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נתונים

עבחומו ב, תהליםטיסתהלים

אשרי א"א תהלים011*
חבליהם cordes lor ש קורד רלר

בר בעב תהלים4020התענוגים פל"משמינ"ץלי"ש
 מזק צידהי garnisalentגינישמינ"ט איפ ולכאורה בכהביהיד, החסר זה, לע"כפא

שתו ג'ז תהלים14021' צורתהאת
. gasterenc ט רינגשט נמצאים שאיט לעדם, הרכה מספו ההלים*במסר

 השחיתו
נסה דןליס העודקש.בכתבי-הוד

להתנוצץ reflenberריפלינני"רשהול א% תהלים012*
רצון תיגליםנטוצ plantezפלנטי"ץ
plantezט נ מאפ יחיד. להעת יאי apeiement שלייז'הבאת 
 ]פלגים[)פלגי( א% תהלים4013

אמלל ו,ג תהלים024*נחלים riwiersריוהר"ש
נבוך confonduzקונפונדו"ץ

 הרגיל: )היחס ביחסת-הביא הנראהכפישמל א% תהלים4014
confondud).לנבול fleisereפלמשטר"א

עששית ו,ח תהילים4025כטוץ אנד תהלים4015
 פנסעשערת, lanterneלנטירנ"א מוץכמו bale com בל"אקו"ש
 : וגש" של להסבר מתאים אכל כרפווימ, הסרהלעז יג( )ה, אפימינ"ס עד אתרע, הכאים וכל זה, לעזט

 דרך רדאה הוא כאלו לו ודומה כהה שמאחרה"עק בכהנן-היד.חסרים
 עימי". שכנגרזכוכית

רוזנים ב"ב תהלים4016
שיזם ז,ח תהלים.026* אדוניםאצילים, seniorsסדניור"ש

 להימלטמקום rehssaריפוש"א
 בכתבההיד.ארמסדו כ"כ תהלים4017

התתעצופורקונעךלחרינ"ט
porconsilierent*027ילטוש ז,יג תהלים

לצחצח forbirפודבי"ד.
 בכתבי-היד.יסר מוסרותען את מתקה ב% תהלים018*

 קונירנגלי"ש לו"רדישרונפומ"ש
mnjongles10) desronpoms צנה ח"ח תהלים028* את נקרעה

מכלאות-צאן oveildizאובחלדי"ץכבליהם
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Th טן תהלים029*
 למדוכדךלמודק, אסינצי"דא"ל

l'amirxied9 
 בדפאש נופיע שהוא וכפי בכתבי-הנד חסרהלעז
 מה מרכיבת. כל על לפעמתו קשה לאמימשף"הא"י

 השערה. השחר חמך": אקטן, menuהשורש אחי או רק", -רק, minte האירש הואשברדר.

פשפט טיט תהלים4030
 ערשהמשפט, justiceעסטיצ"א

 נכהבי-"יד.הסר

 הקפתיתר יא,כ תהילים 1403
 d'arc דאר"קקודד"א

~wcorde 
 קשת ושל

 בכתכי-היד.חסר

 יא,ב תהלים4032
 geter 8 גיטי"רא"ה

 ככתבי-היד.חסר

 יב,ב תהלים4033
 feilirentפחלטינ"ט

 בנתבי-היד.חסר

 יבן תהלים4034
 808קפילו"ן
 )או בעצמו רש" בכתבי-היד.חסר

 הפרשי
 הפודשס

 בושך הכסף כי הזה, הפירוש את דוחה רש"(כשם
 העלי. בתוך ולאהמכתשת

 טוש תהלים4035
 enauaאינקוש"א

 בכתבי-היד.חסר

 טוש תהלים4036
 reportaריפויט"א

 שהצדיק לומר, רשע שכווא מראה, בכתבףהיד.חסר
 כך קץ על הפהשע, של הרפאו את עצמו על העבידלא

 ביין. להענשחושראג

טהרו טז,ד תהלים4037
העניקו doerentדואירינ"ט

 העמלך סההו: "אחר  הטשמעות: בכתביהיד.חסר
4מהנות  ק19ר הפהנל אחר". קהרכנותדלאל הקוימו 

 מעא-משואק. "מוהר",לויס-העצם

הפלה יקז תהלים038*
 2חדצייץ desevreדישיבר"א

 הביסר: פעזש במשם-היד.חסר
~ar* 

 מיל את ה,
 עובות מגויל וקנונה מיחתד אלהיה כך,הפאמידם
 חסדיך". צליהם שהושיע כך מי צל זרה,עבודה

ההיד יז,יד תהלים4039
חלודה redoileרידהל"א

ר,
 אה"י

 רפ"י 0ש40( )מס' להלן ונע כאן 200. מס'
 מ"חלודה". צזרית השאלה דקנה"  בנשסעותרואה

אחסה יחיג תהלים040*
 מחסהלתת abrierאבריאי"ר
 fnona "לקכל סבירה  סשסשות גס למועל סואיי

להסא".

 יח,ט תהלים4041
 מ"לי"ש שי"שאי"ן

 0ש sesמואץ
 בכתבי-היד.חסר

הדד יחי תהלים4042
 ופוקגיק? ש atenvist אטינכ"ש"טא"י
 רשא של כימי מה לקבועקשה

~yvta 
 כי זה, שר

 שהוא הקא, השערהי הלעז. על רכר מוסיף הואאע
 שמים". ארוקע כמו והוא "רדד", מלשק יכדרר"נחר
 בכהנץ-היד.חסר

עבהו יחייג תהלים4843
 חודרים trespasentטרישפשינ"ט

טעמו יח,לז תהלים4844
 החליקוא"שקולורגחרינ"ט
escolorgierent

 בכתבי-הקוחסר

 יח,לז תהלים4%5
 chevileקיביל"א

 חמותה. הידידצורת

 יט,יא תהלים4046
 breschesברישקי"ש

 כבהכי-היד.חסר

את
לותק

פסו
 נעלמוחסרו,

עליל
8לי

בחש
בנחיתם

י%
הלשק

נשא
העביר

קיסם e"eVlיי"ש

שת
חלות-דבש
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 )מלקוחי(]םלקוחים[ כב,טז תהלים4047
 חיך paleisפלח"ש

 ]מלקוחים[ )מלקוחי( ככ,טז תהלים4048
 צבת ten~liesטינלמ"ש

 בכתביהיד.חסר

הדריכני כהיה תהלים4049
 אותי הפנה moi adrece מו"יאדריצ"א

 מגחם של לדעהו חשוק יש כאן בכתבי-היד.חסר
 צלילים דמיון על מכוססים פירושים שהרכהכמת.
 לצרפתיה. עבריתבץ

תמשכני כחיג תהלים4050
 אותיתמשוך מו"יאטרייר"ש

moiatreiras 
 בכתבי-היד.חסר

הרעים כט,ג תהלים 1405
 בסערה נתון tormentosטורמינטו"ש

 לתואר, ולא לפועל, מצפים התת ככתבי-היד.חסר
 הדפוסים גרסת רק לגמע כערש לדון קשהאך

)טזימינטאז"ש(.

הצב כט,ז תהלים4052
חותך teilantטיילנ"ט

 ככתבי-היד.חסר

יחולל כט,ט תהלים4053
בורא creeקריא"ה

 בכתבי-היד.חסר

פתחת ל,יכ תהלים4054
השדש alaschiasאלשקיא"ש

 ככתבי-היד.חסר

מצודות לאץ תהלים4055
 המוקפיםמשובים pleisizפליישי"ץ

גדר
 בכתבי-היד.חסר

תנחם לא,ד תהלים4056
 אותי תוליך moi nleneras מו"ימימר"ש

 בכתכי-היד.חסר

אפקיד לאיו תהלים4057
 אפקיד comandreieקומנדרמא"ה

 בכתביהיד.חסר

הסגרתף לא,ט תהלים4058
 מסרת אותי,הסגרת מו"יליבר"ש

 אותי livras[10ח
 בכתבי-היד.חסר

למברצי לא,יב תהלים4059
לחבריי קונפיינ"ץאמי"ש

conpeinz8 פסוח 

 שכדפוסים הגרסה בכתבי-היד.חסר

 לפענוח יותר מתאימה היהה"אמישקטיישנ"ץ-
cheteinzmes 8 ,)"מתקבל זה אין אכל )"למפקדי 

 העסין. לפי הדעתעל

 לא,יד תהלים4060
 parledizפרלידי"ץ

 לביא תהלים4061
סלוח enpardonezאינפרדומ"ץ

 כפי היא הצורה עהנותיו. לו שנסלחו מיכלומר
 לא -חס הקירומת משמעות יחסת-הנושא.הנראה
 כבחכי-היד. חסרברורה.

הההלל לדיג תהלים4062
 תשתבח porwantra se פורונטר"אש"י

 טובכל לד,יא תהלים4063
 טוב שום לא bien nesun ביי"ןמשו"ן
 שהשלילה להסביר, רוצה רש"י בכחכי-היד.חסר

 ה' שדורשי לא מוחלטת. לשלילה "כל" אתהופכת

 אבל להם, יחסר לא טוב כל כלומר טוב. כל יחסרולא
 להם יהיה לא ככלל אלא להם, יחסר כן טובקצת
 טוב. שלחסרון

 ]פנים[)פני( לד,יז תהלים4064
 הכעסים ires les אירי"שלי"ש

יאשמו לד,כג תהלים4065
 יתחרטו repentirontריפינטירונ"ט

 ]דבה[)דבת(
 רכילותדיבור,

נשוי
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לנפער לה,ג תהלים066*
 לעצמי meisme moi 8 מאישמ"אאמו"י

ערתה לה,ח תהלים4067
ערפל bruineברואינ"א

נכים סו לה, תהלים4068
 ערך פחותימונמכים,אמינוישיי"ץ
amenuisiez

)כבשפטיך( ז לו, תהלים4069
[PUD~D]

 עונשיםמשפט, justiceיושטיצ"א

חלק יב לו, תהלים4070
 לחלק partie 18 8 פרטיא"ה ל"אא"ה
 כחיגות: מכמה מחר כסוגרים, המופיע הזה,הלעז
 של בהסבר רק כפסוק. כלל מופיע אינו "חלק"א(

 קבול כעת הללו הרשעים רגל עמי תבוא "אלרש"י:
 אק אופן בכל כ( ; הצדיקים" עם חלקם להיותשכר

 המליות שתי הקדמת ג( הסבר; לכל זקוק זה"הלק"
 מצוי חלק כי ביותר. מפליאה ל-"( ה-, )-אל 88[

 קידומת. בליכפירוש

תתחר לז,א תהלים 407!
להתגרות aatirאאטי"ר

ימלו לז,ב תהלים4072
ייכרתו טרנקיי"ץשירונ"ט

tranchiezser()nt 

וחרק לז,יב תהלים4073
 וחורק ן reschinianr רישקיניאנ"טא"י
 פענחתי "ארקינ"ט". בדפוסים בכתבי-היד.חסר
 והיא שלפניו, הצורה על רק הפרשן הסתמךכאילו
 שלה. ההווה במשמעות להתחשב בלי פועל,בינוני
 ( reschinient לקרוא שיש להיות גםיכול

 לרשעים מתייחס שהמשפט מפני)"וחורקים"(
בכלל.

פתחו לז,יד תהלים4074
להתחיל encor~ankierאינקומנציי"ר

 לז,כג תהלים4075
 פור"ט ד"ו פ"שלי"ש
fortdu pas les 

 לז,כג תהלים4076
 אפייטח"ץפורינ"ט
afeitiezfurent 

 לח,ד תהלים4077
 anterinאנטירי"ן

 לח, תהלים4078
אישטורדישו"ן

estordison

 לטיב תהלים4079
אמושלמינ"ט
(חסוח!5טוח8

 לט,ו תהלים4080
 redoileרידויל"א

 4039. מס' לעילר'

 מג תהלים4081
 fanjiasפניי"ש

 מ,ו תהלים4082
 aprisierאפרישיי"ר

 מ,טז תהלים4083
 טרצי"ש שי"שאי"ן

cracesses חס 

 מ,יח תהלים4084
 feini (עי5 שוי"טפיינ"י
 גרסות לפי אפוא היא ההשערה ככתבי-היד.חסר

 היא, וההנחה )"פנישויי"ט"(. בלבדהדפוסים
 ieindre. של פעול בינונישלפנינו

 בסךאעבר מב,ה תהלים4085
 )בעלייה בדרךהולך וויא"הפש"א
woiepase )לרגל 
 מיוחדת משמעות יש )"דרך"( woie וויא"הלמלה
 בכתבי-היד. חסר לרגל. עלייהשל

 גברמצעדי
 הגיבורצעדי

תעו
 הוכשסודרו,

מתם
 מושלםשלם,

עוית
מבוכה הלם,עילפון,

מחסום
 לפי )בזמםחסימה
בהמה(

 ]חלד[)חלדי(
חלודה

 היוןטיט
 טובעניתפיזה

ערך
להעריך

 עקבעל
בעקבותיו

יחשב
 נחשביהא
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אדרם מביה תהלים4086
 יחד לדרך יוצא  שינבל"א או"ץאווי"א
senble02 awoie אתם 

 כלכר. הצוירה וילי השחיר ככתבי-היד.אר
 ואס שלש"א. אפהף"אם1ץ קוראים:בדפסכם
 הפועל ולפו"פ בטעוה, נכנסה שהטפתממח,

awoierאורירץ"א אולי או כהווה, לדרך"( )"לצאת 
awoiereieמחזק הזאת ההשערה כעתיד,ואת epDni 

 כמקום שכ-חה שגיאה מו"ץ הגרופיס. ו8לההדיג
 "חד". simul) )לסימת ו-scnbir )"הם"( 02או"ץ

 דוגמאות למצרע רצף היה ההשערה, את לאמתכדי
 אחורית מילת-חיבור בתורת כ-~senble שימוששל

~tPewtpo$itio)
 "תם. וחד senble 02 יעז

צנוריך מכיח תהלים4087
זרמיך chenels tes קיניל"שטי"ש
 )קרוב טבלים להעברת היום, כמו שימש,"ציער"

 מים. זרם וגם "קנה"(לעברית

ינחוני מגג תהלים4088
 אותיירליכו מר"ימינירונ"ט

 meneronrוסח(

 מד,יב תהלים4089
 נו"שאפנדי"ש

 05apandisח

 מהן תהלים4090
 מושחזיםמחודדים,אגוישיי"ץ
a~ulstez

עע מה,ט תהלים4091
שנהב ס(ן0קוואיוויר"א

משבצות מה,יד תהלים4092
 משבצות chatonsקטונ"ש

 צורה זו אולי chastons; לכתיב מצפיםהיש
 תהלים. שכספר לעזים הרכה כמומאוחרת.

יהמרו מו,ד תהלים4093
 יתכווצו regrezilerontריגרמילירונ"ט

פלגיו מו,ה תהלים4094
פלגיו ruisels 505 רוישיל"ששי"ש

פף מח4 תהלים4095
 ארץחבל contredeקונטריד"א

 doneree קונטריא"ה כדפוסים: כבתכי-היד.חסר
 חירור זמן על לכאורה המצביעה מאוחרותצורה

 שבע מעמץ, בכתנה-היד. מצהרם שאינםהלעוים,
 יוסי" של פלה אחד רש"י. של הפירושיםשלושת
 Nymphe היווצת פפ הצלילים דמען עלמסתמך

 נפי". לכלה הש בכרכי קורץ)"י""(,"שק

 ]ייכתיםן )ירכתי( מחן תהלים4096
 זוויות פינות, anglesאנגלי"ש

נחפזו מח"ו תהלים4097
 נדהמו זחס[ם( atordiz אטורדי"ץפורינ"ט

חלד מטיב תהלים4098
חלודה סו01טס[רידויל"א

 עשנת שהיא שם על הארץ "היא רש"י:פירוש
וחלודה".

 מאייד תהלים4099
 retreirontריטריירונ"ט

 ניב תהלים4100
 parementפרימינ"ט

 ניט תהלים4101

 parcפר"ק

 נ,יא תהלים4102
 התנועעות esmf)vementאישמובימינ"ט

תצמיד נ,יט תהלים4103
צירפת ajostasאיושט"ש

 מפוקפקת השערה הוא והפענוח בכתבי-היד.חסר
 היה צריך :"אגוטא"ש". קוראים בדפוסיםנלבד.
 גימ"ל ובא נפלה, הראשונה שהשי"ן לצוח,אסוא
 היא הצרפתית ה-8 כי רחוק. שאינו )דבר יו"דבמקום
 של העתיר תרגום גימ"ל(. ולפעמים יו"דלפעמים
 הפסוק לתחילת בהתאם הגיוני הוא כעכרהפסוק
  לשונך "ותצמד כתוב: כאילו ברעה", 12לחת"פיך

וההנו
 אותנופיזרת

שנונים

ירצו
 יספרויתארו,

מכלל
עיטור

)מכלאורך(
]מכלאות[
דיר

זיז
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 להוסיף" "לחכר, הלעז, של  המשמעותסרסה".
 לענין.מהאימה

וששרוצך נב,ז תהלים4104
לעקור esracinerא"8רציני"ר

 מאוחר. שחזור הנדאה כסי היא שבדפוסיםהגרסה

 נהיי תהלים4105
 defaiדיפא"י
 מפוקסקת. ציתי של זוציה

 נה,כא תהלים4106
 tenditטינדי"ט

קשאפמ נו,ב תהלים4107
לצפות goloserגולושי"ר
 לצדיק..." רשע "צופהבמשמעות;

 ]עקבים[)עקבי( נר,ז תהלים4108
 עקבות traLesטרצי"ש

שאפי נז,ד תהלים4109
 לי הצופה moi golosant מו"יגולושנ"ט

 נזיה תהלים4110
 פנבלוינ"ץאי"ן

fanbloianzחס 

 נזך תהלים4111
 clinaקלינ"א

תפלסנה נחג תהלים4112
 מכריעים contrepesezקונטריפישי"ץ

 בכל לרעה המאזמים כף את )אהם(מטיםכלומר:
 הסוכה. כנגד רב משקל בקרסכםכוחכם.

מלתעות . . נח,ז תהלים4113
 לסתות meselersמישיליר"ש

יחמללו נח,ח תהלים4114
 נרדפיםשיהיו פוריאיי"ץשמנ"ט

porjajiezseient 
 יח--ן ומלוש יכתבו שלא כדי נחוצה שכלעוהאל"ף
 נכתה, הנחתי אם זו. אחר בזו ארבע( אפילו)או

purjajiezשודה ,porchachiez~-אסימילציה ל 
 purchaciez.במקום

~bwערוםשבלול 

נהמת
חפרפרת

 IPD1~J)כבפי(
נוצות

שמבלת
זרם

 בהוואלה, אך חוט, הוא 1ם של היפז-תהמשמעות
 au 8[ בצרפתית אואשם העם )גם זרט השאר,כץ

l'eauהטים"(. זרם יעם שע 

 עקבןל עיד תהלים4119
בעקבותי טרצי"ש שי"שאי"ן tracesses תם 

חמר עה,ט תהלים4120
תני WtN)Sךנו"ש
 סמוך( שם אולי )או תוויי כ"חמר" שחהרש"י

 מנוד רואה הוא הסואה כפי ה-ן. חוזק עלהסצכ?ע
 eveis). ? מיסי") "חן לבר ים" '-ןבק

 עז,ד תהלים4121
 pasmerפשמי"ר

 עז,כ תהלים4122
 tracesטרצי"ש

 עטיה תהלים4123
אינפרינמינ"ט

)enprenmefil 

 עט,יא תהלים4124
אינמוריניד"א
enaerinede

wb~
 בטלהשמד,

שלח
הושיט

 נח,ט תהלים4115
 limaceלימצ"א

 נח,ט תהלים4116
 talpeטלפ"א

 סח,יד תהלים 1741
 plumesפלומי"ש

 סטה תהלים4118
 11(פי"ל

להטים
 הלוהטיםבין

כפף
 הרכיןהטה,

ותתעטף
להתעלף

 ומקנות[)עקבותיך(
עקבות

 וקנאתן)קם8הך(
 התכעסותחדת-אה

תמיהה
 )שהמיתהגוססת
 לתוכה(נכנסה
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גלגל פג,יד תהלים 1254
 )=קוץ(קרדות chard~)nsקרדונ"ש

 0[1. מס' אה-לר'

 [nDID] )טיפתך( פג,טז תהלים4126
 מערבולת rorbeilt)nטורכחלו"ן

 ]רצון[)רצונך( פט,יח תהלים 1274
 הרגעה שלום, הבאתאפחמינ"ט
apeiement

אכזב פט,לו תהלים4128
מחסור feilanceפיילנצ"א

 אלא הפועל, את מחרגם אית הלעז בכועס-הער.חסר
 מייצג. שהוא המושג.אח

הגף צא,יב תהלים 4 [29
להיכשל a~operאצופי"ר

סטים קא,ג תהלים30[4
עיוותים destoletesדישטוליטי"ש

 דישטולמינ-ט :נדפסים
~estolment 

 )-עיוות"(.

תמותה קב,כא תהלים31[4
נוססת enm()rinedeאינמוריניד"א

 4124. מס' לעילר

מחסה קדית תהלים 4 321
מחסה abriementאכריאמינ"ט

 משמעות(. )אותה abri אבר"יכדפוסים:

 ידיםרחב קד,כה תהלים 1334
 רתכים larjesלריי"ש

 שהפסוק אף הגרסאות, בכל מופיע )5( הייבויסימן
 חמר כאילו -ידים". בהשפעת אשי יחיהבלשון
 רחבית"יידהם

התהללו קה,ג תהלים4134
 2ס1חבשן0קהתפארו 05ש וו"שפורונטי"ץ

 הף"ו עצמכם(-. 1את אתכם "פארו כסלה:מלה
 062*( מס' לעיל )גם כתבי-היד שככלהכפולה
 ה,(  כהשפעת 2ס(מ(ש"(ק, נוסח על אולימצמץה

 בשיטת כבר השתמשו שהסופרים או הקידומה.של
 העיצור. לסימן האותהכפלת

 ]פקדהן )פקדתו( קט,ח תהלים4135
 שררה (י(5)(עס[קפריבושטיא"ה

 pr(w(stie. פרוכושטיא"ה לקרוא גםאפשר

ינקש קט,יא תהלים4136
 נתקל ירא a~()pez seit אצופי"ץשיי"ט

יסח קט,יג תהלים4137
 השמדה ? ?( )שארטרמיר"א

 רשא וטל ארוך פיחתם יש כדפהךם בכתבי-היד.חסר

 לקטעים אותו לחלק צריך למעשה אך י"א, פסוקעל
 והלעז ע', מפסוק דה"מ הוא אחר" "ידורשיים.
 קשה פסוק. שככוהו שמם" ל"שח מתיחסהנ"ל
 שתחילתו הוא, ודאי הנראה הדבר אותו,לפעטת
 אולי סיגור"(, מחיקה,  השמה, )-עקירה, sartשר"ס

 srtedureשרסידור"א

כזב קטז,יא תהלים4138
 )חשד(מחסור ס(חב[;ס,פיילנצ"א

 ולכן ביטחון. חוסר הוא חשר שכל מסביר,רש-ן
 לא )-אשר "חסר" היסורי שמובנו "כזב",הגזרון
 חשד. לעסין הפך מימיו-(,יכזבו

אחלי קיט,ה תהלים 4 391
איחול soheitשוהח"ט

 המושג אם כי -אחלי-, אח מתרגם איתהלעז
 בלשת 1-אחליות" מבטא בו המתחילשמשפט
רש"י(.

עקב קיט,לג תהלים4140
עקבות tracesטרצי"ש

 בכל -אשמרנה עקב-: "אצרנה מפרש:רש-י
 צמודה כהליכה נתיכותיה",כלומר ועקבימעגלותיה
 חכרו. כעקבות שהולך כמי תורה,לדברי

סמר קיט,קכ תהלים4141
לסמר hericierהיריציי"ר

ערב קיט,קכב תהלים4142
 אחראילהיות garantirגרנטי"ר

 garantisi, גרנטי"ש לקרוא יש אחדות. גרסאותלפי

 העברי. המקור כמו בציווי, פועלאוהו
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 nDWNI] )אשפתו( קכז,ה תהלים4143
 )לחיצים( תלי אשפה, cuivrcקויבר"א

 ]חצן[)חצנו( קכט,ז תהלים4144
 חיק uiscleאישיל"א
 ולא שחי- -כיח לא כאן להיות יכול אינוהפירחח
 החזה שבץ הזווית חוצן, כמו חצן אלא"מרסק",
 .לכרכים

 קלה,ז תהלים4145
 L'SI()ILIL'Sאישלוידי"ש

 קלט,ה תהלים4146
 aestreintדישטריינ"ט

עכשוב קמ,ד תהלים4147
עכביש ireinieאירייני"א
 לשון "חמת מהחיל: הפסוק על הפירחיכדפוסים

 אף לשון תפרשהו שאם ינם תממם חמת כמוארס
 אלא יין אצל נופל אף לשון וכי חרק-אף"[רחימה.
 מקום היה ראשון במבט בלע-ז". ויצו"ש ארסלשון

 ,-מוס, ~WIL מלשק במלה שמדוברלחשוב,
 כטעות, נכנס הזה ומהלעז יוהר, נראה אךעיוות"(,
 4120(, מס' לעיל 1ר wira)s ינו-ש אלאואינו

 גם כאן יש אולי הן. עם  וקשור "חמר" שלהרגום
 ין. עטינם ששוהם ל-חמר". "חמת" ביןכלכול

 m~ol])מזוית( קמד,יג תהלים4148
 פרנסה governeilגובירניי"ל

 -מזון-. לשדו ב-מזרנו- רואה רש-י הנראהכפי

רצין קמה,טז תהלים4149
 הרגעה סיפוק, apeie~nentאפיימינ"ט

כפור קמז,טז תהלים 4 501
כפור jele(leיליד"א
 שתיקנתי והתיקרן גלי"ד. שתנים כתבי-היד כלכמעט

 כאן יש אולי ידיל"אן. אחר: )כתב-ידמפוקפק
 המקווי הלעו אח לתקן המעתיקים שלמסית

 1613-1612. מס' אה-ל 1"ברד"(.ר' ~Igresleגרישל"א

ברד קמח,ח תהלים4151
קרח ~glaLגלצ"א

 קמח,ח תהלים4152
 L'lf"ניי"ף

 קמח,ח תהלים4153
 'bruinLברואינ"א

 4239. מס' להלןר'

משלי
 א,כז משלי4154

נחשיל torbeilטירביי"ל
נחשול(

 גורסים והדפוסים כתבי-ידכמה
 משמעות. באותהחיא,(6[1((,

 א,לב משלי4155
אינויישדור"א
enwctsLlure

 בדפוסים.חסר

 ,כג ג משלי4156
 a~'l)perאצרפי"ר

 2040. מס' אהד ר' בדפוסים.חסר

 ו,י משלי4157
 pleierפלח"ר
 נקרי אבראצ"ר קוראיםבדפוסים
ubracier.)-לחבק", 

מלל ,יג ו משלי4158
לחכך freierפרייאי"ר

 שלוש כותבים אין כי נוספה. האל"ף בדפוסים.חסר
 לפענח. קשה היה ופרי-ר וו, אחר בזויודי-ן

 09DWDWI] )עפעפיה( ,כה 1 משלי4159
 קטנים חלונות luisersלוישיט"ש

 מליצה מץ הוא הלעז הנראה, כפי כדפוסים.חסר
 לף, רפאל של מילונו ר' הקורצות. העימימ אתלתאר

 זה(. לפסוק מתיחס )אינו 548מס'

נפתי ,יז ז משלי4160
 הרוח( )בכיוון להרף wentelerויננץלי"ר

 בדפוסים.חסר

ברקים
ברקים

 ]כף[)כפכה(
כפייה

שלג
שלג

קיטור
ערפל

סופה
)סופת-

טורבילו-ן

 ]משובה[)משובת(
 שוננותהוללות,

תגוף
להיכשל

חבק
לקפל
אכרצף"ר(
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חוג ח,כז משלי4161
מחוגה a)npasקונפ"ש

חוג ח,כז משלי4162
סגר afichalאפיק"ל

 נכתכייד כדפוסים. הסר הזה השר ההסכרכל
 של אחרת צורה afichiel, אפיקף"ל קוראיםאחריט
 'cl~)fichier קלופיקף"ר אחד: ככתב-יד מלה;אותה

 רצון. משביע מובןיתן שאיי אישקופלח"ר, ובאחד: כמסמר-()"לקבוע

שכר יא"ח נ1ו2לי4163
סכר escluseאישקלוש"א

 לתקן: יש אולי קרוניא"ל; קוראים:כדפוסים
 ) dwdonelקרדיו"ל

 "ציר-
 אם וכדומה(. דלת של

 מתקן כן גס כ-ציר" לראות צריך נכונה,השערתי
 חמץ. דברי על לשמוד המאפשרלסגירה,

ברכה יא,כה מוילי4164
שפע חי(5;י(ןפוישר'ן

רצון יא,כז משלי4165
 הרגעה שלום,הבאתאפיימינ"ט

~pcicincnt
נצוה יב,ח משלי4166

למרטט escn)lerאישקרולי"ר
 "נעוה להסביד רוצה רש-י הנראה כפי בדפוסים.חסר
 מיושב. אינו - שכלו כלומר - שלכו מילב-.

יהר יב,כו כ1ן2לי4167
רחבות larjesלריי"ש

 צורת כי "נדיב-, במובן אפילו זו. גרסה לקבלקשה
 כאן למצוא היה העדיף הפתרק סכירה. אינההרכים
 )בציווי(, -ותר- לומר l;~rjis. אולי פועל. שלצורה
 במשמעות דווקא שירא 'l;lrc. של הרחבה תואר,או

-נריב-.

אשם יד,ט משליא416
 כפרה )הנפש(, תיקון (הח(ח;טאמינד"א

רצון יד,ט משלי4169
 הרגעה שלום,הבאחאפיימינ"ט
יוי(11י(;יו,:

 יד,ל משלי4170
 atalneאטאינ"א

 בדפוסים.חסר

 סויג משלי4171
 talentטלינ"ט

 טזוא משלי4172
 jarieיושטיצ"א

צוף טו,כד משלי4173
 דבשחלת brescheכרישק"א

איש יחיד משלי4174
גבר krכי"ר
 נבעל אלח סחם, באיש כאן מדובר שלא רש",כהא
 חסר תסז68(. של יחסה-עשב )והוא גבריתתסרח

נךפחםים.

 יט,כד משלי4175
 fendcdureפינוידור"א

 ככמביהיהחסר

 יט,כח משלי4176
 justiceישטרצ"א

 כדפוסים.הסר

 כג,כז משלי4177
 estreiteאיושטרייט"א

שצש?ם כג,כט משלי178*
 פציעות navreduresנרידורי"ש

 שוידור"א כיחיד: כתבי"ד בכמה בדפוסים.חסר
.navredure

 כג,לב משלי4179
 (תנסעפוינ"ט

 כג,לב משלי4180
 aguilonאגוילו"ן

 כג,לד משלי4181
 mastמש"ט
 כרסוסים.חסר

קברה
כעס

רוח
 רוה מצברצון,

hnh
 )החלוק(פתח

שהעשש
עומר

צרה
 מצומצמתצרה,

ישרש
 עוקץמקב,

 יאדשדה"ב
 דרבןסלמך,
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 כד,לא משלי4182
 fresgonפרישגו"ן

 בדחוסים.חסר

 י כה,כ משלי183*
 creideקרי-ר"א

 כו,ב משלי4184
סנונית arondeleארונריל"א

מרגמה ח כו, משלי4185
קלע fondeleפונדיל"א

 ,והמן frondele פרונדיל"א נורסיט כתבי-ידכסה

 עתר. סימרתצורה

זקים כו,יה משלי4186
קלעים fondelsפונדיל"ש

 מערץ, ב-(. גרסאות gp כאןגם
 שרש-

 את התאים
 הקודם(. הלעז )ר' המקור של ולמסמר למץהמלה

ינכר כו,כד מוטלי4187
 מהותו את להסתירדישקוניישטר"א

 ידשהנושש", הלעז לפגי כחוב מכתבי-הידנאחד

 סביר. פענוח לו אע אבל לצז, זהאולי

בנתרות כזיו משלי4188
 נמאס מפריע, encreisancאינקר""שנ"ט

 כתבי-יד בכמה 22*2. מס' אה"ל ר' כדפוסים.חסר
 "אינקרףשכלי"ש" אותה לקרוא 12אפשר גרסה,"ם

,encreisablesשתי כין ההבדל מה ברור, לא אבל 
הצודות.

מכתש כז,כב משלי4189
מדוכה mortierמורטיי"ר

עלי כז,כב משלי4190
עלי 0ס0תפילו"ן
 קוראש גרשים( ובלי )המשיבש, הלעזאחרי

 תרגום אלא זה ואץ mortaro, מורטר"וכדפוסים
 תרגום או mortaio) )היום mortier שלאיטלקי
 אחרת. רוממתלשפה

 נחיה משלי4191
 justiceישטיצ"א

 ,ת ל משלי4192
 forjierפוריי"ר

 כח ל, משלי4193
 iretnieאירייני"א

 ,לג ל משלי4194
 premedureפרימידור"א

 לא,יט משלי4195
 ortoireאורטףר"א

 מתחילות הגרסאות כל אולם ברנדץ. של הפינישזה
 ונמצא הדעת על מתקלל נוהיה כפי באל"ף ולאבף"ו
 להשיג, נטריד יש לכן 3366. מס' לעיללמשל
 werteil וירטי"ל אולי אחרת, מלה כאןשלפנים
 נמצאה טרם אך "לסוכם"; wertirמהפועל

 כזאת.במשסעות

פלך לא,יט משלי4196
פלך 1?05(פוסר"ל

איוב

 ולעתים בדפוסים, אים שבכתבי-היד הלעזיםרוב
 המלה, את בכלל מביא שלפנית רש"י איןקרובות
 מתרגמים.שאם

וברכו ,ה א איוב4197
 לברך beneistreביניישטר"א

 כי תמוהה, פרץ( כתב-יד )של "כנמשטר"א"הגרסה
 לכן קללה. על מרובר שכאן להסבר, מצפיםהיגו
 )קרי: בלשטנףר"ט פרמא: כתכ-יד גרסתעדיפה

 "גידפו". blastanjierent)כלשטרירינ"ט

תם ,ח א איוב4198
ישר,הגון antiersאנטתר"ש

 יחסת- משן אולי היא הסופית ה-5 כדפוסים.חסר
המשא.

"%ים
קוצני( )צמחאדרון

סתר
גיר

דרור

משפט
עומר

m~r
לנקב

שסממית
עכבתם

מיץ
לחיצה

בישור
 אורגיםמנור
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 קעתםעל יד א, איוכ4199
 ליד חצב tenant mein 8 טיננ"טאמח"ן
 כתכף )גרפת כלבר השערה השיפח כדפוסים.חסר

 אמונטמת"ט, אמסונסניס, אמורשטנמנ"ט,היד:
 אסוכמנ"ט(.אמנממינ"ט,

ואטלטל א"ע איוב4200
להיחבא eschamucierא"שקמוציי"ר

 כדפוסים.חסר

 ב4 איוב4201
 ametreאסיטר"א

 ברפוסים.חסר

 ב"ח איוב4202
 graterגרטי"ר

 בדפוסים.חסר

 ח ב, איוב4203
 trainerטראיני"ר

 כדפוסים.חסר

 כ,יא איוב4204
לקונן conpleindreקונפליינרר"א

 כרפוסים.חסר

 [a~DVDY])עפעפי( ג,ט איוב4205
 זוהך מראות esplandorsאישפלנדור"ש

 כדפוסים.חסר

התכו נגד איוב4206
שפעו foisonerentפוישתירינ"ט

 של השו הפירוש 5ן קעור ברפוסים.חסר
 רבתה-. -ל'לפמן: רש-

תסטי ד,טר איוב4207 לסמר hericierהיריציי"ר
 בדפוסים.חסר

 ההשדהחית ה,כג איוב4208
 ערבותזאב garoveגרוב"א

 ומנרץ. לפי  העדיפה הגרסאות. אחתזו
 רש-

 סצפצ
 נהמר: )ממוצא הצרפתית המלה מפחידה. חיהעל

 שזש. ש לאסזת-ים סתהחסתשדם-שב-(
 מאמם.שהפס

aan ורד חיובש42
לההומן entoisierאינטוישת"ר

 אלא noo-מוג מלה מתרגם איש הלצו נרפוסם.שר
 ftwn הווצרם את mwDS המנהג עלמצבוע

נצנשתו וו ר איוב4210
מתכתפים retreientריטרתנ"ט

רגע ,ה ז איב4211
להתקמט ft~1K1tפרונצי"ר

 ס"ז לפסוק הלעז את משחס ברפקו ברפוסים.חפר

 לתגרם. בא הוא מה r~D ואיי ה' פרקשל

mnw וט ז איוב4212
 למדל לדגתחש, recreidreרקרידר"א

 כרפ~גשן

בצה ח.יא איוב4213
מים מקווהשיצה, marexטריש"ק

רדודים

 ]פצש[)פצעם ק ט, איוב*421
 פצצ navredureנכהדור"א

 של סימן יש מכתבי-הרד באחד רק ברפוסש.חסר
רבים.

טוביה %ג ט איוב4215
 לטעק dereisnierדירי"שמי"ר

ראה י,ושו איוב4216
מסתכל badanzבדנ"ץ

רש-
ש אלא... ציתי זה -אץ אהדר:  רואה". 

 גול חריגה )צבה כלל סביר איש ברנרין שלהפידחש
donc.(vois 

תנשף יג,יב איוב4217
לגב dos 8אדר"12

 )צויה בנקרץ של פקששי אץ כאן גם ברפוסים.חסר
npwשל (ardoise טעשד, 8מ הדעת. על סהקכל 
 ומתרגם -לנבי" הקךדמח למלה מתהחסשהלצו

ותסיסת
 לפתותלמשוך,

להתגרר
לגרד

נרר
לסחוב

למד



9*מבהםאיובאכנר

84  . % ש  א ט הא:   8ש 
 ש1.כ16שפעלפשל

שטח עיטו אזב218*
 הונחה dereisnementהך"8רמינ"ט

 ברשתכם.אפר

 יג.כז איוב219*
 cepעי"ף

 נרפתה.חטר

סד יג,ם אעב220*
 )כמשמשת עץ גזע estacאישטו"ק

 סד(של
 -כלקאן במואץ-הוד אכל נכתתים, ידיי-כלאאו
 wnio). הלע שבהם כמני-היד. )בשםאישכם"

פקה
 קובי)אתה(

 התחקהדה"ם
 סגרקביצה,

תנרע
להשפיע

שקשה
פצירה

 כמו מ-פה". טרדת 'nD$t. שהסלע naaרש"
 כא4 יג א' )ושמואליפים"

פ
m~Sלרווחה 

חמחשהו
התמצצו

שביב
רצוץ

שככה ח יח, איוב228*
 רשת עשוישביס 01%(קפא
 ומההולך בוריג אלא בשביס, מהחמר לא שלובלאק
 אך מסתכן,עונו

 רש-
 של הרופף הסכנה את מתוהה

 הראש כמהי של המרושת לזרע מצטלביםקרושים
לנשים.

ביק כ,כה איוב4229
ברקים plandursפלנרור"ש

 3265. מס' יעילר'

 ברקדה"מ כ,כה איוב4230
לצחצח forbirפורבי"ר

 ]צפומ8ן)צפומ?( כ,כו איוב4231
 שמורים צרורים, estuiezא"שטות"ץ

בכיסאם
 ברפקך.חמר

עוגב כאיב איוב232*
 כידוראישבמימינ"ט
esbaneiementאו esbanien)ent 

w eכלי =  "עוגב" של הרגיל הסיררש את דוחה 
 )אהכהכים, "ענבות" מלשון אוות ונוזרנניטה

תעניות(.

חושש כא כא, איוב233*
 להיות לדאוג, se (1(%81( קלח"רש"י

איכפת
 רסוס גרסת לפי משהנר הפענח בכתברהיד.חסר

 היא: הבעית אחת שקלת--ר. גדירת-ימקראות
 חתר? כיפי ov (ושפק( כפועל שימוש -חכלום

 ]רגבים[)רמם( כא,לג איוב4234
 אדמה גושי glestesגל"שטי"ש

 גורסים כתביהיד רוב כאן 317. מס' אה"לר
 blestes.בלישטץ"ש

חוג כב,יד איוב235*
מהוגה 85ע00(ינפ"ש
 ~compas קומפ"ש פחמם כתבי-היד מארבצהשרים

 (. 1 $ ע' תשמ"ח, מועקא מהד' אצ"ל, של במשא)ד

%
 רגלי נעלו )שבוסד

האספים(



"לעדםאיובאוצר78

ילקשו כדיו איוב4236
יקטפו esfrojerontאישפרוחרונ"ט

 שורש לקיחה( עקירה, של )במוכן ~.es האקזמתאחרי
 גרסאות פירית"(. "לתת 'frojier)fruir מ"פרי"הנגזר

 שהן להניח, מכיר אך ומשונות, שונותכתכרהיד
 הנ"ל. מהגרסהמבעות

ירטבו כד,ח איוב4237
 רטובלח, moisteמוישט"א

 בכתבי-היד.חסר

חג כויי איוב4238
 בעיגוללהקיף cernerצירף"ר
 conpas קונפ-ש שונה: לעז קוראיםאופוסים

 איש זה אחרת שלעז הדעת, על מתקבל)"מחוגה"(.
 "חק", השם את אלא "חג" הפועל את להרגםבא

 "חוג". של לתחליףהנחשב

שואה ,ג ל איוב4239
ערפל bruineברואינ"א

 נשאלת אולם "שואה". לתרגום המקובל הלעזזה
 הדומים( האחרים )וכמקומות כאן אין אםהוואלה,
 ruine רואינ"א היא הנכונה והמלהטעות,

 הרס"(.)"התמוטטות,

מלוח ,ד ל איוב4240
קקול"י

 מס' אהד )ר, ללעז כטעות נחשב ארמי"."כל'
522א(.

מליה ל"ד איוב4241
טחב ס05ת(מדש"א
 מבחבי-היד אחד )מצו"ש(. כדפוסים משובשהלען
 חנייבר"א במקום הנראה כפי נחכר"א,גורס

jeneivre,)"התרגום הוא פרק של שבגלוסר )"ערער 
 הפסוק. בהמשך "רתמים"של

נחלים ל,ו איוב4242
 שברים חורים, freiteiniesפרייטחרי';ש

 כהבי-היד ,ברוב 3969 מס' לציל ר' בדפוסים.חסר
 ;freitices, פרףטיצי"ש כמו משהו שונה סיומת"ם

  משמעות. באותה הנראהכפי

 ,ו ל איוב4243
 waledesולידי"ש

 כדפוסים.חסר

חרול ן ל איוב4244
סרפדים ortiesאורטיא"ש

נקר לית איוב4245
לנקב forjierפוריי"ר

חרה ליל איוב4246
 לגמרישרוף eisarsאיישר"ש

 אתו להסיק, קשה השונים מכתבי-יד בדפוסים.חסר
 רש"י. כאן כתב הפועל שלצורה

הטרורו לא,ח אירב4247
 לעקור desracinerדישרציני"ר

 כרסוסים.חסר

 נשכם[)שכמה( לא,כב איוב4248
 espaldonאישפלדו"ן

~SP 
 השכם

 בדפוסים.חסר

קנה לא,כב איוב4249
 הזרועעצם pestelפישטי"ל

 הוא הלעז מנתכי-היד כחלק בדפוסים.חסר
 "עצט כלל בדרך .שהוא redondelרידונדי"ל
  מעוגלת. עצם לכל להתאים יכלל אכלהירך",

רטפש לג,כה איוב4250
 מנוערת escoseאישקוש"א

 בהשפעת כנראה הנקבה צורת ככתבי-היד.חסר
  ו(. (charn ל"כ,פר" הצרפתיתהמלה

יפפוק לד,לז איוב4251
יתפלמס debatraדיבטר"א

 בדפוסים.חסר

 לו,ח איוב4252
קורדי"ש

 לז,ד איוב4253
 esloidesאישלוידי"ש

קיל
ברקים



ניendmאיובאשר
 סלטרור"ש מכתבי-היד; באחדים בדפוסים.חסר

p~ndursמתופעות(. )אותה  

 לז,ד איוב254*
 estalonerא"שטלוף"ר

 נרפוסים.%ר

 לזנח איוב4255
 miredoirמירידוי"ר

 כרפוסים.חסר

 לז,יח איוב4256
 tresjeterטרישריטי"ר

 להן איוב4257
 fosezפושי"ץ

 כדפוסים.חסר

 לח,כט איוב4258
 gresleגריושל"א

 oa .1613' אה"לר'

יתלכדו לח,ל איוב4239
?אישטרל"ש

 לי"ש א"שטר"א כרנדין של פענוחו כדפוסים.חסר
 הדעת על מהקבל אית (, קיק" )"להיות estreש1

 ס(ז5ס liez ליאי"ץ אקשטר"א יותר הרבהוסביר

 בכל סופית שמן "ש אולם מאוגדים(.)להיות
 )"להיות les estre לי"ש א"שטר"א אוליהגרסאות.
 לצד חלק כל "להיות כמוכןבצד"(

 חכרו-
 כלומר

"צפוף".

 לט,יח איוב4260
א"צףיר"ש[ס1סשי5ס

 כדפוסים.חסר

צלצל מילא איוב4262
?אמבת-"ץ

 הקוערה רק מצאות לפענח. וקוצה בכתבי-הזדחסר
 כיסף mbris~) )כמו ambruz אמברו"ץזוג

 לשמץ. פתא-ם זה אץ חך ספץ,תקרה,

חוצף מ,לב איוב263*
 תוסיף recreistrasריקרי"שטר"ש

 בכתמי-"יד.חסר

יתמלטו מאבא איוב*26*
 מוחבאים הם ( א"שקמוצח"ץשונ"ט

eschamuciezsont 
 seront שקזנ"ס לתקן יש אחי בכתבי-היד. לחסר

"הע-
 מהשמום.

ףנדו מב"א איוב4265
 קינה conpleinteקונפלחנט"א

 בכתבי-היד.חסר

 השיריםשיר
 א,ח שה"ש4266

 tracesטרצי"ש

 א,ט שה"ש4267
 chevalchieקיבלקיא"ה

 א,ט שה"ש4268
 adesmeiאד"שמי"י

 ב,ד שה"ש4269
 atreitאטרח"ט

 בן שה"ש4270
קלונח"ר

chalongier

מדרגה כ,יד שה"ש4271
 סולם(, )שלחווקיםא"שקילונ"ש
eschelonsמדרגות 

 קיכתמ. שם "מדרגה" במלה רואה רשא הנראהכפי
 המדרגות. מבנה כל אתהכולל

יוקש
 להשמידלרדוף,

ראי
ראי

שיצק
להתיך

שברים
תפירות

כפר
ברד

תמריא
 תחרוג מהדרך,תסטה
 גדר תפרוץמהקו,

 נעקוש[)עקבי(
עקבות

 ]ססה[)ספחו(
 רוכביםקברצת

דמיחוך
השוויתי

 קסםמשיכה, נד*)ישר(

תשררו
 להתנגדלמחות,

ישרגו מ,יז איוב4261
 לחתוך לשלב, entrelacierאינטרילציי"ר

 כדפוסים.חסר



הלצאם מחשיריםשהרשני

שהחשות
שלמתת

 ]נדבה)מדנין(
דינור

 , ]זקק)ייך( ד4 שה"ש*21*

 הלחחם נלפתות pomelsפומע"ש
 ואחד pomeils פומתל"ש גורסים כתבי-ידכמה

 )"צדעים"(. tenples טישלמש( )קו-:טיפל-ש

 ]קרוצות[)קוצותי( ה,ב ששה"ש275*
 תלתלים ~floceפלוציל"ש

 פצצומדה"מ הרז שה"ש276*
 פציעה navredureנברידור"א

 ברפוסת.חסר

תלתלים ה,יא ביה"ש4277
 מתעופפיםתלתליםפינרילומ"ש
pendelojes

עוגת ה,יד ביה"ש4278
 מקימהגורמי, masizמשרץ

רש-
 חומר. הוא עשת" כאילו ממכיר

הרהיבני ויה קשה"ומ4279
 נחת לגרום להרגיע, asoajierאסואיי"ר

ברכות ז,ה ושה"ש280*
דגירות covedesקובידי"ש

 רש"י אכל מים-. "כרכות הוא המקוגלהפלוש
 כתב-'ד של הגרסה מתאימה )חיה צומם" עלמדבר
 colonbins - קולונכיג"ש קרי: - קולובינש-אאחד:
 ינה"(.)-בס

רהטים זיו שה"ש4281
רצים coranzקורנ"ץ

 בחגורה. התלוים הגדילים הם ה"רהטים- יש-לפי
 אוחה. סוגריםשבהם

דובב וי שה"ש4282
 לרחושלשרוץ, fromierפרוממ"ר

 1115. מס' אה-לר

קמה חן שה"ש283*
 תרדךאף enprenmentאינפרינמינ"ט

 3217. מס' לעיל ר' בכתביהיד.חסר

רורנ
צרה ג,ב ררת*28*
לזרתת wanerומ"ר

איכה
מדה א,ח אינה4285

הנעה esmovementאקצסובימינ"ט
 אחרים. כמקויות מצוי לא עבמשסעות

נחזתה א"ת איכה286*
נאנחה sospiraשושפיר"א

שנחה א,ח איכה4287
אנחות שופעת sospiroseשושפירוש"א

 החואר לבץ בעבר הפועל בע הממד את טדאהחשק
 לא שלפר% שהנרצה אלא דגר-(.  "שםנבלשו%:
 היא הכוומה לכאורהברורה.

 ש"גאנחה-
 הוא לכך

 ה-ה אך בואר. הוא ה-א" הכימי אחרי אכלפועל.
 וכפסוק פךצל. כאן לראות הדעת על סיקולותר
 חואר. להלןכ-א

נורקד יד א, איכה4288
 ולמד pointuredפךנטורי"ד

 הקב-ה. ביד רשומים הפשעים כלכלומר:

המרמרר בוא איכה4289
 התכווצורגרמילירינ"ט
regrezilerent

)נעטף(]העטף[
להתעלף

תפל
 טיחת , בטיחכיסוי

 על השקר נביאי אתמוכיח
 קורא ברגדיו לאמת. במנוד העם אתהרגעתם

aflestrimant
- 

aflestrialent .)"כמסשה"( 

 דבב ותה"ש272*
 entiresחינטייי"ש

 ד4 שה"ש273*
 parledizפ~יהץ

 ב,יא ,איכה4290
 pasmerפשמי"ר

 ב,יד איכה4291
אפלשטרימינ"ט
aplastrement

 זה, פיהחש לפיירווה,



8nsm73והאנזים

)18תך%שבתק גי אינ"82*
שהימרת enweisdureא9"שדור"א

 מלשון "שבותך" מסמר ישש נרפשש.שר
-שובכ".

קשרקו כ~שו איננה293*
לשרוק (?5161ערבלי"ר

פונת ב,יח איכה4294
 הנגלמות tresalealentטרישלימינ"ט

 היעלסות- לך תתר "חלנלומר
 השכחי אל מהצרות,

אוהן.

 עין( ]בת שוי()נח
אששון

עששים
מתעלפים

 ]נחשה[)נחושתך
 ברזל,שרשראות
אזיקים

סטרא
 שלטסיטן,

 ]חשפה[)אשפתו(
 )לחיצים( אשפהתלי,

ש קי%י  )-גרושת"(. החתרת ~cuivr "מ* 

 זה. דמען בגלל התקא החדשה מהשפה תלמהואחי

הכפ"רר קטו איכה4300
 ארצה אפחם להפיל adenterאדינטי"ר

 ]מהוד[)מרודף ניט איכה301*
 תלונה צעקה, conpleintקונפלינ"ט

צמחו ג,ננ איכה4302
 כבלולחצו,א"שטריימרינ"ט
estreinirtnt

 יש כי הלעו, של המדבקת הצורה את לימןקשש:
 קוראים מהן בחלק קיבות. נרסאוההרבה

 כבקיה"(. )"לחץ, estr~intureאישסדיגטור"א

עצם ד,ז איכה4303
צבע colorקולו"ר
 הצנר maa1 ד, לפשק שיז -עשם" עלההנתש
 ח/לפשק

קהלת
רוח אי קהלתש43

רצון takntטלינ"ט

רש-
 לרסוק כהמשך בשמש, שמדיבר מספד,

 רצתה. לפי וסוככת הולכת חבאהקודם;

 אייד קהלת4305
 talentטלינ"ט

 espinesא"שפיר"ש וי קהלת4306

 חיה קהלה4307
 justiceיחשטיצ"א

 ט,יא קהלת4308
 wedantרדנ"ט

 אף-על-פי 3209(, מס' לעיל )ר' g~roadif כאןש
 ככירור. נראה אין זה, פההחש לפי המגיסט,שמבנה

 ומגע.." 1(ז כי למסקרה[, ןהגעחו "בראוחו...אחי

רעה טייב קהלת4309
דעה malwreiseסלוהש"א

 רש-אחי
 פתאום מכיתה שממצודה לומר, רוצה

 הנלכדת. החיה עלאסון

קצף א י, קהלת4310
קצף escumeאישקומ"א

עצמים יא,ה קהלת4311
 סגורה enclosiedeאינקלושייד"א

 encloseI אמקלו"שיאינקלוש"א : גורס אחדכתביד
 פשוטה. יותרצודק

בורכים יב,ב קהלה4312
 הלהמםבליטרת pomelsפומיל"ש

 לעיל ר' המלה לצוהה כאשר המררש. לפי הפיהושזה
 pomeilsI. פומי"ל"ש גרסחות יש כאן נם 274*.מס'

 ב,יח איכה295*
 p~uncleפרוניל"א

 ב,יט איכה296*
 pasmezפשמי"ץ

 ג% איכה4297
 ferjesפיריי"ש

 ג,יב איכה4298
 aser)eilאשימי"ל

 ג,יג איכה4299
 אינם(קיבר"א

תת
רצון
סירים
קוצים

והשפט
עונש

ראה
כראות
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 וההעלםדה"ם יבע קהלת4313
 ערךת cranpeקרנפ"א
 ש80 נאס"א המלה זה ללעז הוקדמה כתבי-ידככמה

 החרגון בדפהזים, גם אך מהם, ובאחדראיתם"(,

 אינקרנפירונ"ס שהשנון": שלהמילולי
.encranpiront

קייבוסת יב,ה קהלת4314
מותן hancheהנק"א
 מפירושו אלא המקרא מן איבה המהורגמתהמלה

המדרשי.

ויסתבל יב,ה קהלת4315
 עמוס סורפהשח"ץויהיה איר"טאי"ד

sorfeisiezert ed עימס עודף 
 יש עומס". "משא, feis, (fais) מהשם עזרהפתל
 פורפהווי"ר הוא הפועל שבהן שונותגרסאות

porfei~ierט"דיי"ר אי tttts(hatjitt אך 
 דומה.המובן

אטפדת יבוא קהלת4316
שמנה groseגרוש"א

 בסוג שמדובר לברט. כן דונש לפי ממכיר,רש"י
 המסמר. שט כך ואולי עבה, ראש כעלימסמרים,

אאמ

אסתר
נשלוח גוג אסתר4317

 נמסריםלהיות טרמי"שאיו8טר"א
tramisestre 
פתשגן גיד אסתר4318

הרצאה disreinementרישריינימינ"ט

ויתאפק היי אסתר4319
התאפק ש retint seאישיריטינ"ט

דניאל
מלער א,יא תשל4320

 הבית משק עלממתהשינ"שק"ל
 שעה: לעז פח"ע בדפוסים *79. מס, אה-לר

 ספק בלי הוא הראשק שחלקו אל-ה,מאהלרי"ב
 הרווי והחלק על-( nnaD )-הנ meuttreמיטרטר-א

 לשכה"(. )-של d'ale דאל-הארוי

 wn~eת בה דרשי4321
 אימה פסיל אימתן, estoltאישטול"ט

 מלטירת כטרפי" א( estolt: סלים שלוש"8
;stuln")צש(; "ושהאר" ב-tollere) )סנרכחןת פרשי גאה, ג(.(stol~ לחפשרות תרגומי את קשרהי 
 בדפוסים. חסר . הששיה אלח י אץ אךהשקשרת.
 צרכו. כל בדור אים במילווםהממצא

ח*
 מרדדסדקי

 משרוקיתאדה"מ
לשרוק

התחרך
להישרף

ארכה
 דחייהארכה,

 ב"מ דעאל4322
 atenvistאטינב"ש"ט

 ברפוסים.חסר

 ג,ה דעאל4323
 siblerשיבלי"ר

 בדפוסים.חסר

 ג,כז דמאל4324
 bruslerברחשלי"ר

 כדפסים.חסר

 ד,כד דניאל4325
 respitרישפי"ט

 בדפוסים.חסר

כתבה ה,ז דמאל4326
 כחיכה escrirureאישקריטור"א

 בדפוסים.חסר

אתכרית ז,טו דמאל4327
 התבלבלהתעמק, אישקיבי"דפו"ד

eschevedfud 
 בדפוסים.חסר

ורדמתי ח,יח דעאל4328
 המום מהייתי entomizאינטומי"ץ

 הצד"י בגלל בעיתית היא הצורה בדפוסים.חסר
 2. ולא 5 סיומת הדעת על מתקבלת היתההסוסית.
 הצד"י. את נהרסים כתבי-היד כלאולם

סור ט,ה דראל4329
 זה )על-ידיבהסירם (ח018(טולנ"ט

שהסרט(
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אספהנא ו,ח עזרא4340חרוץ ט,כה דעאל330*
בזרעותא"שפליטושטינ"טחפירה fosedפושי"ד
cave espleitosment) קב"א )צ"ל קאב"ה שונה: 4מכדפוסים
 משסעות.כחותה

 טילילח 1,ט עזרא1*43
 לשביםביש דישטורכי"רשנ"לעצרנה י,ח דעאל4331

 deseork)er*$802 לעכבלהחזיק, retenirריטיר"ר

 ברסוסים.הסר
לאישי זיכו עזרא4342

לשיש desracinerדישרציר"רמהרם י,ט דעאל332*

חסך
 2ו רטית

3יזבעיוז "ש שכאן אלח 28נ*. מס' לעיל ר'
 JPDIO שר"ן סבתביהידבאחד

לי
בריחע werolz ses ףדרל"ץשי"שפרענו י,יא דעאל333*

לרעוד trenbkrטרינכלי"ר
פי ג'וש נחוייה*34* טרימכלרס כתבי-יד בכמה ברפוסים.חסר tab~nr.)-ש לסדי )-רודד dujcimes דוכסות

 מכתבי- באחד מפזמנה. הרב-ם צורת כדפוסיט.חסר

 "גל סוסתו ניצות סתם לציות "ף)ם'ל רהלמ"עעסיד: ]ציר[)צירי( י,סז דעאל334*
 רמלנות"(. שעונש( רהלמ"א יקיי" אמשיפ דלת )של ציר chardonelקרדוני"ל

הכדומה(
הטעה ד,ב נחמיה5*43 שונה יורה יש 8*23 מס' כאה"ל ברפוסים.חסר

נזק mesprisonמישפיישר"ן . chardenelכמקצת
עירא כדטוסיס.חסר
g ד4 נחמיה6*3* O ~

 מארבתצפית, geiteגי.ט"אחוח א"א עזרא4335
 נדפיסים."סדרצון (0ש8(טלינ"ט

 ברפוסים.שר

חופה ד,ד נחמיה4347
מדוכה ntrtierמררטיי"ר שלויצה"ט ד,כב עזרא4336

 כאילו ורואה מאוד מתמיה הלעו נרתתת."סרלשבש destorberדישטורכי"ר

 )מלט(. "ומר מ "נ לפ"ית איקרנוגלל ה,ח עזרא4337

ערש marbreמרבר"א
מירחו ה,יג נחמיה348*

נענעתי escroleiאישקרולי"י
אספרבא ה,ח עזרא338*

בזריזותאישפלתטחשמינ"ט
בודאם ו,ח נחמיה349*

espkitosmentאותםמדסק לי"שקתטרובנ"ט 
 controvant$ש, ומשובש. מקוטע כדפוסיםהלעז

סובאי ויט נחמיהפ35*בלל ויד עורא339*  גבורותע 5ע 8(אאק פרואישמ"שטר"שטיש n~rbreמרבר"א
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 ז4 נחמיה351*
 geitesג%טי"ש

 כדפוסים.חסר

 ט,י נחמיה352*
 renomריע"ם
 ויע"ן : מ-ן היא הסופית האא כתכי-הידבמחצית
.renon

בוגדתם יא,כה נחמיה353*
 בזבדות במישורם, ,נפנ%"ש לו"ראי"ן

cnanp~nieslor ea שלהם הפתוחים 
 פירדש בכלל שם וצק בדפוסים.חסר

 רש-
 על

המלה.

ראדעה יג,י נחמיה354*
ושמעתי ש aprenei אפןימאאש
 המלה. על רשת פירוש אק כאן וגם כדפוסים.חסר

 הימיםדברי
 הימים. בדברי אחד לעז אף אק רשא שלנמרי

 מהדפוסים.הכול

 א הימיםדברי
הראה בזנב א' דה"י4355

?פררמדדיפי"ו
 את מסביר רש"י אומן. בשום לפענח הצלחתילא

 ביסף ראיתי לא אבל "המוויל", כרגיל. שלאהמלה.
 אלו. לאותיית שיהאיםצרפתי,

ויבקעו יא,יה א' דה"י4356
 אתלפרוץ ד"י כרעכ"ןדור"ך
הזשעריםטור"א
Toreaie brechen durch )בגרמנית(

 האחרונות המלים בדפוסים, המופיע זה, גרטהכלעו
 את להצ-צ לנכת וראיתו שאר"ה", "ד"יכח21ות
 הנ-ל.החיקק

רוח יב,יט א' דה"י357*
רצון (0~8(טלינ"ט

מצלתים יג,ח א' דה"י4358
 )בגרמכם( תוף pa#kenפויקי"ן

 ]וקלטרם[ )שלטר( יחן א' דה"י359*
 מגירם bockrsכוקליר"ש

 : שכרפוסיםהעקה
 שהכריש-

 והשימוש סשוכשת
 לה נזקקים איש זמה ונק שדש" כ"ף,באות

 מקורית לא כחיכה על סצכ?ע מצרפחוו4לתעת"קיס
 והמקום(. הזמן)מבחיגר

מטמר-ם כב"ג א' דה"י360*
 )נגרמנית(מסמרים negelנעג"ל

 )בגרמנית( אחווה שפ"טבהתץ"ר אחידה"א כה,ט א' דה"י361*
bnaerichaft

אדדכרם כטף א' דה"י4362
 מטבעות ca~onsקצונ"ש

 כט,יא א' דה"י363*
 victdrieךקטורי"א

 כטיים א' דה"י364*
 apresteiאפרישטי"י

משמרות
 מארבים ,תצפיות

ששם
תהילה

ממינה
ניצחון

הכינותי
הכנתי

 ב' הימיםדברי

יחמן א,ט ב' דה"י4365
 אמיתייהיה ויריטי"לשיר"א
weritelsera 
 ברפוס:"פראבויט"ש". המהסיע לפיהשערה

מקוא א,טז ב' דה"י4366
 )בגרמנית(סוסה stvteשטוט"א

 כמו מילת-השלמה, חסרה הנראהכפי
 -בית-הסוסה-

 gert#t, בגרממת: סוסים לגידול )חוה כדומהאו

 גזרנו(.מאותו

מכות ביט נ' דה"י4367
 )בגרממת( בשפע ע0ע ,48 אוי"ףפו"ל
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רפסדות ב,טו כ' דה"י4368
 )בגרמנית( רפסודות ש11שן/פלחש"א
 על מתקבלת אינה "פל"צ"א" שנדפוסים"טסה
 בצד"י. כפולה 5 לתעתק נהיו כן %ם אל%הרצת

 ויצפהודה"מ גיד ב' דה"י4369
 )בגרמנית( להפיקאנטווארפי"ן
entsveden

 )מתוך שבפירושו הטורי" המלה את מתרגםהפרשן
 מדובר לדמיו ולה(. לב כס. יח. פסוקש ו, א'מלכים
 "פוטר עם המלה את מקשר הוא אבל צורות,ביצירת

 לגרשה. להוצשה כלומר  אשתו".את

ושרשיות 3,טז ב' דה"י4370
כותרת coifeקויפ"א

 מקיפיםדה"מ דיג ב' דה"י4371
 כפתורים pomelsפומיל"ש

 היא הכוונה "פקעים"; המלה את מסבירהלש
 קודש. כלי המעטרים נף, שללכפתורים

 )מצקתו(נמצקה[ דיג כ' דה"י4372
 ריתוך soldedureשולדידור"א

 מקוצרת התתה שהמלה תתכן, שולדור"%.לפרנו:
כך.

 האדמהעבי ד"ת ב' דה"י3מי*
 טין חומר, arzileארויל"א

מכלות ד,כא ב' דה"י4374
 טהורעדין, חחפי"ן

קאים
 בעלי-זנבקאים

)כגרמנית(

עקרבים יצא ב' דה"י4376
רצרעות)בגרמנית(  אש681.הרימ"ן
 בחיקף נוספה שהני"ת להניח. יש אך בחמ"ן. :כח"כ

 )-בעקרבים"(.לעמית

 כח ובידךדה"מ כ,ו ב' דה"י4377
 נוזם hardinהרדי"ן
 צורה וו אולי hardoinI. דגם [שבא מתאיםכמעונים
 לזו. זו נץשלישית

אכרים כויי ב' דה"י4378
 ה חם א ובדי ע 4704ז4אראטור"י

)באיטלקית(

ערמות לאיו ב' רה"י4379
 )בגרמנית(ערמות bdufenהויפי"ן

מחברות לד,יא ב' דה"י4380
 )בגרמנית( מרטרת fpangenשפנגי"ן

קרות לד,יא ב' דה"י4381
קורות trevsטרינ"ש
 פועל כזה לראוה יש %ולי טרבהר. בספרינו:הגרסה
 טריבי"ר או traver טדבי"ר בעברית( הפשט)כסו

treverבקורות(. )לצפד 

לבצח לדיכ כ' ה"י ר4382
 לפקחכדי מי"8טרי"רפו"ר

meistrerpor 
 סו-"ר". "רומי"ש : משונשהלש

 ט,כא ב' דה"י4375
 Jerkazen"מערקאצ"ן

 2302. מס' אהילר

דעת
 ורוח יהדות לימודיאתר
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