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 IIכ תי ם מבניו של יוון בן יפת ,כגון  :ובני לון
אלישה ותךשיש כתים וח־נים (בר׳ י ,ד).
כ תי ת שחוק (נאמר על שמן בלבד) ,כגון :קזמן
זית זך כתית למאור (שמ׳ כז ,כ).

מיוחד ,סימן לחשיבות :כתנת פסים (בר׳ לז ,ג) -
שעשה יעקב ליוסף  :וכן  :ועליה כתנת פסים כי כן
תלבש[ בנות־המלך הבתולת מעילים (שמ״ב יג,
יח) .ובהשאלה :והלבשסיו כסנתך (יש׳ כב ,כא) -
אעביר את שלטונך אליו.
על צורות ה מיל ה ב ל שונו ת ה מזר ח התיכון ר׳ פנ ש םVT ,

בתל* קיר של בית :הנה־ןה עומד אחר פהלנו
(שה״ש ב ,ט).
המילה שכיחה כלשון חכמים ,וכאן ייתכן שהיא ארמיזם .לדעת
קלסו ,הקרמיקה 88 ,היה עשוי מאבן או מלבנים.

 198-196,12ו כן לנד סברגר158,21 ,

לעף ,פלור ה ב 210 ,גוזרו מ -כ ת ן( פ ש תן ) ; ור׳ קו ט שר ,מילי ם

ו תולדו תיהן:98-97 ,

ה שם ציין ב ת חיל ה חו ל צ ת פ ש תי ם :כתן =

פ שת ה (ב אכדית ,ב ערבית,

 3ת 0נפעל :נעשה כתם שאי אפשר להסירו:
נאמר בהשאלה על עוון :כי אפ־הכבסי בנסר
וסרבי־לך ברית נכתם ע1נך לפני(יר׳ ב ,כב)❖ .
3תם3 ,ת□ זהב ,כגון :נזם זהב וחלי־כתם
(מש׳ כה ,יב); זהב  //כתם טוב :איכה יועם זהב
ישנא הכתם הטוב (איכה ד ,א); אם־שמתי זהב
כסלי ולכסם אמרתי מבטחי(איוב לא ,כד) :פטדת
כוש  //כתם טהור :לא־לערכנה פקדת־כוש בכתם
טהור לא תסלה (איוב כח ,יט) :כתם פז :ראשו כתם
פז(שה״ש ה ,יא) :פז  //כתם אופיר :אוקיר אנוש
מפז ואדם מכסם אופיר (יש׳ יג ,יב)  -זהב שהובא
מאופיר :יקרות  //כתם אופיר :בנות מלכים
ביקרוסיך נצבה שגל לימינך ב?סם אופיר (תה׳ מה,
י) :בכתם אופיר ? //שהם לקר וספיר (איוב כח,
טז)  :בכתם או?ז ( ינ׳ י• ה)<׳ ולכתם אמךתי מבטחי
(איוב לא ,כד)  -ע׳ אופז❖ .
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למבדין JAOS 152,73 ,סובר ש״כתם״ בעברית  ktm.M־־
זהב ,במצרית ,שאולים משומרית  ku-dimדרך האכדית
 - kutimmuצורף זהב וכסף ,אך ג״ר דרייוור ,ספר ברתולט,
 145גוזרו מ • ^  -צמח לצביעת השערות לשחור ,והש׳
״כתם״ ,לכלך ,בלשון חכמים.

כתנת ,כתנת; רבים :כתנות; כתנת; נסמך:
 5ת נ 1ת לבוש לעור הגוף ,כגון :כסנות עור
וללבשם (בר׳ ג ,כא)  -תרגום אונקלום :לבושין
דיקר על משך בסרהון ,כלומר לבושי כבוד על עור
בשרם  :מבגדי אהרן :כתנת־בד (וי׳ טז ,ד)  :ולעשו
את־הכסנית שש (שמ׳ לט ,כז) :וכן מבגדי בני אהרן:
ולבני אהרן תעשה כתנת (שם׳ כח ,מ) :לבוש

באר מית,

ב ח ב שי ת :ור׳

תרגו ם

אונקלוס ל ש מ׳ ט ,לא ו ה פ ש ת ה = וכי תנא) .על העדר ה בי דו ל
בין ה תנו עו ת  u- 0ר׳

3תליש עיר בשפלת יהודה :וכבון ולחמם
וכתליש (יהוש׳ טו ,מ)❖ .

( JCSאוגריתית ;) ktn

בספרי הד קדו ק (כגון ,ברג ש טרסר , 1

.)151/ 27b

כתף ,נסמך :כתף; רבים :כתפות ,נסמך:
כתפי 3 ,תפ1ת (לשון נקבה ,כגון :יח׳ כט ,יח)
 .1מקום חיבור הזרועות לגוף ,קצה השכם ,כגון:
כספי משכמה ספול  //ואזרעי מקנה תשבר (איוב
לא ,כב)  :גם של בעלי חיים ,כגון  :כל־נסח טוב ירך
וכסף (יח׳ כד ,ד)  -במשל על בני ישראל :בצד
ובכסף סהרפו (יח׳ לד ,כא) .נושאים עליה משא,
כגון :משא בכתף (דה״ב לה ,ג) :וישאו  ...בכתפם
במטות עליהם (דה׳׳א טו ,טו) :והביאו בניך בחיצן
 //ובנתיך על־כתף תנשאנה (יש׳ מט ,כב)  :וכן על
כתפי בעלי חיים :ישאו על־כסף ׳נלריט  //ועל־
דבשת גמלים (יש׳ ל ,ו) :״נתן כסף סוררת״ -
המרה ,לא נכנע ,סירב :וימאנו להקשיב  //ויתנו
כתף סררת  //ואזניהם הכבידו משמוע (זכ׳ ז ,יא) :
ויתנו כסף סוררת  //ועףפם הקשו  //ולא שמעו
(נחמ׳ ט ,כט) :נושאים עליה כלי נשק :וכידון ...
בין כתפיו(שמ״א יז ,ו)  -על גבו :אהרן נשא את
שתי אבני השוהם על רצועות האפוד שעל כתפיו:
ונשא  ...על־שתי כתפיו לזכרן (שמ׳ כח ,יב).
 .2רצועה שעל הכתפיים ,של האפוד :שתי כתפת
חיברת יהלה־לו(שמ׳ כח ,ז) .3 .קצה של דבר ,כגון
של המכונה במקדש שלמה :הכספית יצקות (מל״א
ז ,ל)  :קצה ,צד של בית ,של שטח ,כגון של חצר
המשכן :וחמש עשרה אמה קלעים לכסף (שמ׳ כז,
יד) :של מקדש שלמה ,כגון :אל־כתף הבית הימנית
(מל׳׳א ו ,ח) :ושל מקדש יחזקאל :והמים ירדים
מסחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח (יח׳ מז,
א) :וכן :לכתף השער (יח׳ מ ,מא) :אל־כתפות
האולם (יח׳ מא ,כו)  -במקדש יחזקאל :בציון
גבול ,כגון :כתף ים כינרת :ררד ה?בול ומחה

