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ב"ה
הקמת

 שליט"א .פ"רר שלאה רקהגאת

 קמשונים בם עלו מש"ס על רש"י שבפירחח הלע"ז מלות כתבעהנה
 וכבר השיבושים. רבו כמו רבו הדפוס בספרי ובפרס המעתיקים, YPbרבים
 בשם קתטרס בסופה מסכת בכל והדפיסו וילנא, מדפיסי זו מדוכה עלנשבו

 יצא לא אבל הרבה, מחברו בו והועיל"המתרגם",
 ת-

 ועדין חובתו,
 לעשותה. יחכמו רבים %א רבה,המלאכה
 קטן משה הר"ר בלשונות, ובקי החכם להרבת טובה אפוא ונחמקבואו
 הראה ושכשיו רבנן, וחתוין ~נץ שתכה כמי למעבר הייתי מכירונר"ו.
 רש"י דברי להעטרי ליחצנה, עמרה בהחזרת החשובה בעבודתו לפנחחזותו
 לברך יזכה נמטייה אפריון בזה. השקיע וכשרת עמל והרבה מכונם, עלז"ל
 כנפשו, בעמלו, ברכה ולראות המוגטרעל

 התורה לכבוד הכו"חוכנפש
 פישרושלמה

 תשם"ג תזתעש"ק



 אדם נשמת ה' נר.

 ז"ל, המחבר של משפחהו קרובי לנשמות נר הינה זו חדשהמהדורה
 : בשואה  שנספו דמם, יקוםה'

 ז"ל יהודה ר' החבר בן הי"ד, פפסט הלוי יהושצ ר' החברחמיו,
 ז"ל פיסט הלוי יהךדה ר' החבר בת הי"ד, )ארנה( אסתר חמיו,אחות
 ז"ל איזנמן הלוי יצקב ר' החבר אשת הי"ד, דינה מרת חמוהו,אם
 הי"ד ילדיהם וחמשת אלזה אשהו איזנמן, הלוי שמואל ר' חמוהו,אחי

 הי"ד ילדיה וחמשת ברינקמאן, מרים מרת חמוהו,אחות
 ז"ל מאיר הלף ראובן הרב מורנו אשת הי"ד, רחל רוז מרתסבתו,

 הי"ד קלתן )אנסי( תפם ואחיו וקלרט מדיאחיותיו

 ? דמם תכסי אל ארץ מספר, לאין מדידים ומכרים קרובים צודעם

 שלמה בן  שמעון רוד הלעדם חוקר של לזכרו הספר הוקרש הרפשתהבמהדורה
 בישראל. תעיו נכדיו בנו, עלומני בלוטרהיים, )בריס( מטל ואחוהובלוברהפם,
 ר' בת ע"ה, שפירא )גבי( יוכחד סרה המחכר, אחוריה לזכר הוקדשה האדיההמהדורה
 וקרסמה. הוריה על-ידי יבל"א, קלפן ושרה ואבשלמה

 החיים בצרור צרורה נשמתםתהי



 דברפחח
 תשמ"ד - הראשונהלמהדורה

 של הסופית הדפסתו לקראת ממתאמת, שנים המש של שעבודהברגע,
 שעזרו אלה, לכל להורות נעימה חובה רואה אני בציבור, והפצתו זהספר
 גמר. לידי אותו להביאלי

 על ולקחה דרכי בכל אותי שעודדה מב"ח, רעייתי - הראשההאבן
 זה שהשתתפו היקרים, ילדיי כל וכן השחורות, מהעבודות ניכר חלקעצמה
 כל על הועבר נ"י, יואל בני ובפרט והמגוונת, הקשה במשימה נכה תהבכה

 ומאלפות. נכונות הערות והעירכתב-היד
 אותי, וזירז בי שתמך נלונדהחם, הלל שלמה פרופסור ידידי -שנית

 הוא זה מחיבורי הדגול, החוקר בלונדהיים, שמעון דוד המנוח אביולזכר
 אלה, וכל לאור. והוציא בדק שהוא החומר, של מחדש עריכהמעץ

 בורג. יוסף ד"ר השר ובראשם סיועם, את והציעו מהרעיוןשהתלהבו
 לספר המסובך כתב-היד את שהפכו מי - חביבים אחרוניםואחרונים

 דודני במחשב המסדר שליט"א, פיליפ משה הרב : ולשימחת לקריאההניתן
 הזאת. הקודש במלאכת העוסקים וכל שמוטלי, עזריההמלומד

 של החומר את יהשלים בתוכניתי היה התנצלות: של אחת מלהלבסוף
 של )כתבי-יד בינתיים שנתגלו המקורות, מתוךדרמסטטר-בלונדהחם

 אבל ולנצל(, להכיר בלונדהיים הספיק שלא התלמוד, על רש"יפירחחי
 בכשנתיים העבודה את מאריך הייתי שבכך לי, הוכיח שעשיתיהניסיון
 מקווה, אני זה. בעיכוב לעמוד והסבלנות האומץ לי היו ולאלפחות,
 תיקונו. על זה ליקף גם יבואשבעתיד

מ"ק
 המהצדהערש
 תשמ"ת - לשניהלמהדורה

 של הקוראים לכל תודה תחב אני המתוקנת המהדורה הוצאתלרגל
 לשלב ושמחתי והצעותיהם, השגותיהם את לי שמסרו הלעזים","אוצר
 זו. חדשה במהדורה מהןרבות
 לתת הרצון והודגש מקודם, נרשמו שלח לעזים, 1 1 נוספו השארבין

 זרה, מלה באמת זה אין למעשה כאשר אף כלעז, הנראה לכל מלאהסכר
 יעיר, אפרים לר' מגיעה מיוחדת טובה הכרת בפירושו. רש"ישהכניס
 קלחנרמן, שקב ר* ולקרובי נשכחותו כמה על שהצביע טירת-צבי,מקיצוץ
 חכיכים אחרונים ואחרונים אחדים, לליקהים תשומת-לכי אתשהפנה
 נ"י, צוריאל-חים מכולם, לצעיר ובפרט חזיאל, יואל. המלומדים,לבנא
 המסח. לשיפור מועילות  עצות לי ויעץ מהחומר גדול חלק עלשעבר

 הכרכה. על כולםיעמדו
מ"ק
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 הלעדםאתר

 הלעניםאוצר

 התלמוד על כש"י של הלעדםפייחם

 להבנתם, הנחוצים הסברים עם לעברית, תרגום - זה בחיבור משימתנועיקר
 על בפירושו רש"י שפתר עבריות, באותיות הצרפתיות המלים היינו הלעזים,של

- )1884 בלונדהפם שמעת דוד של ספרו' בסיס על נעשתה העבודההתלמוד.  
 כתבי- על שקד -1888(, )6*18 דרמסטטר ארסן של רשימותיו לפי אשר, (,1937
 הלעזים גרסות את בדק רה"י, פירחח של הראשונים הדפוסים ועל העתיקיםהיד
 המלה את כלומר הלעזים, זיהוי את כמותן שאין ובבקיאות בדייקנותוקבע

 להשלים כוונתי ולעז2. לעז כל של השונות בנוסחאות הגלומה עתיקהבצרפתית
 על רה"י בפירוש הלעזים של לעברית בתרגום אי"ה, בעתיד המלאכהאת

 על-פי מהם שנעשה הפרסום, כי קשה, יותר הרבה תהיה זו משימה אולםהמקרא;
 של המקביל מפרסומו נמוכה יותר הרבה ברמה הוא דרמסטטרג, שלרשימותיו
 את ודאות ביתר ולקבוע הלעזים גרסות את לברר צורך יהיה ושםבלונדהיים,
 העברי. לתרגומם לדאוג אפשרות שתהיה לפני עתיקה, בצרפתיתפענוחם

 סדר לפי פירושיהם על הלענים 2479' של הרשימה את כוללהספר
 העברי בלבושן הצרפתיות המלים )מפתח מפתחות ושלחצה המקובל,המסכתות
 לפרשן(. באו שהן המלים, מפתח וכן הלועזית,ובצורתן

 הלמידי דוב האלה. השרידים על כלל בדרך מדלגים המקובלת הלימודבדרך
 מסוגלים היו לא ידעו, אם ואף צרפתית, הרעו לא האחרונות, במאותחכמים,
 בהעתקות נשתבשו תם ימי-הבינים, מאז צורתן שהשתנתה מלים,לפענח

 רש"י הכניס בכדי לא כי וחבל, שכתבו. מה הבינו שלא סופרים, בתתהרצופות
 כמו שפרשן ברור, בהן. הטמון הביאור תוספת בשל אלא בפירושיו, אלהמלים
 בשפה הסבר כוונה בלי מסר לא אמת, במאזני שקולים דיבוריו שכלרש"י,
 את לנצל ולא לפירושו. נופך מוסיף הוא שבכך ספק, אין רבים ובמקריםלועזית.

 הבנת את לגמרי משנה הלצוים ממעת לפעמים עצום. בזבוז הוא הזה החומרכל
 שבת(. במסכת כולם 482, 44*, 369, מס' )למשלהגמרא

 ל"תרגם" המשכילים מחמי ואחרים ה"מבארים" ניסו שנה כמאתייםלפני
 בגלל למדאי, עלובות היו התוצאות אבל רש"י, שבפירושי הצרפתיות המליםאת

 המפרטים של הקלושות ה-עותרים בגלל וכן המודפס, שבנוסח הרביםהכדבושים
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 העטל, שלמרות כך למנחנם. הי"א במאה שמפניא בחבל המדוברת בשפההאלה
 הזרות המלים באורי לשק; ב"מרפא תועלת הרבה אק המחברים, בהםשהשקיעו
 )אח-מה, לנדב ישראל ב"ר משה 4' מאת בבלי" ובתלמוד בתנ"ך רשייבפירחח
 מסכת כל אחרי שנדפס שלמה, ב"ר מרדכי ר' מאת ב"המתרגם" וכןתרכ"ב(,
 רלנא.בש"ס

 שימושי הוא אק בלונדהיים, של ספרו. מצטין שבהן המעלות, כלעם
 ובעיקר אלא הצרפתיות טהרת על כתוב שהוא ספני רק לא בית-המדרש.לחובשי
 זו. לתכלית מכוונת עריכתו וכל העתיקה, הצרפתית לבלשני מיחיד שהואמפני

 מבנא שאני בכך גמרא, ללומדי תועלת להרבות כאן השתדלתי זאתלעומת
 וגק במקומו, איש איש המסכתות סדר לפי הלעזיםאת

 על-מ-
 להסביר, רשיונות

 המלים את העברי-הארמי לפירוטו בהוסיפו רש"י של כוונתו הייתהמה
 הסבר כל וכדומה, חיות צמחים, לשמות באשר א( ייגמר: בקיצורהצרפתיות.
 הפריט של לקריאהו ובני-זמנו, רש"י תלמכם בשביל שווה, היה לאמילולי
 על- ארמית מלה לזכור ~ומדים לעזור רוצה הפוזמן לפעמים ב( הלועזי;בכינויו
 357, מס' )למשל המקבילה הצרפתית המלה לבק בינה דמיון מראה שהוא זהידי
 בלעז מנלם שהוא "1 ביותר, החשובה התרומה ווו אבל, ג( 1851(; 477,1222,

 פתח אחת צרפתית ובמלה פרשנותו בדברי מנסח היה רב שבקושי הבהרה,תוספת
 180, מס' )למשל התלמוד מכמר בהבנת להתעמקות פתח וקוראיו שומעיולפני
,*90.)1229 

 סיבות אחי "1 למסכת. ממסכת שונה הלשוים ששכיחות לצין,מענתן
 סבלה הלודא לפר נפרוש אולם להאותך. מקום כאן אק אבל לדבר,הגיוניות

 הש"ס. מסכתות בכל הלעדם מספר שלסססיסטית

ממוצעמספרמספרהמסכת
 דףלכלהלציםהדפים

62981.58ברכות

112.63*156שבת

0.82*1038עירובץ

8.95*12011פסחים
9*.20*86יוק
1.71*359סוכה
3978100ביצה
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ממוצעמספרמספרהמסכת
 דףלכלהלעזיםהדפים

33351%6 השנהראש
29421.45חרצית
30250.83מגילה
22ב2760 קטןמועד
76"2519חנינה 121410.34יבמות
51*11137כחנכות
9014O.leנדרים
65100.15נדר
69"4833סוטה 89951.07דוץ

58*8147וטזשץ
11881169 קמאבבא
1171211.03 מצפראכבא
175880.50 בתרףבבא

112638156סנהדרץ
23130.57מכית

mnw*8110423

751632.17 זרהעבודה
1210.08החקות
11939133שבתים
09718.65צמנהות
1402611.86חולק
59621.05ככחות
32190.59ערכין
103פ321תקשורה
mn~a27108~37
20.10ס2משקיה
43.פ73תמיד
01*71721בקיה

93.פ26662479 הכולסך

 לו המיוחס פירוש ובין רשא, מאתכאמת שהוא הפירוש, בץ הבחטןלא
 ספקי "ש אם חף הרגילתהבמהדחזת

 ולסווג אפילו או אוחז. חיבר שרשא
 הכנסתי כן ועוד(. בתרא בכא סוף קמן, מוצד פסחים, סוף )כגון חיברוושלא
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 זו כשהנחה גם לעזים, כמו הנראים רש"י, של מפירושו מלים האפשרככל
 כלל. מוצדקתאינה

 : הבאים הנהונים את מכיל ערךכל

 שוטף. סטירימספרא(

 ב', לעמוד נקודות חרחר א' לעמוד אחת )נקודה והעמוד הדף המסכת,ציטוטב(
כנהוג(.

 היא כלל בדרך הטיתרגמת. הארמית או העברית המלה שמנות: באותיות0
 אין כאשר רש"י: בפירוש המתחיל הדיבור ולרוב התלמוד, נוסחמתוך

 למשל במקצת, שונה בצורה אלא במקור, כצורתה למלה מתיחסהתרשם
 שייכות סיומת אחריה או אות-שימוש של קדומת -ש המקורית המלהכשלפני
 השמטנו סממת, או קדומת ללא עצמה במלה רק מתחשב ודיעז בזה,וכיוצא
 המיתרגמת והצורה בסוגריים כצורתה המלה את כהבנו או הקדומתאת

 מהמקור; מסוימת מלה לתרגם רש"י בא לא לפעמים באריהחם.למעשה
 ראשי-התיבות בהקדמת הפירוש של המתחיל הדיבור את צענתי זה,במקרה
 אז שם-הפועל; תמיד כמעט הוא ה~ז פועל, היא המיתרגמת כשההמלהדה"ם.

 שבמקור הצורה אתהשארתי
 כמו.

 וכיו"ב(. ציווי עתיד, )עבר, שהיא

 שהותאם בכהיב, כמקובל( האחרונה האות לפף גרשיים )בסימן עצמו ששח
 שונוה נוסחאות תסיד כמעט מוצאים אנו אכן כי לועדות. באותיותלפענוחו

 על למסקנותיו בלונדהחם ד"ש הגיע לזו זו השוואהן מתוך ורקבכתבי-היד,
 ש-מת בדיוק היא מה היא, שהבעיה אלא עתיקה. בצרפתית המלהדהף

 כהבי-היד שכל מלים, אוהן לדוגמה ניקח אם ? רש"י השתמש שבההתעתיק,
 מסימת, צרפחות מלה ספק בלי הולמת גם תשא כחיבן, על ביניהםמסכימים
 לאותן תמיד מוחלטת בעקביות המקבילות עבריות אוהיות כך עלתוסיף
 נקודות בה תישארנה ושם פה שרק טבלה, לערוך אפשר לועזיות,אותיות
 ומפריע מיותר והדבר הנוסחאות, כל רישום אם כי אחר, פתרון איןפקפוק.
 בבלשנות. התענחנותם עיקר שאץ קוראים,בשביל

 לא בתנועה(: המהחילה הברה )לפני המלה באמצע וגם המלה בתחילתא
כלום
 * המלה$:בסוף

 י6 6,ב
 כמו הקל הצליל את ולא ב-.gale כמו הכבד, הצליל את תמיד )ם=צגת 8ג

giron*-היום( של בצרפתיתב 
6ד.
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 ortie) אורסיא"ה למשל ס, אל"ף: אחרי המלה, )בסוףש
 חיי ט,10
2

 לא-רומניות( במלים רק )מצויא

8871 3 
 משתי יותר כותבים אין - for ז%נ 183 במם' כמו 3% בה ש"ת במלה)אפילו
 רצופות(יו"דין

 בשימכם לאכ
 1ל
 1חמ
 מנ
 מיוחד( הסבר "ם מהכלל )ליוצאים בששתם לאס
 בשימתם לאע
 ק6 ןפ

 ב-.cire) כמו הרך, )בצליל םצ
 9 ט: סי 8,לפני
 2 : המלהבסוף

 ב-.coq) כמו הכבד, )בצליל סק
 1 2: 8,לפני

 9chק

 5ש

 בשימתם לאת
 שלפני בהברה מוטעמת ואינה ב-68, או ב-* המסתימת צרפתיה,מלה

 ~lcRSpele 1Vifit .fenugr : כגת בגרש, מסומן הטעם מקוםהאחרונה,
 בשאלה עסקתי ולא אחת, ליחידה 1 ואחריה תנועה הצירוף נחשב %מבחינה

 reddile). או redoile )למשל ההטעמה היתה התנועות משחר איזועל

 של קביעתו את כלל בדרך העתקתי כאן לועזיות. באותיותהלצוה(
 גרסת את באריחים הוספתי ממנה, לסטות שהחלטתי ובמקרים,כלונדהתם,
 של אחד סם ממנה. סטיתי מדוע בהערות, לרוב הסברתי ואזבלונדהחם.

 על לשמור כדי באריחים אותיות בלונדהחם הוסיף שבהם אלה, הםמקרים
 את לצין כדי 8* אחרי ט או מוכפל, עיצור כשיש למשל , 1 המקובליהכתיב
 מאחר גורעת, אלא אינה זו שהוספה סבור, אני ו-ט. 1 לפני הכבדהצליל
 להכיר קושי אין מקום ומכל הלעז, של  הבלשנית הערות את מסרסתשהיא
 8 באות גם לפעם מפעם השתמש בלונרהחם ההוספה. בלעדי המלהאת
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 הלכתי ולא החדישה, בצרפתית הכתיב לפי ש, במקום ץ ובאות נבמקום
 בזה.אחריו

 הם )ובספרו מפענוחם בלונדה9ם שהתייאש המועטות, הלעזיםבעשרות
 הנראה את למסור השתדלתי ואילך(, 1072 ממספר רשימתו, בסוףמופיצים
 רבים במקרים בלועזית. אפשר ואם עבריות, באותיות הלעז בנוסחתודאי
 אותה ליחס שאין הזכרתי, וכמובן מדעתי, השערה להציע אפשרותראיתי

 ריקים. אריחתם אחריה שסימנתי כך על-ידילבלונדה9ם,
 אותם, להשמיט החלטתי עצמו, בלונדה9ם שכתב השאלה, לסימניבאשר
 הגרסה. שבקביעת הספק על להצביע מיוחדת סיבה "ש כן אםאלא

 ושם פה אולם וקולע. קצר תרגום לתת התאמצתי לעברית. הלעזתרגוםו(
 בלתי-שכיחות או משמעיות, כמה בצלות עבריות מלים כגת להאריך,שלצתי
 המלה במובן ודאות כשנאין או למשל(, וצמחים ח9ם בעלי של)שמות

 למלה שווה ר( )פריט התרגום שלפעמים ברור, ועוד. עתיקה,בצרפתית
 אבל ~ומד. תהילת שום הבאתי שלא לומר, מותר ואז י(, )פרדםהמיתרגמת

 ההתפתחויות מפי רק לא מאוד, גדול ההבדל ולעתים למדאי מ"ר זהדבר
 מפני גם אלא ימינו, של לעברית והאמוראים התנאים שפא בין הלשוןבנוהג
 כיום מהבנתנו מאוד שונה באופן שבתלמוד מסוימים ענ9מם הבקשרש"י

 !(. "בואש" רואה הוא)ב"ברדלס"

 :  עיקריים סוגים לחם"שה השכות חקהערוה.ז(
 הנדת. הערך על ללמוד בהם שיש אחרים, לערכים רמיזה1(
 לעזנ'. אותו על למחקריםרמיזה2(
 הדפוסים כל תמיד כמעט - שלט שבדפוסים הנוסח בין סטייה שלציון3(

 כלל בדרך שמקורן שבידנו, המהדורות עד בומברג ממהדורתדוכנם,
 את כשל זה ספ שבכתבי-היד. הנוסח ובין - משקנא ראםבמהדורת
 את פם בתפוס-ם, חסר בכתבי-היד הנמצא ללץ שבהם הרבים,המקרים
 מנדר אבל בדפוסים, מופיע הלעז שבהם ו(, )החשה-מ ההפוכיםהמקרים

מכתבי-היד.
 על בו להוסיף התכוון ומה לעז, כאן להביא רש"י ראה מה לפרש, נסיונות*(

 העברי-הארמי.פירושו
 במה זה בדיון "צ כאשר הנדונה, הצרפתית המלה על בלשניותהערות5(

 בו. הטמון הפרשת החומר וצל הלעז, של המדויקת המשמעות אתלהאיר
 הצרפתית המלה את לפעמים קשרתי צרפתית דוברילתופלת

 ימינו. בלשון המקבלה עםמימי-הבימים

 הבהרתו אבל הצרפתיים ~לשפת השיך עוין, על להעיר לי יורשהלבסוף
 בכהיבם יצאו )אם שלפונו בלעטם תמיהות. מהקוראתמנע

 מק-
 או עצמו רש"י
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 יש היקונים( בהם הכניסו מהם, נובעים שלנו שכתבי-היד הבאים,שהדורות
 : מובהקים מהם ששנחם לשוניים, למעבריםסימנים

 כך ; כשי"ן הנוכחית להגייה )-?ש( כרטובה" כקוצף מהגיה ch הצירוףמעברא(
 charpir קרפי"ר למשל כתובה, מלה אותה אפילו לפעמים מוצאיםאנו

 שווה תמיד רש"י אצל שהשי"ו )נזכור, jarpir ירפי"ר וכן Earpir))למעשה
 הימנית הווי"ן של השורק הצליל את לציין יו"דנננ אלא אפוא לו ואיןל-$,
 היום(.של

 קיימת טרם ההתאמה הלעזים ברוב ; ל-מז ק-6 לפני ת של הדרגתיתהתאמהב(
 )כגון עובדה כבר היא לפעם מפעם אבל chanpinie ,(conposte,)כגק

,chambre.(comparaje 

 ביתר להגיע התלמוד בים השוחים לכל זה ספרי יעזור היא,שבע"התקוותי
 שלמה רבנו של מפירחשו חשוב חלק יקר, נכס להם בהחזירו חפצם, למחוזביטחון
 הפרשנים. גדוליצחקי

 ערותה

 lesdan~ Jian~aises Gloses Les BLONDHEIM: 0.5. * DARMESTETER Arsene!י

1929.Champion, י?6 .9845-.5אסש .א Texte : ז ו. Raschi. de mimudiques  commentaires 

-Baltimore.- . מט lexico8raphiq~ 8)254 .) 2.ז : 605ט Etude~, 5ש4 $אמא l'Ecok de (Bibliothdque 

 Press. Hopkins lohns .937! ?חז( studies Hopkins Johns ח( 6literatures Romanceת8

%!(.vol. cxtra languaees, 

 אח להעתיק והמשיכו התלמוד, לומדי כל בץ אחד צרפתית דובר כמעם היה לח שנים סאות שבמשךמאחר2(
 והלכו, שהגרסוח(;שחבשו הוא, טבעי כלל. אותם להבק סבלי לדפוס ומדפוס לכתב-יד מכחד-ידהלעזים

 הכר. בלי עדלפעמים

)5denotes, 6ש$ avec,  Bihle; ,0 46"נ Raschi~ de, ises  Glosesfranfai Les DARMESTETER:  Arsine 

 BRANDIN, Louis תן tit~desjuives. des~ Revue 1!1[ .)1907( :93!-161 "1ן .)1907( .*205-1-3

 weill Jalien מאת הקדמה עם ס6ר כצורת גם יון ;235. ע[ .)908!( ;72-83  1"ן )908~,70-98

 "(ש"(.)ששו

 שוגות. מלים אלף בערך בהם יש הכול בסך החלמתי. על רש-י בפירוש מעמים כמה תחרים לעזים הרבה*(

 חוץ העתקתי, וכך -י"ש ברובם אבל סלה, שבסוף 5ס- בשביל אף -א"ש כתוב שבהם כתבייד, יש$(
מהסיומת

-ies 
 ל-[8. תם ם לק. לשמש יכול הטלה בתחילת אי הצירוף -יא"ש. הנכהבת



 הלעזיםאוצר16

 האפשריים ההעורקים בע לבחור עלים W~w ורפה. דגש של סימנים בכחדי-הזד יש דחוקותלעתים6(
 אותיות כפה רנייצגה עברית אות כל לנכי רדפה המצב הצרפתית. ר~כלשמת טמיעת הססהברלפי

לועזעת.

 הרכים, בטקומות אולי, או העיצתה, בשימחשן ו"ע"ד" "ף"ו" להכפיל רש-י נהג אם להכריע כידיאץ7(

 אחת יו"ד או אחת י"1 כתבדיתנרר לכן מאותרת. השפעה כאן יש בכתבי-היד, זו הכסלה בהםשמוצאים

 הע-צור. את ~$r גםבלבך,

 זאוג להווכח קשה אבל ב"יו"ד-, מיחצה הסלה כתוך ש שכלהשוערכו8(

 מעל בסימן ch הצליל את לציץ הטקפידיס יד כתבייש9(
 ה-קטף-

 מכי. ההבדל אץ ברובם אכל לק(,
 במהדורה -זרקא". כסימן ה-רטובה" הקודף צחנה הקודמות כמהדורות תפיר. להכחץהשחדלתי
 כבל לא אולט 7 קדקודה על העופרת זמרת בצודת כדץ אותה לצמן אפשרות נמצאה עחדשוה
 דעוכה. ווףת גם "ורקא" גם כאן ושמצאו הישנכם הנרסאא את לתקן היה ניתןמקום

 לא שסם נהדף, ההנשחו. לסי כחב מוסר כל אלא תקני, כושון כלל הנה לח וככיפי-הבימים להמר, מהיר10(
 אותיות אלה היו הדובדיס ובתחהצת שסיבור אף-עלאית ל-נ ן ובץ ל, ט בץ הלועדת בכתיבהדיהינו
נרמזת.

 י וףבהץם לזשלושה מתלחשת אזהר רנףזות יןב11(
 כ'; במתדהים ושימט 1(. הערה לאצ"ל בליבויים ורשימת של הוום ושילקא(

 נ"מ jwMo-"oawns Parhys ש 14 8א?ן -.Paris, Latina .11 כלוורידים: של אחרחיבורב(
1925,Champion, ומסט nwmslb1 ;'פ 

 לף: רסאל של 0ץ1מי
~eloa iwnCaise krbNrqph~t 24 4 Contrfilwtions  LEVY: 1. 

1960.Preu, Uaiwrsitf Syracuw )8ש%4 %אטם8זן.- dbntidt textes dbntkws 
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ברכות

שלנא ד. ברנות1
 אוישטרדור"
westedure,ובהשאלהלבחש - 

1IvestedureI שליה ן 
 של ההסבר את בעצמה מגלמת הצרפתיתהמלה
רש"י.

חופ*א ד. ברכות2
חיכוך freierפלס"ר

 479(. 1מס' לר של מלתור

צוות ו: ברכות3
שעשוע 50182שול"ץ
 בתוכה החי האדם את המונעת חברה,כלומר

סלהשחעמס.

שורשתי ז. ברכות4
כתמים tajesטח"ש

אינפרא ח. ברכות5
 חמור פצע malant bon מלנ"טבו"ן
 9 הסוסיע מפתיע, ביסף טוב, פצע במלה:טלה

 אק אך התלמוד. על רש"י פירחח של גלעזיספעמם
 "pa~ המלה את להבק יש אחי אחר: במקום עדותלו
 במשמעות אלא -טע". של כמשמעותלא

 ד"ר לפי ברם, כיווצת. "כובל" מלשק"אבעבועה-
 חסbei malan 8 .:6ט85א :ח1 פרויסיפקוס

A.Nrlitlcr's.Gcbur~staic 70. zum Festschrift 
 לשין כאן הס "טוב- 300-296. ע' .wrlll1.ג190
 א"17סרחנגלסאנ-ס גורס סונצינו דפוס נהור.סגי
 )אסכרה(, estranglement אישטרנגלימינ"ס(,קרי:

 33*(. )מס' לף של מילונו ר' רש"י. מאת אינושכדאי
 1219. מס' להלןור

יחליא ח. ברכוה6
 את-חפירהמלש peledeפיליד"א

 שפיכת יד דההמ אחרק", את-חפירה מלוא"עד
 הקבר. על האחרקהעפר

כרהב ט: ברכות7
 טאכל( )ירקכרשים porelsפוריל"ש

גירר י: ברכות8
 גררנהוא( trainaטראינ"ה

 מודפס אינו וגם אחד, בכתב-יד רק הנמצאלעז
 כמקוריותו. לפקפק רש שלנו, התלמודבדפוסי

 הזרועקבורת יג: ברכות9
 הזרוע( )שלחלק bradonברדו"ן

 בשר מלאשהוא
 עם אלא -זרוע", br.s הצרפתית המלה עם קשראק

 ב' כלשהים ר . בשר" -צלי 1,ט(8ז8 הגרמניתהמלה
 11-130!1.וע'

 יח: ברכות10
 טטאושגלצ"א

 כב: ברכות 1נ
 por~heפורק"א

 הבית. מתח שבו החוצה. הבולטסבנה

טוחך כד. ברכות12
 סיח מכוסות aplastredesאפלשטרידי"ש

 התהתק שהגוף לוסת "טוח"-, לשק על נופללשק
 לא זו מלה טיח. שכיסוהו קיר, כסו הנשים אצלסלק

 - 100 )י י בבלונחקהט אלא א' בבלונרהיםפוערתה
 *9(. )מס' לף של מילונו ור91,(.

ביהק כד. ברכות13
לגהק roterרו7ד"ר

פיאק כד. ברכות 1*
 לפהק badeilier lbadaillierlכדייליי"ר

ברדא
חוח

קילעא
פרוזדור
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 כד. ברכות15
 esternuderאישטירנחץ"ר

 כד. ברכות16
 ראישטינדייליי"

est~ndeitier] (estendci(licrI 
 בערך( רע"א ב'. ומהדורה סונצינו נדפוס רקמצף
 estrelier). אישטריליי"ר וצ"ל אשטריליי"רבצורת
 שיבוש. ודאישהק

 נסנסר[)סנטרו( כד: ברכות17
 סנטר mcntonמינטו"ן

ירקון כה. ברכותאו
צהבת jaloncieילונציא"ה

 בצרפתית "צהבת" המלה בק רב דמיון-צליליםיש
 לגמרי, שונה ממוצא המלה. ובין 1ילונציא.'ה(עתיקה

 נועזת הנחה .לישיא-ה(: (jatosie -קנאות"המציינת
 בק הקשר על לרמח התכוץ שרש"י תהיה.למדאי
 שסניו לאדם, הגורמת הקנאה. ובין ה"ירקק"מחלת

 גלניצ"א הלעז של שונה צורה"מוריקות-.
 חוץ סונציע. כרסוס מוסיעה Jalrtlce)1=ילניצ-א

 להלן( 1*7 במס' לא ואף מקור בשום אין זומצורה
 כתבי-היד. בכל ובמקומה, המתבקשת. צד"יהאות
 בה, מלהשתטש שיטתית נמנע שרש"' סם-ך.האות

 1519. ,מס' לוי של מילונור'

קרום כה. ברכות19
 קרוםאריג, "ומיטייל"א

 OD~ .)756' לוי של מעתור'

עששית כה: ברכות20
 זכוכית של קופסה lanterncלנטירנ"א

 בדרך-)המשמשת
 להבה על להגןכלל
 נר(של

 לךנעניתי כח. ברכות21
 דיבור-יתר sorparleditשורפרלידי"ץ

 מפרש רש"י הנראה כפי שלנו. החלמאי בדפוסיחסר

 אחרים כפרשנים ולא "מענה", מלשון"נעניתי-

 )מס' לף של מילונו ר' "עינף". לשק במלההרואים

.)654

פטיש כח: ברכות22
מעדר picפי"ק

אסדא כח: ברכות23
 אסירים( רגלי נעלו )שבו סד cepצי"ף

 *179. מס' להלן ור' ( 196 ,מס' לף של מלוטר

אסבא כח: ברכות24
יפטודה redרי"ד

אסדק כח: ברכדת25
 )בגרמנית(רפסודה vlosולו"ס
 הוא red. הצרפתי הלעז את רש"י שהביאאחרי

 של כגרמנית הכתיב ולו"ס". אשכנז -וכלשקמוסיף:
 5105$.היום:

 גפןצמר כח: ברכדת26
כותנה cotonקוטו"ן

 הארמית המלה של המקורי שפירושה להעיר,"1
 פשתן. הוא"כוחנא"

 לא: ברכות27
 05ןרו"ש

 לב. ברכות28
 anuierאנויי"ר
renuierl

 לב. ברכות29
 קדחת( )כלומרמיחושיםמלויי"ד
 ן Imatcvcid [4[0שואח(

 65(. 1מס' לף של מילונור

זמית לו. ברכות30
 )שלמי-מלח salmuireשלמויר"א

שימורים(
 ODI' .)721' לר של מילונור'

נתעטש
להתעטש

גיחק
להתמתח

 נגיחור[)צחור(
אדמוני

החלהו
 "לנדנד"להטריד,

 דגרתיאשתא
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הטלהא לו: ברכות31
 העשךה לתרופה, דייסהליטוארי"א
letuhrielletuariel ממותקים מעשבים 

 בטאכל מדובר קדרה", "תביץ על רש"יכפירחח
 אכרחשד"י ליה "וקרו ומשמן מרכש מקמה,העשף
 סלה אלא צרפתי, לעז וה אק אברוש"ך(".1נ"א:
 היחנית המלה עם קשר אתה לה יש שאולי -סרסית

 סופרים", "דקדוקי ר' האלים(. קטעם-אמברוסיה-
 ל'.אות

אורז לז. ברכות32
דוחן אחןמי"ל
 רשויי בימי ידוע היה לא -אורז- מכנים שאנומה

 כשימחט. היה לא אופן בכל אובצרפת,

 לז. ברכות33
 panizפני"ץ

 לז: ברכות*3
שלקי"ק
salchich[ 1 

 (r1P1 salsice אולי: בלונדהייס. ע"י פוענחלא

 שלמשש(. ,5810,5 סלוח רוטב אושלשיצ-א(

 את טביא הוא בעזבונו, בלונדינים שהשאירבנהרות,
 טאסה כטק attit$?). 1=שליא-ה 581810המלה
 2018. מס' להלן גם ורמלוח.

דורטסקק לט. ברכות35
 בר( )שיח סלוח adrelcesאדרילצי"ש

 54-53(. )ע' ב' בלוטשיםר

 לט. ברכות37-36
 prunesפרוני"ש

 לט. ברכות38
פירדרי"ץ

~rdriz 
 לט. ברכות39

 menusierמינח8ח"ר

שהבתא לט. ברכות0*
 ריחני( )צמחשלת aneidאניי"ד

 ערבוב ש המצביע 91-*9(, )ע' 4 בלוהגה-םר
 לוה, זה קשבים צמחים סיני שם בקההחומים

 ו-19הא. anah היום שלבצרפתית

 וו. ברכות1*
 חmalant 60 מלנ"טבו"ן
 5. מס' לעייראה

 ם. ברכות42
 1*1ססאן 1010חנידל"א

הקליפ מ: ברכות3*
 המתקלקל( )יין להתעבות boterבוטי"ר

שיתק מ: ברכות*4
 שזיף-הבר פירות 5*ופחטזקפרונילי"ש

 ב"עיקרי אלא החלמון, בדפוסי נמצא אינו זהלעז
 בשם המביאו זטת. אברהם ר של כ"יהתלמוד",
 מפוקפקת. עדותו אבלרש"י.

טיפשי מ: ברכות45
 העחררפירות cormesקורמי"ש

 . 166 מס' להלןראה

 תבלק עם שללחשה פת מא: ברכות46
 "נפלים" חפיפיות, 0610605ץובלידי"ש

לתפניות מב. ברכות47
 "נפלים" אפיפיות, 0610405אובלמץ"ש

ריסתנא מב. ברכות8*
 משאת מנה,אמינישטרישו"ן
חסאז(5*חטוח8

1IamenestraisonI 
 כאן גם הנכונה הגרסה הנראה כפי 62: מס' להלןראה
 ועורס 85(, )ע' ב' בלונדהים ור' -דיסתנא-.היא

;amenestra~h];lהגרסאות לפי יותר, נראה לנו 

אספרא
 חמורפצע

קצה
 )צמח(קצת

דמן
פע

חכימא
 המתבשלתבשיל

 פירורי ובו סירבתוך
 ועודלחם

דורטסקק
שזיפים

פרגיות
חגלות

פריפישהד
לקצץ



הלעזיםברכות אתרס2

, 4 ח או amene$trisaש 4 4 ש  
שחקרן(.

פחשק מג. ברכות9*
מושא musge lmusguelמבאג"א

 1*5. מס' לה*ר

סמלק : מג ברכות9*א
יסמי"ן
pdh~"שמאעל" 

 דימחחלפי מנ: ברכות50
אישפי"ג

~spig 
'אזוביק

טומי* מג: ברכות51
 סיגליות סגלים, wioles Ivioleslיולי"ש

חבושץ מג: ברבות52
 )פירות( חבושים codoinzקודףנ"ץ

פנחס מג: ברכות53
 העליק )העור פנת enpeinieאינפאני"א
 הבשל( של1סם18*קם*ן

מלתא מג: ברכות54
ליליה soleשול"א

 מד. ברכות55
 tonineטונינ"א

 מד. ברכות56
 covedesקובקי"ש

 254(. )מס' לף של מלתור

 מד: ברכות57
 ו0(1סקפוליו"ל

 מד: ברכות58
 ] wedelureוידילור"א

 את כלבר, כר,נחה מביא, אני כלונדהים. פענחולא
 "לנזרת wedakr מהפושל הננורת מלה שלהאסשרות
 של הלידה" "איכרי פשפעותה שתהיה)עגל(",
 ההשערה את 786( )מס' בסילונו מביא לףהפרה.

 כמו מלה אותה הניכור(, )חוס ve~Qieהייליא"ה
wedik,)תר. 67 מס' למה ר )קנוקנת 

יותרת
~aa סרעפת

אסיפו
 )ויתיכו גולםעשת,
 נ פ ל ת, כ תמ

 צורו בהשהוטבעה
מטבע(

w%
טונה

בריכות
דגירות

פיסק
 נענה שלמת

חרת
 חיה( )של רחם[

 מד: ברכות59
 ebresאיברי"ש

 לה*)ר
 *208(. מס'

 מז: ברכות60
 fladonפלדו"ן

 נ: ברכות61
 לרפואה משקה שיקף, poisonפוישו"ן
 מהלווית: ישירה נדרה לפי היום, שלנצרפהיח
.poaionשל הטבעית ההתפתחות לפי הנגזרת המלה 
 "רעל-. למונע נתיהדה כהפציל, poasmהלשק,

כשחנא נ: ברכות62
 משאת מנה,אמינמשטרישו"ן
amenestrisonן lamen~straisonI 

 א4. מס' לעילי

הי נא. ברכות63
 נמזג עכשיו שרק טרי, fttKפריש"ק

צוק נב: ברכות64
 כלי( )של מ-תאוק, anseאנש"א

 96(. )ע' ב' בלתדהיםר

עששית ננ. ברכות65
 שבתוך )נר מנורה lant~rneלנטירנ"א

 זכוכית( שלקופסה
 20. מס' לעלר
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)קרסוליה%קרסול[ נד: ברכות66
 קרסול chevile [cheville]קיכיל"א

 גפתםלולבי נה. ברכות67
 קנוקנות woiles lNedilksIדדלי"ש

 627. מס' להקר

כסי נו. ברכות68
 טוחנות )שיניים( meselersפ"עיליר"ש
tmaisselesl

 צורה נלחיזייט גאן דשם לי, משעת שאיקםסשוה

 שברוב מאחר שאלה. בסימן maissdes "[":בלי
 אית רי"ש. יש 2322( 1מס' 2319 בסס' )גםכתבי-היד

 maissekrt. 671 אל 673 את צירף לא למהרואה

 במבוא. ראה בלופתים, בגרסת הכתיבלגבי

קפוד נז: ברכות69
 Phסמור, martrineמרטרינ"א

 ול"ד, כ-א )י-נ, ישעירו על .ברש-י 218 מס. להלןר
 "טיס". את לושז סרטרינ-ש-ד(

מי נז: ברכות70 מכוש fosoir IfossoirIפחסף"ר
 74*(. ,מס' לף של סילוער

פסל
מעצד

 גרזן()מעין

קריא
לילית

קפופא
 לילי( )עוףכוס

קורפרא
חפרפרת

גודנדביות מ: ברכות75
דובדבנים cerisesצירישי"ש

עטוש נז: ברכות76
 להתעטש esternuderא"8טירנח-"ר

תרעץ נז: ברכות77
סלק blez )2[[6(בלי"ץ

 128-127(. )ע' ב' בלונדהחםר'

 נז: ברכות78
 ו0110קפוליו"ל

 נז: ברכות79
 ] wedelureוידילדר"א

 58. מס' לעילר

 נז: ברכות80
 ebresאיברי"ש

 4ח20. מס' להלןר

פהקנים נח: ברכות81
 שעורם , ם י נ ש ד ע lentilosלינטילו"ש

 עדשים בכעין מנומש ן 0$נ61חס[ן

גיפור נח: ברכות82
אדמוני rosרו"ש

הדרניקוס נח: ברכות83
 מכוסה שעורו מיובל, weruosוירואו"ש
Iverruoslיבלות 

)כ(נמטא נח: ברכות84
 מקורול crespoקרשפ"ו

 בספרד שיצא החלמון, בדפוס רק נמצא זהלעז
 במקום שבאה ספרדית, מלה והיא רמ.'ה.בסביבות
 גם מאוחר: בזמן שהוכנסה או הצרפתית.הסלה
 - כומס? כנמטא?, - המתורגמת המלה שלהנוסח
 ספקות.מעורר

תיפץ
נענה שלסוג

הרת
 חיה( )של רחם[

 הכבדיותרת
סרעפת

 נז: ברכות71
 doledoireדולידויר"א

 נז: ברכות72
 javanzיבנ"ץ

 516(. ~מס' לך של מילתור

 נז: ברכות73
 gueteצואיט"א

 OD .218' להלןך

 נז: ברכות74
 8ק81(טלפ"א

 760(. )מס' לף של מעונור
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 רששפחדיי נח: ברכות85
 )כפי לדבקלרפד, feltrerפילטרי"ר

 הלכד( נימישמדובקים

 נח: ברכות86
 woltur lvolturIוולטו"ר

 נט. ברכות87
 gla~onsגלצונ"ש

 נט. ברכות88
 נחשול torbeilטורביי"ל

 *DD) .)77' לף של מילונור'

 נט. ברכות89
 esloideאישלויד"א

 ee) .)56~ לף של סילוףר'

 נט: ברכות90
 0$זרו"ש

 ס. ברכות91
 אסחיבלימו"ן

 סב. ברכות92
 מתוך )לבלוע לגמוא humerהומי"ר

שאיפה(
 87-86(. )ע' פ' ב*נדהתםר

אסלמך סב: ברכות93
פלדה acierאציי"ר

 להבץ: קוצריך מסתבר. 7*-9*(. וע' ב' ב*נדדייםר'
 אם *... מועילה לפלדה הברזל שהפיכתכפי

 שאינם ברברים, המשפם את להשלים לאמעדיפים
 הקריאה את להציע אפשר אולי בפירוש,כתוכים
 לפלדה"(. "להפוך במשמעות נפועל aacierאאצה-ר

 )כרכשיהצכהנשחשן סב: ברכות95
 שי-הטבעת tab#eטבחיא"ה

 אלח ח-זג אץ בצרפחות כי צרפחךת. מלה זואץ
 -סכה, השדוש עם אחי ד~קשורה ערבי. ממוצאסלה

 -סעי היתה המבשעה שמשמדותהמסבה-.
 רק בש-מוש שהיתה ~dh שלפנינו -תכן.מטולא-:
 בפרובנס סאהיהם אוחה ששאלו היהח-ם.בקרב

 *75(. 1סס' לף של מילונו ר'ובספרד.

קפנרריא סב: ברכות96
קיצור-דדך triejc Itriegelטרץ"א

 דתלפיוהאמחטא סג. ברכות97
 של רקמה גנביי"ש שלברחשדי"ר
ganbeisIde) brosder מרופד מקשק 
 ibrosder (de)51[68ח88

 להק סף לשובץ מתחת לובשים סו ה-665ח8את
 באומנות למצוא קשה לכן המתכת; מכובד הגוףעל
 שפוף זה. לבוש הסחארות חמועת ימי-הבימיםשל
 אחק . % מץחדת וקפה סרב מה ~סוד, יכלתםהיו

 היו המרופד, ר,2צד אוורור שלשם לשער,אפשר
 כפי - תבוים רעע רחבות לולאות בורזקטים

 חלולים ד,מקטוהרם היו יותר מאוחרתשבתקופה
 crevds הפכומט גאומטרים בחוריםחלולים

 - מרחקיה שה-ar ככל הרקמה, ומלאכת -)מפוצצים(
 כשורות !ה החתל בגר מעטרים שהיו או יותר.קלה

 וישרות.משוסות

שבת

קפיף
יזנחה

נהק
 קרר.חתיכות

זעפך
)סופת-נחשול(

ברקא
ברק

גיפור
אדמות

שרטת
 בוץטיט,

שריף

מורפש ג. שבת 98נחר סב: ברכות94
 שזוהם( )פצע כוףיה cuiture קףטור"אלהשתעל toser ItosserIטחשי"ר
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כקשה ו. שבת99
 פתוח, שדה מישור, chanphnie*פני"א

[chanpagne]
~va 

 שדות של
 209(. )מס' לף של פלאןר

חיימי ז. שנת100
קוץ ronceרונצ"א

 187(. 1סס' לר של מלוסר

 ז. שבת101
 זסני8ט81טאינליננרי"ר

 ן Iaiiatierlן
אי %  )מי * * *ט 63-62( 11 י 

179(פמאמי1825.

יקק ח: שכת02נ
 חצץחול, Vaveleגרביל"א

 מים( בהם)שנתערבו
 499ן. ~מס' לר של סילונור

 ס: שבת103
 pasmerפשמי"ר

 784י. ימס, לף של מלוחר

 ט: שבת104
 rebracierריברציי"ר

 י. שבת105
 chal~onsקלצונ"ש

 204ן. (DD.- לר של סילואר'

 י. שבת106
 trecierטריציי"ר

 י. שבת107
כנענים chenelevsקיניליב"ש

51טטוטחטא(1
 אושן בכל cheneleus; התעתיק את קובעבלוניה-ם

 לא הס"1 המאה הנך חצי-עיצורית, ל-"הכוונה
 ץ. לבץ ט בץ אירופה בשפות ככתיק;הבחעו

קיסם יא: שבת108
סרגל ןס["ן wireויר"א

פורק יא: שבת109
 או )הדורכים כובסים 5ח1610פולונ"ש

 1 א ם י צ ח ו לה

 כדי בבדהחובטים
לאשפרו(

קתףם יא: שבת110
 קררה של פירות chardonsקרדונ"ש

 בצרפת, ביותר השכיחים הקוצים אחד היאהקרדם

 קועיפ על להצביע כדי בשמה משתמשיםולפעמים
סחם.

אפיקטףזץ יב. שבת111
 הקאה סם ןסאח1סען womiteוומיט"א

 831. מס' להלןר

 יג: שבת112
 porceintפורציינ"ט

  4א%ויי1%. )מס' לף של טפתור

 : טז שבת 131
 solderשולדי"ר

 743(. ומס' לוי של מלתור

תדמה טז: שבת114
גיר creideקרייד"א

 אדמה". -כלי אחרי שלנו, התלמוד בדפסי חסרהלעז

נרשהק זשבתיז:115
ויצי"ש

~veces 
בקיה

[veces]הקטניות( ממשפחת)צמח 
 בלתדהחם ר' עדשים. או פולים ררך על כרכים,הלעז

 ב')ע'171-170(.1

א*גי
 ורד-הברעץ

יתעלפה
להתעלף

 כתפיו בץקשור
 אתלהפשיל

השרוולים

פחמקי
נעלי-בד

פכר
 במלה: )מלהלשלב

לקלוע(

להדס

סינר
חגורה

ויתכן
לרתך



הלעדםשבתאתר

 פשתןאגדותא"

 nnBaדחתם
 את )לגלףלגפר

 גפרית( באמצעותהמתכת

קייוי יח. שבת118  הזלה לעקסריחה luzieלחי"א
 עדות כל שאץ מאחר אולם, 162%. להטעיט ישאסי
 ברור לא סקורה עם רש"י. מלעד חוץ הזאתלסלה
 להכריע. מקום אע צורכו,גל

לחי יח. שבת119
חכה aimאי"ם
 )ע' מ בלונדיים ר החכה. שבקצה הקרס דיוק:ליתר

 69(. )טס' לר של ומילוט70-68(

עממיות יח: שבת120
כמהים ( ן tuvresטוברי"ש

 ולא אחד ככתב-יד רק נמצא בלוכרהיים. פענחולא

 זאת עם מאוחרת. תוססת וראי שלנו. התלמודבדפוסי
 הנחתנו אם צורתה. מבחינת 1( מאוד. מענינתהטלה
 יש סבר-ש(, שבכתב-היד; לגרסה ר"ו ,השפנונכונה
 uffe") הצרפהית הטלה של הקרוס השלבלפרנו

 tuber סהלכררת שמוצאה מכבר קבעושהבלשנים

 הכרח, אץ תוכנה: מבחינת lUItC . )2 הצורהדרך

 אלא )"שמרקעים"(. "כמהים" דווקא אלהשיהיו
 שכן באדמה,  הסמק עגלגל אחר ירק גס להיותיכול

 רנים. גלגולים היו המלהלמשמעות

תורמפין יח: וטבת121
סלק blez )ווי(בלי"ץ
 מעוותת בצורה שם ואף כתבי-יד, כשני רק מצרהלעז

 שלנו. התלמוד בדפוסי חסר והוא ן(,)כלי-

 ים( של )אמצעיתו פילגוס יט. וטבת122
 ים לב pelege lpelegueIפיליג"א

 הסלה עם מקשררש-י

-lege 

 הסלה את הירפסות
 הפיגל את פא: וובעירובץ "פילגוס"התלטשת

 סהצאים במילונים סובא. מאותו הנראית ו והסליגה-"
 בהשפעת הנראה וכפי pclaigrc הצורה אחרק

pcrcgrillus,יש בפרובנסחלית אך -צליין"ו ,"kc 
 lvauo. )ספרדים (8טו6ק להטעים צריךאולי

חררה יט: שבלז123
 ש(ז0יטדרטי"ל

  עגולהעוגה

יקרמו יט: שבת*12
 )מדובר ם ד ר ק ל crosterקרחשסי"ר

 החיצוניתבשכבה
 הלחם(של

 ק: שבת116
 ristcsישטי"ש

 ב' לומדיםר

-9( 

)168 

 שבתית.117
 . neelerניאלי"ר

 כ. שבת125
 wadil lvadilIח-"ל
 OD' .1091' להלןראה

 כ. שבת126
צוקי"ש

~oches היום: שלבצרפתית .souches 

 כ: שבת127
 עומד )הנשאר קש estobleא"טטובל"א

 הקציר( אחריבשדה

קש כ: שבת128
 המשמש )בעיקר קש estreimאישטרת"ם

 הבהמות( למרבץ IestraimIו
 את לתקן יש שם 35*(, )מס' לף של סילונור'

 eurain. או ל-tstraimהמתרת

עלא כ: שבת129
טחב molseמולש"א

מגריך
 סרי"יעה,

 יחידישץ
גדמי-עץ

כבבא
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נפיץ כ: שבת130
 ב י )ס ר ע נל charpirקרפי"ר

 לפוררמהשבבים(,
 אריג או)סיב

לחוטיו(
 שס' יד שא חול121 7-146*1( )י ב' נלזנרהתטר

.)200

גחשקרא כ: שבת131
 פרף שלפסולת folcelפילצי"ל

 )העשויגולמי
 של החיצונימהחלק
(oYun

סיריקק כ: שבת132
ייד"ש

~eds) 
jieds פשי[ נשל שאריות 

 שזורקים )מה [1
=jeter])]לזרוק 

 הולט נראה כאן המוצע הפתרק כלונדלים. פענחולא
 ב-!, כחץ האחרות העררות כי ט, מהאות חוץפאור,

 תופעה כאן יש אתי הלשק. מחוקי גם ססהברוכך
 )"כמקומנו"(.מקומית

שברא כ: שבת133
סרפד ortieאורסיא"ה

עיטרן כ: שבת134
עטרן dehetדיהי"ט

 1,ן הב"חו-דוהי-ט בהגהות הנמצאת צ'כית,מלה
 בטעות אותה מיקס שהוא ומובן, כנען"(,בלשך
לרש-י.

בי כח. שבת135 מנורה croisolקרוישו"ל
 משא ש הכלשדם בץ הפלעתה את לציירמערץ
 "צלב" מהמלה נגזרה אלה לפי הצרפתית.הטלה
(creix)ווי מהמלה אלה ולפי הפגורה, צורת שם על" 
.(crDC)ובקיר בתקרה המנורה את לתלות אפשר כי 
 המלה את המזכיר שרש"י, מסתכר שבה. הוועל-ידי
 ספלונו ר הצלב. עם אותה קשר לא קרובות,לעתים
 267(. )מס' לףשל

 כא. שבת136
 cotonקחשו"ן

 26. מס' לצילראה

 כא. שבת137
 enmeslerאינמישלי"ר

מסכסכת כא. שבת138
 צולה )הוא( broistברואיש"ט

 שלהבה, בלבד, חתומת לשרפה הנראה, נפיהכעזה.
 בתהליך לאש משולה לפתילה. מסביבהקופצת
הצליה.

 גפןצמר
כותנה

מסכסכת
 לבלבללסבך,

 כא. שבת139
 fondudפונדו"ד

 כא: שבת140
 estencele אאישטינציל"

קרמים כב. שבת141
 אורגמעשה ovrezאוברי"ץ

 מחטבעבודות

נרות כב: שבת142
אורות locesלוצי"ש
 )מס' שלמעלה "נר" בץ להבדיל רש-י באלכאורה
 החומר שהוא זה, "גר" לבץ קיבול. כלי שהוא135(,
 שאי-אפשר אלא ממנו. המשק והאור עצמוהדולק
 של "נרות נכונה: ספרינ: גרסת אם זה, פירחםלקים
 , שחילה" שמן לתשן שנוחנץזהב,

עשביית כג. שבת143
 זכוכית של בית-סנורה lanpeלנפ"א

 "עששית- מתרגם רש-י למה לעחן, מקוםקם
 סעמיט אפלוש 171( מס' ולהלן וכאן lanpeפעסתם

lanterneלעיל( 'ולהלן 65. 20, מס 'oa )939 ומה 
 כמה כאן שגם וכפרט הסונחיס. שני בץההברל
 "לנטירנ"א". גורסים והדפסיםכתבי-'ד

מפותך
 מותךמומס,

גץ
ניצוץ
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שרף
 אילן( )שלשרף

קטף
 שייף-ברעץ

 דצורפולסא
רמה

 בשמות בצרפתץת היוט משמש podium;סלילית
 PUy-fie~ (ח!6)[ כגק:הריס

שחזףי? כה. קןבטז7*1
מפדתלים retorsריטדר"ש

רעפים כס. שבת148
רעפים tiulesטיולי"ש

מנוד כס: שבת9*1
 זיז וו, יתד, chevile lchevilleIקיביל"א

נר כט: שבת150
מנורה croisoiקרישו"ל

 להבדיל רש"י בא ספק כלי כאן . 135 מס' לעילראה
 "כחס ובין הלסכה. את כלומר הנר". את -המכבהבק
 אותה למנוע רוזה שהוא אמנורה, על כלומר הנר-על

מלהתקלקל.

 ל: שבת151
 solazשול"ץ

 3. מס' לעילראה

 לא. שבת152
 besloncsב"שלונק"ש

 לב. שבת153
 batedureבטידור"א

 55!(. ,מס' לף של מלתור

ארנא לב. שבת154
ארק jafreiteיפרייט"א

עתיקה בצרפתית המלה צורת את בחניכים קבענך
מוצאה בטרללכם. מופיעה אינה הסלהוהריסה.

ומהביא המקורווג ולפי sehaprade.מההולנדית
 -מעק ראחרויקת: פחשמעוהה בנירוהיהבלונדהים

 חפוץ- מצדעים שבה גדולה. בשמשה הנסגרקיטק
 155. מס' להלןחד.וראה

ארנא לב. שבת155
 לשמירת קיטק מזנק, mestierסישטיי"ר

 וכלי-ביתדברי-אוכל
 של במקומו המדוברת כלשק דהינו-בלשוננו-.

 הנהים, אצל נם או כלבדם היהודים אצלדץ8-י.
 סחם שהיא *15. בטס' הקודמות למלהבאטד

 בפשפות מהרגם בלונדהיםצרסתית.
- 

 ארת-.

תפחת לג. שבת156
מוגלה ן ן seinesשייני"ש

 -פחלה כך: סתרגפו והוא כלונררןיט. פענחולא
 תהמהם הבשר ש מתנפח העור שבהןהץדרוקן?(.

 ודומה רך נעשה הפגוע שהמקום כך נקורם,מים
 הגרסה היא anies$) ולטינית -וזיני-ש"לזכוכית-.

 בהרבה. שתה כהכי-הץד גרסת אבל 51-פוטים,של
 ~fondus פונדו"ש בערך נקראתהדא

 "נמסים-
.)?( 

אשפרה לג. שבת157
 חמור פצע malant bon מלנ"טבו"ן
 5. מס' לעילראה

קש לה. שבת158
קש estreim testraimIא"4טרה"ם

ראהלעילמס'128.

אחהשמ לה: שבת159
הלמים mal~e [mah~]מלכ"א

 בר(לצמח
 התרגום שבחירת סובר. cx) ע' יפ..בלונדיים
 . -סלחת" העכרי השם עם סהדמיק הבפסעההלועזי

 כג. שבת144
 gomeגומ"א
 357. מס' להלןראה

 כג. שבת145
 prunelier רפרונילח"

 כו. שבת146
 puiפו"י

צחת
שעשוע

סגלגלות
מוערכים

 המידה עליתר

אחטיא
הכאה



 27הלעדםשבתאתר

הטסם לו. שבת160
 הקיבה המסם, cenpeilצינפח"ל

הגירה מעלי- שלהשלישית
 -סאה הלס"מ סקורה לפי שמשמטתהבמלה.

 לשפת פיחתד פתח הלשק חולדי רואיםקרוסים-.
 מסקמת'מכך, ולהסיק למהר אץ אך בצרפת.היהודים
 ההוא בנמן כי היהח-ם, בכתבי רק מצמהשהטלה
 היו בצרפתית הגופם ספרות של ותחומיהויקפה

 זה אץ בה, מצפה *אינה ומלה. ביותר,מצוסצסיס
 גרסאות לפי כלשק. קיפח היתה שלא ע4ה.סזסק
 אפף חיצחמים, מקורות לסי וגם בכתבי-היד,אחדות
 דגולה פירוש יהיה ואז cenroil. צינפף"ל לקרואיש

 עלים-.-סאה

כרס לו. שבת161
בטן panceפנצ"א

 בקיבת הראשם החלק של מיוחדת בהוראהכאן
hvD-הגירה.

 הכוסדת( )בית שדבי לר. שבמן162
 שוטן של קפל פיטה, doblonדדבלד"ן
mvaס4 המקשיא בסהדהזת ה"מ נוסס 
 פ9*( ופס. לף נול סילוע ר'נדכאות

גבבא לו: שבת163
קש estobleאישטובל"א

 127. מס' לעילראה

נעורת לו. שבת164
 פשתן של פסולת arestesארישטי"ש

 )מס' לר של ומילונו 110-108( וע' ב' בלונרהיםר

.)200

טצסמק לז: שבת165
 מצטמצם מתכווץ, restreintרישסריינ"ס

עתדתן לח. שבת166
 הסדררפירות cormcsקורמי"ש

 בר()שיח
 שאינה מסתבר, אבל "עתרר-. רימסה הרפוסיםברוב
נכונה.

 לס. שנת167
 tonineסונינ"ח

 מ: שבת168
 tewale Itevalelטיל"א

 מא: שבת169
 solderשולדי"ר

 113.ראהלעילסס'

 מג. שבת170
 limonsלימדנ"ש

 של בסיסה כאן וכר; במחרשה בעגלה, אורךמוסות
סרקיט.

שקרקעית מד. שבוו171
 זכוכית של בית-מנורה lanpeלנפ"א

טוכם סד: שבת172
 גלנלאופה rodeרוד"א
 פירוש מוק שם בזפתים.חסר

 8ך1-
 התהסס במקום

הצרפחן.

 מה. שבת173
 ovrezאוברי"ץ

 מה. שבת174
 perschesפירשקי"ש

 $שאא4 חיוט: של בצרפתית בעבריות כמו טלהאותה

חבושץ מה. שבת175
 )פירות(חבושים codoinzקודףנ"ץ

חידקי סו. שבת176
חריצים crensקרינ"ש

 256(. ימס' לף של סלתור

 luDranקד4"ס
טחה

אלחשת
סבבת

מצדף
לרתך

ארוכות
יצולים

 אורגמעש"
 מחטבעביות

אפרטקץ
אפרסקים
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קשת מז. שבת177
בליסטרה arbalesteארבל"שט"א

 ביף- מחחק מיהדה גן, על הטותקנת משוכללת,קשת
 )ע' ב' בלונדינים ר קסיץ. באסצטח אתלתעץ

 הצרפתית ופסלה העברית הסלה05-103[(.
 wcuballist~i. לגימת מלה מאותהמגואלות

ישתת
טךזים

גללב*תא
 מסתובבת,]מיטה[

מתקפלת

לבדק
 )מצעיםלבוים

 ליד(של
שפיטני מח: שבת181

מקצועה pleine Iplainelפליינ"א
 לצרפתית הסילתש וכן כחזוק, גורסבלונדהים
 )הנותן Sinte-PIaye de tacurne שלשתיקה
 'Miytr-LUbke. ושל '3amillscheg) של אחת(.דוגמה
 ToNer-Lo~nmazsch של המשוכלל המילקאגל
מרס

~ane 
 מהלאמת( ישירה בהשאלה הנראה וכפי

 שבכתבי- פהגרסאות אחדות הרבה. דעמאותונותן
 ליחס צורך ואק plane, אוהן לקרוא אפשרהיד,
 בלונרהים. כדעת פרובנסאלית, להשפעהאוהן

נעורת מט. ושבת182
 פשתן של פסולת arestesארישטי"ש

 שמא לפקפק, יש החשבים, בכתבי-היד חסרההמלה
 מאוחרת. הוספההיא

 תקדו( )או:ינקרו
לנקב

קישור מט. שבת*18
 שוטר פקיר, menestrelמינ"שטרי"ל

חפ"ק נ. שבת*18א
עדפה tasט"ש

נרתקת נ. שבת185
 )אלום(וריף alumאלו"ם
 המורגי גבותיסיח

 ומגפרת האשלק מנפרח בציקר
 שיטושים בו משתמררם היו וביטי-הביניםהחסרן,
 82-81(. ,ע' ב' בסינרה-ס ר'רבים.

 דיספקפיספא נ: שבת186
 המופק ריחנישמן sanbacoסנבק"ו

 יסמק שלמפסולת
)=שומשום?(

 אחד, בכתב-יד רק מופיעה היא איטלקית; מלהע
 רש"י שאץ ובפרט רש"י, של מסייושו שאינהובחר,

 הלעדם. בכח-בת סמ"ר בחותמשחמש

סגלי נ: שבת187
 סיגליתסגל, wiole lviolelתאול"א

)פרח(

לפצוש נ: שבת188
 לטפחלחבוט, blecierבליציי"ר
 בטווך רק משמשת blesser המלה היום עלבצרסתיח
 וע' לבעל-חים. פקק לגרום "לפצוע", שלהרגיל

 מדובר שלא ר(, כז, דש, )מלאכת טל"כ"אגלי
 ממש.כסחיטה

גלופקרא נא. שבת189
 )הבגד כותונתשמלה, cotקו"ט

 גבר שלהעיקרי
הבינחם( בימי-ואישה

 כאן, נקבה; מסק tcote (cottv) היא השניחההצוו"
 אף חריגה, שהיא זכר. ממץ אחרת צורה היראה,כסי
 surcot. המלה את למשל ,השווה מתנצרת היאכי

 זכר(. ממץ עלית","לבוש

 מז: שבת178
 coinzקינ"ץ

 מז: שבת179
 tornediz ץטורנמי"

 מח. שבת180
 feltresפילטרי"ש

 מט. שבת183
 forjierפורת"ר

 כתבי-יד בשני רקמצר
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בדד נא: שבת190
מעיה glaceגלצא

אפכר נא: שבת191
 )חלק אפסר chevestreקיב"שטר"א

 שנדמהרתמה,
 הבהמה אתמחשכים

 וס ס ה ת א דא
בצווארם(

נאקה נא: שבת192
 חד-דבשתיגמל dromelדרומי"ל

 אכל 688, במס' לף של מילונו במפתח סוסיעההמלה
 אחר. במקום ולא שם, לא לאחרה אפשראי

זממא נא: שבת193
 )לפי מחסום זמט, mudelמה-"ל

 בעלו- שאר אוכלב
חחם(

 צורה שודא נראה, במילותם. מציה אינהשלה
 חיה, של בפרה הבולם ,החלק ל-muwlמקבילה
 לשער גם אפשר אבל museau). היום: שלבצרפתית

 דפוס, )צורה, nb~dutus מהלט-רת הוגזרתסלה

 מותאם שהכפם מפר dmouk הים: שלבצרסתית
 החיה. פרלצורת

פני נא: זהבת*19
רסן freimפרץ"ם

 נא: שבת195
 chevecineקיביצינ"א

 שכתנא:195א
 colerקולא"ר
 גם קחמח היא אבל ארמוש פלה היא קולא"רטיאה

 ללצו. חשבוה לכן t(collan )מלשונקןבנרשית

 שתשקינהדהשפ נב: שבת196
אבזם bocleבוקל"א

 כהיפיו נק כה לקשור נב: שבת197
 אח להפשיל rebracierריברציי"ר

השרוולים
 bracierc. ברציר-א נכונה: לא גירסה ישבספרים
 -חלוק-לילה".שפירושה

מחש נב: שבתא9ו
 שבת( לענק אלא)דה"מ

 )"שאינה סיכה *81חוק5*א"שפינגל"א
נקובה",בניגוד

 שהע תלהלמחט
נקונה(

 קצהע נפ שבת199
חי pointeפיש"א

חקעדה נב: זהבת200
תועדה rcdoile IredoilleIרקקיל"א
 reilk סטן המה" את מעים עתקהבצרפת"
 ~robieul חרת מא מלשנק שמעאןתאתרו,
 ברו מויזה ושו"ת אקם . הקליפ 80א70במקום
 על מ"ךי אח-ם ובמקתעת פה כחב"הידטזאות

 *239( 1680, 957, 721, 8*3, מס' ולהלןהתלסח-

 1(. וס"ט, -ד -ז, )תהלים התג-ך עלובוזש-י

 בשיש( )דה=מ לנשופת נב: שבת201
 ששרפהפצורה,

בפצירה

שופשף
פצירה

 בנלמי( )דה"ממחט
סיכה סו8תוק8*א"שפינגל"א

 א9ו. מס' לעילראה

טיבעת נב: קשבת*20
אוכף bastelבשסי"ל

 שי8ית
רתמת-ראש

בדגר
קולר

 limedeליפיד"א

 בדפוסים.הסר

 נב: שבת202
 פזוזולים"א

 נב: שבת203



הלעדםשבתאתר

 נג. שבת205
 peitralפייטר"ל

 נג. שבת206
 posleפחטל"א

יוק נג. שבת207
 )פעפק( ות escheleteאמטקיליט"א

עינבל ע. שבת208
 הפעמק( )לשק ענבל bateilבטיי"ל

 Ob) .)155' לף של מילונור'

 דם)וש(איעוה : נג קשבת209
שלשול, enfondreאינפונדר"א

 מע"סמחלת
 1568(. )ומס' 3ס4ו מס' לקמןעין

 כרשינץ שאניה דה"מ נג: שבת210
 וכלשולמיניישונ"ש
meneisonsן ImenaisonSI ן 

 Db) .,736' לף של מילונור'

תותרי נג: שבת211
צמד copleקופל"א

הבלא נד. שבת212
קרסול chevile lchevillelקיביל"א

)כבינתי%כבינה[ נד. שבת213
 מכבנה סיכה, noscheנושק"א

 את הסוגרת "סיכה שתו מזריק. , 596 ומס' בסילונולף
 223. מס' להלן ר' אך בצווארץ".הבגד

מטולסית נד. שבת214
רתמת-זנב posleפושל"א

מרדעת נד. שבת215
אוכף bastetבשטי"ל

 אחד. בכתב-יד רק ונמצאת בדפוסים, חסרההמלה
 האיטלקית הסלה תו קופירס"א, אחריה: כתונשם

copcrtaרש"י. מאח אינה שכמובן לסוס,, ושמיכה 

)חוטרתי%הושרת[ נד. שבת216
 דבשת haldrobeחלררוב"א

 מיוחדת היתה החוקריט שלדעת ערבי, ממוצאסלה
 507( )מס' לף של בסילונו ר' היהח-ם.לדיבור

 לר: של במאמרו גם ועיץ 53-52(, :ע' פ'ובלוודהיים
ludeo-0, significance and b~kground The 
frenchבכתב-העת philology Modern 5* שנה 

 4.י1947(.ע'

זוג נד: שבת217
 )פעמון(זוג escheleteאישקיליט"א

קופר נד: שבת218
קיפוד erigonאיריצו"ן

 נאותה heri~on שם 2278. ומס' 1593 מס' להלןראה
 גם ור' ו"אנקה". -ילא" מתרגם שונהו בכתיבמלה

 היריצו"ן(. ואנקה= ל' י"א. יקרא עלברש-י
 "קופד-, היא הגרסה סופרים" וב"דקדוקיב"ערוך"

 שקפוד לעיל, 69 במס' המובא אח סותר נראהתה
 י-ה ישעיה על ברפ"י אולט בלעו. מרטרינ-אהוא
 העניץ כל על קסד=היריצו-ן. כאן כסו מוצאיםכ-ג
 כ', כרך והמעץ חיה?" או שרץ - -קפוד מצנר: דודר'

 יוצא ברור פתרץ אץ אך 4*-48(. ע' ג'. גלילתש"ם,
 עוף. שהוא "קפוד" גם שיש מסתבר. אולםמדבריו.

 י"א: ל"ר. בקיעיה מתרגם שלש"יכמו
 בתלמוד הנקרא העוף והוא uetc~.קפוד=צואיט"א

 73,. מס' ולעיל קפופא או *219( מס' ,להלןקפוף

שלזרא נד: שבת219
 בזו זו להתנקשאינטריטתליי"ר

entreteilierברגל( )רגל 
lentrctaillierl

מסריגן
 )רתמת-חזה(ססלק

רצועה
רתסת-זנב



שבתאתר

 נח: שבת229ליחמטן נד: שכת220
 ענב bateilבטיי"ללחבוט blecierנליציי"ר

 208. מס' לעילראה 1. אא מס' לעילראה

יאלי נד: שבת221
עלוקות sansuesשנשואי"ש

 מה ר' 1ילא=היריצו"ן(. 1593 מס' אח סותרנראה
 לעיל. 218 במס'שכחבתי

 גז. שבת222
 coifeקויפ"א

 eD) 236' לוי של סלתור

 נז. שבת223
 noscheנושק"א

 לעיל ראה אך תכשיט, הטשמשת סיכה שזונראה,
 213.מס'

 נקובה ולאינהדה"ב נז. 91בת224
 סיכה espingle אא"8פינגל"

 198. מס' לעילראה

 נח: שבת230
 brezברי"ץ

 נח: שבת231
 pleine lplainelפליינ"א

ראהלעילסס'181.

 נט: שבת232
 דק )לחת להבטס, lameלס"א

 מתכת(של

כלנלא נט: שבת233
 זהב( )בחו"ד מקושט )נזר( rreisפריי"ש

 פירושים מביא הוא שם OD) ,)601' לר של מעתור
 זו. למלהאחרים

רסוקי נט: שבת234
 )בגרמנית( מגן-חזהברוש"ט-בלע"ך

brust-blech
 וגציה דחוס שכרי"ף. רש"י בפירחח רק ומצאתהסלה

 הוא כי רפ"ק מאת שאינה וברור,רפ"א-רם-ג

 בגוף שריק". "חתיכת ולא מעיל" -חחיכחמסביר
 רק אלא הלעז, פוענח לא בלונוהים שלספרו

 208(. וע'במילואים

מפרהייתא
 כתפיותסרטים,

 הגוף( על נגד)להדק

 פארימנקטא
 בד )חתיבתלבובה

 החזה, אתהמקשטת
 קשורה א י הש

 31הלעזים

עימל
 פעמון( של )לשקל

שבכה
 רן9ח עשוישביס

 זהב( )שלעיר
 מכבנהסיכה,

עריסה
עריסה

האיטני
טקצועה

טס

 נז. שבת225
 חבק ס81"06 אציהל"

חבק
)רצועת-בטן

 וכיו"ב(לסוס

אפודותי נז: שבת226
 )תכשיט נזרציץ, frontalפרונט"ל

 המצח( עלהמונח

שבכה נז: שבת227
 רשת עשוישביס coireקךפ"א

 236(. 1מס' לף של מלתור

לבד נז: שבת228
 י 1 ש )ע לכד)מצן-( feltreפילטר"א

 רק שהםמחומרים,
 ולא ביחד,כבושים
ארוגים(

 נט: שבת235
 pendanzפינדנ"ץ

 נט: שבת236
מה4טניצ"א
mostnice
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 ס: שבת 244 חונף- ובהבשרוכים
 fodrez פודרי"ץזהב(

 ולא עתיקה. לצרפתית כמילונים מופיעה אינההמלה
 כלונדהים. מצאה איפהבחר,

)שליבותיו%ש*צות[
 מדרנותחווקים,
 סולם()של

ערסה
 )באיטלקית(מאזנחם

 וצקן לח נם לכן רש"י. מאת הנראה, כפי אינה.המלה
 בשו"ת רק משתנהש שרש"י אף בתי"ו.הנתיב

 26(. )ע' פ' במנדה-ם רלתעתיקיו.

קנה ס. שבת239
w~m"ljase של אסלמוט, 1*888ט 

מאזנתם
 שלע, ביסוסים נקראים שהם כפי רש-י, רבוץלפי
 הארוך- ל"עץ "הקנה- בק ההכ"ל את להבקקשה

 1241(.)ר'להלןמס'

 הארוךהעץ ס. שבת240
קנה-המאזנחם neiel IflaielIפליי"ל

חסרו
 מכוסה א, ל ד ממ

 של )בשכבהמבפנים
 אחר(חומר

כלבוס ס: שבת245
 דו-חודי קרסטינפיילו"ן.
tenpeilon1 ltenpeillonI 

 מלטיסת אתי ברור, לא הצרפתית המלהמקור
 בשלד עץ של יתד המע-גת נדירה מלהח1ט1קחט(.

 1?(. מרישהרג.

ירדף סב. שבת246
 כותונת )מקשרית brbnieבדוני"א
tbronielמתכת( בחתיכות מכוסה 

פלישות סב. .שבת247
 לרפואהמשחה balsmeבלשמ"א

 הן balae-l )אפרפמק אסרסמת שמן בטלה:טלה
 "126(. 125 )ע' ב' בלונדהיים ר מלה(.ארה

קופסא סב. שבת248
 )בעיקרקשסה escrinאישקרי"ן

לתכשיטים(

 סב. שבת249
 noscheנחטק"א

 213.ראהלעילמס'

 סב. שבת250
 balsamoבלשמ"ו

 את בעצמו רש"י כתב 124( ע' וב., בלובדה-םלפי
 רצה אולי כתובים". סקורות .לפי בא"טלקיחהטלה

 שחד-תה המלה, של שונה משמעות על להצביערש-י
 19שם 7*2. בפס' צוהרי בא"שלקיוג שכיחהיותר
 כמרוחה, פדונר הצרפתיות בצורחה מופיעהרמלה

 בפושט.וכאן

 ס. שבת237
א"4קילונ"ש
eschelons

 ברפוסים.חסר

 ס שבת238
אישתדיר"א
estadera

 ס. שבת241
 grewe lvevelגריו"א

 ס: שבת242
 soleשול"א

פנהא ס: שבת243
 העליק )העור קות enpeinieאינפחני"א
 הבשל( של1סחע1סקח*ן

חולקת
 שבילפסוקת,

)בשערות(

עקב
סוליה

מ8ננהא
 מכבנהסיכה,

פילת
 אפרסמקשמן
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 סב: שבת251
 bendelבינדי"ל

 640(. )מס' לוי של מלזנור'

 סב: שבת252
 cuitureקויטור"א

 סב: שבת253
 brcicdבריי"ד

שרק סד: שבת260
 הפנים( )לפרכוס אודם tifinonטיפינו"ן

 מלסינית הסלה את גוזר 126( ומס' במילונולוי
.tiphynumנרקיס, או שושן מאבקת עשוי קילור 

 tiphuon. היווני ששמופרח

זכגבילא סה. שבת261
זנגוויל jenjevreיינייבר"א

 הושפעו התלמוד בדפוסי המופיעותהצורות
מהאיטלקית.

שוכתב סה. וטבת262
חלודה rodilרודי"ל
 הכסף. בחמצון כאןמדובר

263naw .ליוקטמץ סד
 ספנה talemasje אטלימשי"

 (. -170 169 וע' ב' בלונדהיימר'

 ושכפאחמרא סו: שבת264
 מרכוף תחפושת, חיקוי, אארדיפיצי"
ardcticie] IardeficicI 

 שהצורה מפני אולי "במקומנו...-. אומר:רש"י

 מגוריו ובאיזור arteficie ארטיפיצי"א היאהרגילה
 )ע' ב' כלונדהים ר' בדלי"ת. הסלה את מבטאיםהיו

.)108-106

קישורי סו: שבת265
קביים eschacesאילקצי"ש

 אבן- כמילק 3 מס' ,משמעות כקכיים כאןמדואר
 אותם מהדק והאדם גבוהים. כלונסאות שהםשושן(.
 כדי בהם משתמש או טיט, במקום והולךלרגליו

 תוספות גם ראה מרחוק. ולראות למעלהלהתנשא
 "קישורי".דה"מ

פרמי סך: שבת266
מסכה talemasjeטלימשי"א

 Db .263' לעילראה

צלצול
 חגורהאגד,

כיבא
 מזוהם( )פצעכווייה

 עמילה)פת(
 מעוננה מעוך,)לחם(
 היטב()נלוש

אלה סג. שבת254
חלה mafugc Ima~uguelמצוג"א

 ~LXXX). וע' פ' בלונדהייםר'

קדפל ס3. שבת255
 )באיטלקית("לה 18ן18חמצ"א
 המשנה על כרש"י אחד ככתב-יד נמצאת זוצורה
 תחרת היא 254(. ומס' הצרפתית הצורהבמקום

 כאן, הגמרה על רש"י בתחילת כתב-יד.באותו

 "קופל. אחרים: במקורות קיים שאינובדיבור.

 במקום "בקופל" גרסת על המסתמךמצ"א-,

)טיבותיך%טיבו[
 של )במשמעותטובה

 טובה"לעשרת
 "בלי אולמישהו"

 כלומף ת", ו ב וט
 חסד(מעשה

קילקלי
 )רתמת-חזה(סמלון

חבק
 )רצועת-חבק

 וכיו"ב( לסוסבטן

משיחות סד. שבת259
 של )כאן חוט [linoel] 011ח11לינוי"ל

 עזים(נוצת
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ליחרוך סז. שבת275זונק סו: שבת267
 )חריץ( לחרוץ encrenerאינקריני"רפעמונים escheletesאישקיליטי"ש

 Obl .)256' לוי של מילונור' הכוהן בטעיל כמו לנר, הם הפעמוניםבסוגיתנו

הגדול.

פואר סו: שבת268
 ב, ש )ע ה א ופ garanceגרנצ"א

 מפיקיםשמשורשו
 אדום(צבע

 סו: שבת269
 bramorsברמור"ש

 אהבה געיות נמלה:מלה
 עתיקה.לצרסתית

לפופי סו: שבת270
 לחתל meiloler lmaillolerlמיילולי"ר

 375(. 1מס' לזי של מילונוד

 תקומהאבן סו: שבת271
 ן, ק ת )מ ד י מ ע מ 0ת"יזחס0קונטיינ"א

 מחזיקיםשבעזרתו
מעמד(

 עתיקה. לצרפתית במילונים מופיעה המלהאין

נירא סו: שבת272
 ן י ע ן י מ )כניר liceליצ"א

 שבובמתקן-אריגה,
 עוכר(השתי

 538(. ,מס' לוי של מילונור'

סיפי סז. שבת273
 יתדות cheviles rchevillesIקיבילי"ש

 צמירתאאשתא סז. שבת274
 )כלומר מיחושים malweidמלויי"ד

ImaleveidI)קדחת 
 29,מס' יעיי ,יאה בדפיסים חסי אד כתכי-היד ברובנמצא

סיפטא סז. שבת276
מורסה clogקלו"ג
 פלורונ"ק, קלו"ג במקום קוראים מכתבי-הידבאחד

 בפרובנסאלית(. 1פורונקל tlorollcהיינו

כיפה סז. וטבת277
 )תפיחותבועות anpolesאנפולי"ש

 נוזלים( מלאותבעור,
 85(. 1מס' לף של וסילונו 96-95( וע' ב' בלונדהייסר'

תות סז: שבת278
עץ-תותים morierמוריי"ר

סריס סח. שבת279
 )צמח, ססשלאיסטניס, "050"1וישד"א

 צבע( מפיקיםשמשורשו

קוצה סח. שבת280
פואה waranceורנצ"א

 כאן )גם 268 מס' לעיל ר' garance. של אחרתצורה
 (. א גרנצ" גורס מכתבי-הידאחד

מנפץ עג. שבת281
 אריג או )סיבלפורר charpirקדפי"ך

לחוטיו(
 130. מס' לעילראה

 עג. שבת282
 ordirאורדי"ר

 עג. שבת283
 licesליצי"ש

 272. מס' לעילראה

געגועק
 געגועיםחשק,

 במילונים חסרה"סלה

 את.ערוךמיסך
 לקראתי

 ניריןבתי
נירים
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תפירות עג. שבת284
תכים pointפוינ"ט

 יחיד. של הנראה כפי אינה הצורה בדפוסים.חסר
 ביחסת-הנושא. רבים שלאלא

פירק עג: שבת285
 ממשאה( )בהמהלפרוקדישיריי"ר
aesJarJlcrן IdesJargierI 

 אפילו או descharJicr דישקריי"ר מסוג גרסאותיש
 לפי חיקק כפי-הנראה והן deschargicr, רדישקרגיי"

 בצרפתית, יותר מאוחרתצורה

פרים עד: שבת286
 לרסק"צוץ, mincierמינציי"ר

כרכר עה: שבת287
 כרפד( )או כרכר reiol IraiolIרייו"ל

 המלה משמעות האורגים. נול מחלקי אחדהוא
 סרגלכן. גזרונה: לפיהצרפתית

כתית עו: שבת288
 פגימותקיהיון,רידוישידור"א
reaoisc~ureן iredoissedurel ן 

קילור
חולה לעיןמשחה

שבלול
 ערוםחילזון

סממית עז: שבת291
 עכביש ireinie liraigneIאירייני"א

שתית עז: שבת292
סנונית arondeleארונדיל"א

 115-113(. וע' ב' בלונדדייםד'

אסיסט עז: שבת293
מדוכה mortierמורטיי"ר

 579(. ימס' ליי של מלינור'

לביתא עז: שבת294
 חלוק מעפורת, saroc IsarrocIשרו"ק

 )בגד surcot שורקו"ט גורס 786( מ9' ,במילונו,לף
 מכתבי-היד. אחד לפיעליי(

 עת. שבת295
 gludגלו"ד

 88*(. 1מס' לף של מילונור'

 עה. וטבת296
 meile tmailleIמחל"א

 בעקרא גם 1293( מס' )להלן סט. בגיטק גם כאןגם
 )כלומר teile טייל"א הגורסים כהבי-יד יש כ'כ"א,
 בשתי מדובר כי מיל"א, ואחרים הקרנית( כיבדק,

 )מס' לף של סילונו ר לזו. ח הקרובות עיןמחלות
,756.)786 

כרהטתיבא עח. שבת297
חפרפרת talpeטלפ"א

 74. מס' לעילראה

 עח: שבת298
 gludגלו"ד

 עח: שבת299
 שלוש )בעלת חצובה trepiedטריפיי"ד

רגליים(

סיב עח: שבת300
קנוקנת wedile lvedilleIויזיל"א

 627. מס' להלןראה

 עח: שבת301
 entonedoirאינטונידוי"ר

 עח: שבת302
 peloteפילוט"א

 632(. ~מס' לוי של מלונור,

דבק
 חזקדבק

בצקית
 )מחלתברקית

עינתם(

 עו:שבת289
 luzieלוזי"א

ראהלעילמס'118.

 עז: שבת290
 limaceלימצ"א

דבק
 חזקדבק

פטפוט

משפך
משפך

כדור
כדור
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 ,מוכסא(רדיאן עת: שבת303
 המכס, )עובדי רצים coransקוראנ"ש

 לרוץ(שתפקידם
 יש שבהם כהבי-היד, בכל החסרה מאוחרתגרסה

 וכדומה(. )"קסדורין- בארמית פירושיםבמקומה
 אינה האל"ף )אף רש"י מאת לעז זה שאץוברור,

 רש"י(. של התעתיק לשיטתמתאימה

סטים עט. שבת304
ססשלאיסטיס, wesdeוישד"א

שמשורשו)צמח,
 צבע(מפיקים

פותה עט. שבת305
פואה waranceורנצ"א

 בגיס"ל, אחת גרסה יש כאן גם 280. מס' לעילראה
 משובשת. היאאכל

סבכה עט. שבת306
 רשת עשוישביס coifeקויפ"א

 222. מס' לעילראה

 ארזקליפת
 של )אבקהדבע
 ן ו ל א ת פ י לק

 לעיבודהמשמשת
עורות(

 התלמוד,'אלא של המונח את כאן מתרגם אינורש-י
 בצרפת בו שמשתמשים השונה, החומר אתמזכיר
 כדי "ארז" למלה נזקק הנראה כפי מלאכה.לאותה
 "אלץ", קוראים שאנו מה הוא ספק שבלי עץ,לציץ

 גדל שאינו המקראי, הארז להיות יכול אינו אופןובכל
 מערב-אירופה.כארצות

דלובקאות עט. שבת308
 מתקפלכיסא faldestolפלדישטו"ל

צידעא פ: שבת309
 רקהצדע, tenpicטינפל"א

 ביזמם הסיד...( )ביצת פ: שבת310
 גושים matonsמטונ"ש

אדמה פ: שבת311
 טיןחומר, arzile larzillelארזיל"א

 )סס' לף של ומילונו 117-116( וע' ב' בלונדהיםר'

.)107

 פ: שבת312
 trueleטרואיל"א

 פא. שבת313
 culierקוליי"ר

 סידכף
 סיידים שלכף

תרווד
 סכו"ם( )שלכף

 עט שבת307
 ת18ט"ן

חף. פא. שבת314
 מנעול ~seredure lserredureשירידור"א

 בדפוסים.חסר

כאסר פא. שבת315
כרכר reiol IraiolIרייו"ל

 התלמוד. כדפוסי חסרה המלה 287. מס' לעילראה

מקורזלות פא. שבת316
 בעלותחדות, becudesביקודי"ש

 הדהשפה
 עברית. כמלה הנראית "ביקועו'" קוראיםבדפוסים

פאאס פא. קבבת317
 אדמהגחם glesteגלישט"א

 היא בהם, מצתה שהמלה כחבי-היד, כלגרסת
 ולפי העדרות לפי כי, מחר, הנראה דברכדלעיל.
 כל ללא כאן יש glete. להיכתב המלה צריכהגזרונה,
 שם עם השפעת-גוסלין, מעין "קונטמינציה".ספק
 מס' להלן ר' בלישט"א. bleste הוא ל-glete.נרדף

.1740.1708.1216
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תחתוניות פא. שבת8!3
 )טחורים תאנים ItiguesI 805חפיגי"ש

 תאנים(בצורת
 )מס' לף של מישנו ר' figs. פיג"ש לקרוא ישאולי

.)460

 גפניםלולבי פא. שבת319
 קנוקנות wediles lvedillesIוידילי"ש

 627. מס' להלןראה

מפספס פא: שבת320
 )שערות ד י ר פ ה ל charpirקרפי"ר

 את להתירסבוכות(,
הסבך

 130.ראהלעילמס'

ליטרת פב. שבת321
 להתאמץ ללחוץ, prembreפרימבר"א

זיגית פח. שבת322
ועגול גדול מיכל גיגית, cuveקוב"א

סריס פט: שבת323
 )קורסם?(כרכום crogקרו"ג
 2425 מס' ולהלן כאן טתרגם רה"י לטה להבק,קשה

.crog1447( 662. ,מס' או ~cro דבר, אותו שהש 

 "סטיס" הופיע שבהם קודמים. מקרים בשניכאשר
 אחד במקום wesde. תרגם הוא 304( ומס' 279)סס'
 אחד מצד crog גרסאות. שתי יש ( 1008 - 1007)כס'

gesdc-1(wesde=) שונים הצמחים שני שני. מצד 
 צהוב-כתום צבע מפיקים מקרו-ג ספק:בלי

 כחול. צבעומשהד"א

פואה פט: ועבת324
פואה waranceורנצ"א

 305. וטס' 280 מס' לעילראה

נתר פט: שבת325
 האשלגן( )חנקת נתר nitreניטר"א

חלבצץ צ. שבת326
נץ-חלב leitron llaiteronIלייטרו"ן

)חסת-ארנבת?(

תורניתא צ. שבת327
אורן ת1קפי"ן
 אורץ תורניתא לפרש ן י א ש כאן. טועןוש"י

 דוץשלוף צ. שבת328
 )?(, שרף-אלה terepine )?(טראפנ"א

 ...)?( אדמת : tere 1 ...)?(ק)?(
 את מפענח אינו ב*נדההם אחד. בכחג-יד רקמצף
 )צמח?, "חומר הדה"מ: לפי בהגדרה ומסתפקהמלה.

 הפענוחניסית לניקיק". לכביסה, המשמשחסם?(

 בלבד. השערה הואשלי

 דפרזלארמצא צ. שבת329
 מקדח forjedor רפוריידו"

 ביסף אותו מפרש רש"י שם 2448. מס' להלןר'
 470(. )מס' לף של מילונו ר' )אנקול(. crocinבמלה

מוחטץ צ. שבת330
 )נר(למחוט mochierמוקיי"ר

 קינוח של במשמעות שגורה הצרפתית המלההיום
 578(. )מס' לף של מילונו ור' ובממחטה(.האף

נישבין צ: שבת!33
 )מלכודת( לולאות חבלים, 18005לצי"ש

חלמה צא: שבת332
תפר soldedureשולדידור"א

 743(. )מס' לף של מילונו ר' ריתוך. במלה:מלה

שנצץ צב. שבת333
 שרוכים שנצים, esterlesאישטירלי"ש

)מרפקו%מרפק[ צב. שבת334
 בית-שחי aisele laisseleIאישיל"א

 2414. מס' להלןראה
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משק
קלשם

פומפיות
 הנסגריםארנקים bridesברידי"ש

 awnבקשרי

סלק צה. שבת337
 הפנים( )לפרכוס אודם חסתוו1(טיפינו"ן

 1(26. מס' לעילראה

 נמי )"כלי המחבץ דה"ם צה. שבת338
 ומי בתוכו הקפףונותן

 נוטפין"(החלב...
 קניפ של כלי jonchieresיולקיירי"ש

 גבינהלפצור
 בכתבי-הנד. לא אבל סונצינג ברפוסמצף

בקויאר צד: יטבת339
 לאריגה( )"סירה" בוכיאר navetaנביט"א
 איטלקיות השפעות בו שיש אחד. בכתב-יד רקנמצא
 רמלה זו שאץ כ*נדהים. וקבע . פרכנסאליות.או

 הי"ג. המאה מאז רק המתועדת nav~tc.הצרפתית

 ושטיטנימ"ט צז. שבת340
 מקצועה pleine lplaineIפליינ"א

 181.ראהלעילמס.

אטבי צח: שבת341
 בקוס כפופה חתיכת-עץ ת00!8כלואוין

 : ק שבת342
 graveleגרביל"א

 קא. שבת3*3
 cojetקדי"ט

 חדריה, שתר צורה 2030 עמס' 2*16 במס' להלןר'

coellct16421 מנכות אלא מרש"י. אינו 
 בכא מסכת על הפירחח את שהשוליםהרשב"ם,
בחרא.

 אחו-
 )מס' לף של טרללו ור' סכו(. פעירת

 )קפיס-א(. carete הגורס786(,

טרלל קא: שבת**3
גלימה ואמ8תזמנסי"ל

פטיש קב: שבת5*3
מעדר picפי"ק

סדן קב: שבת346
סדן enclumeאינקלום"א

~orn קב: שבת347
פארש martelמרטי"ל

חלודה קב: שנת8*3
חלודה lredoillel פו8601זרדויל"א

 200. סס' לעילראה

פטפוטי קב: שבת349  )בעלתחצובה trepie(iטריפת"ד

 צב: שבת335
 tk)rcheפורק"א

 צג. שבת336

פקק
 חצץחול,

 מים( בהם)שנתערבו

ביצאתא
 קטנה( )סירהסירונת

 קב: שבת350
 coinקוי"ן

 קב: שבת351
מכחש fosoir lfossoirlפח8ף"ר

 70. מס' לעילראה

עונשין קג. שבת352
 עשש crfispele (crespeleIקרישפיל"א

 ברור. זאת עם במילותם המלה את מצאנולא
 מנד ולהלן *8 מס' לעיל )ר -מסולסל- בירקשמדובר
 היום קוראים שאנו מה עהוא מאוד. וסביר1206(,
 בלוסשייט 258(. סס' לף, של במילונו וכךעולש
 על מהמעמת וכהפלה להמח, יש צמח-. מק -סתרכם
 הראשונה.ההברה

טפתם
מרץ

פרא
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 שביתא כיקדה"ט קג: שבת353
 לטינית ח[81[לטי"ן

גלשורי קג: שבת354
 )של סימנים calateresקלטירי"ש

נישוף(
 שנשאלה shar.cteres המלה זו הנראהכפי

 שפות בהרבה משמשת היום רצד ללטימת.מהדורת
 )ב( אותיוה כתב. סיטמ )א( סוכנים: כשניחירופה

 בכך. קושי לראות אק אשי. דהינו ההוי.סיטמ
 הנכונה הלט-מח לנבי משיבש בוזש"י9ודווסח
כדייתה:

 הו-
 סיים של -בלטינית בעצמו אוטר הוא

 של דמהברת משק ~שר מינקה.)בדסקים:
 בימי- ביותר טהורה היתה לא שכידועהמשכמים,
 ש-$calalt להסביה רוצה שרש-י ובפרסהבינים.

 הן. אחד כמהנא1"גלטורי"

סמא קד: שבת355
 )העשוי צהובצבעאורפימינ"ט
orpimentגפרי( מזרניך 

 ר זהב". -צבע פירחית הרכבה, לפי הצרפתית.הסלה

 1(222. מס'להלן

"יתר
 )עשף אדוםצבע

 העופרת(מתחמוצת

עפצים קד: שבת359
 טפילים )גמעלים עפצים 88108גלי"ש

 קד: שבת356
 אמיני"
minieIminiel 
 1259. מס' להלןראה

קומא קד: שבת357
 א"( )שלשרף gomeנום"א
 נזרק, מאותו הן הצרפתית והמלה הארמיתהמלה

 העתיקה. טטצרים הנראה כפישטוצאו

חרמש קד: שבת358
 )העשף שחורצבעאדרימינ"ט
adrementגפרתית( מנחושת 

 אצל מצר וטשמעותה המלה על מפורסהסבר
 כאן בתוספות גם ועטן 59-54(. ,19 ב'כלמדהים

 דה-מ ים. בניבון ובעיקר -שיחור-דה-ם
-קנקנחום-.

 קד: שבת360
 adrementאדרימינ"ט

 358. מס' לעילראה

 קה.. שבת361
 liceליצ"א
 272. מס' לעילראה

 קה. שבת362
 llistal ש5[1לקשט"א

 נמצאת ואינה בלבון אחד בכתב-יד המופיעההסלה,
 שאינה משער. ובלונדינים מרש-י. אינהברסוסים.
 )א65(. פחכנסאלית או איטלקית אלאצרפתית.

 מראניח קה. שבת363
 השתי, חיט )קצה?וד piece אפייצ"

 עלית לכובדהנקשר
 הנול(של

 סדמיק המסהברת בטעות, כאן רשום התלמודנדפוסי
 )מס' במילתו לף פיצ-א=פהצא. במקום *36(מס' לה* 361 מס' לעל )ר lice ליצ"א בכחיכתן,המלים

 הוא hce. הגרסה את מחזק 631( סס' גם ור786
 הגרסה את גם משנץ, שמשק ר' חוטפות לפימביא.
 Ipen~e רעום: של )בצרפתית pancפ-נ-א

 פיצ-א. כגרסה לראות אפשר שך קרובה,במשסעות

פהצ-
 א. פ"נ" עם ליצ-א של בלבול א

כירא קה. שבת364
ניר liceליצ"א
 272. מס' לעילראה

טצתןתא קה. שבת365
)במתקןדולחהליאיי"ש

 הגברים( שלהטווייה ו ו8שו1
 במהדורת רק חלא בכתבי-היד. טופיעה אינההטלה
 רש-י. מאת שאינה ומכאן ,לימי-ש(.סונצינו

 יחנן אך שאש. כסימן המלה את השאירבלונדינים

 האלק(בעלה

שיאור
 שחורצבע

מרה
ניר

אימבט
 אמרהשפה,
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 5"1ו(, שלי: הכתיב חרטת )לפי כ-5[8[1שמדובר
 שלו ההכנה בנתרות דווקא אותה מזכירשבלונדהיים

 מתקן להפעלת מוט והוא שלנו. 366 מס'לנבי
 הטועיה. מתקן גם הנראה וכפיהאריגה,

 מצוביחאדה"ם קה. שבת366
 )במתקן דוחפהפריש"א
preseIpresseI הנשים( שלהטווייה 
 במהדורת יק אלא בכתבי-היד, מופיעה אינההמלה

 רשיי. מאח שאינה ומכאןבומברג,

מגדל קו. שבת367
 לשמירת מזנון mestierמישטיי"ר

אוכל
 . )ו[ מס' לעילראה

הילמי קח. שבת373
 מלחמי salmuireשלמויר"א

 שימורים()של
 . 30 מס' לעילראה

קשורך
 חולה לעיןמשחה

כוסילתא
 דם( )להקזתאיזמל

כוסכרתא
IaillendreIכוסבר 

 3*(. )מס' לוי של ומילונו 68-67( וע' ב' נלזנדהייםר'

 aillendre, גזדס בלונדהיים 38(. וע' פ' בלונדהייםוכן

 כתבי-היד. עדויות לרובבניגוד

גרגירא קט. 21בת377
אורה oruge loruguelאורוג"א

 כן- היזם והמכונה ל"ט ד. ב' במלכים המונאצמח
 זר' o[tlglule. כסוכן לתקן יש א' בבלונזוייםחרדל.

 LXXXV). וע' פ'בלונדהיים

 קט: שבת378
 malanzמלנ"ץ

 5. מס' לעילראה

 קט: שנת379
 [0(וסקפוליו"ל

 קט: שבת380
 roncesרונצי"ש

 . 100 מס' לעילראה

 קט: שבת381
 saljeשלי"א

 קט: שבת382
 01[01קפוליו"ל

 קח. שנת374
 luzieלוזי"א

 8נ1.י"הלעילמס'

 קה: שכת375
 flemieפלימיא"ה

 קט. שבת376

 קז. שבת368
 cuitureקויטור"א

מורפא
מזוהם( )פצעכווייה

מפיץ קז: שבת369
 ביותר זעיריםחרקים seironsשיירונ"ש

 הגבינה?()אקריות
 טתוך הלועזית הסלה נהפכה סונצינו מהסרחמאז
 העניץ. מחמת "שירכן" העברית למלהטעות

כשותא קז: שבת370
 שממנו )צמח,כשות homlonהומלו"ן

 הבירה( אתמכינים
 [51(. 1מס' לוי של מטתור,

פטריות קח. שבת371
פטריות 2["601בוליי"ץ

 130-129(. בלונדון-מב')ע'ר'

 הגוףכנפי קח. שבת372
 )הגדולות(נוצות 5סוחט1קפלומי"ש

 הקטנות הנוצות גזרתן(, ומאותו מבפלוסהלהבדיל
 הגוף. כל אתהמכסות

חמסין
פצעים

יועזר
 נענה שלסוג

הנים
קוצים

 חיוראמרוא
 )צמח(מרווה

פזתנק
 נענה שלסוג
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אוציא קט: שבת383
)גרגרנית חילבה fenogr(iפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

תחלי קט: שבת384
שחלתם creson lcressonIקרישו"ן

אפשיחה קט: שבת385
 לדלל לגזום, esenbrajierאישינבריי"ר

 כפלה קסמת עם ענף, branJe=branche.מלשק
 מסביר, לף רפאל דיסימילציה. מחמת אחת חתפלח
 ר לצפות, היה שאפשר כפי esbranjier כאן איןלמה

  275(. )מס'במילונו

גובי קט: שבת386
קטעים )5ח0(ת0[,טרונצונ"ש

טבלת קי: שבת387
פעמון eschelete אאישקיליט"

צבתא קי. שבת388
טינליי"ש

~tenilies) 
ltenaillesl צבת

 עיצור. מעץ הוא י1 והצירוף 8, האות עלההטעמה

 גופנאעמר קי: שבת393
כותנה cotonקוטו"ן

 26. מס' לעילראה

אסלא קי: שבת394
 לסלאלוואי, aloenאלואי"ן

 60(. )מס' לף של ומילונו 78-77( )ע' ב' בלונדהייםר
 ללטינית שעכרה 8106. היוונית המלה היאאלוואי

 חסל המקראי אהל של הנכל הזיהוילצרפתית.
 רבות, כסיות מציג התלמודי עלואין( )אלווץ.אלוא
 בספרי וכן למיניהג ובאנציקלופדיות במילוניםר'

 בצרפתית ובתלמוד. במקרא הצומח על פליקסיהודה
 בין בערבוביה לפעמים נתקלים ימי-הבינהםשל

aloenלבץ aloisne '630(. מס' להלן )ר 

מרפי קיא. שבת395
לחלוץ desjalcierדישילציי"ר

 לרופף הכוונה כאן אבל נעליים, לחלחן במלה:טלה
 ר בשינים. מדאי יותר דבקים שהיו החניכיים,את

 המס' *31, בטעות במפתח - 204 )מס' לוי שלמילונו
 בלונדהיים,(.של

סבכה קיא: שבת396
 רשת עשוישביס coifeקויפ"א

 222. מס' לעילראה

 קיא: שבת397
 pendanzפינדנ"ץ

 קיב. שבת398
 5010שול"א

שלאכא קיב: שבת399
זרבובית bro~onברוצו"ן
 (. 187 1מס' לף של מלתוי

פפיק*א קיג. שבת400
 415010,פיישול"א

~faissoleI 
 רצועה

צלף
שיה-צלף

 נילאנביא
שריף

 רישקאכורכמא קי. שבת391
 מזרחי )קורסם?( כרכום אוריינטי"לקרו"ג

orientelcrog 

שבשמתא קי: שבת392
 )גרגרנית חילבה fenogr(iפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

חומץ
 כתפיותסרטים,
 הגוף( על בגד)להדק

כף
סוליה
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 ותחחת עליק כובד קיג. שבת401
 שסדים ensoblesאינשובלי"ש

 שכורכים הגלילים. הם התחתון והכובד העליוןהנונד
 של מילונו ר האורגים. בנול השתי חוטי אתעליהם
 425י.לוי1מס'

עמתתם קיג. שבת402
 teliersטילייר"ש

. 
 אריגהמתקני

 ,בד(. tcileמלשק

עמתיפ קיג. וטבת403
 קרשים מוטות, reiles Ireilleslריילי"ש

 הנ"ל הלעז את 402 למס' מוסיף מכתבי-הידאחד

 אחר בכתב-יד אותו...": קורץ "ובמקומיכציון

 רילי-ש, הגרסה טילייר"ש, במקוםמשיעה.
 להניח, צריך כך אם מלתנו. על מצביעהשלכאורה
 ססרמים במיס" הפשוע האריגה מתקן אתשכינו
 קרש-. מוט, " הרגילה שמשמעותובשם,

אדמה קיג: שבת404
 טיןחומר, arzile larzilleIארזיל"א

 31. 1 מס' לעילראה

 גיליתאת קטז. שבת405
 החדשההכריתאיונגילי"ש
ewangileslevangilesI 

 הוא: היווני, המקור לפי במלה. מלההתרגום

 חי על הסיפורים ארבעת והם הטובות.הבשורות
 בתלמוד, הפסקה החדשה. הברית עיקר שהםהנוצרי.

 שחפת מהדפוס הושמטה עליה, רש-י של פירושועם
 אלא אותה פוצאים ואין הנוצרית,הצנזורה

 תמסכת, בסקי  לפעמים הסתרס הש"ס"בךחסדונות

 על טצביע שרש"י ברור, השלמות. במהדורותאו
 גליק" -עץ או גליל" "אק בין המליםמשחק

 - אוץ של - חיבור כלומר - "גיליק1במשטעוח
 הישנק אוומלית ובין עוץ"( "של או חמס"כלומר

 הצרפתית. כמלה ניכריםשעקמותיו

לברץ קיח. שבת406
 )מצעיםלבדים Iiltresפילטרי"ש

 לסד(של

 קיט. שבת407
 aldestol] לפלדישטו"

 קכ. שבת408
 mantelמנטי"ל

אונקלי קכ. שבת409
 רחבלבוש sarazineשרזינ"א

IsarraLlncl
 זה פירוש מחזק ורש"י ערבי, ולבוש(כמשמעו:

 בלו1דהיים ר הלגוש, של הערכי השם אתכהוסיפו
 אינם עתיקה לצרפתית המילונים 2. הערה . 144 ע'פ',

 התואר. של הזה השימוש אתמכירים

קלבסה קכ. שבת410
 מרופד מקטורן ganbcisגנביי"ש

 Iganbaislן
 97. מס' לעילראה

חלוק קכ. שכת411
 כותונתגופיה, chemiseקמיש"א

 האחרונים החרות עד הבשרי עור על שלובשיםהבגד.
 ארוכה. כותונת מעין הגוף על לובטכםהיו

ספרקץ קכ. שבת412
רצועה feisole lfaissolelפיישול"א

 כחבי-יד. כמה שנורסיט כפי לקרוא, ישאיי
 מדובר שכאן בפרט ברבים. reisolesפישולי-ש

 כד, הנראהירצועות כפי שהם ספרקץ'..ב-שני

 הרגלייםן ע4שכורכים

אנפילייאות קכ. שבת413
 )כמין בתי-רגלחם chalcesקלצי"ש

 מבד( עשךיםגרביים
 204(. ,מס' לר של מעונור'

פרנוד קכ. שבת414
 בתי-ברכיים jenoilesיינוילי"ש
ljenoillesI

 במפטמם. מצרה המלה אץ זו ובמשמעות זובצורה

 מצמה ה-ן ניניה-ירי"ש(: 5(ז(1[[0חטנ בצורח אםגי

תנשיא
 מתקפלכיסא

פקטורן
גלימה



 זו. פרסה להשזיף אפוא ואפשר כהבי-הןר,במחצית
 786(. )מס, לף של סילוער

פרגוד קכ. שבת415
 מכנסי-ברכייס knihosesקניהושי"ש

 אשכנז"()"בלשך

סחרך
 משוץ( )אומתכווץ

נר
טמרה

קורנס
פטיש

אפיקטףזץ קכג: שבת425
 הקאהסם restריש"ט
 של אימה ולכאורה אהד, בכתב-'ד רק מצף""מלה
 לצרפתית הגדולים במילומם מופיצה אינהרש-י.
 מים בכל סימוכץ לה מצא כ*ודהים אבלעתיקה,
מקושת.

 מחרשא שליהר קנג: שבת426
 מחרשה של קנקן coltreקולטר"א

 את הפולחת)היתד
הקרקע(

 252,. )מס' לף של פקתור

ווצעא קכג: שנגז427
 אצר doledoireדולידיר"א

 גרון()מעין

סר קכד: שבת428
מכחש fosoir lfossoirlפח8ף"ר

 70. מס' לצילראה

וכבדץ קבר: שבת29*
 )מצעים לבדים feltresפילטרי"ש

 ליד(של

מאבדות קכד: שבת30*
 פטאטאים escovesא"שקובי:ש

13*(. )מי לר של סילוק ר' ewobts. לקרוא צףךאמי

רעפים קכה. שבת431
רעפים tiulesטיולי"ש

גשש
מנה

 פינס( )או:פעם
 )צמח(טילם

פגר*פח קכב: שבת419
יעה 8681יwadil 1ח-"ל
ראה

 לה*
 1093. מסו

דחת קכב: ועבת420
את-חפירה פסקפיל"א

פ6ז
קלשם

כוש
פלך

כרכר
כרכר

שוקצא
חוד

 קכח. שבת432
 menteמינט"א

 קכח. שבת433
 rudeרוד"א
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צחרי קכח. שבת434
 )צמח(צחרה sadreeשדריא"ה

 מאותו הצרסתית והמלה הארמית שהמלהברור,

 סלת- זה לצמח משמשח היום של בצרפתית הן.מוצא
 sarritilc.ההקטנה

צתתי קכח. שבת435
 נענה שלסוג 1ס011קפוליו"ל

אבריש קכח. שבת436
 )?(איזוב esbeאישב"א

 את בו רואים יש קשה: "אברתא" הצמחזיהר
 בו הרואים ויש הפפירוס, נוצר שטמנו הסוף.הגומא,
 בעתתי: רפ"י של תרגומו גם האיזוב, ממיניאחד

 ביוונית-לטינית. hysopus מן esbe גזרכלונדהיס
 על גם אבל "אחוב". מהעברית נשאלת מלהוהיא
 55(. וע' ס' בלונדהתם ר חולקים. יש זוגזירה

 קכח. שבת437
 sadreeשדריא"ה

 434. מס' לעילדאה

 קכט. שבת438
 15ט6בוי"ש

 134-132 ,ע' ב' בלונדהייסך

 קכט. שבת439
 דם( )להקזת איזמל aemieפלימיא"ה

שפטי קכט: שבת440
 במובן: )כאןשפם gernonגירנו"ן

Iguernonlחיה( של פרצוף 

מלפפין קכט: שבת441
לחתל enmeilolerאינמיילולי"ר
lenmaillolerl

 ומס' 1224 מס' ולהלן 375( )מס' לר של סן*טך

.1533

טווסך קל. שבת442
 )באיטלקית(טווס pagoneפגונ"י
 מאת שאינו וברור. אחד. בכתב-יד רק נמצא זהלע,

רש"י.

יקש קל. שבת443
לקדוח forjier רפוריי"

 470(. 1מס' לוי של מילתוי

קלבא קלג: שבת444
שרף-עץ resineרישינ"א

 פירוש בחוך מופיען הלועזית שהמלה רק לאבאן
 שהוא זרותה. את המציין הגרשיים סימן בלירש"י
 נוסח בתוך במעות שזלפה אפילו אלא שכיח,דבר

התלמוד.

חספניתא קלד. ובבת445
 שבה צרעת, מיןאוביידר"א
aubeidre(?)1 1 מתבקעות הפנים 

 בכתבי- אבל המלה. את בלונדהיים פענח לאבספריו
 בבית-הספרים השמור בעזבונו. שהשאירהיד.

 את מביא הוא בירושלים, והאוניברסיטאיהלאומי
 הצרעת כי )לכן(. aube מלשק aubeidreההשערה
 טשסט סצטס הוא השאר בין העור. אתמלבינה
 שבו (Apuleius). אפוליאוס הלטיני הסופרמכתבי
 )מ-atbedo albedinem ,ה מסוג למחלה קוראהוא

 אחד או - הקושי albedre). בצרפתית לגזוראפשר
 לצורה, מצפים הינו לא רש"י שבימי הוא. -הקשיים
 יותר. מאוחרת הנראית ל-ט. הפכה ה-1שבה

גרפץ קלד. שבת446
ציציות fernjesפירניי"ש

 הצורה אח בלונדהיים העדיף למה לי, ברורלא
ternjesעל frenJes ,)למלה קרובה שהיא 'פריניי"ש 

 lianges. ימינושל

נדיף קלד. שנת447
לנפח enfler ראינפלה'

חשי
 )צמח(צתרה

יוכה
אשכרוע

כוסילתא
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ניפוותא קלד. שבת448
רחת wan Ivanlו"ן
 מגש בצורת לנפותה, התבואה את סרקירים שבונלי,
 יריות. שתי בעל נצרים שלגדול

מעף קלד. וטבת449
לנשום [8ח"81 ראליני"

 76-75(. )ע' ב' בלונדיניםר

לשורקיה קלד. שבת450
להחליק eslaurjier ראישלאוריי"
leslorjierl
 האל"ף הימצאות אבל eslorjier. כתבבלונדהחם

 הלטיני והסקור כתבי-היד בכל הף-ולסני
exlubricareהדיסתונגה על לדעתי מ?ביעיס au או( 

 rorge - *faurga - .fabrica בהשתלשלות כסוטס(,

 מביא הזה, לנזרק 64( )מס' ערך המקדיש לר.רפאל
 כגק ט(, )בטקום ע נשארה שבהן צורות, של רבמספר

.lovcrjier

פיהק קלו. עשבת451
 לפהק badeilier lbadaillierlבדייליי"ר

 דה"מ קפ"ט e~o דעה יורה טור על יוסף ביתר'

 שלנא, דפס של נ"ה ודף כאדם..." ומירש-י-ומ"ע
תר"ס(.

מפורבל קלז: שבת452
מרופד feltrezפילטרי"ץ

 כעוד. 429 מס' לעיל ר' ,לסד(, reltrcלשק

משטרת קלו: שבת453
מסננת estende אאישטינד"

 של זרבוביתו על הנמתח אחר חומר או בדבצורת
 את רק מביאים עתיקה לצרפתית במילוניםכלי.

 "מיתות".המשמעות

 שרסקלנסא קלח. שבת454
 מתקפל כיסא 8101*1416פלדישטו"ל

סייאנא קלח: שבת455
 לסד שלכובע feltrinפילטרי"ן

כשותל קלט. שבת456
כשות homlonהומלו"ן

 370. מס' לעילראה

 שכרמשתלין קלט: שבת457
 )שכר( לבשל bracierברציי"ר

 את להבק כדי במים השעורים את לשרותכלומר
הבירה.

קמחים קלט: שבת458
 עובשכתמי jeines tiainesIייני"ש
 נגזרה שהמלה מסביר, במילונו(. 16 )מס' לוירפאל

 כעק מוסיע שהעובש מפני "לבן", canus.סלטיניח
 2026. מס' להלן גם ר קטנים. לבניםפרחים

אינומלין קלט: שבת459
שיקף ח0180קפוישו"ן

 61. מס' לעילראה

 קלט: שבת460
 אגוטידור"שבריי"ש

agotedorsbrcis 
agotc~ursI Ibrais 

 כשהוא בסים. השרויות שעורים של בנוזלמדובר.
 נסרר הוא ואז כלי, אל מכלי העירוי בסוףמטפטף

 למלאכה חשש יש הראשנן. בכלי הנשארתמהפסולת
 את מתקן 132-131( )ע' ב' בלונדהיים בורר.של

 שתי הזה בלעז ורואה ספרו של הראשון בחלקהכתוב
 אגוטידורי"ש פסולת, breis, בריי-ש נסרדוח:מליס

.agotc~urcs.התיקף אם ספק, לדעתי טפטופים 
מוצדק.

ממחי  קם. שכת461  )בנוזל( לערבב destenprer רדישטינפרי"

נשתות
שעורי-בירה
מטפטפות
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שחלחפ קם. שבת462
 שחליים creson lcressonIקרישו"ן

אמיתא קמ. שבת463
נענה menteמינט"א

ניניא קמ. שבת464
נענה menteמינט"א

 דפוסי וברוב בומכרג כמהחרת כתבי-יד, בכמהחסר
 שורות כמה כי מיותר, נראה התרגום )ובאמתהתלמוד
 וכאן mente, הוא ש"אמיתא" מוסבר, מזהלמעלה
 כיחיא"(, אמיתא? "מאיכתוב

חילתית קמ. שבת465
חלתית lazreלזר"א
 הנקרא צמח, של משורשו הטוסק שרף היאחלתיח
 חריף, שריחו fwtida ,assa שלטינית חלתית תאגם
 ולרפואה. לתבלץ בו משחמשיםוהיו

 ירקאדה"ב קמ: שבת466
 )?( 8ישא cerfoilצירפוי"ל

 יותר פועליו אלא לפטרוסיליק, הדומה צסחהוא
 את לתרגם באה הצרפתית המלה איןרחבים.
 את הסרר ירק של שגמא לתת אלא"ירקא",
התיאבק.

 בצועיליבצע קמ: שבת467
 בכסיסה morsilantמורשילנ"ט

1ImorsillantI ן 
 במשמעות פיעל של פודל בינוני היא הצרפתיתהמלה
 במקום להצית אסשר . חתיכה" אחרי חתיכה-לנשוך
 נוהג אינו שרש"י טאחר - כלונדה-ם של זוקריאתו

 - שם-הפועל בצורת אם כי פולל להביאבדרך-כלל
 תואר-הפועל morsilons, סורשילונ"ש הקריאהאת

 rccutolts .)81על-דרך

מכבש קטא. שבת468
 בגדים( )לגיהוץ מכבש prcscפריש"א

 ן prcsseIן

אימום קמא: שבת469
 תבניתצורה, lbrmeפורמ"א
 לשמור כדי הנעל, בתוך ששמים בתכנית. כאןמדובר

 את זה לכלי קבעו הלשק מחדשי צורתה: את לתקןאו

 יש ד', כ"ו, כלים המשנה גרסת לפי "איסום"השם
 של מישנו ראה סתר. מעות הנראה כפי בגמרהכאן
 471(. )מס'לף

אוד קמג. שבת470
 חתייהשפוד ח80זס!פורגו"ן

 470(. ימס, לף של סלתיר

אפונץ קמג. שבת471
 צמחים, )סוג בקיות jeses ljessesIיישי"ש

 האפונה( אתהכולל
 (. 162 וע' ב' בלונדהיםר

 קמך: שבת472
 prunetiפרוני"ש

 קמד: שבת473
 codoinzקודוינ"ץ

 קמד: שבת474
 cormesקורמי"ש

 lbb. מס' לעילראה

 קמד: שבת475
 jardonsירדונ"ש

 chudons חתינו קרדונ"ש, הגרסה כתבי-ידבכמה
 סלים בהרבה כסו כאן, "4 110(. מס' לעילנראה
 שהחלה ה-0, של בתעתיק היסוס רה"י. שלאחרות

 מדגיה אותה שהביא הארוך, במהלךל-התרטב".
 כשי"ן. להגייהכקו"ף

מפצע קמה. וטבת476
 לטפחלחבוט, blecierבליציי"ר

 ח18.ראהלעילמס'

פגעץ
שזיפים

פרישץ
 )פירות(חביבים

עחררץ
 העחררפירות

קהלכם
 קררה שלפירות
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קומשכן קמה: שבת477
רגזן comtonקומטו"ן

 הש התלמת-ת שהמלה בפירוש. מציין רש-יבאן
 היא הנכונה הנרמה ואמנם לעז". "לשוןבעצמה
 אלא "קומסק", ובצרפתית "קומטין"בארמית

 קוראים מלנא בדפוס ביניהן: התבלבלושבדפוסים
 ברש"י המהחיל ובדיבור "קמסק" התלמודבנוסח

 שבני להעיר, ראף הושמט. עצמו והלעז"קוטטץ"
 על התלמוד במאמר ספק. בלי שמעו רש"י שלדוח

 הנכונה הגרסה הנראה כפי כך - ו"הגמון""קומטין"

 שכהם הצלב, מסעי של הד מבריה. על המשתלטים-
 שבארץ- הקודש ערי כיהודי שמות הנוצריםעשו

 239(. ,מס' לר של מילונו רישראל.

למיכרז קמו. שבת478
לנקב poindre אפוינדר"

מחתך קמו: שבת479
 לעגל redonier IredognierIרידוניי"ר

 שיכנס כדי מעוגל, שיהיה עד הקנה את לחדדכלומר
 לקרוא צריך אולי החבית. נקב כוצךכדקק

rodonicr'12*1(. טס' להלן )ר 

לברץ קמו: שבת480
 )מצעים לבדים l'eltresפילטרי"ש

 לסד(של

 בבלחתא כיפי דה"מ קמז. שבת481
 קפלים froncesפרונצי"ש

 480(. ומס' לוי של מעתור

מחגררץ קמז. שבת482
לגרד graterגרטי"ר
 "גרסינד! "גרטי"ר": במקום בטעות, מובאבדפסים

 של מילונו ו" "גרסי"(. מעבר: נוסח היה הנראה)כפי
 498(. ,מס'לף

מגררת קמז. שבת483
 קרצפת, lestreilleI "11ם[(05אישטרייל"א

מגרדת

בפרקה קמז. שבת484
 שמוטה esloisiede אאישלוישייד"

 יצאה שעצמה דהיינו שנקעה, כרגל או בידמחבר
מפרקה.

טגררת קמז: שבת485
 קרצפת, estreile lestreilleIאישטרייל"א

מגרדת

לפופי קמז: שבת486
 להתל enmeilolerאינמיילולי"ר
Icnmaillolerl

 44. 1 מס' לעילראה

דיילך קמח. שבת487
 שוטר פקיד, menestrelמינישטרי"ל

)התה( ליהשביך קמח. שבתאא4
לשמוט esloisier ראישלוישיי"

 484. מס' לעילראה

מראה קמט. שבת489
ראי miredoir רמירידוי"

 קנ. שבת490
דישקומברימינ"ט
descombrcment

 בץ המשותף על להצביע הנראה כסי רש"יכוונת
 "פיקוח "פקח": הנזרק של השוניםהשימושים

t~tVD1מפקחר, "יץ גם ואולי הגל" את "המפקח 
 להלן ואף שם כתבי-היד, בכל כמעט שהגרסה,מחר,
 וכלומר במי"ם 1138, ומס' 744מס'

aesL1)n~brcnlcntולא desconbrement ,)בנו"ן 
 )כגק זה מסת במלים רש"י של הכתיב לדרךבניגוד
 ולהלן anpoles, 277 מס' cnpcmic. )4נ מס'לעיל
 prembre לפנינו גם יש אולם 11,יס1ק011ט(; 1601מס'
 של מאוחר תיקף כאן קרש או 1321. סס',לעיל

 תקופת של סיטן בכך לראות שצריך אומוסרים.
 6 לפני מוגשם ככר כשהמעבר ל-נם, מ-6מעבר
 9. לפני הושלםוטרם

m~D
חילוץ
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קש
lestraimI קש

אביסנא
כובד

כסלים
 )השריריםכסלים
 הירך שלהפנימיים
 לכליה(סמוך

חילפי
סרפדים

קורקבן
 השלישי )החלק המסם cenpeilצינפיי"ל

 מעלי-הגירה(בקיבת
 . 1 1(6 מס' לעילראה

קליבוסת קנב. שבת496
מותן hanchcהנק"א

פורסי קנך. שבת497
 שוטרפקיד, menestrelמינישטרי"ל

עששיות קנד: שבתח49
 עשתותגושים, masesמשי"ש

יתד קנה. שבת502
 זיז וו,יתד, chcvileקיביל"א
Ichevillel

פריצות קנו. שבת503
 לחרוג מהדרך, לסטות cswcierאישויי"ר
IcsveicrI,גדר לפרוץ מהקו 

מכבנתא קנו: שבת504
 סיכה espin~lcאישפינגל"א

 מלה כאן יש ובאחדים חסרה. המלה כתבי-ירבכמה

 223 213, מס' לעיל ,ר' noscilc נוש""אאחרת

ועוד(.

ייסתנא קנו: שבת15(5
 משאת מנה,אמינישטרישו"ן

[amenestraison]amenestrison 

 62. ומס' 48 מס' לעילראה

 מחרשת שליתד קנז. שבת506
 מתרשה של קנקן coltreקולטר"א

 את הפולחת)היתד
הקרקע(

עירובין

 קנ: שבת491
 estreimאישטריי"ם

 . א12 מס. לעילראה

 קנא: שבת492
 ensobleאינשובל"א

 11י4. מס' לעילראה

 קנב. שטת493
 fiancsפלנק"ש

 1477. מס' לקמןעיין

 קנב. שבת494
 ortiesאורטיא"ש

 קנב. שבת495

 ImassesIן

כתיתא קנד: שבת499
 פגימותקיריון, ארידוישידור"
redoisedure[redoissedure] 

עפצים ג. עירובין507
 טפיליים )גידולים עפצים galesגלי"ש

גוולקי קנד: שבת500
 האלון(בעלה

שקים taschcsטש,קי"ש
 הבולט לחי דה"מ ה. עירוביןח50

 תומך( )עמוד אומנה pilcrפילי"רחבק קנד: שבת501
 התסננה אחרי מקנסה התלמודן בדסוסי חסרההמלה )רצועת-לטן חבק ccngic אצינגל"

 לו...". קורין "וכאן כתוב: ולפניה העמוד.שנסוף וכיו"ב(לסוס
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סיעתא ח. עירובין509
 זיז וו, יתד, chevile lchevilleIקיביל"א

 ח: עירובין510
 chcvilesקיבילי"ש
(chevillesl

 ט. עירובין511
 apostאפוש"ט

 (. 101 )ע' ב' בלונדהייםר'

 יט. עירובין519
 fancפנ"ק

 *45 מס' לוי של סלתוי

 כא. עירובין520
 ranperרנפי"ר

 של ו:סשמעות  שהוא "לזחול", בלונדהיים כדבריולא
ramperימינו. של בצרפתית 

תפוס כז. עירובין521
 )אחדקשת-האוכף ar~onארצו"ן

 החלקיםמשני
 המהוויםהמקבילים

 האוכף( שלדאת
 רש"י פירוש של פסקה באותה פעטחם מוסיעההסלה
 בכחבי- אבל בומברג. מהדורת סאו התלמודבדפוסי
 אחד, כתב-יד מבשולי חוץ איננה, לנו הידועיםהיד
 105(. )ע' ב' בלונדההם ר' אחת. פעם רק שםוגם

קיוהא כז: עירובין522
חמיצות egrum laigrumIאיגרו"ם

 67-65(. וע' ב' בלונדהייםר'

פעפועין כח. עירובין522א
קקול"י
ארמי". "כלשון מלה היא כי ללעז, בטעותנחשב

 כח. עירוכין523
 jotelesיוטילי"ש

 כח. עירובין524
 polpierפולפיי"ר

גודגדניות כח. עירובין525
 כוסבר aliendre laillendrelאליינדר"א

 376. מס' לעילראה

כשות כח. עירובין526
כשות ח10חוסאהומלו"ן

 370. מס' לעילראה

יחידות
זיזים ווים,יתדות,

לבוד
מסונף

 היקשיט
בונן

מטפט
לטפס

עמוד ט: עירובין512
 תומך( )עמוראומנה זיונךפילי"ר

 ע. עירובין513
 adrementאדרימינ"ט

 358. מס' לעילראה

 יד: עירובין514
מזנומישטיי"ר
mestier

 . 155 מס' לעילראה

 יד: עירובין515
 (00קו"ט

 189. מס' לעילראה

 יד: עירובין516
 salmuireשלמויר"א

 30. מס' לעילראה

ארוכות סו: עירובין517
 קרשים לבזבזים, espondesאישפונדי"ש

 לאורך המיטה()שבשפת
רבקות יז: עירובין518

צמד copleקופל"א
 כתבי-יד. בשני רק נמצאת הצרפתיתהמלה

קנקגתום
 שחורצבע

מגדל
 אוכללשמירת

סרבל
 כותונתשמלה,

הילמי
 )שלמי-מלח

שימורים(

פעפועק
)סלקה?, סלקמין

 ~pY?)ירבוז?,

חלגלוגות
 חלגלוגהרגלה,

 בר()עשב
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שחלצם כח. עידובין527
 שחליים creson lcressonIקרישו"ן

גרגיר כח. עירובין528
 )צמח( אורה oruge Iorugueiאורוג"א

 377. מס' לעילראה

כעגבו כח: עירובין529
 טיגן( )או:מטוגן fritפרי"ט
 כשהוא רש"י, של דרכו כי קשים, המירושיםשני

 שם בצורת אותו לכתוב לצרפתית, פועלמתרגם
 אלא כאן, רק לא כתבי-היד. כל גרסות אולםהסימל.

 שם מ שאק מעידות, 1684, ומס' 1 ח36 מס' להלןגם
הפועל.

אוזילתא כח: עירובין530
 אגודהחבילה, boljoleבוליול"א

פולין כח: עירובין531
 שעועיות feisols 1)8]50151פיישול"ש
 המלה התלמוד בדפוסי phaseolus,מלטינית
 על פירחי כל שאין אלא עור ולא חסרה.הצרפתית
 השורות שתי כל על ואף העמוד. שבתחתית"פולין",

 בעמוד. רה"י פירוש סוף הושטס כאילוהאחרונות.
 נגזר במישרין phaseolus מן שלא בדעה,הבלשנים
 קרובות מלים שתי בהשפעת אלא 501,%.)501[1,(

 ח1ט11"5[ק, וגם קטן", "פול fabeolus.במשמעותן:

 את רק טוראים במילונים קטנה"."אפונה
 . airol]הפרובנסאלית

מגדל ל: עירובין532
 אוכל לשמירתמזנוןמישטיי"ר

nlestier
 . 155 מס' יעילראה

אסימון לא: עירובין533
 )חתיכת גולם עשת, fladonפלדו"ן

 י נ פ ל ת. כ תמ
 צורת בהשהוטבעה
 (מטבע

מגיל לד. עירוכין534
 אוכל לשמירת מזנוןמישטיי"ר
nicsticr

 בכתבי- חסרה. המלה בדפוסים . 155 מס' לעילראה
 "נתכוף המתחיל הדיבור אחרי נמצאת היאהיד

 . המגדל" בראש שביתתולשבות

קתדס לד: עירובין535
 כלונסיתד, ופקפ"ל

 כבשיכבחטי לד: עירובין536
 לכופף pleisier IplaisslerIפליישיי"ר

 בדפוסים. חסרההמלה

 לד: עירובין537
 osieresאושיירי"ש

 לד: עירובין538
 rudeרוד"א

 מא: עירובין539
 יםלב pelege Ipeleguelפיליג"א

 . 122 מס' לעילראה

נמל מא: עירדבין540
נמל אסקפור"ט

הדרוקן מא: עירובין541
פערת musge ImusgueIמושג"א

)מחלת-הפה(
 אבל סונצינו, מהדורת מאז בדפוסים מופיעההמלה

 מוצא את מסבירים כלל בדרך איננה.בכתבי-היד
 "פעמוני פרחי עם הפה פטריות של בדמיונןהמלה

 מדמינן בצרפתית האביב" "פעמוני ושםהאביב",
 בצרפתית moschus, בלטינית המושק, ריח עםריחם
 אי-אפשר אחרת, דעה לפי אולם musc.חדשה
 ומציעים moschus. לפי שלנו הצורה אתלהסביר
.muricaלסי נקרא זה לפי והפרח קטן". "עכבר 
 בצורת היום של )בצרפתית עכברת עם צורתודמיון

 (. 150 וע' פ' בלונדהיים ר' muguet).הקטנה:

אורבנק
 )לקליעה(נצרים

 פנס( )או:פגם
 )צמח(סילם

 היםשלולית
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 מג עירובין542
 graveleגרביל"א

 בים המכוסה הים, שפת שעל בחול מרוברכאן
 לשוט יכולה שה שספרה ]טפחי0ד, מעשרה-פחות
בו.

ספר מה. ?ירובין543
 יסרגבול, marcheמלס"א
 במקום "עיר" קוראים התלמוד שלבדפוסים

 שם. יעקב" ב"עץ עין אך-מרק-א",
גס מז. עירובץ544

חופשי privezפריבי"ץ
 טחינת בימיים שאץ בני-אדם, ביחסי חופשיהכוונה:
 privauti, היום של בצרסתית השווהנימוסים:
 נבר בץ בפרס לא-מנוססה, מאחה חששית"התנהגות
 בדפוסים. חסר הלעזלאשה-.

 קיבר)פת( נו. עירובין545
 איכות בעל משנק seondier רשיאונדיי"

נחותה

 נבראדה"א נח. עירובין546
 קנקנת wedile lvedillelידיל"א

 לה*ראה
 627. מס'

מגג נח. עירובין547
סיף joncיונ"ק

מרפסת נט: עירובין548
 מרפסת מתלת, מסבר, aledoirאלידוי"ר
 *75-7(. )ע' ב' כלונדהתםי

תונבטו סח. עירובין549
 הלם, עילפון, estordisonאישטורדישו"ן

מבוכה
 הלעז ב'(, א'. )בראשית "תהו" של תרגוםהוא

 של סילונו ר' המפרא. על רש"י שבפירושהראשון
 1430. )מס'לף

פסיפס עב. עירובין550
 גדר-כלונסאות 1-שpalfis ]9פלפי"ש
 ומשאיר -981, המלה התחלת את רק רחבםנלונדהים

 8חא9 שהשם מסהבר, אבל בספק. סיומתהאת
 "יתד fixum .padum)לסירת

 נעוצה-
 עדות לה שיש (,

 גרסת את תואמת לספירתם, הי"ג במאהבצרפתית
 מופיע הדה-פ חסרה. המלה בדפוסיםכהבי-היד.
 מכתבי-היד. באחד ססיפס- "בצורת

נורא עז: ?ירובין551
מכחש fosoir lfossoirlפוושף"ר

 70. מס' לעילראה

שבנקמש ?ז: עיררבין552
  מעצד dokdoircדולידויר"א

 גרזן()מעין

חוצרץ עז: עירובין553
 מדרגות חווקים, eschelonsא"4קילת"ש

 סולםשל

שליבות עז: עירובץ554
 מררגות חווקים, eschelonsא"שקילונ"ש

 מולסשל
 התלמוד כלשק כי לסים, סלם בץ כאז מבחץרש-י
 על מצביע והוא סולם, נקראות רגילות מהרנותנם

 וכץ המיטלטל סולם של eschelons בץההבדל
idegre~קבועות. מדרגות של 555( מס' להלן )ראה 

מדרגות עז: עירובין555
 מדרגותדרגות, degrezדיגרי"ץ
 ובץ הלש"ת בץ הסדר החלפת יש כתבי-ידבהרבה
 שווה שהיא tVed בהשסעח אולי )גדדי-ץ(.הגיס-ל

degrd-הקדומת. כליל 

יתד עה. עירדבין556
 זיז וו, יתד, Ich~villel *ואסא(קיביל"א

גוחשראות עת: עירובין557
 מרפסת טיילת, מעבר, (601"81אלידוי"ר

 רבים, בצורת להיות יריך היה הלעז הדה"מלפי

"ק
 חצץחול,
 מים( בו)שנתערבו
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 כיחסת אבל רכים, כצורת שהוא להיות. יכולואמנם
 סופית. 5- בה שאיןהנושא,

 עריכה( )צ"ל: עריבה פא. עירובין558
 )לעצב להעגיל entorterאינטורטי"ר

 עגולה( בצורהמאפה
 "עריכתה דה"מ בפירוש ומקומו בדפוסים.חסר

 טילונו ר' שעורים". כעריכת( עריכתה זצ"ל:כעריבת
 127(.שללוי1מס'

אכרים פב: עירובין559
 דברי )לפי בקררועה bovierבוביי"ר

 "מנהיגירש"ק
שוורים"(

 לפת בכחבי-היד טקומה בדפוסים: חסרההמלה
 רבים: צורת יסח מיתק, תטרים". "מנהיגיהמלים

 7183 1טס' לף של מילתוו ר' בקר.רשי

זיז פד. עירדבין560
 קורה )שבץקרום soliveשוליב"א

לקורה(
 . "דז" וה"מ בתחילת מקומה בדפוסים: חסרההמלה

יתד פו. עירדבין561
 זח וו, יתד, chevile lchevillelקיביל"א

משלשל
 אוהל( של )קלעלקלוע

אסיתא
מדוכה

קיבורת
 הזרוע(, )שלחלק
 בשר מלאשהוא

 רופסדה"מ
 רופף()נ"א:

fonteineI[ontaineI במצח( מרפס( 

שיפתח צו: עירוכין566
 בגד( )של פס-שולפים cimolsצימול"ש

 ע' ל"ט, כרך Romania. בלונדהים, של במאמרור
.165-164

חוטים צו: עירובין567
 אריגים( )שפות מללים orelsאוריל"ש

 2442. מס' ולהלן 619(. 1מס' לוי של מילונור'

 תחליף לאדה"ם צט. עירובין568
 להפרשת )הגורם שיעול 708טו"ש

 רוק( מסתם להבדילכיח,

שירטון צט: עירובין569
 )סחף( בוץטיט, limonלימו"ן

ניתרץ ק. עירובין570
 להתמתח,אישטינדייליי"ר
estendeilier1 lestendeillierl להשתרע ן 

מטפס ק. עירובין571
לטפס ranperרנפי"ר

 520. מס' לעילראה

עוקצא ק: עירובין572
 לנעל( )שמתחת סקסר espieאישפיא"ה

 מהמלה נגזרת כהיותה תמוהה, נראית espieהגרסה
 ואולי היום. של כצרפתית ט"[ק6 שביסודהגרמנית,
 המקורות, שבכל )אף-על-פי אישפי"י לקרואצריך

 היא הסופית האות אחד, כתב-'ד רק אמנםביניהם
 כעיקר רבות, עדףות עליה שיש צורה. . &espiאל"ף(

 au Mort La 01א -[30( הי"ג מהמאהמכתב-יד
.mondשל כמילון המובאת Tobler-Lommatzsch 

 מש"י של שבימיו לטענך, אפשר אולם espiet-בערך
 מאידך עיצורית. סיומת כלי זה מסוג צורות היולא
 דפוס בתלמוד וגם שבמקורות י-א הסיומתגימא
 בקושי רק מתאימה כך( לתקן מקום יש רמ"הו,ספרד

 ה-1. על מוטעמת 10 צרפתיתלס'ומח

 פו: עירובין562
 trecier רטריציי"

 פז. עירובין563
 mortierמורטיי"ר

 293. מס' לעילראה

 צה: עירובין564
 bradonברדו"ן

 9. מס' יעילראה

 צה: עירובין565

פונטיינ"א
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שגא ק: עירובין573
 כותונתשמלה, coteקוט"א

 שבו התלמוד, על רש"י בפירוש היחיד המקשכאן
 מקומות, שבעה כעד נקבה, בצורת מופיעההמלה
 ועוד. 189 טס' לעיל ר' זכר, צורתשבהם

מחצלת קא. עירובין574
 מחצלת רשת-נצרים, cleideקלייד"א

גשמה קא. עירובין575
 בריחים ברזל, מוטות reilesדיילי"ש
IreillesIהדלת( קרשי את )המחברים 

 ביעתא וכן דהעמ קא. עירובין576
 אסכלה gradilגרדי"ל

 501(.רמלונושללר1טס'

מנעולץ קא: עירובין577
 מנעול seredure lserredurelשירידור"א

 . רחבין" וראשיהן בפתחיהן, עניים שעושץ עץ,"של

נגר קא: עירדבין578
יתד chevile lchevillelקיביל"א
 המושך סליל, מפילה היתד משיכת דלת:לסגירת
 הבריח. אתבחוט

אמיתא קב. עירובין579
מדוכה mortierמורטיי"ר

 293. מס' לעילראה

מעגליו
 גלגלים,מעגלים,

קשתות

מיינך
 לסד שלכובע

דוחקיו
לנעוץ enpeindieאנפיינדר"א

דות קב: עירובין583
 escrleneאישקריינ"א

"n~Dlescralgnel כותבבלונדר1יים ,escrailgine נותנים המילואם אבל 
,escriene.escreigne 

 ומר כלימיני קג. ,3ירובין584
 %ל harpeהרפ"א

 קג. עירובין585
 werue lverruelוירוא"ה

 קג: עירובין586
 bendelבינדי"ל

 251. מס' לעילראה

גלגל קד. עירובין587
 כננת( )שלציר tornטור"ן

 מתמתפלי קד. עירובין588
גיגית 1ת6801ן basinבשי"ן
 בתלמוד, רק ונמצאת בכתבי-היד, חסרההמלה
 סאת אינה ובכן רמ"ה. בסביבות בספרדשנדפס
 הספרדית המלה את בה רואה ובלונדהייםרש"י.
.hac~)t

ומיומי קד. עירובין589
 פעמוניםצלצלים, cenbesצינבי"ש

 (. 194 1מס' לוי של מילונור'

פסחים

יציע ח. פסחים590
יציע apendizאפינדי"ץ
 צדדי "אגף אבן-שושן: שבמילת 2במשמעות
 הראשי הבניין מקיר בשיפוע יורד שגגובבניין-.
 99-97(. וע' ב' בלונדיניים ר'ולחוץ.

יבלת
יבלת

צלצול
 חגורה"וה

 קב. עירובין580
 cerclesצירקלי"ש

 קב: עירובין581
 ח[(111,פילטרי"ן

 קב: עירובין582
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 חקנו שאיתה,, גת סו. פסחים 597מגדל ח. 'פסחים591
 גת של עדשים אוכל לשמירת מזנתמישטת"ר
mestierמיי"טmeit Imaitl הגת, של )חלק ארסה 

 את מניפוטשבןראהלעילמס'155.
הענבים(

 557(. 1טס' לף של מלוףר
בקעה : ח פסחים592

מישור, chanphnieקנפני"א
[chanpagne]טרצופץ יז: פסחים 598 פתוח,ושדה

ן
 מזוודותילקוטים, males מלי"ש שדות שלאתור

 עור()של 99. מס, לעילר,
 עור" "של אחרי אחד ככהב-יד רק נמצאתהמלה

 כדפתרם. ואימה "שלועזץ", ולפניה:שבפירושנו,
 רש"י. מאת היא חם ספק,ברקליס ט: פסחים593

בואש puteisפוטיי"ש
 החוקרה, מסוג בחיה מדובר כי הבץ. שרש"יברור,

 צפירתאא"שתא כה: פסחים 599 עט אותה לזהות יכול ולא מהבתים, מזונותהגוררת
 )כלומר מיחושים malweid נולויי"ד בצרפת. מצף שאיוו המקובל,ה"ברדלס"

lmalev~idl)קדחת
 29. מס' לעילראה

רבקה כו. פסחים 600נר יא. פסחים594
 )"שלנשרץ ד מצ cople קופל"אמנורה croiselקרוישי"ל

 יתד"( פריתלנרבע ר הכלי". היש שכגמ' נר ש"כל רש"י, מדגישנאן
 שיש היחידה, הפעם 11 150. ומס' 115 מס'לעיל
  שבהם מקומות, שבעה כנגד croisel הגרסהלפנינו

תגור כו: פסחים070401601.
 זמ וו,יתד,קיביל"א
chevileIchevillel 

פסיקיא יא. פסחים595
אשרוף כח. פסחים 602 רצועהסרט,פיישול"א
feisolelfaissolel "רהומי humer לבלועלגמוא( 

 שאיפה(מתל
 92. מס' לעילראה

מקרדין יא: פסחים596
סדנא כח. פסחים603לקרצףאישטריליי"ר

estrelierlestreillierI ציפייר"אcepiere לכליאת סיים בונה( 
אסירים( בתלמוד הנקרא חזק לקרצוף כאן מתכוץרש"י

 ר אחד. בכתב-'ד רק ונמצאת ברסוסים חסרההמלה טוטעית היא "סקדרץ" שבדפוסים הגרסה ."קירוד"
 OD) .)196' לי שלסילונו "גרד". השווה: סופרים(. דקדוקי,ר'
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 המלהים
 )?( קפואים

 Mer חזביטף"קפוא",
buteeעל בימי-הביס-ם הצרפתים במקושת מצביע 
 שכאן להמח, יש Dhw אק. כפאת אמי ךהש

 לפי )חיסר(. ס-buum מזר נאלף החואד, אחדנינו
 דפוס אל המהרש"ל מפירוש המלה קפצהבלתדהים

 שהמהרש"ל בחר, אולם רש"י. מאת וטעההלנא
 מס' להלן והשווה צרפתי. ממקור הלעז אתהעתיק
.668

רעפים ל: פסחים605
רעפים tiulesסיולי"ש

קובייא ל: פסחים606
 למשוחלכסות, plomer רפלומי"

בעופרת
 "של בחפץ אלח כפעולה, לא שמדובר קשה,קצת
 תואר לפנינו הן אולי באיגר". טיח וד.ואהרס

~Dntan
 "לכלי[ plumbaris מלטרדת עצם, כשם

 שצריך או 6*6(, )מס' לר של הנלונו ור'עופרהי".
 כלומר: פעול, כינור plomed. פלומי"דלגרוס
 בעתרת. משוהמכוסה,

צריף ל; פסחים607
זריף alumאלו"ם
 . 185 מס' לעילרחה

מק-דתי ל: פסחים608
מחלחל trestrestטרישטריש"ט

 חדירה )חודר tralnh~ra(n)sit מלסינית הנראהנפי
גמורה(.

חרוסת ל: פסחים609
חמיצות egrum IaigrumIאיגרו"ם

 522. טס' לעילראה

אגנ* ל: פסחים610
 )משארות, ת י ב ד ז meiz tmaizlמיי"ץ

 בהם ללושארגזים
 הבצק(את

 לד. פסחים611
 civotציבו"ט

 כח. פסחים604
 ביטיא"המי"ר
kteeMer 
 במימנים: אאאמשת

 יקיםבצ*פ
 )בצליות,בצלצולים
 ירוקים(בצלים

 שתלשיבאת לה. פסחים612
שיבולת-שועל aveineאביינ"א

 (OD' לף של שקינו 121-120( )ע' ב' בלונרהתםר

.)6

 לה. פסחים613
 seigleשייגל"א

 לה. פסחים*61
 seigleשייגל"א

 לה. פסחים615
 espelteאקמפילט"א

 לה. פסחים616
 aveineאביינ"א

 612. מס' לעילראה

 לה. פסחים617
 01וס0תן nieleנייל"א

שץצניהא לה. פסחים618
 הצומת בר )עשב יוןאישדרניל"א
esdarneleהדגן( בשדות 

כלניחא לה. פסחים619
פרג macמ"ק

המחה לה. פסחים620
 להמס בנוזל, לערבבדישטינפרי"ר
destenprer

שיפק
שיפק
דישרא
שיפק

גולבי
כוסמת

 תעלתשביני
שיבולת-שועל

עץצניתא
 )צמח(קצה
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אסיפת
)חתיכת גולםעשת,
 י נ פ ל ת, כ תמ

 צורת בהשהוטבעה
מטבע(

חלוט לו: פסחים622
סופגנייה eschaldedאישקלדי"ד

 עמילהפת לז. פסחים623
 מעולה מיעוך, )להם( breiedבריי"ד

 היטב()נלרש

חסא לט. פסחים624
חסה llaituguel סמט([טולייטוג"א

 בספרות עדזיות יש LXXXV). ;ע' פ' נלונדהייםד.
 כגק בלבד, ב-ט לצורות ימי-הבינהם שלהצרפתית

 ktuge). )ליטוג"א כאן קריאה אפשרות זו וגם0ט(ט[,

הינדיבי לט. פסחים625
 עולש crispele tcrespelelקרישפיל"א

 352. מס' לעילראה

תמכא לט. פסחים626
 צמח( )מין מרוביון mar~bieמרובי"א

tmarrubiel
 מופיעה המלה כי marobje, גם לקרוא מסתברהיה

 בצרפתית הצורה marroge; בצורת עתיקהבצרפתית
 מהלטינית, מדעית השאלה היא marrube. היום,של
 ה-ן אק מקום מכל הס-ז. מהמאה רק עדות להשיש

 829(. מס' להלן וראה ה-ט אם כימוכעסת,

 דדקלחאצוותא לט. פסחים627
 קנוקנת wedile Ivedillelוידיל"א

 הדקל, סביב ונכרך הגדל "סיב רש-י: של ההסברלפי

 המלה שמשסעות להבק. אפשר ףדיל"א",שקורין
 לעיל נחבוק אם אבל, היום; מאשר רחבה יותרהיתה
 קיצור שלפנינו לפרש, יותר לנו יסתבר 546(,)מס'

 סביב ומהגלגל שגדל "סיב שם: כמו 1הכ11נה,דברים,

 לר של מילונו ור' גפנים". של שדיל-א כעץהדקל,
 452(.1סס'

מררהתא לט. פסחים628
 פעפרשין, דקורית, amerfoilאמירפף"ל

 שונים )שמותקקולי
 ריחני( עשבשל

 דמרירתא". "עקירא דה"מ נט., חולין תוספות גםר'

 "מר" היסודות מן סורכבח עתיקה בצרסתיתהמלה

 85- ע' ב', בלובשים 1ר' מר" "עלה דהיינוו"עלה-.
.)86

מררייתא לט. פסחים629
 החמור טלף טלופח, forferezפורפירי"ץ

 עשב()מין

הירדופנק לט. פסחים630
 לענה aloisneאלוישנ"א

 60(, )טס' לר של ומילונו 80-78( 1ע' ב' בלונדהיםר'

 *39. מס' לעילוכן

 לט. פסחים631
 1חleitian 1~10לייטו"ן

 לט. פסחים632
 paldesפלדי"ש

 לט. פסחים633
 forferezפורפירי"ץ

 629. מס' לעילראה

 לה פסחים621
 ח860חפלדו"ן

שרף
מיץ-עשבים
דמוי-חלב

מכסיפיו
חיוורים

מררייתא
טלופח

מררייתא לט. פסחים634
 פעפועין, דקורית, amerfoilאמירפוי"ל

קקולי
 כאן גם חתרת אחד בכתב-יד רק 628. מס' לעילראה
 orrerez] המקבילה המלה עם יחד amerfoilהמלה
tOD),629 .)633 
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 שדה]כרשיו לט. פסחים635
 בר 88081יsalwajes ]581שליי"ש

 "יערי, במשמע" תואר-השט שהיא הצרפתית.המלה
 "חתול- כגץ צטת או חיה שם ליד משמשתפראי",
 20*(. מס' לף, של מילונו )ר' וכיו"ב תות-בר"בר",

 לט: פסחים636
 flacedesפלצמץ"ש

 לט: פסחים637
 0ק8קפפ"א
 רש"י בפירוזו רק נמצאתהמלה

 רש"י. מאת היא אם וספק,בוסברג,

 מ. פסחים638
 estreintאישטריינ"ט

 *3*(. )מס' לר של מילונור'

חרוסת מ: פסחים639
 שיש )מאכל,חמיצותאיגרו"ם
egrumIaigrumI חמוץ( טעם בו 

 522. מס' לעילראה

 דחלבאנסיובי מב. פסחים640
 החלב נסיוב מי-גבינה,מישג"א
mesgeImesguel 

זנגבילא מב: פסחים641
זנגורל jenjevre איינייבר"
 כפי חיי"נין, גימ.'לין היו"דין, במקום יש.בכתבי-היד

 אחרת. שפה או האיטלקית בהשפעתהנדאה

תמד מב: פסחים642
 )בעליין-שמרים bufetבופי"ט

 גרועה(איכות
 אבל דרגש, סטירה, במילונים; bufet שלהמשמעיות

 של מאמרו ראה הנ"ל; למשמעות ידויות גםיש
 ומילונו 151, ע' 1910, ל"ט. ב-Romanla.בלונדהיים

 1(74ן. ומס' לוישל

קורטמי מב: פסחים643
כרכום croקר"ו
 שיכת ואינה ארסית-תלמודית מלה היאמוריקא
 ששם נוספים(, )ובמקומות 323 מס' לעיל ר'ללעז;

 crog. מלה: אותה של מקבילה צורהקוראים

 )גרסתלכא מב: פסחיס644
 לבא(הדפוסים:

 אדוםעור parcheפרק"א
 על-שם היא parthica) ולטינית הצרפתיתהמלה
 הפארתים. מארץ זו, סחורהמוצא

 מב: פסחים645
 6ט81גלו"ד

 מב: פסהים646
 gludגלו"ד

 מג. פסחים647
אישקלייר"א

escleire1 lesclairel 1 
 255( )מס' לף של מילונור'

כופת מה: פסחים648
גחם matonמטו"ן

כעפץ מח: פסחים649
 משחק( )של יתדות ן ן kilesקילי"ש
 לחמים בהשאלה: וכאן quilles. היום: שלבצרפתית
 מפענח אינו בלונדהיים חדים. קצוות בעלימוארכים

 כהשערה; העברי התרגום את מביאים ואנו הלעז.את
 כשם זו צורה בעלי לחמים שכינו הדעת. עלמתקבל
 צורתן כי כדור. כזריקת להפילן שמשחקיםהיתדות,
 המתאימה גרסה קוילי"ש, לקרוא שצריך אודומה.
 זה וגם "אשכים", coiles בכתבי-היד, לכתוביותר
 להאמין. קשה קצת נראה אבל הצורה. דמיך לפייהיה

 תיאור. לשם זו במלה משתמש היהשרש"י

מקטפת מח: פסחים650
 להעגיל entorterאינטורטי"ר

 558. מס' לעילראה

כמחפץ
נובלים

ותיקא
להסה

 דפוסשברי"ף

יצחקצומתן

פירורא
 חזקדבק

דבק
 חזקדבק

מעדן
 מצחצחמבריק,
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קורדקיסק
 קלותנעלים

טטדר
 )הפרי(פיתוח

 שהמלה n1Vb יכול י"ג. ז'. השירים בשירהשווה
 -טשנפל שברש"י: ההסבר לכל מתיחסתהצרפתית

 למלה ולא העגבים-. צורת ונראית הגפןפרח
 הצורה את נותרם המילומם דווקא."סמדר"
.espanirכחבי-היד. לגרסת קרובה יותר שהיא 

דלעת ע. פסחים653
 גפני-יקיות treiles Itreilleslטריילי"ש

 782(. )מס' לף של ממתור

מללץ נג. פסחים654
 )גידולים ם י צ פע 88105גלי"ש

 בעלהטפילתם
האלץ(

צבת נד. פסחים655
וכת tenhlies ltenaillesIטינלת"ש

צילצול נה. פסחים656
יגד bendelבינדי"ל

 251. מס' לעילראה

מרכיבץ נה: פסחים657
 עץ( על )ענף להרכיב enterאינטי"ר

דשא נו. פסחים658
דפנה lorלו"ר

 162-*16(. )ע' ב' בלונדצחםר

 דדפנא ושיכרח דצ"מ נו. פסחים659
 )ובפרט גרגירים kis lbaiesIביי"ש

 הדפנה(פירות
 -Mayer של המילק אולם 122(. ,ע' ב' בלונדהיםר

LUbke.המלה שליד מציץ .baic לצורת תיעוד יש 

 דזמנעזג שפות בכפה ~6( עתיקה: )צרפתיתזכר
 להטת יכול תה הדפנה. פיחת של מיוחדתבמשמשת
 עי"ש, תסיד כמעט היא שדירסה לעובדה,הפתרך
 הסלה. בסוף ם בלי כ*םר הזה, הלש הופעותבכל

 שיא משדידה"ם נו. פסחים660
 )צמח( סמבוק se~rשיאו"ר
 היא sanbug) ,שנבו-ג= שבספרינו*הגרסה

 סמבוק גם שנכו-ג גם אופן בכל פרובנסאלי.תרגום אה~
 הלמימת אהד. ממוצא הם כולם שיאו"רוגם

.sambucus

 למיראציקי נו. פסחים661
 מטוגן בשר arsedureארש-רור"א

ומתובל
 מלכיס. שולחן על עולה כנה בשר דיה לא הנראהכפי
 את מסביר הוא שם 6-115ונג )ע' ב' בלונדהיםר

 בשר "טרנס, שפירושו לט"מ, מביסף הטלהמוצא

 לנ"מ ביסף בהשפעת ומהשתנה assatura,מטוגן-
 "כשר כלומר "שרפה", שפירושו arsura,אחר
 )מס' לף של מלענו גם ור החך". את השורףמטתן
.)294

סירס נד: פסחים662
כרכום 070קר"ו
 643. מס' לעילראה

 נא. פסחים651
 eschapinsא"צקפינ"ש

 961. מס' להלןראה

 נב: פסחים652
 espenirאישפיני"ר

 נו: פסחים663
 wesdeדיוץד"א

 נט פסחים664
 מאוד מוקדםפירמטיני"טפירמטימ"ט

matinetper matinet בבוקר וסק 
 מוכפל בימוי  שבימיו הצרפתי כי-בור מצאהפוגשן
 ותרגומו בבוקר", -בבוקר העברי לניסרהחסה
 דהתה )פעמים(, הקטן" הבוקר -בעתהמילולי
 נכחו-יד רק נמצא הזה הלעז מאוד. מקודמתבשעה
 מאת באמת הוא אם ספק, יש בדפוסים. ולאאחד,

קחצא
 ל ש ס 8איסטיס,
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 ויד בו אץ %ק במצןודה מנוקד הכיסףרשש.
 כתב- בגרסת לרבדך צורך ראיתו לא *. שלבמקום
 רישום כדי עד בלתדהחם, ששהג כפיהיד,

matinetper :[sie] maitiaetI .per 

פורסי סא. פסחים665
 סוריתשפה שוריא"הלינג"א
surielenge Surie] [lengue 
 שבה"א. הגרסה: כתבי-הידבכל

 סב: פסחים666
 moteמוט"א

 סד. פסחים667
 0700$קרוק"ש

 סד: פסחים668
 prodnesפרודני"ש
 יץ". אוצרי לפף שו?ושץ דלתות, "כעץמהאש"ל:
 המראה כפי והוא המקום, על במהרש"ל רקנמצא
 אחר. צרפתי סוטנן של או וש"י של שכחב-ידהעתיק
 המאוחרת בצורה עתיקה לצרפחית במילומםמצף
 ומכאן הכגטקס", את החוצה "סורג prdne.יותר:
 הכומר".-דוחית

חביצץ מה. פסחים669
 חלב )שלגושים matonsמטונ"ש

חמוץ(

יבלת סה: פסחים670
יבלת 81טזז*ין werueוירוא"ה

מקנשרן סו: פסחים671
להעליב contrarierקונטררה"ר

 5*2(. )מס' לף של מלתור

טיהף סח. פסחים672
 להמס בנחל,לערבבדישטינפרי"ר
destenprer

 נראה כדפוסים. טומע שהוא כפי רש"י, שלפירושו
 החה"ג היא "מיחף- דבו-ז לפי וסתלבט:מסכנך
 כאן אע כן, אם בקרנסים: שנתערבבו הצואה,שרידי
 ענהן אינה "-des~ הצרפתית הקדומת שכאןכוונתו. ואתי - מעורבב דבר של הרחקה אלח ערבוב,מעווה
 ביטול של אלא הצדדים"( לכל )-ערבוב הפצהשל

 הירחש מתרף רש"י אופן בכל הערבוב"(.)-ביצול
 על להקשות משהו כשיש נוהג, שהוא כפיאחר,

 הראשץ.פירושו

 המעיראשיוקא סח. פסחים673
 בוץ טיט, limonלימו"ן

ק"4צא עב: פסחים674
פרוזדור porjeפורי"א

 בפשפש נוספים מקומות וכחטאתה 11, מס' למלר
 אחר כתעתוק פלה אותה התלסוה עלרש-י

 porche).)פודק"א=

"ץ עג. פסחים675
 בעץ )כתםתבלול *וש!סי~ל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראיה(

 756(. )מס' לף של מלינור

אסולא עד. פסחים676
אסכלה 8611ז8גרדי"ל

שיפי צר. פסחים677
 לאורך חריצים לחרוץ canelerקנילי"ר

אלץ עד. פסחים678
אלץ jesneיישנ"א

 516(. )מס' לף של ומילתו ( 162 )ע' כ' בלוגדהיםר'

מברייתא עד. פסחים679
 או בבצק )בשר מילףאינפלידור"א
enpledure)כדומה

 יכול אבל בומברגברסוס רק אלא בכתבי-היד,אינו
 ר' ברשותנו. שאינו כהב-ה-. על הסתמך עשהלהיות,
 84(. )מס' לף שלטילונו

קש
 אדמהטש

אוגקליות
 אנקוליםורם,

טורס
 סורגסבכה,



הלעזיםפסחים אוצר60

 הצוארחלל עד: פסחים680
 הצוואר קעורת forceleפורציל"א

 שני בעל "קלשה מ-orce], נגזרה כצרפתיתהמלה
 העצמות שבו למקום, כנראה כאן והכוונהחודים".
 לכתפיים. מכיח-החזהמתפלגות

טפייה עד: פסחים681
פשטידה pastede אפשטיד"

 ובספרים בתוספות ברש"י, ושם פה הימצאותהבשל
 בעברית למלה זו צרפתית מלה נחשבהמאוחרים.
 ובעברית המשכילים בלשק נתקבלה וכךרבנית.
החדשה.

אפשיק עד: פסחים682
רדוי-דם sancterudשנקטירו"ד

~sancterud'l,פציעה מחסת למשל שנשפך. דם מלאכשמר 
 הצרפתית הסלה מהבשר. יצא לא אבלפנימית,
 -מחופר ומ-terud~ "דם-, מ-sanc,מורכבת

)באדמה(")?(.

קישוא עה. פסחים683
חמיצות egror laigrorlאיגרו"ר

 65(. )ע' ב' כלונדה-םר

חותך עה. פסחים684
 )חריץ(לחרוץ encrenerאינקריני"ר

 סילונו ר בכתבי-היד. ולא בומברג, כדפוס רקנמצא
 256(. )מס' לףשל

גפסיס עה. פסחים685
סיד chalzקל"ץ
 זה אם ספק, בדפוסים. ולא אחד. בכתב-יד רקנסצא
 205(. )מס' לף של מילונו ר רש-י.מאת

פילי עו. פסחים686
 )על-גביסדקים crevacesקריבצי"ש

 צלוי(בשר

אלל
 במשמעות )כאזסרך

 גיד שלמיוחדת
הצוואר(

 סגתנו "חוץ )בדה"ם בדפוסים חסרההמלה

 להיות וצריך טעות-רפש, הוא אצל" " ש0 (.הצחאר"
 2275(. מס' ולהלן קכא. חולק )ר'"אלל"

חסחוסים פד, פסחים688
חסחוסים 5תוט[חס(טינרומ"ש

 לתקןצריך האחרונים. הלשון חכמי שהוכיחונפי
 ל"חסחוסים". "הסחוסים" מקום: ובכלבמשנה

 פד. פסחים689
 espaldonאישפלדו"ן

 159-157( )ע' ב' בלונרהייםר'

 פה. פסחים690
 encrener ראינקריני"

 פג פסחים687
 jenolיינו"ל

 הכתףגף
 השכםעצם

חותך
 )חורץ(לחרוץ

קחית פה. פסחים691
 הירךעצם redondelרידונדי"ל
  עגול. חפץ המקורית:המשמעות

 האגף מןדה"ס פה: פסחים692
 )השטח, הפתח שפת rabazרב"ץ

 הפתח,במזוזת
 את מגיפיםשעליו
הדלת(

שאת
 )לצרףלקלוע
 לזו( זוברכות

 בכתיב המעב"ם,פירחח
 ר-. טרדני- וגדיל שלשלת לשת"משלשלן.

פידזומא קז. פסחים694
 בירה( )מין קעורים שכר breisבריי"ש
lbraisl

 בדפוסים.חסר

 קב: פסחים691
 trecier רטריציי"

 של בכתב-יד רקמצף
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 גסהאכילה קז: פסחים695
שביעה savle lsauleIשבל"א
 הלעז אר saote, והמילונים saule. גורסבלונדיים

 בכתיב הרשב"ם, פירוש של אחד בכאב-יד רקמצף
 אף-על-פי savIc, לגרוס שיש ונראה,שאבל"א.
 כפולה. תנועה של לנוכחות לכאורה רומזתשהאל"ף

 723(. )מס' לוי של מילונוור'

גס קי: פסחים696
 לראותלהבחין,אפירציבת"ר
aperceveir

 כתבי- בשני ומצף מכתבי-היד, ובאחד בדפוסיםחסר
 "גס הדה"ם: בסוף הרשב"ס, פירוש של הנוספיםהיד

 ר' ההשני. לפירושו מתיחס שהלעג ומונע,ביה",

 100-99(. )ע' ב'בלונו(שים

 קבלחיק קיא. פסחים697
 בליסטרה baleste arc בלמטט"אאר"ק

 מצף אך שבדפוסים, ברשב"ם חסר . 177 מס' לעלר

 המיוחס בפירוש הרשב"ם, פירוש של אחדבכתב-'ד
 יעקב". שב"עץ וכפירושלרפ"י

 פלגארוח קיא: פסחים698
 שיתוק paleisin lpalaisinlפליישי"ן
 בעיקר מוצאים בסילומס משובש. הלעזברשב"ם,

 palasin. הצורהאת

צרדא קיא: פסחים699
 )בלבול(מחלת-רוחאישירטי"ן
eswertinlesvertinl 

 הרשב"ם. פירוש של אחד בכתב-יד רקמצף

פסחא קיא: פסחים700
שיח-4לף caprierקפריי"ר

 הגרסה המודפס. ברשב"ם חסר 389. מס' לעילר

 לכאורה הושפעה )קרפי"ף( לרש"י המיוחסשבפירוש
 -קרפיף". המשנאיתמהטלה

זרדתא קיא: פסחים701
 )אילן(חוזרר sorbierשורביי"ר

 קיא: פסחים702
 IbaiesI 18ס6ביי"ש

 אחד בכחב-יד רק מצר הלעז 659-658. מס' לעילר'

 "כורמשא קוראים שם הרשב"ם, פירוששל

 ]בלונדההם שקורץ אילן משא[. כרו שלנו:1בדפוסים

 שקורץ[ פרי בו וגדל )ז0[( לו"ר להוסיף:מציע
 מפרש שכיי"ש בתלמוד, היחיד המקום זהביי"ש".

 "דפנא" עם קשור הלעז הופעותיו )בשאר"כורמשא"

 עם להשוות יש אולי "ערא"(. הנרדף שמואו
cormes474( 166, 45, מס' )לעיל cormier-1 'מא( 

 מוצא קצ לכאורה הצלילים: דימף בגלל1581(

 הצרפתית. ולמלה הארמית למלהמשותף

קולפי קיט. פסחים703
 מנעול seredureשירידור"א
lserredurel

 המודפס. ברשב"םחסר

יגמא

מרפסת יא: יומא704
 מרפסת טיילת, מעבר, aledoirאלידוי"ר

 עץדפי טז. יומא705
נסרים latesלטי"ש
 ]ברוחבם וקצרים 1באורכם[ ארוכים עץ"דפי

 535(. )סס' לף של מילונו ר'ובעשים[".

סורג טז. יומא706
 סורגסבכה, prodneפרודנ"א

 פרודנ"י היא הגרסה כתבי-היד בכל 668. מס' לעילר'
 מלה שזו ספני אולי, סרודנ"א. הצפף הכתיבבמקום

 עסתיות. ממלים אחרת אותה הוגים היוכנסייתית,

כורטשא
 )ובפרטגרגירים
 הדפנה(פירות
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שחלץ יח: יומא707
 שחליים creson IcressonIקרישו"ן

חשייגות יח: יומא708
 חלגלוגהרגלה, ז"וקו0קפולפיי"ר

 בר()עשב

גרגיר יח: יגמא709
 )צמח( אורה (0ט8טזסן orugeאורוג"א

 377 מס' לעילראה

 משמשאיוטמע כח: יומא715
 מתת חוםולשרות, teporטיפו"ר

 ימי- של בצרפתית המקובלת הצורה בדפוסים.חסר
 לסימת tieve tteve, ומהתואר זמי*( היאהבינים

.(tepidumאף כהבי-הקב בכל מופיעה הפ"א אולם 
 מהם אחד טיפו"ר. הגרסה ממש מהם באחד אףשאין
 הרגשת "שילפף. שמשמעותו torpor, סורפררגורס

 באקלים שכיחה שהיא הגוף-, כובר מתוךאץ-אורם
 כפי סבר, כלונדהים אבל שטש, זריחת ללא חוםשל

 בהרגשה מטאורולוגי מצג לתאר שאי-אפשרהנראה.

גופנית.

מסיבה ים. יגמא710
 12שדי"ץ

~vizl 
 לולייניותמדרגות

 גרמת: 4נז גם מבהבי-הריעיתן באחד בדפוסים.חסר
 )ר שטישטש לשט-"ן( גינד 1בסקום:ךנרלשטף"ן

 יחזקחל ב'; א', ב' מלכים ח'; ר, א' מלכים עלרש-י
 452(. )מס' לף של מילונו ר' וכן ז'(:מ-א,

הפג יט: יומא711
להתבדר esbaneierא"שבניי"ר

 esbanier))אולי:
 יו"דץ שהי על סרכים שאין מאחר בדפוסים.חסר

 שאי בין בלונדהים הכריע לא בלעזים,רצופות
 שתיהן. את ומביאהצורות

פקעו כ. יומא712
להתפוצץ esclaterאישקלטי"ר

 בדפוסים.חסר

מהיאר כה. יומא713
 מכבנהסיכה, noscheנחשק"א

 הגרסה סופרים" "דקדוקי לפי 213. מס' לעילראה
 "כוכליאס", הנראה כפי היא הדה"מ שלהנכונה
 ומכאן עגול", "חפץ שפירושה מהיוונית, שאולהמלה

 לאכילה(. )כף cuiller והצרסתית :cochleareהלסינית

 רגליומיסך כח. ידמא714
 בכפיפתלשבת acroperאקרופי"ר

רגליים
 51(. )ע' ב' בלוכדה-ם ר ברפשים.חסר

 לד יומא716
 masesמשי"ש
51ס855ח~ן

 לז. יומא717
 escrinאישקרי"ן

כששיות
 עשתותגושים,

קלפי
 )בעיקרקופסה

לתכשויטים(

אשכרדצ לז. יומא ואי1
אשכרוע buisבוי"ש
 "אשכרוע. נרסס: במפרעו 38*. מס' לעילראה

 והחליפו בטעות המעתיקים תיקנו הנראה כפיברוש-.
 928 מס' ד' "בדוש". ידוצ עז בשם גף-ש הלעזאת
 . 1652ומס'

 לז: יוסא718
 ansesאנשי"ש

 בדפסים.חסר

 לח. יומא719
 !907פור"ט
 porao)~ )פורט"ו= איטלקית צורה מהנאיםבדפוסים

 באזמליה. הנראה כפי שנכהב מכתבי-היד, אחדלפי

 בשירפרק לח. ידכא720
 פזמק refreit trefraitlריפריי"ט

 כדפוסיםחסר

אתש
 מ-ותאוזנים,
 כלים()של

)נמלה%בפל[
נמל



רקביבות לח: יומא721
 חלודה redoile lredoillelרידויל"א

 הומואים, המקשות חמשת מבין 200. מס' לעילראה
 התלמוד. על ברש"י זו צרפתית מלה מופיעהשבהם
 ורק "חלודה-, הטלה כתרגום אותה מציגיםארבעה
 כאן מסביר עצמו רש"י אך -רקכיבות-. שלכאן

 . ב"הלודה" רקביבות"-

זרד מז. יומא722
צינור tudelטודי"ל

 (. 393 ,מס' לר של מילתור,

גורזתני מז. יובא723
 הטוב בצינורלבחוראישטודילי"ר

estudelerמכולם 
 רש"י של המצאה נראית המלה בדסוסיט.חסר

 )ראה tudel והשם 1"מחוך"( -es הקדומתבהרכבת
 722(. מס'לעיל

שחלתם מט. יומא724
שתליים creson IcressonIקרישו"ן

זולף נח. יומא725
 עד )לרוקןלנקז a~oterאגוטי"ר

 האחרונה(הטיפה
 60-59(. )ע' ב' כלונדה-ם הם 60*, מס' לע,ר'

דירבאות סח: יומא726
 מאספים riedregardesריידריגרדי"ש

gar~esI Iric~rc 
 -rriire~ היום של בצרפתית נקרא הצבא שלהמאסף
.gardeשונה זה ואולם שלפנינו. ללעז טתאים תה 
 עומדים אדם "בני כאן: ממרש שהש"י מסהבמקצת

 השעיר את מפילים 1שמממ לצוקמירושלים
 אק אולי זה...". של סימנו זה שיראה בכדיהמשתלח[

 האחור", את "ששרים למשמעות מתכוקרשיי

 (garder "מסתכלים אלא "מאספים",כלומר

 "וליחיס כלומר לאחור", regarder) שלבמשמעות
 שליחים"(. ב"מירוץ ,כמומתחלפים"

נמצא סט. יומא727
)מצע(-לאד feltreפילטר"א

גידא עה. יומא728
 כוסבר aliendre IaillendreIאליינדר"א

 . 376 מס' לעילראה

משטיהק
שנבות-מרבץ

קופסא
 )בעיקרקופסה

לתכשיטים(

פרוותח
נמל

 ללעז. דומה הארמית המלה 938, מס. ולהקכאן,

 שחילמשחל עת. יומא732
 מחלחל trestrestטרישטריש"ט

 608. מס' לעילראה

שעת עח: יומא733
 )חזרן?( גומא של סוג paweilפויי"ל

 ן paveilI]ן
 משמעות "12עם" למלה קבעו יסיר שלבעברית
 בסילונו לר li~ge). צרפתית cork. )אשליתאחרת
 מלשק המלה את ונחר pavoit גורס 630()מס'

papyrusניר(. עשו שמהם ממצרים, נעשבים 

 עח: יומא734
 eschaceאמ*קצ':א

 265. מס' לעילראה

 פא. יומא735
 prunesפרוני"ש

 עה: יומא729
 litieresליטיירי"ש

 עה: יומא730
 escrinאישקרי"ן

 עז. יומא731
 1[0קפור"ט

קב
קב

שזפין
עטיפים
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הימלתא פא: יומא736
 לתרופה, ה ס י י ד letu~rieליטוארי"א

 ן letuarieIן

 31.ראהלעילמס'

 פג. יומא737
אישטורדישו"ן
estordison

 549. מס' לעילראה

)ד(אפא פד. יומאח73
בואש puteisפוטיי"ש

 וראה פוטי"ש". ובלעז הצבוע "הוא אומר:רש"י
 ו59. מס'לעיל

גדפא פד. יומא739
 גדולה נוצה peneil Ipenaillפיניי"ל
 גדולה. נוצה הנושאת האווז בכתף עצםובפרט:

מרא פד. יגמא740
מכוש rosoir IrossoirIפושוי"ר

 70. מס' לעילראה

ירקת פד. יוורא741
צהבת jaloncieילונציא"ה

 (. 18 סם, לעיל )יאה כדפוסיםהסר

סרונכי פד. יומא742
 השקדים n~inestrangilonאישטרנגילו"ן

1IestranguitlonI ן 
 433,. )מס' לוי של מילונור'

סרונכי פד. יומא743
 חמור פצע תmalant 60 מלנ"טבו"ן
 5. מס' לעילראה

פקוח פד: יומא744
חילוץדישקומברימינ"ט

descombrement
 490. מס' לעילראה

שובבים סו. יומא745
 הוללים enweisiezאינויישיי"ץ

 IenveisiezIן
 במק"י בדפיסים. ילא אחד, בכתב-יד רקנמצא

 )אלי אביי"ץ אחי: לעז מעק מופיע יעקב"שב"עין
 סוטים(. ,שיה, אביר"ץבמקום

סוכה

אכסדרא ג: סוכה746
 )מבנה ר 1 ד ז ו ר פ porcheפורק"א

 ובו החוצה,הבולט
 הבית(פתח

מרפסת ג: סוכה747
מרפסת טיילת, מעבר, ale~oirאלידוי"ר

סולם ג: סוכה748
מדרגות degredדיגרי"ד
 הנראה כפי אכל "מדרגה", הוא המדזיקהתרגום

 בדפוסים ביחיד. גם סולם" "מדרגות.במשמעות

 כשני escala. אשקל"א האיטלקית המלה אתקוראים
 יר", "גרד ובשלישי בכלל. לעז כאן איןכתבי-יד

 מס' לעיל )ר' "דיגריד" של שיבוש הואשבוודאי

.)555

לבוד ד: סוכה749
מסונף 02(05ק8אפושטי"ץ

 טלה אותה 511, מס' לעיל ר' בכתבי-היד.חסר
 בינוני של עתיקה צורה apost, אפוש"טמתורגמת

 את aposted(z). המחודשת לצורה מקבילהפעול
 של במשמעות aPostiz. לקרוא גם אפשר שלנוהלעז
 (. 101 ע' ב'. בלונדהייס 1ר' מסונף" עצם"סניף,

 מעשביםהעשויה
ממותקים

תונבא
 מבוכה הלם,עילפון,
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 ח: סוכה750
 porcheפויק"א

 746. מס' לעיליאה

גרדין ט. סוכה751
ציציות fernjesפירניי"ש

 שאסור הבד, של הטבעיות בציציות מדוברנאן
 446(. מס' לעיל )ר מצור של ציציות מהןלעשות

סיסץ ט. סוכה752
 חוט( )של פקעות lumeselsלומישיל"ש

 הגגקני ט: סוכה753
נסרים latesלטי"ש

 רק אלא בכתבי-היד, נמצא לא 705. מס' לעילראה

 ובדפוסים. הלקט"ב"שיבולי

הלית ט: סוכה754
גפן-דליות Itreillel 0110ן(טרייל"א

 653. מס' לעילראה

קיסוס ט: סוכה755
 מטפס( )צמחקיסוס iedreיידר"א

 מצהיריןקרמין י. סוכה756
 אורג מעשה ovrezאוברי"ץ

 מחטבעבודות
 הלעז, את בהם מביא שרש"י האחרים, המקומותבכל
 מס' לעיל )ר' בלכד קרמין" " המלה את בו מפרשהוא
 ועוד,. )17 ומס'141

 מצויירים סדינין י. סוכה757
 של רקמותגוניליוטקי"ש
goneleschesעליונהכותונת 

 אך עתיקה, צרפתית של במילונים מצרה אינההמלה
 כותונת ס-gonele. נגזר תואר שמוצאהמסתבר,
 נוהגים היו הנראה כפי לשרינן. מעל הנלבשתארוכה
 בו, רקומות או ארוגות בתמונות הנ"ל הבגד אתלימות

 שערבית
 )מבנה ר 1 ד ז 1 רפ

 ובו החוצה,הבולט
 הבית(פתח

 דג שהוא היום, של בצרפתית gonnellc שמעידכפי
 בסיסן פענוחו אח רשם בלונדהיים כתמים.בעל

 יותר כתבי-היד. מגרסת רחוק הוא ובאמתשאלה.
 אופנת "לפי galesches גלישקי"ש, למשל היהקרוב
 שימוש מצא לא הנראה. כפי אבל צרפתיות",גליה,
 galcschc. למלה זהכגק

הדלה יא. סוכה758
 )גפן(להעלות treilierטרייליי"ר

1ItreillierI דליות בצורת 
 . 754 מס' למשלר'

קיסוס יא. סוכה759
 מטפס( )צמחקיסוס iedreיידר"א

זרנוק יב. סוכה760
 גבעולים צינורות, tudelesטודילי"ש

 722(. מס. לעיל )ר tudel המלה של נקבהצורת

 הזאת החריגה הצורה את בלונדהיים קבעכנראה
 בכסה )ם-( -י"ש הטיוטת מציאות עלבהסתמך

מהמקורות.

חצים יב: סוכה761
עצי-חיצים flechesפליקי"ש

 אבל "חיצים", היא.סתם המלה משמעות כללבדרך
 שרק וברור, חיצים", של "בית-יד מדייק:רש"י
 כן אם אלא הסוכה, את לסכך כבשכון כאכעצים
 של "בית-יד לא בלועזית להסביר רש"יכוונת

 לבדה. 1"חיצים"( האחרונה הסלה אם כיחיצים",

מסלק יב: סוכה762
 לפשתן מטרק cerfis IcerensIצירי"ש
 גרסתו את מתקן. 142-141( ע' 1ב',בלונדהיים
 של הצרפתית מהצורה שהושפעה cerens,הראשונה

 732(. )מס' לר של מילונו ר' s~ran.ימינו

גהץ יב: סוכה763
 פשתןאגודות ristesרישטי"ש

 בלונרהיים רשם לא לטה ברור, לא 1. 16 טס' לעילר'
 לף י"ז:. בשבת כמו ל"אונין" לחקן שיש בדעתו,היה אתי פשתן". "אגודת כלוטר riste~ רישט"אביחיד



הלעדםסוכה אתר66

 פסקת areste, ארישט"א מרס 786(. מס')במילונו,
 המצרה גרסה לפי 164(, מס' לעיל ור משתןשל

 על פירוש של )כתב-'ד החיצונים המקושתבאחד
 אליקים(. לר' המיוחססוכה

שושי יב: סוכה764
לידך faljeפלי"א
 רש-י. סאת אינו הנראה וכפי בדפוסים. רקנמצא

שווצרי יב: סוכה765
לענה arneize larneiselארנייזייא

 )ר רש"י מאת אינו הנראה יכפי בדפיסים, רקנמצא

 הכתיב אח בעצמו הטציע 113-112. ע' ב',בלונדהים
שלנו(.

שווצרי יב: סוכה766
 צמח( )מק פרעחסית פוליקייר"אאירב"א
polikeireerbe policaireI lerbe 

 )=דקר(דוקרבים יג. סוכה767
 את-חפירה peleפיל"א

 דאורבנידה"ם יג: סוכה768
 עשויות דגים מצודותיונקיירי"ש
jonchieresקני-סוף 

 ברש-י נמצאת היא כהבי-היד. בשלושת חסרההמלה
 התלמוד חנרפוסי גונקיאיר"ש בצורחשברי"ף
 עליה העסת אולם קני-סוף(. וכלומר יונק"שבצורת
 1283, מס' להלן )ר אחרים מקומות בשני יותרחזקה

 קני-סוף". בעזרת שהוכנה "גבינה, אחר:ובשימוש
 "שדה היא המלה של השכיחה המשמעות (. 1561מס'
 . קני-סוף"של

 mN~S הצורה את רק מתאיםבמביתים

,(macides=)הצורה לעוסת חריגה היא שאף 

 marcles.השכיחה

עתר יד. סוכה771
 forcheפורק"א

קלשי
ארוכות סו. סוכה772

 קרנפים לבזבזים, espondesאישפונדי"ש
 לאורך המיטה()שבשפת

שיפא טז. סוכה773
 )צמח(כריך lescheליוטק"א
 להלן ר. laiche. היום: של בצרפתית carex,בלטינית:

 קובע רש"י שפירוש מהניגוד, 777. טס' ען 774מס'

 lesche. "חילת" ובק paweil "שיפא" בקשם
 כאן. בפירחח חקר. הנראה כפי בלבול, שישמסתבר,

שיפא טז. סוכה774
 )חזרן?( גומא של סוג paweilפויי"ל
[paveill

 אצל המתאות הגרסאות בץ סתירה שישנראה,
 מניחיט, כן אם אלא 773, מס' ולעיל כאןב*נדהים,
 ובשאר פו"י גם לישק"א גם כתוב 5שבכתב-'ד
 733. מס' לציל ור שרשום. כפי כל-אחדהמקומות

גמי
סוף

 חצר וכןדה"ב
 סגורהחצר
 מרובעתבאכסדרה

 אשכם" "בלשן המלים את ולהשמיט כמובן לחקןט
 1983. מס' להלן ר' רש"י.שבפירחח

שיפח כ. סוכה777
 )חזרן?( גומא של סוג paweilפויי"ל
lpaveill

 733. מס' לעילראה

 טז. סוכה775
 joncיונ"ק

 יז. סוכה776
קלוישטר"א

~loistre 

 יג: סוכה769
 tenvesטינבי"ש
 tinues היום: שלבצרפתית

 יד. סוכה770
 maciedesמצהדי"ש

קות
 רזותדקות,

פוססות
 )שדשונדחפות
 כתותותעליהן(,
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 כ. סוכה778
 0מסניונ"ק

 כ. סוכה779
 lescheל"שק"א

 773. מס' לעילראה

 כ. סוכה780
 bolzoleבולזול"א

 כג. סוכה786
 lorierלורת"ר

 *16 וע' ב' בלונדיניםך

 כג. סוכה787
 beis lbaieslבח"ש

 659. מס' לעילראה

 כג: סוכה788
 retreitריטריי"ט
tretraitl

נקע כה. סוכה789
 ואדי בקעה, walede Ivaledelייד"א

 ואילך(: )מסונצימ בדפוסים בכתבי-היד.חסר
 המלה של יותר מאוחרת צורה (walee).ווליא-ה
הצרפהית.

בק* כו. סוכה790
יתושים cincelesצינצילי"ש

 תלת או תרתי בה"מ כו. סוכה791
 )מידת ות תיכ ח $וס8זסמזמורשיל"ש

 בבת- הנבלעהאוכל
אחת(

 סופריט": "דקרוקי לפי היה רש"י, לפני שהיההנוסח,
 ול"בצהר" בצקה[-, ת-ל: ביצעי תלת או-תרתי
 מורשיל-ש. הלעזמתאים

נשטי כו: סוכה792
נשימות aleinesאלייני"ש

 75(. )ע' ב' בלונרהיםר

תרגימא כז. טוכה793
-פרגו"ט מטעמים ]-[ 

 אחה ככתב-יד רק נמצא בולבוד~ים. פיענחולא
 כמו מלה לנוער מותר פרוננו"ש. בנוסח:חבדפוסים
 השתה קינוא-סעודה. שכאן ,פיתת, rrugtפרוג"ס

 פורג"ס כסו או frutta)באיטלקית

-rgat 

 )מלשק
.purger,קיווה-סעודה(. ומכאן לסהר 

גמי
סוף

חולת
 )צמח(כריך

פזבל*
 רועים של קש

 גם להם)המשמש
לשכיבה(

 מזר הנראה כפי עתיקה. לצרפתית במילוויםחסר
.bolge-תרמיל". -שק,ט 

שעם כ: סוכה781
 )חזרן?( גומא של סוג paweilפויי"ל
lpaveill

 לעיל ראה ברפוסים. רק אלא בכתבי-היד, נמצאלא
 733.מס'

בפווהא כ: סוכה782
כברה buretelבוריטי"ל

 בטילונים. הסלה את טצאתילא

 כא. סוכה783
 privedפריבי"ד

 . 4*5 מס' לעילראה

 כב. סוכה784
 solivesשוליבי"ש

 כב. סוכהנ78
 trevטרי"ב
 רבים. על ולא יחיד על לכאורה מצביעה הלעזצורת
 כולל(. מונח ערה ולמשל, כך גם לפרש אסשראולם
 781(. ,מס' לר של סיל1נ1ר'

דפם
דפנה

 רפשדרשם
 )ובפרשגרגירים
 הדפנה(פירות

נווצב
 מקווץ( )אומתכווץ

גסה
 )מרגישחופשי

 בטוח(  עצמואת

 הביתקורות
 קורה )שביןקרשים
 עשויה ומהםלקורה,
התקרה(

 השקהקורות
 )הגג(קורות
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אפוטרופוס כז. סוכה794
 עלממונה seneschalשינישק"ל

 הביתמשק
 זקן-הבית (skalk) "ענד היא המקוריתהמשמעות
 בכיר קצץ של לתואר בימי-הבינים ינעשה)אחא(-,
 המלכותי.במינהל

שרגא כס. סוכה795
מנורה ו*05[0קרושי"ל

 "קרושה-. בנוסח אחד ובכתב-יד בדפוסים רקנמצא

 וכן ועוד( 150 פס' 135, )מס' croisol הייר
'OD)croisel.,594 

פלס כט. סוכה796
 שבתוך )נר מנורה lanterneלנטירנ"א

 זכוכית(קופסת
 שהוא מ"נר", להבדיל 65. ומס' 20 מס' לעילראה
 הנר שבה בקופסה, מדובר כאן לשמן, פשוטמיכל
 ומטולטל.מונח

חופיא כט: סוכה797
מטאטא escoveאישקוב"א

 שהוא ברור, DD )802' להין 1יכן רש"י שלמלשתו

 המאוגדים ארוכים עלים עשף למטאטאמתכוון
 היום. של המטאטאים לרוב חמה זה ואץלמעלה,
 430. מס' לעיל ר' המלה צורתבדבר

 ל. סוכה798
 merciersמירצייר"ש

 לא. סוכה799
 codoinzקזדוינ"ץ

 לא. סוכה800
 aacedesפלצידי"ש

הימנק לב. סוכה801
שסרט pointorפוינטו"ר

 כפולה שורה מסרטטים שכו חשים. שני בעלמנשיר

 הקלף.על

חופיא לב. סוכה802
מטאטא escoveא"שקוב"א

 797. מס' לעילראה

אופתא לב. סוכה803
 הגזע( )מעצם גזיר-עץ esteleאישטיל"א

 של מילונו ר' astele. לקרוא גם אפשר הנראהכפי
 123(.לף)מס'

פף לב. סוכה804
 אגודהענף, trocheטרוק"א

 446(. ,מס' לוי של מילונור'

 לב: סוכה805
 chastenierקשטיניי"ר

 1151-150. וע' ב' בלונדהייםר'

 לג: סוכה806
 tajezטיי"ץ
 היום, של בצרפתית לרבים השווה הדקחקית,הצורה
 כיחסת-הנושח. יחיד גם לייצגימלט

nms לג: סוכה807
נובלת flacedeפלציד"א

מפר לד. סוכה808
משור sere IserreIשיר"א
 האחרים, במקומות כתבי-יד ובכמה כאןבדפוסים

 הצורה מלבד קוראים, בהם, מופיע לעזשאותו

 הצורה את scr~a. הלטינית מהמלה הנגזרתשיר"א,

 חדשה מלה cie$). ימינו של ובצרפתית sigeשיג-א

 הנראה כסי )לחתוך(. secarc הלסיני מהפועלהנג~רח

 נעלסה, והראשונה המלים. שתי בין התתרוחהיחר

 עוף )של ציפורן serre, עם דימוי-הצליל בגללאולי
טורף(.

הובלילא לד. סוכה809
 השלישי )החלק המסם ו1סקחט0צינפיי"ל

 מעלי-הגירה(בקיבת
 160. מס' לעילראה

דו*א
עץ-ערמונים

מנומר
 כתמיםבעל

אוונטה
 רוכליםסדקיים,

פרוש
 )פרי(חבוש

כטכסיס
נובלים
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תרס
 בהוראה )כאןבטן

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן ד ש א רה

מעלי-הגירה(

ברתי לד: סוכה811
 מאכל( )ירק כרומים porelsפוריל"ש

בובבא לה: סוכה812
עלי ח110קפילו"ן
 הלעז הפוץ. לתוך הנכנס העוקץ של לחלקכינר
 תטרי שבמחזור כמובאה רק נמצא הוא כיחשוד.
 רזם"י.ובסידור

מדור לו. סוכה813
כדור peloteפילוט"א

 302. מס' לעילראה

דפוס לו. הכה814
 תבניתצורה, סחח6,פורמ"א

 המלה, משמעות את כאן היטב מסביררש"י

 תכניה, - כאן בפירצתו, הוסעותיה לשלושהסשותפח
 - 69* מס' לאזל צורתו: את וקיבל האתרוג גדלשבה
 לאפות דסוסים 2029, מס' ולהלן לנעליים:אימום
 הפנים. לחם אתברום

תפח לו. סוכה815
להתנפח enfler ראינפלי"

בדמה לו. סוכה816
 בעל משונה, גוףבעלקונטריפיי"ט
contrefeitחריגות תכונות 

 [ lcontrefaitIן
 משמעותה העברית, המלה כסו הצרפתית,הטלה

 מוצלח", לא "חיקר שכאן "מחוקה".המקורית
 אם רש"י, על לתמוה ץש . מינו" מבני "שונהכלומר
 כדבריו כוש, בארץ הגדל הוא כושי" "אתרוגפירוש
 דווקא שהוא לו, מאין להו". והא לן "האבדצ"מ
 מקום סכל לכהלי"? "דומה בדה"מ כדבריושחור.

 לד:( )דף המשנה על בפירושו במפורש כך קובערש"י

 "הכושי.'.דה"מ

מקורזלות לו. סוכה817
 בעלותחדות, becudesביקודי"ש

 חדהשפה

משיחה לו: סוכה818
 פשתן( )של חוט [שמתנון 1[0ח[ולינוי"ל

סיב לו: סוכה.819
 )באיטלקית(קיסוס elleraאיליר"ה

 במקומות המפרש רש"י, כתבו ולא בכתבי-היד.איננו
 יידר"א "קיסוס" 759(: ומס' 755 מס' ולעילאחרים
,ie~reר' ימי-הביניים. של בצרפתית מלה אותה והיא 

 LXXXI-LXXX). וע' פ'בלונדהיים

 לז. סוכה820
 fuselפושי"ל

 לז: סוכה821
 'wenteler רוינטילי"

 ן IventelerIן

 לט: סוכה822
 rudeרוד"א

 לט סוכה823
 חמציץ)צמח, hanfersהנפיר"ש

בגרמנית(
 הבא. בערך ר' ;lSaucrlamptir. היום שלבגרמנית

ירבוזין לט; סוכה824
 )צמח(חמציץ oiselesאוישילי"ש

 דש הצרפתי(. השם עזר ,וסמנו oxalis הלטיני:השם
 עם oseille) היום של ,בצרפתית oisele אתמזהים

 rumex). ,בלטיניתהחומעה

שיטין לט: סוכה825
אספרגוסים esparjesאישפריי"ש
[espargesl1 

 לד. סוכה810
 panceפנצ"א

בוש
 )לטווייה(פלך

הובף
 ( הרוח )בכיווןלהניף

 פינס(פיגם)או:
 )צמח(פינם

ידבוזין
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הלגלשות לט: סוכה826
 חלגלוגהרגלה, polpierפולפח"ר

 בר()עשב

 הרים שלכוסבר לט: סוכה827
 כוסבר aliendre IaillendreIאליינדר"א

 376. מס' לעילראה

 נהרות שלכרפס לט: סוכה828
 שחליים 1ת550ט[(ן cresonקרישו"ן

 נהרות זבלכרפס לט: סוכה829
כרפס ipie lapielאפי"א

 )ב', קובע בלונרהים אבל apje. לקרוא מסתברהיה

 מקום מכל aple. היא הנכונה שאקריאה (. 100ע'
 הראשונה. ההברה על שההטעמהברור.

גרגיר לט: סוכה830
 )צמח( אורה oruge IorugueIאורוג"א

 ;37. מס' לעילראה

אפיקטיין מ: סכה831
 הקאה סם womite Ivomitelווסיט"א

 כשש- בשת בתחילתו. נכהב בדפוסים, החסר זה.לעז
 אחת )מפיס-א(1 בי-ת באות בהם. מצר שהואהיד.
 בכתיבים סוסיע ( 1 1 1 מס' )לעיל שבת במסכתלעז

 בכחדי-היד: ווטיס"א דירס-א, ,ריש-א.משומם
 )להק ב"ק במסכת אולם גומיגר(. בומיט'.וברסוסים

'Ob1*50 ) יראה וכן בף"ו, מתחילות הגרסאות כל 
 ץ )ש( במקום תבוא שבי"ח מסתבר, זה אץ כיעיקר.

 815(. 9י1, )סכו לף של מילונו ר המלה.בראש

גיגיות מה. סוכה832
 מיכליםגיגיות, cuvesקובי"ש

 רצגוליםגדולים

מלבן מה. סוכה833
 כירייםמוקד, aistreאישטר"א

 חומרים מלאה למסגרת מצין, שרש-י כסיהגוונה,
 עליה להבעיר משמשת היתה כלל שבדרךקשים,
 72(. ו ב'. בלומרהים )ר וכדומה פחמים אועצים

יקב מט. סוכה834
חפירה osez lrossezI]פושי"ץ

למת נ. סובה835
מסמת coledoireקולידףר"א
 ש- בלי cdedoir ובץ זו סלה בץ הבחץנלונדהים

 המלים ששחץ מספרר, אמנם 1275(. מס'1להלן

 בוודאווג לקבוי קשה אכל משמעות, באשהק"מ"
 ושם ש-, עם כאן עח-ווקא כהבי-היד, גרסותלפי
 ט-.בלי

 שף"שאדהשפ נא: סוכה836
 אפור-חום)ש"צ( 615בי"ש
 כעץ אלא שחור ולא לכן -לא בפירוש: אומריש-י
 קרוב רש-י אצל -ירוק" המושג הנראה כפיירוק".

 לחום. דזסה תה אצלנו,ל-צהוב-

בסמה נא: סדכם837
 )באמצע בימה almenbreאלמינבר"א

בית-הכנסת(
 )חל-שתכר(, ערכי שממצאו ליהח-ם. מיוהדמתח

 בשוהת אשכם, -הודי אצל היום עדתתקים

 וכן 77-76, שך ב'. בלתדהים )ר-אלמימור-
 (. 1 4* ע' פ'.בלו1דהיס

 נא: סוכה838
 planchesפלנקי"ש

 נב. סוכה839
 ireinie liraignelאירתני"א

לציצות

- ל

קרשים

בהןא
עכביש

דקר ב. ביצה0*8
את-חפירה peleפיל"א
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הלמש ג: ניצה1*8
 ת י נ ר ג ר )גחילבה ~fenogrפינמר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלץ(

שלל ז. ביצה2*8
 גסה( )תפירההכלבה basteבשט"א

 ברחם "תפורות" נדחן כשהן בבסיס. מוסברכאן
 של ל"שלל "שלל" של זה שימוש משחה ורש-יאמן,

 שנתפרה ככיסה, של הבילהכובסץ",
 כו-

 שלא
 (. נ 55 )טס' לר של מילונו רתתסורר.

עטלף ז. ביצה843
 עטלף soriz chalve שורי"ץקלב"א

 )טס' לף של ומילונו 2*5-1*1( וע' ב' בלתדהיםר

.)760

 ט. ביצה**8
 tortelטורשי"ל

 בכחני-היד.חסר

 י. ביצה5*8
 covedeקוביד"א

 56. מס' לעילראה

 יא: ביצה6*8
 paleteפליט"א

 יעה. קט4 "ח במלה:מלה

 בגדיוצשהי )שולי יג: ביצה7*8
 בם-ם[

 חיק devantושבנ"ט
 "לפס" כלל: בדרך ומשמעותה מקום על מורההמלה

 החלק כאן: ,תואר-הפועל(. "לפמס")מלת-יחס(,
 אחרת: מלה נשתקעה בדפוסים הגוף. שלהקדמי

 לף של סקלות ר טעיל". כנף בד. -כסל panzפג-ץ
 111(.)מס'

 פרורעץ יד. ביצה8*8
 תרווד גדולה,כף מנסקפף"א
 של בצרפתית poche כמו מלה אותה הנראהכפי
 בדפוסים המופיע הכתיב -כיס-. שפירושההיום.

 אצל דפתרים הכהיכיפ שני ערבם הוא-פחך"א"
 ימנית(: אלי"ן נהגה היום של ,כצרפתית ל-chוש"י

 ו-פ"א".-פ"א-

מהנחים יד. ביצה9*8
 מורקים,משמיעים croisantקרו"שנ"ט
Icroissantlפיצוח קול 

 כנראה נובחים-, "1כלבימ: מתרגםבקמצים
 יותר משמטת הצרפתית למלה כי העברית,בהשפעת
רעבה.

דלופקוץ יד: ביצה850
 כותונתשמלה, (00קו"ט
 כאן. רש-י בפירוש הנאמר לפי . 189 מס' לעיליאה

 - הצמר של ונסים" גדולים ב-נימים זה בגדהצטחן
 הטף. הימוםלשם

נמשש סו. ביצה851
לסד feltreפילטר"א

ערוילץ טו. ביצה852
נעלי-בד chal~onsקלצונ"ש

 נם וחסר אחד בכתב-יד רק נמצא . 105 מס' לעגלראה
 מופיע זה שללו האחרים, המקומות בשבעתברפופכם.

 או "אא*א" "פחמק", המלים את מסביר הואבהם.
 בסתם מדובר ולא "ערדילץ" היא המלה כאן-מיק".
 את היוספת נוססת נעל בכמץ אלא בד, שלנעלים
 כיום(. ב"ערדלים" השימוש 1ומכאן הרגל שעלהנעל
 הוא. סקורי הלעז אם רב, ספק אפואיש

 הנירצביצים[)ביצת טו. ביצה853
 גושים matonsמטונ"ש

 יז: ביצה*85
 mincierמינצח"ר

 יז: ביצה855
 porelsפוריל"ש

ח*  עגולהעוגה

ברין
דנירה

ציר
בליטה

רסק
 לרסקלקצוץ,

קפלוטות
 מאכל( )ירקכרשים
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שרגא כב. ביצה856
מנורה croisolקרוישו"ל

 לצחן, רש"י רזוה שכאן בחר, 135. מס' לעילראה

  שגם הלהבה, את ולא המנורה אח הטהשהשלש
 ו"שרגא" בעברית "נר" קררות להבה גםמנורה

בארמית.

*חש
 )נר(למחוט

בקעת
גזיר-עץ

רישא
 נוזלים( )הפרשתריר

רירא
 הנינחםליחת

 וזה המלה, של כללי הסבר 859( ומי הראשךהלעז
 בענין. מדובר ריר מץ באסה מפרט.השט

 כב. ביצה861
 sancterudשנקטירו"ד
lsancterud'l

 682. מס' לעילראה

 כב. ביצה862
איוטקלפיישו"ן
eschalfeison

leschalfaisonl

 כב: ביצה863
 breiedeברייד"א

 הבאים לעיל, 623 ומס' 253 מס' עם למעשהזהה
 כפי וכאן. זכר צרח ששם אלא ביסף, אותולהסביר
 אל-ף יש הגרסאות בחב )ובאמם נקבה צורתהנראה,

 רש"י הביא טה לרעת, קשה כן שאם רקבסוף(.
 זו.להבחנה

ערדסקיאות כב: ביצה864
 )מיכלים מחתותאינצינשייר"ש
encensiers)לקטורת 

 בתךקטורא בג. ביצה865

 בשפת לקפל)קפלים froncierפרונציי"ר

 480(. ,מס' לף של מילונור'

 כג. ביצה866
 estrelierאישטריליי"ר
lestreillierl

 596. מס' לעילראה

בימוים כג: ביצה867
ברכות-דגים wivier IvivierIדיביי"ר

 כחי"ר גם לקרוא אפשר כתבי-היד גרסותלפי
.(wiwierlהעברית והמל" הצרפתית המלה מוצא 
 המלה צורת vivarium. לסיני: מקור סאוחו"ביבר"

 יחסת- גם לייצג יכולה יחיד, כמו הנראיתהצרפתית,
 ברבים.הנח8א

מגדל כד. ביצה868
שובך mestierמקטטיי"ר

 עץ" ב"סגדל לראות אי-אפשר 155. מס' לעשמה
 לשמירת - אחר מסוג ארץ אלא "מזנון", רש-ישל

 חים.עופות

מפולטים כד; ביצה869
 טרי לח, mostedeמחחטיד"א

 באחד )מישט"א moiste לפענח יותר נראההיה
 בצורה בלוברהים בחר למה ידוע, ולאמכתבי-היד(.

 "דגים" לגבי והמספר. המץ מבחינת גם קשה היאזו.
 אולי ביחיה נקבה ולפנינו ברבים, לזכר מצפיםהינו
 סריות(. )לחית, mostece מושסיצ"א לגרוסראף

 תמוהה. "אמי" שבדפקיםהגרסה

 כב. ביצה857
 mochier רמוקיי"

 330. מס' לעילראה

 כב. ביצה858
 esteleאקשטיל"א

 803. מס' לעילראה

 כב. ביצה859
 beveביב"א

 כב. ביצה860
 chacideקציד"א

 לנוי(הבגד

מקרדץ
לקרצף

דמא
רוף-דם

קדתתא
 )כלומרהתחממות
 קראת(חום,

 עטייהפת
 מע91ה סעוך,)לחם(

 היטב()נלחש
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 אפורץ... ולערב דה"ב ביצהכד:870
 )עיר וורמס Garmeiseגרמייש"א

IGarmaiseI1 גרמניה( במערב 

 שבה העיר, שם של הצרפתית בצורה משתמשרש"י
 ל"ת!ט8וחט](, הנהפך Wilhelm וכמו ל-8 נהפךה-ש

Walter(Jautier-ל ,)כמו עברה, לא וההטעמה וכר 
 הראשונה. ההברה אלבגרמנית,

 אסורץ... ולערב דצ"מ כד: ביצה871
 איטליה( )בירת רומא Romeרומ"א

בצל כה: ביצה872
 )בצלית,בצלצול civotציבו"ט

 ירוק(בצל
 הרומז לס"ד, אות כולל הלעז מהמקורות גדולבחלק
 לצרפתית ושחדרה cebola הפרובנסאליתלצורה

 מכל לספירתם(. הי"ג במאה רק הנראה כפיהצפונית
 "בצל", caepa מלטינית נגזרות המלים שתימקום

 בצלים. של קטנים זניםומכנות

עדם כה: ביצה873
עזי-ריח 081ז8חengris 10אינגרי"ש

 2422. מס' להלןראה

צלף כה: ביצה874
 )באיטלקית( שיח-שלף capperoקפר"ו
 ממוצא הנראה )כפי כתכי-יד בשלושה רקנמצא

 מאת שאינו מסתבר, בדפוסים. חסר שןאיטלקי(
 137-134(. וע' ב' בלונדהימ ררש"י.

שלדקי כה: ביצה875
 מתקפל כיסא Faldestolפלדישטו"ל

אלובקי כה: ביצה876
 הדומים מחשבים sanbuelsשנבואיל"ש

לאוכפים
 בפירחשו. רש"י שהוסיף המפורט. ההסברר

 sambue t(stflbut=) המלה את רק נותניםהמילתים

 "אוכף".שמשמעותה

אפרסקץ
אפרסקים

חבחשץ
 )פירות(חבטנים

דוקץ כז. ביצה879
 בעין )כתםתבלול 0וש1טייל"א

 הראייה( אתהמצמצם
 675. מס' לעילראה

אטליז כח. ביצה880
 ם, 1 ק )ם ז י ל ט א macecreמציקר"א

 בהמותששוחטים
 בשרן( אתומוכריך

 פסולי "דתנן ברה"מ מקומו בדפוסים.חסר
 באטלס". "שנשחטים המלים אחריהמוקדשץ...",

 נשארה מהערבית. אולי שמהנאה הצרפתית.המלה

 (massacrv). "9בח" של במובן רק ימינובלשך

 לגרסניח הנראה כפי קרובה היאמאידך
.Metzgeffei)גס זו למלה שמוצאים אף-על-פי 

 אחרים.מקורות

משחילץ כח. ביצה881
להשחיז aguisierאגוישיי"ר

 61(. וע' ב' בלונרהיםר'

 כח: ביצה882
א"ספוינטח"ר
espointier

 כח: ביצה883
 trepiedטריפיי"ד

 "ובע"ג בדה"מ ארוך, פירוש יש כתבי-ידבארבעה
 עליו -להכות המלים אחרי בידיה-,דמפשיט
 בלעז מפורש ברזל" של "כלי הביטוי ~amבפטיש".

"טריפיי"ד".

 כו: ביצה877
 perschesפירשקי"ש

 174. מס' לעילראה

 כו: ביצה878
 2חן0040קודוינ"ץ

נרצע
 החוד אתלהקהות

 )כלי(של

 ברזל שלכלי
 )בעלתחצובה
 רגליים(שלוש
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מנירה לא. ביצה893אופגש כס. ביצה884
משור sere IserreIשיר"אקוף escumeא"מקומ"א

 808. מס' לעילראה (. Da) 342' לוי של מילונור'

יקדיח כט. ביצה885
 התבשילים( )את לתת adorserאדורשי"ר

 ולהידבקלהישרף
בסיר

 53-51(. וע' ב' בלונדהייםר'

)טיבותיך%טיבו[ כט: ביצה886
 טובה gredגרי"ד

 "בלי או למישהו" טובה -לעשות שלבמשמעות
 חסד. סעשה כלומרטובות",

 כט: ביצה887
 אטורנידויר"
torne~oire

 ל. ביצה888
 forcheפורק"א

 ל: ביצה889
 croisolקרוישו"ל

 135. מס' לעילראה

קרמץ ל! נעה890
 אורגמעשה ovrezאוברי"ץ

 מחטבעבודות

 בקרדום לאדה"ב לא. ביצה891
 רצענים של מעצד aise IaisseIאיש"א

 (. 71 וע' ב' בלוניה-מר'

 בקרדום לחדה"מ לא. ביצה892
 שני בעל כלי besagudבישאגו"ד

 חדיםראשים
 156(. 1מס' לוי של מישנור'

טבל לא. ביצה894
מעצד doledoireדולידויר"א

 גרזן()מעין

מגל לא. ביצה895
 סיסיהמגל, sarpeשרפ"א
 scrpe. היום: שלבצרפתית

 לה דמתבי ואיכא דה"מ לא: ביצה896
 שני בעל כלי besagudבישאגו"ד

 חדיםראשים
 892. מס' לעילראה

חותמות לא: ביצה897
 סגירות fermeduresסירמידורי"ש

 אינה "חותמות- שהמלה לציץ, כנראה רמהרש-י
 מתקן של כמוכן אלא המקוגל. כמוכנה כאןבאה
 הרמטי.סגירה

נר לב. ביצה898
מנורה 501[0ז(קרוישו"ל
 135.ראהלעילמס'

 לב: ביצה899
 gradilגרדי"ל

 לב: ביצה900
 prembreפרימבר"א

תוך
 שולחן( )שלחלק

 אז )ואפשרהמתהפך
 בתוכו( חפציםלשים

עתר
קלשם

נר
מנורה

אסתמא
אסכלה

מכבשץ
 לכבושללחוץ,

)להחזיק(

 לשפותדה"ם לב: ביצה901
 )בעלתחצובה trepiedטריפיי"ד

 רגלתם(שלחם
 שקורץ ברזל -כלי כאן; לנו יש 3שש( 1סס' לעילכמו

 .טריפ--ד-
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 ביעחאדהוים לג. ביצה902
 )בעלתחצובה trepiedסריפיי"ד

 רגליים(שלחש
 אלא מתורגמות ארמית או עברית סלה rw פהגם

 : דוגמה לתת באהלעז
 טריפי"די. כעק חלול כלי -

 לג. ביצה903
 forgonפורגו"ן

 70*. מס' 14יראה

 לג. ביצה*90
 forjier רפורץ"

 כמו נזרק מאופו הנראה כפי 3**(. [מס' לעילראה
 903(. [מס. הקודםהלעז

 הטים פןדה"ם לג. ביצה905
 )אתור לומברדיה Lonbardieלונברויא"ה

 איטליה(בצפק
 ר' הרופא ספק ללא הוא לונבוזיא"ה" הכרולי"אחד

 הגרסאות בכל קמרה. לספר בפירושו דונולו.שכתי
 הרגשת על ללמד בא זה "-ריאה". הלעז בסוףכתוב

 בלתי- ש מוסעמת, ן הברות: שתי כאן סיןשהצוברים.
 כל שבהן ב"יא-, המסוקסות למלים בנעורמוטעמח.
 *26, 6*2, מס' לעיל )ר בלתי-מחשעסת %-הסיוסח
 1352(. מס'ולהק

רשפים לג. ביצה906
רעפים tiulesטיולי"ש

להמף לג: ביצה907
 ריח( להפיץ )כדי להניף wenterףנטי"ר
lventerl
 מס' לעיל )כמו זשוש~תשש ינטרלי"ר כתובנדפומים
 הן הלעדם שם בע מבדיל בלונרהים אבל[82(.

 656(. )מס' לף של מילונו ר בטשמעותם. הןבצורתה

מפתיח לג: ביצה908
 לדלל לגזום, esenbrajierאישינברץ"ר

 385. מס' לסיראה

 מפשח הוהיה"כ לג: ביצה909
 לכופף pleisier lplaissierlפליישיי"ר

 בניה "גדר 2[5[שוק, -פליטיי-ץ" קוראיםבדפסים
 מאור שכיחה זו מלה . מסורגים- או מכופפיםמעצים
 ישוב. דהיינו (Plessis. בצרפת מקום"בשמות
 משתהה נשמות ומכאן זו( מעק גרר כתוךשהוקם

.(Duplessis)

 לג: ביצה910
 doledoireדולידויר"א

 ש: ביצה911
 sapש"ף

זפת לג: ביצה912
שרף-עץ resineרישינ"א

8מוסתקידה"ם לג: ביצה913
ברבסטרו Barbasteברבשט"א

,Barbastro)ר י ע 
שבספרד(בארגוניה

טשיס לד. ביצה914
לבחחש conmovreקונמובר"א

 במקום כתוב בומברג הוצאת של השמיהבמהדורה
 KoahIOffel כלומר פי-ל, לו"י קו-ך הנ-ל:הלעז

 355(. )מס' לף של פילוגו ר מצקת(.,בגרמנית:

אדפס לה: ביצה915
מר creideקרהד"א

 הלעז הראש. את חטפים היו שבה באדמה,מחבר
 916(, )סי הבא הלצז רק בהם ריש בדפוסים,חסר

 ראש. לחפיפת אדמה" " של דוגמא לתת בא הואשנם

מדמה לה: ביצה916
 טיט)אדמהממלה( %gl~iגלייש"א
Iglaisel

 915. מס' לעילראה

או
 חתייהשפוד

לחצוץ
 )ומכאןלקדוח
 שניו(( ]אתלחצוץ

פסל
מעצד

 גרק()מעין

 במוסתקיבה"מ
אשוח
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 לו. ביצה917
 agudesאגוזץ"ש

 61(. )ע' ב' כלונדה-םר'

 השנהראש

 ולהלן 52 טס' לעיל ור דווקא "אזרז" את כךמתדגם
 דה"מ לז. ברכות תוספות זה בעג-ן ועיין (. 1499מס'

 מי"ל". אורו פי'"רש"י

פרגין יג: השנה ראש922
פרג macמ"ק
 מהאיטלקית. הבהסעה שבדפוסיםהצורה

 המצריפיל יג: השנה ראש923
 שעועית feisol IfaisolIפיישו"ל

 531. מס' לעילראה

 הסריסים בצלים יד. השנה ראש924
 )בצליות, בצלצולים civotציבו"ט

 ירוקים(בצלים

כלווסות כב: השנה ראש925
פי~קי"ש

~rches 
 מוטות

 פירטיק"י בדפוסים: איטלקית צורה כאןאף
,(pertiche)זו. במסכת רבים במקרים ועוד 

nwmn כב: השנה ראש926
 פשתן( )של חוט llinoelI א0ח11לינוי"ל

תורכיתא כג. השנה ראש927
אורן ח1קפי"ן

 כג. השנה ראש928
 buisבוי"ש
 או4. מס' לעילראה

 כג. השנה ראש929
 sapש"ף

 כפי או, סוסית, לא בפ"א ש"ס קוראיםבדפוסים
 לפ"א )ק( דגושה פ"א בץ להבדיל כדי היום,שנהוג
 שהמדפיסים מסני - יותר ומסתגר - או ת(,רמה
 לראשי-תיבות. הקטנה המלה אתחשבו

בוטמי כג. השנה ראש930
)אילן(מ"ש טחז01אולמ"א

הצורות כל כי olmes. אולטי"ש להיות צרירואולי
הבמסעו עתיקים, ובדפוסים בכהבי-ידשלפנינו.

מקורזלות
חדות

זמורות ט: השנה ראש918
 חוטרי-גפנים 2ח[עסזקפרובינ"ץ

 להברכה המשמשים21חן8עסזקן

 )"זמורה"( provin בלונדהיים תרגם למה ברור,לא

 המלה צורת את משנה זה אין מקום מכל יחיד.כלשק
 כפי ערבים. ביחיד שווה שהיא עתיקה,בצרפתית
 שליה הקשור )והפועל שהמלה רש-י. חשבהנראה

,proveinier"עזרת 1611( מס' להלן ראה - -להבריך 
.vigne-היש, טוענים הבלשנים אך -גפן-.מ 
 בלונרהים 1להסיץ(. propagare מלטיזיתשמוצאה

 ביסי- גיותר השכיחה הצורה שהיא provainz,גרס
 provinz קוראים בכתבי-היד לכאורה אבלהבינים,
 אחת(.נביו-ד

מרפית ט: השנה ראש919
 עץ( בתוך )ענף להרכיב enterאינטי"ר

תלתן יב: השנה ראש920
 )גרגרנית ה ב ל יח fenogrtiפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

דוחן יג: השנה ראש921
פנג panilפני"ל
pan~שום pani~-בכתבי-יד 31(. טס. ולעיל ל 
 "פני-ל": בטקום קוראים, בדפוסים, וכןאחדים,

 צמח 11וח, של איטלקית צורה (miglio)."מילי"ו"
 רש"י אכל הדוחן, את היום מזהים וזעמואחר,

לתא
אשכרוע

שאגח
אשוח
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 לצורה עדות נותרה ולא olmo). )[ח!ו0.מהאיטלקית
 חיבת הארסית, לפי אשר, הצרסתית,המקורית
 ברבים.להיות

בלוטי כ3. השנה רא93117
 אלון chesneקישנ"א

 איטלקיות העדיות כשרוב רבים, במקש יחישת
,(cerqua)ר )צירקו"א(. כספרינו נדפס וכר 
 הגרסה את המביא 154-153(, )ע' ב'בלונדינים
 chasne.קשנ"א

בלושי כג. השנה ראתן932
בלוטים 1ת818גלנ"ט
 )למשל 2ת818 גלנ"ץ הצורה משיעה אחריםבמקומח

 גם משמשות הצורות שתי אולם 1299(, סם.להלן
 -162(. 160 )ע' ב' בלונדינים ר ברבים. גםביחיד

כופתא כג. השנה ראש933
אלמוג coralקור"ל

 כג. השנה ראש934
 lorלו"ר
 658. מס' לעילראה

 כג. השנה ראש935
 beis lbaieslביי"ש
 659. מס' לעילראה

 כג. השנה ראש936
 chast(iniesקשטיניי"ש

Ichastaignesl1 
 149-147(. )ע' ב' בלונדהיםר

 כג. השנה ראש937
 קומות בעלת ספינה dromontדרומונ"ט

 משוטים שלאחדות
 "ספינת- המהרגם: 324(, ,מס' לף של מלתור

 למלחמה". גדולהספרשים

פרוותא כג. השנה ראש938
נמל portפור"ט
 731. מס' לעילראה

עששית כד. השנה ראש939
 זכוכית של קופסה lahterneלנטירנ"א

 ך ר ד ב)המשמשת
 להבה על להגןכלל
 נר(של

 הלבנה את שראו זכוכית מיוחדת: במשמעותכאן
 בשאר המקורי. הלעז נשאר אחד בכתב-יד רקדרכה.

 לנפנ"א וקוראים איטלקית השפעה ישכתבי-היד

.lanpanaקמיל"ה אפילו ובדפוטיט .candela 

בעץ כד: השנה ראש940
 בדיל estein restainlאישטיי"ן

אפיקים כד: השנה ראש941
 נחלים rivieresריניירי"ש

 1705. ימס' לף של מילתור

קלח כה. השנה ראש942
 אדמהגוש "!0חזמוט"א

פרפהיבי כן: השנה ראש943
 חלגלוגה רגלה, polpier רפולפיי"

)עשב-בר(
 איטלקית: מלה יש ובדפוסים כתבי-היךברוב

 סוס8סז0ק.סורקקל-י

יעל כו: השנה ראש944
 יעל-סלע אקו, esteinbocאקטסהנבו"ק
testainbocI

 Steinbock, מהגרמנית שאולה הצרפתיתהמלה
 ברפוסים טופיעה היא למעשה )וכד הסלעיםשעיר
 שכשפות "אי-" מנעימת-הצליל הקדומתבלי

הרומניות(.

דות כז. הקטנה ראש945
 מרתף escriene; lescraignel אאישקריינ"

 ובדפיציט, סוחבי-היד בחלק 583. מס' לעילראה
 cisterna. צישהררנ"א האיטלקית המלה אתקוראים

עף
דפנה

 ערידה"ב
גרגירים

לצלבי
עצי-ערמונים

 גדולהבורני
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פיטם בז. השנה ראש946
 גדולהחבית pontonפונטו"ן

 הנ"ל, לסלה זו משסעות לבלונדהיים מאין ודוע,לא

 . צף" "גשר של במובן בדרך-כלל אותהשמוצאים

יבק כז. השנה ראש947
 חזקדבק gludגלו"ד

הברה כז: השנה ראש948
 קצרים( )צלילים לילל recederריצידי"ר

 המאחירת בצורה במילונים המצף שכיח, לאפועל
 )שונה לתנות recitare, מלטינית receer,יותר

 על רש"י בפירוש (. "להיכנע" שמובנומש11ה-הצליל,

 הסבר אץ התלמוד ובדפוסי שבכתבי-הידהמשנה

 ליד הנרפס רפ"י בפירחח רק אם כי "הכרה".למלה
 המקוס. על ףהרי"

צרור כז: השנה ראש949
 היוצא )קולקשה roisרוי"ש

 או מהגרץבקושי
מכלי-נגינה(

 raucus מן לא הנראה עפי ,נוקשה( rigidusמלטינית

 הנראה כפי היא בתלמוד הנכונה הגרסה)צרוד(.

 ימינו. כלשק"צרוד",

מגיא לג. השנה ראש950
 שזקרהמגל, sarpeשרפ"א

 895. מס' לעילראה

גניחות לד. השנה ראש931
 ארוכים( )צלילים גניחותקומפליינ"ץ
compleinzlcomplainzl 

 243(. )מס' לר של סיפנור'

טא~ל לד. השנה ראש952
 קצרים( )צלילים לילל recederריצמי"ר

 948. מס' לעילראה

תענית

בפת"מ ג: תענית953
רחת wan Ivanlו"ן
 448. מס' לעילראה

 שכליאגילתי ג: תענית954
 לילה ברק esluserne 1 1אישלושירנ"א

 המלה כי מתמוה, והדבר בלונדהימ, פענחולא

lucerne)Ouiserne, luwrne ממרה, "אור, בהוראת 

 -ex) )לטינית -8ם והקדומת מוכיחה, המאיר"דבר

 הלילה. בחרטך הנוקע פתאומי באור כשמדוברמובנת

 א"טלושרנ"א; א"טלושנר"א, כהבי-היד:גרסת

 הנראה, כפי היא, אישלושטר"א שבדפוסים:והגרסה

 זד, בק"מ פרי חירם )כך האיטלקית לפי -משוחזרת

 הקושר 56( )מס' לף של מילתו ר 225(. ע'תרס"ח.

 מס' לעיל כמו esloide. אישלמד"א ללעז המלהאח

.89

יגמל ה: תענית955
 )ילד(לגמול desevererדישיבירי"ר

צלול ז: תענית956
צלולבהיר, clerקלי"ר

 226(. ,מס' לף של מלונור'

 אליו משתבק דה"ם ח. תענית957
 חלחרה [ס1א60סזו redoileרידויל"א

 200. מס' לעילראה

יבלו ט. תענית958
 כואבים dolbrent Idolorentlדולורינ"ט

 נסתרים(. והווה מוטית בצורה פועל של חריגמקרה
 פועל. בינוני כאן לראות צריך כן אםאלא

גימל יא: תעמת939
לגמול sevrer רשיברי"
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 955( מס' 1לעיל deseverer ובק sevrer בקההבדל

 טאוחרת, לשק כנראה מייצג sevrer א( כפול:הוא

 על מורה -de הקדומת ב( האמצעית: ה-ם נפלהשבה
 המינקת מאמו הטנותק תינוק יותר והולמתניתוק
 ממאכל. המתנזר אדםמאשר

 יב. תענית960
 someilierשומייליי"ר

1lsomeillierI 
 745(. 1מס' לף של מלונור'

מתנמנם
 תנומהלחטוף
 לנמנםקלה,

אפבתא יב: תענית961
 'קלהנעל ~escarpeאישקרפי"ט

 escharpet או cscarpet לכתוב אם מהסס.בלונדהים
 יפי-הבינים של אחרים . בסקורות1אישקרפי"ט(.

 מהשורש )אולי eschapin משמעות באותהמוצאים
 escarpin. היום של בצרפתית סירה(, ]sca.הגרמני

 נעל(; (scarpa, מהאיטלקית escarpin של מוצאהאך
 והגיעו שונים גזרונים שני נפגשו כאילוונראה,
 651. מס' לעיל ראה משמעות.לאותה

משומם יג. תענית962
המום estordizא"שטורדי"ץ

 ד'(. ס', ועזיא הפסיק המשד את כאן מפרשמש"י
 הגולה מעל על "... בדפוסים: היבאה תחילתושרק

 ובמנחת )ה'( הערב: למנחת עד משוסם ישבואני
 430(. )מס' לוי של מילונו ר קמתי...".הערב

נתר יג. תענית963
גיר creideקרייד"א

חיכוך יד. תענית964
 )כלומר:התחממותאהטקלפיישו"7
eschalfeison] leschalfaisonI ,קדחת( חום 

 "חיכוך:. דה"מ בתחילת כתוב אחר בכתב-ידרק
 בצורה מדובר שכאן התכן, בלע"ז".איקלפישו"ן
 העור. דלקת והיא התחטטות. שלמסיסת

מכבש תענית.טו.965
מכבש prese tpresselפריש"א

 נתססת המלה כאן גם 1105. מס' להלןראה
 "דברי הביטט את להסביר כדי הכללית,במשמעותה
 הלב. על הלוחצים דברים שהםכבושין",

מתחטא יט. תענית966
 מתנהג מרע,אתה foriiisפורפיי"ש
IforfaisIכהוגן שלא ן 

 כהוראתו "מתחטא" הבנת את למנוע רוצהרש"י
 ברור, הטירוש, המשך לגבי מיטהר. כלומרהמקראית.

 "...בלע"ז: לפסק: צריך הזה. לדה"ב שייךשאינו
 הפסוק הנראה כפי ". יולדתך: ותגל ואמך אביך.ישמח
 אולי אותו. השלים ורש"י התלמוד בגוף מקוטעהיה
 "שלושה כי הפסוק, סוף את להביא לנחהןראה

 שהחכרו אחרי כן. ואם לא.(. נידה באדם"שותפים
 רמו - "יולדתך" - השלישי הגורם והאם.האב

להקב"ה.

אסכרא יט: תענית967
 חמורפצע חmalant 60 מלנ"טבו"ן
 5. מס' לעילראה

נקדרה כ. תענית968
 חור לעשות לנקוב, pertucerפירטוצי"ר
 מלה שלפנינו ההשערה, את מביאבלונדינים
 pertugiare), י )ההם צ98טאשק פיהטזצ-ראיטלקית

 הרמש. לסר ע-ד חמרית בכתבי-הזד הנרסאוחכי

 כ. תענית969
 forcheפורק"א

 כ. תענית970
 encrfis rencreslאינקרי"ש

 2422. מס' להלןראה

מכסה כא. תענית970א
מפרש weileוייל"א

 ר' כך על לי העיר בלונדההם. אצל נשכח זהלעז

 של כתבי-יד בשני וכדקתי צבי. מסירת יעיראפרים

עתר
 קלשון,

נעתרות
מכבידים
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 וכן כניו-יורק, באמריקה לרבניםבית-המדרש
 יעקב עין בומברגי )סונצינו. ראשוניםבדפוסים

 מלשון העברית הצורה מופיעה וככולםמשאלוניקי(,
 תיקון לי הנראית ילו"ז' - ימינו ומלשת -חכמים
 הנראה כפי שהיה המקורי, הלעז במקוםסופר.
 velum, מלטינית ט011ץ. היום של )בצרפתיתוחל"א

 חלון(.כמו

מרא כא: תענית971
מכחם 1[165$01ן fosoirפחטוי"ר

 . 70 מס' לעילראה

זבילי כא: תענית972
 )כלומראת-חפירה peleסיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(שית

 פילי"ש אולי היא הנכונה שהגרסה משער,בלונדינים
peles.בריבר 

קרבא כא: תענית973
פתח-אוורורוינטוום"א
wentoselventoseI 
 venlousc שמות-עצם שני יש היום שלבצרפתית

 השכיח אחד, ]מצרה((, רוח מ-vcnt, גזורים)שניהם
 הוראתו פחות, השכיח תה, "כוס-רוח", הוראתויותר,
 ל.כנ"

והסתרקי כא: תענית974
שטיח trapedטרפי"ד

 1101.ראהלהלןמס'

עריסה כב. תעבית975
עריסה )בירצו"ל?(בריצו"ל
(ber~ol?)bre~ol 

 מהעובדה, דווקא נסע הצוחת שתי YQהספק
 בכלל. יו"ד אקשבסקורות

 בב. תענית976
 marescמריש"ק

 כב: תענית977
 *זרחנול-נטר"א

 )לינז-נ"א( סונצינו דפס מאז שבדפוסיםהגרסה
 lendine. מהאיטלקיתמנשפעת

 ופטריותכמהק כג. תענית978
 פטריות boleizבוליי"ץ

 את רק הזה בלעז מסביר רה"י 371. מס' לעילראה
 כאן שאק מאחר אולם, "פטריות", השנייההמלה

 הקפיד לא לפטריות, כמהין בין להבדלחשיבות
 השנייה. המלה אתלהבליט

גואלקא כג: תענית979
שק tascheטשק"א

 דכווריפלא כד. תענית980
 ברכת-דגים ויס1י1ען wivierויביי"ר

 יעקב". שב"עין ברש"י רק מצף 867. מס' לעילראה

כובשת כד: תענית981
 במלח( )מאכלכיבוש 5012שול"ץ
 )מי-מלח Sdize בגרמנית מקורה הצרפתית,המלה

 כאן אולם )סלח(. Saiz מלשק טוריים(לכיכחפים,
 כי כיבחר, של המושג את רק הפרשן כנראהתפס

 במי-מלח. ולא ייבחר, מתוך בכיבושמדובר

וריפא כד: תענית982
דייסה trijesטריי"ש
עתיקה. לצרפתית במילומם מציה שאינההסלה,
tritiwe הלסיני הנזרק עם הנראה כפיקשורה
 לכחכם(.)למעוך,

אשא כה. תענית983
 הגת, של )חלק ערבה meiz Imaizlמי"'ץ

 את מניחיםשבד
הענבים(

 597 מס' לש"ל )ראה יעקב" שב"עין ברש"י רקטצר

 2002(. מס'מהלן

טמא כה. תענית984
 )כלומראת-חפירה טוטקפיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(שית

אגם
 מקווהקיצה,
 רדחיםמים

אתחבא
ביצת-כינים
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מרדה כה. תענית985
מכחש fosoir Ifossoirlפחשוי"ר

 סביר. ואינו יעקב", שב"עץ ברש"י רקמצף
 המתפרשת המלה את בהערתו מביאכלוברהים
 "מסא" במקום דפוס טעות )אולי "מרא"בגרסת

 הוא הדה"מ יעקב" ~ry ברפוטי אבלשבתלמוד(,
 70. טס' לעיל ראה"מרדה".

מדדת כה. תענית986
 )כלומראת-חפירה סופקפיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(יפית

 כס: תענית991
 folerפולי"ר

 כס: תענית992
 lischierליק1קיי"ר

 לא. תענית993
 escrinאהסקרי"ן

דויפץ

כיבוס( )לשם*רי

גיהוץ
לגהץ

קופסנא[
 )בעיקרקופסה

לתכשיטים(

 כה: תענית987
 troncטרונ"ק

 כה: תענית988
 coltreקולטר"א

 כז: תענית989

 השקדים דלקת estrangilonאישטרנגילו"ן
lestranguillonl

 כתוב יעקב" שכ"עץ ברש"י 2*7. מס' לעילראה
 אשטרוללו"ץ "שקורץ אסכרה": על "ברביעיבדה"מ
 יהי ביה דכתיב בלע"ז אישטרנגילו"ן[ שלושיבוש
 טשום בירוש]למי( ופירשו השמים ברקיעמאושת
 משמע חסר שהוא וכיק מארח יהי ביהדכתיב
 .מארה-

עלי כח. תענית990
 לכתיביה עלי pilon lpisbnlפילו"ן

 שב"עץ ברש"י רק המצף הזה, הלעז בלונרההםלפי
 לי, נראה אבל pisbn, הספרדית הטלה הואיעקב",
 הצרפחיח, כמלה pilon ולקרוא לתקןשמותר

 הי"ב. מהסאההמתרצדה

 המגיל

טרפת ד. ממלה994
טונה tonineטונינ"א

חקרם 1. מגילה995
גמל ([סקפור"ט

 "מקום בפירושו: רש"י דברי שלפי להעיר,יש
 במשסעות נמל לציץ הלעז בא לא הנהר"מעבר
 של צדדית במשמעות אלא המלה, שלהרגילה

 של הטופוגרפי בסינוד היום עד הק*סת"מעבר-,
 Port-*ט-ed~-מSaint-3*8 )העיר הפירנאיםהרי
 והת בהו-ם(, המעבר שלרגלי םSaint-3*8הע

 הערים )בשם rurt- הגרמנית לסיומתקרובה
,FrankfurtErfurt ,)מעברות דווקא המציינת ועוד 

 היא פה, המתפרחח הארמית, הסלה ואכן נהר.של
 שבהם אחרים, סקומוח לשבעה בניגוד"אקרא",

 2*10 )מס' אחד מקרה רק להוציא מופיע,הלעז
 ביותר. מפוקפקת הלעז מקוריות ששםלהלן(,

 מטרופולין דה"א ד. ומגילה995א
 5ם metraמטר"א

 בפירוש. שמצוין כפי יוון" "לשון הואהלעז

שטנה יא. ולגילה996
 צרה מכשול,נזק,נוישימינ"ט
nuisementהמיועד פלסתר )כתב 

 נזק(לגרום

סדן
 )עץ(גזע

ברך
 מחרורה שלקנקן
 את הפולחת)היתד
הקרקע(

אסכרה



הלעזיםכרגילהאוצר

 והיא המלה, את לפענח אפשר אהד נכתב-'דרק
 קוראים שם - ובדפוסים כהבי-היד בשארמשובשת
 ר האותיות. בבלבול "נרשימינט", במקום"שנסנה"
 598(. )מס' לף שלמילונו

כתלי יג. מגילה997
 חזיר שומן חתיכות baconsבקונ"ש

 רש"י: בפירוש הלעז אחרי הבאה המלה"ת
)לסלה "שמינק" הנראה: כפי לקרוא, יש"שמינית",
 או מאוחר( בפענוח תי"1 אולי הוסיפו"שמיני"

 "yDV". לשק אופן בכל"שסנורת-,

מעדן יג. מגילה998
 לצחצח להבריק, escleirier ראישקלייריי"
lesclairierl

 1בר19סים. כתכי-היד כרוב חסר 647. מס' לעילראה

זקיפא. טז: מגילה999
קלשכן forcheפורק"א

 ט', )אסתר ומתא שבשם המוארך בוי"ו מדוברכאן

 והקו הקלשק, של לידית לכאורה מתכוון ורש"יט'(,

 נמשל הוי"1 שלהמאחן
 לחוד-

 הקלשק.

פרפחיני יח. ולגילה1000
 חלגלוגהרגלה, polpierפולפיי"ר

)עשב-בר(
 כתבי-היד ברוב יש 943( מס' לעיל ,כמו כאןגם

 'porcacle. פורקקל"י האיטלקית המלהובדפוסים

 יח. מגילה1001
 escoveאישקוב"א

 430. מס' לעילראה

סמא יח: מגילה1002
 צהובצבע orpimentאורפימינ"ט

 355. מס' לעילראה

קזמא יח: מגילה1003
 אילן( )שלשרף gomeגום"א
 אחד. בכתב-יד רק נמצא הלעז 357. מס' לעילראה
 רש"י. מאת הוא אםומסק

חרתנו יט. מגילה1004
 שחור צבע adrementאדרימינ"ט

 וכדפוסים. כתבי-יד בכמה חסר 358. מס' לעילראה

עפצים יט. מגילה1005
 טפילחם )גידולים עפצים galesגלי"ש

 האלון(בעלה

בוהקניות
 ן ר וע שעדשניות,
עדשים ככעיןמנומש

סטים
 )קורסם?(כרכום

 זו מלה על רש-י של פירושו 1008. מס' להלןראה

 הגמרא. של הפירוש בסוף בטעות נדפס המשנהשל

סטיס כד: מגילה1008
 )צמח, שסקלאיסטיס, gesde אנישד"

)lguesdeI צבע( מפיקים שמשורשו ן 
 0708. מפורש "סטיס" בהם המקורות. ברובאיננו

 323, מס' לעיל )ר' שברי"ף רש"י בפירוש רקאלא

 השתים התרגומים של הבעיה את הצננושם
 wesde לצורה שווה gesde הצורה כמובןל-סטיס"(.

 שלב מייצגת אחת כל כי ועוד(. 279 מס' לעילור.
 ר' *8-ט8(. )דרך הרומני ל-8 הגרמני מה-"1במעבר

 . 870 מס' לעילבעניין

פוצה כד: כגילה1009
 ב, ש )ע ה א דם garanceגרנצ"א

 מפיקיםשמשורשו
 אדום(צבע

 ברשיי רק אלא בדפוסים. ולא בכתבי-הידאיננו
 גם הדף(. על הש"ס במסורת ור' המקום עלשברי-ף

 הלעזיט ובין העבריות המלים נין בלבול ישכאן
 )לעיל אחר במקום "קויה" כי אותן. לפרשהבאים
 gcsde מתורגם 2426( וסס' 1448 מס' ולהלן 663מס'
 הן מתרגם garancer warance=) מאידך wcsde.או

 מס' )לעיל "קוצה" הן 324( 305, מס' ולעיל"פואה"

 כו מגילה1006
לינטילושי"ש
lentiloses

1llentillosesI ן 
 כז מגילה1007
 08[(קרו"ג

טאטיתא
מטאטא

)280
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 יד שלטבע נד: מגילה1010
 הזרוע( )של חלק bradonברדו"ן

 בשר מלאשהוא
 בצורת שבדי"ף בממ"י רק מצוי 9. מס' לעילראה

מרזפתא
פטיש

דלוסקטי
שק

נורסיא כו: מגילה013ן
 בית-הכנסת( )באמצע בימהאלמינבר"א
almenbre

  דtoo .%3 לעיל ר' המלה מוצא בדבר בדפוסים."סר

קמטרא כו: מגילה1014
 )בעיקרקופסה escrinא"שקרי"ן

לתכשיטים(

מרא כח. מגילה1015
מכחם fosulr IfossoirIפושוי"ר

 70. מס' לעילראה

טסיילין כח: ובגילה1016
להתבדר ראישבניי"
 esbanier esbaneier))אולי

 בדה"א )מקומו בדפוסים חסר 711. מס' לעילר'

 הגורס. 786(. )מס' לר של "ילונו ר (. ניאותק""ואין

 )לטייל, espacier אישפציי"ר מכתבי-היד, אחדלפי

 spaziercn). בגרמניתהשווה

 דמיטראזילחא כח: מגילה1017
 שבר-ענן שוטף, גשם ondedeאונדיד"א

 בדפוסים.חסר

 קטןמועד

 מבקרץ חושטץ, ב. קטן מתו1018
 לנקות curerקורי"ר
 שבאעליה קמבריי' בספחות השמור פאסבדפס
 תה שלע. בדפוסים קים שאינו וש"י. פירושקוראים
 בעמות הסכונסץ מים המים. קלקולי "מתקנילשונו:
 הרבים רשות זבילי לתוכן ונמשכץ מהןלשתות

 החריצץ אותן וסותטץ מתקנץ המים, אותןומקלקלק
 כעץ מנקרץ אותן, וחוטטין לכור הזבל המךשבהן

 סתורן שסוציאץ בלע"ו, קוריי"ר לבורשעושין
 . לתוכן" שנפלו ועפרות וקסמיםצחרות

אשתומם ג: קטן מהצד1019
 מבוכה הלם, עילפון,אישטורדישו"ן
estordison

 קוראים: מכתבי-היד באחד 549. מס' לחילראה

 שמים, הצומו זאת על טפרים יש"ו כמו"אשתומם.

 . נלע"ז" אישטזדדישז"ן שומם לשף כלוכן

לשחופם ד: קטן ווועד1020
לנקוח curerקורי"ך

 רש"' ובפירוש אחד בכהב-יד רק ומצוי בדפוסיםחסר

שברי"ף.

ש*רטק ד: קטן נ4ן?ד1021
 )באיטלקית(טיט limatoלימט"ו

 שאינו וברור, אחד, בכהת-יד יק ומצף בדפוסיםחסר
 רש"י.סאת

לקוון ה. קטן מועד1022
 מהקוצים לנקות despinerדישפיני"ר

 לוי זלל ומליני ר' שברי"ף. רש"י בפירוש רקטצף
 399ן.)מס'

תשרש ה. קטע סועד1023
 שורשים לסלק לשרש,דישרציני"ר
desraciner
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 אחרי קוראים. שם שברי"ף, רש"י בפירוש רקמצף
 דרצצף"ר תשרש "כמו 1022(: )מס' הקודםהלע"ז

 ביטול שהוראתו פיעל, בבנין פועל כלומר1,[",
 הגזרון. שלהמושג

מסוננת ו: קטן ויועד1024
 בוץ מלאהבוצית,פנייד"א
fanjiedelfangiedeI 

 משובשת בצורה שכרי"ף, רש"י בפירוש רקמצף
 ?(. f~ngosa פנגוש-א )איטלקית:פנגור"א

 עינים לה שאץ בריה ו: קטן מועד1025
 חפרפרת talpeטלפ"א

שבלול ו: קטן מועד1026
חילזון lima~onלימצו"ן

דפנא ז. קטן מועד1027
יפנה lorierלוריי"ר

 סבץ שבלונדהיים אף-על-פי 786. מס' לעילראה
 בע"ר כי נראה 028נ,, מס' להלן )ר' אחרתזאת

 שריד הוא "דפנא" על רש"י פירוששבתחילת

 ר. לוריי" שלמשובש

 דפנאדה"מ ז. קטן מועד1028
 )ובפרט גרגירים beis IbaiesIכיי"ש

 הדפנה(פירות
 הפירוש שבתחילת כי"ר אח כך מפענחבמנדפים

 שברי"ף רש"י בפירוש ובאמת -דפנא".על
 קשה אולם ביי"ש. קוראים נוספים צדדייםובמקורות

 שיחים, של בגדר כשדגים בגרגירים שמדוברלקבל,
 )ר' לורף"ר אלא כיי"ש כאן שאין יותר. ליונראה

 הוא ברי"ף אשר רש"י של והנוסח 1027(, מס'לעיל

 אינו ( 122 )ע' ב' בלונדהיים שחזור. סעק הנראהכסי
 זו. בעיהמזכיר

סרק ט: קטן מועד1029
 הפנים( )לפרכוס אחרם tifinonטיפינו"ן

ראה
 לעיי

 בכהב- רק ומצף בדפוסים חסר 260. מס'
 כופירו"ן. המשובשת בצורה אהד,'ד

טבלא ט: קטן מועד1030
 פעמונים צלצלים, cenbesצינבי"ש

 בכתב- רק ומצף ברפשים חסר 589. טס' לעילראה
 דפי ואית זוגי כעץ "טבלא. הלשל: בזה אחדיך

צנכ"ש".

לתפור י. קטן מועד1031
לאחות sarcirשרצי"ר

 בדפוסים.חסר

אריגה י. קטן מועד1032
 נפרד)?( משוך)?(, [ ן (?)detreitדיטריי"ט

 בו "ואורג קוראים: שבו שברי"ף. ברש"י רקמצף
 דטרייד' אריגה כעץ חדירים חוסין כעניןבמחט

 רסוס טעות יש בלונדההם של ברשימהכלע"ז".

 י.(. במקום )ו: הדףבסימך

 לקרוא יש כתוב, שהלעז כפי בלונדהיים. פענחולא
 שמ של פעול )בינוני detriede דיסריד"אאותו

 ואולי "נבחרת"( או "דחיה" שוף-צלילים:פעלים
 אף detriede .(lpanel )למשל אריג של סוג כךכינו
 tarteire טרטיר"א ולקרוא הגרסה את לתקןסביר

 מטורקיה(. שהובא ערך. יקר אריג מסרסריה.)אריג

 שציינתי כפי אחר. עוד הוא שהפתרך תתכן,אבל
 יד כהב עפ"י יו"ל קטן, מועד למסכת וש"יב"פירוש

ספח-
 מקיצי )ירושלים, קזספר" אפרים "ץ על
 לא זה בלעז לראות מותר י"ח. ע' תשכ"א,.נרדמים.

 אופן אלא בלונדהים, שהבין כפי אריג, שלסוג
 "משוך" detreit דיטרף"ט להיות יכול ואזאריגה,

 הסבת את תואם תה - שם( שהסברתי סמה טוב)יותר

 תפירה לעבודות המחט משיכת דרך על רש"ישל
מטרמות.

מפסיע י. קטן מרעד1033
להכליב bastirבשטי"ר

 גדסוסים. חסר 842. מס' לעילראה

 סוסיאלסרוקי י: קטן מועד1034
 לקרצף ראישטדיליי"
estrelierlestreillierl 
 מבהמה" רפואה מונעץ -ואץ דה-מבתוספות
 בקונטרס שפירש סוסיא -דלסרוקיקוראים:
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 בפירחח מצף הלעז rw אבל כלע"ז".אושסלי"ר
 שבידנו.רש"י

 י: קטן מועד1035
 manjedureמנאדור"א

Imangedurel

 י: קטן מועד1036
 גיגית )בתוך לכבס cuvelerקובילי"ר

(cuve=r

פספוסי י: קטן מועד1037
לעמלן enpeserאינפ"שי"ר

 מכהבי- באחד 1036( ,מס' הקודם במקש בא זהלעז
 )דה"ם ובתוספות שברי"ף וש"י בסירוש וכןהיד.

"כטכוסי"(.

קירתי י: קטן מועד1038
 אריגיםבדים, teilesטיילי"ש

 19. מס' לעיל ראה שברי"ף. רש"י בפירוש רקמצף

 ביריקיטייי י: קטן מועך1039
 בת-[]צ"ל:

 בשפת )כפלים לקפל roncier]פרונציי"ר
 לנוי(הבנד

 865. מס' לעילראה

 במץ[ ]צ"ל: בירי י: קטן מועד1040
 נעלי-בד 5ח8190א0קלצונ"ש

 אחד בכתב-יד רק מצוי 105. מס' לעילראה
 )קלצינ"ש(. שברי"ף רש"י ובפירוש)קלשונ"ץ(

דפנא י: קטן נוועד1041
דפנה lorierלוריי"ר

 שברי-ף רזם"י בפירוש רק מצף 786. מס' לעילראה
)לומי"ר(.

אקרא י: קטן כוועד1042
נמל portפור"ט
 אחד, בכתב-יד רקמצי

אושרי יא. קטן מועד1043
 לדיגמתקן ruseרוש"א

 הנראה כפי ואילך. סתצינו מדפוס בדפוסים, רקמצף
 "מרמה, הוראתה היום של שבצרפתית המלה,זו

 יש אבל מתוחכם". "מתקן של במשמעות אזערמה-,
 רש"י שכימי העתיקה הצורה א( בדבר: ספקותכמה

 של משמעות ב( ,ריאחם"א?(; redse היאותלמידיו,
 מתרצדת אינה מצודה- מלכודת, מתוחכם.-מתקן
בכלל.

 מעקתדה"ם יא. קטן מועד1044
למרפסת

 )הנהר( ריין lRhenusI 5טח%6רינו"ש
 מעבודות רש-י התפעל גרמניה, בישיבותכשלמד
 שם שיטפונות. למנוע מנת על הריין. אפיקחתוק
 לטינית. בצורה כאן מובאהנהר

מרפסת יא. קטן נוועד1045
 מרפסת טיילת, מעבר, aledoirאלידוי"ר

 שברי"ף. רש"י ובפירוש אחד בכתב-'ד רקמצר

מחצלים יא. קטן נוועד1046
 סיידים של כף trucicטרואיל"א

 המשנה גרסת (DW שברי-ף רש"י בפירוש רקמצוי
 הגורסת שבתלמוד למשנה בניגוד '.מחצלים-באמת

"מחלצים-
.1 

קורה יא. קטן מועד1047
 משקוף ovr~dureאוברידור"א

 הגרמנית היא אוברטו"ר שבדפוסיםהגרסה
Okrtil~r, הנראה כפי תהו הדלת(. של העליק החלק 
 נצורה בצרפתית התקבלה היא אך המלה. שלהמקור

 שם היא כאילו עממית", ל"אטימולוגיההכקבילה
 )מס' הבא הלעז אח השווה ולפתוחו. ,ווים מןפעולה

 שהלעז בטעות. רשם בלונדהיים cl;lvcaure.א4ו(((
 הפתח". ב'.דה"ממצוי

מנעול יא. קטן מועד1048
 מנעול במפתח, סגירהקלבידור"א
clavedure

אקורפיטא
איבוס

כשכוסי
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מכבש יא. קטן מועד1049
 )מתקן מכבש prese ] lpresseIפריש"א

 חסרים(לכבישת

חציכי יא. קטן מועד1050
 טפסן שלגרזן bardeברד"א
 הדף בלונדהים אצל שברי"ף. רש"י כפירחח רקמצף
 יא. כמקום י: בטעותרשום

חצית יא. קטן מועד1051
מעצד doledoireדוז.דויר"א

 גרזן()מעין
 לועסן פסל )"בחציני. אחד בכתב-יד רקמצר

 הלעז מצף ובדפוסים כתבי-היד בשאר (.דולדוייר"א"
 (. 1050 )מס'הקודם

כבשץ יא. קטן מועד1052
 כבושים( )מאכלים תערובתקונפושט"א
conposte
 פירות(. מרק compote היום: שלבצרפתית

ממהים יב. קטן מועך1053
 קרשים planch~sפלנקי"ש

 הצהרה( ספי )האמעד רשח בפיחום מצף זהלצו
 הרגילהת החלשת בטהדודות שאענו קטן,לפוצר
 שום 1032(. מס' לציל )ר' קופפר א' בידיופורסם
 הן שלקץ הלקרע. רשקמס ו 'impnnl "דשםקוראים:

 רק משם ה1חפ מא-ד. מא"ש שיפהןןכשססעץ[
 ההשא נמצחש האחרים כל כי הנ"ל, הלצואת

 רק קהוכוהע )לעגום קטן במועד ממש אוהרגיל,
 בתלמיד. אחר במקום או הרידף( שאצלבפירוש

 המצריפול יג: קטן מועד1057
 שעועית ט14501פשול"א

 531(. מס' לעיל )ר' 401שן הסלה: של אחרתצורה
 כנראה תה "והגרוסות"(, )דה-מ -פולץ"הביטוי מופדי שבדפוסים ברש"י אחד. בכתב-יד רקמצף
 כי לבדוק, שאי-אפשר אלא כתב-היד. גרסתעיתת
 בית-הכנסת נהרס השניה העולם מלהטתבימי

 שמור. כתב-היד היה ששםבוורשא.

ששער יד. קטן מועד1058
דף ט16ט5שייד"א
 רק מצר חזיר(. של )זיף ט[50 היום: שלבצרפתית
 אותו כגת מצערו, "שער כדלהלן: אחדבכתב-יד

 מותר לקמן 1!ן המצערות ש-ד"א שלועזץשער
 במועך-(. הנהי -קסן דצ"מ ,המשך במועד"לגלחו

בתר יז: קטן מועד1059
 האשלגן( )חנקםנתר nitreניטר"א

 אדטה מץ -נתר. כדלהלן: אחד, בכתב-יד רקמצף
 ניטר-א". ולוע~ץ הימנהשמכבסין

שולל כב: קטן מועד1060
להכליב bastirבשטי"ר

מאחה כב: קטן מועד1061
לתפור cosdreקוסדר"א
 כפי מושפעות קנש"ר( 1קוסי"ר, שבמקורותהגרסאות
 cosir. האיטלקית מהצורההנראה

מכבש כג. קטן מועד1062
 בגדים( ולגיהוץ מכבש preseפריש"א

1presseI ] 

 ינ קטן מועד1054
 noschesנושקי"ש

 213. מס' לעילראה

 יב קטן הנועד1055
 ח0[1ח0אהומלו"ן

 37,1. מס' לעילראה

צרם יג. קטן מועד1056
 )חריץ( לחרוץ encrenerאינקריני"ר

 משובשת ובגרסה אחד בכחב-יד רקמצף
 256(. )מס' לוי של מילונו ר':אדא)קי-ר:.

חלקין יג: קטן מועד1056א
 מחוספסים( )לא חלקים pleinsפליינ"ש

שירע
 מכבנותסיכות,

כשותא
כשות
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 "פירוש". העברית המלה במעות כתובהכרפונדס

 של המובאות ברוב כמו לתקן, יש בלונדייםאצל
 "מככש-. במקום -מכבש- זה: בערךרש-י

גיהוץ כג. קטן כ!דעד1063
לנהץ lischierלישקיי"ר

 בלונדיים אצל אחז-ם. ובכתבי-'ד בדפוסיםחסר
 כג. במקום כד. בטעות רשוםהדף

גרידא כג. קטן למקמך*106
 ללתת בדריכהלחדקם refolerריפולי"ר

 בגד של מראהלבגד
 דריכה על-ידיחדש
 כיבוס(לשם

 דסרבלא. 1,ן -כגררא כדלהלן: אחד ככתב-יד רקמצף
 כעץ 1=שתקנוהו( שתקננהו י17ן כסרבלרפהי-ר,
 אי-אפשר הגרסאות את 1,ן-. גרירה ע-יחדשים
 )ר' בוורשא מבית-הכנסת בכתב-'ד מדובר כילבדוק.

 1057(.לעילמס'

חימוצתא כג. קטן מועד1065
 חלוק מעפורת, saroc IsarrocIשרו"ק

 שב"אור ובמובאה ,שרי"ק?( אחד בכתב-יד רקמצף

 ,שרו"ק(.זרוע-

אינקלי כד. קטו ונועד1066
 חלוק ן ן socanieשוקניא"ה

 שוקנע"ה לקפא מציע ואני בלום-היים. פענחולא
socanicשורקניא"ה ,או .sorcanic שוגניא"ה או 

.so~anieשושקניא"ה או ,(soscanic של בצרפתית 
 המשמש גס, מבד ארוך חלוק והוא 0ו1(חסט"ט50,היום
 הלעז שבסוף השי"ן נוספה ואולי וכדומה. עבודהבגד

 וחשבו המעתיקים שסעו מפני שייפינ-ש(1שייפנ'.ש.

 הריבוי. לסימן ..אונקלי- שבסוף היו.'דאת

דלוסקמא כד: קטן מועד1067
 שק tascheט12ק"א

 יש נכינה, הנ"ל הגיסה אם אחד. בכתב-יד רקמצר
 מאותר, חיקק שכדפוסים -ארק" כפירושלראות

 לביזיון. נחשב שק כתוך מת ילד שלהוציאמפני

 כיפי- כה: קטן מועדח106
 גשר( )של קשתות archesארקי"ש

 כדלהלן: יעקב-, שב"עין רש"י בפירוש רקמצף

 עליהן בנויות הגשר חומות אהדדי. דפרת-כיפי
 105(. )ע' ב' בלונדהיים ר' כלע"ז".ארקא-ש

 )לשוללן%לשלול[ כו. קטן מועד1069
 להכליב bastirבשטי"ר

 שברי-ף. רש"י בפירוש רק מצוי 842. מס' לעילראה

מתנים כו. קטן מנדנד1070
 בגדכנפי jironsיירונ"ש

 "ל"א כדלהלן: שברי"ף, רש"י בפירוש רקמצר
 בלע-ז". ירחי המתנים שלוקטין כעיןסולמות

 .מחניט-, של פירוש הוא שהלעז אוסר.בלוגרהים
 "לוקסין הביטוי כל של פירוש שהוא נראה,ולי

 המותנים על הבד את מרימים כלומרהטתנים",
 לנף. קיפול מעץלעשות

צרופות כז. קטן ונועד1071
 )שבשפת קרשים לבזבוזים,אישפונדי"ש
espondes)לאורך המיטה 

 "דרגש. כדלהלן: שברי"ף, רש"י בפירוש רקמצף
 לישא שרים שעושים מטה דצלא ערסא בגמ'מפרש
 אישפומץ"ש שקוריו האסכות ונוקבץ בדרךעמהם

Olmתלחץ עליו שפורסיו בעור וגם רצועות בהן 
 העור רצועות עונבין לתקנו וכשרוביןרצועות
 בכרעים ארוכות תורבץ ואח"כ ארוכות שלברצועות
 נופל והעור הקרביטץ מתירין לפרקןוכשרוצין

 .מאליו-

 קרביטיודצ"מ כז. קטן ונועד1072
 - ן ן -טרגפיט"א
 בנירות רק ופירושו; זה לעז ~ירוי על חתרבלונדהים
 1( מהגרמנית: הבוערות מביא הואשבעזבונו

.tragp~tteעל הנישאים חבלים שני בעל סל או חבית 
 מיטה 2 ,tragpette( Traebutte); )היוםהשכם

 את בהסבירו Tragbett). )היום אלונקהמיטלטלת,

 רש"י כשרוכים. הנקשרת מתקפלת. במיטההשימוש
 משווה לרש"י( חיבורו שיוחס פרשן, אותו)כלומר

 כתב- ,גרסת טרגפיט"א בלע-ז הנקרא לחפץ זומיטה
 דפוס )גרסת תרגיפני"א אותו(, המביא היחידהלה

 אורשה סונצינו(. דפוס )גרסת תרגיפי"א אובומברג(
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 טרג"א של מקוצרת צורה לפנינו השערה;להציע
 שהותאם מגן כלומר: afeitiee .targeאפתטיא-ה

 לשריף המגן לקשירת רומז וזה אוחו(, שנושא,למי
 תנועותיו. וצורכי גופו סידות לפי בשרוכיםהלוחם

 כז. קטן  מועד1073
 sestierשישטיי"ר

 שברי"ף רש-י בפירוזם רקמצף

 כז: קטן מועד1074
 biereבייר"א

 שברי"ף רש-י בפירוש רקמצף

 כז: קטן נוועד1075
 chenevazקיניב"ץ
 )ראה "קנבוס" העברית הסלה עם בדפוסיםהוחלף

 1516(. מס'להלז

כוסילתא כח. קטן מועד1076
 דם( )להקזת איזמל flemieפלימיא"ה

 כלי "כוסילתא. כדלהלן: אחד, בכתב-יד רקמצף
 בלע"ז". פליומ"א בו שסכהאמנות

כבא כח: קטן כוועד1077
חניכיים jencivesיינציבי"ש

 )ייגיבא"ש(. אחר בכתב-יד רקמצוי

חגיגה

אפרכסת ג: חגיגה1078
 משפך אפרכסת,טרימויא"הסןטח"[!

 מכניסים)שדרכו
לריחייםחומר

וכדומה(

 המקמץדה"ם ד. מגיגה1079
 מיוחד )סוג קורדובני ת608[00קורדוא"ן

 המיוצר עורשל
 ה ב דו ר ו קביר

שבספת(
 רש"י: דברי את ממכיר שהלעז מכין,כלונדהיים
 יותר, מסתבר אך עורות", בהם לתקן כלבים...-צואת

 עצמו. זה לעורשהכוונה

תוכחה ד: חגיגה1080
 הוכחה aprovementאפרובימינ"ט

 להראות, רש-י רזה הנראה כפי בדסוסיפ."סר
 מושגי של הקרבה את הצרפתית,באמצעות
 פשעיו על אדם המוכיח כי וה"תוכחה-,ה-הוכחה"

 102- )ע' ב' בלונדהיים ר' שפשע. לו להוכיחחיב
.)103

אוד ד: חגיגה1081
 חתייהשפוד ח80[0!פורגו"ן

 470. מס' לעילראה

חובט יא. הגיגה1082
חילזון limaceלימצ"א

 כאן אבל ערום", ב"חילזק מחכר היה 290 מס'לעיל
 קליפתו.מחכרת

מפולסות יב. חגיגה1083
 )]אבנים[ לחות mosSedesמושטידי"ש

 מים(ספוגות
 בדפוסים.חסר

 )נזיפה(גערה יב. חגיגה1084
 להצליף( )מגלב עקרביםאישקוריי"ש

escorjesן ן 
 כנירות אלא בלונדהיים. פענחו לא בדפוסים.חסר

 במשמעות )אישקרי"ש( escrls מביא הוא שםעובונו,
 תרפ"ח, ה', ספר )קרית פרי חירם גם גערות.צעקות,

 על "סס.הצעתימתבססת אישקרי"ש הציעע'225(
 החוכתה. את מסמל שהמגלכההנחה,

פקעיות יב. חגיגה1085
 חוט( )של פקעת lemoiselלימוישי"ל
llemoissellן 

קנט
 )מידתכור
 גדולה(נפח

כליבה
ארק-מתים

צרדך
 קנבוסבגד
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 יב חגיגה1086
 teileטייל"א

 19. מס' לעילראה

 יב חגיגה1087
 aleineאליינ"א

)קרסולי%קרסול[ יג. חגיגה1088
 קרסול chevile lchevillelקיביל"א

סעיפי סו. חגיגה1089
להפיללהסות, adenterאדינטי"ר

 ארצהאפיים
 הנדרות כוכוח בשתי טחבר !5(. ,ע' ב' בלונדיניםר'
 גם שם בדפוסים, חסר בחברתה. אחת כל שתיגעעד

 לגוף בניגוד "סחאק". בצורה משיעהדה"מ
 "דסחיסי". שבוהחלמוה

פולסי טו. חגיגה1090
מקלות bastonsבשטונ"ש
 הלקאות bastonade. בשטונאד"י קוראיםבדפוסים
 כתב-היד גרסת שגם ומסתבר, ובאיטלקית(,במקל
 בסקל". "מכות של במשסעות להתפרשצריכה

מ%
אוכל לשמירתמזנק

סיריקת
 משימין

 של הצרפתיפ במקורות cendal בצורה יותרשכיח
 בכהב- רק ונמצא בדפוסים, חסר הלעזיטי-הביניים.

 הוא אם ספק, שיש כך טשובשת, ובגרסה אחדיד
מקורי.

גטמיית יט. מגיגה1092
 ואדי במעה. waiede Ivaledelוליד"א

 את זה בלעז לפרש רש"י של כוונתו שאין נראה,לי
 שקורין הרים, שיפולי "נחל אלא גממיות,הדה-ם

מגריפה כ. חגיגה1093
 מגרפהיעה, 8681ען wadilחמ"ל
 שקורץ הוא ברזל "כלי הכלי: אח כאן מתאררש-י
 תאנים בו טבדילץ וגם הכירה אפר בו  שגורפיןחץ"ל

 807( )טס' לוי של טילונו ר' בזו". זוהמודבקות

 (. 129 וע' פ'ובלונדיניים

רולפקי כו: חגיגה1094
 מתקפל כיסא faldestolפלדישטו"ל

 בצורה אחד בכתב-יד רק ונמצא בדפוסים,חסר
 מהאיטלקית.מושפעת

יבמות

תכיפה ה: וסות1095
 סקרתך, pointפךנ"ט

מלקט מג. יבמות1096
 )?(צבת molesמולי"ש

 הטשמעוח את במימנים מצאתי לא זו *רפחיתלמלה
 אלא"צבת",

 "ריתחם-
 ט-נלה"ש בדפוסים: וכדומה.

aenkliesאת לברר מקש יש - צבת. שמשמעותו 
 מג. דף לבץ ה: דף בין אחד לעז אף אץ למההבעיה,
 יבמות.במסכת

 סו. יבמות1097
 אקיבק8טר"
chevestre

 מן. יבמות1098
 escrinא"מקרי"ן

דת
 אריגבד,

נשימה
נשימה

 טו: חגיגה1090א
 mestier רמישטיי"

 55[.ראהלעילמס'

 טז: חגיגה1091
 cenderצינדי"ר

%י"א"

ארהסא
 ק ל )ח ר ס פא

 שבומהרתמה,
 הבהמה אתמווסתים

 ס 1 ס ה אתאו
בצווארם(

טפסת
 )בעיקרקופסה

לתכשיטים(
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 מח יבמות1099
 marcheמלש"א

 סג. יבמות1100
 foisonפוישו"ן

בהסתרקי סג. יבמות1101
 )?(שטיח trapedטרפי"ד

 נגזרת להיות יכולה הפלה בלונרהחם של זיהרולפי
 בתחר הסביר המרק ואז tr~bea). )לסירת ~-uevאו
 "קדש"הוא

 מ-tr~peia תו "קרקעם"(. )אחי
 בעיות מעלים הפתרונים שר ביצרית(;)"שולחן"
 העדיף לח למה לשאלה יש וסטמדות.פונסעת
 יש עליה שדתקא 'tapid. טפ-ד רימסה אתבלונדיים
 . "ששיח- למשמעותעדיות

שפיץ סג. יבמות1102
לט=ח plasterפלשסי"ר

 166-165(. )ו ב' בלונדהיםר

אנחה סג: יבמות1103
זעקה 0(מסו9פלונט"א

 אחרי רה"י גרסת  שבו אחד. בכתב-יד יקנמצא
 ואינם דזדדס "פרסהס כדלה,: -חבויט"הדה-מ
 בנשוף שנקראים ולפי ישר1אלן של כבודםמכירים

 הנף  ]!=שגא[. שבא חברים: להו קרימ=בשיחוף?(
 קשה צער...- טרור נפלי פלונט-א וכלע"ז לאנחה1?[

 שככל הפשפשן של המריקת המשסעות עללעמוד
 רש"י. מאת אינוהנראה

יתר סד. יבמות*110
את-תפירה peleפיל"ח
 מפרש יש"י רובעל-פי

 -עתר-
 )ר' forche פויק"א

 של מירוש ופיל-א 888( ומסך 771 טס'לעיל
 "רהת-

 במיחזד מסחים הפירוש ועתק. 20* מס' לעיל)ר
 טהפך זה עחר "מה כאן: התלמוד כדבריכשמגרימם

 למקוט..." מפקום ההבואהאת

שכבש סט: יבמות1105
מכטש prese Ipresselפריש"א

 על -נכבש במתח אלח מסוים, בכלי מחבר לאכאן
 של ביסף שהוא השפחה-, על "בא במקוםהשפחה-.

 את מהארת שהנושנה בלשונג מסביר ורש-יונאי.
יחס

 היהח-
 היום(. של הצרפיהם בפי(collage -דביקה- כעץ בת-זדה, שהיא לשפחה.

 תנא מחןדה"ם עה. יבמות1106
משתמרת...

להתפוצז esclaterאישקלטי"ר
 כסי רש-י. פירחש עם הרי-ף, של אחדבכתב-'ד
 מילי חדי דכא. "פצוע קוראים: לצורכו,שעובר
 קנה כמו ביציו ]!=נדכו נרכי או  שנפצעו מימשתמע
 בלע"]זן.." אשקלסי"רמפוצע

 וריףמזרף עו. יבמות1107
 לסרוסאישגרסינח"ר
esgratinierן lesgratignierl 

 זריףטורף עו. יבמות1108
 פנפח enfieאינפל"א

 על שתר טת*ת )לנפח( cnner אינפלי"רהצורה
 7**(. טס' )לעיל המקבילה לפי גםהדצת

שפה פ. יבמות1109
 קמית [6טשעזאן arwoludארוולו"ד

 ח" 1591(. מס' להק )ר' מקשרת קשת במלה:מלה
 לר של ומילוט ( -106 105 )ע' ב' בלונדינים הפלהעל

)טס'110(.

לקש פ: יבמות1110
רך molמו"ל
 שנוי-ף; רש-י פירוש של אחד בכתב-יד רקנמצא

 השבו-ת המלה בופאל הלעו. במקום שלש.בדפוסים
"רך-.

ששיר פ: יבמות1111
 מחוספסקושה, aspreאשפר"א

 118-117(. )ע'רבלוגרדריסב'

רתיכות פ: יבמות1112
קצף escumeאישקומ"א

 884 מס' לעילראה

ספר
 מסרגבול,

ברכה
שפע
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pbn
 )ם-נרשת ה ב ל יח

 הטשטש צטחיוונית,
להבלץ(

 )תרמילו1תרט"ת פו: יבמות*111
 רהטם של שק 60120%בולזול"א

 היתי %וישיט, תר את שתור חששתיל%א
 כי קסבה(, )חמת boteik בוסייל"א כאן לקרואמצה
 לפרע. הטעחים לנוסחים עתר קרובה זוקוימה

דובב צז. יבמות1115
 לרחבם,לשרוץ, fromierפרומ%'ר

לגלחם
 )פ1-ס"ה( כאן בדפתרם מופיע שהוא כפימהלעז,

 שה-ה אלח זה, לפענוח מגערם הינו לא בהם,ורק

 במסכת לתה דצ"מ אותו פירוש על לסמנךמקום

 חסרה זו שצורה נוסיף. !172(. )מס'סמהררץ
 מ- )מסר formier זו: בטפעצנתן  שבהםבמילדתם,
.formia-8)נמלה fremir-ההוראה של משרת )הודאה ו 

 את בלתדהים שהשמיט תטוה. -לרעוד"(.הראשית
 על חצצביעה הדפונכם גרסאות בשתי המופיעהה-ם,
 'fronmier. פרונכףי-ר מעקצורה

אנפקיא קא. יבמות1116
נעל-בד chal~onקלצו"ן
 105. מס' לעגלראה

עקב קא. יבמותנ111
סוליה (801שול"א
 אך יעקב(. 1408 סלו"ח ןצ-ל: שלו-ן סתצינו:בדפוס

 שהטלה המקומות בכל רירסאות לכל בנעורזה
 סס' )6ית אחד ממקום חוץ בהם. טולעזת"עקב"

.)!120

שיבת* קב. יבמות1118
 שרוכים שנצים, esterlesאישטירלי"ש

יחיס קב. יבמות1119
 להתאטץ ללחוץ, prembreפרימבר"א

עקב קב. יבמות1120
 08שיטלו"ן

יקב
 שבו היהמה הוא זה מקום 1117( )טס' לשקלכאמור

 ואף שעל"א4. המקוסוום 12אר )בכל טלו"ן לעתעקב

 ר' לשלו"ן. והפכה הגרסה הושפעה שלנובדטזסים

 eD) .)*27' לוי שלסילוע

פהף קב: יבבות1121
נעלי-בד 5ת90!%8(קלצת"ש

 05!. מס' לעילראה

 )מצעיםלמשםי"

 יך(*
קורדקיסין

)בגרמנית( נעל-מחתיתאונדרשו"ך
underschuch

שעם קב: יבמות1124
 )חזרן?( טמא של סוג pagveilפויי"ל

 : IpaveilIן
 733. מס' לעילראה

קב קב: יבמות1125
קב eschaceא-לתצ"א

 אבן-עישק מללק של - ! אולי או - 3 במובןכאז
 למיכה. עליהן מתחזת שהרגלים כלונסאות,כממר:

 הקיטשקב קב: יבמות1126
 קב croceקרוצ"א

 טקלח4 בלוסר: אבן-שהון, מילק של 2 במובןבאן
 פיו. את עליהם סומך ברגליו הפצוע אושהמשותק

טיק קב: יבמות1127
נעל-בר chal~onקלצו"ן
 . 05! מס' לעילראה

ליההא קג. יבמות1128
קרש plancheפלנק"א

 פא. יבמות1113
 6ז%808פינוגר"י

 קב: יבמות1122
 feltresפילסרי"ש

 קב יבמות1123
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איספרווא ג: כתובות 1137אסתהרא קג. יבמות1129
 )סיעתחיל-הספקה herneis הירניי"ש קרסול chevile lchevilleIקיביל"א

 את המלוויםאנשים
 ודואגיםהצבאעקב קם יבמות1130
 צרכע( קלסיפסחתה soleסעל"א

 נפשפקוח ה. כתובות1138מוק קד. יבמות1131
ח,לץדישקומברימע"סנעל-בד chalgonקלצו"ן

descombrement מם המקתית ברש חסר 05ה מי לעילראה
 490. מס לעילראה משיע שהלעז שבמקומות, להיות יכולבדפוסים.

 1127. מס' דלעיל מהלעז העתקה אלא אינובהם,
יתר ה. כתובות1139

 זיז וו, יתד, chevile Ichevillelקיביל"אגרג"שתא קו: יבמות1132
 טיןחומר, arzile larzilleIארזיל"א

משופות ה: כתובות1140 311.ראהלעילמס'
 פחודדותמתפחזות,אגויש"ז-"ש

aguisiedesשומא קכ. יבמות1133

 ן6(' ב"ע' ביינרהיםריבלת werue Iverruelו4רוא"ה

נפח ו: כתובות1141מטקיב קכ: יבמות1134
מורסה clogקלו"ג )את לפגוםלהקהות,רידוישיי"ר
redoisierבאוכף, החמורגב 

IredoissierIאותו( הולםשאינו 
גיהוץ י: כתובות1142

לגהץ lischier ר שק 'אגמא קכא. יבמות1135

 מקווהקיצה, marescמריש"ק
תמוגגנה י: כתובות 1143 דדח-םמים

 להרטיב בנוזל, לערבבדישטינפרי"ר
(lestenprer

 פרועראשה סו: כתובות1144
 שור פרועת esjeveledeאישייביליד"אש2ו%1ג1%%1

 בהיריגייסי כח. כתובות1145
חופשיים privezפריבי"ץ

 544.יאהלעילססלפרנס ב. כתובות1136

 לציידלקשט, conreider רקונריידי"
סרונכי ל: כתובות1146 ציוד ב-Vorrat). ,כמו rat הגרמני מהשורשמזר

 חמורפצע malant bon מלנ"טבו"ן .arro~ .(disarroi בצרפחיח,השווה
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 בו"ן הלעז של הראשת החלק 5. מס' לעילראה
 עם הדמיון בגלל הנראה כפי בכתברהיד,הושמט
 לפניו. כתוב קוהיה"גרת".

ריבדא לט: כתובות1147
דקירה pointureפינטוד"א

 645(. )מס' לף של מלונוי

כוסילתא לס: כתובות1148
 דם( )להקזת איזמל flemieפלימיא"ה

 הצרפתית היחס במלת סחובריס וקורסו זהלעז
 ,fiemie de pointure דיפלימיא"ה פונטור"א"ד"י":

 איזמלן. של)דקירה

הלילין מד; כתובות1149
 )כלי-נגינה( חליליםקלימיל"ש
chalemels

דיה נ. כתובות1150
עזנייה woltur lvolturlוולטו"ר

 דדיקלא אצוותא נ. כתובות1151
 קנוקנת ןס1ון6*ע[ wedileוידיל"א

 627. מס' לעילראה

יעדן נט: כתובות1152
 ליפות לצחצח, להבריק,א"שקלריי"ר
esclarier

 647. מס' לעילראה

גובח ס. כתובות1153
 להתאונן להתייפח, ~pleindrפליינדר"א

 [ Iplain(ireIן
 בהוראתו טופיע הפושל שבמילונים להעיר,יש

 מקובל החתרת בהורתה על..."(; )"לרחםהפעילה
plaindre,הן כאן הן ברורה, רש"י של עחהו אכל א 
 2378(. ומס' 1415להלן)מס'

כשות ס: כתובות1154
כשות homlonהומלו"ן

 370. מס' לעילראה

בבחשך ס: כתובות1155
 )פרי(חבוש codoinzקודוינ"ץ

 נכפי בנידה"ב ס: כתובות1156
 הנפילה מחלתפיישיו"ן
peision] lpaissionI 
 זו, גהוראה כלל. בדרך מוצאים ימי-הבינייםבמקורות

passionהגרוע(. היסוך )כלומד *81וח 

גרגחשהא ס: כתובות1157
 טין חומר, arzile lar~illelארזיל"א

 311.ראהלעילמס'

כרפסא סא. כתובות1158
כרפס ן*ן89ן ipieאפי"א
 829. מס' לעילראה

כוסברתא מא. כתובות1159
 נוסבר aliendre taillendrelאלתנדר"א

 376. מס' לעילראה

גרגל*די סא. כתובות1160
 דקים עגולים פלחים rodelesרודילי"ש

 ביותר. משובשת שבדפוסיםהגרסה

קיואא סא. כתובות1161
חמיצית egror taigrorlאיגדו"ר

אטורנ2א סא. כתובות1162
 משק-הבית על ממונהשינישקל"ש
seneschals

 . 794 מס' לעילרא"

 אחר דבר דה"ם סא: כתובות1163
 מצורע )חזיר( sorsemezשורשימי"ץ

 כך sorsamez. שורשמי"ץ לחקן "י הנראהכפי
 ת"ב מהמאה הצרפתיים במקורות המלהמופיעה
 ירום. לא וסובאהואילך.

 משרבטדה"א סא: כתובות1164
 ארוך מוט [ esjas 1 1?[אישיא"ש



כתובות"תר

 את הולמת שלי ההושעיה בלונדה"ס. פענחולא

 הוטרף מה להבץ, קשה קצת אבל כתבי-היד,גרסאות
 ]את "פושטן כותב: כשיהוא העניק, לפירושרש"י

 גדולות )?( שנעשק עד שרביט כמקהשפתים[
 אשיא"ש נקראובלשוננו

 על-מ-
 לשחת עריכה שהיא

 להדגיש, רצונו כן אם אלא ברוק", תמיד החוט%ת
 בסלה, ארוכות לשפתים קראו במקומושגם

 פתרכן ל"שרביס". קרובה הראשיתשמשמעותה
 )חריץ esaus אישיו"ש להציע: שאפשראחר,

 לף 11. במלאכה מתעקמת השפה כך כילזרימה(,

 ]את )לשרות a~iar אקרץ"ר תרס 786( ,מס'בטילונו
 . סילון. בשום מצאתי שלאהפשתה((,

בדרשיר סא: כתובות1165
 שחמט esjecsאישחק"ש

 שהצורה מנשפעת דורסה וכדפוסים אחדככתב-יד
 של בעברית הושאלה שאף scaxhi,האיטלקית
 אשקוקי(. )אשקוקה.ימי-הבינתם

שיפיף סה. כתובות1166
 עשףותכוסות madernesמדירני"ש

 משהקשעץ
 קח-ם שבו עץ, (madre: ממנו עשיה שהכוסהחומר,
 מבחינת הסלה יסוד הוא שיש(, דסף אחר, צבעבעלי

 אלא בכך, רש"י כוונת שאק להניח, "ם אבלסובאה.
 כפי במיוחד, ארוכות שהיו אלה. כוסות שלבצורה
 ב'. מ"ד, בראשית על בפירצתו וכן כאן מדגיששהוא

 מדרינ"ש גם לקרוא אפשר שלפנית הגרסאותלפי
.madrinsלקרוא מציע 555( מס' )במילונו, לוי 
maderins.)מדירינ"ש, 

ממלח סז. כתובות1167
 )זהב(, רסיסי peilole tpailloleIפיילול"א

 )זהב(פירורי

שומא עה. כתובות1168
יבלת werue lverruelוירוא"ה

 הבמראקיוהא עה. כתובות1169
 חומץ egre taigrelאיגר"א

 ע' )1922(, ל"ז כרך notes language iModernר'
 63(. עי ב', בלונרהית ע"י )הובא440-438

 עה. כתובות1170
 fendedureפינדידור"א

 עו: כתובות1171

 פיסו doblonדובלו"ן
 162. סס' לעילראה

 עז: כתובות1172
 90801פוליו"ל

 עז: כתובות1173
 aloisneאלוישנ"א

 80-78(. )ע' ב' בלונדהתםר

 עז: כתומת1174
צבת tenilies ltenailleslטינלת"ש

תמסקי עז: כתובות1175
 מתקפל כיסא faldestolפלדישטו"ל

 עברה הצרפהית ושהמלה לחשוב, אפשר הענהןלפי
 הנוכחי למובנה סתקסל" "כיסא המקורי ממובנהכבר

 (fauteuil)."כורסה"

 דכ511יפיףא ?ט. כתובות1176
 דגים ברכת wivier lvivierlויבא"ר

 867. מס' לעילראה

צריף עט: כתובות1177
יטף alumאלו"ם

 185.ראהלעילסס'

שיגרד פ. כתובות1178
 חבילהאגודה, trojeטרוי"א
 הצרפתים: במקורות המצתההצורה

"oche לעיל )ר 
 ועוד(. 804מס'

עונק פה. כתובות1179
משוטים reimsריימ"ש
 raims. הצרפתתט: במקורות המצףהכחיב

זלעדם

צלקת
חריץ

 בעובירק"ם
 הכוסותבית
 שוסן שלקפל

פ58א
AIDנענה של 
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מטיח פה. כתובות1180
 לנווט להשיט, werner IvernerIירני"ר

 )מלה verne עץ עשוי שהיה האנייה. הגה שםעל
 ססוצא aune המלה באה שבמקומה גלי,מסובא
 המלה אלנוס; העץ שם בעברית וגם adnasl].לטיני
 Ver6ne, ומשסתות: מקומות בשמות נשארההישנה
,Verne.Laver8ne .(Laverne 

משכסא פה: כתובות1181
 משימע cenderצינז-"ר

 צילצל בדפוסים: הגרסה 1091. מס' לעילראה
.cendal

 מא)דוריס פה: כתובות1182
 חופשי privezפריבי"ץ

 אחד. בכתב-יד רק נמצא 544. מס' לעילראה

 טובחחיזוק פה: כתובות1183
 טובה gredגרי"ד

 "בלי או למישהו" סוכה "לעשות שלבמשמעות
,"m~lwחסד. מעשה כשמר 

דסקיא צד. כתדבות1184
 כיסים שני בעל שק besaceבישצ"א

 הסלה קיבת את להדגיש מן-הסתם מחמקרש"י
 מלשק עזרות שתיהן הצרפתית: למלההארסית
 החיכת( הים שפות לכל משותף ,טרק"שק"

 -אא-ט6 בארמיות )ד-=דו- הכפילותומקדומת
בצרפתית(.

פס*הא צח. כתובות1185
אלמם coralקור"ל

 ולא "כיסתא". המתפרשת המלה את רשםבלונדהים
 הששיה ריסוסה את כאן מפרש רש"י שהריהיא,

 מצין עצמו שבלונדהים הגרסה, זו ואף"כסיתא",
 כג. בראש-השנה הלעזלגבי

 דקחףא מאב* דה"ב קז: כתובות1187
 בעופרת למשוח לכסות, plomerפלומי"ר

 606. מס' לעילראה

צריף קז: לתובות1188
שריף alumאלו"ם
 185. מס' לעילראה

קרטופנא קז: כתובות1189
 )בקירותיו סדקים crevacesקריבצי"ש

 כלי(של

דלית קיא: כתובות1190
גפן-דליות treile ltreillelטרייל"א

 653. מס' לעילראה

אפרסקא קיב. כתובות1191
פירקןק"א

~rsche 
 אפרסק

 משובשת ובצורה אחד בכתב-יד רק מצף זהלעז
 שלנו בדפוסים הפרובנסאלית?(. ובהשפעתפרשג"א

 רש"י. בפירוש כלל מופיעה -אפרסקא" המלהאין
 הטלה את יחידי כתב-'ד מאותו מעתיקבלונדההם
 )רבים(. "פרסקי" בצורתהארמית

קיבוריא קיב. כתובות1192
 בעל משני, seondierשיאונדיי"ר

 נהותהאיכות

בדרים

אסקונדרי כה. נדרים.1193
 למשחק אסימונים merelesמירילי"ש

 בכתב- רק ומצר כדפוסים, חסר . 1353 מס' להלןראה
 ,מרליי"ש(. אחדיך

תורייקי מא: נדרים1194אתפצח ק: כתובות1186
 נגד )תרופה תריאקה theriakeתירייק"אחמיצות egror laigrorIאיגרו"ר

 נחשים(ארסIteriakel 683. מס' לעילראה
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 להראות, התכוק שהפרעך ברזר, בדפוסים. רקמצד
 התלמוד. בלשת כמו בצרפתית משמשח מלהשאותה
 השפעת על מצביע סי-ת( ובמקום בחי"והשימוש
 אלא כש"י, בימי )לא הקפדה על או התלמודי,הכתיב
 8. היוונית האוח של הטיוחד הערך על ההדפסה(בזמן

 העיצורית. היו"ד את לציץ כנדאג גאזת היז-דיןשתי
 קוטק, שמואל פר' 151(. )ע' פ' כלונדהייםר'

 ~Sur 5סטףןפטף ,aromates 45(ןdans 0 8[במאמרו

 Bible א " l'histoirc de (Revue Talmud"ט

1973(XXVI, h~braique. midecine 18 '105, ע 

 tragacanthum, של עיוות זה נלעז לראותמציע

 מסתבר אינו זה פירוש אך קטניות. סוג שלשרף
 בלשנית.מבחינה

בורדם מא: נדרים1195
 חמור פצע malant ban מלנ"טבו"ן
 בדפוסים. רק מצוי 5. מס' לעילנאה

כיפי מח: נדרים1196
 פשתןאגודות ristesרישטי"ש

 כדלהלן: אחד. בכתב-יד רק מצף 116. מס' לעילראה
 משתן של בלע"]ז[ רישטי"ט כיפי, גחל"כיפי.

 עוסק היה שלא לפי ואסרינהו[ 1צ"ל:ואדרינהו

בתורה-
. 

קום נא: נדרים1197
 החלב נסיובמי-גבינה, 0580ח[ אמישג"

 ו ImesgueIן
 ברסוסים. רקמצת

 נב. נדריםח119
 fondritesפונדרילי"ש
ll'ondrillcsl] 

 בדפוסים. רקמצוי

 נה: נדרים 1991
 salmuireשלמויר"א

 בדפוסים. רק מצף . 30 מס' לעילראה

פוברק נה: נדרים1200
 בצוואר( )תלוי תרמילאיטוקרפילייר"א
escharpeliere[ ן 

 "פובדא. קוראים: שם היחיד, בכתב-הידמצר

 פונרא המלה אץ אם סונד"א". בלע-זשרפירל"א

 זה  אז כי הסחחיל, הדיבור על בטעות חזרההאחרונה

 השלם ערוך ר )ארנק(, fonda האיטלקית להיותיבול
 תרגמו והוא בלונדהחם, פענח לא הלעז את 3666.ר,

 את להסיט גם יש שם שאלה(. ובסימן חגורה""מק
 אמגט srpirla. אחרי אל 80 מאחרי 1 הקטןהמספר
 אופן, נכל ססהבר אגל במוחה, השערתנואץ

 )ממנו skerpa הגרמף סהגזרק מלהשלפנינו
.&charpe,היום(. של בצרפתית צעיף 

פסקיא נה: נדרים1201
רצועה feisole tfaissolelפיישול"א

אנפליא נה: נדרים1202
 קרסוליותמגפיים, hosesהושי"ש

 עור()של
 נשרדה שבציפחיח Hosen), )י גזמני ממיצאמלה

 houseaux. ההקטנ"בצורת

פליניא נה: נדרים1203
חגורה porceintפורציינ"ט

 בדפוסים. חסר . 1 12 מס' לעילראה

ליף נה: נדרים1204
תורמוס lupineלופינ"א

 להצביע התכוץ זה לעז שרשם מי בדפוסים. רקמצף
 )בצרפתית ובצרפהית בעברית הצמח שם דמיקעל

 התורמוס כי תסוה, הדבר אך lupin).חדישה:
 הלוף כמו ולשום לבצל חמה מינוטהקטניוח
 הלטיני ששמו הצמח. עם היום אותו)שמזהים
 בימי- lupillt הצורה קיום על arum).והצרפתי
 שמן9ט1(. האנגלית המלה מעידההבינים

 תיטפלו עדימשמ סא: נדרים1205
המקצושות

מחרתות sertesשירטי"ש

קיפה
 )שלמשקעים
 בשר(שאריות

זוכית
 )שלמי-מלח

שימורים(
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 הוא הקיץ לסוף שסימן השני, בהסבת אומר.הפרשן
 המקצועות, של צבירה, כלומר הכפלה(, )או:הקפלה
 כדי )נקצעו( שנחתכו התאנים, הקציעוה,הית

 לצורת אשר מחרתות. מהן עושים והיושיתינשו,
 המלה )לפי sartes לצורה יותר מצפים החנוהלש,

 אע בצרפתית sarta; ובספרדית באיטלקיתהמתרצדת
 המקורות. בכל קיימת היו"ד אכל במילותם(,תיעוד
 ומשמעותה )לאחות(, swcir מהפועל המלהמוצא

 מחוברת". "מא01ה,המקורית

 דומהדה"מ סו: נדרים1206
 פשתןלאניצי

מקורזלים crespesקרישפי"ש
 הפירוש, כל גם חסר מלנא בדפוס בדפיציט.חסר

 לאנשה "דומה כדלהלן: בומברג בדפוסהמופיע
 . בזה" זה מרוךפשתן.

 שלפקן אידח"מ
 חיכמעט

 מבחשל()לא
 ימי- של בצרפתית מתרצד )885=(85"1הרכיב
 למדאי(. )קצר ו-gascru Bascort בביתייםהבעחם
 )כמעט(. :quasi מלטינית שסמאוחתק,

קנשינק מט: נזיר1212
 עושי-עוול גורמי-נזק.טורטוריו"ש
torturios

צפיחית נ. נזיר1213
חלות-דבש breschesבריסיקי"ש

 68(-186(. )מס' לוי של מלונור'

איסקריא נה. נזיר1214
תורן mastמש"ט

שבת
ריחני( )שסח?4ת

קפסות
 אדמהגחכי

 מה: נזיר1211
 wascrudחצקרו"ד

נזיר

 ג. נזיר1207
 tenpleסינפל"א

 ז. נזיר1208
 contredeקונטריד"א

 6*2(. )מס' לר של מילונוי

איחבא לט. נזיר1209
ביצי-כינים lentresלינטרי"ש
 977(. מס' לעיל )ראה לים-ני"ש הנדסהבכתב-היד

- 
 לעזים. אק ל"ט דך עד ז'מדך

חיפף מב. נזיד1210
לשפשף freierפריי"ר

 הוא fireier התרים בלונדהחם אצל 2. מפ לעילראה
 וצריך עתיקה, בצרפתית המלה על בחזרה דפס.סערת
 rrotterI.לניוח

 נו: נזיר1215
 aneidאניי"ד

 סה. נזיר1216
 blestesבלישטי"ש

ש 8
 תהצדע,

אותך
 ארץחבל

סוטה

נפרמו ז. סוטה1217
 דקות, לחתיכותלחתוךדימינציי"ר
demincierלגזרים לקריע 

צלצול ח: סוטה1218
 סרט חגורה,אגד, bendelבינדי"ל

 (25. מס' לעילראה
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סרותי ח: סוטה1219
 חמור פצע תmalant 60 מלנ"טבו"ן
 בפירחחי רבים במקומות כמו כאן. 5. מס' לעילראה
 שבימי-הבינחם אסכרה, הוא הנדק הפצערש"י,
 הנשימה. את המעכבת בגרף מורסה שהואחשבו,

ברצח י. סרטה1220
שפע foisonפוישו"ן

שפי י. סוטה1221
קימוטא"מלו"שיי"ץ

esloisiezן lesloissiezI 
 חיגר. הינו נקועה, שמוטה, שרג* מינאן:

פודגרא י. סוטה1222
 או )שיגרון צינית podagreפודגר"א

 ברגליים(שיגדון
 לצרפתית שבגטרא הסלה קרבת על מצביערש"י

 הלעז שגרסת טאוד. יתכן אולם במקומו.המדוברת
 הספרדית, מהשפה או הארמי מהדה"ממושפעת
 (poacre*) יעקב" כ"עק הכחונה פואקר-אוהגרסה

 שהסלים רש"י, מדברי יוצא זה אק כי המקורית,היא
 אק כי הרבה, לברוק אי-אפשר מקום מכל ממש.זהות

 סוטה. טסכת על רש"י פירוש של עתיקיםכתבי-יד
 יעקב" VP~1 בוסברג דפס הם המשטכיםוהמקושת
 רע"1(. שאלוניקי,)מהדורת

 ואומרים הימנית לצורה חזם חדישה בצרפתית*
.podagre

השמה יא. סוטה1223
 )נפשית(הכשרהאמניוימינ"ט

amanewement
 ן amanevementIן

 שב"עק ברש"י רק ונטצא התלמוד בדפוסיחסר
 84-82(. )ע' ב' בלונדהיים ר'יעקב".

משפר יא: סוטה1224
לחתל enmeilolerאינמיילולי"ר
Icnmaillolcrl

 ומס' 1** מס' דלעיל אחרים מקומות לשלושהבניגור

 את מפרש זה לעז שבהם 1533(, מס' ולהלן86*
 העברית את ספרש הוא כאן "לרופי",הארמית
 וכפי -משפיר"(, הדפוסים גרסת לפי ואו"משפר"
 אלא חיתולים, בסתם כאן סדוכר לא מדגיש,שרש"י
 בדפוסי חסר הלעז איברים. לחיקה מיוחדבחיתול
 יעקב". שב"עק ברש-י רק ומצויהחלמון,

 ביצים סדן()דה"מ יא: סוטה1225
 גושים matonsמטונ"ש

 שב"עק ברש"י רק ומצף התלמוד בדפוסיחסר
 .יעקב"

ירקרקת יב. סדטה1226
חיוורת paldeפלד"א

 שב"עק ברש"י רק ומצר התלמוד בדפוסיחסר
 .יעקב"

 ששיבב)דה"מ יב. סוטה1227
 שובבה עצמו(את

 חורגת מהדרך,סוטהאישוייד"א
esweiede,דרך פורצת מהקו 
lesveiedel

 שב"עק ברש"י רק ומצף החלסוד בדפוסיחסר
 .יעקב"

אגם יב: סדטה1228
שדה-ערבות osereidאושיריי"ד

 עורפים שמהן (osiers). הגמישות בערבות מדוברנאן
 בדפוסי חסר הלעז 537(. מס' לעיל נראה נצריםכלי

 יעקב". שב"עין ברש"י רק ומצףהתלמוד

חומר סו. סוטה229נ
כפתור ח0(60בוטו"ן
 צוארי שני בו וחותמים זהב של "והוא מסביר:רש"י
 "אדרשנה הביחף את לפרש מתכוק הוא לנף-.חשק
 כפי סמלית, כהקבלה אדרשנה וכלומר חומר"כפק
 ןשל שמעשה "כשם במשנה: אומר גמליאלשרבן

 ןקמח בהמה מאכל קרבנה כך בטה. מעשההסוטה[
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 הקרבנות["(. בשאר כסו חיטים סולת ולאשעורים

 המשל דברים, שני חיבור כאן יש א( מדגיש:והוא
 קצוף שני את מחבר שהכפתור כפיוהנמשל.

 שכפתור כפי וללב לאחן נעים זה סמל בוהצווארתי
 החלוק. את מקשטזהב

דבק יז. סוטה1230
 חזקדבק 6ט[8גלו"ר

עפצים יז: סוטה1231
 טפיליים )גידולים עפצים galesגלי"ש

 האלון(בעלה

קנקנתום יז: סוטה1232
ויטריאול wedriolוידריאו"ל.

]vc~riolI גפרתית( )חומצה ן 
 )ויטריאול"ו מהאיטלקית מושפעת שלפנינוהצורה

.(vetrioloוע' ב' בלונדהתם עליה ור .)172-171 

 יז: סוטה1233
 adrementאדרימינ"ט

 358. מס' לעילראה

 לד. סוטה1234
 וולו"דאר"ק
woludarc voludI 870 

 . 1 109 מס' לעילראה

 מא. סוטה1235
 almenbreאלמינבר"א

 837. מס' לעילראה

 מא: סוטה1236
 ראינקוברי"
encobrerן lenconbrerI 
 הוא כלל בדרך encolnibrer. מעתיקבלונדהים

 בלי כתיב לתקן כדי רק באריהיים אותיותמוסיף
 נמנע אני בהקדמה שהסגרתי וכפי במלה, ממשישיגף

 מה להבין קשה שלפנינו במקרה בתיקונו.מלהתחשב
 באסת 1שהיא הסקור גרסת אח למסורכתנתו:

 על לרמח או האות, חסרץ את ולצ-ן"אנקוברי"ר"(
 חרג שמטנה עתיקה, בצרפתית המקובלתהצורה
רש"י?

פאפי מב: סוטה1237
 חורגים אבות padrastresפדדשטרי"ש

 אחרים( פירחחים יש ובתוספות רש"י של פירטנולפי
 שבאו אחרי הפלשתי גלית של אמו בונתעברה
 של אביו והוא נקלס. זרעו מהם אחד איש. מאהעליה
 חורגים". "אבות היו השאר וכלגלית,

ב* מד. סלטה1238  מסתובבים חיצים wires Ivireslירי"ש
 והערך זה ערך בלונו[זים איחד לא למה לי, ברירלא

 108(. מס' לעיל ראה ילו, 1061 )מס' אצלוהקודם

 אבל חיצץ-, "כעץ ופה בסרגל מדובר שםאמנם
 לערוק הנתכם על אימו שהשוטרים להבץ,אפשר
 לסרגל. הן החץ של לעץ הן הרוסה 8יה,במץ

 פג*בית מה. סוטה1239
 )החובקתחוסה 008810צינגל"א

 העיר(את
 אחד של פרטי שם פגי" ב"בית היום רוברטהפרשנים
 שם הוא פני" "בית רפ"י לרעת ירושלים.מפרוורי
 לכך בהתאם העיר. את המקיף האתור על המורהכשי
 ההוראה ובץ זו הוראה בץ הקרבה אחצין

 החפור. פס את המקיף מתקן שהוא 1240(, סס')לם, -%פסר-

 פגיהצביתפגים[ )בית מה. סוטה1240
 אפסר jevestredureייב"8טרידור"א

 ועוד 191 סס' לעיל מלה אותה של אחרות צוחתיאה
(chevestre)מקום, 1473, מס' פהק נ19 מס' זנן 

 '(chevecine). ברוו-י כאןשהובא

א*שמ מח: סוטה1241
ארגז jase Uassel"8"א

 יעקכ- שכ"עץ רש"י גרסת על המתמדבלונדהים
 )מש"א, התלמוד דפתף גרסת אח ופסל)י"ש-א(
 "אסל במשמעות Ijaae המלה דעתו לפי ase~).דהינו
של

 מאזנים-
 של משנה הוראת היא 239( מס' )לעיל

~jase
 יארגז". במשמעות chisse) המקתל: ,בכתיב

קנקנתום
 שחורצבע

עיפץ
קמרון

בימה
בימה

דחקא
להפריע
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 מח: סוטה2*12
 ennerאינפלי"ר

 מח: סוטה3*12
 brescheבריזיק"א
 3!12.ראהלעילסס'

 סט: סוטה*124
 יימ"אשי"ל

seljeme80186ן ןסח~ 

 מלח של אבן תה"פ מט: סוטה5*12
 שנחור תצריב neeleניאיל"א

 הכלי, את החורם כיסי חומר באמצעות שחורציור
 אוהו. מפעיליםשעליו

ההית מט: סוטה1246
 )צמח(כריך lescheלמטק"א

 773. מס' לעילותה

טנבורא מט; סוטה7*12
תוף tanborטנבו"ר
 הסלה עם הארסית הסלה זהות על מצביערש"י

 .הצרפתית.

כיפה מט: טדטה8*12
 ליד שלכובע feltrinפילסרי"ן

 היא בומברנ( )דפוס היחיד המקור שלהגרסה
 לעיל 228 במס' כמו )י. מז,:% כלומרפ-לטר"א,
 לנו יש כיפה של בפשסעוח אולם רביםגוכמקומות
 נוסף אחד במקום לפחותפילטרי"ן

 )לה*
 2295(. מס'

 סורסולשק מט: סוטה1249
 סוריתשפה שוריא"הליע"א
surielenge SurieI llengue 

 ןגיטי

ממקנח ב: גיטץ1250
 ארץ חבל contredeקונטריד"א

 רק ונמצא בכתבי-היר, חסר 1208. מס' לעילראה
 )פטרו, סומףנו של השנחה המהדורה מאזבדפוסים,
רע"א?(.

כלכלא ז. גיטץ1251
 שחורתצריב neelניאי"ל

 5*12.ראהלעילסס'

פרוורי ח: גיטין1252
 מחתות דוכסויות, duchedesדיקידי"ש

פרוורי ח: גיטץ1253
 מחחות דוכסויות, duchedesדיקמץ"ש

 רש"י ראה מה א( דברים: שם על לתמוה מקוםיש
 כאשר כן, לפני שורות כמה שהביאו הלעז, עללחזור
 הוא בפירושו ב( משסט: אותו הראשונה במעםהופיע
 "פילכי". ובשם-ה "הפרכיא" הראשונה בפעםמסביר
 זה את המביאים כהבי-היד של הגדול הממסרללא
 אותו של טסחאות שתי שלפנינו חושב. היתי זהמת

 מצביע רש"י הראשתה כמעט אחרת: הקוערהפירוש.
 מדגיש הוא ונתגנחה "מחח" הכללית המשסעותעל
 שנפות -נפות-, ומפרש שבתלמוד הרבים צורתאת

 הינו זה שבסקרה אלא אחד. כמחח כלולותאחפת
 ובכל כיחיה הלעז את הראשונה בסעם לקרואמצמים

 אפשר ואולי הריצף. של השי"ן לנו ישהמקורות
 %ו duch~iw דיקייש"א הראשך הלעז אתלקרוא
 ר בטילומם(. הובא )לא ducheis ד~קה"שאפילו
 318(. )סס' לף שלמילונו

שפצץ יא. גיטין1254
 טפילחם )גידולים עפצים galesגלי"ש

 האלץ(בעלה

תפוחות
להתנפח

צפחת
חלת-דבש

 מלה שיאק
 )כגץ הסלעמלח

 סדומית(מלח
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פרטה יב: גיטץ1255
 צרכיםציוד, conreidקונריי"ד

 התלמוד שבנוסח אעיר, 1136. מס' לעילראה
 אם כי מופיע, אים "פרנסה" העצם שםשלפסנו
 כאן גם שצריך.לגרוס ייתכן. כן ואם מתפרנס.המועל

 לפרנס(. )לצעד, 'conreider רקוררים-"

 יד. גיטץ1256
 !00קו"ש
 189. מס' לעילראה

 סו. גיטין1257
 noscheנחסק"א

 213. מס' לעילראה

סמא יט. גיטין1258
 צהובצבע orpimentאורפימינ"ט

 355. מס' לעילראה

סקרתא יט. גיטין1259
 )עשף אדום צבע minie Iminielמיני"א

 העארת(מתחמאת
 ה"רסובה-, לנו"ן )סימן טי!"א כחוב כחבי-ידבשני
 כמו migne. היום של הכחיב ולפי חיכית, רשיהבעל

 40,ח(.בספרדית

חיטא יט. גיטין1260
 שחורצבע adrementאדרימינ"ט

 הלעז את גורס מכתבי-היד אחד 358. מס' לעילראה
 ובעלי שבמשנתנו, "קנקנתום" על בפירושכבר

 על רש"י בפירחח גם אותו מביאיםהתוספות
 בסמ"ג. מקוצי משה ר' וכן בגמרא( ,להלן"שיחור"

עפצים יט. גיטץ1261
 טפיליים )גידולים עפצים galesבלי"ש

 האלץ(בעלה

מדסק יט. גיטץ1262
לחשוד sospecier רשבמפיציי"

 יט: גיטיז1263
 1ש1הפויי"ל

 תחית. ממץ העשף לצבע רש"י כוונת בלונדהייםלפי
 לימק. של בקליפה כאן מחבר "הערוך" לפיאך

 אנדוכתרידה"מ כ. גיטין1264
 רקמה brosderברוועדי"ר

 בלונדהחם אך "לרקום", הפועל גם להיות כמובןיכול
 שהלעז המקומות, שאר לפי כנראה עצם, שם בוראה
 (. 1390 מס' ולהלן 97 מס' ,לעיל בהםמופיע

רה8טא כ. גיטין1265
 מטבע( )לטביעתחרט coinzקוינ"ץ

אנפיויא
נעל-בד

חמת
 רועים שלשק

שליטא
שק

קיפוח כס: גיטין1269
 לקטוע detroncierדיטרונציי"ר

 רב "קיפח" כך לעמוד, יכול ואינו אילן שקיטעיםנמו
 דה"מ רום"י של פירושו )ר בהשגתו חברו אתספרא

 עמוד(. באותו"קפחינהו"

מרא לב. גיטין1270
מכוש fosoir lrossoirlפחסוי"ר

 70. טס' לעילראה

גלופקרא לה. גיטין1271
 כותונתשמלה, !00קו"ש
 189. מס' לעילראה

 תשאמיש
 )המשחזרצבע
 שנמחק(כתב

סרבלי
 כותונותשמלות,

)כבינתי%כבינה[
 מכבנהסיכה,

 כה. גיטין1266
 chal~onקלצו"ן

 105. מס' לעילראה

 כח. גיטין1267
 bolzoleבולזול"א

 780. מס' לעילראה

 כח. גיטין1268
 tascheטשק"א
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ריספק נה: גיטין1272
 )בגרממת( מרכבה reitwageרייטוג"א

דוקץ נו. גיהץ1273
 בעץ )כתםתבלול teileטייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראשה(

 675. מס' לעילראה

בהשקרא נו. גיטין1274
 בעלמשני, seondierשיאונדיי"ר

 נחותהאיכות

כרבותני נו: גיטץ1275
מסננת coledoirקולידוי"ר

 לפי אולם, בלחשנים, חרש כך 835. מס' למלראה
 מהרים הסתי רש"י, פירחח ולפי בתלמודהעמץ

 .-משפך"

דרור נו: גיטין1276
סנורת arondeleארונדיל"א

"סנומת-
 שבהם האהרעג המקושט כשמ דצ"מ הוא

 2187(. מכף ולהלן 292 מס' ולעיל מופיעהלעז

נסהש8
 מקווץ( )אומתכווץ

סולד
 מקווץ( )אומתכווץ

תורניהא
אורן

שחיא נח. גיטץ1280
שוליא joindrezירנדרי"ץ

 צשןר עתר ברור: joindre המלהמוצא
 )השהה לבעל-מלאכה עתר -ומכאן )זאתט~

courses6* ear~on או cari 6* ,887508 8לה 

 המשמש-ם למתאפלל אי לק=ג ףיבפ~:
 ש r~v PnD 2א. הסיומת מלצר(. שוכח.במשסעות
 כפי כשיה: פילה הששהו הנרסאוה לפיקטמה
 -מי בשמר כאפי ftwn כיגהץ של צורה זוהנראה
 שהיא".שגששה

פיסתקח נט. גיטין1281
קלוס glantכלנ"ט
 שבהם סקומהן עשרה )מתוך 1307 מס' להלןראה
 -פימתקא-. הוא יה"מ הזה(. הלעז את כותברש-י
 במלה השימוש ולפי החדישים הפרשנים לפיכלומר,
 אירופהבלשוווח

-.pistache) 4P~stachio t(hStiZit 

בוטנה.

הנדעא ס: גיטין1282
 מקרה הזדמנווג awentureחךנטור"א

 ן aventureIן
 132(. )מס' לף של ומילונו 122( ,ע' ב' ב*נההיסר

 ס: ניטין1283
 jonchieresידהחף"ש

 768. פפ ~ihhיאה

 סא. גיטק1284
 הקרס דיוק: )ליתר חכה aimאי"ם

 החכה(שבקצה

88 סא: נישץ1285
תופשר ~priveפדיבי,ץ

 544. פס' לילראה

 סה: גיטץ1286
 contadקונרי"ד

 1136. פס' לעילראה

 סו. גייסו1287
 closezקלה8י"ץ

 נז. גיטץ1277
 retreitףסריי"ט

 ן IretraitIן

 נז גיטין1278
 retreitריטריי"ס

 ן retraitIן

 נז. ניצץ1279
 918פי"ן

אוהלי
מצהזת-דגים

 קני-סוףעשיות

אמא

פהקה
 צרמםונד,

6 7818דתאפ  
wm-ם
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ףפ88 מז: משן1288
 משאתמנה,אמשששףשושן
amenestri8)nן IamenestraisonI ן 

% 6יש  .*8 

 טה: ניסק1289
 chalgonsקלצונ"ש

 05!. סי ;lhhרא"

 סח: גיטין290נ
 ז*ו!09קפופלה"ר

 סח: גישץ1291
 girofieגירופל"א

 שהמה לפי במם"ל. נכתבת דוללה כחני-754בכל
 או מכך: להסיק לו-עלך צריך רש"י לנף שלהכתיב
 )מלט-ניח-guiroffle mnv לקרואשיש

.caryophytloaאיטלקית gavufda - בנזר קרפול אף 
 יש תוקע סעועת הגירסאות שכל או זו(.מלשק
 הבג שלישית אפשרות jirone. ירופל"אלנרום

 נשמרה שסק זקרומהנ והשסות דיקורשבהשפעת
 בחמ"ל רש-י בימי כחבו הרגילה, ברשיתהה-8

 השורקת. הדגיהלסרות

ורפא סח: גיטין1292
ורד roseרהש"א

ברוקחו סט. ניצץ1293
ברקית meile tmaillelמהל"א

 296. מי לעלראה

פהשקא סט. גיסץ*129
 )קורסם?(כרכום 08זסקרו"ג
 323. מס' לנילראה

נימש DD. גיטין1295
קש estreim lestraimlאישסרה"ם
 28!.ראהלילמס'

 דט"יקאיחמא סט. גשץ1296
 קצוץ( )סלק קיצוץמינצידור"א
mincedure

פרידא סט. גיטין1297
 דובדבן-הבר עץ merediersמירידתר"ש

כנתא
 המעייםשומן

 לחינכידה"מ
בלוס

חינכי
 השקדים דלקת 888808ט05א"8טרנגילו"ן

lestranguillonl
 הספו-ם: נרצת את לתקן "ש 2*7. מס' לעילראה

 -לשק ולא מורי-"לשק
 רום-
. 

חומתי סט. גיטין1301
 )צמח( בן-חרצית peletreפיליטר"א

 בצורה כרפויכם, אחוג שורה בתוך פעמיםמפא
 'pilatro. פילסר"והאיטלקית

פמרו סט. גיטין1302
 האלפים שופר baldeminieבלדימוני"א

 [ IbaldemonieIן
 )ע' ב' בלוודהים ר' משובשת. הטלהבדפוואם

-122 
 של הלטיח הוום 8*1(. )מס' לף של ומילוח*12(
 ahamnticum .meumהצמח:

שנלהיתא סט. גיטץ1303
 )גרגרנית ה ב ל י ח fenogriפינתר"י

 המשמש צמחיווקש
לתבלץ(

כשוחא סט. גיטץ*130
כשות homlonהומלו"ן

 370. מס' לעילראה

9
מ*-נך

8ף6ח
צפצפה

Db"מפא 
 )פרח(קרפול

 סט. גיטין1298
 entreilאינטריי"ל

 lentraillן

 סט. גיטין1299
 glanzגלנ"ץ

 932. מס' לעילראה

 סט. גיטין1300
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נשטרינח1 סט: גיטין1314 לפתואידאשם סט. גיטין1305
ישרות tenprerטינפרי"ר דלקתהשקדיםא"2טרנגילו"ןת10שת8ט5ס

 המלה על ר' מאוד. משובשת ףלנא שברפוסהגרסה lestranguillonIן

 (. 27! )ע' פ'בלונרהחם 2*7. טס' לעילראה

נינשא סט: גיטק1315ברפם סט. גיטין1306
נענה manteמינט"א חריפהמלת ciderצעי"ר

עראק סט: גיטץ1316פיסתקא סט. גיטץ1307

דפנה זסחסולורח"רבלוט (חושגלנ"ט
 786. מס ל לעראה 1281. ומס' 932 מס' לעילראה

 ע;,::ב rD~1 :DO 7:ימתתו 00. )יסק!139
ammonlaco659. מס'לעיל 

 לא שהחומר משום באיסלקיח. כתב שרש"ייתכן,
 11 כששמו מאיטליה הובא אלא בצרפת. ידועהיה

 89-86(, )ש ב' בלונדהים ר' בו. דבקהאיטלקי
גלגילא סט:ן1318

 81אוזווג של האחרת למשמעות התכוץ שרש"יהטוען,
~orugl 

 )צמח( אורה

,ammoniacoסקלה שרף והוא 

1219חלבניתא סט. גיטין1309
] 

 ץ, ז
 סק 0 ל יפולחלבנה galmeנלם"א

 הצורה דרך מהעברית, גזורה הצרפתיתהסלה
ביני סט: גיטין1320 2380. מס' להלן ראה galbanum.הלסינית-היוונית

עלוקות sansuesשנשואי"ש
נירא סט: גיטץ1310

אקוקיא סט: גיטין1320א נוקבכאב espointeאישפוינט"א
קקול"י

 522א. מס' לעילעלזמורסא סט: גיטין1311

מדרסה 08שקלו"ג
אילוני סט: גיטין1321

 יפלאלוואי, תססופאלואי"ןתלאנא סט: גיטין1312
 *39. מס' לעייראהאדום 705רו"ש

 "אדום" המלה במקום אחד בכתב-יד רקמצף

מרתכא סט: גיטין1322 ובדפוסיט. כתבי-הידשבשאר
 )תחמוצתסרקך cogilonקוגילו"ן

העופרת(Icoguillonl דליבאפירחא סט: גיטין1313
 אגח של ביצה, ]של )קליפה מ-coquille נגזראולילהתעלף pasmerפשמי"ר

 מוציאים אשר הבצר, של הקליפה כלומרוכדוסהן(. . 103 טס' לעילראה
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 מוצאו אחרת: אפשרות הטהור. הכסף אתממנה
 מלשק עדות שיש בפרס )כרדם(, cucullioמלטינית
 קוראים שהם (Poitou). פואטו בחבלהאיכרים
 (cagouyon). "קגרק" התבואה גרבץלקליפת

"ימיתא סט: גיטין1323
כפתור botonבוטו"ן

 כפי הכפתור. 1229( )מס' לעיל מאשר יותרעוד
 אפילו * אץ וכאן לנף, הוא רפ"י. אותושטתאר
 כך על ונוסף בגר. של חלקים שני חיבור שלתפקיד
 בתוכו. בושם מכילהוא

קלבוסת סט: גיטין1324
פותן hancheהנק"א
 עניץ, באותו פעמתם מובאהלעז

צמרי סט: גיטין1325
קדחת fiewre lfievrelפייור"א

מרא ע. גיטין1326
מכחם fosoir [fossoirlפושוי"ר

גדגדניות ע. גיטין1332
 כוסבר aliendre [aillendrelאליינדר"א

 376. מס' לעילראה

גלופקרץ ע: גיטץ1333
 כותונותשמלות, cotקו"ט
 לכאורה שהיא הצרפתית, המלה . 189 מס' לעילראה
 הנושא. ביחסת ריכף להיות גם יכולהיחיד,

 עא. גיטין1334
 cerisesצירישי"ש

 עא. גיטין1335
 nesplesנישפלי"ש

 עג. גיטין1336
 escluseאישקלוש"א

טסקא עח. גיטין1337
שק tascheטשק"א

 המלה עם שבתלמוד המלה זהות על מצביערש"י
 זו כי מקרי, דסיק רק ביניהן יש ואוליהצרפתית.
 במלה כן שאץ מה מהגרמנית: וזו מהערביתמוצאה
 והיא שייתכן "מס". בהוראת האחרת."טסקא"
 הצרפתית המלה כמו -8%(, יווני-לטיני משורשעזרת
(~chcז'סטרו, מילק לפי אולם, הוראה. באותה 

 טסק"א של משנית הוראה היא מס כהוראת"טסקא.'
 שקי.בהוראת

משיחה עח: גיטין1338
 פשתן( )של חוט llinoell 08ת11לינוי"ל

 בפירידה"ם
דובדבנים

 בפירידה"מ
שסקים

סכר
 חסימהסכר,

עףת
 התכווצותעורת,

שרירים

קורטפי
 )קורסם?(כרכום

מודשא
 )קורסם?(כרכום

גדר
 סרחים גדרמשוכה, ו1עס5שיבי"ל
 פחד. ע. גיסץ1331

דאגה ainseאינש"א
 71(. 70- )ע' ב' בלונדהיםר

 עט גיטץ1339
 fonzפונ"ץ

 פא גיטץ1340
 privezפריבי"ץ

 544. מס' לעילראה

שולחם
קרקעית

גס
חופשי
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 פו. גיטין341נ
 cogilonקוגילו"ן

IcoguillonI
 . ( 322 מס. לעילראה

 פז: גיטין1342
 )בדברים טור עמודה, colomelקולומי"ל

 קלף( עלכתובים
 אלא עמוד, לא ואף היום, של במשמעות דף זהאין

 רש"י. כדברי המגילה- "ברוחב כתובמרובע

הקדיחה צ. גיטין1343
 התבשילים( )את לתת adorserאדורשי"ר

 בסיר ולהירבקלהישרף
 885. מס' לעילראה

קידושין

חומר* ט. קזחטין1344
כפתורים botonsבוטונ"ש

 לדברי הפעם, אבל לנף, בכפתורים מחבר כאןגם
 לעיל כסו זהב של לא זכוכית, של או בדיל שלרש-י,
 אמל המודפסת boton הצורה 1323(. 229(,)מס'

 דסוס. מעות ספק ללא היאבלונרהים

המפרי ט. קידושין1345
 מכבנותסגרים, liwelesפיוילי"ש

 IGvelesI 1ן
 כפעם אץ 8וט6ת(. ,סלפנית לנף בעיקר אלהגם

 גם יש הראשונה. ההברה על חלה שההטעמהספק,
 יהיה ואז fioles. פיולי"ש הלעז את לקרואאפשרות
 קטנים, כדורים כמץ קטנות". "צ"וחיותפירושו
 פירוש )ר בושם ובתוכם בהם מתקשטותשהנשים

 סט:(. גיהץ דפילון" "חומרתא דה"מ ירש-

 מומרי דהשמ ס. קידושין1346
 שרשרות ענקים,מושטניצי"ש

mostniccs
 מאשר למלה אחרת הוראה בלונדינים כאן נתןכך
 בנר: מץ בשיבובה-. מדובר שם 236(, )מס'לעיל

 רש-י דכוי את לתאפ קושה אמנם לצוואר.שקושרים
 "עצקים- הפירוש עם ים אכל -לבובות", הפירושעם
 לכאורה כי מחשלות תיאשאץ

~nostnices 
 צריך

 מה לשאקל יש אופן בכל ל-fiweks. נודף שםלהיות
 בחבל הגתתים בלשם אחי ? רבותינו" לשק ב-הכתנה
 ושינץ? תרמס ששיכות י רש- למד ששםהררן.

וורקשכי יג. קידחצץ1347
 חגורות אגדים, 5("טחט6בינדיל"ש

 bcndclI 1ן
 בלתוזמים רשפ לטה הבנתי, לא 251. מס' לעילראה

 כפי ברכנם. המא ביחיד חגורה( ,אגר, bendelכינוי-ל
 כחבי-היד. רוב ומגרסאות מהדה"משמסתבר

עקב יד: קידחשץ1348
סחיה soleשול"א

שומא טז: קידחשץ1349
יבלת werue lverruelףרוא"ה

סול כא: קידושץ1350
 מחשד עץ קנה שפח-, brocheברוק"א

 187(. )מס' לר של מלתור

פקרה כא: קידחשץ1351
 tariedre 5180טרידר"א

 השכשלקית המלה את קוראים כהבי-ידבגמה
 הפרובנסאלית הסלה את או trivellaסריביל"א
 בשייט.סרבל-א

פכתמ כא: קידחשץ1352
 grifieגרפי"ח

 '*תאותי
 חרטסחב,

 ר "תשמ. הם= ש מחשעסת הצרפתיתהמלה
 51(. )ע' פ'בלומההים

ממתכי  )תחמוצתסרשך
העופרת(

דף
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אוטקתררי כא: קידושין1353
 או אבנים אסימונים, merelesמירמי"ש

 ג י נ ט ק ם י לכ
 הפיק6ח  וי אמםזממים

 ששמסיה*מ=ק % הפה שלמתחש
 אק פ9ם סם פוג " ריו.זק"

%ש * מי  א אחת י ל   
תחתתלטךקחג

תשיא יצ' קזתט*מ1
amortides moouאמופף"ש

 9 נ*=ףם ש פ* חיש )9 י משישר

 ג ,wrtadir סגש

%ת יצ: קדשץ5מ1
ר " %Vater ש

 אטזל*ש48%גר

וחסם כה. קידחףז1356
 צזטקהואקיץ solderקאעשי"ר

 169ג חאד 113 8ס' )למל .לחי" הטשפםתנעשן

אפסר ם. קטדשץ1357
 ק ל )ח ר ס פאזרב"שטר"א
chevestreטעו ה, תם ר ה מ 

 הבהמה אתמועעים
 ס 1 ס ה אתאו

 רם(בצחר
 בג ישר שאיה פעי. 8תמלפ בהיאהבאן

-1wma~.עצפ. מאוואוה סף6 4ףו 

%9?א ,מ: קסתעףן1358
 עיד מקגנחג troncטרת"ק

משף 4 קזושע1359
 כעזם אממיעתג borbolesנשרבהי"קפ

רוף6פטילף)פד1זוג

 לא קידהוז1360
 cenderצימי"ר

 (09גראהלילמי

 לב קידחפץ1361
 privezפרזי"ץ

 **3 סי ועלראה

 ופשאתpnD3 יה. קתזשץ1%2
 פעות boleiz 4"ץב

 mrmns מק ווטים חע 371 מ" %לת"
 ז ד4 * א  בפרג רוהמיה

~Wwnb "14פ " 

*
מלקט לה: קידתוז1363

מקצתה [סחאוק( 8חו8וקפליינ"א
 *DDtn~ .136' 181יאהלמלמס'

רהישמ לה: קידהשץ*136
מקצועה tplainel שתשוקפל%נ"א
 סים שם בץ סבהץ רש"י 1363. מס' ליליאה

 את בו שסחליקיס חרבונה מצחצחי -שלמקצועות

rfi"כלומר חן-מץ עועי ו"של )"סלקם"(, רלייף( 
..[osso0*3( פס' )לעפל מפרש הוא בעקוצות וכן 

 בכל בפל"ז"א. ורה"פמ" "מלקם הניטף בלאת
 מפרש הוא מופיע, הלש? שבהם הנוספים,המקומות

 בלבד. "רוטטני"את

שקדה לה: קידושין1365
 לשרוט esgratinierא"שגרסינח"ר

 ( IesgratignierIן

 מ: קידושין1366
 esjaliereא"שילייר"א

 מד. קידחשץ1367
 grueגרוא"ה

 ד( ח', )ירמזו ~arvw ש רש-יף

סירקת
 משימין

גיס*
חופשים

שדרגה
מדרגה

כרופש
צפר
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 מד קידושין1368
 fritפרי"ט

 529. מס' לעילראה

 מו: קידושין1369
 bodekeבודיק"א

 )מס' לף של ומילונו ן 129-128 )ע' ב' בלונדהייםר'
 המלה 3ג(-4*!(. 32-31. וע. פ' בלונדהיים וכן0א1(,

 בצורתה גם כאן העתיקה בצורתה גםהצרסתית.
 )או העברית מהמלה מוצאה pastiqae.החדישה
 דרך בצרפתית נתקבלה והיא להןי. משותףמוצא

 והפורטוגלית.הערבית

 מז. קידושין1370
 glantגלנ"ט
 932. מס' לעילראה

 מז. קידוו4ין1371
אייכ"ל

 ר רש"י. מאת שאינו וברור בכתבי-היד, מצויאינו וסא0"
 (. 154 )ע' ב'בלונדהיים

 נ. קידחטין1372
N~hPDtasche 

 נב. קידושץ1373
א"4קליני"ש
eschaloines

 במחא דקדיש אריסא ההוא "ה"נ )בדה"ם מצףהלעז
 מספרד התלמוד ובמהדורת כהבי-יד כשנידשמכי"(
 שיש להסביר, צורך כנראה ראה רש"י בערך(.)רם-ה
 הוד", "סלוא טהם לקחת שאפשר קטנים, בצליםגם
 esch~toine הצרפתית )המלה שומי-אשקלל.כמו

 משם באמת נגזרת dchalote. היום שלבצרפתית
 לראשתה(. זה מאכל הביאו שמשם אשקלל,העיר

ספסר נד: קידח4ץ*137
 )הפרי(פיתוח espenirאק4פיני"ר

 מס' לעיל ר בדפוסים. וחסר כחבי-יד בערי רק.מצף
 לכל מתיחס שהלעז להיות. יכול כאן גם652.

 ". הפרח שנפל לתחר ניכרים כשהענבים "המשפט

תאכלו סב. קידושין1375
 יסלים enmanjiedאינמניי"ד

Ienmangiedlן 
 בסוף )מקומו מכתבי-היד ובחלק בדפוסיםחסר

 "חרב דה"א כדף, רש"י של הראשךהפירחח
 לשון "חרב" כאן טפרש שהתלמוד ברור.תאכלו"(.

 כפשוטו. ולאיובש

צוותא סג. קידושין1376
 )כלומר ע ד ש עש solazשול"ץ

 ת ע נ 1 מ החברה,
 בתוכה החימהאדם

מלהשתעמם(
 כדפוסים. חסר . 3 מס' לעילראה

 עיסהדה"ם עא. קידושין1377
 איטליה( )בירת רומא Romeרומ"א

נעיטה עא. קידח4ין1378
מגץ tropeטרופ"א

 קצב(. )אופן, tropus מלטינית-יוונית הנראהנפי
 sUopha עם קשורה שהמלה אפשחוג גם ישאולם
 trobar הפרובנסאלי השורש עם ואולי 1בשיר[(.ובית

troubadoar).ltrouvire. ולנגן עררים "לחבר 
 לקרוא אץ אם ספק, יש בלונדהים אצלאותם".
 כשסרח המלה סכהבי-היד. נאחד כמו ק0ז(סרו"ף
 המקרא. טעמי את לציץכיידיש

ארבד עב. קידושין י1379
 ערבות שדה osereidאושיריי"ד

 מכתבי- באחד א( להעיר: יש 1228. מס' לעילראה
 בערך(, )רמ"ה מספרד התלמוד ובמהדורתהיד

 'sakaid, שלממ"ד לפענחו שאפשר אחר, לעזקוראים
 מהפלה בנזר להייה כשבטקום ערבות, ש"מכלומר
 ההמלה טהמלה נגזר הוא גמי12ה(. )ערבהאן05
 ערבות שדה רש"י. של פירושו לפי ב( 888;לערכה

 כלשונו. "אגם" ביצה, טעין הואזה

פירף עב. קידה4ץ1380
 דגיםברכת wivier tvivierlףביי"ר

טגני
מטוגן

אבטיח
אבטיח

אלה
בלוט

אלת
 )בגרמנית(בלוט

דלוסקפא
שק

בצלים
"שומי-אשקלל",
בצלצולים
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ורדהא עג: קידושין1381
 )אילן(חהרר sorbierשורביי"ר

 דמיני כשודא דה"מ עד. קידושין1382
 נציג widons lvidonslוידונ"ש
 השליט(, מקוט )ממלא $טח[חזסט(0וץמלטינית

 אחד, ככהב-יד רק מצר vidame. חדישהבצרפתית

 אחר או עצמו הוא וזיני. "משודא קוראיםשם
 וכר". חלף שאץ ביץ עין[ ]טביעת ט"ע לפיףחרש

נקורים פ: קידושין1383
 דקירותניקורים,בילרדורי"ש
bechedures

 )מקור(. kc סלשץעזר

 )אפסרה%אפסר[ פא. קידושין1384
 ק ל )ח ר ס פ אקיבישטר"א
chevestreשבו ה, מ ת ר ה מ 

 הבהקה אתמושכים
 ס 1 ס ה אתאו

בצווארם(

שקבא פא. קידהשק1385
קיהיתן, redoisedureרידו"שידור"א
IredoissedureIפגימות 

 התרפה. נקודת מושאלת: בהוראהכאן

 מצרע נקט דה"ט פא. קידושין1386
 קרש plancheפלצק"א

 ברוהב המוטל קצר "דף קוראים: אחד בכהב-ידיק
 פלאנק"א". שקורץהנהר

כיבי פא. קידושין1387
פצע malanzמלנ"ץ

אפטר פא: קידושין1388
להשתעל towr ltosserIסושי"ר

פריק*פ פכ. קידושין1389
 צמר סורקי fiochiedresפלוקיידרי"ש

]IfiochiedreI ] 
 )צורת nochiedre ]פליקהדר"א[ גורסבלונדההס

 להסתמך אפשר אבל לצרפתית(. בתרגומו וכןהיחיד.
 של כשי"ן דשסתהמה דיע~, של הגרסאות אחתעל

 אחרת גרסה על בלונרהים שהסתמך כפיהרבים.
 היחיד. של באל"ףהמסתיטת

 דתלמיותא מחטא פב: קידושין1390
 רקמה brosderברושדי"ר

 )בתוך 97 מס' לעיל כסו ביסף אותו כאן מפרשרש"י
 שמיוחס מה יהודה לר מיוחס שכאן רק מאמר.אותו
 צרפתית במלה מסתמק הוא כאן אבל חסדא(. לרשם

 גם . גנבח"ש" "של שם: שהוסיף כפי הוסיף ולאאחת,
 קצת שיש אף ושם, פה דומים הפירוש דברישאר

 בלשנן,הבדלים

 קמאבבא

צבתא ט: קמא בבא1391
 צבת tenhlies ItenaillesIטינליי"ש

צוותא ט: קמא בבא1392
 ר מ ו ל )כשעשוע solazשול"ץ

 המונעת ה, ר בח
 בתוכה החימהאדם

מלהשתעמם(
 הסלה, את להבץ קשה קצת כאן 3. מס' לעילראה

 לוסר. סותר אולי הקודמות. בהופעותיה שהובנהכפי
 "wnils" הגרסה את לקים התלבט עצטושרש"י

 שהקרש לפרש, אפשר זאת עם "צבתא".במקום
 בכך שמצא מפני באש, שיחק כשהוא יותראחראי
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 של ההוראה על שסד שכש"י אלא חשעשת,ביזר
 גם ור למדאי. טסובכים נראים דבריו ולכן"חברה",
 . 07*1 מס'להק

אוכף יז: קמא בבא1393
אוכף seleשיל"א

שגר ט: קמא בבא1394
לנבור forjierפוריי"ר

 לעשית "לקדוח, של  במשמעות ראינו הזה הפושלאח
 השים-ס" את "לחצוץ חשל 43*( סם' )לעילחור"
 באדמה הנוכר בחזיר מרובר כאן *90(. מס')לעיל

 חרר nanv הוא נם כי -בחוטמו

 יז: קמא בבא1395
 kcבי"ק

 יז: קמא בבא1396
 escheleteא"4קיליט"א

 יח: קטא נבא1397
 לרקד להסתובב, wolterוולטי"ר

 IvolterI 1ן

קילוש יט: קמא בבא1398
 ה נ ב )מ פרוזדור porcheפויק"א

 שבו החוצה,הבולט
 הדלת(פתח

גלנול כג: קמא בבא1399
 לרקד להסתובב, ' wolterוולטי"ר

 IvolterI 1ן

מסחתא כג: קמא בבא1400
 שולחן-מכירה estolsאישטול"ש

)לקצבים(
 רש"י. סאת הוא אם וספק אחה בכתב-'ד רקמצף
 אישט"ל יותר ססחגר והיה תמוהה, הצורה מקוםמכל
808ש.

מרא כז: קמא בבא01*1
פכחת osoir IfossoirI]פחשוי"ר

 70. מס' לעילראה

 צ51י כסף דח"פ לו: קמא בבא02*1
 )עיר קושטא נובל"אקושטינטי"ן

nobleCostentin ,בירת או בתורכיה 
 הבמנסית,הקיסרות
בצרפתית

(Constantinople
 וברפוסים כתכי-הרר כשאר אחד. בכתב-יד רקטצף
 לאוחר בעברית המקובל השם t~ybn בסקוסנכהב
 ל"קושטא", קוצר מאוחר )יותר קחשטגטינהעיר:

 של תרים "קחשסא", הארסית הסלה בוחשפעתאולי
 רש"י אם ספק, "ש )אך כתובה שהיא כפי"אמת"(.
 עססית גזירה על מוכיחה המלה אותה(, הזכירעצמו
 הוא נובל"א האחרק חלקה כאילו  העיר, שםשל

 ,אציל(. 'noble הצרפתיהתואר

וששרת מז: קמא בבא1403
 שלשול, enfondreאינפתדר"א

מחלת-מעיים
 רס"מ צ., סציעא בבא על רש"י פירושעין

"ומתרזה".

שוום נה. קמא בבא*140
טווס paonפאוי,ן

פסיסי נה. קמא בבא1405
 חגלה perdrizפירדרי"ץ

 )קועיה%קועא[ נה. קמא בבא1406
 חרטום kcבי"ק

צבהא נט: קמא בבא07*1
 צבת tendiie ltenaillelטינלי"א

כלנא בדפוס רק יחזק. ,בלשם כאן לפרש ישאתי
נטרת )הטלה "החזקה" טנלי-ש( ונדפסתוקן

 כלומו, "צבת", ולא "להחזיק"( aenirמהפועל
 החזקתו, ואופן השלהבנו את מחזיק שהעונשהעובדה,

חרטום
חרטום

ות
 )פעמק(זפ

נהגלגלה
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 לדברי קרוב שהעניק והיות לסרסה. הגורמיםהם
 שאחד כך, על להתפלא אין ט:. דף לעילהתלמוד

 כלע"ז פירושו עט "צוותא", כאן גורסמכתבי-היד

 1392(. מס' לעיל ,ר' az)soשול"ץ

רחת ס. קמא בבא1408
 )כלומראת-חפירה peleפיל"א

 כעלת שטוחהכף
 ארוכה(יזפת

אגני מא: קמא בבא1409
 שקעיםבורות, conchesקונקי"ש

)באדמה(

 conjes. גרסה על מורה קוניי"ש הדסיסיםכתיב

 רק קימת conques המלה היזם שלבצרפתית

 הינו בעברית(, כמו סלה )אותה קו)כיוחכמשמטת
 הצורה בשקען. מתגוננות שהרכיכות הגיר.קופסת

conques.מהפרובנסאלית. מושפעת הנראה, כפי היא 
 מהלטינית. חודשהאו

מעזיבה סא: קמא בבא1410
 ת ד פ צ ר )מ אח astreאשטר"א

 להבעירהמתוקנות
 עצים(עליהן

 על מדבר שהש"י כך. על לתמוה יש - ברסוסים.חסר

 התקרה את בהזכירו )אבל, תקרה" על סיד של"טיח

 של הרצפה על ממילא מצביע הוא הקרקע. קומתשל

 הגרסה את מביא רש"י אחרים במקומותהעלייהו.

alstrcהמלה את או ( 1946 מס' ולהלן 833 מס' )לעיל 

 ומס' 1586 מס' )להלן cstrich המקבילההגרמנית

 (. 119 )ע' ב' בלונדהייס616((,ר'

גץ סב: קמא בבא1411
ניצוץ estenceleאישטינציל"א

קצשן סו: קמא בבא1412
 לקטוע לגייץ, לכרסם, rodonierרודוניי"ר

Iroaognierl] 
 מאוד. משובשת שברפוסיםרשרשה

קווזות סט. קמא כבא1413
 אדמהגושי motesמוטי"ש

רעפים סט. קמא בבא1414
רעפים tiutesטיולי"ש

גונת ס. קמא בבא1415
 להתאונן להתייפח, picin~rcפליינדר"א
IplaindreI

חיכוך פ: קמא בבא1416
 לשפשףלחכך, roter]פרוטי"ר

תלהז פא. קמא בבא1417
 )גרגרנית ה ב ל י ח fenogr(iפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

 שלאדה"מ פא. קמא בבא1418
 קשיפרוס

 לדמםמלכודת 80,8גור"ג
 העכבת במלה נוסחים המלפה הלמדתהמלה

 קרוב או בר"ג קוראים כתבי-היד בכל אולם"מר",

 מלטיפת נמרה הצרפתית המלה הנראה כפילזה.
gurges,ס8ן80 גרון, גם ומכאן מפרץ. תהום. )נחשול 

 ומיצר. הולך מעבד ומצינת היום( שלבצרפתית
 הצרפחיח ההגה תורת לפי ממח. לצאתשאי-אפשר

 הצורה יותר ימסתברח 8[80. הצורה את לקייםקשה

.gorcלא ואם .gorge 

 שלא דה"מ פא. קמא בבא1419
 קלעיפרוס

 )בגרמנית( לדגים מלכודת veneוינ"א
 של בגרמנית גיגית( ,אגן, Wanne למלה קרובכנראה

 ווכ"א היא הגרסה ובדפוסים כתבי-יד בכמהימינו.

 באחד תצפית?(. ומשמר, wache וכ"א(,צ"ל

 באשכנז מקוטות "יש בשוליים: נוסףמשתכי-היד

 erichl]"~ ערייך אותושקורין
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תרץ פא. קמא בבא1420
צינורות tudelsטודיל"ש

 722(. מס' לעיל )ר' גבעולים של במובןבאן

 ובקעותשדות
מישור,

 פתוח,שדה
 שדות שלאתור

גזוזטראות
 מרפסת טיילת, מעבר, aledoirאלידוי"ר

 בהתאם וכו' טילות" "מעברים, לחרגם: ישאמי
לדה-מ.

 פג קמא בבא1423
 marcheמלת"א

 פג קמא בבא1424
 jencivesיינציבי"ש

שפא צב. קמא בבא1429
 ה(נקע )מקום אאישלוישידור"

 lesloissedureI [ם[טם50[0[ש
 ארמית. הן כאילו מלים בשתי כתוב הלעזבדפוסים

 צב: קמא בבא1430

אישטורני-י
estornel 

 צב: קמא בבא1431
 moteמוט"א

 צג: קמא בבא1432
 )מצעיםלבדים t~eltresפילטרי"ש

 לעד(של

נפץ צג: קמא בבא1433
 )סיבלפורר jarpirירפי"ר

 לחוטיו( אריגאו
 chwpir. בכתיב מלה אותה ועוד( 30[ מס' )לעילר'
 )מס' לף של מילונו וכן 162(, )ע' ב' בלונדהייםור'

.)200

צפת צג: קמא בבא1434
סבק savonשבו"ן
 מקור, מאותו הן התלמורית והטלה הצרפתיתהמלה
 " כך על )ר' רש"י להעיד רצה כך עמלהיתכן,
 64-61(. ע' ותולדותיהן-, "מליםקחטשר.

לפאר צד. קמא בבא1435
 )כלומר לטאטא escoverאישקובי"ר

 השאריות( מכללטהר
 430. מס' לעילראה

גתה צו. קמא בבא1436
 בולי-עץ גזרי-עץ, tronchesטרויקי"ש

חופיא צו. קמא בבא1437
 מטאטא escoveא"םקוב"א

 430. מס' לעיליאה

 פא קמא בבא1421
 chanpinieקנפני"א

[chanpagne]

 99. מס' לעילראה

 פנ קמא בבא1422

זרזיר
זרזיר

קלא
 אדמהגחם

נמסי

ספר
 9סרגבול,

ניבי
חניכתם

צמחץ פג: קמא בבא1425
פצעים malantמלנ"ט

 ובשאר malant לנו קם כאן רק 5. מס' לעילראה

 ראה, אבל ~malan. ועוד( 378 מס' )לעילהמקום"
 932(. מס' )לעיל .(חglanz 8]8 לגבי שאמרנומה

אהלא פה. קמא בבא1426
 שסל אלוואי, aloenאלואי"ן

 ברפוסים. משובש הלעז . 394 מס' לעילראה

קלבא פה. קמא בבא1427
 שרף-עץ resineרישינ"א

 נראית יד של "שבחביות רש"י: של הפירושתוספת
 משישה 132( )וטותן נאחד רק מצויה שיאתמוהה,

 הלעז. את המביאיםכתבי-היד

צמתה פה: קמא בבא1428
 התכווץ retreist lretraistlריטרייש"ט
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נסמא צו: קמא בבא1438
מספל plateפלט"א

 platene פלסינ"א לגרוס נוטה 640( )מס' במילונולף
 כצורה יקרה מתכת כלומר טבלה", "לוחית,מהסביר
רדודה.

שף צח. קמא בבא39*1
לסהשסש esfreier רא"שפריי"
 התמונה( )את להוציא exrricare,מלטינית

 479(. )מס' לר של מילונו ר'שפשוף. על-יו-

קורניסא
פט"צ

שופינא
פצירה

צורם
 )חריץ(לחרוץ

גרדא
 )צשר(לסרוק

 ולק"ן ]צ"ל:וולק"ן

קיצה קא: קמא בבא1448
 )צמח, ססשלאיסטיס, gesdeגישד"א
Iguesdelצבע( מפיקים שמשורשו 

 wesde, בצורה מופיעה המלה 323. מס' לעילראה

 ועוד. 279 טס' לעיל ערך, שוותשהיא

מלוגמא קב. קמא בבא1449
 תחבושת enplastreאינפלשטר"א

 )מס' לוי של ומילונו 156-154( )ע' ב' בלונדהייםר

.)384

אפיקטהזץ קב. קמא בבא1450
 הקאה סם womite lvomitelוומיט"א

 831. מס' לעילראה

פנחחא קג. קמא בבא1451
 "דבות garantieגרנטיא"ה

 מאת הוא אם וספק כתבי-יד, בשני רק מופיעהלעז
 היינו כי חשוד, גראנטי"א שכהם: הכתיב )אףרש-י.
 גרנטיא"ה(. לכתיבמצפים

נחיל קיד. קמא בבא1451א
גיור"א

 ניו-ר. : א' מהדורה בומברג, אצל שלנו. בדפוסיםכר
 הזה החלק כל סונצינו: בדפוס גרי-ר. ב':מהדורה

 גדוד, צ"ל: אלא לעז, זה ואין הושמט. המשנהשל

 וקמבריג'. לונדון בכ"יוכך

שפי קטו: קמא בבא1452
לערות redejier [redegierlרידיי"ר
 מבהירה אינה 686( )מס' לף של במילונוההערה
 שהיא reechier, כסלה דן .4נ Thomas הבלקקדבר.
 ש"ט, ב-Romania שלנו, לסלה שווה הנראהכפי

 מקורה, חת טומא אינו אבל 9*250-2(, ע'1910.

 עם החיצה( )לדחות exigere הלטינית אמישהש
 בק החוצץ 6-1 המעשה, על חזרה לצין -reהקסמת
התנועות.

דורמסקנץ קטז: קמא בבא1453
 עתיפים prunesפרוני"ש

 "פרושים". בטעות: הלנא,נרפש

 צח. קמא בבא1440
 martelמרטי"ל

 צח. קמא בבא1441
 limeלימ"א

 צח. קמא בבא1442
 encrener ראינקריני"

 256(. )מס' לר של מילונור'

 צט. קמא בבא1443
 fiochierפללקיי"ר

 גם: רשום מכתבי-הידבאחד
[wadkn]אשכנז". בלשות 

בטחשי צט. קמא בבא1444
 כיבוס( )לשם דריכותפולידורי"ש
foledures

סיכתא צט: קמא בבא1445
 מטבע( )לטביעת חרט coinzקוינ"ץ

צפע קא. קמא בבא1446
סבון savonשבו"ן
 1434. מס' לעילראה

סטים קא: קמא בבא1447
כרכום croקר"ו
 643. מס' לעילראה
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דורמסקנץ קטז: קמא בבא*5*1
 של[ ]פירית adrelcesאדרילצי"ש

 )שיח-בר(מלוח

מפברקי קת. קמא בבא55*1
 שנףח tapidטפי"ד

PUb קיט. קמא בבא56*1
 הצמר ת ל ו ס פ Vatuiseגרטהזפ"א

 ת ע ש ב)הנופלת
 על הכובסיםדריכת
הבגדים(

 על רש"י פירוש בתחילת ,מקומו הדפוסים ברובחסר
 נרשמו בלונדינים אצל העסוי(. שבסוףהמשנה
 ולקרוא לתקן יש באסת אבל (563, תחחהגרסאות

ad~bbis 562 צריך 563 והמספר 8%6)56, בסקס 
 98*(. )מס' לף של מישנו ר' אות. בלילבוא

קתהם קיט. קמא בבא57*1
 קררה של פירות jardonsירדת"ש

 לכאן. גם המתאימה 75*. מס' לעיל ההערהר

פקודות קיט: קמא בבא63*1
 חוט( נשל פקעות lumeselsלומ"8יל"ש

פתקות קיט: קמא בבא*6*1
 שתי חוטי tramesטרמי"ש
הנכי קיט: קמא בבא1465

 )של מקלעות trecesטריצי"ש
 טווי( לאפשתן

נשטף קיט: קמא בבא66*נ
 )מצעים לבדים feltresפילטרי"ש

 לסד(של

קינועץ קיט: קמא בבא67*1
 מהעור )שנקטעו שאריותרודוניידורי"ש
rodonieduresעיבודו( בשעת 

lrodogneduresI1 

 קיט: קמא בבא1468
 sere Iserrelשיר"א

 808. מס' לעילראה

 קיט: קמא בבא1469
 tariedreטריידר"א

 קיט: קמא בבא1470
 pleine tplainelפליינ"א

 181.ראהלעילמס'

 מציעאבבא

 קיט. קמא בבא58*1
 folonsפולונ"ש

 109. מס' לעילראה

 קיט. קמא בבא1459
 doledoireדולידויר"א

 קיט. קמא בבא60*1
 tenvesטינבי"ש

 קיט: קמא בבא1461
 poinzפוינ"ץ

 קיט: קמא בבא62*1
 licesליצי"ש

 ועוד. 272 טס' לעילראה

סורק
כובסים

חצינא
מעצד

 גרזן()מעין

בקץ
 וזיםדקים,

חובץ
 תפריםתכים,

נירץ
נירים

מגיפה
משור

מקדח
ס?ד0

מאיטני
מקצועה

 כרכשתא( )דה"מ ז. מציעא בבא1471
גרדץ

ציציות fernjesפירניי"ש
 6*4. מס' לעילראה
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מתפרא ח: מציעא בבא1472
 ק ל )ח ר ס פ אקיב"שטר"א
chevestreשבו ה, מ ת ר המ

 הבהמה אתמושכים
 ס ו ס ה אתאו

שצווארם(

 ט. מציעא בבא1473

 chevecineקיביצינ"א

 כ: מציעא בבא*147
 tascheטטק"א

 כא. מציעא בבא1475
 ristesרישטי"ש

 המקומות, לשאר בניגוד כאן, 116. מס' לעילראה
 אשכנז" 'ptlh] לידו רשום בהם, מסיע זהשלעז
 "בלעז סכתני-היד באחד שכתוב כפי נבק, יותראו

 גם יש אבל צרפתית. מלה זו כלומר אשכנז",וכלשק
 הביסף לעומת זה וכל )תס!5[ן(. דומה מלהבכרסנית
 המובא )"בטקומנו"( רש"י של באתורוהמקובל
 . 1476במס'

אנטש כא. מציעא בבא1476
 פשתן אגודות popedesפופמ-י"ש

 )מס' לף של ומיקננו 167-166( )ע' ב' בלומדתםר

 של בצרסתית )בובה( poupee הפלה מכאן200(.

היש.

דפקא כג: מצותא בבא1477
 )השרירים כסלים flancheפלנק"א

 הירך שלהפנימיים
 לכליה(סמוך

 עין יגע". כשהוא שדופק "מקום מוסיף:רש-י
 בלעז". פלנק-ש "הכסלים. ר': ג', ויקרא עלפירושו
 ra flanc ממש של הבדל אין הנראהכפי

.flanche~-ל

חלפי כג: מציעא בבא1478
 סרפדים ortiesאורטיא"ש

ברדלס כד. מציעא בבא1479
 בואש puteisפוטיי"ש

 593. מס' לעילראה

ספרו כד: מציעא בבא80*1
 בסכר חוסמים escl~sentאישקלושינ"ט
lesclusentl

 בטעוה הלעז של הראשק החלק הפךבדפוסים
 מקצהו ראה "שק" באותיות )כנראהל"שקורץ"

 פה כאן, להעיר אפשר - "שקורץ"(. וסענחקיצור
 958. במס' לעילשהערש

אע כד: מציעא בבא1481
עזניה woltur lvolturlוולטו"ר

פעלות כה. מציעא בבא1482
 מדרשת eschelo~sא"טקילונ"ש

 מי )לעיל בהם מופיע קוהלצז המקומונר ליתרבניגוד
 או "שליבות" של פירוש הוא ובהם ועוד(.237

 והכתנה, "מעלות", של פירוש הוא כאן"ח11קים",

 של לחתקים ולא לולייניות למדרגות הנראה,כפי
סולם.

 )שנציה%שנצי[ כו. מציעא בבא1483
 שרוכים שנצים, 5סו[ס!8סאישטירלי"ש

נססך כו. מציעא בבא1484
מטול plateפלט"א

 1438. מס' לעילראה

חשקית כו: מציעא בבא1485
 חצץ חול, graveleגרביל"א

 מים( בו)שנתערבו
 רש"י של האחרת הפירוש במקום מכהבי-היד.באחד
 "גרבייל"א קוראים כברה", "ארבלא. המשנהלפני
 שיבוש. שזה מסתבר, אך .נלע'"

פסקה כז: מצובא בבא1486
 )את לפגום להקהות,רידוישיי"ר
redoisierבאוכף, החמורגב 

lredoissierIאותו( הולםשאינו 

 פגיה()בית
 פגים[]בית

רתמת-ראש

טע~קא
שק

אניב*
 פשתןאגודות



הלעזים מציעאבבאאוצר116

שומא כז: מציעאבבא1487
יבלת werue lverrueIוירוא"ה

 ))ד(מצות%צוות[ כח. מציעאבבאאא4ו
 ר מ ו ל )כשעשוע 50182שול"ץ

 המונעת ה, ר בח
 בתוכה החימהאדם

 כמו אומלהשתעמם,
 בדרך( מלתעותכאן,

 המלים בטקומו ובאו הלעז השתבשבדפוסים
 לו". "ישהעבריות

מטפל כח: מציעא בבא1489
 'להתעסק entremetreאינטרימיטר"א

לשחקן כס: מציעא בבא1490
 או, )בגדים, לבלות userאושי"ר

 בית כלי כאן,כמו
 מתכת(של

סגוד ל. מציעא בבא1491
 זיז וו, יתד, chevile IchevilleIקיביל"א

רבקה ל. מציעא בבא1492
 צמד copleקופל"א

מגריפות ל. מציעא בבא1493
 מרדים יעים, waailsודיל"ש
Ivaailslסךדה"( של)רבים" 

 להפריש או הכירות לגרוף "עשויין מוסיף:רש"י
 1093. מס' לעיל ראה . המודבקים"תאנים

 ל: מציעא בבא1494
 motcמוט"א

 לג. מציעא בבא1495
 postcrnc אפושטירנ"

 אבל הרגים. צורת את למצוא הדעת על מתקבלהיה
 כתבי-היד. בכל לכך סימןאץ

 )מרייהו%מרי[ לו. מציעא בבא1496
 מכושים fosoirs I[ossoirsIפושויר"ש

 70. מס' לעילראה

הדביש לח. מציעא בבא1497
 לאבד להחמיץ, esmclerאישמילי"ר

 הדבש טעםאת
 חסרונו על להורות יכול שמועל כאן, מסביררש"י
 כן דבש. להיות חדל שהדביש דבש גזרונו: שלוביטולו
 "דבש"(, (mel- .miel הגזרון יש esmelerבפועל

 -es מהקדומת נובעת והביטול החיסרון שהוראתאלא

 -"((.)לסינית

כתצ"א לח: מציעא בבא1498
 קיהיון, redoisedureרידוישידור"א

 פגימות [ IredoissedureIן
 האותיות של שיבוש הוא מודפס, שהוא נפיהלעז,

 המלה. שלהאחרונות

אורז מ. מציעא בבא1499
דוחן ונח[מי"ל
 32. מס' לעילראה

דוחן מ. מציעא בבא1500
פנג panilפני"ל

זפת מ. מציעא בבא501נ
זפת 2"קפיי"ץ
 בשלושה כתב-'ד. בשום בשלמות נשאר לא זהלעז
 דה"מ הפירוש, שבסוף "בזפת" אחרי קוראים,מהם
 שיער ובלונדיניים כלע"ז". "מיי"ץ בקירא":"הפו
 המלה בהשפעת פיי"ץ במקום מיי"ץ שכתבובצדק,

 כשני- בשני בתלמוד. שם המסיעה "מצץ"הארמית
 או בולע" ל"מיץ בלעז" "מייץ הפך אחריםיד

 לדבר. משטעות לתת לנסות כדי הנראה כפיכדומה,

 הכול. הושמטבדפוסים

גרג"טתא מ. מציעא בבא1502
 טין חומר, 1סו1ן2ז18 0ו21[8ארזיל"א

 311. מס' לעילראה

קלא
 אדמהגוש

פשפשים
פשפש

 נמוכה()דלת
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ברוטיהא מ: מציעא בבא1503
 ברז בחבית, חור doisilדו"שי"ל

 ובממ"י "ברזנהתא" בתלמוד הגרסה מלנאנדפה
 הגרסה 1571( )מס' להלן אבל-כרזניתא",
 המלה המקומות. בשני "ברז"ן ולשון"ברזניתא"

~oisit
 )מלטינית dois נגזרת, היא שממנה והמלה.

 בחבל מתועדות 1למים[( "מעבר" uctium~.מאוחרת

 והי"ג הי"בכמא"

בדץ
שפע

קרשליתא
 )בעיקרקופסה

לתכשיטים(

כשותא
כשות

אסימת
 )חתיכת גולםעשת, ת%60חפלדו"ן

 י נ פ ל ת, כ תמ
 צורת בהשהוטבעה
מטבע(

חותם מד. מציעא בבא1508
 מטבע( )לטביעתחרט חוסםקוי"ן

פרכסה סו. מציעא בבא1509
 לצייד לקשט, conreiderקונריידי"ר

 קונרה"ד לקרוא נחמה הייתי 1136. מס' לעילראה

.conreidבשאר "פרנסה" של הלעז גרסת כפי 
 מקום יש דווקא ]שם 1255 מס' ,לעילהמקומות
 ,. 1286 ומס' קונריה-"רןלקרוא

ניצוצות מז. מציעא בבא1510
 ניצוצוה estencelesאישטינצילי"ש

אטימק מז. מצפרא בבא1511
 מטיל plateפלט"א

 אחד. בכהב-'ד רק מצף 38*1. מס' לעילראה

פולסא מז: מציעא בבא1512
 )חתיכת טלם עשת, fladonפלדו"ן

 י נ פ ל ת, כ תמ
 צורת בהשהוטבעה
מטבע(

 בדפוסים. חסר אבל כחבי-היד, בכל כמעטמצף

ערבל מח: מציעא בבא1513
 מקדמה eresאירי"ש
 arrhes המשפטי המונח קים היום שלבצרסתית

 ues, ימי-הבינים למלת הקרוב,דמי-קדימה(,

 בעברית. "ערבק" והלטינית, היוונית דרךומקורו,

ערבת מח: מצאצא בבא1514
 פיקדת ermance]פירמנצ"א

 בק'שני צרפתיות. מלים שתי בעזרת מבחק,רש"י

 fitmus מלטינית נגזרה שלפנינו המלה עירבל.סוגי

 דסי- ביסודו: אך )ח11ה, ferme כסו חוק(,)קבוע,
 לחזק(. לקבוע, ביסודו: ,לסגור, fermer וגםחכירה(

 657(. )מס' לר של מילונור

ורשפי נא. מציעא בבא1515
 חגורות, אגדים, bendelsבינדיל"ש
IbendelIלנוי( סרטים ן( 

 יחיד, בלשק בלונדהים אותו רשם למה ברור,לא
 הדה"מ וגם המקורות בכל מופיעה הרביםכששי"ן

 (. 1347 מס' לעיל )ראהברבים

צדריתא נא. מציעא בבא1516
 קנבוס בגדי chenevazקיניב"ץ

 המלה עם כפילות שיש שחשבו, מפני בדפוסים,חסר
 הנוספות ההוסעות בשתי כן )כמו "קנבוס"העברית

 נדפס שם 1075, מס' ולעיל OD 1916' להלן הלעז,של
 המליס שתי אמנם מם קיניב"ץ(. במקום"קנבוס"
 ר )8618חם8ס(, "קנביס" היוונית מוצא,מאותו

 בכל יותר נראית בעיניי 151(. )ע' ב'בלוגדהיים
 chanevaz. קניב"ץ הגרסההמקרים
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טסיה ס. מציעא ננא1517
 אסם grenierגרינ9"ר

 ואחי וכרפוס"ש כחני-היד ברובחסר
 מאת אתן

רש-י.

גורן ס. מציעא בבא1318
גורן granje lgrangelגרני"א

סאת איש ואצי ובדפוסים, כהבי-היד ברובחסר
 מוצאים בהם, טופיע שוהמך כחני-ודד, בשניוש"י.
 והפלים 1517(, מס' )לעיל הקנים הלעז אתגם

 פגודה: בק השהכה את למרגיש נאותהצרפתיות
 ששיקץ "הוא DU ובין חבואה" בו שאשרין"אוצר
 ההבואה- את בוחורץ

 95*(. )מס' לף של כפלוח ר .

שאסקי ס. מציעא בבא1519
 שדפים pounesפרוני"ש

 היהו רשמי של הדחף את העברית מתרשי קיבלולא
 1335(. מס' לטיל נראה אחר סרי -שסק"עם

מזקפתא ס: מציעא בבא1520
 לקרצף estrelierאמ4טריליי"ר

 estreillierl)ן

תשף ס: מציעא בבא1521
 ציציות fr~njesפרינח"ש

 6**. טס' לצלהשח"

בסכתה ס: מציעא בבא1522
 enpeserאינפישי"ר

 לעס*
לכסכן ס: מציעא בבא1523

 sterkeשטרק"א
 עמקי

 )בגרסמת(
 כתבי-יד. בשם רק ומצף בדפוסיםחסר

קרשו ס: מציעא בבא1524
 מעווה )בגדים( ovrezאוברי"ץ

 מחט בעבודותאורג

ירחוח סא: מציעא בבא1525
 ח4ף escumeא"סקום"א

6 ש % 8 ת ל ק ש% ש  8 שש  ש 4  
 884. סו למל ראה "פקדך". כשזה:שהל

מאחה סח: מציענו בבא1526
 החלב נסיוב מי-מצמג mesgeמקשג"א
lmesguel

כנטש סט: משמוצא בבא1527
 מכוש [fosllir Irossaarפחשף"ר

 70. מגר לשפלראה

י"הש ע. מצינת בבא1528
 )יבישחם יוד ~jaldiaילהיר"א

 כקשר נןדםה( )או קלרץר"א קוראים ט"מ-ידבנפה
.chalda~'516(. )פר' לף של כ1"לומ ר 

818?פ  עב: מציעא בבא1529
 יהנר()ק"ל

 ידן, )שלבושים matonsסטונ"ש
 כדש( מהםלעשות

תקרא שפ מצותא בבא1530
 .איץ הבל contredeקונטריד"א

 1208. סי לשיראה

ויתרקח עב מציעא בבא1531
 )במעשףת( מרגבה reitwageרייטע"א

נפתאא עד. מציעא בבא1532
 רחת 1ת8י( מ"שו"ן
 MS. מס' לילראה

לפופי עד. מציעא בבא1533
 לחתל enmeilolerאינמיילולי"ר
lenmaillolerl

 את לעצב מושאל: במוס כאן 1**. מס' לשיראה
 הכד(. את יישן שממנו הוזן, )של הראשתדתהצההה

עיצה עד. מציעא בבא1534
 מקווהעיצה, marescמריש"ק

 ודח-םמים
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 של )ביצה -ניצה" הפלה את לכאורה מקשרוש-י
 ושדובת בו שףש רטוב חומר לדברך laam)אים. "ניצה- המלה עם חומר( של יש ומכאןתחשובה
nma.)ושם 

נגמש 8י. מצותא בנא1535
 לנכש sarclerשרקלי"ר

משרה עה. מציעם בבא1536
 )לפשתן( שרייה אנם roiseרו"ש"א

 169-168(. )זמ בך בלתדההסר

צימרו עז. מציעא בבא1537
 ך, ר ד ה מ esweier-לסטותאישדי"ר
lesveierlלפרוץ מהקו, לחרוג 

גדר
 שגיהת במץ מדובר העקץ לפי ברפוסים."סר

 כ"התרחקות" זאת מסביר ורש"י )מרק(פרזלים

 הפרזל את גם בהביאו מההסכם(. )אומהעבוד"

-תמריא-
 -תתרחק" לדעתו שפירושו איוב. מס.

 -למרום" להפליג הארץ על מישיבתה)בת-היענה
 של ההה-אהוטכאן

 כיום(. -להסריק-

נה1ייתח עה: מציעא בבא1538
 ברקית lmaillel סו[סתזמ"ל"א

 296. מי לעלראה

קמט פ. משירא בבא1539
 מהרשה של קנקן coltreקולטר"א

 את הפולחת)היתד
הקרקע(

מחוקות פ: מציעא כבא1539א
 בלתי-גדולות חרקות, resesרישי"ש

טרבלח פא: מציעא בבא0*15
 כותונת שמלה, (0סקו"ט

ראהלעילמס'189.

טרף פב: מציעא בבא1*15
 מכחש rosoir IfossoirIפושף"ר

 70. מס' לעילראה

פש פב: ממציצא2*15
 מעצד doledoireדולידויר"א

 גרזן()מעין

קרדום פב! מציעא בבא1543
 שני בעל כלי besagudב"שאגו"ד

 חדיםראשים
 בדפוסים. מאוד משובש הלעז 892. מס' לצלראה

אגרא פג. מציעא בבא.1544
 )לשאת מוט אסל, )corje Icorgeקורי"א

 הכתף( עלמשאוי
 למלה לכאורה קשב הסלה מקור בדפוסים.חסר

 הגרסה את )רצועה(. courroie היום שלהצרפתית

"אגרא-
 -אגרא". לתקן: יש שבדפוסים

דיגלת פג. מציעא בבא1545
 )בגרמנית( קלשת gabelגבל"א
 לא בכתיבו רש"י. מאת הוא הלעז אם גדול.ספק
 אולם צרפתיות. שאינן במלים. דרכנו לפינגענו,
 צורה לפנינו כאן יש כי שהתכן, להעיר,מותר

 שהיו הרטן, בארצות היהודים מבטא אתההעלסת
 במקום gable קראו ואולי הצרפתית, כלשקמורגלים
1ס886.

פיגיק פד. מציעא בבא6*15
 רומח espedאקמפי"ד

 לפי תמוהה: לי נראית בלונדהיים. שקבעהצורה.
 הנ"ל המלה וכך - קורא היתי כתבי-הידגרסות
 או espied. אישפי"ד - אחרים בסקורותשכיחה

 ,חרב(. espede אישפיד-אאולי

 ידמגל פד. מציעא בבא7*15
 מזמרה מגל, sarpeשרפ"א

 כתבי-'ד. ובכמה בדפוסים חסר 895. מס' לעילראה

 קצירמגל פד. מציעא בבא1548
 חרמש falcile IfalcilleIפלציל"א
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 בכבשך משהצרפם פד. מציעא בבא1549
 מחדש מבשל recuitריקוי"ט
 בכתבי- משובש הלעז - )מתכת(. מחזק צורף,כלומר:

 ובדפוסים. אחדיםיך

נמסי פד: מציעא בבא1550  )מצעים לבדים feltresפילטרי"ש
 ליד(של

משיכלי פד: מציעא בבא1551
 געית okrinאוקרי"ן

לצורת כאן לצפות מקום היה 1895. מס' להלןראה
 8. בלי רבים באמת זה ואולירבים,

כיבא פד: מציעא בבא1552
 מזוהם( )פצע כווייה cuitureקףטור"א

 בדפוסים.חסר

)קולחיה( פד: מציעא בבא1553
נקולתא[

)המשמש רועים של שק bolzoleנולזול"א
 לשכיבה( גםלהם

 0ח7. מס' לעילראה

צפרינא פה. מציעא בבא1554
 )מחלת-הפה( ששךת musgeמושג"א

Imusguel
 !54. טס' לעילראה

בחריטי פה: מציעא בבא1555
 ניצוצות estencelesאישטינצילי"ש

אשטר פה: מציעא בבא1556
 להרטיב molier [moillierlמוליי"ר

 קדרהציקי פו: סציעא בבא1557
 ומתובל מטוגן בשרארשידור"א

 פז מציעא בבא1558
 centenier רצינטיניי"

 מנה. מאה - זהבמקרה

 פז מציעם בבא1559
 froncesפרונצי"ש

 81*. מס' לעילראה

 פז מציעא בבא1560
 governeilגובירניי"ל
Igovernaillהספינה( לניווט המשמש 

 זיהה, שם 786(, מ9 וכן 93*, )מפ לף של מלונור
 של השמיה מהמהדורה דפוסים שבקצתנגרסה
 ששיפשה timon, טיסו"ן המלה את )רפ"ט(,בומברג

 ספינה. הגה של במובן גםאז

 חלבחריצי פט. מציעא בבא1561
 לייצור קנים של כלייונקיירי"ש
jonchieresומכאן, ה נ י ב ג( 

 הגבינה גםכנראה,
 כך( המיוצרתעצמה

 768. מס' לעיל ראה בדפוסים.חסר

קריני פט. מציעא בבא1562
 )בצליות, בצלצולים civotציבו"ט

 ירוקים(בצלים

אומניות פט: מציעא בבא1563
 גפנים( )של שורות ordonאורדו"ן

 "סדר". בהוראה יותר שכיחההמלה

יפריך פט: מצותא בבא1564
 לטפח לחבוט, blecierבליציי"ר

 188. מס' לעילראה

 שאגיבית צ. מציעא בבא1565
 )החובקת חומה cengleצינגל"א

קנטף
 שלמשקל
 יחידותמאה

קמטץ
קמטים

מודשא
 )המוטהגה

arsedureהעיר(את 
 1239. מס' לעילראה !66. מס' לעילראה
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מתרזה צ. מציעא בבא1566
 )מדובר לשלשל lraillierI ן reilier ר,ח"

 חולת-מעיים(בפרה
 raier בכתיב הצרפתים במקורות המלה אתמתאים
 706(. )מס' לף של מילונו ר יייי(. rigare,)לטירת

ברדלס צג: מציעא בבא1567
 בואש puteisפוטיי"ש

 593. מס' לעילראה

 צז מציעא בבא1568
 enfondreאינפונדר"א

 בדפוסים. חסר 1403. מס' לעילעין

ג"יתא צט. מציעא בבא1569
 )מעברים ת ד י ט סדישטולטי"ש
destoltesמהדרך המסתעפים 

 ובהם ה, ר ש יה
 יכולה ה מ ה בה

לתעות(
 303(. )מס' לר של מילונור

 הבאה טובת צט. מציעא בבא1570
 טובה הכרת bon 6סז8 גרי"דבו"ן

ברזבאתא צט: מציעא בבא1571
 ברז בחבית, חור doisilדוישי"ל

 1503. מס' לעילראה

קבים קג: מציעא בבא1572
 צעיר( בשיח ן IpaisselsI, )לתמוך 9מוכים peiselsפיישיל"ש

מרא קג: מציעא בבא1573
 מבחם rosi)ir lrossoirIפושוי"ר

 70. מס' לעילראה

מנילא קג: מציעא בבא1574
 )כלומראת-חפירה peleפיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(שית

רהב קה. מציעא בבא1575
 )כלומראת-הפירה pele'פיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(ידית

פונט קה. טציעא בבא1576
 האתלהב fladonפלדו"ן

 בהוראת fiadon עם זהה שאינה הזאת, המלהאח
 עתיקה. לצרפתית במילתים מצאתי לא"אסימק-,

אוללא קה. מציעא בבא1577
 ענבים של )כמות שק ac$ש"ק

 שהיו זיתים, שלאו
 אחת בבתמכניסים

 בבית-הבד( אובגת
 רגילה. בהוראה מ"שק" שונה המלה אק הנראהכפי
 טכני למתח שהתיחדהאלא

 בלשי
 האיכרים.

תחלי קו. מציעא בבא1578
 שחליים creson [cressonlקרישו"ן

 הוא אותו, מפרש שהלעז הביסר, בלונדייםלפי

 רש"י, דברי נוסח לפי לי, נראה כיתנא". דבי"תחלי
 בלבד. תחלי" ל" המקומות, בשאר כמו כאןשהכוונה,

 רישקא כורכמא קז: מציעא בבא1579
 )קורסם?( כרכום ל אוריינטי" גקרו"

orientel0708 מזרחי 

 קח: מציעא בבא1580
 דדיקלא ריכבא אורק"ם

 לכופף pleisier [plaissier]פליישיי"ר
 בדשוס מופיע עינו העת גם 909. מס' לעיראה

 "פליישי"ץ". בצורהסונצינו

זרדהא קט. מציעא בבא1581
 העחדד cormier VPקורמא"ד

גרסא קיב. מציעא בבא1582
 )צמר( לסרוק flochierפלוקיי"ר

שלשול,"מי
מחלת-מעחם
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לב"מ% ינ. מנשיא ננא1583
 כיבוס( )לשם לדרוך ז%ס(פלס"ר

לנףקינ: מציעא בבא*158
ל4ד)מצע-( סז!ו%פילטר"א

נפץקהי: מציעא בבא1585
 נליפתט )את פער escostא"שקחש"ס

 לדרכו ברנו lesandre) xsaorrc הפתל שלשר
 ר הפוצל. לשם המיר לסליקק רש-י שלהרדלה

 157-156(. )ע' ב'בלונרה?ים

מעטנה קטז: מציעא בבא1586
 המחזקת טץ שכבת estrichאישסרי"ך

 ה פ צ ר האת
)בגרמית(

 10*1. מי למליא"

 בבא1587
~Pib 

זלות קטז:
 נפן-דליות treile l~dklסרהל"א

 פשששה. הדפתרם פרסת 653. מס' לעילראה

מהצלות קץ. מציעא בבא1588
 רשתות-נצרים, cleidesקליידי"ש

מחצלות

לגוהץ קט. מציעא בבא1589
 קרשים planchasפלנקי"ש

יששזת קט. מציעא בבא1590
 דים ורם, יתדהה chevilesקיבהי"ש
Ichrvilles]

לישע קט: מצףעא בבא1591
 קמרה arcwolt lwcvoltlארקוול"ט

 שנו. לשלמייאה

 ב בה"א ננד1592
 chewonsקיברונ"ש

 ד. בהרע בבא1593
 heri~onהיריצו"ן

 218. מס' לעיראה

 ד. בחרא בבא*159
 %8בי"ש

% שית"  .836 

 ד. בתרף בבא1595
 brלנ"ר
 טז-פ 658. סו למלתה

 -חטא-
 טש%ס פחאש

 רה"י והיא למה y~nb קשה אבל הצרפחו.לפירוש
 nwa)l .4-ת לפקרא שכפירושו מלה ערפיהם","עץ
 קשטני-ר"ה פפרש ואזם ור( ל-א, רחמיאלליז

~hastaaian
 פפהש הוא לתפקד שבפידישו נעיה

chastenie(r~l805 מס' )לשיל "ד%ב" הפלה את 
 *93(. שכמסף 'br ליר דהקא י 936ומס'

 ד בתרח ננט1596
 kis lbaieslבש"ש

4ת"  %  .659 

לשמא 1. בחרא בבא1597
זע apentizאפינסי"ץ

 ספק. ופכאן אוהב בכתב-יד רק ומצר ברשסיםחסר
 ה" 99-97(. )ור ב' בלונוזןים ר רש-י. פאת wis1אם
 590. מס'לאיל

 יראבבא

%
 הצגקורות

"8ש
קישור

נדוק
 אפור-חום)שיש(

 עדמאהפען
דשנה

 ופנתד""פ
 ובפרטגרגירים,
 הדפנהפירות
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אפרהא 1. בתרף ננס1598
 שראשי קורת-קיר,מורפיסנ"א
murfetneהניצבות הקורות 

 ה י ל עמונחים
)בגרנשןת(

 ח8ד. בכהי-יד רק ומצר בדפהאםחסר

צריפא ו. בחרא בבא1599
 סוכה bordelבורוי"ל
 בדסקים. משובשה"מ

פוההת ז: בחרא בבא1600
 מנעול seredureשירידור"ח
ןסזט4סזזס8ן

מרודים ס. בחרא בבא1601
 צעקה conpleintקונפליינ"ט

1Iconplaintl 1 
 לפי יספוק בקאש את מפרש רש"י כבנר להבץ,קשה
 כותב: הש! ד ג"ח, ליש"ט: בפירושן ואמנם אה.תרמם

 להציע לי נראה לפיכך oms~. ש ונאנקש"נאםתים
 )שאינה coapk~inient קתפלימינ"ס וקריאהאת

 בומברם ותפוס היחיד כהב-הזר מגרסתרחוק!:
 לף של מסלתו ר "צח"מים(". ולתרוםקתפלינ-ס(

 2*2(.)מס'

קליפה ט: בתריי נבא1602
 קשקשת חוליה, meile Intaillelמייל"א

 קשקשים( שריק)של

 שירבית יא: בחרא בבא1603
 ה נ ב )ם פרחדור porcheפולק"א

 ובו החוצה,הבולט
 הבית(פתח

פספסת יא: בתרס בבא*160
 מעני,ט"לו~מרפסת aledoirאלידר"ר

שלם יא: בחרא בבא1605
 מדיגות aegredדים-"ד

 8*7. מי למליאה

 ים בחרא ננא16%
 tapidטפי"ד

 סו: בתרס בבא1607
 naoedeפלציד"א

masמתהימה מדצ"מ % א% שמה, מחד 
באל"ף.

לנהנים יז. בחרא בכא1608
 אבם-צור [cheilos Ichailosקיילו"ש

 202(. )מי לף של מלונור

טואטא יח. בתרא בבא1609
 להרשדר estonerאה4טומ"ר

כרישץ יח. בתרא בבא1610
 מאכל( ףרק כרשים porelsפוריל"ש

 יט: בתרא בבא1611
 proveinierפרוביינח"ר

Iprovaignierl
 918. מס' לעילראה

 כ. בתרא בבא1612
 glaceגלצ"א

 כ. בתרא בבא1613
 gresleגרישל"א

 רה"י של ברד" ה" מוחלפות השקשה היום שלבעברית
 שמו וה-כפור" ל"כפהר"( )קרוב קרח הואאפש
 שלנו. הבור הואסךסז4

איצטרונלא כ: בתרא בבא1614
 לריחיים עץ מסגרת cercheצירק"א

 קנזסס. הטקטקה הצורה את 628! מס' לה,ראה

קלת כ: בתרח בבא1615
 משפך אפרכסת, tremuieטרימויא"ה

 חומר מכניסים)שדרכו
 וכדומה(לריחתם

משק
שנוח

כפשף
מעת

ק
 )גפףלהנףן

18ה52י

נשר
ברד
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מעדבה כ: בחרא בבא1616
 המחזקת טין שכבת estrichאישטרי"ך

 ה פ צ ר ה תא
)בגרמנית(

ראהלעילמס'1410.

 כא בתרא בבא1617
 plancheפלנק"א

 בדפוסים.חסר

כיפי נב. בחרא בבא1622
טבעות anelsאניל"ש

 המקור שדומה. נזמים עגילים, של במשמעותגם
 הגרסה ושם בוסברג, הוצאת הוא זה ללעזהיחיד

 95-94(. )ע' ב' בלונדיניים ר'אגור-ש.

 אבאדה"מ נב. בחרא בבא1623
 איטליה( )בירת רומא 0ת%01רומ"א
 על מסתמך רשב"ס דקדוקית-היסטורית בעיהלפתרק
 מרומא. נתן ר' מאת"הערוך"

הילקק נט. בתרא בבא1624
 )של מדרגות חווקים,אישקילונ"ש
eschelons)סולם 

 ס: בתרא בבא1625
 tenpleטינפל"א

 סא. בתרא בבא1626
 apentizאפינטי"ץ

 590. מס' לעילראה

 חלילה בדקא סא. בתרא בבא1627
 סוכות lojes 1108081לויי"ש

איצטרוביל סה. בתרא בבא1628
 לריחיים עץ מסגרת cerjeצירי"א

'cergeI ן 
 cerche. הטקבילה הצורה את 1614 מס' לעילואה

קלת סה. בתרא בבא1629
 משפך אפרכסת, tremuieטרימויא"ה

 חומר מכניסים)שדרכו
 וכדומה(לריחיים

טלפחא סז: בתרא בבא1630
 הגת, של )חלק צך9ה meit Imaitlמיי"ט

 את מניחיםשבו
הענבים(

 597. מס' לעילראה

גמלא
קרש

מזחילה כב: בתרא בבא1618
 מרזב תעלה, cheleneteקיליניט"א

 היא שגם קיניליט"א, וולא זו גרסה לקבל ישאם
 chelenete אותיות: חילופי במלה יש אזסבירה(,
 מ-1סח(א((. והקטנה cheneleteבמקום

רתת כד: בתרא בבא1619
את-חפירה peleפיל"א

קריה כה. בתרא בבא1619א
 מזרח orient]אוריינ"ט[

 "ולי : רק אומר הוא הלעז. את בדיוק מזהה אינורש-י
 להצביע רצתו אולי בלעז". למזרח קורץ שכךנראה
 כמילונים דווקא. המלה צורת על ולא הנזרקעל

 כפי אכל tori הצורה מופיעה עתיקהלצרפתית
 מלה. קיצור זההנראה

גץ כו. בתרא בבא1620
ניצוץ e~tencele אאישטינציל"

 דרישקא כורכמא לח. בתרא בבא1621
 מזרחי )קורסם?( כרכום אוריינטי"לקרו"ג

oricntcl0]08 

 לא כי הם, רש"י משל לא אחריו והבאים הנ-להלעז
 אלא לעולמו, כשהלך בתרא לבבא פירושו אחגמר
 רשב"ם. נכדושל

 צדעאבת
 רקהצדע,

אפתא
יציע
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כלתסות סז; בתרא בבא1631
 )מוטות תאומות jumetesיומילי"ש

 הגת( אתהמתויקים

כלתסות סז: בתרא בבא1632
 )מוטות אחיות serorsשירור"ש

 הגת( אתהמחזיקים

חומרתא
 הגת( )שלבורג

 הקניאחוצת
 אגודהענף,

סדן
 עץ( )שלגזע

 המחולקץקנץ
 )לתמוךונמוכים
 צעיר(בשיח

טיבי סט. בתרא בבא1637
 זיזים ווים, יתדות, chevilesקיבילי"ש
Ichevillesl

אסקריא עג. בתרא בבא1638
 תורן mastמש"ט

 קוראים: שלרשותנו היחיד בכהב-היד בדפוסים.כר
 )היוט: masbum הינו אשכם", בלשון"משבו"ם

(Mastbaum.כגרמנית 

אדרא עג. בתרא בבא1639
סילעו weile lveilelייל"א
עוגינץ עג. בתרא בבא1640

עוגנים ancresאנקרי"ש
79(. 1מס' לף של [119מילונו וע' ב' בלונדהימר

משוטות עג. בתרא בבא1641
 משוטים reimesריימי"ש
 הגמרא מגרסת שתה "משוטות" רש"י גרסתלכאורה

 גם הנכף סופרים", "דקדוקי לפי אלם,"משוטין":
 מקצרים היו העתיקים בכה"י "משוטות".בגמרא
 ואיפה סחי לדעת, ואץ בקלף, חיסכון לשםהרבה
 ל"משוטות". או ל"משוטין" "DIVD'" אתפענחו

 מזיגיתביצית ע3. בתרא בבא1642
סירונת cochetקוקי"ט

ביצית עג. בתרא בבא1643
אניית-משא buceבוצ"א

 בכסה שהערנו מה בפירחח, רשב"ם אומרבאן
 מביא הוא כלומר העברית". ללשך "קשבמקומות:

 המלה פירוש אח לזכור לתלמידים שיעזורלעז,
 דיבורם. משפח למלה קרבתה מתוךשבתלמוד

אפרקיד ?ד. בתרא בבא1644
 שוכבים פרקדניפ, sovinsשובינ"ש

 הגבעל

אקדח עה. בתרא בבא1645
 יקרה )אבן אודםקרבונקל"א
charboncleאדום צבע בעלת 

 ומבריקהכהה
ביותר(

 OD) .)201' לוי של מילונור'

קילקלי עת. בתרא בבא1646
 של )רצועת-בטן חבק cengleצינגל"א

 וכיו"ב(הסוס

חבק עח: בתרא בבא1647
 )רתמת-חזה( סמלון peitrailפייטרי"ל

 רש"י אצל יש שם 257. ומס' 205 מס' לעילר'
peitralנראה דעתי לעניות אך בלונדהיים1. קבע וכך 
 ואולי לרשב"ם, רשלי נין להבדיל הכרח שאיןלי.

 pcitrail או רשב"ם אצל גם pcitral ,קרואאפשר
 טס' להלן ר' אולם 205. במס' לפחות רש-י.אצל



הלעזים בתוצאבבא אוצר126

 לא "חבק" הפלה את מפרש שרשע-ם ברור,1656.
 פירש שרש-י כפי לא ואף הלשק מחדשי שקבעוכסי
 הצרסתית בטלה 501( 258, 225, )מס' בשבתאותה

 toa )לעיל "קילקלי" רשב"ם סירש שבהי81חט0,

 לא 41- הסיומת של העברי התעתיק בבעית1646(.
 אותם אק שלרשב"ם להניח. אפשר כי כאן,נדון

 לסבו. שהיועקשנות,

 השלישי )הנחיל( פ. בחרא בבאח164
 ל י ח נ )ה שלישון tercelטירצי"ל

 היוצא י ש י ל שה
 אחת( בשנהמכוורת

ארזא פ: בחרא בבא1649
אלץ chesneקישנ"א

 )מס' הללו העצים שמות כל 931. מס' לעילראה
 מציץ: שהוא כפי בספק, רעב-ם הביאם ( -16491659
 נראה כך בהם... בקיאים היו הם הללו שמות-כל

 איתפרש". לא שורבינא.בעיני...

תורניהא פ: בחרא בבא1650
אורן חוקפי"ן

אפרסטא פ: בחרא בבא1651
אשוח ק$8ש"11
 כי "שרף", 1653(: מס' )ולהלן כאן תיקן,הב-ח
 והוא כלע"ז, הטלה ובלי מרכאות בלי מופיע"שף-
 עברית. למלה אותהחשב

בףתי פ: בתרא בבא1652
אשכרוע buisבוי"ש
 438. מס' לעילראה

שאגח פ: בתרא בבא1653
אשוח sapש"ף
 או "אפרסמא" הוא ש"ף אם מסופק,רשב-ם
 תיקן גרשים, כלי מופית ומהלעז ומאחר"שאגא-.
 "שרף". וגרסבב"ח

בלהטי פ: בתרא בבא1654 אלק chesneקישנ"א
 931 מס' לעילראה

 בלוטי דה"מ פ: בתרא בבא1655
 בלוטים glonzגלונ~ץ
 גרסת על כאן גם סמר 162( ע' )ב',בלונדיים
 השכיחה הצורה לפי להקן רצה hhהמקורות.

-81882 

כסיתור פא. בתרא בבת1656
אלמוג אפזס0קורי"ל

 ב-מא- המסתימת מלה רשב"פ אצל עגו יש באןגם
 תה 1185(, ומס' 933 מס' ולעיל ב-(8 רס-יואצל
 למלים כקשר בלונדהים של ההבחנה אתמחזק
 סאוחרח 88- הסיומת שלפיהם .peitrail.שזאבך
 ש-.מהסיומת

 פא. בתרא בבא1657
 kis IbaiesIביי"ש
 659. טס' לעילראה

 פא. בתרא בבא1658
 ז10זסולוריי"ר

 786. מס' לעילראה

 פא. בתרא בבא1659
 chast(inicsקשטיניי"ש

IchastaignesI
 936. מס' לעילראה

 פח: בתרא בבא1660
 conblerקונבלי"ר

 פט: בתרא בבא1661
 estein lestainlאישטיי"ן

 פט: בתרא בבא1662
 plombeפלומב"א

 פט: בתרא בבא1663
 המשמש מחק,סרגל rastoireרשטיר"א

 עודף אתלהוריד
המידה

ער*

דפנה

דולפי
 ערמוניםעצי
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אשכרוע פט: בחרא בבא1664
אשכרוע 5(ט6בוי"ש
 ואילך: במברג טדפוס 438. מס' לעילראה

 שריד הן האחרונות האותיות שתי כנראהברישב-ל,
 ."כלע"ז" החלהשל

 פט: בתראבבא1665
 escumeאישקומ"א

 884. מס' לעילראה

 צה: בחראבבא1666
 egre IaigreIאיגר"א

 . 1 169 מס' לעילראה

 צה: בתראבבא1667
 להפוךלהסתובב, tornerטורני"ר

 להיפגם()להחמיץ,
 הביטה: קיצור היאהצרפחיחהמלה
l'aigre4 ,tourner עד להשהנות( )כלומר להסתוככ 
 DD) .)127' לוי של מילונו ר' החמצה.כדי

פזרך צט: בחרא בבא1668
מוט percheפירק"א

חריץ קז: בתרא בבא1669
חפיר rrossedI ט450(פושי"ד

חושים קמג: בתרא בבא1670
 אגודות ענפים, trochesטרוקי"ש

 804. מס' לעילראה

טבלא קמה: בתרא בבא1671
 )פעמון( זוג escheleteאישקיליט"א

ממץ קנ: בתרא בבא1672
הק aweir (aveirlאויי"ר

 במובן לעז כאן אק 122-121(. וע' ב' ב*נדהיםר
 למות הנוטה שחולה פוסק, שעב"ם אלאהמקובל,
 במקום awelr הלועזית בסלה להשתמש בצוואתויכול

 -מסק-.העברית

 )כבינתי%כבינה[ קנא: בתרא בבא1673
 מכבנה סיכה, noscheנחטק"א

ראהלעילמס'213.

קוצים קנו: בתרא בבא1674
 קרדה של פירות chardonsקרדונ"ש

מכותא קסא: בתרא בבא1675
 תורן mastמש"ט

דרכמונות קסה: בתרא בבא1676
 פרוטות, : [ coinionsקויניונ"ש

 קטנותמטבעות
 דסוס הוא היחיד הסקור בלונדהיים. פענחולא

 מלה יש סונצינו בדפוס קינונ"ש. הגורסבומברג
 1אנכוס"י(. איטלקית אולי לנטרי,אחרת

זרנוקך קסז. בתרא בבא1677
 חסידה lcigogneI "ח80(0ציגוני"א
 שאיבה. מחקןבהשאלה:

שדה קעג. בתרא בכא1677א
 פתוח, שדה מגשור, chanp~nieקנפני"א

 שדות שלאיזור
 בלונדהים. אצלחסר

סנהדרין

ספי ב. סנהדיק1678  "סרגבול, marcheמאס"א
בצעים ה: סנהדרין1679

 מקווהביצה, rnarcscמריש"ק
 רדומיםמים

 כי ,"ביצות"(, רבים צורת במלה לראות ישאלי
 צורת לה ההתה לא גרמני, מסומא שבהיותהייתכן.
 ב-5.רבים

קצף
קצף

אקרים
חומץ

 צורתועברה
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החלידו יד: סנהדרין1680
חלודה redoile lredoilleIרידויל"א

 וחסר בדפוסים רק נמצא הלעז 200. מס' לעילראה
 הבא עצם שם בלועזית לקרוא תמוה, גםבכתבי-היד.

 פועל.לפרש

 סו סנהדךין1681
 puteisפוטיי"ש

 593. מס' לעילראה

 כ: סנהדרין1682
 brezברי"ץ

)גונזי%גונדא[ כ: סנהדרין1683
 נץ esparwier lesparvierlאי'2פרויי"ר

 האחרים הפירושים אחרי קוראים, אחד בכתב-'דרק
 בשאר חסר אשפרף"ר". נץ גונזי "ל"אל"גונדי":
 ובדפוסים.כהבי-היד

בריה כא. סנהדרין1684
מטוגן fritפרי"ט
 . 529 מס' לעילראה

אפוחי כא: סנהדרץ1685
 מנוחה לתת להרגיע, alenerאליני"ר

 לנשום()לתת
 כתוב: שם אחד, ככתב-יד רק ומצף כדפוסיםהסר

 להנשים". כלומר 1,[. ב"ל אשלני"ר"אפורי.
 ב"תוספות רק מופיע זה לעז א'בבלונדהים
 206-205(. )ע'ומילואים"

 איצטבלאות דה"מ כא: סנהדרין1686
 אורוות marechalciesמריקלציא"ש

Imareschalciesl1 
 כתוב: שם אחד, בכתב-יד רק ומצר בדפוסיםחסר
 אח להבץ כוי מיקלציא"ש". ובו הסוסים לסדור"...

 הלועזית שהמלה להניח, יש רש"י, של הזההנוסח
 סוס לכל תא למשל אורווה, של מיוחדת צורהסצינת
 לתקן כדרכו marelsichalcics רשם בלוגרהיםוסוס.
 שכיחה תכונה לפנינו כאן יש אולי אבל הכתיב,את

 עיצור. לפני ה-5 נשירת טרויש, של האחורבלשם

18רחת כא: סנהדרין1687
 באורווה תאים establesאישטבלי"ש

 מסביר: רפ"י אחד. בכתב-יד רק ומצוי בדפוסיםחסר
 והכוונה הבית", פני על לשורה שורה בץ"הבדלה
 לשק -8א, הלגרני )מהגזרך עמידה למקומותכנראה
 בימי- כמלה השתמשו כלל בדרך אים.עמידה(.
 בהוראת והיום סתם, "אושות" בהוראתהבינים

"רפתים".

אסא כה. סנהדרין1688
 פיתיקעוף estalonא"8טלו"ן

 27*(. )מס' לף של מלתור

פספפץ כה: סנהדרין1689
 למשחק אסימונים merelesמירילי"ש
 1353.ראהלעילמס'

עקל כו. סנהדרין1690
 את המחזיק סורג redorteרידורט"א

 הקורה תחתהזיתים
בבית-הבד

 נדפסים.משובש

 ל: סנהדרין1691
 Jusarmeיושרמ"א

 לג. סנהדרין1692
 madrizמדרי"ץ

 לז. סנהדרין1693
 לדלוק להתחיל להבהב, flamerפלמי"ר

 OD) .)344' לף של מעתור'

בחשא לט. סנהדרין1694
 )באיטלקית( חם אפר טח[ו08קלינ"י
 שאינו וברור, סתצינו, דחיס מאז בדפוסים, רקמצף
 רש-י.מ"ת

חבתני לט. סנהדרין1695
 )פירות(חבושים codoinzקודוינ"ץ

ברדלס
בואש

עריסה
עריסה

אסירן
 קרבגרזן

אם
דפם
מהבהבת
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ארב"5א לט. סנהדרין1696
 )בפרובנסאלית( מסננת cruvelקרובי"ל

 שאינו וברור, סונצינו, דפוס מאז בדפוסים, רקטצף
 קורבחל"א לקפא גם אפשר אולי רש"י.מאח

corbeile:סלסילה(. )כלומר 

אבירן מא. סנהדרין1697
 קרבגרזן jusarmeיח8רמ"א

ההא מא: סנהדרין1698
 להתקיף להתריס, esgronirא"8גרוני"ר

 להחריב(. )להזיק, esgruner גם לקרוא אפשראחק

חילפי
סרפדים

צריף
שריף

פרק
קטע

פורגרא
 או )שיגרתצינית
 ברגליים(שיגדון

נתר
 האשלגן( )חנקתנתר nitreניטר"א

בורית מט: סנהדרין1704
 )סבונית( סבתי עשב שבונייר"אאירב"א

savoniereerbe 

זונה נא. סנהדרין1705
 חורגת מהדרך, סוטה esweiede אאישוייד"
Iesveie~eI,גדר פורצת מהקו 

צבת נב. סנהדרין1706
 tenhliesטינלח"ש

~tenaillesl 
צבת

שורף נב: סנהדרין1706א
עורף haterelהטירי"ל

תרצץ סד. סנהדריז1707
 לבניםסלקים btedasבליד"ש

)בפרובנסאלית(
 שאינו וברור סונצעו, מהדורת מאז בדפוסים רקמצף
 את מעלה 127( )ע' ב' בלונדהיים אמנם רש"י.מאת

 צורא bledes. בלידי"ש לפנינו שישהאפשחת,
 רש"י. מאת להיות היכולהצרפתית

 סד. סנהדרין1708
 blesteבל"8ט"א

 סה. סנהדרין1709
 aisele laisselelאישיל"א

 4!24. מס' להלןראה

שנפץ סז: סנהדרין1710
 האף אתלקנח mochierמיקיי"ר

 330. מס' לעילראה

שבלח סז: סנהדרין1711
 )פעמכן( זת escheleteא"יקיליט"א

 כרפשים. משובשהלעז

 מד. סנהדרין1699
 ortiesאורטיא"ש

 מד. סנהדרין1700
 alumאלו"ם

 185.ראהלעילמס'

 מה. סנהדרין1701
 tron~onטרונצו"ן

 מח: סנהדרין1702
 podagreפודגר"א

 1222. טס' לעילראה

 מט: סנהדרין1703

פיסא
 אדמהגחם

שחי
בית-השחי

 סח סנהדרין1712
 peloteפילוט"א

 302. מס' לעילראה

כדור
כדור

אבזריאו  עד: סנהדרין1713
 )מלה להםהשייך אפרטינימינ"טלו"ר

apartenementlor :שייכותם( במלה 
 97-96(. )ע' ב. ביועדיםר'
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סדנא עה. סנהדרין*171
 בוץטיס, limonלימו"ן
 הוצע התיקף "רסוק". בטעות: שלנו,בדפוסים

 בידו. שהיו כתבי-'ד, שר לפימהרש-ל במ-

כבש עו: סנהדרין1715
 לכביש~חוץ, prembreפרימבר"א

 מוברז)ד(8רדה עו: סנהדרין1716
 נוקב pointפוינ"ט

 המקורות בשני הדקדוקית: לצורה בקשר ספקותיש
 בוסברג( כדפוס 1פ11ש-ט סונצינו בדפוס)פושנ"ס
 אולי ההתה; את הולמת שאינה שי"ן, אותמופיעה
 poinst). )פתנש"ס עבר כאן לראותאפשר

שותת עז: סנהדרין1717
לנזול colerקולי"ר

חכה פא: סנהדרין1718
דיוק: )ליתרהכה aimאי"ם

 החכה( שבקצהקרס

גיהק פא: סנהדרין1719
גזירי-עץ estelesאישטילי"ש

 803. מס' לעילראה

אגמים פב: סנהדרין1720
 ברכהאגם, estancאישטנ"ק
 גורסים הסקוחת כי פענוחו. על ספק משילנלונדדיים
 מלה זו שתהיה אפשרות. רואה הואאשטיי-ן.

 על כתבי-יד לנו שאין ובפרט )חש(5ם(,סרובנסאלית
 ישנים. דפוסים רק אלא זה.מקום

דובב צ: סנהדרין1721
 לרחוש,לשרוץ, fromierפרומיי"ר

לגלוש
 5[[[.ראהלעילסס'

עכנר צא. סנהדרין1722
 סנאי escurelא"שקורי"ל

 החיה דהף רש"י, בפירוש סקוסוח כהרכה כמוכאן,
 המקובל מהזיהף שתה הצמח( אחרים:)במקרים
 ריב"ן. טחתנו הוא "חלק" פרק על הפירושאצלנו.

ביביא צג: סנהדרין1723
 דקירה pointureפוינטור"א

 47[[. מס' לעילראה

כיסילתא צג: סנהדרין1724
 דם( )להקזת איזמל flemieפלימיא"ה

משק צד: סנהדרין1725
 רעשצליל, sonשו"ן

 רש"י של פירושו ד. ל"ג, ישעיה על רש"י סירהבר
 את לכאורה נחר הוא כי הלעז, את הולם אינוכאן

 הלעז הנראה כפי מים. של "השקאה" מלשק"משק"

 טהכתוב. שהושמט נוסף, להסברשיך

בסתרקי צה. סנהדרין1726
שטיה tapidטפי"ד

 מיםבצעי צו. סנהדרין1727
 מקווה קיצה, marescמריש"ק

 רדודיםמים

עשלף צח: סנהדרין1728
 עטלף soriz chalve שורי"ץקלב"א

 843. מס' לעילראה

מגרים ק. סנהדרין1729
 מטעמים deintiersדיינטייר"ש

 dieitates מלטינית dainti~s. השכיח:הכתיב

 מטעמים, נכסים, המצתות: ההוראות)כיבודים(.

 ערכים.הנאות.

צמהץ קא. סנהדרין1730
פצעים malanzמלנ"ץ
 5. טס' לעילראה
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חרה~ם קג. סנהדרין1731
סרפדים ortiesאורטיא"ש

משקה קד. סנהדרץ1732
 המשקים שרמלצר,א"יקנצו"ן
eschan~on

 אץ גם אצלנו סתצינו. בדפוס רק וטצף בדפוסינוחסר
 )ביה"מ בלבד "השקתה" אלח "משקה"המלה

 (; עליהם" השקתה "אשתו וכן עליו""ומשמש

קלסתר קד: סנהדרין1733
מלצר eschan~onא"4קנצו"ן

 חסרה שריב"ןמפרקג המלה, 1752. מס' לעילראה
 השבףים שני של הסיפור לסוף שיכת היאבדפוסינו;

 צנזורה(, מטעמן )אולי שהושמט הש"ס(, חסרונות)ע'
 על )ר ה"ערוך" בעל ולפגי רש"י לסני קים הי"אבל
 על לף ישראל י4ל במאמר REl, %1 215.כך

 מסיגים תרגומה גם המלה גם יהודים"(."סיפורים
 הטלה זאת שאץ ברור, שט(. )ר' קשותבעיות

 - "סלטר" לקרוא מציע לף י הרגילה."קלסתר"
 קשור הלעז אבל הסיפור. לעצם מתאים תהרקדן,

 ובו ין, לשבייט מגישים שבו הסיפר, סוף עםאחי
 גורס במילונו 1'סטח כבעלה. השבאי אם לבגידתרמז

 מהיוונית. הסלה את ונחר"קלסתא"

כרבלתא קה: סנהדרין1734
 כרבולת cresteקרישט"א

שואבת קז: סנהדרין1735
 מגנטאבן-שואבים jamantימנ"ט
 כפי )קל( הראשתות האותיות בדפוסינו. משובשהלעז
 להעיר יש calamita. האיטלקית בהשפעתהנראה
 )יהלום(, diamant למלה היא שווה jNmantשהצורה
 ט- (jour הרגילים הכלליס לפי נגזרה שהיאאלא

diurnum,)למשל diamant-צדריות. השפעות בכוח ו 
 גס משמש ימני-לטיני מתח שאותו היא,עובדה
 למגנט. גםשתלום

פהמחס קח. סנהדרץ1736
 ישות מהות, הוויה, )?(א"4טר"א

estre1 1 

 שבספר לפסוק ש-כת בזה. מסביר שריב"ןהסלה,
 א( פירושים: שני נותן רש"י שם י"א(. [ז'.יחזקאל
 בכפילות פסוק( באותו )לעיל, מהם" "כמו

 אותיותי
 ב(

 בשניהם: והכוונה לכמוה(, )לשאוף. "המה"מלשון
 התיאש בלונדיניים התרגום(. ,לפי"מבניהם"
 בדה"מ ריב"ן דברי לפי ציץ, אך הלעז,ספענמ
 הוראתו כי במשאם", "...ולא סהס": "לאהקריס

 יחזקאל. יל רש"י כפירוש זכר לו שאץ דבר"משא",
 )להיות( esue בפועל כאן שמדובר משער,אני

 ישות, "הושה, במשמעות עצם כשםבשימושו
 במקום לקרוא, צריך אולי כן ואםמה"".

 )השווה שהם במה "במשהם"="במשאם",
 8רס 30*( )מס' בפילוגו לוי"משהו"(.

 )המוסה(. estordicאישטורדיא"ה

שאשי קט. סנהדרין1737
 )?( ממים ריק בור ן -ןאשקר"ן

 להציע אפשר אולי פוענח. ולא בדפקינוחסר
 רחוקה זו גרסה אבל יובש(, (sechece.שימק"א
 . סונצינו. דפוס הוא היחיד.מהמקור

גר קט: סנהדרין1738
זרם corantקורנ"ט

פצע קט: סנהדרץ1739
 פציעה nafraduraנפרחר"א

)בפרצנסחלית(
 רע"ד מאת יעז שאץ בחר, י, לקפא "שאם

 niwedure, נבריור"א לגרוס שצריך יתכן,אולם
 במקוריוהו. לפקפק סיבה איןואז

מכיוס

פיסך ח. מכות1740
 אדמהגחת blesteבל"שט"א

 ברפוסים. משעשהלעז
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4 ש
ששיא

מחצל
 סיידים שלכף

פרוורהא
 מחחדוכסות,

 במקום הערוךכגרסת

 בכתב-היד אלא בדפזסים, איננו ry*n .-פדוודהא-
 "כגק בדה-מ אלא בסקוסו, ולא לפנינו, שישהיחיד,
 ]צ-ל: דוקירא הנקרא לו הסמוכץ וכפריםסליקת:
 שרש"י מכיוף דסליקוס[".. 1צ-ל: וסליקוסדוקיד-א[
 לה המסעות וחצרים כפרים -פרוורהא.מפרש

 בלעז לפרש שרעונו כדור שמה", עלונקראות
 אותה שפירש כפי הזאת. הארסית המלה את אולקיד"

 בלונרהים של ההערה 1253-1252(. וסס' בגיסץגם
 צורכה. כל לי מחוורתאינה

שפא יא: כזכות1744
 ה(נקע)מקוםאישלוישידור"א

esloisedureן lesloissedureI 
 ( )"דורא" מהמלה חלק ( 1 29* מס' לציל )כמו כאןנם

 ארמית. היא כאילוכתהיה

 כרסא דבילנישא טז: מכות1745
 זחל [ chenile 1קינל"א
 אבל הנ"ל, הפענוח את הנראה כסי ערערבלוטפתם

 )קנשיל"א הגרסאות אולם כהשערתו. למסוק העזלא
 במובאה צמל"א בומברג בדפוס צתל"אבכתב-היד.
 ההולם זה, פתרק על לכאורה מצביעותבתוספות(
 הדפוסים כגרסות הצד"י מציאות הענפן. אתלהפליא
 cenik. ציניל"א חריגה צורה עם אוליקשורה

 ההחש % הייה דה"ב כ. זוכות6*17
 רקה tenpie ,y~sטינפל"א

סנטר כ. יסכות1747
סנטר מ0!תסמזמינטו"ן

 כא. מכות8*17
 jontureיונטור"א

 jolilnture, כותבבלונדהתס

 במקום jonture הלשק: ריהוט לסי מקתרתטרה
 נכהב- )יטור"א מהממצא nwh .jointureהצזרה
 אפשרי גם היה בומברג( בדפוס יונס"ר היחיד,היד

 ירנטור"א. jointure' המלאה הצורה שלפנינולהסיק,
 לפחבנסאלית בדומה אפשרי, jonture גסאך

jonturaילספרדית-סורטוגלית-קטלנית juntura או( 
 המעתיקים(. אחד על האלה השפותכהשפעת

 קעקעכתובת כא, מכות1749
 עקיצות לעקוץ pointurerפוינטורי"ר

 קעקע( כתובת)לשם

 כא. מכות1750
 איזמל flemieפלימיא"ה

 כב: מכות1751
 descosdreדישקחטדר"א

 כג: מכות1752
 proverפרובי"ר

 (. -168 167 )ע' ב' בלונדהיםר

 ח: מכותנ*17
 joindrezירנדרי"ץ

 1280. מס' לצילראה

 ט: מכרת1742
 trueleטרואיל"א

 י. מכות1743
 duchedeדיקיד"א

 -פרווויא קוראיםאנו

פ"  חיבור)מקום(

 שלפרע הלעזכאלו

גואש
 דם()להקזת

בפרמו
 תפרלהתיר

הופזת
לקשת

שבועות

שטר ג. שבתות1753
סנטר mentonמינטו"ן

מחט ד: שבועות1754
DnD 1-1ט8ח( aguileאגויל"א

 חסרים זו, טלה על רש"י של פירוטו וכןהלעז,
 הכחיב שבו לאחד, פרט כתבי-היד ובכלברסוסים
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 או ספררי שהוא לחשוב, מקום מהן agulaאגול"ה
 רש"י. מאת ואינו 62( 11 ב', בלונדהים )ר'פורסותיי
 הצורה את לשחזר זאת בכל לעלטיהרשיתי

 מטנו. הסתרג שג*נדהים דבר עתיקה,שבצרפתית

פקדת ד: שבועות1755
 )בספרדית(מקדח barenaברינ"א

 באותו אלא לעז לה ואק פירוש לה אק זו מלהגם
 מאוד רחוק הלעז וכאן *175(. מס' לעיל )רכהב-'ד
 את אחר במקום הש"י פירש שבה הצרפתית.מבסלה

 צריך דצי(. 1351 מ9 לעל )ר tariedre"מקדח":
 הסלה והוא רש"י, מאת הלעז שאק להניח,אפוא

 786(. )מסי לף של מילונו ר barirlena.הספרדית

טבע ד: שבועות1756
 grdfieגרפי"א

~grafieI 
 חרט ט89ב,

 1352. מס' לעילראה

דיהה ו: שבועות1757
חיוור paldeפלד"א

)כבנתי%כננה[ ו: שבועות1758
 סגר fermal IfermailIפירמ"ל

 חולצה של מחשוף או ספר כריכת לסגור הנלחץקרס

 על שני לעז מוסיף רש"י כאן שרק תמוה,וכדומה.-
 )מס' כבמקבילות שלא 1759(, מס' נלהקנדשק"א

 בפירושו: אוהו מזכיר עלטו שכש"י 1257(, ומס'3[2
 fcrmeil, הצורות את גם מאפשר בכתבי-הידהממצא

fcrmailהעדיף ובלונדהים fermail .)אבל, )פירמי"ל 

 הטמצא לפי וכן 1656(, )מס' לעיל שהוער מהלפי
 לי מזרת בימרהבעהם, הצרשחות הלשוןבאוצרות

 )פוזמוקייכו%פוומקין לא. שבועות1761
 נעלי-בד chal~onsקלצונ"ש

 . 05[ מס' לעילראה

המראה לא. שבועות1762
 הסכם fermitie Ifermaillelפירמלי"א

 יש מזל. במשחקי להתחיבות יסוד הוא זה"הסכם"
 388(. מס' לעיל 1ר fermhlieלהטעים

עפצי מב. שבדעות1763
 טפיליים )גידולים עפצים 88105גלי"ש

 האלך(בעלה

 זרהעבודה

גיגית ב: זרה עבודה1764
ועגול גדול מיכל גיגית, cuveקוב"א

כיביםביצי ג: זרה עבחרה1765
ביצי-כינים lentresלינטרי"ש
 ארמית"; בלשת "אינב"א הלעז: לפני רשוםבדפוסים
 במעות. נדפסו שהגרמנייםברור,

 תרנגולת של פיד ד. זרה עבודה1766
 דקירה ניקור, bechedureביקידור"א
 1383.ראהלעילמס'

סורהקי ד: זרה עבודה1767
כתמים tachesללי"ש

דוקק ה: זרה עבודה1768
 בעק )כתםתבלול 0110(טייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראתה(

 (teiles. סיהף"ש לגרוס אפשרי היה כתב-הידלפי
 בהתאם יחיד צורת קלע בלונדיניים אבלברבים(,

)כבנתי%כבנה[
 מכבנהסיכה,

בצעים
 מקווהקיצה,
 רדודיםמים
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myDtnbאץ שמק ט~"ז, "הזן" של ינות % 
 675. מס' לעיל ראה ויגף. שלסימן

ותפת ז: זרה עבודה1769
 ריחש( )צמח9סת aneidאני"ד

שנח ז: זרה עבחחה1770
 )באיטלקית(קישת anetoאניט"ו

 מאת השען ואשל, סתצעו מדפוס ברפופים רקמצף
 95(. )אך ב' בלוקשים ר'רש-י.

ארץ ז: זרה עבודה1771
צינורות tudelsטודיל"ש

 הנרמה 722(. מס' לעיל )ר' גבעחיט של בסהרכאן
 אוחרות. הכפלת ט,טך משובשתשברסוסים

אינך ח: זרה ?בדדה1772
 בעלת יקרה )אבן אודםקרבונקל"א
charboncleומבריקה כהה אדום צבע 

ביותר(
 . 5*6( מס' לעילראה

 חישק כתב, דה"פ י.' זרה ?בודה1773
 )שאול ס ד ל ו א פ Paulusפאולו"ש

 ה'קדוקרשלהשליח,
 המצרית(הכנסייה

 יעקב- "עץ של הישמםבדפוסים
 "כהב קוראים:

 תקר אחרה להם, בא אחרת מאומה רוסי שלולשק
 והם פיטרר. פאולוס יוחנן טעותם, ספרי כללהם

 r~bn הוא נראמסיקח הוא לשק היו:יהה=ם
 ןצ-ל: ועמקו שנו הם רגלחים, משסדבריט

 ולסלקם עצמם בפס לחשבם הבל להם תשוהלשק ועקמני
 ישראל של לס21תן כי שכפח ולא ישראלטעל

 ובדוחק בצער ישראל שראו מפס אלאנתכתנו,
 בקו-שות עמו הם כאילו עצמם עשו ישומתרמיתי

 ע"כ ישו תלית בסיפור כמפורש הכל עליהםוצוו
 כהבי- את הביאו הנצרות של-הי כלומרפירש-י",
 בצורה אבל לרומאים.הקודש

 למנוע כי- מסולפג'
 בצורתו רשום השם - ישראל. בעם התערבותםאח

הלטילת.

 אשה טש ירשם י. ויה ענןח*177
 כיפת )שמשת פטרות Peuusפיטרו"ש

 היקדדש'שלהשליה,
 הפצרות(הכנסתה

 מנר לש-ל )ו" ואפיינית בצורחו השום זה שםגם
.)1773

 ndh כתב bwm י. זרה עבודה1775
גרםסיק"א8408ת81~8

 דקדיק)בלטרמת .
tffammaticalבאיטלקית( או 

 שמיכה ח מלה נם הלבררת. השפה כחן:המהמעוה
 יעקב". "עע של ישמם שבדפוסים הפירושלניספח

 חישת כהב דה"ב י. זרה ?בודה1776
 לסימת 1848לטי.ן
 הקודשים. המספרים כשלחשת לעיעבו

מהנירא י: זרה עבודה1777
 )צמח( אורה oruge lorugu~lאורוג"א

 377. מס' לעילראה

כחברותא י: זרה עבודה1778
 כוסבר [~aliendre lailBendrאליינדר"א

 376. מס' לילראה

כרמו י: זרה עבודה1779
 מאכל( נירקכרשים porelsפוריל"ש

חפש י: זרה ?בודה1780
חסה leituge Ilaituguelלייטוג"א

 *62. מס' ליליאה

חזרת יא. זרה ?בודה1781
 חסה leituge llaituguelלחטונ"א

כנ-ל.

8נק יח. זרה ?בודה1782
צנת rafneרפנ"א
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עוקרץ יא. זרה עבתה1783
 סיחוי את לכרותאישירינר"ר
esjaterהברך 

 כתב-מ.ד שבהית אף העמך. לפי כלהדהים קבעכך
no~uiדווקא. לכך פכותות איך היאהדם 

בעתית יח: זרה עבודה1784
 מכובנת צמה [ ן afubleilאפובלה"ל
 הרשיתי פתרן. ללא הלעז את השאירכלומוץם
 הגרסאות את המלם הנ"ל. הפתקך את לשער4ממף

 אפודלי"ץ ככתבי-ויד. אפווליץ)חפדרץ"ל,
 ל- צום )יש המשמעוה ואת סונטנו( פאזבמיהדם
 ול-afuWeatant מכוהנת שנמלה בהוראת8516188

~ubksre,
 פנוכטש(. צמה במודאת

אנבא יא: זרה עבודה1785
 ה(חברה )חגיגתקונפרידריא"ה

confredrie
confredrie-מקצוע בעלי של אגודת-אחים היאה 

 בחחד ט-ול. משחה הוא ופלגתית פעילותם ושיאאחד.
 קסלומפרידיא-ה. מחרה: גרסה ישמנחני-היד

 לזורק ברסנו להפחן רומעתיק שרצה להמותאסשר

 היהה שברין כאלה, פמסיבות ויחוקו אח-קמל-
 יתחים(. הקרבנות היותבוסות )אחי ורצ-תות קסמות ומכאן השכרונושכיחה

עלוקה יב. זרה עבודה1786
 עלוקה sansueשנשוא"ה

 במסכת הנמצא ( יב: )דף הסוגיה המשך על ף במיש
 למלה שגשוא"ה הלעז צורף פ.( דף ףלנא )דפוסשבת

 -גימא". את רש"י פסביר שבה"שוקה-.

הלא יב: זרה עבודה1787
חומץ egre taigrelאיגר"א

 69(1. מנף לעלראה

 וארזא פירי יד. זרה עבודה1788
בלוטים 1מ1812נ"ס
 932. מס' 4ילראה

שהדג י. זרה עניה1789
 סעודת-רעים comparajeקומפרי"א

Icomparagel

 חיא אב-ק ס"קק יד: זרה עבודה1790
 לקשור enlacierאינלציי"ר

 רש"י: )כלשק קשור לאדם הכתנה בדפתרם.חסר
 כי אפויה. מהוך לא אבל כוכבים, לעבורה-אדזק"(

 אינטרס. פתוךאם

מערה סו: זרה עבודה1791
 )כלומראת-חפירה pcleפיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(מ-ת

דקר סו: זרה עבודה1792
מכוש rosoir Ifossoirlפח8ף"ר

 70. מס' לשולראה

סיף טו: זרה עבודה1793
 )בגרמנית(סד 01(5שטו"ק

סדן טו: זרה עבודה*179
 האסירים( רבלי נעלו )שבו סד cepצי"ף
 ספק, אבל ענולה. בפ-א כתוב הלעז סומרנוברפוס

 שהיא סופיות פ"א כק להבדיל כבימינו כבר טהגואם
 9- שהיא  עגולה, לפ-א(.

 196(. )פס. לף של טילוא ר'

מ4ם
נבלים

שלשלחות
 ברזל,שרשרות

אזיקים

צששףות
 עשתותגושים,

 סו: זרה עבודה1795
 buiesבףא"ש

 89((. )מס' לף של מילתזי

 טו: זדה עבודה1796
 ן ferjes Ifergesl שפיסת"

 סז. זרה עבודה1797
 n]ases Imassesl שמשי"
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טרי טז. זרה עבודה1798
מכחד Ubsu)~I ז501~1פחחוי"ר

 תמוהה. היחיד צורת . 70 מס' לעילראה

חציך טז. זרה עבודא1799
מעצד doledo~eדולידויר"א

 גרזן()מעין

סחופי טז. זרה עבודה1800
 ארצה אפיים להפול aden~rאדינטי"ר

בימה טז. זרה עבודה1801
 בימה ahnenbreאלמינבר"א

 במלה השיסוע אין כאן אולם 37א. מס' לעילר'
 חול בעניני אלא בבית-כנסת(, ,בימה קודשלענייני
 בימה סתם להשוות רש"י רצה אולי אך בימה(.)סתם
 "(. אותו... קורין ואנו )" בבית-הכנסתלבימה

בימוסיאות טז. זרה עבודה1802
 מזבח alarאלטי"ר

 25(. )ע' פ' וכלונדהיים 80-!8( )ע' ב' כלונדההםר'

 למנוע כנראה נועד בתי"1 "אלתר" הפרטי השםכתיב
 הזר. הפולחן כלי עם הדמינןאח

כיפה טז. זרה עבודה1803
קמרון wolud arc וולו"דאר"ק
voludI larc 

קיבורי יז: זרה עבודה04א1
 חוט( )של פקעות י[ספי0וח0!לימוישיל"ש
[Iemoissels]

זקיפא יח: זרה עבודה05ח1
 קלשונים H)rchesפור-ךר"ש
 היה הקמאי המתקן כי עזן-התלייה, הםה"קלשונים"

 מוט ועליהם באדמה נטועים קלשונים משניעשוי

 כלומר palibululres .fburches ובצרסתית:מאחן
 1. חלייחיים""קלשונים

טובלים יח: זרה עבודה1806
 להקהיל amaser lamasserlאמשי"ר

 אמיישנח"ר על יותר מצביעה הדפוסיםגרסת
ameisnierב' בלונדהים ר אבל ןהביתה[(, )להכניס 

 *8(.)ע'

 כ: זרה עבודה1807
 feraje lferragelפירי"א

 כב: זרה עבודה1808
 grifie Igrafielגרפי"א

 1352.ראהלעילמס'

 כד. זרה עבודה1809
 ה נ ב )מפרוזדור porcheפויק"א

 ובו החוצה,הבולט
 הבית(פתח

עורף כה. זרה עבודה1810
עורף haterelהטירי"ל

שופי כה. זרה עבודה1811
 הירך עצם שעל הבשר polpeפולפ"א

אופיס כו. זרה עבודה1812
קצף escumeאישקומ"א

 884. מס' לעילראה

ריבדא כז. זרה עבודה1813
דקירה pointureפוינטור"א
 7*!1.ראהלעילמס'

 צמירתא אישתא כח. זרה עבודה1814
 קדחת( )כלומר מיחושיםמלויי"ד
malwci~ן ImalcvcidI ן 

 9?. מס. לעילראה

נכי כח. זרה עבודה15א1
 חניכיים jencivesיינציבי"ון

שחת

חצי
מכתף

 חרטסכטכ

קחעא
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צפידנא כח. זרה עבודה1816
 הפה( )מחלתסשךת musgcמו~ג"א

מרא
מכחם

שחלייםמ*

עעבתא כח. זרה עבודה1819
 חמור פצע ת60 1ח8[8ות מלנ"טבו"ן
 השנייה המלה רק בדפוסים 5. מס' לעילראה

 המלים שתי מציאות על עדויות יש אבלמופיעה.

טיגנא
 )צמח(שעם

כרפסא
כרפס

טיסטא
מורסה

פיקעא כח: זרה עבודה1823
 תאנה( בצורת )סחורתאנה ngcפיג"א
(מטלאן

 פי"ג לקרוא אפשרות יש כאן גם 319: מס' לעילר'
 "פי שם, לתרגומו בניגוד מתרגם. בלונרהיים8מ.

 בספרינו. כלשונו רש"י לפירוש בהתאםהטבעת".
 יש וכמדומני המלה. של זה גלגול לקבל קשהאבל
 "רבי "טחור": הפירוש לסי גם רש"י את להביןדרך
 אם אף טבעת...", פי של[ בחולי בפקעא. חשיעקב
 הלעז הטבעת", "פי באמת הוא "פקעא" שלפירוש
 לטחלה. להתייחס זאת בכליכול

 ברקאנירא כח: זרה ודה ע,1824
ניר liceליצ"א
 272. מס' לעילראה

 הסנהפרי
 ורד-הברפירות
 שטעה לי,נדמה
 אחרת הוראהלפנינו

 ורד- "פרי והיא במקורה(. )"כפתור" מלה אוחהשל
 179( )מס' לוי של מילונו ר' Butte). )בגרמניתהבר"

 63-62(. )ע' ב' בלונדינייםוכן

 חלזוני משקדי כח: זרה עבודה1826
 ערום חילזת limazלימ"ץ
 שקשה בלבול. בלונדהייס אצל gp זה לעזלגבי

 הוא החוקר. עבד דייקנות באתו כשיודעים,להבינו,
 )מס' לח. בבכורות וכאמת העק", "מתלתמתרגם
 חלזק=82וחן[=מחלת 2327א(, מס' להלן6436,
 )שהתלמוד החילזק בקונכיית מדובר פה אבלהעין.
 יכול זה ואין הטחורים(, לריפר בה להשתמשמציע

 היה 6438 מס' את כן אם עצמה. לחיה אלאלהתיחס
 6436, ממס' ולהבדיל (limace) 640 למס' לקרבצריך

 בתרגומו.לפחות

 כופנךעמר כח: זרה עבודה1827
 כותנה ת0010קוטו"ן

 בדפוסים חסר 26. מס' לעילראה

חיפחשתא כח: זרה עבודה1828
 חיפושית escharbotאילקרבו"ט

חיפושתא כח: זרה עבודה1829
 )בסלאווית( חיפושית ןן

 קרוקי"ס" כנען "בלשק בדפוסים הוסיפה מאוחרתיד
 קוראים היום של ברוסית קרקו"ס(. סונצינו:ודפוס

 ואולי )קאראפוזיק(, Wapany~wkbלחיפושית
 וצריך משובשת שהגרסה או הלעז. עם קשריש

 ז'וק(. אשאג ciluc 1 קו"קלקרוא

 כח: זרה עבודה1825
 botonsבוטונ"ש
 "בוטנים בטעות:בדפוסים,
 "ניצנים" בתרגומובלונדהיים
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 כח: זרה עבודה1830
 hanetonהניטו"ן

 כח: זרה .עבודה1831
 liceליצ"א
 272. מס' לעילראה

גדא כח: ורה עבודה1832
 בצבעצבוע foili~dסויליי"ד
IroilliedIסגול?( מסוים( 

 foilied. נגזר שממנו fueil. : 263! מס' לעילראה

 בלונדיים: אצל להוסיף יש זהלפי
teinture..."une avec .411תא 

 ג*ניתא מניחא נח: זרה עבודה33א!
 )כגון הסלע מלח sel 0וחטנ יימ"אשי"ל

gcmeI Iscl סדומית( מלח 

)ש(מרדא כח: זרה עבודה1834
 נוקבים כאבים espointesאישפוינטי"ש

 בסימן התרגום את כתב בלוודהייס בדפוסים,חסר
 ולא למועל, כאן שמצפים ספני הנראה כפישאלה,
 בכהב-היד )דווקא לקרוא מותר ואולי עצם.לשם

 תיוסר espoint אישפינ"ס אישפונ""ט(הגרסה
 בכאב(. )כשמדובר"נוקב"

קמחא כח: זרה עבודה1835
 להתחמם, eschalt'cr ראישקלפי"

 בדלקתללקות

רירא כה; זרה עבודה36א1
 העיניים ליחת chacidcקציד"א

דיצא כח: זרה עבודה37א!
 נוקבים כאבים espointcsאישפוינטי"ש

 . 1 4)א מס' לעיסראה

גמלניתא
 רוריתשח

 חיפושית()טין

ברקא
ניר

דמך כח: זרה עבודה38או
 רווי-דם sancteruaשנקטירו"ד

 Isanctcru~'Iן
 מפרש שאינו שעו, ברש"י איננו 682. מס' לעילראה
 את מטסט רי"ף אלא "דמא", המלה אחבכלל

 פירוש "ח הים י"ר, פרק שבת, במסכת הזאתהפסקה
 הלעז. עם "דמא- עלרש-י

סימלה כה: זרה עבדדה1839
מורסה clogקלו"ג

 הפרובנסאלית הסלה את בכתב-היד יראים נאןגם
 276(. סס' לעיל )ר fioronc קפ*רונ"

דה"מ כח: זרה עבודה1840
 לסילואהמימי

אמבטיה estuveאישטוב"א
  -...שסתמם כתוב: היחיד בכהב-היד בדפסים.איננו
 אשטוכ-א". כעק גופו,כל

איסתומכא כס. זרה עבודה !841
דליבא

 )שבגרק(ענבל leuleליול"א
 דברי אע כי לקבלו. וקקוה בלונדיים. של פירוטוכר

 -כמד וצוף שבחוך לאיבר אלא מתפראיםרש-י
 חלל ליבול-א כתב-הרר גרסת של הקשר וגםהלב-,

 )כלומר luftk הצרפחץת עם ניבל"אהדפוסים
 הקאן-( "הענב ,uvitt. מאוחרת מלטיניתגיאלו.
 ;pBeura הקורת בכיתן לחפש שיש נראה, לימסוקפק.

 בכיחן או לביאוש שמסבינ הקרוס plivre.)צרפתית
nombrilמ"מ-ר המצבר סבור(. ו*86א, )בגרמנית 
 ובצירוף ש היידוע בדחאמטת להסתבר יכוללנו"ן
 בכנועה. הטהחילה הסלה לפת חטההדוע

דצ"מ כס. זרה עבודה1842
 בריתאכמונא

חמיצות egrum laivumlאיגרו"ם
 כף "כצק שברפוסים הכרסה 522. מס' לעילראה

 אטרו"פ" סלא "כמק כמקום תרבוש היאאט-וףי
שבכתב-היד.
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נינוע כס. זרה עבודה3*18
 נדנה menteסינט"א

אגדף כט. זרה עבודה1844
 צמח( )מין מרוביק mar~bieמרובי"א

ציתף
 )צמח(צחרה

סיפק
 נענה שלסונ

 הכנדיותרת
סרעפת

מראה
ראי

שורף
 )לבלועלגמוא
 שאיפה(מתוך

שחלים ל: זרה עבודה1853
 שחליים creson IcressonIקרישו"ן

 דחלבא נסיובי ל: זרה עבודה54א1
 החלב נסיוב מי-גבינה. mcsgcמישג"א

 [ mesgueIן

ניקורי ל: זרה עבודה1855
 הכשה pikedureפיקידור"א

 מותר אחד, כהב-יד רק ע"ש מאחר ברסוסים.חסר
 של קל שיבוש אלא כאן rw שאולילשער,

 מס' לייל )ר שווה שהורקחו bechedure.ביקידור"א
 גורסים הסקורות רת שם 1766. מס' ובפרס1383
 כדומה(. או פיקידור"אדווקא

אפסיה ל: זרה עבודה1856
 אבפיח bodekeבהיק"א

 סילק[ ןצ"ל: סלו"ן בדסוסים: . 1 169 מס' לעילראה
melonעם קשורה הסלה סלק; היום: של ובעברית 
 אלא שלנו, המלפפק שאינו המשנה,  שבלשנןסלפפק
 הושפעה הדפוסים שגרסת מניח. ~תדהיםמלק(.

 קוראים: כידנה עבט היחיד, בכתב-הידמהאיטלקית.
 )עם שבפתבנטאלית albodeca והואאלכוייק"א,

 הערבית(. של הידועסימן

 דחפירומש ל: זרה ?בודה1857
 הלחיים בליטות 1018ח0קפומיל"ש

שמיחק לב. זרה עבודה1858
 אוכפים bastelsבשטרל"ש

 והרחים שנקרע, סנון נבארות עור, נהתיכזתשחכר
 עם הקרבה עליו. לרכב כדי החסור גב עלאותן

 ברורה. יסיפ של בעכו-ת "עשרת" שלהמשסעות

גליי לב. זרה ?בודה59ח1
 )בעור, גלד crosteקרהןט"א

 פצע(אחרי
 רש"י שכחות ר-תכן, "קורט", היא העבריתהמלה
 ה-פ )שבו לקרהיס"א "קורט" בין הדסיק עללהצביע
 שלא(. כסעס או נשמעת היתה לחכבר

אלתיות ל. זרה  עבודה1850
 שיקף ח90180פישו"ן

 61.ראהלילסס'

פובא ל. זרה עבודה1851
 ופגול גדול מיכל גיגית, cuveקוב"א
 המלה בע הכמיק על להצביע רצה שרש-יברור.

 לצרפחות.הארסית

אפסינתק ל. זרה ?בודה1852
 לענה aloisneאלו"שנ"א

 80-78(. 1ע' ב' בלודריםר
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צריף לג: זרה עבודה1860
זריף alumאלו"ם
 185. מס' לעילראה

צריף לג: זרה עבודה1861
 )כגרמנית(לריף beizeביייס"א

 על רש"י בסירוש מקוטות בשלחנה מופיעההסלה
 באות טקוחת כשבעה בסך-הכול הסםההלמוד,

 באות ורה( בעבורה במקומנו וכולם בשישהסם-ך,
 לנו הנראה בצד"י, הכתיב צד"י. באות שאחדשי"ן,

 לסס"ך, כאשר מספיקה. עדות לו אין ביותר.הסביר

 אולי הצרפת-ם, כלעזים בה משתטש אינושרש-י
 לגרמנית. בקשר אהדת נוהגהוא

 לג: זרה עבודה1862
 rose IrosseIרחם"א

 לג: זרה ?בודהוכאן
 plomerפלומי"ר

 606. מס' לעילראה

אבשא לד: זרה עבודה1864
 קנקןנוד, botzבוט"ץ
 ושהוא וממח. שחלה, בסיטן זה לעז ציץבלונדינים

 דפוס אחד, מקר רק לפנינו יש פורבנסאלי.אחי
 לגרוס אפשר דעתי לעיות בוגר-ן. וקםסונתזנו,

 בצרפתית הוראה באורה bote בוט"א או botמיס
 של )הקטנה ת604 בער"ן אולי או ימי-הכימים,של
bot- יפינו של המתה נגזר ממנה אשר bouteiik 

"בקבוק"(.

נפריא לד: זרה עבודה1865
נמל אסקפור"ט

פפקפקץ לה. זרה עבודה1866
 לנבור forjierפורץ"ר

 *139. מס' לשל.ראה

 דהלפא נסיובי לה. זרה עבודה1867
 החלב נסיוב מי-גבינה, mcsgcמישג"א

]mcsgueI ] 

חלתית לה. זרה עבודה1868
חלתית lazreלזר"א
 65*. מס' לעילראה

נסיובי לה: זרה עבודה1869
 החלב נסיוב מי-גבינה, mcsgcמישג"א

1ImcsgueI ן 

עריפה לו: זרה עבודה1870
עריסה brezברי"ץ

 לח. זרה עבודה1871
 boleizבוליי"ץ

 ו37.ראהלעילסס'

 לח. ירה עבודה1872
 chevile Ichevilleiקיביל"א

שבלילהא לח: זרה עבודה1873
 )גרגרנית ה ב ל י ח 6[08ח%פינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
להבליו(

גרג"שהא לח: זרה עבודה*187
 מץ חומר, arzile IarzilleIארזיל'"א

 311.ראהלעילמס'

רדיפי לט. זרה עבודה1875
 סוערים )מים( rabdesרבדי"ש.

 704(. )מס' לר של מלונור

צלופחא לט. זרה עבודה1876
 טמא( )דג צלופח angilcאנגיל"א
lang~illel

 95(. ~ע' ב' בלונדהייםך

שחיטי
 אדומה)קרקע(

קתיא
לכסות,

 בעופרתלמשוח

ף א
פטריות

סיכתא
 זיז וו,יתד,
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 סלקונדרית מלת לט: זרה עבודה77א1
 שימורים( )של מי-מלחשלמויר"א
salmuire

 דה"מ הפירוש בסוף ככתבי-היד ומצף בדפוסים.חסר

 30(. מס' לעיל )ראה אותה""אוכלץ

מגולגלה לט: זרה עבודה1878
 )מרוככים רכים $וסחומול"ש

 בשמנם( שרייהמרוב

כד מ. זרה עבודה1879
שטוחה plateפלט"א
 הגרסאות. בכל קיימת הנקבה צורת של אל"ףהסיומת

 "ראש" המלה שבצרפתית מפת כך רש"י כתבאולי
(tcstt)היא. נקבה לשק 

הלבת מ. זרה עבודה1880
 )הביצה(חלבת albumאלבו"ם
 )ר albun אלבו"ן לגרוס טוטכ( וגאולי גםאפשר

 72-*7(. ע' ב'.בלונרהים

חלמת מ. זרה עבודה1881
 )הביצה(חלמת moiolממו"ל
 בצרפתית )השווה "תווך" הצרפתית: הסלההוראת
 הסבר ולפי גלגל(, של טבור rnoyeu, היוםשל

 מהורה לביצה רק מתאימה היאהתלמוד

צב מ. זרה עבודה1882
 קטנהקרפדה boterelבוטידי"ל

 יקרא ועל 38*2( מי )להק נידה מסכת עלברש"י
 כסי אשן. פרר"ט לקרפדה: אחר שם יש כ-טי-א,

 שבדפוסיט הגרסה קרפדות. מיני בשני מחברהנראה
 )תנץcwc(~rillo: .) מהאיטלקית טח4פעתכוכווי"ל

*פיחד מ: זרה עבודה1883
שלפוחית wesie Ivessielרשיא"ה

 טומא)ד(רפי מ: זרה עבודה1884
 )מרוככים רכים molsמול"ש

 בשמנם( שרתהמרוב

 מ: זרה עבודה1885
 pileפיל"א

 מ: זרה עבודה1886
 peloteפילוט"א

 302. מס' לעילראה

 מז. זרה עבודה1887
 jalemelsילימיל"ש

 516(. )מס' לף של מילונור'

 מז. זרה עבודה1888
 cordesקודדי"ש

הפתק
ארשה

מדור
כדור

חלילך
חליליות

פאונות
 )שלמיתרים
 נגינה(כלי

 מח: זרה עבודה1889
 leituge tlaituguelלייטוג"א

 *62. מס' לעילראה

 מט: זרה עבודה1890
 [78101ן reiolרייו"ל
 287. מס' לעילראה

פעיי נ. זרה עבודה1891
 כנסייה( )שלגביע jaliceיליצ"א

 על רש"י פייחה יש כתבי-יד בכמה ככפיסים.חסר
 ~rla דה"ם )בץ לעולם" בטילה לה -איןהמשסם
 ובסופו פנים"(, "כעץ דה"מ ופץ וכר"לתקריתה
 לע"ז בו משמשין אץ גליצ"א שקורי כלי -וכןכתוב:

 בפולחן המשמש בגביע מדובר זרה[".)לעבויה
 (calice). לזה חמה בשם היום עד הנקראבכנסי",
 לסערה, פסק-דץ של הוספה ושוהי הדבר,תראה
 קוראים )במקורות הגימ"ל r~y1 רש-י. שלואינה

 במקזפ באה ושלדעכו galice). כלומר"גליצ"א",
 641. מס' לעיל ריו"ד,

מחתה נ. זרה עבודה1892
 קטורת מחתת censierצינשיי"ר

 בערך המחכר פסק-הדץ המשר והוא בדפשימ,חסר
 שקורי סחתה "כלי זה: בלשת 1891(. )מס'הקודם

חסהחף"

טרטור
כרכר
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 ושניהם שנטף"ר. הרי"ף על יברש-ישנצי"ו
 ~רה[". ןעבודה ע"ז משמשי משום אסורמשובשים[

 בכנסיות היום עד המשמש בכלי מחבר פהגס
 encensoirI). היום של בצרפתית ,השםנוצריות

דוקץ נא. זרה עבודה1893
 בעיין )כתםתבלול teileטייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 675. מס' לעילראה

מקופלת נא: זרה עבודה1894
 מקופלת pleiedeפלייד"א

משמילתא נא: זרה עבודה1895
 גיגית okrinאוקרי"ן

 -אוקדו"ן כתוב: בדפוסים 1551. מס' לעילראה
 אישר חאת בסלאורת[" ןכלומר כנעןבלשך

 מטוס, בכתב-היד אכל LXXV). ע' ,ס'.בלונדהים
 גרמני.שהלעז

גיר נד. זרה עבודה1896
ברד gresleגרישל"א

 ג"יעיהו הפסוק זה פירחח לפי 1613. מס' לעילראה
 כמו קטנ". אבנים מהמת העישוי מזבח מתאר ס'כ"ז,
 בוז.פתוחי

סלש נד: זרה עבודה1897
 מטבע( )לטביעתחרט coinקף"ן
 )נידה ואסו אביו עם הילד בבריאת שותףהקב"ה

 ההורים גנבו כאילו - מניאוף נולד ילד וכאשרלא.(.
 עם וההשוואה השלחפי. השותף של החתימהאת

 קדם בימי בי הענין. את ביותר הולמת המטבעטביעת
 לטבוע יכלו עליהם, שיסמכו ראמים שהיושלהדם.
 המיוחד החרט את  שגנב מי אבל ממש. שלמטבע
 בזיוף. להכיר היה קשה מטבעות, וטבעלשליט

 גת של עדשיפ גה. זרה עבודה1898
 הגת, של )חלק meit Imaitl nv~yמח"ט

 את מניחיםשבו
הענבים(

 597. מס' לעילראה

mDn נה. זרה עבודה1899
 ?נבים של )כמותשק sacש"ק

 שהיו זיתים, שלאו
 אחת בבתמכניסים

 בבית-הבד( אובגת
 1577.ראהלעילמס'

קנה נז. זרה עבודה1900
מוט [ עס19פיי"ל

לתוך שמכעסים כמוט, מחכר בלוכדההס. פענ"ול4
 שם שבתוכו. החן כמות את למדוד כדימיכל

 וכהמלה ביותר, סביר פיל"א. גורסיםהסקרות
 יתר(, )מוט, palum מהלטינית נגזרת היאהצרפתית
 הצורה דרך הנראה ,כפי pieu היום שלבצרפתית
 אך המרכזית(. שבצרפתית ,פק במקום pielהפיקרדית
 המרובר ניב של צורה שלפנינו הדעת. עלמתקבל

 786( )מס' כמילתו לף [יסק. טר"ש, איחרבשמפניא,

 למגידת המשמש קנה מתרגם: והוא טנק, סיל"אגורס
 פ"פל"א הגרסה את גם מזכיר הוא בכלי. ההןכמות
rcsleשסו. ,ר 

 נט זרה עבודה1901
 tonelsטוניל"ש

 נט זרה עבודה1902
 doisilדה,טי"ל

 1503.ראהלעילמס'

 ס. זרה עבודה1903
 wiz Ivizlת"ץ

 633נ.ראהלעילמס'

 ס. זרה עבודה1904
 )בגרמנית( גת של בורגאישפינל"א

espinle
 היום. של נגרטנית Spindel היא הנראהכפי

עכבך סח: זרה עבודה1905
 סנאי ו*(ט80*א"טקורי"ל

 לא 1722(, סס' ,לעיל צא. לסנהדרץ בסגודבאן,

~וק
חביות

ברעד
 ברז בחבית,חור

הלגל
 הגת( )שלבורג

גלגל
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 גם אבל השדד. בעכבר אלא עכבר, בסתםמדובר
 שלנו. מהסנאי שונה השדהעכבר

דדלבקי סט. זרה עבודה1906
 מזנוולשמירתאוכל mestierמישטיי"ר

 155. מס' לעילראה

חליפ סט: זרה עבודה1907
 חור לסתום לרתך, solderשולדי"ר

 חור בה שהיה בחבית. מדובר . 1356 מס' לעילראה
ונסתם.

שהכא סט: זרה עבודה1908
 אוורור פתח sospirielשושפיריי"ל

 החכית, במנוסת קטן לנקב היא הגוונה בדפוסים.חסר
 מ-wspirer הנגזרת המלה. ההן. את להריחהמאפשר

soupireri)קימת ארוכות", לנשום "להיאנח. היום 
 (soupirail). מרחף" של קטן "חלק בהוראת היוםעד

אופיא ע: זרה עבודה1909
 2וף escumeאישקומ"א

 884. מס' לעילראה

 קמצרנא נמצרי ע: זרה עבודה1910
 להשתרע להתמתח, ראישטינדייליי"
estendeilier] lestendeillierl 

 והכוונה מתמוגג", אחר: "לשק אחרי באהלעז

 גפיו את ומסחת בעצלתים השוכב האדםלתנועות
 לפרש שאפשר "מתמיד". גורס כתב-הידלהנאתו.
 הגפים את להאריך כלומר "מתמתח", כן גםאותו
 נוספת גרסה מביא רש"י לכך נוסף אורכם.לכל

 על מסתובב "אני כנראה מסצדנא". קא"אימצודי
 של מכוונת לא תנועה על מצביע זה ואףהצד",
הגפים.

משפך עב. זרה עבודה1911
 משפך entonedoirאינטונידוי"ר

 מגרמנית אולי טושפעת סרייטו"ר הדפוסיםגרסת
.Trichter'(. 786 )מס' לוי של מילונו ר 

קנ"שקבק עב: זרה עבודה1912
 מחול caroleקרול"א

 צינורות מערכת ומכאן עמודים, של מעגלמנאן
 לשתות בני-אדם לכמה המאפשרת למיכל.מסביב
 סמנו.ביחד

בורגי עה. זרה עבודה1913
 את המחזיק סורג redorteרידורט"א

 הקורה תחתהזיתים
בבית-הבד

 בדפוסים.משיבש

לולבק עה. זרה עבודה1914
 מטאטא escoveאישקוב"א

 430. מס' לעילראה

עדשים עה. זרה עבדדה1915
 הגת, של )חלק ארסה meit Imaitlמיי"ט

 את מניחיםשבו
הענבים(

 597. סס' לעילראה

בצבוץ עה. זרה עבודה1916
 קנבוס )אריג( chenevazקיניב"ץ

 בק הככבוש שלפצנו בפירוש 1516. מס' לעילראה
 "קיניב"ץ שליד מפני הוחמר, ללועזיתהעברית
 אחת, מלה רק לא בלעי", "קינבוס לנו ישבלע"ז"
 כפולה. כהעתקה הנראות מלים, שחיאלא

שיפח עה. זרה עבודה1917
 )חזרו?( גומא של סוג paweilפויי"ל

 [ lpaveilIן
 733. מס' לעילראה

גטי עה. זרה עבודה1918
סוף joncיונ"ק

 עה. זרה עבודה1919
 eschalder ראילקלדי"

 328(. )מס' לר של מינקנור'

"יק
 לשטוףלחלוט,
 רותחיםבמים
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 עה זרהעבודה1920
 rabdesרבדי"ש

 75א1.ראהלעילמס'

צבתא עה: זרהעבודה921נ
 )צמח(כריך lescheלישק"א

 773. מס' לעילראה

אסכלא עה: זרהעבודה1922
אסכלה iradile Igradillelגרדיל"א

 היא השכיחה הצורה כי תמוהה, gradile הנקבהצורת
 ועוד(. 576 מס' )לעיל gra~ilהזכר

 נפחים שלאבן
 משחזתאבן

שפה
לפצור

קוניא
 למשוחלכסות,

בעופרת

נדבקת
מחלחל

 ב: זבחים1927
 צלויות בשרחתיכותקרבונידי"ש

charbone~esפחמים על 
 1145. ,ע' ב' נלונדהייםר'

טפוס ג. זבחים1928
 טופסדוגמה, 10ט0ח[מודל"א

מלא ד: זבחים1929
 לגמרי מושלם parasovizפראשוביייץ

 ומהבינוני )מאודו -par מהקדומת מורכבתהמלה
 מתשם(. ומושלם. asovitהפעול

 מנשףשייף 5ד: זבחים930נ
 להתחכךלשפשף, tjeicrפריי"ר

 1210. ומס' 2 מס' לעילראה

 יח. זבחים1931
 enplastre אאינפלשטר"

 1449. מס' לעילראה

 יח: זבחים1932
 escorcierאישקורציי"ר

 יח: זבחים1933
 hancheהלי"א

 יח: זבחים1934
 co~eקוד"א

 יט. זבחים935!
 ben~elבינדי"ל

 251.ראהלעילמס'

זצנוזיםרודפין
 סוערים)מים(

 עה: זרה עבודה1923
 moleמול"א

 752(. 1מס' לוי של מילונור'

 עה: זרה עבודה1924
 limerלימי"ר

 עה: זרה עבודה1925
 plomerפלומי"ר

 606. מס' לעילראה

 עו. זרה עבודה1926
 trestrestטרישטריש"ט

 אוו" מס' לעילראה

עריות

ממפץ יג. הוריות1926א
סני"ף
 שוליב"א לגרוס צריך ואולי לעז. זה אין זוגצורה
,soliveלקורה(-. קורה )שבץ "קרש כלומר 

רטייה
תחבושת

שלקן
 )על-לקצר
 הפשלה(ידי

קילבוסת
מותן

מרפק
מרפק

צילצול
 חגורהאגד,
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אוץ כד. זבחים1936
 כלי( )של ידיתאוזן, anseאנש"א
 האיטלקית במלה המקורי הלעז הוחלף שלנובדפ01ים

 ו.מאניק"011טן1יי:1ח

 כה: ובחים1937
 fonzפונ"ץ

 כה: זבחים1938
 encrener ראינקריני"

 1256. ומס' לך של מילונור'

 לה: זבחים1939
ת teileטייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 675. מס' לעילראה

שלפוחית מ: זבחים1940
שלפוחית wesie lvessieIוישיא"ה

אם מ: זבחים1941
יבלת werue lverrueIוירוא"ה
 )רשיא"ה, הקודם הלעז את בטעות העתיקובדפוסים

 האותיות. דמיון בגלל ( 940!מס'

 צלויותחתיכות מו: זבחים1942
 צלויות בשר חתיכותקרבונידי"ש

charbonedesפחמים על 
 1927. מס' לעילראה

מיומנת נג. זבחים1943
 מוכשרת מוכנה, amanewideאמניויד"א

ן
~amanevidel 
 ן

 84(. )ע' ב' בלונדהיםר

חומר נג. זבחים1944
 לכווץ retreire lretraireIריטרייר"א

 רק מביא הוא להבוס. מאור קשה רש"י שלהפירוש
 לפי ישיר. הסבר כל כלי אחר, ממקום ודוגמהלעז

 הוא הפותן כנרפס( נד. ולא נו., )חולץהדוגמה
 בלונרהים קבע כך ומשום האשו". ומכוח"להצטמק

 אץ כי בלבד, הדפוסים ,לפי שקבעו כפי הלעזאת
 שהגרסה ואף-על-פי המצוי, בכתג-הידהלעז

 תיקף צריכה - בוסכרג אצל דנורייר"א -שבדפוסים
 רואים הפרשנים רוב אכל לפירושו(. להתאים כדירב

 מ"נחסרו" בהחלט שונה מלה כאןכ"חומר"
 "לתמוך". והוראתהשבחולץ,

חופף נד. זבחים1945
 לחטט לשפשף דיגרטי"רדיפרוטי"ר
degraterdefroter 

 בשתי שימוש היא רפ"י של בלעזים נדירהתשעה
 מצד רש"י רצה הנראה כפי דממות-הוראה.מלים
 )חפיסת הנזיר של לחפיפה הפירוש את לקרבאחד
 של הפעולה על להצביע שני ומצד לניקיון(הראש
 בשערותיו. ומחטט המתלבטאדם

פלצן נד. זבחים1946
 כירייםמוקד, aistreאישטר"א

 חוסרים המלאה כמסגרת מדובר 833. מס' לעילראה
 אלא ומבשלים. אש מבעירים היו שעליהקשים.
 אותנו. מעניינת הצורה רקשכאן

קופיף נד. זבחים1947
 למשוחלכסות, plomerפלומי"ר

בעופרת
 606. מס' לעילראה

מטחה נד. זבחים1948
 )בנוזל( לערבב destenprer רדישטינפרי"

כיפץ נח. זבחים1949
קמרון wolua arc וולו"דאר"ק
volu~I larc 

 1. 09( מס' לעילראה

תילתן עב. זבחים1950
 )גרגרנית ה ב ל יח l~nogreiפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

 מזרקשהי
קרקעית

צורם
 )חריץ(לחרוץ
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 עט: זבחים1951
 trestrestטרישטריום"ט

 ח60. מס' לעילראה

פוקעכן פג: זבחים1952
להתפוצץ [0(05018 רא"מקלטי"

דוקץ פה: זבחים1953
 בעין )כתםתבלול 0וש(טייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 675. מס' לעילראה

קונאות פח: זבחים1954
כפתורים 5ת0(60בוטונ"ש

 קתאות כמין דה"מ פח: זבחים1955
 חנית )שבניצב גילהארישטוי"ל
arcstuelשלא כדי חרב, או 

 כלי-הזין ט מ ת שי
מהיד(

 )מס' לף של ומילונו 1112-1 11 ,ע' ב' בלונדהייםר'

.)455

 בצריםביבעי פח: זבחים1956
 קסדות helmesהילמי"ש

ינץ
 )פעמונים(זוגים

קיצוע
 לעגל reaonier IredognierIרידוניי"ר

 שסיח מסנה לעשות כדי עור חתיכת לחתוךנלומר:
 79*. מס. לעיל ר' אךיפה.

 והרכץדה"מ צה. זבחים1959
 לכד eltre]פילטר"א

אסשלא צז. זבחים 1960קריר
 אסכלה Igradillel 0ווט8יש גרדיל"אמחלחל

 . 1922 מס' לעילראה

קריר צח. זבחים1961
 מהלתל trestrestטדישטריש"ט

 קבע לי, ברורה שאינה מסיבה. ח60. מם' לעילראה
 הוא הלעז על-מץ המתפרש שהחיטויבלונדהיים,

 פירוש, תשפת היא שבאמת בעומקו","נכנס...

 כמו "דקריר", המתחיל לדיבור בעליל onwnaוהלעז

 . 1951 מס'לעיל

שירטץ קטז: זבחים1962
 בוץטיט, ת0ח1;ולימו"ן

מרא קטז: זבחים1963
מצית roisilפוישי"ל

 כזר הצור. את בה שחובטים פלדה, בחתיכתמדור

 המושפעת גרסה יש בדסוסים ניצוץ.להוציא
 - "מרא" הארסית המלה של האחרתמהוראתה
 חתיכת זו וגם "מכוש" כלומר - bsoir)סושף"ר
 קשר כל אין למעשה אחרתן. לתועלת אבלפלדה.

 טלטיניח tbsoir המלים: שתי ביןבצרפתית
 focilem מלטינית loisil-1 חפירה( וכליחיט;ן0י%)ן,

 ru$il היום של בצרפתית ומכאן אשו. של,1כלין
 חתיכת עברו כימים היה העיקרי שחלקוו"רובה'.(.

 אבק את הבעיר והניצון נצור. החובטתפלדה
השרפה.

 קטז זבחים1964
 acierאציי"ר

 קטז זבחים1965
 crensקרינ"ש

 . 1 76 מס' לעילראה

 זבחים1957
אישקיליטי"ש
escticletes

 צד זבחים1958

איטטמא
פלדה

חריצים
חריצים
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מנחות

טפופה ז. מנחות1966
 חומרים, מלא)כלי( סופחפישל"א

 גדחט לאאבל
 שכן בלונרהיס, של האסמכחה היא מה להבק,קשה
 על רק עתיקה לצרפתית במילונים מופיעה nsleהמלה
 אמנם וכר. מוצאה לגבי הסבר ובלי שלו זיהויוסמך
 *"ויד. קוראים שבו מנוקה כתב-יד על מסתמךהוא
 מלטינית pesle לטענת מציע הייתי זאתלולא

"nsile טפוף-(. 8*21. מס' להלן )ר צף" "חלף,במשמעות" 
 סו65ק" בצורא: זו מלה הגיעה עקלתקבדרך
 לחיסום "תנור למשמעות וט[(0קו ט,י1(ק .0[ייי(ק
 היום. של בצרפתיתהכיח"

קנבוס סו: מנחות1967
קנבוס chanve lcheneveIקנב"א

 את מחקן הוא שם 153-152(, ,ע' ב' בלונדהייםר'
 ספרו. של הראשה שבכרךהגרסה

גסטרע כח: מנחות1968
 נחושת שלנתך letronליטרו"ן

גטטרת כח: מנחות1969
מתכת ופלטתןמיט"ל
 אי- כך לא שאם מסממת. במתכת כאן מדוברודאי
 כפי בדיל", של "נתך אולי העניין: את להביןאסשר
הביטויימי-הבינחםבספרותששכיח
metal"נחושת של נתך על המצביע 0[ע[ט(", (ט 
 וכדומה. פעמונים בו עושים שהיוובדיל,

בעץ כח: מנחות1970
בדיל estein [estainIאישטיי"ן

כפתור כח: מנחות1971
 לנוי )כדורכפתור pomelפומי"ל

 מנורה( הזלבקנה
 1623. מילונושללוי,מס'ר'

אלכסנדריפ
 עשךותכוסות
 משוישעץ

 המצריפול
שלועית

 מלה אותה לגבי שכתוב מה 531, מס' לעילראה
 5[0"",.בצורת

עפצק לא: מנחות1974
 טפיליים )גידולים עפצים galesגלי"ש

 האלת(כעלה

גרדים דא: מנחות .1975
ציציות 5סנמזי1פירניי"ש

 446. מס' לעילראה

 דחיפתיאסבא לב. מנחות1976
 בקלס כפופה עץ חתיכת gloonגלואו"ן

פר לג. מנחות1977
 chevileקיביל"א

~chevillel 
 זח וו, יתד,

טלה לג: מנחות1978
טלאי palastreפלשטר"א

פצימין לג: מנחות1979
 פתח, מוחות uiseriesאוישיריא"ש
[uisseries]קורה אועמוד 

פתח, צורתהמהווים
 לדלתמסגרת

 של בעיה מתר עבריות באותיות שהשימושסענחן,
 כנגר אוישיריא-ש84ס1זס55ןט הצרפתי:הכתיב
 שהאות מוכיחה, האל"ף למשל; .vires*וירי"ש"
 החתה בימי-הבינחם עטור. ולא תנועה,הראשונה
 למנוע כדי כיחד. ול-ץ ל-ט אחת אות רקבצרפתית
 הכתיב נאלץ המלה, בתחילת ט במקום ב-עקריאה
 וכדומה. huisseries ולכתוב א להקדיםהצרפתי

 את ולא הטקובל, הכתיב את נותנים אנחנו כאןי
 רש"י. של התעתיק משיטת היוצאהכחיב

 כח: מנחות1972
 madernesמדירני"ש

 . ו 166 מס' לעילראה

 ל: מנחות1973
 asole]פשול"א
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מרפסת לג: מנחות1980
 מרפסת טיילת, מעבר, aledoirאלידוי"ר

אינררונא לג: מנחות1981
הדר chambreקמכר"א

 רומיתא אכפדרא לג: מנחות1982
 סוכה llogel 0)10לוי"א
 )לעיל לחדר בניגוד הצדדים, מכל פתוח מבנהכלומר
 סגור. שהוא (, 198 ומס'

 רומיתא אכסדרא לג: מנחות1983
 סגורה חצר cloistrcקלוישטר"א

 מרובעתבאכסדרה
 לף"א הלעז אחרי מבחבי-היד, באחר בדפוסים.חסר
 קלושסר"1 "כעק קוראים: 2א119 מס'ולעיל

(cl()stro)מבנה באותו כמובן מדובר נלחים". של 
 לשם המירים מתהלכים היו שכו במנזרים.השכיח

 הצורה שיחה. לשם או התרכזות לשםהחאווררוח.
 איטלקית. היא וקלושטר"

דבק לד: מנחות1984
 חזקדבק gluaגלו"ד

 ידייםבתי לה. מנחות1985
 כפפות ganzגנ"ץ
 gant. גנ"ט לקרוא מוסב אולי שלפנינו הגרסאותלפי
 932,. מס' לעיל ןר' רבים או יחיד או להיות יכולוזה

יכווצו לה. מנחות1986
להתכווץ regresilerריגרישילי"ר

 ן ,טוון5ט[ע0ןן
 בין השכיחה ההתחלפות ולאור הגרסאות אחתלפי

 דיגרישילי"ר גם לקרוא אפשר לדלי"תרי"ש
.~cgresilerבק ניכר הבדל אין שבצרפתית מאחר 
 גם משנה זה אק האלה, הקידומות שתי שלתסקירן
 המשמעות.מבחרת

מתלית
 רצועות )אתלקלוע
 שלא כדיהתפילין
 הארץ( עלתיגררנה

קבורת
 )הזרוע(,חלק
 בשר מלאשהוא

כלך
משי שלפסולת
 ה י ד ש ע )הגולמי
 של החיצונימהחלק
הגולם(

 המופיעים רש"י של זה לפירוש התיקוניםלמרות
 בדיקה. וטעק מפוקפק עדיין נראה נוסחובגיליון,

סיפי מא. מנחות1990
סיכות brochesברוקי"ש

 שתי broche למלה יש היום. של בצרפתיתנמו
 סיכה. ב( ועוד(: 1350 מס' ,לעיל שפוד ( אהוראות:

 רחבהתפירה מא. מנחות1991
 להכליב bastirבשטי"ר

 ro~ .842 לעילראה

סרבלא מא. כ1נחדת1992
גלימה mantelמנטי"ל
 בד מחתיכת עשויה היא כי כנפות. ארבע איןלגלימה

 שכמיה. לפנים.מעין כנסות שחי רק וישבחצי-עינו".

פקעת מא: כ,נחדת)199
 חוט( )שלפקעת וט05חזסו ללימושי"

 ן lemossk'lIן

חוטק מב. מנחות1994
 אריגים( )שפות מללים orelsאוריל"ש

 567. מס' לעילראה

 לה: מנחות1987
 trecierטריציי"ר

 לז. מנחות1988
 bradonברדו"ן

 9. מס' לעילראה

 לט: מנחות1989
 folcelפולצי"ל
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נסתר מד. מנחות1995
להתפורר esfilerאישפילי"ר

 לחוטיו()בגד

קוצים מב: מנחות1996
 עודפים שסי בימי [ נ pluchesפלוקי"ש

 peluches )או pluches הפתרון בלונדהיים. פענחולא
 מבחינת הן מתאים נראה היום( של בצרפתיתכמו

 פריק"ש. 1פרייק"ש, הגרסאות מבחינת הןהמשמעות
 הוחלף שהלס"ד להסביר, אפשר כיסרוקי"ש(,
 ולהלן פירניי"ש המקבילה המלה כהשפעתלרי"ש
 (. 1997מס'

גרדים מב: מנחות1997
ציציות fernjesפירניי"ש

 446. מס' לעילראה

צריף
 )בגרמנית(צריף

גילך
 )בגרמנית(שריף

נילא
שריף

 בתוך לעז אותו על רש"י חזרת 185. מס' לעילראה
 כי להפליא, כדי בה אק , -1999 1998 1מס'עמוראחד
 אלא "סממנים", דה-מ את טתרגם אינובראשונה

 את ואחר-כך הסממנים, באחד שימוש של שגמהנותן
 מפליא, אבל בתרגום. מסביר הוא "גילא"המלה
 לו טפל רק והצרפתי העיקר, הוא הגרמנישהלעז

 על רש"י של פירח14 נרשם אולי צרפת"(.1"ובלשון
 תלמידים רוב לפניו שהיו כשעה מנחותמסכת

 אשכנז.מקהילות

שבלילתא מד: ונחות2001
 )גרגרנית ה ב ל י ח enogrfi]פינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

עדשים מה. מנחות2002
 הגת, של )חלק ארסה meiz Imaizlמיי"ץ

 את מניחיםשבו
הענבים(

 משקל ועל רבים צורת להיות יכולההמלה
 שהיא ל-meit, מקבילה יחיד של צורה או (,"עדשים"
 ועוד(. 597 מס' ולעיל השכיהההצורה

)עריכתן(נלערוך[ נ: מנחות2003
 להעגיל entorterאינטורטי"ר

 558. מס' לעילראה

)עריכתו%לערוך[ נ: מנחות2001
 הבצק )את לסובב tornerטורני"ר

 צורת לו לתתכדי
פת(

 "ובלשת ~שלפניו 2003( 1מס' לקודם מתווסף זהלעז
 המיוחדות מהמלים הוא הראשנן הלעז כאילוצרפת",
 כמה *ל שמח שם הריק, בעמק )אסילוליהתים
 שהתרגלו אחרי אף דיבורם. בלשון צרפתיותמלים
 הקלוס, הלחם למסורת מתייחס והוא - גרמנית(לדבר

 והלעז - אשכנז במערב berches "ברכות"ה"חלות",
 את מחזק זה אף רגילה. צרפתית מלה הואהשני

 כפירושו התכוון שרש-י 2000(, מס' )לעילהשערתי
 שרש"י להיות, יכול גם גרמנית. לדוברי מנחותעל

 וב- סתריו לאסור מקומית מלה ב-entorterרואה
tornerמס' )במילונו. לף לדברי כללית. צרפתית מלה 

 torner. במקום tofter טורטי-ר לגרוס צריך (,127

)דליותיהן%דליות[ נג: מנחות2005
 גפני-דליות treiles ltreilleslטריילי"ש

 653. מס' לעילראה

)עריכתה%לערוך[ גה. מנחות2006
 הבצק )את לסובב tornerטורני"ר

 צורת לו לתתכדי
פת(

 2004. מס' לעילראה
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כלבוס סג. מנחות2007
 בקר כפופה עץ חתיכת gloonגלואו"ן

 הקורמות ההופעות בשתי כמו ממרש, בלונדהיםכך

 התיאור אולם 1976(. ומס' 341 ~מס' הלעזשל
 בציור: מלווה אפילו כאן. הנדק הכלי שלהמדרק

 הולם אעו גומות", גומות הוכו ומעריר מחכת,-כעק
 כסו "אסבא" אעו היצ"ט גם הנ-ל. ההגדרה אתכלל

 כפי אפוא צריך "כלבוס-. אלא האחרים,במקרים
 לאפיפיות, מחבת במעק שמדובר להבין,הנראה
 הוא וכך ביניהם, לחוץ שהבצק חלקים, בשניהעשויה
 משולה הבצק של זו וצביטה צורתו. אחמקבל

 האטב. על-חץ דבריםלצביטת

בלוותי סג. מנחות2008
בלוטים 2ת818גלנ"ץ
 932. מס' לעילראה

 בלוהגידה"ב סג. מנחות2009
 אלון chesneקישנ"א

 קשטני"א שבדפוסים, הגרסה 931. מס' לעילראה
 את להסגיר מושעה ניסיון בנראה היא בומברג,בדפוס
 לא כי chast~nie. א קשטיני- עץ-הערמק בשםהמלה
 מאחר ק"4נ-א, העץ את לזהות האיטלקיםיכלו

 כלל חטה שאינה מלה quercia. הוא האלתשבשפתם
.chesne-ל

רעפים סג. כנחגת2010
רעפים tiulesטיולי"ש

צריפך סד: מבהות2011
 )בצורת ביתןסוכה, bordelבורדי"ל

 חרוט( דמויאוהל

מקל סו. מנחות2012
מחבט IfiaielI ו"*תפליי"ל
 המופיע טהניקוד מתחזק מציעיט, שאנוהכתיב,
 פלייל. מכתבי-היד:באחד

אדמה סט: ולנחות2013
גיר creideקרייד"א

 "כלי )ז4"ס בהוספות רק זמצד קרפטים.חסר

 רפ"י. כלומר הקונטרס, מצחים שם (,אדמה-

 ע: מנחות2014
 espelteא"4פילט"א

 ע: מנחות2015
 ט181*5שייגל"א

 ע: מנחות2016
 aveineאניינ"א

 612.ראהלעילמס'

 עא. מנחות2017
 javelesיבילי"ש

 עה: מנחות2018

מינח
כוסמת

וישרש
שיפק

 תשלטשיבהק
שיבולת-שועל

צבועים
 )לאאלומות

 עמיריםקשורות(,

מבהבט
 המתבשל ל י ש בתשלקי"ק

salchich(?)פירורי ובו סיר, בהוך [ נ 
 ועודלחם

 הנראה )כפי רקיקיך של בטעות: כחבוטיפשים

 שלקך"ק, במקום רקיק-, "של היתה המקוריםהצורה

 VFW'- ל"של תיקן הטרפיסים או המעתיקיםואחד
.) 

 הגרסה: בתוטפווג שהובא כפי "gr'-י.בפירחי

 והתם. הכא כחבי-היד לגרסת קרובה ~גרסהשלינקו"ק
 שב-שיטה רש"י גרסת וכן 34(, מס' לעילר

 שלנקו-ק.מקובצת-:

נסה עו: מנחות2019
 בלתי-צפוף צלול, בהיר, ,(1(קלי"ד
 מעבירה שרשתה בנפה, מדובר 956. מס' לעילראה

 בכהבי-היד. חסר דיעז מדאי. יותר גדוליםפירורים
 ה-שגסה בנוסח גם ואכן רש"י: מאת הס אםשפק,

 איפו. הגילייך. בתחתית הטויססמקובצת",

דוקק עט. מנחות2020
 בעק )כתםתבלול teile אטייל"

 ת א ם צ מ צ סה
הראתה(



 מצף אבל המקובל. רש"י בפירוש בדפוסיםחסר
 בתחתית המורפס מקובצת", שב"שיסהבפירושו
 675. מס' לעיל ר'רכילים.

קריר פג. מנחות2021
מחלחל trestrestטרישטריש=ט

 608. מס' לעילראה

סטכתא פו. מנחות2022
 לרפואהמשחה balsmeבלשמ"א

 בפירחח אף בכתבי-היד, חסר 247. מס' לעילראה
 בתחתית המודפס מקובצת", שב"שיסהרש"י

תשיק.

 שמרים חשל דה"א פו. מנחות2023
 יין-שמרים bufetבופי"ט

 רש"י בפירוש בדפוסים, חסר 2*6. טס' לעילראה
 ברש"י אבל הזה: הדה"מ אפילו מ שאחהרגיל.

 יש הגיליק, בתחתית המודפס מקובצת-.שב-שיטה
 ו-"פ. משעש: הלעז ששם אלא הזה.ההר"מ

ילקה פו. מנחות2024
 לטפחלחבוט, blecierבליציי"ר

 אבל הרגיל, רש"י בפירוש חסר 88[. מס' לעיליאה
 המודפס מקמצת", שכ"שיטה רש"י בפירושנמצא

 הגיליק.כתחתית

דליות פו: מנחות2025
 בפני-דליות 51(11ש[(ן treilesטרהלי"ש

 653. טס' לעילראה

קמחים פז. מנחות2026
 עובשכתמי chienesקייני"ש

 מלה: אותה של אחרת צווה שם 458. מס' לעילראה

4eincsלקרוא פה גם אפשר כן יאם .cheines גם או 

 jienes. לקרואשם

נרות פח: מנחות2027
מנורות croisolsקרוישול"ש

 בפירוש וגם בכתבי-היד, חסר 135. מס' לעילראה
 בנרות, דנה הסוגיה כל מקובצת". שב-שיסהרש"י

 ועתה עצמו, הדולק כנר מדהר היה עכשיו, עדאגל
 מה תה הנר. את מעסקים שבובכלי.

 שרש-
 בא

להדגיש.

 פרקיםשל פח: מנחות2028
 מתקפל pleiedizפליידי"ץ

 מצף אבל הרגיל. רש"י בפירוש בדפוסים.חסר

 בתחתית המודפס מקובצת-. שב-שיטהבפירוש
 מאמר אח להסביר מאוד מתלבט רש-יהגיליון.
 מאחר היה", פרקים של שבמקדש -נרהתלמוד
 ל-א כ"ה, )שסות התורה פשט לפי לותר.שמקובל

 חטובה אחת-, "מקשה הייתה שהמנורה ועוד(,ול"ו
 "של לתרגם מציע והוא זהב, של אחד גושמחוך

 יש רש"י של הרגיל בפירוש ב"מתקפל".פרקים"
 אחר. הסברעוד

דפוס צד. מנחות2029
תבנית formeפורמ"א

 אבל היחיד. בכתב-היד חסר 469. מס' לעילראה
 רש-י. בשם בתוספות מובאהלעז

 רוקדתספינה צד: נזנחות2030
 סירונת cojetקויי"ט

 מעניינים פרסים כאן נותן רש-י 343. מס' לעילראה
 "ספינה מכונה היא ציור(: )ואפילו הסירונת צורתעל

 על-פני מרחשת והיא חד שקרינה* מפנירוקדת'.
המים.

 חוד אח המהווה הארוכה הקורה הוא ה"קרין".
 מלמטה.המסינה

סניפק
קלשונים

מענל
 קשת גלגל,מעגל,

 צד: מנחות2031
 forchesפורקי"ש

 צד: מנחות2032
 cercleצירקל"א

דולבקי צו: מנחות2033
 מתקפל כיסא faldestolפלדישטו"ל
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 קא. מנהות2034
 10[10טייל"א

 675. מס' לעילראה

 קז. מנחות2035
 plateפלט"א

 1438. מס' לעילראה

 קז. מנחות2036
 mochierמוקיי"ר

 330. מס' לעילראה

ירוק
 בעין )כתםתבלול

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

נסמא
מטיל

מחטטץ
 )נר(למחוט

 "להיכשל". בהוראת זה בלעז משתמש רש"י כ"ג(ג',
 בפירוש כסו "עף" פישל אותו תרגום לשםאבל

 את לשיטתו, בניגוד מביא, )בלום-הייםשלפנינו.
 להביא בסקוס אותה, מסרט שהלעז כמלה."נוקף"
 את המקדים כשא, של הסברו שהוא "נוגף".את

 d~nPW התלמהית למלההלעז,

מברז ח. חולין2041
נוקב pointפוינ"ט

קשה ה: חולין2042
מחוספס aspreאשפר"א

 118-117(. )ע' ב' ב*נדהיסר'

קרום ח: חולין2043
קרום 0אם(טייל"א

 ובעיקר "אריג" בהוראת תכופות משניע זהלעז
 הראשונה בהופעתו כמו כאן, "תבלול-.בהוראת
 האחרות הופעותיו בשני וכמו 19( מס')לעיל

 חלקים בץ החוצץ - "קסם" הוראתו חולץ,שבמסכת
 הגוף. שלפניסים

 : ח חולין2044
 flancsפלנק"ש

 477,. מס, לפיללץ

 ט. חולין2045
 manierמניי"ר

נקבים ט. חולין2046
חזר crotקרו"ט
 )מערה(. 0((0[8 היום של בצרפתית crypta.מיוינית

 כדברי פועל כאן למצוא יותר לי נראה היהאולם
 רוצה הוא כלומר נקביס...", לשק "מנקר.רש"י:
 עם אותו קושר ורק "מנקר" הדה"מ אתלהסביר
 המלה את לזהות יש אולי כך, ואם "נקבים".המושג

 הוראותיו ישבץ crever הפועל של צורהעם
 )קרייוי"ט(, criewet נסתר ההווה למשל"לנקוב"(,

 בלונדהיים. של לפתרונו יותר נוטות הגרסאותאבל

חולין

דקוריא ד. חלץ2037
 )שעליו חוטחבל, restריש"ט

 ציפדריםנתלו
שחוטות(

 restis מהלטינית נגזרת rcs ,reI, גם הכתובההמלה,

 לפעמים יוחסה זו סלה משפחת אך חוט(.)חבל,
 טלכודת(. )רשת, retis המלה למשפחתבטעות

אלונתית
שיקף

)חבטינהו%חבט[
 לזרותלנפות,

נונף
 מכה לקבל להיתקל, י8ק890אצופי"ר

 על רש"י כפירוש 49-[5(. )ע' כ' בלונדהייםר'
 משלי י"ב; צ"א, תהילים ט"ז: י"ג. ,ירמיהוהמקרא

כסלים
 )השריריםכסלים
 הירך שלהפנימיים
 לכליה(סמור

ממשמש
 בידיים לטפללמשמש,

 ד. חולין2038
 poisonפוישו"ן

 61. מס' לעילראה

 ז: חולין2039
 waner rvanerlוני"ר

 ז: חולין2040
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פלי יא. חולין2047 לבקוע kndreפינדר"א
 ז~תאק, אחרת מלה היא פרטי"ר שבדפוסיםהגרסה

 "להפסיד". קרובה:שמשמעותה

 יא. חולין2048
 hancheהנק"א

 יב: חולין2049
 glantגלנ"ט
 912. מס' לעילראה

 יג. חולין2050
 cogonsקוצונ"ש

 סו: חולין2051
 sarpeשרפ"א

 895. מס' לעילראה

 קצירמגל טו: חולין2052
פלציל"א

~lcde 
חרמש [ס1ע(141[

מצירה טו: חולין2053
משור sere lserreIשיר"א

 808. מס' לעילראה

2054

 תו"
מוכני טו:

כננת( )שלציר תז10טור"ן

גועל טו: חולין2055
בורג 111י[ wizוי"ץ
 יק "ולשק "במוכני": ברה"מ טוסיף מכתבי-הידאחד
 והוא היום[ של בעברית "סכונה" ןטחאאם14ח,הוא
 והמוי שלו יד[ שבית צ"ל: ]כנראה יד בית שלסכץ
 בתוך ונכנס ר"ץ[ h~sl ור"ן שקורין גלגלכטק
 הגלגול". ידי על ממט ויוצא הקתא[ זצ"ל:חקחא

 דוגמאסימוכא טז: חולין2056
 )צמח( ~ריך lescheלימק"א

 773 מס' לונילראה

דג טז: חקין2057
 צלולבהיר, (טוםקלי"ר
 956. מס' לעילראה

מראה טז: חולין2058
ראי זנ60"ז1תומירידוי"ר

כתלי יז. חולין2059
 חזיר שומן חתיכות baconsבקונ"ש

מסוכסכת ט: חולין2060
 לבלבל לסבך, ennaeskrאינמישלי"ר

 היא הפגימה צורת לפי מגוסה: בסכק מדוברבאן
 או עוקצים, שני בעלת כלומר "אתרת", להיותיגולה
 ואז בלבד, אחד עוקץ בעלת כלומר "מסוכסכת",רק

 לתוכו. ונכנסת בבשר מסתבכתהסכק

מחליש ט: חולין2061
 סדק 1"ץ8100אטינביש"ט

 הכשר הבשר: בקריעת הפעולה של הראשץ החלקזהו
 ב' בלונדהתם ר מקום. באותו דק נעשה וכאילונתפס
 טביא, שרש"י הדוגמאות, לפי 120-119(.)ע'

 ה"החשלה" "מחליש": ולא "מחשיל" שגרסמסהבר,
 בסטיתו, המתכת את המחשיל הנפח, עבודתהיא

 לחוקה. מנת על אותה סדקכלומר

מאסאם יז: חולין2062
 שיבולת( )של זיף aresteארישט"א

 110(. )ע' ב' ב14רהיסר

 לסאסאה דמיא דה"מ יז: חולין2063
 מחוספס aspreאשפר"א

 2042 מס' לעילראה

תחגור יח. חולין2064
להתעכב aresterארישטי"ר

 1ג 10 )ע' ב' בלתדהיימר'

מוק הא4"עצם_.

אלת
בלט

כסמה
זיפיות

תגליף
 מזמרהמגץ



 אתר154
הלצדםחד*

אקל כא. חלין 2071קאטא יח: חלץ2065  חלל הפירה, chevedure קיבמיר"אקסדה helmeהילם"א
 הקבה, מעל כקסתי הנראית לבלוטת-ר,וע-סהגתפ;
 מפני "קולסתי", במלה בודשווז משתנחש רש-יאבל

 לשוףדצ"מ כה. ~יליז2072 קולטיה, כמו למעלה פססה טתהדדתשבאלחשה
שחמד

 ם-
 )צמח( שבטבט aspreleאשפריל"א בו. לכהיב

 להעביר העם, של זכוכית נייר כמו ירטש.הצמח
 בלוגדה-םב..ע'119-118(.חספוס,ר דכובצא בחחהש דה"פ יח: חולץ2066

חדזת aguisonאטישו"ן
אוח כה. חולין2073 )מס' הקוהם הלל אחרי קודאים סכסכי-הידבאהד
 כלי( )של ידיתאומי anseאמן"א -ואוחושיפוענקראכונעשיפף.חקזדשפף2065(:

 )ה:[ בכתומת אתמהס1 שאנו בהע"י1.ימישו-1
שופיתן כה: חולין*207 בלי"זד. אטיוד פדח-ם. כיודות משאיםראשות
 קוראים: אחרככיב-יד

פצירה limeלינו"א שפוע נקרא שיפוע "ואווי
 זה כלע"ז". 1![ אגול"ק חדוד שפיו כלומרכעכע
2075 2065. בסס' שכתבור מה אתטענכם

 ח"
גרי כה:

)בפ1מפחה( דכשעא בחודא דה"מ יח: חולין2067 לרסקלגרוד, gratuisierגרסוישיי"רן  DDi' .)*98' לר של טליתורחד agudאגו"ד
 2066 מס' לעילראה

 כה: חולין2076חרסי יח: חולין2068
 neelניאי"לבלוטות glanzגלנ"ץ
 45נ1. מס לעראה בכל התריס. בכלהשת כאן מדובר 932. מס' לעילראה

 -כלחט, היתה הוראתו עתה ער הלעזהופע"

2077 2098, הס' ולהלן פה ואילו האלק(. ,סי-בלתדם-

 ח"
~orn כה:

פסיש martel למרטי תקרא הפרשה המפוגש בגוף יאיבר בליווחטרדתו
 בדפוסים.חסר הית(. של כעברית גם לבלוט דמיונו שם עלכך

 בתלמוח. האלה הסקוטות עלבהסתמך
2078

 ח"
 לצופות פרט דה"פ כה:

מבלק יט. חולץ2069
 שרטמץ "10ח8 יפו

 ז לגזרים "רוע decharonicrדיקרוניי"ר
Ikiccitaro~inicrl.4" נ." "" ן.י, 

 מ חיג :7:-ום:
 מים( בך)שמתערער המקופת. שאר בכל רקימתר-ו,

עינא כח. חולין0או(12 ערש tcinic IteigneIטייני"א בתיםעיקרי כ: תולע2070 חורים crotקרו"ט
לב8 בה. חולין2081 רבים, צורת להיות יכולה 6א(2. מס' לעילראה  **6. מס' לעילראה 2)9י. סס',לעיל אדוםעור parcheפה"8 ("8[8 בעניץ שראינו כפי הסופית, ה-5 תסרקלסרות
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 155הלצים

2082

 ח"
 ל:

 feltredפילטרי"ד

 לא. חולץ2083
מינצייזי"ש
mincie(ies

 בבדהצר לח: חולץ*208
סרעפת ebresאיברי"ש

דא"
 סי ~הק 7*18 פס' 80, טנו יי. מס. לעיר

 עףש איבדיש, היא הנרמה כתבי-יד  בשני00!2.
 א. l~patal )פ-חצית ebdesI איכרי-ש אולי אותה"רדא

 אינה שהמלה ומאחר ושוףן(. )מאיברי-כבדים-
 לששר, מותר מרש-י. אלא אחר ממקורמוכרת

 hepari) )קעית באסת-נחבא מייצגות ב1י-ששהןורוח
 הסופיהע ל-$ אשר יחסת-סחשא. בדלי-תוהצורות
 למלים נחיתך משאוג לבחלה תוספת היאאולי

 ומילוט 53-*5( )ע' פ; בלונדההם ר' ב-85.הלסימות
 oa) .)*67~ לףשל

המפס מב. חולין2085
 השלישי )החלק המסס ו1סקח"סצינפח"ל

 מעלי-הגירה(בקיבת
 160. מס' לעילראה

כרס מב. חולין2086
 בהוראה )כאןבטן panceפנצ"א

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן ד ש א רה

מעלי-הגירה(

נץ מב. חולין2087
 נץ esparwier lesparvierlאישפרףי"ר

נס מב. חולין2088
 גדולנץ ostoirאח8טף"ר
 לפח" 8. הערי: גרסת [00ח8. היום: שלבצרפתית
 אשטו"ר האהשלקית הסלה לפנינו יש אחדבכתב-יד
.astor786(. ,מס' לר של מילונו ר 

 מב: חולין2089
 jSno1Iחנף"ל

 מב: חולין2090
 demaciedeדימצייד"א

 החשפעה שבדפוסיםוטרסה
 (. 1217 מס' לעיל ראה דקות. לחתיכות)חתוכה

 עבקרופ מב: חולין2091
 המכסה מהצפק חלק tenpeneטינפינ"א

 הכרסאת
 שמקורה לשער. אפשר מהסילונים. וסדרתהמלה

מהגזרי
 כמו להסעיר( ~סתום, סאפ- הפרנקי

 מם tapinois )להיחבא(, tapir 50 היום שלבצרפתית
 tampon שמטגן - הגוחן מדומהו או)בחשאי(,
 כי )תוף(. tympanon סדיעית אולי או -)סעפה(
 מס' להק ראה לתוף. דומה צורה בעל הזההעש

.2092

כרס מב: חולין2092
 בהוראה )כאןבטן panceפנצ"א

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן 1 ש א רה

מעלי-הגירה(
 במקום גם pance גורס 1786 ומס' במילונולף

tcnpcneמכחדי-היד. אחד לפי !209(, מס' ולעיל 

גפדא מג. חולין2093
 מקווץ( )אח מתכוץ retreitריטריי'.ט
Iretraitl

מתקשה מג: חולין2094
 נוקווהקשה, reidesריידי"ש

 אינה חשם, פה שראינו כפי נ-5, המסתיימתצורה
 למצוא יותר סביר היה אולם ויכף, צורתבהכרח
 5.,כמו בליצורה

~ler' 
.tenvc .iasprc 

כפץ מג: חולין2095
 מ~ווץ( )או: מתכווץ rctrcitריטריי"ט

 ן 84ט8[ן

פפשן
 כמו פרענקמספד,

 ועד נימישמודבקים

תיפרמי
 מרוסקותמקוצצות,

ארשתה
ערך

נחבסה
 כתחתההתמה,
 deminciedeמדגילה
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חליפ מה. חולין2096
 להיצמד,להידבק, solderשולדי"ר

להיסתם
 1907. 1356. 169, 113, מס' לעיל שונים במובניםר

 )ולדבק( se ש"י הטלית מתחילה כאן שהיתהיתכן.
 (. עצמו""את

צלעות מה. חולין2097
 הצלעותקלשך forceleפורציל"א

 )ד' הראשונות הצלעות שתי של ההתפלגותהוא

 680(. מס' לעיל שווה, לא אם קרובה,במשסעות

פולץ מה: חולין2098
בלוטות glanzגלנ"ץ
 מדובר לא שכאן אלא 2068, ומס' 932 מס' לעילראה

 ביתרת-המוח. הנראה כפי אלאבבלוטת-התריס.

טרשה מה: חולין2099
 מונחתתמכה מצייד"אקוליד"א
maciedecolc~c 

 לפחות אחד בכתב-יד ברורה. לא רש"יכוונת
 והוראתה מופיעה השנייה המלה רקובדפוסים,
 הכותל כנגד ראשו, הטטיח איש על ומדובר"מוכית"

 מה להבין, קשה "מוכית"(. וגולגולתו כדומה,או
 "צוואר", col )מלשון הראשונה המלהמוסיפה

 כך אחר אבל הצוואר" על "סכה הסקוריומובנה
 המלים שחי בץ פסיק מטיל גלונדהים סתם(."מכה"
 את פותר אינו זה אף אך נוזפים, שמות הןכאילו
הבעיה.

 הכבדיותרת סו. חולין2100
 סרעפת ebresאיברי"ש

 כתבי-היד שני באותם "4 2084( ימס, לעילכמו
 שם. ר' eMes. איבדי"ש( זקרי: איבד"שהגרסה

 "ידמי מו. תבלין2101
 רזהדק, tenveטינב"א

גדפא מו: חולין2102
גוצה סחזט1קפלומ"א

 372. מס' לעילראה

טשיכלהא מו: חולין2103
 conjeקוני"א

~congeI 

גיגית
 09*1( מס' )לעיל conches בצורה גם מופיעההמלה

 ר )באדמה(". שקעים "בורות, של ק14בהבהוראה
 המשוער. מוצאה עלשם

מתקשה מו: חולין2104
 נוקשהקשה, reidesרימץ"ש

 *209. מס' לעילראה

 מו: חולין2105
 sancterude אשנקטירוד"

 682. מס' לעילראה

 מו: חול,ן2106
 crostesקרושטי"ש

 מו: חולין2107
 malanzמלנ"ץ

 5. מס' לעילראה

 מו: חדלין2108
 tajesטיי"ש

 עבמשקה... מו: חולין2109
 ליחה gleire lglairelגלייר"א

כוחלא מז: חולין2110
תכלת lazurלזו"ר

 במקור קיימת הלמ"ד arur. היום שלבצרפתית
 דרך לאירופה שהגיע טובה(. אבן של ושםהפרסי

 ה-1 נחשבה הרומניות השפות בכל אולםהערבית.

 והושמטה. היידועלסימן

האהמה
 דםרווית

גילתי
 )בעור,גלדים
 פצעים(אחרי

מכות
פצעים

אוסמי
כתמים
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אדומה מז: חולין2111
 דםרווית sancterudeשנקטירוד"א

 2ח6. מס' לעילראה

 ככשותאדה"מ מז: חולין2112
 )קורסם?( כרכום croeקרוא"ה

 י0(ט קרו"יאו
 ובדפוס כהבי-היד בכל מצף אבל ברסוסינו.חסר

 הצורות - כעשבים". "ולא המלים אחריסונצינו,
croeהמקובלת הצורה לעומת חריגות הן ו-סיט 
 התלמוד בפירוש מקומות באחד-עשר המופיעה08יט,
 אחר ובמקום הרשב"ם. סאת אחת ופעם רש'.ישל

 גם ויש כתבי-יד(. בשני בספק. י0,ט. גם לקרואאפשר
 להלן גם ר' אולם ועודו. DD) 643' 0(ט קר"והצורה
 2114.מס'

 מז: חולין2113
 חסות!60הומלו"ן

 370. מס' לעילראה

 ככשותאדה"מ מז: חולין2114
 )קורטם?( כרכום 708(קרו"ג
 י0(ט קרו"יאו
 הקושי את גם לצין יש אך 2[21. מס' לעילראה

 וההוא הנדק, הירוק שהצבע האומר, רה"י,בפירוש
 אלא כלע"ז קרו"י כעשבים "לא הוא לטרפות,סימן

 וכל כרמם... מוריקא כמראה או כשותא...כמראה
 הקרו"ג שצבע יוצא, סבאן . ירוק" נקרא קררגסרתה

 )סימא(, הירוקים הצבעים כל של כללית דוגמההס

 - הקח"י של זה צבעים, גוני שני קימיםחתוכו
 כרכום" "סוריקא של תה - לטרפות סימןשאינו

 הוא כרכום" "מוריקא והרי לטרפות. סימן כןשהוא

 1"כורכמא"[ 391 מס' לעיל למשל ,ר' קרו"ג כןגם
 להסיק, יש מכאן 1"מוריקא"[(. ועוד 1294וטס'

 קים ובתוכם צמחים של סוג הוא crog הנראהשכפי
 ט0זם. croi, והזן ,"מוריקא"( 08(ט orientetהזן

 שונה.שצבעם

מוטלא מז: חולין2115
 מזוהם( )פצע כווייה cuitureקויטור"א

 מז: חולין2116
 ,טחז0[קפלומי"ר

 06,(. מס' לעילראה

 מז: חולין2117
 בלניי"ישטיי"ש
blanjcstaJcs 
 סעו כנראה בלע"ז". "סיי"ש רק:בדפוסים
 במקום בלע"ז וקראו ריהטא לפוםהמעתיקים
בלניי"ש.

שלפוחית מח. חולין2118
ךסם ~madriמדרי"ץ

צמחתן מח. חולין2119
פצעים malanzמלנ"ץ
 5. מס' לעילראה

התליע מח. הדלין2120
 )?(תולעים [ [ -רולב"ש

 הלשק: בזה אחד בכתב-יד רק ונו'צף בדפוסים,חסר
 התליע סביבות 2119( מס' לעיל ,ו- מלנ"ל"צמחין.
 מפרש שרפ"י המלה. בלע"ז...". רולב"שהכבד
 חיא הצרפתית הסלה אך פועל, היא זה, בלעזאותה
 כי מתאימה, מלה שום מצאנו לא עצם. שםבהכרח
 )עקרית Milk הגרמני אעצם שם : רחוקה העשרהאם
 המערבית באשכנז היהתים אח ששימש קרצית(,או

 לסלוח שחיבים כמעט. הבטתי-נראיט החרקיםלציץ
 הלעז את לקרוא יש כך. ואם המאכל חומרי אתמהם

מילבי"ש
_(milves 

 י 323, )מס' בסילונו לוי ר' אולם
 כמשמעות dolve המלה את מביא למאמרו( ציוןשם

 מכחישות הסובל כבש של בכבדו הנמצאת"תולעת
 שלח הלעז אח לקרוא אפשר כן ואםמימית".
 גם בלונדינים של עזבונו בנירות dolves.דולבי"ש

 "תולעי-מעתם שפירושה מלה, '1ה בעניין מביאהוא
 המדרקח הצורה אח לציין בלי אכל שונים".מסוגים
 הצרפתית. המלהשל

חלי87 )מח. חולין2121
 חריףדק, טיחט(טינב"א

קומא
 למשוחלכסות,

בעופרת

 חיוורישורייקי
 לבניםכתמים

כשותא
כשות
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הלעדם

 בדה"ם כתבי-קי, כבשלחפה ומצף בדפוסים.חסר
 פומיה"."דחל"ם

 מח. חולץ2122
 malanzמלנ"ל

 5. מס' לעילראה

 מח: חולין2123
 reidesריידי"ש

 2094. מס' לעילראה

 מח: חולין2124
אינטריי"ל
entreilIcnirailI 

 מח: חולין2125
 pointeפוינט"א

 מט. חולין2126
 panceפנצ"א

 מט. חולין2127
 doblonדובלו"ן

 162. טס' לעילראה

 מט: חמין2128
 teileטייל"א

 הקשתאמצע נ. חולין2130
 המרוחק )המקום שיא [ ן festeפזצט"א

 בקשת, מהמיתרביותר
 מהווית( הקיבהשצורת

 חול ההסבר אח הולם פהרתי בלתדהחם. פענחולא
 בכהב- תכתבי-היד. ואחד הדפוסים גרסת ואתרש"י
 חסר(, הוא )כשלחכה מצף הלעז  שבו השני,היד

 כלומר rorcea לקרוא אחי 1"ש סורציט"א,הגרסה
 הקשת. עקומת של ההתפלגות מקום בהוראתמזלג

 דמעייאזהרקא נ. הולין2131
 ליח" gleire Iglairelגלחר"א
חלהח~ת נ. חולין2132

פי-הטבעת tabahieטבחיא"ה
 95. מס' לעילראה

 האליהעצמות נ. חולין2133
 מותנתם hanchesהנקי"ש

 ריבימניא נ: חולין2134
 עיוור מעי בודי"ל אקרישטני"

bodelcrestanje 
bodel][crestang~ 
 ועם )כרס( bedaine עם קשורה )סעי( bodelהמלה

boudinיכול 1 העם של בצרפהיח מסולא( )סעי 
 -בסד מהעידית נגזרות האלה הסלים שכללהיות,
 מלשה משתה הוא crestanje הערבית?(.)דרך
crEte,לפי המשצד, "הסעי ובנן: רכס(. )פסגה 
 591(, )מס' לף של מילונו ר' הזה. האיברצורת

 קוראים אחד בכ" crestanie (cresthnie?)הגורס
 crestanje) .)6068 קרישטנתאבחץ"ל

 דיגישיא נ: הולין2135
 עיוור מעי שציליי"רבודי"ל
sacelier]ט%1א] 

 tbodet לגבי *213. במס' כמו איבר לאותו אחרסורח
 שקיות", -של דהום תואר הוא sacelier שם.ר

 העיוור המעי תיאור זה גם שקיות", של -מעיכלומר
 591(. )מס' לוי של מילונו ר' צורתו.לסי

צמחץ
פצעים

קשה
 נוקשהקשה,

שתא
 מעייםשומן

)חודה%חוד[
חוד

כרס
 בהוראה )כאןבטן

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן 1 ש א רה

מעלי-הגירה(

 הכוסות waעובי
 שומן של קפלפימה,

 הקרב ששעלחלב
קרום

 הכוונה 2235( )מס'ההלן
 לאכילה אסור שהוא הבטן, שבכותלי שומני,לקרום
 כ-ב-כ"ה(. ר'.)תקרא

כרכשא מט: הולין2129
פי-הטבעת tababieטבחיא"ה

 95. מס' לעילראה
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 ריביסניא נ: חולין2136
 בהוראה )כאןבטן panceפנצ"א

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן ו ש א רה

מעלי-הגירה(
 פירוש זהו עברי. כיידוע "הפנצ"א" כתובבכהבי-היד

 הקודמים הלעזים כששני תלמודי. ביטוי לאותושונה
 ענין. לאותו שונים מונחים היו [12 5-2134)1מס'

איסתומכא נ: חולין2137
 )?( הקיבהפי vstomacאישטומ"ק

Icstonlaqucl
 ברור כי לסמוך. אי-אפשר שבסקורות הלעז כתיבעל

 המתפושת, הארמית המלה מכתיב שהושפעהוא,

 גם הושאלה אשר יוונית, מלה אותה בדיוקשהיא
 מציאות אולי זאת עם רומניות. בשפות גםבארמית
 וכיו-ב( 1איססומכ"א שלסנינו הגרסאות בכלהכ"ף
 )ר 9 של ל"עתיק כ"ף של נדיר שימוש עלמורה

 דברי קרא(. יוסף ר של איוב על בפירושהלעזים
 מהו" יודע ואיני איססומכ"א שמעתי "אנירפ"י:

 המלה בין המילוני הדמיק תפקיד עלמצביעים
 נסה ראינז שכבר כפי הלע"ז. זכיןהסתפדשת
 קיבה. estomac פירוש היום של בצרפתיתמעמים.
 של או הקיבה )של "פתח פירושו היווני המקוראבל
 )מה(. stoma מלשק stomachos - אחר("איבר

 עבקרום
 מהצפקחלק
 הכרס אתהמכסה

כרס
 בהוראה )כאןבטן

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת 71 ש א רה

מעלי-הגירה(

 הכופות ביתעובי
 שומן של כפלפימה,

 אצלו המופיע סוגיינתו של בציטוט ברי"ף, רקמצר
 סאת באמת שהוא "רש"י", מירוש בתוך סו:,בב"ב

 הוספה אינו שם הלעז אם רב. ספק ישהרשב"ם.

 . ?lb מס' לעיל ראהמאוחרת.

הוגלד נא. חולין2141
קרם crostaקרושט"א

 להביא נוהג אינו רש"י כי מסליא. הלעז של זהפענוח
 בלבד. הפועל שם את למסור אם כי הפועל, צורתאת

 קרושטי"ר כתוב אחד בכתב-יד לפחותואמנם
.croster

 נא. חולין2142
 פקחתן(קרנפ"א

 . 1327 מס' לעילראה

 נא: חולין2143
התייפחויות, pleinaresפליינדרי"ש
plaindreslגניחות ן 

חבוט נא: חולין2144
 נפוט( )]פשתן[מוכה batudבטו"ד

 155(. )מס' לף של ומילונו ( 26, וע' ב' כלונדהייםר'

בפיץ נא: חולין2145
 מנוקה( ))פשתן[ מנוער escosאישקו"ש

 . 1 5ח5 מס' לעילראה

 נא: חולין2146
 popedesפופידי"ש

 . 1476 מס' לעילראה

 נא: חולין2147
 [[1טי"ל

טפוף נא: חולין2148
 רפה, באופןערוך fislesפישלי"ש

 צפיפותללא
 חסר בטקצת. שונה בהוראה 1966. מס' לעילראה

בדפוסים.

שיגרונם
 התכווצותעווית,

שרירים

)גניחותיהעגביחות[

 נ: חולין2138
 tenpeneטינפינ"א

 2091. מס' לעילראה

 נ: חולק2139
 panceפנצ"א

 נ: חולין2140
 doblonדובלו"ן

וניזרי
 פשתןאגודות

 תאתישח
 )עץ(טיליה
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תיבנא נב. חולין2149
 המשמש )בעיקר קש estreimאישטריי"ם
lestraimI  הבהמות( למרבץ

 א2:. מס' לעילראה

חימצי נב. אולין2150
אפונות peselsפישיל"ש

 עם העבריות האותיות דמינן על להעיר מקוםיש
 פיישול"ש שלהאותיות

~cisols 
 531(. מס' ולעיל

 (. -165 64[ וע' ב' כלונדהיים ר' שעועית.שפירושו

היפצי נב. חולין[215
המצות cedresצידרי"ש
 רשיי של להבחנה התייחסה יא היום שלהעברית
 clcer, ,לטינית: ל-cedrc חמצה השם את נקבעהבאן,

 לפי כי דווקא. גוטק( cillcilc ימינו. שלצרסתית
 ר' 2150(. מס' לעיל ,ר' -חימצי- הן אפרותרש"י

 41-137[1. כ',ע'בלונדהיים

 נב. חולין2152
 gludגלו"ד

 נב. חולין2153
 demaciedeדימצייד"א

 2090. מס' לעילראה

 נב: חולין2154
 martrineמרטרינ"א

 נב: חולין2155
 poteפוט"א

 נג: חולין2156
 sancterudשנקטירו"ד

1Isancterud'l 
 682. מס' לעילראה

 נד. חולין2157
 espaldonאישפלדו"ן

 689. מס' לעילראה

 נד. חלק2158
 madrizמדרי"ץ

 נד: חולין2159
 hancheהנק"א

 נו: חולין2160
 jabeיב"א
 . בדפוסיםחסר

 נו: חולין2161
 plumesפלומי"ש

 372. מס' לעילראה

 נו: חולין2162
 molseמולש"א

 נז. חולין2163
 pointureפוינטור"א

 1813, 1723, 1147, מס' )לעיל הקודמותבהופעותיה

 "דקירה". המלה: משסעות OD ,)2458' להקוכן

 הכבדץצומת נז. חולין2164
 יצטק estreintאישטרהנ"ט

 כתבי-יד שבכמה הגרסה לפי 638. מס' לעילראה
 estreinte אישסריינט"א לקרוא אפשרובדפוסים
 צמיתה(. )צימוק, שם-עצם בזהלראות

שיחלא
ביצים( )שלהטלה

בקא
יתחר

אם
הם

 חא*אעצם
מותן

זפק
זפק

)כנפיה%פנפים[
נרזות

נוצה
פלומה

ניקוב
 נימור,ניקוד,

נימחק
דבוק

 חזקדבק

נאבסה
 כתחתההלומה,

נמריא
 ןיקסמור,

)סחופיה%סחוף[
כף-רגל

האדים
רוף-דם

 דיכאבפא
 השכםעצם

 נח. חולין2165
 posteפושט"א

 נח: חוליןמ216
 cinceleצינציל"א

אימרא נח: חולין2167
 להתנהג להתפרע,אינשלביי"ר
ensalvajirלהיות ת, ד א ר פב 

lensalvagirlברוגז
 420(. )מס' לף של מלתיר
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קורנס נח: חולין2168
פטיש martelמרטי"ל

 דעו*סנ*א נח: חולץ2169
 עיוורמעי בודי"לקרישטני"א

ftwel crestanje 
 11Icrestangeס606

 כה"י ברוב הפיך הסדר כאן *213. מס' לעילראה
 crestanje .(bodel קרישותי-א)כורי-ל

 נח: חולץ2170
 lazreלזר"א
 65*. מס' לעילראה

 נח: חולין2171
 tore אטור"

 נט. חולין72!2
 toreטור"א

 נט. חולין2173
איו4קלפחשו"ן
eschalfeison
leschalfaisonl

 נט. חולין2174
 caprierקפריי"ר

 . 389 מס' לעילראה

 נט. חולין2175
 jencives שיינציבי"

עוקץ נט. חלין2176
מותו hancheהלס"א

חרוקות נט: חקין2177
משוננות crenedesקרינת-"ש

 256(. )מס' לף של ספוגור,

פפרפלוח נט: חולץ2178
 מפוצלות שסועות,פויקיידי"ש
forchiedes

שבי נט: חולין2179
 יטל-סלע אקח esteinbocא"ססינבו"ק
lestainbocl

 **9. טס' לעילראה

2180

 ח"
קידש נט:

יחמור !ח(68ן deinדיי"ן
 הוא, "קרן"( keras. מיוומת )אולי שהקרשסכיהן

 לקחא מצפים היד אחת, קרן בעל סוגיתם,לפי
 אגדית, חיה )-חדקרן"(, unicorne רש-יאצל

 רש"י אבל נקיומה. טאמידם היזשביסי-הנינים
 קרנים... שתי בעלת שהיא מציה, חיה של בשםנוקב

טסתוריתא' ס. חולין2181
 )מתקןמסתוריתדישבולטויר"ש
desvoltoirsפקעות(להתרת 

 786(. )מס' לף של כמילונו ען 2183. מס' להלןר

 את מכתבי-היד אחד של החריגה בגרסה דההלף
 הישאלה משמעות, ובאותה hasple הספל"אהטלה

 ה-5 כאן גם Haspel). מהגרמנית עתיקהבצרפתית

 )ר הנושא ביחס ליחיד סימן הנראה כפי היאהסטית
 932(. טס'לעיל

דבללי ס. חולין2182
 פקעותאישקניא"ש
esciniesן IescagnesI ) 
 בחר, לא המלה סקור icagne. חדישהבצרפתית

 להתיר המתקנים כי בלטינית(, (canna מ"קנה"אולי
 טאוחרת מלטינית או מקנים, 8,9יים היופקעות

scamnium.)ההתרה. מתקן שם על כן גם )ספסל 

 דולליסתר ס. חולין2183
 פקעות להתיר לסתור,דישבוידיי"ר
desvuidier

 רש-י אצל למצוא הדעת על מתקבל שהיהלמרות
 2181( סם' )לעיל ל-מסתוריתא- מקבילותמלים

 הקרובים האלה, הלעזים שני בין יש%-סתר-.

חויתית
חלתית

חוטא
 ארסי( )צמחהדוב חונק-אקוניטת'

מרירתך
 חונק-אקוניטון,

 ארסי( )צמההדוב

קדחת
 )כלומר:התחממות

 קדחת(חום,

צלף
שיח-4לף

חנפיו
חניכיים
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 הגירסאות בכל מצףה )הסי"ת הבדליםבאותיותיהט,
 2183(, מס' מגרסאות באחת אף ולא 1א21 מס'של

 הראשק משותף. מוצא להן לייחס טאפשריםשאינם
 vuide מלשת והשני ,לסובב( voltrer מלשוןהוא

)ריק(.

נליסשרי נ(: חולין*218
קזזת bersedorבירשידו"ר

 להם היו כי )עריסה(, berceau כמו מתא מאותואיי
 העריסות. כקליעת קליעתן שמעשה נמי. שלמטרות

 ור זו. לדעה המתעד 26)-27נ(. )ע' כ' בלונרהייםר'

 )מס' לף של במילונו הביביליזגרפהם הזמוניםאח

.)106

 ס: חולין2185
 cranpeקרנפ"א

 . 1 327 מס' לעילראה

 סב. חולין2186
 estornelאישטורני"ל

 סב. חולין2187
 arondeleארונדיל"א

 292. מס' לעילראה

 סב. חולין2188
 00ת(קוא"ה

 היום(. של בצרטתית ~choucas לזרזיר הדומהעוף

 מימי-הביניים, אחרים צרפתיים במקורותואולם.

 ר' תנשמת. )כוס. chouet(e עם מזוהה 00ה0השם

 8[2(.לעילמס'

מסרט סב. הדלין2189
לסרוסאישגרטיניי"ר
csgratinicrlesgratignicrl 

חלפי סב: חולין2190
סרפדים ortiesאורטיא"ש

 סג. חולין2191
 שלוי"אפאו"ן

salwajeה80ק 
salvagel,ח0פק 

 635. מס. לעילראה

 סג. חולין2192
צואיט"א

~uete מס'א21. לעילראה 

 סג. הילין2193
 talpeטלפ"א

 . 74 מס' לעילראה

קיפוף סג. חולין2194
צואיט"א

~uete 
 לילי( )עוףכוס

קיפוף סג. חולין2195
 עטלף soriz chalve שורי"ץקלב"א

 843. מס' לעילראה

 סג. חולין2196
 talpeטלפ"א

 74, מס' לעילראה

 סג. חולין2197
 talpeטלפ"א

 74. מס' לעילראה

 סג. חולין2198
 נץ esparwier lesparvierlאישפרויי"ר

כדור סד. חולין2199
 עגולכדור רודונט"אפילוט"א
 0pclote(חסט0ן

 בדפוסים, חסרהתואר

כד סד. חולין2200
שטוח (8וקפל"ט
 הלעז השפעת 1טתוך פלוט"א בטעות כתבובדפוסים
 ארבעה מתוך כתבי-יד בשני ע9נ2(. מס'הקודם,
 שונה. ביחסה סלה אותה plaz. פל-ץ היאהגרסה

רוכיפת
 )תרנגול-טווס-בר

 קטנה?( חישהבר,

 שבסופותבאות
 לילי( )עוףכוס

 שבשרציםבאות
חפרפרת

עהת
 התכווצותעווית,

שרירים

זרזיר
זרזיר

סבונית
סנונית

עורבים
קאק

קיפוף
חפרפרת

קורפדאי
חפרפרת

נץ
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 סד חולין2201
 albumאלבו"ם

 1880. מס' לעילהאה

חלטק סד. חולין2202
 )הביצה(חלמק moiotממו"ל

 1881.ראהלעילמס'

טרופוה סד. חולין2203
 טרופות( )]ביצים[מוכותבטהי"ש
batudes

 2144. מס' לעיל ראה בדפוסים.חסר

סולהנ*ת סו. חולין2204
טונה tonineטונינ"א

הזק סז: חולין2205
זיפיות co~onsקוצונ"ש

כדיסק סז: חולין2206
חמצה cedreצידר"א

 מקורות כמה ולפי הדה"מ לפי 2151. מס' לעילראה
 cedres. צידרי"ש לעיל. כמו לגרוס,מוטב

דרני סז: חולין2207
 זבוב-הסוסים זחלי garbeilesגרביילי"ש
Igarbeillesl' מפוקפק. ומקורה ניירההמלה 

חיפושית סז: חולין2208
חיפושית escharbotא"4קרבו"ט

נדל סז: חולץ2209
 סרבה-רגלים נדל, 8~1קמס0צינפח"ש
lcenpieslמאה במלה: )מלה 

רגלחט(
 מאח הוא אט וספק, כהבי-יד, ובכמה בדפוסיםחסר
רש"י.

 השיב כרכודה"ם ע. חולץ2210
 קבלנת wedile lvedillelהדיל"א
 627. מי לעלת"

 אגידין צומת דה"מ עו. חלץ2211
 )?( העקב עצם cencronצינקרו"ן

 אף- cakaneum, הלפימת של שיבחש הנראהכפי
 גלגולה גם ימי-הבינים של בצרסתית שמצףעל-פי
 caucain.המבעי

 שבח* דפרצידה"ם עו. חולץ2212
 )?( העקב עצם cencronצינקרו"ן

 2211. מס' לעיליאה

 עו: חולין2213
 clersקליר"ש

 956. טס' לעילראה

 עו: חיץ2214
 charpirקרפי"ר

 מס' לעיל ראה מרכיביו. לשני כפול חוס לפוררכאן:
.130

נדמה עז: חולין2215
 בעל משונה, גוף בעלקונטריפיי"ט
contrefeitחריגות תכונות 
IcontrefaitIן 

 פרן חולין2216
א"שטורדישו"ן

 549. מס' לעילראה

וכניבא פה: חולין2217
?ש teinie [teigne]טייני"א

רוחות פו. חולין2218
 רוחות מערבולת estrobeilאישטרוביי"ל

"לבת
 )הביצה(חלבת

דם
 צלוליםבהירים,

נפציע
 או )סיבלפורר
 לחוטיו(אריג

א"שתומא
 מבוכה הלם,עילפק,
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 בריקוח אלא סתם, ברוחות מגזבר שלאהגחנה,
 א"שטורבח"ל estorbeil היא המקחנלת הגרסהסערה.
 לפי קבע בלונדהיט אבל מכתבי-היד(. באחד גם)כך
 של מילונו ר אותיות. כחילופי הטלה שלפמנוהרוב
 *77(. )מס'לף

מעורת פח. חולין2219
 פשתן שלפסקת aresteארישט"א

 *16. מס' לנילראה

זרמך פח: חוליז2220
 זרתך צהוב, צבע orpimentאורפימינ"ט

 ו-wsenic הארסו, הוא "זרגיך". 355. סס' לעילראה
 אחת. סלה הם היום שלבצרפתית

אפרכסת פט. הולין2221
 משפך אפרכסת, tremuieטרימףא"ה

 חומר מכניסים)שדרכו
 וכדומה(לריחיים

כף פט: חולין2222
 הירך עצם מועל הבשר polpeפולפ"א

פוקעץ צ. חולין2223
להתפוצץ esclaterא"שקלטי"ר

 לפי מסגו. שנפרדו הקרכן, מגוף בחלקיםמדהר

 שיש יתכן, והדפוסים. מכתבי-יד כסהגרסא"
 )מתסוצץ(. esclatant אישקלסנ-סלקרוא

והבקע צ: חולין2224
 להזדעזע להתהפך, estornerצ"וטורני"ר

גפן צ: חולץ2225
גפן-דליות treile ltreillelטרייל"א

 653. מס' לעילראה

נירץ צ: חולין2226
נירים 8*10וליצי"ש

 272. מס' לעילראה

 צ: חיץ2227

 Narboneנרבונ"א

 נערות "...ויאוה, קורסים: אחד בכתב-ידרק
 שההיא להמח. "ש נרבוג"א". בני לימוד בההעוסקות
 להצביע שרצה הסעתיקיס, אחד של מאוחרתחשפת
 עיר. באותה האריגים תעש-תעל

נושה צ: חולץ2228
 לשער לחשוד, wspecierשחספיציי"ר

חרה צא: חולין2229
 לזרות לנפות, waner Ivanerlוני"ר

קנוקנות צב. חולין2230
קנוקנות wediles lvedillesIידילי"ש

 627. טס' לעילראה

כפלים צג. חולין2231
כסלים flancsפלנק"ש

 הפנימיים)השרירים
 לכליה( סמוך הירךשל

 -מלב דה"מ בסוף מכתבי-ויד כאחד רק מופרערלעז
 הפסטר. לא "והטובע כדלקמן: אותו", חופהשהבשר
 להסביר כנראה בא והוא בלע]ז[". פלנק"שכסלים
 )ברפוסים; הפירוש שבתחילת -כסלים" המלהאת

 1477. מס' לעץ עין הדוחה(.בשורה

קרב צג. חולין2232
 בהוראה )כאן בטן panceפנצ"א

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן ד ש א רה

מעלי-הגירה(
 כתוב מתניי, דתותי תרבא -האי דה-מבתחלת
 העורפים הלעדם שכל נותיר, מכתבי-הידבאחד
 פנצ"א". -קרב כתב-יד(: באותומצףיס

 ריבואחשתכם
 )עירנרבת

בדרום-צרפת(
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מתנדם
 שבאיזור הבטןחלק
 מימין ת 1 י ל כה

ומשמאל

קרב
 בהוראה )כאןבטן

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן 1 ש א רה

מעלי-הגירה(
 כר"ה כתבי-היד ברוב מצף הלעז 61[. מס' לעילראה

 הקרב", "בסוף הסלים אחרי הכשות-. וכיח"המסם
 ובדפוסים. אחרים בכהבי-ידוחסר

 הקרב את המכסח הלב צג. חוליןבאחד
 קרום teileטייל"א

 2128. 1מס' 2043 מס' לעילראה

aw צג. חולין2236
מותן hancheהנק"א
 אלא "עצם" המלה את לתרגם בא לאהלעז

 וכלועזית[ שקורץ [מסימת[ "עצםלהשלימה:
הנק"א".

 המתןרשש צג. חולין2237
 שבאיזור הבטןחלק lonbelלונבי"ל

 מימין ת ו י ל כה
ומשמאל

כנהק צג. חולין2238
 המעייםשומן entr~ilאינטריי"ל

 ן 'מזיחת1
 במחצית חסר והלעז, הטוסברת הסלה העניץ,גל

 שאוסרת. תחפת הוא וכנראה ובדפוסים,כתבי-היד

כפלי צג. חולין2239
כסלים 88805פלנק"ש

 הפנימיים)השרירים
 לכליה( סמוך הירךשל

 71*(. טס' **ק

 צג חולין2240
 hancheהנק"א

 צג חולין2241
רווי-דם sancterud דשנקטירו"

Isancterud'I
 682. מס' לעילראה

 צמיתמצמת צג: חולין2242
 9צשק estreintא"סטרתנ"ט

 זו ששיטה להסביר, רש"י כוונת 638. טס' לעילראה
 צרור נשאר והדס הבשר. את מצמקת צליהשל

כהום.

קהילת צג: חולין2243
 )המשמעותעצם-הירךרידונדי"ל
redondet:עגול( חפץ המקורית 

 על הפירוש במקום קוראים. שנהבי-הידנאחד
 כילקסן: אחר פירוש ברפשים, המצף"פנימי"
 בצד דורדהי-ל שקורץ קולית לעצם סמוך-פגמי,
 הראשך שהלעז להניח, ףש [,ן-. פולפרי"ץ 1,[הכשר
 רידונדי"ל. של שיבושהוא

 הכשר)צד( צג: חולין2244
 הגוף, מן חלק polpe~izפולפטץ"ץ

 בשר מלאשהוא
 לגרוס ושריר נראה, 2243(. ,מס' דלעיל ההערהר

 תואר לפנינו שאץ לחשוב, מקום יש הבשר"."בצד
 סלא (chaNu. לכאורה סובר שבלונרהיים כפיהשם,
 כסו הגוף(, של בשרי ,חלק שם-עצם אלאבשר(,

.parlediz,apendiz 

מקולם צה. חולין5*22
 אטליזים meiselesמיישילי"ש

 [ nlaiselesIן

נמל צה: חולין2246
נמל !עסקפור"ט
 היתכן. -פרתתא", הלא שבתלמוד הארמיתהסלה
 האותיות. קרבת על להצביע רעהשרש"י

עוקץ
מותן

אסמיק
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 צה: חולין2247
 restריש"ט

 2037. מס' לעילראה

 צה: חולין -2248
 tabahieטבחיא"ה

 95. מס' לעילראה

 צה: חולין2249
 lemoiselלימההיי"ל
llemoissell

מפעפע צז. חולין2250
 מחלחל חורר, ן 1 )?(...8סז(טריש...)?(

 בלונדינים: של 1026 לסס' זה לעז לצרףאפשר
 608(. מס' עשר למשל )ר' trcstrcstטרישסריש-ט

 בלונדהים בעיני כהבי-היד גרסאות היו כנראהאבל
 מלים בקיום והתחשב זו. ממלה רחוקות מדאייותר
 לף )"כתי"(. -tres בקדומת המתחילותרבות

 trespasser טרישפשי"ר מציע 786( 1סס'במילתו

 הגרסאות. אחת לפי הלאה(,1לעבור

כבש צז: חולין2251
 )בחומץלכביש solcierשולציי"ר

ובתבלינים(
 קימת הף"ו אך salsier. לצורה יותר מצפיםהינו
 )5012(. 981 מס' לעיל ור הגרסאות.בכל

קיפח צז: חולין2252
 שאריות )של משקע fondrileפונדריל"א
Ifon~rilleIבשר( ו 

 יד שולכף צח. חולין2253
 השכם עצם espaldonא"שפלדו"ן

 689. מס' לעילראה

מפעפוען קה: חולין2254
 מתאייד מתעופף, (חפוסץ05אישבולנ"ט

 תה -מרתיח", כלומר (חא,%60ט. לקרוא גםאפשר
 החמים המיט יש"י: של להסבר יותריתאים

 נקבוביותם[ הרחבת 1מתוך העור אתמגמישים
 בקלות. בעוביו נכנסוהלכלוך

 צרדארוה קה. חולין2255
 מבוכה הלם, עילפק,א"8טורדישו"ן
estordison

 549. מס' לעילראה

אופיא קה: חולין2256
 קצף escumeאישקומ"א

 4אא. סס' לעילראה

 קי. חולץ2257
 ortiesאורטיא"ש

 קיא. חולין2258
 estreintאישטריינ"ט

 סימן-שאלה הטיל בלונדהים ח63. מס' לעילראה
 נוסח שלפי מפני הנראה, כפי הלעז. פענוחאחרי

 'estreint, של ההוראות שחו את לקחם קשההפירוש

 הדיודה לח גם אך פעול(, ובינוני הסבילה הצורהלא
 2262. מס' להלן כמוהסוייג

 )חורסיה%חורפא[ קיא: חולין2259
 הריפדת IaigresI 05[08איגרי"ש

 egtis לקרוא צריך אולי 65-63(. ,ע' ב' בלונדייםר
1מליע(.

חרהץ
 חוסחבל,

כרכשא
פי-הטבעת

ק*בורא
 חוט( )שלפקעת

סרפדיםחיי

צומתו
מצומק

 קיב. חולין2260
 sancterudשנקטירו"ד

1Isuncttru~- 
 682. סס' לעילראה

 קיב: חולין2261
 זטו0טקולי"ר

 קיב: חולין2262
 estreintאישטריינ"ט

 ח63. מס' לעילראה

אסמיק
רוף-דם

משפיה
לנזול

קמר
יעשק
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קיפה קכ. חולץ2272 גללניתא מילהא קיג. חולץ)226
 שאריות )של משקע fondrileפונדריל"א )כגון הסלע מלה Jcmc 501 יימ"אשי"ל

1genleI Isel סדומית(מלח 'lfondrilleI בשר( ן
 אי-אפשר בכחני-היד. סצנה שתעה הדפתרם.כרסת

כנשא קיג. חולץ2264 רש"י קמא משסט שבאוהו יתכד לא כילהעמידה,
 שבתלםוך. הארמית הסלה "קיימא", לקרואא"1IentrailI 4 צריך הראשץ הלעו שמקום דפוס, מעות כאןש"4 המעיים שומן entreilא~נטריי"ל להסח. יש 1ה. את מסביר כשזה 4ם. איתןפצמי

 הקדרהיטור קכ. חולץ2273כרישא קיג. חולין2265
tabahicn""1nlt"58ה" בץי* ננו"" 4ם" 

 חלבמי קיד. חולין2266
 קכ- חוליז*227 החלב נסיוב מי-גבינה, mcsgeמ"סג"א

הטתהו
ImesgueIפונדר"אfondre ,ס י מ ה ל להתיך 

לשתות כדי)אוכל,
אותו(סווסא קטז. חולין2267

טווס ת80קפאו"ן
מרטקא קכא. חולץ2275

 במשמעות )כאזקוך jenol יינו"לרחשב קת: חולץ2268
 גיד שלמיוחדתליחה Iglairel סזוסו8נלתר"א

הצוואר( רגליר"א, ןאת לאוכלה -דדך וזפ-י: פירחילשק

 שדכא רוחב, המלה אל להתיחס יכולה אינההסיומת
חרשום קכא. חולץ2276 הבשרי. על קרוביה כשהיא זכרןמנאן

חרטום becבי"ק
קהית קיט. חולין2269

חסרת קכב. חולין2277 ך ר י ה ם ? ע redondelרידונדי"ל
דבשת haldrobeחלדרוב"א ת 1 ע מ ש מ)ה

 216.יאהלעילמס' עגול( חפץהמקורית:

ן ג-ונ,:י י9"2פ"י
 goses גהר-ש הפרס 1786, ומס. לוי של מלתור

 המתחים שד ק-מים היום של בצרסתית)תרמילים(.
nwh קכב- ח2279

LSSStSיגס gousst~ יאמץ נעיד' משמעית נאוחה 
לסאה llaiserdel 4וס5"1ל,קמירך"א

חומס קכב. חולין2280לחה קכ. חולץ2271
 ערוםהמקק limaceלימצ"אליחה gleire Iglairelגלייר"א
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טפילה קכג: חולין2281
טיח plastreפלשטר"א

 (. 66! )ע' ב' במזדהיםר

 זב4 )של מושב קכד. חולין2282
 מתקפל כיסא I'aldestolפלדישטו"ל

 לכל הילר עליו, יושב שהוא מה כל את המסמאזב,
 מתקפל. כיסא עםמקום

 )תיבת(ןתיבה[ קכה: חולין2283
 אוכל לשמירת מזנק mestierמישטיי"ר

 את לפרש מתכוון שרש"י נראה, 155. מס' באחדראה
 כפי סתם, "מגרל" אפילו או מגדל". "תיבתהביסף
 המלה. הופעות ברובשטצף

שקוף קכו. חולין2284
 הפתח, ממסגרתחלק bateilבטח"ל

 חובטת הדלתשעליו
 המלה של זו כהשמעות בץ בלונדהים הבדיל מהמשום
 ומס' 208 מס' לעיל )ר "ענבל" משמעותהובע
 בלונדינים גם ר חבטה. של עניץ היא  שגם אף229(,
 29(. )ע'פ'

קילקלץ קכו: חולין2285
 נפערותקבוצת folcelפולצי"ל

 א-חד לא למה לתמוה, יש דלעיל, 2284 במס'כסו
 שבסס' roacel-1 זה rolcet אחד ערך בתוךבלונדיים

 משי של "פסולת  בסשטעות לעיל. 989! ומס'131
 "קבוצת המושג של הרתכה היא  שגםגולמי",
 .שערות"

ביברי קכז. חולין2286
 )חיות(בונים bevronsביברונ"ש

 הסלה קרבת על להצביע השאר בץ רצהרש"י
 הצרפתית. למלההארמית

עולשים קכח. פולין2287
 עולש crispele IcrespeleIקרישפיל"א

 352. מס' לעילראה

 שחודכופת קכט. חלץ2288
 רכס motelמוטי"ל
 קזאור-. של "גוש הדה"מ, לסי מתרגם,בלונדהים

 הוא [ח80! יטי-הבינים של הצרפתית מילונילפי
 לערמה הכותה בהלמדי : סתירה ואץ מוגבה,מקום
 פכתבי- אחד אולם עליה. לשבת שאפשר שאור(,)של
 לעיל ר' שאור(, )של )גוש maton מסו-ן גורסהיד
 786(. )מס' לר של טילונו גם ור' 648(.מס'

תפאר קלא: חולין2289
 )של יופיו את ליטולדישאינבילי"ר
desenbelir)משהו

 בעברית, השכיחה הלשונית התשעה את מסביררש"י
 באוהו אסילו )או שונים בבג-נים פועל,שלאותו
בניץ(,

 משסעף"
 "לפאר לעוסת כך. הפוכות.

 ליפותן להדר, שפירושו י"ג(, ס', )ישעיהסקז,םי
 תיטול "לא כ'(: כ"ד, ודברים תפאר" -לא מפרשהוא
 )או הביא כך ולשם העץן". ,של היופי ,כלןאת

 (des-enbelir enbelir המורכב הסוכל אתהמציא(
 ובחלק בדפוסים הביטול(. קדומת -605,"ליפות",
 וחסרה וכדוטה( )אשפי"ר משובש הלעזטכחבי-היד

 האהויס כהבי-היד המתפרשת. העבריתהמלה
 כדומה(, )או דישאנבלי"ר" "...תפאר.גורסים:

 היא אשפי"ר המשובתות שרגרסה משער,וכשבכהים
 א', מ"תפאר-; ר פ', )א'. והלעז "תפאר" שלמתוג

 297(. )מס' לף של מינקנו ר מהלעז(. ר ",ש',

מסחבק קלב: חולץ2290
אטליז meisel Imaisellמשחי"ל

 תנוח-: "ססחתא. במקום קורחים, מכתבי-הידבאחד
 ב5". מיישי"ל בשר עליו לקצב קבוע עלי-טסחתא.

 חנות בהכרח שאינו הקדמת. האטלא תיארזה
 עץ, גוש כלומר עלי, בהחזקת מצטמצם אלאטיוחדת,
 עליו. הבשר אתלקצב

צריף קלג. חולין2291
 )אלום(שריף alumאלו"ם

 185.ראהלאץלמס'

 יד שלכף קלד. חולין2292
 השכם עצם espaldonאישפלדד"ן

 689. מס' לעילראה
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 קלה חהין2293
 falvesפלבי"ש

 קלח. חולין2294
 lemoiselלימו"שי"ל
llemoissell

 קלח. חולין2295
 feltrinפילטרי"ן

 מס' לעיל )ר אחר מחומר קמן כובע גם הנראהכפי
.)12*8

טפיהים קלש חולין2296
 קטנים כוכיםמעין boileiבוילי"ש

 שבהםבקירות,
 מקננותהיונים

 כדור; )גולה, ל-~boule קשורה הצרפתיתהמלה
 במלה הנ"ל להוראה טשתסשים היום עשבצרפתית
(boulinאו bouteille~-סלה של הקטנה )בקבוק, ל 
 נאד(. כד, שפירחשהעתיקה,

 אליעזר רבי דה"ם קם. חקין2297
 לשלחמחאב

קוקייה' ctlcllקוק"ו
 קלח:(. 1לעיל למשנה שמך רש"י של הזה הפירחיכל

 עוף שהוא הקורא, "ת שתהו למנוע, רוצהרש-י
 הקוקייה, עם  המשנה(, על ברש"י לחקן הן זכךטהור
 שאינם המנהג, שלשניהם למשת טטא, טףשהש
 שלהם. הביצים עלדוגרים

קורות

עטלף ז: בכורות2298
עטלף wriz chalve שורי"ץקלב"א

 3*8. מס' לעלראה

 ישאבני
 )בתולת-ים,סירנה
 מתוארת שהיאכפי

 העמים(באגדות

לוז
 אלסר)עץ-(

קוף

שפות
צהונות-אדמדמות

פקעיות
 חוט( )שלפקעת

כיפה
 לסד שלכובע

 ח. בכורות2299
 sereineשיריינ"א

 ח. בכורות2300
 coldreקולדר"א

 ח. בכורות2301
קוף sinje IsingeIשיני"א

קיפוף ח. בכוהות2302
 ונב בעלקוף merkazeמירקצ"א

)בגרמנית(
 מטעה, הכחיב אבל Meerkatze, היש שלמרמזית

 מוצאה אלא "חתול-ים", המלה משמעות איןכי
 ההית.ממלה

 ח: בכורות2303
 1סואעסאם chevileקיביל"א

 ח: בכורות2304
 fernjesפירניי"ש

 446. מס' לעילראה

מרא ח: בכורות2305
מכחך fosoir lrossoirIפחשוי"ר

מחזקת יחיד בלשץ הלעז צורת 70. מס' לעילראה
 הב-ח. תיקעאת

מגירה י: בכורות2306
משור sere Iserrelשיר"א

 808. מס' לעילראה

דוקץ טז. בכורות2307
 בעין )כתםתבלול *ו1*(טייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 בלי "סולא" בצורת מופיע הלעז מלנאבדפוס
 756(. )טס' לף של מילונו ר'גרשים!

סיעתא
 זיז וו,יתד,

גרדי
ציציות
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פיקה כב. בכורות2308
 חוט( )של פקעת lemoselלימושי"ל
llemossellן 

 ר' )פלך. rusel פושי"ל קוראים מכתבי-הידנאחד

 786(. )מס' לף של במילונו כך על ר' 422(. מס'לעיל

מפא כז. בכורות2309
 חתייהשפוד forgonפורגו"ן

 1(47. מס' לעילראה

דוקץ כח. בכורות2310
 נעין )כתםתבלול teileטייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 756(. ,מס' לוי של מילונוראה

נטשו כס: בכורות2311
 )מצעיםלבדים feltresפילטרי"ש

 לשד(של

מפרק כט: בכורות2312
 לפשתן מסרק cer~s Icerenslצירי"ש

 בוהבי-היד מצף בדפוסים. חסר 762. מס' לעילראה
 . "סרק" על הפירושכסוף

תיפי כט: בכורות2313
 פשתן )שלגדיליםסריצידויד"ש
tr~cedoirsטווי( לא 

 ל. בכורות2314
 entreilאינטריי"ל

 [ lentraillן

 לג: בכורות2315
 enfondreאינפונדר"א

 לד. בכורות2316
 encrenerאינקריני"ר

 275. מס' לעילראה

 לה. בכורות2317
 tenplesטינפלי"ש

חושץ לה. בכורות2318
 חניכיים jencivesיינציבי"ש
 "חוטץ מפרשו: שהלעז הביסר, את רשםבמזדהים
 החיצתות, על הדגשה שאין נראה, אבלהחיצתות"1

 2321(. מס' להלן )ר' כך נקראות הפנימיותתם

הגיאות השינאם לה. בכורות2319
 מוחנות )שינחם( meselersמישיליר"ש

~maisselesl
 ן

 68. מס' לעילראה

olnen לז. בכורות2320
 באתן )פנימיחסהוס, tenrumטינרו"ם

 חיה(של

 לז. בכורות2321
 jencivesיינציבי"ש

 לז. בכורות2322
 meselersמישיליר"ש
lmaisselesl

 68. מס' לעילראה

 לז: בכורות2323
 שפוד brocheכרוק"א

 לז: בכורות2324
 tariedreטריידר"א
 1351.ראהלעילמס'

 לז: בכורות2325
 wece IveceIויצ"א

 115.ראהלעילמס'

פוגם
 )חריץ(לחרוץ

)צדעיו%צדעיים[
צדעחם

שחח
 המעייםשומן

 דם)ש(אחזו
שלשול,
מחלת-מעיים

חושץ
חניכתם

פנימיות
 טוחנות)שיניים(

סול
 מחתוקנה-עץ

מקדה
מקדח

הינדס
בקיה

 1568 ומס' 1403 מס' לעילעפן
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)אזנו%אוץ[ לח. בכורות2326
 כלי( )של מ-ת אוון, חת8אנש"א
 ברסוסים. משובשהלעז

דק לח. בכורות2327
 בעחן )כתםתבלול . 4ופ(טייל"א

 .ת א ם צ ם צ מה
הראתה(

 756(. )מס' לף של מלונור

Phn לח. בכורות2327א
 בעיןמהלה limazלימ"ץ
 מצא וקלנדר י' השוחץ הבלשו נ. 826 טס' לעילראה

 מחלות ריפף על שברשותו הט"ו מהמאהבכתב-יד
 בעץ דהום המצינת limaison. המלה אתהסוכנם
 כסולק המופיעה IimaceI,  עם אותה משווה הואהסוס.
Littr~3( השור של רגלו בכף זיהום במשמעות.( 
Lund,- lexicographiques, Glanes Tilaa6er: 
 .932ן(. ,ק157

עצב לח. בכורות2328
ברקית 181861חmeile 1מחל"א

 296. מס' לעילראה

שיהור לח. בכורות2329
 pg) )שלאישת pruneleפרומל"א

בוקא לח: בכורות2330
ברקית meile lmaillelמהל"א

 296. מס' ;hhראה

 1פספ1אחנן לח: בכורות2331
 בהמה( )למאכל חציר eeinפ9"ן
 לפרש הלעז בא אם ספק. ביפהפה. משובשחלש

 שליונה; את רק אי בלוגמיים, כדברי מלים,שהי
 בלבך. "מספוא" ס9רש שהיאנראה,

מתמימות לט. בכורות2332
 טוחנות )שימים( meselersמ"שיליר"ש
Imaisselesl

 68. מ1 *יתה

 לט: בכורות2333
 retreitריטריי"ט
InWraitl

פ*4ם מ. בכורות2334
כסלים $סח4חפלנק"ש

 הפנימיים )השרירים.
 לכליה( סמוך הירךשל

 1477. מס' לילעאן

)שכשמסה ם. ככורות2335
 לשמוט uloisierא"שלוישיי"ר
ןז*שש0ו5סן

 יצאה שעצמה דהמנו שנקעה, ברגל או פימדובר
 ברפופים. חסרמפרקה.

5סל4 מ. בכורות2336
כסל flancפלנ"ק

 הפנימי)השריר
 לכליה( סמוך הירךשל

 דד4י. Ob' יעלעין
 בהוצבקצרות מ: בכורות2337

 מדאי קצר enjarpledאינירפלי"ד
 היחיוא הפלה ברור. לא הצרפהית הסלהסקור
 כלום שלומה(. jarbe/gwbe היא במקצתהיומה
 מאולפות? רגלים - מבולמוה ברגלים לראותאפשר

שלת מ: בכורות2338
יבלת werue Ivtnuelףרוא"ה

השהות מג. בכורות2339
 דבשות חסוטרווג haldrobesI שחלדרובי"

 216. מס' לעילראה

בבימן מג. בכורות2340
 גבות-עינתם sorcilsשורציל"ש

 מלשנע שקיש דה"ב מג: בכורות2341
 שמ בצל כלי 6"888*6בישאגו"ד

 חויםראשים
 892. מס' לנתראה

ין
rnlnDמקווץ( )או 
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ונטש מג: בכורות2*23
לשמוט esloisierא"צלךשח"ר
lesloissierl

 הדפוסים נךסת שעייפה נראה, 2335. מי למיראה
 שטיט. 4846שש4 א"ןליקרי"דן 1צ-לא"שלראף"ד

גבישם מג: בכורות3*23
 .עינייםגבות 8070118שורציל"ש

 מד! בכורות**23
 sansueשמצוא"ה

 מד: בכורות5*23
 nuitumניטו"ם
 מוצם בנור המבאה כפי מחטו. העט שלבצרפחית
 גם ח" )לצלה(. אט8 בהשפעת Neptanus,האליל
 2389. מס'להל

איסקמרא מה. בכורות6*23
 קרסול chevile (chevillelקיביל"א

קלחש מה. בכורות2347
 רזהדק, tenveטינב"א
 של העברי הפירוש במעות נדבקו הלנאברסוס

 שיסח שלסי נראה, סינכ"א. והלעג קלוש,-טריפה-:
 ללעז, הסמוכה הסלה את תברד המביאבלתדהים,

rwהסלה, היא כאילו "סריפה" את כאן להציב 
ק אד "ש=". אלא אוהה, מפרששנלעז  *9ר, 
 ואף ביותר, מירה "סריפה" המלה של חשורתה
 של 6 מס' )הוראה להקציע" "להשיר.במשסעוה חקי אם מ Jaurw של במולק סוסיעהאינה
 92. ע' ז-, כרך הושלם" ב-ערוך גם וריקף(;

 מה. בכורות8*23
קרדיניל"ש
char(lenels

 מה: בכורות9*23
 rosרו"ש

 היר"ם את לתקן המציעים חקתם.ט
 המקובל(, התיקף ולפי 27 מס' לעיל כפול-ניחור-, מ-סופקא-

,82.90 

בוהק מה: בכורות2350
 מנומש וצעורו ערשן, lentilosלינטילו"ש

 עדשים בכעק llentillosI '1ן
 כדפוסים.חסר

דבש מה: בכורות2351
סי-דבש mczמי"ץ
 לשתייה. דבש הוא מה להסביר, רוצהרש-י

סול נא. בכורות2352
 מחודד קנה-עץ שפוד, brocheברוק"א

אבטילאות נה. בכורות2353
 ארץ הבלי "contndקובטרהרי"ש

 סחחות לשם רש-י כוונת ח120. סי לעילראה
 אחת. למלכות השיכיםשתים,

 נה: בכורות*235
 cleiflesקליידי"ש

 נז: בכורות2355
 leitugesלייטוגי"ש
llaituguesl

 *62. סס' לעילראה

 נז: בכורות2356
 השלישי )החלק הססם cenpeilצינפ9"ל

 מצלי-הגירה(בקיבת
 . 1(16 מס' לעילראה

טחרתא נז: בכורות2357
 מקולקלת )ביצה( tornetleטורניד"א

 מס' )ליל 'torn~r בפנדל בפו פחשג א"צ הפשהנו
.)1667

"א
עלוקה

 נפקתםק
שוק

 קמם שלטחצלות
רשתות-נצרים,
מחצלות

חימץ
 )ירקות(חסית

המסם

שירץ
 דלת )שלצירים

וכהומה(

סומקא
אדמוני
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סקרהא נח. בכורות2358
 )העשף אדום צבע [minie] ס.א6חמהס"א

 העופרת(מתחמוצת
 1259. מס' לעילראה

ערכיו

נר ד. ערנק2359
מנירה croisolקרהקןו"ל

 או ב"מנורה מחבר בסוגיתנו 135. מס' לעילראה
 כמה של מערכת היא -מנורה" הנראה, כפינר".
נרות.

 י. ערכין2360
חלי"  )כלי-חלילים chalemelsקלימיל"ש
נגינה(

דק י: ערכין2361
 רזהדק, tenvesטינבי"ש

 בימי- ועוד. 932 מס' לעיל ר' 5-, הסיומתלגבי
 הריבוי, לסימן רק לא הסופית ה, שימשההבינים
 לפי הנראה כפי נהג ורש"י מסתמות. ליחסות גםאלא

 המקובל.הדקדוק

 י: ערכין2362
 cenbesצינבי"ש

 589. מס' לעילראה

 י: ערכין2363
 lu~santלו"שנ"ט

 י: ערכין*236
פעמק escheleteא"שקיליט"א

 הופיע. שבהם האחרים, המקומות לכל בניגודבאן,
 אם אלא הזוג. את רק ולא הפעמון כל את מצחןהלעז

 "הרדומכם רש"י: של הנשח את לתקן מעיזיםכן
 אושא~ל~שיא". שקורץ ודג המנבל טדגדנא.טבלא

מגריפה י: ערכין2365
 מגרפהיעה, wadil Ivadillודי"ל
 093[. מס' לעילראה

 עבידתאדה"מ
 עבדיחד
 פעמוניםצלצלים,

צלצל
 פעמוניםצלצלים,

ממורק
מבהיק

 גורגדנאטבלא

 יט: ערגין2369
 bra~onברדו"ן

 9. מס' לעילראה

 יט: ערכין2370
 cschaccאישקצ"א

 265. מס. לעילראה

איסתהרא יט: ערכין2371
 קרסול chcvilc Ichcviltelקיביל"א
 לבעלי "סרט דה"מ בסוף גם רשום הלעזבדפוסים
 מאוחרת. תוספת הנראה כפי תוקבין-,

סששנדיע כג: ערכין2372
 מעצד doledoireדולידויר"א

 גרזן()מעין
 הריבוי צורת לפניני יש הדפוסים גרסתלפי

 5סווי(0,00ט.דולידוירי'.ש

 יג: ערכין2366

 cenbesצינבי"ש
 589. מס' לעילראה

פריט טז: ערכין2367
לפטפט faweler Ifavelerlפוילי"ר

אציל יט. ערכין2368
 בית-שחי aisile IaisseleIאישיל"א

ראהלהלןמס'*241.

קיבורא
 )הזרוע(,חלק
 בשר מלאשהוא

קב
 נכה-רגל( )שלקב
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 כג: ערכין2373
 scrc IserreIשיר"א

 אצא. מס' לעילראה

מירק כה. ערכין2374
 דלילבהיר, [0(0קלי"ר
 956. מס' לעילראה

קיבר ל: ערכין2375
 נחותה איכות בעל משני,שיאונדיי"ר
[ט(טוי0ט5

מגדלות לב. ערכין2376
 אוכל לשמירת מזנק mestierמישטיי"ר

 155. מס' לעילראה

מגדלות לב. ערכין2377
ארק jafrcitcיפרייט"א

כתוב, בכתבי-היד בדפוסים. חסר . 154 מס' לעילראה

 . אשכנז.' -בלשוןשהמלה

11כ1ורו*

גובח סו: תמורה2378
 מתאונן מתחפת, (חפ(ח18קפלניאנ"ט

 ( IplaignantIן
 הלעז שזה כך, על לתמוה יש 153!. מס' לעילראה
 המסכת. בכלהיחיד

כריתות

צרי ד. כריתות2379
יךף 0וח80גומ"א

ח*בה
 כלך סוג שלשרף
 סוככי()צמח

באיטלקית
 חטמו ל"ד( ל'. נשמות מהשרה ידוע הזההשרף

 וצרפתית 1לסינית אירוסה לשפות עברהעברי
galballumיעל- 0ח68!88(. היום של איטלקית וגם 

 )בשניהם שלפרנו המקורות להצביע. רוצה הסרוסןכך
 הלא - איטלקית דיאלקטית צורה על מעה-םגלבנ-א(
 - רש"י מאת אינו כריתות מסכת שפירוש לנו,ידוע

 .העם כלשק לא צרפתית, צורה על לא אופןונשום
.galnle)'משכילי בלשק ולא 1309( מס' לעיל ר 
nfiel~n.(galba~tum) ,מצרה צורה שאותה העובדה 
 מוכיחה, כנ-ל(, (m~e התורה על רש-יבפירוש
 שיובא מפני - האיטלקי בשמו ידוע היהשהחומר
 תוספת, שם גם שהלעז יותר. סביר או, -מאיטליה?
 בעוכרי?, זו לסברה חיזוק רש"י: מאתשאינה

 של כתבי-היד מתוך הלעז את רשם לאשדרמסטטר

 8*-49(. ,ע' פ' בלונדינים ר' התורה. עלהפירחי

 נרדשבולת 1. כריתות2381
 אזוביון esp~gאישפי"ג

בורית ד. כריתות2382
סבון savonשבו"ן
 המתחיל בדבר להלן 1434. מס' לעילראה

 "כרשינא-
 )0תסקפ5(. סשונ"י איטלקית נצורה חוזרתהמלה

כרשיך 1. כריתות2383
 )סבונית( סבוני עשב שבונייר"א אאירב"

savoniereerbe 
 היחיד נכתב-היד המקורות בשני משובשהלעז

 נקראת השניה המלה שבהם הראשונים(.והדפוסים
 בסנהדרק המקבילה לפי אבל שבוסי"א.שטנרי"א.

 לתקן. ניחן ( 1704 מס' ,לעילמס:

 מרוהטליחה יג. כריתות2384
 מזוהם( )פצע כווייה cuiturcקויטור"א

דלית טו. כריתות2385
גפן-דליות ItreilleI טו"[(טרייל"א

 653. מס' לעילראה

מירה
משור

 ו. כריתות2380
 galbenaגלבינ"א
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קפלוש סו: כריתות2386
 מאכל( )ירק כרשים porelsפוריל"ש

 הירךכף כא. כריתות2387
 הירך עצם שעל הבשר polpeסולפ"א

שריף
 )לבלועלגמוא
 שאיפה(מתוך

נידה

מרגשת ג. נידה2391
 להרגישלחוש, sentirשינטי"ר

 "מתנועעת" הפירוש את ליחות רש"י כוונתאולי
וכדומה.

בייץ ג. נידה2392
 מקווץ( )או מתכווץ rctrcitריטריי"ט

 ן IretraitIן

 ג: נידה2393
 fonzפונ"ץ

 ד. נידה*239
 redoile Iredoillelרידךל"א

 200. מס' לעילראה

 ח: נידה2395
 pedruje lpedrugelפידרוי"א

 633(. ןמס' לר של מעתור

 כב. כריתות2388
 humerהומי"ר

 92. מס' לעילראה

מעילה

 תסייעבן 'י: מעילה2389
שדק nutiunנוטיו"ן

 OD~ .)2345' וחט(,טח עם זה לעז לאחד מקום "ןאלי

 שיבוש להיות יכולה ,לומטו"ךן. התוספות שלהגרסה
 המלה כצורת - ינוטו ,לוטטי"ן?ו לוטי"ןשל

 היום. שלהצרפתית

דלוסקמא כא. מעילה2390
שק tascheנחםק"א

תמיד
 מעחס אעו בספרנו המופיצ תמיד מסכת עלהפירוש
 שבו. הלעדם את בלונדהיס הביא לא לכןלרשץ,

 כז. תמיד2390א
 anglesאמלי"ש

 כז. תמיד2390ב
 solazשול"ץ

 oQ .3~ לעלראה

 : כז תמיד2390ג
 feltreפילטר"א

צתמא ח: נידה2396
סלע rocheרוק"א
 הוא אם ספק, אחד. ככתב-יד רק וטצוי בדפוסיםחסר
 רפ"י. מאחבאסת

 יג: נידה97)2
 porceintפורציינ"ט

ראהלעילמס'112.

 יג: נידה2398
 esterlesאישטירלי"ש

 העיניכם את )ה(אוהדם יז. נידה2399
 המתים אללדרושגרמינטי"ר
gramenter

שוזפם
קרקעית

חלודא
חלודה

רשחצק
חצץ

mvD
זוויות

צוות
שעשוע

במשא
יילבד

כמלניך
חגורה

שנצים
 שרוכיםשנצים,
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 היוונית פי ,על מ-negrementer נגזר הנראהכפי
.necromantelaמשום המתים"(, אל -דרישה 

 הצורה את והשווה לקדומת נחשבה המלהשהתחלת
 מקרבים מילונים Ingrcmcnter).המקבילה

gramenter
-8armenter-ל 

gaimenter ,"1"להתאתן 

 "אכף", יweh-vai-88. הגרמני השורש שלמיזוג

 זה שאץ מסהבר, אבל "לקונן"(. lamcnter,והפועל
 מקו צלילים דימויאלא

 יז. נידה2400
 cotonקדטו"ן

 26. מס' לעילראה

 יז. נידה2401
 cotonקוטו"ן

 26. מס' לעילראה

 יז: נידה2402
 sovineשובינ"א

 יט. נידה2403
 fenogr(iפינוגר"י

 יט. נידה2404
 שחורצבע adrementאדרימינ"ט

 358. מס' לעילראה

דיהה יט. נידה2405
חיוור paldesפלדי"ש

 שאץ ועוד(, 932 מס' לעיל ,למשל ראינו שכבראף
 התנו 2-=5(-(, ,או 5- בסיומת יחיד מצורתלהתפלא

 של צורה הפירוש. תוכן לפי כאז' לראותמעדיסים
 אי-אפשר אבל - 1"להחוויר"( paloir palir,המועל
 בלונדהתם הסופית. ל-5 הצדקה זו בדרךלמצוא
 פליטת זו הנראה, כפי אבל, "חיוורים".מחרגם
קולמוס.

מממר יט. נידה2406
 כתמיםבעל 146טי"י
 "השרתי. היין על רש"י פירוש יש מכתבי-הידנאחד
 יתכן, לא אך המשנה(, )בסוף בלע"ז" טיי"אמנומר
 tajed טי"ד מתקנים: כן אם אלא רש"י, מאתשיהא
 לראות יש בלונדהיים שיטת לפי יותר,. עתיקה,צורה

 המתפרשת. המלה את השרוני" ב" ולאב-מנומר"

 כ. נידה2407
 enplastre אאינפלשטר"

 1449. מס' לעילראה

 כא. נידה2408
 tenvesטינביייש

 2361. מס' לעילראה

אוצמא כג. נידה2409
 rY) )שלאישכן pruneleפרוניל"א

 בדפוסים.חסר

 עינייםגבות כג: נידה2410
 גבת-העין sorcilשורצי"ל

 ביחיד, ולועז עינים- נכות 'גבינים. מפרש רש-יכאן
 ונראה, ברבים. לועז רק הוא ( OD) .2340 2343'יעיל

 הגבוח, שעל בשערות מדובר ששם בזה. הואשההבדל

 היינו הזקן לגבות בדומה - המתגכק בעורוכאן
 9%2(, מס' לעיל ,ר' אחרים במקרים כמו אך,הסנטר.

 רבים. של איננה 5- שהסיוטת אפשרות, גםיש

סנטר כג: נידה2411
סנטר mentonמינטו"ן

)צדעיו%צדעאם[
מדעיים

 מטנפותדה"ב
ליחה gleire Iglairelגלייר"א

)אציליו%אצילים[ ל: נידה2414
 בתי-שחי 51(ש155פן 8150105אקשילי"ש

 פרהבאמילא
כותנה

פקולץ
כותנה

פרקדנית
פרקדנית,

 הגב עלשוכבת

תלתן
 )גרגרנית ה ב ל יח

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

חרת

קשור
תחבושת

פשוט
 רזהדק,

 כס. נידה2412
 5טוקחס1טינפלי"ש

 כט. נידה2413
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 "מתק", של יתש aisete ה= 4too 334ל
 הם "אצילים" גם "מרפק" שגם הדעת, עלומתקבל

 זה, במקום בולס הדבר מרפק. הגום קוראים שאםמה

 על מומיים כשבתי-שחיו העובר את לרמות קשהכי
 מגמזן אחרי נמשך שרש"י חשש, ומםארכומהיו.
 נסקום רק זה ולפי סואץ. לבק "אציל" בקהצלילים

 )בית-הרוחי( סוס48 הפירוש ( 1 709 מס' )לעילאחד
 מס' לש"ל )כאן, הנותוים המקומות ובזשלושתמוצדק,

 דווקא גורס התלמוד *33 כשבטס' - 2368 ומס'*33
 גרסה גם שהיהה יתכן, אולם "אשיל", ולא"מרפק"

 כשזדה )המפורש במרפק מדובר רש"י( של בספדוזו
codeנ7- )ע' ב' בלתדהים גם ור' (. *193 מס' לעיל 
 , לו.(. )מנחות קיבורת דה"ם בתוססות ובסרס72(

 לא נידה2415
 (חפען wanו"ן
 8**. מס' לעילראה

 לא נידה2416
 clerקלי"ר
 956. מס' לעילראה

 לז: נידה2417
 ןאישטורדישו"
estor(iison

 9*5. מס' לעילראה

קמטים מב: נידה18*2
קמטים froncesפרונצי"ש

 81*. מס, לעלרא"

שומא מן. נידה19*2
יבלת (סטזזסין werueףרוא"ה

קפפ מז. נידה20*2
קמטים froncesפרונצי"ש

 פרונצ"א ממתכי-היד כאהד נא*. מס' לעילראה
fronoe,העכרי. לנוסח יותר המתאימה גרסה ביחיד 

שוקץ מז. נידה21*2
פטמות poi~onsפיצונ"ש

 להחמר אפשר כסילופם. חסרה הצרפתיתהמלה
 )מכשיר poin~ons א(במקום דרכים: כשלחשאוחה
 )אסתת(, $Fa מלשק הקסבת ב( ע-קר; והואדוקר(,

 )חזה(, נמק מלשק ג( הקטנה"; -האפונהכלומר

 העובות, עם בהתחשב אולם, החזה-. "קצהכלומר

 )שיישת"ש, כך טרם אים מכחני-היד אחדשאף
 )במילתו, לף פתמצ"ש(, סונצינו וברפוספומבונ"ש,

 )באמ"ן( נוסף כהן-יד לפי לקרוא, מציע 786(מס'

 משמעות. באותה biberon.ביבירו"ן

בתלה מז. נידה2422
 נמאס מפרין, encretsantאינקרייושנ"ט
Icncrcissailtl

 מקכי*ת הוראות שחי "בחל" שלפועל מסביי,רש-י
 אחרה להראות ירינה להימאס", ו"להפריע,"לגדול"
 encreisant, המלה על בהצביעו בצרפתיותהקבלה

 יטש4ת0, )לשק "מהגדל" משמעותה אחדשמצד
 משמעויה שני ומצד fcroitre, היום שלבצרפתית
 ד~פעלים שם בץ הדפיק הנראה כפיengreisant). אחי לקרוא צריך זה )במובן להפרש""להתל,

 'Ob' ליל ר - המע השמ מקור ואץ מקרי,הצרפתים

873engris מכבק-ם(. 6$סתס 970 ומס' רוח( )עז( 

עת מז. נשה23*2
ענבל batantבטנ"ט

כמשוף מח: נידה*2*2
 להסתחבלשפשף, זס(סזfrפריי"ר

 1210. ומס' 2 מס' לעילראה

 נ. נידה2425
 0708קרו"ג
 323. מס' לילראה

 נ. נידה26*2
 טט5ס8 אגירוד"

 צבע( מפיקיםשמשורשו(טט5טטש(
 323. טס' לעילראה

נפה
רחת

ברור
 נבחר טהור,בהיר,

תוצבא
 מבוכה הלם,עילפון,

סרוס
 )קורסם?(כרכום

קחצא
 )צמח, ססילאיסטיס,
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ע~שץ נ. נידה2427
 עולש crispele lcrespeleIקרישפיל"א

 352. מס' לעילראה

 נא. נידה2428
 poliolפוליו"ל

 נא. נידה2429
 sadreeשדריא"ה

 434. מס' לעילראה

 נא. נידה2430
 tajerטיי"ר

 נא. נידה2431
 aneidאניי"ד

לבש"א נא: נידה2435
קשקשים esjardeא"שירד"א

 היום הדג. עף שעל באחדא כל את הכוללתמלה
 "קיסם" של המשמעות רק icharde למלהמתרה
 לשיפורן(. מתחת או בעור הנכנס עץ שלנרסיס

ניע נד: נידה2436
 האף צואתניע, cracקר"ק
 crac כי דעתו, את לקבל וקשה בלונדהיים. מתרגםכר

 כלכמר: רנרק, צואת הוצאת קול תיקף כמסתבר.הוא.
 -לירוק-(. cracher, הטביל נגזר זוממנו הכיחהרוק,

 מונה המשנה כי סתם, רוק להיות יכול זה איןאמנם
 סמיך ברוק שמדובר אפשר, אכל הרוק, ואת הניעאח

 וניעו" "כיחו על רש"י פירוש ר' צלול. רוקלעומת
 החוטם" "ליחת ניע של הראשון ההעכר ע4 1. ג:)ב"ק

 אגב ןזן גופיה מתוך היוצא "רוק בסוגריים:נוסף
כח'..

 נה: נידה2437
 cuitureקויטור"א

 נו. נידה2438
 froitפרוי"ט

 נו. נידה2439
 (60בז"ט

 אותה של שמות שני הם ו-(60 (01י, רש"י דברילפי
 של הקטנה boterel. גם ור' שווים. אנשים בפיחיה
 אחר סוג הנראה כפי המציינת (. 1882 מס' )לעיל601
 קטנה. יותר אולי - קרפדהשל

 הבגדצדי נד: נידה2440
 בגדכנפי jironsיירונ"ש

 שיש הבנד, "צד "סטרא": הארמית את ממכיררש"י
 . יירונ"ש" שקורין ותפירות. קמטיםשם

מקדיר נו: נידה2441
 מחלחל trestrestטרישטריש"ט

 608. מס' לעילראה

שאה
 נענה שלסוג

קורנית
 )צמח(צתנה

מבמר
 שדה )לעבדלהכתים
 ם, י מ ת כבשיטת
 פה בו ללקטכלומר
ושם(

שבת
 ריחני( )צמחשכת

חימום נא: נידה2432
 )צמה( בן-חרצית piretreפיריטר"א
 הצורה גם ר "חיטות". בטעות מודפסבבלונדהיים
 (. 1301 מס' ולעיל pcletrcהמקבילה

תידה נא: נידה2433
 חונק-הדובאקוניטון, ט[0(טור"א

 ארסי()צמח
 בל)ע"ז( תור-א "החיאה. קוראים: מכתבי-הידבאחד
 רש"י. מאת זה אם רב, ספק אך . מאוד" היאומרה

חריע נא: נידה2434
 )קורסם?(כרכום crogקרו"נ

 המלה היחידה, במעם כאן. 323. מס' לעילר'
 "חריע", היא לקרו"ג המקבילההעברית-הארמית

 כרכום". "והוא מעיר בעצמו רש"יאבל

 סרוחהליחה
 מזוהם( )פצעכווייה

זבוגי
קרפדה

זבוגי
קרפדה
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פישוט נז: נידה2442
צעיף orelאורי"ל
 זה בגד היה כי בדן"(, פיסת bvl )"שלים orמלשק
 לף אך הבד. בשהי שנגזרה ארוכה, מחתיכהעשף

 שמדובר ההשערה, את ש מבז 619( )מס'במילונו
 )בלטינית הפה את המכסהבצעיף

~oris: 
.(os 

 והשוק הירךקפץ נח. נידה2443
 הברך מיתר 92ץ, jaretיוי"ט

שוף נח. נידה2444
 את )לערוךלהשתות ordirאורדי"ר

 לקראת השתיחוטי
האריגה(

 את לפרש בא otar שהפועל הדעות על יותרמהקבל
 העצם שם את מאשר *( ,הסמוך "המוסך"הבינוני

 הקורמת בהופעה "מיסך" מפרש שהש כמו"הט11י",
 אצל לתקן יש כן ואם 282(. מס' ,לעיל המלהשל

בלונדדהם,

קילור נח: נידה2445
תחבושת enplastreאינפלשטר"א

 מציע 154( ע' )ב', בלונדהחם 1449. מס' לעילראה
 במשמעות aplastre אפלשטר"א כאןלקרוא

 . משחה""

פשפש נח: נידה2446
 )חרק(פשפש puneiseפונייש"א
Ipunaiscl

דיהה סב. נידה2441
חיוור paldeפלד"א

 הגיסה לפי אחד, בכתב-יד יק ומצף ברפשיםחסר
 אינה אך סופק, המאוחרת הצורה כנראה שהיאפל"א.
 רש"י.סאת

 דפרזלאףטצא סב. נידה2448
 אנקול וו, crocinקרוצי"ן

 ברור, אבל אדשן בכתב-יד רק וסעף בדפוסיםחסר
 )ר לרה"ם אחר פירוש כל אק כי כאן,שסקוסו
 ףלנא(. בש"ס המגיההערת

צפק סב. נידה2449
סבון savonשבו"ן
 *143. מס' לעילראה

פפהק סג. נידה2450
 להתמתח, estendeilierאישטינדיליי"ר

]IestendeillierI להשתרע ן 
 )ר' estrelier למלה והפך הלעז ישתבשבדפוסים

 כפי יוסף", ב"בית הוא וכן ועוד, 596 מס'לעיל
 451(. מס' לעילשהובא

צמרמורת סג. נידה2451
 צמרמורת רעדים, frigonsפריצונ"ש

גוסה סג: נידה2452
 לפהק badeilier lbadaillierlבדייליי"ר

לולבים מה. נידה2453
מטאטא escoveאישקוב"א

 430. מס' לעיליאה

עקלים סה: נידה2454
 את המחזיק סורג redorteרידורט"א

 הקורה תחתהזיתים
בבית-הבד-

שיפח סה: נידה2455
 )צמח(סייפן gleid ]818]61גליי"ד
 סילוני רש"י. מאת הוא אם שסק, בכתבי-היד,איננו

 הפרח שמלבד מצינים, ימי-הבינים שלהצרפתית
 וקם-סוף. עשבים מיני כולל השםהידוע,

רימת סו. נידה2456
 רכילותדיבור, parledizפרלמץ"ץ

 654(. )מס' לף של משונור
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. 2 4 5  נידה סז 7
port פור״ ט 

 .נידה סז 2458
pointures פוינטורי״ש 

 נמל 2460 נמה סז.
chacide נמל ?ציד״ א 

 .דיבלי 2461 נידה סח
faldestol דקירות פלדישטו״ל 

 לפלוף
 ליחת העיניים

 טשטקי
 כיפא מתקפל

 2459 נידה פז. כופילתא
 פליסיא״ה flemie אחסל (להקזת דם)

ה פט: T 2 4 6  נ 2
pasmer פשטי״ ר 

ל 08׳ 103  .ראה לעי

 יתעלפח
 להתעלף



חלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 181"לעדםמפתחותא

 ת ו ח ת פמ

 mash) )באחיזת ondm מפתח צברקדש יבאהדש שהשים מפתח "ם: mnnDbשלחשה
ומפתח

~hDn 
 "ממבודים לוק בקרא בהכללה אחע. פפהש"ם שמרצדם הארמיהג או הצבריות

 הפקשש. בהשש סיפריה המתפרשת הפלה הפיד שלא ה-פי אףהמהחטים",
 אש, ואף ההשהתה בתוך גם הספר, בנוף לקיק הפהכאות הצורות כל את כולליםהמפתחות

 צה2"א : למשל הצהכים, של השוטף כמספר מצין המלה מקום זו. או זו מסיכה הסף ילשגיחו
 612, בצרכים וששה, במשך או ראלף צרך במשמד מהכר, אבינ"א הלעז פירושי: 2816 16ג12ג
 ו-616.2016

 עבריות באותיות הלעזיםמפתח

930אולס"א93אאצה"ר
930אולמי"ש 2016 612,616,אביינ"א
1017אתרעיא5*7אביר"ץ

1123אתדרשו"ך31אברחשד"י
 15511895,אוקריאן31אברושוך"ך

1563אוודו"ן 20662067,אגמד
 ***2822,אוהרי"ר917אגודי"ש

 830, 709, 377,528,אורת"א60*אגוסידורי"ש
 60,13181777*אגוטידור"ש
133אורטיא"ה725אגוטי"ר
 1699, 78*94,1*,אורטיא"ש*175אגדל"א
 2257 2066,1731,2190אטישו"ן

 א1619אוריע"ט0*11אגר,1"די"ש
 164 391,1579,אורהנטו"ל811אגיעוץ"ר
2**2אורי"ל*175אטל"ה

 *567199,אוריל"ש 3*88513,אדורשי"ר
 1258, 355,1002,אורפיטינ"ט 10891800,אדינטידר
2220 *5*351,אדריליץ"ש
2088אושסוי"ר 513, 358,360,אדרימינ"ט

537אושירי"ש 1260, 1004,1233,
90*1אווי"ר04*2

 12281379,אושיריי"ד5**אובהדר"א
2061אטינביש"ט 7*6*,אובלט-"ש
 2100*208,איבזי"ש1047אוכרידור"א
 *208, 7*18, 59,80,איברי"ש 890, 756, 1,173*1,אוברי"ץ

152*2100
101איגלינטה"ר1672אכי"ר

 1787 1169,1666,אינר"א1282אינטור"א
 639, 522,609,איגרו"ם*82אישילי"ש
.2*197918אוישיריא"ש

המספרים מכוונים למספר הסידורי של המילים בלעז בספר

הראל
Rectangle

הראל
Typewritten Text



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלפדםנופתחות אוצר182

 39*291,איר=מ"א 1186 683,1161,איגרו"ר
218איריצו"ן2259איגרי"ש

1513אירי"ש05*איומילי"ש
891איש"א1371אייכ"ל
36*אישב"א819אףיר"ה
*225אישבולנ"ט 1718 *119,128,אי"ם

 7111016,אישבניי"ר873איערי"ש
1698חישנרומ"ר5*7אינוישיי"ץ
 2189 1107,1365,אישגרסרניי"ר 3011911,אייטונידר"ר
618אישדרמל"א 2003 558,650,אינטורסף"ר
 12271705,אישהיד"א 657919,אינטי"ר

 5031537,אישיי"ר219אינטריטילי"ר
699אישררטר"ן 2238 *1298,212,אינטרח"ל

1687אישסבלי"ש *2264231,
0*18אישטוב"א89*1אינטרימיטר"א
 127163,אק8טובל"א2337אימרפלי"ד
723אישטודלי"ר1790אינלצי"ר

00*1אישסול"ש 1t4se ,1224**,אינמילולי"ר
137נאק4טום"ק1533

1609אק4טוני"ר 1372060,אינמישלי"ר
2218אישסורבי"ל1375אינמני"ד
1736א"4טורדיא"ה 1568, 03*209,1,אינפונדר"א

962אישטווזי"ץ2315
 1019, 9,737*5,אישסורדישו"ן 3*532,אינפחני"א
 17*2 2216,2255, 10371522,אינפישי"ר
 302186*1,אק4טורני"ל1108אינפל"א

*222אישטורני"ר679אינפלידור"א
 1970 0,1661*9,.אישטי"ן 1108, 7,815*4,אינפלי"ר

 2179**9,אישטינבו"ק1242
 803838,אישסיל"א 07*2 1449,1931,אינפלשטר"א

1719אישסילי"ש5**2
53*אישטינד"א864אימוינשייר"ש
 1910, 16,570,אישסינדילי"ר1236אינקוברי"ר
50*62*3אינקלום"א
 1620 11*0,1*1,א"טטונציל"א.22*2אינקריישנ"ט
 15101555,אישטינצילי"ש 690, *275,68,אינקריני"ר

 83*1, 333,1118,אישטירלי"ש 1938 2**1056,1,
23162398

 1576,אישטירנה-"ר970אינקרי"ש
1688אישטלו"ן1331אינש"א

1720אישטנ"ק92*אינשובל"א
 8331946,אישסר"א01*אינשובלי"ש
1736 )אאש(אישטר"א2167אינשלכח"ר
2218אישטרוביי"ל766 פוליקייר"אאירב"א
 85*83*,אישטרייל"א 17042383, שבונחר"אאירב"א

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 183"לעזיםמפתחותאתר

 504 *22, 198,203,אישפינגל"א 91*, 128,158,א"ססריי"ם
 *652137,אישפיני"ר 9*129521,

*190אישפינל"א 2242, *638,216,אקסטרינ"ט
 2253, 689,2157,אישפלדו"ן 22582262,

2292*216אישסרתנס"א
1016אישפצת"ר 15861616,אישסרי"ך

 2198 1683,2087,אהיפריי"ר *103, 866, 16,596,אישטרילי"ר
39*1אהספרת"ר1520

825אישפרת"ו 1300, 742,989,אישטרנגילו"ן
 1001, 797,802,אישק~ב"א1305

 53*2 37,1914*5,1אקסטרעלימינ"ט
35*נאישקוכי"ר1164איוסיא"ש
30*אישקובי"ש1164אישיו"ש

 1525, 1112,*88,אישקומ"א1144אישייביליד"א
 1909, 1165,1665,1812איויייק"ש
2256 2368 334,1709,אישיל"א
1084אישקורי"ט1366 אאישיליר"
 17221905,אישקורי"ל 24*1אישילי"ש

1932אישקורצת"ר 385908,אישינברת"ר
5*21אישקו"ש35*2אישיוז"א
1585אישקוש'ט1783אישיריטי"ר
 *55, 237,553,אק~קילונ"ש50*אישלאורת"ר
 89,14821624אישלויד"א

 1711, 387, 207,217,אישקי*ט"א *29174*1.אישלההסידור"א

 2364 2,1396,1671*23אישלךהיף"ד
 2671957,אישקיליטי"ש84*אישלו"סיד"א
622א"יקל-"ד1221אישלישת"ץ
9נ19אק~קלדי"ר 2*23 88,2335*,א"סלישי"ר
1373אישקלויני"ש*95אישלושטר"א
1336 אאישקלוש"*95 אאישלהוירנ"
80*1אישקלושינ"ט 971*אישמילי"ר
 1952, 712,1106,אישקלטי"ר*183אישפוינ"ט

13102223אישפוינט"א
2223אישקלטנ"ט882אישפוינטיי"ר
7*6אישקלייר"א 1837*183,אישפוינסי"ש
998אישקלייריי"ר 1071 517,772,אישפונדי"ש
 2173 *862,96,אישקלפיישו"ן572אישפיא"ה
1835אישקלפי"ר 502381,אישפי"ג
1152אישקלריי"ר נ546אישפי"ד
2182אישקניא"ש6*15אישפיד"א

 17321733,איו~קנצו"ן572אישסי"י
651אה~קפיניש6*15אישפת"ד
 2370 734,1125,אה~קצ"א *615201,אישפילט"א
265איקיקצי"ש995נאישפילי"ר

הראל
Rectangle

הראל
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלעדסmnnDa אוצר*18

1622ארל"ש 2208?182,א"שקרבו"ט
277אנפהי"ש 5*5839,אישקריינ"א
582אנפיינדר"א 993, 730, 8,717*2,אישקרי"ן

1640אנקרי"ש 1505 1098,*101,
 2073, 1936,*6,איש"א*108א"שקרי"ש
2326אקשקרפ".ט

718אנשי"ש961 א"שקרפי"ס()או
*178אפובלי"ל1200א"4קרפילתר"א

511אפוש"ט238אישחש-ר"א
9*7אפושטי"ץ1856אלבהיק"ה
 1821 829,1158,אפי"א 18802201,אלבו"ם
1072אפייטיא*ה חלבו"םדחה:אלבו"ן
590אפיסץ"ץ 26*1 1321,*39,אלואי"ן
 15971626,אפיננר"ץ 1852 630,1173,אלוישנ"א
696אפירציביי"ר 607, 185,390,אלו"ם

5**2אפלשטר"א 1700, 1177,1188,
12אפלשטרידי"ש 2291 1860,2000,

1080אפרובימינ"ס1802אלטי"ר
1713אפרטינימינ"ט 7*7, 704, 8,557*5,אלידף"ר

0*20אצופי"ר 1604, 1845,1422,
 *93196,אצי"ר1980

*71אקרופי"ר1087אלינ"א
177ארבלישט"א 827, 728, 376,525,אליינדר"א

*26ארדיפיצי"א 1778 1159,1332,
1109ארוולו"ד792אליני"ש
 2187 292,1276,ארונדיל"א 491685*,אליני"ר

311,*0*,1132,ארדל"א 1235, 837,1013,אלמינבר"א
1801,1157,1502 187* 

 2219 763,2062,ארישט"א1308אטוניאק"ו

1955ארישטוי"ל*135אמורטק-"ש
2064 רארשסי" ן806 ראמיהשנת"

 164182,ארישטי"שראה:אמינישסריישו"ן
765ארנעז"אאמינישטרישו"ן

521ארצו"ן 1288 505, 48,62,אמינישסרישו"ן
697 בלישט"אאר"ק *62863,אמירפף"ל
 9*19 1234,1803, וולו"דאר"ק3*19אמנייד"א
1591ארקוול"ט1223אמניימינ"ט

1068א~קי"ש1806אמשי"ר
 6611557,ארשידור"א1876אנגיל"א

2088אשטו"ר2390אאנגלי"ש
1720 1?(אשסה"ן28אנהי"ד
0נ*1אשטר"א1770אניט"ו
1164אשיי"ר 1769, 0,1215*,אנת"ד

 2063 2*1111,20,אשפר"א31*2

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 185הלצדםמפתחותאתר

23*2גסנ"ט2072אשפריל"א
859ביב"א8*7אשקל"א
21*2ביבירו"ן1737אשקר"ן

2286ביברונ"ש
604ביטיא"ה 52*2 51*,*1,בדהלה"ר
 1999 1861,1998,ב%ס"א559בובש"ר
*107בייר"א 2169*213, קריקוטני"אבהץ"ל
 935, 787, 659,702,בח"ש2135 שצילח"רבה-"ל
 1596, 1028,1317, 13691856,בוהק"א
18641657 )נוד(בו"ט
 656, 251,586,בימץ"ל39*2 )קרפדה(בו"ט
 12181935,*186בוט"א
 13471515,בינייל"ש 12291323,בוטו"ן
 2276 06*1395,1,בי"ק *195 4,1825*13,בוטת"ש
 316817,ביקה-"ש*111בחייל"א
1766ביקידור"א1864בוטי"ן
1383ביקידורי"ש3*בתד"ר
975בירצו"ל1882נתדרי"ל
2184בירשידו"ר1864בוט"ץ
 *836159,בי"ש1795ביא"ש
 3*15, 892,896,בישאגו"ד2296בהלי"ש
1*23 928, 717א,438,בף"ש

152נישלונק"ש 16521664,
*118בישצ"א 1267, 780,1114,בולוול"א

1302 אבלדימומ"1553
1707בלירי"ש530בוליול"א
1707בליד"ש 1362, 371,978,בחהי"ץ

 77121,בלי"ץ1871
 76*, 188,220,בליציי"ר נ570 גרי"דבו"ן
 743, 157, 1*, .5, מלנ"טבו"ן

 ן
,156*202* 

697 א)כלץמסרא(בלישט 1195) 6*967,11,
 0*70817*, אדסה( )גושבלישט"א 12191819,

1216בלישטי"ש 2117בלנח"ש 22023*6,בופי"ט 3*16בוצ"א
196בוקל"א ברוש"טראה:לע"ך

לע"ך 250בלשמ"ו 15992011,בורדי"ל 72022*2,לשמ"א1359בורבולי"ש 913ברבשט"א**21בטו"ד 9972059,בקונ"ש782בוריטי"ל 1050ברד"א2203בטה-"ש  1988, 1010, *9,56, זברדינננקשק

138ברואיש"ט2284 הפתח(מססגרת
6*2 אברוני" 208229, )ענכל(בטץ"ל

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלעזיםמפתחות אתר86י

55*2גלי"ד399ברוצו"ן
 2268, 2109,2131,גליר"א 2352 1350,2323,ברוק"א

 1990,22712413בריקי"ש
916גלייש"א 1390 *97,126,ברושדי"ר
1891גליצ"א*23 בלע"ךברוש"ט
 *65, 359,507,גלי"ש336ברידי"ש
 1254, 1005,1231, 253623,בריר'ד

 *197 863,1261,1763ברייד"א
317גלישט"א *6069*,ברת"ש
757גל"4קי"ש1755 אברינ"
1309גלמ"א 1870 230,1682,ברי"ץ

 1307, 932,1281,גלנ"ט975כריצו"ל
 2049 3,1370,1788*12בריקיק"א
 2068, 1299,2008,גלנ"ץ1213בריו~קי"ש

2692098כרמור"ש
 1612 10,190,גלצ"א57*ברצת"ר
87גלצונ"ש197ברצתר"א
 10*97,גנבח"ש2*8בשט"א

1985גנ"ט1090בשטונאד"י
1985גנ"ץ1090בשטונ"ש
2207גרבחלי"ש 215*20,בשטי"ל
 2*5, 102,342,גרביל"א1858בשטיל"ש
 852079*1, 1069, 1033,1060,בשטי"ר

 899 576,676,גרדי"ל1991
 19221960,גרדיל"א588בשי"ן

1367גרוא"ה

1545גבל"א
56*1גרטיש"א

1560נובירני."ל
2075גרטישי"ר

 586::נגרטי"ר 1003, 144,357,גומ"א
,11831358 

757גוניל"~קי"ש
1570

1*2גריו"א18*1גור"ג

:::::גפן2270גושי"ש
1291גירופל"א

 16131896,נרישל"א

0**גירנו"ן
1775גרמטיק"א

:ז::~פ"ה ב::ה:6,::ב:מ~ס:"י
)ר""ש.וימ"א(נימ"א *198, 7,1230*9,

2152
,2681009 

1655גלונ"ץ
 1808 1756,.1352,גרפי"א

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 187ה~הםמפתחותאתר

937דרומונ"ט 2127, 162,1171,שךן
192דרומי"ל2140

 1902 1503,1571,דהשי"ל
2120דולני"ש
 1849, 92,602,הומי"ר958דזלורינ"ס

ן 894, 552, 71,427,דזלידיר"א
2388

56,370*,326, זהימלו 59*1, 910,1051,

,1542,1799 2372 
,1055,115* 1304 

2372דולידירי"ש
,15062113 

1202הושי"ש1743דןקיד"א

 17061810א, להסררי 12521253,דןקה-"ש

2065הילמ"א1253דיקח"ש

1956העמי"ש1253דהחש"א

 15932278,היהיו"ן8*11ד"י

1137הירני"ש7*8דיבנ"ט

1830הניטו"ן5*19דיגרטי"ר

823הנפיר"ש 81605*7,דיגרי"ד

 1933, 496,1324,הצק"א555דיגרי"ץ

1986דיגרישילי"ר
,2048,2159 2176 

134 טדיהי"
,22362240 

2133הצקי"ש1269ז-סרונצח"ר

2181הספל"א1032דיטריד"א

584הרפ"א1032דיטרי"ט

2180די"ן
 1093, 125,419,ודי"ל1729דחנטיר"ש
12172365דימינצח"ר
93*1חיל"ש 20902153,דימציד"א
 12341949,וולו"ד5*19דיפרוטי"ר
 81*1 86,1150,וולטו"ר2069"רונח"ר

 13971399,וולטי"ר2289דישאינבילי"ר
789ווליא"ה2183דישבךזי"ר

 50*1 111,831,וומיט"א2181דישבולטיר"ש
187יאול"א1569דישטיטי"ש
51ראולי"ש 672, 461,620,דישטינפרי"ר

1176,980,867,יכח"ר 8*319*11,
9551380דישיבירי"ר
1382 שידונ"395 רזישילצי"
 627, 6*300,5,מדיל"א285דישירי"ר
 1022,11512210דישפיני"ר

 5879,הזילור"א 1138 4*90,7*,דישקומברימינ"ט
58רדיליא"ה1751דישקחמדר"א
 2230 67,319,ידילי"ש285דישקרגח"ר
1232ידריאו"ל285דישקרח"ר
 תביי"רראה:יוי"ר1023דישרציני"ר
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הלצדםמפוטורת אתר188

88טורבי"ל 01639ו9ח,ה"ל"א
1212טורטוריו"ש1419ינ"א

 **1238,סורטי"ל710ינדלשטיי"ן
2004טורטי"ר973ינטוש"א
 *587205,טור"ן 821907,ינטרלי"ר
2357טורניד"א907רנטי"ר
887טורדדתר"א 1903, 710,1633,י"ץ

179טורנהץ"ץ2055
 1667304,.טורני"ר2325דצ"א
715טורסו"ר115יצי"ש
568טו"ש108יר"א

 1388*9,סושי"ר 670,585,1133,דרוא"ה
168טיול"א 87*1, 9*1168,13,
 ן 31*,8*1,טיולי"ש 19*2 1,2338*19,

 OIO!*1*83,1ירואו"ש
06*2טי"י1238ירי"ש
06*2סי"ד1180ירני"ר
 מ" גס:)ראהסייל"א 663 *279,30,דשד"א

 11,675879ישטרדור"א
 1273768, 18831940,דשיא"ה
 19,1939953*1וכ"א
 43נ*25,203ולו"ס
 2235307, 7891092,וליד"א
32327**1ולק"ן
 1038768,טיילי"ש 1532, 8,953**,ו"ן

 2080,217,טהני"א15*2
806טי"ץ 20392229,וני"ר

30*2נךי"ר גרנצ-א( גם:)ראהורנצ"א
 2108*,ניי"ש *32 280,305,

7נ21סיי"שלבלנת"ש1211חסקרו"ד
7*21טי"ל

02*טילתר"ש 1560טיטו"ן 2162277,חלדרוב"א  121!2101,טינב"א2339חלררובי"ש
 60*769,1,טינבי"ש

2408 2132, 95,2129,טבחיא"ה
07*1טינלי"א 82265*22,

 388,655,טינלת"ש120טוברי"ש
 391!*722,117טודי"ל

5*2טינפיילו"ן760טהילי"ש
 20911138,טינפינ"א 201771*1,טודיל"ש
 309,1207,סינפל"א1901טוניל"ש
6*17 *220 994, 55,167,טונינ"א
 12*23%72,טינפלי"ש 33*2 2171,2172,טור"א
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 189הלעדםמפתחותאתי

 693, 106,562,סריציי"ר1314טינפרי"ר

23201987סינרו"ם

65*1טריצי"ש688סרנרומ"ש
2250טרי"ש...715סיפו"ר

 1926, 608,732,טרישטריש"ט 1029 260,337,סרפינו"ן

 2021, 8,1951,1961*16סור?י"ל

 1*225024, 11171120,טלו"ן
2250טרישפשי"ר 263266,סלימשי"א
64*1סרמי"ש 1025, 74,297,סלפ"א

 9741101,סרפי"ד 2197 2193,2196,

184אט"ש307ס"ן
7*12טנבו"ר
 1606, 55*1101,1,ספי"ד

 1067, 979,1012, אטקמק

1726
,1268,1337 ,1372 

אי"ש:176"י"ש
 2390ב:1,

328 )?(סראפנ"א
2160יב"א1072 אפיסיא"הסרג"א

2017יבילי"ש1072טרגסיט"א,?(
72יבנ"ץ 2*17 312,1046,טרואיל"א
523יווזילי"ש1351טרוול"א
 1*128017,יינדרי"ץ1178טרף"א
8*17ירנטור"א1701טרונצו"ן
1631יוסילי"ש386טרונצונ"ש
8*17יונטור"א 1635 987,1358,טרונ"ק

 778, 547,775,יונ"ק36*1טרונקי"ש

13781918טרו"ף
 1283, 338,768,יונקתרי"ש1378טרופ"א

1561 *804163,טריק"א
 16911697,יושרמ"א1670סרוקי"ש
0*12תבקמטרידור"א1032טרטיר"א
 755759,הדר"א785טרי"ב

132יד"ש1351טריביל"א
 2263 1833,*124,חמ"א96טרי"א

 2089 י11"ל()ראהגם:חנף"ל *232 69*1351,1,טרהדר"א
14*תניליירי"ש 1587, 754,1190,טריל"א

*1*חנרלי"ש 22252385,
 687, ינףיל( גם:)ראהינו"ל758סרתלי"ר
2275 2025 653,2005,טרהלי"ש
 1*2616,ינחבר"א982טרי"ש

58*חני"ש 1629, 1078,1615,טריסיא"ה
 1815, *1077,142,חנציבי"ש2221

 2321 2175,2318, 901, 883, 9*299,3,טריפת"ד
 0**10702,חרונ"ש902

1291חרופל"א2313סריצידיר"ש
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הלעדםמפתחות אתר190

לייטרו"ן71*יישי"ש
לי"4ירד"א678משנ"א
לימ"א1528ילרייר"א
לימרשי"ל 18741,ילונציא"ה
לימישיל"ש1887עימיל"ש
לימו"ן1891עיצ"א
18ילניצ"א
לימונ"ש1735ימנ"ט
לימושי"ל49איסמי"ן
לימט"ו 2377*15,יפריט"א
לימיד"א 751457*,ירדונ"ש
ליסי"ר3**2ירי"ט
לימ"ץ1433ירפי"ר
לימצ"א 2391241,יש"א

לימצו"ן

 ה א תשורלגג 374 118,289,לחי"א

 ל גיי2389לוטי"ן

,1982לד"א
1627ליי"ש

 ש לו נטל

2363לישנ"ט
לינסילושי"ש

לינטר"א 63*7521,לומישיל"ש

2237לונבי"ל
 ש נטרל

2233לונביל"ש
ליצ"א

 ו905לונברדיא"ה
 שלצ*120לופינ"א

 א שטי2*1לוצי"ש

 1595 658,934,לו"ר
 אל"4ק

ו1713 אפרטינימינ"טלו"ר
ל"4קיי"ר 1*10, 786,1027,לוריי"ר

לס"א 13161658,

2110לזו"ר
 אלנטירנ

לנפ"א 2170 465,1868,לזר"א

לנפנ"א 3531776,לנל"ן

לצי"ש 705753,לטי"ש

365ליאת"ש
מאניק"ו1841ליול"א

מדירינ"ש 31736,ליטוארי"א
 שמדירני" א להסוג"ראה: אליטוג"

מדרינ"ש729ליטתרי"ש
מדרי"ץ1968ליטרו"ן
מחי"ל נ178, 1780,*62,לייטוג"א

מהרל"א1889
מוט"א2355לתטוגי"ש
631לייטו"ן
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 191"לעזיםמפתחותאתר

39טינחחח"ר2288מתד"ל
 *6*, 63*,32*, אטינט"13*1מוטר"ש
 3*131518, 18812202,סרו"ל

 1753, 7*17,17,סינסו"ן869סרהמט"א

11*11102מו"ל
 2358 356,1259,מיו"א1923מול"א
210מיניישונ"ש1556פולה"ר
 97* 487,*18,מינישטרי"ל1096סולי"ש
1296סינצידור"א *1878188,מול"ש
2083סינצ"זי"ש 1292162,מחוש"א
 *28685,מינצה"ר 1710, 330,857,סוקיי"ר

2351טי"ץ2036
604 ביטיא"המי"ר 579 293,563,מוהטץ"ר
 2058 8*18,.89*,טירייף"ר278טורץ"ר

1297מירידהר"ש.1598מורפיטנ"א
 1689 1193,1353,מירילי"ש67*מורשילונ"ש
798סירצחר"ש67*מורשילנ"ט
2302מירקצ"א791מורשיל"ש
 1526, 0,1197*6,מישג"א 1554, 9,541*,מושג"א

1816,185*,1867 ,1869 
8692266מושטיד"א
 532, *51, 155,367,מישטה"ר1083מושטהץ"ש
 868, 869,534,591מושטיצ"א
 2283, 1090,1906א,236מושטניצ"א
13462376מושטניצי"ש

 2322, 68,2319,.מיש%יר"ש 82288*6,מטו"ן
2332 853, 310,669,מטונ"ש

159מלו"א 12251529,
 1814 599, *29,27,מלוי"ד995אמטר"א
598מלי"ש1969טיט"ל
 סלנ"ט( בו"ן גם:)ראהמלנ"ט 1898, 597,1630,מח"ט

19151425
 1730, 378,1387,מלנ"ץ טיל"א( גם:)ראה עיףים( )מחלתמהל"א

,296,1293 ,1538 ,2107,2119 2122 
 1992 08*,**3,מנטי"ל 23282330,

1035מנהדור"א1602מהל"א)קשקשתשריק(
5*20מנח"ך270מ%%י"ר

255מצ"א 2002 610,983,מח"ץ
*25מצוג"א2290מישי"ל

2099מ?ייד"א2245מהשילי"ש
770מ?יקץ"ש 321499,מי"ל

880מציקר"א2120מיבי"ש

 619922,מ"ק1856מ%ו"ז
 4*62618,מרתי"א921מעי"1
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלעדםמפהפקות אתר192

פדהשטרי"ש 1011, 18*,7*3,טתד"ל
פואקר"א 2168 0,2077**1,

סודגר"א *69215,מרסרינ"א
סודרי"ץ1686סריקלציא"ש

פוט"א *153, 976,1135,סריש"ק
פוטה"ש 1760 679,1727נ,

 23*1, 3,1099*5,סיק"א
פו"י1678

סף"א1*12מש"א
פףי"ל)עא5(1638סשבו"ם
פהי"ל)שששקמ 1675 1638,*121,טש"ס
 1797 98,716*,משי"ש

פהלש"ד
פהלי"ר

 אסהעדר"339 אנביס"
 )פהשל(פרנ"ס1739נברידור"א
 עצם( )שספרנ"ט קחשטינסר"ןראה:נובל"א

סרנס"אנובל"א
פינטו"ר2389נתדו"ן
פרנטור"א5*23נףסו"ם 996נישימינ"ט
פינטורי"ר 504, 9*2, 213,223,נחשק"א

פרנטורי"ש 1673, 713,1257,

:ממט::נ:נחשקי"ש
פיצונ"ש 12512076,מאי"ל
 (foigon)פףשו"ן5*12ניאיל"א
מטר"אר

,325,1059 1703 
פי"שו"ז)"שיס9(

פוישי"ל 2617*, אנהל-
פולת"ש1335נ"ןפלי"ש
פחידורי"ש1739נפרדור"א
פוליו"ל2227נרבונ"א-

 אפח~קייר"186סנבק"ו
 רפחה" א1926סני"ף
פולפ"א2382ספונ"י

פולפקי"ץ
סולפיי"ר19*1ערי-ך

פולצי"ל1773פאולו"ש
פוסהל 042267*1,פאו"ן
פוטיל"ש2191 שלף"אפאו"ן
2**פגונ"י

הראל
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 193הלעזיטמפתחותאתר

1496פחשיר"ש1200פונד"א
2165פושט"א139פונדו"ד
1495פושסירנ"א156פונדו"ש
1669פושי"ד2274פונדר"א

 2308 422,820,פושי"ל 2273 2252,2272,פונדריל"א
*83פושי"ץ1198סונררילי"ש
 *20621,פושל"א6*9פונסו"ן

1823פי"ג565פונטיינ"א
1823פיג"א2446פוניש"א

318פיגי"ש 2393 1339,1937,פונ"ץ
318פיג"ש 14762146,פופמ-"ש
2395פידרף"א1290פופליי"ר

5*13פיילי"ש 1081, 70,903*,סורגו"ן
5*13פיולי"ש2309

*177פיטרו"ש793פורג"ט
1325פחור"א 938, 731, 540,719,פור"ט

)ראהגם:פ"טר"ל(פייטרי"ל 1865, 995,1042,
,22*62*57 16*7

 פיטרי"ל( גם:)ראהפייסר"ל719פורס"ו
 205257,*67פורי"א

1900סיי"ל329פוריידו"ר
1167פיילול"א *90, 3**,183,פורי"ר

2331פח"ן 13941866,
363פחנ"א 1610, 7,835,811,פוריל"ש

1501סח"ץ 17792386,
363פהצ"א 2029 469,814,פורם"א
923פישו"ל966סורפח"ש
 595, 12*,00*,פיישול"א 629633,סורסירי"ץ
21301201סורציט"א
12*פיישולי"ש 2397 112,1203,פורצינ"ט
531פיישול"ש 6802097,פורציל"א
1156פהשיו"ן 335,*21 ,771 ,888, (forche)פויק"א

 15721636,פקישיל"ש 969999,
 972, 0,767*420,8, )"סק(פיל"א 11,7*6 ,750 ,1398, (porche)פויק"א

,16031809 ,98*,986 ,1104 
 1575, *2178,1408,157פורקיידי"ש
 16191791, 18052031,פויקי"ש
 18851900, )ס8ק(פיל"א 31000*9,סורקקל"י
 1712, 302,813,פילוט"א 551, 28*, 70,351,פושף"ר

,7*0,971 ,985 1886
2199 רודונט"אפילזט"א 1326, 1015,1270,
 812990,פילו"ן 1*15, 01,1527*1,
 851, 228,727,פילסר"א 1798, 1573,1792,
 2390ג1959,1584, 18172305,
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלעזיםמפתחות אוצר194

1191פירשק"א1301פיטר"ו
 877*17,פירשקי"ש2082סילטרי"ד
2130פישט"א 8*12, 55,581*,פילטרי"ן

2150פישיל"ש2295

1900 (resle)סישל"א52*סילטרי"ץ
1966 (nsle)פישל"א85פילטרי"ר

8*21פ"סלי"ש 80*, 29*, 180,406,פילטרי"ש
535פ"ל 1466, 32*1122,1,
7**2פל"א 15502311,

2293פלבי"ש 122539,פיליג"א
 7**2 1226,1757,פלד"א6פיליד"א
1576 "את( 'י"בפלדו"ז1301פיליסר"א
 507 621, 60,533, גלם( )עשת,פלדו"ן 508512,פילי"ר

9721512פילי"ש

 05*6322,פלדי"ש 1279, 327,927,סי"ן
 75 *5*, 07*,308,פלדישטו"ל1650

 033 1170,1094,1175פינרידור"א

י 235397,פינדנ"ץ
,22822461 

2200פלוט"א7*20פינדר"א

2102פלומ"א 920, 1*8, 383,392,פיעגר"י
1662פלומב"א 17*1, 1113,1303,
 פלומי"רראה:פלומי"ד 2001, 1873,1950,
 1863, 606,1187,פלומי"ר03*2

 2116 7*739,1925,19פיניי"ל
 3722161,פלומי"ש 5*223,פי"ק

1103פלונס"א1855פיקידור"א
1389פליקהדר"א 381405,פירדרי"ץ
1389פליקידרי"ש968פירסוצי"ר
 31582**1,פליקת"ר968פירטוצ"ר
1996סלוקי"ש925פידטיק"י
 2761839,פלורונ"ק1807פירי"א

2200סל"ס32*2פיריסר"א
 511. *38,148*1, )מטיל(פלט"א1796פיריי"ש

2035פירסטיני"ט
1879 )שטוחה(פלט"א664פירמטיני"ט
 )מטי( פלט"אראה:פלטינ"א897פירסידורי"ש

*76פלי"א1758פירטי"ל
6*8פליט"א1758פירט"ל
*189 אפלהד"1762 אפירמלי"
2028פליידי"ץ*151פירמנצ"א
 2402012,פלת"ל 71*1, 6,751*4,פירנת"ש

 0*3, 181,231,פלץנ"א 2304 1975,1997,
 70*1 1668,1363,1364פירק"א
 15*11531,פלינדר"א925פירקי,ש
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 195הלעדםמפתחותאתר

 1נ111517לפרומיי"ר2143פלתנדרי"ש
226פרונט"ל1056אפלינ"ש
 09*23292,פרוניל"א 1580 536,909,פלישיי"ר
145פרומליי"ר698פליישי"ן

**סרומלי"ש909פלהשי"ץ
 735, 72*,37-36,פרומ"ש 1076, 39*,175,פלימיא"ה

,11*8,172* ,1750 ,14531519 
1115פרונםת"ר2459

20*2פרונצ"א761פליקי"ש
 8651039,פרונצת"ר1693פלסי"ר
 18*2, 481,1559,פרונ(מ"ש2378פלניאנ"ט
23362420פלנ"ק
2047פרטי"ר1*77 (fianche)פליק"א
783פריבי"ד 1128,1386 1617, (planche)סליק"א
 1182, 1145,**5,פריבי"ץ 1589 838,105%,פלצקי"ש
 1361 0*1285,13, 2231, 4*493,20,פלנק"ש

 *168 529,1368,סדי"ס *2239233,
194פרה"ם550פלפי"ש
 1930, 2,1210,סרי"ר2200פל"ץ

*2*2 8071607,פלציד"א
233פריי"ש 636800,פלצט-"ש
 1119, 321,900,פרימבר"א 82052*15,פלציל"א
11021715פלשטי"ר
 פירמי-ש( גם:)ראהפרינה"ש1978 (palastre)פלשטר"א
22811521 (plastre)פלשטר"א
2451פריצונ"ש*102פעוש"א
 965, 68*,366,סריש"א*102פניד"א
 1105 1049,1062, 9211500,פני"ל
63פריש"ק33פני"ץ
2456פרלידי"ץ7*8פנ"ץ
 42081*6,סרק"א 2086, 161,810,פנצ"א

 10571973,פשול"א 2136, 2092,2126,
681פשטיד"א *223 2139,2232,

 62*2 103,1313,פשסי"ר519פנ"ק
637פפ"א

1929פראשובי"ץ

 t~PW11::~2192זז:1 ' )?(בב

918פרובינ"ץ
 *92, 611,872,ציבו"ט

17521562פרובי"ר

793פרוג"ט
1677ציגוני"א

706פרודנ"א
1306 "רצק

668פרודני"ש
2206 דרואצ

1416פרתוי"ר
 21512206,צידרי"ש

566צומול"ש38*2סרף"ט
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלעזיםמפתחות אתר196

קיטור"א 2362, 589,1030,ציפי"ש
2366

קרי"ס 501, 225,258,ציעל"א
קךלי"ש 1646 1239,1565,

קוי"ן 1360 1091,1181,צימ-"ר
קיניונ"ש1181צינד"ל

קינ"ץ1558צינטוני"ר
קיפ"א5*17ציניל"א
קוכלדפי"ל160צינפף"ל
קולא"ר 809, 95*,160,צינפיי"ל

קולדר~א 20852356,
קולומי"ל2209צינפיי"ש
קולטר"א2166צינציל"א
790צינצילי"ש
 מצהד"אקוליד"א 22112212,צינקרו"ן
קולידף"ר1%91 רצינשי"
קולידויר"א *23179,צי"ף

קולח"ר603ציפחר"א
 רקולי"1628 אצירי"
קומטו"ן 7622312,צירי"ש

קוססלחנ"ץ 751334,צירישי"ש
קומפרי"א66*צירפף"ל
קונבלי"ר1614צייק"א
קונטינ"א931צירקו"א
קונטריד"א2032צירקל"א
קונטרידי"ש580צירקלי"ש
קונטריפיי"ט945צישטירנ"א

 רקונטרריי"
קוני"א

קונץ"ש2188קוא"ה
קונמובר"א 1851 322,1764,קוב"א
קונסושט"א5*8קוביד"א
קונפלינ"ט56קובק-"ש
קונפליניינ"ט1036קובילי"ר
קונסרידריא"ה832קובי"ש
קונקי"ש 1*132213,קוגילו"ן
קונריי"ד*193קוד"א

קונרידי"ר 799, 73*, 52,175,קודינ"ץ
קוסדר"א 1695 878,1155,

קופירט"א 850, 189,515,קו"ט
קופל"א 1333, 1256,1271,
1540

קוצונ"ש573קוט"א
קו"ק 1827, 393, 26,136,קוטו"ן

קוק"ו 01*24002,
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 197הלעזיםמפתחותאתר

1287קלושי"ץ1642קוקי"ט
*35קלסירי"ש303קוראנ"ש
*57 אקלהד"1696קורבשל"א
 *1588235,קליץ-"ש1079קוודוא"ן
 92360*11,קליפיל"ש1888קוחץ"ש
1694קלינ"י**15קורי"א
 2057, 956,2019,קלי"ר1656קורי"ל
 2416*237, 10181020,קורי"ר
2213קליר"ש 9331185,קור"ל

685קל"ץ1581קורמיי"ר
 1131, 1116,1127,קלצו"ן *7* 5,166*,קורסי"ש
17381266קורנ"ט

 1040, 105,852,קלצונ"ש02*1 נהבל"אקחאסינסף"ן
 1761 2270,1121,1289קהש"ש

13*קלצי"ש2071קיבידור"א
1981קפבר"א 9,66,502*212,1,קיביל"א

11*קמיש"א 578, 561, 509,556, 1967קש"א 1129, 601,1088,
939קמשל"ה 1872, 91*1139,1,
 קי5יב"ץראה:קניב"ץ 6*23, 1977,2303,

ן
15*קניהושי"ש2371 677קנילי"ר 1590, 273,510,קיבילי"ש
 21*1, 99,592,קנפני"א1637

1677א 73*1951,קיבהנינ"א
3*3קפיט"א 1357, 191,1097,קיבישטר"א

*87קפר"ו 72*1*138,
 2174 389,700,קסרץ"ר1592קיברונ"ש
 60*2 860,1836,קציד"א1608ק"לו"ש
 1320א522א,קקול"י2026קימ"ש

 19271942,קדבומדי"ש1618קלימס"א
 51772*16,קרבונקל"א649קהי"ש
 *167 75*,110,קוקיונ"ש 1916 1075,1516,קימב"ץ
2348קרדיניל"ש5*17ירל"א

 7**1 3,662*6,קר"ו107קימליב"ש
2112קרוא"ה1618קירליט"א
1696קרובי"ל *165, 931,1649,קישנ"א

 1294, 323,1007,קרו"ג2009
 *211, 1328,1329, 2195, 3,1728*8, שורי"ץקלב"א

2298,2*252*3* 
 1621 391,1579, אורשנטי"לקרו"ג1048קלבידור"א
 20462070,קרו"ט1528קלריר"א
 *2112211,קרו"י 1311, 1*276,11,קלו"ג

 856, 17*, 135,150,קרוישו"ל 18221839,
 2359 889,898, 7761983,ש"4סר"א
קרו"שול"ש1983*ושטר"ו

.
2027 

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלעדםמפהמהות אוצר198

262רודי"ל*59קרו"שי"ל
1160יודילי"ש9*8קרישנ"ט
13רחמי"ר1912קרול"א
9*9רף"ש1126קרוצ"א
1536רה,מ"א8**2קרוצי"ן
2120 )?(רולכ"ש1829 י?(קרוקי"ס
 1623 871,1377,רוט"א667קרוק"ש
100רונצ"א21*1 (crosta)קרושט"א
380רונצי"ש1859 (croste)קרושט"א
2396ריק"א 1*12421,קרושטי"ר
 1312, 90, 27,82,רו"ש2106קרושטי"ש
9*79523קרושי"ל
1862 אדוסה( (roseרוש"א 6861189,קריכצי"ש
1292 ורד( (roseרוש"א 963, 915,*11,קרייד"א

1043 (ruse)רוש"א2013
1*9ריבחרי"ש6*20קרייוי"ט
 197*10,ריברצח"ר2177קרינידי"ש
1986ריגרישילי"ר 1761965,קרינ"ש

*2רי"ד 707, 527, 62*,*38,קרישו"ן
 957, 721, 280,348,רידיל"א 1578, 724,828,
,18181853 ,1680239* 

 1385, 99,288*,רידההמידור"א*173קרישט"א
98*1 21342169, בחץ"לקרישסני"א
 86*1*113,רידוישיי"ר 2287, 352,625,קרישפיל"א

 2269 691,2243,רידונדי"ל27*2
 791958*,רידונח"ר1206קרישפי"ש
 54*2 1690,1913,רידורט"א 2185 2*1327,21,קרנפ"א
52*1רה-"ר 320, 130,281,קרפי"ר

7*1ריטור"ש*221
 1277, 16,788*,ריטרי"ט36*2קר"ק

 2095, 84,1278,2093קרשפ"ו
 2009,23332392קשטיני"א
*194ריטריר"א805קשטיניי"ר
28*1ריטריש"ט 9361659,קשטינת"ש

 2123 2094,2104,ר"די"ש931קשנ"א
726רידריגרדי"ש

 23*, 287,315,ריו"ל
1890 18751920,רבדי"ש
 12721531,רהטוג"א692רב"ץ
1566ריילת"רr(de) 172)רוד"א
 03575*,רייל,"ש rudel ,*33,538 ,822)רוד"א

1*16רי,מ,"ש1820
1179רהמ"ש2199רודונט"א

*104רינו"ש1467רודונהדורי"ש
 1958 479,1412,רודוניי"ר
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 199הלעדםמפתהותאתי

 3*234023,שורציל"ש*106ריפולי"ר
294שורקו"ט720ריפדת"ט
1066שורקניא"ה 8952*9,ריצק-"ר
1163שורשימי"ץ9*15ריקף"ט
1163שורשמי"ץ 20372247, )חבל(ריש"ט
 12622228,שושפיצת"ר25* הקאה( )ססריש"ט
1908שושפיריי"ל763רישט"א
1066שושקניא"ה 1196, 116,763,רישטי"ש

1793שטו"ק1475
1523שטרק"א165רישטרינ"ס
2096ש"י 1427 4,912**,רישת"א
 *127, 5,1192*5,שיאונזיי"ר 520571,רנפי"ר
17822375רפנ"א

660שיאו"ר1663רשטתר"א
1330שיבי"ל

959שיברי"ר 2382, 1446,*143,שבו"ן
808שיג"א2449

 2015 *613,61,שתגל"א 17042383,שבונייר"א
1058שיד"א695שבל"א

156 ששיני 1845, 37*,*43,שדריא"ה

369שיירונ"ש2429
 2263 1833,*124, תמ"אשי"ל2402שובינ"א
1393שיל"א**16שובינ"ש
2391שינטי"ר1066שוגניא"ה
2301 , אשני 1117, 398, 2*2,*5,שול"א

*79שינישק"ל 8*113013,
1162שינישקל"ש332שולרידור"א
1737ודקיצ"א1356,169,113,סי6-"ר

 468ג 808,893, אשיר 19072096,
 2373 560,2053,2306שו*ב"א
%1632יייי"ר7841םוליבי"ום
1205 ים,סייטי 3,151 ,1376 ,1392, (slaz)קעל"ץ

*703,577,31, אסדרתזר2390,1488,1407ב
ho~) 9811600טול"ץ

2299שי"ינ"א2251קעלצי"ר
1073ש"םטת"ר960שומתלת"ר

2191'ב'ף"א1725שו"ן
635שלף-"ום1066עףקיא"ה
381 א'ןי 7011381,שורבת"ר
*3 ה'םלתא 6651249,שוךא"ה
 516.373,30.1199.'סלמךר"א2195,1728,843,סחץ"ץ

ו2298
1877

1379'מלצת"ד21שורפרלת-"ץ
%34ל~י"1011*2סיהד"ל
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרימ

הלעיםנופתחות אתר200

שצלח"ר 2018*3,עלקי"ק
,

2135
 15771899,ש"ק*3שלערצ"א
 2941065,שרו"ק876שנבואיל"ש

409שרזינ"א660שנבו"ג
 7*15, 895.950,שרפ"א 1838, 682,861,שנקטירו"ד

,2156,2241 2260 2051
1031ופרצי"ר 21052111,שנקנדרר"א
1535עו"~י"ר **178623,סעשוא"ה
 2211320,עתשואי"ום

 1651, 911,929,ש"ף
1194תירחק"א1653
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 281הלעזיםמפתחותאתר

 הלעניםמפתה
 לטיניות()באותיות

 בלונדהים, לפי שלא צורתן שנקבעה לסלים, במפתח: טיוחדות הבחנות על להצביע מםכאן
 אולם בלונדהיים. נוסח לפי אריחיים, בתוך ואחד, המתוקנת הצורה לפי אחד עיולים, שניניתנו
 לצורתן מיוחד  עיול ניחן לא בלוכוהחט, אצל לנוסחן מלעיל( ההטעטה )לציק גרש מסף שרקלמלים.
 הסלים, *. בכוכבית מסומנת המלה הכתיב, שיגף סחט ולא מובהק, בחידוש מדובר אם גרש.בלי

 )איטליקס(. מוטות באותיות רשומות וכיו"ב( איטלקית' פרובנסאלית, לגרמנית, צרפתיותשאינן

17181284, 119, aim93aacitr
1331ainse196493, ackr
189 alsc2%0a~oper

23681709, 334, ais~le714acroper
פ2414 א adenter ,18001089ר
891[aissel1343885, adorser

adrekes ,145435ושאפש[ ,334 ,23681709
2414laisselesl513, 36" 358, adrement

1946833. aistre12א"1 ,1233 ,ש, 
1856albodeca2404

2201188" album1072*אטוש
albumcf. albun1784**ח*ו6חש

460a~otdorsזן60*!" .548 .704,557
1422.1045,747, 460agotedures

ש725480 ,19801604
1087aleine206788שט
792aleines179 888*6ט

שש1754%ז,ח"פ ,1685449
אששתן1140כשאש ,376 ,728,525
1332,1159, 827, 881aguisier

17782066aguison
1235,1013, 837, almenbre1734lagul-1

שמעט18011754
101laiNenti~rlחשש ,394 ,14261321
שעש[ .1169 .1666 1787,חאסש ,630 ,18521173

1טז8ש[2259ז"ש1802
laigrorl .683 י1161 1186עטש ,185 ,607,390
1700.1188, 1177, 639,609. 522, l~igruml
22912000. 1860, 1842

1223laman~vementl7281525, 376, laill~ndrel
1943IamanevideI1332, 1159, 827* 
1223amanewement1778
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלעזיםנאפתחות אוצר202

2%4arester1943
182164, arestes1806

1955arestuel4806
765larneiscl1806
765arneize1288 505, 62, 48, 

21871276, 292, arondeleamenestrison cf. 
1557661, arsedure 1288 505, 62, 48, 

1109larvoludl634628, 
091 1 arwolud1308

1132,404, 1, 31 arzile1354
18741502, 1157, 1640

!!32,404. 311, larzillel1769, 1215, 40, 

18741502, 1157, 2431 
1164asier 1622 

20632042. 1111, aspre1770
2072asprele2390א

estelecr. astele1876
2088asfor1876
1410astre277
2061atenvist2073. 1936, 64, 

445aubeidre2326
2016616, 612. aveine718

1672laveirl28

1282laventurel1713

745*averz590

1672awelr16261597. 
1282awenture696

18211158. 829. 
588lbacinl2445

2059997, bacons12
2452451, 14. lbadaillierl511
badeilier749 י4ו יו245245
787,702, 659, rbaiesI749
1080 ,935 ,1028י1317

16571596, 177
1302baldem~nie697
250balsanwo1949 1803. 1234, 

2022247, balsme1949 1803, 1234. 
913Barbaste . 1068 
1050barde521
1755barena1591
588basin1591-
842baste264

215204, bastel2062
1858bastels2219763, 
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 203הלעזיםמפתחותאתר

18361369, bodek~1069, 1060, 1033, bastir
2134hdd1991
bodd lo~obastonade] 861ח2169%
2169crestanj~hdtllo~obastons
2135sacelierbodel2423batant
2296boiles153ba"duN

136,978. 371, boleiz2284 229, 2%, battil
18712144batud
530boUole2203batudes

1267,1114, 784 bolzole'2276 1406, 1395, btc
155318551766, btchtdu~
1570

~ted
bon 1383b~chedures

743,157. 41, 5, malantbon 817316, btcud~s
1195,1146. 967, 787,702, 659, 6*1$

18191219, 1317,1028, 935, 
1359borbol~s16571596, 

20111599, bordel1999 1998, 1861, beile
bakl ,251 ,586 ,656 601)נוד(1864
2439bot(anlp).19351218, 
1864botc15151347, lbadell
1114*boteile15151347, bendds
43boter975bergol
1882bo"rd2184krs~dor
1184besaceמ1864606

13231229, boton1543, 896, 892, besagud
 botonsI 1234 )כפחורים( ,19541344

botonsI 152besloncs ורד-הבר( )פירות1825
1864botz604bette
559bovitt859b~ve
457bracier2286bewons
197braciere1242 bibuon

1014564, 9, bradon1074biere
$א ,1594836 ,23691988

694lbraisl2117.blanjes
460agaodorsl lbrais 2346leeh
269bramors476, 220, 188, bl~cier
 .90120241564פז9756

623253, breied1707bledas
863breiede1707bitdes
694breis17401708, bleste
4%agotedorsbrcis 1216bitstes
1%3bresche12177, bitz
1213bresch~s12177, bliz

18701682, 23* brez196bocle
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"לעזיםמפתחות אוצר*20

2312762, cerds336brides
466cerfoil2352 2323, 1350, broche
1628Ic~rgel1990broches

133475, cerists399bro~on
1628carje138bro'ist
193 cengua246brdnie

24601836, 860, chacide13901264, 97, brosdu
1608tchailosl234brust-bleh
413chakcs1643buN

chal~on2023642, buEet ,1116 ,1127י3וו
1266795! buies

buis ,438 ,717א,chal~ons928 ,10 ,8$2,א0ו
 664165%ן ,1121 .17611289

1528chaldiere782buretel
23601149, chal~els

2195,1728, 843, wrizchalve 343cafete

2298354calateres

685chalz1694ealine

1981chambN939candela

19161516, 1075, chanevaa677twel~r

1421592, 99, Ichanpagnel874eqppero

1421,592 99, chanpink2174700, 389, caprier

2carolc!167719א
1967chanve2206cedre

17721645, chwbonk22062151, caft8
19421927. charbon~des2362, 1030; 589. cenb~s

2348chardenels2366
1674475, 110; chardons22122211: cencron
320,281, 1301 charpir1181cendal

c~nder ,1091 .181נ22141360
931cha~eסחפקמ*ס] canfoil

16599361 [chastaign~l501,258, 225, angk
2009chwtini~1646 1565, 1239, 
ctnik*1745זשמ*!8אאס805

1659936, chastinia~809,495, 160, cenhS
1608cheilo823562085, 
2209c~npidsאמשחס2026
1618chekn~ta1892אשח*ס
411ckmis~1558cauaier
1618chenkte179423, קיפ
603ce~iut)$ט*1*מפחסן107
107chen~kvs1614אסזפס*
2032carckו8ץ*ח*אפ1516
1967Ichenevel580ש*!סז*ס

2312762, Ic~nnsl
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 205הלעזיםמפתחותאתר

1287CIONZ1743*chenilt
1983CIO~tN1654, 1649, 931, ch~sne
2009ש*חס12690
1642COCh6t1473195, ch~vecine

22052050, co~ons2071chev~dure
1934code1357, 109191 ,ך, chevtstr~

 ,codoinz14721384 ,52 ,5ך1 ,799,473
16951155, 878, 502,212, 149, 66, chevile

13411322, cogilon561, 556, 509, 
13411322, Icoguillonl1088, 601, 578, 

 ,coire 1491, !139, 1129 ,222 ,ך306,22
3962303,1977, 1872, 
 ,823712346*ח0ס*649

1897!508, 350, coin1590, 510; 273, cheviles
1676*coinions1637

14451265, 178, coinz212,149, 66, Ichevill~l
2030343, 

~ojct
556, 509, 502, 

2300coldrt601, 578, 561, 
2099macieda colede 1139, 1129, 1088, 
1275coltdoir1977, 1872, 1491, 
835coledoi"2371 2346, 2303, 

coler1590,510, 273, Ichevilltsl ,195,1717א2261
1342colimel1637

988,506, 426, colut!592ch~vrons
15392026chkn~s
1789Icomparagel2188choe
1306cider*!4ז8קמ!0ס1789
11677Icigognelוחתפ!קומ0סן951
951compl~inz1677cigdni~
477comton566cimols
1660conblu1662 cinc~le
1409conch~s790cinc~les
1785conftedrie945eisterna
2103Icongel924, 872, 611, civot
2103conje1562
48clav~dureל,1פ*.4(0ם1409
914conmovre574citide
1601Iconplaintl23541588, cleides
cler ,9,956!20 ,2057!מ*1ת8!קמ0ס*1601
1601conpl~int24162374, 
1052conposte2213clers

15091286, 1255, conrcid1311, 1141,276, 08!ס
15091255, 1136. conreider!8391822, 

271contiene1983776, זאשש*
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681pastcde*81פק*1966
1774Peuus1773Paulus

34522, plc777,774, 733, [pav~ill
363piece1917 1124, 781, 
1855pikedurepaweilce. pavoil
!301pilatro777,774, 733, paweil

!9001885, pile1917 1124, 781, 
125 508, piler2395[pedrugel

990!2, 8 pilon2395pedruj~
1900peilת!ק ,327 ,1279,927

!6501167paaole
2432piatre363pane
990[pisdnl16361572, pdsels
2378[plaignantl1156peision

1415!153, 
~plaindrel

peiual) (cf. 1647 peitrail
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1749pointurer2143
~plaindrwl 2458pointures340,231, 181, )1שחק

1461polnz1470 1364. 1363, 
185"459, 61, polson1580 909, 536, )1זש8שש!ק

20381617!386, 1128, 
~anche 848poJe1589 1033, 838, 
~anches 766Ipolicairtl181plane

766polikeirt2378
"aniant 382,379, 78, 57, poliol1102ז*!שא!ק

1319,1172, 435, 2281pla~tre
(פ!ק2200 ,24281846

 ,811י ,23872222
polpe1511, 1484, 1438, מטיל(ט18ק(

2244polp~diz2035
826,708, 324, polpier1879)שועהה(plataI 

1000943, 1438
"at~ne 1971po~l2200
~az 1857pomeh4אוplaiede

946ponton2028plaiediz
21461476, popedes14151153, 

*indrc !290popUer2143pleindas
 ,pomaele340.231.  181 ,943מח1

~kine 23971203, 11% porc~int1470 131363 .א, 
75"11.746, porch~1056א*pleins

ז*אאאק ,536 ,1580909 ,1398 ,18091603
1610,811.855, 7, pords909ואחחפ

23861779, 1662plomb~
674por*homerא. hoad

ועם4א awt ,1863,1187"0ק ,731.540.719
 ,1925 ,21161%7 ,93 ,%9%אנ
%572246, 1865, 1103plonta

719porto1996*duchts
*שסא2102*חסק ,214206

2165post~216137% plumes
1495postarnepodaWס] poacre
"podag ,17021222"סק2155

1119,900, 321, .prembre 2421poa~ons
1715478poirdrc

965,4681 366, prese1716poinst
11051062, 1049, 20411716, p~dntOwt)

965,46% 366, Ipresstl1095284, צצם(שס pointl 
11051062, 1049, 2125424, 199, point~

783prived801pointor
1182,1145, 544, privez1813, 1723, 114% pointurc
13611340, 1285, 2163
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 219הלשדםמפתחותאתר

1958479, redoni~r706prodne
tedorte668prodnes ,1690 ,541913א

IOdWrefoler1611IprovaiWierl
720Irefraitl918[pruvaiml
720refait1611proveaier
1986regresiler1752prover
1986(regr~siUarI9181מ1עסזק

21232104, 2094, reides24092329, ptunde
575403, reiles44prundes

1566reilier145prun~liar
575403, [reillesl735 472, 36-37, prunes

1641reimas15191453, 
1179reims1461סק

punaisel]012446(*ז ,287 ,423,315
18902446punn~e

15311272, reitwage793)?(~putgat 
1044Renus1479 738, 593, pu~is

1427912, 444, resine16811567, 
)חכל(!8*ז ,22472037

restI 692rabaz וקאה()סם425
165asu~int19201873, raNks
$1782rafneזסאז147
1944[atrairal1566[raillierl
1428[retraistl423,315, 287, 1ששזן

127%788, 416, (ntraitl1890
2095,2093, 1278, 571524 ranpcr

23922333, 1663rwtoire
1944rettirt197104, nbracier
1428retreist952948, nc~der

1277,788, 416, retrait1549recuit
2095,2093, 1278, 24red

23922333, 1452Iwdtgitrl
1044IRhenusl1452rodejier
726gardesl[rieare 1958479, irodognierl
726riedregarks721,348, 200, radoile
763riste23%1684 937, 
1475risten721,348, 200, Iredoatl

1196,763, 116. ristes23941684 957, 
14751383,499, 288, r~doisedure
941rivieres1498
2396roche14861134, Ndoisier
172rode1385,499, 288, Iredoiss~durel
1160rodeies1498
262rodil14861134, Iredoissierl
1467Irodogneduresl22692243, 691. redondel
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1651,929. 911, sap1958!412, 479, IrodognierI
16534467redoni~duas
2382sapone19581412, 49ך, rodonia
409sarazin~1992 rodona
1031sarcir949rois
1535sarcler1536roisc

1063294, saroc1623 1377, 871, Rome
1547,950, 895, sa1Te100ronce

2051380ronces
409Isarrazinel1312, 90, 82, 27, )08

1065294, [$arrocl2349
695[saul~l1862)אדומה(rose 
695savit1292)ורד(rose 

2382,1446, 1434, savon1862lrossel
(*וסז3ן.2449
1704savoniea822,538, 433, rude
2096se1820
1737*seckca1043ruse
1058stidt

2015614, 613, stigit1899157ך, $ac
156~seines!352 sac~lier
369seirons1845. 437, 434, stdrN

22631833, 1244, ga~l
~set 

2429
22631833, 1244, ]eme$*1 34lsalaiel

1393sale1379sakeid
794sen~schal201834. *salchich
1162s~neschals34~salcis
2391s~ntir34saleie

~sndier381salj" ,545 ,4,1192ך12
salmuire ,30 ,3ך5516,3ך23

1468,893, 808, sere18771199, 
23732306, 2053, 34~salsice

703,577, 314, seredure2191[salvagel
1600635[salvtgesl
2299sereine1912 salwage
1632serors635salw~gts

1468,893, %8, [serrel186sanbaco
23732306, 2053, 876sanbuels

703,377, 314, IStfftduRI660.vanb"g
16001838,861, 682, sancterud
1205sertes2260 2241, 2156, 
1073sesti~r21112105, sancterude
660sedr1786.2344sansue
1330sevi11320221, sansues
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 221הלעזיםמפתחותאתר

2430uoer959sev~ef
 u~esMace י21084

~ge
udes2301Ishvl$"נמא211761
*נמן806181022301$

266263, tahnnaee1066*50081ח*

11201117, tdon1066*socanks
sogank*1066*קן18 ,74 ,1025,297

solaz ,3 ,נ1376,15 ,2193 ,21972196
 ,1392 ,1407 ,1488ח30718
1247tanbor2390ב

1606,1455, 1101, tapid2251solcier
*זט"ס"ן172633250
1072diak*targe 1356, 169, 113, $0א"ן

23241469, 1351, ta~edre20961907, 
sole .54 ,398,242טש*ח18*1032
 ,1117 ,1130 1348וח184א

106%1011 979, tasch~560so~ve
1372,1337, 1268, 784so~ves

23901474, 9815012
500tasches960lersm~ 

22172080, Itdgnel9601זטא1אוח50ן
1725sonשחס1 ,19 ,879,675

1768,1273, 1086, 1381701, sorbier
4מ8ס[50'1066 ,1893 ,1953,1939
204312034, 2020, 1024 sorcfi
2307,2235, 2128, 23432340, sorc~s

so~z [ם 2chdveח80 ,23272310

sorpadeiz 12 [ס( *יחטי
17681038, tedes1163sorsarnez
22172080, 

~hie
1163sorsernez

sosca~e*51066(*מ*4021
1407henanhQ22281262, sospeckr

$11908sosj~a"מנ8מסא ,388 ,1174,655
17061391, 2402sovje

1407t~nhUe1644sovjs
1096,653, 388, "niEes1523s%rke

17061391. 1174. 1793stok
245henpdUonl294surcot
su~e ,1249665חסח*קחס2451

21382091, 
~npene 1625,1207, 309, tenple213%2129, 95, tabaVk

174622652248, 
24122317, 

~npks
1767taches

ז"9"סי1314
6ט"2406

2406tddשטזח*23201
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הלעדםלופתמדת אוצר222

1587,1190, 754, treile688'ums

23852225, 23472121, 2101, 
. 

*
2025200, 653, 

"eilts
2361,1460, 769, tes

758treilier2408
Itreillel ,754 וש1ו,1587

י715.
פ1648 ,23852225

2025200, 653, (tr~illesl3289".758 יitreilli~rl328
*מ%" tremuie1194iakel ,1078 ,615נ,1629

1*ש2221168
883,349, 299, trepied168alc

902901, 1194iake
2250"*8...)?(

מס ,260 ,337 1029
2250trespaser2147
2250ItrespasserI1560ה

1926,732, 608, trestrest605,431, 148, ,פ
 ,6)% ,1414לי201 ,1951 ,21,1961ן(2

24412250, 1901el$
785trev994,167, 55, ח*
96Itriegel2204
96"ieje

ט*88
982trijes2433 2172. 2171, 
1351triNIla21354587, ן 

1634804, troche23571~de
1670troches1791ediz
1178troje887

~edoire 16351358, 987, tronc2006 20)(4, 1667, ter
1436tronches715wr
1701tron~on844123, ש
386troneons2004זס
urios:1212קסז(1378
1378trope568

17421046, 312, tru~le138894, sr
722tadel138894, *serl
760tudeles1072gpelte

17711420, tudels1072gp~tle
120*tuvres8פו

1464nes
1979uiscries974 ן01ן pod
1979IuisseriesI1351"ela 1123underschuch2313"doirs 1490user1465:es

111(.121.411, Ivadill
ier: 'ו(יב: ')69
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 223הלעזיםלופתמיתאוצר

1092789, walede1493lvadilsl
789walee1092789, IvaledeI
1443walkn1532. 953, 448. lvanl

1532,953, 448, wan2415
241522292039, IvanerI

22292039, waner2325IveceI

324305, 280, warance115lvecesl
1211wascrud58vedilie
2325vvece627,546, 300, lvedilleI
115weces2210151ן, 

7958, ~wtdelure2230319. 67, lvedillesl
627,546. 300, wedile1232Ivedrioll

22101151, 1639IveileI
ene" .970גwediles1419 ,ך6 ,2230319

1232wedriol8211ז*א!חסען
907Iventerl"1~"יו ,970ג1639

710wendistein973
~ventosel 9071, 82 wenteler1180rvernerlן 

907wenter1133. 670, 585, Iverruel
973wentose1487, 1349, 1168, 
1180vverner2419 2338. 1941, 

1133,670, 585, werue83lverruosl
1487,1349, 1168, 19411940, 1883, Ivessiel
24192338, 1941, 1Ivestedurel

83weruos1382Ividonsl
663304, 279. wesde187lviolel
19411940, 1883, wesie51$1פשןען

1westedure108Ivirel
1382widons1238Iviresl
Ivivierl ,867 ,980 1 ,176"ן10ש187
15 wioles1380
108wire1903, 1633, 710, 121ין
1238wires2055

76,1 1 980, 867, wlvler25vlo~
138013991397, Ivolt~rl
wiviercf. wiwier1481 1150, 86, 

~volturl voludI] ,1234 .1803 949י12ש ,710 .1903,1633

20551450831, 1, 1 1 Ivomitel
13991397, wolter

wache :גב: יwoltur1093. 419 !:גבז9,נ8:נצן

1450831, 111, womite2365
1493wadils
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הלעזיםמפתחות אוצר224

 המתחילים הדיבוריםמפתח

 זה במפתח הבאנו כלעזים המתורגמות הארמיות או העבריות המליםאת

 לנו גורם והיה מלאכותי, לנו הנראה דבר - הכתיבים את לאחד מבליכצורתן
 המיליות את השמטנו הספר בגוף כמו מסובכות. דקדוקיות בבעיותלהתעמק
 ושי"ן החיבור ותו הידיעה, ה"א בכל"ם, כגון המלים, בתחילתהמצורפות

 את לשבש בלי האות את להשמיט כשאי-אפשר הזיקה(. דל"ת )בארמיתהזיקה
 האות לפי הא"ב בסדר המלה ומקום בסוגריים, המילית את סגרנוהמשמעות,

 הספר בגוף רשמנו בסיומת, מופיעה רש"י כפירוש כשהמלה אחריה.הבאה
 ערכי בין גם "אזנו". ולא "אוזן" רק מתרגם הלעז כי )אזנו(]אוון[,למשל
 באריחיים, הגרומה והמלה בסוגריים המקורית המלה של הצמד יופיעהמפתח
 המספר יירשם ושם שבאריחיים, הצורה לפי גם הלעז מספר את הוספנואבל

 האחרון המספר ]2326[. 2073, 1936, 64, "אוזן": בערך כגון אריחיים,בתוך
 הפעלים כל שורשי את הוספנו וכן )אזנו(]אוון[. לערך למעשה שייך]2326[

 בא"ב. מקומם לפיבאריחיים
 אינם דה"מ, בציון הספר בגוף רמוז רש"י בפירוש שמקומםהלעזים,
 אלא זה, במפתח הדה"מ את הבאנו לא לכן ; מהפירוש מסוימת מלהמתרגמים
 גם לרמוז כלל בדרך צורך ראינו לא מלים, צירופי לגבי בסופו. הבאבנספח,
 וכו'. השנייהמהמלה
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 225הלששיםmnrebאוצר

 המליםמפתה
mnavn)הארסיות( או 
 אותן מפרשנםשהלשאם

1393אוכף1713אמרתנו
1577אמלא1864אבסס
 נ563אוממית 13691856,אבריח

05* גיליקאק2353אבסילאוה
 116763,אורץ492אביסנא
763אונץ4*12 סלח שלאק

 4091866,אונקלי1923 נפחים שלאבן

667אונקליות271 תקומהאבן
 1909, 884,1812,אופיא1790]אבק[

16622256אבר
803אופתא36*אברתא
537אורבנץ1544חנדא
1687אורוות1844אנדף
 321499,אורז 9761228,אגם

1619אאוריה1135אנמי

2326)שנו(]אוק[1720אגמים
1061]אחה(983אעא

 2399 209,2315,]אחז[ 09*6101,אנני
209 דם)ש(אחוה1544אגרא

2315 דט)ש(אחזו159אדמני
1976 דסיפריאטבח2111אדומה
1*3אטבי 21052156,]אדם(
1162אטורנגא 915, 404, 114,311,אדמה

880אסלם 9162013,
1*12איטר1639אדרס
1321אילוא 3941426,אהלא

459אימום718אחעי
 איסוםראיבוס 1081 470,903,אוד

 10431283,אוהרי
אימצה-

1910 ממצדנא קא
2167 )להתפרע(איסרא1208אוונא

362 )שפה(איוורא798אוונכרי
1537אימרו330אהרלתא
1209אינבא 2073, 64,1936,אחן

1981אינדרונא]2326[
459אינומלץ2399 העעים את)ה(אוחזים
977איניבא2409אוכמא

1772אינך2108אוכמי
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הלצהםmnnDa אונר226

 989 5,967,אסכרא1964איסטמא
 41157,אסכרה1137איספההא
 2260 1*682,22,אסמיק1353איסקשררי
1193אסקתדרי*121איסקריא
1638אסקריא2371איסהרדא
1129אסתררא2137איסהופכא
738אפא1*18 ד*נאחיסהומכא
226אפהייר2346איסהמרא
1685אפהתי1628איצסרוכיל
794אשוטרוסוס*161איצסרובלא

71*אסורן1186איצצא
 831, 25*,111,אפיקסוץץ *599181, צטירתאאישתח

50*22161אישתוסא
1*9אפיקיט695 גסהאכילה
961אפנתא1375]אכל(
1852אפסינתץ1388אכמר

 13841 191,1357,אססר6*7אכסדרא
*138)אפסרה(]חפסר( 19821983, רומיתאאכסדרא
1598אפריזא559אכרים
 10782221,אפרכסת*25אלה
1651אסרסטא 1371, 678,1370,אלץ

1191אפרסקא9*20
 174877,אפרסקץ168אלונטית
**16אסרקיד876אלונקי
385אפשיחה 18502038,אלונתית

1626אפחא1972 -אלכסנדרים
 6271151, ודקלאאצוותא687אלל
2368אציל 2158 1*1692,19,אם

2414)אציליו(]אצילים[63*אסיתא
]*1*2(אצילים2130 הקשתאמצע

5*16אקדח122 ים שלאמצעיתו
 1320א522א,אקוקיא1910 קמצרנאאסצרי
1035אקורסיטא1103אנחה
 1530 995,1042,אקרא 76*ן75*1,אנקר

1666אקרים 11161266,אנפיליא
1688ארא *13אנסילהאות
1379ארבא1202אנפליא
1696ארבילא2278אנקה
1871או[ץ 25 23,24,אסדא
1097אריסא93אסטמא

 772, 170,517,.ארוכות 621, 60,533,אסימץ
,15071511 1071

9*16ארזא 579 293,563,אסיתא
1011ארזפתא 1922, 676,899.אסכלא

1032אריגה1960
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 227הלעדםmnwbאוצר

1642 ודתיתבסרת 16911697,אריק
853 1בדצים( הגיר()ביצת2089ארכובה
310 הסיד()ביצת 155*15.ארזא
1040בירי1556אשטר

363 מראניח 7171664א,אשכרוע

156$ פאניבית29 דגרסיאשחא

 1951239, פגיבית*27 צטירתאאשתא

 73*01*12, פנים( פגיה(1בית'בית1019אשתומם
 731*1(01*12(, פגיםבית

 1501603, שערבית2192 שבעופותבאות
958יבלה(2193 שבשרציםבאות
2008בלוונט664 בבקרבבקר
 *165 931,932,בלתת1627 חלילהבדקא
*178בלורית81בהקנים
*218בליסטרי2350בוהק

2069)בלק[1006בוהקניות
2345 נפיליםבן1555בוטיטי
2389 תסליקבן930כוטמי
2299 יסאבני839בוכיא
770)בסס[339בוכיאר
 1726*97,בסתרקי812בוכנא
 770rP~,9*0,1661 1970כוססות
1916בצבוץ1195בורדם
872בצל 2382*170,בורית
1373בצלים937 גדולהבורני
611 דקיםבצלים22*2יבחל(
*92 )ה(סריסיםבצלים22*2כחלה
67*נבצע[*169בחשא
1727 סיםבצעי***1בטושי
 16791760,בצעים1583נבוחם[
2166בקא2286ביברי
790בקי867ביברים
*222נבקע[0*10בקץ
 99592,בקעה6*21בתרי
858בקעת 1801 837,1235,בימה

 נבקר בבקרו"בקר1802בימוסיאות

 1901612,ברד1320ביי
10ברדא5*17 כרבא דביביניתא
593ברדליס 1606 55*1101,1.ביסתרקי
 1681 1479,1567,ברדלס3*3ביצאתא
1293ברוקחי*153ביצה
16*2גרור1765 כיסםביצי
 2041 78,1716*,נברז( 1225 8531(,310,ביצים
1982ברזא1529 יהיר( ,שלביצים
1716 סיברו)ד(ברזיה3*16ביצית
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הלצהםmnwb אוצר228

 *131127,משקרא 15031571,בהריתא
 5571422,גזהסראא16%,טץה
87'טיף1025 עירם לה שאץבריה
1569גדיתא845'בריכה

1719טירץ56בויסוה

219טמר(988ברך

3832ירות1611]בון(
 mla,3221764 1504 1100,1220,נרכה

728ייא1306גהסם

 2*11 992,1063,מקיץ 2330 89,1831,ברקא
 1316,ניהק296ברקית

 2349 90, 82,]27[,ניחוד928ברתא
גיסי1652ורחו

 בהח-
1145

 2080 1295,1999,גילא1625 צדצאבה

1985ai*a54 ' שקיםבאר

2106נ"יי283 מרעבהי
*95 ' דלקיאנ"לה

1182 ביה)לש"ס 127163,נבבא
1361מסי2410 עימיםנבות
1896ניר390 גילאטמא
1310גירא3*23גבירם
8גירד2340טממן

1399נלגול1332בהטתעת
1318נלגילא1365טקדה
 %א1, 587,1903,גלגל 7392102,בהפא
13302055ברר
 18781397,נוימת1660]בוש(
1*21]טיד[ 1316,]גהק[
1859נלדי979טשלקא
875גל)דקי1010 יד שלגובה
 1891271,גלופקרא 36*386.1,טתכי

1333גלופקרין 75525,נחהמעיות
*35גלסהי1531טארקא
179נללמתא500טדהך
 12772893,גפדא*201גולבא
 18ע1 775,778,נפי615גולבי
 955959,]גסל(959גומל
1617גסלא]1683(מ2דא

1830ג8לניהא1683)גתד0]נומהא(
1092גססיות 2378 15*1153,1,מטת

 2378 1153,1415,]גטת[914]טש%בהש8
 נ696mwu,951)2143ןמש%הכווין(

3*21)טרחוחוה(ןנניחווו[2452טשה
696 )סתל(גס.1913מרמ
2088 עצם( )שסגס1518גורן
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mאתר a229הלצדם  

 9361659,דולבי 1340 544,1285,נס)הואר(
 19062033,דולבקי 7832019,גסה
2182דוללי52*2נגסה[
*109דולפקי 19681969,גססרק
1086דיק269געגועץ
 1273, 675,879,דיקץ*108גערה
 1939, 689,1768,1893 הכהףגף

 *203, 2020, ,22251953גסן
 685,23072310נססיס
767דוקרמם 1620 11*140,1.נץ
 3537-36,דורמסקץ1738גר

 *53145*1,דורמסקנץ1157גרמשתא
991דורסץ1275גרגותיי
 5*5839,דות 830 528,709,נרגיר
1119דחיס 3771777,גרגירא
1119)דחס[ 1874 1132,1502,גרגישתא

גרגלט-
582)דחק(1160

1236דהקא 3**1, 1355,*106,)נוז[
5*15דיגלא1582

1150דיה 1582 3**1064,1.גרדא
 2447 05*1757,2,ו-הה1355גרדו
נ8*1דיו*230גרדי
87*דילא1975נרדיט
982דיסא 71*1, 6,151**,גרדין

56*2דיסת1997
 1288 505, 8,62*,דיסתנא2075גרר
1837דיצא 2075 82*,8,מרר[
726דירכאות185נרתקק
 2015*61,דישרא575גשמה
608נדיח(597 העליונהנת

758)דלה(
308דלובקאוה 11151721.)דבב[
 2390 1067,1372,דלוסקמא2152דבוק
1012דלוסקמי 7*9. 6*6, 295,298.דבק

850דלופקרין *1230198,
 2025 20051[,653,דליות 19262152,)דבק[
2005ודליותיהן(ןדיות(2351דבש
 1587, 1190,*75.דלית97*1)דבש[
2385 11151721,דובב
 8611838,דמא1528זזרא

 2215 816,1262,)דסה[1901דחקזין
*118דסקיא 1500 33,921,דוחן

2*13דף582וזחקץ
 2029*81.ועיס2191דחןפת
יזלבא

~es
705ועיעץ

הראל
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230% ששש 8תהמת' 

1282המשא 1027, 658,786,ד8מ
711הפנ1041

184א77p~wn*1דשקא
11343המקאה2361 )ריה(דק
3*הקרים2327 )תבלול(דק  589,הרת2037דקודיא

1223הק8מה769דקוה
8139שק.[1460דקע
Phnn2128*237]דקק(
1403התרע 1792 767,846,דקר
1276דרוד

1347ערשכי1676דדכסענוח
1292והרארשב1דדד
1515ירשני991]דרסן

*222התבקש
637הדקא2156החדים
2105השתהצאת
129זחזא1693]ד%הב(
38*2,זנתי948הברה
*157חמלא380הנים
צישף.8ךע4 .ר9*1הדבהש
1806']יכלן758הדלה

1957"מו1*5הדרהע
 י207,זינ83הדרדקוס
23*8092הומילא
267חצץ1*21התלד
.1592הודרי

~arne
715 דשמשא

8725לף821הונף
rs~n1752won1199
28naw'1705החלהו
2229חדה1680ההלידו
6דנולא101העי

2057דנ100הקטי
573דנא 373516,אןלסי

2213דעי736היסלהא
560'דז801היסנק
2205ייז2325היברא
1017 דטיסראז"לחא625הימיבי

723ייזחשי630הירדופנץ
20*1,דרץ1736 )?(1הסהם(
725]זלד(620 .המחה
918חשוההן*117הטחהו
589זמותד31הסלהא
30ימית 2356 160,2085,הססס
193זססא1762המראה
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 231הלציםמ8המשותאוצר

85*1%1ת 1א261.א
1919חהאק88תסא
1*2חלקת2160זסק
 10822280,חומס 9121501,ישת

1229 עצם( )שמחחשר 9991805,אףשא
*194 )סדצל(חהשר1520]זקף(
 13441345,חומרי722אהר
 13231633,חחשרהא246זרדא
1301חוסתי760ווזין
m~w,701,1381 1581 37*1 802, 2,797,חחיא 
 12101945,חושף2229]זוש(
]2259(חורפש723מרו(
2259)חורסיה(]חההמא[ 302186*1,זרזיר
1670חושיס447זר-ף

 684690,חאקך1677זדצוקא
1508חוחם2220ורמך
m~mn897  ש11  1ש7.11א,מי5(
 18892355,תהדץ2357]ויד(

1781חזרת
966]חסא[2144חבהש
 10182036,]חסס[1155חבושש
378חסגרן1695חטתשי
2339חסרות 878 52,175,חבושץ
2277חסרת ח21]039ט,]חבס[

63חי2039)חבשרנהו%תבפ(
2066 שסףחידוד1568אכ"ל
176חידקי 2018*3חבץצש
1183 טובהחיזוק669חביצץ
2868חער 28902153.]חגס(
 16*9641,חיכוך 501, 225,258,חבק

6*12חקית1641
1290הרלפא12064חגר(
 2257 494.1699.חילפי1785הבתא
1291 דיסש1חילשי2066הדוד

779הילת2066חדתים
65*חילחרת61*1חובץ 32*2חיטוס12%25חה.(

1065חיטוצתא2125)חהיה%חהר[
2150הימצי *553162,חהקץ
1018arn1380חהאףן
2208חיפדשית567חהאט
 18281829,חיפחשתא 23%8, %994,397,חושין

2151חיפצ?2321
*163 הקמםחיצת]216(חהמרת

697 קבלחיק216)חהטרתי(]חוסרת(
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"לצרםmnnbb אוצר232

904ןחצץ( 1718*128,חכה
*208 כבדחצר1787חלא
7*22חרהץ2235 הקרב את המכסהחלב
1731חרישם .128נ הקרב שעלחלב
 609639,חרוסת 18802201,חלבנן
2177חרוקות2380חלבנה

 1395276,חרטום'1309חלברתא
*3*2חריע326חלבצץ
1669חריץ 826 708,*52,חלגלהעה
1561 חלבחריצי1680ןחלי0
1965חריצים*84חלה
 275416,וחקת28]חלה[
2177וחרק( 2394 8*200,3,חלההה
123חררה622חלים
2404תרח11*חלוק
phn823273381804,חרתא 

437חרר2132 ,חלמאית
2*19 צלחיתחחרכות1919ןחלס[
 479,684,.נחהך( 2360 1149,1887,חלהיץ
 2096 1356,1907,חלים
1801טאטיתא2121חליש
 387,1030,טבלא2071ח%
6801711 הצוארחלל
2364 נורנדבאשבלא 2096 1356,1907,וחלש
 5151368,]סגן[332חלמה

חלמי
1368סנט 18812202,

1570 זעתהטובת 782190*1,חלשי

1789סוחרי50 ייסאחלשי
2444טחי א1056חלקץ
1404טווס2061ןחלעס
 22267**,סווסא 18682170,חלהית
12מוחות220נחמס(
2444ןסר[1944ןחמר(
5*סולשי264 דאכפאחמרא  ן86י256[,סיבו1267חמת
 256886,)סיבותיך(ןטיבו(2175חנכץ
1820סיפא 1780*62,חסא
mnon2320529מהצו
519 היקסרם688חסחהים
1016]ט"ו445חספרתא

1714סינא314חף
1609סררייא 12101945,]חשף[
1978טלה761חצים
1630טלסחא 1799 1050,1051,חצית *7*1268,טליקא 59*1 27,552*,חנינא
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 233הלעדםnlnnDbאוצר

9*15 בכבשןיצרפם7*12שנבורא
[pel102*83יקב*
183)יקד[232טס

885יקדיח1337טסקא

3**יקרו369ספדך
*12יקרמו1928טפוס
104 כתפיו בץיקשור8*21טפוף
 *82382,ירבהץ1966טפופה
1594ירוק2296ספיחים
 1*187,ירקק2281טפילה
1226ירקרקת89*1שפל[
1325ירתיח681ספליה
[onul,520571 602השרוף
 561, 502,556,יתד1098ספסא
22031139טרופות
 26506*, מחרשה( ,שליתד321יטרח[
178יתדות2099סררה
 5101590,יחידות *5599,טרית
 62*1032,יתעלפה2203ןסרף[
2461סשטקי

536 כבשיכבוזרי
 ן1257(,]213ן,כבינה221יאלי

]1673(2217יאניבא
 1673 213,1257,)כבינתי(1נבינה[958יבלו
212ככלא 2338 585,670,יבלת
1795כבלים1660יגדוש
 ]1759(]1758[,כבנה955יגמל
 59י17581,)כבנתי(1כבנה[438יונה
 17152251,כבש379יועזר
 981, 536,900,יכבש[ 2100 7*18, 59,80, הכבדיותרת
1831715יקדו
1052כבשץז1986יכווצו
 18792200,כד1593ילא
 1712, 302,813,כדור952)ילל[
 18862199,*202יקה
1851כוכח604 המלחים

01* ותחתך עליתכהנד1943טימן(
1956 נצריםכובעי2080יניכא
981כובשת183ינקרו
788כהצא2273 הקדרהיסוד
2333כווצן1152יעק
2110כוחלא**9ישל
 20952392,כדץ1752ויסע[
713כהיאר1564יפויך
84כוסס590יציע
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הלעצםmnneb אתר*23

]2161(כנפתם1576נונס
 *223 *1298,212,כנחא827 הרים שלכוסבר

 *2264231, 1778 376,1159,כוסברתא
*45 טרסקלכסא 1076; 39*,375,כוסילתא

 11851656,כסיתא 1750, *8,172*11,
 10361037,כמכוסי59*2

 1522, 6,1037~10.]כסכם(186 דיססץכוספא
6481523כופת
2336כסלי2288 שאורכופת
 2231. 493,2044.כסלים 2095, 788,1986,]כוץ[

,23332392 2334
632 (]כסף1621 דרישקאכורכמא
649כעכזן 3911579, רישקאכורכמא
 2222 398,884.כף702כורמשא
2387 הירךכף1013כורסיא
312 סידכף 22820*,כחם
 22532292. ' יד שלכף 2521552, . .כיבא

2157 דידאכפא1387כיבי
1613כפור933כיסתא
2239כפלי 8*12, 277,1109,כיפה

1971כפתור 18032295,
*173כרבלתא 1622 1068,1196,כיפי
1367כרוכיא 9*19 1234,1591,כיפף
297כרחםתינא1077כבא
1503כרזנחתא 681815,כסי

1610כרישץ 2452007.כלבוס
1890כרכור 1632 925,1631,כלונסות

 23* 287.315.כרכר1891כלי
 8*22, 2129,]95ן,כרכשא588 מתכתכלי
8832265 ברזל שלכלי

95)כרכערה(]כרכשא(*107כליבה
0.161ע2086,8.כיס 2331251,כלילא
 2139 2206.2092.2126כלימין
 828829. נהרות שלכרפס1989כלך

 11581821.כרפסא619כלניחא
2383כרשינא 9781362, ופסריותכמהץ
115כרשינץ807כמושה
 1779 7.811,כרחי800כמושים
 *526115,כשות636כמושץ
 t~oss 56*,370..כצותא 807, 636,800,קמש(

1607,1304,1506 2!!3 
1238כשילץ1607כמשי
1749 קעקעכתובת2050כנימה

98*1כתישא372 הגוףכנפי
288צחיח2161)כנפיה(1כנפיים[

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 23$הלעדםmntabאושר

 86*, 1**,270,הסף(א*סדש

1533 9972059,סיי
188לסצוע

1136לסרנס644לבא

אב4"4 פ 9 
 9*5117,למ

"w~b197 כחרשע מן נה
1069)לשחהע%לשלחה 35*2942,לבושא
1583pwbw1D 12*9לבהאר
1020לשחהר219לפערא
90*1ל*שיקךהמ5להרף
]1869(לשלול107לה-ט
1031לתפוד1173להעא
 8381589,לההץ
1861סאחה2380לה

2869מבלק 67319, 83מםלולכי
2041בוכרז53*2לולבים
1611מבריך*191להלבין
7*5נ2ננ1204לוף

1729מם-ם1597לושחא
 532, *367,51,מנדל2271להה

 868, 591,*4119,53שי
1090א7*להממזה
 23762377,סנדלות984להצוץ
 91*1 9,601*1,מנוד2279לסאה
1878מגולנלץ467 בצחרליבצע

1517יעירה263ל"וקשמץ
*91סשיס nm~o ,23842*37ל4הה

 053נ 68*893,1,מנידה220ליהושסן
 275,23062373ליחרוך
 9489$*,טנל1128ליחהא
 72051*15, יךמגל321ל"שרה
 82052*15, קצידמנל1053לימוויט
950סנלא50*לישרקיה

 1893, 19*,125,סנריפה 6442081,לכא

2365 15221523,לכסכוסי
93*1מגריסוה851למחוש
 85*83*,סנררת78*לכרברז
1250טיימה*103 סוודאלסרוקי
1262טדטץ1420031אש2(,לעדוך

1366טדהנהןאש2(
555טדרגות35*1לסאר

1693מהבהבת 1533 86*.270,לשהי
139מהוהך2460לשלוף
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Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

m' ארצר ) 236'. a b "לצדם 

1181ישטכסא-'1736 ',מהסהם
89*1ישטפל3*11ומת(
 520571,מישפס .-'2115סתלא
2266 חלבגף2357וטזרתא
1263 זערא.ניא,330ושחנףן
 אב"גדבק=56*1ועכק

1790 נזה,

608גףדשחי *172205,סוטי
*237נרדק679געליתא

3*19מקצצת72*1 וררהס
672פתאי**2%ניסך
 י00*2 שרהבאנףלא . 11271131,נעק

2263 גל*דתאגילחא 11211289,פוקי
952פ"-ל1560ואזזיא
*65וך*ז 1329*129,גטזיקא
גדר 11311 %1,368,נירסא

 וה-

*58 ומר
282סיסך2282סושב
*71 רט4וודסך9*געשק
2083נ"8רסי780ישבלי
30*פננזזת1806נטגז~ם
 *950*2,סכבגתא1618גחזרלה
 9ו 68,965*,פממש1520גחקפתא
 1791,10621105נמרה
900סכבקףן *1107110, זריףנחרף
2107סכות 8*19, 61,620*,פמחה(

1675סכותא*227
970אפכסה *175 03נ198,פחש
632ךסכסקמן 330857וסחס[
 13521756,סכתב 9111390, דתלפעתא,סחטא
1808סכתבא2036גשאאין
1929סלא153 ,פחטרא
 6*83319,נהעז2061סחל"1
 21*335,נהעז6*10 ,גשהעדם
9**1סלוטשא2*17פחצל
1180וסלח(1588נעחמפי
1877 נח"רמץ-חסלח*235 ושדם ישליעחא*ת
1833 גללרתאסלחא6*10 ,פתם4ם
1**סלספק*37נשחמתז
 10961363,סלקס1663פחק
0*3 ורהקאדטלקט16*ואזרך
1672גאשק1892גטותה
ושעק.

2363געאדק79*
8*19ססחה*21נאןלטלת
61*פמחו*102פסחצת
01167פלא1016גח%"*ן

1180פפ6ז57*טס"4ן'שכר

הראל
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 237הלעדםמפתחותאתר

908ספשח1302ממרו
1910נטרד(2045משמש
365מ?וביתא849מנבחים
88*1))ד(מצות(]צוות[ 06*8062,מנומר
165מצטמק30*2מנמר
2*22 צמיתמצמת1048ושול
1910]מצר[577שפולץ
169מצרף 2811710,מנפץ
 1755, 69*1351,1,מקדח236 פאוימצקטא
*2046232סיקר
41*2מקדיר1018מנקוץ
5*22מקולץ 9842309,מסא
1894טקופלת2082פסוכך

 917 316,817,מקורזלות2060מסוכסכת
08*מקטוען52*מסורבל
650מקסמת 2290ס0*1,מסחהא
2012מקל710מסיכה
671מקנטרן550מסיפם
 596866,מקרדץ 137138,מסכסכת
 28*70,מר835מסננת
 971, 0*7, 351,551,מרא86*1מהקב
 1270,1015,1326,*113ססקיב
 1*15, 01,1527*808,1מסר
 963נ, 373,1817נ,2189מסרט
2052305מסריכן
 2058 8*89,18*,מראה 7622312,מסרק

2391מרגשת2181מסתוריתא
 *1601183,ימרד[2032מענל
 985986,מרדה580מיפלץ
*183)ש(סרדה 7998*6,פערן
 204215,מרדעת49*מעף

381 תיוראמרוא 16%6 10,1586*1,מעדפה
2101מרודד82*1מעלות
1601מרה-ם2372מעצדץ
1011מרזפתא2450מפהק

2275מרטקא1083מפולסות
 1798]1496[,סרי869ספולמים
1537]סרי(2178מפוצלות
96*1)סריהו(]מרי[1033מפסיע
2172סרירתא320מפססם
919מרכיב2250ססעסע
657טרכיבץ2254מפעסעץ
395סרסי76*מפצע

 1*7, 8,704*5,מרפסת1866מסקפקץ
 1980 5,1604*235,10ספרחחתא

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

ט18טשות אתר238

2209נדל *193)*33(,סרסק
 8162215,נדסה*33)פרפקו()סרפק(

1165נדרשיר598סריופז
1$38נהוריתא.2363)טרק[

*139נובר ' *63 633, 628,629,מרהיתא
הי13נתף . 1*132213,מרתכא
2228נחשה *116פשוטות
1359נתוי962טשומם
 821907,)נוף[0*11פשוסות
2162נויה881מושחמץ
1698מה732 שחילמשחל

*108נדפה729טשטיחץ
 20901153,אבסה 1338 818,926,סערחה
51*1אוחיל259מערחוח
94נחר1551סשינלי

2228מטה(2103משיכלתא
57*21סל(9*15 בכבשומערצרפם
*2*1מבי1895סשכילתא
1786ניסא562משלשל

53*סשמרת
 5 32,464*,ררא

3*204518)סשסש[
36*2מן2261סששיה
448רפוותא 3011911,סשפך
 601510*,נייוצוח*122משפר
2163ניקונ1725סשק

1855מקורי1826 חלווניטשקדי
 272364,ררא1732מושקה
*182 ברקאררא2109 עכסשקה...
361ררה1536סשרה

 622226*1,ררץ2332סתאיטות
331י"שבץ82*טהגררין
*2*2יץ8וף966טתחסא
201בץ8ישת1987טתלית
570יתלץ 10702233,מתמם
1535נכ"9608סהנמנם
1535)נכש( 2104*209,סתקשה
 0 727,851,נסשא1566טתרזת

א )?()נאסש
 66*321*1,נטשץ192נאקה
92311*8)נבח(
*215נמיה*139)נבר[
1865,נטרלא2040)עף[
 נ719[,0*5,נסל 5781977.ננר
57*18322נדא

719)נסלה()נמל(1926נדבקת
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספדים

 239הלשיםמפושרתאתר

 א3א3,שנה960)נמנם(
152ס~3לות 30*2 06*806,2,)נמר[
187ש* 15261869,נסיובי
757 פצהיריםסיימן 1867 *0,185*6. דחלבאנסיובי
 פי 6,987*3,סדן 2035 *8*38,1*1,נסכא
 931794י1995,1נסתר
603 סויט( )גתהסדנא 2219 164,182,נעורת
1358 )סק(סדיא1378מרפה
195אסונר21 לךנשבחו
 2352 1350,2323,סול970נשתרוה
1278מריר15*2נפה

 7481605,סילם 1532 782,953,נשעחא

6*1 דצורסולטא1141נפח
2204סולתות1685)נסח[

9*23סוטקא 5*13021,נשיץ
 668706,סורג 331585*1,נפץ
1767סורקני 1710, 130,281,עפץ[

665סוייף *2145221,

 58*1091,סורק*221נפציה
21551(מהקו 12171751,נשרטו
1800סחופי*8*נפרקה

2155)סהופיה(]סחוף[ 20872198,ק
1089סחיפי2%6קנים

 10891800,)סחף[968קדרה

 662, 323, 279,304,סברס1383נקהים

 1447, 789,1807,1008נקע

2425 1018, 183,443,עקר[

2022ססכהא2046
28*2סיחה 417, 135,150,נר

 300819,סיב 898, 594,889,
51סטנלי2359

55*משחנא 22027*1,נרות
581סינט882ורצם

 1990 273,1637,סירי1308נשייר
 1872, 509,1445,סיכתך1314משטריקו

10872303וצרמה
1932וצלקן2335)ש(ישמטה

2056 דוגמאסימונך792נשטי
 1839 276,1822,סימפט1397נהמעלה

112סינר15נתשטף

 1319, 752, 57,78,סיטץ 1059, 325,963,טור

17031846
 1321091,סירוקק

1360מידקק2062סאסאה
 2444 282,714,נסכך[2082]סבך(
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלעדםמפחמנות אתר240

162 הכוסותן )ניחעוני 208 137,138,)סניי
 0*212721, הכוסות ביתעובי1336סכר
1179עוגץ80*1נסכר[
0*16עתידן1480סכרו
 עתרתםרעתרדץ11278פמר[
 *16647,עחררין1897סלע

9*4לער(1608סלעים
 13272185,ע"ת1932)סלק[
2287עולשים 1258 355,1002,סמא
 27*3522,עולשץ *652137,סמדר
 2421 0*2176,22,עוקץ9*אממלק

572עיקצא291סממית

 *2*199,עוקצה 2260 682,2241,)סמק[
1783עוקרך 2922187,סנונית

2188עורבים 1753, 1747,)17[,סנטר

 17061810א,עורף2411

873עזים17)סנטרו()סנטרן

76עטוש 2136, 2135,*213, ליביסניא

 2298 3,1728*8,עטלף2169

15)עטש[ 19262031א,סניפין

*13עיטרן2030 רקדתספינה
 208229,עינבל 23*1, 3,1099*5,ספר

1819עינבתא1678

2070 כתיםעיקרי 124ספרקק

223 זהב( )שלעיר 86*11341,)סקסן

 17221905.עכבר1385סקבא
1786עלוקה 2358 356,1259,בריתא
990עלי 515**3,סרבל

 62*1032,יעלף[452)סרבל[
**23עלקא 01992*15,סרבלא
512עמוד1256סרבלי

 02403*,עמה-ם 6*11, 3*2,7*7,סרונכי

 253623,עמילה1219
 3931827, גופנאעמר2189)סרטן
21)ענה[1389סדיקים

120עססיות 3371029סרק

1763עפצי*103ןסרקן

 1005, 359,507.עפצים 19952183,ןסתרן

 2183.12311261 דולליסתר
 *1254197.עפצין

240 הארוךןה(עץ1667)עבר[
126 יחידיעץ1667 צורתועברה
1595 ערמוניםעץ 1152 7.998*6,)עדן(
8*8 פרורעץ 19152002,עדשים
2328עצב 5971898, גת שלעדשים

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 1*2חושדםמפתחותאתר

 1973 923,1057, המצריפול2236עצם

2442פוליוס 20482159, האליהעצם

 5312098,פולין2133 האליהעצמות

1512פולסא 1120, 242,1117,עקב
1090פולסי 8*13 %30,1

1200פונדא1690עקל

336פונדאות*5*2עקלים

*6*1פונקלין1783עקה
 19522223,פוקעין1316עראה

497פורסי *1513151,ערבת

285סורק852ערדיליז
1600פותחת*86ערדסקיאות

382פותנק 1658 1657,*93,ערי
1668פזרא558עריבה
1331פחד558עריכה

2367]סטט[2006)עריכתה(]לערוך[
2367מטיט *2003200,)עריכחן%לערוך[

 5*223,פטיש 1682, 230,975,עריסה
299פטפוט1870

9*3פטפוטי 2006 2003,2004,)ערך[
371פטריות238ערסא

1546פיגיק 1797 98,716*,עששיות
 33822*,פינם 171, 3*1, 20,65,מששית

 פינסרסיגם939
1766 תרננולת שלפיד 969, 771,888,עתר

 51*14,סיהק1104
6*9פיטם970)עתר[

1172פילא
 ים122 של )אסצעיתופילגוס317פאייס
250פילון1237פאפי
686פיל, 352289*1,]פאר[
2390אפעות1888פארות
 17081740,פיסא194פגי
 12811307,פיסתקא538פגם
2308פיקה2316]פגטן
1823פיקעא פגםרפנס
1380פירא72*סגעק
 9801176, דכווריס,רא 50*2 51*,*1,]פהק[
5*6פירורא *32 268,305,פואה
*69פירזומא711]פוג[
1313 דליבאפירחא2316פוגם

1788 דארזאסירי 12221702,סודגרא
1296 דסילקאפירמא1761)סתמוקחכו(]פתסקו[

106פכר ]1761[105,פחמקי
7*20יפלא[1685)פוח(
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

נצפומקרת אוצר2*2

 395,ופרסן7*20פלי
751[247פלחטץ
266פרמי1203פליניא
[OIDI,8691083 39פרמינהו
11%6]סרנם(2397פמלניא
1255פרנסה51*1פנחיא
3*9,פרפח;י2322פנימיות

1701סרק796פנס
rol,285] 3*532,פנתא

720 בשירפרק05*1פסיוני
02*2פרקדנית 00595*,פסיקיא
2028 פרקיט1של( 2*15 71,910,פסל
[YODI103308*2פשוט
[en~DI320)385,]פשח

6*24פשפש1689פספסץ
1495פשפשים1201פסקיא
253, עמילהפת 522523א,פעפועק
5*5 קיברפת *2250225,יפעפע[
46 תמלץ עם שנלושהפת1979פצימין
85.יפתה[2178]פצל[
85 ראשפתוי1739פצע
 76*188,יפצע[
882[צב **907*,פקוח

1017צבותים38ננ נפשפקות

179!צבי01*2פקולין

655,צבת 2223 712,1952,]פקע[

921[ צמח( ,כריך.צבחא712פקעו

388, ,צבת(צבתא *229 63*1085,1,פקעיות

07*19931פקעת
**2, הבשרצד1866]פקפק[
י**2! הכשרצד 415*1*,פרגוד
0**! הבגדצדי38פרגיות
1207צדעא922פרגין

7ן3! ס['צדעיו(1צדע3*17פרוורהא
]3,7 םצדע 12521253,פרוורי
516,צדריתא 731938,פרוותא

3,צוות700פרחא

1825 הסנהפרי
,390

376,צוותא1297פרידא
*16! הנידיןצומת286סרים

258ןצומתו503סריקות
638צומתן799פריש
396!צונמא '73*פרישין
2**1צורט*156יפרך[

88*[]צות[

הראל
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 243הלשדםמפתחותאתי

1988קבורת27טהור
9 הזרדוקבורת309צידעא
 1835 885,1343,)קדח[ 6561935,צילצול
1835קדשא 6611557, קדירהחיקי
2173קדחת6*8ציר
862קדחתא8*23צירין
2021קפיר5*18ציתרי
 1*24 968,2021,)קדר[956צלול

167 הא"ספנץק"חס1876צ*פחא
 2269 3*691,22,קחית1927שלי
2065 וסקולס2097 ותצבא

703קולפי *217 *389,87,שלף
]1553(קולתא 1218 251,586,שלשול
1553)קילתיה()קולתא[2362צלצל
1197קים1170צלקת
 3571003,קוסא 2119, 25,1730*1,צמחץ

77*קומטץ2122
1954קתאות165)צמק[
535קונדס 26136, גסןצמר
 947ג 1863,1925,קושיא1325שמרי

24512116צמרמורת
606קוייח 2*22, 28*638,1,)פסת[

)1406[קתא2258
1406)קיעיה()קועא[28*1צמתה
2301קוף1782צנך
218קופד 9**2 1446,*3*1,צפך
255קופל3*12צפחת
 993 8,730*2,קופסא1816צפידנא
218קופר1213צפיחית
1022]קוץ[*155צפרינא
 1009, 280,663,קהוה699 )בלבול(צרדא
 26*82**1075,1 )קנבוס(צרדא
 57*1, 110,475,קיצים9*9צרור
 1996*2379,167צרי
 6511123,קורדקיסץ 1188. 607,1177,צריף

1047קורה 1861, 1700,1860,
*78 הביתקורות 19982291,

785 העליהקורות 15992011,צריפא
 31328*6,קונדסי1056צרם
61קוסמטי 21938**1,)שרט[
0**1קורמסא 9*16915,)צרף[
29*2קורמת 35**3*,צחרי

 2077, 18*,347,קורנס
2168 2370 734,1125,קב
קורפדאי.1126 הקיסרקב

' 2197
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הלצויםmnnea אוצר244

 16151629,קלה*7קורפרא
 582026*,קמחים95*קורקבן
2420קמט1413קזחות
קטורא

 בס-
2262)קמט[865

18*2קמטים1562קטים
1559קמטץ145קטף
*101קמטרא650]קטףן
2262קמינם1865קסר[
1967קנבוס 92369*22,קיבורא
1073קנת1192יבוריא 2391900,קנה1804קיבורי
2230קנוקנות*56קיבורת
671]קנטר[ 5452375,קיבר
1558קנטרי 1161 522,683,קיוהא
1212קנטרנץ1169 דחמראקיוהא
קיטורי

 בם-
753 הגגקמ1039

1572קנים1933קילבוסת
1636 המחולקץקיץ 01*2, 118,289,קילור

1912קנישקנץ5**2
1539קנקן*37קילורין
 1233 513,1232.קנקנתום 1398, *11,67.קילעא

*18קסדור1809
1216קסמות 6*25716,קילקלי
69קפוד2285קילקלץ
86קפוף 755759,קיסוס
73קפופא108קיסם
*189)קמל[ 2272 1198.2252,קיפה
2386קסלוט1269קיפוח
855קפלוטות 2302 2195,2196,קיפוף
96קפנדריא1958קיצוע
3**2 ודיחוק הירךקפץ67*1קרטועע
2*קצת1038קירסי
PYtl1*12]265קישורי
12*1קצען 31*1, 2*666,9,קלא

1665קצף94*1
2337 ברוחבקצרות 27*1***,קלבא
 22322234,קרב10*קלבוס
 596866,)קרד[*132קלבוסת
3*5נקרדום7*23קלוש

 192043,קרום96*קליבוסת
 20912138, עבקרוס1602קליסה
 917 316,817,]קרזל[307 ארזקליפת
1189קרסופנא1733קלסתא
1505קרסליתא1733קלסתר
72קריא717קלפי
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

mאוצר a b5*2הלעתם 

 1836 859,860,רירא 19511961,קריר
 657919,]רכב[ 1666 *3,12*,]קרם[
 8**3292, דפרזלארסצא*152קרמי
*23רסוקי 1173*1,קרמים
*85רסק890קרמץ
 906, 605, 8,431*1,רעפים756 מצדיקתקרטץ
 142010*973,1קרנא
395ורפי[ )1088()66(,קרסול

*188 סובא)ד(רפי1088)קרסולי()קרסול[
206רעועה66)קרסוליה()קרסול[

os~l882] 19511961,]קרר[

721רקביבות2180קרש
 2*5, 2*102,3,רקק 91* 128,158,קש
2079 20422123,קשה
2395רןצושץ 2104*209,]קשה[
1525]רתח[ 197 כחופיו בץ בה)לקישור
1112רתיחות 104197,]קשר(
113רחלכן177קשת

113]רתך(
2237 הסתןראש
1735]שאב(**11 פרועראשה
 9291653,שאגא 92*6001,רבקה
1737קלאסי518רחקות
 51227*7,]שבב[2391]רגש[
2381 נרדשבולת2101]רז-ד[
616 תעלאשבילי1875רדיפי
 222227,שבכה 18751920,]רדף[
 2901026,שבלול303 )סוכסא(רהיטו
1303שבלוליתא *136, 181,231,רהיבת

 2001 392,1873,שבלילתא70*1
133שברא383רומא
 1770, 1215,1769,שבת1920רודסץ
31*6982 מלגארוח
 1677א635,קודה2255 צרדארוח

21*1 ובקעותשדות2218רוחות
1735שואבת2268רוטב
1227שובבה1857 דאפירומני
5*7שובבים1265רושמא
 765766,שווצרי 1575, 08*420,1,רחת

262שוכתא1619
 בנמיו()שולי1931רטיה
7*8 בגריס[]שולי 1813 1147,1723,ריבדא
1937 מזרקשולי2458ריבדי
 1*128017,שמיא11272ויספק
1339עקצים דעיצא("ויסתנא
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 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

הששיםטפהחותאוצר6א

2319 הגדולות)ה(שימים2393שהקם
1118ממנצי1060שולל
1519הרסקי 9*13, 1133,1168,שומא

 1917, *773,77,שיל 19*872*1,
55*2 39*1, 0,1221*11,]שוף[

777שיפה *2*19302,
613ארפקהי7שופי

566שיפסע *207 202,1441,שופינא

 617618,שהשמתא1166שופרזי
 962 569,1021,שירסק350וכופתא

1054שירץ*שור-קי
673 דמעיאשירקא2117 חיוורישוותיקי
2131 דסציאשירקא.9*18שורף
44שיתץ764ששף
399שלאכא1717שותת
539 היםשלהית7*1שזורץ
328 דוץשלוף735שופין
1ששיא7*1]קחר(

 *55]237(,שליבות2293שחוסות
237)שליבותיואשליבוח(2329שחור
1648)ה(שלישי881]שחו(

2*8שלל1709שחי
 10601069,ישלל[1862שחימי
 02118*19,שלפוחית732]שחל[
562]שלשל( *72 62,527*,שחל-ם
1796שלעלאות1853שחלים
693שלשלת707שחלץ
2342שסוס1020ישחף[
 2*33523ג]שמט(90*1]שחק[
 9621019,]שמם(1807שחת

88*ישנא[1858שטיחץ
488 )מ-ה( ליהשגיא996שסנה
]83*1[שמר*131]שסר(
83*1)שנציה(1שמני(2016 תעלאשיבולי

2398שמרם612שיבולת-שועל
333שנצץ677שיני

%111שעיר0*שיבחא
 *112 733,781.שעם1178שיגרע
1058שער2*21שיגרונא
39*1שף360חרחור
 291744*1.שפא2165שיחלא
*192שפה825שיטץ
1102שפוץ1908שהבכא
52*1 )לערוה(שפי1930 ס"צףשייף

1221שקי)שטום(1883עךלפוחא

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

 7*2הלצדםnlnnDbאצר

2283)תיבת()תיבה(2261]ששר(

 652313*1,חיכי440שפמי
1950תילתן1102נשפץ[
7*21תימחתא1224]שפר(
71נ2תיעא2284שקוף

1175תכטקי2270שרבייתם
1095תכיפה 795856,שרפא
407תכחקאפישרסק

1312תלאנא 922388,שריף

570]תלה[ 631**1,שרף

ybnl2120] 1849, 92,602.]שרף[

1987]תלת(2388
 1113, 841,920,תלתן260שרק

 03*172*50.1*]שרק[
642תמד1023)שרש(

1143תמוגגנה1717)שתחן
*135תמותות

626חמכא1375תאכלו
2289תפאר2331 ומספואתבן
 1561899.תפוח887תוך

2*12תפוחות1080תוכחה
521תפוס1521תומי
815תפח 2417 9,737*5,חונבא
2*12]תפח[*119תוריקי
1991 רחבהתפירה121תורמסין
*28תפירות 1279, 327,927,תורניתא

 1031**2,]תפר[1650
4*2תפרו278חות

793תרגימא211תותרי
 771707,תרדין*206תחגור
%13תרווד 1818 1578,*38.תחלי

 031566*1,)תרז[318תחתוניות
 נ[ נ]*1תרמיל33*2תיאה
*111)תרמילו(]תרמיל[]2283ןתיבה
1023תשרש9*(2תיבש

 ח פ סנ
 מסימת.מלה מפרש אינו שבהם שהק"מ מההדים,הדדים

 ניתנות החיבור וף"ו התרעה ה"א ורק בכל"ם, אותיות כולל שהן, כמות לסלים התיחסנוכאן
 א"ב. לסדר נחשבות ולאבסוגריים

211נ שולקן""או1623"אבא-
1287 בלום""אוצר5*12 מלח" של"אכן
896 לה" רמתני")ו(איכא1580 דדיקלא" ריכגא"או

הראל
Rectangle



 א בחלק הערכים למספרי מכווניםהמספרים

צלעכםהמהמשרת אוצר248

2072"לשוף",1686"איצטבלאות"
901"לשפות"1264"אנדוכתרי"

1106 סשתטרת" תנ4יטאן 20662067, דכובעא""בחודא
1187 דקוניא""מאני902"ביעתא"

338")ה(סחבץ" 911913,"במומתקי"

 *132"ססנפוח"1156 נכפי""כני
995א"מטרופולין"1171 הכוסות" בית"בעובי
692 האגף""מן 1335*133,"בפירי"

905 המיס""טן1382 דדיימ""כשודא
**10 למרפסת""מעקה117"גפרית"

366"מצוביתא"768"דאורבני"
1079")ה(מקמץ"1163 אחר""דבר
 נשתחם")ו(משמונים1206 פשתן" לאנקם"דומה
2227ריבוא"2063 לסאסאה""דמיא
*116"משרבט" 7871028,"דפנא"

957 אליו""משתכץ1596")ו(דפנא"
6*5"נברא"2212 טבחי""דפרעי
1386 מצרא""נקט909 מפשח""הוה

2366 עבדי" חד"עבידחא1959")ו(הרכץ"
 שיוכפלו"עד6*13"חומרי"
205נהמקצועות"'6*17 הראש" על"תחב
1377"עיסה"0*18 לסילוא""חמימי
1317"עראה"66*"ירקא"
935"ערי"353 דאיתא""כיק
2078 לעופות""פרט81* בבלייתא""כיסי

2211 הגחין""צומת *2112211,"ככשוחא"
1072"קרביטיו"2*18 בריא""כמונא
 אלעזר"רבי1955 קונאות""כמץ
2297 לשלח"מחייב576 ביעתא"")ו(כן
565 )רופף?(""רופס776 חצר"")ו(כן

224 נקובה""שאינה02*1 צורי""כסף
210 כרשינץ""שאכלה2210 בסיב""כרכו
6db ליה"")ו(שדו 1775, 1773,1774, ולשון""כתב

196"שהתקינה"1776
836"שיישא" 891892, כקרדום""לא
659 דדפנא"")ו(שיכרא568 תחליף""לא

2023 שמרים"")ו(של508 הבולט""לחי
 18419*1. קלע" יפרוס"שלא1299"לחינכי"

2341 מלפניו" שקוט"2076 לכרכר""
1227 עצמו" את"ששיגב 870871, אסורץ"")ו(לערב
791 תלת" או"תרתי1305"לפתוחי"

הראל
Rectangle
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yaum10 2452. fringescorners, cloth's 2440 פ. 
broom2453. infiltrate penetrate, 2441 . ש 

olivesthe holding latticovork % 2454. scarf2442. 
olive-pressthe בו beam the under SeeNknee the 2443 . ,1ב01נ 

(plant)gladiolus . 2455 watp the prepare )10 warp 10 2444. 
chatter2456. weaving) before threads 

seaport2457 ,אסע. bandage2445. 
puncturespricks, 2458. bugbed bug, 2446. 

bloodletting)(for knife surgeon's 2459 פ. pale2447. 
nuideye 2460. hook 2448. 

chairfolding . 2461 soap2449. 
consclousnesslose faint, 10 2462. spreadstretch, 10 2450. 

shudderingshivers, . 2451 

****************************



)GdVIIאננו4חרגום אתר 

sulfuricfrom (made .paint .black 8 2404. 
copper)

pale. 2405 
stainedspotted, 2406. 

banda~e2407. 
slim12408 ,ח1ח. 

eye)the (of1 pupil 2409. 
eyebrow2410. 

תואס.2411
forehead)the (of' temples . 2412 
pusphlegm, I.nuidt 13 24 

arm-%2414.1ע. 
shovelwinnowing 2415. 

choicelucidt pure, clear, 2416. 
con[usionshock, uaconscious, 2417. 

 .82418ט%1תבהי
svart2419. 

~Tinkles
2420. 

nipples. 2421 
despiseddisturbing, 2422. 
 .ofa tongue 2423))11ס5

rub10 2424. 
CTOCUSsaffron, 2425. 

dye-with 8( 1ת18ק pastel isatis, 2426. 
roo~)yielding 

chicoiy2427. 
 .twe 8 2428. [0א%ה1

 .savory 2429)1851ש
the1ת field 8 cultivate )10 spot 10 2430. 
andhere gather %  18, ihat technique, spot 

these)
 aromatic aaise *11, . 2431))1ש1ע

pyteihn~mfevefeN. 2432. יmonkshood ,wolfdbane, aconite, 2433. 
 4poisonous*א

crocussaffron, %34. 
scales2435- 

aose)'the (of~ mwc])s 2436. 
.wound)Hdected )ש burn, 2437. 

toad%38. 
toad%39. 

-

2382. 
 .ha~ soap 8 2383)"0ייקפש(

,wound)irdected (aa 2384 ח חזםי. 
vine-afbor2385. 

food)88 used (vegetable leeks 2386. 
bonethigh' the covering flesh the .  2387 

% 8while swallowש1ח14  2388. 

* demon112389 טש. 
688sac~ 2390. 

תנוד
angles2390א. 

8%  (referring eatestaiwsaent 2390כ. 
frompeople the preventi14 society 

,bored)getting 
felt2390ג. 

נלה
 feel, 10 . 2391ס118מ5

shrunkea)(or: sl~rinking 2392. 
bottom2393. 
 .42394עת

gravelpebbles. 2395. 
rock2396. 
belt239ך. 

cordslaces, 2398. 
deadthe 4ן* commluicate 2399 ש. 

cotton2400. 
.cottun2401 

supine:bac~ the 05 layi- 2402. 
85use lrefoil tkeek )ח fenugredc וח6ל 

spice)



 XLVIהלנהם אנגלימרגיםאונר

ankle2346. 
silmthbh 27ע. 

hinges28ע- 
red2349. 

 ש0ש68פט2350.1 ש4ה dkin. 8 has*4י
fneckles)sklaped 1שפט 

mead2351. 
stick.pointed 8 spi~ 2352. 

reglons2353. 
mats'badkets, vdcker' 2354. 

(vegetables)lethkes 2355- 
ofachamber third (the 2356.0פמשש 

stomach)rumi~uats' 
(egg)rottea 2357. 

ofplumbwll(made ,paint 2358 6א. 
oxide)

עתץ
lamp2359. 

 .musical p~pes filtes, 2360))18פטב!טתמ8פ1
slimthih 2361. 

~bellscymbals, 2362. 
glowshine, 2363. 

bell2364. 
 .shovel, 2365ו00ח

bellscrnbals, 2366- 
chatter%  2367. 

arm-2368אע. 
ofב 01ת that arm) פבש (ofl א8ע the 2369. 

:eps6 fledi 
cmtch2370. 
ankle2371. 

100,steel caved ~heavy )8 802 2372. 
 ב41ץ mouated end: like chisel .broah 8פ0

"""handle) woodeal 8 ר.saw 8 2373. 
-notdease lucih clear, 2374. 

qualitybw 8 ofi 2375.8צ!פםפ0סס, 
foodstoring for c~qpboawd 8 2376. 

closa237צ. 

flaxfor comb 8 2312. 
flax)unwovea (ofl threads ftwisted 2313. 

fatintestinal 2314. 
diseaseintestinal diarrhea. 2315. 

groove%  .2316 % "0%פ 
forehead(ofthe tenaples 2317. 

gums2318- 
(teeUi)molars 2319. 

ear)animal's 80 )1ס316פ cattilage 2320. 
gums2321. 

(teeth)molars 2322. 
stick,poinkd 8 spi4 .8 2323 

drill8 2324. 
 .vetch 2325)1881קמ

.vessel)8 (ofi handle 2326.8 

~hat
eye the 10 spot )8 cataract 2327. 

eyesidht)reduces 
eyethe פנ disease 8 2327א. 

glaucoma2328- 
eye)(ofthe pu~il 2329. 

glaucoma2330. 
food)(animal hay 2331. 

 .molars 2332)שח(
shrunken)(or, dhrinking 2333. 

ofthemuscles inner~ (the 2334.שת% 
kidneys)the %  nact ע8ש 

dislocate%  00) draw %  drup. %  2335. 
[asinalqpraia]

ofthemuscle Hner: (the flank 2336. 
kidney)the 10 naft U~igh: 

dhort100 2337. 
wart2338. 

hanpbackhusaps, camel's) )8 2339. 
eyebmws2340. 

pointed4י 0אע* H~element .82341 ב 
heads.

dislocate10 ouk dr~v 10 drop. 10 2342. 
sprain]ש [a$ 
eyebrosw2343. 
leech2344. 

deanon2345 טשע. 



XLVהלעזים אבגלימרגוםאוצר

lizard2279. 
slug2280 ח. 

plaster. 2281 
chairfolding 2282. 

foodstoring for cupboard 8 2283. 
thethat frame door ~the of1 א8ק the . 2284 

closingwhen strikes door 
ofhairsbluach 8 2285. 

beavers2286. 
cicory2287. 
range2288. 

(frombeauty the a~vay take 2289. 
something)

shopbutcher 2290. 
alum2291. 

boneshoulder 2292. 
yellow-reddish2293. 

ofthreadball 2294. 
hatfelt 8 2295. 

birdsthe where wall the פ niches 2296. 
nesde

cuckoo2297. 

בכורות
bat2298. 

 .described 88 mermaid, )8 Siren 2299ח1
folktales)

(tree)hazelnut 2300. 
monkey. 2301 

Gennaua))14ע 8 1ש ח* monkey 8 2302. 
wedgehook, peg, 2303. 
garment)ח (of; fringes 2304- 

pick-ax2305. 
saw8 2306. 

thateye .the 18( 01ק8 ת cataract 2307. 
ejesight)reduces 

'thread0] ball 8 2308. 
'roastingfor~ spit 8 2309. 

thateye the ש spot )8 2310.1סח8%1ס 
eyesight)reduces 

felts0ף made (sheets . 2311 

8meaning: (ongiMI thigh-bone 2243. 
object)round 

of1חת % which body ofthe part 8 2244. 
flesh

shopsbutcher 2245. 
seapoi~sport, 2246. 
stringrope, 2247. 

anus2248. 
'deead

ofI ball 2249. 
penetratinginfiltrating, 2250. 

spices)and vEegar )ש pickle 10 . 2251 
'meat)'leftover (of; sediment 2252. 

boneshoulder the 2253. 
evaporatingflying, 2254. 

confusionshock, unconselous, 2255. 
foam2256. 

utticanettles, 2257. 
shrunken2258. 
spiciness2259. 
bloodsoaked2260. 

עא6ש.2261
else)(something shrinking 2262. 

salt88א, Sodom 88 (such salt rock 2263. 
area)sea Dead the from e~iracted 

fatintestinal 2264. 
anus2265. 

curdsmilk whey, 2266. 
peacock2267. 

pusphlegm, nuid~ 2268. 
8meaning: (original bone thigh 2269. 

 obj( round)1סס
(ofbeaas)shells pods, 2270. 
phlegmpus, nuid1 . 2271 

meat)'leftover 
(of: sediment 2272. 

meat)'leftover 
(ofI sediment . 2273 

 .food~ melt 10 2274) תdrink 10 order 1)א
ofmeaning special 8 ב (here, knee 2275. 

tendon)neck the 
beak2276. 

catael)8 (of; hump 2277. 
hedgehog2278. 



 XLIVהלעוים אנגליתרגוםאוצר

queerhas sh@e, ,peculiar ח has . 2215 
characters

confusionshock, waconsclousness, 2216. 
nloss2217. 

tornadowhiriwind, . 2218 
fla~swaste2219. 

arsenicfrom (made paint yellow 2220 פ. 
disulfide)

grindstonesthe supply )10 flulnel 2221 . פ 
grain)with 

bonethigh the 0ת flesh the 2222. 
explode10 2223. 

trernble10 over, tum 10 2224. 
vine-arbor2225. 

 .eye heald) (Brit: heddle warp 2226פ[
ftwo by formed eye 0פ עבמן ז with COId 

threads]warp the guiding knots 
southernת! city )פ Nafbone 2227. 

France)
assumesuspect, 10 2228. 
sift2229 10 ,י0שני. 

sinewstendrils, 2230. 
ofmuscles uiaer (the flanks, 10=8, . 2231 

kidney)the % next thigh the 
rirstthe % refening (here, stomach 2232. 

stomach)rumiTUUatS 8 of; chamber 
the10 next stomach ofthe 2233 אפע. 

 and Tlght the 10 kidneysחס1
rirstthe 10 referring (here, stomach 2234. 

stomach)rumiru~nts' פ of; chamber 
membrane2235. 

 .waist, 2236קש
the10 next stomach 'the of' part the 2237. 

leftand right the ש kidneys 
fatintestinal 2238. 

ofthemuscles (iruler flanks 102239 ,8ש. 
kidneys)the 10 next thigh. 

 .waist, 2240ק.נא
bloodsoaked. 2241 

else)(something shrinking 2242. 

goatwild ibe)h 2179. 
roebuckdear, fallow 2180. 

fordevice )פ winder spool, . 2181 
.thread)

0! 00118 unwinding 
skeins, colls 2182. 

(ofthread)00118 unwed untie, 10 2183. 
archer2184 ,תפחועי0ל. 
craapsshudder, 2185 פ. 

starling2186. 
swallow2187. 
jackdaw2188. 
scratch10 2189. 

urticanettle, 2190. 
smallפ cock, wild )8 peacock wild . 2191 

bustard~)
bird)8( 1ח18ת OWl 1ס1אן owl, 2192. 

mole2193. 
bird)18פ( ש owl 1ס1ן owl, 2194. 

bat2195. 
mole2196. 
mole2197. 
hawk2198. 
aroundball2199. 
flat2200. 

egg)מ  ofi (white albumen . 2201 
egg)(ofan yolk 2202. 

eggs)(scrambled beaten 2203. 
h)na2204. 
pea-beefles2205. 

garbamochick-pea, 2206. 
1%rvahorsefly.s 2207 פ. 

beetle2208. 
(literally:scolopendid cenUpede, 2209. 

feet)hundred 
sinewtendril, 2210. 
bone(?)ankle ~the 2211 
bone(?)ankle the 2212. 

lucidclear, 2213. 
orfiber )ס181שותס5ו6 פ unsavel, 10 2214. 

tk~eads)10תו garment 



xLmהלעזים אנגלימרגום אוצר

(flax)beaten 21א. 
(flax)shakea 2145. 
 .ofI bundles 2146את

treelinden basswood, 2147. 
density0ת vrith way, 10080 1א2148.8 ח 

compachlessor 
resting8 88 used (maimy 2149.8שפל 

animals))0ז place 
peas2150. 

gafbamochick-peas, . 2151 
glue2152 פ 8תסזח. 
cnishedbeaten, 2153. 

ע"1!את!.2154
foot~the ofI sole 2155. 

bloodsoaked2156. 
'boneshoulder' 2157. 

womb2158. 
 .waist, 2159קט1
 -goitre, 2160עסזס

feathers2161. 
חשע2162.60

frecklingspotting, dotling, 2163. 
else)(something shrinking 2164. 

(eggs)laying 2165. 
mosquito2166. 

go10 wnrestrained, become 10 2167. 

"grybe 10 wild~ 
hammer2168. 
caecum2!69. 

elaa)asafetida laserwort, 2170. 
monkshoodwolfsbane, aconite, . 71 1 2 

 eo~sonous)*%א
monkshoodwolfsbane, acon~te, 2172. 

:plant)toisonous 

~gh
 .heating 2173 עם .8ב1ת8"ע!(

fever)temperature, 
bushcaper 2174. 

g~ms2175- 
 .waist, 2176ק.ט1

serrateddentate, toothed, 2177. 
dividedcloven, 2178 ,א1ש. 

puspldegm, nuid, 2109. 
blue2110.6א8א 

2111.bloodsoaked
crocussaffron, 2112. 

hops2113. 
crocussaffron, 2114. 

wound)irdected )שמל2115.8 ש 
leadwith smear cover, % 2116. 

stainsspots, white 2117. 
womb2118. 
wounds2119. 
 .2120)?4תת0ו

e~pery)hot thih 2121. 
wounds2122. 

hardSt~ff, rigid, 2123. 
fatintestinal 2124. 
 .8 2125 (shalp)1ש0ק

f1TStthe % referring (here, stomach 2126. 
stomach)8 8 י1תמשבמת of; chamber 

offatfold 2127 פ. 
membrane2128. 
anus2129. 

jplace
 .most (the apex the 2130 1מ818*

thethat stnng, the and וסדש the betveen 
forms)stomach 'the ofI shape 
pusphlegm, nuid, 2131. 

anus2132. 
ipswaists, 2133. 

caecum2134. 
caecwai2135. 

fltStthe 10 referring (here, stomach 2136. 
stomach)8 rumiruuat'~ 8 of; chamber 
stomachofthe entrance the 2137. 

covenfig:peritonelun 'the 0] ,part 2138 פ. 
abdomenthe 

f1TBtthe 10 referring (here, stomach 2139. 
stomach)8 ruminant'~ פ of; chanber 

offatfold 2140 פ. 
encrastedפ ,81טזם formed . 2141 

craapsshudder, 2142 פ. 
groanswails, 2143. 
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file2074 פ. 
grater)מ1( פ mash 10 scrape, 2075 ש. 

engraving)תפ etching black 2076 פ. 
 by made פ put substance chanical ח0פ

vessel)
hanmer2077. 

'vulture0] $0!1 2078 פ. 
water)with (mixed sand gravel, 2079. 

moth2080. 
leatherred 2081 . פ 

upholsteredmatted, felted, 2082. 
mincedpleces, small 10תו cut 2083. 

diaphragm2084. 
 .of chamber third (the omaswm 2085פ

stomach)8 ruminant~ 
rastthe 10 referring (here, stomach 2086. 

stomach)8 ruminant': פ of; chamber 
hawk2087. 
goshawk2088. 
knee2089. 

crushedbeaten, 2090. 
covenngperitoneum 'the 0] 2091 . פ אפע 

(rumen)abdomen the 
rastthe 10 referring (here, stomach 2092. 

stomach)8 rumirutat'~ פ of; chamber 
shrunk)(or: shrinking 2093. 

hardStiff, rigid. 2094. 
shank)(or: shrinking, 2095. 

upclog ש attach, ש stick, % 2096. 
ribsofthe forking the 2097. 

glands2098. 
strikeapplied aa 2099. 

diaphragm2100. 
slim12101 ,מ1ח. 

feather2102. 
h)b2103. 

hardsuff~ rigid, 2104. 
bloodsoaked2105. 

 .of; (incrustration scabs 2106 פ)26ע0"ו
wounds2107. 
stains2108. 

חהלץ
slaughtered(svhere 82037 .עסז 8מ1ח. 

hwng)were birds 
potion2038. 

81"WIIlliOW, 10 2039. 
 .bump % 2040 ,10חget 10 1אח

plercu~. 2041 
rough2042. 
melnbn~e2043. 

ofmuscles זטמש (the flanks 10204 ,8ש. 
kidneys)the ש next thigh. the 

thewith haniile 10 touch, feel, 10 2045. 
hands

hole2046. 
 .cleave, 10 2047 ,א1קbreak 8חטעס

 .waist, 2048ק.חו
acorn2049. 
pea-beetles2050. 

shearsprunulg ,.scythe, 2051 
sickle2052. 
saw2053. 

crank),winc~ פ (of; 8%18 82054 . ת 
screw2055. 

 .sedge 2056)1ת18ש
lucidclear, 2057. 

miiTor2058. 
ofbaconsilces 2059. 

confusecomplicati, % 20ש. 
 .make % 2061ש*

(ofwheat)brisUe awfi, 2062. 
rough2063. 

arrestdelay, %  2064. 
helmet2065. 
shaxpness2066- 
sharp2067. 
glands2068. 

apasttear 10 2069. 
holes20%. 

spaceפ.2071 אש* פ 
ela~)horse-tail 2072. 
vessel)פ (of; handle 2073. 
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sidesא 8א bent ofwood piece 8 2007. 
acoms2008. 
oak2009. 

shinglestiles, 2010. 
cone-shapedפ like )6אומ hut 201 1 . ח 

)1מס1
titeshingfor instrument )82012 1שמ ת. 

 of; consisting hand, by graln פ ,staffז0
 handle ש attached 18 which of end oneפ

 or stick sw~ging freely)ז58
lime2013. 
spelt2014. 
rye2015. 
oats2016. 

heapsbundles, (untied) 2017. 
breadwith .pot פ % cooking food 2018. 

ingredientsother and crumbs 
dense01ת lucid. clear, 2019. 

reducb~geye the 18( 01ק8 ת cataract 2020. 
eyesight)

infilhatepenetrate, 10 . 2021 
Oa1m)ointment medical 2022. 

ofmade סשש sediment-2023 ,סת4ן. 
quality)ofbad (wine dregs 

sbrikebeat, 10 2024. 
vine-arbors2025. 

~ots
mold 2026. 

theholding vessel [the lamps 2027. 
candle]

folding2028. 
form2029 פ. 

boat112030 ח ס1ח. 
hayforkspitchforks, . 1 203 
bowwheel, circle, 2032. 

chairfolding 2033. 
reducingeye the פ( אש ש cataiact 2034. 

eyesight)
 .801bar, 2035ש

candle))פ clean trim, 2036 י. 

'pilla~זס beatns doorposts, 979. 1 
franae8 6007. the fonning 

balconypassage, 980. 1 
chamber1981 . ,אוססז 
 ,שח.1open 1982מח

fourby surrounded yard 1983 פ. 
conidors

gluestrong 1984.פ 
gloves1985. 
shrink10 1986. 

that80 sows teffilin (the plait 10 987. 1 
(ground the touch 601.ת they 

full18 which arm) 'the (of1 part the 1988. 
bic@s'flesh, of. 

'theof~ (made silk raw ofI waste . 1989 
cocoon)'the ofl 'part outer 

pins1990. 
rough,stitch )10 basting פ stitch 1991 . ש 

%stitching 1שש the שתמ stitches loose, 
done)

cloakmantle, 1992. 
oftl~eadsball 1993. 

(ofcloths)fringes seanis, 1994. 
garment)8 disentangle unravel, 10 1995. 

tl~eads)סאע 
tlaeadsקזפו excess 1996. 
garment)פ (of; fringes 1997. 

German))מו alum 1998. 
German))תו alum 1999. 

alum2000. 
asused trefoil tireek )8 fenugreek . 1 200 

spice)
'the0] :part (the container tub, 2002. 
 are grapes the where wine-press)6ש1
 .pastries [shaping round 10 2003 תנפ

shape]round 
theא give % daugh (the tum 10 2004. 

shape)bread's 
vine-arbors2005. 

theח give 10 dough (the turn 10 2006. 
shape)8 bread.~ 
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asused trefoil Ghreek )פ fenugreek 1950. 
spice)

infilhatepenetrate, % . 1951 
e)q)lode10 1952. 

reducingeye the 8( שק5 ש cataract 1953. 
eyesight)

buttons1954. 
80] haft פ0( פ knob 61ח-shaped 8 1955. 

fromthem prevent *0 sword 0ז spear 
hand)the from slipping 

helmets1956. 
118ס1957.6

 .make 10 'piece leather ]8 round 10 1958פ
caqpet]nice-1ooking 

felt1959. 
Jjackroast~ng 8 8611, 1960. 

infiltratepeneOate, 10 . 1 96 1 
slimemud, 1962. 

10used 'steel 0] .piece ]8 lighter 8 1963. 
spark]8 make % 8 1שת strike 

1964.8*%1
notchesgrooves, slots, 1965. 

שחות
 .but 'materials ofl full vessel) )8 1966אפ

helqying0ז flowing over 
hemp1967. 

alloycopper 8 1968. 
metal1969. 
 .1970ת11

 ball decorative )8 button : 1971 ש8
branch)8 candelabrum'~ 

wood'maribled 0] made 1972.קמס 
beankidney 1973. 

oaks'0פ growth earasae 8811-1974 18מפ. 
leaves)

garment)8 (of; fringes . 1975 
edgesthe א bent ofwood plece 1976 פ. 

wedgehoo~ peg, 977. 1 
patch1978. 

withwash *0 scald, blanch, 1919.10 
water6011=8 

(water)8ש88ז stormy, 1920. 
elaa)sedge . 1 92 1 

:jackroasting 81922 ,11ת. 
stonesha~pening 1923 פ. 

file10 1924. 
lead"rith upon anear cover, 10 . !925 

infiltratepenetrate, 10 1926. 

החיות
.א1926-

זבחיט
pieces0ת roasted meat 0] chunks 1927. 

ofcoal
examplemodel, 928. 1 
completepeKect, 1929. 
scratchrub, 10 1930. 

ס688ת58פ.1931
up)!01116( 8ת? shorten 10 1932. 

 .waist, 1933ק1א
elbow1934. 

beltband, 1935. 
vessel)8 (of; handle 1936. 

bottom1937. 
notch*0 groove, 10 1938. 

reducingeye the וח spot )פ cataract 1939. 
eyesight)

bladder1940. 

~lister?)
 1941 . ו!פיי

 roasted meat of: chunks . 1942פ0
charcoals

talentedcapable, prepared, 1943. 
shrink10 1944. 

scratchpick, % 1945 10 ,86ז. 
heaithstove, fismace, 1946. 

lead-vrith anear' cover, 10 1947. 
 .mlx 10 1948 תו( פ)16מ114
(dome)arch vault, 1949. 
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pipesfiutes, 1887. 
'musical)0] strings cords. 1888. 

)18מ"1תנמ81בם
lettace1889. 
spindle1890. 
chalice. 1891 

bowlincense 1892. 
reducingeye the ua 8( 01ש cataraat 1893. 

eyesight)
 .folded 1894עם

tub1895. 
hail1896. 

moneycoang for stamp engraved 1897- 
~theof1 part (the contarner hlb. 1898. 
 gn~es the where wine-press צש)6ש1

 .grapes of~ amount (the sack 8 1899ז0
orolive-press the ש once 1פ laid olives 

wine-press)
barpole, 1900. 

1901.barrels
faucet8 atfw, inabarrel, ahole 1902. 

wine-press)~the )0] screw . 1903 
 wine-press the of' screw the . 1904תו(

German)
squirrel1905. 

foodstonng for cupboard 8 1906. 
hole8 קט close solder, 10 907. 1 

vent8 hole, air 1908.תפ 
foam1909. 
stretch10 1910. 

fullnel. 1911 
circle)ת1( פ dance 8 1912. 

olivesthe holding latticework 8 1913. 
oil-pressthe תנ beam the under 

broom1914. 
ofthepart (the contalner tub, 1915. 
1"6(are grapes the where wine-press 

(garment)hemp 1916 פ. 
(bamboo?)ofpapyrus type 1917 פ. 

reedrush, 1918. 

potion1850. 
containerround alarge 1851.6*פ, 

 .wormwood 1852)%1ש
paperctesses, garden cresses, . 1853 

,mustards)(green: cresses, 
curdsmilk whey, 1854. 
biteeoaono~s) 8 1855. 

watermelon1856. 
cheeksofthe bulgings the 1857. 

saddles1858. 
wound)ofa (incn~tration scab 8 1859. 

alum1860. 
German))ש alum . 1861 
8011((eatt~ red 1862. 

leadwith smear cover, 1863 י. 
bagleather pitcher, pot, 1864. 

seaportport, 1865. 
nibblegnaw, peck, 10 1866. 

curdsmilk whey, 1867. 
 .asafedita laserwort, 1868)א18ש

curdsmilk whey, 1869. 
cradle1870. 
mushrooms. 1871 

wedgehook, peg, 1872- 
asused trefoil Ckeek )ח fenugreek . 873 1 

spice)
mudclay, 1874. 

(water)stormy or ragtg 875: 1 
fish)ת0ת-kosher )8 eel 1876. 

pickling)(for brine 1877. 
 .soaked being by (softened son 1878תו

01!(their 
flat1879. 

egg)ofan (white albumen 880. 1 
(ofaaegg)1881.01צ 
toad111882 8 סש. 

bladder1883. 

 .soaked being by (softened son 1884י
 their)ח0
pile1885. 
ball1886. 
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pick-ax1817. 
papercresses, garden cresses, 1818. 

mustards)(green cresses, 
woundsevere 1819.8 

elaN)rue 1820. 
celery. 1821 
abscess1822. 

hemorrhoid)shaped fig )8 rlg 8 . 1823 
eye.[aheald) (Brit: heddle warp 1824. 

tvoby formed eye 88 8תה ז0 ת with COTd 
thread]warp the guiding knots 

rosewild 8 of; fruit 1825. 
slug8 1826. 

cotton1827. 
bugbeefle, 1828. 

Slavian))וב bug beetle, 1829. 
large)8 bug June beetle, May 1830. 

bug)dark-colored 
healdkye.[a(Brit: heddle warp's 1831. 

ftwo by formed eye ש  or 8 8תה with cord 
threads]ופש the guiding knots 

eaele?)color some י colored 1832. 
salt81ש, Sodom as (such salt rock 1833. 

area)sea Dead the from e~iracted 
painsplercu~ 1834. 

andfever from suffer up, heat .10 1835 
infection

nuideye 1836. 
patnsplerculg 1837. 

bloodsoaked1838. 
abscess1839. 
batheab1840. 
uvula1841. 

acidnesssowaless, 1842. 
 .1843 4מת!)1ת18ל

elaa)marrubiwm horehound, 1844. 
 .savory 1845)1ות18ל

elaa)muat ofl type 8 1846. 
diaphragm1847. 
mirror1848. 

 .8while swallow' 10 1849ש181=

 שש%.1782.
sinewknee cutthe% 1783. 
'hairofl 1א1ע clasped 8 17א. 
(festival)frate~nity's the 1785. 

leech1786. 
ח%יץ.1787

acoms1788. 
feastmeal, soclal 8 1789. 

 .1790 שסח
bladeflat 8 1נש( ,ם spade shovel, . 1791 

handle)long 8 and 
pick-~ax1792. 

feet)pnsonels. 104ת1ס (br stock 1793. 
German))פ 

feet)prisoners. locking (for stock 1794. 
chainscables, 1795. 

handcuffschains, 1796 תסט. 
massesbars, lumps, 1797. 

pick-.ax1798. 
curvedheavy, ]פ ofax) soft )8 adz 1799. 
endclisellike broad, 8 with 1001, steel 

handle]wooden 8 0ת mounted 
dovmknock 1800.10 

ofthecenter the )א plafform . 1801 
synagogue)
שח.1802

(dome)arch vault, 1803. 
(ofthread)balls 1804. 

pitchforkshayforks, . 1805 
@eople)gather 10 assemble, % 1806. 

hay1807. 
utiting01ש, e~raving stylus, 1808. 

instrument
hallentrance antechatnber, porc~ 1809. 

napeneck, 1810. 
boneUligh the covenng flesh 1811.1סי 

foam1812. 
pwachueprick, 1813. 

fever)(from aches, 1814. 
gums1815. 

thnishaphtha, 1816. 
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rightprove verify, *0 - 752 1 

שבועות
chin1753. 
needle1754. 

Spanish))1755 11ת6 ש. 
 .engravui stylus, 1756 ,01שש1ח1

instnunent
ס[8ק.1757

 .book 8 close ]10 claf~p fastener, 1758ז0
s~ft]פ 

213[[see 1759 ,שת י8ש. 
ofwaterbody shallow 8 1760 "%8ש. 

cloth-shoes. %1 1 
agreanent1762. 

oaks'%  growth earajte 814*8 1763. 
leaves)

 זרהעכודה
containerround large 8 tub, 8 1764. 

 .1765לש
peckingapric~ 1766. 

stains1767. 
thateye the 18( 01ק8 ת cataract 1768. 

eyesight)reduces 
 .aromatic anise 4111, 1769))1ב18ק

 .anise 4111, 1770 בנ()תפ11811
stalks][stems, tubes . 1771 

8with gem priceless )8 ruby 1772. 
color)red deep shining 

'Tarsus,of' Saul :Aposfle, )1סח Paul 1773. 
 Christian 8)ץב881'

8Simon, Apostle, (the Peter . 1774 
 Christian)ץת881'

 grammar . 1775 ש( %פ[ or)ת18ש1
 .1776ש81[

 .rocket 1777)1ש1ש
elad)coriander 1778. 

food)as used (vegetable leeks 1779. 
lettuce1780. 
leduce. 1781 

press1715 ש. 
pierces1716. 
drip*0 1717. 

theprec~se, be )10 וססח fishing 1718. 
rod)~the 0] ead the א hook 

ofwoodlogs 1719. 
 .001pond, lake, 1720ק

oveiflowstir, swarm, .10 1721 
squirrel1722. 

 pric~ . 1723סז1ח10מוק
'bloodletting))10ז knife surgical 1724 . פ 

noisesound, 1725. 
ca~pet1726. 

ofwaterbody shallow 8 marsh, 1 .7ע 
bat1728. 
delicacies1729. 
wounds1730. 

urticasnettles, 1731. 
cKefbearer, cup chiefI waiter, . 1732 

butler
waiter1733. 

combcock.s crest, 1734. 
loadstonemagnet, 1735. 

entitybeing, essence, 1736. 
 .1737 חwell, ernpty 8אק

current1738. 
Provencean))תו wouad 1739. 

מכות
ofearthtlOd 1740.8 

ססמתסזעק1741.8
trowel8( (plasterer.~ . 1742 

duchydukedom, county, 1743. 
sprataofthe) (Iocation 1744. 

caterpillar-tracklarva, 1745. 
forehead)(ofthe temple 1746. 

chin1747. 
 .11748ת01נ

tattooing)(for puncture sting, 10 749. 1 
'bloodletting)(for' knife surgical 8 1750. 

unstitch1751.10 
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ofwaterbody shallow ח marsh, 1679. 
 .811680ה
skunk1681. 
cradle1682. 
hawk1683. 

4ס1ת.1684
breath)allow )% rest g~ve calm, % 1685. 

stables1686. 
stablethe ש stalls 1687. 
baitas used .bird 8 1688. 

gatae8 1ת used diks metal 1689. 
olivesthe holds that latticework 8 1690. 

olive-pressthe 1ת beana the under 
battle-ax1691. 
womb. 1692 

]8burning start 10 fiicker, 10 1693. 
flame]

Italian))ש ashes hot 1694. 
fruit$)) q~nces 1695. 
Provancean))ש strainer 1696. 

battle-ax1697. 
provokeattack, 10 1698. 

utticasnettles, 1699. 
alum1700. 

piecesectiorh part, . 1701 
illnessrheumatic )8 gout podagra, 1702. 

feet)the תו 
nitrate)eotass~um niter 1703. 

(soapwart)herb soap 8 1704. 
limits,the crosslng astray, 8011705 8ת. 

barriersthe breaking 
plierstongs, 1706. 

nape1707. 
earthof~ clod 8 1708. 

arm-111709ע. 
nosethe vape or blow % 1710. 

11ס1711.6
ball1712. 

(Iiterally:thern 10 belongs that 713. 1 
belonging)their 

slimemud, 1714. 

horse)(ofa gicth 8 1646. 
harnessbreast 8 1647. 

swarmarulual third (the %1648 1%א. 
bee-kdve)the leaving 

oak1649. 
pine650. 1 

ששץת.1651
(wood)box 1652. 
(Oee)rlr 1653. 

oak1654. 
acotns1655. 
coral1656. 

theש specifically (and berries 1657. 
 laurel's)1ש1

bay(sweet) laurel, 1658. 
treeschestnut 1659. 

brimfuloverflow, 10 1660 10 ,11ת. 
ת1661.6

lead1662. 
stripstraight 8 flattener, leveler, 8 1663. 

excessthe remove 10 used ofwood 
amount

(wood)box 1664. 
foam1665. 
vinegar1666. 

dovmupside h]rn around, turn 10 1667. 
bad)hlm sour, hun )10 

barpole, 1668. 
 .1669"שש

bundlesbranches, 1670. 
bell1671. 
fortune1672. 

213[[see clasp 1673 ,אוק. 
fruits8 t)isfle'~ 1674. 

mast1675. 
penniescolns) 11676 סשו. 

stork1677. 
fieldsof area 8ח field, open plain, 1677א. 

סנהדרץ
frontierborder, 1678. 
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grindstonesthe sixpply " 1615.8%8ח 
vdfl~grain)

streagthensfhat IOam ofl layer 1616.8 
Ckrman))1ח nwr the 

plank1617. 
drais~ipecanal, 1618. 

 .blade flat )8 spade shovel, 1619 *4ן8
handle)long 
east1619א. 
 .%1620ז8ק8

crocusחטש.1621 ,שיםש 
 .881622תח

capital)atdy's Rome 1623. 
ladder)8 (ofi steps 1624 ,118ת. 

foreheEId).the 
(ofI temple . 1625 
 ofi wng . 1626) 8)8פ141ח6

hlas1627.1068ם$, 
grindstone8 for hame wooden 1628. 
grindstonesthe supply )10 fiuuiel 1629. 

grain)with 
'the0] א8ק (the container h)b. 1630. 
 are gr@es the where svine-~Press)14ש
ene-the supporting (poles ftwins . 1631 

press)

~wae
the supporting )8ס01ק sisteN 1632. 

press)
wae-press)(ofthe screw 1633. 

bundlebraac~ 1634. 
tunk(trea) 1635. 

 .young 8 (for props 1636)סח1
pegshooks, wedges, 1637. 

mast1638. 
sail8 1639. 

anchors1640. 
08781641. 

boat11011642 8 ט. 
heightership, cargo 8 1643- 

su~ineback, their' 00 1644 8של. 
8with gem, .priceless )8 n~by . 1645 

00107(red deep shining 

8,thickening and cleansing fulling; 1583. 
ofilerand treading 8פמשתע, .by clo~hI 

piuce~Es
(dheet)felt 1584. 

garment))1585 001ח8 18ל. 
thestrengdlening clay ofI layer 8 1586. 

Ge~man))ח noor~ 
vine-ahbor1581 

mad~ressesnets, 1588.1"טןס 
planks1589. 

pegshooks, wedges, 590. 1 
(dome)atch .91591 84ש 

מממדא
roof.the 

of1 beana the 1592. 
hedgehog1593. 

(mafble)g~ay-brDvml 15%. 
bayswoet laurelt 1595. 

 ,8טאטbetries lawrel and 1596.6ח
patticular

 of; wng 597. 1) 8)8ת141ש6
thetha :wall, the ש beam 1598.8 
6krman))!א oa~ חשז beams pespeadic~dar' 

 .1599ח%
lock8 1600. 
cry8 1601. 

flexil-ible8 8 ;811ש (of; scale 1602 ,8פת. 
scales)or 88תא 'interlinked ofi armor 

hallentnance antechamber, porcb, . 1603 
balconypassage, 1604. 

 .51605זנפח
caipet1606. 
withering1607.  

stones1608 1שת. 
shake%  1609. 

food)88 used (vegetable leeks 1610. 
918[[see layer(avine) 1611 ש. 

ice1612. 
hail1613. 

grindstone8 for. frame woodea 1614. 
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*1555- 
moistea% wet % 1556. 

meatf~piced: aad fiied 1557- 
 hundrkd one ofl .weight 1558.8%חם

folds1559 יטעתתי. 
ste~n

~he 
 .blade veafical )8 rudder 1560 א

steeting)for used vessel 8 8=1ש ofl 
forofnuales made vessel 1561.8 

 cheese the (giving cheese prodhicing%ו
nasae)

leeks)(chives, oans snall 1562. 
(ofvines)rows 1563. 

beatstrike, 1564.10 
city)the (awnading wall .8 1565 
(referringdianheal from suffer 1566 ש. 

intestinalש  from suffering cow 8 ש 
disease)

shsk1567. 
diseaseintestinal diarrhea. 1568. 

offbranching (Pas~a deviations 1569. 
getmight cattle the where way right the 

)א10
gratefulnessgratitude, 1570. 

faucet8 atap, inabalTel, 1571.8ס01ע 
tree)yotua 8 (for props 1572. 

pick-ax1573. 
bladefiat 8 681( ,ב spade shovel, . 1574 

handle)long 8 and 
bladeflat 8 1חט( ,ל spade shovel, 1575. 

handle)long 8 and 
blade8 shovel'~ or) 8, spade'! (the 1576. 

orofgrwes amount (the sack 1577.8 
% or wine-press the 10 :put be-מ0  olives 

once)א press 
papercresses, garden cresses, 1578. 

mustards)(green cresses, 
crocussaffrcn, oriental 1579. 

bend1580.10 
..hawtholn1581 

(wool)comb 10 1582. 

curdsmilk whey, 1526- 
pick-ax527. 1 

coohing)(for pot big 1528.chauldralh 
makeש .clay 

(ofl lunWS clods~ 1529. 
jugs)

region1530. 
 camage . 1531 %()ש%םם
shovel1532.14עי0פע 

diqper% 1533. 
ofwatetbody shallow' mars4 1534. 

weed10 1535. 
%(nah retl~ng for pon~ soaking 1536.8 

fromfiber 'the ofl removal the facilitate 
rDt~lng)pattial :by tissue wooden the 
:bairiers,the break 10 astray, go 10 1537. 

limitsthe pass 10 
glacoma1538. 

slicesthat :blade (the ploughshae 1539. 
theearth)

large01מ anoot~ 1539א. 
89[1 [see gown dress, 540. 1 

pick-.aJc. 1541 
cwrvedheavy, ]8 ofax) soft )8 adz 1542. 
bladechisellike broad 8 with %01, steel 

handle].woodea 8 0מ mounted 
pointed0ש with implement ש  1543. 

heads
the0מ load 8 carry~ng (for .pole, 1544.8 

shoulder)
 .hayfork pitchfor~ 1545 מ1()וחמ1טם

lancespear, 1546. 
shearspnmulg scythe, 547. 1 

sickle1548- 
metal)8 (weldin~j recooking, 1549. 

(sheets)felt 1550. 
6ש.1551

wowad)il~ected )ש bum 1552.8 
forused (also bag shephelfl's 8 1553. 

sleeping)
thashaphtha. 1554. 
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thatsociety )ח entertainmen* 14%ח 
bored)8* from people prevents 

oneselfoccupy 10 1489. 
 or) (clothes, out wear 10 . 1490 1888ח11ע

10018(metal household case, 
hookwedge, peg, . 1491 

couple1492. 
shovelsscoops, 1493. 
'earth0] CIOd 1494 ח. 

door)low 88( ,1811ח wicket 1495. 
pick-.axes1496. 

tastehoney the lose ש sollr) 1497 ש 01ש. 
defectivenessbluntaess, 1498. 

millet1499. 
 .1500 פ 88paruc 'millet, ofl typeפ!8

עשוק.1501
mudclay, 1502. 

afaucettap, 8 abarrel, ס01חפ.1503 ש 
abundanceplenty, . 1504 
boxeegtekY) 1505. 

hops1506. 
coin)pre-stamped )פ dik metal 8 1507. 

~oinlng
for stamp e~4raved 81508 א. 

money
equip10 decorate, 10 1509. 

sparks1510. 
01801bar, . 1511 

 .disk metal 8 1512 ח( pre-stamped,)0%ס
advanceש  1513. 

depositpledge, 1514. 
sbdpesbelts, bands, 1515. 

clotheshemp 1516. 
store-housegranary, 1517- 

noorthrahing 1518.6חש, 
plums1519. 

euiTyscrub, % 1520. 
garment)פ (ofl fiinges . 1521 

starch1522 ש. 
 .starch 1523 י()תשפםם

workneedle-woven' :vdth) (clothes . 1524 
בתפ1525.10

cleansing[fullers; workers laundry 1458. 
pressu4,by clothes tlickening and 

treading]or beating 
curvedheavy, ]8 'ax) of; 80פ( ח adz 1459. 
endlike chisel broad, 8 with %01, steel 

handle]wooden 8 02 mounted 
 .slim, 1460חש

seatasstitches, . 1461 
 .eye heald) (Brit; heddle watp 1462פ[
 with C01d 8 8חת ז0 תby formed eye 8_סזת

threads]wasp the guiding knots 
oft~readballs 1463. 
threadswalp 1464. 

flax)unwoven (ofI plaits . 1465 
(sheets)felt 1466. 

 .after leather (of leftovers 1467)8שתתנ1
M W8 1468. 
 .1469 פ11ח6

%01()8 plane 8 1470. 

 מציעאבבא
cloth)(ofa fringes . 1471 

hamess~the of1 part (the halter . 1472 
neck)8 animal'~ the around 

head-harness1473. 
bagsack, 1474. 
offlaxbundles 1475. 
offlaxbl~adles 1476. 

'theof~ muscles 1%צצ (the flanks 1477. 
kidneys)the % next thigh, 

utlicanettle, 1478. 
slalnk1479. 

damnפ by blocking 1480. 
vulture. 1481 
stairs1482. 

stringslaces, 1483. 
 .801bar, 1484ת1

.water)with (mixed sand gravel, . 1485 
backdonkey's (the defect bhsnt, 10 1486. 

saddle)1ם improperly חפ with 
wart1487. 



 xxx]1הלעזים אנגליתרגוםאוצר

sprainס1מ( ofl (1ocation 1429. 
starling1430. 

ofearthaC10d 1431. 
(sheets)felt 1432. 

 .utiavel 10 1433 פ( 10garment or fiberמ1
d~eads)

soap1434. 
theup clean 10 (that.is, sweep 10 . 1435 

leftovers)
ofwoodtnanks logs, 1436. 

broom1437. 
bar11438 1!8 ,801נ. 

by.picture )פ erase blur, )0 1439. 
rabbing)

hammer1440. 
)1001(file 1441 פ. 

groove1442 10 14ס01מ. 
(wocl)comb 10 1443. 

laundry;(for treadings press~ags, 1444. 
fulling)

coining(for stamp engraved 1445. 
money)

soap1446. 
crocusshlffrolh 1ש. 

dye-פ( ש1ע *א pastel isafisl 1448. 
roo~)yielding 

bandage1449. 
10drug )פ medicine emeUc 81450 ת. 

 induce)8ת6נמסץ
guarantee1451- 

 .say should error גדיש
~rinter's 

 .א1451
Hebrew)

pour10 1452. 
plums1453. 

~ush)
orache 00 פ 416ע (fruits . 1454 

ca~et1455. 
thewhile e~ls waste wool~s 1456. 

clothes)the 0מ step men laundry 
fruitsthistle's 1457 פ. 

saddle1393. 
gnawpeck, % 1394. 

beak1395. 
bell1396. 

aroundhlrn % dance, % 1397. 
[porch]hall entrance antechanaber, 1398. 

aroundhun % dance, 10 1399. 
countersales-%61, 

~utcher.s) 

 .1400 פ
pick-"ax. 1401 

Turicey,ש city )8 Constantinople 1402. 
Byzantine~the 0] Clty capital the then 

Istanbul)now empire, 
diseaseintestinal diarrhea, 1403. 

peacock1404. 
partri~e1405. 
beak1406. 

 .18tongs, 1407ט11ק
 .spade shovel, 1408 פ( with blade flatפ

handle)long 
grol~ad)the )וע holes pits, 1409. 

woodburn 10 ]% ($tones 1410.ןאפסע 
them)upon 

1ז8ק1411.5
cutש chew, 10 1412. 

ofeatthclods 1413. 
shingles611414 4ס. 
complainwail, 1415.10 
scratchrub, 10 1416. 

asused trefoil Cireek )פ fenugreek 1417. 
spice)

 .1418 פ Eshingק8י
German))12 trap rls~ng 1419 פ. 

stalks][stems, tubes 1420. 
'fields

of: area א  field. open plaili . 142[ 
balconypassage, 1422. 
frontierborder, 1423. 

gums1424. 
wounds1425. 

elaa)aloe 1426. 
tree)פ (of; res~a 1427. 

shrank1428. 



)ooaהלעזים אנגליהרגום אוצר

 .1360 פ of: typeצ1!8
544[[see familiar 1361. 

mushrooms1362. 
plane1363. 
plaae. 1364 
scratch10 1365. 
stair1366.81קט, 
 crane 367. 1)6ח6(

friai1368. 
watermelon1369. 
acorn1370. 

 acoln . 1371 ש[]2פו12ס13
bagsac~ 1372. 

 .Ashkelon-garlic", 1373" 881%811ת10ת0
 .the (ofl development 1374')1עת[

satiated1375. 
 ו אךoeferring entertainment 4 10פ
gd~ngfrom :people .prevents uaat- 

~ciety bored)10 
 .atay'~ Reme 1377 8)1181ק8ס

melodyhtne, 1378. 
field(willow) osier 81379 ת. 

tishpond1380. 
(tree)1381 . 6זסא 

1382.representative
peckingspricks, . 1383 

aroundhamess 'the ofl זם11פע.1384 8( אפק 
neck)animal's the 

 .here defectiveness bluahless, 1385) !מפ
heel)ofAchilles'. sense 

plank1386. 
wound1387. 
cou~*0 1388. 
combei31 .389 001ש 

embroidery1390. 

 קמאננא
pliersI.tongs, 1391 

 .refearing eatertainsnent 1392) 10פ
geatingfrom :people jpreveads that' society 

bored)



 XJ(xהלעדם אנגל4תרגוםאוצר

poplar1290. 
(kwer)clove 1291. 

rose1292. 
glaucoma1293- 

crocussaffrai 1294. 
straw1295. 

.beet'minced or: chopped 1296. 
(tree)cherry morelle 1297. 

fatintestinal 1298. 
acorn1299. 
tonsillitis1300. 

elad)feverfew, . 1301 
eha)fennel ahine 1302. 

 yellowJ 8 . 1258 11שע from (madeסבטת8
disulfide)

pl1Jabousfrom (made 1259 . 8 6ט! 1ב81ע 
oxide)

sulfuricfrom (made .paint 1260.618עס 
)זטקעסם

oaks.00 growth earas~* 81261 - 18פב-1ש 
leayes)

suspect10 1262. 
was181ח :wltlng resbore )ש paint . 1263 

eiased)
eanbroidery1264. 

coang(for steanp ea~raved 1265. 
money)

shoecloth 8 1266. 
forused (also bag 8 shepherd'~ 1267.8 

sleeping)
bagsac~ 1268. 
chop1269 10 ,טס. 

pick-*ax1270. 
189[[see 688"ז gowlh 1271- 

 .carriage 1272 פו()אאמ11ט3(
rechkingeye the 10 spot )8 cataract . 1273 

eyesidht)
quality10ז of~ secondary, 1274. 

strainer1275. 

)6ם"
swallow 1276. 

shrunken)(or shrinking 1277. 
 .shrinking 1278 ז0()פט%תמ!6א

p~ne1279. 
 .appredice 1280י

elaac8o)acorn . 1281 
chanceop~orhmity, 1282. 

'rushesofl made nets flahing . 1283 
theprecae, be )10 hook 1284.58תעש 

r~d)ofthe end the א hook 
544[[see familiar 1285. 

aanpliesequipmenb 1286- 
cells1287. 

,portion8ח, present 1288. 
shoescloth 1289. 

spice)
hops13א. 
tonsillitis1305. 

(catanh)cold senous 1306.8 
elhac~o)acorn 307. 1 
ata~an)ammonia 1308. 
(resin)galbanum 1309. 
 .2pieacing 1310שע

1311.abscess
 .61312א

consclowmesslose ]1313 ש (4ש. 
soak1314 ש. 

)1א%*
 .1315 1ם1ם1

bay(sweet) lasNl, 1316. 
the10 E~pecifically, (and 1317.besries 

 lausel)118פי1
ebnerocket 1318. 

ehn9ofmint 1319.8 פשמ 
leeches1320. 

foreign8 for takea mistakealy 1320א. 
language

)1ם18*
aloe . 1321 

lift~rgeoxide, plumbous 1322. 
button1323. 

אאי.1324
fever1325. 
pick-ax1326. 
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theexceeding astray, 8011227 8ב. 
boundariesthe breaking bounds, 
field(willow) osler 1228 תפ. 

button1229. 
gluestrong 1230. 

oais~0ת gro~rth earasne gall-nud . 1231 
leaves)

acid)(sulfuric 1232 1.1601ץ. 
arsenicfrom (made paint black . 1233 

disl)lfide)
(dome)arch valdt, 1234. 

'the
of' ce~tef ftle )א platfonn 1235. 

synagogue)
aruloydisharb, 10 1236. 

step-fathers1237. 
ש א  .1hdlini~g 1238פ

 .1239 פ ת% the (surrounding)שס
halter1240. 

casebox, . 1241 
inflatedbecome % 1242 % "8ש. 

honeycomb1243. 
salt1ש, Sodom as (sakh 801 rock 124. 

area)Sea Dead the from actracted 
.picbareblack' ]8 etchi~i black 1245 פ. 
ellgravingsubstance chetnical 8 by made 

vessel]the 
ehd)sedge 1246. 

dnun1247. 
hatfelt 8 1248. 
langwigeSyrian 1249. 

גשץ
reglon1250.8 

1245[[see etchilg ablack 1251. 
countiesduchies, dukedoms, 1252. 
countiesd~chies, dukedoms, . 1253 

oaks.0ת growth @arasite gall-nuts 1254. 
leaves)

suppliesequipment, 1255. 
189[[see dresses gova~, 1256- 

213[[see clallp 1257 ,ת!ק. 

נדרים
agame)(usedin disks metal 1193. 

makes.against antidote )ש therac 1194. 
venom)

woundsenous 8 . 1195 
flaxof. 1196.68סשתמ 
curds~milk whey, 1197. 

meat)'leRover (of~ i.sediments 1198 
pickling)(for brine 1199. 

neck)the 0ת (hat~ed knapsack 1200 פ. 
קט"1201.8

ankletsleggings, 60018, (1eather) 1202. 
belt8 1203. 

 .lupine 1204)1ת18ש
-rigs)(of: 1205.888תש 

~]uled
1206. 

נז-
forehead)(ofthe temple 1207. 

region1208. 
14181209. 
rub% 1210. 

cooked)
~arely 

raw almost . 1211 
malicioustransgressors, offenders, 1212. 

people
honeycombs1213. 
mast1214. 

plant)(aromatic a~ise 61215 ,1ת. 
ofearthclods 1216. 

סוטה
piecesanall 10 cut 884ק tear 10 1217. 

stripebelt, band, 1218. 
:woundserious 1219.פ 
abundaaceplenty, 1220: 

sprain]8 [from ,.dislocated 1221 
the1ת rhelsmatism )פ gout podagra, . 1222 

feet)
Ipreparation(spiritual) . 1223 

diaper% 1224. 
clodslumps, 1225. 

pale1226. 
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8ק0ח.1154
(סשמ1155.4

epilepsy1156. 
mudclay, 157. 1 

celery1158. 
coriander~lant)1159. 

slicesבש round 1160. 
acidnesssourness, . 1161 
managerhousehold . 162 1 

(swine)leper 8 . 1163 
barpole, long 8 1164. 

88ס~ס.1165
wood'marbled ofl made cups 1166. 

(ofcrumbs gOld)~ (of: particles 1167. 
gold)

awatt1168. 
vuaegar1169. 

notchgroove, 1170 פ. 
1171,afoldoffat

 .1172 פ ofmEt type)1ב18ש
 wormwood . 1173)אש1ש

plierstongs, 1174. 
chakfolding 1175. 
pondfishing 1176.8 

alum1177. 
packagebundle. 1178. 

8ז1179.08
navigate81180 10 ,1ש. 

.*81!0סקיפ.1181
544[[see familiar 1182. 

favor1183. 
pocketsbvo with sack 1184 פ. 

coral1185. 
acidnesssowmess, 1186. 

leadwith srnear זס cover 1187.10 
alum1188. 

sides)vessels ת0( פ cracks 1189. 
vine-afbor1190. 

עס8(ע.1191
quality-low of~ secondary, 1192. 

effottש  make strain, 1119.10 
1סם~.1120

cloth-shoes1121. 
(sheets)felt 1122. 

(German)undershoe . 1123 

~amboo?)

'papyrus of~ ,type 1124 ש. 
sffilt 1125. 
crutch126. 1 
cloth-shoe8 127. 1 

plank1128. 
ankle1129. 
sole1130. 
cloth-shoe1131 . פ 

mudclay, 1132. 
awart1133. 

back,donkey's )8 defect blunt, 10 1134. 
saddle)improper בפ by 

waterbody shallow פ mars~ 1135. 

כתוכות
equipdecorate, )0 136. 1 

ofgroup )פ co~s setvice army 1137. 
andarmy the accompanylng people 

supplies)8א ofi care taking 
extricationrescue, 1138. 

wedgehook, peg, 1139. 
pointedsharpened, 1140. 

abscess. 1141 
lron10 1142; 

wet10 liquih 10ש פ mlx 1143.10 
disheveled1144. 

544[[see familjr 1145. 
woundserious 8 . 1146 

punchareprick, 1147. 
blaodldiing)(for knife sur~ical 1148 פ. 

pipesfluks, 1149. 
vldhlre1150. 
tendril. 1151 

polishshine, % 1152. 
complain1153 % ,צזם. 



הלעדם אנגליחרגום אוצר11/י(כ%

ofthreadball 1085. 
garmentwoven fabric, 1086. 

breath1087. 
ankle1088. 

downknock fip, bend, % 1089. 
sticks1090. 

foodstoring for cupboard 8 1090א. 
ofsi~1091.81סעצ 
wadivalley, 1092. 
shovelscoop. 1093. 
chairfolding 1094. 

יבמות
stitch1095. 

pliers(?))?( tongs . 1096 
hamess1סע ofI 821ק (the halter 1097. 

neck)animal's the around 
boxeeweh) 1098. 

frontierborder, 1099. 
plentyabwadance, 1100. 

)?(caspet 1101. 
plaster% 1102. 
scream1103.8 

 .blade flat )8 spade shovel, 1104 "41ן8
handle)108ת 
,press8 1105. 
explode% 1106. 
sratch1107 ש. 
inflate% 1108. 

archvaul4 1109. 
אש.1110
1111.har~roudh
ש08!.1112

88used .trefoil Ckeek )8 fenugrePk 1111 
spice)

forused )8180 bag shepherd's 1114.8 
sleeping)

oves~wstir1 swann, 1115.*0 
cloth-shoes1116. 

%ש.1117
stringslaces, 1118. 

notchgroove, 10 1056. 
rough))01מ snooth 1056א. 

beaalkidney 1057. 
brisfle1058. 

 .1059 ח1ש eoasskm)%שפ
10080(rough basting 8 stitch % 1060. 
made)ב stitching final the 11ט stitches 

sew10 1061. 
clothes)uon~ng (for press 8 1062. 

iron10 1063. 
 .treading by renew % 1064 8שא8(8

andtreading lookby new 8 cloih 
 pressing 00)א
robeoverall, 1065. 

robe1066. 
688sack, 067. 1 

bridge)8 (ofi arches 1068. 
10050(r~ugh basting 8 stitch % 1069. 
done)8םט86%1 ש final the 11ט stitches 

fri~es.comers, cloth's 8 1070. 
~the)0] 146צס the boards,to 1071 . ,םזת 

bed)
---1072. 

'volume)of~ measure large )8 "kor" 1073. 
coaa1074. 

clothhemp 8 1075. 
blooSetting)(for Rnife s~gical 8 1076. 

 .81077םש8

חגעה
grindstonesthe suppl )10 fwuael 1078. 

graan)1ט4ן 
'leafilerofI type (special Cordovan 1079. 

 made ש ,Cordoba)םפ%
proof1080. 

 roasting 8 . 1081ח9
shell)8 )1ט4ע aail 1082. 

 moist, . 1083 "סם0א[( soaked*א
water)

9dthscouege or 8( קנ4ע sco~plons 1084. 
attached)spikes 
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 mire l.mud, 1021 1ע()מ18ח11
filonafrom clean % . 1022 
exhactrDOtS% uproo4 1023.10 
IEUdofl full muddy, . 1024 

mole1025. 
aail1026. 

bay(sweet) 1027.181םזמ, 
lal~el)'the ofl (specifieally, berries 1028. 

coloringfor cosmetics red rouge, 1029. 
lipsor cheeks the 
bellscymbals, 1030. 
 1031 . % 4ע0נע%ח8

separated(?)04ם?(, pulled 1032. 
irregular10080 basting( 8 Ktch 1033 ש. 
theunUl matenal the hold % Ktches 

made)ב stitching final 
cunyscrab, 1034 ש. 

maager
~ough, 

feeding 1035. 
ftwb)  .launder wash, % 1036 ש( 8

starch% 1037. 
clothswoven fabrics, 1038. 

theא cll1ES (decorative fold 1039 ש. 
 garment's)8ש018,8
shoescloth 1040. 

bay(sweet) laurel, . 1041 
seq)ortport, 1%2. 
trapfishing 1%3. 
Rhineriver) (the 1044. 

balconypassage, 1045. 
trowelplasterer's 1046. 
 .1head, frame 1047ס1%1

key8 ע41ע shut 0ז( (close loc~ 8 1048. 
dates)(for ,press 8 1049. 
ax,buildds 8 1050. 

c]uvedheavy ]8 ofax) 801051.862 8( ח 
endlike chisel broad, 8 1001 ש4ע, steel 

handle]wooden 8 00 mouated 
food)'pickled (of~ mixhlre 8 1052. 

planks1053. 
claaespins, 1054. 

hops1055. 

מיה
bma994. 

seaportport, 995. 
mother995א. 

)8trouble obstacle, damage, 996. 
cause10 intendiI" document libelous 

harm)
ofbaconslices 997. 
polishshine, % 998. 
pitchforkhayfor~ 999. 

elaa)porhslaca purslane, 1000. 
,.broom1001 

Arsenicfrom (made 'paint yellow 1002. 
disulfide)

tree)0( ח] gum 1003 1שע. 
sulfuricfrem (made paint black . 1004 

)חעקסם
oaks'00 growth 

~arasite 
8811-nuts . 1005 

leaves)
"dfl1skin 8 have (s~ho lentiginous 1006. 

freckles)shaped 1"1טם 
070008saffroih 1007. 

dye-_"dth 
 .1008 ,8טpastel 188 8( 1821ק

roots)yielding 
70018whose 80( 16םע rubia 1009. 

dye)red 8 ptod~ce 
offull thit's arm) (ofthe א8ק the 1010. 

bicepsflesh, 
אשםשע.1011

bagsac~ 1012. 
ofthecenter the )א platform 1013. 

)סט8808תצ8
boxOewehY) 1014. 

pick-~ax1015. 
amusedentestained, be 1016 ש. 

downpourtauh torrential 1017. 

 קטןמהשר
clean10 1018. 

confusionshoc~ fainting, 1019. 
clean10 1020. 



הלעזים אנגלימרגוםאוצר,ו()(ל

lime963. 
fever)temperature, (high up heating 964. 

(morally)][pressure press 965.)8( 
behaving8מסשע, doing you're 966. 

unfairly
wolrndserious 8 967. 

puncture10 968. 
hayforkpitchfork, 969. 

burden10 970. 
sailא970 פ. 

pick-.ax. 971 
 .with blade flat )8 spade shovel, 972פ

handle)long 
ventair-hole, . 973 

carpet974. 
cradlecrib, 975. 

waterbody shallow פ marsh, 976. 
 .977שש
mushrooms978. 

bagsack, 979. 
pondflShillg 980. 

saltwith pickled . 981 
porridge. 982 

wineofthe part (the container tub, . 983 
 are grapes the where press)6פ1

shovelflat 8 (with spade shovel, 984. 
handle)long פ and 

pick-ax985. 
aadblade flat פ (with spade shovel, 986. 

handle)long 8 

 .987 (tree)*חת1
slicesthat blade (the ploughshare 988. 

earth)the 
tonsillitis989. 
pesUe990. 

8thickening and cleansing fulling; . 991 
other86ת treading pressing, by cloth 

processes
press992 10 י0ט. 
box(iewelry) 993. 

(tree)fir 929. 
(tree)elm 930. 
(tree).oak . 931 

acorn932. 
coral933. 

baysweet lawel, 934. 
benies935. 

treescheshlut 936. 
with'decks 0] number 8 with s~p 8 937. 

(dromond)oars 
seaport938 ,אסע. 

used(usually box glass 8 lantern, 939. 
flatae).candle.s 8 'protecting for 

 .940ח11
.streams941 

ofearthCIOd %2 פ. 
elad)portulaca purslane, 943. 

goatwild ibex, 944. 
cellar945. 

barrellarge 946 פ. 
gluestrong 8 947. 

sounds)(short wall, 10 948. 
barelytone vocal )8 hoarse, 949. 
musicalפ or dtoat פ from emerguag 

instrument)
shearsprunag scythe, 950. 

sounds))108ת groans . 951 
sounds)(short howl wail, 10 952. 

פנית
shovelWfilfiO~Vlfig 953. 

nightthe ש flash פ lightning, 954. 
baby))פ wean 10 955. 

lucidclear, 956, 
 .31957ט!
painful958. 
wean10 959. 

nap8 take 10 960. 
shoe118961 . 8 ש 
astonishedshocked, 962. 



 Nunnud sJeG4S 8כ%ק1ס'568'
poiunouiuo 8 UOpOOA~ [olpwaq 

IOO~S
VIOO~ Wlat 8 'p~olq I~SSHO 9 8ק682י. כטק !4ס( VOS [0 )9 אן[ 'KASGq pgAJfiO 

.]688 AheS 
speoq
 po~ulod 044 יהו5ז "luowJIdu 8ט%68.
.]68? s.Jolqqoo 28ק 
.068UJAOA~-9IPo~u יהסנץ 
 81ימ6884.
 ~XIoJh 8!וכךנסקן'888'

olqlssod0ן OJols sNInW א( תז 
.188Nlmun] Vnd 8 )0נ '~lqel 

~uraew 
 ק

.988Johe~ 
 04ן.קזס
.58801 A~olle (pooJ) 01 umq 8טק ao?~s 0ן 

88י
useoJ 

.]88podlal 
88NurJunrq 8 4ש פ  lulod 8[0( (Pssa 
(PIos

slewlueח2כ polGIqNn~ls 15כת 8עק Noal זפ 
'088doqs-loqo~nq ע( 

~oeld 
 ,הץסנס

(1VNSsoKO
.618PRJBIso 8( ס%ס 15כ וע 068ן Nulonpol 
.818

~oumb ~LLSs~qaned 
~9LRpodnqs-~IPPBS SIE~S 
.518NwploJ llVqo .18יuowwoo כטםסג 

~snq 
 uelle~l) )!ט

'EL~'PIoq כסתנ89ס0חפ 
.718II~WS *suoluo 'SGAIqO) (sXo~I 
 כזןן( s,~eI) n~Sko 1וסשס .18[
.018suuofl~ ?( %כון ua הס8ן, (~uvuue 
 ן4ס8ף שסזשן'698.
.898dooo 
 spuod 89ךזט1988.
.99801 'qruos Ksno 
 gniaeus) 8כן150.
 018 ?ן כת)ג8 )קסכ0נאוזגס ן0ןק 59801.

(ooua~osua
 5וס %ג (agup~aoo זעככטפכ-ף0,ה[פ(98י'

.876xoq (pOOA~) 

 )ונסס( 4חשכ1%6.

.9%69 (uoEI) וךנססק 

.5%6~solod spol 

6זל.
11BWS 5סחעסט 'SOA!qO) )8ןססץ 

.]%6
~oupg 

swaGq 
6ז%.

~ddod %61 . odi~ [0 'ועזזןכן anred SSSJ~ 

(~olds
 8פ חפכק 4כוף!ז )[נסס4 )8 וףעם8נסכך0%6.
 ןנסס( ? ן0 )48גפטכץ USJi ג6160'
pue08ון יהזקז כסגכנחיש 

Bulh?I8ן0כץ poonpul 0ךסעקתזש ך% נססן ן 
 15ס ן0 8ןןןכץכק 8ןוז1 8144 8 %81סג'816.

Qtat~aa 

.116dr-s 

.916'pnw 'oaw Wieo) 5ן (Bulxlw 

 [ו!עס516.

 xlul 8וו2' ג160".
!6.] olseqleg ?( hlo וט 'uoNeiy (uledS 

 "16uls~J 830( (OGש.

 )4סס( ענ6[1.
po~unouiuo 9 1ה00קסט [GIpueq 

 puo 7ם03 כזחפסן W!A~ ? 'pBOJq יססן(8ןססן
 p~Amo ףכxe~o ?[ '%*8) 08ע )8 ?ק62!0-
 4סמק 60601.
 סםן ~GWUd ur' ןנתם( 80601.
 סקסג( psGJds UE )ן0 יהסגס 10601'
 sGINurqs .5זכ8'906
 ןןאזן( WOU חו uoINoI )8 דסש4אנקן506.

)ןססקז((
 4זכץ ןpue] woJJ taq 0 ק~1זןי 0601ל.
 נסשפןחיש 068[.

~SdS -706pod~" 
.106podun 
.00604 'SSGJd 0ן( (PIO" 
 :~aae 02אשעח~8 8נזזן'668.
.868dtlssl 
.168'saaso~o SIWUO~BJ 
 4כ8קש W~h Od~ dreqs ;00ן 9688'

AIXXQ4d~a י4אאuknn וחא
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stoveheardh fueplace, 833. ftwo  scriber " . 801 )01ש( tool ]8 401י
digging834. סשו double 8 mark ש used ends pointed 

 תס pa~hment]the:חתשש835.8

(marble)gray-brown 836- 
'theofl ceater file )ם platform 837. 

synagogue)
planks838. 
spider839. 

ממ
8with handle long )פ spade shovel, 840. 

flatblade)
forused ttefoil 

~hreek 
)8 fenUgrek %41 

spice)
 .842 פ stitches rough (1oose bastingש

stitchingfinal the unUI material the hoid 
made)% 

(animal)bat 3א. 
cakeround 844 ח. 

4נא8%א.5א
,bulge6א ח. 
bosom847. 

ladlespoon, 1848 ח "ח. 
cracklingsqueaking, 849. 

189[[see gown dress, 850. 
felt851. 
cloth-shoes852. 
lumps853. 
mince% 854. 

food)as used (vegetable leeks 855. 
 .856קפש1

candle))8 cleaa 1857 ש 1שת. 
 .858 ח the [from ofwood ~piece]1שש

secretionliquid saliva, 859. 
nuideye 860. 

bloodsoaked. 1 86 
temperature,(~gh קם, heating 862. 

fever)
squeezedpressed, kneaded) (well 863. 

(bread)

broom802. 
wood~sthe (from ofwood ,piece 8 803. 

)[6צת1
bundlebnd~ch, 804. 
treechestnut 805. 

spotted806. 
withered807. 
saw8 808. 

ofa chamber (third omaswa, 809. 
stomach)8 rumiruult'! 

specialמנ פ (here stomach, 810. 
 of; chamber ra~ the 10 referenceפ

stomach).rumillantS 
food)88 luied (vegetables leeks . 1 1 8 

pesfle 812. 
ball813. 

shapeform, 814. 
inflatedbecome 10 inflate, 10 815. 
featuredqueerly shaped, queerly 816. 

sharp-edgedsharp, 817. 
 6אסץאof: 818.1))צפת

Italian))1 שvy 819, 
spindle820. 

wind'sthe )1ת wave hoist, 10 . 821 
direction)

ela~)rue 822. 
 .oxalis sorrel, wood 823)1ת18ש
 .oxalis sorrel, wood 824)1%1ש

elab)asparagusses 825. 
elat)portulaca purslane, 826. 

 .coriander 827)1ש1ש
pa~ercress, garden cress, 828. 

muskrd]cress,[green 
celery829. 

elad)rocket 830. 
induce% )*8ט medicine emetic . 831 

vomiting)
containersround large hbs, 832. 



 Jaalהלעזים אנגלימרגוםאוצר

 .handle long )8 spade shoyel, 767 *4י8
blade)flat 

'reedsofI made nets fishing %8.8 
slimtEh %9. 

crushedtrampled, (were) 7%. 
hayforkpitchfor~ . 771 

(ofthele~th the 10 boards 772 ,1תא. 
bed)

elad)sedge 773. 

)י600ת!8"
ofpapyrus type 8 774. 
reedNSh, 775. 

square-shaped8 by closed yard 8 776. 
corridor

~amboo?)
ofpapyrus type 8 777. 
reed778 814טז. 
elaa)sedge 779. 

forused (also bag shepherd's 8 780. 
sleeping)

~amboo?)
papyrus of1 type 781 . פ 

sleve782. 
544[[see confident familiar, 783. 

the%8ת21ם beams, 
~ebveen 

boards 784. 
)8=11ס0

boards.beams, (rooe 785. 
bay(sweet) laurel, 786. 

laurel)'the 0] (specifically berries 787. 
 .or shrinking, 788))ש*ש1פ

wadivalley, 789. 
mosquitoes790. 

couldthat fOOd 0] amount (the 791.61ל 
once)פ swallowed be 
respirationbreathings, 792. 

delicacy793. 
managerhousehold the 794. 

lamp795. 
box)81888 8 inside candle )8 1821796 1תט. 

broom797. 
haberdasherpeddler, 798. 

qutace799. 

~hthering
800. 

(bamboo~)ofpap- type 8 733. 
 .734 8אש

plums735. 
ofmade medicine, for ,porridge 8 736. 

ha~ssweetened 
confusionshoc~ fainting, 737. 

skunk738. 
featherbig 739.8 

pick-ax%0. 
hepatitisjaundice, . 1 %  

tonsillitis742. 
woundBea10~S 743.8 
exiricationrescue, 744. 

(conduct)unfuly folly, 745. 

סוכה
porch,hall, entrance antechamber, 746. 

portico
balconypassage, 747. 

laddersteps, 748. 
connectedbranched, 749. 

portico,61פ, entrance antechataber, 750. 
porch

garment)8 (ofl fringes . 751 
threadof balls 752. 

lathsofwood, Sttips aarow 1753 ,12ע. 
 .arbor754-סהוץ

hedera1755 ,צז. 
workneedle-woven 8 756. 

coatover embroidered eanbroideries 757. 
s~ftor 

arborפ  02 vine) )8 put %  758. 
hederaivy, 759. 

stemחח, tube, 760. 
sticks

~iow 
. 761 

flaxfor comb 8 762. 
offlaxbundles 763. 

 .fern 764)1821ש
 .artesnisia wonnwood, 765)1821ש

 .pulicarj flea-bane, common 766,)1ש1ש
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sophisticated)8 ballista arfbalest, 697. 
crossbow)

paralysis698- 
madnessinsanity, 699. 

bushcaper common 700. 
(tree).8016 701 

lal~el'sthe 10 (specifically, benies 702. 
fruits)

lock703. 

יומא
balcony,passage, 704. 

laths1006י, Of' strips 705 ,ת1ח1 יוסז!פת. 
latticework706 ,1סת. 

mustard)(green cress, garden cress, 707. 
hefb)(wild portulaca 708. 

 .9ו rocket)1מ18ש
stepsspiral 710. 

anausedenteI1ained, be % . 711 
e)q)Iode10 712. 

]213[clasp 713 ,שק. 
cross-legged8714 ש א. 

heatmoderate lukewarm, 715. 
massesbars, lumps, . 716 

boxeesve~y) 717. 
(wood)box 717א. 

handles8( (vessel'~ 718. 
seaportport, 719. 
balladcouplet, 720. 

 721 .81טז
pipetube, 722. 

pipebest the choose % 723. 
mustard)cress,(green garden cress, 724. 
drop)18ח the 10 empty )10 drain 10 725. 

rearglueds726. 
(sheets)felt 727. 

 .coriander 728)1ת18ע(
placeresting 8 for layers 729. 

box730 )?ז1טשטס. 
seaport73 1 . ,אסק 

infiltratepenetrate, 10 732. 

dye-with plant )8 pastel 663 %64ג. 
raots)yielding 

mornu4the ש early very 664. 
la~uageSrian 665. 
'eatth0] clod 8 666. 

hooks667. 
latticework.668 ,1סת. 

 .sour (of: lumps 669)111מ!
wart670. 
insult.10 671 

dissolve% 10ח1 14טש mix 10 672. 
slimemu4 673. 

,portico, hall, entrance antechamber, . 674 
porch

eyethe ש spot )8 cataract 8 675. 
eyesight)reducing 

jackroasting 8676 ,1ש. 
groovesmake 10 8ת0פ... groove % 677. 

oak678. 
dough)ש meat as (such stufu4 8 679. 

neck'the ofl part synclinal the 680. 
סא.681

bloodsoaked682. 
acidnesssourness, 683. 
groove10 notch, 684 ש. 

lime68נ. 
meat)fried 8 )0ת cracks, 686. 

%reference uruque 8 1ה (here, knee 687. 
tendon)neck the 

cartilage688. 
boneshouldet 689. 
groove10 notch, 10 690. 

bonethigh . 691 
'theא8ק [ס (the edge, doorway the . 692 

closes)door the where 0ת doorpost 
%one combine genfly )% 693 . 10 111ע 

other)the 
'beer)ofl sort )8 liquor barley 8 694. 

satiation695. 
see% notice, 10 perceive, 10 696. 
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[fragrantcress, 00 (softs burdoc~ 628. 
hahs]

herb][wild elad) picris 629. 
elaa)wormwood 630. 

,juiceherb milk-1631 . פ סש 
pale632. 

helfb]["rild elab) picris 633. 
[fragrantcresses 00 )80"8 burdock, 634. 

herbs]
animals)0ז elanh Wlld 635. 

wither636. 
ponridge637. 
shrinking638. 

or(vinegar-14ש acidness sow~less, 639. 
food)soe-tastug 

curdsmilk whey, 640. 
gingerzangwill, . 1 64 

quality)(ofbad wine sediment 642. 
crocussaffron, 643. 

leatherred 644. 
gluestrong 645 פ. 
gluestrong 646 פ. 
shinespolishes, 647. 
clodlump, 648 פ. 
gataes)(for poles 649. 

roundת1 פ pastry פ (shape round 10 650. 
shape)

shoes118651 . ש 
fruit)(ofthe development 652. 

vine-arbors653. 
Oaks'0ת growth tarasite 8654 18ממ-1ש. 

leaves)
plierstongs, 655. 

band656 פ. 
tree)10 פ branch )פ grafting 657. 

ela~)bay sweet laurel, 658. 
the10 specifically, (and benies 659. 

fruit)5 laurel': 
treeelder sambucus, 660. 
meatspiced and fried . 661 

crocussaffron, 662. 

fieldsopen ,plaiih 592 פ. 
skunk593. 
lamp594. 

stripeband, 595. 

~uny
scrub, 596. 

יתי
~the ofl part [the contalner hab, 597. 

laid]are grapes the where press 
suitcasesbags, (leather) 598. 

fever)(from aches 599. 
tiedare יוסם$ four ("when col~le 600 פ. 

together")
wedgehoo~ peg, . 1 60 

inhalingwhile swallow 10 . 602 
'prisoners)10! (stocks maker stock 603 פ. 

)?(sea frozen 604. 
shinglestiles, 605. 

leadwith smear or cover 10 606. 
alum607. 

infiltratepen&trate, 10 608. 
acidnesssolrrness, 609. 

kneadingfor 
~oxes 

dough-ttollgh 610. 
dough)

leeks)(cllives, oruons small . 611 
 .8612ח0
rye613. 
rye614. 

אסע615.5
oats616. 

love-1פ-ת-mistcumin, black ferulel, 17. 6 
elaa)

graln1מ found weed פ darnel( . 618 
fields)

poppy619. 
dissolve10 Iiquid, 110ח פ mlx 1620 ס. 

 621 . פ disk metal פ( pre-stamped)ת001
doughnut622 . פ 

(bread)well-kneaded 623. 
lethlce624. 

'eiaa)witloof! endive, chicory, 625. 
 .marrubium horehound, 626)1%1ש

tendril627. 
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 .according herdanalh catde 559)ש
leaders")"ox iaa~hi, 

beams)0ש 
~ebveen 

.board 8 560. 
wedgehoo~ peg, - 561 

8of; canvas or cloth )8 weave % 562. 
)ש1

morbar563. 
offull 18 which arm) 'the (ofl א8ק the 564. 

bicepsflesh. 
forehead)the )ש fonticulus 565. 
clothi~)8 )% stripe margin 566. 

(ofcloths)fringes seams, 567. 
secrete% causes )1שט cough 568. 

spittle):just 01ת and phlegm, 
 .by (caused slune, mud, 569)08102ח

stretch10 570. 
climb571.% 

shoe)the beneath (located 572 41שת. 
gowndress, 573. 

matwicker-574 ,1סת. 
the(connecting bolts be, 575 . 02ע 

boards)aoor's 
;jackroasting 8576 ,11ה. 

lock577. 
polepeg, 578. 

mortar579. 
 .8wheels, circles, 580סח

חע%ל581.1
 .stick insert 10 582אנ

cellar583. 
harp584. 
 .585א8ש

beltband, 586. 
crank)or winch 8 (of; hinge axis, 587. 

buckethsb, 588. 
cymbalsbells, 589. 

ססחים
building)8 (of; wng 590. 

foodstoring ror cupboard 8 . 591 

hafl]s)(udld porb~laca purslane, 524. 

*%81(
coriander 525. 

ingredients]8 beer'! offte [one ho@s 526. 
greencress) paeer cress, gardea 527. 

mustard
 .nxket 528)111פ1ק(

ided])סע( [or: iried )18( 529. 
bundle530. 

beankidney . 531 
foodstoru" for cupboard 8 532. 

coin).pre-sta~nped )8 disk ,metal 8 533. 
foodstonng for cupboard 8 534. 

 .pole, 535חסק
bend10 536. 

'plaiting)(for vdckess osle~s, 537. 
 .rue 538)1821קמ

oceanofthe m~dst sea, ofthe m~dst 539. 
seaport540 וזסק. 
thNSh541.84עמעק 

sand.gravel, )9542 )א. 
a~rictborder frontier, border, 543. 

bebveen[familiarity familiar 544. 
cereynony]02 8118ע6פפ without people, 

qualityoflow secondary, 545. 
 .546ה61ש1

reed547 .מת. 
balconypass~e, 548. 

confusionshoc~ fainting, 549. 
fence.picket 8 paling, 8 550. 

או%ק.551
cwrvedheavy, ]8 'ax) 

of; soft )8 adz 552. 
endlike chisel broad, 8 with 01ש, steel 

handle]wooden 8 0ת mounted 
ladder)(ofa 553 88=ת. 
ladder)(ofa tlllqs 554. 

stairssteps, 555. 
wedgehook, peg, 556. 

balconypassage, 557. 
ro]~ad8 ול .pastry 8 (sh@e round 558.10 

)עם%
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nettleilrticaceae, 494. 
 peat (1hird omasum . 495. פ[1.80מפת1מעת

stomach)
waist496 ,עש. 

off~cerpolicanah 497. 
ש ש  .bar~, lun~ps, 498ם

defectivenessbluntae- 499. 
bagssacks, 500. 

bandabelly saddle), 501.agirthof(a 
wedgehoo4 peg, 502. 

ihefiom deviate 10 astray, go 10 503. 
border8 throudh break סש1 ש, 

223[213, [see 504 בק. 
portion81ת, presen4 505. 

slicesthat blade (the ploughshare, 506. 
theearth)

עיובע
the0ת growth earaate 811פ-nuts, 507. 

leaves)oak's 
pillarsl~porting) )508 פ. 

wedgehook, peg, 509. 
hookspegs, wedges, 510. 

connectedi.branched, 511 
pillarslq)porting) )8 . 2 1 5 

Sulfuricfrom (made paint black 8 513. 
Copper)

foodstoring for cWboard 8 514. 
189[[see gown dress, 515. 

'pickling).brine(for 516. 
ofside long the along boards 517 ט ,!תוז. 

bed.the 
pawcolWle, 518 פ. 

mud519. 
climb10 520. 

thatparts two ofthe (one arc saddle . 521 
 sadale's the form.4שם[

aciditysourness, 522. 
foreignfor taken mistakenly 522א. 

language
(Amaranth?)ofbeet. type 8 523. 

,potion8 459. 
beer-barleysdripping 460. 

 mix % . 461 10ת1( פ)נש114
8reeacress, p@er cress, garden 462. 

mustard
ehd)1463 1ת1מ. 
ela~)464 שש. 

laserwortelad), asafetida 465. 
chesvil(?)466. 

'pleceafter' piece 68תש gnawing, 467. 
clothes)שש01י (for press 8 468. 

shoes,or cloth making 1ת used form 469. 
1881((shoemaker.s 
roastingfor spit 8 470. 

thatofplants group )8 vetches . 471 
'peas)0ז beans includes 

plums472. 
quince. 473 

hawthorn~the 
ofI 474."0ש 

fruitthisUe fruit, [plant] eeacus 475. 
strikebeat, 476. 

baronmarquis, earl, 477. 
puncture10 478. 

stickthe sharpen ]% off- round 10 479. 
round]becomes 611 א 
sheets))111ס felts, 480. 

veinklesfolds, . 481 
scratch10 482. 

currycomb483. 
sprain]פ [Erom dislocated 484. 

currycomb485. 
diaper10 486. 

officerpoliceman, 487. 
[asdislocate 10 out~ draw 10 drop, 10 488. 

sprain.]פ from 
mirror489. 

extricationrescue, 490. 
straw491. 
weight492. 

innerthigh's (the flanks, 101493 ,5ת. 
kidneys)the 10 next muscles 
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induce10 drug )8 medicine emetic 425. 
vomiting)

slicesthat blade (the ploughshare 426. 
theearth)

[aheavy,ofanax) (asort 427.81 
chisel,broad, 8 with %01, steel curved 
handle]wooden 8 0ב mowated end like 

pick-ax428. 
sheets))%א felts 429. 

brooms430. 
shingles11108, . 431 
 .432 1בות!)1ת18ק(
elaa)rue 433. 
 .savory 434)חמ1ש

@lant)ofhfint type 8 435. 
mosshyssop, 436. 
 .savory 437)1ב18ק(

(wood)box 438. 
bloodletting)(for knife surgical 8 439. 

 .here, mustache 440) תו sense the [0ב8
face)8 animal.i 

 diaper, .10 441 קפיןעם
Italian))1ת peacock 442. 

 443 . 11110ז6
tree)(ofa resin 444. 

thecracks that -l@rosy, of- 80" .8 445 
face

garment)(ofa 1-liinges 446. 
inflateblow, 10 447. 

'tray0] sort )8 shovel winnowing 448. 
wheat)the winno~v )0 used 

breath10 449. 
b'mooth10 450. 
ya~m451.10 

(felted)upholstered matted, padded, 452. 
strainerfilter, 453. 
chairfolding 454. 

hatfelt 8 455. 
hops456. 

eeer)brew 10 457. 
stainsmold 458. 

alum390. 
crocus391.0ששא 

888 used 1ב18ע 
~hreek 

)8 fenugreek, 392. 
spice)
ת0א0ס.393

elaa)aloe 394. 
offtake 10 [literally: out pull 10 395. 

theloosening % referring here but shoes, 
gums]

hairnet8 396. 
tighten)10 straps, shoulder bands, 397. 

body)the 10 cloth the 
shoe)(ofa 8010 398. 
kettle)8 (of; spout 399. 

band400. 
weights. 401 

devicesweaving 402. 
(ofwood)boards poles, 403. 

mudclay, 404. 
testamentnew the 405. 
sheets))%א felts, 406. 

chairfolding 407. 
cloakmantle, 408. 

garmentwide dress, wide 409. 
ljacketupholstered 410 . תא 

undergoven8411 . ח 
band412. 

stockings)of: type )8 root-.covers . 3 41 
knee-"covers414. 

(German)AJhkenaz ]1ב knee-pants . 415 
language]

reduceshrink, 416. 
lamp417. 
hammer418. 

shovelscoop, 419. 
8with handle long )8 spade shovel, 420. 

blade)flat 
hayforkpitchfork, . 421 

spindledistaff, 422. 
spindletop, peg 423. 

point424. 
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]8eye. heald) )ח"" heddle wasp . 361 
twoby formed eye 8ת or 4ע 8 8בת* COTd 

daeads]ו8ש the guiding knots 
edgefringe, 362. 

edge[the weaving) )י thrums 363 ע81י. 
upperthe 10 tied 817181ת wa~p 'the ofl 

weight]8 loom'~ 
]8eye. heald) (Brit; heddle walp 364. 
 ring 8 with COtd ז0 ת70by formed eye 8י1

tl~eads]waG the guiding knots 
spunnungmen's the % ] pedal 8 365. 

device](weaving) 
spinntg8 women.~ the ]מו pedal 8 366. 

device](weaving) 
foodstonng 107 cupboard 8 367. 

wound)infected )8ב burn 368. 
mites?)(cheese insects 1369 צש. 

'the0] one 18 which 8( 1ת18ק hops 370. 
ingredients)5 beer.~ 

mushrooms. 371 
feathersbig) (the 372. 
pickling)(for brine 373. 

eyesick 8 for ointment 0ז crea~n 8 374. 
bloodletting)(for knife surgical 8 375. 

ela~)coriander 376. 
flowerrocket 377. 

wounds378. 
ofminttype 8 379. 

tholns380. 
sa~eelant). 381 

ofminttype 8 382. 
forused 1מ18ק Cireek )8 fenugreek . 383 

spicing)
greencress, paper cress, garden 384- 

elad)mustard 
out*1ב % trim, % 385. 

parts58ח, pieces, 386. 
bell387. 

plierstongs, 388. 
bushcaper conunon 389. 

earth..-..)?(
-.. 

turpentine(?) 328. 
%11329. 

candle))8 clean trim, % 330. 
traps)(for knots 1008ק, ropes, . 331 

sew% 332. 
stringslaces, 333. 

arm-pit334. 
pitchforkhayfor~ 335. 

lacesby closed purses 336. 
make-upred 337. 

theש used ofsticks made vessels 8 338. 
'cheese-ma~ing0! process 

shuttlespindle 8 339. 
plane8 340. 

edgesthe פ twisted OfWOOd piece 8 . 341 
water)with (mixed gravel , seuld 342. 

boatsmall 343. 
cloakmanfle, 344. 

hoe345. 
anvil346. 
hammer347. 
rust348. 
tripod349. 
wedge350. 
pick-.ax. 351 

'eftw)wiuoofI endive, c~cory. 352. 
Latin353. 

(ofmagic)signs 354. 
Arsenicfrom (made paint yellow . 355 

disulfide)
Plumbousfrom (made paint red 356. 

Oxide)
tree)8 (of; 8357 ,ק80 ותמ. 

Sulfuric50ומ (made .paint black 358. 
Copper)

oak'sא  growth earas~e 1פע-nuts, 359. 
leaves)

Sulfuricfrom (made paint black 360. 
)חקעסם

xw

pine327. 
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slugshell] 8 [wide~t mall 290.8 
291-aspider

swallow4 292. 
mortar293. 
robe294. 

gluestrong 8 295. 
disease]eye ]8% glaacoma 296. 

mole4 297. 
gluestrang 4 298. 

tripod8 299. 
tendril300. 
fwuiel.4 301 
ball4 302. 

offenderschase ,sho enforcers .18303 ו 
dye-yieldir"]8 

*18%1( 
isatis pastel, 304. 

plant]
ekd)abia 4 305. 

ahairnet306. 
oak'sש  from .powder ]8 307.פשש 

leather]פנ % used bark 
chairfolding 308. 

forehead)(ofthe tea~le 309. 
lun~psllo.clods, 3 
mud311.צעס, 

trowel312. 
f~Poon313. 
lock8 314. 

qpindle315. 
sharp-edged481316 ,ע. 

317.aclodofdirt
heaonhoids)(fig-dhag)ed figs . 318 

tendrihSlneN~ 19. 3 
(edaagI*Adiseat~nile separate, 320 ש. 

entasginnentU~e untie hair), 
effod8ח make pNSS, 321 . ש 
containerrouad ,big 8 

_ftWb, 322.8 
crocus323 ופסע1א. 

elaa)n)bia 324. 
Niftwde) f0tassblm 325 שח. 

ornithoVIum, " 'Betldehem' of1 "8326 ש. 
]1פ18ש

coloringfor~ cosinetics נטת muge, 260. 
lipsor cheeks the 
ginger)28261 . )411י8פ 

 .262(מת
mask263. 

wooden8 costume, 8 1mitatiolh א  264. 
horse(hobby) 

 .265שא8
mask266. 
bells267. 

roo~
~dlose 

hah ]8פ 
 )1פ18*

 .268 418ת
dye]red 8 produce 
yeanw~8 longing, 8 269. 
upקאזען diaper, 270. 

device]]8פ6זסקהיש supporter 8 . 271 
]8eye, heald) )21114. heddle waip 272. 
tvo_by formed eye 8פ or ru~ 8 with COId 

threads]W8Ip the guidi~ knots 
stakespoles, 273. 

fever)(from aches 274. 
groove10 %01275 10 אס. 

abscess276. 
wid1filled (sometimes blisters 277. 

)6חת
treem~dbesry 278. 

yieldit~dye ]4 *18א( 
isatis pastel, 279. 

]18%1ע
elaat).rubia 8 280. 

**garment יס fiber )4 unravel % . 281 
threads)

threadsש8ו the (arTallging walp 282.10 
:weaving)before 

eyes.heald) ש"ש heddle 283 ש8ש. 

 N~gS iwdal [cords זby formed' eyes 0,סאי
threads]wa~p the guidi~ knots 

stitches284. 
umoad285. 
mince10 286. 

~pindle
287- 

 .88blunhless, 288ספשד06ס[ס6
eyeirdected 8פ for oinhneat 289. 
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the0פ placed o~nament )8ע diadea 226. 
forehead)

haitnet8 227. 
 UIWOVI of- (made 'er  COVI feltbedI . 111שם

material)pressed 
tongue,bell's) )8 229. 

cribcradle, 230. 
סע18ק.231

plate]metal 18[ פ1ע blade plate, 232. 
ofthreads with diadea decorated 8 . 233 

gold
Cienau1))1ב Jplate breast; 234.8 

~bandsshoulder' 235. 
tiedc~eft the decorating garment 8 236- 

18008gOlden-threaAPA by up 
ladder)8 (ofi 237 18פת. 

.Italian]]ב scales 238. 
'scales)(of: cruss-bar 239. 
(balance)'scales of~ beam 240 

'hair)(ofl patting . 241 
sole242. 

shoe)8 ofi א8ק leather' (uppet vamp 243. 
iasidethe fiom padded sh~ffed. 244. 

'material)another: (with 
hookdouble-pointed 8 245. 

sbeel.by covered coat )8 armor 246. 
plates)

~alm]
oinhnent medical 247. 

.'-box 
~ewelry) 

248. 
213[[see clasp pih 249. 

 .balsam 250ח0
ח4ל.251

.wound)irdected )ש burn 252.8 

~read)
well-1aieaded 253. 

batclub, 8 254. 
Italian]]ש ch)b 8 255. 

favor8 256. 
breast-harness8 257. 

saddle).(ofa 8258 8 גש6 8 עש. 
 .of~ made [he~e thread stnng, 8 259 יא880

hair]

aroundharness ofthe ead 191.שחע 
neck)animal's the 

cataelone-hwnped 8 192. 
animals]other or dog 8 [for muzzle 193. 

ran194.סשתל 
hatnesshead 195. 

collar951 י 
buckle196. 

sleeves.one's 1011 1 .97 ש 
haswhich. needle, 8 % (contrary 198 שק. 

needle-eye)8 

(aneedle~oint199. 
rust200. 

file8 .by filed jwas) )201 . 81ש 
file8 202. 

שק203.8
saddle204. 

hatnessbreast 205.8 
ha~ness206 8 1ש. 

 .207 8עס6
tongue8( bell'~ )8 208. 

diseaseintestinal diarrhea. 209. 
diatrhea210. 

2ll.couple
ankle212. 

 .cla~ pih 213 8[ שע the attachingא6א
223[see 4פ11ש של the 10 

 .hatness8 214-1ש
sad&e215.8 

hlunpcaraels) )8 216. 
bell217. 
hedgehog218. 

anofiler10יש (foot) one 219.עפשל 
beatstrike, 10 220. 

leecheshorse ;.leeches, 221 
haisnet8 222. 

888 used :been IIaYe' [may clasp 223 . 4עע 
213[see but jewel; 

8has s~hich, needle, % (contraty 224 !עע. 
needle-eye)

saddle)8 (of: 81עא band, 225. 
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woundsenous 157.8 
straw158. 

elaa)maha mallow, common . 159 
ofa chamber third 160.0בם88םו; 

stomachrumiru~at's 
rKStthe 10 [referring stomach . 161 

stomach]8 TUmiIUUlt~ 8 of; chamber 
offatfold 8 162. 

stabble163. 
wasteflax 164. 
reduceshrink, 165. 

hawthornofthe fruits 166. 
tuna167. 
towel168. 
solder10 169. 
plough-shaftshaft, 170. 

glassbox)lamp's (the .1171 קתש 
wheel172. 
needle-wovenwork8 173. 

peaches174. 
(fruits)q~nces 175- 

groovesnotches, 81018, 176. 
sophisticated)8 ballista atbalest, 177. 

crossbow)
wedges178. 

 .bed fold-up 8 179)אס(
(sheets)felts 180. 

מת18ק.181
wasteflax 182. 

183.topwachahole
officialpolicetnan, 184. 

pileheap, 8 184א. 
[mineral]al~m 185. 

:jasminefrom derived 0ע scented 186. 
[=sesame?]waste 
violet187. 

strike188.68ס*, 
menfor clothing (main. gown dress, 189. 

Ages)Middle during women and 
ice190. 

cakeround 123. 
encrust10 crust, 8 fonn 124 ש. 

shovelbaker's 125. 
shunpswood 126. 

ha~est)(after stubble 127. 
resting8 as used (maimy straw 128. 

animals)for place 
moss129. 

andc~ps from fiber )פ beat 130.10 
garmeator fiber )8 anravel % splinters), 

threads)י% outerofthe (made waste 1.8פ raw . 131 
cocoon)ofthe part 

thrown)%8[פ [ofsi~] leftovers 132. 
away]throw % = [jeter away) 

(uttica)2133 14ש. 
tar134. 
lamp135. 
cotton136. 

complicateconfuse, % 137. 
roasti14138. 
melted139. 
spark140. 

workneedle-woven 8 . 141 
lights142. 

glassbox]lamp's [the lamp 143. 
tree)8 (of; gum sap, 144. 

.plum][vrild' 8100 145. 
plateauhighlands, 146. 

tvistedcurved, 147. 
shingles61148 4ס. 

wedgehook, peg, 149. 
lamp150. 

society0? פ (referring entertais~neat . 151 
bored)getting from people jprevents that 

overstretched152. 
beating153. 
closet154. 

andfood stonng for cupboard 8 155. 
utensils
שק.156
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lightning89. 
red90. 

mudslime, . 1 9 
inhalingwhile swallow 92. 

steel93. 
cough10 94. 

anus95. 
short-cut96. 

,jacket.padded 8 0ח embroidery 897 ת- 

שכח
.wound)(infected buyn, 98. 

plainsfields, open 99. 
thorn100. 

rosebush101 . 114ען 
;water)with (mixed gravel sand, 102. 

consclousnesslose faint, 103 ש. 
sleevesthe up rolling 104. 

shoescloth 105. 
plait]combine[literally: or 301106 % ת. 

Canalulites107. 
108.aruler

cleansui[fullers; workers laundry 109. 
pressingby clothes thickening aTld 

treading.]or beating 
ofathistlefruit 110. 

induce10 )68חז medicine emetic . 1 1 1 
vomiting)
אסל.112

solder113.10 
טתא114.1

family]legume the [from vetch . 115 
offlax116.8ס!4תמל 

bymetal (engraving aBfurizing 17. 1 
sulfur)

eyeinfected ש  for oinhnent 118. 
theprecise, be )10 hook fishing 119. 

rod)~the 0] end the א hook 
[mushrooms]trumes 120. 

חטל.121
seaofthe middle 122. 

quinces52. 
shoe8 of; 'patt upper vanp, 53. 

 .ofa 8010 54))00ח8
taa55. 
hatchings56. 

 .ofmint type 8 57)1ת18ש
animal]8ת [of; (womb) uterus 58. 

diaphragm59. 
coin).pre-stamped )8 disk metal 8 60. 

medicine)(for potion . 61 
portion81", present, 62. 

mixedjust fresh, 63. 
handle64. 

box)glass 8 inside candle ח ) lantern . 65 
ankle66. 

(vine)tendrils 6ך. 
teethmolar 68. 

marten69. 
pick-ax70. 

cisrvedheavy ]8 'ax) of; type )8 adz . 71 
endlike chisel .broad, ח with 1001, steel 

handle]wooden ת0 ח mounted 
 .72 ח181ת1י0
owl1173 . ס1ח 

mole74. 
cherries75. 
sneeze10 76. 

beet77. 
 .ofmint type 8 78)1ת18ש

animal]ש  [of; (womb) uterus 79. 
diaphragm80. 

8have (who lentiginous freckled, . 1 8 
freckles)shaped 1פ1תט with skin 

red82. 
ofwarts)full % skin (whose warty 83. 

curled. 84 
togetherglue pad(to 10 mat, 10 felt, *0 85. 

fibers)felt the like 
vulture86. 

oficepleces 87. 
wavetidal storm, 88. 
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 לאנגלית רש"י לעזיתרגום

 מיספור. ובאותו לה, בספר לעברית תרגומם על-פי נר'ו, גיאת איוק ר המחבר נכדתירגמם

En~ishש Hebrew From Rashi % Words French 016 0! Translation 

originalthe 4ע* Talmud ~the ofl azim % the 1% [0 1ש) the present 10 pleased are We 
andcarefully were 'azim שן the 111נ book. this 1ח appear they 88 exacfly number, 
andEnglish Frenc~ of. specialists best the by checked and translated, sclenhfically 

sciences.Talmudic 

cotton26. 
red27. 

nag10 aruloy, % 28. 
fever)(from aches 29. 

'pickling)

 .brine 30 ש"
.of made medicine, for .porridge .8 31 

 8sweetenedיטע
millet. 32 

grasspaac ofmillet, type 8 33. 
bread4ע* .pot 8 % cooked dish 34.8 

crumbs
saltelaN), atriplex ache, 35 416י. 

bush
piwas36-7. 

paitridges(rock) 38. 
chop10 cut, 10 39. 

 .40 ,11ש 8 aluse( aromatic)1ח18ק
woundserious .8 41 

ela~)ferulel 42. 
spoiled)get % likely ט%א thicken 43 י. 

plum)vnld 8 ) sloe 44. 
hawthotn~the of: i.fnJits 45 

wafers46. 
wafers47. 

portion81ח, present, 48. 
musk49. 
,jasmine49א- 

@lant)spike-lavender lavender, 50. 
violets. 51 

ברכות
'placentafor metaphorically clothing, . 1 

rubbing2 
society,8 % (referring entertainment 3. 
bored.)getting from :people :prevents that 

stains4. 
woundserious .8 5 

shovelful6. 
food)as used (vegetable leek 7. 

dragged(he) 8. 
offull 18 wKch ת11ט( (ofthe part 

~.the 
9 

bicepsfles~i 
ice10. 

~orch]
hall entrance antechataber, . 1 1 

smoothedplastered, 12. 
blup10 belch, 13.10 

toyaum14. 
sneeze%  . 15 

16.tostretch
chin17. 

h@atitis18.38%סש, 
2043[[see: membrane 19. 

'protectingfor ased box glass 1820 1ת%ב. 
candleofthe the.flasne 

overtalk21. 
hoe22. 

feet)8 prisoner'~ locking (for stocks 23. 
raft24. 

German))1ח raft 25. 



הלשהם 88פטספא glo~sdesאוצו

valuablerender *1ט compilation this that klieve 10 like would We 
Talmud. -the of sea the 6 themselves immerse who 10 פ service 
biblicalRashi's include ע.מ 0ש., work, this extend 10 plan we 

theof literature Jewish the 15וזסי מ other as well as commentaries, 
period. French medieval 

 Glos;'s Les BLONDHEIM: D.S. and DARMEST~TER Arsdne 11 צ'א,שאיען/ dasנ,

1929.Champion. 198,4 .ח. eloses. des jexte : 1 ז. Raschi.  de talmudiques aiinmeittaires 

 Ecole de (Bibliothkque'-נ Etudes. Hautes des.ן254

lexicographiques.-Baltimorc.Eludes '2.ן: )...(. ;fra~eaises  Gloses Les BLONDHEIM:  D.S. 121  )ש  

analiteratures Romance חן studies 5תווק0א ]ohns (The 193ל. Press. Hopkins lohns 

 .extra languages .01ץ.)ן%

Champion.4ן. Lutieu.-Paris. v~elus ,א ק judio-.rol~IS  Purlers Les BLONDHEIM:  D.S. )6, 
.925ן

 )ג  .א :seloa /ra~eaise  lexicographie !0 0 Cotltribwtiotts :  LEVY י"?ל("שע צ"(", "",ץ7ושע.זי,א/
  .Press.  University Syracl~se -(Syracuse).960ן



הלעזים glosesdes Recueilאוצר

accepted0ם* have wc Where characters. 148*1ת1 ת gloss The 5( 
reconstitution,own our given have we version, Blondheim's 

thefor As predecessor. זטס of that by brackets, תו followed, 
havewe undeciphered lef~ Blondheim which words of dozens few 

brackets;empty by followed reconstructlon own זעס g~ven 
always8נ *0מ which Hebrew, modern 0*מו gloss the of Translation 6( 

 This interpreted. being term talmudical the with identical "01מ
certainbut language, the of evolution the of result the only 

meaningsdifferent completely had text talmudical the 1מ words 
translateshe example זסן today. us for have they than Rashi for 

leopard;8 010808 us 10 that word the 'skunk' 88 

kinds:five of essentially Annotations, 7( 
indicationshaving 11$1 the 0מ items other 10 07058-reference 8( 

one;annotated the 10 useful 
other*0 mainly sources, bibliographic *0 cross-refeience 6( 

disciple,his by 8108808 of 1"* the 10 and Blondheim2 by works 
~evys;1 Raphael 

 )ס found glutses about mainly vanants, about informationמן
18which -  lacking but manuscripts תו editions, our ז0 
- found glosses תנ missing but editions ourתו  suspiclous 

manuscripts;the 
whichreasons the about note explicatory 8מ occasionally 6( 
gloss;French 8 10 recourse take 10 commentator the prompted 

French,Old 1מ word the of analysis lexicographic precise ט( 
theof understanding better 8 )0 conducive 15 this where 

speakingFrench the *0 interest obvious of or commentary 
 .readers סייז us 10 apparent become have phenomenaתו
 Rashi's studying .8105805 מ)( palatal the hand one the 'ס'ש

thatreached yet 0מ* has but וח5ן becoming of process the תו 
Hebrewthe him )10 Rashi 10 unknown being sound the stage; 
eitherwords same the writes he 320' ,ן always 15 ' '342פ character 
mark,diacritical 8 by sometimes surmounted 'kof, 8 with 

asfound " 'charpir' example, For ס.1 8 יל. 'yodi 8 with or 
ofprocess the see we hand, other the 0מ 'jarpir' 85 or '~arpir' 
canone and .ק" or )6' by followed .ית the of 0* 'מל assimilation 

againstas (chanpagne)' 'chanphnie 'conposte', like words find 
'chambre'.'comparaje', 



הלעזיס glosesdes Recueilאתר

theunderstood, 01מ are they 1] and, commentaries, Rashi's of 
Frenchthe Worse, significance. their of much lose commentaries 
distortscompletely which one, Hebrew 8 for mistaken be may 6זסי 

the482 נ81 מו, and 444 3691 Nos. (cf. conimentary the of meaning the 
Shabbat).tractate 

Hebrewboth 81085 מו each of form original the presenting מו 
seemed11 wherever endeavored, have we characters, Roman and 
French8 introducing by intention Rashi's out 10 1ת01ק necessary, 

ofna~aes the of case the 11ט1 מו. Hebreo-Aramaic his 110ת term 
Rashiequivalent, Frtnch the 0!מנ translating by animals, or plants 

8by than easily more much meaning precise the pupils his gave 
seemsא cases, other מו word. talmudical obscure the of definition 

pointingby memory student's the assist 10 meant Rashi that obvious 
talmudicalthe between fortuitous) or (etymological analog] the out 

3571Nos. )8.ס. language spoken the תנ interpretation 5א and term 
glossthe where instances are there finally, And 1851(. 1222' 477, 
beenhave would which supplement, explanatory 8ת ,/acto ipso adds 

1229(.490, 180, Nos. (cf. paraphrase 8 by provide difricultto 
thebetween differentiated 01מ have we that out 10 1ת01ק wish We 
him10 attributed those and Rashi's actually are that commentaries 

"authorship the where 
~ven 

Talmud, the of editions vanous the 1מ 
his.001 certainly or doubtful 

elements:following the compnses item Each 
end,10 אנ Talmud the of beginning the from number ordinal 41 מ( 

8.8.0.(;*618' numbers several are (there 2462 !0 1 from 

~oss
the which 0ת page the and tractate the of indication 2 מןע( 
leavesthe which by system, traditional the 10 (according occurs 

byfollowed being number each letters-figures, תנ numbered are 
verso);the for dots two by and recto the for aot one 

Rashiwhich type, bold מנ expression, Aramaic or Hebrew The 3( 
preciseone pinpoint 01ת does he Where translate. 10 intended 

talmudicalthe 15 that lemma, the substituted have we term, 
note;commentator's the heading quotation 

Frenchold deciphered the 10 according rewritten 81058, The 4( 
15believe we which system transcriptional the following by word. 

equivalents,of table (see orthography Rashi's underlying one the 
;)י.ק
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INTRODUCTION
medievalold תנ glosses the ס.נ. le'azim, the presents book This 

1040-1105('Troyes, 0) Yitzchaki Shlomo (Rabbi Rashi which French 
worktthe 0ת based 15 2! Talmud. the 0מ commentary his תו gives 

outstandingwith studied who )1884-1937(, Blondheim D.S. of 
printedrirst and manuscripts the meticulousness and competence 
originalthe established then He commentaries. Rashi's of editions 

hadRashi which words French the of characters Latin מו spelling 
text.his 10!מ characters Hebrcw מו incorporated 

Ars~neby collected glosscs of 118!$ the used he Because 
withBlondheim, וזסש, his began he when )1846-1888( Darmesteter 

authorshipמו priority gave honesty, intellectual exaggerated perhaps 
Darmesteter.!0 

 le'azim these of 2500 nearly of !0181 8 are Thereש
ofbecause which, Talmud, the of tractates various the 

Blondheim,words. different 1100 about represent duplication, 
thelisted lexicography, French with concerned primarily was who 
 However, alphabetically. le'azim תpresented are they book this 1ת1

theywhich 1מ Talmud the of tractates the of order traditional the 
practisewho those of benefit and convenience the for 1$ This appear. 

aidthe with done always almost ש which Talmud, the of study the 
 (Troyes. of Scholar the 0) notes illuminating authoritative, the 0זסע

Hebrew.8150 תו are comments and explanations our ופ reason, this 
readilycannot well French modern know who those Even 

forTherefore, French. medieval תו translations Rashi's understand 
thewithout 60 !0 had have Talmud the of students most centuries, 
thefor necessary found had he which 8108505, Rashi's of benefit 

contemporaryhis by text talmudical the of understandi~tg proper 
theof course the מו Moreover, colleagues. and students French 
andcopied were texts handwritten onginal Rashi's centuries, 

unfamiliarprinters, later and scribes, of generations by recopied 
ofmany transcription of process the 1מ French. medieval with 

thatextent 8ת such !0 sometimes deteriorated, words foreign these 
partintegral מש constitute they Yet unrecognizable. became they 
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toujourspas n'est qui gloset פנ ae moderne h~breu תס traduction La 6( 
 . interprit~. talmudique terme au identique מeffet, 8 מסמ seulementפ1

uismots certains comprend Rachi parfois mals ivolui~ 8 langue 
 de Iment differemi 5טסת exemple, (par ח voit תט dans putois סוהזסת

liopard).ש aujourd'hui nous pour disigne qui d'animal 
sortes:cinq de essentiellement Notes, 7( 

destrouvent se ou listel 18 ae articles d'autres 8 Renvoi 8( 
celui-ci.זטסק utiles 25מ6208120מ 

auxprincipalement ס! bibliographiques, sources des 8 Renvoi "( sonde gloses de ripertoire au א Blondheim2 de ouvrages autres 
Levy3. Raphael disciple 

lessur principalement 1ס variantes, les sur renseignements Des 0( 
nosdans d~faut font א manuscrits les dans figurent qui gloses 
nosdans figurent qui auspech est qui ce encore, ou idition~ 

manuscrits.les dans d~faut foni mais eaiuons, 
 )Eventuellement, 6 מט qui raisons les sur d'explication 05882!תס

fran~aise.dose une פ recourir 8 commentateur 1ס amene 
fran~ais,d'ancien mot סו sur lexicographiques pr~cisions Des ס( 

ducomprihension 18 8 d'ajouter susceptibles sont elles quand 
 prisentent elles quand ou commentaire מט אזא" ividentזטסק

d'attirerconvient ה domaine, ce Dans francophone. lecteur tout 
sousproduire se semblent qui phinom~nes deux sur 1'חסחתס11ם 
 08ת ,part, D'une Rachi. de eoses les observons nous 82 yeuxפ1

encorepas est צ'ת mais '0א" devenir de train מס est mouilli 0ן' 

deehine 1ת80 זטסק( 2טו ס ce pas 00סמ 8%ממ qui Rachi, א arrivi, 
kof,תט avec soit mot meme 1אז60 ש sine), toujours est l'hibreu 

c'est-6-yod, מט avec soit diacritique, signe d'un surmont~ parfois 
'~arpir'forme 18 sous trouve se 'charpir' exemple חט :'כ ז8ק dire 

 טס l'assimilation part D'autre 'jarpir'. forme 18 sous מס ימל duימ'
l'autrede cbt~ 1 תטיו trouve 1'0ס מ! cours, מש est קן' ou *"' de ~SUIV1 
commeח chanpagney ) 'chanphnie conposte', comme mots des 

'chambre'.'comparaje', 

servicesd'importants rendra ripertoire ce que croire voulons 5עסא 
esperonsnous 81 Talmud'. du mer 8וו dans plongent se qui ceux tous 6 

decommentaire זטסק ש travail mame 1ס faire de loisir 1ס l'avenir 6 avoir 
 sur Rachi 8ו ,Bible 82מא de oeuvres autres nombreuses de pour queפ1

mddi~vale.France 18 de juive litt~rature 
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 outre פde reconstitution 1 פprimitive forme sa sous glose 1מס
sommesnous טסמ$ romalns, caract~res א מס h~brai'ques caracteres 

estquelle montrer de n~cessaire, sembler pouvait cela ou 1פ efforcis, 
texteson dans fran~ais terme תט introduit lorsqu'il Rachi de l'intention 

d'animaux,ou plantes de noms de s'agit 11 Quand h~brbo-.arameen. 
 aait, fran~ais l'iquivalent donner זעסק 5francophones, il~ves 508טוק

Rachique ivident semble !1 Parfois description. longue toute que clair 
analogieune indiquant מפ lecteurs 808 de memolre 18 aider entend 

danstraductio~ sa ס! Talmud du mot 1ס entre fortuite) ou (~tymologique 
desח צ פ Enfin, 1851(. 1222, 477, 357הת ן exemple (par usuel parler 1ס 
qu'ild'explication, suppl~ment מט facto ipso apporte glose 18 ou 05פ 

 aurait סא ס1ו0!חfournir de 61 פ cr. piriphrases de force) שו ,1229,490
1897(.

lesentre distinction de fait pas n'avons nous 
~ue 

Signalons 
sont11ט qui ceux ס! Rachi de effectivement sont qul commentaires 
soitpaterniti sa que bien Talmud, du Editions 18ס dans attribuhs 

inexact~.-certainement ou douteuse 

suivants:iliments les comprend liste notre de article Chaque 
41 de l'autre, * Talmud du bout d'un allant, d'ordre, num~ro 1 חט( 

 2462 ח( י פ num~ros quelques.ל5ולו
 )traiti du L'indication 2 !ס ae פselon glose 18 trouve se 06 page 1)ס1

lettresdes avec feuillets les numirote qui traditionnel, sysbbme 
derecto, du s'agit 81וי point d'un suivi dant nombre chaque chiffres, 

verso).du s'agit 5חי points deux 
Rachique aramdenne ou h~braique l'expression gras, caractires 83 ה( 

donnonsnous pricis, terme מט pas vise ח סת Quand traduire. פ טוטסץ 
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