רוקד ז, ,*לולין
לוליות. ליליות מדרגות עשוי לולי, ת, ,*לוליני

 בלילה השאר פ״ע, ילין(, )לן, לין לין,
 למחרתו; בקר עד מערב במקום השאר במקום,

 על לילה עבור* ; במקום ישוב במקום, שכון
 ריב. עורר מדון, גרה התלונן, הלון, דבר.

 השאר וריב; מדון עורר >הלין<, הלין
 מערב במקום השאר לון, ללון; גרום ללילה,

 שבון במקום, האחז התלונן, בקר. עד

התאונן. תלונות, עורר סהתרעם, ; במקום
 שאוף בלוע, גמוא, פעו״י, ילו?(, >לע, לי^

 לא היה ;פטפט בלשון, נמנם ;תוכו אל

מסכך. היה ברור,
 לחי. ;פה החי, בגרון הבליעה בית ז, ע,1ל

 בשפה מדבר עברית; מדבר שאינו מי ת, לועז,
 של אחרת, ארץ של נכרי, זר, ז,* ; זרה
אחר. עם
 עם של אחרת, ארץ של נכרי, ת, ,0לועזי

אחר.
בעברית. לא זרה, בשפה תה״ם, ,0לועזית
 מתפשטים רחבים עלים בעל עשב מין ז, ,*לוף
(.1הארץ על
מדברי. לוף ז, ,*השוטה לוף —

 ששערות וגדולות; עבות עיניו שגבות מי ת, ,*פין1ל
העין. לתוך מתקפלות והן מרבות עיניו ריסי

ליץ. ר׳ לחן,

 להתלוצץ. שדרכו מי לץ, הדעת, קל ז, לוצץ,
סחורה. הקונה ז, ,*לוקח

 במים קמח כלול פ״י, ;לוש<, )לש, לוש
 משך ביד הבצק את כבוש ; לבצק וגלנלם

 )קמח( הכלל ,*חלוש לאפיה; להכשירו זמן

 ביד. הבצק הכבש לבצק, והיה במים

הלוש. ,*הולש

311168x3, 5^513 ח66ח1ז<3,^ט לוף  (*
56קז6ת131ז6

זכר. לשון ר״ת, ל״ז,
הלז. ר׳ לזה, לז,

מרבע(. )לכלי אגן זי, שפה, ז, לזבז,
הלזו. ר׳ לזו,

דכה. לעז,* עקמימות; נ, )־שפתים(, לזות
בטלים. דבייס נ, ,*פה לזות —

צדיק. יהיה עולם לזכר ר״ת, לזעי׳צ,
 ;מיץ עפים, ;הנעורים ח3 רעננות, אב, ז, לח,

ריר. החי, בשר זב
 מלא כאבו, עודנו טבעית, רטיבות רטוב ת, לח,

יבש(. )הפך: מים
ר׳ ,*וכר׳ בלחים אחזה אש אם —

כסוחים.
 הננר, טבע לח; דבי תכונת רטיבות, נ, ,*לחה

 בנוף נוזלי חמד ;החי בשר זב דיר, ; הנוזל
לבן. והיה ונתעפש שנתקלקל מכה דם בע״ח,
לבד. תה״ם, לחוד",
 אש)?(. יקוד שיפה, להם; ר׳ לחות; ז, לחום,

 לה דבר טבע רטיבות, נ, ,0לחות ,0לחות
לחה. ר׳ ורטוב;

 צד הפנים, עבי לח^ים(, )ר׳ נ, לחי, לחי,
 עצמות למטה; הפנים קצה ועד מהעין הפגים

 לוח פם,* השנים; תקועות שבהן הלחיים

 ; המחישה יד ;בהמה( של )בעל צד ;קטן
הנעלים. של העליון החלק0

 התחתון החלק נ, ,*התחתונה לחי —

התחתונות. השנים תקועות שבו כפנים
 קבור הוא ,*בלח;יו עשבים נגלו —

רב. מזמן כאדמה
וניתב. יין לשתית ברכה קריאת ס1 לחיים

 סמי0 ;והטלקק הלוחך פעלת נ, ,*לחיכה

יבשה. רפואה סמי אבקת יבשים; רפואה
והלוחץ. הדוחק פעלת נ, ,0לחיצה

 ;נמוך כקול דכור ;המלחש פעלת נ, ,*לחישה
 דברים הנחש; שמשמיע שריקה כעין קול

וכיו״ב; נחש מנשיכת לרפא החבר שלוחש
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 בוערות. גחלים אושת קול רעה; ולשון רכילות

בלחש. נמוך, כקול ,*בלחישה —
 לשונו העבר פ״י, לחך, ילחך(, )לחך, לחך

 כלה בלשונו; בער לטעימה; יבש דבר על
 הלשון העבר ובלוע; אכול )האש(; והחרב

חבה. לאות דבר על
ל־. הכנע ?פר־, לחך —
 )זרות(, קערות מלחך פינכא/ מלחך —

הונף.
 עסיס. הפרי, מיץ ;רטיבות לחות, ז, ,*לחלוח

 רטיבות; ורטוב, לה דבר תכונת נ, ,*לחלוחית
 ממכה היוצא ריר החי; בשר זוב נגר; גוזל,

דבר. של כח הנעורים; כיח אב, וכיו״ב;
 ,*לחלח לח. עשה הרטב, פ״י, ,*לחלח

 הרטב, ,*התלחלח ורטוב. לח היה הרטב,

ורטב. לח היה
 )כדבור לחם אכול ם״י, ילחם(, )לחם, לחם

 ערוך הלחם, ומלחמה. קרב ערוך המליצי(;
 חכמה. דבר להבין התאמץ* ומלחמה; קרב

 חבר אחד; יחד, חבר ,*הלחם ,*לחם
הלחם. ,*התלחם בבדיל. מתכת

מלחמה. קרב, ז, לחם,
 האדם; את המכלכל מזון (,*לחמים )ר׳ ז, לחם,

 סעודה, בתנור; ונאסה ומים מקמח נעשה מזון

 ככר דגן; תבואת האדם; מחית צרכי משתה;
 שתי :יחיד כלשון תמיד יכוא זה )באפן לחם

קרב. מלחמה, לחם(;
 ז, ,*אנשים לחם ,*אונים לחם —

האבל. את שמברכים לחם

 בכונה אכל נתינת ז, ,*אמת לחם —
טובה.

 מביאים שהיו לחם ז, בכורים, לחם —
המקדש. לבית

 בלב לא הנתן לחם ז, כזבים, לחם —

תמים.
קטנה. בכמות רק הנתן ז, לחץ, לחם —

לחש
 שהיה הפנים לחם ז, ,*המ?ךכת לחם —

המקדש. בבית מנח
בעצב. שנאכל לחם ז, עצבים, לחם —
 ה׳ בבית שהיה הלחם ז, הפנים, לחם —

המערכת. לחם תמיד, לפניו
למן. מליצי כנוי ז, שמים, לחם —
 בכונה אכל נתינת ז, ׳*#קר לחם —

רעה.
 על אוכלים אנשים ז״ר, לחם, אנשי —

אחד. שלחן
וסעודה. משתה עשה לחם, ?שה —
לחם. חתיכת נ, לחם, פת —
 נתון הוא ,*פלוני לחם הוא פלוני —

כחפצו. בו לעשות כידו
המליצי(. )בסגנון גוף בשר, ז, לחם,

הלחם. מטבע לחם; מבית ת, ,*לחמי
 לושה קטנה ענה נ, ,*לחמנית ,*לחממה

קטנה. לחם ככר וכיו״ב; כדבש בחלב,
השירה. נגינת השיר, נעם ז, ,0לחן

פלגש. נ, ,*לחנה
 הצק, העק, דחוק, פ״י, ילחץ(, )לחץ, לחץ

 הלחץ, לביאה. אשה אנוס* דכא; ענה,
בצוקה. בוא הדחק,

 הכרה ,*הקיר אל פלוני את לחוץ —

דפון. וכדומה, כטענות איש
 רוחנית, או גופנית חזקה דחיקה ז, לחץ,

צרה. מצוקה,
 בלאט, דבר פ״ע, <,*ילחעז ,*.)לחש *לח^ז
 מסור לב; תשומת עורר דממה; בקול דבר

 לקסם בלאט דבר בלחש; לאזן מפה דברים

 בקסמים. השבע וכיו״ב; מכה לרפא או קסם,

 לחוש; לח#, לחש. שטוע ,*הלח^ז
 הוציא כ־, סרה דבר )נחש(; קול *השמע

 בלחש. רעהו עם דבר התלח^ז, על־. דכה

 בוערות נחלים ,*לוחעזות גחלים —
לחישה. כעין המשמיעות
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 דברי נמוך; בקול דבור לחשים(, )ר׳ ז, לחש,

 לרפואת ככתב או בדבור והמכשף הקוסם
 ;ישך שלא הנחש על הלוחש דברי מחלה,

 כנוי0 ;קמיע עם הנשים מתכשיטי אהד
לתפלה.

דקה. דממה בקול תה״ם, ,*בלחש —
 על למשחקים ללחש שאמנותו איש ז, ,0לחשן

לדבר. עליהם אשר את הבטה
 מרב לשון הוציא )הכלב(, ,*הלחת )לחת(

בכבדות. תכופות נשום ועיפות; לאות
כשוף. קסמים, לטים(, )ר׳ ז, לט,

 בסתר, הרש, תה״ם, בלאט, בלט, —
בחשאי.

 (.* הצרי מאילן יוצא ריחני שרף מין ז, לט,
(.8שרץ מין נ, לטאה,

לטאה.
 מועט לדב- כנוי ,*הלטאה כזנב —

וטזער.
ארוד. קלל, פ״י, (*ילטה ,*)לטדי *לטה
באדיבות. מתנהג ת, ,0לטיף

 ;בחבה יד העברת ; באהבה הבוק ,0לטיפה
חסד. משיכת
 החושל פעלת מתכת, חרשת נ, ,*לטישה

לדבר. ברק עשית והלוטש;
מלטש. דבר סגלת נ, ,0לטישות

בוח81,^ לט *(
מ1ע,6סק1^גי £1(1601186. לטאה (8

X1ז(1, 162211231

העבר פ״י, ,*לטף (,0ילטף ,ס>לטף סלטף
חסד. משוך הבה; לסמן על־ יד

דרשן. נואם, ז, ,*לטר
ידוע. משקל נ, ,*לטרא

 מתכת והדק הכה פ״י, ילטש(, )לטש, לטש
 ;ברק עשה ;השחז הדד, ;השול בפטיש,

 טפוח* הד; במכט בדבר התבונן לדבר(, )־עץ

 היה לטוש, וכיו״ב(. )בצק דבר על כיד

בפטיש. והדוק הכה* ושנון; חד
 שאליו. יחס על מורה בעדו למדבר הגוף מלת לי,

ידעתי. לא יחיד; לשון ר״ת, ל״י,
בבנין. קשיט לויה; .קשוט, טין נ, ליה,

דבה. הוצאת דבה, נ, ,*ליזה ן
הוכה. ידי לצאת ר״ת, לי״ח,

להה. ר׳ ליחה,
לך. מ״ג, ליכי/ ליך, ליך/

פה. אין יש; לא אין, תה״ם, א(,3 )לית ליבא",

 ׳0) ז, לילה, המליצי(, )בדבור ליל ליל,

 עת לילי־(, גם לילות ס״ר, לילות, ר׳ ליל־,

 בקר; עד מערב הארץ מעל השמש הסתר

 ודעת; שכל העדר בערות, ; אור חסר חשך,
 השחורות השערות סמל0 ;הצרות תקופת סמל

הספרדים(. )בשירי
 :למלת )הקבלה בלילה תה״ם, לילה, —

יומם(.
הזה. הלילה הלילה, —
הלילה. כעת תה״ם, בלילה, —
 המאיר זבוב מין נ, ,*הלילה גמרת —

בלילה.

מקרה. ר׳ לילה, מקרה —
ללילה. השיך הלילה, של ת, ,0לילי

 לסי השדים מלכת* ; '(עוף שם נ, לילית,
המכשפות. מלכת האגדה;

<.8עץ טין ז, ,0לילך

0033, ט10£, 11160,ט 0\¥1, לילית *(
,לטסקטס £116(16,ז 11608,61<16לילךז (8
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וטיצו לאתרוג קרוב ופריו עץ מין ז, לימון,

לין• י׳ לין׳
אל ׳( א?א )לית לינאי'

— אינני• ׳א;
,?לי0 לין׳ט ׳נ ׳*לני׳

י .*.'"?לי

'' לסטים• ר׳ , ליסטים
$ ' ,0ליפים >ר׳ ז, ליף״,

לימון בצומח; חוטים (,0ליפות
 גוף מאיזה הנבדלים כחוטים קטנים חלקים

בע״ה. אברי בבשר דקים פתילים ;ועצם
יחד. ואגוד משור פ״י, ,*ליף >ליף<,

ולעוג. בזה פ״ע, צץ,1ל יליין<, )לין, ליין
הנן0 ;הדרך מן הטה הליין, הישרה. סלוף

איש. על טובות דבר ;איש צדקת והוכיח
ב־. התל ,“ל לעוג ־(,2)־ התלוצץ,

הפקעת. של החוטים מכריכת אחת ז, ,*ליין
מהתל. לץ, ז, ,*ליצן ,*ליצן

 התולים, לעג, לצון, מהתלות, נ, ,*ליצנות
ליצן. שהוא מי סגלת

;המליצי( )בדבור אריה לישים(, )ר׳ ז, ליש,
(.2מנמר בעור גדול חתול חיה, טין0 בצק; *עסה,

עיסה. ועושה הלש האיש ז, ,*לש

עיסה. ועושה הלש פעלת נ, ,*לשה
יש. לא אין, תה״ם, לית/

 משל מבטא דיך, ולית דין לית —
 ואיש שופט ואין משפט אין :לאטד

יעשה. בעיניו והישר הטוב
 יחס על ומורה לנובח הגוף מלת לך, לך,

שאליו.
כבודו. לפי כן; לא כתוב; לא ר״ת, ל״כ,

ואחד. אחד לכל ר״ת, לכאו״א,

 ,חסזלמת 011ז0ח6, 0111־00, לימון, (1
.160100

1.6קס3ז01 ליש (2

כאורה. ר׳ ,*לכאורה
 חמרי וכמובן תפוש ס״י, ילכד(, )לכד, לכד

 כבש ;כרשת או כפה אחוז מוסרי(, או
 הלכד, בגורל. ותפוש בהוד כמלחמה; )עיר(

 ביד־; נפול הכבש; כמלחמה, הלקח התפש;

 הדבק התלכד, כגורל. נפול ;בגורל האחז

יחד. האחז היטב,
פח. מוקש, לכדי(, )כ׳ ז, לכד,

 לתת כלים על אותו שנותנים נוזל מין נ, ,*לכה
ברק. להם
לנוכח. הגוף מלת לך, כמו לכה,

הפחות. לכל ר״ת, לכהפ״ח,
זכות. לכף ר״ת, ז, לב"

והכובש. הלוכד פעלת נ, ,*לכידה
(.1בנהרות מצוי לבן דג מין ז, ,*לכים

 פעלת טנוף, טשטוש, הרטבה, ז, ,*לכלוך

והטטנף. הטלכלך
די רק כאד, מעט ,*פה לכלוך כדי —

השפתים. את להרטיב
 לאשה תאר ;לחלוחית לחות, נ, ,*לכלוכית

מום. ובעלת מבערת
 לח. עשה הרטב, ;גאל טנף, פ״י, ,*לכלך

 ,*התלכלך הכער. הטנף, ,*לכלוך
הטנף. האלח, התגאל,

 אך, זאת; בגלל זאת; לסבת טעם, טלת לכן,

באמת. אכן, אבל;
לי. נראה לכן ר״ת, לכנ״ל,
עלמא. לכולי ר״ת, לכ״ע,

שכן. כל לא ר״ת, לכ״ש,
 הנמצאים צמר, כעין דקים חוטים ז, ,*לכש

 רב אשוח טין והעץ; הקלסר. בין בארזים

(.2 לשרפה ועלול השרף
הלוך. מן הפעל שם לכת,

 6£71קס^6טמ3, \4׳6ו8813<±8י לכיס '(
83וחט00 61300 !831100 160010111:678)

?10ט8 6016ק608ו8 לכיט *(
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 )לאי כלום לא דבר, שום שלילה, מלת ,*למה

עיך. לו שאין דבר ש״ז, מה=לא־טאוםה(.

השם. למען ר״ת, למה״ש, למ״ה,
דומה. הדבר למה ר״ת, למה״ד,

לנסתרים. או לנסתר הנוף מלת למו,
מרגל. ת, ,*למוד
 הקר* חגיך; תלמיד, ז, מלמד; מרגל, ת, למוד,

 שדבקה כדה הרגל, הבנה; חקירה; דבר,

הרגל. ידי על באדם
 לכסות לוחות או נסרים ז״ר, ,*למודים —

 עץ לוחות וכיו״ב; תגור פי בור, בם

 בצק מאם• החביות: קירות מהם שעושים

למודים. בצורת
 חכם ללמוד; הגוגע למוד, של ת, ,0,למוד

השעורים. בחכמת
)מתמטיקה(. השעורים חכמת ,0מידית ל

למה(. מטלת: )לקוח ותכליתו דבר סבת ג, ,0למות
לטח־. הלומד, פעלת נ, ,0למידה

 נלחש, דבר ;התאונן התרעם, פ״י, ,*למלם

דממה. בקול דבר
נמל. הים, חוף ז, ,*למן
•ד.(. ו. )איוב דורש מבקש, ת, למם,
 ענין תכלית על להורות טלה ט״ח, למען,

 נם: יבוא פעל )לפגי בזכות; בעבור, ומגמתו;

 בשירי ביחוד )לפעמים, יען אשר־(; למען

(.הספרדים
 של קריאה ט״ק, ,0השם! למען —

 או דבר, עשות לבלי להזהיר התרגשות

בדיוק. לעשותו
 הזמן לפני מתחלה; לאחור; תה״ם, ,*למפרע

הדרוש. או המןעד
נראה. לי נקבה; לשון ר״ת, ל״נ,
ורבות. לרבים שאליו ביחס הגוף מלת לנוי,

לי. נראה לכן ר״ת, לנ״ל,
לון. ר׳ לנן,

קצר. נשים מעיל נ, ,*לסו^ה

טעים. הלוך ר׳ ,0המעי□ לכת —
 לם• ;מתחלה מראש, תה״ם, ,*לכתחילה

 למעשה מקדמת בבונה ;ראשונה השקפה

בדיעבד(. :מן )הסך
לולאה. ר׳ ללאה,

מצאתי. לא ר״ת, ל״מ,
 בא״ב עשרה השתים האות שם נ, ׳*למד

)ל(. העברי
 בשרש האחרונה האות ,0הפעל למד —

)בדקדוק(. טלה
 דעת קנה אלוף, פ״ע, .ילמד(, )למד, למד

 מורים, הוראת •די על או בדבר עיון ידי על
 לדבר, הסכן לאיש; דבר התברר ידיעה; השג

 לדבר. אהר הרגל הורות, פ״י,* ;התרגל

 בדבר. הרגל ;מאחר דעת קנה ,*הלמד

 אחר הבשר לדבר, אחר הרגל הורות, למד,

 היה הוביח, ענין; והציע הרצה* לענין;
 ' הרגל למוד, ובאר. פרש לראיה; להוכחה,

 למוד; ;התרגל הסכן, ,*התלמד בדבר.
אותו. למדו )־הדבר(,

 הוכיח איש; מעשי הצדק ,*זכות למד —
זכאי. שפלוני בראיות

 ;איש מעשי הרשע ,*חויבה למד —
היב. שפלוני בראיות הוכיח

 כי-. מלמדני הזה הדבר מלמד —

)בסיוט(. למוד ז, למד",
לומד. ת, ,*למד
 היוצא משפט ,*מעמנו הלמד דבר —

מהכלל.
למוד. ר׳ למד,

 בתלטוד, ידען הרכה; שלמד מי ז, למדן",
תלמודי.

 בתלמוד. חככה, בדבר רבה ידיעה נ, ,0למדנות
 פן, מה; בשביל מ״ש, למה, למה, למה,

אם. לא; למען
למה. זה, ^מה —
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להטים. גזלן, שודד, ז, לסט",

 שדוד. המוס, גזול, עשוק, פ״י, ,*לפט **ילסט

שוד. נזל, עשק, נ, ,*לפטיות ,*למטות
 גזלן, שודד, ז, ,*לפט־ם ,*לפטים ,*לסטי

עושק.
גזול. עשוק, שדוד, פ״י, ,*לפטם ,*לפטם

 והבולט הגבוה המקום (,*לסתות >ר׳ נ, ,*לסת
 )הלסת השנים תקועות שבה העצם ;בלחי

התחתונה(. והלסת העליונה
לוע. ר׳ לע,

עלינו,-עליכם. לא עבר; לשון ר״ת, ל״ע,
 עלב. ר׳ ;התלוצץ לעוג, הלעב, )לעב(,

העלב. בכבודו, פגיעה דברי שטוע ,*הלעב
 צחוק, שחוק, )ל־(, פ״ע, ילעג(, )לעג, לעג

 היה ;לצחוק היה הלעג, התלוצץ. התל,

 גי(, ל", )על־, הלעג, לעג", בלשונו. עלג
לשון. נלעג היה ,0התלעג לעוג.

בדבור. גמגום בזיון; של התול צחוק, ז, לעג,
לצים. הברת צחוק מעוג, לעגי -
גמגום. ברורה; לא שפה שפה, לעל —
דעתי. עניות לפי ר״ת, לע״ד,

 מבלי הרבה שתה פ״י, ילעדי(, )לעה, לער.
מובן. לא מגמגם, היה )־הדברים(, לרוות;

והמהתל. הלועג פעלת ז, לעוג,
נכריה. בשפה מדבר זר, נכרי, ז, ,*לעוז

 באמת ;אפן בכל ; פעם בכל תה״ס, ,*לעולם
 ר׳ זה(, לפני שנאמר מה סותרת )לתשובה

עולם.

לעין. ר׳ לעון,
 נכריה, בשפה דבר פ״ע, ילעז(, )לעז, לעז

 היה ברורה; לא או מובנה לא או עברית לא

 )־ב־( ,*הלעיז ב־. סרה דבר* ;פה כבד

נכריה. בשפה תרגם או דבר ב"; רעה דבר
לועז. ר׳ לעז,

 לשון רנו-ן; דופי, דבה, רעה, שמועה ז, ,*לעז

עברית, לא גבריה,

 שים גמא, עלע, פ״ע, (,*ילעט ,*)לעט לעט
 גרון מלא הלעט, בתאבון. הפה תוך אל

או בהמה של פי לתוך אכל תחוב* ; אחר
פטם. עוף,

 העוף, או הבהמה לפי אכל נתינת נ, ,*לעיטה
הלעטה. פטום,

למעלה. תה״ם, לעילא', לעיל',
 ; מהשמים ; ממעלה תה״ם, מלעיל', —

 את מטעמת כשהיא נגינה )כדקדוק(0
שבטלה. האחרונה שלפני ההברה

(.1גנה ירק טין ז, ,*לעין
 שנטחן האבל בשניו; הלועס פעלת נ, ,*לעיפה

בשנים. כבר
כשרים. עדים לפני ר״ת, לע״ב,
לבוא. לעתיד ר״ת, לע״ל,

לדף. לעבר ר"ת, לעל"ד,
אצל יד, על מול; נגד, תה״ם, לעמת,

 עשב שם לענה, ז, לעף,
 רעה, מחשבה מרירות; (;2מר

)במליצה(. זןול מעשה
 לענה בלב הגה —

 :במובן בטוי ,*מרה
מאד. מאד הצטער

 ב־, לענה שים הלעיף, )לען(
את". טרור
פ״י, (,*ילעם ,*)לעם *לעם

בשנים. בפה, מאכל טחון
עתה. לעת ר״ת, לע״ע,
 ליצירה השנים )מספר גדול לפרט ר״ת, לפ״ג,

תרפ״ז(. אלפים התרם״ז-ה׳ האלפים: בהזכרת
 ,0התלפד אש. הבער פ״י, ,*לפר )לפר(,

התנוצץ. הברק,

 71666^3, 03ז1חש 17101(16, לעין *(
3סזז01ו6. זס301ר6

 ,,!מזלדנסמ \¥6וחז1,:ןג לענה (2
31כ81ת11ו6, 26810111
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הסעודה. אחרי שנותנים מטעמים ז, ,*לפד
דעת־. לסי דעתי, לסי ר״ת, לפ״ד,

 סעלת הסת, עם מאכל אכילת נ, ,*לפות
הטלסת.

לסי. ר׳ לפום/
כחתולים. ילד חתול ז, ,0לפוף
זה. לסי ר״ת, לפ״ז,

אמרו. זה לסי ר״ת, לפז״א,
 )־ש־(,* באס;; במספר; בערך כדי; מ״י, לפי,

כי. על אשר, יען
טיחדת. כונה בלי ,*תמו לפי —
לפיכך. ר׳ ,כך לפי - *

 נזר ;אבוקה אש, לבת לפידים(, )ר׳ ז, לפיד,
וכיו״ב; בזפת שטבלוהו אחרי באש אחוז עץ

 של קערה כעין ובראשו עץ של *קונדס
 להבעיר ופתילות עטרן או שמן בו לתת מתכת

מנורה. להאיר; אש
כך. בשביל לכן, כן, על ט״ח, ,*לפיכך
בחוטים. כריכה נ, ,0לפיפה

 טלסת עשוים מתוקים מטעמים נ, ,*לפיתה
 אחרי סעודה לקנוה אותם נותנים וכדומה,

האכילה.
שבעין. לחה ז, ,*לפלוף

הדין. משורת לסניס ר״ת, לפמש״ה,
 לפניכם, לסמנו, לסניו, לשמך, )לפני׳ לפני,

;ננד כול, פני", כננד תה״ם, לפניהם(,
בזמן(. או )במקום קדם טרם, בעיני;

קדם. מפני; מן; מלפני, -
בקרב. בתוך, תה״ם, לפנים, לפני,

 תוך ; הקדשים קדש ,ולפנים לפני —
דבר. של תוכו

*

 מק־ם. ביטים רכים; ימים לפני תה״ם, לפנים,
 לבשל עמוקה מהבת כעין כלי אלסם, ז, ,*לפם

בו. ולטגן
ענינו. לסי ר״ת, לפ״ע,

דעתי. עניות לסי ר״ת, לפע״ד,

 חבק; פ״י, ,*לפף (,*ילפף ,*)לפף* לפף
פתל. חוט(; )ילד, כרוך חתל,

דבר. בו שכורכים מה נ, ,0לפפה
 ליצירה השנים )מסס- קטן לסרט ר״ת, לפ״ק,

האלסים(. מססר הזכרת בלי
שעה. לסי ר״ת, לפ״ש,

 מסביב. אחוז ס״י, ילפת<, )לפת, לפת
 והנה; הגה סנה עקלקלות, נטה הלפת,

 (,*בדבר יפת ,*לפת השחת. התקלקל,0
הלסת. ,0לפת הסת. עם מאכל אכול
 כל י(; גנים ירק מין (,*לסתות )ר׳ נ, ,*לפת

הסת. עם הנאכל מאכל
 הנאכל מאכל בל ;לסת של תבשיל ז, ,*לפתן

הסת. עם
 למעלה רהב ללסת, דומה שראשיו ת, ,*לפתן

כעקץ. וכלה וצר והולך
 קשה; אדם להתלוצץ; אוהב הדעת; קל ת, לץ,

שד. ז,* נאותן;
צריך. לא ר״ת, ל״צ,
לעג. שחיק, ההול, נ, ,*לצות ז, לצון,
 ׳*הלקה פ״ע, (,*:לקה ,*)לקה *לקה

 הבה; ברצועה; מלקות קבל שבט, מכות קבל

 נשוא סבול, בדבר; הנגף כסף; בענש הענש
 החשך, התקלקל; מוס; לבעל היה )מחלה(;

 בשבט; הבה יסר, הכה, ,*הלקה קדור.

הלקה. ,*הלקה רזה. עיטר,
 צדי לאהד הסה והתעותות עקום נ, לקוד",

הפנים.
 מזמינים קומם; ז״ר, ,*לקוחות (,*)לקוח

זבוניס. תדירים,
לקיהה. הקונה; פעלת קניה, ז, ,*לקוח

 הנשואים. ברית נשואים, התונה, ז״ר, ,*לקוחים
אסף. והמאסף, המלקט פעלת ז, ,*לקוט
 תפלות, חכמה, דברי ז״ר, ,0לקוטים —

שונים. מספרים מלקטים וכיו״ב; דינים
£1156, ת2׳\61, ז2ק6 לסת *(



לקראת — 257 — וטלק
 אחרי לקט מאססי ז״ר, ,*לקטטות (,*ט1>לק

 ר׳ס מקבצים; מלקטים, מאספים, הקוצרים;
 בבגד. מקפל או ומקבץ לקוט מקום לקוטים;

מקלקל; כחוש; צנום, דל, רזה, ת, ,*לקויי
 או מום בו שיש מלקות; שקבל שהלקוהו,

בריא. שאינו מגרעת;
 קלקול, רצועה; או שוט או שבט מכת ז, ,*לקוי

המעטה. הקטנה, השחתה;
 ידי על השמש הקדרת ז, ,0חמה לקוי —

 את הארץ יושבי מעין המסתיר הירח

השמש. אור
 ידי על הירח הקדרת ז, ׳0לבנה לקוי —

 השמש בין בתקופתה המפסיקה הארץ

והירח.
לקוי. דבר סנלת לקוי, נ, ,0לקות
 ר׳ ,0הלבנה לקות ,0החמה לקות -

לבנה. לקוי חמה, לקוי
 הסר ביד; תפוש פ״י, י_קח<, )לקח, לקח

 הנותן, מיד קבל ברשותו; ושימו ממקומו דבר
 הצל, הוביל; הביא, ברצון; דבר קבל השג;

 מרשות בחזקה או בערמה דבר■ הוציא פלט;
 לב הטה )לב( ;)ארץ( כבוש בידו; שהוא מי

 בלב הסכם חשוב, הבין; שמוע, אחריו; אחרים
 ; בכסף קנה ; לפעלה התכונן ; דבר לעשות

 בידי נפול הגזל; י הלקח׳ לאשה. נשוא
 ; ככסף הקנה* ; ממקומו הוסר ;האויב
 הובא. הלקח, הקח, לקוח׳ לאיש• הנשא

 התלהב, רעהו; את איש תפוש התלקח׳
)אש(. התחזק

שכרו. על בוא ,1של את ח1לק - *
 קניה;* ידיעה; מוסר, תורה, למוד, ז, לקח,
לקיחה. ר׳
 דבי אסוף פ״י, לקט, ילקט(, >לקט, לקט

 הזורק(; מידי )בדור תפוש* קבץ; צבור, מפזר,
 בבגד, קרוע מקום תקן התפירה; פזר כלב,
 ואסוף וצמחים עשבים תלוש ;טלאי שים

 באיזה מנה אותם; ואסוף פרות קטוף אותם,
 האסף הקטף, ׳*הלקט אחד. אחד מקום

 בבגד(. קרוע )מקום מתקן היה )פרות(;

 )עוף(. האפרוחים את האכל לקוט; ,*לקט
 ,*הלקט הנפזר. הקבץ האסף, לקוט,
 התאסף התלקט, עופות. האכל לקוט;

הנפזר. האסף הקבץ; לאט, לאט

 או התבואה ומאספים; שלוקטים מה ז, לקט׳
 בשביל והבציר הקציר אחרי שנשארו הפרי

בבגד. טלאי* העניים;
מזחלת. נדרה, חרף, עגלת נ, ,0לקטיקה

לקטיקה

לקיי• נ׳ ,0לקיה
 הקונה; פעלת קניה, הלוקח; פעלת נ, ,*לקיחה

חתונה. נשואים,
 ועומד אדוניו בבית הדר משרת ז, ,*לקיט

 עצים ללקט לפנותו, לכבדו, הבית, לשרות

 עד הקצירה לעבודת מישרת ;וכיו״ב להסקה

האסיף.
המלקט. פעלת אסף, נ, ,*לקיטה
 לחיכה. בלשונו, המלקק פעלת נ, ,*לקיקה

 מאחר. בזמן שנולד או שצומח מה ת, ,*לקיש
 דבר. על הלשון העבר לקוק, פ״י, ,*לקלק

למטה. הלאה, תה׳ים, ,*לקמן
פרם. לקבל ר״ת, לק"פ,

 נמוא פ״י, לקק, ילקק(, ;לק, ילקק. לקה
דבר. על הלשון העבר נוזל, דבר בלשון

משל ,*הים מן המלקק בכלב —
להקטינו. אפשר שאי וענקי גדול לדבר

 זוללה. זולל׳ נ, ׳*לקקנית ז, ,*לקקן

לפני. נגד, מול, תה״ם, לקראת,
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 הענבים בצור ;המפזר לקוט לקש, )לקש(

 ,*הלקש זמן. באחור בוא הלקש", האחרונים.

 בקצירה(. )ביחוד התמהמה בושש, אחר,
התאחר. ,* י׳לקש

 לעשב שני צמח לצמח; המאחר העשב ז, לקש,
 באחרית היורה הנשם מלקוש, ;הקצרו אחרי

הנשמים. ימי
רעה. לשון רבים; לשון ר״ת, ל״ר,

 ;מלמטה מתחת, תה״ם, מלרע/ )לרעי(
 ההברה את מטעמת בשהיא נגינה )בדקדוק(,

הטלה. של האחרונה
 לא ;אם־( רק נאמר )זה שנו לא ר״ת, ל״ש,

שמורים. ליל שיך; לא הבדל(; )אין שנא
 ;החיוני הלח ; שטנות שקוי, ז, לשד, לשד,

שטן. מאכל
לשד. בו שיש ת, ,0לשדי

בירושלים. הבאה לשנה ר״ת, לשה״ב,

לשון. ז, ,”לשנא י בה. שמדברים שסה אדם, לבני מובנה שפה

הנזית. לשכת ר״ת, נ,־לשה
הרע. לשון ר״ת, לשה״ר,

 החי בפי אב־ לשונות(, )ר׳ זו״ג, לשון,
' ;והדבור המאכל כלי והוא לרצונו המתנועע

 1 שבט, עם, שפה; הדבור; תבונת הדבור; כשרון
 ' אש, )לשון לשון חתיכה; נתח, פלח, אטה;
 | ;תקוה רחב, פתיל סרט,* ;וכיו״ב( ים לשון

 ; לשון; בצו־ת ומתפשט מעקרו היוצא דבר כל
 : שמחט אפן ;מלה הוראת הדבור; סגנון נוסח;

 ן זכר, לשון )בדקדוק: ובמספר בטין וכיו״ב שם
וכיו״ב(. יחיד לשון

התלוצץ. לעוג, על־, לשון הארך —
רע. דבר הלשין, את־, בלשון הכה —
נבוח. )כלב(, לשון, חרוץ —
 לשון, בבד ת, בלשונו/ עמום —

פה. כבד
רעות. דב־ לשון, שנן —
רגילה, אנשים שפת אדם/ בני לשון —

 דב-ים רכילות, דבה, ג, הרע/ לשון —
חברו. על ממסר שאדם רעים

 לשק. מורת זהב חתיבת נ, זהב, לשון —
 היבשה. אל הנבנם ים הלק נ, ןם, לשון —

 בבד קבוע ברזל מוט נ, ,0מאזנים לשון —
 בהיותו המשקל דיוק על להורות המאזנים

המאזנים. נפש נס לו קוראים מאנך,
 עתק דברי ?דולות, מדברת לשון —

ונאוה.
 מלים הבאת לשוך, על נופל לשון —

 ושונות במבטא; קרובות או שוות אחדות

בהוראתן.
 לשין נ, נק;ה", לשון נקי/ לשון —

נסות. ולא נקיות במלים דבור כבוד,
עברית. עב־, שפת נ, קדש/ לשון —
 היטב; לדבר היודע ז, ,0לשון כעל —

שונות. לשונות היודע
חנף. חנפה, נ, לשון, חלקת —
טננים. דברים מדבר ז, ,0לשון סרוח ■—
 הלשון. של ללשון, השיך ת, ,0לשוני

שמו. ינק שמש לפני ר״ת, לשמ״ש,
 על חדי לשכות(, ם־ר לשכות, )ר׳ נ, לשכה,

 בית, תא, מיחד, לתשמיש עשוי גדול בנין יד
אולם.

 של מושב טקום נ, הגזית/ לשכת —
המקדש. בנית הגדולה הסנהדרין

החדי משיד, נ, ,0הסופר לעזכת —
בו. יושבים שהסופרים

 שהיתה לשכה שם נ, חשאים/ לשכת —
צדקה. לעניני במקדש

 תרננלים. צאת נ, לשלשת/
אדמדמת. יקרה אבן מין ז, לשם,
 הלשן, אחר. על דכה הוציא פ״י, לשן, )לשן(

 שטנה כתוב או דבר אחר, את בלשון הכות
אח־. על דבה הוציא אחר; על



לשנא
רעה. לשון בישא/ לשנא —
אחז נ.קט/ מעליא לשנא -

נקיה. בלשון דבר נקיה,
הזה. כלשון ,*לשנא בהאי —

שפים. לשם ר״ת, לש"ש,
תעשה. לא ר״ת, לית,
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מאור
 לפני בנדם תבואה גרעיני רטיבת נ, לתיתה",

טחינתם.
סאה. ט״ו החמר, חצי היבש, מדת ז, לתך,
 היטב פ-י, לתת", <,*ילתת >לתת", *לתת

 ;הכתישה או הטחינה לפני תבואה גרעיני
ורטוב. רך עשה

 ושמה העברי, בא״ב עשרה השלש האות מ.

ארבעים. ם״ם, "מים";
מתוך. מן, יחם: אות מ", מ־,
 :במקום אחריה( חזק )בדגש לפעמים באה מ־,

זה(. )מזה-מה מה
משנה. מחזור; מסכת; ר״ת, מ,

מה. סנ״ס, מא",
 אנדה; מדרש אחד; מקום אחר; מקום ר״ת, מ״א,

אבותינו. מנהג אחרונים; מים א׳; מלאכים
 מובא דבר אורחא, אגב מלתא ר״ת, מא״א,

אגב. דרך
תבואה. אוצר ז, מאבוס,

 האבקן. שבראש המפרה האבק כיס ז, ,0מאבק

עשר. רכוש, התאמצות; יכלת; כח, ,1 מאד,
 במספר, או במדד, הרבוי בתכלית וזה״ם, מאד,

 פעל או תאר אחרי )תבוא באיכות או בכמות
 :כפולה באה היא ולפעמים הפעל, תאר או

 מאד, עד :וכן מאד, במאד :וכן מאד, מאדי
יפאה(. עד
 עשה במאה, הרבה פ״י, ,0המאד (0)מאד

מאד. שיהיה
תדירי. רב; ת, ,0מאדי

 נראה שאורו הלכת מכוכבי אחד ז, מאדים",
המלחמה. אליל0 '(; אדמדם לעינינו

׳ג13,€ק מאדים י(

 שם מאות(, ר, מאתים, ר״ז, מאת", )ם׳ נ, מאה,
 יובלם. שנה, מאה0 ; עשרות עשר מסם־,

 למאה, וכו׳ שלשה, שנים, אחד, —
 טמאה. אחוזים וכו׳ שלשה שנים, אחד,

נדל. ר׳ רגלים", מאה -
 מאה דבר הכפל ,0המאות ,0המאה )מאה,(

פעמים.
הגדול. מאור הגולה; מאור ר״ת, מאה״ג,

מתאוה. שארם מה מאו״ים(, )ו־׳ ז, מאך,
 ט״ג, ;נ־עון מגרעת, חסרון, מום, ז, מאום,

מה. רבר קטן, דבר מאומה,
 שיהיה. מה יהי קטן רבר מה, דבר ט״ג, מאומה,

 שום לא מאומה, אין מאומה, לא —
רבר.

 פני־; השבת אי־חפץ; סרוב, ז, מאון", ,*מאון
 וטחאתה בגרה שלא נערה של ההחרמות

 שהיא על ואמה, אחיה שהשיאוה אחרי

ברצונה. שלא נשואה
 החוצה מהבית שמשליכים דבי ז, ם,1מא

ערכו. לפחיתות
ונמאס. בזוי ת, מאים",
 מאיסה, נפש; נעל תועבה, ז, מאום", מאום",
ברבר. המטאס רגש
 הנותן דבי מאורים"(, נם מאורות" )ר׳ ז, מאור,

בהירות; זהר, אור; נתינת הארה, אור; ומפיץ
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לאור. קטן חלון *אור;

 כח* שנים; הצהלה ז, ?]יניס, ר1מא —
נהור(. סגי בלשון )עור, הראות;

 הדור לגדולי כבוד שם ,0הגולה מאור —

הביבים. בימי

מאן
זמן? מאיזה מאי־מתי? מ״ש, ,*מאימתי

המציאות. ב־ שחסרה בו, שאין משלל, ת, ,0מאין
הממאם רגש כחילה, נ, מאיסות/ מאיסה/

בדבר.
הלק ;)בחשבון( המאה מדרגת ש״מ, ,0מאית

 )מקום באדמה גקב בעסר, חור נ, מאורה,
הנחש(. משכן
 קבועים בימים שקוראים לסיוט, שם נ, ,0מאורה

המאורות(. יוצר )בפסקת: בתפלה
טארע. ר׳ מאורע/

 מוט במצב הנמצא ישר, משכב ת, ,0מאזן

המאזנים.
החשבונות. השואת ז, ,0מאזן

לשני כפות שתי עם משקל קנה ז״ז, מאזנים,

קצותיו.
מזל —

 ז, מאזנים/
קבוצת

מזל .כוכבים;

תשרי. חדש
מאזנים מרמה׳ מאזני —

 לא נכונים, לא מאזנים תטע, מאזני
ישרים.

ואמתים. נכונים מאזנים צדק, מאזני —
 מאזנים/ נפש ,0מאזנים לעזון —

 על להורות המאזנים בבד קבוע ברזל מוט

 1 ישרות המאזנים כפות וכי המשקל דיוק
השניה. כלפי אחת

 שדבר מקום (,0טאחזות )ר׳ נ, ,0מאחזר
בו. נאחז
 שהוא הזמן דבר; של האחורי החלק ז, מאחר/

באחרונה.
 שנכתב שט־ ז, מאחר/ חוב שטר —

האמתי. הזמן אחרי הטלוה זמן בו

מה? למה? מ״ש, מאיי'',
מבהיל. נורא, ת, מאים,

ממאה.
הכנע. השפל, הקאך/ (*)מאך
 דבר החי, מזון אכל, (,*מאכלות )ר׳ ז, מאכל,

הנאכל.
נאכל. שפי־יו עץ מאכל, עין —
 -כבשים )במליצה( נ, מאכל, צאן —

ולאכילה. לטבח העומדים

 על ־הוסיף ממאכל־ המעט —
 כי לאמר ידוע, עממי בטוי דירתך/

טוב. למאכל קודמת טובה דירה

 מרבה ־.•שבים, הרבה בו שיש ת, ,0מאכלם

באכלסים.
 מין* ;והשמדה כליון של אכילה נ, מאכלת,

 חיה ;בעצים או בע״ח בנוף המצויה כנה
טפיל. ממנו, נזונה והיא אחר בגוף דבקה דקה

חרב. לשחיטה, גדולה סכין סכין, נ, מאכלת,
 אכף• עליו ששמו אכף, עליו שיש ת, ,0מאכף

מרגל. מלטד, ת, מאלף/
 התאמצות, התחזקות, מאמצים(, )ר׳ ז, מאמין,

התגברות.
 כטוי דביר, מאמ-ית(, ר׳ מאם-, )ם׳ ז, מאמר,

 ארוסיס ; מלה* פקודה; טצוה, ;שפתים

 מחקר ספר, ברב- ענין פרק,0 ;)ליבמה(

 בקבץ; או בעתון ענין באיזה חבור בענין,
 מלים אסף במלים, המכטאה מחשבה משפט,

אחד. ענין המביעות
 דבורו מעשה/ היא של־ מאמתי —

 ימלא בודאי כי כמעשה חשוב סלוני של

אמר. אשר את
ההוא. מ״ג, מי? מ״ש, מאן׳, מאן׳,
שיהיה. מי דהוא/ מאן —
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 שמו<, הזכי.־ >מי שמיה׳, דבר מאן --

לכאן? זה שיך מה במובן; כטוי
 הפץ, לא פ״ע, ימאן(, >מאן, מאן >מאן<

 עורר פ״י,* הפץ. אינני אטור: לא, אמור: סרב,
יחסין. שלא שימאן, אהר

 מסרב; ת, מאנים(, )ר׳ מאן, מאניס(, )ר׳ מאן,
דבר. לעשור. חסין לבלי לבו■ מקשה
מונה. מתעה, מרמה, ת, ,*מאנה
טנא. ר׳ ז״ר, מאני',
 במצב למטה מלמעלה ישר מעטר ת, מאי."",
אנך.

 הרנש בי(, עם )נם ס״י ימאם<, )מאם, מאם
 כזה, תעב, ׳ לדבר נעל הרגש רצון, לא

 היה המאם, נטוש. עזוב, זנוח, ;שנוא
מאוס. דבר עשה ,*המא□ הטס. ובזוי; נתעב

כאוס. מאיסה, ן, ,*מאם
האוסר. פעלת אסירה, האסורים; בית ז, מאסר",
אפוי. דבר מאפה(, )ס׳ ז, מאפה,

הנחתום. בית האופה, בית ג, מאפיה",
 ואפלה. חשך וטהשיך; מאפיל דבר ז, מאפל,

 צמאון, גדול; מאפל איטה, אפלה נ, מאפליה,
בו. מים אי; מקוס

 כלי או קערה או כוס או קפסה נ, מאפרה",
 בהם לשפך השלח; על ששטים אהר קבול

מהסיגרה. האפר את
 הדבק, פצוע; דקור, נקור, ס״י, המאה, >מאר<

התפשט.
 הנדוד ; לארב האורב מושב מקום ז, מארב,

במארב. היושב
אורב. ז, מארב,
 הרע קללה; מארות(, ר׳ מארת, )סי נ, מארה,
 רע דבר ;כליון אבדון, ; קללה בסבת הבא

ומקלקל.
למחתה. לאבדון, ,*למארה -

 בו ולתלש בו לחפור קרדם נ, ,*מארופה
בקצהו. רחב חפירה בלי כין נטעים;

לברכה. זכרם רבותינו מאמר ר״ת, מארז״ל,
אורחים. מכנים ת, ,*מארח
טתנ. כמו הנגינות, לאחת שם ז, ,*מאריך

 טרוט, ביצי, עגול כצורת שהוא סגלגל, ת, ,0מארך
עגלגל.7''

הארוסים. בברית יטבא ת, ,*מארם
 מקרה, (,*טאורעים גם טארעות )ר׳ ז, ,*מארע

שהיה. מעשה
 באותו שקרה ממה ,*המארע מעין —

זמן. כאותו יום,
ביותר. גדולים שאשכיו ת, ,*מאשכן

 אשר. שמצא בדרכיו, מצליח מצליח, ת, מאשר,

אמיץ. חזק, ת, ,*מאשש
מאות. שתי ש״ט, מאתןם,

בסתר. מתן בכך; מה ר״ת, מ״ב,
רע. ריח נותן ת, מבאיש,

דין. בית מיתת דוד; בן משיח ר״ת, מב״ד,
ובהלה. פחד מעורר ת, ,*מבהיל !
מאיר. מזהיר, ת, ,*מבהיק '
 בפחד שבא ;יתרה במהירות שבא ת, ,*מבהל י

ובהלה.
 מנסה, ;בו ספק שאין ברור, ת, ,*מבהק

מאד• "מזהיר מומחה;
ודם. בשר מתנת ודם; בשר מלך ר״ת, מב״ו,
 מקום מבואי"(, ם״ר מבואות, )ר׳ ז, מבוא,

 תוך", אל ביאה מקום; לאיזה באים שדרכו
 ;האולמים אל יבואו בו שדרך חדר פרוזדור,

 דבר. ראשית הקדמה, כספר, פתיחה ; "ענין

 טקום מערב, פאת ז, השמים, מבוא —

בערב. השמש שקיעת
 האניות בא טקום ז״ר, ים,7 מבואות —

החוף. אל
 לעבר חדר פרוזדור, (,*מבואות )ר׳ ז, ,*מבוי

 בו ויש וקטן צר והוא מקרה צדדי רחוב בו;
 בוקעים שרבים גדולה חצר ;אחדות חצרות

בתוכה.
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 נבוך שאדם מסככות דרכים מקום ז, ,0מבוך
ממנו. לצאת איך יודע ואינו בו

 ומד להנצל איך ידיעה אי בלבול, נ, מבוכה,
מבוך. ר׳ השכל; התבלבלות מהומה, לעשות,

 ;רבים מים שטף מאד, והזק רב נשם ז, מבול,
 )של שטף זרם,* ;נח בימי שהיה השטף
וכיו״ב(; כספים של דמעות, של דברים,
הרם. חרבן,

,*המבול דור אנשי ,*המבול דור —
נה. בימי שהיו האנשים

של גמורה מפלה ;תבוסה מרמם, ג, מבוסה,
האויב.

מקוד. מעין, נביעת מקום ז, מבוע,
הרס. חרבן, שממון; ריקות, נ, ,מבוקר,

 בעל דוברה, מנהל ז, מ^רא'/ מבורא■■',
מעברה.
 הבויטה אב־י והאשכים, הגיד ז״ר, מבושים,

לזכר.
בזבזן. ר׳ ת, ,*מבזבז
 כה טוב, היותר הדבר מבחור(, )ס׳ ז, מבחור,

בו. בוחר שהאדם
 בחינת הבוחן; פעלת בחינה, מסה, ז, ,0מבחן

הלמודים. את בידיעותיו התלמיד
בוחנים. ידי על נסה למבחן", עמוד —
 בבחינה, בהצלחה יצוא ,0?מבחן עמוד —

בבחינה. הצלח
 הנבחר ככל, הטוב מבחר(, )ס׳ ז, מבחר,

הכוה־. פעלת בהירה, מכל; והרצוי
הנבחר. טוב, היותר ת, ,*מבחר
 בחשה. הקד־ה, את בו לכחש ע״ן כלי ז, ,0מבחש

 אליו שמביטים מה ;תוחלת תקוה, ז, מבט,
 עין, מראית0 ממנו; עזרה ומקוים צרה בעת

העינים. ראות
 ההבטה, טבע חכמת נ, ,0המבט חכמת —

הראיה. הכמת
 פי מוצא שפתים, דבר מבטא(, >ס׳ ז, מבטא,

 התנועות קריאת אפן הדבור; הברת אפן0 איש,

דביר. ספרדי(; ומבטא אשכנזי )מבטא
 מבטחים(, ר׳ מבטחי, כ׳ מבטה, )ם׳ ז, מבטח,

 בוטה שאדם דבר ; רעה מפחד בטחון בטחה,
 מבצר, ;מסעד משען, ;תוחלת תקוה, ;בו

מצודה.
 מכיר* לס;—כ״ז )דהי״א ומורה רב ת, מבין,

דבי. מהות היטב
 המבין סגלת ההמון(, )בלשון נ, ,0מבינות

בדיוק. לערכו ויודע דבר ומהות איכות
ראשיתו. גהר, מוצא ז, )?(,מבך

בכור. יולדת נ, מבכירה, י,
)פרי(. גמול בשול, ת, ,*מבכר !

מדבר. שבולט מה ז, ,*מבלט
 התאמצות; התחזקות, כה, מאמצי נ, מבליגית,

התאפקות.
וקצר. מכוץ סתום; ת, ,*מבלט

הבליעה. בית של העליון החלק נ, ,*מבלעת

בנין. ז, מקנה,
בבשמים. שהתקן ת, ,*מבסם
חרבן. שממה, ז, ,*מבעה
 או בעצמו אה־ שדה יבול לוקח ז, ,*מבעה
בהמתו. ידי על אותו מכלה

 ידי על אה־ שדה יבול משחית ז, ,*מבעיר

אש. המצית האיש בהמתו;
גפרור. אש, זקת נ, ,0מבערת

הנביא. לאליהו כגוי צדק, מבשר ר״ת, מב״צ,
 מבצךות, גם מבצרים ר׳ מבצר, )פ׳ ז, מבצר,
 חומה גדור מקום ;עצם חזק, מבצרי(, ס״ר

ללכדה. לאויב שקשה חזקה
מבצר. הומת להבקיע מפץ כלי ז, ,0מבקע
 וכדבר סם־ על בקרת שכותב מי ז, ,0מבקר

 בדבר; מוכים אח־י מחפש בגנותו; או בשבחו
 שלא הספרים לבקר ,המכשלה מצד ממנה
 לבקר ממנה ;ההק לפי שלא דבר בהם יבוא

דבר. ולבדק
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 אותו; שמבקשים בו, שחפצים הדבר ז, ,9מבקש

מטרד" תכלית,
 חולים בית מעין בריאות, בית נ, מבראהיי,

ממחלתם. הבראם אחרי החלשים את בו לרפא
ברנים. בה לעשות מכונה ז, ,0מברג

ברזל. מצפה ת, ,*מברזל
 מהמלחמה. הבורחים קהל מבדחים(, )ר׳ ז, מברח,

 את נשואיה לפני המעבירה אשה נ, ,*מברחת
יירשנה. שלא כדי מבעלה נחלתה
 ענפים בהכרכת העוסק האיש ז, ,*מבריך
שיקלטו. כדי באדמה

 על נוסעים ארחת שירה, אורחה, נ, מברכתא/
סחורה. נושאים גמלים ארחת נמלים;
 על ועובר ונדוש מלא נראה; בהיר, ת, ,*מברק
לקצה. מקצה פתוח ;וכדומה( )מדה גדותיו

 החשמל בכח מרחוק הכאה הודעה ז, ,0מברק
)תלנרמה(.

 בגדים בו לנקות קשות שערות כלי ,0מברשת
משערת. וכדומה,

מבושים. ר׳ מבש,
בכשול. שעוסק טי ז, מב#ל,
 הסירות את שנותנים מקום נ״ד, ת,1מבשל

מבשלים. שבו החדר מטבח, בכירה; לבשל
בבשמים. שתקנוהו ת, ,*מבשם
טובה. בשורה ששמע ת, ,*מבשר

תברך. באהל מנשים ר״ת, מב״ת,
מגוש. אמגוש, מכשף, כהן, ז, מג,

בכל. מלכות משרי שר תאר מג, רב —
 מסורה ;שנים( )כ״א גדול מחזור ר״ת, מ״ג,

)בדקדוק(. נוף מלת גדולה;
אסתר. מגלת ר״ת, מנ״א,
מגוב. ר׳ ,*מגב

החוב. מבעלי הכסף אספת נביה, נ, ,*מגבה
 כסף אספת נ, ,*חכמים מגבת —

חכמים. תלמידי לתמיכת
מסים; גבית לצדקה; כסף גבית נ, ,*מגבית

חוב. גבית כסף, גבית
 גדול, לא ; וקצה נבול לו שיש ת, ,0מגבל
שכל. חסר ; רב לא

 הנבול0 שרשרת; קליעת מלאכת נ, מגבלה,
לשני. אחד הנובלים שטחים שני שבין
נבינה. עושה ז, ,*מגבן
שמשתמשים כגליל גבוה שהור כובע ז, ,0מגבע
וכיו״ב. רשמיות בהגינות בו

מגבעת. לבוש ת, ,*מגבע
מהסך. גביע כעין גבה כבע נ, מגבעת,

 הידים, כה לנגב בד מטפחת נ, ,0מגבת

וכיו״ב. הפנים
 רך. עשה המם, פ״י, ימגג"(, ,*)מגג *מגג

חבלים. ממנו שעושים גומי מין ז, ,*מגג
בטעמו. טוב פרי ברכה; מנתם(, )ר׳ ז, מגד,

טעם. טוב פרי ברכה, פרי מגדים, פרי —
ברכה. נתון ברך, המתק; ,0המגד (0)מגד

 גם מגדלות ר׳ מנדל, )ם׳ ז, מגלל, מגדל,
 ושעליו מאויב למחסה גבוה בנין מגדלים(,

 עליו עומד ולפעמים מלחמה, כלי מעמידים

 עמוד; במה, בצורה; עיר מרחוק; לראות צופה
 גדולה תכה חפצים, בו לאצור נבוה *ארון

 ;לשמרם דברים בה ששמים הצד, מן נפתחת
 ;כעמוד השניה על האחת מונחות מטבעות

אשקקי. ר׳ צריח, האשקקי, משחק מכלי אחד0

מגדלור
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 צומחים מקומות מרקחים, מגדלות —

בשם. מיני בם
 שוא, חלום ז, ,0באריר הפורח מגדל —

הבל. חזיון הזיה,
 מגדל־ ז, ,0מגדלור

 : סלע על או הים
ויזהרו. בים

 אומנת, נ, ,0מגדלת
 קולעת מינקת,

לצמות. שער
 זכוכית נ, ,0מגדלת

 זכוכית מנהלת,

;ראו דרכה אשר

דברים נ״ר, מגדנות,
מתנות, ;יקרים

מגדלת )?(. מנחות
מסביב. נדר לו שיש ת, ,*מ.גךר

 .*וכדומה כתב )סם־, אותו ותקנו שהניהו ת, ,*ה3??
 בו לגהץ אותו שמחממים ברזל בלי ז, ,0מגהק

ומבריקים. חלקים יהיו למען ולבנים בנדים
 שהחליקו במנהץ, אותו שנהצו ת, ,*מגהק
מצחצח. בטגהץ; אותו

 ;אש־־ יען ;אשר אחרי ט״ח, מיגר, מגוי,
ו־. הואיל

 התבואה לזרות שנים מלא מזרה מין ז, ,*ב13מ
 לגרף שנים בעלת מגרסה מין הדיש; אחרי

 האדמה את ליש־ או התבן מן הקש בה
וכדומה. החרושה

 בגד. עליו לשטח או עליו לתלות כלי ז, מעד/
שונים. וגונים צבעים בעל ת, מעך,

 המאכלים ממיני אהד תבשיל, מאכל, ז, מגוסא/
סעודה. של

 ;הכית סי בו שנסים וכיו״ב טיט נ, מעפה/
פקק. סכר,

מגיה
 טיט של גוש נ, היוצר/ מגופת —

בלים. לעשות היוצר בו שמשתמיש

 או לבוא העתיד דבר מסגי מורא פחד, ז, מגור,

שיבוא. שאפשר
 מושב מקום מנורים(, ר׳ מגורי, )כ׳ ז, מגור,

 בסיס,* בארץ; נ־ של ישיבה דירה; מעון, לגר;

 קרובות רות—ב איש עם שוכן שכן, יסוד;

לזו. זו
 פחד, מגור, מנורית(, ר׳ מגורתי, )כ׳ נ, מערה,
 שאסש־ או לביא העתיד דבר מפני מורא

שיבוא.
 בית אסם, מגורית(, ,ר מנורתי, )כ׳ נ, מערה,
 ברבה,* מנירה; מורא, פחד, ; לתבואה אוצר

 אחד ;רבות דירות שבה חצר מים: מקוה
 ההדרים אה- ;תכה שבתו־ הקטנים הבתים

 החדרים יכיו׳ב(; )באגוזים פרי שבתוך הקטנים
שבנוף. הפנימיים

 מכשף. כהן אמניש, מג, קוסם, אשף, ז, ,0מעש

הסלגה. הפרזה, נזמה, ז, ,*מגזם
 או דבר מגדיל מפליג, מפריז, ת, מגזם/

באמת. שהוא מטה הרבה יותר מספר
 ובוקע. ופולח גוזר ברזל גרזן, נ, מגזרה,

 הבגד. חלקי פיה על לנזר תבנית נ, ,0מגזרה

נתח. גזר, חתיכה, ז, ,*מגזר
ובוז. צחוק מעורר ת, מגחך/
לגוזל. מוצק דבר עשית התכה, נ, ,*מגינה

 הכנסת, בבית דרשן* מבשר; מספר; ז, מגיד,
 לו להניד לאדם המתגלה מלאך0 מטיף; נואם,

עתידות.
 הכתוב :כמוכן מבטא ש־/ מגיד —

יש־. טלמדנו
גידיו. את שכרתו גידים; בו שיש ת, ,0מגיד

הדרוש. תורת הטפה, דרשנות, נ, ,0מגידור!
 מפקד איש ; כסם־ השבושים מתקן ז, ,*מגיה

 סדור בשעת הטתהוים השבושים לתקן בדפוס
האותיות.
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כמיטור. פגום

מגלה. עשה ,0מגל (0►מגל
מגלה. הטלא מגלה, העשה ,0התמגל

 מכה, מתג; השוט; מכת שכט; שוט, ז, ,*מגלב
צרה.
 בבע״ח מותו אהרי שנתגלגל מי ת, ,0מגלגל
 גלגל, צורת לו שיש ;ידועות( אמונות )לסי

כמלח. ונתון כבוש )דת(, מעגל; שהוא
 אותה שמבשלים ביצה )ביצה(, ,*מגלגלת

 ;רכה שתשאר באסן רותחים במים שלטה
צרכו. כל שנלוש בצק )עיסה(,

 לכתב וכרוך נגלל ארך ניר או קלף נ, מגלה,

 ;כזה ניר או קלף על כתוב ספר ספר; עליו
 במגלת עוסקת מסכת שם ;אסתר *מגלת

פורים. ובעניני אסתר
אבות. לכתי היחס ספר נ, ,*יוחסין מגלת —
איכה. מגילת נ, ,*קינות מגלת —
 הימים רשימת נ, ,*תענית מגלת —

בהם. מתענים שאין
 שיר רות, אסתר, ספרי ,*מגלות חמש —

וקהלת. איכה השירים,
במכה. המתהוה לבנה לחה נ, ,0מגלה
שנלהו ת, ,* מגלח

את שנלחו0 אותו;

•נוקז
עוף שם ז, ,0מגלן

ארוכי ממשפחרת
מגלן (.1מצרית חסידה השוקים,

מ6110, 1נ!15 מגלן *(

מים. בו שמרתיהיס י1—כ ו, ,0מגלש
טצוה. גוררת מצודה ר״רת, מג״מ,

 הטס, כקדרה; בכף תבשיל ערבב פ״י, ,*מגמג

המם. התך, ,*התמגמג התך.
 חפץ, שאיפה, מכונים; שאליו הצד ג, ,*מגמה
טטרה. דרך; נטיה,0 הרוה; נטית

 אחרי בפניו גומיות שנשארו טי ת, ,0מגמם
סגוף. האבעבעות, מחלות
 אותם ששטים כשמים טיני ז, ,*מגמר ,*מגמר

 להעלות הבתים את בהם לעשן נחלים גבי על

אחרית. גמר, טוב; ריח
 נמר על לברך ,0המגמר על לברך —

דבר.
הטגטר. את בה שטגמריס מחתה נ, ,*מגמרת

 צנוף, עטור, ;ל־ הסגר טסור, פ״י, מנן, >מק(
 הנן0 ; ט.( ר. )משלי על־ עטרה שים
איש. על

 גדול טס מגנים(, ר׳ מגני, כי טגן, )ס׳ ז, מגן,
 להחסות הלוחם שאוחז וכיו״ב מתכת •טל

 מיטען; מבטח, מסתר; טחסה, וחץ; חרב ממכת
 בברכות הראשונה הברכה אכות, ברכת0

 אברהם(. טגן במלים: )הגומרת עשרה יטמונה

 על נזנח משלש צורת ז, ,0הוד מנן —
 \/ כי )שמאמינים הפוך משלש

 מננו^ ׳ש י״ציד היתה זאת

/\ המלך(. דוד יטל

 דוד מנן מ־ן צורת♦ המלך, מגן —

לבעליו. מיחד טגן כעין יטהוא
 שיהיו טבלי הבא ; כסף בלי חנם, תד״ם, מנך,

אמת. ללא לחנם; לו; ראוים
בחנם. תה״ם, ,*מגן על —
לחץ. דחק, צרה; צוקה, נ, מגנה,
 בהלה. בעתה, לבב, תמהון לב, מגנת —

 טגאל. טאוס, נאה; לא טבער, ת, ,*מגנה
 אברי המכונה, קרב (,*טגני-ות )ר׳ ז, ,*מגנון

הפנימיים. המכונה
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 לנקות וכיו״ב מתכת חוטי של

 חד ברזל מגדרת; "פמפיה, בו:

 מטיט. הנעלים את בו לנקות

שנים כעל כל• משור, נ, מגרה,

1 המגירה. על ששמים סככה מעין מסך, ז, ,0מעור

מגרף.חנוני פעלת נגיעה, מעות(, )ר׳

)כהמה<.

:ום.
הקריב. האגיה מכסה על בנין

קע ;צלהת קטנה, קערה ז, מגם*,

 רחים ז, מגרוס*,
לנריסים.
 ר׳ נ, מגרלפית*,

 שהטו ת, מגרם*,
שחיטתו כשעת

 תחת
 ז ,0מגם

 ו מנ״ם,
:מגע*,
 ונשיאה נגיעה ,*למשא מגע —

 וג משא ודברים, דין

 בהנעל העוסק ת, ,*מגעיל
 נם נעל ז, ,*מנעל
מנם; >ד׳ ז, ,*מגף

השוקים לכסוי
 עם נעלים0 מלחמה;

עור. של שוקים בתי
<,ז,איש*>מגיף ,*מגף

בסותימרת דהעוסק

מגפת(, )ס׳ נ, ,*מגפה
מכתננף,

וכיו״ב; המשור את בו
בשדה. או בשלחן או בארון ויוצאת

שעורים לטחינת

 ה החיים בעלי ז״ר, ,0מגרמים
בשניהם.

 בקיר משקע נ, מגרעת, מגתנה,
למספר. שחסר

מד <חםרדן;

הבנאים של כלי מין נ, ,*מגרפה ז, ,*מגרף
 טעו מין האבנים; בין טיט בו שישימו

 ולגדף לאסף יעה מין האדמה; את בו

עשרו בעל זמר כלי מין וכיו״ב; העפר
שהיה
מגרפה,

כמקדש.

נ׳ ׳0מגדרת

 עפר, נוש

סמסיה,
עפר. רגב
של כלי מין

:ים

 להם ומסביב נקבים

וכיו״ב. חזרת
ככה. נגע, פצע,* רעים; חליים דבר,
 שפה לו שיש וסתום; ומקפל מכפל ת, ,*מגפף

)כלי(. י

עליו ששמי ;בנפדית שעשנוהו ת, ,*מגפר
נפרית. אבק

 והשלך; סדום והשלך, הפל פ״י, מנר, >מגר<
הצמת. החרב, כלה,

 חדים מקצעות בעל פלדה מטיל ז, ,0מגרד
מנרה. מתכת, בו לנרד

או קשה שע־ של מסיק מין נ, ,*מגרו״ת

 מרעה מקום מרשים(, ר׳ מרש, )ס׳ ז, מגךש,
 מקום0 העיר; סביב נטיעות מקום לבהמות;

לבנין. מעד
 תושבת הים, במדינת מושב מקום נ, מגרשה,

כח(. כז, )יחזקאל
 מביאים שעליהם רחבה קערה או טס ז, ,0מנש

וכיו״ב. לאורח תקדבת
אש־־. אחרי פעל(, או שם )לפני מך"',

 בנדי עליון; בגד בנד; מדים(, ר׳ מדי, )כ׳ ז, מד,
ופקידימ ושרים למלכים השרת כגדי או כבוד
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 ארך; שעור כדה, מדות(, גם כדים >ר׳ ז, מד,

עליו. לשכת שטוח •קר מצע
 דכתיב כאי שאכה(; >םי דאכר", כאן ר״ת, מ״ד,

 זיעתך; מה דמי; מי ;כתורה( שכתוב )מה
דבש. מי

 מסכת אמורי; דרכי משום דאמר; מן ר״ת, מד״א,
ארץ. דרך
זוטא. ארץ דרך מסכת ר״ס, מדא״ז,
רבה. ארץ דרך מסכת ר״ת, מדא״ר,
מזבח. ר׳ ז, מדבח׳,
נדבך. ר׳ ,*מךבך

 צפוף, לא יחד; מערב מסכך, ת, ,*מדבלל

עבה. לא
הנדבק. דבר ת, ,0מדבק
נפסק. ובלתי נמשך ת, ,0מדבק
 (,*ךי-ות3מך ,*מדבריות ר׳ מדבר, >פ׳ ז, מדבר,

 אילן כל הסר מקום לבהמות; מרעה מקום

 דבור, וציה; שממה מקום ישימון, ;ופרי

שפתים. דבר
 לדור קוראים כך ז״ר, ,*מדבר מתי —

 זכה ולא במדבר ומת ממצרים שיצא

ישראל. לארץ לעלות
 •מאינו הלשון של הקיצוני החלק ז, ,*מדבר
 את החכמים •קראו זה ייבשם לחך; נדבק

ומדבר(. חי צומח, )דומם, האדם
 פילוסופית לכתה שם ז״ר, ,0מדברים —

)דיאליקטיקים(.
דברו. שעליו ת, ,*מדבר

התנהגות. מנהג, נ, ,*מדברה
 נ.(; לג. )דברים שפתים דבר דבור, נ, מדברה,
'מלה.
 במדבר הרועה פרא; הישימון; של ת, ,*מדברי

ביתי(. בנגד: )בהמה,
כראש. עומד מנהל, מנהיג, ז, מדברנא',

 ולהוציא ביצים כה לחכם מכונה נ, ,0מדגרת
אפרוחים. מהן

מדד.
 וכמות שעוד הגבלת ס״י, ימל(, >מד, מדד

 שעור, או נוף איזה של השונים השטחים
 המדי■ תופש. שהוא המקום סי על דבר כמות

 מדד, דבר(. )מדת הערך המדד(, )אי
 התמידד, הרחב. מתוח, ;מדור מודד,

התפשט. השתרע,
 אחר עם התחרה ,*עם- עצמו מדוד —

וכרוכה. ככה
מתיחה. משיכה, הרחקה; ז, ,*מדד
 דבר נ-ל ;תכנו או דבר שטח שעור נ, מדה,

 שהוא במקום או וכדומה ברחב או כא־ך
 שעור בו למדד כלי או מוט או הכל תופש;

 בנד, ; אדיבות ארך, ; ונדלם אחרים נופים
 נפש תכונת* מהמחוזות; לממשלה מם שמלה;

 מרנל־ שאדם מנהגים ומזנו, טבעו איש,
 דרך, פעלה, אפן תכונתו; פי על כס ומהזיק
 והוצאת התורה לכאור הכללים אהד מנהג;
המקרא. מן הלכות

כל■ על מלאה מדה נ, ,*נדושה מדה —
גדותיה.

ונשחתה. רעה מדר. נ, ,*סדום מדת —
קשה. משפט נ, הדין, מדת —
 איש מדות(, אנשי )ר׳ ז, מדה, איש —

גבוה.
 מעין נפול תשלום ,*מדד. כנגד מדד. —

כדיוק. המעשה
 חסד, נטית נ, ,*הרחמים מדת —

במשפט. רחמנות
ונחל. רחב ביס ז, ,*מדות בית —
(,*מדות י-ג )או *מדות עשרה שלש —

ו׳(. ל׳־ד )שמות למשה שהודיע ה׳ דרכי

 קפדן, להיות לא ,*מדותיו על העבר —
תקף. ככל דעתו על לעמד לא

 דעתו על עמוד ,*מדותיו על עמוד —
לותר. ולא

מוקדים בה מודד שאדם במדד. —
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מתנהג שהאדם כטו : לאטד משל ,*לו

אתו. אחרים טתנהגיס ככה אחרים עם
תלמודית. מסכת שם ,*מדות —

)?(.זהב חמדת עשר, אהכת נ, ,*מדהבה
הדין. מדת ר״ת, מדה״ד,
הרהטים. מדת ר״ת, מדהיר,
הטדה. עס״י המסדר אותו; שמדדו דבר ת, ,*מדוד
בגד; ;חלי באב, מכאוב, מתים(, )ר׳ ז, מדרה,

>באשה<. דמים *זיבת
 הישר. מדרך גטיה מדהה, ז, מדוחים, )מדוח(,
במדוכה. בה שדכיס יתד כעין עלי, ז, ,*מדוך
כסא,* ;בו לכתש כלי מכתש, נ, מדובה,

מושב.
 זו מדוכד־, על -

 זו שאלה על ",*ישב
התקשה". זה בענין או
 במדוכה. הנדוך דבר ת, ,*■מדיכן

ריב, מדיונים(, )ר׳ ז, ן,1מד
ריב. הגורם דבר ; קטטה מריבה,

 איש כהה, איש ריב; איש ת, ן,1מד איש —
גדול.

 למה, ? מה על תטיה, או שאלה מלת מדוע,

? סכה מאיזו0
 מעון, מדורות"(, גם מדורים" )ר׳ ז, מדור",

 קומת דיוטה,* ; מושב מקום ;משכן דירה,
יציע. בית,
 אש שלהבת ;לשרפה עצים מערכת נ, .מדורה,

דירה. מדור,* גדולה;
 מהקש היוצא בר תבואה, נ, מדשה, מדרשה,
בדיש.

 את המבארת בתלמוד מסכת שם* טד; ר׳ ׳מדות,
וכליו. המקדש מדות
בעל וישרות, טובות מדות בעל ת, ,0.מדותי

• טוב. מזג
 מדחפה, דחיה, משגה; שגיאה, ז, ,*׳מרחה

לנפילה. נרם

 אותו ומפתה אחר לב על מדבר ז, ,*מדחה

מהדרך. להטותו
בו למדד כלי ז, ,0מדחים
וכיו״ב. אויר או גוף חם

 ___דחיפה.' ר׳ ז, ,*מדחף

?דהיה, טדחה, נ, מדחפה,
הדיפה.
דחק. ר׳ ז, ,*מרחק

 די תה״ם, למדי, )מדי<
הצרך. לפי מספיק ך,*הצ

 אשר", עת בכל ט״י, מדי,

.4 <3#* איטר". פעם כל
המודד. פעלתי נ, ,*מדידה

 ׳0המדידה חכמת —
 גיאומטריה, הנדסה, נ,

 החשבון הכטת

 במדידת העוסקת
השונים. הנופים

 מפתה, טסית, ז, ,*מדיח

 הישרה, מהדרך מטה
טרחה.

מדדום מד. ר׳ שרד, בגדי ז״ר, מדים,
 כסא0 ; בגדים ;שטיחים מדברים, ד׳ר, מדין,

השופטים.
מריבה. ריב, מדון, מדינים(, )ר׳ ז, מדין,

 בהלכות בקי איש מדיני, איש ז, ,*מדינאי
המדינות.

 תחת העומד וסביבותיהן ערים פלך נ, מדינה,
 גדולה, עיר אהד; מלך ארץ אחד; שר שלטון

המקדש. מן חוץ ישראל ארץ* כרך;
 ;רחוקות ארצות נ, ,*הים מךינת —

לים. שמעבר ארצות
 להנהגת הנונע ;הממשלה של ת, ,0מדיני

החברה. בן חכרתי, המדינה;
 ומנהגיו. המדיני הקבוץ סגלת נ, ,0מלינירת
יותר. ולא פחות לא שצריך, כמו ת, ,*מליק
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בדיוק. הכל עושה דיקני, ת, ,*ק*מל
משעבד. מכניע, ת, ,*מדכא
מדוכה. ר׳ מלכה,
 צפוף, פחות דבר שיהיה העושה ת, ,*מדל

 בין גדול יותר רוח המשאיר עבת, פחות

לדבר. דבר
 רק בו ודבק מעקרו שנחתך ת, ,*מדלדל
סמיך. לא צפוף, לא ובדומה(; )צפורן בקצהו

 הגפן ענפי בהרמת העוסק איש ת, ,*מללה
משענות. אל ובקשורם

אותו. שהרימו מורם, ת, ,*מללה
דלועים. שדה נ, ,*מללעה
יין. הלום שכור, ,*מלמלם
 אכל לעין רק הנראה כמו"; הנראה ת, ,*מלמה
וכזב. שקר של סשקר, כן; אינו באמת
המים. מדת בו למדד כלי ז, מדמים",
רפש. טיט, ורפש; בצה מקום נ, מלמנה,

 אנד. קשר,* ; מריבה ריב, מדנים(, )ר׳ ז, מדן,

בדנג. מצפה ת, ,*ג3מל
 ודרך נטופים ליודע למנמם, עשה מלן", >מדן"(

ארץ.
 הבטה ;דבר הכרת ידיעה, ז, מדע, מלע,

הלב. מהשבת ולמוד;
 של הראשון הספר המלע", ספר —

 שבו להרמב״ס תורה" "משנה החבור

בדעות. התלויות ההלכות נאספו

למוד. של ת, ,*מלעי
מודעת. ר׳ מלעת,
 לוחשות נחלים טלא כלי (,*מדפים )ר׳ ז, ׳*מדף

 נדהמות טמנו העולה העשן ידי שעל

 ;לעופות מוקש טין ;בכורת הדבורים
 או הצטר מנפץ וחובט מכה שבו עץ מכוש

מלאכתו. כלי שהוא הקשת מיתר על הכתנה

דבר. טתוך דבר מבין ר״ת, מדמ״ל,
 דחיסה קלה, נגיעה (,*טדסות >ר׳ נ, ,*מדף

קלה.

 אר בא־ון עץ לוח (,*מדפיס >ר׳ ז, ,*מדף
שונים. דברים עליו לשים בקיר קבוע

 להדפסת דפוס בית לו שיש איש ז, מלפים",

דפוס. בבית עובד איש ספרים;
 את בהם למדד מכונה או כלי נ, מדפנה",

הזויות. רחב
 דיקן, ת, ; השפה בדקדוק ידען ז, ,*מלקלק

נמרץ. בדיוק הכל עושה
 פעלת נקיבה, נעיצה, נקירה, נ, מדקרה,

הדוקר.
דקרן. ר׳ ז, ,*מלקלן

עפר. גוש אדמה, רגב ז, ,*מלל
משפע. עשה ס״י, ,*למלל >מדר(

 סלעים כהרי מעלות מדרגות(, )ר׳ נ, מללגה,
 עשויה דרך ;ולגנות לכרמים מקום שהן

 בזאת; בדרך אחת מעלה מעלות; מעלות

באדם. מוסרית "מעלה
כאיכות. בתור, במללגה", —

 ושנויו. האויר ככד את בו למדד כלי ז, ,0מלחה

מורד. שסוע, ז, ,*ן1מלל
מנהיג. מנהל, ז, מלליל,
 דריכת מקום או הרגל דריכת צעד, ז, מללל,

הרגל.
 הדרך ארך את בה למדד מכונה ז, מללל",

בו. שעברו
 שנתיחדו דרכים צדי טפסעה, נ, מללכה",
ברגל. לעוברים בחוצות
 ;רמיסה דריכה, (,*מדרסות )ר׳ ן, ,*מללם

 דריכת עליו; שדורכים מקום ;דחיקה לחיצה,

 הטמאה ;הטמא מדרך מקום או הטמא
נעל. טין בו; בדריכתו למקום גורם שהטמא

 חקר /*מדרשות נם *מדרשים )ר׳ ז, מלרש,
 החלק* וחקירתו; דבר תורת לפרטיו; דבר

 מעשה )כנגוד: התורה לטור כתורה, העיוני
 הקדש לכתבי אגדי פרוש באור, ;המצוות(

ואגדות. דרשות אספת ספר
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 (,*מדרישות בתי )ר׳ ז, ,*המךרש בית —

ישיבה. לתלמוד, למוד בית

 ,*המעיבה אלא ע;קר המדך?ו ל^ —
 המעשה, אם כי העיקר הוא הדבור לא
 במובן: לקים, נאה אם בי נאה לדרוש לא

 .*עושיהם מפי יוצאים כשהם הדברים נאים
פשר בית ללמודים, מדרש בית נ, ,0מדרשה
גבוה.
שלום. דרבי משני ר״ת, מד״ש,

מדושה. ר׳ נ, ,*מדעזה
ובדומה. משמן רוה שטן, ת, ,*מך#ן

אש־־; הדבר אשר, את מנ״ס, מה, מה, £ה",
 ; מאומה ; בשם נקוב בלתי ודבר לענין כנוי
 על שאלה ? דבר איזה ט״ש, ;איך ;איזו
 למה? המדבר; אותו ידע שלא שעלה או דבר

 ופליאה תמהון להורות מלה תועלת? לאיזו
 אין, : שלילה מלת ! כמה : דבר להפלגת

לא. אל,
האם? מה, —
 מה יהיה מה, ^לי ויעטר מה, ויהי —

שיהיה•
.0תועלת איזו בצע, מה —
מאוד. טוב מררטוב, —
לי? זאת למה מה־לי, —
 באיזה מה? ידי על במה? במה? —

? דבר איזה ידי על ? אשן
 מדת? מה מספר? מה במה? כמה? —
למה. ר׳ למה? —
צ-ך. לאיזה למה, —
מתי? עד מה? עד —
? למה ? מי־וע ? סבה לאיזו ? מה על —
 כל אין בזאת, הרעה מה ,*בכך מה —

בזה. רע דבר
הערך• קל דבר קטן, דבר ,*מה דבר —
 דב־ים ,*בכך מה ךברים —

ערך• קלי

זה. בן זה במו ,*מה־אף־ —
בין־לכין. ההבדל רב מה ,*מה־בין —
זאת? על אתה תחשב מה ,*מה״נפשך —
 זאת משתים, אחת ,*ממה־גפשך —

אפן. בכל זאת; או
 יוכל הדבר ,*אמורים דברים במה —

אם־. אך להיות
 העולם. מלך בן; על לכן, הבי, משום ר״ת, מ״ה, ■

נכבד. טוב, נאה, הנון, ת, ,*מהגן
 הולך א־־ת, ארץ תושב עקר, ז, ,*מהגר

מושב. מקום לו לבקש מארצו
טדה״ד. ר׳ מהיד,

סחורתו; למבוי מסובב איש רוכל, ז, מהדורא',
רחוקות. בארצות נוסע
 הנוסע לאט־: מבטא ,*מלי ממהדורא —

ספורים. ולספר דבורים להרבות דרכו

 עשית למוד; על חזרה מחזור, נ, ,,מהדורה |
שלישית. או שניה פעם דבר ,

 וכו־", שניה ראשונה, מהדורה —
 או ראשונה פעם בדפוס ספר של הוצאה

וכוי. שניה
מנחת. קופץ, רוקד, ת, ,*מהדם

הדק. ר׳ ז, ,0מהלק
הדת. במצוות הרבה זהיר ת, ,*מהדר
מקשט. טוב; יפה, ת, ,*מהדר

)ארינ<. ובלוי שחוק היה ,*המהה (*>מהה 1
 זאת? 7א ? זאות מה מ״ש, (,,מהי )נ, ,,מהי

הוא? מה
בלוי. שחוק, ת, ,*מהוה |

אותו. שמלו נמול,* טסוך; מעורב, ת, מהול,
רעש. מבוכה, שאון, המון, נ, מהומה,

 בסבת ,־עב ז, ,*קהומה עזל תנב —
מלחמה. מהומות

 הדבר עצם ;וטבע• דבר תכונת נ, ,0מהות
מה(. המלה: מן )לקוח
מחט. ר׳ ,*מהט
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לו. להאמין הראוי נאמן, ת, ,*מהימן

 עושה כמלאכה, בקי ; חרוץ זריז, ת, מהיר,
ממחה. מגסה, מהר;

 הכועס לכעס, מטהר ת, חמה, מהיר —

מהר.
 מה מהר שוכח ת, ,*לאבד מהיר —

וידע. שלמד
 שהוא מה מכין ת, ,*.ל^מע מהיר —

לומד.
 טשסט להוציא חרוץ ת, צדק, מהיר —

צדק.
המהיר. טבע חפזון; נ, ,*מהירות

התמהמה. בלי טהר, ,*במהירות —
 כשר כרות מול, פ״י, (,*ימהל ,*)מהל מהל

 נוזל חמר ערב ;בטיס יין ערבב0 ;הערלה

אחר. כנחל
 )בשעת טמנו הזב סרי מיץ מפות ז, ,*מהל

כבישתו(.
 דרך, לטקוס; טמקום טעכר ;הליכה ז, מהלך,
הליכה. של זמן או שטח
 וכיאה יציאה כניסה, מהלכים(, )ר׳ ז, ,*מהלך

ז.?<. נ. )זכריה טנהינ מדריך, אנשים; כין
 ומזה מזה עצים שורות שרה, נ, ,0קהלכה
שדרה. ביניהן, לטיל
כבוד. הדר, תהלד., איש, כבוד שם ז, מהלל,

 לו היה מה למיטר, ליה הוה מה ר״ת, מהל״ל,
לאמר.
כשבט. או באגרוף מכה ג, מהלמה,

 אנו יודעים )טאין טלי הני טנא ר״ת, םה״מ,
 מלך המות; מלאך האלה(; הדברים את

המשיח.
 התעכב, בושש, אחר, התמהמה, )מהמה(

מהר. לא
 עמק, ;מתגעשת תהום מצולה, נ, ךד״1מהמ

 הרוני לקבורת חפירה* ;עמוק מקום. כקע,

דין. בית

הנעלם. מדרש ר״ת, מה״נ,
סולל ;ההנדסה בחכמת חכם ז, ,0מהנדס

דרכים.
)עתון(. העתי מכתב ר״ת, מה״ע,

 הפיכה, ;כליון אבדן, הריסה, נ, מהפכה,

קשר. טרד, שנוי;
 מהפכה למעשה שנוטה מי ת, ,0מהפכני

במדינה.
 לידיהם או האסורים לצואר סד נ, מהפכת,

ורגליהם.
בית האסורים, בית ז, המהפבת, בית —

הסהר.
)דקדוק(. הקריאה מלת '"ת, מה״ק,

 כסהר אשה לקוח ס״י, ימהר(, )מהר, מהר
 היה המהר, לדבר. ונבהל נחפז היה ומתן;
 לא החפז, חוש, מהר, לדבר. ונבהל נחפז

 התבוננות; כלי בחפזון עשה התעכב; לא אחר,

יטהר. אחר כי גרום האיץ,
 התמהמה. בלי אחור, כלא חיש, תה״ם, מהר,
 הכלה. לאבי נותן היה שהחתן הכסף ז, מהר,

מהיר. כדבר, מטהר שהוא טי ת, ,*מהר
עכוב. בלי אחור, בלי טהר, תה״ם, מהרה,
התטהטה. בלי קרוב, בזטן במהרה, —

נסם. נתוך, ת, ,*מהתך
צחוק. מעורר חזון התול; לעג, נ, מהתלה,

 וכר; כמוני, נטו, :ודבר לגוף העצם כגוי ו, "מ
לטו־. במו־,

זה. באפן רגע; באותו כמו,
שטאל)?(. *וד טיול)?(, ר׳ מואל,
מבוא. ר׳ מובא,

כצטצום. כדיוק, בכוון, תהים, ,*מובאת
?ובהק. ר׳ ,*מוכהק

 עגלה מכונית,0 ;מדריך מנהיג, ז, מוביל,
 בכח ולא שכה המכונה ע״י בה שנוסעים

וכדומה. סוסים
נטל משא, נ, מובילתא', ז, מובילא/
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מאליו. טובן. תה״ם, ,0כמובן —
 בנלי הזדעזע או זעזע סעו״י, ימוג(, >מג, מיג

 המוג, החלש. הרסה; חלוש; רפה, המם; ים;

 הרך, מנמג; זעזע, מתג, ההרס. המק; המס,
 התרכך; המס, הזדעזע; התמוגג, רך. עשה

רעוד. חרוד,
נתך. דבר ז, ,*מוג

מנבל. ר׳ ,0מוגבל
מגלה. ר׳ ,*מוגלא
מנמר. ר׳ ,*מוגמר
מאכל. דבר• אוצר מכלת, מחסן נ, ,*מוגרת

 נדנד. זעזע, מוט, י, ס ימודת, )מודד, מרד
 מהנדס.0 האדמה; את בו שמודדים כלי ז, ,*מודד

 האחרונות. עשרה שכונה מברכות אחת ,*□,מוך

לזכרון. ואות סמן ז, ,*מודיע
 מכי, ; —משם ק־בת קרוב ז, מודע, מודע,
סמן. אות,* רע;

 השמעות בשורה, התראה; הודעה; נ, ,*מ^דעה

אזנים.
עדי□ בפני מחאה מודיעה*, )מסירת( —

1י;1ח3ת3

מוך — 27
"ן. משקה משקאות; מוכר ז, ,0מוזג

שוזר. טוה, ת, ,*מוזר
מצרי. לא רניל, לא זר; נכרי, ת, מוזר,
 ומעוכות; שבורות ,ביצים*מוזרות ביצים —

-ע. שריחן מקלקלות ביצים
מה. ר׳ מוח, |
רך. היה ,*המוח (*>מרח ;

מחלט. ר׳ ,*מוחלט
 למחק כתיבה כלי של שטוח קצה ז, ,*מוחק

הכתוב. את בו למחק קטן כלי0 בו;
בחרש. אותו שמרגישים ת, ,0מוחש

 מעיה כשול, התנודה, פ״ע, מוט(,2 >מט, מרט
 ההרס, הכשל, המוט, לעני. היה )־יד"(,

 טטמט. ר׳ ,*מטמט בחזקה. הנוע ; נפול
 הטה הנע; הנה,* השלך; על־, הפל המיט,

 הלוך י־ודז* התנודה; התמוטט, הצדה. ,
ושפל. הלוך לאבדון;

 על; למשא; בד מטה, מוטות(, )ר׳ ז, מוט,
מכשול. כשלון,

פלס. ־׳ ז, המאזנים", מוט -
 קושרים שאליו המוט ז, ,*הענ^ח מוט —

כעגלה. הסוסים את
 עבטיט חוט־ סגחומתון(, בספר )כנענית ז, מוט,

)הו-מום(. ניקב
הטובה. הדרך טוב, ז, ,*מוטב
ב־. טוב יותר טוב; תה״ם, ,*מוטב
 בד על, המאזנים; טוט קטן; מוט נ, מוטה,

 לשאת מטה חמס; עול, מועקה; לחץ, העל;

בכתף. משא בו
הצדה. סוגה נוטה, ת, ,*מוטה

 הירש, מנכסיו, ירוד פ״ע, ימוך(, )מך, מוך
 שים פ״י, ; א־צה שחה שסל, ;לעני היה

 מכך. ר׳ ;השפל המוך, הציע. ,—תחת
ארצה. הוריד השפל, ,*המך

נמוך. ר׳ ענוה, נ, ,*נמוכה רוח —
את־. הכנעתי ,*של־ ראשו את המכתי —
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 כתנה, ;שבנוצה רך רכות, נוצות ז, ,*מוך

גפן. צמר
זה. כתב מוביל זה; כתב מוסר ר״ת, ,0מוכ״ז

רעים. מעשים לתקן מעיר ז, מוכיח,
ומזמן. ערוך ת, ,*מוכן

 גלגלים; מכונת משאות; להרים מכונה ז, ,*מוכני
המכונה. קרב מכונה;

 נובה המכס, על פקיד ז, ,*מוכסן ,*מוכס
הטכסים.

 בכסף, דבר איזה להברו המוסר האיש ז, מוכר,
קונה<. )הסך:

 ; הערלה בשר כרות ס״י, ימול(, >מל, מול
 עשה* לטובה; חזור במובן הלב, ערלת כרות

 בשר הכרת המול, וכדומה. לבגד שסה
החרב. הכרת, המל, הערלה.

 צד ;לפני לעמת, נגד, נוכה, מ״י, מול, מול,
שכנגד.

 בין מתוך ה׳, לפני עומד אלהים, מול —
העם. ובין ה׳

לאור. מוציא ר״ת, מו״ל,
פרד. ז, ,*מולא ,*מול

 ילידה, (,*מולדות ,*מולדים )ר׳ ז, ,*מולד
הירח. אור התחדשות לדה;

 ;לדה מולדות(, ר׳ מולדתי, )כ׳ נ, מולדת,
 ;אהת משפחה ילידי ;בטן פרי תולדה,

אבות. ארץ0

 אבות, מושב ארץ נ, מולדת, ארץ -
אבות. ארץ

מילה. הערלה, בשר כריתת ש״ק, מולות,
פרדות. מנהיג ז, ,*מולי

 בו להרתיח גדול כלי ז, ,*מוליד ,*מולןאר
מיחס. ר׳ מים,
מוביל. מדריך, מנהיג, ז', מוליך,

 באבר טבעי קלקול או חסרון מגרעת, ז, מום,

 מה. דבר מאום, מאומה, רוחני; חסרון בע״ח;
עובר. ואינו מום_קיס ז, ,*קבוע מום —

 ועתיד קים שאינו מוס ז, ,*עובר מום —
מהיות. לחדל

 ,*לחברך תאמר אל שבך מום —
 את תוכיח אל לאמר ידוע, המוני בטוי

אותו. עושה בעצמך שאתה דבר על חברך
מום. לבעל היה ,*הומם (*>מום
 ומשא. מנע וממכר; טקח ומתן; משא ר״ת, מו״מ,

ובבדיחות. בתנועות משעשע ז, ,*מומום
 נסיון; בעל מנסה, ז, ,*מומחה ,*מומחא

דבר. לאיזה ביחוד אמן בדבר, בקי
מום. בעל ת, ,0מומם

 משמד, מחלף; (,*מוטרית ,*מומרת )נ, ז, ,*מומר
תורה. מפיר בדתו; בוגד דתו, משנה

 כדי תורה הטפיר ,*להכעיס מומר —
החק. את להפר כדי האלהים, את להכעיס

 וחק תורה המסיר ׳*לתאבון מומר —
תאותו. למלא כדי
המומר. מעמד נ, ,*מומרות

 כמה המראה בשברים העליון המספר ז, ,0מונה
במספר. באו המכנה של חלקים

 לאיזה מהבל שם ; >•-( נגינה שם ז, ,*מונח
פעלה. או מושג או דבר
 האות שעל המונה ז, ,0עולה מונח —

אמ״ת(. )בספרי
 האות שתחת הטונה ז, ,0יורד מונח —

אמ״ת(. )בספרי
 מלך(; )של מטבע (,*מוניטין )ר׳ ז, ,*מוניטא

פרסום. שם, עם; שבט, צאצאים; תולדות,
פעמים. ז״ר, מונים,

ומפריע. מעכב דבר ז, ,0מונע
 מנוע, פ״י, מם(, בבינוני: רק במקרא )נמצא מום

 )איוב )?( דכא לחוץ, ;מ־)?( הרחק חשוך,

יד(. ו.
ספרים. מוכר ר״ת, מו״ם,
 לול, כעין בבנין וסובבת הולכת מדרגה ז, מוסב,

מסתובבות. מדרגות



מופת — 274 — מוסד
 מוסדי ס״ר מוסדות, נם מיוסדים )ר׳ ז, מיסד,

 יסוד, מו-סז־ים(, )ר׳ ז, מוסד, מוסדות(. נם
 ולמטרת לטובת נוסד דבר0 ;הבנק תחתית

ענין. איזה
.יסוד. ז, מוסד,

והננון. השירה הבטת נ, מוסיקה",
מסך. ר׳ מכסה; יציע, מוסך־(, )ם׳ ז, מוסך,

מסכם. ר׳ ת, מוסכם",
 ס״ר, ,*מוספים ר׳ ,*מוסף )ס׳ ז, ,*מוסף

 בימי נוסף קרבן ;על־ הוספה (,*מוספי
תפלת אהרי הבאה התפלה ;והחג השבת

 השונים ובמועדים הדש בראש בשבת, שהרית
 של שפה ;אלו בימים הנוסף הקרבן במקום

כלי.
 ; בבל הבל, מוסרי(, כ׳ מו_םר, )ס׳ ז, מוסר,

 ענש, ;אזהרה ;המעשה להיטיב תוכחה
 והיש־ת הטבת תורת* ;חטא על פרענות

וההנהגות. הפדות
 כבל, הבל, מיוסרות(, נם מוסרים )ר׳ ז, מוסר,

 אסור;* ;העגלה או הסום מושכות ;קשור

 למלכות דברים למסור שדרכו מי מלשין,

זולתו. על
 המוס־; לתורת השיך למוסר; השיך ת, ,0,מוסך

המום־. תורת פי על מתנהג טובות, מדות בעלי
 המדות הטבת תורת המוסר, תורת נ, מוסריות",

האדם. של וההנהגות
 ידוע זמן מועדות(, גם מועדים )ר׳ ז, מוקד,

 ;החג קרבן ; ושמחה טוב יום חג, וקבוע;
 ומקום זמן קביעת ; עם לאספת קבוע מקום

 חג, חצי* וסמן; אות אתו; להתראות לאיש
 ראשון טוב יום שבין הימים המועד, הול

וסכות. פסה של ואהרון
 שם ;המועד הול ז, ,*קטן מ^ד —

מועד. בסדר תלמודית מסכת
 הקברות, בית ז, חי, לכל מ^ד בית —

הקברות. שדה

 טיב יום שבין הימים ז, ,*המועד ל1ח —
וסכות. פסה של ואחרון ראשון

 מששת השני הסד־ ז, ,*מועד סדר —

המשנה. סדרי
 שמברך ב־כה לשמחה", מועלים —

הג. ביום חברו את אדם
עם. אספת מקום מוגדים(, )ר׳ ז, מוקד,

 והזהירוהו בו שהעידו מי (,*מועדת )נ׳ ת, ,*מועד
 והועד פעמים שלש שנגה שור דבר; טעשות

מעיטיו. בעד אחראי בבעליו;
 עממי בטוי לעילם", מועד אדם —

 או שננה של תרוץ אין לאדם כי לאטר,
ידיעה. חסר של

ומוכן. נועה מקום תעודה; נ, מועדה,
פירא(. )בן פנים עז חצוף, ת, מועז,

 מעט דל, קטן; (,*מועטת )נ׳ ת, ,*מיעט
המספר.

הכמות. או הערך קל דבר קטן, דבר ז, ,*מועט
 עממי משל ,*תפשת מועט תפשת —

 אחרי רודף ואינו במועט המסתפק :לאמר
 תפשת :מזה הפך חפצו, ישיג גדולות

תפשת. לא מרבה
וטוב. נחוץ תועלת, מביא ת, ,*מועיל

יגע. יעף, עיף, ת, מועף,
 בדבר, להתיעץ אנשים קבוץ נ, מועצה",

יועצים. אספת
התיעצות. בדבר, התבוננות נ״ר, ת,1מיקצ

 כלי* ; דחק דחיקה, מצוקה, לחץ, נ, מועקה,
המענה. מתני על שנותנים מענים

 ם״ר מופתים, ר׳ מופתכש, מופתי, )כ׳ ז, מופת,
 מגדר היוצא דבר נפלא, דבר פלא, מופתי(,

 שיקרה למה לסמן געשה דבר וההרגל; הטבע

 "הוכהה, ולמשל; לדגמה ודמות תכנית כעתיד;
ראיה.

 בדורו הטצין האיש ז, ,*הדור מופת —
כבוד(. )תאר
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 ז, ,פוסק מופת ,חותך מופת —

 אפשר שאי ברורה הוכחה חזקה, ראיה
אותה. לסתור

**

 שהוא ובמופתים; באותות שהברר ת, ,0מופתי
בראיות ומראה המוכיח נפלא; ולפלא, למופת

והוכחות.
 וקלפת התבן מן דקים הלקים ז, מין, מרן,

טון. ר׳ חוה, תאנת0 התבואה; גרגירי
 בעיר(. ראשי לרב )כנוי צדק מורה ר״ת, מו״צ,

 מקום דבר; צאת מקום יציאה; מוצא( )ם׳ ז, מוצא,

 שם* קדם; מזרה, ביאה, מקום; מאיזה יציאה
לברכות. כנוי0 ירושלים; יד על מקום

 שממנו המבטא כלי ז, ,0אות מוצא -
בבטוי. האית יוצאת

 דבר; אחרית דבר, סוף ז, מוצא/דבר, -
מסקנא.

 שאחרי הלילה ,טוב יום מוצאי —
טוב. יום

*

 סוף שאחרי הזמן ,רביעית מוצאי -
השמטה. שנת

*

 יום יטאהרי הלילה ,שבת מוצאי —
השבת.

*

הכסא. בית איש; תולדות מקור נ, מוצאה,
 מן להם המוציא ברכת ,*המוציא ,*מוציא
להם. באכילת שמברכים הארץ

 על אהרים של ספרים מדפים ז, ,0לאור מוציא
חשבונו.

טוב. יום מוצאי ר״ת, מוצי״ט,
 טבע קפאון; ;מתכת יציה״ הצקה, ז, מוצק,
והתעבה. שהתקדש נתך דבר
 נתך דבר קשה, קרוש, עבה, ת, מוצק,

אותו. שיצקו

 לצקת צנור ; מתכת בו לצקת דפים נ, מוצקת,
שטן. בו

קדש. שבת מוצאי ר״ת, מוצש״ק,
לאל. שים המם; בזה; המיק, >מוק<

גבוהה. לא נעל ז, ,*מוק

 ; להבה אש, מדורת מוקדים(, )ר׳ ז, מוקד,
אש. תנור היוקדת, האש מקום

 המקדש בבית מקום ז, ,*המוקד בית —
תמיד. יוקדת אש היתה שבו

מוקד. להבה, יוקדת, אש מדורת נ, מוקדה,
 ; קדם לבוא שצריך קדם, הבא ת, ,*מוקדם

הנחוץ. הזמן לפני שבא

 קרוב, היותר בזמן תה״ם, ,0במוקדם —
קדם. היותר

 על ושמחה צחוק מעורר איש לץ, ז, ,*מוקיון

וכדומה. תנועותיו ידי
 סמוך. קרוב, סבוב; מסביב, לו שיש ת, ,*מ^קף

מקצה. ר׳ ,*מוקצה ,*מוקצה
 מלכדת, מוקשות(, גם מוקשים )ר׳ ז, מוקש,
; מעצור ; בפה ללכידה הגורם מכשול פה;

פגע. סכנה,
מקשה. ר׳ ,*מוקשה ,*מוקשה

מר. ר׳ מור,
ורבי. מורי ר״ת, מו״ר,
 )ב"(, המר מחלף. היה השתנה, המור, >מור(

 היה ,*הומר השתנה. ;בדבר דבר החלף

ומשנה. מחלף

 בגוד אחרת, אמונה קבל ,*דת המר
אחרת. אמונה וקבל באמונתו

 יראה; מגור, פחד, מוראים(, ,)ר ז, מורא,

 פלא, ;הכבוד יראת ;מפניו ירא שאדם דבר
מפליא. מופת

 יראת ,,ה מפני יראה ז, ,*שמ^ם מורא —
אלהים.

יראה. פחד, מורא, נ, ,*מוראה
אבנים. נל אבנים, של צבור נ, ,*מורבית

 עם עץ גליל מוריגים(, גם סורגים )ר׳ ז, מורג,
 חך ;לדושן השבלים על שמגלגלים שנים

הבהמה. של והתחתון העליון החך הבהטה,
מרגל. ר׳ ,*מורגל
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 מורדי(, פ״ר ,מורדים ר׳ מורד, )ס׳ ז, מורד,

 מעשה פרחים, ;ההר שסוע ;משפע מקום
כבנין. פתוחים

 עליון שהוא מפני מתפרץ מורדת(, )נ׳ ז, מודד,
 אשה או אשתו רצון עושה שאינו איש עליו;

בעלה. רצון עושה שאינה
למטה. הליכה ירידה, נ, ,*מורך"

 הנכונה; הדרך מראה ;לאחרים מלמד ז, מורה,
 נשם יורה, ;בקשת לירות יודע צבא איש

מקדם.
 פוסק דין, רב, ז, ,*הוראה מורה —

דינים.
 לדעת מכונה שעון, ז, ,0שעות מורה —

היום. שעת את פיה על
בקול־. שומע לא ממרה, נורא; ת, מורה,
 מרות ;כליון מפלה, ;הנלבים תער נ, מורה,

לאחרים. מלמדת מורא; ר׳* ועל;
הוראה. המורה, אמנות נ, ,0מורות
_קרה.* ;כעסן חטה, מהיר ת, מורט,

ריר. מוציא ת, ,*מוריד
לרש. עושה ירושה; נותן מנחיל, ז, מוריש,
נעלה. נבוה, והנם־ד; הנבדל דבי ז, ,*מורם

מרפה. ר׳ ,*מורסה
מרסן. ר׳ ,*מורסן

 ג, מורשה, פורשים(, ר׳ מורש, )ם׳ ז, מורש,
 ירשה, מורשות(, ר׳ מורשתי, כ׳ מורשת, )ס׳

נחלה. אחזה, קנין,
פזטות. מחשבות, ז״ר, לבב, מורשי —

מרשה. ר׳ ,0מורשה
שבת. מוצאי ר״ת, מו״ש,
 סור פעו״י, ;מיש(, ;מוש, >מש, מוש

 ממקומו, הנע חדול; ממקומו; העתק ממקומו,
 משש. ר׳ ;בידים נגוע משש, ;הרחק

מדבר. הרפה ,*המיש
 מושכים, נם מושבות ר׳ מושב, )ם׳ ז, מושב,
 האיש מצב ישיבה, מושבי(, גם מושבות ס״ר,

 מקום עליו; לשבת כלי ספסל, כסא, היושב;

 כעון, במקום; •ושבים קהל כסא; על הישיבה

 מקום כארץ; עם ישיבת משכן; מושב, מקום
 מושבה, ר׳ ; במקום ישיבה זמן ;דבר מעמד

ישיבה. ר׳
 ר׳ פושבתי, כ׳ מושבת, )ם׳ נ, מושבה,

 כפר כפר,0 ;מושב מושבות(, ס״ר מושבות,
 שבאו אנשים ידי על מהדש נוסד כפר פרזי;

 שיש הארץ תושבה, אחרת; מארץ רב פי על
העקרית. לארצה מחוץ ממשלה לאיזו

משג. ר׳ ,0מושג
 ועזרה; תשועה הנותן מציל, עוזר, ז, מושיע,

למשיח. כנוי0
 הרתמה חבלי0 ; מיתרים חבלים, נ״ר, מושבות,
לרצינו. הבהפה את המנהיג יטה שבהם

 משלים. מפשל ראש; מנהיג, שליט, ז, מושל,

משלם. ר׳ מושלם,
עזרה. ישועה, נ״ר, מושעות,
 בחיה הנמצא הבשם ;(1 היה מין ז, ,*מושק

הזאת.
 הדול האסף, נוע, ס״ע, ;מות(, >מת, מות

 קץ שים חריג, המת, מותת, מהיות.

 הומת, חלל. הפל שאולה, הוריה ;לחיי־
שפים. כדיני הומת אדם, ׳כידי ההרג

>?((.י״- עיג )תהלים גויה נוף, ז, מות,
כפו. פו, ר׳ ,*במות —
 תם (,*פיתות ר׳ פותי, כ׳ מות, )ם׳ ז, מות,

 בדרך החיים פסיקת ; דארץ על החיים יפי

 צרה ;רעל פות, פם ;בהריגה או הטבע
גדולה.

 איש לפות, הנדון איש ז, מות, איש —
להטיתו. שצריך

 ;לפות מליצי תא־ ז, מות, בביר —
פאד. שובב שטן, בכור0

 £363־זק3י ^1ס501טו511ר16,ז פושק *(
טוזז5,:< טוח81<
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 להרג צריך שבעדו חטא ז, מרת, חטא —

החוטא. את
 על הממנה המלאך ז, ,*המרת מלאך —

האדם. בני מות
רעל. ז, ,*המרת סם —

מושב. ר׳ ז, מותב׳',
מות. ר׳ נ, מותה,
דבר. מגפה, ז, ,*מותן
 על עיף (,*מותרות רי מותר, )ס׳ ז, מותר,

 ; אחר מעלת על נוספת יתרון, ;רוח : הצרך
נשאר.

 מהצרך; היתר הנשאר; שירים, נ״ר, ,*מותרות

 רק ובאים בחיים גמור צרך בהם שאין דברים
הדעת. להרחבת

 קרא ולפי״ז טי, ע״ה, )תהלים הטוב היין ז, מז,

מזה"(. "ח-גר שם:
 מזבחות(, ר׳ מזבחי, כ׳ מזבח, )ם׳ ז, מזבח,
קי־בנות. עליו להקריב בנין

 כדור :לאמר משל ,*בהניו כמזבח —
ומנהיגיו. נשיאו כן
ואשפות. ובל אסף מקום נ, ,0מזבלה

 ערבוב* ; לשתיה מתקן יין הרקח, יין ז, מזג,
 הנפש תכונת ; במים מהול יין ; בנוזל נוזל

האדם. טבע
 בנוגע האויר מצב ז, ,0האריר מזג —

וכיו״ב. ללחות לקר, לחם,

 ;במים יין ערבב ס״י (,*ימזג ,*>מזג *מזג
 היה ,*המזג בום. אל יין יצוק כוס, פסוך
 צרוף; ברר, ,*מזג התערב. במים, מהול )יין(

ומערב. מהול )יין( היה ,0התמזג ערבב.
 לו מוכן מאכלו לאטר ,*מזוג של־ יינו —

אפויה. פתו :כמו
 ויבש. הרב שרוף, נחלש; מצוץ; מזה( )ם׳ ת, מזה,

זה? מה ט״ש, ,*מזה
 כנוי ;על־ נוזלים זורק נטפים, מטיף ז, ,*מזה

הקרבן. דם זורק לכהן,

מזיגה
 איש כהן, בן כהן ז, ,*מזה בן מזה

מיהם.
שרוף. מצוץ; נהלש; מזה(, )ם׳ ת, מזה,

זהטה. מלא מטנף, ז, ,*מזהם
זו? מה מ״ש, ,*מזו

וברכה. מזל ר״ת, מזו״ב,
זונות. זוגות המחבר ת, ,*מזוג

 צידה בו לשים שק ;הנוסעים שק נ, ,*מזורה
לדרך.7

אוצר. אסם, טזוים(, )ר׳ ז, מזוה,
 לשמאל, או לימין הפתח מצדי אהד נ, מזוזה,
 עליה כתובות קלף מגלת* ;הספים אמת

 שהיהודים שמע", אם ו״היה "שמע" פרשיות
בתיהם. פתחי על אותה נותנים

 ;סעודה* ;המכלכל מאכל אכל, ז, מזון,
מאכל. מיני פרנסה; כלכלה, (,*)מזונות

למזון. השיך ת, ,0מזוני
 מלכדת, ; למכה תחבשת ; טריה מכה ז, מזור,

 שהוכטים קטן עץ לוח* ז׳(; א׳ )עבדיה מוקש
מרבד. שטיח, ;הכביסה בעת הלבנים על בו

 שק מזורה, ;בה לסחט הבד קורת נ, ,*מזורה
הנוסעים.

מזמז. ר׳ מזז,
 חגורה, מזחי(, ם״ר מזחים, ר׳ טזהי, )כ׳ ז, מזח,

 קיר כעין0 ; מסתר ;משען ; אמץ חיזק, אזור,
 וטסתר למחסה הים אל יוצא חזק אבנים

(.1וסופותיו הים גלי מפני לאניות

 להורדת בכתל בנוי צנור או מרזב נ, ,*מזחילה
הגשמים. מי

 לקטיקה, חרף, עגלת נ, ,0מזחלת ,0מזחלה
גררה.

טוב. מזל ר״ת, מז״ט,
 ;במים יין והמוהל המוזג מלאכת נ, ,*מזיגה
בכוס. יציקה

 ז.סזג1, 93ז6ת(12,רחוה ]6166, מזח, *(
וח016
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 רע עושה להרע, מכון (,*מזידים )ר׳ ת, ,*מזיר

כבונה.
 רעה. בכוכה רע, ברצון תה״ם, ,*במזיד —
מזה. אזור, הגורה, טרח(, )ס׳ ז, מזיח,

 כמו באמה שאינגו דבר אמתי, לא ת, ׳*מזיף

נראה. שהוא
 רוה שד, ז, נזק. גורם מרע; משחית, ת, ,*מזיק

מאד. ושנון וחרוץ הריף0 מהבל; רעה,
 סופר ; המלך של זכרונות ספרי כותב ז, מזכיר,

בהברה. או במוסד סופר0 נאמן; סופר סתרים;
 ;לזכרון דברים בו רשומים גליון נ, ,0מזכרת

דבר. להזכיר אות זכרון,
 כוכבים; קבוצת מזלות(, ס״ר, מזלות, )ר׳ ז, מזל,

 הלקו ומנת האיש גורל ; כוכב* לכת; כוכב

 הכוכב השפעת פי על האיש גורל ; בהיים

נולד. הופעתו שבזמן
 בשעת לאיש ברכה מבטא !״, טוב מזל —

שמחתו.
 לקהת שנים בעלת כף מזלגות(, )ר׳ ז, מזלג,
 מכלי כלי0 הסיר; מן או הקערה מן בשר בה

הגזענים.
 ;דב־ לעשות מהשבה נ, מזמתה, מזמה,

תרמית. שקר, רשע; תחבולת דעת; תבונה,
הטטזמז. פעלת ז, ,*מזמוז

ותענוגים. שטהה זמירות ז״ר, ,*מזמוטים
 שיר (,*מזמורים גם *מזמורות )ר׳ ז, מזמור,

 < שיר,שירה; לה׳; ותפלה תהלה
ן תהליס. ספר מפרקי אחד

רך. עשה _רכך, פ״י, ,0מזמז
התרכך. רך, היה ,*התמזמז

פקדה נותן ;טכין ז, ,*מזמין
/ ץ דבר. איזה לו להכין

£ \ כעין. כסף ז״ר, מזמנים*,

■ \ מנגן. משורר, ז, מזמר,
< י סכין מזמרות(, )ר׳ נ, מזמרה,
מזמרה וכדומה. נפן לזמר

מזרק
; הנרות להטבת צבת מזמרות(, )ר׳ נ, מזמרת,

מנגנת. משוררת,0
מזמה. ר׳ מזמתה,

האכל. כלי ארון האכל, ארון ז, ,0מזנון
רב. לא מעט, תה״ם, מזער,
 ג >כמו בהפלגה מעט מזער, מעט —

לרבוי(. "מאד"
 את לזקף זיפים של מגרדת נ, ,0מזקפת

באריג. השערות
כוכבים. קבצת מזל, מזרות(, )ר׳ ז, מזר,
שזו־. ט-, ,*מזר (,*ימזר ,*>מזר *מזר

מפיץ. מפזר, ת, מזרה,
 התבואה ב• לזרות כלי מזרים(, )ר׳ ז, מזרה,

התבן. מן הב־ להבר הדיש אחרי
בעבודתו. במלאכת•, וחרוץ ומהיר זריז ת, ,*מזרז
 כשל ,*למזת אלא מזרזים אין -

 אלא מועיל אינו הזרת :לאטד עממי

ונים־. לשפל לא אבל לזריז
 פאת ־שטש, מוצא מקום מזרה(, )ם׳ מזרה,

 ששמים פסוקים בו וכתובים מציר לוה0 קדם;
 בבית או החזן, תבת לפני הכנסת בבית

המזרחי. הקיר על פרטי בבית או יולדת
 אסיה א-צית נ״ר, ,0המזרח ארצות —

אירפה. של המזרחי והחלק
יושב איש ז, ממזרח. מזרח, של ת, ,*מזרחי

הקדם. ארצות בן או הקדם בארצות
מזרחית אי 0צפונית מזרחית —

 וצפון מזרה כין הנוטה הצד דרומית,

ודרום. מזרח בין או
 ;■ )?( העננים את המפיצות הרוחות ז״ר, מזרים,

)?( מזרות )?(; כימה כוכב
עליו. לשכב המטה על נדול כר מצע, ז, ,*מזרן
 שזורעים מה השדה, זרע מזרע(, )ם׳ ז, מזרע,

זרוע. מקום בשדה;
בשדה. זרעונים לזריעת מכונה נ, ,סמץרעה
מז־קי(, ס- מזרקים, ר׳ מזרה, )ס׳ ז, מזרק,
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 ;שפתו על צנור עם גדול גביע ;אגן ספל,
החי. בגוף הדם *עורקי

 וטמנה מים ברכת מים, מזרק נ, ,0מזרקה
 ומשתפכים צנור דרך למעלה המים עולים

שונות. בתמונות למטה
 ההי; עצמות שקוי (,*מוחין גם מחיות )ר׳ ז, מח,

 השכל. סמל החי; בגלגלת הנמצא הלבן החמר

 טוב. שכל בעל הריף, חכם ז, ,*מח בעל —

 שכל ל־ אי; ,*בקדקדו מח ל־ אין —
ודעת.

דשן. שמן, מחים(, )ר׳ ת, מזח,
 הכה ־;ד(, >־פף, פ״ע, ימחא(, >מחא, מחא

 ;מחוק מחה,* ; קול להשמיע כף אל כף
 חוה ,*מחא ל־. התנגד נגד־, דעת חוה

מחה. ל", התנגד , ננד דעת
 איזה ננד דעת חות ;צווי אסור, נ, ,*מחאה
להתנגדות. דעת גלוי דבר,

מחה
ומחפש. בודק מחפש, ז, ,*מחרא

,*מחברה ,*מחבואה ז, מחבא, מחבא,
מסתר. בו, להסתר מקום נ,

 לוח כעין0 זיתים; לחביטת מקל ז, ,*מחבוט
מזור. בכביסה, הלבנים את לחבט יד עם עץ

 התבואה, את כה להבט מכונה נ, ,0מחבטה
טרבל.

 רעה, רוח שד,* ;מקלקל משחית, ת, מחבל,
שובב.0 מזיק;
חמאה. בו להבץ כלי נ, ,0מחבצת

זז ספר. כותב ז, ,0מחבר
אנשים חברת ז, ,0מחבר

חברה. יחדו, יושבים
מהכרות(, )ר׳ נ, מחברת,

0^8■ בנין; חלקי שני לחבר קורה

03 שני לחבר ברזל חשוק
ספר. כותבת0 גופים;
לדבר. קשור ת, ,*מחבר
ר׳ מחברתי, )כ׳ נ, מחברת,

טחבצת אחוד, קשור, מחברות(,
 גליונות0 ;דבר חלקי שני חבור מקום ;אגדה

 ספורים ספר ;יחד ונאחזים קשורים ניר
קטן. ספר שונים;

 עמוק לא ברזל כלי (,*מהבתים )ר׳ נ, מחבת,
בה. לאחז יד עם לטגון או תנור למאסה

תהבשת. ר׳ נ, ,*מחבשת
 שרתוטה הסוס בצואר קשור חבל ז, ,*ר3מח

העגלה. לו

 סביב שקושרים אזור ; הגורה נ, מחצרת,
חגורה. ר׳ המתנים;

הד0 ;אותו שחדרו חד, שהוא ת, ,*מחדיר
חריף. השכל, 4

מהדש. שבא דבר ת, ,*מחר^ז
חדש. דבר ממציא חדשן, ז, ,0מחדיש

 שטוף טרוק, פ״י, ימחה(, )מחה, מחה

והסר מחוק ;ונקה קנה ;במים דבר והדה
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 מנוע אפר, ;ך,לקה הכה,* פגוע; נגוע, ; כאב

 מבלי המחק או המרק המחה, מעשות.

 וקנח שטוף ,*מ״ה המס.* ;זכר השאר
 דעת חוה ; לכלי־ צוה אסר, ; קנה ; לנקות

 שחוק; מ־; מרוק מ", ורד ל־; התנגד נגד־,
 כלו. התלקק הלחך, מחה, התך. הטסה,

 אבד ;זכר השאר מבלי מחק המחה,
 לאחר שטי נתון ;התך המפה,* ;והשחת

 וידען. לממהה חשוב ;כעדו ישלם שהוא

ממחה היה ;כממהה החשב ,*התמחה
כדבר. ומגפה
 של התחיבות שט־ חוב, שטר נ, ,0מחובה
(.1קבועה רבית עם וכדומה חברה או מופר
 מהט0 וסמן; לאות הידים תנועת ז, ,*מחוג

השעה. את המורה השעון
 שוקים שתי כעל כלי ציור, כלי נ,' מחוגה,

עגול. חוג בו לחרט
 מחוזות(, )ר׳ ז, מחוז,

 מפרץ, תכלית; נבול,

 מקום עיר;* ים; מבוא
 חבל פלך,0 ;השוק

 וסביבותיה עיר ארץ,
אהד. לפקיד השיבות

למחוז, השיך ת, ,*מחוזי
כפרי. ולא עירוני מחוז; של
 המנקה פעלת ;והמוחק המוחה פעלת ז, מחוי,

ומקגהי■

 פריס. מת; זכר; עוד לו שאין נשכח, ת, ,*מחוי
 אד ברזל מקלות בה שיש חזיה מין ז, ,*מחו"
 לתת מתניהן על הנשים שלובשות התנין שני

חיוך. צחוק, יפה; תבנית לגופן
 רקידה כרכור, מחולות(, ר׳ מהול, )ם׳ ז, מחול,

 הגפנים שבין נטוע בלתי כרם הלק* במעגל;

עגול. למקום; סביב גדר הנ-ר; ובין
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טוב. יותר מובן; ברור, ת, ,*מחור
 ברורה. ידיעה בברור; דב־ ידיעת נ, ,*מחורת
 פסק. -לשה; כאב, הלי, מחלה, ז, ,*מחוש
זה. לרמשים, המשוש קרן ז, ,*מחוש
 הזיק מ־אה, (,0מחזות ר׳ מהזה, )ם׳ ז, מחזה,

בתיאטרון. הבמה על חזיון0 נבואי;
 רוח טו־ים, שגי בין הנשקף רוח, ג, מחזה,

שדרות. שת• בין
 סדר0 הירח; או השמש של תקופה ז, ,*מחזור

 אקדח, יש־אל; בגי להגי והפיוטים התפלות

 יהד. אחרים כדורים בקרבו המכיל קטן, רובה

 בכ״ח ־שמש סבוב ז, ,*גדול מחזור —
 בכ״א הירח סבוב (,0הירה )־של שנים;

שנים.

לקגינו. אותו והושב בדבר משתמש ז, ,*מחזיק
מהדורה. נ, מחזירה/
הרכה. שמביטים זכוכית נ, ,*מחזית
לברכה. זכרם הכמיגו מאמר ר״ת, מחז״ל,

ל־. אותו שהכירו ידוע; מקבל, ת, ,*מחזק
 הפהם הס־ ס-י, (,*ימחט ,*)מחט *מחט

הלח את הוציא האף, את נקה פתילה; מראש
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מחט
מת. ילד ד.םל האף; מן

 בד כעין (,*מחטים >ר׳ נ, ,*מחט
 האחד שקצהו סלדה עשוי דק קטן

 )קפה( חור השני ובקצהו חד
 דקירת ;לתסר חוט בו לשים

 לדבר סמל ;בתפירה המחט
 אבן מצבת0 ;ערך וקל קטן

 וחדה ההולכת נבוהה •טיבעה

 הקברים, על שהעמידו ■למעלה

במצרים. .ביחוד
נ, ,סקאים ^ל מחט — *

שקים. תופרי של עבה מחט
 מקל כעין מחוג, נ, ,0ה^שן מחט —

השעה. את להראות השעות אבן על
 שנותנים החוט מדת ,המחט משיכת —

בו. לתפר במחט
*

 ז, ,*המחט קוף ,*המחט חריר —
 להשחיל המחט של בראשו הקטן החור

החוט. את בו
חטיבה. נ, ,*מחטבה

הולם. קול מכה, מהלומה, ז, מחי,
 בו להכות מלחמה כלי ז, קבל, מחי —

ולהרסה. חומה
 ככפים הכאה נ, ,0כפים מחיאת >קחיאה(
והלל. הפכם לאות השניה אל האחת
 לעשות. החובה שעליו חיב, ת, ,*מחיב

חובה. מטיל ז, ,*מחיב
 להחיות, מאכל מחיתי(, כ׳ טחי_ת, )ם׳ נ, מחיה,

 ספחת בחיים; העמדה תקומה, כלכלה; מזון,

 הים(. )מחית יצור היה,* האדם; בעור חי בשר

 בו שמוכרים מקום ז, ,*מחיה בית —
מזון. מיני

 פעלת כליון, והמוחק; המוחה פעלת נ, ,*מחיה
והמכלה. המשחית

 לחיות, אפשרות נותן חיים, נותן ז, ,*מחיה
חיה. ר׳

מחליקים
 ותו-ר עון; נשיאת כפרה, פליחה, :, ,*מחילה

חוב. על

 לי. נא יפלח מי׳ק, ,0כבודו במחילת —
 פעלת נ, (,*מחיצין גם ,*מחיצות )ר׳ ,*מחיצה
 דבר; המחלק פעלת חלוקה, ופוצע; המוחץ

 או לאיש ומגבל גדור מקום מבדיל; קיר גדר,
מקום. קרבת מיחד; לדבר

מחיה. והטוחה, המוחק פעלת נ, ,*מחיקה
 או לתת שצריך מה ;תמורה שלום, ז, מחיר,
 מקח, דבר; בעד מקבלים או שנותנים מה

שכר. ושויו; הדבר ערך
החושים. ידי על הרגשה ג, ,0מחישה

 את או דבר הכנפות לאחר הטופר ז, ,*מחכיר
קבוע. בשכר קבוע לזמן בו השטוש זכות
 פ״י, (,*מחל צווי: ,*ימחל ,*>מחל *מחל

 חוב. על ותר ומר; עון; נשוא כפר, סלוח,
 טחוב, פטור היה התכפר; הפלה, ,*המחל

משעבוד.
מהל. ר׳ הפרי, מיץ ז, ,*כחל

 בית חלב; מעשי להכנת בית נ, ,0מחלבה
הלב. ומאכלי חלב בו שמוכרים

 רפיון חלי, ז(, מחלה, :)ולפעמים נ, מחלה,

והדואב. הכואב האיש מצב טדוה, הכה,
 מערה;* באדמה; חלל חור, מאורה, נ, מחלה,
בנוף. נבוב מקום

 שהמתים הגלגול ז, ,*מחלות גלגול —
 מתחת מערות דרך ישראל לארץ יתגלגלו

לקרקע.
חלי. מכאוב, מחלה, מחלץם(, )ר׳ ז, מחלוי,

 שום בו שאין גמור, ת, ,*מחלט ,*מחלט

ספק.
מחלקת. ר׳ מחלוקת,
וצפוף. מהדק שאינו ת, ,*מחלחל
 שקצה המקצוע ממיני אהד נ, ,0מחליקה
העץ. את מחליק והוא ישר להבה

על בהם להחלק ברזל נעלי ז״ז, ,0מחלי״קים
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חלקה. רצפה על או הגליד
תמיד. וסולח שמוחל מי ז, ,*מחלן
 לבשר, גדולה סכין (,*מחלפים )ר׳ ז, מחלף,
השוחטים. סכין חלח,

 מחלפות(, ס״ר מחלפות, )ר׳ נ, מחלפה,
שער. קווצת הראש, שער מקלעת
 1 להדק והטיהים הבנאים מכלי אחד ז, ,*מחלץ

הטיח. את או החמר את בו
 להוציא מסמר כעין ז, ,0מחלץ

וכיו״ב. מהבקבוק הפקק בו

ג '>י ׳נ
^14) י ר •

; • ט 1 וטי־ ל3־־י
1 ■ ג ח י מ י ל

9 ובדומה.

1׳ ? מחלצים*,ז״ז,
2 כלילהחלקת

$ ן ח י ט דה

מחלץ )כבנין(.
 להחליק הסנדלר של מלאכה כלי ז, ,0מחלק

העור. קמטי את בו
 מחלקים ידו שעל המספר )כחשבון(, ז, ,0מחלק
שיים. לחלקים )מחלק( השני המספר את

 מחלקים שאותו המספר )בחשבון(, ז, ,0מחלק
שוים. לחלקים )מחלק( שני מספר ידי על

 מריבה, מחלקת,* ;הבדלה הפרדה, נ, מחלקה,
 ; מדרגה ;מין זן,0 ; חלק ; התנגדות ריב,

 מוסד של סניף ;ספר בבית כתה לשכה,

עבודה. לאיזה מיחד וכדומה
 כחלקות, ר׳ מחלקתי, )כ׳ נ, מחלקת,

 והמחלק; המבדיל פעלת הבדלה, (,*מחלוקות

 מריבה,* אנשים; פלוגת לחלקיו; קבוץ סדור
 ; ומדנים ריב ; מדבר הלק סכסוך, התנגדות,

בענין. הדעות פרוד
שדה. שם* זמר; כלי טין נ, מחלת,
פחמים ידי על מים בו להמם כלי ז, ,*מחם

 הלקים דברים ;החמאה משמן נ, מחמאה,

חנופה. דברי0 ונעימים;
המאה. בו לחבץ כלי טחבצת, נ, ,0מחמאה

 מחמל, מחמדי(. ס״ר מחמדים, )ר׳ מחמד
 לעינים,, תאוה ז, מחמדי( ס״ר מחמדים, )ר׳

לב. לוקח נחמד דבר
 וזהירות אפורים להוסיף שדרכו ז, ,*מחמיר

דבר. בעשית והמרות
 והסה חומלת שהנפש אהוב דבר ז, מחמל,
 ששואפים ענין או רעיון נפש, משאת עליו;

נפש. בכל לו
 בגדים או לבנים בה לשרות ברכה ז, ,*מחמצן

הכבום. לפני
חמץ. בשאור, מחמץ בצק נ, מחמצת,
חמר. ר׳ ז, י*מחמר
 חמשה. בו שיש צלעות; חמש בעל ת, ,0מחמש

ידי". על מטעם; מפני", ט״י, ,*מחמת
 חנות מקום מהנים(, גם מהנות )ר׳ זו״ג, מחנה,

 רועים; קהל או הצבא קהל או נוסעים שירת
 חיל, ; נוסעים שירת ; ודירה שכונה מקום

 אנשים. קבוץ ; הצבא אנשי המלחמה, אנשי

מחנות. שני מחנים, —
 חומה. בלי פרזים מושב טקוטות מחנים, —

ילדים. וגדול בחנוך עוסק ז, ,*מחנך
חניקה. חנק, מיתת ז, מחנק,
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 איש מנן, ;מפלט מסתר, מקום ז, מחסה,

כו. שהוסים דבר או
זמם. לפה, סוגר ז, ם,*מחם

הדוק. הסום, עצירה; נ, ,*מית*מחס
 ריש, עני, נצרך; דבר והעדר גדעון ז, מחסור,
צרך. איש, לצרכי שדרוש מה ;עניות דלות,

 לעוברים. ומעצור מחסום הדרך, בלם ז, ,0מהסם
 ודברים סחורות בו לצבור בית אסם, ז, ,*מחסן

שונים.
 מלא חלק, לא פצלות; פצלות עשוי ת, מחספס,
וגבנונים. שרטות

 מחסרים שאותו המספר )בחשבון(, ז, ,0מחסר

)מחסר(. שני ממספר
 מחסרים יטממנו המספר )בחשבון(, ז, ,0מחסר

)מההר(. שני מספר
 או תכשיטים בו לשטר בלי נ, ,0מחפצה

יקרים. חפצים
עציו. יטנעקרו שדה נ, ,*מהפרת
 ממנו להוציא שחופרים מכרה ג, ,*מהפרת

 מהמכרה; המוצא החמר וכדומה; מלח או מתכות
הפירה. ידי על מוצאים אדמה פרי

 רצוץ, שבור; בקוע, פ״י, ימחץ(, )מחץ, מחץ
 היה הפצע, ,0המחץ השקע. פגוע; פצוע,

לפצוע.
 לקבלת נדול הרס כלי* פצע; בקיע, ז, מחץ,

בו. לדלות כלי משקה;
 ,0מחצבה מחצבים(, >ר׳ ז, ,*מחצב מחצב,

 משם שהוצבים מקום בהר; הוצב מלאכת נ,

 בו שחופרים מקום מברה, מהפרת, ; אבנים
וכיו״ב. מלה או מתכות

 המוצאים הדוממים הארץ, מעדני ז, ,0מחצב

הארץ. מן
מחיצה. ר׳ ,*מחצה
 מדבר אהד הלק הצי, נ, מחצית, מחצה,

בשוה. לשנים הנחלק
לשני לחצאים, ,0מחצה ?גל מחצה —

בדיוק. הצי ממש, דומים חלקים

מלחצים. ר׳ ז, ,*מחצל
 שטיח (,*מחצלאות ,*מחצלות )ר׳ נ, ,*מחצלת

נמא. או קנה או קש עשוי
בחצים. יורה ז, מחצץ,

השנים. את בו לנקות קסם נ, ,0מחצצה
בחצוצרה. תוקע ז, מחצר(, )או: מחצר

 בקוע, מחוץ, פ״י, ימחק(, ימחק, מחק
 נרד הכתב; את והסר נדד מחה,* ;פצוע
 מה הסר והלק; ישר עשה הישר, מעור; שער

 בשעת. )בתבואה( הטדה •שפת מעל יטעולה

 והסחה. והגרד הוסר המחק, המדידה.

כן". הפר מן־, גרד מחק,
 והנטחה־ הנמהק המקום (,*מחקים )ר׳ ז, ,*מחק

 שמוחקים כלי מחוק, מחיקה; וכדומה; בשטר
 המדה פני על אותו מעבירים המדות, את בו

העדף. את להסר הגדושה
 מחקרי(, ס״ר מהקרים, ר׳ מחקר, )ס׳ ז, מחקר,

 מדעית, חקירה0 דבר; תעלומת מעמק, עמק,
נעלם. דבר לדעת ודרישה שאלה דרישה,

 אחריי יטיכא ביום השני, ביום >ז(, תה״ם, מחר,
זמן. אחרי שיבא ביום הזה; היום

השני. ליום למחר, —
טחרתים. ר־ השלישית, מחר —
טהרתיס. ר׳ ,*המחר מחר —

הכסא. בית נ, מחראה,
 ;הבילה אנדה, מחרוזות(, )ר׳ נ, ,*מחרזת
חוט. על יחד חרוזים אחדים דברים
 בה להרט גלגל מכונת חרוט, מכונת נ, ,0מחרטה

הכלי. סבוב ע״י ברזל או עץ כלי

1- זז \
מחרשה
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בקע. פרץ, פתוח, מקום* בית; לקיר

 ;הסבה( טה הטעם, )מה טעמא מאי ר״ת, מ״ט,

טעות. מקח
 מטאטאו, מטאטא־, טטאטאי, )כ׳ ז, מטאטא,

 לפנות שבטים אגדת מטאטאי(, מטאטאים, רי

בית. כו לכבד מכבד רהוב, או בית קרקע,

 במד ;קטל הרג, מטבחות(, )ד־ ז, מטבח,
למיתה. הנדונים את הורגים שעליה

מכשלה. הבשול, הדר ז, ,0מטבח
את בו ששודטים בית )בית־(, ,*מטבחים
הבהמות.

 בב-ית ■להביא להטביל שמלאכתו ז, ,0מטביל
 מאבות לאח- קראו זה בשם הנוצרים; דת

הנוצרית. הכנסיה
רשום. בית ז, ,*מטבע
 מתכת חתיכת (,*מטבעות )ר׳ זו״ג, ,*מטבע
 ;קבוע מהיר לה שיש קבועה, צורה בעלת

 בתפלה )בברכה, שנקבע סדר גסה, איש; שמע

וכדומה(.
 שאינו מטבע ,פסולה מטבע —

 בשוק,' מהלכים לו שאין מטבע ,יוצא
לסוחר. עובר שאינו

*
*

 למשכב, ערש מטות(, ר׳ מטת, )ס׳־ ג, מטה,
 מושב; מטת פסה, ;עליו לשכב עשוי כלי

 את בהם שנושאים הארון או התכה הלוה,
 ;אדם בו לשאת כסא מעין אסריון, ;המת

זרע. *צאצאים,
 הנושאים האנשים ז״ר, ,המטה נושאי —

לקבורה. המת את
*

 ; ענף ;בד כקל, מטות(, נם מטים )ר׳ ז, מטה,
 משען, ;והרדיד. ההכאה סמל ; שוט שבט,

 אב בית ראש צאצאי משפחה, שבט, מסעד;
אחד.

 דומם היה כמובן: בטוי ,מטה ה^שה —
וכדומה. שתאם מפחד תנועה בלי

*

;)הפך בשפל, דבר, בתחתית תה״ם, מטה,

 על־. חרבן מביא מהרם, ז, מהריב,
והרדה. פחד מפיל ז, מחריר,

 בלי מהרשות(, ר׳ ,,מחישת ,)כ נ, מחרשה,
 למלאכת כלי האדמה; את ובוקע המולה האכר

;ואבן עץ חרש מלאכת כלי החורשים;
־־יי"• •־־"ן,
 כלי מחישות(, ־׳ מחרשתי, )כ׳ נ, מחרשת,

 , בחרישה, האדמה את ובוקע הפולח ברזל
החורש. כלי

 השני ביום ל־(, ולפעמים: )מ־, תה״ם, מחרת׳
דבי(. )כספו־ אדותיו על שנדברו היום שאהרי

 .*המה יום שאחרי היום תה״ם, ,*מחרתים
 הספרדים(. )בפיוטי טהשבה ז, ,0מחשב

 ס״ר מחשבות, ר׳ מחשבתי, )כ׳ נ׳ מחשבה,
 ' מנה, לב, עצת טזמה, לב, הגות מחשבות(,

הששה. דאגה,* מנטה;
 במחשבות שקוע ,*מחשבות בעל —

 תחבולות, בעל0 כמחשבות; מתעמק הרבה,

מזמות. מלא
 אמנות. מלאכה, בחרשת מזמה נ, מחשבת,

 אישל. חשך, מקום מחשבים(, )ר׳ ז, מחשך,
התגלות. גלוי, ז, מחשף,
יד. הכאת ככה, נ, ,,מחתה ,,מחתא

 בטיבן: אחת, במכה ,,מחתא בחרא —

אהד. בסדר אחד, בכלל י
 מספרים אש; נהלי בו לחתות כלי נ, מהתא,

 מקום ;*בג הפתילה פחם את בהן למחט

במנורה. האפר את לאסף
 פשיטה מהתה נ, ,פרוצה מחתה —

מסביב. שסה לה שאין ויטטוחה
*

פגע. אסון, צרה, שבר, הרם, נ, מחתה,
 שבניהם אנשים נ, ,*מחתנת ז, ,*מחתן

חתון. קרבת בזו זה והתקרבו השתדכו
 השתדכו שבניהם האנשים קרבת נ, ,0מחתנות

בזו. זה
מתחת הפי-־ה פיצה מחתרות(, )ר׳ נ, .מחתרת,
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 הלד. תבל, ארץ,* ; המצב בשסל ; מעלה(

תהת ולמטה, מ־ מ־, למטה -
)בזמן(. שהות )במקום(;

 ,*מטה של עין ,*מטה של אזן -
 בננוד האדם, עין או האדם אזן במובן
האלהים. של במובן מעלה", ל״של

 ; ישר לא סדרים, אי ; מסלה הרם, ז, מטה,
משפט. הטית משפט, עוות
 ;התפשטות ממתח, משלח, מפרש, נ, מטה,

העוף. כנף של האחרון שבקצה *הקרסול

 להשטף צוננים למים צנור או כלי נ, ,*מטהרת
הרחיצה. לאחר במרחץ בהם
 במבטא: ביחוד )נמצא בקשה ז, מטותא/ מטו/

 בבקשה - !מינך במטותא ! מינך במטו

אנא(. ממך,
 מעשה מלאכת מטוי(, כ׳ טטוה, )ם׳ ז, מטוה,

 ;מכתנה או מצמר חוטים עשית שזירה,
הטוויים. החוטים

חוטים. לטוית מכונה נ, ,0מטויה
מטו. ר׳ ,*מטותא

 כלי ; רחים בית טחנה, ז, ,*מטחן ,*מטחן

וכדומה. זיתים ענבים, בו למרס
מוט. ■ר׳ ,*התמטט ,*מטט

 אנך, משקלת אנך, נ, ,*תמטלטל ,*מטטלת
" עפרת או ברזל חתיכת
 ./\ הנאחז בחוט קשורה
/ \ למעלה, השני בקצהו

/ \ ישר לבון בו שמשתמשים
 \ מטלית חתיכת הבנין;

| \ עלים עם בד מדלדלת;
כר לפרי; מחבר

 < קיר, )בשעון0 ;מוכין
מטטלת. ,ןבע ׳(וכדומה כטבונה

 כטיל או לוח כעין ובקצהו מתכת מקל
 בשעון הגלגלים את ומניע והנה הנה מתנועע

וכדומה. במכונה או

 באגדה השרת מלאכי ראש שם ז, ,*מטטרוין
הפנים. שר המלאך ובפיוט,

למשא. בד ברזל, בד מוט, ז, מטיל,
נואם. דרשן, ז, ,0מטיף

פשוט משי מין נ, ,*מטכסה ז, ,*מטכפא
ועבה.
נעל(. או )בנד טלאים בו שיש ת, ,*מטלא

 הפושעים עובדים ששם גלות, מקום ז, ,*ן1מטל
המכרות. במלאכת
מסדר. לא מבלבל, ת, ,*מטלטל

 חפצים, רד, ,*מטלטלים ,*מטלטלים
 ממקום ולטלטלם להעבירם שיכולים נכסים

ובתים(. קרקעות - למקרקע )בננוד למקום
מטטלת. ר׳ ,*מטלטלת

 סחבה, (,*מטליות )ר׳ נ- ,*מטלית ,*מטליה
 נבי על שתולים אריג חתיכת סחבות; בלוי
 חלק חתיכה; פלח, קרוע; שהוא במקום בגד

אדמה.
כשלון. רעידה, תנועה; תנודה, ז, ,*מטמוט

 מממני(, או מטמוני ס״ר מטמונים, )ר׳ ז, ן,1מטמ
 ך באדמה טמונות מתכיות ונסתר; טמון אוצר

ונעלם. נסתר *מקום

בחשאי. בסתר, ,*במטמוני□
 נ מן )הפך במחשך בסתר, ־(,3) נ, ,*נית1מטמ
םךהסןא(.3

 בה לאצר באדמה עמוקה חפירה נ, ,0מטמירה

והטמור. השמור תדבר ; התבואה את
 ,*התמטמט הנע. הנד, המעד; ס״י, ,*מטמט

מאד. דקים לחלקים היה התמעט, התפרר,

 ונעלם. נסתר מקום שמור; אוצר נ, ,*מט&נת
 דבר. בתוך והתבולל שנטמע מה ז, ,*מטמע

 מטעי(, ס״ר מטעים, ,ר מטע, )ס׳ ז, מטע,

 או עץ ענף או גרעין נתינת עצים, שתילת
עץ. מטנו שיצמח כדי בארץ שתיל
 גדולה ככר0 ; עצים שתילת מטע, נ, ,*מטעה

בה. שנוטעים או שזורעים
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טמנו. שטעמו ת, ,*מט^ס

נפש. משיב נעים מאבל נ, ,*מט^מה
 .-.אוה, מאבל• ז״ר, מטעמות, מטעמים,
לחך. ערכים מאכלים
 י טעמו את להכיר טועם שאדם דבר נ, ,*מטעמת

אכילה. בונת מבלי בלבד
 כבדה. לדרך, אתו לוקח שהנוסע משא ז, ,*מטען

המטע. נטיעת איכות נטיעה, נ, ,*מטעת
 ששמים רחב פורר מטפחות(, )ר׳ נ, מטפחת,

 הראש על ששמים אריג חתיכת הכתסים; על
 לשים ילקוט סכרים; תכריך* הצואר; על או

 כד חתיכת מגבת, וכדומה; ומחברות ספרים בו
והפנים. הידים כה לנגב

 *סנו כעין נ, ,*הספרים מטפחת —
 לקבוץ המסתפ-ים על הספרים ששמים

השערות.
משפחתו שכני מי0 להכביד; עד מלא ת, ,*מטפל

 המטפסים החיים כבעלי מין ז״ר, ,0מטפסים
 ומטפסים המשתרגים הצמחים מיני העצים; על

למעלה. ועולים
 מט־ות(, ס״ר מטרות, ר׳ מטר, >ס׳ ז, מטר,

 העננים מן היורדים המים נטפי יורה, נשם,

בשמים. אשר
הזק. נשם סוחף, מטר —
 לא שבא לדבר משל בקציר, כמטר —

בזמנו.
 המטיר, מגשם. רטוב היה המטר, >מטר<

בגשם. הרטב גשם; הוריד הגשים,
 מטרות(, ס״ר מטרות, ר׳ מטרת, )ם׳ נ, מטרה,

 מוצב ציון אסורים; בית כלא, בית משמר,
 חציהם אליו לכונן ברוכה או בקשת לטורים

י תעודה. תכלית,0 כדוריהם; או
 השובה אשר. נ, ,*מטרונית ,*מטרונה
רומית(. גבירה )כיחוד שרה ונכבדה,

הבירה. עיר נ, ,*מטרופולין

קטן. שפוד הצידים; כדון ז, ,*מטריד
 להתכסות כיד שנושאים גג סבכת כעין נ, ,0מטריה

 התקוע למקל סביב מתקפלת והיא כגשם

נושאה. לרצון ונפתחת
 שיצא שהשתגע, דעתו, שאבדה ת, ,*מטרף

מדעתו.
 ענש, ובידוד לאיש שמגיע מה ז, מטרפסא',

 למטרפסיה; שקיל פלוני במבטא: ביחוד )נמצא

 הענש עליו בא חובו, קבל סלוני בלומר:

לו(. ראוי שהיה
 שמשתמשים שבט בו, להכות שבט ז, מטרקא",

החטרים. בו
גדול. עור ביס משמר; המשמר; חיל נ, ,*מטרתה

 כשמו נקוב הבלתי לההי כנוי לשאלה, ט״ג מ׳,

 שיהיה; מי יהיה אהד; רבים; ובין יחיד בין
 בהוראת נם יבוא ; ערך־ להקטנת גם יבוא

האמנם? האם? כאשר; בעת,* שלילה;
 להפלגת זה? הוא מי הוא? מי —

וההתפלאות. השאלה
? זה הוא מי ומי, מי —
הלואי. יתן, מי —

טיס. ר׳ מי
 ומעשיך יקרבוך מעשיך ר״ת, ומ״י, מ״י

ירחיקוך.
מגו. ר׳ ,**מיג
 כלי והתבוף הק־וב הזמן להורות מלה ,*מיד

הפסק.
האם? דכר; איזה מג״ס, מידי",
ואין. אפס דבר, שום מידי", לא —
רע. מכר, ידיד, ז, מידע,

 שיהיה. איך אפן, בבל מ״ח, מיהת", מיהא',
 זאת, כל •עם זאת, בכל ;אבל ט״ח, ,*מיהו

לפחות.
למיניהם. העצמים סדור ז, ,0מיון

 ובדומה(. )סוס לנקבה התאוה ייב ת, מיזן,

מאה־ים. ונם־ד נבדל מוכן; נועד, ת, ,*מיחד
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אלהים. שם המיחד, שם —

מדוה. כאב, מכאוב; הרגשת ז, ,*מיחוש
מהם. ר׳ ,*מיחם
 אבות בן ;הארץ עם מרום מבגי ת, ,*מיחס

 מ־; לטוב נבדל ;פנים ונשוא נכבד נכבדים;

מיהדות. זכויות לו שיש0
מוט. כשלון, נפילה, ז, ,*מיט
הנבחר; המשבח, טוב, היותר מיטב(, )ם׳ ז, מיטב,

הטוב. החלק
ישראל. לעם המגן מלאך שם מיכאל,
מכות. מנכסים, ירידה נ, ,*מיכה
מים. טקוה ההרים; מן יורד נהר ז, מיכל,
 המצבת האבן אמה; אלפים של מרחק ז, ,*מיל

מיל. כל בקצה בדרך

כן. יהי ט״ק, ,0מילא
מאליו. מעצמו, ,*ממילא —

לדתן. בעת לנשים עוזרת אשה נ, מילדת,
 הזכרות אבר ; הערלה בשר כריתת נ, ,*מילה

שנטול.
 ממיני אהד ;(,גדול סרק עץ מין נ, ,*מילה

העפצים. את הנותן האלון
מצליח. לא מסכן, אמלל, ת, ,*מילל
דיו. ז, ,*מילן

טשי. נקי; צמר נ, ,*מילת
האזן. שבתנוך התפוח התחתון החלק ז, ,*מילת

 הנוזל מימי(, כ׳ מימי, טי, )ס׳ ז״ר, מים,
 בנחלים, בנהרות, האדמה, בבטן הנמצא הידוע

 ריח לא צבע, לא לו שאין ובבארות ביטים
 של היסודות מארבעה אחד )והוא טעם ולא

 למשקה ומשמש הקדמונים( הנחת לפי העולם

 הכימית )הרכבה החיים, בעלי של העקרי
 חלקים ושני חמצן אהד חלק היא המים של

 ;מיץ לחות, דמעות; ;נשם מטר, מימן(;
*השתנה.

£86116ח1?3,רחט טילה, *(
,שח?־!{ 3811-11־66

מים
 לומדים אנו ,*שותים אנו מימי■ —

 תורת לומדים אנו פלוני, מפי תורה

פלוני.
 אחרי הידים נטילת נ, ,*אחרונים מים -•

המזון. ברכת לפני האכילה
עמוקים. לא מים אפסים, מי —
 מערבים מים ברית, ז״ר, ,*אפר מי —

וכדומה. לבנים לכבום באפר
נפנים. עסיס ז״ר, ,*גפנים מי —
 שירדו המים ז״ר, ,*גשמים מי —

מהעננים.
 ממים עשוי משקה ז״ר, ,*דבש מי —

וכשות. דבש עם מבשלים
עמוקים. לא מים ז״ר, ,*דילולים מים —
 הפרה אפר טי ז״ר, חטאת, מי —

הטמאים. לטהרת )האדמה(
 מהמקור, הנובעים המים ז״ר, חיים, מים --

מהמעין.
החלב. נסיוב קום, ז״ר, ,*חלב מי —
 אותם כסו שלא מים ,*מגלים מים —

מהם. לשתות יכול היה ונחש

 זורמים מים ז״ר, ,*מהלכים מים —
 אניות זרמם בכח ונושאים ושוטפים

וכדומה.
 טבע בהם שיש טים ז״ר, ,0מחצב מי —

השונים. המחצבים
 המתיבשים מים ז״ד, ,*מכזבים מים —

האביב. בעת
יב. במלח מערבים מים ז״ר, ,0מלח מי —
 עמוקים לא מים ז״ר, מתנים, מי —

המתנים. עד המגיעים
חטאת. טי ר׳ נדה, מי —
 הטבול לטי כנוי )במליצה(, צח, מי —

נח. בימי שהיו
פרות. של עסיס ז״ר, ,*פרות מי —
ארס. מרים; מים ז״ר, ראש, מי —
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 הידים נטילת ז״ר, ,*ראשיים מים —

האכילה. לשני

שתן. ז״ר, רגלים, מי מימי־, —
 לשחות שאפשר טים ז״ר, שחל, מי —

בהם.
 בבלי שעמדו מים ז״ר, ׳*שלכל מים —

הלילה? כיל

 ראוים שאינם מים דר, ,*שפיכות מי —
שופכים. לשתיה,

כים. ר׳ דר, ,*מימות —
 כשל כבטא נפש, עד מים באל —

 עוד אפשר שאי מאד רבה הצרה לאמר:

לסבל.
 שם שעושים מקום מים, משרפות —

הים. ממי מלח
מאד. פחוד למים, הלב הייה —

 פלוני ברכי־", על מים נשפכו —
ופחד. בהלה מרב השתין

בו. להשתין הדר ז, המים", בית —
לו. מים שטבע ת, ,0מימי
חכים. את המוליד האדי החמר ז, ,0מימן

מהיר. זריז, ימין; לצד אשר ת, ,*מימן

 מאמר דבור; מלה, ז, מימרא/ מימר/
מבטא.

 נחלק )הכין כיחדה מחלקה מפלגה, סוג, ז, מין,
 כין ; דדך אפן, ;בדתו בוגד כופר,* לזנים(

מן. ר׳ ונקבה(; )זכר החי
ל־. דומה תה״ם, ,*כמין —
 הכינים בולל וכיו״ב, למינהל, ,1למינ —

אחד. עצם של
 בתפלת הי״ב הברכה ,*המינים ברכת —

עשרה. שמונה
 תבואה מיני המשה ,*מינים חמשה —

 כספת, שעורה, הטה, דנן: בשם הנקראים
שועל. ושבלת שיפון

השתבחה שבחם ,*המינים שבעת —

 דה -מון, תאנה, גפן, שעורה, חטה, א״י:

)תמרים(. ודבש
למיניהם. עצמים פדר פ״י, מיף, ן
בדת. בגידה כפירה, נ, ,*מינות ;

 בשדיה. הילד את המינקת פעלת ז, ,*מיניקות

 האשת מיניקות(, ר׳ טעקתי, )כ׳ נ, מי_נקת,
। אומנת/ ;חלב למין לילד שדיה את הנותנת

 ששמימ הלול קנה משאבה, משאב,* מחנכת;

 בפה. ומוצצים חבית בנקב האחד ראשו

דרכו. יוצאים והמשקים השני מראשו
דבר. איזה וכונן שיפד איש ז, מ_יםד",
מסך. ר־ מיסך,

מזומן. מוכן, ת, ,*מייעד
 היוצזג הנוזל עפים, ; כבישה דחיקה, ז, מיץ, |

לה. להות,* אותו; יסחטו אם הפרי פן
בעיגים. קרוץ מצמץ, ,*מיץ (*)מיץ

 של הקשה הצמחים, של הקשר נ, מיצה",

 קצת בולטת קש־ תפיחה כעין הקש, פרקי
התבואה. של בקנה
 קמעא הגנה פרי אפף ז, (,*)מרלג *מיתג

אחת. בפעם ולא קמעא
(.1עץ מין ז, מיש",

 שלו; שלאגן, שאגן, מנוחה, מלא ת, ,*מישב

במקומו. היושב אזרח
 דעת,, בר ישיבה; במצב בשבתו, תה״ם, ,*מישב

נכונה. דעת כר
 ישו/ ;ועמקים רפות בלי ישר טקום ז, מישור,
לב. תם נכונה, רוח אמת, צדק;

וצדק. בישר תה״ם, במישור, —
;ישרה ע־ונה ישר, בקו תלם ז, ,*מישר

מישור. )

דברי ; וישר צדק ארחות ישר, ז״ר, מישרים,
בישר, פ,*תה ;ישרה דרך ;וצדק אמת |

לב. בתם באמונה,

ג/161ר11כ66־•ז מיש *(
,וחטצא 31181,זז( 1ר3׳^11ר0ז1ו
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מות. ר׳ מיתי',

החיים. ימי תם מות, (,*מיתות )ר נ, ,*מיתה
פתאומית. מיתה נ, ,*חטופה מיתה —
טבעי. לא מות נ, ,*משנה מיתה —
טבעי. מות נ, ,*?צמו מיתת —
 ארבעה ,*הין בית מיתות ארבע —

 בם לדון לשופטים שאפשר המיתה מיני

 וחנק(. הרג שרפה, )סקילה, האשמים את

 אי חברותא "אי : )במשל מיתה נ, מיתותא/
 למות(. או בחברה להיות או לאטר: מיתותא",

 בבל, חבל, מיתרי(, ם״ר מיתרים, )ר׳ ז, מיתר,
 היתדות שבסופם האהל הבלי ;פתיל

 הכנור הוטי הקשת, חוט ;באדמה שתוקעים
 את המקשרים החלקים* ;זמר כלי ויתר

 את המאחד הישר הקו )בהנדסה(0 השרירים;
בענול. הקשת קצות
הצרך. על ויותר נוסף ת, ,*מיתר

רוח. יטפל נדכה,* דל; עני, )ת׳(, ז, מך,
כבוד. מנוחתו כבודו; מעלת ר״ת, מ״ב,

 מדוח, כאב, מכאובות(, גם מכאובים )ר׳ ז, מכאוב,
ופגעים. צרות יסורים, ; מהלומה מכה, חלי;
ומכאובים. יסורים מסב ת, מכאיב,
 אגדת מטאטא, (,*מכבדות )ר׳ ז, ,*מכבד

 שבו התמר ענף ;וכדומה בית לנקות שבטים

והפרי. הפרחים נתונים
אותו. שמכבדים נכבד, ת, מכבד,
 לבני שם* ;ה׳ באלים כטך מי ר״ת, מכב״י,

 ; החשמונאים מתתיהו מזרע הכהנים משפחת
ביטינו. התעמלות של להברות שם0

 מאד. הרכה לרב, תה״ס, למכביר, )מכביר(
;השער של מחט (,*מכבנתי )כ׳ נ, ,*מכבנת

 שערות בו לאסף רשת מעשה עשוי כיס מין
)לנשים(. הראש
כביסה. בית ,(0,מכבסת )כ׳ נ, ,0מכבסה
רשת; מעשה מטפחת (,*מכבדות )ר׳ ז, מכבר׳

נפה. *כברה,

מכונן
 שככה, מכבדים(, ר׳ מכבר, )ם׳ ז, מכבר,

סורג. רשת, מעשה מקלעת
 ליכשם, )עצים דבר בו לכבש כלי ז, ,*מכבש
מועקה. וכדומה(; לגהצם מכבסים בגדים

 ירקות או פרי כובשים שבו בית נ, ,*מכבשה
ובדומה. כשר או

אשר. אחרי הלוא; תה״ם, ,*מכדי
 ;נגף ; המכה פעלת מהלומה, מהי, נ, מכה,

 מסלה ;פורעניות מין כל ;חבורה פצע,

ינון. צרה,* במלחמה;
 בעשר האחרונה המכה ,*בכורות מכת —

 צאת לפני המצרים על שבאו המכות
מארצם. ישראל בני

 נ, ,*מךינה מכת ,*מהלכת מכדי —
רכים. של מכה כללית, מכה

מרד. על ענש מכת נ, ,*מרדות מכת —
 נזיקין, כסדר בתלמוד מסכת שם ,*מכות —

עברות. לעוברי המלקות בדיני העוסקת
אש. צרבת בעור, כויה מקום נ, מכוה,

במר. הארג, סירת ז, ,*מכוך
 המליצי(; )בדבור מקום מכונים( )ר׳ ז, ,*מכון

 הששי, הרקיע שם* מוסד; מקום כסיס, מעמד,

שמיס. ר׳
 בו לישר ברג •די על מהדק מכבש ז, ,*מכון

וביו״ב. עצים
 ; פחות ולא יותר לא בו שאין מדיק, ת, ,*מכון

כונה. בו שיש מטול־; עומד
 מין0 כלוב; סוגר,* בסים; כן, מסד, נ, מכונה,
 כדגים ידי על מאברים מרכב מלאכה כלי

 שיוכלו באפן שונים ושטחים גלגלים או

שונות. מלאכות בו לעשות

 בקרבה מכונה עם עגלה (,0מכוניות )ר׳ נ, ,0מכונית
וכדומה. סוסים כלי ידה על אותה להסיע
אותו. שכונו ת, ,*מכונן

 לתקן יודע איש במכונות, עוסק איש ז, ,0מכונן
מכונות.
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מכער. ר׳ מכוער,
 דבר, מקום מולדת; ארץ נ, מכורה, ממרה,
דבר. מוצא
 העשבים את בו לעקר האברים כלי ז, ,*מכוש

 מחי; מכה, בהלת; בו שדופקים פעם הרעים;
 להכות בלי גיל; הפעמון, זוג המכוש; הכאת

 על בו מכה שהכובס יה בלי רבר; על בו

מדף. מזור, הלבנים,
 עם ירוע זמר כלי מין פסנתר, נ, ,0מכושית

י(. מנענעים
מכילת. ר׳ מכולת,
ענוה. דלות; עניות, נ, ,*מכות
 אבק בו ששמים בדיד ז, ,*מכחול ,*מכחל

 שע־ ציצית0 העינים; את לכחל וסרק כחל

בה. לצבע
כזבן. שקרן, ז, ,*מכחש

לטוב. מבכר יודע; מידע; מכר, מודע, ת, מכיר,
 הטוב את זוכר ז, ,*טובה מכיר —

טובה(. כפוי )ההפך: לו, שעשו
 *לאח *רב מסירת המוכר, פעלת נ, ,*מכירה
בכסף.

 המס. המק, נוע, פ״ע, ;מך<, >מכך, מכך

 מכמך. ר׳ ,*מבטך נפול. התמוטט, המך,

לארץ. השלך המך,
 כוכבים. בו שיש כוכבים, מכסל ת, ,0מככב
 לכלוך. טנופת, זיוף; רמיה; נכל, ז, ,*מכל

לצאן. -פת צאן, נהרת נ, מכלה, מכלאה,
 כלו. טהור זהב סגור, זהב זהב, מכלות —
 ורחוקות גסות תפירות התופר איש ז, ,0מכלב

לבנה. צורה לשים כדי מזו זו
, תמו. עד קצו, עד שבא ת, ,*מכלה
 תפארת. בגד פאר, בגד ז, מכלול, מכלול,
השלמות. תכלית שלמות, ז, מכלל,

 שהוא משכלל,0 ; בתוך־ הנחשב ת, ,*מכלל
השלמות. בתכלית

 0קס1זס1139,ס ?0ז10ק12ה0 מכושית <1

־מדעים. לכל גבוה מדרש בית נ, ,0מכללה
מחיה. מזון, מאכל, נ, מכלת,

 למרות קבץ בו; למי בלי מדה, נ, ,*מכילתא

 אחד ;בהם נדרשת שהתורה ולכללים
ישמעאל. ר' שהבר שמות לספר שים הטרו
מלבית. רשת, מכמורים(, >ר׳ ז, מכמור,

המעך. הלחץ, ,*התמכמך (,*)מכמך
 שמטמינים *א־צ מטמון, מכמנים(, )ר׳ ז, ,*מכמן

מארב.* ערך; יקרי הברים בו
.*רב וכומר המהמם פעלת הטום,* מכטור; ר׳ מכמר,

 מכמרות, ר׳ מכמרתי, )כ׳ נ, מכמרת, מכ£רת,

דינים. של קטנה רשת רשת, מנטרות(, ס״ר

 לקו שמתחת המספר )בחשבון(, ז, ,0מכנה
 השבר, חלק את המכנה המספר בשברים,

"מונה"(. קוראים )לעליון
 ביתו אל אורחים מקבל (,*)־אורחים מכנים

יפות. פנים בסבר
כנס. ר׳ ,*ומוציא מכנים

וכיד׳ב. ביתו למחית אוצר שאדם מה ז, ,*מכנס

 של התחתון ההלק ז, ,*מכנם בית —
המידה. יד את מכניסים שבו הטרדה

 :)הפך פזו- לא יהר, ונאסף מקבץ ת, ,*מכנם
מפזר(.
כניסה. הכנסה; נ, ,*מכנסה
 השוקים את מכסה תחתון בנר ז״ז, מכנסים,

והירכים.
 תרומה מתת, (,*מכסאות גם מכסים )ר׳ ז, מכס,

 לממשלה שמשלמים מה מם, קצוב; כשעור

דבר. מערך ידוע חלק
גובים ששם בית ז, ,*המכס בית —

המכס. את
 לסי תרומה ירוע; *מסם קצוב, שעור נ, מכסה,
חשבון. דבר; ערך
בה. לכסות יריעה צפוי; (,*טכסאות )ר׳ ז, מכסה,

 החלב שכלה; בגד, האגיה; ספון ז, מכסה, ;
הקרבים. את המכסה



- 291 - מכסח
 מאד. מסכן מקרם רעות; חיות מקום ז, ,*מכסח

המכס. נובה הטכס, על פקיד ז, ,*מכסן
>עתון<. עתי, מכתב ר״ת, מכ״ע,

מאום. יאה, לא יסה, לא ת, *מכער
מקפה. ר׳ ז, *מכפה
 מכפילים יטבו המספר )בחשבון(, ז, זמכפיל

)נכפל(. שני מספר
 מכפל היוצא המספר )בחשבון(, נ, ,0מכפלה
השני. על אחד מספר

 שדה מערת המכפלה, מערת —
 האבות קברות מקום נ, המכפלה,

הברון. יד על ונשיהם

בכפתור. רכוס ת, ,0מכפתר
 או בכסף דבר המר פ״י, ימכר(, >מכר מכר

 וקבל לאיש דבר מסור ;בערכו השוה בדבר

 הנתן המכר, סניור. מסור, ;כסף מחירו
 מכור ; זר לידי המסר ; כסף או דבר במחיר

 התמסר ;עצמו את מכור התמכר, עצמו.
לדבר. וברוח בלב
 ; הנמכר דבר דמי מהיר, מכרי(, )כ׳ ז, מכר,

 פעלת מכירה,* מחיר; להמכר; עומדת סחורה

הקונה. פעלת קניה, המוכר;
 שרגילים איש זבין, ידיד; קרוב, מודע, ז, מכר,

אתו. לעסק או לו למכר

 ירושלמי בטוי ,*ל^ני מכר .יש וכי —
 :לאמר רש", ישנא ,,לרעהו גם :במובן

כלם. מתרחקים העני מן
 הפירה0 ;בור הסירה, (,0מבריות )ר׳ ז, מכרה׳

וביו״ב. מתכת משם להוציא האדמה בעמקי
 ;משפחה קרבת קרבה, נ, מ^רה, מכרה׳

דמיה. תחבולת ;התחברות
 דבר רם בקול לקהל מודיע כרוז, ז, ,*מכריז

וכדומה. פקודה
 אחד צד כדעת ומחליט האיש ז, ,0מכריע
 להחלטה הגורם הדבר השני; הצד נגד

כשיר משקל0 מהצדדים; לאהד בדעה

מכתש
מכוש. ר׳ ,*מכש
שכן. מכל ר״ת, מכ״ש,

 בדרך הטונה דבר נגף, מוקש, ז, מכשול,
בו. נכשלים והעוברים

התחרטות. חרטה, ניחם, ז, לב מכשול —
 להכנת אמצעים מלאכה; כלי ז״ר, ,*מכשירים

דבר. להשגת שנצרך מה דבר;
טהרות. כסדר מסכת שם ,*מכשירין —

מוקש. נגף, כשלון, מכשול, נ, מכשלה,
 מכשפות(, ר׳ מכשפה, נ, מכשפים, )ר׳ ז, מכשף,

בלהטים. עושה אשף, קסם, קוסם,
כשוף. המכשף, עסק נ, ,*מכשפות

מעלה. ר׳ תורתו, כבוד מעלת ר״ת, מכת,
 ס״ר, מכתבים, ר׳ מכתבי, כ׳ מכתב, )ס׳ ז, מכתב,

 הכותב. פעלת כתיבה, ;אגרת ספר, מכתבי(,

 מאיש עובר מכתב ז, ,0חתר מכתב —
 רבות בנסחאות שמפרסמים מכתב לאיש,

וכיו״ב. אחת חברה בני לאנשים ושולחים

 מחברת או נליון עתון, ז, ,0עתי מכתב —
קבועות. לעתים היוצאים

 על בו לכתב אבן חרט ז, ,*מכתב ׳*מכתב
 "הכותב" האחד שבראשו מתכת עט ;לוח

 את מוחקים "המוחק" השני ובראשו כותבים

הכתוב.
 של הכתיבה ושלחן הספסל נ, ,0מכתבה

 לכתחלה העשוי שלחן ;הספר בית תלמידי

לכתיבה.
 שבירה, מכתתי(, כ׳ מכתת", )ס׳ נ, מכתה,

 ; שבור כלי רסיסי חרם, כלי שברי ;הריסה
 לאבק חרס כלי שברי כותתים ששם מקום

לבנין. חמר
החכמים. את הסומך לניטיא תאר ז, ,*מכתיר

 שיר0 ;מקרה איזה לזכרון כתוב ימיר ז, מכתם,
חכמה. משל חכמה; במשל קצר

כתף. ר׳ ז, ,*מכתף
בו, שבותשים כלי מכתשי(, )ב׳ ז, מכתש,



— 292 — מכתשת

מכתש. נ, ,*מכתשת

פעו״י. יקלא(, >מלא, מלא

 בקעה באדמה, משקע מדוכה;
ענוי. *כלי קטנה;

לנו? מאין לן? טנא ר״ת, מ״ל,

ש ~~ אסם עד ככלו בתוכו הכיל

 דבר; 1שי־ רתוכו 1כד■ *<??-1 כנוס ;מקוט

 ;הקבוע הזמן הגמר תם, שלום, )־זמן(,
 בכל אצור המלא, פרוך. מעוך, זמן; השלם

 שבע; היה שבע, ;)זמן( תם ;שלום ;תוכו
 תת מלא, והפרך. הכעך ;בנכסים כבד היה

 הרוה, בו; מקום אפס עד שני דבר בתוך דבר
 אסוף שכץ; בתוך, שים )זמן(; השלם השבע;

 ;דלה מים, שאוב ; הבטחה קים ;גדול קהל
 התאסף, התמלא, שבוץ. מלא דקור.

הטלא. התקבץ;
עז. הרהיב לב, א1מל —
 ; עבודה לאיזה וחנך הקדש יד, מלא —

והרשאה. כח נתון כה, יפוי *נתון
 כיתר את מתוח בקשת, יד מלא —

הקשת.
 עשר ל"; כסוד היה אחרי", מלא —

המצוה. רצון
במקום־. היה ,*מקו□ מלא —
 כקום חלל בכל כנוס ;בכמותו רב ת, מלא,

 1 :)הפך כעט נם חסר מבלי כלו מכיל ריק,
 | בו שיש )הדש(* ;נסרך נשרף, ;ריק(

יום. שלשים
 | החסיר בלי בשלמות כסף מלא, כסף —

מעט. אח
ישיש. זקן, ימים, מלא —
 כקרא כפרש, מקרא ז, ,*מלא מקרא —

מפרש. כתוב
 כל השאר בלי בפרוש, ,*מלא בפה —

פקפוק.
ו־(. י״ב )ירמיה הטון קהל, ז, מלא,

מלאכה
דב־. הסר בלי הכל, תה״ם, מלא,
מלוא. ר׳ מלא,

מלואה. ר׳ נ, מלאה,
 כנוי ;והכרם השדה תבואת כלל נ, מלאה,

שלמית. שלטה, התפתחות* ליין; מליצי

 מעברת; הרה, כלה; בתוכה מכילה ת״נ, מלאה,
)תבואה(. בשלה )יין(; ביקב השופע

מיגע. מיעף, ת, ,*מלאה
 טינות ;שבחנות סחורה ז, ,*מלי ,*,מלא

 הכלא השבלת ראש ;סחורה לקנית קדימה

זרעונים.
טלואים. ר׳ מלאים,
 שתפקידו טי מלאכי(, כ׳ מלאך, )ם׳ ז, מלאך,

 עצם צי־; שליה, ;אדוניו בשליהות ללכת

ה׳. שליה רוחגי
 הממנה רוחני עצם ז, ,*המות מלאך —

הממית. המלאך המות, על
 עליון, משרתי ז״ר, ,*השרת מלאכי —

שמים. משרתי
 דד, שטף, מלאכי ,*חבלה מלאכי —

 ההוטא נפש את הטיסרים המלאכים,

המות. אחרי תחתיה בשאול
,*שוטה והיום מלאך אתמול —

וירוד. הלוך כמובן: מבטא
 ר׳ מלאכתי כ׳ מלאכת, )ם׳ נ, מלאכה,

 הידים; עבודת כפים, פעל מלאכות(, ס״ר מלאכות,

 ; שונים מהמרים שונים ועצמים כלים עשית
 ;קנין רכוש, ; עבודה ;עסק ענין, ; אמנות
 נכסים מטלטלים, עדרים; ובקר, צאן מקנה;

 חככה, ;למקום ממקום להעבירם שיכולים
 וכדומה(. הרפואה ההגיון, )מלאכת ידיעה

אב. ר׳ ,*מלאכה אב —
 עבידה מופר אומן; ז, ,*מלאכה ב£ל —

לפועלים.

 חרש מלאכת נ, מחשבת, טלאכת —
לב. בהגות עבודה אמנות, הכם,
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קשהעבודה נ,עבודה, מלאקת —

רב. וטן המאריכה וכבדה,
 ,*מרבה והמלאכה קצה7 היום —

 קצרים האדם היי : לאמר עממי משל

לעשות. שעליו המעשים לעמת

 ; משלח שליחות, מלאכות"(, )ם׳ נ, ■מלאכות,
 איכות טבע, ;מלאכים קהל צירים, הבר

 בעיר ממלכה ציר כהנת0 ;מלאך ודמות
אהרת. ממלכה של הבירה

טבעי. ולא בידים הנעשה ת, ,0׳מלאכותי
 עשוי שהוא דב־ טבע נ, ,0מלאכותיות

אמתי. טבעי ולא מלאכותי
ו. או ו הנקודה שם ז, ,0מלאפו□

 חן, אבן למשבצת הקבוע המקום נ, מלאת,
מסגרת.
לבד. מעשה בית נ, ,0מלבדה
בגדים. חליפת בגדים, ערך ;בגד ז, מלבוש,

 ;לכנים ללבן דפוס מלבנות(, )ר׳ ז, מלבן,
 ;כן בסיס,* ;לכנים לשרפת תנור כבשן,
 קבול בית עם כלי ;מרבעה ערוגה תלם,

מסגרת. טרבעת; טבלא גרעינים; בו לכתש

שבכסא. המושב ז, ,כסא של מלבן — *
 עליו ששטים הרבוע ז, ,המטה מלבן —

המסרג. או המזרן
*

 המפתן המשקוף, ז, ,הפתח מלבן —
המזוזות. ושתי

*

 הרסנים ארבעת ז, ה^לחן", מלבן —
שעליו. הדף בלי השלחן של

 בהשבון בא שאינו ;מחוץ תה״ם, ,*מלבר
 הוא מספר, מאיזה טלבר שליש :)לטשל

 אשר אודותיו, על שמדברים המספר חצי
מהכל(. לשליש יעלה יחד אתו בהצטרפו

 חדר ;בגדים לשמירת הדר נ, ,0שה לב מ
בו. להתלבש

רותחים. מים ז, ,0מלג
רותחים במים הסר ס״י, (,*ימלג ,*>מלג *מלג

מלוה
 הנוצות את או הבהמות של שערותיהן את
העופות. של
 הבא ; טתוך מבפנים, תה״ם, ,*מלגו ,*מלגו

 החלק הוא מלגו, שליש : )למשל בחשבון
אדותיו(. על שמדברים טטספר השלישי

 וכדומה. לחציר גדול מזלג קלשון, ז, ,*ז3מל

 (,0מלות גם מלין, מלים, ר׳ מלת, )ס׳ נ, מלה,
;תכה ;המליצי( )כדבור הגה שפתים, דבר

מאמר.
 שנוי. כל בלי בדיוק, ,*במלה מלה —

פה. בדבור הבטח ,*מלה נתון —
 דוטה. הדבר למה משל ר״ת, מלה״ד,

השרת. מלאכי ר״ת, מלה״ים,
 כטות רב; המון, שפע, ז, מלא, מלוא, מלו,

 הממלא הדבר ;ב־ אשר כל ;הממלא הדבר

 חבל(. )מלוא ארך מדת כמות המקום; את

 בה. אשר וכל התבל ומלואה, תבל —

לגם. ר׳ ,*לגמו מלוא —
אחת. כשערה ,*נימא מלוא —
ארכו. כל קומתו, מלוא —
 ועפר. מאבנים עשוי למצודה גדול תל ז, מלוא,

 שאיזה החלל המקום, הממלא; פעלת ז, ,*מלוא
 שני דבר איזה הממלא הדבר תכן תופש; דבר

וכיו״ב(. )במאכלים
 ממלא תבשיל0 ; מלאת משבצת, נ, מלואה,

וכיו״ב(. דגים )בשר,
 כהנים חנוך הקדישה, משבצת; ז״ר, מלואים,

ל". כח נתינת פקדתם; במשמרת
ב". משבצות אבנים נ״ר, מלואים, אבני —
 שבעלה האשה נכסי (,*מלוג )נכסי ז, ,*מלוג

שלו. אינם אכל פרותיהם את אוכל רק

 וכיו״ב(. שטרות )של עור ילקוט ז, ,*מלוג
)עור(. מאליו השער שהוסר ת, ,*מלוג

 לרככה. המכה על לחה תחכשת נ, ,*מלוגמה
נושה. לאיש, כסף המלוה איש ז, מלוה,
בנשך. כסף נותן ז, ,*ברבית מלוה —
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 מלוה שאהד מה משא, נ, ,*מלוה ז, ,*מלוה

מה חוב, מהשני; לוה שאחד מה לשני,
לשני. היב שאחד ־

מלה. מלא המלה, כטעם שטעמו ת, ,*מלוח
 | בני אותו שאוכלים המוץ עשב טין ז, מלוח,
'(.העם דלת

 כשטן מתבלים קצוצים ירקות נ, ,0מלוחית
ומלה.
 )עוף(. בצים הטלת0 ;הצלה סלטה, ז, ,*מלוט
מלוא. ד־ ז, ,*מלוי
 להטכר בחנות המוטלת סחורה ז, ,*מלוי

טלאי. החנות, את וממלאה
 מכשלת מלוכתי(, כ׳ מלוכת, )ם׳ נ, מלוכה,
ומשפטו. מלך ענין מלך;
 צאצאי המלך, בני המלוכה, זרע -

המלך.
 עליו. יושב שהמלך כסא המלוכה, כסא —

בה. יושב שהמלך עיר המלוכה, עיר —
 המלכות, כסא השג מלוכה, עשה —

טטשלה. נהוג כלך; מטשלת מצוא
מלל. ר׳ דבור, ז, , *מלול
 ללון בקוס (,0מלונות ר׳ מלון־, )כ׳ ז, מלון,

אורחים. בית לאורחים, מקום דרך; לעוברי
אגרון. מלים, ספר ז, ,0מלון

בשדה. השומר של קטנה סכה נ, מלונה,
 לישה, העיסה: את בו שלשים הכלי ז, ,*ש1מל

עגול. עיסה; הלש פעלת
 מאדמה חפור חמר טין מלחי(, )כ׳ ז, מלח,

 בו ישתמשו במים, נמס והוא חריף וטעמו
ירקב. לבל דבר ולקים המאכל את להטעים

עולם. ברית מלח, ברית —
 ן שלא באפן והשם החרב מלח, זרוע —

דבר. יצמח
י. בא׳ שכדרוס־מזרח הים ז, המלח, י_ם —

 5133883, ^31^6, רח3ז\ט6. מלוח *(
וח3110/ע

 אפור :לאט־ בטוי ,*המלח לים ילך —
לאבדון. וילך בהנאה

 :לאכר מעטא ,*חסר ממון מלח —
 ולשמרם לקיכם מלה אין ולעשירות לטמון

לאיש. מאיש עוברים והס
 על־; כלח פז־ פ״י, ימלח<, גמלה, מלח

 יכים יתקיס כי על־ מלח תת* ב־: מלה תת
 להסיע במשוט חתור אניה, נהוג ;רבים

 השחק, ;עליו כלח הושם המלח, אגיה•
 הריף היה* התע־ב; התכלל, מלוה, הודק.

 כלח; בכי או בכלה הרחץ המלח, השכל.

מלה. *הכסה
 ומניער המשוט תופש מלחים(, )־׳ ז, מלח,

במלה. סוהר* סירה; או אניה להסיע במים
 ובלויה. שחוקה בנד חתיכת מלחים(, >ר׳ ז, מלח,

 טהם־ת לכלח; הים מי קפאון מקום נ, מלחה,
צמה. כל בה יצמח שלא לאדמה כגוי טלה;
המלח. אמנות נ, ,0מלחות
כנגינות. או לחנים כחבר ז, ,0מלחין

 ס״ד מלחכות, ר׳ מלהטת־, )ם׳ נ, מלחמה,
 בה־בות צבא, בחיל אויב עם ריב מלחמות(,

ריב. מריבה, נשק; ובלי

מלחמה, ערוך מלחמה, אסור —
מלחמה. עניני סדר

 הנוטה איש צבא; איש מלחמה, איש —
להלחם. תמיד ושואף

 ,*מצדה מלחמת ,*חובה מלחמת —
 מלחמה ;לקש־ה ה׳ שצוה מלחמה נ,

דתיות. לסבות

 של ההתאמצות ,*החיים מלחמת —
קיומם. על לשטר והחי האדם

 על להגן מלחמה נ, ,0מגן מלחמת —
המתנפל. האויב מפני עצמו

 הבאה מלחמה נ, ,*רשות מלחמת —
האדם. חפץ פי על רק

של מלחמה נ, ,0תגרה מלחמת —
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האויב. על התנפלות

 מלחמה, משחקי נ״ר, תנופה, מלחמות —
לטלחטה. הצבא חניכת

בבדיל. מתכת בו להלחם כלי נ, ,0מלחמה
 ללחץ נפח של אמנות כלי ז״ז, ,0מלחצים
היטב. הברזל
בו להחליק הטיחים כלי ז, ,*מלחץ

הטיח. את
לחשן. ר׳ס מכשף; קוסם, ז, מלחש,

מלח. מחצב נ, ,*מלחת
נתר, מלח נ, ,*מלחתה ,*מלחת

כימי גוף טין
 בו לדבק כבנין סיד טיח, ז, מלט,

 בראש עץ נדבך* ; ולבנים אבנים

 קורות ראשי עליו לשים הקיר
 מלחצים ,מאגנ מרבב ןזטר ת-אב ;רהקהת

(.2טחונות סיד
 מסכן ממקום ועבור חמוק המלט, >מלט(

 בחזקה הלקח ההלץ; הנצל, ;בסתר וכיו״ב
 הוציא מצרה, חלץ הצל, מלט, חומם. מידי

 הצל, המלט, )עוף(. ביצים הטל ;במצר
 ברוח; הנצל; התמלט, ילוד. מצרה; חלץ

)ניצוצות(. במהירות והתפזר בכח יצוא
מלאי. ר׳ ,*מלי

 ממלאים שנצלו דקה בהמה או עוף ז, מליא",
אחר. דבר או בשר

 תכונת שלמה; ערוגה שלם, שדה נ, ,*מליאה
מלא. שהוא דבר

 או בשר מטלאים ירק עלי ז״ר, ,0מליאים
וכדומה. ארז
 את להסיי רותחים מים שפיכת נ, ,0מלינה

הנוצות. את או השער

 €6^1קז־!3י 831ק616,ז 821ק6- מלחת (1
116, 831ק6ז(6

;!6116111, 06זז16ת1, תזם6ת1, מלט י(
€6רת6ח1

 מלך
מלוה. דג ז, ,*מליח
 עליו שנתנו מלח, בו שיש מלוח, ת, ,*מליח
וכיו״ב(. ירקות דג, )מאכל, טלה
 ב־. או על־ מלח שימת נ, ,0מליחה

מלוח. שהוא דבר טבע נ, ,0מליחות
אמו. מבטן העבר יציאת נ, ,0מליטה
 וקרובה שבשלה שבלת גרגר נ, מלילה,

ברגלים. שפשוף0 להתיבש;
 שגי בין הכינים איש מליצים(, )ר׳ ז, מליץ,

 רעהו שפת את איש מבינים שאינם אנשים
 צדקת מוכיח לשפה; משפה להם מתרגם והוא

 כותב יפה; מדבר0 סניגור; נמרץ, בנאום איש
ונעלה. יפה בסגנון
 משל ;משל דברי ; בינה אמרי נ, מליצה,

 נעלה, סגנון שפר; אמרי0 ; ושנינה התולים

ריקים. דברים חתול( )בדרך פיוטי; שירי,
 )סננון( משלים; מלא משל; בדרך ת, ,0מליצי

ומופתי. נעלה פיוטי, שירי,
ערפו. מטול בצפרן עוף ראש קציצת נ, ,*מליקה

 ששם בערף המקום ז, ,*מליקה בית —
העוף. את מולקים

מוליאר. ר׳ ,*מליר
 שנשרז בזקן או בראש המקום נ, ,*מלישה

השערות. משם
טליה. ר׳ ,*מליתה

 למוליך היה מלך, היה ימליך(, )מלך, מלך
;עם ורועה נניד היה ; עם וראש ומנהיג
 המלך׳ גאונות. או רבנות כסא על *ישוב
 בקש התיעץ;* ;*ל לבו ערב ברוחו; משול

 מדבורו. או מדעתו שוב התחרט, ;רשות

 ; למלך הקם עשה, למלך, בחור המלך,
 ,*התמלך למלך. הו_קם המלך, *התיעץ.
בעצת". שאול התיעץ,

 עם, נניד מלכי(, מלכים, ר׳ מלכי, )כ׳ ז, מלך,
 עוכר ששלטונו מנהיג, ראש, שליט, מושל,

משפחתו. לבני או לזרעו בירושה
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לאלהים. כנוי

 מבני מלך ז, ,*ודם בשר מלך —
לאלהים(. )בננוד
 אשר המשקל נ, המלך׳ -אבן

הממשלה. או המלך
בת. ר׳ ,*מלך בת —
 ברחב רב, בשסע המלך, כיד —

לתת. יכול מלך שרק במרה

המלך׳ מכת י&לך׳ מדת —
לממשלה. או למלך שמעלים

האש. אליל עמון, בני אליל ז, מלך,

אדס

קבע

הטס

תפירות תסור
הארי:; ]צח

(,*מלך של דברים במבטא: )טה"לך,

 מלכדות(, ר׳ מלכדתי )כ׳ נ, מלכדת,
בו. וללכד לצוד חבל סח,

מוקש,

 מל: כ׳ מלכת, גם מלכת, )ס׳ נ, מלכה׳
המלז גברת מלכות"(, ס״ר מלכות, ר׳

המלך. אשת מושלת;

 ידוע כוכב או הלבנה השמים, מלכת —
אלילה. בתור

 ממשלת מלך, שלטון (,*טלכ״ות )ר׳ נ, מלכות,
 תאר נתינת מלך;* מלך; ממשלת ארץ מלך;

 י בברכות; העולם" "מלך המלים לאלהים; מלך
 שבעשר האחרונה הססירה יטם )כקבלה(

ססירה(. )ר׳ הספירות
 שכונה תפלת מחלקי אהד ,*מלכיות —

 נזכר שבו השנה לראש במוסף עשרה
בעילמו. ה׳ מלוכת ענין ססוק ככל

רומא. לממלכת כנוי ,*אדום מלכות —
האלהים. שלטון שמים, מלכות —
 י אינה מלכות בה שאין ברכה כל —

 । "מלך כה שאין ברכה לאמר ,*ברכה
ברכה. אינה העולם"

מלך. ר׳ ז, מלכם, מלכם,
מלכה. ר׳ מלכת,
במקום מז.ארינ כופל שהתוס- מה ז, ,*מלל

 היוצאים השתי של יתרים חוטים תוסר; שהוא

האריג. קצות בשני
 דבור,0 לחישה; הבוערות, הנחלים קול ז, ,*מלל

)בסיוט(. מלול מלה,
שפשף ס״ע, (,*ימלל או ימל )מלל, מלל

 1* ; ברגלים רקוע ברגלים,

 הכי ;הגרעינים( להוציא

 יתר חוטים הוציא ;גסות
שבלים גרגרי פרודי שים

 שמושו ידי על מטנו וההגה בדבר השתמש

 ,*המלל והודק. השבר המל, וכדומה.
אמו-; דבר, המליצי( )בסגנון מלל, הודק.

 יבוש, ;הנזר הכרת, לל,1מ לעז. *הוציא
 התמולל, סרך. הדק, ,*המלל הסרק. נבול;

ההרס. התסזר,
 דרבן שבראשו מקל מלמד(, )ם׳ ז, מלמד,

ולזרזה. החורשת הבהמה מהלך ולהישיר להטות

לאחר. מלמד איש טורה, ז, ??למד,
למד. ר׳ ,*ש־ מלמד —

 רגיל, ת,* וחכמה; דעת שלמד איש ז, מלמד,
מנסה.

 שנעשו בנסים, רגיל ,*בנסים מלמד —
רבות. פעמים נסים לו

 שעושים מצוה מלמדה, אנשים מצות —
 חקוי ידי על או פקודה עפ״י רק אותה

להבינה. לב שים בלי

 המלטה טבע ;המלמד מלאכת נ, ,0מלמדות
ונמוסיהם. החיים בחקי ידיעה חסר
עלנים. לשון לחש; דברים; פטפוטי ז, ,0מלמול

 בידים הנעשים פרורים ז״ר, ,*מלמולים
בזו. זו אותן כשמשסשפים מלכלכות

 דברים דבר פטפט, הנה; אמור, דבר, י,*מלמל
לעז. הוציא מלל, טעם; להם שאין

(.1מאד דק אריג נ, ,*מלמלה

1\4טס8811,ח מלמלה *(
טוח81חו
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 בה באה שהנגינה טלה )בדקדוק(, מלעיל',
האחרונה. שלפני בהברה
 חלקי הקש, סרקי ז, ,*מלען ז״ר, ,*מלעים

השכלת. ראש שערות המיצות; בין הקש
טורה. ז, מלפנא/ מלפא',
(.* קשוא דלעת; ז, קלפפוך, ,*מלפון

היה המלץ, )מלץ(
־^4^1 י דה1ר קטיתו

 מלא יפה, )סגנון(,0

 ׳*המלין מליצות.
 ,*על טוב דבר

*'את וצדכ-
>/1'^^מיתם 'ש ׳ז ׳רמלצ

שייז30 ן׳”ה
או טשרתדה
מלפפון במסעדה.

 עוף ראש כרות פ״י, ימלק(, )מלק, מלק
 המרט ,*המלק מרוט. צבוט, ערוף; מערסו,
והקרע.
מלקות. ר׳ ,*מלקה
בבהמה. או באדם חיה נפש שבי ז, מלקוח,

והתחתון. העליון החך נ״ז, ,מלקוחי□
 מאחוריה הדשה לבהמה המחבר שק ז, ,*מלקוט

מלקט. ר׳ מקלוט; ר׳ הגללים; בו לאסף

הגשמים. ימי באחרית היורד מטר ז, מלקוש,
 ענש שוט; מכת (,*מלקיות )ר׳ נ, ,*מלקות

שוט. מכות אחת( חסר )או ארבעים של

 כפוף מתכת בדיד ז״ז, מלקחי□, נ, ,*קלקחה
 מול האחד מכונים קצותיו ושני באמצעו

בידים. נטל שאינו דבר בו לתפש השני

 את בה ללקט צבה נ, ,*מלקטת ז, ,*מלקט
אותן. ולתלש השערות

 בה באה שהנגינה מלה )בדקדוק(, מלרע׳,

האחרונה. בהברה

 קץזס6טי 6ט11,ש< -חסש מלפפון (ג
€0חז1ז)6, ט6€וחט1ז£?

 רעהו, על מספר מוסר, רכיל, הולך ז, ,*מלשין

 ישראל טמון מוסר ; שטנה כותב דכה, מביא
עכו״ם. ביד

רכילות. שטנה, רבה, נ, ,*מלשינות
 תמו. לפי מסיח ;תעשה לא מצות ר״ת, מ״לת,

דבר. מלה; נ, מלתא/

 וקל קטן דבר נ, זיטרתא'', מלתא —

ערך.
הבגדים. חדר הבגדים; ארון נ, מלתחה,
 את הטוחנת השן מלתעות(, )ר׳ נ, מלתעה,

הטורפים. החיים מניבי אחד0 האכל;
 קורות מערבת נ, ,*מלתחה ,*מלתראה

לתקרה. מתחת הבנין לרחב וחזקות גדולות
 כא״ב הי״ג האות שם (,*ממין )ר׳ נ, ,*מ□

העברי-מ.
 □.טלה- בסוף הבאה המם ,0□ופית מ□ —
משמע מאי זאת(; )בכל מקום מכל ר״ת, מ״מ,

 ; מקום מראה ;מקום ממלא ;הכונה( )טה
 )שם מישרים מגיד טצוה; מת מקום; משנה

בקהלה(. או בעיר לדרשן תאר
 )חלי(. מדבק עוקץ; דוקר, טטארת(, )נ׳ ת, ממאיר,

 העשוי ארון0 השדה; לתבואת אסם נ, ממגורה,
מגורות. מגורות

הטדה. קנה מרה, ממדים(, )ד׳ ז, ממד,
ארץ. ודרך תרבות בן טנטם, ת, ,0ממלן

המלכים. מלכי מלך ר״ת, ממ״ה,
 הון, רכוש, כסף; (,*ממונות )ר׳ ז, ,*ן1ממ

הכסף. אליל
 הנונעים דינים ז״ר, ,*ממוינות דיני —

נפשות(. לדיני )בנגוד כספים לעניני
 דבר עשית לפועל, דבר הוצאת ז, ,0ממוש

ולמציאות. לישות
מות. להרג; נתן מות, בן טמותים(, )ר׳ ז, ממות,

(.1הקדמון הענקי הפיל שם נ, ,0ממותה

,!טסזגגוג 1^317)01, טטותה (ג
1ז13רחוח0ט11,ו רח3תז0111
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הפחות. פחות; בועט, ת, ,*ממ?נט
יוצר חדש, דב- מוצא דבר, מחדש ז, ,0ממציא
חדש. דבר

בינוני. בתוך; עומד ת, ,*ממצע
 שאכלתו דב־ ; רמה מאכלת רקב, ז, ,*ממקק

רמה.
 כרות גורם מטרד, ומרירות, צער גורם ז, ,*ממר

נפש.
 שומע. שאינו פושע, מורד, ת, ,*ממרה ,*ממלא

 לרפואה בו שהשתמשו מר צמח מין ז, ,*ממרו
שנים(. לכאב )ביחוד

 את בו לב־ט הרצענות מכלי כלי ז, ,0ממלט
העור.

 את המבררים ועניגים דברים ז״ר, ממללים,
החיים.

מציאות; :שות, הויה, ז, ,*ממש ,*ממש
שהוא. כמו דבר ; עצמיות

דבר. כל בו אין ,*ממש בו אין —
לישות דבר עשה לפעל, דבר הוציא פ״י, ,0ממש

ומציאות.
נכון. באמת, תה״ם, ,*ממש ,*ממש

 דבר מבע מציאות, ךשות, הויה, נ, ,0ממשות

ממש. בו שיש
בשמן. נסיכה משיחה, ז, ממשח,

ממש. בו שיש ת, ,0ממשי ,0ממשי
 בו ללכד במקום נתון תאוה ובר ז, ,0ממשל
תשלום. פקדת שט־ המחאה, וכדומה; חיה

 גבוה, ; ל" הגיעי עד מאריך נמשך, ת, ממשל,
מתדבק.0 הקומה; נכה

 ס״ר ממשלים, ר׳ ממשל, )ם׳ ז, ממשל,
 בית ■אש מושל, ממשלה; שלטון, ממשלי(,

משל. ממשלות(, ,)ר ;*אב

ר ממשלתי, כ׳ ממשלת, )ם׳ נ, ממשלה,
 כיח, במשל, שלטון, ממשלות(, ס״ר משלית, ב

 ;הממלכה פקידי הצבא, שרי קבוץ ;יכלת
הממלכה. שלטון כמלכה;

 זנונים, בן ממזרים(, ר׳ ממזרת, )נ׳ ז, ממזר,
 ן על שלא מנשואים שנולד ילד תערובות; בן
זר. נכרי, ההק; סי

ממזר. ומצב ענין נ, ,*ממזרית
ממזר. חלצי יוצא ממזר, מזרע יוצא ,*ממזרי
 אמן בדבר, בקי נסיון; בעל מנסה, ת, ,*ממחה
 רופא או דין ; בחכמה או במלאכה ביהוד

מבהק.
וטח. חלב מלא דשן, שמן, ת, ממחה,

האף. את למחט מטפחת נ, ,0ממחטה
 דרכו. עובר אינו שהגשם בגד נ, ,0ממטרת
מעצמו. תה״ם, ממלא',
 המוכר, פעלת ממכרי(, כ׳ ממכר, )ם׳ ז, ממכר,

הנמכר. דבר סחורה, מכירה;
 ענין ומכי־ה, קניה ,*וממכר מ_קח —

סחרנות.
ממכר. המוכר, פעלת מכירה, נ, ממכרת,

 את כותשים או כובשים שבה אבן ז, ,*ממל

י*• זיתים. טחנת הזיתים;
הבשר. לטליחת דף ז, ,*ממלח
מפלפל. השכל, חריף ת, ,*ממלח
 לשים בלח בו שנותנים קטן כלי נ, ,0ממלחה

השלחן. על
 במלכתי, כ׳ ככלכת, )ס׳ נ, ממלכת, ממלכה,

 בלך, ממשלת ממלכות"(, ס״ר ממלכות, ר׳

ט־־ינה. ועמו; א־צו מלך, ממשלת נבול מלוכה;
ממשלה. מלוכה, נ, ממלכות,
ממלכה. ר׳ ממלכת,

נפשך. ממה ר״ת, ממ״נ,
ענין. לאיזה הנחוץ הכסף נתון ,0ממן

 כבית ביהוד פקיד* ;ל־ מפקד ת, ממנה,
בירושלים. הכוללים ראשי0 המקדש;

מוקיון. לץ, ז, ,*ממם
טמזב. יין בשמים, מרקחת עם יין בליל ז, ממסך,
 או המחאה או שטר ; הנמסר דבר ז, ,0־ממסר
לגובינא.. שנמסרו ערך ניר
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משל. נ, ,*ממשלה

הכל. הממשש ת, ,*ממשמשן
 ממשקי(, ס״ר ממשקים, ר׳ ממשק, )ס׳ ז, ממשק,

 ממשלה, הנהנה,0 ;נחלה מורשה, אחזה,

משק.
מתג. לו שיש מתג, בסיו ששמו ת, ,0ממתג

 נעימים משקה או מאכל דברי ז״ר, ממתקים,
פכריות.0 ומתוקים; להך

 בצאתם במדבר ישראל בני שלקטו המזון ז, מן,
 ידועים מעצים הנוטף שרף מין ;ממצרים
 הפת. את ללפת בו שמשתמשים פיני במדבר

 שצרכיהם לאנשים בנוי ,*מן 1אוכלי —
ועמל. טרח בלי לפניהם מוכנים

מה? מי? מנ״ם, >מאך(, מך, מך,
? הוא מי ? מנר —
היא? מי מני"? —

מנה. חלק, ז, מן,
 מני, מני, :)ככנוייס מ״, מ־, מני, מ?י, מן,

 מנהו, מנה, מנו, מטנו, מטך, מטך, טטני
 מסם מטנו, ,*הימנה סמנה, ,*הימנו מנהו,
 להורות מלה מ״י, מהנה(, מהן, מהטה, מהם, מבן,

 מדבר דבר ויציאת והתחלקות הרחקת על
 שממנו החמר שם לפני באה ממקום; או שני

 או המקום ימם לפני באה ;עצם איזה נעשה
 ; דבר או איש מוצא שממנו וכיו״ב המשפחה

 באה ; בגלל ידי, על מפני, : בהוראת באה

 )אחרי שלילה כהוראת ;ב האות בהוראת

 הלק :כהוראת וכיו״ב(; שבת הפר, הפעלים:

 )בבואה בזמן ההתחלה נקודת בהוראת מן',
 לפני תבוא וכן ;זמן( על המורה מלה לפני

 על המורים הפעל תארי או יחם מלות הרבה

 יותר, : בהוראת וכיו״ב(; מסביב )מעל, המקום

יותר. הרבה
 על להורות ■עד", למך )או: מן —

הכללות.
מן. הזמן, מן למן, —

מנה
יכלת. כל לו אין ,*הימנו כל לא —

נפשך. מה ר״ת, נ, מ"
דבר. מאיזה מקום? מאיזה מאין? ט״ש, מנאי,
 כאין לנו?( )כאין ? מגלן לך? מנא —

זאת? לומדים או יודעים
 ננינה כלי או מלאכה בלי מני"(, )ר׳ ז, מגא",

מלבושים. בגדים, המחרשה; יד וכדומה;
מנת. ר׳ מנאות
זטה. משכבי אשה עם שוכב ז, מנאף׳
מנגנון. ר׳ ,*מנגון
 קהל. בפני דברים הטפת דרשה, נאום, ז, ,0מנאם

נאף. ר׳ נואף, ת, מנאף,
לחן. גגון, שיר, נ, מנגינה,
 המכונה אברי המכונה, קרב מגנון, ז, ,*מנגנון

נפלאות. מכונה; הפנימיים;

זכר. בכלי לנגן יודע ז, מנגן,
נגע. ככה כצרע, ת, ,*מנגע
האדמה. מם נ, מנדה",
מהקהל. נבדל מהר", ת, ,*מנדה

מדרון. ר׳ ,*מנדרון
 כספרן בחון ספור, פ״י, ימנה.(, )מנה׳ מנה

 הספר, המנה, מנה. נתון ; דבר איזה יעוד
 התחבר )־על־(, *כמו־; החשב בכספר; בוא

 דבר חרוץ ;בדבר חלק לקחת אחרים עם

 ;יעוד מנה, הנאספים. רב דעות במספר
 ,*המנה הכין. ;לפקיד עשה הפקד, קצוב;
 מספר. אל הוסיף ;אל־ במספר חשוב

 הפקד, ,*התמנה מספר. על הוסף ,*המנה
 בדרך הזדמן לפלוני( )־דבר ;לפקיד היה

 ;״זקן״ או ״רבי״ תאר קבל הסמך, ; מקרה
ב־. חלק קבל
 מנו והחליטו, לטנין עמדו ,*וגמרו נמנו —

 דעות. ברב החלטה לידי ובאו הדעות את

 ומשקל מטבע של שם מנים(, )ר׳ ז, מנה,
 )מאה. קדמונים בימים ישראל לבני שהיו

קדש(. שקל המשים שהם זוזים
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 להשתומטות בראש נענוע ראש, מנוד —

בצער. להשתתפות או
 פניחי, ב׳ מגיהי, פ״ר מנוחים, )־׳ ז, מנוח,

 תנועה; בלי מקומו על דבר מציאות מנוהיכי(,

 מקום מעמד, מקום ; מנוחה השקט, שלוה,

מת. נפטר,0 מנוחה;
 מנוה, מקום ; שלום שלוה, נ,'שקט, מנוחה,
 אחרי לחיים כגוי (,*)מנוחות ;מעמד מקום

• המות.
 לזכרון כבוד של דבור ,0ככור מנוחתו —

נכבד. מת
 )"על"(, במכם־ שבא ששור, נמנה, ת, מנוי/

 הדפסתו לשני פש־ על )ביהוד בו חלק לוקח
 הושיעו(, לשני זמן לטשך עתון על או

 חלק הלוקחים בין ימנוהו כי מקדם שהודיע

מחלט. ב־;
 ,"זקן׳ או *,,רבי תא־ נתינת ־טיבה, ז, ,

למשרתו. איש הפקדת
 רע חמדות, משחת יפה; לא מכער, ת, מנול/

ה־ע. ויצר לשטן תאר מעללים;
לאשה. הראש מטפחת ז, מנול/

 זרים)?(; משלחן כנה וכבקש בטל הולך ז, מנון,
 קל ;פנים)?( עז חצוף, ; )?(מצוה מושל,

ונבזה)?(.
והל. שהלך התנונה, ■שהוא ת, ,0מגון

 מקום ;משחד כפלט בריחה, ניסה, ז, מנוס,
להנצל. שמה לנוס מקום מקלט,

מנוס. מסלט, בריחה, ניסה, נ, מנוסה,
עצור. ת, ,*מגו?

מ־. נזיר להיות נדר כטוי ,*מ־ אני מנו?
כשא. בו להרים טוט ז, ,0מנוף
 השתי שחוטי הארג עץ טנור(, )ם׳ ז, מנור,

עליו. ברוכים
 נרות מחברים שבו בשטן לטאור כלי נ, ??נורה,

פמוט. נברשת; ; אחדים
כסה. ר׳ המנורה/ את הפיח כפה —

 !איש בן חשוב איש ז, בךמנה/ מנה —
חשוב.

 איש בן השוב איש ז, בךפרם/ מנה —
ששוט.

 המתחלק ממאכל חלק חלק; מנת(, >ם׳ נ, ־מנדי׳
אוכליו. טססר לשי
 מטעמים כיני שליחת מנות/ משלוח —

בשורים. לרעהו מאיש וממתקים
פעם. מנים(, )ר׳ ז, מינה,
מונה. ר׳ ,0מנה

 מנהגות/ נם *מנהגים רי מנהג, )ס׳ ז, מנהג,

; הפופים הנהגת ;אפן דרך, (,*מנהגי ס״ר
 חקות דרך ידוע; באם; לעשות בדבר *הרגל

 1 שנהגו דבר ;האדם בני בהן שנוהגים החיים
 שי על חוב אינו בי אף ישראל כני בו

ההלכה.
 מנהג ,*המדינה במנהג הכל —

 ־ :במובן בטוים ההלכה/ את מבטל
 חזקה יותר בה שנוהגים החיים חקות דרך

והחק. מהדין
 בטוי >והולך(/ נוהג כמנהגו עולם —

השמש. תחת חדש כל אין במובן: ידוע
 ' ; מנוה שקיד, ־אש, ; מנהל נוהג, ז, מנהיג/
 ;האגיה, ־אש הספיגה; את בו שמנהיגים משוט
המלחים. ראש
 שקיד ־אש,0 דרך; מורה מנהיג, נוהג, ז, מנהל,

טושד. בראש עומד ראשי;
 ; הנהלת עבודת ;מנהל משרת נ, ,0מנהלות

המוסד.
 אנו יודעים )מאין טילי הני טנא ר״ת, מנה״מ,

הללו?(. הדברים את
 השה־, אילת* ;עש־ מחלת חריץ, נ, מנהרה,

אדם. בידי עשויה מערה0 הבקר; אור
 י מי? דעת לשי הוא? טי )טן־הוא(, ט״ש, מנו/
 1 המניע שעלת ניעה, מנוד(, )ם׳ ז, מנוד,

רעדה. חרדה, זיע, רטט,* והמניד;
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 לה׳ קרבן ;קרבן
!פלחז-*! מסלה;

מנורה. י "י ׳־“
מנחה. שמתפללים העת הצהרים;

 נזר, נושא ז, מנזר,
 עליון שר נסיך,

 נזירים, בית0
לנזירים מקלט

מונה. ר׳ ,0מנח
 מנחות(, )ר׳ נ, מנחה,

 מגשת מנה מתנה,
 כבוד לאות לאיש

מם, ;אהבה או

 המנחה תפלת נ, ,*גדולה מנחה -
ומחצה שעות משש אותה שמתפללים

ומחצה. תשע עד השמש זריחת אחרי
 מנחה תפלת נ, ,*קטנה מנחה —

 אחרי ומחצה מתשע .אותה שמתפללים

הערב. עד השמש זריחת
 העוסקת בתלמוד מסכת שם ,*מנחות —

הקרבנות. בדיני
מנוחה. ר׳ מנחה,

המשיח. למלך כנוי ז, ,*מנחם
מכשף. קוסם, ז, ,2מנחז

ממנו. יורדים שנטפים נוזל, ת, ,*מנטף
מן. ר׳ מני,
י״א(. ס״ה, )ישעיהו המזל אליל ז. מני,
מי? דעת לפי היא?; טי ט״ש, ,,מני

 דבר מאותו בעצמו, ממנו תה״ם, וביה׳, מניח
עין. כהרף כרגע, ס)בזרנון(( נופו;

 שהאיש החלק0 ;סנה מניות(, )ר׳ נ, מניה,
 ר׳ ;וכדומה מסהר בדבר ולוקה משתתף

מניה. שטר

 כי להוכיח שטר ז, ,0ממה ?זמר —
בעסק. או בדבר ידוע חלק יש לבעליו

ספירה. וסופר, המונה פעלת נ, ,0מניה
מינים. ר׳ מנים,
מפוחית. מנענעים, עם זמר כלי מין ז״ר, מנים,
 מאין? מ״ש, מא?ן(, )טן"א;ן, ,*ממין ,*מנין

 לומדים אנו מקום מאיזה ? איך ? מן־איה
כך. שהדבר ויודעים

 למנין עמידה* ; השנים מספר ; מספר ז, מנין,
 אנשים עשרה דעות; רב פי על להחליט

בצבור. לתפלה הצריבים
לכלום. נחשב לא ,*הממן מן אימ —
 המעורר הדבר לתנועה, הגורם הדבר ז, ,0מניע

תנועה.
 סבה ;עכוב מעצור, נ, ,0מניעות ,0מני^ה

פני". השבת מאון, לעכוב;
 עשוי חפץ נ, ,*מנפה ,*מניפה ז, ,*מניף

להפיח כדי להניפו
פני על רוח בו

והנשיא האדם,
 כיחוד בו משתמשות

לקשוט.
שע הזהב רביד ז, ,*ממק
וגלוי. נראה ידוע, נכר, ת, מנכר/

 לומדים ממה לנו? מאין לן, מגא ר״ת, מנ״ל,

זאת. אנו יודעים או
 צל>?<; העץ)?(; ראש ז, מנלה>?€, מנל)?<,
כ״ט(. ט״ו, )איוב וחיל)?( רכוש

מזה. יוצא מה מגה? נפקא מאי ר״ת, מנ״מ,
מגא. ר׳ מנלך,
 תרבות בן ;ארץ ודרך נסוסים היודע ת, ,0מנמם

ארץ. ודרך
מנוכה. ר׳ מנפה,

שונים. נוגים בעל ת, ,*מנמר
 שונים דברים כבר שנסה נסיון; בעל ת, ,0מנסה ן

בנסיון. שעמד בחייו;
 הפנים; משלש זכוכית מטיל משר, נ, ,0מנסרה

ישרות. צלעות שלש בעל טארך גוה
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מחלחל. נקבים, מלא ת, ,0מנקב

 קנה חצי מנק״ות(, )ר׳ נ, מנקית, מנקיה,
 שבמשכן הפנים שלחן על ששמו לארכו נסדק

 בה תכנס למען הפנים( )להם לחלות מתחת

תתעפשנה. ולא הרוה
 האסורים הגידים כעקור העוסק איש ז, ,*מנקר

הכשר. מן
מינקת. ר׳ מנקת,

 לקרשים. עץ קורות בו לנשר בית נ, ,0מנשרת

גורל. מנה, הלק, נ, מנת,
 בן/ מנת על ,*במנת ,*מנת על —

 לזה מסכים זה; בתנאי כדי; בתנאי;
אפן. בכל

 ומשתמשים נעים שריחו צמה שם נ, ,*מנתה
(.* דנדנה לרפואות, בו

מהדס. דולג, קופץ, ז, ,*מנתר
יסורים)?( סובל נדכא, עוצר)?(; מונע, ז, מם,

י״ד(. ו׳ )איוב
 בתרומת אד בנוף עבודה מסים(, )ר׳ ז, מם,

 הנכנע שעל דורן מכם, הממשלה; לצרכי מכם
לאדוניו. לשלם

האדון. לטובת בנוף עבודה עבד, מם —
אדון. שלטון תחת נכנע היה למס, הייה —
סכה; מצות סבר; מר ספרים; מוכר ר״ת, מ״ם,

מנסרה
 שים עצור, עכב, ס״י, ימנע<, >מכע, מנע

 דבר; מעשות השרך ט־.; דבר השיוך מעצור;
 כחד. ל־; נתון לא )־ט־( סנים; השב מאן,

 חדול להיות; חדול הכלא; העצר, הממג,
 עצור, עכב, הפרש; הבדל, ,*המנע לעשות.

המנע. ,*התמנע ם־. חשוך
טנ־ע. ר׳ ,*מ־ אני מנוע —

 שתוהכים מפתח ידי שעל לדלת מסגר ז, מנעול,
אותה. ופותחים נועלים בו

 נם מנעלים )־׳ ז, ,*מנעול ,*מ?^ל ממנל,
 , מסגר, פעו־; ה־גל כסות נעל, (,*מנבלות

מנעול.
נעל. נעול נעל, עליו ששטו ת, ,0מנעל

 ערבים אכל דברי מטעמים, ז״ר, מנעמים,
ומתוקים.
 עם שי־ כל• שמע, צלצול ז״ר, מנענעים,

 . ישמיע אותם בהניע אשד קטנים נחשת לוחות
 1 נונע שהמננן הפסנתר אכרי0 ;צלצול קול

קול. להשמיע בהם
מניף. ר׳ נ, ,*מנפה
 במדד סחורות קונה גדול סוחר ז, ,*מנפול
לבדו. הוא שיטכרן כדי גדולה
 ] לפחות כלי להקה בו שמנסחים כלי ז, ,*מנפח

באש. בו
 על או מלאכה על ומפקח מפקד ז, מנצח,

 שגבר מיס ;מנגנים או משוררים מקהלת
אותו. והכריע אויבו על במלחמה
 שאין הסופיות האותיות חמש ז״ר, ,*מנצפך
 י המלות באמצע הכאות הכרתן כבנות מראיתן

ץ(, ף׳ ן׳ ם׳ )ך, בראשיתן או

סדום. מדת ספרד; מנהג
נקי. לא טפא, מלכלך, ת, ,*מסאב
סאון. ר׳ הרגל, לבוש נעל, ז, מסאנא',

 הנעל; רצועת נ, דקסאנא/ ערקתא -
ערך. קטן לדבר גם כנוי
מסס. הבקר, מלמד ז, ,*מסאסא

 שמסביב מקום מסכי(, מסכים, )ר׳ ז, מסב,
 מסביב הישיבה כבנין; מקיף זר אחר: למקום

לשלחן.

ושכר. יין טשתה בית נ, ,0מסבאה

ת!תז76, ת?וח11ר6. טנתה *(
תז1ת1
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 כהסתובכו המניע שנים בעל נלנל ז, *מסבב

דבר. גורם אחרים; גלגלים
דבר. תוצאת תוצאה, ז, ,0מסבב
 קבוץ* סבוב; הצרה, תנועה הפוך, נ, מסבה,

 הנין להתרועעות; או לאכילה מסבים אנשים

 הברה;0 לו-לית; כררך עשויות מדרגות מקיף;

ענין.
אורה. לאבל; השלחן אל יושב ת, ,*מסבה
 אל היושבים דר, ,*מסכין ,*מסבים -

לאבל. השלחן
צדו. על נשען תה״ם, ,*מסבה
דקים. ובדים מענפים עבות קנה ז, ,*מסבך
וסככות מאחדות אחדות אותיות נ, ,0מסבסד.

אחד. בציור בזו זו יחד
הסבון. בשול בית נ, ,0מסבנה

מסתובבות. מדרגות לוליניות, מדרגות נ, מסבתא",
גדולה. מסורה ר״ת, מס״ג,

למשלטים. תפלה בית ז, ,0מסגד
ראוי. מכשר,0 ל־; מוכן ת, ,*מסגל
 בית כלא, מסגרות(, גם מסגרים )ר׳ ז, מסגר,

 עושה וברזל; נחשת מלאכת עושה אסורים;
 מנעול;0 משאלת(; )בהוראה מלמה מנעולים;

הכר. חיות אסף בית ביבר,
 המובא מאמר ז, ,0המסגר מאמר )מסגר(
 לו שאין אחרים מאמרים בין הדבור בתוך

אליהם. ישר קשר
המסגר. אמנות נ, ,0מסגרות
 ארמון בצורה, טירה מסגרות(, )ר׳ נ, מסגרת,

 שסה כעין בר מסביב, רבר מקיף אזור נשגב;
לתמונה. מלבן0 וכיו״ב; רגליו בין שלחן סביב

קיר. תחתית מכון, יסוד, ז, מסד, מסד,
בטשטי. מסדר דבר דבר, מערכת ז, ,0מסדר
 את יהד דפוס בבית המסדר איש ,0מסדר

בהן. להרפיה הבודדות האותיות
 באיזה סהר להביא מכשיר או מכונה ז, ,0מסדר

הכר.

 בצלע עטורים שדרת מסדרונות(, )ר׳ ז, מסדרון,
 אל נכנסים בו שדרך החדר פרוזדור, בנין;

האולמים.
 הבא ;התך לנוזל, הפוך פיי, המסה, )מסד.(
הסחר. אחר, בלב ט-ך
 ;מופת אות, ;נסיון בחינה, מבחן, נ, מסה,

תמיסה•
מכס. מם, ערך; קצבה, נ, מסה,
ערך. לסי מסת", —
 בקבת הנמצא הנקסה החלב ז, (,*>מםו ,*מסו

לגבינה. הלב מקפיאים יטבו הכבשים
הסבה. תולרות רבר; תוצאת ז, ,0מסובב
 טסוי(, ס״ר מסוים, ר׳ טסוה, )ם׳ ז, מסות,

 על שנותנים אפר מכסה; הפנים; לכסות צעיף

לשנותם. הפנים
מעמסה• נטל, משא, ז, ,*מסוי

 מעל ששטים קוצים סיג נ, משוכה, מסוכה,
אבנים. לגדר

ואות. לסמן אש מדורת משואה, נ, ,*מסועה
 רבה, מביא מלשין, (,*מסורות )ר׳ ז, מסגר,

לעכו״ם. ישיאל מטון מוסר שטנה; כותב
נתן. נתון, ת, ,*מסור

 נ, ,*מסרת ,*מסרת ,*מסורה ,*מסורה
 טרור דברים מורשת איש, מפי איש קבלה

 מבלי לנו שנמסר כאופן התנ״ך כתיבת להור;

 והמלא והכתיב הקרי רשימות באותיות; שנוי
 רבר. איזה לזכר סטנים כתנ״ך; וכיו״ב והחסר

 שנמסרה אגרה נ, ,*אגדה מסורת —
לדור. ומדור לאיש מאיש

 לאפן ותקף יסוד ,*למסורת אם —

המקרא. בספרי הכתוב
מרחץ. בית נ, מסותא',

 בהסח התחלפות)?( בסדר חליפות, תה״ם, מסח,
הדעת)?(.

שטלה. של העדף סרח ז, ,סב1מםך
לדלת. מסעד עץ כלי; יד ז, ,*מסחט
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וכדומה. כפרי מיץ ומוציא סוחט ז, ,*מסחיט

 כקה רטלה, מסחרי□(, ר׳ מסחר, )ם׳ ז, מסחר,

ומתן. משא וממכר,
לחי. □כת ז, ,*מסטר מקטור",

סתר. דברי סודות, ז״ר, ,*מטטורין
)פרי(. קלפתו שההפקעה ת, ,*מסטף
מסטור. ר׳ ,*מסטר
 ׳ הגמל ם־י על )ביהוד ה־ בסוף הבא ת, ,*מטיף
הקיץ(. בסוף
הנמס. דבר מצב נ, ,0מטיסה

 עשויה מחיצה ;עראית מחצה ז, ,*מטיפם
 חלליס ויש יהד מהברים שאינם עץ מקלות

סורג. ביניהם,
 מוציא מוכס; המסיס, גובה מציק; ז, ,*מסיק

בתנורים. אש מבעיר0 מסקנה;
 )ביד( הזיתים לקיטת נ, ,*מטי^קה ז, מסיק/
הזיתים. לקיטת זמן העצים; כעל

;לשני והנותן המוסר פעלת נ, ,*מטירה
המלשין. פעלת מלשינות,0

 השלכת רבה, סכנה ,ס^ז מטירת —

דבר. בעד בכפו נפשו שימת מנגד, נפשו
 והמלשין. המוס־ פעלת מלשינות, נ, ,*מסירות

נפש. מסירת ר׳ ,0נפש מסירות —
אבנים; פוסל בסתת, ;מדיה מעורר, ז, ,*מסית

אחרת. דת לקבל מעורר0
 >נוזל ערב מזוג, פ״י, (,“י^ס )מסך מסך

יצוק. שפוך, בנוזל(;
במרקחת. בלול יין הרקח, יין ז, מסך
 על ששכיס סככה מעין ס; מוסך ר׳ ז, מסך,

טננור. המנורה,

מסך
או מסכי, או כבכי, כ׳ מסך־, )ס׳ ז, מסך,

 ך?־י * ע מסכים׳ או מסכים, או מסכים, ר׳ מסכי,

 יריעה, מסכי(, או

מכסה; הפוי,
 בנוף קרום0 וילון;
 בין המבדיל בע״ח

דהעליון דחחלל
והכרס.

 מכסה, נ, מסכה,
 סכה, צפוי;

_צל. חפת
כסך מכסה, נ, מסכה,

 הפנים; לכס־ת צעיף ;בה להתכסות שכיכה

 כזכה, ; אריגה ;יצוק אליל התכה; יציקה,
א.(. ל. )ישעיה וברית קשר לב; מחשכת

 בית על הנגה אלהי מסכה, אלתי —

ממתכת. מוצק פסל שבט; או
 שתנאי עליו; הסכימו שכלם דבר ת, ,0מסכם

מתחלה. בו הו-תנה
 קמצן הונו, שוטר לעתיד, דואג ז, מסבן,

 הקרוב חולה ; מאה חולה* ;כ׳( פ׳ )ישעיהו

סכנה. בו שיש למות;
מחשוד. איש אביון, הל, עני, ז, מסבן,

 ־־שש. לעני, להל, עשה פ״י, ,*מסבן
כעני. הראה הורש; לעני, היה ,*התמטכן

 מחר. ליום דאגה רלות; עני, נ, מסבנות,

לתבואה. אוצרות אסמים, נ״ר, מסכנות,
 האצבע את מעכב חלק, לא ת, ,*מסכסך

טנרה(. מגל, )סכין, עליו אותו כשמעבירים

 המהדק האורנים מסרק (,0מסכות )ר׳ נ, מסבת,
 השתי חוטי ;בשתי הערב של החוטים את

 כככתא', )נש ארג;* הארג)?(; ביתר הכרוכים
 בתלמוד. אחד ספר מסכתיות'( ר׳

הע־ב. חוטי נ, ,*המסכת נפש —
 דרכים; לעוכרי ומתקנת סלולה דרך נ, מסלה,

משפט. מנהג, מדרגות; בצלע מעקה
לרבבות מתקנת דרך נ, ,0ברזל מפלת —
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 הגלגלים. למעבר ברזל מטילי עם

טבלה. סלולה, דרך ז, מסלול,
 גרמי מהלך קו ז, ,0הירח "שמש, —

השמים.
טוב. נבחר, ת, ,0ומשמן מסלת ,*מסלת
 העשויה אבן )אבן־(, וז״ג, (,*)מסמא ,*מסמה
 שנקכי וקשה חזקה אבן הלל)?(; סי לכסוי

טסתתת. בלתי אבן סתומים)?(; חלליה

טרוף. מעוך, ז, ,*מסמוס
 מאשר כתב עליו; סומך שאדם דבר ז, ,0מסמך

דבר. ומוכיח
 לכהן רשות לו ונתנו אותו שסמכו ת, ,*מסמך
כבוד. בשם להקרא או משרה באיזה

 עסה; מעוך, רמוס, הרגע; השקט, ס״י, ,*מסמס
 בנוזלים; מאכל טרוף אמץ; הזק, מזמז; התך;

 התמזמז; ,*התמסמס מלכלך. היה ס״ע,

נשחת. היה הרקב,
ורקבונו. המה התרככות רקבון; נ, ,*מסמסה

 מסמרי, )כ׳ ז, משמר, מסמר, מסמר,
 מסמרים, מסמרות, נם מסמרים ר׳ מסמרי,

 שנונה דקה ברזל יתד משטרות(, מסמרות,

 לחזק בה ומשתמשים שטוח וראשה בקצה

 בקיר אותה תוקעים או חפץ חלקי ולדבק

 הככר; מן הבולט הבצק* ; דבר עליה לתלות
 או הרנלים בבשר כסתור כעין קשה יבלת

הרגלים. באצבעות
 של שנונה סכין ז, ,*הגרע מסמר —

דם. המקיז
 קבוע ,*)בהלסה< מסמרות קבוע —

נמורה. בהחלטה דברים
המסמר. ראש ז, ,*המקמר שושנת —

 ; מסמרים בעל ; במסמרים דבוק ת, ,*מסמר
וטסבכות. קשות )שערות(

נוזל. דבר בו לסנן נקבים מלא כלי נ, ,*מסננת
 הקרע לנוזל; והיה התוך פ״ע, המם, >מסם(

 )־לב־(, השחת; התקלקל, הטיק; לחתיכות;

 ,*מסמם מפחד. חלוש ירוא, פהוד, התיאש;
החלש הפחד, לבב־(, )את המם, מסמם. ר׳

מפחד.
 עין לבעל קללה ,*של־ .עינו תמס —

רעה.
שחפת. הרזון, חלי0 רקבון; מק, ז, מסם,

הבקר. מלמד כרכשת; טעים, ז, ,*מסס
 נם מסעי ס״ר מסעים, )ר׳ ז, מסע, מסע,

 ;למקום ממקום תנועה מהלך, (,*מסעות
 לירות הקלע כף למקום; ממקום דבר העתקת

נפנים. בו לתמוך מוט* אבנים; בה
 מעקה עליו; סומך שבנין משען ז, מסעד,

 נכס ; בדבר עוסק עוזר,* קיר; בצלע למשען
עליו. שנשענים הכסא

בו. שסועדים בית אכל, בית נ, ,0מסעדה
אש. אהוז עץ בקיע אוד, נ, ,*מסעה

ט־. הצוטח ענף סעיף, ז, ,0מסעף
הסתערות. סופה; סערה, סער, ז, ,*מסער

 בו לספג סופג ניר שבו כלי ז, ,0מספו.
הכתב. את

 ;בכי יללה, קינה, מספד(, )ס׳ ז, מספל,
מת. אחר בכיה
הבהמה. מאכל ז, מספוא,

 ננע; הבשר, בעור מתפשטת צרעת נ, מספחת,
 שנמצאות השקר נביאות של הראש כסוי מין

קמיעות. בו
 את הממציא0 הצרך; די בו שיש ת, ,*מספיק
ל־. הצרכים
 ענין ממנו; מוצא יטאין דבר ספק; ז, ,*מספק

ומסבך. קשה
 יודע שאינו בספק; שהוא ברור, שאינו 0מספק,

בדבר. ספק המטיל בברור,

אני. מספק ,0מספלןני —
אנו. מספקים ,0מספקנו —

 מספרי(, ס״ר מספרים, ,ר מספר, )ס׳ ז, מספר,
לספרה שאסש־ קטנה כמות ;סכום מנין,
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החמד־. מרדעת בה לחזק הנורה ז, ,*מסרך
הראוי. בסדר שאינו ת, ,*מסרם
 עצמות שורף משפחה; קרבת קרוב ז, משרף,

 מקטיד שרף)?(; בסממני מתים הונט מתים)?(;

מת)?(. אחרי קטרת
 משן א־ מקרן כלי (,*מסרקות )ר׳ ז, ,*מסרק

 רקות שנים עם אהד קשה מחמר או פיל
 עם כלי הראש; שער את בו ולנקות לסרק

 ;הבהמה שע־ את בו לנקות ברזל חוטי שני
מעין שנים, העשוי הרכון פרח גביע ראש

מקרה. מרשת ספור, נגול; קצב, בנקל;

 1 ימים משפר, שנות משפר, ;מים —
רב. לא זמן מעטים,

אנשים משפד, אנשי משפר, מתי —
מעטים.

 פלד. )בדקדוק(, ז, ,0,ישוך משפר —
 שנים, אחד, כשם: המספר את הקוראת
וכו׳. ארבעה שלשה,

 פלה )בדקדוק(, ז, ,0שדורי משפר —
 בתוך דבר איזה של מקומו על המראה

 וכר. שלישי שני, ראשון, קבוע: סדור

 להבים כשני מהבר כלי פין ז״ז, ,*משפרים
 השג;. אל האחד בקרבם בהם ולגזז לחתך

כסם־ים כעין כלי גרול; גזיזה כלי נ, ,*משפרת
מזמרה. כפוף; אחר מפרק ועשוי

 את לקוט ם-י, (,*ימסק ,*)מסק *משק

מהעץ. ביד הזיתים
 •ודע אינו )כשאיש קולמוס מסירת ד״ת, מס״ק,

 לחתום חברו ליד העט מוסר והוא שפו לחתום

קטנה. מסורה במקומו(; שטו
 הב־, אחד-. תוצאה, נ, מסקנה/ משקנא/

 עיון אח•׳ שבאה החלטה מהרנה; רבר; מוצא

הדבר. והבנת
 | ;אח־ ליד נתק פ״י, ימסו•(, )מסר, מסר

 ' לאחר; דברים נתון ; דעת נלה* מנן; הסגר,
 י לשגי; ונתון מאחד לקוח לאחר; דברים ספר

 ; המסורה. כללי כתוב0 דכה; הוציא הלשין,
 התמסר אחר. כרשות הנתן המסר,
 י עגין, לאיזה בשלמות איש הנתן ,'0)־לדבר(

•ענין. באיזה נפשו כל את שים
 י על־. בכפו נפשו שים ,*?גל" נפש מסור —
משור. ז, ׳*מסר
ברזל. חוטי סריגת של מצע ז, ,סמםרנ

כסדר. ולא כסרונים הכתוב )כתב־(, ,*נ*מםו
 כס־נל, קוים עליו שעשו ת, ,*מסרגיל

שסדגלוהו.

כסורה. ר׳ ,*משרת
בצק. מגש־ לאפית מהבת מין נ, ,*משרת

אבנים. מסתת ז, ,*מסת
מסה. ר׳ ,*מסת

;כפלט פתר, כקום כחבא, סתר, נ, מסתור,
סתר. דבר *סוד,

כסכנה. עצמו שמעמיד טי ת, ,*מסתכן
 בודאי, כנראה; הסתם(, )־מן תה״ם, ,0משתמר.

נכון. אל
לבקבוק.. סכר פקק, נ, ,0משתמה
 שתר, מקים טסתךי(, ס״ר מסתרים, )ר׳ ז, מסתר,

סתר. דבר סוד, מהבא;
 החוטיס את עליו שנותנים גליל בעין נ, ,0משתרת
הכריכה. את לסתר
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אכניס. שופל ז, מסתת",

טעים. ד׳ מע,
 מכתב עדן; )ה< מנוחתו עשה; מצות ר״ת, מ״ע,

ערוב. מצות עין; מראית >עתון(; עתי
פעל. מעשה, ז, מעבד,

בימים. דברים לעבוד מלאכה בית נ, ,0מעבדה
דבר. עמק עבי; ז, מעבה,

 צפוף, ודחוס; אוץ סמיך, עבה, ת, ,*מעבה
רבים. אנשים בו שיש

 מאד. עם רבת אספה נ, ,*מעבה אספה —

ענבים. לדריכת נינית ז, ,*מעבט
 תוך היער, עבי (,*מעבי-ות )ר׳ נ, ,*מעביה

רבים. עבתים עצים שימם היער
 מעברי(, ם״ר מעברים, ר׳ מעבר, )ם׳ ז, מעבד,

 ; הר או נהר בו לעבר מקום ; העובר פעלת
השאלה. העברה,0 לרהבו; נהל בה לעבר סירה
 בו לקהת גדול מזלג כעין מלנז, ז, ׳*מעבר

וכדומה. הקש מן הבר את בו להבר אלמות,
 ס״ר מעברות, ר׳ מעברת, )ם׳ נ, מעברה,

מעבר; הר, או נהר בו לעבר טקום מעברות(,
 ! המים פני על שט נשר כעין או קטנה *סירה

לרחבו. נהר בו לעבר

 המים סני על שט נשר כעין ג, מע^רת/
 1 חלק ; דוברה רפסדה, לרהבו, נהר בו לעבר

בו. עוב-ת שהרצועה התפלין
הרה. ת, ,*מעברת

חדש בה שיש שנה נ, ׳*מעברת שנה -
ואדר(. שני, )אדר עבור
 5 כגג; טיט לההלקת מערוך גליל, נ, ,*מעגילה

עצים. לתישרת מכבש
 מסלה דרך, מעגלות(, גם מעגלים )ר׳ ז, מעגל,

 צבא מהנה החיים; דרך המליצי(; )בדבור

סבוב. עגלה; בשורה המשתרע
 ביטול, התמוטט, ס״ע, ימעד(, )מעד, מעד

 הכשל, המט, המעד, מינור. ,*המעד מום.
מוטט.

קשור. קשר, ז, מעדן,
 הדומם. מיני אחד מחצב, מוצק, עסר ז, ,0מעך!

 מתוקים; ערבים מאכלים מטעמים, ז״ר, מעדנים,
רוחני. תענוג

 אסו-ר קשור, תה״ם, קשורים. :"י, מעדנות,
לב(. טו. א. )שמואל

 מעדרי(, ם״ר ,מעדרים ר׳ מעדרי, )כ׳ ז, מעדר,
 האדמה; בו לחפור חד או שנים בעל כלי

טהטחרשה. הלק

 חול נרגר (,*טעים גם מעות )י׳ נ, מעה,

 אבטיח, )של גרעין* ; יט( טח. )ישעיהו

 עשרים )חלק קטנה מטבע וכיו״ב(; קישות
מעות. ר׳ קטן; משקל אבן הסלע(; של וארבעה .

מץ=• י׳ מעה׳
 עליו הכתוב, עליו מעלה ר״ת, מעה"-, מע״ה,

בכתוב. נאמר
 שפתים קריצת העויה, להם; עגיל עוגה, ז, מעוג׳

)שק(. פרי מלא ת, ,*מעודד
 מעיזי(, ס״ד מעוזים, ר׳ מעוזי, )כ׳ ז, מעוז,

)?(.הראש על כובע מקלט; מנן, מחסה,
בכמות. דל פחות, ת, ,*מעוט
 ;ט־ הקטן החלק ; הטעטה הקטנה, ז, ,*מעוט

 הוצאה לגרע; אין שממנו קטן היותר החלק

הפסוקים(. )בדרשת הכלל מן

בורים. הארץ, עמי ז״ר, ,*תורה מעוטי —
הכלל. מן להוציא להחסיר, ,*למעוטי ■

 אצילי ועד מתמתנים לנשים הזיה מין ז, ,*מעוך
הידים.

 ; הזכר< )ביצי אשכיו יטנטעכו טי ת, מעוך
נעוץ. תחוב,
 מעללים עושה רעים, טעיטים עושה ת, מעולל,
רעים.

 משכן, מושב, בית דירה, נ, מעונה, ז, מעון,
 עזרת, מחסה; מסלט, המליצי(; )בסגנון מדור

 שם ;המקדש בית* ;מהזיק משען, סער,
שמים. ר׳ החטשי, הרקיע
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בה׳. שביעה ,*! הזה המעון —
מנחש. קוסם, מכשף, ז, מעונן,
 פעלת עוף,0 )?<; לאות עלטה; חשכה, ז, מעוף,

המעופף.
 המעופפים ;לעוף שיורע טי ז, ,0מעופף

באוירונים.
 האיש מצב ערוה; קלון, מעורים(, )ר׳ ז, ר,1מע

מער. עירם, ערם, שהוא
 מטבעות ;מזמן( הון )במובן: כסף נ״ר, ,*מעות

קטנות.
 להן שיש מטבעות נ״ר, ,*ת1יפ מעות —

בשוק. מהלכים
 מתקופת מטבעות נ״ר, ,*כוזביות ת1מע —

כובבא. בר מרד
 שנותנים הכפף נ״ר, ,*פורים מעות —

בפורים. לעניים
 להן שאין כטבעות נ״ר, ,*רעות מעות —

בשוק. מהלכים
חטא. עון, קלקול, ז, ,*מעות

משגב. חזק, מבצר מעזים(, )ר־ ז, מעז
העזים. שער עזים, צמר ז, מעזי",

 שטוה. גג נבי על טוח מלט נ, ,*מעזיבה

עזים. שער מעזי, נ, מעזיה/
 משגב. הזק, מבצר מעז, טעזנים(, )ר׳ ז, מעזן,

ממרט. מחדר, חד, מעטה(, >נ, ת, מעט,
 היה מצע־, היה פ׳ע, ימעט<, >מעט, מעט

 עשה חדד,0 ;במספר וקטן הלוך ;הרבה לא
 ; ה־בה לא היה מצער, היה מעט, חד.

 ;גדוע הפחת, ;קטן שיהיה ינשה *הקטן,
 המעט, מ־. מעט לקוח ; הכלל מן הוציא
 ,*התמעט גרוע. המספר, חסר הקטן,

 הרבה, היותו אחרי מצער היה (,*)נתמעט
הרבה. לא היה
 הרבה(. :)ההפך כביר לא הרבה, לא ת, מעט,

 בזמן ;קטנה בכמות מאד, קטן במספר תה״ם,

מצער.

 :)ההפך מאד מעט מזער, מעט —
מאד<. הרבה

 ;קטן מסס־ שעור קטן, דבר כמעט, —
.*ו כעט עוד אך-והנה, תיכף, מעט; זמן

.*ש די לא האם המעט? —
תדיר. ולא רחוקות לעתים ,*המעט על —

טובים. מעשים ר״ת, מע״ט,
מועט. ר׳ ,*מעט
 מעטפה, מעטי(, ס״ר מעטים, )ר׳ ז, מעטה,

כסית.
 בו כ־ככים או שכובשים גדול כלי ז, מעטן",

זיתים. צבור הזיתים;
 כעמפית, ־׳ כעטם־י, כ׳ מעטפת, )ם׳ מעטפה,

 אדרת מין נ, מעטפת, מעטפות(, ס״ר

 ספר; בהם שכורכים הנליונות0 ;בה להתעטף

המכתב. בו ששמים ניר כים
 אותר שקשטו עטרה, לו שיש ת, ,*מעטר

פרחים. וזרי בעטרות
מעים. ר׳ שמטה; תל נל, ז, מעי,

 המלכים הנהגים, של עליון בנד ז, מעיל,
 עד עליון בגד0 קצר; עליון בנד ;המלך ובנות

לגבר. הכרכים
 מעל, הכחדה, המועל, פעלת נ, ,*מעילה
 על שמביאים קרבן ;פשע בנידה, ;העלמה

 העוסקת תלמודית מסכת של שם ; המעילה

בקדשים. מעילה בדיני
׳ז מעילה"׳ קרבן ,*מעילות אשם —

המעילה. על שמביאים חקרבן
 החי, קרבי ז״ז, מעות(, נם מעים )או מעלם,

 המאכלים פסלת הדחת וקני העכול אברי
 )של הרטב עם הגרעינים הפרי, תוך* ; החוצה

וכיו״ב(. אבטיח
בבטן. הילה יצירת מקום האם, מעי —
 רחמתי. חסתי, רחמי, נכמרו מעי, המו —

הדקים. המעים ,*מעים בני —
נם כעינים ר׳ מעיני, כ׳ מע;ן, )ס׳ ז, מעין,
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 בור מקור, טעינות(, גם מ^יני ס״ר טעינור/

;מבט מחשכה, עין, שיטת ;מים נובע
קרב. *פנימיות,

 טים הנובע מעין ז, ,*מתגבר מעק —
 שתורתו חכם לתלמיד כנוי מאד; רבים

לה. וגבול קץ ואין מאד רבה
 השלשול. למחלת כנוי ז, נובע", מעין —

צרכים. עשית ז, ,*מיעים הלוך —
 בעל צמח שם ;רכים גונים בעל ת, ,*מעין

 צדדיו ששני שקול, מכון, (;,שונים נונים

במשקלם. שוים
כטן. כאב מחלת נ, ,*מעינה
 ;רותחים כים לתוך קמח שימת נ, ,*מעיסה
רותחים. כים לתוך שנתנו קמח של מאכל

 ביד, כשכוש ידי על דחוק פ״י, ,*מעך >מעך<
 כלחץ המק מעך, קול. השפל ;עשה

 ולחוץ ודחוק משוש היה ידים, ומשמוש

 הכבש הדחק, (,*)נתמעך ,*התמעך בידים.
ולחיצה. דחק מתוך מות דחק; ידי על
 מעלה. ר׳ כבודו, מעלת ר״ת, מע״ב,

 שעכבוהו. מתעכב; מתאחר, ת, ,*מעכב

נוגש. דוחק, לוחץ, ז, ,*ן1מעכ
 כטעים ונהפך נאכל0 ; באש נהר ת, ,*מעכל

מכלכלים. לחטרים
מעלה. ר־ תורתו, כבוד מעלת ר״ת, מעכ״ת,

 רכה, פשוע; בגוד, פ״ע, .ימעל(, )מעל, מעל
קדשים. ככסף לקוח קדשים, כפף בזבז* שקר;

 ;רמאות פשע, בגידה, מעלי(, )כ׳ ז, £על,
קדשים. כסף בזבוז כזב; שקר,
 טתחת<, )הפך: מעל תה״ם, ממעל, )מעל(

מ־. נכוה ומעלה; דבר מגבי
המרים. פעלת הגבהה, הרמה, ז, מעל,

 עלות, מקום מעלים(, ר׳ מעלה, )ם׳ ז, מעלה,
 מקום ;כבנין נכוה מקום ;כו שעולים מקום

 3313701x8^7. <301 (1611סרחנ מעין,
€1עזו53ח11ר6שוח £1עזו83ח11ר6ז7)0הז

מעמד
נבעה. ונכוה, נשא
 משמש שהיה צמח שם ז, ,*מעלהרע^זן —

 הקטרת עשן את להעלות במקדש
למעלה.

 עליה, מעלות(, ר׳ מעלת, )ס׳ נ, מעלה,
 ;הגב על בנין עליה, ;יציאה העולה; פעלת

 יתרון ;וערכו האדם מצב מדרנת ;טדרנה
אלהים.* ;ערך יתרון חכמה, יתרון הכשר,

 כבוד מעלת ,0כבודו מעלת —
 לאיש כבוד כנו• של מבטא תורתו",

וכיו״ב. "אדוני" בעין
 נכוה על; אל תה״ם, מעלה, מעלה, —

בזמן. הרחק הלאה, דבר; מגב
 היותר במקום על, אל תה״ם, למעלה, —

מאד. הרבה גבוה:
 העליון. מהצד תה״ם, מלמעלה, —

 הנעלה. הנבחר, טוב, היותר ת, ,*מעלה
נעלה. נבחר, טוב, ת, מעליא/ מעלי",
 בלשון אחז נקט/ מעליא ל#נא —

נקיה. בלשון דבר נקיה,
 אגשים בה ולהוריד להעלות מכונה נ, ,0מעלית

לדיוטה. מדיוטה משא או
 פעל, מעשה, מעללים(, ר׳ מעלל, )ס׳ ז, מעלל,

רע. מעשה מפעל;
 וכדומה(. )סחורה טחו״ל לארץ המובא ז, ,0מעלן

שלם(. )יום לעת מעת ר״ת, מעל״ע,
 איש מצב (,*מעמדות ר׳ מעמד, )ם׳ ז, מעמד,

 כהנה, משמרת ;כהנתו על משמרתו, על

 החטרי האיש מצב* ;בו לעמד מקום משרה;

 בו שעומדים מקום (,*)־ומושב ;הרוחני או
 לנחום או להספד המת מהלוית בחזרה

 בנין יד על עץ מכון פגום, ;האבלים

עליו. עומדים שהבנאים

כפני. כנוכחות, תה״ם, במעמד", —
כו. לעמד מקום ז, ,*מעמד
בעמידה. תה״ם, ,*מעמד
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 | וישראלים ולויים כהניס צבור ז״ר, ,*מעמדות
 י הקרבת על לעטר השני הבית ביטי שנבחרו

 טטקרא לקוטים0 ; ישראל כלל בשם הקרכנות
הבקר. תפלת אחרי לאטר שנוהגים וטטדרש
 1 כן, בסים, : הנעל תחתית סול, ז, ,*מעמיד
משען.
עמום. משא, טעון ת, ,*מעמם

ברור. לא מבלבל, ת, ,*מעמעם
 נטל. כבד, משא, נ, מעמסה,

* י י־ ־
 | =£??.?<׳ ס״ר מעמקים, ר׳ מעמק, )ס׳ ז, מעמק,
מצולה. עמק, מקום

לטק• 'ר מען׳
שבתו. ומקום יטטו האיש, כתבת ז, ,0מען

נפש. נעל הרגש בנפש, קוץ ,*התמען >מען<
טעון. ר־ מענה,
 , עונד שהנשאל דברים תשובה, ז, מענה,

נבון. בסדר דברים הצעת ; לשואל
 על באדמה הנעשה חריץ נ, מענית, מענה,

החרישה. ידי
 ; לב. לוקה הלב, את מושך ענין, מלא ת, ,0מעדן

טענה. ר׳ מענית,
ענן. מכסה ת, ,*מענן
עפר. מעלה ת,' מעפר,

לעפר. נדוש ת, ,*מעפר
 <,*ות*טעםך נם *טעפראות >ר׳ נ, ,*מעפרת

 ; על ואבק מעפר להנצל כה שמתכסים אדרת
 את בו טכסים שהספרים כסוי ;הדרכים

 על הגזוזות השערות תפלנה שלא הטסתפרים

העם. שרי שלבשו מיחדה אדרת בגדיהם;
צער. ינון, נ, מעצבה,

 ס״ר מעצתם )ר׳ ,ז, מעצר,
 מקצועה, גרזן, מין מעצרי(,
 ננרים של כלי טין* רהיטני;
ברזל ולהב עץ בד העשוי

 .0 הקרשים בו להחליק בתוכו נתון חד

01,עץק (401מנ1,1־360.( ק13ח6 טעצד *(

 נצב -ב־ מגיעה, עכיב, ז, מעצר, מעצור,

לשטן.
 עומדת גדילה ארץ אדירה, ממשלה נ, ,0מעצמה

עצמה. בישות
מעצוי. ר׳ מעצר,

 מ־תף יקב, ג, מעצרתא•; ז, מעצרא/
 זיתים, וס־־טת לעצירת מכבש היין; לשמירת

הזיתים. .—עצי בית וכיו״ב; ענבים שטשמין,
 שגבהו צדדיו, ששת מכל רבוע ת, ,0מעקב

יטוים. צדדיו וארבעת
 =?קי(, * = מעקים׳ ר׳ מעקה, )ם׳ ז, מעקה,
 גז־ה, ;מדינית לצי• או גג סביב נדר כעין

כבנין. העליונית הדיוטות מן יוצאת גזוזטרה

 ־איש מצב מע-ס, ערוה, מערי(, >כ׳ ז, מער
גליי. שטח פניי, רוח הערום;
 שוגים דברים בו שיש בליל, מהיל, ת, ,*מערב

יחד. כלולים
 .יעים, איש ,*הבריות עם מערב —

אנשים. עם להתרועע אוהב
שקיעת בעת שטיר כי ,*שמש מערב —

 לערב, היום נטית צד מעיב(, )ס׳ ז, מערב,
 ליס מינם• *אש הארצות ;השמש י־ידת

 מארץ המובאה סחורה חליפים; סחר התיכון;

ארץ. אל
אי־פה. ארצות ,0המערב ארצות —
מקים. לאיזה מערב צד מערבה, —

 בכל חכמי קרא• הזה בשם מערב; ז, מערבא/
לבבל. שממערב ישראל לארץ
ישראל. ארץ בן עךבא/:מ בר -

ממערב. מערב, של ת, ,*מערבי
 הנושבת הרוח נ, ,*מערבית תח —

מערב. מצד
כחגים. ערכית לתפלת פיוטים נ, ,0מערבית
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 מקום מים, נלנל כים, שבלת ז, מערבלא",

אחד. במקום מסתובבים שהמים בים
לעיר. סביב וגלוי סנוי מקום ז, מעדה,
 עפר, מחלת ט^רות(, ר׳ מע־ת, )ם׳ נ, מערה,

האדמה. בבטן נבוב מקום
 שבה המערה נ, המכפלה, מערת —

בחברון. הראשונים אבותינו קבורים
 לשודדים, מערה נ, פריצים, מערת —

שודדים. מעון
 לגלילת עגל ארך עין כד עץ, גליל ז, ,*מעריך
אותה. להדק העפה
הערב. תפלת נ, >מםלת־(, ,0מערים

 לפי דבר מחיר הקוצב האיש ז, ,*מעריך
רכושם. ערך לפי התושבים על מסים או שויו
 ל". אלהים כבוד נותן על־; פחדו נותן ז, מעריץ,

 ענין, סדור מערכי(, ס״ר מערכים, )ר׳ ז, מערך,
 וכיו״ב; בנין תכנית* ומצבו; הלב מחשבות

ומצבם. החיים סדר0
 ס״ר מערכות, )ר׳ נ, מערכת, מערכה,

 בשורה; דברים סדור שדרה, שורה, טעךכות(,

 שדה ;לקרב מוכנים הצבא אנשי שורות
 המזבח; גבי שעל עצים דור מלחמה; המלחמה;

 חדשי; או שבועי יומי, עתון בו שעורכים מקום0
חזיון. של הלק

המערכת, שלחן המערכת, לחם —
שבמקדש. ושלחנו הפנים לחם

 המזבח קצה ז, ,*המערכה ^קו□ —

העצים. מערכת את נתנו ימשם
 ,0המזלות מערכת ,0מגערכרז —

 מקרי היות המזל; השמן□", לערכות
 סדור ובהשפעת במזל תלוים האדם

שעה. באותה הכוכבים
 המקומות הבשר; לעור כסות חסרון ז״ר, מערמים,

לכסותם. תמיד שרגילים בגוף הערטים
 שמגיש מי דבר, על שמערער מי ז, ,0מערער
וכדומה. החלטה או משפט על ערעור

קרדם. גרזן, חזק)?(; כח נ, מערצה,
מעשה. ר׳ ז, ,0מעש

 בה לאסף .קפסה עשבים, אסף נ, ,0מעשבה

שונים. עשבים
 מעשי(, ס״ר מעשים, ר׳ מעשה, )ס׳ ז, מעשה,

 ;עסוק עסק, ידים; עבודת עבודה, מפעל,
 עלילת ; העבודה יבול פרי, ;העשוי הדבר

 לעשית" דומה כצורת", כדמות, ומנהגו; אדם

 ; כעולם המתהוים המקרים ;)טעשה־רשת(
 נסיון, ;מקרה פרטי ספור ; מאורע *מקרה,

דבר. לעשות אהד מעורר בעבודה; הרגל
 ותורת סדר ז, ,*מעשה-בראשית —

הבריאה. השתלשלות סודות העולם; יצירת
 סותר שהובא המעשה ,*לסתר מעשה —

מקדם. שנאמר מה ומבטל
ז״ר, ה׳, ידי מעשי ה׳, מעשי —

הברואים.
 שבזכותם אגשים ז״ר, ,*מעשה אנשי —

נפלאות. נעשים
טובים. מעשים ר״ת, מעש״ט,
דבר. לעשות אחר המעורר איש ז, ,*מעשה

,*העושה מן יותר המעשה גדול —
דבר לעשות הגורם : לאמר ידועה אמרה

הדבר. מעושה נכבד יותר
 טוב; מרצון ולא מאגם שבא הכרחי, ת, מעשה,

טבעי. ולא אמתי לא מלאכותי, עשוי,
בנסיון. שנקנה או שקנה נסיוני, ת, מעשי,

קטן. ספור נ, ,סמעשןה
עשון. ידי על שתקן אותו, שעשנו ת, ,*מעשן
 טתנור יוצא צנזר עשן, ארבת נ, ,0מעשנה

העשן. את דרכו להוציא וכדומה
שוד. המס, גזל, עשק, נ, מעשקה,

 מעשרות(, ר׳ מעשר, גם מעשר )ס׳ ז, מעשר,

 המספר עשירית ;מעשרה אחד אחוז עשרון,
 בא״י האדמה מפרי העשירי החלק ; המדה או

הלוי. שבט לבני הגת־ן
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 המעשר מן מעשר נ, ,*מעשר תרומת —

לכהנים. הלויים שנתנו
 בעלי שהיו המעשר ז, ,*שני מעשר —

 :שם לאבלו לירושלים מביאים השרות
התלמוד. מסכתות אחת שם

 מפרישים שהיו המעשר ז, ,*עני מעשר —
שלש בבל ישראל בארץ ישראל בני

מבלבל0 מבנם(; )הפך; ומפרד, נפוץ ת, מפזר,
במחשבותיו. ונבוך !

;הרוח נשיבת ; נשיכה •טפחינפש(, ז, מפח,
-אנה. צער; תקוה; העדר יאוש,0

מפוח. ר׳ מפח,
 חרש בית הנפח, של המלאכה בית ג, ,0מפחד

הברזל.
שנעשה ;בפחם אותו שהשחירו ת, ,*מפחם ;

 ז :
לפחם.

 אחד בפרק התורה קריאת מסים ז, ,*מפטיר ;
ביחכניס סדרי על הטשניה שמש מהנביאים;

הישיבות. או
 שהאכילוהו להשמינו, אותו שסטמו ת, ,*מפטם

פטום. להשכינו,
 ■ב־. מחליט פוסק, גורל; מטיל ז, ,*מפ״ם :

לנפץ או חומה קירות בו לפוצץ פטיש ז, מפיץ,
אבנים. בו
 י, ו, ה, מהאותיות אחד )בדקדוק(, ז, ,0מפיק

 סמן ; הטלה בסוף נבטאה בהיותה הנסתרות

 כפוף ה האות את לבטא האות( בתוך )נקדה

וכדומה(. )סחורה לארץ מכנים המלה־ה;
 האכילה שלחן על ישיטו קטנה מפה נ, ,0מפית

והפה. הידים בו לקנח המסכים אחד כל לפני
 דבר מפלי(, ס״ר טפלים, ר׳ )טפל, ז, מפל,

 הבשר קמט לו; ערך באין לנפל שמניחים

למטה. ונופל המתקפל השטן
 ולא פתום דבר ; הראש הנבחר, ז, ,*מפלא |

מצין. נפלא, טובן;
נדחד איש ז, ,*בית־דין מפלא —

לעניים. להלקו שנים
 התלמוד. מסכתות אחת שם ,*מעשרות —

ומזומן. מוכן ת, ,*מעתל
 מת־נם0 ; הניר על מכתב כותב ז, ,*מעתיק
 חדשה נפחה כותב ;בכתב לשפה משפה

כבר. שנכתב לדבר
 מניר כתבים בו להעתיק מכבש ז, ,0מעתק
ניר. אל
>בםיוט<. חנינה ז, ,0מעתר

קטן. יתוש מין ז, ,*מפגיע
בחזקה. תקף, בכל תה״ם, ,*במפגיע —

פגע. שטן, נגף, אבן מכשול, ז, ,*מפגע
 על פרושה מטפחת ; קטנה מטפחת נ, ,*מפה

 ; תורה ספר בה שכורכים מטפחת ;השלחן
 רשימת ;הדגל יריעת ; הידים לקנוח מנבת

 של בליון0 השלהן; אל שיגישו המאכלים

ארץ תבנית עליו שרשומה הארץ בתיבת

מפוח

וכדומה. מדינה או
 ;באש בו לפחת כלי ז, מפוח,
הנפה. של המלאכה בית
 חדר ז, ,*מפוח בית —

 לקרר; בו טפיחה שהרוח
 1—ש דהטלאכדה בירת

הנפח)?(.
 עם זמר כלי מין נ, ,0מפוחית

מתקפלים. קירות ועם מנענעים
מפלת. ר׳ מפולת,
 פזמק, לבוש ת, ,0מפזמק

פזמק. עליו ששטו
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 כדינים. קשות כשאלות סונים שאליו

 פלא, מפלאות(, ס״ר מפלאות, )ר׳ נ, מפלאה,
אדם. מבינת נשגב דבר

 ;חבריו על נעלה מחבריו, נבדל ז, ,*מפלג

 על שהגדילוהו נפרז, מגזם, לדבר; ממחה

)כזמן(. מ־ רחוק >־ל( האמתי; ערכו
 בתה0 ;מהלקה חלק, מפלגות(, )ר׳ נ, .מפלגה,

העם. סלגת אחד, לרעיון השואפת
 טפלתי(, כ׳ טפלת, י )ס׳ נ, מפלה, מפלה,

 אבדון,* מפלת; ר׳ שממה; תל בנינים, חרבות •

נפילה. הרג; מנפה,
 סתר מנוס, מפלטי(, ב׳ מפלט, >ם׳ ז, מפלט,

רעה. מפחד
 מיד רטוב דג )דס, ; רטוב לה, ת, ,*׳מפלט

גלום. מעבד, לא0 אותו; שדנו אהרי
 הליכתה. ולישר לסלסה במכונה אבר ז, ,0מפלס

 מאד חריף ; פלפלים בו ששמו ת, ,*מפלפל
סלסול. בעל בשכלו;
 ס״ר מפלצות, ר׳ מפלצתי, )כ׳ נ, מפלצת,

 סמל דחליל, ומפחיד; מבהיל אליל מפלצות(,

בו. להפהיד חי או אדם דמות
 רקוע, מפלשי(, ס״ר מפלשים, )ר׳ ז, מפלש,

השתטחות. ולרהבו, לארכו דבר משטח
בו. שעוברים עבריו; מכל פתוה ,*מפלש

 הרס; נפילה, טפלות(, ר׳ טפלתי, )כ׳ נ, מפלת,
 הרבות הרבה, פגר; נבלה, במצב; ירידה

שממה. תל בנינים,

 ; הרם נפילה, ; נופל הרוס קיר נ, ,*מפלת
 בדוה שנשברו ;,ע ענפי0 ; שממה תל חרבה,
ארצה. ונפלו

מיתר. תסוש; לא פנוי, ריק, ת, ,*מפנה
נזרה. ר׳ ,*מפנה שוה גזרה —
פניה. ר׳ ז, ,0מפנה
 בפני; טלפני; מן"; רחוק פנים(, )ר׳ ט״י, מפני,

כי. יען בנלל, מ״ח,
וענוג. רך אותו, שעדנו אותו, שפנקו ת, ,*מפנק

 בפנקס. אותו שכתבו בפנקס, שהעבר ת, ,0מפנקס
 ומרכך ממעך "חבורה(, )־מכה, ז, ,*מפס

הלחה. להוציא
הפסד. ר׳ ז, ,0מפסד

 מבדיל וחודל, נוטר עוצר, משכית, ת, ,*מפסיק

ומסייד.
הפסקה. ר׳ ,0מפסקת נגינה —
 הסעודה נ, ,*מפסקת סעודה —

צום. לסני האחרונה
 בו, לחקק ברזל כלי ג, ,*מפסלת ,*מפסלת
מעצד. המפתח; כלי מחוקק,

 הדרך או הרחוב צדי מדרכה, נ, ,0מפסעה !

רגל. להולבי הנועדים
 מסעלי(. ס״ר מפעלים, ר׳ מפעל, )ס׳ ז, מפעל,

 מפעליות(, ס״ר טפולים, )י׳ נ, מפעלה,
עלילה. מעשה,
הגוף חלקי כל אל חודר ת, ,*מפעפע

בם. וטתסשט  הריסה, מפצי(, ס״ר מפצים, ר־ מפץ, )ס׳ ו, מפק, 1
 או רכים סוף קני של מחצלת* שבירה; נפץ,

 לפני קטן עב שטיה0 עליה; לשכב עשבים
 יחסות. ברגלים לפעמים עליו שעומדים המטה

 כלי מפצי(, ס״ר מפצים, ר• מפצי, )כ׳ ז, מפק,

בו. לסוצין פטיש בי, ולהרס לשבר
 העין מעל הקלסה את בו לפצל כלי ז, ,0מפצל

הרכבה. לצרך
ומסתעף. מתחלק שהוא נחלק, ת, ,*מפצל ;

 להבה שקצה הטקצועה, ממיני אהד נ, ,0מפצלת
 הלוח את מפצל והוא נכנוני החד

מחליק. ולא בו שטהקצים
ושקדים. אגוזים בו לפצע כלי ז, ,0מפצע ,

 ס״ר טפגןדים, ר׳ מם_קד, )ם׳ ז, מפקד,

 פקודה, מניה; ספירה, מנין, טסקדי(,
בית, צרכי בו להסקיד מקום טצוה;

מפצע .
לשכה. |
עליהם. ומצוה החיל אנשי על ממנה ז, מפקד, 1



— 314 —מפקיד

כוץ. ר׳ סין,
צדק. משיח לרבנים(; )כנוי צדק טורה ר״ת, צ,־מ .

צורר. מעיק, לוחץ, ז, מק,
שנעלם *הב גלה פ״י, ימצא(, >מצא, מצא

לאחר. פקדון הנותן איש ז, ,*מ^קיד
 וכרוכה(. )סחורה לארץ לחוץ המוציא ז, ,0מפקן

חלש. מהלט; לא בטוח, לא ת, ,*קפקפק
לו. ברזל שפהסות ת, ,0מפרזל

 ; ומחלקת שסועה פרסה לו שיש ת, מפרים,
לחזיר. *כנוי
 שדבריו נכון, אינו כי שהוכח ת, ק?ךךי׳

לאל. הושמו
 ומסרבת המשכרת הבד בית אבן נ, ,*מפרכת

הזיתים. את
לשם. נודע ;לכל ידוע ת, ,*מפרסם

 ונודעים ידועים דברים ז״ר, ,סת1מפרםמ —
7 לכלי

 ;מסדר לא באם; תה״ם, ,*למפרע (,*>מפךע
מהסך. בסדר מקדם; מראש, מתחלה,

ונכר. גלוי ת, ,*מפריע
 על מקימת הלואה קדימה, דמי נ, ,0מפרעה

העתיד. החשבון
 מפרצי(, ס״ר מפרצים, ר׳ מפרץ, )ם׳ ז, מפרק,

 של רצועה0 ;אניות מבוא בחוף, מים פרץ
היבשה. אל מהים החודרת מיס

סרק. ר׳ ז, ,*מפרק
 המחברת הנוף שדרת הגב; סרקי נ, מפרקת,

ופרקים. מחליות

 •ריעות מפךשי(, ס״ר ,מפרשים )ר׳ ז, מפרש,
ולרחכו, לארכו דבר משטח ;האניה נם

דבר. השתטחות

מפרשים אנית
באני נסוע מפרש, עשה

מצא
בים. נסיעה ז, ,*מפרש ;

 ; בים לנסיעה היוצא ת, ,*מפרש
וכדומה. התורה
בברור תה״ם, ,*מפרש

המפרש השם 
 ליחידי רק הידוע ה׳ שם ככתבו;

נפלא. ת, ,*מפרש
ר )שם־(, ,0מפשט

 הא רגל הפרד מקום נ, מפשעה,
הירך. פרק התחלת

 מפתחי, כ׳ מפתח, )ס׳ ז, מפתח,

 פותח י4ב טפתחורת(, ס״ר
ע: רשימת0 ; המנעול

ספר.
 מפתחים׳ ר׳ מפתח, )ס׳ ז, מפתח,

;פתיחה פתחון, מפתחי(, ס״ר

 מחוקק. פתוחים, עושה ז, ,*מפתח
מגלף.

 סף (,*מפתנות נס
בפתח. הארץ על המונחה

 אחרי אבוד דבר גלה ;שאבד או מקומו

 דרכו על דבר פגוש ;קרה ;השג ; החסוש

 המצא, די. היה ;עליו השב אשר טבלי
 למדי, היה ; במקרה השג הקרה, ;היה
 הנש, המצא, נחשב. היה* צרבו; כדי היה

ברוא ־,,יצו6 ;סגור מסור, ; ל־ נתון הושיט,
חדש.

והזדמנות. מקרה טצוא ,*יד מציא —
 איש ביד היבלת היה ,“ל “יד מציא —

דבר. להשיג או לעשות
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ידו את מצוא ל־, לבו את מצוא —

דבר. לעשות התחזק לעשות, העז ־,*ל
 להגיד. החפץ אם ,*לומר תמצא אם —

שיש. מה הדה, ז, ,0נמצא —
התבלבל. ,*ורגליו ידיו מצוא לא —
 מעמד, מצבי(, ס״ר מצבים, ר׳ מצב, >ם׳ ז, מצב,

 המלחמה; במערכת משטר מקום עמידה; מקום

 מדרגה0 מהנה; צבא, כהנתו; על איש מעמד
 אל האיש יהם ;איש מנת גורל, בחיים,

אליו. ויחסם אותו הסובבים
עיר. על לצור צבא מערכת ז, מצב,

הצבא. אסיפת לצבא, אנשים אסף ז, ,0מצבא
 אנשי נדוד משמר, חיל נדוד נ, מצבה׳ מצבה,
כללית. אספה* ח׳(; ט׳ זכריה, >?, צבא
 מצבתי, כ׳ מצבת, נם מצבת, )ם׳ נ, מצבה,

 נדד אבן או עמוד מצבות(, ם״ר מצבות, ר׳
 לעבודת מוקמה אבן ; זכרון לאות מצבים

 או עין לוח או אבן* ; העץ גזע ;אלילים
לזכרון. המת קבר על שמקימים בנין
לצבע. שער ציצית מכחול, ז, ,0מצבוע
 פקיד הצבא, ראש צבא, שר ז, ,0מצביא

צבא. של עליון
מצבה. ר׳ עץ; גזע נ, מצבת,

 בחומה סגור מקום מבצר, מצודה, ז, מצד,

בצורה.
מצודה. מצוד, ר׳ מצדה, מצל,

 אפנים לטצא משתדל הצדה; מטה ז, מצדד,
לצד־. נוטה דבר; לישב
וכשר. ראוי ת, ,*מצדק

 מצוץ, ;סחוט פ״י, ימצה(, )מצה, מצה
 בשפתיו תוכו אל משוך ;כלו והוציא ינוק

 על הוריק ;קפחט המצה, לאט. לאט
 דבר. ובדק נסה מצה; ,*מצה שתיה. ידי

התנונה. השלם; הנמר, ,*התמצה
 גמר לידי בא החשבוך, התמצה —

קץ. ולידי

 חמץ• שלא לחם עגת מצת(, )ס׳ נ, מצה,

 ומכים. נאבקים ייב קטטה, מריבה, ; בצקה
 לפני לכתיבה שמכינים עור* אהיו; את איש

קמח. עליו וטחו שמלהוהו

 אותה׳ שלשו מצה נ, ,0עשיךד. מצה —
ביצים. עם

מיצה. ר׳ ,*מצד.
 נחשת מין ז, ;)מתכת( מבריק ת, ,*מצהב

?(. )ברונזה
 ס״ר־ ,מצהלות ר׳ מצהלת, )ס׳ נ, מצהלה,

 צהלה קול עליזים, שאון קול מצהלות(,

ושמחה.
 חצובה;: רגלים, יטלש בעל בסים נ, ,*מצובה
 הוא קיר וכל ב-בע שבסיסו גדול בנין חרבה,

 וצלעותיו למטה שיסודו הזויות משלש
אחד. בחד למעלה מחברות

מצובה
 ;יוקשים פה רשת, ; מצור מבצר, ז, מצוד,

בזה. שלל,
 מסלט, ;מבצי מנדל, נ, מצודה, מצודה, !

 שלל, ;בו לצוד יוקשים פח רשת, מנוס;

נזל. בזה,
 צווי, פקודה, מצוות(, ר׳ מצות, )ם׳ נ, מצוה,
 ; דבר איזה לעשות לו הנכנע אל איש דבר
 מעשה ;ה׳ פקודות כלל ;ה׳ פקודת הק,

 ,"וישר טוב מעשה טוב, דבר* ;והחק המצוד,
לעני. יד מתת צדקה,

שניט. י״ג מבן נער ז, ,0מצוד. בר —
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 מצוות ככל טחיב הוא שמאז ומעלה,

התורה.
 האדם שעל המעשה נ, ,*?נשה מצות —

התורה. חקי סי על לעשות
 שעל המעשה נ, ,*תעשה לא מצות —

התורה. חקי סי על לעשות לא האדם
 לא מצוות נ״ר, ,*ת1למ*ג ת1מצו —

מבדרות. ולא מסרטות
מת. ר׳ ,*מצור מת -
 ,*נח בני שנצטוו מצוות שבע -

 גלוי השם, ברכת זרה, עבודה דינים,
 החי. מן ואבר נזל דמים, שסיבות עריות,

למצאו; שנקל דבר רגיל, תדיר, נמצא ת, ,*?מצוי
נמצא. עצם ז,0
 )בספרי לה׳ כנוי ,0ראשון מצוי -

המחקר(.
 עממי משל ,*להתברך מצוי השדה —

 האדמה. בעבודת מצויה הברכה לאמר:

נמר. נטירה, והסוחט; הטוצה פעלת ז, ,*■:מצוי
בכלי שנשא־ כה ז, ,*המרות מצוי —

המדה.
 בים; או בנהר מים מעמקי נ, לה,זמצו •מצ^לה,

 קלפת מין, ;עטק גיא,* ;הים מי שסעת

התבואה. גרגרי
 משפט בצוע, פשרה, (,*טצוע )ם׳ ז, ,*מצוע

 שמתחלק טקום אמצע, ;דין בעלי בין שלום

לשנים. דבר בו
 הענן חבל אל קשור קל עין חתיכת ז, ,0מצוף

 קל עין חתיכת ;המים בתחתית מקומו לדעת

 את ידה על לדעת החכה חוט אל קשור

בחכה. הדג נגיעת
 (;* מרחקים בה למדד שפופרת נ, ,*מצופית

צפוי. מכסה,
היונקים. אהד יונק, חי ז, צא/1מצ

סלע. שן צורים, ראש מצוקים(, >ד׳ ז, מצוק,

ז67160<0,ח ר'61£8£0ק6 מצופית (1

נצב. עומד ת, מצוק
 האדם לבני פיוט• שם ז״ר, ,*מצוקים -

ה״אראלים"(. המלאכים אל )בהקבלה

 חס־, ;דחק לח״ן, צרה, נ, קצ^קה, ז, מצוק,

מחסור.
 כן כצי-רות ר׳ כצירי, כ׳ בצור, ׳0) ז, מצור,

 עיד על לצו־ בנין ;מבצר מנדל, מצורה(.

 הצר צבא מחנה מצוקה; צרה, לחץ, לסגרה;

ללכדה. עיר על
 חובה עיר, לבצור מבצר מנדל, נ, מצורה,
עיר. על בו לצור מגדל עיר; על להג;
כצד. אג־וף, במכות נאבקים ריב נ, מצות,
 מצחות/ ס״ר מצחות, ר׳ מצחי, )כ׳ ז, מצח,

השער. מקום עד העינים מעל הפנים חלק
 ;הצוף פנים, עז המצה, חזק איש —

תקיפה. דעה בעל *איש
 ידע שלא איש ,0נחושה מצח בעל —

בשת.
 מצח כדמות הברך לפני סח רקוע נ, מצחה,
 הבולט מהכובע קשה חלק0 ; בטלחטה כמגן
למצח. כעל

 מנקה. אותו, ונקו שצחצחו ת, ,*מצחצח

ולהתאחד. להתחבר שיוכל ת, ,*מצטרף
 שקנוהו יקר דבר ;שמצאו דבר נ, ,*מציאה

בזול.
שיש. מה נמצא, ישות, הויה, נ, ,0מציאות
מצוי. עצירה, סחיטה, נ, ,*מציה

 ריב. סחרחר ומדון, ריב איש ז, נא/1*םצ

 מאחרים, לטובה ונבדל נפלה ת, ,*מצין
 כר0 ; עליהם לשכב מרבדים משטח ז, ,*מצן?

 לגוף מתחת במטו־־. אותו שנותנים ארך
כה. השוכב
התוך. דבר, אמצע ז, ,*מציע

תיכון. אטצעי, ת, מצי^א',
 המסכתנה אחת שם מציעא', בבא —

נזיקין. כסדר כתלמוד
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ציצית. בו שיש ת, ,*ץ*מצ

 >ביחוד בשפתיו המוצץ פעלת נ, ,*מציצה
מילה(. ברית בשעת הדם מציצת

מצטע-.* צורר; דוחק, לוחץ, ת, מציק,
צל. פורש ת, מצל,

קטן. פעמון נ, מצלה,
 ' איש מאשר, איש ת, ,*מצליח ,*מצלח
דרכיו. בכל מצליה
ברצועה. מכה ז, ,*מצליף

)שטה(. רבות צלעות בעל ת, ,0מצלע
בו. להכות שוט נ, ,*מצלפה
 ; ׳משמים קטנים זמר כלי טין דר, ,0מצלצלים

 מזומן לכסף כנוי בהם; לצלצל האצבעות על

ההמון(. )בדבור
 מין דר, מצלתים

מימני זמר בלי
סחיט רקועי

מצלתים. בהם. לצלצל
 ' הבט בעינים, קרוץ ; מצוץ ינוק, פ״ע, ,*מצמץ

למחצה. סגורות בעינים
מיתר. לא בדיוק, שהוא ת, ,0מצמצם
כצמוק. מקמט ת, ,*מצמק
 צנוע. ענו, ;*ל מהבר צמות; עשוי ת, ,*מצמת

 קר. מזג בעל המו; שפג שהתקרר, ת, ,*מצנן

אותו. והצניעו שהסתירו מכסה, ת, ,*מצנע
לראש; כרוכה מעטפה מצנסתי(, )ב׳ נ, מצנפת,
בכלל. ראש *כסוי

 באמצע, היה פ״ע, (,*.ימצע )מצע, *מצע
 נתון ; כתוך דבר שים ,*מצע בתוך. היה

 במדה דבר עשה לשנים; הלק באמצע; ללכת

 ,*מצלע בדיוק. השב בדיוק; מדוד בינונית;
 דבר שים ,*המצע דברים. שני כין היה

 באפן החלק ,*התמצע לשנים. חלק בתוך;

אחר. לנוף החלקים כין מקום שיהיה
 דכר יצוע, מצעות(, רי מצע, )ם׳ ז, מצע,

עליו. לשכב הנוף תחת ששוטחים

 על■ שפורשים סדינים ז״ר, ,*מצעית —
וכליה. המטה חפצי כל היציע;

 צעד,, מצערי(, ס״ר מצעדים, )ר׳ ז, מצעד,
רנל. כף מדרך
זעיר. קטן, צעיר, ת, מצעיר,
הכמות. ודל קטן דבר מעט, מספר ז, מצער,
רק". לו הפחות; לכל ,0למצער —

 להביט נכוה מגדל נ, מצפה, ז, מצפה,
למרחוק. ממנו

מכסה. ת, ,*מצפה
 ישר־0 ; טמון אוצר מטמון, מסתר, ז, מצפון,
לב. מוסר לב,
 חובת. תורת נ, ,0המצפון חכמת —

הלבבות.
צפרנים. בעל צפרנים, לו שיש ת, מצפיר",
 ומצפה: בפה המושם זמר כלי סי נ, ,*מצפית

מיחד. בחמר
 אתי להראות מכונה המגנט, מחט ז, ,0מצפן

הרוחות. ארבע
 פ״י, ;מץ(, >מצץ, מצץ

 ספוג, תוכו, אל ינוק

 נוזל תוכו אל משוך

 שהוא ממקום בשפתיו
 אליו. משוך *בו; עצור

מצמץ. ר׳ ,*מצמץ
 1־צם טצךים<׳ )ר׳ ז, מצר,

 שבילי* ודחוק; צר מקום מועקה; לחץ, צרה,

 אי קטן נשר ; אותם המגביל שדות בין צר
שני־ המאחדת ים לשון0 נהר; על מעברה

מצר
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 לשון ינשה; חלקי שני כין ומפסקת ימים

 בין ומפסקת יבשות שתי המאחדת יבשת
•מים. שני
 על שבן ז, מצרא/ בר מצר/ בר —

 בקנית קדימה זכות ולו חברו נחלת נבול
נחלתו.

שפל. ערך, קל מצטער; ת, ,*מצר
 ונבול מצר עשה ס״י, (,*ימצו־ ,*>מצר *.מצר

מסביב. גבול עשה בין־;
 ; מצרים מארץ ; מצרים ארץ יושב ת, ,*:מצרי

 )חבל, דקים אילן ובדי נצרים מקליעת העשוי

וכיו״ב(. כפיסה,
 המצר שאך שבן, הנבול, על היושב ת, ׳,מצרן

מצר. בר ר׳ ובין"; בינו מפסיק
ב־־מציא. זכיות דיני )הלכות"(, נ, ,*.מצרנות

צרעה. מכה איש ז, ■מצר",
סינים. בהן להסיר טתביות לצרף בלי ז, מצרף,

 רקוב, עץ אבק שנרקב; דבר רקבו;, ז, מק, >מק,
רקבובית.

 מסכת )שם קטן בועד ;קטן מחזור ר״ת, מ״ק,
)בדקדוק(. קריאה מלת תלמודית(;

נקבים. בו לעשות חד שקצהו פטיש ז, ,*מקב
הורים. לנקיבת מכונה נ, ,0מקבר.

מכבי. ר׳ מקב"",
 מנגד, מול, המונח או העובד ת, ,*מקביל
מול". ישרה בשורה
למקבת. ודומה הד שראשו איש ת, ,*מקבן
קברות. שדה הקברות, בית נ, ,0מקברה
 ;בו לנקב הד אחד שראשו פטיש נ, מקבת,
האדמה. בבטן הפור בור חלל

 יוצר כלי שב• חרס, קערה; קערית; נ, ,*מקדה
באש. שרוף
 יתד נקבים, בו לנקב הננרים כלי ז, ,*מקדח
בו. לנקב חדות שקצותיו כברג עשויה ברזל

 או הזמן לפני שבא דבר קחם; הבא ת, ,*מקד□
הנצרך. המקום

 קרוב, היותר בזב; תה״ם, ,*במקדם -

קדם. היותר
 מקדשי, ב־ טקך־ש, )ס׳ ז, מקדש, מקדש,

 דבר קדוש, מקום מקדשי(, ס״ר מקדשים, ר׳
 ;ה׳ היכל דביר, הקדוש, ה׳ בית ;קדוש
לה׳. המקדש החלק קדשה; קדש,

 ה־ מקדש ז, ,*והמקרא בית —
שבירושלים.

 שבנו המקדש בית ז, ,*.ראשון מקדש —
המלך. שלמה בימי

 שבנו המקיש בית ז, ,*שני מקדש -
זרכבל. בימי בבל עולי
 דברת מקהלות(, נם מקהלים )ר׳ נ, ,*מקהלה

ונוגנים. שרים
 קב־ץ מקום אכסה; מקום מקוה(, )ס׳ ז, מקרה,

 חלקי* תוחלת; תקוה, ; אנשים קבוץ מים;
יין. נבי על הצפים רקבון

 הקוות מקום (,*מקואות נם מקוות )ר׳ נ, מקרה,
בטבילה. בם להטהר מים אסף המים;

 בסדר תלמודית מסכת שם ,*מקראות —
טהרות.

בה שמוב־ים חנות ; בטבחים בית ז, ,*מקרלין

 וטיהב שטח בקומות(, ר׳ מקום, )ס׳ ז, מקום,

 ;משב; מכון, רוח; מרחק, ;דבר נמצא שבו
מצב. מעמד, מדינה; עיר, מושב;

האלהים. ,*המקרב -
חלף. תחת, תה״ם, במקלם, —
 זאת; כל עם זאת, בכל ,מקרם מבל —

אפן. בכל
*

 הנאמר מבטא ,בעזרר יה;ה המקלם -
לביבי. זכרו כמו: מת, שם הזכרת אחרי

*

 :לאב־ מבטא ,^באת ממקום —
 והתנניות פתירה למצא אפשר מדבריך

להם.

*

השנון החלק ;בגרזן השטוח החלק ז, מקוף",
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יד. בי? בו שמכניסים )בגרזן( נקב במעדר;

 מוצא מקורות(, גם מקורים ר׳ מקור, >ס׳ מקור,
 ערות ; מים מבוע מעין, ; האדמה מן מיס

 סעל, שרש )בדקדוק(0 ; דבר מוצא ; הנקבה

 משג תוספת טבלי הפעלה על הטורה המלה

והפועל. הזמן
 אבני את בו לנקב מהדד פטיש ז, ,*מקור

 מאברי אחד שם ; בעוף הד חרטום0 ;הרחים
הכדור. זיק על המכה הרובה

מקורים

 תכונות בו שיש ;מוזר רגיל, לא ת, ,,מקולי
אחרים. בדרך הולך שאינו ;לו רק טיחדות
 מקורי שהוא איש או דבר טבע ג, ,0מקוריות

אחרים. בדרך הולך ואינו
 עליו שמקישים מתכת כפה עשוי כלי ז, ,*.מקוש

 מתכת יד כעין העם; את ולאסף קול להשמיע
 בית )פקיד בדלתות הדופק ; בה לדפק בדלת

לתפלה(. העם את המאסף הכנסת
 והמקבל הלוקח פעלת לקיחה, ז, ,*מקל מקל,

 הדבר ; הקונה פעלת קניה,* ;זולתו מיד

הקנוי.
 קבלת שחד, לקיחת ז, $חר, מקל —

וכדומה. טשפט להטות ומתן שחד

 קניה סהר, מסהר, ז, ,*וממכר מקל —

ומכירה.
 ובשגיאה, בטעות קניה ז, ,*טעות מקל —

תוקף. לה שאין קניה
המוכר. ז, ,*מקל כעל —

דבר. מחיר ז, ,*מקל
 על ונתון נשוא ,*למקל על ל1עמ —

קניתו. בשעת דבר מחיר
 ליד טיד העוברת רכלה סחורה, נ, מקלל,

ל״ב(. י׳ )נחמיה,
 מקטרי(, ס״ר מקטרים, ר׳ מקטר, )ם׳ ז, מקטר,

המקטיר. פעלת הקטרה, עליו; להקטיר מקום

 על־. חובה מלמד קטיגור, טאשים, ז, ,*מקטרג
 כלי ; )?(עליה להקטיר במה נ, מקטרל,

להקטיר.
 בית לו ויש ידים בתי בלי מעיל ז, ,*מקטרן

כתפיה. ראש,
 מחתה מקטרות(, ר־ מקטרתי, )כ׳ נ, מקטרת,
טבק. בו שטקטרים כלי טין0 ; עליה לקטר

מקטרות
טוקיון. ר׳ מקלן,

 בלי בהקפה, מחנות סחורה הלוקח ז, ׳*מקיף

מזומן. כסף שלם
 בשעת למשען מטה מקלות(, )ר׳ ז, מקל,

קסמים. מטה עין; בד חטר ההליכה;
נשק. כלי ז, ;ד, מקל -

מושלים. שבט ז, תפארל, מקל —
 טרחה במובן: מבטא ,*מקל לעבר -

קלה.
מחמיר. ואינו באסורים למעט שדרכו ת, ,*מקל

 כלי* ;בידים ;הבערה שרפה, ז, ,*מקלל
הקפה. גרעיני את בו שקולים

מכירים לקוח אסר ז, ,*מקלל א£' —
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עץ. המרי של אסר הם; בעודנו
 בשעת הבקי נללי לקבול עור כלי ז, ,*מקלוט

מלקוט. הדישה,
 כים כעין שהיא קלסה ;קלסה ז, ,*מקלוף
הפרי. לגרגרי
 כברה כעין שבקצהו מים צנור נ, ,0מקלחת

ממנה המים משהסכים אותו וכשפותחים
גשם. ברכיבי

 שמה, לבדח מקום מסלט, מקלט(, )ם׳ ז, מקלט,
לנרדף. מהפה מקום
משבח. מהלל, ת, ,*מקלם

קרבו. על צלוי נדי ,*מקלם גדי —
 במקלעה. המורים הצבא מאנשי אהד ז, ,0מקל?

 גדול, רובה0 ;קלועה שער קוצת נ, ,*מקלעה
תותח. כלי

 והאורג הקולע מלאכת קליעה, נ, מקלעת,
ציורים. פתוה חליפות;
מפסיד. משחית, ז, ,*מקלקל
נסם'־. משחת, ת, ,*מקלקל

ך.פםד. היקב, ס״ע, ,*התמקמק )מקמק(
קשת. כעין עשוי ת, ,,מקמר
 ;הקונה סעלת קניה, מקנה(, ,)ם ז, מקנה,

קנין. הון; רכוש, ובקר; צאן עדרי
צאן רוע• עדרים, מנדל• מקנה, אנשי —

מקצת
רחבות. מכנסים ז, ,*מק□
 כעמף, מכשפים, חזון מקסם(, >ם׳ ז, מקסם,

קסם. והקוסם המכשף פעלת
)־(. מלים שתי בין מחבר קו )בדקדוק(, ז, ,0מקף

 יושב לשני; מאד קרוב שהוא דבר ת, ,*מקף

מסביב. חומה לו שיש בעיר
נרש־ בליל יעבה, גרש תבשיל ז, ׳*מקפה

ריסות. או
 בדבר נם זולתו עם מדקדק מתרגז; ת, ,*מקפיד

עיך. קל
 עם־י־ נעשה שי־ בית שיר, משקל ז, ,0מקצב

ותנועות. יתדות מספר
 תאנים ולדותיבת ענבים לבצירת סכין ז, ,*מקצה

 סרות אוצר ; יבשות תאנים ערמת ; וכדומה
 בית מאחרי נדור מקדם הארץ; על שטוחים
 שהכדילוה בהמה ;וכיו״ב עצים לאצירת

 טוב ויום בשבת לשטוש שאינו דבר לקרבן;

בשבת. בו להשתמש שאסור דבר החק, פי על
טוב. ביום או

נפרד. נבדל, ת, ,*מקצה _ _
 מגבלה; כנין; צלע ז, מקצוע,

ענף,0 זוית; סנה, אחד; צד פני
 ענין שלם; מדבר המסתעף אחד חלק סעיף,

 שטחים, שני שבין הגבול מיחד; לבודי אהד

 דבלי בה לקוץ חדה לא סכין ז, ,*מקצוע
תאנים. בו ליבש גדור מקום תאנים;
 העץ, את להחליק הנגרים כלי נ, מקצועה,
 ברזל ולהב עץ בד עשוי כלי רהיטני, מעצי,

 ;הקרשים את בו להחליק כתוכו נתון חד
תאנים. לכריכת *מחצלת

 סנת בנבלה, צלע, בנין, זוית נ, מקצעה,
אחד. צד

 מקנת(, )פ־ נ, מקנה,
שלום. הקבין; כסף
המקנה, ספר —

מחיר, קנוי; דבר קגין,

הקנין. שטר ,1

הקצעה. מכונת נ, ,0מקצעה
אד הקמה בה לקצר מכונה נ, ,סמקצךה
שדה. הציר
 דבר איזה זמן; אחרית פוף; קצה, נ, מקצת,
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 מזער, מעט,* טבל"; חלק מטפפר, הלק מ־;

רב. לא
 ;לחלקיו התסרד הטם, פ״ע, ה^ק, >מקק<

 הרם, ; המס המק, התנונה. גבול, הרקב,

 התמקמקי, המק. הפק, לחלקיו. הסרה
מקטק. ר׳

מק. רהבוכית, בלוי, דבר ז, ,*קק?מ
 הנמצא החפושיות ממין קטן שרץ ז, ,*מקק

פפרים• המכלה ?ניט לחים; במקומות ביחוד
עצמו. מקרר מצנן; מקרר, ת, ,*מקר
 ונם מקראות נם מקראים, )ר׳ ז, מקרא,

 או התורה קריאת ;בפסר קריאה (,*מקריות
 שנמסרה כפי בתנ״ך הקריאה אפן טמנה; פרשה
 מקום הקהל; אספת עם, קהל קריאת לנו;

 פעלת קריאה, להודעה; הכרזה עם; לאספת

 הקדש; כתבי* שיבוא; לאחר והטודיע הקורא

 התורה. למוד הקדש; מכתבי אהד פסוק כתוב,

מפרש. פסוק ז, ,*מלא מקרא —
 הקריאה לאפן ותקף יסוד ,*למקרא אם —

במקרא.
 הקראים כת בני ז״ר, ,0מקרא בני —

שבכתב. בתורה רק המאמינים
 היודעים אנשים ז״ר, ,*מקרא בעלי —

המקרא. את היטב
 בו שמתאספים בית קריאה, בית ג, ,0מקראה
בספרים. לקרא
 כזה באפן לטושה זכוכית כלי מין נ, ,0מקרבת

 הרחוקים הנופים את רואה בה שהמביט
אליו. כקרובים
 להעלות האורגים של מסרק מין נ, ,*מקרדה

הארג. על שער בו
 מקרי(, ס״ר מקרים, ר׳ מקרה, )ס׳ ז, מקרה,
 גורל ;מארע והכנה, כונה מבלי בא דבר

בחיים. האיש מגת החיים,
 יציאת קרי, ראית ז, ,*מקרה־לןלה —

המוליד. מאבר זרע

שם. ר׳ ,0מקרה שם -
מקרה. הבית, קורת בית, ספון ז, מקרה,
 הדברים את לקרר מכונה0 ;קרור נ, מקרה,

 תבה או מגדל מקרר, תוכה, אל הנתנים

 או המאכלים את לשטר קרח בהם ששמים
קרים. שיהיו המשקים את

קשה. מעגל; ת, ,*מקרזל

 כונה כלי בטקרה הבא דבר טבע ג, ,0מקריות
והכנה.

קרנים. בעל ת, מקרן, מקרין,
 העפה מן שבוצעים בצק חתיכת נ, ,*מקרצת
חלה. או ככר טמנה לעשות
גידי. דלא נכסי קרקעות, נכסי ז, ,*מקרקע

 אכל דברי בו לקרר עשויה תבה ז, ,0מקרר
מקרה. וכדומה,
 שדה (*מקשאות )ר׳ נ, מקשה, ,*מקשאה
 מתכת הרשת ;אבטיחים שדה קשואים,

אש. בלי פטיש בהכאת
 קשואים. ערוגת (,*מקשאות )ר׳ ז, ,*מקלסה

קשה. דבר היטב, מובן בלתי דבר ת,ס

לקשה. הרך עשית ז, מקשה,
 תפרקת השער, תלתול מקשה, מעשה —

השער.
 חזיר. של הקשה שערה* מקשאה; ר׳ נ, מקשה,

 קושיות, לשאל שדרכו טי ז, ,*מקשן ,*מקשה
להקשות. שאוהב

לשמע. לב שם בקול; שוטע ת, מקשיב,
אגל. טסה, ז, מר,

 )ביחוד לאיש כבוד קריאת אדון,* ז, ,*מר
 איש פלוני, ;האמוראים( בימי בבל לחכמי

 )בתלמוד אט- טרא; ר׳ ;)איש( אחד אחד,

ירושלמי(.
 יגון מלא ;מתוק( : >היםך בטעמו רע ת, מר,

אכזרי. רוח; ושבר
מצרותיה נרגזת שנפשו מי ת, נפש, מר —

הרכות.
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;המעלה עוף לעוף, הנבה רא,
זות.
שליט. דון,

מעדר. נ, רה",
; ראיה עיגים, ראות מראות(, ר׳

במרירות. תה״ם, מרה, מר,
 בשטים מעץ הנוטף בשם טין ז, מור, פר,

(.* ומתיבש
 זיוף בו שאין נקי מר ז, מר־דרור, —

ותערבת.
ל״ה.?(. נ. )טשלי יורש נוחל, ז, ??ר,

המ >מרא<
 כהג *סטם
 א ת, מראי,
 מ! ז, מראי,
> ז, מראה,

 1 ; תמונה
 הג דבר

 מהזה,
 ד תבנית,

 צבע. נון,

מך$ —
 מקן
 מראה

 נמצא

 פסוק
מאטר

 ן ; נבואה מהזה, חזון, מראות(, )ר׳ נ, מו־אה׳
פניו. את רואה בו שהמביט חלק כלי ראי,
העוף. בצואר בולט זפק נ, מראה,

 שרבים דבי העין; ראית מבט, נ, ,*מראית^ן
רעה. עין אותו; רואים

 1 על האיש ראש מקום )־האיש(, נ״ר, מראשות,
 (,*)־המטה* ; הראש שתחת כסת ;משכבו

 ראשו האיש שם שם אשר המטה חלק

בשכבו.
הראש. לצד הראש, תחת תה״ס, ,*מראשות

 טתדבק. בדבר משוח ת, ,*??.רבב

 בקיר. אבנים שורת נדבך, ז, ,*?רבג
מרבדי(, ס״ר מרבדים, ר׳ מרבד, )ם׳ ז, מרבד,

,גקקמזג זזץ\/ג1,£ר 171זזץ1ו מר י(

יפה. צמר שמיכת משכב; מצע טרפד,
מאד. רב עצום; מספר רב, נ, מרבה,
הנדלה. רבוי, ועצום; רב מספר ז, מרבה,
היותר. לכל תה״ם, )בזרנון(, ,0למרבה —
נדל. ר׳ ז, מרבה־רגלים", —

 יותר, תה׳-ם, המספר. רב גדול, ת, ,*מרבה
מועט(. :)היפך הרבה יותר; רב יותר, נדול
 הגדול לכהן כנוי ז, ,*בגלים מרבה —

 המשחה בשטן נטשח שלא שני בית בימי
 בגדים א־בעה לו שהיו בזה רק והצטין

הדיוט. לכהן כאשר יותר
הערך. רב דבר גדול, דבר ז, ,*מרבה

 משל ,*תפשת לא מרבה תפשת —
 לא גדולות אחדי הרודף :לאמר עמטי

 מיעט תפשת מזה: הפך ;כלום ישיג

מועט. ר׳ תפשת,
 -בית; נשך, מן־; גדול הלק רב, נ, ,*מרבית

שכבה. להון; הוספה
 ;־ך ענף או עץ (,*מרביות )ר׳ נ, ,*מרבית

 ;אבן שכבת ;בנן או בשדה ההשקאה זמן
אבנים. גל

>קטח(. רותחים במים חלוט ת, ,*מרבך
נדבך. מרבג, שורה, ז, ,*מרבך
 טף ז,ס שוים. צדדים ארבעה בעל ת, מרבע,
 צדדיו ארבעת שכל נוף ;פנות ארבע בעל

ביניהם. ש״ם
 עד אהד נשס מראשית תקופה נ, ,*מרבעה

רביעה. חדלו,
 ארבע בעלי פעלים )בדקדוק(, ז״ז, ,0מרבעים

שרשיות. אותיות
 לבהמה. או להיה רבץ טקום ז, מרבץ, מרבץ,

 הבהטה את שם שאוסרים מקום ז, מרבק,
אבוס. לבהמה, פ£כל כו שנותנים כלי לפטומה;

 עקד־ תלוש, פ״י, (,*ימלג ,*)מרג *מרג
בחזקה. והוציא

עבודה. העדר רגז; חסר שקט, מנוחה, ז, מרגיע,
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 ככרות נותן הוא שעליו האוסה כלי ז, ,*מרדה
 ;טמנו ולהוציאן התנור אל להכניסן הלחם

סירה. או אניה בו להסיע עץ בד טשוט,
בקר. נללי עם מערב חמר נ, ,*מרדה
 תוכחה. עגש,* ומעל; בנד מחשבת נ, מרדות,

 טרד על ענש מכת נ, ,*מרדות מבת —
וסשע. חטא על או
סירה. בו להסיע משוט נ, ,*מרדיה
מות. ענש ז, ,*מחיין
 דרבן, (,*מרדעות גם *מרדעים )ר׳ ז, ,*מרדע
 הבהמה את להטות מקל הבקר, מלמד

בחדשה.
 אכף ; לרכיבה החמור כר אכף, נ, ,*מרדעת

משא. של
 שמוע, לא סשוע, ס״ע, ימרה(, )מרה, מרה

 המרה׳ טרד. ;המצוה רצון לעשות סרב
 כדבר או בכסף התערב* ;העז טרר; טרה;
חיים(. )בעלי סטם אחר;

כעם. נסש, דאבון נ, רוח, נ{רת :{רה,
 טעם ארם; כעם;* נפש; דאבון צער, נ, מרה,

 כתם ירגן שנונו מר נוזל טררה, ;טרירות
 לעכול ועוזר החי כגוף בשלחוסית וגטצא

התפרצות. טרד, טרא; מעדר, המאכלים;
אימה. הטל ,*מרה זרוק —
 שגעון מחלת נ, ,*שחורה מרה -

העצכת.
סרא. חמור טרד; טתסרץ; טורד, ת, ,*מרוד
בשנים. צעיר תועה; הולך לב; שבור ת, מרוד,
 המורדים שעשו מטבע ז, ,*מדוד מטבע —

במלכות.
שסלו-ת. עניות, ז״ר, מרודים,
(.1חריף שריהו צטה טין נ, ,*מרוה
 מלא ;כתות)?( מעוך, מרוח(, )ם׳ ת, מרוח,
)?(.רוח

8211361, 83ט£6, מרור. *(
6^83

מרגיע
 קטן(. )ילד למקום ממקום מתנועע זוחל, ת, ,*מרגיע
ל־. שהסכין טי רגיל; דבר ת, ,*מרגל
 ולראות ארץ ולחסר לתור הולך איש ז, מרגל,
עדותה. את

רגילות. הרגל, ז, מרנלא",
 היה רגיל ך־/ בפרמיה מרגלא -

וכך. כך לאטר סלוני
 על האיש רגלי מקום )־האיש(, נ״ר, מרגלות,

 שם שם אשר המטה חלק )־המטה( *משכבו;

בשכבו. רגליו האיש
 פנינת יקרה, אבן (,*מרגליות )ר׳ נ, ,*מרגלית

 הים, בצדסי הנמצא וקשה עגל קטן נוף הים,
לקשוט. בו שמשתמשים

 ב;ךך דוחה טובה מרגלית —
 על אמרה ,*ממני לאבדה ובקשת

בתורה הדוש איזה למסור רצה שלא איש
וכדומה. טובה ידיעה או
אבנים)?(. לזריקת הקלע כף אבנים; גל נ, מתמה,
וקנים. קש דירת צריף, ז, ,*מתן

 או סוסיי לעגין כנוי ;מרגלית נ, ,*מרגנית
(.1סרה טין האשה; לשדי כנוי יקר; רוחני
מנוחה. מרגוע, ג, מתעה,
מהומה; רעש, (,*מרגשות )ר׳ ז, ,*מרגש

רבה. התרגשות
 סשוע, ־(,3> ס״ע, ימרה(, )מרד, מרד

 הכעס ס״י, מלכות; על סרוק מסגי", התסרץ
 זוב, חולה; היה ס״ע,* רוח; והעצב מרה לב,

 הרעש, ,*המרד ממכה(. או טעין )לחה הזל

כננד. קוטם
 ן התפרצות. בוגדים; מחשבת בנד, קשר, ז, מרד,

רקיע. שטוח, ת, ,*מרדד
<.* עוף שם ז, מרדא',

 ן<13זכן'3טק11<3, 1ל13ת£3-(£־ז מרגנית י(
1תעו1נ1,שודזט וזשט^חהתז(6, ז13ו5ע

 ץד.סז6>17ת11<[י ט¥\1116, טרדא (2
תז113,ח
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 חמרח׳ תבואה(. ערכת )סני השוה, *החלק,
 ברחת. זרה ; מרוח ,*מרח הטוח. המשה,

 תבואה(. ערמת >םגי חלק העשה ,*התמו־ח

 טרחבי(, ס״ר מרחבים, ר׳ מרחב, )ם׳ ז, מרחב,
 מננף מבטח הצלה, רוחה, רחב; שטה רוח,

ומצוקה.
 בית ;רחצה מקום (,*מרחצאות )ר׳ ז, ,*מרחץ

בו. ל־הץ
 מרחקי(, ס״ר מרחקים, ר׳ מרחק .)ם׳ ז, מרחק,

בין". _רוח רחוק; מקום
 ה^-ך, ־ף(,3 >של ,0מרחקים שלשה -

והגבה. הרחב
 השון. מניסן, השמיני החדש שם ,*מרחשין

בו. לטגן בכסוי מכסה עמק כלי נ, מרחשת,
 כלי צחצח לטוש, ס״י, ומרט(, >מךט, מרט

 שער תלוש ;שנן חדד, ;חלק עשה כתבת,

 המרט, קרחה. עשה ;בחזקה נוצות או
 הוחד, רוט,1מ כרוט. ,*מרט הקרח.
 )שער, התלש ,*התמרט חד. היה לטוש,

נוצות(.
קרח. מרוט, ת, ,*מרטה

 סמרטוט. בלוי, בגד חתיכת ז, ,*מרטוט
 שרש. השרש, עם עקור ס״י, ,*מרטט

מרירות. ערף; קשיות טרד; ז, מרי, מרי,
 מיחד טין ומסטטת; שמנה כהטה ז, מריא,

(.1ובחזקו בנדלו מצין בשורים
שדים. ז״ר, ,*מריאים —

 קטטה. מדון, ריב, נ, מריבה,

מרד. קשר, נ, ,*מרידה
 חת לא שלבו מי דבר, לעשות מעז ת, ,*מריח

דבר. כעשות
על". המורח סעלת נ, ,0מריחה
 איש קרח, ת, המורט; סעלת נ, ,0מריטה

שערותיו. שנשרו

6,מספמץ 1311^461, טריא (1

גוף. איזה על מתמעך רך דבר משיחת ז, ,*מרוח
 שהכניסו רוח; די בו שיש ידים, רהב ת, ,*מרוח

 ברוח ששמוהו ;)חדר( נקי אויר תובו אל
)בנד(. לנקותו

קרח. שערותיו, שנשרו מי ז, ,*מרוט
 שיא, רום, מרוטים(, ר׳ מרום, )ם׳ ז, מרום,

שטים. גבוה; מקום גבה;
שטים. מרומים, —
 ולראשי לשרים בנוי הארץ, עם מרום —

העם.
צאן. עדר צאן, ז, ,*מרון
 סעל לחץ, ; בחסזון הליכה ריצה, ז, מרוץ,

עשק. חמס,
 ולהחליק למרק בו שמשתמשים חמר ז, ,*מרוק

כלים.
זרע(. )של שסיבה ז, ,*מרוק

 עור על בשמים שטני מריחת ז״ר, ם.*מרוק
הבשר.

טר. עשב ז, ,*מרור
רעל. ארס, מר; דבר נ, ,*מרודה

רעות. צרות, נ״ר, ,*מרורות
 מרירות. ומרים; הריסים ירק מיני ז״ר, מרורים,

משמעת. שלטון; אדנות, שררה, נ, ,*מרות
 1 גג בקצה או מעין בקצה צינור ז, ,*מרזב

 ' ;מרזב בצורת בנד קצות קסול המים; לקלוח

 לשיב עושה שהחנוני קרן בצורת ניר כיס0
מוכר. שהוא מה בו

)לענויים(. סטיש נ, מרזובא",
 ן שכורים(; )של המולה שאון, קול ז, מרזח,

 1 :)בלשון אבלים סעודת* ;גדול משתה

נהור(. סני
 ;משקים. בית מסבאה, ז, מרזח, בית —

עגום. עצוב, ת, ,*מרזח
סטיש. בן קטן, סטיש נ, ,*מרזפת

 מעוך טוח; משוח, ס״י, ימרח(, >מךח, מרח
;ובחזקה בלחץ גוף איזה על •ך דבר
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רם. במקום מזבח במה, נ, ,*מרימה

במלח. כבושים דגים ציר ז, ׳*מרים
חולה. ת, ׳*מרי?

בשדה. או בגן אחה השקאה נ, ,*מרקנה
 מקבת באדמה; החסירה מבלי אחד נ, ,*מריצה

כצפורן. וחד רחב אחד שקצה אבגים לשבירת

 דבר. והמחליק המורק סיגלת נ, ,*מריקה
מעט. מר שטעמו ת, ,*מריר

דבר על ידוע משל ,*חםא3 מריר —
מריר.

המר. הטעם מרירות, ג, ,*מרירה
 המר. הטעם* יגון; נסש, דאבון ג, מרירות,

 שד. ז,* ארפי. משחית, מר; ת, מרירי,
 חזקה עץ קורת (,*פרישות )ר׳ ז, ,*מריש

בבנין. ועבה
 היי׳ ,*התמרך רך. עשה ,*המרך <*>מרך

התרכך. רך,
רך. יכר טבע רכות, טסחד; רפיון ז, מלך,

>׳<. המקרא מטעמי אהד ,סא3מר
 קטגים קוים של סטן ג״ר, ,0מרכאוית —

במאמר ואחריהם איש דברי לסגי >״־"(

במסור. או
 מקום אכף, ; מרככות קבוץ רכב, ז, ,33מך

הרוכב. מושב
 מהבר0 ;גב־ על רכוב ת, ,*33מר ׳*ב3מר

שונים. מהמרים או מדברים או מחלקים

 חכמת* שרים; בה שרוכבים עגלה נ, ה,33מר
האלהות.

 נסתרים קבלה עניני ,*ה33מר מעשי —

 יחזקאל שראה המרכבה מראה בבאורי
א׳(. )יחזקאל הנביא

מרע
 המיתרים קצה עליה שמכוננים יתד ז, ,*3ו3מר

בכנור. העליון
המקדש. בבית פקיד פקיד; ז, ,*ול3מר

 "כעין מזמרה; יד למשחק; עץ סוס ז, ,*מרכוף

בכנור. המיתרים תחת עומדת עץ משענת
 בעגול; התיכונה הנקודה טרבז"(, )ם׳ ז, ׳סז3מר

ענין. כאיזה עקרי דבר
אמרכל. ר־ ז, ,*ל3מר
שוק. מסחר; טרבלתי(, )כ׳ נ, לת,3מר

עול. בנד; וחנף; שקר ערמה; רמאות, נ, מרמה,
 לדינים מקום בו שייט דין (,*>ךיך ת, ,*מרמה
בדבריו. מרטה התובע כי לשער

 הישנה חיה טין נ, ,*מרמיטה ,*מרמוטה
(.* החרף כל

 פעלת רמיסה, ; ברגלים נרמס דבר ז, מרמם,
ברגליו. הרומס
 ,*התמרמר מדר. נהום; רטון, ס״ע, ,*מרמה
מר. היה במרירות; התקצף כעוס,

שיש. אבן נ, ,*מרמרה
אדון. ז, מרנא/ ,-מרן׳

 צבא, ברתרגיריי הרגי^ ס״י, מרף, )מרן(
וכיו״ב. בהתעמלות

 וסודטגל בספרד מורים או יהודים ז״ר, ,0מתים
 השולטת הדת את עליהם לקבל אנוסים שהיו

אנוסים. בסתר, לדתם נאמנים ונשארו
 ;ערבב ; ודחוק בחוש פ״י, ,*מרם (*)מרם
 לחוץ סחוט, ; וערבב עפר על מים שפוך

ט־. נוזל והוציא
 מלאה מכה לחה; בה שיש בועה ז, מורסא',

ודם. לחה
גסים. סכין ז, ,*מרסן

רסן. לו שיש רסן, עליו ששטו ת, ,סמךםן

כתות. לרסיסים, שבור ת, ,*מרסס
רשעה. לב, רע ז, מרע,

 סקץ1€<י ^3זז־ז161110,ק מרמיטה *(
1ור3וחז0116, תז3וחז01



מרשה -- 326 - מרע
 •על רפידה כבנין, רפידה רצפה, נ, מרצפת,

מאבנים. או טיעצים האיץ
 והחלק שפשף פ׳י, יקדק(, )מרק, מרק

 ,*המרק כלה. גמור,* נקה; מרוט, לצחצח,
 )־עוף ;מלאכה נטור ; מיוק ,*מרק הנקה.

 טרוק, כלה. התם, (,*)זעון ; כלה האדם(,

 ונקה ניד המרק, הרחק. ;והזכה הסרט
 המחק הטחה, ,*המרק ?(. ל. כ׳, )משלי

זכר. השאר מכלי
כשר. בו שנתבשל תבשיל רטב ז, מרק,

טיח. המר, משחת נ, ,*מרקה
 והמסע המסחר אלהי צלם שם ז, ,*מרקולים

)מרקור(. ולרומאים ליונים
 בה לטלא בגדים מבלויי התיכה ז, ,*ע*מרק

דקה. ענה רקיק, כנד;
 יערבוב (,*מרקה ס״ר טרקהיס, )ר׳ ז, מרקה,

ולהרהה. למשיחה יחד בשם סממני

 תערכת ;מטנן תבשיל נ, מרקחת, מדקחה,
 כה; שמבשלים קלחת רוקה; מעשה סממנים

בסכר. מטגנים פרות0 ריעל;
רפואות. בית 'ז, ,0מרקחת בית —
 :)הסך פ־ היה ס״ע, ימל(, )מרר, מרד

 ; מר •עשה מדר, ויגון. צער סבול ;מתוק(
 מרה. ככה )־כבכי(, ;נפש והכאב העצב

 ומלא נפש הכאב המר, טרטר. ר׳ ,*מדמר

 מר. היה ,*התמרד מרה. בבה ;ינון
מרמר. ר׳ ,*התמרמר

צרות. מרירות; ז, ,*מדר
במרירות. תה״ם, ,*במרר —

 בעלי בקרב נמצא נוזל מר מיץ טרה, נ, מדרה,
טרה(. )ר׳ החיים

 לו שיש מי כה, בא (,0טישה )ס׳ ז, ,0קדשה
 ציר במקומו; דבר לעשות מאחד והרשאה כה

המדינה. של מועד לבית נבחר

 מרשי אספת מקום ז, ,0המרשים בית —
המדינה.

טחלה. ז, ?ורע,
 נוטה מאד, חולדה מרעי'/ שכיב —

למות.
רע. ידיד, חכר, מרעים(, )ר׳ ז, מרע,
רע. עושה מרעים(, )ר׳ ז, מרע,

 לרעות מקום מרעים(, ר׳ מרעה, )ס׳ ז, מרעה,
 מאכל שהוא הדשא טוב: דשא מקום עדרים,

הרועות. לבהמות
 עם להתרועע איש טבע ידידות, נ, ,*מרעות
רעים. אספת אנשים;

 לעדרים קבוץ שם ; מריעה מקום נ, מרעית,

רצון. שביעת* בשדה; הרועים
 ; מחלה הסרת רפואה, ז, מרפה, מרפא,

 ומרנז. מאף שקט נחת, ;מצרה עזרה הצלה,

שמתעטש. למי ברכה קריאת ,*! מרפא —
רופא. ז, ,*קרפא
מרפא. ר׳ מרפה,

מנוחה. מקום ז, ,*מרפוד
מטה. ותולה מתרופף משרבב, ת, ,*מרפט
מרפש. ר׳ ,*מרפם

 •עליונה בדיוטה בית לפני יציע נ, ,*מרפסת
 [ הדיוטה של החצר אל במדרגות יורדים שטמנה

התחתונה.
 הז־וע בין העצב בליטת מקום ז, ,*מרפק
ביד. והקנה
מים. וסכסוך דלוח ז, מרפש,

 ■ המרק׳ אמוץ. חזק, היה פ״ע, המרק, >מרק(
לב. עורר לב; אמץ חזק,
 ן ; רוח חזק לב, אמץ (,*מרצי )כ׳ ז, ,*מרק

1 חזק. כהפזון הליכה מרוצה, מרוץ, מהירות,

מריצה• ר׳ נ, ,*מרצה
כ". שטח רצוי; ת, ,*מרצה
 ■ ;סחורות בו לשים גדול שק ז, ,*מרצוף
עור. מלתחת

וקוים. רצועות מלא ת, ,0מרצע
עץ. נצב עם מחט עור, בה לנקב מחט ז, מרצע,
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עץ. קורות בו שנושרים בית נ, ,*מרשותה

 תאורי עושה מרשמים, עושה ז, ,*מרכזים
רשימות. עושה דבר, תבניות
נקי. לא מהיר; לא נרסה, ז, ,*מרשל

הארץ. על הננרר כנד ,*מרשל בגד —
 דבר תבנית תאור קלה, רשימה ז, ,0מרשם

מדיק. לא עשוי
הרשעות. כתכלית רשע )רשע־(, ת, מרשע,

רשעה. עושה ת״נ, מרשעת,
אדונה. נכרת, נ, ,0מרת

 תאותך :לאמר מבטא ,*מרתך נפשך —
לתאותך. עבד אתה כך, מושלת

כו. להרתיה סיר נ, ,*מלתחה
 לאצר הבתים לקרקע מתחת בנין ז, ,*מרתף

 היין, עשית מקום0 ;וכיו״ב( )יין דברים בו

מסבאה. משקה, בית יקב;
אגרוף. מכת ז, ,*מרתק

 שברך; מי ;ההבדל( )מה שנא מאי ר״ת, מ״ש,
שכתוב. מה
 הנושא פעלת משאות(, ר׳ משא, )ם׳ ז, משא,

 סכל, כבד, נטל, ;שכמו על בידו דבר
 נאום, דבור, ;לשלמו המוטל מכס ; מעמסה

 במקהלת שיר קול הרמת הזון; נבואה, מאט־;

 נופים עושים שממנו החמר0 ;משוררים
שונים.

 הדבר נפש, מחמד ז, נפש, משא —

מטרה. מנטה, חומד; שהאיש
 מבירה מפחי, עסק, ז, ,*ומתן משא —

 התעסקות ;ושיג שיה דבורים, ; וקניה
בדבר. התענינות בדבר,

פנים. משוא ר׳ פכים, משא —
 מלוה שאחד מה מלוה, משא(, )ס׳ ז, משא,

לשני.
 מים לשתות באר משאבים(, )ר־ ז, משאב,

ממנה.
מים ידה על להעלות מכונה נ, ,0משאבת

 בו עולים האויר לחיצת ידי שעל צנור מבאר,
למעלה. המים

משאבות
 ;עישן נאות עולה, עשן עמוד נ, משאה,

מיטא. ר׳
משא. ר׳ נ, משאה,

ערמה. מרמה, מחמאה; לשו[, חלקת ז, ן,1משא
נטישה. עקירה, נ, משאות,

אחרי ההולכת הפלופיפים מכתת אחד ז, ,0משאי
אריסטו. דעת

וכך(. כך היה )אם כן שאץ מה ר״ת, משא״ב,
 לא דבר של שם )שם־(, ,0משאל ,0משאל

אחר. מענין לקוח במובן אם כי האטתי במובנו
לב. חפץ בקשה; שאלה, נ, משאלה,
שארית. שאר, ז, ,*משאר
 בצק עריבה; בצק, בו להחמיץ כלי נ, משאלת,

שארית. משאר, נחמץ;
 הרמה; הגבהה,?העליה, משאת(, )ם׳ נ, משאת,

 מתן, עשן; גאות עשן, עמוד
מכם. מנה,חלק; מנחה; מתנה,

 רעיון נ, נפש, משאת —
 לו ששואפים ענין או

נפש. ככל
לפחות כלי מפיח, ז, ,*משב

באש. בו
מפאר; מהלל, ת, ,*משבח
נעלה. נבחר,

הים. על שקט ז, ,*משביח
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שנשבע. אותו, שהשביעו ת, ,*משבע
שבעה. נו שיש ת, ,*משבע
מסגרת. ציור; רקטה, מקלעת, נ, משבצת,
 כסא* התפרצות; מפרץ, משבר(, )ם׳ ן, משבר,

 עצומה הליפה0 היולדת; את עליו שמושיבים

 או הכלכלים החיים כדרך )במחלה, במצב
וכיו״ב(. הרוחניים

 משברי(, ס״ר משברים, ר׳ משבר, )ם׳ ז, משבר",
 ושגויו המצב חליפת סמשבר, הגלים; נפץ גל;

 הרוחנים או הכלכלים החיים בדרך )במחלה,

וכדומה(.
 ושגיאות. שבושים בו שיש ת, ,*משבש

 שכשתה. שכוש, שגיאה, נ, ,*משבשתה
 הסדרים. הריסת הרם, משכתים(, )ר׳ נ, משבת׳

רעיון. הוראה, מובן, ז, ,סמשנ
להשיגו. שאפשר דבר ז, ,סמשנ

יד. השג ר־ ז, ,*משמיד —
 מעוז, משגבים(, ר׳ משגב, )ם׳ ז, משגב,

מחסה.
 המחשבה טעות שגיאה, שבוש, שננה, ז, משגה,

ידיעה. מחסרון
הסדרים. על שומר נוטר, מפקח, ז, ,0משגיח
אשה. אל ביאה כעילה, ז, ,0משגל
 | רעה. רוח בו שבאה דעתו, שנטרפה ת, משגע,

 י שהאבר גדולות שנים בעלי כלי נ, ,0משרדה
י ולשבר הנהרשה האדמה לשדד בו משתמש
הרנבים.

משדדה.
 । והעלה משוך פ״י, ימשת, )משה, משה

משה. המשה, ממים(. )מבור,
פשוטכנוי* ;עמרם בן משה רבנו, משה ש״ם, משה,

משה. כשם שבועה הדור; לגדול
כן. על לכן, הכי, משום ר״ת, מש״ה,
לשני. הטלוה פעלת הלואה, ז, משה,

 שהוא, מה (,*טשהדים )ר׳ ז, ,*משהו ,*משהו
קטן. חלק ערך, קל דבר
 משעה. קטן וחלק שעה ,*ומשהו שעה —

שהם. אבני בו שיש ת, ,0משהם
חיוב. משא; נטל, ז, ,*משוא

 לא פנים, נשיאת ז, ,*פנים משוא —
 לו. החבה או הכבוד רגש מפני איש ענוש

ואות. לסמן אש מדורת נ, ,*משואה
זועה. חרב; מקום חרבן; נ, משואה,

;שוממים מקומות חרבות, נ״ר, משואות,
 נ.?(. עד. )תהלים אויב לקראת ביהוד הליכה,

 מדרך הסר מעשה השובב, פעלת נ, משובה,
שובבה. ת, שובבות; צדק;
המחשבה. טעות משגה, שנגה, נ, משונה,

קו. ר׳ ה"(, ןו5) 0משוה
בצבע. או בשמן אותו שמשחו דבר ת, משוח,
 הנמנה הכהן ז, ,*מלחמה משוח —

למלחמה. העם בראש לצאת

 כנוי ,*המשחה בשמן משוח —
הגדול. לכהן

אדמה. מודד (,*משוחות )ר׳ ז, ,*משוח
מקלות נ״ר, ,*המשוחות יתדות —

בעבודתם המודדים כהם שמשתמשים
השרשרת. או החבל את בהם להדק

השרשרת נ, ,*משוחות של שלשלת —
בעבודתם. בה משתמשים שהמודדיס

 )ר׳ ז, משוט, משוט,
 להסיע עץ בד משוטים(,

 על סירה או אניה בו
 בין דק עור0 ;המים

 העופות כפות אצבעות
דהבם במים, ז־השוחיס
האברנים.
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סירה. ר׳ ,0משוטים סירת —

כבד. נטל, משא, ז, ,*משלי
 ;וכדומה( סלג )מעין, בארך נמשך ת, ,*משר״

 ; נטול לא כאלו ונראה נמשך ערלתו שבשר
סטוך. לא נסרד, מרחק, )ט-(
אבנים. לנדר מעל ששטים קוצים נ, משוב",
דומה. נדמה, ת, ,*משול
שום. ר׳ ,*משום

הרים. מצר סלעים; מערת נ, ,*משונית
 שנים מלא ברזל כלי מנרה, שיסון, ז, ,*משוף

וכדומה. משור בו לחדד קטנטנות

משוף
 הנגר כלי שנים, בעלת מגזרה מנרה, ז, משור,

 הלהב, הם: המשור )חלקי עצים, בו לנסר

והמשיחה(. האמה החוט, הידות, הסניפים,

ך פ■ ם ד יי־
משור

 מששדה )אהד הלח מדת כלי נ, משורה,
בלוג(. ושלשים

במשור. שנים מלא ת, ,0,משוך
 שירים, מחבר בשיר; קולו נושא ז, משורר,
 לחזן עוזר ")בזרנון( ;פיטן

במקהלה. בשירו
 כעין רככה, ארכוף, נ, ,*משורת

 לשים האכף בצד תלויה טבעת

הרכיכה. בשעת הרגל כף בו
כ׳ משוש, )ם׳ ז, משלש,

 ;ששון שמחדה, משושי(,
לשטחה. הגורס דבר

משורת בידיו. ונוגע הממשש פעלת ז, ,0שוש מ

 שהאיש הרגש ז, ,*המשוש חוש —

בו. בנגעו דבר מרניש בטששו
 לחרקים וההרגשה המשוש קרן זיז, ,0משושה

ידועים.
נטושות. ר׳ ז״ר, ,*משושלת

 _על־(, ל־, ־,3) פ״י, ימשח(, )משח, משח
 )לקדוש על־ שמן שים בשמן, או בצבע סוך

 או קדושה שררה במנוי איש לחנוך או דבר
 ;צבע או שטן דבר על העבר ;חשובה(
בשטן. הסוך המשח, *מדוד.
 לחנוך בשמן סיכה נ, משחה, משחה,

 שבו החמר המושה; פעלת קדש; במשטרת
 )ויקרא מנה חלק, ; משרה מעלת ; מושחים

מדה.* ל״ח(; ז׳
 בתעיבת מערב שכן ז, המשחה, שמן —

 המשכן כלי למשיחת בשטים מיני

והכהנים.
 הזיתים הר ז, ,*המשחה הר —

שבירושלים.
 סכינים בה ולחדד לשחז אבן נ, ,*משחזת

וכדומה.
 אבדן; כליון, מאבד; משמיד, מזיק, ז, משחית,
כאויב. הרג למכת הנכון הנדוד

 הזיתים הר ז, המשחית, הר —

 הר נעש, הר שרפה, הר ;שבירושלים

אש. לוהט
 שמשתמשים •ער עץ מין תורנותא, ז, ,*משחן
(.ג ללפידים בעצו

 דקים חלקים )בנד( ממנו שהוסרו ת, ,*משחק

וכדומה. שטוש ידי על
 ס״ר משחקים, ר׳ משחק, )ס׳ ז, משחק,

 ולהשתעשע לשחק דבר לעג; צחוק, משחקי(,

חשוב. לא דבר בו;
 שמציגים בית תיאטרון, ז, ,0משחק בית —

חזיונות. בו
€0013, ק1,ת תוק6 משחן *(
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 בתיאטרון הבמה על מהעולים אהד ז, ,0משחק

כמהוה. הלק ולוקח
 שחרות, ;בקר השחר, עלות עת ז, משחר,

הנעורים. ימי נעורים,
איש או )עבד לחסשי שהוצא ת, ,*משחרר

וכדומה(. צבא
נשהת. מקלקל, ת, משחת,
מגרעת. חסרון, מום, ז, משחת,

 ברכיי פצהק ב־, מהתל )־כ־(, ת, ,*משטה
שטות.
 בו; ולפרש לשמה מקום ו, משטח, משטוח,

המשתטה. פעלת השתטחות,
 מקום ;שטוחה שורה ; שכבה ז, ,*משטח
ליבשם. תאנים או ענבים בו לשטח
איבה. שנאה, נ, משטמה,

 פדר, ;מושל שלטון, משטר(, )פ׳ ז, משטר,
ובזמנו. מקומו על ודבר דבר עריכת
סטירה. להי, מכת ז, ,*משטר
 משמרת ; השוטרים פקודת בית נ, ,0משטרה
השוטרים. פקודת

(.1ידועה תולעת מקורי ארג ז, משי,
 קדש לכהנת משוח ;בשמן משוח ת, משיח,

 את לנאל יבוא אשר הנואל ז,* למלוכה; או

מגלותם. ישראל
הגדול. הכהן ז, ,*משיח כהן —
.,ה בו שבהר למלך תאר ה׳, משיח —
 ׳*המשיח מלך ,*דוד בן משיח —

 ישראל את לנאל יבוא אשר הנואל

מגלותם.
 ; המדידה הבל ; המושה פעלת נ, ,*משיחה

 ; שם ר׳ המשור, מחלקי אחד ;חוט פתיל,
המודד. פעלת מדידה,
 ; המשיח תקופת ;המשיח כהנת נ, ,0משיחות
במשיח. אמונה
 כישוע המאמין טשיהץם(, )ר׳ ז, משיחי",

861(16, 8016, 5111( משי *(

משכב
נוצרי. המשיח, הוא כי הנוצרי

 והטתיחס הנוגע המשיח, של ת, ,0משיחי

למשיח.
משיחות. ר׳ נ, ,0משיחיות

כלי. יד ז, ,*משיט
 כדבר ההחזקה ;המושך פעלת נ, ,*משיכה

 ;לקונה ושיכרתו הקניה את בזה לקי_פ קנוי

תשלום. פקדת המחאה,0
שימה. מנוי, נ, ,*משימה
 כר ולשפשף למשח דהן משחה, נ, ,*משיפה

וכדומה. מכה
 4על־ אל־, )ב־, פ״י, יקשך(, >משך, משך

 והעבר אותי וסחוב ביד דבר לקוח סהוב,
 )־איש ; למקום ממקום העתק למקום; ממקום

 אליו, ודבק הקרב אליו(, אייש או דבר

 ; יחד אחד הכר, ;כזמן הארך ;אחריו הטה
 המשך, בכה. נזול זרום, שטוף, )נהר(
 משלך, ונסחב. לקוח היה ;הזמן ארוך

 ,*המשך הזמן. ארוך ;ארך היה הארך,
המשך. המשך", משוך.

 הנתן החץ את משוך בקשת, משוך —
בחזקה. יזיק למען גדול בכח היתר על

חסד. עשה חכה, משוך —
דבר. מעשות המנע ,*מ־ יד משוך —
 על יאמרו ?מוי, ואחר ^צמו משוך —

 נכתבה כאלו שתים במקום העומדת פלה

פעמים.
 הרגל מנהג, ;המושך פעלת משיכה, ז, משך,

 דבר המשכת0 ; משא ; הזרע שק ; בדבר

קבוע. זמן מועד, הזמן; התמדת והארכתו;
 להחלפת הקבוע הזמן ז, ,0דירות משך —

הקבועות. הדירות
זמן. בארך תה״ס, ,0במשך —
כאן. שכתוב מה ר״ת, מש״כ,

 משככות, נם משככים ר׳ משכב, )ס׳ משכב,
 מצב שכיבה, משכבות(, גם משכבי ס״ר
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 לשכב כלי מטתו; על חולה שכיבת השוכב;

 בעילה ביאה, קבר; בו; לשכב מקום עליו;

)באשה(.
המטות. חדר ז, המשכב, הדר —

 נדר. נבי על מושמים קוצים משוכה, נ, משבה,

עור. נ, משכה/
 ;העדר)?( כראש ההולך תיש נ, ,*מששיכית

 וכיו״ב(; )פעמון העדר כל אחריו המושך דבר

אחר. דבר אחריו המושך דבר ממשך,0
 דבר ערבון, עבוט, (,*משכונות )ר׳ ז, ,*משכון

הלואה. לבטהון שנתן כלי או
לתכשיט. צעצוע לויה, ,0משביה
 ;בשכלו בוהן מבין, נבון, חכם, ז, משביל,

ומפתה. מלמד איש0 הוון; לב, הגיון מצליח;

 חזון מחזה, ; מראה ציור, תמונה, נ, משבית,
 השערה; לב, מערכי קטנה; תכה קפפה, לב;

פספס. קטנות, אבנים משבצת רצפה
תמונות. אסף בית משכית, חדר —

 יצור דבר, ז, ;חכם שכל, בעל ת, ,0משכל
בשכל. אותו שמשיגים

 שאין ידועה אמת ז, ,0ראשון משכל -

בהוכחות. לה צרך
בה. להתרחץ קערה ג, משכלתא/
המעלות. בכל מתקן משלם, ת, ,*משכלל
 אשה ; נפשות לאבוד נרם שכול, נ, משכלת,

ילדה. את המפילה
 משכנות, נם משכנים ר׳ משכן, >ס־ ז, משכן,

 בית, במקום; ישיבה משכנות(, נם משכני ם״ר
 ישראל בני שעשו מועד אהל דירה; מעון,

ממצרים. בצאתם לה׳
 עדכון. לקוח ;בעדכון תת עבוט, פ״י, ,*משכן

 הלקח ,*התמשכן כעדכון. היה ,*משכון
כעדכון.

 לבטחון שנתן דבר משכון, נ, משכנתא',

הלואה.
חריפים. משקים ז״ר, ,*משכרים

 עבודה; נטול שכר, משכרתי(, )ר׳ נ, משכרת,

עבודה. מהיר
 עם רב )עפ״י פ״ע, למשל(, >משל, משל

 על", עם רב )עפ״י נהוג; רדה, שלוט, ב"(,
 במשלים. דבר ; לדבר דבר דמה ל"(, אל־,

 משל, דבר. לאיזה דומה היה המשל,
 שלטון נתון המשל, ומשלים. בדמיונות דבר

 *התמשל לדבר. דבר דמה השני; על לאחד

המשל.
 משלי(, ס"־ משלים, ר׳ משל, )ם׳ ז, משל,

 נשגב; מליצי מאטד חזון; לדבר; דבר דמיון
 טנסיונות לקוח ומוסרי למורי קצר מאמר

 על או החי על ספור* ודוגטה; אות החיים;

 מעשה מופת, האדם; על בו והבונה הצומח
 היה. שלא דבר בדוי, דבר למופת; עומד

למופת. למשל׳ —
 ,*ל־ ? דומה הדבר למה משל —

 דמוי לפגי בא מבטא ,*ל־ משל :או

לדבי. דבר
 משל. דמיון, מטשלה; שררה, שלטון, ז, משל,

שלבים. ידי על יחד מחבר ת, ,*משלב
באש. שהבער ת, ,*משלהב

 טחיר0 ;שליחות השולח, פעלת ז, משלוח,
למקום. מטקום השליחה

 לשם אש־ מקום שליחות: משלוח, ז, משלח,
משלחים.

 בו. עוסק שאדם מה עסק, ז, ןד, משלח —

מאיזה הנשלח איש ; ציר שליח, ז, ,*משלח
 לטובת כספים לאסף ובדומה שבצדקה מוסד

המוסד.
 פטורים;* השולח; פעלת שליחות, נ, משלחת,
 שליחת מלאכות,0 הבי(; )חיות לחפשי שלוח

רעיון. או דת איזה להפיץ צירים
מבעלה. גרושה אשה ת, ,*משלחת
 להעלות קטנים עננים שבו כלי נ, ,*משלית

וכדומה. לבור שנפל דלי
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בו. שאין חסר, ת, ,0משלל

 ,ט ; דבר בו חסר שלא שלם, ת, ,*משלם
כל. יורע הרבה; שלמד
מכור משעבד, ז,ס ;אמתי נכון, ת, משלם,

עבד. ממכרת
 זמן. השלמת כלו; הכל, נטירה; נמר, ז, ,*משלם
זויות. שלש בעלת צורה ז, משלש",
שלש של ;פעמים שלש מכפל ת, משלש,

שנים.
 פעלים )כדקדוק(, ז״ר, ,0משלשים —

יסודיות. אותיות שלש כעלי
 כשלשלת. עשוי ומחבר; מכפל ת, ,*משלשל

 מתנגדים. ימין; יד אטרי ז״ר, משמאילים,

שהמיר איש מומי־, ;פושע בונד, ת, ,*משמד
דתו. את

הדת. המרת בדת, פשיעה נ, ,*משמרות
תמהון. שממון, נ, משמה,

מהכיסים. גונב ז, ,*משמוט
בידיו. המושש פעלת משוש, ז, ,*משמוש

 ז, ,*משמוש כתב ,*מ^מוש שטר —
י או בהגות, או כבית, הנמצא כל רשימת
וכיו״ב. עסק באיזה

נסתרה. זוית ז, ,*משמט
 ( משמני־(. ס״ר משמנים, ר׳ משמן, )כ׳ ז, משמן,
שמן. איש ושטן; מדשן הצומח או ההי עבי
ובריא. שטן מאכל משמנים(, )ר׳ ז, משמן,
 ן טוב. נבהר, ת, ,0ומשמן מ?לת ,סמ^םן

 | בקול. שמיעה הכנעה,* אזן; שמע ז, משמע,
פתרון דבר, הוראת נ, ,*משמעות ז, משמע
 , או הוצאת ; מלה של הפשוט המובן ; דבר

מהתורה. פסוק מדרשת לטודי דבר הוכחת
הנאמר. בתוך ,*במשמע —
 ; הוא משמיענו, הוא לך, משמע >ןא —

מלמדנו.
 בקול, שמיעה משמעתי(, )כ׳ נ, משמעת,

!פקודותיו למלאות המצוד. פי שטירת0 הקשבה;

משנה
 צבא, )כטחנה קבוע לסדר הכנעה ; בדיוק

וכיו״ב(. בבי״ם
טסטר. ר׳ ז, משמר,

 ונמוכים מנהגים שומר0 ;מסגן ת, ,*משמר

מתקדם(. )הסך: עתיקים
 אסורים, בית משמרות(, ר׳ משמר, )ם׳ ז, משמר,

 בגלל הנשט־ דבר ; שוטרים חיל ;כלא בית

 כחגים של )ביהוד בשמירה עמידה ערכו; יקר

משטרה. ר׳* בעבודתם(;
אשמורה. מהלילה, חלק נ, ,*משמרה
משט". איש וטבע תכונת ,0משמרות
 ם־ר ,משמרות ר׳ משמרתי, )כ׳ נ, משמרת,

 חיל ;צווי פקודה, ; דבר שמירת משמרות(,

 נזרה* ;כהנה פקודה, משרה, ;שוטרים
 מעברה לשמירה )מדרבנן( חכמים אסור או

התורה. דברי על
 לסנן חורים מלא כלי מסננת, נ, ,*משמרת

דבר. בו
 פשפש ;ובדוק חפש ;משש ס״י, ,*משמש

 היה ביד. משוש היה ,*ש1משמ במעשים.
ונתפש. בדוק

וקרב. הולך ,*ובא ממשמש —
ממשות. עצם, ז, ,*משמש

האפרסקים. ממיני אהד ז, ,0משמש
שידו מי (,*משטשנית )ג, ז, ,*משמשן

עליו. הרם שהטל מחרם, מנדה, ת, ,*משמת
 פעמים שתי המספר, כפל משנה(, )ס׳ ז, משנה,
 ;דבר העתק ;בכהנה השניה המדרגה ; יותר

השרים. במקהלת השני הקול0

 בספרי החטשי הספר תורה, משנה —
דברים. ספר התורה,

 אחת פסקה ;למוד משנת(, )ס׳ נ, ,*משנה
 ההלכות קבץ משניות(, )ר• המשניות; מהלכות

 יהודה רב• של זה וביחוד שונים תנאים שסדרו
הנשיא.
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טהר. נקיון, בר;

הסחורות( )מחיר השער

משכיות
 רבי אסף אשר ההלכות נ״ר, ,*משניות —

 זרעים, ;סדרים בששה הנשיא יהודה
וטהרות. קדשים נזיקין, נשים, מועד,

 שהורו ההלכות ,*אחרונה משכה —
האחרונים. התנאים

 ,*חיצונית משנה ,*חיצונה משנה —
 יהודה רבי אכסן שלא ההלכות נ,

 בששה הוא חכר אשר המשנה אל הנשיא

סדרים.
 שהורו ההלכות ,*ראשונה משנה —

הראשונים. המשנה חכמי
משניות. מלמד מורה, ז, ,*משנה

צור. סלע, נ, ,*משנית
שלל. בז, נ, משסה,

 נתון ;למשמעת סד נכנע, ת, ,*משעבד
עבוט. במשכון,

צו דרך ז, משעל,
ד חלקת ז, משעי,

ז מעזען, ען,ץמש
דבו נ, משענה

בו שרתומכים
 ב ד מסעד,

 עליו. שנסמכים

)־ נ, משענת,
ו י, ת נ ע ש מ

ם" מש^נורת,
 משונות(,

להסמך
סטך. מסעד,
על ממנה ז, ,*משער

שבשוק.
 בנדים לנקות קשות שערות כלי נ, ,0משערת

מברשה. וכדומה,
בשיפון. או במקצוע הלק עשוי ת, ,*משפה
 העדר )במליצה( ;ציעת ססחת, ז, משפח,

ישרים. הקים חסר משסט,

משקוף
 *ר משפחתי, כ׳ משפחת, )ם׳ נ, משפחה,

 אב בית צאצאי משפחות(, ס״ר משפחות,
סוג. זן, מין, גוי; שבט, אחד;
 משפטים, ר׳ משפטי, כ׳ משפט, )ם׳ ז, משפט,

 הדין שקול השופט, פעלת משפטי(, ס״ר
 סדר, חק, ; ומישרים צדק דין החקים; לרוח

 )כנתוח מאמר0 ; ענש* ;קבוע מנהג דרך,
דקדוקי(.

 אחד מצד רחב כלי (,*משפכים )ר׳ ז, ,*משפך
 יד על לשפך בו שטיטתמשים שני, טצד וצר

 שכחן, לאיש תאר ; וכדומה לבקבוק נוזלים

נקובה". "קרן 4 לזה דומה
 זרם שנשפך מקום שפיכה; טסום ז, ,*משפך

אשד. בחזקה, מלמעלה מים
 ולא כעקלתון למטה ונוטה משפע ת, ,*משפך
מאנך. במצב

 והזבל; האשפות תבוז .קפה; סל, נ, ,*משפלת
זבלים. בה שמוציאים קפה

 במצב ולא בעקלתון למטה הנוטה ת, ,*משפע

טאנך.
 פתח ז, ;)דרך( ישר לא עקלקל, ת, ,*משפש

)?(.קטן צדדי
ובקר)?(. צאן גדרות מקום ז״ז, משפת^ם,

בית. הליכת הנהגה, ז, משק,
.*בית את מנהיג בית", משק בן -
 את איש דוחקים מרוצת משק(, )ם׳ ז, משק,

המולה. מהומה, קטן, רעש דחק; אחיו,

משקה. מיני ז״ר, ,0משקאות
 שקוי, משקים(, ר׳ משקה, )ם׳ ז, משקה,
 המשקים; על מסנה שותיו; נפש הטרוה הנוזל

מים. רוה מקום
 המסכתות לאחת נוסף שם ,*משקין —

קט;". "מועד בשם הנקראת בתלמוד
 במאזנים. דבר השוקל פעלת שקילה, ז, משקול,

 העליונה הארכה האבן או הקורה ז, משקוף,
לפתח. מעל
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 )שאין העליון, כמשקוף תהא אל —

 לאמי: משל ,*בו( לנע ;כול אדם
 לגדול עצמך את תחשב אל התגאה, אל

מחבריך.
על־. עין ושם המביט ת, ,*משקיף

 | משקלות(, גם משקלים ר׳ משקל, )ם׳ ז, משקל,
 1 ;המאזנים על המשא תכן ;השוקל שעלת

הברותיו. סי על השיר מרת )בשיר(0
 המאזנים. אבני ז״ר ,*משקלות —

המשקל. שווי בעל שהוא ,*משקל
 משקל אבן אנך, נ, משקלת, משקלת,

 מרים שהבונה תקוה בקצה
ישרה. את לבחן ההומה על
 )בזרנון(, ,0משקלת —

 הנקודה ; המשקל שווי

 היא שממנה במאזנים
 לצד או זה לצד נוטה

 לעטד ההתאמצות השני;

 מכלי הנזכרת בנקודה

הצדדים. לאהד נטות
 ירידת משקע(, )פ׳ ז, משקע,
 שנאסף מה ;למטה דבר

עמק. הכלי; בתחתית מנוזלים
 בולט. מן: ההפך שקערור, שקוע, ת, ,*משקע
 זכוכיות משתי ראיה כלי ז״ז, ,0משקפים

 אחר חמר או מתכת של קטנה בקשת מחברות

היטב. בהן לראות העינים על שנותנים
 למרחוק. דרכו להביט כלי נ, ,0משקפת
 אחרות. רכיכות ושל חלזון של קן ז, ,*משקר

ישר. מקום מישור, בשדה; ערונה שורה, ז, ,*משר

משתוקא
 שיות, צלעות שלש בעל מזכוכית גוף ז, ,0משר

מנסרה(. )ר׳
פקידות. בית ז, משרד,
 שכה מים ברכת* ; נמס פרי עפים נ, משרה,

 הטבלה,6 לכבס; שחפצים האריגים את שורים

בגוזלים. טבילה
 פ.קדה. כקנה, שלטון; ממשלה, נ, משרה,

נוננים. חליל נבוב, זמר כלי נ, משרוקית/
סליחתו. לפני הבשר למשרת כלי נ, ,0משרית

מקום ;אש שרפרת בערה, נ, משרפת,
בו. ששורפים

 שם שעושים מקום נדם, משרפות —
הים. ממי מלח
בשרשראות. קשור ת, ,*משרשר

 תנו־. למאפה בצק עליה לצקת מחבת נ, משרת, 1

אהד. אצל פועל עובד, משמש, ז, משרת,
השעיות. את להשיר סם נ, ,*משרת י

 העבר נשש, פ״י, ;מש(, >משש, משש
 כח ידי על לדעת גוף איזה על האצבעות

 ;ובדוק תפש משש, מהותו. את ההרגשה
למשמש; נתק המש, טשטש. ר׳ טשטש,

למשטש. הכרח 1

ממשות. ממש, בו שיש דבר ז, מששא/
 ששה, בו שיש בששה, הנכפל ת, ,*מששה !

וכדומה(. )צדדים
 קוסם וכיו־ב; בתרפים עצה שואל ת, ,*משתאל

מכשף.
 שתיה, (,*משתיות גם *משתאות )ר׳ ז, משתה,

 סעודה אותו; ששותים דב־ השותה; פעלת

לקרואים.
 בר שסוברים בית ז, משתה, בית —

ושכר. יין
דממה. שתיקה, ז, משת^קא/

 בשדם/ וסשתוקא בסלע מלה —
 *כ לשתק, טוב :לאטר עממי מבטא

דומה פשע, •חדל לא דברים כרב
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שתיקה. לחכמה סיג לזה:
כסיס. יסוד, נ, משתית/
 זריעות כה ששותלים אדמה ככר נ, ,9משתלה
 אותם ולנטע כך אחר לקחתם וצמחים לעצים

אחר. כמקום
 שיך שהוא כללי, יחד; מחבר ת, משתף",

לאחדים.
 הוראות לו שיש שם ,0משתף שם —

)בדקדוק(. שונות
 שאין נפשו, שיצאה תמו, שחייו איש ז, מת,

לאלילים. כנוי* חיים; רוח בו
 קרובים לו שאין מת ז, ,*מציה מת —

 כל על מטלת והחובה בקבורתו שיטפלו

בזה. לעסק איש
תורה. משנה תורה; מתן ר״ת, מ״ת,

קריה. עיר, נ, מתא'׳
 )הלולב( התמר בענף העליון העלה ז, מתאים",
ודבוקים. מחברים עלים משני המרכב

 חי בעל מלתעות נ״ר, מתאימות", —
 משתים. כמחברת נראית מהן אחת שכל

 ל־. יאה נאה, כתאומים; ל־ דומה ת, ,*מתאים

תבן. אוצר וקש, תבן אנדת ז, מתבן,
 שדרכו להבקע, עלול שהוא ת, ,*מתבקע
להבקע.

 שים בהמה; בפי מתג שים פ״י, ,*מתג )מתג"(

)כדקדוק(. אות תחת מתג
 בהמה בפי ברזל רתוק מתני(, )כ׳ ז, מתג,

 שהרוכב המושכות קשורות קצותיו ולשני
 ולהטותה הבהמה הליכת לעצר בהן מחזיק

 האות תחת קטן קו0 ;חפץ שהוא לצד

 חי חידק,0 )בדקדוק(; הברתה קצת להמשיך
טנדלת. זכוכית דרך רק הנראה מזער קטן

 מתעמל, נפתולים; איש לוחם, ז, ,9מתגושש
בהתעמלות. עוסק
 בחזקה, משוך רקוע; פרוש, משוך, ת, מתוח",
וכיחב(. חבל )חוט, שאפשר כמה כח, בבל

 האורנים עין רקוע; הטטתח, פעלת ז, ,*מתוח
הארג. את בו שמהדקים

ש־. כיון ש", מאחר ,*ש־ מתוך
 ערמה מי.שב, נחפז, לא מהיר, לא ת, ,*מתון

 ולא ודעת במועצות בחשבון, בנחת, דבריו
 לאט. לאט נוזל לאט, נמשך ופזיזות; בחפזון

 זוזים מאות ארבע מתון מתון —
 :לאטר ידוע הטוני משל שרה״,
רב. ערך יש ולזהירות למתינות

 ערב, מר(; )הפך: לחך טוב שטעמו ת, מתוק,
לחה. אדמה ז,* נעים;

 עד רקיע משוך, פ״י, ימתח(, >מתח, מתח
 ולרהב. לארך פרוש פשוט, שאפשר, כמה

 מתוח. ,*מתח והרקע. המשך ,*המתח

 התפשט, ,*התמתח מתוח. ,*המתח

התרקע.
זמן? באיזה ט״ש, מתי?

זמן. איזה עד מתי? עד —
 מדרש בית ישיבה, נ, מתבתא/ מתיבתא',
תשובה. מענה, בישיבה; היום למוד לתלמוד;

תנים. או תג עליו שיש ת, ,0מתיג
רקוע. פשוט, מתוח, נ, ,*מתיחה

הנמצאים החברים כל ;אנשים ז״ר, מתים,
אחד. במקום

מעטים. אנשים מספר, מתי —
 ישוב המתון, טבע נ, ,*מתינות ,*מתינה

פזיזות(. הסזון, :)הפך זהירות, הדעת,
לאט. לאט תה״ם, ,*במתינות —

מעט. מתוק שטעמו ת, ,*מתיק
 שהוא דבר טבע נ, ,*מתיקות ,*מתיקה

ערבות. נעימות, מתוק;
טתוקים. מאכלים ז״ר, ,*מתיקה מי;י —

 )ואינו מתר שהוא דבר על אומר ז, ,*מתיר
הדין(. סי על אסור
 יציקה. תבנית מתכת; יציקת יציקה, ז, ,*מתך

מתכת. ר׳ מקכות",
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 התעסקות ושיג; שיח דבורים, וקניה;

בדבר. התענינות כדבר,
 השקפה; או דעה איזו ננד שהוא טי ז, ,0מתנגד

החסידים. בתת השקפת כנגד שהוא טי
 מנחה, ; ספירה נתינה, מתנת(, )ס׳ נ, מתנה,

 קרבן ; וחכה כבוד לאות ד,נתן דבר תשורה,

 הקרב דס זריקת* ; החגים לכבוד שנודרים
המזבח. נכי על
 מתנה להחזיר מנת על מתנה —

ומוכן. ידוע עממי משל ,*שמה
קרבנות. תרומות, נ, ,*מתנות —
 הנהן החלק נ״ר, ,*כהנה מתנות —

לכהנים.
משנה. נ, מתניתה/ מתניתא/
והולך. מדלדל וכלה, הולך ת, ,*מתנתה

המתנים. עד קצר כנד נ, ,0מתניה
 מהחגורה האדם גוית חלק חלצים, ז״ז, מתנים,

 כלי או האזור חגירת מקום הירכים, עד
הנשק.

(.1במותגים מחלה שם נ, ,0מתנת
.*היש מדרך מטה שולל, מוליך ת, מתעה,
 לטי כרכה של קריאה ,*לך ימתק —

לך. יכסם לאכול, שיושב
 בטעמו, מתוק היה ס״ע, ימתק(, )מתק, מתק

 ינוק מצה, מצוץ,* ;לחך וערב נעים היה
 כ״ד איוב )ועין בשפתיו תוכו אל ומשוך

 היה המתק, מתוק. עשה ,*מתק כ׳?<.

 מתק,* ; עצות כקש התיעץ, )־סוד(, ; זגרב
 היה ,*התמתק ענש(. )דין, קל יותר עשה

מתוק.
 הים את למתק יודע מלוני —

 גדול חכם פלוני במוכן: כטוי ,*הגדול
בפלפולו. האסור את להתיר ויודע מאד

 לקבלו. שראוי לקבלו, שאפשר ת, ,0מתקכל
ערב. מאכל ז, מתק,

1וחט. 63 §0 מתנות, *(

 ; לדבי הראוי מדד. או ממסר שעוד נ, מתכנת
 בין שונים מספרים של בקבוצות שוה יחם0

לרעהו. איש
 האדמה מן המוצא חמר נ, מתכות/ ,*מתכת

 נחשת, זהב, כסף, ;אותו להתך קל והוא

וכיו״ב. עופרת בדיל, ברזל,
בזה. הבונה מה לומר, תלמוד מה ר״ת, מת״ל,

משל. ז, מתלא",
צוקה. צרה, נ, מתלאה,
 נקלה, על בו אוחזת שהאש ת, ,0מתלהב
 מתקצף לכעס, קל0 באש; לבער קל שהוא

נקלה. על
 לדבר, אהדה כבעל עצמו מראה ת, ,*מתלהב

כצביעות. מחניף
 ר׳ תולע, לבוש )?<; כתולע אדם ת, מתלע,

תולעים. ע״י נאכל0 ד.(; ב. נחום )? תולע
 1 מלתעה. המאכל, את הטוחנת שן נ, מתלעה,

 אדם, בני אנשים, ; ותמים שלם מקום ז, מתצ£,

מתים.
1 למודיו. או עבודתו על ושוקד חרוץ ת, ,*מתמיד
 : לעורר החפץ0 השתוממות; מעורר ת, ,*מתמיה

וכמנהגו. בזרותו השתוממות
 י לנו היוצא המספר )בחשבון(, נ, ,0מתמצע
 אחר הסכום וחלוקת שונים מספרים מחבור

האלה. המספרים לטנין כך
 ובין האדם בנוף המקום0 ;מתנים ר׳ ז, לתן,

והצלעות. הירכים אנן

 ורטב לה הוד, התרכך, (,*ימתן ,*>מתן *מתן
 ;הכה )־ל־(, ,*המתן מתון. ר׳ )פרות(,

זמן. האריך זמן, משך שהה
 ׳ ר׳ תשורה, מנחה, ;נתינה מתן(, ,)ם ז, מתן,

מתנה.
 ! על הקרבן דם זריקת ז, ,*דמים מתן —

המזבח.
 1 סיני. בהר התורה נתינת ז, ,*רה*ת, מתן —
! מכירה מסחר, עסק, ז, ,*ומתן משא —

מתק
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מתק? >ס׳ ז, מתק׳ £תק,

מתיקות. לחך, טעם
נעם, טתקי(,

 לפי לפנים הולך קדימה, הולך ת, ,0מתקדם
הזמן. דרישת
(.1מתוק מלאכותי המר טין נ, ,0מתקית

;לטוב דבר משנה דבר, מיטיב ז, ,0מתקן
בהקים. או בדת שנוים מהדש0

 טטדר צרכו, כל אותו שתקנו מוכן, ת, ׳*מתקן

אוהו. ששנו היטב;
 מוציא שאינו חבר ?נל חזקה —

 מתקף, שאינו דבר ;דו מתחת
 ודאי חכם איש :לאטד ידוע עממי משל

 שאינו דבר ידו מתחת הוציא לבלי נזהר

צרכו. כל מתקן ואינו מסדר
מוכני. מכונה, ז, ,0מחקן

נאה
 שהתירו ל"; התורה עפ״י רשות לו שיש ת, ׳*מתר

 לאבלו התורה עם"׳ רשות יטיש דבר אותו,
ההקים. פי על אסור שאינו דבר לעשותו, או

 עם למוד אלוף, אותו, שתרכתו ת, ,0מתרבת
משכיל. תרבות, בין )חיה(; אדם בני

 מליץ. לשפה, משפה מעתיק איש ז, ,0מתרגם
 משפה מעתיק איש מתרגם, ז, ,*מתרגמן

 בתורה הדורש הקורא, דברי מתרגם ; לשפה

 לפנים ליונית או לארמית הכנסת, בבית
ישראל(. ובארץ )בבבל
 כיסים כעין תרטלים לו שיש ת, ,0מתרמל
)צמהים(. ארכים

תשעה. בו שיש בתשעה, הנכפל ת, ,0מתשע
 מנחה, מתנה, טהתי<, כ׳ מתת, )ם׳ נ, מתת,

תשורה.

*

 - ושמה העב־׳ בא״ב עשרה הארבע האות נ,
המשים. ט״ס, נון;

מת. נפט־, )בדקדוק(; נקבה ר״ת, נ',
 לחפצו להטות בקשה, להורות מלה ט״ק, נא,

 לעשות רשות בקשת להוראת או זולתו, את

 הבה(; :)בהוראת ההזדרזות להוראת או דבר,
 ! מלת בין תבוא )באזהרה( בשלילה בצווי
 ! ; תעשה גא אל : בעתיד הפעל ובין "אל"

 ן הבה, הגה, אם, : המלים אהרי תבוא וכן
," 7' י

 1 אנא, ;הנ״ל בהוראות וכיו״ב אוי, ה,*א
)בירושלמי(. אני

 | ;)בשר( צרכו כל ואפוי צלוי שאינו ת, נא,

חרם(. )כלי צרכו בל בכבשן נשרף *שלא
 [ נכיאיב ; אחר( )נוסח אחריגא גסחא ר״ת, נ״א,

אחרונים.
1־5111 01ז^׳>11טג טתקית י(

 בו לשים מעור שק המת, נאדות(, )ר׳ ז, נאד, '
וכיו״ב(. הלב שמן, יין, )מים, נוזלים

משכן. מעון, מרעה; מקום נאות־, נאות( )נאה,
 ומרעה מושב מקומות ז, מדבר, נאות —

במדבר. ומים צמחים מקום גרועה, במדבר,
 התנאהי, _קשט. _יםה, פ״י, ,*נאה >נאה(

 הנאה, קבל ההגה, התהדר; התקשט, התיפה,

ענג. מצוא תועלת, מצוא
הגון. ראוי, נחמד; נעים, נוה, יפה, ת, נאה,
מאד. נאה ,*כמרגלית נאה -
 מפי יוצאים כשהם דברים נאים —

 תאה דורש נאה ,*עושיהם
 האיש על :לאפר מבטאים ,*מקים

 ודורש מדבר שהוא כמו ולהתנהג לעשות
ולעשות אחרת ולדרש לדבר ולא טאהרים

אחרת.
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יפה. באפן תה"ם, ׳*נאה

 ונאה רצוי היה פ״ע, עאיה(, )נאוה, נאוה

ונחמד.
 ;נאה נחמד, יסה, נעים, נאוה(, )נ׳ ת, נאוה,

והנון. ראוי
 )בדבור דבר־ אמר; דבור, ז, נאם(, )במקרא: נאום

קהל. בםני דברים הטסת דרשה,0 המליצי(;
 בשטרות באה טלה ,0פלוני" ם*:< —

ידו. בעצם החותם שם לסני וכיו״ב
זנות. זטה, טשככי ז״ר, נאופים, ז, נאוף,

 על־, וחרפה קלון שיטת בוז, נדיפה, ז, ,*כאוץ

נאצה. נדופה,
 ; אור נותן אור, עוטה אור, טלא ת, ,*נאור

משכיל. חבם,0
נחמד. יפה, נאה, יאה, ת, ,0נאות

הדר. ייפי, נ״ר, ,*נאות
כאן. נאטר ר״ת, נא״כ,

 הנה, הנד, דבר, פ״ע, ינא□(, >נאם, נאם
בקהל. דברים הטף אטור;

נאום. ר׳ נאם,
 שאינו ;בונד שאינו ;אמתי נכון, ת, נאמן,

 ממנה כח; בא בו; להאטין שראוי* משקר;

הכספים. על
 איש או דבר תכונת אמונים; אמון, נ, ,0נאמנות

בו. להאמין שראוי
 אשד. עם שכוב פ״ע, ינאף(, )נאף, נאף

 הי טאח־י סור ; בברית בנידה ; זטה משכבי
 הדח, ,*הנאף נאוף. נאף, )בהשאלה(.

לנאוף. התעה
נאיף. ר׳ ז, נאפוף,

 בכעם, מאוס בזה, פ״י, ינאץ(, )כאץ, נאץ
 חרף. בזה, חלל, נאץ, כעוס. קצוף, חלל;

 ,*התנאץ ולנדוסח. לחרפה היה אץ,5ה
ולגדופה. לחרפה היה
הכבוד. חלול גרוסה, נ, נאצה, נאצה,

האנק. האנח, פ״י, ינאק(, >נאק, נאק

 זעקה צעקה, זעקד, נאקת(, )ס׳ נ, נאקה,

רוח. משבר
נקבה. נטל נקה, נ, ,*נאקה

 ; וך־ש בזה כבוד־; הקל חלל, ס״י, נאר, )נאל(

בטל. הרום;
נעים. נחמד, יפה, נאה, ת, ,*נאתן

 בצדו נכתב אשה(; )רעיה, בית נות ר״ת, נ״ב,

 מכתב בסוף בו שמשתמשים )ר״ת בסוסו או
 אחרי דבר להוסיף כשנזכרים החתימה אחרי

(.* המכתב על כבר שחתמו
 חזון; דברי דבר לקח, הטף בא,3ה )נבא(

 השפעת קבל ה׳; רוח בהשפעת עתידות הנד

 בהתפעלות קדש שירי חבר ;ה׳ מאת הדבור
 נביא. להיות השפע ,0נבא השיר. רוח

 הטף חזון, דברי דבר הנבא, התנבא,

 השתגע, ;קדש ברנש שיר דברי הבע ;לקה

,שגעון. ברוח מלים הטף
כנים. ביצת נ, נבה/ נבא",
נבע. ר׳ ,*:ב:
נביע. כוס, מטע; נצר, ז, נבל,

 עיי ל־ב־ העל־ לבה, פ״י )אש(, *נבה )נהר,(

באש. נפיחה
נבא. ר׳ :בה,

החיים. בצרור נפשו ר״ת, :ב״ה,
 ;האלהי הרוח השפעת נ, ,*:ביאות :ביאה,
 בהשפעת עתידית הגדת* ; משא חזון, דבר

ה׳. רוח
באו ,*הנבואה זנתקימרי( התקימה —

מראש. ואמר שנבא הדברים
נביאה. של לנבואה, הגיגי! ת, ,0נבואי
 מדע ככל ריק ;בתוכו חלול ריק, ת, נבוב,

וחכמה.
לעשות. טח יודע שאינו מבלבל, ת, נבוך,

נוול. קלון, חרפה, ז, ,*:בול

 .'א 8. ח013 1טח£כ זרות לשסות הקוי *(
א61כ6ח 8£זז1£1־£1חט< או
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 : זסה. ,דבר נכלה, ,דבר ן, ,*פה נבול —
 ן ודעת, בתבונה כשכל, דבריו מכלכל ת, ^ן,

בינה. בו שיש
מותרות. מיתרים, דברים מתנה, נ, זבה/

 ; )כלב< קול השמע פ״ע, ינבח, נבח, :הי
 )כלכ<. על־ והתנפל קול השמע פי, *)ב־(,

)קול(. ורפה הלוש ,*הנבת
אליל. שם ז, נבחן, חז,

)כלב(. תמיד נובה ת, ,*חן
 1 אל מקהל שלוח ציר0 ; טוב היותר ת, חר,
העם. קרואי בית
הצמח. ראשית נצה, ציץ, ז, .ט/

 ן לצמה. החל פ״ע, (,*ינ^ט ,*>נבט ט
 , חזון. ראה ,*נבט השקף• הראה, הנבט,
 י או העצמים לאחד העינים הפנה הבט,
 ;ל־ לב שים על", עין שים צד, לאיזה

 העינים הפנה ראה; ; הסתכל בדבר, התבונן

ותוחלת. בתקוה
 ן מטיף; נביאי(, ס״ר נביאים, ר׳ נביא, )ם׳ ז, יא,

 ; מספרי אחד* ; ה׳ רוח עליו שנחה איש
שבתנ״ך. הנביאים

 । ספרי הכולל בתנ״ך החלק ז״ר, ,*נביאים —
 )נביאים ומלכים שמואל שופטים, יהושע,

 י יחזקאל ירמיה, ישעיה, וספרי ראשונים(

אחרונים(. )נביאים עשר ותרי
 נביאים, חבל הנביאים, בכי —

 העם מבחירי צעירים נביאים, להקת
 ן להפיץ היתד, ותעודתס אליו נביא שהבר

כעם. ה׳ ידיעת
 ■ ההפטרה את קריא ,*בנביא הפטר —

הנביאים. מספר התורה קריאת אחרי
 !ירוי; משל ,*מנביא עךיףז חכם -

 1 ויודע בע־כו גדול החכם כי לאסר,

מהנביא. יותר עתידות
אשת ;ה׳ רוח עליה שנחה אשה נ, יאה,

הנביא.

נבואה. ר׳* ,*נביאות
 להם שאין דברים דיר, ,*נביאות דברי —

בצדם. הוכחות
 העין. פרחי יחזק הצמח או העץ עלי נ, ,*נביה

הכלב. צעקת נ, ,*נביחה
 או נטיעה של הצמיחה התחלת נ, ,*נביטה

צמה. של
 ;תהום טי מקור נבכי(, ס״ר נככיס, )ר׳ ז, נבך,

)?€. מעמק ינמק,
 כמוש, הצטמק, בלה, ס״ע, י^ל(, >נבל, נבל

 מכבוד, ירוד ;חלוש לאה, ;)צמח( יבוש
 על", קלון שים ,*נבל והמוט. התפרד שפול;

 השר ; שחיטה ידי על )בהמה( הטרף* נול;
 הטרף ;לנבלה היה ,*התנבל )עץ(. פרות

 עצמו. על קלון שים0 ; שחיטה ע״י )בהמה(
ולשמצה. לחרפה היה
חטה. נבלה דברי דבר ,*פה נבל —
 יש-, לא איש בליעל, איש נבלה(, )נ׳ ז, נבל,

ובטדותיו. במעשיו משחת
 שיר כלי למשקים; עור שק נאד, ז, נבל, נבל,

 - כד ; עור נבל עם נבוב ממקל
השתן. שלחופית* חרם;

\ יזמה זכהיעת ׳נ ׳,נבלד
מ 'ית':=

 ,*פג נבלת(, )ם׳ נ, נבלה,
 טיתה שמת חי בעל גוית

לא שמת איש או טבעית,
 נבל בהמה נוית* טבעית; כמיתה

 נרפה לאיש כנוי ; שחיטה ירי על שנטרפה

בטדותיו. משחת לאיש כנוי ידים; ושפל
 ,*בנבלתו מטפל הנבלה בעל —

 שלו שהצרה מי כי לאטר, ידוע משל
 :לזה דומה ;כלה אותה לשאת מהיב
עבי. ר׳ בעביה, טעין דקויה כעל

חרפה. ערוה, כשת, נ, נבלות,
נוכלת. ר׳ נבלת,



אם התורה :שרי

ישהושב

מים. ברכת אגם, נ,
בססון. תלויה מנורה נ,

 חג האהד במובן:
שכם לזה: ודומה

 השני. דעת

 לקראת־.

טוביה —
תם. ישר, צדיק, טהור, טעון, קי

וחשש כרה הפור, ש״ע, ינבר*(, ר*,
וכדומה(. :חרטומו
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נבע
 ;ממקור מים הקר בע,“ )נבע(

)קהלת עכור דלוח, לב; מחשבות

חטא

השני מצד

משוט. :ומש

 טוביל. מוליך, מנהל, ת,

'\6ח118 :גה

י אדמה חרב; יבשת,
 דבר הודיע הגד, >ננד<

ה הנד, אטור; פשר;
מפשר ז, מגיד, —

מלאך0 ;נואם הכנסת,

)חזיר

*נברכת
נברשת'

מחהג נ

 מבגד, חיצוניות
 ;מכלי מאדמז־־.,

 *הנגב ונקה. קנח
 סנה הדרם, נוב;

 ,*התנגב לדרום.
 עצמו את ויבש נגב

התיבע ;מלחות

א לדבר מתנגד שהוא
)יבוא ש״ע,

אור,
בפשר יאות

הדפום,

והשיר קן

?הקן ־

ש מגיד -
ש מלמדנו

 חוד אינו שהניד כיון —
 מדבורו, להתחרט רשות לעד אין

 שאחרי איש כל על משל
 מכנו, לשוב יכול אינו דבור מסיו

הוליך; נהוג, ס״י, <,*יננד >ננד/ נגדי'
נגד זוב. ונגור, הלוך גזול, ;הכה

 לעומת, מול,
 בנגוד ;“ל .ערך

לע> טול, נגד,

מניה. ר׳ מני־',
 את לבדק ממנה איש ־,*בפרים מגיה --

 אור; קרן זהר ביותר, גדול לא אור אור,
 כוכב שם* נאור; מדבר חוזר אור אור, וץ

(.1השהר אילת מאד; יר
הדין. נגמר ז,

 החיצונית. מלחותו נחבש
והטךבש. הטננב שעלת
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או־. זהר נגה, אור, נגוהות(, >ר׳ נ, גגוהה,

זמרה. שירה, להן; השיר, נעם ז, ,*רץ3כ
מוסיקה. נ, ,0הננון חכמת —
דבר. ממנו שנזלו איש ת, ,*נגזל

 בקרנים. והבור. דהוף י, פ יגח<, )??ח, נגח
 דברים. בריב התיכה )בתורה(* ; ננוח :נח,

 יגה. שאחר גרונם ד^נגה, עורר ,*הנח
האבק. הלהב, התננח,

 בקרניו, תמיד נונד ת, ,*נגה! ,*נגחן ננח,

לנגח. שד־כו
 ן מושל; נגידי(, ס״ר נגידים, ר׳ נגיד, )ם׳ ז, נגיד,

 1 לבהמה שם ;פקיד ראש, מנהל, עם, קצין
 1 היהודים לנשיא כנוי0 העדר; בראש ההולכת

רב. הון בעל אמיד, י!שיר, ;הכינים בימי
למות. נוטה גוסס, נוע, ת, ,*נגיד

עשירות. עשר, מכשלה; בה, שלטון; נ, ,0נגידות
נכבדים. דברים ז״ר, נגידים,
בקרנים. הנוגה פעלה ג, ,*נגיחה

 ;המנגן פעלת שיר, כלי על פרט נ, נגינה,
 מוסיקה,0 ; זמרה ושהוק, שמהה של שירה

 ההטעמה מקום במלה; טעם השיר; מערכת

בטלה. וההפסמה
זמר. כלי נ, ?גינת,

הנוגע. פעלת מנע, נ, ,*נגיעה
התנקשות. הכאה, נקישה, נ, ,*??יפה
הנוגש. פעלת לחיצה, לחץ, ג, ,*?נישה
 והמתקרב הנגש פעלת קרבה, קרוב, נ, ,*??ישה

אל־.
 כלי מיתרי על באצבעות פרוט פ״ע, ??ן, )נגן(

זמר. שיר;
 מאכל חלק נשוך פ״י, (,*05: )??ם/ *נגס

לעוס. טעימה; כדי בשנים
 עצם ק־ב ב־(, :)עם פעו׳־י, יגע(, )?גע, נגע

 אותו; תפוס מכלי עצם על יד שים עצם; אל
 עד־, בוא אל־( : )עם ;לרעתו בדבר פגוע
במלחמה. הנגף הכה, הנגע, אל־. יוא

 ע,1ננ צרעת. נגע הבא ; נגף הכה, ??ע,
 גרום לדבר; דבר הקרב פ״י, הגיע, הנגע.
 ירוד פ״ע, ; ל־ שיך היה (,*)־ל־ ;לנגע

 )־לח ;)זמן( בוא ;אל־ בוא עד־, עלה או
 דבר. השג )־עי( ;_על־ דבר בוא מקרה; חול

טננע. היה ,*התנגע
 שיש טי ת, ,*ב־ נוגע ׳*בדבר נוגע -

 יחס לו שיש לדבר, ושיכות נגיעה לו

 משפט עליו לשפט יוכל ולא לדבר

משחד. בלתי
 למשל, ;לעצמך תא־ ,*עצמך הגע —

כגון.
צרות על־ באו ,*את־ גלים הגיעו —

 שתגיע עד חברך את תדין אל -
 : לאמר ידוע כשל מבטא ,*למקומו

בטרם מעשהו על האחר את תאשים אל

במצבו. שהיית
 פגע, אסון, צרה, נגעי(, ס״ר נגעים, )ר׳ ז, ?גע,

צרעת. ; אלהים תוכחת רע; מקרה
בתלמוד. מסכת שם ,*?געים —

נגע. ר׳ ,*?געה
 על־, ב-, : עם גם )יבוא פ״י, י?ף<, )??ף, נגף

 הכת; הכה, ופצוע; הכה בדבר; הקש לפני־(,

 והרוג הבה ;בדבי הבה ; ענה הצק, לחוץ,

 ,*הנף במלחמה. הבה הנגף, במלחמה.
 הנקש הכה, הכשל, התננף, סתום. סגור,

כדבר.
דבר. מכת טנפה, מכשול; מפגע, ז, ?גף,
 השתפך, ;)מים( המשך גזול, הנגר, )נגר(

 עשה ,*ר5נ הסחב. הגרר,* ממקומו; התפרץ

 סחוב הגר, במשור. נשור הנג־, מלאכת

 דם שפוך ; היבש שפוך שפוך; מטה; וגרור
נזול. השפך, הגר, בחרב.

 חרש, ;מעי; בית כלי עושה עץ, חרש ז, ,*?נר
תחבולות. ובעל חכם אמן;
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טוב. לב כעל נדיב, ז, ,0נךכן

 לתת גטי־ נדיבות, הנדבן, טבע נ, ,0נדבנות

נדבות.
 מאיש המדכקת מחלה >חלי־(, ת, ,סנךבק

לאיש.
 ממקום ונוד נוע סעדי, ידד(, >נדד,ידר, נדד

 *גתו ;ממקומו העתק ; נוס ברוח, ; למקום
 עמו־ לא אחר; מרגש או מפחד לאחור וקפוץ

 ;הנף הגע, ;וכה כה התנועע במקומו; קבוע
 )שנד(, *נדד לישן. יכול לא )־שנה(,

 הדד, ממקומו. הרחק הנד, שנה. הרחק
 התנועע התנודד, ממקומו. מרחק היה הגרש,

 זוע התנדד/ אחור. קפוץ ; והנה הנה

ט־. התרחק למקום; מטקום
 מתנועעת שהיא שן נ, עדדת/ שן —

כפה.
 הוריד האלהים ,*כקאו השמים נדדו —

מממשלתו. אותו
 מבטא נדךתו/ צפור שבכם הר —

 פחדן הנהו שבכם הנדול לאמר: משל
 מקול או פורחת מצפור ובורה לב וסוג

נדף. עלה
גדודים. ר׳ ז״ר, "דדים,

 .*על וגדוי חרם תת* הדוף; הרחק, נדה, )נדה(
וגדוי. בחרם היה דיתנדה/

 •מתן, מה־0 ; אהבים שכר דודים, מתן ז, נדה,

נדוניה.
 דם ; כורדית ; תועבה טמאה; של מצב נ, נדר.

 אחת שם* ; זריקה הזיה, ;הנשים ארח
טהרות. בסדר התלמוד שמסכתות

טטאתה. כימי אשה ת, ,*נדה
>שן(. וכה כה מתנועע ת, ,*נדוד

 ;לישן האפשרות א• שנה, חסר ז״ר, נדודים,
והנד. הנע מצב צד; אל מצד התהפכות

 הרס, העדה; טתוך מבדיל הרם הטלת ז, נדוי/
שמתה.

 אמן הוא כמה עי הואי, ר3? $ה —
ל". איך היטב ויודע וחרוץ

 )טיס, להשתפך יוטבעו משתפך, נחל, ת, ,0ער
ונידב(. יין, חלב,

 ;המים תעלת המיס, את המוביל צנור ז, ער/
סונר. טוט בריח;
 בשירון אמנות, ;העץ הרש מלאכת נ, ,*ערות

מחשבת. מלאכת
גרר. ר׳ אחרי־, נמשך ומדבק; נמשך ת, ,0נגרר
 תבוע ;דחוק לחוץ, פ״י, ש<,3י >עש, נגש

 העש, חוב. לשלם בחזקה דרוש בחזקה,
הדחק. הלחץ, האנס,

 עד־, .על־׳ אל־׳ >ל־׳ ״ע׳ם ינש<׳ >ג;ש, :נש
 אל־, בוא נגיעה, עד קרוב הלום(, הנה,
 ננוש; העש, ב־. דבוק )־ב־(, ;אל־ הלוך

 הקרב; אל־, הבא ש,3ה יחד. הקרב הפגש,

 הובא. ש,3ה מעשה. והחש טהר קרבן; הבא
 אחד התקל0 התחבר, התקרב, התעש,

בשני. אחד התננף כשני,
נוגש. ר׳ גש,3

ונידב(. )שור ננהן נגח, ת, עשן/
נאה. מים; עמוד טרומם; תל ז, נד,
שוא. ר׳ נע, שוא ת, ,0נד

 ־הרוח(, >־הלב, ש״י, ,*ידב ערב, נדב
 תרומה להרמת או טוב למעשה הער עורר,

 בחפצו התעורר התנדב, נדבה. וכת ; לה׳
נדבה. תת טוב; למעשה

בנדבה. נתן ת, ,*נדב
 ן קרבן נדבות(, ם״ר נדבות, ר׳ נדבת, )ם' נ, נדבה׳

 לב. חפץ טוב; ברצון טתת תרומה, מתנה;
כרכה. נשם ז, ת,1נךב שם3 —
 שמקריבים מנחה נ, ,*נדבה מנחת —

י על ככפרה ולא נדבה בתור המזבח על

חטא.
 י שוררת (,*נדבכות נדבכים/ )ר׳ ז, נדבך/

עצים. או אבנים טו־ בקיר, לבנים אז אבנים
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 1 האב מצד ומלבושים נכסים מתן נ, ,*נדוניה
 מלוג נכסי נכסים, ר׳ נדה; בגשואיה, לבתו

ברזל. צאן ונכסי
רגיל. שאינו שכיה, שאינו ת, ,*נדור

 דחוף בכה, הנף פ״י, ירח(, >נךח, נדח

 הדהף הלאה, הדחף הנדה׳ ב". ותקוע
 1 ; והגלה הגרש ; הישרה מדרך סור ; והרדף

 התלכד :דוח, בדרך. תעה ומפז.-; נפוץ היה

 , הוליך הדרך, מן התעה הדח, >?€. והתעבה
 ■ על". והטל השלך ;והברח הרחק ; תועה

והדחף. הרדף הדת,
ממקומו. מגלה הדרך; מן תועד. ת, נדת,
 •ושביה שהתעו עיר נ, הנדחת, עיר -

זרה. עבודה לעבד
הארץ. עם מרום בן נסיך, שר, ז, נךיב,
 ' עושה וחסד, צדקה אוהב נדיבה(, >ני ת, נדיב׳

נכבד. איש והסד, טוב
 ן טוב, עשית חסד, רוח נ, נדיבות, נדיבה,

והסד. צדקה אהבת

 נדל לגוף. כנוי ז, הנשמה*, ?דן —

טלטל. הנף, ;וכה כה הנע הנד, פ״י, נדנד*,
התנודד. התנועע, ,*התנדנד

 ! €0ק0^0110נ1<1<3, ד3חש§ט11־ נדל *(
11158, ותז11ק-ש16(15, וח1116ק6(1

זץרח(13ק0<13.)

 משני קשור תלוי לוח מתנועע, ערש נ, ,0נדנדה
 שני בקצה קצותיו
 משלשלים: חבלים

 לוח עליו; להתנודד
 על באמצעותו נתון

שני ועל מסעד,
שנים יושבים קצותיו

 וכשזדה ומתגודדים
יורד. זה עולה
התנועעות ז, ,*נדנוד

 רפיון* לדבר, קרבה תשוקה; הפץ, ;וכה כה

לדבר.
 זרה פ-, י?דף(, נם ידף(, >נךף, נדף

 ; רוח בנשיפת ממקומו קל דבר הרחק והפין;
 רוח. כל אל והפזר הזרה דף,3ה ריח. *תת

וכלה. מהר עלה ,0התנדף
 קבל ל־(, עם >גם פ״י, ץרר(, >נדר, נדר

 קרבן להביא צרה( בעת רב )עם־׳י והתחיב

 טוב מעשה לעשות או צדקה לתת או
 על אסור )"טף,* ;רע מעשה לעשות או

 היה ,*הנדר דבר. מאיזה הנאה עצמו
 חיב ,*הדר להמלא. ועומד ומהיב משבע

 ,*הדר אחר. על נדר שים ; בנדר זולתו את
דבר. מאיזה בהנאה אסור היה הנדר;

 להביא עצמו על חיוב קבלת ז, נדר, נדר,
 שנדרו הדבר ;טוב מעשה לעשות או קרבן

לקרבן. להביאו
 לקים לא הרשות נדר, בטל נדר, התר —

הנדר. את
 התלמוד ממסכתות אחת שם ,*נדרים —

קדשים. בסדר
 הרגיל (,*נדרנית ,*נדרית )נ׳ ת, ,*נדרן ׳*נדר

נקלה. על נדר לנדר

נהי. מספד, בכי, ז, נה,
הבדלה. נר הכי; נמי ר״ת, ?"ה,

החיים חקות דרך ; מנהג דרך, הרגל, ז, ,*נהג
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האדם. בני בהם שנוהגים

 המנהג ,*שבעולם >בנוהג< בנהג -
בי־. הוא והרגיל המקבל

 ב־(, עם גם )יבוא ם״י ינהג(, ינהג, )נהג, נהג
 הוליך, עגלה; משוך ; למרעה הבהמות נחה

 מעשה. באיזה רגיל היה* ;הדרך הוביל,

 קול נתון נחה,נהל; הלאה, הסע נהג,
 הוביל ,*הנהג ח׳(. ב', ►נחום המה נאקה,
 ולמנהג. להק שים ;נחה נהל, ;והבא

 הלוך ,*התנהג ולמנהג. לחק היה ,*מהג
למנהג. לו עשה ב"; התהלך בדרך,

 בבוד סמני הראה ,*ב" כבוד נהוג —
לאיש.

 למוביל השם קבל כיחוד ומוליך, מוביל ז, ,0נהג
מכונית.

 האנח; קינה; נשוא פ״ע, ינהד.(, )נהה, נהה

 התאונן, הנהיות, לי. התאמץ ל־, שאוף0
אחרי־)?€. המשך ל"; דאוג
הולכה. הובלה, הנוהג, סעלת ז, ,*נהוג
זהר. אור, ז, נהורא/ נהור/
רואה. שאינו עור, ז, נהוד", סגי —
 במובן תה״ם, נהור/ פגי בלשון —

מהסך.
בכי. אנחה, יללה, ז, נהי,

 קינה)?־(. שירת מספד, קינת נהיה, נהי —
אנחה. יללה, נהי, נ, נהיה,
בכברה. אותו שהניפו כבור, ,ת, נהיל

 שאגה, הנוהם; קול )יונה(; המיה נ, ,*נהימה
נהמה.

נעירה. החמור, צעקת קול נ, ,*נהי^קה
 ידוע )־ל־( ; שכל בעל נאור, ת, ,*נהיר

בברור.
 נחה, ל^, ־,3 עם נם )יבוא פ״י, )נהל(, נהל

 ; אבל נתון כלכל, ;תמוה עזור, הוליך; נהג,
 הניף כבור,* אותו; והנהג ענין בראש עמוד

 הלאה. בנחת ונסוע הלוך התנהל, בכברה.

 קוץ>?^ מי; מרעה)?(; מקום מנרש, ז, נהלל,
 ל־, ־,3 עם )גם פ״ע, ינהם(, )נהם, נהם

 התאונן מהגרון; היוצא בקול המה על"(,
 פחדים קול נתון שאוג, ; המיה קול והשמע

 )ים(. ו־עש שאון קול השמע ;)אריה(

נהוב. ר׳ ,*נהם
 והתאבל. דאגה בכה, ,*ליונה ם1נה —

 של קפה מתוך נוהם ארי אין —
 ,*בשר של קפה מתוך אלא תבן
 מרב חוטאים רב סי על כי לאטר טישל
 ו־שמן- : זה מעין ממחסור, ולא טובה

ויבעט.
 'אנחה. שאגה;*שאון; קול נ, נהמה, ז, נהם,

פת. לחם, ז, נהמא/
נהם. ר׳ נהמה,

 בקול זעוק שאוג, פיע, ,^הק► )^הק, נהק
)הטור(. בקול קרוא* הנרון;

 מתוך אלא נוהק החמור אין —
 לאט־ משל חרובים', של כפיפה

 ולא טובה מרב חוטאים רב פי על כי

ויבעט.—וישמן : זה מעין ממחסור,
 ל־, עם נם )יבוא פ״ע, ינהר(, )נהר, נהר

 והמשך; שטוף ל־; והמשך שאוף על"(, ,”אל

 פנים. הצהל אורה; מלא היה והלוך; נסוע

 השכל. האר, ,*הנהר בלב. שמור זכור,
אור. מכסה היה ,0הנהר

 נהרות(, גם נהריס ר׳ נהר, )ס׳ ז, נהר,
 דרך נדול; נחל רבים; מים •שטף ז, , נהרא

הים. אל השוטפים רבים מים
והדקל. סרת הנהרות שני נהרים, —
 אש נהר0 איש; נהר ז, נור׳, די נהר —

 -אשי על היורד מעלה של בניהנום

 דעת )לסי לזקקס המות אהרי הרשעים
 הלבנה הרצועה החלב, שכיל המקבלים(;

בהיר. כוכבים בליל כשמים הנראית
נהר )לכל ופשטיה/ נהרא נהרא —
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 התיפוף הגוה, ,*התמה דבר. יפי הלל,

התהדר.
 מקום ;מעון משכן, המליצי(, )בדבור ז, מה,

ועדריהם. רועים משכן טקום ה׳; משכן
 הקיץ, בימי למושב בית ז, ,0.קיץ גוה --

קיצונית.
' נאה. יפה, ת, גרה,
 ו(; ח׳ )איוב פונה ועדריהם; רועים משכן נ, גוה,

מעון. *דירה,
 האיש. אשת0 הבית; בעלת נ, בית, מת —

נהג. ר׳ ,*שבעולם קנוהג נוהג,
 קלון. בעור; ז, ,*גורל

כשזר. שזור, ה, ,*מז
 רופף. קיוש, ולא משתפך נגר, שהוא ת, ,0גוזל

 ל־, ־,3 על״, עם >נפ פ״ע, ינוח(, >נח, נוח
 טעום שקוט; מהגז, או טעבודה הרגע אל־(,

 ; במקום שכון ; מתנועה עמוד ;מנוחה טעם
 יד הכבד )־ךד־( שכוב; )צבא(; במקום חנה
 ;איש על נבואה רוח היה )רוח(, ;על־

 מנוחה, תת הרגע, הניח, נוע. מות, *)נפש(,

 כעס. שכך )־רוח( במקום; דבר שים השקט;

 ;עזוב השאר; במקום, דבר שים הניח,
 מ־, הרפה ; השגחה בלי עזוב ;בכח השלך

 כיסוד רעיון או דבר .קבל* לעשות; ל־ נתון

 הושם הנח, נח. כשוא בטא0 ואמתי; קים
 מנוחה, קבל מנוחה, ראה ,*הונח כמקום.

במנוחה. היה
טוב. יותר מוטב, ש־, ל" נוח - -

פלוני. נוע מת, ,,ד־ נפשיה נח —
 מנוחה. משכן מנוחה, מקום ומנוחה; שקט ז, נרח,

 עליו ;נעזב מת, נפטר, ז, ,*נוח״נפש —
השלום.

 ענו, רוח, שפל ;רצוי ; טוב נעים, ת, ,*מח
 על להיות שיכול מהיר, קל, ; בנחת מתנהג

נקלה.
ט־. רצון שבע סלוני ,מ־ ירחה רוח־ — *

 מקום :כל שכונתו: הטוני, משל זרטס,
 וחקותיו המקום מנהני אחרי הולכים

חייו. ודרכי
היום. אור אורה, נ, נהרה׳

יסי. נוי, ז, ,*א1נ
 טעשות, מנוע ט־(, ל", עם )נס הנא, >נוא<

בטל. הסר,
 איש מליין, דברן, לדבר, מיטיב ז, נואם,

שפתים.
 עלה צמוח, ־(,3 )נם פ״ע, ימב(, >נב, נוב

 דוה, בב,*נ דברים. הרצות הביע, ;ושגה

הפרח. דשן;
 )ביהוד העין מן שנפל כשול לא סרי נ, נובלת,
 שני לדבר מעט דומה דבר* ;ותמר( תאנה
כמהו. אינו באמת אבל
מים. מקר ת, נובע,

והסירה. הסו-ך ידי על מחפש ת, ,*נובר
אבל. נעצב, ת, נוגה,
נגה. ר׳ נוגה,
 לעשות טשעבדיבם לרדוו־ז טמנה ת, נוגש,

 בהמות ומריץ נוהג ; מעיק לוחץ, טלאכתם;

ז.(. לט. )איוב
 כ־<, ל־, ־,3 עם >גם ס״ע, ימות, >נד, גור

 הטלטל התמוטט; התנודד, והנה, הנה התנועע

 ססוח במקום; קבוע היה לא למקום, ממקום
 נוס דעתו; על עמוד לא הסעיפים, שתי על

 והצטער הראש הנע וכלה; אבוד והנה; הנה

 הנע; טלטל, הגד, נדנד. ר׳ ,*נדנד על".

 ;והגלה הברח ;על־ והצטער הראש הנע
 חרוד הסתער, התנודד, נע. כשוא בטא0

וינוז. ודאוג
נאד. ר׳ נדידה; טלטול, ז, נרד,
למקום. ממקום מתנודד ונד, נע ז, ,0מד
 ס״ע, ינוה<׳ : בעתיד רק נטצא )במקרא מה

 התיפה. ,*הגוה הרגע. מנוחה, מצוא נוח,

; פאר יפה, נוה, הגוה, וקשט. יפה ,*מה
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דומה. מהיר מהר, כועס ,*לכעוס נוח —
 טהר, ומתסיס מתרצה ,*לרצות נוח —

נקלה. על ושונהו כעסו שומר אינו
נקלה. על קל, טוב; יות־ תה״ם, ,*נוח

 מקום למשכב, או למושב מקום נ, ,*נוחה
מנוחה.

מכשף. קוסם, מנחש, ו, ,*נוחש
התמוטט. התנודד, ס״ע, ינוט<, >נט, מט

;בספינה ההגה תופש (,*נוטים >ר׳ ת, ,*נוט
משוט.

הצדה. פונה ישר, לא ת, ,*נוטה
 ידי על שהתעקמה נעל נ, ,*נוטה נעל —

הצדה. ונוטה הליכה
 מאד קרוב דעה נ, ,*נוטה דעת —

אמת. כדבר לקבלה שאפשר דעה ; לאמת
 ממספר דין בית ז, ,*נוטה דין בית —

 שיהיה אפשר שאי לחבריו בנונע זוגי לא

 שוה אחת לדעה המסכימים החברים מססר
לה. המתנגדים לטפסר

 הקהל, סופר ז, ,*נוטריון ,*נוטרון נוטרי,
בערכאות. הנאמן

 תבות וראשי בקצורים כתיבה ז, ,*"טריקן
ה׳(. באלים כמכה מי נוטריקן: )"מכבי"

ולפא־. ליפות קשוטים ייסי; (,*גויךם )ר׳ ז, ,*נוי
 מאד. •סד, אשה נ״ר, ,*נוי בעלת —
 הנסתר(. >הםך במעמד שנמצא כי ת, ,0נובח

 להיות העבדה במעמד־, המציאות נ, ,0נוכחות
כמעמד. נמצא
 במעמד", המציאות נוכחות, נ, ,0נוכחיות

במעמד. נמצא להיות העבדה
זיופים עושה להרע; זומם רמאי, ז, נוכל,
 השחת ; ולכלך השדר ארוג; ס״י, נול', <*>נול

 והתקלקל השחת ,*הת^ול כער: סני"; וקלקל
והתלכלך.

האורגים. כסא ז, נול', נול/
אורג. ז, נולי',

 ; דבר מתנא אחרית, ;שנולד דבר ז, ,*נולד
 טוב בידם שנולד מה ; שיבא מה ; עתידות

ביום. בו לאכלו ושאסור
 דחל קלה, שנה ישון ס״ע, ינום(, >נם, נום

נמנם. ר׳ ,*נמנם הנד. אמור,* כשנה;
 את אט־ סלוני ,*אמר־ ושכב כשנם —

לב. תשומת ובלי עיון בלי הדבר

תנומה. לשנה, נטיה קלה, שנה נ, □ימה,
ימים. הארך ורב; גדול היה הנון, >נרן<
 ;העב- באי־ב עשרה הארבע האות שם נון',

)בארמית(. דג
ונשמע. נעימה ונד; נע ר״ת, נו״נ, '

 הלוך "־ל, הלוך הרזה, ,*החנונה *גנונה,(

למיתה. עד וכחוש
 אל־, ל", עם >נפ ס״ע, ינום(, >נם, נום

 ־מלט •המלט, רוץ ברוח, מפגי־(• לסני",

 וג־וס רדוף הניס, נס>?(. הרם ; במרוצה
סלט. מלט, הצל, ולברח; לגוס

ונסחה. נסה ר׳ ז, ,*נוסחא ,*נוסח
 ם", אל־, ״,3 עם >נפ ס״ע, ינוע(, >נע, נוע

 הנה וסנה תעה לצדדים; נטה אל־(, עד",
 התמוטט. נדד, ; הלאה ממקומו הלוך והנה;

 טלטל, הגד, ,*נענע והטלטל. הוגף הנוע,

 הגה והגף טלטל הניע, והנה. הנה הנף

 בטא נדום; סבב,0 ממנוחתו; דבר החרד והנה;

נוע. ,0התנענע ,0התנועע נע. כשוא
 על־(, לשני■׳ עם )גם ס״י, ינוף<, >נף, ““

 הנה והגד הנע נופף, והטף. הזה זלף,

 והנה, הנה והתנועע נוסף ,*נפנף והנה.

 כבור ; זלה זלף, ; והנה הנה הנע הלף,

 ועבר, עב־ כל אל הונע הנף, בכברה.

 ,*התנפנף הנשא. התרומם, ,*התנופף
התנועע. התנופף,

 קבוץ ענף, קטן; מחוז נבעה; רם, מקום ז, נוף,

הר. ראש הענפים;
נסך. י- נופך,
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נפת. י" נופת,
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נצץ. ר■ >נוק(
 נימים ועליו העוף בעור נעוץ דק קנה נ, נוצה,

 קבוץ ;אחדים( בע״ח בנוף השער )כמקום
בו. לכתב עט0 שער; צמר, יהד; הנוצות

החדשה. הברית כתורת המאמין ז, ,*נוצרי
הנוצרית. הדת מיסד ,*הנוצרי 1ךש —

ינק. .־׳ הניק, נוק,
צאן. עדרי בעל צאן, מנדל ז, נוקד,

נקרן. ר׳ נקדן; ר׳ קךך,1נ ,*נוקדן
 נשחת. דבר מקלקל, דבר ז, ,*נוקשה

אור. אש; נ, ,,נורא ז, ,,נור
 הצריך ,,בה .יפיח לנורא הצריך -

 טי : לאטר עממי משל כה, ינשה לאש
בעצמו. הוא בו יעסק דבי־ לאיזה שצריך

נהר. ר׳ ,,נור די נהר —
 ; מאד נפלא ;ואימה לשחד שהוא ת, רא,1נ

מאד. נפלא תה״ש,
 אנוש הלי ודלה ש״ע, ינוש<, )נ^ז, נוש

כ״א(. ס״ט, )תהליס
 כפשור, או כמאמר ידבר שעליו הנוף ז, ,0נושא

 נוף, ; החבור או הדרוש נושא המאסר, נושא

דבר. עצם,
ויושביה. התבל העולם, נ, ,*נושבת

מחברים ענבים אשכלורת ז״ר, ,*נושכות
יהד. וסבוכים

שנשאר הכשר : רב )עפ״י שנשאר מה ז, נותר,
הקרכן(. מן
הנשאר. ת, נותר,

 (,*ט על־, אל־, >עם פ״ע, יזד<(, קזה, נזה
 )שור(. געה קול, השמיע* הצדה; והזרק גטוף

 הזה, זרוק. השלך, נטפים; זרוק הטף, הזה,
כנטפים. עסה
 בו. מרצים שאין מי בו, שנערו טי ת, ,*נזוף

נאוה. לבעל היה התגאה, ש״ע, (,*,י^זז*)נזז *נזז

נזק
 ממקומו, העתק )מ־(, ש״ע, יזה(, )^זח, נזח

זחה. ר׳
רתח. תבשיל, נזיד(, )ס׳ ז, נזיד,

לנזיר. כנוי שם ,*נזיד!
 מהאף, זב נזילת מחלת זרם; שטף, נ, ,0נזילה
נזלת. *ר

 מין תוכחה; גערה, נ, ,*נזיפות ׳*נזיפה
וחרם. נדוי
גזיח. לנזיר, כנוי שם ,*נזיק

 ; הזק חם־, נזק, ז״ר, (,*)נזיקין ,*נזיקים [
 שבו המשנה סדרי מששת הרביעי הסה־ שם

 לרעהו איש כין נזק בעניני ביחוד דנים
בכלל. הדין בתי ובעניני

 ; טתענונים נבדל לה׳; מקדש איש ז, נזיר,
 נזטרו שלא גשן ;מתבודד ;מטמאה נשמר

 על שלטון נזר נושא נניד, נסיך, ; זמורותיה

 בסדר התלמוד ממסכתות אחת שם* :ראשו

 לו לקחת לא בנדר עליו שקבל מי0 נשים;
 הנוצריות הנזירים מחברות חבר ;אשה

השונות.
 להנשא לא כגדר עליה שקבלה אשה נ, ,0נזירה

 הנזירות מחברות אחת נזירות; ר׳ ;לאיש

השונות. הנוצריות
 התבודדות, ;נזיר להיות נדר נ, ,*נזירות

הנזירים. חברת הנזיר; מצב0 התאפקות;
 מן־(, על־, עם נם )יבוא ס״ע, יזל(, >מל, נזל

 הזל, הטף. הוצק; הטס, ; נגור וזוב, הלוך
נוזלים. זרם הוציא ישפוך,

האף. זוב מחלת ג, ,0נזלת
 האזן לעדי טבעת נזמי(, ס״ר נזמים, )ר׳ ז, נזם,

האף. או
 דבר על משל חזיר, באף זהב נזם —

נבזה. איש בידי הנמצא ונאה טוב
ב־, נעור )־ע־(, פ״י, <,*ץף ,*>נזף *נזף

על־. כקול נתון את־, הוכה
חסרון, הפסד, נזקים(, ר׳ נזקי, )כ׳ ז, נזק, נזק,
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 מצע־ שקוט על"(, ני, )מן", הנחם, )נחם(

 הים, ;ומהרון מכעס שקוט ;ומרנז ומינון
 ממהשבה שוב המלך, התחרט, ;רחם המול,

 הנה הנקם, ;רע מעשה על הצטער ;רעה

 בדברי איש נפש הרנע נחם, בנקמה. חמה
 תת ;דחם מת; על אבל כשעת וביחוד פצוי,

 ;ומינון מצרה לאיש הונה ם,1;ח טנוהה.
 שאוף הנהם; הנחם, התנחם, נהמה. מצוא

להנקם.

 תודה הבעת ,*מכשר לרגלי תתנחם —
תנחומים. על

 מוסר0 ;ממחשבתו השב פעלת חרטה, ז, נחם,
נהמה. חרטה; מעשהו, על האיש לב

וההזק. ההפסד דמי* הזק;
 ;הפסד נשוא חסרון, נשוא ,*המק >נזק<

 ,*הזק ומגרעת. הפסד גרום ,*הזק ההבל.
הנזק. ,*התנזק

מזיק(. )הפך: שהזיקוהו מי ת, ,*"זק
 על ז־ כתר, עטרה, גזרים(, ר׳ נזרי, )כ׳ ז, נזר,

 [ את המקיף השער ;הנזיר ראש שער הראש;
נזיר. להיות נדר הקדשה; המצה;

 להיות עצמו על קבל פ״ע, (,*יזו )נזר, נזר
 | התרחק מדבר, ונבדל מפרש היה הנזר, נזיר.

 אחרים. ידי על לנזיר היה* ;אסור מדבר

 אפור; מדבר התרחק אסור; מדבר הרחק הזר,
לנזיר. איש עשה להי; עצמו הקדש

 נקיטת היב; נשאר הנכה; נם חנכה; נר ר״ת, נ״ח,
שבועה(. של )אפן חפץ

שוא. ר׳ נח(, >שוא ,0נח
 בהשגחה, נהל נהוג, פ״י, ינחה(, ינחה, נחה

 1 תת ;במקום הושם ; נהה הנחה, הוליך.
מנוחה.
; נחמה דברי ;ורצוי פיום דברי ז״ר, ״חומים,
רהטים. רגשי

 אפשר שאי רב, צרך בו שיש0 נטהר, ת, נחוץ,
 לדחות אפשר שאי ;הכרחי שהוא בלעדיו,

זמן. לאהד אותו
מנחשת. נהשת, של ת, נחוש,

והקוסם. המנחש פעלת ז, ,*נחוש
 (;1ידועה אדמה מתכת מין נחשת, נ, נחושה,

הכלי. תחתית
 מנש. כלים, עליו לשים שטוח כלי נ, ,*נחותה

אחת. שבכורת דבורים עדת ז, ,*נחיל
 שצדים דנים ז, ,*דגים של נחיל -

אחת. בפעם
 ירושה,* ; הליל טין זמר, כלי טין נ, נחילה,
ירושה. נחלת

1,־!€זקט< נחושה (1

בדקירה. שנהרגה
 ל־(, א-.־, )ב", פ״י, ינחל(, )נחל, נחל

 ; י־וש ונחלה, הלק קבל אחזה, ומצוא תפוס
 לא-זה נתון הנחל, נחל, לקנין. קנה

 השג קבל, הנחל, במתנה. נתון ;ולמורשה

 לו ולקוח השג התנחל, נחול. נחלה,
הנחל. הורש, לאחזה;

 בקעה עמק, נהלי(, ס״ר נהלים, )ר׳ ז, נחל,

 שבין בעמק שוטף מים זרם ; הרים -כסי בין
 נה־ ; גשמים מי או מעין מי שבלת ; הרים
קטן.



נחת — 349 — נהם
ממחשבתו. שב מתחרט, ת, ,*נחם
 לנפש, הנחה נהמות(, ר׳ נחמת, )ם׳ נ, נחמה,
 את הטשקיט מהעתיד או מהעבר נעים רגש

 לעם ,ה ייטיב אשר הטוב* ;והיגון הצער
 "בונה לברבת בנוי ;סכלותו אחר ישראל

׳.,ירושלים

המתים. תהית יום ז, .*הנחמד. ם1י —
 שבועה אם־/ בנחמה אראה —

 )יש ; אם־ בנהמה אראה לא : בהוראה

 צרה עלי תבוא בהוראה: שבועה אומרים:
אם־(. לנחמה שאצטרך

לאלהים. כנוי ,*נחמות בעל —
נחוטיס. ר׳ נחמים,

 הראשון לגוף טלה אנו, אנהנו, ט״נ, נחנו,

ברכים.
 במהירות דבי־ עשה מהר, פ״י, ,0נחץ >נהץ<

גדולה.
 על בהמה הרוג פ״י, (,*ינחר ,*)נחר *נחר

 קול השמע ;בגרון או באף סכין נעיצת ידי
 לזרם לדם תת )גמל(; קול השטע מהאף; נשימה

 ,*נחר מהאף. מיץ הוציא הנוף; נקבי מאחד
בדקירה. בהמה הרוג מהאף; נהרה קול השמע

 האף מנשיטת היוצא קול נ, נחרה, ז, נחר,

כחזקה.
 נסתרות וגלה הגד קסום, פ״י, נחש, >נחש(
לחשים. ידי על
 שעל וסמן אות* טקסס; בלחשים, קסם ז, נחש,

שיבוא. מה מראש לדעת האדם חושב ידו

נחש
על זוחל הי נחשיב(, ר׳ נחש, )פ׳ ז, נחש,

 עינים חלי מין* ; (* פיו בארם וממית הארץ
 המכסה כנחש ומתסתל מארך קרום ידי על

 הבצל שבאמצע הגבעול ;העין בבת את
 ומשחת רע לאיש כנוי0 ;לזריעה הנשמר

 מזה לו אין אם נם לאחרים רעח העושה
הנאה. טובת

 שם ; כקנה ישר נחש ז, בריח, נחש —
מזל.

 הגה מתפתל נחש ז, עקלתון, נחש —
והנה.

 כנשיכתו. מזיק נחש מין ז, שרף, נחש —

 הערום לנחש כנוי ,הקדמון הנחש —
התורה(. )בספור וחוה אדם שביטי

*

 מפני ירא נחש שנשכו מ־ —
 שקרה טי : לאטר עממי משל ,החבל

 שנרם לזה הדומה מדבר ירא אסון לו

הפגע. או האסון לו

*

 ,בכפיפה נחש .עם דר אדם אין —
 יחד לחיות יוכל איש אין לאטר: משל

רעה. אשה עם

*

בים. סופה מים; נלי רעש ,*נחשול
 מתכת נחשתי(, או נחשתי )כ׳ נ, נחשת,

 נם שונים כלים טמנה שעושים ידועה אדמה
 נחשת; סיר נהשת; כבלי (;2 פשוטות מטבעות

 מצע ;לאשה הטין אבר ;הכלי תחתית

יצוע. המטה,
כתל. או נהשת כבלי ז״ז, נחשתים,

 טשה •מעשה הנחשת נחש שם ז, נחשתן,
הנהשת. חלודת0 במדבר;

 ירוד; פ״ע, חת(,2 נס ינחת )נחת, נחת
 על־. והשפיע פעול על־; נוח על־, ירוד

ובוא הורד למטה, והורד השלך הנחת,

3א1מי 8£ק־ז£1ו1, נחש *(
חל31ט<

 ,יזג&יא 1קט<1,זט ט^1,^ז׳\ נחשת <2
€0קק6ז



נטילה-350 -נחת
נוטה. ר׳ ,*נוטה דעת —
נוטה. ר׳ ,*נוטה נעל —
נוטה. ר׳ ,*נוטה דין בית —
 )יד, שליח מושט, פשוט, 'פרוש, ת, נטוי,

וכיו״ב(. זרוע
 כהמלאו הכל• שפתי על שעובר מה ז, ,*נטוף

נוזלים.
מפות. יורדות שמטנו דבר נ, ,*נטופה

נוטר. שוטר, ז, ,*נטור
 קג־ כקצה בולטת נקודה כעין נ, ,0נטורה

אל הרובה את מכונים ידה שעל הרובה,

המטרה.
מהנר. מושכו, מקום העוזב ת, ,*נטוש
 שבעליהם נכסים ז״ר, ,*נטושים נכסי —

העיר. את או הארץ את עזבו
ידים. נטילת ר״ת, נט״י,

 עריכה, אל־; הפונה דבר תכנית נ, ,*נטיה
.*פני מגמת0 )אהל(; פרישה סדור;

 ;,,0הפגנלים נטית הגזמות״, נטית —
 ־מין, לפי הפעלים או השטות שנוי אפן

וכר. והנופים המספר
 -נדם הזקג־, ים• ז״ר, ,סה?טיה ימי —

 האדם. בחי• העמידה ימי אחרי הבאים

מלא. עמוס, ת, נטיל,
 כסף; עמוס• עשירים: ז״ר, כפף, נטילי —

סודרים.
 ט־, לקיחה ; הלוקח פעלת לקיחה, נ, נטילה,

נזלה.
ידים. רחיצת נ, ,*ןך:ם נט/לת -
 עם הלולב לקיחת ,*לולב נטילת —

הפכית. חג בימי וכר האתרוג
-מתה. הרינה, נ, ,*נשמה נטילת --
 צפיני כריתת נ, ,*צפרני.□ נטילת —

האצבעות.

 ישית בקשת נ, ,*רשות נטי.לת —
והשגתה.

 הנחת, הוריד. הפל, נחת, הכסף. לתוך";
והסל. הכרע לארץ, הוריד

 סק אתתא, נפיב דרגא נחית —
 עממי משל שושבינא/ בחר דרגא
 ממך כערך פחותה אשה שא :לאטר
ממך. כערך גדול הבר לך ובחר

וחונה. עומד חונה, נחתים(, )ר׳ ת, נחת,
 י מנוחה, ; הטורד דבר ; הפלה הורדד, נ, נחת,

 | עליו לשים עשוי דבר כן, בסיס,* ; שלוה
שמהות. שבע תענוג, ענג, אחר: דבר
 דברים תענוג, ענג, נ, ,*1רץך נחת —

הרוח. השקטת נעימים;
 | לאט, בשלוה; בטנוהה, תה״ס, ,*בנחת —

כסיום. בנעימות, כעס; בלי במתינות;

לחם. אוסה אופה, ז, ,*נחתום
מאסה. בית ז, ,*נחתומר

 !תט, תטה, אט, אט, אטה, )נטה, נטה
 ■ נט<, נט, נטה, יט, יט, יטה, תט,

 1 היה הכוף, ;אל־ סור הצדה, סנה פערי,
 היה עם", היה )־אחרי"(, רצה; הסוץ, כסוף;
 ערוך מתוח, פרוש, מן־; סור )־מן־( לצד;

 או הנד0 ; מטרה אל כונן הפנה, ; היריעות
 הבנויים עם השם או הפעל מלות כל כתוב

 השתרע, הגטה, )בדקדוק(. זו אחר זו

 הלאה, הרחק הצדה; הסנה הטה, התפשט.
 וערוך טתוח ; )יד( שלוח פשוט, ; “טן הסר

 עקם. בסוף, אל"; סגה הדח; פתה, )אהל(;

בהסבה. ישוב נוטה; היה הטה,
 קבוע האהל; יריעות כתוח אהל, נטה —

במקום. אהל
פשוט. הושט, יד, ^טה —
 בנין. לעריכת הטדה קו מתוח קו, נטה —
 למות. הולך למות, קרוב ,*למות נוטה —
ושמוע. הקשב אזן, הטה —
 •שסט, ועקם עות משפט, הטה —

בצדק. לא שפוט
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 התקע השתל, הנטע, נתון. עשה, *שים,
בארץ.

 צמח שתיל, נטעים(, ר׳ נטע, )ם־ ז, נטע,

נטיעה. נטוע;
 בשנה האילן פרי ז, ,*רבעי נטע —

 להביאם שצריך ?־יהנטעו דתרביעירת

לפדותם. או לירושלים
אליו. טענות יש שלאחר ת, ׳*נטען

 ;מפות טסות נזול פ״י, יטף<, >נטף, נטף
 ונמשך ארוך היה למטה, ירוד* דבר; הבע

 ,*הנטף הטף, טסות. הוריד ,*נטף למטה.
הבע. דבר, הרעף; טסות, שפוך

 ונראה ביותר ארוך אף ז, ,*נוטף הטם —
העליונה. השפה על תלוי הוא כאלו

 הגשם התחיל ,*מנטף הגשם התחיל —
לרדת.

 רסיס, טסה, נטפי(, ס״ר נטפים, )ר׳ ז, נטף,
נוזלים. אגל

 ענב* בשמים; מעצי הנוטף ידוע שרף ז, נטף,
למטה. ומדלדל האיטכול בקצה שהוא

 הקף ;נצור שמור, פעו״י, יטו"(, )נטר, נטר
 זכור בלבו; ואיבה עברה שמור לשמרו; דבר

 שלם ומבלי מטנו לנקם טבלי לאיש איבה

הרעה. נטול לו
נוטר. ר׳ נטר,
נתר. ר׳ כימי, חטר פין ו, ,*ן1נטר

נוטריקון. ר׳ נטריקון,
 דעת הסר עזוב, פ״י, יטעז(, )נטש, כטש

 התפשט, רשות; נתון הרשה, השלך; מדבר;
 )ישעיהו. שלוף הסר, חלוץ, פשוט, השתרע;

 משלך היה התפשט: הנטש, טו(. כא.
השלך. העזב, כטלש, ועזוב.

כבי. נהי, ן, }י,
ישראל. נר יאיר; נרו ר״ת, י,*נ

נטוע. צמח שתיל, ז, גטיע,
 שתיל, ;והשותל הנוטע פעלת נ, ,*נטילנדי

 או בן ;שנים( המש )עד צעיר עץ ;צמח
רתלמיד.

 נטיעות נ״ר, ,*בטילורת נטיעות —
לעבדן. כדאי שלא מקלקלות

 במובן: מליצי מבטא ,*ת1בנטיע ”לןצ —
תורה. הפר

 מרגליות חרוזי נשים, של תכשיט מין נ, כטיפה,
נטפים. הטפת נטפים, הטזיל פעלת0 לעדי;
 נקם מבלי ושנאה איבה שמירת נ, ,*נטירה
הרעה. נמול שלם ומבלי

שפירה. נ, ,*נטירות
 ; ארבה זמרה ; בארץ נטוע ענף נ, ,*נטישה
 שארית, דבר, שריד ;והעוזב הנוטש *פעלת

שנשאר. מה
 הנף הרם, ס״י, (,*טול צווי: יטל, )נטל׳ נטל

 לקוח,* על־; כבד דבר •טים ; נשוא והשלך,

 כרות, הסר, )עצה(; שאול )ידים(; רחוץ קבל;

 חסור, ;הלקח ,*הנטל )צפרנים(. קצוץ
 נטל, וכיו״ב(. )תרומה התרם הפרש, העדר;

 והשלך; זרוק השלך, ,*הטל הרם. ;נשוא

 השלך, הטל, התכסה. תוך; אל שים >־ל־(

מנח. היה מרק;
ביצים. המלט ביצים, הטל —
מתוכה צאה הוציא ,*גללים הטל —

•בהמה(.
השתן. ,*מים הטל —
.*על חובה שים ,*_על־ הטל —
השלם. שלום, עשה ,*שלום המל —
 !העזם את לטול הרוצה כל ל# -

 אדם כל לא לאטר: כשל מבטא ,*.יטול

ולנכבד. לגדול עצמו את לחשב יכול
משא. כבד, ז, ^טל,

הידים. לרחץ כלי נ, ,*נטלה
או צמה תקוע שתול, ם״י, .י^ע(, >נטע, נם?

 הושב ; האדמה על הושב ; בארץ צמה זרע
;>אהל( העמיד ;>ארץ< הושב ; בארץ עם
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נוא. ר׳ לא,

עץ<. )ענפי והנה הנה תנועה ז, ,*לא
מים. כו ששואבים כלי ז, ,*לאוב

 חותכת, שן* טלה; דבור, ;תנובה פרי, ז, ניב,
 עורק, והמלתעות; הקדמות השנים שכין השן
מעכה. תבן תבן; של שכבה ניד;

; דבור הפה, מוצא ז, שפתים, ניב —
4כבע״ד העליונה *השפה

תנודה. תנועה, ז, לד,
"טלטול. נלות; ראש; מניד נ, נידה,
הוא. ט״ג, להו/
היא. ט״ג, להי/
מעון. משכן, נוה, ז, ,*לוה
מתנמנם. ; תנומה אוהב לישון, אוהב ת, ,*^יום

מדרש. בית נ״ר, ת,1ל
לפלוני. טוב נעים, תה״ם, להא",
נכון. זה הא־נהא'(,—> הלחא", —
ניח. ר׳ לחה׳,
במקום. והנמצא הנח מצב נ, לחה",
נפש. משיב נעים ריח ז, )ריח־(, ניחוח,
קרבנות. ז״ר, לחוחים, —

חבלה רוח ; ענוה מנוח; מנוחה, נ, ,*לחותה
ורחמים.

הנוצרי. ישו הולדת ליל ז, לטל",
מצרים. יאור שם ז, ,*ללום

ישן. ת, ,*לם
 •שן ,*תיר ולא תיר נים ולא נים —

 מתנמנם לאמי: ער, ולא ער ישן, ולא
 קוראים ואם שלמה לא תרדמה של כמצב
ברורה. דעה בלי אבל עונה הוא אותו

 ; שערה ;תמוה חוט, (,*נימין )ר׳ נ, ,*נימה
עלוקה. מיתר;

נטוס. ר׳ ז, למום,
נטוק. ר׳ ז, ,*למוק

אלילה. חצי ארוסה; כלה, נ, ,*למפה
אחות. או אח בן נכד; בטן, פרי נון; ר׳ לן,

। /הן. הם, מ״ג, לנהי
כריחה. מנוס, נ, ,לסד. 1 *

 השנה לחדשי הראשון החדש שם ז, ניסן,

האביב(. תקופת )בראשית
בניסן. שנולד ניסן, הדש של ת, ,0לסל

 עטוש עי מההטם היוצאת ליחה ז, ,*לע ,*לע
וכיו״ב. שעול ע״י מהגרון או

תנודה. תנועה, נ, ניעה,
יונה(. )של גוזל ז, ,*ניפול

 דנן (,*ניצוצות גם *ניצוצים )ר׳ ז, ,*לצלן י

מים. טפת אור; קרן אש;
נ־. ר׳ ניר,

 עשויב דקים נליונות (,*גירות )ר׳ ז, ,*ניר
 עליהם לכתב אחרים וטחמרים מקש טסהכות,

דבר. כהם לעטף או
 כאש השדה עצי כעור פ״י, ילד(, )נר, לד

 ; למזרע ראוי לעשותו השדה קוצי עקור או
לזרע. שרה וחרוש עבוד

 מהדש שתקנו־־ שדה בתולה, קרקע ז, ניר, נר,
 ; דורות שורת ; אחזה ונחלה, חלק ; לזריעה
 ;לשבט א־ למשפחה טובה ותקוה אחרית

 להכינו שדה עבודת* ;למאור עשוי דבר ג־,

 הקנים של המכון חוטים; סליל מנור, למזרע;

 האורג; חוטי הורדתם, ול השתי חוטי להעלאת
חורשים. פרה או פר של על

 ;כפים נשיאת ; כתובים נביאים, ר״ת, לב, :
כאן. נאמר

הדחף. גרוש, כא,3ה )נבא(
 מדכא, מכה, נכאים(, ר׳ נכאה, )נ׳ ת, נבא,

רוח. ושבר טיגון ונגוע שכור
רוה. שבר ינון, עצבת, ז״ד, נכאים,

 ;מעצים נוטף שרף כשם, מין נ, נכת, נכאת, ,
דק. כתושים סממנים

 דברים ממכר בית ז, ;כאת, בית —
 ; וסממנים רפואות מסחר "בית ; מתוקים

עתיקים. דברים ז&סף בית



נכפל — 353 — נכבד
 ורם נשא נכבדים(, גם נכבדים )ר׳ ז, נכבל,

ומסכל. עמום אותו; מכבדים שאחרים בערכו,
 זרע, אחרון, דור בן נכךים<, )ר׳ ז, נכד,

 האחות. או האח בן הכת; או הבן בן0 צאצא;
 האחות. או האח בת הבת; או הבן בת נ, נכלל,
 החפר, ,*נכה הכה. "ף, היה הנכה, )נכד,(

 הכה, הנכה. נכה, מחשבון. הסר גרוע,
 הרוג, ;בבלי או כיד נגוף הלקה, הלום,

 הסל ;)עיר( הרום ; קלקל השחת, ; המת

 ;בארץ שרש השרש )־שרש(, ;והוריד
 הוכח ; הלום היה הכה, דקור. *)קוץ(,

השחת. התקלקל, במהלומות;
 על שטנה דבר הלשין, בלשון, הכוה —

על־. דכה הוציא על-, לעז הוציא אחר;
 נעוש, זעוף, בגלים; הכפה גלים, הכות —

)ים(. רעויט
משמחה. כף אל כף מהוא כף, הכה —
מציע. ,*שחין מכה —
 באושים מים ז״ר, ,*מכים מים —

ונשחתים.
 מכה. מוס, בעל נכים(, ר׳ נכה, )ם׳ ת, נכה,

להכות. רגיל מהבל, נכים(, )ר׳ ז, נכה,
נכיון. ר׳ ז, ,*נכוי
חזק. ומזומן; מוכן אמתי; ישר, ת, נכון,

באמת, תה״ם, (,0)לנכון נכון, אל —
באמונה.

וישר. צדק אמת, נ, נכונה,
נכון שהוא איש או דבר טבע נ, ,0נכונות

 הצמחים מבין הרעים העשבים הפרת ז, ,*נבוש

בשדה. או בגן
 מול, ל־<, עד־, )אל־, תה״ם, נכחי(, )ב׳ נכח,

 שאליו הנוף )בדקדוק(0 ;פניו מול ישר נגד,

מדברים.
 ט?ון ממול; ישר ננד, ישר נכהים(, )ר־ ת, נכח,

במישרים.

 ישר. ארח וישר, צדק נ״ר, נכחות, נ, נכחה,

 מדבר. או מחשבון שמחסירים מה נכוי, ז, ,*נכי
האברים. מיתת השתוק, מחלת ז, ,0נכי

המעטה. מגרעה, גדעון, ז, ,0נכיון נ, ,0נכיה
רמאי. ת, ,*נכיל
טחוב. או מחשבון גרעון נ, ,*נכית

 ע,*פ נבל, נוכל(, :בהוה רק )נמצא נכל
 התיעץ רעה, זמום התנכל, מרמה. זמום

בליעל. לדבר
בליעל; עצת מרמה, נכלי(, נכלים, )ר׳ ז, נכל,

 תערובות ע״י אחרים המרים מזיפים שבו *חמר

וכדומה.
 עשר, הון, ובקר; צאן מקנה, ז״ר, נכסים, >נכם(

בתים. קרקעות,
הונו. כל אבד ,*מנכסיו נקי ;צוא —
 מבית אדרכתא קבל ,*לנכסים ירוד —

וכיו״ב. חוב בעד איש נכסי על דין
הורש. לעני, היה ,*מנכסים ;דוד —
 להם שאין נכסים ,*דנידי נכסי —

 חפצים מטלטלים, ז״ר, ,*אחריות
למקום. ממקום להעבירם שיכולים

 שיש נכסים ,*.נירי ד־לא נכסי —
 נכסי מקרקע, ,*אחריות לזהנס

 לטלטלם אפשר שאי נכסים קרקעות,

למקום. ממקום ולהעבירם
 מכניסה שהאשה נכסים ז, ,*מלוג נכסי —

 והבעל לה שיכים נשארים והם לבעלה

פרותיהם. אוכל
 שהאשה נכסים ז, ,*בחל צאן נכסי —

 היב והוא לרשותו ועוברים לבעלה מכניסה
 במותו. או אותה בגרשו מחירם לה לשלם

 חולה נופל, חולה (,*נכפית )נ, ז, ,*נכפה
 נפילה, ר׳ בכיפה, חולה הנופלים, במחלת

הנפילה. חלי
 מכפילים שאותו המספר )בחשבון(, ז, ,0נכפל

>כוםל(. שני במספר
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נלע״ד. ר׳ ר״ת, נל״ד,
)דקדוק(. הא, למד נחי ר״ת, נל״ה,
א(. ל־נ. ישעיהו )?גמו־ כלה, הגלד,)?(, )נלד,(
ישר. לא עקם, דבר ת, נלוז,

דעתי. עניות לפי נראה ר״ת, נלע״ד,
ב־(. הוא )ההבדל מיניה נפקא י״ת, מ,*נ

נבזה. מאום, ת, נמבזה,
 )בגגוד תחתון ;שסל גבוה, לא ת, ,*נמוך

לעליון(.
 רוח, שפל• ענויס, ז״ר, ,*רוח נמוכי —

גאים. לא
רדה. שפל ענוה, נ, ,*נמוכה רוח -

 פגים בפכר הנהנה0 ;מנהג הק, ז, ,*נמוב

אדיבות. ובנעימות, יפות
בנעימות מתנהג אדיב, ז, ,0נמו□ כעל —

יפות. פגים ובסבר
ההק. עפ״י כנהוג תה״ם, כנמום", —
 בעלי ממין )בע״ח קרנים חפר חי ,*נמוש

הקדנים(.
 כתובים ששרות הקים; ספר דר, ,*נמוכות

החק. עס״י
מתהלך אדיב; והמנהג; החק פי שעל ת, ,0נמוכי

ובגעם. בנמוס

בבשר. מכה ז, ,*נמי ,*נמי
עוד. כן, נם מ״ת, נמי/
הלא. הוא; כן נמי/ הכי -

נמסה. ר׳ נ, נמינה",
(.* קטנה טורפת יונקת חיה מין ג, ,*נמיה

 x״ץ^1ג^3, ^31,זמ!€־ וח3ז1,שז נמיה *(
וח3ז1חש

 1 התחפש כ־; הבדל ;לעין תדע הנכר, )נכר(
 ; כחש כהד, נכר, והגלות. הודע* ; כאדר
 ;אחריב לרשות מסור ;לדעת לא לזר; חשוב

 בלתי היותה אחרי עצם מהות ידוע הכר,
־ י' ־  עצם בין הבדל עצם; מהות ידוע ;ידועה

। על לטוב איש הותר הכן; ידוע, לעצם;
 הסכם, ;יכירו שאחרים גרום* ; אחרים •

 הגבר. התנכר, הודע. ,*הכר הודה.

 ל־. טוב עשות לטובה, הכיר —
ערכו. את ידוע ,*מרומו הכיר —
 בצדק לא משפט חרוץ פנים, הכיר —

 את בזותו או כבדו לפי אם כי וישר
למשפט. העומד

 צ-ה פגע, אסון, נכרי(, )כ׳ ז, נבר, נכר,
יב.(. עובדיה ג. לא. )איוב

 משגה ;זר ענין זר, דבר ;זר עם ארץ ז, נכר,
הרגיל. מן

אדר. עם בן אחרת, ארץ בן ז, נכר, בן —
 ארץ בת אחר, עם בת נ, נכר, בת —

אדרת.
בו. להכיר שאפשר ומובן, ידוע ת, ,*נכר
 ידוע משל ,*א$ת דברי נכלים —

 על להכיר תמיד אפשר אמת דברי לאמר:

 שהבונה: ויש ואמתים, נכונים הם כי נקלה

אמתים הם כי האמורים הדברים נכרים
ונכונים.

 ;המדבר זולתי איש אחר, נכרי-ה(, )נ׳ ת, נכרי,
יהודי. לא* מוזר; רגיל, לא זר; עם בן

 מוזרה, ; זר עם בת ת״נ, ,*נכרית נכריה,
יהודיה. לא0 זונה; סוררת, נ, רגילה. לא

 הוציא מנן, קוצים בער פ״י, ,*נכש (*)נכש
הצמחים. מבין שרשיהם עם רעים עשבים

לנשך. גרום נשוך; הכה; ,*הכש
נכאת. ר׳ נלת,
 ;למעלה נזכר לאם־; נוכל לי; נראה ר״ת, נ״ל,

ליה. ניחא

והפאה(. השכחה את המלקטים
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,מל*.

טוט לאות; מוצג גבוה ט
; מוסת משל,
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 את הרם* ; אלהים לככוד יין יצוק הפך,
 אלהים; לכבוד השפך הפך, )כארג(. המסכת

 ליין היה השפך; ,*התנפך מכסה)?(. היה
נסך(. יין )ר׳ נסך,

 ; אלהים לכבוד נוזלים יציקת ז, נסך, נסך,
 )?(.כסוי ; ממתכת יצוק אליל תבנית מסכה,

לאלילים; נוסכים שהיו יין ז, ,*נסך י_ין —
 לא־יהודי. בו שנגע או יהודי לא של יין

 באיזה לכהן רשות בעל שהוא מי ת, ,*נסמך
 )בדקדוק(,0 ידוע; כבוד בשם להקרא או משרה

 בית־אלהים, :)כמו אחר שם על נסמך שם
וכדומה(. ארץ־ישראל

וטנבל. מצין ת, נסמן,
 ,0נפם עורר. הנף, הרם, פ״י, םם,1נ )נסם(

 הנשא ; התנפנף התנוסס, ופלא. נם עשה
 הוד עטה התהדר, הופיע; התנוצץ, והתרומם;

והדר.
 מוש, ;ממקומו הלוך פעו״י, יפע< >נםע, נסע

 עקור, ;פעמיו לדרך שים ;ממקומו יצוא

 ממקומו. העקר הנסע, ממקומו. דבר העתק
 ;הלאה העתק ממקומו, עקור הסיע,

 ;על" מחשוב חדול דעת, הסח *)־דעת(,
 מרחק היה ,*הסע מלבו. השכח )־מלבו(,

ממשרה. הדח מדבר;
 הרום. התנשא, עלה, פ״ע, יםק<, )נפק׳ נסק

 )־תנור(, *הפיק באש. דהוחם ,*הנסק
 לידי בוא בתנור; להב העלה בתנור, אש הבער

 בשם. קרוא בשם, כנה ;והחלטה מסקנה

באש. מחמם )תנור( היה )־תנור(, ,*הפק
 במשור. עצים התוך פ״י, (,*יפר ,*>נם" *נסר

 ,*נפר במשור. וגזור חתוך היה ,*הנסר
נסור.

קרש. לוח, (,*נסרים )ר׳ ז, ,*נסר
 השבבים המשור, טפל (,*נסורות )ר׳ נ, ,*נסרת

המשור. מתחת הנופלים
 הכמת0 בסודות; מכסה סודות; מלא ת, ,*נסתר

 שעליו השלישי הגוף ; )בקבלה( הסוד

)בדקדוק(. מדברים
 )בדקדוק(, 0נסתרת אות ,0נפתר נח —

אותה. מבטאים ואין שנכתבת אות
איש. מכינת נשגבים דברים נ״ר, ת,1נםתר

נוע. ר׳ נע,
 שקוראים שוא )בדקדוק(, ,0נע שוא --

 עם ברהיטה בה נמצא שהוא האות את

שאחריה. האות
עדן. נוחו עדן; נשמתו ר״ת, נ״ע,

ישר. לא מקלקל, מעקם, ת, נערה,
 תהפוכות; איש הפכפך, לב, נעור. —

לב. עקש
דבר. בו שאין ריק, ת, נעור,

והטטלטל. המנער פעלת ז, ,*נעור
ישן. שאינו ער, ת, ,*נעור

 הילדות ימי ז״ר, נעורים, נ״ר, נעורות,
והשחרות.

 ונערים ילדים ז״ר, הנעורים, בני —
וחיל. כיח טלאים

נערת. ר׳ נעורת,
 ;והסוגר הנועל פעלת סגירה, ג, ,*נעילה

 האחרונה התפלה0 ברגל; נעלים שיטת

ממשכה. אספה סגירת כפור; ביום
 נעימות. ר׳ ז, טעם; טוב נחמד, ערב, ת, נעים,

נגן. מיטיב זמירות, נעים -
 לדוד כנוי ,0יעזראל זמירות נעים —

תהלים. מזמורי מהבר בתור המלך
 נעימות, ; השירה טעם לחן, נגון, נ, ,*נעימה
תבונה. שכל, טעם, הנעים; הדבר תכונת

 ענג, נעימות, ז״ר, נעימים, נ״ר, נעימוית,
נפש. משוש

 הנעים דבר תכונת דעה; טעם; נ, ,*נעימות
והערב.
נעימות. ר׳ ז״ר, נעימים,

שנעשה בקרקע ח־ חפירה; חר, בור; ז, ,*נ?ניץ
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 עבוד. או עץ בבקובו שעקרו ידי על

 לתוך". והתוהב הנועץ פעלת נעיצה*,

 החמור. צעקת קול נהיקה, נ, מנירה*,
קלקול. מגרעת, נ, מנכרת,

 וערג טוב היה ס״ע, .ינעם(, >ני>ם, נעם
 נעום. ,סהמ>ם נעימות. הרגש0 ;ונחמד

 לחן פי על שיר ונחמד; ערב עשה ,*הנעים
ונחמד. וערב נעים היה הנעם"׳ ידוע.
 לאיש שקוראים קריאה *לך! ימנם —

אכילה. בשעת אותו שמוצאים
 נעים; שהוא דבר תכונת חמדה, ערבות, ז, נעם,

חסד. רצון,
 היענה, בת (,*)ר;נ;;מיות נ, ,*נעמית ,*נעמד־■

(.1גדול עוף שם

יקר. נחמד, נעים, ת, נעמן,

 01ק3ץ0, 81טהר5, 2ט1ז1<±6, נעמה (1
0511־1!( 11

 וטלטול. נדנוד* ;עלומים הנעורים, ימי ז, צער,
 ; צעירה אש־ ; לימים צעירה עלטה נ, נערה,

משרתת.
 תכונת עלומים; הנעורים, ימי נער, נ, ,*נ^רות

הילדים. תכונת ילדות, ; הנערה
שכל בלי מעשים ז, ,*נערות מעשה —
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ילד. כמעשי והבנה

 עושים מהפשתים, היוצא קש הוטי נ, נערת,
וכדומה. הבלים מהם

פה. נכתב ר״ת, נ"פ,
 מן לנקותו בנפה קמה הנף פ״י, ,*נפה >נפה<

 בנפה. הנף ,*נפה כיד. ברור כבור; הפסלת,

; בה לנפות מאד קטנים בנקבים כברה נ, נפה,
;קטן מחוז נוף,

רם. מקום
פעילות ז, ,*נפרה

 והצבה. הנפוח דבר תכונת אש; המנפח
רוח. מלא צבה,0 אד; מעלה רותח, ת, נפוח׳
מרעב. צבו שפניו מי ,*עב*ר נפוח —
 עוד יודע שאינו קטן נוזל יונה, כן ז, ,*נפול

 שלא להם ;מקלקל דבר ;ארבה מין לעוף;

היטב. נאפה
>?•(. סורי צנון ;<1 הגן ירק מין ז, ,*נפום
לרסיסים; שבירה ז, ,*נפוץ

צמר. ונקוי רסוק
בלל נ״ר, ?פוצות,

והמסזרים. הנפוצים
פ״י, יםח<, ינפח, נפח

 הוציא נשוב, על־(, )ב־
 על אש הלהב ;רוח

דבר מלא* רוח; ידי
 נסוס

היה ,*הנפח ברוח.
 מתח הצבה, ;נפוח ,*נפח רוח. ומלא צבה
 ידי על דבר הרחק ;רוח במלאותו דבר

 )אש<. הנושב מרוח התלקח נפ?ח, נשיבה.

 ,*התנפח דבר. להרחיק רוח השב הפח,
והתגגדר. התגאה0 רוח; מלא לה נפוח;

בנפיחה. הנפש הוציא מות, נפש, נפוח —
 ימות, .*נפשו תפח ,*רוחו תפח —

נשמתו. תצא

10x83^6, ז ט 56, נפום <1
1קשתזט5, 1תזט1ק

נפל
ברזל. הרש ז, )?פחא■(, ׳*נפח
 לארכי דבר מדת0 דבר; מדת התפשטות ז, ,*נפח

ונפי-חו. הדבר נדל מדת ולנבהו, ולרחבו
 או גפן צמר בקשת נפץ פ״י, ,*נפט >נפט(

וכדומה. כבשים צמר
 האדמה, מן היוצא מאור שמן מין ז, ,*נפט

אדמה. שמן
 ;נשימה ;והנושב הנוסח פעלת נ, ,*.נפיחה

רע. שריחו מהנוף רוח נפיחת0
 האגדה, לסי שנפל, ענק ענק; ת, נפיל,

שד.* ארצה; משמים
 גרגיר זרעים, ומצבו; הנופל פעלת נ, ,*?פילה

זרע.
 כין הנכפה, מחלת ז, ,0הנפילה הלי —

(.* הלי
 ; והמנפץ המשב־ פעלת שבירה, נ, ,*?פיצה
והמפריד. המפזר פעלת
מנוה. מנוחה, נ, ,0נפישה

תוספת. הוספה,* (;*יקרה אבן מין ז, נפך,
 מן־, _על־, ל־, ־,3) ס״ע, יפל<, >נפל, נפל

 ;למטה ממעלה הוטל תחת"(, לפני־, בעד",
 במלחמה מות ירוד; ברצונו; עצמו הטל

 שפול מ־; במעלה פחות היה במגפה; או

 הגה, אל־; עכור ;על־ התנפל ;במצב

 )קיר, ההרס במנוחה; עמוד במקום, דור
 הלום,0 עלי; בוא מקרה; קרה* הוטה(;

 לרב. נפול ל,1נפל )בנד(. נאה היה התאם,

 לא ילוד הרוג; ירה; ארצה; השלך הפיל,

 התנפל, נטוש. עזוב, מת; ילד ילוד בזמנו,
 אחר על עצמו הסל ; ארצה והשתטח נסול

 בריב אהד על בוא ;ולהכריעו עליו להעיק

ותלונות.

 3ד.מח6ת€1>1, וק£ 1ק?516 הנפילה, חלי *(
6וק1קש5ו6, וקש1ןש>8ע

8חז3ז3§3, נסך *(
זטרחט3ט£16, 6וח6ז31<1
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המתפורר. לרסיסים, המשתכר ת, ,*נפרך
 ,*הנפש שקוט. הרגע, גוה, הנפש, >נפש(

ל־. ומרגוע מנוחה נתון
 : לפעמים בפיוט נפשות, נפשות, )ר׳ נ, נפש,

 תקופות את המניע החיים רוח (,0נפשים
 ;חיים ;ורגשותיו הגוף תנועות כל ואת הדם

 )ישעיהו לאכילה תאור. רצון; חפץ, נשימה;

 מת; גוף אחד; איש נפשות; קבוץ י״א.(; נו,
;דעה ; פנים תוך, ; קבר על זכרון *מצבת

אבוד. הסוד, מ־, ארצה נפול -
על־. הגודל יצוא גורל, נפול —
 דבר להחליט גורל הטל ךל,1י הפל —

פיו. על
בטל. החסר; דבר׳ הפל —
טמנו. שחזק מי ביד המסר ב^ד", נפול —
חלה. למשכב, נפול —
והשתחוה. ארצה נפול פניו׳ ?גל נפול —
ורזה. דל היה הרזה, פניו, נפלו —
נבואה. בוא רוח, נפול —
הכאה. ידי על שן עקור שן, הפל —
מליב שתי ,0לשון על נופל לשון —

 1 בהוראה. ושונות כמבטא קרובות או דומות
 לשני נולד ילד (,*נשלים )ר׳ ז, נפל, נפל,

 נפילה(. )ר׳ הנכפה מחלת0 חי; שאינו זמנו

פלא. ר׳ נפלאות,
זרע. גרגיר זרעים, שנפל; מה נ, ,*נפלה
 ן חמור(. או )שור תחתיו לנפל שדרכו ת, נפלד׳
נוף. ר׳ ,*נפנף
 צמר או צמר ונפץ נער ס״י, ,*נפם (*>נפב
בכלי. או ביד גפן

 או צפר ולנפץ לנער שמלאכתו איש ז, ם",6נ
נשץ. פשתים, או גפן צמר
טוב. ולא מקלקל משחת, ת, ,*נפסד

נפוח. פ״י, (,*.יפע ,*>נפע *נפע
 לצמח נדום צמה, שגשג פ״י, ,*נפף (*>נפף
בגדולו. לרום

 התפזר, אל־(, ־,3) פעו״י, יפץ(, >נפץ, נפץ
 הפרד שונים; במקומות התפשט ;התפרד

 יבש(; )דבר שפוך* לשברים; שבר דבר; ופזר

 עצי הכה מחוט; ברעש, האף זוב הוציא
 שבר נפץ, הנערת. את להסיר פשתים

 רסק כאבק; בנד נער* ופרוד; סרוק ; לרסיסים

השבר. התנפץ, השבר. נפוץ, צמר. ונקה
 נשבר דבר צליל0 ; חזקה סערה רוח ז, נפץ,

ומנפץ.

 המלאכה בעל עליו שקושר עור סגור ז, ,*נפץ

עבודתו. בשעת
 ולנפץ לנע־ שמלאכתו איש נפם, ז, ,*נפץ

פשתים. או גשן צמר או צמר
הוצאה. ז, )נפקא"(, *נפק

מ־. היוצא ת, ,*נפק
 מזה? יוצא מה מינה/ נפקא למאי —

? כך או כך היה אם ההבדל הוא מה
פקדון. אצלו שהפקידו ת, ,*נפקד
 צואה, ; יצאנית סוררת, אשה זונה, ז, נפקה",
בולטת. מסגרת כעין רעי;
י(. טורף הי פין צבוע, ז, ,*נפרז

נפרז

 הנוף שם במקום נם זה בשם משתמשים

 ובו׳. עצמי את או עצמך, עצמי, בהוראת:
חי. בעל חיה, נפש —
 המאזנים לשון ג, ,*מאזנים ?פש —

 אחת הן ישרות המאזנים כפות כי המראה
השניה. כלפי

 החוטים סליל נ, ,*והמסכת נפש —
הערב. חוטי )באריגה(;

1־16113,ץח3שח,1חשוו6.1ר76ח3נסרז, *(
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 צלוחיות )או קמיעות ז״ר, הנפש׳ בתי —

הצואר. על הנשים שנשאו בשם(
 היי נ, ,0הנפש )השארות( השארת —

הגוף. מות אחרי הנפש
במת. שנגע טי נפש, טמא —
 השיכים דינים ז״ר, ,*נפשות דיני —

דין. בית למיתת או הגוף לענש

 אסטנים, (,*)בעל־ נ, ,*;פה נפש —
 שאינו טי ;מאד דקה הרגשה בעל

 )בלשון חזקה שדעתו אנין, לא אסטניס,

נהיר(. סגי
 הרבה שדורש מי נ, רחבה, נפש —

במועט. מסתסק ואינו
עין. רע איש נ, ,*רגנה נפש —
רצוח. הרוג, נפש, הכה —
מות. נפש, נפוח נפש, ;צוא —
חצוף. ת, נפש, עז —
לסבל. יכול לא נפש, קצור —
 ולא בעצמו* ;נסשו כמחיר בנפשו, —

אחר.
כחפץ. כנפש, —
 שנפש איש הרוה, איש ז, נפש, בעל —

וקבועה. חזקה שדעתו איש* לו; רחבה
 שים נפשו, הערה נפשו, חרף —

 מנגד, נפשו השלך בכף, נפשו
בסכנה. עצמו הטל

 באיזה ,*ממה־נפשך ,*שך5נ? מה —
אפן. בכל שתרצה; אפן

 לאמר. רצונך אם ,*לאמרי נפשך אם —
מרגוע. מנוחה, ז, ,*נפש
לנפש. הנוגע ת, ,0נפשי
 מחלת טסות טסות ונוזל נוטף דבש ז, נפת,

הדבש.
 נפה. נוף, גבעה; נשא, מקום נ, פת,

 ריב. קרב, התאבקות, ז״ר, נפתולים,
; הפרח מכפתר היוצא פרח נצים(, >ר׳ ז, נץ,

 שערות ; (* טורף עוף מין
לפטמה. סביב הרמון בראש

 טין ז, ,*חלב נץ —

(.2עשב
 ז, ,*הרמון נץ —

 הרמון בראש השערות
לפטמה. סביב

מלאך. ז, ,*בן־נץ —
נץ ציון. נחמת ר״ת, נ״צ,
עוסף. עוף, פ״י, ./צא(, )נצא, נצא
יצב. ר׳ נצב,
 עומד פקיד שר, ; החנית עץ חרב, יד ז, נצב,

נציב. משמרתו, על
 עומד הכן, עומד ישר, (,ס)קו- ת, נצב",

טאנך.
בחזקה. חזק, תה״ם, נצב,

 תבונת ; וקים העומד דבר תכונת נ, נצבה׳,
 החלים המקרים כנגד לעמד שיכול דבר
 על עמידה0 ;חזק דבר תכונת חזק, ;עליו

דעתו.
 חרב היה ;נדוד פ״ע, יצה<, )עצה, נצה

 הרב. היה ;האבק ריב, הנצה, ונהרס.
 ,*התנצר, הלחם. ומדנים; ריב עורר הצה,
האבק. הלחם,

היוצא סרח נ, נצה,
הצמח. מכפתר

 מזהיר איש ז, ,*נצוח
וכנצחונותיו. בגדלותו

ריב וכוח, ז, ,0נצוח
נצה 1 ודברים; דין דברים,

 ושבה. הלל ;והכנעתו אחר על התגברות

קטטה. ריב, ז, ,*נצוי

 מ0קז־66, 1431)16111, ע3ט10זט נץ, *(
׳\011זט6

 יסתסזג13,ט \¥01ז8וח11:<1,ו נץ־חלב (2
6קח1ר0ז1)6, 8זטק§6
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 להעמיז מתעקש0 ;אויביו על תמיד מתגבר ב-, מדבר הוצאה ; חריקה ;בזבוז ז, ,0נצול

האמת. נגד גס דעתו על י באיש השתמשות ממנו; להוציא שאפשר
 להעמיד עקשנות0 ; הנצהן טבע נ, ,*נצחנות מה לו לשלם לא או צדק בלי מהראוי יותר

האמת. נגד גם דעתו על היישר. עפ״י לו שמניע
נצלת. ר׳ נ, ,*;צולה

נוזלים. של קלוה ז, ,*נצוק ,*נצויק
 מכה* הרבה)?־(; מלונה>?<; אהל, סבה, ז, נצור,

מאד. דק קול לח; זכה טריה
בגלות. אפור גולה, במצור; מובא ת, נצור,
נסתרים. דברים נ״ר, נצורוית, —
 ; במלהמה נבור ס״י, (,*ינצח ,*>נצח *נצה

 ,*הנצח החפז. חיש, טהר, ;וצטוח עלה
 האויב. לפני הכנע מתנגדו, מצד מנצח היה

 ;ומצוה לנגיד היה כ־, משול )על־(, נצח,
 ;זמרה על או מלאכה על ופקח השנה

 והלחם התוכח ; במלהמה גבור *הלחם,

 עד יתקים שדבר עשה0 ;דברים מלחמת
 מתנגד לפני הכנע ,0נצוח נצח. עד עולם,

נצח. עד עולם, עד היה אויב; או
 אריכות ;החי דם ;חזק תקף, ז, נצח, נצח,

 )חבקוק אור זהר, קץ; בלי זמן משך ימים,

נצהון. ;ד.( א.
לער. עולם, עד תה״ם, נצח, עד —
 יטיב, לאיך תה״ם, נצחים, לנצח —

תמיד. לעד, לעולם,
 ;כתמיד נמשך, ארך, נצחת(, >נ׳ ת, נצח,

חזק. תקיף,
מוכיחה תשובה ,*נצחת תשובה —

ומופתית.
 התנכרות גבורה, כיח, (,*נצחונות )ר׳ ז, ,*נצחון

הלל ; תרועה שמחת )תרועת־(, מתנגד; על

ושכח.
עולמי. לעולם, קים שהוא ת, ,0נצחי

 לארך _קיס שהוא דבר תכונת נ, ,0נצחיות
לעד. יטיס,
 תמיד, מנצח איש ;אלם תקיף, ת, ,*נצחן

 מפקח *ש ומצוה; פקיד נצב; עמוד ז, נציב,
 השוכר צכא מחנה, חיל, מדינה; על ומשגיח

יציב. תושב,0 הארץ; על
 הנציב; כשרת הנציב; מצב נ, ,0;ציבות —

בו. כושל שנציב ארץ הכל

 קטטה. טצה, מריבה, ז, ,*ן1נצי
ריב. מהרהר ומדון, ריב איש ז, ׳*נצין
; כצדה ההלץ כ־; ;צוא המלט, הנצל, )לצל(

 ;מצרה הוציא חלץ, מלט, נצל, *התקלקל.
 בחלשת השתמש0 ;איש רכוש לקוח ; הרק

 מהדרוש יותר טמנו לקחת או להעבידו איש
 כה כל מדבר או טענין הוציא ;ומהראוי
 כיד הלץ הציל, ממנו. להוציא שאפשר

 ;כקלקול דב־ שמור ; מלט מצרה, או אויב
 הלק הפרש האצל, ברחו; בעל מ־ לקוח

 .*כתוך היצא הצל, צרך. לאיזה מדבר
 ;הצטדק0 מעליו; הסר התפשט, התנצל,

 למעשה. טעם בנתינת רע ממעשה עצמו נקה
 סרוחה. לחה שנעשה טת בשר ז, ,*נצל

 אותו. שמשליכים טדכר גרוע חלק נ, ,*נצלת
ציץ. נצה, פרח, ז, נצץ,

נצץ. ר׳ נצנץ,
 שקובלים כי ;עליו שצועקים מי ת, ,*נצעק

ודרישה תביעה יש שלאהר נתבע, כנגדו,

(.* צטח מין נ, ,*נצפה
 ;ננוה ברוק, זרוה, פ״ע, ינץ<, ,”>נצ נצץ

 ; גנוה זרוח, ,*נצנץ ציץ. הוציא *סרוח,
 הפרח, הנץ, להתגלות. החל פתאם; הופיע
לזרה. החל )־החמה(,* ציצים; הצמה

1<3,חז£ק 03זק1,זש נצפה 0
€3זםק1טנ81ו ש(3קק3ז18 8ק1ת053)
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 נטור; רע; מדבר שמור פ״י, יצרי(, >נצר, נצר

 שמור צפון, הסתר; כסה, דבר; על השגה
 דת בברית הביא ,0נצר מצוה. _קיפ בלב;

 הנוצרים. דת בברית בוא ,0התנצר הנוצרים.
 ענף רך; ענף ;יטתיל נצרים(, )ר׳ ז, נצר,

 "צרצר. עץ; משרש הצומה נזע או ענף ערבה;

 סל ז, נצרים", כלי נצרים", סל —
יבשים. עצים מבדי עשוים כלי או
קטן. בריח מחסום; נ, ,*נצרה
החדשה. הברית דת הנוצרים, דת נ, ,0נצרות

 ועשה דקור פ״י, יקב(, ינקב, ינקב, נקב
 חרף, קלל, מחוץ; רצוע; צד, אל מצד הד

בשם; הקרא הנקב, כנה. ;קבוע נדף;
 דקור , "קב בדבר. נקב דהיה הרצע,

חר. ועשה
 בלי דין גזור ,*ההר את הדין יקב -

פנים. משוא ומבלי ורחמים חמלה
 חליל קטן; חר נקבי(, ס״ר נקבים, )ר׳ ז, נקב,

חדים. בו שיש
 נפרשים שמהם הגוף נקבי ז״ר, ,*נקבים —

 השתנה טבעיים, צרכים ; והצואה השתן

רעי. הטלת או
רעי. הטלת ז״ר, ,*גדולים נקבים —
השתנה. ז״ר, ,*קטנים נקבים --
 חיים בבעלי השני המין אשה, נ, נקבה,

זכר. יטאינו
 ש= )בדקדוק(, ,*נקבה ילשון —

 )בתארים, בלשון לו בנוגע שמשתמשים

 בנוגע שמשתמשים כמו ובפעלים( בכנוים
נקבה. הי לבעל

 מלך הזקיהו מימי השלוח )בכתבת נ, נקבה,
 לעבר בהר חצובה מנהרה או תעלה יהודה(,

 נקב, חור,* היטני; קצהו אל האחד מקצהו בו

בדבר. פתוח חלל
נקבים. מלא ת, ,0נקבובי

בחמרים. קטן חר קטן, נקב נ, ,0נקבובית

נקוב
 תכונת נ, (,*נקבות או: *נקבות )או: ,*נקבות

לאיטה. המין אב־ הנקבה;
 הצד ז, נקבות(, )או: ,*נקבות צד —

 וכיו״ב( קדדם או )קופיץ שבכלי הרהב

השנון. לא
 פ״ע, נקודות; שים פ״י, י,*ינקד ,*)"קד *נקד

 בנקודוות הכסה ,*הנקר דהזהר. זרוח,

 טהר; נקות, ,*נקד נצוץ)?(. זרוה, וכתמים;

 קבל בנקודות, הכסה ,0נקוד נקודות. שים

טהר. נהה, ,*הנקיד נקודות.
 נקודות מכסה נקדים(, ר׳ נקדה, )נ׳ ת, נקד,

וכתמים.
נוקד. ר' צקד,

נקודה. ר■ נקקה",
 בעל )?(;קטן רועה הרועים; ראיט ז, ׳*נקדוד

מקנה.
 המעלה ויבש ישן להם פתותי ז״ר, נקדים,

 שיהיה באפן שנאפה להם טעפושו)?(; נקודות

וקשה)?(. מאד יבש
 הנקודות את שתקנו ההכטים מן אחד ז, ,*נקדן

התנ״ך. ספרי בנקוד מתעסק כתנ״ך;
 ענינים על המקפיד קפדן ת, ,*נקדן ,*נקדן
 מבקר ;מדי יותר דבר בכל מדקדק ערך; קלי
 במאכלים ומדקדק בוחר ;לרעה דבר כל

לאכילתו.
 ריק, היה וטהור; נקי היה הנקה, )נקד.(

 עיטה נקה, ומענש. מעון חף היה ; הורק

 טעון ונקי חפשי הוציא הצדק, וטהור; נקי
 כלה. ;ריק עשה הרק, ;הנקם ;ומענש

 נקי היה ,*התנקה טעון. נקי היה ,*נקה

וטהור.
הגמל. נקבת נאקה, נ, ,*נקה
קצהו. אל מקצהו נקב בו שיש ת, נקוב,

נקוב. להיות התכונה ז, ,*נקוב
 להפרשת הגוף נקבי ז״ר, ,*נקובים —

המותרות.
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נקב. נ, ,*;קובה

הטבעת. שי ,*נקובה בית —
נקדים. ר׳ נקודות; בו שיש ת, ,*נקוד
.*)במלים: הנקודות שימת ז, ,*נקוד

 במעט לו שאין דק תו נ, ,*נקדה ׳*נקודה
 נקודה* ;קטן כתם ;רחב ולא ארך לא

 תחת התוים0 ;סמן לאיזה כתובה אות שעל
קריאתן. אפן את לקבע עליהן או האותיות

 המקום ,*צא1־והמ*המגע נקודת —

 שמשם או בשני אחר נוגע שיטם הטריק
הבר. איזה יוצא

 מתלקטים אנשים ז״ר, (,*>נקוטאים *נקוטים
הרש. במקום יחר לגור שונים ממקומות

והמטהר. המנקה שעלת ז, ,*נקוי
וטסגל. טוב ראוי, ת, ,*נקוי

 הזיתים והפלת חבטת חבטה; ;הכאה ז, ,*נקוף
לאפשם. מהעץ
 הרחים אבני טנקר (,*נקודות )ר׳ ת, ,*ר*נק

חלקות. תהיינה שלא
 או תבואה )גרגר נקב בו שנעשה ת, ,*נקוד
נקור. ירי על שרי(
 שעלת ;חד והעושה המנקר שעלת ת, ,*נקוד

 הנירים הפרת הרחים; באבני חריצים העושה
 הבר ;לאכילה העומר מהבשר האפורים

וביו״ב. עושות בו שנקרו
 ערק מתוך רם הוציא ש״י, )־דם(, *הקז >גקז<

באיזטל. נקב עשית ע״י לרשואה
נקיטה. ר׳ השץ, נקיטת ר״ת, נק״ח,
 אחוז,* מאום; תעב, שעו״י, יקט(, )נקט, נקט

ל־. הפשק הגש, ,*נקט ביר. תשוש
 ;מפשע חף ת, נקיא(, : במקרא )שעמים ;קי,

מהתחיבות. או מחובה שטור חששי; טהור;
אדיב. עדין, ת, ,*התנת נקי —
 על נקיות שידיו טי ת, כפים, נקי —

 שאינו בצע, שונא0 חטא; שלא זה ירי

שוחד. לוקח

דונו. בל אבד ,*מנכסים נקי ;צוא —
 בו שנזהרים הבו־ נ, ,*נקיה לשון —

נמום. של לא יפה, לא ממבטא
 נקיה מפלת לחם נ, ,נקיה פת -

קבר(. שת )ההפך:
*

 הגשש; טהרת ;בר טהרה, נקיון(, )פ׳ ז, נקיק,

טענש. או מעון התפטרות
 טהרה עון, כלי ז, כפ:ם, נקיון —

מאשמה.
 אכל, מכל שנים ריקות ז, שנים, נקיק —

לחם. חפר רעב,
 יש־, וטהור; נקי שהוא הבר תכונת נ, ,*נקיות

צרכים. עשית0 צרק;
ברבר. בוחל קץ,ז ת, ,*נקיט

הנוקם. פעלת נקמה, נ, ,*נקימה |
ביר. לקיחה אחיזה, נ, ,*נקיטה י

 ק-ש רב־ אחיזת נ, ,חפץ נקיטת —

שבועה. בעת ביד
*

 אב־ שטיטת ממקומו, אבר פרוק נ, ,0נקי^עה ז
מפרקו.

 נקרת בקיע, נקיקים(, ר׳ נקיק, )פ׳ ז, נקיק,
חגו. צור,

הנושך. שעלת הנוקר; שעלת נ, ,*.נקירה
בלי ;קל באשן בקלות, תה״ש, ,0בנקל )נקל(

התאמצות. .
נבזה. קל, נכבה, לא ת, ,*נקלה

 עד המניעים מכנסים זרוע; בית נ, ,*נקלה |
הכרכים.

קל. דבר נ, נקלה,
 קל, באשן בקלות, תה״ש, נקלה׳ ?ל —

בנקל.

 שמשני דחמטה ממוטות חד8< ז, ׳*נקליט
 ומזה מזה למעלה ארך מוט שמים עבריה
כלה. עליו לשרש

 השב (,*ל ״,3 )מ־, ש״י, .יקם(, >נקם, נקם
שקוד ;רעה תחת רעה שלם כרעתו, לאיש
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 ט". עלבון תבוע ט־, הפרע ;בהמה עדן

 השב ;לאחר גמול מחובת הנקה הנקם,
 הענש הקם, נקום. נקם, כרשעו. לאיש

הנקם. התנקם, רע. מעשה בעד
 מעשה גמול נכןטות(, ,)ר נ, נקמה, ׳ז נקם׳

 נטול בהשבת רוח ונחת שטחה התפעלות רע;
 ; רשעה שלום; דם; או עלבון תביעת לאויב;
שנאה. איבה,

 נקטה. רודף לנקם, שדרבו ז, ,*נקמן
הנקמן. טבע נ, ,0נקמנות
בשר. ממלא טעי ז, ,*נקניק

 נפש. בנעל התרחק פור, פ״ע, י_קע(, )נקע, נקע

באדמה. בקיע נקיק, ז, נקע",
ל־. בוז או שנאה רגש נ, ,0נקעה
בתקופה; סבוב פ״ע, ינקף(, יקף, >נקף, נקף

 שער נזוז היה ,*מקף פצוע. *הכות,
 ;ברות חצוב, גדוע, נקף, לראש. מסביב

 מהעץ(. )זיתים והפל חבוט והפל, הכה

 עמוד ; סביב הלוך או עמוד סבוב, הקף,
 שים הדבק, ;מסביב ללכת גרום ;מסביב

 ; לראש מסביב שער נזוז ; לדבר סמוך דבר
 שישלם מנת על כסף בלי נתון* בחוב; נתון

 ; לדבר דבר דמה השוה, ;זמן אחר הלוקח
 הכות, ,*הנקף שונים. דברים בידיעה כלול0

 סבוב. היה מסביב, מקף היה ,*הקף פצוע.
 טרוח0 קלה; מכה הכה ,*אצבע ף1נה —

קטנה. טרחה
 ופחד, חשש מעורר לבו ,*נ^קפו לבו —

נוקרו. לכו
להפיל. )זיתים( חבוט ז, נקף,

מכה. הנקוף; מקום ז, ,*נקף
 במקום סמן פצע; בעור, שרטת נ, נקפה,

כגוף. הבאה
 על כסף כלי בהקפה לקחת אוהב ת, ,*נקפי

כך. אחר לשלם מנת
 ועשה דקור ס״י, ינקת, יקר, >נקר, נקר

 נקר, )עין(. ממקומו דבר והוציא דקור נקב;
 חריצים עשה ;)עוף( במקור לקט* ;נקור

 עשדח ;לטחינה להכשירן הריחים באבני

 וכדומה והאבנים הפסלת ברר נקה, נבוב;
 האסורים החלב גידי והוציא עקור ; מהתבואה

 החפר נקור, לאכילה. העומד הבשר מן

ואשפה. הלאה הסר ,*מקיר מתוך־.
 בו עורר לבו נוקפו, לבו ,1קר1נ לבו —

ויראה. פחד
*

נקירה. נקור, ז, ,*נקר
 מתכת או עץ שברי* סדק; נבוב, מקום נ, נקרה,
בדבר. נקור ידי על הטתהוים אבן גרגרי או

 בקלפת במקורו המנקר עוף מין נ, ,0נקריה
(.1הרמשים את משם להוציא העץ

תבנית. ז, ,*נקרים
 קשה מבקר ביותר; דיקן ת, (,*)נקרן ,*נקרן

נקדן. לרעה,
הנקרן. טבע נ, ,0נקרנות

 בדבר. הכשל ; במצודה האחז מקש, )נקש(

 דפוק, ,*הקש מוקש. העמד ; לכוד נקש,
 לדבר. דבר דמה זמר; בכלי נגן ;הכה

 ללכד; התנכל התנקש, הדמה. ,*הקש

זה. את זה והכה *הפגש
 באזני־ וצעוק דבר ,כזוג על־ הקש —

הרף. בלי
*

 השוה של־, לכתפו כתפו הקש —
עליו. להתגאות ולא עם־ עצמו

צרות. סובל יום, קשה ת, נקשה,
 מקלקל, דבר יבש, דבר ת, ,*נקשה ׳*נקעזיי

נפסד. דבר
 ;למאור עשוי דבר אור, נרות(, )ר׳ ז, נר,

 בזיך ;להאיר חלב או שעוה מוקפת פתילה
 כנוי לתורה; כנוי* מנורה; בו, דולקת שהאש
האדם. לנפש

סמ8ז:11,> ק10, נקריה *(
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 את המאיר הדור גדול ,*ישראל נר —

הדור. עיני
 להאור מבטא ,*מרח" ובלי נר בלי —

ובטהסור. כדהק וקשים מרים חיים
 במובן: אמרה ,*למאה נר לאחד נר —

 אינו רבים ע״י וכדומה נר באור השמוש

 ע״י מהשמוש יותר מטריח ואינו מכביד
אהד.

)שדה(. אותו שחרשו לזריעה, מוכן ת, ,*נר
רבות. נקבה ראשונים; נביאים ר״ת, נ״ר,

רגז. מלא עצבני; מתרגש, ת, נרגז",
הדו. אגוז ז, ,*נרגיל
מקום. לאיזה לבוא שרגיל מי ז, ,*נרגל

 מדנים. מעורר דכה, מוציא רכיל, הולך ז, נרגן,
הנרגן. טבע נ, נרגנות",

י(. ריחני צמה מין )נרדים(, ז, נרד,
מגרד. עיטוי שטן ז, ,*נרדינון

אותו. שרודפים טי ת, נרדף׳
 הדומה שם אחר(, )לשם ז, נרדף", שם -

אחר. לשם בהוראתו
 )שמות המלים ז״ר, הנרדפים", שמות —

 להן אחת שהוראה אחרים( דבור חלקי או

אדרות. מלים עם

נרדשיר
רטונים. מיץ נ, ,*נרה
המת. את בה שנושאים מטה ז, ,*נרוד

מים בו שיש מאד, רך טיט )טיט־(, ת, ,*ק1נר

א 31־36. ח31־3, נרד *(
5וק1חט<3ז3

סמיך. לא והוא רבים
 למעל עד רק המגיע מוק ז, נרמק*,

מתעצל. ידים, שפל ת, נרפה,

עלי•
 אדם; בן — בד־נש : בשמוש >בא איש נשי',
אדם(. בני = ני־נשא3 או נ_י=נש3
שלם. נזק ר״ת, נ״ש,
 ; -עלה הגבה, הרם, פ״י, ישא(, )נשא׳ נשא

 בבד דב־ העתק ; למקום ממקום והעבר הרם
 אח־, על טעון ; סבול נטול, למקום; ממקום

 הגד, הבע, קול; הרם )קול( אחר; על משא הטל

 אותו ולקוח ממקומו דבר הסע או עקור אמור;
 נטול; לקוח, מעל־; לקוח הפר, אחר; למקום

 ;הבא ; נדל ; הצמח ;;נף(, או ךי6 )־.עץ
 טחול; סלוח, ענש; סבול באש; העלה שדוף,

 אשד. לקוח הכיל; ; ומתנה מנחה הבא

 העקר הלקח, ; א-ד גבי על העמס הנשא,
 הלקח* התנהל; הרום; אחרים; ידי על ממקומו

 ;הגבה רומם, הרם, נשיא, )איטה(. לאיש
 ; —א למקום ממקומו דבר עקור טלטל,
 השא, תמוך. עזור, ; צרך הספק כלכל,

 העתק* על־; יטים טעון, ולשאת, להדם גרום

 נתון אש; משואות הרם הוציא; ממקומו; דבר
 ענין; לאיזה איש דעת הפנה ;)אשה( לאיש

 ושפשף הכוך שוף, להבה; העלה אש, *הבע
 וכדומה. להדדו או לנקותו כדי בכלי כלי

התהד-, התרומם; התעלה, הנשא, התנשא,

ח3ק1,€ח! א3־ו€1יז8,ט נרקיס *(
1131 , ח2ז£1•י ט x18808
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מעלה. להשיג התאמץ התנהל;

 נשוך התאפק, בשניו, בשרו נשוא -
 גששו, חרוף דבר; דבר לבלי השטתים

בסכנה. עצמו העמיד
הן. מצוא חן, א1נש —
 יד הרם כנגד; התקשר מרוד, ןד, א*נש —

להשבע.

 ; לנדיבות התעורר אותו, הלב נשוא —
התנשא. התגאה,

 דביי דבר משל; הגד משל, א1נש —
ושיר. יצה ל

נפש. בכל קוה יהל, נפש, נשוא —
מחול. סלוח, עון, נשוא —
 דבר על משל עצמו", את נשוא —

 תמיכה או עזרה בלי מעצמו המתקים
אחרים. יגול

סלוח. ; כבד לטובה, הכר פנים, נשוא —
 השגח לטובה, פנה אל", פנים נשיא -

לטובה.
 בוא ;ומכור קנה סחור, ,*ן*רנת נשוא —

ענין. על התוכה אדות"; על בדברים
 ; התגאה ; התחצף העז, ראש, נשוא —

 על איש זכר העלית נפשות; מספר ספור
לטובה. לב

ראש. כרות הרוג, מעל", ראש נשוא —
 בו שנשבעים שם הזכר )ה׳(, שם נשוא —

ביצבועה.
 הנושאים הקברנים ז״ר, המטה", נוישאי —

המת. מטת את
 איש דעת הפנה ,*אחר לךבר השיא —

בדברים. הפליגו אחר, לענין
גבוה. מרומם, ת, נשא,
 דבר העתק דחה, ס״י, ישא(, >נשא, נשא

 נשה. ר׳ הלוה,. ; )?(התעה ; )?( ממקומו

 השא, הישרה. מדרך הנטה תעה, הנשא,
ב־. הפת עורר"על", התעה; הדח,

מתנה. חלק, מנה, נ, נשאת,
 הוציא נשוף, נפוח, פ״ע, ןשב(, )"שב, נשב

 לנשיכה. גרום ;נשוב ,*נשב על־. רוח

 גרש, רוח; הנע לנשיכה, גרום הסה, השב,
הברח.

 עופות, בו לצוד כלי נשבים"(, )ר׳ ז, נשב",
נשיבה.0 עץ; חשוק על נתונה רשת מעין

 ידי על הנשב הדבו• נ, ,*נשכת ,*נשבת
התבואה. גרגרי קלפת מץ, הרוח;

 או הרחוק עצם הדבק פ״י, השיג, >נשג(
 או הדיוק העצם עד הגיע מ־, המתרחק
 גרוס הגיע, איש; על מקרה בוא ; המתרחק

 לקחת או לקנות ביד עלה )־יד(, ; לנגיעה

 קרה, ;ידוע בשכל, תפוש0 ; המחסור ספיק
 דברי־. על העיר דברי־, על ענה ; על־ הול

ביד־. ונפול הרדף ,0השג
 אחורנית; אחר נבול העתק גבול, השיג —

אחר. פרנסת לקוח0 אחר; בנחלת בוא
 איתן. חזק, מרומם; נעלה, ת, נשגב,

(.* שרף או מלח מין ז, נשדור",
 הלאה; הדה הרחק, פ״י, ישר.(, >נשה, ישר,

 הנשה, חוב. תבוע חוב, גבה הלוה; שכוח;

 תבוע נשה; השה, השכח. נשה, השכח.
החסר. חוב;

 העורק אל המוליך גיד ז, ה־(, )ניד נשה

 עד ויורד הירך כף אל השדרה מחוט היוצא
הרגל. כף

 כעצמו יכול שאינו אותו; שנושאים מי ת, נשיא,
 )ישעיהו לאלילים כנוי ומזה ממקומו, למוש

עמוס. אשה; בעל (,*)נשוי* א.(; מו.
 אוהו שמכירים מי ת, פנים, נשוא —

וחשיבותו. מעלתו מפני לטובה

עונותיו. לו שסלחו טי ת, ?!לן, נשוא —
על שמךבר מה ז, ,0המאמר נשוא —

 310ז0(}13,<ז וזזוח\?0ח131,< נשדור *(
3וחוח0ח13€
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המצמד. נושא על דבר, איזה

בעל. לה שיש אשה* נשוא; ר׳ נשואה,
 חתונה, אשה, נשיאת ז״ר, ,*נשואין נשואים",

משמרת. משרה, בלולות;
נשכת. ,ר נשובת,

רוח. והשואף הנושם פעלת ז, ,0נשוב
עמוס. אשה; בעל ת, נשוי",
הרב. יבש, ת, ,*נשוף
המנשק. פעלת נשיקה, ז, ,*נשוק
נשים. ר׳ נ״ר, נשות,

נפסד. מקלקל, ת, נשחת,
)בסיוט(. ליביטת כנוי* מלוה; חוב, ז, נשי,

 נשיאי(, ם״ר נשיאים, ר׳ נשיא, )פ׳ ז, נשיא,
 ראש* ; שבט ראש ושופט; שר ראש, נגיד,

 ראש נם ואח״ב השני, הבית בזמן הסנהדרין
הגדול. דין בית ראש או הישיבה

עבים. עננים, ז״ר, נשיאים, נשיאים, —
לדכ משל אין, ונשם וךוח נשיאים —

לא ואחריתו גדול רעש שעיטר, לאדם או

 המרים פעלת הרמה, הנשיא; אשת נ, ,*נשיאה
דבר. על טיטא שימת עטיפה, והנויטא,

 בבית הנהנים ברבת נ, כפים", נשיאת —

ידיהם(. )כהרימם הכנסת
עם. פקודי מניה, ראש", נשיאת -

 פעלת הרמה, ;הניטיא משרת נ, ,*נשיאות
והנושא. המרים

רוח. הנושב פעלת נ, ,0נשיבה
יטכחה. נ, נשיה,
אבדון. שאול, נשיה, ארק -

 צרעת מין0 ;בשניו הנושך פעלת נ, נשיבה,

חכו-ך. מגרדת,
 או הנוף מן )אבי נשירה נפילה, נ, :שילה,

העץ(. מן פרי
 ;נשות( :לפעמים הכנוים )עם נ״ר, נשים,

"שם ;אשה השם רבו׳ וכיו״ב(, נשותיהם

בש״ס. השלישי הסדר של ן
האף. רוח הנושם; פעלת נ, נשימה",

 בלי אחת בפעם ,*אחת בנשימה —

הפסק.
י. ו. א. אותיות הנשימה", אותיות —

מפיו. רוח ומוציא הנושף פעלת נ, ,נשיפה 1 *
 בנוף השפתים של הדבקה או הנעה נ, נשיקה,
מגע. נגיעה,* והבה; אהבה לאות

 ובכבוד. קלה מיתה נ, ,*נשיקה מיתת —

הכה. דבקות, נ, *נשיקות
 שעי או עלים נשילת נפילה, נ, ,*נשירה
הבורם. ממקום וכיו״ב

(.1מחלה שם הגשה, בניד כאב נ, ,0נשית
 בהדוק בשנים אחוז פ״י, ישך(, )נשך, נשך

 )נחש(; ארס הטל עקוץ; דקור, להכאיב; ינד

 בשנים התוך* רבית; לקוה הציק; ענה,

 והתדכק התחבר וכיו״ב(; )להם מדבר הלק
 -בית, לקוח השך, נשוך. נשך, )עיסה(.

 לנשוך; השלח ;לנשך ״גרום ;כרבית הלוה

לדבי. דבר הדבק
 החרף/ את נושך שהקיק יום —

 וראשית ההדף פוף שבין האביב יום
הקיץ.

 הלילה/ את נושך שהיום השלנה —
 וראשית הלילה סוף שבין הבקר שעת

היום.
 יחש* הלואה; שכר רבית, תרבית, ז, נשך,

וגרוד. להבוך המעורר בנוף
כבנין. קטן חדר לשכה, נ, נשכה,
 את לנשך שדרכו (,*נשכנית )נ׳ ת, ,*נשכן

אליו. הקרוב
טרויה. ת, ,*נשכר

למרחוק, דחשלך פ״י, לשל(, >נשל, נשל

60711־ (710ל1) 8 66,^?^ נשייז
 911^611, 1806135, 2001168 €1311ן<06,
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 נפול ׳*הנשל נעל. שלוף גרש; הפל;

 המעד. הכשל, מעל"; השלך הגוף(; מן )אבר
 הפיל, השלך, ,*השל הדח. גרש, נשל,
הטיל. זרוק,

מעץ(. )פרי נפילה ז, ,*נשל
 מהחזה רוח הוציא פ״ע, ישם(, )נשם, נשם

נשום. ,*נשם הפה. או *האף דרך
 השער; נשירת הגורם סם ז, ,*נשם ,*נשם

נשטה. נשימה;0
 גשמות(, ס״ר נשמות, ,ר נשמת, )ם׳ נ, נשמה,

 החי רוח והפה; האף דרך הרוח נשיפת

 חי; כל נפש רוח; נפש, הגוף; את המניע
חיים.* איש;

,*)אבר( בו תלויות שהנשמה —
לחיות. החי יוכל לא שבלעדו

,*)אבר( בו תלויה ה?שמה שאין -
להיות. החי יוכל בלעדו שגם

שמע. ר׳ ת, ל", נשמע
 ; מהפה רוה הוציא פ״ע, ישף(, )נשף, נשף

תוך־. אל תקוע ,*נשף נפוח.
 ראשית ערב, נשפי(, ם״ר נשפים, )ר׳ ז, נשף,

 הבקר; ראשית ערב; צללי נטות עת הלילה;

שמחה. משתה משתה, אפלה; חשכה,

תענוגים. נשף ז, חשק, נשף —
 וערפל ענן מכסים הרים ז״ר, נשף׳ הרי —

באפלה. ועטופים
חלק. גבוה; נשא, רם, ת, נשפה׳

 מתחת הנופל האבק ;נשבת רי נ, ,*נשפת

השופין.
 השק, )אש(. והתלהט התלקח הנשק, >נשק(

להב. העלה אש, הבער הסק,

 הנע אתת, )ל־, פעו״י, ישק(, )נשק, נשק
 רגש מתוך לנוף בהדוק השפתים דבק או

 התקרב בזה, זה התלכד הערצה; או חבה

 הסתדר. התנהג, ;בנשק האזר ;לזד, זה

לגוף בהדוק השפתים דבק או הנע נשק,

ד. הפל,

נשר

נתוק
 ,*ק1נש הערצה. או חבה רגש מתוך אחר
 ב־; והתלכד ננוע השק, מאחר. נשיקה קבל

לדבר. דבר *קרב
 ׳*את־החרף נישק עזהקיק היום —

 ראשית ובין החורף סוף שבין האביב יום
הקיץ.

 ,*את־הלילה נושק שהיום השעה —
 ובין הלילה סוף שבין ד-,בקר שעת

היום. ראשית
 כלי קרב, כלי מערכה; מלהמה, ז, נשק, נשק,

מלחמה. כלי אוצר מלחמה;
 על עשויים החי בבשר סטנים ז״ר, ,*נשקים

מלבן. ברזל או אש ידי
נ־אה. מביט; ת, נשקף,

א.(. ח. )הושע מכריז מבשר, ציר ז, נשר,
 או )עלה נפיל פ״ע, (,*ישר ,*)נשר *נשר

 קשורו. לרפיון חבורו ממקום בהנתקו שער(

(.*)הנשר השרי, נשר♦,
מעליו.

 נשרי(, ס״ר נשרים, )ר׳ ז, נשר,
 הפרות* (;* גדול טורף עוף

 העץ; מן הנופלים העלים או
 בדברי ; רומא למלכות כנוי

 כמלך דהנשר ידוע חז״ל

העופות.
 הרזה. יבוש; הרוב, פ״ע, ישת(, >נשת, נשת

יבוש. חרוב, הנשת,
 מלך. פקדת כתב מכתב; אגרת, ספר, ז, נשתון,

 אליו, ודרישה תביעה יש שלאחר ת, ,*נתבע

מטנו. שתובעים
 הקר0 לאב־ים; לחלקים, כריתה ז, ,*נתרה
לפרטיו. דבר
 גוף נתוח חכמת נ, ,0הנתוח חכמת --

האדם.
הבורם. ממקום אשכיו שנתלשו חי בעל ת, נתוק,

קס67זי 31§16, 63£16 נשר *(
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 1 ממקומו נתר ;)טסות( הזרק ,*הנתז )נתז(

 ' נתר ,*נתז לאחור. סוג ; ניצוץ( או )נוזל

 בנח דבר קצץ גדוע, כרות, ,*התז ממקומו.
 1 ; למרחוק ממקומו הנכרת החלק שיקמץ עד

 ! ר׳ "ז"; האות את הדגש ; טסות זרוק הזה,

הגדע. הכרת, ,*התז תזז;
 לאבריו, דבר וגזור כרות פ״י, נתח, >נתח<

 ובדוק חקור0 ; מדבר חלק נתק ופלג; פלוח

לחלקיו. דבר
 התיכה, ;מנתח אבר נתחים(, )ר׳ ז, נתח,

פלח. נזר,
 דרך, המליצי(, )בדבור נ, נתיבה, ז, נתיב,

 1 עולם, דרך* ומתוח; ארך חריץ שביל; ארח,
עולם. מנהג

 מבני ; ההיכל לעבודת מקדש משרת ז, נתין,
 משרתים להיות יהושע עליהם שגזר הגבעונים

 פי על הממשלות לאחת שיך0 ; הי במקדש
בארצה. ישיבתו או מולדתו
 ;ב־ דבר שיטת ;הנותן פעלת ג, ,*נתינה

נתין. ר׳ מתנה; מסירה;
 ;וחובותיו וזכיותיו הנתין מצב ז, ,0נתינות

מולדתו עפ״י הממשלות לאחת איש שיכות
בארצה. ישיבתו עפ״י או

בנוי. דבר וההורם הנותץ פעלת נ, ,*נתיצה
 דלת פתיחת ; והעוקר הנותק פעלת ,*נתיקה
בחזקה. נעולה
והתולש. והעוקר הנותש פעלת נ, ,*נתישה

 מלמעלה השפך פ״ע, יתך(, )נתך, נתך
 התפרק; המס; בתוך; הנתך, הוצק. למטה,

 מתכת. וצרוף הצק ;יצוק התך, הצרף.
 התפרק ;)מתכת( והצרף הוצק התך,

והתפורר.
 מסור ;אחר ליד מסור פ״י, יתן(, )נתן, נתן

 ;נמול שלם ; גרום עשה; ;*ב שים במתנה;
 ל"; הפוך מעשות; מנוע לא לעשות, הרשה

המפר הנתן, .*כ חשוב ;ל־ מנה ל־, שים

נתן
 יתן, החשב. העשה; הושם, ליד; מיד ועבור

נתון. יהיה )עתיד(,
 המזבח, על דם יצוק ,*הם נתון —

דם. הזה
חן. למציאת גרום בעיני", חן... נתון —
ומשפט. חק קבוע חיק, נתון —
דבי. לעשות הסכם ל־, יד נתון —
 דבי; לעשות דעת הפנה ל", לב נתון —

התבונן.
פה. בדבור הבטח ,*מלה נתון —
 עצמו את נתון על", נפשו נתון —

בעד". ולסבול לשאת נפשו מסיור ,*על"
 הבט על־, כעוס ,*־3 עי_נים נתון —

 בחבה חשוב ל"; השתוקק על"; בכעס

אודות". על
חשוב ,*הבר לעשות ?נין נתון —

דבר. לעשות
 צ־קת הוכיח ,*לרבה עיניס נתון —

הדבר.
אל". לרעה פנה ב", פנים נתון —
הצמה. )עץ(, פרי, נתון —
קול. הרם קול, נתון —
טוב ריח הפץ ריח, נתון —
 ומלא כלכל ,*של־ פיו לתוך נתון —

 ל" דבר איזה נתון של־; צרכיו כל את
פיו. את לסתם

 אמרה ,*לימינו משמאלו נתון —
 האחד מכיסו נתון לעצמו, לקוח במובן:
השני. לכיסו

 :לאט־ מבטא ,*לך נתנו משלך —
נגדך. הוכיחו מדבריך

,*ל־ יתנהו הוא ברוך הקרוש -
ויברכהו. ישמרהו הקכ״ה

 סי על אי הדין סי על ,*נותן ההין —
כי־. יוצא הסברה

הדבר הוא בעצמו זה ,*הנותנת היא —
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ככה, לחשב הגורם

כי־, הלואי לתך, מי —
 )איוב בדרך קוצים שים ס״י, יתם<, >נתם, כתם

הרוס. נתוץ, מבארים: ויש ילין(; י״ג, ל׳
 להסקה בו שמשתמשים קוץ טין ז, ,0כתם

ביחוד. סיד במשרפות
העקר. הנתץ; הנתע, >נתע<
בזוי. מאוס, ת, נתעב,

 עקור. שבור, הרום, פ״י, לת״ן(, )נתק, נתק
 שבור, הרוס, נתק, ההרס. השבר, הנתק,

 נתץ, היה ועתיד(, )עבר יתק, נתק, ונפץ.

נהרס. שבור,
החיים. בצרור צרורה תהי נפשו ר״ת, נתצב״ה,

 העתק ;עקור נתוש, פ״י ק<,1לר )נתק׳ נתק
 הוציא* ;)מיץ( פלט הזל, הגר, ;ממקומו

 הוסר; התלש; העקר, הנתש, הנתק, טסטר.
 טשיכה ידי על לשנים הקרע ממקומו; העתק

 ;ל־ ט־ עבור* ;חוט( )חבל, הצדדים לשני
 ;ותלוש קרוע נתק, נתק. ובעל קרח היה

משיכה ידי על לשנים חוט( )הבל, קרוע

סאון
 הנתק, ממקומו. העתק התק, הקצוות. משני
הנתק. ,*התנתק התרחק. ממקומו, העתק

 ידו שעל השער במקום העור שחין ז, נתק,
קרחה. טתהוה

 הסתער דלוג, קפוץ, פ״ע, לתר(, >נתר, נתר
 והעתק הפרד דלוג; קפוץ, ,*הנתר ממקומו.

 נתר, וקשור. אסור לא מתר, היה ממקומו;
 הוציא ממקומו; החרד התר, דלוג. קפוץ,

 כי אמור ;רשות תת* ; קשר פתח ; למרחב
 הדין; סי על לעשותו אפשר כי מתר, הדבר

 קבל ;מקשר הפתח ,*התר סתור. הרוס,
מתר. היה ברשות, היה רשות,

 שלא הרשות נדר, בטל ,*נדר התר —
הנדר. את למלא

 (;1בכביסה אותו שנותנים מלח טין ז, נתר,
בו. לכתב קרטון

 נרש, ;תלוש עקור, פ״י, לתש(, >נתש, נתש
 העזב. ;ההרס העקר, הנתש, השמד.

 התש, וכלה. העבר עקור, החלש; ,*התש
ארצה. הוטל השלך,

 סמך; ושמה העברי בא״ב עשרה החמש האות ם,

ששים. ס״ט,
סעיף. סמן; סדר; ספר; ר״ת, □׳,

 )בקבלה: אחרא סטרא אחרים; ספרים ר״ת, ס״א,
 אהרינא, סברא ;הטמאה( צד האחר, הצד

אחרת. סברה
 ,*סאב טמא. גאל, טנף, ס״י, סאבי, >סאב(

 מום; לבעל היה ,*הפתאב הטנף. הגאל,

לטמא. היה
 שיבוא עד יחכו ,*שיסתאב נגד לר^ה —

עד לו הנה במוכן: הכוני משל0 מום; בו

וכדומה. הבריות בעיני שימאס
טמאה. ז, סאבי',
 ,*סאות לפעמים ,*סאים ר׳ סאת, )ם׳ נ, סאה,

 האיפה שלישית התבואה, מדת סאתים(, זוגי
 ; והיבש הלח מדת בערך(; ליטר 13 )מכילה

כלל. בדרך טדה
 שדה מאתים, בית ,*סאה בית —

תבואה. סאתים או סאה בו לזרע שיכולים
מלכלך. טמא, ת׳, לכלוך. טמאה, ז, סאוב׳,

הטלהטה. טהוטת0 ; טסטר סנדל נעל, ז, סאון,

,ק־דגמ א21ז0ח נתר, *(
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 ישוב* מ־; הסר ;מסביב הקף ;הנבון הצד
 הצד; על והשען ישוב ; לאכל השלחן אל

 כתיבה ידי על לאחר וכדומה( )חוב העבר

 גלגול. מסביב; מוקף היה הוסב, וחתימה.

סובב. רי ,*סובב —
 על חזור ,*והפתחים על סבב —

נדבות. וקבץ לבית מבית הלוך הפתחים,
 נחלת ונתון העבר ,*מ־ נחלה הסב —

ליורש. ולא לאחר ירושה
 או איש קרוא שם, שנה שם, הסב —

אחר. בשם דבר
אחר. שם קבל שם, הוסב —
 נורמת עלילה0 ; שניה השניה, הטיה, נ, סבה,

' פגע. צרה, אסון, נסבה; דבר, איזה
 הסבה ,0הסבות כל סבת —

 הנו־כש אלהים1— האר ,0הראשונה
הכל. ויוצר

מוזג. יין, מוכר ז, ,*א*פב
ורטיבות. רוח־לח רטו-ב, מלחלח, ת, ,*סבוא

הטסבב. פעלת להקה; תנועה ז, ,0סבוב
 תמהון סחרחרת, ז, י ,0הראש סבוב —

)מחלה(.
בסבוב. מתנועע ת, ,0,סבוב

 עבות. מעשה והעושה הסורג פעלת ז, ,*סבוך

הנעשה חמר מין ברית, ז, ,0סבון ,0סבון
 נתר עם באש טהתך מחלב או משמן

וכרית.
 מריחת ;הסבון כשול הסבון, עשית ז, סבוף,

לנקותו. דבר על סבון
כדעה. נוטה סובר, חושב, ת, ,*סבור

אני. סובר ,*קבורני —
סכור. ר׳ ,*כסבור -

תוחלת. תקוה, ז, ,*סבור
הריף. חכם סברא; בעל ז, סבוראי', סבוראי,

 התקופה מן בבל חכמי ז״ר, סבוראים'■', —

את והסבירו שסדרו האמוראים, שאחרי

 של תוסס מיץ ;שאור ז, ׳*םאור ,*באור
לחטא. התאוה הרע, היצר פרות;

 סנדל לבוש צבא איש ;סנדל נועל ת, סאן,
מלחמה.

השבלת. זקן השכלת; ראש ז, ,*סאסא
 טלטול, ; )?(וגדושה גדולה טדה נ, פאפאה,
הזקהג?( תנודה

סיר. ר׳ ז, ,*פאר
ברכה. סמן ר״ת, ס״ב,
 או האב אבי ; בימים בא זקן, ת, סבא", סב/

מלמד. הכס, האם;
 כנוי ,*סבא ישראל ,*סבא :עקב —

אבינו. ליעקב
 באה אשה זקנה, נ, סבתא'', סבה", —

האם. או האב אם בימים;
 במובן גם של־, הזקנים ז״ר, ,*ך־ סבי —

חכמי".
 משקים שתה פ״י, יסבא(, >םבא, □בא

 1 שבר או יין הרבה שתה לשכרה, משכרים

וכדומה.
 | משקים שיטתה שכור, סבאים(, )ר׳ ת, □בא,

משכרים.
 משקאות. מוכר מוזג, מרזח, בית בעל ז, ,*□בא
 משקים יין, סבאך(, סבא־, סבאי, )כ׳ ז, סבא,

משכרים.
 דבר הקף פעו״י, יסב(, סב, >םבב, סבב

 ן ;עבר לכל הלוך ; סביב הלוך צדדיו, מכל
 אל ישוב ;לשני מאחד עבור ; הצדה סור

 | ; לדבר סבה היה דבר, גרום ; לאכל השלחן
 י פנה הסב, מסביב. הקף ; והנה הנה הטה

 ן מאחד עכור ;הנכון לצד לא פנה ; הצדה
 מכל דבר הקף ;למקום ממקום חזור ; לאחר

 הקף ;והנה הנה הלוך בב,1ם עבריו.

 1 שנה סבב, )בקש(. איש אחרי חזור מסביב;
 הסב, דבר. גרום0 מסביב; הקף* הדבר; שני

ן מן אחר לצד הסנה לדבר; דבר הסנה השנה,
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 הגאונים. תקופת ועד ההלכות,

סמבטיון. ד׳ ,*סבטיון
 הקף הוג, סביבות(, גם סכיכים )ר׳ ז, □ביב,

דבר.

מסביב. השכנים ז״ר, סביבים, —
 ;מגרשים עיר, מסבי נ״ר, סביבות, —

תקופות. מסביב; השכנים
 צד. מכל עכר, מכל תה״ם, סביבות, סביב,

 סבוב, ;חוג ;עיר מסכי מגרש, נ, ,0סביבה

 נמצא שהאיש האנשים חברת בהקף; תנועה
בה. והי בתוכה
 או מתכת עשוי צעצוע ז, ,0סביבן ,0סביבון

בחנכה. משהקים שהילדים עץ
 פעיל, : הפך הפעלה, את המקבל ת, ,0סביל

הפעלה. את העושה
 מיגעת. קישה עבורה משא; נשיאת נ, ,0סבילה

 השני. הבית בימי עברית־יונית נבואה נ, ,0סבילה

 קמה, טפל הקמח, סיני ז״ר, ,*סבין ,*סבים
 סמל הנטחנים; התבואה גרגירי קלפת חלקי
נכבדים. דברים בין הנמצא ערך קל לדבר

 בגד על או נוף על סבון מריחת נ, ,0סבינה
סבון. לנקותם,

;יחד ורתק אחוז פ״י, יסכך(, )סבך, סבך
 והרתק האחז ,*הסבך חלל. איזה *מלא

יחד. ורתק האחז ,*סבך מסכסך. היה יחד;
 שיקשדה ב<זםן בערבוביה ענינים שלוב6

;יהד והרתק האחז סבוך, מהם. לההלץ

 ,*הסבך מסדר. '!*1וד־ בערבובידה היה
 או ובגד כקוצים האחז הסכך; ,*הסתבך

 שקשה באפן בדבר השתלב ;צאן( צמר
מטנו. להחלץ

צרות בתוך המצא ,*ת1בצר הסבך —
רבות.

 עצים ; עץ שיה סבכים(, )ר׳ ז, סבך, סבך,
 ומשרגים אחוזים עצים קבוץ עבה, יער דקים;

שבכה;* העצים; ענפי יחד הסתבך מקום יחד;

רשת. כרשת; עשוי נשים של הראש כסוי
 באחורי העבה הבשר חלק* סכך; ר׳ ז, סבך,

הארכובה. יד על השוק
 ;קליעה מעשה עושה שכבות, עושה ז, ,*סבך

רשתות. עושה
 כרשת; עשוי נשים של הראש כסוי נ, ,*סבכה

יחד. סבוכים ענפים רשת; חורי; דק, ארג
 כבד; משא נשוא פ״י, .יסלל(, )סבל, סבל

 שלוה ,*סבל ויסורים. צרות ונשוא נטול

 טעון היה סבול, לכלה(. )החתן דורונות

 הסתכל, )הגוף(. בשר טעון היה ; משא
ולטרה. למשא היה

 אין ,“אותו סובלת הדעת אין —
 לשאת יכול הבריות של הטוב השכל
אותו. ולכבד

כבד. משא משא; נושא נטל, ז, סבל,
רוח. עצר סבלנות, ז, הסבל, בה —
מעמסה. משא, סבלו(, סבלי, )כ׳ ז, סבל, סבל,
 הקראים מנהגי ז, ,'0הירושה סבל —

 מסרת סי על המצוות עשית באסני
חכמיהם.

 טס הנוף, עבודת קשה; עבודה נ, סבלה,
מעמסה. נטל, משא,* עבודה:
ככד. משא נשיאת ז, ,*סבלון

 לכלתו. התן ה מתנות ז״ר, ,*סבלונות —

 שאינו ;ברוחו עוצר אסים, ארך ת, ׳0סבלן
אחרים. של דעות גס הסובל לדעותיו, קנאי

הסבל. כח הסבלן, טבע נ, ,0סבלנות
מאחרים. משפע השפעה, המקבל ת, ,0סבלני
 בסעורה השתתפות* ;שבלת ר׳ נ, סכלת,

 שבו בענין נותן שאחר חלק ;כללית

רכים. משתתפים
 בשל ;בסבון ונקה שפשף, פ״י, ,0סבן )סבן(

סבון. עשה סבון,
 מבית ביציאה בו שמתעטפים סדין נ, ,*סבנה

הטרחץ.
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חלב. של נר ז, ,*סבק
 1;דמה חשוב, ש״ע, (,*יספו" ,*)סבו" *סבר

 ; היה ,*הסתבר שרש. באר, ,*הסבר הבין.
ומובן. ברור
 כדי דבר הסביר ,*האזן את סבר —

שבר. ר׳ היטב; להבינו
 1 פנים הבעת הראה ,*פנים הסבר —

אהר. את ישים בשנים קבל טובים,
תוחלת. תקוה, ז, ,*סבר
 ; : הסד רצון, הבעת ז, ,*פנים סבר —

האיש. שני תוי הבעת
 שנים מראה ז, ,*יפותז פנים סבר —

נעים.
חריף. הכם סברה, בעל ז, סבר/

 הדעת; שקול דעה, נ, סברה׳/ סברא'׳
נטוק. טעם, חשוב, טעם השכל; מששט

 יסוד כל כלי דעה נ, הכרם־■, סברת —

נכון.
 ידענא/ לא סברא גמירנא גמרא —

 את אבל הזה החיק את וידעתי למדתי

יודע. אני אין ונטוקו טעמו
 ' או להכניסם ברגים לסובב כלי ז, ,0סברג

להוציאם.
תוחלת. תקוה, ז, ,*סברון ,*סברון

 )משתמשים האדונים ברשות מרנן/ ?ברי
 או קדוש היין, על ברכה לשני זה במבטא
 מברך שאהד האכל, על ברכה או הבדלה,

האחרים(. המסבים כל את ומוציא
עליון. בגד ז, ,*סברק
סבה. ר׳ סבתא',

גדולה. סנהדרין ר״ת, ם״ג,
 ברך כרוע השתחוה, ש״ע, ?סגל(, )סגד, סגד

לכבוד. או לתשלה
אליל. צלם שסל, ז, פגלא/

אחת שם ; )•■•( בדקדוק נקודה שם ז, ,0סנ^ל
).-,(. הנגינות •

סגלגל — 3
אשכול. ז, ,*ל1םג

)אות(. בסגול מנקד ת, ,0סגול
סגלה. ר׳ סגולה,

 או סגול שבסופו שם )בדקדוק(, ת, ,0,סגול
מלעיל. והטעמתו במקומו אחרת תנועה

 ; עבה מעיל ; עבה בד אריג אריג, ז, ,*סנוב

עליו. לישן מזרן
יסורים. סובל טענה, ת, ׳*סגוף
צעור עצמו, הכאת ; תלאה ענוים, ז, ,*סגוף

עצמו.
 מין מ־צק; זהב ;כלי סי לסגר צמיד ז, סגור,

סתימה• אטיטה, ג׳(; ל״ה, )תחלים חרב
 שאין עד ומהדק מוצק ;נעול סתום, ת, סגור,

בו. נקבוביות
 עד די, הרבה; ותה״ש, ת׳ )םגיא'(, י/3ם

די. בלי
 )מרבה עינים אין עור, ז, נתור׳, י3ם —

הסיכה(. בהוראה השאלה בדרך האור,
 ההפך באמירת נהור/ פגי בלשון —

להניד. שחושבים מטה
ברך. כריעת השתחויה, נ, ,0!נידה

סוגיא. ר׳ נ, גיה/1
סיג. ר׳ !נים,

והגועל. הסוגר שעלת נ, ,*סגירה
 טוב )דרך לו קנה רכוש; השג, ,*סגל (*נל0)

 הכשר,0 הבאים; לימים אצור חשוך, רע(; או
 וכשר ראוי היה ,*ל3ם ל", וכשר ראוי עשה
 וכשר. ראוי עשה הכשר, ,*הסגל ל־.

 עצמו הכשר ל־; וכשר ראוי היה ,0הסתגל
ל־. התרגל ל",

 וגונו טיב שריחו שרח מיז ז, )פגלא(, פנל',
)שיוט(. יקר דבר סגלה, ;(1 כחל

הסגל. סרח כעין כחל שעינו ת, ,0סגיל

עגל. ת, ,*פגלגל ׳*פנלנל
7ש1^1,ח£ר /\1016116י סנל <1
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סגל

 רכוש, נחמד; דבר יקר, דבר נ, קגולה, סגלה,
 קימת שהקרן דבר מטמון; אוצר, ;נחלה קנין,

 שיסודו תרוסה אמצעי רפואה; תרופה,0 בו;
 תכונה פרטית; תכונה טפלה; ובאמונה בדמיון

טבעית.
 ;מדיני שר סגנים(, )ר׳ ז, סגן, סגן, סגן,

מקום־. ממלא לי, משנה* פקיד; מנהל,
 משנה הכהניס, ראש ז, ,*הכהנים סגן -

הגדול.' לכהן

רעיון; אות; סטן, נם; דגל, ן, ,*סגנום ,*סגנון
בכתב. דברים הבעת אפן הדבור, אפן0

הדגל. נושא ז, ,*סגנור

 מנצרים קלועה פרות לכסוי מחצלת נ, ,*סגנית
עלים. או

דגל. נם, מיחד; סטן נ, ,*סגנית
 ,*הסתגף צער. הצק, ענה, ,*סגף <*>םגף
 לו; שדרוש מה מנפשו חשוך עצמו, את עגה

ענוייס. סבול הצטער,
עצמו. את מענה ז, ,*סגפן

הסגפן. דרך הסגפן, טבע נ, ,0סגפנות
 הלל לתוך דלת הגף פ״י, סגר<,י )סגל, סגר

 או )בעד סכור; סתום, נעול; לסתמו; הפתח
 לתת שלא כדי מבפנים דלת איש סגור אחרי(,

 דלת סגור ־על( או )"בעד אליו; להכנם לאחר

 כפנים שהוא לטי לתת יטלא כדי מבחוץ

 )שער, פתוה לא נעול, היה הסגר, לצאת.
 החוצה לצאת יכלת מבלי סגו־ היה ;דלת(

 בידי". מסור סגר, עצמו. את סגור ;)איש(

 או איש שים ; סגור לסגר, הסבי♦ סגור,
 היה לסגר, בידי". מסור ; סגור במקום דבר

הסגר. הסתגר", סגור.

מאד. ועצום מוצק זהב ז, סגור, זהב —
מסגר. ר׳ ז, ,0מסגר מאמר —

 וכדומה לדלת מסגר מנעול, ז, ,*סגר ,*סגר
 ונועלים פותחים בו שתוחביס מפתה ידי שעל

אותו.
גרעינים. או גרגירים לבעל היה ס״ע, ,*סגרגר

מלחמה. כלי נושא ז, ,*סגרוין
סוערות. ורוחות גשם וסוחף; זורם נשם ז, סגריר,
,*סגריר כיום קשה7 רעה אעזה —

ידוע. הטוני משל
האסיר. רגלי בו שסוגרים עץ גוש ז, סד,

 דבר )העולה דעתך סלקא דבר; פוף ר״ת, ס״ד,
?(. דעתך על זה

 על )עולה אמינא דעתך סלקא ר״ת, סד״א,
שנאמר(. דעתך

 קורות דוברה, יפסודה, עצים; מערכת נ, ,*סדרי
המים. פגי על להובילן יחד קשורות עצים

פדה
היום. פדר ר״ת, סד״ה,
 כימי שנהפכה ישראל בארץ עיר ימם סדום,

הרעים. יושביה מעשי מפני אבינו אברהם
 בה שנהגו רעה מדה ,*סדום מדת —

 נם טובה לאהר לעשות שלא פדום אנשי

 קראו חכמינו חפר; לא וזה נהנה זה אם

 שלי "שלי :למדה גם פדום״ ״מדת
שלך". ושלך
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 המלח ים הוא סדום/ של :מה —

ישראל. בארץ שטדרום־מזרח
 של כנוי סדום, מנהג נוהג מסדום, ת, סדומי",

ומשחת. רע איש בליעל, רע, בוז;
 וסדקים בקעים בו שיש נבקע, ת, ,*סדוק
להחמיץ(. שמתחיל בצק )כגון
 ; סדק בו שיש דבר ; המסדק שעלת ז, ,*סדוק
החמוץ. ידי על סדקים שבשניה עסה
 ; מסדר דבר : המסדר שעלת ; סדר ז, ,*סדור
 מכונה אברי של ידוע חלק ל־; שנקצב חלק

 פשר קמה; בטחנת רשת ;לשני אחר השיכים
 ברשום האותיות "אספת ;התפלות סדר

 לחדשים. שחפצים המלים לשי בסהר והעמדתן

:התארים )בדקדוק(, ,מדורי״ מספר —
ושאהריהם. שלישי שני, ראשון,

 ששתן מרבד סדינים(, ר׳ סדיני, )כ׳ ז, מלין׳

 מצע את בה שמכסים דקה יריעה דק,
 דק; ששתן של מלבוש עליה; ושוכבים המטה
בו. להתעטף גדול מעטה

 לתלמידי כנוי ז״ר, ,מלינים :>טופי —
 כברם. תוכם שאין לצבועים כנוי חכמים;

;הסד את העושה הנגר ז, ,סדנא ,מלן

*

**
 גוש וחזק; קשה עץ גזע גוש ;עבה עץ גוש

 הברזל את בשטיש עליו לחלש עבה ברזל
 גוש האופן; עליה לשים העגלה יד לרדדו;

 כיד או סובב כגליל במכונה המשמש עץ
 1 ״ציר ; חלול עץ גוש ; גלגל סובב שעליה
הארץ.

חרטום ^^22 חרטום

כבי:

פרן

 צ־ות, שתי בין ,והסדן הפטיש בין —
 לו ואוי זה בצד לו אוי : לאמר מבטא

זה. מצר

*

 הבולט, הסק קצה ז, ,הסדן חלטום —

הסדן. קרן
*

 הארץ היא/ חד לארעא סלנא —
מקום. ככל היא אחת כלה

עבודה. בית מלאכה, בית נ, ,*מלנה
כגסות. שש של מטפחת או בגד ז, ,*סלם
 בקוע שסוע, ס״י, (,*יסלק ,*)מלק *מדק

 ,*זהשלק הדבר(. לארך )עפי״ר ושלח
סדוק. ,*סלק )מטבע(. הפסל הבקע;

 מדבר. חלק התיכה, בקע; שסע, בדק, ז, ,*□לק

 תבואה שקונה מי בתבואה; קטן סוהר ז, ,*מלקי
תבואות. שוק קטנה; כמדיה למכרה כדי מסוחר
 הרוקם מלאכת הטרסים, מלאכת נ, ,*סלקית

 שיק סדוק; שרצה, כסף; או זהב בחוטי

בתבואה. סוחרת אשה תבואות;
בה. לצג־ מחט נ, ,*סדקית מהט —
 בשדר, ערוך ס״י, (,*.יסדר ,*)סלר *סדר

 ערוך היה לסדר", ב־. ומשטר סדר שים
 "אסוף העריך; שום, סדור; ,*סדר בסד־.

 המלים לשי בסדר והעמידן ברשום אותיות
 הסדר מנהגי את ערוך ;להדפיס שחפצים

 הלילות בשני או )בא״י(, הראשון כלילה

 סרך. ר׳ פסח, של )בחו״ל(, הראשונים

 בסדר. דבר דהרצדה ;סדור ,*הסלר
 עצמו את העמיד עצמו; את סדר ,*הסתדר

מסדרת. אגדה בתור התכונן בסדר;
 אותיות ומחב־ המאסף האיש ז, מסדר", —

למלים. כדפוס

 כמשפטם דברים מערכת סדרים(, )ר׳ ז, סלר,
 חמש מן חלק* ; שורה ;השני אחרי האחד

 המשנה; חלקי מששת אחד או התורה מהמשי

 כנוי ;סדרדה ר׳ בתורה, השבוע פרשרת
הלילה "מנהגי ;בישיבה המדרש, לבית
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 הראשונים הלילות שני או )בא״י(, הראשון

ספח. של >בחו״ל(,

 ראש סדרא■■(, ).ריש ,*הסדר ראש —
הישיבה. מנהל הישיבה,

 שדנים הענינים תבן ,0היום סדר —
באספה. עליהם

 ובהו, תהו פדר, חפר :"ר, סדרים, לא —
.ערבוביה.

 הטבע חקות ז״ר, ,*בראשית סדרי —
ה״קיטים.

 דהחכמה חקי ז״ר, ,*חכמה סדרי —

ומשסטיה.
הנשיא. כשרת תקנות ,*"שיאות סדרי —
 ישהוא תה״ם, ,*הסדר מיל ,*כסדר —

 בעתו, קבועה; בשורה כמשפט; ערוך

כמשפט.
 מסדר ; השערות מפלפל ;סדרן ,ר ז, ,*סדר

השערות.
 חלק השבוע, פרשת ;ספר בית נ, ,*סדרה

אחת. בשבת אותו ׳שקוראים בתורה
 אוהב ; בדבר סדרים מביא ז, ׳*סדרן ,*סדרן

 מסדר שלמודו מי הסדר; על משניה סדרים;

 וכוי. והתוספתא המשנה בסדרי שבקי מי בפיו;

 סדרים, מכנים או אוהב איש מדת נ, ,0סדרנות

הסדרן. טבע
הכל. סך ר״ת, ס״ה,

 העד ;לדבר עדים העמד ס״י, סהר", )מהדי(

סהד. ,“הםהד עדות.
הדורות. סדר ר״ת, סה״ד,

עד. ז, פחדה'■■, סהרא/
העד. דברי עדות, נ, סהדותה",

ס״ה. ר׳ ר״ת, סה״ב,
הקדש. ספרי ר״ת, סה״ק,
 מעין ; דבר הקף עגול, ; לבנה ירח,ז ז, סהר,

 חומה מקף מגלה מגריש* תמיד)?(; נובע

בשדה. לבהמות גדרה עגלה;

 עגל; סף הלבנה; עגול ז, הסהר, אגן —
המעין)?(. מכתש

 כלא. בית האסורים, בית ז, הסהר(, )בית סחר,
אור. זהר, עגול; דבר ירח; סהר, ז, סהרא',
 ירח כעין סגלגל תכשיט טין ז, ,*סהרון

אדם. צבוע סרט שהרון(; )ר׳
 מתהלך, איש ירח, מכה איש ז, ,0סהרורי

(.1שנה מתוך מעשים ועושה מדבר
הוטה. רועש, ת, סואן,
סור. ר׳ )סואר(, סואר

 בבית המזבח כרכר דבר; הקף עגול, ז, ,*סובב
 מסביב המזבח גבה באמצע הבולט המקדש

 המקיף ברזל עגול ;עליו ללכת מקום ובו לו

העגול. רחב חצי0 האופן; את
סבים. ר׳ ,*סובין ,*סובים
 זיזים ז״ר הדים; שני בעל קטן רמח ז, ,*סובין
במגדל. הבנין לקשוט בטיח

ועיון. בסברה לומד ת, ,*סובר
 ;התרחק הנזר, הבדל, פ״ע, יסונ<, >סג, סוג

 עשה הגבל, ;הבדל חלק, פ״י,* לסיג; היה

 שיישמר כדי המתר דבר אסור מסביב; נדר
 ד.םונ, בענין• לו הקרוב האסור הדבר אסור
 סיג. ר׳ ,*סיג לאחור. הלוך והתרחק; הבדל

נסג. ר־ הפג, הסיג,
גדר. מקף מגדר, ת, סוג,

 מהדרך נסוג יצלבו מי ז, לב, סוג —

הישרה.
 אל העוברת לנגינה שם ,0אחור נסוג —

 לבוא צריבה שהיתה זו שלפני ההברה

 שאינו משמר לאיש כנוי )בדקדוק(; בה

חייו. בדרכי או בהשקפותיו מתקדם
 ובו מנצרים או מעלים קלוע גדול סל ז, ,*סוג

 דבר0 ;שוגים צידה לטיני שונות מגורות
 נחלק )הסוג אחדים מינים ומקיף הבולל

71מץ3ז׳01<י תס(181101ו11£6,סהרורי '(
8חרוזס3וח6ט16, 80ז1חו3וזז1טנ1181
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לזנים(. נחלק והמין למינים

 עוף שם צמחים(; עשוי )עפי״ר גדר נ, ,*פתה

(.1גדרון הגדרים, בין המצוי קטן
 מהלך, נ, ,*פיקא
 מהלך ;הלו-ך

 והמרתן המשא
 עגי?0 ;בהלכה

 כתלמוד הלכה

 אןלהשר לכ עם
 לו. בנוגע וטריא

פוגה סומא —
העולם. ומשפט מנהג דןנלמא',

 ברזל כבלי ; היות של כלוב ; כלא ז, סתר,

 אחרת; חיה או כלב צואר על ענק* לצואר;

אחרת. חיה או כלב לסי מחסום
 )בשירי בשיר בית של השני החצי ז, פוגר",

 לאטד בית, וכל לבתים, שנחלקו הספרדים

 חצאים, לשני נחלק השיר, משורות שורה

"סוגר"(. והשני "דלת" נקרא הראשון החצי
סיד. ר׳ פ״י, (,*יסודז ,*)סד *סוד

בסיד, משוח ת, ,*סוד
 מאבד שאינו סוד בור סודי, בור —

 שכה לת״ח, ביהוד לאיש, תאר ,*טפה
 דבר שוכה ושאינו ביותר חזק זכרונו

מלמודו.
 עצת ; אפסה רעים; מושב (,*סודות ,)ר ז, סוד,

 סתר; דבר* להסתירו; שחפצים דבר נועצים;
 ;התורה ובחכמת בבריאה נפלאים ענינים

בסים. יסוד,
 סוד :)לפעמים ז, ,*העבור סוי —

 לוח וקביעת סדור ידיעת סוד (,*הלבנה

והמועדות. השנים ההדשים,
 ידועה אמרה ,*סוד ךצא ״ן נכנם —

על )כנוי סוד מגלה יין השותה לאטד:

 23חט1<6ת1£, סוגה *(
(0116161, ז/ע6ח

 העולה "סוד", ושל "יין" של הגטטריה

לשבעים(.
שעורים. שכר ז, ,*סודן

וכיו״ב. שעורים שכר עושה ז, ,*סודני
 הזרועות; ולכסוי לצואר מטפחת צעיף, ז, ,*סודר

דגל. נם, עליון; בנד אדרת;

 ; אטור דבר, שיח, פ״ע, (,!*יסיח ,*)סח סוח
סוח. ,*הסיח ספר.
 כלי דכר טפסר ,*תמו לפי מסיך! —

מ;חדה. כונה
 צ-יך לא ,*בסעודה מסיחין אין —

אכילה. בשעת לדבר

שהין. שוחה, לשוט, יודע ז, ,*סוח
 צבור אשפה, חוצות, וטיט רפש נ, ,*סוחה
כפוה. ר׳ זבל;
)מדד(. מרחב מרוח, שוחק, ת, ,*סוחק

 העוסק רוכל סוהרים(, ר׳ סוחר, )כ׳ ז, סוחר, ;

ומכירה. בקניה שעוסק מי ומכירה, בקניה
 מוכר בהמות, סוחר ז, ,*בהמה סוחר —

וצאן. בקר
קטן. סוחר ז, ,*יד סוחר —
מוכר בגדים, סוחר ז, ,*כסות סוחר —

בגדים.
הגוף. את המקיף מנן כלי סוחרה,
 מי ; ומכירה בקניה עוסקת אשה נ, סוחרת,

צדף. המרגלית, אכן דר, אךטה; שיש אבן
נענע; ,*הסיט בנענוע. הובא ,*הפוט (*)סוט

והרחק. הניד
 ; באישה בנדה כי בה שחשדו אשה נ, -*סוטה
 תלמודית מסכת של שם בבעלה; בוגדת אשה

סוטה. אשה כהלכות העוסקת נשים כסדר
גדול. סל (,*סואים )ר׳ ז, ,*סל

 הנוף על יטמן יצוק פ״י, ישוך(, )שך, ך*ש!
 לרכך ומרוח משוח ;טיוח משוה, למשיחה;

 ר׳ ,*“סכש משוח. היה הפוך, העור.
סוך. הפיך, פכפך.
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נחלים. צרכים עשה רגליו, את הפך —

שיח. ■;ענף, נ, ,*סוכה ז, ,*ך4:

בשמן. אותו שיכבו דבר ת, פוך,
פוך. ר׳ נ, ,*פוכר,
סבה. ר׳ סוכה,
 שמשיה,0 העיר; על ומגן הסוכך מנדל ז, סוכך,

שם. ר׳ מטריה,
בית כח בא0 הכית; צרכי מנהל פקיד; ז, סוכן,

 הכספים ומשלם הגובה גזבר ; וכיו״ב מסחר

מוסד. או אנדה אצל או מסחר בבית
 בית הסוכן; משרת הסוכן; עבודת נ, ,0סוכנות

הסוכן. פקודת
הבית. צרכי מנהלת נ, סוכנת,

רך. רק ענף עוקץ; חוח, קוץ, שמן; עץ ז, ,*פול
 כף שתחת העור גלדה, נ, ,*פיליה ז, ,*פול

עקב. בעל סנדל בנעל; הרגל
דבר. מפני קץ* לאחור; קופץ ת, סלד,

 טורם שקצהו חטם ז, ,*סוילד הטם —

למעלה.

סול. ר׳ ,*פיליה
 בצורה עיר על שמתגבבים עפר תל נ, סוללה,
וללכדה. עליה לצור

סומכים־ שאליוהש! )כדקדוק(,0 ; המחרשה

 שקושרים וחזק דק עץ שלפניו; אחר שם
הרוח. מפני תשיבר שלא רכה נטיעה אליו

 נבל אל מחבר כפול חליל מין נ, סומפומה,
הקולות. וחבור תאום0 עור;

כהה. ארם ת, סומקה/ סומק/
אדמימות. נ, פומקנות/

תכונת כעי-י, מנהג; דרך, הרגל, נ, ,*פונית

מאום. דבר
 למשא ידוע ביתי חי מין סוסים(, )ר׳ ז, סוס,

 ורוכבו; הסוס (;2סנונית עוף, שם (;1ולמרכב

משקדת ממנו שעושים מתוק צמח מין0

סלם. ר׳ פילם,
סלטות. עושה ז, ,*סולמאי

סלת. ר׳ סולת,
 ם?ם", התעור. עור, היה פ״ע, ,*הסום (*>םום

סים. ר׳ ,*הסתים
עינים. אין עור, ת, (,*סוטה )נ׳ סומא/
במקרה. כונה, בלי בארבה/ כסומא —
 אחרי הלוך כסומא/ אחרי־ המשך —

 ספק והטלת בקרת כל בלי פלוני עצת

מוליכו. אחרי ההולך הזה כסומא .

 הנה תעה סומא/ של כמקל טעה —

 היה הנכונה; הדרך דעת מבלי והנה
הוא. איך דעת מבלי בדבר מספק

מוט קצה תחוב שכה בעל טבעת 'ז, ,*סומך

סיס
 על הולך יונק חי מין ז, ,0היאור פוס —

(.4בהמות במים, החי ארבע
 שבים יונק הי מין ז, ,0זהים סופ —

(.5 הצפוני

7101113^1,, ביתי חי סוס, (4
01ו6¥21, 1ר0ז8ש

 801ו\¥311)6, עוף סוס, "(
111 ־ז0ח€1ט110. 8\¥2110עע

 7121ק<111(2י 808811017. צמח סוס, (3
ז6§11886, 11זסטן<106

 1ר1קק0ק0ז2 נח 118 היאור, סוס (4
2סוח1ו11)1ט8

 ,־.ימקסע \¥211־088. רח0ק86, הים, סוס (5
1(1־0 ת
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מאד. מהר רוץ ,*כסוס רוץ —
סוף. סוף ר״ת, פו״ם,

 הסוס. נקבת (,*פוסעת )ר׳ נ, ,*סופיה סוסה,
 ט.(. נה. )תהלים הזק סוער, )רוח( ת, םו?נה,

;שסהו על הים בקרקע הצומח עשב ז, סוף,
נהר. או ים שסה על הצומח קנה  המבדיל הים לשון הוא ז, פוף, ם2 —

 ונוביה מצרים ארץ וכי; ערב ארץ בין
האדם. הים הוא ובוש,

 ; בלה להיות, חדול ס״ע, יסוף<, >פף, סוף
 ר׳ ,*סיף העלם. ואבוד, בלה קצו; עד בוא

הכרת. כלה, השמד, הסף׳ סי-ף.
דבר. מוצא* דבר; אחרית קץ, קצה, ז, סלף,

לאלהים. בנוי פוף", אין —
ותכלית. קץ בלי ,*סוף לדבר אין —
רק. לא תקא, לאו ,*דבר סוף לא —
 רק לא ,*אלא־ #־ דבר סוף לא —

.*אלא כי־,

הכל. אחרי זאת; בכל ,*פוף סוף —

 ,*או-י,נ:ביש ,*תאנים סופי ,*סופים —
בבורים(. )הסך: הקיץ בסוף הננמלים הסרות

 עממי משל טוב", בלו טוב סופו —
 במפתה, הוגר ןתהלל אל זה: מעין ידוע;

חגר. ר׳
אחרון. ת, ,*סוף
 סערה, סע־, נ, סוסתה(, :)במליצה סופה

חזקה. רוח
סוף. ר׳ נ, ,*סופד
סיף. חרב, ז, ,*פופין
 הכתיבה; כמלאכת המתעסק (,0סופרת )נ׳ ז, סופר,

 בחצ־ ממנה פקיד ;חשבונות ספרי עורך
 תסלין תורה, ססרי כותב ; לכתיבה המלך

 הכתיבה; על הממנה דין בבית פקיד ומזוזות;

 עזרא מימי )בתורה( ישראל מחכמי אחד

 תינוקות; מלמד בור; לא חכם, התנאים; ועד

ספר. מהכר ספרות, דברי כותב

 שם סופרים", מסבת ,*סופרים —
תלמודית. מסכת

 תפלין תורה, ססרי כותב םת״ם, סיפר —
ומזוזות.

 שתקנו תקנות ז״ר, ,*סופרים דבלי —
.תורה. מדברי שאינן הנתלה כנסת אנשי

 המלים קריאת אפן ז, ,*סופרים מקרא —
 מצד שנמס־ מה סי על בי־זנועורתיהן

השני. בית ימי של הסופרים

 כלים בין הפרדה ז, ,*סופרים 'נטור -

 ע״י שנעשתה החבור ו׳ השמטת ע״י
 לפני שהיו השני בית ימי של הסופרים
התנאים.

 בתורה יתקון ז, ,*סופרים תקון -
 הבית ימי של הסופרים ידי על שנעשה

 ללא הנדמים מטכטאים למנע כדי השני
יפים.

סדי. איזה קטיפת של הזמן סוף נ, ,*סופת
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מאחיי"(, מעל־, >ט־, ם״ע, יסור(, )סר, סור

 מן־; התרחק המכונה; הררך מן הצדה סנה
 סנה )־אלי( ;בו חפץ מאין מדבר התרחק

 התקלקל, והפסק; ההול אל"; בוא אל־;

 סיר. ור׳ בקר, ;ובדק חקור בדק,* ; הפסד

 קוצים שים >"הךך<, ישר, מדרך הטה סורר,
 הרחק הסר, יא.(. נ. )איבה בדרך, וסירים

 ;בטל השבת, ;גזור כרות, הטה; דבר;
 הוסר, פשוט. גד(,3>־ אל־; הבא )־אל־(,

בטל. אחר; למקום הלקח ; מרחק היה
 מתחת מהרכב הצומח זמורה ענף, ז, סור,

 הרגל,* בא.(; ב. )ירמיהו ההרכבה למקום

 הכריות שמשיחים מה רע; הרגל דרך; מנהג,
למנהגו. בנוגע איש על
מן־. ונסוג ניטה ת, סור,

 מסדרות בנין חמרי של ערמה טרבג, ז, ,*סור

 זה סדורים עצים מערכת ;שכבות שכבות
זה. גבי על

שכבות. שכבות של ערמה ערום פ״י, ,*סור
 מברזל שבכה ; מעמודים נמוכה גדר ז, ,*סורג

בחלון. או בקיר
סוריה. של ת, ,*,סורס

 דהארמית הלשון נ, ,*,סורס לשון —

הסורית.
 בשרירות הולך הישרה, מהדרך נוטה ת, ס^רר,

מקשיב. לא משחת; לבו;
 שטוע לדברי־, המשך פ״ע, ,*הפות (,*ות0)

 משוך השיא, פתה, הסת, הסתה. לקול־,

 רעה; לעשות פתה טובים; כדברים את־

 חלץ ם־, הוציא )מן־( ב־; השלח ־(,3)־

הסתה. ,*הוסת מן־.
 פתוי. הסתה, לבוש; בגד, (,*סותות )ר׳ נ, סות,

אומר. מדבר, ז, ,*סח
וגרור. משוך פ״י, יסחב(, >סךוב, סחב

והגרר. המשך ,0הסתחב ,סהםחב
סמרטוט. ובלוי, קרוע בגד נ, סחפה,

סחרן
והר־ק. גרוף פ״י, סחה, )סחה(
השוחה. פעלת שהיה, ז, ,*סחוי

 הרך העצם הלק ז, ,*סחוס ,*סחוס ,*פחוס

וכיו״ב(. באף )באזן, והחי האדם שבגוף
למקום. ממקום סהוב נגרר, ת, ,*סחוף
מסביב. •ביב, תה״ם, ,*סחור
 ; וממכר מקה ומכירה, קניה מס־ר, נ, סחורה,

כנעה. והנמכר, הנקנה הדבר0
 והוציא עצור פ״י, (,*יסחט ,*>סחט *סחט

 הכבש, ,*הסחט שחוט. עסה, מ־, נוזל

מ־. )נוזל( הוצא
 אשפה^ החוצה; שמשליכים מאוס דבר ז, סחי,

שדין. ר׳ ז, סחיא',
והגורר. הסוחב פעלת נ, ,*סחיבה
ט־. נוזל והמוציא הסוחט פעלת נ, ,*סחיטה

שחין. ר׳ ז, ,*סחין
והסוהף. המושך פעלת נ, ,*סחיפה

 שניה־ בפעם בשדה הצומח הצמה ז, סחיש,
 מן לארץ שנפלו הגרגרים מן שיזרעו, מבלי

הספיח. מן ספיח הקציר, כעת התבואה
 וגרור וסחוב מיטוך פ״י, יסחף(, )סחף, סחף

ככה. והגרר הסחב הסחף, הלאה.
 מטר שדה על בוא )שדה(, ,*הסתחף

 משאל( )במובן העפר; חלקי את הסוחף

שלו. את אבד מזלו, הורע

שחק. ר׳ ,*סחק
 בארץ; התהלך סבוב, פ״י, יסחר(, )סחר, סחר

ומכור. קנה
 משא ; המסחר פרי רוח סחר(, )ם׳ ז, סחר,

מקיפה. נדר מסחר; ומתן,
סוהר. ר׳ סחר,

סחורה. ר׳ סחרה,
סוחרה. ר׳ סחרה,

וכה. כה טתנודד ת, סחרחר,
תטהון. ראש, סבוב נ, ,0סחרחרת

לטכר לבית כבית המחזר רובל ז, ,*סחרן
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 "־שי־, אגשים, הכורת (;1ירק כי; נ, ,*פיאה קוגים למצוא בארץ שוכב איש סחורתו;

סיעה. לסחורה.
דסוח־. עשק נ, ,*פחדנות

שוחרת. ר׳ פחרת,
(.* ומאדם מעב- עור ז, ?חתיך,

 טהור ספרדי •וב; סופו טוב; שמן ר־ת, פ״ט,
דסםרדים(. חתימת —)אח

טוב. ומזל טוב שמן ר״ת, ט,*ומז ס״ט
מלאכה. בלי של או בלי של יד בית ז, ,*פט

אצטדין. ר׳ ,*סטדין
שטה. - פ״ע, יסטה(, )סטה, סטה

עמודים. משדרות בגין הבית; לפגי הדד ז, ,*סטו
 חרי4ז גומות בפניו שנשארות מי ת, ,*סטוף

האבעבעות. מחלת
מנדל. לקשוט זיז ז,

שט. ר׳ סטים,
 לצביעת בו שמשתמשים בחל צבע ז, ,*סטים

אסטים(. )ר׳ בגדים,
 פניו; בעור בקעים לו שיש טי ת, ,*סטיף

 שופע קלפתו; שהתכקעה פרי ;םטי-ף ר׳

)?(. דם
שטוחה. יד בכף לחי מכת נ, ,0סטירה
שטן. ר׳ ,*הסטן ,*סטן

ש )קלפת התפקע התבקע, ,*הסטף <*>סטף

בשול(. מרב
 על הכה ם", ,*סטר (,*יסטר ׳*)סטר *סטר

השנה. שטוחה; יד בכף הלחי
גדה. ששה, צד; ז, סטרא',

 האחר, הצד )בקבלה(, אחדא/ סטרא —

 )כגנה השטן ומהנה הטמאה צד הרע, הכה

הקדשה(. צד
שכיר. היל, צבאי, איש ז, ,*סטרטיוט
הרובאים. אצל חג שם ז, ,*סטרגורא

יפה. שימן ;ישנים ספרים ;ישן סם- ר״ת, ס״י,

 €3$1א>11י 83^13,ח זז13ז0- סהתין *(
9ט1,ת דח0ז0ש01ש311זשו

~>ץ, לקלפה מההה דק קרום ליף, ן, ,*ם״כ
 ועושים לחוטים מתפצל שהוא כדקל, ביחוד

 כחוטים הם- על הגדל דק שעי חבלים; ממנו

הצנון(. כשרש )ביחוד דקים
 מתכת; של פסלת שנים(, גס סינים )ר׳ ז, סיג,

 המתכות במיני הנמצאים העפרורית חלקי
 תערובת ; הצרוף ידי על ונבדלים הטובות

 המם־ה אבק-* פשוטה; במתכת טובה מתכת
 או צמחים נבי שעל עפרורית ;הפרח של

הירקות. שרשי
יתרה. וזהירות אשור תוססת גדר; ז, ,*סיג

 ידוע פתגם קה",דשתי לחכמה סיג —
 בי החכמה על שומרת השתיקה : לאמר
)דומה _יחדל לא דברים "כרב
בשנים(. וטשתיקא בסלע מלה לזה:

סוג. ר׳ סיג,
 אפי־ הוסיף ;מסביב והקף נדור ם״י ,*סיג

לשונים. עצמים וסדר חלק0 יתרה; וזהירות
 משל ,*הפת" ויפרוץ המסיג סיג —

 ט־ין :כמו חנם, עבודת עבוד : במובן

טחון. קמח
 ;-מסיג פעלת ; מסביב והקפה נדור ז, ,*סיוג

לסוגיהם. העצמים סדור0
 ;באש שרופות ניר אבני אבק שיד, ז, ,*סיד
השער. בו להסיר חמר לבן; כחל מין
כבוי. ולא שרוח סיד ז, ,*חי סיד —
 בסיד. לבן בסיד, משוח פ״י, ,*סיד (*)סיד

בסיד. ל_םיד שמלאכתו איש ז, ,*סיד
 *לטיט צר*זהי לסידו, ך־,סיד —

 :*לאט עממי משל ,*לפחמו והנפח
 איש כל :במובן למלאכתו, אהד כל

הוא. בעסקו יעסיק

 מ6ק6ז!1135! ז־מא3, -זש^ש^? פיאה ז1
1<1־3ט1, חשות11שר ן?01,ששז^ קשק11בחזש1ת1
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 בסיד הקיר טיחת הסיד; מלאכת ז, ,*סיוד

במברשה.
פלצות. לילה; מחזיון בלב מועקה ז, ,*סיוט
וכיו״ב. ספר כשגומרים הגינה0 גמר; ז, ,*סיום
לניסן. השלישי החדש ז, ,*סיון
 ואשור קיום "הסכמה, ; תמיכה עזרה, ז, ,*סיוע

דבר.
 נשאר פרי ת, חסר. נטר; ז, )סי-וסא'(, סיוף",

טסיף. בגדולו, מאחר פרי לאחרונה; בעצו
רעהו. את איש בקור ז, ,*סיור

סוח. ר' סיח,
 בן או סוס בן (,*סיחה >נ׳ ז, ,*ןח0 ,*סיח

חמור.

 ונעשו מתו סיחים הרבה —
 'גבי .על שטיחים עורותיהם
 : לאטר ידוע עממי משל ,*אמותיהם

 הזקנים לפני מתים לימים שצעירים יש
מהם.

 כפה. ר׳ ,*המנורה את הפיח כפה —
(.1פרח שם ז, סיח",

שיחה. נ, ,*סיחה  מדת או זרת הצי של הארך מדת ז, ,*יט0
 שבין כמרחק הארך מדת האגודל)?(; עם טפח
 היד כשכף האצבע קצה עד האגודל קצה

)?(.ופרושה שטוחה
 סוחר תבואה; סוחר (,*סיטונות )ר׳ ז, ,*סיטוין

עמוד. לאחדים; ולא יחד הרבה והמוכר הקונה
גופני. כיח כח; ז, סיטך,  מי מדי; יותר דבר בכל מדקדק נקדן, ז, ,*יטן0

בבל. מגרעת שמוצא  הטהטיכש עצי עלה נ, ,*סיכה ז, ,*יך0
 עם "מחט וכיו״ב(; הארז הברוש, )התורניתה,

בראשה. גלה
וטריקה. משיחה המושח, פעלת נ, ,*סיכה

 86מסק01ג<י £1זסח£זשו618, סיח *(
ע6ת0ח1טן<6, 8שק6<1^ז611

אפוד. פרגוד, (,*סיגריות )ר׳ ז, ,*סינר
 ;הצמחים חוטי ליף, ;הבשר חוטי ז, ,*סיס

ציצית. ארג, גדיל, סוסים. מנהל סוסים, שוטר ז, ,*0*0 הארג. מן הבולט הארוך המוך ז, ,*א0י0  אנשים שני להם שעושים סטן ז, מא',0י0
וידועה. קבועה שטה הכוללת "אמרה ביניהם;  לדעת עזור ; תמוך עזור, ס״י, ,*יע0 (*יע0)

 איש. של הדעה נכונות על לראיה היה איש,

.*ב הסמך על־, "השען הצליה; הסת^ע׳, עזרה. עזר, ז, י^ה׳,0

 "צנור ; זרם קו; קרן, צנור; תעלה, ז, ,*סילון
 לטלטלו שנקל גומי או עור או בד עשוי

לטקום. ממקום  ; אות שים צין, סמן, ; כלה גמור, פ״י, ,*ים0
 וציון. בסטן הרשם ,*ים0 נעל. נעול

 מסטן היה קצהו; עד בוא הגטר, ,*הסתים

מסקנה. הוצא ונכר;
 מבטא ,*בחבית וסים בכד פתח —

 ולא אחר בעגין דבריו שגומר לטי משל

שפתח. במה
 שמעתתא/ תסתים ומינך מינאי —

 תבורר יחד, משנינו לאטר: ומטך, מטני
ההלכה.

סגלה. מטמון, אוצר, נ, ,*סימה
סטן. רי ,*סימן

 זה לחברם כדי בקרשים תקועה יתד ז, ,*סין
המפתח. "קצה זה; אל  מצחה המצח לצד בקצה אשר נטתה נ, ,*ינה0

השמש. מפני עליו טגנה
 ת,* התורה. עליו שנתנה הידוע ההר ז, סיני,

והלכה. בתורה בקי חכם

 עדן מה ,*סיני? והר שמיטה —
 מבטא ,*? סיני הר אצל שמיטה

 בין יש וקרבה שיכות איזה לאטר: משל
לזה? זה
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 יורה, דוד, סירות(, גם סירים, )ר׳ זו״נ, ,*סיר

 וכיו״ב; דשן אליו לגרף בלי בו; לבשל כלי

יבשים. שיחים ענפי חוה; קוץ,

1 0ק1,> 11־18 סיף *(

זת1ד.1{> סיפון (2
8162^1112 (£13!<101ט5 חטוןזוחס15)

 של כנוי בו, שרוחצים סיר רחק, סיר —
ערך. והקלת בוז

 ;נכסיו איש פקוד ;רעהו את בקר פ״י, ,*סיר
ובדוק. חקור

תיר. ר׳ ,*סיר
 קטנה; אניח (,*פיראות נם סירות )ר׳ נ, סירה,

 ;האנוז חלקי ארבעת בין הנמצאת *הקלפה
 לבבה; שמסביב העין עגול קוצים; סבך קוץ,

בית סהר, בית כלא, בית וסגור; מקף מקום

אסורים.
 נ, ,0רוח סיךת ,0מפרשים סירת —

 הרוח בכה המים פני על ההולכת פירה

 הקשורים המפרשים או המפרש את הרוחף

התרן. אל

 קבוצת הטון; קבוצה, אנשים; אספת נ, ,*סקעה
 בני אנשים הברת כתה, יהד; הנוסעים אנשים

אחת. דעה
תומך. עוז־, ז, סי^ן/

עזר. עזרה, נ, סיעתא',
 מן סיעתא דעזמיא/ סיעתא —

האלהים. עזרת שמיא',
 בגדולו. המאחר פרי (,*פיסות )ר׳ ז, ,*סיף

 (.1צמח מין0 כחרב; הריגה מאכלת; חרב, ז, ,*סיף
הפוף; עד והכרת השמד וכלה, אבד ס״י, ,*סיף

 בחרב. וביחוד זין כלי בשטוש 1דחתרגי־■

העצים(. מן )פרות כלה הגמר, ,*הסתיף
מלחמה. איש חרב, בעל ז, סיפא/ ,*סיף
 סיפא אי סיפא, לא ספרא אי -

 מלחמה איש הוא אם ספרא', לא

 איש איננו סופר הוא ואם סופר איננו
 1 לעסוק יכול ארם אין לאטר: מלחמה,

 בשני וכדומה ומלחמה בתורה כאהד
 | מהשני. האהד רחוקים או מתנגדים דברים

 החלק דבר; אחרית קצה, סוף, ז, סיפא',

 ; משגה של או שבמקרא פסוק של האחרון
מאחר. אחרון; ת,
(.2סרה טין ז, ,0סיפון

ספוק. ר׳ ,*סיפוק
 י סיפא. סיף, ת, מלחמה; איש חרב, נושא ז, ,*סיפי

סיף. ר׳ ,*ת1םיפ
בליטה פכר; גבול; ; מדר. משקל, ז, סיקוס",

 הצמח. קשר צטחים, גבי על
י הפכר. קנה סכר, ז, ,*סיקול

ופוחז; ריק (,*סיקרירןין ,*פיקרין ,)ר ,*סיקר
;ממעשיו שמונעו מי כל את הרוצח שורד
 בארץ שהיו והרוצחים השוררים מחבורת אחד

הרומאים. מלחמות בימי ישראל

מפרשים. סירת
 על ההולכת פירה נ, ,0משוטים סירת —

בהם. שיחתרו המשוטים בכח המים פני
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 על ההולכת סירה נ, קיטור", סירת —

המניעה. הקיטור בכה המים פני
סרונין. סיוג, ר׳ ,*סירוגין ,*סירוג

 )באגדה( הים בתולת (,*סירוני-ות )נ, ,*סילנית

והורגתו. ביס הנוסע את בשירתה הצדה
משי. ז, סיריקוך,
המשי. טוית נ, ,*סיריקי

 מספר,* ; )?(כבוד הפת קהל; עם, המון ז, סך,

סכום.
 מספר תכן ז, הבולל", סך ,0הכל סך —

מסקנה. דבר; מוצא ה"; בל
 אך מריק לא מספר ז, חשבון", סך —

 מפני בו ומשתמשים הנכון למספר קרוב

 נפש" )ב״שבעים יותר כולל מספר היותו
וששים(. תשין תחת

 כנוי אהל; סכה, היער; מעבה סבי(, )כ׳ ז, סך,

המקדש. לבית
הבט. ראה, פ״ע, (,*יסכה ,*>סבה *סכה
 אהל סכות(, ר׳ סכתי, כ׳ סכת, )ס׳ נ, קכה,

 יזו4 דת ו ר ו מ ז
 מדור ; קרשים

 בענפי מכפדה

 שיושבים עצים

האסיף; בחג בו
;והיער מעבדה

סכות שם* פתר; מקום
 העוסקת מועד בסדר תלמודית מסכת יטל

הסכות. וחג הסכה בהלכות

וזרנגל. שכוי, ז, ,*סכוי
 עוברות אור שקרני ; שקוף ; ברור ת, ,*סכויי

יבש. ;דרכו

סבוך; ;סיוג גדור, ;מכסה הסבה, גג ז, סכוך",

 ובהיר שקוף נתך חמר זכוכית, נ, ,*שכוסית
 צל, סוכך, דבר ; ולכלים החלונות לשמשות

מסתר. מחסה,

קבוע. מספר הכל; מספר ז, ,*סכו□ ,*סכו□
בסכנה. דבר העמדת סכנה; ז, ,*סבון

וענוייס. צער סוכל ת, ,*סכוף
סגוף. וענויים, צער ז, ,*סבוף

 להביט יכול שאינו מי )־שמיש(, ת, ,*סבי

פוזל. יחד, דברים שני שרואה טי בשמש;
 הדבר סכוי, ;לראותו שמתגעגעים טי ז, סביון,

לו. שמחכים
 הנעשה, כל לדעת התשוקה סקרנות, ז, סביון

תירנות.
הורים. מערות, שוכני אדם בני ז״ר, ,*סב^ים

בו. לחתך כלי מאכלת, שכין, נ, ,*סכין
 הריף פלוני ,*חריף של־ סכינו —

מאד. ושנון השכל
 סבי! והרי בשר והרי י^לחן הרי -

 כנראה בטובן: משל ,*לאלל לגו ואין
 יכולים אנו אין זאת ובכל ומזמן מוכן הכל

בזה. להשתמיט
 חפה, כסה, פ״י, ;סך(, סך, )סכתי, סכך

 גג שים כסה, ,*סכך הנן. על-; מכסה שים
 סכסך. ר׳ סכסך, בגג. הכסה ,*סכך .*על

הכסה. והסך, זיזרוג,* ; סכוך ה?ך,



— 386 — סכך

את

הבהב,

עוסק איש ז, !ך,

מקום נ, ,*כה
הנשען בגג מכסה

עמודים;
כמו המצלים ענפים

נ סכך. על־; ?כה
כסילות עשה הסכל, <,סיסכל ,0)סכל ל

עיט׳0 ;אבד קלקל, השחת, סכל, הואל.

 □ל
 נפשות' סכנת

מיתה. השש
 עת נ, ,*הסכנה שעת —

 על ורדיפות גזרות עת לדבר;

 1 טענות ריב; מריבה, ז, ,*סכסוך
הנדונים.

והדהף הפנש ;כדבראש אחוז
פגום, היה ,*סכסוך בשני. אחד ערב0 ב־;

במבוכה. בוא
 דיס ענה. צער, פ״י, ,*!ף

התיאשות. לידי הבא איש,
יפה

אטום, סתום, פ״י,:ר־

 היטב התבונן )ב־( ,*הסתכל

בתמהון. התכונן על־; חשוב
הכט

 דעת, חסר כסיל, סכלים(, )ר׳ ז, סכל,

חכם(. :)הפך לב
 אולת, לב, חסר נ, סכלות, ז, סבל,

חכמה(. :)הסך דעת
 פג נבול, פ״ע, (,*יסכם ,*)סכם *סכם

 או ענין מאיזה הכל סך ערוך נבול;
טאיזז הכל סך ערוך ,*סכם יחד. הבר

״?1

 ל־. אבה ל־, הרצה ;עם־

הסכמה. קבל מקבל;
 הועיל, פ״י, יסכן(, >םכן, סבן

סכך בסכנה. היה הסכן, ל־.
 ס: בחזקת אהד העמד בסכנה, שהוא
היה סבון, לעניים(. )מנות הספק

 כס: היה הסכן, , הסתכן בדבר.
טעה. התבלבל,

 הקרובה האפשרות נ, סבכתא", ,*נה

אסון. או צרה תבוא

 הקיז בזרמם; נהר מי בעד הסום וכלא; סגור
 איזה או בע״ח, או אנשים לקוח שכור, דם;
 הסתם, הסכר, בשכר. לתשמיש שהוא דבר

 הסג־. ל־, סגור מסור, סכר, הכהא.

סתום. היה כלוא; היה ,*הסתבר
נהר לכי כחסום נהרות, שער ז, סברא', ,0!ר

מסתמה; פקק, וכיו״ב; דגים לדוג
נקב. פי הסותם כמכונה

 שמלאכתו איש ; למים סכר עושה ז, ,*ר
כסב־. דנים הדג דיג מים; סכרי לעשות

מחצב, אותו עושים מתוק חמר מין ת, ,0*,י

 הסכת, ,*הסבת (,0יסכת ,ס>םכת סבת
 ולהבין; לשמע לב שים והאזן, שטוע פ״ע,

החרש. שתוק,
)בםיוט<. והאזנה שמיעה נ, ,0סבת

 עם נקובה לא מחט סכה, סיך, נ, ,*סכתה
בראשה. גלה

 לשאת עץ מקלפת או מענפים עשוי כלי ז, סל,

 ממתכת עשוי כלי0 טנא; דבר, איזה בו
ענפים. סל בדמות

בסלו פת לו שיש מי דומה אינו -
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 מבטא ,*ב?לו פת *לו שאין למי
 אינו הדבר לו שיש טי לאמו■: משל

לו. שהסר כמי אליו טשרחוקק
 חשב; לו, סבור היה ליה, סבירה ר״ת, ס״ל,

לי. ספר לי, סח
 במשקל. בוא במשקל, השקל סלוא, >םלא(

המשקל. הכרע ,*המלא
 לאחור, קפוץ פ״ע, (,*יסלד ,*)?לד *סלד

 לתנועות חקה0 ברותחים; הכוה ;לאחור סוג
 השתטח* ;ריאחור קפוץ סלד׳ זולתו.

 חמם; ; נשים של אונן מעשה כעין והתחכך

הלל. רומם,0
 שקצהו חטם ,*סולד אף ,*סולד חטם —

למעלה. מורם
 כל בסוף תהלים בספר באה טלה ט״ק, סלה׳

 הוא ואולי לבתים, המחלקים בפרקים בית

 סמן בתף; ההכאה על להראות הזמרה סטן
ועד. לעולם תה״ם,* להפסקה;

 רמוס. תעב; השפל; הכרע, פ״י, סלה, סליה,
במשקל. הכרע ?לה,

שלו. ר׳ ,*?לו
)בפיוט(. תהלה הלול, שבה, ז, ,0?לוד

צלול. ארה(; )דרך, כבוש ת, ,*סלול
 מסלה. הסולל פעלת דרכים, עשית ז, ,0?לול

קטן. סל נ, ,*?לולה
 סלוניות(, )ר׳ ז, ?לון, סלונים(, )ר׳ ז, ?לון,
 קלוח תעלה; הצנור; קנה צנור;* הוה; ,

 מגומי עשוי צנור0 ;אור זרם ;רגלים מי
להטלטל. ונוח

צגור. קנה, נ, ,*?לתה
סלף. ר׳ ,*?לוף
 )־מן ;הרחקה הסרה, ;הליכה ז, ,*?לוק

 גמר חשבון, ;פסוק סוף0 ; מיתה העולם(,

 הברכות לשתי הפיוט ;חוב תיטלום ;חשבון

 שם ;עיטרה שמונה תפלת של הראשונות
)בדקדוק(. מפסקת לנגינה

הידיעה. כח אבדת ז, ,*דעת ?לוק —
 דב־ים ז״ר, ,*?לוקים של דברים —

איש. לגרש דברים קשים,

 עון, על עבור כפר, פ״ע, יסלח(, לח,0) סלח
התכפר. הפלח, עון. נשוא

 תמיד, סולח לסלח, מרבה ז, סלחן׳ סלח׳

עון. נושא
 ובבית בקבה צרבת גרוי רגש נ, ׳0סלידה

בקבה. החמצה מקלקול הבא הבליעה
 נשיאת כפרה, פשע, על העברה נ, ?ליחה,

וחטא. עון
 אותם יטאומרים הפיוטים נ״ר, ,■*?ליח^ת —

הנוראים. הימים ולפני צום בימי
 חוטים; כרוכים שעליו עץ גליל ז, ׳*?ליל
 או אם לולאות; עשוי טסטר ברג,0 דק; צנור
הברג. בית

סלול. ר׳ קטן; סל נ, ,*?לילה
 ל ואין הסוליה רק לו שיש נעל מין ז, ,*?לים

בשרוך. הרגל אל נקשר והוא פנתה
 מסכת או ספר )בסוף קץ סוף, ז, ?ליקי,

תלמודית(.
 ; רמוס דרוך, פ״י, יסל(, סלל, )?ל, פלל

 כתף הכה ;דרך עשה ; דוש תחתיו, העק
 חוט כרוך* ; הלל רומם, ;סל( כעין )עשוי

 ,*סולל הסליל. על חוט כרוך עץ, גליל על
 נשים. של אונן מעשה כעין והתחכך השתטח

 סלול. ,*הסליל סלסל. ר׳ ?ל?ל,

על־. התנדל כבוש; לחוץ, הסתולל,
סוללה. ר׳ סללה,

 בו לעלות כלי (,*סלטות ר׳ סלם, )ם׳ ז, ?לם,
 לעליה; ביניהם ושלבים מוטות משני עשוי

אשה. משמלת הלק מדרגות; *מעלה,
 מדרגת )בשירה(, ז, ,0הקולות ?לם —

הקול.
 הבולטים הסלעים ז, ,*צויר של ?למה —

צור. לעיר קרוב הים חוף יטעל
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סלטות

קטן. סלם ,*מצו־־ שלם —
גדול. סלס ,*צורי שלם —
 זו רתוקות בבגד 'תפירות דר, ,*שלמות —

 טנלת יוחסים, ספ־ שעת; לפי לחברו מזו

משפחה. של יוחסין
 הקדמונים שהאמינו לטאה טין נ, ,*סלמנדרא

בה. שולטת האש שאין
 עשית ;גאון ; השיבות התנשאות, ז, ,*שלשול

 המשתפך הקול רעידת0 ; )בשערות( תלתלים

)בזמרה(. וירוד עלה חליפות
 עשה* ;דבר ע־ך הוקיר הרם, פ״י, □לסל,

 ! הקולות ברעידת השתפך ;תלתלים קוצות

 חבוק לטוף, )בזמרה(; וירוד עלה המתחלפים

 בקיצור. העשה ,*שלשול בחבה. והחליק
ומרומם. נבחר היה תלתלים;

 שהוא דק גפן שרי; זלזל, קטן; סל נ, שלשלה,

בתלתל.
(.* מלמלה ומסלסל, דק ארג פין נ, ,*שלשלה

 חסר צור, סלעים(, ר׳ סלעי, ,)כ ז, סלע,
 מעוז, תקף, חזק, ;לקרקע המחבר האבן

 בשקל מטבע טין* ; המליצי( )כדבור מחסה

 משקל; אבן ;סתם מטבע ; שבמקרא הקדש
 ךהחברבורור־ן אחת ;לפנים ידוע משקל

 נוש ;הדג בקשקשי הנחש נב שעל העגלות

זסץא1,ממ ^/0ט8511,ח סלסלה *(
1ז1ט811ח

 לש־שי הטחב־ קשה עפי נוש ; קשה ׳עפר
הארץ. מן אותו שמוציאים עץ
אבנים. דר, ,*סלעים —
 -טתבתש סלע־־ ,*בידים הבא סלע —

 להוציא שאפשר סלע מאליו; וטוזפרר

נקלה. על ביד הקרקע מן אותו
ארבה. מין ז, שלעם׳

 נטה קלקל, ;עות עקל, עקם, שלף, )שלף(
הישר. מדרך

। ,עקלקלות. עוות, ז, שלף

חצוצרה. זמר, כלי ז, ,*שלפיד
 ,*שלק עלה. ס״ע, (,*יסלק >שלק, *שלק

 הסר ־ס־; חלוץ, פשוט, הצדה; הסר הרחק,
 )שורה והרס הסד הראש; פעל הכובע

 •דה על וסתי־ טובחת בתשובה נצה כבנין(;
;המת ;הנגרר כנד קצה הרם ; אחר דעת

 היה ,*ק*של חשבון. נטור חוב, •שלם
 הצדה סו־ הבטל; הוסר, ,*ד׳שתלק מרחק.

פות. התרחק;
 בלי בל הס־ ,*השלהן מעל שלק —

האכילה. י—א השלחן פעל וביו-ב האכל

 דעתך? על היעלה דעתך, שלקא קא -
תחשב? האמנם

 מתערב איננו ,*מ־ משלקות ;דיר —
זה. בענין ומתעסק

 שמשתמשים ירק מין ז, ׳*?לק

 ושי־שו לחטיצה הפרומים בעליו
שלוק'(. או מבשל נאכל

מסלק. עשוי מרק ג, ,0שלקנית
נפול שבר. כשכרת, ז, ,*שלדין

עבודה.
(,*סלתות ר׳ סלתי, )כי נ, שלת,

 סלק או מאבל* הטוב; הקמח חלק

טפלת. עשוי מאפה

£86X33, ^3 ח£01(1,סלק ס
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 ביותר. נקי דבר על משל ,*כקלת נקי —
; דבלת להוציא בכברה קטח הנף פ״י, ,*סלת

דקים. לקסמים עצים בקוע
טוב. נבחר, ,*משלת -

סלת. עושה ז, ,*סלת
 מוכנים דקים עץ קסט• ז״ר, ,*סלתים (*>םלת

אש. בהם להבעיר בכונה
 הנאכל הבשר רך קטן דג טין נ, ,*סלתניית

(.1כבוש
 אבק כין ; בשם צמח אבקת סטים(, >ר׳ ז, סס,

 ; לצביעה אבקה כין ; לרפואה מרקחת או
 רעל. ארם, רפואה; בנוזלים; שהטסוה אבקה0

 והטהלים. המרפא סם ז, ,*חיים סם —

הממית. רעל ז, המות", שם —

סטה. ר׳ סמא,
 הרע היצר השטן, השדים; שר שם ז, ,*סמאל

המות. ומלאך
(.*לילך ר׳ עץ, טין ז, ,*פמבוק
 כל מתוכו הזורק אנד׳ גהר שם ז, ,0סמבטיון

נח. הוא וכשבת אבנים השבוע יטי
חלב. של נר ז, סמבק",
לסמדר. היה פ״ע, סמדר",
 אחרי )בגפן( הפרי התהוות התחלת ז, סמדר,

הנצה. נפילת
 עור. היה ,*הפמא ,*והפמה <*>שמה

 ,*השתמה לעור. עשה עור, ,*שמא ,*שמה
 כעור. עצמו עשה ;לעור היה הסתמא״,

לעיני הראה רמה, ,*עימם םםד> —
 עשה בשוא; התהדר וכחכם, כטוב אחרים

 עשה ;ולקנטרו להכעיסו איש לעיני דבר

ועטו. את להשקיט איש לעיני דבר
 נסתר. נעלם, בסנורים: מכה עור, ת, ,*סמוי
עוור. לעור, עשיה ז, ,*סמוי

8זצ£111ח סלתניתי (1
 ס1סק11,> ,זשסש!!? 11138, ספכוק *<

?1<1זש

 על"; נשען בטוח, ;וקיס הזה עומד ת, סמוך,

ל־. בזמן( או )במקום *קרוב
 הכסא משענות עמודים; נ״ר, ,*סמוכות —

 ששמים עוי חתיכות ; וכיו״ב הספה או
 לעצים משענות ;שוקיו תחת הקטע בקב

כטפסים. לצמחים או רכים
 בספר קטע איזה באור ז״ר, ,*סמוכין —

לו. הסמוך הקטע ידי על
אצל־", סמוך שלחן־"׳ .על סמוך —

עליו. צ־כיו וכל אצל־ יושב אצל־, אוכל

אדם. בשר אדמימות; ז, סמוק',
טסטר. תקיעת ז, ,8סמור

 דרך ;קטן רחוב (,*סטטיות >־׳ נ, ,*סמטה
 במקום סחורה לממכר דוכן ;משעול צרה,

 מלאה קטנה ככה עמודים; שדרת תחת השוק

פורח. שחין לח,
 ; ומשכה נקי קמה סלת, ז, סמיךא', שמיד",

הפרחים. יטל המפרה האבק
אות. סמן, ז, ,*סמי^

עוררן. נ, ,*סמיות
סכלות. טפשות, ג, ,*הלב סמיות —
עינים, אחיזת נ, ,*עינים סמיות —

רמאות.
מוצק. קרוש, עבה, ת, ,*סמיך

 על־; הסומך פעלת נ, שמיכות", ,*סמיכה
 הצד על השענות ; לדבר דבר דבקות קרבה;

 לשם או למשרה איש אשור הסבה; בישיבה,

 על היד שיטת •די על הקדשה )"־בי"(; כבוד

 מקריבים שהיו הקרבן על היד שימת הראש;

קים. היה המקיש שבית ביטן המזכה על
 לשם שם דבקות )כדקדוק(, ,0סמיכות —

שאצלו.
סמר. בולט; ת, ,*פמיר

 בטוח סעוד; תמוך, פ״י, יסמך(, )סמך, סמך
 בשיטת למשרה או לכהונה איש אשר ;“על

לפני הק־בן ראש על יד •טיס ;עליו יד
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איזה מביעה תבנית

; בגד בלוי סמרטוט,

סמלך

י( יסמין. ריחני, צמח מין ,*סמלך
מות. בסם המת פ״י, ,סםמם

למאה. מין שממית; עכביש, נ, ,*סממית
 רפואה; סם צבע; אבקת סם; ז, ,*סמן ,*סממן

בשם. אבקת טין
 שים ,*סמן ומנכל. מצין היה הסמן, מן<0)

ומגבל. קצין היה סמין, דבר. לצין ואות סמן
 להבדיל ציון דבר; לצין תו ציון, אות, ז, ,*סמן

 זכות מכירים ידו שעל ציון לדבר; דבר בין

 )בשחיטה(, התימה; אבדה(; )במציאות הדבר
 המלוכה; ודגל נם הבליעה; ובית הגרגרת

מסרק. פסקה או חלק
 ,רע סמן ,יפה סמן ,ב1ט סמן —

 אות ז, ,קללה סמן ,ברכה סמן
בעתיד. שיבוא למה ומופת

***
**

 סטני= ז״ר, ,וכיר״ב בהמה סמני —

הכשרה. הבהמה את בם להכיר
*

 סטנים דד, ,בגרות או נערות סמני -
 לנער הילד נעשה מתי בם להכיר בנוף

לבונר. והנעי־

*

 כי להורות טלה ,וסמניך ,וסמנא —
 מלאכותיים סטנים הם אחריה הבאות הטלים

דבר. איזה ידם על לזכר

**

סמטן. ר׳ ,*סמן
 שבתורה, סמנים (,*סטנית )ביחיד נ״ר, ,*כמניות

וכיו״ב; הפוכה נון כעין ולאחריה פסקה לפני
 בתוך מובא איש דבור התחלת לפני סמן 0

)״-"(. ולאחריו דברים הרצאת
 בראה הלול קנה (,*סמפונות )ר׳ ז, ,*סמפין

 המתפשטים הדם צנורות אחד האויר; להחזקת
; כפול חליל ; הדם גידי אחד ;החי בראת

 שטר חוזה, ;שטר בסוף תוססת )בשטרות(

 אחדים תנאים נזכרים שבו שטר ;חוזה
 לבטל אפשר שבגללו תנאי ;העקרי מהשטר

חוזה.
,ממזגסמ 038וזז1ח6 סמלך 0

 )עפר כבוש הדק,* ;אל־ קרוב ;שחיטתו

 ;שלחן־ על אכול ;על־ השען ;תחוח(
 ; התמך השען, הסמך, וקרוש. סמוך עשה
 רשות קבל ;סמוך היה קרוב, היה ;בטוח

 בשם להקרא רשיון או משרה באיזה לכהן
 אצל־; המחר,* ; תמוך סעוד, סמך, כבוד.

 כבוש הדק, ,*הסמיך ז-הסמך. ,*סמוך

 התטך; הסמך, ,*הסתמך תחוח<♦ )עפר
השען.

־,*אצל סמוך ,*שלחן־ _על סמוך —
סמוך. ר׳

 ם; פסוק ;מסעד משען, ז, ,*סמך ,*ס^ך
דרש. באיזה עליו שסומכים התורה

 שיכולים מי סמבא(, 13) ,0בן־סמך —
בו. לבטח עליו, לסמך

גוף. עבי ז, ,*סמך
 האלפא של עשרה החמש האות נ, סמך,

(.0) העברי ביתא

מסעד. משען, הסומך, פעלת נ, ,*סמכות
 ; תבגית דבר, של דמות צלם. ז, סמל, סמל,

ולמופת; למשל דבר
מפשט. או רוחני רעיון
 (,*סמלים )ר׳ ז, ,*סמל

ישנים. בגדים
 כפוף עץ ז, ׳*סמליו

 בצו<ןר זהמושם

 ובנקביבם הבהמה,
 בשני שבראשו

 שני עוברים קצותיו
 והוא העיל, קצות

 בסמרטוטים כרוך כלו
ובחבליסלטנעפצעים

 על0 הבהמה; מצואר

 ואליו הסוסעשויטעור

מוטות את מחברים
הקטרובים. או הענלה
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סומפוניה. ר׳ נ, ,*סמפוניה

אדם. עשה אדם, ,*סמק (*>םמק
(.* אדם שגונה טובה אבן אדם, ז, ,*סמקן

; וקפוא קשה היה פ״ע, יסמר(, )סמר, סמר
; מסמרים כמו הצב סמר, במסמרים. *חכר

 ,*סמור במסמרים. חבר ב־; מסמרים *תקוע
במסמרים. הטלא במסטר; הדבק

עומדות ששערותיו קשה, שער בעל ת, סמר,
כמסמרות.
 ובלוי. קרוע בנד של חתיכה סחבה, ז, ,*סמרטוט

 מאסף ;בסמרטוטים סוחר ז, ,*סמרטלטר

סמרטוטים.
 רטט, חלחלה, הגוף, רעד נ, ,*סמרמרת

צמרטרת.
הדם. לעצר תחבשת הבוש פ״י, סמתר',
הדם. לעצר תחכשת מין ז, סמתר׳,

נפשות. סכנת ר״ת, ם״נ,
שנון. עקץ שן, ז, ,*סן
 היונקים ממשפחת קטנה היה מין ז, ,0סנאי

(.2 העצים ענפי בין הגרה
. ישל ראש כסוי ז, ,*סנבוט
 86^8^• שקשוריו תכישיט כעין נישים,

הלחיים. עד יורדים
 אנישים השתתפות ז, ,*סנבול

 מביא אהד שכל בסעודה
סבלת. ר׳ חלקו,

 סנאי
סמבטיון. ר׳ ,*סנבטיון

.*ל סניגור היה על",“הטלץ ,0סנגר

 ; הרגל כסוי נעל, (,*סנדלים )ר׳ ז, ,*סנדל
 ישל הרגל פרסת על נעל בהמה(, )־של

 הים דג מין חלל; בו שיש בסים כן, בהמה;

ונעשה אמו בבטן שנתמעך נפל מין ורחב; דק

 ץק6,מזז טמ51,ת טז1כ18, סמקן (1
ז0061ח

 6£ד.1<3, £1ש1ו1ו61־6שח1ו6,ח סנאי י(
6זטש6ט11. 5טן(1זז61

סנוקרת
 פנתה ורצועת מסו-ל המרכב נעל0 כדג; שטוח

 הרגל. של הקדמי הצד את רק המכסה צרה

 ברזל של סנדלים ז״ר, ,0.קרח ס^דלי —
הקרה. על בהם •שמחליקים

 1ש?- י4כי ז, ,*סירים של סנדל —
 היד כף על אותו שטים עץ לוה הסידים,
 להחליקו. הטיוח של הסיד על להעבירו

 הרגל פרסת על מתכת של נעל שים ,0סנדל
בהמה. של
 ששטו סנדל, עליו ישיש ת, ,0מסנדל —

סנדל. עליו
מלאך. שם ,*סנדלפון

נעלים. תופר סנדלים; עושה ז, ,*סנדלר
 כרכיו על הילד את האוחז האיש ז, ,0סנדק

המילה. בשעת
לבנה. שקלסתו עץ מין ז, ,*סנדר

קוצים. סבך (,*סנאים )ר׳ ז, סנה,
 אדם ופריו ישיח טין ז, ,0מערבי סנה —

(.1 הריח וטוב
סנאי. ר׳ ,*הסנאים חלדת —

 גם *סנהדריות )ר׳ נ, ,*סנהדרין ,*סנהדרי
 בימי בישראל הגדול דין בית (,*סנהדראות

וראשיו. העם זקני אספת השני; הבית
 בסדר תלמודית מסכת שם ,*סנהדרין —

נזיקין.
 של דין בית נ, ,*גדולה סנהדרין —

חברים. ושבעים אהד
 של דין בית נ, ,*קטנה סנהךרין —

חברים. ועשרים שלשה
(.2דרור קטן, עוף מין נ, ,*סנונית

עיסות. ז, ,*סנוק
באגרוף. הבאה נ, ,*סנוקרת

 ,גממתגא 141 וזז 566ז81ז3- מערבי סנה *(
 ,)!שט ז(3ווז1כ01816,ז ה38ק1)6־ז־ז71ט)81ו
נ13€1זזס1<3, \±(¥311$)6, סנונית (2

1ר1ז0ח(16116, 5^310^
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לעור. עשוה עור, פ״י, ,*מנוד
 רואד. שממון, של חילי עורון; ז״ר, סנורים,

רואה. מר, יודע ואינו
 הכעס, >?־(, פ״ע, <,*יסנט ,*)סנט *סנט

והכעס. בזה הרעם; ד,רגז,
 הבולט רסנים חלק רסנים, קצה ז, ,*סנטר

העליונה. השפה שתחת
 הנבדלים על מסקר. משגיח, ; שומר ז, .*סנטר
ונחלה. נהלה כל יטל

 מלמד טוב, מליץ (,*סנינודת )נ׳ ז, ,*ר*נ*םנ

קטיגור(. נ )הסך במשפט זכות
 טוב, המליץ פעלת נ, ,*סניגרת ,*סניגוריה
את". להצדיק בקשה המלצה,

 ;ממנו לגדול קטן דבר של חבור ז, ,*סניף
 מדבר; הלק למשענת; עמוד תוססת; הוסטה,

;כשור( )ר׳ המשור מחלקי אחד ב־; סרק
 של או אנדה של או מסהר בית של •חלק

ט-כזם. במקום שלא טהב המסתעף מוסר
 שבתחתיתו כלי ידי על נוזל זקוק ,*סנן (*)סנן

 וצרוף זקוק ;אריג דרך או מאד דקים נקבים

 ,*הסתנן וצרוף. זקוק היה ,*סנון מתכת.
וצרוף. זקוק היה ,*דיסתונן

 התמר; כסת התמר, לולב פנסניס(, גר׳ ז, סנסן,
התמר. מענפי תלוים דקים *חוטים

 ;סניף בעין עשה פ״י, (,*.יסנף ,*>סנף *סנף
 לדברים או לגדול קטן דני וטסל הבר

אתם. להפנות מרבים
 רשת ;כיצירתו לשני מחבר דבר ז, ,*סנפון

בראה. הדם עורקי

דג. ר׳ לדג, המשוט כנף ז, סנפיר,
 ?לק׳ ס״י, ,*סנק (,*יסנק ,*>סנק *סנק

 או *צבי ; למקום ממקום העבר הצדה, הטה
וכבישה. בדחיקה מלא
אשה. של פרגוד אפוד, ז, ,*סנד

(.1הצמר את המכלה קטנה תולעת ז, סס,
פפיקא. ספק סוף; סוף ר״ת, ס״ם,

פאסא. ר׳ ,*ססא
 בה מתכסה שהגוף הם מחלת טין נ, ,*ססגונית
אדמים. בכתמים

סיסמא. ר׳ לאות; אמרה נ, ,*ססמה
עבודה. סדר עולם; סדר ר״ת, ס״ע,

משתה. סעודה, ז, ,*סעוד
 ; קרואים( בישיבת )ביהוד כשתה נ, ,*סעודת

 הצפון הגמול אחת; בפעם שאוכלים מה

הבא. בעולם
 שמאכילים הסעודה ,*הבראת סעודת —

הפת. קבורת אחרי האבל את
 האח־ונה הסעודה נ, ,0מפסקת סעידה —

צום. שלפני
 שנעשית סעודה נ, ׳*מצוד׳ סעודת —

 לפדיון פלה, לברית כטו טצוה, איזו לשם

וכדומה. הכן

 שלמה סעודת ,*שלמה סעודת —
ועשירה גדולה לסעודה משל ,*4בשעת!

מאד.
המתפצל ענף סעיפים(, ר׳ סעיף, )די ז, סעיף,

>0.11,־ 1ש1£תחי ות011ר סם *(



וכיבשו. אחר מניר הדיו ן.*םפ מסרק, פסקה
 בסעיף, מיחד קטן חלק ז, ,*קטן סעיף —

סרק. של בפסקה
)?<. תרופה ; )?(השערות נשירת ז, ,*סעל

 ,0הסתעף )ענפים(. ושבור ברות העף, >סעף(
 דברים התפצל השתלשל, ; לענפים התחלק

אחר. וטסשג טדבר שונים ומשגים
בדעתו. חזק שאינו הפכפף, ת, סעף,
 פלגה; כחלקה, בד; ענף, סעפים(, )ר׳ ז, סעף,

סף)?€. בתה;  נטה הםעפים, שתי על סןח6 —
 מסעף הפוסע הזה בעוף והנה, הנה בדעתו
בדעתו. חזק לעמד ולא לסעף,

בד. ענף, נ, העפה,

 הטה געוש, ■•■עיש פ״י, יסער<, >סער, העד
 הסער, חולה. בקר* רגוז; חזקה; רוח בסבת

 ; נדוף ;ופזר הפץ סער, התרגש. התרגז,
 הדחה הניף, פזור, היה ר,1הע הלאה.
סער. ,*הפער הלאה.

 חוט* ; סופה חזקה, רות נ, הערה, ז, פער
שער. העץ, ענפי הסתעפות אחד; שער
רב. שעי בעל שעיר, ת, ,*סערן

פסוק. סוף ר״ת, ס״פ,
 | אגן, ספות(, נם ספים, ר׳ ספי, >כ׳ ז, סף,

הסתה. הלל הפתח; כפתן בזך; בום,
גזית. אבן רצוף, אבן (,*ספים )ר׳ ז, □ף,

 אל ובלוע ינוק פ״י, (,*יספג ,*>הפנ *הפג
 טסות, קבל ;בספוג נגב יבש, ;)נוזל( תוכו

 אל כלוע ,*הפג וגערה. נזיפה קבל ; לקה

 על ויבש טרוח ,*הספג ונגב. ויבש תוכו

והמכבש. הטספג פעלת ז, ,*ספג
 נוף את המנגב המרחץ בבית משרת ז, ,*הפג

בסנבת. הרוחץ
נקבים. כלאה ספוגית עגה מין ז, ,*ספגן

 בכה, על"(, )ל", פעו״י, יספר(, יספר, הפד
 היה הספד, מת(. על )כיחוד על־ קונן

 מת(. על )ביהוד על־ קינה הערך נספד,

 ספר מת, על אבל דרשת דרוש הספד",

המת. בשבח
הספד. פת, על קינה בכיה, ז, .*ספד

 שדרכו להספיד, יודע ז, הפרגא", ,*ספרן
להספיד.

 אבוד, כלה, פעו״י, יספה.(, )הפה, ספה
 הוסיף, ;וסלק נרוף ;השחת אבד, כלה,
 באכילת השתתף ;בסעודה הלק תת* ;הרבה

 עם ביחד במקרה כלה הספה, סעודה.
 התפש הומת, האסף, לכלות; העומדים אחרים

הוסיף. יהד, וקבץ אסוף הספה, והאהז.
עליה. לשבת מטה נ, ספדי,

ישמש בים, הנמצא צמחי מין ז, ,*ספ^ג
;בו ידהתרחץ•—

ספגן; ר׳ סמרטוט;
תו4 לת׳יח כנוי

 ז-הסוסג תיש**?-
הכל את ומקבל

לרע. טוב
צמר חתיכת או פקעת ז, ,*צמר ג1הפ —

סופגת.
 בשרו את מרוח ,*הסתפג ספוג. ידי

 ; הכבוש כספוג התכוץ ; להתיבש במטפחת
)נחל(. תוך אל הבלע

 כטלה בשר שפשף ,*ע{ר^1 ספיג —
למלהו.

 בספוג, נגיבה ע״י לחות שאיבת ז, ,*הפרג ן
הסופג. פעלת

לו. ספיג שתכונת לו, ספוג שתכנית ת, ,0,הפרג
הספוג. תכונת נ, *ספקניות
כספוג. ותפוח רך ת, ,*ספוגגי
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מפרשים ספינת
 מתנועעת. אניה נ, ,*רוקדת ספינה —

ספקה. ר׳ ,*ספיקה
כח. די אפשרות, יכלת, נ, ,*ספיקה

(.1טובה אבן מין ז, ספיר,
 שקוראים הפולים, ממשפחת צמח מין ז, ,*ספיר

 השער ;(2 נהיט הערבי בשמו בא״י היום לו

וטזנבו. הסום טצואר המסתפר
 ספור, והסופר; הטונה פעלת מספר, נ, ,*ספירה

 תספרת ; משחק כדור ; עגול ; דברים ספור

השער. גזיזת
 שבין הימים נ, ,*הע^ר ספירת >ימי( —

לשבועות. פסח

 עשר )בקבלתה( ,0ספירות עשר —
 )האלהים(, ט״אין־סוף", נאצלות אצילות

 הכמה, כתר, :והן מזו, זו בהשתלשלות

 הוד, נצח, תפארת, גבורה, גדולה, כינה,
מלכות. יסוד,
בכתב. דברים רשימת כתיבה, נ, ,*ספירות

 נוזלים בו לשאת כלי אגן, קערה, ז, ספל,
ספסל.* כלים; עליו לשאת שטוח בלי וכיו״ב;

(.3פרח טין ז, ,0ספלול

 סכוך, )תקרה(, כסה פ״י, יספן(, [,£0) ספן
הוקיר. וחשוב, כבד* טמן; הסתר, צפה;

83ק1ב1זי 83ק1ר1־ז6 ספיר, *(
1<161ו6־ז6ז1)86י ספיר י<

 ק018611161ו6, 611161ק-<63 -זשסס(
3ז1611)וחסת

 £0ק1<333,מ 08161־10261, ספלול (3
3ז1810106ו!6, 3ז181010(±13

; תקרה לו שיש ; קבור ;צסון טמון, ת, ספון,
:כבד. *חשוב,

בוריה. סבון, ז, ,*ספון
האניה. מכסה0 תקרה; בית, צפוי ז, ספון,

עוללות. מאחרים; פרות טנא; סל, ז, ,*□פוף
 ; בספק יטמוטל מה ; שמספיק מה ז, ,*ספוק

 בח שדרוש; מה המצאת ; יכלת די אפשרות,
 פעלת קמח; עם מערבים סכין חבור; מספיק;

 פקדון חסן, ; הענפים הסתבכות כפיו; הסופק
רבוי. שפע, לעתיד; המוכן
 שהיה; מעשה מספר המספר; פעלת ז, ,*ספור

 על הבור ;מעשיה ;שהיה מעשה ידיעת
 ;שהיה למעשה דומה או שהיה מעשה
השערות. גזיזת לפרטיו; מקרה דבר עריכת
קצב. גבול, מספר; ספורות(, )ר׳ נ, ספורה,

ספור. בדרך ת, ,0,ספור
זכוכית. כלי בו יטיוצקים תנור נ, ,*ספות

 אל טפל חבר, פ״י, יספת(, )ספח, ספח
 אל־, התחבר הספח, על. הוסיף עקר,
; ;הצמד הוסיף, ספח, ל־. נטפל היה

 מפוח, )נהר(. ועבור שטוף *השתפך,
 התאחד, התחבר, הסתפח, והתאסף. התחבר

התדכק.
ספיח. (,*ספחים )ר׳ ז, ,*ספח ,*ספח
 חתיכת דלדול, ;הבשר כעור נגע נ, ספחת,
מהגוף. בולטת בשר

יפות. פנים סכר ר״ת, ספ״י,
ספוג. ר׳ נ, ,*ספיגה

 בלי מאליו וצומח העולה שדה צמח ז, ספיח,
 בעת שנפלו מהגרעינים וחרישה זריעה

 פעם מחלה השנות0 ;סוחף מטר מי הקציר;
שניה.
האניה. מכסה אניה; נ, ספיגה,

,0קיטור ספינת ,0מפרשים ספינת —
קיטור. אנית ר׳ מפרשים, אנית ר׳

לגמל. כנוי ,0המדבר ספינת —
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פסון. ר׳ ספן,

 בספינה ללכת רגיל איש ; אניה נוהג ז, ,*ספן

תדיר.
 ההבל קשר ז, ,*הספנים .קשר —

 אותו מתירים שאינם הספינה שבקצה
_קים. לקשר כנוי ומזה תמיד, קים והוא

 ;הקיץ כסוף המתבכרת תאנה ז, ,*ספשוף
 האצבעות. בקצה מריטה0 ;אפילים פרות

 ?.ילדותנו שאכלנו שפשוף ;?ה —
 ,*בזקנותנו ??אכלנו מאפרסקים

והילדות. הנער יתרון על ידוע עממי משל
 לישיבת ארך כסא כעין מושב ז, ,*ספסל

אחדים. אנשים

ספסל
 באצבעות; השערות קצה מרוט פ״י, ,*שפשף

 בקצה מרוט0 הבהב; הרוך, דבר; קצה כרות
האצבעות.

בעסקים; ממחה סרסור; הכינים, איש ז, ,*שפשר
מספקים. בעסקים עוסק איש0

מספקים. כעסהים עסוק פ״ע, ,0שפשר
 התעסקות ; הבינים איש פעלת נ, ,0שפשרות

מספקים. בעסקים
 במבוא ישוב הסף, על עמוד השתופף, >שפף<

הפתח.
 מהוא הכה; הלום, ש״י, ישפק(, >שפק, שפק

 היה פ״ע,* ;הצרך המצא התהרט; כפים;

 מה המצא הגש, ,*שפק די. היה מספיק,
 קשור; על"; וכדומה( )פנינים חרוז שדרוש;

 לא ספק, הטל בלב־; ספק עורר עץ; הרכב
 בידיו הכה מחוא; כף, הכה ; ברור על ידוע

 ,*השפק בספק. היה ,*שפוק שוקיו. על
 לטדי; המצא די, היה בדרכיו; השכל הצלח;
 די היה דבר; לעשות בכח היה ל"; המצא

 די תת ואפשרות; יכלת תת דבר; לעשות זמן
 ועבור. שטוף הזמין; הכין, מקום; תת זמן;

 שמוח מדבר; הנאה קבל טעום, ,*השתפק
 לא בספק, היה ;יותר לדרש ולא בחלקו

בברור. ידוע
 עוד ,*ש־ עד ל־, השפיק לא —

והנה". טרם־
 ל־; שדרוש מה צרך, (,*ספקי )כ׳ ז, ,*שפק

אפשרות.
 לא שפק, (,*ספקות )ר׳ ז, ,*שפק ספקי׳

 באפשרות, ותלוי ברור שאינו דבר אמון,
 שיש בעת הרוח מצב לאו, ואפשר הן אפשר

נכוי אינו דבר איזה כי לחשב יסוד לאיש לו
ברור. ואינו
 איזה שיש דבר כה; די אפשרות, ספק; ,*שפקד

לו. בנוגע ספק
מאד. רחוק ספק ,*שפקה ?פק —

 כדבר ספק המטיל מצב ספק, נ, ,0שפקדת
,ודאות(. : )הפך

 החלון. שמשת ראי; מראה, נ, ,*שפקלריה

ידועים. כדברים ספק מטיל ז, ,0ספקן
 ידועים, בדברים ספק הטלת נ, ,0שפקנות

הספקן. טבע
 חשבון; הגבל מנה, פ״י, ישפר(, >שפר, שפר

 בוא המנה, הספל, אותיות. חרות ;כתוב
 הצע חשבון; הנבל מנה, שפר, במספר.
 ופרטיו; לסדריו מקרה דבר ערוך דברים,

 שם הוציא רעה, דבר סרה, דבר* ;פרסם
 שמש ירק; עלי ונזם כרות גלח; גזוז, רע;

 דברי הערך שפור, כספיר; צח עשה0 המטה;

שערותיו. גזוז גלה, ,*השתפר מקרה.
סופר. ר׳ שפר,
מגלח ספרי(, כ״ר, ספרים, ר׳ ספרי, )כ׳ ז, שפר,



 כתובים גליונות שנור; אגרה; מכתב, כתובה;
 הכתב מלאכת ;יחד מחברים נדפסים או

תנ״ך. התורה; ספר* וקריאתו;
לקונה. הנתן המקנה שנור הגלוי, הפד —
 כותבים שבו ספר ז, ן,*זכר הפר —

לזכר. שצריך הדברים
 שלא ספרים ז״ר, ,*חיצונים ?פרים —

 כופרים, ספרי9 ;הקדש כתבי אל נכנסו

ואפיקורסות. כפירה ספרי
 השמור המקנה שטר ן, החתום, ?פר —

המשפט. בבית
 משפחות ימי דברי ספר ז, היחש, ?פר —

לתולדותיהן.
 ערתיק, קבלדה ספר יצירה", ??ר —

הראשון. לאדם מיחס
 בו כתובים שהיו ספר ז, הישר׳ ?פר —

ישראל. עם של הגבירים שירי
 שלוחים שטר גט, ז, כריתות, ??ר —

לאשה.
אגרון. מלון, ז, מלים', ?פר —
 או מכירה שטר ז, המקנה, ספר —

קניה. שט'
התנ״ך. לספרי כנוי הספרים, ?פר —
התורה. חמשי תמשה התורה, ?פר —
מלמד. ספר, יוד? —
ישראל. לעם כנוי הספר", ?ם —
 עיר ; נבול* ; העם פקודי העם, מנין ז, ספר,

הים. חוף הנבול; על עומדת
 מלמד ;אגשים שערות וגוזז מגלה ז, ,*?פר

לתינוקות. מקרא
מספרים. ז, ,*ספרים של זוג —

כותב. סופר, ו, ??ראי',
סיפא. ר׳ ?;פא", לא ספרא אי —

 נהנים, תורת ז, רב'(, ךבי )?פרא ?פראי',
ויקרא. לספר הלכה מדרש ספר

עם וכדומה יתד או טבעת חתמת, ז, ,*?פרגום

נושאה. שם פתוה
 המצי[ •אות ;ספר דברי ספר, נ, ??רה,

ידוע. מספר
ספורה. ר׳ ?פדות, י
 קבוצה ; ספר ידיעת ; ספר דברי נ, ,0??רות ין

אהד. מקצוע ספרי קבוצת בכלל; הספרים
ההוראה. משרת נ, ,*?פחיתה ין
 דבר ספרות; טעם בו שיש דבר ת, ,0??רותי י

לספרות. והשיך הנוגע
 מדרש של הספרים שני של שם ז״ר, ,*??רי

ודברים. לבמדבר ההלכות
ביבליאותיקה. ספרים, אוצי נ, ,ס??ךיה
 מנהג ספורים; כותב0 ;מזכיר סופר, ז, ,*??רן

ספרים. בית ראש ספריה,
ספורים. כתיבת נ, ,9??רנות

 כטס טבול; ס״י, (,*יספת )?פת", *ספת ן
 ברור ; פטם האכל, ; ומרוח משוח ; במלח

 ע■ יטיס שפות, ;חלקים חלקים ולקוח

)קדרה(. הכירים
קטן. סעיף סעיף, ר׳ קטן, סעיף ר״ת, ם״ק,
 לשק הדומה שרולים בלי בגד טין ז, ,*?ק

שקים. ממנו שעושים וגס עבה אריג
ס^י. י׳ ,*?קאי  בד עד ושפשף גרוד פ״י, המקב', קב'(0>

חבורה. להעלות
שהין. מכה ,מצדיע ת, ?קבא',
שחין. צרעת, נ, ?קבה',

 ענוש יסר, ס״י, <,*יםקד ,*)?קד *?קד
אלוף. למד,

 מקו: זרד, העין, בתוך קשר ברכה, ז, ?קום", ,
הענף. יצא שמשם בעין

אסקופה. מפתן, נ, ,*?קופה ,
שקים. תופר ז, )?לןאי"(, ,*,?ק

 נשו מחט נ, ,*סקאים של מחט —
שקים. בה שתופרים

משלבות באבנים הכאה רניטה, נ, ,*?קילה



- 397 —
 מארבע אחת ;להמית על" אבנים השלכה

 וחנק(. הרג שרפה, )סקילה, דין ביה מיהות

שמטנו דחטקום ז, ,*השקילה בית —
 ! למטה דתנסקלים אהה משליכים היו

אותם. וסוקלים
מנין. מספר, עין; שיטת מבט, נ, ,*סקירה

 זרוק באבנים, רנום ס״י, יסקל(, >םקל, סקל
 למות. באבנים הרגם השקל, להמית. אבנים

 לנקות ממקום אבנים הסר ; סקול סקל,

הסקל• קקול, מהן.
 | מדרגות פי על דבר של סדר0 סלם; נ,,'*סקלה

קבועות.
י (.1הים כלב בים, טורף גדול דג נ, סקלידה",

סקלידה
 | דבר השלך כפים; ספוק פ״י, ,*סקף (*>סקף

קרה. חול, התנפל; ,*השתקף דבר. על
 סופר מזכיר, ;מבקר משגיח, ז, ,*סקפטור

זכרונות. ספר כותב פרטיכל;
; משוה צבוע, פ״י, (,*ישקר ,*>םקר *סקר

 ׳ ל|2לי? אליי עין שים התבונן, הבט,
 ,בעיני□ קרוץ ,*סקר עין. במבט דתבהן

בסקרא. צבוע רמוז;
 אדם כחול ; אדם צבע נ, ,*שקרה שקראי',

בו. שצובעים אדם עפר מין ; לעינים
סיקר. ר׳ ׳*סקרא
 מה בל לדעת התשוקה תירנות, נ, ,0שקרנות

שנעשה.
 המביט (,*םק;נית )נ׳ ת, ,*שקרני ,*שקרני

הכל. לדעת שחפץ תירן, צד; לכל ומתבונן
; מדכא ,מתייאש ; וכעם רגז מלא ת, שר, שר,

 3x7^2, 1431^181,) טן(שז1,ח סקלידה *(
81131־

משהה. הסר; נפסק; הדל,

נעצבת. רוח כהה, רוח סרה, רוח —
אדון. שר, ז, ,*סר

 לא מאן, פנים; השב פ״ע, ,*סרב (*)סרב

בקש. הפצר, העתר, )"ב"(, חפץ;
 מסרבים ואין לקטן מסרבים —

 אפשר :לאטר ידועה אמרה ,*לגדול
 את משיבים ואין נקלה איש פני להשיב

ונכבד. גדול איש פני
ומכאיב. דוקר קוץ ז, סרב,
)בפיוט(. ערף קשיות מאון, □רוב, ז, ,0שרב

 ,*סרבול סרבל. לבוש ,*סרבל (*>םרבל
ושפן. עבה בשר בעל היה פ״ע,
רחבים. מכנסים ז, ,*סרבל
 ואינו דעתו על שמעמיד מי עקשן, ז, ,*סרבן
ומאיץ. מפציר טרחן, אחרים; רצון לעשות נוח

ערף. קשיות הסרבן, טבע מרוב, נ, ,*סרבנות
 פסוה עבות; מעשה עשה קלוע, ,*סרג (*)סרג

 בסרונים; אם כי כסדרו לא דבר עשה על";

 בסדר לא היה ,*סרלג על". אכף שים גרוע;

מסרג. היה ,*הסתרג בפרוגים. אם כי
הסום. אכף ז, ,0סרג

 מקלעות, עושה לסוסים; אכפים עושה ז, ,*סרג
קולע. פותל,

שבכה. מעשה חיץ ז, ,*סרג
 לעשות קנה ;כסרגל קוים עשית ז, ,*סרנול

כן. ישרים, קוים בעזרתו
סין. השנים, שבו המפתח קצה ז, ,*שרגיל
 בדיו או בעפרון ישרים קוים עשה פ״י, ,*סרגל

שרטט. גליון, על וכדומה

ישרים. קוים בעזרתו לעשות קנה ז, ,*סרגל
 מעשה עשה פ״י, (,*יסרד ,*>שרד *שרד

צנר. בצנרה, רשת
סרדות. קולע רשתות; עושה ז, ,*שרד

רשת. מעשה עשוי כלי נ, ,*שרדה
שר (,*סרדיוטין ,*סידיוטות )ר׳ ז, ,*שרליוט
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סרטן

 ;באש צחנה, רע, ריח סרחון, ז, ,*פרי
עוין. חטא,

מבאיש. מסריה, ת, ,*פרי
 סבכה, נ, ,*סריגות ,*פריגה ז, ,*פריג

 חלוין לחלל מברזל סבכה סרג, ;רשת מעשה

וכיו״ב.
 שטוח עגל כלי נ, ,*פרידה ז, ,*פריד
 אי ופרי ירקות למוכרי קש מקלעת עשוי

הלחם. את או הירקות את עליו להניח לאופים
רע. ריח באש, סרחון, סרי, נ, ,*פריה
 להגן מהסה שריון, מגן, סריונות(, )ר׳ ז, פריון,

וחצים. מחרב
 חתך גרידה, שרטת, שריטה, נ, ,*פריטה
כבשר.
סרכה. ר׳ ,*פריפה

 גם בריסי ס״ר סריסים, ר׳ סרים, )ס׳ ז, פרים,

 נאמן שר, ;אשכיו את שעקרו זכר סריסי(,

 ק21.< ז<!?1?8,6€ז6י/186,0ז21נ סרטן (1
ק21,< 1ץ<61נ8, 03ח0זט (2

; צחנה

י חרות.
! שרוט,

הצבא. ראש צבא,
שקר. שוא, נסיגה; נטיה, נ, סרה,

 רבר עשה סרב; הפצר, ב", האץ פ״י, ,*□רהב
אותו. לגמר סבלנות מחסר במהירות

סרבן. ז, ,*פרהבן
 :אמירה שלילה, ערף; קשיות מאון, ז, ,*מרוב

האות. לא הסכם, לא ; לא
 הלוג, ; עבות מעשה עשיה קליעה, ז, ,*סרוג

ב־. הברים השמטת על־; פסיחה
 כפסיחה חליפות, ,*בפרוגין פחגיך, —

כסהר. לא על־,
פרדה. ר׳ ז, ,*□רוד
 ;סריס ; למטה מדלדל* ; משתרע ת, סרוח,

סרחון. מעלה מבאיש,
רע. ריח ; רע ריח ונותן מסריח דבר ז, ,*□רוח
 הסדר הפיכת ; לזכר האשך כריתת ז, ,*פרום

וחריפותו.
שרפה. ז, ,*סחף
 1 ;פשתן בסריקת עוסק פשתן, סורק ז, ,*פרוק
סרוק. פשתן מוכר
 אותו שסרקו דבר ; בטלן ;ריק ת, ,*פרוק

צטר<. )פשתן,
 בהעדפה השתרע פ״ע, יפרח(, )פרח, פרח

 הדלדל ; הגרר ; התמורה ; התפשט יתרה,

 חטוא, >־על־<, באוש; באש, העלה* למטה;

 הפרח, שרוט. ;השחת קלקל, ;פשוע
 החל* ;נשחת היה מקלקל, היה הפסה,

 ל"; רע ריח תת ,*הפרח רע. ריח להעלות

השחת. התקלקל, באוש; באש, העלה
 קצה שבל,0 ;ויורד התלוי מיתר קצה ז, פרח,

חטא. עון, בארץ; הנגרר שטלה
 רע, ריח באש, ז, ,*פרהן ,*פרחון

עון. חטא,
מבאיש. מסריה, חוטא; ז, ,*פרחן
 ;שרוט ס״י, <,*יםרט ,*>םרט *פרט

,*פרט בשריטה. הפצע ,*הפרט

 ,*הפתרט קעקע. כתבת עשה ;הרות

הסרט.
 אריג רצועת ;תקוה יתר, קצר, הבל ז, ,*פרט
קשורים. בו לעשות וארוך צר

 על ושרטוטים קוים עשית פרגול, ז, ,*פרטרט
וכיו״ב הגליון
שרטון. ר׳ ,*סרטון

רחוב. נ, ,*פרטיה
 אהד ;(1במים הנר קטן חי מין ז, ,*פרטן

 מכה של מחלה שם0 השמים; בכוכבי המזלות

(.2בגוף המתפשטת



פללות ־־399 ־־־ הרים
 המלכים נשי בית על סקיד ;המלך בבית

והשרים.
צמה(. או )חי מוליד שאינו עקר, ת, ,*סלים

 ק^311מ83, 8ז60\¥68861, סרפד *(
01־116, 061116

 ק^3מ11סס351 711קס^33^,3י סרפדת (2
 א688613ט8861113,§ ־וט11631ז6,
0611161־3811, זט(1163ז10)

 מין ;ובסבר בשמן תנור מאסה טין ז, ,*□ריק

בערכו. בינוני משי
פוחז. ריק, ת, ,*סליק

במסרק. והגורד הסורק פעלת נ, ,*סלי^קה
 כ־, הדבק פ״ע, יפלל"(, )?ללי, םרךי

ב־. האהז
חקוי. מנהג; הרגל, ז, ,*סלל ,*סלל

גדול. שר מושל, ז, מלכן׳, □לכא/
 האחת הראה אונות דבוק דבוק; נ, ,*□לכה

הרגל. ;בראה מחלה סטן ;לשניה
סרכא. ר׳ ,*פלכן

 )בארץ נגיד פקיד, שר, סרנים(, )ר׳ ז, סלן,
לפנים(. פלשתים

 שהאופן מוט האופן, ציר האופן, יד ז, סלן,
עליו. סובב
 את עקור ;ממקומו עקור פ״י, ,*סלם (*>םלם

 ושנה החלף ;בסרוגין עשה ;לזכר האשכים

 לא היה בסרוגין, היה ,*פלום הסדר. את

 ההרס, ;מזכרות העקר ,*הפתלם בסדר.
העקר♦

 מהפך, שסדורו פסוק ,*מסלם מללא —
בסדר. כתוב שאינו

העולשיס. ממין צמח שם ז, ,*סלם
 או וקונה מוכר בין הכינים איש ז, ,*סלפול

שדכן. ושוכר; משכיר בין
 לסרסור. היה הכינים, לאיש היה פ״ע, ,*□לסר
הסרסור. שכר הסרסור; עסק נ, ,0פלפלרת
בד. ענף, נ, פל^פה,
(.1פרח שם נ, ,0פלעפת
 למאכל תת בעור, שרוף, פ״י, סלף, )פלל(

בשרף. הדבק* אש;

*) סרעפת ,X11־11133 31110111111.1  
8116(0)01X61 ־61160, ק60866י ק3ח5־ע

וכיו״ב. מעץ יוצא מיץ שרף, ז, ,*סלל
 עליו על הדקים שהקוצים צמח טין ז, פלפל,

(;1בהם הנוגע את צורבים
שפגיעתו לאיש כנוי0

רעה•
קיהת חדלת׳ נ, ,0פלפלת

ככויות אבעבעורת עם
(.,בחרולים נגיעה של

סרפד (,*יסלק ,*)סלק *סלק
 וסדר ישר וכיו״ב(; )פשתן במסרק גרד פ״י,

אדם. בצבע צבוע ,*סללן במסרק. שערות
 פיי עושה שאינו עץ ביחוד ריקות, ז, ,*פלק

ופוחז. ריק איש מאכל;

 פרי עושה שאינו עץ ז, ,*סלק אילן —
מאכל.

 מבטא ,*הולך קולם סלק אילני —
 מרעיש ריק איש או ריק דבר לאטר: משל

עולמות.
אדם. צבע ז, ,*סלק

 לב, הכבד ;מרה פ״י, יםל(,ז )פלל, פלל

 סור. ר׳ ; הטובה מהדרך סור ערף; הקשה
סורר. ר׳ פללל, —

שררות. ר׳ ,*פללות
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 תבות, סופי תורה; סתרי תויה; ספר ר״ת, ס״ת,
 תקופת של השני החלק ; חרף ז, שתיו, סתר,

האסיף. זמן0 החרף;
 כרם(; )גן, החרף של (,*סתונית )נ׳ ת, ,*סתוני
האסיף. •של
 ; מפרש לא ידוע, לא ברור, לא ת, ,*□תר□

ומלא. סגור אטום,
 המתחילה פרשה )פרשה(, ,*סתימה —

פתוחה(. >הםך: השורה באמצע
 שבסוף טס האות נ, ,*סתימה מם —

המלה.
הסותם. פעלת אטימה, סתימה, ,*סתום
הורס. סותר, ז, ,*סתור
 אבן צרורות אבנים; המסתת פעלת ז, ,*סתית

הסתות. ידי על מהאבן הנפרדים
פתו. ר׳ סתיו,

 הסותם פעלת אטימה, סגירה, נ, ,*סתימה

והאוטם.
 פעלת ;השחתה הריסה, הרם, נ, ,*סתירה
 ;והטתחכא המסתתר פעלת ; והטהרם הסותר

השני. הדבר את ומבטל מתנגד דבר
 סבו־; פנור, אטום, ס״י, יםתם<, >םתם, סתם

 ;מימיו לעצר בעפר מעין אטום ; חלל מלא
 מבלי דבר הגד* הטמן; החבא, דבר; העלם

 ולא ברר לא באר, לא ;אומרו שם הזכיר

 סתום. סתם, הבסה. הסכר, הסתם, פרש.
 מהיות. הדול תם, העלם; הסתם; ,*המתתם

 מזהות. תפלין, )תורה(, ספר ר״ת, סת״ם, םת״מ,
 מפרש; לא ברור, לא דבר ז, סתמא", ,*סתם

 ובדומה(. הלבה )משנה, אומרו שם בלי
מפרט. שלא בלל, בדרך בכלל, תה״ם,

 וביריב כשנה וכיו״ב, ז, ,משנה סתם - -
אומרם. שם עליהם רשום שלא

*

 שלא נכרים של יין ז, ,יינם סתם —
לא. או לע״ז נסך אם נודע

*

בודי, תה׳ם, מסתמא/ ,הסתם מן — *

 שאין ומם־ט; ב־ור שאינו ברור, לא ת, ,0סתמי

)מאמי(. הגוף ברור בו
 נקבה ולא זב־ לא ז, ,0סתמי מין —

)בדקדוק(.
 ברור שאינו ענין או דבר טבע נ, סתמיות",

ומפרט.
 השחת, הרוס, פ״י, (,*יסתר )סתר/ סתר

 סדוק השער; קליעה פרוע בטל; הפר, כלה;

 *הסתר בדברים. התנגד סבוכים; חוטים
 פרוץ ההבא; ידוע; בלתי היה העלם, התרחק;
 מנן מצוא שמור, היה השחת; ההרס, )מכה(;

 העלם, סתור, החבא. כסה, סתר, ומהסה.
 הפנה והעבירו; דבר הרחק הסתר, התחבא.

 שכור כסה; הטמן, ההבא, )פנים(; אחר לצד

 "הסתתר, על". מהסה שים דבר, על
 אידן מהיות חדול* התחבא; העלם, התרהק,

התפרד. יהד, וקשור
 דבר, מעל ההשגחה הסר פנים, הסתר —

לו. לב לשים מבלי המקרה ביד דבר עזוב

 ספור :במובן מבטא ,לסתור מעשה —
 לד שקדם לדבר מתנגד המובא המעשה

אותו. וסותר

*

תרתי. ר ,)אהררי( הסתר׳ תרתי — **
 מקום ; הצדה פנים פנית סתרים(, )ר׳ ז, סתר

 מנן; מסך טסתי־; טסך טצפון; מחבוא, נסתר,

דבר. של פנימיות תוך,* מחסה;
בחשאי. פרסום, בלי תה״ם, בסתר, —
 מאה־יס- מכסה דבר סוד, ז, סתר, רבר —

 חטא גנוב; לחם ז, סתרים, לחם —
מעין. נסתר

רעה. לשו; רבה, נ, סתר, לשון —
 הסודייפ הדברים ז״ר, ׳תוךה סתרי —

רבים. מידיעת הנעלמים שבתורה,
*

הכשת. אברי ז, ,הסתרים בית — *
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 להחליקן אבנים פסול פ״י, ,*סתת >םתת< תוכו ככרו, רתוכו ,*כגלויו סתר' —

מסלע. אבנים הצום לבנין; ולהכשירן בחיצוניותו.
אבנים. פוסל ז, ,*סתת סתר. סור, דבר מנן; מחסה, נ, סתריה,

 _עין; שטה: העברי; בא״ב עשרה השש האות ע,
שבעים. ס״ט,

 ספר, באיזה לעין סמן )בתור ראה עין, ר״ת. ע׳,
 במספר )צד ...עמוד ידוע(; בדף או בסרק

ערך. ענין; בספר(; ידוע
 אלילים; עבודת אחר; ענין אדות; על ר״ת, ע״א,

 במסכות ביהוד ספר, של )בדף א׳ עמוד
התלמוד(.

וכמה. כמה אחת על ר״ת, עאכו״ב,
 את מעמידים שעליו אדן עבים(, )ר׳ ז, עב,

 תבה כעין מזודה, מריש; קורה,* העמודים;
כבנין. זר מפתן; לדרך; לבגדים

 קבוץ כבד; ענן עבות(, גם עבים )ר׳ זו״נ, עב,
 מריש קורה, עבת; יער עבתה, חרשה העננים;

העמודים; את מעמידים שעליו אדן כבנין; לקרוי ■
 עבה. בגד ; דבר איזה בו לכסות עבה *ארג

 תופש ;קלוש( רך, :)הסך וקפוי קשה ת,ס
עבה. רב; מקום

ככד. ענן מעבה, ענן ז, עגן, עב —
טנמס. לא נס, ,0הדעת עב —
 עננים דחתאסף ,*עבים הרזקשר —

רבים. בעננים השמים התכסה בשמים,
 כיחוד ספר, של )כדף ב׳ עמוד ר״ת, ע״ב,

התלמוד(. במסכות
 ענן, הקרש; עבה, עשה פ״י, ,*עבב >עבב(

 כסה ,*העבב כעבים. )השמים( כסה
בעבים. )השמים(

דלקת. קדחת; של צמדמרת נ, ,*עבבית

 עשה את", שרת ס״י, ?עבד(, )עבד, עבד
 התעסק מלאכה; עשה לאחר; ומלאכה עבודה

 הכנע ;ולהכשירה לתקנה האדמה בעבודת

 ה׳(, )"את ; מלך־ למשמעת סור אדון, לפגי
הטל לעבודה, הכרה ;האלהים מצות שטור

 ושעבד הכנע עובד, למס שים ; על־ עבודה

 במצב היה* ; בעבודה הוכן העבד, את־.
 החשב למשמעתו; וסרים אותו שעובדים
 אליו ומתפללים אותו שעובדים כאלהים

 ,*עבד בעבודה. ומכשר מתקן היה )־עור(,
 יהיה כי בעבודה וכיו״ב( )עורות דבר הכשר

 ;למלאכה הכרה העבד, למלאכה. ראוי
עובד, לטס שים ;הטרח על־, טרח הכבד
 שעבד. ר׳ ,*שעבד תחת־. ושעבד הכנע

ומכשר. מתקן היה ,*התעבד
 : )הפך אז־ נעשה, ככר אם ,*בדיעבד —

לכתחלה(.

 כל עבד/ לטב .רחמנא דעבד כל —
 מעין עושה, לטוב האלהים שעושה מה

לטובה. זו גם :האמרה

? פלוני שלום טה עביד׳, )פלוני( מה —
 איש די<׳?2 ס״ר׳ עבדים, ר׳ עבדי, )כ׳ ז, עבד,

 שגופו איש מלאכה, לכל אדוניו לרצון נכנע
 מלך למשמעת סר ;עולמית לעבודה קגוי

 סר )־ה׳(, ;אחרים למשמעת סר ;ושרים
 למלאך כנוי ;ה׳ מצות עושה ה׳, למשמעת

ולצדיק. לנביא ה׳,
או הכנענים מכני עבד ,*כנעני עבד —
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 מאד. קשה עבודה עובד0 האחרים; העטים

עלילה. פעולה, מעשה, ז, עבד,
עבודה. ר׳ עבדה

 ;מקרה ; עלילה מעשה, נ, עובדא", עבדה׳',
אתו. להתחשב ושצריך שהיה מעשה

 קרה לעצמי לי עובדא־', הוה בדידי —
הזה. כמקרה או הזה המקרה

 אדמה הלק* ;ושפחות עבדים קבוץ נ, עבדה,
טוב. באפן צמח לצמיחת הדרוש נעבדה
 הכנעת עבד, עבודת ;העבד מצב נ, עבדות,

שעבוד. העבד,
 בית בעל0 ;ברסקי עורות, מעבד ז, ,*עבדן

חרשת.
עבה. זקן בעל ת, ,*עבדקן

עבדות. ר׳ עבדת,
 כהמרו גס היה ס״ע, .יעבדי(, )עבדי, עבה

 לא היה ;הלקיו מסמיכות גדול נסח ובעל

 ׳*העבה בבשר. מסרבל היה שמן; היה דק;
 או עבה עשה ,*עבה לעבה. היה צבה,
 עשה דק; לא עשה עבב, קלוש(; )לא סמיך

 ,*העבה ,*העבה לשני. אחד ולחוץ צפוף
 היה עבה, היה ,0התעבה לעבה. התהוה

קלוש(. )לא סמיך
 מקום תוסס בנסחו, וגדול בחמרו גם ת, עבדי,

וקסוי. קשה ; דק( : )הסך רב
גדולות. טסות ,*עבות ת*טפ —

מעבד. מתקן, ת, ,*עבוד
 עבודת ומכשירו; דבר המעבד פעלת ז, ,*עבוד

עורות. בתקון הכרסקי
 ;עמל הגוף, בכה מלאכה נ, עבדה, עבודה,

 לזכרון מעשה משרה; שרות, עלילה; מעשה,

 סרי שכר, ;דתית טצוה עשית מנהגי קדש,
 יז.(; לב. )ישעיה העבודה תוצאת עבודה,

 הקרבן הקרבת שכר ; ה׳ בבית *שרות
 לתפלת שם ;טהקרבן( לוקח שהכהן )הבשר

הנצרך אדמה הלה עשרה; בשמנה "רצה"

עבור
 את המתארים לפיוטים שם0 הנטע; לעבודת

 )בתפלת המקדש בבית הכסורים יום עבודת
יו״ב(. של מוסף

שבועה. לשון ,*העבודה —
לתפלה. כנוי ,*#בלב עבודה —
 דב־ מעשה נ, עבודה, מלאכת -

בכלי. או ביד האברים בתנועת
 ,אלילים עבודת ,זרה עבודה —

 הערצת נ, ,ומזלות כוכבים עבודת
השמים. גרמי או האלילים

**
*

 מסכת שם ;אליל ,זרה עבודה —

 אסור בדיני העוסקת נזיקין בסדר תלמודית
האלילים. עבודת

*

 גנאי של עבודה נ, עבד, עבודת —
כבוד. והשפלת

מאד. קשה עבודה נ, ,פרך עבודת — *
 ונמו־ה שלמה עבודה ג, ,תמה עבודה —

ומגרעת. הפרון כל בלי ומדיקת
*

עבדה. ר׳ נ, ,*עבודה
לזכר. הביצים כיס ז, ,*עבה
לערבון. נתן דבר משכון, ז, עבוט,

חפצים. ז״ר, ,עבוטות — *
רבים. בעלים ענף עבת, ת, ,*עבוף
האדמה. מוצא תבואה, יבול, ז, עבור, עבור,
 ;בנלל למען, בשביל, מ״י, בעבור, -

אש־־. בעוד ש", כדי ;כי יען ;במחיר
למען. ט״י, לבעבור, —

 או החדש כי ההכרזה או ההחלטה ז, ,*עבור
א יום יותר בהם יש )כי מעברים הס השנה
 מצב העובר; פעלת מעבר, תבואה; דגן, חדש(;

 פסול; בטול; )־צורה(, הריון; ההרה, האשה
 מאחר. בזמן עיר על שנוספו הבנינים )־עיר(

קשה. דין דון ,*דין עבור —
השני. אד־ חדש ז, ,*העבור חדש —
 ו, ,0תעבור סוד ,*העבור סדר —

והחדשים. השנים חשוב שטת
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 ושמן. ודבש קמח מאפה ז, עביץ/

 במקום. העובר פעלת נ, עבירה/

עברה. ר׳ עבירה/
 אבני לזריקת מכונה (,*עבי-ות )ר׳ נ, עבית/

בהבלים. בליסטראות
אבץ. ר׳ עבץ,
 הלוף ־(,3)־ פעו״י, יעבר(, >עבר, עבר

 מקצה הלוך במקום; התהלך הלוך; במקום,
 בראש, הלוך השני; לקצהו מעבר ועד מקום
 הלוך לפגי־; היה בראש, היה לפני־; הלוך

 פרוץ לפניו; והלוך איש השג )־את־(, הלאה;

 פרוץ וזרוס, פיוץ וכיו״ב(; )נהר גדותיו על

 או )קו נטה )אל־(, לנבול; מעבר ויצוא
 ; )הזמן( חלוף פגוע; חול, צד; לאיזה גבול(

 לב שים לא ךברי"(, )־על לאל; היה הבטל,

 מחול, (,“)־על חטא; מעשה עשה למצוה;

 העבר/ עשה. קצוף; שרף; בער, סלוח;
 העשה הוסר; הבטל,* בו; לעבר לדרך היה

 נתון חבר; קשור, רתק, עבר/ ב־. עברה
 יום או כשנה הדש הוסיף* לנקבה; הריון

 על מקום חלקי הוסיף (,*)־מקום בחדש;

 בתוך להבליעם תחומים במדידת עצמו המקום
 עבור עצמו; המקום על ולחשבם התהום מדת

 עשה )־על־(, והלאה; ממנו ידוע, זמן על

 הרה; הרה, היה עבור/ ופשע. חטא מעשה
 ביום. או בחדש הו^סף השתנה; התחלף,

 מקצה העתק למקום; ממקום העתק העבר/
 לעבר לדבר גרום השגי; לקצהו אחד מקום

 שלוה ; לאחר )נחלה( נתון מסור, ; לפני־

 )־באחר(, הפנה; הצדה, הטה הסר; דבר;
 כסר, טחול, סלוח, בטל; סלק, החליף; המיר,

 אליו; לב שים מבלי דבר על עבור עון; נשוא

 קצוף, עבור; תתעבר, הזמן. דחה אחר,

 מעבר היה הרה; היה הרה,* ; התאנף כעוס,

 במדידת )מקום( הוסף ;שנה( או )חדש
חמדה. בתוך להבליע תחומים

משבר. עת העביר/ פרשת —
 .ורת<,—עבוו גם עבוו־תיבם )ר׳ זו״ג, עבות׳

 קשור, קשר, וקלוע; משזר עבה פתיל הבל,

 רכוי ההדס; עין שם* ;עבת ענף ;אנדה
 את בו ולהזק לקשר חבל ; שבהדם העלים

 מחרשה שיל ארך עץ >?<; המחרשה אל העל
 הרתמה רצועת מושכה, העל)?(; לתוך הנכנס

בידו. מהזיק שהרוכב
 עבודה מקלעת, מעשה עבות, מעשה —

הקליעה.
בעל. שמכניסים עבה עץ ז, ?גבות/

!תת משכון, תת ם׳יי, _יעבט<, )יעבט׳ עבט
 1 עבט׳ במשיבון. הלוה משכון, לקוח ערבון;
 לאחר הלוה העבט, סבך. עקל, עקם,

 למשכון, היה התעבט/ משכון. בערבות
למשכון. הלקה

עביט. ר׳ ז, ׳*?נבט
גדולה. התחיבות כבד; משא ז, עבטיט/

 שעור עמי(, כ׳ עבי, ס׳ עבי, )בהפסק עבי,
 היותר המקום עבה; מקום* דבר; חמר גסות
 סמיך; דבר מצב וכדומה; באבר או בכלי עבה
 עור עשויה תבה כעין מזודה, לנוסעים, שק

לדרך. הפצים בה לשים וכיו״ב
 והתעסק התערב ,*הקורה בעבי הבנס —

ענין. לאיזה לב שיים ענין, באיזה הרבה
 י שר בעביה בנם י הקורה בעל —

 ב?נב;ה/ ן טעי הקורה בעל קוךה/
 בעל למקום ממקום קורה כשמעבירים

 והכבד, העב בחלקה נושא בעצמו הקורה
 לו שיך שהדבר האיש :במובן אמרה
יותר בו וטורה כבדו עיקר את נושא

יי׳. בשם עזרי ר״ת, עב״י,
 הנתונים הסלים זוג הנטל; בר אכף, ז, ׳נביט/
 כלי ; הרוכבים למושב הגמל גב עברי משני

)לשתן(. לשופבים גרף לענבים; גדול קביל
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 במובן: אכרה ,*הדר־ את על־ 1017 —

של". גבול הם:
פשוע. חטוא, ,*עברה עסר —
 שדהסוחריס כטבע חר,0ל בר1ע —

פקפוק. בלי אותה מקבלים
מהיות. והרל שהיה ,*שעבר —
שחלף. שהיה, בזמן ,*לש^בר —
 העמוד אל קרב ,*התבה לפני ^סר —

צבור. כשליח להתפלל
בפמבי. פרסם הכייז, קול, העבר —
 הטה ,*תיו1מד - רעתו על העבר —

 עשה ותר, איבה; נטור לא סלוח, הסד,
הדין. משורת לפנים

 הדרוש לזמן תת עד,1תמ העבר —
ענין. באיזה ההתחלה לפני לעבר

 מהוק<, בתב )על ,*קולמוס העבר —
שנמחקו. אותיות על שנית כתוב

 הרגע שלפני הזמן והלך, שחלף הזמן ז, ,0עבר

 נטיות )בדקדוק( ואינו; שהיה מה הנוכחי;
שעבר. בזמן הפעל

ועבר. שחלף השבוע ,0שעבר שבוע —
והלך. שחלף מה ,0לשעבר —
 נוף )שמאיזה צד עברי(, ס״ר "עברים, )ר׳ ז, עבר,

והלאה(.
השני. בצד תה״ס, בעבר, —
 השני הצד ל־, בר17מ ה־, עבר —

של־.
 המזרחי הצד )עפי״ר(, הירדן, עבר —

הטנשה. וחצי גד ראובן, נחלת הירדן, של
 בצדו כלו נוף דרך ",017 אל מעבר —

השני. אל האחד
 (,*עברים )ר׳ אמו; בבטן בעודנו הילד ז, ,*עבר

הדנים. שבקרב הקטנות הרבות הביצים
 טיבו מה זה♦, עבר של טיבו מה —

 והקלת לעג במובן )עפי״ר זה? איש של

המדבר(. האיש ערך

 עץ •נזל בנין בו; לעבר מקום מעבר, נ, עברה, ]
 ; גבול דוברה; רפסדה, בנהר, בו לעבר עשוי

 עבייה; למקום, ממקום והילך העובר *פעלת
מדבר. החדל פעלת נבירה,
 )הפך: עון פשע, חטא, נ, ,*עבירה ,*עברה

זנות. נאוף, מצוה(;
 לב. נדל גאוה, חרון; קצף, כעס, נ, עברה,

הרה. אשה נ, ,*עברה
השנים. עבור ענין ז, ,0עברון
 השנה, לוה ז, ,סנות1עבר בדר —

לוה.
 עברים, )ר׳ נ, ,*עברית עבריה, ז, עברי

 בבני עבר בבני אחד עבריות(, ,*עבךי.ים
בבני אחד ישראל, כבני אחד ;שם של בניו

העברים. שבט
הכתב(. )השפה, עבר של ת. עבריי,

 להרי דרומה ההרים לרכסי שם ז״ר, עברים,
מזרחה. הירדן בעיר הנלער
 עובר ;עברות עובר פושע, חוטא, ז, ,*עברין

פקודה. איזו על
 כתב ;הקדש לשון עבר, שפת נ, ,*עברית
עבר. בשפת תה״ם, עברי;
הרה. אשה מעברת, ג, ,*עברת

 ב־קבון, הכסה פ״ע, יעבש(, >עבש, עבש
נרקב. היה
 כמין0 וס־יו; החבוש עץ (,*עבשים )ר׳ ז, ,*עבש
הנרקבים. הנופים על העולה לבן טחב
סכסך, פ״י, עבת, )עבת(

בלבל.
 עבתה(, )נ׳ ת, עברת,

 עבה, ;מ?בך קלוע,
 מרבה ; סבוך ; סמיך

.בענפים
=שת עבות. ר׳ עבת,

 )עבודת גלילים עבודת ;גב על ר״ת, ע״נ,
אלילים(.
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 -(,3 אל־, )־על־, ם״ע, י.עצב<, >?נגב, עגב

אהבה. בקש בתאוה, אהוב השוק,
 הסה; בנפיחה בו לזמר קטן חליל ז, עוגב, עגב,
 בו ומנגנים רבים חלילים עם נדול זמר כלי0

מפוח. בעזרת
נאופים. תאות זמה, תאות נ, עגבה,

 שעליה איש מתני תחתית שת, נ״ר, ,*עגבצת
 הגוף; באחורי למעלה הירכיס עבי יושב; הוא

ולנקבה. לזכר הכשת אברי
 שירי ;נאופים מז־והי אהבה; דברי ז״ר, עגבים,
זמה.
 למצוא כדי התיסות אהבה; בקשת נ, ,0עגבנרת

בעיני־. הן
 למצא כדי מתישה אהבה, מבקשת נ, ,0עגבנית

אוהבים.

 001113ק^61י עגבנית '(
10תז31£, ז0וח310

8קע1ר1118 עגבת *(

חוג. עגול, עשה ,*עגה
ההמון. שפת פשוטה, שפה נ, ,*עגה
 מנקודותיו נקודה שכל סובב קו מעגל, ז, ,*עגול

 כדורית צורה ;ממרכזו שוה מרחק רחוקות
 לחם; ככר מעגל; כתכנית עשוי דבר שטוחה;

ענל. מקל גליל, כדור;

,*דבלה של עגול ׳*דבלה עגול -
עגול. בצורת נכבשות דבלים ז,

 רחים כאבן עגלה אבן ז, ,*הגת עגול —

בגת. בה שמשתמשים
שלג. בדורי ז״ר, ,*שלג עצולי —
עגל. ר׳ עגול,

בעלגות. מדבר ; נדכה נעצב, ת, ,*עגום
יחידי. עזוב לאחרונה; עזוב ת, ,*עגון
 עזיבת0 ;עגן ;יחד והבור קשור ז, ,*עגון

עגונה. אשה
 ולא גט בלי עזבה שבעלה אשה נ, ,*עגונה
 מאחרת, מת; או חי הוא אם בברור נודע

אחרונה.
 וגדול הרגלים ארך עוף כין כרוכיה, ז, עגור,

(.1הכנסים
 הנתון עגל תכשיט טין .עגילים(, )ר׳ ז, עגיל,

מעגל. עגיל,* האזן; נזם לתכשיט, באזן

עגן. י׳ ז, ,*עגין
 קו< או )נוף ההולך גלילי, כדורי, ת, עצל,

 פניו קצות שכל וזויות, פנות בלי בהקף
 בטדה מהמרכז רחוקים הקו( או הגוף )של

כאופן. אחת

 או ממאות מרכב מספר ז, ,0עצל ר6מש —
 הבא מבלי או בו היות טבלי מאלפים

עשרות. או יחידות בחשבון בו
 עשה עגול; עשה פ״י, (,*?עצל ,*>עצל *עגל

 סבב, ,*עצל וכדורי. עגיל היה ,*העגל עגל.
 על הטיט להחלקת המעגילה דחוף גלגל;

 קץ<מ3831,י 1ז<3ח101,ר £1־06, עגור *(
ז3€טח
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 שטוחים(; הגגות ששם הקדם )כארצות הגג

 משוך(; אומרים: )בחזרה עגיל דבר וגלגל דהוף

 היה ,*התעגל עגל. ,*העגל עגיל. ינשה
התגלגל. עגיל;

 בחשבון הבא לא או הסר ,0מהפר עגל —

 העשרות את או היחידות את מפסר באיזה
או ושלשים תשעה תחת )ארבעים שבו
וכיו״ב(. ואחד ארבעים תחת

בשגים. רך בקר בן עגלים(, ר׳ עגלי, )כ׳ ז, עגל,
 ושמן בריא עגל ז, ,*מרבק עגל —

האבוס. על שהלעיטוהו
לפיס. עגול גדול בלי ז, ,*עגל
 מה־; ק־וב, בזמן תה״ס, בעגלא'', 6)עגלא

סתאום. פתע,
 עגל־טארך, סגלגל, ת, ,*עגלגל ,*עגלגל

בביצה.' עגל

לילה. קטגה עגלה ג, ,0עגלגלה
 עגלות(, ס״ר עגלות, ר׳ עגלת, )סי נ, עגלה,

בשנים. רכה סרה
 עגלות(, פ״ר עגלות, ד׳ עגלת, >ס׳ נ, עגלה,

 אפנים בעל בלי מתגלגלים; אופנים בעלת מרכבה

;בו לדוש או בו לרכב או משא בו להוביל

עגלה

 עגלה כעין נ, ,*קטן של עגלה —
ללכת. הקטנים את ידה על שמלמדים

עגלה כעין האליה", שתחת עגלה —

ענן.

 בו שתילים לדב־ כנוי ,0ההצלה ענן —
-מצב את ויתקן יציל שהוא תקוות

וכדומה.

לעולם, ע־, עדי עד, לעדי לעד, --
לנצח.

לנצר. לעולם, עד, עולמי עד —
 זמן או מקים גבול להגביל טלה מ״י, עדי, עד,

 ;לעב־ אי; והלאה שממנו ענין או מספר או
 לפני ;במקום ; כלות־ טרם בעת, בעוד,

גם. ; אשר־
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גם־. גם־ ועד־, מ־ —
 לנצח, אובד; היותו עד אובד, עדי —

)?(. לעולם
זמן? איזה עד ,*אימתי עד —
אשי־. לפגי לא, אשר עד —
עדין. ר׳ זמן; איזה עד אן? עד —
לנצה. לעולם, ירח,ד בלתי עד —
לנצה. לעולם, שמים, בלתי עד -
 איזה עד ? מקום איזה עד ,*היכן עד —

זמן?
עתה. עד היום, עד הנה, עד —
כה. עד ,*כאן עד —
עתה. עד כן, עד כה, עד —
 במשך בה, בין כה, ועד כה, עד —

המדבר. הזמן
אש־־. לפני ,*לא עד —
כאד. הרבה למאד, עד מאד, עד —
מאד. מהר מהרה, עד —
בעד. ר׳ בעד, בעד, —
 במקום ש־; בשעה ש־, בזמן ,*ש־ עד —

אשר". תחת אשר־,
והנה־. אשר־ לפני עוד ,*שלא־ עד —
לא־. שעוד זמן כל שלא", כדי עד —
 עד ולא עד ,*בכלל ועד עד —

 "עד" מלת בו שכתובה במקום ,*בכלל
 המספר או המקום או הזמן נחשב לפעמים
 שכתוב מה בכלל זו מלה אחרי הכתובים

נחשבים. אינם ולפעמים זו, טלה לפני
 ז, ועד(, לעולם ועד, עולם :במבטא )רק עד,

ואחרית. קין בלי הזמן משך עד נצה,
 שהיה טי עדים(, ר׳ ,*עדה נ׳ עדי, )כ׳ ז, עד,

 שראה מה מניד מעשה; איזה בשעת נוכח
 ולאמת אחר לדברי תקף לתת כדי ששמע או

 סטן, ;ומלמד מזהיר הוכהה; ראיה, ;אותם

 פטרטוט האשה; נדת עדים(, )ר׳ עדות; אות;

נדתה. בישעת בו מקנחת יטהאשה

 אחר. עד דברי המכחיש עד ז, ,*זומם עד —

 בעיניו שראה עד ז, ,*ראיה עד —

הדבר. את
 דעת־; על דרך; על ;דבר על ר״ת, ע״ד,

דעתו. עניות
 ;אנשים קבוץ עם, אספת עם, קהל נ, עדה,

 אהד לקבוץ הנחשבים אנשים קהלה,
 יחד; המתפללים אנשים צבור חייהם; באחדות

 חק, מציה, עדות; ;השופטים קבוץ דין, בית

 איזה בשעת נוכחת שהיתה טי* ;משפט

העד. דברי עדות, מעשה;
 צעוד עבור, פעו״י, .יעדה(, >עדה, עדה

 לבוש עטה ;ק־ה חול, )־על(, ;והלוך

 העדה׳ להתקשט. תכשיט שים ;להתהדר
 לקוח* ;הפר ;קשט תפארה, הלבש י_םה,

הופר. בחזקה; הלקח ,*רעדה בחזקה.
האמור. —האמת, דרך על ד״ת, ה, עד"

עבור. הריון, ז, ,*עדוי
 ומפנק; המעדן פעלת יתרה, התפנקות ז, ,*עדון

נשים. ארה הגוף(; )של רעננות תענוג;
מות. מקרה מיתה,0 המעדר; פעלת ז, ,*עדור
 הק, תורה, עדותי(, עדות, )ר־ נ, עדת, עדות,

 ה׳ נתן אשר הברית לוחות ; תעודה משפט,
 (*עדיות )ר׳ לנגון; שים תכשיט; עדי, לטשה;
בתולים. סמני העד; פעלת העד, *דברי

זה. דרך על ר״ת, עד"!,
 עדיים( ר׳ עךץ, כ׳ עךי," : )בהפסק ז, עדי,

 הוד נעורים, ;לקשוט יקר כלי תכשיט,

 ;רב בשר או בשמן הנוף כפוי ;עלומים
 מרוצה )?(;הרסן לחי פה; ; צעידה הליכה,
ילין(. - ט׳ ל״ב, )תהלים

מ־. חוץ מבלעדי, ).עדי(
 בסדר תלמודית מסכת שם ; עדות ר׳ ,*עדיות
 שונים חכמים שהעידו מה כוללת נזיקין,

 מפי בידיהם המסורות שונות להלכות בנוגע

להם. שקדמו חכמים
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החיים. בתענוגות רגיל ענג, מפנק, ת, ?לין,

הנה; ער כה, עד עתה, עד עוד, תה״ש, ,?נדלן"׳
עתה. עוד

 יתרה. כעלה לו היה0 על־; הוסיף

 )בחשבון(,0 יתרון; מותר, ז, ,*עלף
הקנין*המסש נבוי אחרי בחסור הנשאר

מהמחסר(. )המחסר מהגדול בור. כסוי נ, ,*עלינה
מהנוזל ומוציא צר ששיו כלי טשי, ז, ,*עלק ; העדין. טבע נ, ,0עלינות

 מהבר קטנה )כר( כסת טסות; טשות שבתוכו [ ; מ־ טוב ; מ־ גדול ; רב בששע ת, ,*עליף

וכיו״ב(. גשן צמר )צמר, רך חשוב. יותר מ־; נכבד
 מלחמה, במערכת סדר ש״י, עלר<,2 )?גלד, עדר אי העדר,0 ;המעדר שעלת עדור, נ, ,*עלירה

שדד, לרבבה, קרקע יחפור למלגות; השרד דבר, מציאות

שילה החש־, לתלטים, החלק לעלר, נכש. י : )הסך טובה אדמה מיטב; מבחר, נ, עלית",
; לעד- היה* ; השקד המנין, מן הסר היה ־ זיורית(.

הפר, עדר, מות.0 ; עדרים לעדרים השרד (.1 מר עשב מין ז, ,*ערל
׳0העלד שדד. נכש, השוד,* המעט; גרוע, מה. דבר על כשל; דרך על ר״ת, עד״מ,
החסר. שלול, רכך, שנק; וענג, רך עשה ש״י, ,*עלן )עדן<

 ס״ר דרדת,2 גש ^דרים ר׳ עדרי, )כ׳ ז, עדר, והתעגל התעקם התכושף, )־עצמו(, רך; עשה

החיים או יהד הרועים ובקר צאן קבוץ ׳עךךי( מסנק. היה וענג, רך היה ,*עדון )תולעת(.
צא; שם לאשף עץ בסבכי נדור מקום יחד; הידה בשרו; את שנק התענג, לתעלן,

כת. קבוץ, קהל,* גדרה; דיר, ובקר, והלק. רך

בתנה. מנפץ, נשן צמר ז, ,*עלר נעימות תענוגים, ;דשן עדנים(, )ר׳ ז, עדן,
רמז. דרך על ר״ת, עד״ר, שמנה ארץ יפה; לבויט מתק; מתיקות, החיים;

עדן. גן ר׳ ומברכת;
בו שישב הנחמד המקום ז, עלן, גן —

למקום כנוי ימיו; בראשית הראשון אדם
המוכן דהטקובם* ;ונעים גהמד שורה

הבא. בעולם לצדיקים
הגה. עד כה; עד עתה; עד תה״ם, עדנה, עלן,

האשת. נדת וסת, מועד; זמן, ז, עתא־, עדן",
רבים. ימים רב, זמן ,*ועתים עדן —
; נעם וסנוק, עדון ; אהבה מנעמי נ, עלנה,

נשים. ארח בשר; צחצוח

?דן, י׳ עדנה,
;מדי יותר היה פ״ע, _יעלף<, >עלף, עדף

מדי; יותר מצוא העדף, סרוח. היה השתרע,
;מדי יותר תת ;מדי יותר עשה (,“*)־על

 ?דש הטין: שם כתור )ר׳ נ, עלשה,
 טין (,*עדשורת :סשורים

; י( סנלגלת קטנה קטנית

ענלז אבן
 מאדך בעגול שטוח נבוב

 לשוטו חמים מים בו לשים

 כף. רפואה; לצרך הבטן על
 קמורה עגלה זכוכית0 מאזנים;

 מקטינה; או מגדלת קעורה או
ושקופה זכה עדשה כעין

ז!6ז1€811ע2,1-1056, 16ח1ו118, עדשה (* 1ק<60, ק(6#6ז1<1־2111, 61־68800, עדל0
160111 ק6קק6ק\-¥01־1
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 ; השלוב עליו ה׳; עבד הארץ; עם ר״ת, ע״ה,

הדברים. עשרת
הבא. עולם ר״ת, עה״ב,
הזה. עולם ר״ת, עה״ז,

החתום. על ר״ת, עה״ח,
הנסים. על ר״ת, עה״ג,
הרב. על הרע; עין ר״ת, עה״ר,
השלום. עליו ר״ת, עה״ש,

אלילים. עובדי ר״ת, עו״א,
החשיך. הקדיר, בעבים, כסה העיב, >עוב<
 האלילים את ומחשב מעריץ (,*)־אלילים עובד

לאלהים.
עבדה. ר׳ עובדא/

 ;מקום איזה בדרכו העובר נוסע ז, עובר,
 ואינו _קים שאינו דבר ת׳,* ; חוטא *פושע,

ארעי. תמידי,
לפני. קדם, ל־, עובר —
 דרכים, עוברי ז״ר, ,ושבים עוברים —

נוסעים.
*

 ועתיד _קיפ שאינו מום ז, ,עובר מום —

מהיות. לחדל
*

עבר. ר׳ ,*עובר
עבש. ז,'ר׳ ,*עובש

 עגול, עשה ; עגה עשה פ״י, יעוג<, >עג, עוג

חוג.
אהבה. מבקש אוהב, ז, עונב,
ענב. ר׳ עונב,

עגה ר׳ ,*עונה
 (,*עוניאות ,*עוגיות )ר׳ נ, ,*עוגיה ,*עונה

 מים; תעלת לעץ; מסביב תעלה בור, הפירה,

מהונה.
ענן. ר׳ ז, עוניך,
למים. טקוה גדול, עגל אגן ז, ,*עוגל
 )ותהלים קשור אסור, פ״י, עוד, >עוד<

 עזור. ;אמץ חזק, עודד, סא.(. קיט.

כי )איש( דתנד עדויה, דהנד והעיד,

,“מעשד איזדה עשית בשעית נוכח היה
או פיו ברברי דבר קיט ; דבר איזה בקרות
 או עד להיות והזמן קרוא ; אח־ים בעדות

 השוה, ;מעשה איזה בשעת נוכח להיות
 י״נ, ב, )איכה כזה דבר עוד יש כי אמור

 עלי• עד, שים* מקדם; הזהר התרה, ;לין(2

 מוכח. היה והתראה; הזהרה קבל הועד,

התאמץ. התחזק, התרומם, התעודד,
 כגנח שהוכח (,*טיעדת )נ׳ ת, ,*מ^עד —

 מעשות והזהירוהו בו שהעידו ומזיק;

מעשיו. בעד אחראי דבר;
 עממי בטוי ,*לעולם מועד אדם —

 או שננה של תרוץ אין לאדם לאטד:

ידיעה. הסר
 להורות מלה בעתיד; רב לזמן תה״ם, עוד,

 להורות ;שדמו ממה יותר הזמן המשכת על

 הענין על או הדבר על דבר הוספת על

 ;הקודמת הפעלה השגות על להורות הקודם;
חדל. לא שהדבר להורות

 מציאות אי על מורה מבטא עוד, אין —

הנזכר. מבלעדי דבר
 הפסק על מורה מבטא עוד, לא —

דבר. מציאות
 כי זאת, רק לא ,אלא־ עוד לא4, —

גם־. אם

*

 החל אהד ענין כלות לפני ו־, עוד־ —

שני. ענין
קדם(. שנאמר )ממה ויותר ועוד, —

 אני, עוד וכו׳, עוךך, עודני, עודי, —

וכוי. אתה עוד
 הנך בחיים, עודך ,*בידך עודך —

חי. עוד
 בת. הזק, ;מציאות ;דבר היות זמן משך עוד,

 משך בתוך ; עבר אחרי אחרי, בעוד, —

היות. זמן
היותי. זמן כל היי, זמן כל בעולי, —
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ולתקנה. להוציאה אח״ב קשה וקים. חי שאני מעת מעודי, —
 לא ;פלף ; ורשע עון פעל עול(, )פ׳ ז, עול, לפני יום, שעור בשעה ,*יו□ מבעוד —

נכוחה. לא ישר, הלילה.

רשע. חוטא, דרכיו, מעות ת, עול, . אל". קשורה חבילה נ, ,*עודה
צעיר. נער, ילד, ז, עול, ■ מהדרוש. יותר שהוא מה מותר, ז, עודף,

על. ר׳ עול, על־(, עפ גם )יבוא פ״ע, עירי(,” >עוד•׳ עודי
בבכור. פוגע כבוד, מהלל ת, ,*עולב הערה׳ מטוב. פור עון, עשה הטוא,

 , לרע. היה השחת, ; מכאב והתפתל התכופף
עוה• העוד׳, קלקל. עקם, עוה,

שממון. מהפכה; מעות; רכר נ, עוה,
הבא. עולם ר״ת, עוה״ב,
הזה. עולם ר״ת, עוה״ז,

;עון. ר׳ עוון,

 פעלת ; קלקול השחתה, ; עקמימות נ, ,*עוות
והמעקם. המיעוה

 ;נבורה כח, מפלט; טיטגב, מהפה, ז, עוז,
 ערף; קשי לב; אמץ תקף; חזק, מצורה;

הוד. כבוד;
 ן ומפלט, מחסה בקש ם״ע, ייעד!(, >עז, עוז

 הבא אפוף, המלט; עוז; העיז, מבטח. בקש
עזז. ר׳ מבטח; למקום

)?־(. אוז )?(; עזניה ז, (,*עוז )או *עוז
עזרד. ר׳ ,*עוזרד

; נזוף נעור, )־ב־(, פ״ע, יעוט(, )>ט, עוט
אל". חוש ובמהירות, בכה התפרץ )"אל"(,

 ! ; חטאה עון, פשע, חטא, נ, ,*עויה ז, ,*עוי
הפנים. תנועות הפנים, העוית0

צעיר. ילד, עול; עושה ז, עויל,
ובאיכה. רעה בעין מביט ז, עלן,

העינים. ראית חסרון עורון, נ, ,*עוילה
 הגוף דהתכוצות ;חד^חלה רעדה, נ, ,*עיית

מחלה(. )מין והתסתלותו
מופר. פרוע חבל, הטוא, פ״ע, עול, )עול(
הכנס. פ״ע, עול",
 או טעות :גל/ דעל כיון שבשתא —

:לאמר נכנסה, שנכנסה אחר שגיאה

עלה. ר׳ עולה,
צעירה. ילדה נ, ,*עולה
 לשרפה; המזכה על כליל העולה קרבן נ, עולה,

 פעלת עליה, כה; לעלות מדרגה בכלל; קרבן
עולה. העולה;

 מקריב שהיה העולה נ, ,*לאיה עולת —
 ב־נל לירושלים העולה מישראל איש כל

קים. היה המקדש שבית בזמן
 מק־יכיס שהיו העולה ג, תמיד, עולת —

ובערב. בבקר יום בכל פעמים במקדש
 פעלת חטא, עול, נ, עולתה, עולתה, עולה,

ועון. רשע
 מוסר. פורע פושע, עול, ז, עולה, בן —
 עוללים, ר׳ ,*עוללה )נ׳ ז, עולל, עולל,

רך. ילד עוללים(,

 ענבים גרגירי או ענב, נ, עוללות, עוללה,
 ענבים גרגרי הבציר; אחרי הגפן על שנשארו

כתף. על כורדים

 עד; נצח, (,*עולמות עולמים, )ר׳ ז, עולם,
 ימי לבוא; ושעתיד שעבר הזמן כל משך

 הזמן אחרון, דור ראשונים; דורות קדם,
 ימים ; האדם היי ימי תמידות לבוא; שעתיד

 הפלגת להוראת גם זה בשם משתמשים רבים;
 הא־ץ המציאות,* וכיו״ב(; עולם )חסד הרבוי

 כחיי תקופה הבא; העולם טובת ויושביה;
 )השקפת־( האנשים; קבוץ האנשים,0 האדם;

החיים. על ודעה השקפה
 שדה0 נצחי; בית ז, '׳גולם, בית —

עלמין. בית הקברות,
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המקדש. בית ז, ,0עולמים בית —
 כנוי ,*העולמים חי ,*העולם חי —

לאלהים.
וכלל. כלל ,0בעולם —
 בכל תמיד, עד; לעדי לתמיד, לעולם, —

זאת. בכל אפן; בכל* עת;
 של בטוי ,*בחייך תראה עולמך —

ברכה.
לעד. לתמיד, וער, לעולם —
תבל. היות מראשית מאז, מעולם, —
 מבטא ,*מעולם .דברים היו לא —

מעקרו. דבר איזה להכהיש

 )בכל אהת פעם לא אף ,*לא מעילם —
היי־(. ימי בכל או הימים

 קץ, בלי* לעד; לתמיד, עולם, עד -
מספר. בלי

ז, ,*הבא העולם ז, ,*הזה העולם _
המות. שאחרי והעולם החיים עולם

המות. שאחרי העולם ז, ,*האמת עולם —
הבא. לעולם כנוי ז, ,*הארך העולם —
 ר׳ ז, >בקבלה<, *האצילות עולם —

אצילות.
מאד. הרבה ,0ומלואו עולם —
לאדם. כנוי ז, ,*קטן עולם —
 ז, ,0ה^קר עולם ,0ה^פל העולם —

הזה. העולם
 נודדת שבו העולם ז, ,0התהו עולם —

 עד ההמון, אמונת לפי חוטא, מת נשמת

תתקן. אשר
הבא. והעולם הזה העולם ,*עולמות שני —
 לא הגויים, נ״ר, ,*העולם אמות —

היהודים.
הקבוע. המנהג לפי ,*שבעולם בנוהג —
 שעוד דבר ,*לעולם בא שלא דבר —

נמצא. טרם
לעד. לעולם, תה״ם, עולמים,

 אפן. בכל לנצח; לעולם, תה״ם, ,*עולמית
עלש. ר׳ עולש,

עולה. ר, עילתה,
 כשטזקיניט ידועים מצמחים העולה קנה ז, ,*עומד

 עמוד(. )ר׳ הצמה זרע ובו תרמיל שבראשו
 נשבר ולא נהרס ולא מעמדי על שנשאר ת,

נפרץ. ולא
 בעמידה, תה״ם, ,*עומדים ,*עומדות —

מעמד.
 פעל )בדקדוק(, ז, ,0עומד פעל —

 ואיננה הפועל בגוף נשארת שפעלתו
 יוצא(. פעל )הפך: אחר לגוף עוברת

 רופא. השערת אמדנה; השערה, ז, ,*עומד
 מבע־. חדל וכבה, הולך )גחלת(, ת, ,*עומם

עטם. ר׳ ,*עומם
עמק. ר׳ עומק,
עטר. ר׳ עומר,

 מתים העלה מתים, השביע פ״י, עוגן, )עו?(

 חשב ; בעננים ראה קסום, כשף, ;במחזה
רעים. ואיזה טובים איזה זמנים

 ע״ט לפעמים הבנויים ועם .עונות, )ר׳ ן, עק,

 מעשה פשע, חטא, ובו׳(, .עונעו• .עוטף, .עונים:
 צרה, ; הפשע שלום החטא, נמול ענש, רע;

אסון.
עון. על ענש בתור עון, בגלל בעון, —
 משפט שענשם עונות ,*חרב עונות —

מות.
 עונותינו. בגלל ,*הרבים בעונותינו -

 של החדשה הברית לספר כנוי ,*גליון עוץ
אבננליון(. למלת )חקוי הנצרות.

ענג. ר׳ עונג,
 לאיזה וטסנל קבוע מועד עת, זמן, נ, עונה,

 אחת* ;אשתו את הבעל פקודת עת ;ענין

 שעות עיטרה שתים ; בשעה ועשרים מארבע
 הלילה ומחצות הלילה חצות ועד מהצהרים

4 העין כאב ; חוט יתר, הבל, ; הצהרים עד



עדר — 412 — ערני
 אחת השקאה ; האשה הכי זוב זמן ; יסורים

דבר. של ידועה וזקופה בפרדס; או בנן
מאד. קצר זמן ,*כלום של עונה —

קוסם. מכשף, ז, יעוגן,
קסמים. מעשה כשיף, נ, עוגנה,
קוסמים. מכשפים, ז״ר, עוגנה, בני —
ענש. ר׳ עונש,
וערבב. בלבל ,,ס" ,*עו*ע
בלבול. תהפוכות, ז״ר, עועים,

 והעתק כנפיו פרוש פ״ע, יעוף(, ),נף, עוף
 עבור ; כרוח הנשא ; באויר למקום ממקום

 ;והתלהב התלקח ; ועבור חלוף ; במהירות
 והעתק למעלה הנשא עופף, ועטוף. קפל

 וכה כה הנף ; וכה כה עוף ;למקום כמקום
 העבר העף, והעבר. סלק0 ;וכיו״ב( )חרב

 בכנפיו הנשא הועף, במהירות. וכה כה
 חשך. הידה אל־, במעוף בוא אל־,

 הנשא במעוף, הלאה הנשא התעופף,

והעלם.
המעופף. פעלת ז, ־עוף,
 סוג מעופף, כנף בעל (,*עופות )ר׳ ז, עוף,

המעופפים. החיים בעלי
קטן. עוף ז, ,*בן־עוף —
מעופפים. ושרצים זבובים ז, העוף, שרק —
 ובן־אדם יעזבון למינו עוף בל —

 דומה ידוע, עממי משל ,*לו לדומה
 העורב אצל הזרזיר הלך לחנם לא ; לזה

 המחבר בל :ןכן מינו, שהיא מפני אלא

טמא. לטמא
 שמועה שמוע ,*פורח מעוף שמוע —

 מקורה דעת מבלי האויד מן קלוטה

ואטתותה.
עפר. ר׳ עופר,

 )נוגה וכבדה רכה מתכת מין אבר, נ, עופרת,
 כד.?<. יט. )איוב נהשת אומרים: ויש (;1עפר(

8161, ק10וח 1,? 1ם3(1 (ע־פ־ת1

משקל. אבן ג, עופרת, אבן —
 ת-בולה הו־ה עצה, תת פ״י, ןערק<, >עק, ערן

יעוץ. ומזמה,
שליט. מושל, ז, ,*עוצר

דחוק. לחוץ, העיק, ק<1)ע
שלב מעלה, מ־רגה, (,*)ר׳עוקים ז, ,*עוק

 לאפף הבד בית שבאבן שקערורית נ, ,*ערקה
 ;השופכים למי בחצר חפירה בור, ;השמן

לוע. גרון, הבליעה, בית
צרה. נ, ,*נפש עוקת -

עקץ' י׳ ׳*עוקק
וחריף. חד דק, בהד דוקר ת, ,*עוקק
 מסכת שם (,*עוקצים >או: *עוקצין —

 וטה־ה טמאה בדיני העוסקת תלמודית
 שעליהם ־ הבדים הם פרות, עקצי של

וכיו״ב. בעץ, הפרות תלויים
 ;משנתו קום הקץ, פעו״י, יעור(, )ער, עור

 ;ממנוחה החרד חרנז, ;משנתו עיניו פקוח
 העור, ערם. היה לעשות; מהר הזדרז,
 מורק היה ;הזדרז ;משנתו קום הנער,

 והתרגשות; תנועה למצב הבא עורר, )חרב(.

 הדוס, ;ויכסה נרה ;הנפש רנשות החרד
 על קינות קרוא מת, הספד* ;ממקומו טלטל

 ד,*ע ותביעות. טענות חדש ערער, ;בת
 הקיץ׳ העיר, ערער. ר׳ ,*ערער עמר. ר׳

 רגשו־. החרד משנתו: איש החרד משנתו; קום
 השניה ; טלטל ; הדום ; לפעלה זרז איש;

 נרה, )"יעל"( לב; שים ודאה, הכר ושמור;
 טענות הרעו ערער,* ; ב־ שריח שפדה,

 אה־ דב-י על בהוספה דעה חוה0 ותביעות;
 התעורר, ההרס. העקר, ,*הוער בשנוי. או

 ריב משנתו; קום* התרגש; התחזק, התאמץ,
 ,*דהרתעדער ערער. ותכיעורת, בטענות

ערער. ר׳
עיגים שגו־ לעור; עשה העינים, נקר פ״י, עור,
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 לעור, היה ,**התעוי נכוחה. תראינה שלא

בעורון. הכה
 סומא, רואה, שאינו איש עינים, אין ז, ?נול,

פקה(. :)הפך
דבר. אותו יודע שאינו ,*בלבל עול —

 האדם גוף את המכסה גלד עורות(, >ר׳ ז, עול,
 של הזה הגלד חמר החיים; בעלי ויתר

וכיו״ב. נעלים עושים שבו כעה״ח
 המכסה השקוף הקרום ז, ׳0הקלן עול —

בעין. הכבה את
 שבין המנון הקרום ז, ,0לקשת עול —

שבעין. העדשה ובין הקרן עור
התבואה. גרגרי קלפת מוץ, ז, עול",
שנוצותיו טורף עוף (,*עורכת >נ׳ ז, עולב,

עורב
 יוכל שלא לדבר משל ,*לבן עולב —

להיות.
 מבטא קנוי, על אש המביא כעולם —

 על הצרה את בידיו המביא איש על משל

עצמו.
 אצל הזלזיל הלך לחנם לא —

 ,*מינו שהוא מפני אלא העולם
 מתחבר איש כל לאמר: ידוע עממי משל

 בל לזה: דומה לו, הדומים האנשים עם

 וכן: לו, לדומה אדם ובן .ישבן למינו עוף

טמא. לטמא המחבר בל
>מבטא התעופף! עורב פ_לח/ עולבא —

8סקס9, €01־66311, עורב *(

1־3 י/6 ח

 אחר, לענין המךבר את להסיע משמש

 ועבר־ שהתעופף כעוף זה דבר :כלומר
נברא(. ולא היה לא זה דבר ואיננו;

העינים. ראות חסרון ז, עולון,
ערך. ר׳ .ז; ,*הין עולך

ערף. ר־ עולף,
החי. בגוף דם גיד ז, עולק,
זכותו. דורש תובע, ז, עולל,

 השתמשו שבו מים של שעון מין נ, ,*עוללה

מעורר. שעון לפנים;
דבר. לעשיית זרוז נ, ,0עוללות

עורון. ר׳ נ, עולת,
האסף. החסז; מהר, ס״ע, יעוש(, )עש, עוש

ושב. עובר ר״ת, עו״ש,
 אר שם עם בורא; יוצר, דבר; מכונן ז, עושה,
 שחר, )עושה אחריו הפעול ביחס כנוי

לה׳. כנוי עושך( עושני,
עשר. ר׳ עושל,
 בישר; לא עשה עקל; _עקס, עוה, עות, >עות(

 התעקם, עוות, וערבב. בלבל* השחת; קלקל,
התקלקל. השחת, התכופף; התעות, העקש.

ד.(. נ. )ישעיהו תמוך עזור, שה״ם, עות,
 מעשה ;הדין עוות עותתי(, )כ׳ נ, עותה,

עולה. עול,
 אמיץ; כה, רב חזק, עזים(, ר׳ עזה, )נ׳ ת, עז,

 בנון הזק ; )בטעם( חריף* ;אכזרי קשה,

וכמראה.
הצוף. ת, פנים, עז —

עז
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עזות. ר׳ עזות, —

עז. גבורה, כה, ז, עז,
 ממשפחת יונק חי תיש(, ז, עזים, )ר׳ נ, עז,

 העזים, צמר ; (ג פרפה ומפריס מקרין הצאן,
ערך. וקלת בזויה לחיה סמל* העזים; שער
עזים, צפיר עזים, שעיר עזים, גדי —

שבעזים. וצעיר רך ז,
(.2קרן בעל דג כין נ, ,0הים עז —

 אמץ תקף, הזק, ; גבורה כה, עזי( )כ׳ ז, ״ך,
 :( )ולפעמים הוד; כבוד, ; רף1י קשי ;לב

מצודה. מחפה, משגב,
גאוה. עזות, זדון, ז, פנים, עז —

זומם; יעד זה; עס זה; על זרה; עבודה ר״ת, ע״ז,

המלאכים. אחד שם ,*עזאל ,*עזא
 האחד את לשם ששלחו מקום שם ז, עזאזל,

 הכפורים; ביום לקרבן שלקהו השעירים משני

 שחת, בור תפתה, מקום0 ;השדים *מלך

השדים. משכן מקום
עזא. ר׳ ז, ,*עזאל

 הרפה זגוה, גטוש, פ״י, _יעזב(, 'עזב, עזב
 הפרד לנפשו; שלוח לו; לב שים ולא מדבר

 להפיר עזור ; מצרה חלץ עזור, מנוע; מדבר;

 הגיה השא־, בצר; בנין, הזק מעל־; משא
 ; חוב משלם פטר ; לאה־ים השאר ; דבר

 י״ט, כ׳, )איוב ענה ;מרשות־ דבר הוציא
 היה העזב, דבר. לעשות רשות נתון ;לין(;

 השאר ; העזב עזוב, השאר. ועזוב, נטוש
 כבעלה. אשה שלח ,*העזב לפליטה.

העזב. ,*התעזב
 מהארץ היוצאת פחורה עזבונים(, )ר׳ ז, עזבון,

 הנקנית סחורה מפחד; אחרת; בארץ לממכר

איש. כות אתרי שנשאר ההון0 והנמכרת;
עז. נ, ,*עזה

<!033. 216£6, 6116^^6. 5116־2031 (עז1
,ססחסעסק 83115165 הים עז (2

 ה־שע, העזר, מצרה. פדה הצל, ;לימין־
עזו־. העזה, התגבר. )־?ל־(, עזרה; קבל
 של נופה ,*,־עלי*לי .יעזרו בך —

השכים. כן לי יעזרו בכה לאמר: שבועה

קס6.ד. ^66-־ז עזניה *(
3016.( 31^16 ^6 וח61,־ 563 63^16



 משען, נ, .עזרתה,
הצלה. סיוע; ועד,

עזרד

 עור
 עזרת׳ עזרה, ז, עזר,

 נ תמיכה, יצרה, משגב
 יבש. קנה ז, ,*עזרד

 (.* עץ פרי מין עזרד,
 חצר עזרת(, >ס׳ נ, עזרה׳

 מקף. מקום המקדש;
 ,*לשראיל ?זרת —

 בבית החצר חלק נ,

 שהירח דהמקרש
 ישראל לבני מ:עד

נהנים. שאינם
 בבית החצר חלק ,*כהנים ?זרת —

לכהנים. רק ט;עד שהיה המקדש
 בבית לנשים ההר נ, ,*נשים עזרת —

הכנסת.
 שהיו התורה ספר ז, ,*העזרה ספר —

ה׳. בבית לפנים בו משתמשים
 עזר. ר׳ עזרתה, עזרת, עזרה,

עזרה. ר׳ ,*עזרר
מטה. חתומים עדים ר״ת, עח״מ,

 או עוף נוצת קנה קולמוס, עטים(, )ר׳ ז, עט,
 צסרן0 ; סופיים קנה בדיו, בו לכתב חרט

בו. לכתב קטן ברזל

עטים

 עפרון. מעופרת, חרט ז, ,0עופרת עט —

 טובה. עין טובה; עצה טעם; על ר״ת, ע״ט,
 לבוש עטוף, סעד״י, _יעטר<(, ►עטה, עטה

 התכסה; התעטף, הגוף; כל המכסה רחב בגר

עטף. כסה, העטה, בגד. וקפל כרוך

 336נסק11> (6קמס1>1111311,)<ז עזרד *(
£7.61־016, 3261־016, 3/31־016.

עטלף
מרכך. (,*)זית־ ת, ,*עטף
 כיה; תש הלש, גוע; בטלית; מכסה ת, עטוף,

)צאן(. בשנה מאחר בזמן הנולר
והעוטף. העוטה פעלת ז, ,*עטוף
 הרחקה ;על־ עטרה שימת קשוט; ז, ,*עטור

הפרדה. ט',
 טעמים כתיבת ז, ,*סופרים עטור —

 הסופרים הסרת ;בפסוקים)?־( מפסיקים
 מלים בראשי מיתרות וו( )אותיות ווים

)?(. בתנ״ך
עטרה. לו שיש ב־; מקשט ת, ,*עטור
 רוח התפרצות הזורר, פעלת עטישה, ז, ,*עטוש

נפיחה. פתאם; טנחירים
 הסתר,)?־(; פתוי, חטא)?־(; גרם)?(; סבה, ז, ,*עטי

עצה.
 כלי )?־(; בהמה של רה חזה, שרי, ז, עטין,

 של החלב את חולבים שאליו הכלי החלב,

 בית קורות תחת מכנסים זיתים* )?(; הבהמה

במעטן. או הבר
 עליון בגר מעטה, (,*עטיפים )ר׳ ז, ׳*עטיף

בו. להתעטף
 מעטה, ; והעוטה העוטף פעלת נ, ,*עטיפה

הנפש. התעלפות להתעטף; עליון בגד
 רוח התפרצות הזורר, פעי^ת נ, עטישה,

פתאם. מהנהירים
אטליז. ר׳ הסוהרים; מקוה שוק, ז, ,*עטלז
מין ז, עטלף,

 עכבר שרץ,

 בעור מעופף

 אצבעות שבין
 הר והוא רגליו

ויוצא בחורים
עטלף (;,בלילות וטעופף

 וחכמה. דעת ושונא חשוך לאיש כנוי0

עטלף *(
וח308, 01130^6-800118, 111116ח-ק1סס86
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 ן כגיגית זיתים שים פ״י, ׳(*ןעטן ,*>עטן *עטן
העצירה. לפני לרככם מכבש תחת או

;־!133, □^£6, 0611, 6׳\6 עין *(

 מסביב, התכסה פעו״י, _יעטף<, )עטף, עטף
 החלש. מעצב, או טהלשה התעלף עטה;

 וינון. מצרה המק מצרה, התעלף העטף,
 | )צאן( הוליד ; הצטמק רזה, היה העטף,

 י התעטף, )בתשרי(. בשנה מאחר בזמן
גופו. הלט התכסה,* העטף;

 י ;סבב סביב, הקף ס״י, .יעטר(, >עטר, עטר
 סבב; סביב, הקף עטר, על־. עטרה *שים
פאר. קשט, יפה, ;יעל־ וגזר עטרה שים

 היה העטר, ונזר. בעטרה הקשט ,*עטור
 .*יעל נזר או עטרה שים ; יעטרה כעל

 ;התכבד ;ראשו יעל עטרה שים ,*התעטד
מצרה. הנצל והתקשט; התיפה

 עטרות, ר׳ עטרתי, כ׳ .עטרת, )ס׳ ג, עטרה,
 •על חן לוית גזר, מלכות, כתר עטרות(,

 יקר, כבוד, ;וכבוד שררה לאות הראש

 עצים שורת ;ענפים או פרחים זר* ; מעלה
 שפה ; מסגרת שפה, ; עגול בחצי נטועים

 אבנים קשת כעין ; דבר איזה מקיפה בולטת
 השדים דד ;לחלון או לפתח מעל כבנין

 ;מהפה טגן, ; הזכרות אבר ראש ; לאשה
 בחלק טלית בראש וכיו״ב כסף חוטי קשוט0

הראש. את המכסה
חלוקה. שטר הלוקה; נ, עטרה׳,
 המשהן עין שרץ הזפת, פסלת ז, ,*עטרן

דנים. שמן למאור; בו ומשתמשים רע שריחו
,*התעטש ,*עטש <,*עטשי,.יעטש7> *עטש

פתאם; כהתפרצות מהנחירים רוח היציא זורר,
נפיחה. הפח

 מפלת. חרבה, שממה, תל עץם<, )ר׳ ז, עי,

)ספר(. יעקב עין ידי; על ר״ת, ע״י,
 אלילים. עובדי שיל חג יום מועד, יום ז, ,*עיר

עדית. ר׳ ,*עידית
אחרים. ידי על ר״ת, עי״א,

הקודש. עיר ר״ת, עיה״ק,
טוב. יום יערב ר״ת, עיו״ט,
כפור. יום •ערב ר״ת, עיו״ם,
 ־מעין פעלת המחשבה, התעמקות ז, ,*עיון

 למוד0 ;יתרה התבוננות ;לחשב ומתעמק

מפשטים. בדברים התעמקות תורה;
 את מ־אש חשוב ז, ,*תפלה עיון -

 התעמקות התפלה; של הטובות התוצאות

בתפלה.
צמא. ז, ,0עיוף
זה. ידי על ■'"ת, עי״ז,
 (;1טורף לעוף שם עיטים(, )ר׳ ז, עיט,

אריג. בקצה גדיל* נשר)?־(;
בך. ידי על ר־ת, ע־'ב,

לעיל. עין ר׳ת, עי׳ל,
 מזה; קדם למעלה, מלעיל/ לעיל/ "ל"(,*)

מלעיל. ר׳
 הלוך וגכרה, הלוך ולעילא", לעילא —

מאד. ונשא נכוה למעלה; ועלה
נצה. עולם, ז, עילום,

חזק. עצם, ז, עיט,
 שמהדקיס מקל או עץ לוח כישור, נ, ,*עימדי
לטוות. הפשתן את או הצמר את עליו

 הראות *אב עיני(, ם״ר עיניס, ר׳ ענין, ,גם נ, עין,
 מראה; לעין, הנראה דבר פני ;(2החי כנוף

 תקוה, צבע; גון, ;עין מבט ;דבר עצם
 ;רכר אליה לקשר בכלי טבעת ;תוחלת

כים; מוצא מקור, מעין, עיניות(, עעות, *)ר

06161,־ ע-3ט10,זט עיט *(
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 נקב עגול; חלון* ט.(; ג. )זכרי־ בשניה ז,

התנור. מעשנת הריהיס; אבן באמצע
שניו; מול בשניו, אמצעי; בל■ בעין, עין —

 כנגד בדיוק המאזנים של אחת *כף

הכרעה(. )בלי השקילה בשעת הברתה
 ;יותר ולא שהות לא טדיק, ,בעין —

הטבעית. בצורה בעצם,
*

הדרך. אם על בעימם, —
 התכן, מתוך מעט; דומה ,בעין ,מעין —

תמצית. ; מעצם
**

גלוי. בשני, לעיני־, —
 ;תאוה בעל נ״ר, ,גבוהות עימם —

תאוה. בעל ♦טל עינים
*

מקנא. לא איש של עין נ, טובה, עין —
 בטוב נתון ב־(, )נתון נ, ,יפה עין —

בהרחבה. לב,
*

 של פרטית השגחה ,*מעלה של עין —
האלהים.

האלהים. עין ,*וליונה עין —
 של עין נ, ,*רעה עין ,*צרה עין —

 להזיק בעין הנתון הרע הכה מקנא; איש
ההמון(. אמונת )לשי

 הכח ידי על הזק ,*ב־ צרה עין הכנים —
ההמון(. אמונת )לשי בעין הנתון הרע

 אמונת )לשי מזיק מבט נ, ׳*הרע עין —
ההמון(.

 בו טיטתטשים מבטא ,0הרע עין בלי —
 של וכיו״ב חכמתו או יסיו כשמהללים

מזה. נזה לו יצא לא כי וחפצים מישהו
 מפני רעה, עין משני ,*העין מפני —

ההמון(. אמונת )לשי מזיק מבט
בו. יוצא שהעשן החור נ, ,*התנור עין —
 מביטות עינים נ״ר, ,*עושמת עימם —

וכעם. בזעף
 לטובה שמה מקנא, לא ת, _עץ, טוב —

על-אחרים. הבאה

 ליאות יבול שאינו טקנא, ת, _עין, צר —
אחרים. בטובת

מתגאה. ת, עימם, גבה -
 לא. י. )במדבר דרך למורה כנוי עי_מם, —

טו.( כט. איוב
ענו. ת, עימם, שה —
 נוטה ששריו צמה מין נ, ,0השמ^ עין —

(.1השמש שני עבר אל
ל־. וטקוה מצפה פלוני אל", עין־ —
 ה׳ על־, משניה ה־ אל־, ה' עין —

את־. שומר
פקוח עימם, האר עימם, גלה —

בדבר. להתבונן עורר עימם,
חודר. במבט הבט עין, לטוש —
 מריק במשקל מכור ,בעין עין מכור -

הכרעה. בלי
*

ל־. קוה צפה, אל־, עין נשוא —
 חשוב אל־, לב יטיס ,ב־ עימם נתון -

 על־, השנה אל־; בבעם הבט אדות־; על

את־. שמור

*

 ;ב־ היתר צד טצוא ,ל־ עימם נתון —
דבר. צדקת הוכיח

*

מ־. השגחה הפר עין, העלים —
 דבר חיצוניות אל הבט לעימם, ראה —

לתוכו. ולא

רב. יש כי לעין הראה ,עין השב — **
עין. נשוא עין, הרם ,עין תלה — *
לטובה. השניה עין, שים —
רהם. הטול, )עון־<, חום —
התגאה. )עק־(, רום —
התאוה. )ע.ין־(, שאול —
 ויפה טוב היה בעיני־, חן מצוא —

בדעת".

בעיני־, ;פה.( )או: טוב הדבר —
 11מס0ממס6ז1<£ממ השטש עין '(

80חח6ח1נ1ט1,טוו 10שחחט801, 811ח{10ו^6ה
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 עיר זהבידוה, עיר ואם, עיר —

 עיר נ, ממלכה׳ .עיר המלוכה,
השליט. או המלך מושב

בביב. בהומה בצורה עיר נ, חומה, עיר —
בצורה הומה לה •מיש עיר מבצר, עיר —

 בו־ח היה שאליה עיר ג, מקלט, עיר —
 בבטחה בה לשכת בשגגה הרוצה לפנים

הגדול. הכהן מות עד
 ע־י שאינן הערים נ״ר, השדה, ערי —

 דשליט או המלך אין שבהן הערים בירה,

כפרים. יושב,
 נשים של תכשיט נ, ,*זהב של עיר —

עליו. מצירת היתה שירושלים
 בן פיה, לימים, צעיר המור עירים(, )ר׳ ז, עיר,

וזריז. מהיר המור חמור;
ער. ר׳ ,*עיר

קטנה. עיר ג, עירה",
 שמשתמש הבכיר שבתוך החוטים נ, ,*עירה

 ;מליל ;שבארינה הערב לחלק האורג בם

צמר. אניץ
ערוב. ר׳ עירוב,
(.* החבצלות מסוג פרה כין ז, עידון״,

 קט:-ז; עיר בן עירה, יושב ת, ,*ני*עיד

עיר. יושב0
למספוא. צמה מין נ, (,*עירית )או *עירות
 מלבושים. העדר לבוש, חסר ז, ערם, עילם,
בשרו. על בנד באין לבוש, בלא ת,

ער. היה, ת, עירוני; ר׳ ,*עידני
לבן. מחמר כלי נ, ,*עירנית

 הכימה כוכבי בין כוכבים קבוצת נ, עש, עיש,
 קבוצת ;השור)?־( בשם גם הנקראת והכפיל

הגדול)?־(. הדב כוכבי
הקטנים הכוכבים שלשת ז״ר, עיש, בני —

 3ר.3סז־1181ממ־מ1,< *8ו!ק0- עירון *(
£161, 38ק1ו03616, £13^0^(11

 י יפה, טוב, הוא הדבר כי הושב פלוני
נכון.

 כי הושב פלוני בעיני־, רע הדבר —
נכון. ולא רע הוא הרבו■

 עצמו על חשוב עצמו, בעיני היה־ —
הוא". כי

 ; העברי. בא״ב עשרה השש האות שב נ, ,*עין
הרע. עין בישא', עינא
 הרבה חשוב במחשבתו, העמק ,*•עין >עיץ<

 ,*ב הבט קרוא; חודר; כמבט הבט בדבר;
 ;המשקל כסות השוה ב־; דקדק ב"; התבונן

המשקל. שווי ההזק ,*עיון בדיוק. שקול
עין. כאב נ, ,*עינה

שבראה. קטנה אונה נ, ,*עינינית
:דולות. עינים בעל ת, ,*.עינן ,*עינן

עפה. ר׳ ,*עיסה
עדים. ידי על ר״ת, עי״ע,

ונאמנים. כשרים עדים ידי על ר״ת, עיעכו״נ,
 חלוש, ינוע, ס״ע, רעף(, ;עיף, >ע_יף, עיף

עבודה. מרב רפה
 משתוקק צמא, עבודה; מרב ורפה חלש ת, ע^ף,

לשתות.
קדרות. כהה, אור חשכה, נ, _עיםתה, עיפה,
 התעלפות, עבודה, מרב חלשה נ, ,סעי_פות

בשר. יגיעת
עצה. נתון יעץ, ת, ,*עיין )עוין(

עצום. ר׳ ,*עיצוב
קדשנו. עיר ר״ת, עי״ק,

ותכונן. תבנה קדשנו עיר ר״ת, עיקת״ו,
עקר. ר׳ *עיקר,

 (,*עיךות עירים, : לפעמים ערים, )ר׳ ג, עיר,
 ולפעמים ברחובות יחד רבים מושב כתי קבוץ

 1 'המלאך שונא; אויב, ובשערים; בחומה גם

והמגין. השוטר
הקדש, עיר אלהים, עיר העיר, —

לירושלים. כנוי
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הגדול. הרב כוכבי קבוצת של בזנב הנמצאים

עבודת ברחו; על כן; על כאן; עד ר״ת, ע״כ,
כמה. עד כנעני; עבד כוכבים;

ז, ,*עכובאיש כל עם ואחד; אהד כל על ר״ת, עכאו״א,

הכלי בשולי הנשאר מנוזל מעט נ, ,*עכבת
שהורק. אחרי

עכ״ל. ר׳ רבריו, כאן ער ר״ת, עכ״ד,
אחור, התאחדות, ;מניעה מעצר,

לא שמבלעדיו הכרחי תנאי0 ;התמהמהות ואיש.

האורג קטן שרץ
(.1יצממית קורים, ריצת
 שהעכביש רהוטים ז״ר, עכביש, קורי —

 סמל ;רשת בהם ואורג מתוכו מוציא
וחזק. קיום לו שאין לדבר םמלס ; סתר

הדבר. יעשה
 תכף תכף, מה־, תה״ם, ,סכוכ1? בלי —

מיה. ומיה,
שת. אהודים, ענבות, ז, ,*עכוז
 הפיכת אכיל,0 ; באש שנשרף רב־ ז, ,*עכול

המזון. לחמרי החי כקרב המאכל
 או עובר, ; מזלות כוכבים עבודת ר״ת, עבו״ם, ;

 פסל. אליל, ומזלות; כוכבים, עובדי או עובדת,
 מלא עצוב, )נוזל(; צלול לא דלוח, ה, ,*עבור
דאגה. מלא וצער, עצב
 וצללנו החבית היתוה עכורה —

 את הסירנו במובן: בטוי ,*אותה
מעל". החרפה

צח. ולא עכור שהוא דבר טבע ז, ,0עכור
זאת. כל עם ר״ת, עכ״ז,

 לכבישת המשמשת ועגלה גדולה אבן ז, ,*עכיר

הבד. בכית זיתים
עכור. הלוה, נ, ,0זגכירות ,*עכ;רה

 הפק־* באש; בער יטרוף, פ״י, ,*עכל (*)עכל
 ;המזון לחמרי המעים אל הבא האבל

 התהפך0 ;באש הבער השרף, ,*התעכל
המזון. להמרי )האכל(

 שמשתמשים )מבטא לשונו כאן עד ר״ת, עכ״ל,

סם־, או איש דברי בספר כשמביאים כו
 מעשרו נהנה אינו בעצמו שהוא קמצן
ממנו(. להגות לאח־ים נם נותן ואינו

 ח3,<זץ 8ק1חח6, 3ז31ח^66, (עכביש1
8ק1(16־ז

1<3,טסךק €31ג<־0ח עככונית *<
טט^((161ו3)

¥611111.. \/%13ט 50זט!8, יעכב־ (3
וח0ט86

האלה(. הדברים בסוף
גרום. סבב, פ״י, ,*עכן (*>עכן

 נחש נ, עכנה\, ז, עכינא/ ?נבנא/ עכך׳
טבעות. בעל

 כבל שלשלת, יצרשרת, .עכסים(, )ר׳ ז, עכם,
 על בשרשרת נשים יצל תכשיט ;ברזל

אפעה. ארסי, נחש מין הרגלים;
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 קול והשמע )אשה( צלצל פ״ע, עכם, >עכם<

הרגלים. שעל בעכסים
פגים. כל על ר״ת, עכ״פ,

 המס; במבוכה, הבא פ״י, ןעבר(, >עכר, עכר
 הלוה,* ;ברעה הבא בצרה, הבא ;הדאב

 פצע עורר ;צלול יהיה לבל גוזל וסכסך נער

 עכו-ר היה* ממנוחתו; ההרס העבר, מכה. או
 נער הלוה, עכור, ,0העבר צלול. ולא והלוח

צלול. יהיה לבל נוזל וסכסך
 ועברתם החבית היתד, צלולה —

 טוב היה הכל :לאטד מבטא ,*אותה
פתאם. צרה הבאתם ואתם ונכון

 נחש מין ארסי)?(; עכביש מין ז, עכשוב,
>?(. ארסי
 עתה, תה״ס, כשהוא(, >ער עכשיו", עכשו",

הזאת. בעת הזה, בזמן
ומעלה. מהיום והלאה, מהיום ,*מעכשיו —

צעירות. לבהמות כנוי ת, על,
הצאן. צעירות עלות, —

גבוה. רם, ת, גבה. רום, ז, על, על,
מגבוה. ממרום, מעל, —

למעלה. תה״ם, על, על,
 וכו׳(, עליף עלי, : בכנוים עלי, :)במליצה על,

 ;דבר של החיצוני כשטח ; מדבר למעלה
 לפני ; נוף( על בגד :)כגון לדבר מסביב

 אצל, ;תחת( :)הפך הדבר גב לפני דבר,

 לפי; כשביל; לסבת, כגלל, עם־; יחד ל־; קרוב

 מ־, יותר ; ל־ בנוגע כן; פי על אף כי; אף
על־. נוסף
 לפטה, מלמעלה תניעה להוראת מעל, —
 הסתלקות או למעלה, מלמטה סלוק גם או

ממעל. מקום; מקרבת
בגלל. ,*אודות על —
 שכן, ככל ,*וכמה כמה אחת על —

וחמר. מקל
חס׳ן־. למרות אף־, על —

בנלל. אשר, על —
 כעשה, בשעת הכקום, על ,*אתי" על —

זמן. באותו מעמד, באותו
 אצל; יד, על על; ,*בי3 על ,*גב על —

באמצעות. ידי, על ל־; מעל
בגלל. דבר, על -
 עם. יהד עם, ל־; ק־וב אצל, _יד־, על —
 אחד. אחד מעט, מעט ,*יד על יד על —
 סי, על באמצעות; כעד, דרך, ידי, על -

בשביל.* כסי;
כי. יען כי, על —
זה. בגלל לכן, בן, על —
 ,*ברחי נעל ,*ברח בעל ,*ברח על —

 בהכרח, רצונו, נגד (,*ברחי בעל
חפצו. לכרות

בתנאי. ,*ש־ מגת על ,*מגת על -
הסם־. כן לא ,*פה בעל ,*פה על —
ידי. על ל־; בהתאם ל־; מכון פי, על —
נס. כי, אם ,*ש־ פי על אף —
 העליון החיצוני, השטה על פגי, על —

בחיים. האיש בעוד )־איש(*בםני; דבר; של
למצער.0 אפן; בכל ,*פ״ים בל על —
כי. יען ש־", שוב על —
שכתוב, כמו* לסבת; בגלל, ,*שם־ על —
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 או כעגלה למשיכה מוט או מופרות וכו

 דבר היוב, הוכה,* שעבוד; משא; במחרשה;
כיותר. ככד הוכה דבר איש; על המוטל חובה

לעיל. עין ר״ת,
 עילאי׳'■'׳ )עילאי'׳ עלאי'''׳ עלאה'''׳ עלא/

עליון. ת, .עילאי"(, .עלאי, ר׳ עילאי",

 ככבוד, פגוע פ״י, (,*יעליב ,*>עלכ *עלב
 חכרו. כבוד דלל בדברים, חברו פני הלבן

 דברי שמוע בכבודו; לפגיעה חשוב ,*העלב
עלוב. ,*העלב בכבודו. פגיעה

 כגוי עולבים/ ואינם נעלבים -
 שאינם וענוים ותמימים ישרים לאנשים

 אחרים אם גם אחרים בכבוד פוגעים
בכבודם. פוגעים

 כבוד; חלול ככבוד, פגיעה ז, עלבון/ ,*עלבו!
צער. ענוי, בכבוד; פגיעה גמול

 דרוש ,*עלבון בקש ,*עלבון תבוע -
עלבון. נקטת

בכבדות. מדבר פה, כבד ת, עלג,

 הלוך ;התרומם פ״ע, יעלה(, רעלה, עלה
 הנמצאות למדינה או לעיר הלוך גבוה; למקום

 ;האיש מושב ממקום גבוה יותר במקום
 הלוך ;חשוב מקום אל הלוך מטעטק; יצוא

 הובא בהתפרצות; בוא להלחם; בוא ויצוא;

 גדותיו; על )נהר( פרוץ לקרבן; המזבח אל

 מ־; הפלא הנשא, וגבור; פרוץ ;שגה צמוח,
 ;)קול( התרומם ; לכוש איש( על כנד”)

 ;בחשבון בוא* ; הסתלק התרחק, )־מעל"(
 ־(3)־ ; וכך בכך דבר מהיר שלם ב־(, )ל־

 ; התנשא התרומם, העלה, כתוך־. התבטל
 ; נשא הרם, ,*עלה הסתלק. סור, התרהק,

 הרם הוציא; העלה, גדל. שבה, חלל,

 הוליך ;גבוה למקום דבר הבא ;למעלה
 שנמצא ממקום גבוהה יותר למדינה או לעיר

 הארץ; מן בער הלאה, נישוא ;האיש בו
הבא למלחמה; הכין המזבח; על קרבן הביא

עלה ־
 מש שים על־; שלח השלהן; אל )מאכל(

 )דבר בטל ל־; חשוב בחשבון; הבא* על־;

 מחיר שלם )־ככסף( דבר(; בתוך הנמצא
 העלה, לארץ. וכדומה( )סחורה הכנס יותר;
 .*ב הובא כמספר, הובא על־; הושם הורם,

 הורם; התרומם,* התנשא; התגאה, התעלה,
ובמהיר. בערך גדול

 לעשות־; פלוני הצליח ,*לפלוני עליה —
 שלם פלוני וכך(, )־בכך לו; נחשב היה

וכך. כך סכום בעדו
 פלוני הצליח (,*>פלוני ב:ד־ עלה —

לעשות.
 היה טוב, באפן יצוא ,*יפה עלה —

טוב. באפן התוצאה
הגורל. נפול הגורל, עלה —
קצוף. כעוס, חמה, )גלה —
־על רוח, ־.על לב, על עלה —

במחשבה. בוא חשוב, ,*העת
 לשלשת לירושלים הלוך ,*לרגל עלה —

וסכות. שבועות פסח, :החגים
כים. מהנסיעה שוב ,*הים מן עלה —
 קבור הוא ,*בלחייו עשבים עלו7 —

רב. מזמן כאדמה
 יורד* ; נכוה למקום ההולך ת, עולה, —

 ירושלמי נהור, סגי )מלשון מנכסיו,

ה.( סאה
 בו שמתחשבים קרבן ז, ,*ויורד עולה —

 משתנה והוא המקריב של רכושו מדת עם

 )בטעמי0 ;בסכין סניטה ;זו מדה לסי
 מלמעלה מהפך עם מרכא אט״ת(, ספרי

 מדרגה השיר(, )משקל ; שלפניה במלח

/*השיר)- בתורת
 מזה היוצא התוצאה, ,*מזה העולה —

.*כי הוא
 גרום חמה, העלה אף, העלה —

לקצף. לכעס,
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הבער. הדלק, >נר<, העלה —
כאלו־. ל־ הישוב ,*על־ העלה —
להלכה. קבוע ,0.להלכה העלה —
 כל לו אין ,*מוריד ולא מעלה לא —

 מביא אינו היא, אהה ;וחשיבות ערך
נזק. ולא תועלת לא

 בו שמשתמשים מבטא ,0יתעלה ה׳ —
רוממותו. על להורות ה׳ שם בהזכרת

עולה. ר׳ עלה,
 קבוץ עלי־(, ס״ר, עלים, ר׳ עלה, )פי ז, עלה,

 צמחי טרשי בענפים; העולים העצים טרפי

 ; כמחברת או בספר דף0 ; אהד טרף האדמה;
עתון. נליון עתון;

)?( מטה נ, עלה,
מעשה; דכר עליו לתלות ענין תואנה, נ, ,*עלה

ראשונה. סבה סכה,0 עולה; ^:ול,
 כל עלה ,0הראשונה העלה —

הכל. מסבב לה׳ תאר נ, ,0העלות
 שפל ; כלמה מלא ;אמלל מסכן, ת, ,*עלוב
ענו. רוח,
עולה. ר׳ עלוה,
 ממקום; הסתלקות התעלות; רוטטות; ז, ,*עלוי

 ;מהיר יתרון ; ממקום העולה פעלת עליה,
 )במכירה אחר שנותן ממה יותר מחיר שלום

 שכל בעל באדן,0 ;דבר שומת ;בהכרזה(
 המשרתים הטעמים לאהד שם ;ומצין נעלה
-(.* )מנח
 מסבב, ז,ס ;מסגל ראוי, מכשר, ת, ,*עלול

רעוע. חלוש, מסבה; תוצאה
 הדקדוק )בספרי ז, ,0^לול פעל —

נחה. אות בו ישיש פעל שרש הספרדים(,
 השרש ,0־הלמד ־העיף, ,0הפא עלול -

 נחה. אות הלמד או העין אד שלו הפעל יטפא

נסתר. נעלם, ת, ,*עלו□
 העלמה, הסתרה, כסוי, ז, ,0עלו□ ,*עלו□

תעלומה.

;שחרות הנעורים, ימי ז״ר, עלומים,

 בעתין• המשעשע
התעלסות. ז, ,*עלוף
יטוצץ בט־סד הנאחז עטלף טין נ, עלוקה,

ששון. ישמחה, נ, ,*עלזה
האפיל. החישיך, ,*העליט (*)עלט
אסלה. חשך, נ, עלטה,

 -בר בו לכתש עץ או ברזל נליל ז, על/
 חלק0 ;כותשים שעליו עץ גוש* ;במכתש

קטן. כעמוד בפרח
עליון. עלית<, )נ׳ ת, עלי,

 דיוטה העולה; פעלת מדרגה; מעלה, נ, עליה,
 התרוממות התנשאות,* ;כבנין עליונה

 המזבח; על קרבן ישיטת לרגל; עלות במדרגה;
 לחלק כגוי אחר; דבר בתוך דבר התבטלות

 ;עם קבוץ אספה, ;האשה מרחם העליון

 בבית לתורה קריאה0 :טוב היותר עדית,
המים. גאות ;הכנסת

דיוטות. ג״ר, ,*עליות —
 בימי היהודים הליכת נ, ,*רגלים עלית —

 •סח, : החגים בשלשת לירושלים הבית
וסכות. •שבועות

 83ל.1ת11,ק ^\3,זץקרח עלוקה י(
^3קחז1טז

 ז11מ81<3,81,>^^גו 53ת£8ט0, עלוקה *(
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עלם ~ 423 — עליה
 המציגים האגשים ז״ר, ׳*עליה בני —

המעלה. ורמי נכבדים והטובים,

 ,*מועטים והם עליה בני ראיתי -
 מעטים :לאטר ידועה תלמודית אמרה

באמת. והטובים המציגים האנשים הם
 מטה למעלה גבוה במקום נמצא ת, עליון׳

 ובערך; כמדרגה רם ;במקום נעלה ;שתחתיו
 ; למעלה הנזכר* ; אלהים ; גבוה היותר

 במוכן לתחתון )כנגוד שמימי שבשמים,

ארצי(.
 ׳*לעליונה ;דו ,*העליונה על ;דו -

 כטוב לבחיר הרשות בידו ;זכה הוא

דברים. שבשני
גבה. גבהות, נ, ,0עליונות

עלז. ר־ עליז,
משוש. צהלה, שמחה, נ׳ ,0עליזות
כור. ומלאכה; עבודה מקום ז, עליל,
 נראה גלוי, ברור, תה״ם, ,*בעליל —

ידוע. מפרסם, ת, ;לעינים
 פעל ; חשוב מעשה מעלל, מפעל, נ, עלילה׳

 רע; מעשה עולמו; בהנהגת ה■ מעשה נמרץ;
 דברי בדית ידי על האשמה0 ; נכלים תואנה,

 כחזיון. מערכה בחזיון, חלק ;איש על ישקר

במעשיו. נורא עלילה׳ נורא —
 איזה המתאר שיר ז, ,0עלילה שיר —

מעשה. ספור או מקרה
 וגכלים, תואנות דברים, עלילות —

 אם כי מעשים על מ;םדיפ שאינם דברים

תואנות.
 יטבדו השקר עלילת נ, ,0דם עלילת —

 נוצרים לדם נצרכים הם כי ישראל על
המצות. את כו ללוש הפסה לחג
מעשה. פעל, נ, ,*עלילות

 )לא כמציאות ממיט, בפעל ,*בעלילות —
בדמיון(.

מפעל. פעלה, מעשה, נ, עליליה,

חזק. עלומים, כיח נ, ,*עלימות
 שכהה, נ, ,*עליצות ,*עליצה ,*עליסה
חדוה. ניל, שיטון,

כבנין. עליונה דיוטה עליה, נ, עלית",
אש. בו להבעיר וכדומה עץ קיסם נ, ,*עלית

 ; עשה עבוד, פ״י, (׳*.יעליל >עלל, *עלל
 ; נטרצה פעלה פעול עשה, עולל, הלוך.
 האחרונים הענבים אסוף גלגל; הציק; לחוץ,

 עולל, העקרי. הבציר אחרי הגפן מעל
 תואנות בקש ׳*זהעלל לרעה. העשה

 כלשון. הכה הלשין, דברים; ועלילות

 ; רעה לעשות שקוד התעולל, התעלל,
ורשע. בזדון התחולה רע, עשה
עוללה. ר׳ עללה,

 הכסה. הסתר, ;ידוע לא היה העלם, )עלם(

 ; ראה לא )־.עץ(, ; אסור קשור, ,*עלם
 חשך שים ; כסה הסתר, העלם, הסתר.0

 )־אזן( ראה; לא )־.עין( באפלה; כסה על־,

 התעלם, העלם. ,*העלם שטוע. לא
 התערם, ;-ואה בלא או יודע כלא התראה
 ו׳ )איוב ימים לארך לעולם, היה ; התנכב
נראה. לא היה נראה; להיות חדול טז?(.
 העלם, (,*עלמות )ר׳ ז, (*).עלם ,*עלם

סתר. דבר סוד, שכהה;
נער נער; לימים, צעיר עלמים(, )ר׳ ז, עלם,

משרת.
עולם. ר׳ עלם,

 עולם; תבל, עלמין'■'(׳ >ר׳ ז, עלמא'', עלם/

נצח.
עלמ;א/ עלם עד עלמא׳, עד —

לנצח. ועד, לעולם
 בית הקברות, יטדה ז, עלמין", בירת —

הקברות.
כוגות בלי פשוט, תה״ם, בעלמא', —

מיחדות.
איש. כל ;האנשים כל ,*עלמא בלי —



 ;הגוג; שוש; שמוה, פ״ע, ע~ם<,2 )^?ס, עידט
 י וגיל. משטהדה דהתרונן ,“דהעל לעום.

לבו. היטיב התענג, התעלם,
)בפיוט(. ששון שמהה, ז, ,0עלם

 התכסה* ;ובלוע יטתה נמוא, >עלע<
בנוצות. )עוף(

 רוח חזקה, סערה רוח ז, עלעול', , ל1עלע
אבק. גלי ומרימה סובבת
בהם(. דבר )בהפוש ספר דפי הפכת ,ז,עלעול"
 והשלך הפץ ;סערה( )רוח נשוב ס״י, ?ל^ל',

 ;בנוצות התכסה נמוא; עלע, בסערה; עלים
בספר. עלים "הפוך

 עטוף לב, עטיף צפה; כסה, עלוף, (“)על

 התכסה, התעלף, לארץ. קרור מחלש; נפש

 אי של במצב היה עיף; חלוש, התעטף;
הכהות. מאפיסת הרגשה ואי יריעה
 של במצב והיה התעלף ,*התעלפה )עלפר.(

הכהות. מאפיסת הרגשה ואי יריעה אי
עלף. ר׳ וצער)?(, עין ז, עלפה,

 שמה, שוש, >־ב־(, ס״ע, יעלץ<, יעלץ, עלץ

התרונן.
 שמהה, ז, .עלצון", נ, ,*עלצה ז, עלץ",

גיל. ששון,
 מין ז, ,*עלש

 שמשרשיו צמח
 באש הקלוים

 •עשו וטחונים
לשתיה המר מין

עם - 424 — עלמה
(.1רתוהים במים 1 עניני העולם, דברי ,*ד־עלמא מלי —

ידה על להעלות ששוברת דיופי, נ, ,*עלת י תודה(. דברי )הסך: הול

טטרם. מבד, או מהבית נוזלים : צעירה ; בתולה נערה עלמות(, )ר׳ נ, עלמה,
משרתת. נערה נעוריה; בימי אשד. לימים,

; הקול ; זמרה קול מין נ״ר, עלמות, —
בסול. הליל ; )?(והרם הדק

עלת 1 >?(. לעולם תה״ם, על־מות,
עולה. ר׳ עלתה, עולמים. נצח, והעלומים: הנעורים ימי נ, ,*עלמות

 ם״ד עממים, עפים, ר׳ עמי, כ׳ עם, )ם׳ ז, עם,
 בני אנשים קבוץ לאם, אטה, גוי, עמי(,

 קבוץ אנשים; קהל טשסהה; שבט, אהד, נזע

חיים. בעלי
)במליצה(. לאמי עמי, •עמי, בת —
 יושבי קבוץ(, )שם ז, האלץ, עם —

 העם העם, המון* המדינה; בני הארץ,

 איש בי־, איש הארץ(, עטי )ר׳ הפשוט;

התורה. את יודע שאינו
 י־יעת אי בורות, נ, ,0הארצות עם —

המדע. או התורה
 אנשי ז, המלחמה, עם הצבא, עם —

שכירים. הצבא,
 )ויקרא האשה קרובי )לפעמים(, עמים, —

ילין(. ד׳, א׳ כ״א,
 על להורות מלחה עטרי(, )עטי, מ׳י, עם,

 ;את־ את", יחד ; הזולת במעשה השתתפות
 ל־; קרוב ל", בנוגע אצל־, ל", :בהוראת

 נם־; נם־ החבור ו׳ :כהוראת ;מקום בתוך

 עוד בל בעוד; בעת; כי; אם כמו; :כהוראת
למרות. ש־;
 ל־. עזור עם־, היה עם־, .יד־ היה —

 מבין; מבית; מאצל; מתוך; מן, מעם, —
מעל. מלפני;

ל". יש עם־, —
הע־ב. חשכת בבוא ,*השבה עם —

 ,שוזס^ס עלש *(
<±1001־60, 01ר100עז



עמד — -25 — ע״מ
 זמן בל ׳*השמש עם שמש, עם —

הארץ. על מאירה שהשמש
בחפץ. במחשבה; בלב, לב־, עם —
 זאת; בבל ,0זה כל עם ,0זה עם —

עם. אף זאת; למרות
 על מהצה; על משקל; על מנת; על ר״ת, ע״מ,

מאמרות. עשרה טבות; עשר ; מה
 היה נצב, היה פ״ע, .יעבד(, עמד,ד> יעמד

 או מישיבה קום ;הרגלים על ישר במצב
 ; אחד במעמד השאר מלבת, חדול משביבה;

 התחזק, במעמד, התקים במקום; התעכב המתן,
 שים טבלי במנוחה היה )־עלי(, ;בה עצור

 התקים, דבר; התחדש בטוח; השען, ל־; לב
 השסק; הדול, )־ט־(, עזור; )־ל־( לפעל; יצוא

 הערך שום, אמוד, ראוי; היה מובן, *היה
 דבר(, )־על התרפא; מחלי, קום דבר; מהיר

 ירוד או עלה ־(,3)־ ; בשבל השג הבן,

 )בלמוד(. התקדם לא של־; השער או המחיר

 מנה, איש, ידי מלא ;הצג הצב, העמד,

 הקם; עורר, דבר; וקים אשר בונן; השקד;
 נטוש; עזוב, ;בחיים השאר ;מנוע עצור,

 התחזק )שנים(, ;ז.( כט. )יחזקאל המעיד
 ;תלמידים( )בנים, הקם ושלו; שלם זהראה
 הספיק הכין, נוזל; "הקפא הדש; יצור, ברוא,

 המנה. השקד, הצג; הצב, העמד, והזמין.
במקום־. בוא ,*אחרי" עמוד —
 את־ שאול ,*בדברים את־ העמד —

תשובות. להן ימצא שלא קשות שאלות
 התפתה. לא שתוי, כנגד עמוד ,*ב־ עמוד —

 בוחנים לשני הבחן ,0בבחינה עמוד —
 באיזה ידיעתו את להם להוכיח והצליח

ענין.
 בוחנים לפני הבחן ,0לבחינה עמוד —

 את הכר למען שונות שאלות שישאלוהו

ענין. באיזה ידיעותיו
דבריו. את ומלא שכור ,*בדבור עמוד —

איש. על משפט עורר ,*בך־ן עמוד —
 שטנסיס בנסיון הצליח ,*בנסיק עמיד —

 או דבר לסבל יוכל אם לראות איש את

וכדומה. קשה דבר למלא
 ומשל סמל ,*)סאון אחרי עומד —

להשיגו. או לעשותו שקל קרוב לדבר

עליו. וגבור כנגד־ קום בפני־, עמוד -
 עמוד שרת, שמש, לפני־, עמוד —

על־. גבור במלחמה, נצה אדון; לפני
 מוכן היה על־; הנן הועיל, ,*ל־ עמוד —

ל־. נועד היה ל־;
;שיויטב מי לפני עמוד ,*על עמוד —

 ;על בטוח ; והציל הגן : על־ *השנה
 מקדם שהיה )דבר עד־ ופחות ירוד

עד־(. ושחת והלך ידועה בכמות
 עצמו, כרשות היה ,*לעצמו עמוד —

 היה לעצמו, לדאג ומסגל מוכן היה
בשכלו. לאיש

 דבר. בעיני שוה הדבר ,*כ־ על־ עמוד -
כ־. שלוני

 כשכלו; לאיש היה ,*דעתו על עמוד —
דעתו. את יטנח לא

לקים יכול פלוני ,*בדבר לעבד ;כול —
עצמו. את הראה ,*פנים העמד —
כנגד. התקומם ,*ב־ פנים העמד —
מתנים. המעד מתנים, העמד —
עד־. הפחת _על־, העמד —
עצמו. על _קבל ,*?גליו העמד —
 מעשות התאפק ,*עצמו )על( העמד —

דבר. איזה טעשות התאשק צרכיו;
 כי חשוב ,*חזקתו על דבר העמד

הרגיל. במצבי נשאר דבר
לגבינה. חלב הקשא ,*חלב העמד —
 ונטוי יטטור ,*מדותיו על העמד —

 ;דעותיו על העמד ותר, לא ;איכה
טדותיו(. על העבר >השך:



עמד
רגלים. מי עביט ז, ,*עמד
עריכה. אמד,* עמידה; מקום מצב, ז, עמד,

בעמידה. תה״ם, ,*מעמד —
 מושב מקום ;מעמד לעמד, מקום ג, עמדה,

 פקודה; משרה,0 עמידה; טוב; מעשה* קבוע;
זה. או זה לצד גלויה נטיה
העומד. פעלת המעמיד; פעלת נ, ,*עמדה

עטי• עמדי,
לעמת. י׳ לעמת, >עמה<
אשר. בבל באשר, ש־, עמת כל —
 חלש, היה פ״ע, (,*יעמר ,*דעמה *עמה

החלש. ,*העמד, רפה. היה
 או כעץ עבה גליל עמודים(, )ר׳ ז, עמוד,

 ;בכנין שמעמיקים וכדומה מברזל או מאבן
 דומה ריר ביכה; כמה, בבגין; כסעד משען,

 ; אש( עמיד עגן, )עמיד בגין של לעכוד
 את עליו שכורכים העץ גליל* ; אורה קרן

 השלחן ;תורה( ספר או )מגלה הקלף

 ;השתן זרם ; להתפלל החזן עומר שלפניו
 צמחים מתוך העולה קנה שבנוף; הצואה רעי,

 וביאשו כשכזקינים וכיו״ב( )בצלים ידועים
 שלהן0 ; עומד( )ר׳ הצמה זרע ובו תרמיל

 או כתוב דף של אהד עבר מכתבה; הכתיבה,
התורה. בספר כתוב אחד צד נדפס;

הבקר. אור ז, ,*השחר עמוד —
 שהוא למי כבוד תאר ,*הימיני עמוד —

עליו. נשענים ושהכל העקר
 הנמצאת ו׳ לאות כגוי ז״ר, ,0העמוךים ווי —

 סדרו שהסופיים התורה מספרי ברבים
 )חוץ עמוד כל ראש כי באפן בתיבתם
 כלה תמצא מהכלל( יוצאים מאההים

ו. באות המתחילה
 או כתוב דף של מעכוד הלק או טור נ, ,0עמודה

לטורים. בארבו המחלק גרפם
 ; )נהלת< אשו להקטין באפר מכסה ת, ,*עמום

)קול(. כהה ברור, לא

עמל — 4:
עמעום. ר' ,*עמום
 כבד )־בלשיגי(,* נשיא; טעון; מלא, ת, עמום,

ולשון. פה
עמק. ר׳ עמוק,

 בעמ-ם: הגקצרת התבואה קשירת ז, ,*עמוד
 מאיש תועלת והוצאת השתמשות העברה,

בעבודה.
 כעמר תקומה, עמדה; העומד, מצב נ, ,*עמידה

 שכונה תפלת0 ; עמד ר׳ ; חזק תקף, ; הזק

עשרה.
 אין בפוכן: בטוי ,*לרגל עמידה אין —

לעולם. תקוה
 ;מסהר של סוכן ;0מעמילן עשויה ענה ,*עמיל
סחורתו. למכירת מסהר בית מצד נוסע סוכן

 כג־נרי מוצאה אבקה ז, ,*עמילן נ, ,*עמילה
 במים ובבלילה אדמה מתפוחי או הטיס

 בצק ;לבנים ולגהוץ לדבק בה ישתמשו

 את לשאב הקדרה את בה מכסים שהטבחים

הזהמה.
והטוען. העומס פעלת נ, ,*עמיסה

 ;לו שמסביב מכה יותר שפל עמק, ת, ,0עמיק
טובן. לא ברור, לא נעלם; נסתר,

 הציר* ; שבלים אלטת שבלים, צרור ז, עמיר,
תלתן. קש לבהמה;

 הבר; רע, יהירות; רעות, .עמיתי(, )כ׳ ז, עמית,
וכרומה. מרעית בהברה חב־0
 עבוד ינוע, >־ב־(, ס״ע, .;עמל(, )עמל, עמל

 הודה0 ;הונע _ינע, עמל, מיגעת. עבורה
 .*התעמל התעמלות. בתרגילי הרגל התעמלות,

 האבק, ; ע־ף ינוע, ;להתעיפות ער עבוד
הנוף. בתנועות התחנך התנושש,

 •מציק; צ־ איש לעיסה; ער עובד ז, עמל,
 להשיג מכלי עבודה מרב ויגע עיף איש

מבקשו.
 ; כפים יניע כבדה, עבודה עמל(, )ס׳ ז, עקל,

עבורך; נמול ש:־, פרי, בעבודה; שנרכש מה
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יגולה. כזב; שקר, מצוקה; צדה,
פרס. לקבל מנת על ר״ת, עמל״פ,

 שים הקדר, הכהה, פ״י, יעמ<, זעמם, עמם
 קדוה מאש, ההר הקשה; הכבד, על"; חשך

 חשך; התכסה קדור, כהה, פ״ע,* מאש;
 הדול )נחלים־( ברור; לא דהירה )קול(,

 כהה, פ״ע, ,*עמם לכבות. קרוב מכער,
 על■־, משא שים פ״י, ;חשך התכסה קדור,

 עשה קדור, חשוך, הועם, הקדר. הכהה,

חשך.
יהודי. לא נכר, בן עממים(, )ר־ ז, ,*עמם

 עטו; את אוהב0 יהודי; לא נבר, בן ז, ,*עממי
 של העם; של ת, העם; סגלות בו שיש איש

העם. המון
עפ.7 ר׳ עממים,

 טעון; משא, נשוא פ״י, יעמם<, >עמם, עמם
 על־, משא שים ,*_עמפ ל־. תת הענק,

 העמם, ב־. טעון היה ,*עמום הכבד.
על־. משא שים טעון,

 או עצמו על לעמם יכול שאדם משא ז, ,*עמם
ידיו. בשתי לתפש שיכול
טובה. מדרך נטיה קדרות; הקדרה, ז, ,*עמעום

 מספקות הלכות ,*עמעום של הלבות —
 הלכות להחליט; כדי עליהן לדון שיש

)?־(. ברור טעם להן שאין
 עצמו עשה עין, העלם הכהה; פ״ע, ,*עמעם

 בדבר; ודון התאסף התעורר; רואה; כלא

והחלט. הסכם
 עצום, פ״י, ,*.עמק (,*!עמק ,*)עמק *עמק

 הסנר ,*התעמק אמץ. בדחיקה; עינים סגור

בדחיקה. זהעינים(
 וטורד שסל היה פ״ע, !ע:{ק(, )עמק׳ עמק

 להשיגו; וקשה נעלם היה שמסביב; ממה יותר

 ירוד העמק, העמק. דבר, השפל *פ״י,
 ;הצפן הסתר, למטה; לרדת הרחק מטה,

שקוע ,0התעמק למטה• דבר והוריד השפל

לחשוב. הרבה בטהשבות,
 ותחבולות^ עצות הרבה ,*עצה העמק —
 יותר שפל עמקים(, ר׳ .עמקה, )נ׳ ת, ^ק,

 ; נעלם נסתר, ; שקוע ;לו שמסביב ממה

כהה. חשוך, )בצבעים(,
 שנמצאים כים ז״ר, עמקים, מים —

 רבים מים מצולה, מי האדמה, במעמקי

בגבה. מאד
ועבה. הזק קול ז, ,0עמה ל1ק —
מובן. לא כדור, לא שפה(, )עמקי ת, עמק,
 לפטה השקיעה עמקי(, ס״ר עמקים, )ר׳ ז, עמק,

למטה. השקיעה מדת ;דבר פני משטה

 מקום בקעה, עמקי(, ס״ר עמקים, )־׳ ז, עמק,
 גדולה ככר ;הי( :)הפך שסלה שפל,

ויסודו. הדבר עיקר* ;במישור
עמק. שהוא דבר תכונת נ, ,0עמקות
העמק. יושב ת, ,*עמקי ,*עמקי ,*עמקי
 שיושבי רהב סנדל מין ז, ,*,עמק פנדל —

והבין. הטיט מפני רגליהם על שטים העמק
 את משקיע איש לחשב, מרבה איש ז, ,סקןזעמ

כמחשבות. עצמו
עקטן. ר׳ ז, ,*עמקן

 המרים, אסוף פ״י, (,*!עמר ,*)עמר עמר
 ועמרים, אלמות קשור עמר, צבור. ערום,

 התעמר, צבור. ערום, לאלטות; שבלים קבין
 עשה ; שעבד כבוש, ; על־ התנשא לב־(,

ב־. סחורה
 צבת, אנדה, •טבלים, צרור עטךים(, )ר׳ ז, עמר,

האיפה. עשירית תבואה, מדת אלמה;
 •טסופרים הספירה נ, העכור, פפירת —

 חג מראשית היום המשים את בתפלה
 התבואה של העמר הקרבת מיום הפסח,

השבועות. הג עד ה׳, בבית החדשה
 עד׳ ;שכתבתי מה שכתב, כה עין ר״ת, עמ״ש,

השנים. מאה
ורע. לחבר עשה הבר; ,*העמת (*עמת
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נשים. עזרת נפש; עגמת ר״ת, "ע״נ,

צאן. ?דר צאן, ז, ענא/
לעמת. ר׳ עמת,

 ידי על קשור רכוס, פ״י, (,*.יעצב ,*)יעכב יעכב
 לפתח. קל שיהיה באפן הדוק כלי לולאה

ע:וכ. ,*הענב
ביחיד, במקרא אהת פעם רק )נמצא עכב,

משל במדבר, כענבים -
 שלא המציאות יקר לדבר

מקום. באותו לטצא קוו
ענבים", פריצי ,*ענבים רשעי —

תמיד והם בשלים שאינם רעים ענבים
בסר.

 של או שיה פרי של או ענב גרגר נ, ,*־ענבה
יכול. תבואה;
 ו-אשו מתכת של קנה ז, ,*ענבל ,*ענבול

 לשון בזוג, לקשקש שעשוי כענב ועבה עגיל

הפעמון.
 כהשהקו טוב ריח נותן שרף המר טין ז, ,0ענבר
(.1האש על כשישימוהו או
 ובנעימות בתפנוקים הרגל פי׳י, ,*ענג >ענכ<

 ג,1ענ רכך. ההליק, )־השער(, החיים;

 התענג, החיים. ובמנעמי בתפנוקים התרגל
 התחטא ;ההיים ובנעימות בשלוה התעדן

מפנק. היה ;חפצו למלא אביו על בילד

׳4רת1זנ3, 31ז11ז)6, ענבר ס
3תק6תט

 ..לר מ?גק, ענגה(, )נ׳ ת, ענג,

מתחטא. ובתפנוקים;
ותפניק. הנאה עדנה, ההיים, נעימות ז, ענג,

מנעמי מלאים היבלות ז״ר, ענג, היכלי —

 )תכשיט(, היטב קשור ס״י, :ענד(, >ענד, ענד

מסביב. וחזק קשור
 ;שאל- על דב־ השב פ״י, .יענה(, )ענה, ענה

 מלא אח־; דבר• נגד דבר למדבר; דבר השב
 ; בשי־ א־ בדבור קול הרם ; השואל הפץ
 דעתו חוה העד; )־ג־( ;יטטחה קריאת קרוא

 חד־ל שתוק, ההשה, לדבר; החל ;אהר על

 עמיל, ב־; התענין ושחוח! נדבה היה מדבר;
 ;טענה קבל תשובה, מצוא העגה, •נוע.
 היה ; תפלה או בקשה וקבלת ההשבה מצוא

 ניע ב־ ענה ; הכנע הכרע,* ; ושחוח נדבה
 להוץ, .ענה, לעני. היה ,*העני לדבר. תורו
 אנוס ולהתענות; לצום תת ;סנף צער, הצר;

 ; במקהלה זכר שיר, ;זטה( לטשבבי )אשה
 במקהלה. כת על קינה קונן ; עקש *עקם,

 וצע־. יסו־ים סבול וצוקה; בצרה היה ענה,

 הסבם שמח; היה הצר; הצק, יסר, חענר!,

 ,*העני ייל• ,לעג עשה יט.( ה. )קהלת
 צ־ה נשיא הכנע, התענה, ודל. לעני עשה

צום.* ;ומצוקה
זמן. לאהר דין דהה ,*דיין ענה —
 חטאת• : לאט־ בטוי ,*לך נעניתי —

 1 סליחה סליחתך; מבקש והנני בדברי
; נאיה שונא רוח, יטפל ענוים(, )ר׳ ת, ענו,

 ;—שד נדבה, טדותיו; על כעביר סבלן; גוה,
תטיס. ישר,
 לסתה. שקל באפן הדוק כלי קשור ת, ,*ענוב
 כקריאה; סלסול ;תפנוק ענג, תענוג; ז, ,*ענוג

בשיחה. רכוך
 לשפל עצמו את להשב התכונה נ, ענוה׳

נאוה(; : )הסך אחרים מעלת בנגד כמעלה
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 ;אותו לפתה ■מקל הדוק כלי קשור נ, ,*עניבה

 או עניבה בדמות מסרטים עשוי תכשיט טין
הצואר. על כענק
העונה. פעלת תשובה, נ, ,*עמה ׳*עניה

;ענו. ר׳ עניו,
 ; חפר־כל ריש, דלות, נ, עניותא־', ,*עניות

קמצנות. כילות,
 מבטא ,*.עשירות במקום עניות אין —

 ובעסקים בענינים מקטצים אין לאט־:

כסף הרבה בהם שהשקיעו גדולים
 ,0דעתי לעניות ,0דעתי עניות לפי —

ענוה(. ובלשון הערך קלת דעתי לסי
 נפש, עמל (,*ענעות עמניס", ןר׳ ז, ענין,

 ; טעם* סבוך; דבר יעסק; הפץ, דבר, דאגה;
 את לוקח דבר0 הוראה; ;ותכנו הדבר עצם

הלב.
בו. הטךבר לדבר הנוגע ,*שבעדן —
 עבור ,*עדן באותו לעדן מעדן —

 לענין. אודותיו, על שמדברים אחד, מענין

הראשון. ליענין שיכות לו שאין שני

 שאפשר דבר ,*מעדד הלמד דבר —
 ואחת הדברים ישל התכן פי על להוציא

בהן(. נדרשת שהתורה מהטדות
 עדן תנהו לכאן עדן אינו אם —

 קשור פי על אם ,*אחר למקום
 שבתורה מבטא לאיזה מקום אין הדברים

 פסוק, באותו עליו המדבר ענין באותו

 לענין או למקום שיך שהוא לאטר צריך

 נדרשת שהתורה מהמהות ואחת אחר

בהן(.
 לתשומת גרום אצל־, הענין את עור־ ס״י, ,0עדן

 בדבר וענין הפץ מצוא ,0התעדן אל־. לב
בו. לשעות

אניץ. ר׳ ,*עניין
והמוסר. העונש פעלת נ, ,0ענישה
כשף, נן,1ע בעננים. כסה ס״י, ענן, וענן(,

ורחמים. חמלה רוח
ילין(. ה׳, ט״ה, ותהלים דבר ענין, נ, ענוה,
 ;הגוף צרכי מניעת ;סגוף הצקה, ז, ,*עדי

טת. על במקהלה קינה עוררות
 הדין, פסק המשכת ז, ,*הדין עדי —

הדין. פסק אחור
פיהם. על לקסם בעננים הבטה ז, ,*עדן
ענותן. ר׳ ,*ענון ,*.עדן ,*עדן
אותו. שקנסו טי אותו, ישענשו מי ז, ענוש,
מצוקה. צרה, לחץ, נ, ענות,

 ,*עדן ענוך, ׳*ענותן ,*ענותן ׳*ענותן
 נאוה, שונא מאד, ענו רוח, שפל ז, ,*ענון

 )הפך: שלו; על מותר סבלן, המזג, וטוב נוח

קפ-ן(.
 טבע ;סבלנות ; הרוה שפלות נ, ,*ענותנות

הענותן.
ידים. נטילת על ר״ת, ענט״י,

 רש, דל, "עניות(, עניים, ר׳ עניה, >נ׳ ת, עני,
 צר איש נדכה, אמלל, מסכן, ;כל הסד

רוח. שפל ענו, תמים; ישר, ומצוק;
 ידוע עממי מבטא ,*כמת חשוב עני —

למת. דומה עני : לאמר
 עממי משל ,*כדעת אלא עני אין —

ביותר. והעני האטלל הוא הכפיל לאטר:

 י מפרישים שהיו המעשר ז, ,*עני מעשר —
 כשלש פעם ישראל בארץ ישראל בני

לעניים. לחלקו שנים
 מצוקה, צ־ה, עניי(, כ׳ עני, :ובהפסק ז, עני,

חסר-כל. דלות, עניות,0 לחץ;
 למצות כנוי עניים, לחם עני, לחם -

בפסח. ישראל בני שאוכלים

רש. דל, עני, ת, עניא",
 והעני ,*עניותא אזלא עדא כתר — 1

 : לאמר כשל מבטא העני(, אחרי הולך
 עוד ונספחת נוספת אחת צרה במקום

שניה. צרה
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 נ פש ;־ע מעשה נפול רשע, גמול ז, ענש,

לענש. הראוי רע מעשה *הטא,
 ,*מזהירים כן אם אלא עונשים אין —

 אהב עונשים אין לאט־: ידועה חק אפרת
 מק־ם הזהירוהו לא אם עברה שעבר יעל

יעשה. יטלא
 )בקבלה(; ספירות עשר ;סוף עד ר״ת, ע״ס,

סמך. על
 והוציא סהוט לחוץ, דחוק, פ״י, ,*עפה (*>עםה

 במים קצה שים ;להץ ידי על הכרה ;כ־

רותחים.
 הנלוש הבצק :ל ; במים נלוש קמה נ, עפה״,

 פסלת ;לאשי־ המוכן הכצק ;אחת כשעם

 שנשחט ירקות או אהד שרי או הענבים
 מרומאט פשה בשם )רש״י שלהם הפשקה

 לה שאי; למששהה כנוי ;ע״א( ע״א קדושין

אסו־ים. תערבות נשואי בה ויש יחס סש־
מ". להוציא לחיצה סחיטה, ז, ,*עפיי

ועסק. ביענין עמוס טרוד, ת, ,*עסוק
ב". התעסקות טרדה, ז, ,*עפוק
 היוצא נוזל שרי, מיץ עסיס(, ׳0) ז, עסי",

 שלא _״ין ;ליין מליצי כנוי ; בסחיטה פם־י
תסס.

העיב. כעננים, כסה ,*הענן בעננים. קסום
 אדים קבוץ עב, עננים(, ר׳ .ענן, )ם׳ ז, יענן,

 * אד, אותו; המכסים או השמים ברקיע הנראים
מן העולות מאד וזעירות דקות מים טסות

ברק. )במליצה(, ז, "ענן, ר*א —
 צפרים להקת ז, ,*צפרים של ענן —

צשרים. של גדול קבוץ גדולה,
עוגנה. ר׳ קצה,
עננים. קבוץ ג, עננה,

 אה־י הנוטה ק־אי, (,0עננים )ר׳ ת, ,0יענני

הקראים. כת מיסד דוד בן ענן שטת
 בד ענפי(, ס״ר ,ענפים ר׳ ענף, )ם׳ ז, ענף,

 | בעלים, מכסה והוא מהגזע היוצא העץ
מדבר, הלק ; מדלדל גדיל* ; דליה זמורה,

יהד. העץ ענפי קבוץ ז, ענף,
-בים. ענפים בעל ענפים, מלא ת, ענף,
 הקף סביב, הכת־ פ״י, ;ענק(, >?ננק, •ענק

 מאיזה למעלה התרומם* הצואר; על כענק

ענוק.* ;מתנה תת )־ל־(, הענק, דבר.
 בעל כה, נבור ענקי(, ס״ר, ענקים, )ר׳ ז, ענק,

 טובות אבנים טחרזת ;מאד גבוהה קומה
 תכשיטים ענקיות(, )ר׳ ;הצואר על לתכשיט

 שנותנים עור עשוי על* ;הגמלים לצוארי

עגלה. בו לקשר הפרד או הסוס צואר על
 כצאתו לעבדו האדון שנותן מתנה ז, ,*ענק

הענקה. ממנו, להפשי
מאד. גדול ת, ,*,ענק

 ;התפתחו לפני קטן ענב גרגיר נ, ,*ענקוקלה
התפתחו. לפני ויבש שנפסד ענב גרגיר
אנקל. ר׳ ז, ,*ענקל

קופה. נבהי אנשים גרוד ז, ,*ענקמלן
 הטל ;קנם הטל י_ס־; פ״י, ;עצש(, >ענש, יענש

 לשלם הכרח הקש, החוטא. על פרענות
רע. מעשה על פרעגות קבל* קנס;

 בצק חתיכית נ״ר, ,*.עסשיורז (,*ועששית

 כתושים ־ט־ גרגירי ; במרק ששטים קטנות
למאכל. מעט

 פלא ב־, שעה פ״ע, (,*.יעסק ,*>עםק עשק
 ;הב־ בעשית או בעגין הטרד כעבודת״; ידיו

 .1, ת5שות משוך ,*העפק משחר. סחור

 —עו# ; כדבר עסוק להיות גרום ;עין משוך
 לאה־ים. ועסק עבודה נתון ;ענין וענין, הפץ

 או כענין טרוד היה עסוק, , התעשק
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 עשוק כ־; עמול אל־, לבו שים דבר; בעשית
 ;מעשית תכלית לאיזו כונה בלי סתם בדבר
התוכה. מההר; שחור
 וקנין; מסחר ומתן, משא (,*עסקים )ר׳ ז, ,*עסק
 ותביעות; מענות ערעור, ; בדבר טרדה ;ענין
הוגנים. רעש
בדבר. עושק מתעסק, ת, ,*עסק

 משחר שהורה; ;כשהר נ, (,*)עיפקא עסקה''',

 הכשף נותן שהאהד שתשים בין בשתסות
 כשף על רכית0 ;בו עושק והשני הדרוש

עשקה. התר ר׳ עשקה, בהתר שמלוים
 על ־בית לקחת דרך ז, ,0עסקה התר —

 הכשף בההשב אשור בלי שמלוים כשף

 בתוך והרבית העסקה, הלק בתור הנתן
הרוה.

 על הנתן שטר ז, ,0עסקה שטר —
 עשקה". ב״התר לעיל הנזכרת כזו הלואה

 כדבר מתעסק איש מעשה, איש ז, ,*קןז?נם
 ;נסיונות עושה ;והתמדה בשקידה וענין

הטבע. בעניני מתבונן
 ומתכונן חוקר ת, ,*בדברים עסקן -•

הטבע. כעניני
 העסקן. טבע מעשה, איש טבע נ, יעםךןנרת",

 לעבד. שדרכו ; ב־ עושה מתעסק, ת, ,0עסקני
עשרה. עסר/

עולם; עד עברה; עוכר עברי; עכד ר״ת, ע״ע,
עתה. עד
אלילים. עבודת עובדי ר״ת, עע״א,
זרה. עבודה עובדי ר״ת, עע״ז,
ערר. ר׳ עער,
א.(. ה. )זכריה מכשל כשול, מעופף; ז, יעף,

מתאדה. ומתלהב; מתלקה *ת,
שסח. ערב שי; על ; שה על ר״ת, ע״פ,

דין. בית סי על ר״ת, עפב״ד,
דין. סי על ; דרך סי על ר״ת, עפ״ד,
עיסות)?(. על"; וסחרה מהסה ז, ,*עפרי

רעי. להוציא והתאמצות דהיקה ז, ,*עפול
 הגוה על העולה לבן טהב מעין ז, ,*ש*עפ

דבר. מגסה,0 הלחלוהית; או הרקב במקום
זה. שי על ר״ת, עפ״ז,
 ; 'כד ענף, עפאים(, ר׳ •עסי, : )בהשסק ז, עפי,

הענפים. קבוץ
סי. על ר״ת, עפ״י,

קטן. דג מין ז, ,*עפין
 לאד טתהשך באד, עולה מתאדה, עף, ת, ,0עפיף

ונעלם.
 שטעמו0 העשץ; מיץ בו ששטו דבר ת, ,*עפיץ

וטכוץ. מריר
רב. שי על ר״ת, עפי״ר,
 עפול, הקשה. חזק, פ״י, ,0עפל >עפל(

 לבו את מלא ההן, העפל, התגאה. התנדל,
ההצף. העז, ;לעשות

 הלק ; חזק מבצר ;גבוה מגדל ; תל ז, עפל,

מזרהית(. )דרומית ירושלים מהעיר
טחורים. ז״ר, עפלי□(, :)או עפלים
סדר. שי על סוד; סי על ר״ת, עפ״ס,
במהירות. העפעפים הניע ש״י, ,סעפ_עף

 שבקציהם העין כסויי ז״ר, עפעפים, >עםעף<
ככלל. לעין כנוי הריסים;

השחר. אור קרני ז״ר, שחד, עפעפי —
 עולה קטן אגוז כעין (,*עפצים )ר׳ ז, ׳*עפ״

 בו ומעבדים בדיו אותו ששמים האלה בעץ
(.* עורות

נשף, חבק, ס״י, (,*יעפק ,*)עפק עפק
 ;ואדמה עשר גושי השלך ש״י, _עפר, )עפר(

 ,*הרזעפר דבר. על עשר אבק השלך
התפלש בעפר, התכסה בעשר, 1התגלג־־

בעפר.
 גרגיר כלל עפרות(, ס״ד עפר, )ס׳ ז, עפר,

 מעמקי אסר; אבקה; אבק; האדמה; חמר

נןס1x עשץ *(
03113שזק1, ח01א £3116, £311טת1
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הערך. וקטנות לשפלות :נוי האדמה;

י )לבת<, •/מעיניך עפר יגלה מי —
זה. דבר וראית הי והיית •תן מי

עץ. בו שאין שדה ז, לבן/ עפר —
מבטא רגליו/ כפות תחת אני עפר —

גמורה. הכנעה של
העפר. כעין שנונו ת, ,0עפר

 בהוד,* א\ל; כן רך, צבי עפךים(, )ר׳ ז, עפר,
ויפה. צעיר וחזק; צעיר איש
רב. פי על ר״ת, עפ״ר,

עפר. ז, עפרא/
 ראוי !לפיו עפר לפומה/ עפרא —

 קללה )לשון בעפר המדבר פי את לסתם
 או אלהים על ביהוד רע, שמדבר למי
וכדומה. התורה על

 כעין הארץ, כעפר דארעא/ כעפ״א —

וכאפס.

פרי. נותן שאינו סרק אילן ז, ער,2 עין —
 הוא שפ-יו עץ פרי, עץ ז, מאכל, עין —

למאכל.
יפה. צעירה עלמה צעירה; צביה נ, ,0עפרה
 מקל כעין עופרת, עט (,0עפרונים )ר׳ ז, ,סן*עפר

 מתכת אבקת מבלילת דק מוט ובתוכו דק עץ
בו. לכתב

עפרוני התבואה מן הנופל

(.2 טובה אבן מין ז, עפרן/
עופרת. ר׳ עפרת,

 התכסה בעפוש, התכסה פ״ע, עפש/ (*>עפש

עסש. התעפש/ הרקבון. בטהב
עיסה. ר׳ תה, פ ע

ג^8סטסקס1,< עפרוני (1
31011611£, 13־ז1<

 1<0,ב<חטז זוזס1£עםרן־ *(
<10חי €0חטז<1ט1וו

 כר שאין עץ יבש, עץ ז, ,*מת עץ —
להות.

 הקדרוז לבהש גדולה כף ז, ,*פתר עץ —
ממנה. מרק ולהריק

 הוא שס־יו עץ מאכל, עץ ז, פרי, עץ —
למאכל.

 שרף. נותן עץ היער; זית ז, שמן, עץ —
צד. על ר״ת, צ,*ע
 הדאב. לב, הכאב פ״י, .יעצב(, )עצב, עצב

 המחץ. הנגף, יגון; המלא הצטער, העצב,

 הפוך ; לדב־ צורה תת ; עשה יצור, עצב,
 ;יגון עורר לב, הכאב ; דבר דמות ושנה
 הבש ; הנוף אברי את והישר מתוה* ;הכעס

 ציר, ; הכעס לב, הכאב העצב, תחבשה.
 כעום, והתעצב, ודמות. תמונה ינשה

עצב. טלא היה* אף; חרה התקצף,
 ; מצוקה מכאוב, כאב, עצבים(, )ר־ ז, עצב,

 בעמל הבא דבר ; דאגה ; טרח עמל, ;רגז
ההרגשה. ערק גיד,* וטרה;
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 ינון; צער, הדואב; החולה רגש כאב, ז, עצב,

אליל. פסל,
אליל. פסל, ז״ר, #צבים, )#צס
 עני ; אדמה עובד עמל, עצבים(, )ר׳ ז, עצב,

נ(. נח, )ישעיהו רוח ונכה
 ;נוגה מצטער, וצער, יגון מלא ת, ,צב #

מרחב. לא מצמצם, דחוק; כבוש,
*

 מסת ; לסוס או לאכף עור מכסה נ, ,*עצבה
מעור)?(. שלחן
 מן יוצאת עבודה ;הכרחית עבודה נ, ,*עצבה
הרגיל. מן או הכלל

 דאגה; צער, עצכונס, כ׳ עצבון, )ם׳ ז, ן,1צב #
טרח. עמל,

קוץ. מין (,עצבונות )ר׳ ז, ,ן13צ # **
יגון. צער, נ, ,*עצבות

)מחלה(. שחורה מרה ג, ,0עצבות
 מתרגזים שעצביו איש ;לכעם מהיר ת, ,0עצבי

ביותר. מתרגש נקלה; ועל מהר
 חולה איש שחורה, טרה בעל ז, ,0עצבן

העצבות. בטחלת
 לב, כאב עצבות(, ר׳ עצבת, )ס׳ נ, עצבת,

תוגה. יגון, צער;
 עצום סגור, פ״י, יעצי".(, )#צה, עצה

)עינים(.
 חוט ;שבשדרה התחתונה החליה ז, עצה,

השדרה.
 גזע קצה* ו(; ו. )ירמיהו עצים; קבוץ ש״ק, עצה,

 הקציר; אחרי לאדמה מחבר הנשאר השבלים
הקטניות. גבעולי הקטניות, מיני של התבן

 מזטה, ם״ר.עצות(, עצות, ר׳ עצת, )ס׳ נ, עצה,
 הבעת רעיון; מחשבה, תבונה; כינה, תחבולה;

 איך ידע לטען לחברו ענין כאיזה איש דעת

 לעשות. לא או לעשות עליו ומה בענין להתנהג

חכם. יועץ העצה, —
טוב. היותר צד על ר־ית, #צהי״ט,

נוגה. וצער, עצב מלא נעצב, ת, עצוב,

 סטיך המסטר; רב רב, כידע רב חזק, ת, עצום,
 )משלי דין כעל ריב, בעל ;לשני אחד ודבוק

עצמה. ר׳ יח(; יח.
יכלת. כיח, ז״ר, עצומים, —

 של"; נוסו ה־, עצם כיח; חזק, תקף, ז, ,*עצום
 תנאי כשיתמלא לתשלומים חזקה הבטחה

שהתנה.
,עצמה. ר׳ עצומה,

וביו״ב. הזיתים או הענבים, עוצר ז, ,ר1צ # *
)זמן(. בו לעבד שאסור* כלוא; ת, עצור,
 והמשלח כבית הכלוא ועזוב, #צור —

 אותו בן )?(; חיים ובן עבד >?(; לנטשו
 שאין והנכרי מחסה זכות לו שיש שבט

)?(. זו זכות לו
 הענבים; מן היין סחיטת עצירות; ר׳ ז, ,*עצור

להסחט. העומד אשכול
עצב. עצבות, נ, ,*.#ציבות ,*עציבה

עינים. סגירת (,0עי-נים )עצימת נ, ,0עצימה
 כוס, פרחים; לנטיעת חרס כלי ז, ,*עציץ

גרף. נביע;
 לנטיעת חרם בלי ז, ,*נקוב #ציץ —

בתחתיתו. נקב שיש פרחים
 שאין עציץ ,*נקוב עאינו עציץ —

בתחתיתו. נקב
 מאום מכלי שתה ,*1ב#ציצ עתה —

 שהוא נערה האונס על )משל בו שבחר

כרחו(. על לאישה לשאתה מחיב
 אטימת מחלת מהסם; מפריע, מעצר, נ, ,*עצירה

 על מדבר נוזל הוצאת סחיטה, ; הטעים בני

לחיצה. ידי
 גישטים, חסד בצרת, ,*גוזמים עצירת —

גשמים. העדר
 הטעים בני אטימת )מחלה(, נ, ,0עצירות

שלשול(. )הפך: צרכים מעשית
 במלאכתו. התרסה התמהמה, העצל, )עצל(

העצל. ,*התעצל
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 אינו במלאכתו, מתרפה עצלה(, )נ׳ ת, עצל

לעבד. הפץ
 הולכת היונקים ממשפחת חיה טין ז, ,0עצל

(.1אט ומטפסת

עצל

 ידים, חמק העצל, טבע נ, עצלות, ^צלה,
עכודה. טבלי
 . כלי לחם חנם, לחם עצלות, לחם —

ידים. מרפיון לחץ לחם ; כפים עמל
 עצל, (,*עצלנית >נ׳ ת, ,*.עצלתן ,*עצלן

בטל. הולך ידים, חובק
 ידים, הבוק עצלה, עצלות, נ, זוני עצלתים,
ומעשה. עבודה בלי כטל ישיבה

 , היה חזק, היה פעו״י, (,1יעצב )יעצם, עצם
 । ; מססי לאין רבה הרבה, היה ועצום; מוצק
 עיני סגור עצם, )עינים(. בדחיקה סנור
 עצמות. פצח עצמות, שבר בחזקה; אחר

 דבק סגור,* המספר; הכבד הרבה, העצם,

 והתקוטט ריב ,*התעצם אמץ. החזק, היטב;
 חמרה, התערב, בטענות; חתוכה בעקשנות;

 לפי הדבר יצא שאם בענין איש עם התחרה

 } קבוע; קנס השני לו ישלם האחר שחושב מה
 | לעצם, היה עם־; התקשר היטב; הדבק הסגר,

כעצם. קשה היה
 עצמיות(, ם״ר עצמות, נם עצמים, )ר׳ נ, עצם,

 ; עקר והחי; האדם בנוף הקשה האברים חלק
חזק.* גוף; ויסודו; הדבר

היום. עקר ה^ם, ?נצם —

711X0X071, ^3011161*) ,־ עצל 
ק3ז^556ט x, 810111

הנוף. אב־י כל עצמות, עצמים, —
 ,*עצמו אותך; ,*.עצמך אותי; ,*עצמי —

הלאה. וכן אותו,
 אחר. ולא אגי )אני־(, ,*בעצמי —

וכר. אחר ולא אתה )אתה־(, ,*בעצמך

אכן. באמת, הרבר, בעקר ,*בעצם —
 דבר על מביטים אם ,0לעצמו כשהוא —

לו. בנוגע רק זה
אחרים. עז,-ה או עוררות מבלי ,0מעצמו —
 ממני -ק ,*אני מעצמי ,*מעצמי —

מאחר. ולא
 בפניך ,*עצמו ,*עצמך בפני —

הוא. בפניו אתה,
כ־. התחפש ,*ב־ עצמו את עשה —
אח־. ולא הוא ,*ובעצמו בכבודו —
דבר. של עקרו ,*עצמו כל —
 לעצם, שם )בדקדוק(, ז, ,0עצם שם —

 שם או מק־ה• לשם )בנגוד נמצא לגוף

 ואינו במחשבה רק הנתפס לדבר מפשט

במציאות(.
 מתן שם )בדקדוק(, ,0כללי עצם שם —

ושמישו. צורתו מהותו, שם על לנוף
 שם )כדקדוק(, ,0פרטי עצם #ש —

 הכללי שם על נוסף לגוף הנתן מיחד

הגופים מכל ולהפרידו ולהבדילו ליחדו
ממינו. שהם

מציאות. ישות, הויה, עיז; כיח, ז, עצם,
 ;ועקרי עצמי שהוא דבר טבע נ, ,0עצמאות
 איש של עם, של מעטר עצמו, ברשות עמידה
אח־. בשלטון או ברשות תלוי שאינו וכדומה

 רמי, ;ורוח לב אמץ אמץ; עז, כיח, נ, •עצמה.
המספר. רב

 הוכחה דבר, לחזק טענה ג, עצומה, עצמה,
ומופת.
 לעלי דומים שעליו קוצי צמח כין ז, ,*ני*עצמ
ההדס.
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 וישותו, דבר תכונת נ, ,0עצמית ,0■עצמות
העצם. מהות הויה,

עקרי. דבר ת, ,0עצמי
 '(,3 עם נס )יבוא ם״י, .יעצו•(, )עצר, עצר

 מלכת; מנוע עכב, חבוש; כלוא, אטום; סגור;

 סחוט* ;בתוכו הכיל החזק, ;שלוט משול,

 הסנר, העצר, מעבודה. בטל זור; מיץ,
 ;הלאה מלכת עמוד במקום, התעכב ; הכלא

 ,*עצר הטעים. הסתם* ;הקבץ התאסף,
חג. לאספת אסף עכב; מלכת, מנוע

יכול. ל־, כה עצור —
שלטון. טטשלה, ז, עצר,

המלכות. כסא יורש ז, עצר, יוה^ז —
 קשה; שלטון אלמות, שלטון; ממשלה, ז, עצר,

סנירה. אטיטה,
 אספה; ה׳; בכית עם אספת )עצרת(, נ, עצרה,

ושטחה. טוב יום חג,
 של השביעי היום ; ושמחה חג יום נ, עצרת,
 ;לחג עם אספת ;סכות יטל והשמיני פסח

השבועות. *חג
לסכות. השטיני יום ז, עצרת, שמיני —
 ,*עצרת עד פסח כמן יפה אויר —

 א״י כאויר ורך נעים אויר למזג סמל

 היא שבועות, עד מפסה הקיץ בראשית

הקציר. תקופת
שם. ר׳ קבלן, ערב ר״ת, ע״ק,

ומצוקה. צרה נ, ^קא",
 :במובן הצרה, היא זאת עקא", דא —

 מקור עקר הוא זה הצרה, באה מזה

והרעה. הצרה
 איש ונדכא, עני איש דעקין/ נש בר —

 ובליעל רע איש ;עליו רבו שצרותיו

לאחרים. המציק
 אחז ;הונה רמה, פ״י, .יעקב(, >ןגקב, עקב

 ;זולתו בעקבות הלוך )־אחריי(, ;בעקב
 כטל הערס; מסביב; והלוך עבור ל"; ארוב

 על מכשול שים עכב, עצור, עקב, דבר.

 עקוב, הצדה. הטה עקש, עקם, ;דרך
מעקב. ר׳

,*מקרא )עוקפת( עוקבת הלכה —
התורה. חקי את מבטלת המסורה

 נם עקביי, ס״ר עקבים, ר׳ עקב, )ם׳ ז, עקב,
 ;הרנל כף אחור, עקבות(, ס״ר עקבות,

 בקרקע הנשאר הרשם הרגל; כף מדרך צעד,
 חלק* ;לטחנה המאסף החיל הרגל; מדריכת

 ;עליו נשענת שהרגל העקב שתחת הנעל
 הכלי בשולי נאחז שנשאר מה ;אחורים

 ;סטן ;וכיו״ב( )שמן אותו שמריקים אחרי
אחרית. סוף, שארית;

 הנה בעקלתון בהרים ההולכת הדרך ז, עקב,

והנה.
 ;עקלקל עקם, כפוף, עקבה(, )נ, ת, עקב,

 וחוזר ההולך עקלקל, ;נלוז נפתל, ערום,

רבים. בהדורים
 סוף, דבר, אחרית ; הרגל כף אהור, ז, עקב,

פרי. שכר, נטול, מעשה; תכלית

יען. מ״י, #קב,
תטו. עד הסוף, עד תה״ם, עקב,

סלף. כחש, מרמה, נ, עקבה,
 כלי כשולי נאהז שנשאר מה נ, ,*עקבת

עכבת. ר׳ שהורק; אחרי בו שהיו מנוזלים
 בהבלים אפור קשור, פ״י, .יעקר(, )עקד, עקד

 ערוך, )־מזבח(,* יחד; ורגל יד קשור סביב;
 בהבלים. והקשר האסר ,*העקד מזבח. הקם

עקוד. ,*העקד ,*עקד
 מלא ומגמר, טלוא עקדה(, )ג׳ ת, עקד,

 משנה קרסוליה שנון )בהמה( ;חברברות

גופה. כל מגון
קבוץ. אספה, ז, עקד,

 ז, ,0כפרים עקד בית סעקד בית - י'
ככליותיקה. ספריה, ספרים, אספת בית

העקדה ספור0 קרבן; הקרבת קשור; ג, ,*עקדה
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 לעולה להעלותו בנו יצחק את אברהם שעקד

 המספר הסיוט -י״ט<; א׳ כ״ב, )בראשית
הזאת. העקדה מעשה

צרה.* לחץ; מועקה, נ, עקה,
אבל. נ, ,*נפש ?נקת —
 רוחא בשעת נדרא, ^קתא בעועת —

 בשעת נדר, עקה בשעת שטפא/
 :לאט־ עממי משל ,*שטפה ךוחה

 ואח״ב צרתו בשעת לנדר האדם דרך

נדרו. את ישכח לו כשירוה
השם. קדוש על ר״ת, עק״ה,

הרגל. דריסת מקום ז, ,*׳גקוב
 זרמי מסגי מנן ספוגי אגדי עצם ז, ,*עקוב

דרכו. חודר הגשם שאין עליון "מעיל הנשם;
והרגל. היד קשור ת, ,*עקוד
 שפת על צר מפרץ עקלקלה; כעקש, ז, ,*עקול

 אהר כידי הנמצא הנתבע רכוש עצירת0 ;ים
 כפיפה בשפת הנוטה קו ;דין בית ידי יעל

עגלגלה.
עקימה. המעקם, פעלת ז, ,*עקום
 מ־. משלל יעקר; משרשו; שהוצא דבר ת, ,*?נקוד
 ;עקירה והנותש, העוקר פעלת ז, ,*עקור

ולמטה. טהארכובה בהמה רגלי כריתת

,*.קטניות עקודות ,*קטניות עקורי —
מהאדמה. קטניות עקירת

עקוב. ר׳ ז, ,*^קוש
 שטה סי על מעשיו עושה או הולך ת, ׳0עקיב

וכה. כה נטות טבלי קבועה
 בסדר הליכה יעקיב, איש תכונת נ, ,0עקיבות

 פי ועל ישר בסדר ענינים מערכת ומשטר;
קבועה. שטה

עקדה. ר׳ ,*עק;דה
ומעקש. הטיעקם פעלת נ, ,*עקימה

 נ, ,*שפת:ם .עקימת ,*פה עקימת —
מהפה. קול הוצאת דבור,
סלף. ערמה, מרמה, נ, ,*עקיפות

 שהיו עגל מקום ז״ר, ,*.עקיפין ,*עקיפים
קלון. לאות החוטאים את סביבו מחזירים

 מ־מה. בטענות בתחבולה, ,*בעקיפין —
 בעקצו. ם־י קטיפת דקירה; נשיכה; נ, ,*עקיצה

(.1טובה אבן כין ז, ,*;נקיק
 השהתה, ;והנותש העוקר פעלת נ, ,*עקירה
 הסרת למקום; מטקום הוצאה סדום; כליה;

ממקומו. דבר
 ,*עקל עקם. היה העקם, ,0העקל >עקל<

 כפף עצור סביב; נדר עשה נדור, עוה; עקם,
 ,0התעקל העקש. סלף, עקול, חוב. על

הנף. התעקש, התעקם,
 את להכביד משא בו לשים מקום ז, ,*עקל

 קלוע סל האניה; בתחתית מים מקוד. האגיה;
 כפעם לעצירה העומדים הזיתים את שמים שבו

ד>?<.3ד. בית לנדור נצרים קליעת השניה;
 אם למקל אם יו״דע הלב —

 העושה איש על אמרה ׳*לעקלקלות
 לאיזו יודעים אינם ואחרים דבר איזה

לרעה. או לטובה עושה הוא כונה

 עקומות שרגליו טי ת, ,*עקל[ ׳*.עלול ׳*?קל
וכפופות.

 ישי. לא געקש, מעקל, ת, .עקלקל,
עקמימות. עקשות, נ״ר, ,*עקלקלות

ערום. ;ישי לא פתלתל, נפתל, ת, עקלתון׳
בעקיפין. בערמה, ,*עקלתון דרך —

 עקש, י,*ס עקם, <,*_יעקם עקם/ד) *עקם
 בצורת עשה כפוף, ישר; לא נהג עקל, עוה,

 לא סחור סחור הלוך הצדה; הטה ;קשת
 העקש. ישי, לא היה ,*עקום הישרה. בדרך

 הגצל ישי; לא הלוך התעקש, ,*התעקם
בתחבולות.

 מהדרך פו־* על־, הדרך את עקום -
אל". ללכת

 1<3ק1160ד.י 1<3חז601, -ז^ עקיק (1
ח6110,ח ^0חז611ח^
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 הפנים את הסב ,*החטם את עקום —

מטנף. טטקום
 געוה. ,*יש לא מעקל, (,*עקטה >נ׳ ת, ׳*עקם

 עקם דבר תכונת נ, ,*.עקמומית ,*עקמומיות
ערמה. תקבולות מרמה, ישר; ולא

,עקטן. ר׳ עקמומית; ן, ,*עקמון
 בעקמומית, ללכת שדרכו איש ת, ,*עקמן ,*עקמן

רמאי. נוכל,
 הפכפך ורמאי, נוכל .*ופתלתל עקמן —

ישר. ולא
 עקמות דרכים יטבו ידים רהב כנין ז, ,*עקמן

 מטנו; לצאת דרך בו למצוא שקשה ומסתלות

עקמומיות.
ערמה. עקמיטיות, ,*עקמנות

 סביב; הלוך פ״י, (,*.;עקף >עקף", *עקף
עקב. הערס, בעקיפין; דבר השג

 ר׳ ,המקרא את עוקפת הלכה —
המקרא. את עוקבת הלכה עקב,

*

 ;קטוף תלוש, פ״י, (,*.יעקץ ,*)עקץ *עקץ
 ; נשוך ;העקץ מצד אשכול או פרי קצוץ
 הדקר. דקירה, הרגש ,*העקץ בדברים. דקור

 על עממי משל ,*נעקץ ולא עקצו —
 העקיצה את הרגיש ולא הבין, שלא איש

בדבור. אותו שעקצו
 ; חיים( )לבעלי והדוקר העוקץ אבר ז, ,*עקץ

 בכלי; החד הקצה מחט; של חדה קוץ;.

 יעצה, ;בעץ הפרי תלוי שעליו קטן בד

 קרן פנה, ;החי בשדרת התחתונה החליה
 ;השד שבקצה הבליטה השדים, דד ;זוית
מי את העוקצת חריפה הלצה חדו-ד, ;זנב

שהוא.
 אינני ,*מרבשך ולא מעקצך לא —

 ולא אתי שתיטיב בטובתך לא חפץ

 ממעשי לקוח )טשל לי שתרע כ-עתך

לדבורים(.
התלמוד. ממסכתות אחת שם ,*עקצין

עקרב
דכר תלוש נטוש, פ״י, יעקר(, לעקר, עקר

 ,*מתוך כחזקה דבר והוציא משוך משרשו,
 כטל; ;לעיקר עשה ; כלה השחת,* ;שרש

 ;ללכת עצמו הכין (,*רגליו )־את ;שנה
 )"את ; אחר למקום דירתו העתק (,*)־דירה
 סלק ;ממקומו השלחן את העתק (,*השלחן

 הגתש העקר, השלחן. מעל האכל כלי

 עקר, וכלה. השחת ;ט־ הוצא ממקומו,
 בהמה פרסות כרות ;ואבד השחת )בהמה(,

 השרש. עם הוציא ;ולמטה הארכובה מן

 לעקר. לסריס, עשה סרס, ,*העקר

בנים. הוליד לא לעקר, היה ,*התעקר
 מאד, ומפלפל חריף ת, ,הרי□ עוקר —

 מאד(. בקי לאיש תאר סיגי, )ההפך:

; בהמה( או )אדם הלדה כה חסר ז, עקר,

*

תוצאה. או פרי מביא שאינו דבר *
 תוך ; בסים יסוד, שרש, ז, עקרא", ,*עקר

 עצם ;תולדה( :)הפך דבר ראשית ;הדבר

 שכדבר חשוב היותר ;תוספת( :)הפך הדבר
העץ. נזע טפל(; : )הפך

 אעקריה לאויירא חוטירא זרוק —
 לעיקרו לאויר מטה זרוק קאי/

 דכר כל :לאמר משל מבטא ,נופל
ולטוצאו. לשרשו נמשך

*

 יסודות0 ;עשבים שרשי ז״ר, ,עקרים —

הדת.
*

באלהים. כופר ,בעקר כופר — *
 צמחים שרשי משקה נ, ,עקרים כוס —

ההריון(. או ההולדה כח )כנגד לרפואה
*

לא. לגמרי כלל, לא ,עקר כל לא — *
 מראשית, מתחלה, תה״ם, מעקרא/ —

קדם.
כתוב. קדם כתוב מעיקרא —
חשב. מתחלה סבור׳, מעקרא —
הקודם. טטקוטו שנעקר תושב ז, עקר,

שבזנבו שרץ מין עקרבים(, )ר׳ ז, עקרב,
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 ן קוץ כין ;(1 ומכאיב ממאיר סם ובו עקץ

 לעצרה הבהמה במתג עקץ* ומכאיב; ממאיר
 רבים קרסים ולו ברזל כלי מין ;מלכת

 ברזל ; וכדומה כלים עליהם לתלות מסביב
 כוכבים לקבוץ שם ; הבד בית בקורת בולט

 1 ההלב בשביל נעוץ שזנבו עקרב בתמונת
דינור(. >נהר

 .*הישגים בין ער אדם יהא לא _
 להתנהג האדם על לאטר: מכול מבטא

 לר שמסביב האנשים שמתנהגים כמו

ממנהגם. ישנה ולא
קבוע. לא ערך; קל ;מקרי ת, ,*עראי
 אכילה קטנה, סעודה נ, ,*עראי אכילת —

ביצים. שלש או שתים כבת רבה לא

עקרב
קוצים. מלא עשב מין ז, ,*?קרבן

עקר.7 ר׳ נ, עקרה,
חשוב. היותר ראשי, ת, ,0עקרי
 ;סלף עוה, עקם, ם״י, עקש<,2 >עקש, עקש

 עקש, עקם. היה העקש, והנה. הגה סבוב
ערפו. הקשה ,0התעקש עקוש.

 עקשן•0 המוסרי; בדרך טעות נשתל, ת, עקש,

ערום. תהפוכות, מדבר שפתים, עקש —
 לצדדים. כפוף (,*)ג/עקשה ת, ,*עקש

עקול. עוות, עקמימות, נ, עקשרת,
 ערף, קשה0 ;לצדדים הידים כפוף ת, ,*עקשן
בה. ומחזיק בדעתו מתעקש לב; קשה

הערף. קשי העקשן, טבע נ, ,0.עקשנות
 בה. ומחזיק בדעתו מתעקש עקשן, ת, ,0עקשני

 דפנה,* ;מציק מעיק, אויב, שונא, ז, ער,
הגשרים. ממיני אחד ארדפנה;

 פקוחות; שעיניו ;מקשיב ;ישן לא ת, ער,
לקול־. עונה לענות, *מהיר

 רב ; )?(השבט ובן נכרי ועונה, ער —
 חזן ; )?( ומשיב שואל ; )?( ותלמיד

)?(.וקהל

 01<0םק10ז1, 81<0סת10,ח עקרב (1
500קה10ח

 קצ-ה. שנה מעטה, שנה ,*עראי שנת —

 באפן בתמידות, לא זכני, באפן תה״ם, ,*עראי

קבוע. לא
 חפץ החלף סחור, פ״י, .יערב(, )ערב, ערב

 בעדי אחריות עצמו על קבל בדמים; או בחפץ

 לעמר זולתו בעגין עצמו את הכנס אחרים;

 ערב<.2 )ערב, עבוט. במשכון, נתון תחתיו;
 ירוד־ ערב, היה חשך, היה נעים; היה פ״ע,

 ,*ערב ונעים. ערב היה ,*הערב השמש.
 ערכוה נדום במקום; ערוב נתון ובלול; סכסך

 שבסוף אחת אות הבלע )־אותיות(, ונעימות;
 המלה בראש לה דומה אחרת עם מלה

 היה ,*עריב ערבב. ר׳ ,*ערבב שאחריה.

 לעוג דבר עשה הערב, ובלול. מסכסך

 התערב וטוב. נעים עשה ערב; עשה0 ערב;
 התחבר ;עם־ התבולל .עם־(, ל", ־,3)

 בעגין איש עם התחרה ב־; להתבולל והתקרב

 מהם האחד שחושב מה לפי הדבר יצא שאם
 נפשר העבט קבוע; קנם השני לו ישלם אז

 דבר. אחריות עצמו על קבל דבר; לקים לאחר

 קבל בסכנה, עצמו העמד לב, ב1ער —
דבר. אחריות עצמו על

 אח שכב־כים ברכדה *לך! :ערב —
לאכילה. המ.םבים

 .*בשמחה שמחה מעקבים אין —
 דבריס שני יהד מחברים אין כמוכן: אמרה

ומיחדים. נבדלים
 כקטר כבשם,* ;מתוק טוב, נעים, ת, ערב,

וכיו״ב(. )שמן כבשמים
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 עליו הלוקח אחראי, (,*ערכים )ר׳ ז, *?נדב,

זולתו. חוב תשלום כעד אחריות
 ערכות עליו שמקבל סי ז, ,*קבלן ערב —

 החוב מכנו לדרש יוכל שהטלוה כאסן

אותו. לשלם בעצמו יכול כשהלוה גם
 ערבוב בצרים, של הרביעית המכה ז, עלב,

 יתושים מיני אומרים: )יש רעות; חיות מיני
מות(. וזבובי

עורב. ר׳ עלב,
 עם כני הערכת ; שונים עמים בליל ז, ערב,

 ונקלע העובר הרחב חופז )באריגה(, ;אחר

השתי. חוטי הם הארך, חוטי כין בסירונין
 לארך ורחב; ארך ז, ,*וערב שתי —

צלב.0 ולרחב;
 ראשית (,*ערבי ס״ר ,*ערבים ר׳ ערבי, )ב׳ ערב,

 היום; אחרית החמה; שקיעת זבן הלילה,
 .ערב; ארץ מדבר; .ערכה, חשך; עם אור בליל

 שנה ;חג( חדש, ראש )שבת, שלפני־ יום

 אפון. צרה, חשך, השמטה(; )שנת שלסני־

ערב. ככל עיב, מדי ב?גךב, בערב —
 עברה יומו, עב־ ,*של־ ערב בא —

סלוני. של הצלחתו
 ערבים. ר׳ הערבים, בין ערבים, —
,ערכת. ר׳ ערב,

עורב. ר׳ ,*ערבא
עורב. ר׳ ,*פרדו ערבא —

 בלבל, )־שטחה(, יהד; מפוך בלול, ס״י, ,*ערבב

הפרע. הרום,
 עצי כל• ארץ מדבר, ,ערבות(, )ר׳ נ, ערבה,
 ;חקר לאין מרחק שכס; מקום ישימון, יער;
 והעמק המלה ים עד כנרת מים הירדן ככר

מישור. ארץ סוף; ים עד דרומה משם הנמשך
 הנדל עץ כין (,*,ערבות ,ערבים, )ר׳ נ, ערבה׳
(.1 כים יבלי על לרב
,*שלעריבה שביעי יום ,*ערבה יום -
ח83, \¥61(16, 531116, \\1110י*׳ ערבה *<

ערבות

 כו שחוכטים רבדח הושענא יום ז,
בתפלה. הערבות

 ; שקת מעין רהט, ;קטנה פירה נ, ,*ערבה
בצק. בו שלשים כלי
 ששטים קטנה פירה נ, ,*הירדן ,ערבת --

הירדן. פני על כה
 את בו לרהץ כלי נ, ,*הרגלים ערבת —

הרגלים.
 משא, ; דבר קיום הבטחת אחריות, נ, ערבה׳

כנעה. סחורה, כבדה;
 דברים מפיכת כלילה, ; תערוכה ז, ,*ערבוב

יהד. שונים
 דברים מסיכת תערוכה, בלילה, נ, ,*ערבוביה

 סדר הפר מהומה; פיר; כלי יהד שונים

בשורות. ועריכה
 נחלק לא כפדר, לא ,*בערבוקה —

וכדומה. למינים
 הסץ עבוט, משכון, (,*.ערבונות )ר׳ ז, ערבון,

 כסף ;חובו שלום להבטיח מהלוה יטלוקחים

 דבר. לקים סרעון תחלת קדימה, דמי ערבון,

 דבר. לקי״ם סרעון תחלת ז, ערבון", כפף —

 מוסד(, או >חברה ,0מוגבל בערבון —

 בסכום רק אחראים השותפים או שהחברים
העסק. סכומי בכל ולא וקבוע מוגבל

(* קטן דג טין ז, ,*ערבון
דברי לסי השביעי הרקיע שם* שטים; ?^רבות,

1מ<381<3, 8זק0116, 5זק31 עדכון <1
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שמים. ר׳ האגדה;
 דבר; קיום הבטחת קרבה, ערבון, נ, ,*?נדבות

והערב. הנעים דבר תכונת
(.1 צמח מין ז, ,*ערבז
 (,*ערב״ים ערביאים, ערבים, >ר׳ ז, ערבי, ערבי,
 שוכן עם ;)באסיה( ערב בארץ שוכן עם

ערב. של מערב, ת, בערבה;
 הזמן ה־(, בין : עם תמיד )יבוא זוגי, ערבים,
 אחרי ; והלילה השמש ירידת התחלת שבין

הצהרים.
הערב. תפלת הלילה; ראשית ערב, נ, ,*ערבית
כערב. תה״ם, ערבית",

טובים. וימים שבתות ערבי ,*ערביות —
 כמו העורב, כדרך )קר־וא־( תה״ם, ,*ערבית

העורב.
בערבל. כבור בכברה, הנף ערבל",
לתבואות. כברה ז, ערבל",
 ערב בשבוע, הששי יום נ, ערמתא", ,*ערבת

שבת.
 אל־, :עם )יבוא ם״ע, יעריס, )ערג, ערג

 צעוק ;קול הרם חמוד; התאוה, חשוק, ל־<,

בנן. ערוגות עשה ם״י,ס )צבי(,
 )בסיוט(. לדבר תאור, תשוקה, ז, ,0ערגון ;0ערג

 למקום ממקום דבר טלטל גלגל, פ״י, ,*ערגל
גלילה. ידי על

 עקור, הכרת, פ״י, _יערר״<, ךד",1ר ערד

גרש. כלה,
 נכי שעל עליונה נעל (,*ערדלןם )ר״ז, ז, *ערזיל

רחבה. גרב מין הנעלים;
 התפשט. התגלה, פ״ע, .יערדי(, )ערה, ערה

 ה׳(. )רוח השפך ; הראה הגלה, הערה,
 ;עקור הרוס, ; חשוף פשוט, גלה, ערה,
 קשור העכיר; יצוק; "שפוך, כלי; הרק הרק,

 השאר עו״ה, הטין. אברי וקרב חבר אל־;

30ר.0־ד1>10<414111,< ערבז *<
 ט1£16£ח1ז<3ט1,: ת^^^3,^^זט ח^^^3ע•זט

 1כךב הקרעו אחרי מטנו בחלק כגוף נדבק

 ;ערבב ;פשוט חשוף, גלה, הערה, מעליו.
 אשה; משכבי שכוב ־(,3)־* יצוק; שפוך,

 )בקוצים התפס הסכך, ה^רה", התחבר.

 ערום; היה התגלה, התערה, וכיו״ב(.
 שכוב ״(,3״) ;שרשים הבה השתרש,

אשה. משכבי
 בכפו, נפשו שים נפ^ו, למות הערה —

המות. לקראת הלוך עצמו, סכן
 ועשב. זרע בו שאין וחשוף גלוי שדה נ, ערה,

השגה. ראש ערב ר״ת, ,”ער״
 התקון ;מקום חלוף ;כלילה ערבוב, ז, ,*ערוב

 להוציא ידו על אפשר שיהא חכמים שתקנו
 התושבים כל בהשתתפות בשבת לרשות מרשות

 ידי ועל הבתים, באחד ששטים אכל בדבר

 חצרות(, )ערוב אחת לרשות כלם נחשבים זה

 אח,-יו שחל לשבת טוב מיום אכל להכין או

 טיב יום מערב תכשיל הכנת ידי על
 נחשבים זה ידי ועל השבת, סוח עד והשארתו

 טוב ביום מכשל שהוא התבשילים כל

 השבת לצ-ך ההוא התבשיל בשול כהמשך

 לתחום כחוץ לצאת או תבשילים(, )ערוב
 ידי על טוב ויום בשבת אמה אלפים של

 התהום, על החג או השבת לפני מאכל שימת

 החג, או השבת אחר עד שם שישאר כדי
 כמקום ההוא המקום יחשב זה ידי ועל

שכת האמה אלפים מדידת תחל ומשם דירתו
 תחומים(; )ערוב בחג או בשבת בהן ללכת לו

הנזכרים. הערוכים את עושים שבו המאכל

 ,*חצרות .ערומי ,*חצרות ערוב —
 .ערוב תבעזילים, .ערומי( )או ערוב

ערוב. י׳ תחומים", ערובי( )או
 ,*־פראיות ,*פרעזיות ערוב —

 פסוקים חלקי אי פסוקים או פרשיות
במקומם. שלא שבאו בתורה

העיסהת תלמודית מסכת שם *ערוביי —
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ותחומים. חצרות ערוב בדיני

 ירק שכננת מהטרכעים אחד תלם, נ, ערוגה,
 חלק* ;עפר מלכן בעין שסביבו פרחים או

 הנראים הראה חצאי שני של האחורי מהצד

כמרבעים.
 קטנה. ערוגה (,*ערו-ני-ות )ר׳ נ, ,*ערוגית

 פרא. מדבר, חמור (,*ערו-דות )ר׳ ז, ערוד,

 )?(.לטאה טין ; )?(נחש טין ז, ,*ערוד
;גלוי מערים, מחשוף, (,*עריות )ר׳ נ, ערוה,

 ;ולנקבה לזכר הכשת אברי ;מגנה דבר
 הדין פי על שאסור קרובה ; זמה נאופים,
לאשה. לקחתה

 הפתוחים המקומות ג, הארק׳ ערות —
לכבשה. קל מהם אשר בארץ

נאופים. זטה, נ״ר, ,*עריות —
זנות. נאוף, ז, ,*עריות גלוי -
בלי. אל מבלי הרקה שסיבה, ז, ,*ערוי
ערם. ר׳ ערים,
 בעל ערומים(, ר׳ ערומה, )נ׳ ת, ערום,

 חכם, נוכל; להרע, חכם השכל; חד תחבולות,

נבון. שבל, בעל
 ערים שטות ערער(; )ר׳ עץ טין ז, ער,1ער

ישראל. בארץ שונים במקומות
 שהסיתוהו טי ;ערפו את ששכרו מי ת, ערוף,

ערפו. בשכירת
 עורפים שהיו העגלה נ, ,*ערופה עגלה —

 טי נודע ולא כשדה חלל כהמצא לפנים
 בא. מאין נודע שלא אסון מקרה0 הרגו;

 בעפר חריץ נחל, מפרץ ערוץ(, )ם׳ ז, ערוק,
מים. מזרם
ערעור. קינה; המעורר פעלת ז, ,*ערור
חדש. ראש ערב ר״ת, ער״ח,

לכוש.ד לא ערנז, ת, ערטילאי/
 ולא ליה )־דלית ערטילאי נברא —

כל. חסר ואביון עני איש כלום(/
נשמות נ״ר, ערטילאות/ נשמות —

 כעולם משוטטות והן תקנו שלא חוטאות
הקבלה(. )עפי׳י

 כסאני/ ומם ערטילאי שליח —
 על משל מנעלים, ונועל ערום מוסשט

 תכשיטים. עליו ושם קרועים בגדים לובש

)מתער(. הרק ;חשוף גלה, ס״י, ערטל",
מ־. משלל היה ,*התערטל

 לשדד העשויה המחרשה יד על יתד ז, ,*ערי
מריטה. שהמחרשה האדמה נושי את ולפרו■
לדבר. חזקה תשוקה נ, ,*עריגה
ערבה. ר׳ ,*עריבה

ערוה. ר׳ לבוש; בלי _ערם, תה״ש, עריה,
גלויה. הרפה כשת, עריה —

 על שאסור קרובה ;הטין אברי חבור נ, ,*עריה
לאשה. לקחתה הדין סי

 דבר הכנת בסדר; דבר הבאת נ, ,*עריכה
 ;וכיו״ב רקיקים לעשות עסה גלגול ;ותקונו
 ומסדר העורך פעלת0 עצים; גל עצים, ערמת

וכדומה. עתון
 סדור נ, ׳*שפתים עריכות (*>עריכות

תפלה. הדבור;
 מבטא ,*שפתים בעריכות נתן חן —

 מסדרים דבורים ידי על לאטר: עממי

חן. מוצאים ונאים
 על טדליס שענפיהם עצים שורת ז, ,*ערים

ארים. ר׳ נפנים; סכת וכיו״ב(; )גפנים נדר
 אחת; כפעם הנלוש הבצק כל עסה, נ, עריסה,

 הבצק, בו שלשים כלי ;ומים קמח תערבת

 ; ערבה ;ילד מטת ילד, של ערש ;ערבה

המת. מטת0
אריסות. ר׳ ,*עריסות

; )?(עבים עננים, ז״ר, עדיפים, >עךיף(
)?(.שטים
הערף. שבירת הערף, כריתת נ, ,*עריפה

 חזק, ;תקיף זרוע, איש עריצים(, )ר׳ ז, עריק,

כיח. רב
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 אכזריות, ואכזר, עריץ איש טבע נ, ,0עריצות

לב. קשי רשעות,
העקר. מצב ערירי, איש מצב נ, ,0ערירות
 עקר, בנים, חסר ;בודד גלמוד, ת, ערירי,

שכול.
 בסדר ושים הכין פ״י, .יערך(, )ערך, ערך

 הלחם, ;הכין ; זה בצד או זה נב יעל זה
 ריב, מלחמה; כלי סדר ;מלחמה צבאות סדר

 סדר ;בוכות טענות סדר ;מריבה עשה
 במחיר שוה היה ל"; שוה ל־, דמה ;תסלה

 ; וכדומה רקיקים לעשית עסה נלנל* ; ל־
 ,*הערך ספר. או עתון סדר0 ; בלילה גבל

 כדי אחר לדבר הדמה או המנה השקל,

 שום, העלך, באטד. בוא ושויו, ערכו לקבע
 מס הטל שויו, לפי דבר מהיר קצוב אמוד,

רכושם. ערך לפי תושבים על
 וכליהם המאכלים סדר ,*#לחן עולל —

לאכילה. השלהן על
 ודין, דת יודע סניגור, ז, ,*לין לך1ע —

 לפני הנשפטים אחד של הטענות עורך
בדין. זה שיזכה בהשתדלות השופטים

 שורה, סדור; סדר, (,*ערכים )ר׳ ז, ערך, ערל,
 דבר, של שויו שעור אטדנה; שומא, מערכה;

ל". הדבר דמיון יהם,0 דבר; מחיר שעור
 תלבשת חלקי קבוץ ז, בגלים, ערל —

לו. הדרוש לפי איש
 סדרי ששה ,*משנה ערכי ש#ה —

המשנה.
 עניני סדור ז״ר, ,*המלחמה ערכי —

התחלתה. לפני עליהם שמכריזים המלחמה
ל־. קרוב כמעט, תה״ם, ,0בערל —
ל". ביחס תה״ם, ,0ערך לפי —
 סמן )בדקדוק(, ז, ,0הדמיון ערל —

לדבר. דבר דמיון להראות
 סמן )כדקדוק(, ז, ,0להפלגה ערל —

באיזו במינו יחיד אחד דבר כי להראות

האר. באיזה או תכונה
 סמן )בדקדוק(, ז, ,0היתרון ערל —

השני. על אחד דבר יתרון את להראות
 מעשה )בחשבון(, ז, ,סך,מ#ל# ערל —

 מספריה שלשת יחס סי שעל בהשבון

רביעי• מספר מוצאים
 תלמודיה מסכת שם ז״ר, ,*ערכין —

לאלהים. והקדשות בנדרים העוסקת

 נ־ר, ,*ערכאות נ, ,*ערכאה ז, ,*ערכי
 לקיוה דין בית ;הדין בית המשפט, מקום

 יחס,• לשטרי זכרוגות משרד ;וכדומה שטרות
 )לא נרים של הדין בית ;וכיו״ב מכר לשטרי

ישראל(. מבני
לשויו. בקרוב דבר אמד ז, ערכך,

 התלבש התלכד, הסבך, ,*התערבל (*)ערכל

)הרגלים(.
 כי דגר על אמור פ״י, יעלל( )ערל, ערל

 *כסה* ; )?(כרות לא זטור, לא ץרל; הוא
 היה ערם; היה הערה, הערל, רעול. חסה,
)?(. ברעל מות הרעל, ; )?( ערוה מגלה

 נעזב, ערלה(, נ, , ערל ערל, )ס׳ ת, ערל,
 ערלתו, כרתו שלא ; )עץ( נזטר שלא פרא,

 ;יהודי לא נכרי, ז, ;)אדם( נטול שלא
 ,גוי• ל, )בנגוד נוצרי,0 ;לב אטום ;רשע

 המזרח(. יהודי בדבור למשלמי, כנוי שהוא

שכל. חסר כסיל, ח, לב, ערל —
עלג. פה, כבד ת, שפתים, ערל —
 שאינה הרשה, אזן נ, ערלה, אזן —

היטב. שומעת
 אבר ראש את המחפה ערלות( )ר׳ ג, ערלה׳

 הראשונות השנים שלש סרות ;הזכרות
 ;לאכלם התורה עפ״י שאסור עץ לצמיחת
 תלמודית מסכת של שם* ;לב אטימת

הפרות. ערלות כענין העוסקת
ערל. כמצב ההויה נ, ,*ערלות

הערם. ר׳ המקור(, רק נמצא )במקרא ערם
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 אסוף ערמות, עשה (,*.יערם ,*)?נרם

 בערמות. התנשא התנכב, הערם, ערמות.
 חבל בערמה, ועשה התנהג הערם,
 השתמש התרה; הודיע,* השכל; תחבולות;

 באפן דין על לעבר ותחבולה בהערמה
 ,0התערם עליו. עברו לא כאלו שיראה

יהד. התנבב לערמה, התקבץ לערמה, היה
 כלי שהוא מי ?}ימים(, ר׳ ערמה, >נ׳ ת, ערכ£,

 תה״ם, מכסה; לא גלוי. ;כסות כלי לבוש,

לכוש. בלי
 פקחות, רשע; מומת מרמה, נ, ערמה, ז, ערים,

ותבונה. דעת חכמה,
 נחש של ?נרמתו ^היתה מה לפי —

 לאמר: משל מבטא ,*מכתו היתה כך
התשלום. כך הרשע לפי

 עמרים; של נדיש ערמות(, >עךמים, נ, ערמה,
עפר. גל
 ; חרכה שממה, תל העפר, ערמת —

עפר. גל
תחבולות; למצא התכונה פקחות, נ, ,*ערמומית

הערמון פרה

 ומזטה. רמיה מחשבת
 ס. עץ טין ז, ערמון,

 נ, ,*ערמית ערמית",
עי־מה.

 ער, ערנית(, >נ׳ ת, ,*ערן
 חריף שכל בעל ישן; לא

 רגש כעל מרגיש, ומהיר;
חזק.
האיש טבע נ, ,0ערנורת

ברוחו. והער ה^רני
הנה. זריז, כרוחו, ער ת, ,0ערני

 033030. ?131006, ק1306- ערמון (1
 הזה בשם משתמשים רב עפ״י אך 1066.

 103101300306 מ6ק63ס הנקרא לעץ
 <!381301601)31100, 011313180160, 011651־

הזה. העץ ולפרי 0111-1066

 נריסיהו או קמח כלול פ״י, ,*ערם (*>ערם
לעסה; לחם פרורי לוש וערבבם; במים
 על שריגים הדלה סכה; עשה סבוך; סרוג,

 3היט התערבב ,*התעלם ארס. ר׳ עץ;

לעסה. היה ומים(, קמח )כלילת
 שבצד־ בתים שורת (,*ערסות )ר׳ ז, ,*ערם

המת. מטת ;מטה ;רחוב
 יכלוד טבלי התפס הסכך, ,*ל.תעךםל )ערסל(

בערסל. התנדנד באויר, התנדנד להחלץ,
 באוירי תלויה מטה כעין ז, ,*ערפול ,*ערפל

ארזלה. וכי״ב, עצים בענפי ונקשרת

ערסל

לחם. משרורי או מנריסין אכל ז, ,*עלפן
ערער. ר׳ ערע,

לבטלו. ענין איזה על טענה ז, ,*עלעור
 ב־; הפגיע נתוץ; עקור, הרוס, סעו״י, ,*ערער
 ככה, הספד, התלונן; התאונן, רגש; עורר

 פסהן או מעשה כנגד טעון ;ב" געור ;קונן
 שפשף; גרגר; הגרגרת, שטוף לבטלו; דין

 דהרוס היה ,*התערער )שן(. התנודד
ט". משלל היה ונעזב;

 לשבו- הסתת של פטיש* ;סעץ טין ז, ערער,

 ענין איזה על טענה ;ערעור ;האבן את בו

לבטלו.
 לאו ערס, ;ערירי גלמוד, בודד, ת, עלער,

חסר". לבוש;
ערעור. ר־ ז, ,*עלער

 נבוע, נזול, נטוף, ס״ע, יעלף(, )עלף, ערף
 הנב^ שבר העדף, שבר החוצה; ונזול התפרץ

 13א3סנן0,<! 73013018106, ערער *(
1300301510 ,130130150
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 מאחור, בוא ;למטה הכסף* ;וכתו״ן הרוס

 פרוט, ערופה; עגלה הבא ס״י, מאחור; המצא

 ׳*8העלו בקטנות. גדולות מטבעות החלף
)העדף(. השבר ,*התערף

 הצד בחי; הצואר אחורי ערפי(, )כ׳ ז, ערף,
 אחור. הפנים, מצד ימלא הנוף של השני

 ה^ה ערף, פנה ערף, הפוך —
מפחד. ונום ברוח ערף,

 טבע ,*פי המרת עקשנות, ערף, קשי —

העקשן.
 מאחרי סור ערף, פנה ערף, תת —

בו. הפין מאין דבר או איש
 מפני־. את־ הברח אל־, עריף את־ תת —
(.1 דם מוצץ עטלף מין ז, ערפד

 ענן עב לי(,6_ער ס״ר ערפלים, )ר׳ ז, ערפל,

 הרקיע שם ;דק גשם* ;מחשך אד, מהשיך;
)בקבלה(. התחתון

אדי. ערפל, בתבנית ת, ,0ערפלי
 הפחד, החרד, פעו״י, _יעלק(, >ערק, ערק

 גבורת מפני ירוא סחוד, ;שבר ;איטה הפין
 הערק, נורא. היה הערק, חרוד. הזולת,
 ;נערץ שהוא אחר על חשוב ; הרעד הפחד,

מיראה. עבוד ;נפרזה כטדה הלל

העיק• ,0הערק
 לשמים כגוי ;גדולה וגבורה כח ז, ,0ערק

)בפיוט(.
ארכה. מין נ, ,*ערצוביה

 שוטט דרכו, שרוך פ״ע, יערלן(, )ערק, ערק
)חגורה(. הדק חזק, נוס; ברוח, עו-ף, ואנה; אנה

עורק. ר׳ ז, ערק,
 ככרה, מסוף; עשוי קליעה מעשה סל ז, ,*ערק

 זרעונים בו להניף רשת כעשה כלי נסה,

<.* קשה עץ מין ; תחבשת וכדומה;

 83ל111,קמ 73תעקוח<\,3קוח1ת6ערםד ס
 6ץ1,< 8אט63,תתט ץ!61־ז:6, ערק <2

־±(€£)!11־66

עלוקה. נ, ,*ערקה
 ב־ך של החיצונית הזויות ארכובה, ז, ,*ערקצב

הי. בבעל והשוק הירך שבין הרגל

עקל. ר׳ ,*ערקל
שרוך. רצועה, נ, ערקתא/

 כנוי ;נעל שרוך דמעאנא/ ערקתא —י

ערך. קל לדבר
 על־; המס צעוק ערער, פ״ע, ,*ערר (*)ערר

עורר. עור, ר׳
ערעור. תביעה, ,*ערר
 מצע, ;כבודה מטה ערשות(, )ר׳ נ, ערש,

;-ודים למשכב מטה ;עליה לשבב ספה י

המת. *ארון
 ומרקיבתו באריג הנכנסת תולעת טין ז, עש,

 )הנקראת עיש כוכבים, קבוצת ;וטמסמסתו
 )איוב צפר־ קן העגלה(; או הגדול הדב בשם

י״ח(. כ״ז,
 שם ןען שם; על ;שבת ערב ר״ת, ע״ש,

 עד ;הנזכר( במקום ספר באיזה )-ראה
שלחן. על שקר;
אליהו. שיבוא עד ר״ת, עש״א,
 נם עשבות, עשבות, ר׳ עשבי, )כ׳ ז, עשב,

 הצמחים ודק, רך דשא (,*עשבים ,*עשבים

 צמח ; האדמה מן הצומחים והרכים הדקים
היבשת. ומהירות החלשה סמל המרעה;

 קבור הוא ,*בלח;יו עשבים עלו —
רב. מזמן באדמה

 זמן יעבו- ,*־,בלח: עשבים :עלו —
הנזכר. הדבר שיבוא עד של־ מותו אחרי רב

 עשב הצמח בעשב, כסה ס״י, ,0עשב )עישב(
במקום.
ס. עוף מין נ, ,0עשבונית

 לצרך מיבשים עשבים מיני קבוצת נ, ,0עשבייה
הצמחים. ידיעת

 א3גד.11(081<3, (3ז08טוןז1<6 עשבונית ס
(3ז\ט6116 (168 1־0863\ט
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 ;כדבר עסוק פ״י, עשה(,2 >עשה, עישר.

 טחמרים או מחמר עצם הכן דבר; והכן פעול

 קים ;הוליד הצמה ; ברוא יציר, ; שונים
 המצא, רכוש; השג רכוש, מצוא דבר; והעמד

 וכתוב חבר ;תקן ; וסדר ערוך הכן, הקנה;
 מנה, קרבן; הקרב דבר; קיפ מלא, )ספר(;

 סחוט, ;מצב שנה ;ל־ קבוע ; הפקד
 ; עקוץ ; ומעוך משמש ; זור הוץ,1-

 במקום. שהה התעכב, ;ערוך אמור, *חשוב,

 ; מוכן היה ;עשוי היה העשות, העשה,
 ממצב וחלוף שנוי בדבר בוא ;הברא ;הוכן

 ;כאלו־ החשב (,3) המלא: התקים, ;למצב
 ;ומעוך תפוש משש, סחוט, עשה, הערך•
 היה עשה, הכרח. כפה, ; לעבודה *עורי

 שאחר נ־ום ,*העשה הנבל. הוכן; עשוי,
למעשה. עורר ;יעשה

וממכר. מקנה עשה ,”חפ עישר, —
במלאכה. התעסק מלאכה, עשה —
 הטל רגליו, הסך ,*צרכיו עשה —

גללים.
על־. ענש הבא ,*ב־ עשה —
כאלו־. ל־ חשוב ,*על־ עשה —
 )או דינרים הכסף את עישר, —

 הכסף מטבעות את החליף ,*להפך(

להפך. או זהב למטבעות
החשבון. את סדר ,*חשבון עשה —
כ־. התראה ,*כ־ עצמו עישה —
 האדם שצריך המצוה נ, ,*עשה מצות —

התורה. חקי פי על לעשותה

 שאסור הדבר נ, ,*תעשה ל^ מצות —
התורה. חקי סי על לעשותו האדם על

 מעשה בו להביע מבטא ,*ועשה קו□ —
בפעל. בחיוב,

 בו להביע מבטא ,*תעשה ואל שב —
מעשה. שלילת

כאלו. כמו, נחשב ,*כ־ נעשה —

 פעלת בעשבים, מקום המכסה לת1ם? ז, ,8עשוב
עשבים. בגדול העוסק פעלת הטעשב;

;מצוין רגיל, ;מוכן נעשה, ת, עשוי,
.*ל טוכן רגיל; (,**)־לעשות

 אין מהלט, עשוי", ^עשה מה —
עוד. לשנות

 מה ? שלומו מה ,*עשוי הוא מה —
 מאברי אחד מצב על )שאלה ? מצבו
בו(. שחלה האדם

 פתנס ,*העושה מן המעשה גדול —
 מעשה לאיזה המעורר :לאטר עממי
נופו. המעשה עושה ק גדול

כפיה. הכרח, ז, ,*עשוי
(.1 צמח טין ז, ,0עשול

 קטית. קטור והמקטר; המעשן פעלת ז, ,*עשון

וישרה. קשה קרקע נ, ,*עשתית
מ^ול. חומם, עושק, ת, עשוק, |

 כלי ; הדש שליש ; יהד עשרה קבוץ ז, עשור,
מיתרים. עשרה כעל זמר
העשירי. ת, עשור,

 אחוד אהד ; מעשרה אחד לקיחת ז, ,*עשור
עשירית. מעשרה,

 פי על המסדר מספר )מספר־(, ת, ,8עשורי
 שכל באפן במדרגות, עשרה של השטה

 יותר פעמים עשר היא טדרנה שבכל יחידה
שלפניה. שבמדרגה מזו
חזק. עבה, ת, עשות,

 פעלה, הכנה, העושה, פעלת נ, ,*עשיה
מלאכה. ונטר תקון מעשה;

 נכבד, שר הון; בעל רב, רכוש בעל ת, עשיר,
הרכה. לו שיש* מעול; רשע, קצין;

 ;תום בשיו, עני בשורו, עשיר —
 ,*בתרננלתה ואלמנה בביצתו

ואפשרותו. יכלתו לפי אחד כל לאטר: כטוי

 £151ק<3ט1,א€1<46עשול, *<
(1£וח-3־ז18ס;1<1
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 עממי משל ,*מקפיצים עשירים —

ולנצ לקמץ העשירים דרך :לאמר ידוע

ר.וגם.
אותה שלשו מצה נ, ,0עשירה מצה —

ביצים. עם
 משל ׳*בחלקו השמח עשיר איזהו —

 ומסתפק השמה האיש לאמר: ידוע עממי
עשיר. היותר הוא לו שיש במה
רכוש. הון, עשר, נ, ,*׳עשירות

 אחרי הבא עשרה, מן סדורי ש״ט ;עשירי,

טבת. העשירי, החדש התשיעי;
 מעשרה, אחוז אחד נ, עשירית, עשייריה,

לעשרה. טהנחלק הלק
מה. שום על ; מה שם על ר״ת, עש״מ,

 העלה קיטור, העלה ם״ע, יעשן(, )^שן, יעשן
 קצוף ;דלוק בעור, ;עשן מלא היה ;עשן

 עשן; מלא בעשן; הקטר ,*עשן וכעוס.

 עץ מתחת עשן שים ;עשן והעלה קטר
 והשחת כלה0 שבו; השרצים את להמית

 שחורה. מרה במחלת חלה ,*ן1עש בעשן.
 ;עש; ריח המלא עשן, הטלא ,*התעשן'

עשן. מאדי חלה0
ועשן. קיטור מעלה ת, עשן,
 עולה קיטור (,*עשנים ר׳ עשן, עשן, )ס׳ ז, עשן

 היוצא הבל בשטים; קיטור כאש; בוער מדבר
 לכליון סמל החרון; חמימות חי; בעל מאף

מהיר.
)?(. עשן העלאת ז, עשן,
/1עשב מין ז, ,0עשנן

 "בית־ :)כנגד כקרדום השנון הצד ז, ,*עשף
 השנון הצד ;הרחב( הצד שהוא בקוע״,
 ;שנון וצד רחב צד לו שיש כלי באיזה

קרדום.
 לאהד לתת לא פ״י, יעשק(, >עשק, ■עשק

 מ>1£ג1מא1,ס ז£<1ז3ט61,ו עשנן *<
זט/1ו616ז־ז6, וחטז1(6ז

 רמה; ;חמום גזול, ;לו לתת שחייבים מה
 העלה ;*הלאה ונשוא תפוש ;ענה צער,

 ,*העשק ביוקר. דבר מכור דבר, של המחיר
 עשוק; היה עשוק, עשוק. היה גזול, היה

יב(. כ״ג )ישעיהו אנוס היה חלול, היה
 הזיתים חדלו ,*שמנם .זיתים עשקו —

שמנם. מתת
 לו; שמגיע מה לאחד נתינה אי ז, עשק,

 בחמס; נרכש רכוש חמס; נזל, שכר; שלילת

עקמומית. עקשות, נלוז,
קדש. שכת ערב ר״ת, עש״ק,  ידי על וכדון כריב בוא התעשק, )עשק< 1

ערעורים.
ערעור. מריבה, ז, עשק,

לחץ. מצוקה, צרה, נ, ^שקה,
 היה ־,*עש היה ס״ע, יעשר(, >עשר, עשר

 ,*עשר רב. הון לו רכוש רב; הון בעל
 של־. הון הרבות לעשיר, אהד עשה

 עשה ;הון הרבות ;עשיר היה העשר,

 התהדר כעש•־, הראה התעשר, לעשיר.

לעשיר. היה *; כעשיר
 רבוי גדול, רכוש רב, הון עשרי(, )כ׳ ז, עשר,

עני(. )הפך: קנינים
 אחד הלק לקוח פ״י, עשר(,2 )יעשר׳ עשר

 .עשר, מ־. מעשר הנתן ,*העשר מעשרה.
 מעשר נתון מעשרה; אחד הלק נתון או לקוח

 עשר דבר עשה מבהמות; או שדה מתבואת

 הפרשת על השגיח ;יעשיר העשר, פעמים.
ט". מעשר הנתן ,*התעשר המעשר. ן

 — שונים עצמים וברשימת הנספר, )לפני עשר׳
 אחריו(, - נשוא והוא נושא הנספר כהיות

 בהכאת ועשרים עשר שבין )כמספרים עשרה
 מספר ואחד, תשעה שט״ג, לפניו( היחידה

האיש. ידי שתי אצבעות כמספר
 —שוגים עצמים וברשימת הנספר, )לסי עשרה׳

אחריו(, - נשיא והוא נושא המספר בהיות
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 )במספרים עשר הנספר(, לפני )רק ועשירת

 לפניו(, היחידה בהבאת ועשרים עשרה •שבין

 אצבעות כמספר מספר ואחד, תשעה •שמ״ז,
האיש. ידי שתי
האיפה. עשירית עשירונים(, )ר׳ ז, עשירון,
 השטה עפ״י המחלק )שבר־(, ת, ,0•עשרוני

ובו׳(. אלפיות מאיות, )לעשיריות, העשורית
 ש״ט ;עשרה פעמים שתי זו״נ, ש״ט ׳עשרים,

 התשעה אחרי בסדור הבא העשרים, סדורי,
שלפניו. עשר
 יהד. עשרה בולל טספר עשירות(, )ר׳ נ, עשרת,

 עשרה. עשרה של קבוצות עשרות, —
 הדברים עשרת ,*הדברות עשרת —

 סיני בהר ישראל לבני אלהים שדבר

ו-יה(. ה, דברים ב-י״ז, כ, )שטות
 פ״ע, ;במקרא( אין ועתיד הוה >עשש, ימשש

 ,*התעשש קדור)?^ חשוך, המם)?(; רקוב,
התעמל. התנושש,

 לילה מנורת ;פנס (,*עששיות )ר׳ *עששית
 זכוכית לדלק; מים גבי על שמן בה ששמים

ברזל. לוח ;ברזל של עבה חתיכה ; בהירה
 ועבה. שמן היה פ״ע, _יעשת<, שת,1£) ־עשת

הועץ. המלך, מחשבה, השוב התעשת,
 רגב, עבה, התיכה (,*עשתי-יות )ר׳ נ, עשת,

ומוצקה. גסה ברזל חתיכת ;גוש
 תחבולות. רעיונות; לב, מחשבות ז״ר, עשתונות,

 לב. רעיון ומזמה, מחשבה נ, עשתות, עשתות,

 ש״ט, נ, עשרה, עשתי ז, ;נשר, עשתי
 האחד סחרי, ש״ט ; עשרה אחת עשר, אהד

עשר.
 )צאן(. רבוי נ״ר, עשתרות, >עשתךת<

הירח. אלילת שם נ, עשתרת,
 גם עתים, ר׳ .עת, נם )ם׳ ז׳ ולפעמים נ, עת,

 מועד, זמן, (,*עתותי נם בסמיכות עתיות,
 האדם, חיי גורל ;הטבעי המות עת ; עונה
לעונה מכ״ד אחד* ;הימים דברי ;הזמן מקרי

עתודות
שעה. טכ״ד אחד שהיא

כזמן ;המבשר כזמן בעתו, בעת, —
הקבוע.

לעת־. קרוב הזה, בזמן עתה, בעת, —
תמיד. עת, בכל —
 וארבע עשרים של זמן ,*לעת מעת —

תמים. יום שעות,
 הקבוע הזמן לפני עת, לא עת, בל^ —

למיתה(. )עסי״ר
 כן ואחרי )= הזאת בעת ,0עתה לערת —

שעה. לפי אחרת(, תהיה
אשר. יש לפעמים, תה״ם, ,*עתים —
ככה. ויש ככה יש ,*עתים-ועתים —
ערב. לפנות ,*ערב עתותי —
 :לאמי בטוי ,*שוות העתים כל לא —

 שעה. באותה המדבר הזמן חל תמיד לא

תחומים. ערוב ;תנאי על ר״ת, ע״ת,
כאב. תשעה ערב עת״ב,
 קצוב. קבוע, ;הזמן הכין, פ״י, עתד, )עתרי(

 מוכן היה התכונן; נכון, היה התעתד,
ומזמן.

 ולעתיד(; לעבר )בננוד ההוד. בזמן תה״ם, עתה,
 הלוא; כבר; קצר; זמן בעוד הזאת; בעת
 כהוראת )לפעמים(; כן פי על אף זאת, בכל

 הזרו-ז. מלת כמוכן הדבר; ואמית החלטה

זה. כרגע ,*זה עתה —
 ; ומעלה מהיום והלאה, מהיום מעתה, —

איפוא. *ובכן
 הנד ,*מעתה *אמו ,*מעתה אלא —

איפוא.
 הרף מאד, קטן זמן שעור0 ;עת זמן, נ, ,*עתה
רגע. עין,
 ;בעזים הזכר תיש, עתו-ךיס(, )ר׳ ז, עתוד,

ראש. מנהיג,
 וחזקות; בצורות ערים נ׳ר, .עתידות, עתודות,

עתידות. ר׳ הבאים; לימים ומטמונים אוצרות
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 ;לשפה משם־ תרגום ;אחר במקום והנתן
 העתק, ,*התעתק ספר. אל מספר הכתב

הוסר.
 לא ; —כ ; )?( לב רום גאון, נאוה, ז, עתק,

)?<. נכון
 דזק, ; )?( לב רם גא, גאה, ת, עתק, עתק,

מתקים.
 בקש, ■אל־(, )־ל־, פ״ע, _יעתר<, >עתר, עתר

 היה* ;וכקש דברים הרבה פגוע, התחנן,
 תחנוני שסוע העתר, התעשר. לעשיר,

 העתר, מהביל. רב היה ; חפצו ומלא איש
 עתור; פנוע, התחנן, כקש, הכבר; הרבה,

לעשיר. היה *העשר,
מרבית. רכוי, עבי; .עתר(, )ס׳ ז, עתר׳

 לקש שנים שתי בעל טלגז ז, ,*עתר ,*עתר
רבוי. עתרת,0 וכדומה;

מפלג. רבוי שפע, מרבית, נ, עתרת,

 בעתים יוצא נליון או ספר עתי, מכתב ז, עתוף,
קבועות.

 שמלאכתו איש בעתון, כותב איש ז, ,0.עתינאי
בעתוניס. הכתיבה היא

העתים. כתבי כלל נ, ,0עתונות
עשר. עשירות, ז, ,*עתור

למועדו. מוכן לזמנו, נועד ת, עתי,
שיבוא. הזמן ז,* מוכן; נכון, ת, עתיד,
 ,*שיעשה עתיד־ ,*לעשות עתיד־ —

 צורת כמקום התלמודי בסגנון צורה
 תעשה הפעלה כי להורות בעברית העתיד

רחוק. בזמן
 הזמן ;הבא הזמן ,*לבוא לעתיד —

 ! המקוה הזמן הימים, באהרית המקוה
. המשיח. כבוא

 הפעל צורת )בדקדוק(, ,0והעותיד —
 תעשה הפעלה כי העקרית בהוראתו

ההוה. הזמן אחרי
; הבאים לימים הנועדים הדברים נ״ר, עתידות,
 לימים ומטטוניס אוצרות .עתודות(, )-און

)?(.בצורות ערים ; )?( הבאים
הימים. דברי נ״ר, ,*עתים
עז. חזק, ; טורם נבחר, נעלה, ת, עתיק,
 מרחק, שעבי; בזמן רחוק, נושן, ישן, ח, עתיק,

 י וכדומה(, )מחלה* ;נעתק ממקומו, מופר
חדל. ואינו מכבר ב־ שהשתרש

,*עולם של עתיקו ,*יומין עתיק —
לאלהים. תאר

 בקי פלוני :לאטר ,*עתיק שותה —
בו. נסיון מרב בדבר

 כן :במובן בטוי ,*עתיקים הדברים —
הוה. וכן היה

 וישן♦ עתיק שהוא דבר טבע נ, ,0עתיקות

ב־. מרבדי ;עשיר ת, ,*עתיר
 בה שטהפכים רחת תחנה; בקשה, נ, ,*עתירה

התבואה. את
השי־. בעשן, הכסה העתם, )עתם(

 ממקומו הנתק פ״ע, •עתק(, )עתק, עתק
 מעלה. עלה הצלה, ; חזק היה אחר; למקום

 ;דשני אל אהד טספי הכתב ,*העתק
 העבר העתק, לשניה. אהת משפה תרנום
 כתוב ; למקום ממקום עבור ; למקום טטקום

 תרגם0 ; נ־־ע ,*ההם ; שנה ספר; אל מספר
 -כרים העב־ ;שניה לשפה אחת משפה

 מכבש יהי על אהר ניר אל מניר כתובים

ממקום הנתק ,*העתק ,*העתק מכונה. או
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פ.
 פא; ושטה העברי כא״ב עשרה השבע האות פ,

שמונים. ש״ט,
פעם. ; פרוש ; פרשה ; פסוק סרק; ר״ת, פ',

 בא״ב עשרה השבע י?ורת4דה שם נ, ,*פא

פ. - העברי
פה. ר׳ פא,

 ; אחר פרוש ;אחר פה ; אחת פעם ר״ת, פ״א,
 פרק ם״נ, ;כ׳ פרק פ״ב, :)וכן א׳ סרק

אחרונה. פרוטה ;וכוי( ג׳
 . )?(השחת כלה, הכרת, פ״י, הפאה, >פאה<

 )?(; קטנים לשבטים חלק ; )?( זרה הפץ,

הצדה. התרחק ,0התפאר.
 קצה; פאתי(, ם״ר פאות, ר׳ פאת, )ס׳ נ, פאה,

 אחד עבר, צד, ;דבר כלות מקום פוף,

 שר, וכיו״ב(; _קךמה )פאת העולם רוחות מארבע

 ;טה.( טח. ירמיהו י״ז, כ״ד, )במדבר קצין
 שעד, ציצת ; )?( מטה שבט, ;זוית קרן

 קורה בין בבנין לזר ועלים ענפים קליעת* תלתל;

 שעוזבים קציר שדה בקצה התבואה ; לקורה
 זרעים בסדר בתלמוד מסבת שם לעניים;

קציר. בשדה פאה כדיני העוסקת
 תלתל נ, (,0פאה :)וכן ר^ש, פאת —

והאזן. הצדע בין היורד שער
 ששמים זרים שערוה נ, ,*נכרית פאה —

קפלט. הראש, על
מפני. בגלל, ט״י, ,0מפאת —

 פעם ; פנים אל פנים ; פה אל פה ר״ת, פא״פ,

פעם. אחר
 ויפי; הוד העטה קשט, סם״י,_יפה פאר, >פאר(

 הנדנוד אחרי העץ על הנשאר הפרי לקוט

; )?(הפארות קצץ ; )?( הפארות מבין

 התפאר, פאי. ,*הפאר )?(.הקש קצור
 ; התקשט התיפה, ; התגדל ההנאה, התהלל,
)?(.והתרבה התפשט

 לראש; חבוש צניף פארי( )ס״ר, ז, פאר,
 תהלה ;מגבעה בראש כפתר בעין ;יפוי0

ותפארת.
 ניטה מיתר,* ;עץ ענף מאריות(, )ד׳ נ, פארה,

וכיו״ב. לכנור
סבים. ז״ר, פארי',
 שערות בין סבון כמו הראש, פארי —

הראש.
העץ. ענפי קבוץ העץ, כסת נ. פארה,
 רעננות ; חכלילות אדם, ; הוד זהר, ז, פארור,

)?(.וקמטים חריצים ;הפנים
פלוני. בן פלוני ר״ת, פב״פ,

 :)ביהוד עוד בשל שלא פרי _םגים(, )ר׳ ז, פג,
 המתחילה תאנה ;רך נטע ;ותמר( תאנה

 החמור; רסן* ; באביב ומתפתחת בסתו לצמח

 שדים ;שדיה עוד נכונו שלא לצעירה כנוי

שנכונו. טרם צעירה של
 שאינה תאנה ;בפר סדי פג, נ, פגה׳, פגא/

 תינוקת. קטנה, ילדה ;צרכה די מתבשלת

 בלע ופלוני פגה בלע פלוני —
 המתכונים שנים על משל ,*ב^זולה

 מבטא שהאחד אלא אחד לדבר בדבריהם

 מנמם באפן והשני נם באפן דבריו את

ויפה.
 מתעב נמאס, דבר סגולים(, )ר׳ ן, ,*פגול

 מהזמן יותר שנשאר קרבן בשר ;וטמא
התורה. חקי פי על המ:עד

שהבנאים בנין יד על עץ מכון מעמד, ז, ,*פגום
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פיות.
 כאיזה משקע

המעכבת סכין

 של שבך מין ;בבנין בליטה ;עליו עומדים

ליונים. מוקש ;יונים
עגול. חצי בעין קטן כגדל ז, ,*פגום
 שנם בו שיש כי ;מקלקל נשחת, ת, ,*פגום

 שאינו מי ;מיחס שאינו טי ;בבוד ושחיתות
פגימות. בו שיש חרוק, לדתו; כצד בשר
הדעת. מטרף משגע, ת, ,*פגוע
חומה. נשילת הרם, ז, ,*פגור

קלע. אבן נ, ,*פגושה
ידיה. בלי (,*פגזות )ר׳ ז, ,*פגז

שני בעלת קצרה חנית ז, ,*פגיון
;השהתה קלקול, נ, ,*פגימה

של בהדה קטנה גומה ;דבר
 י הצד ;עליו אותה כשמעבירים הצשרן את

 החשוך ההלק ;וכיו״ב בקשת השקוע

יטבלבנה.
 תהנה, בקשה, ; שגישה נגיעה, נ, ,*פגיעה

תשלה.
 לכי רע לאכר: מבטא ,*תןה פגץעתו —

בו. ושוגע ששונש
בוז(. )בלשון מות כיתה, נ, ,0פגירה

 דברים שני מצב נגיעה, שגיעה, נ, ,*פגישה
*

יחד. הנשנשים
 השחת; קלקל, לשגול, עשה פ״י, ,*פגל >פנל(

 ן מחשבה ע״י לשגול קרבן עשה )"קרבן(,
 ! לאבלו אמוריו הקטרת או שחיטתו בשעת
 | יותר קרבן עזוב ;בתורה הקבוע הזמן אחרי

 השרש0 ; התורה חקי עש״י לו הטיעד מהזמן
 | היה ,*התפגל תעב. הטוב; מתוך הפסלת
השחת. לשגול,

 ורך. קטן צנון מין נ, ,*פוגלה ,*פגלה

עגלגל. קטן צנון נ, ,*פגלגולה
 קלקל, השחת, ש״י, (,*יפגם ,*)פגם פגם

 השחת המעט; הקטן, בנושו; איש הזק ;שסול
 חריצים שים פגימות, עשה ;ומעלה כבוד

וכדומה(; מכתובה או )מחוב חלק לקוח ב־;

 ההבל ,*התפגם ,*הפגם מקדשים; לקוח

 פגימות מלא היה ;ומקלקל נשחת היה

והריקות.
 הלול ; טום מגרעת, חסרון, ז, פגמא", ,*פגם
 שמשלמים קנס ;כבוד פגיעת או פחיתת או

כבוד. חלול בעד
 המשפחה, חרפת ,*משפחה פגם —

הטשפהה. מגרעת
 לא טעם לרעה, טעם ז, ,*לפגם טעם —

 לא נמק ;־לשכה( :)הפך להך נעים

נכון.
שיגם. ז, ,*פגם

 ; הלבנה או־ חסרון נ, )פיגמא(",' פגמה",
כבוד. חלול

 ; לעזרה קרוא ;בקול צעוק ש״ע, הפגך, >פגן(
דבר. איזה לשם פרסום עשה

 אלילים. עובד0 אכר; פשוט, כשרי ז, ,*פגן

תחנה. כקשה, נ, ,*פנכות
אלילים. עבודת נ, ,*פגניות

 שגוש, אל־(, ־,3) פ״י, יפגע(, >פגע, פגע
 כצוא, ;במקרה עצם כאיזה בתנועתו ננוע
 על־ התגשל ב־, לרעה נגוע הכה; עד־; הניע

 ;עתור פצור, בקש, ;להרגו או לו להרע
 ,*הפגע כ־. אחוז תקוף, משש; ב־, *נגוע
 כדבק היה עלבון; או כאב נזק, סבול הזק,

 הושב, הדעת, מטרף היה שדים; של "בדבוק'

 גרום הרכה; כקש שצור, הפגע, מישב. היה
 הבא השמד; אבד, ;סבול ;ולהתחנן לבקש
על־. השלך על־;

גדף. חרף, ,*בעבור פגגע —
 :לאבר מבטא ,*בו כיוצא בו פגע —

 טיגו, את מין מצא לו, דומה עם נפגש
 שנפגש קשה דבר או איש על מבטא

כמהו. קשה דבר או איש עם
 לאט־: עממי משל ,*נפגע #וטה אין —

וכדומה. ביסורים מרגיש אינו השוטה



- 451 - פגע
 ;טארע מקרה, ; פגיעה פגעים(, >ר׳ ז, פגע,

משחית. שד שטן,* אסון; רע, מקרה
 א-ט, הפסוקים ז, ,*פגעים של שיר —

להנצל אותם שאומרים צ״א פרק בתהלים
מן עי״ז

>ר׳ ז, ,*פגע
השדים.

עץ פרי מיןשזיף, (,*פגעים
(.* וקשה שטוח מארך גלעין שבתוכו

 אחר, ;ויגע עיף היה פ״ע, פגר, )פגר(
 מות ;מעבודה בטול שבות,* ;התמהמה

 התפגר/ הרוס. החרב, ס״י, ;בוז( )בלשון
ידים. ורפה לעצל היה ;ההרס החרב,

 נבלת0 ;החי נבלת ;מת או הרוג גוף ז, פגר,
 ונרפה לעצל כנוי ;בוז( )בלשון האדם

ההמון(. )בלשון
 יטבתוך המתג בקצה ברזל של דק מוט ז, ,*פגר

עקרב. הפה,
 ;חפש ;ממלאכה בטול נ, )פגרא(", פגרה"

 בבתי מלמודים החפש ימי )ימי־( ;פנאי

נזק. הזק, ;הספר
 בדרכו מצוא פגוע, פ״י, יפגש(, )פגש, פגש

 המקומות; באחד זולתו את מצוא דבר; או איש

 איש הקרה הפגש, על־. בהמה התנפל

 )־עם־(,* בדבר; דבר הנגש משנהו; עם

 ב־. התנגף פגוע, פגש, בשני. אחד התקל

בשני. אהד התקל )־עם־(, ,*התפגש
גדולה. קלע אכן ז, ,*פגש

דין. פסק ר״ת, פ״ד,
פנד. כלי, •צל אזן כלי, של יד ז, ,*פרא

 ההנוך, תורת יודע מחנך, ז, ,*פדגוג ,*ג1פךג
החנוך. בתורת עוסק
החנוך. תורת נ, ,0?דגומה

פודגרה. ר׳ ,*פדגרה
 שחרר הצל, גאול, פ״י, יפדר,(, )פדה, פדה

 במחיר; או ככסף גאול מצרה; הלץ משעבוד,

 ה^ךה, וכיו״ב. סחורה במחיר כסף קבל0
 מ083,1€כרחטסמ6חטזק.6, ק1םגעתזט *(

פה
 לחפש. הוצא ;במחיר הגאל ;מצרה החלץ

 להנאל הרשה הפרה, להגאל. נתון הפרה,
במחיר.

הבן. פדיון ר״ת, פדה״ב, פד״ה,
. הפדיון. כסף ז״ר פדויים, )פדוי(,
 הפרש, חלוק, הצלה; שחרור; גאלה, נ, פדות,

הבדל.
הקדמי. הגלגלת חלק מצה; נ, ,*פדחת
 הצלה, לחפש, הוצאה נ, ,*פדיה ,*פדיאה
פדיון. שחרור,

 גאולה, (,0פדיונות >ר׳ ז, פדיון, פךיום,
 )במסחר(0 ;נפש כפר מחיר, ; הצלה שחרור,

 במשך ממכר כנגד שמקבלים מה הממכר, כסף

הבן. פדיון ר׳ ידוע; זמן
 הבכור הבן פדית ז, ,*הבן פךיון —

 החגיגה לכהן; הנתונים שקלים כחמשה

אז. שעושים
 מעשר טחיר ז, ,*שני מעשר פדלן —

 זה מחירו להעלות כרי שטסרוהו שני

המקדש. בית שם אשר המקום אל
 אנשים בכסף פדה ז, ,*שבויים פדיין --

אויב. בידי שבויים
 שדה חלקת בקר; צמד ;מחרשה ;עיל ז, ,*פרן

אחד. ביום לחרשה יכול בקר שצטד

 הכה,* הצל; פדה, פ״י, יפרע(, )פדע, פדע
* נגוף. פצע,
חבורה. פצע, ז, ,*פרע
 הדק החלב ;שטן הלב, סדרים(, )ר׳ ז, פדר,

בשמיש. טיכשה צואה* ;הקרבים את המכסה
בסדר. הכסה ,*הפדר (*)פדר

)ספר(. אלעזר דרבי פרקי ר״ת, ,*פדר״א
פרדרית. ר׳ ,*פדרנית

פדות. ר׳ פדת,
 החלל פיפיות(, גם פיות, ר׳ פי, )ם׳ ז, פה,

 בעלי פני בתוך והלאה השפתים שמבין
להוצאת לנשימה, לשתיה, לאכילה, החיים
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 טקור חרטום, הדבור; יכלת ולדכור; קול

 מפתח, ;אחר בעד מדבר מליץ, ;)לעוף(

 חד ;חלל פתח, ;מבוא ;שסה קצה, פתחון;
 האות שם* ;וכיו״ב( העלה הסכין, )החרב,

 התאנה. תולעת רחם; מטה(, )־של דבור; ם׳;

אחת. בדעה אחד, פה —
פה. בדבור פה, על פה, אל פה —
 ארבעה פי שלשה, פי שנים, פי —

 פעמים וכו׳ ארבע או שלש שתים, ובו׳,
 וכו׳ ארבעה שלשה, שנים, דבר; משעור
חלקים.

 דברים מדבר ,*מרגליות מפיק פה —

ומחכטים. יפים
טובות. מלים רכים, דברים ,*רך פה —
 אשר אה בפיו מניד ,*שרים ולבו פיו —

 כחש, בלי ולב, לב בלא חושב, הוא

אמת. טדבר
 פה פתח בדבריו, נכשל ,*הכשילו פיו —

הדבר. עליו בא מפיו שהוצא זה ע״י לשטן,
 במרמה, ,*בלב ואחת בפה אחת —

ולב. בלב פנים, בשני
 דבר על־, פה הרחב פה, הגדל —

העז. עזות,
 כה פלוני במקום דבר ל־, לפה היה —

להגיד. חפץ שהוא
דום. שתוק, החרש, לפה, יד —
עלג. מגמגם, פה, כבד —
 דבר עשה המרה, פי־, את עבור —

לחפץ". מתנגד
 פה מלא פה, אל מפה מלא —

מקום. אפם עד מלא ,*לפה
כתאוה. גדול, בתאבון פה, בכל —
 לפי חפץ־, לפי בפקדת־, פי־, על —

ערך. לפי דברי־;
 פתוח פתח, ר׳ לאלם, פה פתוח —

לאלם. פה

 פתוח פתי, ר׳ ,*לשטן פה פתוח —
לשטן. פה

פה. פתחון פתחון, ר׳ פה, פתחון —
 :לאטר מבטא ,*חיים מפי־אנר לא —

לדברי־. לשמע מחיבים אנו אין
כי. אף תה״ם, ,פי על אף — *
 בערך, ;כאש־ מ״י, ,לפי ,כפי —

ל־. בהשואה
**

כי־. הוא מזה היוצא ,זה לפי — *
כן. על ,לפיכך — *
ש־. מכיון אשר־, אחרי ש־, לפי —

בחרב. הרוג )הרוג־(, חרב, לפי —
 בלי ;טיחדה בונה בלי ,*תמו לפי —

רעה. כונה
 הספר, מתוך לא פה, בדבור ,פה על —

הזברון. ידי על
*

 חכמי דברי ג, ,פה שבעל תורה —
התלמוד. ; הקדש בכתבי שאינם ישראל

*

 להוצאת שבגוף הנקב ז, ,הטבעת פי —
הרעי.

*

הפלך. ראש על כדור כעין ז, ,כרש פי — *
שרר. טבור, ז, ,*הכרם פי —
הקרש. בקצה העב החלק ,*תקרה פי —
 פיו, את סתום ,*של פיו לתוך נתון —

 פלוני. את כלכל וכדומה; מתנה ע״י את־ פים

 במקום בזה, תה״ם, פא<, פו, )לפעמים פה
הזה. המקום אל הנה, הזה;

מכאן. זה, מצד הזה, מהמקום מפה, —
 הנה. עדי הזה, המקום עד פה, עד —

ונשום הפץ בלי כח בכל הפה פתיחת ז, ,*פהוק
 לישן. חפץ שהאיש בעת כיחוד נמוך, בקול

ר׳ ;עצלות ;והנה הנה הליכה ז, ,*פחי
פה״י. שה״י
 בלי כח בכל הפה פתוה פ״ע, ,*פהק )פהק(
 שהאיש כעת ביחוד נמוך, בקול ונשום רצון
לישן. חפץ
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ואחור. סנים
צבע משרשיו שעושים צמה טין
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 ת, פריקד׳

 ר״ת, פו״א,
 נ, ,*פואה
<. אדם

 דומם היה ס״ע, יפיג(, גם יפוג,7 )פג, פוג
 התבטל התנדף, חדול; בטול, שבות, ;כאבן
 הדם, הפוג, וביריב(. קיר )רוח, לאט לאט

 החיים. כח בלי היה כח, בלי היה לאבן; היה

 בטל, ;)שנה( הסר העבר, הוציא, ,*הפיג
מחמימות; התקרר שכרות(; ריח, )טעם, החלש
כעס. שכך•
 הכעס את הסי.- ,*החמה את הפיג —

מלב.
 השכרון. אתי הסיר ,*היין את הפיג —
הפסקה. חדלון, נ, פוגה,

שגלה. ר׳ נ, ,*פוגלה
(.*הרגל בסדקי מחלה טין נ, ,*פ^דגרה

הפודגרה. מחלת חולה ז, ,*ךגרים1פ
למקום לא עיניו בשתי שמביט מי ת, ,*פוזל

סזמק. ר׳ ,*פחמה
 ; נסוח רוח, השב ס״ע, יפוח(, )פח, פוח

 ס״י,* ;להרחקה בנשיבה כמו לאט עבור

 סוח. ר׳ ,*פיח הכעס. העצב, את־, צער

 ונעים; טוב ריח להפצת לנשיכה, גרום הפה,
 דבר; ריב; עורר מדנים, עורר על"; רוח העבר

 הבטן אדי הוציא* ;פחח ר׳ בפח, שים

בנפיחה.
 לאטד: מבטא ,*את־הישן תפיחו אל —

רעה. בהם תדברו ואל המתים את תרגיזו אל
דעת. בקלות מעשים עושה נטהר, ת, פוחז,

 שהבשר קרועים בגדים לבוש איש ז, ,*פוחח

מבעדם. נראה

 1ק<3ח 1ז<3קקי §3ז3ח66, פואה (1
ווז3(1 (161־

80(13£ז3 פודגרה *(

פוס
פחלץ. ר׳ פוחלץ,
קדרות. עושה _קדר, ז, ,*פוחר

 ,*? חרם לכלי מתארה פוחר י_ש —
 טתאוה איש אין :לאמר משל מבטא

לרב. טמנו לו שיש לדבר
מגרדת. ;חלול מדה כלי ז, ,*פוחת

 ארץ שנשי שחרחר תכיל אבק טין ז, פוך,

חן. אבן מין עיניהן; את בו כוהלות הקדם
וכלל. סרט ר״ת, פו"כ,
ופרט. וכלל סרט ר״ת, פ, פרסי"
 חקירה* (;1מתרטלות קטניות מין ש״ק, ז, פול,

ודרישה.
 המקדש בית מפקידי אחד ,*הפול בעל —

 ודורש וחוקר הסדרים על משגיח )כנראה
לענשו(. כדי אותם הפריע טי לדעת

סלח. ר׳ ,*פולח
סלחני. ר׳ *פולחן

טוב. דיה נותן נרד שמן ז, *פוליטון
 בשר שססהת החטם מחלת מין ז, ,*פוליפרם

בו. עולה
 ; מחלקת ריב, (,*)סולמוסייות ר׳ ז, ,*פולמוס
מלחמות. עת ; מלחמה

 -של ,*דבלים של פולמוס —
 חריטים וכוהים דברים, ריב ז, ,*סופרים

ענין. איזה על בכתב
 מלחמת ימי ז, ,*האחרון הפולמוס —

ברומאים. בר־כוכבא
סלסא. ר׳ ,*פרלסא

סה. ז, פוס/
בערך. לסי; לפרסי, —
 - הנמל לסי שחנא', ג^לא לפרם —

 האיש כה לסי לאטר: משל טבטא המשא,

עבודתו. - ויכלתו
 הצער־השכר, לסי אגרא׳, צערא לפרס —

 העבודה ערך לסי ;לאטר משל מבטא

606, 801חר6, 56חס פול (ג
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 טעה; נוד; התנדנד, פ״ע, ;פיק(, )פק, פוק

 ׳*פקפק החוצה. מקום מתוך עבור "יצוא,
 המצא; לפעל; הוציא הפק, פקפק. ר׳

הפה(. )מן הוציא* השיג;
צא. )צווי( פוק/
 וראה צא ,דבר עמא מאי חזי פוק —

 איך •אה :לאפר מבטא נוהג, העם איך

 אתה. גם ככה והתנהג מתנהגים אחרים

שנעשה; מעשה על לב נקיפת נ, פוקה,

*

בו. שסותמים דבר *; מכשול
 הדתי. הנפוס על מעליו שהסיר איש ז, ,*פוקר

 סרוקה פשתה פצע; לתהבשת צמר ז, ,*פוקרין
צמד. של ציפה כעין ועשויה לטויה היוצאת

 פ^ר(, :במקו־ רק כמקרא נמצא )בקל פיר,
 בקוע שב־, רד,* פ הזדעזע. רעוד, פ״ע,

 הפר, השבת; בטל, הפר, שסע. ; לרסיסים
 היה בטול, הופר, כלה. השחת, ;סלק

 והשבר השם־ התבקע, התפורר, לאפם.

לרסיסים.
 אחת או הקטנית מהאבנים אחת גורל, ז, פור,

 פיה על להרץ לקלפי שמטילים הפתקאות

ה-. ומנת גורל מזל,* מספק; דבר
ורכיה. פריה ר״ת, פד״ר,

 את בו ודורכים שכותשים בור גת, נ, פורה,

ליין. מדה שם הענבים;
נותן בשפע; מצמיח ת, פוריה(, )נ, פורה,

פריה. ,ר ,*פור;ה
פריק. ר׳ ,*פוריון
 בחמשה או עשר שבארבעה החג ז, פורים,
 כפרם ליהודים שקרה לנס זכר באדר עשר
ואסתר. מרדכי בימי

 הז-גוני(, )בדבור ז, ,0פורים שושן —
 בחפשה הפורים יום על הנוסף החג

 בי״ד אותו שחגים במקומות כאדר עשר
כאדר.

שכרה. ישלטו וטרחתה
השור- לפי טבהא/ תורא לפום —

הטבח.
 יובל מה ממלל/ סכור פרם מה —

 טענותיו נסתתמו במובן: לדבר, סגור פה
להשיב. מה לו ואין

ש־. לפי ך־/ לפום —
לפיכך. לכן, כן־/ לפום —
 הכסף לפי לי/ רקוד זוזי לפום —

 התשלום- לפי לאמה: עממי משל רקור,

הסחורה.—המחיו לסי העבודה,
פמפי. סמכי, ר׳ ,*פומפי ,*פומבי

בסמבי. ר׳ בפוקבי, —
 היה ;והנה הנה התנודד פ״ע, יפון<, >פן, פון

מספק.
פנדה. ר׳ ,*פונדה
פנדקי. סנדק, ר׳ ,*פונדקי ,*פונדק
נטיה. פניה, נ, ,*נה*פ
פוס. ר׳ ,*פוס

בארץ. הפור מעמק כור, נ, ,*פומה
מתרחב. מתפשט, ת, פוכה,

 מורה חכם והקים, בהלכות סטכא בר ז, ,סםק1פ

למעשה. הלכה
החיה. כ־; חיים רוח הפיה ס״י, ,*הפיע (*)פוע
 על לחמו את שמרויה איש עובד, ז, ,*פועל

; אחר על משפיע ;אחרים אצל עבודתו ידי
כחפצו. שיעשה

 היה עבר; לכל התפזר פ״ע, יפו^(, )פק, פרן
 על עכור ;והתרחב התפשט :ומגרש מרחק

 לחלקים רצוץ פוצק, פוץ. ק,1הפ גדותיו.

 לכל פזר הפק, פצפץ. ר׳ ,*פצפץ קטנים.

 )עברה שפוך ; לרסיסים יטבר ;מתוח ;עבר
 השבר צק,1התפ התפזר. ;גרש ;וכעם(

לרסיסים.
 מקום האבנים, פסול מקום מחצב, ז, ,*פוצם

אבנים. משם שחוצביס
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 להספקת הדרוש הלחם ;פרנסה נ, ,*פורגית
.המהיר.

פרענות. ר׳ ,*פורענות
 פרפירה. פרפירה, ר׳ פורפירה/ רא",זפוךפו

פרקן. ר׳ ,*פורקן
 מ־, מעט מדבר, חלק נ, ,*פורתא ,*פורתא

מ־. קטנה כמות
 לאט מעט, מעט ,*פורתא פורתא —

לאט.
 פרוץ ועצום, רבה פ״ע, יפוש(, >פש, פוש

 ;רוח השב ;נוח ;יטמן היה שמן, ;והתרבה
 מפזר. היה הפיץ, התפזר, הפוש, *השאר.

מומר. בעטו, בוגד חוטא, ז, ,*פושע
 ואינם רותחים שאינם ת, )מים(, ,*פושרים

קל. רמז קרים;
 בפושרים, נכוה שאתה אני כמדמה —

 ,*ברותחים אפילו נכוה אתה אי
 תבין שאתה חשבתי : לאמר משל מבטא

 דברים נם מרגיש אינך ואתה ודק קל רמז

וקשים. ברורים
מגרדת. נ, ,*פות
 המנעול בף בו; נתון הדלת שציר חר נ, פותה,

הדלת. את בה לסתה
פתוח. ריק מקום חלל, ז, ,*פותח

 מיני בל בו לפתוח שיכולים מפתה נ, ,*פותחת
מנעולים.

וטוב. מזקק זהב אופז; מארץ זהב ז, פז,
 מביטות שתיהן שאין בעינים ידוע מום ז, ,0פדל

אחד. למקום
 :)הפך יחד, שאינו עבר, לכל נפוץ ת, פזור,

מכנם(. מפרד,
והמפיץ. המפזר פעלת ז, ,*פזור
 העבים התפזרות ז, ,*עבים פזור —

 השמים פני מעל והעלמם והתפרדותם

עבים(. .קשור )הפך:
.והנאה להם הנאה לרעזזנים, פזור —

פזרן
 הרשעים אם במובן: אמרה ,*לעולם

ומוטב כלו לעולם רעה יביאו יתחברו
טפרדים. שיהיו

 טבע הנשמה, מבוכת ז, ,0הנפש פזור —
במחשבותיו. ונבוך מבלבל איש

 במהירות התנועע פ״ע, פז(,יד פזז, )פז, פזז
 )טס מתנועע כשהוא קול השמע* ; וקלות

 במחול. במהירות רקוד פזז, זהב(. •טל דק

)זהב(. מסיגים ונקי מזקק היה הופז,
;מזהם ;ל־ נבהל מבהל, נמהר, ת, ,*פזיז

זכוכית. מצפה
הפזיז. טבע יתרה, נמהרות נ, ,*פזיזות

לנזיר. כנוי שם ,*פזיח
פזול. ר׳ נ, פזילה,
והמפיץ. המפזר פעלת פזור, נ, ,0פזירה
 הצדה, בעיניו הבט פ״ע, (,*יפזל ,*)פזל *פזל

 ,*הפזל אחד. למקום לא עיניו בשתי הבט
ישר. הראיה אי של במום בפזול, הלקה

 עפ״י זמר או דבר פ״ע, (,*יפזם ,*)פזם *פזם
בזמרה. אחר לוה התור;
 בסוף החוזר הטור (,*שזמונות )ר׳ ז, ,*פזמון

 מזמירות סיוט מין ;בשיר גדול בית כל
 או התפלה בשעת אותן ששרים הקדש

וכיו״ב. הסעדה בשעת
 גרב, ; הרגל לבוש (,*פזטקאות )ר׳ ז, ,*פזמק

 את נועלים שעליו חוטים טסריג הרגל מכסה

הנעל.
 הפץ פזר, עבר. לכל נפוץ היה הפזר, )פזר(

 ; זרה ; עבר לכל הפץ ;הכמות קטני דברים
 הפוץ, ,*התפזר בזבז. לרב, מהונו הוציא

התחלק. התפרד, הפזר,
 טהר וצא רגליך את שא ,*רגליך פזר —

ממקומך.
 שמסלסלים הנגינות מטעמי אהד ז, ,0פזר

>״•(. ביותר
קמצן(. )הפך: מהונו, לפזר מרבה בזבזן, ז, ,0פזרן
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בזבוז. הפזין, תכונת נ, ,0פזרנות

 צםיים לצוד מוקש מלכדת, פחים(, )ד׳ ז, פח,
דק. רקוע מתכת לוה דק, לוה ;וחיה

 חסרון כמובן: הטוני בטוי ז, ,*כיס פח —
מטון. הפסד כיס,

 תקוה, בהכזבת תה״ם, ,*.נפש בפחי —
נפש. במפח

 פנים ;חרטה פתח ;חוזר פעל ר״ת, פ״ח,
חדשות.

 חרוד ;יגור ירוא, פ״ע, יפחד(, )פחד׳ פחד
 משמועת הבהל ; לבוא קרובה רעה מדאגת

 אל־ פגה >־אל"(, 5 פתאם משטחת או פתאם
 משמחה. רעוד ;מטנו מהסה לבקש ברעדה

 פחד, הבהל. ;פחד רגש הרגש ,*הפחד
 הפחד׳ ומצר. דואג היה ;נבהל היה ירוא,

 על־. ופחד מור<נ דהבא דהרגז, הרעד,
פחוד. ׳*התפחד

 איש הבט רעהו, אל איש פחוד —
ותטהון. בפחד חברו בפני

 ; אימה חרדה, מורא, פחדים(, )ר׳ ז, פחד,
 הרגשת ; מפחיד מראה ;מפניו שיראים דבר

כבוד. הדרת
מורא. פחד, יראה, נ, ,*פחדות פחדה,
 רעה מדאגת תמיד חרד מפחד, ירא, ת, פחיד׳

לבוא. קרובה

 )?(. אשכים ; אחורים ז׳, זוגי פחדים, )פחד(

 פחות *ר פחת, )כי ז, פחם(, :)גם פחה׳
 קטנה מדינה של שי נציב, פחוות(, גם

 מחוז שר0 ופרם(; בבל אשור, ארם, )בארצות
פשה. בתרכיה,

 פקדת תחת העומדים מחוז או מדינה נ, פחוה,
פחה.

 הנוף והתכופפות התנועה קל ת, ,*ז1פח
שונים. באפנים להתהפך

ושפל. ישר רקוע; שטוח, ת, ,*פחום
ערך; הסר גרוע, ת, (,*פחות )או: ,*פחות

ט־<. יותר )הפך: מ־, קטן
מ־. קטן מ־, מעט תה״ם, ,*פחות
 למצע־, ,*הפחות לכל ,*לפחות -

קטן. היותר באפן
 >תאוה< התגבר פ״ע, (,*יפחז ,*>פחז פחז,

 התחולל. דעת, בקלות מעשה עשה על־; ככח

 של־. תאותו התחזקה ,*יצרו על־ פחז —

 קלות )מים(; קצף העלאת נ, פחזות, ז, פחז,
לב. נמהר דרך הדעת,

הדעת. קל איש ז, ׳*פחזן
 הפחזן, טבע הדעת, קלות פחז, נ, ,0פחזנות
לב. נמהר דרך
בפח. לכוד הפח׳ )פחח(

 ברזל. מפחי כלים עושה פחים, רוקע ז, ,0פחח
הן. חכם פי ר״ת, פח״ח,

 ;ביציה על רובצת תרנגלת קול נ, ,*פחיה
ביציה. על רובצת תרננלת

ודחיקה. לחיצה ידי על מעיכה נ, ,*?חיפה
 מתוך, נקוד ;המעטה הקטנה, נ, ,*?חיתה
ט־. חריתה

 המר בגוש חור עשית נ, ,*נר פחיתת —
נר. שם להעמיד כדי רך
מגרעת. חסרון, זלזול; השפלה, נ, ,0פחיתות

 פגיעה עלבון, נ, ,0הכבוד כחיתות —
בכבוד.

 הסד הערך, קלות נ, ,0הערך פחיתות —
ערך.

 קלוע למשא הגמל שק ז, ,*”פחל ,*פחלין
>?<. קש ממלא גמל כר מחבלים;

 ,*פחם כפחם. שחור היה ,*הפחם <*)פחם
 עשה ;בפחמים צבוע ;יטחור עשה השחר,

 ,*התפחם ,*פחום מעצים. פחמים והכין
 כפחם, שחור היה לפחם; התהפך לפחם, היה

שחור. הפוך

 שרופים עצים חתיכות (,*פחמים )ר׳ ז, פחם,
אש, ולהדלקת להסקה בהן שמשתמשים
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 שר נציב, ;סחה ;בוערת שאינה נחלת

 על העולה שחור פיח* ;קטנה מדינה של

 העולה הסיח ;בהם כשמכשלים הכלים גב
אשה. את כשמכבים הסתילה על

 להסבם עצים הבער ,*פחמים עשה —
לסחטים.

 בית ברזל, חרשת בית הסהמי, בית ז, ,*פחם
פחמים. העושה

 עושה ;נסח ברזל, חרש ז, ,*פחמי ,*פחמי
למחטים. להסכם עצים מבעיר פחמים,

(.1)בכימיה הפהטי היסוד ז, ,0פחמן
 נשהר מסביב שהבשר מחלה מין נ, ,0פחמת

גחלת. ונשרף,

 בלחיצה מעוך ס״י, (,*יפחם ,*)פחם *פחם
יחד. וחבר דחוק ודחיקה;

חרם. כלי יוצר ז, פחדי',
חרם. עשויה קדרה חרם, כלי ז, י, פחד

 לצוד בור מלכדת, סח, פחתים( ,)ר זו״נ, פחת,

בור. שוחה, ;היה
 היה מעוט, סעי׳י, (,*יפחת ,*>פחת *פחת

 חרות מתוך־, נקר ;הקטן המעט, ;למעט

 השכר, ,*הפחת לתוך־. ונעוץ תקוע ;כ־
 או בטססר מעט היה ;קטון מעוט, ;הנזק

 ,*פחת הערך. קל היה מ־; בערך או במדד.
 השחת בלה, הקטן; המעט, ,*הפחת פחיות.

 ;בו השמוש ע״י כלי ערך הפחת ;מ־ מעט
התקלקל. השחת,

 לסוף רוח גסות בו עיש ארם —
 הרוה גם :לאטר עממית אמרה ,*נפחת

האנשים. בעיני ונקלה נבזה
 מגרעת חסרון, ;המעטה הקטנה, ז, ,*פחת

ט". חריתה נקור, )במשקל(;
בדבר. משקע חסרון; מגרעת, נ, פחתת,

 ,קסקשמעץ 1ס<1ר16ח31ס1:1:, פחמן, <4

 03ז1כ0,£ח :<31־1)00

 /*ירקה יקרה אבן שם נ, פטרה,
 התאנה(. )ביחוד העץ פרי עקץ נ, ,*פטוטרת

רקוח; סממנים; והערכת סדור הכנה, ז, פטום,
הלעטה. חי, בעל בפי רב אכל שימת

 פטפוטי פטפוט ז״ר, ,מלים פטומי —
ותכן. טעם להם שאין דברים דברים,

*

 ששמו שהלעיטוהו, חי( )בעל ת, ,*פטום
הרבה. אכל בפיו

מפטם. עוף נ, ,*פטומה
הציץ. התפתחות ראשית ז, פטור,

 חובת־, עליו שאין חיב, שאינו ת, ,*פטור
חיב(. :)הסך
 ;מחובה הוצאה שהרור, ז, ,*פטור ,*פטור

הספינה. מחבלי חבל מ־; המפטר פעלת
 דבר נטר אהרי שלוחים ז״ר, ,פטורים —

וכיו״ב(. )למוד
*

 ספר ז, ,*פטורין גט ,*פטורים גט —
לאשתו. מאיש כריתות

 תעלה. של קרקע המים; שכר מקום נ, ,*פטורה

פטפט. ר׳ ,*פטט
 ריקים דברים לדבר מרבה ז, ,*פטיט ,*פטט
)עוף(. מצפצף ;ותכן טעם בלי

שדרה. שורה, נ, ,*פטיה
גדול. לא מצער, קטן, ת, ,*פטיט
 בריא אותו, שפטמו מפטם, שמן, ת, ,*פטים

)בע״ח(.
 שהרוקח סמים בליל מרקחת, נ, ,0פטימה

מכין. )פטם(
 העולם; מן יציאה מות, מיתה, נ, ,*פטירה

מ־. יציאה
וכיו״ב. ברזל לחרש הלמות כלי מקבת, ז, פטיש,
 למפלפל כבוד תאר ,*החזק פטיש —

 ריבו איש דברי ולסתר לפוצץ היודע

דבורו. בכה

 701133, 13003, 130326, פטדה *<
€0032
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קטן. פטיש ז, ,*בן־פטיש —

 או תאנים בו שנושאים קלוע סל נ, ,*פטליה
תמרים.

 ואיום. מפטם היד. האבס, ,*הפטם >פטם<
 להשטיגו, הי כעל והמרא האכל ,*פטם

 | הכין תבל, בדבר; טוב ריח נתון האבם,

 בשמים מיני ערב בתכלים, אכל דבר וערך
 ; טוב ריה לו לתת ביין או בשמן או במאכל
 שמן או סממנים הכין ; סממנים הכין רקוח,

 שמן דוגמת או המזבח שעל הקטרת בדוגמת

עצמו. את פטם ,*התפטם המשהה.
ואכול עצמו את פטם ,*כסום התפטם —

טדי. יותר
 בהם. שמפטמים הבשמים ממיני מין ז, ,*פטם

;עופות או בהמות בפטום עוסק איש ז, ,*פטם
 שבהם סממנים ; בשם רוקח, ;פטום שור

האכל. את מפטמים
 הפרי שבראש העקץ נ, ,*פטמה ז, ,*פטם

 את הסובבת הטבעת ; הנצה שנשרה במקום
 השמן ההלק "שומן, פטמת; האשה, דדי עקץ

המפטם. החי בגוף שהתהוה
 את הסובבת הטבעת (*פטמות )ר׳ נ, ,*פטמת

 )קצה העליון החלק ;האימה דדי עקץ
הבצל. של הפיה(

 ליין, כיותר וגדולה עגלה חבית ז, ,*פטם

מחמר. עשויה
 בכירים בליטה ;לכלי קטן בסים ז, ,*פטפוט

 רגל בסיס, ;יתד ; הקדרה את עליה לשים

 פטומי להג, רגלים; שלש של מחצובה אחת
 טעם להם שאין דברים להג, דברי מלים,
ותכן.
 שאין דברים דבר הרבה, דבר פ״ע, ,*פטפט

 הלחם כנגד, התרים ־(3)־ ותכן; טעם להם

.*עם והאבק
 לדבר מרכה (,*.פטפטנית )נ׳ ז, ,*פטפטן

בטלים. דביים

 פטפוט. ;הפטפטן טבע נ, ,0פטפטנות

פתק. ר׳ נ, ,*פטקה
 והוציא, פתיח פתוה, פ״י, ייפטר(, >פטל, פטר

 שעצור מה להוציא צר במקום פה פתוח
 השתמט הלוך; לחפש•; שלוח שלוה, בתוכו;

 הנד מעל־; דובה הסר ; הרשה התר,* ; פן־
 חוב התר : על־ ענש אין או חובה שאין

 גט. נתון גרש, האשה, את ימלוח ;שעל-
 ;ממנו והלוך את־ עזוב מ־, הלוך ,*הפטר

 מאיש משחרר היה ;מחיוב משחרר היה
 מות, ;הפרד ; להליכה רשות קבל ;מטריד

 שלח ג־ש, :שלה ,*פטר מהיות. הרול
 נט נתון האשה, את שלח וכיו״ב(; )ממשרה

 פתוח ;הניד הנע, הפטר, לאשתו. פטורים
 סיס ;סיס כלה, גמור,* ;לצחק( )השפתים

 ;מנביאים כפרק בביהכנ״ס התורה קריאת
 הספד. )־על־(, ; ללכת רשות נתון ; שלח

 ;־בר לקבל מאן0 ;הפטר ,*התפטר
מדבר. השתחרר

לגן הפטר ,*העולם מן הפטר —
מהיות. חדול מות, ערד׳

 )-רחם( בקוע; ; פתיחה נ, פטרה, ז, פטר,
הבכור. ללדת או והבהמה האדם לבכור כנוי

סלע. נ, ,*פטרה
,*פטריה ,*פטרה

 הצוצח צטח ןטי ,ש׳ט-
 טובהי באיטה במהירות

לי3 לולוח ךר הואי
 חי צעל ילד ׳ז ל׳
 טלה זמנו; לפני שנולד

פטריות ורך. קטן

 נ״ר ,*,פטרונה *נ ,*פטרונים )ר׳ ז, ,*פטתן

אדון. ;על־ ומגן שומר על־; טגן (,*פטרונות
יתומים. נכסי על משגיח אסטרופוס, ז, ,*ף1פטר

מקע6, 5ש11^3,וחות .פטריה (1
€1ר3ז1קר12ח0,ח טרח5111-00.רח
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סטרה. ר׳ ,*פטר.יה

 אבות. ונחלת ירושה ז, ,*ן1פטךיק
 שבנהרות. כרסם ז, ,*פטלסולין

ישראל. פושעי ; יוצא פעל ר״ת, פ״י,

וםטיסילי פגול. ר־ פיגול/

 קטנים עלים בעל צמח ז, <,*פץן )נם: *פיגם
(.1ריחנים

 התרננלת נקור שבר; אסון; פגע, איד, ז, פיל*,
. במקורה.

ן| פרה מין ז, ,0פידג

[ פה. ר׳ דבר, של חדו נ, פיה,
ר׳יפהי. פיהי,

 קדיש שירי הפיטנים, שירי שירה; ז, ,*פיוט
ה׳. עבודת שירי0 התפלה; בשעת שאומרים

פעוטות. ר׳ ,*פיוטית
 בקשת ;רצוי פצוי, (,*)פ״וסים ז, ,*פיוס

גורל. הטלת ;וסליחה מהילה
פה. ר׳ פילת,
 הנישאר הדק השחור האפר אפר, אבק ז, פיח,
העשון. מן

 בצבעים. ציר בפיח; ציר פ״י, ,*פיח (*)פיה
 מנוחה, הרוח; מנפיחת שבא קיר נ, ,*פיחה

 המעטה, הנופח; פעלת נפיחה, נפש; מנוחת
מהפה. והלחה הניחה השלכת טנרעת;

הנעשה יבש שחור חמר סינית, דיו ז, ,*פיחלן

ץק1,ג־ ^3016, 1־116 פיגם *(
 ת8811ץסט€7. 1^6י^6וחח3ט1, פידג (2

£0616 <16 1קט (3ח11תת1ו1)וחטח

 ריציוריט בו ומשתמשיהם מפיח בעיקר
(.1ולשרטוטים

 ופיוטים. שירים סדר ישירים, כתוב פ״י, ,*פיט
 וזמירות; שירים מהבר משורר, דברן; ז, ,*פיטן

הי. לעבודת פיוטים מחבר
גדול. כד הבית, ז, ,*פיטם
בקוע. פ״י, ,*פיל
 הולך הארץ, חית מכל גדול חי מין ז, ,*פיל
 ארך חרטום בעל העור, עבי ארבע, על

 הפיל; שן עצם ארכות; שנים ושתי וגמיש

 תבלים; סממנים, בשמים, וסדקים; בקעים

סילון. ר׳

 הנמכר הפיל שני חמר ז, ,*הפיל שן —

ביקר.
 דמחטא■־', בקופא פילא מעיל —

 משל מבטא המחט(, בחוד פיל )מכניס

 בישום יתכנו שלא דברים אומר : לאמר
קץ. בלי ומפריז מגזים במציאות, אפן

אגן. גדולה, קערה מין ז, ,*פללא
 פלגשיס( )ר׳ נ, פלגש, פלגש, פילגעז,
 למשכב המ;עדה אשה ;חיק אשת אמה,

 אנשי זכרים קדושים; ובלי כתובה בלי דודים

ב.(. כ״ג )יחזקאל זטה
העקרי; הפתח הכבוד, שער מבוא, ז, ,*פילון

1ט861ר6, 6ח6ז6 (16 פיחון *(
01חוו6, 01תוו3 1ח1<
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טוב. ריח מריח עלה בשם; טין0

 מלמד, הבס ז, ,*פילוסופום ,*פילוסוף

 הסבות ובחכמות והטבע האלהות בחבטות ביהוד
והיסודות.
 הנפלאות הסבות, תוררת נ, ,0פילוסופיה

 המפשטות החבטות תורת והמוסר, הנפשיים
האלהות. חבטת וביחוד

פלוסין. ר׳ ,*פילרסון
סילון. ,ר (,*סילאות )ר׳ ,*פילי

לבד. של כובע ז, ,*פיליון
 משטר. בית סהר, בית אסורים, בית נ, ,*פילקה

רפאלי(. )ש. קדם בימי מטבע טין ז, פיס,
 ודשן. מחלב הבשר כפל חלב; שטן, נ, פימה,
 במנעול. לשון כעין המפתח; לשון ז, ,*פין

נטיה. פניה, שסה; קצה, נ, ,*פינה
לבד. צמר, ססלת ז, ,*ן1פינ

 לבד. נעלי נ״ר, ,*הפינון ממגלות —
צלחת. קערה, ז, ,*פינכא ׳*פינך

 זרים, קערות מללק ת, ,*פינכא מלכך —
הונף.

דרך. מעיל מסע, מעיל ז׳, ,*פ״נס
סנקם. ר׳ ,*פינקס

 ושכך ובקש הפצר רגז, שכך ס״י, ,*פיס )פיס(
 קבל ,*פיס סליהה. כקש רצה; פצה, רגז,

 מ-; הסיר הרחק, ,*הפיס התרצה. פיוס,
 ממכה; ליחות הרחק )"מגלה(, מחובה; שחרר
 גורל; הטל )דין(; ססק החלט, ;והבדל הרחק

 פיוס; קבל ,*התפיס רוח, הרגיע )דעת(
והתחרט. פתאס זכור המלך, סלוח; התרצה

 אדמה, רגב פור; גורל, (,*פיסות )ר׳ ז, ,*פיס
עפר. גוש

 שהטילו השונים מהמסים אחר ז״ר, ,*פיסים
היהודים. על הרומאים

 ;כציצה עשויה הוטים קוצת ציצה, ז, ,*פיף
בארג. הערב חוט ;)לארג( שסה אמרה,
ספיר. ר׳ ,*פיפיור

 הרב( לרב )של חדים עברים שני נ״ר, פיפיות

בקיעים. ;*פיות
מסביב. אמרה עם ארג ז, ,*פיפקין

 החי אב־ נקיעת ;מכשול שבר, ז, פיק,

)ברכים(. נדנוד ממקומו;
 ; הצומח סרקי מגופה; סכר, פקק, נ, ,*פיקה

 -אש ; בגוף צומחת עגלה בליטה ; חרצובה

 עלה תמידית תנועה ; פיק נדנוד ; הכישור
 מדינה של כסף או סחורה של )בשער וירוד

וכדומה(.
 של הבליטה נ, ,*גרגרת של פיקה —

הגרון. פרק שבראש שחום
 ,*)מךינה( של בממונו פיקה הכנס —

 מדינה. של הכסף שער את והניד הניע

בגוף. פיקות התהוות ז, ,*פיקוס
בגופו. בפיקות נגוע ז, ׳*פיקן
 פ־י. על דקות שערות הארגמן; צבע ז, ,*פיקס

 שוחה, בור, חפירה,( >=חפיר, :, ,*פיר
 מחצבים. לטיני מתכת של מכרה טחפרת, שחת;

 ,*פירו בעפר מת ה^זוקל אין —
 משל מבטא כמאורתו, נצוד אינו השועל

 שהוא בדב־ נכשל אינו הארס :לאטד

אותו. ומכיר בו רגיל
 ביס. המשוטט גזלן הים, שורר ז, ,*פירט

 דאוטר. דברי לסתור הבאה קשיא ז, פירסא',

;משחיו או מבטנו המדבר מכשף ז, ,*פיתום
המתים. אל דורש

פתק. ר־ ,*פיתקא
 וכיו״ב לשמן קטן קבול כלי סכים(, )ר׳ ז, פך,

צרים. ופה צואר בעל

 החוצה סרחן גזול, נכוע, פ״י, פכהי, >פכה(
)נוזל(.

 )יין, סו- סוג, ס״ע, (,*יפכח ,*>פכח *פסח
 הסר היין, פעלת דהפג ,*פכח שכרון(;

 הקיץ התפכח•, מ־. גרש הסר, ;שכרון
טשכרון. מיינו,
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 עליו. צלולה שדעתו פי ;שכור לא ת, ,*פכח

שכרון. הדל לא-שכרון, ז, פכח^ן,
 מעט; מעט סכה מעט, פעט נכוע פ״ע, ,*פכפך
לפעלה. ועלה ננוע

 שניה, אפיה ע״י מיבשים ענות או לחם ז, ,*פכפם

צניפים.
 השלך. הפל, פ״י, יפכרי(, ,*)פכר *פכר

 הכק ;העץ( את )הרוח הפל הפוך, ,*פכר

 כין אהת יד אצבעות )הנח באצבעותיו ידיו
וכתפה(. צער לאות השניה היד אצבעות

 ;מאחרים ומפרש נבדל היה הפלא, >פלא(
 ;מעשות כבד היה ;טהבינו נעלם היה
 פלא, נשגב. חזק, היה ;פהשיגו רחוק היה

 הפלא, )נדר(. שלם ;)נדר( הרים הפרש,
 מגדר יוצאת בדרך דבר עשה מאד; עד הגדל '

 )-נדך(, ולהשתומם; להתפלא גרום הרגיל;

 בגבורתו; התנדל התפלא, מפרש. נדר בטא
פלא. דבר לראות והשתאה השתומם0

כאד. נשגב מאד, נפלא ופלא, הפלא -
 על והשתוממות תמהון מעורר ת, נפלא, —

וכיו״ב. גדלותו זרותו, ידי
 דברים מופתים, נסים, נ״ר, נפלאות, —

והרגיל. הטבע מגדר יוצאים
 מעשה מוזר, מעשה (*פלאות פלאים, )ר׳ פלא,

נם. מופת, הרגיל; בגדר שאינו
המציאות. יקר רגיל, לא תה״ם, פלאים, —
 נתלים נסים ז״ר, ,*פלאים פלאי —

כמותם. קרו שלא נפלאים ומעשים
פלא. ר׳ פלאות(, )ר׳ נ, פלאה,
 הנפלאים; החזיונות קץ ז, הפלאות, קק —

הגואל. ביאת0
פלי. ר׳ פלאי,
 לא ;חצה חלק, פ״י, (,*יפלג ,*>פלג *פלג

 היה החלק, הפלג, לדעת". התנגד הסכים,
 חלק, פלג, והבדל. הפזר ; לחלקים נחלק

הגר, חלק; ואחד אחד לכל נתון הפרר; כהע;

פלגה
 ופרוד. כחלקת הביא ; סכסך בלבל,* ; הזל

 החוף כן יצוא באניה, נפוע התרחק; ,*הפלג
 לא ; כדבר דעת הסח ;הצדה פנה ;)אגיה(

 ;הפרז הגזם, ;הרבה ;לדבר לב שים
 כעט; לנוח כת בעבודה הפסק )-ממלאכה(,

 המציאות; מן רחוק הדבר כ• חשוב )-לדבר(,
 דבור ידי על מדבר דעת הפה כדברים(,—)

 רחוק. דבר על הראה ;אחדים בענינים

 ,*התפלג ומצין. נבדל היה הרהק; ,*הפלג
התפרד. התחלק,

 ל־, לב שים לא ,*מ־ ד^ה הפלג —

את". ועזוב זנוח
 הפריז ,*,-מהותיו*המךה הפלג_על —

טדי. יותר והרהיב והגדיל
 אמרת ,*הבר לכל מפליג תהי אל —

 רחוק הוא שהדבר תחשב אל לאמר: חכמים
 מקום לו שאין דבר שאין יבוא, ולא מאד

ושעה.
 נחלים, אפיק ; שוטף נחל מים, מבוע ו, פלג,

 כנה הלק,* ;הצדה השוטף נהר מי חלק נהר;

הנחלק. מן
 תעלות או מים זרמי ז״ר, מים, פלגי —

 או מנהר ומסתעפים המתפלגים מים
וכתמה. ממעין

כלו. הנוף או אבר ישתוק נכי,0 חצי; ז, ,*פלג
 שבין הזמן חצי ז, ,*המנחה פלג —

 שקיעת ועד המנחה תפלת שעת התחלת

ורבע(. )שעה החמה
 את והמגיש המחלק האיש ז, פלגס, ,0פלג

בסעודה. למסכים האכל
 לדעת תמיד מתנגדת שדעתו איש ז, ,*אה3פל

אחרים. דברי על חולק איש חבריו,
)לשונות(. התפרדות התחלקות, ג, ׳*פלגה
 שבט; או משפחה חלק מחלקה; נ, פלנה,
 שטיסה, יובל; נחל, פלג, הצבא; חלק

כתה. סיעה, מפלגה, נזילה;
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שבט. או משפחה הלק מחלקת; נ, פלגה,

 ובוח. דברי מחלקת, נ, ,*הברים פלגה —

 לחלקים. התחלקות מחצה; חצי, נ, ,*פלגות
 כע״ח בחרות; לכלל הנכנס נער ז, ,*פלגם

 מכלל שיצא חדש י״ג בן כבש לגדל; המתהיל

עבה. ארג איל; לכלל בא ולא כבש
פילגש. ר׳ פלגש

חלקה. מחלקת; ,*פליגת
פלונתא. ר׳ ,*פלגתה

 ברזל" כחסם ברזל קשה, מתכת טין ז, ,0פלד
להבת־אש. אש, /1עשיות
 פלד, אש)?<; לשון אש, להבת אש, נ, פלדה,
 /1קשה ברזל מין עשות, ברזל מהסם, ברזל

מסע. מעיל ז, ,*פלהם
 מפני בגדים בדוק פ״י, (*יפלה ,*>פלה פלה

 לטובה הבדל הפרד; הבדל, הפלה, הכנים.

 בדוק ,*פלה והתפלא. השתומם ולעלוי;

 סדרים; הביא פדר, מבגדים; הכנים את ובער

 לטובה הבדל הפלה, לעוג. התל, )־:־(,
 1 הפליא; לטובה; הבדל בחור, לרעה; או

לעוג. התל, לדבר; דבר בין והבחן *הבדל
פרהדרין. ר׳ ז, ,*פלהדר״ן

פלוני. ר׳ "פלוני", מלת קצור פלו',
 פעלת התחלקות; חלוקה, חלוק, ז, ,*פלוג

 ספק. החלטה, חלק; לחלקים; המחלק

הדין. ספק ז, ,*הדין פלוג —
 מריבה, ;דבר של חלק מחלקה, נ, פלוגתא",
 :דעות, שנוי ;דברים וכוח ריב, מחלקת,

הבדל. דעות; חלוקי
ריב. איש מתנגד, ז, פלתתא', בר —

 פעלת רתחנה, תפלה, בקשדה, ז, ,*פלויל
המתפלל.

מכפה ורטוב; לח ;גלום מעבד, לא ת, ,*פלום
וטיט. ץ3

0ז3ג1,ל 813111, 3ש1£,ז פלדה, פלד, *<
51661

וטיט. המר שדה ז, ,*פלום

 הראש; תחת יטשמים נוצות כפת נ, ,*פלומה
 למלוא בה שמשתמשים רכה מאד קטנה נוצה

וכרים. כמתות
 שמזכירים לכי כנוי (,*פלונית )נ, ז, פלוני,

 לשומע, ידוע בחיותו שמו, הזכרת בלי אותו

 כונה, איזו כפני שטו להעלים כשרוצים או

 על כשמדברים או ידוע, שמו שאין כפני או

 כנוי* ; שיהיה מה או מי יהיה סתמי דבר
הנוצרי. לישו
 הדעת. שקול והשוקל; הסולם פעלת ז, ,*פלוס

פילוסוף. ר׳ ,*פלוסוף
שעיר. כשי אריג פין ז, ,*פלוטין
 המבוא0 הרוח; את להעביר כדי פתח ז, ,*פלו^ז
הכנסת. לבית

 חרוש בקוע; פלג, פ״י, יפלח(, )פלח פלח
 אחר. מצות שמור ;ושרת עבוד* ;אדמה

 קטנים, לחלקים חתוך ;לגזרים גזור פלח,
 ילוד, הנוף(; את )חץ ועבור פרוץ פורר;
מרחם. הוציא

 כאבני אחת ;פרי הלק פרי, התיכת ז, פלח,
 חלק0 ;לחם חתיכת ;הטויה סלח* ;הדהים

 )בהנדסה(. והקשת המיתר שבין העגול שטח

 ברחים העליונה האבן ז, רבב, פלח —
התחתונה. על הסובבת

 האב; ז, ,*שבב פלה תחתית, פלח —
במקומה. הקבועה כרחים התחתונה

יוגב. אדמה, עובד אכר, ז, ,*פלח

 עבודת האלהים, עבודת ז, ,*פלחן ,*פלחן
 כדי עד רבה הערצה0 אלילים; עבודת הקדש;
הקדש. עבודת

 ד,נצל, החלץ, פ״ע, :פלט(, )פלט, פלט

 חלץ הצל, ס״י,* מסכן; ממקוס השמט המלט,

 ,*הפלט טתוכו. הוציא רקוק; ירוק, ; מצרה
 הלץ הצל, פלט, החלץ. הנצל, המלט,

נדוד *; )בהמה( טרחם הוציא ילוד, ; מצרה
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 הוציא ;מצרה חלץ הצל, הפלט, מן".

 המלט. פלוט, ,*התפלט פיו. מתוך מתוכו,

 נם :לאמה מבטא ,*פלטו לא ושאר —
נצלו. לא האחרים

 :לאטר מבטא ,*פולטו כך כבולעו —
 הוא זה את תוכו, אל וספג שבלע מה

 או כלום, בו ישאר ולא מתוכו מוציא
 - הרבר את תוכו אל שבלע אפן באותו
מתוכו. אותו ויפלט יוציא

תשועה. הצלה, ז, פלט,
פליט. ר׳ פלטים(, )ר׳ ז, פלט

 הצלת ;שארית שריר, נ, פליטה, פלטה,
 החלק בריחה(; ירי >על הכלל מן אחר חלק

לנושים. הרגל פשיטת0 הנצל;
 באמצע בנוי שטח (,*פלטיות )ר׳ נ, ,*פלטיה

רחבה. רחוב, ככר, העיר,
 ומלכים, שרים היכל נ, ,*פלטין ,*פלטין
גדול. ארמון

בפלטין. פקיד או משרת ת, ,*פלטיני
(.1גבוה ע׳י שם ז, ,0פלטנום
 אופה; ומעשי לחם מוכר ז, ,*פלטה ,*פלטה
לחם. של חנות

פלטין. ר׳ ,*פלטרין
נעלם. דבר ז, פלאי, פלי, פלי,

;מופת אות, פלא; דבר נפלא, דבר נ, פליאה,
נפתר. *דבר

 מובן. לא מדרש ,*פליאה מדרש —

מתנגד. מפכים, לא חולק, פלג ר׳ ז, ,*פליג
 טי אין >ךפליג(, הפליג", מאן לית —

מסכימים. כלם לאמר: שיתנגד,
 של גליון0 ;מחלקת דברים, ריב נ, ,*פלינה
דפוס.

לבד. של כובע ז, ,*©ללן
 מתערבת עשויה צהובה מתכת מין ז, ,*פליז

(.*אבר ר׳ ועופרת, נחשת
?111120115 פלטניס '(

 מפחד בורה נם, נמלט, פליטים(, )ר׳ ז, פליט,
וכיו״ב. אויב

פלטה. ר׳ פליטה,
ורד. מעלי טוב שמן ז, ,*פליטון

 פלילי. ר׳ דין; שופט, פלילים(, >ר׳ ז, פליל,

;דין פסק ; חקירה ; משפט דין, נ, פלילה,
 צדק ונדיבות, מפד נפלה, חסד תוכחה; גערה,

ג.(. טז. )?ישעיהי וישר
ווכוחים. טענות נ, ,*פלילות

 שופטים פי על נדון להיות ראוי ת, פלילי,
חמורים. וקנסות נפשות דיני של קשה; דין

 צדק. משפט משפט; חריצת נ, פליליה,

 פלילי. שהוא דבר תכונת נ, ,0פליליות

 גליל, הבל, פלכים(, ר׳ פלכי, )כ׳ ז, פלך,
 שר פקודת תחת עומד מדינה חלק מחוז,

 הטויה למלאכת עץ בד המטוה, כלי ; אחד

 שראשו עץ בד כדור; הצי כעין שבקצהו
 טויה; מלאכה;* רגלים; לנכה למשען ענל

 סובב שעליו בדמיון( )משער עגול גלגל,0

השטים. טגרמי אהד
 חוטים עשה טוה, פ״י, (,*יפלך ,*>פלך *פלך

וכדומה. מפשתים או מצמר
 לארץ. השלך לארץ, הוטל )?(, הפלל (>פלל

 ;משפט ועשה גזור משפט, חרוץ פלל׳

 בקש. ה׳, לפגי התחנן* סכור; דמה, חשוב,

 עצמו עשה התפלל, פלפל. ר׳ ,*פלפל
 התנפל בקש, ה׳, לפני התחנן ;לשופט

 תפלה ערוך ;,ה מאת לבקש בהשתחויה לארץ

ה׳. לפני
תחנה. תפלה, ז, ,0פלל

הבצל. ממשפחת טין נ, ,*פללגולה
מסלם. ר׳ ,*מפלט פלם",

(.3מלוח נאכל כשר דג טין ז, ,*פלמוד

1^658108, פליז, *(
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 שאין הידוע, ז, אלמוני( פלוני >- פלמוני

שטו. את להזכיר
 קבוץ מרד; תקופת גדולה; מלהמה ז, ,*פלמום

צבא. המלחמה, אנשי
 בהליכות בקי איש מדינאי, ז, ,*פלמטר
המדינה.

סלוני. ר׳ פלני, ,*פלן
 המגיעים קציים עליונים מכנסים טין ז, ,*פלניה

הכרכים. עד
 העבר; ;!שר ;דרך סלול כבוש, פלס, >פלם<

 ;הדעת בישוב דבר עשה בדעתו, שקול
בקוע. קרוע,

 כלי הלשון; תקועה שבו המאזנים מוט ז, פלס,
המשקל. קנה המשקל,

ארדכל. מהנדס; ז, ,*פלס
מטבע מהלומה; מכה, פלסי(, )ר׳ ז, פלסא/

מזיסת.
פלסטרון. ר׳ ,*פלסטון
פלסתר. ר׳ ,*פלסטר

נוזיף. דבר בזוי; דבר ז, ,*פלסטרון ,*ן1פלםט
 בשאלות והתעמק התעסק ,0התפלסף ,*פלסף

פילוסופיות.
פילוסוף. ר׳ ז, ,0פלסף

פילוסופיה. ר׳ נ, ,0פלספה
פלשתינה. ר׳ ,*פלסתינה

בדיה. שקר, ז, ,*פלסתר
 כתב מלשינות, ז, ,*פלסתר כתב —

 שם בהעלמת איש על דכה כתב0 שטנה;

הכותב.
 כותבי מזיפים; ז״ר, ,*פלסתר כותבי —

מלשינים. שטנה,
 ביותר; מסבכות בטענות חריף וכוח ז, ,*פלפול

השכל. לחדוד וטריא שקלא דברים; ריב
 רק ,*ב^למא >פלפולא< פלפול -

השכל. חדוד לשם
להר״וכח אוהב ז, ,*פלפול בעל —

ביותר. ומחרדות מסבכות בטענות
 בטענות ריב בחריפות, התוכח פ״ע, ,*פלפל

 לשם בעפר חטט ;חפש ; ומחרדות מסבכות

 והתקוטט; ריב ; בדבר וטרוח עסוק ; חפוש
 עסוק ,*התפלפל במאכל. פלפלים שים

בפלפול.
 מר קטן ם־י מין (,*פלפלין )ר׳ ז, ,*פלפל

(.1והטעם הריח וחריף

 אוהב פלפול, בעל ז, ,*פלפלן ׳*פלפלן
ומחרדות. חריפות בטענות להתוכח

הפלפלן. תכונת לפלפול, אהבה נ, ,*פלפלנות
 הנבוב שפריו אדם ירוק צמח נ, ,*פלפלת

כפלסל. וחריף מר והמתרטל
 רעוד פחוד, ,*פלץ הפחד. ,*פלץ >פלץ(

 השבר העוד; רגוז, התפלץ, מפחד.

מרעידה.
)בסיוט(. רעדה חיל, סלצות, ו, ,0פלץ

 מחבל עשויה מלכדת ז, ,*פלצור ,*ר1פלצ
 הנלכד את לתסש לולאה כעין ובקצהו ארך

(.4*5 בדף )הציור בצוארו

התת. פחד, חיל, רעדה, נ, פלצות,
חדור פתוח; פ״י, ,*פלש ,*פלש )פלש(

118ק€1גי ק01,€זז\ סלסל *(
זשקקשק
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סלצור
 ובדוק; חפש )־אחרי"(, גלה; דרך"; ועבור

 פתוח; היה ,*ש1פל להבינו. לדבר לב שים
 השתטח התפלש, ושטוח. מתוח היה

והתגלל.
 צר והוא צדדי רחוב ז, ,*מפלש מבוי —

לרחוב. מרחוב דרכו ועוברים וקטן
 בשפלה ארץ שם הפלשתים, עם ארץ נ, פלשת,

 השם יוצא ומזה התיכון, י□ חוף על
ישראל. לארץ פלסתינה או פלשתינה

פלשת. ארץ או עם בן ז, פלשתי,
 הזרות. בשפות ישראל ארץ שם נ, ,*פלשתינה

 הפלשתים?( )מבני הצבא אנשי בחורי ת, פלתי,
הנבורים. דוד בחיל שהיו

מצרים. פסח ר״ת, פ״מ,
 תהלוכה גדול; פרסום נ, ,0פמביות ז, *פמבון

בהמון.
 פרסום סרהסיה, נ, (,*פמבי )או: *פמבי

בהמון. תהלוכה גדול;
בפרהסיה. בגלוי, תה״ם, ,*בפמבי —

6 י׳,םמכון. פוביות",

1 כלי (,*פמוטות )ר׳ ז, ,*פמוט
 קבול בית ובראשו עמוד כעין

נר. בו להעמיד
 || קבוץ נ, ,*פמליה ,*פמליא

; החצ-נים קבוץ ;המשרתים

פמוט משפחה.

 השרת. מלאכי נ, ,*מעלה של פמליה —
פטבי. ר׳ ,*פמפי

 ומסביב חדים מלא כלי מגרדת, נ, ,*פמפיה
 חזרת בו לגרד בולטות חדות כשנים להם

וכיו״ב.
 בהוראת מאמרים שני בין באה מלה מ״י, פן,

 "ירוא, הפעלים ואחרי לא"; למען שלא, ,,כדי

 לפעמים לא"; "כי בהוראת - השבע״ השמר,
 פעל בחסרון לאזהרה מאמר בראש תבוא

 פעלה לפני "אולי" בהוראת או "השטר",
 חשש הבעת ולפעמים למדבר, רצויה בלתי

 אשר ויש ;״ — ולא יתן ״טי בהוראת דאנה
"לא". כמקום תבוא

נפש. פקוח נקבר; פה נטמן, פה ר״ת, פ״נ,
פני. ר׳ ,*פנאי

 שם ; )?(צרי ; )?(עדנים מעדנים, ז, פנג,
)?(.ממום

הדא. כלי, של אזן כלי, של יד ז, ,*פנה
מעות. בה ששמים חגורה נ, ,*פנדה
 ושתים ארכה אחת צלע בעל משלש ת, ,*פנדור

קצרות.
 ככנור מיתרים בעל זמר כלי שם נ, ,*פנדורה

עבה. וקולו גדול
 בית מלון, (,*סנדקיות ,*סנדקים )ר׳ ז, ,*פנדק
(.1לוז קטן, אגוז אכסניה; מלון,
 בית בעל מלון, בעל (,*סנדקית )נ׳ ת, ,*פנדקי
אכסניה. בעל מלון,
סנטר. ר׳ ,*פנדר

 לאחד נטה )אל־(, פ״ע, יפנה,(, )פנה, פנה
 המקום מן אחר לצד הלוך או נטה הצדדים,
 ;והלוך עבור הבטל, העלם, ; שם שעומדים

 הטהשבד הטה יחל; קוה, )"אל"(, לב; הטה

 נוס, ברוח, ;וחלוף עכור ;בדבר להתבונן

 מעם, סור )ים־( ;ערף( :עם )עפי״ר המלט

 0ק1לxו 928ש1טת88, ח018611ש:י סנדק *(
1ך3261טח-1



- 466 - פנה





פסול — 468 — פנק
 התנהג ;ורך ענג עשה עדן, פ״י, פנק, >פנק<

 קלקל0 ;הרין בן כעם וכיו״ב( עבד )עם
 אתו. מדי יותר נוחה התנהגות ידי על איש

 התנהג ,0התפנק ועדין. רך היה ,*פנוק
וענוג. רכות בעדינות,

 הסר (,*פנקסאות ,)ר (,,ג )לפעמים ז, פנקס,
 בשעוה מ§םה לוח מחברת; דברים, בו לרשם
על עליו לכתב לפנים בו משתמשים שהיו

בחרט. חריתה ירי
 דברי־התאמתו ,*של־ פנקסו התבקר —

של". ומעשיו חטאיו נזכרו והתבררו;
בפנקס. רשום בספר, כתוב פ״י, ,0פנקס
 ספד ולסדר לכתב שמלאכתו איש ז, ,0פנקסן

החשבונות.
 לסדר העבודה חשבון, ספרי סדור נ, ,0פנקסאות

חשבון.
 הנעל, של העליון העור נ, ,*פנתה ,*פנת

בנעל. הרגל כף שעל העור
סנטר. ר׳ ,*פנתר

 הרגל, או היד כף* ;אריג של רצועה ז, פס,

 האצבעות; קבועות שבו ברגל או ביד הסרק
 ; טבדיל דק קיר חיץ, מחיצה, ; קרש לוח,
 לחם, חתיכת ;דיוטה ישרה, זוית כעין עמוד

לנימה.
 בנוגע הטטלים הטסים ז״ר, ,*העיר פסי —

העיר. לשטירת

 פרי עמום או ביות־ רענן אילן סמוך קטוף,
הלוך. רמום, דרוך, ,*הפסג סמוכות. על הרבה

 ;הרים רכסי מתוך ובולט נבדל הר נ, פסגה,
גבה. רום,0 אשכול; עם זמורה או *ענף

 התקלקל, פ״ע, <,*יפםד ,*)פסד *פסד
 אבוד ; משחת היה מקלקל, היה ,*הפסד

 אבד, הפסד", והפסד. נזק סבול טמון,

מטון, אבוד וחסרון; נזק הבא השחת; קלקל,
נזק. סבול
דין. פסק ר״ת, פס״ד,
נשחת. מתקלקל, ת, פסה,

היזק. נזק, הפסד, נ, ,*פסךה ,*פסדא
בשעת הראש תחת ששטים כסת נ, ,*פסדיה
השנה.

פשה. ר׳ ,*פסה
 התרבות; התפשטות, רבוי, מרבית, נ, פסה,

קטנה. התיכה0
או היד כף נ, ,*רגל פסת *;ד פסת —

הרגל.
 היבשים או המיתרים הענפים כריתת ז, ,*פסול

 סנלת ;מקלקלים עשבים עקירת ; העץ מן

 ונכון כש־ שאינו דבר סגלת יצלח; שלא דבר
 הפסל מלאכת ; החק סי על מתר שאינו או

והחטב.
 ממזר, כשר; שאינו ל", ראוי שאינו ת, פסול",

בכשרות. לא ולדתו שהורתו מי
 שלה יד שבתי כתנת נ, ,*פסים כתנת —

 ארוכה והיא היד אצבעות עד מגיעים
שברגל. האחרון הפרק עד ומניעה

 היב אינו שנותנו שט־ ,*פסים שטר —
 מאמין שהוא לרעהו נותן והוא כסף עליו

חובות. ובעל עשיר שיראה כדי בו
בו. שחופרים קרדם מעדר, ז, ,*פס
היד. כף ז, ,*פס
 חלק. התוך, בקוע, פ״י, <,*יפםג ,*)פסג *פסג

קטוע,* ; ועכור צלוח ; הנבה הרהב, פסג,

 כשרים שאינם כהנים ,*כהנה 1פסולי —
ה׳. לפני ולשרת קרבנות להקריב

 לא־כשרות של מום ,*משפחה פסול —
כמשפחה.

 במומו הפסול ,*פוסל הפסול —
 (,*פוסל במימיו הפוסל :)נ״א ,*םל1פ

 אחרים את פישל שהוא טי לאטר: משל

 בודאי אתר בפסול או משפחה ביהוס
 אותו בו שיש או משפחה פסול עצמו הוא

הפסול.
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 דבר תכונת מום, מגרעת, חסרון, ז, ,*פסול

לפסול. בעליו את שעושה
פסלת. ר׳ ,*פסולת

 המקרא סרקי מאחד קטן הלק ז, ,*פסוק
 חרוז ;שלם ענין יותר או פחות בו שיש

 הטכטאה )מחשבה משפט מאמר, ;בשיר
 הנביאים ספרי וביחוד כלו המקרא0 ;במלים(

והכתובים.
במקרא. הבקי איש ת, ,*פסוק בעל —
 הבאה מפסקת נגינה שם פסוק", סוף —

)~( וסמנה מאמר, או פסוק בסוף
 ומזמורים פסוקים ז״ר, דזמרא/ פסוקי —

אור. יוצר ברכת לפני שאומרים
לחלקים. ונחלק נכרת ת, ,*פסוק

 ; עצירה הפסקה, נ, ,*פס^קה ז, ,0פסוק
הפרדה. חלוקה, דין; פסק הוצאת

 פסוק של מלות חלוק ז, ,*טעמים פסוק —
 או הפסקה על המורים סטנים ידי על

הענין. לפי חבור
 צעוד )על"(, פ״ע, יפסח(, )פסח, פסח

 המקום על בדלוג למקום ממקום עבור ועבור;

 בו לנגע מבלי דבר על עבור ;האמצעי
 נכה היה הפסח, הפסח. חג חגוג* לרעה;
 דלג קפץ, פסח, צלוע. פסוח, היה רגלים,

)בהתול(.
 הנה תעה סעפים, שתי על פסוח —

בקביעות. לבחר במה דעת מבלי והנה
 בני שנצטוו הזבח שם ;המצות הג ז, פסח,

 קים היה המקדש שבית בזמן להקריב ישראל

 דבר על דלוג פסיחה, ;לניסן עשר בארבעה

בו. לנגע טבלי
 הפסח; חג הפסח; קרבן ז״ר, ,*פסחים —

 חג בדיני העוסקת תלמודית מסכת יטס

הפסח. וקרבן הפסח
 ז, ,*דורות פסח ,*לדורות פסח —

שנה. בכל ישראל בני שעושים הפסח

 שעשו הפסה קרבן ז, ,*מצרים פסח —
במצרים. ישראל בני

 כי״ד הנקרב הפסח ז, ,*ראשון פסח —
ניסן.

 הפסח זעירא/ פסח ,*שני פסח —
 אי-ר לחדש עשר ארבעה ביום הנק־ב

 בדרך שהיו או טמאים שהיו אלה )ע״י

הראשון(. הפסח כמועד רחוקה
 מתבר והללא כזיתא פסחא —

 משבר וההלל כזית הפסה קרבן ,*אגרא
 קטן- דבר בשביל לאטר: טשל הגג, את

גדול. רעש
 שבור איש רגל, נכה )פסחים(, ז, פסח,

רגלו. על צולע רגל,
רגלי. חיל ברגל, הולך צבא ז, ,*פסטון

 כפי הפרי או הגרעין מחלקי הלק ז, ,0פסיג
 הצמחים מחלקי חלק מיצירתם; נחלקים שהם

מיצירתם. נחלקים שהם כפי
 ענבים אשכול חלק אשכול(, )של נ, ,*פסיגה

 השרביט מן מסתעף והוא אחדים גרגרים שבו
שבאשכול. האמצעי

 תוססת. הוספה, התרחבות; התפשטות, ז, פסיון*,
*(. עוף שם פסיון*,

פסיון
דבר. על ודולג הפוסח פעלת נ, ,*פסיחה

פסילים. ,ר פסיל,
 מקום ;וההוצב הפוסל פעלת נ, ,*פסילה

מכרה. מחסרת, מחצב; החציבה,

 <$33311, ?353ח (,3183ח פסיון *(
ק 11638301
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 מחצבה, ;חצובים אלילים תמונת ז״ר, פסילים,

אבנים. מחצב מקום
פסים. שטר ור׳ סס ר׳ ,*פסים ,*פסים

 דקים. לוחות גדר דק; קרש קטן, ליה נ, ,*פסיסה
צידדה. רגל; מדרך- צעד, פשע, נ, ,*פסיעה

גדול. צעד נ, ,*גסה פם;עה —
 לוה מאבני קטנה אבן ז, ,*פסיפס ,*פסיפון

 שיש אבן אבן; זר בבנין, אבן שפת המשחק;
 ; רוהותיה משש חלקה אבן פיות, ארבעה לה

 רצפת ; רצוף של אבנים במשבצת קטנה אבן
 להטיל קטנה אבן ;קטנות אבנים משבצת
למנין. עמידה בשעת לקלפי

 בין הפסק לאות קטן אלכסוני קו ז, ,0פסיק
),(. הטלות

 את ב.־ות ,*;מות ולא רישא פסיק —
 ישאי לדבר ידוע משל ימות, ולא ראשו
להיות. אפשר

 הפוסק פעלת קריעה, חתוך, נ, ,*פסיקה
 לקבו"{ רשימה סדור ; מים תעלת ; והמבדיל

איש. צרכי ספוק נדבות;
פסקתא. ר׳ פסיקתא,
מאד. גדולה יורה סיר, נ, ,*פסכתר

 ממהצב; אבנים הצוב פ״י, יפסל(, )פסל, פסל
 השלך* ; בעץ או באבן ותבנית דמות חצוב

 טוב שאינו דב־ הכר וסתור; בטל הלאה; דבר
 שאינו דבר הכר וכיו״ב(: )מטבע לשמוש וראוי
 כשר ללא מיחס, ללא אהד הכר ל-; וכשר ראוי

 לא היה ראויל", לא היה ,*הפסל )במשפחה(.
 ;)מטבע( הבטל בתבנית; חצוב היה ל-; כשר

 וכיו״ב; כלי לתקן אבן חצוב פסול; ,*פסל
 ,*הפסל האילן. מן יבשים ענפים קצוץ
.*ל וכשר ראוי שאינו דבר הכד
 הפסול ,*פוסל במומו הפסול —

פסול; ר׳ ,*פיסל
 אבן; עשוי אליל ; מאבן נחצב גוף ז, פסל,

קרש. לוח,

 איש הפסנתר, על לנגן היודע אייט ז, ,0פסנתרן
הפסנתר. על לנגן שאטנתו

 חלוף, ; כלה אפס, פ״ע, (,0יפ >פם, פסם
 הפרד הבדל, (,*יפסם ,*)פסס* ;עבור

 דישה(. ידי על והקש מהמיץ תבואה )גרגרי
הפרד. הבדל, ,*הפסס

 :עם )יבוא פ-׳ע, (,*:פסע ,*)פסע *פסע
על". ברגלו עמוד רמוס; צעוד, דרוך, על־(,

 תפור הכלב, כלב, מסוע; ,*הפסע
מזו. זו ורחוקות גסות תפירות

 ,*קדושז עכס ראשי על פסע —
,*קדוש7 ענס ראשי על הפסע

 חסז״קס^13ז1,ס 1(13^1,■(? פסנתר '(
ק13ח0
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 היושבים התלמידים שורות בין התהלך

 וגדלות שררה נהג0 רבם; לפני הארץ. על

לפניו. הנכנעים על יתרה
קטנות. אבנים משבצת רצפה ז, ,*פספוס
 ;והחלק והישר פרד ופזר, פרד ס״י, ,*פספס
 הבהב, ;פסים פסים גזור ;לרסיסים פ־פר

הרוך.
פשפש. ר׳ ן, ,*פספס

 מ־, חדול פע״וי, <,*יפםק >*>פםק *פסק
 ;משפט חרוץ י דין, גזור החלט, ;מ־ שבות
 איזה לנתינת בנוגע קצוב כסף; לתת החלט

 הבדל, הלק, וגזור; כרות ;מהיר קבוע ;דבר
 חדול תום, בליה, ;גמור כלה, ; לחלקים פלג

 ׳*הפסק מהמקרא. פסוק איזה הגד מהיות;
 לפני באמצע הדול ;לחלקים הפרו־ החלק,

 ,*פסק באמצע. הנתק או הקרע הנמר;
 לגזרים. גזור קצץ, באמצע; מ־ הדול השבת,

 עצור, ;השבת באמצע, מ־ הדול ,*הפסק
 חדול ; לטיס שבר עשה ; עכב מ", מנוע

 כך; אחר לעשותו לשוב מנת על דבר בעיטות
 להתפלל התפלה באמצע חדול (,*תם$ה3>־

 קרוב היה ,*התפסק אחר. בענין והתעסק
התפרד. בעינים; קרוץ למות;

 האחרונה הסעודה ,0מפסקת ם?נךה —
צום. שלפני

 פסיק. ר׳ ,*;מות ולא רישא פסיק —
 דין נזר <,*)־ךין ; ונגזר נחתך דבר ז, ,*פסל

להלכה.
 ; מנה חלק, ;המחלק פעלת חלוק, ז, ,*פסק

פסק. ר׳ ;הפסק נגינת0
 בתוך מלים חלוקת ז״ר, ,*טעמיס פסקי —

 ;הענין לפי והפסקה חבור בסמני■ מאמר
 תכן לפי הפסק בסמני מאמרים חלוקת

ענינם.
 אחד כתור מלים שתי בין מאנך קו ז, ,*פסק

והספקה. הטעמים מסטני

הפסקה. ז, ,*פסק
 חלק ; מפסוק הלק פסוק, פרשה; נ, ,*פסקה

ט־. קטן
 חגורת ;לרגל מסביב אריג כריכת נ, פסק:דר׳

האשה. לשדי קשור
דגים. ברכת ז, פסקין/

הגוף. לרחב תה״ם, ,*פסקית
 פסוק, ;פסקה נ, <,*>פסקתא *פסקתה
 ; התורה פרשות על מדרש ספר שם הפסקה;
לחתן. לתת הכלה אבי שפוסק הסכום נדוניה,
 י(. מעט מארך קטן פרי טין בטנה, נ, ,*פסתקה

עומד. פעל ר״ת, פ״ע,
;ממכאוב צעוק פ״ע, יפעה(, )פעה, פעה

 מהפה דוה הוציא בחזקה; נשוב ;כקול קרוא
 דבר. ;לאט דבר לחש,* ;יטריקה בקול

)צאן(. בקול קרוא צעוק, ,*הפעה
הקדש. עיר פה ר״ת, פעה״ק,
ערך. קל קטן; ת, ,*פעוט

 או שש )בני קטנים ילדים טף, ז״ר, ,*פעוטות
שנים(. שבע
ויוצא. עומד פעל ר״ת, פעו״י,

פעלה. ר׳ פעולה,
הסתרים. בית גלוי צרכים; עשית ז, ,*פעור
דברים. קול צעקה; נ, ,*פעיה

 ולעבד לפעל יטדרכו חרוץ, זריז, ת, ,0פעיל
 את המקבל ולא העושה הפועל, ;תמיד

הפעלה.
הפעיל. טבע הריצות, זריזות, נ, ,0פעילות

 לפהוק הפה פתיחת הסה; פתיחת נ, ,*פעירה
הצרכים. עיטית פעור, לנהוק; או

 עשה ס״י, יפעל<, גס יפעל >פעל, פעל
 הביא ;עבוד ; יצור ברוא, המליצי(, )בדבור
 השסע,* ;לפעל דבר הוציא כעבודה; תועלת

 לדבר היה0 דבר; לאיזה איש דוה עורר

מ€73$ע11<3, ?1813- פסתקה, (1
016טחח88, ק1813<±6, ס18130^10 טח1
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 הברא. העשה, ,*הפעל על־. הששעה

 קבל ;הברא העשה, הפעל, ,0התפעל
התלהב. ; התרגש ; הששעה

 התעסקות מעשה, בסים; עמל עבורה, ז, פעל,
 ממשות,* העבורה; שכר קנין; השגת ברבר;

הויה.
במעשה. אמנם; באמת, תה״ש, ,0בפעל —
 ,0הפעל אל ;צוא ,0לפעל יצוא —

 העשות ,0הפעל אל הבה מן :צוא
 היותו אחרי במציאות הבר הייה ; במעשה

באפשרות. רק זה לפני
 ,0הפעל אל הוציא ,0לפעל הוציא —

 אל הבר הביא במעשה, הבר עשה

המציאות.
שועל. ר׳ ז, ,*פיעל

 יוצא, )שעל שעלה על המורה מלה ז, ,0פעל

חוזר(. שעל עומר, שעל
 למד ,0הפעל .עין ,0הפעל פא —

 או השניה הראשונה, האות ,0הפעל
מהשרש. השלישית

 השונות מהצורות שתים >בנ_ין־(, ,0פעל ,0פעל
בהן. מתבטא שהשעל

 ; עבורה ;התעסקות ;מעשה משעל; נ, פעלה,
 הרוח עוררות הששעה,0 ; גמול עבורה, שכר

רשם. ב",
 ;איש רוח הער ש״י, יפעם(, יפעם, פעם

 שהר, הלום היה הפעם, הכה. הלום, מחוא,
 נרגע ולא טרור היה ;נסער היה הבהל,

 התפעם, עורר. סעום; ,*פעם במחשבתו.
נסער. היה הבהל; השעם,

 פעמים(, זוני פעמות, גם פעמים )ר׳ נ, פעם,
 הפעלה; השגות מספר כמות את להורות מלה
 סדן :המליצי( )בדבור רגל כף מדרך צעד,

 קורנוס מקבת, ;עליו ומתכת ב־זל להלמות
הברזל. את בו שהולטים

תמיד. תדיר, בפעם, פעם —

תמיד. במו תה״ש, בפעם, כפעם —
הזאת. בפעם הפעם, —
 שעם באיזו0 ;לזמן מזמן ,לפעמים —

רחוקות. ולעתים

*

הזמנים. מן בזמן לשנים, ,0אחת פעם —
 הרגל, שעם הרגל, כף פעמים, כף —

עליו. עומד שהאיש ברגל התחתון השטח

,בשביע פעמים ,בשבוע פעם — **
מאה. תדיר לאמר: מבטא

זוית. קרן ג, ,*פעמה
 ידי על קול בו להשמיע בל• מצלה, ז■, פעמון,

שבתוכו. ענבל

שעמון
 צורת שלשרהיו צמח יטם נ, ,0פעמונית

(.* פעמונים
 התפלה בית בפעמוני מצלצל איש ז, ,0פעמונה

לנוצרים. '

נסתרים. הברים גלה ש״י,0 צפנת; ר׳ פענח,
 מין ;הנוף בבל והתפשטות חדירה ז, ,*פעפוע

(.1עשב ירק
 הדור הנוף; בכל והתפשט הדור שעו״י, ,*££££

 ושבר בקע ; אבעבעות העלה ; דרך־ ועבור
התך. הטס, לרסיסים;

 השה שתוה )־שה(, ש״י, .יפער(, )פער, פער
 גלה )־עצמו(* 5 פה הרחב רחבו, במלוא

xס^בס:x<^^^(ז>^מסו פעמונית (1

 ב(10^1,^רחט|כ|ח^< ^3קוח3טח13
1<3ז(10רוו0ח פעפוע, *(
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 פעור ,*פער צרכיו. עשה ;הסתרים בית

צרכיו. עשה עצמו;
פתחון. ר׳ פה, פתחון ר״ת, ©"פ,

בשעת בידים תנועות עשה פ״י ,*פפה >פפד<(
הדבור.
יריעה. מפך, כבוד; אהל ז, ,*פפלילן

 שטקלפתו במצרים הגדל קנה מין ז, *©פיר
(.1לכתיבה ניר וגם שונים כלים עשו

 הרהב, )פה(, פתוה פ״י, .יפצה(, )פצה, פצה
 למרחב. הוציא הצל, מצרה, חלץ ;פעור

תביעה. בעל דעת הסיס רצה, ,0פצה
 פה פתוח ,*שפתים פצה פה, פצה —

לב. שים מבלי דברים לבטא
 פתוה לאטר: מבטא ,*כגמל פה פצה —

מאד. רחב פה
 רצון, מלוא הטבה; נזק, בעד תשלום ז, ,*©צר

הפץ". עשית
קלוף. מעל', הקלפה הסרת ז, ,*©צול

פצעיל. ר׳ נ, ,*©צולה
בנין. בדקי תקון ז, פצום
כתישה. ידי על נבקע )זית"(,* נבקע; ת, פצוע,
 ונמעכו שנפצעו מי הכה, פצוע —

אשכיו.
ושנים. חריקות מלא חלק, לא ת, ,*©צור

 פה פצה פה, פתוה פ״י, יפצה(, >פצח, פצח

נפץ. שבר, פצח, ורנה. בצהלה
צהלה. רנה, קול נ, ,*פצחה ז, ,*פצח

הפותח. פעלת פתיחה, נ, ,0©ציחה
יחד. ומסבכות מאחדות שערות מחלפת ז, ,*©ציל
 אהד צד עמוד, קורה; מזוזה; עמוד; ז, ,*פצים

בספר. דף של

 בקיעה, הפצע; עשית פצע; מכה, נ, ,*פציעה
הבוקע. פעלת

 דקות שנים מלא כלי שופין, נ, פים, פצירה
אחר; כלי בו להחליק או אחר כלי בו לחדד

ק3טתץק5 ספיר (1

פצר
 פים, חדוד, פצירה, :רסאלי ש. )לדעת

 בעד אותה ששלמו קדום כזמן מטבע שם
החדוד(. בעד לאטר הפצירה,

 קלף פצל, הסתעף. התחלק, ,*הפצל )פצל(
 והפרד חלק בקוע* ;הקלפה הסיר )עץ(,

 התפרר הסתעף, התחלק, ,*פצול וכה. כה
 ;נבקע היה ,*הפצל והנה. הנה לענפים

 התחלק; הפצל, ,*התפצל וכה. כה הסתעף
הסתעף.

 והסיר שפצלו )בענף( מקום מחשוף, נ, ,*פצלה
 הקלפה הסרת פצול, ;מעליו הקלפה את

.*מעל
 ;רטש חצה, בקע, פי׳י יב־צב!(, )©צם, פצם

נפוץ. שבור,
 בבשר התוך עשה פ״י לפצע(, >©צע, פצע

 בקוע,* ;החי בבשר שרוט ;הכאה ע״י החי
 הזית גרגרי בקוע )"זיתים( ;שבר פצח,

 פתוה )תאנה(; ופתוח שבר ולכבשם; למלהם

 סרק, וכיו״ב(; )אגוזים הקשה הקלפה בשבירת

 מכה היה ,*הפצע פרום. בארג, חוטים התר

 זיתים; גרגירי בקוע ,*פצע השרט. ופצוע,
 וכיו״ב(. )אגוזים הקשה הקלפה בשכירת פתוח

 לבא; בענפים התפרד הסתעף, ,*פצוע
 ; בקוע ,*הפצע וכה. כה התפשט ;ולכאן

 ,*התפצע וכה. כה הסתעף התחלק, ;חלק
השבר. התבקע,

 ; בבשר הכאה של חתוך ; מכה מחץ ז, פצע,
מכה.
סדק. בקיע, ;מכה מחץ פצע, נ, ,*©צעה
 תמרים פרי ;בשל בלתי תמר פרי ז, ,*©צעיל

שיבשלו. כדי הנג על אותם ומניחים שפוצעים
פוצץ. נפץ, לרסיסים, שבר פ״י, ,*פצפץ

פוץ. ר׳ פצץ,
 להבקיעו וכדומה בנין תחת מחתרת נ, ,0פצצה
המפוצץ. החמר גוש ; מפוצץ חמר ידי על
בהעתרת בקש פ״ע, (,*יפצו )פצר, פצר
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 עמוד לב, הכבד הפצר, ב־. אוץ דברים,

שצור.0 דעתו; על
שים. שצירה ר׳ פים, פצרה

 ראשון(; )פרק קמא שרק קטן; שורים ר״ת, פ״ק,
היצירה(. שנות )במספר קטן סרט

 לצרפם פרטים מנה הפור, יפקד(, )©קד, פקד
 בדוק, הקור, ; כמותם לדעת גדולים לכללים

 ;נעדר מי לראות התבונן ;ב־ עין שים
 סיר, בקר, ; איש על שאול ; בשלום דרוש

 שיהיה במקום דבר שים ;איש פני יטהר
 ; השלט על־, שים לפקודה, מנה ;בו שמור

 בקש; חפש, למהלקותיהן; הצבא מערכות סדר
 ;עון על ׳טפטים עשה ; לב על העלה זכור,
 משלל היות הסור, ;גזור פקדה, נתון צוה,

 צוה* ; אשה אל בוא אשתו(; )"את ; מדבר

 העדר; חסוד, הפקד, מותו; לפני לביתו
 ;הטא על למשפט ך.דךש ;המצא מבלי בקש

 ;למשרה ומיעד מנוי היה ;הופר הענש,
 דבר •קבל ; פקדה קבל ;לב על עלה הזכר,

 )צבא, □דר ;בהון בקר, פקד, למשמרת.
 הבחן ; ספיר היה פקוד, וכיו״ב(. מקהלה

 נתון הפקד, העדר. חסור, ;עין ביטים
 ספור; בחשבון, הבא למשמרת; הנח לשמור;

 פקדה. תת* על־; שים השלט, לשרות, מנה

 ;למשמרת היה ;לשמור הנתן הפקד,
 והתפקר, התפקד, י^פקדה. המנדה
מצוה. היה ; הספר ; לצבא וסדור המנה
 ; להשגחה מנוי ;דהצכא חיל סדור נ, פקדה,

 מה האיש, ,גורי- ;השגחה ;משמרה
 נפול ;פקידים קבוץ ;איש על לבוא שט;עד

 אדם שבני קנינים משרה; עסק, ענש; פשע,
גזרה. מצוה, צווי, לעתיד; מכינים

 כלא, משט.־, בית ז, פקדות, בית —

סהר. בית
 למיטכרת נתון דבר (,*פקדונות )ר׳ ז, פקדוין,
בטוח. במקום מונח דבי־ נאמן; איש ביד

 נאמן איש ת, ,*פקדונות בעל —
לשמרם. פקדונות אצלו שמפקדים

 חכמים אמרה ,*הפקדונות מן ברח —
פקדוגות. מקבל השכר לאטר:

פיקה. ר׳ ,*פקדי
שכור. הסר; ת, ,*פקוד
פקדה. טצוה, ז, פקוד,

הספירה. הנספרים; הדברים כללות ז״ר, פקודים,
 הרביעי דסש־ ,*הפקודים המש —

 "בפרבר• סם־ הוא התורה, חמשי בחמשה

השבטים. בספירת המתחיל
 על הפקודים השרים החיל, פקודי —

הצבא.
פתוח. ת, פקוח,
ומתבוננת. כשנחת עין נ, ,0פקוחה עין -

 ;פתיחה ;עין שיכת השגחה, ז, פקוח,
זולתו. בטוב ודאגה השתדלות

נפשות. הצלת ז, ,נפש פקוח — *
 לך אין ,שבת דוחה נפש פקוח —

 ,נפש פקוח בפני שעומד דבר
 עוברים גשש פקוח בשביל :לאמר אמרה

שבתורה. כצוות על נם

*
*

 כעין עשויה ומנוקה סרוקה פשתה ז, ,*פקולין

שער. צרור
 עשית השער, סריקת )־הש^ר(, ז, ,*פקוע

וכה. כה וסדורו השער
(.1מדברי מר צמח מין ג, פקוי^ה,

 ;כדור -תבצו ומקפל כרוך דבר נ, ,*פקועה
באדמה. סדק בקיע,

 בבהמה הנמצא הולד ,1 ,פקועה בן —
שחיטתה. אחרי

*

בפקק. סתום ת, ,*פקוק
 )גידים ומתפצל המסתעף דבר ג, ,*פק^קלת

וכיו״ב(. שבנוף

.1<010טן(1ח16, שקועה 1
 00103ט1ח(6, 51113קק1.ש
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 )עיני□ פתוח פ״י, יפקח(, >פקח, פקח

 הפקח דבר. על עין שים השנה, ואזנים(;
 ?.קר׳ דבר. להבין עינים הפתר >עי_נ;פ<,

 שתחתיו; פה לטצא מפלה( של )גל ופנה הפר

 הדרוש למלא דאוג ; על־ עין שים השגה,

 והסוגר. הסותם הדבר והסר פתוה ; החסר או

 ש־ומע. היה )החרש( לפקח; היה ,*התפקח

 עיגים בעל עיניס, גלוי קחת(, פ )נ׳ ת, פקח,
 להבין הריף שבל בעל ; ?ור( :)הסך רואות

 : )הפך באזניו השומע תחבולות; ולמצא דבר
דרש(.

 :עממי מבטא ,*ועזתוק פקח הרי —
 "גם : במיטלי זה מעין תדבר, ואל החרש

יחשב". הכם כהדיש אחל
ז- " זד - "־־ •

מאס־. פתיחת ז, פקח־קוח,
חרדים. השמרים,• משקע ז, ,*פקט
 ;שר נגיד, ;דבר על להשגיח ממנה ז, פקיד,

בבית משרה לו שיש מי0 ;מנהל משגיח,
וכיו״ב. במשרד במוסד, מסחר,
 זמן מניה; ספירה, הקירה, בדיקה, נ, ,*פקידה
ביאה. לנדתה; בנוגע עצמה האשה בדיקת
 משמר, ; היל אנשי משמרת נ, פקידות,

הפקידים. בית הנהלה; הנהגה,* בלא)?(;
בקי. ידוע; מפרסם, ,.ת,*פק״ע

 חוטים כריכת מחוטים; כרובה פתילה ו, ,*פקיע
 ;מלקות רצועת ;כתיתיס מארג, מוצאים

השבלים. קש אגדת כריכה, (,*)"יעטיר
חוטים. בשזירת פתילות עשית נ, ,*פקי^עה
 נקב או חור וסותם הפוקק ם?גלת נ, ,*פקיקה

וכדומה.
 הקלפה. הסר קלוף, פצל, פ״י, ,*?קל )פקל<

וביתר כפשתים הגרעינים תרמיל ז, ,*פקלא
 הבילה צרור, לפשתים; הדומים הצמחים

יהד. קשורה
 ; סגור סתום, ס״י, (,*יפקס ,*>פק□ *פקט

ורסן. במתג והנה הגה הטה או עצור

 יטערות סרוק פ״י, (,*יפקם ,*)פקס *פקס
 בלחיים; אדם צבע שים וכה; כה וסדרן הראש
 מתוח, )צי-אר( ;פעור לרוחה, )פה( פתוה

 ,*פקס )פרי(. שערות הכסה פ״ע, ; פשוט
 התפתחות בתהלת )צמה( הפרה השר הפל,

התבקע. )פרי(; השערות הפל הפרי;
 והטורידים המעלים הגלילים מערכת נ, ׳*פקסה

האריגה(. )במלאכת הניריס את
 אחורנית; קפוץ פעו״י, (,*יפקע ,*>פקע *פקע

 משוך הוציא, : הלאה הנתז הלאה, קפוץ

 ;חרול וכיו״ב(; )זכוכית בכח התבקע והוציא;
 אפשר שאי יאמן, יטלא חבר שמע )אזן(,

 ;בקע ,*הפקע בקוע. ,*פקע להגות,
 מיד, הוציא קדיטה(; או )הובר מכלל הוציא

 או חבל התר ;מארג הוטים הוציא ; מרשות
 מהיר הרים )־שער(, ;הדקים להוטיו חוט

כהליכה. נה־ הצח )־נהר(, הוקיר; דבר,
 צורה ז, (,*פקעים : ברכים רק )נמצא פקע

 בקיע,* ; הפתחה לפני הפרה נצת ; בולטת
 רעיט ; התבקעות ידי על שנפרד החלק סדק;

הלאה. קפיצה מהתפוצצות'וכדומה;
 כרוך חב־ נ, פק^ה", ,*פקעת ,*פקעית
 ;גדול רגב גוש, ;כדור כצורת ומקפל

כדור. כעין כרוכים חוטים )־חוטים(,
 נזיפה, ; בדבר ספק הטלת ספק, ז, ,*פקפוק
 אם בדעה יטקול הסום, ;גערה תוכחה,

לא. או דבר לעשות
 לא; או לעשותו אם בדבר הסם פעו״י, ,*פקפק
 כבטחון האמין לא ספק, הטל בהחלט; דבר החלט
 )קשר(, פרק הבדל; פזר, נענע; נדנד, גמור;

 היה ,*פקפוק חלחל. מהדק, לא עשה
 ,*התפקפק הזק. הסר היה רפה, היה חלש,

 התמוטט, ;התפרד התפרק; התמתח. התפשט,
 איתן, ולא רפה היה מבסס, לא היה התנדנד,

התפקק. ר׳
דבר, בכל ספק מטיל איש ז, ,*פקפקן
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 מדבריות. נטוס, חסר הפרא, טבע נ, ,0פראות

פרטביה. ר׳ ז, ,*פלכי
 בכית צדדית אחת הצר שם ז, פלור, פלבר,

 הלק עיר, רבע ; עיר לפני מגרש ; המקדש

בקצה. עיר
 שהוא באפן הצמה הצמה פ״ע, ,*הפלג )פרג(

 כדי יותר 1בשד־
 ראוי ואינו ומקלקל,

 בהזריעו למאכל, עוד

בקלחים. זרעו כבר
 נותן צמה מין ז, ,*פלג !

 ופרי אדמים פרחים

 קטני= כגרגיריבש
 ; (1סתום כים בתוך

 ;הזה הצמה פרי
 הוא אחרים )לדעת

שם(. ר׳ דהן,

 ׳*השדה פלג —
השדה צמה מין

הפרג. כפרחי שפרחיו
 לפתח; מסך יריעה, וילון, ז, ,*ד1פלג ,*פלגד
 דמיוני וילון ;עליון בנד

 דתשוער ;השטים שבשער
הזה. הוילון שלפני

 מאחולי שמוע —
 בשטים ,שמוע*ד1והפלג
 ;הדמיוני הוילון מאחרי

 רשמי באפן לא שמוע0

בטוה ממקור ולא וברור
השדה פרג ביותר.

ב להכות רצועה שוט, ז, ,*פלגול

 תרננלת. של אפר־ (,*פרגיות )ר׳ נ, ׳*פרגית
ב־בש. מטגן פרג רקיק נ, ,0פרגית

מחוגה. ז, ,*פרנל
בשוט. הכית פ״י, ,*ל3פל

,:לגזל 5101,חר ק3¥01, עקקסק פרג י(

פקפקנות
 דעה לו שאין איש הסעיפים, שתי על סוסה

קבועה.
ותכונתו. הפקפקן טבע נ, ,0פקפ^קנות

 סתום חר, סתום פ״י, (,*יפקק ,*)פקק *פקק
 מסתכה שים וכיו״ב, כלי מפתח סתום נקב,

 ממקומו; זוז התנדנד, ,*לתפקק הר. בתוך
 היה ;סתום היה ;התפרק התפרד, התחלחל,

הפלח. הטחל, )עונות(, נראה; בלתי
 הסותר פעלת סתירה, ז, ,*פקק ׳*פקק

 ;בו שסותמים דבר מגופה, סכר, ; והטפקפק
 הבור מקום פרקיהם; בין בצמחים קשר כעין

העקב. עצם ; הגזע אל בד

סקוקלת. ר׳ ,*פקללת
 מעליו הסיר פ״ע, יפקר"(׳ ,*)פקר *פקר
 דברי באור ;כפור ; הדתיים הנמוסים עול

 ,*הפקר לזנות. המפר כפירה; בדרך התורה
 הקנין, רשות בטול פרסום הקנין, רשות בטל

 ;עליו קנין זכות עוד שאין דבר על הצהר

 להפקר. היה ,*הפקר לזנות• מסור
סקור. ,*התפקר

פרי. סוהר פרי, מוכר ז, ,*ם1פקר
צמר. אניץ גזוז, צמר חבילת ז״ר, ,*פקלין

 חנוק ,*של־ ציארו על פקלין כרוך —
את-. והמת

בגד. כתנת, ז, ,*פקליס
לפצע. תהבשת נ, ,*פקלית

הזק. לאיש כנוי צעיר; שור בקר, בן ז, פר,
צעיר. שור ז, פר, שור —
פר. ז, בן־בקר, פר —
 מעשי עשה הסדרים, הרום פ״י, הפלא, )פרא(

פרי)?(. נשוא פרא;
 מדברית בהמה ערוד; הבר, הטור ז״נ, פלא,
 לא טנמם, לא ת,ס ;מדבר שוכן איש בכלל;

הישוב. מן
שובב. איש ז, אדם׳ פלא —
אליעזר. רבי פרקי ר״ת, פר״א,
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פרגול. י׳ ז, ,*פרגל

 המתפצלים הקטנים הבצלים אהה נ, ,*פתרה
הבצלים. לזרע מסביב

פרקמטיה. ר׳ .*פרגמטיה
 חלק, הבדל, ס״י, (,*יפרד ,*ופרד *פרד

 לגרגרים. רטונים פרט ורטונים(, ;הפרש

 הפוץ לחלקים, החלק הפלג, הפרד,
 אחר התרחק ורוץ; יצוא התרוצץ, והנה; הנה

 היה ברעה; נבהל היה ברעה, חלוק היה מהשני;

 פרד, א.(. יח. )משלי זטה שטוף היה כפרה,
 עשה )?<; ובה כה שוטט עם״; התבודד >־עם־(,

 חלק,* יה.(; ד. והושע זטה רדוף פרד, טעשה

 נפרדים וכיו״ב( ותאנים פרי גרגרי הניח הברל;
 פרט ו־רטונים(, מגבבים; ולא השני יד על האהד

 החלק. הפזר, פרוד, לגרגרים. דמונים

 הפץ הרחק, לבהו; דבר הפרש הפרד,
 הטבעיים; לחלקיו הבר חלק שונים; למקומות

 התפרד, קטנים. היותר לחלקיו הבר הלק

הפוץ. הפזר, אחיו, מעל איש הבדל
ואטום(. הבר של קטן חלק ז, ,0פרד
; (* וסופה המור בן פרדה(, וג. ז, פרד,

מ;בשיס. רטונים גרגירי *קבוץ

פרד
 \/12ט1?5£1, 1ז1ט161, פרה *(

טוח16.

עקרה. או לעקר כנוי ,*פרדה —
 של חביות ;יחיד תבואה של גרגיר נ, פרדה,

 של האחד בצר שמעמיסים שק ;ו?( יין
 דבר, •טל קטן חלק0 ;)ילין( המשא בהמת

ואטום(. פרד
מאד. ונפלה טוזר הבר ז, ,*פרדוכסום

בררלם. ר׳ ז, ,*פרדלם
בררלם. ר׳ ,*פרדלם

 לצאת החושקת אשה יצאנית, נ, ת, ,*פרתית
לביתה. מחוץ
 כסדר נטוע גן (,*פרדסות פרדסים, )ר׳ ז, פרדס,
 לגן מליצי כנוי ;העדן גן* ;חמד כרם יפה,

 פרי עצי גן0 האלהית; לחכמה לאטר השמים,

וכיו״ב(. זהב ותפוחי השקאה
 וארבעה סור דרוש, רמז, פשט, ר״ת, פרד״ם,

המקרא(. באור אפני
 עבודת את שיודע איש פרדס; כעל ז, ,0פרדסן

הפרדס.
בו. וההתעסקות הפרדס עבודת נ, ,0פרדסנות

 ארון כמו משקע בהיר, משקע נ, ,*פרדסיה
בקיר.

דורן. מתנה, נ, ,*פרד^נה
 שנוא, צטוח, פעו״י, .יפרה(, ופרה׳ פרה

 הוליד, ; לרב הולד ; התרבה רבה, ; נרול

 הרבה פרי, הרבה הפרה, פרי. עשה הצמח,
 חכירה. או שכירות על תוספת נתון* צאצאים;

 וכרומה. צמיחה ידי על התרבה ,0התפרה

 בכמות והתגרל התרבה ,*והלוך הפרה —

רבה.
הרכה. הוליד ,*ורבה פרה —
 לרבוי משל ,*בתרנגלים ורבה פרה —

והולדה.
 לאשה מליצי כנוי הבקר; ממין נקבה נ, פרה׳

 מסכת שם ; האדמה הפרה* ; ביותר שטנה
אדמה. פרה בהלכות העוסקת בתלטור

פרא. ר׳ פרה,
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 פרד׳ךרין לשכת —

 .םמבי פרסום, נ, ,*פרהסיא
תה״ם, בפרהסיא/ —

 צריף ז, ,*פדוטרוט
 הד המספר מפרט;
 קבו׳ גדול מספר

בפרוטרוט׳ -

,עוז(.
צמר

פרי"
פריך

ו סרות ;שיאת

פרו־פרוש,פרוד,

מסרקט״ט,ט! ולא
שליד ,*פרתקא

איד ־תא
ד יראפריזאי

 ל פרזות, בעיר יושב פרזי, ת, ,*פרוז
 בד יקרה אבן מין •, ,*פרוזג פרוז״,

שלוח. ציר ז, ,*פרוזבוט
פרזבול. ר׳ פרוזבול,

 הר על משמר חיל ז״ר, ,*פדוזךאות

 הער ההדרים שלפני הדר ז, ,*פרוזדור
הרחם. לשפת כנוי

נהש׳ של קטנה מטבע נ, ,*פרוטה

 פרוזדאות. ר׳ ,*׳וסדאות
ה להם, פת נ, ,*יוסר.

פדך שטר
בו. הרשום החוב את היוצאת טסה ; כסף טעות, ממון, ;כפף(
פעלה :הסת־ים בית גלוי גלוי; ז, ,*פרוע טפי. מתוך
לנלחם. מכדי בסבוך השע־ גדול ; המגלה פשר. ר׳ ©רוטתך", פשר -
בפרפה. מהבר רכוס, ת, פרו־", לחשבו, מצטרפות קטנות פרוטות —

ה־־כ; שביל-, החק; גדר פורץ פריץ, ת, פרוק", מתאחדים רבים קטנים דברים ,*גדול

>כלי(. שפח או קורות לו שאין שטוה, גדול. לדבר יחד
 :>־פ־ המוס־ הק פורעת נ, ת, ,*פרוצה איש תבנית ההזה, אנדרטת ג, ,*פרוטומה

צנועה(. מאבן. חצובה החזה מצה עד
 מעל־: -ב־ "סרת תרוץ; תשובה, ז, ,*פדו־ עליה •מאין נחשת של מטבע ג, ,*©רוטטת

דברים הפ-דת ;מעל' משא הפורק פעלת צורה.

 או-הג- •עסק גמירה0 לפרקיהם; מחברים אביה מין מאיזה ידוע שלא פרדה ג, ,*פרוטנה
מבלי וכדוט־ מכירה או תשלומים ידי על הטור(. או )סוס

בקיומו. אה״כ שישאר 611מק33זטז,1{18.111ךז1101טי! פרוז '(
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פרבר. ר׳ פרור,

חייו בצרכי
 השני הבית

;פה שבעל

 ז׳ פרד׳
,0פרזל

פרחים עם ענף

הלאה. גש ל־, ברח *פדה! —  מהיר גמל כרכ-ה, ז, ,*פורח מל3 —

ברוצו. מאד
 שיוא, הלום ,0באויר הפורה מגדל -

הזיה. הכל, חזיון
 ביותר מפתח לילד כנוי ,*פורה קטן —

מיטנותיו. גדול הנראה
לעוף. המתחיל אפרוח ,*מפריח אפרוח —
מת. נשכתו, יצאה ,*נשמתו פרחה —
השטים קלים לעננים כנוי ז״ר, ,*פורחות —

 ראש פתוחה; צמה נצת נוכל, ציץ ז, פרח,
קבול מקום המנורה, נביע ;פרח בצורת עמוד

קדרה. סיר, ז, פתר,
מטורף. קצוץ, מפרד, ת, ,*פרור

 כה שטפררים גדולה כף ז, ,*פרור ?נץ —
המאכל.

 | פת ;לפרודיה דכר העושה פעלת ז, ,*פרור
קטן. כגרגיר מאד קטנה להם

מבצק. עשוי דבק ז, ,*פרורא
;המאכלים פתי הלחם, פתי ז״ר, ,*פרורים

פפרותים. קטנים דברים0
דבר. פתרון באור, ,*פרוש

מבאר, באם; בברור, תה״ם, ,*בפרוש —

1 •”ל\ . ;מאחרים במנהגיו עצמו פורש ת, , פרוש
 המסתפק ;טמאה דבר מכל ונזהר הנפרש

 ביפי הכת מבני אהד ;במעט
 | התורה לשמירת לבם שנתנו

: איש ;הבר ושומרה, תורה יודע
 ;בים רחוקה בדרך נוסע ;מאשתו הנבדל

אלה. יטבימינו החסידים לכתת מתנגד0
רבוי. פריה, נ, ,*פי׳־ות
 ; הרבה הנדל, נבול; פרוץ פ״ע, ,*הפרז (*)פרז
 מספר או דבר הגדל הפלג, הגזם, ;המדד■ על

באמת. שהוא ממה הרבה יותר
היל)?־(. פרש>?(; עריץ)?־(; שופט ז, ,*פרו

 הזקן הלל תקנות לפי הכתוב שיטר ז, ,*פריבול
 תאבד לבל המלוים לטובת השמיטה נגד

 בית בפני בכתב מודעה המלוה במסר הטלוה,

 חובותיו זה יגבה בי השמיטה שנת בוא לפני דין

 חותמים העדים או והדינים שירצה, זמן ככל
זו. מודעה על
 הומה; מקף כלתי פרוץ מקום נ, פוחח, פרזה,

הצרים. מקום הוה, כפר,
בהמה. רגלי על ברזל פרסות שימת ז, ,0פרזול
 מושל, הומה)?־(; כאין עיר מושב ז, ן*פרז

שלטון)?(. ממשילה, שליטו?(;

פרח
 פרזה. יושב ,הצרים

ברזל. ר׳
 בהמה, רגלי על ברזל סנדלי שים פ״י,

פנדל.
 פרחים; נתון הנץ, ס״ע, יפרח(, )פרח, פרח

 והתרחב פרוץ ; במעשה הצלה ; ורבה הלוך

 ;דחוף עוף, כנפים, פרוש ;צרעת( )מכה,
 הנצה, פתה סרוח, הפרה, למרחוק. התעופף

 לעוף; גרוס לעוף; מכשר היה* לפרה; גרום
 דבר הרחק ; למרהוק להתעופף גרום העיף;

 הוצא דברי"; בטל גרש, ;ונדיפה נשיבה ע״י
לגבולו. מחוץ דבר
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 אסרוה. לימים, צעיר* כפמוט; או כמנורה הנר

 הצעירים. הכהנים ז״ר, ,*כהנה פרחי —
 היותם קדם בילדותם נערים קבוץ ז, ,*פרחח

לאנשים.
ופרחים. ארחים ר׳ ,*פרחי

 באצבעות הקיש ם״ע, יפרט(, )פרט, פרט
 ;לחלקים דבר חלק* ;שיר כלי מיתרי על

 ;לפרטיו דכר באר ;מהרטון הגרגירים הוציא
 מן אחד ענין באר ;עצמו בפני דבר כל צין

 החלף בפרוש; ענין באר כיחוד; הכלל
 צרף<. : >הםך בקטנות גדולות מטבעות

 או קטנים לחלקים התפרד ,*הפרט
 הדברים הנד ;)אשכול( נפרדים לנרגירים

אחד. אחד כלם
 הנושרים אחדים גרגירים או יחיד גרגיר ז, פרט,
 אחד; אהד והנה הנה דברים נפילת העץ; מן

 שהם הבציר, בשעת הנופלים הענבים גרגירי
 )אחד, זוגי לא מספר0 העניים; ממתנות אחת

וכוי(. המשה שלשה,
 הכולל הכלל פן הנסרר אחר חלק ז, ,*פרט

רבים. פרטים
מ־. חוץ ,*ל־ פרט —
ביחור. תה״ם, ,*כפרט —
 גדול(, לפרט - )שנת ,0גדול לפרט —

 בהזכרת העולם מבריאת השנים לספירת

האלפים. מספר
 ^קטן(, לפרט - )שנת ,0קטן לפרט —

 בהשמטת העולם מבריאת השנים לספירת
האלפים.

 הנמצאים וכיו״ב החפצים כל רשימת נ, ,*פרטה

מפרטת. תעורה מקום; באיזה
קטן. נוף קטנה, ארץ כברת ז, ,*פרטום
הסרטים. בכל ביחור; תה״ס, ,0(-)ב פרטות,
 ; כללי( : )הפך מיהר נבדל, נפרד, ת, ,*פרטי
לכלל. ולא ליחיד השיך דבר
לאדם הפןהד שם ז, ,0,פרט עצם שם —

וכיו״ב. אחד מקום או אהד
 נבדל פרטי, שהוא הבר תכונת נ, ,0פרטיות

שכמותו. מאחרים ומיחד
 העץ תבואת (,*פרות )ר׳ ז, פרי(, )בהפסק: פרי,

 תוצאה, ;הי כל צאצאי זרע, ;השרה ושיח
 של רבית דוה, (*)פרות ישכר; מעשה, תולדה,

הקרן.
לבנים. מליצי כנוי בטן, פרי —
הבהמה. ולדות ז, הבהמה, פרי —
טוב פרי כרכה, פרי ז״ר, מגדים, פרי —

טעם.
של־. הרוח את קבל ,*פרי־ אכול —
 מיכיחים בניו ,*קליו מעילים פרותיו —

צדקתו. את
 במעשים, הצלה פרי, נשוא פרי, עשה —

בעבודה. ברכה ראה
 של אהד גרגיר ; יונים מזוג אחד נ, ,*פרידה

 קטן היותר החלק ;וכיו״ב ענב של או דמון
 יהירה שנמצאה יקרה אבן ; עצם איזה ישל

 משני אהד העגלה, מוט ; כמוה ואין כעולם

העגלה. למוטות
.םרי ת,עש /נ ׳*הפךי

ילדים. הולדת רבוי, )-ורכיה(, נ, ,*פריה
כלה. של מטה ערש, נ, ,*פריה

 כסא אד מטה אפריון, ז, ,*פריק ,*פריום '
בחוץ. אדם בני בם לשאת

 התפשטות הפרחים; נתינת צמיחה; נ, ,*פריחה
התעופפות. מעוף, ננע;

־ציצה. שבירה, ; לחץ עגוי, נ, ,*פריכה
בבנד. התפר התרת נ, ,*פרימה
 השיף גלוי, ; הריסה סתירה, נ, ,*?ךיעה

 השער גדול ;חוב תשלום שלום, ; )הראש(
הטילה. אחדי הערלה עור קריעת סדר; בלי

 ;עגל ־אש בעלת מחט סכה, נ, ,*פריפה
יחד. ומחב־ הקושר הפורף, פעלת

 איש ; ומעשקים חמסים איש עריץ, ז, פריץ,
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 מנהיג; שר, 0והמוסר; החק נדר פורץ

כובש.
 היהודים של הכתות אחת ז״ר, ,*פריצים —

 היונים אל שהתקרבו השני הבית בימי

ומתענים. ברית מהללי כן גם ונקראי
 ,*ענבים פריצי ,*זיתים פריצי

 ראוים שאינם רעים, ענבים או זיתים
 בשלים. ואינם בסר תמיד שהם לאכילה,

 עזות, ;המרות שהיתת שובבות, נ, ,0פריצות
הצפה.
 והסרתם העלים או הפרי קטיפת נ, ,*פריקה

 הבר פרוק ; מעל־ משא הסרת ; העצים מעל

לחלקיו. שונות מהליות מחבר
 בולט דקרן 0(;1חבוש עץ, פרי פין ז, ,*פריצז

למעלה התרנגלת ברגל
'4^ הרגלים. כאצבעות

ם:זלת נ, ,*פרישה
והשוטה. הפורש

תלהבד ,נ ,*פרישה
מהבר, התרחקות דבר;

פריש התרחקות דבר; עזיבת
 פתרון באור, פרוש,0 ; הזה העולם מתענוגי

)בפיוט(. דבר
נסיעה. בשעת פרידה פרישה; נ, ,*פרישות

 ;רצוץ ישבור, פ״י, <,*יפרך ,*)פרך *פרך
 הוציא ;קטנים לרסיסים שבר פרר, פתוח,

 השבר, ,*הפרך תרמיליהן. מתוך קטניות

 שבר ,*פרך לסדורים. נקלה על התפורר
 מרוח, שבתוכה; הגרעין את והוציא פרי קליפת

 להוציא במרחץ הארס גוף את •שפשף •שחוק;

 ; קשה שאלה שאול ;עורו מעל הזהמא את
 קליפה, ישבר ,*הפרך לסתר. שאלה שאול

 השבר ,*התפרך שבתוכה. הגרעין והוציא
לרסיסים. השתכר נקלה; על קליפה

;קשה בעבודה הנוף ענוי עריצות, ז, ,*פרך

£01,ת ן< ט 1 ח :(6 פריש, *(

נקלה. על ונשכר נסרך שהוא דבר *טבע
 אגוזים ז, ,סםךך שקדי ,*פרך אגתי —

 להישבר. ונוחה רכה שקליפתם שקדים או

 צלי. עליו לצלות בכרים הברזל מוט ז, ,*פרך

;החי( )של נענוע נדנוד, סרסור, ז, ,*פרכוס
 ;השער צביעת ;)בפנים( ארם צבע שימת
 השער, קליעת ;סרק בפנים, הנתן הצבע
סקום.
 הענבים עם כרותה גפן זמורת ז, ,*פרכיל

שעליה.

 התחלחל, ורגליו, בידיו פרפר פ״י, ,*פרכס
 השערות, קלוע בסנים; ארם צבע שים רעוה;
פקוס.
 מבדיל מסך (,*פרבי-ות ,*פרכות )ר׳ פרכת,

 קדש ובין הקדיש בין ובמקדש במישכן
 הקדש ארון את לסוכך יריעה0 ;הקדשים

התפלה. בבתי
הקדשים. לקדש כנוי לפרכת, מבית —

 נתק התפר, התר ס״י, יפרם(, >פךם, פרם
 דקים ירק עלי גזור* ; בבגדים התפר חוטי

 מאד. קטנות לחתיכות בסכין בשר או

 )עלי הנזר בתפר. החוטים הנתק ,*הפרם
מאד. קטנות לחתיכות ובדומה(

 שנחתכו ירק עלי נזרי נ, ,*פרמה ז, ,*פרם
 לחלקים שנחתך בשר חתיכות קטנים; לחלקים

קטנים.
 קשורים רצועה או חבל רסן, נ, ,*פךמביה

 במהלכה. להטותה או לקשרה הבהמה בלחי

מגדלור; הים, שפת י;ל מאיר למגד ן׳ ,*פרן
 עבריו משני מקבילים שערים שני בעל בנין

לרחוב. מרחוב עוברים ודרכו
כהר. נתון קצוב; ,*הפרן (*>פרן

פתילים. גדילים, ציצית, ז, ,*פרנדא
משי. גדילי ז, ,*פרנדא שירא —

 ר׳ ; המנעול חור בו; לאפות תנור נ, ,*פרכה
פורנית.
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החיים.
שדה. יתקן עבד ,*שדה פרנס —

 ; הצבור צרכי מנהיג ; ומכלכל זן ז, ,*פרנס
העדה. ראש

 צרכי ; הזנה כלכול, כלכלה, נ, ׳*פרנסה
 וזקנה; משברת; רוח; שכר, הכנסה, החיים;
 בנשואיה. לבהו האב מצד ונכסים מתן נדוניה,

 צ־כי נתון ,*ל־ פרנסה ?נשה —
ל־. החיים

 ,*פרנסתו ברא יום שברא מי —
 החיים צ־כי מכין ה׳ כי לאמר, עממי משל

לברואיו.
העדה. הנהנת משרד נ. ,*פרנסות

 התענג. התפרנק", ערן. פנק, פ״י ,*פרנק

; להם התוך שבור, פ״י, יפרם(, )פרים, פרס
פרוץ, ;פשוט פרוש, עליו; וברך להם *התוך

 ׳*פרם הה־.-. השב־, ,*הפרס והבדל. הלק
 נשים. ־־ך לאשה היה נדה<, אישה —)

 פרסות בעל היה טלפים, בעל היה הפרס,
 על עמו־ ; דרוך צעוד,* ; לשתים חלוקות

 ,*התפרס וגמול. ס־ם נתון )בע״ח(, פרסותיו
לחתיכות. התפורר

 שלפני הברכות ק־וא ,*שמע על פרוס —
שבתפלה. שמע קריאת

ם־סה.* (;1הים נשר טורף, עוף מין ז, פרס,
 נתח; התיכה, מנה; הצי דבר; מהצית ז, ,*פרם

 מתנה נמול; תשלום, להם; ככר הצי ;פרוסה

מתנה. הוספת0 ; עבודה בעד
 קב־. לפני פנוי מקום ז, ,*הפרם בית —

 מכמ-ת. -שת, הפה; כעין פרוש וילון ז, ,*פרם

פרזבול. ר׳ ,*פרסביל
 כ? שכיע, הי בעל טלף פרסות(, )ר׳ נ, פרסה,
 כנוי ;א־בע על להולכי בקרן קשה ־גל

 שעושה הגומה* ;פרסה בעלת לבהמה מליצי

 בסיעת ־־ב מלא פרסותיה; בפסיעות הבהמה
 מילים. א־בעה של ברדק (,*פרסאות )ר׳ האדם;

ברוסה. ר׳ פרסה,
 בקהל. בנ־־י ־כ־ הודעת נלוי, ז, ,*פרסים

 פ־ציף. ־׳ תבליט, בולטת, צויה נ, ,*פרסופה

 ם־ס. א־ץ יושב עם בן ;סרס כארץ ת, פרס',
 )־בקלון( ;דב־ גלה גלוי; הודיע ס״י, ,*פרסם

וידוע. גלוי היה ,*התפרסם לזנות. מסור
 אמ-ה ,*החנפים את קפרסמינס -

 צריך ־עים אנשים מעשי את :לאבר
יותר. להזיק יובלו לבל לגלות

 מתהלכת יצאנית, ת, ,*פרטנית (*>פרסן
כרחובות. ומשוטטת

ופריו. האפרסק עץ ז, ,*פרסק
גדולות. שסרסותיו ת, ,*פו״סתן

.=_,5ה .הם הרוס׳ ״יש .יפרע(, >פ״ע, פרע
!זסאסקסא .בטקס פרס, '(
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 לא )־ד־ך(, ; הראש שער קווצות את שתור
 חוב, בטל שלם,* טו(; ר, )משלי בהרך •עבור
 כ"(, )עם: טוב; גמול שלם ל־<, )עם: סלק;

 אחרי הערלה עור קרוע נקום; רע, גמול שלם
 לעשות גושו גלה הזברות; את עקר סרס. הטילה;

 יטובב היה ;מקלקל היה הפרע, :צרכיו.
 גבה צרכיו; עשה ; החשף הגלה,* ; ומשלח

 כטעיטיו. לאיש שלם >־טך(, חוב; קבל חוב,

 לעשות הנוח גלה חוב; השב שלם, ,*פרע
 הטילה. אחרי הערלה עור קרוע ;צרכיו

 קלקול גרום ;בסדרים הרם הבא הפרע,
 )־עצמו(,* ; טעבודה היטבת בטל, ; והריסה

צרכיו. לעשות עצמו גלה
 המששט מסירת חקי, מנח ,*שפרע מי —

 שעל בדבורו עומד שאינו טי על לשטים

להבריחו. יכולים אינם הדין סי
 כבוד. לאות הכובע הסר ,*ראש פרוע —
 שער ;הראש שער קווצות פרעות(, )ר׳ ז, פרע,

 שיחים. יטל עבה צבה* הראש; של וטסבך ארוך

הבולט דבר* המדיני; הגמום קלקול נ, פרעה׳
 מגדר. בולטת גדולה אבן ;החוצה הקיר מן

 תשלומים. נטול, חוב, יטלום ז, ,*[*פרע
 מעשה נטול ענש, (,*שרעניות )ר׳ נ, ,*פרטנות

ומצוקות. צרות ; רעים ופגעים יסורים ; רע
 או בענש אכזריות, ,*פרעניות מרת —

טובה(. טדה הרהטים, מדת )הסך: בטש:ט,
רבות צ-ות ,*פרעניות מיני בל —

ושונות.
 העוקץ רהיט טין פרעשים(, )ר׳ ז, פרעש,

 לנכנע '—סט0 ; ן1 ומנהר

כאד. ונקלה
ם׳", (*•פרף ,*>פרף פרף

בקרם, יאחז וקשור, כרוך
)מנדל( שרעש .

■ קצה בשתור שים0 ;רכוס
6710x3, ?10(1, טק66, (163 שרעש *(

 שנו כה לאחז בתוכה ומסמר טבעת נ, ,*פרפה

חגורה. או רצועה קצות
 מצער הגוף נ־נוד גסיסה; פרבוס, ז, ,*פרפור
וכאב.

 בנד ז, ,*פרפוריון נ, ,*פרפירה ,*פרפורה
ארגמן.
ז, ,*פרפר
(.1 העוף
ש״י, ,*פרפר

ל: מאכל דבר
שרשר פרכוסי שרבם ס״ע,
הארץ. על התגלגל ; מיתה

,*אוכל-מפרפר משהתינוק יותר —
ידועה. עממית אמרה

 מ־כזה סביב מתגלגלת .קביה נ, ,*פרפרה
הנכה. לימי הילדים כטעשה
וירקות. להם כפרורי כאבל ז, ,*פרפרי[
 דבר סעודה; לקנוה מטעמים מיני נ, ,*פרפרת

עקרי. לא תפל,
 כ"(, עפג נ■ )בא סער״י, ,[(,יפר )פרץ, פרץ

 ועבור; בקוע וסתור; יטבור והסל, הרוס

 הפר דכא; הכנע, לארץ, הכרע ובקוע; הרום

 עתר, פצור, הדרך; על העומד המעצור והרוס
 התפשט, התרבה, אלץ; הכרח, לבקש; הרבה

 עבור* שפע; מרב )נוזל( הגבול עכור התרחב,

 ;התפשט התרחב, הפרץ, דהקים. על
 הבקע, פרוץ, הסתה. הבקע; *השבר,

 התחצף, סרצים; עשה שכר, ,*הפרץ ההרס.

 דברים. בהעתרת בקש הפצר, ; הרבה ;העז

 היה* על; פ-וק על, מעליו נתק התפרץ,

צנוע. לא
 על עכור כמוכן: אמרה ,*נדר פרוץ —

מעברה. להרחיק כדי שנזרו חכמים גזרת

 ז4ס11>171€1<י 861וחו6(16ז11§ת פרפר *(
ק3ק1110תי ט>[116־ן(1ץ
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 י אתה ואי גדרת כבר -

 אתה :לאמור כשל ,*ק1ילפר
 ואינך פלוני את והגדלת הרימות

 זה: מעין אותו, ולהקטין להוריד
לפתור". יכול אתה ואי בנית

 שבר, פרצות(, נם פרצים, )ר׳ ז, פרק,

 בשטף; מים פריצת בחומה(; )בקיר,
פתאומית. צרה פגע,

 השוטף מים זרם מים, פרק —
בדרכו. שפוגש מה כל ומכלה

ל*כ,

יבול
"בבר

 בקוע
אסון,

והורם

 הכר לחלקיו; דבר הפרד* -על־; הסי מעל־,

 באר טעון; משא הפר קלפתם; מתוך אגוזים
 שאלה על תשובה השב תרץ, קשה, דבר

 עץ. מעל העלים או הפרי הפר ;קשה

 הוכר וחלקיו; לאב־יו הפרד השבר, ,*פרוק

 מעל הפר ;דדשבר התפרק, מעל־. המשא
 לחלקיו הפרד והעלם; יצוא* :התפשט עצמו,

)יין(. סוג מפרקים(; מחבר )דבר
מכלא התפטר ,*)שמי□( על פרוק —

ומצוה. חוב
 ריב־, ריב לימין־, עמוד בפרק, עמוד —

מלחמת. הלחם
 ן התפשטות, בקיר; בקיע שבר, נ, ,*פרצה

 נפרדת פיעה פריצות; פגע; אפון, התרחבות;

מהכלל.
 עממי כשל ,*לעב קוראה פרצה —

 שכור לא בעסק או פתוה בכקום : לאכור

 זה: מעין והמעילות, הגנבות כתרבות היטב

 בירתר הבשר לפני פרצה נותנים אין

.*הגנב לפני
 הגדולים מן שאינה פרצה כל —

 שאינה גדר פריצת כל ,*פרצה אינה
 הכל כי פרצה, אינה העם כגדולי באה

העם. וראשי הגדולים סן
 כלל (,*פרצופות גס ,*פרצופים )ר׳ ז, ,*פרצוף

 תכונה. בולטת; צורה פנים; הפנים; אברי צורת

 להכיר החכמה נ, ,*הפרצוף חכמת —
פניו. צורת פי על ותכונתו האדם טיב את

 פצוץ; רצוץ, שבור, ס״י, יפרק(, )פרק, פרק
 שחרד ;הלץ הצל, ;הפשט הפר, ;קרוע

 1 התר ;טעון משא הפר* ;פדה משעבוד,
 ן הקליפה הפר ;מחליות מהכר דבר והפרד

 השב ;קושיא תרץ ;האגוז מעל החיצונה
 והרחק. הבדל קשה; שאלה על נכונה תשובה

 ונטה השכט בקוע; לחלקיו; הפרד ,*הפרק

קרוע נפץ; שבר, פרק, )אבר(. כמקומו

מרק. ר׳ פרק,
מהתרת המם; גזל, פרקים(, )ר׳ ז, פרק,

ו3רי לדהמד־יט
על הצר מאויב

_____ פרשתדרכים; עיר;
אבר הבור *מקום
אהד אבר לאבר;
;האברים בקשרי

טקצדה ד-,יד
 הבלי מחלקי אהד כל המרפק; ועד האצבעות

 ;בלמודים שעו־ ; כשא ;חליה ; הנוף או
 ידועה; זמן תקופת ההמון; לפני בצבור דרשה

 ;תלמוד במפכת חלק ; המיתה מועד ; עינה
 זמן ;בפפד חלק ;בתפלה או בתנ״ך פסקה

התנהגות. הבירות;
 המךבר כלי ז, ,*פרקים של כלי —

 האהד לפרקם שאפשר שונים מחלקים

מהשני.
 בראש הכלה או השם ז, ,*פרק ראש —

רשימה. או עמוד או פפר
 הדברים, ?קרי ז״ר, ,*פרקים ראשי -

הדברים. תמצית
 לא ידועים לזמנים לפעמים, ,*לפרקים —

קרובים.

 נטה נבו; על נפיל ,*התפרקד )פרקה,
התרפק. לאחור;
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 פרקדל
העורף. על הכאה

נבו. על שוכב איש ז, ,*פרקדן
פדיון. ישועה, הצלה, ז, פרקון",

 בפנים. אדם צבע שימה ז, ,*פרקים

 על". מנן סניגור, מליץ, ז, ,*פרקליט
להגן הסדהת על שקושרים בנד ז, ,*פרקלים

יד. של נעל כף, ז, ,*פרקלין
 כנעה, סחורה, נ, ,*?רגמט;ה פרקמטיה׳

ומתן. משא מסחר, ;מרכלת
 פדות. הצלה, גאולה, תשועה, ז, ,*פרקן

 בפגים. אדם צבע שים פרכס, פ"׳, ,*פרקם
אחרים; לבגדים שמתחת בנד ז, ,*פרקם

 פתות לסדורים, מאכל דבר רסק ,*פרר >םרר<
 לנרגיריהם. דמונים פרט )־דמונים(, ; פתים

 הופר, לאל. שים השבת, הרום, הפר,
פור. ר׳ התפורר, פורר, לאל. היה ההרס,

 פשוט, ;מתוח פ״י, :פרש(, )פרש, פרש
 ;לפתים פתות פרום, שבור, )יד<; הושט
 "שמע". ואחרי שלפני הברכות *אמור

 ;שטוח פרש, הפזר. התפרד, הפרש,
רוה. לכל וזרה הפץ פזר, פשוט;

 ענין; וברר בא־ פעו״י, יפרש(, >פרש, פרש
 ; והבדל התרחק* ;פשור סתור, ;ברור בטא

 הדה. הפוץ, הפרש, לנסיעה. ביס הפליג

 כונה באר ;ברור באם; הנד פרוש, ,*פרש
 בים, גפוע התרחק; ;הצדה נטה ;מאמר

 לם־טיו, התבאר פרוש, הלק. הבדל, הפלג;
 ;)נחש( עקוץ נשוך, הפרש, היטב. התברר

 הגבל, וכיו״ב; תרומה הרם ;הבדל *הפרד,

 ,*הפרש בים. נפוע צוה; פקוד, גזור, יעוד;
 ומבדל. נפלה היה ומחי, נפלא היה

 האטד ומבאר; ברור היה התבאר, ,*התפרש
בפרוש.

 "יהוד," השם את קרוא ,*השם פרש —

ככתבו.

פרת
בים. נופע ז, ,*ים מפרש —
 : באותיות אלהים ,*המפרש שים —

"יהוה".
כטעים. הנמצאת הבהמה ציאת ז, פרש,
 המוכן סוס ; למלהמה הסום רוכב ז, פךש,

 ; לה־יצה הבהמה לדקירת דרבן* ; למלחמה
הכינים. בימי אציל אביר,0 שבמורג; שן

העתקה. ז, גן, רש פ
 את המוציא בהי התהתון המעי ז, פרשדון,
)?(.הפרש
 פרשי-ות(, ,פרשיות )ר׳ נ, פרשה, פרשה,
 נסיעה* ומסים; קבוע דבר לפרטיו; ענין באור

 חלק ;התורה סם־י באהד הלק סדרה, ;בים

 ;השבתות באחת שקו־אים התורה מספד
 מסתעף שמשם המקום הסתעפות, פסוק;

לצדדים. דבר ומתפצל
 שמשם המקום נ, ,*הרכים פךשת —

ולכאן. לכאן שונים דרכים ופונים יוצאים
משב־. עת נ, ,*העכור פרשת —
 הנקרא הם־ק נ, ,*השבוע פרשת —

בצבור. שכת באותה בתורה
 התורה פרשיות ארבע ,0פרשיות ארבע —

 שבתות בארבע התורה כקריאת שמוסיפים
 שקלים, פרשת השבוע; פרשת על ידועות
 זכור, פרשת ;אדר הדש שלפני כשבת

 פרה, פרשת ;לפורים הסמוכה כשבת
 ההדש, ופרשת החדש" פרשת "שבת לפני

לניסן. הסמוכה בשבת
 פסוקים או פרשות ,*פרשיו׳ת ערוב —

 שלא שבאו בתורה פסוקים הלקי או

הנכון. במקומם
 האבירים הפרשים מעמד אבירות, נ, ,0פרשות
הכינים. בימי
שטוה. פרוש, פ״י, פרשז,

ומבאי. מפרש ז, ,*פרשן
בזבז. פז־, המעט; פ״י, ,*פרת (*>פרת
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פורתא. ר׳ פרתא",
עם מבני אהד השרים, כגדולי אהד ז, פרת□,

)כפרס(. הארץ
עצם)?<. גדל, ז, פש,

 1 פדיון ; שקלים פרשת ;שני פסח ר״ת, פ״ש,
שבויים.

 כבל התרחב פוש, פ״י, יפשד,(, )פשה, פשה
והתמתח. התפשט* ;)נגע( עבריו
 דבר ; יקר לא ; שביה רגיל, כצוי, ת, ,*פשוט
 דבר ; רחוקות סברות מבלי ענינו לפי כובן

 עקום; לא ישר, שונים; מדברים מרכב שאינו
 )כלי( ; מקפל לא ; כפוף לא מתוח, ; שטוח

 זבות לו שאין )יורש( ;קבול בית לו שאין

בירושה. בבור
 מעברת, לא שגה נ, ,*פשוטה ש:ה —

ב׳. אדר הדש בה מוסיפים שאין שנה
 צ׳(, פ־, )ובן ,*פשוטה נ׳ פשוטה כ' -

 המלה כסוף בכואן אלו אותיות צורת
לכטה. מתוחה ברגל

 הפשוטה בהו־אה (,*)מקרא 4בפשוט, —

 סברות ובלי דרשות בלי הכתוב של
ופלפולים. רחוקות

שטוחים. כלים ז״ר, ,*טלליט *פשוט —
;ופושט השוטח פעלת השתטחות, ז, ,*וט2פ?

מתיחה.
 ; בלי השופר קרן של ממשך קול נ, ,*פשוטה
תקיעה. והפסקות, רעידה

 । רטש; פצה, שסף, פ״י, יפש"(, >פשח, פשה
 ,*הפשה הדקל. ענפי זכר ; )עץ( *בקוע
רטש. שסף, פשה, )עץ(. הבקע

 :עם נם )יבוא סעו״י, יפשט(, >פשט, פשט
 ; הנה הפוץ פוץ, הפזר, על־(, אל־, ־,3

 מלחמה לענין המקום על שטוח :והנה
 , ;כעל־ הסר בנד, חלוץ ;שלל ולקיחת
 לכל אבר וכתוח הושט ;)יד( שלוח *הושט,

התרחב ומפרסם; וידוע גלוי היה ארבו; מדת

 הוציאו ; הלבה או תורה דברי ברר ; והתרבה

 ,*הפשט התורה. בעניני דבר מתוך דבר
 הוסר ; וביו״ב( )עור מקמט לא היה המתה,
 הלוץ כעל", הסי כעל־, גזול פשט, כעל־.

 גרום הפשט, )יד(. שלוה הושט,* מעל-; בגד
 עוד הבי מעל־; בגדים הסר בגדים, להסיר

 העצם. מן המקיים ציורי הסר0 הבהמה; כבשר
 התפשט, העור. הוסי )עור(, ,*הפשט

 התמתח* ;בגדיו חלוץ עצמו, מעל הם־
 התגלה. התפרסם, )קמטים(; התישו־ והתרחב;

;דים ך־,פשט ׳*;דים פשוט —
 התעורר ולעסק, לעבד החל ,*ורגלים

לעבודה.
 דיבות מלשלם הדול ,,רגל פשוט —

שבר. עשה לנושים,
 ישיח בדרך המקרה הבנת אפן ז, ,*פשט

הענינים. והמשך המלים הודאת לסי ופשוטה
מפסקת נגינה שפ ז, ,*פשטא

 שהוא דבר תכונת נ, ,*פשיטות ,*פשטות

תמימות. וישר; פשוט
 או מבשל ושכן מקמה מאבל נ, ,*פשטידה

אפוי.
 )ולא הכק־א בבאודי הפשט אוהב ז, ,*פשטן

רמז(. או סוד או דרוש
התפשטות. התרחבות, ז, ,*ן4פשי

נבקע. העץ שבו המקום נ, ,*פשיהה
 הסורי הת־נום שם ;קטנה מטבע ז, ,*פשיטא
מאליו, מובן בודאי, תה״ם: ;תנ״ך לספרי

הוא. ברור דבר הן ,*! ? פשיטא -
 ;עור( או )בנד הפושט פעלת נ, ,*פשיטה
רגל. או יד והמושיט הפושט פעלת פשוט,

 חובות שלים הפסקת הרגל", פש־טת —
שבר. לנושים,

 זבות ;ישר אפן 5 פשטות ר׳ נ, ,*פשיטות
הבכור(. כזכות )לא הפשוטה היורש
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 ססיפון, ר׳ ;בבנין

לא במטות נמצא קטן

)מנדל( פשפש

פשיטות
 כלי סבוך, כלי תה״ם, ,0בפשיטות —

מפלשלות. סברות
פשיעה. ר׳ ,*פשי^ה
 ; כזהירות או כשמירה התרשלות נ, ,*פשיעה

בכונה. נזק גרם
 התרשלות ,בבעלים פשהגה —

הגשמי־. הדבר בעל בפני בשכירה

*

 בבונה. במזיד, תה״ם, ,*בפשץעה —
לאחוריו. השלך ס״י, (,*יפשל ,*>פשל *פשל

 ;אותו ונשוא לאחוריו דבר השלך ,*הפשל
 השרוולים( או הבגד )כנף הבגד חלק הרם“

 ;ירד שלא באפן אותו לתחוב למעלה
פתילה. סתול וקשור; הדק
 שים לא ,*לאחוריו הדברים הפשל -

לו. שיאמרו לדברים לב
 ססוע. דרוך, צעוד, פ״ע, יפשע(, )פשע, פשע

פסיעה. מצעד, צעד, ז, פשע,
 כנוד, ב־(, :>עפ פ״י, יפשע(, >פשע, פשע

 מטון נזק גרום* ; במזיד העוד. חטוא, מרוד,
 ,*הפשע הגרש. ;הפרד הפשע, בידים.

 לפושע, חשוב ;לבגד עורר לחטא, נ-ום
הרשע.

 נזק גרם בבונה, הנעשה רע מעשה ז, פשע,
 עבודה צלם רשע; מעל, חטא, ;בבונה ממון

עון. ענש זרה;
 ולמצא לבקש השתדלות חפוש, ז, ,*פשפוש

אותו. שבודקים המקום ; דבר
מס שסה, ז, ,*פשפש
פסיפס.
 רמש מין ז, ,*פשפש

 קטן פתח ; (* נקיות
בשער.
 חפש, ס״י, ,*פשפש

 בדוק ; והקור בקש

 משמיט אחדות, פעמים

היטב. וחקור ובדוק

פשתן
 חטאיו אה יבדוק במעשיו/ יפשפש -

כתשובה. ויהזור יטבידו והעברות
 לרוחה פתוה ס״י, יפשק(, )£שק, פשק

פיטוק. פשק, רגלים(. )שפתים,
 חם לא היה סעו״י, (,*יפשר ,*)פשר *פשר
 ; צנתם פוג עד נוזלים המם ; )נוזל( קר ולא

 ,*הפשר כין־. פשיה עשה ;הטוג הטס,
 הפתר, ;המוג המם, ;קר ולא חס לא היה

 דבר וישר התר פשר/ ומבאר. ברור היה
 סתור ;פשרה עשה ;הרגע השתק, ;מסבך
 צגתם; להסיג נוזלים המם הפשר/ חלום.

 עני[ נטור ;התפיס ;קר ולא הם לא עשה

 שהסתבכו קוצים הסר ;פשרה בדרך תביעה
 ענין נטור רצה; פיס, התפשר, בבגד.

פשרה. בדרך סכסוך או תביעה
סתח :לאט־ מבטא פרוטתך/ פשר —

כססך. כים
דבר. באור סת־ון, ז, פשר/
 כעלי כין שלום משפט נ, פשרה/ ז, פשר/

 ממונות בדיני טענות סכסוך התרת ;דינים
 שכל והשואה ממצע דרך ידי על מריבים בין

מזכיותיו. מעט מותר אהד
הרופא. ע״י המחלה קביעת נ, פשרה/

 לעמו ולא פשרות לעשות שדרכו ז, ,0פשרן
הדין. המר על
 פשתה. פשתי(, בכנוי: יק )נמצא פשת

 שמנכעוליו צמה פשתים(, )ר׳ נ, פשתן/

 (;3ארג בד, (;2חוטים וטוים שורקים הטנסצים
למנורה. פתילה

 מין ■הריב/ פשתן ארמה/ פשתן —
 דקים, ארג לניטי המתחלקת ירוקה אבן

אמינטון.______
1נ<1טס חטק2186, סשסש (1

1י(ו<1-1^טנ
 77677, ^1361־15, 11,ת {13,\ סשתיס

 770710־7110, 1_0׳^חו3וז(1י פשתים <3
10116, 11ח6ח
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 טוה בפשתן; עוסק ת, ,*פשתני ,*פשתני

כפשתים. סוהר ;פשתים חוטי
 להם; התיכה לחם, פרוסת פתים(, )ר׳ נ, פת,

כלכלה. "מחיה, לחם;
מלך. מאכל טוב, מאכל ז, בג, פת —
הבקר. אכילת נ, ,*שחרית פת —
פרורים. פתים, —
 של־ מזוגותיו ,*אפרה של־ פתו -

לו. מוכנים
 מוכנים ציכיו לאמר: מבטא ,*בסלו פת —

אצלו. ונמצאים
 בסלו פת לו שיש מי דומה אינו —

 מבטא ,*בסלו פת לו שאין למי
 לדבר יותר גדולה התשוקה : לאמר משל

לאדם. לו שאין
פתי. ר׳ פתאים,
 כרגע, ; מראש ידיעה מכלי פתע, תה״פ, פתאם,

עין. כהרף
פתאם. שבא תה״ס, ,0פתאמי

פתאם. שבא דבר תכונת נ, ,0פתאמיות
 ;מלה* ;דבר דבור, ;מלך דבר פקדה, ז, פתגם,
קצר. משל ;ענין

 פותות(, )ר׳ ; מצח ; רחם ז, )?(,פתה )?(, פת

בו. נתון הדלת שציר חר
 ראות אחרי נטה פ״ע, .יפתה(, >פתה, פתה

 אחרי ללכת גדר פרוץ ;אוניו ומשמע עיניו
 הפתה, איש. לב הטה פ״י,* ;מדמה טוב
 לב הטה פתה, מפתה. דברי קבל ;פתה

 פיס, רמה; הדיח; הסת, איש; לב הסר איש,
 אחר, לדברי הרצה פתה, בדברים. רצה
 ע״י הדח לו; ולשמוע אחר לדברי לב שים

 רוחה. נתון הרחב, הפתח, פתוי. דברי
מפתה. דברי קבל ,*התפתה

 או סתום או סגור שאינו דבר ת, ,*פתוח
 מנקדת אות ;סתום לא ברור, ־ב־ ;מכסה

לאותיות כנוי בעיניו; שרואה מי בפתח;

התכה. באמצע בהיותן מנצפ״ך
 צעצועים באבן, או בעץ הרות ציור ז, פתוח,

המפתח. עבודת ;לנוי חרותים
 בכלי. הפתוח המהום מפתה, ז, ,*פתוח

רהב. ראש בעל ת, ,*פתרי
 ו־צוי; סיום והמסית; המפתה פעלת ז, ,*פתרי
 ישאנה המפתה כי המשתה הנערה זכות

לאשה.
 משני מע־ב ;שונים בצבעים מערב ת, ,*פתרך

מינים.
לפתילים. ד־טיס והשוזד הפותל פעלת ז, ,*פתרל
 ד־־מק־יש רתחפוכות ז״ר, ,*פתרלים -

איש. על הבאים

פרורים. ז״ר, פתיתים,
 הס- סגור; הסך: ש״י, ןפתח(, >פתח, פתח

 הס־ וכידב( )~שק והסוגר; הסותם הדבר
 )-פה(, מתערה; הרב שלוף )-חרב(, הקשר;

 הקדם* התחיל; ההל, בקוע; )-צור(, דבר;

 יכלת תת ;הפסוקים באחד לדרשה הקדמה
 מ־. להדולץ דרך המצא ;ל־ ואפשרות

 חדול פתוח, היה הסוגר, הוסר הפתח,
 לראות החל קשור; או סתום או סגור כהיות

 קבל )-אית<0 )האזור(; קשר התר בעינים;

 הס־ ,הסונר הס- פתח, פתח. תנועת אות
 הלץ, ;הגו-ה התר ;הסותם הסר ;הקש-

 ה־אשונה בפעם האדמה פלה חרוש ;הצל
 ופתוחים; ציורים הרות חקוק, לזריעה; להכינה

 פת^ח, והשכל. הדעת הרחב נדל; *שגשג,
 עצב•; הת- התפתח, החרת. חקוק, היה

 בעינים; ל-אות החל עור, מהיות *חדול
 הרחבת ;והשכל הדעת התרחב0 ;שנוא גדול,

והשכליים. הנפשיים הכחות
 מבטא ,*בחבית רפים בכד פתח —

 ולא אה- בדב- הגומר אהד על משל

שהתחיל. במה
פה פתחון נתון ,*לאלם פה פתוח —
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 את עורר להניד, פה יודע שאינו לזה

שצריך. פה להניד האיש

 סתהון לשטן נתון ,*לשטן פה פתוה —
 הדברים ע״י רע למעשה ואפתלה שה

רהב. ז, ,*פתי
(.*)? יפה חגורה ; )?(רהב לכוש ז, פתיגיל,
בעיות. הדעת, קלות נ, פתיות,
הרואה הי בשדה; הראשונה ההרישה ז, ,*פתיח

 כפו הוא ושבהם פשיו האיש שהוציא
 "אל :יאפרו זה ועל רע, לעתיד מנבא

לשטן". פיו אדם ןשתח

 כבנין למבוא הלל פתחי"(, פתחים. )ר׳ , פתח,
; דלת ;חלל הר, ;בכלי פשתח ;במערה או

 התחלת ; לרחם כנוי ; תואנה סכה, *טענה,

נרה. דם האשה ראות זמן
 אפתלה או סבה ז, ,*חרטה פתח —

רבר. על להתחרט

לכל. גלוי פקום ז, :נעים, פתח —
לשפתים. מליצי כנוי ,*הפה פתחי —
 אפן או סכה פצוא ,*פתח מצוא —

לפטר. או להתיר

 נתל לפתה פשל ,*אולם של כפתחו —
מאד. ורחב

 קבץ ,*הפתחים על סבב חזור־, —
לבית. מבית נדבות

פתוחים. עושה ז, ,*פתח
קל(. קיט, )תהלים דבר ראש התחלה, ז, פתח,

רואה. פקוחות, שעיניו טי ת, ,*פתח
 קטן מאזן קו כצורת הבאה לתנועה שם ז, ,0פתח

השה. בפתהון נקראת היא כי להורות האות תחת
פתוח. ר׳ פתח,

פעלת פתיחה, מפתה פתחון(, )ם׳ ז, ,*פתחון

עור. ואינו בעיניו
 פעלת* )?(; שלופה חרס ; )?( חנית נ, פתיחה,

 תואנה ;הקדמה מבוא, דבר, ראשית ;הפותח
 איש על שטים כי״ד שהיו חרס0 ;)לחרטה(

לשניהם. להששט לבוא מסרב
נדי. התרת נ, ,*נדר פתיחת —
דק. חבל שזור, חוט תקות ז, פתיל,
בשתיל. קשור כרוך, ת, פתיל,

 או בשמן לתת כשול חוט ששתה, נ, ,*פתילה
 שעלת ;לוהט מתכת מוט ;כו להדליק בחלב

חוטים. השותל
 שיני שבין עמוד בראש נתונה קורה ז, ,*פתין

 לשני למסעד הן קצותיה י ושני בנינים
הבנינים.

הפתעה. ר־ נ, ,0פתקנה
קטנה. לחם חתיכת להם, פת נ, ,*פתית

שיור. ;לשרורים לחם שכירת נ, ,*פתיתה
 ;בלול ערבב, ש״י, (,*ך1יפח ,*>פתך *פתך

שונים. צבעים ערבב
 ; שזור קפול, פ״י, (,*יפתל ,*>פתל פתל

 הפתל, לחבל. או לשתילה חוטים קלוע

 ;דעתו עקש ; הישרה עות עקלקלות, הלוך
 עקם ,*פתל ידים. בחבוק הלחם האבק,

עקלקלות, הלוך התעקש, התפתל, ועות.
הפותח.

 סכה ;לדבר לב אמץ ז, פה, פתחון —
 עשית על התנצלות רע; למעשה ואמתלה

טענה. ערעור, תביעה, רע; מעשה
 ישוב חסרון הדעת, קלות שתאים(, )י׳ ז, פתי

 להאמין; נוח שתאים(, שתי.ים, )ר׳ ת, הדעת;
 ;כחיים ונסיון למוד הסר ;להתפתות נוח

לימים. צעיר

התאבק.

טעקש. מעקם, ת, תלר׳6

פתן
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 ישר. לא הפכפך, מעקש, מעקל, ת, פתלתל,

(.1ארסי נחש צץ ,ז, פתן
זהב. צורף ז, ,*פתן
 כרגע, עין, כהרף תה״ם, פתאפ, פתע פתע,

נכונה. צדיה בלי ;לו שקוו כבלי
 גרום ;ההרה הפליא, פ״י, ,0הפתע (,ס>פתע

 כבלי פתאם שבא דבר ידי על וענג שפחה

לו. שחכו
טרוף ערבוב, ז, ,*פתפות

לערבוב התולי כנוי ,*ביצים פתפותי —

 טרוף ;שעות לפרורים, להם רסק ש״י, ,*פתפת

הרסק. ;)ביצה< הטרף ,*התפתפת ביצה.
 )ביהוד שתוה ש״י, <*יפתק ,*>פתק *פתק

 הפתח. ,*הפתק זרוק, השלך, ;כים( שכר

פתוק. ,*פתק

כאבל. פיני של חנות ז, ,*פתק
 הצן, ככתם נ, ,*פתקה ז, *פתק ,*פתק

היחש. ספר רשימת אנרת;
 דבר, פ-ט׳ בא־ ״ים .יפתת, )פתר, פתר

 ,*פתר“ קשיח. תרץ ;סתום ענין ברר
 ;נפתל לא וחלוק, נפרד חוט היה )חוט(,

>קשיה(. התרץ
 ענין באו- דבר, פשר פתרונים(, ז,')ר׳ פתרון,

 באחד ככורח הסככה החלטה,* סתום;
 כל מסדרים שבה חלפן של טבלה ;הענינים

כטבעות. כיני
רזה. חלש; רפה, ת, ,*פתרן

כתיש־. ;רפיון הלשה, נ, ,*פתר^ת
פרשנן. ר׳ ז, ,*פתשנר פתשגן,

 קטנים לחלקים סל: פרור, יפת(, >פתת, פתת
פתה. ר׳ ;*)לחם(

*

 ושכח העב־י בא״ב עשרה השכונה האות צ,
תשעים. ש״ט, ;צדיק( :ההמוני )בדבור צדי

 כבני היוצא האדם לרעי כנוי נ, צאת, ז, צא

הטעים.
צואה. ר׳ צאה,
ולצנוף. לצואה ־שוב ס״י, ,*“צא ?< )צאה

)צכר(. רחוץ לא מלכלך, ת, צאוי",
לדעת. אתה צריך ר״ת, צא״ל,

 )?(. צל (;*שכיס כלא בשם עץ מין ז״ר, צאלים,
 כבשים של קבוץ הרבוי(, סמן )בלי נ״ר, צאן,

 מליצי כנוי ;הדקה הבהמה קבוץ ועזים,

 יבא שה, בהוראת )לפעמים ; אכה לכללות
כספר(. כלות עם

 30•גחמ 01161.־ קו׳\6־י6, 01161־ פתן '(
7127ק1ר38 !01118 צאלים (2

 אצל המתקיפים הקנינים ,*ברזל צאן —
 של עסק לאבוד; הולכים ואינם בעליהם

 ולכקבל, הכסף שכהלנותן למחצית שותפות
המקבל. על הפסד של האחריות וכל

 שהאשה נכסים ז״ר, ,*בתל צאן נכסי —
 יושב כי בעדם ערב והוא לבעלה מביאה

ימית. אם או ינרשנה אם אליה מחירם

 שדאשה העבדים ,*בתל צ^ן עקת —
בחל. צאן נכסי בתור לבעלה מביאה

 יבול האדמה, מן יוצא מה ז״ר, צאצאים,
זרע. בנים, האדמה;

יצא. ר׳ צאת,

 ; לטאה מי; ;(1האדמה שרץ טין צב(, )ם׳ ז, צב,
מקרה. מרכבה עגלה,

^363, 1^1־016, 01־3ק3(1(1, 103(1 צם *(
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האדמה שרץ כין גל, ז, ,0השריון צב —

השריון צב (.1לגופו
עץ. .קסם שבב, (,■*צבים )ר־ ז, צב,

 י ;לשית עכור פעו״י, יצבא(, )צבא, צבא
 ; התאסף. ; על־ ל^להכה ועלה התאסף

 । ; צבא אגשי לצבא, אגשים קרוא "צבא,
צבא. אנשי פקד
 1 צבאות, ,*צבאים ר׳ צבא, ס׳ ז, צבא,

 העובדים קהל ;מלחמה אגשי קהל צבאות(,
 ן ;-המלחמה אגש• עבודת ;הקדש עבודת

 קבוע זמן ; ושרות עבודה ;נצחו; ; מלחמה
 קבוע זמן ;קשה( לעבודה )ביהוד וכננל

 1 )דניאל צאוס אליל צלם ;מצור ;האדם כחיי

עצמה. יכלת, כה,* יב(; ה,
 | החיל, אגשי ומפקד מנהיג ז, צבא, שר —

הצבא. כראש העומד
 השכים, כ־ואי כל ז, השמים, צבא —

הכוכבים. ביחוד:
צבי. ר׳ צבאות, צבאים,
 כגוי ־(,,אלה יי אלהים־, " ,“)״ צבאות

היקום. כל אדון לאלהים
 התרחב, התנפח, פ״ע, יצבה<, )צבה׳ צבה

 ,*הצבה -צה. 'הפץ, הי(; בעל )בשר תפוח
כנסוח, הראה רוח; מלא נפח, ,*צבה צבה.

 603x3^9. 501111<1- השריון צב *(
1*1־016, 1011116, 10110186

רוח. כלא
יו(. כט, )ישעיהו לפצור סוללה ז, צבה,
בצק. רהב, גפיה, ת, צבה,
ח.(. ט. )זכריה כצור נ, צבה,
;טורף ;והאצבעות הצפרנים ארך ת, צ~ו>׳

 מי כביו, תוכו שאין כי ;בצבע *משוח
אמת. ללא והטיד כצדיק עצמו שמראה

 ממשפחת טורף הי מין ז, ,*צבוע ,*צביע
 המתים ומוציא קברים הופר והוא הכלבים
/1לאכלס

צבוע
גבים. ת, ,*צבור
 המון קהל,* ;ע־מה גל ;אפף קבוץ, ז, צבור,
 יהודים אכפת קהלה; עדה, אנשים; אסף עם,

כנין. מעשרה, פחות לא
 כל ■מל הצרכים ז״ר, ,*צבור צרכי -

העדה.
 לפני העוב־ החזן ז, ,*צבור שליח —

התבה.
 הכלל של תענית נ, ,*צבור תענית —

•היד. של ולא
 של בכנין תפלה נ, ,*בצבור תפלה —

אנשים. עשרה
 מבטא (,*)מתים ,*מות צבור אין —

 להגיד אפשר אי ועדה קהל על :לאכר

כלו. ויכלה ימות כי
לם־ט. ולא לצכור השיך ת, ,*צבורי

והקהל. הצבור עניני נ״ר, צבוריות",
חיים. בעלי צער ר״ת, צב״ח,

מזער. מעט, ת, ,*צבה.־ ,*צבחד

 11093, 14י\3ת6, סחסוו! צכוע, ״
׳\א6ח3
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 אנוד)?(; יחד, קשור פ״י, יצבט(, )צבט, צבט

ביד. תפוס* הושיט)?( נתון, הניט,
 צבאותו, צבאים, צביים, ר׳ צביה, )נ׳ ז, צבי,

 יפת היה שם

 קלת תאר
 בעלת הפרוץ
;ענפות קרנים
הוד, יפי, הדר,

תפארת.
ישראל. לארץ כבוד כנוי נ, הצבי, ארץ —
 שים מעות־(, )הניח ,*הצבי .קרן על —

עוד. ישוב שלא בענין או כמקום כסף
מאד. יפה יפהפיה,0 צבי; ר׳ נ, צביה,

 תכונת אפי, תאוה; חשק, רצון; חפץ, ז, ,*צביון
ותפארה. הוד הדר, יפי, ; האדם

 בולט אף כעין ;תפיסה אחיזה, נ, ,*צביטה
בתוכו. אשר את שופכיס בו שדרך מהכלי

צביעה. בית ר׳ ,*צביטה בית —
 באצבעות, אחיזה הצובע; פעלת נ, ,*צביעה

תסיסה.
 בכלי הלק ז, )בכלי(, *צבי^ה בית —

הכלי. בו ולתפס האצבעות בו לשים העיטוי
 התחסדות וההנף, הצבוע טבע נ, ,0צביעות

ויטקר. שוא
 קליעה ;והצובר המאסף פעלת נ, ,*צבירה

צפירה. כלי, סביב
צבת. ר׳ נ, ,*צביתה

 על צבע שים פ״י, (,*יצבע ,*>צבע צבע
 בנחל דבר טבול ; בצבע דבר משוח דבר,
 תפוש ;בנוזל טבול ;לצבעו טיהד צבע בעל
 דבר. על צבע שים ,*צבע באצבעות. דבר

 ,*הצטבע לסמן. האצבע את הרם ,*הצבע
עצמו. על צבע שים
 צבעי(, ס״ר צבעים, ר׳ צבעי, )כ׳ ז, צבע,

 בנד או ארג ;לדבר מיחד גון בו לתת חמר

גון. צבוע;
 1ד.מ1תי311, טז1ק6, צבעוני, ס

1ט11ק
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 הצפה סרי ; דוקרים קוצים טכסים והשטוחים

(.1הזה
ערמה. גל, צבור, ז, ,*צבר
 עם־, התלכד פ״ע, (,*יצבת ,*)צבת *צבת

יעוד. הכין, ;עם־ התחבר
 צבתים(, >ר׳ ז, צבת(, צבת, :>או צבת,

זוג.* ; אלמה קטנה, שבלים אגדת
,0פרט או צבת ,0צבת או פרט —

זוג. לא או זוג טשהק: טין
 כלי מלקחים, נ, ,*צביתה ,*צבת ,*צבת

עשוי והוא דבר בו לאהז טלאכה

סאה; עבר, (,*צדדים צדים, )ר׳ ז, צד,
צבת , לסנים )בנגוד ושמאל ימין עבר

 ;בכלי או בבנין או האדם בנוף ואחור(
 שסה,* ; ( )?(ג. ב. )שופטים מתנגד אויב,

 שתי או אנשים מיטני אחד ענין; אפן; קצה;

 התיחסות ביניהם שיש עניגיס שני או כתות
התנגדות. של

מבחינת. מפאת, ל", סמוך יד", על מצד", —
אני. לי שנוגע מה ,0מצדי —
הדרך. בצדי ,*לצדדים —
 ; בעקר לא ;ישר באסן לא ,*הצד מן —

יד. כלאחר אגב, דרך
 לא בגין ארעי, בגין ,*הצד מן במן —

קבוע.
 בשני שיש השוה האפן ,*השיה הצד —

שונים. דברים
טוב. היותר באפן ,0טוב היותר צד על —
כנגד. ישר ולא הצד אל תה״ם, הצדה, —
 אגשים חבר או איש ,*שכנגך הצד —

אל־. התנגדות להם שיש
,:(ץ־ד&סז 1(31<1ט8, צבר, *(

 איש התקף ,*צדדים משני על־ בוא —
אפן. בכל היב הוא כי והוכיח פלוני

 איך? אפן? באיזה צד(, זה )כאי ,*כיצד —

 הצדה הפנה ;הצדה הבט ס״י, ,*צדד )צדד(
 שים הצדה; דבר שים הצדדים; מן לאחד או

 ;צד־ על היה לימין־, עמוד0 ; בנדבך אבן
 מן לאהד סברה להטות אפנים לטצא השתדל

הצדה. מפנה היה ,*ד1צד הצדדים.
עקרי. לא ת, ,0צדדי

 דקדוק(, )כנתוח ז, ,0צדדיי משפט —
 יד על שבא עקרי ולא טפל משפט

העקרי. המאמר
 וארוב; שטור ארוב, פעו״י, יצךה<, )צדה, צדה

 הרב היה דגים; דוג* ; להרע טהשבית חשוב
 )צפניה החרב ;לנפל נטה הצדה, ושמם.

ממקום. העקר ,*הצדה ו(. ג,
צידה. ר׳ צדה,

 השופט, לאל צדק נתינת ז, )־הדין(, *צדוק
 קשה; הוא אם נם כמשפטו האל צדק כי הכר

 להצדיק באבלותו האבל שאומר תפלה0

ה־. דין
 מבני אהד (,*צדוקית ,*צדוקה )נ׳ ז, ,*צדוקי

הצדוקים. כתת
 ימי באחרית ידועה כת שם ז״ר, ,*צדוקים

 ולתורה לפרושים שהתנגדו השני הכית

סה. שבעל
 בא״ב עשרה השמונה האות שם נ, ׳*צדי

צ. - העברית
 מכונת. רעה ; רעה כונה רעה, טזטה נ, ה,*צך

בזדון. להרע, טראינז בכונה בצדיה, —
 נשמד רוח, ונאמן ישר (,*צדקת )נ, ת, צדיק,

 חקי שוטר ;הסיד ;תמים הולך רע, טעשות

 אמתי; ;אתו שהצדק מי ;בדין זכאי ;הדת
 של רבם0 ;לאלהים כנוי* ;גבור מנצח,

צ. - עשרה התשע האות שם החסידים;
משסטים ז״ר, צדיקים, משפטים —



— 494: — צדיקו
והישר. הצדק רעיון את המביעים

 ,*עולמים צדיק ,*עולם של צדיקו —
לה׳. כנוי

,*הקרבנות מכל צדקה גדולה
אמרה
צדקה

 דקר, נ, , צדעה (, צדעןס דובינ )ר׳ ז, , צדע
 שכין השערות הלק ;לאזן הקרוב המצח צד

והעין. האון
דר. השבלולים, קני ו, ,0צדף
 הרכיכות ממשפחות החיים בעלי שם ,0צדפי

קשים. קנים להם שיש
 כצפה וכיו״ב( )קערות חרס כלי נ, ,0צלפת

מבריקה. קליפה
 מפשע נקי היה פ״ע, יצדק(, )צדק, צדק

 : וצדיק זכאי היה ; ישרה בדרך הלוך ; ועול
 1 האדם הוכיח ;אתו הצדק היה ; אמת דבר

 )דעה, ונכון ייצר היה ;השופט כפני ייצרו

ד צדק, הזכה. הטהר, הצדק, מחשבה(.
 הצדק כי אמור או חשוב ;מעון נקה זכה,
 ; לצדיק היה : עם־ ברחמים התנהג* ;אתו
 את עשה ;לזכאי שיפר השתדל לזכאי, הכר

 יעשה כי פלוני את עורר וישר, לצדיק סלוני
 כעול נקה ;לזכאי הכר הצדק, וצדק. טוב

 יכר כי השתדל ;נכון שהוא הכר ; ומחטא
 הצטדק, לזכאי. הכר ,*הצדק לזכאי.

צדקתו. והוכיח נפשו נקה
 את עצמו על הצדק( :>או צדק -

 מאת עליו הבאה הרעה את קבל ,*הדין
בצדק. עליו באה כי ובהכרה בידיעה ה׳

 נכונה ;מעול נקיון ;נכונה ייצר, ז, צדק,
 ישועה; ישע, אמת; זכאות; זכות, )במאזנים(;

(.1הלכת מכוכבי לאהד שם* רהטים; חסד,
 ; איש י.שרת ; צדק ט^ול, נקיון ישר, נ, צדקה,

 וצדק; אמת טשפט שפיטת אמתות; לב; תם

 המעשה סי על זכות הסד; פעלת טוב, טעימה
 נדבה,* ישועה; ישע; והצלחה; ברכה הטוב;

לעני. יד מתת

,קס־דמתס! צדק, *(

לגבוה. מקרבנות
וצדקתך. ר־ וצדקתך, —

 ,*צדקנית ,*צדקנית לג׳ )בידוד ת, ,*צלקן
 נותן נדיב, ;הסיד צדיק, ייצר, (,*צדקניות ר׳

צדקה.
צדיק. ר׳ צדקת/
גם. פשתן אריג נ, ,*צררה

 ;הופיע הזהר, פ״ע, (,*יצהב ,*)צהב *צהב
 הקנט. קנט-, יכעס, ;בקול קרוא צעוק,

 בעל דיה ;נוצץ הברק, הזהר, ,*הצהב

 ;צעוק ; ־־צטע־ ;הזהב מראה מעין מראה
 הופיע ,*הצהב והצוק. לחוץ ;התקוטט

כזהב. הזהר כזהב,
 פלוני פני אורו ,*של־ פניו צהבו —

כבושה. פניו כרכטו0 משמחה;
לו. זהב שמראה ת, צהב,

צרבות. ששערותיו ת, ,0צהבהב
הצדב. צבע הזהב; נון קבלת ז, ,*צהוב

 שבר. צעקת אף; הרון קצף, כעם, נ, ,*יבה“צ

 תרועת קול נתון פ״ע, יצהל(, )צהל צהל,
 )־קול(, ,*צהל )סוס(. קול השמע שמחה;

 שמה, הצהל, תרועה. יריע הקול כי גרום
האיר. הבריק, הרנן;

 פנים שטחים, פנים ,*מצהילות פלם —

משמחה. מבריקים
 קול ;שמחה תרועת קול נ, צהלה ז, *צהלי

הסום. צעקת

,*תרבות וצחצית סוםים צהלת -
מלחמה. רעש של סמל

 ;שמן מהם להוציא זיתים דרוך הצהר, )צהר(
 )איוב בצהרים דבר עשה ; )?(מיבש חרוב

דעת. נלה ;האיר הבריק, ; ?( יא כד,
מהדד נג )?€; השמש לאור מבוא חלון, נ, צהר,
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צדיו. לשני ושופע בראשו
 תה״ם, בצהרים ;היום חצות זמן ז, צהרים,

 ואורחה השמיים בגבה כשדחשמש היום בהצי
לצהרים. שוסע

 העובר הטדטה הקו ז, ,0הצהרים קו —
 אל האחר הקטב מן הארץ כדור דרך

בריח. השני,
 לאליל? )בנוי טנוף צואה, פקודה; מצוה, ז, צו,

יא(. ה, הושע
 ;הטעים מבני היוצא האדם לרעי בנוי נ, צואה,

טנוף.
 טצוה יטהאיש הפקודה ;פקודה צווי, נ, *צואה

 או מותו אחרי ירושתו לחלק איך מותו לפני
וכיו״ב. לו הנשמעים מותו אחרי יתנהגו איך

מטנף. מלכלך, ,ת,*צואי
 החי כגוף חלק ז, צור(, :בתנ״ך )פעם צואר,

 החלק ביחוד הגויה, אל הראש את המהבר
 ;בנין לראש מליצי כנוי ;הפנים צד של

עמק. *בקעה,
נפש. עד צואר, עד —
 שני על נפול צוארי-, על נפול —

 על ונשוק ומשמאל מימין הצואר צדי

 עם בהתראותס הערבים כמנהג הכתף
)ילין(. רב מזמן ראום שלא וידידים קרובים

 אני אחריותי, על ,*צוארי ועל עלי -
אחראי.

 :במובן בו, תלוי ,*בצואת תלוי —
עליו. האחריות

צורון. ר׳ צוארך,
 רגלים שלש בעל מכון חצובה, נ, ,*צובה

משלש.
בגדים. לצבע שאומנתו איש צבע, ז, ,*צובע
 )צמחים צביעה חטרי ז״ר, ,*צובעים —

וכיו״ב(.
 לתפשו; דחי אחרי רדוף פ״י, יצור(, )צד, צוד

 התפש *הצור דוג. ;לב ומשוך לקוח

 במרמה. לב לוקה צודד, )דגים(. במצדה

 צדה הבין החי; את ותפוש רדוף הצטיד,
לדרך.

אמת. ;אתו שהצדק מי ת, ,0צודק
 ל־, עם ולפעמים את־, )עם פ״י, צרה, )צור.(

 לחדל או לעשות איש על גזור צל־(, אל",

 הפקד ;דבר קבוע יעוד, על־; פקוד ;מעשות
 מותו אחרי לעשות איך המות לפני הגד על־;

 ;הזמן הכין, ;וכיו״ב להתנהג איך או בהונו
 על", פקוד .על־(, >־את־ ;לפקיד הפקד

 על הוטל צוה, על־. להשגיח או להיטיב

 היה צוה, ,*הצטוה דבר. לעשות איש
וצו. פקדה קבל טצוה,

 איך המות לפני הגד לביתו, צוה —
 להתנהג איך או בהונו מותו אחרי לעשות

וכיו״ב. מותו אחרי
 והמפקד; המצוה פעלת ; פקדה מצוה, ז, ,*צווי

 על הפעל כגטית המורות המלים )בדקדוק(0

דבר. לעשות הצווי
 או משמחה צעוק פ״ע, יצוח<, )צוח, צוח

 שם. נתון כנה, קרוא,* ; קול השמע טיגון,

 או פצע גרוד ; קול השמע צעוק, ,*צוח
 שיצעק, לאהד נדום ,*הצוח טחוץ. מכה,

קול. שירים
שבר. צעקת קול צעקה, זעקה, נ, צרחה,
 עמקי מיס, מעמקי תהום, נ, צולה, ז, ,*צול

מים.
פסה. חגר, ת, צולע,

 את מנוע התענה, פ״ע, יצום(, )צם, צום
ברעב. עטוף היה וטמשתה, ממאכל עצמו

 התאפקות תענית, (,*צוטים גם צומות, )ר׳ ז, צום,
 )יואל עם אספת ;ושתיה מאכילה ידוע זמן

יד(. א,
 בכה הטיחדים בטבע הנמצאים סוג ז, צומח",

צמה. ר׳ ;והדומם( החי :)כנגד הצמיחה
צטם. ר׳ ,*צומם
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צטע. ר׳ ,*צומע

 אזנים לו שאין אזנים, הפר צמת; ד׳ ,*צומת
אזניס(. כעלי מטין )בע״ח

סלע. קיר ; חלמיש ז, ,*נם1צ
קרים. מים קר; ת, ,*צונן

שמיכה. מכסה, יצע; יציע, נ, ,*צועד
 ומקום מולדת לו שאין מי ונד, נע ז, ,*צוען

קבוע.
 הסובב השחרחר השבט מבני ז״ר, ,*צוענים

 רב עפ״י ועוסק הארצות ככל תמיד ונודד
ברזל. בחרשת

צעק. ר׳ צו_עק,
הרועה. עוזר ;משרת נער* ;דל קטן, ז, צוער,

 זרום ;זוב השפך, פ״ע, יצוף(, )צף, צוף
 על־ ושחה עלה מים; פני על שחה* ושטוף;

 גב־ על והיה עלה ;אחר( נוזל על )נוזל

 ;כשטף שפוך הציף, מוצק(. על )מוצק
 מים. פני על ושחה עלה מים; פני על השהה

 הצב. הדבש, קנה בכורת; הדבש הלת ז, צוף,

 עומד ; חוזה נביא, ;רואה משקיף, ז, צופה,

 טרחוק שמתרחש מה לראות גבוה במקום

נכוה. הר* וכיו״ב(; אויב )כמחנה
ציץ. ר׳ צוץ,

ציץ. צפצף, ,*צוק (*)צוק
קטן. )יונה( תור מין ז, ,*צוצף

טצורה. נ, ,*צוצרה
 יצוק. שפוך, הגר; הזל, פ״י, ^צוק(, )צק, צוק

 הלחץ, הוצק, הצר. העק, לחץ, הציק,

בצרה. במועקה, היה
 ,*ראש נעשה לישראל המציק כל —

 ,*ף2ע אינו לישראל המציק בל
 חכמינו. כסי מאד ושגורות ידועות אטרות

שנון. סלע ראש־ גבוה; הר ראש ז, צוק,
 מועקה, עקה, צרה, לחץ, נ, צוקה, ז, צוק,

אסון.
 השוד, ; מסביב הקף פ״י, ןצור<, )צר, צור

 וסבב ק,ת ה ; צרור עשה ;וקשור כרוך אגוד;
 צורה, ציר ;יצור ; איוב שנוא, ; ללכדה עיר

 במצור. וסגור ?וקף היה הצור, צורה. תאר

צרר. ר׳ הצר, ציר. ר׳ ,*ציה
 במובן: בטדי ,*צלוחית פי על לצור —

 אלא וכדומה( כתב או )שטר ראוי איננו
הצלוחית. סי את בו לסתם

 ;מבצר ;גדול הר ;סלע שן חזק, סלע ז, צור,
 מליצי כגוי לאלהים; כנוי חלמיש; קשה, אכן

-אטה. חצבה מטנו איטר הראשון לאב
צואר. ר׳ צור,

 )תאר וחריף מלמד איש ת, ,*צורבא ,*צורב

צעיר(. לחכם
הכם. תלמיד ,*מרבנן צורבא —
 יצור* ;דמות ומראהו, דבר תבנית נ, צורה,

 מראה, ;דבר של הפשוט המובן ;נוצר
 אותו המבדיל דבר של חיצוני מראה ;תמונה

 אהד; מ־אה ושלהם כינו בני הדברים מיתר

רעיון.0 ; אליל
 של אנשים >ר׳ ,*צורה $ל אדם —

נכבד. איש (,*צורה
 דבר תרגם ,*בצורתו דבר תרגם —

 מבלי כמלה, מלה' החיצונה צורתו עפ״י

הפנימית. הבונה אל לב שים

 מבטא ,*צורר. ולובש צורה פושט —
 ומתמידה קבועה צורה לו שאין לדבר ציורי

ומתחלפת. משתנה ושצורתו
 הלק ;הצואה על עדי ז, צורון(, )או צידון

־.,הצוא את המקיף הבגד או הכתנת
ציך. ר׳ צורך,
 בהתכת עוסק וכזהב; בכסף עושה אמן ז, צורף,

כלים. מהן לעשות מתכות
 ; שמצוים כה עשה ; ל־ הקשב ,*צית )צות(

 צ״ין,* שרוף; הדלק, הצית, להברה. הארח
הודיע. השמע, קול, העבר ,*צותת הקשב.

אגמים; קהל חברה, נ, צותא־־־, צותא/
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 על". טוב מדבר מכתב מליצה, מכתב )מכתב"(,

יפעה. זהר, ז, ,*צח
 חם, ;מאד לבן ;בהיר מבהיק, זך, ת, צח,

עלגים. לשון לא ברור, דבור )דבור־(, לוהט;
חרב. יבש, ת, צחה,
מסריח. מבאיש, ת, ,0צחון

 היוצא צהלה קול ;ההול מהתלה, ז, ק,1צח
 על זמן כאותו מראה הסכים וסבר מהסה,
 הזמן לבלוי בו שעוסקים משחק* ; שמחה

וכיו״ב(. )קלפים
בהיר. מאד, לבן ת, צחור,
הסגנון. טהר מליצי; דבור נ', ,0צחות
עלנים. כשסת לא ברור, דבר )דבר־(, צחות,

וזך. בהיר היה ס״ע, יצח<, )צח, צחח
צחיח. יבש, חרב, ז, ,0צחיון ,*צחי
 ;חרבון יבש, ;השמש מחם חרב ז, צחיח,

מים. בו שאין מקום
משרב. וחרב יבש ציה מקום נ, צחיחה,

לערן. מליצי כנוי רע; ריח ז,באשה, ,0צחן
 טדניס עשוי מאכל* באשה; רע, ריח נ, צחנה,

 ;כחמה מיבשים דגים ;כבושים קטנים
סשע. עון, חטא,0

 עליו, לעמד עשוי כבמה מיחד מקום נ, ,0צחפת
 ככתבת )נמצאת לעמידה ישר טורם מקום

י ' עתיקה(. כנענית
 טסה חרב; קשקוש קול ברק; זיהר, ז, ,*צחצוח

גוש. מאיזה נוטסת
 רעש של סמל ז, ,*חרבות צחצוח —

מלחמה.
 החלב טסות ז״ר, ,*חלב צחצוחי —

הגבינה. כתוך הנשארות
שמן. טסות ז״ר, ,*שמן צחצוחי —

טסה. נוזל; נ, ,*צחצוחית
 נשק )כלי, טהר נקה, טרוק, ס״י, ,*צחצח

 דבר צחות, דבר לנקוי; במים שטוף וכדומה(;

ברורים. דברים

ציון
 שמחה ; )?( והנפש הרוח בהירות נ, צחצחות,

וחרבון. יבש מקום ; )?(וענג
 צהול ל־(, >עם ס״ע, יצחק(, )צחק, צחק

 השתעשע צחק, ב־. והתל צהול ; משמחה
 מעוררי דברים עשה ,“ב התל במהתלות,

לתענוג. דברים עשה שחוק;
צחוק. ר׳ ק,1צד

לצחק. מרכה תמיר, מצחיק איש ז, צחקו׳
לבן. מבהיק, בהיר, ת, צחר,

לכן. עשה ,*הצחר ,*צחר
 אסף ; אניה ספינה, ציים(, צים, )ר׳ ז, צי,

ציי. ר׳ רבות; אניות
 ;סיב ליף, הדקים, הצמח טחוטי אהד ז, ,*ציב
צב. ר־

 של וקטנות דקות ארכות חתיכות ז״ר, ,*ציבים

 כדי רותחים במים ששמים בשם צמחי
למשתה. להכשירם

 החיה ;עוף או חיה תפישת ציד"(, )ס׳ ז, ציד,
 המזון אכל; טרף, מזון, התפושים; העוף או

לדרך. הלקוח
דיג.* ;ציד לצוד שאומנתו איש ז, ציד,

 תפושים; ועוף חיה הצד; פעלת נ, צדה, צידה,
לדרך. הלקוח הטזק ;טרף אכל, מזון,
בערמתו. נפשות הצד רמאי ת, ,*צידני

 שממה ארץ חרבון, חרב, ציות(, ר׳ )נ, ציה,

מים. בה שאין ויבשה חרבה
והמתענה. הצם פעלת ז, ,0ציום

ערבה. מים, בלי חרבה ארץ ז, ן,1צי
 מלך דוד שלכד היבוסי מצודת ש״ם, ן,1צי

 ירושלים ;דוד עיר בשם לה ויקרא ישראל
 לכל כנוי ;המליצי( )בדור יהודה ממלכת וכל

 כנוי ת־(3) ;האחרון( )בזמן ישראל ארץ
ישראל. לעם

 ; קבר למקום סמן ;קבר על מצבה ז, ציון,
 ;וכיו״ב דרכים להולכי לאות נצב עמוד

המצ״ן. פעלת *סטן;
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 | איזה על הודעה ז״ר, ,0המקרא ציוני —

בתנ״ך. נמצא הוא ושרק פשר כאיזה שפוק
 אח־י הנוטה ציון, הובב ציון, אוהב ז, ,0צייני

הציוניות.
 י להושיב השואפים הציונים שטת נ, ,0ציניות

 ישראל לעם לכונן ישראל, בארץ יהודים

ישראל. כארץ בטוח מקלט
 דבר והשכלת שעור0 ;מראה תמונה, ז, ,*ציור

 ספור ;חזיון מערכת פרשה, תאור, ; כשכל

החיים. פן קטן
 חית ;וערבה ציה שוכן צץם(, )ר׳ ת, ציי,

| הים. יורד באניה, בים נוסע ; וערבה מדבר
 מתפלל להתפלל, מרכה (,*צילנית )נ׳ ת, ׳*צילן

תמיד.
 מתענה לצום, מרכה (,*ציטנית )נ׳ ת, ,*צימן

תמיד. וצם
וקצר. קשות שכפותיו תמר מין ז, ,*צין
 על ציון שים ;סמן וסמן, אות שים ש״י, ,*צין

 ,*ציץ מאחרים. לטובה והשלד, הבדל קבר.
 ונסמן'ונפלה נבדל היה ,*הצטין ,*הצין

מאחרים. לטובה
 נבדל ;מאחרים ונבחר טוב ,*מצין —

חיצוני. דבר כאיזה מאחרים ונפלה
צנה. ר׳ נ, ,*צינה

האסורים; בית האסיר; צואר שעל על ז, ק,1צינ
מהדקה. קטנה ירק *אגדת
צינה. ר׳ ,*צינית

 צמר שקעת או אניץ נ, ,*ציפה ז, ,*ציף
 או מהצלת עשוי גג כעין ; טווי או מנפץ
תחתיו. לשכת יריעה
הצף. מצב או שעלת נ, ,*ציפה

 הבקיע )הפרח(, שתח ש״ע, יציץ(, )צץ, ציץ
 כצשור קול השסע ,*ציץ הכוס. מן הפרח

 הושם ,*ציוץ בבגד. ציצית שים כאפרוח; או

 השקף הבט, הציץ, )בנד(. ציצית בתוכו
,*הוצץ בדבר. להתבונן העמק* צר(; )במקום

לפעל. יצוא הובא,
 הכהן מתכשיט־ אחד ; צמח נצת סרה, ז, ציץ,

 נימין דק; דוט סיב,* כנף; מצחו; על הגדול

 אכן שם ברקת, ;דבר מאיזה התלויות דקות

(.1ירוקה טובה
 ;המצה שעל שע- קוצת ; ציץ שרה, נ, צייצה,

*ציצית.
 חיטים קוצת גדיל, (,*ציציות )ר׳ נ, ציצית,

 שצריך הגדילים ;הבגד בכנף יחד קשורים

 הבגד; כנפות בארבע התורה שי על לשים
 שמציצים דבר ;המצח שעל שער קוצת

י בו. ומביטים
 העשוי מאכל ז״ר, (,*קדרה )ציקי ,*ציקים

ויין. ותבלין קצוצות כשר מחתיכות
עין. רע כלי, ז, ,*ציקן

הכלי. טבע עין, צרות נ, ,*קנית צי
 למטר או למעלה שבדלת ברזל יתד ז, ציר,

 הבלים; הלדה, מכאובי עליה; סובבת והדלת

 ;צורה תמונה, ;צירים ר׳ היולדת, צעקת
 הקו קטב,* מלאך; שליה, המליצי(: )כדבור
 בשר מיץ ;הארץ כדור סובב שעליו המדמה

מדברים -יוצא מוהל שרות; אי דגים או

ז, הדרומי", הציר ז, הצפוני", הציר —
הדרום. או הצפון שבקצוי האדמה קטב

 צעקת לדה; הכלי מכאוב; ז״ר, צירים, —
היולדת.

 ;צירה עשה ;בצבעים משוח ;תאר ש״י, ,*ציר
 בשכלו לגשש־ דמה ; ודברים כאפר תאר0

 הדמה ,0ציור ענין. איזה או תמו-נה איזו
 שליח; כצי־ התחמש הצטיר, בשכל.

כשכל. צורה הוצר התחפש; השתנה,
 בשכל לצי־ אפשר אי יציח/ לא —

הזה. כדבר שיהיה

03,מץקאץ 5תז3ז38,□ *(
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 עושה ;בצבעים צורות עושה אמן ז, ציר/

ספל. צורות; אורג ;ציורים
)-(. בדקדוק ידועה הגועה שם ז, ,סצי_רה
תמיד. זולפות שעיניו מי ת, צירן/
צות. ר׳ צית/
 לצית, שדרכו מי (*צןתגית )נ, ת, ציתן/

 טאהורי לשמוע אוהב ולהקשיב; לשמוע

וכדומה. דלת
 צללי"(, ס״ר, צללים, ר׳ צללי, או צלי )כ׳ ז, צל,

 קרני באור ומואר שקוף שאינו דבר תמונת
 ;באור הנצב דבר שאהורי הכהות ;השמש

 אליו; מגיעים אינם השמש יצקרני מקום

 ולדבר מהר ועובר חולף לדבר מליצי כנוי
 מרעה. וטגן לטחפה מליצי כנוי ;ורפה חלש

 של שעון מעין ז, המעלות, צל —

 דק עמוד מתרומם שבאמצעותו חמדה,
היום. שעת את יודעים צלו נטית פי ועל

 על משל כאנעזים, ההרים צל ראיה —
 יתרה. פחדנות על משל ;והנוזמה ההפרזה

להיות. צריך לומר; צריך ר״ת, צ״ל,
 הוקיע; תלה, פ״י, (,*יצלב )צלב/ *צלב

 תתלה, הצטלב/ הצלב/ צלב. עשות
 סמני ביד עשה צלב; תבנית עשות הוקע;
 )מנהג לה׳ להודות או רעה מפחד הצלב

הנוצרים!.
 בצורת תליה עין וערב; שתי ז, ,0צלב צלב/

 עשוי מתכת עדי או עץ חתיכת ;.וערב שתי
 עליהם. הנוצרים אותו שנושאים וערב שתי

 ,0הצלב נושא• ,0והצלב נוסעי —
 שנסעו הנוצרים האבירים תועים, צלבנים,

 את להוציא ישראל לארץ הכינים ביט•
המשלמים. טידי משיחם קבר

צלופח. ר׳ צלבח/
הצלב. במסע נוסע ז, ,0צלבן

הצלב. מסע נ, ,0צלבנית
מאכל דבר שים פ"׳, יצלה/ )צלה, צלה

 לאכילה. להכשירו אינו על בשר( )ביחוד

לצליה. אש על הושם הצלה/
צל. נ, צלה/

כאור. הגיה הזהר, צלהוב/
צלב. התליה, עץ תליה, ז, צלוב/
 הנוצרי. לישו כנוי0 עץ; על תלוי ת, צלוב/

צנצנת. בקבוק, נ, צלוחית,
עכור. לא צח, זך, בהיר, ת, צלול/

דבר. מאיזה מנקה מך/ צלול —
 ונכונה ישרה דעה ,*צלולה רי^ה —

מכלכלה. או מטרפה ולא וברורה
 ועברו החבית היתרה צלולה —

 טיב היה הכל לאטד: מבטא אותה/
 צרה. והביאו וקלקלו אנשים ובאו ונכון

 בט־אהו קרוב ודק ארך דג טין ז, צלופח/
/1לנחש

צלופח

תחנה. תפלה, נ, צלותא/
ל-ירתפ^רח בנוי ,*ראברהס צלותא —

המנחה.
 ועבור; בקוע פעו״י, יצלח(, )צלח, צלה

 טצוא השכל, כ־; פרוץ לעבור; דרך כבוש
 לעשות איש ביד עלה לתכלית, הניע חפצו;

 חלוק בקוע, ,*צלח וראוי. מכשר היה דבר;

 עלה ;השכל חפצו, מצוא הצלח, לשנים.
 יעלה כי גרום ;חפצו מחוז אל הביא ;יפה

 כבוש )"דרך(, ;מבקשו לעשות איש ביד
חפצו. להשיג לעבור, דרך

 ידועה רוח חול איש, על )חח( צלוח —
וכיו״ב(. )גבורה איש על

הדרכים בכל הצלח /והצלח עלה. —

,כנקסזץ £31, 3ט£ח1116י 661 צלופח (ג
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המעשים. וככל

 ; שטוחה קערה קערית, ;הוה סיר, נ, צלחת,
 בצר כאב* ; ?( כר יט. )משלי בכנר כיס

(.1הראש של אחד
 נתון כשר צלוי, כשר ז, אש, צלי צלי, צלי,

לאכילה. להכשירו אש על
 כשר ז״ר, ,*קדרה צלי ,*קדרז צלי —

 מים תוססת בלי בקדרה אותו שמבשלים
למרק.

 תחובות בשר חתיכות ז, ,*שפוד צלי —
האש. על בשפוד

 ;הצולב פעלת צלב, על תליה נ, ,*צליבה
התליה. עץ

כאש. כשר הצולה פעלת נ, ,*צליה
צלצול. רעש, קול חררה; ענה, ז, צליל,

צלצול. קול נ, ,*צלילה
כחמה. כיכש תמר ז, ,*צלין
 להתפלל, מרכה צילן, (,*צלעית )נ׳ ת, ,*צלי!

תמיד. מתפלל
 צלצל, ; צל נתון סעו״י, יצל(,ז )צלל, צלל

 רעיה חרוד, למטה; וירוד שקוע ;קול השמע
 לברור )נוזל( עשה ;וזך צח )נוזל( *היה

 שבו והעפרורית השמרים בהורדת וזך וצח
 ,*הצלל קול. השמיע צלצל, ל,1הצ למטה.

 צלצל, ; בצל כסה הצל, וזך. ברור היה
 אל השלך טבע, השקיע, ,סך,צלל רעוד.

ושקוע. ירוד ,*הצטלל מצולה.
 ביד והעלה אדירים במים צלול —

 העמל איש על משל מבטא ,*חרם
 קל הוא בעצמו והדבר דבר איזה להוכיח

 או בו לעמל כלל כדאי שלא הערך
 ערך, כל לה ואין ומבטלה כטלה שההוכחה

 בשביל רבה טרחה על משל מבטא ובכלל

ערך. קל דבר

 ,,תסקקמזל ^1ת§3ח2, צלחת (1
וח1§1־31מו(

 התפלה כבית כפעמונים מצלצל ז, ,*צלל

לנוצרים.
 צלמי־(. ס״ר, צלמים, ר׳ צלמי, )כ׳ ז, צלם,

 ט,*ל )תהלים חשך אליל; דמות; דבר, תבנית
 בשפה ההמון )בם• צלב וערב, שתי0 ;ז(

הזרנונית(.
אור. תמונות עושה ז, ,0צלם

 אור. תכונות עשה ס״י, ,0צלם (0)צלם
אור. כתמונת תמונתו את עשה ,0הצטלם

 תמונת יפה, מקום תמונת0 חשך; ז, צלמון,
 לצל הדומה לנכרי שחורה תכונה יפה; ככר

העצם.
יחידות. נ, ,*צלמונית

לבדו. ;כנפו ,*ניתו1בצלמ —
 ; נתלה אפלה חשכה, נ, צל־מות( >מן צלמות,

ניהנום.
 והצל. האור קוי בעזרת עשויה תמונה ז, ,0צלמן

;אור תכונת בו שעושים בית נ, ,6צלממה
האור. תמונות מכונת

 היה פסח, היה פ״ע, יצלע(, )צלע, צלע
 ולמעלה. למטה אהד מצד בהלוכו נטה

 עשה ,*הצלע צלוע. פסח, היה ,*הצלע
צלע.

 מעידת טפלה, כשלון, שבר, צלעי(, )כ׳ ז, צלע,
 מצלע שלקחה לאשר. מליצי כנוי ;הרנל

י״ב(. חי״ וביא) דםהא

 מעצמות אחת צלעות(, ר׳ צלע, )ס׳ נ, צלע,

 השדרה מחוט היוצאות העצמות החזה, בית
 ;צדדי קטן הדר ; עכר צד, ; לפנים ופונים

 הפתח; דלתות כשתי אהת ;עץ מוט עץ, בד
הגוף. צדי אחד )בהנדסה(,0

לאשה. כנוי ; צלע נ, ,*צלעה
מטגנת. כשר צלע נ, ,0צלעית
 כשוט. או כרצועה הכה הלקה, ,*הצלף (*)צלף

לב תכנית שלעליו צמה טין נצפה, ז, צלף",
כם וישיתמשו בחמץ יכבשו ציציו ו<?^
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יחד. שנים דת

צלפח
<.1 לאכילה לשרשראות

צלופח. ר׳ ,*צל£ח
 קול ;פעמונים שאון ז, ,*צלצול

 צליל; קול נוח; באיזה טנניעה הנשמע

 רשת מעשה חגורה ; זמר כלי מין
לתחבשת. סרט ; לשדים מתחת
 שנועצים כידון צללים; צל, ז, צלצל,

 הגדולים הדנים כראש הדינים

 בו שמקישים זמר כלי* ;לדונם
(.8 גדול מול להשמיע

 קול משמיע ארבה טין ז, צלצל,
מצל. מכסה ;צרצור* צלצול;
 שעמון שאון קול השמע ש״י, ,*צלצל

קול השמע וכדומה: גחשתים או
צלצל צלצול.

 קול הטשטיע זמר כלי טין ז״ר, צלצלים,
 בשתי שמחזיקים גדולים טסים שני ;צלצול

 שתי או השני, על באחד ומקישים הידים
 שתי על הנתנות קטנורת מתכת חתיכות

בזו. זו ומקישים אצבעות
שלוח. בקוע, ש״י, (,*יצלק ,*)צלק *צלק

 ממחץ שנשארה כעור שרטת רשם נ, ׳*צלקת
וכדומה. כלב מנשיכת או מכה

 התאוה )־ל־(, ש״ע, יצמא(, )צמא, צמא
 התאוה שאוף, ; בשתיה צרך הרגש לשתות,

לצמא. גרום ;מ־ מים החסיר ,*הצמא ל־.
לדבר. משתוקק ;לשתיה טתאוה ת, צמא,
 תשוקה0 לשתיה; תשוקה נ, צמאה, ז, צמא,

ל־. ושאיפה תשוקה ל". ושאיפה
 לשתיה. תשוקה ;מים חסר מקום ז, צמאון,

וטתדבק. הנמשך מדבק, ת, ,0צ&ג
דחוק, חכר; דבק, פ״י, (,*יצ^ד ,*)צמר צמד

 x3,^ק^ח £3ק6.חז ק^1־16,ז צלף *<
€3ק6ח16ט51ו

 6331,1 0ותע 561, צלצל, (2
0חקע031

צמה

צמוקים(, :.ים

צלחון
 אחרי־. המשך, הקשר הדבק, הצמד, כבוש.

 הצמד, היטב. וקשור דבוק היה צמוד,
הצמד. ,*הצטמד קשור. דבק, חכר,

 לעבודה; יחד רתומות בהמות שתי זוג; ז, צמד,

 ;אדמה מדת ;ביום בהמות זוג עבודת שעור
הבקר. *על

 יוכל בקר שזוג אדמה טדת שדה, צמד —
אחד. ביום לחרש

 זט יהד; שנים שירת נ, ,0צמרה
צעיף. ;שער מקלעת נ, צמה,  לצמה, השערות קלוע פ״י, צמה, 1

צטת.
דבוק. קשור, ת, ,*צמוד

שהות מלים שתי שויון ז, ,0צמוד
שה; בשעה בצורתן יותר או

 נושל לשון בהוראתן, שונות
לשון. על

הצומח פעלת צמיחה, ז, ,*צמוח
וכיו״ב(. שער )צמח,
טכוץ. יבש,ז ת, ,*צמוק
כרב רק נמצא )כתנ״ך ז, צמוק,
והתקטט התכוצות* ;יכש ענב

לעולמים. נשאר לצטיתות, שיך ת, ,*צמות
 יצוא ;נדול סרה, פ״ע, .יצמח(, )צמח, צמח

 ;טן־ הנלות ;וכיו״ב( שן שער, )צמח, מן־
 האיר. זרוח,* ;)פ^לה( התחדש התהוה,

 התחדש מהאדמה; יצוא צטוח, ,*הצמח
 צטוח.* )שער(; שנית צטוה צמח, דבר.

 גרום ;)האדמה( זרע הוליד הסרה, הצמח,
מפשט(. )דבר חדש )כמליצה( לצטדז;

 מן ונדל הצומח דכר צמחי(, )כ׳ ז, צמח,
 ;עשב דשא,* ;לטשיה מליצי כנוי ;האדמה

יבלת. ;מגלה מלאה אבעבועה

 קטנות שאזניו או אזנים לו שאין מי ת, ,*צמח
מאד.
הצמה. ציץ נצה, ז, ,*צמחון
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חתכוץ. התיבש, ,*הצטמק
 שכשלון ביצים נ״ר, ,*מצמקות ביצים —

 והתכוצו שיבש: עד האש על רב זמן

וההלמון. החלבון
 )תאנים ופצמקים נדבשים פרות ז, ,*צמק

ותמרים(.
 בנד ;רך כבשים שער צמרי(, )כ׳ ז, צמר,

 החיה שם )כבוא חיים בעלי שער* ; צמר
 העוצרת האבן מחלת "צמר"(; הפלה אחרי

השתן. את
 כתנה, ז, ,*הצמר נפן פןי,3 צמר —

 כלא שפריו החכות בארצות צמח כין

רכים. צכר סיבי
 ככבשים איתי שגזזו צפר ז, ,סי1ך צמר —

חיים.
 אותו שהסירו צב־ ,0נשחט צמר —

מתים. כבשים כעורות
צמר. כעבור עוסק ; צבר סוכר ז, ,*צמר

 (.1־שמש לצי־ הכיר הפונה פרח שם ז, צמריון",
רועה. מתחלחל, ת, ,*צמרמר

 קדחת(. )במחלת רטט חלחלה, נ, ,*צמרסרת

 ענפי כפת האילן, גוף ; העץ ראש נ, צמרת,
להם. כחטים שדמות עלים העץ;

 לחוץ, דחוק, פעו׳י, יצ^ת(, )צמת, צמת
 )אבר(; יבוש הצטמצם; התכוץ, ; במצוה נתון

 וכיו״ב(; הנדן כמו מבוץ נוזל )ע״י כדן התחבר;
 לצמיתות. לפלוני שיך שהוא דבר החלט

 הכרת; ;התכוץ ;הדחק הלחץ, הצמת,
 ;במצוק נתון לחוץ, צמת, לצמיתות. *המכר
 קלוע צמה, עשה ;צמצם ;חשוך *"קמץ,

 גרש, הצמת, הלוה• חכור, ,*צמות השער.
הכרת. כלה, הרחק; הדף,
 )גידים שונים דברים ואגוד חבור מקום נ, ,*צמת

וכיו״ב(.

ז6ד.1זסקז־ס1י 1461סו1קסז6 צמריון *(

ל הצק ,*בדברים את־
 בדברים. את־ ולחוץ דחוק

התיכש ;יבוש פ״ע, יצמק(,

צמחוני
 ולא הצופה ממערכת רק האוכל ת, ,0צמחוני

החי. ממערכת
<.* כים הנמצא הי צומה ז, ,0צמחי
 כלי מכסה ;הזרוע לעדי אצעדה ז, צמיד,

ודבוק. קשור מחבר, ת,* מהדק;
 מולדת ראשית הזרע, ראשית עבר, ז, ,0צמיח

והצומח. החי
הצומח. ופצב פעלת נ, ,*צמיחה

לסטים)?(; שודדים, פח)?(; מלכדת, ז״ר, צמים,
 את כשמושכיס המתהדקות ברשת טבעות
ילין(. ט׳, י״ח, )איוב בהן העובר החוט

 1 ומתכדן המרתיבש רבר מצב נ, *צמיקה
ומתקטט.

בערד. ועוצרת בהשתן הנמצאת אבן נ, ,*צמידה
לצמיתות. נמכר ת, ,*צמית

'החלט. הימים; אחרית נ, צמיתות,
 | באפן לחלוטין, תה״ם, ,*לצמיתות —

בס. להזר יכולים שלא מחלט
בנרות. ;בשולח תאנה ז, ,*צמל

ימי יעליה שעברו אשה בוגרת, ת״נ, ,*צמלה

נעוריה.
צמצם. ר׳ ,*צמם
וספוגיות. עבות שאזניו מי ת, ,*צמם
קטנות. שאזגיו או אזנים לו שאין כי ת, ,*צמע

 מריק שהוא רבר מצב ריקנות, ז, צמצום",
הקמצן. טבע חסכון, ; כווץ ;קצור ;ונכון
 לא ;מדיק בריקנות, תה״ם, ,*בצמצום —

מותרות. בלי בקמצנות, ;יותר ולא פחות
 כמש עשה ;ריקן היה ;ריק פ״ע, ,*צמצם
 ; כבוש דחוק, ; יותר ולא שצריך כמו כדיוק
התעטף. הפנים, כסה ;קמצן היה קמץ,

כנבל. היה עצמו; וכבוש רחוק ,0הצטמצם
צמצם —

בדברים,
)צמק, צמק

300^111, 200ק1111 צמחי <1

והתכוץ,
צמת

כדן. יבש, צמק", הקמט.
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קוץ. חוח, צגים(, )ר׳ ז, צן,

טנא. סל, ז, צנא",
 ספרים, מלא סל ז, םפ_רי", דמלי צנא —

 שלא מפני אבל כהלכות בקי לאיש כנוי
 טעמי את יודע אינו חכמים תלמידי שמש

 הסתירות את להסיר יודע ואינו ההלכות
 פסריס שמלאוהו הזה בסל שביניהן,

 בספרות בקי0 ;בתוכם מה מבין ואינו
וכדומה. מדע או ההלכה

 ;הנוף כל את המכסה נדול מגן מין נ, צנח,
 סירה ;קרה קר, ;טנא סל, ;צור סלע,

 עץ טין* דינים)?(; של חכה )?(; סל כתבנית

מקרה. הבאה מחלה קשה; תמר
צאן. ר׳ צינה,

 לו. אצטונה שדמות המחט עצי פרי ז, ,*בר*צנ

רזה. כחוש, יבש; ת, צנום,
 (.1חריף הנאכל שרשו שטעם ירק טין ז, ,*צנון

 ישר ; מצוה שומר ; נאה לא ענו, ת, ,*צנו?

 ;מזמה רחוק אשות, בעניני סיוש ;דרך
כמוס. נסתר,

 מים, תעלת פילון, צגוךים,צגורות(, )ר׳ ז, צנור,

 נהל זרם ; מים נוזלים בו שדרך נבוב קנה
 החר מהסה; הרוק קלוח* מים; אשד שוטף,

 הדם מקום ; הדלת ציר קבוע שבו במפתן

צנורה. ר׳ ;באשה
 כשן ובקצה נקובה לא מחט מעין נ, ,*צנורה

 אנקול רשת; מעשה בה לצנר.ולעשות בולטת
 ולאחזו; דבר בו לתפש בראשו המתעקם ברזל

הנחלים. את בו לגרף גדול מזלג כעין
 ממקומו, ונפול שטוט פ״ע, יצנח(, )צנח, צנח

התהב. הנעץ, ; והחלק מטה נטה
נקדים. פכפמיס, קרים; מים ז״ר, ,*צנים

 האפויס מאד קשים תנור מאפה ז״ר, ,*צנימים

נקדים. פכסמים, פעמים;

ז3<118, צנון, (1
1־2(1155

צנתר
ומכאיב. דוקר קוץ צנינים(, )ר׳ ז, צנין,

קרים. מים צנים, ז״ר, ,*צנינים
 ;נקיות ; הסתרה ;ישר דרך, תם נ, ,*צניעות

 נקיון אשות, בעניני הטדות טהרת פרישות,
 פוד, סוד; שטירת פריצות(; )הפך: טזטה

ונסתר. כמום דבר
 על אחדות פעמים שכורכים דק סודר ז, צניף,

 כבוד כלבוש והוא הראש כסוי על או הראש

לגדולים.
העוף. צעקת צפצוף, *צניף; ר׳ נ, צניפה,
 מהלת סדנרה, הרגלים, מחלת מין נ, ,*צנית

 בכף וקשה מתיבשת בליטה ;הרגלים פרקי

קשה. תמר ;הרגל
חלמיש. צור סלע, צור, ז, ם/3צ

 הם. להיות הדול קר, היה פ״ע, (,*,יצן*)צנן צנן
 התקרר. ;קרירות כמצב השאר ,*ן1דהצ

 התקרר, ,*ן13צ החם. הפג הקר, קרר, ,*צנן

 ,*הוצן הקר. קרר, ,*הצן מהתקררות. חלה
 הדול התקרר, ,*הצטנן קר. היה התקרר,

מהתקררות. הלה חם; מהיות
 :לאמור מבטא ,*של־ דמו הצטנן —

דמו. התקרר פחד מרב מאד, פחד
 עשה ; רוח ושפל בענוה התנהג הצנע, )צנע(

 הסתר, הטמן, * בפרסום; לא טוב מעשה

התחבא. הסתתר,
 בלחש בסוד, בפת־, תה״ס, ,*בצנעה )צנעה,(

בפרהסיה(. )הפך:
 כרוך סביב, עטוף ס״י, יצנף/ )צנף, צנף

 עטוף ,*הצנף )סוס(. צהול* אחדות; פעמים

רכות. פעמים כרוך סביב,
פקעת. חוטים, גליל נ, צנפה,

)?(. טנא סל, )?(, צלוחית נ, צנצנת,
רשת; מעשה עשה פ״י, (,0יצצר ,0)צנר “צנר

רתק.
 להריק מוצקת צנור; צנתרות(, )ר׳ ז, צנתר,

נוזלים. ממנה
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 התאונן, ;נפש ממצוקת גדול קול השמע

 לקול התאסף הצעק, התפלל.* התלונן;
 אחר. תלונת ידי על למשפט הדרש* ;קורא

 הצעק, וינון. מצער צעקה קול הרם צעק,
קריאה. בקול רבים אנשים והקהל אסוף

 הביעה לו שיש תובע, ז, ,*עק“צו —

מאחר. ודרישה
 תביעה יש שלהב-ו נתבע, ז, ,*נצעק —

אצלו. ודרישה
 צעוק תליו", צפרני מתוך צעוק —

מאד. רב ומפחד חזק מכאב.
 הבא קול צעקית(, ר׳ צעקת, )ס׳ ג, צעקה,

 קריאה התאוננות; תלונה, תלונה; קול מצער;

תפלה.* לעזרה;
תמיד. שצועק מי לצעק, שדרכו ת, ,*צעקן

 היה מעוט, קטון, פ״י, יצער/ יצער, צער
 גרוס ; ויסו־ים כאב גרום ,*צער וקל. קטן

 העצב. חיים, טרר המר, ;נפשי כאב

 היה קטן, ,*הצער המעט. הקטן, ,*הצער

 ,*הצטער הרכה. לא היה מעוט, וקטן, מצער
מסורים. כאב סבול ; לדבר העצב דאוג,

 כאב דאגה, ;דחק ;יסורים כאב, ז, ,*צער
 ענושים כסף ;ורוח לב מכאב ;נפשי

צער. בשביל
 הי בעל ענוי ז, ,*חיים בעלי צער —

וכיו״ב. הכאה ע״י
 חברה נ, ,0חיים בעלי צער חברת —

החיים. בעלי ענויי את להמעיט המשתדלת

 ,*צערו בשעת נתפש אדם אין -
 אשר על האדם את דנים אין כמוכן: אמרה

 צערו כעת כהונן שלא דכר עשה או אמר
וכאבו.

 הפרדת; כשר התפר; של הגלעין קלפת ז, ,*צף

ישר. רקוע שטוח, ת,
; הצטמק התכמן, ס״ע, יצפד<, )צפד, צפד

)חומץ מבוץ נוזל ע״י צמות ;ואחד *חבר

 כנוי זהב, צנתר ז, דדהבא/ צנתרא —
ונכבד. חשוב לאיש

עיון. צריך ר״ת, צ״ע,
חיים. בעלי צער ר״ת, צעכ״ח,

גדול. עיון צריך ר״ת, צע״ג,
 בנחת; םסוע דרוך, ס״ע, יצעד/ צעד,) צעד,

 עלה. ;גדול בכח פסוע ;ללכת רגל העמד

 הדרך׳ הצעד, ועלה. טפס צעוד; ,*צעד
לצעוד. גרום העבר,

 רגל העמדת ססיעה, רגל, כף מדרך ז, צעד,
החיים. לדרך מליצי כנוי ללכת;

בפחד. הלוך צעד, הצר —
 בבטחה; פחד, בלי הלוך צעד, הרחב —

גדולים. בצעדים הלוך
 1 אצעדה, ;רגל כף מדרך צעד, נ, צעדה,

 קל רעש אושה, הנשים; רגלי לעדי שרשרת

צעדים. של
 בצואר וצעוד הלוך פעו״י, יצעה/ >צ^ה, צעד.

 1 השתרע; שכוב, הפלט>?<; בגאוה; הצדה נטוי

 כלי. הרק ;להריקו כלי הטה ; כפוף היה

 סכסך ;תמו עד להריקו כלי הטה צעה,

ונדנד.
 1 הליכה, והדורך, הצועד פעלת נ, ,*צעיךה
צעד. ; פסיעה

לנשים. הפנים כסוי מעטפה, ז, צעיף,
 מ־; הקטן ;כשנותיו קטן בשנים, רך ת, צעיר,

מציק. מצער,* ; נקלה בערכו, קטן
 שנים; מעוט בשנותיו, הצעיר מעמד נ, צעירה,

ט־. הקטנה ;בשנים רכה ת,
 ממקום עבור נסוע, פ״ע, יצען/ יצען, צען

מקומו. העתק למקום,
צוען. ר׳ ,*צען

בצעיף. הכסה ,*הצעף <*יצעף
 בלי8 ;בבה ;קטן ילד תבנית ז, צעצוע,

בו. ולהשתעשע לצחק קטן< לילד )כיחוד
לעזרה; וקרוא קול נתון פ״ע, יצעק/ יצעק, צעק
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ובאב. מקר סמור ,*צפד וכיו״ב(.

 הצטמק עורו ,*1עצמ ?ל 1ר1ע צפד —
לרזון. סמל מרזון, עצמותיו על והתכוץ

 מכה טריה, מכה ז, צפדינא/ ,*צפדין
 שהרס השנים בשר מחלת לח; מוציאה

מטנו. נוזל
 השקף; הבט, כסה; פ״י, יצפה(, )צפה, צפה

 : נבא חזה, ; על־ השגח ; ארוב ;התבונן
 ;על־ שטוח כסה, צפה, מראש. ראה

 על עץ לוחות או מתכת טסי בהדוק רקוע

 לכסותו בנין או כלי של החיצוני השטה
 ; השקף הבט, עין, שים ; לחזוק או ליסוי
 צפה, ב־. מבטחו שים חכה, קוה, יחל,
צפוי. ידי על כסה כפה,

 תלוי היה ,*אחרים לשלחן צפה —
באחרים. בכלכלתו

 איזה בו לצפות דק לוח הכר; תכריך נ, ,*צפה
וכדומה. כלי
צופה. ר׳ צפה,
 בהם; לשחות שיכולים רבים מים שטף נ, ■צפה,

מים. פגי על השוהה פעלת שחיה,
נראה. מראש, נראה* ל־; עתיד ת, צפוי,
דבר. פני מכסה רקוע המצפה; פעלת ז, צפוי,
 הארץ כנפות מארבע השמאלי הצד ז, צפון,

 ;מצפון הבאה רוח ;מזרחה האיש בשנות
 באים היו מהן אשר וככל אשור ארצות

צפון. מצד ישראל לארץ לפנים
 אותו שמחביאים דבר ;הון אוצר, ז, צפון,

סבון.* ;ליקרתו
החבאה. הטמנה, נ, ,*צפונה

 לארבה כנוי ;מצפון צפון, של ת, צפוני,
כ.(. ב. )יואל מצפון הבא
דחום. לשני, אהד ולחוץ דחוק ת, ,*צפוף
 העופות טין עוף; צפרים(, )ר׳ נ, צפר, צפור,

 ;׳( אפור שנונו מצוי קטן עוף מין ;הקטנים
בהם נפיחה ע״י במים העולה *אבעבועה

צפן
אבן זריקת ע״י או חלול בקנה

 שטול החזה חלק נ, ,*נפש צפור —
הלב. הלב;

 ,*מ#נתו מנערתו צפור אפילו —
 ביותר. קלה ששבתו איש על משל מבטא

 הדקל. סיבי הדקל, קלפת ז, ,*צפור
צפרן. ר׳ צפורן,
 על המתבקעת שהורה אבן טין נ, ,0צפחה

(.2שטוחים דקים ללוחות נקלה

צשיחית.* שטוח; פך כד; נ, צפחת,
תוחלת. תקוה, נ, צפיה,

 בצק מעלי עשויה שטוחה ענה נ, צפיחית,
 וממתקים השני גבי על אחד מנחים דקים

ביניהם.
צפון. ר׳ צפין,
בהמה. צאת גללי ז, צפי£,

 זלזול(. )בלשון קטנה בה נ, צפיעה,
 ודחוס. צשוף שהוא דבר טבע נ, ,*צפיפות

בעזים. זכר תיש, ז, צפיר,
 נזר עטרה, ;בקר אור שחר, נ, צפירה,
 אחד ראש שומר* ;תקופה הגלגל, חזרת

 מבריכות אחת בריבה צבירה, בלכתו; הגדולים

 גזוז; )עזים( שער עגלה; לסרידה קש קליעת
 חליל0 ;הדקלים קליפת צפצוף; שריקה, קול
 שריקה קול בו שמשמיעים מתכת של קטן

חזק.
 מצפה)?(; טסה)?(; השלחן, צפוי נ, צפית,

)?(.מנורה
 ;ספון הסתר, החבא, פ״י, ?צפן(, )צפן, צפן

 ;למשטרת הניח ;יאבד שלא דבר שמור
;ל־ ארוב ;בזכרון או בלב דבר יטטור

 8סקס66,מ 5ק317,1וו01ח6311 צפור, 0
8ק3זז0׳\\

 36ז1ממי 561־116(61,־ 3ז(10186 צפחה,
6)813
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למשטרת המניחעל

 הסתר, הצפן׳ ל־. ומוקש רשת ממין
 ומוכן. שכור טמון׳ היה ;החבא הטמן,

 צפון; לצד פנה* יהבא; הסתר, הצפן׳
ן.3ס בסבון, כרוח

 הדש בטוי .יצפיך, שיעשיר הרוצה —
קובץ :במובן ידוע תלמודי בטוי על בנוי

ירבה
יעשיר. ככססו

ליוסף; פרעה שנתן כבוד ישם פענח, צפנת
וסודות. רזים מגלה0

 /1מזיק נחש מין ז, צפעוני, צפע,
 דק. קול הצפור, כקול קול הצפוד, קול ז, *צפצוף

 דבר ; הצפוד קול השמע שרוק, פ״י, צפצף׳
 מעט, היה ; הצטמצם הדחק,* ; לחש בקול

 עלה פני־; על צוף0 ; מצמצם בכספי היה
דהוק. במצב היה הדהק, ,*הצטפצף למעלה.
/2וישר גבוה עץ שם נ, צפצפה,

נ, ,צפרדע
 הט והארץ

ארבע, על

צסצפית

3366חד.6^י 83811185, צפע ס
53811185 ,5381116

 ,,!תסתס־ד *•!3נןק61׳<ע61£16, צפצפה נ<
ק6קט!16,ז 35616

 :בוה עץ בין נ, ,0רועדת צפצפה -

בצות. במקום הגדל
הבטן. בעור דלקת נ, ,0קת צ©

בבקר; כמקום הלוך פ״ע, יצפר/ >צפר, צפר
 ; למקום כמקום התהלך ;חזור לאהור, שוב
קלוע. יחד, שזור כצפור; שרוק* סרוח; עוף,

 כצפור חזקה שריקה ז, ,*צפר

 צפוי. ר׳ צפרת, צפר,

בקר. נ, ,7צפרא
טבא צפרא —

צפרדע עצם ז, צפרן,
 האצבעות; כראשי ומזהיר חד קרני
 יתד* ;הלוח על בו לחרות חד קנה

 אבנים לשבירת מקבת בה; לחפר חדה

 כ־יצה; כצפ-ן, וחד רהב אהד שקצה
 הבהמה; פיסת ומזער; קטן לדבר סמל

 כפלדה העט הלק0 /,שחלת בשם, טין
בו. שכותבים

יפרה* כ-ורת ,*צפךמם נטול —
הצסרנים.

,*רגליו צפרני מתוך צעוק —
צעק. ר׳

 מאד. חלק ,*כצפרן חלק —
צפור. ר׳ ,*צפרת
איד העוף, שרץ נ, ,*כרמים צפרת

71X171־X1X3, ?1 צפרדע ס ־0865, 
£1־600111116, ז(0£

לזסזס^ וצםי *׳
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 בערה, סופה, אשה; של לבעלה שישנה

כב(. ח, )ישעיהו סער
 צרת כמובן: בטוי ,*צרה ?לוני צרת —

מאד. גדולה צ־ה באמת היא פלוני

 לאפר: מבטא ,*מחר צרת תצר אל —
לעתיד. תדאג אל

 תדאג אל ,*בשעתה לצרה דיה —
הצרה. בבוא תדאג אם _די לעתיד,

 את קש?חות אחרונות צרות —
 צרה בבוא : לאפר מבטא ,*הראשונות

 הצרות את הוא שוכח איש על חדשה

הקודמות.
 אינה - רבים של שהייא צרה —

 ,*נחמה הצי רבים צרת ,*צרה
 צרה במובן: ידועים עממים מבטאים

 אותה. לסבל קל יותר יהד רבים על הבאה

וזהב. בסף צורף ז, ,*צרוב
)קול(. ברור לא נחר, ת, ,*צרוד

)בדקדוק(. בצירה מנקד ת, ,0צרוי
תועלת. חפץ, נחיצות, צרך, ז, ,*צרוך
מצרע. בצרעת, מכה ת, צרוע,
ברור. נקי, בר, ת, צרוף,

 הצורף פעלת ;נקוי ;אחוד חכור, ז, ,*צרוף
 אחרי במים מתכת כלי חסום ;והמנקה
כסף. מטבעות הלוף ; כאש העשותו

 אותיות סדוי ז״ר, ,0שמוות צרופי —
 מהן לבנות מיחד באפן בתנ״ך המלים

)כקבלה(. ה׳ שמות
שמור. סבוך; ת, צרור,
;קטנה אגדה צרורות(, )ר" ז, צלר, צרור,
 סלח נתח, התיבה, ; כסף בו שצוברים כיס
 קטנה. אבן חתיכת ; עץ בקע שבב,* ;קטן

אויב. מצוקת רדיפה, ז, ,*צרור
קול. השמע צעוק, ס״ע, .יצרח(, )צרח, צרח

 המלך מקים החלף0 ; הרעם הריע, הצרח,

השך(. )במשחק והצריה

בכרטיס. המצוי הארבה מסיגי
 /1מאד קטן עוף נ, ,*צפרתה

לעמוד. כותרת נ, צפת׳
מהצלת. מושב; מטת ספה, נ, ,*צפתה

היוצק. פעלת שפיכה, ז, צקון,
 דרך. לעוברי השכם על נתון ילקוט ז, צקלון,

 השני עם מתחרה להרע; הפץ אויב ז, צר,
 מצוקה, צ־ה, אתו; אחד כמעמד לעמד בבואו
 הארץ; רעידת סלע; שן סלע, צור, לחץ;

 (>־דקל* צער; י־ל־< אור; זהר, סערה; סער,
תמר. ענף

 מהדק דחוק, ;הרחב קטן רהב, לא ת, צר,

נדול. בצמצום
 לראות לו שצר מי כלי, ת, עין, צר —

חברו. בטובה
 שכל, חסר המה, קטן ת, ,*המיה צר —

חכם. לא
 לתאר מבטא לחץ, ומןם צר לחם —

ושתיה. אכילה וחסר מעוט
 הוד. מאכלת; סכין, חלמיש; קשה, אבן ז, צל,

 הכוה. השרף, מאש, האחז הצרב, *יצרב

שורף. בוער, ת, ׳*צרב
 ר׳ ,*מרבנן צרבא דרבנן, צרבא —

צורבא.
דבוק. צלקת; נ, ,*צרבה
 ממהלה. הבאה העור צלקת ; צלקת נ, צרבת׳

האמצעית. האצבע נ, ,*צררה
 מחלה הירקון, מחלת נ, ,*צרדת ,*צררה

 המרה ומערבוב הסרה צנורי מסתימת הבאה
 האדם גוף עור מראה ישנה וממנה בדם

הנדון. נחרת 0צפור; שם כתם; והיה
 נ, צךתה<, לפעמים: המליצי )כדבור צרה

 יסורים, צער, מצוקה; רעה, דחק; לחץ,
 האחרת האשה מקנאה; אויבת, לדה; חבלי

1מ^ס<6ק11, 1^01161־1, צפרתה ״
€01161־1, 1ו11וחוח£1ח 61ז<1
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 הכשר, בעור נגע נגע"(, :)עפי״ר נ, צרעת׳ 1
 ועוברים המתפשטים העור חליי מיני כל

 רטיבות או בבגדים רקבון סמני ; לנוף מגוף

פרעניות. אסון,* בכנין;
 מתכת התך ; זכך פ-י, יצלף(, )צלף׳ צרף

יסורים; ע״י מעון ינקה נקה; לזקקה; באש
 ואחד חבר ;מלאכתו לגמר כאש כלי *שים

 החבר* ;והטהר זקוק הצלף, עם". יחד
כלי הושם טתכת< )כלי ; עם־ יחד והאחד

הלב. דפיקת מחלת נ, ,*צרחה
 מרפא שרף צרי(, :)בהססק ז, צרי, צרי,

(.1ידועים מעצים הנוטף
קשה. יבש, ת, ,*צליד
; )?( קבר מערת ; )?( נבוה מגדל ז, צריח,

השך. משחק מאבני אחד שם מגדל,0
זעקה. צעקה, נ, ,*צריחה

 הפץ מוצא לדבר(, או )-לפלוני ת, ,*צריך
 )-לעשות לו; נחוץ דרוש, בדבר; או באיש

לעשות. נחוץ או חיב סלוני(, דבר
 | עני, ריש, ; חפץ נחיצות, צרך, ג, ,*צריכות

מהפור.
 1 סכה; וערבה; מקנים קלוע קטן כוך ז, ,*צליף
;למעלה וצרה והולכת למטה רחבה סכה
 ! שראשיהם דפנות שני עשויה נוצרים סכת

 1 מקלעת מעשה ;יתד למעלה מתחברים

 עץ קרשי עשוי ארעי מעון0 ;מענפים

וכדומה.
(.1לבוץ שסגלתו חור מלח מין ז, ,*צריף

 גג ;יסורים ע״י עיון טרו-ק ; התכה נ, ,*צליפה
 החוטים של ההכשרה לו; צריף שתבנית

צבע. לקבל
 חפץ, מצוא סעו״י, (,*יצלל ,*)צלל צרל

 דבר. לעשות חיב, הכרח, ; דבר אחרי דבוק

 ,*הצלל טכרח. היה חפץ, טצוא ,*הצלל
 מכרח. היה ;הדרש ,*הצלל הכרח.

 היה ;עזרת־ לבקש מכרח היה ,*הצטלל
מאד. לו נחוצה עזרת־

לי• הנחוצים הדברים ־,*צרכי —
 שמש התריז; או השתין ,*צרכיי עשה -

אשה. אל בוא המטה,
 כמה עד כלו, תה״ם, ,*צרכי כל —

שצריך.
הכלל. עניני דר, ,*צביר צרכי —
 הנקרבים הדב־ים דר, ׳*גביה צרכי —

 ככורים עמר, קרבנות, :כגון לאלוה,

וכדומה.
לקוח. קונה, דבר, לאיזה נצרך ז, ,0צרכן
 חתוך, כרות, ם", (,*יצרם ,*)צרם *צרם

 עשה קלקל, השחת, באזן(; )ביחוד שרוט

מום.
 עשה בצרעת, נגע פ״י, (,*יצלע ,*)צלע צלע

 היה בצרעת, מכה היה ,*הצטרע לטצרע.

לטצרע.
 (,*צרעיות ,*צרעות ,*צדעים )ר׳ נ, צלעה,
 אבעבועות קצף,* ;(־ עוקצת דבורה מין

היין. שמעלה הרתיחה

הצרך לנקביו", הצלל ,*הצלל —
עצמו. את לפנות

 בפרנסתו תלוי היה ,*לכליות הצטלל —

באחרים.
 נחיצות, חפץ, (,*צרכים ר׳ צרכי, )כ׳ ז, צלל,

נחוץ. דבר* תועלת;

63711,3311, 83152(11 צרי (1
. 1<83011ז,1, ^1200,31ט0,31001, (צריף1

 לחסמו. באש העשותו אחר במים מתכת

 להיות עם־ יחד ואחד חכר* ;צרוף צלף,
 אחרי במים מתכת כלי חסום אחד; דבר

 קטנות מטבעות החלף ;לחזקו באש העשותו
 החלף ,*הצלף פרוט(. )הסך: כגדולות

 פרוט(. :)הפך בגדולות קטנות מטבעות

בע6ק1116ט1,, 901־01886, צרעה, *(
ז^6100, 1101־07^-380.
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 עסי; והתאנד התאחד התחבר, ,*הצטרף

אחד. לדבר להיות דבר עוד עם התחבר
הצורף. של סדן ר, ,*צרפית

 מימי הסופרים )כדברי פרנציה ארץ נ, ,0צרפת
והלאה(. הנינים
 שריקה קול המשמיע קטן שרץ ז, ,*צרצור

 מלמטה רחב חרס כלי ;בקבוק ; (1 חזק

 מזגג ובלתי מנקב חרס של כד ;למעלה וצר

החמות. הקדם כארצות הקיץ בימי מים להחזקת
בצרצור. קול השמע פ״ע, ,*צרצר

 דבר וקשור כרוך פעו״י, יצל(, )צרר, צרר
 היה ;דחוק העק, לחוץ, ;אחר דבר בתוך
רע מצב היה ל־(, יצר )צר, ודחוק; לחוץ

קבב
 ודחוק קטן הדבר היה ; הצטער דאוג, ; ל־

 חבור היה ,*הצרר הנדרש. השעור טהכיל

 ענה, העק, לחוץ, הצר, יחד. האסף יחד,

)בנד(. רחב לא היה צר, היה* ;הצק
 את לפלוני זכור ׳*בכנפיו ל־ צרור —

השעה. בבוא מטנו לפרוע מעשיו
צרה. ר־ ,*מדור צרת תצר אל —
(.1צמח שם נ, ׳9צררה
צרור. ר׳ צרר,
 מעט ובראשו עץ בד גפרור, נ, צתית", ,0צתה

אש. להדליק נפדית
 והשתדל חפש ; הדלק הבער, פ״י, ,*צתת

צות. ר׳ הצת, למצוא.

 קוף; ושמה העברית בא״ב עשרה התשע האות ק,

מאה. - המספר סמן
 הארמי הבינוני לפני כתלמוד יבוא קא"/ק-/

 אומר, = )קאטר ההוה זמן על להורורת

שונה(. תני, קא = .קתני
קהל. :קטן ;)ראשון( קטא ; קדוש ר״ת, ק׳,

 מגרון חזרה נהדף מאכל קאי(, )כ׳ ז, קא,
 טדה כוריעו,
 מדחנרון שנפלט

 אחרי בדהכרח
הבליעה.

 קונטרס ר״ת, ק״א,
אחרון.

קיא. ר׳ קאה,
נ, קאת, קאת,
קאת גדול מים עוף טין

 086יק401<י 01־1116, £1־11100 צרצור, *(

 (.2וגרונו להרטטו מתחת בים כעין לו שיש
; קבול בלי שם (,*ים3־זוני_ק ים,3_ק )ר׳ ז, קב,

 רגל* ;הסאה ששית היבש, מדות שם

 רגל בצורת וכדומה טעץ עשוי מסעד הקטע,
 סמל עליו; ונשען שוקו בו שם והקטע
 ראש ולו עץ0 ;בכמות למעט קטנה, למדה

 תחת שם שהחנר מלמעלה מעט שקוע רחב

בלכתו. עליו להשען ידו אציל
 נקי, אבל אחד קב מדת ,*ונקי קב —

 על משל מבטא טוב, אבל מעט :במובן

 מה אכל רבות כחכמות בקי שאינו איש

בוריו. על היטב הוא יודע - יודע שהוא

 ההולכים פסחים אנשים ,*_קבים בעלי —
 רנל. בצורת עשוים מסעדים על נשענים

*קבב נדף. ארור, פ״י, ;פ!ב(, גקב, קבב

 ,גגזמממפסח 861(:6ח1ז<3111 צררה, *(
€11861)13 60ז0ק363
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שים השוק(, )־את

קבה
כהנר. להראות בשוק

ר׳_קבב. פ״י, ,*.קבה >קבה(
 האיש בבטן כיס כעין אצטטכה, נ, ,*קבה
 ; מתעכל הוא ושם המאכל נאסף ששם והחי
 הכבשים בקבת הנקפא ההלב הקכה, של מסי•
לגבינה. החלב את מקסיאים שבו

קבה
הרהב. בית הנקבה, רחם נ, קבה, קבה׳
 בראשו; עגלה כשה וכעין אהל נ, קבה,

עם גדול הדר ;זונות חדר* ;מטות חדד
כשה. כפה; תקרת

 לאלהים(. )תאר הוא בריך קודשא ר״ת, קב״ה,

 כשה. כעין דבר המת או עשית קטור, ז, ,0קבוב

 וכיו״ב. סרות כובשים שבו כלי ז, ,*קברט
המקבל. פעלת ז, ,*קבול

דבר. בו ל_קבל מקום ז, ,*קבול בית —
 דבר. בו לקבל כלי ז, ,*קבול כלי —

ארעי. לא תמידי, ת, לעולם; תמיד, תה״ם, ,*קבוע
 קביע היטב, קבוע ,*כמסמר קבוע —

לזמן. רק ולא לתמיד
 המחברת גדולה אכן נ, ,*קבועה אבן —

לקרקע. היטב
! עובר. ואינו מום_קים ז, ,*קבוע מום —
 ועומד קצוב מחיר ז, ,0.קבוע מחיר —

המחיר. על ולעמד לתגר ואין
 והמאסף; המקבל שעלת .קבוצים(, )ר׳ ז, קבוץ,

עם. חבר קהל, אססה,
 בגי כל קבוץ ז״ר, ,*גליות קבוץ —

ישראל. לארץ הנולים ישראל
הטונה השם )כדקדוק(, ז, ,0הקבוץ שם —

קבל
 אהד. ממין פרטים קבוץ על יחיד בלשון

 )•(. תנועה שם (,סשםתי.פ .קבוץ או:> 0קבוץ
מערכת שדרה, שורה, קבוץ; נ,'אסף, קבוצה,

דבר.
חוטים. פקעת ז, ,*קבור
 בבטן המת הטמן מקום קבר, נ, קבורה,

מת. המקבר פעלת האדמה:
 בית הקברות, בית ז, "הקבורה, שדה —

עלמין. בית הקברים,
התמר. סרחי אשבול נ, ,*קבורה
 גדול. כד חבית, (,*קבותים )ר׳ ז, ,*קב^ת

עגיל. מתכת סיר נ, ,*קביה
 ונכהו ארכו שרחבו, מרבע גוף נ, ,*קביה
 בעצמות משחק לשני; האד,ד במדתם שוים

 יש מצלעותיהן אהד כל ימעל .קביות, קטנות,

 ששה(. עד )מאה- שונים נקודות או מספרים

 לו הקובע איש ,*בקברה משחק —
וכדומה. הקביות במשחק פרנסה
 הקובע איש בקביה, משחק ז, ,*קביסטום

שודד. הקניות; במשהק פרנסה לו
יעיד. והטיעד, הקובע פעלת נ, ,*קביעה
 התמדה תמידות, נ, קביעותא/ ,0קביעות

 .קדיש. יעוד, קביעה; הקצבה, הפסקה; בלי

 באיזה ההחלטה נ, ,0החדש קביעות —

החדש. ראש יום
קבוץ. והמאסף, הקובץ פעלת נ, ,*קביצה

 על־(, )עם: ש״י /*יקבל ,*יקבל *קבל

 קבל, בכה. על"; חמם צעוק על־, התאונן
 לקוח נותן; או שולח שאחר מה לקוח

 עצמו(, )־על לב; אל לקוח ברצון; אליו

 ,*קבל הכיל. לקוח; *בדבר; התחיב
 הקבל, הסכם. והלקח; הושג הלקח,

 התאונן *נגד־; ערך היה מול־, נצב היה

 ,*הקבל איש. פני לקדם הלוך )־מנים( על־;
 התקבל"׳ פניו, לקבל שבא אחר ע״י הפגש
קכול.ץ .קבל;
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 דת עליהם שקבלו ,*ברית מקבלי —

ישראל.
 העדים. סי דברי שמוע ,*£דות קבל —
 איש לקראת הלוך פגוש, ,*פנים קבל —

איש. שני לקדם
 כדבר; האמן ,*הדבר את עליו קבל —

בדבר. התחיב
 ונשוא נכבד ,*הבר^ת על מקבל —

שנים.
 אותה ואשר ברית כרות נין", .ק קבל —

 אוחז הצדדים משני שאחד זה ידי על
 השני. הצד של מטפחת או בגד כנף בידו

מחי. ר׳ לשני-; נגד, טול, ט״י, ק?ל',
אשל. חשוך, ת, ,*,קבל

 לפעל דבר איזה כנגד אמצעי נ, ,*קבלה
רעל. בנגד אמצעי טפעלתו; השובה שעלה

תלונה. צעקת נ, ,*קבלה
 או ששור מסורה, המקבל; שעלת נ, ,*קבלה
 לתורה כנוי לאיש; מאיש העוברים הלכה

 שאששר למצות או שה-התלמוד, שבעל

 הקדש לכתבי כנוי הנביאים; מדברי ללמדן

 חכמת ידועה, חבטה שם0 מהתורה; חוץ

 נתון רשיק והסשירות; הנאצלות הטסתרים,
 שטר לשחוט; אחד לאיש משוחט או מרב

שוכר. קבלה,
 איש לקראת הליכה נ, ,*פנים קבלת —

פניו. לקדם
 וזטרות תפלות נ, ,*שבת קבלת —

בערב. השינוי ביום שאומרים
נ,י׳קנין. ,*קנק קבלת -
 את לומדים ,*הקבלה מן למדים —

הנביאים. מדברי המצוה שרשת
קבלנות. ר׳ ,*קבלות

 בלה; העבודה לעשות עליו המקבל ז, ,*קבלן
 שמקבל מי באחריות; דבר איזה שמקבל טי

 ומקבל קונה באחריותו; דבר לשמר עליו

 תורה דברי מום־ בקבלה, 'בקי גנבות;
לאחרים. שה שבעל

ע־ב. ,ר־*לן5-?נדבק
 ומביט. צופה ז, ,*קבלן* ׳*קבלן

חמם. צעקת תלונה, נ, קבלנה/
 קבלת ;באחריות עבודה קבלת נ, קבלנות,

 התחיבות ומעשה; ענין באיזה ואחריות ערבות
 יכול החיב אם אף החיב במקום חוב לשלם

לשלמו.

 שכר בעד העבודה כל עשית קבלת נ, ,*קפ!לת
קבלנות. יום(, בשכירות )לא ידוע

 של ורגש נפש געל עורר ,*קבם ( >קבם
הקאה.

להקיא. מעורר רגש נשש, געל ז, _קבם",
 כבוש עצירה, ; )?(מעל מרמה, נ, ,*ק±םת

)נבואה(.
נפש. נעל מעורר ז, ,*קבסתן

 עשוק, טרוף; מחוץ, פ״י, יקבע(, )קבע, קבע
 הזק קצוב;* ;*ב תקוע תחוב, חטוס; גזול,

 בתוך שים מלא, שבץ, ב־; שים ;קים באפן
 עכב. לחק: העטד יחד; יעד, במלאת(; חן )אכן

 מקבל היה ;קיס באפן התהב ,*הקבע
 המנה מיעד, היה ;לעולם חק בתור ומסכם

 דבר קבוע ; _קים ; אמץ חזק, ,*קבע :ל־
 הויטם מלוא, )ב־(, ,*קב^ע בחזקה. במקום

שבוץ. בתוכו,
קבוע. ר׳ ,*קבוע מום —
 משתנה בלתי קים, תמידי, באישן תה״ם, ,*קבע

 זמן ; ומסכם מקבל דבר ן, ;ארעי( : )השך

וקבוע. קצוב
חמם. איש גזלן, שודד, ז, ,*קבען
 : )?( הכים לשולי היורדים שמרים נ, קבעת,

קנקן. כד, ; גדולה כוס גביע,
 שרטים הבא אסוף, פ״י, יקבץ(, )קבץ, קבץ

 גבוב. ;צבור ;אחד מקום אל רבים
התאסף. ;הקהל יחד, האשף ,*הקבץ
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 האפף, קבוץ׳ צבור. ; אפוף כנוס״ קבץ,
הקהל. התאסף, התקבץ, הקהל.

מעט. מעט אסוף יד,ד ?ל קבוץ —
 )הפנים( אפוף )הפנים(, פארור, קבץ —

חתר. ופארם, אדמיטותם את
 ספרים מתוך פרקים בתוכו מכיל פסר ז, ,8קבץ

שונים. טענינים או שונים
קפץ. ר׳ ההי, אברי בין סרק ז, ,*_קבץ
רבים. שונים דברים תערכת נ, קבצה׳
 נדבות. לקבץ הפתחים על המחזר עני ז, ,*_קבצן

 בעפר חפירה חפור פ״י, יקבר(, )קבר׳ קבר

; בארץ המת כהנחת עסוק מת, בה וטמון
 בעפר הטמן הקבר, ב־. תקוע *תחוב,

 קבור, רבים. אנשים קבור קבר׳ )טת(.
בעפר. הטמן הקבר׳

 כור קברית(, קברים, ר, ,קברי, )כ׳ ז, קבר׳

 רחם* ;הקברות שדה ; המת בו שטומנים
האשה.

תהום. ר׳ ,*התהום קבר —
 הקברות"(, בתי )ר׳ ז, ,*הקברות בית —

עלמין. בית רבים, למתים קבורה מקום
מתים. מקבר ז, ,*קברן ,*קבר
 כל מנפה שאינו עבה קמח ; סבים ז, ,*קבר

גרוע. טוב, לא פשוט, ;צרכו
 קבר מקמח אפויה פת נ, ,*קבר פת —

נקיה(. פת : )הפך
תדיר. נוצותיו המחליף עוף שם ז, ,*קברין
.קבר. ר׳ ,*קברן

במערה. קברות בית ז, ,*קברנט
 הדור, למנהיג כנוי האניה; מנהיג ז, ,*קברניט

הדור. פרנס
 ואוי מנהיגו שאבד לדור לו אוי —

 ,*קברניטה שאבד לספינה לה
ידוע. עממי משל

 מתחת הזרוע שבראש העבה הבשר נ, ,*ק^רת
השחי. לבית

גדולה. קהלה ;גמור קנין ר״ת, ק״נ,
סודר. אגב נטור קנין ר״ת, קגא״ם,

 פעל עם תמיד )בא פ״ע, יקד(, ).קד, קדד
 לאות לארץ ראשו הוריד כפוף, השתחוה(,

 קצוץ,* ;השתחויה לפני תודה או הכנעה,

 הגזר ,*הקדד דבר. מתוך חתיכה גזור
 כצד ונקר נקוב ,*קדד דבר. מתוך חתיכה

 )שדה, בקוע ;קדר ר׳ ובדומה(, )הר צד אל

_קדד. ,*הקדד דרכו. ועבור כרם(
ראשו. כסוף פ״ע, (*יקדה ,*)קדה *קדה
 העץ קלפת ;(1 בשם עץ שם קציעה, נ, קדה,

(.* הזה
השם. קדוש ר״ת, קד״ה,

כנקב. חתיכה מתוכו שנחתכה ת, ,*קדוד
 במקדח לקרח שמלאכתו איש ז, ,*ח1קך

מרגליות. ולנהב
קדמון. מזמן עתיק, ת, ,*קדום
 דבר על משפט ז, ,*קדום משפט —

כהינה. ובלי יסוד כלי איש בלב שנשרש
בבקר. מקדמת שעה ז, ,*קדום

 ימים עולם, ימות מקדם, ימים ז״ר, קדומים,
במלחמה.)?(. התקפה ראשונים;

מנקב. נקוב, ת, ,*קדור
כהה. ברוח בעצבות, תה״ם, קדורנית,

 ככל ונקי נעלה ;מלכלוך נקי ת, קדוש,
 המרחיקות ה׳ במצוות מתנהג וחיל; טמאה

 כלאך; ;בה׳ דבק ;וגופני נפשי טנוף ככל

 טענה נענה,0 ; שבתפלה קדשה* ;לה׳ כנוי
דתו. על

לאלהים. כנוי ,*הוא ברוך הקדוש —
 הלוביים לתלמידים כנוי ,*קדוש ^ם —

כישיבה.

 1<30€15,ז <!35513, €3556, קדה '(
035813

 21וחתז61, ש3ח61,שו קדה <2
ש1חח3מז0ח
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 ברומו יושב הוא ברוך הקדוש —

 לכל מזונות וקחלק עולם של
בפי נם ושנור ידוע עממי מבטא ,*בליה

 הרטיה מקדים הוא ברוך הקדוש —
 ,*מכה הוא כך ואחר >הךפואה<

 חכמינו. בסי נם ושנור ידוע עממי מבטא
 עשיה ;המקדש פעלת הקדשה, ז, ,*קדוש

 והמועדים השבת קדשת קבלת ;לקדוש

 הברכה ; האכילה קדם היין על בברכה
 השבת קדשת בקבלת היין על הנאמרת

 הכהנים ידי רחיצת ; לקדוש יין ; והמועדים
 אפר מי הכאת בקדש; עבודתם לפני ורגליהם

אשה. ארוסי לטהרו; גוף על האדמה השרה
 ראש יום קביעת ז, ,*החדש קדוש —

 בהתחדש שמתפללים התפלה ; חדש
הלבנה.

 להתחדשות ברכה ז, ,*לבנה קדוש —
 כראשית הערבים באהד שאומרים הלבנה

החדש.
 מפירות של מעשה ז, ,0השם קדוש —

ידו. על ה׳ שים שמתקדש נפש
 ז״ר, (,*קדושים )לפעמים: ,*קדושין —

 שבו החפץ ארוסים; משתה אשה; ארוסי
 תרימודית מסכת שם ;אשה מקדשים

נשואים. בעגיני העוסקת
קדשה. ר׳ קדושה,

 ;באש בעור פעו״י, יקדה/ יקדח, קדח
 נקב,* ; להט ; בעור ;)אש( להוט התלקח,

 כלי לתוך כלי או יד שים במקדח; חד נקר
 "צטוח; התלהב; )־העין( דבר; ממנו להעלות

 )תבשיל(, *הקדח כקדחת. חולה היה0

 באש, הרוך ,*הקדה באש. תבשיל החרך
 בתבשיל; מלה הרבה השחת; קלקל, להוט;

חי. נקוב

תבשילו ך,קדח ,*תבשילו הקדה —

קדם
 התקלקל השחת, הפסד, ברבים",

מוסרי(. )באפן
כויה. מתוך הבאה אבעבועה ז, ,*קדח

העין. התלהבות נ, ,*קדחה
 כנוף. הם מחלת ;ההי בדם דלקת ג, קדחת,

 חתו-ך. מקום דבי(; )מתוך התוך נ, ,*קדידה

 מזרחית רוח הפגים; צד קדם, מזרה, ז, קדים,
האדמה. יכול משחיתה עזה
 לפנים הפנים, לצד תה״ם, ,קדימה -

קוים. ז, )כמקום(;
*

 העברה, שאת; יתר מעלה, יתרון, נ, ,*קךימה
לבוא. או דבר לעשות המקדים פעלת

היתרון. זכות ז, ,קךימה דין — *
 עיבה, כסף ע־בון, ז״ר, ,0קדימה דמי —

 חשבון על שמשלמים כסף ערבון, כסף

 לפני הקניה בגמר תכף הנקנה הדבר מחיר
הקנוי. הדבר קבלת

והנוקב. הקודר פעלת נ, ,*קדירה
 שאומר בארמית תפלה ז, קדוש; ת, ,7קדיש

 כמלות: ומתהלת ואחריה התפלה לפני החזן
 התלמוד שאחרי )בתקופה ויתקדש, יתגדל

 לזכרון בתפלה קדיש היתומים שיאמרו הנהיגו
יתום"(. "קדיש לו וקוראים אבותיהם נשמות

 שאומרים הקדיש ז, ,*דרבנן קדיש —
 פסקה קריאת אחיי או הלמוד אחרי

בתפלה. התלמוד מדברי
קתל. ר׳ הערף; שמן ערף, ז, קדל/
 ערף, פנה ערף, הפוך קדל', ך1הפ —

 דבר או איש מאחרי סור במובן: אמרה
בו. חפץ מאין

 דבר היה פעו״י, /*יקלם ,*יקדם *קדם
 טהר אחר; לפני בוא אחר; דבר לפני

 מ־; נכבד היה על־, עלה דבר; לעשות

 הלוך לפני"; בוא קדם, מ־. יתר היה
 או חבה לסבת לקראת־ יצוא לפניו; ונסוע
טהר לפני־; עבור העבר, פגוש; כבוד;
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 שהיו רב־ים עתיקים, דברים נ״ר, ,*קלמוגיות ! להביא מהר הקדה, זמנו. לפגי דבר לעשות

מקדם. בימים ! קבל לפני"; בוא דבר; לעימות מהר דב־;
בהק׳ עיסק ז, ,0.קלמוניות היקר — 1 קדם, בוא ,*הקדם וחסד. ב־צון איש פני
עתיקות. ' הלוך קדימה, הלוך התקדם״, לשני־. בוא

הקודם המצב לשנים, שהיה מה נ, ,*קלמות 1 בבלל. בהשכלה או בלמודים חיל עשה לפניו;
? דב־ מבע0 הראשונה; הפעם ;דבר של ( האבל את הכנס ,*לושט ^קנה הקדם —

עתיקות. ;מהדש ולא קדום 1 ההי שבנדון הנשימה אבר אל השתיה או

אחור•(. :)הסך הפנים צד של ת, מדמי״, הושט. אל ולא
 שלום לאמור מהר ,*שלום הקדם —

 שהוא עד לחכות ולא בו שפגש לחברו
לשלום. ישאל

 פתגם ,*בתורה ומאוחר מקדם אין —
הכמינו. בדברי ידוע

 ;כזרה צ- ;אחור( : )הפך דבר פני ז, קדם,
 תה״ם, ומעולם: מאז ;•מעברו ימים עולם, ימי

לשני. מ״י, ; לשנים הקודמים, ביטים
אשר. לשני לשני, ט״י, ,*קדם
זה. לפני ,*לכן קדם —
דבר. כל לפני ,0לכל קדם —
 (.2)_ המקרא בטעמי הנגינות אחת ז, ,ס_קלמא

 מ״י, ; ההוה זמן לפני דבר מצב נ, קדמה",
לשני.
מזרה. לצד מזרחה, _קדם, אל תה״ש, קלמרי,
 לשנים; הליכה0 קדם; מזרח, דבר; פני נ, קלמה,

וטוב. ההולך דבר מצב התקדמות,
7ד:א מלקלמת הנא/ מקדמת —

הימים. משכבר טלפנים,
 ; עתיק, ;שבמזרח מזרחי, ת, ני,1קלמ |,1קלמ

ומעולם. מאז שהיה ;מקדם שהיה ישן,
 ;ה-אשון אדם ז, הקדמוני״, האדם —

היצירה. ימי בראשית האדם
המלח. ים ז, הקדמוני, הים -
 שבימי הי,חש ז, ,0הקדמוני הנחש —

בתורה. כמספר וחוד, אדם
 )בספרי ריאלהי= כנוי קלמון", —

מהדש. שאיננו השלוסופים(

 לצד האדם ראש של העליון החלק ז, קלקר,
 ;גבוה מקום* ;בכלל האדם ראש ;פניו

מקום. של קצניותו
 עטה חשך, התכסה פ״ע, יקלו"(, >קלר, קדר

 טראגית עכור היה ;)מים( עכור היה ;אפלה
 )הר צד אל מצד ונקר נקוב* ;ועצב

 ♦,הקדד ,ר , । •>ן_ .1 קליד♦ ר" י וכדומה(
 בעל בכלי בהמה עור נקה קיצף, ,*קלר

 ;אמוד שער, ;קדרות עשה ;דקות שנים
 ובדומה(. )הר צד אל מצד ונקר נקוב

 ;באשלה כסה חשך, העטה הקלד,
 *זלתקל וחשוך. קודר היה *)־פגים(,

בחשך. התכסה
 כנוי0 ;ע־ב משבט• אהד ז״ר, (*)בני קדר,

הטטרים. העטים לכל
 מוכר ;קדרות עושה חרם, יוצר ז, ,*קדר

קדרות.

 בו; שמבשלים חרם כלי פרור, נ, ,*קדרה
דכה. את המכיל הגלנלת חלק ;גלגלת

 העשר מאכל ז, ,*קלרה מעשה —
בקדרה.

 חמימא לא שתפי דבי קדרה —
 לא שותפים של קדרה קלירא/ ולא
יי־וע. עממי משל קרה, ולא חמה

ציקיס. ר׳ ,*קדרה צי_קי -
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 ליד" הקדרה את מגלה אשה —

 עממי משל ,*מבשלת חברתה מה
 מה הכל לדעת טתאוה האשה : לאמר

הכרתה. בכית שנעשה
 בה שבשל בקדרה תבשל אל —

 תקה אל :לאמר משל מבטא ,“חברך
אלמנה. או גרושה אשה לך
עלטה. אפלה, חשך, נ, קדרות,

ג, או:-הירח׳ ,0השמש קךרות —
לבנה. לקוי או המה, לקוי ר׳
 היוצר. מלאכת הקדרות, עיטית נ, ,*קדרות

קדורנית. ר׳ קלרנית,
 הורם קדוש, היה פ״ע, יקדש(, )קדש, קדש

 בהנאה. או באכילה אשור היה ;ה׳ ליטם

 ;קדוש היה ;התרומם השגב, הקדש,
 טהר, קדש, נקי. היה הנקה, ; קדשה קבל
 הערך, גדל לדבר ויעד הכין ; לקדוש עשה

 מטמאה; טהר נקה, כבד; רומם, גבוה; לצרך
 קבוע ;קדוש הוא בי דבר איזה על הודיע

 קדוש; הוא הדבר כי בסמכי הראות לקדוש;

 הנשואים; בברית )אשה( הבא לאיטה; *לקוח
 עבודתם לפני )הכהנים ורגלים ידים רחוץ

 יום את פרסם ; החדש את ברך ;במקדש
 היין על הקדויט ברכת אמור ;החדש ראש

 לסבת )תבואה דבר אפור ;ובמועדים בשבתות

 היה ;וקדוש מורם היה קרוש, כלאים(.

 הקדש, לאייש. אישה היה* :ומוכן נועד
 יעד ככד, רומם, ;קדוש הדבר כי הראות
 לה׳. לקרבן דבר הפרש ;קדוש לדבר

 התקדש, לה׳. מפרש היה ,*הקדש
 התרומם, ; מטמאה התרחץ מטמאה, הטהר

 מקדשת )אשה( היה* לקדש; הקבע התנשא;
 כלאים(. לסבת )תבואה אפור היה ;לאיש

 בישעה השבת הגיעה ,*על היום קרש —
בעבודה. עסוק היה שפלוני

את קבוע ,*השנה או החדש קדש —

 ,*שמים שם ,קדש*השם את קדש —
 ידו שעל נפש מסירות של מעשה עישה

ה׳. ישם מתקדש
 לאמר: משל מבטא ,*וקדש קאה כזה —

 שאלות. ובלי שנויים בלי כזה ועשה ראה

 : )הפך קרישה ר׳^קדשים(, קךשי,7 )כ׳ ז, קרש׳
 דב־ רוחנית; רוממות טמאה; מכל טהור ח׳ל(,

 הנסכים; או הקרשים בשר הכהנה; מתנות קדוש;
ה׳. בית קדוש; מקום

יש־אל. לארץ כנוי נ, ,0הקדש ארץ —
לירושלים. כנוי נ, ,0הקדש עיר -
 •שמבית למקום כנוי ז, הקדשים, קדש -

 קרב; ; במקדש כך ואחר במשכן לפרכת
ית־ה. קדשה הקרבנות; מיתר נעלה *

 קדוש איש ,הקדשים קרש איש —
לקדושתו. גבול שאין מאד,

*

 התו-ה, לספרי כנוי הקדש/ז״ר, כתבי —

והכתובים. הנביאים,
 חג, יום ו, קדש, מועד קדש, מקרא —

טוב. יום
 הכתובים הלק דברי ז״ר, ,קדש דברי —

שבתנ״ך.
*

ז״ר, ,מקדש קךשי ,מזבח קדשי - **
המזבח. על טהקרבן להקריב שראוי מה

 שתמורתו ההקדש ,הב:ת בדק קךשי —
ביהמ״ק. בדקי לתקון נתנת

*

 ישהכהני: הקדשים ,*הגבול קרשי --
א״י. נבולות ככל לאכלס רשאים והלויים

שלמים. קרבן ,*קלים קדשים —
 זטה. למשכב מוכן קדשה(, )נ, ז, קדש,

זרה. לעבודה
קדש. קדושה, ז, קלשא',
 לאלהים. כגוי הואי', בדיך קךשא -

קדש. ר׳ נ, קדשה,
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 קדוש קדוש; דבר תכונת קדש, נ, ,*קדשה

 ה׳ קדוש פסוקי ובמועד; בשבת היין על
 בברכות קדוש" "אתה ברכת לפני הנאמרים

קדוש קדוש, קדוש, )פסוקי: עשרה שפונה

רבים. לעיני גלוי, תה״פ, בקהל׳ —
 מנהיג העדה, ראש ז, ,0הקהל ראש —

הצבור.
עדה, זי(; ה׳ )נחמיה גערה, קול נ, קהלה,

עם. אספת קהל; צבור,
 שלפה למלך כנוי ;בקהל מדבר ז, קהלת,

לו. המןהס הכתובים מספר• ולאחד
המגלה. קריאת ר״ת, קה״מ,
הקיכת. קין הקדשים; קדש ר״ת, קה״ק,
התורה. קריאת ר״ת, קה״ת,

 חוט, פתיל, .קרים(, ר׳ _קו-י, כ׳ _קו, )ס׳ ז, קו,
 נבול חמדה; הבל שיטה; שורה, חוט; תקות

 קרן* בה,ה'זק; הכגור; מיתר שטחים; שני בין
דקרן. אור,

 הקר ז, ,0קו־המשוה ,0קו-השיה —

 משני רחוק הארץ כדור את הסובב המדמה
שוה. מרחק הקטבים

שוכב. קו אל נצב עומד קו ז, ,0אנכי קו —
 המחסה הקו בריח, ז, ,0הצהרים קו —

קטב. אל מקטב הארץ כדור דרך העובר
וחמר. קל ר״ת, ק״ו,
קיא. ר׳ קוא,

קולע. אורג, ז, ,*קראי
.קבה. ר׳ ,*קובה
'קביה. ר׳ קוביא,
 איש -אש על נחשת כובע כובע; ז, קובע,

צבא.
עץ. של קערה ז, ,*קוד

 או כזמן חכרו לפני שהוא מי ת, ,*קודם
קדם. ר׳ תה״ם, כמעלה;

קדש. ר׳ קודש,

 השתמש* ;”אל המשך אל־, נהור הקוה, )קוד.(
 במים טבול לטהרה, מקוד. כתור מים באסף

 טובה; לקכל צפה חכה, יחל, קוה, להטהר.

 ;ל־ ארוב ; לדבר המתן ; ב־ מבטחו שים
;קבץ הקהל, יחד, אסוף ,*הקוד. שמור.

 ממקומו, ה׳ כבוד ברוך וכוי, צבאות ה׳
ועד(. לעולם ה׳ ימלך

 ה׳ קדוש פסוקי ~ג. דםךךא', קדשה —
נואל". לציון "ובא תפלת בתוך הנאמרים

 הכתובים הלק דברי ז״ר, ,קדשה דברי —
שבתנ״ך.

*

השם. קדוש ר׳ נ, ,השם קדשת - - *
 לדבר השיכים נכסים קרבנות; ז״ר, ,*קדשים
 1 המשנה. סדרי מששת החמשי החלק קדוש;

שבקרבנות. החשובים ,*.קדשים קךשי —
 של חדו השחת פ״ע, .יקהה(, )קהה, קהה

 המוץ; דבר באכילת )השנים( חלוש דבר;
 ובחילה. קבס הרגש בנוף(; )אבר ורפה *חלוש

 ׳*קהה חיש. היה חד; לא היה ׳*הקהה
 עשה ,*הקהה דבר. איזה לקבל סרב קהה;

קהה.ז ,*התקהה הד. לא
 בשלו שלא ענבים ,קהות ענבים —

אותם. האוכל שני את וטקהים
*

 ;הרפה שים הבזה, ,שנים הקהה —
הטתננד. טענות כטל בהוראת:

*

 בשול לא השנים; את המקהה חמוץ, ת, ,*קהה
קבס. המרגיש ספק; בו שיש ברור, לא )פרי(;
השנים. חלשת נ, (,*)־שנים *קהיות

 לאספה, קרוא פ״י, /*יקהל *יקהל, קהל
 האסף, הקהל, עם. אספת אסוף הקהל,

 החשב* כנגד־; התאסף )־על־(, הקרא; הזעק;
 אסוף, ,0קהל הקהל. אל הכנס כקהל,

 אל להאפף קרוא לאספה, קרוא הקהל,

 על■(,”) הקהל; ,*התקהל הזעק. מקום,
והקהל. הצבור בעניני התעסק0 כנגד; התאסף

 אנשים המון עצרה, אנשים, קבוץ ז, קהל,

צבור. עדה, הברה; קרואים;
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 קול, נתון קול, נשוא קול, הרם —

והזק. רם קול השמע
 שמו? לקול, שמו? בקול, שמו? —

 מציה עשה בקשה, קבל קול, אל
ופקדה.

 (,*קילות )ר׳ נ, ,*קולה (,7)קהלים ''ז, קולא/
 הכרה(. : )הפך המהל פעלה ;דבר הקלת

קלב. ר׳ קולב,
קלס. ר׳ ז, ,*קולום

 גומי עשוי למים צנור0 ; למים צנור ז, ,*קולח
 למקום. ממקום לטלטלו שאפשר עבה ארג או

 עצם ;כים כד ; נוזל אגל ;כדור נ, ,*קולית
הירך. עצם ;בתוכה מיה המכילה
קלמום. ר■ קולמוס,

 כעין קט; כלי0 ;מקמח עשוי דבק ז, ,*קולן
 כמדרגה קול משמיע שנים שתי בעל מזלג

 והמנגנים המשוררים בו משתמשים ידועה,
הקול. לפלם

 ריב איש ;צעקה בקול המדבר ז, ,*קולני
ומדנים.

 שתכניתו הכרוב גבעול מתכת; כובע ז, ,*קולם
כובע. כעין

קלקם. ר׳ ,*קולקס
 החיב האסי־ צואר שעל שלשלת ז, ,*קולר

 שלשלת השבוי; צואר שעל שלשלת מיתה;

תליה. ; אדם כני )שורת(
 ,*פלוני בצואר תלוי הקולר —

 מעשה איזה אחריות לאט־: משל מבטא

פלוני. על היא
 מבטא ,*פניי בקולר הראש הכנס —

 צרך. ללא לחנם, בצרה הכנס :במוכן משל

 על־, :עם גם )יבוא פ״ע, יקום(, >קם, קום
 או )מישיבה ממקומו עמוד לי(, ",3

 התהפך ; התאמץ התחזק, ;הנשא משכיבה(,
 ;בוא ;הגלה היה, ;אחר במצב והיה

; לפעל ויצוא התקים ;נכבד דבר התחדש

 1 טבול לטהרה, מקוה כתור מים כאסף השתמש
להטהר. במים

טובה. לקבל מצפה ל", מקוה ז, קיה,
מקבץ. נאסף, ת, ,*קווי
 מצב תקוה, ; המאסף פעלת אספה, ז, ,*קווי

המקוה. הדבר והטיהל; הטקוה
 תבנית או תבונה לו שיש ; מבוץ ת, ,*קרץ

קומה. קצר גרץ, ; קוץ
קוצה. ר־ ,*קווצות קווצה״,

 להוציא עורק פתוח פ״י, )דם(, ,*הקז (1>קו
לרפואה. רם מכנו
גוש. , עם- רגב נ, ׳*קוזזה
עדי. תכשיט, (,*קוזטים )ר׳ ז, ,*קוזם
וחומר. קל ר״ת, קו״ח,
פקח־קוח. ר׳ קוח,

 געול, כחול, קוץ, פ״ע, יקוט(, )קט, קוט
 לנעל, היה הקוט, הלון. ריב, ;תעב כאוס,

 ריב,* כאוס; נעול, התקוטט, למאוס. היה
מינים. עורר
קטב. ,ר הוטב,

קטנה. לח מדת משורה, נ, קוטית,
עדשים. מין ו, ,*קוטן
הפץ. ;חבוי תוחלת, נ, ,*קויה

 !כפי לאזן הנשמע שאון קולות( >ר׳ ז, קול,
 רועש כדבר אי הצועק, השואג, המדבר,

;רעם ; מהומה רעש, ; זמר מכלי או והומה
 | כהוראת: מ״ק, שמע; שמועה, טצוה; פקדה,
קולן. ר׳* הקשב! שמע!

 אחת, כדעה אהד, פה אחד, קול —

יהד. כלם כהסכם
 קריאה ככתב קריאה, ז, ,0קולא קול —

דבר. לאיזה קוראיו את לעורר

וחזק. גדול קול רם, קול —
 אלהים קול ; הקול הד נ, ,*קול בת —

הנבואה. מן נמוכה במדרגה
גדול. רעש קול ,*ת1קול קולי —
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 התקומם )"ב"(, ;אחז־ :מצב והתמיד השאר

;כנגד להעיד התקומם ;בנגד
 ; התעורר הקיץ, )־משגה(, ; כנגד התקומם
 ;המלוכה כסא על עלה למלה, היה >־מלך(,
 קומם, לעור. היה פראות, עמוד )עינים(,

 עורר ;הרבות בנה מכונו; על דבר -עכר

 ; לקום גרום הקם, _קי״פ. ר׳ קים, כנגד.
 ; הצב מכונו, על העמד ;משנה להקיץ גרוב

 חזק ;דבר לאיזה קבוע ; הגבה הריב,

 גב על זה סהר ; לרבר תקף תת דבר, והאמן
 העמד הוקם, דבי. מלא התמד; הדש; זה;
 המלא ;האמן ;הנשא הורם, ;מכונו על

 ואויב. לשטן התיצב התקומם, הכצוה.
_קי_ם. ר׳ ,*התק:ם

 )הפך: בהיוב דבר עשית ,*ועשה קום —
תעשה(. ואל שב

 הפוץ, חלב* ;קימה העמידה, פצב ז, קום,

 על הצפה עבה שמנונית שמנת, ; גבינה טי
החלב. פני
 מצב ;ראשו ועד פתחתיו דבר גבה נ, קומה,

 איש; גבה מדת* זקוף; גוף זקוף; כשהוא הגוף

 כנין. לרחב אהד בגבה חדרים שורת דיוטה,
לב. בנדל בנאוה, ,*זקופה בקומה —

 בו שמשתמשים מעץ יוצא כיפר ז, ,*קומו□
זה. בשרף עשויה דיו ; לדבק
קמט. ר׳ ,*קומט
 ;קומתו במלוא בהיותו הארס מצב ז, ,*קומי
הראש. שער
 כדרך הראש שער גזוז ,*קומי ספה —

התלמוד(. )בימי גוזזים שהגוים
מושל. נסיך, ז, ,*קומים

 ;זקופה בקומה לב, בגדל תה״ם, קוממיות,
ופחד. מורא בלי

קטניות. ר׳ קומנית",
קכץ. ר׳ קומץ,

 הספד. ויללה, בכי קול נשוא פ״ע, קוק, >קק(

 ראשו, עד ומתחדד ההולך עגל נוף נ, ,*קתאה
;מחירו לו בשלפו כאחר רבר לוקח ז, קתה,

בעל. אדון, ;הכל אדון לה׳ *כנוי
קונדיטון. ר׳ קונדיטון,

קונם. ר׳ ,*קונת
חרס. כלי בו לזגג שיד אבק נ, ,*קוקה

 מזגנים הרם כלי ז״ר, ,*קתיה בלי ■—
כזכוכית(. ומבריק הלק בצפוי )מצפים

 כלי ;אגן ספל, ;השבלול קן נ, ,*קונכית

לדבר. קבול
 1 אסור : בהוראת קריאה מלת ,*קונם ,*קונם

על". אסור יהיה זה דבר
 עד וצרה שהולכת בשוליה, מחדדת כוס ז, ,*קום

מושכתה.
הממשלה. מכי נובה ז, ,*קוסטר ,*קוסדר

אונן. מכשף, ז, קוטם,
להחמיץ. המתחיל יין ת, ,*קוסם

)?(. מדינה שם ; )?( שליט ז, קלע,
 דומה חי מין (,*קופות קופים, )ר׳ ז, קוף,

 עשרה התשע האות שם* ;(1לאדם הרבה
 ב־אש החור )־הנש( ; )ק< העברי בא״ב

ההוט. בו להשחיל הטהט

קיף
על בטוי ,*המחט לקוף פיל הכנס —

יתרה. הגזמה

ט663ממל3, £51?חי 3ק2 קוף,
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משל מיטא ,*אדם בני בפני בקוף —

הוא האהד מאד, רחוק דמיון :לאטד
מהאחר. וירוד נמוך יותר הרבה
_קפוד. ר׳ ,*קופד

ומבשללנתחיםמנתח מבשר הלק נ,,*קופד.
 הבשול; כלי לקרקעית היורד רטב ותבלין, במרק

 קפה ר׳ ; קדרה צלי עשוי או טטגן בשר מיץ
המשמעות. בבל
 להכניס ההלל בו אשר הגרזן ראש ז, קופיך,

הגרזן. יד את
 בשר בו לקצב גדול סכין ז, ,*קופיץ ,*קופים

בהכאה.
 תקף בכל הסין דבר, אחרי להוט ת, ,*קופץ

לקנותו. או דבר להשיג
 נעול ב־, מאוס )־ב־(, פ״ע, יקוץ/ >קץ, קוץ

 שכון ירוא; פחוד, )־מפני"(, ב"; איש נפש
 הוסיף* ;הקיץ את העבר הקיץ, ביפי

 קצוץ; כרות, המזבח;" על פרות של קרבנות

 תאנים אסוף העיסה; מן הלה הפרש )חלה(

 הסיר ,*קוץ פחוד. ליבשן; אחד במקום

 העיר עור, הקיץ, משדה. או מדרך הקוצים

 כרות, לחיים; התעורר משברון; העור כשנתו;
 הפחיד, משנה; עורר* הכרת; כלה, קצוץ;

 המלא ;מקוצים הנקה ,*התקוץ הבעת.

 היה והתיבש, התקבץ ,*התקיץ קוצים.
ויבש. צמוק

 שיש פרק צמח (,*קוצוה קוצים, ,)ר ז, קוץ,
 ורע; שסל איש *חוח; דוקרים, עקצים לו

 דבר; של סופו קץ, דבר; •טל חדו עקץ,

אות. שבראש העקץ תג, חוט; קצה
 האות שעל הקטן התג ,*יוד של קוצו —

מאד. קטן לדבר כנוי שבאותיות; הקטנה
 דבר על משל בטוי ,*בה וקוץ אל;ה —

. והסרון. מגבעת בו שיש טוב
 קוצים שים ,*ב^יני- קוצים הטל -

אגב דרך איש בכבוד פגוע ,*ב^יני-

קורה
ברורים. ברמזים

 דבלות; מהם ועושה הקיץ פרי טיבש ז, ,*קוץ
 תלתלים. בעל קוצות, בעל קוצים; ואוסף טלקט

 מסכסך. יטער בער טתלתלות, שערות בעל ה, ,*קוץ

 אדם, צבע בו שצובעים צמח טין נ, ,*קוצה
אות. יטל תג פואה;

 מחלפה. שער, ציצת הראש, שער פאת נ, קוצה,

(.,קאת עוף, שם ז, ,*קוק
הצפרדע. קול קרקור, ז, ,*קוקו
(.2עוף מין נ, ,*קוק^ה ז, ,*קוקי

קקלה. ר׳ ,*קיקלה
 והוא טעים בבני נמצא אריך תולע ,*קוקן

(.3פרקים פרקים עשוי
 ומצא בור הפו־ נקוב, פ״י, יקוד(, >קר, קור

 מים הבוע הוציא, הקר, קרר. ר׳* מים;

האדמה. מבטן
 רשתו. לא־יגת העכביש חוטי ז״ר, קורים, >קור<

 שהעכביש החוטים עכביש, קורי —
 סמל ;רשת בהם ואורג מתוכו מוציא

 שאין רופף לרב־ "סמל : פתר לטלכדת

וקיום. הזק בו
 שבראיט להך ונעים מתוק לבן, חמר ז, ,*קור

קר. ר׳ לעץ; התקשותו לפני אותו •טאוכלים התמר

/* עוף טין ז, קורא
 לדפק שבדלת *ענבל

 כתורה הקורא כיו;
 בבית הקהל בפני

הכנסת.
כרות עץ גזע נ, קורה,

קורא יטטשתטיטים עבה

1167111 <!317, {5611631) קיק (1
1ט<61ט<€1,< ,קיק <2

,טססטסס 6ט61<00
1־7106־13, 83ח61,חזזט¥\ קרקן (3

¥61־ 8011131(6, 13ק\-¥0זז1ו
 1קץ<0מ3ז׳1<3. א651טר1חר קורא *<

ק6ז61ז1,\ ק3ז1ז1<5§6.
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קורנית

 את דהמקרים דהעצימ כלל ;בנין1'־ בו

 המחזיקה האהל שבאמצע הקורה הכית;
 הקשורות האהל יריעות כל את בראשה
 אשר דברים מקרים, קורות(, )כ״ר: אליה;

 החצים, תיק העץ; גזע* יקרו; או קרו

אשפה.
 נהרת נ, נפש", קורת רוח", קורת —

הרוח. הרגעת ענג, רוח,
בעולם", רוח קורת לך תהיה —

טוב. מעשה בעד ברכה של נוסה
 שכון בוא־(, )או:קורת- בצל ;שוב —

בבית־. מחסה טצוא בבית־,
—- ר׳ קורט״,

 קורטוב",
 י׳ קיהו׳

,*קירלים
הצומח

ע! ע=
)הקורלי
 י,ם ר,ו יחד המתאחדים מאד וקטנים

 קנים להם ועושים מאד ועצום רב במספר
 ממש לזיזבניס ודהיו מאבנים קלפות או

ביטים(. שלטים לאיים גם
קרנום. ר׳ קורנום׳,
ריח בעל צמח שם ,*קורנית

/1וטוב חריף
מחבל. תולע או חרק ז, ,*קורץ
קרקה. קרק, ר׳ קורק",

העמד ם״י, ;קוש<, ם,*יק קועז
ומלכדת. מוקש
קשט. ר׳ קושט",
קשי. ר׳ ,*קושי

קשיא. ר׳ נ, ,*קוץז;ה ,*קוש;א
הגפן. צמר גרעין נ, קזה/

 ,ממ־זזגמ־ד !1ר7תז13ת,11קורנית,וח/ור *<
.11171716

קדון

קטור
 ;שלם דב־ לשברים שרד שבר, ס״י, קזז/

.*על ודלוג החפיר
הלחם. קרום יבש; לחם פרור נ, ,*קזזה

לקח. ר׳ קחת, קח,
ראשין. בית חרבן קדם ר״ת, קחב״ר,
שני. בית חרבן קדם ר״ת, קחב״ש,

." יפוני פרח מין ז, ,0קחון
 אחרי באה טלה תה״ם, קט,

 המיעוט להפלגת "מעט" מלת

הרבוי. להפלגת מאד כמלת
 דבר, קרץ; בליון, ז, קטב, קטב,

)ישעיהו ועובר שוטף ת, טנפה;
משחית. שד שם* ; ?( ב. כח.
 ששמים גדול עץ "גליל ;.קטב ר׳ ז, קטב,

 הזיתים על אותו ומעבירים כבדה אבן עליו
 ציר ; הנלגל סובב שעליו הציר0 ;לעצרם

ידבר. שעליו הענין מרכז תוכן ;הארץ
למצע. עור נ, קטבל;ה",

 ללטד העוט־ מרשיע, מאשים, שטן, ז, ,*קטגור

קטרג. ר׳ ;סנגור( :)הפך חובה
האשמה. שטנה, נ, ,*קטגוריה

 העשוי מם־ ;יריעה ; חפירה גומה, נ, קטה",

מרב־. שטיח, ;שונות אריג טחתיכות
 )יד(. קציץ קטוע, פ״י, (,*יקטר. ,*)קטה קטה"

בדק. שסע, בקע, סדק, נ, קטה",
)כירה(. באפר מכסה ת, ,*קטום
קיטון. ר׳ קטון",
סרוג. חתוך; ז, קטוע",

קלקול. ;שכירה ע״י השהתה נ, ,*קטחגה
ט־כל. משחית, ז, בן״קטו^ה", —

 ;הטקטף פעלת ; מעץ פרי כריתת ז, ,*קטוף
מהעץ. הפרי כריתת זמן

 סופה. כהשמטת הנאמרת מלה נכרת; ת, קטוף",
 רק הקשור )כנין סקירה לא ;קשור ת, קטור,

קירותיו(. בארבעת
!!־.סזגסע*, 02רח6113 קחוי *(
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בשום. קטרת; הקטרת ז, ,*קטור
קיטור. ר׳ ,*קט^ר
 העולה ריח ;בשטים סטי עשן ריח נ, קטורה,

הקרבנות. טן
 עורר ריב, התקטט/ החלש. הקטן, פ״י, קטט׳,

התקוטט. מדנים,
טדנים. מריבה, ריב, נ, ,*קטטה
לו. אסר יטמראה אסיר, ת, ,*קטים
וקטן. קצר ;וקטן דק ת, קטינא', קטין׳,

והקוטע. הכורת סעלת כריתה, נ, ,*ה1קטי'
 אחד ענב ;סרי הקוטף פעלת נ, ,*קטיפה
; במעטפה עליון בגד טין ;מהאשכול שנקטף

 חלקות רכות בשערות משי אריג מין0
(.1למעלה ומבריקות
מאד. קצר מאד; קטן ת, ,*קטיקטון

 וכדומה משרה השנת ;קנוניה קשר, ז, ,*קטיר
קנוניה. י ע"
 כרות,* המת; הרוג, ם״י, .יקטל(, )קטל, קטל

הומות. ההרג, התקטל/ קטוע. קצור,
 מבטא הרוג, אדם קטילא", גברא —

 ;כהרוג או כמת הנחשב איש על משל
 שאבד או ממצבו שירד איש על משל0

החברותי. ערכו
 עצים, חוטבי )באנמאד, .קני קטלי —

 יודעים שאינם ובורים הדיוטים :במובן
התורה. את

מות. ענש* הריגה; הרג, ז, קטל,

 לתכשיט ׳שרשרת (,*.קטליות )ר׳ נ, ,*קטלה
חוט. על חרוזות חליות עשויה הצואר על

המתנים. אל הסמוכה הירך כף נ, ,*קטלית
 •שהתאלמנה לאישה כנוי הורגת, נ, קטלנית",

השניה(. כשעם אחרים: )לדעת השלישית בפעם
 קטוע, שבור, פעו״י, (,*יקטם ,*)קטם *קטם

 נוצות ראשי את או עץ כדי ראשי )את קצוץ

 x37,831^63וו1ת€1, ־\6101ג1־8 קטיפה, (1

 גחלים( )כירה, כסה מ"; נתק העוף(; כנף
 לאפר. היה ;האש תתלהב לבל באפר

באם-. כסה ,*קטם הקצץ. ,*הקטם
אפר. ר׳ נ, ,*קטמית ,*קטמה

 מעט היה קטן, היה ס״ע, יקטן(, >קטן, קטן

 עשה המעט, הקטן, במספרו. או בערכו וקל
 לקטן היה ,*התקטן קטן. היה ומעט; קטן

ולמעט.
 ;בשנותיו צעיר קטנה(, )נ׳ ת, קטן, קטן,

 נקלה; ערך, קל ;גדול( : )הפך בטדה מעט

קטן(. היותר באורו: קטן כי >י״א
 קטנים, מאמינים ז״ר, ,*אמנה קטני —

 קוראים ביחוד ומעטה, קטנה שאמונתם
 בסלם פת להם שיש לאנשים זה בשם

למחר. נאכל מה ואומרים
 השתנה, ,קטנים ,קטנים נקבים —

רגלים. מי
**

 פרוטות. קטנות, מטבעות ז״ר, ,0קטנים —
 שנה י״ג לו מלאת עד )זכר נער ילד, ז, ,קטן

 צנור ;הנולד ילד שנה(, י״ב - ונקבה

השתן.

*

 ; האיש בכף הקטנה האצבע קטני(, )כ׳ ז, קטן,
קטן. היותר0 ; _קטנות ; הילדות *ימי

 תכונת שפלות, ;קטן דבי תכונת נ, ,*קטטת
 הילדות זמן ;ענוה ;ונקלה שפל דבר

והנערות.
מאד. קטן ת, ,0קטנטן

 קטן שרי (,*קטניות )ר׳ נ, ,*קטנית ,*קטנית
 עניל ירק טין חמצה, מתרטלות; ירקות של

.ס בתרמיל נמצא שפריו
 )יד, קצוץ כרות, /ם״י,*יקטע ,*קטע* *קטע

 קטוע; ,*קטע מעט. חסר, וכיו״ב(; רגל

 הכרת. הקצץ, ,*ע1קט דלוג. קפץ,

 עבר. אל כעב- ועבור נקוב ,*הקטע

הקצץ. הכרת, ,*התקטע

\סקסעי ז1£כ8,ש ק018, ק63 קטנית



— 522 — קטוע
בבשמים. ומקטר

קרבנות. או קטרת הקטרת קטור, ז, קטר/
הקיטור. מכונת ז, ,0קטר

 סובבים; שני העגול, רחב קטב; ציר, ז, ,*קטר

במרבע. העובר אלכסון
 דבל העל; חלקי שני המדברת יתד ז, ,*קטרב

 או הענלה מוטות עם העל את המאחד
 המכיל הטרח חלק אבקן,0 וכיוי׳ב; המחרשה

• הזרע. אבק
 על־. חובה למד השטן, האשם, ט״י, ,*קטרג

האשם. ,*התקטרג
האשמה. שטנה, ז, ,*קטרוג
 הענשיס; על ממנה רומי טקיד ז, קטרוך,

דוכי)?(. מאה שר
 כאד. קשה שקלסתו שקד או אגוז ז, ,*.קטרק

 או בשמים שרפת קטרתי(, )כ׳ ג, קטרת,
 באש; להקטיר בשכים ערבוב באש; קרבנות

 כאש; לעלות במקדש העשוים הסטים כלל
וכדומה. בשם מעשבי עשן העלאת

יתום. קדיש ר״ת, ק״י,
 מהגרון אותו ומולטים שיורקים מאכל ז, קיא,

שבלעוהו. אחרי
 כתוך בלוע דב־ טלוט ט״י, ;קיא/ קא,} קיא

קיא. הקיא, הכרם. ממלוי או בחילה
קבה. ר׳ ,*קיבה

קבול. ר׳ ,*קיבול
קבלת. ר׳ *קיבולת

קבר. ר׳ ,*קיבר
 פעלת השתחואה, חשתחויה, קדה; ר׳ נ, ,*קידה

המשתחוה.
_קהה. טרי טעם ז, ,*ק;וה

 רבים; ימים ועומד _קיס דבר טבע ז, ,*קיום

 נתינת רב; לזמן דבר שמירת הויה; י_שות,
 צואה, )שט־, דבר ואשור חזוק לדבר; תקף

 וכיו״ב; עדים התיכה, יד• על וכרוכה( חוזה
נד-. או שבועה הקמת

 שכל, חסר לאיש כנוי ,*צואר קטוע —

צואר. קצוע קצע, ר׳
 הדש ,*מקט^ה שנה ,*מקטע חדש —

שלמים. 'לא שנה או

 שרגלו כי רנל; נכה (,*קטעת )נ, ז, ,*קטע

____ כרותה. ידו או

 / \ קטע \/ נשגר לקח ׳ז ׳*קטע
 / .א / י )בהנדסה(,0 משלם;

 המנבל העגול חלק
\ סובבים שני בין

 המאחדת והקשת

אותם.
עצים. הוטב ז, קטעא/ ,*קטע

 כרות נתק, תלוש, ט״י, .יקטף/ יקטף, קטף
 ] טגבעל שבלת ראש או מעץ טרי )ביהוד

 | לחם(. לעשות מעסה בצק חתיכת או
 הבא הרטב, קטף", הכרת. התלש; הקטף,

 שבלת מעץ, טרי )ביחוד נתק תלוש, בכים;

 ד,אחז מעסה(; בצק חתיכת או מנבעול

הכרת. ,*התקטף )אש(. מסביב
 ימיו, יקצרו ,**ישנותיו ;מיו יקטפו —

ימים. יאריך לא
 כבשת יצא ,*מקטפות ואעיו ;צא —

נכלם. יצא טניס,
 1 העץ; מן הנוטף עבה שרף כסר, ז, ,*קטף
הצרי. בשם הצרי; עץ

הענבים. כציר נ, ,*קטפה
למטה. ויורד משסע מקום ז, ,*קטפרם
 לעשותו דבר על הכה דק, עשה ס״י, ,*קטקט

להישירו. דבר על הכה ושטוח, דק
 יחד; והבר קשור ט״י, /*יקטר ,*יקטר קטר

 ן קטר, נדוף. ריח, נתון ישר; בקו ועלה תמר
 הקרב בשם; חכר• או עשבים עשן העלה

 עשבי בריח התבשם קטור, באש. קרבן
 לקרבן העלה הקטר, קטר. הקטר,' בשם.

ן כבשם היה ,*התקטר לקרבן. הובא באש,
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 לקיחת לקיחה; הלוקח, פעלת נ, ,*קיהה
 בה; אותו לקהת כלי יד ;נשואים אשה,
 להזקו תרמיל כפי בלולאה שמכניסים רצועה

שנצים. ידי על ולהדקו
בשנה. ההם עת קיץ, נ, קיטא', ז, .קיט/
הקיץ. סוף ךק:טא/ שלהי —
 מדקןטא/ קשיאז דקיטא שלהי —

 הקדם(, )בארצות הקיץ מן קשה הקיץ סוף
ביותר. שם אז קשה שההם

תאנים. מיבש ז, ,*קיטא ׳*קיט
קיץ. מעיל דבר; בו לכסות וילון נ, ,*קיטה
 | הדר ;משכב חדר (,*.קיטוניות )ר׳ ז, ,*קיטון
אהל. קטן;

 הלל קטן; חדר (,*.קיטוני-ות )ר׳ נ, ,*קיטונית

בו. לשבת עגול כחצי בקיר עמק
 מן עולה אד עשן; עמוד עבה, עשי, ז, קיטור,

רותח. מנוזל עולה אד ;האדמה
 מתנועעת מכונה נ, ,0הקיטור מכונת —

_קטר. הקיטור, ככה מניעה או
 בים השטה אניה נ, ,0קיטור אמת —

המניעה. הקיטור בכה
קטור. י׳ ,*קיטור
 בו שיושבים הבית הקיץ, בית נ, ,0קיטנית
הקיץ. בימי
קטע. ר׳ קיטע,

(.*עוף מין ז, ,*קיכלי
הדר. לשכה, תא, ז, ,*קיל

 ואליה בארץ תקועה עץ קורת ז, ,*קילון
 ;מבאר מים בו לדלות ארן מוט מחבר
קולח. מים, מעביר צנור ; למים תעלה
 ישמע למען בה לדבר חצוצרה כעין ז, ,*קילוני

 תושב ;קולו מרים צעקן. ;למרחוק הקול

)קולוניפט(. מושבה
; סוס לכסוי שמיכה ;עבה שמיכה ז, ,*קילקי

 3סק,3,מ 01־05561, ת1£עי6, קיכלי (1
151־05116

בנוף. ומפתל מסבך שער
 דברים בו לצב־ בית מחסן, אסם׳, ז, ,*קילרין
צרך. לאיזה שונים

 דבר חזק ודבור; הבטחה מלא פ״י, קיט, >קים(
 הניח; השאר, ;בחיים השאר ;קיום לו ונתון

 ; השאר ,*התקים דבר. אשר ;מצוד. מלא
 בתכונתו; השאר חיה; השארבהייס; התחזק;
בדבר. וכאשר מקים היה התאשר,

 הנן ־,*:על התקעם ,*על־ ק:בם —
על־. והסה

 עצמית, מתנגד)?(; אויב, ב.(, כב. )איוב ז, קיט,
דבר)?(. עצם

דבר. לקים ברית חק; ז, "׳םק:
 ;משתנה בלתי תמידי, (,*רן״מת )נ׳ ת,? ,*קיט

להק. ועומד תקיף ; ועומד הי ;ואמיץ חזק
ונצב. מתמיד דבר ;מתמיד קיום נ, קימא/
 בו שיש ,ז,*קימא בר קימא/ בן —

 שאפשר להתקים, שיוכל שיתקים, קיום;
להתקים. לו

המקים פעלת* ; ממקומו הקם פעלת נ, קימה,
דבר. 1

נחש. מין ז, ,*קימוש ,*קימום
קון. י׳ קונן, >קין<
חנית. להב _קיני(, כ׳ _קין, )ס׳ ז, קין,

ביותר. ארכיב אשכים בעל ת, ,*קין
ובכי. הספד שיר קינות(, קינים )ר׳ נ, קינה

 ,*.קינות טנלת ,*קינות ספר —
איכה. מגלת ,*קינות

 לקראם קינה פיוטי המכיל ספר ,0קינות —

באב. בתשעה
קנוניה. ר׳ קינתיה",
קנוף. ר׳ ק^י,
קסום. ר׳ ,*קיטום
קסם. ר׳ ,*קי^טם
 ארץ על מלך ;עליון שליט מלך, ז, ,*קיטר

רבות. ארצות או גדולה
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ממלכה. ממשלה, מלוכה, נ, ,*קיסליות

 קרקעו. על בכלי הנאסף הנוזל משקע ז, ,*קיפד.

(.* שבוטה דג, מין ז, ,*קיפלן

ינשוף. ; רניל קטן קוף טין ז, ,*קיפוף
 הזמן כשנה; החם וזקופת )כ׳״קיצי(, ז, קיק,

 ;יבשות תאנים ; העצים פרי בו שקוטפים
 המזבח על קרבנות תוספת *)־המזכה(,

 ובנדבות הנדרים קרבנות כל העלאת נטר אחרי

אחרים(. קרבנות שאין )בזמן
 בימי שיושבים הבית ז, .ץ,יהכן בית —

קיטנית. והחם, הקיץ
 וקוצים, עשבים עקור נכוש, פ״י, ,*קיץ <*>קיץ
 המזבח( )־את ;במקום הקיץ את לבלות גרום

 העלאת נמר אחרי המזבח על קרכנות הבא
 שאי; )בזמן והנדבות הנדרים קרכנות כל

 התכוץ. התיבש, ,*התקיץ אחרים(. קרבנות

ליבשן; תאנים קוצץ ; קיץ פרי מאסף ז, ,*קיץ
 שטוחות תאנים שוטר ;פרי שדות שומר
בשן. י ל ביטדה
 קיץ. פרות שדה נ, )שדה־(, קיצה/ ,*"קיצה
קצוב; זמן קבוע, מועד (,*.קיצין )ר׳ נ, ׳*קיצה

 הסכמה הטקצץ; פעלת משנתו; המקיץ פעלת
פסוק. דבר קצבה, ;צדדים שני בין דבר על

כקצה. אשר האחרון, ת, ,*קיצץ
 או הנאכל או הנטוע דבר ת, ,*קיצץ ,*קיצלן

כקיץ. הנזרע
 בדעות האחרון ההצה אל הנוטה ת, ,0קיצוני
במדות. או

קיצוני. שהוא איש או דבר טבע נ, ,0קיצלניות

 1<2,מק 1<31ק־(6,ת 63קז6. קיפון *(

€3קז

 עור על קיץ שמש מחם כתמים נ, ,0קיצונית
לף.3 האדם, פני
קאת. ר׳ ז, ,*קיק
 בו שמשתמשים שם; מין ז, ,*שמן־קיק )קיק(

/1משלשלת לרפואה
זונות. בתי ז״ר, ,*קיקולים

הקיק. שטן עץ ז, קיקיון,
הרפה. קלון, ומאום; סחי ז, קיקללן,

 ה־, צלע דפן; בנין, כתל .קירות(, )ר׳ ז, קיר,
 מהצלת; של ישפה* תקרה; קורה, עיר; טורד;

דנג. שעוה, חדר;
הלב. פנימיות ז״ר, הלב, קיללת —

הקבוע. הזמן הנכון; המועד נ, ,*קירה
 קול בבלי; ובדומה כטבע צלצול קול ז, ,*קיש

צעדים.
 פנימה וכפופות עקומות שרגליו טי ת, ,*קישן י

בלכתו. ובארכבותיו בקרסוליו ומקיש
 כלי לנין, בו; לשתות כלי כד, ז, ,*קיתלן
הידים. בו לרחץ

דבר. כל קדם ר״ת, קכ״ד,
 קשה לא כבד(; )הפך: המשקל מעט ת, קל,

 מהיר, במעוף; או כהליכה מהיר להעשות;
 תה״ם, מזער; קטן,* נכבד; לא נקלה, חרוץ;

במהרה.
 עושה פוחז, לב, נטהר ת, ,לעת קל —

התוצאות. אל לב שים טבלי טעימים
*

 שבתלמוד חמדות אחת ז, ,וחקר קל —
 כדבר )אם החמור את קל מדבר ללמד

 לא החמיר כדבר חמור, ענין נמצא הקל
נמצא(. שהוא שכן כל

*

 קל של בנו< >בן בנו וחקר קל —
ומבפל. כפול ' וחמר "קל ז, ,וחקי' *

 נכון, לא קו״ח ,חשך של וחקר קל —
טשכש.

*

 שספסנןסזססן ,סזסגא קיק שטן ס
810(11)561,1טב11£ ,תסח 63510ז-011.
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קצר. זמן ,*קלה שעה —
 לנו(. >=גרור לן קיטא להבין; קל ר״ת, ק״ל,

קלי. מוכר קלי; קולה ז, ,*קלא

אדמה. רנב ז, ׳*קלא
ירקרק. תכלת צבע מין ז, ,*קלא-אילן

 יריעה גרזן; בגדים; עליה לתלות יתד ז, ,*קלב
 ובה הגמל צואר סביב הערבים ששמים

 זהב או כסף חתיכות במסמרים אחוזות
 או קצרות ידים בעלת כתנת קול; משמיעות

ידים. בה שאין
 מטבע, חלוף שכר (,*_קלבונות )ר׳ ז, ,*קלבון

חלוטים. דכי

 שרולים עם או שרולים בלי בגד ז, ,*קלבום
קצרים.

 זרתות לצד במהלכו שנוטה מי ז, ,*קלבן

חוץ. לצד מעקטות ורגליו רגליו,
הירך. עצם נ, ,*קלבסת

 נמוכה; ממדרגה טשוט צבא איש ז, ,*קל|ס

צבא. איש של מסטר נעל
 סביב; באש להט ס״י, יקלה<׳ )קלה׳ קלה

 מאש האחז כאש; האהז הקלה, שרוף.

 היה הבזה, ח׳(; לח׳ )תהלים קדוח קדחת,
 רעי. בהוצאת הטנף* בחשיבות; ומעט לקל

 טתאם מפחד רעי בהוצאת הטנף ׳*קלה

 זולתו. בכבוד והמעט הקל בזה, הקלה, וכיו״ב.
 בדינים, המקל פעלת דבר; הקלת נ, ,*קלה

בו. שהקלו דבר חמרה(; : )הסך אסור מיעוט
 נוזל זרם שטף; זרימה, מים, זנוק ז, ,*קלוח

בחזקה. המזנק
 קצר; ונעשה התכוץ מאבריו שאחד ת, קלוט,

 אם כי סדוקות אינן שסרסותיו מי מסרס;
מחברות.
וביריב(. קש )של דק קנה נ, ,*קלומית

 צרה, ;כבוד( :)הסך חרפה, בוז, ז, קלון,

 זנות;* בו׳(; יג׳ )ירמיהו הנקבה ערות אסון;
ע״ז. של אנדרטי צואה; זוגות; בית

קליטה
 זונות. בית ; זונות בית מחזיקה נ, ,*קלדנית

 מהולות. רקוד, קפיצה; תהלה; שבה, ז, ,*קליט

נקיה; כסלת לחם כבר גלוסקה, נ, ,*קלוסקה
 דבלים. ככרי בעין יחד כבושים זיתים
 קלפה. קלפה; המקלף פעלת ז, ,*קלוף

 טוב. ריח בעלת עץ קלפת נ, *קלופה

 טעים בני של מאד דק עור נ, ,*קלופית
לנקניקים. המשמש
לעין. משחה נ, ,*קלורית

 בשני, אחד דבוק לא סמיך, לא ת, ,*קלו^ז
צפוף. לא קרוש, לא

קל. שהוא דבר תכונת נ, ,*קלות
 לדבר, לב שימת חסר נ, ,*רא^ז קלות —

רצינות. הסר
 )מים(, זנוק פ״ע, (,*יקלח *).קלח *קלח

 לקלוח. גרום ;קלוח ,*קלח שטוף. זרום,

 עצמו על הביא טים, זרם קבל ,*התקלח
ממקלחת. מים זרם
 וקשה עבה גביעל בד, (*קלחים )ר׳ ז, ,*קלח
 של חתיכה שתיל; ;וכיו״ב( )כרוב צמה של

 את בו שם שהטוה סל מעין ;דבר איזה
קלוח. טיס, זרם0 בו; המתגלגל הכישור
בו. לבשל גדול סיר נ, ,*קלחת

 תוכו, אל אסוף פ״ע, (,*יקלט ,*)קלט *קלט
 השאר ;תוכו אל חטוף תוכו, אל קבל

 בקרקע )הצמח התפש האחז, הכיל; בתוכו;

 ;צבוע( )אריג הצבע את תפוש ; ברכב( או
 המקלט. יעיר אל בשגגה הרוצח את אסוף

קלוט. ,*הקלט
 כאש קלוי דבר (,*קליות )ר׳ ז, קליא, קלי,

 שמשתמשים שרוף צמח* ;שבלים( )ביחוד
סבון. לעשות בו
קליל. .קליל .קליל, ר׳ ,*קלי *קלי

 מה. המלאה הירך עצם נ, (,*)קלית ,*קליד.

 קבלה הצמיחה; התחלת השתרשות, נ, ,*קליטה
תוך". אל



ע הל - 526 — הליל
 ת, ;טה דבר קטן, דבי־ ז, ,*קליל קליל׳

• * י - ק. י—,
לאט. לאט ,*קליל קליל —

ביותר. קל שהוא דבר טבע נ, ,*קלילות
 (.* לקיטו אותו שמולהים דג מין ז, ,*קלים

קלוע; דבר ;והאורג הקולע פעלת ג, ,*קליעה
 בו לטען גסה כרשת עשוי גדול שק טעין
וכדומה. תכן חציר,

 ר׳ ; קלסה והמהיר הקולף פעלת נ, ,*קליפה
קלסה.
 יהד טתדבקות שהן השערות מחלת ז, ,*קליק

 1 מככבות שערות קוצות ;להפרידן אששר ואי
עזים. מצמר עשוים יריעה או כגד יהד;
קלוש. ר׳ ,*קליש
 הטיך. ולא קלוש שהוא דבר טבע נ, ,0קלישות

לא היה קל, היה פ״ע, .יקל(, >קל, קלל
 | דל היה ;ובכבד בכמות מעט היה ;כבד

 י וכלבתו. בתנועתו מהיר היה ;בערכו ושפל
 הביע ארור, חרף, גדף, קלל, קלול. הקל,

 כלה. השחת, ;על־ רעה תבוא כי חפץ
 ;א־ור היה ל,*קל קלקל. ר׳ קילקל,

 הלול׳ קלקל• 'ר׳ ׳*..קלקל קל. היה

 השפל, ;והכבד הכמות את והקטן הטעט,

 לקלון. כבודו שים איש, כבוד הקטן

מקלל. היה ,*נתקלל ,*התקלל
 -אש בקלות התנהג ,*נגד־ ראש הקל —

את־. בכבוד( )לא
 או אבן כד ז,* מבריק, נוצץ, מלטש, ת, קלל,

חרם.
אלה בארה, ; חרוף ;נדושה נאצה, נ, קללה׳

ברכה(. : )הפך
 דכ-י ,*בהנים שבתורת קללות —

מג. - יד כו. בויקרא התוכחה
דברי ,*תורה שבמשנה קללות —

0x0מ51, /\/131ז<616, קלים  (*
תז3זשטן<63,ט וח3ש1<6םז1

פה. - טו כ״ה. כדברים התוכחה
 קבה (,*.קלמעת ,*קלמוסים )ר׳ ז, ,*קלמום

עט. ;מקבר. עשויה עט כתיבה,
קפשה העטים, תיק זו״ב, ,*קלמלין ,*מלמד
דיותה. קסת, עטים; בה לשים

 ויום הדש -אש יום ז, ,*קלנדס ׳*קלנדרי
והרומאים. היונים אצל השנה ראשית
(.1עוף טין נ, ,*קלנית

קלנית
 ;ל־ לעוג על־, צחוק פ״י, .קלם, ()קלם

 רקוד, על־; שריון שים פאר; שבה, *הלל,
 לבוש היה ,*קלום במחול. יצוא הול,

 ;התל לעוג, התלוצץ, התקלס, שריון.
ומפאר. מהלל משבה, *היה
 או גדי ׳*מקלם זגגל ,*מקלם גדיי -

קרבו. על כלו צלוי ענל
הרפה. לעג, צהוק, נ, קלסה, ז, לןלם,

 צמה של וקשה עבה גבעל קלה, ז, ,*_קלם
קולס. ר׳ וכדומה(, )כרוב

במעים. כאב בטן, כאב ז, ,*קלם
אותות ז, )־פנים(, ,*קלסתר ,*קלסטר

פנים. תוי הפנים,
 למרחוק, השלך פ״י, יקלע(, >קלע, ־לע

אריגד ארוג שתול, ; ציורים ושתה גלוף ; ירה
 ;)שער( מקלעת כעשה עשה גדול, ; רפויה

 עשר* ;׳-ה השלך, קלע, שכח. *קלם,

)שער(. מקלעת
מקום. לאיזה ככק-ה בא ל־'", אקלע —
וחנית; ברמה או קלע באבני מורה ז, קלע,

שער. *קולע
3^63סק־ד0, \/1631!08 קלנית *(
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עור רצועת ידיה; כלי ז, קלע,

ראשיה כשני צרה וכדומה
\ המקום )את כאמצע ורהבה

 111 1 יי,עה יע״(-1״•^ ר3״־ יאו1יר הריוכ

111 אחת קליעה; מעשה עשויה

קלועה; שער קוצת* הדלתים;
07 כאניה; מפרש נם, ;דגל

קלע קטן; חדר איהל; האניה; עבותות
הדגים. לציד במים קליעה מעשה חיץ
 שאין מה בסוד, ,0הקלעים מן לפנים —

לראות. יכול אדם כל

 הפר פצל, ס״י, (,*8יקלף ,*>קלף *קלף
 איזה או הסרי תוך את חשוף מפרי, קלפה

 דבר. של העליון החלק את סכין ע״י הסר נוף;

 וכדומה. פרי מעל הקלפה הוסר ,*הקלף
 הקלף. ,*התקלף קלוף. ,*הקלף ,*קלף

 ונגלה הטלא נפל ,*טלאך התקלף —
 לאמר: משל מבטא שמתחתיו, הקרע

 ונגלתה עליך שהיתה המסכה הוסרה

ובערותך. בורותך
עליו. לכתב מעבד עור ז, ,*קלף

למשחק. עבה ניר פתקות ז״ר, ,0קלפים —
 ד,נסתרה, האמת את גלה ,0הקלפים גלה —

אותה. להסתיר ולא הכונה את גלה

 את וסכסך ערבב ,0הקלפים טילף —
המשחק. כעת הקלפים

 בכף או באגרוף מכה בו; להכות כלי ז, ,*קלף
היד.

קלף. גליון נ, ,*קלפה
(,*קלפיות ,*קלפיות >ר׳ נ, קלפי *קלפי
גורלות. בו להטיל כלי

 הקרום (,*קלפים ,*קלפיות )ר׳ נ, ,*קלפה
 המכתיר הרע הכח0 זג; הפרי, את המכסה

)כקבלה(. הטוב הכה את
 שאין לדבר ספל נ, ,0העזום קלפת —

לו. ערך כל

 דבר תכונת הפסד, • השהתה, ז, ,*קלקול
 בלבול, ;מוסרית ירידה ;ומקלקל נשחת

ערבוב.
 בלבול טעות, ז, ,חשבונות קלקול —

בחשבון.
*

 של הבארות השחתת ,*המים קלקולי —
המים.
נכבד. לא ורזה; קל ת, קלקל,
 לטוש, מרוט, והנה; הנה הנע פ״י, קלקל,

 ,*קלקול פשוע. חטוא, הרוס; השחת,* חדד;
 התנודד, התקלקל, ונשחת. רע היה השחת,

 כמוסריות; ירוד ההרס; השחת,* התמוטט;

בהשתנה. אי רעי בהוצאת הטנף
 מקום רע; מקרה רע, פגע נ, ,*קלקלה

האשפה. שפך
 חברך( )את לראותו קשתרל אל —

 תלמודית אמרה ,*.קלקלתו בשעת
 חברך את מפגש או מראות התרחק לאמר:

 שהוא בעת או מגנה דבר שעישה בעת
 שיראוהו הפץ ואינו נעים לא במצב נמצא

אחרים.
 לקלקל, ־שדרכו לקלקל, שרגיל ת, *קלקלן,

תמיד. המקלקל
קנקנתום. ר׳ ,*קלקנתום

אותו. שאוכלים המצרי פול שריש ז, ,*קלקם
קולר. ר׳ ,*קלר

האכל. צרכי אוצר חדר ז, ,*קלרין
השטוה. החלק דקות; נ, ,*קלשה
ברזל. או עץ שן ז, קלשון,

 שנים, שלש בעל מזלג ז, קלשון, שלש —
מלנז.

 בסיס, סל; נ, ,*קלתות ,*קלתה ,*קלת
 לאבני מעל תלויה אפרכסת לדבר; יסוד

 היא ומשם התבואה את בה •שנותנים הרחים
 אכן שבאמצע החלל אל מעט מעט יורדת

 קפסד שרברב; המים, אמת הרחים; של הרכב
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 קטנים דברים בה שמות שהגשים קטנה

נחוצים.
כנגד. מתקומם אויב, קמים(,7 )ר׳ ז, ה[□,

ראשון. קמא/
 שם הראשון(, )=השער קמאי', בבא —

 הראשונה נזיקין, בסדר תלמודית מסכת
 נזקים; כדיני העוסקות המסכתות משלש

 ממסכת הראשונה המחלקה )בתוספתא(

"כלים".
 שבלי קבוץ בשבלים, צומה דנן נ, קמה,

 כנוי נצב; עמוד* לארץ; המחברות השדה

הזכרות. לאבר
 ומכפל• ומקפל המקמט פעלת ז, ,*קמוט

קומום. ר׳ ,*קמום
בקמץ. מנקד0 עצום; סגור, ת, ,*קמוץ
קמצנות. ; חסכון ז, ,*קמוץ
 גוף0 ;בכפה מקרה כבסה; עשוי ת, ,*קמור
 )הפך: המגדלת כזכוכית בדורי באופן בולט

קעור(.
כפה. כעין גוף עשית ז, ,*קמור
חוח. קוץ, ז, קמוש(, )או קמוש

 חלקי הכנס הקמץ, הכוץ, ,*הקמז *(1)קמ

צר. בשטח דבר
 דק; טחון דנן (,*קמחי□ ר׳ .קמחי, )כ׳ ז, .קמח,

מחיה. מזון, לחם,
 כקמח לבנות נקודות ז״ר, ,*קמחים —

מתקלקל. כשהוא היין על העולות
 הוסיף :במובן בטוי ,*.קמח םיף1ה —

 בטוי גם יש המתנגד, לדברי וחזוק ראיה
 : במובן ,*מים הוסיף קמח הוספת משל:

 והוכחות בראיות דבייך את עתה חזק

 הקודמים. בדבריך אותם הרפית כי חדשות
 לקמח, טחון פ״י, (,0יקמח ,ס>קמח *קמח

 הטח׳ לקמח, היה ,*הקמח כקמח. דק עשה
לקמח. טחון ,*קמח כקמח.

קמח. ר׳ קמחא',

 קמת טוחן טחין/ טחינא קמחא —
 ומפורסם ידוע דבר מספר : לאמר טחון,

כלום. מהדש ואינו
 ולהוץ החוק כוץ, פ״י, יקפט(, >קמט, קמט

 התכופף; )-עצמו(, *.קמט וקפל. כפל יחד;
 והקפל הכפל קמוט, הטעים. הלוך עצור

הכרת. קטם, ה
 כווץ מקום כעור, כפל ז, ,*.קמט ,*קמט

בבגד. כפל ;בבשר
 הידים )אצילי בנוף מקפל מקום ז, ,*קמט

קטנה. גומה ;וכיו״ב(
 שיש הנוף חלקי ז, ,*הקמטים בית —

 וכדומה. השחי בית כגון קמט, בהם

מתעב. בדבר, קץ ת, ,*קמט
בגדים. של תכה ז, ,*קמטר

בפני. ;לפגי ט״י, קמי/? קמי",
 להלן הלאד, : לאמר לפנינו, לקמן/ —

כתוב(. )בדבר
 עליו שטחו או בקמה ששפשפוהו דבר ת, קמיח/

וכדומה(. לעבדו )עור קמח
 נקביו, מעצירת הסובל בנקביו, נעצר ת, ,*קמיט
העצירות. במחלת חולה

 וקמטים. כפילות ועושה הקומט פעלת נ, ,*קמיטה
אוכמרחץ; בתנור המוקד בית אח; תגור, ,ז,*קמין

 את בו לענות אותו שמסיקים כלא בית

האסירים.
 עליה שכותבים ניר או קלף חתיכת ו, ,*קמיע

 כתור הנוף אל לקשרה סודיים ודברים שטות

 שונים עשבים אגדת ;לרפואה סגלה
סגלה. לשם שנושאים

 כשלש לקיחה כחפן, לקיחה נ, ,*קמיצה
 ;מגהה( ק־כן )מקמה הריבונות האצבעות

לזרת. הסמוכה האצבע

 נבול, פ״ע, יקמל(, קמל, >קמל, קמל
ויכמש. יבל כי לדבר גרום ,*הקמל כמוש.

וכמוש. קצוץ ת, ,*קמל
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 הוא משמיענו, )הוא לן משמע קא ר״ת, קמ״ל,

מודיענו(.
לקמן. ר׳ קמן,

 על העולה לכן טדב כעין עסוש נ, קמניות׳,
יבש(. לחם על )כיחור נרקב דבר
אגוד. קשור, ס״י, (,*.יקמע ,*>קמע *קמע

מזער. מעט, תה״ס, קמעה׳, קמעא',
 לאט. מעט, מעט תה״ס, קמעא", קמעא —

לטיול, עם, לאספת מיחד שדה ז, ,*ן*קמפ
 וקיכות התאבקות למשחקי

צבא.
בחנה

רשרוש הניר, על
 כסו מלא צביר ס״י, יקמץ(, >קמץ, קמץ

 סגור, שביד; התיכונות האצבעות בשלש

 האצבעות כשלש הלקח הקמץ, קסוץ. עצום,
 לקוח הונו; נצור ,*קמץ היד. של התיכונות

,*הקמץ קבץ. אסור, ככילי; התנהג מ־; הלק

 ל־(, ־,3 את־,
בנלל זולתו את

קנאן
קערורי. ססון כפה. ז, ,*קמרון
קטוש. ר׳ קמשיון(, )או קמעיון

 עוף דיור קנים(, ר׳ קני, כ׳ .קן־, )ס׳ ז, קן,

זוג* ;שבקן אפרוחים ;קטן תא חדר, ;כנף

 בתורה הכתובה המצוה ,*דיקן שלוח —

 הכנים על האם את הקן מן לקחת שלא

ו-ז(. כ״ב, )דברים
 במשנה המסכות אחת שס ,*קנים —

העוף. קרבן בדיני העוסקת
 )העט קל רעש קול ז, ,*קן

הניר(. או הקלף

 עם: >בא ס״י, קנא, >קנא(

שנוא או וכעוס קצף
 אחר; בהצלחת עין מצרת התחרה הצלחתו;

על אשתו על התקצף חמה; הער הכעס,

יץ•כקז
ידוע. עכבי :שלמקמצים ?שיריים -

; אחריםה נטיות

כף מלא (,*קמצים ר׳ ,*קמצי>־ ,ז׳*קקץ
 ;בו שמקנאים טי כמעשה
 מטחללי נקטה בבקשת

גרוס זולתו, בלב קנאה

 לעשות התחרה
 לבבו הדם )־ל־(,

עורר ;אחר :בוד

 מין הגב, ומועטה; קטנה למדה סמל והזרת;
הארבה. ממיני

 לס. בדקדוק תנועה שס ,*קמץ

 מרגלותיו. בצד ראשו מקסל ת, ,*.קמצוץ

 כילי. חסכן, הונו, חושך ת, ׳*.קמצן
הקמצן. תכונת נ, ת, ,*קמצנות
 פיס; בו לבשל סך טגלש, ז, ,*קמקום
ז־נ קכול,“בית דם: )חלקיו תה בו לבשל

:ל׳0

מקנא

 השתדלות ;

 חזקה; תאוה

בבונד אף

כפוי(. אזן,
 ,*חמים של ל-בקמקום מדוד —

 בדברים סלוני את חרף במובן: משל מבטא

והריסים. קשים
 של פסון עשה ס״י, (,*וקמל ,*)קמר *קמר

קמור. ,*קמר בכפה. כסה כסה,
 בו לשים כיס כעין כלו חלול אזור ז, ,*קמר

וחשיבות. כבור לאות חגורה כסף;

.קנאים'

קנא;

 על אף החרה הכעס, הקנא,

הטלא ,*התקנא קנאה. עורר
 אדוק* לכבודו; מקנא ז, קנא,

דעה. לאיזו או דבר לאיזה
 אחו בהצלחת עין רע נ, קנאה,

 אחר; כמעשה לעשות והתחרות

 המה ; קצף אף, המת כעס,

נקטה. ;באהבה
 משל ׳*חכמה תרבה סוברים קנאת —

 טובה. נם המביאה קנאה יש במובן: ידוע
בהמה. נוקם ;בדבר אדוק ת, ׳*קנאי

שהתחזקה השני הבית בימי :תה
 עם חרות בעד נקם ובסערת בקנאה להלחם

ישראל.
 קנאה מלא (,*.קנאנית )נ׳ ת, ,*קנאן

באשתו. מקנא
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 | ירקות עלי והקצע התוך פ״י, ,*ב_3ק (*יקנב

לנקותם.
 । הקלחים מן שקטפום ירקות עלי נ, ,*קנבה

לקרקע. המחברים
 עושים שטגכעוליו ידוע צמח פין ז, ,*קנבוס
מאד חזקים והבלים הוטים

כותשים אסיתו שאהד תנור מאסה נ, ,*קנקקה

ל■ הושיט —
קנה

ל הושיט ,*בקנה
 תון
נטל

 לבשל או לקמח שנית אותו

 במיני מבשל יין ז, ,*קנדיטון

 שעוה. או חלב נר ז, ,*קנדל

קורה ארך, מוט ז, ,*קנדם

ממנו.
בשמים.

א' “'צא

ערמה. בתחבולות ומקניט שובב נער הזרגון(

אי לפלוני
מצדי.

 האבל את הכנס ,*ל_ושט קנה הקדם —
 שבנדון הנשימה אב- אל השהיה את או

הושט. אל ולא החי
ןאל בקנה רך אדם :הא לעולם —

הלב. וקשי הגאות נגד

 י■ ערך ז, ,סמךה קנה —
למשל המדברת המדה

רבו׳ פ״י, יקנה<, >קנה, קנה
כפף במחירו ונתן דבר לקוח

 :מחיר,
;נאול

לד; ואדון :עלעשה; יצור, ברוא,

 השג* במחיר;
מסור* תכלית;

 1 לאיזו העד זמן
ן רכושו. שיהיה

 הב ,1 : ססס!
 דב אלף סי קטנה

 קנא. ר־ וא,3ק

 ע ירק עלה נ, ,*קנובה
המנגב פעלת ז, ,*וח3ק

־•א

השהש

זטן. הרויח ,*זמן קנה —
( לפרסום שם לעצמו עשה ,*שם קצה —

מפרורים.
 ש פה ז, ,*סעודה קנוח —

 שבדה הפרפרת הסעודדה,

הסעודה.

אז

 שלא דבר מקנה אדם אין —
ידוע. תלמודי חק ,*לעולם

:א

<,3קניד ר׳ז׳ קנה׳

 סוף, ; צמה בד ;הדגן שבלת ;האדמה מן

 עצי בד ;הנהרות שפת על הצומח נבוב צפה
 מנודה; ענף המדה; בד המשקל; בד כשמים;

 ;המרפק עד מהכף האדם ביד התחתון החצי
גרגרת. החי, בגרון הנשימה *אבר

 ארוך כקנה כלי דובה, ז, ,0רובה קנה —
מות. בדורי בו ילידות

בטל :לאפר משל מבטא ,*בקנה דחה —

 ומא/3ק
ז ,*קנון י דעולה

דבר ל_קיפ :ועה

בו שאיןדבריו או איש טענות

 ברמאות רב־ לעשות התקשרות נ, ,*קנוניה
 ערמומית, הרוח, את המתקשרים בין ולחלק

וטזטה. רמיה מחשבת
 רשתות יריעות עליה שפורסים מטה ז, ,*וף3ק

 הזבובים מן בה הישן על להגן מסביב דקות

 פורשים שעליהם המוטות ארבעת והיתושים;

המטה. יריעות את
 עליו שאין כגפן מסלסל דק ענף נ, ,*קנוקנת

וניטים גידים ;פרי ולא פרחים ולא עלים לא
ממשי.

 {43,(ח <±3ז׳\ח6, קנבוס ס
116קוח

החי. בעל באבדי דקים

נקז ;מרטיבות ונקה נגב ס״י, ,*ח3ק <*ח3>ק
מחוק. היה הטחה, ח,"3התק ובדומה. מאבק
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 בדברים, הקציף הרעים, פ״י, ,*הקנט <*>קנט

הנעים.
 איש חצי בצורת אגדי יציר ז, ,*ר*קנט
סום. וחצי

 ; הקצפה הכעסה, המבעים, שעלת ז, ,*קנטור
 דברי ; שומעם את המכעיסים קשים דברים
ולעג. התול

 ריב דברי ז״ר, ,*קנטור דברי —
 את המכעיסים קשים דברים ומדנים,
שיטעם.

 קיר לקרקר בקצהו מחדד ברזל מוט ז, ,*קנטר
אבנים. ולדצב
 בדברים; הקציף הכעיס, קנתר, פ״י, ,*קנטר

_קנט־. כעוס; ,*התקנטר על־. בוז שפוך
ריב. איש ז, ,*קנטרן

 )בתוספות קטנה; מחברת ניר; גליון ז, ,*קנטרם
התלמוד. על רש״י לפרוש כנוי התלמוד( שעל

 הקלחים; מן ירקות עלי נתוק נ, ,*קניבה
 הירק קצה הקלחים: מן הנתקים העלים

 לבשול; אותו כשמבינים ומיטליכים שחותכים

מנורה. או נר של הפתילה ראש מחיטת
לתענוג. ציד צירי ז, ,*ק?יגק
הקנוי. הדבר0 הקונה; פעלת נ, ,*קניה
לבעלה. ביחס אשה קנין; נ, ,*קמה
נקם. אוהב נוקם, ת, ,*?ן?'^

מגאל. קץ, בוחל, ת, ׳*יקניט
 הון, רכוש, במחיר; שקונים דבר ז, ,*ק״ין

הקונה. פעלת קניה, יצירה; בריאה,
 ואשורה ברית כיייתת נ, ,*קנין קבלת ז, *קנין

 בידו אוחז הצדדים משני שאחד זה ידי על

השני. הצד של מטפחת או בנד
 על רק שנעשה קנין ז, ,*דברים קנין —

הדין. פי על ממש בו ואין דבור ידי
 _קן ;בא־נ משבצת כעור; קטן תא ז, ,6קנין

הדבש. בכורת קן קטן;
קונכית. ר׳ ,*ק?כה

קנתו
׳ לו. קנטון יטצבע ת, ,0קנם

 ידי על דבר אסור ,*קנם (*>קנם
קונם. ר׳ קונם, אטיית

 קנה מין קנטן(, )ס׳ ז, קנמון,
ס, בשש

דור, לו; קן עשה פ״ע, קנן, )קנן(
שכון. גור,

קנוניה. ,ר ,*קנדה
ש על עגש שים פ״י, (,*יקנם ,*>קנם *קנם

 הגז־ ,*הקנם ענה. בכסף; ענוש דין; בית
ענש. קבל לענש,

 מעש־ על עסה ענש (,*.קנסות )ר׳ ז, ,*קנם
דין. בית סי על ענש רע:
 השיכים הדינים ז״ר, ,*קנסות דיני —

קנסות. בתור הבאים כסשים לעניני
רשימה. ז, ,*קנסון

_קץ. סוף, ז, קנץ,
 כלי שכבה; מעשה שבכה, ז, ,*קנקל ,*קנקל
 לעשנם; בגדים בו יטשמים בקרקעיתו מנקב

חדר. ארבה;
 הטה־שה. יד שצוארוארך; בקבוק כד, ז, ,*קנקן

 במה אלא בקנקן תסתכל אל —
 אל לאם־: משל מבטא ,*1ב שי>ס
 אס כי וגילו האיש שנות אל לב תשים

 תשים אל במובן: ולפעמים ידיעותיו; אל

 אם כי הדב־ או האיש חיצוניות אל לב

פנימיותם. אל
 המצת ז, ,*קנקנתום

להשחירה.
טין ז, ,*ק^ים ,*קנר

אזן כלי, יד נ, ,*קנת

הי דברי ז, קנתור",
ר׳ הרעמה, ;שנינה

xנמקס43י 21וחתז1, €2טח11£, קנטון ס
זז^חתו^10ת
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 סלים תלוים קציתיו שבשתי אכף ז, ,*קנתל

משא. בתוכם לשים
 בוז שסוך ; הקציף הכעיס, קנטר, פ״י, קנחר",
קנתר. כעוס; התקנתר", על";
קנטרן. ר׳ ז, ׳*קנתך!
צכא. איש של כוכי! נ, ,*קסדה
הממשלה. מטעם ודורש הוקר ז, ,*קסרור

כים. ליציקת ספל נ, קסוה",
המכשף. מעשה הקוסם, פעלת ז, ,*קסום

קערה
 )יין(. הנדן לד"־. התחיל הקסם/ קצוץ.

אדמה. דנב נ, ׳*קסטה
 התיכת צ-י-אבן; ;א־מה רנב ז, ,*קסקם

)?(. קש
 בתאר כלך -.כלך י, ס (,0יקסר ,0)קסר 0קסר ;

לקים-. היה ,0התקשר "קיסר׳■.
ממלכה. ממשל-, מלוכה, נ, קסריות" ;

 אנשי -צכא; אנשי כנודי בית ז, ,*קסרקטין
הצבא.

 עשה כסוף, י פ (,*יקער ,*>קער קער"
כקערה.

 קעדדת(, ־׳ קע;תי, נ׳ _קעךת, >ם׳ נ, קערה׳
למאכל. עמק שקערוד כלי

מבטא פיה", על הקערה הפוך —

 כש־ף; ע״י ■כ־ ד-וץ י, ש ןקסם<, >קםם, קסם
 . כמו הלב לקוה כשק־; נכא עתידות; הנד

קסום. ׳*קסם בקסם.
 כשפים; ־ב־• נחש; ;כשפים, מעשה ז, קסם,

 כמד לב תפישת הקסם; שכר שקר; נבואת
בכשוף.

 קטנה; עץ בקעת שבב, עץ, נזר ,1 ׳*קסם
שבאזניס. ענילים

מנלף. הוצב, פסל, ז, ׳*קסם
,קסמים. צרור נ, ,*קסמית

 המץ להיות התחיל פ״ע, <,*קםזי ׳*>קסם קסם

 גזור, כרות, קוסם, בשנים. לעוס )יין(;
סזד.ת111, ק5£,חש 1161־1־2, !¥7, קסום <1

קעקע הרום היסוד, עד
:־.-בת.קעקע; עש־ בתוך־; ודקר נקוב כלו;
מש־ש. העקר התקעקע"׳ )ת־ננולת(. ק־וא

 משפחת עקור של־", ביצתו קעקע —
משרשה. איש

 נעקרה של־". *ביצת, התקעק?נה -
לה נשאר ולא משרשה של־ משפחתו

שריד.
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 התקומם בכל, כסו־ :בהוראת מליצי

 וקלקל הרוס0 ; העליינה ההשגחה כנגר
המקבלים. הסדרים

 שוקע. בולט, ולא פנימה כסוף ת, לדרורי׳

 כדור. חצי בצורת גוף פנימיות נ, ,*ק^רורית

 אכל בה ששטים קטנה קע־ה נ, קערית",
האוכל. לסני

פסח. קרבן ד״ת, ק״פ,
 התעבה קרוש, היה פ״ע, יקפא(, >קפא, קפא

 ; וכדומה מקר כאבן קשה היה ;נוזל( )דבר
 התכסה* מהנויזלים; למעלה התרומם צוף,

 ;משקה מעל הקצף הסיר ,*קפא בקצף.
 הקשה, הקפא, על־. שעלתה הזהטה הסיר

נוזלים. על הצף הקצף הסיר* הקדש;
 קרת0 בקרח; ק־וש טרק* קרה; נלד, ז, •קפאון,
רבה. אדישות לדבר, רוח
 גזור, כרות, ;וצנוף גלול קפד, >קפד<

 ;בכעס התפרץ התרגז, ,*הקפד חתוך.
 דבר; שאת •כול לא וחמה; קצף עורר הכעס,

ערך. קל כרב־ זולתו עם דקדק )־על־(
מחרדה; נשימה קצר השחתה; כליון, נ, קפדה,

 בעיני הנחשב דבר על כעס ;המקפיד *פעלת

 השמדה. כליון, השחתה, ;לחשיב המקפיד

 לבו נותן איש רגזן; להתרגז; מהי- ז, ,*קפדן
 ובא מדי •ותר בדברים מדקדק קטן, דבר לכל
ענותן(. )הפך: דוה וקצר כעס לכלל זה ידי על

 לכעס, הטהיר טבע הקפדן, מדת נ, ,*קפדנות

 לבי ונותן המדקדק איש טבע אסים, קצר
עגותנות(. :)הסך דבר, לכל

 קרוש. היה למקשה, היה ,*הקפה (*>קפה

 כשעת היין על הצף וכל הקצף הסר ,*קפה
 למעלה; לצוף לדבר ג-ום ,*הקפה תסיפתו.
הקפא. הקרש,

 מכשל. בשר משקה ;קרוש דבר ז, ,*קפה

שבירקות. תולעת נ, ,*קפה
 הצדקה כסף אוצר ;כסף אוצר נ, ,*קפה

 ; כיס ; כפה חטי; צבור, ; נדבות ;הכללי
קופק. ר׳ נצרים; של סל נביע;

*בשמים של קפה ,*הרוכלים קפת —
רבות. בחכמות בקי איש על משל

 כםשסחה,דסי ,ששול*שרצים של קפה —
במששחה.

חי טין ז, קפוד,
ארבע על הולך
שערות בעל

המתקפל דוקרות
קשור מין ; ס ככדור

/* דהינשוף טטששחרת עוף
מקפץ נחש שם ז, קפלז,
טרשו. על
דייסה, ; בייתה ז, ,0לפוח

נצהין• י |יולכ

הלכעל הלועש טי׳ ז, ,*קפוי
/הלהעי חצק משקה׳ על
וכיו״ב; היין על

מקשה.
י״שיף למעלה העולה ת, ,*קפוי
וצפוף. קרוש משקה; על

המקפל. פעלת ז, ,*קפול

סל. ז, ,*קפוף
הקוסץ. פעלת קפיצה, ז, ,*קפוק

דלוג. קפוץ, פ״ע, יקפל(, )קפד, קפד
 )השטש< הכה ס״ע, (,*יקפח ,*)קפח *קפח
 גבוה נצח, כרות: גזור, ,*קפח הראש. על

 מניע, )־שכך(, בחזקה; גזול הצר,הדאב; על־;

מנצח. היה נכון; לא היה ,*קפוח עצור.
 בדבור נצחי ,*הבריות את קפח —

וכהוכהית.

,!ש&ו 1ו6ז1880ת קשוד ס

 0063,. א3£1ר16ט1ש,€1ר0שט116, קסוד (2

8€שז6€־ו}0\¥1
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,*בךברים קפח —
 עצבות-, את שכר ,*שוקי- את קפח —

ופצוע. הכה ,—רגליו את קצץ
ורזה. גבוה איש כיותר; נכוה איש ז, ,*קפח
מאכלים מכשל אכל; צרכי מוכר ז, ,*מפיל

למכירה.
קלוע. סל כפיפה, נ, ,*קפיפה

 תנודה, תנועה, עכבר; שריר, קפיצה; ז, ,*קפיץ
 | הארכובה קשר פרקי מתנועע; דבר תכונת

 שנכפפת ברזל נוצת0 ומתפשטים; דמתכוציס
לקדמותה. לשוב ומתאמצת

 הפנים. העוית והטדלג; הקופץ פעלת נ, ,*קפיצה
| דרך העברת נ, ,*הדרך קפיצת —

נם(. )בדרך נפלאה במהירות
 הסית ועשה כפל פ״י, (,*יקפל ,*>קפל קפל

 וכיו־ב(; מסך )כנד, גלול כרוך, פרוש(; )הפך:
 כפל ,*קפל כרה. חפור, מעל־; ועבור קפוץ

 קלף. ;וכדומה( מסך )בד, וכיוך

 היה ,*התקפל ,*קפול _קפל. ,*הקפיל
וחפות. ומכסל כפול
 כבנין. כפה בבגד; הבד כפול מקום ז, ,*קפל

 על לסגירה שלשלת יבש; עץ בד ז, ,*קפל
קפלית. עמוד, של כותרת ;מנעול דבר;

 /* הבצלים ממיני ירק מין ז, ,*קפלוט
עמוד. של כותרת ז, ,*קפל^ם
 על ששמים נכרית פאה ז, ,*קפלטין ,*קפלט

נכרי. שער הראש,
 קפל. עמוד, של כותרת נ, ,*קפלית

 הדרן. את לקצר מעבר נ, ,*קפנהריה
קפץ. ר׳ ,*קפם

קטנה. תבה קטן, ארגז נ, ,*קפסה
מאד. בטוח ,*בקפסה ח3כמ —
 סגור עצום; סגור, פעו״י, יקפץ/ >קפץ, קפץ

 פסוח ; כרכר הול, רקוד, ;)היד( יחד וקבץ

ןז6ס״,<!ס קפלוט *<
8112101 ,601121016 ,±210116$)

קק
 )"על־(^ להשיג; רדוף להשיג, מהר* דבר; על

 סתאס מהר צרה או שמהה דבר בוא
 לפגי לעשות מהר לענות; מהר איש; על

 אס כי כסדרו לא דבר היה או עשה אחרים;

 חבורו; כמקום )אבר( התפרק התכוץ; כסרונים;
 כמקום הפנים בהעויות שונות תנועות עשה

 הקפץ, בקופיץ. בשר קצוץ )אלם(; דבור
 וברמיזה. הפגים בהעויות דבר* דילוג; קפוף,

 לעשותן מהר* דלוג; נתר, רקוד; קפץ,
 גרוס ,*הקפץ לקפיצה. גרום דבר; על פסוח

לקפץ. לאחר
חכוי. מבלי לעשות טהר ,*ועשה קפיץ —
 הדרך את עבר ,*הדך" לו קפצה —

נם(. )בדרך נפלאה במהירות
על־/ צרה.( )או פורענות קפצה —

על". פרענות או צרה פתאם באה
 השוק הבור מקום הגוף; באברי פרק ז, ,*קפץ

והירך.
.קפסה. קטן, ארגז קטנה, תבה נ, ,*קפצה

 להתראות. כ־אש תמיד לקפץ אוהב איש ,0קפצן

דבר. לכל כראשון
ופריו. צלף עלה ז, ,*קפרים

 קפריפיס; בו ששכו יין ז, ,*קפריסין ?ין —

קפריסין. מאי הבא יין
 לקודד הטוף, פ״י, (,*יקפש ,*)קפש *קפש

בחזקה.
 ישימוהר אש• לאשה קצר עליון בנר ז, ,*קפש

כתפיה. הכתפים, על
 אחרית; סוף, (,*קצי ,*.קצים ר׳ קצי, )כ׳ ז, קץ,

 אבדון;. כליון, שעיר; הכמות, נבול ; פאה
הגלות(. )סוף הנואל *ביאת

זמן. בסוף לקץ, —
קרובות. לעתים לפרקים, ,*לקצים —
זמן. עבד אחיי )"זמן(, מקץ —
 ואין תקוה עוד אין ,*הקצים כל ל|־3 -

עוד. לחכות אפשרות
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 דדמבקשיס ז״ר, ׳*קצים קח^ב" —

המשחת. ביאת ימי של חשבונות
 יעוד* ;גזור כרות, ס״י, יקצב(, >קצב, קצב

 אמר. גזור ההר-יט, קבוע, ;וערך מדדת
 קצוץ ,*קצב ומוחלט. קבוע היה ,*הקצב

קצוב. ,*הקצב בקופיץ. בשר
 גזרת דבר; קצה סוף, קצבי(, )קצבים, ז, קצב,

 מדה : החלטה* ;מכונת תכנית ותארו; דבר

 עפ״י השיר משקל0 קצבה; וקבועה, מסיטות
קבוע. ותנועות יתדות מספר
כשר. מוכר טבח, ז, ,*קצב

 ;קבוע מספר ;וקבועה טסיטת מדה נ, ,*קצבה
וקבוע. מנבל זמן הצבור; טקפת נדבה קביעות;

הבשר. מכירת עסק נ, ,0קצבות
 הבדל, כרות; גזור, פ״י, ?קצר.(, )קצה, קצה

 לקיום; ליבשן תאנים קצוץ )תאנים(,* הפרד;

 והרחק. ודתפרד חפור ;דחעסה מן קרוץ
 הקצה, קצה.ז קצה, הכרת. הגזר, ׳*הקצה

 לאיזו רחד הפרש הפרד; חלק, גרד; הקצע,

 והתיחד הפרש הפרש, ,*הקצה תכלית.
תכלית. לאיזו

מקצה. ר׳ ,*קקצה —
 איזה מדת סוף קצות(, ם״ר, )ר׳^קצות, ז, קצה,

 החלק הכל; מן קטן חלק סוף; סאה; שטח;
טוב. היותר

זמן־. עבר אחרי ,*זמן־ מקצה —
תכלית. סוף, ז, לןצה,
שפה. קץ, נ, קצה,
 קץ, קצוות(, )ר׳ נ, קצוה, קצוים( )ר׳ ז, קצו,

סאה. אחרית,

 קצות רחוקים, מקומות ז״י, קצוות, -
תבל.

 ,0הקצוות חסרי ,0הקצוות נחי —
 נחה אות בשרשם אשי )בדקדוק( ז״ר,

באחריתם. כזו ואות בראשיתה חסרה או
ידוע. כשעור מדוד ;קבוע ;מסדר ת, קצוב,

קציצה
 ד־,לכודה נ",-, ,*קצובות הלכות —

וקבועות. מקבלות

 עצים גוזר הותך, (,*קצועות )ר׳ ז, ,*קצי?
מלחמה. לצרבי

 הנחתך החלק ;והגוזר הקוצע פעלת ז, ,*קצו?
מהקצה.

ר׳יקצץ. סריס; ת, ,*קצוץ
קצץ. ד׳ פאה, קצוצי —

 בהלקח שנקצצה מיתרת עץ דתיכת נ, ,*קצוצה
 שכיכי קצוץ; פרי לעבודה; הדרושה החתיכה

האזמל. ע״י הנופלים מתכת או עץ
 פעלת ;מלים במעט הענין תכן ז, ,*קצור

 בקצרה. ספר תמצית ספר(,—) דבר; המקצר

כדברים. האריך מבלי ,0בקצור —
.ס שחור כמון זרע ז, קצה,
 מנהיג, צבא; שר עם; נגיד שופט; ז, קצין,

עשיר.0 ראש;
הקצין. משרת ממשלה; נ, ,*קצינות
 דבלת עגול קדה בשמי, צטח מין נ, קצי?ה,

 לעגול, לעשותן תאנים כבישרה ;תאנים

 מארבעת אחד וקוצע; המבדיל פעלת לדבלה;
קציצה. ראש, של בתפילין אשר הבתים
 שעושים ממתק מין כעס; קצף, ז, ,*קציפה

 בסכסוך מתיקה מיני תערבת עם ביצה בלבן
המים. שעל כקצף היותם עד

 כריתה, דבר(; תבנית )של גזרה נ, ,*קציצה

 )תאנים מהעץ נקצץ דבר ;הקוצץ פ^לת

 נטר בצמחים; הזרעונים כים תרמיל, וכיו״ב(;

 כדבר ומתן משא צדדים; שני כין הסכמה

 הבתים מארבעת אחד עבודה; שכר קביעות

 ענת0 ; קצצה ר׳ ;ראש של כתפלין אשר

וסדום. קצוץ בשר

 זץטק^^x3י $61ז\\ר3ת21<11זז1־ קצה (1
1־061, 016116, 51361< 600־110

163ש61,ז> <!28513, 03886, קציעה (2
638813
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התבואות ;חרשדה תבו<זת קצירת ז, קציר׳

 ;קוצר ;השדה קמת קצירת עת ;הנקצרת
 לאדמה מתחת עץ משרש הסתעפות יונקת,
 קרוב אחר במקום חדש בעץ וצומחת העולה

חלש. חולה, ת,* העקיי; לעץ

 חטים0 ;הקמה את הקוצר פעלת נ, ,*קצירה
קצירתן. משעת לפסח שמורות

צנורות. בה לחתוך סכין ז, קצנור״ז,

 דבר חתוך פ״י, (,*יקצע ,*)קצע *קצע
 ;בנין( )טיח מסביב וגרד גזור ;מקצהו

 ,*קצע דבלה• עגולי עשה )-קציעות(,
 במקצוע. ובדומה עץ החלק קצוע; ,*הקצע

מסביב. והגרד הנזר ,*הקצע
 חסר ראש, כרות ת, ,*צואר קצוע —

 אינו או בלום זוכר אינו לאטר: ראש,

כלום. מבין
 הרח כעוס, )על־( פ״ע, יקצף<, )קצף, קצף

 עורר הכעס, הקצף, חמתו. כלה אפו,
 קצף. להעלאת עד מים רתיחת העלה* חמת־;

קצוף. הקקצף,
 המה; אף, חרון כעס, קצפי(, )ר• ז, קצף,

 העולות לבנות בועות עץ; בקעת עץ, שבב
 שם* אותם; כשמסכסכים שונים נוזלים על

המלאכים. אחד
 לדבר משל מים, פני על כקצף —

קיום. לו ואין טהר העובר
 )?<; כליון כליה, )?<; עץ שבב נ, קצפה,
ונובלים. נופלים עלים

כעס. .קצף, ז, ,*ן1קצפ
 חצוב ;נזור כרות, פ״י, יקץ(, >קצץ, קצץ

 אדות על ונתון נשוא קצוב; קבוע,* והפל;

 מנה, יעד, דבר; טחיר קבוע דבר; מחיר
 הקבע; הקצב, הגרע; הכרת, ,*הקצין הכן.
 קבוע, ;*קצוץ קצץ, )ממשפחתו(. מבדל היה

 גדוע. הכרת, ץ,1קצ שכר(. )מזונות, קצוב
ל־. וסוף קץ שים הפחת; נכה, ,*הקץ

קצר
 ע־יץ. לרשע גנאי של כנוי ,*קוצץ —

רשע. בן רשע ,*צץ1ךק3 ^צץ -
 קבל ל־, מזונות קבוע ,*קורנות קצוץ —

את־. לכלכל עצמו על
 ובטל פלוני דברי סתור ,*- רגלי קצוץ —

לגמרי. אותם
 ערב שבטי לבני כנוי פאה, קצוצי —

 את ומגדלים סביב ראשם סאת המגלחים

הראש. באמצע השערות
 לה שהסכימו רבית ,*קצוצה הכית —

והלוה. המלוח
לקחה ,*מאחוזתו )פלוני( נקצץ —

נחלתו. אבדה מפלוני, הנהלה

 בהוראת: מליצי מבטא ,*בנטיעות קצץ —
תורה. הסר

 )קטניות(; שונים בצמחים הזרעונים כיס ז, ,*קצץ
קציצה. ר׳

 עצים; בו שקוצצים כלי עצים; קוצץ ז, ,*קצץ
קטניות. תרמיל
 שעציו יע• אחר; עם יחם הפסקת נ, ׳*קצצה

להקצץ. עומדים
ברזל. חוט נ, ,*קצצת

 השדה; קמת ביות פעו״י, יקצו"(, )קצר, קצר
 )־יד(, ארך(; )הפך: בארך ומזע־ קטן היה

 )־רוח־(, יכול; לא הלאה, היבלת, מעוט

 יבול לא וצרה; מעמל נשימה בקצי היה
 לסבל יכול לא )"נפש"( ולהתאפק; להתגבר

 הכרת הנזר, ,*הקצר למיתה. קרוב היות עד

 מעט,* דבר; איך הקטן קצר, )הקמה(.

 לקצר. היה* _קצר; הקצר, הקטן. הפחת,

באיבו. קטן היה קצר, היה ,*התקצר
 קטן בארך, המדיה קטן ארך, לא ת, קצר,

 נמאס. דבי ;דוקר קטן עוקץ ז, *הארך;

לכעס. מהיר ת, אפים, קצר -
כה. חסי ת, ;ר, קצר —
הטהירלכעס. איש טבע ,נ,*קצרה העד, —
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 במובן; ולרהב, לארך ,*וקצרות ארכות —

.ומיטיב כללים דברים
 שהוא דבר תכונת בארך, המדה קטן ז, קצר,

קצר.
 לקצור המביאה רבה עיסות ז, קצר־רוח, —

הנשימה.
כנרים. כובס ז, ,* קצר

 הראש )לצד שבמטה הצר הצד נ, מדיז•׳

קצור. הרגלים(; וכסות
טירה. ארמון, נ, ,*קצרה

הנשימה. קצר טהלת נ, ,*קצרית
 בקצרה הכותב או המדבי איש ז, ,*קצר!

הקצרנית. מלאכת את היודע0 ארכן(; )הסך:
 בסמנים בכתיבה השתמשות ן אס נ, ,0קצרנות

 הניר על לרשם להפסיק כדי וקבועים ידועים

ישמע. אשר כל את
ס. הנשימה קצר מחלת נ, ,0קצרת
 סוף, ;אחדים מעט, קטן, חלק נ, ,*ק£נת

קצה. קץ, אחרית,
 מזער, מעט; זמן עבר אחרי ,מקצת -

מקצת. ר׳ מדבר; חלק רב; לא
*

החסידה ממשפחת עוף מין ז, ,*קל
 קרן קלים; קדשים קדויטה; קהלה ר״ת, ק״ק,

קדשים. קדש קימת;
המימי. פקעת נ, ,*קקלה

חם. חסר חם, לא צונן, ת, קר,
 טןשבת שדעתו מי מישב, ת, ,מר־רוח —

עליו.
*

נובע. ת, קר,
חם. שאינו גוף תכונת חם, הסר צנה, ז, קר,

 קול; הרם צעוק, פ״י, יקרא(, )קרא, קרא
 נאום השמיע; פרסם, בשר, קול, העבר
עזרה; בקש רם; בקול דבר בטא כקול;

01X1,111110, £811־1רח3 קצרת, < *
xסx^ ט^זמ,3, 1-6(/61£3ט5, קק  (*

80ש±(ט1, 8חססק6111

 או הודיע ;אסוף הזעק, ;קבול )־ץל'(,
 הודיע ה׳( )־בשם ;שיבוא לאחר צוה

 כנה, ;*ה אל התפלל כה׳; האמונה ולמד

 בעין ראה רק או בפה בטא יטם; נתון

 למוד וענינו; תכנו לדעת בססר הכתוב את

 סנוש קרה, ;מנה יעוד, ;בספר הכתוב את
 התנ״ך(. )כספרי במקרא למוד* במקרה; דבר

 לקול האסף ומזמן; קרוא היה הקרא,

 כתוב( )דבר בטוא ;כשם כנה ;הקורא

 סתאס. הפגש במקרה, המצא ;בשפתיו
 ופגע; מקרה הבא הקרא, הקרא. קרוא,
 קרוא אחר: לאוני הספר מן כקול *קרוא

 יקרא; שאחר גרום קהל; לפני כקול דבר
 אחר לפני קרוא הכתב,0 המקרא; בספר, למד

 ,*התקרא הקרוא. את טפיו שיכתב כדי
הקרא. קרוא,

 מארך האבטיחים ממשפחת ירק מין ז, ,*קרא

במקרא. בקי איש ;סולבן
מהמקרא. פסוק ז, קרא',
קורא. ר׳ קרא,

וענינם. הקראים תורת נ, ,0קראות
 המחזיקים בישראל כתה בני שם ז״ר, ,0קראים

קראי(.ז :)היחיד שבכתב בתורה אך
 למשלטים הדת ספר ז, אל־קראך, קראך,

מחמד. אמונת בני
לקראת. ר־ קראת,

 אל־, נגש פ״ע, יקרב(, קרב, )קרב, קרב,
 רחק(; )הפך: מקום או גוף לאיזה סמוך בוא

 ;בסעלה החל :ידידות בסבת לשני היטיב
 שכוב אשה(, )־אל קרב; עורר )זמן(; הגיע

 )אמורי המזבח על לקרבן העלה* אשה; עם

 ;נגוש הקרב, הפלת(. קמץ או הקרבנות
 גרום ;אל־ דבר הנש קרב, לקרבן. הובא

ידידות בסבת לשני היטיב ;לשני קרוב להיות

11,1x83, £1x1-1)18, זטסס קרא^.  (*
§0 ט 1־11
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העצבת. שגעון מחלת
 ות(,3קךך נם קרדפים, ר׳ _קרךטי, )כ׳ ז, קרדם,
 ברזל כלי ;עצים כו לחטב ברזל כלי גרזן,

9 באדמה. בו לחפור
$ ^*,2 של קרזלם —

 בו ולכקע הצב1— נרזן
1 וכיו״ב. עצים

 \ ז, ,*נבוע של קרלם —
קרדם בו. ולנכש להפר ברזל כלי

 על כשל ככטא ,*1ב לחפר קרלם —

פרנסה. לשם עבודה
בקרדם. סתת הקצב, ס״י, ,*קרדם
 העגה. או הלחם שעל הקשה הקרום ז, ,*קרדן

;פגימתו להסיר כלי ומרוט הקצע פ״י, ,*קרר□
קרטס. ר׳

 הרגל שכל גטוך פנדל ;רקוד נעל ז, ,*קרדק

בנקל. בו נכנסה
 ככקרה דבר פגוש פ״ע, יקרה(, )קרה, קרה

 היה ;איש על דבר חול ;לו יחל טבלי

 בוא במקרה; דבר עם הפנש הקרה, דבר.
 הכה* תחלה; כונה בלי כמקרה מקום אל

 אגוד תקרה, עשה קרה, זרע. שבכת כזוב
 כגג. כסה* הבנין; את הטכסים העצים את

 והזמן אנה במקרה, לפנש גרום הקרה,

 עשה בדק; תקן* דבר; והכן קבוע לידי־;
 כזוב הכה ,*התקרה ,*הקרה תקרה.

זרע. שככת
קורה. ר׳ קרה,
זרע(. )שככת זוב זרימה, ז, קרה,
חזק. קר חם; חסר קר, נ, קרה,
לאספה. או למשתה מזמן ז, קרוא,

 הנמצא כזק(; או )כמקום רחוק לא ת, ב,1קר
 כי בשר; שא' אחת, משפחה בן אצל";

 להעשווז; נקל דבר לחוננו; אותו שמקרבים
 שליח* מלחמה; איש ל־; נוטה דומה;
חזן. צבור,

 הבא הקרב׳ התכה. לפני התפלל* ; וחכה

 חונן ומנחה; קרבן הנש הנש; מקום; כקרוב
 קרוב. היה ;)זמן( להניע גרום ; חבה לסבת

 1 היה ;עצמו את קרב קרוב, היה ,*התקרב
 של קרובו שהוא עצמו על אמור ;מקרב

)קרבן(. הנש פלוני;
נגש. ;לקרבן מגש ת, קרב,
ריב. מלחמה, קרב(ת(, )ר׳ ז, קרב,
 ; טעי (,*קרבים גם קרבים, ר׳ קרבי, )כ׳ ז, קרב,

 והרגלים; הראש שבין חהלול הנוף חלק ;החי

רבר. כל תוך
כין. תוך, ?קרב, —
מעים. ז״ר, ,*קרבים -
 דנים. ביצי ז״ר, ,*קרבי־דגים —

 למקום. ומתקרב הננש פעלת ז, ,*קרבה
רוח נשיה, רצון, רוח קרבת( )ם׳ נ, קרבה,

קרבות. משפחה, יחם* חסד;
מנע. נגיעה, ;התקרבות נ, ,*קרבה
 עם וקשו- חכור ;משפחה יחס נ, ,*קרבות

 1 קרוב. להיות התכונה ;הדם קרוב ידי על אחר

 רצועה המטה; לצרכי ששיך טה ז, ,*קרביט
להדקו. הכר סביב שכורכים

 ! (,*הרבניות ר-^קרבנים, קרבן, קרבן, )ם׳ ז, קרבן,
 שבועה ;למלך מנחה* ;ולמקדשו לה׳ מנחה

הקרכן. בשם
 שהיחיד הקרבגות ז״ר, ,*יחיד קרבנות —

וכדומה. נדר או עון לכפרת מביא
 שהצבור הקרכנות ,*צבור קרבנות —

 ן קרבנות התמיד, עולות :כגון מקריב
וכדומה. החגים

 עליו להעלות ארג סרוק פ״י, ,*קרר (*)קרר
 ; הבהמה שערות נקה בהמה, סרוק ;שער

קטנות. שנים בעלת במגרדת
 כעור הנמצאת קטנה תולעת מין ז, קרדא",

וכדומה. והנמלים הסוסים
■ שחורה, כרה מחלה; בשעת הזיה ז, ,*קךך_יקוס
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 מהר, קצר, זמן כעוד תה״ם, ב,1בקר —

קצר. זמן מלפני מעט; עוד *
 לזמן ; קצר זמן בעוד תה״ם, ב,1מקר —

קצר. זמן טלפני ; קצר
השליטים. על אהוב ,למלכות קרוב — *
 >ואין עצמו אצל קרוב אדם —

 אמרה (,רשע עצמו משים אדם
 את ומצדיק אוהב האדם : לאטר ידועה

עצמו. את מרשיע ואינו עצטו

*
*

מגע. נניעה, קרבה; ז, ,*קרוב
מדיק. לא בעיך, ,0בקרוב —
 ידידות פנים, הסברת ז, ,פנים קרוב —

פנים. מאור גלויה,
*

 לפיוטים יקראו זה בשם קרוב״ץ, ,*קרובות

 עשרה שמונה מברכות אחת כל בסוף נוספים
טובים. וימים בשבתות

 צדיקים; באהלי וישועה רנה קול ר״ת, קרוב״ץ,
קרובות. ר׳ ידועים; לפיוטים יקראו הזה בשם
 שנים בעלת במגרדת המקרד פעלת ז, ,*קרוד

וחדות. קטנות
חלולה. מיבשת דלעת נ, ,*קרוה
תקרה. מקרה; דבר המקרה; פעלת ז, ,*קרוי
קרון. משא, עגלת ז, ,*קרוך
 הקשה הקלפה נלד; קלפה, עור, ז, ,*קרום
קרדן. הלהס, שעל

 שבין הדק הגלד ז, ,ביצה קרום —
החלבון. ובין הביצה קלפת

*

 דק שהוא בצמחים הדק הצד ג, ׳*מית1קר
הקנה. שעל הדקה הקלפה כסכין;

 מעין, למשא; עגלה (,*קרונות )ר׳ ז, ,*קרוןז

מים. נובע בור
 לשקר ספל ,*רגלים מי של קרון —

ושפלות. ומרמה
 ברכבי רוכבים ז״ר, ,*ת1נ1קר שבי1י —

מלחמה.
קרנים. בעל חי בעל ז, ,*ן1קר

 לימי העגלות כעד ופתוח רחב מקום נ, ,*נה1קר
השוק. יום השוק;
 האריגה. שבכלי המסרק אריג; ז, ,*קרום

דבר. והטצנן המקרר פעלת ז, ,*קרור
 גלום כפקעת; הראש שער קבץ פ״י, ,*קתל

אחד. מקשה למעשה רבים דברים
 השער. סלסול התלתלים, עשית תסרקת, ו, ,0קרזל

משעי, חלק עשה פ״י, יקרח<, )קרח, קרח
 העלות הקרח, השער. מרוט או גלח

 כקרח. קשה היה התקשה,0 לקרח; היה קרחה;

 לקרת היה שערו; את לגלח צוה הקרח,
 חלקים(; בהיותם דבר פני או איש )ראש

הקרח. הקרח, כרם. מתוך עצים *עקור
 וחלק מקרח שראשו (,*קדחת )נ, ת, קרח,

משער.
 מכאן קרחת ,*ומכאן מכאן קרח -

 מכל מפסיד :בהוראת בטוי ,*ומכאן
 זאת; ולא זאת לא לו נשאר לא הצדדים,

 שתי לו שיש לאדם משל על )בנוי

 הילדה זקנה, ואחת ילדה אחת נשים
 והזקנה- הלבנות השערות מלקטת

 ומכאן(. מכאן קרח הוא ונמצא השחורות,

 קר הזק; מקד הקפואים הנוזלים גליד, ז, קרח,
קרחה.* גדול;
 הראש; כשער ממיט או מגלח מקום נ, קךחה,
קרחת. ר׳ הקדקד; על משער חלק מקום

 ההרים ירכתי על גדול קרח גוש ז, ,סן1קךח
שניר. עולמים, שלג הטכסים

קרח• ר׳ ,*קךחן
 לצד מאחוריו בראש קרחה מקום נ, קרחת,

 *העדף; בצד שמאחור הבגד חלק העדף;
וכדומה(. )בפרי שהתקשה מקום

 שלא בכרם חלק ,נ,מקום הכרם קרחת —

בו. שנטעו הנטיעות שחרבו או בו נטעו
*

 זרוע לא מקום נ, ,השדה קרחת —

בשדה.
*
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 שמשקלו קטן חלק קטן; גרעין ו, ,*קרט

קרושה. קטנה טשה החרוב; כגרעין
מאד. קטנה הלח מדת ז, ,*ב1קלט

הצמחים. ראשי והשחתת כריתת ז, ,*קלטום
 נמצא לבן ניר מין ז, ,*קרטיקון ,*קרטון

 ונס מתכת לשששוף בו משתמשים באדמה,
הספר. בבתי הלוה על לכתב
 קטנות. לחתיכות וחתוך קצץ פ״י, ׳*קלטט

ברטים. ר׳ ז, ,*קלטים
קטן. סל כפיפה, נ, ,*קלטלית

 קטום. עלה(, )ראש קטוף חתוך, פ״י, ,*קלטם
 ;בקרטון טרוק בקרטון, מרוח ש״י, ,*קלטם
פגימותיו. להסיר בלי ומרוט הקצע
 ר׳ קטן, נליון ניר, פתקת ז, ,*קלטים ,*קלטם

גזרה. מצוה, צווי, סהרה, כרטיס;
 פרפר. ;משמחה קפוץ הלוג, פ״ע, ,*קלטע

פרכס. פרפר, התקלטעי׳
 אסון,* ; רוח מורת מרי, קרי(,* : )בהפסק קרי,

במכון. לא מקרה3 ; לילה מקרה ; פגע
 מקרה לו שקרה טי ת, ,*קרי בעל —

לילה.
 >יש נקראת שהיא כמו בתג״ך המלה ז, ,*קרי

 כמו לא המלה את שקוראים במקרא מקומות

 קוראים הכתובה לנסחה כתובה, שהיא

(.“"קדי - הנקראת ולנסחה ״כתיב״,
 בכל מזמן ;כבוד בשם נודע נבחר, ת, קליא,

העם. ראשי אספות
 פעלת ; ונבואה חזון דברי קול נ, קריאה,

 דבר על בעיניו העוכר פעלת והצועק; הקורא

 הקורא פעלת* בשפתיו; בוטאו אי כתוב

 אחת את הקורא או השבוע פרשת את בתורה
וכדומה. המגילות

 ו, בדברים הפסוקים ,*שמע קריאת —
 טו. במדבר כא, - יג יא. שש ט,—ד

׳ טא. - לז
אל־. המתקרב פעלת נ, ,*קליבר.

קרם
אהרן כששחה ב; בשר, שאר קרוב, ת, קרים*,

קרנים
דונג. של נר שעוה, נר נ, ,*לןלןן
 )כפיוט(. אור קרני הפצת אור, הפצת נ, ,0קרינה

)?(. אריגה כלי ;עור ז, ׳*קלים
 עבודה. בנדי ;עור בנדי ׳*קלים כלי —

 פעלת ;והשופע הקורע פעלת נ, ,*קליקה
 מת. על הבגד ק־יעת ומחלק; והמבדיל המפריד

 לדבר ומשל דוגמא ,*סוף ים ת1קלל —
לעשותו. מאד שקשה

 ;בעיניו הקורץ מעשה עין, מעוף נ, ,*קליצה
 (,*קייצות )ר׳ לרמז; השפתים נשיכת רמיזה;
במרק. אותם שנותנים בצק פרודי
מעט. קר ת, ,*קליר

פלוני. את השלה ׳*קריר "רוח מלא —
 חמימא לא שתפי הבי קדרה —

קדרה\ ר׳ ,,קתרא ולא

קרה. קר, נ, ,*קרירות
שנקרש. פרות מיץ ז, ,0קליע

ונקפא. שנקרש הדבר נ, ,0קליעה
בקרום, כסה סעו״י, יקלם(, )קלם׳ קרם
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1 - קרם

 קרום התהוה* הכשר; על דק גלד העלה
 האסיר; כשעת לעגה או ללהם מסביב קשה

 התכסה הקרם, בעסוש. ברקבוכית, הבסה
 >חפר סמיך היה לקרוטים, היה* ;בקרום

גחל(.
 דקה אריגה ; ארונה לכסוי יריעה ז, ׳*קרם

ויפה.
לשחלים. קרוב צמח מין ז, ,*קךמול
הגג. רעף ז, ,*קרמיד

 עושים שטגרגיריו צמה מין נ, ,*מדמית
רע. לחם
אסכרה. הצואר, טהלת נ, ׳8קרמת

 אור. קוי הסין ם״ע, לקרן<, >קרן, קרן
קרנים. בעל היה קרנים; הוציא הקרן,

 קרניות, ר׳ קרניה, נם _קךנים )זוגי: נ׳ קרן,
 בעלי בראש יוצא קשה ענף כעין _קךנות<, ס״ר

 מקרן עשוי קבול כלי שוסר, ;ידועים חיים

 שן ;גבורה כיח, עז, ;דרחייבם בעלי
 בולט ומעקץ חד חלק ;אור קו ;סלע

 זוית(; מרן )וכן: סנה זוית, חצוצרה;* בבנין;

 והיסודי העקרי הסכום היסודי; העקרי הדבר
 לסרות(; לרוח, )בננוד עסק או ענין באיזה

 שור נגיחת ידי על הבא נזק דבר; ראש

 תרמיל מלחמה(; )כמערכת אגף0 בקרניו;
קין. כצורת ניר
 שאדמתו גבעה ראש בן־שמן, _קרן—

מאד. וסוריה דשנה
לפנים. סביב וזהר אור ז״ר, ,*הוד קרני —

סנה. זוית, נ, ,זוית .קרן — *
ומזער. קטן לדבר סמל ,חגבים קרני — *
 שסוסרף0 בולטת; קר; נ, ,חזות קרן —

דרכה. להביט
*

 לאיש שכחן, לאיש תאר ,נקובה קרן —
"פשסך. נם קוראים כזה

*

 מבטא ,הצבי עלקרן מעותיו הרח —
כססו. אבד כהוראת: מליצי

*

קרנף - ם
 במוכן: אמרה ,*השוד קרן על כתוב —

דבר. וגלה פרסם
 יושבים אנשים ז״ר, ,קרנות יושבי —

 שיחות ושהים הקוצות בקרנות בבטלנות
בטלות.

*

 ע״י שמהדקים כוסות נ״ר, ,אומן קךני —
 הדם את לצבר האדם עור אל להבה

קרנות. לרפואה, אחד למקום

*

 בטעמי מפסקת נגינה שם ,0פרה קתי —

ג<(. )ס המקרא
 קטנה חיה מין סנאי, ז, ,0האלון קרן —

/1העצים ענסי בין הנרד, היונקים ממשפחת
ק־נף. ר׳ ז, ,0האף קרן -

אומן. קרני ר־ נ, ,*קרנה
מהלומות הנסה; מקבת נדול, פטיש ז, קרנום/

הפטיש.
אלכסון. ר׳ ז, ,*קרנזל
מקרן. קרן, של ת, ,*קרני
בעין. הקרן עור נ, ,0קרנית
גדולות. קרנים כעל ת, ,*קרנן
לשרצים. המשוש קרן זיז, ז, ,*קרנם
בעלת גדולה היה פין האף, קרן ז, ,*קרנף
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 (,*קרצים )ר׳ אבדון; כליון, ׳חט= הרג, ז, קרץ, כרוע הכף, הכסף, ש״ע, יקרים( )קרם, קרם

פשתן. חבילת דשן; טחצה, לסמיך היה לקשה; היה התקשה,* וכסול;

 הקרם. ר׳ הקרם", קרום; ,*הקרם וצפוף.
 רכר. אל דבר בו לחבר כסוף וו ז, .קרם,

 הצמחים. ראשי כריתת קרטום, ז, ,*קרסום
סל. ז, ׳*קרסטל

 שרק <,*_קרםלות ר׳ _קךסלןם, יזוגי, ז, קרסל,
 חבור שבמקום הבולטת העצם הרגל, בף

התחתונה. השוק* הרגל; כף את השוק
 מעץ. ענפים כרות, ;כרסם פ״י, ,*קרקס

הקצץ. ,*התקרסם
במגלב. הבאה כרצועה, מלקה ז, ,*קרסם

! ; חתוך ברות, ש״י, יקרע<, יקרע, קרע
 1 השרד, ; בחזקה לקוח ; מעל־ נתק גזור;
 י אבל. לסבת בנד קרוע ;בקועייש( ; הבדל

 ,*קרע לחלקים. החלק לגזרים, הנזר הקרע,
 בידי )לא מעצמו הקרע ,*התקרע קרוע.
אדם(.

 ונבדל שנקיע חלק גזר, (,*קרעים )ר׳ ז, קלע,
 1 קריעת מקים הקריעה; מקום קריעה;* מדבר;

סחבה. לאבל; בגד
 י מנוחה. מושב בו, לנוח רחב כסא ז, ,*קרפיט
! גד- טקף נרחב מקום ז, ,*קרפף ,*קרפיף

בית. של גזוזטרה לעיר; מחיץ
כתחתיתד. צרה כום נ, ,*קרפית
קרשוף. ר׳ .*קרפף

 בעין, רמוז )־עין(, ש״י, יקלץ(, )קרץ, קרץ
 ,הששתים נשוך )־שפתים(, בעין; מצמץ
 . עקוץ; דקור, חרות; חקוק,* לרמז; בשנים

 ( היטב; הששתים סנור לדבר; ודמות תבנית נתון
 1 כד• בהדוק כאצבעות הנוף עור תפוש

 ' לעשות מהעיסה חתיכה ביד גזור להכאיב;

 1 הקדם השכם, שחוט; הרוג; לדם; כב- בה
 : הקצר, הקצץ, ,*הקרץ היום. לאור לקום

 1 קרוץ, כסכין. התוך עשה ,*קרץ הכרת.
הרות. חקוק, ,*הקרץ העשה. הנזר;

 העיסה; בו לחתך אום־ של סכין ז, ,*קרץ

פתילים. ציצת פשתן; פקעת
לחם. חתיכת נ, קרצא/ ז, קרץ",

 הלשין, בהוראת: מבטא 7קרצא אכול —
רכיל. הלוך

קרסול. ר׳ ז, ,*קרצול
 בעלת במגרדת הטק־צף פעלת ז, ,*קרצוף
גדולות. שנים

השורץ. החי שרץ, נ, ,*קךצית
 שערות את נקה ;קרוד גרוד, ש״י, ,*קךצף

גדולות. שנים בעלת במגרדת הבהמה
.קרקה. הבית, נעל סנדל, ז, ,*קרק

 החי קכת ; מראה י ; העושות _קכת ז, ,*קרקבן
בכלל.

 בלו עשוי נעל ;קי־ק הבית, נעל נ, ,*קרקה
מאריג. או עזים משער
שעוה. נר נ, ,*קרקנה
הצשרדע. קול ז, ,*קרקור
צלצול. נ, ,*קרקנה

הגשר. מטה נ, ,*קרקנית
 ;לסוסים המרוץ מעגל ז, ,*קרקם ,*קרקם
ת. ק-ם,

מסר; תחתית. (,*,קרקעות )ר׳ זו״נ, קרקע,
 שאינם נכסים ; שדה חלקת ; ארמה *ארץ,

האדמה. של השניה השכבה נדים;
 שלא אדמה נ, ,*בתולה קרקע —

עבדוה.

 לה שאץ ק־קע נ, ,*לם1ע -קרקע
בעלים.

תחתית. נ, ,*קרקעית
 ראש, ז, קדקפתא/ ׳*קרקפת ,*קךקף
גלגלת. קדקד,

 גדול. מוח נעל חכם לאיש כנוי ת, קרקפנא'',

קול השמע •"ע,* ;נתק הרום, ש״י, קרקר,



קרקרה
רעוש. הטה, ;צפרדע( או )תרננלת
 ;כלי תחתית קרקע, נ, ,*קרקרת ,*קרקרה

אריג. של התחתונה הששה
 צלצל, בפעמון(, )זוג געגע פ״י, ,*קרקש

קשקש.
הפעמון. זוג קרקש"׳

 קר. קבל קר, היה פ״ע, (,0ןקר ,0)קרר 0קרר
 נפש. הרגיע ־)רוךו<0 קר; עשה פ״י, ,*קרר

 לקר. היה ,*התקרר ,*הוקר קרר. ,*הקר

 רוחו, שקטה נחה, ,*דעתו נתקררה —
לנקמה. טלשאף או טהתרגז חדל

בקרון. נוהג רכב, עגלון, ז, ,*קרר
 ועבה, קפוא פ״ע, ,*יקרש< ,*)קרש קרש"
העבה. הקפא, ,*הקרש למוצק. היה
 לוח הנה, למלאכה; מתקן עץ לוח ז, קרש,

 אשר אגדי חי בעל* ;להטותה האניה מאחרי

אחת. קרן רק לו
 גזע* ;המליצי( )בדבור עיר נ, ,*קרתה קרת,

כרת. ר׳ העץ,
 כרך(, בן )לא עירה בן (,*)נ,.קרתנית ת, ,*קרתני

כפרי. כפר, בן
 ;תבן עושים שמטנו השבלים גכעל ז, קש,

 ודקות קטנות שערות כעין חזיר; שער *תבן;
פרות. פני על העולים

 בטל לאמר: משל מבטא ,*בקש דחה —

 ממש. בו שאין בדבר דבר או איש טיגנת

 קבלת ;שלם קדיש ; שמע קריאת ר״ת, ק״ש,

שבת.
קשוא. ר׳ ק?זאים,

 לב, בשים שסוע פ״ע, יקשב(, >קשב, קשב

 אזן הטה קשוב, 'הקשב, לשמע. אזן פתוח
 הקשב או פקדה שמוע והכן; שמוע לשמע;

לעשותה. פקדה
 היטב לשמע אזן הטות ושמו?, הקשב —

המדבר. את
מקשיב. לב, בשים שומע מאזין, ת, קשב,

 שמועה. קול לאזן, נשמע קול ז, קשב,
דקל. תמר, ז, קשבא/
.קשב. איש תכונת נ, ,0קשבה

 במעמד )נוף( היה פ״ע, יקשר.(, )קשה, קשה
 ואינו היטב יחד מתלכדים חלקיו שכל מוצק

 ;רך לא היה מצבו, ולשנות להכבש נוח
 הקשה, לעשות. או להבין קל לא היה
 קשה, רך. לא היה* ;ודחוק לחוץ היה

 ובצער בקושי ילוד )־ללדת(, ;מאד כח אמץ

 דבר כי עשה דבר; הכבד הקשה, )אשה(.
 התעקש הלב, אמץ )־לב( ; רך לא יהיה

 דעתו על עמוד התעקש, )־^ךף< ;מאד
 וכבדה. קשה שאלה שאול ;בעקשנורת

 היה ;ליבש היה לקשה, היה ,*הקשה

 ,*התקשה לסבלו. קל שלא במצב דבר
 בקשי ילוד ; בנקל דבר הבן לא ;קשה היה

)אשה(. ובצער
 ;לסבלו קל שלא ככד, ;רך לא ת, קשה,
 עקשן; ערף, קשה רע; אכזר, לב; אמיץ נפש, עז

מסכן. מזיק להעשות; קל לא טובן; *לא
 סובל. אמלל, רוח, קשה ם,1י קשה —

מאד. קשה ,*כברזל קשה —
 הנאמר דכור חריף; דבור קשה; דבר נ, קשה,

וכעם. ברגז
 קשות, ברבים: רק )נמצא נ, קשוה, קשה,

לשתיה. ספל קשות־(,
 .0האבטיחים מטין מארך הנן ירק מין ז, קשוא,
מקשיב. לב, בשים שומע ת, קשוב,

קשט. ר׳ ט/1קש
תכשיט. עדי, עדיים; שיטת יפוי, ז, ,*קשוט
 חבלי ; לקשה דבר העושה פעלת ז, ,*קשוי

קשה. שהפך דבר מצב הלדה;
 לדבר; דבר והמחבר המקשר פעלת ז, ,*קשור

והתקמט. שהתכוץ דבר תכונת התכוצות,

קץזס61,ג זט1£<6, קשוא ס
€0שח0רח1־ז)6, ט1€€תזט1נ6ז
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לקשוט. סרטים ?"ר, קבורים, —
 בשמים, העננים עלית עבים/ קשור —

 עבים(. פזור )הסך; העננים, התאספות
 אל". מהדק מחבר, אמיץ; חזק, ת, קשור,

קש. בדיד (,“קשושות )ר׳ ז, ,*ק^וש
 מן שמכבדים פסלת ז״ר, ,*ת1קשוש —

במטאטא. הבית
קשואיס. טין (,*קשות >ר׳ ג, ,*קשות
 היד, חזקת נ, ,**קשות
 ואמיץ קשה איש טבע
הלב.
 >־לב(, הקשח >קשח<

 עשה אמץ; הקשה,
לאכזר.

;אמת ז, קשט קשט,
(;1ריחני בשם שרש *מין

קשט מלא אמריקני פרי טי;0
/2נעים ריה ונותן מיץ
 העולם האטת, עולם רקשוט/ עלמא —

המות. שאחרי
 :שה פאר, ס״י, (,*יקשט ,*>קשט *קשט

 (,*?־עצמו וכיו״ב(; )חץ מאד טהר טוס בעדיים;
 אמת, תקן; הכן; קשוט; ,*קשט התכונן.

 ים;—בע יפה ,*הקשט לאמת. דבר חשוב
 התישה, ,*התקשט הכשר. התאם, סגל,

 )־בדבר(, ובתכשיטיס; בעדיים עצמו פאר
התפרנס.

 קשט כך ,ואחר עצמך קשט —
 שבך מום במוכן: עממי משל ,*אחרים

 את מקדם תקן או: לחברך תאמר אל
 חסרונות על תדבר ואח״ב אתה חסרונותיך

אחרים. של
בקשת. טורה ז, ,*קשט

קשט. ר׳ ,*קשטא

6081115 8ק66105ט5 קשט <1
4ח3ח35 קשט

קשתנית. ר׳ ,*קשטנית
 אבירות מ-, עקשות, קשי(, )בהפסק: ז, קשי,

דבר. התקשות* הלב;
 לא נקלה, על לא תה״ם, ,*בקשי —

טיב. ברצון
 לא )בסם־( קשה מקום נ, ,*קערה ,*קשיא
 איזו כנגד המורה שאלה ברור; ולא מובן

 הגיונית להנחה הגיונית מהנחה סתירה סברה;

ושבע״ם. שבכתב בדברים
 לב; קשי עקשנות, העקשן, טבע נ, ,*קשיות
קשוי.

צדיק. נאמן, ישר, ת, ,*קשיט ,
קטנה; משקל אבן קטנה; מטבע שם נ, קשיטה,

קטנה. "כבשה 1

והטאנד. הקושר פעלת נ, ,*קשירה |
קש. של אחת שבלת קש, ז, ,*קשיש ן

נכבד. זקן; ת, ,*קשיש
 וכיו״ב עץ לוחות התיבות ז״ר, ,*קשישים
בהן. לחתלה עצם שכר על ששמים

כאבן. קשה שרי של גלעין כ, ,*קשית
בלכתו. בזי זה בקרסוליו המקיש ת, ,*קשן

 השירה עדי•־, צליל; צלצול, קול ז, ,*קשקוש
 העץ; משרש הצומח נצר זית; לעץ מסביב

עצים. בין קל עדור0
 ע״י צלצול קול השמע צלצל, פ״י, ,*קשקש

 לעצי מסביב עדור נדנד; הכה; דפוק, תנועה;

 עצים. בין שטחי קל עדור עדור0 זית;

והנה. הנה נוד התנועע, ,*התקשקש
 חלקות דבר הנוף, ,*בזנבו ל" קשקש —

לב־. לנגב
קשישים. ר׳ ועשב, קש חתיכות ז״ר, ,*קשקשים

 שבעור קלפה קשקשות(, )ר׳ נ, קשקשת,
 כעין דג; ר׳ קטנים, עגולים כעין הדגים

 .קשקשים(, )ר׳ העופות; רגלי על קליפות
נחשת. או וברזל שריון חלקי

וחבר ואגוד אסור פעו״י, יקשו"(, )קשר׳ קשר
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 עניבה? ”ע כרוך דבר הדק דיר; אל דיר

 ולמעל למרד יחד התחבר )־על־(, אמוץ; חזוק,

 הקשר, .*על והפסד קינה ערוך ")הפסד(, ב־;
 יחד. וחבר אגוד קשר, יחד. דהתהבר

 ,*הקשר והזק. עצום היה התלכד, קשור,
 יחד דחתהבר התקשר, יחד. דרתחכר

 קשה; היה וקפוא, קדוש היה* ב־; ולמעל למרד

 מסהר בענין התה עשה ב־; והדבק התחבר

עננים. בשמים התאסף )עבים(, וכיו״ב;
 ידידות )אהבה, חבה קשור —

 אהבה, בברית ב־א ,*עם־ וכיו״ב<
עם־. ורעות ידידות

 כלב עורר על", בלב נאה;ש קשור —
ל". שנאה

כבד. ענן ,*קשור ענן -
 יחד; והבו־ קשור* ;מרד בוגדים, חבר ז, קשר,

 במקום בצמה פרק בצמה, ברך הקשור; פקעת

 שטר ברית, ;בצדו כפתר בעין שצופה
קמיע. ;התקשרות

 חבור מקום ז״ר, אצבעות", ־שרי —
האצבעות. פרקי

 הקשור פקעת ז, תפליל, של קשר —
התפילין. שברצועות

 אנשי סדור ז״ר, ,*מה“מל קשרי —
מלחמה. במערכת הצבא

קשורים. קשור, ר׳ ,*קשרי□
 ;וקבוץ אסיף פ״י, ;קש(, ,*>קשש קשש,

חפש קישש, לנקותו. בשדה קוצים אסוף

קשתנית

)ר/קתדראי נ, ,*קתדרה

התקבץ. התאסף, התקושש, ולקוט.
 מספר שעליו לאיש כנוי ,*מקושש —

והלאה. ל״ב מפסוק טו, כבמדבר
 בצורת מלחמה )ר/קשתות,כ׳_קשתותי(,כלי נ, קשת,

 הנראה העגול חצי הצים; בו לירות עגול הצי

 חצי ושמש; ענן ביום שונים בצבעים בשמים
 וגבורה; לכה כנוי ליפי; או למסעד כבנין עגול

ההולדה אבר ; המזלות עשר משנים *אהד
ענול. חצי מענול; חלק לזכר;

 לחץ. מליצי כנוי בן_קשת, —

בקשת. חצים מורה ז, קשת,
תכונת ,0קשתות

,0קשתית
 לו שיש מקדח מין נ, ,*קשתנית
בה. לסובבו קשת כעין באמצעו

גרזן נצב נ, ,*קתה קתא/ *קת

קתוך,
ועבה שמן כשר ז, ,*קתל

 חתיכות ז״ר, ,*^קתלי־חזיר —
מעשן. חזיר הלב

דוח. קוץ, (,*קתרים )ר׳ ז, ,*קתר
הארז. ממיני אחר (;1זמר כלי פין ז, ,*קתרוס

 ;ריש — ושבה העברי בא״ב העשרים האות ,“
מאתים. ס״ט,

 ט113£,שת קתרוס (1
£11113־[

רבנו. רבן, רב, רבי, ר״ת, ר׳
דין. בית אב ראש ר״ת, ראב״ד,
 אחד - עזרא, בן אברהם רבי ר״ת, ראס״ע,

הי״ב. במאה בספרד מחכמינו
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 הרגש, הבט; חזה, פ״י, .יראה.(, >ראה, ראה

 ;בדבי התבונן ;המינים ירי על עצם הבר
 ! בחור, ירוע; הבן; להבינו, דבר אל לב שים
 ' בך דעתו היה בון, ;בחון בקר, ; לטוב הבר
 יא(. נג, ישעיהו שבע, םעל )אצל דוה ובך;

 הגלה לעין, הגלה הראה, ל־. דבר *החזק

 הכר* לפני־; בוא המצא; הנבואה: בחזיון
 נראה. היה לעין, הגלה ראיה, לנכון. לטוב,

 איש לעיני דבר שים ; לראות נתון הראה,
 ן )־טוב(, יראהו; למען דבר אל איש הביא או

 או השבע הפעל )אצל הרוה ;שלם נמול,
 ה; ס. תהלים וכיו״ב, קשה רע, טוב, אצל
 לעין, הגלה הראה, ועור(. טז. צא.

 . י־אהו. למען איש לפני דבר הובא הראה;
 עצמו הראה רעהו; אל איש הבט התראה,

 1 )־פנים(, ;א.( מב. )בראשית ושבע כרוה
הגלה. הראה,* רעהו; את איש ריב הלחם,

 בצרת", ראה כרעת־, ראה ב־, ראיה —
יחר. רבים הברים ראה בענש־; ראה

טובים חיים חיה התענג, בטוב, ראה —
ושמחים.

 ראה שתאם, דבר ראה והנה־, ראיה —

ומתחדש. מתרחש דבר
להתכונן להעיר קריאה מלת ,*ראה —

מציא ,*דעת את ,*דברי את ראה —
לנבונים. דעת־ או דברי־

נדה. דם הקר )אישה(, *דם ראה —
 תענוג הרגש טוב, ראה חיים, ראה —

רוח. וקרת
 לפני", עמוד גדול(, )איש פני־ ראה —

גדול. איש בהברת היה
זרע. שככת הוציא ,*^רי ראה —
רע. מצב סבול רעה, ראה —
היה חיה, אור, ראה שמש, ריאה —

ו־אה. התכונן יראה, הבט —
 דעת היותה כה למה, ,*ש־ ראה־ מה —

בכה. שאט־ או שעשה סלוני
המשער. לסי כנראה", —
 שנראה, כה ם• על ,*הנראה לפי —

לידי. קרוב
 כעשה עשה ,*באצבע עצמו הראה —

 בפרהסיה וכדומה צדקה או חסידות

רבים. שיראוהו
 בוא לפני־; הראה ,*ל־ פנים הראה —

וכרוכה. אותו לנחם לאהד
צחוק. ,*שדם הראה —
 שה־כה כקום ז, ,*רואים מקום —

שם. מצויים אנשים
דאה. ד׳ טורף, עוף מין נ, ראה׳
 צ־כו, די כים מלא רוה, ראה(, )ם׳ ת, ראה,

טו.(. י. )איוב
 הוא בו אש־ החי, כחזה פנימי אכר נ, ,*ראה

 כלי הקנה, דרך קרבו אל האויר את שואף
החי. של הנשימה

 התה שביעה, ;כזיון של ראיה ; ראיה נ, ראוה,
י־ז(. ב״ח )יחזקאל

 ;ומפנל טוב הנון,* ;קצי-ב קבוע, ת, ראוי,
 והזבות. הרשות לו שיש ומבשר; מסגל שיך;

להיות. שצריך כמו ,0*בראו —
 צ־יך, נבון, ,0ובך כך לעשות ראו־ -

ובזאת. בזאת לעשות טוב
 אפרה ,0להתכבד הראויה חתיכה —

הכמות. רב לדבר בהשאלה
הבטה. ראיה, מראה; נ, ראות, ת,1ךא

 מלטש וכיו״ב מתכת רקוע מ־אה, ז, ראי,

 העומד רב־ וכל הפנים את בו שרואים
צ־אה. רעי, טבע; תכונה, טיב,* נכהו;

 ראי־ לא ,*ך,־ כראי ה־ *רא לא —
לדמות אשש־ אי במוכן: מבטא ,*בראי־

זה. אל זה
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 ריש. ר׳ החיים, צ־כי חפר דלות, עני, ז, ראש,
 גלגלת ראשי(, ס״ר ,ראשים ר׳ ראשי, )כ׳ ז, ראש,

 כל של העליון הקצה ;ילטעלה מצוארו החי
 ;ועליון ש־ ; הר של העליון החלק ; דבר

 תחלת התחלה, ראיצית, במינו; החשוב הדבר
 אחד, נוף ; כולל מספר עקר; ישוד, ; דבר

 מפלגה, ;רבים מתוך אהד אחת, נשש

 שהוא השריג צמח שבראש המיץ ארם; מהלקה;

 נכבה; היות־* טגוג; בארץ אמה •מם ארסי;
 נסטכורת שעד״ייו בגין *שירי נצב עמוד

 קורה ; )?(מקבילים קירות לשני משערות

 ;לתטכם מקבילים קירות שני כין המנחת
 ראשה־(, )ג׳ ת׳, הים; אל הנכנס יכשה הלק0

חשוב. עקרי,
הזכרות. לאב־ כנוי ז, ,*הגרה ראש —

 )הקבה, העכול אברי ז, ,*הראי בית —
המראה(.

 חזיון, ; הבטה ראיה, ראי(, :)בדמשק ז, ראי,
נורא; מראה ;הנראה הבר שני תא־ התגלות;

וצואה. טנוף
ח.(. ז. )איוב ולדעת לראות תואב ת, ראי,

 כן על דבי איזה כי הוכהה נ, ,*ראיה ,*ראיה
ערות. דבר; לברור אות מושת, הוא,
 מבטא לראיה", הומה הנהון אין -

 דומה מדברים שעליו הדבר אין לאמי:

לראיד. כלל
 ׳*הראיה עליו מחברו המוציא —

 1 לדכיא התובע על לאמר: דקי מבטא

צודקת. תביעתו כי לאות הוכחות
 לא אין ,*ראיה אינו ראתו לא —

 כי לאטד, חקי מבטא ,*ראיה ראינו
 זה אין דבר ראה שלא אומר אהד אם

ועדות. הוכחד
 זכר להבר רא;ה שאין פי על אף —

 אמנם הראיה :לאט־ מבטא ,*להבר

 שעד אבל מוכיחה, ואינה חזקה הי אינה
בה. יש

 הראות; כיח הכטה, הרואה, שעלת נ, ,*ךאיה
 חנינה קרבן ;המקדש בכית הושעה ;מכט
 ;ש״ז הוצאת מקרה ;לרגל העולה של

ושת. נרה, רש הוצאת הקישת
 מזה היוצא הנזק ז, ,*ךאיה הזק —

 מה חלונו או שתהו דרך רואה ששכנו
כביתו. שנעשה

 העולה של ההושעה נ, ,*פנים ראית —
הטקרש. בכית לרגל

 שהעולה דקרבן נ, ,*קרב! ת*רא —
המקדש. בבית המזבח על מקריב לרגל

 ;לטקרש עליה ;מראה התגלות, ו, ,*ךא'ון
 הבית, בימי רגל עולי שהקריבו החג קרנן

אתו להב־ חשוב איש עש הת־אית0 ראיה; ר׳

אלמונים ;מאד

השובים. ענינים על

מאה. טיזר מקרה ;מאה נשלא מחזה ז, ראיזר״,
 בתנועותיהם ג־אים מקרים מחזות ז, ,0ראינע
 מתנועעים גליוגות •הי על משך או קיר על

רבה במהירות
ראות. ר■ ראית,
 ק־נים בעלת היה (,*רימה ,*ראטה )נ, ז, ראם,

(.8הצפון בארצות הנמצא מקרין צבי0 גדולות;

 י.(. י״ד. )זכריה רום ר׳ ראם,

 יקרים דברים נ״ר, ראמות,

)?(.אדומים

:<1רחשח310£ז3נן1ו6 ראינע <1

 0נ1ס11מ,>6חת11£■ן ראם, (8

,שתחשז שז1ח(1זשש
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המחולות. על מנצח ז, ,*חילה ראש
בבבל היהודים ראש ז, ,0הגולה ראש
השני. הבית חרבן אחרי
בהדש. הראשון היום חדש, ראש
! בבבל ישיבה ראש ז, ,*כלה ראש

הגאונים. בימי
 שבראש השם או הכלה ז, ,*פרק ראש

הרשימה. או הדף
 קצרים מזים* ז״ר, ,*פרקים ראשי

 [ הוזה. תנאי של קצר נסח0 שלמים; לענינים

הפתן. ארס ז, פתן, ראש
 כשנה; הראשון היום ז, ,*השנה ראש

 העוסקת כועד בסדר תלכודית מסכת שם

 השנה. ראש בדיני ובעיקר המועדים בדיני

 ע־י מלים קצור ז״ר, ,*תבות ראשי
 בלבד. שלהן הראשונות האותיות כתיבת

 בקצה כא- כשלש ז, ,*תור ראש
שדה.
 ובלי יתרן כלי כדיוק, ,*כראש ראש

בעין. עין חסרון,
 -אשך הכה לאמה: מבטא ,*והר ראשך

לי. אכפת מה ואני כקיר או כהר
 של לשון ,*ראשך - ראשי בחיי

שבועה.
 כמותו. אשם כעצמו הוא ,*בראשו דמו
רצינות. ז, ,0ראש כבד
אבל. לאות ראש כסה ראש, הפה
 מכל למעלה ישוב ראש, ;שוב

 ו ישיבה. או אספה לראש הבהר0 הנאספים;
 י כגדלה; בנאוה, -אש הרם ראש, נשוא

הנדל. הרם,
 ■ )־מעל־(, כנה; כפו־, ראש, את נשיא
המת. הרוג,

 בוז כנהג נהוג ב־, ראש הקל
.“ל בנוגע

פעם. עוד מחדש, ,*מראש

ראשית
כסככי. כל, כפני ,*גלוי בראשי

רש. ר׳ ראש,
 שלפני ל־: כמקום( או )כזמן הקודם ת, ראשון,
 כאחרים; נכבד חבריו, על בערכו נעלה ה־;

 או שקרבת מ׳* הקדום; בזמן בתהלה; תה״ם,
מכנו. מתחילים משפחה של יחס
 אחרי האחה כס-, ,*ראשון ראשון, -

השני.
 או אחים קרבה ,*?ראשון ראשון —

ואחות. אח או אחיות
 ;הקדמונים האנשים ,*ראשונים —

 שמואל שופטים, יהושע, ספר )נביאים־(,
ומלכים.

העוברים. לפני ראש, תה״ם, ראשונה,
לפנים. הקודם, בזמן בראשונה, —
לפנים. לראשונה, —
 :קצור >או ;לפנים למבראשונה, —

י״ג(. ט״ו, דהי״א - בראשונה למה
 הברכות שלש ,*ראשונות שלש —

עשרה. שכונה בתפלות הראשונות
ראשון. ר׳ ראשונית(, )נ׳ ח, ךאשוני,
 יא(. לו. )יחזקאל קדמוניות שניב נ״ר, ראשות,

הראש. כשרת נ, ,*ראשות
 שכתחלה, ;הנכבד נעלה, היותר ת, ,*ראשי

עקרי.0 המתחיל;
 הבא השיב מאכר ,0ראשי מאמר —

עתון. נליון בראש
 הדבר דבר; התחלת התחלה, נ, ראשית,

 יסוד; עקר, האחרים; לפני כראשונה המתהוה

 נדלה. ראש, כשרת* הנבחר; מיטב, מבחר,

 הראשון הספר , )ספר־( בראשית —
בראשית. ר׳ התורה; המשי בחמשת

 בריאת ספור ז, בראשית", מעשה —
 הבריאה סודות ;הטבע חכמת ;העולם
ורזיה.

השבת; ליום כנוי נ, ,*בראשית שבת —
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הסכות. הג אחרי הראשונה השבת

 היפים ששה ,*בראשית ימי שקזת —
העולם. נברא שבהם

 שעוד צעיר וכדומה( )צפידע דוחי ז ראשך,
רגלים. לו צפהו לא

לחה. נזילת הלי ז, ,*ראתן
ראיפן )הסך: במספר עצום ת, רב,

 ;כשטח במדה, רחב ;בכפות גדול ;מעט(
דק. לא עבה,* ;בחשיבות כשנים, גדול

מאד. הרבה 1ךי קריאה: טלת רב,
 איש בממלכה נכבד יפר חצים; מורה ז, רב,

 בבל, לאמוראי כבוד שם אדון; פורה,* חשוב;
 פראשי )אחד אריכא לאבא כנוי ;רבי ר׳

 עדה. של רוחני פנהיג0 ;בבבל( האמוראים

 מדרש בית ספר, בית ז, ,*_רב בי —
ללמודים.

תלמיד. ז, ,*ריב בי בר —
הבית. על הפושל בית־, רב —
קברניט. האניה, ראש החבל, רב —
בבל. במלכות השרים אחד תאר מג, רב —
הסריסים. ראש סרים, רב —
 במובן: בתלמוד הקי בטוי ,*_רב מעשה —

 לאמר ההלכה, ולא המעשה הוא העיקר

 שהיא שיאמרו עד ההלכה על סומכין אין

 דבר הערך, רב מפעל0 ;למעשה הלכה
מאד. גדול

 עפרם בן לפשה כבוד תא־ ,*רבנו —
רבנו■(. )פשה

 הנשיא יהודה לרבי כנוי ,*הקדוש רבנו —

הפשגה. מהבר
קהל. צבור, ,*רביב —
 בסמבי, רבים, בפני תה״ם, ,*ברבים —

כפרסום. בפרהסיה,
 הפלה צורת )בדקדוק(, ,0רבים לשון —

 יותר עצפים על בדברה או בהורותה

חד. פא

 רבותינו- יבותי, בכנוי: )רק דר, ,*רבות —

פורים. אדונים, וכוי(,
 ומחבו־י מרבותי, למדתי הרבה —

 יותר ומתלמידי מרבותי יותר
ומובנה. ידועה חכמים אמרת ,*מכלם

 מרבי- גדול רבי, - מרב גדול —
 אמרה ,*שמו - מרבן גדול רבן,

 לחכמים הכבוד תארי מדרגת את מנבלת
 החשוב האיש את כי ומבארת לפנים

 הוספת בלי ביפטו רק מזכירים ביותר

תאר. שום
 הכמות; רבוי מספר, גדל מספר, עצמת ז, רב,

 כפות; איזו או מספר איזה של מהחצי יותר

מאד. הרכה תה״ם,
 הרב הגדול, הר־ ,מנין ורב במן רב —

האסנים. בכל
*

 לצד הנוטות הדעות מספר ז, ,דעות רב —
 מספר מחצי יותר הוא ענין של אחד

בו. דעתם הטחויס

*

מאי. הרכה תה״ם, לרב, —
רב", פי על ,הרב על ,לרב — **

תמיר. כמעט תדיר,
הדעות. פספר מרבית לפי ,הרב אחר — *

 עטפי פשל ,ברבו הבית ברכת —

 הביכה. בי תרבה הכית יושבי ברב לאפר:

חשוב. נכבד, גדול; ת, רבא",

*

 בתורתו וידוע גדול איש א/3_ר גברא —

וכדופה. בחכמתו או
 בכפות היה פעו״י, רבה(, ר׳ העתיד >רב, רבב

 חצים, השלך ;בפסם־ עצום היה גדולה,

 בדבר פשוח טיח, (*ירב ,*)רבב* ;ירה

 ומתדבק. נתך בדבר משוח ,*רבב מדבק.

ורכיבים. גשמים הרבות ,*הרבב
 עקבות בנד, על כתם שמנונית; משקע ז, ,*רבב
 כו שמושחים דבר בנד: על שמנונית או בץ

בו. שטחים או
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מאד. הרבה אלפים; עשרת נ, לבבלי,

 השלך או גבב פ״י, (,*ירבג ,*)לבג *רבג
סדר. בלי דיר על דבר
לו. רבים שנונים ת׳, ,0רבגוני

רבגוני. שהוא דבר טבע נ, רבגוניות",
 רפד. שטה, הצע, פ״י, לרבד(, )לבד, רבד

קשט. הצואר, על רביד שים רבוד; ,*ללבד
רבב. ר׳ ז, ,*לבד
 יד על אצטבה ;רצפה אבני שורת ז, ,*רבד
 שורת ;נזוזט־ה יציע ;עליה לשכת בתל
 עליו לשים הקיר אל מהבר לוה0 ;עין ענפי
וכיו״ב. כלים
דין. בית ראש ר״ת, רב״ד,

 ד־י כעלות בהרים, "מהרנה ;יציע נ, ,*לבדה
ולגנות. לכרכים מקום שהן סלעים

 גדול פ״ע, ילבה.(, עתיד, רבב, ר׳ )העבר רבה
 ושכן; גדול ושגה; גדול הרבה; היה במספר,

 בכדת גדול ;ובחשיבות במעלה גדול היה

 נדל, רבה, רובה. ר׳ הוכן; או ההרחק
 עוד כלול* ;כרבית נתון ;_נדל חנך, ;שגשג

 הרבה, שבתורה. ככטא או כלה בהוראת דבר

 ורהב כמות הנדל הרחב, דבר; מספר הגדל
 רבית, לקוח ; דבר וערך איכות הנדל ;דבר

 )חבקוק עשק בתחבולות הונו את הגדיל

 דבר. באיזה הרבה עסוק )־ב־(* ו.(. ב.
 היה ;בככות או בכספה גדול ,*התרבה

רבים. בלשון )שם( "בוא נכבד;
הרכה. עשה לעשות, הרבה —
הבית. כן לצאת הרבה ,*רגל הרבה —
 את עשה ,*הדלף את על־ הרבה —

ארכה. יותר של־ הדרך
 הגדול לכהן כנוי ז, ,*בגלים מרבה —

 כשכן נמשח שלא השני הבית בימי
 ארבעה לו שהיו בזה רק והצטין המשחה

הדיוט. לכהן מאשר יותר בגדים
נוזל. תערבת ע״י קלוש עשוי ת, ,*רבה

 במדינה; ה־אשונה העיר הבירה, עיר נ, רבה,
 שלם■ מאמר אחרי לפעמים באה זו מלה מ״ק,

 )תהלים סלח בכו המאמר נושא את לחזק

ועוד(. נ. סב.
 (;*.־בית כ־־ש )גם ז, רבה", מדרש —

 ככלים: המתחיל התורה על המדרש

רבה. הושעיה ר׳ פתח
 כבשל או כטגן פ־י רקוחים, מיץ נ, רבה",

כסכר.
 רכוהים(, ר״ז, ־ביא-ת, רכות, )ר׳ לבוא, רבו,

רבבה. ר׳
 ככשר אלף, מאות שש ,*לבוא ששים —

לז.(. •ב. )שמית כצ-ים יוצא• כמספר רב
 חלל, ;מיתרים בעל שיר כלי נ, ,*לבובה

נבוב. כקום
 ;הכפלה הנדלה, ;נדולה כמות ז, ,*לבל

 כהן נדרשת שהתורה הכדות מן אחת הוספה;
 הכללת ;אף( נם, את, :)הרכוי לשונות ג׳

 בתורה; מבטא או מלח איזו בהוראת דבר עוד
 השני; הכית בימי הגדול לכהן הבגדים הכנת

ובתארים. בשמות הרבים צורת ")בדקדוק(
 רק המורה רכוי )בדקדוק(, זוגי", לבל —

שנים. על
 ,*למעט אלא לבל אחר לבוי אין —

 כשנאמרו לאם־: בתלמוד חקי מבטא
 זו רבוי הוראת של מלות שתי בתורה

למעט. הכונה - זו אחר
רותחים. בכים חלוט קמה ת, ,*לבול

שר. מושל, אדון, ז, לבון,
 לאדון קריאה. ;עולם של 1נ1לב —

לה׳. העולם,
אלהי. ת, לבוני",
 ביניהם. שיים צדדיו שארבעת מרבע, ת, לבלע,

 ארבע בת צי־ה מרובעת, תמונה ז, ,*לבוע
ישרות. זויות
השכים. -וחות ארבע ,*עולם רבוע —
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ארבע. על שוכב ת, ׳*רבוץ
רבות. רב, ר׳ ,*רבות

 מעלה; ערף יתרון, רוממות; נדל, נ, רבותא',
רגיל. לא דבר הדוש, סלא; דבר
 לתנאים הנתן כבוד שם לאיש; כבוד שם ,*רבי
 יהודה לרבי כנוי ;ישראל ארץ לאמוראי ונם

!אדוני )בקריאה(, ; המשנה מחבר הנשיא
הזק. מטר טסות ז״ר, רביבים,

 לצואר. קשור ;הצואר לעדי ענק ז, רביד,
 הרובד. פעלת רפידה, שטיחה, נ, ,0רבידה
התרבית. הרכוי, פעלת נ, ,*רביה
 ילדים. הולדת רבוי, ,*ורביד, פריה —

מסם-. הגדלת הגדלה, נ, ,*רביד,
 ;ובישמן רותחים במים חלוט קמח נ, ,*רכיכה
רותחים. בכים קמח וכולל המערב פעלת
 חלק מארבעה, אחוז אהד חלק רבע, ז, ,*רבי?
מרבע. לוה ;לארבעה נחלק מדבר אחד

 ימי פרק המטר, עונת הגשמים, עת נ, ,*לבי^ה
 על הזכר ביאת ;ישראל בארץ הנשמים

 המון אנשים, קהל )בבע״ח(; הנקבה על

רבים. אנשים קבוצת רב,
 היורד הגשם נ, ,*ראשונה ךב;עה —

בו. י״ז יום עד חשון בחדש
 מי״ז היורד הנשם נ, ,*שניה ךב;עה —

בו. כ״ג עד השון
 היורד הנשם נ, ,*שלישית רב;עה —

החדש. סוף עד חשון טכ״ג
 אחרי הבא בארבעה, פדורי מספר ת, לביעי,

 <—> מפסקת נגינה שם* השלישי;
הרביעי. החור רביעים, בני —

 לנקבה, מארבעה סדורי מספר נ, לביעית,

 אחד חלק רבע, ;השלישית אחרי הבאה
 דבר שוים; חלקים לארבעה נחלק כדבר

 כלי כין ;הלג רבע ;הלח כדת* ;ברבע
 כלוחות העשוי )או ביתרים ארבעה בעל זמר

בשביע. הרביעי יום ליל מרבעים(;

רבע
 יום לילות ז״ר, ,*רביעיות לילי —

בשבוע.? הרביעי
 ועל ידיו על. *הרוכ״^ושוכב מצב נ, ,*רביצה
רגליו.
מרבית. נשך, נ, ,*רבית

אבק. ר׳ ,*לבית אבק —
 שהסכימו רבית נ, ,*קצוצה לבית —

והלוה. הטלוה עליה
 בנשך. כסף נותן ז, ,*בלבית מלוה —
רכיכה. ור׳ רבוך ר׳ מרבך, ר׳ רבל,

 ׳£ בערבל. הנף בכברה, כבור ,*לבל (*>רבל
 (,*רביותי ,*רבנן ,*רבנים )ר׳ ,*לבנא ,*לבן
 ומבני מבניו ישראל ארץ לנשיאי כבוד שם

 השני הבית ימי בסוף הזקן הלל של כניו
 הישיבות ולראשי הגולה לראשי גם ואח״ב

טורה. רב, בבבל;
יש־אל. חכמי חכמים, ז״ר, ׳*רבנן —
 חקי החכמים, של ,*מדרבנן ,*דרבנן —

 של דאוריתא, )הפך: ותקנותיהם החכמים

בתורה(. הכתוב התורה,
 רב כשרת0 נאוה; גדל, אדנות; נ, ,*רבנות

עדה.
לאיש. כבוד כנוי קראי, שאינו יהודי, ז, ,0רבני

 )בהוראת "רב" השם רבוי ז״ר, ,0רבנים —
 היהודים ;עדה( של הרוחני המנהיג

קראים. שאינם
רבן. ר׳ ,*רבנן

 ידים בפשוט רבוץ פ״ע, ירבע(, )רבע, רבע
 היה* ; בבהמה אישות משכב שכוב ;ורגלים

 האדמה את השקות זכר; כעול ומשכב; מנה

 )כיחוד ,הבער השכב, ,*הרבע )גשם(.

 מרבע; בצורת דבר עשה רבע, בבהמה(.

 ארבע דבר עשה0 ;האדמה את השקות
 ,0רבע הלקים. לאיבעה דבר חלק פעמים;

 הבא ,*הרבע צדדים. מארבע מקף היה
י ■■ .. )בבהמה(. נקבה על זכר
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 מדבר אהד חלק רבץ; מרבץ, משכב, ז, רבע׳

 צד ;ביניהם שוים חלקים לארבעה נחלק

מים. מטר קב; רביע* רבוע; דבר
 חלקים לארבעה נחלק מדבר אחד חלק ז, רבע׳

 עפר ;מהנה _רבץ מקום ;ביניהם שוים
קב. רביע* ;ו.( בג. )במדבר

 רבע בו שזורעים שדה ז, ,*לבע בית —
הקב.

לאדם. רביעי דור הנכד, בן ז, ,*רבע
 הרביעית בשנה הכרם ז, )כרם־(, ׳*רבעי

 לנטיעתו; הרביעית בשנה כרם פרי לנטיעתו;

הרביעית. השנה כן
 תחת ושכוב כרוע פ״ע, ירבץ(׳ )רבץ׳ רבץ

 ;לבטח שכוב ;ארבע על שכוב ; משא כבד
 ,*רבץ דבר. על חו-ל (“)־ב ; לנוח־ שכוב
 האבק; את להשכיב הקרקע על מים שפוך

 השכב הרבץ, השכב. הכרע, הפץ; הרהב,

 ורקוע; שטוה* ;בתוך־ שים שבץ, ; למנוחה
 להשכיב הקרקע על מים שפוך0 ופזר; הפץ

 מזלף היה )חדר( ,*התלבץ האבק. את

במים.
 דפץ תורה", הרבץ ,*תורה רבץ —

תורה.
 מקום היים; לבעלי טנוהה משכב מקום ז, רבץ,

מרגוע.
 שזורקים קטנים נקבים בעל קטן כלי ז, ,*לבצל

טסות. טפות בשטים מי מטנו
 תחת לרבץ שדרכו (,*רבצנית )נ, ת, רבצך׳

משאו.
 רתמה; אבום; מרבק, (,*דבקות )ר׳ נ, ׳*לבקי׳
יחד. הנקשרים בקר מספרי
 התנשא, התנדל, פ״ע, ,*התרברב )רברב(

.לגדול. עצטו את השוב התגאה, השתרר,
ועצום. רב מאד, גדול ת, לברב",

 בעמיו. נדול פנים, ונשוא נכבד איש ז, רברבן",

 לאלהים(. )תאר עולם של רבונו ר״ת, רבש״ע,

מאד. רב הרבה, תה״ם, רבת,
השובה. גדולה, ת״נ, רבתי,

גלותא. ראש ר״ת, ל״ג,
עפר. גוש ז, רגב,

קשורות. האחוריות שרגליו ת, ,*לגול
המרגל. פעלת ז, ,*רגול
סקילה. לרגם, אבנים השלכת ז, ,*.רגום
 בלבולים. ומהפכה, מהומה התעוררות, ז, ,*לגוש

מפחי; דעוד חרוד, פ״ע, ילגז<, )רגז, רגז
 כעוס, קצוף, ;התרגש הסתער, ;התנדנד
 הכעס; דילגז, התרגש. ,*רגז על־, התרעם

 היה* ממנוחתו; איש החרד הרעד; החרד,
התרנש. הסתער, התרגז, נרגז.

תטיד. טפהד חרד, ת, רגז,
 חרדה, חרון; כעם, זעף, נ. .רגזה׳ ז, לגז,

התרגשות. של שאון דאגה;
 נוח המה, מה- חמה, איש כעסן, ז, ,*לגזן

לכעוס.
 המה; רנז, כעס, הכעסן, טבע נ, ,*לגזגות

התרגשות.
 ,*רגזנותו אלא עלתה.'ב;דו לא רגזן —

 מביא אינו הרגז לאטד: ידוע עטמי משל

תועלת. כל
 ;נסיון בעל מנסה, ; שכיח מצוי, ת, ,*רגיל

דבר. לעשות למוד
הלנלונה. ר׳ צמה, שם נ, ׳*לגילה

דרך. הרגל, נ, ,*רגילות
אבנים. השלכת אבנים, זריקת נ, ,*רגימה
 ;דבר מחיר לקצב בנוגע הסכמה נ, ,*לגיעה

 לבלי עבודה נותני הבעלים בין הסכמה

לעבד.
רנש. הוש, הרגשה, נ, ,0לגישה

 רכיל, הלוך הלשין, פ״ע, ילגל(, >ךגל, רגל

 תיר .לגל, ה־גלים. את קשור* כ־; רע דב־
 דבר )ב־( לאויביה; לגלותה ארץ ערות והפור

כה.(; יט. >ש״ב הלשין דביל, הלוך ,”כ רע
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 כרגל. חלוך ;הרגלים את ועקוד *קשור

 אליו; משוך אלף; הדרך, ,“ל למד ,*התל
 הדרך, תרגל, בשלמותו; בהמה עור הפשט

 אל". הסכן *התתל ברגל. ללכת למד חנך;

פעמיו; ועד מירכו החי כרע תכלים(, )ר׳ נ, תל,
 ומהלך עליו עומד שהוא חי בעל בנוף אבר

 הולך חי ;הרגל החתית הרגל, כף בו;
 חלק ד.(; כח. )איוב למקום ממקום ברגליו

 כסיס וכדומה( "מטה ־שלחן, )־כסא, הערוה;

 רגלים( )ר׳ ; פעם צעד, ; דבר עומד שעליו
 וסכות( שבועות, )פסח, החגים משלשת אחד

 השני הבית כימי ישראל בני עלו שבהם

 ראיה לדבר, ויסוד סבה* ; כירושלים לחג
 ותנועותיו; יתד יטל חלק השיר( )במשקל0 לדבר;

הטתר. שליש בערך ארך מדת
 ברח :לאטר מבטא ,*עמך תליך —

טהר. לך
 הלוך בנאוה, דורכת רגל נ, ,*מה“ר תל —

בנאוה.
 אין :במובן בטוי ,*עמידה לתל אין —

לעולם. קיום
רדופים. רנל רדוף, ר׳ נ, ,*רדופים תל —
 לצאת ולא בכית הסגר ,*תלים כנם —

החוצה.
 והתהלך מביתו יצוא ,*תלים פזר —

ממקומו. יצוא או כחוץ
 :במוכן שאלה בטוי ,*התלים מאין —

וטתענין?. עסוק אתה במה
 • לאמר משל מבטא ,*תלי" ץ1רןצ —

לגמרי. ובטלם פלוני דברי סתור
 בזטן ,*אחת תל על עומד -כש־ —

 לעמוד יכול שאיש הזמן כמשך מאד, קצר
אחת. רגל על

 חק ;המסחר חפש נ, ,*התל רת1ת —
אורחים. הכנסת טדת הנוסעים; על להגן

אחרי־, לתל", לתלי", בתלי", —

מאחרי־.

בגלל. לתל, ־
 ז״ר, ,*.תלים מימי ,*רגלים מי —

 שבקרבת דוגל עין טי השתנה; טי יטהן,
ירושלים.

 הדבר, על הוכחה ,*לדבר תלים —
לדבר. יסוד סבה, ראיה,

ברגל; הולך צבא איש ברנל; הולך חי ז, תלי,
 מונחים ששריגיה )גפן( ;שכיח מצוי, *רגיל,

נדר. על טדלים ולא הארץ על
 להמית; אבנים השלך פ״י, י.תם(, )תם, רגם

להרע(. כדי )דכר זרוק ירה, השלך,
 שטורים האבן ;באבנים הטורים חיל נ, רגמה,

)?(.ארגמן בנדי ; אותה
 התאונן. רטן, והתלונן, המה פ״ע, התן, )רגן(

הרנן. ,*תן
 הפצע; הקמט; הבקע, פעו״י, .יתע(, >תע, רגע

 הרגז, ;הניח השקט, ;בקוע ;נוד רעוד,
 התע, נוח. שקוט, הרגע, עורר. ;הרגש

 העף ;כמנוחה שכון ;מנוחה נתון השקט,
 ;לד.( נ. )ירמיהו הפחד הרעד, הרגז, ;עין

קטן(. )ילד זחול למקום, ממקום *התנועע
 )תהלים שוקט איש ושלוה, שלו איש ת, רגע,

כ.(. "לה. י

 מנוחה, ;מאד קט זטן עין, הרף ז, תע,

 אהד0 וט.(; ז יה. )ירמיהו פעם שקט;

שניה. בדקה, מששים
רנע. בכל לתעים, —

 שאון, קול נתון המה, פ״ע, .יתש(, >תש, רגש

 חוש, ,*התש בלב. ידוע חוש,* רעוש;
 אחרי עצם מהות ידוע הכר, בלב; ידוע

 ,*התש הנד. הנע, ;ידועה בלתי היותה
 כעום התרגז, ,*התתש ומכר. ידוע היה

 בהמון. בוא הסתער; ;רגז מרב התעורר מאד,
 ידבר, דחמרניש ,*ימלל דתיש —

יצעק. ידבר, נוגע שהדבר למי :לאטד
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 נראה. נה ר׳ )כדקדוק(, ,0מרגש נח —

; רועש המון ; רעש קול המון, קול ז, תש,
 מחוץ הנמצא את יודע שהאיש המצב *חוש,

 התרגשות. תנועה; מאבריו; אחד ידי על לו

אנשים חברת ; רעישה אי־טנוחה, נ, רגשה,
וגועשים. הומים

 מרגיש איש חזק, רגש בעל איש ת, ,0רגשני
ביות-.
הרגשגי. טבע נ, רגשנות",

 כלי מחרשה,* ;למקום ממקום נודד ז, רד,
החרישה.

דבר. ראשית ר״ת, ר״ד,
 רמוס ;רקע שטוח, ם״י, ירד(, )רדד, רדד

 ,*ךדוד רדוד. ,*רדד ודחוק. דמום והדק,
 בסה. וצפה, רקע הרד, שטוח. היה הרקע,

 כארג. הפנים צד פרוש; וילון יריעה, ז, ,*רדד

 דרוך ;דחוק לחוץ, פ״י, ירדד.(, )רדה, רדה
 ; כחזקה שלוט משול, ;הוריד הסל, ; כגת
 ;שעבד הכנע, ;כמלאכה עושים על נצח

 מן )לחם והוציא לקוח ;מתוך־ והוציא לקוח

 ; •סר ענוש,* ;הכורת( מן דבש או התנור
 לזריעה. להכינה האדמה סלח חרוש, שטוף;

 הכנע, רדה. הענש. הוסר, ,*הרדה
 )תבן דקה כשבכה פזר ::סר* ;שעבד

_רדה. הרדה, וכיו״ם(.
והרוקע. הרודד פעלת ז, ,*רדוד
תוכחה. יסור, ז, ,*רדוי
בתרדמה. ישן ;נרדם ת, ,*רדום
 ; א־דפגה ר׳ פרחים, נותן עץ מין ז, ,*רדוף

 דבר. אחרי להוט אץ, ת, מהר; מרוץ ריצה,

הראשונה הנסיעה נ, ,*רדופים רגל —
 בית אל חתונתה אחרי נוסעת שהאשה
אבותיה.

מרוצה. ז, ,*רדוף
 את בו לעטות ורהב דק אשה בנד ז, רדיד,
הגוף. כל

 או התנור מן הלחם של והוצאה לקיחה נ, ,*דדיה
שלטון. שליטה, הכורת; מן דבש
לחרישה. מכשר ;חורש ת, ,*רדין

דכר. אחרי להוט אץ, ת, ,*רדיף
 נגישה, אחר; אחרי הרודף פעלת נ, ,*רדיפה

לחיצה.
 תשוקת נ, ,*הכבוד אחרי רךיפה —

 כבוד, ינהילוהו כי והשתדלותו איש

כבוד. לו יתנו כי האיש דרישת
 ארצה ונפול הרהב כחזקה; ישון הרדם׳ )דדם(

 כמצב עבור ;יה.( ה. )דניאל מעיפות
השנה. למצב היקיצה

כחזקה. ישן נרדם, ת, ,*רדום —
 ידי על וישר הטה במרצע, הכה ,0רדע (ס>רדע

המרצע.
 להשיגו; אה־י־ רוץ, ם״י, ירלף(, )רדף, רדף

 לדבק מדה אחרי רוץ ; איש אחרי טהר רוץ

 איש אחרי רוץ ;והניס הדוף גרש, ;בה
 בחזקה גזול שטוף, זרום,* ;וללחצו לו להרע

 הדדף, ל-. רע לעשות כקש : ובמהירות

 הלאה. לרוץ הלחץ ; רודף מפני ברוח
 להשיגו; באיבה מי אחרי רוץ רדף,

 ף,1ךד הגיס, גרש, אחרי־; בחמדה הלוך
 ; לרדף צוה או סבב הרדף, הלאה. ך.דח

הרדף. הרדף, הנרדף. השיג

 ז״ר, ,0נרדפים פעלים( )או שמות —
 שהוראה שונים פעלים( :)או שטות

להם. אחת

 השתדל לימין, עמוד צדד, ,*זכות רדף —
לזכות.

רדוף. ר׳ ,*רדוף —
קמחי. דוד רבי רד״ק,

השנה. ראש ר״ת, ר״ה,
 בנאוה; דבר התגאה, ס״ע, ירהב(, )רהב, רהב

 הרהב, ונגוש. דחוק ;והעתר והתחנן בקש
החרד. הכחל, ; נאוה .מלא ; חזק עורר,
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 ;לשקר מתגדל מתגאה, ת, רהב, רהב,

והוטה. גועש
 אגדית; ים חית גאות; לב, גדל נאוה, ז, רהב,

ים. של שר שם* למצרים; סמלי כגוי
ו.(. צ. )תחלים רב לבב; נדל נאוה, ז, רהב,
 הפר היה ;ירא ס״ע, .ירהה(, )ךך.ה, רהה

הבעת. הפחד, ,*הרחה ;מפחד תנועה
לו. הדרוש כשי בחדר רהיטים שימת ז, ,0רהוט
כלם. הרהיטים קבוץ ז, ,0רהיט

 כבנין מיחד שירי משקל שם נ, ,0רהוטה
הפיוטים.

רגלים. מי עביט ז, ,*רהון
פחד. נ, ,*רהות

 ,0רהט רוץ. פ״ע, (,*ירהט ,*)רהט *רהט
 לו. הדרושים הרהיטים בבית או בהדר שים

 רהיטים שים0 ;בבנין קורות שים ,*הרהט
בחדר.

 כלי ; )?(השקת אל מים מוביל צנור ז, רהט,
>?־<. בהמה להשקות למים קבול

היחיד. רשות ר״ת, רה״י,
 מפחד תנועה הסר בהלה, תטהין, נ, ,*רהיה

שתאם.
 ; בבית התקרה לוהות דר, רהיטים, )רהיט(

 )שלהנות, בית כלי0 בבנין; גדולות קורות

וכיו״ב(. ארונות כסאות,
 הלוהות את בו להחליק הנגר כלי ז, ,*רהיטני

;מקצועה מעצד, והקורות,
השער. לתספרת כלי
דבר^" נתון ,*הרוחן >רהן(

יפדהו לא שאם בתני במשכון
רהיטני > קנו♦ הוא מנבל בזמן הממשכן

 הנתן ;בשבי הלקח ,*והרוהן לטלוה.

במשכון.
הקהל. ראש( )או ראש ר״ת, רה״ק,
הרכים. רשות ר״ת, רה״ר,
חוזה, ;^וך ואינו בעיניו שרואה מי ז, רואה,

ראיה ;נבואה מראה ;נביא
 בית חשבונות מבקר ז, ,0חשבון רואה —

וכיו״ב. חברה או מסח•
לעיניה. מליצי כנוי רואות, —
 אנשים שהרבה מקום ז, רואים, מקו□ —

שם. מצויים
רב. ר׳ רובאי, רוב,
ריב. ר׳ רוב,

 לירות כלי רובה, "קנה חצים; משליך ז, רובה,
מות. כדורי בו

 על משתרעת נסן (,*רוגליות )ר׳ נ, ,*רוגלית
דרך. של פונה דרך; מסביב; הארץ

מתלונן. מרטן, ת, ,*רוגן
ריד. ר׳ רוד,

 את האופה שם יטעליה המרדה כף ז, ,*רודה
הלחם. ככרות

 צמאונו; שבר די שתה פ״ע, .ירורי(, )לוה, רוה
 ; הרבה לוה רוה, )בתענוגים(. נפשו מלא

 )בתענוגים(. נפשו מלא ;למדי במים השקה

רווי. היה ,*התרוה לטדי. השקה הרוה,
 או ששתה ;צרכו די מים מלא ת, רווח,

צמא(. )הפך: צרכו די שהשקוהו
הקדש. רוח ר״ת, רוה״ק,

 משקה. ;אחר נוזל או מים ספוג ת, ,0רווי
לאצילים. כבוד שם0 ; נסיך שר, ז, רוזן,
לאיש; הוקל )"ל־( פ״ע, ירוה(, )רוח, רוח

 נקי אויר הבא ,0.רוח במרחב. *התפשט
 אויר עליהם להביא בנדים פשוט בחדר;

 הריח, וברוחה. במרחב היה רווח, נקי.
 ריח. ר' וכיו״ב(; ה׳ )רוח רוח טלא היה

 שכר פרי טצוא שכר, טצוא ,*הרויח
 הרחב; הדוהה, עשה ;השתכר בעבודתו,

 בהרוחה, היה ,*התרוח ממחלה. הבריא הקל;

 המלא0 ממחלה; הרשא ממצוקה; יציאה במצב

ברוח. הנקה רות;
אר הלכה ,*רווחת הלכה ,*תורה- —
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בעם. ומקבלת ונפוצה מתפשטת תורה

 רחבי הממלא אויר רו-חות(, )ר׳ זו״ג, דוח,
 ההבל נשימה; וזרמו; האויר תנועת התבל;

 נפש; ההיים, את המניע הכה מהפה; היוצא
 מחשבה; עצה, הלב; בטחון הדעת, ישוב
 סמל ;חשק חפץ, תאוה, רצון, ;לב אמץ

 גלגול* ;ישר ;צד ;נקלה לדבר וריק, להבל

פנימית. הכרה שד; הנפש,
 ה׳, רוח הטלא האיש ת, הרוח, איש —

נביא.
לכעס. מהיר שאינו ת, רוח, ארך —־

 נאוה, כעל ת, ,*רוח גס רוח, גבה —
גאה.

 ממש. בהם שאין דברים ז״ר, רוח, דברי —

 איש וצער _ינע ,*של- רוחו הוציא —
טדי. יותר

רוח. נחת ר׳ ׳*ךוח הנחת —
ינון. צער, נ, רוח, מדת —
 במנוחת תענוג ענג, נ, ,*רוח נחת —

הנפש.
 נשברה שרוחו נדכה, ת, רוח, נכה —

ועני. טיגון
לכעס. מהיר ת, רוח, קצר —
הלב. צרי-ת לחץ, ז, רוח, קצר —
 מעשיו שעושה מי טישב, ת, רוח, קר —

הדעת. כישוב
נחת. ענג, נ, ,*רוח קרת —
לב. נשבר נפש, מר ת, רוח, קשה —
 מחשכת ז, ,רוח, ר^יון נ, רוח, רעות —

מטיט. כה שאין הבל
רוח. מרת יגון, צער, ז, רוח, שקר —
נאוה. בעל שאינו ענו, ת, רוח, #זפל —
 כשרון מאד; חזקה רוח נ, אלחים, ךוח —

ודעת. חכמה של נעלה
וקצף. כעס אף, חרון נ, אף, רוח —
נבואה; שפע נעלה, אצילות נ, ה׳, רוח —

הי. אמץ ; ואמץ גבורה שפע
 ועובר, טפלש רוח נ, ,0כריכה רוח —

 צדדים משני באה רוח פרצים, רוח
להזיק. העלולה מתנגדים

ענוה. נ, ,*נמוכה רוח —
 דבור, נ, שפתים, רוח פה, ךוח —

שפתים. מוצא
 כאב הפחרחרת, מחלת נ, ,*צררה רוח —

הראש.
נבואה. ,*הקדש רוח —
 פסקה ,*הקדש ךוח הסתלקה —

הנבואה.
;עצבות שנעק, מחלת נ, רעה, רוח —

טזיק. *שד
 המנוחה; אי של שד נ, ,*תזזית רוח —

שגעון. הנכפה; חלי
 החלאים כל לאט־: אמרה ,*ברוח הכל —

האויר. השחתת ידי על האדם על באים
 לבו בחפץ הלוך רוחו, אחרי הלוך —

וחשקו.
 על עלה בדעת', בוא ׳ךוח־ על ?נלד, —

הטחשכה.
דבר. לעשות עורר רוח־,י את ה^ר —
מפני־. נבהל היה ,־3 רוח קום לא —

 מרוח; רחב, פנוי מקום בין"; פנוי מקום ז, רוח,
 )הפך: מצרה מפלט הצלה, מצוקה; כל חסר

 במסחר; שב־ פרי בעמל, השתכרות* צער(;

קבוע. זמן הארכת פני; פנוי, זטן שהות,
קשי. כלי דחק, בלי ,0ברוח —
 נפוץ, ;רחב מרוח, (,*דוחים )ר׳ ת, ,*רוח

מתפשט.
ידוע. מפרסם, נפוץ, ת, ,*רוח
 ;הטבה הקלה, ; מצרה מפלט הצלה, נ, רוחה׳

 החיים. באדמות קשי כל חסר מרוח; מקום

גדול. בטרחב תה״ם, ,*לרוחה —
נשך. מרבית, רבית, ז״ר, ,0דוחים
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 האויר ולנקות לטהר מכונה טהרו-ח, ז, ,0רוחן

כחדר.
 לא המרי, לא מוסרי, נפשי, •מכלי, ת, ,0רוחני

נשמי.
רוחני. דבר תכונת נ, ,0רוחניות

יין. הלום שכור, ת, חיא/
 נפל/ רמנפשיח לחיא שבקיה —

 מבטא0 ;יסול שבעצמו לשכור לו הנח
 הישרה בדרך הולך שאינו איש על משל

בעצמו. יפול כי ה־יו הנח :במובן
משקה. די ; ברכה שפע נ, חיה,

;הצ-ך די אחר בנוזל או במים ספוק נ, ,*חיה
שכרון. *שכרות,

 ;אותו המוליכה בהמה על יושב איש ז, רוכב,
 ממין עץ בתוך הנתן אהד מטין עץ ענף0

הרכבה. ר׳ שני,
 סוחר* ;סחורתו למכור מסובב סוהר ז, רוכל,

הנשים. לתטיוקי קטנים חפצים למכור מסובב
 הנונו-ת. קטן, מסהר ; סחר מסחר, נ, 0רוכלות,

בשם. סחורות מיני נ״ר, ,*רוכלות
 עלה למעלה, הנשא ס״ע, יחם(, >ךם, רום

 המצא ;בנבה ועלה מ־ התרחק ;למעלה

 ;)־לב־ ;בקומה גדול היה ; גבה במקום
 ;בכבודו התעלה >־קרן״<׳ ; התגאה ־עין־(,
 ; וחזק עז היה ; על־ התגבר נצה, )־ת■(,

 י״ח. ל. )ישעיה רצה הפוץ, ;לשקר התגאה

 חמם, רום. הרום, ט׳.( ק״מ, תהלים
 ; למעלה העלה ;דבר קומת הגדל הגבה,
 נשא נדל, ; חנך גדל, ;נמוך ממקום הוציא
 חזוק. גבור, ;ימבה הלל, ;איש כבוד

 הרים, ובגבורתו. בכבודו הנשא ם,1חמ
 ; גבוה למקום העלה ;למעלה הגבה נשא,

 המנח רבר לקוה ;והרחיקו ממקומו דבר הסר
 כבור הנרל נימא, ;אותו והגבה הארץ על

 הפרש והקדש; הגש והקרש, הביא איש;
ולקוח הברל בחור, קדש; לצרך מדבר חלק

רועי
מ הפרש כי, הבדל הורם, המר. ; כ־

 התחמם, יא(. ה. )דניאל בוטל הוסר,
 ממקומו,. עלה התנהל; התגאה, הרומס(, )נם:
למעלה. עלה

יעל־. קשור בנוה, מרוד, ;ד, החם -
חזק. נבר, ,ימין־, הרים —
צעוק. -ם, בקול קרוא ל,1ק הרים —
 הראה; פנים, הראות אל־, פנים החם —

פנים. העז
 נאוה, נאון, ; גבוה מקום ;גבה ז, חם, ם,1ר

לב. גדל

גבה נאוה, עימם, חם לכם, חם —
יהרה. לב,

 בגאוה ;קוממיות זקופה, כקומה תה״פ, רומה,
יתרה.
ומלמדים. רבנים )ספרי( ר״ת, חמ״ל,
מרומם. רם, ת, חמם,
 שכה• ותהלה; כביד שיר ג, חממה, ז, חמם,

ותהלה.
 רום. גבה, התרוממות; נ, ,0חממיות חממות,

-ממשלה. פקדת ,החממות״ פקדת —
מעלתו. רום ר״ת, חמע״ל,

מתאונן. מרנן, ת, ,*חנני
ומחלקת. לקטטה הגטיה נ, ,*חננות

 משבעה )אהה ידוע מרחק טי־ת ריס, ז, ,*חם
בטיל(. וחצי

 השמע ח״יע, הכשיל. השב-, החע, >חע(
 קול השמע ;הרעש הרע, שטחה. שיר קול

 השמע ;לה׳ ותוהה הלל קול הרים ; שטחה
 לידיד היה ;וכיו״ב מלחמה לאות תרועה קול

 התחבר, שמדה; קול השמיע התר^!, ורע.
לרע. היה
 את לאכל ומוליכו העדר את שומר ז, חעה,

 כנוי ;הכרעה יעשב את אוכל ; השרה עשב
עם. למנהיג מליצי

לרועה. השיך ת, חעי,
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 להסיר יודע הולים, בהבראה העוסק ז, רופא,

רם. מקיז חובש,0 ; מוהל* ; מהולה מחלה
 ר׳ ;קלוש ק-וש, לא נגר, נוזל, ת, ,*רופף
רפף.

 החפז בלכתו, מהר ס״ע, יררץ(, )רץ, רוץ
 ;ממקומו הדחף ;ממקומו טוש ;בלכתו

 קרוא )־בקייאה(,* במהירות; דבר עשה
 ברוה ;לרוץ החפז תרוץ, מהר. כתב

 והנה. הנה מהר רוץ רוצץ, במהירות.
 ;נרוש ;מהר הבא ההש, ; לרוץ נרוס הרץ,
 הטעים(, ־בני )"הטעים ;ורצוץ וכתת *שכור

 נשפך. שהרעי באפן הטעים את רפה
רצץ. ר׳ התרוצץ,

 לשלשול. גרום ,*מעים בני הרץ —
 אכזר. ;במזיד אנשים ממית הורג, ז, רוצח,

רצען. ר־ ,*רוצען
רקק. ר׳ רוק,

ייק• *י* ;יק י׳ ק,*רו
אשה. לו שאין איש ז, ,*ריק

 רפואות, מכין0 ; סמים מרקחת עושה ת, קח,1ר
רפואות. בית מחזיק

 הורק; ,*התרוקן ריק. עשה הרק, פ״י, ,*רוקן

לרשות. מרשות עכור
גדולה. מקצועה ז, ,*ריקן

ארסי. צמח ז, ר^צ,
ריש. ר׳ ריש,

 מיס המים, מים דיר, ,*רותחין ,*רוקחים
גדופים. קשים, דברים שרתחו;

פושרים. ר־ ,ברותחים הכוה — *
יסוד. ועקרי, חשוב דבר* נסתר; דבר סוד, ז, רז,

לאלהים. כנוי ,הרזים חכם — *
תורה. סתרי ז״ר, ,תורה רזי — *
 תהלה של כשוי ל־, אנס לא ת כל —

 דבר ואין הכל יודע פלוני : לאטר ושבח
לפניו. גלוי שאינו

ארבה. טין נ, ,*תבנית ,*תבונית

רחב
 וכחוש, דק עשה פ״י, _יתה<, )תה, רזה

רזה. ,0הרזה וכחוש. דק היה התה,
קשה. שמן; לא וכהוש; דק צנום, ז, תה,
 שר, רזה; *דם תכונת כהש, שטן, הסר ז, תץ,

כה(. יד, )משלי נסיך רוזן,
הסרה. מדה רזון, איפת —
 הולך שבעליה מהלה ,0הרזון חלי -

שחפת. ורזה,
ועצב. עגום היה ,*.רווח (*)רזח

עני. מחסור, מצוקה, צרה, ז, רזי,
גבורה. חזק, ז, ,,רדא י

המלאכים. אהד שם ,*תיאל
לנזיר. כנוי ,*תיח
מעמק. נמצא בו אשר גבוה מקום ז, ,*תים
 הרחם פעלת עינים, קריצת רמז, נ, ,0תימה

והרומז.
לברכה. זכרם רבותינו ר״ת, ת״ל,

 לאות, בעינים קרוץ פ״ע, ןת£(, )תם, תם
רמוז.

רוזן. ר׳ תן,
לחתיכות. עשה רסק, פ״י, ,*תק (*)תק

חדש. ראש ר״ת, ר״ח,
 כשטחו; גדול היה פ״ע, _יךחב(, )רחב, רחב

 רחוב. הרחב, גדול. הרחב; במדת התפשט

 ושמאל(; •מין )לצד דבר רהב הגדל הרחב,
 ;והנדל פתה ;צ־ לבל השטח כמות הנדל

 הרהב; במדת נדול היה בשטה, גדול היה

 ברהב. התגדל התפשט; התרחב, ענג. שמח,

רוח. נחת גרום ,*.רעת הרחב —
 חוב פ־עון זמן הארך ,0זמן הרחב —

חוב. שטר או
דבר. להבנת הלב פתוה לב, הרחב —
 כדי לריחה הלוע פתוח נפש, הרחב —

התאוה. למלוא דבר לבלע

בא־כה. דבר ספר ,0ספור הרחב —
י ל־. לעוג על־, פה הרחב —
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 את ה׳ לכ^ירחיב ,0לכשירחיב —

 בנונע בו שמשתמשים מבטא ,0נבול־
 בלתי ארך זמן אחרי חוב לתשלום

החיב. מצב יוטב באשר מנבל,

 מימין נצב נוף שטח מרחב מדת ז, רחב,
 של הקטנה הטרה ;גבה( :)הסך לשמאל

 לארך )בנגוד שטוח שבנוף השטח מדות שתי

 האלו(. המהות יטתי של הגדולה המדה שהוא

רב. ושכל חכמה שסע לב, רחב —
 )הסך: ברחב גדול משתרע, טיוח, ת, רחב,

פזרן. נדבן,* צר(;
 השטחים. בכל מאד רחב ת, ידים, רחב —

נאוה. בעל נאה, ת, לב, רחב —
הרבה. מתאוה ת, נפש, רחב —
 ושוע נדבן לאיש כנוי ,רחבה יד —

מעוטה(. יד )הפך:
*

 >הםך: נאוה לבעל כנוי ,רחבה נפ^ז —
שפלה(. נפש

*

רחב. שהוא דבר תכונת רוח, מרחב; ז, רחב,
 החצר* ; ידים רהב מקום רוחה, נ, רחבה׳

השוק. ככר בעיר; רהבה ככר הכית; שמאחורי
 ;נרחב כר או שוק רחובות(, >ר׳ זו״נ, רחוב,

בנינים. שורות שתי בין ריק שטח
 חומל מרחם, לב בעל טוב, לב בעל ת, רחום,

לרחם. הטרה בו שיש על",
הביב. אהוב, ת, ,*רחום
המרחף. פעלת ז, ,*דחוף
 דבר אחר; במקום הנמצא קרוב, לא ת, רחוק׳

 יטחר, לו שאין* ;להבינו או להשיגו שקשה

טרהק. טעם; הסר
רב. זמן לפני רחוק; ממקום מרחוק, —
 או כמקום למרחוק, עד למרחוק, —

רחוק. בזמן
,*ממערב מזרח כרחוק רחוק —

מאד. רב טרהק רחוק :במובן כטוי
רחוק, שהוא דבר תכונת התרחקות, ז, ,*רחוק

ממנו. שמתרחקים דבר
 רחוק. במקום ,*מקום ברחוק —

 נחש. שרץ; בצורת עשוי עדי ז, ,*רחוש

מלא, גדוש, ת, ;בו שמטגנים כלי ז, ,*רחוש
דחום. ר׳

 תנועה, השסתים; תנועת הפה, תנועת ז, ,*רחוש

תנודה.
כבד. משא,* הטחנה; אבני שתי טחנה; ז״ר, רחים,
 משא :במובן בטוי ,בצואת רחים —

וכדומה. ביתו בני את לפרנס עליו כבד
*

 העליונה האבן נ, ׳העליונה רחים —

רכב. ברהים,
*

 התחתונה האבן נ, ,התחתונה רחים —

שכב. כרחים,

*

 שסובבים רחים ז״ר, ,0יד של רחים —

ביד. אותם
 שהמים רחים ז״ר, ,0מום של רחים —

מים. טחנת ר׳ גלגליהם, את סובבים
 שהרוח רהים ז״ר, ,0רוח של רקום —

רוח. טחנת ר׳ כנפיהם, את מסובבת
ידיד. חביב, אהוב, ת, ,*רחים
 בגלל בעצו רב זמן הנשאר פרי ו, ,*רחיף
הרב. קשיו
 תעופה, והמעופף, המרהף פעלת נ, ,0רחיפה

טיסה.
טבילה. הרוחץ; פעלת נ, ,*ךחיצה

רחוק. ר׳ ת, ,*רחיק
השפתים; ניד רחוש, הפה, תנועת נ, ;*רחישה
סכך. חרשה, תנודה; תנועה,

 העוטדת כבשה (,*רחלות .רחלים, )ר׳ נ, רחל,
יעקב. ואשת לבן בת שם ללדת;

 הדבור(, >בשםת ,0הקטנה בתך ברחל —
 שאין היטב ומפרש כפול לתנאי פטל

 לבן עם יעקב שהתנה כתנאי בו, לטעות

יח(. כט. )בראשית
הלב התעורר אהוב, פ״י, ,*.ירחם )רחם, רחם
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 רחם, ב(. יה. )תהלים וחשק מאהבה
 הלב התעורר חוס, הפול, ־את־(, )־על־;

 לאהב. נרוס חבב, אחר; כצרת חלק לקהת

 רחמים. מצוא ורחמים, בהטלה הוחן רחום,

 יתן מי לאמר: נטוי ,*השם ירחם —
השם. שירחם הלואי השם, וירחם

 ירחם השם לאטר: נטוי ,*ירחם השם —
 דרנו כך כי לרחם, הוא עתיד בודאי,
לרחם.

 )חבקוק רחמנות המלה, ;חשק אהבה, ז, רחם,

ב(. ג.
 הנקבה, בטן ם׳ ׳רחמים(, )ר׳ ז, רחם, רחם,

 | ;שם מונה שהולד האשה בגוף המקום

ב.(. כד. )איוב לאם כנוי
רחם. ר־ ,*הרחם בית —
עלטה. נערה, נ, .רחמה, רחם,
 לחרטומו ופתחת עוף כין נ, רחמה׳ ז, רחם,

נץ(. טין אומרים )יש כיס; כעין וצוארו
 לקהת הלב רגש רחמנות, חמלה, ז״ר, רחמים,
 לו להיטיב ולהשתדל אחר בצרת חלק

 , הלב; רגש הוש, להענישו; ולא צרתו ולהקל
לגשם. *כנוי

 לרחם האל כדת נ, ,*הרחמים מדת —

יצוריו. על
 ,*הרחמים בעל ,*הרחמים אב —

והחנון. הרחום לאלהים כנוי
 בעל הנון, דחום, חומל, ת, רחמני, ,*רחמן

 הרחום הים לאל כנוי* אכזרי(; : )הסך רחמים

והחנון.
הרחמן. לאל כנוי רחמנא',

 הוא ברוך הקדוש בעי/ לבא רחמנא —
 כהשבה גס דורש :לאמר לב, טכקש

טוב. ורצון טובה
יצילנו. ה׳ 0ליצלן! רחמנא —

 >הםך: רהכים, הרחום, רגש נ, ,*קחמנות

אכזריות(.

(.* )מחלה ברחם דלקת נ, ,0רחמת
 רעוד. הרוד, התנודד, פ״ע, ירחף(, )רחף, רחף

 כנוגע דב־ פני על קל מעוף עוף רחף,

כנף. פרוש נוגע; ואינו
 בשרו הדח שטוף, פ״י, .ירחץ(, )רחץ, רחץ

 שטוף ; בכים בהנוף חלק או אחר בשר או
 להטהר; במים בוא טבול, דבר; ונקה במים

 הטהר. הנקה, ,*הרחץ מפשע. נפשו נקה
 נקה, רחוץ; ,*ה.רחץ הטהר. הנקה, רחוץ,

 בטיס טבול התהחץ, להתרחץ. נרום טהר,

בשרו. ונקה
 הרוחץ. פעלת בכים, רחיצה .רחצי(, )כ׳ ז, רחץ,

 של כנוי בו, שרוחצים סיר רחץ, ם״ר —

ערך. והקלת בוז
 בו; שמתרחצים ממיר המרחץ, בית נ, רחצה,

הטת-חץ. פעלת התרחצות,
 פקוס או דבר היה פ״ע, .ירחק(, )רחק, רחק

 היה ;ק־וב( :)הסך כמקום או מדבר כפלג

 ,.*הרחק דבר: כעל סור מאיש; מפלג מקום
 העבר רחק, מדבר. הוסר הלאה, השלך
 מ־; דבר הם" ;הלאה דחה קרוב, לא למקום

 הלאה, העבר הרחק, למרחוק. עד גרש

 רחוק הלוך פור; כרחוק; עמוד מ־; דבר הסר

 ,*התרחק סכ-ה(. )דעה, קבל לא* רחוק;
עצמו. את הרחק ;מ־ רחוק למקום עד הלוך

 בז.(. עג. )תחלים הצדה וסר מתרחק ז, רחק,

רחוק. מקום מרחק, ז, ,*רחק
 הנוף: שטחי שלשת ,0רחקים שלשה —

והגבה. הרחב הארך,
מרחק. ז״ר, ,0רחק |

 נמוך; קול השכיע פ״ע, ירחש(, )רחש, "חש
 רטוש; זחול,* )פלג(; המה רעש, בקול נכוע

רמוש. התנועע, ,*חש-.! )השפתים(. נוע

©!מסזנגססספ רחמיז
0£63טוחז116ז6ח1711ח(1חט2, רח61ז1(6,

תז61ת1118
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 הנה; הביע, ,*הרחיש הרגש. ,0ויחוש

 )שפתים(; נענע רקוב(; )גוף רמה העלה
 בוא קרה, ,*התרחש בלב. השוב הרהר,

במקרה.
 ;מחשבחה ; ותולעת ;1זוחת שרץ ז, ,*רחש

הנפש. השתפכות0
שמש. חזן, רב, ר״ת, רח״ש,

המתרחשת. מחשבה ז, ,*רחשוש
 מחשבורת—ז ז״ר, ,*הלב רחשושי —

בלב. המתרחשות
 ,השפתי□ לחש ז״ר, ,*הפה רחשושי —

השפתי□. תנועת
 שני□ בלי רחבה בכף עשוי עץ כלי נ, רחת,
 הבר להבר בדוח דגן בו לזרות ארכה יד ולו

התבן. כן
 -מלא לה, היה פ״ע, ןרטב<, >ךטב, רטב

 גרום ,*הרטב )פרי(. מיץ המלא* מים;

 שיהיה כדי בנוזל דבר שים לח, להיות לדבר
לח. מלא היה ;רענן היה ;לח
 ;לשד ;מיץ מפיי, הנוזלת לחות ז, ,*רטב
 ; צלי־קדרה עשוי או טטגן בשר מיץ ;שטן
מיץ. וכלא בשל תמר פרי
 רענן. לח; מלא מים, רוה לח, ת, ויטב,

 מיץ. וכלא בשל תמר פרי ז, ,*רטב

לח. לחות, ז, ,*ן1ךטב
 ומגר הפל ;רדה פ״י, ירטה<, )רטה, רטה

 ברוח דבר נענע* ; )?(כפות אפור, ; לארץ

 ובריכה. סבוב ידי על דבר סחוט ;לגנבו

 על תחבשת שים ;הצק לחוץ, ,*חרטה
לרכבה. מכה
 עשויה צפרים בה לצוד מצודה מין ז, ,*ב*רט

מנצרים.
 ר׳ ; עזובים שנכסיו בורח או נולה ז, ש,1דט

נטוש.
 שהבעלים נכסים דר, ,*רטושים נכסי —

ברחו. או וגלו אותם עזבו

קפוץ. רוץ, פ״ע, ,*רטט (*)רטט
 רפיון רתת; חיל, חלחלה, ורעדה, פחד ז, רטט,

ובהלה. מפחד הטעים
_לה. לחות, נ, ,0רטיבות ,*רטיבה

לרכבה. מכה על ששמים תחבשת נ, ,*רטיה
 בתנועת טלים מלל פ״ע, (,*ירטן ,*)רטן *רטן

 המה נהום, ;קול השמיע מבלי שפתים
)חתול(. המולה קול השמע ; והגה

מהיר. מיחד שליח רץ, ז, ,*רטן
 מבלי התמרמרות בלחש, התלוננות ז, ,סךטן

קול. השמיע
רצון. שבע לא מתאונן, ;נרגן ת, ,*רטנן

התחלחל. רעוד, ,*הרט? (*>רטע
ובריא. שמן היה במקרא(, )פ״א פ״ע, רטפש,
 בקע; נפץ, שבר, ;ארצה השלך רטש, >רטש<

 לב שים ולא כדבר הרפה עזוב, המת; הרוג,

הומת. ;הנפץ השבר, רטוש, לו.
 טל. אגלי מרבית ; לחות לח, )?(,רי,

ראה. ר׳ נ, ,*ריאה
 ; התעשק התקוטט, פעו״י, יריב(, )רב, ריב

 ;על־ חמס צעוק התלונן, ;השסט הדין,
 הנן, איש; משפט דרוש תבוע, ריב"(, ראת

 הוכיח נדף, הרף, הרב, יסר. ענוש, ;הצדק
התקוטט. ריב,* מעשהו; על איש

 ; מריבה מחלקת, ; קטטה ריביות(, )ר׳ ז, ריב,
 בשעת זלזולים ;ותביעות טענות ;משפט

דין. הדורש עשק ; המריבה
דבב. בעל מתנגד, ת, ריב, איש —

צעירה. נערה, נ, ,*ריבה
זכאי. בן יוחנן רבי ר״ת, יב״ז,“ו

 הנה תעה ונוד, נוע פ״ע, ןריד(, >ךד, ריר
)?(.קונן ; הכנע ; ירוד ; והנה
מכשלה. שלטון, ; ירידה נ, ,*רירה

הלוי. יהודה רבי רי״ה,
 והמרגש מדבר הנודף אד (,*.ריחות )ר׳ ז, ריח,

דבר. מאיזה שמץ ל־; הקרוב דבר* באף;
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תועלת. כל בו שאין

 לדגם, הה״ם, ק,*ר *בל לליק, ק,*ל —
לשוא. תועלת, ללא

 נכבד; לא נקלה, דבר; בו שאין ת, לק, ליק,

בל. חס־ עני,
 ריק! הרוף: של מבטא ט״ק, ! *ליקה ! ”ליקא

נקלה!
ריק. דכר תבונת ריק, נ, ,*ליקות

 הביא כלי כל; באי; כל, בחסר תה״ם, ריק=׳
סבה. כל בלי תועלת;

 י,"־ע שאיני מי ; ריק ר׳ ת, ליקנא/ ,*ליקן
ידיעה. מכל ריק שהוא מי ;דבר
 תקנא/ אלבא ,*ריקן לב על —

 בבקר אכל טעימת )לשני ריק לב על

יום(. באותו
ריקות. ר׳ נ, ,*ליקנית

עבודה; לשם שלא לצרך, שלא ריק; ת, ,*ליק?'
ריק. איש ז,
ריר. הזל לח, הזל ש״י, יליר(, >רר, ריר

 לחות לח, השה; מן הגוזל מיץ רק, ז, ליר, י

וקדוש. עכה לח ;וביריב כמכה היוצאת
 ודש. לעני היה ש״ע, )?((, יליש )לש, ריש 1

 "תרושש, לעני. עשה -ענה, רושש,
וברש. כעני התראה

 צ־בי חס־ מחסור, דלות, עני, ז, ליש, ליש,
החיים.

העברי-ר. בא״ב העשרים האות שם נ, ,*ליש
 היותר ראשית; התחלה, ראש; ז, א/2_רל לישי,

בראש. העומד נעלה;
המשפחה. -אש ז, אבא/ בית ליש -
 -אש ר׳ (,*לנלותא )או; גלותא", ליש —

חנולה.
הכו־ה. עוזר ז, תמא/ ליש —
הישיבה. -אש ז, קתיבתא/ ליש —
ראשון. ר׳ לישון,

והמפנק. הענוג טבע שנוק, ענג, ךכ־<, )כ׳ ז, ר",

 1 גשש משיב נעים דיה ז, ניחוח, ריח -
מקרבן(. העולה הריח )ביחוד:

מעשים ידי על רע שם ז, ,*דע 1ךו —

ידיעה ז, ,0חכמה ריח ,*תורה ריח —
בחכמה. או בתורה מועטה

רעה. איש שמועת הוצא ריח־, הבאש —
 נוף, מאיזה היוצא האד שאוף הריח, >ריח<

 קבל ;ריח הנותן דבר תכונת את באף חוש
 של לאף דבר הקריב* ; הרגש חוש, ; ב־צון

 חשוק )מעברת( ;ריחו את ירגיש למען אחר

ריחו. את שהריחה במאכל כתקף
 ; ונעים טוב ריח לו שיש ת, ,*תחני ,*ריחן

ריח. נותן צמח מין ז,ס
רחים. ר־ ליחים,

ונעים. טוב ריח לו שיש ת, ריחתל׳
ראם. ר׳ ,*רימה ריס,
רום. ר׳ רים,

ביטקמים. הזכר שרי ז, ,*לים
 וחצי משבעה )אחד ידוע מרחק מדת ז, ,*לים

 ;העפעף שפת בעין, השמורה שער ;במיל(
נחש. ארס ;לסוסים למרוץ עגל מקום

יעי י׳ ריע׳
רעות. ר׳ ,*ריעות

נדר. של שבכה סרג, ז, ,*ריף
)אלפסי(. פסי יצחק רבי ר״ת, רי״ף,

ודק. שטוח רך לחם ככר נ, ,*ריפה
 גרש, במכתש, כתושות שעורים נ״ר, ליפות,

>?(. כר מפל זרע; גרעיני פתותי
הרץ. פעלת מרוץ, נ, ,*ריצה

 אל מכלי ערה ;ריק ועשה שפוך הלק, )ריק(
 שלוף )"חרב(, כבד; טאטא, גרוש; כלי;

 ; למלחמה חיל אנשי הוליך ; מתערה חרב
 השפך, הורק, למלחמה. נשק הכין זין,

ריק. העשה הערה;
דכי תבונת ריק; דבר תכונת אשם; אין, ז, ליק,
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 )הנש-רך קשה, לא קשה< )הפך: ,ת,

 צעיר ;רפה חזק, לא הלש, ;קשה( והעצם

 סמיך, לא עבה, לא קלוש,* ;מפנק ;לימים
קרוש. לא
פחדן. ת, לבב׳ “ך —
 הנאמרים הברים רכים, הברים נ״ר, רבות, —

קשור"(. )הפך: בנחת
 על, עם: גם )יבוא פ״ע, ירכב<, >רכב, ב

 להעתק מרכב או בהמה או סוס על עלה ב־(
 על איש הושיב הרכב, למקום. ממקום

 שים ; למקום ממקום לעבר מרכב או בהמה
 הצמר* ; נכוה למקום העלה ; רבר על רבי
 [ אהד מטין עץ ענף הבא צומי־, בעץ ענף

 שני ואהה חבר ;להשכיחו שני כמין כעץ
 מפיקים; כלי חלקי *חב אחר; לנוף מינים

 והתאחד; התחבר ,0הרכב בתוך. שים
 התחבר ,0התרכב מחלקים. מחבר דבר היה
התאחד. יהר,

ולחלשים. לחולים העכולקל מאכל ז, ,*הכוך

לה׳(. )כנוי העולמים כל רבו; ר״ת, רכה״ע,
 ;עליו שרוכבים *רב ;־כיבה כלי ז, ,*רביב
רכיבה. ; רכב
הרכיבה. כמצב שהוא כי ; רוכב ת, רכוב,
 אצל כק־וכים ההתון אסירי פ־גזי ז, ,0רכוב

הק־אים.
 טכנו •צא למען בארץ כסוף ענף נ, רכובה",

 דחיפה ; ירך ארכובה, ; עגלה ; הדש גזע

 וכפוף עקם כל• חלק ;הברך באמצעות
כבדך.

למיכז ומתאחד המת־כז *דב תכונת ז, ,*רכוז
אחי.

 .*ומסב ובטקה בעסקים התעסקות נ, ,*רבולות
רך. במצב בצלים השארת ז, ,*רכון

ונבנוניס. רכסים בו שיש ישר, לא ת, ,*רכוב
ליבבה סוסים נכסים; קנין, הון, ז, רכוש,

ד(. א. )עזרא
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רימה. בנד, רע; שם דכה, ז, רכיל,
מלשין. רבה, מוציא ת, רכיל, הולך —

שוא, שמע נשיאת רכיל, הליכת נ, ,*.רכילות
רכיל. ההולך דברי רע; שם הוצאת
יהד. ומחבר הדוכס פעלת נ, ,*לכיסה
דבר. לו וקונה ומשיג הרוכש פעלת נ, ,*לבישה

 והל וססוני רך היה פ״ע, יךל<, )לך, רכך
 )בדבור(. נעים היה ;פחדן היה פחוד, ;לכף

 | עשה ,*הלביך הרך, לרך. העשה רבוך,
; י - - ־ ■ י | היה ,*התרכך לפחדן. עשה )־לב(, ; רך

ופסוני. לרך
רובל. ר׳ לכל,

וממכר. מקח סהר, מסחר, נ, לכלה,
 מליצי בצל צמחי כנוע ; יכך ,*לכן <*>רכן

הגזה. כפוף, ,*הלבין קשות. פקעות
ולשמע. להקשיב אזן הטה ,*אזן הלבין —
קולו. השפיל ,*כקולו הלבין —
 מלמעלה הראש הטה ,*?ראש הלבין —

הסככה. לסמן למטה
 רתק ;הצמד הכר, ס״י, ילכס<, )לכס, רכס

 ! לדרך, גרום ; דרוך רמוס, ,*לבם יחד.
גריסים. עשה ; לרכס

 אבזם,* לזה; זה סמוכים הדים שורת ז, רבב,

כבנין. מסעד ; פרפה
 מימה, מוקש, ־בפי(, ס״ר, רכסים, )ר׳ ז, רכה,

מדמה. תחבלות ;תואנה
שמשתמשים פקעת כעל צמח מין נ, ,*לכפה

(.4 ריח נותן פיח מין ;לצביעה בו
כאד. רך ת, ,*רכרוכי

 -כיש, השג אסיף, פ׳י, ?לבש<, >רבש, רכש
נכסים. קנה
 סיסים קבוץ ;למרכבה הרתום סוס ז, לבש,

לרכיבה.
כטוי לכשים*, שני ל2 הלבב —

ק63€ך3,. ־ז€8£<13תז,1£ת0ח511£ יכפה "

 בכל כי אותי ייפה שהוא כי •נזל הכה
לו. טיב יהיה צד וככל אפן

 ובלכתו לדהר ולא לרוץ ממהר סוס ז, ׳0לבש!
יחדו. ומשמאלי כיבינו רגליו מרים הוא

 כך היא הדברים )בונת לאפר רצונו ר״ת, ר״ל,

 ראיה ;יצילנו( )ה׳ ליצלן רחמנא ;וכך(

לדבר.
 ;נעלה נשגב, ;בקובה גדיל גבוה, ת, לס,

מתגאה. ;מתרוטם
העריצות. סכל נ, למה, זרלג —
 איום ;הגבורה החזק, ספל נ, למה, ןד —

נפש. עזות המתנגד; על
הנאות. סכל נ, למה, ^ין —
כעז. כתקף, ,*בלמים —

תולעה. רמה, ז, לס,
ישיבה(. )ראש מתיבתא ראש ר״ת, ר״מ,

 הפוסקים(. )אחד איסרליש משה רבי ר״ת, למ״א,

נכלים. פרמה, נ, ,*רמיות ,*למאות
 ונהם חיטה ,*רמאות של תשובה —

 ובלב כאמת ולא כפה דק רע מעשה על

תמים.
פימה. איש נוכל, ת, ,*למאי

הנם. בעל באיר דבי ר״ת, רמבה״נ,
 הנאספים הכספים קסת רמבה״נ, קפת —

 "חלקה". כתור ישראל לבני לשלחם בגולה

מיכון. כן כשה רכיגו ר״ת, רמב״ם,
 )כנדלזון( כנחם כן כשה רבי ר״ת, רמבמ״ן,

מדסוא.
נחבן. בן כשה רבי ר״ת, רמב״ן,

 ירה; זרוק, ־שלך, פ״י, ילמד׳(, )למה, רמה
 על איש מדברי )כתלמוד( שאלה 'שאול

 כסותרים הנראים אחר כמקום עצמו דברי
 רעהו. דברי על האיש מדברי או אלה לדבריו

 התלמה׳, חונות. בכרמה, הטה למה,
כמקרה. בוא הזדמן,

מישור ארץ ; נכוחה ארץ גבוה, מקום נ, למרי׳
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הים. שני גבה0 כטה; הה־ים; בראשי

 בנוגע החיים אשן מצב ,0החיים רמת —
וצרכיו ביתו, ועל עצמו על איש להוצאת
והרוחניים. החמריים השונים

 רקובים; בדברים הנמצאים ׳תולעים קביץ נ, רמה,
לקבי. כנוי
רמז. ה׳ ז, ,*רמח
 השרי עץ ;י1 גרעינים מלא עץ ס־י טין ז, דמון,

 )לשולי מאריג עשוי •מון בצוי־ת כדור ; הזה
 ;עמודים( )לראשי ממתכת או בגדים(

התורה. פשרי ,עמוד על תכשיטים )־טונים(,8

*

 נהשת של כדורים ז״ר, ,0המטה רמוני —
לנוי. המטה נקליט• שבראשי קלל

באשר. מכסה ; הם באם־ טמון ת, ,*דמויץ
 ;מתים שגרים משלת נ, קבוץ שם רמות,

נאות. נאוה, )־רוח( ;*התרוממות
 עין, קרוץ הזום, סייע, (,*ירמז ,*)רמו *רמז

 שים העין; בתנועת דבר להודעת אות שים
 באפן לא דב- על הו־ה רטז; ידי על אות

 שצריך דקה הוראה ידי על אם כ• ברור
 רמז. הבן ;ברמז הראה ,*הרמז להבינה.

־מיז. ,*הרמז ,*רמז

 ,*נעקץ ולא .עקצו .נרמז, ולא רמזו —
 ואינו הש שאינו איש על עממי משל

ועקיצה. רמז כל מדגיש

קז3מ3ס־ד3ס556710x0 6, רטון ס
 0ז3ח3(3ק^1, ת£ז^3(1?י גז01ז?שוז3ת31£

 הזדעו לאות העין תנועת סטן: אות, ז, ,*רמו

 ברור באש; לא דבר על הוראה ;דבר איזה
 להבינה שצריך דקה הוראה ידי על אם כי

 )ששט דמק־א פרוש אשני מארבעת אחד0
סוד(. דרוש, רמז,

 קלע. חנית, כידון, .רמחים(, )ר׳ ז, למה,

רמאי. ר׳ ,*רמי

 תה״ם, ידים; שפלות עצלות, מרמה; נ, ךמיה,
במרמה. ;בעצלות

רמאות. ר־ נ, ,*רמיות
 הרומז. פעלת ;_רטז ־־ נ, ,*רמיוה ז, ,*ךמיז

תקף. גדלות, ז״ר, ,*רמים
והדורך. הרומס שעלת נ, ,*רמיסה

 )נ,* ; )?( נמלים או סוסים קבוץ ז, רמך,
סוסה. ואמו הטור יטאביו פרד (,*רטכה

 התנפח, למעלה; עלה פ״ע, ירים(, )דמם, רמם
 דרך, תקן סליל, -מה; ומלא נרקב היה בצוק;

 אותה להדים דרך על עפר הרבה שפוך
 עלה הנשא, הרם, י״א.(. ט״ט. )ישעיה
 הגבה, ,*רמם הסתלק. העלות, למעלה;

בנין. הזק בנה, ר^מם, הרם.

 ב־(, עם נס )יבוא ש״י, .ירמם(, )רמם, רמם
 כסוס; ולהדקו, לכתתו בכה דבר על דרוך

 הרמם, )חמר(. בדגלים לוש וגבול, דרוך
־טוס. ,*רמס הדורך. רנלי תחת הדכא
רמש. ר׳ ז, ,*רמס
 אשד אי• טמו; י, ם׳ (,*ירמץ ,*)רמץ *רמץ

 להודעת אות שים רמוז, רזום, ;חם באשר
העין. בתנועה דבי
הם. אשר ז, ,*רמץ
אשר. האפי, כעין ת, ,*רמץ

 בפרפראות תקנוהו ולא ששלקוהו ירק ז, ,*רמקי
בשטן. או
 ברגלים וזחול הלוך פ״ע, ירמש(, )רמש, רמש

 הולכות או קטנות רגלים בעלות קטנות )בריות

)האדמה(. רמשים הוציא ;גחון( על
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 1 שם ;האדמה על הזוחל השרץ קבוץ ז, רמש,

בים. הנמצאים החיים לכל
 אברים", רפוק -

לרסיסים.
האכריס ת

 פתות, נשם; טפת ;טפה אנל, נטף, ז, ,*רפים

נשבר. מהבר פרט ; פרור
א־צה. הנופל שלג פרור ז, שלג, רפים —
*כריס רסיסים", —

 או לקשרה הבהמה בלהי קשור חבל ז, רסן,
הבהמה להי מקום; אל במהלכה להטותה

ערב. ז, רמשא/
)ברכות ת־תוניות מעיב, ראשי, ר״ת, ת,*רמ
א<. ע נא,

הטעמה. נגינה, ;זכרה שיר, ז, רן,
 שאון קול נתון צלצל, ס״ע, ירנה(, >ךנה, רנה

כג.(. לט. )איוב
 תפלה ;צעקה קול ;ושמחה ששון קול נ, רנה,

רב. בקול
 י רנה, ;רע שם הוצאת הבה, הבאת ז, לנון",

המשורר. המרנן, פעלת
 קול הרם זמר, שייר, פ״ע, ירן(, ייתן, רנן

 הלל, ;רנון רנן, יללה. קול הרם ;שמחה

 ; באיש רע רבר )־אחרי־(,* ; בזמרה שבח
 שירה קול השמע לנון, איש. ושבה הלל

 קול עורר הצהל, •ממה, הרנן, המרה.
 בקול התעורר זהתרונן, וצהלה. שמחה

שמחה.
שבח. שירה, ימיר, ז, ,*רנן
והודיה; שב־ קול צהלה; קול שמחה, נ, רננה,

רנון. רעה, שמועה לעז, דופי, רבה; *רכילות,
 י )?(.היענה בת ; משוררות צפרי□ נ״ר, לננים,

רמקי. ר׳ ,*לנקי
גאון. סעדיה רבי ר״ת, רס״ג,

 המרסם פעלת ;ומרסק כתוש דבר ז, ,*רפוס
והכרסק. והכותש

פרט ־כיס, לרסיסים; שבירה נפיצה, ז, ,*לפוק

הרסן. את כה •משמים
בעד־. עצור ;בהמה על רסן שים ,0לפן

 •מיס בנטסים, הרטב פ״י, ירם(, >לם, רסס
 שבר ירסם"(, ")רסם*, על־. נטפים

■צץ. כתות, כתיש, רפס*, רצוץ. לרסיסים,

לרסיסים. השבר ,*התריפס בנטפים.
אפריון. ז, ,*לספק
 והדק, כתוש לרסיסים, כתוש רסק", (*>רםק

נהנד. זעזע, ;•מחוק
 ;משחית מזיק, ;משהת טוב, לא ת, רע,

 הלש חזק, לא ; רזה דל, ; אמלל ;מסכן

הפנים(. )מראה מדכא עצוב,
בעיני־. הן מוצא אינו בעיני־, לע —

 ;אסון צרה, ; רשעה הרע, טבע ז, לע, רע,
נשחת. דבר תכונת

 ;אחד עם או •מבט בן ; אהוב ידיד, ז, רע,
 צעקה; מהומה, רעש, משפחה; קרבת קרוב
 קרוב פסוק* ;רצון מחשבה, ; הרעם קול

נמצאת מלה )־למלה(,0 ;אחר לפסוק בתכנו
כמקרא. מקום כעודנשב־. כדבר

האחד ל-עהו, איש רעהו, אל איש —
לשני.

 לו הדומה הפסוק ,*רעו עליו עיר —
כונתו. את יוכיח

 ♦ במראהו או כטבעו נשחת דבר תכונת ז, רע,
 תונה, עצב, י־לב<, הרע; האיש טבע רשעה,
דאגה.
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 הבאה נגינה לפטה, )בדקדוק( מלרע׳, )רעי(

במלה. האחרונה בהברה
עקיבא. רבי ;עין רע ר״ת, ר״ע,
 לאכול, התאוה ם״ע, ירעב(, )רעב, רעב

 זמן עבר אחרי לאכילה חזקה תשוקה הרגש
 התאוה באכילה; מחסור סבול אכל, מבלי רב

 דבר. באיזה מחסר הרגש דבר; לאיזה

 מאחר. מאכל החפר ברעב, ענה הרעב,
 רעב. ענויי פבול אכל; מכלי השאר ,0הרעב

 מרגיש מזון; מחסור סובל אכל, הסר ת, רעב,
יב.(. יח. )איוב בדבר מהפור

 הזקה תשוקה רעבון(, )ם׳ ז, ךעבון, רעב,
 ;אכל מבלי רב זמן עבר אחרי לאכילה

 בארץ; אכל חפר כפן, ;לחם חפר אכל, הפר

הפר. מהפור,
 מפני הבא רעב ז, ,בצרת של רעב —

בעתם. גשמים הפר
*

 הבא רעב ז, ,מהומה של רעב —
מלחמה. מפני

*

מדה. בלי אוכל זולל, ז, ,*רעבתן
הרעבתן. טבע זוללות, נ, ,*רעבתנות

 התחלחל. רגוז, חרוד, פ״ע, ירעד(, )רעד, רעד
 פריו(; את להשיר )עץ נענע* רעוד; הרעד,

לרעד. נרום
מפחד. היל חלחלה, חרדה, רעדה, ז, רעד,

 דבר נדנוד; זעזוע,* ;חלחלה חרדה, נ, רעדה,

 כשנשענים רועד והוא היטב מהדק שאינו
ב(. יא. )פרה עליו

 מקום אל עדר נהוג פ״י, .ירעה(, )רעה, רעה

 עשב את )בהמה( אכול ;עדר שמור מרעה,

 כדבר, התעסק ;נהל הוליך, נהג, ;הפרעה
 נטה ; אחרי־ רדוף ; למד הדרך, כדבר; טפל

 חבר, לו פצוא רעה, אל־. התחבר אחרי־;

 למקום נהול נהוג, הרעה, והבר. לרע היה

 והבר, לרע היה התחבר, התרעה, כרעה.
התרועע. ר׳

 ;ידיד הב־, רעות(, רעים, ר■ רעה, )נ, ז, רעה,
רע. ׳ר

 רע; רשעות, מכאוב; חלי, ;צרה אפון, נ, רעה,
 הצדק. עוו-ת לזולתו, איש שעושה רע מעשה

ברכה. ;רצון חפץ, ז, רעוא/
רעלה. ר׳ בצעיף, מכפה ת, ,*רעול
איתן. בלתי מתמוטט, נשבר, ת, ׳*רעוע
 תשוקה, חפץ, ;חברה רעה, ידידה, נ, רעות,

רצון.
 רעותה, אל אשד. לרעותה, אשה —

וכר. לשנית האחת מרעותה, אשה
אהבה. ידידות, נ, ,*רעות

 מקום ;שבדבר הרע הצד רעה, ז, רעותא',

איתן. שאינו רעוע,
 ;עדרים שם שרועים מקום מרעה, ז, רעי,

נלל. *צואה,
הכבא. בית ז, ,רעי בית — *
צרכים. לעשות כלי ז, ,רעי של גרף — *
 יוצאת בו שדרך המעי ׳,הרע דרך —

חלחלת. הצאה,
*

עדר. שומר רועה, ,-רעיא'
 )כנוי נאמן רועה ז, ,^הי^נא רעיא —

עמרם(. כן למשה
*

אהובה. חברה, ידידה, נ, רעיה,
הרועה. פעלת נ, ,*רעיה
 תשוקה, רעיונים(, גם .רעיוניות, )ר׳ ז, רעלן,

לב. הגיון ; מחשכה ;נפש משאת חשק,
 רעיונות ,*ל־ לו י_ש רעיון רעיון —

ל־. יש שונים
 ברעלה, כפה פ״י, (,*ירעל ,*)רעל רעל

 הרעל, ב־. רעל שים ,*הרעל בצעיף.
ברעל. המשח ברעל, הטבל ;והתנודד התנופף

 ארם, המות, פס ;ברכים פיק רעדה, ז, רעל,

מות. פם
 מהדר שאינו לוח* ;מפוה צעיף, נ, רעלה,

רעדה. ;רפסה היטב,
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 רעש, קול השמע פ״ע, יךעם<, >ךעם, רעם

 ;רעם השפע הרעם, כעוס. זעוף, ;נעוש
 בשאון. קול הרם* להכעיס; עד קנטי

התלונן. זעוף, קצוף; כעוס, ,*התרעם
 רעש, השמים; בענני הנשמע אדיר קול ז, רעם,

הרון. כעס, ;געש המיה, שאון,
 שער0 ; הסוס צואר שעל ארך שער נ, רעמה,
האריה. צואר שעל

ורטיבות. לה מלא היה ם״ע, ,0רענן
 מצליח;* כח; מלא לח; מלא ת, רענן, רענן,

מאשר.
 ! לח ומלא רענן שהוא דבר טבע נ, ,*רעננות

עליזות. או כה או
 >ךעע ;טוב לא היה ס״ע, ירע(, >_רע, רעע

 השבר, ;שבור רצוץ, פעו״י, יר?(,ץ רע, או
 התפוצץ, הרע, הזק. השחת, ;התפוצץ

 י ;לזולתו רע עשה ;רע עשה הרע, השבר.
 ; השחת, ;עוה חטוא, פשוע, ;ברע התנהג
 1 שהיה. ממה יותר לרע היה ,*הורע קלקל•

 השפך, ההרס;* התפוצץ; השבר, התרועע,

והפזר. הדרדר
 דבר טצוא לא בעיני־, רע דבר הייה —

בעיני־. הן
מתרעם. ;מצטער ת, לבב״, רע —
 לב- כאב עין, צר היה ב־, עין־ רעה —

על־. שבא הטוב בראותו
 הרעף, גזול. נטוף, פ״י, ירעף(, )רעף, רעף

הזל. הטף,
 ענה או להם חלת ,*רעפים מאפה —

באש. קלוי רעף על אותה שאפו
 לכסוי שיוף המר עשוי דק לוה ז, ,*רעף

קשה. לבנה ;אריח הגגות,
גפץ. שבר, פ״י, ירעץ(, )לעץ, רעץ

 הכתב הוא הקדום, העברי לכתב כנוי ז, ,*רעץ

השמרוני.
וכה. כה נענע פ״י, ,*רערע

 ;התנדנד הזדעזע, פ״ע, ירעש<, )רעש, רעש
 הרעש, רעוש. הרעש, התחלחל. התגעש,

הרקד. ; הלחל נדנד, מוטט, זעזע,
 הרדה, ; המולה שאון, ;הארץ רעידת ז, רעש,
יה(. יב. )יחזקאל מנוחה אי

 קבוע עץ לוה (,0רפים ר־ ,סי6ך )כ׳ ז, ,0רף
כלים. או ספרים עליו להעמיד בקיר

סרק. ראש ; לזה מהבר פה, רצוף ר״ת, ר״פ,
 לבריאותו הנוף השב פ״י, ירפא(, )רפא, רפא

 ;מכאוב הקל להבריא, גרום ;הלותו אחרי
 תמוך. עזור, בדק; תקן היטיב; תקן,

 ; הולה מהיות חדול המחלה, הוסר הרפא,
 ;תקן ;•ופא ע״י המחלה הסר רפא, התקן.

 ;ריפא ידי על עצמו רפא התרפא, היטיב.
*הבריא.

רפואה. ר׳ רפאה,
תרופה. רפואה, מרפא, נ, ךפאית,

תבואה. טוב, יבול נ, ,*רפאיה
 מתים, ; לפגים הענקים בני שם ז״ר, רפאים,

עפר. שוכני
פרי. רב בציר נ, ,*רפאית
הרפואה. על הממנה המלאך שם ז, ,*רפאל

 מרבדים שטוח הצע, פ״י, ירפד(, >רפד, רפד
נפש. השב לב, סעוד ;רפוד רפד, למשכב.

)בפיוט(. רפידה ר׳ ז, ,0רפר
למטה. טצעות עושה איש ז, ,*רפד

משען. מושב, נ, ,*רפדה
 היה חלש, היה פ״ע, ירפד,(, )רפה, רפה

 ;רשוא ;שפול מטה, ירוד ;אונים אין
 עזוב מ־, חדול )־מן־(, : כעם שכוך )־רוח(,

 עבוד התעצל, הרפה, רופף. היה* ;את־
 והסר כחלש עצמו עשה חשק, בלי בעצלות

 ;לחלש עשה רפה, הרפא. ; לעבוד כח
 עשה קשר, פתח לארץ; הטה השפל, הוריד,

 )־ידי־( ;מהדקים דברים הפרד ;לרופף קשר
שלשול. עודר ; שלשל )־הט״עים(,* ; ישל
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 משוך מ־, חדול מעל־, סוד : רפה הרפה,

 ;הניח מהשניח, חדול עזוב, ;מדבר יד
 לעשותו באש ברזל שים* ;לשמע וחכה שתוק

;חפוטו מטנו להסיר כאש ברזל קלה רך,
 החסר0 ; שלשול עורר ;שלשל ־דטע;ם<, >

 אותה בטא או כס״ת כג״ד מאותיות מאחת דנש
 היה ;התעצל התרפה, דנש. בה אין כאלו
התרשל. ;לעצל

;חזק לא רוח, שסל כה, חסר חלש, ת, רפה,
 מאותיות אחת )בדקדוק(0 ; קשה לא רך, *

דנש. בה שאין כפ״ת בנ״ד
יד. ר׳ ,רפות ;דים - *

 להרסא תחבולה תרופה, טרסא, נ, רפואה,
 לחולה הנתנים הסטים רפואות(; )ר׳ מחלי־;

 שמונה בברכות "רפאנו" ברכת שם* לרפאהו;

עשרה.
 רפוי ,ממון רפוי ,ממון .רפואת —

בהמת".
**

 רפוי ,*.נפש רפוי ,*נפש רפואת -
.*של גופו

 של ההתרפאות הוצאות הרופא; פעלת ז, ,*רפוי
לסבלן(. החובל )שעל הנחבל

 שאינו ברפיון, משוך וכיו״ב( )חוט ת, ,*רפוי
דנש. בה ימאין אות )בדקדוק(0 היטב; מתוח
 סדוק היה פ״ע, ,*התרפט ,*רפוט (*>רפט

 התנועע. התנודד, ; רפה היה קרוע; )שפה(,

 מצע. הרופד פעלת מצע; משטח, נ, רפידה,

 שפלות חלשה, כח, כשל כח, חסר ז, רפיון,
באויר. תלה נ־(, )תליה* הרוה;

 שפלות עצלות, התרשלות, ידים, רפיון —

כה. מאפם ידים
בחזקה; דרוך רפוש, פ״ע, ירפס(, )רפס, רפם

 נקוב להתמעך; ונוח רופף היה רך, *היה

 הנפץ. השבר, הרסס; ,*הרפס דרך־. ועכור

 ; אחר רנלי תחת הדכא הכנע, ,*התרפס
לעבר. מעבר כל־ הנקב לבקשה; לרגלי־ נפול

רפ~ף
רפסדה. מנהל ז, ,*רפסד
רפסדה. נהל ,*רפסד
 עצים שדרת דוברה, ג, רפסלת, רפסדה,

 הדום* מים; פני על להציף יחד מחברת

 שמעמידים ונמוך קטן ספסל שרפרף, רגל,
כסא. על כשיושבים הרגלים עליו

רפסדה

 התנועע, פ״ע, (,*ירפף ,*>ךפף *רפף

 ובזעזוע; במהירות העין עפעפי נענע התנודד;

 היה ברור, לא היה ; ומבסס איתן לא היה

 ,*רפרף קרוש. ולא ונגר נוזל היה ;מספק
 דהזדעזע, דהתטוטט, רופוף, רסרף. ר׳

ונגר. לנוזל היה ,*התרפרף
 הרות להניד מניפה וצר; דק לוח נ, ,*רפפה

האדם. פני על
 עץ מלוחות עשוי שבכה מעשה נ״ר, ,*רפפות

 תריסי0 ; למחיצה בחלונות שמעמידים דקים

 שיבוא כדי וצרים דקים לוחות עשוים מלון

ואויר. אור דרכם
 סמוך. סעוד, נכש; עדור, ,*דפק >רפק(

 הפלג, הפרד,* הסמך; השען, ס״ע, התרפק,

לחלקים. החלק
 ;ברוח הנם התנפנפות תנופה, ז, ,*רפרוף
חלחלה. רעידה,
 נענע )עוף(, בכנסים הכה פ״ע, ,*רפרף

 ;)נם( ברוח התנופף התעופף, ;הכנסים
 ;)נוזל( התנועע ;)העפעף( במהירות נענע

 אגוד ולא קשור לא היה ואיתן, מוצק לא היה

רפרף. ,*התרפרף היטב.



ט< — רפש
 כים ועכור דלוה ס״י, .ירפש(, )רפש, רפש

 דרוך,* נוזל; כתוך וטיט רפש העלה ברגלים,

 ; עם־ הלחם עם־, האבק ; בעוט ;רמוס
 ממדרך העבר הרפש, לארץ. והשלך נצח

 ,*הרפש וטיט. רפש חלקי המלא רגל,
הכניע.

 צעד,* ועכורים; דלוחים כיס בין; טיט, ז, רפש,
פסיעה.
טיס. וסכסוך דלוח מרפש, ז, ,*רפשוין

 לבקר, בנין בקר, מרבץ רפתיס(, )ר׳ נ, רפת,
הבקר. דירת
ריפה. ר׳ רפתא/

חתיכה. סלח, נזר, ז, רץ,
 ■ ; נכבד איש לפני ההולך ;מהר ההולך ז, רץ,

מהיר. מיחד שליח
רוץ. ר׳ רצא,

 ארוג)?<. פזוז; רקוד, כרכר, פ״ע, ,*רצו >רצד<

=־, מיצה היה פ״י, ?רצה-(, ?רצה, רצה
 ! ;ב־ הפץ מצוא כ־, חשוק ; ב־ רצון שבוע

ברצון; קבל ; מהול סלוח, ;דבר אחרי נטה
 י ; עס־ הלוך ; חוב השב שלם, נמול, ; פיס

 1 אכה. הפוץ,* יד(; מט. )תהלים שכה הלל,

 ;וטוב רצוי היה ;ברצון התקבל הרצה,
 שלם, רצה, התפיס. ;השתלם שלום,

 הרצה, בפר.* סליחה; בקש פיס, גמול;
 ; סליחה בקש ; _םיס ; חוב לתשלום גרום

 לפני־. דבר פרשת שים ספור; *מנה,

 למצא השתדל התרצה, הרצה. ,*זץרצה
 קבל התפיס, לדבר; הסבם* ;כעיני־ חן

סלוח. סליחה, בקשת
 בו שמשתמשים מאמר0 ה', ירצה אם —

 | חושבים או חפצים כי שמזכירים בשעה
 לפעל ההוצאה אך בעתיד, דבר לעשות

ה׳. ברצון תלויה
מקבל. ;לרצון שהוא דבר ת, ,*רצוי
। שלים ; בדבר לרצות איש דעת הטית ז, ,*רצוי

רצינה — ס
רצון. ;פיוס ; חוב
 לעשות הלב נטית ל־; הלב נטית ז, רצון,

 כונה,* תאוה; חפץ, ;וברכה טובה ל־; טוב

צדיה.
 עשה : במקום מקצר מבטא ,*רצונך —

כחפצך.
לב. בכל לב, בחפץ ,0טוב ברצון —
בבונה. תה-פ, ,*לרצון —
הכרחי(. : )הפך ברצון התלוי ת, ,0רצוני

נקוב. סדוק, ת, ,*רצו?
 ארכה וכיו״ב עור חתיכת עור; קו נ, ,*רצועה

 ארץ הבל ;קו ; קשר ; בה להלקות וצרה

 מורא ומטיל מפחיד לדבר כנוי ;ואריך צר
ופחד.

 אות מפחיד, שוט נ, ,*רעה רצו^ה —
גדולה. צרה ;למכות מזהיר

 מתר עוד, קש־ אין ,*הךצו?ה התרה —
 דין לית שחפצים, מה כל לעשות כבר

דין. ולית
 האחד השני, אצל האחד צפוף, ת, ,*רצוף
 שלמות שורות זה; אחר זה השני, אחרי תכוף

 כלי >םי מעיבה ע״י נעקם ; פלא ;)בכתב(

 דבר איזה בתוך מושם0 ;וכיו״ב( מתכת

עם־. יחד ;וכיו״ב( )מתכת
דחוק. ;ונדכא שבור ;להשבר קל ת, רצוץ׳
 בזדון. הרוג המת, ׳,*ם ירצח(, >רצח, רצח

 רצוח. רצח, הומת. ההרג, הרצח,

לדעת. עצמו אבד ,*התרצח
 תרועת קול ;הרג הרינה, מות, מכת ז, רצח,

)בז־נון(. נורא עול מעשה0 )?(; מלחמה

ברציחה. מלמד רוצה, ז, ,*^רצחן ,*רצחן
 לשם הרינה ;רצח הרינה, הרג, נ, ,*רציחה
)כזרנון(. נורא עול דבר ענש;

 ראש; בכבד ברצינות, מעשיו עושה ת, ,0ציין”ר

ראש. בכבד בו לעין שצריך חשוב,
הבר. בתוך הנמצאת התולעת נ, ,*רצינה
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 משים איש טבע ראש, כבד נ, ,0רצינות
 נכבד דבר תכונת ודבר; ענין אל היטב לבו

לב. אליו לשים שראוי
רצין. ר׳ ת, רציני",

 לעבר. מעבר והנוקב הרוצע פעלת נ, ,*רציעה

 ומרצף אדם בידי עשוי ים חוף ז, ,*רציף

באבנים.
קלפתו. כתוך רצוץ אסרה ז, ,*רציץ

שבירה. ומשבר, הרוצץ שעלת נ, ,*רציצה
 עשה. מעוך, ס״י, (,*.יךצכ£ ,*>ךצם *רצם

 ככד; משא ידי. על הדחק המשך, ,*הרצם
בידים. ולחוץ ומעוך משוש היה

 דקור במרצע, נקוב פ״י, ןרצע<, >ךצע, רצע
 ביצועה. הלקה* ;לעבר מעבר ועבור

 ,0רצע במרצע. הדקר הנקב, ,*1הךצ׳
 דבר חתוך ; דבר על ורצועות קוים העבר

 הכהה ,סךצוע כרצועה. הלקה ;לרצועות

 ברצועה, הכה ,*התרצע ורצועות. בקוים
רצועה. מכות ספוג
כרצועה. מלקה ,5 ,*רצ?נן
 ;לסומים רתמה כלי עושה אמן ז, ,*רצען

נעלים. תוסר סנדלר,
 ;שטוח הצע, רסד, פ״י, .ירצף<, >ךצף, רצף

 ;רפדה עשה* ;ח.( נ. )שיה״ש דלוק בעור,
 ; צפופים זה יד על זה שונים דברים סדר
 על העקס ,*הרצף מעיכה. ידי על עקם

 עשה ,*רצף וכיו״ב(. )שסוד מעיכה ידי
 או באבנים וכיו״ב חדר או רחוב רסד רצפה,

וכדומה. בלבנים

רצפות. עושה אמן ז, ׳0רצף
 בהיותו לוהט אבן צרור רצפים(, )ר׳ נ, רצפה,

 או אבנים מרצפת רצפות(, )ר׳ כאש; מוחם
 לוחות מרצפת חדר או חצר קרקע ; לבנים

קטנים. עץ או אכן
 על אפויה דקה עגה נ, רצפים, ת3?ג —

באש. קלויות אבנים

 המתרקם עכביש כקורי דק קרום נ, ,*רצפית
ירקות. פני על

 דכא; לחוץ, שבי; פעו״י, ירץ(, )רצץ, רצץ
 הרץ, אוץ. דחוס, דחוק, היה ;עשוק

 ;דכא לחוץ, ;שבר רוצץ, רצץ, השבר.
 הדחה* ;מחוץ שבר, הרץ׳ רמוס. עפה,

זה. את זה דחוף דחוק, התרוצץ, בהמון.
ריק. דל, ;עכה לא דק, ת, רק,

מעבד. לא עור ז, ,*רק
 מן פרט להוציא הבאה טלה אך, תה״ם, רק,

 ;לו הדומים מכלל סרט איזה ליחד הכלל,
הפעלות. מכלל פעלה איזו להוציא

אם־. ־כי אין ־רק", אין -
ריק. ר׳ רק,
הסה. מן היוצא לח ךקי<, )כ׳ ז, רק,

 והשחת כלה פ״ע, ירקב(, >ךקב, רקב
 ,*הרקב והפרדה. תסיסה כמצב בוא מלחות;
 השחת, ׳*הרקב ונשחת. כלוי היה השחת,

 והפרדה; תסיסה של למצב דבר הבא כלה;
והשהת. בלה
 דבר תסיסת מצב ;רמה מאכלת ז, רקב,

 קבר אדמת רגב* ;בלוי כהיותו והפרדתו

 "שרץ נאד; המת, הנרקב; הגוף חלקי שבו
ורטובים. לחים כמקומות הנמצא

 הנמצאת תולעת נ, ,*רקבובית ז, רקב

הנרקב. הדבר לחים; במקומות
נפסד. נרקב, רקוב, ת, ,*רקב

נאד. המת, נ, ,*רקבה
 דבר תכונת מק, (,*רקבונות )ר׳ ז, ן,1ךקב

 תופס שלו שהלח דכר מצב ונשחת, שבלה

דבר. של גמורה השהתה "קלקול, ;וטתפרד
 פזז. כרכר, דלוק, ס״ע, .ירקה(, )ייקר, רקד

 הדקר׳ כבור. בנפה, הנף* ;רקוד רקד,
בכברה. הנף* ולכרכר; ולקפץ לדלג גרום
 לרקד שאמנתו ולחול; לרקד היודע ז, ,*רקדן

ולחול.
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 ;צדעה והפצה, האזן כין הפנים בשר נ, רקה

לעין. מתחת הלחי עצם תפוח
 בליה בכצב שהוא דבר נפסד, ת, ,0רקוב

והספדה.
רקידה. טחול, הרוקד, פעלת ז, ,*רקוד
בשם. תפרוק ;מרקחת פשחה, ז, רקוח,

 על צעצועים ועושה הרוקם פעלת ז, ,*רקום
עשיה. ;אסרוה( עכר, )של יצירה* ;ארג
 מתכת פה ;המרקע פעלת ; משמח ז, רקוע,

דק. מרדד
 נער כלול, סכסך, פ״י, י.רקח<, ורקח, רקח

 על וקטית משהה ספי הבין בשם(; )ספי

 ח,*רק יקייז• ׳*0רק וכשיל• בלילה ידי
 הרקח, כבשמים. הוכן רוקה, כעשה העשה
רקיח.

 סממנים. תערכת כשם, סמי בליל ז, רקח, רקח,
 כפי עדשה ספים, מרקחת עושה רוקח, ז, רקח,

רפואות. מכין0 בשם;
 הרוקד פעלת רקוד; מחול, נ, ,*רקידה

ככברה. הפניף פעלת והמחולל;
 לרקס הידיעה הרוקם; פעלת נ, ,*קימה*ך

שדנים. צבעים בחוטי ארג על צעצועים ולעשות
 העינים ראית גבול השפים, בפת ז, רקיע׳

 לרקיע שם* שטיח; צפוי, האויר; במרומי

שפים. ר׳ באנדה, השני
שטוחה. ענה ז, רקיק,

מפיו. הרוקק פעלת נ, ,*רקיקה
 על צעצועים עשה פ", (,0יךק )ריקם, רקם

 יצור ,*_רקם שונים. צבעים בחוטי ארג
 עשה. כביצה(, אסרח או אפו כפעי )עכר

 תפוגה קבל רוקם; מעשה העשה רקום,

 צורה קבל התהוה, ,*התרקם יצירה. של
והויה. יצירה של
 כצעצועים מכסה ארג נ, רקמה, ז, *רקם

 צבעים מקלעת שונים; צבעים כחוטי עשוים

מסכן. דל, עני, ת, קש,
 לו שפת- רשות, לו שיש תה״ם, ,*רשאי

התורה(. )מי• דב- לעשות יכול דבר; לעשות
אדרת. בן שלפה רבי ר״ת, רשב״א,

נבירול. בן שלפה רבי ר-ת, נ, ,רשם
עופות. ללכידת רשת נ, ,*לשבה
מאיד. כן שמואל ר׳ ת,*ר רשב״ם,
 -בר, לעש־ת דשות קבל ,*הדשה <*)רשה

 נתון פ״י, ,*הרשה דבי. לעשות רשאי היה
 מסוד ;ואסשדדת יכלת נתון ;ורשיון רשות
 ישות קבל ,*הר^ה הוא. וזכותו כחו לאחר

דבר. לעשות
רפיון. חלשה, עצלות, ז, ,*רש^ל

ץ€13€ח£רח רקפת "שדנים.



רשע- 573 —רשום
 ציור0 תו; סמן, אות, הרושם: פעלת ז, ,*רשום

בצבעים(. )ולא בעסרון ציור קוים; פי על
ברור. לא סתום, ת, ,*רשום
 פסוקי דורשי ז״י, ,*רשומות דורשי -

 הדרוש. בדרך ברורים, די שאינם התנ״ך,

רמז. סטן, נ, ,*רשומה
קטן. ארבה טין ז, ,*רשוין

קשה. אדמה רגב ז, ,*רשוש
 השפעה, יכלת; בוז, (,*רשיות )ר׳ נ, ,*רשות
 הרשאה; רשיון, זבות; משפט, על-; פעלה

 פלוני; שלטון תחת העומד מקום חובה; לא
לאדם. הנתונה הבחירה חפש

 איש אחזת קנין, נ, ,היחיד רשות —
פרטי.

*

 הצבור אחות קנין, נ, ,הרבים רשות —
וביו״ב(. שוק )רחוב,

*

 הנעשה מלחמה נ, ,*רשות מלחמת —
 "מלהטת :)הפך הנלחמים רצון פי על

ה׳(. סי על המצוה חובה"
 לעשות רשיון קבלת נ, ,*רשות נטילת —

דבר. איזה
 אבל לבם, ברשות הם הרשעים -

 אמרת ,*ברשותם לבם הצדיקים
 נבנעים הרעים האנשים :לאטר חבמים

 כרוחם מושלים והצדיקים לתאוותיהם

תאוותיהם. את ומכניעים
 הממשלה, אנשי שלטון; ממשלה, נ, ,*רשות
דלות. עניות; הממשלה; ראשי

 )ביצירת אלהיות שתי ,*רשיו׳ת שתי —
העולם(.

 התנ״ך )מפרש יצחקי שלטה רבנו ר״ת, רש״י,
והתלמוד(.

דבר. לעשות התרה רשות, ז, ,*ן1ר^י
 כתב הפקודים, ספר זכרון; תו נ, ,*שימה“

חפצים. או אנשים שמות בו שנרשמים
שנרשמים כתב נ, ,*ספרים רשימת —

 מוכר של או איש של הספרים כל בו

ספרים. בית של או ספרים
 היוצא ככפר עשוי נמתח חמר טין נ, ,*רשינה

ידוע. הדו מעץ
בטלן. מרשל, ת, ,*רשיש

הגולה. בני כל של רבן ר״ת, רשכבה״ג,
 ,*רשול רפה. החלש, פ״י, ,*רשל (*)לשל

 ד התעצל ,*התרשל למטה. תלוי היה
רפה. )־ידים(,

 התוה אות, שים פ״י, (,1יךשצ )רשם, רשם
 לזכרון. בקצרה דבר כתוב0 ;ב־ כתוב ;תו

 אות. קבל ;החקק ;הכתב ,*הרשם

דבר. מאיזה רשם קבל ,0הותרתם
 דבר, עקבות ;תו סמן, אות, ז, ,*רשם ,0רשם

 המה רגש ;הוסרו אחרי מדבר שנשאר מה
הרנש. על דבר איזה פעלת דבר, מאיזה

איש. על פעלה פעול ,0השם נשה7 —
 איזה של תכנית דבר, איזה תבן נ, ,0רשמה
דבר.
 מגבוה; בפקודה ;הממשלה בפקודת ת, ,0רשמי

משרתו. אל הטתיחס
הרשמי. הדבר תכונת נ, ,0רשמיות

 מישר סור חטוא, פ״ע, יךשע(, )רשע, רשע

 :)הפך בדין, חיב היה ;רע עשה וצדק,
 בדין, היב הרשע, אחור. הסוג ;צדק(
 וצדק; מישר סור הפר, הרוס, לרשע; חשוב

 )איוב הרעש מפחד; הנם ערף, הפנה
כ״ט(. לד,
 רע, מעשה רעה, חטא, עול, פשע, ז, רשע,

עון. טעיטה
 סר רע, כעול, חוטא, (,*רשעה )נ׳ ת, רשע,

 : )הפך רעים מעשים עושה וצדק, מישר
זכי. לא בדין, חיב ;צדיק(

 זיתים ,*ענבים רשעי ,*זיתים רשעי —
 לאכילה, ראוים שאינם רעים ענבים או

בשלים. ואינם בסר תמיד בהיותם
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 י יישא למלכות כנוי ,*הרשעה מלכות —

 את והחריבה מקדשנו כית את ששרפה
ארצנו.

 ישע ר׳ נ, ,*רשעות רשעה,
רשע. ז, ,*רשעני

 חולה היה פ״ע, <,*ירש^ ,*!רשף *רשף
למאכלת. נתון ש-וף רשף", בקדחת.

 חמימות ;ברק :שלהבת אש, להב ז, רשף,
הברק. אליל ;בקדחת החולה
 בנד, עלים, >של דק רעש קול ז, ,*רשרוש

וכדומה(. יריעה
דק. רעש קול השמע פ״ע, ,*רשרש
ומוצק. קשה בגד קשה, אדמה גוש ז, ,*רשש
 נתוץ. שבור, היום, פ״י, רישש, >רשש<

השכר. ההרס, רשיש,
 חיה ללכידת שבכה (,*רשתות )ר׳ נ, רשת,

 חזקים מחוטים ארונ שק כעין ודגים, ועוף
 להפיל ערמה לתחבולות סמל ;חורים מעשה

הדעת. בהסח אנשים
 -שמי המקבל הקרום ז, ,0הרשת עור —

העין. בפני האור
שבעין. הרשת עור נ, ,סךשתית

 של הראשונות האותיות )הבור וזבות, ראשי ר״ת,
התוספות(. מבעלי )אחד תם, רבנו ;המלות(

 ; על־ חמול רחם, חוס, פ״י, ,*תד>*ך (*>רתה
עם־. התחשב

רצוי. מוטב, נוח, ת, ,*רתוי
כבל. נחשתיס, ברזל, שרשרת ז, ק,1רת

נהשתים. כבל, שרשרת, נ, רתוקה,
רטט. חלחלה, רעדה, ז, ,*רתית

 להעלות ע- בשל פ״ע, (,*ירתח ,*).רתח רתח
 היה ;מאד וכעוס קצוף ;)נוזל( אבעבעות

 להעלות עד באש בשל רתח, במאד. חם
 יתחמם כי אש על נוזל שים ואכעכעות, קצף

 ; קצוף כעוס, רתוח, ואבעבעות. קצף ויעלה
העלה הרתח, התרנז. ;פעור ;תסום

;ירתח כי לדבר נרום קצף; העלה גלים;
 וכעוס קצוף ;אחורנית הרתע ; הסק *המם,

מאד.
 בכח גוזל שפוך ,*המדד, על הרתח —

 יותר ויראה קצף יעלה למען המדה אל

שהוא. ממה
 לשון ,*פיו לתוך רותח זהב יוצק —

 על כשמדבריב )ביהוד למי חריפה הללה

 -אוי •מאינו דב- •מאס- ומפרסם( גדול

להאמר.
 רתיחה,* ;באש שבשל בשר חתיכת ז, רתח,

קצף. העלאת
 על העולות לבנות בועות קצף, נ, ,*רתחה
אף. חרון המה, כעס, ; שונים נוזלים
רהמנות. רחמים, ז, ,*רתחון
לכעס. מהיר רגזן, כעסן, ז, ,*רתחן

הרתחן. טבע נ, ,0רתחנית
רותחת. קדרה נ, ,*רתחתה

 שרתח מאכל ,*רתחתה מעשה —
בקדרה.

 ומעלה האש על העומד הנוזל מצב נ, ,*רתיחה

 ;קצף העלאת ;ומתנפח ואכעבעות קצף
רותח. שהוא בעת נוזל על העולה הקצף

רגז. חרדה, רתת, נ, ,*רתיתה
 כלי שברי חבר הלחם, פ״י, ,*רתך (*>רתך

מתכת. התך בעופרת; חלקיו או מתכת
לסוס. מרכבה אסו- פ״י, .ירת□(, )חתם, רתם
.(1 כמדבר הגדל סרק עץ פין ז, רתם,

 מפחד, אחור והסוג רעוד פ״ע, הרתע, (*)רתע
 אחד; לצד הכרע הרתע; ,*הרתע התחלחל.

מקצף. רתוח זעזע; הרעד,
 במרתף יין חביות סדר פ״י, ,*רתף (*>רתף

שורות. שורות
ובדממה לאט דפוק פ״י, (,*.ירתק ,*)רתק *רתק

סקמ1,< 01ח816,ז £6061, ז=" ס
5ז00,תז (£601813 17361310)
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 )?(; וקשור מהבר היה הרתק, וכיו״ב(. >דלת

 ק,1ךת מהכר. היה* ;הרתוק הנתק התר,
 דפוק הכה, ,*הרתק ככבלים. האסר

 כנגד, הרהר )"אחר"(, ברבר; הסתבך )־הלה(;

כנגד. התקומם

שאיפה
רתוקה. ר׳ נ, .רתקה׳

קטנים. עמודים של מעקה ג, ,*רתקה
 הדוד, רעוד, ס״ע, (,*ירתת ,*)רתת *רתת

דתות. ,*הרתת ,*רתת התחלחל.
מורא. פחד, רגז; חרדה, רטט, ז, ,*רתת רתת,

ש. ש.
 העברי, בא״ב ואחת העשרים האות ש, ש,

 נשימתה >ש< מימין ראשה על כשהנקודה

 וכשנקודתה ימנית(, שין )או שין ונקראה רכה
 ונבטאת וחדה חזקה נשימתה )שי( משמאל

 שמאלית(; שין או )סין, שין ונקראת ס׳ כאות
מאות. שלש ס״ס,

•טעה. שורה; שנת; ר״ת, ש׳,
 כנוי או שם אחרי ש"(, ש", )ולפעמים ש-,

כי. כהוראת: פעל ואחרי אשר, כהוראת:
 עד משי, פעל(, או שם )לפני ש"3 —

אשר. עד מאשר, כאשר, פעל(, )לפני ש־
 מי, ידי על למי, באשר בשלמי, —

מי. בשביל
 מים העלה דלה, פ״י, ישאב(, )שאב, שאב

 ;אליו משוך* ;עמק ממקום או מבאר בכלי
תוכו. אל ובלוע וקלוט ספוג

 בה שיש אבן מגנט, נ, ,*שואבת אבן —
אחרות. ומתכות ברזל אליה למשך הסנלה

 שואבה. ר׳ ,*השואבה בית שואבה, —

קרוא נהום, זעוק, ס״ע, ישאג(, >שאג, שאג
 מצרה זעוק האריה(; )ביחוד: קול הרם בקול,

ט.(. לה. )תהלים

אנקה. קול ;הארי נהמת נ, שאגה,
 והוא מחטים כמין שעליו עץ טין ז, ,*שאגי
." אשוח תמיד, ירק כלו

 6711,.13חח6 ל3ק1,ת (1111־66 שאגי׳ ס

 ישאר,(, )שאה, שאה
 היה רעוש; הטה, פ״ע,

 חרב. היה שמם,
 היה החרב, השאה,

 התגעש. רעוש, שטם•;
 החרב. הרוס, השאה,

 הסתכל, השתאה,
 התפלא, ;התכונן

השולומם.
שואה. ר׳ שאה,

 יטאני לשאב כלי דלי, ז, ,*שאוב

וכיו״ב. טבור או טבאר טים בו
 מעון קבר, אבדון, תחתית, ארץ זו״נ, שאול,

 לפי המתים נשמות משכן מקום מות, ; רפאים
הקדמונים. העמים אמונת

 אבדן. שאול, ; המולה קול המון, קול ז, ן,1שא

 התחלת ; להחמיץ כשמתחיל הבצק ז, ,*שאור
שאר(. )ר׳ החטו-ץ

שאר. ר׳ שאור,
נפש. נעל בוז, ז, )"נפש(, שאט שאט,

 פעלת מים; והדולר, השואב פעלת נ, ,*שאיבה
תוכו. אל והבולע הסופג

;חרבן שממון, ;שברים קול נפץ, נ, ה,*שא
 המולה. קול שאון, ;בחרבות המתגורר *השד

שאלה. ר׳ נ, ,*שאילה
חפץ ; מנטה ,*ל חזקה תשוקה נ, ,0שאיפה
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לדבר. ומשתוקק השואף תבונת כביר,

 חקור, פ״י, ישאל(, שאל, )שאל, שאל
 מאחד בקש ידוע, לא דבר להודע הפוץ

 חקור ;ידוע לא ודבר ענין איזה על תשובה

 ;ענין באיזה ודרוש חקור דבר, אדות על
 דבר; להשיג והשתדל בקש דרוש, חסו״ן;

 | להשתמש מאחר חפץ לקוח קבוע; לזמן לוה

 רשות בקש ;כך אחר לו ולהחזירו בו
 לעשות רשות בקש השאל, דבר. לעשות

 ;עליהן לענות שאלות שאול היה* ;דבר
 מחכמים ובקש שאול נזירות(, ־על נדר, )־_על

 שאלות ידי על נזירות או נדר התרת
 שאל, חרטה. שתה למצא כדי שישאלוהו

 עזרה בקש נדבה, בקש ;ובהון דרוש חקור,
 )לזמן לאחר חסין תת השאל, ורחמים.

 אחר שישיבהו מנת על בו להשתמש קצר(

 אדות על הקור ;ענין אדות על חקור כך;
 מלה לקוח מלה(, )־הוראת0 ;איש טיב

 ו שכלי למשיג בה להשתמש סשוט משג מורה
 הלקח )מלה( ,0השאל בכלל. אהר משג או

העקרית. מהוראתה אחרת להוראה כלה
עצמו. על בקש נפשו, את שאול —
 שאול לשלום, שאול שלום, שאול —

 ;ל־ שלום נתון שלום, אטור ,*בשלום
בו. בהסנשו לשלום איש את ברך

 מבית סבב ,*הפתחים על שאול —
נדבות. ובקש לבית

לאט־. שאין ר״ת, שא״ל,
דבר. לך שאין ר״ת, שאל״ד,
יא.(. ז. )ישעיהו דבר חקירת נ, שאלה,
 שאלתי( נם שאלתי, כ' שאלת, )ס׳ נ, שאלה,

 דבר בקשת תביעה, דרישה, ; תחנה בקישה,
 לקיחת או לאח- דבר נתינת הלואה, בחזקה;

 חקירת כך; אחר להחזירו כנת על מאחר דבר

 האיש שואל שבהם הדברים דעת; למען דבר
לירידת בקשה* לו; ידוע שלא דבר לדעת

שאר — ה
 בשמונה עלינו" "ברך בב-בת בהרף גשמים
 מחכמים איש כקשת שבתפלה; ברכות עשרה
 אסור בענין לספק חכם שאלת0 נדרו; להתיר

וטהרה. טמאה או והתר
,*לחכם שאלה ׳*הכם שאלת —

חכם. מפי והיתר רשיון בקשת
 טפשית שאלה נ, ,*חמור שאלת —

טעם. וחסרת
 לרעהו איש ברכת ג, ,*שלום שאלת —

בהפנשם.
 של ספרות נ״ר, ,0ותשובות שאלות —

 גדולי רבנים שנשאלו דתיות שאלות

ותשובותיהם. ישראל
 הבאה ה׳ לאות שם נ, ,0השאלה הא —

 על להורות והפועלים השמות בראש

השאלה.
 אחרי הבא ? הסמן ז, ,0השאלה סמן —

בכתב. שאלה דברי
 אהר, באפן תה״ם, דומה; לא שונה, ת, ׳*שאני

כן. לא
 ; לאבר שונה, הוא שם התם", שאני —

המרב-. הענין אל זה לדמות אין
ובבטחה. בשקט במנוחה, היה ס״ע, שאנן,
 מנוחה אוהב ובוטה; שלו בוטח, ת, שאנן,

 נבה נאת, ; אחר לצער דואג ואינו לעצמו
שלוה. מנוחה,* ;שאון לב;
 בפיו רוח שאוב פ״י, ישאף(, )שאף, שאף

 השתוקק, לדבר, התאוה לדבר, הכסף ובאפו;

 היה ,*השאף והדק. רכוס ; רמוס ;חמוד
תוך. אל ושאוף שאוב

נשום. רוח, שאף —
 בעיסה ששכים הנדן בצק הבצק, מחמצת ז, שאו",

 לח* ץי9ח וחמק? תפיסה לידי להביאה

 המסית הרע ליצר כנוי ;לתסיסה הגורם פרי

להטא. ומעורר
ה-ע ליצר כנוי ,*שבעיסה שאר —
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לחטא. ומעורר המסית

 לא כמקום, הותר פ״ע, ישאר(, >שאר, שאר

 הותר השאר, £דץ. היה המקום; את עזוב
 היה ;לבהו הותר ; המקום את עזוב לא במקום,

 שחלף הדבר במקום אחר דבר בוא עדין;

 השאר, עדין. היה השאר, ,*ר1ש^ ועבר.
 הותיר, לקחתו; טבלי דבר הניח כמקום; הניח
 הנעדר. הכלל כן שנשאר חלק הניח

השאר. ,*השתאה

 יתרון ; הכלל כן שנשאר חלק יתר, ז, שאר,
הנזכרים. מן לא אחרים או אחר מעלה:

 :לאמר מבטא פלטו״, לא ושאר —
נצלו. לא האחרים גם

 ;מזון אכל, ; לאכילה בשר בשר, ז, שאר,
 משפחתו; בן קרוב, האשה; אל האיש הזדונות

דודה. או דוד בן0 ;לה( כא, )ירמיה נקמה
 ;משפחתו כן קרוב, ז, בשר, שאר —

דודה. או דוד בן0
משפחה. קרבת נ, שארה,

 מה ;שנשאר מה שריד, פלטה, נ, שאריח,
 דבר הנזכרים; בין זה לפני נזכר שלא

 )בחשבון(,0 בנים; זרע, ואחרית; לקיום הנשאר

 מהשני. אחד מספר שהחסירו אחרי שנשאר מה

 תכונת סכל, ;גאות נדלות, רוממות, נ, שאת,
 למתנה קרבן מתנה, והסובל; הנושא

 ;הכשר עור על סמן כתם, ;ז.( ד. )כראשית
הבשר. צבות

טז.(. ג. )איכה הרם ושבר, ץ*נם נ, שאת,
 ששערותיו שיבה, נראתה שבשערותיו מי ת, שב,

לבן. הפכו
מחטאיו. כתשובה חוזר* חוזר; ת, שב,

 לפנות ההולכים דרך הולכי ושב, עובר —
שונות.

 חוזר, חשבון ז, ,0ושב בר1ע ן1שב1ד —

 חברות אנשים, שני בין מסחרי יחם
לרשותו מוסר צד כל פיו שעל וכדומה,

שבוט
 סחורות, כסף, טכנו ומקבל השני של

 החשבון. גמר עד ונמשך וכדומה, שטרות

 מעשור-ן 1חדד־ ישוב(, טפע־^ )צווי שב,
מעשות(. הרף :כמובן בו )משתמשים

 לכלי אזהרה ז, ,*ת^שה ואל שב —
ועשה(. קום ל־ )בנגוד דבר עשות

שבעה. ש״ט, שב/
 ואבבא כפנא הוא שני שב —

 היה שנים שבע חלף/ לא ךאמנא
 משל עבר, לא האומן פתח ועל הרעב

והמלאכה. האומנות בשבח חכמים
 בשלום. שואל ;)קרוב( בשר שאר ר״ת, ש״ב,

עץ. שבב ז, ,*שבא
שבי. ר׳ ,*שבאי
 ועכור דקור נקוב, ;שוב ר׳ שובב, >שבב(

 _ישר הקצע, ;שכר ,*שבב עבר. אל מעבר
 שעבד. הכנע, טמנה; חלקים הקצעת ידי על

 ,*השביב טו(. סו, )ישעיה הבער השב,
הבעיר.

 שבבים(, כרבים: רק ונמצא שבב, )או: שבב,

בקעת. הקרדם, מתחת שנתז עץ שבר
שובבית. ר׳ ,*שבבית

דין. בית שליח ר״ת, שב״ד,
השואבה. בית שמחת ר״ת, שב״ה,
 אדם כחזקה לקוח פ״י, ישבה(, )שבה, שבה

 נצחון ידי על נכסים( או בהמה גם )לפעמים

 הטנצח, ברשות אותו והבא וכדומה במלחמה
 כיב(. כ״ד, )במדבר רדה משול, בשבי; לקוח

בשביה. לקוח היה בחזקה, הלקח השבה,
 החשן מאבני אהת יקרה, אבן מין ז, ,1שב

(.1חזהו על הנדול הכהן שנשא
 מצוי שטוח דג מין ז, ,*שבוטא ,*שבוט

(.2 בנהרות

 הנקראת האבן שהוא איטרים יש שבו, *(
3£316 ,£31^

^3קז(6ח,£3קז,£3£שבוטסז *(



 פעם היוצא עתון

 שיש0 ;חי( )כעל

נפוץ; דבר, השובר

שבוטא

היד. בחזקת יטלקהוהו בשבי, לקוח ז, שבוי,
 שבועות ר׳ שכו-עים, זוגי שבו_ע, )ם׳ ז, שבוע,

 שבעה של זמן ימים, שבעה שבו-עים(, גם

שנים. שבע של זמן ימים;
 החל הבבורים חג ז, השבועות, חג —

 העמד להבאת שבועות שבעה תם ביום

 הששי ביום והוא הספח, חג ממחרת לפגים
לסיון.

 שבוע בן ילד מילת ז, ,*הבן שבוע —

ימים(. )שמונה
השמטה. שנת ,*השבוע שנת —
בשבוע", פעמים ,*בשבו.ע פעם —

תכופות. לעתים מאד, תדיר
 ;דבר לאמת או לחזק באלה בטוי נ, שבועה,

 קדוש דבר בהזכרת דבר לקיום הבטחה

וכדומה.
 חמורות שברעות שבועות, שבועי —

רבות. שבועות ; וחשובות
 העוסקת בתלמוד מסכת שם שבועות, —

שבועה. בדיני
לשקר. שבועה ,שוא שבועת — *
כי־. נשבע הנני ,ש־ שבועה — *

 שבועי, עתון ז, ,0שבועון
בשבוע.

 טרוף פצוע, ת, ז, שבור,
)מחלה(. שבר לו

פעלת שבירה, ז, ,*שבור
שבר.
 כדבור, או בכתב משגה שגיאה, ז, ,*שבוש

ענף. שריג, השחתה; קלקול, טעות;
בני נולה, ;שבי ; חזרה שיבה, זו״ג, שבות,

שבט
 :נכריה לא-ץ ליוצאים קבוץ שם הגולה,

 ; והמועדים השבת מנוחת ; מרגוע *מנוחה,
 אך התורה, מן בשבת הסתרת מלאכה

שלפה מנוחה מצות משום אסרוה מים

כשבת.
 מלת שבוש או לשבועה, בנוי נ, ,*שבותה

"שבועה".
 קקון. היטב פ״ע, (,*ישבח ,*)שבח שבח

 אטור אשר, ;רומם פאר, הלל, פ״י, שבח,
 תקן* הרגיע; השתיק, מאשר; שהוא על־

 תקן* הרגיע; השתיק, השבח, והיטיב.

 השתבח, ותקון. הוטב ;היטיב והיטיב,
 תקון טוב, היה* ;התהלל התפאר, התהדר,

היטב.
 יותר נעשה שדבר מה הלל; תהלה, ז, ,*שבח
 מעלה ;השבחה תקון, ;מותקן ויותר טוב

תפארת. כבוד, ;יתרון יתרה,
לגני(. )הפך: הטוב לצד ,*לשבח —
 ל־ ראוי לא ש־", ל־ שבח אין —

וכזה. כזה שיתנהג או שיעשה
 אומרים ארם של שבחו מקצת —

 אמרת ,בפניו שלא וכלו בפניו
ידועה. חכמים

*

הלל. תהלה, נ, ,*שבחה
 הכה חבוט, ס-י, (,*ישבט ,*)שבט *שבט

כאריגה(. האריג )את ומתוח
 חובלים, מקל ;עץ זמורת בד, מטה, ז, שבט,

 לספן הכושל ביד מקל כעין ש־ביט ;שוט

 שלטון, כח, :חנית רמח, ; וממשלה שלטון

 בני אב, בית ראש צאצאי מטה, ;ממשלה

 שבט. כוכב ר׳ ;אחת גדולה משפחה

בו. לכתב עט ז, סופר, שבט —
 ז, מושלים, שבט מלבות, שבט —

 שלטון לאות השליט שכיד שכט ש־ביט,
וממשלה.

או הכהן טרחת כעד הוספה ,השבט נזל — *
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 מעשר נותן או תורם אהד )אם הלוי
 ונשכיל מלאכתו נגמרה שלא מדבר

השעור(. על להוסיף עליו הטרהה
 שנתחברו השבטים ,*השבטים עשרת —

 לממלכת בנגוד ישראל לממלכת להיות
 על שהנלו זו ממלכה כני ;יהודה

אשור. מלכי יד•
 )כערך מניסן עשר האחד החדש שם ז, שבט,

ינואר(.
 חוטי כין והמפריד המצליב הקנה נ, ,*שבטה

האריגה(. )במלאכת המסכת

עין. זמורת ז, ,*שבטוט
 ;השובה שעלת נ, שביה, ז, שבי, שבי,

 מקום אל במלחמה הלקוחים האנשים הולכת
 במלחמה, הלקוחים בלל ;גלות ;הכובש

הגולה. בני
כשבי. הלקוח ת״ג, שביה, ת״ז, שבי,

שבויים. על מפנה שובה, ת, ,*שבי
 מגוף נפרד קטנטן חלק אש, ניצוץ ז, שביב,

להבה. ;באש בוער
שבי. ר■ שביה, שביה,
כוכב(. )ר־ שבט כוכב (,*)כוכב *שביט
;ושבים עוברים ע״י כבוש צר נתיב ז, שביל,

אפן. הרך, מהלך, *מנהג,
 של פרטית דרך ז, ,*היהיר שביל —

באדמתו. איש
 של כללית דרך ז, ,*הרבים שביל —

הצבור.
בסבת. בגלל, ,*בשביל -
כן. על לכן, בך", בשביל —
 ל־ ררך הראה ,*ל־ שביל נתון —

כך. או כך לעשות
 .*ש כדי כעבור, למען, ,*ש־ בשביל —

ששטים וצרה ארכה משה רצועת נ, שבילד,",
 כעין ;לנו• השלחן לארך הגדולה המסה על

ישר. בקו המהלקן הראש בשערות פרק

 נשי שלבשו שמש בדמות ציץ ז, שבים,
מצחן. על הקדם ארצות

 להדק קשו־ ו, ,*שבכה של שבים —
אשה. ראש של השער שככת

 האיש צ־ך כדי אכילה שבע, נ, ,*שביימה
וקלה. רכה טובה ארמה ;רעבונו לשבר

 שאהרי שבעה, ממספר ספורי תאר ט״ם, שביעי,
ר,ששי.

 השביעית, השנה (,*שביעיות )ר׳ נ, ,*שביעית

 העוסקת תלמודית מסכת ;השמטה שנת
דבר. של השביעי החלק שמטה; בריני
 שאחרי השנה ,*שביעית מוצאי -

השמיטה. שגת
 שנת שלשני השנה ,*שביעית ערב —

השמיטה.
שביס. ר׳ ,*שביק
 שהרבו נקלה, על נשבר שהוא ת, שביר".

רצוץ. להשבר,
דבר. ורוצץ המשבר פעלת נ, ,*שבירה

שבות. נ, שבית,
 ;ממלאכה בטלה מרגוע, מנוחה, נ, ,*שביתה
 )כמסע( עמירה ;השבת מנוחת שבות,
 הסכמה "אמור, ; כשבת מיהר במקום לשבות

רגיעה. ר׳ ;לעבד שלא פועלים בין
ומסבבים. עבתים ענשים ז, שבך,

 ארכת (,*שבכות גם ,*שבכים )ר׳ ז, ,*שבך

יונים. קן יונים,
 נדר או מעקה ס־ג, ;קלועה רשת נ, שבכה,
 המחברים ממוטות או הקים מלוחות עשוי

 האחד בין רוח בהשארת וערב בשתי ירד
 לקשוט המשמשת קלועה קטנה רשת ;לשני

הנשים. ל־אש
 ה־נל)?(; כף אשר; לשפלה עודף סרח ז, שבל,

שערות)?(. תלתל
 רך ש־ץ מין הרכיכות, ממיני אהד ז, שבלול,
דזוהל גנים ש־ץ קשה; נרתיק כתוך דגרל
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 :המבהיק רירו משאיר הוא עכרו וכמקום

טריה)?(. ככה
(.1התלתן ממשפחת צמח טין נ, ,*שבלולית

 שבלי(, ם״ר, שבלים, ר׳ שבלתי, )כ׳ נ, שבלת,

 ראש ;הזרעונים עצורים שבראשו הרגן קנה
 סמל0 מים; שטף מים, זרם עץ; ענף

)נופר רבר לא על אחים של למריבה או למלחמה

עצם

 ו.(. יב. בשופטים המספר על

הקצה נ, ,*זקן שבלת —

שועל שבלת

 הסנטר; של המחדד

הסנטר.
נרד שבלת —

מסממני

שבלת —
נ ,*שועל

 בו ומשתמשים ומחדדים מארבים שנרעיניו
(.3לסוסים למספוא

̂ 117£חז0, שבלולית 0
1ט26תז6, 1ט06חז

 ד.683,גגט 8ק161<3ח3ז(1, נרד שבלת (2
8ק103ח31(־1, 8וק1<6ח3ת(1

 0860, 93ז6,■ז 3¥01ת6, שועל שבלת (3
0318

 המלא פ״ע, ןשבע<, שבע, גם >שבע שבע
 נפשו המלא ספוקו, הי אכול אכל, די נפשו

 ל": די היה הצרך; מכפי יותר או הצרך כפי

 >"את״< כהנאה; ספקו מלא ב"; מלא היה
 היותו עד דבר אכול ;טדי יותר מדבר אכול

 האכל שבע, רבויו. מפני כדבר קוץ לזרא;

פרנס, כלכל, ;שבע צרכו. די אחר
 השתבע/ תאוה. מלא צרכיו; די לאחר תת

שבע. היה
 לא למען הרכה הראות ,*עין השבע —

יותר. העין תחטד
 די שהיא הגד ,*עצמו את השבע —

עשיר.
 בפרי ברכה שפע בתבואה, מפלג רבוי ז, שבע,

 איש בקניני ברכה שפע עשר, ;הארץ
יא(. ה, )קהלת

 שיש ;רעב ידע שלא דיו, שאכל ת, שבע,
כשפע. לו
 הצרך: די אכילה נ, שביעה, שבעה, ז, שבע

רב. שפע
 השתדל ; שבועה בטא פ״ע, השבע, >שבע( ן

 על הכר קבל ;שבועה ידי על דבר לאמת

 שנע דבר עשה ,0שבע כשבועה. עצמו

 בשבועה הכר איש על שים השבע, פעמים.
 לא או לעשות כשבועה איש את חיב ואלה,

 שבועה לידי זולתו את הביא ; דבר לעשות

 ,*השבע אמת. דברי מניד הוא כי להוכח
 אדות על אותו שהשביעו במצב איש היה

השבע. ,*השתבע דבר.
שבוע. ר׳ שבע,
 ש״ט, ז, שמענה, שבעה, שבע(, )ם׳ נ, שבע,

 פחות קטן לרבוי טספר סך ואחד; ששה

רבוי. לצין מספר רכות; פעמים מעשרה;
ז, עשר, שבזנה נ, .עשרה, שבע —

ועשרה. שבעה
שבועה. ר׳ שבעה,
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לפת. אבלות ימי שכעת נ, ,*שבעה
שכע עשרה, פעמים שבע ש״ט, שבעים,

עשרות.
 התורה תרגום ז, ,0השבעים תרגום -

סילרלפוס. השני תלמי כימי ליונית
 רבות. פעמים ;פעמים שבע ש״ט, שבבתים,
ביחה. שבעה ש״ט, ,*שב^תן

 עשויות מסגרות בצורת רקום ס״י, שבץ, )שבץ(
 ;רקטה מעשה וקלוע ארוג ;לטלואים

 חן. באבן המסגרת את מלא בתוך, שים

 )אכן בתוך הושם מלוא, סביב; רקום ץ,1שב
במלואה(. חן
 חלחלה, עוית, מחלת ורטט, פלצות ז, שבץ,

 אברים. או אבר מיתת מחלת שתוק,0 רעד;

 עזוב, )ארמית(, פ״י, ישבק"(, )שבקי, *שבק
נטוש. טי, הרול
 להורות מבטא חי", לכל חיים שבוק —

איש. מות על
ארכה. זמורה נ, שבקה",

 ראה עין, התבונן, פ״ע, .ישבר(, )שבר, שבר

 שבר, וט״ו<. י״ג כ. )נחמיה כעינים ובדוק
הסבר. "באר, יחל; קוה, הבה; המתן,

כדי דבר להסביר ,*ה$ן את לשבר —
היטב. להכינו "

צשיה. תוחלת, תקוה, שברי(, )כ׳ ז, שבר,
 בחזקה פרד רצוץ, פ״י, ישבר(, )שבר, שבר

 טרוף, ;לרסיסים לשברים, וקשה שלם דבר
 לשבור אבל קנה ;החרב אבד, כלה, ;הרוג

 בטל השבת, הפסק, ; סתור ;בטל* ;הרעב

 על קבלה נתון ;חוב על שוכר נתון ;חוב

 לרסיסים בחזקה החלק הנפץ, השבר, חוב.
 לבעל היה ;ההרג הטרף, ;לשברים קטנים,

 )?(;הערה השפך, החרב; ההרס, )בהמה(; טוס

 השביר, לרסיסים. וכתות נפץ שבר, הבטל.
 לארץ ברע השבר, ללרת. עזור ;אכל מכור

השוד היה השבר; השתבר", ומיגון. מצרה

תכי. ר׳ ולולאה, עניבה ידי על

 או שתה ,סךעב שבור צמא, שבור —
הרעב. או הצמא חדל כדי עד אכול

את-. החלש כח-י, שבור —
 הסר מלב־; כעם הסר לב-", שבור -

נאות-.
את־ראשי", שובר פסוק של סופו —

ראשיתו. את סותר הפסוק סוף
 שבירה; נפץ, פרץ, שברי(, )כ׳ ז, שבר, שבר,

 צרה, הנשבר; דבר חתיכת הנשבר; דכר מכתה,
 תבואה דבר; באור פתרון, אסון; איד, מסלה,

 חרטה; מחטא, תשיבה* להמכר; העומדת

 ;לנושים הרגל פשיטת חוב, תשלום דפסקת0
 חלק יציאת )כחשבון(; היחידה של חלק

)מחלה(. האשך כים תוך אל מד,טעים
 צרכי מכירת* ;נפץ טפלה, פרץ, ז, שברון,
הממכר. כסף0 תבואה; מהיר אבל;
 פסילים, אבנים, מחצב מקום ז״ר, שברים,

 ;ה?( ז. )יהושע לעיר סביב תעלות מחצבה;
 בקול היוצא השופר תקיעת טטיני *אהד

 הלקים )בחשבון(; יחידה של חלקים0 גניחה;
שלם. דבר של

 השטש אור קרני עורון; ז״ר, ,*שברירים
 חיות־יס ;*ח דרך אפל למקום הנכנס

מזהירות.
 עשה בשגיאות; דבר העתק ,*שבש (*)שבש

 ; התעה ;וטרוף בלבל ;וטעויות בשגיאות
 ;הרגע 'שקט, ;איש לב הטה הסת, פתה,

 ;התכלכל ,*שבוש הרעד. הרגז, החרד,
 כוא שבוש; ,*השתבש בשגיאות. המלא

תעה. )הדרך( ותטהון; במבוכה
 גפנים. לזט־ שמלאכתו איש זמר, ז, ,*שבש

 וכזמורות. בענפים התעטר פ״ה, ,*שבשב

 כראש שמים שהצירים קטן לוח נ, ,*שבשבת
 העוף בו שידבק כדי דבק עליו ושמים קנה

ראש על נם בעין0 זמורה; ענף, עליו; שישב
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הרוה. דגל רוח, לכל המסתובב גג

 כרותה. גפן זמורת ז, ,*שבשוב נ, ,*שבשה
שגיאה, טעות, ז, שבשתא/ שבשתא/
משנה.

 אחרי טעות על/ ביון שבשתא —

 קימת )תשאר נכנסה )השתרשה( שנכנסה
תפסק(. ולא

 >על לסי שבשתא/ חורפא לפום —
הטעות. באה ירי("ההריםות

 נס :שבת, שבת, שבת, )שבתי, שבת

 הפסק נוח, ממלאכה, בטל ישוב פ״ע, ישבת(,
 כיום נוח ;הבר מעשות חרול ; ממלאכה

 1 מהיות, הרול ;השנת יום את העבר ; השבת
 ! ; דרוש בשבת דרוש* ׳ ; הפסק תם, אפוס,

 השבת, )במסע(. לשבת ישיבה מקום קבוע
 הפרע, השבית, ההרס. ;מהיות הרול
 גרוס ;לנוח גרום ;הפסק מעשות, עצור
| החסיר. ;אבד השמיד, ; מהיות לחדל לדבר

 ;כסא על הישיבה מקום ;מושב נ, שבת,
 בטל ישיבה בטלה, ז.(. כ״ג, )ש״ב, שלהבת

 שלום ;(1 ריחני עשב טין* ;ועבודה ממלאכה

 . המכה )מצד ממלאכה הכרהית בטלה שכר
.למכה(

 בטול שבתות(, ר׳ שבתי, )כ׳ נ, שבת,
 המנוחה יום בשבוע, שביעי יום ממלאכה;

 שמלאכה קדוש יום ולבהמה; לאדם בישראל

 . שנה בל ימים; שבעה שבוע, בו; אסורה
 יש־אל בני נושבו שבה השנה למן שביעית

 1 מועד שנים, שבע ; השמטה שנת בארצם,
 מועד בסדר תלמודית מסכת שם* ;השמטה
שבת. בהלכות העוסקת

 יום וכו׳, ׳*בשבת שני בשבת, אחד —
וכו׳. שני יום כשבוע, ראשון

והלילה הערב ז״ר, ,*שבת מוצאי —
השבת. שאחר

0111, 30611־1, □111 שבת *(

שגג
 בימי השביעי יום ג, ,*בראשית שבת —

 שהוראתה סתם ל״שכת" )בננוד השבוע

 השנדה היא שמטדה, או חג יום נס
 חג אחרי הראשינה השבת0 ;השביעית(

 הפרשה את קוראים שבה הסכות,

בראשית. כספר הראשונה
 תשעה שלפני השבת נ, ,סחז:ן שבת —

 בישעיהו א׳ הפרק את בה שמפטירים באב
"חזון". במלה המתחיל

לשכת. כנוי ,*המלבה שבת —
 תשעה שאחרי השבת נ, ,0נחמו שבת —

 כ׳ הפרק את בה שפפטירים באב,
"נחמו". בטלה המתחיל בישעיהו

לשביע. שכור ז, ,*שבת שביר —
שבתי. ר׳ שבתאי,
(.*הטח קרום דלקת מחלת נ, ,*שבתה
שבת. ר׳ ז, שבתון.
(.3 לכת מכוכבי אחד ז, ,*שבתי

גוי. של גלות; של ר״ת, ש"ג,
שכח. -ומם, הגדיל; פ״י, השניא, >שגא(

 ;הרום גבוה, היה ס״ע, ישנב(, לשגב, שגב
 התרומם; הנשא, השגב, וחזק. תקיף היה

 היה מהבין, כבד היה ;וכצור חזק היה
 ;נשא רומס, שגב, בטוח. היה ;נפלא
 וב,3ש על־. הנן ; הנכר ועצמה, כח נתון
 עשה השניב, הגצל. ;בטוח כמקום היה

שגוב. ,0השגב חזק.* יגפלאות; רמות
גדלה. רוטטות, ז, ,0שגב
 בביאה טעה פ״ע, (,*ישנג ישג, )שגג, שגג

 נכון לא דבר עשה דעת, טבלי אשום ;עיניו
שנוג. ,*השתתג רעה. כונה כלי

 כלי הטא ;טעות כשנה, נ, שגגה, ז, ,0שגג

 אסירו. ידיעת מחסרון שנעשה מעשה ;דעת

556010£1115 שבתה (־
 ,טקץז־גס 53,חתטז 531111־06, שבתי (3

531זט0
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בבונה. שלא תה״ם, בשגגה, —
 ידיעת חסיון נ, המעשה/ שגגת —

 שננה ידי על מעשה איזה של האסור

 אוכל )לכשל עושה שהוא המעשה בעצם

שוטף. שהוא והושב הלב
 מבטא זדון/ עולה תלמוד שגגת —

 בחיק טעות או שננה לאטר: תלמודי
 החיק. את לעבר נכונה נעשה כאלו נחשבת

השקד. סרי השקד, עץ נ, שגדה/
 במשך וכווצם האברים עוות מחלת ז, שנדון/

(.4הנשה כניד כאב נשית, (;1זמן
 טדרך נטה סור, ס״ע, ישגדי(, )שגה׳ שנד.

 אחרי", נטה ;נכונה לא העשה ;טעה ;טובה

 השגה, שעה. כ־, עסוק ;אחרי־ המשך
 בדרך הוליך הישרה, הדרך מן הטה התעה,

נלוזה.
 עצום, גדול; צמוח, ס״ע, ישגד.(, )שגה, שנד.

שגה. השגה, רבה.
שגב. גדולה, רוטטות, ז, שגוב,

עצם. גדל ז, ,0שגוי
ב־. מהיר ; פה על כדבר רגיל ת, שגור/
 איזה להסיץ תעמולה עושה איש ז, שנוש/

רעיון.
 להסיץ תעמולה העושה האיש סעלת ז, שגוש",
רעיון. איזה

 ;התכונן הסתכל, הציץ, פ״י, דישנה, >שנח<
 על". סקוח על", לב שים בדבר; *התחשב

.*את ככד על"/ השנה —
 רב ;כביר נדול, ;עצום חזק, ת, יא/3ש

במספר.
 דעת, מכלי חטא משנה; שננה, נ, שגיאה,
 טעות שבוש,* משים; וכלי טסזיזות חטא

בדבור. או בכתב

א116וןזט3118זז1ט3 שגיון *(
 6ס71£י 3 66,^־ק^ 91י\:ז^ג/61ו שנדון, *(

 ו8€11135, 0131טן<ו6 1ו1״־ק0ט1

קינה. שיר ; )?(ונעלה נשנב שיר ז, ן,1שגי
 שכוב אשה; אל בוא פ״י, ישגל(, )שגל שגל

 שנול, ך.שגל, זטה. משכבי אשה עם

זמה. במשכבי ענה
פלנש. זונה,* ;כבודה מלך אשת נ, שגל,

 המיעדה אשה פלגש, נ, שגלונה/ שנלון/
קדושים. בלי דודים למשכב

 וחבר קשור ;שר; החלק, פ״י, שגם/ (*)שגם
דחוק. לחוץ, ; בלבל סכסך, ;יחד
 טמנו שעושים הרך העץ ; סכר פקק, ז, שגם/

הדלת. ציר ; שעם פקקים,
 אחד טלוח היוצאת שנים כעין ז״ר, שנמים/

 עץ בדי יחד; ולחברם להדקם אחר לוח אל
 לחברם אחדים לוחות או קרשים לרחב עוברים

יחד. ולאגדם
 ובהלה, מתמהון והתחולל התגעש שגוע, >שגע(

 לב, טתטהון התגעש השתגע, רעתו. הטרף
למשנע. היה0 ; הרעת מטרוף השתובב

עדן. גן של ר״ת, שג״ע,
 הדעת, טרוף לב, מתכהון הוללות ז, שגעון,

הרעת. בלבול
תעופה. מעוף,* בהמה; ולד שנר־( )ס׳ ז, שגר,
 ;מהר רוץ, פער׳י, .ישגר״(, ,*)שגר *שגר

 שלוח; ,*שגר הסק. הבער, השלך; שלוה;
 דבר על חזור דבור, באיזה הלשון הרגל

 איזה השמיט השגר/ פה. על פעמים הרבה

ההרגל. רב מפני דבור
 )ביחוד טהרנל הבאה מהירות הרגל, נ, שגרה/

כלשון(.
 או המלך שליח ממלכה, ציר ז, שגריר/

אחרת. לממלכה או אחר למלך הממלכה

 ;וכה כה גשש פ״ע, (,*ישגש )שנש/ שגש
 רעיון, איזה הפיץ שגש/ )חזיר(. נחור
 בלבל, ;רעיון איזה לטובת תעמולה עורר

התעה.
הצמח. נדל, פ״י, שגשג,
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 החלב כנוס אבר עטין, דד, שךץם<, )ר״ז ז, שד,

 להיניק היונקים ממשפחת החיים כעלי בנקכת
באשה. החזה בליטת הולדות;

 גזל, עשק, ;ברכה ששעת ;שד ר׳ ז, של,

 ת, ;אבדון צרה, רע, ושנע אסון ;חמס
ט.<. ה. )עמוס רפה חלש,

 ;רעה רוח משחית, רוח (,-שדה' )נ׳ ז, שד,
 )באמונת האדם בני על פחדו מפיל אליל

 מרוחניות בלולים ברואים מיני* ;הקדמונים(
ביותר. שובב0 ;חז״ל( )כאגדות וגשמיות

 של ;דבר שום ;דמים שפיכות ר״ת, ש״ד,
דברים. שאר ;דבר
 החרושה האדמה רגבי פלח פ״י, שדד, )שדד(

 השדה פגי על משדדה העבר תלמיה, וישר

שניה. פעם חרוש ;החרוש
 את־, הכרע פ״י, ;של(, של, )שדד, שדד

 1 לקוח נזול, חמום, עשוק, ;על־ גבור
 השד, הרוג. טרוף, השם; החרב, ; בחזקה

 שודד, הכנע. על־, תחת נפול ,*השרד
 חמום. עשוק, נזוד^, שדד, והרום. שבר

 עשוק היה ונפול; כרוע הכנע, שדוד,
לשממה. היה החרב, ההרס, ;וגזול

 שדי( : קבוץ שם בתור המליצי )בדבור שדה,

 שדינו כ־ר שדות־ נס שדי שדות, )ר׳ נ, גם ז,
 ; בה שנטעו או שזרעוה חלקה שדותינו(, נם

 אדמה חלקת ;לזריעה שהקצעה אדמה
 ! ;עיר סביבות ;כר טישכה, לא אדמה חלקת

לים(. )כננוד ;בשה ; המדינה כלל
 והישוב המישור חלק ז, ארק", שדה —

ההיא. שבארץ
באילנות. נטוע מקום ז, ,*אילן שדה —
 מבית רחוק שדה ז, ,*בוכים שדה —

 המת מטת את שם שמעכבים הקברות
ומספידים. ובוכים

 שאין צמחים שדה ז, ,*ב?ל שדה —

אותו. משקים הנשם מי כי להשקותם, צרך

 שצטחו שדה זרוע, שדה ז, ,*לבן שדה —
תבואה. יטבלי בו

 שדה משקה, שדה ז, ,*שלחין שדד. —

במים. אותו שמשקים
 מדברי. פרא, פקיעת־(, )גפן־, ־שדה, —

לקוחה אשה ; )?( יפה עגלה מרכבה, ג, שדה,
 בה שיש וכיו״ב ללבנים תכה* ; )?(בשבי

 איתן ומכניסים שמוציאים אחדות מנרות
כמשיכה.

ארופין. בדבר ומתן משא ארוסים; ז, ,סיך1שד
 איזה לטובת התאמצות השתדלות, ז, ,0שדול

רעיון. או דבר

 התבררה שלא מלה כ״ט(, י״ט, )איוב שדון,
(.^ן)?( שיש ; )?(דין )שיש הוראתה

 )•טבלי לוהטת קדים מרוח שרוף ת, שדוף,
תבואה(.

 אחד הכל, על נעלה יכול, הכל ז, שדי,
האלהים. של הקדושים מהשמות

שדה. ,ר שדי,
חזקה. מזרחית רוח ז, ,*שליא

 החרושה האדמה את המשדד פעלת ג, ,*שלידה
האדמה. פני את ולישר הרגבים את לפלח
 במשא בוא שדוך, הציע ס״י, ,*שדך (*)שדך
 דבר פתה, ;ונשואים ארופים דבר על ומתן

 הרגע׳ ,*השלל בדבורים. הרגע לב; על

 בברית בוא התחתן, ,*השתדך השקיט.

הנשואים. או הארוסים
בדב־. לעסק שחדל מי ת, ,*שדך
 ומתן ומשא בשרוכים שעוסק מי ז, ,0שדכן

ארוסים. בדבר
 בשדוכים; התעסקות השדכן, עסק נ, ,0שדכנות

השדכן. שכר
 פיס, ;לב על דבר פתה, פ״י, ,*שדל (*)שדל
 להשיג והתחזק התאמץ ,*השתדל רצה.
 עמול דבר, להשיג שונים אמצעים כקש דכר,
היה החניף; התפתה; דבר; לעשות כח בכל
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 סלוח. התרצה, התשים, עם־; טובים כיחוסיס

 שהשעה מי עם משתדל הוי —
 התקרב לאטר: מבטא ,*1ל משחקת

מצליח. איש אל
לוצטו. דוד שמואל ר״ת, שד״ל,

 שדות ;תבואה שדות שדמות(, )ר׳ נ, שדמה,
קדים. רוח אותו שלהטה דנן ;כרם

 >שדה קדים מרוח השרף ,*השדף (*)שדף
השדף. ,*השתלף תבואה(.

 ידי על הקמה שחשת ז, ן,1שךפ נ, שרפה,
קדים. רוח מלהט שנשרשה תבואה ;קדים רוח
 השתרר", שלוח. ש״י, )שדר/ישרדץ, ,7שדר

דבר. לעשות כיח בכל עמול התאמץ, השתדל,

 לאסף שלוח )ציר דרבנן שלוחא ר״ת, שד״ר,
 איזה לטובת ביחוד מוסד, איזה לטובת כסף

ישראל(. כארץ הנמצא מוסד
 אנשי )של מסדרה ארכה שורה נ, שדרה,

 העוברת דרך0 ;בכנין עמודים שורת ;צבא(
 עבריה, משני נטועים עצים שורות שתי בין

שרה.
 קבוץ (,*שדראות )ר׳ נ, ,*שדרה ,*שדרה
 יוצאות שמהן חיים בבעלי הגב עצם חליות

 ענף נבעל ;החזה חלל את המקיסות הצלעות

 יוצאים שמטנו השכלת קנה חלק ;צמח

 רכסי שורת ;התבואה גרגירי שבהם הבדידים
רחבים. ולא גבוהים לא ונכנונים הרים

 ענף קנה נ, לולב", של שדרה —
העלים. יוצאים שטמנו התמרים

 ז, ,*השדרה חרט ,*השדרה חוט —
שדרה. חיים, בבעלי הגב עצם חליות

 ;שיהו שיו, שיך, שף, כ׳ שה, )ם׳ זו״נ, שה,
 מן אחד העזים, או הכבשים אחד שיות(, ר׳

הצאן.
המעלות. שיר המשרש; שם ר״ת, ש״ה>

 )פשר(. הגדולים שם ; הגדול שבת ר״ת, שה״ג,

תקף בדבריו נותן עד, שהדי(, )כי ז, שהד,

שמע. או שראה לדבר

העד. דברי עדות, נ, שהדותה׳,
 משך השאר ש״ע, (,*ישהה ,*)שהה *שהה

 אחר, ;זמן משך הת_קים ;מקום באיזה זמן

 הקבוע, הזמן אחרי דבר עשה או בוא
 ,*השהה ,*שהה התבונן. בושש; התמהמה,

 את'. אחר עצור, _עכב, זמן; משך השאר
התאחר. ,*השתהה

 או מלהשתין התאפק ,*ננןבים השהה —
צרכיו. מעשות

השוהה. שעלת ז, ,*שהוי
 רצון בלי היוצא המשנה הקול ז, ,*שהוק

 השנימי הקרום של שרכוס ע״י והבא טהשה
)השדר(. והבטן החזה כין המבדיל

שנוי. זמן שני, ;זטן ארכה, נ, ,*שהות
 )ההשך: לתמיד ארוך, לזמן ,*לשהות —

לשעה(.
נרמא. שהזמן ר״ת, שהז״ג,
החדש. שכת ר״ת, שה״ח,
 היום שסח היום, שבת ר״ת, פה״י, שה״י,

 בלך שניו מעל השני את לשטר )טבטא
)?(.תועלת בלי ומרוצה שהיה ;ושוב(
הנשאר שעלת ;עצירה עכוב, עצור, נ, ,*שהיה

זמן. במשך במקום
התמהמהות. )בזרנון(, ,0שהיות —
 של החשן מאבני אחת יקרה, אבן מין ז, שהם,

.ס הגדול הכהן
 קול רצון כלי הוציא ש״ע, ,*שהק (*)שהק

 הקרום של שרכום ע״י הכא ומשנה טיחד

)השדר(. והבטן החזה בין המבדיל השניטי
עגל. סל ;עגלה ככר ז, ,*שהר
לקשוט; ירח חצי בדמות לצואר ענק ז, שהרק,

ירח. חצי בדמות לחטגית0
השירים. שיר ר״ת, שה״ש,

שאה. הרם, רבן,ח ז, א,1ש
0ממ1,€< 0אץח שהם ס
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 שקר, ;בדוי דבר ;אסם ריק, הבל, ז, שוא,

 וכעם. עמל תועלת; בו שאין דבר בזב;

שבועה. ר׳ ,*שוא שבועת —
 ללא לריק, לחנם, להבל, תה״ם, לשיא, שיא,

תועלת.
 עומדות נקודות לשתי שם )בדקדוק(, ז, ,0שוא

 'כלי היא האות כי לסמן )~( האות תחת

תנועה.
 שהאות שוא )בדקדוק(, ז, ,0נע שוא —

 האות עם יחד נקראת תחתיה שהוא
שלאחריה.

 שהאות שוא )בדקדוק(, ז, ,0נח שוא —

 האות עם יחד נקראת תחתיה שהוא
שלפניה.

התנשאות. התרוממות, ז, שוא,
מים. השואב פעלת שאיבה, נ, ,*שואבה

בבית האולם ז, ,*השיאבה בית —
 החגיגית ההקפה היתה בו אשר המקדש

 לשאיבת הסכות חג של השני בליל

לנסוך. המים
 חנינת נ, ,*השואבה בית שמחת —

הסכות. כחג המקדש בבית הלילות
כור. חפירה, שוחה, ז, שואה,
 כליון ;הרס חרבן, ;סוסה סער, נ, שואה,

 חשך, שוחה; ציה; שטם, מקום פתאמי;

אפלה.
תעשה. ואל שב ר״ת, שוא״ת,

 ־,3 עם: נם )יבוא פעו״י, ישוב(, )שב, שוב
 י ;משם שבא למקום חזור על־(, אל", ל־,

 ; ;קדם בו שהיה הראשון המעמד אל מזור
 ! הדרך את עזוב ;הראשון לבעלו )דבר( חזור

 1 ;בתשובה חזור ה׳, דרך אל ופנה הרעה
 י עשה ; מרה איזו עזוב ;לאחור ונסוג חזור
 ל"; התהפך ,“ל והיה השתנה שנית, דבר

 פנה, ;קדמותו על דבר הקם ; החזיר השב,

)־אף( ;ישוב ;הרגע נוח, ;הצדה נטה

שוג
 הבא אל", שנית הבא שובב, )כעם(. שכוך

 הקם ;שעזבו הראשון מקומו אל פעם עוד
 השחת ;חמדות למשחת היה ;חרב דבר שנית

 שובב, הפדות. למשחת אחר עשה המרות,
 ;הפוך הטה, הפנה, השיב, הכרע. הכנע,
 לכי דבר החזר הסר; הצדה, הטה בטל; שנה,

 למקום דבר החזר שלם; נמול, מטנו; שלקחוהו

 מענה נתון ענה, ;נתון הבא, ;הראשון
 שכך ;הוכח ;אחר דברי סתור ;לשואל

 החזר. מוצאו; מקום אל הובא הושב, כעם.
 הלוך ;והתלוצץ השתעשע ,*השתובב

לב. בשרירות
שב. ר׳ ,*ושב עובר —
 לאחר הארי את משיבים אין —

 החכם דברי על מקשים אין ,*מיתה

מותו. אחרי
נחת; חח נפש, השב נפש, שובב —

שגית. החיה
בקשת". מלא לא פני־, השב —
לדברי". התנגד ־,*דברי על השב —
 והתאמץ. התחזק כח, החליף רוח, השב —

שיב. ר׳ פ״ע, שוב,
 לשוחט(. )כנוי ובודק שוחט ר״ת, שו״ב,

 והלאה. מעתה ;פעם עוד תה״ם, ,*שוב

 לבו, בשרירות הולך ;פרוע ת, שובב, שובב,
 הדרך מן נוטה לבו; כדרך תועה הולך

 מתלוצץ או משתעשע ;דעת קל0 ;הישרה

חכה(. בלשון נם )לפעמים
 מהדרך נטיח השובב, תכונת נ, ,*שובבות
הישרה.
שוכב. ר׳ ;יצאנית נ, ,*שובבית

כנוחה. רוח, נחת נ, שובה,
יונים. קן יונים, ארכת ז, ,*שובך
שבל. ר׳ שובל,

קבלה. קבלה, שטר ז, ,*שובר
הסוג. מאחרי, סור השת, )שת(



שוט — 587 — שוגג
 כי ידיעה מכלי נכון לא דבר עושה ת, ,*שתג
ל״טזיד"(. )כנגוד הוא נכון לא
 כלי רעה, כונה כלי תה״ם, ,*בשוגג -

במזיד(. )הסך: בטעות דעת,
 )תהלים שוטט שוט, פ״ע, ישוד<, >שד, שוד

ו׳(. צ״א,
הדינים. הכרעת דדיני/ שולא
חומס. גזלן, ז, שודד,

 תחבולות. בעל ;ציד ;שדה איש ת, ,*שודני

 אל־, :עם )יבוא ם״ע, ישוח.(, )שוה, שוד.
 כערך או אחת בדמות היה דמה, את־(, ,“ל

 ל־ והנון ראוי ;וטוב ישר היה עם־.'; אחד

 הדמה, ך.שוה, כדאי. היה ;0כ ל״ג, )איוב
 ישר; עשה ;שר, שוה, דומה. היה המשל,

 ;נגדו העמד פניו, לקראת שים ;שית שים,
 לפעל; הוציא המדה; לסי ערוך ודמה; המשל

 א.(. י. )הושע פרי עשה הצמח, ;עשה
 ישר דבר שים כון,* דמה המשל, השוה,

השוה. ,*דישתוה ;שר. משנהו; אל
מישור. ז, שוד.,

 שיש דבר ל־; נכון ראוי, דומה; ישר; ת, ,*שוד!
 לסכום". לעלות צריך או עולה מחירו ערך; לו

 שיכולים ערך, לו שיש ת, ,*כסף שוד. —
ככסף. למכרו

 שוים; בחלקים ,*בשור. שוד. ,*בשוד. —
והנכון. הראוי כמחיר

 בו. מרצה אחד שכל ,*נפש לכל שוך. —

 'משוד־. פחות ,*פרוטה שוה -
 ביותר קטן שערכו לדבר כנוי ,*פרוטה

ערך. כל לו שאין או
 מדין תלמודי )דמיון( הקש ,*שוה נזרה —

 בתורה הנמצאת שוה מלה ידי על לדין

בשניהם.
זל. מחיר ז, ,0השוה מקח —
 כשני שיש השוה ה&פן ,*השוד. הצד —

שונים. דברים

 משני־ הטרהק המדמה, הקו ז, ,0השוד. קו —
 כדור את והמחלק שוה מרחק הארץ, צירי

 בשני והדרום הצפון בין באמצע הארץ
ודרומי. צפוני שוים חלקים

כדאי. ראוי, תה״ם, שוה,

דבר. אל דבר דמיון ז, ,*שויון ,*שווי
 לכל אחת זכות נתינת ז, ,0זכיות שווי —

 לאיש איש בין הבדל מבלי המדינה בני

נזעו. או דתו מצד
יחמה. בעת )נקבה( חיה או נקבה נ, ,*שוזר.

 והנה הנה הלוך טיל, פ״ע, ישוח(, )שח, שוח
שיח. ר׳ לתענוג;

 ירוד שפול; שקוע, ס״ע, ישוח(, )שח, שוח

הצטער,. )נפש(; הטם השתוחח, הכיף• מטה;
לבנות. תאנים טין נ״ר, (,*)בנות- ,*שוח
 מעמק, למוקש; העשוי עמק כור נ, שוחה,

בלחש. דבור* חפירה;
ראשו. כופף שוחה, ת, ,*שוחח
)מדה(. מרחב מרוח, ת, ,*שוחק

מדרכו. סור הצדה, נטה פ״ע, ישוט(, )שט, שוט
 והתהלך פשוט פעו״י, יט(,1ישז )שט, שוט

 בטי במשוט חתור ;והנה הנה טדהר
 או דהאניה את להסיע דהנחל או היכם

 המים, פני על צוף טיל;* הסירה; את

 דבר החליק שפשף, בזה; נאץ, שחה;

 והנה; הנה התהלך שוטט, שמנוני. כחמר
 ד(; יב. )דניאל שחה,* ספר; דברי חקור

 ; ישחה שאחר עשה לשחות, נדום ,*השיט
והנה. הנה נוד התשוטט, לשחות. למד

 להלקות רצועה או ורך ארך ענף שבט, ז, שוט,
 במהלכה; להאיצה בהמה בהם להכות או

 שלל לשלל השוטטים אנשים נדוד שבט,

 ט״ו(; כיח ישעיה נם ואולי כ״ו ה׳ )איוב

 <.1שמר צמה, שם* ופנע; צרה לאסון, סמל

 ץ1ק<0,ח ?6ח£1ו£1, ח?(0ט11, שוט י(
(6תח61
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טוב. וכל שלום ר״ת, שוכ״ט,
 שולים(, :או שולים, : בל״ר רק )בא ז, שול,

 סאה, שפה, ;יריעה או בגד פאתי סרח
)כלי(. תחתית קרקע,* ; קצה
 התביש, ,*קדרה כשולי פניו נהפכו —

מבושה. פניו שחרו
שלחני. ר׳ שולחני,
שליא. ר׳ שוליא,
 ;יחף ;מכסה לא ערם, חשוף, ת, שולל,

בסכלות. דעה, בלי תה״ם,
לא. ואומר: המשולל ת, ,0שוללי

שים. ר׳ שום, *
 עז וריחו הבצלים ממשפחת •רק מין ז, שום,

 מחיר הערכת* <;* וחריף

 שהאשה החפצים ;הבר
 מבית כעלה לבית מכניסה

 מעריכים ואשר אביה
 למען זה לפני ערכם

; בכתובתה מחירם ךשם
 שם, על שים־ על שם, טי־( ל־, על־, )עם

 אחריו( שם )עם ;בשביל בסבת, כעד, בגלל,
דבר. לא מאומה, לא השלילה, את לחזק

 מאד חריף שים ז, ,בכי בעל שום —
 )ויש דמעות; זולגות עיניו מטנו שהאוכל

ככי(. בעל ששמו ממקום שום :אומרים

*

 שבתוך השום פרי ז״ר, ,שומים ראשי —
האדמה.

*

 מעט נם כלום, לא תהי׳ם, ,דבר שום —
מאומה. לא לא,

*

לא. אפן ככל ,0א^ן בשום —
כל־. בלי ,*שום־ בלי —
בעד. לשם, ,*שום על ,*לשום —
,*ש־ שום על ,*ש־ משום ,*משום —
 1,(!סמסש( סח512£ט01,ר 211, שום ״

221־110

שוט
 רכילות. מלשינות, ז, לשון׳ שוט —
המלחים. ראש ז, ,*שוט

 לא סרא, ת, משגע; בער; כסיל, ז, ,*ש^ה
)צמח(. מעבד

 מופלגים, שוטים ,*שבעולם שוטים —

ידועים. שוטים
 עממי מבטא .*תקנה לו אין שוטה —

 את לתקן תחבולה ואין עצה אין לאטד

השוטה. מעשי
נוגש. שבט שוט, ז, שוטט,

 מצי חלק אחדות, טלהטה אניות נ, ,0שוטטה
מלחמה.

 העם ראשי מצות טטלא פקיד ז, שטר, שוטר,
 מפקידי אהד* העכורה; על משגיח ושופטיו;

בעיר. הסדרים משוטרי אחר המשטרה,
 דבר מהיר ז, ,(*שויי כ׳ ,*שוי : )בהפסק ,*שוי

יותר. ולא שוה שהדבר מה וערכו;
 ביוקר לברכך, ושוי לגבך עשיק —

 המוני משל מבטא לבטנך, וכשויו לנופך
 משויה ביותר לקנות תוכל כסות : לאמר

 כי והכונה בשויו, אלא תקנה לא ומאכל
בגדיו. אל ביותר לב לשים האדם על

 מכשולים. על התגברות הישרה; נ, ,*שויה

שווי. ר׳ ,*שריון
 בדבר; אי־התענינות ז, ,*נפש שריון —

 מתרגש ואינו מתפעל שאינו איש טבע
 יהיה אם לאיש היא כשאחת דבר; משום

כך. או כך הדבר
טוב. ויום שבת ר״ת, שר״ט,

 התכת אחרי הנשא־יס החלקים ז״ר, ,*שויסקי
נתכים. שאינם שמן או חלב
ומציל. שומר ר״ת, מ,*שו

 ב־, : עם נם )יבוא פ״י, ישוך(, >שך *שוך
 ;הלאה ללכת תת לבלי באפן גרור בער"(,

 עליו. ולסוכך להגן הבר על גרור )־בעד'(,

וקלוע. ארוג שוכך,

שום
עץ. זמורת כד, ענף, נ, שוכה, ז, שוך,
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משם. בשם, ;בנלל טפני,

 טננציה(, ורמיזה, )שפיר, שו״ם תקנות —

 קהלותיהן שראשי הערים שלש תקנות

 קבועים בזמנים הכינים בימי מתאספים היו
תקנות. לתקן

 של שויו הערך פ״י, (,*ישרם ,*)שם *שום
טהירו. הערך ,*השום דבר. חשב דבר;
 מחיר הערכת נ, ,*שומה ,*שומא ז, ,*שום

 שהיא האשה חפצי הערכת אמדן; דבר,
 פשרה; סמן; אות, בעלה; לבית מביאה

הנוף. בעור קשה קטנה יבלת

 י״ג, )ש״ב, מסכמה עצה החלטה, נ, שומה,
במקום. דבר השם פעלת שיטה, ;ל״ב(

שומרה. ר׳ ,*שומירה
 החי בנוף השטן הלבן החלק ז, ,*שומן

 שטנים הלקים לחלב(: )בננוד לאכילה הבשר

 הסרות. מיץ החי; בגוף הקרומים על הטתהויס

מדברי. קטן שום ,*שומנית
בשמירה; עוסק לשמר, שמלאכתו איש ז, שומר,

 לשמרו המשמש נוף איזה או צמח *חלק

קיוטו. על ולהגן

,*העולמים שומר ,*.ישראל שומר —
לאלהים. כנוי
וכיו״ב. ככרם השוטר סכת נ, ,*שומרה

 טלך שהושיב העטים טכני אחד ז, ,*שומרוני

 ישראל את הנלותו אחרי שמרון בערי אשור
 עוד נמצאת מהם קטנה )שארית אדמתו מעל

שכם(. בעיר כיום
שמשום. ר׳ ,*שומשום

אוהב(. )הסך: ל־ רעה טבקש צר, אויב, ז, שונא,
 כמקום הים חוף ים; בלב סלע נ, ,*שונית

רעשו. כשעת עולים שהמים
 )?(; בקול קרוא צעוק, ה׳( כ״ב, )ישעיהו שוע,

 וסרוק החלק* )?(; אשור טעמי אהד שם

 קרוא לעזרה, קרוא שוע, כטויה. חוטים
מצרה.

שרף
 שבר, זעקת תפלה; של זעקה ז, שוע, שוע,

לעזרה. קריאה

 לפזר ברבה פזרן, ;קצין חשוב, נכבד, ז, שוע,
 בעל עשיר, ;,קמצן( גילי, :)הפך מהונו
 בטויה וסרוק מחלק ת,* ;הון בעל רב, רכוש

)חוט(.

לעזרה. קריאה שבר, צעקת נ, שועה,
)ר׳ ז, שועל,

שואלים(,
טורף, חי מין
 כלב מין

הערום היער
יעלש חית מכל

 לאיש נקלה, לאיש תאר* (;*תן י;1 השדה
פשוט.

שכלת. ר׳ ,*שועל שמלת —
 בן גדול לאיש כנוי ,*בן-שהגל ארי —

שפל. לאיש

 ר^ש תהי ואל לאריות זנב הוי —
 טוב לאטר: משל אמרת ,*לפועלים

 מהיות ונכבדים גדולים בין קטן להיות

 אמרח ויש ערך, ופחותי קטנים בין הגדול

 לשועלים ראש הוי ;מהופך במובן
.*לאריות זנב ךל^

 הבית. או החצר או העיר שער שוטר ז, שוער,

 ונשחת, מקלקל ;נאלח נתעב, גרוע, ת, שו^ר,
יז.(. כט, )ירמיהו

 פתאס אחוז תפוש, ס״י, י^שוף(, >שף, שוף
 ; אל־ שאוף ;לחוץ הדק, דכא, ;בחזקה

 ונקה; כחוק ונקה, חכוך גרוד, *שפשף,
 בשוסין קשה חמר שפשף ; קל באפן השחז

שפשף )־רק(, ;הדח שטוף, ;להחליקו

□?£115, 1־6ח3ז(1, שועל ס
xסז

8^1ו31<31, ו^^3^31, שועל ג<
31^^>3[
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בין מוכיח

 שוסין
באלכסון,

 השחק, ,*השלף הארץ. על ברגלים הרק
 ,*שיף ושפשוף. הרטס ;■)מטבע( החלק
להבה. להעלות באש נפוח לבה,

 מבטא ,*ה^קב מן לשרף בא פלוני —
 עמל לא שהוא מהבר להגות שבא מי על

בו. וטרחו עמלו ואחרים בו טרח ולא
 משסה הוא כאלו הנראה רבר חלק, ת, ,*שרף

בכלי.
 רבים, בין הין עושה דין, ז, שופט,

ורשע. צדיק
שסטנא. ר׳ שופטכא׳,

שיוסי. ר׳ ,*שרפי
 בעל בתל כלי ז, ,*שופין ,*־שופין
 ולוטשים שסשפשפים קטנטנות שנים

להחליקה. מתכת בו
שוסין ,*חטיפה שרפין —

היטב. לוטש ואינו נסים ששניו
שוסין ז, ,*לטישה שופין —

היטב. ולוטש דקות ששניו
נקיים לא מים ז״ר, ,*הופכים

הנשפכים.
טקצע חלק*ת, שסע; ר׳ ז, ,*שום?!
 נוטה ;סונה נוטה, ; חזק ; ישר

זורם. שופך, משסע;
 ולה־יע לתקע איל קרן שופרות(, )ר׳ ז, שופר,
 להטיל כלי* קרן; בצורת ארנז,.קםסה בו;

_קלםה. גורלות, בו
 עשרה שמונה מתפלת חלק ,*שופרות —

 על מדבר שבו השנה לראש מוסף של

השופר. אדות
טארך. גביע ז, ,*שופת

 למקום יחד מביטות אינן שעיניו טי ז, ,*שרץ
זור, אחד,

 ;הלאה פרוץ שטוף, פעו״י, שוקק, >שוק<
 בטדה חשקה ;חשוק התאוה, שאוף,

כדי עד בנוזל מלא השיק, הרוה. מרכה,

שור
 השוק התאוה, ,*השתוקק הגדות. לעבר

התגעגע. בחזקה;
 הכרך מן החי רגל קצה שוקיס(, )ר״ז, ז, ק,1ש

העקב. עד
בעיר; מעבר דרך רחוב, שוקים(, )י׳ ז, שוק,

 והפתן המשא שם; ולקנות למכר בעיר *ככר

תאוה. תשוקה, בשוק;
למכירה. ,*לשוק —
 שבו קבוע יום יריד, ז, ,*השוק יו□ —

 לסב־ קבוע במקום אנשים מתאספים
ולקנות.

וקים. שריר ר״ת, שו״ק,
חשק. חפץ, תשוקה, נ, ,*שוקה
שקת. ר׳ שוקה,
לשיה. השיך השוק, של ת, ,*שוקי
שקי. ר׳ ,*שוקי
 טרחן איש הערבי(, היהודי )כזרנון ז, ,0שוקל

טמנו. להפטר שקשה ומכביד
 :)היפך פנימה וכיו״ב( )חותם פונה ת, ,*שוקע

בולט(.
צמא. ת, שוקק,
שקת. ר׳ שוקת,

 סור, ; במשור גזור פעו״י, ישות, )שר, שר

 השיר, האבק. הלחם, ; מעל־ הבדל הנזר,
הרהק. העב-, הסיר, ;שר מנה שר, הקם

 המליצי(, )בדבור פעו״י ישות, )שר, שור

 עפעפיו הישר התבונן, גבוה, ממקום הבט
 על לשפר סתר במקום ישוב ארוב, נגדו;

 נתון מתנה, הבא ;בראיה השג ;האויב
 על רקוד ,*שור הקח. תור; הלוך, תשורה;

 ראה הבט, שורר, בטשקלת. עטוד חבל,

 סתר כמקום ישוב ארוב, התבונן; היטב,
האויב. על לשמר

 הבקר, בטין זב• פרה(, נ, שורים, )ר׳ ז, שור,
 חבל* קרניס; בעלת נסה ביתית בהמה פין

המזלות. מי״ב אחד שם0 השרד;
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 מין ז, המדברי, שור ,*הבר שור —

תאו. פרא, שור
 :במוכן מבטא ,*מדישו אוכל השוד —

מטנו. לחנות יוכל בדבר העוסק
 מביט עוין, ת, מקשת; חומה או נדר ז, שור,

יב.(. צב. )תהלים ובשנאה רעה בעין
הבל. על רוקד ז, ,*שור
זרע. שדה רצועת נ, שורה,
 שתי בין מהלכה גן; עצי שדרת נ, שורה,

 ;מנהג סדר,* ;ישר קו ; טור ; עצים שדרות
 ככתב. או כספר מלים שטת ;קרקע רצועת

משפט הצדק, חק ג, ,*הדין שורת —
הדין. פי על הדין, כצד תה״ם, ; אמת

 מעבר תה״ם, ,*הדין משורת לפנים —
וברחמים. בחסד לחק,

כהגן. כראוי, ,*בשורה —
 השורה את מקלקלת אהבה —

 נס ,*השורה את מקלקלת ושנאה
 סרים שנאה ידי על ונם אהבה ידי על

 אחד אל ונוטים והנכון הרגיל מדרך
הצדדים.

טובים. ענבים מין ז, שולק,
 בשם קוראים ויש )•(, לנקודת שם ז, ,0שולק
)ו<. לנקודת זה

גפן. זמורת נ, שורקה,
 נפשו. לשנוא רעה מבקש אויב, צורר, ז, שולר,

שולט. שליט, ז, שולר,

שרש. ר׳ שולש,
'(.מתוקים שרשים בעל צמה טין ז, ,*שוש
שיש. ר׳ שוש,

ושמחה. ששון ר״ת, שו״ש,
 מיטפחה, ; שרשרת נ, שושלתא', שושלת,

שליט. בית יחם מלוכה, בית יחם
ששבינות. ששבין, ר׳ ,*שושבינות ,*שושבין

 ג131ק<111ג3,81185017, ז6£11886 שוש ס
11601־166

 ממין נניס פרח נ, שושנה, ז, שושן, שושן,
 לו שיש )וביחוד בכלל פרח ; (* הבצלים

 מסמר; ראש* זמר; כלי טין ;כום( צורת

 יפה פרה מין ורד,0 ;בולט כפתר כעין פקח,
 טלאים שיחים על הצומח טוב ריח בעל

(.8 טתדבקת עור מחלת שם חוחים;
ירוק שגונה שושנה ,*הכלמל שושנת —

מאד.
 פרח שם בלנית, נ, ,*המלך שושנת —

(.3שדה
 פרה שם נרקיס, נ, העמקים, שושנת —

(.4כתמים עלים נם וכו לבן ריחני
השושן. שיח נ, שושנתה",

שית. ר׳ שות,
ותשובות. שאלות ר״ת, שי״ת,

;דכה לעז, ;שטועה ; שיחה דבו-ר, נ, ,*שותה
מזרחית. רוח

שתף. ר׳ ,*שותף
 זית; שטן זרע; שככת זכר; שם ר״ת, יש"ז,

זו. שנה

בב11511מי 11116, 118, 111ע שושן “

6עז81ק6138 שושנה (8

3ח6וח0ת6 המלך שושנת <3

כן<ט1מג0י א31־61886, העמקים שושנת <4
ח3ז618$ט8
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קשה גרעין

שזיף
 ובתוכו עץ סרי מק ז, ׳*שזיף

ו> מעט שטוח
 נ, שזירה",
 וד ז־תשוזר

והקולע.
 יע >שזף, שזף

 להט, פ״י,

דהו ;כאש
שזיף חודרת. בעין הבט

 את סתול קלוע, ם״י, (,*ישזר )שזר", *שזר
 הקלע הפתל, השזר, הטויה. בשעת החוט

לסתילים.
השזירה. מלאכת עושה ז, שזה,

שדרה. ר׳ ,*שזרה
למטה. נטוי כסוף, ת, שח,
 )עמום שיח לבו, והגות איש סי מוצא ז, שח,

יג.(. ד.
 חנכה; שבת חוב; שטר חנם; שומר ר״ת, ש״ח,

חנם. שנאת ;חזיר שער
 נתון ;מתנה נתון פ״י, ישחד<, )שחד, שחד

 טי או השופטים לב להטות ומתנות יטלטונים

שחוד. ,0שחד כידו. שהכיח

 לארץ, נטה פ״ע, ישחר.(, >שחה, שחה
 השחה, לפני־. סנוד לפני־, כרוע ;הכוף
 הכוף השתחוה, דכא. ;כפוף לארץ, הטה
כרוע והכנעה; הודאה כבוד; לאות גדול לפני

 ד.08€,ג ק(13,?תזט ,שתטזק שזיף (1
ק1רחט

 בדברים איש לב הטה במלים", שחוד —

טובים.
 משפט להטות לשופט נתנת מתנה ז, שחד,

הנותן. לזכות
 על איש לב הטות ז, ,*דברים שחד —

טובים. דברים ידי
 מים. פגי על שוט פ״ע, ישחה(, )ישחה, שחה

מים. פני על לשוט נרום השחה,

שחור
 התפלל. תפלה; כשעת הכוף סנודלפני־; לפני•,

המועד. חול שבת ר״ת, שחה״מ,
שחיה. שיט, ז, שחו,
שחד♦ נתינת ז, ,0שחוד

שחה. ר׳ השתחוה, )שחור,(
מחדד. לעין; נגלה מגלה, ת,* שחה,

בשפלות. בהכנעה, תה״ם, שחוח,
שחוז. מרקע; : טבוח ת, שחוט,
 שהופר או שנגזז צמר שחוט", צמר —

 חיים מכבשים נזוז ולא מת כבש מעור

חי(. )צמר
 הצדה ירכו ונשמטה שנקעה מי ת, שחול",

 מעבר חוט )חוט־( ;כשוי מוצא, ;)בהמה(
 ישר ויורד תלוי הכל )הבל־( ;המחט בחריר

למטה.
שחלת. ר׳ ,*שחולת

שחרחר. חום אדמדם, שחרחר ת, ,*שחו□
זמן(. או )אויר חם ת, שחון,

סחוס. ר׳ ,*שחום
 במחלת חולה ; סרים ; אשך מרוח ת, שחוף״,

 מראה כעל ;הרזון במחלת חולה השחפת,

והלבן. השחור בין כהה

רוח. גם נא, גאה, ת, שחוץ", |
 השוחק; קול שפחה, צהלת ז, שחק, שחוק,
 ;עליו ששוחקים דבר ;ומהתלות לעג

 יעשה אשר מעשה משחק, ;עגג שעשועי
ולהשתעשע. בו לשמח כדי
כחוש. רזה, ;מדק כתוש, ת, שחוק,
כבשן. פיח או עשן ז, שחור,
השער; לנלוח שכין תער,* ; שחר ר׳ ז, שחור,

קטנים. מספרים
 למם אגשים תפיסת על ממנה שר ז, ,*שחור

עובד.
 לך", וישתחוו לשחור הדבק —

 לשליט התקרב :לאפר משל מבטא

אותך. גם ויכבדו
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 י(. כזה, )משלי שוהה סהת, כור, נ, שחות,

חד. עשה מרוט, חדד, פ״י, ,*השחז <*>שחז
 שחה, ס״ע, (,1ישך שחח, נם >שח, שחח,

 השוח, ונונה. קודר היה לארץ; נטה
 ;נדלו ממרום ירוד השפל, לארץ, הכרע

 השח, ד.(. כט. )ישעיהו נמוך כקול הכטא
 כינון, לארץ נטה השתוחח, השפל. הכרע,

הצטער. מצער, מדכא היה הכוף,
 כבוש סחוט, מצה, ם״י, ישחט(, >שחט, שהט

ולח. מיץ טכנו והוציא וכדומה פרי
 ע״י חי כעל המיז פ״י, ישחט(, )שחט, שחט

 הרוג ;וכוח טבוח, בצוארו, הסטנים חתוך
 בסכין. הרוג היה טבוח, היה השחט, איש.

 טבוח. זבוח, שחוט, לשחט; נרום ,*השחט

 שהוסר או שננה צמר ,0נשחט צמר —
 מכבשים נזוז ולא מתים כבשים מעורות

חי(. )צמר חיים
.0)?טבח שחיטה, השחתה; נ, שחטה,

 שמתחת השקע (,*שחי :)בהססק ,*שחי
 מול והצלעות הזרוע בין הידים לאצילי

מתחת. השכם
 יד. בית שיול, ;שדי ז, ,*השחי בית —

 מים, סני על השוחדח פ^ת נ, ,*שחיה
שיט. שיטה,
הטשתחוה. פעלת השתחויה, נ, ,*שחיה
 וכיו״ב, סכין ומחדד השוחז פעלת נ, ,0שחיזה

השחזה.

 לסי ח׳ בעל וטובה השוחט פעלת נ, ,*שחיטה
המתה. הריגה, ; ישראל הקי
 למסכת כנו• נ, ,*כןדשים שחיטת —

שבתלמוד. ,,זבחים"
 "חולין" למסכת כנוי נ, ,*חלין שחיטת —

שבתלמוד.
דלי. ז, ,*שחיל

 כהלת ;העור מדלקת הבא נגע ז, שחין,
)?(.האבעבועות

 פני על לשהות היטב היודע איש ז, ,*שחין
מים.
 מאליהן הצומחות שכלים סחיש, ז, שחים,

 כשכלי לארץ שנפלו התבואה מגרעיני

הספיח.
דק. עץ לוח >?<[, ]שחיף שחיף
 שחיק ,*.עצמות שחיק ,*טמיא שחיק

 שם הזכרת אחרי הנאמר מבטא ,*מחיק

מת. רשע
וצוהק. השוחק פעלת נ, ,*שיחיקה

וכותת. השוחק פעלת נ, ,*קהדישח
 לנלוח סכין תער, ;קטנים מספרןם נ, ,*שחיר

שחור. ר׳ השער,
שחת. פחת, בור, נ, שחית,

שחת. בור, ;קלקול השחתה, נ, ,*שחיתה
 המליצי כדבור האריה משמות אחד ז, שחל,

כסיר(. לביא, ליש, שחל, )אריה,
 )נוזל( עכור פ״ע, (,*ישחל ,*)שחל *שחל

 רעוד. הרוד, ,*שחל חרם. כלי דרך בזעה

 צד; אל מצד והעבר ומשוך הכנים ,*השחל
 והוריד השלך המחט; בחריר חוט הכנים

 כשחל; צעוק0 והוריד; העבר הוציא; למטה;

המשה. הוצא, ,*השחל שהלת. הקרב
 ביצים של אשכול ביצים, של שלל נ, ,*שחלה

 הצמח זרע גרגירי מקום ;)בנקבה( בחי

התמר. גרעין בפרי;
האזן. צאת נ, ,*שחלה
 הלך )מת, חי לכל חיים שבק ר״ת, שחל״ח,

לעולמו(.
 .ס חריף שטעמו ירק כין ז, ,*שחלים

ארבה. מין נ, ,*שחלנית
רכש של נרתיק ; בשם צמה מין נ, שחלת,

£1־6886, 61־68800, שחלים (1
01־688

 1ס<1ז־ס־1> ג11ז>'8ז.ס1,ג 1061618- שחלת
£13116
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קטרת. לאבק אותו שכותשים המים

 העשת מן הנופלת הפסלת נ, ,*שחלת
כלי. טמנה כשעושים

האזן. נזילת מחלת נ, ,*שחלת
 <.* מאה קשה אכן טין ז, ,0שחם

שהום. ת, ,*,שחמת ,*שחט
 בפנימיותו. הגוף את חמם פ״י, ,*השחין (*)שחן

 הרבה ;טעינה ;משא נ, שחנה", ,”שחנא
 וביו״ב; עגלה ספינה, בהמה, נבי על שטוענים

דום. ;אחר ליום לבהמה שמכינים מספוא
 הנטל־ לפי שחנא/ גמלא לפום —

 כה לפי לאמר: משל מבטא המשא,
ויכלתו-עבודתו. האיש

 עוף מין ז, שחף׳
/8רזה הים
 ,*>שחף *שחף

 פ״ע, (,*:שחף
 היה שחור, קדור,
 ,*השחף שחור.

 בשחפת, מכה היה
הרזון.

 כעין שנונו אפור, (,*שחפה )נ, ת, ,*שחף
האפר.
 המביאה מחלה החי, בבשר רזון נ, שחפת,

רזון. לידי
 חלק. ;טרוף פ״י, ;(*:שחץ ,*נשחק *שחץ

 התפאר התגאה, פ״ע, ,*השתחץ ,*שחץ

 נאוה, בנאיה, התראות התפארות, נ, ,*שחצית

יהירות.
 יהיר, גב־ גאוה, בעל גאה, נא, ז, ,*שחצן

מתפאר.
יהירות. נאוה, ג, ,*שחצניות

 צהול צחוק, פערי, :שהלן(, >שחק׳ שחק
 נעים או שמח רגש ידי על עשה בשטחה,

 סי )על בפה וביהוד בפנים הכרחית תנועה
 היוצא מיחד קול גם התנועה את מלוה רב

 ־על־ )־ל־, במשחק; שעשע הגרון(; מפנים
 שמוח ;אחר על בבוז לעוג (*מ־ עם נם

 אתו. התחשב ולא לאפם דבר חשוב לאיר;

 התאבק, והתעלס; שמוח התל; לעוג, שחק,
 )דהי״א רקד חול, השתעשע; התקושש;

 אחר. על בבוז לעוג (,*נ־ )ם־,* ;כט.( טו.

 ולעוג; התלוצץ והתל, לעוג השחק,
לצחק. *גרום

 פלוני ,*לפלוני משחקת השעה —
מעשיו. בבל מצליח

 היד פסת רהב מרת ז, ,*שוחק טפח —

 טפח )הפך: ופשוטות נפרדות באצבעות

(.*קצב
שחוק. ר׳ ישחק,
 )עפי״ר ;שנימחק מנוף עפרורית אבק ז, שחק,

 ;שפים ;עננים עבים, שהקים(, :ברבוי
שמים. ר׳ השלישי, לרקיע כגוי באגדה
פ־ב ונמעכו שגשהקו בגדים ז״ר, ׳*שחקים

שטוש. וכדומה(. בכחו או )ביפיו
הדק, כתות, כתוש, פ״י, :שחק(, )שחק, שחק )?(; עצמה און, )?(; לב קשי אכזריות, ז, שחץ,

הורק. כתוש, היה ,*השחק דק. לאבק עשה נאוה, ; התפארות ;חרפה ; נבלה ;פה *נבול

'*ע מדבר מאד דק חלק הסר ,*השחק יהרה.
דעת. וטרוף בלבל ;שחיקה שהצן. ר׳ ,*שחץ

עבודה על משל מים, שחקר אבנים — סלסול. התפארות, נ, ,*שחצות
הכל. להשיג היכולה מתמידה 0ז38ח11> ז3£ת|16,

השמש אור הבקע מועד הבקר, אור ז, שחר, ^3ץ11<3ן תז0ט611ש שחף <8
טעם. הוראה, באו־, רב־; תחלת פמז־ה; 5?3-1וך¥6\



— 595 — שת-
י׳ בן־שחר׳ הילל השחר, אילת —

נגה. מאד, מאיר כוכב שש
הבקר. אור ז, ,*השחר .עמוד —
 שפתשללים התשלה נ, ,*השחר תפלת —

בבקר.
 השחם; כעין היה שעריי, ישחר(, )שחר, שחר

 תבוע בקש, שחר, בקש. וחקור; דרוש

 לעשות מהר היטב; דרוש חשש, מ־; דבר
 דבר עשה דבר; לעשות השכים דבר,

 עשה שחור; היה ,*השחר בחור.* בבקר;
 ; צנור או ארבה דרך והשיל הוריד ; שחור
 היה ,*השחר השכם. בבקר דבר עשה

שחור. היה ,*השתחר לשחור.

 לקראת־. יצוא שנים, קבל ,*פנים שחר —
; לכן( : )הסך כשחם קודר ת, שחור, שחר,
עין. ככת אישון, *ז,

,*הראש שחורי ר^שי, שחורי —
בשנים. צעירים ז״ר,

(.1מאד שהורה טובה אבן טין ז, ,*שחרון
 לחשש, שליחה לחשש, הוצאה ז, ,*שחרור
מעבדות. הוצאה חשש, נתינת

מאד. שחור ת, ,*שחריר
 י כעור ;שחור שהוא דבי תכונת נ, ,*שחרורית

השנים.

 דבר תכונת* ;עלומים נעוי־יס, נ, שחרית,
השחר. עלית שחור; שהוא
מעט. שחור קודר, ת, שחרחר,

 מוסרי. בעור ;כעיר ;שחרורית נ, ,*שחרחרות
הבקר. תשלת היום; ראשית בקר, נ, ,*שחרית

הבקר. ארוחת נ, ,*שחרית פת —
 )לעבד דרור נתון לחשש, הוציא ס״י, ,*שחרר

 ,*שחרור לעבד. שחרור שטר נתון וביריב(;
 ׳*השתחרר לחשש•. יצוא להסשי, הוצא
מעבדות. יצוא הורים, לבן היה להשש, יצוא
לא היה הבול, התקלקל, ,*השחת >שחת<

זצ3?די £01131, ^31£ט שה־ון, (1

שטרף
 ובמופריות. במדות התקלקל כלה; השמד, טוב;

 הבול ; אבד כלה, הרוס, ; קלקל שחת,

 מעשים; קלקל רע; עשה הרוג; ;שצוע
 ; השמיד כלה, השחת, בטל. השר, ; הזק

 התנהג הרוג; )אב־(; קלקל הרוס; החרב,

 השחת, רעים. מעשים עשה רע, באפן
הפצע. חבול, התקלקל,

 האשור על פורה מבטא ,*תשחית בל —
 שיבש ,1כ־־ דב־ 1ולקלק?־ להשהירת

תועלת.

 ;קבר ;שהת למוקש, עשוי בור נ, שחת,
 תכואדה תבואה; עשב* אבדון; שאול,

לבהמות. להאכילה בשולה לשני הנקצרת

מוסרי. קלקול ז׳ שחת׳
 מחלת הטעים, מחלת תחתוניות, נ, ,*שחתה
(.* הבטן

ישרה. מדרך נוטה סורר, ז, שט,
טלח. משוט, תושיט ת, שט,

שאט. ר׳ ז, ,*שט
טוב. שכר ; טוב שם ר״ת, ש״ט,
נטד; מעל־, סו־ ש״ע, .ישטה(, )ישטה, שטה

נאוף. זנה,
 ר׳ ;(־ המצרי קוץ מין שטים(, )ר׳ נ, שטה,

שוטה.

 ;מדעתו יצוא למשגע, היה ,*השטה *)שטה
 ,*השטה ,*שטה שטה. הדהה, השתה,
 בוזו,־ בו להתלוצץ לאיש טעימה עשה לנלג,

 לטשנע, היה השתגע, ,*השתטה שוטה.
מדעתו. יצוא
שוטה. ר׳ ,*שטה

שריש. ; ישר רקוע ת, ,*ח*שט
 אחרי־, רודף ל־, לב בכל מסור • ה, שטוף',
ב־. שקרע

ם>75חט1זט16 שחתה, *(
3x31x1*1, ת53חט1, מטה•(22162>£1 

303013, תז(11ת0$3 ח1101103)
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 זרם ; ומדיה השוטף פעלת שטיסה, ז, ,*שטוף

כשטף. הבא מים
 כאלו הוא ושבהם מפיו האיש •טהוציא

לעתיד. רעה מנבא
בסתר. האשמה מלשינות, נ, שטנה,
 ככ׳ח, נזול זרום, סעו", ישטף(, >שטף, שטף

 הזרם, את וסחוף משוך סחוף, נרוף, ; השפך
 ;מים בזרם כסה ;הזרם בכח ועקוד זרום

 היד, )־:־(,* וכיו״ב(; כלי )ידים, רחוץ הדח,

 )־אתי(, ;דבי אחר• להוט היה בדבר, שקוע

 השטף, מדעתו. העבירו מדעתו, איש הטה
 הדח; ממקומו; והנתק בזרם המשך הסחף,

 ,*שטף כב.(. יא. )דניאל בצרה נפול
 שט^ף, זרם. בכח וסחוף משוך ,*השטף
 ,*השתטף זרם. ידי על נסחף היה ,*השטף

כים. עצמו על שפוך התרחץ, השטף;
התנשא. התגאה, ,*של־ דוחו שטפה —
 עברת ; כים זרם כים, פרץ ז, שטף, שטף,

 סמל בכים; הדחה גדותיו; על מים מקוה
 שערות שעד,* ; שפוכה חמה דבר; למהירות

 מרוץ0 ;כב.( •א. )דניאל צרה אסון, ;הבהמה

)סום(. מהיר
 נשכים כי זים ז, ,*נשמים של שטף —

השוטף.
 מתכת או עץ כלי ז, ,*שטף כלי —

 בהדחה לטהרם צריך טמאים שבהיותם

בכים.
 הפקרות; שובבית; הוללות, נ,'פריצות, שטפה",

מהירות. רב; המון הליכת
ככול. כים, שטף ז, ,*שטפלן

 לרוץ כסהר כוס בכרוצו, מהיר סוס ז, ,0שטפן
לדהר. ולא

 טרוף שגעון, כסל; סכלות, אולת, ג, ,*שטות
הדעת.

 בשכבה סרוש ס״י, ישטח(, >שטה, שטה
 ,*השטח שטח, זרה. שזר, וקלושה; דקה

 עמק. ולא שטח• הדבר שיהיה עשה0 פרוש;

 להתפלל בוא התמתח; התמודד, ,*השתטח

קדושים. קברות על
 מרחב דבר, גב דבר, פני0 ;שורה ז, ,*שטח

דבר.
הלוף. שטר ;חוב שטר ד״ת, שט״ח,
 ;לתוכו ולא הדבר לפני רק השיך ת, ,0שטחי

 שאין מבסס, לא עמק; לא לפנים, רק שהוא

דבר. בהבנת מעמיק בלתי איש ;יסוד בו
 עמק, שאינו איש או דבר טבע נ, ,0שטחיות

שטחי. שהוא
שוטט. ר׳ שטט,

שוטה. ר׳ שטיא",
 צכד מפריט תפית, מרפד, מיבד, ז, ,*שטיח

1 וכדועה. הקיר על או הרצפה על ששוטחים
 י התפשטות, והמפזר; השוטח פעלת נ, ,0שטיחה
שטוח. דק דבר ; הרבה נפוץ דבר היות

 דבר מצב השתפכות, שטף; ר׳ נ, ,*שטיפה
 1 ומדיח• ורוחץ השוטף פעלת ונוזל; השוטף

 צרור איוב, שנוא, ם"׳, ישט□(, >שטם, שטם

שנוא. היה ,0השטם נקם. ככונת ורדוף
 עלילות עולל האשם, ס״י, ישטן<, >שטן, ׳שטן

 נקם. בכונת ורדוף צרור חובה; למוד בשנאה,
שטון. ,*השטין

 להפריע נצב מתנגד; צר, שטנים(, )ר׳ ז, שטן,
חובה; מלמד כאשים, ;שלום מפריע באיבה;

 פתחון לשטן נתון ,*לשטן פה פתוח —
הדברים ע״י רע למעשה ואכתלה סה

 । כלאך רע, כלאך שד,* ;קטיגור כלאך )ה־(
 ■ אחר עליו ומשטין לחטא האדם את מפתה

ה־. לפני כך
 1 ערף. קשה שובב; הדיף; ז, ,*שטן בכור -

 נם ,*שטרות פ״ד ,*שטרית )ר׳ ז, ,*שטר
 וקנין, כקנה כפר התחיבות, כתב (,*שטרי

 כתב ;לשני אהד של חוב על מעידה אגרת

או מסוגות כעניגי כתב ; רשימה כתב ; אכנה
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חקי. ערך לו שיש כתב ומתן; משא בל

 הלוה שנתן שש־ נ, ׳*אמנה שטר —
 מנח על בסף ממנו שלוה טרם לטלוה

 התחיבות שטר ש־צט־ך; כעת לו שיתן

צדדים. שני בין
בתב ז, ,*חלוף שטר ,*חוב שטר —

לשני. אחד חיב כמה המעיד
 הממשלה •טל שתקה ז, ,0מדינה שטר —

ככסף. לסוחר העובר ידוע בסכום

 שטר ?, ,*״פסים ,*פשים שטר —
 נתנו והוא כסף עליו חיב אינו שנותנו

עשיר. עדראה כדי בו מאמין שהוא לרעהו
 שנת־לשטרות", ,*שטרות מנין —

 מיני בכל למנות שנהגו השנים מסמר

 ונם השני הכית בימי ביהודה השטרות
 ניקטר מלכות משנת המתחיל כך, אחר

 שמונים מאות שלש שנת היא סיליקוס,

החרבן. לפני שנה ושתים
 הנחה :במובן בטוי ,*ברו1רש שטר —

 ראיה וסתירתה, הוכחה ושלילותה,

ה. ובטול
שוטי. ר׳ שטר,

השוטר. שעלת לשעל; ההוצאה כח ז, .*שטר
השטים. כוכבי טפלת נ, ,*שטרה

טנהה. מתנה, ז, שי,
)תפלין(. יד יטל ר״ת, ש״י,
נכה. רום, התרוממות, ז, שיא,
 לבן שערו דהשך פ״ע, ןשיב<, )ישב, שיב

מזקנה.
הזקנה. ימי זקנה; ז, שיב,

 הזקנה, ימי לזקנתו; איש שער לבן נ, שיבה,
 לאיש הנתן הכבוד* ;זקן איש ; ימים שכע

זקן.
 שוב ביאה, חזרה, ; מושב ישיבה, נ, שיבה,

הראשון. לטקוס
השערות. לבן שיכה, השיבה; נון נ, ,*שיבות

שיחה
צרכיו. לעשות סניה ; ועסק ענין ו, שיג,
כאש. שרופות גיר אבני אכק סיד, ז, שיד,
 טוח בסיד, הלבן ס״י, ישיד<, >שד, שיד

שיד. ,*שיד סיד. בטיח כסה בסיד,
שד. ר׳ שיד,
 שכוח נטוש, עזוב, פ״י, ישיה<, )שיה׳ שיה

י״ח(. ל״ב, )דברים
 דבר השמטה, שיר; שנשאר, מה ז, ,*שיור

נזכר. שלא
 הבע הנד, ס״י, ישיח(, >שח, שוח, שיח,

 ;איש אדות על דבר ; הגד ספר, ;הכר דבר,
 התלונן; לב; מכאב הטה בלב; חשוב הגה,

 כדבר. התבונן ;דבר ישוחח, התבונן.

שוחח. ,*השיח
 אסרה ,*שח אתה מה יורע איני —

 לך שאין דכי• טטני דורש אתה לאטר:
 היו לא :בטיבן או ממני, לדרשו זכות

מעולם. דברים
 ־ש ש ם היוצאים קטנים עצים קבין ז, שיח,

 איש; שי טוצא דבור, ענין; עסק, אחד;
 צער, ;יאוש דאגה, ;לב הנות מחשבה,

השתנה. קטנים, צרכים עשית יגון;
הטס. ש״ע, <,*ישיה )שח", *שיח
 השירה חריץ, פארך, בור ;פחת בור, ז, ,*שיח

 היסוד אבני כה לשים חסידה9 ;ארוכה

לבנין.
לשחות. שעסקו מ• שחין, שוהה, ת, ,*שיח
 ;כאדטה מעמק סחת, שוחה, בור, נ, שיחה,

לחש. בלחש, *דבור
 שמדברים דבי־ ;שסתים דבר דבור, נ, שיחה,
 טענה יטל שלם דבור הדבור; נושא בו,

וטענה.
 דברים על שיחה נ, ,*חולין שיחת —

 תורה בדכרי ולא ורגילים, פשוטים

וחכמה.
וטובים. ישים דבורים נ, ,*נאה שיחה —
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 ל־. ושנה הפוך ־ל־, שים ־ב־, שים —

 פה, למי יד שים לפה, ;ד שים —
החשה. שתוק, פה, על יד שים

התבונן. בדבר, התענין אל־, לב שים -
לסעדה. שלהן ערוך להם, שים —
 עצמי הסתבן,'שים בכף,' .נפש שים —

בסכנה.
השגיח. על־, עין שים —
התכונן לב, אל שים לב, על שים —

אל־. פנה אל־, פנים שים —
ל־. להרע והחלט חשוב ־,3 פנים ישים —
 )־ה׳( חדש; שם קרוא שם, שים —

האל. שכינת השרה
 דברים כשיב ישק שפתים ר״ת, שימד״נ,

נכוחים.
 דבר השם פעלת ; פעלה עשיה, נ, ,*שימה

מטמון. אוצר, ;במקום
שתן. הכליות, כי רגלים, פי ז, שין,

 העברי בא״ב ואחת העשרים האות ,*שין ,*שין

ש(. >ש,
השתנה. רגלים, כי הטלת נ, ,*שינה

שעול. ר׳ ,*שיעול
שעור. ר׳ ,*שיעור

שוף. ר׳ ,*שיף
חלודה. כלי ;משפשף חלק, ת, ,*שיף

 שברי ; עץ נפרת ;העץ קלפת נ, ,*שיפה
 שטיסה שפשוף; החלקה, חקיקה; הרהיטני;

לנקוי. בכים
שפין. ר׳ ׳שיפון,
 קשה; תפר מהתמר; הבולט קוץ ז, ,*שיין

דג. של סנפיר
 בפה גגון קול השמע פ״ע, ;שיר(, )שר, שיר

 משול ;שיר כדברי רנשות הבע ;בכלי או

 ,*שיר שיר. הרבה שורר, ופיוט. כשל
ככדי יותר שהוא כה הניח השאר, הותר,

 שם ;ופלגיו - נילוס - מצרים יאור ז, ר,1שיה
 ;דרוכה ישראל איין גבול שעל מצרים לנהל

לסהם. שהיתה *נהלה
שהלה. ר׳ ,*שיחלה

כים. פני על השוחה פעלת נ, ,*שיטה ז, שיט,
 בעלת פלחכה אניד. ז, שיט, אני —

ים. שודדי אנית ; רבים כשוטים
 ;לשהות שעסקו כי שהין, שוחה, ז, ,*שיט

כשוט. תופש
 או כלים שורת ; שדרה ; שורה נ, ,*שיטה

' 7
 דרך, :דבר מסדר כערבה, ; בכתב אותיות
 כהלטת; כהשבה דעה, אפן; תחבולה, אמצעי,

 •כיש מפשטים( או )הפריים דברים קבץ
 איזו דמיון, איזה קרבה, איזו ביניהם

התקשרות.
 :)לאב־ מבטא ,*השיבהו בשיטתו —

דרכו. לפי לו ענה
 ; הקדם בארץ הכפר זקן ז, שיך״, שיך",

המושלמים(. )אצל קדוש
 ל"; כיחס היה ;של־ היה פ״ע, ,*שיך נשיך<

עם־. התחבר התרועע, ; ל־ נוגע היה
 הכתיהס של־; שהוא של־, קנין שהוא ת, ,*שיך
ל-. הנוגע ;ל־

ל־. נגיעה יחס, נ, שיבות",
לברך. שיש ;לאפר שיש ר״ת, שי״ל,

 מנוזלים שנאסף מה משקע, ז, שיליא/
הכלי. בתחתית

 עם: נם )יבוא פ״י, ;שום(, ישים, >שם, שים,
 נתון, (,*תחת לפני", ל־, על־, אל־, ־,3

 לבוש, עדי(, או )־בנד ; העמד במקום, הנה
 במקום; הושב הכן; עשה, סדר; ערוך, עדה;
 ;הפקד כנה, ; הפנה הטה, ;יעוד קבוע,
 ;תביעות הצע טענות, ערוך ;ל־ הפוך

 לעשות. היב הטל, ;כשא טעון )־על־(

 דנתן, הושם, שים.* הטה; הפנה, הישים,
הערך.
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 .*השתיר שיד. דברי השמע הושר, הצרך.
הותר. השאר,

 צמיד אצעדה, נ, שרה, ,*שירה ז, שירי,
 בו שקובעים חה לצואד; עדי ענק, הזרוע;

בו. למשך חבל

 זמרת ונוננים, שרים קול נגינה, רנה, ז, שיר,
 לענג או לאלהים ותפלה להודאה כשורריס

 בקצב התפעלות של דבור ;ושעשועים
 יקר למחזה בהרוזים נס ולפעמים ובמשקל(

זמרה. דברי בערכו,
 המגלות מחמש אחת השירים, שיר —

לשלמה. הטיחסת
 המבין איש ת, ,*בשיר פרק יוך.ע -

ולזמר. לשיר ויודע

 עשר ארבעה בן שיר ז, ,0זהב שיר —
סוניט. חרוזים,

 (,*שי־ים או *שידים :ברבים רק )נמצא ז, ,*שיר
שנשאר. מי או מה הנשאר,

 המספרים אחר ,*ושירים או *ושירים —
 מספר שבין עשרות( )או: יחידות של

ממנו. והגדול הנזכר המאות( )או: העשרות
 האחרונים ,*הגדולה מסת שירי —

כנה״ג. שבאנשי
תיר. נוסע, ז, ,*שיר

ומובחר. טוב משי נ, ,*שירה שירא/ ,*שיר
 ארכים שיר דברי נגינה; רנה, שיר, נ, שירה,

שיר. ר׳ שלם, בענין

 וי״ח י״ז הססוקום נ, ,*הבאר שירת —
בבמדבר. כ״א בפרק

 של האהרונה השידה ,0הברבור שירת —

 גדול איש של האחרון החבור או משורר
וכדומה. בזמרה

בשופטים. ה׳ ם־ק נ, ,*דבורה שידת —
בשמות. ט״ו פרק נ, ,*הים שירת —
 א־מ; הפסוקים נ, ,*הלוים שירת —

בדברים. ל״ב בפרק

שכב
 יחד נוסעים חבר אורחה, נ, ,*שירה ,*ש^רה
משפחה. בני קרובים, ;בדרך

שרות. ר׳ ,*שירות

 המתיחס שירה, מלא שירה, של ת, ,0שירי
לשירה.

 לההליקה שנוח לבנה גיר אבן ז, שיש,
(.1 וללטשה

 שמוח, פ״ע, ;שוש(, ;שיש, לשש, שוש שיש,
שמה. ,*השיש עלוז. גיל,

משזר. כבל שרשרת, נ, ,*שישורה
גיל. שטחה, נ, ,*שישה

הוראותיו(; )בכל שים פ״י, ;שית(, )שת, שית
 הפקד, חק; קבוע הנה; השכן, הכן; עשה,
 הוטל. הושם, הושת, ל". הפוך פנה; מנה;

תאנה; מין* עדי; קשוט, בגד; מלבוש, ז, שית,
 דרומית בקרן לארץ מתחת הלל _קבר; הפירה,
 אליו אשר השני בבית המזכה של מערבית

הנסכים. יינות נזלו
שת. ר׳ שית,
 ממיני אחד ודרדר, קוץ שיתי(, )כ׳ ז, שית,

 בהם שמשתמשים בשדה, הנמצאים הקוצים
נתם. ר׳ ביחוד, סיד במשרפות להסקה,

מכאיב. קוץ דרדר, קוץ, שכיס(, )ר׳ ז, שך,
ו.(. ב. )איכה אהל סכה, ז, שך,

פרא. צמהי קוץ; ז, ,*שך
 כו(. ה. )ירמיהו דמיה שקט, דממה, ז, שך,

אחד. שכל איש; שכל ר״ת, שכ״א,
ואחד. אחד שכל ואיש; איש שכל ר״ת, שכאו״א,

 מלא שטיח רבוץ פ״ע, .ישכב(, )שכב שכב
 על או הארץ על הגוף בפשוט השתרע גוו,

 מטל היה בעול; אשה, אל בוא ישון; מצע;
 שקוט. גוה, המות; שנת ישון מות; במחלה;

 התמכר שכוב, זטה. במשכבי ענה השכב,

גרום השכב, לזנות. התמכר זטה, למשכבי

וז1ק31,קסזו 1ג\3וחז0,־ז 1וו3ז5ז6. שיש <1
וח3ז1?1ט
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 שטוח, הנח, זטה; טשכבי שכוב לשכב;
 לח. )איוב שפוך ; ארצה השלך הסל, פרוש;

 יד על זה או זה גב על זה בסדר שים ;לז.(

 בטצב הושם הוטל, השבב, השכב׳ זה.

שטוח.
מות. אבותיו, עם שכוב —
 )העליונה הרחים, של התחתונה האבן ז, ,*שכב

רכב(. ג נקראת
 )־זרע( ;נפילה ירידה, שככת(, )ם, נ, שכבה׳

המוליד. מאבר זרע יציאת לילה, מקרה

 שטיחות אחת ;נדבך שורה, נ, ,0שכבה
 נב על זו הטשכבות האבן דקות( רב )עפ״י

 דבר איזה של דקה שטיחה ;במחצבה זו
 זו או זו נב על זו שונות שטיחות שבו בנוף

זו. יד על
תמיד. לשכב שדרכו ת, ,0שכבן

)זרע(. שפיכה נזילה, נ, שכבת,
 ■צפה, הבט, פ״ע, (*?שכה ׳*)שכה *שכה

והתבונן. ראה
 במריצו שטוף רוץ, ס״ע, דישכה, >שכר,(

ח׳(. הי )ירמיהו
 בקיר לתקוע ברזל או עץ מסמר יתד, נ, שכה,

קוץ. ;וכיו״ב
 ;לב)?( התבוננות מחשבה, ;לב)?( ז׳ שכוי׳

 אל הזיתים את בו לשאת שק* תרנגל)?(;

הבד. בית
 המתהדר מדת גנדרנות, ;תרננלת ג, ,*שבדה

וטתיפח.
 מתו שבניו האיש מצב הבנים, אבדן ז, שכלל,

טנחם. כאין וצער יגון ;בחייו
 מתו שבניו טי כניו, אובד ת, שכול, שמל,

בחייו.
 הנשאר מעמד שכול, הבנים, אבדן ז״ר, #מלים,

כ.(. טט. )ישעיהו כנים בלי
בטקום. יושב דר, שוכן, ת, שמן,

קרבות. שיכות, ז, ,*שמן

 רכות; דירות מקום ,*עי רכע רחוב, נ, שמנה",
 קרוב אחד במקום השוכנים מצב שכנות,

 זרע מקום ;בן־מצר זכות ;לשני אחד

ישוב. מקום ונטיעות,
 ונטוע שדה זרוע ,*#מנד־, ?נשה —

וכדומה. אילנות
 משקה ששתה טי ,*ושב יין הלום ז, שמר,

יין. שתוי לרויה, חריף
כנוזל. רווי ת, ,*שמר

 מלב, נטוש נשה, פ״י, .ישכח(, )#כח, שכח
 העזב. טזכרון, הטחה השכח, זכור. לא

 שכוח.* ;ישכח *אח כ• גרום שכח,
 שאד-• גרום אחר, טזכרון מחה השכח,

 ;השכח פזכרון, הטחה השתבח, ישכח.
לפני". היה ,”עם היה "המצא,

 אנשים מנוע ,*מ־ הרגל את שכח —

אל". מבוא
 זוכר. שאינו שכחי(, ס״ר, שבחים, )ר׳ ת, שכח׳

 האיש טבע השוכח, האיש טבע נ, ,*שבחד,

 ששכח׳ מה ;הנשכח הדבר ;חלש שזכרונו
 לבעל אסור הדין סי שעל הקציר אחרי בשדה

לעניים. להשאי־ו אם כי לו לקחתו לשוב השדה

 חלש, זכרונו שכיח לשכח, שדרכו ת, ,*שכחן

 ק־ן" או "משפך", קוראים כזה )לאיש

נקובה"(.
טרחה. שכר ר״ת, שמט,
מת. ז, שכיב,
מסכן. חולה ת, ,*מרע שכיב —

 המשתרע פעלת ;השוכב מצב נ, שכיבה,

מיתה. הנוח; כששוט
 נחמדה תכנית לראותו, הראוי דבר נ, שמה,

למראד.
 דברים אסף ג, והחמדה׳ שמת —

יפים. ארטנות ;יקרים
 הבא תדיר, הקורה רגיל, מצוי, ת, ,*שמח

קרובות. לעתים
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 השוכח. הא־ש טכע שכחה, נ, ,*שכיחה

מכעס. הינעה השקפה, נ, ,*שכיבה
 או לכרת חה כלי מאכלת, סכין, ז, שכין,

בו. לנתח
 רוח האלהים, שר^ת ;הקדש רוח נ, ,*שבינה

 בקהל או המקדש כבית לשכון היודד האלהים

לאלהיס. כנוי ;ישראל
 בית מקדש, בית ז, ,*שבינה בית —

אלהים. רוח שה שינוח
 למטה. ויורדות תלויות עיניו שנבות ת, ,*שכניה

קבוע לזמן בשכר עבודה עובד שכור, ז, שכיר,
 ;שנים< שלש למשך כלל כדרך )לפנים

בשכר. קבוע לזמן בצבא עובד צבא, איש
 עצמו שמשכיר נד ת, ,*לם שביר —

יום. יום שכרו המקבל פועל ליום,

 פועל שבוע", שביר ,*שבת שכיר —
בשבוע. אחת שכרו המקבל

שכירים. גדוד שכור, חיל נדוד נ, שכירה,
 ; בשכר דבר איזה השוכר פעלת נ, ,*שכירות

משכרת. ההכירה, שכר או העבודה שכר
 ;שקוט נוח, פ״ע, ישך<,ד שך, >שכך, שכך

 ;חסה כפה, ;מזעפו חדול מכעסו, ונוח שקוט
 השבית השקט, השך, ,*שכך >?(. הכוף

שאון.
 האזן את השקיט ,*ה&ון את שכך —

 שאפשר מה לשמע לאזן נתון :)לאמו•

 בדרך האזן את להשמיע בהבנה, להשיג

תמיד(. שומעת שהיא
 ; בתכונה עשה פ״ע, ישכל(, )שבל, שבל,

 יד שים >־ידךם<, שבל, כמעשיו. הצלח
 הבט; ראה, השביל, באלכסון. יד על

 הצלח, הבין; ולהבינו; דכי וחקור העמק

 בתבונה; דבר עשה ידיו; כמעשה טצואכרכה
 בלב תכונה נתון לתבונה, איש לב הטה

 התנהג למשכיל; היה ,0התמשכל איש.
ומלמד. כמשכיל

השבב
 היה שעו״י, .ישכל<, שבל, גם ישכל, שבל

 והדחק גרש מיתתם; ידי על כנים חשוך

 הרה<. >אשה ולד הפל בניו, הדח בניו, את

 ;איש ילדי הרוג איש, בני שדוד שכל,
 מתים. בנים ילוד ;אבד וכלה, השמיד

 מה, ילוד השכל, שבלל. ר׳ ,*שבלל

וכלה. השמיד ; מרחם מותת
 כה, א, )שמואל דבר מראה ז, שבל, שכל,
 )דניאל אשר הצלחה, ; חכמה תבונה, ;נ׳(

?(. כה ח.
 כנוי ז, (,0נבדל )או 0נפרד ש?ל —

החט־. מן והנכדל הנפרד למלאך
 הנותן נפרד שכל ז, ,0הפועל השכל —

 )לדעת הארץ בכדור הנמצא לכל צורות
הקדמונים(. הפילוסופים

 סדור, כלו; דבר גמירת השלטה, ז, ,*שכלול
הטבה. כללי, תקון עריכה,
סכלות. ר׳ נ, שכלות,
(.1קטן עוף ז, ,*שכלי
השכל, של ת, ,*שבלי
 חכם, לשכל; השיך

נבון.
 בינה, נ, ,0שכליות

דעת,חכמה. שכל, תבונה,
 בכל, ערוך ; כלה כלו, השלם פ״י, ,*שכלל

 שלם, היה ,*שכלל יםה,_קשט. הכל; הכן

 השתלם, ,*והשתכלל בכל. מתקן היה

יפה. היה
 מהד היום, לאור לקום הקדם השכם, (0)שכ

 השחר; כעלות לטעימה התעורר בבקר, לקום
אחר. לפני והקדם טהר* לעשות; •מקוד

 בתכיפות דב־ עשה ,*ועשה השכם —

ובהתמדה.
לבית תדיר ,בוא*של־ *לפתח השכם —

 סקמ3,מ 01־08861, ז§1¥6, שכלי (1
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 לערח; מתחת הכתפיס בין נב, ז, שכם, שכם׳

 בחצים למורים חיק ארץ; בבר ארץ, חבל
י״ג(. ב״א, )תחלים

 משמע. שכן ;מרע שביב ר״ת, שכ״מ,
שכם. מעיר לשכם; השיך ת, ,*שכמי

 מצוותיו הנושא איש ,*שכמי פרוש —
 כנזירות; ומתפאר מתהדר לאמר שכמו, על

 שלא צדקתו מעשי את העושה פרוש
שיכבדוהו בשביל אם כי שמים לשם

אדם. כני
 ; מנוחה כצוא נוח, פ״ע, ?שכן(, )שכן, שכן

 דור המצא, במקום, שהה כמקום, הנה
 )־ארץ( י ידכ פע והסק התרנל ;במקום

 מנוחה. נתון הושיב, שכן, ;שוב. למקום היה

 השהה ;ל־ מקום נתון הושיב, דישכן,
במקום. יחו-ל דבר כי עשה ;במקום

 ־?נם טמא, טמאים ?גם שוכן —
:לאמר משל מבטא ,*טהור טהורים

 כמוה, הוא הרי בה נמצא שהאדם בסביבה
 ;שכון למינו עוף כל :סירא בבן בכתוב

לו. לדומה ובן־אדם
 מעון. ; דירה מנוהה, מקום שכני(, )ר׳ ז, שלז׳

 עם שוכן ; במקום גר במקום, שוכן ת, שכן,
 בדירות איש עם שוכן אחד, במקום איש

 ;בקביעות בדירה יושב ;לזו זו קרובות
 ולזוז לנוע יכול שאינו השתוק במחלת חולה

 האיש "דיר, ]לין(; כ״ד, ל״ג, )ישעיה ממקומו
שלו. ולא אחר של בבית הדר

 או יחם שכנו; אל שכן של יחס נ, ,*שכנות
 מצב ;לזה זה קרוב הדרים אנשים מצב

בה. לשבת דירה מאחר לו השוכר האיש
נעלים. מתקן ;רצען ז, ,*שכף
 1 המען כלי ז, ,*שכף של מכבש —

העור. את עליו מותח שהוא
 או אנשים לקוה פ״י ישכרו, )יבכר, שכר

1 או לתשמיש שהוא דבר איזה או בע״ח

 ;כסף תשלום כנגד קבוע לזמן לעבודה
 השכר♦ י.(. בו. ומש-י־ חסום עצור,
 הרויח. רוח, קבל* ; קבוע לזמן המכר

 דבר איזה או בע״ה או איש נתון ,*השכר
 קבוע לזמן לעבודה או לתשמיש שהוא

 השתכר, להשתכר. תת להרויה, נרום בכסף;
 ידיח• שכד מצוא עבודתו, נטול מצוא

 מבטא נקרב, צרור אל השתכר —
 המדבר הרוח או השכר : לאמר ציורי

 כספו הניח כאלו הוא והרי כאין, כמוהו
ממנו. ואבד נקוב בכים

 תשמיש בעד תשלום עבודה, גמול ז, שכר,
 ; וכיו״ב עבודה בעד שמקבלים הכסף דבר,
רוח♦
בגלל. בזכות, ,*בשכר־ —
 בחנם. ולא בשכר עובד ז, ,*שכר נישא -
סתימה. סכר, שכר: ז, שכר,
 יין, שתוי היה פ״ע, ישכר(, )שבר, שכר

 חריף משקה שתה משכר, או מיין שכור היה
 לעורר כדי עד חריף משקה שתה ;לרויה

 מצרה הדעת הטרף ;ועליצות שמחה בנפשו
 עשה ;לשכרה עד יין השקה שכר, וכדומה.
 לשכרה, עד יין השקה השכר, לשכור.

מיין. התהולל השתכר, שכור. להיות נדום
 עשוי חריף משקה* ;משכר משקה ז, שכר,

 משקה* ;וכיו״ב ותמרים דבש פרות, מתבואה,

שרף. יין ;משעורים עשוי משכר
משכר. ממשקה תמהון נ, ,*שכרות ז, שכרון,
 יודע שאינו שכור ,*ל?ט של שכרות —

כלום. טרניש ואינו
 (.* החושים ומשתק מ]שן צמה ז, ,*שכרון

נענוע. נדנוד, ז, ,*שכשוך
)נוזלים(; נדנד נענע, כשכש, פ״י, ,*שכשך

היגע. השקט,

שכרון ס
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 ;התרשלות* ; )?( חטא שן, מכשול ז, של,

לב. אי־שימת
 ל", )אשר הקנין יחם על להורות מ״י, של,

 שלף, שלי, :הכנוים עם גם ויבוא של"(,

ונו׳. שלה שלו, שלך,
כגלל. בשל־, —

בוטה. שאגן, ת, שלאגן,
 יחד הצמד הבור, שלוב, .*השלב >שלב<
שלבים. ידי על
 נ, ,*שליבה שלבים(, ר׳ שלבי, )נ׳ ז, שלב,

 או עין בד עולים; בם אשר הסלם ממוטות אחד
 יהד; לחברם גופים בשני קבוע קטן לוה

 לוחות או קרשים לרהב עוברים עין *בדי
 או בהבית דד ברז, ;יהד לחברם אחדים

אחר. בכלי
שלב. ר׳ (,*שלביות )ר־ נ, ,*שלבית
לעולם. בא שלא ר״ת, שלב״ל,
עולם. בורא לאל שבח ר״ת, שלב״ע,

השפתיס. על אבעבועות הוציא פ״י, ,*שלבק
 לרב הפיל כשלג; לבן היה השלג, >שלג(

ארצה. היורדים השלג כרסיסי
 דקים קרה פתי שלגי(, ס״ר שלגים, )ר׳ ז, שלג,

 ולהם קרה ביום ארצה היורדים ושטוחים

והלבן. הזך סמל ;שונות תבניות
 המתאספים מים ז״ר, ,*שלגים מי —

שנמס. משלג

שלג
 הגוף, עצמות כלל נ, ,*שלדה ז, ,*שלד

 במסעד החיים בעלי בנוף העצמות מעיכת
 העקריים היסודות0 ; (60♦ צד )ראה לבשרם

 הסרטים מתרקמים שעליהם דבר באיזה
 משכלל שאינו לדבר סמל ;אותו המשכללים

 וכחוש רזה לחי או לאיש סמל צרכו; כל

ההמוני(. הדבור )בשפת ביותר
 בטוה היה פ״ע, ישלה,(, )שלה, שלה

 מהיות, הדול* ;ושלוה במנוחה היה מפחד,
מן הוציא ;מ־ הוציא פ״י,* ;פסוק

 ן ידיו וחבוק שקוט השלה, המיס.
 ,*שלה הפסק. הוסר,* ;נרפה היה ;התרשל

 השלה׳ משה. המים, מן הוציא הרחק,
ושלוה. בשלום השאר שקר; על הבטה

שאלה. ר׳ נ, שלה,
 להבה." העלה ;אש הבער פ״י, ,*שלהב

אש. בלהב השרף באש, הבער ,0שלהב
אש. להט להבה, נ, שלהבת,

מאד. חזקה להבה שלהבת־יה, —
אחרית. כוף, ז״ר, שלהי"',
 מדקיטא/ כןש;א דקיטא שלהי —

 הקדפ<- )בארצות הקיץ מן קשה הקיץ סוף
כיותר. אז קשה שהחם

שלו שלו. ,*השלו
ובוטה. שוקט ת, שליו, שליו, שלו,
 ובטחה; השקט נחת, נ, שלוה, ז, שלו, שלו,

ידים. בחבוק לשבת הגורם כלב בטחון
;מתפשט ;מהיר המרוץ, קל. ת, שלוח,

ציר. *שליח,
 הי; שליחי נביאים ז״ר, ,0שלוחים —

הנוציי. ישוע תלמידי

 ז16 ק 6116.,ד ^\3ז±<61, ^311,^| שלו <1
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 חק אמרת כמותוי, אדם של שלוחו —

 שליחו ידי על עושה שאדם טה כל לאטד:

 הדבר. את עשה בעצמו הוא כאלו נחשב
 גרוש, ;והעוזב המשלח פעלת ז, ,*שלוח

מתוך־. הוצאה
 האפרוחים אם שלוח ז, ,*הקן שלוח —

 )עפ״י לקחתם שחפצים כשעה הקן מן

ז.( ו. כב. דברים התורה מצות
סתם. כלל, בדרך ,0בשלוח —

גטישה. מסתעף, בד נ, שלוחה,
 המשלח; פעלת משלוח, פטורים, ז״ר, שלוחים,

 טהר ;גלות גרוש, ; אשה גרושי ; משלחת

לאיש. בהנתנה לבת ומתן
בכלי. תפיסה מקום ז, ,*שלוט
 המציאות. חסר ;בשלשלאות אסור ת, ,*שלול

 טי זרם ידי על הנעשה קטן נחל נ, ,*שלולית
.*על טים שטף מרוץ, ; בחרף הנשמים

 שלוה ובטחה, השקט (,*)שלומות ז, שלום,
 ולחץ ממריבה מנוח ;ונזק וצרה טאסון

 ריב, :)הפך ואיבה משנאה מנוח ;אויב
 מצב; המעמד; טוב רעות; ידידות, מלחמה(;

 כהפגשם לרעהו איש ברכת0 ;וכרכה רצון
 במעמדו, או כגופו שלם ת, ;כהפרדם או

 זולתו. עם שלם שלבו ;דבר בו יחסר שלא

במשפחה. שלום ,*בית שלום —
 רעהו את אישי שאלת השלוש?, —

לשלום. שאול ר׳ בהפגשם,
 טוב. במצב תה״ם, ם,*בשל. לשלום, —
חברי. רעי, ידידי, שלומי, איש --
)בין ,*שלוט הטל שלום, הבא —

.*בין השלם ,*לאיש( איש
שלום. ברכת על ענה ,*שלום החזיר —
בשלום. את־ ברך ,*שלום נתון —
 ,*בשלום־ שאול ,*לשלום י^אול -

מה :)בנוסח המצב דבר על שאול
ל־?(. השלום ?, שלום־

שלום לך, שלום שלום, אתה —
ברבה. נוסח עליך,

הלילה. תה״ם, ,*ושלום חם —
 ב במוכן מבטא ,*נפשי ?גליך, שלום —

לנפשי. רק דואג אני זה, ולכל לי מה
 כבוד של בטוי ,*השלום ^ליו —

מת. להזכיר
 נטול, ז״ר, שלומים, נ, שלומה, ז, שלום,

עגש. תשלום;

 בלו ממנו, חלקים ולא בלו תה״ם, שלומים,
מקצתו. ולא

 עליו ששפכו רותחים, במים מכשל ת, ,*שלוק
רותחים. מים
 שבשלוה ביצה נ, ,*של/קה ביצה —

קשה. היותה עד
 אותם ששלקו דברים ז״ר, ,*שלוקים —

לקיומם.
שלש, ד׳ שלושים, שלושה, שלוש,

שלשים.
יחד. כשלשה מחבר שהוא דבר תכונת ז, ,*שלוש

 הנוצרים אמונת נ, ,0השלוש אמונת —
 הקדש(. ורוח הבן )האב, האלהו-ת כשלוש

 ל־, עם: גב יבוא פ״י, ישלח(, )שלח, שלח
 ןקדו כי גרום ;אל־ ללכת איש על צוה ב־(,
 חפשי; ללכת דבר תת אל־; ויובא טמנו דבר

 ; לרעה פגוע ; הושיט פשוט, ;שטוח פרוש,
 מצור. היה השלח, מעל־. והסיר *פשוט

 טטקוטו לקוח היה ידוע; מקום אל ללכת
 פשוט, שלוח; אחר. למקום להגיעהו

 ;ושרשים ענפים והארך פשוט ;שטוח פרוש,
 הוציא ;מ־ הרחק גרש, מעליו, ללכת האיץ

 מן העבר ;עכב לא ללכת, תת לחפשי,
 גט נתון לחששי, אשתו הוציא ;העול־ים
 לדרכו איש ופטר לוה ;לאשתו פטורים

 טנפה רעה, )חיה על־, רעה הבא ; בברכה

שלוח, .*מעל בגד פשוט ;השלך ;וכיו״ב(
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 בחזקה הרחק גרוש, ;לדרכו השטר ; השלה

 השלח׳ השחת. וההרס, העזב ;ממקומו
 ׳*השתלח על". וצרה ואסון דביאפנע )־ג־(

השלה.
 ; לרעה פגוע הכה, )ב"(, יד שלוח —

לאחר. השיך דבר לקוח
 עצמו, את הרוג בנפשו, ;ד שלוח —

לדעת. עצמו אבד
 עיר )בית, דבר יטרוף באש, שלח —

וכיו״ב(.
 השעיר ז, ,*המשתלח השעיר —

 בזמן הספורים ביום לעזאזל הנשלח

 ;ח•( טז, )ויקרא קים היה המקדש שבית
לעזאזל. שעיר ר׳

 המתפשט עץ מגזע הטר חרב; זין; כלי ז, שלח,

 בשדה מים תעלות ;נטישה שלוחה, וכה; כה

 ן ובהמה חיה עור* ;י״ג( ד, )שיה״ש משקה
 זית מעבר; בלתי עוד והוא שערו, שהופר
המדרגה. רחב והתרכך; שביטל

 המעבד אומן ;עורות המפשיט אומן ז, ׳*שלח
עורות.
דבר. רחב נ, ,*שלחה

 האשד, בבטן כיס כעין אם, נ, ,*שלחופית
 סגלגל אבר הולדו; עד הולד נמצא שבו
 סגלגל נוף ;הדג בבטן שנמצא אויר מלא
אויר. מלא

 ,*השלחין שדה ,*המלחין בית ,*שלחין
 שמשקים שדה מים, רוה שדה משקה, שדה ז,

במים. אותו
 כן על עץ לוח טבלא, שלחנות(, )ר׳ ז, שלחן,

 ;אחר לשמוש או עליו לאכל רגלים או
החלפן. שלחן* ;מזון כלכלה,

 שמעמידים קטן שלחן ז, ,0המטה שלחן —
וכיו״ב. הגרף בו לשים המטה יד על
 ז, המערכת, שלחן הפנים, שלחן —

1 עליו לשים ,ה בבית שהיה הזהב שלחן

שלטת
הפנים. להם

 לו שיש שלהן ז, ,0מתבפל שלחן —
 להגדילו שיוכלו כדי מתבטלות כנסים כעין

הצרך. בעת
 שיכולים שלחן ז, ,0פרקים של שלחן —

 למען פרקיו בין לוחות ולשים לפרקו
יארך.

 כלי את השלהן על סדר שלהן, ך1^ר —
והמטעמים. האכל

 פלוני ,*שלחן־ על סמוך פלוני —
 או אוכל פלוני שלחך? על ד\ה
 טמנו מזונות קבל או פלוני אצל אכל

בקביעות.
 שני1— מש-ה כנוי ,*שלחנות שני —

הבא. והעולם הזה העולם העולמות,
 עוסק0 ;כספים מחליף חלפן, ז, ,*שלחני

כספים. ועניני בהלואות
 משרד השלחני, בית החלפן, בית נ, ,0שלחניה

השלחני.
 על וזה זה נב על זה יהד אסוף ם״י, ,*שלחף

נכון. סדר בלי זה יד
 היה משול; )ב־(, פ״ע, ישלט(, )שלט, שלט

 לעשות ל־ הכה היה ;*על פעול ;ל־ אדון
 של שלטון תהת היה ,*השלט דבר. איזה
 נתון המשיל; השלט, ,*שלט אחר.

 ,*השתלט כרצונו. בדבר לעשות אפשרות
.*על כשליט עצמו את עשה ;שלוט

 ; )?( מנן ; )?( אשסה להציב, תיק ז, שלט,
 •טס עליו שכתוב וכיו״ב, מסהר בית על לוה0

הסחורה. תכן או המסחר בית בעל

 ממשלה, (,*שלטונה )נ, ז, ,*שלטן שלטון,
ומושל. שר ;ויכלת תקף ;שררה
התיכים. מלך0 ; ומושל שר ,*שלטן

 שלטון, 'ממשלה, נ, ,*שלטנות ,*שלטנות
קשוט. פאר, ;שררה
שליט. ד׳ נ, שלטת,
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 חשאי. שתיקה, שקט, >?<; משגה שננה, ז, שלי,

)?(. בחשאי תה״ם, בשלי, —
 מלאכה. מבעל מלאכה לוטה תלמיד, ז, ,*שליא

 הקושר מלאכת ;במלם הלק שלב, נ, ,*שליבה
בשלבים. יחד והמחבר

 ממנה היוצא אמו במעי הילד חתול נ, ,*שליה
שיליא. ר׳ חלדה; אחרי

שלו. ר׳ שליו,
 במצות הולך איש מלאך, ימלוח, ציר, ז, שליח,
דבר. איזה לעימות או להודיע אחר
 לפני העובר חזן ז, ,*צבור שליח —

כצבור. להתפלל התכה
 מאיי היוצא שליח ז, ,*ציון שליח —

 שליח ;א״י לטובת כספים לקבץ לחו״ל
 תורה דברי ללמד לא״י מבבל בא שהיה
בבבל. ולהפיצם ולשוב

 שלוח, ;ופקודתו השליח מעשה נ, ,*שליחות
 לאחר. והרשאה כח נתינת המשלח; פעלת

ב־. נניעה פגיעה, נ, ,*יד שליחות —
 אדון. שר, כרצונו; מוימל שלטת(, )נ, ת, שליט,

 אמן. טובים ימים לארך שיחיה ר״ת, שליט״א,
שלטון. שררה, ;יבלת כיח, נ, ,*שליטה

 אברים. מקפל המנח אמו במעי עבר ז, ,*שליל

;באריג השלל מקום נ, ,*שלילות שלילה״,
 ל״חיוב"(. )בננוד: לא אמירת: מציאות, בטול

 חיובי(. >הםך: שאיננו, מציאות, חסר ת, ,0שלילי
לבהמה; אכל בו לתת ילקוט או שק ז, ,*שליף

 גבי על ששטים לארכו באמצעו פתוח ימק

צריה. משני למשא בהמה
והפושט. השולף פעלת נ, ,*שליפה
 רותחים, במים דבר השולק פעלת נ, ,*שליקה

לבשלו. דבר על רותחים טים הנותן פעלת

 האצבע סאה; האיפה, שלישית ז, שליש,
 מלחמה איש ; )?( האמה ביד, השלישית

 ;הרכב( בצבא )ביהוד לאדונו העוזר נאמן
זמר כלי מין ; ימלישית ממדרגה צבא מפקד

שלל
 צדדים ששני שלישי איש* הצדדים; משליט
 המכריע הדין ;בשלישות דבר איזה לו נותנים

הצדדים. משני הבוררים שגי בין
 שלישים, )?(;נכוחים דברים שלישים, —

השלישית. בדיוטה חדרים
 חלקי טימלשת אחד דבר, ימלישית ז, ,*שליש

משלשה. אחוז אחד ; דבר
 שליש ביד דבר המשליש פעלת נ, ,*שלישות

 אצל שהשלש מה ;ידועים תנאים פי על
שליש.
השני. אחרי הבא סדורי מספר שלישי,

 או נכדים קרבת ,*בשלישי שלישי —
 אחיות שתי של או אחים שגי של נכדות

ואחות. אח או
 חלק ;דבר חלקי משלשת אחד נ, שלישית,

 הבאה סדורי( )מספר ;משלשה אחוז אחד

השניה. אחרי
 קזרו השלך׳ הזרק. הוטל, ,*השלך )שלך(

 ; ונטוש זרוק ; ארצה זרוק ; הטיל הלאה,
 הוטל, השלך, השלך, הדח. הרחק, נרש,

ההרס. הזרק;
יורל. הפיל גורל, השלך —
עצמו. סכן מנגד, נפשו השלך —
.ס הים מן דגים השולה עוף טין ז, שלך,

 ;עלהו את העץ השליך עת נ, שלכת,
עץ. כריתת

 מתוך־; שמוט יטלוף, פ״י, ישל(, >שלל, שלל
 רכוש לקוח בצוע; בחזקה, לקוח חטוף,

 קשר ;יחד דברים חבר* ; בטלחטה האויב
 קרע תפור הכלב, בשלשלת; יחד וחבר

 הנושא מן נשוא איזה הםרס ;נסות בתפירות
 לא. הגד: אין, דבר, טציאות והכחד

 היה ;נבוך היה עצות, אבוד השתולל,
)?(.לשלל

מססקסא 8זט(2- שלך ס
ק6111<2,ח 16811־15



- 608 - שלל
 מיד בחזקה שלוקחים מלקוח, בז, ז, שלל,

שכר. רוח, ; במלחמה האויב
 דברים ; וקלושה גסה תפירה טהום ז, שלל/

יהד. מחברים אחדים
 הביצים צרור ז, ביצים/ של שלל —

נדולות. ככר כשהן )הנקבה( כהי
 על לאיש נטול. פ״ע, ?שלם(, )שלם, שלם

 שלם, היה הנמר; נטר, לידי בוא ;פעשהו
 נמלט היה ;עם־ בשלום היה ;דיו הטלא
 תמו. עד בוא הנמר, השלם, ומרעה, מסנע

 ; מצרה נחס ; נטור ;החסר מלא שלם,
 נתון ; נמול השב ; המניע השב חוב, פרוע

 שלום. ל־. טובה עשה* נדר; מלא שכר;
 נדר(. או )חוב הושב הפרע; נטול, הושב

 1 כלה, ;דבר התם כלה, נמור, השלם,
 התחבר עם", שילום בברית בוא ;הכחד

 שלום, ככרית לבוא גרום עם־; והתקשר

 ; החסר; את מלא* נתון, מסור, ;שלום עשה
 । החיים; נמוד מות, ; הדרוש המספר את מלא

 הובא השלם, היום. סוף עד התענית נטור
 ן החסר; הטלא כלה; הנמר,* שלום; ככרית

 ובידיעור-ן. כלמודים בשריטות השתכלל0

 ;חוב הושב שלום, הפרע, השתלם/
 כל, חס־ ולא וגמור משכלל היה השתכלל,9

 הוצשיז

 ה#לף/
 קשר. פתח

בו! )שדה(

נטור ושלמות; שבלול לידי בוא
ל< שנתו/ השלים ל^ —

הנשמטיס אדם ;י
 ברבים תמיד במעט )בא ז, שלם,

עליו עברה

שלמים(.
 )?(הי עם שלום ברית מזכיר קרבן
לה׳)?(. תודה שלום

קרבן

 בו חפר שלא מגרעת, כלי תמים, ת, ישלם,
 ;לב ככל מסור רוח, נאמן ; נגמר דבר דבר;
לפנים. ירושלים העיר •צם ; חזק בריא,

 חשון שהדשי שנה נ, ,0שלמה שנה —
 לאמר מלאים, שניהם הם שבה וכסלו

יום. ל׳ בני הם ששניהם
;לאכילה

ל; מת נוף
נתחהחם מן שרוף היה השרף,

שלק׳ התבשל. השלק/ קו.

שלק
בבונה. תפלה שלמה/ קפלה —
 השרשים נ, )בדקדוק(, השלמים, גזרת —

 לא :לאפר שלמות, אותיותיהם שכל
כפולות. ולא נחות ולא הסרות

שלים. ר׳ שלם,
תשלום. שכר, נמול, ז, שלם,

 להתלבש: מעטפה רהב, בנד שמלה, נ, שלמה,

אשה. כנד0
שחד. ;שכר ; מתנה ז, שלמון,

 והיא הסיוטים, ממיני לאחד שם נ, שלמונית",
חרוזים. ארבעה בני שבתיה סליחה
 חפר ולא שלם שהיא דבר תכונת נ, ,0שלמוית

ושלמה. גמורה השכלה ; דבר בו
 חסרון בלי בלו, תה״ם, ,0בשלמות —

ומגרעת.
שלם. ר׳ שלמים,

; מתוך־ יצוא םעו״י, ?שלף(, )שלף, שלף
 )נעל(. פשוט חלוץ, ;תוך־

 התר, ,*שלף ;מתוך־ הוצא

 עזוב ;צמחים תלוש ,*השלף
השתלף/ אותו. לחרש ולא

קשר. הפתח הותר, תום; הנמר,
 (,*שלם• ס״ר שלפים/ )ר׳ ז, שלף/ ,*שלף
 השבלים בקיץ; נחרש שלא בור שדה

;פוף אחרית, ;הקציר אהרי בשדה שנשארו
בסוף. שנשאר מה
 ז״י׳ג הגזרה/ שלפי —

המלכות. מגזרת ונחבאים
 קרום שלחופית, ;עוף זפק נ, ,*שלפוחית

אם. טרפחת, בו, מנח שה^בר
 ערב ;שליח ר־ ציון, שליה ז, שלציון/
תנאים. בל בלי ואחראי

 במים בשל פעו״י, (,*ישלק ,*)שלק *שלק
להכשירו דיר על רותחים מים שפוך רותחים,
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 הפל ;והישר שפשף חלק, עשה ;שלוק

וכדומה(. )אבטיח הפרי שעל השערות
 או ירקות (,*שלקות ,*שלקים )ר׳ ז, שלק,

 לפתן, רותחים; מי□ עליהם ששפכו פרות
 ;הסעודה בנמר הנתנות האכל פדפרות
 רותחים, כמיס דבר השולק ם.עלת שליקה,

לבשלו. דבר על רותחים מים הנותן פעלת

 בהם ששלקו מים ז״ר, ,*ת1שלק מי —
ירקות. או פרי

 :זכר )סמיכות ש״ט, ז, שלשה, נ, שלש,
ואחד. שנים שלש(, ם״נ: שלשת",

 ;חלקים לשלשה חלק פ״י, שלש, >שלש(
 כיום דבר עשה שלישית; פעם דבר עשה

 ,*השלש למטר. הוריד שלשל,* השלישי;
 ביד למשמרת נתון ;חלקים לשלשה חלק

 בידי למשמרת הנתן ,*השלש שלישי. איש
 השלם. מהגדל שליש היה ;שלישי איש

השלישית. בפעם דבר עשה ,*השתלש
 דור בן הבן, נכד נכד, כן שלשים(, )ר׳ ז, שלש,

שלישי.

שנים. שלש כן (,*שלשית ,)ר ז, ,*שלשי
 אברים שלשת בעל מספר ז, ,0שלשבר

)כחשבון(.
 הנמצאת הנשם תולעת התפתחות; ז, ,*שלשול
 פעלת כשלשלת, או בחבל הורדה ;כאשפה
 הלוך ;למטה כנטיה תליה ;לפטה המוריד

 מהנוף יוצאת הצאר. שבו מעים חלי פעים,
קלוש. ובמצב תכופות לעתים

אתמול. לפני יום וזהים, שלשם, ם,1שלש
 הקדים. בזמן מקלם, שלשונם, תמול —

 שלשה. שלשה של מספרים ניר, ,0שלשות
 ימי שלשים* ;עשרות שלש שים, שלשים,

למת. האבלות
 על )פרי לפטה בנטיה תלה פעו״י, ,*שלשל
 לפטה בשלשלת או בחבל הוריד ;העין(

 את רפה ;אחריו דברים פשוך ;לאט לאט

 שלשלת. עשה ;נשפך שהרעי באפן הפעים

 מתוך"; הוצא ;וחסכן האחז ,*השתלשל
 דבר מתוך דבר יצוא0 למטה; בנטיה תלה

כסדר.
 ,*שלשלאות ,*שלשלות )ר׳ נ, שלשלת,

 עשוי חכל רתוקי שרשרת, (,*שלשליות

 מטעמי אחד שם0 ;יחד מחברות ברזל טבעות

(.0 הנגינה
 שלשלת ,*האבות שלשלת —

 רשימת ,0היחס שלשלת ,*;יחסין

קודמים. דורות הרכה לבני ההתיחסות
 השרשרת נ, ,*משוחות של שלשלת —

בעבודתם. בה משתמשים האדמה שמודדי
 הדורות סדר נ, ,0הקבלה שלשלת —

פה. שבעל התורה למקבלי
שלשום. ר׳ שלשם,

שלשלת. נ, ,*שלשת
 הלאה פה, לא ;אחר מקום על לרמז תה״ם, שם,

 שכבר הזמן על לרמז )לפעמים( ;מ־

 המתרגמים המחקר )בספרי0 ;ההיא בעת עכר,
 וללא מ.יתרת לפעמים זו מלה תבוא מערבית

ככלל(. במובן: או צרך
 דבר לצין הבאה מלה שטות(, )ר׳ ז, שם,

 על לעצם כנוי האחרים; מהדברים ולהבדילו
 זכר, ;ותהלה שבח ;פרסום ;מהותו פי

 אפן, כבוד; כנוי לאלהים; כנוי* שארית;

הגורם. הדבר סבה, טעם, ענין; דרך,
 מציגת טלה )בדקדוק(, ז, ,סוף3 שם —

 היותו כבחינת שהוא דכר או איש איזה
 פי או אליו, שמדברים מי או המדבר,

אדותיו. על שמדברים מה( )או
 ז, ,המפרש שם ,המיחד שם —

"יהוהי. כאותיות אלהים שם
**

 הטציגת מלה )כדקדוק(, ז, ,0חמר שם —

העצם. נעשה שממנו החמר את
לאיש. ושבח תהלה ז, ב,1ט שם —
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 שהכשפים השטן שם ז, ,*טמאה שם —

בו. משתמשים
 )בדקדוק(, ,0מקרה שם ,0מפשט שם —

 עפ״יר הטבעת התבונה את מצינת טלה ז,
הככד(. תכונת )כבדי, העצם בתאר

 ז, )בדקדוק(, ,0דבר שם .0עצם שם —
העצם. את המצינת הטלה

 שם ז, )בדקדוק(, ,0כללי עצם שם —
 ושטושו, צורתו מהותו, סי על לעצם הנתן

 שהם העצמים לכל בו להשתמש ואפשר

אחד. מסוג
 שם ז, )בדקדוק(, ,0,פרט עצם שם —

 ליחדו הכללי( השם )על לעצם נוסף

 מסוגו שהם העצמים יתר מכל ולהבדילו
ולמקומות(. לאנשים רב )עס״י לו ודומים

 המקור תמונת ז, )בדקדוק(, ,ס£על שם —

הפעלה. על המורה
 המצין שם ז, )כדקדוק(, ,0קבוץ שם —

אחר. מסוג גופים קבוץ
לאיש. וקלון בזוי ז, רע, שם —
האלהים. שם ,שמים שם — *

 (,0העצם תאר נכון: )ויותר ,0תאר שם —
 איכות את המצינת מלה )כדקדוק(, ז,

העצם.
בפקודת". בכח", ברשות", תה״ש, ,*בשם —
אלהיס. אל, ז, ,*השם —
ש". כמו ,*ש־ כשם —
לכונת". לתכלית", ,*לשם —
בשביל. תה״ם, ,*לשם —
 חשובים אנשים דר, ,*שם אנשי —

ומפרסמים.
 נסים עושה נם, בעל ז, ,*שם בעל —־

וקמיעות. לחשים ידי על ונפלאות
לאל. תודה בהוראת: מבטא ,*השם ברוך —
 טתחלל ידו שעל דבר ז, ,*השם חלול —

.,ה שם

 מתקדש ידו שעל דב־ ז, ,השם קדוש —

הי. שם
*

הי. לכבוד ,שמים לשם — *
כגלל. תה״ם, ,שם על — *
 מן אינו ,זה הוא השם מן לא —

 זה, משעם לא זה, משום לא ,השם

אם". כי

*
*

 בשם לעצמו קרוא ,השם את נטול —

התכבד. כבוד;
*

 השם את לטול הרוצה כל ל$ז —
 יוכל איש כל לא :לאטר אמרה ,יטול

כמוהו. ולהתנהג לגדול עצמו את לחשב
*

ופרסום. שם לעצמו עשה ,שם קנה — *
 הנחשבים לעמים כנוי ז״ר, ,0שם בני —

 המנדבים, )העברים, נח בן שם לבני

ועוד(. האשורים
 מספר. שם ;מובן( )מזה מניה שמע ר״ת, ש״מ,

 אפשרות ספק, ז, ;אפשר אולי, תה״ם, שמא",

ברי(. )הפך:
 ודאי ,*עדיף ברי - ושמא ברי —

 תלמודית, אמרה הודאי, את וספק-תוססים

בהלכה. כחק גם המשמשת
 קיבע דב", מהיר מעריך ז, ,*שמי ,*שמאי
דבר. מחיר
 הלב מנח ששם הנוף צד נ, שמאול, שמ^ל,
 היד ;השמאלית היד צד ;ימין( ;)הסך

צפון. צד השמאלית;
 ,מקרבת וימין דוחה שמ^זל —

 ולא הרבה לקרב לא לאטד: עטטי משל

הרכה. לרחק

*

הצדדים. ככל שמ^ל, ועל ימיןד על —
 סבטא ,לימינו משמאלו נתון —

 זה מכיסו לקוח לעצמו, לקוח :כמובן
השני. לכיסו ונתון

*

 צד אל פנה ס״ע, השמל, השמאל, )שמאל(
השטאלית, ביד מלאכה לעשות ידוע ;שמאל
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 קבלת משורה, :חזון נבואה, נלוי ;יריעה

 הלבה* המולה; ריעש, איש; משי איש הברים
 מה שמע הלבה; של קבלה לאגדה(, )בגגור

למנהגו. בנוגע איש על בריות שמשיחים
 על שבאה יריעה נ, ,*קרובה שמתנה —

למותו. יום שלשים במשך איש מות

שמאל•
 לא עשה* ;לעבודה השמאלית ביד השתמש

 ב־ רע דבר ל־, מתנגד היה התנגד, ;כצדק
הימין(. :)הסך
 היה לצר יושב לשמאל, יושב ת, שמאלי,

צשוני. לצפון, יושב השמאלית;
 ער אבוד בלה, הברת, פ״ע, השמד, >שמד<
 העבר ,*שמד ושליט. שריד השאיר בלי

 את להמיר וגרום הברה ברחו, על דתו על

 השמד, היהודים(. דת )ביהוד הדת
 ;שריד השאיר בלי עד ואבד בלה הכרת,
 ; ישמד ,*השתמד שמד.* ; החרב הרוס,
 מקהל יצוא התו, את המיר התו, על עבור

)יהורי(. דתו כני
 )מהדת אחרת דת קבלת (,*שמדים )ר׳ ז, ,*שמד

כדת. ההחזקה על רדישות ;היהודית(
 והדרישות הגזרות ימי נ, ,*השמד שעת —

בדתם. החזקתם כער ישראל עם על

 חרבן. שמטה, עצומה; חררה פלצות, נ, שמה,
שמתפלאים לדבר היה לשמוח, דלה —

אותו. כשמזכירים
לשם. שם; ר׳ תה״ם, שמה,

 ;)צואר( ונטוי ארך ;ורק ארך ת, ,*שמוט
 אותו שעקרו ;בנוף( )פרק ממקומו שנקע

בנוף(. )פרק ממקומו
 שליפה ; נטישה השלכה, עזיבה, ז, ,*שמיט

 ממקומו, גוף פרק יציאת0 ;וכיו״ב( )חרב
נקיעה. הקעה,
שטנה. ר׳ שמונה,

שטנים. ר׳ שמונים,
 להור מדו־ הנמס־ים הקים מסורה, ז, ,*שמד!
 או מלה והוראת תובן משמע, לשה; טשה

ברור. טובן, ת, הבר;
 הטלה של הפשוט במובנם ,*כשמועו --

הטאטר. או
פרסום. מודעה, הודעה, נתינת ז, ,*שמוע
בשורה, דברים; קול אזנים, משמע נ, #^עה,

 על שבאה יריעה נ, ,*רח^קה שמו^ה —
למותו. יום שלשים עכור אחרי איש מות

 על וספורים שיחות )בזרנון(, ,0שמועות —
חדשות. דבר

 במסורה בקי ת, ,*שמועות בעל —
מקבלות. ובהלכות

 ; השנחה : השוטר פעלת שטירה, ז, ,*שמור
היין. מן השמרים להט־ת סנון
 בלילה. יקיצה _ערות, ז״ר, שמורים, —

 העפעף ; )?(העין בעפעפי שער נ, שמורה,
העליון)?(.

 ועבורתו; המשרת פעלת שרות, ז, ,*שמוש

לצ-כו. ברב־ המשתמש שעלת השתמשות,
 חלק ז, )כדקדוק(, ,0'הלשון שמוש —

 בהרכבת הלשון בירכי העוסק הדקדוק
וכיו״ב. במאמרים המלים

 אותיות ,0והשמוש אותיות —
 האותיות נ״ר, )כדקדוק( ,0שמושיות

הוראה. לאיזו השרש אותיות אל הגוססות
 החבמית נ״ר, ,0שמושיות חכמות —

 אחרת חבטה ללמוד והמועילות הנחוצות

וכדומה(. החשבון )חכמת
תרגום. ואחד טקרא שנים ר״ת, שמו״ת,
 הנוטה ; הרם עליו שהטילו מחרם ת, שמותי

כהלכה. שטאי בית דעת אחרי
 גיל, יטיש, פ״ע, ישמח(, שמח׳ )ישמח, שמח

 אחר כי גרום אחר, לב הרנן שמח, עלוז.
שטח. השמח, ישטח.

 טלא עלז, שטחים(, ר׳ שטחה, )נ, ת, שמח׳
שטחה.
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 לב, כשיש גיל, שפחות(, )ר׳ נ, שמחה,

לב. עליזות
ר׳ נ, ,*השואבה בית שמחת -

שואבה.
 שחוגגים טוב יום נ, ,*תורה שמחת —

 בו ומשלימים עצרת שמיני אחרי )בחו״ל(
 עצרת שמיני יום הוא )ובא״י התורה את

בעצמו(.
 נהור"( "פני בדרך )שנתן שם ,*שמחות —

האבלות. בעניני העוסקת תלמודית למסכת
 ,*בשמחה שמחה מארבים ־^אין

 שני יחד מחברים אין0 :במובן אסרה
ומיחדים. נבהלים דברים

 והשלך סחוב סעו״י, ישמט(, >שמט, שמט
 ;הלאה דבר הדח ;מטה השלך ;הלאה
 ;)בהליכה( החליק ;)חוב( עזוב, נטוש,

 השמט, עצמו. חלץ )־.עצמו(, ממקומו; יצוא

 מלים הפור ;ממקומו יצוא* ;הדח הפחב;
 )שדה נטוש לעזב, נרום ,*שמט בכתיבה.

 מצמחים חלה עקור מנכותו(; חוב מעבדו,

 הרחק, השמיט, מאד. עבתים יהיו לבל
 ברבור מלים או רכר החפר* ; הלאה הפר

 מצוא התחמק, ,*השתמט בכתיבה. או
מחובה. להחלץ דרכים

 משל מבטא ,*מתחתיו הכר שמטו —
מגרולתו. ירד לאפר:

 השנה מעבדו; זרע שדה עזיבת נ, שמטה,

 ופקציר, מחריש השדות את עוזבים שבה
 פשיטת0 ;מנכותו חוב עזיבת ;שביעית( >ר׳

למלוים. חובות שלם לא לנושים, הרגל
 ,*סיני הר אצל שמטה ?ננין מה —

 יש ושיכות יחם איזו :לאטר משל מבטא
 המבטא נם ומזה השני, אל אחר לענין

 שני על ,0פיני .והר שמטה :המחדש

ביניהם. וקשר יחם כל שאין דברים
שמאי. ר־ ,*שמי

שמלה
 שם. לבני המתיחם שם, לבני אשר ת, ,0שמי

שמטה. ר׳ שמיטה,
 להתכסות עבה צמר רפידת מרבד, נ, שמיכה,

השכיבה. בעת בה
 כאויר הנראה הרום גבה רקיע, זכר, זוגי שמים

 אסירה, או תכלת ככפת לראשינו פעל העולם
 האגדה )לפי בפרומים האדם עין ראות נבול

 זכול, שחק, רקיע, וילון, רקיעים: שבעה יש
נכה. רום, ;אל אלהיס,* ערבות(, מכון, מעיון,

 הנקודה ז, השמים, לב השמים, חצן —
הראש. לנכה פעל הקיצונית

האלהים. שם ,*שמים שם —
שם. ר׳ ,*שמ:ם לשם —
 העליונים, השמים ז״ר, השמים, שמי —

 רואים שאנו לשמים מעל אשר השמים

הקדמונים(. אמונת )עפ״י
ספון. תקרה, ז״ר, ,*קורה שמי —
 יבקש :לאב־ מבטא ,*לשמים ??ק —

 וקנם מענש פטור והוא מה׳ סליחה

אדם. בידי
 על אשה טענת ,*לבינו ביני שמום —

גברא. כיח לו שאין כעלה
לשמים. השיך השמים, של ת, ,0שמימי
 השביעי; שאחרי שמונה, מן מדורי מספר שמיני,

שסיני יום הוא הסכות, להג השמיני היום ז,
עצרת.
 מיתרים; שמונה כעל זמר כלי כין נ, שמינית,
 אחד חלק ; שמונה מן לנקבה סדורי מספר

הקול. סדרנות שמונה0 ; משמונה אחוז

 דברים• קול שמע, ;השומע מצב נ, ,*שמי^ה

אבן מין יהלום, דרדר; קוץ, ז, שמיר,
קשה. טובה

 השגחה דבר; על השומר פעלת נ, ,*שמירה
 מאחרים ענבים ;שוסרים סכת דבר; על יתרה

קמיע.'9 לכשל;

לגברים רחב מינטה שלמה, נ, שמלה,
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 הערבית(; ה״עכיה" מעמסת )בעין ולנשים

אשה. כנד0

 עמוד ם־ע, !ישם(׳ גם ;שם, ושמם, שמם
 משחד; קפוא היה נדהם, היה מהתסלצות, דומם

 היה מפחד, הדום השום, החרב. השאה,

 החרב, ושמם, חרב היה טתטהון; נדהם
 פחד, הפל הפחד, שומם, לחרבה. היה

 השם, ונבעת. נדהם היה מום,1ש הבעת.
 בעתה; הפל ופחד, איטה הפל הפחד, הבעת,

 היה ,*הושם השם, לחרבה. שים החרב,

 השומם(, : מם השתומם החרב. לחרבה,
 היה* ;התפלא ;מפחד נדהם היה הכהל,

וחרב. שמס
יושבים. חסר נעזב, חרב, ת, שמם׳

כתמהון. כזבה משנע; ת, ,*שמם

 פחד; בעתה, תמהון, נ, שממה, שממה,
חרבה. שאיה,

 כאב סכילת פחד; כעתה, תטהון, ז, שממו״ן, -

בדומיה.

 מתפשת קטנה למאה מין נ, שממית, שממית,
עכביש)?(. הקירות; על

 היה דשן, היה פ״ע, ישמן(, )שמן, שמן
 :)הפך ודשן חלב תה ודשן, מחלב עבה
 דבר מחיר ערוך שום, ,*שמן בחוש(. רזה,

 השמן׳ דבר. על שטן שים ;המטצע בחשבון
 חלב חיה ודשן, מחלב עבה היה לדשן, היה

 ושמן. עבה עשה ;ודשן חלב תה ;ודשן

דשן. היה שטן, היה ,*השתמן
ודשן. חלב ורוה בריא ורענן, דשן ת, שמן,
 אדמה שטני"(, ס״ר שמנים, )ר׳ ז, שםן׳

וסוריה. דשנה
 ודשן, חלב שטני"(, ם״ר שמנים, )ר׳ ו, ש^ן,

 זית; עפים והשטן; הדשן החלק משמן,
 וזרעונים מגרעינים מזיתים, היוצא הנוזל

 )ישעיהו חטה זלעפות רוח ;בהככשם שונים
בז?(. ז.

שמע
 עץ ;פרא הנדל זית עץ ז, שמן, עץ —

מרפנתיף(. שטן לפנים הוציאו שטמנו
 כסיני מערב שמן ז, המשחה, שמן —

והבהנים. המשכן בלי למשיחת כשמים

 תרומה לשטן בנוי ז, ,*שרפה שמן —
לשרפה. בורק שמשתמשים שנטמא

 ש״ם, שטנת־( )ס׳ ז, שמנה, נ, שמנה׳
ואחד. שבעה

 ברכות י״ח בעלת תפלה ,*עשרה שמ^ה —
 המתחילה וערכית מנחה שחרית, שכתפלת

האבות. בברכת
 שטן. שהוא דב־ טבע שטן; חמר נ, ,*שמנונית

עשרות. שטונה ש״ם, שמנים,
 החלב. פני על הצפה עבה שמנונית נ, ,8שמנת

קול קבל פ״י, .ישמע(, שמע, >שמע, שמע
 הקשב ;כלבו דבר לקוח הבין, ;כאזנים
 עצמו על קבל לאחר, צית דבר, לעשות
 עבוד שמש, שרת,* אחר; כחפץ לעשות

 קבל ; לאזנים בוא השמע, אחר. לטובת
 לקול מקשיב היה ;לעשותו דבר לב על

 ; אחר דרישת מלא אחר, חפץ עשה :אחר
 הזעק, שמע, מוכן. היה ;)אשה( *המסר
 דבר קול, נתק* ;קורא בקול אסוף הקהל,

 קול, נתון השמע, ישמע. שאחר באפן
 זמר ככלי הריע ; ישמע שאחר באפן דכר

 הכריז* הזעק; הקהל, בשר; בקול, הודיע

 טובן. היה נשמע; היה ,*השתמע בקהל.

עשה לקול־, שמוע בקול־, שמוע —
טצוה. שהשני מה

 כטדבר ג לאט־ מבטא ,*?עונה שומע —
שוים. כשומע

 שטועה שטוע ,*הפורח מעוף שמוע —
 מקורה דעת מכלי האויר מן קלוטה

ואמתותה.

מוציא שאתה מה לאזניך הקזמע —
וק813€13 1£ז£1כ1ח13, שטן עץ "
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 משל מבטא ,*לך ואשמר לי שמר —

 לך אשלם ואני טיבה לי עימד. : לאמר

 אעבד ואני צדי על אתה עמד טובה,

צדך. על
 משקע ים(,*שט : ברכיב תמיד )יבוא ז, שמר,

 להחמיץ חב־ מין0 יין(; )ביהוד משקה מיני

העפה. את
שמיר. ;(1מדברי צמח מין ז, ,*שמר
שמורה. ר׳ שמרות, שמרה,

 העמים אחד )בן שמיון כיושבי אהד שמרתי,
 אחרי• שמרון בערי אשור מלך שהושיב
מארצו(. ישראל את הנלותו  הם את *ישב כי באפן עשוי כלי ז, ,0שמרחם 1

בתוכו. הנתון הדבר
שטר. ר׳ שמך׳□,

(.*האדמה במעבה סטייה מין ז, ,*שמרקע
 על דשנה ;שית ;כהן ,*שמש (*)שמש
 אל בוא בעול, ;לאהד עבודה עבוד אחר,

 מאיזה ההגה )־ב־(, ,*והשתמש אשה.
 דבד לקוח ועבודתו; שמושו ידי על דבר

לשרות. איש לקוח ;בו לעבד
אשה. אל בוא בעול, ,*המטה שמש —
מלמד. אצל למוד ,*חכם תלמיד שמש —

 בהברה )בביכנ״ם, אצל־ עובד משית, ז, ,*שמש
 הסעדה; בשעת האכל מגיש שמחה(; במקרי או

המוליד. לאבר כנוי
 המאור הים, הכה, (,*שמשות )ר־ זו״ג, שמש,

ביום. המאיר הגדול
מערב. צד השמש, א1מב —
לנצח. לעולם, שמש, עם —
 בפני השמש, ננך השמש, לעיני —

בפרסום. כל,
ראשיה הערבים, בין ,*השמשות בין —

,חסק&ץ ח^0ט11, שכר (1
(6חח61

מכןן#6,לד.'1ז11#£1,1אטח::16 שטיקע *(

שמע
 היסב לבך שים : לאמו■ מבטא ,*מפיך

אומר. אתה אשר אל
 בשורה; שטועה; קול קשב; שמועה, ז, שמע,
 חוש0 ; משמעות טוב;, ;חוץ פני על שם

השמיעה.
 צלצול. נגינות, קול שבע(, )בהפסק: ז, שמע,
 לתהלה. שם פרסום שם, שמעי(, )כ׳ ז, שמע,

 )שמע, ישראל" "שמע פרשות ז, ,*שמע
 הובעו שבהן (*ויאט שטוע, אם והיה ואהבת,
אחדים. אמונה ועקרי היחוד אמונת

 את לקרא הפעלה נ, ,*שמע קריאת —
על או בתפלה ישראל" "שמע פרשת

הטטה.
שמועה. ר׳ נ, שמעה,

 מה פור, חוץ, פני על שם ז, שמענא',
למנהגו. בנונע איש על הבריות שמשיחים

 איש שאומר הלבה נ, שמעתתא/ שמעתא/
מסורה. שמועה; מפיו; ששמע רבו בשם

 לא שמע דקה, דממה קול לחש, ז, שמץ,

 ; )?(מזער מעט, מאד, קטן חלק ;ברור
 קטן הלק0 ;לעז רעה, שמועה *שמצה,

מדבר. מאד
 נאל. טנף, ;נבל בזה, פ״י, ,0שמץ (0)שמץ

 חרפה. קלון, קלון; שם חרפה, שטע נ, שמצה,

 עמוד נטור, ,*נצו ס״י, ישמר(, >שמר, שמר
 על־; הנן לדבר; ולב עין שים משמרתו, על

 וקוה חכה ;קיס להשאירו דבר על השנח
 ;לקימהו בלבו דבר ונצור זכור ;לדבר
 וכעס. שנאה זכור מדבר; הזהר כבד;

 שים זהיר, היה הזהר, נצור; היה השמר,
 כבד, שמר, מפני". עצבו על לשטר לב

 השמרים; את להסיר במשטרת סנן* חוקר;

 ; דבר מעשות *הזה השתמר, חכה. שמור;
 זמן התקיס ; דבר עשות לכלי לב על שים

 לב שים ;שמור היה* ;ט״ז< ו׳ )מיכה רב

דבר. לעשות
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החמה. שקיעת אחרי תיכף הערב

 הנדול המאור חרס, חמה, שמש, נ, שמשא',
החס. מחלת קדחת, ;היום לממשלת

 הקדחת מחלת נ, עתיקתא', שמשא —
חדלה. ואינה מכבר בחולה שהשתרשה

 הזכוכית לוחות אחד שמשות(, )ר׳ נ, שמשה,
 אחת ;המגדלים משני אחת החלון; שבחללי

 כחלון מפגרת כעין שבונים הגזית מאבני
)ילין(.
 שדה צמח מין (,*שמשמין )ר׳ ז, ,*שמשום

(.1 שמן עושים ומהם קטנים שנרעיניו

השטשום פרה
טוב ריח בעל צמח טין ז, ,*ש^שוק

 אהל בצורת בד עשוי גג סככת כעין נ, ,0שמשיה
 קרני מפני להגן לראש מעל אותה ששטים
 התקוע למקל סביב מתקפלת והיא השמש

מטריה(. )ר׳ נושאה לרצון ונסגרת ונפתחת
 מרבעים קטנים רקיקים ג״ר, ,0שמשמניות

כדבש. מטגנים טשטשמין העשוים
/3ריחנים פרחים נותן צמה טין ז, ,*שמשניה

 על־, ונדוי חרם שים פ״י, שמת", >שמת"(
העדה. מתוך את־ הבדל
העדה. מתוך הבדלה נדוי, הרם, נ, #?!תא",

0633,א 8653ח11ז<3ט1, שמשם *<

8653 וח
̂ 13]0ז3,ח שטשוק ס

וח3ץ0131ח6, ךח3ץ0ז3ןח
961101ז0ק6 שמשניה (3

שאטתי. ר׳ ,*שמתי
 הלבנות העצם מבליטות אחת שנים(, )ר׳ נ, שן,

הטוחנות החי בפי החדות
׳צוי י ״להא את
 111 2 130/1 צם1? ׳יד^ט ־ביה ע1ם?

9 11 להםי ניקי ל׳הםי שני

חד, ;פיו עברי משני
 ן

;דבר של החד הקצה
כלי חלק0 ;דבר איזה בקצה *בליטה
 וכיו״ב(. מזלג )מפרק, שנים כעין העשוי

 נכוה סלע בולט, סלע ז, סלע, שן —

בקצהו. מחדד
 הארעיות השנים נ, ,*לב1ד של שן —

 כאחרות והמתחלפות בקטנותו לילד אשר

קבועות.
 שנותנים מלאכותית שן נ, ,*תותבת שן —

החמרה. השן במקום
המפתח. לשון פין, נ, ,*המפתח שן --
רעב. בהוראת: מבטא שנים, נקיון —
 איש על משל בטוי ,*ועין בשן יצוא —

רע. מעסק התפטר אבל שהפסיד
צחוק. ,*שנים הראה —
 פנים הראה פנים, הסבר ,*שנים הלבן —

ל־. ושמחות שוחקות
 משל מבטא ,*שני־ בין אצבע נתון —

סכנה. למקום הכנס לאטד:
 לאשד. מליצי מבטא ,*שניה בין כרסה —

הרה. שהיא ומכירים רואים שכלם
 כעוס ;נעול מאוס, פ״י, ושנא(, )שנא, שנא

 בעיני הטאס השנא, שטום. איוב, על־,

 דבר עשה ,סהש;א שנוא. שנא, זולתו.
השנא. ,*השתנא ושנוא. מאום

 הואר ומבריק, לטזהיר היה שנוא, )שנא(
א.(. ח. )קהלת

שנה. ר׳ שנא,
שאני. ר׳ ,*שנא
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כרעת־. החמץ משטמה, איבה, נ, ^נאה,
 האדם טבע נ, ,*הבריות שנאת —

אנשים. מחברת והמתרחק המתבודד
 השורה, את מקלקלת שנאה —

ד “ ע הד :דןי י : ד - ז ,*השורה את מקלקלת ואהבה
 שנאה ידי על ונם אהבה ידי על נם

 אל ונוטים והנבון הרגיל מהדרך סרים

נכונה. לששט יכולים ואינם הצדדים אחד
 )?<; רבות שעמים דבר כסל דבר, מימנה נ, שנאן,

)?<. מלאך ; )?(שאנן
האלהים. מלאכי ז״ר, ,0שנאנים —

 עשה שנית, עשה ש״ע, ישנדי(, )שנה, שנה
 השוך דבר; על חזור שעמים; עשה שעם, עוד

 קנה למוד,* ;לאחר היה טבעו, או מראהו

 השנה, משנה. למוד למד; וכשרון; דעת
 האטד הלמד,* ;שעמים העשה ;שנית בוא

 החלף; הטר, שנה, וכיו״ב(. חק )הלכה,

 היה שנה, דבר. יעל חזור השרד; הבדל,
 .למד ,*השינה לאחר. והשוך החלף לאחר,

 התנכר, התחשש, לאחר.''השתנה, משנה

 כאדור; הראה לאחר, היה* כאחר; התראה
אחרת. צורה קכל התחלף,

דעת. וחסר כמשנע התראה טעמו, שנה —
 ?, *לו מנין היא רב שנה לא רבי —

 למד לא הרב אם :לאמה משל מבטא

התלמיד? זאת ידע מהיכן
 שנות(, נם שני ס״ר, שנות, נם שנים, )ר׳ נ, ^נה,

 ידועה. עת תקושר! חדש; עשר שנים של מומך

 הארץ תקושת זמן נ, ,0החמה שנת —
יום(. 365) השמש נלנל סביב

 הירח תקושת זמן נ, ,0הלבנה שנת —

 הארץ כדור סביב שעם עשרה שתים
יום(. 355)

 התשיעית הברכה נ, ,*השנים ברכת —

 לברך בבקשה העוסקת עשרה בשמונה
ותבואתה. השנה את

ראש. ר׳ השנה, ראש —
 )תכתבו( תכתב טובה לשנה —

 ביכה של נוסח .*)תחתמו( ותחתם

 ראש חנ בימי חברו את מברך שאיש
השנה.

 מצב הישן, מנוחת תנומה, נ, שנא, שנה,
הישן.

השיל. שן ז, שנהב
הטרח. השתנות; תמורה, חליטה, ז, ,*שנוי
 דק מאד, חד ;בראשו חד לו שיש ת, שנון,

 שכל בעל חריף,* בו; לחתך שקל טאר,

שננא. חייף,
 דבר ולומד ושונה החוזר שונלת חזרה, ז, ׳*שנון

 חד, וערמה הלוטוס שעלת ;רכות שעמים
דבור. לטישה;

(.1חריף בשם ירק סלע; שן נ, ;*שנונית
טתניו. על חנורה החוגר שעלת ז, ,*שנום

 שני(, תול^ת :או תולעת, שני :)נם ז, שני,
אדם. אריג (;*תולעי! מביצי מוצא אדם צבע מין

 מסמר ;הראשון שאחרי סדורי, מסש־ שני,
שעם. עוד נוסף לענין שדורי

 של בנות או בנים קרבת ,*בשני שני —

ביניהם. אחיות שתי או אחים שני
 בשבוע וחמומי שני יום ,*,וחמש שני —

 בנוגע או בתפלה התורה לקריאת )כנונע

לתענית(.
 :לאסר מבטא ,0וחמשי ־שני כל —

בשבוע. שעמים :כמו תדיר,
 בעלי שהיו *המעש ,*שני מ^שר —

 שבית )בזמן לירושלים מביאים השדות

 אחת שם שש; לאבלו קים( היה המקדומ

זרעים. בסדר התלמוד ממסכתות

 2ר.^x^2.^^^xקx1^08^1 ז־סמד. ומנונית, *(
$6חח68, 5£ח6, 86תח3,

 621־5)611, זטקזטק^3ז1?6, שני *(
663ז1316 קזטק16
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 עליות. השניה, שכדיוטה חדרים שניים, —
נשאם. שנוא, ת, שמא,

 משלשת אחד בדק, מששים אחד נ, ,*שמד.
בשעה. מאות ושש אלפים

 שתי או שונים מצבים שני מציאות נ, ,0שניות
אחד. באיש או בדבר שונות השקפות

 כשתי האטתה נ, השניות", אמונת —
 פועלים מתנגדים כחות בשני רשויות,
כעולם.

שנים. שנים של מספרים נ״ר, ,0שניות
השניה. המדרגה של ת, ,0שמי

 שתי־<, )ם׳ נ, שתים, שני־(, )ם׳ ז, שמם,
ואחד. אחד האחד, כפל יסודי, מססר

נ, ?נשרה, שתים ז׳ עשר,ז שנים —
ושתים. עשר ושנים, עשרה

מכאיב; דבור שנון, לעג לגלוג, נ, שנינה,
חד. והעושה הלוטש *פעלת

 קרח שבכת קרחון,0 ;חרמון הר שם ז, שניר,
הר. על

זה. ומלבד0 ;השניה בפעם תה״ם, שנית,
(.1אסכרה מחלה, מין נ, ,0שנית

 עשה חדד, לטוש, ם־י, ישן(, שנן, >שן, שנן
 רכות; פעמים השמע היטב; למד שנן, חי•

 נפגע היה יישתונן, ברור. באפן *בטא

כ״א(. ע״נ, )תהלים שנונים מדברים
שנונית. סלע, שן ז, ,*שנן

 כעל ;חריף שכל כעל שנון, חריף, ת, שמא",
וגדולות. חדות שנים
הרמה. שן נ, ׳*שננה

)חגורה(. והדק קשור אזור, ס״ע, שנם, (0>שנ
(.*כשם בדיד טין ז, ,0שנף

 קשור יחדו, לחוץ דחוק, פ״י, ,*שנץ (*)שנץ

יחד. היטב והדק

 ם^3ד.ק31ו1113, 5ד}^3ז13^1,ר שנית *(
8031־131106, 8031־161

83,לתממ ¥301116 שנף, *(

שעבד
 תקוה סרט; (,*שנצות ,*שנצים )ר׳ ז, ,*שנץ

 או חוט בנד; מהדקים שבה מעט רחבה
 וכדומה ילקוט או כיס כקצה נתון סרט

בו. לקשרהו

החנק. ,*השתנק חנק. פ״י, שנקי, (*>שנק
 ברדיפתו הידוע ביתי חי שם חתול, ז, שנרא'/

הבר. חתול פרא, חתול0 העכברים; אחרי
 (*שנתות )ר׳* הישן; מצב שנה, נ, שנת,

 )בכלי חריקה פנימה, שריטה, שרטת,
לסמן. בולטת שן כעין וכדומה(; הטדה לסמן

שנה. של ת, ,0שנתי
 משנה של סדרים )ששה סדרי שתא ר״ת, ש״ם,

ונמרא(.
 בחזקה, לקוח פ״י, ישפר■(, )שסה, שסד.

 חיה( או )כלב שלח )ב־(, ,*שסה כיוי♦
כ". הסת ; ב־
ב־. רעה( חיה או )כלב הסתה ז, ׳*שםוי
סדוקות. שסרסותיו חי בעל ת, שסוע,

 אשר הסדק והבוקע; השופע פעלת ז, ,*שםו_ע
החי. בפרסת
לגזרים. ופולח המשסף פעלת ז, ,*שסוף

 לקוח בזוז, שסה, י,*פ ישם(, )שסם, שסם
הבוז. בזוז, היה השוס, בחזקה.

 חלק חצה, בקוע, ס״י, ישסע(, )שסע, שסע
 ;לארכו דבר חלק בקע, שסע, לארכו. דבר

 ,*שסוע בין■• הפרד וטרוף; לקרעים קרוע
לקרעים. והקיע הטרף לחלקים; החלק

בקיע. פרץ, סדק, ז, שסע,
לגזרים. פלח שסוע, בקוע, פ״י, שסף, >שםף(
(.1ופריו עץ מין ז, ,*שסק

 שמיני ידוע(; הלכות )ספר ערוך שלחן ר״ת, ש״ע,

)עברית(. עבר שפת ; עשרה שמנה ; עצרת
 ממשלתו, תחת הכנע העבד, פ״י, ,*שעבד
דבר. על ואפתיקאי משכון חובת שים כבוש;

 1מ<3מ71, ג1ו8ק61, 001־0001116 שסק, *(
001061
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 הובעה ,*ל־ משחקת השעה —

שעה. באותה מצליח הוא ־,*ל עומדת
 שלטונו תקופת הלשה ,*עברה שעתו —

וכיו״ב.
קרובות. לעתים תדירי, ,*שעה בכל —
ל־. הזמן עכשיו לא ,*שעת־ זו אין —
 ולא ידוע לזמן צרה נ, ,*שעה צרת —

וחולשת. עוברת צרה לתמיד,
 והחניף התקרב ,*לשעה מקו□ נתון —

 לא לו; ועומדת משהקת שהשעה למי

 עד הקים למצב והכנע השעה את לדחק

שיעבר.
 את דחוק ,*השעה לפני עמוד —

הקים. למצב הכנע לא ,*השעה
 השעה את בון ,*השעה את העמד —

הרצויה.
 שמש, של שעון נ, ,*השעות אבן —

 עליה שרשמו אבן עשוי קדמון שעון

 את להורות באמצעה תקוע ומסמר קוים
את לדעת כדי השמש צל וירידת עלית

היום. שעת
 החיים הזה, העולם חיי ז״ר, ,*שעה חיי —

עולם"(. "לחיי )בנגוד לשעה רק שחם

 בשעת הנעשה דבר נ, ,*שעה הוראת —
הכלל. מן יוצא באפן הדחק

 באותו בדבר שיש הצרך ז, שעה, צדך —

רנע.
 כשעוה. רך היה פ״ע, (,*ישעו ,*)שעו *שעו

 מאספות שהדבורים כתם חמר דונג, נ, ,*שעוד.

מהפרחים. אבקו
מאד. רפה ,*כשעוד. רפה —
 איש על בטוי ,*כשעוד. רפה לבו —

לב. ומוג פחדן
 בלי הפה דרך מהריאה האויר יציאת ז, ,*שעול
 כהפסקים וחד קשה םןחד קול עם האיש חפץ

ופרכופים.

 למשכון, הגותן לעבד; היה הכבש, ,*שעבוד

 ,*השתעבד ואשתיקי. משכון נתור היה
 ;הכבש נכנע, היה ממשלת־, תחת הכנע

ואסתיקי. משכון בתור היה
 אפתיקי שימת על; תחת הכנעה ז, ,*שעבוד
רביב. ויסוריס ציות ;על־ משכון וחובת

 ועם אל־ עם >נם ם״ע, ישעה<, )שעה, שעה
 לבקש ובה בה הבט והנה, הנה שנה בי(,
 נשוא ;ל־ לב שים ב־, התענין ;עזרה

מ־; שנה מעל־, סור )־מן־(, ברצון; שנים
 ;מכסה היה שעה, שגה. עסוק, ־<,3>־

 השעה, ט(. כ״ט, )ישעיה, העין הטוח
 כסה ;הלאה והסב השנה הצרה, השנה

 י׳(. ו, )ישעיה, ראות( לבלי )עינים טיח

 משלט)?(; לבקש והנה הנה הבט השתעה,

בשיחה. בוא יחד, דבר
 מעשרים אהד (,*שעתי ב׳ ,*שעת־ )ס׳ נ, ,*שעה

 י עת רגע; דק; ששים תמים, ביום וארבעה
מאד. קצר זמן זמן; ידועה;

 עניים שאין שעה נ, ,*פנויה שעה —
עבודה. בה שאין שעה0 ;בשדה

 קשדת שעדת נ, ,*חצופה שעה —
ורעה.

 בה שמתעוררת שעה נ, ,*רחמים שעת —
 ולא ומחילה, סליחה ורחמנות, חמלה

לענש. רצון
בזמן. כעת, תה״ש, ,*בשעת —
 אותו לצרך רק ,*לשעתו ,*לשעה —

תמיד. ולא הזמן
צרה. ר׳ ,*בשעתה לצרה דיה —
רגע. מאד, קצר זמן נ, ,*_קלה שעה —
 תמיד משחקת השעה ,*בי_ד־ הובעה —

תמיד. מצליח שלוני ל־,
 או טוב זבן אז היה ,*גרמה השעה —

 שעת או רצון שעת היתד. רגע באותו רע,
וכדומה. כעם
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 מכונה שינות, מורה כלי ז, שעוף,

השעות. את להורות

 אבן ז, ,0השמש שעון —
שעה. ר׳ השעות,

 לבן סרח מין נ, ,0שעונית —
שעון(.1כחלחל

 מצסה טסה ;בשעוה משוח בד נ, ,0שעונית
מבריק. דק חמר

/*קטניות מין נ, ,*שעו?ית
 סרק ;דבר גדל ;אמד ;קבועה מיה ז, ,*שעיר

 מטיל שהמורה למודית עבודה0 ;לקח בלמוד,
להכין. התלמידים על
 הנדסה, נ, ,0השעורים חכמת —

גיאומטריה.
אחת. בסעם לא לסדקים, ,0לשעורים —
 (,*)לשעורין ,*לשעורים דבריך נתת —

 זה הק או זו הלכה במובן: תלמודי מבטא

 לכלם אחת כמדה נתנו ולא קבועים אינם
אחר. באסן ולשני כך לאחד אלא

שהות. זמן, זמן, משך נ, ,*שעות
)דקדוק(. זכר עצם שם ר״ת, שע״ז,

 רגלי סרסות מדרך שעטת"(, )ם׳ נ, שעטה,
בחזקה. סוס

 יחדו. וסשתים צמר מינים, משני ארג ז, שעטנז,

;שער בעל שד מין ;תיש זכר, עז ז, שעיר,
כשער. דקים גשם רביבי שעירים(, )ר׳
 בדבור שנורה אמרה ,0לעזאזל שעיר —

 לא על אחרים של חטא נשוא :במובן

דבר.
שער. מכסה שער, בעל ת, שעיר,

 וסמוכים דקים שעציו יער ;נקבה עז נ, שעירה,
כ״ו(. נ. )שוסטים לזה זה

)דקדוק(. כללי עצם שם ר״ת, שע״ב,

 מ3011$קס^3, ?3881(13ז8, שעונית, (1
!16זס <16 13 ק388101ר

$300115, ?1138016,113ז100ז שעועית *(

 הים מעמק ;החסן מלא היד, כף מלא ז, ש?ל,
הים. שטף
 אויר הוציא ,*השתעל ,*שעל (*>שעל

 וקיטה חד מיחד קול עם הסה דרך מהריאה
וסרכוסים. כהססקים

שעל. ר׳ ז, ,*ש?לון
 שעול ילדים, אצל השעול מחלת נ, ,0שעלת

/* החמור

סקקים.- ממנה שעושים רכה ן*ע קלסת ז, ,*שעם
 התנענע, ,*השתעמם ,*שעמם (*>שעם

 מרב התעצב נסש, בכליון לדבר השתוקק
עבודה. וחסר מבטלה התעצב ;לדבר תשוקה
 לדבר תשוקה נענועים, שעמוס, נ, ,*שעמה
 וחסר מבטלה הנפש לאות ;נפש ככליו;

שנעון. ;וכיו״ב עבודה
 האיש מצב שוממות, לב, תמהון ז, ,*שעמום

 זמן מארך סובל והוא לעבד במה לו שאין

העצבת. שגעון מחלת שחורה, טרה ; הבטלה
,*שעמום לידי מביאה הבטלה —

ידועה. חכמים אמרת
 שסובל מי ת, (*שעמוטית )נ׳ ,*שעמום

 העצכת, כמחלת חולה ;משתעמם מיטעטום,
שחורה. טרה כעל
 שים ב־, סמוך ;הסמך התמך, השען, >שע|(

 על יד", על היה ;כ־ בטוח כ־, מבטחו

 השען. ,*שעון בגבולי. ננוע נבול',
ב־. והחזק סמוך ,*השען

שעונים. מתקן או עושה (,0שענים )ר׳ ז, ,0שען
)דקדוק(. נקבה עצם שם ר״ת, שע״נ,

 דבר. על וכיו״ב( )ענף בדבר מהוא ס״י, ,*שענן

חלק; עשה החלק, ס״י, (,*יש? ,*)ש?? *ש??
 הקיר. אבני את כטיט או בסיד צסה טוח,

שעשע. ר׳ שעשע,
הרוח. חזון רעיון, מחשבה, שעסיס(, )ר׳ ז, שעף,

100x1110111, !<600111108160, 1) שעלת
00(4116100116, י^00ק£1ח 000211
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)דקדוק(. שיטי עצם שם ר״ת, שע״פ,

 ממקומו; חרוד רגוז, סעו״י, לשער(, )שער, שער
 סערה, כרוה הדוף התגעש; התחלל, סעור,

 פעור, השער, ידוע. הכר, הלאה; נשוא

 הלאה. נשוא סערה, כרוח הפץ שער, זעוף.
 שער; מכסה היה שער, בעל היה ,*השער

 פרוץ השתער, שער. מכסה להיות ההל
בכח. התנפל ;סערה כרוח

 שרביט* ;סוסה סער, ;חרדה רנז, ז, ישער,
בו. תלוי שהשרי

 החוטים קבוץ שער(, )ס׳ ז, שער, ישער,

 ראשו את ומכסים החי בעור הצומחים הדקים
 דק, שבט ;נוסו כל גס ולפעמים מגופו וחלק

 שעל מאד דקים חוטים מעין* ;שוט דק, ענף

 ;בזה זה סבוכים דקים ענפים ;צמחים
ירק. תרמיל ירק, שרביט

 מעור עשוי רחב בנד נ, שער, אדרת —
שעיר.

 :במובן מבטא ,*הראש שער מכור —
לו. שיש מה כל מכור

 חשוב בנפשו, דמה פ״י, ישעו"(, )שער, שער1
 שים,* ;בדעתו אמוד ; דבר אדות על בנפשו

 יד על עמוד וערכו; דבר מחיר ערוך אמוד,

 ,*שער שוער. היה השער, את שמור השער,
 לשוער, היה דבר; חשב מובניו(; )בכל שעור

 את מדוד )המדה(, הפתח; שומר בתור כהן
 ,*השתער נכונה. שתהיה ותקנה המדה

המדד. ;השום הערך,
 או עיר למבוא פתה שערים(, )ר׳ ז, ישער,

 דרך בעיר והעוברים היושבים האנשים ;חצר
 מושב מקום ;ועוד( י״א. נ. )רות השער

 מדה ;העיר( )במבוא לפנים השופטים
 המחיר מחיר, ;אמדן שעור,* ;לזרעונים

 הראשון הדף בספר; פרק* בשוק; השורר

 המחבר, שם הספר, שם : נמצא שבו בספר
וכו׳. נדפס שבו השנה הדפום, מקום

 משתדלים ז״י, ,*שערים מפקיעי —
 כלו אותו באספם דבר מחיר להעלות

ידם. תחת
נתעב. גרוע, ת, שער,

חזקה. רוח סוסה, סערה, נ, שערה,
 שער, אחד; שער חוט שאריות(, )ר׳ נ, שערה,
שכלת.* השער; קבוץ

מופלג. לרבוי סמן ,*הר^ש כשערות —
 על משל ׳*בשערה התלוים הררים —

יסוד. בלי קל רמז על הנוסדים גדולים ענינים
 : (* הדגן ממיני אחד שעורים(, )ר׳ נ, שערה,

קטנה. למדה *סמל
כשערה. דקה תולעת ז, ,*שערון

 לב; מחריד ענין נ, שערוריה, שערורה,
רעים. מעשים
לב. מיטיב שחוק תענוג, ענג, ז, שעשוע,
 )לב(, טיח* התענג; .ענג; שטח, ס״י, שעשע,

 התענג, השתעשע, ^ענוג. שעשע׳ טמטם.
בתענוגים. הזמן בלה
נוח. שקט, ת, ,*שף
 ונקוב דקור ס״י, (,*לשפד ,*)שפי *שפד

לעבר. מעבר בשפוד
 שפתות, ר• שפתי, ם׳ שפתים, )ר״ז נ, שפה,

 המתנועעות הפה גדות משתי אחת שפתות(, ם׳

 ;<תיש פי דברי ;ונסגרורת ונפי-זחוחז
 ;ארץ של או עם של מיוחדת לשון
 קצה, ;וכדומה נהר של אגף חוף, נדה,
 מדינה; או ארץ קצה נבול,* דבר; פאת

לאשה. הרחם בית נדות
לזות. ר׳ דכה, לעז, שפתים, לזות —
 :במובן מבטא ,*ולחוץ השפה מן —

עטו. כל ולכו :מעין ולב, בלב

 השפתים את פתוח שפתים, פשק —
הרבה. דבר הרבה,

 ,למשאןימ 06ז£51:י 0ז£6, שערה *(
53ז167
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 את ולשבח להלל מבטא ישק, שפתן□ —

 למדבר הסכמה מבטא ויפה; טוב המדבר

נכוחים. דברים
גמורה. בהחלטה לא ,*רפד בשפה —
 זקוף היה פעו״י, <,*ישפה ,*ישפה *שפה

 שפוך ; הבריא ;הרגע שקט, היה ; וגבוה
 שלא באפן כלי אל מכלי ובנחת לאט נוזל

 שוף, ;השקט הרגע, ;השמרים בו יתערבבו

 התרומם, השפה, ולחוץ. מעוך שפשף;
 ;שנון עשה ;משפע עשה ,*שפה הנשא.

 היה שפה, במקצועה. הקצע חלק; עשה

 חלק. היה* )ילין(; שקוף היה ובולט; זקוף,

 לדעתו שוב ; הרגע שקט, היה ,*השתפה
)משנע(. הצלולה

 ;רבוי שפע,* ;חלב קפאון גבינה, נ, שפה,
כבנין. אבנים שורת נדבך,
 חד דק מקל או ברזל ניד ז, ,*שפוד ,*שפוד

האש. על וצולים כשר נתחי חורזים שעליו
שפט. ר׳ ;תוכחה ענש, ז, שפוט,

 מנהג, ;המשפט עשית משפט, ר׳ ז, ,*שפוט
ילדות. מעשה בערות; טפשות, משפט; דרך,
 ;שאנן שקט, )דרך(; מסקל פנוי, ת, ,*שפוי

 ;בשכלו בריא צלולה, דעה בעל מישב,
ישר. חלק, מדכא; כפוף, בריא;

 הדקים השבבים הרהיטני, שברי ז, ,*שפוי
 פעלת השופין; או המקצועה מתחת הנופלים

משפע. בשפוע, נטיה ;המשפשף
שפל. ר׳ ,*שפול

 סרח, שפל; מקום כלי, תחתית ז״ר, ,*שפולי□
הר. רגלי )בשמלה(; שכל
הרחם. בית ,*מ^י□ שפולי —

צפון. טמון, ת, ,*שפון
(.1דנן טין ז, ,*ן1שפ

 ונוטה משפע שהוא דבר תכונת ז, ,*שפו?
 מה מאנך; במצב ולא בעקלתון למטה

,.!;זנסק 861216, עז6 שפון (1

הלח. מדת נדות על שעובר
 חלש,, ומקפל; כפוף שחוח, נגרר; ת, ,*שפוף
רפה.
מחדש. שנשרפו לבנים שככת ,*שפוף

 ן אבוב קטן, צנור חלול, קנה נ, ,*שפופרת
 קלפת גיצה<, )־של למרחוק; צפיה קנה

 איזה תוכה אל לקבל הראויה ריקה ביצה
דבר.
 כבנין" והטבה תקון בית, בדק וזקק, ז, ,*שפוץ
ונדכא. כואב ת, ,*שפוץ
שפה. ר׳ גבינה, בקר, שפות 4)שפות
וצרעת. כשחין כסה פ״י, שפח, >שפח(
 לשרת" לבית לקוחה אשה משרתת, נ, שפחדי,

 יעודה שפחה נ, ,*חרופה שפחה —
ונסה. פשוטה בזויה, ;לאדוניה

 עבודת השפחה, פעלת שרות, ג, ,*שפחות
המשרתת.

 בין הוכיח דון, פ״י, ישפט(, >שםט, שפט
 את והךשע הצדיק את הצדק ורשע, צדיק

 עמוד ;עושקו מיד עשוק הציל ;הרשע
 בוא השפט, ענוש. עון, על יסור ; לימין־

הענש. עון, על הוכח הוסר, ; עם־ במשפט
 סופר- ברבים(, רק במקרא )נמצא ז, שפט,

משפט. ר׳* ;תוכחה שופטים,
שוטה. טפש, ת, שפטנא/

 בשפטני אטו ?/ עסקינן בשפטני —
 בשוטים, אנו עוסקים וכי עסקינן?■,

יעשה לא דעת בר איש : לאטר מבטא
הזה. כדבר

 אי־ שקט, כנוחה, ז, (,*שסי :)בהפסק ,*שפי
 הסובבת הירך כף שעל העבה הבשר ;רעש

השוק. עצם את
 ;נכוה הר ; קרחה ז, שסי(, :)בהפסק שפי,

 שפוי, (,*שפאים )כ״ר* וצמח; חציר בלי

רהיטני. שבבי
בנכה זקופה, בקומה קוממיות, תה״ם, שפי,
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)?<. וטז־כא נשכר בלב קומה;

 כלי אל מכלי נוזל וטריק שומה ז, ,*שפי
יין. מוכר ;בנחת
כקצהו. מחדד ת, ,*#פיר

 ששרה. מריב: במול שלום, עשית נ, ,*#פיות
 משפט, והדין, השושט כעשה נ, ,*שפיטה

ששוט.
ששך. ר׳ נ, ,*שפיכות ,*#פיכה

שופכים. ר׳ ,*שפיכות מי —
;נפש הרינת נ, ,*המים שפיכות —

 קשים דברים ידי על אחר שני הלבנת0

וכדומה.
 ן הארסיים הנחשים ממיני אהד ז, שפיפון,
הק־נים(. )נחש
 במעי העבר נמצא שבו העור ז, ,*שפיר

עבר. אמו;
 יפה, באשן תה״ם, נהדר; יפה, ת, ,*#פיר

היטב. נכון, באפן
לבשול. המרים על קדרה שיטת נ, ,*שפיתה

 הוציא והרק, יצוק פ״י, .י#פך<, )#פך, שפך
 כהטית מכלי וכדוטה חול או נרעינים או נוזל

 הלאה. זרוק בהפיכתו; או הצדה הכלי

 או גרעינים או נוזל הוצק הוצק, השפך,
 | היה* ;השפך ך,*#פ טבלי. וכיו״ב חול

;השפך ה#תפך, משפע. לא היה זקוף,
מות. ; והתישה ככה >נפש<,

רצוח. הרוג, הם, ך#1פ —
על־• וכעם קצף הראה חמה, ך#1פ —
 עפר ונבב שפוך סוללה, שפוך —

סוללה. לעשות
 התפלל, נפש, שפוך שיח, שפוך —

העתר.
 י נשפכו ,*ברכי־ על מים נשפכו —

 מבהלה השתין פלוני ,*ןי־5שו על מים

פתאים. ופחד
שופכים. ר׳ ,*שופכים —

 הרקת מקום ; שפיכה השופך, פעלת ז, שפך,
הים. אל נהר השפך מקום תוצאה,* ;דבר

של צגור* לגבי׳; השתן אבר נ, שפכה,
שופכים.
ושמן. מיץ מלא )זיתו ת, ,*#פכ״ני

 שהוח, ;נגדך היה ס״ע, _י#פל(, )#פל, שפל
 ;מנאוהו ירוד נאונו, מרום ירוד ;למטה ירוד
 מטה, הוריד השפיל, נמוך. בקול דבר
 הביא הכנע, ;נאוה כטל נטוך, למקום הנע

 השפל, שפול, חומה. הפל על; תחת
התרפה. התרשל, ,*ה#תפל מטה. הורד

 קל נכבד, לא ;קומה קצר נמוך, ת, שפל,

 לא זריז, לא מתרשל, ; גאה לא ענו, ; ערך

מהיר.
ענו. ת, רוח, שפל ברך, #פל —
 כילי לאיש כנוי שפלה", נפש —

עין. וצר
רוח. ושפל לענו היה ,*דעתו ה#פל —
יששל. מעמד נמוך, מעמד ז, #פל,
הים. סי חפר ים, של זוטו ז, ,0שפל

 חוף שעל מישור כישור; עמק, נ, #פלה,

 יהודה כהרי ישראל ארץ בננב התיכון הים
ננכה. עזה ועד צפונה
 הכנעה, ;ירידה משקע, נ, #פלות, #פלה,

ושפלים. טעשיס׳רעים* ענוה;
 התרשלות. עצלות, נ, ידים,7 #פלות —

העליונה. השפה שעל השער ז, שפם,
 בדרומית נמצאת קטנה טמאה חיה טין ז, #פן,

לארנבת דומה קטנה חיה0 ;בא׳יי מזרחית
 לרב; זוב נזול, פ״ע, (,*.ישפע ,*)#פע *#פע
 ירוד ;באלכסון נטה ;לרב היה הרכה, היה

 כרתיחת )קדרה גדותיו על עכור כשסוע;

 לא בששוע, ירוד ,*#פיע וכדוטהו. המים
 ,*ה#פע משלשל. היה באלכסון: ירוד ישר,

 1<3ח1וז€1ר6,ח 13,תוק שםןס
1־36611



— 623 — שפע
 קנה ;באלכסון שירה עשה ;שסוע עשה

 ולא יחד הרכה ומכור קנה כשסע, ומכור

 ;ל־ גדול חלק נתון ל־, לרב נתון ;לאחדים
 מוסרית פעולה פעול0 ;טהמדה יותר נתון

 המשפיע. כחפץ שיעשה אחר על פעול על",

ירודבשפוע. ,*השתפע
 סוחר ז, ,*גסה.( מךה3> משפיע —

 ולא יחד הרכה כשפע, ומוכר הקונה

ד.(. כ. )דמאי לאחדים
פרנסה.0 ;מרבית רבוי, ; זרם ז, שפע,
רב. במספר לרב, תה״ם, ,*בשפע —

 החלקה,* רב; המון מרבית; נ, שפעת, שפעה,

הישרה.
.ס מתדבקת קדחת מחלת מין נ, ,0שפעת
 השפל. כסוף, שפשף; ר׳ ,*שפף

שפופרת. ר׳ נ, ,*שפפרת
 בנין :פה בית, בדק תקן ,*שפץ (*>שםץ
ושכללו. ותקנו
שפוץ. בית, כדק תקון ז, ,*שפץ

 היה כף; מחוא פ״ע, .ישפק(, >שפק, שפק
 ;התגלגל השפק, הצרך. כדי היה די,

צרכו. די מלא
 שאינו דבר ספק, רב; שפע מרבית, ז, שפק,

 לחשב יסוד לאיש הנותן הרוח מצב ברור;

נכון. איננו או ודאי איננו דבר שאיזה
 יפה, היה >על־(, פ״ע, ישפר(, >שפר׳ שפר

 ;פה, שפר, התקשט. התיפה, ,*השפר
יפה. יפה, עשה ,0השפר יפה. ינשה

 נעם, יפי, נ, שפרה, שפרה/ ז, ששר,

שבדבר. והנבחר הטוב תפארת;
היותר ביותר, הנבחר ,*דשפרי שפרי —

ונעים. טוב
יפה. נעים, ת, ,*ישפר

 )?(; שטיח מרבד, ; )?( תפארת יפי, ז, שפריר,

)?(.שמים
1טתח6ח23, שפעת ס

שקד
משפש. ר׳ ,*שפש

והחלקה. טרו-ק גרוד; חכוך, ז, ,*שפשוף
 מרוק. לטוש, וננב; הכוך חכוך, ס״י, ,*שפשף

 לוח שרשרת, נ, ,*שפשפת ז, ,*שפשף

 ושמים קנה בראש הצירים שמשימים קטן
 עליו; שישב העוף בו שידבק כדי דבק עליו

 המסתובב נג ראש על נם כעין הרוח, דנל0
 קטן נצרים שטיח או בייזל סבכת רוח; לכל

וחול. טכץ ולנקותן הנעלים את לשפשף

 נתון; שים, הכין, פ״י, ישפרס, )שפת, שפת
)קדרה(. הכירים על שים
פורענות", של יורה ל־ שפות —

ויסורים צרות פלוני על והביא הכין

 עם מטה כעין ספה, רך, כסא נ, ,*שפתה
לשכת. מסעד
 כקר רבץ מקום ; )?(גבולות נ, זוגי שפתים,

דבר. בהם לתלות עטורים ווי וצאן)?(;
 שבתי ;)חזן( צבור שליח ר״ת, ש״ץ, ש״צ,

השקר(. )משיח צבי
התוך. שסף, פ״י, ,*שצף (*>שצף

זרם. שטף, ז, שצף,
 גדול, כים דברים, בה לשים אמתחת ז, שק,

 שלובשים שער אריג חתיכת גדול; ילקוט
 אריג* ; ולמטה הטתנים מן אכל לאות אותה

עזים. משער עשוי
קדש. שבת ר״ת, ש״ק,

 על ששטים לעגלה טתחת מוט סדן, ג, ,*שקא

האופן. ציר יד, האופנים, את קצותיו
 הקשר ;כפוף היה הכוף, השקד׳ )שקל(

י״ד(. א׳, )איכה
 תת טבלי ער היה פ״ע, ,ישקר(, )שקד, שקד

 היה* וטהיר; זריז היה ארוב; לעיניו; שנה
 לדאג לב שים ;כמעשיו ומתמיד חרוץ

 שקדים. ציץ כתבנית היה שקד, על־. ולשמר

אחרי־. השתוקק שאוף, ,*השתקד



עץ ז, שקד,
שקד

חעץ פרי הלוז;
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חלק (;1לח

 כעין וקשה חלול ספוגי

 הח• בגרון בולט שקד

 הבליעה, כירת בראש
 או *"בלוט נם לו קוראים
.*"חמה

 ז׳ר פרך/ שקדי —
 על הנשברים שקדים

 באצבעות, פריכה ידי
 קלפה בעלי שקדים

רכה.
בעבודתו. מתמיד חרוץ, ת, שקדר׳

שקידה. ר׳ נ, ,0שקדנות ז, ,0שקד
 השקה, לח. המלא לח, הרוה שקה, >שקה<(
 על מים שפוך ארץ, רוח לשתות; נתון

ט<. לו. )תהלים וברכה רצון השפיע ;אדמה
להוט. שקדן; חרוץ, ת, שקוד,

 נתון וראשו קצר שצוארו איש ת, ,*שקוט
מאד. כפוף ;שמוט( )הפך: כתפיו בין
 פעלת השקאה,0 ;נפש משיב משקה ז, שקוי,

המשקה.
כמשקל. השוקל פעלת ז, ,*שקול

 מחשבה הדעת, ישוב ז, ,*הדעת שקול —
 והשקפות דעות בין להכריע לב ושימת

מתנגדות.
 חשוב ל־; שוה ל", במשקל דומה ת, ,*שקול

 לא מספק, במשקלם; שוים צדדיו ששני כ";
מכרע. לא ;ברור
 מרכב דין בית ז, ,*שקול דין בית —

 , שיהיה ואפשר לחבריו בנוגע זוגי ממספר
 אחת לדעה המסכימים החברים מספר
לה. המתנגדים למספר שוד.

 לא המובן או הדבר ,*שקול הדבר —
להכריע. ואין ברור

 מזל8.33;11,>5^311(161,3וח3ז1£1£ שקד (1
31רח0ח(1

שקיך-
 משתויס שבתיו שיר ז, ,0שקול שיר —

תנועותיהם. כמספר
 במים; והצולל השוקע דכר מצב ז, ,*שקו?

דבר. בפני מעמק מקום
 שבר בכלי הלול חלק ז, ,*שקיע בית —

וכיו״ב(. )בפמוט דבר תוחבים
 מלת שכוש או לשבועה, כנוי נ, ,*שקו^ה

.*"שבועה
 מלכן דרכו; עוברים אור שקרני ת, שקוף,
)?(.חלון

משקוף. (,*שקופות )ר׳ ז, ,*ף1שק
לאליל. כח כנוי ;נכלה תועבה, ז, שקוץ,

לשבועה. כגוי נ, ,*שקוקה
בעיניו. ומרמז השוקר פעלת ז, ,0שקור

 שקר; דברי והמכזב, המשקר פעלת ז, ,*שקור
חרס. כד מין
 ומפחד; מרנז גוה פ״ע, ישקט(, )שקט, שקט

 לא הרגע, ;איש הרגיז מבלי כמנוחה היה

 מרנז; הנה הרגע, השקט, דבר. עשה
שקוט.

דאגה. חסר* ;מנוחה ז, שקט,
ובוטח. שוקט שלו, נוח, ת, ,*שקט
 צמחים; השקאת ז, <,*שקי )כהפסק: ,*שקי
בו. ששותים כלי

אותו. שמשקים צמח ז, ,*שקי צמח —
 תכונת השקדן, טבע שקדנות, נ, ,*שקידה
מעשהו. על השוקד האיש
 השדה ידה על להשהות תעלה נ, ,*שקיד.

הנן. או
משקה. שדה ז, ,*שקיה בית —
 בהמה נכי על הנתן כפול שק ז״ז, ,0שקים

ומזה. מזה
לשתיה. הראוי דבר משקה, ז, ׳*שקין

 השמש, ירידת צלילה; ירידה, נ, ,*שקי^ה
השמש. בוא

כספינה. צוהר ;סלע שן ז, ,*שקיף
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חזקה. האוה תשוקה, נ, ,*שקיקות

 כבד בכות קבו? פ״י, ישקל(, >שקל, שקל
 לקוח;* )כסף(; במשקל של□ ;במאזני□ דבר

 לעשותו; איך והתבונן בדבר עין חשוב,
 כתוב0 ;“ש^ל שלם דבר; מהיר ערוך שים,

 בדבר. משקל שווי שים ידוע; כמשקל שידים

 כבדו. לדעת במאזנים הוש□ השקל,

 לו יאבד שלא באפן דבר שים ,*שקל
 שקול ,*השקל צדדיו. מאחד משקל שווי

 ;זה או זה לצד להבריע בדי חשוב בדעתו,
העריך.

שקול. ר׳ ,*שקול —
 )בענין ונתון נשוא וטרוא/ ל1שק —

וכיו״ב(. הלכה
 )בענין ופתן משא וטוץא', שקלא —

וביו״ב(. הלכה
 לכני שהיתה זהב או כפף של ממבע ז, שקל,

 היה כסף של )שקל אדמתם; על בשבתם ישראל

 אכן ;בכנה( מחמשים אהד גרה, עשרי□
 לאיזה שמשלמים התרומה ; מכסת0 ;המשקל

חכרה.
 העוסקת תלמודית מסכת שם ,*שקלים —

 כשבת למקדש כשלמים שהיו השקל בדיני

אדמתו. על ישראל
 ופריו עץ כן שקמות(, שקמים, )ר׳ נ, שקמה,

<.* קטנות לתאנים הדומה
בערטון. מורכבת תאנה נ, ,*שקמה ?ת —
 שלא שקמה נ, ,*שקמה בתולת —

ענפיה. קמטו ולא זמרו
 גרופית. ר׳ נ, ,*שקמה של גרופית -

 מבוע, צלול, פ״ע, ישקע(, >שקע, שקע
 בוא, ;נגרש( נהר )כי וירוד שוב :מטה ירוד

 מבער חדול הדעך, ;)השמש( מזרח הדול

 השקע, מטה. הוריד השפיל, פ״י,* ;)אש(
 0111,קסאס< שקמה (1

שקר
 ;בתוך־ שי□ תחוב, נעוץ, ,*#.ק? שקוע.

 השפל, ; בדבר עיונו כל שים נ־(, )־עצמו

 הוריד ,1השפיד השקע, ;למטה הוריד
 ב־<, )"עצמו ;)השמש( שקוע,* ;מטה

 ישוב ,*השתקע בדבר־. מעיניו כל שים

 ; שקוע ; השכח ; הוסר ; ב־ קבע ישיבת
 ברפש; שקוע ככץ, טבוע התערבב; השתרש;
התאחר.

 מעסק משקע, השקוע; דבר מצב ז, ,*שקע
דבר. בפני

שקע. דכר, בפני מעמק נ, שקערורה,
 נעוץ ; הלום פ״ע, (,*ישקף ,*)שקף *שקף
 החוצה; הראה השקף, דפיקה. ידי על

 בולט. היה ;דרך־ השנת דרך־, הבט
 הבט לראות, החוצה עיניו שים השקף,

 :העינים( )נכות עצום* ;לנכח והתבונן
 כמחשבות התעמק ומשפע; שנון דבר עשה
 שוב בצבץ, ,*השתקף שנשכה. דבר לזכר

אור(. )קרן אחור
 דלת)?( מסגרת עצים; שורות בין רוח ז, שקף,

ה.(. ז. א. )מלכים
 טמא. נבל, מאום; תאוב, פ״י, שקק, )שקק(

 ,*השתקק ומאום. מתעב היה ,*שקוק
למאום. היה
 קטנה חיה* ;נמאס דבר פגול, תועבה, ז, שקק,

 נער0 ;הזוחלות החיות רמשים, ;מאוסה

נטוס. וחסר שובב
 ;דבר על התנפל ס״ע, ישק<, >שקק, שקק

 שוק. ר׳ *השתוקק, במרוצה. שטוף רוץ,
שקשק. ר׳ ,*השתקשק

קטן. שוק ז, ,*שקק
 ובה כה העין מבט הפנה פ״י, שקר, >שקר(

 קצות צבוע ;כעינים קרוץ ;בגנדרנות
בפוך)?(. העפעפים

 בכרית, בגוד פ״ע, ישקר(, >שקר, שקר
;אמת לא הנד שקר, אמור שקר, פעול.
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מזמר. משורר, ז, שר,

רגלים. שלש רב; שלום רע; שם ר״ת, ש״ר,
 ונאות מים אנמי של מתעה מראה ז, שרב,

 לנוסעים לפעמים הנראה )גרועות( דשא

הקיץ. ימי* השמתו; להט חזק; חם במדבר;
 התחמם והרב; יבש היה ,*השתרב (*>שרב
השמש. מלהט הרבה
 היה ,*השתרבב למטה. הוריד פ״י, ,*שרבב

מדלדל. היה ;)אבר( טדי יותר א־ך
 ;והארך משוך ;בשבט הביט פ״י, ,*שרבט
אבעבעות. העלה
 מקל בעין מושלים, שבט שבט; ז, שרביט,

 ת־יסיל ענף; בד,* שלטון; לאות המושל ביד

בצמיחתם. קטניות מיני של
 מים בם *להעבי צנורות מערבת ז, ,*ב*שרבר

למקום. מטקום
 יחד. הפתל הקלע, הסתבך, שרו׳ג, )שרג(

התעבת. הסתבך, השתרג,
שו־ה. נדבך, ; מנורה ; נר ז, שרגא",

בוחשת. בף ז, ,*שרגוש
מדינה. של סתרים סופר ז, ,*שרניון

 נוס, הסלט, ס״ע, ישרד(, )שרד׳ שרד
 השאר ,*שרד לפליטה. השאר ; הנצל

באריג. ארוג( בלתי )חלק שפה
)?(. קליעה ; )?( פקדה שררה, ז, שרד,
 בלי לסבסוד קלעים ז״ר, שרד, בגדי —

 חברה בנדי ;סיחדים משרה כגדי0 ;בית
כי״ס. תלמידי או אנדה או

קוים. בו לעשות מחט בעין חרט, ז, שרד,
 ;האבק הלחם, פ״ע, ישרה.(, )שרה, שרה

ב־. משול על"; התגבר
ש־. אשת גבירה, בבודה, אשה נ, שרה׳
 הוציא שלוח, פעי׳י, .ישרה׳(, )שרה׳ שרה

 על"; חול על־, היה דור; גור,* למרחב;

 להרטיבו במים דבר שים ארוג; היה; המצא,
היה ,*השרה אסור(. )דבר התיר ;ולרכבו

 ובדומה(. )במשקל הונה רמה,* בכרית; בגוד

 נחשב היה בשקר, מחזק היה ,*השתקר

כשקר.
 מרמה, כזב; כחש, אמת, לא ז, שקרא/ שקר,

בגי.
 ללא לחנם, לשוא, תה״ם, לשקר, —

תועלת.
 ובלב באמת לא שהתניר גר ,*שקר נר —

תמים.
וכזב. במרמה לקוח לחם שקר, לחם —
 עממי משל ,*רגלים לו אין שקר —

יגלה. השקר תקומה, אין לשקר : לאטר
 האמת קאי/ לא שקרא קאי קשטא —

 אין שקר מעין: ינון, לא והשקר קימת

רגלים. לו
כזבן. שקר, מדבר ז, ,*שקרן ,*שקר

אדם. צבע ג, ,*שקרה
 שפשף ורטוב; לח עשה הרטב, ם״י, ,*שקשק

והנה. הנה רוץ התרוצץ, השתקשק, ורחוץ.
 באר או מעין יד שעל חלולה אבן נ, שקת,

ממנו. לשתות כלי בהמה; ממנה להשקות
הבטן. בעור שקוע כסתור החי, טבור ז, שר,
 ומצוה, נניד שרים(, ר׳ שר, :)בהספק ז, שר,

;ונדיב נכבד איש ; שליט מושל, ;מפקד
 1 ממנה מרום מלאך ;טןחסת משפחה כן
אומה. על
| היל. אנשי על מפקד פקיד ז, צבא, שר —
 ־מאד־" ■חמשים, עשרה, שר —

 עשרה על מפקד צבא פקיד ז, "אלף,
 או סאה, או חמשים, או החיל, מאנשי

אלף.
לאלהים. כנוי שרים, שר —
,*העולם שר ,*מעלה של שר —

החשובים. למלאכים כנוי
 )בלשון ביטים ובא זקן ,*בשנים שר —

התול(.
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 שרה, לנוזל. היה הטס; ;לרככו במים שרוי

 השכן, ,*השרה )?(. הציל מצרה, חלץ
 ספק פ־נס, ;יחול כי לרבר גרום ;הושיב

מזינות.
 משוררת, ;עצים שורות שתי כין דרך נ, שרה׳

שירה. אורחה, מזמרת;
שירה. שיר, ר■ צמיד, אצעדה, נ, שרה,

 של־; במצב נטצא נר; דר, שובן, ת, ,*שרוי
לרככו. בטיס מו-שם
ולרככו. להרטיבו בטיס דבר שיטת ז, ,*שרוי
הנעל. לקשר פתיל ז, שרוך,
 דבר : בהוראת נם בא ז, נעל, שרוך —

עיך. קל
 עור של יד בית כעין ז, ,*שרוול ,*שרול

 העכורה בשעת ידו אטת על האומן שמשים
 ישתלשל לבל בגדו יד בית את להדק

 בית בגד, של יד בית0 ;מעבודתו ויפריעהו

היד. אה המכסה הבגד הלק זרוע,
 המישור לא־ץ פרטי שם הידיעה(, )בהא ז, ן׳*ש״

 עד מיפו הים הוף על ישראל ארץ במערב
 לארץ שם הידיעה( הא )בלי ; הכרמל הר

 נושבו שם מזרחה, לירדן בעבר המישור

נד. בני
השרון. של 'ת, ,*שדוני
מדי. יותר גדול מאבריו שאחד ת, שריע,

השורף. פעלת שרפה, ז, ,*שרוף
שורק. ר׳ ; אדמדם לבן גפן פרי ז, שרוק,

 (0שיו-תים נס ,0שרויות ,*שרותות )ר׳ זו״ג, ,*שרות
 בעבודה לאחר עזרה אחר, בשביל מעשה עבודת

המקדש. בבית העבודה ;תפקיד ;ובמעשה
 בעור נדודות עשה פ״י, ישרט(, )שרט, שרט

 בעור. כקוים ארכים פצעים עשה הכשר,
שרוט. ,*שרט הפצע. המחץ, השרט,

 הבשר, בעור מחץ נדודה, נ, שרטת, ז, שרט,

הבשר. כעור וצר ארך פצע
קוים עשית סרגיל, ז, שרטוט", ,*שרטוט

שרירות
הניר. על קוים ציורי או

משרטט ניר נליון נ, ,0שרטוטיה ,0שרטוטיה
 ישר לכתב אח־ חלק ניר תחת לשימו בקוים

 שכותבים הניר דיך הנשקפים הקוים פי על
עליו.
בים. חול מלא מקוב ז, ,*שרטון ,*שרטון
 קוים עשי• סרגל, ס״י, ,*שרטט ׳*שךטט

בסרגל.
שרט. ר׳ נ, שרטת,

 שהוא דבר תפל, ;זלזל גפן, עץ בד ז, שריג,
עיקר. ולא תפל

והקולע. השורג פעלת נ, ,*שרינה
;פליטה ידי על נשא־ נמלט, פליט, ז, שריד,

שנשאר. מה שארית,
סנולה. יחידי ז״ר, שרידים, —

 ולרככו. להרטיבו בטים דבר שימת נ, ,*שריה

)?(. חץ של חדו ; )?( ;שריון נ, שריה,
 טלחטה; בעת ללכשו ברזל מד ז, שדין, שריון,

 השרש קצה הצידונים; בפי הרמון הר שם
)בצטח(. התחתון
שרט. שרטת, השורט; פעלת נ, ,*שריטה
שרפה. ר׳ שריפה,

 שהעכירו )פשתן(; מנערת מנקה ת, שריק,
מסרק. עליו

 קול צפצוף, ;הרועים חליל קול נ, שריקה,

השפתים. מבין היוצא וחד דק
 )כדקדוק(, נ״ר, ,0השריקה אותיות —

)זשסץ<. השנים ממוצא האותיות
 בנוף הבשר הלקי החי; עורקי מיתר ז, שריר,
האברים, לתנועת המשמשים והאדם החי

עכבר.
_קים. אמיץ, חזק, ת, ,*שריר
 ׳*ןקןם שריר והכל ,*וק;ם שריר —

 שנאמר דבר וחזוק לאשו־ מקבלת אמרה

זה. לפני
קשי. רע, נ, שרירות,
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שארית. ר׳ נ, שרית,
 שיטנו והנה, הנה שוטט ס״י, ש_רך, >שרך<
ע_קטות. בדרכים רוח לכל
 עלים כעל שיח סין נ, ,*שרבה ז, ׳**שר

(.1פרחים יחסר מסצלים

שנק. ר׳ ,*שרנק
 א־כו. סלא והתמודד התפשט השתרע, >שרע<

הרוח. חזון מחשבה, שרעפים( )ר׳ ז, שרעף,
 נתון באש, הבער פ״י, ישרף(, >שךף, שרף

 השרף בלוע. נמוע, נסוא,* אש; למאכלת

 הקטר ,*שרף אש. למאכלת היה שרוף,

אש. למאכלת היה שרוף, קטרת.
אלהים. מלאך ;ארסי נחש ז, שרף,

 מיין ;העץ מן המוצא זפת כפר, ז, ,*שרף
נזיד. מרק, ;יבש כדבר היוצא הנוזל ;צמח
 | אש, מאכלת ;תבערה אש, מוקד נ, שרפה,

 כאיכע )אחת איש שרפת* ;בעיה דלקה,

בי״ד(. מיתות
דם. פרץ רב, דם זיבת מחלת נ, ,*שרפה

הדום. ונמוך, קטן כסא ז, ,*שרפרף
 רמוש, זהול, סעו״י, ישרץ(, שרץ,* שרץ

 ז1זג10ק01מט1<י ?3 ז ,ח נא ט £6,־! שרך *(
(61־0

 הוציא ;ולהתנועע לזחל נרוס ;התנועע

 שרוק. ,*השרץ הרכה. ורבה סרה שרצים;

 או ביבשה ורוכש המתנועע קטן הי ז, שרץ,
 רע. למעשה סמל* ; זוחלים תולעים ;בסים

 העושה על משל ,*?ידו .ושרץ בל1ט —
 שבידו,. הנזלה את מחזיר ואינו תשובה

 חטא מעשי על בדברים המתודה על או

מעשיי. את לעזוב בלבו נוטר ואינו
 ענבים כין ;)סוס( אדטרס, לבן ת, שרק,

משבחים.
סקר. ר׳ ;סרק ר׳ ,*שדק

 בשפתים, צפצף פ״ע, .ישרק(, >שרק, שרק
 צפצף השפתיס; מבין ועז חד קול הוציא

 ממקומו; יצוא השטט, אחרים; לאד בבוז

טוח. צבע; *שים
שורקה. שורק, ר׳ נ, שרקה, ז, שרק,

 גותנווג שהנשים צבע סרק, ז, ,*שרק ,*שרק
ושפתיהן. לחייהן על

ולעג. בוז של שריקה נ, שרקה,
(.1עוף מין ז, ,*שדקדק

 שלוט; משול, פ״ע, ןשר(, >שרר, שרר
 השתרר, לשר. מנה השר, על־. התנכר

אחר. על ממשלה לו לקוח
 כעור־ שקוע בכפתור טבור, ז, שרד, שרר,

שר. הבטן,
 שר, מחטל,0 ;מכשלה שלטון, נ, ,*שררה

גניד.
מן התרהק ,*השררה מן בדיה —

השלטון. ומן הכבוד
 האימה מתוך צמח עקור פ״י, שרש, >שדש<

 ואבד ממקומו הכר עקור0 ;שרשיו עם
 האדמה כתוך שרשים העמק ש,1שר והשמד.

 עם העב" כמושבו; התחזק ;שרשים הכה

 הכה השרש, האדמה. מתוך שרשיו

-חטז? שרקרק (1
ק(10ט8 י^1ו־ז<115)
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 במקומו. התחזק ;האדמה בתוך שרשים

 האדמה בתוך שישים הכה ,*השתרש

 )שישים(. והתפשט הסתעף כמקומו; והתחזק
כתוך הצמה גזע ?קר שרשים(, )ר׳ ז, ערש,

 נזע מתחתית היוצאים כענפים האדמה,

 יסוד, מסביב; האדמה בתוך ומתפשטים הצמח
 אנשים ;עמדו ומקום דבר תחתית ;עקר

 )כדקדוק(0 ירך; יוצאי זרע, ממשפחה, היוצאים
 שהיא. הוראה באיזו תוספת כלי הטלה עק•

 עמק שאינו שרש ז, ,*מסבך שרש —
שעיות. של סכך כמין עשוים וחלקיו כיותר

 בקרקע קבוע שרש ז, ,*קודח שרש —
בעמק.

 אמת ראשון, משכל ז, ,0מנח שרש —
בהוכחות. צרך לה שאין ברורה

 השרשים", ספר ,0השרשים אוצר —
 מלות שרש• כל הכולל ספר סלון, ז,

והוראותיהם. הלשון
שלשלת. כבל, נ, שרשה,
קטן. ש.־ש שרש, בן ז, ,0^רשין

 עקרי, לשרש; השיך השרש, של ת, ,0■,שרש
יסודי.

 שהיא אות )בדקדוק(, נ, ,0שרשית אות —
נוספת. ולא המלה משרש

משענות. כלי מרבע קטן ספסל ז, ,*שרשף
 )פרי למטה כנטיה תלוי היה ש״ע, ,*שרשר

בשרשרת. קשור ;העץ( על
 חכל רתוקי ;שלשלה נ, שרשרת, שרשרה,

 שלשלת יחד; מחברות ברזל טבעות עשו•

קטנה.
 עבוד אחר; לטובת עבוד פ״י, שרת, >שרת(

שמש. דבר, לטובת
שמוש. עבודה, ז, שרת,
ה׳ מלאכי ז״ר, ,*השרת מלאכי -

אותו. המשרתים
כקדש, בי שמשתמשים כלי ז, שרת, כלי —

ש״ת
 שמשתמשים כלי ;0המקדש בבית או במשכן

צרך. לאיזה בו
 שמשתמשים כשמיד חד ברזל כלי ז, ,*שרתו?]

האסירים. לענויי בו
שתים, פעמים שלש ש״ם, ז, ששה, נ, שש,

ואחד. חמשה
 ארנ ;וקשה לבנה סיד אבן מין שיש, ז, שש,

לבן. בוץ
שוטר ;שועל שכולת ;יטסים שם ר״ת, ש״ש,

שטשטין. שמן שכר;
 בשאון עורר הרעם, פ״י, ששא, >ששא(

כ(. ל״ט, )יחזקאל,
 או לחתן ו_יע חב- רע; חכר, ז, ,*ששכין
כלולתס. כעת לכלה

 לכלה או להתן חביות _רעות, י, ,*ששבינות
חתנה. מתנות כלולתם; בעת
 נתון חלקים; לששה חלק פ״י, ששה, >ששה(

יג(. טה, )יחזקאל, מששה אחד נתון ששית,
חדוה. גיל, משוש, שטחה, ז, ן,1שש

 שטן ח׳(, מה, )תהלים, ז, ששו׳ן, שמן —
)?<; שמחתו כיום איש לראש הםשחה

)?־(. שושן שמן
החמשי. שאחרי ט״ם, )ששית(, ששי,

עשרות. שש ש״מ, ששים,
מדבר. חששי החלק נ, ששית,
 האותיות )-חלוף בבל לארץ כנוי ז, ששך,

אתב״ש(. בסדר
בהיר. אדם צבע טין ז, ששר, ששר,

ביחד. ששה ש״ם, ,*ששתן
 מכונה :בסים מבון, יסוד, שתות(, )ר• ז, שת,

המלאכה. שלחן למלאכה,
יסודן ;למושבו האדם אחורי שתות(, )י׳ ז, שת,

המזבח. יד על צנור *מעין
שאת. ר׳ שת,

)בדקדוק(; תאר שם תורה; שמחת ר״ת, ש״ת,
תשובה. שבת
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שנה. נ, שתאי,
הזאת. השנה השתא', —

 על רכר להשיג ומשתדל מתאמץ ז, ,*שתדלן
 בשני הכלל בעסקי משתדל0 ;רב פתוי ידי

המדינה. שרי
 השתדלות, השתדלן, פעלת נ, ,0שתדלנות

דבר. להשיג התאמצות
 כלוע נמוא, ס״י, ישתה<, )שתה, שתה

 חוטי שים ארוג,* פיו; אל נוזל לקוח משקה,
 אל המשקה הבלע השתה, כארג. השתי

היסוד. הוגה הוסר, ,*השתה פיו,
 ששתה כי מעט, שכור ת, ,*יין שתוי ,*שתוי

אתו. דעתו אבל משכר משקה
גלוי. פתוח, ת, שתום,

בדבר. חלק לקיחת ;חבור ,1 ,*שתוף
 המשתתפים אמונת נ, ,0השתוף אמונת —

 אל שונים כהות או שונות רשויות
האלהות.

 לשתק; שדרכו שתקן, מחריש, ת, ,*שתוק
 אחדים או אחד שמת פי שתוק, שאחזו מי0

מאבריו.
 העדר אברים, או אבר מיתת כחלת ז, ,0שתוק

החי. נוף בחלק תנועה או רנש
 אביו, את יורע שאינו )ילד( ת, ,*שתוקי

אביו. מי בברור יודעים שאינם
ששית. מששה, אחוז אחד חלק נ, ,*שתות

)דקדוק(. זכר תא־ שם דית, שת״ז,
 שבהם הארך חוטי ז, שתי(, :)בהפסק שתי,

 הרחב; חוטי את לאמר ה^רב, את מעבירים
 ;פיו אל משקה ובולע השותה פעלת שתיה,
 הכצב ; קיר רום ; קיר ארך* ; שכרות

קו. של הטאנך
הצלב. סמן ז, ,0וערב שתי —
 כן, •סור,* ;משקה השותה פעלת נ, שתיה,

בסים.
לבנין היסוד אבן נ, השתיה", אבן —

שתן
 המקדש(. בכית שהיתה לאבן )שם העולם

 שעיקרים במשתלה רך נטע נטיע, ז, שתיל,
כמקומו. אותו ונוטעים מעט כנדלו אותו

השתילים נתינת השותל, פעלת נ, ,*שתילה
בארמה.

שנים. ר׳ ש״ט, נ, שתים,
פתיחה. נ, ,*שתימה
דומיה. דממה, ג, ,*שתיקות ז, ,*שת/קה

 שתיקה ,*כהודאה שת^קה —
 ישותק השומע : לאמר בטוי ,*מקימת

 מקבל או לאמיר מודה כאלו הוא הרי
האמור. את עליו

כטוי ,*מךבורך ;פה שתיקתך -
לך. יזיק הכורך כי כרכר חדל לאמר:

 וחמר קל לחכמים שתיקה ;פה —
בשבח המדכד עממי כשל ,*לטפשים

השתיקה.
תבוא־. קליות מקמח עשוי מאכל נ, ,*שתית

 ; כהלודה הכסה פ״ע, (,*ישו^ך *>שתך *שתך
שתיך. ,*שתוך חלודית. כנחשת הראה

אימים שכיס ז״ר, ,*משתכים שמ?ם —
כהים.

 בארץ שים נטוע, פ״י ?שתל(, )שתל, שתל
 שתול היה ,*השתל רך. שתיל מטע

 וד-סתעף דהרתפשט ,*השתיל ונטוע.
השתל. ר׳ ,*השתל )שרשים(.

נטיע. רך, נטע שתיל, ז, ,*שתל
 כנדל שתילים; כנטיעות עוסק ננן ,*שתל

שתילים.
סתם. ר׳ שתם,
נמצא )במקרא פ״י, (,*?שתם ,*>שתם *שתם
גלה. פתוה, שתום(, ר׳ בפעול, רק

נקב. פתיחה; ז, ,*שתם
חביות. נוקב ז, ,*שתם
רגלים. פי הוציא פ״ע, השתן, >שתן(
הרגלים. פי ז, ,*שתן ,*שתן
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)דקדוק(. נקבה תאר שם ר־ת, שת״נ,
 סחוד ייוא, פ״ע, ישתע<, >שתע, שתע

השתעה. שעה, ור׳ ?( י, מ״א, )ישעיה,
 עסק באיזה איש הבר סיי, ,*שתף <*>שתף

 ,*השתתף ענין. לאיזה איש צרף וענין,
 לקוח ;עסק או ענין לאיזה אחר עם התחבר

בדבר. הלק

עסק. או טעשד ענין, באיזה מבר ז, ,*$תף

 מכמא ,*בלסטים לסטים שתף —
 הוא הרי ונוזל לחופם המתחבר לאמר:

כמוהו. בעצמו
 או ענין באיזה אחר עם התחברות נ, ,*שתפות
עסק. או כעשה

מזעסו, שקוט ס״ע, ישתק(, >שתק, שתק

תארה
 שתק, דום. החרש, שכוך; משאונו, נוח

 השתק, ויחריש. ישתק אחר כי גרום
 חלה האלם; לאלם, היה ,*השתתק שתק.

 שאין במצב דבר היה השתוק; במחלת

השכח. אדותיו, על חושבים ואין מדברים
לשתק. המרבה איש ז, ,*שתקן
 היה הסתר, ;ועלה סרוץ השתה, )שתר(

וטמון. מכפה כמקום
 שים; ערוך, ם״י, ישת(,ז ,*שתת )שת, שתת

 זוב. לאט, לאט נוזל ס״ע,* ;אל" סניי שים

 ,*שתת מכונתו. על הוקם הו-סד, ,*השתת
 ם:סד. היה ,*ת1שת ל־. יסוד שים יסוד,

 ,*השתת _יסד. יסוד, שים ,*השתות
מכונתו. על הוקם הוסד,

ת.
 בית באלף והאחרונה ושתים העשרים האות ת,

מאות. ארבע ס״מ, ;תיו או תו ושמה העברי
תנועה. ;)בדקדוק( תאר ר״ת, ת׳,

 היציע ביחוד: ; )?(מבוא ;לשכה הדר, ז, תא,
 ה׳; בבית הקדשים קדש מאחרי הנבנה

 כל קנין, ביצית, ; הדבש חלת מנקבי אחד0
 מרכב שמהם מאד הקטנים מהחלקים אהד
והצומח. החי

 ;אחר תרוץ ;אונקלוס תרגום ר״ת, ת״א,
 בסוף בו שמשתמשים )ר״ת אחרונה תוססת

 דבר להוסיף כשנזכרים החתימה אחרי מכתב
נ״ב. ר׳ המכתב(, על כבר שחתמו אחרי

 אוה, ל־(, עם )נם ס״ע, יתאב(, >תאב, תאב
 תעב, תאב, לאכל. התאיה* השתוקק; דסץ,

 עורר ,*התאב התאוה.* ;שקץ מאום,
לתאוה. נדום תאוה,

משתוקק, לאכילה; תאבון לו שיש מי ת, ,*תאב

מתאוה.
סקרן. לדעת, תאב ת, ,0תאבהע

סקרנות. נ, ,0קאבהעות
תאוה. תשוקה, נ, תאבה,

לאכילה. עזה תשוקה תשוקה; חסץ, ז, ,*ן1תאב
 לסבת ;התאבון להשתיק ,*ן1לתאב —

 מבטא0 ;התאבון על להתנכר יכלת אי
האכילה. כעת ברכה להוראת

 וחק תורה המסיר ,*לתאבלן מומר —
להסיר בכוגה ולא תאותו למלא כדי
החק. את

 ואות ציון הצב הנבל, ס״י, תאה, )תאר.(
מסביב. לנבול

<.1 סרא שור הבר, שור ז, א,1ח ,1תא
תאות ; נסש כליון תשוקה, חסץ, נ, תאוה,

6788011, 301(61 801116, תאן ס
1x1 €1310
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החי. כבעלי היחום תאות החיות;

תאו
 לטקום; שקום כין הטבדיל הקו נבול, ;במרים

קץ. מרום
 מלא חולין, בשר ז, ,”תאוה בישר —

ושלמים. קרבן לשם נשחט
 , נוף. חלקי שני בין והקצב המרה שווי ז, ,0תאום

 אחד. עוד עם שנולד טי (,*תאומה )נ, ז, ,*ם1תא

 שני יחד, נולדים (,*תאומי )ם׳ ז״ר, תאומים,
 המזלות; סי״ב אחד* יחד; שנולדו ילדים

 1 הנראות האבל את הטוחנות השנים מלתעות,

בכפולות.

תאימות. ר׳ נ״ר, ,*מות1תא
תאנה. ר• עמל; בח, מאמצי ז״ר, תאוינים,

 דבר שיטי רשימת ;בכתב ציור ז, ,0תאור
שרשה. למראהו,

 ! וחג. שטחה לאות אורים הדלקת נ, ,0תאורה

פומבי. משחק בית ז, ,*תאטרון
הטוחנות. השנים נ״ר, ,*תאימות

 .*על אלה שים קלל, ,0התאל <ס>תאל
קטן. תם־ עץ צעיר, דקל ז, ,*תאל

קללה. אלה, נ, תאלה׳ ז, ,0תאל
 היה ;יחד התחבר פ״ע, יתאם(, >תאם, תאם

 תאומים, ילוד התאם, .*ל ושוה דומה

 המשך* ;כ.( ד. )שיה״ש יחד שנים ילוד
 ;*ל ושוה דומה היה0 שני; לנוף מקביל כקו
 שני בין היה ,*התאם ל־. והנון ראוי היה

שנים. פי נדול היה הכשל, דברים;
משלי. איום, תהלים, ר״ת, תא״מ,

תאומים. ר׳ (,*תאטי )ס׳ דר, תאמים,
הזדונות עת השדה, חית ידם עת נ, תאנה,

תאנה
 בעשים הנודע ושריו עץ תאנים(. )־■ נ, תאנה,

.ס דבשו
גרועות. תאנים שיורים, תאנים —
 של צמח טין סוז, נ, ,0חוד. תאנת —

.ס החסות הארצות
 לא רב >עש״י שבה ;נשבה עלילה, נ, תאנה,

 איזה עשית על להצטדקות המשמשת נכונה(

רוח. שכר תונה, יגון,* ; מקרה ; מעשה
אנחה. רוח, שכר תונה, יגון, נ, ,0תאמה

 ;)גבול( שנה נטה, פ״י, יתאר(, )תאר, תאר
 רבי; הקף שרן תאר, הנבולים. הקף רשום

 תאור, •שה. צורה תת* ;ככתב באר פיש,
בכתב. סבא• חיה* התפשט; השתרע,

 הכאה סלה0 מראה; )דמות(, צורה, תבנית ז, תאר,
 )בדקדוק(; הפעלה את או העצם את לתאר

ומדרגתו. טש־תו עפ״י לאיש כבוד כנוי
כתבניתו. ישה איש ת, תאר, איש —
 )בדקדוק(, ז, ,סך,שם תאר ,0תאר שם —

 הבאה סלה (,0העצם תאר :נכון )יותר
 לבן, רע, )טוב, העצם איכות את לצין

וכיו״ב(. קשה,
 הבאה סלה )בדקדוק(, ז, ,0הפעל תאר —

 זמן או השעל עשית ן אש את לצין

 פה, היום, לאט, )סהר, עשיתו וסקום

ב(. וכיו"

 10x83*0, ,שט^ת תאנה ״
 6מג3מי 8202,שת 6202־ חוה תאנת *<

620202 ,06
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 בשמד הרשום זפן השנים, מנין ז, ,0תאריך

וכיו״כ.
(.* קשה סרק עץ מין ז, תאטיר,

כבלי. תלמוד באב; תשעה ר״ת, ת״ב,
כאב. תשעה ר״ת, תביא,
 ;הקדש ארון* ;קשסה איון, ארגז, נ, תבה,

 ;לפניו עומד שהחזן התפלה עמוד כמה,
מרבית. או כתובה מלה

 ארנז בעין עשויה אניה נ, נח, תבת —
 מהסה בו למצא נח שעשה לקנים נחלק
 או חיים בעל• םף1לפ כנוי0 ; המבול מפני

אחד. במקום שונים רכים דברים
 כבית לחזן היה ,*התבה לפני ^בור —

צבור. לשליח היה התפלה,
 סחורה ; רוח שכר, , האדמה פר• נ, תבואה,

שפתים; מוצא לה; מחוצה הארץ אל מובאה
 שעורה )חמה, דנן מיני0 בלבלה; *מזונות,

וביו״כי.
 מאכל דבר ומתקן המתבל פעלת ז, ,*תבול

ותבלין. במרקחים
 חכמה; בינה, שכל, דעת, נ, תבוינה, ז, תטין,

דבר. חקר התכוננות,
וכליון. הרס אויב, מרמם מפלה, נ, תטיסה,

 למות הולך איש דם ז, ,*תבוסה דם —
 אחר דם עם או אחרים תמיים עם מערב
נטמאו. שלא

טענה. דרישה, נ, ,*תביעה
(. )>• מפסקת ננינה שם ז, ,*תביר

 בהא •בוא )לא המליצי(, )בסגנון נ, תבל,
 הארץ, הבנויים(, עם ולא ברבים ולא הידיעה

 פני על האדם כני מושב כל הנושבת, הארץ

הארץ. יושבי האדם, כני כל הארץ;
 ; מרקמים מיני* ; נתעכה זרע תערכה ז, תבל,

קול(. )של נעם נעימות,

8ט51ו1)3,תזט 1טג15, תאשור *(
1כ0צ4ז66

 בתבליט. )אכל( תקין ,*התבל (*)תבל
 תקן, בפיקחים; מאכל דבר תקן ,*תבל

 )אכל( תקון ,*תבול טוב. יותר עשה
הטנף. התלכלך, תבול; ,*התבל בהבלים.

 אי רקח ז, )תבלין?(, ,*תבלין ,*תבל
 מאכל בכל או בתבשיל ששמים ירקות

טעמו. להיטיב

 אין :לאם• מבטא ,*תבלין בזה אין -
והגיון. טעם כל האסורים בדברים

 העין, על דק עור דק, כעין, חורוך ז, תבלול,
העין. אישון על לבן קרום
פ-סופה. בולטת, צורה ז, ,0תבליט
ואבדן. כליון נ, תבלית,
תבלול. ר׳ תבלל,

 מע־ב לקיר( טיח )גבול היה ,*התבן >תבן(
תבן. פזר ;כתבן ערבב ,*תבן בתבן.

 במורג הגדוש השכלים קש (,*תכנים )ר׳ ז, תבן,
 קל לדבר דגמה קטנות; לחתיכות החרוץ

כרוח. והנפוץ הנשא
 ,*לעפרים? מבנים אתה תבן —

 הרכה בה שיש עיר שם הוא )עפרים
 מביא אהה לאפר: משל מבטא הבן(

 מאד הרבה בו שיש למקום דבר איזה
מזה.

לזבול. תבן מוביל ז, תבך,
 תכנית מערך, בנין; צורת כנין, דמות נ, תבנית•
 של צורה מראה, ;כנין בונים פיה שעל
 במקום שמעמידים מתכת או אכן צלם* דבר;

סמכי.
 כקש דרוש, י,*פ (,*יתבע ,*>תבע *תבע

 ?׳"יא לדן<׳“> יי נשיז המניע, את כחזקה

 להשמט; השופטים לפני לעמד דבר בעל

 איזה חפש ;ובעילה( נשואים )בענין דרוש
 ;לתת התבקש הדרש, ,*התבע דבר.

דבר. לעשות התבקש
או כסף ,*תובעים לו ^אין ממון —
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גרור. חקי תובע לו שאין חוב

 נתבעים ונותנים, לעגל נתבעים —
 לאפר: כשל פכטא ,*ונותנים למשכן

 ונס טוב לדבר נם דבר לכל נותנים
 כי בתורה המספר על )בנוי רע לדבר

 וכליו המשכן לבנין נדבו ישראל בני
לעגל(. גם נדבות הביאו כן ואחרי

דליקה. בערה, שרפה, נ, ,0תבערה
בצק. עשוי סעודה לקנוח מאכל ז, *תבצקי
 עניבה ידי על קשור היה ,*התבר <*>תבר

ולולאה.
 כעין בלי ;קבלה שמר שובר, נ, תברה',

עצמות. בו לשבר גרזן
האש. על שבשל מאכל ז, ,*תבשיל

ערוב. ר׳ ,*תבשילין ערוב —
 תבשילו הקרח ,*תבשילו הקרח —

 באסן התקלקל השחת, הססד, ,*ברבים

מוסרי(. )באפן
 את יודע התבשיל את שאכל מי —

 בדכי שנסה מי : לאטד מבטא ,*טעמו
ערכו. את יודע

 לנוי. האותיות שעל הקטנים התוים אחד ז, ,*תג

; הרומאים שלבשו רחב עליון בנד נ, ,*תנא
תג. ר׳ ; עטרה כתר

 תקיעה ;)בדקדוק( נדולה תנועה ר״ת, תיג,
נדולה.
המגלח. פעלת נלוח, נ, ,*תגלחת

 שהיה דבר התגלות, גלוי, המצאה, נ, ,0תגלית
וגלוהו. נעלם
וחסד. טוב מעשה שכר; נמול שלום, ז, תגמול,
 על עכוד0 ;רכול סחור, פ״ע, ,*תגר (*)תגר

 מהמחיר להוריד בחפצו )הקונה המחיר
המהיר(. את להעלות בחפצו והמוכר

רוכל. סוחר, ז, ,*תגר
ידועים שהיו לוד סוחרי ,*לוד תגרי —

ברסאותם.

 תלונה; ריב; קטטה; מריבה, ז, ,*תגר ,*ת:ר

זעם. עברה, אף, הדון
 קרוא התלונן, לאבר: מבטא ,*תגר קרוא —

חמס.
זעם. כעם, ;קטטה נ, ,*תגרה

 ומשתדל המהיר על העומד איש ז, ,0תגרן
להעלותו. או להורידו
 פעלת0 ; מעמדם ; הסוחרים עדת נ, ,*תגרנות
 או להורידו ומשתדל המחיר על העומד

להעלותו.
דואר. תבת ר״ת, ת״ד,

תדיר. בוא תדיר; דבר עשה ,*התדר (*)תדר
/1סרק עץ מין ז, תדהר,
 תמיד, תהיס, קרובות; לעתים הבא ת, ,*תךיר

קרובות. לעתים
 תדיר. שהוא דבר תכונת ג, ,*תדירות ,*תדירה

תהה. ר׳ ,*תהא
הדרך. תפלת ר׳־ת, תה״ד,
 במבהל ישוב ם־ע, (,*.יקהה ,*)תהה *תהה
 ;השתומם התפלא, ;והרגשה תנועה בלי

הנחם. התחרט, המלך,
 ,*בקנקן־ תהה ,*אקנקן תהה —

 לדעת כקנקן הריח ,0קנקן־ על תהה
 להוראת: לקוח )מבטא חמץ או בו יין אם

איש(. מהות בחון
 לאמר: מבטא ,*הראשונות על תהה —

שעשה. מה על התחרט
 ,5תה״ ;אפס ריק, ;שאיה שממה, ז, תהו,

לריק. לחנם,
 מימי (,0ההומים גם תהומות ,)ר זו״נ, תהום,

 הגדול הים האוקינוס, ;הראשונים הבריאה

 ים, מעמקי ;הארץ מימי כל מקור ממנו אשר
נלנל. מערבל, נכך, ; צולה

האדמה. מעמקי ז, ארעא', ם *תה —

 10183, \>110,חז איכרים: יש תדהר, (1
0ז3618, וח3ק18
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 שמתחת המים פני גבה ,0תהו׳ם מי —

הקרקע. של העליונה לשכבה
 מכסה טמא דבר ז, ,*התהום קבר —

 לפני עליו שהיה מה ומטמא שגלה

גלותו.
הקבר. טמאת נ, ,*התהום טמאת —

על וצער דאגה התנחמות; חרטה, נ, ,*תהיות
מעשה.

;תפארת הוד, ;שבח ותודה, הלל נ, תהלה,
 נ.(. סא. ישעיה נ., נ. )חבקוק זהר אור,
 חרוף. גדוף, ;עון מכשול דפי, נ, תהלה,

הליכת בסך, מהלך הליכה, נ, תהלוכה,
 לכבוד או דבר איזה לפרסם אנשים המון

מאורע. איזה
 דוד מזמורי ספר שם ז״ר, ,*תלים ,*תהלים

ה׳. בית ומשוררי ישראל מלך
)בדקדוק(. הפעל תאר ר״ת, פ,*תה

 מהפכה. ר׳ ;סלף שקר, מרטה, נ, תהפוכה,

 )בדקדוק(. השם תאר ;השחד תפלת ר״ת, תה״ש,
ל״ח, ל״א, )איוב, חפץ תאוה, ;סטן אות, ז, תו,

 בא״ב ושתים העשרים האות שם* ;ילין(

ת-. - העברי
 אחרית, עד מראשית ,*תו ?נד מאלף —

סוף. ועד מראש
ונשלם. תם ר״ת, ת״ו,

תאו. ר׳ תוא,
 ילדים שני תאטי(, ס׳ תואמים, )ר׳ ז, תואם,

מחבר. ת, ; יחד הנולדים
שוב. ר׳ ,*תוב

 בימינו במהרה ותכונן תבנה ר״ת, תובב״א,
 עיר שם אחרי שכותבים אמול )נוסח אמן

וכיו״ב(. ירושלים, קדש,
לעולם. ה׳ ברוך ונשלם, תם ר״ת, תובי״ל,
 ;חברו אצל ודרישה תביעה לו שיש ז, ,*תובן
לדין. חכרו את הקורא ;טוען

;למוקש לולאה ;^ניבה לולאה, נ, ,*תובלת

וכדומה. בבגד כפל

דאגה. עצב, ינון ז, ,0תוגלן נ, תונה,
; טובה הכרת רגש חסד, על כרכה נ, תודה,

 ;שבה הלל, ;חסדו על לאלהים קרבן
 על הודאה תהלה; שירי משוררים מקהלת

אשם.
הודעה. ברורה; ידיעה ידועה, הכרה נ, ,סתוך^ה

 רשום. לסמן, אות רשום פ״י, תוה, >תוה<
 )?(; אות ובקש נסה אות, דרוש התוה,

?(. מא. עח. )תהלים צער הכעס,
 חרדה. רטט, רעד, (,*תוהים )ר׳ ז, ,*תוה

 נחם. מתחרט, ; מתפלא משתומם, ת, ,*תלהא
הקדושה. תורתנו ר״ת, תוה״ק,
ומפשר. המתוך פעלת ז, ,*תווך

תחוח. ר׳ ,*תוהה
 נפש, משאת תקוה, תוחלתי(, )ב׳ נ, תוחלת,

 אר דבר מאיזה טובות לתוצאות המחכה מצב
דרוש(. ע״ם )כאור תפלה* מאיש;

 על־. לסמוך אין ,*בי ,*מ־ תוחלת אין —
 לב אמצע, (,*תוכיות ר׳ תוך, )בהפסק: ז, תוך,

 הרחוקה הנקודה דבר, מרכז דבר, טבור דבר,
 דבר; פניס* הקצוות; משתי שוה מרחק

 תכן ענין,“ ; האש על הרותח התבשיל קול

 נסתרת כונה הדבר, עקר דבר, תמצית דבר,

בדבר.
בקרב. בין, באמצע; מ״י, בתוך, —
 כרגע תה"ם, ,*ךבור בדי תוך —

רגע. בין
וכה. כה בין כך, בין תה״ם, ,*כך תוך —
בחיצוניותו. פנימיותו ,*כברו תוכו —
 אחת כתה כני ז״ר, ,0התוך בעלי —

 התורה במלות סודות רק יש כי המאמינים

כפשוטן. ואינן
בגלל. של־; במצב ,*מתוך־ —
כן. על לבן, ,*כך מתוך —
בי. יען ש־, כיון ־,*ש מתוך —
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מך. ר■ ז, תוך,

 מסנר היה ;חלק חצה, ■ע, ש ,*תוך >תרך<

 פשר הכינים, איש היה0 כתוך; באמת,
 בתוך. יהיה שהדבר עשה ,*התוך .*כין

באמצע. היה ,*תיוך
 פרשת0 ;הזהרה נערה, ענש, מוסר, נ, תוכחה,

 כ״ו, )ויהרא בחקותי שבסדר הקשים הענשים

 כ״ח, )דברים תבוא ב• ובסדר מ״ג( - י״ד
ט״ו-ס״ח(.

;הזהרה נערה, ;הוכחה ראיה, נ, תוכחת,
קנם. ענש,

עקשן. עקש, ת, תוכחות, איש —
פנימי. ת, ,0תוכי

הכוכבים. בחקר הכם ז, ,*תוכן
 תוצאה, ;עקרי מדבר היוצא דבר נ, ,*תולדה
 ומלואה. תבל כלו, העולם המבע,0 מסבב;

 מבניא בהם", כיוצא תולדותיהם —
 ; לעקר דומה השפל הדבר : לאטד חקי

לאבותיהם. דומים הכנים : לאסר מבטא0
 שלשלת ומשפחותיו; איש צאצאי נ״ר, תולדות,
בנים.* ; הדורות קורות ; היחס
 שהסילדות הידיעות הלדה, תורת נ, ,0תולדת

אוטנתן. את לדעת כדי לומדות
מענה)?(. ?(;*מתלוצץ מהתל, לועג, ז, תולל,
 בצבע צבוע אריג (;1רמה שרץ, ז, תולע,

השני.
 •מה ש-ץ תולעים(, )ר׳ נ, תולעת, תולעה,

 בצבע צבוע אריג ; בצמחים ביחוד הנמצא
ערך. לו שאין דבר וריק, לאפס פטל ;שני
 ; שום ר׳ הבצלים, ממיני אחד שום, ז, ,*תום

אטרה. לארג, שפה
ומיד. תיכף ;ומעשרות תרומות ר״ת, מ, תו״

עוזר. תומך, ז, תומ״ך,
תאומים. ר׳ תומים,

בצבע. לכלך גסה, צביעה צבוע ,*תום

י16ק8, ,וחזט¥\ ע6,ז \¥0תזז תולע *(

תור
 ;*דב על הופשר ז, ,*תוספת ,*תופפה

תוספתא.
 בתוספתא; ה,־שומות ההלכות ,*תוספות —

 שהוסיפו הכינים בימי צרפת רבני חדושי
 על יצחק•( שלטה )רבי רש״י לבאור

התלמוד.
 שהבעל הסכום נ, ,*כתובה תוספת —

 לאשתו לתת התחיבותו על מוסיף
מותו. אחרי לה להשאיר או כשינרשנה

צרפת רבני דר, ,*התוספות בעלי —
התוספות. מחברי
 משניות קבוץ (,*תוספתות )ר׳ נ, ,*תוספתא

 רבי של המשנה סדרי בששת באו שלא

 חיא ר׳ •די על אודב ושנאספו הנשיא יהודה

אושעיה. ור׳
 מאוס מעשה או דבר שקוץ, נבלה, נ, תועבה,

והמוסר. הדת מצד ונתעב
רעה. ;ערבוביה ;שננה נ, תועה,
 הסופרים ק-או הזה בשם דר, ,0תועים —

הצלב. לנוסעי הכינים בימי
רוח. המועיל; דבר נ, ,*תועלת
 )?(. נל צבור, ; )?( נכה רום, נ״ר, תועפות,

הרים(. )כתוך אפלים מעמקים מחשכים,
רק. ז, ,*תוף

 )ר׳ ;תנור מאשה אופה, מעשה ז, ,*תופין

פעמים. האפויים צנימים תופינים(,
פתאום׳. מקרה הופעה, נ, ,0תופעה
 ; מסקנה ; מהבר שיוצא מה מסבב, נ, ,0תוצאה

ספר. הדפסת הוצאה, מהדורה,
 ;יצא־ שממנו המקום מוצא, נ״ר, תוצאות,
אפנים. סוניב, מינים,* מפלט; מעין; סקור,
 השנה בראש כשוסר הנופח האיש ז, תוקע",

התקיעות. את להשמיע
תקח. ר׳ תוקף,

 חקור, ארץ; חפור רגל, פ״י, ^תול(, )תר, תור
,*תי_ר .“ידי על הפתה ,“אחרי הלוך חפש;
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רנל. חפש, ארץ, חפור התיר, וזיר. ר׳
העתים סדר תקופת ;שדרה שורה, ז, תור,

מאבות בירושה העוברות הסנולות נ, ,0תורשת 1
לכניס. 1

תורניתות

 ;יונה מין נ, ;הסדר סי על קבוע מועד
 בו. לתפר גיד ;חבל ;בקר בן פר, 'שור,

שדה. בקצה מארך משלש ,*תור ראש —
בזאת - היות בהינת תה״ם, ,0בתור —

וכזאת.
 שורים נוהג ;בקר שורים, רועה ז, ,*תור

לחרישה.

 ;ה׳ מצות ;משפט חיק, למוד, נ, תורה,
עקרי. באור הלכה, עיון,0 םפרתורה;*הוראה;

חמשי המשה נ, ,*שבכתב תורה —
התורה.
התלמוד. נ, ,*פה שבעל תורה
 הוא ה״ססרא", ספר נ, ,*0*313 תורת
ויקרא. סדר על הילכה מדרש

בתור ר׳ כמו; באפן, תה״ם, ,*בתורת
תיור(. :ערך )אחרי

 ,*בנה מפני עומדת התורה אין
 תלמידו. מפני קם הטורה אין : לאמר בטוי

 ,*בידו ואחד אחד כל תורת נתון
לעצמו להורות יוכל אחד כל :לאמר

כחפצו. ההלכה את
 במוי ,*ולהאדיר תורה להגדיל —

להלכה. אם כי למעשה לא לאטר,

,*שלה אכסמא .על מחורת תורה —
לבנים. מאבות עוברת התורה לאטד: מבטא

מבטא ,0זוית בקרן ;!נחת תורה —
לתורה. לבו שם איש אין :לאטר

 אינה אב בית לה שאין -תורה
 הלכה או תורה לאטר: מבטא ,*תורה

תורה. אינה מאבותינו קבלנוה שלא
 בדברי המאמין ;תורה היודע ת, ,0ת^תי

ללמדן. כבוד שם התורה;
.(1 סרק עץ מין נ, ,*תורניתה

 ,גמשסש ק1ק,ח1שח תורניתה 0

 מארצו, אחרת בארץ עם בתוך נושב ז, תושב,
 זכות לו היות )מבלי במקום תמיד יושב

שני. דבר כתוך שנקבע דבר* ;אזרח(
 בארץ הנר אחר עם בן ז, תושב, ר3 —

ישראל.
 קבועות אבנים נ״ר, ,*תושבות אבנים —

זזות. ואינן במקומן
 לאיזו שיש הארץ מושבה, נ״ר, ,*תושבה
העקרית. לארצה מחוץ ממשלה
שבכתב. תורה ר״ת, תושב״ב,

סח. שבעל תורה ר״ת, תושבע״פ,
מקור. בסיס; יסוד, נ, ,0תושבת
 הצלה; עזר, קיום; ישות, הויה, נ, תושיה,

 דבר, התקדמות ;מצרה להחלץ איך ידיעה

ממש. של דבר יש, של דבי ;קדמה
 לאל שבה ונשלם, תם ר״ת, שלב״ע. ת״ו,

עולם. בורא
 למאכל נתנים שעליו העץ פרי ז, ,*תות

הזהי<. העץ ;<1המשי לתולעי
במקום. תחת, מ״י, ,*תות

אגפסזץש 1/\13ט11תות,שזששנ ס
,שזטחז טתז11ץזזשכ

,•!־ץ? 1^31111הט?1)311,תז וח0ז1הש תות, *<
טתז16זזש7־1ששז )$טזסתז(
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 לנוף; הדוקה שטלה דקה; שככה ז, ,*תותב

וזהוב. נעיץ, קבוע, ת,
 הקבועה מלאכותית שן נ, ,*תותבת שן —

שנעקרה. או שנפלה שן במקום בפה
<.* אדמה גרנרי טין נ, ,0תותננה
; )?( חץ ; )?( אלית ;טפץ כלי ז, ,*תותח

 חומות בכתריו להרס גדול רובה טקלעה,0

ומבצרים.
תתרן. ר, ,*תותרן

פלפלות. כרות קצוץ, פ״י, התו, >תזז<
 הדעת; טרוף שנעון, רוח (,**)רוח נ, ,*תמית

הנופל. חלי

 )ע״י טנכב רך עפר (,*)עשר־ ת, ,*תחוח
וכיו״ב(. הפירה חרישה,

 עי־ סכיכות נליל; מחוז, נבול; ז, ,*תחום

אליה. השיבות
 החכמים שאפרו גבול ז, ,*שבת תחום —

 מסביב אטה אלפים ומועד, בשבת לעכור
לעיר.

 האטה לאלפים מעבר ,*לתחום חוץ —
לעיר. שמסביב

 )כפסתת ז, ,0המושב תחום ,0החום —
 התרה בהם שרק ברוסיה פלכים החדשה(,

האחרונה המהפכה ליהודיסללפני הישיבה
 רשימה להזכיר, מכתב נ, ,0תזכרת ז, ,0תזכיר

לזכרון.
גונגים. להקת מנגנים, קהל נ, ,6תזטרת
זטה. משכבי זנות, נ, תזנות,

)תודה(. הן תשואות חכם; תלמיד ר״ת, ת״ח,
 ביהודים שנעשה ההרג נ, ת״ח, מרת —

 ידי על הששי לאלף ת״ה כשנת כפולניה

בראשם. וחטלניצקי הקוזקים
 תוך", אל תקוע פ-י, (,*יתחב ,*)תחב *תחב

לתוך". להכניס ולחוץ דקור ב־, נעוץ
. ערמה. של אמצעי מזטה; ערמה, נ, תחבולה,

 אנשים התערבות נ״ר, ,*תחבולות —
 )מרוץ, ענין לתוצאות בנוגע בכסף שונים

 ( ם. י. מר באור - וכיו״ב התאבקות
ז״ל(. פינם

מרמה. תחבולות כעל איש ז, ,0תחבלן
 על שנותנים חבישה אספלנית, נ, ,*תחבשת

 מקום או מכה על שנותנים המר מכה;

בגוף. מכאיב
 להרכבה בו שמשתמשים חטר ז, ,*תחוב

אחר. כעץ

 1017653x3, 03ז16ח6־ג<ז תותננה, *<
 1נ66ז6, א3186 (168 ]3ח11ח8, £3ז(161ן

81ז3^\66ץזז ז?(3£3ז13 613110.)ז

!.916 כשנת

ערוב. ׳ר ,*תחומים ?רוב —
 מבטא ,*שלו שאינו לתחום הככם —

זרים. בענינים התערב :לאטר
 הטוני משל ,*במעים תחומים דרש —

 בין להבדיל יכולים אינם האבות : לאפר

ילדיהם.
הרגשה. הרגש, חוש, נ, ,0תחושה
 מנסרת. דרך יראו אשר מנון מראה נ, ,0תחזית
וכדומה. חרישה חפירה, ע״י עפר רכך ,*תחח
לחיים עם שיבת0 לחיים; התשובה נ, ,*תחיה

ירידתו. אהרי הדשים
 כי האפונה תחיה; נ, ,*המתים תחית —

המשיח. בימי לתחיה ישובו המתים
 שם ; )?(דעת מדע, חכמה, ז, תחבקני,

גבוה. מדרש בית0 ; )?(סרטי
 הראשון היה החל, פ״ע, ,*התחל )תחל<

התחלה. עשה פעולה, באיזה
לו אומרים במצות המתחיל —
 משלים ,*גמור הותחלת ,*גמור —

 הדכר את לנמר האיש את לעורר עממיים
בו. שהתחיל

;דבר ראש דבר, ראשית נ, תחלה, ז, ,*תחל
בראשונה, תה״ם, ; לטמאה ראשונה *מדרגה
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אחר. דבר לפני

 בימים בראשונה, תה״ם, מתחלה", —
קדומים.

 ; מתחלה מראשית, תה״ם, ,*לכתחלה —
הראשונה. ההשקפה לפי

 63ק0ץ1,< ם3(±8, 5131שז3ט תחש, *(
63(1££ז

א3חטח1<61, תיאה י(
ת^ז0ט^ת1,^ !ססקעעסזס

 ועשה קום לכתחלה", דבר ?נ^ה —
 ככר כאשר ל״בדיעבד", )בנגוד דבר

 לעשותו מתר אם לחשב מבלי הדבר נעשה

אין<. או
הנאכל. התמר פרי של הבשר נ, ,*תחלה

 מחלה ; אנושות מחלות ז״ר, ,*תחלואים
>?<. מתדכקת

 של במקומו כחדופים שבא מה ז, ,*"תחליף
אחר.

 עשה נבול, עשה הנבל, ס״י, ,*תחם <*>תחם
תחום.
חשק. הפץ, חמדה, ז, ,*תחמוד

 ; ?( היענה )בת טורף עוף טין ז, תחמם,
)?(. סנונית ; )?(לילית

 בקשת חנינה; רהטים, נ, תחנה, ז, ,0תחן
תפלה. רחמים;

 שחונים מקום בדרך, בו לנוח בית נ, ,0תחנה

 רכבת עומדת ששם מקום ;דרך עוכרי בו
 נוסעים ולהוריד לקבל הברזל במסדרת
ומשאות.

 עשרה שטנה שאחרי התפלה ז, ,*תחנון
וכמנחה. בשחרית

רחמים. בקשת חנינה; ז״ר, תחנונים, —
חניה. מקום טעטד, מקום נ, תחנות,
תחב. ר׳ ז, ,*תחף

הנלחם. את עוטה שריון נ, רא,1תד
ושנאה. קנאה ריב; מריבה, קטטה, נ, ,*תחרות

 בציורים חורים עשוי דק ארג ז״ר, ,0תחרים
שונים.

 למשכן מכסה עשו שמעו-ה חיה טין ז, תח^ו,
(.* טוייסת חיה מין0 ; השרת ולכלי ה׳

נחמון. ור׳ רוצח, ת, תחשוף,
 תחתיו, תחתוך, תחתיך, תחתי, )כ׳ ט״י, תחת,

 ;כמקום ;על( : )הפך מדבר למטה וכו׳(,
.*כי יען תמורת;

כי. יען כי־, תחת —
ש־. במקום אשר, תחת —
תחת. ; למטה תה״ם, מתחת, —

 שעל* ל״עליון"(; )כנגוד מתחת אשר ת, תחתון,
שמימי(. כמובן לעליון )בנגוד ארצי הארץ,

 שמסביב השערות ,*התחתון הורןן —
המוליד. לאבר

 הפסיד פלוני ,*התחתונה ?גל נד־ —
 השני אם כי לכחד הרשות בידו ואין
הטוב. את לבחר יוכל

 בני כאב הטחורים, מחלת נ״ר, ,*תחתוניות
 מכאובים הנורמות הטבעת בפי אבעבעות טעים,

הצרכים. עשית בעת
 למכנסים קוראים זה כשם ז״ר, ,0תחתונים

 העליונים למכנסים מתחת הנוף על שלובשים
לעין. הנראים

מתחת. אשר תחתון, ת, תחתי,
 )"שאול־, תחתיות־ תחתית, תחתיה, —

לארץ. שמתחת לשאול כנוי ארץ־(,
 בדיוטה אשר חדרים ז״ר, תחתי.ים, —

שבבית. התחתונה
 התחתון, החלק תחתיות(, ר׳ )נ, תחתיות,
 כלי* ;ברחים השכב אבן לח־(6) ;השפל

 המתכת חתיכות נצברות שבו הנפח או הצורף
וכיר׳ב(. )בשימון העבודה בשעת הנופלות

 תחת ;ירושלמי תרנום ;יונתן תרגום ר״ת, ת״י,
ישראל. תולדות יד;

(.2לתבלים בו שמשתמשים צמח שרש נ, ,*תיאר.
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תכה. י׳ ,*תיבה
עוזיאל. בן יונתן תרגום ר״ת, תיב״ע,
האותיות. על תניס רשום פ״י, ,0תיג >תינ״<,
תו. ר׳ ,*תיו

על נחם חרטה, מענה; תשובה, נ, ,*תיובתא
רע. מעשה
בקיר. פרצה סדק, בקע, ז, ,*תיוהא
מתאומים. אהד תאום, ז, ,*תיו□

 שבלולב; והעליון האמצעי העלה נ, ,*תיומת

 בסול הוט ;טוחנת שן מתלעה, ;תאומה

באריגה.
ארצה. הפל כרית, גדוע, פ״י, התז, >תיז<

אמצעי. ;פנימי בתוך, אשר ת, ,*תיכון
 בין אשר הגדול הים ז, ,0התיכון הים —

ואירופה. אפריקה אסיה,
תכף. ר׳ ,*ומיד תיכף ,*רדכף
תהלות. ר׳ תילים,

 שם ;דרומית רוח ;נגב הדרום, ארץ ז, תימן,
בערב. מדינה
 עשן עמוד• עשן(, ותימרות נ״ר, תימרות,

באויר. העולים
 (,*תינוקות >ז״ר, נ, ,*תיצקת ז, ,*תינו"
יונק. ילד,

 י ז־ר, ,*רבן בית של תינוקות —
תלמידי למתחילים, למוד בית תלמידי

עממי. בי״ס
לדבר. או לכלי חתול או מעטפה נרתיק, ז, ,*תיק
 ולא קימת )בגמרא( השאלה :תעמד תיקו",

 קושיורת יתרץ רתשכי )ר״ת, ;נפדתרדה

ואבעיות?(.
עורר. ; ודרוש חקור ,*חיו"
 נוסע בדרך; מנהל דרך, מורה תר, ז, ,*תיר

תירן. ר' ;מרנל ;ארצות לתור במרחקים
ישן. לא ער, ת, ,*תיר
ניס. ר׳ ,*תיר ולא תיר —

תרוץ. ר׳ ,*תירוץ
 3תס שלא ענב:ס עסיס חדש, יין ז, תירוש,

 לכל שס ;ליין מליצי שם ;יין טעם בו ואין

מתיקות. מיני ולכל מתוק פרי
תאבדע־. סקרן, לחדשות, תואב ת, ,*תירן

 תאבדעות. לחדשות, תאבון סקרנות, נ, ,0תירנות

.ס השדה תבואת סין ז, וחטי־(, ,*תירס
.0בעזים זכר )תישים(, ר׳ תיש,

 משל ,*תישים אין גדיים אין אס —
חכמים. יהיו לא תלמידים אין אם :לאטר

 הגדיים ,*ת;שים נעשו הגדיים —
 קרנים/ בעלי תןשים נעשו

נדולים. לחכמים והיו גדלו התלמידים
עז. נ, ,*תישה

 מרמה, ;עשק חמם, תככים(, )ר׳ ז, תוך, תך,
נדכאים. לחץ ;מעקשים

 העברת אחת, תפירה (,*תכיס )ר• ז, ,*תך

 שרשרת ;בארג אחת פעם והחוט המחט
לתכשיט. קלועה

 המדרש "ויקרא־(; וחומש כהנים תורת ר״ת, ת״כ,
"ספרא". הנקרא ויקרא לספר

הכובס. פעלת כבוס, נ, ,*תכבסת
דבור. כדי תוך ר״ת, ד,*תכ
>?(. ארצה הטה הכנע, תכה, )תכה(
קטן. שלחן נ, ,*תכה
 איכות טבע, סדה, מוסד; מקום נ, תכונה,

והמזלות. הכובבים חקר0 ;סדור הכנה, ;דבר
שלפניו. מה אחרי תכף הבא ת, ,0תכוף
 הכשרון לו שיש עוף שם תב״ים(, )ר׳ ז, תכי,

 שנוצותיו עוף שם ;ס )?( מלים איזו לדבר

(.4 טוס ומקשטות, נהדרות
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 נ׳ הכיפות", ׳*תכיפה

 המהיר; תכונת מהירות,

 אחרי תכף רבר עשית
 תך, ירי על חבור השני;

— ,דאח תמר ידי על
סס• עש, ז, ,*תכך

; תך ר׳ ז״ר, תככים,
 הכי בינוני אמיד, *)איש־(,

עני. ולא עשיר לא לאטד: בנכסיו
השמים. תכלת ממראה כחל, ת, ,0תכל

תכלית. ר׳ ,*תכל

רב; חפץ תשוקה; עינים, כליון נ, תכלה,
אחרית. סוף, *קץ,

 מטרה. מנטה,* ;סוף קץ, השלמה, נ, תכלית,
לנמרה. תה״ם, ,0כתכלית —

 מיצה אשר כחלה תולעת מין נ, תכלת׳
 לעין הנראה הנון הרקיע, עין ;כחל־סגל

 ;הראיה בנבול לעין הנראה הנון הרקיע,
 התכלת פתיל* ;לו השמש עין שנון ארג

שבציצית.
הכל. לו, השכים תכלת שנין ת, ,0תכלתי

 דבר כדת בחון פ״י, יתכן(, >תכן, תכן
 הערך; הבחן, חתכן, בסדר. ערוך ;ומשקלו

 כדה. קבוע ;נכון ערוך תכן, נכון. היה
ובמספר. במשקל ערוך היה ףכון,

היות. יוכל אפשר, תה״ם, יתכן, —
 להיות; יוכל לא אפשר, אי יתכן, לא —

בצדק. לא נכון, לא
 בתוך שיש כה קצובה; מדה קצב, ז, כן,1ר

 ספר, של ענין וכיו״ב(, )־ספר0 ; דבר איזה
ותמציתו. נושאו

 שאדם כה0 ;בברה דבר מערכת נ, תכנית,

 (,0)־למורים לפרטיהם; מעשיו אפן לו מסדר
בביה״ם. הלמודים וסדרלעניני מערכת קביעות
 ידיעת ז״ר, ,*מלחמה תככים׳ (*)תככים

ותחבולותיה. המלחמה חכמת

בו. להתעטף מעטה נ, ,*תכסית
 מחבלים )של קבוצה חבורה, נ, ,*תככפית
ומזיקים(.

 קרוב היה פערי, (,*ןתכף ,*>תכף *תכף
 תכף דבר עשה ;זה אחר בזה בוא בזמן,
 תפר, ידי על יחי ואחד חבר השני; אחרי
 דבר צרף קרב, חבר, ,**חתכן יחד. תפור

דבר. אל

 תכיפה. ר׳ )בזמן(; לשני האחד קרבת ז, ,*תכף

 ברגע, בו כרגע, תה״ם, ,*וימיה תכף ׳*תכף
עכוב. כל בלי

אחרי־. כרנע ,*ל־ תכף —
 כרוכה חבילה אדרת; מעטפה; ז, ,*תכריך
לה. מסביב בחוט וארוזה

 המת בנדי ז״י, ,*תכריכין ,*תכריכים —
אותו. וקוברים כורכים בהם אשר הלבנים,

 :פוי, נהדרה, תלכשת קשוט; עדי ז, ,*תכ^יט
הדור.

 פרף על אלא נאה תכשיט אין —
 במובן ידוע המוני משל מבטא ,*^ערן

 שראוי למי ורק אך נאה התכשיט נם כי
חזיר. באף זהב כנזם זה לא־הרי ואם לו,
כשר. הזדמנות, מקרה, נ, ,0תכשרה

 צבור נל, ;תלולה גבעה תלים(, )ר׳ ז, תל,

 (,*)תלים נבעה; הרב; במקום ועפר אבנים
תהלים. ר׳ תלתלים;

 צבורים רבים דברים ז״ר, ,תלים תלי —
ומנבבים.

*

 הלכות ,הלכות ל עז תלים תלי —

מאד. ורבות שונות
*

לישני תרי לומר; תלמוד לאל; תהלה ר״ת, ת״ל,
נוסחאות(. )שתי

תלה. ר׳ תלא,
<.* יונק קטן חי שם ז, ,*אילן“תלא

x<^^קס תלא־אילן, (1
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דלדול. יבלת, תלתול, ז, ,*תלול

 ־ נב־כה. קטנה נבעה קטן, תל נ, ,*תלולית
תלנה. ר׳ תלונה,
 בלתי ;וביריב טקבלה משטר, קטע ז, ,*תלוש

מחבר(. ג >השך עקור, ת, תשור;
 שנופפה לטלה או לאות שם תלוי, נ, ,*תלות

וכדומה(. )בשטר מהשורה למעלה בכתיבה
 דבר אל ביחסו התלוי דבר טבע נ, ,0תלות

שני.
; )?(זין כלי מין ; החצים תיק אשסה, ז, תלי,

 ווים ובי בקיר קבוע וארך צ־ דף0 תלוי; *ר׳

בגדים. עליהם לתלות קבועים

 לתלות עמוד ;דבי התולה שעלת נ, ,*תליה
בדבר. פשק הטלת ; איש עליו
תהלים. ר׳ ,*תלים
 לתליה. הנדונים את לתלות שמשרתו מי ז, תליך,

עשר. שלשה ,*תליסר
שם0 ;דכר ועוקר התולש שעלת נ, ,*תלישה

בטעמים. נגינה
 מספקת?"( נגינה נ. ,0;תלה תלישה —

 (.ס> מחברת נגינה נ, ,סה3קט תלישה —
 על הנבה הנף, הרם, ס״י, יתל(, >תלל, תלל

 לערמות. וגבעות תלים עשה ,*תלל נבוב. ידי

 ;ל־ לעוג ולקלסה, לשחוק עשה התל,
 הותל, הגבה. הרם, ,0התלל השלה. רפה,

הטעה.

תלמים. עשה ,*התלם ,*תלם (*)!תלם
 גן או שדה של קטן רבוע ערוגה, ז, תלם׳

 שורת ;החרישה חריץ ;בו לזרע נבדל

הקרקע. טן מעלה שהמחרשה הרגבים
 התלמים ז״ר, ,*הרביעה תלמי —

 שירד כדי הפטר, לשני בשדה שעושים
האדמה. בעמק המטר

 ; הריאה ;למוד (,*תלמודיות )ר׳ ז, ,*תלמרד
 מקצוע שבאיזה ההלכה צד ;חקים תורה,

האמוראים דברי אספת ;ל,,מעשה״( )בננוד

תלאה
 שנע. צרה, ;יגיעה טרח, נ, תלאה׳

 זלעשה. חים, להט חם, נ, תלאובה,
תלוי. ר׳ ז, ,*תלאי

לבישה. ;לבוש נ, תלבעת,

הצטננות. ;שלג ז, תלגא', תלכי׳
 לבן ראש :לאטר שלג, הר ,“תלנ טרר —

מזקנה.
 באויר; דבר החזק ש״י, יתלד<(, >תלה, תלה

 בעניבה דבר שים הוקע, על־, בחבל העלה

 שיוכל כזה, בטצב וכיו״ב תקוע מסמר על
 ;ל־ דבר יחם* ;לצדדים רק להתנועע

 המשך ;זמן דחה ;זמן למשך דבר השסק

 השורות, בין כתוב ; למסשק דבר החזק ;זמן

 ;לשורה מעל מלים או אותיות כתוב
 היה התלה, ל־. ומשעבד נכנע היה ם״ע,

 תלה׳ כ־. תשוש האחז,* ;הוקע תלוי,
תלה. ,*התלה תלה.

 הבט עין; הרם עין, נשוא ,*עין תלה —
והתבונן.

 חי, עודנו פלוני ,*ב־ תלדה ה;שמה —
בקרבו. עדין הנשמה

 להתלות ;תר לו שיעז אדם אעזרי —
 אדם אשרי :לאטד משל מבטא ,*בה
ונכבדים. גדולים אבות לו שיש

 ;בה לתלותו הבגד אל מחברת עניבה ז, ,*תלוי
 לטלה או לאות שם בו; לתלותו בכלי יד בית

תלות. מהשורה, למעלה בכתיבה שנוסשה
 התברר; שטרם מפסה,* שנתלה; טי ז, תלוי,

הנוצרי. לישוע כנוי0 ; השורות בין הכתוב
 על המובא אשם קרבן ז, ,*תלוי אשם —

לא. או החטא נעשה אם הסשק
וגאון. כבוד ,*ר^^ו תלוי —
 היה ,*עיני בדבר תלוי דבר הייה —

 שהשני השני לדבר כזה ביתם אחד דבר

היותו. אי או היותו נרם
זקוף. בששוע מתרומם ת, תלול,
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 מתוך ענין איזה לטוד המשניות; על >נטרא<

 )בננוד יהד והגמרא המשנה0 ;שבתורה ששוק
התנ״ך(. ל״טקרא",

 הבולל התלמוד ז, בבלי/ תלמוד —
 המשנה על בבל אמוראי דברי בידוד

כבבל. אשי רב ידי על הדר ואשר
 הבולל התלמוד ז, ,*ירושלמי תלמוד —

 על יש־אל ארץ אמוראי דברי ביהוד
 ידי על הביש לדעת סדר ואשר המשנה

בא״י. יוחנן ר׳
 ללמד אפשרות יש ,*לומר תלמוד —

 הכתוב את קרא שבתורה, מכתוב דבר
וכך. כך

 ;התורה למיד ז, ,*תורה תלמוד —
לתורה. לסוד בית

 מבטא ,*זדון עולת תלמוד עזנגת —

 בהק טעות או שגגה :לאטד תלמודי
 ההק. את לעבר בבונה נעשה כאלו נחשבת

למים. צנור בקרקע: מעמק נ, ,*תלמי
 )לפעמים( ;מורה מפי תורה לוטד ו, ,*תלמיד
 הולך0 גבוה; ספר בבית תלמיד חכם; תלמיד

הטורה. כדרך
 (,*חכמים תלכיךי )י׳ ז, ,*חכם תלמיד —

נכוה. ספר בבית תלמיד ;מלמד איש
 הלימד תלמיד ז, ׳*ותיק תלמיד —

ובעיון. בהתמדה
 בנו", נקרא אדם עזל תלמידו —

ידוע. חכמים מבטא
 כשק, רחבים מכנפיה ז״ר, ,*תלסין ז, ,*תלם

הקדם. ארצות בני שלובשים כדרך
תלה. נ, ,*תלמית

התלוננות. חמם, צעקת ריב; נ, תלונה, תלנה,
 .!הלבש : מתולעים נקה פי׳י, ,*תלע >תלע<

 צבוע ; שנס תולעת )כצבע אךטים בגדים
 בנדים לכוש היה תלוע, אדם. כצבע אריג

 מלא היה* ;שגס תולעת )בצבע אךטים

 ,*זתתלע כארץ(. )זרע הרקב ;תולעים
 תולעים; הסר תולעים; המלא תולעים; שרוץ

מזרעון. נבטים הוציא הצטיח,
 ; )?< הצבא לעניני שפר בית נ, תלפידה,

)?<. קשת ; )?( התבצרות
 נתוש, עקור, פ״י, (,*.יתלש ,*)תלש *תלש

 חבורו. ממקוש דבר השר הוציא, ;קטוף
 החרב, מ־; הפרד ;הנתש העקר, ,*התלש

תלוש. ,*תלש ההרש.

 שנעקר מים גל ז, ,*שנתלש גל —
הים. מן ונבדל

שלש. שלשה, שיט, תלתא", ,*תלת
 פעם דבר עשה ; לשלשה חלק פ״י, ,*תלת

שלישית.
 עגולה קטנה בליטה דלדול, יבלת, ז, ,*תלתול

העור. שעל קשה ומעט
 שערות קוצות ;הגפן זלזלי ז״ר, תלתלים,

גבעות. תלים,* ;משתרגות
 בעל צמח טין ז, ,*תלתן
 הצומחים סגלגלים עלים

 על י"ך שלשה שלשה
*[ י(. אכש

שאין נטור; שלם, ת, תם,
_ ^^,נק ישר ;מום בו

ימאינו^^וס■^^^ פשוט,* ;מעון

;הרכה וערום פקח
 פעם רק שהזיק )שור(

/ פעמים שתי או אחת

תלתן שנגח ל״מו^ד׳, )כגנוד
כבעליו(. והועד פעמים שלש

 ;טנרעת העדר שלמות, תטי(, )כ׳ ז, תם,
 מושרית, שלמות ;מפשע הנפש נקיון ישר,

תמים. ר׳ ;רב כח חזק, ;לב ישר
רעה. כונה בלי בתמימות, לתמו, —

<(161, תלתן, 0

1ז(011€
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 דכי על מעיד ,*תמו לפי משיח —

לו. עדות ערך כי לדעת מכלי
 ;ההוא כמקום התם, שם, תה״ס, תמך, דתם,

 על ביהוד זו מלה כורה הבבלי )בתלמוד

ישראל(. ארץ
 זגים ממשרת עשוי חמץ או גרוע יין ז, ,*תמד
ליין. שדרכום הענבים אשכלות ובדי
 לח, עשה פ״י, (,*יתמד ,*>תמד תמדי

 עבורתו. את המשך תמיד, הבר עשה הרטב;
 התבל, לתמר; )המשרה( היה ,*התמד

 תמד; עשה ,*תמר בנוזל. הנוזל התערבב
 ערבב גרוע; יין להכין הזנים על מים שים
 על־; ושוקד הרוץ היה ,*התמד בגוזל. נוזל

וכיו״ב. עבודתו את המשך
 מפחד; נדהם עמוד פ״ע, יתמה(, >תמה, תמה

 הבט )־אל־(, ;השתאה התפלא, השתומם,

 עורר ,*התמה כהטדון. רעהו בפני

 )־התהפה(, התמה והתפלאות. השתוממות
תמוה.

משתומם. מתפלא, ת, ,*תמה
השתוממות. התפלאות, פלא, ז, ,*תמה
 הא האות )בדקדוק(, נ, ,0התמה הא —

 ההתפלאות. להוראת המלה בראשית הבאה

(.* זמיר עוף מין נ, ,*תמה
תם. ר׳ נ, תמה,
הראש. סבוב מבוכה; שממון, ז, ן,1תמה

 דבר העושה האיש טבע מהירות, נ, ,0תמהרת
הטבע(. )בחכמת המהירות מרת מהר;
 ברור. לא ;התפלאות מעורר נפלא, ת, ,*תמיה

 יולי הדש מניסן, הרביעי החדש שם ז, תמוז,
אליל. שם בערך;

עיניו. ריסי שנשרו מי ת, ,*ז1תמ
 תה״ס, ;הזה היום שלפני יום אתמול, ז, ל,1תמ

מספר. ימים לפני שעבר; יום

 ,לקמעממש 00קתז(3,^1כ0ט7-■ תטה <1
ז6ט11, 6ט11ח!ז01ו

 זמן. משך כלפני מאז, שלעזום, ל*תמ —
דבר; מראה דבר, תבנית דבר, צורת נ, תמונה,

 והתרוממות עלית ;הופעה זריחה, ז, ,*תמוד
התמד. כגזע ישר בעמיד למעלה עשן

העין. רים עפעף, נ, ,*תמורה
 המשג הדבר ;כדבר דבר חלופי נ, תמורה,

 שם* הב"; במקום הבא דבר חליפין; ידי על
 ובקר צאן לתמורת בנוגע בתלמוד מסכת

בקרבנות. בזה זה
 בום העדר שלמות, תמיכות; תם, נ, ,*תמות

 מום; בלי שלם תמים, קרבן הוית ומגרעת;

כועד. ולא תם שור הוית
 לכות. ההולכת בהמה* ; מות פיתה, נ, תמותה,

 קערה, (,*תמהולית ,*תפחוקים )ר׳ ז, ,*,תמחו
 כנורות ובה ושטוחה נדולה קערה ;כאכל

 דככבים; לכל אכל בהן שנותנים כנורות,
לעניים. ותבשיל לחם לחלוקת צדקה מוסד

 הבקר. צואר מול בעל משקעים ז״ר, ,*תמהויזת
קץ; ובל• הרף בלי זמן נגמר, בלתי זמן ז, תמיד,

 בזמן ע־ב בכל המזבח על שהקריבו *הקרבן

 תלמודית מסכת* ;_קיפ היה המקדש שבית

התמיד. קרבן בענין העוסקת
יום. יום עת, בכל תה״ם, תמיד,

 ואינו משתנה שאינו דבר טבע נ, ,*תמידות
פוסק.

 פיסק. ואינו משתנה שאינו ת, ,0תמידי

המה. ר׳ נ, ,*ותמיד.

 ,תה״ם,בהשתוממות,בהתםלאות.*ה5?תמ —
השתוממות. ;פלא דבר נ, ,*תמיהה
 והעוזר. התומך פעלת משען; עזרה, נ, ,*תמיכה

 והשחתה, מום בלי כליל; שלם, ת, תמים,
עון. בלי ישר, נאמן, מגרעת; בלי

 ,0עם־ דעים( >או: דעות תמים ־־
 והשקפתו. לדעת־ ובדעתו בהשקפתו מתאים ■

תמימות. אמת; ז, תמים,
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 ישר התיומם פ״ע, .*תמר ,0התמר (*>תמר
 "המתק, ;)עשן( והתרומם התאבך ;כתט־
התמר. כפיי מתוק עשה

 וג£6זז6!1£, ז31^0ז1 תמכה, *(
1ר0ז86ז־2(1151ו

,בממס^סק^ תטפח <!
€1־0€0(411€

העינים, ריסי חפר נשרו, עיניו שריפי ת, תמר",

 מפרי אחד נרניר ;הדקל יעץ נ, תמרה״,
 לענף ההומה השתחו לפני ציץ ;התט־
לאכילה. הראוי הרך הצלף לולב ; התם־

 תמר עלי פתוח תפרות(, תפלים, )־■ נ, תקרה,
כבנינים.

הבשי. עור לשפשוף בשם חט־י ז, תמרוק,
 רע' מעשה ;מר צפח פין* ;ציון ו, תמרור,

)בהשאלה(.

 ;וכיו״ב מספד בבי, ;מרירות ז״ר, תמרורים,
להתמרמרות. עד תה״ם,

(.1השועלים ממשפחת חי ז, תנים, תן,
 ימי בסוף שהיו המשנה מחכמי הכם ז, ,*תנא

 הצדיק )משמעון החרבן ואחרי השני הכית
הנשיא(. יהודה רבי ועד

 הנזכר הראשון התנא ז, קמא", תנא —
משנה(. )כאיזו

1113x371, 8<±31<31, ^1 ר3^31. תן,  (*  
]3€1\31

אורים. ר׳ ז״ר, תמים,
לב. תם ישר, נ, ,*תמימות

 ;נסתרה כינה בלי תה״ם, בתמימות״, —
לב. בתם בישר!,

 ריסי *הם עיניו, ריסי שנשרו פי ת, תמיר",
תמר. העינים,

 מתחתיו; דבר סם- פ״י, יתבל(, >תמך, תמך

 התמך, סעודי. עזור, תשוש; כ", ההדק
יאחז. הלכי,
 חזק אריך ש*ש כעל צפה טין נ, ,*תמבה

 את ללפת בי שמשתמשים פאר, חריף ומעטו
פיור האכל,

רמלה. טעם ; מלוח דבר נ, ,0תמלוחית

 מלאכה(, )אייו כלה פעו״י, יתם<, >תם, תמם
 ;שארית בלי כלת אסים, ;קצו עד בוא

 הביא תמם", תפוס. התם, השמד. האשף,
 הסר ;גמור השלם, התם, שלמות. לידי

 עם־. ביש־ התנהג .*התמם :שר. ; כליל

 הלוך בתמימות, התנהג חתתטס(,“) התמם

ויש־. כתפים עצמו היאה0 ; בישר
הקב. שמינית ז, *תמן

ההוא. במקום שם, הה״ס, תמן,
הנמס. הדבר פצב ז, תקם,

בניזל. אותו שהמסו דבי נ, ,סמםה1ך
 החי הזוהלים ממשפחת הי תנים, ז, תמסח",
(.* כמים

 שיוצא מה ;הב־ של עקרו תוך, נ, תמצית״,
לשלמה. שנשאר מה ;כהסייטו טיבר

 מקלח שאינו דם ז, התמצית", הם —
מעצמו.

ז-ר, ,*תמציות מי תמצית", מ• —
הספקו. אחרי הנשם טי

תנא
הדקל. פרי ; הדקל עץ נ, תמרה״, ז, תמר,

 שעושים דחליל, ז, מקשה, תמר —
מהצטהים. העופות את ולהרחיק להפחיד
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 ברייתא השונה תנא ז, ,*ברא תנא —

משנה(. :)לא
תני. ר׳ תנאי,

אדומים. דר, ,*תנאים
 והתקשרות. הוזה עשה פ״ע, יתנה<, )תנה, תנה

 ; הלל שבה, שיר, שיר, בקול ענה תנה,
 פעם דבר על חזור שנה,* ; פ־סם הנד, סם-,

 ;בכרית בוא ברית, כרות התנה, שניה,
 עשיתו לא או דבר עשית תלה תני, *עשה

הויתו. באי או שני דבר בהוית
 ; תניב תן, תנות(, ברכיב, רק )נמצא נ, תנה,

)?(.נאות נאה,
 למיו חכמינו )גס הכי נמי תניא ר״ת, תנ״ה,

כזאת(.
נזיפה. הוכחה, מעצור, מחשך, נ, תנואה,
ונן. וברב שדה פרי נ, תנובה,
נדנוד. תנועה, נ, תנודה",

 החלק האזן, סרח האזן, בדל אין(*) ז, תנוך,

האזן. שבתחתית הרך
נומה. קלה, שנה נ, תנומה,

 שנו• ;דבר הכניע פעלת הנפה, נ, ,*תנועה

 "נקודה, ; דבר איזה של המקום או המצב
 מבטאה אפן על להורות האות על נוסף סמן

)בדקדוק(.
 לנדבה. תרומה ; ודנה הנה הנעה נ, תנופה,

;מלחמה תנועית נ, תנופה, מלחמת —
 ל״מלהכת יבנניד על־ התנפלות *מלחמת

הגנה"(.
 אש, למורך אבנים או לבנים מבנה ז, תנור,

וכדומה. לאסיה
 פתח התנור, הור נ, התנור", עין —

התנור.
 נחמה. דבי• נחס, דר, תנחומות, תנחומים,

 דברי דר, ,*הבל של תנחומים —
טעם. חסרי תנחומים

 התקשרות, אפן (,*תנאןם )ר׳ ז, ,*תנא' ,*תני

 ה־יתר אי או דבר הוית ; וכרית חוזה פרטי
הויתו. באי או שני דבר כהוית התלויות

 ז, ,*ראובן ובני נ- בני של תני —
 וצו־דיר אפני• לכל היטב ומבורר מפורש תני

 הכפור על )כנו• בשלילה ונס ב־־יוב
כ-לב(. לד, בבמדבר

 הלטאה ממשפחת שרק מין זקית, נ, תנשמת.
טמא. עוף מין ;(*בוניו המחליף

סופרים. תקין ר״ת, ס,*ת
 אכף כמכין, אוצי, (,*תסבד״ות )ר׳ ז, ,*תסבר
יקיים. דברים
בחל. ; קטנה יונה מין ז, ,*תפיל

 <!01, \¥31ח56, 6310106. תנין, י(
׳^ו6316

 ג0ןל6ד.6קסי 0630101600, תנשמת *(
0630161600 ,030161600



תער ־־ ־־ תסיסה
 פנימית עצמית ורתיחה תנועה נ, ,*תסיסה
הימים. שנויים בו המביאה )בנוזל(

 רתיחה רתוח ם״ע, (,*יתסם ,*>תםם *תסס
 ;תסיסה לידי ביא )נחל(, פנימית עצמית

 )אח(. בקול צעוק נענע, ;)הארץ( אש ירוק

הראש. שער נזיזת נ, ,*תספדת
הראש. שער סריקת אפן נ, ,0תסרקת

 הנביאים ספרי עשר )שנים עשר תרי ר״ת, תיע,
 יונה, עובדיה, עמוס, יואל, הושע, הקטנים:

 זכריה, דני, צפניה, חבקוק, נחום, מיכה,
ערכית. תפלת ;מלאכי(

 לתועבה. היה חמאם, פי׳י, התעב, )תעב(

 נאל, ; לתועבה חשוב ;מאוס שקץ, תעב,

 התעב, ונמאס. נתעב היה ב,1תע טנף.
תועבה. עשה השחת,

ברכה. עליו תבוא רית, תע״ב,
תועבה. ר׳ תעבה,

 כה התהלך ס״ע, יתעה(, >ת?גה, תעה
 מטרה מבלי או הדרך דעת מבלי במרחב וכה

 ;)שכור( התמוטט התנועע, התנודד, ;קבועה
 טעה; שנה, ; ב־ סור ־מאחיי"(, )־??ל",

 הטה התעה, ממנה. וסיר הדרך את ידוע לא0

 )שכור(. התמוטט התנודד, ; אמת מדרך
 נטה תעה, ;הישר מדרך השנה התעה,

וכה. כה לשוטט נתון הישר; מדרך
נעול. נעל, מאחרי־, נטיה מאוס, ז, ,*תעוב
 התראה; אזהרה, הי; עדות ה׳, מצות נ, תעודה,
 ;דבר איזה על להעיד כתב* ;רגילות הרגל,

משלחת. תכלית, מטרה,0
 תעלות, עשית למים, תעלות העברת ז, ,0תעול

תעלית. ר׳
חשכה. אפלה, נ, תעופה,
 הסר מחלת0 הער; האדם מצב נ, ,*תעודה
שנה.
הדרך. דעת מבלי וכה כה הליכה נ, ,*תעיה

)בסיוט(. תעלה רפואה, ארוכה, ז, ,0תעל

 עשה וצנורות, העלות העבר ,0תעל (ס>תעל
ותעלה. רפואה העלה ,0התעל תעלות.

 איוכה, ; מים מהלך ;למים צנור נ, תעלה׳
 כשהיא המכה על העולים הקרום נלידי

להרפא. מתהילה
 שובבות, תעלולים(, )ר׳ שובב; נער ז, תעלול,

הוללות.
נסתר. דבר סוד, נ, תעלמה, תעלומה,
שועל. ז, ,*תעלא

 שועל ,*ליה סגוד בעדניה תעלא —
 לו, השתחוה ממשלתו( )בשעת בזמנו
 שהשעה מי לפני הכנע :לאמר משל בטוי

לו. משחקת
 מקום, לאיזה בצנורות טיס הבאת נ, ,0תעלית

 למקום ממקום להביאם מים תעלות עשית

חדתא(. בקרת מצבה )באבן
 דבר, איזה לטובת רבה השתדלות נ, ,0תעמולה

 כרכים. ענין או רעיון איזה להפיץ התאמצות

 גנדרנות, ;החיים נעימות ענג, ז, תענוג,
חמדה. ;התחטאות

 בצום, נפש ענוי צום, (,*תעניות )ר׳ נ, תענית,
 כתלמוד מסכת שם* ;ושתות מאכל חדל

הצומות. בעניני העוסקת
 יחיד עליו שקבל צום נ, ,*יחיד תענית —

לצום.
הקהל. כל של צום נ, ,*צבור תענית —
וצום. התענה ,*בתענית בוב*י —
 כתלמוד, הנזכר ספר נ, ,*תענית מגלת —

 השונים,שחרשו הטובים הימים נרשמו שבו
להתענות. אסור כס ואשר מאחר, בזמן

 הצומות חקי ז, ,*תענית סךר —

ומנהגיהם.
המעופף. ם?ןלת טיסה, מעוף, ז, ,0תעף

עצמה. חזק, כח, נ, תעצומה,
 נרתיק ;השער לגלה שבין ;שכין ז, תער,

החרב.
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 בלילה. ערבוב, נ, ,*תערבת

 או מלוא להבטיח משכון ערבון, נ, תערוכה,
וכיו״ב. חוב שלום

 איין שרי כני ז״ר, תערובות, בני —
 לערבון אחרת ממשלה אצל שמורים

הארץ. לשלום
 להראותם שונים דברים אסף נ, ,0תערוכה
 תערוכות )יש לראותם המתאספים נדול לקהל

קטנות(. פרטיות ויש גדולות כלליות
וכיו״ב. מסים או מחירים רשימת ז, ,0תעריף
 עיר, או ארץ כאיזו העבודה כלל נ, ,0תעשיה

ידים. מעשה
התול. לעג, ז״ר, תעתועים,

 התעתע, השלה. רמה, ב־; התל ש״י, תעתע,
במרמה. התנכל ;התלוצץ ;ל־ לעוג

 טתוה עור עשוי זמר כלי תקים( )ר׳ ז, ף,1ר
 להשמיע כדי עליו להכות כלי על או במסגרת

 1 י״ג(. כ״ח, )יחזקאל יקרה אבן טשבצת קול;
 כתוך המתוח הדק העור ז, ,0התף עיר —

כסנים. האזן
 והשערים הפתחים הקירות, קשוט נ, ,0תפאורה

בתיאטרון(. )כיחוד וכיו״ב
 :הוד, תפארתי(, >כ׳ נ, תפארת, תפארה,

כבוד. תהלה, יפי,צבי; הדר,
 הנושא עץ ; (* ועגל תפוח עץ פרי ז, תפוח,
;עגל גל ערמה, צבור,* ; הזה הפרי את

האפר. נערם ששם במזבח מקום

תפוח

תפיסה
 מתחת שס־יו צמח ז, ,0אדמה תפוח —

י(. שרשיו יד על לאדמה
 מיץ מלא עץ פ־י ז, זהב", תפוח —

(.3לחך מתוק
 הקף ;עצם והתרחבות התנפחות ז, ,*תפוח
גוף. ונדל
נבוב. לערמה, ערום ;צבה נפוח, ת, ,*תפוח
ספק. נ, ,0תפונה

 תלויה טבעת כעין רכבה, ארכבה, ז, ,*תפיס

 ;0תשיש ר׳ ;הרגל בה לשים האכף כצד
מלא. פנוי, לא

 צרוד. תסיסה, רכוש, קנין, נ, ,*תפוסה

והמסז־ים. הנפוצים כלל נ״ר, ,*תפוצית
תפירה. ר׳ ז, ,*ר1תפ

 ומדודים קטנים תפרים תפירת ז, ,0תפור
המכונה. כתפירת

 חבוש. אסור,0 בתוך"; סגור מצפה; ת, תפוש,

צבה. התנפה, פ״ע, (,*יתפח ,*)תפח *תפח
תפוח. ,*התפח

,*של־ נפש תפח ,*רוחי־ תפח -
נשמתו. תצא ימות,

תפוח. תפוח; דבר נ, ,*תפח
ומתנפח. צבה דבר תכונת נ, ,*תפיחה
 ;ואחיזה לקיחה ; לכידה אחיזה, נ, ,*תפיסה

מהירה. הבנה מהיר, שכל0 ;האסורים בית
 הנהנת הבית, משק נ, ,*הבית תפיסת —

הכית. צרכי ;הבית הנהלת הבית,
 כתור כרב־ החזקה נ, ,*יד תפיסת —

כרכר. חלק ;קנין;
 כפעם אחת, בבת ,*אחת בתפיסה —

?(. אחת )בתסיסה אחת

 ,ס־^סב^ג ק^161, ,סוחודוסק תפוח *<
3קק16

 1<3ק1ס4ו6נ11,> 1<3ז10ש{1, אדמה תפוח "
שווזתזסק 06 16זז6, ק01310

3מ6ד.1>60,מ 0ז3ח£6 זהב תסיח <8



— 649 —תפירה

 במאסר; הושם הלקח; האחז, ,*התפס
 ;לתפס צוה ,*התפש לתלונה. מקום תת

 את ושנה והמלך פתאם זכור ; להתפם גרום
דעתו.

 בחלל )נוף( מקום לקוח ,0מקום תפוש —
העולם.

 ,*ראשים בשני החבל את תפוס —
 דברים שני בקש :לאט־ משל מבטא

לזה. זה מתנגדים
 ,*צערו )_על( בשעת נתפס אדם אין —

 דבריו על אדם מעירים אין :לאמר מבטא

ויסורים. צער מחמת שדבר
 על פלוני את גנה ,*על־ את תפוס —

דבר. על בפלוני דפי נתון הדבר,
 בתוף הכה תופף, ץתפף(, >תפף, תפף

קול. להשמיע

תעלות. ע״י קרקע יבוש ז, ,*תפציר
 לתשמיש כנוי ;צו טצוה, פקודה, ז, ,*תפקיד
 איש שעל מה ;ודרכו איש טעשה0 ;המטה

 שעל מה ; מעשה או שליחות באיזו לעשות

 או להראות או להניד הבטה על מ_שחק
לעשות.

 בחוט אריגים חבר פ״י, יתפר(, >תפר, תפר

 תפירות תפור0 תפור; תפר, מחט. ידי על
מכונה. כתפירת ומדודות קטנות

תפירה. יחד; והמחבר התפור המקום ז, ,*תפר
פריחה. הפורח, הדבר מצב נ, ,0תפרחת
 ענין. או דבר איזה יטל מפרטת רשימה ז, ,0תפריט

;החזק אחוז, פ״י, ?תפש(, >תפש, תפש
 איזו ידוע בחזקה; לקוח וכיו״ב(; )עיר כבוש

 תפוש טגן, תפוש כגור, )תפרש היטב עבודה
 האחז. הלבד, והתפש, וכיו״ב(. חרב

 בו. לעלות בדבר בידים אחוז טפס, תפש,

אומנות. למוד ,*אומנות תפוש —
 ,*מרבה תפשת מו^ט", תפשת —

מרבה. ר׳ מועט, ר׳

 המקום ,“תפ ;התופר טעשה ,*תפירה
 ומדבקים תפורים וכדומה הכנד חלקי ששם

בחוטים. יחד

 חבילה צרור, תפיסה, תפיסה; ר׳ נ, ,*תפישה
קשורה.

הסום מכסה שטיח; כביר, מרבד, נ, ,*תפית
החמור. או
 תל־; בדה טפול, פ״י, (,*?תפל ,*ותפל *תפל

חכר. דבק,

 חסר דבר ;ומלח תבלין חסר אכל ז, תפל,

 מלוח; לא טעם; הם־ ת, בנין; טיח ;טעם
צדדי. דבר טפל,

מלוח. לא דג ,*תפל דיג —
 פלוגתא. דברים, וכוח מחלקת, נ, ,*תקלגתא

 גדו-ף, ;בערו-ת סכלות, ;טעם חסר נ, תפלה,
תהלה.

 תפלת* ;תחנה מאלהים, בקשה נ, תפלה,

 להתפלל שתקנו התפלות סדר עשרה: שמונה

 תפלין. ר׳ התפלין, אחת כיום; קבועות בשעות
בית. ר׳ תפלה, בית —
 עממי מבטא ,*מחצה עושה תפלה —

 משינים והפצרה בקיטה ידי על כי לאמר

דבר. איזה
פריצות; הפקרות, וסכלות; הוללות נ, ,*תפלות

נכון. טעם חסר ; ממשיות אי
טעם. חסר נ, תפלות,
 טוטפות (,*תפלה :)היחיד נ״ר, ,*תפלין

 ראש( >של הראש על התפלה כעת שנושאים
יד(. )של הזרוע ועל

טפשות. ;אימה מנור, פחד, נ, תפלצת,
 מאכלים החיים; נעימות ענג, תענוג, ז, ,*תפנוק

צבי. הדר, יפי, וערבים; טובים
מנטה. לצד פניה פונה, נ, ,0תפנית
 אחוז תפוש, פ״י, (,*?תפס ,*)תפס *תפס
 הכיל, ;ביד אחוז ;ולקוח מהר פתאם, ב־

בשכל. השיג הבין,0 זמן; או מקום מלא

תפש
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 ז, ,*העולם תקון ,*עולם תקון —

הישוב. בקולם הסדר חזוק
 •יד(. ז׳ )יחזקאל, שוטר התקיעה, קרן ז, תקוע,

מקום. לו מוצא יושב, ת, ,*תקוע
 דבר; מסבת דבר, סבוב דבר, הקסת נ, תקופה,
 )תקופת השנה של ידוע חלק* השמש; סבוב

 השנה; תקופות חשבון ובו׳(; האביב,-הקיץ
 )תקופת התקופות מא-בע אחת התחלת זמן

 ותקופת תשרי תקופת תמוז, תקופת ניסן,
 :בשנה תקופות שש חושבים ויש ;טבת(

 )-צי _ק;ץ סיון(, והצי איר ניסן, )הצי ןציר5
 אלול אב, )חצי חם אב(, והצי תמוז סיון,
 יחצי חשדן תשרי, )חצי _זךק תשרי(, והצי

 שבט(, וחצי טבת כסליו, )הצי חרף כסליו(,

 זמן משך ;ניסן( וחצי אדר שבט )חצי קר

הימים. בקורות או האדם כחיי
 כבל הדם סבוב נ, ,0הדם תקופת —

חי. נוף
 בו הסר ימלא ונמצא במשקל שקול ת, ,*תקיל

כלום.
 ושקולים טובים ,*ותקילין טבין —

מטבעות(. )כספים,
 כלי השופר קרן של ממשך קול ג, ,*תקיעה
 התוקע פעלת* קצרות; והפסקות רעידה

לתוך". והתוהב
 פעמים בשום- התקיעה נ, ,*תקיעית —

השנה. בראש כתפלה רכות
 יד נתינת ערכות, נ, ,*ף3 תקיעת —

דבר. איזה להבטיח
 רנזן. קפדן,* לב; אביר אביר; הזק, ת, תקיף,

;במהירות ככה דבר עשית נ, ,*.*תקיפד
וכדומה. כעס כחלה, התפרצות0

 לב. אבירות הזרוע, כח נ, ,0תקיפות
כסרח. הגביע עלי ז״ר, ,*תקיפים

 ,*התקל הנגף. הכשל, ,*התקל )תקל(
הכשל. ; כשול

תפשן
 מהיר, שכל בקל דבר, להבין מהיר ת, ,*תפעזן
הסיכה. בקל

 אש; מוקד ;בו>?< שיורקים דבר נ, תפת,
 ירושלים, יד קל אשר הנום, בן בניא מקום
 ;למלך באש הבנים את לסנים שרפו ששם

ניהנוס.0
אש. מוקד ז, תפתה,

צבור. תקנית ר״ת, ת״צ,
בדבר. רבה התבוננות נ, ,*תצפיה

 קמא תנא ;)בדקדוק( קלה תנועה ר״ת, ת״ק,

באחת בראשונה מובאים דבריו אשר )התנא
המשניות(.

 דבר לקמת דבר הקרבת הקבלה, נ, ,0תק^לת

שני.
 סתיל, קו, תקוות(, ר׳ תקות", )ם׳ נ, תקוה,

 מצב נסש, משאת תוהלת, ;משזר חוט
 טונות ולתוצאות טובה לאחרית המחכה

קכוק. זמן* ;וקנין דבר מאיזה
ננף. מוקש, מכשול, נ, ,*תקולה
 מעמד קיום, מכסלתו; איש קמידת נ, תקומה,
חזק.
 י בתור לקמיק אבן נ, ,*תקומה אבן —

 כקין וכה אכן עכר; הפלת כננד סנלה

מקשקש. ניקין
כ׳א(. קל״ט, )תהלים מתננד מתקומם, ז, מם,1תק

 סדור ;דבר הקמת השבחה, הטבה, ז, ,*תקון

חקים. קביקת תקנה, ;והכנתו דבר
 בתורה שנויים ז, ,*סופרים תקוץ —

 הכית ימי )בראשית המוסרים שתקנו
הכבוד. לסי שאינם בטואים להרחקת השני(

 מתחדשים שנויים ז, ,*הדת תקוני —
הדת. בקניני

 צריך שהאדם הדברים ז, ,0נשמה תקוץ —
 נשמתו את ולוקק לטהר בדי לעשותם
אותה. ולהרים

הלשון. דרך ז, ,*המקרא תקון —
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קלקול. ; מכשול נ, ,*תקלה

 ונכון. ישר היה פ״ע, (,*יתקן ,*>תקן תקן
 הישר, תקן, )קלקול(. הוטב ,*התקן

 מקלקל, דבר היטב ערוך; סדר,* סלס;

 ראוי לעשותו דבר הכין ;הכשר הכין,
 לקדמותו; מסרק או נשבר דבר השב לאכילה;

 תבואה עשה ;למנהג הק קבוע ;קבוע
 תרומות השרשת ידי על לאכילה לראויה

 ,*התקן מוכן. היה ,*תק^ ממנה. ומעשרות
ומנהג. חק קבוע ; הכשיר הכין,
 הטבה, תקון לדבר; תרופה נ, תקנתא/ ,*תקנה

 הקים קביעת לשלמותו; דבר השבת השבחה;

יתנהגו. פיהם שעל
 לגזלן אפשרות נתינת ,*העבים תקנת —

גזלתו. את להשיב
 שעל חוקים קביעת ז, השוק, תקנת —

בשוקים. במסחר יתנהגו פיהם
חוקים. ספר תקנות, ספר ז, ,0תקנון
 שופר, קול הרעם פעו׳י, יתקע(, )תקע, תקע

 להשמיע בשופר נפוח שופר, קול השמע

 לערכות. חברו לכף כפו נתון ערוב, )־כף( קול;

 נעוץ; לתוך, תחוב תוך־; אל והכה הלום
 בכף, הכה* התקיעה, קול את השמע
 ערב היה ; רםשו קול ך,נתן התקע, הלום.

 והכנס הלחץ תוך־, אל הובא* ;ואחראי

 והתהיב. התקוע הוציא ,*תקע תוך. אל

בשופר. לתקע נרום ,*התקע
 חברו לכף כפו תקוע ערוב, כף, ע1תק —

שמחה. לאות כף על כף מחוא לערבות;
 בארץ היתדות תקוע אהל, ע1תק —

האהל. להקמת
 רק התעסק ,*לדבר ?צמו ע1תק —

 ענין. באיזה כלו עצמו השקיע דבר, באיזה

תקיעה. בשופר, תוקע קול ז, תקע,
 בחזקה, אחוז פעו״י, יתקף(, >תקף, תקף

;התנכר התחזק, הזק, היה* ; בחזקה לקוח

 חזק, ,*תקף חטוף. תפוש, עין(; התחמץ
 התנפל■ הסתער, ,0התקף אמת. ;אמץ ־

עלי. כחזקה
כח. גבורה, אמץ, חזק, ז, תקף,

 אשר הסרסראות או המאכלים נ, ,*תקלבת
אשכר. מתנה, הבא; לאורח יגישו
 המושמות הקורות קבוץ ספון, נ, ,*תקרה
מכסוד ;הדר מקרים שבהם לקרשים מתחת
החדר.
תפאורה. קשוט, ז, ,0תקשיט

חכמינו(. )למדו רבן תנו ר׳־ת, ת״ר,
 בלבול של המולה שאון, נ, ,*תרבוכה

וערבוביה.
 הפרחה; נדו-ל; חנוך, המון; מרבית, נ, תרבות,

כחכמה. קדמה השכלה,0
 שובבות, רע, חנוך ג, ,*רעה תרבות —

הרעה. בדרך הליכה
 חידג ז, ,*בן־תרבות ,*תרבות —

פראית. ולא כבית רגילה כיתית,
רך♦ עץ נטע, שתיל, נ, ,*תרבינה
תרבץ. ר׳ ,1 תךביץ",
רבית. נשך, מרבית, נ, תרבית,

הים. גלי רעש נ, ,*תר^כת
 יד על פרחים ננת חיצונה; הצר ז, ,*תרבץ

מדרש. בית ; בית
 הצר הבליעה, בית ז, ,*הושט תרבץ —

הושט.
 את־ עשה ל־, והשכלה תרבות נתון ,0תרבת

תרבות. לבן
(.1 הפרה. כרוב כרובית, ז, ,*תרבתר

 האתרוג; לצבע דבר הפוך פ״י, ,*התת <*)תת
לאכילה. אתרוגים תת

לו. האתרוג שצבע (,0תרנים )ר׳ ת, ,0תת
תרנוס ; שפה אל משפה העתקה ז, ,0תתום

 <3£־ר£ץמ3, 81-ט תרכתר, *(
ות0ח1ס<111, ןן^0ח־ט6,זט 03ט11ח0^\6ת



תרים- 652 -תרגום
 וקנין מרכוש חלק ;מתנה מנתה, ג, תרימה,
 לכהן הנתן התבואה חלק ;קדש לצרך הנתן

 מהתבואה(; מששים אחד עד מארבעים )אחד
והסניף. המרים פעלת* טוב; היות• החלק

 זרעים בסד- מסכת שס ,*תרומוית —
=

הכהנים. מתנות כדיני העוסקת
 מעל האפ- הסרת נ, ׳*הדשן תרומת —

המקדש. בבית המזבח
 הלוים שעל מעשר נ, ,*מעשר־ תרומת —

מקבלים. שהם המעשר מן לכהנים לתת
איש. ר׳ רגרוימות, איש —
 הטדוטם הנבחר, הנעלה, הטוב, ת, ,0תרומי

במעלותיו.
תרומה. מכס, נ, תרומיה,
המלך. כסא כבוד, כסא ז, ,*ם*תרוג
 שא־ן קול ; וצהלה שמחה קול נ, ,*תרועה

ורועד. נפסק שופר קול מלחמה;
 :מרפא סם מרפא, אבק רפואה, י, תרופה, )

תקון. דבר, לאיזה תועלת
וקשיה. שאלה על תשובה באור, ז, ,*תרוץ
 צרכיו עשה ;הכהל הרתע, ,*התרז <*>תרז

 ומסכנת. אנושה במחלה תליה ;לרצונו שלא
בשלשול. צרכיו עשה התרז,

(.1אמיץ עץ שם נ, תרזה,
ט-טן. ר׳ ,*תרטן

שנים. ש״ם, ,*תרי י
 הנביאים ספרי עשר שנים ,*עשר תרי —

 עמום, יואל, )הושע, בכמותם הקטנים

 חבקוק, נחום, מיכה, יוגה, עובדיה,
מלאכי(. זכריה, הגי, צפניה,

 ושלש פאות שש (,*מצות )תרי״ג ש״מ, תרי״ג.
שבתורה. מצות עשרה
 מתקפלת דלת לחלק; דלת ז, ,*תרים ,*תרים

להגיח כיום בה שמשתמשים לחנות תרסית

ץמ6י 5161שת1- תרזה *(
£1,£ב ,שז^טסז 501תז031< (116*)

ארמית. לשון )לשון•( לארמית; התורה
המתרגם. פעלת ז, ,0תרגום
 איזה עשית עבורה, כאיזו התרגלות ז, ,0תרגיל
בו. להתרגל כרי דבר

 הנאכלים קלים מאכלים )מיני•־"(, ז, תריימא/
 לקנוח הבאים ופרי מגדים הבערה, כסוף

סעדה.
 רגל, ר׳ ;ברגלים ללכת •לד למד ס״י, ,*תרגל

ה־נל. י

 באר, ; שסה אל משפה העתק ,,פ׳• ,*תרגם
 ,*תתרגם ,*תרגום רם. בקול פרסם פךש;

אחרת. משפה מעתק היה
 אל מעופה מעתיק מליץ, מתרגם, ז, ,*תרגמן
 השבוע פרשת את )לפנים( המתרגם ; שפה

 התורה קריאת בשעת ליונית או לארמית

 שעמד האמורא ;ומבארה הכנסת בבית
 דרשתו לבאר הדורש החכם יד על )לפנים(

לקהל.
 קטן ירק טין ז, , *תרד

<.* העלה
 איש טרדן, ז, ,*תרדי►

ממריד.

 "??י'׳ ׳נ
 אי מצב ינה? תאות

 התענינורת ואי דהרנשדת
תרד כדבר.
 איש הזהר הער, )־!־(, ,*התרה (*>תרה

 עליה. שיענש הענש על עברה לעבי העומד

מזהה. היה ,*התרה
 כה לבהש גדולה כף (,*תיודות )ר׳ ז, ,*תרוד

 בה לשפך או כהדרה התבשיל או המרק את
בחשה. הקעריות, אל הקערה מן או הקדרה מן

 מבליט ישר כקו יורד טרוט; סגלגל, ת, ,*תרוט
לצדדים. נטיה

ם1ממת2.7י 8ק1ח31, ז?>1ת3ז€1 תרד, *<
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וצנה. מנן החנות; לשני הסחורות עליה  לתלמידי גניי ז׳ר, ,*הריסין לי?5 —

התורה. מגני חכמים
 של קבוץ ז,ס עשר; שנים ש״מ, ,*תריסר
דברים. עשר שנים
גרש. ס״י, ,*תרך <*>תרך

ארנז. בצורת העשויה עור מלתחת ז, ,*תרכוס
 תרומה הפרש פ״י, (,*יתרם ,*>תךם *תרם

תרומה. הרים לכהן,

לא?(. ט, )שופטים, תרמית מרמה, נ, תרמה׳
 דומים שנרעיניו תרמילי צמח מין ז, ,*תרמוס
(.1 לפולים

 אמתחת; דרכים, לעוברי עור ילקוט ז, ,*תרמיל
 שונים צמחים של הזרעונים מעטפת קציצה,
וכדומה(. עדשים )פולים,

נכלים. מרמה, ערמה, נ, תרמית,
 תרמילים, עשה תרמילים, הוציא פ״ע, ,*תרמל

)צמה(. תרמילים עלה

ורגיל. ידוע ביתי עוף מין נ, תרנגלת, ז, תרנצל,

תרף

תרננל
 נס ;לסמן מרומם במקום שתוקעים נם ז, תלן,

 את אליו לקשר כאניה נכוה עמוד אניה,
וגבוה. קפח לאיש כנוי0 המפרשים;

1-11ק1,£ח תרמום (1

 בךא/ תחגלת ז, ,*ברא תרנצל —
(.1 דוכיפת נ,

 שהובא ביתי עור מין ז, ,*הדו תרנצל —
מהדו.

כסא כסא; ז, ,*תרמם
כבוד.

ר׳ נ, ,*תךניחה
תורניתה.

"*התרם (*>תרם
(,*)־כנגד־ ש״ע,

הדו תרנגל עז; הרהב העז,
האבק. הלחם, התגרה, משני־; הנן התעקש;
סרט. נעל, שרוך רצועה, נ, ,*תרסית

 נתוץ, שבור, פ״י, (,*ירזהע ,*)תריע תרע
 בעת בשופר תקוע פ״י, ,*התרע פרוץ.

תרועה. קול בשופר השמע ; צרה
בשוק. דבר מחיר דלת; שער, ז, תרעא',

 דבר< >םהיר שער דרוח־רוח/ תרעא —
 לא המחיר שירד כיון :לאמר שירד־ייד,

מהר. יעלה

 רעל, ;שגעון רוח עועים, רוח נ, תרעלה,
מות. סם

 שביעת אי עורר ; למריבה עורר פ״י, ,*תרעם
רצון.

תרעמת. בעל תלונות, איש ת, ,*תךעמן
התלוננות תלונה, רוח; מרת כעס, נ, ,*תרעמת
וטענות. תביעות

תרפים. ר׳ ברבים, רק נמצא תרף,
 הצרך לסי בו המשתנים שטר חלקי ז, ,*תרף

 מקום התאריך, הכסף, סכום האנשים, )שמות
 על הנוספים וכיו״ב השלום, ומקום ההלואה

 הצד ; ערוה ;גלוי מקום ;טפס( ר׳ הטפם,
 בחומה חלש מקום שבדבר; והרסה החלש

וכיו״ב.

 ,קסמץ \716<1חט1ר0,(ק ברא תרנגלת *(
!1קקט6, 1ר00ק06 קטקט(3 קש0ק8)
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שה. שבעל תורה ר״ת, תשבע״פ.

משבצת. ארג, רקמת ז, תשבץ,
שלמים. לא טסשרים שברים, נ, ,0תשורות
 חשך, ;שאון מהומה, רעש, נ, תשיאה,

אסלה.
 תודה. :בהוראת מבטא ,0חן תשואות —

 כאור, דבר; משיב דברי מענה, נ, תשובה,
 ;הראשון למקומו חזרה ;שאלה שתדון

רע. מעשה על נחם *חרטה,
 ,*הפל: תשובת ,*::ובה תשיבה —

בקש. דחיה דחוי, תשובת נ,
 אחר איש ביד המושם דכד )־יד(, נ, תשומת,

קבוע. לזמן לעסק או לעדכון
מדבר. תשיעי חלק תשיעית, ז, תשו?",

 נצחו ;ישע הצלה, רוחה, נ, תשו^וה,
עזרה. ; במלחמה

נפש. תאות חשק, חשץ, ג, תשוקה,
 דורן. אשכר, מנחה, מתנה, נ, תשורה,
זקן. ישיש, ; רפה חלש, ת, ,*תשיש

חדות; חשש, נער; יפי ילדות, נ, ,*תשחרת
הממשלה. פקיד
יד. של תפילין ר״ת, תש",

תשישות. ר׳ נ, תשיה",
תושיה. ר׳ תשיה,
ושלפני השמיני שאחרי שדורי מסם" תשיעי,

העשירי.
 ישיש. זקן, דשה; חלש, ת, ,*תשיש ,*תשיש

אין רפיון, חלשה, ג, ,*תשישות תשישות",

כח. חסר אונים,
 ד׳ד, תשלומים", )עשי״ר( ז, ,*תשלום

חוב. שלום ; שכר ; טלואים השלטה,
שלומים. נשול, נ, ,*תשלמת
 מבעדה כדבר; השתמשות שמוש, ז, תשמיש",

תשמיש ; צדך לאיזה בו שמשתמשים דבר

להזדונות כגוי ו, המטה", תשמיש —

 1 כרמה. הכסה תולעים, עלה ,*התרף <,*>תדף
 התקלקל תולעים; הטלא התליע, התרף",

והשחת. הרקב רקכון, ידי על
 החלש הצד ערוה; ;בושה ;טנוף נ, ,*תרפה

שבדבר. והרשה
 עובדי כהני והפקרות שריטות נ, תרפות",

אלילים. היכל ;האלילים
 ;אמצעי תרופה, ז, ן",1תרפי נ, ,*ה*תרפ

משלשל)?(. דבר רפואה;
 ׳ שהיו איש כתבנית בית עצבי ז״ר, תרפים,

ושלוטו. הבית כשומרי לקדמונים
טרפם. ר׳ פ״ע, ,*תרפם
 : ענה קשה, דבר באר פ״י, ,*תרץ <*>תרץ

 ׳*הת?" קשיה. על שאלה, על תשובה
)בםיוט<. ישר עשה •ישר, תרץ;
קבים(. )שלשה סאה חצי מדת ז, ,*תרקב

ארנז. ;החצים אששת נ, ,*תרקוש
. . :׳ (.* כחולה טובה אבן טין שרוו, נ, , תרקיה

ושטוח. מרקע מתכת, טם ז, תרקי?",
 । מכונה או בנין של התכנית רשימת ז, ,0תרשים

וכיחב.
(.* הים כמי ירקרק חן אבן טין ז, תרשיש,
שרם. כמלכות כבוד של תאר תרשתא,

תקיעה. תרועה, תקיעה, ר״ת, תר״ת,
תרי. ר׳ תרתי/
 תרתי דיסתרי/ תרתי ,*תרתי —

 האמורים הדברים שני אהדדי", לסתרי
לשני. האחד ומתנגדים סותרים

ושזר. ששוך שזר, ש״י, תרתר",
רשה. חלש, ת, ,*תש
תשלת ;ושסע( )בוא שמע תא ר״ת, ת״ש,

שחרית.
הלל. תהלה, : שבח נ, ,*תשבחה

 6נןמ1ס32,. ז11ז1<018ש תרקיה,
1טן(זט0156

ן<113£ות2ח)ז תרשיש *(
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אדם<. )בני ונקבה זבר

 דבריבש ז"', מצוד־•"׳ תשמישי —
מצוה. לעשית בהם שמשתמשים

 חמושה מיתה הנק; ז, ,*תשניק ,*תשיייק
 כל; וחסר מצוקה ולחץ, צרה טבעית; ובלתי

קצרה. נשימה ; בחיים נעימות חסר
 חלקים; לתשעה דבר הלק פ״י, ,*תש? >תשע<

 פעמים. תשע הכפל פעמים; תשע דבר עשה

חלקים. לתשעה מחלק היה ,*תשו?
ואחת. שמונה ש״ט, ז, תשעה, נ, תשע,
 שט״ז, עשר, תשעה שט״נ, עשרה, תשע

ועשר. תשע
עשריות. תשע ש״ט, תשעים,
תשורה. ר׳ ז, ,*תשר

 השורה. נתון פ״י (,0יתשר ,0)תשר 0תשר

 נתון ,*התשר כתשובה. החשב ,0התשר
תשורה.

אש.* •מל תפילין ר״ת, תש״ר,
 )בערך טניפן השביעי החדים שם ז, תשרי,

ספטמבר(.
 היה חלוש, פ״ע, (,*יתשש ,*>תשש *תשש

הרפה. החלש, ,*התש ,*התש רפה.
מבטא ,*כ;קבה של־ בהו תשש —

מאד. חלש פלוני :לאמר
 תקיעה. תרועה, שברים, תקיעה, ר״ת, תשר״ת,

תורה. תלמוד ר״ת, ת״ת,
תחת. ט״י, תתא",

התחתון. ת, תתאי",
וכדומה(. הכובע )של שולים נ, ,*תתורה

הריח. חוש חסר ת, ,*תתרן


