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 جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية 

أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من الخدمة العربية 

لكرازة باإلنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها ألجل ل

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.
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 ( أ الحرف )

 آئب: راجع

 إئتزر: تمنطق، لّف شيئاً حول وسطه

 أئّن: أتأّوه

 אבאآبا: أب ، كلمة عبرية 

 أبى: رفض

 أباطيل: أوثان، أصنام

 او توّجه في الصباح الباكرإبتكر: ذهب 

 ابتهال: صالة توّسطية او تشفّعية

 أبدع: َخَلق

 אבדוןأبدون: هالك ، كلمة عبرية 

 أبِّر: أوفي بالعهد

 أبراج: حصون

 ابراهيم: اب لجمهور

 أبرام: اب رفيع

 إبريز: ذهب خالص نقي

 ً  أبق: هرب الجئا

 أبكم: أخرس

 ابل: ِجمال

 أبلق: فيه سواد وبياض

 يإبليس: مشتك
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 ابن آوى: حيوان يشبه الثعلب )واوي(

 ابن ِعْرس: حيوان يشبه الفأر

 ابناء الله: االبرار، المالئكة، المؤمنون

 ابوكريفا: مخفي، سّري، كتب غير قانونية

 أبنوس: نوع خشب أسود، صلب وثمين

ت ق.م( الذي نادى باللّذّة فإتّبع 072-143أبيكوريون: أتباع ابيكوروس الفيلسوف اليوناني )

 جماعته االباحية وحياة الشهوات

 أتان: انثى الحمار)جمعها أُتن(

 أتبلّج: انتعش، أستعيد قّوتي

 اتّخم: شبع، إمتأل

 أتراب: مساوون في العمر، زمالء

 أتراس: ألواح مربّعة

 أتفّرس: أنظر بتدقيق، أحّدق

 أتفّطن: أفهم

 إتكأ: جلس، إستلقى

 أتالم: خطوط حرثها المحراث

 ع من الحجارةأتون: فرن مصنو

 أثكل: أفقد األم ولدها الوحيد

 أثل: نوع شجر صلب الخشب دقيق االوراق

 أثمد: حجر اسود اللون لزينة المرأة )اصبع ُكحل(

 أثيم: ال يتقيّد بأي ناموس، شرير
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 أجاد: أحسن، أعطى عطايا جيّدة

 إجازة: تمرير

 آجال: جمع أجل، الوقت المحّدد النتهاء العمر

 وهي برك مياه حولها أعشاباجام: جمع أجمة 

 أجباب: جب اي بئر عميقة

 إجتث: قطع، إستأصل

 إجتر: أعاد مضغ الطعام

 إجتناء: حصاد، قِطاف الثمر، جنى المحصول

 آُجر: طوب أحمر

 أجراء: صغار الحيوان مفردها جرو

 أجرد: أملس، خاٍل من الشَّْعر

 إْجَرمّز: إنقبض استعداداً للوثوب على الفريسة

 ى واقسىأجفى: أقو

 أجناد: جنود، جيوش

 أجنّة: جمع جنين، ولد في بطن أمه

 أحباط: آثار واورام الجروح

 أحبولة: شبكة وفخ، حبال الصيد

 إحتجاج: ِدفاع، مرافعة

 إحتّر : اشتّدت حرارته

 احترز: انتبه، تحذّر

 إحتماء: إتّقاد، إشتعال
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 أحجية: لغز، سؤال محيّر

 أحدب : َمن برز ظهره ودخل صدره

 رى: أجدر، أفضلأحْ 

 أحراز: أحجبة وتعاويذ ظناً انها تحمي وتبعد الشر

 أحشاء: أمعاء، داخل البطن

 أحوَذ : استعّد للجري السريع

 أخاديد: االجزاء المرتفعة من االرض

 اخترط: السيف: أخرجه

 اختلج: توّهج، َومض

 أخصام: جوانب، زوايا

 أخيلة: أشباح او ارواح الموتى

 إدام: طعام

 قودأدّرج: أ

 אדםآدم: أحمر ، كلمة عبرية 

 أْدواء: داء اي مرض

 أذرة: مساحيق عطرية

 أذعن: تنازل، استسلم، خضع

 اراراط: جبل في ارمينيا شمال تركيا

 أراق: صّب، سكب

 آرامية: لغة ما بين النهرين وبابل وهي السريانية

 إرباً : قطعاً صغيرة وكثيرة
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 أرتاج: االبواب والمداخل الكبيرة

 فزع وهلعإرتاع: 

 ارتأيت: كان من رأيي

 ارتّج : احتشد، اجتمع

 ارتّز: غاص، نفذ

 ارتعت : اخذت ترعى

 إرتكض: تحّرك

 ارتهن أخذه رهينة

 أرجوان: صباغة بنفسجية او أحمر قاني وهو لباس الملوك

 أرحب : اوسع

 أرحية: جمع رحى وهو حجر الطاحونة او الرحاية

 اردن: منحدر او نازل

 أردية: مالبس

 : شجر لبناني عاٍل، قوي وصلبأرز

 أرض السكوت: القبور

 أرطاميس: إلهة القمر عند اليونان

 أرفد: ضّمد، عّصب الجرح

 أركان: مبادئ، نظام، أسس، أحياناً يقصد الناموس

 ارماث: نوع خشب، ُحزم من الخشب تساق عائمة على المياه

 أُُروض: جمع أرض

 مدةاروقة: الرواق هو مدخل المبنى الذي على اع
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 أروم: أريد

 إزار: قناع، برقع

 آَزَر: عاون، ساَعد

 ازقة: الزقاق هو الطريق الضيّق

 أزل: قَِدم، قبل أية خليقة

 ازمهرار: احمرار العينين

 آس : نبات جميل المنظر والرائحة أوراقه دائمة الخضرة، الريحان

 اساطين: جمع اسطوانة وهي غرفة داخلية، أعمدة

 أساقفة: أسقف أي ناظر

 ستاق : قادا

 أستاه: مؤخرة الجسم، منتصف الظهر

 إسترّق: خدع واستعبد

 استْروَح: شّم من بعيد

 إستعفى: إعتذر )تحّجج(

 إستعلى: تكبّر

 استغّل : أتى ِبغِلّة وثمر

 أستفضل: أعيش في رخاء ووفرة

 إستقصاء: َسْبر َغْور، فحص

 استكّد: أجهد وأتعب في المسير

 إستكره: مقت، أبغض

 ازدرى، رفض باستعالءاستنكف : 
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 استّل سيفه: أخرجه

 إستوحش: ارتعب

 إسخاط: عصيان، تمّرد

 أسقف: مشرف، ناظر، راعي

 أسكفة: سقف فوق االعمدة

 أسل : نبات مائي يستعمل لصنع الحبال

 أسمانجوني: حجر كريم لونه ازرق سماوي ضارب الى الحمرة

 أسنى: أرفع، ألمع، ُمشِرق أكثر

 أسنمة : جبال

 ماح )مفردها سنان(أسنّة: ر

 أُسيب : أُطلق

 أسيف: حزين

 أشباه: أصنام، تماثيل

 أشتار : َجَمَع، َغَرَف، استخرج

 أشراك: شَرك اي فخ لصيد الطيور

 أشنان: نبات كالحشيش يستعمل للتنظيف والتطهير، صودا كاوية )قطرونة(

 إشتّف: ابتلع، شرب وارتوى

 أشنع: رديء وشنيع

 من األمر أشَهَر: فضح، أعلن ما خفيَ 

 إصطك: اصطدم

 إصطلى: إستدفأ
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 أصالل : الِصّل هو نوع من الحيّات السامة

 أصوار: الّصور هو آلة موسيقية تشبه البوق

 أصول: جذور

 أْصِونة: صوان اي دوالب المالبس، سجاد مزركش

 أضجر: ضايق

 أضداد: خصوم، اعداء

 أضرم: ألهب، أشعل

 أطايب: طعام ملكي، مشتهيات

 ت الثديأْطباء: حلما

 أُُطر: إطار اي عجلة

 أطناب: حبال لشّد الخيمة الى االوتاد

 أظفار: مادة لها رائحة عطرية تستعمل للبخور

 أظلع : أسقط وأتعثّر

 أعاجم: أغراب، أجانب

، فرح  إعتبط : ُسرَّ

 أعتدة: عتاد اي تيس قوّي، رئيس او قائد

 إعترى: أصاب

 إعتّز : تعّظم، تقّوى، ساد

 الّسير إعتسف: إنحرف في

 إعتكاف: اجتماع، تخّصص للعبادة

 إعتنق : إحتضن
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 أعجاز: العجز هو مؤّخرة الشيء او الجسم

 أعجم : غريب اللسان واللغة، أجنبي

 أعراء: مكان َسَكن بال أسوار، مدن بدون أسوار

 اعرابي: بدوي

 أعسر: يستعمل يده اليسرى

 إعصار: عاصفة او زوبعة مصحوبة بالرعد والبرق

 عأعضب: أقط

 أعفار: ذّرات التراب او الغبار

ِجل  أعقاب العقب هو كعب الِرّ

 أعقار: تقدمات، هدايا

 أعقد : أخرس، معّوق في النطق

 أعنش: من له ستة أصابع في اليد أو القدم

 ً  أعوان: يقّدمون عوناً ودعما

 أغار: أثار الغيرة والحماس فيه

 أغبى: كثيف

 اغتاب: افترى او ذّم انسان في غيابه

 س: أشجار، نباتاتأغرا

 أغرل : غير مختون

 أغلف: غير مختون

 إفتراز: تخصيص

 ً  إفترى: اّدعى كذبا
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 إفريز : القسم البارز من الحائط فوق االبواب او الشبابيك، برواز

 أفسنتين : نبات مّر الطعم للغاية وسامّ 

 أفطس: أنفه مشّوه فيصعب عليه التنفس

 أفعوان: ذكر االفعى، حيّة خبيثة ساّمة

 فغر: افتحإ

 أفنان: أغصان

 أفود: ثوب الكهنة يشبه الصدرة

 أقايس: أقارن، أشبّه

 إقتنص: إصطاد، أحكم القبض

 إقرار: إعتراف

 أقداح: أباريق، مغارف

 أقراط: حلقات معدنية تعلّق في االذن

 أقرض: أبيد

 أقسام : القَسم هو الحلف

 أقفية: القفا اي الَظهر

 فتّح الّزهرأقعل: بدأ يزهر ويخرج النّوار، ت

 أقضية: أحكام، أفكار

 أقطاب: سادة القوم، رؤساء

 أَقمطة: أربطة من قماش يلّف بها الجسم

 أقيان: قين اي حّداد

 أكارع: سيقان الحيوان من تحت الركبة
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 آكام: االكمة اي التلة

 إكتال : َوَزن بالكيل

 إكتتاب: تعداد، أحصاء

 اكتنف: أحاط

 أكداس: أكوام

 عبأكّدر : أثير المتا

 إكدّر: فقد بريقه، تغيّر لونه الى السواد

 أكشم: قزم، ناقص الخلقة

 أْكفاء: كفؤ أي جدير، مؤهل

 إكالل: تعب، ضعف

 أكلف: الذي في جسمه بُثور او نقط سوداء

 آكلة: غرغرينة، سرطان، مرض قاتل متفّشي بسرعة

 أكمنة: كمين اي مخبأ لالنقضاض على العدو

 أكمة: تلة، هضبة

 فأكناف: أطرا

 ِحراب الصيد، رماح : إالل

 األَْلية : ليّة الخروف في مؤخرته

 ألباب: أهل الفهم

 ألزق : أكثر التصاقاً، ألصق

 إلفي : صديقي الحميم

 ألهج : أتأّمل
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 أسياد، رؤساء، مالئكة، أصنام : آلهة

 أليف : صديق، أنيس

 إلية: شحم مؤخرة الخروف )ِليّة الغنم(

 ألوية: أعالم، رايات

 واري، خادماتإماء : ج

 إمام : قائد

 إمامة: قيادة

 إمتاَر : جمع مؤونة

 امتزت عجباً : ُصنعت باعجاز

 أمّحص: أنقّي

 أمرء: رجل

 أمضى: أصدر، نفّذ

 أملث : أداهن، أتملّق )أتوجهن(

 كغم 331شاقل اي  322أْمناء : منا = 

 جارية، جمعها إماء : أَمة

 أمواه: مياه كثيرة

 אמןاستِجْب ، كلمة عبرية آمين : صادق، ليكن هكذا، 

 أّن : تأّوه

 أنّات: تأّوهات

 أناثيما: تحت لعنة، محروم

 جعل الِجمال تجثو وتجثم وتربض : أناخ
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 أنّب : وبّخ، الم

 إنبثق: خرج، إنطلق

 انتخس: وخز

 ً  انتدب : تطّوع، لبّى الدعوة طوعا

 انتشب: علق

 انتفض: ارتعش

 انثنى: رجع ثانية، رجع الى الوراء

 بشارة ساّرة، نبأ مفرحانجيل: 

 انحاش: قبض عليه

 إنحسم : انقطع

 أنخر : ألهث

 اندلق : سقط

 أنشأ : كتب، ألّف

 إنشاء : ِشْعر، قصيدة

 إنشمص تعثّر الحيوان ذُعراً، انحرف ذُعراً 

 أنصاب: تماثيل، أصنام

 أنصبة : نصيب اي حّصة طعام

 أنصبة : ممتلكات

 أنصف : حكم بالعدل، استجاب لطلبه

 تحّول اتّجاهه انعطف:

 إنغاض: الرأس هّز الرأس سخرية
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 ً  آنفاً: سابقا

 أنفَس: أثمن، أغلى

 إنكّب: ابتعد، اعتزل

 إنهيال: عاصفة

 أنوق : طائر كاسر كالنسر

 أنيار : نير اي أداة خشبية توضع على ثورين معاً للفالحة

 أنين: تأّوه

 أهبة: ما يعّدونه من أمتعة استعداداً للرحيل

 خيط في طرف الثوب أهداب: هدب اي

 أهراء : مخازن كبيرة لخزن القمح

 أهرق : سفك، سكب، أسقط

 أهزل : أضعف

 أهلّة : هالل اي قطعة معدنية على شكل هالل تستعمل للزينة، اول ايام القمر

 أواري: حظائر، مرابض، معالف

 أوباء/ أوبئة: أمراض خطيرة سريعة االنتشار

 أوتر: شّد وتر القوس

 دأوثق : ربط، قيّ 

 أوجرة : الوجار هو ُجْحر الثعلب

 أوحش: جعلها خربة

اوريم وتميم : انوار وكماالت، حجران ابيض واسود من خاللهما يعلن الله مشيئته ، كلمة 

 אורים ותמיםعبرية 
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 أوصال: أربطة، وْصل أي معصم اليد ما بين الزند والكف

 הושענהأوصنّا: خلّصنا ، كلمة عبرية 

 أوطية: أودية

 صعبأوعر: أ

 أوفير: بالد غنية بالذهب الجيّد

 أوقاب: الوقب هو تجويف العين

 أوكار: عشش العصافير

 اولياء: اهل وأقارب

 أومأ: أشار برأسه او بيده او بإصبعه

 أيس : يئس

 لتر 41إيفة: مكيال للدقيق وللحنطة = 

 ايّل: وعل الجبل يشبه الغزال

 ايماء : إشارة، حركة، عالمة

 معجزة، ِعْبرة آية: عالمة، إشارة،
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 ب ( الحرف )

 بائد: فاني

 بائل: يبّول

 بابل: باب الله/ بلبلة

 بادية : صحراء

 בוראبارئ: خالق ، كلمة عبرية 

 باَرى : سابق، لِحَق ب

 باِرق : المع، سيف حاد المع

 باز: طائر كاسر

 بأس : شجاعة

 باشق: طائر كاسر

 باطل: فارغ، كاذب، بال فائدة

 نسانباطن: أعماق اال

 باغت: مفاجئ

 باغي: جاني، ظالم

 ً  بالكليّة: تماما

 االول، أّول الشيءבכור باكورة او بكر: ، كلمة عبرية 

 بالية: قديمة

 ً  بتّة: أبداً، مطلقا

 لتر 00بث: مكيال يعادل 

 بثور : دمامل
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 بثير: َمن به بثور او دمامل

 بجع: طائر جميل يحب المياه، وّز عراقي

 االبيض المتوسطالبحر العظيم: البحر 

 بحر سوف: البحر االحمر

 بَخ: صيحة تعبّر عن الفرح

 بخور : مرّكب من اللبان والعطور

 بدا : ظَهر

 بِدع: بدعة أي هرطقة، فكرة ُمخالفة لكلمة الله

 بِّر : كمال أدبي، عمل صالح

 بُّر : قمح

 براثن: مخالب او أظافر

 برداء: حّمى مع برودة شديدة

 كالقصب، استعمل للكتابة ولصنع السالل بردي : نبات المستنقع

 برص : مرض جلدي عّضال وُمعدٍ 

 برقع: غطاء الوجه او الرأس، ِخمار او حجاب الرأس

 برود : غرفة صيفية باردة

 بَّز : البوص او الكتان او الحرير االبيض غالي الثمن

 بسق: بصق

 بسيط: سليم، ثابت، غير معقّد

 بََشر: ناس، انسان، جسد، جسم

 ل: ال لزوم لها وال فائدةبّطا
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 بطر: إزدراء بالنعمة والتكبّر

 بطرس: حجر او صخرة صغيرة

 بطمة: شجرة كالسّماق أو كالفستق الحلبي

 بعر: نفايات وروث البهائم

 بعل: رب، صاحب، زوج

 لها زوج، خصبةבעולה بعولة: كلمة عبرية 

בעל ، كلمة عبرية  بعلزبول/ بعل زبوب: صاحب او اله الذباب او الزبل رمز للشيطان

 זבוב / בעל זבל

 بغى: َظلم، اعتدى

 بغاة: متكبّرون

 بغتة: فجأة

 بغل : يتولد من الحمار والفرس

 بّق : ثرثر

 بقاع: سهول، وديان

 بَْقس: شجر يشبه الشربين خشبه ثمين

 בקעהبُقعة: وادي ، كلمة عبرية 

 بقل: نبات عشبي يتغّدى به االنسان او الحيوان

 ينضح صمغاً يشبه شجر البلسمبكا : نوع شجر 

 بّكت : وبّخ، أنّب، أقنعه بالخطأ

 بكرات: عجالت صغيرة تجّرها الدواب

 بكران: ِجمال صغيرة
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 بكماء: خرساء، صامتة

 حقوق وامتيازات االبن البكرבכורה بكورية: كلمة عبرية 

 بَلى: نعم

 بالء: بلية، مصيبة

 ذللبالس: كساء من شعر الحيوان يلبس للِحداد او الت

 بالط : ساحة دار القضاء، مركز القضاء، محكمة للملك مبلطة بالرخام

 بَْلبَل: شّوش، خلط

 ً  بلد : صار غبيا

 بلسان: شجر ذو رائحة عطرة له منافع طبية، مرهم شاف

 بلقاء : ما كان في لونها سواد او بياض

 بَْلقَع: أرض مقفرة وخالية

 بليد : عديم الفهم واالحساس

 בליעלئدة، شرير ، كلمة عبرية بليعال: بدون فا

 بلَي: فنيَ 

 بلية: مصيبة

 بنات الناس: غير مؤمنات

 بنو الله: المالئكة، المؤمنون

 بُهت: ذُهل، إندهش

 بهرمان: حجر كريم لونه أحمر

 بهَز: دفع بشّدة وبعنف

 بهق : بياض في الجلد
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 وحش، فرس البحر او الفيلבהמות بهيموث: كلمة عبرية 

 ، كارثةبوار: هالك، خراب

 بواسير: مرض، ورم في مؤخرة الجسم

 بواسير ذهب: تماثيل

 بواقي: أشياء أخرى مماثلة

 بواكير: ثمار مبّكرة النضوج، أّول الثمار

 بورق: محلول قَلَوي يستعمل في الغسل وصنع الصابون، مادة للتنظيف

 بوص: حرير أبيض، كتان

 بوطة: فرن لصهر الفضة وتنقيتها

 تعمل للنفخبوق: قرن الحيوان يس

 بولس: صغير

 بيت الُجّب: زنزانة

 بيدر: مكان لتذرية الحنطة وفصلها عن التبن

  بيّنة: عالمة، دليل، شاهد
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 ( الحرف ) ت

 تابعة: ساحرة، روح شرير ساكن في االنسان

 تابوت: صندوق خشبي

 .نتابوت العهد: صندوق خشبي كبير، ُوضعت فيه عصا هارون، لوحا الشريعة وقسط المَ 

 تاج: اكليل

 تاخ: غاص

 تأفّف: تضّجر، تذّمر

 تاق: تلّهف، أشتاق

 تآمر: تشاور، تداول

 تئّن: تتأوه، تحزن وتتألم

 تبّاً له: لِحقَه الهالك والخسران، ويل له

 تبجيل: تعظيم

 تِْبر: فتات الذهب قبل صياغته

 تبرير: ان يحسب الله المؤمن غير مذنب، تزكية المذنب

 تبكم: تخرس

 تتالشىتبلى: 

 تبلّج: أشرق وجهه وضحك

 تجديف: شتيمة ونميمة، تهّجم

 تجّسس: تفّحص

 تجلّد: صبر وتحّمل

 ً  تجيش: تعّد جيشا
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 تحاجج: تغالب بالحجة والبرهان، تناقش

ق: ِشّدة الشهوة الجنسية المكبوتة  تحرُّ

 تخّب: تعدو، صوت دب أرجل الخيل في ركضها

 ل البحرتخس: حيوان بحري سميك الجلد كالدلفين، عج

 تدبّر: تعقل، تمييز

 تدشين: افتتاح وتكريس

 تذّكى: احترس، تحذّر

 تراجم: ُرُسل، مبعوثون

 ترافيم: اصنام او الهة صغيرة

 ترّدد: هاَم، جاَل، تاهَ 

 ترس: سالح خشبي صغير الحجم مغطى بالجلد للحماية من االسهم والرماح

 ترشاتا: لقب فارسي لحاكم مملكة، محترم

 ُكُسور كثيرة ترّضض: حدث به

 تَُرع: ترعة اي ساقية او قناة تصل بين نهرين

 ترنّح: تمايل من السُّكر

 ترويس: تحديد، تسنين الرأس

 تزكية: إظهار استقامة الشخص

 تعبير: تفسير

 تعّطف: إكتسى، تحول الى، إختبأ

 تعفّف: ضبط نفس

 تعّهد: افتقد، الحظ، زار
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 تغاضى: تغافل، تجاهل

 تغافى: نام

 س، إرتدىتسربل: لب

 تسلية: تعزية

 تصاوير: اصنام

 تصلّف: انتفخ وتكبّر بعناد، أصّر على موقفه

 تفتة: اسم مكان لحرق االجساد

 تفّرس: نظَر بتدقيق، ثبّت النظر

 تفّضل: تفّوق، إمتاز

 تفقّح: تفتّح

 تُْفل : ما يستقر في قاع اإلناء من عكر الخمر

 تقاول: اختلق اقواالً 

 انفصالتقديس: تخصيص وتكريس و

 تقّرص: تشّكل

 تقضيب: تقطيع، تقليم االغصان

 تقلّد: ثبّت، علّق

 تقليد: عادات وأفكار ومفاهيم تتناقلها األجيال

 تقوى: مخافة الله

 تقويم: تقدير

 تكفير: ِستْر الذنوب

 تالثم: تعانق
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 تلخ: تتهّكم وتسخر

 تلقاء: نحو، تجاه

 تلّكد: تجّمد، تماسك

 تمرمر: تذّمر، غضب

 اسكتمّكن: تم

 ََ  تملّق: توّدد رياء، توْجهَن

 تمنطق: لبس المنطقة او الحزام

 ً  تمنّع: وجد مكاناً آمنا

 تموز: إله البابليين

 تناجى: تهامس، تذّمر

 تْنب: تطيش وتخيب

 تنّحي: أهربي

 تنّطق: اكتسى

 תנורتنور: جمعها تنانير، بناء من الحجر او الفخار للخبيز، كلمة عبرية 

 تنويهات: مدح وتعظيم

 תניןتنين: اكبر الزحافات، وحش ، كلمة عبرية 

 تهاويل: تهويل اي لها الوان مختلفة من االصفر واالحمر واالخضر

 تهب: تخاف، توقّر، تحترم

 تهذّب: تثقّف

 تُهراق: مهراق اي مصبوب او مسكوب

 تهّمم: الحق وطارد، أراد االفتراس
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 تهّور: ضّل، شرد

 بلتوابع: عّرافون يّدعون بمعرفة المستق

 اي تعليمתורה توراة: ناموس الرب ، كلمة عبرية 

 توقّى: تجنّب

 توقّد: إشتعل

 تيس: ذكر المعزى

 تيمن: اليمن

 تيه: صحراء
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 ( الحرف ) ث

 ثبيت: شجاع، ثابت

 ثرائد: فتّة

 ثريا: مجموعة من النجوم

 ثغر: فتحة، مدخل، فم

 ثغرة : فتحة، ثقب، فجوة

 ثِقات: أشخاص موضع ثقة

ً ثك  لى: َمن فقدت إبنا

 שקולثكول: َمن فقدت ابنها او حبيبها، كلمة عبرية 

 ثلب: عاب والم شخصاً في غيابه

 سنوات 1ثُلثية: عمرها 

 لتر 3.1ثمنية: كيل لغير السوائل يعادل 

 ثناء: مدح، تكريم

 ثنيان: بقرات تلد للمرة الثانية، عجول سمينة

 ثوالث: رتب عسكرية

 قة قذرةثوب ِعّدة: ثوب نجس، خر

 ثَْيتَل: حيوان كالبقر الوحشي

 ثيني: شجر له رائحة زكية
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 الحرف ) ج (

 جائر: ظاِلم

 جأر: صاح

 جازى: عاقب، كافأ، عّوض

 جافي: قاسي، صلب، قوي

 جام: كأس كبير

 جاّن: َعّرافة، َمن يُحضر االرواح

 جّب: بئر، حفرة كبيرة وعميقة، جمعها جباب

 ُجبَّة: ثوب، رداء

 مرتفعجباثا: تل 

 גבורجبّار: رجل قوي وشديد البأس، بطل ، كلمة عبرية 

 جبّار: مجموعة نجوم تسمى الجوزاء

 גביהجباية: جزية او ضريبة ، كلمة عبرية 

 جبر: سّد النقص، عّوض

 גברותجبروت: عظمة وجالل ، كلمة عبرية 

 جتيّة: آلة موسيقية وترية

 جثا: ركع، سجد على ركبتيه

 גתשמן، كلمة عبرية  جثسيماني: معصرة الزيت

 جَحَد: أنكر المعروف

 جحش: ابن الحمار

 جحيم: هاوية، مكان العذاب
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 ِجداء: جدي هو ابن الماعز

 جدائل: اهداب الثوب

 ُجْدع: أجدع أي مقطوع االنف او االذن او احد اعضاء الجسم

 جّدف: شتم وتهّجم، لعن

 جّدة: تجديد

 جدوب: جفاف، قحط

 جدي: صغير المعزى

 ابتهج جذل: فرح،

 جرار: جمع جرة، اواني خزفية

 جرداء: ال َشعر لها

 جّرد: نزع، أزال

 جّرد للحرب: تسلّح واستعد

 ُجْردة: سطح الثوب

 جردم: جراد في اخطر اطواره شديد النهم

 جرع: بلع، شرب

 ُجُرف: حافة النهر

 ِجْرم: جسم، أطراف

 جرَمز: َكِمَن استعداداً لالنقضاض

 ي الساقينجرموق: صفائح من نحاس تغطّ 

 جرن، أجران: اواني حجرية لحفظ الماء

 جريش: فريك مطحون خشن كالبرغل
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 جزائر: جزر

 جزائز: خراف مجزوز صوفها

 جزاز: مراعي بعد حّشها، ما ُجّز من صوف الغنم

 جزافين: صيادو السمك

 جزع: اي العقيق، حجر كريم وثمين شفاف لونه ابيض او اسود

 جِزَع: خاف

 جزيل: كثير

 قّررجزَم: 

 جزية: مال يقّدم للملك عالمة خضوع

 جسارة: جرأة، إقدام، شجاعة

 جسامة: عظمة، ضخامة

 جسد: جسم، الطبيعة الساقطة والميل نحو الشهوات في االنسان

 جسور: جريء، شجاع

 جعالة: جائزة، إكليل، مكافأة

 جعبة: كيس من الجلد للسهام وأدوات الصيد

 جفى: كره، ابتعد

 رُجْفر: خشب الكافو

 جفنة: كرمة، شجرة العنب

 جّل: قش ناعم

 גלותجال: أخرج من مكان ونقل الى مكان آخر ، كلمة عبرية 

 جالجل: أجراس صغيرة
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 جالل: مجد

 َجلَبَة: هياج، ضجيج، نشاط

 جلّهم: معظمهم

 גולגותהجلجثة: جمجمة ، كلمة عبرية 

 جنيسارت: بحيرة طبريا

د: سماء النجوم والكواكب ََ ََ  َجَل

 يجلبه التاجر من مكان الى آخر َجليبة: ما

 جليل: تعني مقاطعة او دائرة

 ُجلّة: نفاية الحيوان

 ُجّماع: حشود العابدين

 ُجمان: لؤلؤ

 َجْمد: جليد، ثلج، ماء متجّمد

 جمح: انفلت وثار، هاج واستعصى

 جمشت: حجر كريم ذو الوان كثيرة

 جميز: شجر ضخم يشبه التين

 جناية: ذنب او ُجرم

 النجوم رمز لشعب الربجند السماء: 

 جنى: محاصيل زراعية

 جنََح: مالَ 

 جنف: فساد، ظلم، جور

 جني: حصاد
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 جواء: أودية واسعة

 جواب: صوت سوبرانو

 جوارح، جارحة: طيور كاسرة كالنسر

 جواسيس: اشخاص ترسل لجّس قوة العدو

 جوالق: أكياس تحمل على جانبي الدابة، )عدايل(

 جور: ُظلم

 غم 6دل جيرة: وحدة وزن تعا

   جيل طور من حياة العائلة، مائة سنة
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 الحرف ) ح (

 حائض: إمراة في عادتها الشهرية

 حائك: خياط، نّساج

 حاّج: ناقش

 حاذق: ماهر

 حاِشك: متجّمع

 حاشية: طرف، حافة

 حاَضَر: جرى بإجتهاد، تسابق

 حاق: أحاط، إلتفّ 

 حال: وقت، عند

 حالك: شديد السواد

 قيع الخمرِحباب: فقا

 حبال: حبال توضع لتقسيم االرض الى حصص، اداة قياس قديمة

 ِحبالة: حبال الصيد

 ُحبُر: جروح لم تلتئم ولم تبرأ، ضربات، جلدات

 حبل الفضة: النخاع الشوكي

 ِحتار: فتحة الشرج

 حتم: حّدد، قّرر

 حجاب: ستار يفصل خيمة االجتماع الى قسمين

 حجلة: مخدع العروس

ة: عقد   الُملكيةُحجَّ
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 حّد: تخم، وجه

 ِحداجة: ما تجلس فيه النساء على الجمال كالهودج

 حداقل: نهر دجلة

 حدأة: طائر يشبة الصقر

 حّدد: جعله حاّداً 

 حدقة: الدائرة السوداء في وسط العين

 حذى: البس أحذية

 حرجوان: نوع يؤكل من الجراد

 حرجلة: سرب، حشد كثيف

 حِردة: سريعة الغضب

 ال الى السوادحِرَش: خشن وم

 حرشف: قشر جلد السمك

 الحرف: التمّسك الحرفي بالناموس

 حّرق: صّر بأسنانه

 حّرم: قضى على، أهلك

 ُحْرمة: إبادة تامة

ة: أماكن شديدة الحرارة  حرَّ

 حّز: قطع

 حزاز: مرض جلدي كالجرب

 حسا: امتّص، شرب

 حسر: أظلم، عتّم
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 حسك: شوك

 حْصر: ضيق، حبس، قيد، تقييد

 ب قبل نضجهحصرم: عن

 ُحُصن: جمع حصان

 حصة: هدية، نصيب

 ِحْضن: قاعدة

 حظيّات: نساء مفّضالت، نساء مكّرمات محبوبات

 حظيرة: صيرة الغنم

 حفظة: قوة من الجيش

 حقوين: الخصرين، مركز القوة في االنسان، مفردها ُحق

 حكَر: احتقر، ظلم، عيّر

 َحْلف: خراب، لعنة

 ات تصنع منه الحبال والساللحلفاء: نبات ينحني في المستنقع

 حلّل: ليّنَ 

 ُحلّة: ثوب

 حلوان: بقشيش، رشوة، هدية

 حمأة : طين أسود، وحل قِذر

 حمائم: ينابيع مياه ساخنة

 ُحَمر: قار او زفت

 ُحمق: فساد العقل

 حّمة: سم كل شيء يلدغ او إبرة العقرب )الِزباني(، سن السهم، غضب شديد
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 يب، زجاجات العطرحناجر الَشّمامات: قوارير الط

 حنق: غضب شديد

حنوط : مادة لتحنيط وحفظ جسد الميت من التعفّن، عطور وأعشاب عطرية لدهن جسد 

 الميّت

 حواجب: حاجب اي برواز

 ُحّوارى: بيضاء، طحين أبيض

 حواة: حاوي اي الذي يرقي الحيّة ويسحرها

 حوباب: هو يثرون الكاهن

 حوصلة: معدة الطائر

 حولّي : عمره سنة

 لتر 012حوِمر: مكيال يسع 

 َحْيرة : رعب، دهشة

  חילحيل : قوة، مقدرة ، كلمة عبرية 
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 الحرف ) خ (

 خاتل: خادع، راوغ

ر(  خار: صاح، أصدر صوت كصوت البقر، أصيب بدوار من الجوع )َخوَّ

 خاٍش: خائف

 خاصرة: خصر، وسط االنسان

 خاطرات: متبخترات، متمخطرات

 من الطعامخاوي: معدته خالية 

 َخّب : أسرع

 خبز ملة: مخبوز على جمر

 ِخباء: خيمة، مسكن

 ختان: قطع لحم الغرلة )طهور(

 ختم: حجب، أقّر بصّحة الشيء

 خثر: جعل السائل جامداً 

 خثي: نفاية الحيوان

 חדרخْدر: مكمن االسد وعرينه، غرفة النساء، قبر ، كلمة عبرية 

 خِدر: ضعف

 آنا أحد، خدمة شكلية ليست من القلبخدمة العين: عمل الشيء اذا ر

 خدور: أماكن مظلمة، ظلمة

 خراج: ضريبة االرض، رسوم للدولة

 ُخْرء: براز االنسان

 خراعيب: أغصان غّضة وناعمة
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 خرافة: قصة فارغة وغير حقيقية

 ِخرب السّمان: أراضي االغنياء

 خردل: نبات ضخم حبّه صغير

 خرز: فقرات العظام، مفاصل

 ريخرنوب: خروب ب

 خزائن الجبال: ثروات معدنية في باطن الجبال

 خزامة)خزائم(: حلقة معدنية توضع في انوف الحيوان لضبطها

 خزانة: مكان داخل الهيكل تودع فيه العطايا، صندوق لخزن المال

 خزي: عار

 خسف: ضعف

 خشفة: ولد الظبي

ف  ِخشية: خوف، تخوُّ

 طفهخصاصة: بقايا الحنطة بعد حصادها او العنب بعد ق

 ُخْصم: زاوية، دعامة

 خصومة: منازعة

د من قواه الجنسية  خصّي: رجل ُجِرّ

 خطاطيف: خطاف اي حديدة معقوفة

 خْطم: أْنف

 חטאخطية: تعّدي، إخطاء الهدف، كلمة عبرية 

 خفارة: أجرة الحراسة

 خفاش : حيوان صغير يشبه الفأر لكنه يطير )وطواط(
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 خل: نوع غير جيد من الخمر وهو مخِدّر

 لب: سلبخ

 ُخلجان: مجاري المياه

 خلخال: حلي من الذهب تلبس في االرجل

ق  ُخلسة: سرقة بخفية وخفّة، تسرُّ

 ِخلفة: بزور تنبت في الموسم التالي

 خمائل: أحواض الزهور

 خمار: سكر الخمر، إفراط في ُشرب الَخمر، إنغماس في الملذّات

 خمع: عرج خمم: أنتن

 خميلة: حوض الزهور

 ع الصغيرخنصر: االصب

 خوافي: ريش في باطن الجناح، ُزُغب

 ُخوان: مائدة الطعام

 خوذة: لباس يحمي رأس الجندي

  ِخيار: أفضل
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 الحرف ) د (

 دائرة: سهل

 داجن: أليف

داجون: اسم صنم عند الفلسطينيين، من اعلى على هيئة امرأة ومن اسفل هيئة سمكة ، كلمة 

 דגוןعبرية 

 داحر: طارد وأبعد

 : جراد صغيرّدبا 

 دبابة: حيوانات برمائية

 دبابات: حيوانات

 دباغ: َمن ينزع الجلود من الحيوان ويصنع أحذية او البسة منها

 َدْبر: جماعة النحل

 دَّْبل: دمل

 دبيب: زواحف

 دثَّر: غّطى

 دجى: ظالم الليل

 دحر: دفع

 ُدْخن : ذُرة بيضاء، َحب صغير أملس

 ة واعتنقهادخيل: انسان اممي دخل الى اليهودي

 َذرَّ : تحّدث

 دراري: كواكب عظام

 دّرج: علّم، لقّن
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 دْرج: كتاب من ورق البردي، قطعة من الجلد تستعمل للكتابة

 دردي: راسب او كدر الخمر )تفل في قعر الوعاء(، عكارة او عكر

 درر: حقائق ثمينة، كنوز، آللئ

 فِدّْرع : ثوب من حديد يقي الصدر والظهر من السهام والسيو

 غم 1درهم: ِعملة من الفضة تعادل 

 دسم: خيرات

 دّشن: افتتح

 ِدعة: وداعة

 دقرانة: خشبة او غصن كبير لرفع العنب

 دقة: طريق ضيّق، غبار او تراب ناعم

 دقيق: طحين

 ً  دّك : جعل العالي مستويا

 ِدالء: جمع دلو، وعاء النتشال الماء

 ُدلب: شجر ينمو على المياه

 ه خارج فمهدلع لسانه: أدلى لسان

 دمدمة: تذّمر )تمتمة(

 دمقس: حرير ابيض

 دمن: جثة متعفنة، كومة زبالة

 ِدْن: حاِكم، اعلن قضائك

 دنيء: خسيس، ذليل

 َدنِيّة: غير مشهورة، بال شأن
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 دهر: فترة زمنية

 دْهش: بؤس، خراب، رعب

 دهليز: ممر طويل ضيّق بين الباب والدار

 ُدهم : سود

 دُّْهن: زيت

 دُّوار: دوخة

 ّدّوارة: بيكار، فرجار، برجل، بوصلة

 دواهي: مصائب وأهوال، أشياء ُمرعبة

 دودّي: صبغة حمراء تستخرج من ديدان صغيرة

 ُدوري: بيتي

 دوالب: آلة لُصنع أواني الفخار من مادة الطين

 دون: أدنياء، غير شرفاء

 ِدياسة: شعب ُمداس وُمهان

 ديباج: حرير غالي الثمن

 لدينونة َديِّن : متديّندين : يوم الحساب وا

  دينار: عملة رومانية اجرة يوم
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 الحرف ) ذ (

 سم 41ذراع: وحدة قياس= 

 ذخائر: ثروات

 ذعر: فزع، خوف

 ذكَي: اكتسب ذكاءاً 

 ذهب ابريز: ذهب خالص

 ذوات النفخ: آالت موسيقية مثل المزمار والناي

 ذو بأس: شجاع، باسل

 ذوو االلباب: ذوو الفهم والحكمة

  ول: أطراف الثيابذي
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 الحرف ) ر (

 راءى: سلك بالرياء وبتلّون، توجهن

 رائي: نبي يرى ما يريده الله

 رازح: مرهق، مثَقل، متعَب

 رأس: أصل، أساس

 راَعى: احترم

 رئال النعام: اوالدها مفردها رأل

 راية: سارية عليها مشعل، َعلَمْ 

 رئم: ثور وحشي

 ل المقتَرض او المستدانِربا : فائدة تدفع عن الما

 َرباب: آلة موسيقية من الخشب

 ربابين: ربان اي قائد السفينة

 ربض: استراح، جلس وجثم

 ُربع: بيوت، مساكن، خيام

 רבבהربوة: عشرة آالف ، كلمة عبرية 

 רבוניربّوني: سيدي ، كلمة عبرية 

 رتمة: شجرة صغيرة تنمو في البرية تؤكل جذورها، شجرة الشيح

 רגזشديد، عذاب ، كلمة عبرية  رجز: غضب

 رجس: مكروه او منبوذ، قبيح ونجس، تنجيس ديني، صنم

 رجمة: كومة من الحجارة

 رْخص: صغير، غضّ 
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 رخم: طائر مثل العقاب )دجاج فرعون(

 רחבرّحب: وّسع ، كلمة عبرية 

حب: أرض فسيحة  رُّ

 رحى: كف اليد، حجران ثقيالن لطحن القمح

 رداء: ثوب

 خالعة، كراهة، مقترذالة: دعارة، 

 رذل: رفض باحتقار

 ُرزز: الرّزة هي المسمار المعقوف، )تعليقة(

 رسول: مرسل من الله

 رسوم: تقاليد، عادات

 رّضض: سحق وكّسر، إضطهد

 رضف: مخبوز على الحجارة المحماة

 رضوان: ِرضى

 رعاع: ناس ضئيلوا الشأن

 رعش: إرتجاف، إهتزاز

 رعناء: حمقاء، غبية

 روةرغد: وفرة، ث

 رفائع: جمع رفيعة

 رفادة: ضمادة، قماش لعصب الجرح

جل الى الوراء  رفَس: ضرب بالِرّ

 رفَع: َصلبَ 
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 رفوش: الرفش هو الجاروف او المذراة

 رفيعة: قربان او تقدمة مرفوعة للرب

، أشفق  َرّق : حنَّ

 ריקرقا : فارغ او تافه، بال عقل ، كلمة عبرية 

 رقاكم: سحركم، كتب لكم ِكتبة سحر

 رقاد: نوم

 رقاق: كعك من دقيق ملتوت بالزيت

 ُرقَط: بقع سوداء على جلد النمر

 رقطاء: سوداء بها نقط بيضاء او العكس

 ُرقِم: ُصّور

 رقماء: فيها سواد وبياض

 رقوق: جلود الغنم للكتابة

 رقيب: حارس

 رقية: تعويذة، عمل السحر والِكتبة

 ِرْكز: صوت هامس

ْكن: عصا غليظة يستند علي  ها االنسان في المشي )عّكاز(، الخبز والماءرُّ

 رمح: اداة من الحديد للطعن

 رّمد: حّوله الى رماد

 رمضاء: أرض جافّة من الحّر وقاحلة

 رمفان: إله يقترن به كوكب ُزحل

 رّمة: جثة الميت، جيفة، يرقات، ديدان صغيرة
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 ِرّمون: اله االمطار عند االراميين

 رنّة: صرخة، نداء، ضجيج

 يقصد مصررهب: 

 رهناء: رهينة اي شخص محتجز كضمان

 روضة: مرج، عشب اخضر

 روابي: تالل

 روافد: خشب السقف

 رواق: فناء الدار الخارجية في الهيكل

ق.م( إعتقدت بألوهية الكائنات وان أعظم الفضائل  116رواقيون: جماعة من الفالسفة )

 هي الحكمة والشجاعة وضبط النفس والعدل

 رّوَع : أفزع

 ض: ذلّل وطّوع بالتدريبروّ 

 رؤيا : حلم او اعالن

 ريّا : فائض

ياض: حدائق، أراضي مزروعة بالخضرة  رَّ

 ريّان : مرتوي

  ريثما: الى أن
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 الحرف ) ز (

 زائر: أسد

 زاغ : ضلّ 

 َزبرجد: حجر كريم صلب لونه اخضر فاتح

 ُزّج الرمح: كعب الرمح

 زجر: انتهر ووبّخ

 زراجين: زرجونة أي غصن

 ع: نسل، اوالدزر

 زريع: حبوب متناثرة عند الحصاد، حبوب تنبت بعد الحصاد

 زعانف: أجنحة السمك

 زغل: نفاية، شوائب

 زفرة: تأّوه من شدة الغم والحزن

 زفس: رئيس آلهة اليونان، جوبيتر

 زفير: تنّهد

 زّق )زقاق(: قِربة، وعاء من الخزف او الجلد )خابة( للخمر

 زّكى: طّهر، نقّى

 זכאיيء من الذنب ، كلمة عبرية زكي: بر

 زلق : زلل

 ِزمام : طقم تُدَخل فيه رأس الفرس

 زمان الحياة: مدار السنة

 زمرد: حجر كريم احمر او اخضر غامق
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 ُزمرة: جماعة، فوج

 زمزمة: زمجرة

 زنابير: دبابير النحل

 زنبيل: سّل، قفّة

 زنجار: صدأ النحاس

 زنخ : فسد

 زنيم: لئيم ومّدعي

 ارتفع، ازدهرزها : نما و

 زهر : بهجة الحياة، قوة

 زهرة: كوكب منير

 زهمة : رائحة نتنة

 زوائد: أكثر، مقدار إضافي

 زوائدي: له ستة أصابع

 زوان: عشب ليفي سام ينبت بين الحنطة ويشبه القمح

 زوبعة: اعصار، عاصفة

 زور: كذب

 زوفا: نبات يشبه الزعتر

 زيت رّض: زيت معصور جيداً 

 بآخره رصاصة يستعمله البناؤون لتحقيق االرتفاع )ْبيون العََمار(زيج: مطمار، خيط 

  زيغ: عصيان وابتعاد
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 الحرف ) س (

 سائم: بقر يرعى في المراعي

 ساخ: ضعف وكّل، تمّزق

 سارية: عالمة توضع على مكان مرتفع الرشاد المسافرين او للعبادة

 ساِعد: كتف، َمنَكب

 ساعَف: أمّد، زّود

 ثانية عشرة ظهراً  ساعة سادسة: ساعة

 ساغ: سهل صبّه

 ّسأَف: نورس، طائر يكثر على الشواطئ

 ساقة: مؤخرة الجيش

 ساِكف: عتبة الباب العليا

 سامريون: خليط من اليهود واالمم

 ساهي : َمن يخطئ سهواً 

 سبات: نوم عميق، غيبة

 سباخ : ارض بور غير صالحة للزراعة

 שבתسبت: راحة ، كلمة عبرية 

 نوم الموت َسبََّخ: نام

 ً  سبّخ: صرع وطرح أرضا

 سبخة: أرض مالحة غير صالحة لشيء

 שבטسبط: عشيرة او قبيلة ، كلمة عبرية 

 שבילُسبُل : طُرق ، كلمة عبرية 
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 שביسبي: أسر في ارض غريبة 

 סתרِستْر: مخبأ ، كلمة عبرية 

 سّجس: أزعج، أثار الفوضى

 َسِجف: ستائر، أغطية

 سْجق: ثوب بالي

 هطل، سالسّح : قطر، 

 سحى: كنّس، جرف

 َسْحج: إسهال، ديزنتاريا

 ً  سحر: قبيل الفجر صباحا

 سخرة: تشغيل بدون أجرة

 سخط: غضب شديد

 ّسدى: خيوط طولية في النسيج

 ِسّْدرات: شجر ينبت على مجاري المياه

 سديم: اخاديد او حقول او واد مآلن بالزفت

 لعالجسذاب: نبات له رائحة نفّاذة تستعمل في الطعام ول

 سرائر: أسرار

 سراج: وعاء من فخار او نحاس فيه زيت لالشتعال واالضاءة

 سرادق: ستارة، بُرداي

 سراري: جواري

 كائنات مشتعلة ويقصد مالئكةשרפים سرافيم: كلمة عبرية 

 سراويل : قطع ثياب داخلية
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 سَرب: ممرات، ُجحر

 سُُّرج : جمع سراج اي مصباح

 دسرمدي: أزلي أبدي، دائم الوجو

 ُسّرة: دواخل االنسان

 سروغ: أغصان لكرمة برية

 سرياني: احد سكان سوريا القديمة

 سريرة: داخل االنسان وقرارة نفسه

 سرية: زوجة شرعية ثانية، جمعها سراري

 سريون: جبل حرمون

 السعد: كوكب المشترى

 سعد أصغر: اله الفينيقيين، اله العرب في الجاهلية "مناة"، فينوس

 ه البابليين، جوبيترسعد أكبر: ال

 سعف: أغصان واوراق النخيل

 ِسعة: مكسب، عيشة مريحة

 سفارة: وفد وساطة وتفاوض

 سفح: أسفل الجبل

 ספרِسْفر: كتاب ، كلمة عبرية 

 م 3222سفَر سبت: مسافة 

 سفر ياشر: كتاب يحوي على قصائد شعرية

 سفط: سلة من نبات البردي

 سفهاء: سفيه اي خليع او تافه
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 عي في الّصلحسفير: سا

 ُسقاط: ثمر ذابل

 سقاء: ري، ارتواء

 سقاء: أواني أو كؤوس للخمر، وعاء للشرب )طاسة(

 ً  سْقط: جنين يسقط ميتا

 ُسقوف: شبابيك، نوافذ

 سقيم: مريض

 سّكة: طريق، أسنان المحراث، جمعها سكك

 سكيب: خمر تسكب على الذبائح

 سكيثي : قبائل غير متحضرة متجولة

 يف من غمدهَسّل : أخرج الس

 ُسالف: عصير جيّد من العنب

 ُسالء: شوك النخل

 ((pauseساله : وقفة موسيقية، 

 سلب: غنيمة

 ُسلَماء سليم النيّة، طيب القلب

 سليخة لحاء شجر عطري، نوع من االطيب

 سليطة: سفيهة، وقحة

 سلوى: طيور الُسّمن، ترحل في اسراب

 ِسْم: ضع عالمة

 ِسمات: عالمات، إشارات
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 يت، شحمسمن: ز

 سمندل: طائر هندي يعّمر كثيراً 

 ِسموا: ضعوا عالمة

 سموط: خيوط ينتظم فيها الخرز واللؤلؤ

 سميذ: دقيق ابيض نقي، طحين

 سّن: جعلها حادة

 سند : حبل او سلك يدعم عمود او صاري المركب

 سنديان: شجرة البلّوط

 صحاريسنط: شجر قوي وثقيل واغصانه ذات أشواك ينمو في الوديان وفي ال

 سنطير: آلة طرب تشبه القانون

 ُسنَن: أحكام

 ِسنة : نعاس، غفوة او نوم الظهيرة، قيلولة

 ُسنّة: قانون، شريعة

 سنين: دهرية أزمنة قديمة

 سهد: أرق، عدم النوم

 سوءة: عورة االنسان، اعضاء يسترها االنسان

 سواري: أعمدة تُنَصب على أماكن مرتفعة لعبادة االصنام

 ية( جداول المياهسواقي: )ساق

 ّسوَدد: رفعة، مجد، شرف

 َسْورة: ِحّدة، ِشّدة

 שוקسوق: شاِرع ، كلمة عبرية 
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 سويق: سنابل قمح خضراء

 سيّارة: قافلة سائرة

 سيرتس: شاطئ رماله سريعة الحركة

 سيرة: تصرف وطريقة تعامل

 שוטِسيَط: ُضرب بالّسوط او بالكرباج ، كلمة عبرية 

 سيل: مرض السيالن

  مدينة مصرية، صحراء في سينا سين:
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 الحرف ) ش (

 شارد: هارب

 شارقة: شجرة خضراء متأصلة

 شارع: مشّرع الناموس، واضع شريعة، شاهد

 שקלغم( ، كلمة عبرية  30شاقل: وحدة وزن او ثقل من المعدن يُستعمل كنقد وِعْملة )

 השشاة: الواحدة من الغنم للذكر واالنثى ، كلمة عبرية 

 شاهين: طائر جارح كالصقر طويل الجناحين

 شبث: نبات عالجي كالنعنع وهو الشيبة، من التوابل له رائحة ذكية ربما المردقوش

 سم 9شبر: عرض كفة اليد، 

 شبقتني: تركتني

 شتات: الذين تشتّتوا

 شّج : كسر، جعل الرأس يدمى، جرح

 شجوية: حزينة، قصيدة حزينة

 ِشّح: بخل

 رشحر: تكلّم بتهوّ 

 ِشَحن: والة، ُحّكام

 شدخ: الرّض البسيط، ُجرح

 ِشراك: خيوط النعل

 شربين: شجرة لبنانية كالصنوبر يستخرج منها القطران

 شرذمة: جماعة قليلة العدد

 ُشَرط: عسكري، حارس
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 ُشَرف: نوافذ، شبابيك

 شرك: حبالة للصيد، فخ

 شص: أداة لصيد السمك، صنارة

 شّطط: أبعد

 ، َمشابِك، أبازيمشظاظ: اساور من ذهب

 شفاعة: توّسط

 ِشعاب: طرق وعرة

 ُشعَب: فروع متشعبة من االصل

 شَّْعراء: كثيرة الَشْعر

 شغاف: غالف القلب

 شغب: اهتياج، إضطراب

 َشفَته: حّده، حرفه

 شقاق: انفصال وتنافر، إنقسام، مخاصمة

 َشقَفة: قطعة من الفخار

 ُشقَق: ستائر قماش، ِخيَم

 شقة: خيمة

 إتّهام ِشكاية:

 شكيمة: لجام

 שכינהشكينة: حضور الله في خيمة االجتماع ، كلمة عبرية 

 شمائل: ُحَزم، قبضات من الّزْرع

 שמשشّماس: خادم مساعد ، كلمة عبرية 
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 شمت: فرح ببلية غيره

 شمسات: تماثيل لعبادة الشمس

 شّمل: ذهب شماالً 

 שנאشنأَ: كره، أبغض ، كلمة عبرية 

 شنعار: بابل

 شنيعة: قبيحة، بغيضة، كريهة

 ُشُهب: العقل او القلب، كواكب المعة، بيضاء فيها سواد

 شْهد: عسل النحل في شمعه

 شّهر: جلب العار له

 شهراء: مشهورون

 شهيد: الذي يموت بسبب الشهادة او االيمان اللذين يحملهما

 شوامخ: أماكن مرتفعة

 شواهق: جبال مرتفعة

 ازهار )حبة البركة او الحبة السودا(شونيز: نبات كاليانسون ذو 

 شيحور: نهر النيل

 شيح: نبات طيّب الرائحة

 شيد: كلس لطالء الجدران

 שטןشيطان: مقاوم، خصم، مفتري، مالك ساقط ، كلمة عبرية 

 شيّع: وّدع، رافق، أشاع وتحّدث باالمر

  شيعة: حزب او طائفة
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 الحرف ) ص (

 صائر: المحور الذي يدور فيه الباب

 بَى: وّجهَ الّرمح للطعنصا

 صاِدر: راجع

 صاَدَر: طالب، عارض

 صارم : قاِطع

 ُصبَر: أكوام

 صبغة: معمودية

 صُّْحر: لونها ابيض ضارب الى الُحمرة

 صحفة: جمعها َصحاف وهي وعاء كبير منبسط )جاط(

 ُصدرة: من لباس رئيس الكهنة وهي من الذهب وهي مرّصعة بالحجارة الكريمة

 َصْدع: شقّ 

 ْدغ: ما بين العين واالذنصُ 

 צדקהصدقة: العطاء للمحتاج ، كلمة عبرية 

 صدوقيون: طائفة يهودية مثقفة وغنية ال تؤمن يالقيامة وال باالرواح وال بالمالئكة

: حزم، ربط، عصب، غلّف  َصرَّ

 َصرامة: ِشّدة، حزم

 صْرح: برج، حصن، بناء عال، جمعها صروح

 ً  ُصرع: ُطرح أرضا

 صرع: قتل، دّمر

 ُصّرة: حقيبة، كيس
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 ُصّرة: حزمة، باقة

 صرير: إحتكاك، صوت

 ضعَّف: أضعف

 صفق: ضَربَ 

 صفّق كفّه : ضِمن صاحبه وكفله

 صفنات فعنيح: مخلّص العالَم

 صفيحة: قطعة معدنية منبسطة رقيقة

 صفير: خراب، فقر

 ً  صقل: جعله مالسا

 صقيع: ندى متجمد، جليد

 صّك: سنَد، عقد

 لسامة مثل الكوبراصّل: نوع من الحيات ا

 ُصْلب: نْسل

 صلف: كبرياء، غرور

 صندل: شجر هندي طيّب الرائحة

 صنوج: آلة موسيقية مكّونة من صفيحتين مستديرتين من النحاس

 صه: اسكت

 صهل: صرخ بصوت عاٍل كالفرس

 ُصَوى: حجارة تدل على الطريق

 صوار: قطيع

 صّوان: صخر صلب
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 صولجان: قضيب

والشرب وامور شرعية اخرى الجل التذلل امام الله وخدمته ،  صوم: االمتناع عن االكل

 צוםكلمة عبرية 

 ُصّوة: كومة حجارة على القبر

  ِصيَر: حظائر الغنم والبهائم
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 ( الحروف ) ض

 ضامر الشكل: الكلب السلوقي او جواد الحرب االصيل

 צאןضأن: غنم ، كلمة عبرية 

 ية ذيله طويل ويعيش الصحراءضّب: حيوان أخضر شبيه بالسحل

 َضبِعَة: تسير بخطى سريعة، تسوقها الشهوة

 ضجر: سئم، قلق

 ُضّر : سوء الحال، بؤس

ّر : اقتران رجل بامرأة ثانية مع زوجته  ِضّ

 ُضغطة: ُظْلم، ضيق، أضطهاد

 ضفائر: ضفيرة اي خصلة من الشَّْعر مجدولة

 ضفر: تجعيد الشعر وعقده على هيئة ابراج

 اتُضمَّ: م

 ضنك: ضيق

 ِضّح: مكان بارز

  ضيعة: أرض زراعية، قرية صغيرة، مزرعة
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 ( الحروف ) ط

 מטוגןطاجن: وعاء للقلي، مقلى ، كلمة عبرية 

 طاس: كاس

 طأطأ: أحنى

 طالح: شرير

 طامي: غامر، طاغي، عاتي

 ِطباق: صفوف

 طَّخاء: أعماق او باطن االنسان

 طراز: تطريز ونسيج

 زخرفة على القماشطّراز: فنّان في ال

 طست: وعاء كبير جمعها طسوس )طْشط(

 طغى: تجبّر

 طغاة: جبابرة ظالمون، عتاة

 ُطفال: طين

 طفر : قفز

 طفق : بدأ، أخذ في الحديث

 טלندى  : طلّ 

 طالق: انفصال ونقض عهد الزواج

 طليق: مرح، فرح، مبتهج، ُحرّ 

 طّماع: الُمكثر في طلب الشهوات

 المرأة طمث: الدورة الشهرية عند
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 طمر: دفن

 طنافس: طنفسة اي سجادة، حصيرة

 ُطنُب: ِحبال تشّد الخيمة الى اوتادها

 طوائح: نبوات كاذبة تسبّب الطرد

 طّواف: متجّول

 طوبى: يا لسعادة، مباَرك )نيّاله(

 طوفان: فيضان، ماء كثير

 طّوح: أبعد، أتاه

 طيّار: جراد متِلف

 طيالسة: طيلسان اي رداء او جبّة

 هن وعطرطيب: د

  طين: وحل
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 ظ ( الحروف )

 ظالع: أعرج

 צביظبي: غزال ، كلمة عبرية 

 ً  طفر: قفز عاليا

 צלِظّل : مثال، شبيه، خيال ، كلمة عبرية 

 צלעظلع: عْرج وسقوط 

 ِظلف: حافر، الجزء اليابس من أطراف الحيوان

 צמאظمأ: عطش ، كلمة عبرية 

  ظليم: ذكر النعام
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 ) ع ( الحرف

 عائف: مّدعي النبوة، ساحر

 عاتي: جبّار ظالم

 عاثر: غير قادر على السير، يمشي بإضطراب

 عاج: سن الفيل وهو جميل الشكل وثمين يستعمل للزينة

 عادى: صار عدواً 

 عارضان: جانبا اللحية

 عارية: استعارة، ما يؤخذ على ان يُرّد، ُسلفة، مستعار

 عازفون: َمن يحضرون االرواح

 : استعمل الِسّحرعاف

 עקרהعاقر: المرأة التي ال تنجب ، كلمة عبرية 

 عال ودون: شرفاء وأدنياء

 עולמיםالعالمين: الكون، خالئق، أزمنة، عصور ، كلمة عبرية 

 عامر: مسكون، مأهول

 عامّي: جاهل، غير متعلّم

 עברَعْبر: الجانب اآلخر ، كلمة عبرية 

 عتى: بالغ في االفساد والقتل

 ريرعتق: تح

 عتيق: قديم، ُحرّ 

 عتَل: َحّمالة

 عث: حشرة تبيض في الثياب وتتلفها
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 عثر: زّل وسقط

 عثرة: إساءة، أذى، صدمة

 َعثَم: إهمال، إستخفاف، جهل

 عّج: هاج، هدر

 عّجاج: صياح، شجار، ُمشاِغب، مضطرب

 ُعْجب: إفتخار، إنتفاخ، تكبّر

 ُعَجر: ُعقَد، براعم

 עגלה عجلة: سرعة، عربة، كلمة عبرية

 عجم: نواية، بذرة الثمرة

 َعّداء: : سريع الجري والركض، لص

 عَدَل: ساوى، أصبح مثله

 ِعْدل : كيس )عديلة او شوال(

 עדןعدن : بهجة ، كلمة عبرية 

 ِعدَّة : نجاسة

 عديل : نظير

 َعِذرة : براز

 ُعذرة: غشاء البكارة، عالمة العذراء، قلفة اي جلدة تقطع عند الختان

 النخل عذوق: سعف

 ُعرى: العُروة هي فتحة القماش الدخال الخيط او الزر

 َعراء: مرج، أرض خضرة

 عرافة: االدعاء بالتنبؤ بالغيب
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 عراقيب: منحنيات

 ِعرام: أكوام

 ُعراة : بال ثياب

 ُعربان: عرب

 ערבוןعربون: ضمان )بالعامية رعبون( ، كلمة عبرية 

 عربة/عربية: قفر او برية

غصان للناطور، أرجوحة معلَّقة بأغصان النخلة ويجلس عليها ِعرزال: كوخ من اال

 الحارس

 عرعر: نبات ينمو على الصخور

 ُعْرف: شعر طويل في عنق الفرس

 َعَرف زوجته: اي اقام عالقة جنسية معها

 ُعرفاء: عريف اي قائد

 עורףعرفة: رقبة ، كلمة عبرية 

 عَرَق: نهش، قضم، أكل

 عرق: عصب

 من الورك الى القدم ِعرق النسا: عصب يمتد

 عرقب: قطع اوتار السيقان الخلفية للثيران ليحّد سيرها

 عرمة: كومة من الحصيد بعد درسها

يس: عرين او مأوى االسد  ِعِرّ

 ِعّز/ِعّزة: قوة، غلبة

 عزازيل: إنطالق، عزل وإبعاد
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 عزيزة: نادرة، قليلة

 ُعسر: شدائد

 ، أعسم أي مشلولعسم : مصابون بتيبّس في مفاصل اليدين والرجلين

 ِعشاء: أول الظالم، الغروب

 عّشار: آخذ العشور من الناس، ملتزم بجمع الضرائب

 عشور: دفع ُعْشر المحصول للرب

 ِعصابة: عمامة

 عصافة: تبن ناعم

 عصعص: عظم الذيل

 عصف: شتّت، فّرق

 َعُضد: الجزء االعلى من الذراع

 عطارة: البخور العطر

 عطب: هالك

 عطف: أمال

 حيوان زاحف يشبه الحرذون عظاية:

 עופרعفر: غزال ، كلمة عبرية 

 عقاب: طائر كالنسر

 عقاب: اعلى المرتفعات

 عقارب: نوع من السياط او الكرابيج في آخرها كّرات حديدية لتمزيق جسد المضروب

 عقب: أسفل القدم، كعب، خاتمة، نهاية، ابن

 َعقَبِة: صخرة ناتئة
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 ُعْقر: أجرة زنا

 احمر او ازرق عقيق: حجر كريم

 عقيلة: كريمة، مختارة

 عقيم: ال ينجب اوالد

 عكر : رواسب

 عّكَش : إتّحد ضد، تآمر، شبَك

 عَكَف : واظب والزم، خّصص وقته ألجل أمر ما

 عالئف: رواتب، أجور

 عالليه: طبقات عليا

 علقم: نبات مّر ، الحنظل )فقوس الحمار(

 ً  َعلَّ : سبب مرضا

 ِعلّة: سبب، أمر، ُجرم

 ل: التقط فضالت الحصادعلّ 

 علوفة: طعام، غذاء

علوقة: دودة تعيش في الماء تعلق في فم او بلعوم الحيوان وتمتّص دمه ، كلمة عبرية 

 עלוקה

 َعليق: طعام الحيوان

 ُعلَيقة: نبات شائك تأكله الِجمال

 عليّة: غرفة صيفية عالية على سطح الدار، جمعها عاللي

 (عمامة: غطاء على الرأس )حّطة

 עמנואלعمانوئيل: الله معنا ، كلمة عبرية 
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 لتر 0ُعِمر: العمر = 

 َعَملَة: فَعَلَة

 َعّن: اعترض وقاوم

 ِعناز: جمع عنزة، اناث الماعز

 ِعنان: سير اللجام الذي تُمَسك به الّدابة

 عهد: اتفاق او ميثاق

 ُعهر: خطيئة وإنحالل، فجور، دعارة

 عوائص: أمور غامضة وخفية

 العود عّواد: عازف

 عوارض: جمع عارضة، أخشاب او قضبان

 عود: عطر ثمين قوي الرائحة، آلة موسيقية للعزف

 عورة: االعضاء المستورة ويقصد الجنسية

 عوسج: نبات شائك

 عيادة : زيارة المريض

 ِعيافة: ممارسة السحر والتنجيم

 ق.م 361عيد التجديد: تذكاراً لتطهير الهيكل وتجديده أّسسه يهوذا المكابي عام 

 عيّر: ألصق عاراً، سخر من

 ِعيص: شجر كثيف ظليل

 عين الهر: حجر كريم ابيض وشفاف

  عيي: متلعثم، ثفيل اللسان
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 الحرف ) غ (

 غاٍز: رجل مسلّح، َمن يغزو

 ِغّب أيام: مرور ايام

 غبَط: مدح

 غبطة: سعادة

 غبن: ُظلم، خدع

 غْبياء: مورقة، خضراء

 ُغثاء: رغوة المياة

 دير هو جدول المياهغدران: الغ

 غذاة: الصباح الباكر

 غرض: غاية، هدف

 غرلة: غير الختان، الجلدة التي تُقطع عند الختان

 ُغَرماء: غريم اي َمن عليه دَّْين، صاحب الدَّْين

 غْزل: صنع االصواف وحياكتها

 غشاء: غطاء

 غّشى: غطى

 غشي : أغمي، غّطى

 غض: طري، صبي صغير السن

 َغضن: تجعّد

 متكبّرون، آلهة كاذبة غطاريس:

 غفير: كثير
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 ُغلف: غير مختونين، نجسون

 ُغلف القلوب: قساة القلوب

 متر 392قدم انكليزي او ثُْمن ميل روماني،  622غلوة: مسافة 

 غمارة: سيول، تجارب

 غمام: سحاب كثيف وداكن

 ِغمد: ِجراب السيف

 غمر: مياه كثيرة

 غِمقة: أرض فيها مياه، مستنقع

 وبشر يسوقها المحتل من ارض احتلهاغنيمة: متاع 

 غّواص: طير اسود كالغراب طويل المنقار يأكل السمك

 غور: سهل، ارض منبسطة ومنخفضة

 غوغاء: جراد في أخطر مرحلة

 غوي: ضاّل، منقاد للهوى

 ِغياض: شجر كثيف في مستنقع ماء

 يهغيبة: حالة يغيب فيها االنسان عن الوعي، نشوة روحية، خروج العقل عن وع

 غيث: مطر

  غيوث: سيول، أمطار كثيرة
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 الحرف ) ف (

 فاتِك: جريء شجاع

 فأس: أداة للحطب )بلطة(

 فاسق: فاجر

 فاغية: نبات الِحنّة له عطر وصبغة

 فاك: فمك

 فأل: توقُّع خير في السحر

 فثأ: أخمد

 فّج: ثمر غير ناضج

 فجور: عدم مخافة الرب وإعتباره

 ارفخاري: صانع االواني من الفخ

فداء: خالص من العبودية من خالل دفع ثمن، فكاك االسير واطالقه حّراً، كلمة عبرية 

 פדיון

 متر مربع 4222فدان: سهل، مساحة أرض للحرث، 

 فّدان بقر: زوج من البقر

 فرا/فراء: حمار الوحش

 فَْرث: فضالت الطعام في معدة الحيوان

 فّرَج : فتحَ 

 ً  فرخ : غصن نبت حديثا

 حديقة، مكان السعادة فردوس: جنّة،

 فِْرصة: قطعة قماش
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 فرط: أسرع

 فرط بشفتيه: تكلّم بعدم حكمة، تمادى في القول

 فرعون: لقب ملك وحاكم مصر القديمة

 ً  فُروخ: فرخ اي رجل ذليل ضعيف، غصن نبت حديثا

 فروع: أوالد

 فرير: ولد البقرة الوحشية

 فريسي: منعزل ومتشّدد

 فريضة: حّصة، نصيب

 أخضر مشوي بالنارفريك: قمح 

 فَسخ: أبطل

 فِْسق: فجور، دعارة

 فسطاط : خيام ملكية

 فِْسق: زنى

 فصح: عبور

 فصم: شرخ، نزع

 فُصوص: فص اي حبة اللؤلؤ

 فُضول: زائد، ما ال حاجة إليه

 فضولّي: متطفّل ومتدّخل في أمور غيره

 فضيلة: جرأة او شجاعة أدبية في مواجهة وتوبيخ الشرّ 

 فل على الطعام عوضاً عن لبن أّمهفِطام: تعويد الط

 فطنة: فهم، حكمة
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 فطير: خبز بال خمير

 فغر: فتح

 فقيه: عاِلم باحكام الشريعة

 فّك: فدى، اشترى االرض

 فكاك: فداء، حلّ 

 فالح: نجاح

 فلح: نجح، حرث

 فِْلس: قطعة نقدية صغيرة وقليلة القيمة

 فُلك: سفينة من خشب، سفط كبير

 واكبفَلَك: سماء النجوم والك

 فلكة: خشبة مستديرة، ثقالة المغزل

 فنطيسة: أنف، خطم

 פינקفنّق: تساهل ودلّع، دلّل، نعَّم ، كلمة عبرية 

 فوراً: حاالً 

 פוריםفوريم: فور اي قُرعة ، كلمة عبرية 

 فورة: مقدار، أواني

 فوط: ليبيا

 فّوق: صّوب

 فوك: فمك

 فيء : ِظلّ 

  فيك : فمك
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 الحرف ) ق (

 لى مئة عسكريقائد مئة: ضابط ع

 قائم: مقبض السيف

 قائمتا الباب: دعامتا الباب بين العتبتين العليا والسفلى

 قاب: مكيال يسع لترين وربع

 قابض: حافظ، ضامن

 قابلة: المرأة التي تساعد أخرى ولدت طفالً 

 قاح: سال منه الصديد

 قاحمة: ُمهاِجمة

 قاَر: مشى على اطراف قدميه

 قار: زفت

 قارنةقارنين: يعملون م

 قارورة: وعاء كالقنينة من الفخار للطيب

 ً  قاطبة : جميعا

 قاطر: سائل

 قاِطن: ساِكن

 قُبلة: عالمة المحبة والسالم والمصالحة

 قُبّة: مقام او ضريح، مكان للدعارة

 قبوب: أسالك تربط محور العجلة وإطارها الداخلي

 قتام: غبار أسود، ظالم

 قثاء: نبات كالخيار، فقّوس
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َّ قحص: هرب  ، فّر

 قحط: مْحل، جفاف، احتباس المطر

 قّد : قطع

 قَدَح: أضرم النار

 قّدس: خّصص، أفرز، كّرس، فصل

 קודשقُْدس: كل ما هو مقدَّس ، كلمة عبرية 

 قُدس االقداس: المكان الداخلي او أقدس مكان في خيمة االجتماع

 قدور: جمع قِْدر، أواني

 قدوم: جرأة، ثقة

 قذى: قشة صغيرة جداً 

 ن: تقدمة، ذبيحةقربا

 قربة: وعاء من جلد للماء

 قُرح: دّمل

 قّرر: أقام، أّسس

 قرط: حلق لالذن للزينة

 قََرعة: َحْلق الشَّْعر

 قُْرَعة: طريقة للبت في أمر

 قَِرم : متلهف لالفتراس

 قرمز: صبغة حمراء تُستخرج من الديدان

 قرن: رمز للقوة

 قروح: دمامل متقيحة
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 سنة 322قرون: قرن = 

 ص: نوع من الشوكقري

 قِسط: مكيال، إناء

 قسط: حقيقة، يقين

 قسم: حلف

 קשישقسوس: شيوخ، رعاة ، كلمة عبرية 

 قسّي : أقواس للحرب

 قسيطة: نوع ِعملة للشراء

 قشيش: قش، شوك يابس

 قّص : صْدر الحيوان

 قّصار: َمن يبيّض الثياب او البناء، َمن يصبغ الثياب او النسيج

 قصاص: عقاب

 يرة: نوع من الطيب العطرقصب الذر

 قَُصص: خصالت شعر

 قصعة: صحن كبير، صحفة )جاط(

 قضاء: حاجة، ُحْكم

 قَْضب: قطع االغصان وتشذيبها

 قَضم: كّسر، قَرض بأسنانه

 قضيب: غصن

 ً  قَط: قطعياً، بتاتا

 قِطاب: َمحاور البكرة او العَجلة
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 قطار: إنسكاب الماء قطرة قطرة

 قِطاف: عنب جيّد، ِثمار

 ني: الحبوب كالعدس والحمص والفولقطا

 قَطر: إمتأل، فاض

 قْطر: عصير

 قْطع : ختان، المختونون

 قُعال : براعم متفتحة

 قفار: أرض ال نبات فيها وال ماء

 قفر: صحراء، بريّة

 قفص: حبس، أوقف

 قفة: سلة

 قالنس: القلنسوة هي البرنس لغطاء الرأس

 قالئد: قالدة هي عقد او حلية تزيّن العنق

 الّف: َمن يسّد شقوق السفينةق

 قُلَف: قلفة هي جلدة تقطع عند ختان الذكور

 قلقل: اهتزّ 

 قمص: جراد

 قَمَع: أزعج، أستنزف قواه، قهر

 قناني: أباريق، إشتراني، أمتلكني

 قنة: نوع من الصمغ اذا احرق له رائحة قوية

 قنص: صيد



 

80 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 قّوات: عجائب

 لطائرقوادم: جمع قادمة، الريش في مقّدمة جناح ا

 قوباء: جرب

 قوق: طائر مائي كالبجع يألف أحياناً االماكن الخِربة

 قُياء: قيء

  قيظ: شّدة الحرّ 
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 الحرف ) ك (

 كابد: قاسى

 كاريون: جنود في الحرس الملكي

 كاسفات: ظلمات يقصد بها الشيطان، كسوف الشمس

 كامد: ُمعتم

 كامل: ناضج، نام وفاهم

 ْنَقلكانون: موقَد، مَ 

 כוהןكاهن : خادم لله يقترب الى الله الجل الناس ، كلمة عبرية 

 َكّب : انقلب

 كبريت: مادة سهلة االشتعال دخانها خانق

 كبس: اقتحم، تحّرش ب

 כבשكبش: ذكر الغنم ، كلمة عبرية 

 كبش ملء: كبش ُمخصَّص للمحرقة

 كبول: قيود

 كتّان: نبات يستعمل لنسج االقمشة

 دية كانت تنسخ األسفار المقّدسةكتَبَة: فئة يهو

 عسكري 622-422كتيبة: وحدة عسكرية مكّونة من 

 كتّيم: قبرص

 كثيراء: نوع من الصمغ، االبيض او االصفر للتغرية

 كحالء: شديدة السواد

 كّدر: أزعج، أثار المتاعب
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 كدر: اضطراب، انزعاج

 ُكْدس : حصيد بعد جمعه

 رلت 012ابثاث او  32ُكّر: مكيال يساوي 

 كرا: حفر

 كّراث : نوع من البصل

 كراريز: أكباش او تيوس تتقّدم القطيع

 كرب : ضيق، حزن، قلق، ألم

 كرسنّة: نوع من الحبوب شبيه بالعدس، أعشاب تأكلها البهائم

 كِرَش: تجعّد، تقلّص

 كركم: نبات الزعفران زهرة بنفسج فاتح يستعمل للصباغة والتلوين

 ينُكركي: طائر كبير طويل الساق

 כרוביםكروبيم: مالئكة يرسلهم الله ، كلمة عبرية 

 كريم: ثمين

 كزبرة: نبات بزره عطر ذو رائحة وطعم خاصين

 كسلو: الشهر التاسع من التقويم العبري

 כפרהكفارة: مصالحة بين متخاصمين عن طريق تغطية عادلة لما حدث ، كلمة عبرية 

 َكفاف: حد أدنى لسداد الحاجة

 هل، جديرُكفاة: كفؤ اي مو

 كفاية: كفاءة، تأهيل

 כיפהِكفَّة: تجويف الصخرة، صخرة منقورة يجتمع فيها الماء ، كلمة عبرية 
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 كّل: تلف

 كأل : عشب اخضر، نبات النجيل

 كلى: أعماق وداخل االنسان

 َكالل: ضعف

 ً  كلية: تماما

 َكليل: ُمرَهق، ضعيف

 كّم: سّد الفم بكمامة

 כומריםرية كماريم: كهنة االصنام ، كلمة عب

 كمن: اختبأ

 كموش: اله الموآبيين

 كمين: مغارة يختبئ فيها المحاربون لالنقضاض على العدو

 كنانة: جعبة للسهام

 كند: كومة، تل مرتفع

 كنداكة: ملكة الحبشة او اثيوبيا

 كنف: وعاء يضع الراعي فيه أدواته

 כנס/ כנסיהكنيسة: جماعة المؤمنين ، كلمة عبرية 

 حفظ الدقيقُكّوار: إناء ل

 כורكور: مجمرة او فرن تحّمى فيه المعادن او تصهر 

 קריהكورة: قرية، مقاطعة، إقليم ، كلمة عبرية 

 كوشي: حبشي او اثيوبي
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 colony كولونية: مستعمرة، منطقة محتلة

 ُكّوة: طاقة، نافذة صغيرة، جمعها كوى

  كيس: حقيبة لحمل النقود
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 الحرف ) ل (

 صمغ يستخدم ألغراض طبية الذن:

 الفح: حارق

 الهوت: طبيعة الله

 لبان: صمغ عطر ابيض

 لبث: بقي، مكث

 ِلبَدة: وسادة من صوف

 לבנהِلبن: طوب، كتلة من الطين، والقش للبناء ، كلمة عبرية 

 لبنى: شجرة كالجوز

 לבנוןلبنان: ابيض ، كلمة عبرية 

 لَثَم: قبّلَ 

 من اللتر، عمق البحر 11الزيت، لُّج : وعاء لكيل السوائل خاصة 

 جندي 6222تشمل  legion لجئون: فرقة جيش رومانية

 لجاجة: إلحاح

 لجام: حديدة توضع على فم الفرس لضبطها والتحكم فيها

 لجم: كبح، ضبط

 لُّحمة: خيوط َعْرضية في النسيج

 לחיلحي: فك ، عظم الحنك ، كلمة عبرية 

 لّخ : سخر، تهّكم

 لتر 302ايفات او  لثك: مكيال يسع خمس

 لدن: أمام، حْضرة
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 לשוןلسان: لغة ، كلمة عبرية 

 لظى: نار شديدة

 لعنة: حكم الهي على االنسان

 لغا: تكلّم كالم عشوائي بال معنى

 لُغَفاء: شركاء اللصوص

 لفاح: نبات باذنجاني ثمره اصفر له رائحة طيبة يثير الشهوة الجنسية

 لْفح: ريح حارقة

 تبعوا الشعب وهم ليسوا منه، مصريون خرجوا مع الشعبلفيف: لّمة، اناس 

 لقاط : ما بقي من السنابل او العنب بعد الحصاد

 لكأ: ضرب

 لَْكناء: لسان غريب

 لهث: عطش

 لهج: تأمل، تفّكر

 لوزية: لها شكل ثمرة اللوز

 لوسيفر: حامل النّور ويقصد الشيطان

 لوياثان: حيوان مائي هائل، تمساح، حوت

  ليث: أسد
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 الحرف ) م (

 ماء حي: ماء جاري وليس راكد

 ماء النجاسة: ماء لتطهير النجاسة

 مؤامرة: مشورة، قصد، خطة

 ً  مأبون: شاذّ جنسيا

 مآجل الطل: قطرات الندى

 ماِخض: تعاني من آالم الوالدة

 ماران اتا: يأتي السيّد، تعال أيّها الرب

 مارد: متمّرد، عاص

 مآزر: مرايل

 ليق الذبيحةمآزيب: صنانير لتع

 مؤازرة: معاونة، دعم

 ماّس: حجر كريم صلب شفاف

 ماض: حادّ 

 مبتدع: مخترع، زائغ

 مبخوسة: أجرة ناقصة عن القيمة المستحقة، غير مدفوعة كاملة

َرم: مفتول َْ  ُمْب

 ُمبزراً: حامالً بذور

 متاريس: متراس اي حصن او خندق

 متاع: أثاث وثياب وأواني )عْفش(

 متئم: تلد توأم
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 ّدي: يعيش في البادية، منتشر في الخالءمتب

د: متسِلّح  متجِرّ

 ُمتََحّوية: ُملتوية، تتلّوى في سيرها كالحيّة

 مترامي: َمن يرمي السهام

 متسبّب: تاجر

 متسربل: البس، متجلبب

 متعاهد: مالزم، مماِرس

 متّقد: مشتعل، مفترس

 متمّجد: يمّجد ذاته

 متمّدد: طويل القامة

 االسفل من الجسممتن: َظهر، الجزء 

 متوّحد: منعزل، منفرد

 مثغورة: في أسوارها فتحات

 ُمثِكل: فقدت وحيدها

 مجاري: قنوات مياه

 مجامر: مجمرة هي وعاء يوضع فيه جمر وبخور

 مّجان: عابثون

 مجبوب: مستأصل الخصيتين

 ُمجِدبة: غير مثمرة

ع: ما فيه سواد وبياض  ُمجزَّ

 ِمجزفة: شبكة لصيد الّسمك
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 ت عبادة وتعليم وقضاء لليهودمجمع: بي

 مجن: ترس للحماية من االسهم في الحرب جمعها مجانّ 

 مجنون: من به جن او شيطان

مجوس: علماء الفلَك عند الفُْرس، حكماء ومشيرون للملوك من المشرق من بالد فارس 

 )ايران(

 ُمحاّج: ُمدافع، مترافع

 محاجئ: مالجئ، مخابئ

 محافل: اجتماعات

 مساكن محاّل: خيام،

 محتلم: يعيش في االحالم واالوهام

 محراب: قدس االقداس، داخل الهيكل

 محراث: أداة بدائية من الخشب لحرث االرض

 محرس: سجن حجز مؤقت

 ُمحَرقة: ذبيحة تُحَرق بالكامل

 ُمحِرقة: افعى سامة جداً 

 محّرم: ما هو مخصَّص للرب

 محفل: عيد، اجتماع

 مّحص: نقّى وصفّى من الشوائب

 صاة: معدودةمح

 مْحل: انقطاع المطر وجفاف االرض، قحط

 محلة: محط الشعب او الجيش، معسكر، مكان االقامة
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 محلول: ُحّر، مفكوك، معافى

 محموم: ُمصاب بالُحّمى

 ُمْحِول: تجاوز السنة الواحدة

 ُمحيق: محيط

 مخاض: آالم الوالدة

 مخاضة: مكان يعبر فيه الماء، جدول ماء

 ار حيث المياه خفيفة ويسهل اجتيازهامخاوض: فروع االنه

 ُمخدع: غرفة داخلية في العالء، ُحجرة

 ً  مخنوق: ما مات خنقاً وليس ذبحا

 َمَدر: طين، وحل

 ِمْدَرس: كتاب، رسالة

 ُمذِعن: مستعد للتنازل والخضوع

 مذّهبة: قصيدة شعرية ثمينة مكتوبة بماء الذهب

 مذود: معلف البقر

 شجرة شوكية، رائحته ذكية استعمل للتحنيط والتعطيرمّر : صمغ ابيض او اصفر من 

 ُمرائي: يظهر ليس على حقيقته

 َمرائي: جمع مرآة وكانت تصنع من النحاس المصقول

 ُمرابحة: فائدة الدَّْين

 مرابي: َمن يدين ماله بفائدة

 ُمرار: أعشاب مّرة

 مرازبة: رؤساء عند الفُرس
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 مراغمة: غيظ، إغاظة

 مراكن: طسوس )طشوت(

 رام: رغبة، شهوة، ارادةم

 مربض: حيث يقيم او يستلقي االنسان او الحيوان

 مربوكة: مخلوطة، ممزوجة

 مرثاة: قصيدة شعرية تعبّر عن الحزن

 ِمرَجل: إناء يُطبخ فيه

 מרחץمرحضة: حوض فيه ماء، مغسلة ، كلمة عبرية 

 مردة: متمردون

 مرساة: قطعة من الحديد لتثبيت السفينة على الشاطئ

 وم: مقّرر حسب التوراةمرس

 َمْرَصد: برج مراقبة

 مرصوف: مرّصع

 مرضوض: معصور جيداً، مسحوق، مكسور

 مرفأ: مينا، مالذ، مأوى

 مرَق: نفذ وخرج من الجانب االخر

 مَرق البْقلة: زالل البيضة االبيض

 مرقب: برج مراقبة

 مرقرقة: متأللئة

 مرمر: حجر كلسي ثمين وهو الرخام او الشايش

ة  : ترميم، اصالحَمرمَّ
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 مروج: مراعي خضراء

 مزالق: أماكن ال تثبت عليها القدم

 مزاليج: ترابيس او قضبان حديدية كبيرة توضع خلف الباب الغالقه بإحكام

 ُمزبِد: يقذف من فمه رغوة بيضاء

 ُمرتاب: متشِكّك

 مزراق: رمح قصير

 مزِمع: ثبّت عزمه، مصمم، ينوي

 מזמורة عبرية مزمور: قصيدة دينية ملّحنة ، كلم

 مزية: تفّوق، أفضلية

 ِمزود: وعاء للطعام )زّوادة(

 مسارح: مراعي

 مساقي: عيون ماء

 مسبَّخ: نائم نوم عميق

 ُمسبالً: حامالً سنابل

 مسبوكات: أصنام مصنوعة من المعدن

 مستبيح: محتِقر ومتجاِهل لكل قانون او ترتيب او نظام

 مستوحشة: وحيدة

 ظفر، متقّسية من كثرة الحّك، فاقدة االحساسمستحكة: تدعو للحّك باال

 مستسق: مريض مأل الماء ما بين جلده وبطنه

 َمَسح : صب الزيت عليه لتكريسه لخدمة الله

 مسحة: رمز للروح القدس
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 مسحولة: مطروقة

 مسدول: مرخي

 ِمسطار: خمر جديدة

 ُمْسِفرة: مزينة، مزخرفة، جميلة

 هُمسِقطة: التي تُسقط جنينها قبل أوان

 مسلول: مسحوب من ِجرابه

 مسوح: ِمْسح أي قماش خشن من الماعز يستعمل أكياس )كيس خيش(

 משיחمسيّا: مسيح / كلمة عبرية 

 مسيّبة: متروكة تذهب حيث تشاء

 משיחمسيح: ممسوح بالزيت كملك ، كلمة عبرية 

 َمسيخ: ما ال طعم له وال ملوحة

 مسيحي تابع وشبيه بالمسيح

 كم 12ل مسيرة يوم: ما يعاد

 َمشاقَة: خيوط كتان ضعيفة، ما سقط من الكتان عند الَمْشط

 مشترع: الذي يسّن القوانين والشرائع

 ُمَشْقِشق: مزقزق كالطيور

 مشوال: حجر كبير وثقيل

 َمشيمة: سُّْخد، غشاء يخرج معه الجنين عند الوالدة

 مصاريع: أبواب

 االعياد مصاعد: مزامير رّددوها عند الصعود الى اورشليم وقت

 مصرور: محفوظ في صّرة
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 مصروع: يسكن فيه روح شرير، مصاب بداء الصرع

 מצפהمصفاة: برج المراقبة ، كلمة عبرية 

 ُمَصْفِصف: مزقزق كالطيور

 ِمصالة: شبكة إلصطياد الحيوانات

ن: مسيّج، حوله أسوار  ُمصوَّ

 مضراب: أداة للضرب

 مطاوي: ثنيات لحمه

 لتر 42مطر: مكيال للسوائل يعادل 

 مطرقة: آلة من الحديد لتحطيم الصخر، شاكوش

 ُمْطري: الذي يمدح

 مطمار: خيط العمار، خيط يمده البنّاء على الحائط لتسويته

 مطمور: مخبوء، مخفي

 َمظال: مظلّة أي شمسية او خيمة او غطاء

 َمعاري: عار

 معاول: أدوات للحفر والبناء )المعول المنكوش(

 معتّز: قوي

 مارس الِسِّحر والتعاويذُمعّزم: َمن ي

 معّزي: شفيع، مدافع، مهّدئ

 معَشر: جماعة

 معقل: حصن، قلعة

 معكوم: مشدود
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 ِمعالق: عارضة من الحديد الحكام الباب من الخلف

 ُمْعلَم: مرفوع كعَلَم

 معمودية: تغطيس ودفن في الماء

 معهد: محفل، جماعة ملتفّة

 معيّط: صائح، صارخ

 ُمعيي: ُمتعَب، ضعيف

 بن: أجزاء خلفية، مؤخرةَمغا

 مغبوط: سعيد

 مغرة: مادة حمراء لتزيين المساكن

 ُمغالّت الشمس: غلة تنضج بتأثير الشمس

 مفاجر: ينابيع

 مفترط: متسّرع في نطق الكالم

 مفرق: تقاطع الطرق

 مفلوج: ُمقعَد وعاجز، مشلول

 مقاّص: مقص

 مقاصير االرض: أماكن عميقة في االرض كاالبار والمناجم

 اليع: آالت تُرمى بها الحجارة )مقالع(مق

 مقبّب: فوقه قبّة، داخل الجب واسفله، سرداب

 مقت: أبغض

 مقتحم: متهّور، طائش

 مقثأة: سهل فيه خيار او بطيخ )ِمْقتاي(
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 ُمقصاة: بعيدة

 مقصورة: أعماق المياه

 مقطرة: ألة خشبية فيها فتحات لضبط أرجل االسرى وتعذيبهم

 ئحة طيبة على شكل دموعُمقل: صمغ أبيض ذو را

 مقالع: أداة لقذف الحجارة ضد االعداء

 مقمعة: ألة حربية، عصا لضرب الحيوان، مطرقة

 مكائد ِحَيل، دسائس، مؤامرات، مفردها مكيدة

 مكتوم: غير معلَن

 مكمد: مهموم

 مكيدة: مؤامرة

 مالّح: نبات حمضي او مالح يجمعه الفقراء لألكل، نبات الحّميض

 لشيء للربملء: تكريس ا

 ملء رغده: سعة عيشه

 مالّت: كعك

 مالسة: جلد أملس خالي من الشعر

 مالط: طين

 ُملبَّد: مضغوط

 ملبِن: فرن لحرق الطوب

 ملتوتة: ممزوجة

 ملحمة: مجزرة

 َملَّط: طال، دهن
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 ملفوح: يبس من الريح الساخنة، محروق

 ملق: مداهن، مخادع، منافق

 מלכותملكوت: ُملك ، كلمة عبرية 

 وم: ملككم، اله العمونيين قّدموا له االطفال ذبيحةملك

 مماحكات: معارك كالمية

ة: سمينة  ُمِمخَّ

 ممطول: على هيئة قضبان طويلة

 ُمَمّكن: متين، صلب، ثابت

 مّن: مادة بيضاء لالكل كالخبز، خبز أعطاه الله للشعب القديم

 غم، نصف لتر 692شاقل من الفضة،  62منا: 

 ، تحّدث خفي مع النفسُمناجاة: تذّمر، همس

 مناخ: مكان استراحة االبل اي الِجمال

 منادمة: جلسة لُشرب الخمر

 منارة: شمعدان له سبع ُشعَب

 منازل: أبراج، مجموعات من النجوم او الكواكب

 مناشل: المنشال هو أداة من حديد طرفها معقوف اللتقاط اللحم من القدر

 مناص: مفر، منفذ، ملجأ، مالذ

 اني تُستخَدم للرشّ َمناضح: أو

 مناظرة: مراقبة

 منافض: أطباق او صواني

 مناكب: منكب اي كتف
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 مناهي: ممنوعات

 ُمنبَتات االقمار: ما ينبت بتأثير القمر

 منبوذ: متروك، مرفوض، مزدرى

 منتدب: عمل طوعاً واختياراً 

 منجنيق: آلة حربية لهدم االسوار من خالل رمي االحجار الكبيرة

 عليه حصارمنحِصر: مضروب 

 ُمْنحني: أسير، سجين مرتعد

 منخس: قضيب طويل في رأسه مسمار ينخس به الحيوان

ه: بعيد، خالي  منزَّ

 منساس: منخس، قضيب حديد دقيق الرأس لوخز الحيوان، عصا لنخس البهائم

 منسف: خشبة لتذرية الحبوب

 َمنِسك: قاعة الطعام

 منضحة: إناء مجّوف للرشّ 

 حزام، إزارِمنطقة: زنّار للخصر، 

 منقوب: مثقوب

 منكب: كنف

 ِمنّة: فضل، عطف، تسهيل

 ُمْنَهتِك: مفضوح

 منَهج: طريق واضح

 مني: سائل منوي

 مهاة: البقرة الوحشية او الجاموس، كبش الجبل



 

99 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 مهتومة: مكسورة

 مّهد: فتّت كتل التراب

 ِمهذار: َمن يتكلّم بما ال ينبغي

 مهر: ما يعطى للعروس مقابل الزواج

 : مسفوك، مسكوبمهراق

 مهلكة: موت

 مواسم: أعياد دينية

 َموالي: أسياد، مشِغّلون

 مؤامرة: مشورة، مقاصد

 َموتان: طاعون، وبأ

 مورة: مطر مبكر ينهمر في فصل الخريف

 موزور: مرتكب األثم

 موعد: وعد

 موسى: سكين من النحاس للحالقة

 ً  موَسعاً: غنيا

 موسومة: مكويّة بالنار، عليها عالمة

 ي: شخص ينقش الثيابموشّ 

 موّشي: مزخرف، منقوش

 موطئ: مكان الّدوس باألقدام

 مولى: رب/ سيّد

 مولَك: إله العمونيين
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 ميازيب: شالالت، سيول

 مْيتدة: مرزبة، آلة من خشب او حديد يُضَرب بها الوتد

 ميثاق: عهد

 ميراث: الحصول على االمالك بعد وفاة صاحبها

  ة من شجرة صغيرة ورقها ابيض او من شجر الجوزميعة: قطرة، عصار ذو رائحة ذكي
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 الحرف ) ن (

 ناتئ منفخ، بارز

 ناجى: تأمل

ناردين: او النرد وهو نوع طيب من نبات صغير، عطر طيب الرائحة غالي الثمن 

 ويستعمل ايضاً كدواء

 نازع: َمن يشّد وتر القوس

 ناشد: طلب بإلحاح

 ناص: هرب

 ر في مقّدمة الرأس )ُغّرة(ناصية: خصالت شَّعْ 

 ناضر: زاهي

 نافلة: زيادة عن المفروض، ساقطة، بال فائدة

 ناقة: انثى الجمل

 ناصرة: الكلمة تعني غصن

 ناضر: زاهي وأخضر

 ناطور: حارس

 נאוםنأمة: أنين داخلي، خطاب مؤثر، قول ، كلمة عبرية 

 ناموس: قانون، شريعة، مبدأ الهي، اقوال الله

 ص في تفسير ناموس موسى وتعليمه في المجامعناموسي: متخصّ 

 نبراس: قاعدة للشمعة او لمصباح الزيت، مصباح

 نبل: سهام

 نبو: اله المعرفة عند البابليين
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 نُثار: ثمار ساقطة متفّرقة

 نثينيم: مكّرسون لخدمة الهيكل

 نحر: ذبح، كسر العنق

 نَِحَل: مرضَ 

 نَِّخر: بالي، متفتت

 في الثوبنخروب: ثقب، حفرة، تآكل 

 نَّد : كومة، تل مرتفع

 ندب: كالم للتعبير عن الحزن على الميت، عويل، نحيب

 ندباء: شرفاء

 نِدَم: أشفق، أبطل ُحكمه وغيّر فكره للخير

 نذر: تعهد لله بفعل شيء

س للرب ، كلمة عبرية   נזירنذير: مخصَّص او مكرَّ

 نرجس: زهر ابيض جميل العطر

 نِزاء: ممارسة الجنس

 حسنة المناخ، جيدة الهواءنِزهة: 

 نزيل: غريب

 نسروخ: إله االشوريين

 نسيّات: نساء صغيرات

 نّشأ: ربّى الولد حتى كبر

 نشَب: طعن، غرز

 نشيد: اغنية
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 نَّْصب: تذكار

 نْصل : حديدة السيف

 نَضَب: جّف، ضعف

 نضح: رشّ 

 نطرون: مادة تعطي غليانا شديداً )القطروني(

 نّطق: حزم، أحاط

ل له نظير: مقابل  له، مكِمّ

 نعب: حّرك رأسه في صياح

 نعش: تابوت الميت، الدب االكبر سبعة نجوم يستدل بها المسافرون في الصحراء

 نعّماً : يا لسعادة، أحسْنت، برافو

 نعماء: أرض خصبة

 نعمة: احسان الله للخاطي الذي يستحق العقاب

 نغل: ابن غير شرعي

 نفائس: أطايب، مأكوالت شهية

 لةنفاية: زبا

 نفث: أطلق السموم، نفخ، زفر

 نفر: عدد قليل

 ً  نفََز: مرَح مبتهجا

 نقاب: برقع، غطاء الوجه والرأس

 نَّْقب: تفتيش، إقتحام ُمباغت

 نقَب : حفر
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 نُقباء: مشهورون، شرفاء

 نقش: حفر

 نقض: هدم

 نْقع: ماء راكد وعفن

 نقيع: شراب زبيب العنب المنقوع في الماء

 ات الخبيثةنَّكَّازة: نوع من الحيّ 

 نكث: كسر العهد ونقضه

 نَْكر : مصيبة ثقيلة، كارثة

 نكهة: رائحة الفم

ل  نكوب: تحوُّ

 نّمام : يتكلّم ضد اآلخرين في غيابهم

 نوء: زوابع، اضطراب البحر

 نَُوب: مصائب، نوائب، شرور

 نوب: مدينة الكهنة

 نوبة: دَّْور، فرصة

 نوتية: بّحارة، مالّحة

 وب وفصلها عن القش، جمعها نوارجنورج: أداة لدرس الحب

   نير: قيد من الخشب يوضع على رقبة ثورين ليحرثا معاً االرض، ارتباط، عبودية

 

 

 



 

105 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 الحرف ) ه (

 هامسون: نوع من العرافين والسحرة، مدمدمون

 هامة : أعلى الرأس

 هاون: الجرن من الحجر او الرخام

 العذاب، قبر هاوية: مكان االموات او االرواح بعد الموت، مكان

 َهْبني: افترض اني، أعطني

 هبة : عطية

 ُهتِك ذيالك: إنكشفت أطراف الثياب

 ُهُجن: ِجمال

 هجو: توبيخ بطريقة ساخرة، َمثَلْ 

 ُهدب: جفن العين، حافة وطرف الثوب

 هدب الصبح: بداية النهار

 هدَر: بكى، ناح

 َهدَّة : ما يسقط من الحائط المنهدم، ردم

 فارغهذر: تكلّم بكالم 

 هذي: تكلّم بكالم غير معقول

 هّر : نبح، زمجر

 هرطقة: بدعة او عقيدة جانبية خاطئة

 הר מגדוهرمجدون: جبل مجدو ، كلمة عبرية 

 هرمس: من كبار الهة اليونان وهو اله الفصاحة في التجارة والمعامالت

 هزيع: جزء من الليل
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 هّشم: كّسر

 هشيم: أغصان مقطوعة

 َهْطل: مطر متتابع

 : طار بسرعة هفّ 

 هالّس: اليونان

 הללויהهللويا: سبحوا الرب ، كلمة عبرية 

 הנוםهنّوم: وادي مرعب في غرب مدينة القدس ، كلمة عبرية 

 هوى: شهوة، رغبة

 هوادج: عجالت مغطاة، محامل على ظهر الجمال تركب فيه النساء

 هول: رعب

 هيئة: شكل، صورة

 להיכهيكل: بيت عبادة كبير ، كلمة عبرية 

   لتر 4هين: اداة للكيل، 
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 الحرف ) و (

 وابل: مطر شديد

 وارف: مزدهر وعال

 واغف: ُمسرع، سريع

 وبر: حيوان حذر صغير يسكن الصخر يشبه االرنب

 وتد: قطعة من الخشب لتثبيت الخيمة

 وثاق: قيد

 وحد: وحيد

 وحي: ثقل، عبء، تثقُّل

 وحيدتي: حياتي، نفسي

 ورد: قاد الى المياه

 ع: حشمة، تقوىور

 ورل: من الزحافات، له خرطوم اسنانه حادة وذنب طويل

 وزغة: من الزحافات مثل الحرباية

 غم من الفضة او الذهب للتجارة بها 11وزنات: وزنة أي مقدار 

 وسائد: وسادة اي مخّدة

 وْسق: حمولة، شحنة

 وسم: وشم، طبع رسومات على الجسم، قطع وخمش في الجسد

 س شديدَوَسن: نوم، نعا

 وسيط: من يجمع بين متنازعين

 وشى: شّوه سمعة اآلخرين، افترى
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 وشاية: نميمة، كذب

 وشيعة: المنسج، خشبة يلّف عليها المنسوج، مّكوك، )النّول(

 َوْصَوَص: استرّق النظر، )لَْصلَص(

 وضع االيدي: تأييد ودعم

 وطأ: داس او وضع القدمين

 وطاء: أرض منخفضة

 ِجلدوطب: قِربة، وعاء من 

 وعر : غابة

 وطيد: ثابت، قوي

 وغى: حرب، معركة

 وفور: كثرة

 وقائد: أفران، ذبائح

 وقار: إحترام، تعقّل، هيبة

 َوْقب: االفراغ الذي تمأله العين

 وقف: في الثغر: توّسط، تشفّع

 وكر: ِعش

 وكف: قطر الماء من السقف )سقف يدلف(

 ولغ: يشرب بطرف لسانه

 ولّى: هرب

 ولّي: فادي

 م: نسيب اقرب، مسؤول عن أخذ الثأرولي د
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 َوهدة: هوة، حفرة

 َوْهق: ثقل، قيد، رباط

 ويحي: ويل لي

  ويل: وقوع الشر والهالك
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 الحرف ) ي (

 ياقوت: حجر كريم احمر او ازرق او اصفر

 ياه: يهوه الرب

 ياوانيون: يونانيون

 يحمور: حيوان كااليل

 حده يرتأي: يتكبر، يتطاول، يجتاز

 يرف: الطير يحتضن بيضه

 يرقان: أفة او مرض يصيب المزروعات

 ידידיהيديديا: محبوب الرب ، كلمة عبرية 

 يسرة: شماالً، الى اليسار

 ישועيسوع: الرب يخلّص ، كلمة عبرية 

 يسوغ: ِمن المسموح به أن

 يشب: حجر اخضر بلّور غير شفّاف

 يشم: حجر كريم ابيض

 يشين: يعيب، يحقّر

 يكره، يتركيعاف: 

 يغتاب: يفتري على االخرين في غيابهم

 يقطينة: نبات القرع او الليف او الخروع

 يقينية: أمان، يقين

 יםيم: بحر ، كلمة عبرية 

 يكف البيت: يتساقط المطر من سقفه، يدلف
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 يمامة: حمامة بّرية )ُرقطية(

 ً  يّمن: ذهب يمينا

 يمين: حلف، قََسم

 ينوص: يهرب

 يْهت: رخام

 יהוהلرب الكائن ، كلمة عبرية يهوه: ا

 יובלيوبيل: السنة الخمسون، سنة العُتق من العبودية وَرّد االراضي ، كلمة عبرية 

 يؤوب: يرجع

  

 صديقي، هل لديك اي سؤال، اكتب لنا

; 0554788580507 ; Prmiljac@hotmail.com(

)prmiljac@hotmail.comfb 

 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف القس ميالد يعقوب

  

 :المصادر

 معجم الكلمات الصعبة –القاهرة  –دار الكتاب المقدس  -عربي  –الكتاب المقدس  .3

الكتاب المقدس في اللغات االنجليزية )داربي، إن آي في، كينج جيمس( والعبرية  .0

 والفرنسية

 انجليزي عربي –قاموس المورد  .1

 عربي عربي –قاموس المنجد  .4

 –سعيد مرقص ابراهيم  -تفسير كلمات الكتاب المقدس )معجم االلفاظ العسرة(  .1

 القاهرة –مراجعة القس منيس عبد النور 

mailto:Prmiljac@hotmail.com
mailto:prmiljac@hotmail.com
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 3990مصر  –وهيب ملك  –كنيسة االخوة  –القاموس الموجز للكتاب المقدس  .6

. بطرس عبد الملك، د. جون الكساندر طمسن تحرير د –قاموس الكتاب المقدس  .7

 واالستاذ ابراهيم مطر

  موريس جدعون، حنا حلو وغسان خلف –معجم االلفاظ العسرة  -المعين  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الم العربي الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية ى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجاعبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخر

من  العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة

.األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

تكم بالصحة والسعادة والسالم.حيايحفظكم الله ويمأل   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 


