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 לLAMED, https://genfibeta.weebly.com/h2-lamed.html

H2

 לוLAMED–VAV, https://genfibeta.weebly.com/h2-lw.html

H2

 לושlush (5x) yhdistää ainesosat, https://genfibeta.weebly.com/h2-lw3.html

SISÄLLYSLUETTELO

 לושlush j. yhdistää ainesosat
2.  לושlush v. (5x) pa. vaivata taikinaa
3.  לשוןlashon (117x) mask. kieli
4.  לשןlashan v. denom. (2x) poel, hif. panetella
1.

1.

 לושLUSH j. (?) yhdistää ainesosat
 לושlush j. (?) yhdistää ainesosat, to combine elements

√

2.

 לושLUSH v. (5x) pa. vaivata taikinaa
 לוש לּוׁשv. trans. (5x, H3676, 1. Moos. 18:6) yhdistää ainesosat
= JPA לּוׁש
pa.
1. sekoittaa, vaivata tai alustaa taikina, to knead, depsere

3.

 לשוןLASHON mask. (117x) kieli
1
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 לשון לָׁשוֹןBH mask. fem. [mask. 6x, fem. 111x?], NH fem.
(117x, H3751, 1. Moos. 10:5) "(persoonien, äänteiden) yhdistäjä",
"combiner (of persons, speech sounds)"

 לִשִָןfem., JPA  לישן לִשִָןmask.
 לשונות לְ ׁשוֹנוֹתmon.
BA

1. puhekieli, puhuttu kieli, language, lingua (1. Moos. 10:5)

שִָ ָפִה שִָפה
2. kieli (elin), tongue, lingua, glossa (Tuom. 7:5)

בְִעִ ְִז ִָרתוֹ אוֹכְִלִים ּומְִדִבְִ ִרים,,חִלִק בִ ִָפה
בעזרתו אוכלים ומדברים,,חלק בפה
3. kielimäinen esine tai muoto,
thing resembling a tongue, res lingua similis
kultapala – Joos. 7:21
merenlahti – Joos. 15:5
tulen lieska – Jes. 5:21

äidinkieli, mother tongue

לְִׁשוֹן־אִם לשון אם
juoru, panettelu, herjaaminen, pahan puhuminen, gossip, slander

רע לשון הרע
ִ ִָלְִׁשוֹן־ה
pyhä kieli, heprea eli Tooran kieli, "pyhyyden kieli"

לְִׁשוֹן־הִקִדִׁש לשון הקודש
niemi, "mantereen kieli"

לְִׁשוֹן־יִבִָׁשִָה לשון יבשה
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merenlahti, "meren kieli"

לְִׁשוֹן־ִָים לשון ים
4.

 לשןLASHAN v. denom. (2x) poel, hif. panetella
ׁשן
ִ  לשן ִָלv. denom. (2x, H3755, Ps. 101:5) "käyttää kieltä (väärin)",
"to use tongue (in a bad manner)"
poel (1x)
1. panetella, kertoa pahaa, to slander – Ps. 101:5
hif. (1x)
1. panetella, kertoa pahaa, to slander – Sananl. 30:10

 לשונאי לְִׁשוֹנִאיmask. ammattin. NH kielitieteilijä, linguist, philologist
 לשוני לְִׁשוֹנִיadj. NH kielellinen, kieliopillinen, kielitieteellinen, kielimäinen,
verbal, grammatical, linguistic, tongue-shaped

kaksikielinen

דּו־לְִׁשוֹנִי דו לשוני

 לשוניות לְִׁשוֹנִיּותfem. NH kielellisyys
kaksikielisyys

דּו־לְִׁשוֹנִּיּות דו לשונייות
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