
a~fmש

אים

יהושע
החוקת ח% יהושע3268

 מהנרתיק להוציא eshJdrerא"שפודרי"ר
 מלשת urnnw~ את נתר רשיי הראשןנשיתנו
 את הסהרה מעירם, העיר אושף את להוציא"תיק":

 כפי סרכיג ודיא עליהם, התעמרתהיעטרנה"
 )"נדן" ;UdR) סהסלה 'Nsfudrer הפועל אתהפיאה,
 הקידומת עם ( hurreauI: היום של כצרפתיהנהחרכ[,

 הוצאה. על המצמץה -צש( )לסימת-$ש

כידון ח,יא יהרשע3269
רומח espiedאישפא"ד

כרמין לדעת במנוד 1546. ומס' 572 פם' אז"לר
 ומהמח סלה, אלא (tspede). "חרב" המלה כאןאץ

 של בצרפהית כירת( )רומח, Idpieul השם שלביסהרה
.ovn

בקדים ט,ה יהוידע3270
 צלוחםשרופים, arsezארשי"ץ

 )"לכעכה "קד" מלשת "קרם" גתררפ"י
 כמקום צמסים אחם הביאו הגמגומםלהישרף"(:

 )השתה tostsl טושס"ש קוראים כתכי-ד בשםלחם.
 toasts).באנגלית

נפות יא,ב יהותך3271
 ארץחבלי contredesקונטרידי"ש

גלילות יגיב יהחשע3272
 גבולאזוף marchesסרקי"ש

רגל טון יההשע3373
 הבד את )הדורךכובס folonפולו"ן

 לאשפרחכדי

נגב טוסט יהחשע*327
ןנשה secheשרנ"א
 סניך בטעות, זה לעז נכיס אחי ננתבי-היד.אר
 "אתר הגההס הפסוק, של הארמי ההרגום עםבלבול

 דווקא "שקיא" פירוש כי אף דמיא", שקיאמת
רטוב.

גבול טו,מז יהרקשע3275
אתם isiesאישלי"ש

 שקוראים שביט ניוומת( ואחם #rol רש"יידכמ
אישלי"ש".

ונרתת ט,טו יהוקשע3276
 קרקע )להכשיר לקרא esarterא"שרטי"ר

 הקוציםבעקירת
והסלעים(

 המוררת בצורה שם-ה פעם טופיצ הפועלברמתכם
 כתבי-היר )"מפלא"(. esarcerasאישרטרר"ש
 הקודמת. הצורה על אחריםהמצותם

כסלת יטייב יהושע3277
 )השריריםכסלים flancsפלנק"ש

 הירך שלהפמם"ם
 לכליה(סמוך

 אפשר כציפחות כמו טדאה,שבענויוגרה"י
 מן לחלק רק לא )שיש(( אסל" במלהלהשתמש

 %א בנובבו "לא ההרי: שסח לתיאור גם אלחהגוף,
 בשיפחת". אלאככיפולו

שופטים
 א,כו שופטים3278

 coldreקולדר"א
 3031. מס' לעילר

 גיטו שופטים3279
 retreitריטיח"ט

גטך ג,טז שופטים3280
 חצי-אמה dumialneדומיאלנ"א

 מבנא תה למכר-ברנדץ, לגלאור מפנהכרנדין
 שהן וסחף, הזה, ללעז קרובות גרסאות שתיבמקום

לח
 אלסרעץ

אטר
מכווץ



הלידםמשפטרםאתר18

 מפרשים יש אכל ,, במפתח הסבר )בליגרמנית
daun~enlangשיש לי, נראה אך האגודל"(. "באורך 

 והמידה )-חצי"( demi של חליפה צורה umi(כאן
 )"אמה"(.?ח81

 ג,טז שופטים3281
 waskorteושקורט"א

 1211. מס' אהדר

 ג,כנ שופטים3282
 haltהל"ט

 ג,כב שופטים3283
 brantברנ"ט
 lame. לס"א מלה: לאותה מסף לעז ישבדפוסים

במלט ג,כו שרפטים3284
 להיהבא,להינצל esmucierאישמוצח"ר

 'eschamucier א"4קמוצ5"ר קופאים כתברידבכמה
 משמעות.באותה

 )עהררתה(]שעירה[ ג,כו שופטים3285
 צער סבך broceברוצ"א

מלמד ג,לא שופטים3286
טלמד,דרבן aguilonאגוילו"ן

שעננים דיא שופטים3287
מריש"ק

~aresc 
 מים מקווהניצה,
רדודים

 ה יסהה
ש4"

 189. מס' אה"לר

יתד דיכא שופטים3289
יתד chevileקיביל"א

מקבת דיכא שופטים3290
פטיש martelמרטי"ל

ברקחו ד,כב שופטים3291
 בצדע tenple 18 ?0 סינפל"א ל"אאי"1

 ניל"ה יש בדפוסים טינפל"א. רק קוראיםבכתכריד
 איטלקיה. גרסה כיהוא tempia) ,(nelaכרמפי"ה

 מילת- את להרגם חחב היה שרש" לי, נראהאולם,
 "חתר המקוצר הכיסף אח להסביר כדיהחיכור.
 בפסוק הלעז את נחן לא למה כן, לולא כי,ברקחו".
 ? כרקחו"( היתר את )"ותהקעהקורם

מחצצים הקא מנופטים3292
 צור אבר 105נ(6(קיילו"ש

 קזל"ש קוראים בדפוסים ככהבי-היד. נמצאלא
 תיקה ודחי "חלס"8"(, iesel* קת"ל)בנרמרח
 מפחדים היו מש שהשואבים מסביר. רש"ימאוחר.
,rsnnDכררכם. כהתגלגלו שהרעיש 

מנהרות וזב שופטים3293
 ?( )ריקות wuidesתמץ"ש
 נראה אים 1vodwes) )וודוי"ש כרנדין שלהפענח

 ;svuides המלה לא שלפרר להשח, יש אמנם כלל.לי

 של  במשמעות ממנה, הנמרת מלה אלאעצמה,
 אותם שחופרים הסלעים, כהוך מעברים"מנהרות",

 הצור. של פעמיהם" את משמעקמם כך,על-יד

מבגררת וזב וקרפטים3294
 תת-קרקעיים חדרים luisetsלוישיט"ש

)?(
 המשמעות של שצאה את להסבי מתכותרש-י

 בכך, הסלעים", כווך "מעברים במובן-סנהרות"
 עףההה כד' החפירה כתקרת חור להשאיר צורךק"ש
 כסי אבל אחר, ממקום ידרנה לא הסלה אוד.כה

 האמור. כמובן כזאת סלה קימת החתההבואה
 ארק שכר, במשמעות luisel מוצאיםבסילואם
 דומה. בגזירה  שמדובר להיות מכולמהים",
 )"לפח-ם"(. luiserrws לוישירמ"שכדפוסים

מערות ו,ב שופטים3295
 מערותחורים, crotsקרוט"ש
 כימר gtottt~ העם של בצרפתית cryptaמלטישת
 crote. וגם 701( הצורות שחי קימות היוהבימים

שצדות ו,ב שופטים3296
 מעצים במיהגדר pleisizפליישי"7

מסורגים

יתפאר ז,ב שופטים3297
mwmn9 ז?(80וונטי"ר

גמד
 למדאיקצרה

נצב
ידית
4יף

 י4 ין
,1ונ,4.ף
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כלקנים חן שופטים3298
קהמם roncesרונצי"ש

שטרמם ח,כא שופטים3299
ירחים lunesלוני"ש
 שמדובר ברור, קףהיה כדי זהב-, "של מוסףוש"

 )"שהר"(. ידח כצורתבתכשיטים

אטד ט,יד שופטים3300
 ורד-הברעץ eglentierאיגלינטמ"ר

 צורה, נותמם מכתברהיד, לאחד נההאםחספוסים,
 )"קוץ"(. espine אישפינ"א אותה לקרואערש

 רעהרךח ט,כג שופטים3301
 ררגז maltalentמלטלינ"ט

 טלימט גורסים כתברהיד יחר מכתבייד. באחרכך
,talentאכל חשק". "רצון, בדרך-כלל שמשמעותו 
 maltalent. שול כקיצור בעיפוש גם היהאולי

צריה ט,מך שופטים3302
 בסורגי גדירה רחבה pleisiedפליקציי"ד

עצים
 סביר אבל הסלה, נסוף י"ש קוראים כתבףהידבהט
 דוברי יהודים של האחרומם שביורותלהסח,
 בכל שבולמה הסופיים הדל"ת את הביש לאצרפתית
 909. מס' אה"ל ר'השפה.

צהא ט,מו שופטים3303
חפור wuidedוויזץ"ד

 . 3293 מס' לעילר
 ך57-

 למק הנראה כפי מתכוץ
 עצם שם כאן ארש להמח, ויש "בקרקע-,ב-צוו-ם

 הגזרן עם הקשור וודו-יודש-( וודו-ו,)הגרסאות
 ראשף"(אימ רמידל donjon דורו"ן הפתרקהזה.

 כגלל וגם נומ"ן חוסר ספמ גם הדעת עלמתקבל
 שלההסבר

 רש-
 פענח בקרקע".ברנדין "12עוקךן

 אבל )"קסרק"(, wolte של  מהשורש הבמרתבמלה
 וה. את לתאםקשה

 טז,יג וקרפטים*330
 flociesפלוציי"ש

 יג טז, שופטים3305
 ensobleאינשובל"א

 01*. מס' אה"לר

מסכת טז,יג שופטים3306
 מנור-אורגים ortoireאורטויר"א

 )"להשתות"(. ~ordir אורדי"ר גורסים ב"מ-ישמ
 יש אך ברור, איי הפסוק של הלעדם שמ בץהיחס
 שהוא הממר, של חלק ב"כובד" רואה שרש"ילשער,
 בכללו.המהקן

 נמוטת )יהטישמ( טז,כו שופטים3307
 tasterטשטי"ר

 משובשת. הדפוסיםגרסת

 טז,כט שופטים3308
 enbracierאינברציי"ר

 משובשת. הדפוסיםגרסת

 ס,ה שופטים3309
 למסת להסמיך, meinwestirמממקןטי"ך

 לביסף בדיוק המקבילה מלה בצרפתית מצארה"י
 אולם היד". את "להלביש בעיקרו משמעו כיהעברי,
 rewestir ריףשטי"ר סתם מתמם כתעמידשמ

 מוכן.באופו

 יד אתימלא ת,ה מנופטים3310
 למנות להלביש, rewestirריהממטי"ר

 בכל כמעם רייהשטי"ר הגרסה שבפיוזשו ה"מכלעז
 רש"י אחיכתכי-המי.

 מכחי
 שררה המעמק מימו כין

meinwestirאחר לתפקיד מימי ובק .rewestir 

 בגדיםעדך קי שופטים3311
 מערכת-בגדים apareilmeacאפרהלמינ"ט

כבודה יח,כא שופטים3312
 כבדים משאות pesantumeפישנטומ"א

ויבל יט,כא שופטים3313
 מספוא להביא afodrerאפודרי"ר

 aprovender אפרובים-"ר קוראש כהבי-דכשם
 מובן. באותו כדומה,או

דמו כ,ה שופטים3314
אדישמיוינ"ט
adesmerent,קידירינ"ט קוי: קהשד-ט. גורס סכתברהידאחד התכוויחישבו 

cuiderencסובן. באוון 

למשש

הלפת
לחבוק

 יד אתיטלא

מחלפות
הלתלים

מסכת
 הנולכובד
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 א'שמואל
"מח% אגח א' שמשל3315

מהצאל enpruntezאינפרומזי"ץ
 3ם יכולה אך ויכף, של כלל בררך היא 2"סיסת

 קתסחןהעואא. שללהעת

ידץ בי א' ,8נ11אל3316
לשפוט justisierיושטיקיי"ר

תצלינה נ,יא א' שמואל3317
 לצלצל tintinerטעטומ"ר

 וכלההחל ג,ינ א' שמואל3318
 אישפ4טצ"ש א"יקומינצנ"ט
espleiantס comeniant וממר מתחיל 

 ]צירים[ )צריה( דקם א' שמואל3319
 דלת( )של צירים chardonelקרדור"ל

 דלחן צפע מדבדבן... "נשהה : כפשוטו ססרשהשיי
 ~abaedeneit על עייפה לי וגאית זו לעו צורתבסנה-.

chardenel2348(. באה-ל )ר 

 הלקתאל דיכא א' שמואל3320
 ל"צטריפרי"שאיטריר"ש

prisl'estre etweirs להילקח בהתאם 
etweirsלפועל הנראה כפי קשור 

estovoirestayeirfiWa~ ומגומעתן ידוע לא 
 היא וילפממ הצההה תלוי". להעת צריך.-להעת
 כמילה-חעןר(, אף )המשנמש תואר-הפועלאולי
 גורסים כתבי-יד שי לפהוה הסופית. ה-5ככן

 מוק. באאו )-כלפ"( enwersאועיד-ש

ארגז ו,ח א' שטיפל3321
 )בעיקרקופסה escrinא"שקרי"ן

לתכשיטיט(

ידחנ ט,ה א' שמיחל3322
 דוביטיר"אא"י

dubiteraויחשוש ס
 קוראש ברפוסים בכתבי-היד. הסרהלעו

 המילוח הפמצא לפי vvmאיטחמסאר"ה
השקדוקי.

יעצר ט,ע א' שמואל3323
 בכוח להחזיק destenirדישטיר"ר

 שמים כנ"ל. נח-ס אחד רק כעבי-הידמארבצה
 כלהשך cheftenir כרומה או קיפסרמ"רגורסים
 : העם של )בצרפתית cheftain מצביא כנולהתנהג

.(capitaine

רדאג י,ב א' שניגאל3324
 להצטער להרדד, dealenterדימינטי"ר
 הצואה כפי אותה לקרוא ופצויך גרסה. ישכרפוסים
 מס' לנ"ל )ר' .Idubiter דוכעוי-ר או 'dobterדובנר"ר

.)3322

חוחים יגן א' שמואל3325
 חוחים שדה espir~idאישפימי"ד

שהים יג,ו א' שמואל3326
 מעצים בשיה גרר צו5וסנעפלישי"ץ

מסורגים

 ()סמוקכם יגש א'3327שמואל
שהרשה[

 המהרשהכוי (50שד"ק

 ]אשק)אתו( יגג א, שמואל3328
 )היתד מהרשה קנקן coltreקולטר"ח

 הקרק?( אתהפולחת

 ]קרדם[ )קרדמו( יגכ א' שמואל3329
 ראעףם שר בעל blbesagVde~בישגוד"א

אדים
 בישנתם גורס מכתבי-9יאהד

~esaeld 
 צורה

 הש"מ. חואר ona וההיא המלה, שלהיכר

 ()9טיש11 ינ,כ א' שמואל3330
]סאועאץן

מכוש ז(050(פחצףר

פייה יג,כא א' שמואל3331
פצידא limeלימ"א
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קלשון ינ,כא א' שמואל3332
 קלשכן forcheפורק"א

מצב יג,כג א' שמואל3333
 משימה בעלגדוד cenbelציממ"ל

 )מהמיוחדת
 היוםשקוראים
קומנדו(

 הלודה"מ ידיח א' שמואל3334
 ההוא celצ"ל

הלז א יד, א; שמואל3335
הזה cestציש"ט
 באצבע וומראיס למה סתתנה ש"הלו" כדג-שרש-י

t(arst)סיזחק עהר לדבך במנוד ( .(cel בדפוסים 
 , הארסההוחלפה

מענה יד,יד א' שמשל3336
 הלם חריץ,פס, reieריי"ח

צפים יד,סז א' שמואל3337
 משיפים badetesמץטי"ש

 מהפהנל עורת היא כמקימם. לתה לחהתא
bader"כלכר השונרה ההש שבהרהר והצודה ,להכיס 
 הנורם אהד להוציא בכתברהיד, המטצאלפי

 ברטה 5הר יש )"שוניים"(. gardiansנרריאנ"ש
 אישקרביטר"ש נוולי אוואה לקרוא שצריךאהרוג

eschargeitesבציפחות מכאן צתכם"(. )-המזת 
 תצפיה"(. )"צריה dchauguette היוםשל

 הם-רחב אחרי ברפתףם, קוראים כו, בפשק זה.בפרק
 מבלשון קו-שכר: שהם הדבש". "-צרתושל

 תה כלל". סוקר"א דבש לאותו קורץרחמיאל
 קשמעאל". "ובלשין בפטזש נאמר אךכסיבנאיששק

 בפמ"ך הכתיב צרפתית. במלה אפוא כאן מדוברלא
 של Fnwn לפיסחזר

 רזו-
 צוואת-ות. למלום

 ננשצחוע )נוצחת( יון א' ושנוהאל3338
 pan הכרנע של חלק nasalנח"ל

 האףעל

חש-
 הכובע מן כיוצאת ![ ] ביול יר "כפע אהמר:

 מסתבר Yb1.-. ער לו מגעת היתה ה11סם...ש
 חלף טירות של "טס המסבור רר-ק, של פירושוותר

 כלומר מצח-, מן סחשאל שם וד,וא לכסוחן. רגליועל
 המצח. שעל לחלקברהבה

 str א' שמואל3339
 enscbleאינשוכל"א

 תקח א' שמואל3340
 garantisגרנטי"ש

ששק
~aan 

 מבקש המשהרד קכב( )קים, מתחלש
 מרוך מבקש ישר כאן שלומו. את ערבסרחמהקב-ה:
 הצורה סדאסחע. ולהרגיעו אחע אקום אתלמדא
 יתר אפוא מחאיסה ח:י4 לציף, מתאימה הלעזשל

 תהלום. שללפנוק

המלחום יח,כז ח' שמואל3341
 להמציא presenterפרישינטיגר

רש-
 כעמן. המראה כפי אלעז. על דהר מתפף איו
 מבוקשה מלוא את לשאול דודשהכ"א

 יט4 א' שמואל3342

איי
 אתב"ש שי"ש
se$aises8ז 

 6פ32. מס' לעילר

 יט,ינ א' שמואל3*33
 nocelפלאפל

 כגט א' שמואל3344
 להיחבאלהימל,חףשפוצי"ר
esmucierלהינצל 3מ )איי 

בהיחבא(
 האהדתם כתבי-היד שלקשת בתביהד. שר כרסתע

a~rruאישוקמוצת"ר ischamaier מהם אהד 
 יאיא )9ץ: אים"אפקן

eschamuciet~i,(~mla ט ש  מתק. 

עשחירת כה,יח א' שמואל5*33
 ממשאות farcidesפדצקץ"ש

יש-
 אפשר תפנים-. דק כשר "פשלאט סויף:

 ~pated פופ5רד"א ולקךזא: לפקן יםאולי

 681. מס' אה"ל ר')"ששסורה"ג

שומה כעש א' שמואל3346
 עלילה aahetmentאמשמינ"ס

 3231. ח. עייף

 אשםמור
 .המלכובד

ערב
הויה

%
 ידובהישג

כביד
 שצראדרת

אלחשה
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עקרבים יביא א' מלכים3388
 ררד-הבר עץ eglentierאיגלינטח"ר

 בעוקצים מכים שבו עעיים, כלי של כמובןכאן
 ורד-הכר לעץ שיש כמוחדים,

 יבליג א' נהלכים3389
 controverקונטרוני"ר

 ת"כ א' מלכים3390
 שו[א60כוטחל"א

 יחיב א' מלכים3391
 fosedפושי"ד

 יט,ד א' מלכים3392
 קוצני( )אילן ערער 1enelvreחנחבר"א

דממה יטויב א' מלכים3393
 הדהוד retentismentרעצינט"צמינ"ט

 א' מלכים3394
 כב"

מחטרם
 להתרשל achaleirאקלח"ר

 כאותו 'rk)nchakir ענקית-ר גימש נתמ-ישו
 סיאס"ו איטלקי: חרצם קוראים בדפוסיםמובן.
  ון4ו44י ""קפער"י

 עצלתן"(. )"אנח%

 ב'כעלכינש
שבכה ,ב א ב' מלכים3395
גרדתם

~radil 
סררג

 ככתבךהיד. חסר הזה ההחקיןדמעו

שפגה א,ב כ' מלכיפ3396
 טילת,מעכר, aledoirאלידוי"ר

מרפסת
 החסר הקודם הלין במקום כבהכי-הוד כא זהלען
בהם.

 ארוכים נסריפ א"נ ב' נהלכים3397
וקצרים

נסרים latesללי"ש
 ובלי כסוגרחם זה לעז כופפכם 705. מס' אה"לר

 )יקרשים 4ש48118( קגטרל" כתבו ובמקומווהשהם
 באיוטלקית(- ?לפקות"

 ,ב א ב' מלכים3398
 pr(ineפרודנ"א

 706 ומס' 668 מס' אש"לד

 א"כ ב' מלכים3399
 לוליניותמדרגות WIZך"ץ

שבכה א"ב ב' מלכים3400
 לולחניות מדרגותוינדילשטח"ן
svendel~teinבגרממתז( 

 שמי"ג שרמתן ההוקא גרסה ברסוסים יש נחןט
scbwindelsteg3368. מס' ליל כמו 

ויגלם נזח ב' מלכים3401
 ללפותלאסוךי (נונשם(קךילי"ר
 )"מקופל", piegado פיגד"ו קוראיםבדפוסים
 piegato). הים: שלכאיטלקית

)ה(הלקה גוס כ' מלכים3402
הטובה

ירועה semarKieeשימנצייא"ה
 כנ"ל. לפענח שאפשר ~fno פתן אחד טכ-עדק
 )קומיצא, לנסרי עקרות האחרות הגרסאותאבל

 קומנ"י(. קומינ"י,קומצ-,

גבול ,כא ג ב' מלכים3403
 ספרגבול, marcheמרק"א

ארת ,לט ד ב' מלכים3404
 )בן-חרדל(אורה orugeאורוג"א

 377. מס' אה"לר

פקעת ,לט ד ב' סלכים3405
 פטריית boleizבוליי"ץ

אחלי 4 ה כ' מלכים3406
 איחול soheidementשוהחדימינ"ט

 מורככח, מלה הצרפתית כמלה ראה שרש"ינרמה,
 לי". יש הכקשה "זו 0(א demant 81 כסומשהו

ברכה ה,טו כ' מלכים3407
 שלוםבדכת saludשלו"ד

 3038. מס' לעילה

שבכה
 סורגסבכה,

וכבכה
 שלםברא

להמציא

צפחת
 קטנהחמת

תעלה
חפיר

התם
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 הניט ב' מלמם8ש3
 arpentארפינ"ט

 ,כג ה ב' מלכים3409
 ם סיכי brKiesברידי"ש

ארנקים
 חוטיםבקשרי

גרם סוג כ' מלכים3410
חריץ cranקר"ן

 -הסצאה-ברשומים
 אורלי"ה : האיטלקי הסערן של

 )-שעט"(. י"08וי"יי הנראהכפי

צברים ,מ ב" מלכים3411
ערמות moncelsמונציל"ש

כיי יחן נ' מלביט3412
 צבא אנשיגדוד barnedכרמ"ד

 הברוןשבפקודת
 בסוף הרבים סימן אק לדעהו, מדוע. מסבל.רש"י
 הגיבורים". קבוצת של דבר -ow היא כידוגלה.

וים
 ראוימקום

מדה
גרוע

 נתעלה[)העלת(
חפיר

ההערב
להמר

והוכיח
הראה,הפגין

התרגזך
להסתער

 הלךדה"מ
 מעלוה עשרהצל

שעץ
 כדפוסים מופיע שהוא כסי הלעו. בכתבי-היד.הסר

 את הנראה נסי מייצג גדולות( במקרשת)אוילרי"ן
 את סצימס ואכן , ftwm)lugion היווסתהצורה
 הי"ב. המאה מסוף רק צרפהיט במקודותהמלה

תצלנה כא,יב ב' מלכים3420
 לצלצל tintinerטינטיני"ר

שבכה כהלז ב' מלכים3421
 בסוכן )כאןשביס coifeקףפ=א

  ובוהיך שלכותרת

ישעיה
כבד איד קשעק2"3

כבד pesantפ"שנ"ט

כבר איד קשעמ:3423
כבדות pesantumeפ"שנטום"א

רש-
tmD" ביסף הוא "כבד-שזן" שהצירוף 

 החת עוימת-, כבדות של -עם כלומרק~ממ,
 חמם. עותא עלעשהמש

 איר ישעיה3424
 demaciedeדימצחד"א

 איו ישעיה3425
 moisteטףשט"א

 בכתנץ-הרר.חסר

בר איכה קטעיה6ש3
סבק savonשבויין

 נבדילימן )בדאבך( איכה לישעיה3427
 בהל esteinאישטש"ן

 בס-ן ולא כסי"ם נגמרת הסלה כתבי-היד בכלכמעט
 esteim).)אישסץ"ם

אילים א,כט ישעיה3428
 נף( )עץבוקיצה olmeאולם"א

 דההכרני
 רש-

 עצים עם בתנ"ך המתכיים עצש
 מצורם איים ושלפעמים אף נעורי, באתורהצומחים
 הספרא.בארצות

 איץכברה
מדת-שטח
חרטים
ארוכים,
הנסגרים

 יא,טז ב' מלכים3413
 aisancesאמצנצי"ש

 יד,כו כ' טלכים3414
 contrariosקונטרריו"ש

 P.W ב' מלכים3415
 fosaaפושי"ד

 יח,כג ב' מלכים3416
גץ"ר

~aler 
 יט,ד ב' מלכים3417

 aproverאפרובי"ר

 "ם,כז כ' מלכים3418
 estormirא"שטורטי"ר

 כ"ט ב' מלכים19*3

 orilojeאררילף"א

טחה
 כתושההלומה,

טריה
רטובה
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נבלת איל ישעיה3429
מפיל flatisantפלטישנ"ס

 לפענוח עתר מטה כתבי-יד כמה וצלהגרסה
 שר )"טבל"(; fleistrisantפלישטרישנ"ס

 הדורות. במשך התמזההשורטט

3430
~YmN 

מצרץ א,לא
מצוץ estenceleאישטינציל"א

אתים ביד ישעיה3431
 מחרשות שלקנקמם coltresקולטרי"ש

 הפולחות)היתדות
 הקרקע(את

מזמרות ב,ד ישעיה3432
 מזמרותמגלים, sarpesשרפי"ש

שפק בן יצועיה3433
 טרדה מאבק, debatementדיבטימינ"ט

 הילדים. עם בעיות תהינה שלחוטאים מפרש.רש"י
 לשם מתיחס והלעז נכריות. מנשים להטשייוולדו

 את מסביר רש"י שבו יח(, )לו, שבאיוב -שפק"עצם
 -ישפיקו". שלפנינוהפועל

 פרותחפר כ"כ ישעיה3434
חפרפרות talpesטלפי"ש

עטלפים ב,כ ישעיה3435
 עטלפים soriz chalve שורי"ץקלב"א
 "עכברים )מילולית: זה בהרכב ראה שרש-ימאה.

 כרכיב הריבף סימן אק ולכן אחת. מלהקרחים"(
 chalve.הראשון

מכשלה גן יודעיה3436
 משגהמחסור, feilanceפיילנצ"א

3437rya" ,נספות יט ג
שרשרות mosrnicesמושטניצי"ש

 כחוט וחרחור נקובות מרגליות -כמין רש-י:לרכרי
 אה"ל ר' החזה". על ונוטפות הצואר על שתלפות...
 46נ[.מס'

קששם גג פשעיה3438
 זהב רקמת רצועות otfreisאורפרץ"ש

 נלבד, freisI פריי"ס גורסים והדפוסים כתכי-ידכמה

  במשמעות. הכדלואין

בתי-הנפש ג"כ ישעיה3439
 מכבנות סיכות, nos(hesנושקי"ש

 בצוואריו" הכנד את "הסוגרת סיכה כאן הנראהכפי
 213(. מס' אה"ל)ר

גלינים ג,כג ישעיה3440
 מראות ראיים, miredoirsמירידויר"ש

 ספיקף"ו האיטלקית המלה אח מחניםהדפוסים

)610((שק),.

צניפית ג,כג ישעיה)344
"עור-חפרפרת" molekinמוליקי"ן

 יקר()אריג
 )מן בצרפתית נהקבלה שהמלה מצחנים,המילונים
 כצורח הי"ט המאה באמצע רקהאנגלית(

.muleskineכאן מופיעה שהיא היא, עובדה אך 
 מלה. כאותה שמדובר ספק, ואץ רש"י,אצל

ידידים ג,כג ישעיה3442
 סגרים ferniei[zפירמייל"ץ

מקשיה ג,כד יוצעי"3443
 בהכאהעשוי batedizבטידי"ץ

 ונ. ו [ מס' ר' batdiz, בטדי"ץאו

רוח ד,ד ישעיה3444
רצון (ח810(טלינ"ט

בער ד,ד ישעיה3445
 חילוץ descombrementדישקומברימינ"ט

 מתועבותיה. ירושלים של פינוי במשמעותכאן

באלמם ה,ד י17עיה3446
 ענבי-כר lanbruisesלנברויקוי"ש

 נצמד[)צמדי( היי יוקעיה3447
 )שניים מידת-שטח arpentארפינ"ט

 דונמים חמישהעד
 המקומות(לפי
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חליל ה,יב ישעיה3448
 נגינה( )כלי חליל chalemelקלימי"ל

משפט ה,טז3449
עונשים itisticeיושטיצ"א

 מתאים והוא 'llStlCL(. של המוכנים של אחדזה
 בהם". משפטים -כשיעשה רש-י:לדברי

נס כד ה, יוצעיה3450
מדש percheפירק"א

 כלונס כמו -הוא : נס מהו כאריכות, סטאר רש"יכאן
 גבוה הר בראש ועולין בגד כראשו rimnארוך
 ארם-. בני לקיבוץ סימן והוא מרחוק אוחוורואין

תטרק כו ה, יודעיה 1345
לשרוק siblerשיכלי"ר

ויפליט כס ה, ישעיה3452
להחביא esmucierאישמוציי"ר

 יש כנראה "להיחבא-. המלה תורגמה 3015כמס'
 כמו פעילה משמעות וגם סכילה משמעותלפועל
 טרפו את להציל הבאים את מכריח שהאג-הכאן,
מידו.

ונבט ל ה, ישעיה3453
 ייבחן( )= נבחן יהיה אישגרדי"דאיר"ט

esgarde~err 
 בצורה המקור של הנפעל את לתרגם מנקשרה"י

 כאן יש של"נבט- מפני קשה, אך בצרפתית.מקבילה
 וצריך כדומה(. או )-יסתכל- פשוטהמשמעות
 הארץ לכיוון ממנו הסתכלות שתהיה בערך.להסעיר.

וכו'.

השמן י ו, ישעיה3454
משמין engreisantאינגריישנ"ט

 שם-פועל המתרגם זה. צרפתי לבינוני מייחסרש"י
 העם "]לב כלומר: מודרגת. פעולה של מובןעכרי,
 ומשמין". הולךהזה[

נחה ב ז. יקזעיה3455
 נשעןנח, posadפוש"ד
 של מוטית צורה של הרגום כאן יש כרגילשלא

 כהווה. -נחה- של הבנה למנוע כדי אוליהפועל,

 נתעלה[)תעלת( ג ז, ישעיה3456
 תעלה חפיר, f()sellפושי"ד

אודים ד ז, ישעיה3457
 חרוכים עצים ארדים, tis()nsטישונ"ש

 יט ז, ישעיה3458
 br(resברוצי"ש

 כה ז, ישעיה3459
פושוי"ר

 [וי(5)"
 יג ט, ישעיה3460
 :)ar טטו)(א וולו"דאר"ק

 1109. מס' אה"ער'

 ז י. ישעיה3461
 culLlerקרידי"ר

 יב י, יודעיה3462
 גדולה ניפוח גרנדיצ"א ד"יקריישמינ"ט

~ranklece
LIL' trelsmenc 

 יב י, ישעיה3463
 wantanceרנטנצ"א

 יג י, ישעיה3464
 plusorsפלושור"ש

 סו י, ישעיה3465
 ([ן0נס01םדולידויר"א

משור טו י, ישעיה3466
משור sereשיר"א

ונקף לד י, ישעיה3467
 לגזום לסעף, esbranjierאישברניי"ר

 כדפוסים.חסר

והריחו ג יא, ישעיה3468
 רוח אותו וימלא לו"י אינושמיר"אאי"ד
 ריח( )אך: טש en~)smera;ט[

 smer() מהפועל מורכב enl)smerהפועל

 )-בתוך"(: -ח" ומהקידומת)"להריח-(

נעצוצים
 יערסבכי

מעדר
מכוש

כפה
קמרון

ידמה
להאמין

 גדלפרי

תפארת
התפארות

כאביר
רבים

גרזן
 גרזן( )מיןמעצד
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 crot.קרו"ט

 2046. מס' אהילר

 יב יא, קרעיה3470
 percheפייק"א

 S4W. סס' לעילר

 סו יג, צדעיה3471
 acoilidאקוילי"ד

 כא יג,  ישעיה3472
 martrinsמרטרינ"ש

 טז יד, ישעיה3473
 aboaterאבואטי"ר

 טז יד, ישעיה3474
 porpanserפורפנקוי"ר

 כ3 יד, יוצעיה3475
 toa .218 אחילי, hericonהיריצו"ן

וטאטאתיה כג יד, ישעיה3476
 לטאטא esc(]verאישקוכי"ר

פלילה ג טז, ישעיה3477
 הוכחה dereisnementריריישנימינ"ט

 כדפוסים.חסר

גלגל יג יז,  ישעיה3478
 )= קררה של פירות chardonsקרדונ"ש

קוץ(
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מזמרות ה יח, ישעיה3479
 מזמרותמגלים, sarpesשרפי"ש

נטישות ה יח, יודעיה3480
 גפןגזעי 5קסceציפ"ש
 עיורם מכשיר סד, של הטושאלת המשמעותמכאן
 794,(. ומס' 23 סס' אהיל)ר'

תר
חור

נס
מוט

נספה
נקלט

צרם
 דלקיםסמורים,

ישגיחו
להציץ

יהדותו
 להרהרלחשוב,

קפד
קיפוד

חכה יטיח ישעיה3481
חכה aimאי"ם
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שכר י יט, יוצעיה3482
מכד escluseא"שקלחש"א

 הסמוך: ל"מדכאיט" גם לעז מביא מכתבי-הידאחד
 "מכותתים". esmenuisiezאישמינוישע"ץ

)תפארתם( ה כ, ישעיה3483
לתפארתן

התפארות wantanceונטנצ"א
 גרסת אחרי כרפוסים המופיעות בלט"ש,האוחדת
 של שיתוש להיות יכולות ווגט"ש, שלהםהלש
 בלע-ז.הצירוף
אנחתה ב כא, יוקעיה3484

 האנחות מכלול sospirdizשושפירדי"ץ

אשפה ו כב, ישעיה3485
 )לחיצים( תלי אשפה, cuivreקויבר"א

כדור יח כב, ישעיה3486
כדור peloteפילוט"א

)בחוניו( יג כג, יודעיה3487
נברונים[

 הסתערותמגדל berfredבירפרי"ד
 דביר"(. )"טגדל beffroi יוהד מאוחרתנשסה

אמן א כה, יזסעיה3488
 אצרור aveirementאבחרימינ"ט

פילוס ז כו, ישעיה3489
 אתון contrepeisקונטריפיי"ש

 הפעולה שם את מסביררש"י
 הפועל במקום "פילוס-

 שבפסוקם."תפלס"

המר ב כז, י12עיה3490
 בייל( )עעזיךחף winosדינו"ש
חזה טו כה, ישעיה3491

גבול asomeilאשומי"ל
 308. מס'ר,



*2הלצדם4שח51חאתר

משפט יז כח, ישעיה3492
עונשים jusriceישטיצ"א

השאתרע כ כח, ישעיה3493
 להתמתח estendeilierאישטינדייליי"ר

לעבד כא כח, ישעיה3494
 את )בעיקרלעבוד laborerלבררי"ר

האדמה(

מצב ז כט, יוצעיה3495
 משימה כעלגדוד cenbelצינבי"ל

 )בעצם:מיוחדת
קומנדו(

 נמצא שאינו -מצב", העצם שם את מסביררש"י
 לקיק". "וכל הביטוי את להבהיר כדיכפסוק,

לחסת כ ל, ישעיה3496
לחסות abrierאבריאי"ר

חרפה ה ל, ישעיה3497
לקלקל destorberדישטורבי"ר

 דישטרוי"ר destraver =1 רישטרבי"ר גורסכרנדין
destrawer1 .)-הפתרונים משמ אחד אף )"להרוס 

 העברי לפירוש מתאימים שאינם מפני מספק.אינו
 מבחינת ולא המוכן מבחינת לא "גידוף-( ) רש-ישל

 לפועל(. ולא עצם לשם מצפים ההנו )כיהצורה

 ו ל, ישעיה3498
 haldrobeחלדרוב"א

 יד ל, ישעיה3499
 espuisierאישפהשי"ר

 ע ל, ישעיה3500
 mastמש"ט

 כד ל, ישעיה3501
 peleפיל"א

 כד ל, ישעיה3502
 1wan"ן
 448. מס' אה"לר'

הנפה כח ל, ישעיה3503
לזרות wanerוני"ר

רסן כח ל, פקעיה3504
רסן freinפריי"ן
 אולי פרינ"ק, ברסוסים רשום הלעז בכתבי-היד.חסר
 קוראים לפניו ההמעה. של האנפוף על להצביעכדי

 תרגום זהו כי מעות, הם הגרשים אולםפרוסכי-א.
ארמי.

נחת ל,ל יציעיה3505
שימה posementפושימינ"ט

 במשמעות "נחת" אק שכאן להדגיש, רצהרש-י
 של שם-פועל מעק אלא הנאה-. -מנוחה,של

 קשה. באופן ודווקא-להניח".

 לא,ה ישעיה3506
 esmucierאישמוציי"ר

 לכ,ז ישעיה3507
ריריישנימינ"ט
dereisnement

 לב,ז ישעיה3508
 jujemenrיויימינ"ט

 לב,ז ישעיה3509
 justiceיושטיצ"א

 לג,טו ישעיה3510
 es(otאישקו"ט

 לג,כ ישעיה3511
 combesקומבי"ש
 רש-י )-חפירות-(. fosez פושי"ץ קוראיםכדפוסים

 אח מביא כך ולשם יצען- -כל הביטוי אח להסבירכא
 מס' לעיל )ר' ד,ש שבשופטים "צענגים-המלה
 אחרת. אותה מתרגם אבל3287(,

קפד לד,יא ישעיה3512
 לילי( )עוףכוס Cueceצואיט"א

 218. מס' אה-לר'

סירים לדייג ישעיה3513
 סרפדים ortiesאורטיא"ש

דבשת
דבשת

לחשף
לדלות

וזרן
תורן

רחת
את-חפירה

מזרה
רחת

אליט
 להציללהחמא,

משפט
 טענההוכחה,

משפט
גזר-דין

משפט
עונשים

נער
מנער

צענתם
בקעות
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 לדויד יזםעיה3514
 martrinsמרטרינ"ש

 לד,טו  ישעיה3515
 clocierקלוציי"ר

 לד,טו "םעיה3316
 woltoirsוולטויר"ש

 וולטור"ש יו"ד: כלי גרסה יש מכתבי-הידבחלק
.woltors

 ]תעלה[)תעלת( לו,ב יוצעיה3517
 תעלה חפיר, fosedפושי"ד

 ]מסלה[)מסלת( לו:ב יציעיה3518
 כביש דרך, cheminקימי"ן
 זה כעמין ר' jemin. יימי"ן קוראיט כתבי-ידכשני

 א. סעיף לאה"ל, המבואבסוף

התערב לו,ח "רעיה3519
להמר gajerגיי"ר

שמעים לולא יוצעיה3520
 מכיניםאנו entendonsאינטינדונ"ש

 אינטינדינ"ץ הגרסה את לתקן יש שכך להמח,סביר
 נותנים היהר כל אך כתבי-היד. מטתי אחדשל

 פועל( בינוני )"שומעים". enrendantאינטינרנ"ט
 הפועל(. )שם entendre אינטינדר"אאו

חלחולת לו,יכ ישעיה3521
פ'-הטבעת tabahieטבחי"א

 הקרי- על שכדפוסים לפירוש שייכת חלחולתהמלה
 95. מס' אה"ל ר' צואתם-חראיהם.כתיכ

ברכה לו,טז יוצעיה3522
 שלוםכרכת נטו58שלו"ד

תוכחה לז,ג ישעיה3523
מכחן esprovementאישפרובימינ"ט

והוכיח לז,ד ישעיה3524
 להפגין,לבחון,אישפרוכי"ר
esproverלהתרברב

הנתן לז,יט ישעיה3525
דוננ"ט

~onant 
בתתו

 3209. מס'ר

שדמה לז,כז ישעיה3526
 עומד )הנשאר Gtpestobleאישטובל=א

 הקציר( אחריבאנדה

 לז,לג  ישעיה3527
 pedriereפידרייר"א

 זה. פירוש סותררה"י

 לח,יד ישעיה3528
 garantieגרנטיא"ה

 לחיט ישעיה3529
 ensenierאינשיניי"ר

 כדפוסים. משובשהלעז

 מ,ד יציעיה3530
 מישור, hanpunie)קנפני"א

שדות

 מ,יכ יציעיה3531
 0184וח8אמול"ד

 amf)ler אמולי"ר אחרות, . גרסאות לסיאח

 ,"מידה"m("]ulus .) מלטינית)"למרוד"(.

 מ,טו ישעיה3532
 limonedeלימרניד"א

 מ,כב ישעיה3533
 compasקומפ"ש

 cLlnpas. קונפ"ש כתכי-ידבקצת

 מ,ככ ישעיה3534
 teileטייל"א

 מ,כד ישעיה3535
 (חפתן(8יח(אינרציננ"ט

 הפועל ובין שורש השם כין ההבדל על מצביערש"י
 כאן. הנמצאשרים

ציים
 דלקיםסמורים,

ודגרה
לקרקר

דיות
עזניות

סללה
בליסטרה

ערבות
ערבות

יודיע
ללמד

בקעה
 שלאיזור

תכן
מדד

 מדלימר
 בוץמשקע

חוג
מחוגה

דק
 קרוםאריג,

שרום
משתרש
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דבק מא,ז ישעיה3536
 ריתרךתפר, soldedureשולדידור"א

תולעת מאייד יודעיה3537
 לתולעת דומים werminiersתרמינייר"ש

 לצורה עדות אין אך השונות, מהגרסאות יוצאכך
 קרוב יותר דבר בדפוסים קוראים כך כשל ואוליהנ"ל

 התולעים"(. )"מכלול wermineל"ירמינ"א"

 מורגדה"מ מא,טו ישעיה3538
 פצירה limeלימ"א
 אומר, אלא זה, כלעז "מורג" את מתרגם אישרש"י
 ברזל. של ל"לימ"א" הדומה עץ, כלישמורג

מוףג ננא,טו יקוציה3539
מסחטה 1[0[(טרדי"ל
 הצורה בעיות. מציג בדפוסים, החסר הזה,הלעז
 טריי"ל, טרי"ל, )כתבי-היד: ודאית יותר אופחות

 משמעות אטרוי"ל(. כזל של ובגלוסרטרואי"ל,
 לראות אפשר אולי "מסחטה". ואולי "גת" :המלה
 טרי"ל לקרוא או )"חור"( ל-טיח( קרובה מלהכאן
tarel.)"מקרח"( 

 יורדידה"מ מב,י יודעיה3540
 ומלאוהים

ונציה Wenizeויניז"א
 הקטע את להמחיש כדי ונציה העיר את מזכיירש"י
 מהאנשים[ אומר: והוא ומלאו" הים"יורדי

 שופכים המים, בהוך אלא באים ולא כיםהקברנים
 לבית מכית והולכים בית כדי ואחד אחד כלעפר

 רק קימת שונציה מעמק. יניז"א". עיר כגוןבספינה
 אפוא ות"תת לספירתט, nivu~n המאהמסביבות
 גם "ע בכתבי-היד רשש. כימי למדאי חדשהתופעה
 באנגלית Venice ל- הקרובה וניצ"א כמוגרסאות

 האיטלקית. Venezia שהוא וישושה,ונם

פחם מד"ב יוצעיה3541
O~D 600[68(קרבו"ן

מקבות מדוב ישעיה3542
פטיש martelמרטי"ל

שרד מד,יג ישעיה3543
 גרזן( מעצד)מעין doledoireדולידויר"א

מחוגה מד,יג ישעיר3544
מחוגה compasקומפ"ש

 conpas. קונפ"ש גרסאות הם T~bם

ארן מד,יד ישעיה3545
שתיל 00(0פ91פלנצו"ן

 עץ של שם "אורן" במלה כאן רואה אינורש"י
 העצים של "שחיל" כללי: מונח אלאטסים,
 ואלון"(. תרזה )"ארזיט... לעילהמכרים

התהללו מה,כה "םעימ3546
 ישתבחו porwantroneפורונטרונ"ט

כרע...קרס מו,א יוצעיה3547
 שר"י...אקרופי"ד

sei...acropid ברכיו... עלכרע 
 שי"יקונקיא"ד

51]conchiad צרכיו אתעשה 

 עוטתם של מכיש כמצב האלילים אח מתארהפסוק
 תנוחה על רק מצביע מהמקור כמקום אךצורכיהם,
 אח השת כפועל מביא רש"י הגוף, שלמסוימת
 בפיריש. הפיסיולוגיתהפעולה

קנה מויו יוקעיה3548
 המאזנייםקנה fleielפלח"ל

 )קיכבתך(]סיבבה[ מזי ישעיה3549
 הוללה enweisiedeאיפממסייד"א

ברור מט,כ פשעיה3330
מבריק clerקלי"ר

 של המוכתם אחדזה
~ler 

 ואולי צלול". "יהיר, ליד
 sabreI בצרפתית הזם עד הקחם הכיסף עם קשר"ם

clair,au שלוף". "סיף כלומר 

 ]אשפה[ )אשפתו( מט"ב. ישעיה3551
 )לחיצים( תלי אשפה, cuivreקוינר"א

גלמודה מט,כא ישעיה3552
 בודדת לבדה, soleteשוליט"א
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 ןט()נסי( מט,כב ישציה3553
 מוט percheפירק"%
 )"רצועה. seiniere שידיר"א גורס אחדכחב-יד
דגל-(.

הצן מט,כנ יוצעיה3334
חיק aiseleאישיל"א

 -בית- התרגומים מוכהים שם *1*2. מס' אה-לר'
 כללי. יותר ושהסוכן ברור. כאן אולם ו"מרפק".שחי"
 לשער, לעצמיותרשה

 שרש-
 ש24 ש המלה את קשר

 3206. טס' לעיל ר' נוחה-ג תנוחה ,"רתחה, aiselעם

תשפטו נא,ה רושעיה3555
עונשים justkeיושסיצ"א

 שם את אם כי המתחיל. הדיבור %ת מחרגם איתהלעז
 שכפועל.המושג

רגע נא,טו ישעיה3556
לקמט froncirפרתצי"ר

 מכתבי- %חד טץ על מחחקת וגרסתם כדפוסים,כך
 כחני-היד שאר רונצי"ר. קודמים אמס שכוהיד.

 למלה הקרובות שונות. צורותמכיתים
 כן גם שמוכנה recrespisant,ריקרישפישנ"ט

,-Dapn.ריקרטישנ"ס או recranpisantI .-מפתל" 
 את המערבל ה' פעולת על סצביעש ההרגומיםכשכל
 סערה. בעם שביםהמים

הרעלה נאית קטעיה3557
 תרדמה,בהלה,אינטומישמינ"ט
entomismentסחרחורת

מצית נאית קלעיה3558
 עד )לרוקןלנקז agoterאגוטי"ר

 האחרתה(הטיסה

עלפו נא,כ ישעיה3559
להתעלף pasmerפשמי"ר

מוניך נא,כג ישעיה3560
למוטט cr(slerקרושלי"ר

 קךולי"ר היא ההמלה הפוצלשות
~roler 

 יש אבל
 המלה. כאמצע ה-8 הוספה עלעדשית

הכגערי נבג ישעיה3561
 לנער esct*dreאישקודר"א

 Iwel~l )מרסרי( נב,כ יוצעיה3562
 כבלים חיבורים, conjonglesקונירנגלי"ש

 המעתיקים דוב אח הכנזיל הזה המסוכךהלעז
 ציהל-ש מהן אחת את ומשועת. רבותוהגרסאות
 אבל "חבקים", 5ס,אחש( ציעלי"ש לקרואאפשר
 קומונאלי-ש. של קלבוש כה גם לרנות יוסרסעד

הפגיע נגף ישעיה3563
 לתפילה להיעתר esprierאישפריאי"ר

נעבה נגן יוצעיה3564
נגער sorparlezשורפרלי"ץ

 "לדבר המשמעויות: %ת רק נותניםהמילונים
 שגם הדעת. על מחקכל אבל לפטפט".כהחרכרבות.

 לפועל המתהים למטה מלמעלה דיבור הו%"לגעור"
se)r-parlerלצורה מצפים היש מגבוה"(. ,"לדבר 
 יחסת-המשא. לפנינו אולי rparled(~,קירפרלי"ר

אשם נגף ישעיה3565
 כפרה )הנפש(, תיקון amendeאמינד"א

 ]יתדות[)יתדתיך( נדיב יוצעיה3566
 יתדרת 5סו;יסא(קיבילי"ש

 נד,יב ישעיה3567
אקדחקרבונקל"א
charb~)ncleיקרה )אבןאודם 

 כהה אדום צבעבעלת
 ביותר(ומבריקה

 נפשעד 2ד,יא יוקעיה3568
 רצון עד טלינ"טאינגרי"ש

talentengr~s 
 ברור. לא הצרפתיות המלים שהן כין התחכיריהקשר
 כדפוסים העברי. הכיסף של "תצלום" לתמנו%ולי

 הלעז. של השנתה המלההושמטה

יד נז,ח השעיה3569
 עח מקוםרווחה, aise%יש"א
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כזב נזוא ישעיה3570
 מזניח לקוי,חסר, feilanzפחלנ"ץ

 שרש"י מסתכר, השוגים ככתברהיד ריעז צורתלפי
 מתהלים מצטט שהוא "כחב". את באןמתרגם
קטז.יא.

אגמן נחיה יוקעיה3571
 החכה( )שבקצהקרס aimאי"ם

 נטיה ישעיה3572
אישקלוטרינ"ט

esclotrent

 נטיה ישעיה3573
 ireinieאירייני"א

 נטן ישעיה3574
 ortoiresאורטוירי"ש

 ומהשתי האורג "כלי הם עכביש" "קורי רש"ילפי
 היצאת המסכת מבינים, שאנו כפי ולא. כהן-,מוסך
מהם.

זורה נט,ה יודעיה3575
לדטר mverקוכי"ר
 עליהן...". שיגרו -אחרי הנראה כפיהכתנה

קפה נט,יז יציעיה3576
חרון-אף enprenmentאינפרינמינ"ט

כרצוף ס,י ישעיה3577
בפיוסי אפיימינ"ט מו"ןאי"ן

apeiementח? ח0וח 

 ,יא ס ישעו3578
טרישאובירט"ש

tresoverts
tresקידומת כאן משמש 

 ,כא ס ישעיה3579
 porwanterפרררנטי"ך

 לוקמי"ןבטי"ץ סבי יציעיה3580
lochminbatez 

 יתכן, כתב-יד, כשום הקו"ף אחרי יו"ד שאץמאחר
 כמו התנועה, הושמטה )י(1( היריעה ה"אוכאחרי
 נשמעת, כ-* fenttreI uneI אוסרים בצרפתיתשהיום
 fnetrt) .)18 נאלמת ב-* fenetre 18אכל

 espedrezאישפידרי"ץ סכי ישעיה3581

 סכיי יוקעיה3582
פירק"א

~rche 
 מגייד יודעיה3583

מיואחקנפני"א
 כנדותס1חאקח8א(

 סד,ה יוצעיה3584
 fteistreפלחשטר"א

 הגרסאות אחרים. ממקומות המתקבלת הקריאהכך
 lestir~. פלישטי-ר כמו למשהו יותר נוטותכאן
 במידה שתתמזג "לנבול", של במשמעות אחר.פועל

 עםמסוימת
_fleistre 

והמליטה סו,ז ישעיה3585
 מהמחבוא להוציא esmucierאישמוציי"ר

 מדובר כאן המלטה". קרוי בלוע יכר יציאת"כל
 אמו. ממעי הוולדבהוצאת

תינקו סו,יא יודעיה3586
למצוץ sucierשוציי"ר

 שמצף כפי ל"תמצו" הלעז ליחס אפוא סביריהר
בדפוסים.

ות סוגיא יוקעיה3587
 התנועעות esmovenlenrאישמובימינ"ט

 לבוא". וממשמש "הזז מסגיר:יש-י

 סו,יב ישעיה3588
 esbaneierאישבניי"ר

 esbanier))אולי
 711. מס' אה"לר:

 סו,טז ישעיה3589
 dereisnierדיריישניי"ר

בקעו
 )מקליפתם(בקעו

עכביש
עכביש

 נקוריסן)קתץ(
 אורגיםמנורי

 מאכןסקלו
סקלו

נס
מוט

בקעה
 שלאחור

ונבל
לנבול

ופתחו
 לרווחהפתוחים

 הפועל.הואר

להתפאר
להשתבח

 המסלהסלו

 הדרך אתכבשו

תשעשעו
להתבדר

נשפט
להתווכח
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כרכרות סו,כ ישעיה3590
לרקוד treperטריפי"ר

 )שמואל "לכרכר" הפועל עם המלה את מקשררש"י
 הרואים הפרשתם רוב כמו ולא וטז(, הידכ'

 עגלות. של או גמלים של סוגב"כרכרוח"

 כניהין
אהה ,ו א ירמיה3591

קינה conpleintקונפליינ"ט
 הוא מה מסביר אלא המלה, את מהרגם אינורש-י

שימושה.

rw" ,יא א ירמיה3592 שקדייה amendlierאמינדלייר

נפוח ,יג א ירמיה3593
רותח boilantבוילנ"ט

 ככתבי-היד.חסר

ופניו ,יג א ירמיה3593א
וגליו 1 5(5 5(4ח0 אונדי"ש שי"שא"י
 בכתבי-היד.חסר

 )כלולתיך( כ,כ ירמיה3594
 חתונה nocesנוצי"ש ]כלולותי

ערבה ,ו ב ירמיה3595
מישור planureפלנור"א

שוחה ,ו ב ירמיה3596
שקועה enfosiedeאינפושייד"א

 מצביע ברפוסיט המופיע הכתיכ אף כבתכי-היד.הסר
 ויש דל"ת )כלי אינפוושיא"ה מאוחרת: תקופהעל
 enfosiee. הווי-ן( משחז אחת למחוק הנראהכפי

ציה ,ו ב ירמיה3597
שממה 1(885(8דיגשט"א

 בכתבי-סיר.חסר

 ואחסן)אח( ,י ב ירמיה3598
 איים islesאישלי"ש

יכלו יג נ ירמיה3599
יחזיקו tendrontטינדרונ"ט

 mavD1] )משבותיך( ,יט ב ירמיה3600
 המלהות enwoisduresאעיץשהף"ש

 בדפוסים.חסר

 ]סורים[)סורי( כ,כא ירמיה3601
 סוטים )ענפים( destoltorsדישטולטור"ש

 על המצביעות גרסאות יש כתכי-ידככמה
 או )סטיות( destolduresדישטולדורי"ש
 )סטיה(. destolmentדישטולמינ"ט

ברית ,כב כ ירמיה3602
סבת ח0ץ58שבו"ן

 ככתבי-היד. חסר . 434, מס' אהדר'

כתפ ב,ככ ירמיה3603
כתם tacheטק"א
 taje. ש"א גורסים מכתבי-הירחלק

פהה ב,כד ירמיה3604
 )כאיטלקית( פראי 0"(8ץו(5שלוטיק"ו

פרה ב,כד ירמיה3604א
 ?( )שסגי ח111ט(קוליי"ן

 יצרים כעלת בריה מצין הנ"ל הלעז הנראהכפי
 בכרכי- חסרים האחרונים הלעזים שגי בזוים.מיניים
הם.

תאנתה ב,כד ירמיה3605
תנינותה דגרונימינ"טשו"ן

dagronementson 
 עתיקה )כצרפתית "תרן" עם "תאמה" מקשררש"י

dagronעל ומצביע ימיש( שכלשון ח880[ם כמקום 
 הטרף להאוות סימן רוח, השואף התון, 12לחסונה
שלו.

תאנתה ב,כד ירמיה3606
 שלה הארץחבל קונטריד"אש"א

contrede58 

 הוא אך ככתכי-היד. מופיע אינו הזה הנוסףהפירחי
 זה כפירושו לתמוך מכיס שרש-י הפסוק. אתמאיר
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 של "האיזור הוא שלה" "תאנת שם טון(:)יהושע
 3596( מס, )לעיל enfosiee כמו כאן גםופלה".

 מאוחר. זמן על מצביעה שקונטריא"ההגרסה

נואש ביכה ירמיה3607
 איכפתיותלא nonclialeirנונקליי"ר

 מנמת של הסכר אם כי תרגום. כאן אין הנראהנפי
 "נואש".החשוכה

ררנו לא ב, ירמיה3608
ניתקנו desersimesדישאירשימי"ש

 "לדבוק". erdre של שלילה deserdre,מהפועל
 "נותקע", : סבילה לצורה מצפים שהינו היא,הבעיה
 בדפוסים. חסר קיימת. זו משמעות גם אוליאבל

מלקוש ,ג ג ירמיה3609
מאוחדת rardiweטרדיו"א

 בכתבי-היד.חסר

משבה ,ו ג ירמיה3610
הוללה enweisiedeאינויישייד"א

שובבים ,יד ג ירמיה 1361
הוללים enweisiezאינויישייץ

יתהללו ,ב ד ירמיה3612
להשתבח porwanterפורונטי"ר

 perwanrronr פורונטרונ"ט קוראים כתבי-ידבכמה
)"ישתבחו"(.

קצים ד,ג ירמיה3613
קציםקרדונ"ש
chard()nsהקררהפירות. 

)=קוץ(
 ירדונ"ש אחדים ככתבי-יד 0[1. מס' אה"לר'

5ח,(4[8ן.

 ד,ז ירמיה3614
 espeisesאישפיישי"ש

 ,י ד ירמיה3615
 arenterאטינטי"ר

 בכתבי-היד.חסר

לזרות ד,יא ירמיה3616
לזרות avanerאהבני"ר

 בכתבי-היד. חסו אבנ-ר(. )בסקוס מחרהכחיב

 ,יב ד ירמיה3617
 talentטלינ"ט

 ד,יג ירמיה3618
 טורביילו"ן קו"םא"י

torbeiloncom ) 

 בכחכי-היד.חסר

 ד,יט ירמיה3619
 antenasאנטינא"ש

 אים האפשריים הפענוחים שני בכתבי-היד.חסר
 )"מוטות antenes אנטיני"ש הדעת: עלמתקבלים
 )"מזמורים"(. antienes אנטייני"ש וכןמפרשים"(

תתיפח ,לא ד ירוייה3620
 קינה conpleinrקונפליינ"ט

 : ההווה צורת גם להיות יכול אך 3591. מס' לעילר'

 מקוננת.]היא[

יצהלו ,ח ה ירמיה3621
 הנאה esjt~ementאישיודימינ"ט

 אישיודירונ"ט לעתיד מצפים היינו כי תמוה.הלעז
esj("lerontאישיודי"ר הפועל לשם או .esj~der' יש 

 אינויישמינ"ט השאר כין משונות, גרסאות הרבהגם
enweismenr.)הוללות, 

נטישותיה ה,י ירמיה3622
 שלה, הגפןגזעי ציפ"ששי"ש
ce5קםses שריגיה
 צי"ש, רק קוראים וכדפוסים בכחבי-היד חסרהלעז

 המלים שחי בין הדמיון שבגלל לי, נדמהאבל
 מהן. אחת על המעתיקים דילגוהקטנות,

יקועךט ,כו ה ירמיה3623
מלכודת piedjeפיידי"א

משחית ,כו ה ירמיה3624
 עליו שהוטלהגדוד, cenbelצינבי"ל

 מיוחדתמשימה
 קומנדו( :)בעצם

רוח
רצון

וכסופה
 נחשולוכמו

קירות
???

 ]סכך[)סבכו(
סבכים

 השאתהשא
לפתות



מעמםעש"חדוד%

כלוכ ה,כז ירמיה3625
לול francפרנ"ק
 caje קי"א, )ציל; קץ"א גורס מכתבי-"ידאחד

)"כלוב"(.

עשתו הןח ירמיה3626
 בוץ נתכסו enboerentאינבואירינ"ט

 ואמם השמנה. לשון טבאר רש"י כי תסוה,הלעז
 espesirentI אישפמיי~ינ"ט לקרוא אפשרבדפוסים

 עבים"(.)"נעשו

 ו,ט ירמיה3627
 graperגרפי"ר

 ו,ט ירמיה3628
ריבירקדור"ש
reverchdors

 אח עוד יחפש הארב העוללות, וקוצפת הכציראחרי
 reverchier הפועל בעתר. המכוסיםהגרגרים

 )ברם-ן הצדז-פ. סכל חפץ הפיכת עלסעמע
 הצורה צוק. שכבר גפי בעתר(. ovnu~nמסביר:

reverchdorsכמקום ש כלי( (reverchedors 
 על לפחות )או האלמת על הס-אח כפימצביעה
 4. האותהחלשת(

 ו,ט ירמיה3629
 paniersפנחר,יש
 - ללחם "סלים : המקוויתבמשמעות
"סלים-

 ככתבי-היד. חסר סמם.

 וקא ירמיה3630
 sofrir 8אשופרי"ר

 ככתבי-היד.חסר

 וזת ירמיה(363
 ba(ietesבדיטי"ש

 קוראים כדפוסים 3337, מס'ר'
)"תצפיות"(.

 ו,כט ירמיה3632

טרקו ,כס ו ירמיה3633
 לגמרי להוציאפורדיטרציי"ר
pordetracierשבדפוסיט הגרסה בכתבי-היד.חסר ממסלמי 
 משישח. טוביתיפודצסדאקי"ץ"

 ]שיוצהב )מיחצתם( ,ך ח ירמיה3634
 ריצה corseקורש"א

שתטף ,ו ח ירמיה3635
 מבוהל esfredezא"צפרידי"ץ

 יכולה אבל רבים, של היא המעמת גם כעתור.פענוח
 יחסת-הנחמא. שללהיות

חסידה ח"ז ירמיה3636
חסידה cegdineציגוני"א

 3167. מס' לעילראה

סיס חן ירמיה3637
עגור grueגרוא"ה
 רש"י. של לזיהוים מהאים אים היום שלהמינוח

הר ,ז ה ירמיה3638
סנךנית arondeleארונדיל"א

 שההרגום להעיר, גם ויש הקודם. בלעז הערהר'
 הרביעית הציפור -עגור", את דווקא מתרגםהארסי

 ב-סנורהא-. לעז, לו שאץשבפסוק,

מכל הינ ירכיה3639
 נכל fleistritפלתשטרי"ט

 צורה אתו השונות, הגרסאות לפי לקבדע,קשה
 זו כי ליער, בחרש כאן. מופיעה הפועל שלדקדוקית

 אם 'fleistre מפועל אם ודאי לא גם פעול.הכינוני
 flestir.טפרצל

מבליגיתי ,יח ח ירמיה3640
סתימותיי אישטיינימינ"ץמי"ש

esteinemenzmes 
 )מילולית: שסתסחץ העוכרה, להבין: כנראה ישכך

 לכי. עגמת את מנעה לא כאני. אחכיביהי(

עילל
 את )לקטוףלעולל

 אחדהאשכולות
אחד(

סלסלות
 קוצריך]הגרגירים[

 אותםלחפש

~~ות
סלים

 ימים עדאולם

הביל
לסבול

צפים
משקיפים

 geitsגחט"ש

 ]ארוכהן )ארכת( ח,ככ ירמיה3641
 תחנדשת enplastre אינפלשטר=אנחר

 בכתכי-היד חסר תום עד הובער esarsitאישרער"ט
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 ]קשת((a~wr) ,ב ט ירמיה3642
 בליסטרה arbalestcארבלישט"א

 177. מס' אהדר'

וסחוט ט,ז ירמיה3643
משוך treitטריי"ט

וסחוט ן ט ירמיה3644
חותר trarKhantטרנקנ"ט

 ככתבי-היד. חסרים הנ-ל "לעזיםשר

השכל ,בג ט יריביה3645
בהבינו (ח(ווס(ח(אינטיליינ"ט

 3209. מס' לעילר

מעצד י,ג ירמיה3646
 גרזן( )מעין מעצד ס[;ייט(4(ן(דולידויר"א

מסמרות י,ד ירמיה3647
מסמרים L-l~K'Sקלוי"ש

 בכתבי-היד.חסר

מקבות י,ד ירמיה3648
פטיש martelמרטיל

 יחיד. בלשון מחרגם רש-י כרור.למהלא

 ,יב י ירמיה3649
 tenditטינדי"ט

 יג י, ירמיה3650
 plandursפלנדרר"ש

 3265. מס' לעילר'

ואשכינו י,יט ירמיה 1365
 אותוואסבול לוא שופרירי"יא"י
 ס sofrireiוטו
 בגרסה בכתבי-היד( )וחסר כרפוסים מופיעהלעז

אמפופרירלו-
,as()frirlui הלעז בהשפעת אולי 

 3630. מס'דלעיל

משפט ,כד י ירמיה3652
עונקיים justiceיושטיצ"א

אכלו ,כה י ירמיה3653
דיוורירינ"ט

~ew()rerent 
 בלעו

התקם יב,ג ירמיה3654
 חיו לו"שדישטק"א

~estache 
 ארתם נתק

ספתה יב,ד ירמיה3655
גמורה fini~eפיניד"א

רגלים ' יכ,ה ירמיה3656
 רגלים חילאנשי pi(miersפיונייר"ש

 בכתכי-היד. חסרים האחרונים הלעזיםארגעת

התחרה יב,ה ירמיה3657
להתחרות aatirאאטי"ר

 ]חלקה[)חלקתי( יכ,י ירמיה3658
 שדה chanp~nieקנפר"א

 לא משמעות מביא ככתבי-היד, החסר הזה.הלעז
 למלה מצפים שהינו כמקום קנפו"א, שלרגילה
 chanp.קנ"פ

יתנגפו יג,טז ירמיה3659
להיכשל יסק)שםאצופי"ר

מראשותיכם יג,יח ירמיה3660
 בראשכם העומד קיבי"ץוושטר"א
 2w()streסעסא(

 משמש כצרפתית. 'chevez כמו כעברית."מראשות"
 אדף כאן, אבל המיטה". -ראש את לציןבעיקר
 העט. בראפר מדובר מושאל,כאופן

וגלומים יג"ט ירמיה3661
 שכר gerdonenlenzגירדונימינ"ץ

 חסר המתחיל. הדיבור כמו ברכים הצרפתיתהמלה
גכתכלהיד.

קיליך יג,כב ירמיה3662
 בגדעך שולי 5ס( orles אורלי"שטי"ש
 ככתבי-היד.חסר

נטה
מתח

ברקים
ברקים
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 [Ian~w)עקביך( יג,כב ירמיה3663
 עקבות tracesטרצי"ש

 מאת שריד אולי "טיטריצ"א" מכתבי-היד:כאחד
 )עקבותייך(. traces tes טרצי"שטי"ש

 יג,כג ירמיה3664
 יסח[מו"ר
 ככתבי-היד.חסר

 יג,כג ירמיה3665
 liepartליאפר"ט

 ככתבי-היד.חסר

 )חברברתיו(]חברבורות[ כג יג, ירמיה3666
 כתמים rajesטיי"ש
 טיי"ש שי"ש היה המקורי שהלעז אפשרות,קימת
tajesses ,)"הראשונה המלה ונעלמה )"חברבורותיו 
 השנייה. עם דמיונהבגלל

אכרים יד,ד ירמיה3667
 כקררועי boviersבובייר"ש

 ככתבי-היד.חסר

שפים יד,ו ירמיה3668
 הנהרשפות riviersריבייר"ש

 מס' )להלן riwiers וכן rivieres. של משמתצורה

 4013(. ומס'3893

נדהם יד,ט ירמיה3669
נרתע recruzריקרו"ץ

נדהם יד,ט ירמיה3670
נרתע recredanzריקרידנ"ץ

 הצעות שחי הם הנ"ל הלעזים שני הגרסאות רובלפי
 פועל, לאותו שייכים ששניהם מאחר אבלתרגום.
 ברור, לא פועל, בינוני והשני פעול בינוניהראשון

 כתבי- בכמה המופיע הנוסח לפי ביניהם. ההבדלמה
 גרסאות. בשתי אחד לעז רק לפרנו ישיר,

הנחם טו,ו ירמיה 1367
 להרהר porpanser de פורפנשי"רד"י
 ריפינטי"ר לקריאה' נוטה הגרסה כתבי-'דככמה

repentir.)"להתחרט"( 

 טו,ז ירמיה3672
 חביו"ן
 448. מס' אה"לר'

 טו,יח ירמיה3673
 feilanzפיילנ"ץ

 טז,ה ירמיה3674
 atolisאטולי"ש

 הגרסה בכתבי-היד.חסר
 משוער. שליוהפענוח

מנוסי טז,יט ירמיה3675
גאוותי ונטימינ"טמו"ן

wantemencmon 
 להסבר בקושי ומתאים אחד בכתב-יד רקנמצא
 אנטיפרויימנ"ט, קוראים בדפוסים רש"י. שלמילולי
 hliement פויימינ-ט אולי הוא האחרוןשחלקו

 בשום מובן לא הראשון החלק אבל)"פליטה"(,
אופן.

הררי יז,ג ירמיה3676
 כהרים יושכימ montaniersמונטנייר"ש

 יחסת- אולי )או הרבים צורח כאן למה ברורלא
הנושא(.

ערער יז,ו ירמיה3677
 מושחתת הרוסה, degasredeדיגו~טיד"א

 דגאשטי"ה שבדפוסים הגרסה ואף בכתבי-יד,חסר
 מאוחרת. שהצורהמוכיחה,

בצרת יז,ח ירמיה3678
רעב amine)פמינ"א

דגר יז,יא ירמיה3679
לקרקר cl(xierקלוציי"ר
 )"קוקיה gl(~ant L-LICU גלוצנ"ט קוק"ובדפוסים

מקרקרת"(.

 ]תהלה[)תהלתי( יז,יך ירוייה3680
 שבח wanranceוונטנצ"א

 ונטנצ"א[ ]=מא מונטנצ"א מכתבי-היד:באחד
wantancema .)"שבחי"( 

כורזי
 עורשחור

נמר
ברדלס

מזרה
רחת

אכזב
 לקויחסר,

אספתי
הסרתי

 אטואי"ש, :כדפוסים
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אשים יח,ג ירמיה3681
 קתדרהמושב, furmeפורמ"א

 ככתבי-היד.חסר

דברתי יח,ח ירמיה3682
 מפתי [repro(hied 8 ריפרוקיי"דא"י
 אשרפוק"י שבדפוסים הגרסה ואף בכתבי-היד,חסר

 מאוחרת. צורה עלמצביעה

 יח,יד ירמיה3683
 0185[1פרויד"ש

 יח,יד ירמיה3684
 coranzקורנ"ץ

 ככתבי-היד.חסר

 יט,ג ירמיה3685
 cintinerטינטיני"ר

 כ,כ ירמיה3686
 arwoludארוולו"ד

 109[. מס' אה"לר'

ילדתי כ,יד ירמיה3687
 הוליד )=אביהולדתי איניינ"טפוא"י
enjeint1אותי( 1ט 

 בכתבי-היד.חסר

 בעוטרמשוח ככ,יד ירמיה3688
 קווים במתיחת אי"ןאליניאנ"ט
 אדום)?( בצבעשינופל"א
sinople)ח aliniant 

 ככתכי-היד.חסר

עצם ככ,כח  ירמיה3689
לחתל enmeilolerאינמיילולי"ר

 מס' אה"ל ר' meiloler. מיילולי"ר גרסאות גס"ש

.1224

רחפו כג,ט ירמיה3690
רוזנדינ( rrenblenrטרינבלינ"ט

 ]מרוצה( )מרוצתם( כ3,י ירוייה3691
 מירוץ corseקורש"א

 כבחבי-היד.חסר

פטרם כג,כט ירמיה3692
כילף picפי"ק

 לפחזות[ )פחזוהם( כג,לב ירמיה3693
 מבוכה estordisonאישטורדישו"ן

 549. מס' אה"לר

 1...המסגר )ה(היש כד"א ירמיה3694
 והשוער האומן א"י מ"טר"אל"י
 [portler11 meitree 1 פורטיי"רל"י
 : זה בלעז דקדוקיות כעעת כמה יש בכתבי-היד.חסר

 לצורה מצפים התם יחסתיהפשא, לפסיאם

~portiersצו-ך היה המדוע יחסת-מחמא, לפרנו ואם 
 meistreI. ולא ;meitre הצורה תזדהה גם 8.להית

 כה,כ ירמיה3695
 garantieגרנטיא"ה

 כה,לד ירמיה3696
 woltrerוולטרי"ר
 vautrer .se : העם שלנצרפתית

 כז,ב ירמיה3697
 כבלים חיבורים, conjonglesקוניונגלי"ש

 coreies קורייא"ש קוראים מבתכי-הירבאחד
)"רצועות"(.

יעורה כח,ו ירמיה3698
יעש faceפצ"א
 חסר הלעז כעתיד. ולא באיחול שמדובר מציין.רש"י

בכתבי-היר.

חרפה כט,יח ירמיה3699
 להרוס destrawerד"2טרוי"ר

 ביירה הלעז של הצורה כאזר'לצ"לשס'י349,אבל
למדאי.

צינק כט,כו ירמיה3700
 רגלי נעלו )שבוסד ק((צי"ף

אסירים(
 )ברכים(. 5ק"( ציפ"ש הגרסהבדפוסים

קרים
קרים

ם"4ם
 שוטפיםרצים,

תצלנה
לצלצל

מהפכת
קמרון

ערב
ערבות

והתפלשו
להתפלש

מוסרות



whn~שש*4

 8טח8דה"מ ליב ידסיה3701
 ספחך נהלהלהעברך

 מום בעלחולמ, 4enfersרנפיד"ש
 המלה, מה מתר,לא

 שרש-
 אותה להסביר סחבות

 ומאחר )ביחסת-המשא(. חואר שהה מ-אה, זה.בלצו
 וומדדכר הדעוג על מתקבל זכר, צודתשלסוף

 כ"מתלה". מאשר יהרב-אעש-

 לבו אתערב ל,כא ירוייה3702
 התגרות של הסכם אאטינ"אפירמלי"א
aatinefermdlie 

 הפועלי הכיסף את רש" פירש למה להטץ.קשו
 קריבה  שמשמעותם עצם. ושמות לשושכפסוק
 נועז(. מעשה עשיית על גורמים שמ כץ)התערבות

 נססיגזח. קשורזת איל המלים להיות,ששהייכול
 ר' הראשון הלעז לגבי לחר13ס. הצנעת שחואלא

 . 1 762 מס.צה"ל

מהסיד לא,ט ירמיה3703
מקונן conpleinrקושלתנ"ט

למד לחית ירמיה3704
 אותו( )דרנפ דורבן אגוילוני"ץפו"ד

a~uilonezfud 
 בכתבי-היד.חסר

הודעי לא,יח ירמיה3705
הבחנתי ge aper~ui נ"אאפירצו"י

שהשיעים לא,יט ירמיה3706
 בידור esbaniementאישבמימינ"ט

 esbaI ח lier יחווה אישכוימירץ קוראים:נדפוסים

ברכים.

לאור לא,לד ירמיה3707
להאיר esclarier 8אאישקלרי"ר

 צורחו וגם ככתבי-היד, שאיע יה.נלעז

 הפרשן וצה מאוחרת. נראית)אאיקלארוי-רן?[(
 -אור- בשם סדוכרלהדגיש.שלא

 כפועל. אלא

ושדמות לא,לט ירמיה3708
 של איזורמישור,קנפמ"א

 שדות([חגקחט6(

 לב~לנ ירמיה3709
 aprenantאפריננ"ט

 9*32. מס' לעילך

 לגג ירמיה3710
 sal~dועלר"ד

 לה,ד ירמיה3711
 tresorierטרישוריי"ר

 ננהים-היד.חסר

 לח"ד ירמיה3712
 818761802אלשקיאנ"ץ

 בכחני-היד.חסר

 לחוב ירמיה3713
 aiselesאישילי"ש

 4[24. מס' אה"ל ר' כבתכי-היד.שר

והתעללו לחייט ירמיה3714
וילעגו ( gaberont גבירונ"טא"י
 בכתבי-היד.חסר

יגבים לט,י ירמיה3715
וחפירות ( fosez פושי"ץאא
 דברי למרות ( א : לפגיע בעיות הצחן בכתבי-היד.חסר
 הגלוסרים תדגמו ב"ואדוח-, שמדובררש"י,

 כנראה אך -וגבים-(; )כמו חקלאים--איכרים,
 ידי על עיבוד, לשם שהוגבהה לאדמה, הפרשןכוונת
 "אפושי-ץ-, שכדפוסים ב(הגרסה הסביכה;חפירת

 וי"ו את באל-ף לראות כדי במיוסריםוהתחשבתי
 af()sez, אפרשף"ץ מלה כאן יש אוליהחיבור.

niwsbnשהוסער. כפי שדה, דווקא 

 מ,א ירמיה3716
 buiesבויאי"ש

 בכתבי-היד.חסר

 מג,ט ירמיה3717
אינוולופימינ"ט
enwolupement

 מך,ך ירמיה3718
 forbirפורבי"ר

 כא מן, ידמים3719
קופל"א

ל%
~מדי

4ום
 שלוםברכת

 הסףשסד
גזבר

מרפא
מהל"ג

אצלות
בתי-שחי

אזקים
כבלים

מלט
 הלטההחבאה,

מרקו
לצחצח
מרבק
צמד
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נא מו,כה ירמיה3720
 ממלכת דלקשנרר"א שינעריא"הל"ה

~'Alesumlre
seni~)ric ,0 אלכסנדרוס 

 -נא- את  שמקובל, כפי זיהה, הלועז בכהב-היד.חסר
 ג. (([ו(ח%4(ו לכרוב במקום אכל. מצרים. בירתעם

 אלכסנררוס-. "מסלפתהסביר

אי מזיד ירטיה3721
אי isicא"של"א

 אס אולם אחד. בכתב-יד רק מצויה היחידצורת
 הריבד במקיא כי שגרה. מחוך נכתב שהריבוימוזער,

 פעמים(. ,5 ספל והיחיד פעם(~Ahe-שעקר)ונ

פחת מח,מג ירמיה3722
שוחה f~)seפוש"א

וקדקד מחומה ירמיה3723
וידקור טרישפירציר"אא"י

 קשוא סרוק, בן ומנחם ההרגום כמו בכתבי-היד.חסר
 כהוכ כאילו הנראה. כפי קורא, רש"ימצסס,

"וקרקר-
 כת,ת(. )במדבר

תתהללי מט,ד ירמיה3724
להשתכח wanterרנטי"ר

מגור מט,כט ירמיה3725
דאגה ainseאינש"א
 לגמרי: אחר פירוש על המצביע לעז "םבדפוסים

 "צבירה, amasmentI  אמשמינ"ס( )צולאסאשמנ"ט

 "לאטר"(. לפועל )קרובאיסוף-

 ניב ירמיה3726
 percheפירק"א

 ניו ירמיה3727
 esweierentאישויירינ"ט

 נ,ת ירמיה3728
 [ש61505דישאושי"ר

SPפועל אוהו 0150596. דיופאוש"ד לקרוא אפשרות 
נענר.

 ניו ירמיה3729
 garantieנרנטיא"ה

 נא,א ירמיה3730
 talentטלינ"ט

 נאייד ירמיה3731
 מאישמי"ש שי"יאי"ן

~nCtSmL'S
sei )ח 

 בכחדי-היד.חסר

 נא,כז ירמיה3732
 hericierהיריצח"ר

 נב,ככ ירמיה3733
שביס, L1)lftקויפ"א

במובן
עמוד(

יחזקאל
יד א% י"זקאל3734

דישטריצ"א
~estrece 

כפייה

נצצים אן יחזקאל3735
נוצץ estencelantאישטינצילנ"ט

 בכתבי- אין אך תמוהה, היחיד צורת כדפוסים.חסר
 צפף. שהיה כפי סופיה צד"י שכה גרסה,הם

ברק א,יג יחזקאל3736
ברקים plandursפלנדור"ש

 הנראית רבים, צורת כאן יש הקודם מהלעזלהמר
 לגמרי.בלתי-סבירה

הבזק א,יד יחזקאל3737
 המצוץשל אישטינציל"אדי"ל

testencele0) 
 שכדפוסים הלעיים כל תמרים וכן ככתבי-היד,הסר
 ד'. פרק עדמכאן

תר12מם א,טז יחזקאל3738
 בדולח cristalקרישט"ל

ערב
ערבות

רוח
רצון

בנפשן
  עצמובהוך

סטר
להסתמר

כתרת
 )כאןכיפה
 שלכותרת

נס
UID

ושבבום
הסיטו

עצמו
 עצמותלטרוף
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יגרתם אוח יחזקאל3739
 עיניהםוגבות שורציל"ש לו"רא"י

sorcilslor ) 

 הנרראהקרח א,כב יחזקאל3740
 חזק כפור fort jelede פור"טייליד"א
 גליא-ה, קוראים בכתבי-היד( אין כזכור. ןכדפוסים

 )ואם כלומי"(jeledeia~" 8"1, מאוחר כתיב אוליתה
 האטימולוגי ה-8 של חיקוי הוא הגימ"לכך

 ל-גלצ-א לתקן אפשרות גם קימת אולםכצרפתית(.
glace.)"קרח"( 

מדבר ב,ב יחזקאל3741
 עצמו עם מדבר porparlanzפורפרלנ"ץ

עקרבים ב,ו יחזקאל3742
 ורד-הנר עצי eglentiersאיגלינטייר"ש

 א,יד מפסוק הלעזים כל ככתבי-היד חסרים כאןעד
 3388. מס' לעיל ר' הזה הלעז ועלואילך.

 ד,א יחזקאל3743
 "01ן1טיול"א

 ד,ב יחזקאל3744
 mangonelמנגוני"ל

 ד,ב יחזקאל3745
 bascionבשטיו"ן

 ד,ט יחזקאל3746
 אישפילט"א א"יפני"ץ

espelre) paniz 
 בכתבי-היד.חסר

 ד,טז יחזקאל3747
 פ"ן ד"יפייצ"א

pande piece 
 רש"י של להסברו מתאים ואינו בכתבי-היד,חסר

 של תיקון כאן לראות צריך אולי לחם"(.)-משען
 ד"י )משען( אישפויא"ל הלעז אח הבין שלאמעתיק,
 כול בפי שגורה במלה והחליף esp)ial, (נ חבקפ-ן
 (((;ק. (החבק

דאגה ד,טז יחזקאל3748
דאגה ainseאינש"א

דאגה ד,טז יחזקאל3749
ספק dobtorדובטו"ר
 ללעז בניטד המקומי( כדיבור )כלומר"כלשוגנו"
 יש וכדפוסים הרגילה. צרפת לשון שהואהקודם,
 לקרוא צריך אולי טרוא"ר. .אחרת: מלהבמקומו
 )"רעדה"(. cremor טרימו"ראותה

גלבים ה,א יחזקאל3750
 קלף מרבך parchaminierפרקמיניי"ר

 בכתבי-היד.חסר

חרפה ה,יד יחזקאל3751
 לקלקל destorberדישטורבי"ר

 שהי שמי כמו כאן, גם 3497. מס' לעילר
 רצון. משביעות שאינןהאפשרויות,

 ו,ט יחזקאל3752
 demonirדימוני"ר

 ו,יג יחזקאל3753
 plan~onפלנצו"ן

 בכתכי-היד.חסר

 ח,ג יחזקאל3754
 flocelפלוצי"ל

 נכתבי-היד.חסר

 ח,ה יחזקאל3755
 l'entree 8 אינטריא"הא"ל

 בכתבי-היד.חסר

 התמוז את מבכות ח,יד יחזקאל3756
 שיבכה גורמות פלורי"רפייומנ"ט

 המחומםלישקלפי"ד
plorerfeisant 

eschalfed1 י 
 רש"י. של בפירוש ההסכר ר' בכתבי-היד.חסר

 אולי צריך לכן בצד"י, מסתימח שבדפוסיםהגרסה
 להב( קשה אכל chalfez .les קלפי"ץ לי"שלקרוא
 הרבים.את

לבנה
רעף

דיק
בליסטרה

סללה
מבצר

 וכסמיםדחן
 וכוסמתפע

 לחםמטה
 לחם שלחתיכה

שתיל

ציצת
קווצה

בבאה
בכניסה
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 ]ידים[)ידיהם( י,יב יחזקאל3757
 מעי boielבחי"ל
 הפנימי, החלק של כמשמעות הנראה. כפיכאן,

 של השפעה כאן יש אולי הגלגל. של הטבורכלומר
 של טבור דווקא שמשמעותה הדומה, moiolהמלה
 [188(. מס' אה"ל )ר'גלגל

רוחכם יאנה יחזקאל3758
 רצונכם talent wostre טלינ"טוושטר"א

 בכתבי-היד.חסר

 ונץ יחזקאל3759
 apercevronrאפירציכרונ"ט

 בכתבי-היד.חסר

 יב,ד יחזקאל3760

 א"8ואי"שקומ"א

 בכתבי-היד.חסר

 יב,יד יחזקאל3761
 espandreiאישפנדרי"י

 ככתבי-היד.חסר

נושבות יב,כ יחזקאל3762
 מכוננותמיושבות,אשייאיידי"ש

 אשייא"ש שבדפוסים והגרסה כבחבי-היד,חסר
 הפועל )השווה asiees כמו משהו מאוחרת,ט-אית

 בא הלעז שבחוך 'fi~rk(asseoir' יסיגו שלבצרפתית
 רצופות. יודי-ן ארבע כתיבת לאסשר כדיכנראה

 חלקמקסם יב,כד יחזקאל3763
 ניחוש devineileדיבינייל"א

 ככתבי-היד.חסר

תמשך יב,כה יחזקאל3764
 מוארכתתהיה אלונגייד"אשיר"א

alongiedesera 
 שבדפוסים הסיומת כאן גם בכתני-היד.חסר

 )אלונגי"א(. מאוחרת צורה עלמצביעה

 יג,ו יחזקאל3765
 culderont 1 קוידירונ"טא"י

 בכתכי-היד.חסר

 יג,י יחזקאל3766
 ajostementאיושטימינ"ט

 ככתני-היד.חסר

מתפרות יג,יח יחזקאל3767
תופרות cosanzקושנ"ץ

 )קוטבא"ש( שכדפוסים הצורה בכתבי-היד.חסר
 מפרק הגלוסר גרסת בק לבחור ויזחמשובשת,

cosanzקושירישי"ש מבזל הגלוסר של הגרסה וכין 
,c~)seresesמקצוע והשגיה פועל, בינוני הראשונה - 

 מובן. באותונעצם

 ]אצילים[ )אצילי( יג,יח יחזקאל3768
 נתי-שחי aiselesאישילי"ש

המספחות יג,יח יחזקאל3769
התוספות איושטימינ"ץלי"ש

alostemenzles 
 משובש: שכרפוסות הלעז בכתבי-היד.חסר

לישאגמנ"ץ.

מספחות יג,יח יחזקאל3770
 שנצחים מיני faltrajesפלטריי"ש

 ככתבי-היד.הסר

  )בוםעלי(]בוםעלים[ יג,יט יחזקאל3771
 )מידת-הלח( בגלונים גלתיא"שאי"ן

gelonedesחט 
 אונגיאלוני"ש שכדפוסים הגרסה בכתבי-היד.חסר
 galunees ,"0 אינגלוניא"ש להתפרש גםיכולה
 כמקום מאוחר )לעז המלה אותה של חילופיתצורה

 galonedes,gelonedes). גלורדי"ש -גילונידי"ש

 תותי(ןובפהותים[ ובפ ) יג,יט יחזקאל3772
 ובחתיכות 1 סט pieces פייצי"ש אי"ןא"י
 בכתני-היד.חסר

נעניתי ידיד יחזקאל3773
 תשובה, שתקבל ריפונדו"ץשייא"ש

reponduzseies שתיענה 
 לצורת הפכה מדבר שצורת ומוזר. ככעכי-היד,חסר
 ריפונדג-ץ שי"א קודם נכתב אולימכח,

ויחלו
ויחשבו

תפל
תוספת

יפאו
יבחינו

)כמוצאי(
]כמוצאיפן

 יציאותכמו

אזרה
אפזר
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rcp~ndanz%זמן. לאחר ותוקן עונהי( 1"קואוון: שם 
 ברורה כל-כך לא ,סוכיינקטי"ב( המגמה דרךאף
 שהקב"ה מה עקיף. דיבור שזה מפס אוליגאן.
 שכדפוסים שטר"ש הגרסה לומר. המהא אתמצווה

 5ס[י%. המאוחרת לצורהמתאימה

 ידיה יחזקאל3774
 אשיברי"ץפורינ"ט
asevrezfurent 

 ככתברהיד.חסר

 יד.ח יחזקאל3775
 ires mes אירי"שמי"ש
 בכתבי-"יד.חסר

שפטי יד,כא יחזקאל3776
 עדניך" justices mes יהשטי1ר"שמי"ש
 כמקום מופיעה. הדפוסים כורסת בכתבי-היד.חסר
 "צרפהן הכתב של זוקף גידול: העיצבנת,הת"ד

 כ-'gentil גם )גטו( gtteau ב- גם ב-8המשתמש

)ז'נגר(.

נוחדה יד,כנ יחזקאל3777
 נשארתהייתה רימנש"אאיריס

renaanseeret 
 האל"ף סיומת אץ הדפוסים בגרסת בכתבי-היד.חסר
 remans רימנ"ש לקרוא צריך שמא הנקבה.של

 של הרגום זכר, ממץ צרפתית למלה בהתאםבזכר,
"פלטה".

 טו,ד יחזקאל3778
 deworer 8אדיוורי"ר

 בכתבי-היד.חסר

 טו,ד יחזקאל3779
 bruirברואי"ר

 טו,ד יחזקאל3780
 esartאישאר"ט

 יש הקודם, בלעז למה, לדעת, קאה בכתני-היד.חסר
 היא גם האל"ף, פעול. כינוני וכאן שם-פועללפממ
 )לטימחי%ס. -15 : המלה הרכב על מצביעהמקשית.
 )להכעיר(. ardre והפק"ל ביטול( שלבמובן

הודע טז,נ יחזקאל3781
 לדעת( )תןהודע שבר"רפיי"ש
sav()irfcis 

 אותךהולדת טז,ד יחזקאל3782
 מלדת( )החת מלדת fus ססח מא"הפו"ש
 ככתבי-היד.חסר

למשוצי טז,ד יהזקאל3783
 נההלקהאאפלניש?מינ"ט
aptanisementנ 

 היא אפלצמנ-ט הגרסה בדפוסים ככתבי-היד.חסר
 המקורי. מהלעז שריד רק הסואהכפי

פצל טז,ה יהזקאל3784
 תועבה (ח(ח!ס"()שםאבודישימינ"ט

 אנכורישמנ"ט, : כדפוסים קוראים בכתכי-היד.חסר

 אכורישימינ-ט 1ך-ן : "כגעל" של תרעם זהואולי
 שגורה המלה שהעתה גם, ותכן ח(.(חסמסא(,שנ

 כוריושימינ"ט אי"ן הראשונה: ההכרהכהשמטת
bf)risely1ent.חס 

מתבוססת טז,ו יחזקאל3785
שףלתד"א

~)iliede 
 מטונפת

 המאומרים האלה הלעזים כל וכמו בכתבי-היד.חסר
 שייליא"ה(. )כדפוסים: ה-ם נאלמהככר

 עדייםכעדי טז,ז יחזקאל3786
 עולם עד שייגל"אאיניושק"א

siegleen~usca 
 אנמק"א שבדפוסים: כגרסה בכתבי-היד.חסר

 )ר' הח"ד של תחליף בגימ"ל רואה אראשיגל"א.

 776נ(. מס'לעיל

נכפ טז, יחזקאל3787
 נכומתהיו אפייטתדי"שפורינ"ט

afeitiedesfurent 
 למצכן הגיעו : כרוכה המשמעות בכתכי-היד.חסר

 : כאן הקריאה המאוחרים הלעזים בכל כמוהמהשלם.

 ליורת אשר נאלמת(. ככר ,הדל-תאפיטיא-ש
 בלעז מופיע שאיש - לתרגום אותה לקויך ישהנקבה,

 5([סוהבח!. -שדים": של-

מת
 ממתקיםנהיו

פני
כעסיי

לאלמה
לסלון

נחר
לחרוך

לחרוך
 לחלוטיןמובער
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דדים טז,ח יחזקאל3788
ידידות amistiedאמ"שטח"ד

 מאוחרת כצורה ברפוסים ומופיע וכתכי-הידחסר
אמיסיא"ש.

 תחשואנשלך טוי יחזקאל3789
 והנעלתי טי"מו"ן טי"י קלצי"יא"י

teia)nש] chalcei 1 עור אותך 
 בכתכי-היד.חסר

 באותלא טז,טו יחזקאל3795
 יהיההמא

 לבואלא ייר"ט אינו"ן אביף"ר נו"ןא"י
iert1 חםח avenir, יהיהולא ש ח)(ח 
 את שבץ המתרגם המיאה כסי ככתבי-היד.חסר

 ומצא להתרחש- צריכיפ "יו שלא "שכריסן :המסוק
 הגרסה העברי. למקור המהאים כפול צרפתיתיטוי

 )אולי אתטר"א איפ"ן אכמ"ר פ-ןשברפוסיט:
 העתיד אח הביט לא  שכבר בוסן שנעשהתיקון.
 לקרוא ורצוהעתוק

 א-
 ס חוח 8 אאיןשקטר-ח נו"ן

.(flslta

ותפשקי טז,כה יחזקאל3796
 ופישקת " achulvL'isus אקלבי"ם"שא"י
 הסל בזל של הגלוסרים לפי הפענוח בכתבי-היד.חסר
 איאקחשמ"ש. רק: לפנינו כיפרץ.

וחזנים טז,כח יחזקאל3797
 אותםוסגרת אאיל"ש אינשיר"שא"י
 ( enserus ב5ו(

 "לסגור- כאן בכתכי-היד.חסר
 "להתעות. במובן

 סגר כארץ הם -נבכים : יד4 שמות )ר'להביך"
 המרבר"4עליהם

 טז,לא יחזקאל3798
 2;4(ו[סקפרלידי"ץ

 בכחני-היד.חסר

 טז,לא יחזקאל3799
 l()ierלויאי"ר

 2;;יי[. לויאי"ץ : קוראים ובדפוסים בכתבי-היד.חסר
 הגלוסרש השם. של כזאת צורה קיימת הייתהאולי
 -d(,uairL היום של בצרפתית שהיא צורה.פתנים

)-מוהר"(.

 ]נחשת[ )נחשתך( טז,לו יחזקאל3800
פונ"ץ

 זח)"
 ן א כ ) ת י ע ק ר ק

 :תחת(במשמעות

ערבת טז,לז יחזקאל3801
ערבבת melasמיל"ש

 לפי בפרט מאוחרת, נראית והצורה בכחבי-היד.חסר
 מאלא-ש. שלפרנוהכתיב

 טזן יחזקאל3790
 טי"י פוציילי"שא"י
1"f(tielis ס 
 כלבד. שלי כהיפערה ומובא בכחבי-הידחסר

 שהנו"ן משער, ואי איפוצתושטוי"י.בדפוסים:
 בלעז גם טוי"י, )הכחיב לס"ד במקוט כטעותבאה

 את גם ל-;י(((. ;ש כץ המעכר על מצביעהקודם,
 נגזר הוא אכל במילותם, מצאתי לא [;[(ן:א([הפרזל
 )-עטופה"(. ו1פס1 מהשםבקלות

משי י טז, יחזקאל3791
משי ~seidtשתד"א

 יש שוויא-ה הדפוסים: בגרסת בכחבי-היר.חסר
 הקורמים(. בפסוקים ,ר' הדל"ת להאלמת גםסימן

ואערך סז,יא יהזקאל3792
 אותךוקישטתי טי"י פרי"יא"י
));parei ) 

 ככתבי-היד.חסר

כליל טז,יד יחזקאל3793
כתר (ח,ח)((קורונ"א

 בכתבי-היד.חסר

טלאות טז,טז יחזקאל3794
מטרלאות palastredesפלשטרידי"ש

 פלטריא"ש שברפוסים: הגרסה ככתכי-היד.חסר
 היא הבעיה palatrees). ? ן מאוחרת צורההיא

 "טלאוח- כאן כי המלה.במשמעות
 להיות אמור

 הובן ה"טלאי" כמקור, שכמו תתכן, היופי.כליל
 שורם, מצנעים חחיכוח שיבוצי של אומנוהכמעשה
 למופת.והתוצאה

ותחבשך
 אותךועטפתי

יל(שס
 רכילותדיבור,

אחנן
שכר
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 טז,מ יחזקאל3802
 טי"י טרישפירצירונ"טא"י
)"1tresperceront ס 
 בכתבי-היד.חסר

 טז,מז יחזקאל3803
 ם pleut פליאו"טא"י
 "ולוא" כמו "הלואי" : מפרש רש"י בכתתי-היד.חסר
 )"למצוא מהפועלסין19ק הצרפתי התרגום אתומביא
 כלל כדרך זו,  במשמעות היום עד המשמשחן"(.

 וכדומה. plaise 1מ1ק, ciel au ה': הזכרתכתוספת

קט טז,מז יחזקאל3804
קטן pichotפיקו"ט

 דרום-צרפת. מלשון הקטנה מלת זו נכתבי-היד.חסר

 ]ברית[)בריתך( טז,סא יחזקאל3805
 אבות נחלת patrenadnieפטרימוני"א

 בכתבי-היד.חסר

כנף ג יז, יחזקאל3806
כנף eleאיל"א
 נכתכי-היד.חסר

צמרת יז,ג יחזקאל3807
צמרת cimeצימ"א

צפצפה יז,ה יחזקאל3808
ערבה salcheשלק"א

 אכל salzaals היא הרגילה הצורה ככתבי-היד.חסר
 ה-א( שכן קיימת, הנ-ל הצורה שאף להניח,סביר

 נגזרות מלים ככמהמופיע

 יז,ז יחזקאל3809
 amasaאמש"א

 בכתבי-היד.חסר

 יז,ט יחזקאל3810
 fueilieפואיילי"א

 בכתבי-היד.חסר

 יז,כא יחזקאל 1381
 אישפנרו"ץשירונ"ט
espanLiuZserk)nl 

 בכתבי-היד.חסר

רך ת,כב יחזקאל3812
 )שמרכיבים חוטר greifeגרייפ"א

 אחר( באילןאותו
 grifie כדומה( )או גרפי"א הגרסה כתבי-ידבכמה
 אחרת(. במשמעות שם 1352, מס' אה"ל)ר'

תלול יז,כב יחזקאל3813
 מגובב amonceledאמונצילי"ד

משלים יח,ב יחזקאל3814
 משלים מספרים esenplanzאישנפלנ"ץ

 בכתבי-היד.חסר

בסר יח,ב יחזקאל3815
יין-בוסר werjuzויריו"ץ

 מתוך כיירגו"ץ, קוראים וכדפוסים כבתכי-היד,חסר
 בגימ"ל. ויו"ד בבי"ח וי"והחלפת

תקהינה יח,ב יחזקאל3816
 ולא סבילה, לצורה מצפים היית בכתבי-היד.חסר יקרי agaLertlntאגצירונ"ט

 הנראה כפי הוא זה במובן הפועל גס זו. כמופעילה
 הלעז. במקוריות ספק להטיל מקום וישמאוחר,

הדא יח,יד יחזקאל3817
דהבחין ס aper~ut אפירצו"טא"י
 בכתבי-היד.חסר

יתכן יח,כט יחזקאל3818
 מוכן מסודר, afeitiedאפייטיי"ד

 הראשון החלק שהושמט להניח, יש בכתבי-היד.חסר
 "יסתדר, והמשמעות afe~tleLI [seral הלעזשל

יתאמת".

שובו יח,ל יחזקאל3819
לשוב retIlrnerריטורני"ר

 בכתבי-היד.חסר

ונצרבו כא,ג יחזקאל3820
 להתכווץ retreireריטרייר"א

מרוטה כא,יד יחזקאל3821
 מצוחצחת forbideפורביד"א

ובתקוך
 אותךודקרו

ולא
 יתןומי

כפנה
קיבץ

 ]טרפים[)טרפי(
עלה

יפריטו
 מפוזריםיהיו
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ברק כא,טו יחזקאל3822
ברקים מטו(חנ1קפלנדור"ש

 3736. מס' לעילר'

 ]אבחה[ )אבחת( כא,כ יחזקאל3823
 צעקה נביחה, glupisinentגלפישמינ"ט

 החללים, צעקת את מצינת רש"י לפי חרב""אבחת
 החרב. כהסשפגעה

ולא כא,כד יחזקאל3824
 קרקע )להכשיר לשיא esarterאישרטי"ר

 הקוציםבעקירת
והסלעים(

קרא כא,כד יחזקאל3825
בוחר (ת1158לישנ"ט

 א( סיכות: משתי מפתיע זה לעז ככתבי-היד.חסר

 בקידומת מורבכים פעלים שכיחים זוכמשמעות
 אישליר"א)כגון

_(eslire 
 הפועל הבימני צורת ב(

 מתאימה נראית אינה "כבחרו"( לתרגם יש אם)אף
 בכחבי- המופיע הקודם ללעז נשווה אם ובפרטכאן,

 כגזה יחזקאל3831
 desirerדישירי"ר

 בכתבי-היד.חסר

 כג,י יחזקאל3832
 justicesיושטיצי"ש

 בכתני-היד.חסר

 כגדא יחזקאל3833
 weineredויימטי"ד

 כג,יז יחזקאל3834
 eslochierא"שלוקיי"ר

 כג,כג יחזקאל3835
 semonzשימונ"ץ

 בכתבי-היד.הסר

 כגיל יחזקאל3836
 feisantפי"שנ"ט

 3209. מס' לעלך

 כג,לד יחזקאל3837
ותמצצי suceras 1 שוציר"שא"י
 בכתבי-היד.חסר

חורמי כג,לד יחזקאל3838
לכרסם rodreרודר"א
 את המביאים כתבי-הרר בכל כמעט יש מפתיעבאאן

 במחצית בסופה. אל"ף כמקום יו"דהגרסה.הזאת
 לא )בכתיב ronjier רווי"ר גורסיםכתבי-היד
  שונה. לטימ שמגזרון אף משמעות, באותהאחיד(,
 שמצאת רידונ5"ר, - רודונה"ר הצורה כאןואץ

 1958(. ומס' 479 מס' אה"ל )ר' אחריםבמקומות

לאשר כג,מ יחזקאל3839
למקום lue 81 לו"אא"ל
 וכחבי-היד.חסר

כחול מ כג, יהזקאל3840
 לעינייםמשחה colireקוליר"א

 אולי )?(. אוקליר"א וכדפוסים: בכחדי-היד,חסר
 כמשחת )"לצבוע 'acolirer אקולירי"ר לקרואצריך

כחול"(.

ותש
להתאוות

שפוטים
עונשים

 ]עגבה[)עקבתא(
תורפה

ותקע
לנקוע

קרואים
מוזעקים

עשה
בעשותם

ומצית

 כא,כו יחזקאל3826
 carforקרפו"ר

 בכתבי-היר.חסר

 כא,כו יחזקאל3827
 traistטראהש"ט

 בכתבי-היד.הסר

 כב,ד יחזקאל3828
 parledizפרלידי"ץ

 כג,ג יחזקאל3829
 atenvirentאטינבירינ"ט

 הגלוסרים מעיכה. של במוכן כאן בכתבי-היד.חסר
 )"לשבור, exachier מהפועל צורותןתנים

למעך"(.

ותעגב כג,ה יחזקאל3830
 הדרך מןלסטות esweierאישויי"ר

 הדרךאם
צומת

קלקל
משך

קלסה
 רכילותדינה,

עשו
הדקו
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כבודה כג,מא יחזקאל3841
מקושטת paredeפריד"א

חלאתם כדיו יחזקאל2*38
קצף escumeא"שקומ"א

מדורה כד,ט יחזקאל3843
 סדורהאח, foadeפואיד"ה

 המאוחרת הצורה מופגשה כדפיציט בכתבי-היד.חסר
 foee.פופ-ה

החח כדיי יהזקאל3844
 התבשילים( )את לתת adorserאדורשר"ר

 ולדבוקלהישרף
בסיר

האנק כדית יחזקאל3845
 מתמוטטהיה דימומ"ץכשא"ש
denwnilseies 

שפם כד,כנ יהזקאל3846
שפם grenonגרינו"ן

 ליד קימת שלפנים הצורה בכתברהיד.חסר
.gerten

ונמקתם כד,כ3 יחזקאל3847
ותתמוטטו דימוני"ץ שירי"ץא"י

denwni~serez ? 

 wwl] )ששיטך( כהיו יהזקאל3848
 תאווה שאיפה,נולושימינ"ט
golosement

 -לשק רה"י: של בפקששו ל9-וא יש הסיאה'כפי
 "שטף". כטרוםקיטף"

 כה,טז יחזקאל3849
 marcheמרק"א

 ככחני-היד.חסר

 כו,ט יחזקאל3850
 קוליד"א ל"אא"י
 פירייר"א ש"אד"י
 מאוחרת צורה כרגיל, ובדפוסים, ככחדי-היד,חסר

coleeשמיה מעם מודסס פיריר"א דלי"ת. בלי 
 הפירוש.כסוף

קהלו כו,ט יחזקאל3851
 בליסטרתושל שארכלישט"אד"י

s'arbalestede 
 שי"ן, כלי דשארכליט"א, בדפוסים ככתבי-היד.חסר
 זד[(. מס' אצ"ל )ר' מאוחרת צורה זוגם

משפעת כויי יחזקאל3852
 מהשפע de 18 מ50[10 פוישו"ן ל"אד"י
 ככתבי-היד.חסר

חתיתם כו,ת יחזקאל3853
שבירתם דיפרייניימינ"טלו"ר

defreiniement]0] 
 כדפוסית המצויה הצודה בכתבי-היד.חסו

 מתאים "שכירחם" לפעמך. קשהלורדפרתמנ-ס
 למשמעם כך כל לא אך "חתיתם". שללגזרך
 א"שפרחמעיס לנ"ר אחרת: אפשרות "ןהפסוק.

esfreement]0פחדם". י" 

 כז,ג יחזקאל3854
 portפור"ט
 בכהבי-היד.חסר

 כז,ה יחזקאל3855
 weileרייל"א

 כז,ה יחזקאל3856
 eastמש"ט

 כזיו יחזקאל3857
 chesneקישנ"א

 ]משוטים[ )ט12נןך( כזיו יחזקאל3858
 פשוטים reimsרים"ש

 ]קרש()קרשך( כדיו יחזקאל3859
 ספינה( )של הגהפתררמי"ל
governeil

 2מפרש[ )מפרשך( כז4 יחזקאל3860
 )בגרמנית( מלה fehteIשיג"ל

 יםמבואת
נמל

מפרש
סיר47
וגרן
תורן

אלונים
אלון

חוף
 ספרגבול,

 קבלוומחי

periere58 de 
 בליסטרתושל
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 ]מפרעת)מפרשך( כו,ז יחזקאל3861
 סקרש weileוייל"א

נט כזיז יחזקאל3862
מוט percheפירק"א

 בדקךמחזיקי כז,ט יחזקאל3863
 בקעך מתקנים קריוצ"א ס"אאפייטיאנ"ט

crewace18 afeitiant 
 אפייטיאנ"ט וכדפוסים: ככתבי-היד.חסר

סאקראוצ"א.

 ]מערב[)מעדבך( כז,ט יחזקאל3864
 עבות garant~eגרנטיא"ה

גמדים כז,יא יחזקאל3865
 אחת אמה כף andois ?( ) ?(אנדוי"ש)

 במילותם. הזאת כמלה מצאתי ולא ככתבי-היד.חסר
 תואר alnedis, אלנידי"ש שלפונו היא,ההשערה

 "טמד"(. כלומר )"אמה", alne מהשםעזר

 כז,יא יחזקאל3866

 cuivrinsקויברינ"ש
 ככתרי-הוד.חסר

 כז,יב יחזקאל3867
 estelnאישטיי"ן

 נכתבי-היד.חסר

 כז,טו יחזקאל3868.
 paonפאו"ן

 כז,טו יתוקאל3869
אישקרבונקל"א
escharboncle

 הצורה חת 5*6! מס' באה"ל ר' בכתבי-היהחסר
 -es5 ש"קידומת ממחים, charborKle.הסקנ"לה
 לפס lesdes המדוע שכיחות .בגלל בטעותנדבקה
המלה.

מנית כז,ת יחזקאלסך%%
 אגודהענף, trocheטרוק"א

 הצומחת חנטה הן מניח" -חטי זה פירושלפי
 ענפות. שיבליםבקבוצות

פוג כז,ת יחזקאל!387
אפרסמון balsmeכלשמ"א

 ו24. מס' אהד ר' בכתבי-ה"-.חסר

עשות כז,יט יחזקאל3872
משי"ש

~ases ,עשתות.גושים 

מכללים כדכד יחזקאל3873
קישוט paremencפרימינ"ט

 פרימינ"ץ הרבים אח מוצאים אחד בכתב-ידיק
.paremenz

 נגנזים[)גנזי( כז,כד יחזקאל3874
 )בעיקר קופסה escrinאישקרי"ן

לתכשיטים(

תגדלי כד כז, יחזקאל3875
 ארמי( )בתרגום-

ארונות jafreitesיפרייטי"ש
 שיפריט"ש שכדפוסים: הגרסה 154. מס' אה"לר

 השי"ן של המאוחרת מההגחה הנראה כפימושפעת
 שהמלה מצוין. ככהבי-יד בהקדמה. ר'ובגרמנית?(.

 ככר נתקבלה היא הנראה. אבל;כפיגרמנית.
 במלה השתמשו רש"י של שכסביבהו אלאבצרפתית,
 הבא. כלעז ראחרת.

מגדלי כד כז, יחזקאל3876
 ארמי()בתרגום

ארון armeiseארמייש"א
 armoire), )היום: armeire של מקבילהצורה

 המלה: אחרי שכתכי-היד, באחד רקנמצאת
"וכלקרננו".

שרקו כז,לו יחזקאל3877
לשרוק siblerשיבלי"ר

תכנית כח,יב יחזקאל3878
 תמרנה peintureפיינטלר"א

 בכתבי-הידחסר

)שלטיהם(
]שלטים[

 )לחיצים(אשפות

בדיל
בדיל

הבנים
טווס

נפך
 יקרה( )אבןאודם
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ממאיד כח,כד יחזקאל3879
 עוקץ נוקב, poiniantפוינינ"ט

חחים כט,ד יחזקאל3880
קרסים ainsאינ"ש
 באה"ל )א-ם( ל-~aim מקוהלה צופה בכתברהיד.חסר
 חשד. 119פס'

בקו4קו4תיך כט,ד יחזקאל3881
 בקשקשותיך אישקרדי"ש טי"שאי"ן

eschardestes ?ח 
 שלפנינו: בדפוסים כבתכי-היד.חסר

 או טעות )או ח? echartes tesאינסיוואיקרטי"ש
 מאוחרת(. מקבילה,צורה

ונטשתיך כט,ה יחזקאל3882
 אותךואשטח טו"י איטינדרי"יא"י
)0]etendrei ם 
 כי מאוחרות, נטווח הצורות ככתבי-היד.חסר

 א"י הנראה כפי קוראים החנו רש"י שלכלעזים
 ?. estendrei אן טי"יאישטינדרי"י

תשב כט,יא יחזקאל3883
 מיושבתתהיה אשייאייד"אשיר"א
aseijedesera 

 אשיגיא"ה בדפוסים: לפרנו נכתבי-היד.חסר
)מאוחר(.

מקרח כט,יח יחזקאל3884
קרח chalveקלכ"א

 בכתבי-היד.חסר

מרוטה כט,יח יחזקאל3885
מקולפת Peledeפיליד"א

 )מאוחר(. פליא"ה : בדפוסים בכתבי-היד.חסר

 ל,ה יחזקאל3886
 garantieגרנטיא"ה

 3386. מס' לעילר'

 לא,ג יחזקאל3887
 cimeצימ"א

 לא,ד יחזקאל3888
 fosezפושי"ץ

דליתם לא,ז יחזקאל3889
 5?ונ?[י טריילי"ששי"ש

 שלד הדלירת 5?5

 לא,ח יחזקאל3890
 chasteniersקשטינייר"ש

 לאיטו יחזקאל3891
 pasnaerפשמי"ר

 לב,ו יחזקאל3892
 צפותך פלוטימינ"טטו"ן

flotement100 שאתה : 
 קוראים: בדפוסים בכתבי-היד.חסר

 אולי: פורטימינ"ט[. טו"ן ]צ"ל:"טונפורטמנ"ט"
 מתקפל זה אק אבל ישא(, שאתה )העובדה,מריאתך

 ח4ל כזל של הגלוסרים לפי תיקנתי לכן הדעת.על
פרע.

אפקים לבד יחזקאל3893
נחלים riwiersריוייר"ש

 ופלא ומכאן ריבירי"ש, שט [*9, מס' אה"לר'
 ח"ו לכק דגושה לא כי"ח נק חמורה הכחמההכחינו
 הצרפתיות. המליםכחעחיק

 לב"י יחזקאל3894
 מא"4מי"ששי"י

meismessei 
 בכתבי-היד.חסר

 לג,ב יחזקאל3895
 badeteבדיט"א

 3337. מס' לעילר'

 לד,ד יחזקאל3896
 5?05(8010דולורושי"ש

 לד,כ יחזקאל3897
 meigreמייגר"א

 בכתבי-היד.חסר

ערמנים
 ערמוןעצי

עלפה
להתעלף

צפתך
)העובדה,

ערב
ערבות

 ]צמרת[)צמרתו(
צמרת

 לו,ג יחזקאל 3898 ]תעלות[)תעלתיה(
 parlement פרלימינ"טחפירות

 לנפשואיש
 עצמואת

צפה
משקיף

נחלות
כואבות

רזה
רזה

 ]דבה[)דבת(
דיבור
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ונקטתם לו,לא יחזקאל3899
 להתמוטט demonirדימוני"ר

וקרמתי לזיו יחזקאל3900
 גלד ואעלה ואקרום, קרושטירי"יא"י

crosterei? 

וכשבבתיך לח"ד יחזקאל3901
 הדרך )מן להשטותאינויישיי"ר
enwoisier)הטובה 

שואה לחיט יחזקאל3902
ערפל bruineברואינ"א

 4239. מס' להלןר

מדרגות לח,כ יחזקאל3903
מדרגות eschelonsאישקילונ"ש

 eschaliers, א"צקלייר"ש קוראים כתכי-ידככמה
 פרוכנסאלית.מקבילה

במסק לטיט יחזקאל3904
 נשק ככלי arn]ures ?0 ארמורי"שאי"ן
 ארמידורי"ש כמקום מאוחרת הצורה בכתבי-יד.חסר

.armedures

 לט,כא יחזקאל3905

 justiceיושטיצ"א

 מ,ז יחזקאל3906
 apendizאפינדי"ץ

 590. מס' אה"לר

 מ"ט יחזקאל3907
 הנסרים ומערכות לטר"ש שי"שא"י
latesses שלה ס 
 הדפוסים נדרסת התיקון ככתכרה-ר.חסר

 יש ואולי כך כל רצון משביע איר)אש"שלטינ"ץ(
 'latiz) כמו laterbI נמרח )מלה 2ח8(18 לט1"ץלמלה

 סביוא. עתרמשמעות

גבול מ,יכ יחזקאל3%8
גבול asomeilאשומת"ל

 3466. סו לילר

המרים מ,טו יחזקאל3909
 כותרות pomelsפומיל"ש

 מצמים הינו רש"י סול ההסבר ולפי בכתבי-ר,יד.חסר
 palme). )פלמ"א מ"דקל" עזרת למלהעתר

רצפה מ,ת יחזקאל3910
רצפת-קרעתם planchierפלנקת"ר

 כלנקעו. קוראים: וברפוסים בכתבי-היד.חסר

לשכות מ,ת יחזקאל3911
חדרים chanbresקנברי"ש

 בכתבי-היד.חסר

אלמות מיל יחזקאל 1239
קמרונות arwoluzארוולו"ץ

 של בגלוסרים למלה תרגום ואין בכתבי-הידחסר
 קהוה )ארבו"ץ( הדפוסים גרסת את כזל: ושלפרת

להעמיד.

 ]אילים[ )א"4י( מ,לז יחזקאל3913
 חנויות meiselinsמיישילינ"ש

 נגזרת היא אבל במילונים, מצאתי לא המלהאת
 להסח, ואפשר )"אסלע"( meisel מהמלהכקלות
 בוסם ונהיו כפי בקשתות, בזהה צורת מצהאשהש
 המומק מירות כגלל אולי בימרהבינתם.חנויות

 אשישפיארקא"ש, אחר: לעז מקדימיםהדפוסים
קרי:

 א-
 ( porches ses פורקי"ש שי"ש

צלע
יציע

אתחתם
מוחזקים

 ונסבהדה"ב
 לולייניותמדרגות

 ונסבהחה"מ מא,ז יחזקאל3917
 לולייניות מדרגותוינדילשטת"ן
tvendelltein)בגרמנית( 

)משפטי(
]משפט[
עונש

תא
יציע

ואישו

 "ופרוזדוריו"(.)

 מאיה יחזקאל3914
 apendizאפינדי"ץ

 בכחבי-היד.חסר

 מא,ו יחזקאל3915
 porprisפורפרי"ש

 בכתבי-היד.חסר

 מא,ז יחזקאל3916
 wizוי"ץ
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 שטיט שוי0ץ"ל לצורה כדפוסים חיקן כאןש
schu~indelsteht'3369-3368(. מס' לעיל )ר 

אופקים מא,טז יחזקאל3918
 )עמודים אומנות piliersפילייר"ש

הומכים(
 פיליר"ש 512 מס' באצ"ל כמו לקרוא ישאולי

pilersמשמעות(. )כאותה  

עב מא,כה יחזקאל3919
קורה trefטרי"ף
 מס' ולהלן 785 מס' באה-ל ור' בכתבי-היד.חסר
 trev. מקבילה צורה4381

לשכה מביא יחזקאל3920
 הלשכות איזור chanbredizקנברידי"ץ

 ימקום רש"י של פירצפו אח כס-אח תואםריעו
 )השעה  הלשכוח מכלול כלומרהלשכות".
 3003(. מס' לעיל erbediz,אירבה-"ץ

 מדכא יחזקאל3921
 comandiesקומנדיא"ש

 בכתבי-היד.חסר

 מד,טו יחזקאל3922
 איגרירינ"טקנ"ט

egarerentcant 
 0-אות שברפוסים והגרסות בכתבי-היד,חסר

 קאםילקוארינ"ע... :קנאושאד"ר.משובשות

)פארי(]פארים[ יח מד, יחזקאל3923
קפיל"ש

~hapels 
 כרבעים

 ככתבי-היד.חסר

מטע יח מד, יחזקאל3924
 בדעה ח( suiere 18 שףיר"א ל"קאי"ן
 ולא (5060 למלה מצפים היע ננתמ-"י.חסר

~uiere
 "ססדסוט, כלל בדרך שמשמטתה
 טשטוש שהיה מסתבר, אלחספו3]שספרעץדור[".

 מןמסים

 שח-

 המלים.

כפום מד,כ .יחזקאל3925
 לפי הששר אתלספר amolerאמולי"ר

 קווהמידה

 כפי בעצם תה "תנניתן modlenwle,מלשע
 ולא גוויל לא אוסר: רש"י וכן מסתפרים,שאושע
 )צורה אמחרלי"ר[ש[106חפ סרס אחד כהב-ידגדיה.
 כפי הרדכ אך aneller אמוללי"ר ואחריםקדנה(
 כאן.ש0-שם

להניח ל מד, יחזקאל3925א
 להשח aposerאפושי"ר

 בכתבי-היד.חסר

בת יא מה, יחזקאל3925ב
 )מידת גדולהחבית muiמו"י

הלח(
 עד בצרפת בשימושהיתה זו סידה ככתבי-היד.חסר

 ככתיב6[ט)ה. כלל כדרך אחריט, כמזודיםהמהפכה

המנה מה,יב יחזקאל3925ג
 מאה )משקל המאה cent 10 צינ"טל"ו

שקלים(
 בכתבי-היד.חסר

 הבתיםעשית יד מה, יחזקאל3926
 מידות עשר . מישררי"שדי"ץ

mesuresdiz 
 )דיצמדור"א(. אחד נכתב-יד רקמצוי

אחת טו מה, יהוקאל3927
 ביותרהמרב meilor 10 מילו"רל"ו
 ככתביהיד.חסר

לפס יד מר, יהזקאל3928
 בחזקה, ללהוץאישפרישי"ר

espreserלבלול 
 אולפרישף"ר שברפוסים הגרסה בכהכרהץד.חסר
 פזחונשת.ודחי

לרה יד מן, יחזקאל3929
 לכתת esmielerאישםחלי"ר

 אימללתם. : קורא-ס בדפתרם בכתברהיד.חסר

)טקצועי( כא מו, יהזקאל3930
]מקיועימן

זהות anglesאנגלי"ש
 בכרכי-היד.חסר

פקיעת
משמרות

בתעות
 תעו מרי-כא
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מפכים מזיב יחזקאל 1393
רותחים 1חש6011בוילינ"ט

מצניעות בייננך בייאונ-ס, נתבי-היד:גרסות
 רקנמסה המקובל שלפי [, האות המסת עללכאורה

 עשרתרי
הושע

 ? הינםבמאה

אפסים ג מז, יחזקאל3932
קרסוליים chevilesקיבילי"ש

שחר ה מז, יחזקאל3933
לשחרת noerנואי"ר

 בהליכה. בהם לעבור כשיאפשר מים. הם-מרווחו"
 שחי"ר קוראים מכחכי-היד כאחד כשחיה. רקאלא

,noderה-4. נאלמה טרם שבה ישנה, צורה 

הגלילה ה מץ, יחזקאל3934
 מים מקתה ויצה, marescמריש"ק

רדחים
 הספר"(, )-הגבול. marche~ 18 לאמוק-א :נרפשים

 לכן "הגלילה". להרגם טוב יהר הרבה מהסיםתה
 דמית בגלל או כמלה סלה כאן שהוחלפה לשער,יש

 הבא. הלעז בגלל אוהצלילים

)בצאתוגבצות[ יא מז, יהזקאל3935
 מים מקווה ויצה, nlarescמריש"ק

רדודים
 בכתבי-היד.חסר

  העזר לריבדי יח מח, יחזקאל3936
 למשרתים servanz 85 קוירבנ"ץא"ש
 א"שארבנ-ס שלפרש: דירסה חת כס"מ-"י.חפר
 תישמם. בלי להעמידקשה

(ImaKna מח,כ יחזקאל3937
 פרוור porpnsפורפרי"ש

 לאר. ש"נאהוה"שכוסה.

 בספירה. משכון 3938-פ394הס'

ורדפה ביט הושע3941
לרדוף porchacierפורקציי"ר

 מפתיהאנכי YU,1 הוושע2*39
 אטשוך atreireiאטרתרי"י
 )"להחמף, lozanjier לחוי"ר קוראים:בדפוסים

להסעות"(-

סחורה ב ג, הרקוע3943
 מיקוחקנקן, bargelnieכרגיימ"א

ופחדו ג,ה הושע3944
 שוינשפו iaspireront אינשפידירונ"טא"י.

 החסר הלרץ, הנשימה-. כלות ער "רוצוכמובן
 אינשיפירונ"ס סכתכי-היד באחד נקראכרפוסים,
 כרנדין הצוערה על עולה קוהשערתי לי,וטנאה

eyspondront.)-בתבתם נשלשה )"וידינה 

 אינשתזנ"ס לפענח שאסשר גרסאות ישאחרים
ainserDnt,לדעת במגור זה גם יחרדו"(, )"ידאגו 
 : ברנדין אצל כאוב הניל, הלעז סעמח בסוףכמירין.

 אחר-כך( שחזת ]ושחו ח צטש4 5ש180[ 45[ע8"
 ]כלומר: reconuyst רקמיש-ט... מפנץ()ףדא

 והאכר. סכתכ-יד נלקחה הזאת הנרססתכיר-1".
 הנראית הזאבו ד,ויספת פירוש את לברדואיאפשר
 לגמרי. מהומהבעימי

 דייג התשע3945
 chesneקישנ"א

 ד,ע התשע3946
 ,8180גלנ"ט

 דגיג ההשע3947
 1ח011אולם"א

 ד.יד ההשע3948
 delaserדילקף"ר

אלת
אלת

 אלתדה"א
כלוט

אלה
מ"ש

יבם
"wpfin~
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 ו,ט הושע3949
)חסי

 מחכירן
 בחכה דייגים aiadorsאיסדור"ש

 כלי- הם ש"חכים" יחר, ניאה כפסוק אך מסתבר,כך
 מקצועי, מונח במלה לראות אפשר ואחקהדחג.
 הדיג. של החכות מצרכת אתהסתתן

שברת ותא הרשע3950
הוללות enweisdureאימי"שדור"א

 עיצור יש ובקודם זה כלעז משובה". "ששב,לשוו
 שה-8 ספו המראה כפי מעכר, תמעח כלי ה-4לפס
 נאלמת. יותר או פחות ככרהיהה

הגצו חיט הושע3951
 תנינים כמונהגואינדרגונירינ"ט
endragonerent

 לתרום נדמו המאפים ישראל בו זה פירושלפי
,(dragons)ר' התוותיהם, אחיי קילל ההולכים 

 3605. מס'לעיל

קצף י,ז הוושע39$2
קצף escumeאישקומ"א

טלטלה
 בהרבהדקורה
דקירות

מצמד
 דרבןסלמך,

מעצן
טושכ

האושם
 אינקולפיד"א איר"טאי"ד

encolpedeert ed מואשמתותהיה 
 בכתב- יק הנמצאת 8ע החאפר טלה בדפתרם.חסר
 הפרעע לפר התאה כן אם אלא טעהרונ אחד,יך

 מהאיום".נרמה

יואל
עבשר אית יראל3957

 עובשלהעלות nwisirמוישי"ר
 צידקל"ש דשוא דונ"ש : מוסיף שכתבי-הידאחד

 do~es'dewz ?י"לי"ש( דשו", שמ"ש)קף:

cerclesa-e3w) לחישוקים"(. מתחת 

 דיי יואל3958
 coltresקולטרי"ש

 דיי יואל3959
 sarpesשרפי"ש

 יא ד, יואל3960
 GaSeמש"א

 ד,טז יואל3961
 abrierאבריאי"ר

 aal])אחיכם(
 מחרשות שלקנקנים
 הפולחות)היתדות

 הקרקע(את

)מזסוווסם(ןמזמרות[
 מזמרותמגלים,

פתת
 עשתגוש,

מחסה
 לחסות מהסה,לתת

 י"א ההצע3953
פורפוינט"א
porpoiate

 יא י, היצע*395
 aguilonאגהלו"ן

 יגיג הושע3955
 seleערל"א

 יד,א התשע3956

עמוס

הרצות א% עמוס3962
פצירה limeלימ"א
 והגרשתם ארמיית מלה אלח לעז, איהעיפינ"א
 נטעות.ונתבו

טופפים ב% עמוס3963
לחשוק goloserמלווו"ר

 ביט עמוס3964
 chesrwsקישני"ש

 דן עמוס3965
מגשור,קנפמ"א

chanpanieשדות 
 שרה. כמשמעאכאן

 ד,יא עטרם3966
 tisonטישו"ן

 וזד עמוס3961
 copleקופל"א

אקלמם
אלונים

חלקה
 שלאיזור

אוד
אוד

מרבק
צמד
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 חיג עמוס3968
 pasrnerפשמי"ר

 a~anl])חנף( א,ג עובדיה3969
 הדד שבך, freiteinieפרייטחני"א

 efractanea. מאוחרתמלרימת

פיק אייד ערבדיה3970
סדק trogטרו"ג
 שם דרך עצאים שהבודחים יטקום ממכיר;רש"י

להמלם".

 ולעודצ"מ א,טז עובדיה3971
 מבוכה הלם, עילפון,אישטורד"צו"ן

estordison

צרפת א"כ עובדיה3972
צרפת Franceפרנצ"א

 בעמץ )ר ל"פוהרים" הז" הפירוש את מהחסח4ץ
,21-33(xxxv~ RB Poterim( I/es tM"Banitt: 

 ט"(. ץ, א' )מלכיס שבסהשה עיר צל מצמןהפשט

והטפט א,כא עובדיה3973
להעניש justisierיושטישיי"ר

ירנין
 החבלרב אג יונה*397

קברמט governdorsגוברנדהר"ש
 כמחסת יחיד א( הפהרומט: שאלה. מצינההקף"ן
 כשם הנתסס "חבל", כהרגם הלעז ב( ?(; )הישא
 נקראים הס שאף )"המלחים, המלחים שלכללי
 ההאי שכרפוסים 'governeil~ נוכרי-"ל הים-(.תיכלי
שגיאה.

התעלף ד"ח ירנה397$
להתעלף pasmerפשמי"ר

מיכה
אצל א,יא מיכה3976

 התקרבות ajostenaentאירשטיסינ"ט

 להתעשר כרי eh זה צסאש נתש בורם גהתטפי
בקלוה.

נוקדן ביד מיכה3977
 שדדו אנחם נו"ש דישגטירינ"טשקמ"ש

00$desgaterent sorns ארתפ 
 של סחוג היא שלצמגו הפועל צורת כי מסב-ר,רש"
 בגרסת ו-שדדות"(. )"נשדדי" ומכילמעיל

 ור"מ: טשי במקום טעות המי"גהדפוסים
 בצרפתית ovn )אף דיגשטירינ"סדייק~סירינ"טא

 נזרק(. מאותו ddvaster מול [ס(84 לפ"ם

 לי ימ"שאיך . ביד מיכה3978
 אמיא דישטולדר"א ש"יקומ"א

destoldraש coee אליי שבהמצד 
 8[שוה

 דישטוררר"א מכתבההיד( כאחד )כמוכרפוסים
aestorneraמשמעות. כאוהב  

קלחת ג4 מיכה3979
 מים( )להרתחתדודקלדהר"א
chaldiere

 השפטדה"ב דיג מיכה3980
 "וכחה dereisnementדיריישממינ"ט

 3136. מס' לעיר

נרשרנ(
מלא א"י נחום3981

מהשלם asovidאשרכי"ד

 נמוגדה"א בלז נחום3982
פיצוץ bomeכום"א
6הל=  

~taG 
 כהלכה עזר "ש אר שצוום.

 יותר או גרול"( )"רעש bombumסלטימת
 שנהקבלה )"מצצה"(. bomba הנקבהמצורה נכי

 הציה כלי עם ימי-הכמים כסוף ממחשליהכצרותיה
ההודפים.

מ 4 ש
להתעלף



ששףש ואעצם 

טצהגות ב"ח נחום3983
 מקומת dententant se דימינטנ"טש"י

כבר בי נחום*398
.בטאטאו escowantא"שקו2צ"ט

escobant

יש-
 44פפזעןר בחרמשש השול שם עכבר" חשם
 בלש14ן -מםתי" של השיש הבא יו 9אג4 פיליל

 )ל=חא4ושמשיא.
מבלקה ב,יא נחום3985

tsbrechieda aD3ארשנויקהד"א

 לקרוא אסשר כתברהיד של אהדה פרשתלי
 או )-שבורה"( abrisiedcאיושברישייד"א
 )בקרנה(. espartideאישפרטרד"א

 נועבש)רככה( נייד נהום3986
 רכב כלי מכלול chareidedizקריירידי"ץ

הש-
 בםא4נעות סטיק, לא ככ"א -רכבה" את קורא

 מתושעת הדפוסים גרסת יחד". הרכב כלי "כלשל
 הנרסשח עו קטן-(. )-יכנ :ch~rete מהטלהכסהאה

 בגלל hw ערבואוקס. הרכה כוללאשכנתמ-היד
 אהד ד,ןךיאה. על w~nv דימע ושעמיםהרחש
 קויגלףע0 )קרי: קךיגל"ש עי"ש כותבמהם

chariglesse$ רכביה". כלומר" 

 ג% נחום3987
 alemeleחלימיל"א

 ג% נחום3988
 plandurפלנרו"ר

 3265. הס' לנ"לר

 ג,ת נחום3989
 ארנה של להקה כמו לנמשטדי"ץי"מ

18880$)412com 

 חיאדה"ם אן חבקוק3991
 יבלסבמלכים

לעג parledizפרלידיאץ
 יריבה. הרנגלר: אחר ובמקלס "דיבור-בע"מ

תלש-.

 ב"א הכקוק3992
 אפרוכימינ"טמו"ן

 תשא1תסותסי10ק8

 שארמ"אפורשפיי"ט בי חבקוק3993
s'araleforsfeit 
forsfeitגז ovao (וש!ז0ג )שקום כתבי-הנד נכל 

 נלי ;arme' sa חן סיהזפ'5 966(. מס' חה-ל למשלר'
 שרעףי מתירה. הזנות. התפעש אחתהשפסח
 שר. כנוף שנציב מה שלישר בשףוכשהנם

כפיס ב,יא חבקוק*399
 )היוצאים קיסמים do~ursדולדור"ש

מהמיצד(

די נוג חבקוק3995
הרנה צא*אשי"ץ

 צללודה"ב ג,טז חבקוק3996
 רעש קול, תחמאטימאת
 )-לרשואו, זש(ם6 טף8ד"ר מדיהם אתףםבמען-ד

 ),תחי. tinter~ntI טרמררינ-ס או קלל-(למשמרי
 t~bpהשואעו

 Imeu1 )טממהק ג,יט תנקוק3997
 צוגכ צלילי orgendorsאורגימרור"ש

הפ-ימם
~gna 

 ברגב". -מננן המשמחיה אח יק

חוטחנפשך
 נפשו אתמחטיא

להב
להב

ברק
ברק

כשבגובי

חבקוק

 ימשפטואמשפטן אן חביקח39
 עומש אטשולשטיצ"א

צפניה

 נמשפטש[ )טשפטוך( גתו צפמה3998
 עונשכם justicesירשטיציאש
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 .).זכריה
 אסדותעפים,

חסירה
עצמיה

tda)IWhNI 
חלומם

רגל
 עטיפה enwolopementחר8ילאשע"ט

 "צטףפהן ההשג לבץ -רצל" ההחשב בץ הקשרעל
 ןעאג בקר ורן שמיא( לשם". )ולשיני הלבר דודר'

שם-הן

הוה מגי זכריה4803
רצון takntההיצ"ט

 מקב-פן(ear ידיי זכויה4884
 תעלות Fosez nWDnפוחלץ
שזה

 שחי-
Pnnb .כאן בגזבר שלא להדמש 

מלאכי
משא א" מלאמ86*

 )דבר-מה, מטר אשקשקפודפיר"ט
 למקומותשמעבירים

הרבה(
 אחד והנה". הנה "לשאת porporttrמהפשל

 פרדפט"א כטעות( היראה )כסי גורססנתברהןד
 )"מחא"(. profete פרופש"א()קוץ:

אנקה ביב טלאכי4807
 התמוטטות demotwsntentדימוומפמינ"ט

הש-
 פמפית. לצעקה שדניס שמר,

ברית ג,ב מלאכי008*
 )סנורת( סכומ עשב שבונייר"חאירב"א

savonicreerbe 
 בדפוסים. הושמטה הלעו b~v הראובנההמלה

סגלה ג,ט מלאכי4009
משמית estuiאישטו"י

 אהצר(. שרש: )רשא היטב הנשמרדנר
ז -
מרבק ג"כ מלאכי 4010בעלוה יד,כ זמין5ש4

צמד (1ק0( קופל"אפעמונם 128082תאטעטיפנ"ן

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתר
 ,,www .881.86שון


