
הלעדםאוצר

תורה

בראשית
תהו א"ב בקשית1ש3

 מבוכה הלם,עילפון,אישטורד"שו"ן
estordison

 ועוד. 9*5 אה"לר'

מרחפת א"ב בראשית3002
לכסות acoveterאקוביטי"ר

דושא א,יא בראקדת3003
 מכלול מעשב, erbedizאירבידי"ץ

העשבים

 חרוץרמש א,כד בראשית3004
 רוחשים conmovresקונמוברי"ש

 ברבוין של פירושו אח לקבל אק אופןבשום
,conbres."הפועל עם קשורה צורה לפנים "אפעים 

conmovreתמעה על המצביע 914(, אה"ל )ר 
 את לזהות שקשה אלא לעין, בלתי-מ-איתפחמית,
 קונמוכיאור"ש אולי . הדקדוקית,הצורה

conmoveors? 

צלם א,כז בראשית3005
 )הצורהמטבע חני((קף"ן

 באסימון(הטבועה
 אח טובעים שבו החרט. את מצתנת המלה כלל.כדרך

המטבע.

להט ג,כד בראשית3006
להב lameלמ"א

ילד ד,יח בראשיתו300
 ללדת( )גם להיוולד neistreמישטר"א

 האישזריעת דלח בראשית3008
 להוליד enjendrerאיניינדרי"ר

 בפסקה. פעמים מופיעהלע"נ

 [VYD])פצוץ( ד,כג במפקדת3009
 פצע navredureממידוד"א
 יש ואולי שיבוש. ודאי שהוא "מקאדורה",בדפוסים
 גם ור )מעיכה(, maciedure מצידור"אלישב
 המלה את מביא רש-י שם ה'(, מ"ט. )בראשיתלהלן

 )"סיף"(. סכתר"אהעומת

 יא,ג בראפרית3010
 apareilierאפריילת"ר

 יא,ג בראקןית3011
 tiulesטידלי"ש

 יד,יד בראשית3012
 armerארמי"ר

 ככתבי-היד נמצא אכל הרגיליט. כדפוסיםחסר
 הראשון.וכדפוס

הניבי יד,יד בראשית3013  לחנוך inicierאיניציי"ר
 הפועל את אלא "חמכיו" את מתרגם אינורש"י

 אנצינח"ר : מפענחים דרמסטטר-כרנדץשכשורשו.
jarrinierאינשימי"ר להיות צריך שהיה ensenier' 
  המתבקשת השי"ן בכתנה-היד אין אולם)"ללמד"(,

 "לחמך" של המובנים שם ב-[שטחן יש גם)5(.
 כותבים כנראה אחריט כתכי-ידו"לחנך".

 כפעם "להשתמש esrrenerאישטריני"ר
הרואינה".

ערירי טויב בראשית3014
 חסר-ילדים desanfantezדיוואנפנטי"ץ

 ברור היה כי מלה, התחלת מעק מצענההאל"ף
 ו- השלילה קידומת :-des המלה הרכבלכותבים
enfantלשק או רבים לשון היא ב-2 ""יר".הסעסח 
 המשא. כיחסתיחיד

הסלט יט,יז בראשית3015
 להינצל להיחבא, esmucierא"שמוציי"ר

הבה
להיכת
לברם
רעפים

וירק
 במשקלצייד



הלעדםבנשארתאוצר

 יט,בח בראשית3016
 t()rcheטורק"א

 כ,טז כראשית3017
 espr~)verאישפרובי"ר

 כב,ג כראשית3018
 fendreפינדר"א

נתתי כג,יג בראשית3019
נתתי donaiדונא"י
 להראות, הנראה כסי היא רש"י שלכוונהו

 בעכר לבטא אפשר המקרא  כלשון כמושבצרפתית
 כאילו נחשכת אכל התקיימה, שטרםפעולה,
 ב- הצורה את מראים כתבי-יד שלו12ה כבר.התקטמה

 להסביר קשה אך ב-ק צורה יש האחרים ברוב[8.
אוחה.

קנטךין כג,טז בראשית3020
 מאה שלמשקליםצינטיריר"ש
centeniers,של מטבעות מידות 

מאה
 כי הפסוק, על המדרש מן המלה אח מסביררש"י
 גדול. ערך כעלות מטבעות דרשעפרון

הכחת כד,יד בראשית3021
 בבירורלהראות aproverאפרוכי"ר

 הקרעת המשמעויות אח כתרגומו לקרב רוצהרש"י
 "ונכחת" ( 3017 )מס' לע"נ ר "וכח". השורששל

.esprover'080[. מס' באה-ל וע 

הגמיאיני כד"ק בראשית3022
 מתוך )לבלוע לגמוא humerהומי"ר

שאיפה(
 92. מס, אה"לר

העתר כה,כא בראשות3023
 ריבוי encreisementאינקרישימינ"ט

רש-
 הפועל של  המשמעויי" שהן על מסתמך

 "להתל, גם לרכות" "לנרול, גם '~erKrtUtt,הצרפות
 ומסביר 22*2( מס' אה-ל )ר להימאס"להפגיע,

 הכוח. בכל להפציר כלומר לזרא". עד שהרשתכאן

אדרת כה,כה בראשית3024
 צמרי אריג fl(xheideפלוקייד"א

עכרה כו,יד בראשית3025
 העבודות מכלול ovreineאוברינ"א

 עבודה אחת, עבודה משמע "עבודה רש-י:כרכרי
 אפוא רואה הוא הצרפתית רבה".במלה פעולהמשמע
 אחת". "עבודה שהיא a]evre לעומת קיבוצישם

 כו,כא בראשית3026
 nuisementנרישימיר,ט

 ל,כ בראשית3027
 -הירבירייריא"ה

 ל,לב בראשית3028
 pointureפוינטור"א
 "נקוד" האואר את לא לתרגם מתכווןהתכן.שרש"י
 שכפירושו, "נקודות" השם את אלאשכמקרא,
 נקודות הרכה על המצביע קיכלי שם הואוהלעז

 אחד. במקוםהמצווית

חום ל,לכ בראשית3029
אדום rosרו"ש

לבנה ל,לז כראשית3030
 רעדניתצפצפה trenbleטרינבל"א

 הרעדרת הצפצפה עם הלכנה את מזההרש"י
,(tremble)בעברית לכרם. פרחים המון הנושאת 

 לכוה שקליפתו עץ. עם הלכגה אח מזהים היוםשל
.(bouleau)

לוז לז ל, בראקצית3031
אלמד coldreקולדר=א

 אולי רש"י. כדכרי דקים". אגתים בו  שגדלים"עץ
 היום של בצרפחיח הפרי פין עם קשורהעמין

,noisetteשגבר להיות. יכול ; קטן" "ארח כלומר 
כיסי

 רש-
 השם ליד זה, בכינוי משתסותם היו
.coldre'DV~nהקרוכוח נרסאוח יש כתבייך בכמה 

 . [ 280 לפר עליה מיעה עדות שאין a)iserte.לסלה

ערמון ל,לז בראסדח3032
 ערמכן עץ chastenierקשטיניי"ר

 רקיט
 אבוקהלפיד,

תפחת
לכהון

ויבקע
לחטוכ,לבקע

שטנה
מק

טבלני
 לינהאירוח,

קד
ניקוד



הלעדםברחישתאוצר

ברדים לא,י בראשית3033
מנומש peisedפ"הטי"ד
 כתמים בו שיש כלומר "אפונה", peisI 4טק( )מלשון
 רש"י,שהוא של שפירושו אלא אפונה.בצורת
 עם אחד בקנה בקוקס עולה להבנה, קשהממילא
 "זפת" peiz (poix) הנזרק את לקבל איןהלעז.
 בכל צד"י ולא שי"ן יש כי זפת, כתמי מעין עלולדבר

הגרסאות.

כר לא,לד בראשית3034
אוכף bastelבשטי"ל

 את קוראים מהם באחדים כתבי-היד. כרוב כתובכר
 'bast )אולי ביניהם הבדל ואין בש"ט הקרובההצורה

 lbastel- מ- גדוליתר

 לא,לז בראשית3035
 aproverאפרוכי"ר

 3021. מס' לעילר'

 לגי בראשית3036
 apeiementאפיימינ"ט

 יא לג, בראשית3037
 saluderוטלודי"ר

 לג,יא בראשית3038
 100ח 6טו58 שלו"דמו"ן

 שלום לברכת אות רק הזאת ב"מנחה" רואהרש"י
 המלה את ואחר-כך המושג את קודם מתרגםוהוא

שבסטוק.

עלות לג,ינ בראשית3039
 ולדות להן שיש enfanteisאינפנטיי"ש

 כדומה(, או %ן(ם8(תן* )מלטירת תואר הנראהנפי
 ולדות. היולדת ההיה, אתהמציין

 ]דבה[)דבתם( לז,ב בראשית3040
 דיבה,רכילות parledizפרלידי"ץ

 "מכלול : קיבוצית סיומת עם "לדבר" 'parlerמלשוו
 השלילה. מן יש וכריבוידינררים",

הס לח,טז בראקצית3041
לסטות destolirדישטולי"ר

 destorner. דישטורו"ר אחד:בכתב-יד

אפה מ"א בראשית3042
 פת( )המייצראופה pestorפישטו"ר

שריגם מ,י בראשית3043
 גפןענף wedizוידי"ץ
 ועוד(, 67 )מס' wedile הצורה לס התתהבאה"ל

 wediz. של הקטנה מילח שהיאחמקנה".

סמדר מיי בראשית3044
 להתפתחלהנץ, espanirאישפני"ר

 לשם לפרי. מפרח הצמח התפתחות את מתאררש"י
 השירים משיר "סמדר" כמלה משתמש הואכך

 להיפתח espanir, ובצרפתית ז'י"ג( וט"ו;)ב'.י"ג
לגמרי.

 כמניןפת מ,טז בראשית3045
 רקיקים obledesאובלידיש

 כאן טסביר איש שרש"י מעניץ, עדץ. בצק שלעוגות
 צורת על להורות כדי אלא, הפסוק, מן מלהעדם
 כצרפת, יום-יום מחה עובדה מביא שבפסוק,הסלים
 הזה. לסיפור שיךוהלש

 מא"ב בראשית3046
 marescמריש"ק

 מא,ג בראשית3047
 tenvesטינבי"ש

 מא,ה בראשית3048
 tudelטודי"ל

 מאיה בראשית3049
 seinesשייני"ש

 מאיו כראשית3050
 מיובשות, שרופות, hasledesהשלידי"ש

שזופות

קדים מאיו בראשית3051
 קרה חזקה,רוח biseביש"א

ויבשה

ויוכיחו
לברר

ותרצני
פיוס

טהרי  בשלוםלשאול

בהמן
 שלומישאילת

אחו
מיצה

דקות
דקות

קנה
 גבעולצינור,

בריאות
בריאות

ורדופת



השהים8ר8שהתאוצר

כריאות מאן בראונית3052
כריאות seinesשלבני"ש

 הלצו היראה כפי ה/ כפפוק כבר שכחוב מה עלחורה
 בפסוק באלה מקום. נאוחו כתכי-היד ככל הוסיעלא
 ז'. כפסוק וכאלהה'

בור מאייד בראקךת3053
חפירה foseפוש"א

ההגמע מאיטו בראשית3054
להבץ entendreאינטינרר"א

 entendre למועל אין ימיהברש שלכצרפתית
- משמוע" הזם שלהמשמעות  היו אז 
 נעלם כמעם הלה "[פ(". בפוצל לכךמשתמשים
 "(". אחת: לתעעה צומצם ששורשו מפטמהשפה

 בקידרקות מאקט בראקךת3055
 מחוסרות blosesבלושי"ש

 עיום.נרתעחסר( '(bk)ss גרמר ממיצא 15(,6החואר
 מעוץ. התם. של נצרפחית שריו-ס השאירלא

  במשסעות הפהנל תואר גם הוא 65י61שכגרמית
.רק".

ישק מא,מ בראשית3056
 צירד,צידה,אספקה 0שוח[88גרנישו"ן
 -חיל-מצב" היום של בצרפתית המלה שלהאמשת

 מצודה". "ציוד. של אחר בכות התפתחותהיא

צהרים מג,טז בראקךת3057
 אררחת-צהריים disnerדישר"ר
 צרפים הוסעה של האכילה כהרגלי שיימםנצקכות
disr~rבע הבדלים עם הי"א, המאה )מאז הזם הוא 
  ארוחת-הערב. לאחור(אתור

 ]גביש[)גביעק מד,ב בראפרית3058
 עז עשויה ארוכה כוס maderneמדירנ"א

 הדורה( )כוסמשויש
 1166. מס' אה"לר

בית מה,ב בראשית3059
 הביתבר meisnedeמ"ה8ניד"א

 הבית לאכמובן
  ורםדוןהשן(ם11מון4הע"

 הבית. של האעשית" שששזלע *יש9 ישרי.mg2ve 9י 9חז1

ויסוד סוף בראארת3868
 כשלוםלשאול sallderשלודי"ר

 כאמת שהיא (. ו383 שמס. פסוק של לברםזכרנו
כרכה.

 ארץנגהת מחם ברחערת3061
 )מה מחרשה מלואקרואיד"א
charuedeמספיקהשמחרשה 

 ים( כפשך4שזש

עקוד מטן בראשית3062
 את לכרותאישיריטי"ר

 גק-
 השוק

eslareter

שוקה מטייפ בראערת3863
 של )שורה עריס corjedeקתייד"א

 על המודלותנפמם
 מעע יוצרות והןגדר

סוכה(

חוף מט,יג בראארת3064
 ספרגבול, marche.מרק"א

עקב מטים בראערת3065
עקכא tracesטרצי"ש

נרח-
 לא כי עקכוחחתם. צל המלחמה אהד יחזה גר
 הלכדד. ולאיטוחו

man ממיכר מנעקרת3066
 גבול asomeilאשומח"ל

danהלטיי מהנזלה  שמתאה sumiyla שכי"ג"( 
 וק סצףה assumaculum~. מהסקה הנואהכפי

 121(. מס' לוי, של מילוע )ר יהוו-יםבסקחזת

לוכצורנ
aaa ב4 שמות3067
גומא 10rKזנ"ק

סוף בג שמא3868
סוף roselרוערל
חסי

 רש-
 לוען -הוא

 אגם-
 בעיקר לפייח, קעףם

 מנ"א. שהוא קירה. של הפנוק לאוד ונם הלצולאכר



% םא *ש

 (ftw-גפה צמח כמשמעות "אנס" שקרא גט ישפנל
נ"א%"כ(.

 פהככד דיי ועמרת3069
 מגמגםעילג, balbeבלב"א
 (. ? איטלקית ) 'balbo כלכ"ג קוראים כתכי-דנהרבה
 ימף כמשך הסלה נעלמה שכצרפתית טפראולי

 ב-~begue. והוחלפההכמים

תבן ה,ז זרמות3070
 בשדה )הנשאר V~estobleא"םטרנל"א

 הקציר(אחרי
 נאנגלית teule~, היים שלכצרפחךת

~tubbk בנרטרת.stoppel 

לבנים ה,ז שמרת3071
רעפים tiuksטעלי"ש

נרפים ה,ח שמות3072
הימנעות retreitריטרייט

 בכתבר אך הפועל. של הבימם לצורת מצפיםה"מ

 היא retRis חנטריש או retreit מתניםהיר
tntreizמציע חס לכן מתאים. חרגום לקבוע וקשה 
 העמץ. משמעות את התוסר שם-עצם, בלעזליצא

 ]בשיא[)בכיחך( ז"א ושמרת3073
 פרקליט preideorפרהדיד"ר

 preideor הגרסאות, רוב * המסתמך ברעץ,לפי
 בית- לפס "הטחק ~pleideor, של חילופית צורההיא

פרקרר-א כותב אחד כחב-יד לפחותהדץ".
 )כיחסת- ומסיף- -מליץ preeheire,]"פריקךריא[

 -המפרץ הפגוש: לדש יחר מתיש הההפשא(.
 -פרידיג-רץ הירסה תוכהה". דברי לעםומדמיע

 מוקפצת מבתביהיד( כאחד )פוידגי-רשבהורשם
 (Prediger).מהנהממת

)אגסרהם(]חגם[ זים שמות*307
 אגם estancאישטנ"ק

כנם חיב שסות3075
 כימט קבוצת pedoliereפידולפר"א

 קבוצתי 2ום של לדוגמה כאן וסובא ח,ינ להלןענין
 מסלטות. חית פכלול * המצביעפאיר

צפרדע ח"כ שמות3076
 צפרדעים קבוצתגרינוילייר"א
grenoiliere

 )אותיות הרי"ש כמקום דלי-ת יש כתכי-ידבהרכה
 דרמסטטר גרס זה ולפי בכהיכה( תכופוההמתחלפות

 כאותה 4reno~kde גריטיליד"א ברנרין()או
 שתי את להתאים יוהר נראה אךמשמעות.
 בכהבי-יד הקודם. והלעז הזה הלצזהדוגמאות.
 בחב[ מהלטינית נגזרת צורה מביאיםאחדים

 וכדומה. reinuliere רימלמר"א)"צפרדע"(

התפאר חיה שטות3077
 להשתבחלהתפאר, wanterרנטי"ר
 הנראה, כפי הוא, ל-wanrer1 pt)rwanter בץההברל

 סכירה. סיבה כלי התפארות על מצביעשהראשין
 לסמוך. מה על לה שיש התפארות.והשר

כנם חוג שמות3078
 כינים קבוצת א?ן[60שקפמזליר"א

 כ-ן, הגרסאות שדוב למרות 3075. מס' לעילר

 פידףליד"א לשם, כמנוד כאן, קוראברנרץ
Pedoiledeלעיל שכתב כמו greN)llede 

טיגרליד-א.

מ*יח ה,יז שמרת3079
 לשסות לדרבן, [?1(י(ת1אינטיציי"ר

)חפמכם(ןחפנים[ טיח שמות3080
 )מידות גלונים jelonesהלומ"ש

היוכש(
 המסווגת האותיות בולטות הגרסאות הטוונע

 ילונ"ש, כגון קרובה למלה )או הנ-ללפענוח
גלונ"עה

~eIOns 
galons שונה העברי[(. השם ]כמו  

לגמו-
 כפי ; כהבריד שבארבעה פהי"ל הפסח הוא

 po~ng לנזרק הלעז את לקרב רצובטואה
 מתכן. ידועה. אים [?ן0ק כמו מלה אכל)-אגרוף"(,

 גדולה. מידה על בהצבעה הסתפקrarwp-י

פיה ט,ה זמררת3081
גחלים 5סע01אולבי"ש

 גרורות עדרות לפס אץ האחחגים הלעוששר
 זה במקום מופגנים שמרם אךוהדמשמעיה.

 ול' למבר מ' כעריכת לאוד עהצא פריז, שלבגלוסר
ברם-ץ.



"לעדםשנמותאוצר6

 ט,יז שמות308%
 chalchierקלקיי"ר
 : המלה של ראשוניתמשמעות

 -לדכא,לרדוף-.וכהשאלה

 י,טד וגמדת3083
 ירוקה( )צמחייה ירק werdureךרדדר"א

ובלשת י,כב שמות3084
 שלושה של קבוצה terceineטירציינ"א

שבעת י,כב שמות3085
 שבעה של קבוצה seiteineשייטיינ"א

 ר' )אלא במקרא כאן מופיעה אינה העבריתהמלה

 מקבילה לדוגמה ניתנת היא 3089(; מס'להלן
ל"שלשח-.

פרסה י,כו שמות3086
 רגלכף planteפלנט"א

מבנקוף יב,ז שמות3087
משקוף lintierלינטיי"ר
 הסיומת(. )החלפת linreau היום שלנצרפתית

פסת יכ,יא שמרת3088
פסח paskeפשק"א
גברה אך pasche, פשק"א לקרוא גםאפשר

 'pasque, המקובל בכתב או paske, הצורהכצרפתית

 הנראה כפי רומז רש"י צדדיות. השפעותכגלל
 passa~eI לשם או "לעבור-( ) 'passer הצרפתילפועל

 הסברו את תואמת)"מעכר"(,שמשמעותם
 כמוהאטימולוגי,

 "פסח-
 בעברית. ו"פסע"

 יביטו שמות3089
 seiteineשייטיינ"א

 3085. מס' לעילך

 ידיג שמות3090
 serezקדרי"ץ

 יד,יא שמות3091

 על רש-י שבפירוש הלעזים מכל הארוך זה.לעז
 להסגיר מיועד רש"י. פירושי בכל ואוליההורה.
 המחזקות, שלילות. כשחי השימוש תחכירי:חריג
 "מבלי" לנו יש שבעברית כפי זו. את זו מבטלות,%א

 לומר הנראה, כפי בצרפתיתי אפשרי היהו"אין-,
 סתם. -מחסור- כמקוס לא- של-מחסור

מהומה יד,כד שמות3092
 הלם מבוכה,אישטורדישו"ן

esturdison
 אלא )ויתם(, שבפסוק הפועל את מתרגם אינורש-י
 מהומה". שלו:-לשון הסברו אתמתרגם

עופרת טו,י שמות3093
עופרת וחשקפלו"ם

וילנו
 )מלההתלונן
 על קונן :במלה
עצמו(

 מסביר, רש"י "העם-. הנושא: לפי היחידצורת
 את מפעיל הנושא : חוזרת,כלומר משמעותושהנפעל
 -de. הקידומת מוסיפה מה יודע. אינניעצמו.

ברכה טז,ה שמות3095
שפע ח50וסןפוישו"ן

 היה "בלקיטהו משנה-: לחם -לקטו מסביירש-י
 שהקב-ה אלא יותר, שלקטו לא משנה-, לחםנמצא
 שלקטו. מה על "כרכה"השרה

כפר טז,יד שמות3096
 קפואה)שכבה( jeledeייליד"א

דק טזיד שמות3097
דק tenvesטינבי"ש

 יחסת-נושא. לפנינו ואולי לרבים, כאן מקוםאק

 טז,כא שמות3098
דישטימפרי"ד
desremprer

 טז,לא שמות3099
 aliendreאלחנדר"א

מסתולל
לכבוש

 לרמוס-לדרוך,

ירק

 טו,כד שמות3094
 שי"דיקומפליינש"ט

ו(5
~ecompleinsr 

שבעת
שבעה שלקבוצה

נבכים
 דחוסיםלחוצים,

 קברים איןהמבלי

% de feilance por ח0ח0565(  

 קברים לא של מחסור בגללהאם

ונמס
 להפשירלמתן,

גד
כוסבר
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הבל יח,יח שמות3100
 לנבול לכמוש, fleistrirפליישטרי"ר

קנא כיה שמות3101
חרון-אף enprenmentאינפרינמינ"ט

 : הקנאות מושג את אלא קנא, את מתרגם איתהלעז

 מס' להלן ראה כלעז". אינפרינמינ"ט קנא לשון"כל

.3217

מעלת כ,כג שמות3102
מדרגות eschelonsאישקילונ"ש

פצע כא,כה שמות3103
פציעה navrdureנברדור"א

 בכל הוא כך כי הר"ח, לפני יו"ד בליכתבנו
 ה-ט כי ל-(, מקום היה שלא ו"תכן,הגרסאות.
 כמעט או ההיא כתקומה אילמת הייתהבצרפתית
אילמת.

חבורה כא,כה שמות3104
כתם tajeטי"א

חבטה כא,כה שמות3105
מכה batdureבטדור'א

פסוק נאותו navrdure לגבי שנאמר מהר'
 נותן אחד כתב-יד כאן אבל 3103(.יעיל)מס'
 אח פעמיים מסביר רש"י batedure.בטידור"א

 ואחת )"כתם"( העברית לפי אחת "חבורה"המלה
 )"משקומי"(. אונקלוס תרגוםלפי

קצים כב,ה שמות3106
 קררה שלפירותקרדונ"ש
chardons-)קךז=( 

 0[1. מס' אה"לר'

תרנה כב,כ שמות3107
לקנטר contralierקונטרליי"ר

 דיסימילציה חלה שלסמנו בלעז 671. 6ס' אה"לר'
 conrrarier. לעומת)בידול(

ידבש כה,ב שמות3108
מתנה presantפרישנ"ט

ארכז שמותכה,י3109
קופסה escrinאישקרי"ן

 רגלים. בלי כלומר שוליו", על"יושב

 צורפיםמטשה כה,יח שכנרת3110
 מולחמים soldezשולדי"ץ

 על- : המלאכה נעשתה לא כיצד קודם, מסביררש"י
 הלחמה.קת

מקשה כה"ת שינות 31 11
 כהכאהעשוי batedizנטידי"ץ

 batdiz גם לכתוב אפשר לעיל, שנאמרנפי
 ה-8. של אילמותה משום כתבי-היד, כרוב)כטדי"ץ(

 הצורפיםדרך כה,לא שנכות3112
 להלחים solderשולדי"ד

 3110. מס' לעילר'

מקששה כה,לא שמדת3113
 בהכאהעשוי batedizבטידי"ץ

 3111. מס' לעילר'

 ]גביעים[ )גביעיה( כה,לא שמות3114
 גביעים madrinsמדרינ"ש

 1166(. מס' אה"ל )ר' וצרות ארוכות כוסותבעצם

 madernes. מרירני"ש לקרוא גםאפשר

)כפתריה( כה,לא שכנות3115.
]כפתררים[

 )כדוריםכפתורים pomelsפימיל"ש
 לקנה( מסביבלנוי

 ומתרגם תפוחים" "כמין הכפתורים אח מתאררש"י
 מהמלה מוצאו pomels כיבהתאם,

pome(pomme)."תפוח" 

משקדים כה,לג שמות3116
 תצריב )לבצעלגפר [(1(סחניילי"ר

 גפרית(באמצעות

)מלקחיה( כה,לח שמות3117
]מלקחים[



maNantmאתר

צבת tenilieטינלח"א
ש גמראאיש  5שןושתש(. הנר:סעאל"ש סימן 

 נמחטת[ )מחתורה( כה,לח שמות3118
 שאיבה כלי דלי,פו"שידויד"א
puised~)ire

 המלה. של המקורית  המוטמעות שכךמסתבר.
 נחליט לתהות כלי כלומר -מחתה". כאןהמצינת
 הגרסאות. ככל מופיעה האל-ף האפר. אתלנקות

 תשי שלחנורות כו,א וביזרת3119
 רצועות פסים, feisesפישי"ש

 : המשכן טיעא של חושב" -מעשה את מסכייש-י

 ומרצוף מכאן אחד פרצוף כוחלים. כשר-אריגה
 שהיו משק של חגורות על כהצבעה מכאן-אחד

 דומה. כשיטה בזמםמיצוים

ללאת
 לולאותשרוכים,

קרסים
סגרים

עבדים
 ערוכות עומדות,אישטנטיבי"ש

estantivesבעמידה 
 הצרפתי לתרגום בהתאם הנראה. כפי הנקבה.צורת
 planciles. -קרביים-של

בריחם כו,כו שמות3123
מוטות esbarsאישבר"ש

לרעשו כז,ג שמות3124
 האפר אח לפנות escendrerאישצינדרי"ר

 ד"שצינררי"ר לקרוא גם אפשר גרסאות כמהלפי
des(endrerמשמעות. כאותה  

 [ew])"צי( כזן שמות3125
יעה,מגרפה wadilודי"ל

 ]מזלגות[ )סמלגתיו( כז,ג שמות 1263
 אנקולים וףם, crocinsקרוצינ"ש

 כזן שמות3127
 cribieקריבל"א

 כזע שמות3128
 5ו8קפל"ש

אונקליות כזע שטות3129
צירים 8005גונ"ש

כהונה כח4 שמות3130
 קצרות serjentrieשיריינטריא"ה

דינר כח"ד שמות3131
חגורה porceintפורצחנ"ט

 כחן שמות3132
 chastonsקשטונ"ש

 כח"ד שמות3133
 coifeקויפ"א

 כחן שמות3134
 codesקודי"ש

 2414. מס' אה"לר

 כח,יד שמות3135
 )מיכלים מחתותאינצינשייר"ש
encensiers)לקטורת 

 אלא. -שרשרת". המלה את לחרזם בא איעהלעו

כרכו-
 מעשה עבת, "מעשה ושלשלאות הפירוש:

 שקורץ לערדסקאות שערשש כאותן חורין...קל-צת
 דלתם. של לשרשרות בניגוד כלע"ז"אגצינעריר"ש

 וכפלים". נקבים המעפהנוהן

משפט כהימד שמרת3136
הוכחה dereisrternentדירהשרמיג"ט

 דמהלפי
 -משפט- רש-

 כך.על כאן מצביע
 כעלי-ד-רם שר בץ הצדק את מבהירשהחואע
 לצורה מצפים הין זו כמשמשתוכרומה.

 הנראה כפי אך esreisnement(רישחיחק%*א-ס
 דיסימילציה?(. )מחמת השנןנפלה

מנוף
נברה

קונדמין
 כלכסאותיתדות.

 כו,ד שמות3120
 la~ulsלצול"ש

 כון שמות3121
 fermeilzפירמ"ל"ץ

 758[. מס' אה-לר

 כויסו שמות3122

משבצות

מצנפת
 רשת עשףשביס

אציליפ
מרפקים

 שרשרתדצ"מ
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נבול כחגב קדמות3137
 קצהנבדל, awmeilאשומח"ל

 ומלאתדה"ם כח,מא שמות3138
 כפפה gantגנ"ט
 מתן דבר פקידת ש אדם כשטמרן יע1"לל=ו
 כלע-ז. ננ"ט שקורץ עור של 'ד כיח בידוהשליט
 שבאריחתם )מה רירמשטייר[- מסידה לאותהיחורץ
 רשא(. פירוש ופל ראשון כדפוסהסר

 ומלאתבה"מ כשמא שמות3139
 להסמיך להלביש, rewestirריךשטי"ר

 אינךשט--י ליווה הקוימה גרסה יש כתכי-ידטשמ
,inwtstirשהוא mlan להסמכה הים ער המקובל 
פין

 כט,יג שמא318

 teikסשל"א

 נט,יג שמא3141
 eWesאיבדי"ש

 *208. מס' אהילר'

 בט,כ שמות2*31
 tenrumטינרו"ם
 מדובר וץ8-י ולדנדי עור. מכוסה להסחוסהכהנה

ב-אמצצי-.

תאופה כט,כז שזזות3*31
להניף wentelerךנטילי"ך

מרת לזז שמות3144
מירות locesלוצי"ש
 הלהכות מן להבדיל השמן. את פשורן שבהםהטל".
 ראשק. בדפוס חסרעצמן.

נטף לילד שמות3145
 אילן( )שלשרף gomeגומ"א

נטף לילד שמרת6*31
חויאקה theri~keחוריק"א

 אך משרף-עץ. הנראה כפי עששה שהיתהשתשה,

 גם כלשמת סבחעה הרכהפ8ה4צעגם יש הזהברד,וי
 *119. מס' אהיל ר' המשמעות.סבהעת

שרד לאן שמות3147
רשת lacedizלעןדי"ץ

 נקבים עשוש במחם אידמם -11rr כהתהבנרי
 שוים. מעע נלוטרקמם".

 לב,נ שמות3148
 descharjierדיושקרי"ר

 לב.ד שמות3149
 וששןסטי"ל

 לב,טז שמות3150
 eareilierאנטחלה"ר

 לה.יד שמות[315
 locesלטר"ש

 וכאן 3144. מס' לעילר
 רש-

 בפירוש: אומר
 בהן". נתומן והפתילות ומהשמן"בריכת

מראת לח"ח ורמות3152
 מראות miredoirsמירידויר"ש

מרקעו לט,ג שמות3153
 למחית estendreאישטינדר"א

 מופיע ולפיה אסאנב-ר. בכתבי-יד, אחת גרסה-8
 יש הנכונה. הגרסה זו אם אסינבי-ר; : ראשנןברפוס
 )"להדק"(. arenvirלן-וא

ויקרא

 המכסה)ה(חלנ
 הקרבאת

קרום

 הכבד על)הותרת
סרעפת

תמך
 )שבאוק(חסחוס

שתפרקו
לפרוק

 בחרטדה"מ
 שנחורתצריב

חרות
 לפסוללחתוך.

 ]נרות[)נרתית(
מנורות

 א.ט ויקרא3154
 foedeפואיד"א

 ג.ד ויקרא3155
 flancsפלנק"ש

אשה
 מוקדאש.

כסלים
 )השריריםכסלים

 הירך( שלהפנימיים
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מתנים גיד ויקרא3156
 שבאשור הבטןחלק lonbelsלונביל"ש

הכליות

 הכבד על)הלתרת גיד ויקרא3157
 סרעפת ebresאינרי=ש

 כדל"ת. גרסאות יש כאן גם 2084. מס' אה-לר'

 a~vwl])צעף( ד,לה ויקרא3158
 אש מוקדי foeilesפואיילי"ש

ומרק ו,כא ויקרא 1593
 סילוק מתוךניקויאישקורימינ"ט
es(urement

 "מרק- הפועל של המשמעות את להסביר רוצהוש-י
 שבלע הלכלוך, כל סילוק על-מי ניקוי שזהואומר,
 curer). לפועל -es הקקרומת את )בהוסיפוהחמץ

פרסה יא,ג ויקרא3160
 רגלכף planteפלנט"א

יבחושיו יא,יא ויקרא3161
יבחושיםמושקירונ"ש
moscherons

 שלפיהם כוהמם, הורת מדרום דברי את מכשרש"י
 לאסור באה השקצו- מלהם -ואתהמליח-איבפסוק

 חרקים. של מסוימיםסוגים

נץ יא,טז ויקרא3162
 גדולנץ [ן0(05אושטוי"ר
 אישפרויי"ר )צ"ל: אשפרוי"ר כתוב אחדבכתב-יד

;(esparwierהמביא מאוחר, תיקון הנראה כפי תה 
 ר' לזה. זה מאוד דומים והם מצוי, יותר עוףשם

 2088. 1683, מס'אשל

כוס יא,יז ויקרא3163
 לילי( )עוףכוס fuecesצואיטי"ש

 הריבוי. בצורת הלעז לי,למה ברורלא

ינשוף יא,יז דיקרא3164
לילית avan(יב"ן
 של בדרך היום, של כצרפתית הפכה javanהמלה

 את מביא רש"י ל-~char-huant. עממית,אטימולוגיה

 העבראם,  תעופות שסות שף את לתרגם הלעזיםשמ
 ואהה לתעשין מתאים אמה p~1b שאיש נראה.אבל
 73-72. מס' אה"ל ר,לשם.

תנשמת יא,יח ריקרא3165
עטלף soriz chalve שורי"ץקלכ"א

תנשמת יא,יח ויקרא 1663
חפרפרת talpeטלפ"א

 76[3(. מס' להלן )ר' זה כמקוט ככתבי-הידחסר

חסידה יא,יט דיקרא3167
חסידה ceg(iineציגוינ"א

 שרשמתי כפי ([חושי(. על עדיפה הלעז של זוצורת
 677[. מס'באה"ל

אנפה יא,יט ויקרא3168
עגור heronהירו"ן
 ראשון. בדפוסחסר

דוכיפת יא,יט ויקרא3169
דוכיפת herupeהירופ"א

 upupa. מלטיסת היום, של כצרפתית huppeהמלה
 כי )"להסתמר-(. heruper הפרעל מןהושפעה
 מס' באצ"ל כרבולתה. בהסתמרות מצטהאהדוכפית

 )-טווס- אחר בלעז "דוכיפת" מהרגם רש"י[219
 העוף. אותו של העממי השם זה אולי אךכר"(,

 לרגליו ממעל דה"מ יא,כא ויקרא3170
 ארבה langosteלנגושט"א

 המקבילה הצורה את קוראים מכתבי-הידברבים
 במישרין נגזרת הנראה, כפי זו, laoste;לאושט"א
 נתקפלה languste ואילו ILKUSta,מהלטינית
 הפרוננסילית. דרךבצרפתית

חלד יא,כט דיקרא3171
 קטן לילי )טורף סמורמושטויל"א
mostoileהיונקים( מן 

צב יא,כט ויקרא3172
קרפדה froitפרוי"ט

 נכתבי-היד מופיעים האחיומם הלעזיםשמ
 שמות נשכחו הנראה כפי ומשועת. שוכוחבגרסאות
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 froit במקום רש"י. שאחרי בדורות האלההחיות

 (60(, בו"ט )צ-ל בוט"ו כתכי-יד בשלושהקוראים

 או tarruge טרסוג"א וכשרים לקרפדה. אחרשם
 "צב". כלומר דומה,משהו

 יא,ל ויקרא3173
 heri~onהיריצו"ן

 218. מס' אה"לר'

 יא,ל ריקרא3174
 leiserdeלייקוירד"א

 יא,ל ויקרא3175
 limaceלימצ"א

 יא,ל ריקרא3176
 talpeטלפ"א

 יא,מב ויקרא3177
 escharborאישקרבו"ט

 רגליםמרבה יא,מב ויקרא3178
 מרבה-רגליים נדל, cenpiisצינפיי"ש

 מאה : במלה)מלה
רגלתם(

בהרת יג,כ ויקרא3179
כתם tajeטי"א

)מחית(]מחיה[ יג,י ויקרא3180
 החלמה seinimentשחממינ"ט

 את הציית התפרצות בהסברת יעצל רש"ילדעתי
 sanus של רוטנים, גזרונים שמ כץדימה-הצלילים

 את כוה ומתרץ )"מוגלה"(, sanies חשל)"כחיא"(
 "מחיה" במלקםהע-מוש

 ו"ח-
 כפצע כשמדובר

מוגלתי.

 Vnmn צרכת דה"מ יג,כג ויקרא3181
 לכווץ retreireריטריר"א

צהבת יגגג ויקרא3182
ניעוץ retreialentריטרימינ"ט

חש-
 את מהרגם ואחר-כך הפושג את קודם מספד

הסלה.

)מחית(]מחיה[
החלמה

צהוב
צהבהב

 אדוםאדם
אדמוני

שפם
שפם

ממארת
דוקר

תנוך
חסחוס

קצע
 לגייץלכרסם,

 מרבא שלתפוס
נסלד-אוכף

אוכף
מושב-אוכף

 ]רצוןן)רצנכם(
פיוס

רכיל
ריגול

 קושר ]שהוא רכיל תלך "לא הביסף את פסבידרש"י
 v~e דומה, קשר על בהצביעו "רגל-[" הסלהעם

 הלעז )"רגל(. ש9 ורץ )ולרגל"( espier בץלדעחו

 בכתבי-היד.חסי

גוז יט,יט ויקרא3194
לערבב mesterמ"8טי"ר

 ככתבי-היד.חסר

אנקה
קיפוד

לטאה
לטאה

תמס
 ערוםחילזון

מנשמת
חפרפרת

חיפושית
חיפושית

 יג,כד ויקרא3183
 seinimentשיינימינ"ט

 80[3. מס' לעילך

 יג,לז ריקרא3184
 orableאררבל"א

 ראשון. בדפוסחסר

 יג,לט ויקרא3185
 rosרו"ש

 יג,מה ויקרא3186
 gernonגירנו"ן

 יג,נא ויקרא3187
 (ח8[חן0קפוינינ"ט

 יד,יד ויקרא3188
 tenrumטינרו"ם

 2*[3. מס' לעילר

 יטמא ריקרא3189
 rodonierרודדנח"ר

 טפט ויקרא3190
 ar(onארצו"ן

 טפט ריקרא3191
 alwesאלף"ש

 יט,ה ויקרא3192
 apei~mentאפתמינ"ט

 יט,טז ויקרא3193
 ipiealentאישפיימינ"ט
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נמש יטיט ויקרא3194א
 למעללכמחש, fleistrirפלחשטרי"ר

 את איבדו ומהחוטים לומר. הנראה כפי רש-יכוונת
 ופשתים צמר היכר בלי שוורים שהם מפסמהותם,
 בכתבי-היד. חסר הלעזיודיו.

קעקע
תקוע

גבן
בעלמתם

 וסבוכותארוכות

 דקדה"מ
קרום

 תבללדה"מ
אישון

 ]רצון[)רצנכם(
פיוס

יבלת
יבלת

שבעת
 שבעה של קבוצה seiteineשהטיינ"א

כרמל כג,יד ויקרא3202.
גרעינים... graneisנרנח"ש

 נגזר הוא,ווהוא זה. כלעז ברור שהוא היחיד,הדבר
 לדעת a~p אבל גיערו"(. )-זרעי granumמלסימת

 את גס ומכאן הנכונה, היא מה השומת, הגרסאוהמן
 המדויק.הפירוש

מטת כו,יג ויקרא3203
 כבלחיבור, 1[8ח0)00(קוניונגל"א

מטת כו,יג ויקרא3204
 חבליםחגורות, fodesעדי"ש

 שם את לקריא ודאות( )בלי אפשרבכתם-היד
 מכתברהיד: ובאחד כדפונים הניל.הלעדם
 מתקבל יותר הוא שאולי )-תר"(, chevikקיביל-א

 Gilde מהגרמית i(de המלה מוצא הדעת.על
)"איגוד"(.

nDNP כר,טז ויקרא3205
 בעור, )תפיחות בוערת anpt)Iesאנפרלי"ש

 נוזלים(מלאות

במדבר

 ידועל נ,יז במדבר3206
ברווחתו איש"א שו"ןאי"ן
aiseson חש 

 aise המלה למשמעות מתאים התוצעההרגום
 הרגיש הנראה כפי רש"י היום. ו4לבצרפתית
 )לטירת המלה מסקור נובעת היא : ווכמשמעות
,adjacensלצין עכרה המלה אכל ליד-(, -המונח 

 אליו, מגעת ענדו האדם, בצד הנמצא החלל כלאת
 רש-י לכן כחופשיות. כתוכו לנוע יכולתו אתומכאן

 ואל "ריח "מקומו", בכיסךיס: כפירייךמשתמש
 ודו". הושטת לכל לו "סמוכהצדו".

 ]גרדת[)נרתיה( ד,ט במדבר3207
 מנורות Itxesלבני"ש

 בכלי כאן מדובר לה.יד בשמות מדגיש שרש"יכפי
 מס' וכן 3144 מס' לעיל )ראה השמן שלהקירזל

.)3151

לצים ד,יד במדבר3208
 מגרפהיעה, wadilודי"ל

 הכלי של נוספים תאוויםר
 ברש-

 כז4 שמות על
 93פ1(. מס' )אה"ל כ. חגיגהועל

אגורר ר,כג במדבר3209
באמרכם disantדישנ"ט

 אחרים, מקומות בהרבהכסו
 רש-

 הכחטת מבחץ
 כאן, כבן המקור, צורת לבץ הרגיל הציעי בץחפורה

 כלל כדדך אותהוהמסבירים
 כציח-

 ומוחלט. חגיגי
 סיומת בעל בפועל זו צחרה של הקבוע הרגומואולם
 א,סז( דברים )למשל הווה" -לשק פ-זעת וכן(ת8-,
 היא, האוצרתי זו. דעה מאשריםאיש

 שרזת-
 רואה

 יט,כח ויקרא3195
 (ח,)(קז0קפורפוינ"ט

 כא,כ מקרא3196
 sor~-il()sשודצילו"ש

 כא,כ ויקרא3197
 סו[שטיל"א

 כא,כ ויקרא3198
 pruneleפרוניל"א

 כב,יט ויקרא3199
 apciementאפיימני"ט

 כב,כנ ויקרא3200
 sverueוירוא"ה

 כגיח דיקרא3201
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 הצרפתי בדקדוק שקוראים מה אלהנצמדת
gfirondifפעולה המלווה משרת פצולה כלומר 
 לקדשו השכת יום את "זכור כך (. "בעסותו- )עיקרית
 יום אח משמעו:"בזכרך תעבוד". ימיםששת

 שהמצווה חז-ל. שאמרו מה תההשבת...תעכוד"
 תנרכו "גה ; נא, וגס השבוע. ימי לבל וחייכת"זגזד"
 להם-. נהין:כאמרכסן אמור ישראל בניאת

מקושה ח"ד במרבך0[32
 להקשהמיועד batedizבטידי"ץ

 חיבור כל בלי המנורה. לעשית המתכת עיבודתיאור
 )ולפי קורנס במכות הזהב עשת בעיצע אלאזקרכגה.
 העודף(. התומר נחיהוך אףתויל

קוראים יא,ה במדבר3211
 )בלשון גינהקישואיקוקומברי"ש
c(rombres:הדינוד )מלפפונים 

אבטחים יא,ה במדבר3212
אבטיחים btdekesבודיקי"ש

 הצרפתית המלה 369[( מס' )אה"ל שצינתינפי
 מקור. לאותו שויכוח העבריתוהמלה

תגיך יא,ה במדבך3213
 מאכל( )ירק כרשים 15ס[0קפוריל"ש

גד יא,ז במדבר3214
כוסבר aliendreאלימיר"א

בדלח יא,ז במדבר3215
ב14לח cristalקרישט"ל

 שועוועל(. )ברלינר, המדעיים בדפוסיםחסר

שטו יא.ח במדבר3216
להתבדר esbaneierאישנמי"ר

 esbanier))ארלי
 שום היה לא כי להנאתו-, -לטייל לפרש רש-יכינת
 את מלתרגם נמנע רפ"י כהרגלו המן. בלקיטתסורח
 אי-אפשר הפועל. שם את מהרגם אלא הפועלצורה

 'esbanier), או esbaneier)l: הצורות שתי 2קלהכריע

 יחצ"ן משתי יותר בתעתיקיו כותב רש"י אקכי
רצופות.

 לי אתההמקנא יא,כט במדבר3217
 חרון-אף enprenmentאינפרינמינט

 ממובניו שאחר ~enprendre. הפועל של הפעולהשם
 חופש שרש"י נראה. אולם )אש(". "להתלקחהוא
 אולי המשא". בעובי "אוחז באמרו אחרת,לשון

 "להתערנ ונימשלה יעגין[". נחיך f~hlשקהת
במרץ".

דבה יד,לו במדבך3218
 רכילותדיבור, parledizפרלידי"ץ

ויעפלו יד,מד במדבר9[32
 עזי-רוח e~1Jjrisאינגרי"ש
 קשה רק הענין. את והולמת ברורה הלעזמשמעות
 שהוא למקור. תואר. שהוא התרגום. אתלהתאים
 enlifes למלה רמז כאן לראות מקום יש אוליפועל.

 -נכנס". במוכן in)ircssus. מלטיניתאחרת,

 טו,כ במדבר3220
 נסויי((טורטי"ל

 טו,לה במדבר3221
 feisantפייושנ"ט

 טו,לה כמדבר3222
 alantאלנ"ט
 הדיבור תרגום בכלל אין הנ"ל הלעדםבשני

 מס' לעיל ר' הדקדוקית. צורתו ציה אלאהמתחיל.

.3209

מרופדים יז,ג כמדבר3223
דקים נסיח"טינבי"ש

ךרקעום יז,ד במדבר3224
 הדקו atenvirentאטינבירינט

 נתלוננת[ )תלונתם( ת,כה במדבר3225
 תלועת קול murmurdizמורמורדי"ץ

 המורה קיבוצי שם ב-תלועתם" כעפה רואהשש"י
 ל"תלונתם" בסגוד יחיד, כלשק הרכה חלופתעל

%"חלונותיהם".

חלה
 עגולהעוגה

 רגוםדה"מ
בעשותו

 רגוםדה"מ
בלכתו
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 העם נפש ותקצר כאיד במדבר3226
 להם נמאס encrot [)(1 לו"ראינקרו"ט

 ראשון. כדפוסחסר

קצה כאיה במדכך3227
 בוחלתמואסת, encreistאינקרייש"ט

 ולהלן 3023 מס' לעיל ר' המדעים. כדפוסיםחסר
 188*.מס'

נס כא,ח במדבר3228
מוט percheפירק"א

וקבהו כג,כז במדבר3229
 אותו תקלל maldiras 1טו לע"ימלדיר"ש

 יג( פסוק )לעיל, לי" "וקבו כין להבדיל ר="וש"י
 והשו ציווי שהראשון בקבעו, לי", "וקבתולבין
עתיר.

דרך כד"ז במדבך3230
מזנק destentדישטינ"ט

 משתחרר המיתר הקשת. (tendre) שנמתחהאחרי
 מתכוון הנראה. כפי שרש"י. הפעולה זו : ערהוהחץ
לתאר.

וקרקר כדית במדבך3231
 לקדוחלנקב, forjierפוריי"ר

 השורש עם "קרקר" הפרצל את קושררש"י
 או אדם ולהמשיח לקלקל ובכך חור(."נקר")לעקית

חפץ.

 נקנאה[)קנאתי( כהניא כמדכך3232
 חרון-אף (חשח0שיקחשאינפרינמינט

 3217. מס' לעילר

איים לד,ו כמדבר3233
שחט islesאישלי"ש
 הלסימת לפי משוחזרת צורה קוראיםבדפוסים

)א1ט5חן(.

תא לד,ז במדבר3234
יציע apendizאפינדי"ץ

 כאן רק המצר "תחאו" הפועל את מסביררש"
 על-פי כמקרא, אחר מקום בשום ולא הח' ז'בפסוקים

 אכל הראשי. הכמין המשך הוא "תא",שם-העצם
 כן וכבשפוע. לצדדים הישרים הקווים שכירחאחרי

 לצדדים. הגבול קו שבירת על מורה"תהאו"

דברים

שמע א,טז דבתם3235
בשמעכם odantאודנ"ט

 אואנ"ט : קוראים אחד נכתב-יד 3209. מס' לעילר'
oantצורות (חשן0(. אוי"נט )צ"ל אוייננ"ט וכשנים 

 יותר.מאוחרות

קנא ד,כד דברים3236
 לכעוס enprendreאינפרינדר"א

 שועת גרסאות יש כתכי-יד ככמה 2נ. ( 7 מס' לעילר'
 )"כעסן"(, enpreniere :אינפרינייר"א גזרוןמאוהו

 חרון-אף"(. )"כעס. (חשוחחש[קחשאינסרינמינ"ט

 ט,כא דברים3237
 molanrמולנ"ט

 3209. מס' לעילר'

 יג,ו דכרים3238
 destoludeדישטולוד"א

 במשמעות כינוני שהיא צרפתיים מלה מביארש"י
 עיוות"(. מעוותים. )"דכריט פעולה שםשל

יסיחך יגן דברים3239
השיא,יפתה ametraאמיטר"א

 amontra אמונטר"א ונו"ן: כף-ו גרסאות"ש

 יצדיע"(.)אדריך,

מחקה יג,ז דברים3240
דבוקה afichiedeאפיקייד"א

חקו יד,ה דכרים3241
 יעל-סלע אקו, esteinbocא"שטיינבו"ק

פרסה ידיו דברים3242
 רגלכף planteפלנט"א

טחון
בטחנו

סרה
מעוותת
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הנשמת יד,טז דבריפ3243
עטלף soriz chalve שורי"ץקלב"א

דוכיפת יד,יח דברים3244
דוכיפת herupeהירופ"א

 69[3. מס' לעילר

זרע יחיג דברים3245
 espaldunאישפלדו"ן

 כז,א דברים3246
 gardantנרדנ"ט

 3209. מס' לעילך

קדחת כח,כב דברים3247
 )כלומר מחושים malweidמלויי"ד

קדחת(
 נותן אחד עוד אחד. כתב-יד של הגרסה )מלוי"ד(זו

 כהכי-היד רוב פצע(. malant, מלנ"ט )קרי:מלא"ן
 )צ"ל מלו"יגורסים

 מלוי-
imalwei~ ,) מאוחרת צורה 

 וכדומה. malweid,של

חרחר כח,כב דברים3248
 התייבשותהתחממות,אישרדימינ"ט
esardement

ששדפון כח,ככ דברים3249
חום hasleהשל"א

ירקון כח,כב דברים250נ
כרכום 0[(קר"ו
 שכעקבותיה צהבת, למין הנואה כפי היאהכתנה

 החולה. פנימתכרכמות

תמהון כח,כח דברים3251
 הלם,עילפון,אישטוודישו"ן

estordisonמבוכה 

שמה כח,לז דברים3252
 מבוכה הלם,עילפון,אישטורדישו"ן

estoedison

תשמע כח,מט דברים3253
 להבין entendreאינטינדר"א

והתמכרתם כח,סח דברים3254
 עצמכם את ותמכרו וו"ש פורוינדרי"ץאי

wosporwendrez ? 
 השתה סימן (סק כקידומת רואה שרש"ימסתבר.

 רשעתה.להתלטפות

והתברך כט,יח דברים3255
 עצמו את יכרך קמ"יכינדיר"א

seibendira 

 ]קנאה[)קיאתו( כט,יט דברים3256
 הרון-אף enprenmentאינפרינמני"ט

שקמא לב"כ דברים3257
 מכלול מעשב, erbedizאירבידיץ

העשבים

פתלתל לכזה דברים3258
 מסובכים מפותלים,אינטורטילח"ץ

entortiliez
 המלה של הקיבוצית המשמעות בשל הרכיםצודת
 יחסת-משא. לפנית שקש או"רור",

 לביד דברים3259
 winosףנו"ש

 tOb .4,20 להלןר

 לב,כ דברים3260
 nortureמרטור"א

 לב,ל דברים3261
 להסגירלמסור, delivrerדיליבף"ר

 ועזובעצור לב,לו דברים3262
 שולט meintenantמיינטיננ"ט

עצור לבילו דכרים3263
 נופלט meintenudמתנטינו"ד

עזוב לבילו דברים3264
 מחוזק enforciedאינפורציי"ד

 כללי פירוש יש הנ"ל, הלעזים שם לפסבכתבי-זד,
 לקרוא  שאפשר לעז, באמצעות ועזוב" "עצורלכיסיי

 השכםעצם

שמר
בשמרכם

חמר
ייני

אמן
חינוך

הסגירם
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 מהנט-מ"ט השהסת, הנרשמת לסיאתן,
meintenantמהגטימדו"ר או n)eintenedor 

 מחתל"(.)"שולט,

ברק לב,מא דברים3265
ברק,זוהד plandurפלנדו=ד

 מ-ש(06עג שסקחוה מילת-שעטנז, הנראהכפי
flaale)"להבה"( splendur~-ומ .)"י"התגוצצות 

 לב,מא דברים3266
 justiceיושטיצ"א

 לג,ג דברים3267
 פורפרלידורי"שטי"ש

porparledurestes 

 שבחסוד ההתפעל צורת את להסכיד כאן הצהרש"י
 "מיכר-, כמו בדל"ת חזק דגש (OP "מדכרוה"המלה
 כי שומע, והנביא עצמו עם מדבר ה' ז,פט(:במדבר
 -(סק והקקימת אדם, אל לדבר כבודו לפי זהאין

 ההתפעל. עם רש"י אצלמזוהה

 וכימיךדה"מ לג,כה דברים3267א
דכאך

 ישפעוינהרו, escorontא"שקורונ"ט
 escorant אישקורנ"ס הקריאה גםסבילה

 קריב גזרת כ"דכא" רואה רש"י)-נוהר,שופע"(.
 לארץ- שובו הארצות כל שאוצרות ומפרש,ל"דכ"
"שראל.

משפט
ענישה

מדכרחוך
 )עםדיבוריך

עצמך(

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתר

ww.daat.ac.il


