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ב"ה
הקמת

 שליט"א .פ"רר שלאה רקהגאת

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

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

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

 התורה לכבוד הכו"חוכנפש
 פישרושלמה

 תשם"ג תזתעש"ק



 אדם נשמת ה' נר.

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

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

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

 הי"ד קלתן )אנסי( תפם ואחיו וקלרט מדיאחיותיו

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

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

 החיים בצרור צרורה נשמתםתהי



 דברפחח
 תשמ"ד - הראשונהלמהדורה

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

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

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

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

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

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

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

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

מ"ק
 המהצדהערש
 תשמ"ת - לשניהלמהדורה

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

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

 הכרכה. על כולםיעמדו
מ"ק
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 הלעדםאתר

 הלעניםאוצר

 התלמוד על כש"י של הלעדםפייחם

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 על-מ-
 להסביר, רשיונות

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

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

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

 הש"ס. מסכתות בכל הלעדם מספר שלסססיסטית

ממוצעמספרמספרהמסכת
 דףלכלהלציםהדפים

62981.58ברכות

112.63*156שבת

0.82*1038עירובץ

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

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

58*8147וטזשץ
11881169 קמאבבא
1171211.03 מצפראכבא
175880.50 בתרףבבא

112638156סנהדרץ
23130.57מכית

mnw*8110423

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

93.פ26662479 הכולסך

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

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

 : הבאים הנהונים את מכיל ערךכל

 שוטף. סטירימספרא(

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

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

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

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

 שבמקור הצורה אתהשארתי
 כמו.

 וכיו"ב(. ציווי עתיד, )עבר, שהיא

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

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

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

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

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

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

 לא-רומניות( במלים רק )מצויא

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

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

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

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

 9chק

 5ש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !(. "בואש" רואה הוא)ב"ברדלס"

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

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

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

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

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

 ימינו. בלשון המקבלה עםמימי-הבימים

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

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

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

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

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

,chambre.(comparaje 

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

 ערותה

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

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

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

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

%!(.vol. cxtra languaees, 

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

 הכר. בלי עדלפעמים

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

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

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

 "(ש"(.)ששו

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

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

-ies 
 ל-[8. תם ם לק. לשמש יכול הטלה בתחילת אי הצירוף -יא"ש. הנכהבת
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 האפשריים ההעורקים בע לבחור עלים W~w ורפה. דגש של סימנים בכחדי-הזד יש דחוקותלעתים6(
 אותיות כפה רנייצגה עברית אות כל לנכי רדפה המצב הצרפתית. ר~כלשמת טמיעת הססהברלפי

לועזעת.

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

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

 הע-צור. את ~$r גםבלבך,

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

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

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

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

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

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