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םלללליש  ולשלויוש ולללוע

מידכושםקובאשויודמן,שמוללןש םיבוי־ ו לדוישמומוש בונוועשליםלדליש גנוז ש
  לשסויש לדלשללטקסטועשאחיוע,שמכלןשבן־צבושלחקישק וללישו יאלשבמזיחש

לקיןש יבשדלדשמ  שלםמלו שילזן,שויל לועשי ם"ל,שכבש+ש1017שםמ'

הרקע

מוללנלש לשוילו'שו ל םשבלאל,ש יא שאלישלונושלמםל שמם לי,שמ מ שאבןשדיךש
אסטיטגוישבחקיש םיבויש ו לדויש לשומוש בונווע.1שבלאלש קוודשלצווןשבכלשמונוש
 זדמנלוליש אוןשז ש"מוללןש םיבויש ו לדויש לשומוש בונווע"שאלאשיקש לש טקסטועש
 קיא,שאללעשכלש םלסקשבםיבוישו לדוישומושבונוומוישלבייגלמ שלםביוישולדםשםדש
כמ שמוללנלש לשבלאלשחולנו,שם וישלמםלייש  יא .שבלאלשיא שבמוללנלשבמוד שיב ש
 לשצדקשמםוןשסוכלעש לשמוםלשחוול.2ש יחל  שבקיבשיבועש ווי שכושוחלולש נועש
יבלישםדש וםזשמו  לשלכילבשמוללןשאחישלםיבויש ו לדויש לשומוש בונווע.של נ שחלףש
כם לישבלבד,שלוילו'שמידכושםקובאשויודמןשזוכ שאיש יבועשבמוללןשנלסף.ש מוללןש
מולםדשיקשלםיכועש  לנועשמןש םיבויש קלסוי,שלבז ש לאשממ וךשאישמוםללש לש
בלאל.שכלייישסוילשמלמדישםלשגבללליול.ש סויש לאשאחיש ילצאליש לאשמילכננליש
 לש"סויש לדל",שמוםלש  חלשבלשוילו'ש למ שדבשגלוטווןש מנלחש)1900—1985( 
אךשלאשםל שבודלשל  לומל,של לאשבוק שכושילמודלש מלב קשמידכושםקובאשויודמןש

ו לועשאיש מלאכ .

ו'שבלאל,שמוללןשלטקסטועשםיבווע־ו לדוועשמומוש בונווע,שויל לועשי ס"ל.שבוקליישח לב ש 1ש
 F. Corriente, “Notes on a Basic Work for the Study of Middle Arabic”,םלולשכיבש

Collectanea Christiana Orientalia 4 (2007), pp. 311–355
בלאל,ש ע,שםמ'שח. 2ש
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גלוטווןש חלשב כנישסויש לדלשכבישב נליש חמו ועש לש מא ש קלדמי,שאךשילךש
כדושכיובילש חלוטש מכוללןש ילבשסלחיוש לדלש ו לדועשבאלשמאזליש ועש יוכלןשל ולש
בםלושק יועש ע,שאושאו ישל בוןשאישסויש לדלשבלושלחקלישאישו לדוש ועש יוכלןש
לחביליו ע.שכיךש מבלאש מילכנןש ו שלמוםלש מחקיש גדללש לשגלוטווןש—שחמו  ש
כיכועשםבושכיסש לשחובלילש מלנלמנטלושםלשחבייש גנוז .ש כיךש חמו ושלכיךש
 מויחלישיאלשאלישיקשלאחישמליל.3שאחדשמוויוש וויליש לשחובלילש לשגלוטווןש ו ש
 מוללןש  לצואשדועשב־4.1994שיקשבי ס"טשיא שאליש כיךש יא לןש לשסויש לדלש
בזכלישמסוילילשללמדנלילש לשויודמן,שלמאזש לווםלשםלדשכיכוע.5שב קדמילשלכיךש
 יא לןש בואשויודמןשאישיללדליש י ללילש לשסויש לדלשלגלגללולשמיא ויש םבלד ש
 לשגלוטווןשםלולשלםדשליחולישויסלמלשב ל וש ם ליש יא לןש לש מא ש ם יועש
לאחי.6שצליילש חוצלנויש לש מוללןשז  שלזלש לשכיכושסויש לדל,ש נדוסלשבסדייש
"אליוונסשולדאוקלס"ש לשמכלןשבן־צבו.7שגעשמבחוניש סומלןש ונומוש לשויסלמוש
 סדי ש זאי,ש מוללןש)סדי שא,שכיךשז(שילכףשל"סויש לדלשדש)ב("ש)סדי שא,שכיךשל(.ש
םלשכלשאל שו של לסוףשםלדש לל  שחלקועש לשסויש לדלש טיעשיאלשאליש) —ז(.8 
אללעשכווש  כיוזשויודמןשבכלייישחובליל,שו שבלשוליישממ ש זומןשללשסויש לדל.

תכולת המילון ומבנהו

 מוללןשכלללשםיכועשיבועש מל ייועשםלשיםלדלישנלסוליש קיאשויודמן,שלמנוויןש
חל וישאישיחלמוש םנווןש םוקיוועש לל.שביא עשנוצבועש ימב"עשלבנלשיבושאבי עש

 S. D. Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World  3
as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, I–VI, Berkeley–Los Angeles–

London 1967–1993
 W. Diem & H. P. Radenberg, A Dictionary of the Arabic Material of S. D. Goitein’s  4

A Mediterranean Society, Wiesbaden 1994
ִדושסלחי־ לדלש גדלל,שויל לועשי ס"ט;ש 5ש "דשגלוטווןשז"לשלמ"םשויודמן,שסויש לדלשא:שולסףשאלֶלּבְ
מלןשנגודשאיץשיומןשלסחי־ לדל,שויל לועשי ם"א;ש נ"ל,שסויש לדלשג:שאבי עש  נ"ל,שסויש לדלשב:שמְצׄ
בןשִוׄגּלשסלחישלוציןשב לדל,שויל לועשי "ם;שסויש לדלשדש)א(:שחלולןשלו לד ש ללוש—שלקליליו עש
 לשסלחישמ כולשלמ ליישדגלל,שויל לועשי ם"גש)כיךשז ש לאש לשויודמןשבלבדשבלוש ליוליש
גלוטוון(;ש נ"לשבסולםלש לשא'שא לי,שסויש לדלשדש)ב(:שחלולןש סלחיש מ כולשל נלסםש גדלל,ש

ויל לועשי ם"ג.
גלוטווןשלויודמן,שסויש לדלשאש) םי ש5שלםול(,שםמ'שוא—וט. 6ש

ל  למיש  ק ישאלסוףש  מוללןש לאשחלקשגעשמסדייש"מקלילישלייבלישו יאלש לשקיןש יבש 7ש
דלדשמ  שלםמלו שילזן".

כדביולש מולי ועש לשויודמןשב קדמילשלמוללן,שםמ'שט. 8ש
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)יאב"ע(שלמוםלעש סויליושל מנ וגליו.שאל שמםסוקועשאישויודמןשכבישוליישמ נליש
דלישלמנובועש יב שמחקיועשח לבוע,שמחד ועשלמאויושםונווע.שלצודעשו של לסוףשאיש
מחקיולש מוליטועשל מסלםוועש לשויודמןשבםנוונוש ודלכוע,שאוילסועשלנו לאוע,ש
לוחסוש גלמלוןשבוןשבנושזלג.שמאחיש יאב"עשמםסוקשאישויודמןשכביש נועשיבליש לאש
לאשנמנםשמלקילאשמויסלמושאחיועשםלשיאב"ע,שלאףשלחובליועשאל שו ש דשבמוללן.ש
כלללש לשדבי:שחמ שמאליש יםלדליש לשסויש לדלש ןש י יויש לש מוללן,שאללעש
נלולשחליגש יב שמםבישל ן.שכםדלישבםלש דבי:ש"כ נוש לו ועשמןש םיכועשבמוללןש
כלללועשלוחלישמלבא שאחישמיםלדלישסויש לדל".9שבסךש כללשו שבמוללןש8,191 
םיכועשםלשווש ווללחש ז :ש3,044שםיכושמ נ שלםלדש5,147שםיכועש מ עש3,488ש עש

 מלישולםלשאלש מלישםצעשלחלקושדובישאחיועשלםלדש1,659שוםלוע.10
 מוללןשמסלדישםלשוושסדיש א"בש םביו,ש כןשלדביושויודמןש"כוללןש כמםטשכלש
 טקסטועשבםיבוי־ו לדוישכילבועשבאליולישםביולישללאשבאליולישםיבולישניא שלוש
סדישז שבמוללןשלםיבוי־ו לדוישטבםושוליישמסדיש אל"ףשבו"יש םיבו".11ש לאש דוןש

בסדיש ונומושבילךשכלשאלי.
ויודמןש לסוףשבסלףש מוללןשנסוחשלכלייילש" םילישלדקדלקש םיבוי־ ו לדוי"ש
)םמ'ש933—941(,של כללנ שכמלבןשלסויש וסלדש לשבלאל.12ש םנוונועש נדלנועשכאןש
נמנלשםלשווש סדיש בסוילש לשבלאל:ש כיובשל מבטא,שילייש צלילי,שיחבוי,שלבכלש
ויקשסוםלףשמ נ ,שאףש לאשבםקבלישסויש דקדלקש לשבלאל.ש מלנ שםמלדועשאל ש
 עשמםטש מחזוקשאיש מילב .ש  םיליש לללשכללללישדביועש ילבעשאונעשי למועש

אצלשבלאלשלמוםלטעשצלונלש עשכנדויוע.
אחיוש נסוחשבאלש קוצליועש בובלולגיווועש)םמ'ש943—968(,של עשבבלא שמדלוקיש
 לשילחבשדםילשלםל ישםללמלש לשויודמן.שחלקיוש טקסטועשבםיבויש ו לדוישולדםועש
כבישמיחולישדיכעשכושמולועשיבלישנכיבלישבלאש נוקלדש דואקיוטושללםויועשבכיובש
" גלו",שלו ש  כיובשמ קףשאישאלוןש  גוו שב ו ש דבלי .שכדושל קלשםלש מםוונועש
במוללןש בואשויודמןשמויחשםיכועשל לי ו עש)םמ'ש969—994(שלילבש צליליש מילםדליש
במוללן.ש מוללןשנחיעשבמויחשכיבושודשלמקליליש)םמ'ש995—1017(,ש ממלוןשבילכלש
ליםלדלישסויש לדל,שכיבושודש אונעשבסויש לדל,שחובליוע.שםולןשבסםוףש ז שמלמדש
למ לשםלשמיכזולילש לשסויש םולןש לשיאב"עש"כואו̈ שאלםאבדון"ש) מסווקשלםלבדוש

9ש ע.
אנושמלד שלודודושד"ישאמוישא לי,ש סווםשיבלישבודושויודמןשב כניש מוללן,שםלש  םמודשנילנועש 10ש

אל שלי ליו.
ויודמן,שמוללן,שםמ'שו. 11ש

ו'שבלאל,שדקדלקש םיבוי־ ו לדויש לשומו־ בונווע,שויל לועשי כ"ב;שלבמ דלי שמליחביש 12ש
ויל לועשי ל"ט.
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  ע(שבמוללןשז .ש מויחליש לללשכלללועשצולנועשלמלבאליש ב ןש לנ ש וםנלחשאלש
 ייגלעשמןשכיבש ודשאלש חובליש וליסעשכבי.

ככלל,שכלשםיךשלםיךשמ נ שבאשבלללווישדלגמ שאלשדלגמלי,ש ממחו לישאיש ומל לש
ולםל.שדםישלנבלןשנקלש לאשכלש טקסטועשוצאלשמיחישודשאחישלאוןשבםצעש  ומל ש ּבְ
ב עשל םודשםלשיקונליש  ו .ש מוללןשמ קףשאולאשאיש  ו ש חו שלאישדיכוש  ומל ש
ב שבולםל,שלבדיךשזלשמאו ישלקליאשלחל שאיש"דלוקש חוועש ל לנו"שבומוש בונווע.
ויודמןשודלםשכמללמדשז וישלקודן.ש יוש יכלנליש בילכליש לללשנוכיליש וטבש
במקלמלישיבועשבמוללנלשב נושאלונוע:שלםויועש לסוףשסומןש אל שבסלףש  גדי ;ש
 גדילישיבליש ןשכללולישבלבד.שבנסובלישאחיליש ו שמלטבשל מיוןשםעשםיכועש
גללמוועשםדש  גדייעשיל לעשליילט .שלדםיושצדקשויודמןשכ  ולבשבמוללנלש
געשםיכועשמסלוקועשל"מבל לועשלמחצ ",שלאסבוי:ש מוללןש לאשויושםבלדילשבמ ךש
כולבלש נוע.ש לאשאחדש מללמדועש מלב קועשבםללעשבחקיש גנוז .ש סוקולשמי ומועש
מצדשכמליעשלאוכליעשכאחי.13שאנושמאחלשללשםלדש נועשיבלישבביואלי,שבצלולליש
לבמחקישולי .שאללעש חיוי של למלישםללל שלםכבשללםויועשגעשלמנלםשויסלעש
ממצאועשח לבועש געשב וליעשחלקוועש עשמ מ ועשנקלדישמ םןשלימךשלמחקיועש
נלסווע.שז שבדולקשמםמדלש לשמוללנלש לשויודמן,שא ישמ מ שכבישםי ,שזמןשקציש
לאחיש לוםילשבדולס,שכלושםזישיבשח ובלישלם ילישלאללושלמאלישחלקיוע,ש בקואועש
וחלישממנלשבםיבוישו לדוי.שאללשוכללועשםי שלא  שאלשל ויוךשאיש  םיליו עש
בזכליש מוללןש ם ויש ז שלבזכליש םיליול־ איליולש מללמדלישל  קלללי.ש מוללןש
 לאשבוטלושמלויושאולאשלאשיקשללמדנלילש לשויודמןשאלאשגעשליבלנילשללאחיולילש
 מקצלםוי.ש םיכועש חלקווע,ש כללוועשמדושל מסלוקועשו מ לשמםי שי ומישיולגש
לחלקיועש ובלאלשבםקבליולשלב  יאיל,שלבזכלילשולכללשאףש עשל יועשאישיילמיעש

ל כלללש מוללןשלל ם ייל.

ערכים שיסודם בטעות

דיךשכללשמוללנאועשמבואועשבחובליו עשיקשאישמ ש  ללעשאישכלייישחובליעשלמ ש
 נח בשבםונו עשיאלושליקון.שויודמןשנ גשכאןשאחיי,שלגעשםלשכךשו של לדלישלל.ש
סלגיוועשמסללסלועשמסמנועש"םיךש נזכישבמוללןשאחישאלשבסויליש מחקישאךשוסלדלש
בטםלי"ש)םמ'שכב(.שכבישנ גשבלאלשכך,שלויודמןש מ וךשאישדיכל.שי מיושלונווש
כ בםועשםיכועשכאל ,שלב עש סבוישויודמןשמ שמקליש טםלישלדםיל.שכדיכל,ש ל לןש

 נקטשמאלוקישלמכבדי,שלםדווןש" אמישילֶי שדיכ ".

בקוצליועש בובלולגיווועש בסלףש מוללןשו שוליישמאיבםועשויוטועשויושםטלש לשויודמן! 13ש
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םנווןשמייקשלח לבשבוליישמבחונ שמקצלםוישלחונלכוישכאחיש לאש דולןש לש
ויודמןשבטםלולישלבוםנלחועש גלוועש ללשבםבישלכוצדשםל שבודלשליקנעשלאחישזמןש
)םמ'שוג—וט(.שכאןשבאלשלודושבוטלושמלויושלמדנלילשלםנלליל,שלמםי שלקחולש עשגעש

לקחושכלשאחדשמקליאול.

עולמות התוכן המשתקפים במילון

כאמלי,שסויש לדלש ו ש מנוםש יא לןשלכיוביש מוללן.שלאכן,שםללמעש לש סלחיועש
םעש לדלשנובטשכמםטשמכלשםמלד.שו שבלש יב שמלנחועש ק ליועשבחלזועשלבדיכוש
 סחי,שללצודעש מליש לשצמחועשליבלונוע,שאבנושחןשלמלציועש סחילשב ע.שגעש
 מודםש גאלגיוושמים יש יב שבזכליש מוללן,שב םמודלשי ומישמקלמליש נזכיועש
ביםלדליש גנוז .ש ייבליש חלמיוישנוכיישב מלישאיוגוע,שכלועשלחוצוע.שיחלעש
מלגדישלח לבשלםצמלש לאשםללעש סונלי.שדללקאשבייבלוליש  ולשבםוקיןשוב יוליש
 ) ןש ייבליש ו לדויש ןש מלסלמוי(שו שלמלנחוש סונליש במוללןשמ קלשסגללוש

מולחד.
לצדשכלשאל שאצווןשאישמלנחוש יאלללגו של  גליש ילםדלשבמוללן,שא ישמצטיוועש
למוםלושמחקישקלדמועש לאשנמישטםמע.14שסנוףשל עש עשמולועשלבוטלוועש ק ליועש
בוללמלס,שכגלןש"َכِבוס̈ ש—שדחווישולעשטלבשלמחיי"ש)םמ'ש360(.ש מקליש לאשדביוש
קיקסאנושל ק יעשוללמלסשםעש יבנוועשבםנווןשזמנלש לשחגש סלכלי.ש מוללןשזלי ש
אלישוקילישםלשםללעש ייבליש לש ו לדועשיחיש לטלןש אסלאע,שלמלסוףשלאשיקש
מודםשאלאשגעשילבנלי.שאסיוקשב יושדלגמלי:ש)א(ש מלנחועש םיבוועש מ מ ועש
לצולןשבויש כנסי.שאל שבאועשבמוללןשכמלבןשביוזליי.שצוילועשכאחדשמלמדש  עש
ِלסש  אללועשמ ק יושייבלישמגללנוע,שלילבעשבםלשמ מםלישב ללו ש אסלאמוי:שَמׄגْ
َמםש)םמ'ש111(;שَכِנוס,שَכِנוِסוّ̈ ,שَכנאסש)םמ'ש373(;  )םמ'ש105(שלצולןשבוישכנסישויטו;שَמׄגْ
דש—שבוישיוול ,שבוישכנסיש)!;שםמ'ש561(;15ש)ב(ש וחסשאלש מללי.שויודמןש בואש َמْסׄגِ
במוללנלשאיש םיךש"َחוא̈ שُולאןש—שוללנוש מנלח"ש)םמ'ש268(של לסוףשאישבואלילש לש
וילו'שמ  שוואמנט ,שםיבוסטשדגללשבונושםצמל,שללוולשֲח  שמ בם שמולי יש לש
מולועש"יםלי"של לולוליש בואשאישו לדושיומןשלנקלטשל לןשסגושנ לי.שויודמןשחלקש

דושלצווןשב ק ישז שאישחובליו עש לשו'שקלצקון,שאלציש מלנחועש ווללסלווע,שא—ג,שבילוןש 14ש
 ייו"ח—יי"צ;שו'שאויי,ש ווללסלוו ש ו לדוישבומוש בונוע:שמלנחועשלמל גוע,שילשאבובש

י כ"ט.
ל ומל שדלמ שבטקסטשבםיבוי־ו לדוישמןש מא ש   ־ם י שיאלשנ'שאולן,ש"סוולישציםישנםמן:ש 15ש

םולןשסויליושבואיאויאז שבםיבוי־ו לדוי",שיםלד שודש)י נ"ח(,שםמ'ש37—39.
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םלולשלטםןשכוש םנווןשמליכבשוליישלכוש מלנחשמבוםשיווס שדיויש צדוקועשבמוייעש
נקיאועשחווע,של כללנ שביוב ש"חווע"ש ואשלחווש םללעש בא.16

אבואשםי שכמ שדלגמלישממלונלישםלשוושנל אועשכדושל טםועשאיש קליאשמןש  וםש
 ייבליושל ל לנוש  מוללןשמצום.ש  גדילישל סלגיוועשבאועשכאןשבל לנלש לשויודמן.ש

חלקשמןש מלנחועשוכללשל ודלןשבוליישמאמישמוד שאחי.

השפעות להגיות

דלמנוש  בוטלוש מלב קשבוליישל  וםיש ל גועש) דואלקטוע(ש לאש  ומל ש מגללןש
במולולי,שבמוללישוחסשלבכונלוושימז.שדלגמלישמלב קלי:ש  ומל ועש מגללנועש לש
ש)םמ'ש168—169(,שםיכוש מ נ ש ِלَךש)םמ'ש145—147(,ש  ליאליש מולחדליש לשלَ  ׄדَ
ש)םמ'ש270—271(של לשَכْוَףש)םמ'ש365—366(.שבמקלמלישאחדועשו ש דועשלכיוב ש  לשَחْוׄתُ
 םלשווש  מום :שِמנَّْוِסِ  )> *ِמןשَנْוِסِ ;שםמ'ש535(;שَאَסם /َאَסםושב ליאישםי ,שנאש
)םמ'ש575(,שלכןשל  ום של גוי,שכגלן:שَסِגויש)> َצِגוי;שםמ'ש561(.שויודמןשצווןש עש
 בלאלש םוישכושז לשקלשל לנושיומנו,שלאוללש לאש בואשדלגמלישמצולןשאויוק .שיובלוש
צלילי:ש'א יקד'שמלבםשבי םשצלילישלבונו ןשחוללוועשקלועש—שםאע/םאמא,שםאעש
ל,שِווש ל,שוושאלםאעשאלَאלَّ ל,שוושםאעשَאלَّ ל,שמןשםאעשَאלَّ ל,שאלםאעשאלَאלَّ ל,שםאעשאלَאלَّ َאלَّ

אלםאِעשאלואِיِט,שםאעשקאِבלש)םמ'ש627—628(.

ריבוי משמעים למילה אחת או לצרף אחד

יובלוש מ מםועשמםודשםלשחוליש  ו שלםלשםל יש מ לבועש מילםדועשבמוללן.ש
 ונ שדלגמלישאחדלי:שَאْמיש—שמצבשק  ,שק ווע,שצילי,שוגםוע;שחוץ,שסחלי ;ש יי ,ש
ِ שאלَאْיׄץש—שםלשונוש אדמ ;שבכלש םללעש  לטלן;שדבי)וע(שטלב)וע(ש)םמ'ש23(;שَםَלושלَׄגْ
)םמ'ש177(;שَמْלِסעש—שחגש) קבלםשביקלו שקבלם (,שולעשטלב,שםלנישחג;שמלנסלןש)םמ'ש
̈ ש—שחוץ,שכלו,שדבי;שמוללושצליךש)ל לןשקצי (;שסחלי ש)םמ'ש256—257(;  200(;שَחאׄגَ
َטِיוקש—שמסם,שנסום ;שוםע;שצי ,שוגם;שקלילי,שמצבש)םמ'ש343—344(;שِבוَِד ש—שכילבש
בודל;שגב שאלשלקחשכסףשבודלש)ללאשיוללך(;ש לאשחווב;שב לוטיל,שבכלחלשלם ליש
ש—שז שזמןשכךשלכךשנמ כיש וםלל ;שזמןשמסלועשלונוש ً ̈ )םמ'ש351(;שَוَםَלשאלוَْלَעשُמّדَ
 ולעשקי ש מקי ,שלונושכךשלכךשזמןש)םמ'ש356(;שَמכאןש—שדוי ;שמםמדשח לב,שדיג ש
נו אי;שחנליש)םמ'ש363(;שَכِלَמ̈ ש—שסמכלי;שאמלנ ,שדי,שק לשמאמונועש)םמ'ש369(; 

םלדש ונ שויודמןשלסויש לדל,שב,שםמ'ש253ש םי ש32,ש עש םוישגלוטווןש אללושמקלילשבביכליש 16ש
וחשם"ב:ש" אווללשבמויילשנקיאשחו".
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ْדמ̈ ש—שמ ומ שאלשיוקודש ממלאועשלכבלדשוללנו;שמכיבשביכ ,שאוגייש לקי ,ש ׄכِ
ْטَב̈  —   מכיבש נ לחשלנכבד;ש לוחלישמטםעש ממ ל ;שמ י ,ש נ ל ש)םמ'ש397(; ׄכُ
די  ש לשבםלוש מדי שאלש לשדי ןשבבויש כנסי;שסלגשוולט;ש ודללש)?;שםמ'ש403(; 
יש—שחוץ;שאימלןש לש ישُחّקאישבםדןש)םמ'ש516—517(;שَםَלושَנْוِסِ ש—שלמחוויל,ש َמْנׄטَ
َיُ ש—שסלחשלל;ש בוםשאיש לקולמל;שםלשדםישםצמל,שמיצלנלש חלו וש)םמ'ש534(;שَבَסَטשُםׄדْ
ילדילש)?;שםמ'ש618(;שَםْ דש—שודודלי,שחבילי;שמלםד,שחגש)?;שםמ'ש620(;שَםَמלש—ש לכ ש
למם  ,ש מנ גש לכ שלמם  ,שמנ ג;שאוכלישילציישםבלד ;שי ללעשבםדשםבלד ,שבםדש
ווצליש)םמ'ש655—656(;שَאْצחאُבנאש—שחביונלש ו לדוע,שבנושדינל;שחביונלש יבנווע,שבנוש
םדינלש)בנוגלדשלקיאוע(;שחביונלש קיאועש)בנושםדינל(,שבנוגלדשליבנוועש)םמ'ש733—734(; 
עש—שממלנ שביא ;שדוון;שחלקשמכסףש כילב ש נויןשלכל שבםיש  ודלכון,ש אוילסוןש  ُמَקّדَ
אלש נו לאון;שמלי  ש לשבםלשדוןש מלווםשבמקלמלשבבוישמ וט,שםליךשדוןש)םמ'ש776(.

השפעת העברית והארמית

וَّיש—ש   וםלועשב ם,שאב ם,שב ליאיש יאסלעש)םמ'ש68(שנגזילשמןשפשעש בםביוי;שُמׄגَ
ֵגי,שמוש ניגוויש)םמ'ש101(;שדיא ש—שדי  ש) די שדי ןשאלשחכעשבבויש כנסי(ש
)םמ'ש144(;שבםיךשטוו)י(ש—שםיבו)י(,שכיבשויודמן:ש"מנוחשאנוש זלש צלי ש מקליויש
םלשווש עש  בטש'טוו'שללוםמועש לסוולשםו"ןש)טווםאשלכל'(שכסומןשלגנאוש]...[שבדיךש
כללשמ מ יש מול שבמ וטש וסלדלשםביוישאלשאימוישלסוקשאעשיאלשב שםיבוישאלש
םיבוי־ו לדוי"ש)םמ'ש326(;שِסْדיש—שסדישמסדיוש ילי ש קליאועשב בישלווש מחזליש
 ילי־ ניוש)םמ'ש562(;שמןש  לי ש םביושסכ"עשנגזיש ולםלשבבנווןש יבוםושَאْסَכَעשَםَלוש
َיْאוِِ ש—ש סכועש)לדםיל;שםמ'ש576(;שמןשענייןשבא שצלייש יבועשِםْנואנאיש—שםנוונלי,ש
 וונלשקיואליש ילי ש מולחדלישלחגועש)םמ'ש664—665(;שמםיובאיש ןשמםיובליש
)סלגש לשוולטוע;שםמ'ש675(;שוסלקוש גט,ש וונלש צ יישאו שלונושכיובישגטשלא ילש
לחיומיל,שמלבםועשב יושצלילי:שَולאِסוק,שَוסאِסוקש)םמ'ש700(;שקדסשII־ُ ש—שסודישללש
קודל ון,שםיךשאישטקסש קודל וןש ללש)םמ'ש777(;שِקْנואנאיש עשקנוונוע,שקנוונושסלדיש

)םמ'ש809(;שקילבאיש—שקילבליש)סלגש לשוולטוע;שםמ'ש828(.

מונחים ממקור אסלאמי

םשאלَחْ יש—ש מקלעש אלולשנאסוועש מיועשביחוויש מיועש)םמ'ש316(;17שאלِכיאבש َמْלׄצِ
ْטَב̈  —  אלّצאِדקש—שיליישאמי,שכיבוש קלד ש)בוטלושאסלאמושלקליאן;שםמ'ש391(; ׄכُ

ביקםשנוצביש סלי ש ־59,שסליישאלַחְׁ י. 17ש

[7[



ַנֵחעשאולן   

 8  

 די  ש לשבםלוש מדי שאלש לשדי ןשבבויש כנסי;שסלגש לשוולט;ש ודללש)?;שםמ'ש403(; 
ْנזِול,שَיْנזِולשאלّלَ ש—ש ילי ש)םמ'ש511(;  ُיِםש—שמיןשילי ש)םמ'ש510(;שאלّיَ ُנُזלُלשאלّ َ
ِחוחש—ש ילי ש אِדקש—שיבליונלש דביו עשאמיש)םמ'ש727(;שאלנَّْקלשאלّצَ َלףשאלّצَ אלّסَ
 בםלשו ש)מולללוי:ש מסלייש אמויוי,שבוטלושאסלאמו;שםמ'ש736(;שِקْבל̈ —ש מקלעש

 אלולשולנועשאלש חוובועשלונלישביוול ,שצולןשלכוללןש יוול ש)םמ'ש768(.

מונחים גאוגרפיים ואקלימיים

ِדואישَבْחِיוّש—ש דלי ש צולנוישבמציועש)םמ'ש44—45(;שَגْיבש—שאזלישצולן־מזיחש
ْבِלוّש—ש לשׄדלשאלׄגבל̈   מילקלשלצולן־מםיבשאלג'ויו ,שלוםמועשכלללשסוידש)םמ'ש80(; ׄגِ
בצולןשיומןש)םמ'ש85(;שדאישאלזَِّבובש—שבויש צומלקוע,שבליס שבֻוסטאטש)םמ'ש124(; 
אלَמِדונ̈ ש—שואלימלש)םמ'ש127(;שُאْחِדَישב ש—ש בואֹלשמדילעשלצולןשלאליךש נוללסש
)םמ'ש253(;שِאْנَחَדَיש—שנסםשבנוללסשמק וישאלשֻוסטאטש)אלשַקְלוּלּב(שלאלכסנדיו ש)םמ'ש
253(;שאלُחَסْוِנוّ̈ ש—ש כלנ שבק ויש)םמ'ש289(;שטלםשِאَלוש—שנסםשמצולןשלדילעשלאליךש
ْנَדקש—ש   נוללסש)םמ'ש331(;שَכْלסש—שילחש מלנסלןש נל בישממםיבשלמזיחש)םמ'ש363(; ׄכَ
בוישמכסש לודש יםל ש בצולןשק ויש)םמ'ש420(;שסוِלוש—שיואלישסחלילישמזיחוליש
)מןש אושצוללןש]סיושלנק [ש/שםלש עשSealשבדילעש לדלש]?[;שםמ'ש574(;שםׄתِיוّש—שסלגש לש
נםלוועש)םלש עשמקלעשביומן;שםמ'ש684(;שואלש—ש לנוישבאזלישאוושLaccadiveשדילמוי־

 מםיבוישמ לדלש)םמ'ש685(;שَוُעשאלَבَלِדש—ש כנוס שלםויש)מןש וע;שםמ'ש697(;שَוْנُצלِיוّ — 
 לשַוְנצּלי,שמקלעשבסלמאטי ,שאונדלנזו ש)  ו שמוליסעשבקמוליש לל;שםמ'ש698(; 
ُוْיׄצ̈ ש—שבויש מכסשבםדןש)םמ'ש718(;שِצנאם̈ ש—שנמלשֻוסטאטשםלש נוללסש  ומ שבויש
מכסש)םמ'ש742—743(;שאללََיُקשאלُקמאِיוّש—שנווישקמאיוש)מןשאלקמי,שאיץש ייוישלםויש
וّש—ש לש ללׄדש בסוידש)םמ'ש896(;שَ ُללِנוّ̈ ש—שבדשאלשבגדשם לוש  ביומן;שםמ'ש807(;שَ ْללَׄדِ
ב ללן,ש סמלכ שלסיגלס ש בסוידש)םמ'ש896—897(;שאלׄתגיש—שאלכסנדיו ש)םמ'ש924(.

מונחי זמן

וَْלُעשאלَמِבוِיש—ש ולעש לונושלולש   וו שבאלנוו שלקיאיש  ולג ש)םמ'ש51(;שَנْ ُילזש
)=َנْוُילז(ש—שיא ש  נ ש ויסושל קלוטוש)םמ'ש502,ש547(;שَצِלוِבוّ̈ ש—שמלםדש ולגיש

 אלנולישממציועשמםיב שסמלךשלחגש צלבש)26של־27שבסוטמבי;שםמ'ש738(.

חומרים

ٓאِמِדוّש—שסלגש לשחיסש)םלש עש םוישٓאِמדש לצולנ ש לשמלֻצל;שםמ'ש21(;שِאْסِבודאׄג/
 ِאْסِוודאׄגש—שםלויישלבנ ש)םמ'ש28—29(;שِבْכיש—שונונועשבליושנקלבליש)םמ'ש52(;שَדْ َנׄג — 
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סלגש לשאבןשוקי ש)םמ'ש121(;שُמْחَכעש—שסלגש לשזכלכויש)אללושמןש סלגש נקיאש
Hedwig;שםמ'ש275(;שَטבאِ ויש—שגבו ושִחזיןשאלשגויש)םמ'ש319(;שَטْלِחוّש—שסלגש לש
נוויש)םמ'ש331(;שَטِלוّש—שסלגשבדשוקישם לושו יןש)םמ'ש331(;שَטْיَטי/טיטויש—שחלמציש
ש—שסווישלבןש)םמ'ש350(;שَמْיَיךש—שחד־יחמלצישםלוייש טיטיש)םמ'ש341(;שואُקלישَאْבוَׄץُ
)םמ'ש490(;שסולקלןש—שםלויישאדלמ ש)םמ'ש574(;שَסْלَבוש—שחבלועש)ם לוועשמקלוויש
דקלשמסלועשאלשםץשאחי;שםמ'ש578(;שَמْיׄגאןש אׄךש—שסלגשאלמלגשמםלל ,שםודויש בלש

)םמ'ש874(;שَיْ ِבוךש—שוולוגיוש)וולוגין(שאלשקו לטשמיכיושמסליגשאחיש)םמ'ש875(.

אריגים ושימושם

וّש—שסלגשבדשיקלעשוקישמיומןש) מאשמילצייש אביוסע/אביזעש—שסיטשמ וש)םמ'ש1(;שבילׄגِ
ْיׄגאِנוّ —  לכאِנוّ ש—שסלגש לשבגדש)םמ'ש96(; ׄגُ  םוישבילׄגשבצולן־מםיבש לדל;שםמ'ש65(; ׄגُ
)בד(שמילציישגיגאןשבצולןשאויאןשאלשמילציישאלמיו ,שסוידש)םמ'ש115—116(; 
ِצוّש—ש)בד(ש םלולשצלילישכמיא שחמצ ש)=חלמלסש]?[;שםמ'ש284(;שَטَבِיוّש—שמ ושוקיש ِחّמِ
ילציישטביסיאןשאלשבאלילשסגנלןש)םמ'ש320(;שِטיאז:שِטיאזَْוןِש—ש יושכילבלישבילקדש
אלשםוטליועשיקלמועש)םמ'ש340(;שُכלי ש—שסלגשחללצ ש)םמ'ש363(;שَמْכُסליש—שבדשחילךש
זّשאלסויש—שסלגש זאג'ש—שמ ושמאוכלישנמלכ ש)םמ'ש400(; ׄכَ )חיוכישבד;שםמ'ש376(; ׄכَ
ِ ןש—שסלגש לשמ ושגסש)םמ'ש436(;שלאَלס/לאَנסש—שמ ושאדלעש  לשמ וש)םמ'ש400(; ׄכَ
מןש מזיחש)םמ'ש441(;שُלَחעש)יובלוש לשُלْחמ̈ (שסלוללישחלטושֵםֶיבש)םמ'ש450(;שَמנאِיוّ — 
ילציישמנאי שבסוידשאלשבאלילשסגנלןש)481(;שَסِבובאיש)יובלוש לשَסِבוב̈ (ש—שויוםליש
בדועש)םמ'ש557(;שסאُבלِיוّש)=סאِבِיוّ(ש—שסלגשבדשםדוןשמאלדש)םמ'ש561(;שُסלِסוّ)̈ (ש—שבדש
אלשבגדשם לושבסלס ,שילנוסו ,שאלשבמציועשבסגנלןשז ש)םמ'ש570—571(;שסויש—שסלגש
 לשמ ו,שלבנבןש)?;שםמ'ש597(;שמםיק̈ ש—שסלגשבדשאלשבגדש)םמ'ש684(;שَוْיِסוّש—שבדשויסוש
)םמ'ש717(;שَמْקَטםש—שווסישאיוגשגדלל ש  ומ  שגעשל מל שאלשלגלומ שאחי;שויגלד,ש
 סלגש לשלוללןש)םמ'ש798(;שَמْקُ ליש—שסלגש לשמ וש)"מקללף";שםמ'ש834(;ש אِ ו̈  — 
חיוכישמ ושגדלל שלכילךשב שאיש טליבאןשאלשלכוסלוש גלף,ש וכל של מ שטלויש
)םמ'ש888(;שَ ّיאב/ُ ّיאבש—שו י שדק ש)םמ'ש902(;שَ יאِבוّ̈ ש—שסלגש לשבגדש ולבאש

כניא שמןש מזיחש יחלקש)םמ'ש902(;שُמَיׄכَّיש—שבגדשמ לבץ,שמגל ץש)?;שםמ'ש915(.

צמחים, פירות ותבלינים

ِאْ ِלוَלׄגש—שויוש אמלׄגש)םמ'ש5(;שאמِיוّש)םץשאלדע(ש באשמןשאמיש)מקלעש טיעשזל  ש]?[;ש
םמ'ש25(;שِאْוِיוُמלןש—שכ ליש)םמ'ש30(;שِבْסבאס̈ ש—שקלוולישאגלזושמלסקטש)םמ'ש56(; 
זَُיْנבא/זَُיْנב̈ ש—שסלגש לשכליכלעש)םמ'ש244(;שَחَטבשَקَיْנُולש—שםנוושצווליןש)םמ'ש267(; 
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כאבולוש—שסלגש לשויוש אמלג'ש)טימונלו שMyrobalan;שםמ'ש359(;שכלילןש—שסלגש
לש—ש)מול ש  לשםץשבל עש)םמ'ש370(;שלّףש—שסלגש לשקונמלןש) קלוו ?;שםמ'ש459(;שَמْנׄגَ
יש—שמל קשביוזלייש]?[;שנמכישלוושמ קל,שאילזש טמולוי(שכליכלעש)םמ'ש481(;שِמْסךשَנׄתَ
 בכלסש)םמ'ש550(;שס דוייוןש—ש נושמויק)נוע(ש)מלנחשבלטנוש]?[;שםמ'ש563(;שَצْנَדُילסש—ש
 יףש קלוטיוסש יוחלשטלבשל ומ שלצוולוש)םמ'ש742(;שקאُקללא/קאُקלל̈ ש—שסלגש לש
 לש)םמ'ש764(;שَ ُנَביש—שיבלונועש)םמ'ש898—899(;18שَיْנُבל/َיْנُבِלוّ̈ ש—שםלושַוְלַולש

) ימיש  לדו;שםמ'ש919(.

סחורות ומונחי סחר

אכיב̈ ש—שסחלי שמזיחוישכל  ו,שאללושק לי שלםץש קלקלסש)םמ'ש11(;שבאיבז /
באיבזאש—שסלגש לשאיוז ש)םמ'ש37(;שכאבש איש—שסחלי שמזיחוישכל  וש)םמ'ש359(; 
מדאסאיגש)?(ש—שמציךשיומנושכל  לש)םמ'ש465(;שנלא ךש—שסחלי שמזיחוישכל  ו,ש
אללושק לי שלםץש קלקלסש)םמ'ש549(;שَסَוטש—שיוביש חסנ שבםלישממדועשגדללועש
ש—שקבלציש סלחיועש נלסםוע,שבווחלדש למדוש)בסחיש לדל;שםמ'ש595(;שאלُמסאِוُילןَ
סלחיוש לדלשל סלחיועש נלסםועש באועשלםדןשאלש ולצאועשממנ ש)םמ'ש597(;שَיْוِיק̈  

י'שَיואِיוקש—שסחלילישקמםלנוליש)םמ'ש719(.

חפצים

אנׄגיש—שקםי ש טלח ש)םמ'ש26(;שُמْלِנקאיש—שבגדועשנאועש)?;שםמ'ש28(;שَבّט̈ ש—ש קש
ُחל̈ ש—שנאד,ש מםליש)םמ'ש45(;שَבَקِמוّ̈ ש—שקלוס שם לו שבקעש)םץשאלדעש]?[;שםמ'ש64(; ׄגَ
 — )idangazhi( itạn͘n͘aⱬiשדנגלוש;)קשגדללשמםלישלמועשאלשלמאכלועש לנועש)םמ'ש98  
َל̈  —  כלושלמדודישזויםלנועשב לדלש)Kerala(,שאיבם שנםלש)nazhi(ש)םמ'ש136(;שזَْנׄגَ
מכלשם לושנחל ישבםלשמכס ש  ולשיגולועשלי לעשאלילשבכלוש מטבחש  בוא שכל ש
לאןש—ש לאן,שזِוישِאׄכْ לَאן,שזِוْיׄכُ  בנדלנווי ש)םמ'ש243(;שُזْיَנ̈ ש—שכלושנ וו שמםץש)םמ'ש244(;שזِْיׄכُ
כדש ללחןש)םמ'ש244(;שَמחאי̈ ש—שיבנוישבצליישצדףש)םמ'ש266(;שטאَלעש—שצלחיש
)בדיךשכללשממיכי;שםמ'ש319(;19שُכלזש—שקנקןשווןשבםלשזיבלבויש מ מ שלמזוגישווןש
עש—שקטלאש)םנקשלצללאי;שםמ'ש448(;שَמזّ̈ ש—שכלושקובללשלכמ שחוצועש )םמ'ש363(;שלאזَ
)םמ'ש469(;שَמْיَדבאן/َמْיَיבאןש—ש)ויסוי(שכדשחיסונ ,שכלושמזלגגש)םמ'ש488,ש490(; 

בגלףש םיךש בואשויודמןש םי שמדביושאחדש מודםנועש םבדלשםומל,שללוו שזלשמול ש לדויש 18ש
.)Kannada(שלב ולישקנד ש)Tulu(ב וישילללש

ויודמןש ונ שלםיךשיאَלע,שלםולןשבלשמלמדש מקליש מול שבטמולוי,של עשגעש ונו שלדולןש 19ש
מחקיושב נוש כיובועש)םמ'ש911(.
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َנ אِ ובש—שסוכלישבצליישחצועש)יכ וטשאו  ;שםמ'ש548(;שוולעש—שמצםשמםליש)?(ש
ל כוב ש)םמ'ש694—695(;שَצَודש)>َסَוט(ש—שיוב ש)םמ'ש744(;שَקיאב̈ /َקّיאב̈ ש—שסלגש
 לשבקבלקש)םמ'ש828(;שَמْי אש—שמיסקשדלי ,שמטחנישודשקטנ שליוסלקשדלי שמקללויש

)םמ'ש849(;שِמْיَוםש—שכדש ללחןש)םמ'ש867(;שَיْסَדْוَנקש—שצמודש)ויסוי;שםמ'ש919(.20

מלאכות

איבאדיש—שםבלדישמיכישמסלגשBidriwareש)?(ש)םמ'ש32(;שِמْב אׄגש—שלוטל ש)אלמלגוע(ש
)םמ'ש41(.

בעלי מלאכה, תפקידים, משרות ומעמדות

ِאْ ِיואעש—שממלנ שםלשנלסםוע/מלחועש)םמ'ש33(;שَאיאَבךש—שמלילש לש נסוךש צםויש
  ללטשבמקלמלש)םמ'ש33(;שבאנואןש—שבןשקסטיש סלחיועשב לדלשאלשסיעשסלחיש עש
)םמ'ש37(;שَבّצאטש—שםל  שאלשמלכישמיבדועש)>َבّסאט(ש/שםל  שאלשמלכישסלגש לש
ّלאבש—שסוטלנאוש)םמ'ש101(;שِדולאןש—שחוולועשסדויועש)םמ'ש123(;   מכנסוועש)םמ'ש59(; ׄגَ
אללאِלוש—שמוקדש מ טי ש)םמ'ש196(;שَאْצَחאבשَמלאِיוףש)!;ש> َמלאِיוׄת(ש—שוקודוש
מ ידש םוזבלנליש)םמ'ש231(;שَחِיוِיוّש—שסלחישמ וש)ללאלשדללקאשםלבדשבמ ו,שכדביוש
 גלוטוון;שםמ'ש314(;שכאْידאל/כאْידאי/َכْידאל/כאדאיש—שמנ לש)םמ'ש380(;שَמّ א ש—ש
אבש—שנל אש םל  שגבונישِמّ ש)גבונ שם לו שמחלבשחמא שלחלבשחמלץ;שםמ'ש491(;שَנׄגّ
מכיבועשיכלבשםלשגמלש)םמ'ש496(;שודואישpatiyārש—שילאיש לש סלחיש יא וש לש
 לקש סלחיועש זיועשב לדלש)?;שםמ'ש687(;שَוْלَוِלוّ/ُולَוِלוّש—שסלחישבַוְלַולש)םמ'ש688(; 
קאِבל̈ ש—שמוולדיש)םמ'ש769(;שקאِבׄץש—שנצוגלש לשסלחיש מקבלשב בוללשסחליליש)םמ'ש
771(;שקאוِדש—שמל לשצבאושבםיוש מגיבש)םמ'ש782(;שקאוِעש—שמ וח,שמ דו,שמנ וגש
 מ וחו,שמוש טלםןש  לאש מ וח,ש)בן(שדישחד  ש  לוום ש)םמ'ש791(;שُק אِ וّ — 
סלחישבגדועשמ למ ועש)םמ'ש834(;שَיّקאץש—ש לטי,ש לטישםזי,ש לטיש לאשמןש מנווןש
ْיט̈ ש—שבםלשמ י שבמנ לשבאנדללסו שאלשילאישכבלדש זכלש )םמ'ש870(;שצאِחُבשאלّ ُ

בלשו לדועש עש)םמ'ש905(.

ספנות

וّ ש—שסלגש לשאלנווישמלחמ ש)םמ'ש85(; ׄגَ אזש—ש ווי ש לשאלנולי,שאלנווישסלחיש ׄגאُ ׄגِ
)?;שםמ'ש90(;ש)אל(לקיש—שםלניש  ולג ש)םמ'ש227(;שَאלََّלשאלזَّמאןِש—שביחולישםלניש

באשאצלשבלאלש) םי ש1שלםול(,שםמ'ש214,שבצליישדסיונק/דסיונאק. 20ש

[11[



ַנֵחעשאולן   

 12  

  ולג ש)םמ'ש242(;שכאِיע/כאَיעש—ש וויישאלנולישסלחיש מלבוללישסחלילישמ לדלש
)אלש נלסםלישאלו (שבםלנ שאחי;שקבלציש סלחיועש נלסםועשב ;ש סחליליש ב ש)םמ'ש
َ בש—שסוונ שגדלל ש)?;שםמ'ש435(;שَנْללש—שדמוש לבל שבועש)םמ'ש505(;   382—383(; ׄכَ
נימ̈ ש—שסלגש לשאלנוו ש)םמ'ש547(;שِמْסמאِיוّש—שסוונ ש מחלביישבמסמיועש)ללאש
בחבלועשכמקלבלשבאלקוונלסש  לדו(ש/שסוונ שקטנ ש)םמ'ש589(;שסימו/ ימוש—שי ומיש
סחלילישבאלנוו ש/שדמוש יו לעש)םמ'ש602,ש910(;שואלש—שסוי ש מללל שאלנוו ש)אלשיאש

יליש—שאלנוו שוע־יוכלנויש)םמ'ש896(. ילי/َ ׄכْ באלנוו (ש)?;שםמ'ש685(;שُ ׄכْ

חולי ורפואה

ْללאןש—שצמחשיולאו,שסעשמיואשלםונוועש ׄגלאי ש—שיילו שלםוכללשמאכלש)םמ'ש119(; ׄכَ
לَלْנׄגאןש—שגלנג ש)צמחשמיואשיוחנו;שםמ'ש398(;שُסבאיש—שידמיש ْלَלנْׄגאן/ׄכُ )םמ'ש398(; ׄכَ

)םמ'ש561(.

ענייני ממון

 וסלאיש—שכניא שמטבםש לדושקטןש)םמ'ש167(;שלَْכסש—ש וי ש לש םישנמלךשבמטבםש
לِדוّש—שמ לש חّמלדוע,ש זיש)םמ'ש192(;שَאْחَמِדוّש—שסלגשדי עשיומנוש)םמ'ש280(;שَחّמُ
 ל לישביביוי,שסלגש לשמטבםש)םמ'ש280(;שُחَסْוِנוّש—שסלגשדי עשיומנוש)םמ'ש289(; 
טנאו̈ ש—שמטבםש לדושכל  לש)םמ'ש338(;שَטِיוّש—שיבםשדונישסוצולאנו,שדונישָטִיו,שחד ש
)םמ'ש342(;שَמْנُצלِיוّש—שסלגש לשדי עשיומנוש)?;ש מילםדשמאמצםש מא ש  יוע־ם י ;ש
םמ'ש540(;שסבובש—שמםליש)םמ'ש556(;שَסْלעש—שמחויש  לקש)םמ'ש570(;שםוُטלِיוש—שסלגש
 לשדוניש)םמ'ש635(;שואׄגש—שמטבםש לדושקטןשpāgaש)םמ'ש685(;שואלואיש—שמטבםליש
 לדוועש)םמ'ש685(;שَיْקלِועש—שי ומיש למישנדלנו ש)םמ'ש793(;שِקْסט/ِקْצטש—שםמל ש
בםדשחללקישמטםןשבוןשסלחיועש/שחלקשוחסושב וסדש)םמ'ש811,ש820(;שُיْקם̈ ש—שויק,ש
מכיב,שמסמךש)ו שלייגעשלווש םנוון(;ש מחא ,ש ליאישי ללע;שיםלדישמ ללח,ש

 טישמטםןש)םמ'ש869(.

בשולי הדברים

סויש לדלש לאשמוםלשאדויועשב וקול,שבצליילשלבאוכליל.ש לאשולצאשלאלישב נועש
 אחילנלישיקשבזכלישמסויליל,שנאמנליל,שלמדנלילשל קדנלילש לשוילו'שמידכושםקובאש
ויודמן.שאףש מוללנלש לאשילצישלללאושלאשמילכנןש לשמוםלשסויש לדל,ש יו לשסלליש
מנלו ,שלמ  לווםש לאשמםנוקשממדשנלסףש לשםלמקשלמוםלשכללל.ש מוללןש לאשכלוש
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יבשםיך,שחולנושממ ,שלכלש םלסקשבםיבויש ו לדויש לשומוש בונווע,ש יב שמםביש
לםנוונוש לדל.ש לאשמזמןשלמםווןשבלשםולנועשמללמדוע,שילחבשדםי,שדקדקנלישמבליכיש
ליגו לישל לנוישמ לבחי,של כללשמלג שבקנקןש צליילשלילכלשנאוע.ש מוללןש לש

ויודמןש לאש ו גשמחקיושמםלל .

[13[






