ברכרת

אוצר

הלעזים

 6ברכוה ח.
פיליד"א pelede

העפר האחרקעלהקבר.

 7ברכות ט:
פוריל"ש porels

וישטרדור"א
westedure

ן
IvestedureI1

שלנא

לבחש ,ובהשאלה -

שליה

המלה הצרפתית מגלמת בעצמה את ההסבר של
רש"י.

 2ברכות ד.

פלס"ר freier
ר מלתו של לר1מס' .)479

 3ברכות ו:

שול"ץ 50182
כלומר חברה ,המונעת את האדם

סלהשחעמס.

יחליא

מלש את-חפירה

"עד מלוא את-חפירה אחרק" ,דההמי
ד שפיכת

ברכות
 1ברנות ד.

דו

חיכוך

צוות
שעשוע
החי בתוכה

 4ברכות ז.
טח"ש tajes

שורשתי
כתמים

 5ברכות ח.
בו"ן מלנ"ט bon malant

אינפרא

פצע חמור

טלה במלה :פצע טוב ,ביסף מפתיע ,הסוסיע
פעמםגלעזיס של פירחח רש"י על התלמוד .אך אק
לועדות
ישלהבק את המלה "~pa
במקום אחר:אחי
לא כמשמעות של -טע" .אלא במשמעות
"אבעבועה -מלשק "כובל" כיווצת .ברם,לפי ד"ר
9

יפקוס פרויס
:ח6:. 1ט85א  malan beiחס8
Festschrift zum 70. Gcbur~staic A.Nrlitlcr's.
ג .wrlll1. 190ע' " .300-296טוב -הס כאןלשין
סגי נהור .דפוס סונצינו גורס א"17סרחנגלסאנ-ס

,קרי :אישטרנגלימינ"ס) ( estranglementאסכרה),
שכדאיאינו מאת רש"י .ר'מילונושל לף (מס' .)*33
ור להלן מס' .1219

גירר

 8ברכותי:

טראינ"ה traina
לעז הנמצא רק בכתב-יד אחד ,וגם אינו מודפס
בדפוסי התלמודשלנו ,רשלפקפקכמקוריותו.
9

חופ*א

כרהב
כרשים (ירק טאכל)

ברכותיג:

ברדו"ן bradon

נהוא) גרר

קבורת הזרוע

חלק (של הזרוע)

שהוא מלא בשר

אק קשר עם המלה הצרפתית- br.sזרוע" ,אלא עם
המלה הגרמנית ,1ט)8ז- 8צלי בשר" .ר כלשהיםב'

וע' .1!11-130

 10ברכות יח:
גלצ"א טטאוש

ברדא

נ 1ברכות כב:
פורק"א por~he

קילעא

סבנה הבולטהחוצה .שבו מתח הבית.

חוח

פרוזדור

 12ברכות כד.
טוחך
a
p
l
a
s
t
r
e
d
e
אפלשטרידי"ש s
ת
ו
ס
ו
כ
מ
סיח

לשק נופל על לשק "טוח" ,-לוסת שהגוף התהתק
סלק אצל הנשים כסו קיר ,שכיסוהוטיח .מלהזולא
פוערתהבבלונרהים א' אלא בבלונחקהט
-100
 .),91ורמילונו של לף(מס'*.)9

י(י

 13ברכות כד.

ביהק

ברכות כד.

פיאק

רו7ד"ר roter

*

1

לגהק

כדייליי"ר  lbadaillierl badeilierלפהק

ברנות

אוצר

 15ברכות כד.

אישטירנחץ"ר esternuder

נתעטש
להתעטש

הלעזים

מלשון "מענה" ,ולא כפרשנים אחרים
"נעניתי-
הרואים במלה לשק "עינף" .ר' מילונו של לף (מס'
.)654

גיחק

 16ברכות כד.
אישטינדייליי"ר

פטיש

להתמתח

 22ברכות כח:
פי"ק pic

מצף רק נדפוס סונצינו ומהדורה ב' .רע"א בערך)
בצורת אשטריליי"ר וצ"ל אישטריליי"ר .(estrelier
שהק ודאישיבוש.

צי"ף  cepסד (שבו נעלו רגלי אסירים)

 23ברכות כח:

(סנטרו) נסנסר]
סנטר

 24ברכות כח:
רי"ד red

אסבא

 25ברכדת כח:
ולו"ס vlos

אסדק

(estendci(licrI]est~ndeitier

 17ברכות כד:
מינטו"ן mcnton

או ברכות כה.
ילונציא"ה jaloncie

ירקון
צהבת

יש דמיון-צלילים רב בק המלה "צהבת" בצרפתית
עתיקה 1ילונציא'.ה)ובין המלה .ממוצא שונה לגמרי,
המציינת -קנאות" ).jatosieלישיא-ה) :הנחה נועזת
למדאי תהיה .שרש"י התכוץ לרמח על הקשר בק
מחלת ה"ירקק" ובין הקנאה .הגורמת לאדם ,שסניו
"מוריקות .-צורה שונה של הלעז גלניצ"א
=1ילניצ-א  (Jalrtlceמוסיעה כרסוס סונציע .חוץ
מצורה זו אין בשום מקור ואף לא במס'  7*1להלן)
האות צד"י המתבקשת .ובמקומה ,בכל כתבי-היד.
האות סם-ך .שרש"' נמנע שיטתית מלהשתטש בה,
ר' מילונו של לוי ,מס' .1519

 19ברכות כה.

טייל"א"ומי

קרום
אריג ,קרום

ר' מעתו שללוי ~.)756 'OD

מעדר

אסדא

ר מלוט של לף,מס'  )196ור'להלן מס' *.179

יפטודה
רפסודה (בגרמנית)

אחרי שהביא רש"י את הלעז הצרפתי  .redהוא
מוסיף- :וכלשק אשכנז ולו"ס" .הכתיב כגרמנית של
היום.5105$ :

צמר גפן
כותנה

 26ברכדת כח:
קוטו"ן coton
" 1להעיר ,שפירושה המקורי של המלה הארמית
"כוחנא" הוא פשתן.

 27ברכות לא:
רו"ש 05ן

(צחור) נגיחור]

 28ברכות לב.
אנויי"ר anuier

החלהו

אדמוני

להטריד" ,לנדנד"

renuierl

 20ברכות כה:

עששית

 21ברכות כח.

נעניתי לך

לנטירנ"א  lanterncקופסה של זכוכית
(המשמשת בדרך-
כלל להגן על להבה
של נר)

דיבור-יתר

שורפרלידי"ץ sorparledit
שלנו .כפי הנראה רש"י מפרש
חסר בדפוסיהחלמאי

אשתא דגרתי

 29ברכות לב.
מיחושים (כלומר קדחת)
מלויי"ד

ן
0]4שואח)]Imatcvcid
רמילונו של לף 1מס' .)65

 30ברכות לו.

שלמויר"א salmuire
ר'מילונו של לר '.)721 'ODI

זמית

מי-מלח (של

שימורים)

ברפות

אתר

הלעדם
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שהבתא
הטלהא  *0ברכות לט.
 31ברכות לו:
שלת (צמח ריחני)
דייסה לתרופה ,העשךה אניי"ד aneid
ליטוארי"א
ר בלוהגה-ם ( 4ע'  ,)9*-91המצביע ש ערבוב
 lletuariel letuhrieמעשבים ממותקים
כפירחח רש"י על "תביץ קדרה" ,מדובר בטאכל
העשף מקמה ,מרכש ומשמן "וקרוליה אכרחשד"י
1נ"א :אברוש"ך)" .אק וה לעז צרפתי ,אלא סלה
סרסית -שאולייש לה אתה קשר עם המלההיחנית
אמברוסיה -קטעםהאלים) .ר' "דקדוקיסופרים",אותל'.

 32ברכות לז.
מי"ל אחן

אורז
דוחן

 33ברכות לז.
פני"ץ paniz

פע

דמן

* 3ברכות לז:

חכימא

מה שאנו מכנים -אורז -לא היה ידוע בימי רשויי
בצרפת ,אובכלאופןלאהיהכשימחט.

שלקי"ק
1 [salchich

תבשיל המתבשל
בתוךסירובופירורי
לחם ועוד

לא פוענח ע"י בלונדהייס .אוליsalsice) r1P1 :
שלשיצ-א) או רוטב סלוח  5810,5,שלמשש).

בנהרות ,שהשאירבלונדיניםבעזבונו ,הואטביא את
המלה =1 581810שליא-ה  .(?$attitכטק טאסה
מלוח .ור גםלהלן מס' .2018
דורטסקק
 35ברכות לט.

אדרילצי"ש  adrelcesסלוח (שיח בר)
ר בלוטשיםב' (ע' .)54-53

דורטסקק

 37-36ברכות לט.
פרוני"ש prunes

שזיפים

 38ברכות לט.

פרגיות

פירדרי"ץ

~rdriz
39

ברכותלט.

מינח8ח"ר menusier

ההחומים בק שם סיני צמחים קשבים זה לוה,

בצרפתיתשלהיום anahו19-הא.

 *1ברכותוו.

בו"ן מלנ"ט  malantח60
ראה

מס'.5

לעיי

 42ברכות ם.
נידל"א 1010ח 1*1ססאן

פריפישהד

קצה

קצת (צמח)

הקליפ

 *3ברכות מ:
בוטי"ר  boterלהתעבות(יין המתקלקל)

שיתק

* 4ברכות מ:
פרונילי"ש *5ופחטזק פירות שזיף-הבר
לעז זה אינו נמצא בדפוסי החלמון ,אלא ב"עיקרי
התלמוד" ,כ"י של ר אברהם זטת .המביאו בשם
רש"י .אבלעדותומפוקפקת.

 45ברכות מ:
קורמי"ש cormes

י
טיפש
פירות העחרר

ראהלהלן מס' .166

 46ברכות מא :פת שללחשה עם תבלק
ץובלידי"ש  0610605חפיפיות" ,נפלים"

לתפניות

 47ברכות מב.
,
ת
ו
י
פ
י
פ
א
0610405
אובלמץ"ש
"נפלים"
 *8ברכות מב.

אמינישטרישו"ן

ריסתנא

מנה ,משאת

חסאז)*5חטוח8

חגלות IamenestraisonI1

לקצץ

אספרא
פצע חמור

ראהלהלן מס'  :62כפי הנראההגרסההנכונהגםכאן
היא -דיסתנא .-ור' בלונדהים ב' (ע'  ,)85ועורס
 ;amenestra~h];lלנו נראה יותר ,לפי הגרסאות

ברכות

אתר

ס2

ש  amene$trisa , 4או

ש  4 4ח

שחקרן).

 *9ברכות מג.

מבאג"א lmusguel musge
ר

מס' .5*1

*9א

ברכות מג:

פחשק

מושא

לה*

יסמי"ן

לא פענחו כלונדהים .אנימביא ,כר,נחה כלבר ,את
האסשרות שלמלה הננורתמהפושל "wedakrלנזרת
(עגל)" ,שתהיה פשפעותה "איכרי הלידה" של
הפרה .לף מביא בסילונו (מס'  )786את ההשערה
הייליא"ה ( ve~Qieחוס הניכור) ,אותה מלה כמו
(wedikקנוקנת) ,רלמהמס' 67תר.

~spig

חלפידימח

 51ברכות מג:

 52ברבות מג:
קודףנ"ץ codoinz

חבושץ

חבושים (פירות)

פנחס
 53ברכות מג:
אינפאני"א  enpeinieפנת (העור העליק
של הבשל)
1סם*18קם*ן
 54ברכות מג:
שול"א sole

מלתא

 55ברכות מד.

w%
טונה

 56ברכות מד.

ליליה

בריכות
דגירות

ר מלתושל לף(מס' .)254

 57ברכות מד:

פוליו"ל ו1)0סק

אסיפו

 60ברכות מז:
פלדו"ן fladon

עשת ,גולם(ויתיכו

מ ת כ ת ,ל פ נ
שהוטבעה בה צורו
מטבע)

'אזוביק

טומי*

קובקי"ש covedes

מס' *.)208

לה*

יולי"ש Ivioleslwiolesסגלים,סיגליות

טונינ"א tonine

~aa
ת
סרעפ

סמלק איברי"ש ebres
(ר

 50ברכות מנ:

יותרת

 59ברכות מד:

~" pdhשמאעל"

אישפי"ג

הלעזים

 61ברכות נ:

פוישו"ן  poisonשיקף ,משקה לרפואה
נצרפהיח של היום ,לפי נדרהישירה מהלווית:

 .poaionהמלה הנגזרתלפי ההתפתחות הטבעית של
הלשקpoasm ,כהפציל,נתיהדהלמונע"רעל.-

כשחנא

 62ברכות נ:

מנה ,משאת

אמינמשטרישו"ן

amenestrisonן

Inosiarts~nemal

י

לעיל מס' א.4

 63ברכות נא.

הי

 64ברכות נב:
אנש"א anse

צוק

פריש"ק

fttK

טרי ,שרק עכשיו נמזג

רבלתדהיםב' (ע' .)96

פיסק

מת של נענה

 58ברכות מד:
חרת
וידילור"א  ] [ wedelureרחם (שלחיה)

אוק ,מ-ת (של כלי)

עששית

 65ברכות ננ.
לנטירנ"א  lant~rneמנורה (נר שבתוך
קופסה של זכוכית)
ר לעל מס' .20

בימות

אתר

(קרסוליה%קרסול]
 66ברכות נד:
קרסול
קיכיל"א [cheville]chevile

הלעזים

גודנדביות
דובדבנים

 75ברכות מ:
צירישי"ש cerises

גפתם  76ברכות נז:
לולבי
eslternudei
 lקנוNקנות eא"8טירdנח"-ר r

 67ברכות נה.

דדלי"ש woiles
ר להק מס' .627

 68ברכות נו.
כסי
פ"עיליר"ש ( meselersשיניים) טוחנות
tmaisselesl

םסשוהשאיק משעתלי ,דשםגאןנלחיזייטצורה
בלי "]" maissdes :בסימן שאלה .מאחר שברוב
כתבי-היד(גםבסס' 12319מס' )2322ישרי"ש.אית
רואה למה לא צירף את  673אל .maissekrt 671
לגביהכתיבבגרסתבלופתים ,ראהבמבוא.
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עטוש
להתעטש
s
k

 77ברכות נז:
בלי"ץ (blez )6]]2

תרעץ

סלק

ר' בלונדהחםב'(ע' .)128-127

 78ברכות נז:

פוליו"ל ו0110ק

תיפץ

סוג של נענה

הרת
 79ברכות נז:
וידילדר"א  ] [ wedelureרחם (שלחיה)
רלעילמס' .58

קפוד

 69ברכות נז:
מרטרינ"א martrine
רלהלןמס.218 .ברש-יעלישעירו(י-נ ,כ-אול"ד,

סמורPh ,

-ד)סרטרינ-שלושז את"טיס".

 70ברכות נז:
פחסף"ר IfossoirI fosoir
רסילועשל לף,מס' .)*74

מי

 71ברכות נז:
דולידויר"א doledoire

פסל

מעצד
(מעיןגרזן)

 72ברכות נז:
יבנ"ץ javanz
ר מילתו של לך ~מס' .)516
 73ברכות נז:
צואיט"א guete

קפופא

כוס (עוף לילי)

ךלהלן .218 'OD

רמעונו של לף (מס' .)760

 80ברכות נז:
איברי"ש ebres
רלהלן מס' 4ח.20

פהקנים

 81ברכות נח:
מכוש לינטילו"ש  lentilosעד שנים ,שעורם
ן0$נ61חס]ן
מנומשבכעיןעדשים

קריא
לילית

 74ברכות נז:
טלפ"א 8ק)81

יותרת הכבד
סרעפת

קורפרא
חפרפרת

גיפור

 82ברכות נח:
רו"ש ros

אדמוני

הדרניקוס
 83ברכות נח:
וירואו"ש  weruosמיובל ,שעורו מכוסה
Iverruosl

 84ברכות נח:
קרשפ"ו crespo

יבלות

(כ)נמטא

מקורול

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

I
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ביאות

אתר

הלצחם

 85ברכות נח:
פחדיי רשש  95ברכות סב:
(כרכשיהצכהנשחשן
לרפד ,לדבק (כפי טבחיא"ה tab#e
פילטרי"רfeltrer
שי-הטבעת
י הלכד) אץ זו מלה צרפחךת .כי בצרפחות אץ ח-זג אלח
שמדובקיםנימ

קפיף

 86ברכות נח:
וולטו"ר woltur

l

 vיזנחהo

נהק
חתיכות קרר.

 87ברכות נט.

גלצונ"ש gla~ons

זעפך
 88ברכות נט.
טורביי"ל  torbeilנחשול (סופת-נחשול)
ר'מילונושל לף ).)77* 'DD

 89ברכות נט.

אישלויד"א esloide

ר'סילוף של לף).)56 ~ee

ברקא
ברק

 90ברכות נט:
רו"ש 0$ז

גיפור

אדמות

 91ברכות ס.

שרטת

 92ברכות סב.
הומי"ר humer

שריף

לימו"ןאסחיב

טיט ,בוץ
לגמוא (לבלוע מתוך
שאיפה)

סלה ממוצאערבי .ד~קשורה

עם השדוש -סכה,

אחי
מסבה .-שמשמדותה המבשעה היתה -סעי

מטוlלא- :-תכן
שהיתה I
ו ~r dh
 .tשלפנינu
בש-מוש רק
בקרב היהח-ם .ששאלו אוחה סאהיהם בפרובנס
ובספרד .ר'מילונו של לף1סס' *.)75

 96ברכות סב:
טרץ"א Itriegel triejc

קפנרריא
קיצור-דדך
מחטא דתלפיוהא

 97ברכות סג.
רקמה של
ברחשדי"ר של גנביי"ש
 brosder Ide) ganbeisמקשק מרופד
68]51חibrosder (de) 88
את ה665-ח 8סו לובשים מתחת לשובץ סף להק
על הגוף מכובד המתכת; לכן קשה למצוא באומנות
שלימי-הבימים חמועת הסחארות לבושזה .שפוף

היו יכלתם ~סוד ,מה סרב וקפה מץחדת  .%אחק
אפשר לשער ,שלשם אוורור ר2,צד המרופד ,היו
רזקטים בו לולאות רחבות רעע תבוים  -כפי
שבתקופה מאוחרת יותרהיו ד,מקטוהרם חלולים
חלולים בחורים גאומטרים הפכומט crevds
(מפוצצים) -ומלאכת הרקמה,
ככלשהar-מרחקיה-
קלה יותר .או שהיו מעטרים בגר החתל !ה כשורות
משוסותוישרות.

ר ב*נדהתםפ' (ע' .)87-86

 93ברכות סב:
אציי"ר acier

אסלמך

פלדה

ר'ב*נדדיים ב' וע'  .)*9-*7מסתבר.קוצריךלהבץ:
כפי שהפיכת הברזל לפלדה מועילה * ...אם
מעדיפים לא להשלים את המשפם ברברים ,שאינם
כתוכים בפירוש ,אולי אפשר להציע את הקריאה
אאצה-רaacierנפועלבמשמעות"להפוךלפלדה").

 94ברכות סב:
טחשי"ר ItosserI toser

נחר
להשתעל

שבת
 98שבת ג.
מורפש
קףטור"א  cuitureכוףיה (פצע שזוהם)

שכת

ש
99

שבתו.

כקשה

*פני"א chanphnieמישור ,שדה פתוח,
של שדות
][chanpagne

~va

ר פלאןשל לף(מס' .)209

חיימי

 100שנתז.

ר מלוסשללר1סס' .)187

 101שבת ז.
אינליננרי"ר זסני8ט81ט

י

 %א
)179פמאמי.1825

)63-62 11

יקק

02נ שכת ח:

חול ,חצץ
גרביל"א Vavele
(שנתערבו בהםמים)
רסילונושל לר~מס' 499ן.

יתעלפה

 103שבת ס:
פשמי"ר pasmer
ר מלוח של לףימס784,י.

להתעלף

 109שבת יא:
פולונ"ש 5ח1610

שבת יא:

קתףם
פירות של קררה

לאשפרו)

110

קרדונ"ש chardons

הקרדם היא אחד הקוצים השכיחים ביותר בצרפת,

ולפעמים משתמשים בשמה כדי להצביע על קועיפ
סחם.

 111שבתיב.
אפיקטףזץ
וומיט"א  womiteןסאח1סען סם הקאה
רלהלןמס' .831

 105שבתי.

קלצונ"ש chal~ons
ר'סילוא של לר)204 -.DDן.

 107שבתי.

פכר

113

ר מלתו שללוי ומס' .)743

 114שבת טז:
קרייד"א creide

סינר

חגורה

ויתכן
לרתך

תדמה

גיר

הלעז חסרבדפסי התלמודשלנו ,אחרי-כלי אדמה".

115

זשבתיז:

ויצי"ש

להדס

נרשהק

בקיה

](~veces[vecesצמח ממשפחת הקטניות)

כנענים

בלוניה-ם קובע את התעתיק  ;cheneleusבכל אושן

שבת טז:

שולדי"ר solder

לשלב (מלה במלה:
לקלוע)

קיניליב"ש chenelevs
51טטוטחטא)1

שבתיג:

פורציינ"ט porceint
ר טפתו של לף (מס'4א%ויי.1%

השרוולים

פחמקי
נעלי-בד

סרגל

פורק
כובסים(הדורכים או
ה ל ו ח צי ם א 1
החובטים בבד כדי

112

קשור בץ כתפיו
 104שבת ט:
ריברציי"ר rebracier
להפשיל את

 106שבת י.
טריציי"ר trecier

שבת יא:

עץ ורד-הבר

* ט * *(מי

קיסם

ויר"א  wireןס]"ן

א*גי

ן
ןIaiiatierl

י

הכוונה ל "-חצי-עיצורית ,הנך המאה הס" 1לא
הבחעוככתיק;בשפותאירופהבץ טלבץץ.
108

קוץ

רונצ"א ronce

צועדם

23

הלעזכרכים ,עלררךפולים אועדשים .ר' בלתדהחם

1

ב'(ע'.)171-170

שבת

אתר

 116שבת

ק:

א"

ישטי"ש ristcs
ר לומדיםב'
)168

אגדות פשתן

(-9

דחתםnnBa
 117שבתית.
.
לגפר(לגלף את
ניאלי"ר neeler
המתכת באמצעותגפרית)
118

קייוי

שבתיח.

סריחה לעק הזלה

לחי"א luzie
אסייש להטעיט  .162%אולם ,מאחר שאץכלעדות
לסלה הזאת חוץ מלעדרש"י .עם סקורה לא ברור
גלצורכו,אעמקוםלהכריע.
119

הלעדם
הירפסות את הסלה
רש-י מקשר עם הסלה
התלטשת "פילגוס" וובעירובץ פא:
"והסליגה-ו הנראית מאותוסו
-legeבא.במילוניםסהצאים
רק אח הצורה  pclaigrcוכפי הנראה בהשפעת
- pcrcgrillusצליין"ו ,אך בפרובנסחליתיש ,"kc
אולי צריך להטעים )8טו6ק (ספרדים .lvauo

את הפיגל

חררה
עוגה עגולה

 123שבלז יט:
טדרטי"ל

ש)ז0י

יקרמו
* 12שבת יט:
קרחשסי"ר crosterל ק ר ד ם (מדובר

בשכבה החיצונית
של הלחם)

שבתיח.

לחי

חכה

אי"ם aim

ליתרדיוק :הקרס שבקצההחכה .רבלונדיים מ(ע'
 )70-68ומילוט של לר(טס' .)69

)

כמהים

לא פענחו בלוכרהיים .נמצא רק ככתב-יד אחד ולא
בדפוסי התלמודשלנו.וראי תוססתמאוחרת .עםזאת
הטלה מענינת מאוד)1 .מבחינתצורתה .אםהנחתנו
נכונה,השפנו ר"ו לגרסה שבכתב-היד; סבר-ש),יש
לפרנו השלב הקרוס של הטלה הצרפהית ("uffe
שהבלשנים קבעו מכבר שמוצאה סהלכררת tuber
דרך הצורה )2 . lUItCמבחינת תוכנה :אץ הכרח,
שיהיו אלה דווקא "כמהים" ("שמרקעים") .אלא
יכול להיות גס ירק אחר עגלגל הסמק באדמה ,שכן
למשמעות המלההיוגלגוליםרנים.

 121וטבת יח:
בלי"ץ (ווי)

blez

 125שבת כ.

סרי"

יעה,

ח"-ל lvadilI wadil
O
ראהלהלן ' .1091

D

'

עממיות

 120שבת יח:

טוברי"ש tuvresן

מגריך

126

שץיחידי
גדמי-עץ

שבת כ.

צוקי"ש

~oches
בצרפתית שלהיום:
.souches

 127שבת כ:
כבבא
א"טטובל"א  estobleקש (הנשאר עומד
בשדה אחרי הקציר)

 128שבת כ:
קש
e
s
t
r
e
i
אישטרת"ם m
קש (בעיקר המשמש
תורמפין וIestraimI
למרבץ הבהמות)
סלק
ר' סילונו של לף (מס'  ,)*35שם יש לתקן את

הלעז מצר רקכשניכתבי-יד,ואף שםבצורהמעוותת
(כלי-ן) ,והוא חסרבדפוסיהתלמודשלנו.

 122וטבת יט.פילגוס (אמצעיתו שלים)
פיליג"א pelege
 lלב pים

המתרתלtstraim-או.eurain

 129שבת כ:
g molse
מולש"א e
l
e

עלא
u

e

טחב
I

שבת

אוצר

נפיץ

 130שבת כ:
קרפי"ר  charpirל נ ע ר (סי ב
מהשבבים) ,לפורר
(סיב או אריג
לחוטיו)

ר נלזנרהתטב'(י  )1*7-146חול121שאיד

שס'

.)200

 131שבת כ:

פילצי"ל folcel

גחשקרא

פסולת של פרף

גולמי (העשוי
מהחלק החיצוני של
(oYun

 132שבת כ:
סיריקק
ייד"ש
jiedsשאריות נשל פשי]
(מה שזורקים
~eds) ] 1

] =jeterלזרוק])

לאפענחוכלונדלים .הפתרקהמוצעכאןנראההולט
פאור ,חוץ מהאותט,כי העררות האחרותכחץ ב,!-
וכך ססהבר גם מחוקי הלשק.
יש כאן תופעה
מקומית("כמקומנו").

אתי

 133שבת כ:
אורסיא"ה ortie

שברא
סרפד

 134שבת כ:
דיהי"ט dehet

עיטרן

עטרן

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

 135שבת כח.

י
בה
מנור

קרוישו"ל croisol
מערץלצייר את הפלעתה בץ הכלשדם ש משא
הטלה הצרפתית .לפי אלה נגזרה מהמלה "צלב"
)(creixעל שםצורת הפגורה,ולפיאלהמהמלה"ווי
).(crDCכי אפשר לתלות את המנורה בתקרהובקיר
על-ידיהוו שבה .מסתכר שרש"י ,המזכיר את המלה
לעתים קרובות ,לא קשר אותה עם הצלב .ר ספלונו
של לף (מס' .)267

הלעדם

צמר גפן
כותנה

 136שבת כא.
קחשו"ן coton
ראהלצילמס' .26

 137שבת כא.
אינמישלי"ר enmesler

מסכסכת
לסבך ,לבלבל

מסכסכת
(הוא) צולה

 138שבת כא.

ברואיש"ט broist
הכעזה.נפי הנראה ,לשרפה חתומתבלבד ,שלהבה,
הקופצת מסביב לפתילה .משולה לאש בתהליך
הצליה.
139

מפותך
מומס ,מותך

שבת כא.

פונדו"ד fondud

גץ
ניצוץ

 140שבת כא:
אישטינציל"א estencele

 141שבתכב.
אוברי"ץ ovrez

קרמים

מעשה אורג
בעבודות מחט

נרות

 142שבת כב:
לוצי"ש loces

אורות

לכאורה בא רש-י להבדיל בץ "נר" שלמעלה (מס'
 ,)135שהואכליקיבול .לבץ "גר" זה ,שהוא החומר
הדולק עצמו והאור המשק ממנו .אלא שאי-אפשר
לקים פירחם זה ,אם גרסתספרינ:נכונה" :נרות של
זהב,שנוחנץלתשןשמן שחילה",

 143שבת כג.
לנפ"א lanpe
קם

עשביית

בית-סנורה של זכוכית

מקום לעחן ,למה רש-י מתרגם

"עששית-

פעסתם  lanpeוכאןולהלן מס'  )171אפלושסעמיט

(lanterneלעיל מס'  .65 ,20ולהלן  )939 'oaומה
ההברל בץ שני הסונחיס .וכפרט שגם כאן כמה
כתבי'-ד והדפסים גורסים "לנטירנ"א".

אתר
 144שבת כג.
גומ"א gome
ראהלהלן מס' .357

שבת
שרף
שרף (של אילן)
קטף

הלעדם
 154שבת לב.

ארנא
ארק

יפרייט"א jafreite
נך קבעבחניכים את צורת המלהבצרפתיתעתיקה
והריסה .הסלה אינה מופיעה בטרללכם .מוצאה
מההולנדית  .sehapradeולפי המקורווג ומהביא

 145שבת כג.
פרונילח"ר prunelier

עץשייף-בר

 146שבת כו.
פו"י pui

פולסא דצור
רמה

בלונדהים בנירוהיה פחשמעוהה ראחרויקת- :מעק
קיטק הנסגר בשמשה גדולה .שבה מצדעים חפוץ-
חד.וראהלהלן מס' .155

 ;podiumמשמש היוט בצרפתץת בשמות

ארנא
 155שבת לב.
סישטיי"ר  mestierמזנק,קיטקלשמירת
דברי-אוכלוכלי-בית

סלילית

הריסכגק) :ח!~PUy-fie ](6

 1*7קןבטזכה.
ריטדר"ש retors

שחזףי?
מפדתלים

 148שבת כס.
טיולי"ש tiules

רעפים
רעפים

 1*9שבת כס:

מנוד

בלשוננו .-דהינו כלשק המדוברת במקומו שלדץ-8י .אצל היהודים כלבדם או נם אצל הנהים,
באטד למלה הקודמות בטס' * .15שהיא סחם
צרסתית.בלונדהיםמהרגםבפשפות ארת.-
156

שבת לג.

קיביל"א  lchevilleI chevileיתד ,וו ,זיז שייני"ש seinesן ן
 150שבת כט:
קרישו"ל croisoi

נר
מנורה

ראהלעיל מס'  .135כאןכלי ספק בא רש"ילהבדיל
בק -המכבה אתהנר" .כלומר אתהלסכה.ובין "כחס
כלומרעלאמנורה ,שהוא רוזהלמנועאותה
על
הנר-
מלהתקלקל.

 151שבת ל:
שול"ץ solaz
ראהלעיל מס' .3

 152שבת לא.
ב"שלונק"שbesloncs

 153שבת לב.

בטידור"א batedure
ר מלתו של לף,מס' .)!55

צחת

שעשוע

סגלגלות

מוערכים
יתר על המידה

אחטיא

הכאה

תפחת
מוגלה

לא פענחו כלונררןיט .והוא סתרגפו כך- :פחלה
ןהץדרוקן?) .שבה העור מתנפח ש הבשר תהמהם
מים נקורם ,כך שהמקום הפגוע נעשה רך ודומה
לזכוכית- .-וזיני-ש"ולטינית  ($aniesהיא הגרסה
של -51פוטים ,אבל גרסת כהכי-הץד שתה בהרבה.
הדא נקראתבערך פונדו"ש

 157שבת לג.

בו"ן מלנ"ט bon malant
ראהלעילמס' .5

 158שבת לה.
א"4טרה"ם estreim

(?)~ s u.
d n o f

"נמסים-

אשפרה

פצע חמור

קש
קשI m i
artset

ראהלעילמס'.128

 159שבת לה:
מלכ"א [mah~] mal~e

אחהשמ

הלמים

לצמח בר)

בלונדיים יפ ..ע'  (cxסובר .שבחירת התרגום
הלועזי הבפסעה סהדמיק עם השםהעכרי-סלחת".

שבת

אתר

הטסם
 160שבת לו.
צינפח"ל  cenpeilהמסם ,הקיבה
השלישית של מעלי-
הגירה

במלה .שמשמטתה לפי סקורה הלס"מ -סאה
קרוסים .-רואים חולדי הלשק פתח פיחתד לשפת
היהודים בצרפת .אך אץ למהרולהסיק מסקמת'מכך,
שהטלה מצמה רק בכתבי היהח-ם ,כי בנמן ההוא
ויקפה ותחומיה של ספרות הגופם בצרפתית היו
מצוסצסיס ביותר ,ומלה* .אינה מצפה בה ,אץ זה
סזסק ע4ה .שלא היתה קיפח כלשק.לפי גרסאות
אחדות בכתבי-היד ,וגםלסי מקורותחיצחמים ,אפף
יש לקרוא צינפף"ל .cenroilואזיהיה פירושדגולה
-סאהעלים.-

כרס
בטן

 161שבת לו.

פנצ"א pance
כאן בהוראה מיוחדת של החלק הראשם בקיבת
-hvDהגירה.

 162שבמןלר.
שדבי(ביתהכוסדת)
דדבלד"ן  doblonפיטה ,קפל שלשוטן
 mvaנוסס ה"מ בסהדהזת המקשיא

נדכאות ר'סילוענול לףופס.פ)*9

 163שבת לו:
אישטובל"א estoble
ראהלעילמס' .127

 164שבת לו.

ארישטי"ש arestes

ס4

גבבא
קש
נעורת

טצסמק
 165שבת לז:
רישסריינ"ס  restreintמתכווץ ,מצטמצם
166

עתדתן
פירות הסדרר
(שיח בר)

ברוב הרפוסיםרימסה "עתרר .-אבל מסתבר,שאינה
נכונה.

קד"4ס luDran

טחה

אלחשת
סבבת

 168שבת מ:

טיל"א Itevalel tewale
 169שבת מא:
שולדי"ר solder

מצדף
לרתך

 170שבת מג.
לימדנ"ש limons

ארוכות

ראהלעילסס' .113

יצולים

מוסות אורך בעגלה ,במחרשה וכר; כאן בסיסה של

סרקיט.

 171שבוו מד.
שקרקעית
לנפ"א  lanpeבית-מנורה של זכוכית

טוכם
אופה גלנל

 172שבת סד:
רוד"א rode
חסרבזפתים .שם מוק פירוש
הצרפחן.

אוברי"ץ

במקום התהסס
8ך-1

ovrez

פסולת של פשתן

.)200

שבתלח.

 167שנת לס.
סונינ"ח tonine

 173שבת מה.

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

קורמי"ש cormcs

הלעדם
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 174שבת מה.
פירשקי"ש persches

אורג
יש
בע
בעמ
ות
" מחט

אפרטקץ
אפרסקים

אותה טלהכמובעבריות בצרפתית שלחיוט$ :שאא4

 175שבת מה.

קודףנ"ץ codoinz

 176שבת סו.
קרינ"ש crens
ר סלתו של לףימס' .)256

חבושץ

חבושים (פירות)

חידקי

חריצים

28

שבזע

אוצר

קשת

 177שבת מז.

ארבל"שט"א arbaleste

בליסטרה

עץ אתלת באסצטח קסיץ.

ר בלונדינים ב' (ע'

קשתמשוכללת ,הטותקנתעלגן,מיהדה מחחקביף-

 .)]05-103הסלה העברית ופסלה הצרפתית
c w .
מגואלותמאותהמלהלגימת

הלעדם

קישור

* 18שבת מט.

מינ"שטרי"ל menestrel

פקיר ,שוטר

חפ"ק

*18א שבתנ.

עדפה

ט"ש tas
u

b

a

l

l

s

i

 185שבתנ.
אלו"ם alum

נרתקת

וריף (אלום)

ישתת סיח

 178שבת מז:
קינ"ץ coinz

t

~

טךזים

בציקר מנפרח האשלק ומגפרת
גבותי
גייניםהיו משתמררם בושיטושים
רב
וה
מ-
הי
החסרן ,וביט
רבים .ר'בסינרה-ס ב',ע' .)82-81

 179שבת מז:
גללב*תא
טורנמי"ץ[ tornedizמיטה] מסתובבת,
מתקפלת

פיספא דיספק
שמן ריחני המופק
מפסולת של יסמק

 186שבת נ:
סנבק"ו sanbaco

i

(=שומשום?)

לבדק
לבוים (מצעים
שלליד)

 180שבת מח.

פילטרי"ש feltres
 181שבת מח:
פליינ"א Iplainel pleine

שפיטני

מקצועה

בלונדהים גורס כחזוק ,וכן הסילתש לצרפתית
שתיקה של ( tacurne de Sinte-PIayeהנותן
aLUbke3
דוגמה אחת) .של
.mMiytr(ושל'
אגל המילק המשוכלל של ToNer-Lo~nmazsch
וכפי הנראה בהשאלהישירה מהלאמת)
מרס
.
ה
ב
ר
ה
~ane
ת
ו
ד
ח
א
דעמאות
ת
ו
א
ס
ר
ג
ה
פ
ן
ונות
שבכתבי-
היד ,אפשר לקרוא אוהן  ,planeואק צורך ליחס
אוהןלהשפעהפרובנסאלית ,כדעתבלונרהים.

ושבת מט.

נעורת
פסולת של פשתן

 183שבת מט.
פורת"ר forjier

ינקרו (או :תקדו)

182

ארישטי"ש arestes
המלה חסרהבכתבי-היד החשבים,ישלפקפק ,שמא
היאהוספה מאוחרת.

מצר רקבשניכתבי-יד

לנקב

ע מלה איטלקית; היא מופיעה רק בכתב-יד אחד,
ובחר,שאינהמסייושו שלרש"י,ובפרט שאץרש"י

משחמשבחותסמ"רבכח-בתהלעדם.

 187שבת נ:

סגלי
סגל,סיגלית

תאול"א lviolel wiole
שבת נs :
l
l 188i
בליציי"ר blecier

c

(פרח)

h

פצוש '
 eלg

לחבוט ,לטפח

בצרסתיח עלהיום המלה blesserמשמשתרקבטווך
הרגיל של "לפצוע" ,לגרום פקק לבעל-חים .וע'
כ"אגלי טל" (מלאכת דש ,כז ,ר) ,שלא מדובר
כסחיטה ממש.

 189שבת נא.
קו"ט cot

גלופקרא

שמלה,כותונת(הבגד

העיקרי של גבר

ואישה בימי-
הבינחם)

השניחה היא ) tcote (cottvמסק נקבה; כאן,
הצוו"
כסיהיראה ,צורה אחרת ממץזכר .שהיאחריגה ,אף
כי היא מתנצרת ,השווה למשל את המלה .surcot
"לבושעלית" ,ממץזכר).

שכת

אתר

בדד

 190שבת נא:
גלצא glace

מעיה

"לעזים

 197שבת נב :לקשור כה נקכהיפיו
ריברציי"ר  rebracierלהפשיל אח
השרוולים

 191שבת נא:
אפכר
קיב"שטר"א  chevestreאפסר (חלק
מהרתמה ,שנד
מחש
מחשכים את הבהמה א9ו שבת נב:
א ד א ת ה ס וס
(דה"מ אלא לענק שבת)
בצווארם)
א"שפינגל"א*81חוק *5סיכה ("שאינה
נקובה",בניגוד
בספרים יש גירסה לא נכונה :ברציר-א .bracierc
שפירושה -חלוק-לילה".

נאקה
גמל חד-דבשתי

 192שבת נא:
דרומי"ל dromel

המלהסוסיעה במפתחמילונו של לףבמס' ,688אכל
אי אפשרלאחרהלא שם,ולא במקוםאחר.

 193שבת נא:
מה"-ל mudel

למחט תלה שהע

זממא
זמט ,מחסום (לפי

כלב או שאר בעלו-
חחם)

שלה אינה מציה במילותם .נראה ,שודא צורה
מקבילה ל, muwl-החלק הבולם בפרה של חיה,
בצרפתית שלהיום .(museau :אבל אפשרגם לשער
סלה הוגזרת מהלט-רת ( nb~dutusצורה ,דפוס,
בצרסתית שלהים dmouk :מפר שהכפם מותאם
לצורת פרהחיה.

* 19זהבת נא:
פרץ"ם freim
 195שבת נא:
קיביצינ"א chevecine

פני
רסן

8ית שי

רתמת-ראש
בדגר
קולר

נקונה)
199

שבת נפ

פיש"א pointe

 200זהבת נב:
רקקיל"א IredoilleI rcdoile
עתקה מעים את
סטן reilk
בצרפת"
מלשנק המה"
תאתרו,
שמעאן

מא חרת ~robieul

במקום 80א70הקליפ .אקם ושו"תמויזה ברו
טזאות כחב"היד פה ובמקתעת אח-ם מ"ךי על
התלסח -ולהלן מס' )239* ,1680 ,957 ,721 ,3*8
ובוזש-י על התג-ך (תהלים -ז- ,ד וס"ט.)1 ,
201

שבת נב :לנשופת (דה=מ בשיש)

ליפיד"א limede

פצורה ,ששרפה

בפצירה

הסר בדפוסים.

 202שבת נב:
לים"א פזוזו

ראהלעיל מס' א9ו.

דהשפ שתשקינה

* 20קשבת נב:

 196שבת נב:
בוקל"א bocle

חי

חקעדה
תועדה

195א שכתנא:
קולא"ר coler
טיאהקולא"רהיא פלה ארמוש אבלהיא קחמחגם
בנרשית (מלשונקן t(collanלכן חשבוהללצו.

אבזם

ע קצה

שופשף

פצירה

מחט (דה"מ בנלמי)
 203שבת נב:
סיכה
א"שפינגל"א סו8תוק*8

בשסי"ל bastel

טיבעת
אוכף

שבת

אתר

 205שבת נג.

מסריגן

פייטר"ל peitral

ססלק (רתמת-חזה)

 206שבת נג.
פחטל"א posle

רצועה
רתסת-זנב

יוק

 207שבת נג.

אמטקיליט"א eschelete

עינבל

לף (מס' )507

 209קשבתנג:

(וש)איעוה דם

ר'מילונו של לף ).)155 'Ob

 210שבת נג:

מיניישונ"ש

שלשול,
מחלת מע"ס

דה"מ שאניה כרשינץ

ן
meneisonsןImenaisonSI

וכלשול

ר'מילונו של לף ).,736 'Db

 211שבת נג:
קופל"א cople

תותרי

 212שבת נד.
קיביל"א lchevillel chevile

הבלא
קרסול

 213שבת נד.

נושק"א nosche
לף

המלה חסרה בדפוסים ,ונמצאת רק בכתב-יד אחד.
שם כתונ אחריה :קופירס"א ,תו הסלה האיטלקית
copcrtaושמיכהלסוס,,שכמובןאינה מאחרש"י.

ות (פעפק)

 208שבת ע.
בטיי"ל bateil

עין לקמן מס' 3ס4ו (ומס' .)1568

מרדעת
אוכף

 216שבת נד.
(חוטרתי%הושרת]
חלררוב"א haldrobe
דבשת

ענבל (לשק הפעמק)

אינפונדר"א enfondre

 215שבת נד.
בשטי"ל bastet

הלעדם

צמד

(כבינתי%כבינה]
סיכה ,מכבנה

סלה ממוצא ערבי ,שלדעת החוקריט היתה מיוחדת
לדיבור היהח-ם .ר' בסילונו של
ובלוודהיים פ' :ע' ,)53-52ועיץגם במאמרו של לר:
The b~kground and significance 0,ludeo frenchבכתב-העת  Modern philologyשנה *5
י.)1947ע' .4

 217שבת נד:

אישקיליט"א eschelete
 218שבת נד:
איריצו"ן erigon

זוג
זוג (פעמון)

קופר
קיפוד

ראהלהלן מס'  1593ומס'  .2278שם heri~onנאותה
מלה בכתיב שונהו מתרגם -ילא" ו"אנקה" .ור' גם
ברש-י על יקרא י"א .ל' ואנקה= היריצו"ן).
ב"ערוך" וב"דקדוקי סופרים" הגרסה היא "קופד,-
תה נראה סותר אח המובא במס'  69לעיל ,שקפוד
הוא מרטרינ-א בלעו .אולט ברפ"י על ישעיה י-ה
כ-ג מוצאים כסו כאן קסד=היריצו-ן .על כל העניץ
ר' דוד מצנר- :קפוד -שרץ או חיה?" והמעץ כרך כ',
תש"ם,גליל ג' .ע'  .)48-*4אך אץ פתרץברוריוצא
מדבריו .אולם מסתבר .שיש גם "קפוד" שהואעוף.
כמו שלש"י מתרגם בקיעיה ל"ר .י"א:
קפוד=צואיט"א  .~uetcוהוא העוף הנקרא בתלמוד
קפוף,להלן מס' * )219או קפופאולעיל מס'.,73

בסילונו ומס' 596
,מזריק .שתו"סיכה הסוגרת את

הבגד בצווארץ" .אך ר'להלן מס' .223

 214שבת נד.
פושל"א posle

 219שבת נד:

מטולסית

רתמת-זנב

אינטריטתליי"ר
entreteilier

lentrctaillierl

שלזרא
להתנקשזובזו
(רגל ברגל)

שבת

אתר

ליחמטן

 220שכת נד:
נליציי"ר blecier

לחבוט

ראה לעיל מס' אא.1

יאלי

 221שבת נד:
שנשואי"ש sansues

עלוקות

נראה סותר אח מס' 1 1593ילא=היריצו"ן) .ר' מה
שכחבתי במס' 218לעיל.

שבכה

 222שבת גז.
קויפ"א coife
ר סלתו שללוי )236 'eD

שביס עשוי רן9ח

עיר (של זהב)
סיכה ,מכבנה

 223שבת נז.
נושק"א nosche

נראה ,שזו סיכה הטשמשת תכשיט ,אך ראה לעיל
מס' .213

91 224בת נז.
דה"ב ולאינה נקובה
א"8פינגל"א espingle
סיכה

הלעזים
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 229שבת נח:
עימל
בטיי"ל  bateilענבל (לשק של פעמון)
ראהלעיל מס' .208

עריסה

 230שבת נח:
ברי"ץ brez

עריסה

 231שבת נח:
p
פליינ"א lplainel leine

האיטני

טקצועה

ראהלעילסס'.181

 232שבת נט:
לס"א lame

טס
טס,להב(לחתדק
שלמתכת)

כלנלא
 233שבת נט:
פריי"ש( rreisנזר) מקושט(בחו"ד זהב)
ר מעתו של לר ) ,)601 'ODשם הואמביאפירושים
אחרים למלהזו.

ראהלעיל מס' .198

 225שבת נז.
ציהל"א ס06"81

חבק
חבק (רצועת-בטן
לסוס וכיו"ב)

 226שבת נז:
אפודותי
פרונט"ל  frontalציץ ,נזר (תכשיט
המונח על המצח)

שבכה

 227שבת נז:
קךפ"א coire
ר מלתו של לף1מס' .)236

 228שבת נז:

פילטר"א feltre

שביס עשוי רשת

לבד

(מצן)-לכד (ע ש1י

מחומרים ,שהם רק
כבושים ביחד ,ולא
ארוגים)

 234שבת נט:
ברוש"ט-בלע"ך

רסוקי

מגן-חזה (בגרמנית)

brust-blech
הסלה ומצאת רקבפירחחרש"ישכרי"ף.דחוסוגציה
רפ"א-רם-ג וברור ,שאינה מאת רפ"ק כי הוא
מסביר -חחיכח מעיל" ולא "חתיכת שריק" .בגוף
ספרו של בלונוהים לא פוענח הלעז ,אלא רק
במילואיםוע' .)208

 235שבת נט:
פינדנ"ץ pendanz

 236שבת נט:
מה4טניצ"א
mostnice

מפרהייתא

סרטים ,כתפיות

(להדק נגד עלהגוף)

מנקטא פארי
לבובה (חתיבת בד
המקשטת את החזה,
ש הי א קשורה

32

שכת

אוצר

בשרוכים ובה חונף-
זהב)
המלהאינהמופיעהכמילונים לצרפתיתעתיקה .ולא
בחר,איפה מצאהכלונדהים.

 237שבת ס.

א"4קילונ"ש

(של סולם)

eschelons

 245שבת ס:

כלבוס

קרסדו-חודי

Inolliepnetl
1tenpeilon
מלטיסת
מקור המלה הצרפתית לא ברור,
ח1ט1קחט) .מלה נדירה המע-גת יתד של עץ בשלד
הרג.מריש .)?1

אתי

ערסה
מאזנחם (באיטלקית)

estadera
המלהאינה.כפי הנראה ,מאתרש"י.לכןנםלחוצקן
הנתיב בתי"ו .אף שרש"י משתנהש רק בשו"ת
לתעתיקיו .ר במנדה-ם פ' (ע' .)26

 239שבת ס.
"888*1ljasew~mט

קנה
מוט ,אסלשל

מאזנתם
לפי רבוץ רש-י ,כפי שהם נקראיםביסוסים שלע,
קשה להבק את ההכ"ל בק "הקנה -ל"עץ הארוך-
(ר'להלןמס' .)1241

 240שבת ס.

פליי"ל IflaielI neiel

 241שבת ס.

 244שבת ס:
פודרי"ץ fodrez

חסרו
מ מ ד ל א ,מכוסה
מבפנים (בשכבה של
חומר אחר)

(שליבותיו%ש*צות
] טינפיילו"ן.
חווקים ,מדרנות

חסרברפוסים.

 238שבת ס
אישתדיר"א

הלעזים

גריו"א lvevelgrewe

העץ הארוך

ירדף
 246שבת סב.
שרית (מק כותונת
בדוני"א brbnie
מכוסה בחתיכות מתכת)
tbroniel
פלישות

. 247שבת סב.
בלשמ"א balsme
טלה בטלה :שמן אסרסמת (אפרפמק  balae-lהן

משחה לרפואה

ארה מלה) .רבלונדהיים ב' (ע' .)126"125

 248שבת סב.

אישקרי"ן escrin

קופסא
קשסה (בעיקר

לתכשיטים)

קנה-המאזנחם

חולקת

פסוקת,שביל
(בשערות)

 242שבת ס:
שול"א sole

עקב
סוליה

 243שבת ס:

פנהא

אינפחני"א  enpeinieקות(העורהעליק
1סחע1סקח*ן
של הבשל)

 249שבת סב.
נחטק"א nosche
ראהלעילמס' .213

 250שבת סב.
בלשמ"ו balsamo

מ8ננהא
סיכה ,מכבנה

פילת

שמן אפרסמק

לפי בלובדה-ם וב ,.ע'  )124כתב רש"י בעצמו את
הטלה בא"טלקיח.לפי סקורות כתובים" .אולי רצה
רש-י להצביע על משמעותשונה של המלה,שחד-תה
יותר שכיחה בא"שלקיוג צוהרי בפס' 19 .2*7שם
רמלה מופיעה בצורחה הצרפתיות פדונר כמרוחה,
וכאןבפושט.

שכת

אוצר

צלצול
אגד ,חגורה

 251שבת סב:
בינדי"ל bendel
ר' מלזנו שללוי (מס' .)640

כיבא
 252שבת סב:
קויטור"א  cuitureכווייה (פצע מזוהם)
 253שבת סב:
בריי"ד brcicd

(פת) עמילה
(לחם) מעוך ,מעוננה

(נלוש היטב)

 254שבת סג.
מצוג"א Ima~uguel mafugc

 255שבת
מצ"א

18ן18ח

שרק
 260שבת סד:
טיפינו"ן tifinonאודם(לפרכוס הפנים)

לוי במילונו ומס'  )126גוזר את הסלה מלסינית
 .tiphynumקילור עשוי מאבקת שושן או נרקיס,
פרח ששמוהיווני .tiphuon

 261שבת סה.

זכגבילא

זנגוויל

יינייבר"א jenjevre
הצורות המופיעות בדפוסי התלמוד הושפעו
מהאיטלקית.

אלה

חלה

ר' בלונדהיים פ' וע' ~.(LXXX

ס.3

הלעזים

 262וטבת סה.
רודי"ל rodil

שוכתב
חלודה

מדוברכאןבחמצון הכסף.

קדפל
"לה (באיטלקית)

צורה זו נמצאת ככתב-יד אחד כרש"י על המשנה
במקום הצורה הצרפתית ומס'  .)254היא תחרת
באותו כתב-יד .בתחילת רש"י על הגמרה כאן,
בדיבור .שאינו קיים במקורות אחרים" :קופל.
מצ"א ,-המסתמך על גרסת "בקופל" במקום

(טיבותיך%טיבו]
טובה (במשמעות של

"לעשרת טובה
למישהו" או "בלי
טו בו ת" ,כלומף
מעשה חסד)

קילקלי

סמלון (רתמת-חזה)

חבק

חבק (רצועת-

 naw 263סד.
טלימשי"א talemasje

ליוקטמץ
ספנה

ר' בלונדהיימ ב' וע' .)170- 169

 264שבת סו:
חמרא ושכפא
ארדיפיצי"א חיקוי ,תחפושת ,מרכוף
IardeficicI]ardcticie
רש"י אומר" :במקומנו .-...אולי מפני שהצורה
הרגילה היא ארטיפיצי"א  arteficieובאיזור מגוריו
היו מבטאים את הסלה בדלי"ת .ר' כלונדהים ב' (ע'
.)108-106

 265שבת סו:

קישורי
קביים

אילקצי"ש eschaces
מדואר כאן כקכיים ,משמעות מס'  3כמילק אבן-

שושן) .שהם כלונסאותגבוהים .והאדם מהדק אותם
לרגליו והולך במקום טיט ,או משתמש בהם כדי
להתנשא למעלה ולראות מרחוק .ראה גם תוספות
דה"מ "קישורי".

בטן לסוס וכיו"ב)
 259שבת סד.
לינוי"ל 011ח[linoel] 11

משיחות
חוט (כאן של
נוצתעזים)

 266שבת סך:
טלימשי"א talemasje
ראה לעיל .263 'Db

פרמי

מסכה

34

שנת

אוצד

זונק
פעמונים

 267שבת סו:
אישקיליטי"ש escheletes

בסוגיתנו הפעמונים הם לנר ,כמו בטעיל הכוהן

"לעזים

 275שבת סז.
אינקריני"ר encrener
ר'מילונו שללוי .)256 'Obl

ליחרוך

לחרוץ (חריץ)

הגדול.

פואר

 268שבת סו:
גרנצ"א garance

פ ו א ה (ע ש ב,

שמשורשו מפיקים
צבע אדום)

 269שבת סו:
ברמור"ש bramors

געגועק
חשק ,געגועים

מלה נמלה :געיות אהבה "סלה חסרה במילונים

לצרסתית עתיקה.

 270שבת סו:

לפופי

מיילולי"ר  lmaillolerl meilolerלחתל
ד מילונו שללזי 1מס' .)375

 271שבת סו:
אבן תקומה
קונטיינ"א 0ת"יזחס 0מ ע מי ד (מ תקן,

שבעזרתו מחזיקים
מעמד)

אין המלהמופיעהבמילוניםלצרפתיתעתיקה.

 272שבת סו:
ליצ"א lice

נירא

ניר (כ מין עין

במתקן-אריגה ,שבו
השתי עוכר)

ר'מילונו שללוי,מס' .)538

סיפטא

 276שבת סז.
קלו"ג clog

מורסה

באחד מכתבי-היד קוראים במקום קלו"ג פלורונ"ק,
היינו 1tlorollcפורונקלבפרובנסאלית).

כיפה

 277וטבת סז.

בועות(תפיחות
אנפולי"ש anpoles
בעור ,מלאותנוזלים)
ר'בלונדהייס ב' וע' )96-95וסילונו של לף1מס' .)85

 278שבת סז:
מוריי"ר morier

תות

 279שבת סח.
וישד"א "1"050

סריס

 280שבת סח.
ורנצ"א warance

קוצה
פואה

עץ-תותים
איסטניס ,ססשל (צמח,
שמשורשו מפיקים צבע)

צורה אחרת של  .garanceר' לעיל מס' ( 268גם כאן
אחדמכתבי-הידגורס גרנצ"א).

 281שבת עג.
קדפי"ך charpir

מנפץ
לפורר (סיב או אריג
לחוטיו)

ראהלעיל מס' .130

 273שבת סז.
c
h
e
v
קיבילי"ש iles
rchevillesI

סיפי

יתדות

 274שבת סז.
אשתא צמירתא
מלויי"ד malweid
מיחושים (כלומר
ImaleveidI
קדחת)
נמצא ברוב כתכי-היד אדחסיבדפיסים,יאה
מס',29

יעיי

 282שבת עג.
אורדי"ר ordir

 283שבת עג.
ליצי"ש lices
ראהלעיל מס' .272

מיסך

.ערוך
י

את
לקראת

בתינירין

נירים

שבת

אוצר

הלעזים

לביתא

תפירות
תכים

 294שבת עז:
שרו"ק IsarrocI saroc
לף,במילונו ,מ )786 '9גורס שורקו"ט ( surcotבגד
עליי)לפי אחדמכתבי-היד.

 285שבת עג:
פירק
דישיריי"ר לפרוק (בהמה ממשאה)
aesJarJlcrןIdesJargierI

דבק

ר'מילונושל לף1מס' .)*88

יש גרסאות מסוג דישקריי"ר  descharJicrאואפילו
דישקרגיי"ר ,deschargicrוהן כפי-הנראה חיקקלפי

 296וטבת עה.

 284שבת עג.
פוינ"ט point

חסר בדפוסים .הצורה אינה כפי הנראה שליחיד.

אלא שלרביםביחסת-הנושא.

צורה מאוחרתיותר בצרפתית,

פרים

 286שבת עד:
מינציי"ר mincier

"צוץ ,לרסק

כרכר
כרכר (או כרפד)

 287שבת עה:
רייו"ל IraiolI reiol
הוא אחד מחלקי נול האורגים .משמעות המלה
הצרפתיתלפיגזרונה:סרגלכן.

כתית

 288שבת עו:

קיהיון,פגימות

רידוישידור"א

ן
reaoisc~ureןiredoissedurel

 289שבת עו:
לוזי"א luzie

קילור

משחה לעין חולה

ראהלעילמס'.118

 290שבת עז:
לימצ"א limace

 291שבת עז:

שבלול
חילזון ערום

אירייני"א liraigneI ireinie

סממית
עכביש

 292שבת עז:
ארונדיל"א arondele
ד'בלונדדייםב'וע' .)115-113

שתית

 293שבת עז:
מורטיי"ר mortier
יימס' .)579
ר'מלינו שללי

אסיסט

מעפורת ,חלוק

295

שבת עת.

דבק חזק

גלו"ד glud

מחל"א meile

בצקית

t

(מחלlת l
קית i
 mברa

עינתם)

גם כאן גם בגיטק סט( .להלן מס' )1293גם בעקרא
כ"א ,כ' יש כהבי-יד הגורסים טייל"א ( teileכלומר
דק ,כיב הקרנית) ואחרים מיל"א,כי מדובר בשתי
מחלותעין הקרובות ח לזו .ר סילונו של לף (מס'
.)786 ,756

כרהטתיבא

 297שבת עח.
טלפ"א talpe

חפרפרת

ראהלעילמס' .74

דבק
דבק חזק

 298שבת עח:
גלו"ד glud
 299שבת עח:

טריפיי"ד trepied

פטפוט
חצובה(בעלת שלוש

 300שבת עח:

ויזיל"א

lvedilleI wedile

רגליים)

סיב

קנוקנת

ראהלהלן מס' .627

סנונית

 301שבת עח:
אינטונידוי"ר entonedoir

מדוכה

 302שבת עח:
פילוט"א pelote
ר ,מלונו שללוי ~מס' .)632

משפך
משפך
כדור
כדור

e

I

36

שבת

אוצר

הלעזים

רדיאן ,מוכסא)
 303שבת עת:
קוראנ"ש  coransרצים (עובדי המכס,
שתפקידם לרוץ)

 310שבת פ:
מטונ"ש matons

גרסה מאוחרת החסרה בכל כהבי-היד ,שבהם יש

 311שבת פ:
ארזיל"א larzillel arzile

במקומה פירושים בארמית ("קסדורין-

וכדומה).

וברור ,שאץ זה לעז מאת רש"י (אף האל"ף אינה
מתאימהלשיטתהתעתיק שלרש"י).

 304שבת עט.
וישד"א wesde

איסטיס,

סטים
ססשל

(צמח ,שמשורשו
מפיקים צבע)

פותה

 305שבת עט.
ורנצ"א warance
ראהלעיל מס'  .280גם כאןיש גרסה אחת בגיס"ל,
אכלהיא משובשת.

פואה

סבכה

 306שבת עט.
קויפ"א coife

שביס עשוי רשת

ראהלעיל מס' .222

307

ט"ן

שבת עט
ת18

קליפת ארז
דבע (אבקה של
ק לי פ ת א לון
המשמשת לעיבוד
עורות)

רש-יאינו מתרגם כאן אתהמונח של התלמוד',אלא
מזכיר את החומר השונה ,שמשתמשים בו בצרפת
לאותה מלאכה .כפי הנראה נזקק למלה "ארז" כדי
לציץ עץ ,שבלי ספק הוא מה שאנו קוראים "אלץ",
ובכלאופןאינויכוללהיות הארז המקראי,שאינוגדל
כארצות מערב-אירופה.

 308שבת עט.

פלדישטו"ל faldestol
 309שבת פ:
טינפל"א tenpic

צידעא

צדע ,רקה

אדמה

חומר ,טין

ר' בלונדהים ב' וע'  )117-116ומילונו של לף (סס'
.)107

 312שבת פ:
טרואיל"א truele

כף סיד
כף של סיידים

 313שבת פא.

תרווד
כף (של סכו"ם)

קוליי"ר culier

.

חף

 314שבת פא.
שירידור"א  lserredure~ seredureמנעול
חסרבדפוסים.

 315שבת פא.

רייו"ל IraiolI reiol

כאסר
כרכר

ראהלעיל מס'  .287המלה חסרה כדפוסיהתלמוד.

 316שבת פא.

ביקודי"ש becudes

מקורזלות
חדות ,בעלות
שפה הדה

בדפוסיםקוראים "ביקועו'" הנראיתכמלהעברית.

 317קבבת פא.

גלישט"א gleste

דלובקאות
כיסא מתקפל

(ביצת הסיד )...ביזמם

גושים

פאאס

גחם אדמה

גרסת כל כחבי-היד ,שהמלה מצתה בהם ,היא
כדלעיל .דבר הנראה מחר ,כי ,לפי העדרות ולפי
גזרונה ,צריכה המלה להיכתב  .gleteישכאן ללא כל
ספק "קונטמינציה" .מעין השפעת-גוסלין ,עם שם
נרדף ל .glete-הוא  blesteבלישט"א .ר' להלן מס'
.1740.1708.1216

שבת

אתר
 3!8שבת פא.

פיגי"ש 805ח ItiguesI

תחתוניות
תאנים(טחורים
בצורת תאנים)

אולי יש לקרוא פיג"ש  .figsר' מישנו של לף (מס'

"לעזים

37

חלבצץ
נץ-חלב

 326שבת צ.
לייטרו"ןllaiteronIleitron
(חסת-ארנבת?)
תורניתא
 327שבת צ.

אורן

.)460

לולביגפנים

 319שבת פא.
וידילי"ש lvedillesI wediles

קנוקנות

ראהלהלן מס' .627

 320שבת פא:
קרפי"ר charpir

מפספס

ל הפ ריד (שערות
סבוכות) ,להתיר את

הסבך

ראהלעילמס' .130

ליטרת

 321שבת פב.
פרימבר"א  prembreללחוץ ,להתאמץ
 322שבת פח.
קוב"א cuve

זיגית

 323שבת פט:
קרו"ג crog

סריס

גיגית ,מיכל גדול ועגול

כרכום (קורסם?)

קשה להבק ,לטה רה"י טתרגם כאןולהלן מס' 2425
 .crogאו ,מס'  ~cro )1447 .662שהש אותו דבר,

כאשר בשני מקרים קודמים .שבהם הופיע "סטיס"
(סס'  279ומס'  )304הוא תרגם  .wesdeבמקום אחד
(כס' )1008 - 1007יששתיגרסאות crog .מצד אחד
 (wesde=) gesdc-1מצד שני .שני הצמחים שונים
בלי ספק :מקרו-ג מפיקים צבע צהוב-כתום
ומשהד"א צבעכחול.

 324ועבת פט:
ורנצ"א warance
ראהלעיל מס'  280וטס' .305

 325שבת פט:
ניטר"א nitre

פואה
פואה

נתר
נתר (חנקת האשלגן)

פי"ן ת1ק
וש"יטועןכאן .ש אין לפרשתורניתא אורץ

 328שבת צ.
טראפנ"א (?) terepine
(?))?(...ק:1tere

שלוף דוץ
שרף-אלה(?),
אדמת)?(...

מצף רק בכחג-יד אחד .ב*נדההםאינו מפענח את

המלה .ומסתפק בהגדרהלפי הדה"מ" :חומר (צמח?,

חסם?) המשמש לכביסה ,לניקיק" .ניסית הפענוח
שלי הוא השערהבלבד.

 329שבת צ.
פוריידו"ר forjedor

רמצא דפרזלא
מקדח

ר' להלן מס'  .2448שם רש"י מפרש אותו ביסף
במלה (crocinאנקול) .ר'מילונו של לף (מס' .)470

 330שבת צ.
מוקיי"ר mochier

מוחטץ

למחוט (נר)

היום המלה הצרפתית שגורה במשמעות של קינוח
האף ובממחטה) .ור' מילונו של לף (מס' .)578
! 33שבת צ:

לצי"ש

18005

נישבין

חבלים ,לולאות (מלכודת)

 332שבת צא:
שולדידור"א soldedure

חלמה
תפר

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

 333שבת צב.
שנצץ
אישטירלי"ש  esterlesשנצים ,שרוכים

 334שבת צב.

אישיל"א aisele
ראהלהלן מס' .2414

(מרפקו%מרפק]

חיI e l e
ת-שs
i a lביs

38

שבת

אתר

משק

 335שבת צב:
פורק"א tk)rche
 336שבת צג.
ברידי"ש brides

קלשם

פומפיות

ארנקים הנסגרים
בקשרי awn

סלק
 337שבת צה.
טיפינו"ן חסתוו )1אודם (לפרכוס הפנים)
ראהלעיל מס' .26)1

338

שבת צה .דה"ם המחבץ("כלינמי
ונותן הקפף בתוכו ומי

יולקיירי"ש jonchieres

החלב ...נוטפין")

כלי של קניפ

לפצור גבינה

מצףברפוססונצינג אבללאבכתבי-הנד.

 339יטבת צד:

בקויאר

אופרכנסאליות .וקבע כ*נדהים .שאץזו רמלה
הצרפתית .nav~tcהמתועדת רקמאז המאההי"ג.
.

 341שבת צח:

כלואוין

 16421 coellctאינו מרש"י .אלא מנכות
הרשב"ם ,שהשולים את הפירחח על מסכת בכא
פעירת סכו) .ור' טרללו של לף (מס'
בחרא.
אוחרוס(carete-קפיס-א).
,)786הג

** 3שבת קא:
מנסי"ל ואמ8תז

טרלל

 3*5שבת קב:
פי"ק pic

פטיש

מ"ט ושטיטני
מקצועה

אטבי

ת 8!00חתיכת-עץ כפופה בקוס

 342שבת ק:
פקק
גרביל"א gravele
חול ,חצץ
(שנתערבו בהםמים)

 3*3שבת קא.
ביצאתא
סירונת (סירה קטנה)
קדי"ט cojet
ר' להלן במס'  16*2עמס'  2030צורה שתרחדריה,

גלימה
מעדר

סדן
סדן

 346שבת קב:
אינקלום"א enclume

 347שבת קב:
מרטי"ל martel
 3*8שנת קב:

נביט"א  navetaבוכיאר("סירה"לאריגה)
נמצא רק בכתב-יד אחד .שישבוהשפעותאיטלקיות

 340שבת צז.
פליינ"א lplaineI pleine
ראהלעילמס.181 .

"4דם

~orn

פארש

רדויל"א פו8601ז lredoillel
ראהלעילסס' .200

 349שבת קב:
טריפת"ד trepie(i
 350שבת קב:

קוי"ן coin

 351שבת קב:
פח8ף"ר lfossoirl fosoir
ראהלעיל מס' .70

חלודה
חלודה

י
טת
ול
פע
טב
חצובהפ(
טפתם

מרץ

פרא
מכחש

 352שבת קג.
עונשין
עששIele
(pserc
קרישפיל"א crfispele
לא מצאנו את המלה במילותם עם זאת ברור.
(רלעילמס'*8ולהלןמנד
שמדוברבירק -מסולסל-
 ,)1206וסביר מאוד .עהוא מה שאנו קוראים היום
עולש וכך במילונו של לף ,סס'  .)258בלוסשייט
סתרכם מק צמח.-יש להמח ,וכהפלה מהמעמתעל
ההברההראשונה.

ושננת

אוצר
 353שבת קג:

לטי"ן

דה"ט כיק שביתא

לטינית

 359שבת קד:
עפצים
גלי"ש  88108עפצים (גמעליםטפילים

סימנים (של

שיאור

ח]]81

 354שבת קג:
קלטירי"ש calateres

בעלה האלק)

גלשורי

נישוף)

כפי הנראה זו המלה  shar.cteresשנשאלה
מהדורתללטימת .רצדהיום משמשת בהרבה שפות
חירופה כשני סוכנים( :א) סיטמ כתב .אותיוה (ב)
סיטמ ההוי .דהינו אשי .אק לראות קושי בכך.
9ודווסח בוזש"י משיבש לנבי הלט-מח הנכונה
כדייתה :הוא אוטר בעצמו-בלטינית שלסיים
ינקה~ .שר משק דמהברת של(בדסקים:הומ
המשכמים ,שכידוע לא היתה טהורה ביותרבימי-
הבינים .ובפרס שרש-י רוצה להסביה שcalalt$-
"1גלטורי" כמהנא אחדהן.

 355שבת קד:
סמא
אורפימינ"ט
צבע צהוב (העשוי
מזרניךגפרי)
orpiment
הסלההצרפתית.לפי הרכבה,פירחית -צבעזהב" .ר

 360שבת קד:
אדרימינ"ט adrement

"יתר

צבע אדום (עשף

מתחמוצת העופרת)

ראהלהלן מס' .1259

 357שבת קד:
נום"א gome

קומא

שרף (שלא")

המלה הארמית והמלה הצרפתית הן מאותו נזרק,

שטוצאוכפיהנראהטטצריםהעתיקה.

 358שבת קד:

אדרימינ"ט
adrement

חרמש

צבע שחור (העשף

מנחושת גפרתית)

הסבר מפורס על המלה וטשמעותה מצר אצל
כלמדהים ב'  .)59-54 19,ועטן גם בתוספות כאן
דה-ם -שיחור -ובעיקר בניבון ים .דה-מ

-קנקנחום.-

צבע שחור

ראהלעיל מס' .358

מרה
ניר

 361שבת קה..
ליצ"א lice
ראהלעיל מס' .272

 362שבת קה.
לקשט"א שllistal 1]5

אימבט

שפה ,אמרה

הסלה ,המופיעה בכתב-יד אחד בלבון ואינה נמצאת
ברסוסים .אינה מרש-י .ובלונדינים משער .שאינה
צרפתית .אלאאיטלקיתאו פחכנסאלית (א.)65

 363שבת קה.
פייצ"א piece

להלן מס' .222)1

 356שבת קד:
מיני"א
Iminiel minie

הלעדם

39

ניח מרא
?וד(קצהחיטהשתי,
הנקשר לכובד עלית
של הנול)

נדפוסי התלמוד רשוםכאןבטעות ,המסהברתסדמיק
המלים בכחיכתן ,ליצ"א( liceר לעלמס' 361
*
מס' * )36במקום פיצ-א=פהצא .לף במילתול
הס'
(מ
 786ור גם סס'  )631מחזק את הגרסה  .hceהוא
מביא .לפי חוטפות ר' שמשק משנץ ,גם את הגרסה

פ-נ-א ( pancבצרפתית של רעוםIpen~e :
במשסעות קרובה ,שך אפשר לראות כגרסהפיצ-א.
א בלבול שלליצ-א עם פ"נ"א.
פהצ-

 364שבת קה.
ליצ"א lice
ראהלעיל מס' .272

כירא
ניר

 365שבת קה.

טצתןתא
(במתקן

ליאיי"ש

8שו1ו ו

דולחה

הטווייה שלהגברים)

הטלה אינה טופיעה בכתבי-היד .חלא רק במהדורת
סונצינו ,לימי-ש) .ומכאן שאינה מאת רש-י.
בלונדינים השאיר את המלהכסימןשאש .אךיחנן

40

שכת

אוצר

שמדובר כ( 1]8]5-לפי חרטת הכתיב שלי1"5 :ו),
שבלונדהיים מזכיר אותה דווקא בנתרות ההכנה שלו
לנבי מס'  366שלנו .והוא מוט להפעלת מתקן
האריגה,וכפי הנראהגםמתקןהטועיה.

 366שבת קה.
פריש"א

דה"םמצוביחא
דוחפה
(במתקן
הטווייה של הנשים)

IpresseI prese
ק במהדורת
המלה אינה מופיעה בכתבי-היד ,אלאי
בומברג ,ומכאן שאינה מאח רשיי.

 367שבת קו.
מישטיי"ר mestier
ראהלעיל מס'

"*זט

מגדל
מזנון לשמירת
אוכל

הילמי

 373שבת קח.

מי מלח
שלמויר"א salmuire
(של שימורים)
ראהלעיל מס' .30

 374שנת קח.
לוזי"א luzie
י"הלעילמס' 8נ.1

קשורך

משחה לעין חולה

כוסילתא

 375שכת קה:
פלימיא"ה flemie

איזמל (להקזת דם)

 376שבת קט.

כוסכרתא
 IaillendreIכוסבר

ר' נלזנדהיים ב' וע' )68-67ומילונו שללוי (מס' .)*3

(ו].

בלונדהיים פ' וע'  .)38בלונדהייםגזדס,aillendre

מורפא
 368שבת קז.
קויטור"א  cuitureכווייה (פצע מזוהם)

מפיץ

 369שבת קז:

שיירונ"ש  seironsחרקיםזעיריםביותר
(אקריות הגבינה?)

מאז מהסרח סונצינו נהפכה הסלה הלועזית טתוך
טעות למלה העברית "שירכן" מחמתהעניץ.

 370שבת קז:
כשותא
הומלו"ן  homlonכשות (צמח ,שממנו
מכינים את הבירה)
ר,
מטתו שללוי 1מס' ].)51

 371שבת קח.
בוליי"ץ 601"]2

ר' בלונדון-מב'(ע' .)130-129

 372שבת קח.

פטריות
פטריות
כנפי הגוף

פלומי"ש 5סוחט1ק
להבדיל מבפלוסה ומאותו גזרתן) ,הנוצות הקטנות
המכסות את כל הגוף.

נוצות (הגדולות)

וכן
בניגודלרובעדויותכתבי-היד.

21 377בת קט.
אורוג"א loruguel oruge

גרגירא

אורה

צמח המונא במלכים ב' ד .ל"ט והמכונה היזםכן-

חרדל .בבלונזויים א' יש לתקן כסוכן  .o[tlgluleזר'

בלונדהיים פ' וע' .(LXXXV

 378שבת קט:
מלנ"ץ malanz
ראהלעיל מס' .5

חמסין

פצעים

 379שנת קט:

יועזר

פוליו"ל

])0וסק

 380שבת קט:
רונצי"ש ronces
ראהלעיל מס' .100

 381שבת קט:
שלי"א salje
 382שבת קט:
פוליו"ל 01]01ק

סוג של נענה

הנים

קוצים

מרוא חיורא

מרווה (צמח)

פזתנק
סוג של נענה

שבת

אוצר

 383שבת קט:
אוציא
פינוגר"י  fenogr(iחילבה (גרגרנית
יוונית ,צמח המשמש
לתבלין)

הלעזים

41

עמר גופנא
כותנה

 393שבת קי:
קוטו"ן coton
ראהלעיל מס' .26

 384שבת קט:
תחלי  394שבת קי:
קרישו"ן creson
"ן aloen
s
s
שחלתם  rאלואיe
c
l
רבלונדהיים ב' (ע' )78-77ומילונו של לף(מס' .)60
 385שבת קט:
אפשיחה אלוואי היא המלה היוונית  .8106שעכרה ללטינית
לצרפתית .הזיהוי הנכל של אהל המקראי חסל
אישינבריי"ר  esenbrajierלגזום ,לדלל
אלוא (אלווץ .עלואין) התלמודימציג כסיות רבות,
מלשק  .branJe=brancheענף ,עם קסמת כפלה
תפלח ח אחת מחמתדיסימילציה .רפאל לףמסביר,
ר' במילונים ובאנציקלופדיות למיניהג וכן בספרי
יהודהפליקסעל הצומח במקראובתלמוד .בצרפתית
למהאיןכאן esbranjierכפי שאפשרהיה לצפות ,ר
של ימי-הבינהם נתקלים לפעמים בערבוביה בין
במילונו (מס' .)275

אסלא

אלוoואי ,לסnל

 386שבת קט:

גובי

טרונצונ"ש (5ח)0ת,]0

קטעים

 387שבת קי:
אישקיליט"א eschelete

טבלת
פעמון

 388שבת קי.
טינליי"ש

צבתא
 ltenailleslצבת

 aloenלבץ ( aloisneר'להלן מס' .)630

395

שבת קיא.

דישילציי"ר desjalcier

מרפי

לחלוץ

טלה במלה :לחלחן נעליים ,אבל כאן הכוונה לרופף
את החניכיים ,שהיו דבקים יותר מדאי בשינים .ר
מילונו שללוי (מס'  - 204במפתח בטעות * ,31המס'
שלבלונדהיים.),

1
י

ירוף הוא מעץעיצור.
,8
האות
niוeהtצ~
li
ההטעמהעל )es

צלף
שיה-צלף

נביא נילא
שריף
 391שבת קי.
כורכמא רישקא
קרו"גאוריינטי"ל כרכום (קורסם?)מזרחי
crog orientel

 392שבת קי:
שבשמתא
פינוגר"י  fenogr(iחילבה (גרגרנית
יוונית ,צמח המשמש
לתבלין)

סבכה
שביס עשוי רשת

 396שבת קיא:
קויפ"א coife
ראהלעיל מס' .222

 397שבת קיא:
חומץ
פינדנ"ץ  pendanzסרטים,
כתפיות
(להדק בגד עלהגוף)
398

שבת קיב.

שול"א

כף

סוליה

5010

 399שבת קיב:
ברוצו"ן bro~on

י

מלתו של לף 1מס' .)187

400

שלאכא
זרבובית

פפיק*א

שבת קיג.

פיישול"א ,415010

רצועה

~faissoleI

I

שנת

אוצר
401

כובד עליק ותחחת

שבת קיג.

שסדים

אינשובלי"ש ensobles

הנונדהעליון והכובדהתחתון הםהגלילים .שכורכים
עליהם את חוטי השתי בנול האורגים .ר מילונו של
לוי1מס' 425י.

402

שבת קיג.

עמתתם

.

מתקני אריגה

טילייר"ש teliers
מלשק,tcileבד).

403

עמתיפ

וטבת קיג.

ריילי"ש  Ireillesl reilesמוטות ,קרשים

אחד מכתבי-היד מוסיף למס'  402את הלעז הנ"ל
כציון "ובמקומי קורץ אותו :"...בכתב-יד אחר
משיעה .במקום טילייר"ש ,הגרסה רילי-ש,
שלכאורה מצביעה על מלתנו .אם כך צריך להניח,
ססרמים
שכינו את מתקן האריגה הפשוע
בשם ,שמשמעותוהרגילה "מוט ,קרש.-

במיס"

 404שבת קיג:
ארזיל"א arzile

אדמה

l

ראהלעיל מס' .31 1

 405שבת קטז.
איונגילי"ש

חaומר ,טrין

אתגילית

הכרית החדשה

levangilesI ewangiles
התרגום מלה במלה .לפי המקור היווני ,הוא:
הבשורות הטובות .והם ארבעת הסיפורים על חי
הנוצרי .שהם עיקר הברית החדשה .הפסקה בתלמוד,

עם פירושו של רש-יעליה ,הושמטה מהדפוס שחפת
הצנזורה הנוצרית ,ואין פוצאים אותה אלא
בךחסדונות הש"ס" הסתרס לפעמיםבסקי תמסכת,
או במהדורות השלמות .ברור ,שרש"י טצביע על
משחק המלים בין "אק גליל" או -עץ גליק"
1במשטעוח "גיליק  -כלומר חיבור  -של אוץ -
כלומר חמס" או "של עוץ")ובין אוומלית הישנק
שעקמותיוניכריםכמלההצרפתית.

 406שבת קיח.
פילטרי"ש Iiltres

לברץ

לבדים (מצעים

של לסד)

הלעזים
407

שבת קיט.

פלדישטו"ל [aldestol

תנשיא

כיסא מתקפל

 408שבת קכ.
מנטי"ל mantel

פקטורן
גלימה

 409שבת קכ.
שרזינ"א sarazine

אונקלי

לבוש רחב

IsarraLlncl

כמשמעו :ולבוש) ערבי ,ורש"י מחזק פירוש זה
כהוסיפו את השם הערכי של הלגוש ,ר בלו1דהיים
פ' ,ע'  .144הערה .2המילוניםלצרפתיתעתיקהאינם
מכירים את השימוש הזה שלהתואר.

 410שבת קכ.
גנביי"ש ganbcis

ןIganbaisl

קלבסה

מקטורן מרופד

ראהלעיל מס' .97

חלוק
 411שכת קכ.
פיה ,כI
 l chemiseגוe
l
i
z
ותונת
קמיש"א
עדהחרותהאחרונים
הבגד .שלובשיםעלעורהבשרי
היולובטכם עלהגוףמעיןכותונתארוכה.
 412שבת קכ.
פיישול"א lfaissolel feisole

איי

ספרקץ
רצועה

יש לקרוא ,כפי שנורסיט כמה כחבי-יד.
פישולי-ש  reisolesברבים .בפרט שכאן מדובר
ב-שני ספרקץ' ..שהם כפי הנראהירצועות כד,
שכורכים ע 4הרגלייםן
 413שבת קכ.

אנפילייאות

קלצי"ש  chalcesבתי-רגלחם (כמין
גרביים עשךים מבד)
ר' מעונו של לר,מס' .)204

 414שבת קכ.

יינוילי"ש jenoiles

פרנוד

בתי-ברכיים

ljenoillesI
בצורה זו ובמשמעותזו אץ המלה מצרה במפטמם.
גי אם בצורח )5ז)0]]1חטנניניה-ירי"ש) :ה-ן מצמה

במחצית כהבי-הןר ,ואפשר אפוא להשזיף פרסהזו.
רסילוע של לף(מס.)786 ,
415

שבת קכ.

קניהושי"ש knihoses

פרגוד

מכנסי-ברכייס

("בלשך אשכנז")

 425שבת קכג:
אפיקטףזץ
סם הקאה
ריש"ט rest
רק בכתב'-ד אהד ,ולכאורהאימה של
"מלה מצף"

רש-י .אינה מופיצה במילומם הגדולים לצרפתית

עתיקה ,אבל כ*ודהים מצא לה סימוכץ בכל מים
מקושת.

יהר של מחרשא
סחרך  426שבת קנג:
מתכווץ(או משוץ) קולטר"א  coltreקנקן של מחרשה
(היתד הפולחת את
הקרקע)
נר
ר פקתושל לף(מס' .,252
טמרה
 427שנגז קכג:
ווצעא
אצר
דולידיר"א doledoire
קורנס
(מעיןגרון)

פטיש

 419שבת קכב:
ח"-ל 8681 wadilי1
ראה

מסו .1093

פגר*פח

יעה

לה*

 420ועבת קכב:

פיל"א

פסק

דחת
את-חפירה

 428שבת קכד:
פח8ף"ר lfossoirl fosoir

סר
מכחש

 *29שבת קבר:

וכבדץ

ראהלצילמס'.70

פילטרי"ש feltres

לבדים (מצעים
שלליד)

מאבדות
פטאטאים

פ6ז

 *30שבת קכד:
א"שקובי:ש escoves

כוש
פלך

 431שבת קכה.
טיולי"ש tiules

רעפים

רעפים

כרכר
כרכר

 432שבת קכח.
מינט"א mente

גשש
מנה

שוקצא
חוד

 433שבת קכח.

פעם (או :פינס)

קלשם

אמי צףך לקרוא  .ewobtsר'סילוק
של לר(מי
.)*13

רוד"א rude

טילם (צמח)

44

שנת

אתר

צחרי

 434שבת קכח.
שדריא"ה sadree

צחרה (צמח)

ברור ,שהמלה הארמית והמלה הצרסתית מאותו
מוצאהן .בצרפתית שלהיום משמשחלצמחזהסלת-
ההקטנה .sarritilc

 435שבת קכח.

פוליו"ל

צתתי

סוג של נענה

1ס011ק

אבריש
 436שבת קכח.
איזוב (?)
אישב"א esbe
זיהר הצמח "אברתא" קשה :יש רואים בו את
הגומא ,הסוף .שטמנונוצרהפפירוס,ויש הרואיםבו
אחד ממיני האיזוב ,גם תרגומו של רפ"י בעתתי:
כלונדהיס גזר  esbeמן  hysopusביוונית-לטינית.
והיא מלה נשאלת מהעברית "אחוב" .אבל גם על
גזירהזוישחולקים .ר בלונדהתם ס'וע' .)55
 437שבת קכח.

חשי

שדריא"ה sadree
דאהלעיל מס' .434

צתרה (צמח)

 438שבת קכט.

יוכה

בוי"ש

15ט6

ךבלונדהייס ב',ע
' 134-132

אשכרוע

 439שבת קכט.
פלימיא"ה aemie

איזמל (להקזת דם)

כוסילתא

 440שבת קכט:

שפטי

גירנו"ן gernon

Iguernonl

שפם (כאן במובן:
פרצוף של חיה)

מלפפין

 441שבת קכט:
אינמיילולי"ר enmeiloler
lenmaillolerl
ך סן*ט של לר (מס'  )375ולהלן מס'  1224ומס'

לחתל

.1533

הלעזים

טווסך
טווס (באיטלקית)

 442שבת קל.
פגונ"י pagone
לע ,זה נמצא רק בכתב-יד אחד .וברור .שאינו מאת
רש"י.

 443שבת קל.
פוריי"ר forjier

י

יקש

לקדוח

מילתו שללוי 1מס' .)470

 444שבת קלג:
רישינ"א resine

קלבא

שרף-עץ

באן לא רק שהמלה הלועזית מופיען בחוך פירוש
רש"י בלי סימן הגרשיים המציין את זרותה .שהוא
דבר שכיח ,אלא אפילו שזלפה במעות בתוך נוסח
התלמוד.

חספניתא

 445ובבת קלד.
מין צרעת ,שבה
אוביידר"א
)?( 1 1aubeidreהפנים מתבקעות

בספריו לא פענח בלונדהיים את המלה .אבלבכתבי-
היד .שהשאיר בעזבונו .השמור בבית-הספרים
הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ,הוא מביא את
ההשערה  aubeidreמלשק ( aubeלכן).כי הצרעת
מלבינה את העור .בין השאר הוא סצטס טשסט
מכתבי הסופר הלטיני אפוליאוס ) .(Apuleiusשבו
ה ( atbedoמalbedinem-
הוא קורא למחלה מסוג,
אפשר לגזור בצרפתית  .(albedreהקושי -או אחד
הקשיים -הוא.שבימי רש"י לאהינומצפיםלצורה,
שבהה 1-הפכהל-ט.הנראית מאוחרתיותר.

 446שבת קלד.

גרפץ
ציציות

פירניי"ש fernjes
לא ברור לי ,למה העדיף בלונדהיים אח הצורה
 ternjesעל ' frenJesפריניי"ש) ,שהיא קרובה למלה
שלימינו .lianges

 447שנת קלד.

אינפלה'ר enfler

נדיף

לנפח

שמת

אוצר

ניפוותא  455שבת קלח:
רחת פילטרי"ן feltrin

 448שבת קלד.
ו"ן Ivanl wan

נלי ,שבוסרקירים את התבואהלנפותה,בצורתמגש
גדול שלנצריםבעלשתייריות.

מעף
לנשום

 449וטבת קלד.
אליני"ר ]8ח"81
רבלונדינים ב' (ע' .)76-75
450

שבת קלד.

הלעזים

אישלאוריי"ר eslaurjier

לשורקיה
להחליק

45

סייאנא
כובע של לסד
כשותל
כשות

 456שבת קלט.

הומלו"ן homlon
ראהלעיל מס' .370

 457שבת קלט:

ברציי"ר bracier

משתלין שכר

לבשל (שכר)

כלומר לשרות את השעורים במים כדי להבק את
הבירה.

leslorjierl
בלונדהחם כתב  .eslorjierאבל הימצאות האל"ף
לסני הף-ו בכל כתבי-היד והסקור הלטיני
 exlubricareמ?ביעיס לדעתי עלהדיסתונגה ( auאו
טס) ,כסו בהשתלשלות .fabrica -*faurga -rorge
רפאללר .המקדיש ערך (מס'  )64לנזרק הזה ,מביא
מספר רב של צורות ,שבהן נשארה ע(בטקום ט),כגק

 458שבת קלט:

ייני"ש jeines

קמחים

תמיiעובnש I s e
 i tכa

רפאללוי (מס'  16במילונו) .מסביר ,שהמלה נגזרה
סלטיניח " .canusלבן" ,מפני שהעובשמוסיע כעק
פרחיםלבניםקטנים .רגםלהלןמס' .2026

.lovcrjier

פיהק
 451עשבת קלו.
בדייליי"ר  lbadaillierl badeilierלפהק
ר' בית יוסף על טור יורה דעה  e~oקפ"ט דה"מ
-ומ"ע ומירש-י כאדם "...ודף נ"ה של דפס שלנא,

אינומלין

 459שבת קלט:

פוישו"ן

שיקף

ח0180ק

ראהלעיל מס' .61

תר"ס).

 452שבת קלז:
פילטרי"ץ feltrez

לשק,reltrcלסד) ,ר'לעיל מס' 429כעוד.

 453שבת קלו:

אישטינד"א estende

מפורבל
מרופד

משטרת
מסננת

בצורת בד או חומר אחר הנמתח על זרבוביתו של
כלי .במילונים לצרפתית עתיקה מביאים רק את
המשמעות "מיתות".

 454שבת קלח.
פלדישטו"ל 1416*8101

נסא שרסקל
כיסא מתקפל

 460שבת קלט:
בריי"ש אגוטידור"ש
brcis agotedors
o Ibra
gis a

נשתות
שעורי-בירה
מטפטפות

u ~ c t
מדובר .בנוזל של שעורים השרויות בסים .כשהוא
מטפטף בסוף העירוי מכלי אל כלי ,ואז הוא נסרר
מהפסולת הנשארתבכליהראשנן .חששלמלאכה
של בורר .בלונדהיים ב' (ע'  )132-131מתקן את
הכתוב בחלק הראשון של ספרו ורואהבלעז הזהשתי
מליס נסרדוח :בריי-ש  ,breisפסולת ,אגוטידורי"ש
 .agotc~urcsטפטופים .לדעתי ספק ,אם התיקף
מוצדק.

יש

461
מזחלי
שכת"רקם destenpre.rלערבב (במ
)
נו
דישטינפרי

r

s

I

שבת

אתר

*6

שחלחפ

 462שבת קם.

קרישו"ן creson

l

שcחלייםr

 463שבת קמ.
מינט"א mente

נענה

אמיתא

שבת קמ.

ניניא

464

מינט"א mente

נענה

חסר בכמהכתבי-יד ,כמהחרת בומכרגוברובדפוסי
התלמוד(ובאמתהתרגוםנראהמיותר,כיכמהשורות
למעלה מזה מוסבר ,ש"אמיתא" הוא  ,menteוכאן
כתוב "מאי אמיתא?כיחיא"),

 465שבת קמ.
לזר"א lazre

חילתית
חלתית

חלתיח היא שרף הטוסק משורשו של צמח ,הנקרא
גם תא חלתיתשלטינית ,assa fwtidaשריחוחריף,
והיו משחמשיםבולתבלץולרפואה.

 466שבת קמ:

דה"בירקא

8ישא

(?)
צירפוי"ל cerfoil
הוא צסח הדומה לפטרוסיליק ,אלא פועליו יותר
רחבים .אין המלה הצרפתית באה לתרגם את
"ירקא" ,אלא לתת שגמא של ירק הסרר את
התיאבק.

 467שבת קמ:
ליבצע בצועי
בכסיסה
מורשילנ"ט morsilant
ן
ImorsillantI1
המלה הצרפתיתהיאבינוניפודל שלפיעל במשמעות

הלעזים

אימום
ית
ה ,תבנI
צורn

 469שבת קמא:
o
s lbrme
פורמ"א s
e
מדוברכאןבתכנית .ששמיםבתוךהנעל,כדי לשמור
אולתקן אתצורתה :מחדשי הלשקקבעולכליזה את
השם "איסום" לפי גרסת המשנה כלים כ"ו ,ד',
כאן בגמרה כפי הנראה מעות סתר .ראהמישנו של

יש

לף (מס' .)471

אוד

 470שבת קמג.

פורגו"ן
רסלתי

ח80זס!

של לףימס.)470 ,

 471שבת קמג.

יישי"ש jeses

שפוד חתייה
אפונץ

קיוeת(סsוגsצמחeים,
s
 lבj
הכולל את האפונה)

ר בלונדהיםב' וע' .)162

 472שבת קמך:

פגעץ

שזיפים

פרוני"ש pruneti

 473שבת קמד:
קודוינ"ץ codoinz

פרישץ

חביבים (פירות)

 474שבת קמד:
קורמי"ש cormes

עחררץ

ראהלעיל מס'

פירות העחרר

.lbb

 475שבת קמד:

קהלכם
פירות של קררה

ירדונ"ש jardons

לנשוך חתיכה אחרי חתיכה" .אסשרלהצית במקוםקריאתוזו של כלונדה-ם -טאחר שרש"יאינונוהג
בדרך-כלל להביא פוללכי אם בצורת שם-הפועל-
את הקריאה סורשילונ"ש  ,morsilonsתואר-הפועל
על-דרך .)81 rccutolts

בכמה כתבי-יד הגרסה קרדונ"ש ,חתינו chudons
נראה לעיל מס'
אחרות של רה"י .היסוס בתעתיק של ה ,0-שהחלה
ל-התרטב" .במהלך הארוך ,שהביא אותה מדגיה
כקו"ףלהגייהכשי"ן.

מכבש

מפצע
לחבוט ,לטפח

 468שבת קטא.
פריש"א  prcscמכבש (לגיהוץ בגדים)
pן
ן
c
r

 4" .)110כאן ,כסו בהרבה סלים

 476וטבת קמה.

בליציי"ר blecier

 sראהלעילמס'
 sח.18

e

I

I

אתר

שבת

 477שבת קמה:
קומטו"ן comton
באן רש-י מציין בפירוש .שהמלה התלמת-ת הש

קומשכן
רגזן

בעצמה "לשון לעז" .ואמנם הנרמה הנכונה היא
בארמית "קומטין" ובצרפתית "קומסק" ,אלא
שבדפוסים התבלבלו ביניהן :בדפוס מלנא קוראים
בנוסח התלמוד "קמסק" ובדיבור המהחיל ברש"י
"קוטטץ" והלעז עצמו הושמט .ראף להעיר ,שבני
דוח של רש"י שמעובליספק .במאמר התלמודעל
"קומטין" ו"הגמון"  -כךכפי הנראה הגרסההנכונה
 המשתלטים עלמבריה .הד של מסעי הצלב ,שכהםעשו הנוצרים שמות כיהודי ערי הקודש שבארץ-
ישראל .רמילונו של לר,מס' .)239

למיכרז

 478שבת קמו.
פוינדר"א poindre

לנקב

 479שבת קמו:

מחתך

לעrגל

רידוניי"ר redonier
I
כלומר לחדד את הקנה עדשיהיהמעוגל,כדישיכנס
כדקק כוצך נקב החבית .אולי צריך לקרוא
( rodonicrר'להלן טס' .)1*12

 480שבת קמו:

פילטרי"ש

l'eltres

"לעזים

*7

בפרקה
שמוטה

 484שבת קמז.

אישלוישייד"א esloisiede
מחבר ביד או כרגל שנקעה ,דהיינו שעצמה יצאה
מפרקה.

טגררת

 485שבת קמז:
אישטרייל"א  lestreilleI estreileקרצפת,

מגרדת

 486שבת קמז:
אינמיילולי"ר enmeiloler
Icnmaillolerl

לפופי

להתל

ראהלעיל מס' .441

487

שבת קמח.

מינישטרי"ל menestrel

אא 4שבת קמח.
אישלוישיי"ר esloisier

eראהלעd
יל מס'.484o

g

 489שבת קמט.

מירידוי"ר miredoir

דיילך

פקיד ,שוטר

שביך ליה (התה)

n

i

לשמוט
e

מראה

ראי

לברץ

לבדים (מצעים  490שבת קנ.
של לסד) דישקומברימינ"ט

m~D

חילוץ

descombrcment

 481שבת קמז .דה"מכיפי בבלחתא
פרונצי"ש fronces
ר מעתו שללוי ומס' .)480

 482שבת קמז.
גרטי"ר grater

קפלים

מחגררץ
לגרד

בדפסים מובא בטעות ,במקום "גרטי"ר"" :גרסינד!
(כפי הנראההיה נוסח מעבר" :גרסי").ו"מילונו של
לף,מס' .)498

 483שבת קמז.
אישטרייל"א "11ם]) lestreilleI 05קרצפת,
מגרדת

מגררת

כוונת רש"י כסי הנראה להצביע על המשותף בץ

השימושים השונים של הנזרק "פקח"" :פיקוח
" t~tVD1המפקח את הגל" ואולי גם "יץ מפקחר,
מחר ,שהגרסה ,כמעט בכלכתבי-היד ,שםואףלהלן
מס'  744ומס'  ,1138במי"ם וכלומר
 aesL1)n~brcnlcntולא  desconbrementבנו"ן),
בניגוד לדרך הכתיב של רש"י במלים מסת זה (כגק
לעיל מס' (4נ  .cnpcmicמס'  ,anpoles 277ולהלן
מס' ,11 1601יס1ק011ט); אולם ישגםלפנינו prembre
,לעיל סס'  .1321או קרש כאן תיקף מאוחר של
מוסרים .או שצריך לראות בכך סיטן של תקופת
מעבר מ 6-ל-נם ,כשהמעבר ככר מוגשם לפני 6
וטרם הושלםלפני.9

r

I

שנת

אוצר
 491שבת קנ:
אישטריי"ם estreim
ראהלעיל מס.

l

 502שבת קנה.
קש
ל"א a chcvirle
eקש  sקיביt

אביסנא

 492שבת קנא:
אינשובל"א ensoble

כובד

ראהלעיל מס' 11י.4

493

פלנק"ש fiancs

ן לקמן מס' .1477
עיי

כסלים

כסלים (השרירים
הפנימיים שלהירך
סמוך לכליה)

חילפי

 494שבת קנב.

סרפדים

אורטיא"ש orties

קורקבן
 495שבת קנב.
צינפיי"ל  cenpeilהמסם (החלק השלישי
בקיבת מעלי-הגירה)

ראהלעיל

מס' .16)1

קליבוסת
מותן

 496שבת קנב.
הנק"א hanchc
 497שבת קנך.
מינישטרי"ל menestrel

ח 49שבת קנד:

משי"ש mases

ןImassesI

i

יתד
זיז
יתmד,וו,
I

Ichevillel

א.12

שטתקנב.

"יעזים

פריצות

 503שבת קנו.
אישויי"ר  cswcierלסטות מהדרך ,לחרוג
מהקו ,לפרוץ גדר
IcsveicrI
 504שבת קנו:
אישפינגל"א espin~lc

מכבנתא
סיכה

בכמה כתבי-יר המלה חסרה .ובאחדים יש כאן מלה
אחרת נוש""א , noscilcר' לעיל מס' 223 ,213
ועוד).

ייסתנא

 5)15שבת קנו:

מנה ,משאת

אמינישטרישו"ן

]amenestrison [amenestraison
ראהלעיל מס'  48ומס' .62

יתד של מחרשת
 506שבת קנז.
קולטר"א  coltreקנקן של מתרשה

(היתד הפולחת את
הקרקע)

פורסי

פקיד ,שוטר

עששיות

גושים ,עשתות

 499שבת קנד:
רידוישידור"א
[redoissedure] redoisedure

כתיתא

 500שבת קנד:
טש,קי"ש taschcs

גוולקי
שקים

 501שבת קנד:
צינגל"א ccngic

חבק
חבק (רצועת-לטן
לסוס וכיו"ב)

קיריון ,פגימות

עירובין
עפצים
 507עירובין ג.
גלי"ש  galesעפצים(גידולים טפיליים

בעלה האלון)

ח 50עירובין ה .דה"מ לחי הבולט
פילי"ר  pilcrאומנה (עמוד תומך)
המלה חסרה בדסוסי התלמודן מקנסה אחרי התסננה
שנסוף העמוד .ולפניה כתוב" :וכאןקוריןלו."...

ערובין

אוצר

 509עירובין ח.
סיעתא
,
ד
ת
י
וו,זיז
קיביל"א lchevilleI chevile
 510עירובין ח:
קיבילי"ש chcviles

(chevillesl

יחידות

יתדות ,ווים,זיזים

לבוד

 511עירובין ט.

אפוש"ט apost

מסונף

ר'בלונדהייםב' (ע' .)101

519

הלעזים

עירובין יט.

 513עירובין ע.
אדרימינ"ט adrement
ראהלעילמס' .358

קנקגתום

 514עירובין יד:
מגדל
מישטיי"ר
מזנו לשמירת אוכל
mestier

ראהלעיל מס'

 520עירובין כא.
רנפי"ר ranper

מטפט

לטפס

ולא כדבריבלונדהיים "לזחול" ,שהואו:סשמעות של
 ramperבצרפתית שלימינו.

 521עירובין כז.
ארצו"ן ar~on
קשת-האוכף (אחד

תפוס

משני החלקים
המקבילים המהווים
את שלד האוכף)

הסלהמוסיעה פעטחםבאותהפסקהשלפירושרש"י
בדפוסי התלמוד סאו מהדורתבומברג .אבלבכחבי-
היד הידועים לנו איננה ,חוץ מבשולי כתב-יד אחד,
וגם שם רק פעם אחת .ר' בלונדההםב' (ע' .)105

 522עירובין כז:
איגרו"ם laigrumI egrum
ר'בלונדהייםב'וע' .)67-65

קיוהא
חמיצות

.155

 515עירובין יד:

קו"ט

בונן

סלתו שללוי מס'*45

עמוד
 512עירובין ט:
אומנה (עמור תומך)
פילי"רזיונך
צבע שחור

שיט היק

פנ"ק fanc

י

49

)00

סרבל

שמלה ,כותונת

ראהלעיל מס' .189

 516עירובין יד:

שלמויר"א salmuire
ראהלעילמס' .30

נחשב בטעות ללעז,כיהיא מלה "כלשון ארמי".

 523עירוכין כח.
יוטילי"ש joteles

הילמי

מי-מלח (של
שימורים)

 517עירובין סו:
ארוכות
אישפונדי"ש  espondesלבזבזים,קרשים
(שבשפת המיטה)לאורך
 518עירובין יז:
רבקות
צמד
קופל"א cople
המלה הצרפתית נמצאת רקבשניכתבי-יד.

522א עירוביןכח.
קקול"י

פעפועין
פעפועק

מין סלק (סלקה?,
ירבוז?(?pY~ ,

 524עירובין כח.
פולפיי"ר polpier

חלגלוגות
רגלה ,חלגלוגה

 525עירובין כח.

גודגדניות

(עשב בר)

אליינדר"א  laillendrel aliendreכוסבר
ראהלעיל מס' .376

 526עירובין כח.
הומלו"ן ח10חוסא
ראהלעיל מס' .370

כשות
כשות

50

זנרובין

אוצר

 527עידובין כח.

קרישו"ן creson

 528עירובין כח.

l

מגיל
שחלצם  534עירוכין לד.
לשמירת אוכIל
n
sמזנון o
מישטיי"רs
e
שcחלייםr
גרגיר

אורוג"א  Ioruguei orugeאורה (צמח)
ראהלעיל מס' .377

כעגבו
מטוגן (או :טיגן)

 529עירובין כח:
פרי"ט frit
שני המירושים קשים ,כי דרכו של רש"י ,כשהוא

מתרגם פועל לצרפתית ,לכתוב אותו בצורת שם
הסימל .אולם גרסות כלכתבי-היד .לא רק כאן ,אלא
גםלהלן מס' ח 136ומס'  ,1684מעידות ,שאק מ שם
הפועל.

 530עירובין כח:
בוליול"א boljole

אוזילתא

חבילה ,אגודה

פולין

 531עירובין כח:
פיישול"ש 1)8]50151 feisols
מלטינית  ,phaseolusבדפוסי התלמוד המלה
על
הצרפתית חסרה .ולא עור אלא שאין כלפירחי
"פולין" ,שבתחתית העמוד .ואף על כלשתי השורות
האחרונות .כאילו הושטס סוף פירוש רה"י בעמוד.
הבלשנים בדעה ,שלא מן  phaseolusבמישרין נגזר
( .%,501 ),1]501אלא בהשפעת שתי מלים קרובות
במשמעותן" .fabeolus :פול קטן" ,וגם ח1ט]5"11ק,
"אפונה קטנה" .במילונים טוראים רק את
הפרובנסאלית .[airol

שעועיות

 532עירובין ל:
מגדל
מישטיי"ר
מזנון לשמירת אוכל
nlestier
ל מס'
ראהיעי

.155

 533עירובין לא:
פלדו"ן fladon

הלעזים

אסימון

עשת ,גולם (חתיכת
מ ת כ ת .ל פ ני
שהוטבעה בה צורת
מטבע)

nicsticr
'
ס
מ
.
ה
ר
ס
ח
המלה
.
ם
י
ס
ו
פ
ד
ב
155
ראהלעיל
בכתבי-
היד היא נמצאת אחרי הדיבור המתחיל "נתכוף
לשבותשביתתו בראש המגדל".

קתדס
יתד ,כלונס

 535עירובין לד:

פ"ל ופק

 536עירובין לד:
פליישיי"ר  IplaisslerI pleisierלכופף

כבחטי כבשי

המלה חסרהבדפוסים.

 537עירובין לד:

אושיירי"ש osieres

 538עירובין לד:
רוד"א rude

אורבנק
נצרים (לקליעה)
פגם (או :פנס)

סילם (צמח)

שלולית הים
 539עירובין מא:
לב ים
פיליג"א Ipeleguel pelege
ראהלעיל מס' .122

540

עירדבין

מא:

פור"ט אסק

 541עירובין מא:
מושג"א ImusgueI musge

נמל
נמל

הדרוקן

פערת

(מחלת-הפה)

המלה מופיעה בדפוסים מאז מהדורת סונצינו ,אבל
בכתבי-היד איננה .בדרך כלל מסבירים את מוצא
המלה בדמיונן של פטריות הפה עם פרחי "פעמוני
האביב" ,ושם "פעמוני האביב" בצרפתית מדמינן
ריחם עם ריח המושק ,בלטינית  ,moschusבצרפתית
חדשה  .muscאולם לפי דעה אחרת ,אי-אפשר
להסביר את הצורה שלנו לפי  .moschusומציעים

" .muricaעכבר קטן" .והפרח לפי זה נקרא לסי
דמיון צורתו עם עכברת (בצרפתית שלהיום בצורת
הקטנה .(muguet :ר' בלונדהיים פ' וע' .)150

אוצר

 542עירובין מג
גרביל"א gravele

קרונכן

"ק

חול ,חצץ
(שנתערבובומים)

כאן מרובר בחול שעל שפת הים ,המכוסה בים
פחות מעשרה [טפחי0ד ,שספרהשהיכולהלשוטבו.
543

?ירובין מה.

ספר

מלס"א
marcheמוד קוראים "עיגרב"ול,יסר
בדפוסים של התל
-מרק-א",אךעיןב"עץיעקב"שם.

 544עירובץ מז.

במקום

גס

פריבי"ץ privez
חופשי
הכוונה :חופשיביחסיבני-אדם ,שאץבימייםטחינת

נימוסים :השווה בצרסתית של היום ,privauti
"התנהגות חששית מאחהלא-מנוססה,בפרסבץנבר
לאשה .-הלעז חסרבדפוסים.

מגג

סיף

כלונדהתםב' (ע' *.)75-7

 549עירובין סח.
תונבטו
אישטורדישו"ן  estordisonעילפון ,הלם,

מבוכה

הוא תרגום של "תהו" (בראשית א' .ב') ,הלעז
הראשון שבפירוש רש"י על המפרא .ר' סילונו של
לף (מס' .1430

? 551ירובין עז:
פוושף"ר lfossoirl fosoir
ראהלעילמס' .70
 552עיררבין ?ז:
דולידויר"א dokdoirc

 553עירובין עז:

נורא
מכחש
שבנקמש
מעצד
(מעיןגרזן)

חוצרץ

נחותה

 548עירובין נט:
מרפסת
אלידוי"ר  aledoirמסבר ,מתלת ,מרפסת

י

נלונדהיםרחבםרק את התחלתהמלה,981-ומשאיר
את סיומתה בספק .אבל מסהבר ,שהשם 8חא9
(לסירת ".padum fixumיתד
),שישלהעדות
נעוצה-
בצרפתית במאה הי"ג לספירתם ,תואמת את גרסת
כהבי-היד .בדפוסים המלה חסרה .הדה-פ מופיע
בצורת "ססיפס -באחדמכתבי-היד.

שליבות

מס' .627

 547עירובין נח.
יונ"ק jonc

גדר-כלונסאות

(פת) קיבר

 546עירובין נח.
דה"א נברא
קנקנת
ידיל"א lvedillel wedile
ראה

 550עירובין עב.
פלפי"ש -1 palfisש]9

פסיפס

א"4קילת"ש eschelonsחווקים,מדרגות
של סולם

 545עירוביןנו.
שיאונדיי"ר seondierמשנקבעלאיכות

לה*

הלצדם

51

 554עירובץ עז:

א"שקילונ"ש eschelonsחווקים,מררגות
של מולס
רש-י מבחץכאז בץ סלםלסים,כי כלשקהתלמוד
נם מהרנות רגילות נקראות סולם ,והוא מצביע על
ההבדל בץ  eschelonsשל סולם המיטלטל וכץ
~(idegreראהלהלןמס'  )555שלמדרגותקבועות.

 555עירובין עז:
מדרגות
,
ת
ו
ג
ר
ד
דיגרי"ץ degrez
מדרגות
בהרבה כתבי-יד יש החלפת הסדר בץ הלש"ת ובץ
הגיס-ל(גדדי-ץ) .אולי בהשסעח  tVedשהיא שווה
לdegrd-כליהקדומת.
556

עירדבין עה.

יתד

קיביל"א*ואסא) Ich~villelיתד,וו,זיז
 557עירובין עת:

גוחשראות
אלידוי"ר ) 81"601מעבר ,טיילת ,מרפסת

ך להיות בצורת רבים,
לפי הדה"מ הלעז היהירי

52

ערובין

אוצר

ואמנם יכול להיות .שהוא כצורת רכים ,אבל כיחסת
הנושא,שאין בה  -5סופית.

 558עירובין פא .עריבה (צ"ל :עריכה)
להעגיל(לעצב
אינטורטי"ר entorter
מאפה בצורה עגולה)
חסר בדפוסים .ומקומו בפירוש דה"מ "עריכתה
כעריבת זצ"ל :עריכתה כעריכת) שעורים" .ר'טילונו
שללוי1מס' .)127

 559עירובין פב:

בוביי"ר bovier

אכרים

רועה בקר(לפידברי

רש"ק "מנהיגי

הלעזים

שיפתח

 566עירוכין צו:

צימול"ש  cimolsפס-שולפים (של בגד)
ר במאמרו של בלונדהים .Romania ,כרך ל"ט ,ע'

.165-164

חוטים
 567עירובין צו:
אוריל"ש  orelsמללים (שפות אריגים)

ר'מילונו שללוי 1מס' .)619ולהלן מס' .2442

 568עירובין צט .דה"ם לא תחליף
שיעול(הגורם להפרשת
טו"ש 708
כיח ,להבדיל מסתם רוק)

שוורים")

המלה חסרה בדפוסים :טקומה בכחבי-היד לפת
המלים "מנהיגי תטרים" .מיתק,יסח צורת רבים:
רשיבקר .ר'מילתוו של לף1טס' 7183

זיז

 560עירדבין פד.
שוליב"א solive

קרום (שבץ קורה
לקורה)

 569עירובין צט:
לימו"ן limon

שירטון

 570עירובין ק.

ניתרץ

טיט ,בוץ (סחף)

אישטינדייליי"ר
ן
lestendeillierl1estendeilier

להתמתח,

להשתרע

המלה חסרה בדפוסים :מקומהבתחילת וה"מ "דז".

 561עירדבין פו.

קיביל"א lchevillel chevile

יתד

יתד,וו ,זח

משלשל
 562עירובין פו:
טריציי"ר trecierלקלוע(קלע של אוהל)
 563עירובין פז.
מורטיי"ר mortier
ראהלעיל מס' .293

אסיתא

 564עירובין צה:
ברדו"ן bradon

קיבורת

ראהיעיל

מדוכה

חלק (של הזרוע),

שהוא מלא בשר

מס' .9

 565עירובין צה:

פונטיינ"א
I[ontaineI fonteine

דה"מרופס
(נ"א :רופף)
מרפס (במצח)

 571עירובין ק.

רנפי"ר ranper
ראהלעיל מס' .520

מטפס
לטפס

עוקצא
 572עירובין ק:
אישפיא"ה  espieסקסר (שמתחת לנעל)

הגרסה  espieנראית תמוהה ,כהיותה נגזרת מהמלה
הגרמנית ,שביסוד ט"]ק 6כצרפתית של היום .ואולי
צריך לקרוא אישפי"י (אף-על-פי שבכל המקורות,
ביניהם אמנם רק כתב'-ד אחד ,האות הסופית היא
אל"ף) & .espiצורה .שיש עליה עדףות רבות,כעיקר
מכתב-יד מהמאה הי"ג 01 )30]-א La Mort au
 .mondהמובאת כמילון של Tobler-Lommatzsch
בערך  -espietאולם אפשר לטענך ,שבימיו של מש"י
לא היו צורות מסוג זה כלי סיומת עיצורית .מאידך
גימא הסיומת י-א שבמקורות וגם בתלמוד דפוס
ספרד רמ"הו,יש מקוםלתקןכך) מתאימה רקבקושי
לס'ומח צרפתית  10מוטעמת על ה.1-

ולרובין

אוצר

שגא
שמלה ,כותונת

 573עירובין ק:
קוט"א cote
כאן המקש היחיד בפירוש רש"י על התלמוד ,שבו
המלה מופיעה בצורת נקבה ,כעד שבעה מקומות,
שבהםצורתזכר,ר'לעיל טס'  189ועוד.

 574עירובין קא.
מחצלת
קלייד"א  cleideרשת-נצרים ,מחצלת

 575עירובין קא.

גשמה

 576עירובין קא.
גרדי"ל gradil

דהעמ וכן ביעתא

דיילי"ש  reilesמוטות ברזל ,בריחים
(המחברים את קרשי הדלת)
IreillesI
אסכלה

רמלונושללר1טס' .)501

מנעולץ

 577עירובין קא:

שירידור"א  lserredurelseredureמנעול
"שלעץ ,שעושץענייםבפתחיהן,וראשיהןרחבין".

578

עירדבין

קא:

קיביל"אlchevillelchevile

נגר

יתד

לסגירת דלת :משיכת היתד מפילה סליל ,המושך
בחוט את הבריח.

 579עירובין קב.

מורטיי"ר mortier
ראהלעיל מס' .293

 580עירובין קב.

אמיתא
מדוכה

צירקלי"ש cercles

 581עירובין קב:
פילטרי"ן ח]),111

מיינך

 582עירובין קב:

אנפיינדר"א enpeindie

כובע של לסד
דוחקיו

לנעוץ

דות

 583עירובין קב:

אישקריינ"א escrlene

ים
נו
rו
aל
מי
"
Dת~נn
cאsםle
בלונדר1יים כותב  ,escrailgineאlבeלgnהl
.escreigne,escriene

מיניכלי ומר

3, 584ירובין קג.
הרפ"א harpe

%ל

 585עירובין קג.
וירוא"ה lverruel werue

יבלת
יבלת

 586עירובין קג:
בינדי"ל bendel
ראהלעיל מס' .251

צלצול

 587עירובין קד.
טור"ן torn

"וה

חגורה

גלגל

ציר (של כננת)

פלי מתמת
גיגית

 588עירובין קד.

בשי"ן 1 basinת6801ן

המלה חסרה בכתבי-היד ,ונמצאת רק בתלמוד,
שנדפס בספרד בסביבות רמ"ה .ובכן אינה סאת
רש"י .ובלונדהיים רואה בה את המלה הספרדית
.hac~)t

 589עירובין קד.
צינבי"ש cenbes
ר'מילונו שללוי 1מס'

ומיומי

צלצלים ,פעמונים

.)194

פסחים

מעגליו

מעגלים,גלגלים,
קשתות

הלעזים

 590פסחים

ח.

אפינדי"ץ apendiz

יציע
יציע

במשמעות  2שבמילת אבן-שושן" :אגף צדדי
בבניין .-שגגו יורד בשיפוע מקיר הבניין הראשי
ולחוץ .ר'בלונדיניים ב' וע' .)99-97

פסחים

אתר

54

' 591פסחים ח.

מישטת"ר
mestier

ראהלעילמס'.155

מגדל  597פסחים סו .גת שאיתה,,
עדשים של גת
מזנת לשמירת אוכל
מיי"ט  Imaitl meitארסה (חלק שלהגת,
שבן מניפוט את
הענבים)

 592פסחים ח:
קנפני"א chanphnie
][chanpagne
ר,לןעיל מס.99 ,

 593פסחים ט:
פוטיי"ש puteis

הלעדם
חקנו

בקעה
מישור,

ושדה פתוח,

אתור של שדות

ברקליס

בואש

ברור ,שרש"י הבץ.כי מדובר בחיה מסוג החוקרה,
הגוררת מזונות מהבתים ,ולאיכול לזהות אותה עט
ה"ברדלס" המקובל,שאיוו מצףבצרפת.

ר מלוף של לף1טס' .)557

 598פסחים יז:
מלי"ש males

טרצופץ

ילקוטים ,מזוודות
(של עור)

המלה נמצאת רק ככהב-יד אחד אחרי "של עור"
שבפירושנו ,ולפניה" :שלועזץ" ,ואימה כדפתרם.
ספק ,חםהיא מאתרש"י.

 599פסחים כה:
נולויי"ד malweid
lmalev~idl

א"שתא צפירתא
מיחושים (כלומר
קדחת)

ראהלעילמס' .29

594

פסחיםיא.

קרוישי"ל croisel

נר

מנורה

נאן מדגיש רש"י ,ש"כל נר שכגמ' הישהכלי" .ר
לעיל מס'  115ומס'  11 .150הפעם היחידה ,שיש
לפנינו הגרסה  croiselכנגד שבעה מקומות ,שבהם
.070401

 600פסחים כו.
קופל"א cople

 601פסחים כו:

קיביל"א

רבקה

צ מ ד ("שלנשרץ
לנרבעפרית יתד")
תגור
יתד,וו ,זמ

Ichevillelchevile

 595פסחים יא.

פיישול"א

פסיקיא

סרט ,רצועה

lfaissolelfeisole

 602פסחים כח.
הומי"ר humer
ראהלעיל מס' .92

אשרוף

לגמוא(לבלוע
מתל שאיפה)

 596פסחים יא:
מקרדין
סדנא
לקרצף  603פסחים כח.
אישטריליי"ר
ציפייר"א  cepiereבונהסיים (לכליאת
lestreillierIestrelier
אסירים)
רש"י מתכוץ כאן לקרצוף חזק הנקרא בתלמוד
"קירוד" .הגרסה שבדפוסים "סקדרץ" היא טוטעית
,ר' דקדוקי סופרים) .השווה" :גרד".

המלה חסרה ברסוסים ונמצאת רק בכתב'-ד אחד .ר
).)196 'OD
סילונו של

לי

פסחים

אתר

 604פסחים כח.
מי"ר ביטיא"ה

ים המלה
ים קפוא

(?)

Mer ktee
אמשת אא במימנים" :קפוא" ,חזביטף Mer
 buteeמצביע במקושתהצרפתיםבימי-הביס-םעל
ש ךה אמי כפאת אקDhw .יש להמח ,שכאן
דנינו אח החואד ,נאלף מזר ס(buum-חיסר).לפי
בלתדהים קפצה המלה מפירוש המהרש"לאלדפוס
הלנא וטעה מאת רש"י .אולם בחר ,שהמהרש"ל
העתיק את הלעז ממקור צרפתי .והשווה להלן מס'
.668

 605פסחים ל:

סיולי"ש tiules

רעפים

רעפים

הלעזים

 610פסחים ל:
מיי"ץ tmaizl meizזדב ת (משארות,

י

 611פסחים לד.
ציבו"ט civot

בצ*פיקים

בצלצולים (בצליות,

בצליםירוקים)

 612פסחים לה.
שיבאת שתל
אביינ"א aveine
שיבולת-שועל
ו של לף )'OD
ר בלונרהתם ב' (ע'  )121-120שקינ
.)6

 613פסחים לה.

 606פסחים ל:
קובייא
,
ת
ו
ס
כ
ל
plomer
ח
ו
ש
מ
ל
פלומי"ר
* 61פסחים לה.
ת
ר
פ
ו
ע
ב
שייגל"א seigle
כפעולה,

מכוסה ,משוה בעתרת.

 607פסחים ל;

אלו"ם alum
רחהלעיל

מס' .185

צריף

אגנ*

ארגזים ללוש בהם
את הבצק)

שייגל"א seigle

אלח בחפץ "של
קצת קשה ,שמדובר לא
הרס וד.וא טיח באיגר" .אולי הן לפנינו תואר
כשם עצם ,מלטרדת " plumbarisלכלי]
~Dntan
עופרהי" .ור' הנלונו של לר (מס'  ,)6*6או שצריך
,
ל
ו
ע
פ
כלומר:
לגרוס פלומי"ד  .plomedכינור

55

615

פסחים לה.

אקמפילט"א espelte

 616פסחים לה.

אביינ"א aveine
ראהלעיל מס' .612

זריף  617פסחים לה.
נייל"א 01 nieleוס0תן

שיפק

שיפק

דישרא
שיפק

גולבי

כוסמת

תעלת
ית-שועל
נל
יו
בב
שי
ש

עץצניתא

קצה (צמח)

 618פסחים לה.
שץצניהא
מק-דת
ן (עשב בר הצומת
מחלחלי eאlיeשnדrרaנdיsל"eא יו
בשדות הדגן)

 608פסחים ל:
טרישטריש"ט trestrest
נפי הנראה מלסינית ( tralnh~ra(n)sitחודר חדירה
גמורה).

619

פסחים לה.

מ"ק mac

 609פסחים ל:

איגרו"ם

IaigrumI egrum

ראהלעיל טס' .522

חרוסת

חמיצות

כלניחא

פרג

 620פסחים לה.
המחה
דישטינפרי"ר
לערבב בנוזל ,להמס
destenprer

56

פסחים

אוצר

 621פסחים לה
פלדו"ן ח860ח

 622פסחים לו:

אסיפת

עשת ,גולם (חתיכת
מ ת כ ת ,ל פני
שהוטבעה בה צורת
מטבע)

אישקלדי"ד eschalded

חלוט
סופגנייה

 623פסחים לז.

פת עמילה
(להם)מיעוך ,מעולה
(נלרש היטב)

 624פסחים לט.

חסא
חסה

בריי"ד breied

לייטוג"א סמט)]טו llaituguel
ד .נלונדהיים פ' ;ע' .(LXXXVישעדזיות בספרות
הצרפתית של ימי-הבינהם לצורות ב-ט בלבד ,כגק
0ט)ט],וגםזו אפשרותקריאהכאן(ליטוג"א .(ktuge

 625פסחים לט.
הינדיבי
קרישפיל"א  tcrespelel crispeleעולש
ראהלעיל מס' .352

 626פסחים לט.
תמכא
מרובי"א  mar~bieמרוביון (מין צמח)
tmarrubiel
היה מסתבר לקרוא גם ,marobjeכי המלה מופיעה
בצרפתית עתיקה בצורת  ;marrogeהצורהבצרפתית
של היום .marrube ,היא השאלה מדעיתמהלטינית,
שיש לה עדות רק מהמאה הס-ז .מכל מקום אק ה-ן
מוכעסת,כי אם ה-טוראהלהלן מס' .)829

 627פסחים לט.
אצוותא דדקלח
קנוקנת
וידיל"א Ivedillel wedile
לפי ההסבר של רש-י" :סיבהגדלונכרךסביב הדקל,
שקורין ףדיל"א" ,אפשר להבק .שמשסעות המלה
היתהיותר רחבה מאשרהיום; אבל ,אםנחבוקלעיל
(מס'  ,)546יסתבר לנו יותר לפרש ,שלפנינו קיצור
דברים1 ,הכ11נה ,כמו שם" :סיב שגדלומהגלגלסביב

הלעזים

הדקל ,כעץ שדיל-א של גפנים" .ור'מילונו של לר
1סס' .)452

מררהתא
 628פסחים לט.
אמירפף"ל amerfoilדקורית,פעפרשין,
קקולי (שמות שונים
של עשב ריחני)

ר' גם תוספותחולין נט ,.דה"מ "עקירא דמרירתא".
המלה בצרסתית עתיקה סורכבח מן היסודות "מר"
ו"עלה .-דהיינו "עלה מר" 1ר' בלובשים ב' ,ע' -85
.)86

מררייתא
 629פסחים לט.
פורפירי"ץ  forferezטלופח ,טלף החמור
(מין עשב)
 630פסחים לט.
אלוישנ"א aloisne

הירדופנק
לענה

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

וכןלעיל מס' *.39

 631פסחים לט.
לייטו"ן1 leitianח1~10

 632פסחים לט.
פלדי"ש paldes
633

פסחים לט.

פורפירי"ץ forferez
ראהלעיל מס' .629

 634פסחים לט.

שרף

מיץ-עשבים

דמוי-חלב

מכסיפיו

חיוורים

מררייתא

טלופח

מררייתא

אמירפוי"ל  amerfoilדקורית,פעפועין,
קקולי

ראהלעיל מס'  .628רק בכתב-יד אחד חתרת גם כאן
המלה  amerfoilיחד עם המלה המקבילה [orrerez
).)633 ,629 tOD

פסחים

אוצר

[כרשיו שדה
 635פסחים לט.
שליי"ש 88081 salwajesי]581
בר
"יערי,

המלההצרפתית.שהיא תואר-השט במשמע"

פראי" ,משמשתליד שםחיה או צטת כגץ "חתול-
בר" ,תות-בר" וכיו"ב(ר'מילונושללף ,מס'.)*20

פלצמץ"ש flacedes

כמחפץ
נובלים

 637פסחים לט:

ותיקא

 636פסחים לט:

להסה
פפ"א 0ק8ק
המלה נמצאת רק בפירוזו רש"י שברי"ף דפוס
בוסברג ,וספק ,אםהיא מאתרש"י.

 638פסחים מ.

אישטריינ"ט estreint

ר'מילונו שללר(מס'*.)*3

 639פסחים מ:

איגרו"ם

IaigrumI egrum
ראהלעיל מס' .522

מוריקא היא מלה ארסית-תלמודית ואינה שיכת
ללעז; ר' לעיל מס' ( 323ובמקומות נוספים) ,ששם
קוראיםצורהמקבילה שלאותהמלה.crog :

 644פסחיס מב:
פרק"א parche

לכא (גרסת
הדפוסים :לבא)

עור אדום

המלה הצרפתית ולטינית  (parthicaהיא על-שם
מוצא סחורהזו ,מארץהפארתים.

 645פסחים מב:
גלו"ד 6ט81

דבק חזק

יצחק

 646פסהים מב:
גלו"ד glud

דבק
דבק חזק

חרוסת

 647פסחים מג.
אישקלייר"א
1
lesclairel1escleire

צומתן

חמיצות (מאכל,שיש

בו טעם חמוץ)

מעדן
מבריק ,מצחצח

ר'מילונו של לף(מס' )255

Imesguel mesge

זנגבילא

זנגורל

בכתבי-הידיש .במקום היו"דין,גימ'.ליןחיי"נין,כפי
הנדאה בהשפעתהאיטלקיתאו שפה אחרת.

 642פסחים מב:
בופי"ט bufet

קורטמי

כרכום

פירורא

 640פסחים מב.
נסיובי דחלבא
מישג"א
מי-גבינה,נסיוב החלב
 641פסחים מב:
יינייבר"א jenjevre

 643פסחים מב:
קר"ו cro

"לעזים

תמד

יין-שמרים(בעל
איכות גרועה)

המשמעיות של  bufetבמילונים; סטירה ,דרגש ,אבל
יש גם ידויות למשמעות הנ"ל; ראה מאמרו של
בלונדהיים ב .Romanla-ל"ט ,1910 .ע' ,151ומילונו
שללוי ומס' 74)1ן.

 648פסחים מה:
מטו"ן maton

כופת
גחם

 649פסחים מח:
קילי"ש kilesן ן יתדות (של משחק)

כעפץ

בצרפתית של היום .quilles :וכאן בהשאלה :לחמים
מוארכים בעלי קצוות חדים .בלונדהייםאינו מפענח
את הלעז .ואנו מביאים את התרגוםהעברי כהשערה;
מתקבל על הדעת .שכינו לחמים בעלי צורהזו כשם
היתדות ,שמשחקים להפילן כזריקת כדור.כי צורתן
דומה .או שצריך לקרוא קוילי"ש ,גרסה המתאימה
יותר לכתוב בכתבי-היד" coiles ,אשכים" ,וגם זה
יהיהלפידמיך הצורה .אבלנראה קצת קשהלהאמין.
שרש"יהיה משתמש במלהזולשםתיאור.

 650פסחים מח:
אינטורטי"ר entorter
ראהלעיל מס' .558

מקטפת
להעגיל

58

פסחים

אוצר

 651פסחים נא.

א"צקפינ"ש eschapins

קורדקיסק

נעלים קלות

ראהלהלן מס' .961

טטדר
פיתוח (הפרי)

 652פסחים נב:
אישפיני"ר espenir

השווה בשיר השירים ז' .י"ג .יכול  n1Vbשהמלה
הצרפתית מתיחסת לכל ההסבר שברש"י- :טשנפל
פרח הגפן ונראית צורת העגבים .-ולא למלה
"סמדר" דווקא .המילומם נותרם את הצורה
.espanirשהיאיותרקרובהלגרסתכחבי-היד.

 653פסחים ע.

טריילי"ש Itreillesl treiles
ר ממתו של לף (מס' .)782

 654פסחים נג.

גלי"ש

88105

דלעת

גפני-יקיות
מללץ

ע פ צי ם(גידולים
טפילתם בעלה
האלץ)

 655פסחים נד.
t
e
טינלת"ש ltenaillesI nhlies

צבת

וכת
צילצול

 656פסחים נה.
בינדי"ל bendel

יגד

 657פסחים נה:
אינטי"ר enter

מרכיבץ

להרכיב(ענף על עץ)

 658פסחים נו.
לו"ר lor

דשא
דפנה

ראהלעיל מס' .251

ר בלונדצחם ב' (ע' .)16*-162

 659פסחים נו .דצ"מ ושיכרח דדפנא
ביי"ש kis
גרג
רט
ירים(ובפa
b
l
פירות הדפנה)

ר בלונדהים ב',ע'  .)122אולם המילק של Mayer-
 LUbkeמציץ .שליד המלה  .baicיש תיעוד לצורת

הלעזים

זכר (צרפתית עתיקה )6~ :בכפה שפות דזמנעזג
במשמשת מיוחדת של פיחת הדפנה .תהיכול להטת
הפתרך לעובדה ,שדירסה היא כמעט תסיד עי"ש,
בכלהופעות הלש הזה,כ*םרבלי םבסוףהסלה.

 660פסחים נו.
שיאו"ר se~r
הגרסה שבספרינו*,שנבו-ג=

דה"םמשדישיא

סמבוק (צמח)

 (sanbugהיא

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

 661פסחים נו.

ארש-רור"א arsedure

ציקילמירא

בשר מטוגן
ומתובל

כפי הנראה לא דיה בשרכנהעולהעלשולחןמלכיס.
ר בלונדהים ב' (ע' 6-115ונג שם הוא מסביר את
מוצא הטלה מביסף לט"מ ,שפירושו "טרנס ,בשר
מטוגן ,assatura -ומהשתנה בהשפעת ביסף לנ"מ
אחר  ,arsuraשפירושו "שרפה" ,כלומר "כשר
מטתן השורף את החך" .ור גם מלענו של לף (מס'
.)294

סירס

 662פסחים נד:

קר"ו

כרכום

070

ראהלעיל מס' .643

 663פסחים נו:
דיוץד"א wesde

קחצא

איסטיס 8 ,ס ש ל

 664פסחים נט
פירמטיני"טפירמטימ"ט

מוקדם מאוד
בבוקר

 matinet per matinetוסק
הפוגשן מצא כי-בור הצרפתי שבימיובימוי מוכפל
תרגומו
החסה לניסר העeברי -בבוקר sבבוקר" ,וI
i
המילולי -בעת הבוקר הקטן" (פעמים) ,דהתה
בשעה מקודמת מאוד .הלעז הזה נמצא רקנכחו-יד
אחד ,ולא בדפוסים.יש ספק ,אם הוא באמת מאת

פסחים

אוצר

רשש .הכיסף מנוקד במצןודה %ק אץ בו ויד
במקום של* .לא ראיתו צורך לרבדך בגרסת כתב-
היד ,כפי ששהג בלתדהחם ,עד כדי רישום
:[sie] per matinet

.perm

פסחים סא.

a

i

הלידם

59

פירושו של רש"י,כפי שהוא טומעכדפוסים .נראה
מסכנך וסתלבט :לפי דבו-ז "מיחף -היא החה"ג
שרידי הצואה ,שנתערבבובקרנסים :אםכן ,אעכאן
מעוtוה ערבובi,אלח
הרחקה שלדברeמעורבב t
a

י
ואתכוונתו .שכאן הקדומת הצרפתית " ~des-אינה ענהן

פורסי

של הפצה (-ערבוב לכל הצדדים") אלא של ביטול
(-ביצול הערבוב") .בכל אופן רש"י מתרף הירחש
אחר ,כפי שהוא נוהג ,כשיש משהו להקשות על
פירושוהראשץ.

 666פסחים סב:
מוט"א mote

קש

שיוקאהמעירא

 667פסחים סד.
קרוק"ש 0700$

אוגקליות

665

לינג"א שוריא"ה
[lengue Surie]lenge surie
בכלכתבי-הידהגרסה :שבה"א.

שפה סורית

טש אדמה

ורם,אנקולים

 668פסחים סד:
פרודני"ש prodnes

טורס
סבכה ,סורג

מהאש"ל" :כעץ דלתות ,שו?ושץ לפף אוצרייץ".
נמצא רק במהרש"ל על המקום ,והוא כפי המראה

אחר.
העתיקשכחב-יד של וש"יאו שלסוטנן
צרפתי
ה
ר
מצף במילומם לצרפחית עתיקה בצו המאוחרת
יותר" .prdne :סורג החוצה את הכגטקס" ,ומכאן

-דוחית הכומר".

 669פסחים מה.

חביצץ

גושים (של חלב
חמוץ)

מטונ"ש matons

 670פסחים סה:
וירוא"ה 81 werueטזז*ין

יבלת
יבלת

 671פסחים סו:
קונטררה"ר contrarier

מקנשרן
להעליב

פסחים סח.

טיהף

ר מלתו של לף(מס'.)2*5

672

דישטינפרי"ר
destenprer

לערבב בנחל ,להמס

 673פסחים סח.
לימו"ן limon

טיט ,בוץ

 674פסחים עב:
פורי"א porje

ק"4צא

פרוזדור

ר למל מס'  ,11וכחטאתה מקומותנוספים בפשפש
רש-י על התלסוה אותה פלה כתעתוק אחר
(פודק"א= .(porche

 675פסחים עג.

סי~ל"א *וש!

"ץ

תבלול (כתם בעץ
ה מצ מצם את

הראיה)

רמלינו של לף(מס' .)756

 676פסחים עד.
גרדי"ל 8611ז8

אסולא
אסכלה

 677פסחים צר.
קנילי"ר caneler

לחרוץ חריצים לאורך

שיפי

 678פסחים עד.
יישנ"א jesne

אלץ
אלץ

 679פסחים עד.
אינפלידור"א

מברייתא

ר'בלוגדהיםכ' (ע' )162ומילתו של לף(מס' .)516

מילף (בשרבבצק או
כדומה)

enpledure
אינובכתבי-היד ,אלא רק ברסוס בומברג אבליכול
להיות ,עשה הסתמך עלכהב-ה.-שאינוברשותנו .ר'
טילונושל לף (מס' .)84

I

60

אוצר

 680פסחים עד:

פורציל"א forcele

פסחים
חלל הצואר  687פסחים פג
קעורת הצוואר יינו"ל jenol

המלה כצרפתית נגזרה מ" ,[orce-קלשה בעל שני
חודים" .והכוונה כאן כנראה למקום ,שבו העצמות
מתפלגות מכיח-החזהלכתפיים.

 681פסחים עד:
פשטיד"א pastede

הלעזים

טפייה

פשטידה

אלל

סרך (כאז במשמעות
מיוחדת של גיד
הצוואר)

המלה חסרה בדפוסים (בדה"ם "חוץ סגתנו
הצחאר") .ש" 0אצל" הוא טעות-רפש,וצריךלהיות
"אלל" (ר' חולק קכא.ולהלן מס' .)2275

בשל הימצאותה פה ושם ברש"י ,בתוספות ובספרים  688פסחים
מאוחרים .נחשבה מלה צרפתית זו למלה בעברית טינרומ"ש 5תוט]חס)

חסחוסים
חסחוסים

פד,

רבנית .וכך נתקבלה בלשק המשכילים ובעברית

נפי שהוכיחו חכמי הלשון האחרונים .צריך לתקן

אפשיק
רדוי-דם

גף הכתף

החדשה.

 682פסחים עד:
שנקטירו"ד sancterud

במשנהובכל מקום" :הסחוסים" ל"חסחוסים".

 689פסחים פד.

אישפלדו"ן espaldon
ר'בלונרהייםב' (ע' )159-157

כשמרncte,
rud'l
מלא~saדם שנשפך .למשל מחסת פציעה

פנימית ,אבל לא יצא מהבשר .הסלה הצרפתית  690פסחים פה.
מחופר אינקריני"ר encrenerמורכבת מ" ,sanc-דם ,-ומ~terud-
(באדמה)"(?).

683

פסחים עה.

איגרו"ר laigrorl egror

 691פסחים פה.

קישוא

חמיצות

ר כלונדה-ם ב' (ע' .)65

 684פסחים עה.
אינקריני"ר encrener

גפסיס
סיד

נסצא רק בכתב-ידאחד .ולא בדפוסים .ספק ,אם זה
מאתרש-י .רמילונושל לף (מס' .)205

686

פסחים עו.

קריבצי"שcrevaces

פילי

חותך

לחרוץ (חורץ)

קחית

עצםהירך

 692פסחים פה:
דה"ס מן האגף
שפת הפתח (השטח,
רב"ץ rabaz

במזוזת הפתח,

חותך
לחרוץ (חריץ)

נמצא רק כדפוס בומברג ,ולאבכתבי-היד .רסילונו
של לף (מס' .)256

 685פסחים עה.
קל"ץ chalz

רידונדי"ל redondel
המשמעותהמקורית :חפץעגול.

עצם השכם

שעליו מגיפים את
הדלת)
 691פסחים קב:
טריציי"רtrecier

שאת

לקלוע(לצרף
ברכות זו לזו)

מצף רק בכתב-יד של פירחח המעב"ם ,בכתיב
"משלשלן .לשת שלשלתוגדיל
ר.-
טרדני-

 694פסחים קז.
פידזומא
בריי"ש breisשכר קעורים (מין בירה)

סדקים(על-גבי lbraisl
חסרבדפוסים.
בשר צלוי)

פסחים

אוצר

אכילה גסה

 695פסחים קז:
שבל"א lsauleI savle
בלונדיים גורס  .sauleוהמילונים  ,saoteאר הלעז
מצף רק בכאב-יד אחד שלפירוש הרשב"ם ,בכתיב
שאבל"א .ונראה ,שיש לגרוס  ,savIcאף-על-פי
שהאל"ף רומזת לכאורה לנוכחות שלתנועהכפולה.
ור'מילונו שללוי (מס' .)723

שביעה

 696פסחים קי:
אפירציבת"ר

גס
להבחין ,לראות

aperceveir
ומצף
,
ד
י
ה
י
ב
ת
כ
מ
ד
ח
א
ב
ו
חסרבדפוסים
י
נ
ש
ב
כתבי-
הידהנוספים שלפירוש הרשב"ס,בסוף הדה"ם" :גס

ביה" ,ומונע ,שהלעג מתיחס לפירושו ההשני .ר'
בלונו)שיםב' (ע' .)100-99

חיק קבל
 697פסחים קיא.
אר"ק בלמטט"א  arc balesteבליסטרה

הלעזים

 702פסחים קיא:
ביי"ש 18סIbaiesI 6

.61

כורטשא
גרגירים (ובפרט
פירות הדפנה)

ר' לעיל מס'  .659-658הלעז מצר רק בכחב-יד אחד
של פירוש הרשב"ם ,שם קוראים "כורמשא
1בדפוסים שלנו :כרו משא].אילן שקורץ [בלונדההם
מציע להוסיף :לו"ר (ז )]0וגדל בו פרי שקורץ]
ביי"ש" .זה המקום היחיד בתלמוד ,שכיי"ש מפרש
"כורמשא" (בשארהופעותיוהלעז קשור עם "דפנא"
או שמו הנרדף "ערא") .אולי יש להשוות עם
( cormesלעיל מס' ( cormier-1 )474 ,166 ,45מא'
 )1581בגלל דימף הצלילים :לכאורה קצ מוצא
משותףלמלה הארמיתולמלההצרפתית.

 703פסחים קיט.
שירידור"א seredure

קולפי

מנעול

lserredurel
חסר ברשב"ם המודפס.

ר לעל מס'  .177חסר ברשב"םשבדפוסים,אך מצף
בכתב'-ד אחד של פירוש הרשב"ם ,בפירוש המיוחס
לרפ"י וכפירוש שב"עץ יעקב".

רוח פלגא
 698פסחים קיא:
פליישי"ן  lpalaisinl paleisinשיתוק

יגמא

ברשב"ם ,הלעז משובש .בסילומס מוצאים בעיקר
אתהצורה.palasin

 699פסחים קיא:
מרפסת
צרדא  704יומא יא:
)
ל
ו
ב
ל
ב
(
מחלת-רוח
אישירטי"ן
אלידוי"ר  aledoirמעבר ,טיילת ,מרפסת
lesvertinleswertin

מצףרקבכתב-יד אחד שלפירוש הרשב"ם.

 700פסחים קיא:

קפריי"ר caprier

דפי עץ

פסחא

שיח4-לף

ר לעיל מס'  .389חסר ברשב"ם המודפס .הגרסה
שבפירושהמיוחסלרש"י(קרפי"ף) הושפעהלכאורה
מהטלההמשנאית -קרפיף".

 701פסחים קיא:
שורביי"ר sorbier

זרדתא
חוזרר (אילן)

 705יומא טז.
לטי"ש lates
"דפי עץ ארוכים 1באורכם] וקצרים [ברוחבם

נסרים

ובעשים]" .ר'מילונו של לף (סס' .)535

סורג
סבכה ,סורג

 706יומא טז.
פרודנ"א prodne
ר'לעיל מס'  .668בכלכתבי-הידהגרסההיאפרודנ"י
במקום הכתיב הצפף סרודנ"א .אולי ,ספני שזו מלה
כנסייתית,היוהוגים אותה אחרתממליםעסתיות.

62

יךמא

אוצר

 707יומא יח:

קרישו"ן creson

 708יומא יח:
פולפיי"ר ז"וקו0ק

שחלץ

I

שחלייםr
c

חשייגות

רגלה ,חלגלוגה
(עשב בר)

 709יגמא יח:
אורוג"א 0) orugeט8טזסן אורה (צמח)

גרגיר

ראהלעיל מס' 377

"לעדם

 715יומא כח:
יוטמע משמשא
I
n
o
יפו"ר stepors
טe
,
ת
ו
ר
ש
ל
ו
ם
ו
ח
מתת
חסר בדפוסים .הצורה
ת
ל
ב
ו
ק
מ
ה
ת
י
ת
פ
ר
צ
ב
של
ימי-
זמי*)
הבינים

היא
ומהתואר  tteve ,tieveלסימת
 .(tepidumאולם הפ"א מופיעה בכל כהבי-הקב אף
שאין אף באחד מהם ממש הגרסהטיפו"ר .אחד מהם
גורס סורפרר  ,torporשמשמעותו"שילפף .הרגשת
אץ-אורם מתוך כוברהגוף ,-שהיא שכיחהבאקלים
של חום ללא זריחת שטש ,אבלכלונדהים סבר,כפי
הנראה .שאי-אפשר לתאר מצגמטאורולוגיבהרגשה

גופנית.

710

די"ץ

יגמא ים.
12ש

מסיבה
מדרגותלולייניות

באחדמבהבי-הריעיתןגם4נזגרמת:
חסרבדפוסים~vizl.
ךנרלשטף"ן 1בסקום:גינד לשט"-ן) שטישטש (ר

רש-יעלמלכים א' ר ,ח'; מלכיםב' א' ,ב';יחזקחל
מ-א,ז'):וכן ר'מילונושל לף (מס' .)452
711

יומא יט:

הפג
להתבדר

א"שבניי"ר esbaneier
(אולי(esbanier :
חסר בדפוסים.
מאחר
ל
ע
שאין סרכים שהי יו"דץ
,
ם
רצופות בלעזי
א
ל
ע
י
ר
כ
ה
בלונדהים בין שאי
הצורותומביא אתשתיהן.

 712יומא כ.

פקעו
להתפוצץ

אישקלטי"ר esclater
חסרבדפוסים.

 713יומא כה.

מהיאר

נחשק"א nosche
ראה לעיל מס'  .213לפי "דקדוקי סופרים" הגרסה
הנכונה של הדה"מ היא כפי הנראה "כוכליאס",
מלה שאולהמהיוונית ,שפירושה "חפץעגול",ומכאן
הלסינית
ית(ccuillerכףלאכיh
 cוהצרסתo
לה).

 714ידמא כח.

אקרופי"ר acroper

סיכה ,מכבנה

מיסך רגליו

לשבת בכפיפת

חסר ברפשים .ר בלוכדה-םב' (ע' .)51

רגליים

 716יומא לד
משי"ש mases

51ס855ח~ן

כששיות

גושים ,עשתות

 717יומא לז.

אישקרי"ן escrin

י
1וא יומאלז.
בוי"ש buis

קלפי

קופסה (בעיקר
לתכשויטים)

אשכרדצ
אשכרוע

ראה לעיל מס'  .*38במפרעו נרסס" :אשכרוע.
ברוש.-כפי הנראהתיקנוהמעתיקים בטעותוהחליפו
את הלעז גף-ש בשםעזידוצ "בדוש" .ד' מס' 928

ומס' .1652

 718יוסא לז:
אנשי"ש anses

אתש

אוזנים ,מ-ות
(של כלים)

חסרבדפסים.

 719יומא לח.
פור"ט !907

(נמלה%בפל]
נמל

:
e
lבדפוסיםeמהנאיםaצורה r
לפי אחדמכתבי-היד,שנכהבכפיהנראהבאזמליה.

איטלקית (פורט"ו= ~(porao

 720ידכא לח.
ריפריי"ט trefraitl refreit
חסרכדפוסים

פרק בשיר

פזמק

 721יומא לח:
רידויל"א lredoillel redoile

רקביבות

 727יומא סט.
פילטר"א feltre

חלודה

ראהלעיל מס' .200מבין חמשת המקשותהומואים,
שבהם מופיעה מלה צרפתיתזו ברש"י על התלמוד.
ארבעה מציגים אותה כתרגום הטלה "חלודה ,-ורק
כאן של -רקכיבות .-אך רש"י עצמו מסביר כאן
רקביבות" ב"הלודה".
-

ר,

אישטודילי"ר
estudeler

ראהלעיל

צינור

מילתו של לר,מס' .)393

 723יובא מז.

 728יומא עה.
גידא
אליינדר"א  IaillendreI aliendreכוסבר

זרד

 722יומא מז.
טודי"ל tudel

גורזתני
לבחור בצינור הטוב

שנבות-מרבץ
קופסא
קופסה (בעיקר
לתכשיטים)

מכולם

פרוותח
נמל

 731יומא עז.
פור"ט 0]1ק

כאן ,ולהקמס ,938 .המלההארמיתדומהללעז.

שחלתם

 724יומא מט.

ר'לע,

משטיהק

 730יומא עה:
אישקרי"ן escrin

לעיל מס' .)722

 725יומא נח.
אגוטי"ר a~oter

מס' .376

 729יומא עה:
ליטיירי"ש litieres

חסר בדסוסיט .המלה נראית המצאה של רש"י
בהרכבת הקדומת "1 es-מחוך") והשם ( tudelראה

קרישו"ן creson

נמצא
(מצע)-לאד

I

שתcליים

זולף
לנקז (לרוקן עד
הטיפה האחרונה)

מס'  ,*60הם כלונדה-ם ב' (ע' .)60-59

 726יומא סח:
ריידריגרדי"ש riedregardes

דירבאות

מאספים

a
Iric~rc g
המאסף של הצבא נקרא בצרפתית של
ם
ו
י
ה
~rriirer

 .gardeתה טתאים ללעז שלפנינו .ואולם זה שונה
במקצת מסה שהש"י ממרש כאן" :בני אדםעומדים
מירושלים לצוק 1שמממ מפילים את השעיר
המשתלח]בכדי שיראהזהסימנו שלזה."...אולי אק
רשיי מתכוק למשמעות "ששרים את האחור",
כלומר "מאספים" ,אלא "מסתכלים )garder
במשמעות של  (regarderלאחור" ,כלומר "וליחיס
מתחלפים",כמוב"מירוץשליחים").

r

e

s

s

 732יומא עת.
טרישטריש"ט trestrest
ראהלעיל מס' .608

o

n

משחל שחיל
מחלחל

 733יומא עח:
שעת
פויי"ל  paweilסוג של גומא (חזרן?)

ן
ן[paveilI
בעברית של יסיר קבעו למלה "12עם" משמעות
אחרת (אשלית  .corkצרפתית  .(li~geלר בסילונו
I
(מס~'  )630גורס  pavoietונחר אתsהמלה מלשק
 papyrusנעשביםממצרים ,שמהםעשוניר).
 734יומא עח:
אמ*קצ':א eschace
ראהלעיל מס' .265

 735יומא פא.

פרוני"ש prunes

קב
קב

שזפין

עטיפים

I

64

ירנמזנ

אוצר

הימלתא

 736יומא פא:
ליטוארי"א  letu~rieדיי ס ה לתרופה,

ן

745

יומא סו.

אינויישיי"ץ enweisiez

שובבים
הוללים

 eהעשויtה
e
i
שבים a
מעu
ןIernveisiezI
נמצא רק בכתב-יד אחד ,ילא בדפיסים.
ממותקים

lן

ראהלעילמס'

הלעזים

.31

 737יומא פג.

אישטורדישו"ן

תונבא
עילפון ,הלם ,מבוכה

I
במק"י

שב"עין יעקב" מופיע מעק לעזאחי :אביי"ץ (אלי
במקום אביר"ץ ,שיה ,סוטים).

estordison
ראהלעיל מס' .549

ח 73יומא פד.
פוטיי"ש puteis

סוכה

(ד)אפא
בואש

רש"י אומר" :הוא הצבוע ובלעז פוטי"ש" .וראה
לעיל מס' ו.59

 739יומא פד.
פיניי"ל Ipenaill peneil

גדפא
נוצה גדולה

 746סוכה ג:
פורק"א porche

ובפרט :עצם בכתף האווז הנושאתנוצהגדולה.

 740יגמא פד.

פושוי"ר IrossoirI rosoir
ראהלעיל מס' .70
 741יוורא פד.

ילונציא"ה jaloncie
(יאהלעיל סם,
.)18
הסר כדפוסים

מרא
מכוש

ירקת

צהבת

 742יומא פד.
סרונכי
אישטרנגילו"ן  n~inestrangilonהשקדים
ן
IestranguitlonI1
ר'מילונו שללוי (מס' .,433

 743יומא פד.
בו"ן מלנ"ט

 malantת60

descombrement
ראהלעיל מס' .490

 747סוכה ג:
מרפסת
אלידוי"ר  ale~oirמעבר ,טיילת ,מרפסת
 748סוכה ג:

דיגרי"ד degred

סולם
מדרגות

התרגום המדזיק הוא "מדרגה" ,אכל כפי הנראה
במשמעות "מדרגות .סולם" גם ביחיד .בדפוסים
קוראים את המלה האיטלקית אשקל"א  .escalaכשני
כתבי-יד אין כאן לעז בכלל .ובשלישי "גרד יר",
שבוודאי הוא שיבוש של "דיגריד" (ר' לעיל מס'
.)555

סרונכי

פצע חמור

ראהלעיל מס' .5

 744יומא פד:
דישקומברימינ"ט

אכסדרא
פ רוז ד  1ר (מבנה
הבולט החוצה ,ובו
פתח הבית)

פקוח

חילוץ

 749סוכה ד:

אפושטי"ץ

05)02ק8

לבוד
מסונף

חסר בכתבי-היד .ר' לעיל מס'  ,511אותה טלה
מתורגמת אפוש"ט  ,apostצורה עתיקה של בינוני
פעול מקבילה לצורה המחודשת ) .aposted(zאת
הלעז שלנו אפשרגם לקרוא  .aPostizבמשמעות של
"סניף ,עצם מסונף" 1ר'בלונדהייסב'.ע' .)101

סוכה

אוצר
 750סוכה ח:
פויק"א porche

יאה

בית שער
פ ר 1ז ד  1ר (מבנה
הבולט החוצה ,ובו
פתח הבית)

לעיל מס' .746

גרדין

 751סוכה ט.

ציציות

פירניי"ש fernjes
נאן מדובר בציציות הטבעיות של הבד ,שאסור
לעשותמהןציציות של מצור (רלעיל מס' .)446

 752סוכה ט.
סיסץ
לומישיל"ש  lumeselsפקעות (של חוט)

כפי שמעיד  gonnellcבצרפתית של היום ,שהוא דג

בעל כתמים .בלונדהיים רשם אח פענוחו בסיסן
שאלה .ובאמת הוא רחוק מגרסת כתבי-היד .יותר

קרוב היה למשל גלישקי"ש" galesches ,לפי אופנת
גליה ,צרפתיות" ,אבל כפי הנראה .לא מצא שימוש
כגקזהלמלה .galcschc

 758סוכה יא.

טרייליי"רtreilier
ItreillierI1
ר' למשל מס' .754

 759סוכה יא.
יידר"א iedre
760

קני הגג
נסרים

 753סוכה ט:
לטי"ש lates
ראה לעיל מס'  .705לא נמצא בכתבי-היד ,אלא רק
ב"שיבולי הלקט" ובדפוסים.

 754סוכה ט:
טרייל"א 0110ן) Itreillel

הלית

גפן-דליות

ראהלעיל מס' .653

 755סוכה ט:
יידר"א iedre
756

סוכהי.

אוברי"ץ ovrez

קיסוס

קיסוס (צמח מטפס)

קרמיןמצהירין

מעשה אורג
בעבודות מחט

 141ומס' ( 17ועוד.,

757

סוכה יב.

טודילי"ש tudeles

סוכה י .סדינין מצויירים

רקמות של
כותונת עליונה

gonelesches
המלהאינה מצרהבמילונים של צרפתיתעתיקה ,אך
מסתבר ,שמוצאה תואר נגזר ס .gonele-כותונת
ארוכה הנלבשת מעללשרינן .כפי הנראההיונוהגים
לימות אתהבגד הנ"לבתמונותארוגות אורקומותבו,

הדלה
להעלות(גפן)
בצורת דליות

קיסוס

קיסוס (צמח מטפס)

זרנוק
צינורות ,גבעולים

צורת נקבה של המלה ( tudelר לעיל מס.)722 .

כנראה קבע בלונדהיים את הצורה החריגה הזאת
בהסתמך על מציאות הטיוטת -י"ש (ם )-בכסה
מהמקורות.

 761סוכה יב:

פליקי"ש fleches

בכל המקומות האחרים ,שרש"ימביא בהם אתהלעז,
הוא מפרשבו את המלה "קרמין" בלכד(ר'לעילמס'

גוניליוטקי"ש

הלעזים

65

חצים
עצי-חיצים

בדרך כלל משמעות המלה היא.סתם "חיצים" ,אבל
רש"י מדייק" :בית-יד של חיצים" ,וברור ,שרק
כעצים כא כבשכון לסכך את הסוכה ,אלא אם כן
כוונת רש"י להסביר בלועזית לא "בית-יד של
חיצים",כי אם הסלה האחרונה"1חיצים")לבדה.

 762סוכה יב:
צירי"ש IcerensI cerfis
בלונדהיים 1ב' ,ע'  )142-141מתקן .את גרסתו
הראשונה  ,cerensשהושפעה מהצורה הצרפתית של
ימינו  .s~ranר'מילונו של לר (מס' .)732
מסלק

מטרק לפשתן

763

סוכה יב:

רישטי"ש ristes

גהץ
אגודות פשתן

ר'לעיל טס'  .116לא ברור ,לטהלא רשםבלונרהיים
ביחיד רישט"א  ~risteכלוטר "אגודת פשת
בשבתןי"".ז.:אתי
לף
היה בדעתו ,שישלחקןל"אונין" כמו

66

סוכה

אתר

(במילונו ,מס'  .)786מרס ארישט"א  ,aresteפסקת
של משתן ור לעיל מס'  ,)164לפי גרסה המצרה
באחד המקושת החיצונים (כתב'-ד של פירוש על
סוכההמיוחס לר' אליקים).

הלעדם

ם מתאים רק את הצורה m N ~ S
במביתי
)= ,(macidesשאף היא חריגה לעוסת הצורה
השכיחה .marcles

771

 764סוכה יב:
פלי"א falje

שושי
ך
ליד

נמצא רקבדפוסים.וכפי הנראהאינו סאתרש-י.

 765סוכה יב:
ארנייזייא larneisel arneize

שווצרי

לענה

י הנראהאינו מאת רש"י (ר
נמצא רקבדפיסים,יכפ
בלונדהים ב' ,ע' .113-112הטציע בעצמו אחהכתיב

שלנו).

 766סוכה יב:
שווצרי
אירב"אפוליקייר"א פרעחסית (מק צמח)
lerbe policaireI erbe polikeire

 767סוכה יג.
פיל"א pele

דוקרבים (=דקר)
את-חפירה

סוכה יג:

דה"ם דאורבני
מצודותדגיםעשויות

768

יונקיירי"ש

jonchieres
קני-סוף
המלה חסרה בשלושתכהבי-היד .היא נמצאתברש-י
שברי"ף בצורח גונקיאיר"ש חנרפוסי התלמוד
בצורת יונק"ש וכלומר קני-סוף) .אולם העסתעליה
חזקהיותרבשני מקומות אחרים (רלהלן מס' ,1283
ובשימוש אחר" :גבינה ,שהוכנה בעזרת קני-סוף".
מס'  .)1561המשמעות השכיחה שלהמלההיא "שדה

שלקני-סוף".

 769סוכה יג:

טינבי"ש tenves
בצרפתית שלהיוםtinues :

770

סוכה יד.

מצהדי"ש maciedes

קות
דקות ,רזות

פוססות
נדחפות(שדשו
עליהן) ,כתותות

סוכהיד.

פורק"א forche

עתר

קלשי

ארוכות
 772סוכה סו.
אישפונדי"ש  espondesלבזבזים,קרנפים
(שבשפת המיטה) לאורך

שיפא
 773סוכה טז.
כריך (צמח)
ליוטק"א lesche
בלטינית,carex :בצרפתית שלהיום.laiche:ר.להלן

מס'  774ען טס' .777מהניגוד ,שפירוש רש"יקובע
שם בק "שיפא"  paweilובק "חילת" .lesche
מסתבר ,שישבלבול,כפי הנראהחקר.בפירחחכאן.

 774סוכה טז.

שיפא
סוג של גומא (חזרן?)

פויי"ל paweil
[paveill
נראה ,שיש סתירה בץ הגרסאות המתאות אצל
ב*נדהים,כאןולעיל מס'  ,773אלא אםכןמניחיט,
שבכתב'-ד  5כתוב גם לישק"א גם פו"י ובשאר
המקומות כל-אחדכפישרשום .ורלציל מס' .733

 775סוכה טז.
יונ"ק jonc

גמי
סוף

 776סוכה יז.
דה"ב וכן חצר
חצר סגורה
קלוישטר"א
 ~loistreבאכסדרה מרובעת
טלחקןכמובןולהשמיט אתהמלים "בלשן אשכם"
שבפירחח רש"י .ר'להלןמס' .1983

 777סוכה כ.
פויי"ל paweil
lpaveill
ראהלעיל מס' .733

שיפח

סוג של גומא (חזרן?)

סוכה

אוצר
778

סוכהכ.

779

סוכה כ.

גמי

סוף

יונ"ק 0מסנ

חולת

כריך (צמח)

ל"שק"א lesche
ראהלעיל מס' .773

 780סוכה כ.
פזבל*
בולזול"א  bolzoleש ק של רועים
(המשמש להם גם
לשכיבה)

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

 781סוכה כ:
פויי"לpaweil
lpaveill

דפם
דפנה

סוכה כג.

לורת"ר lorier

ךבלונדיניםב'וע'*16

סוכה כג.

787
בח"שlbaieslbeis
ראהלעילמס' .659

 788סוכה כג:
ריטריי"ט retreit

דרשם רפש
גרגירים(ובפרש
פירות הדפנה)

נווצב
מתכווץ (או מקווץ)

tretraitl

נקע
 789סוכה כה.
שעם ייד"א  Ivaledel waledeבקעה ,ואדי
חסר בכתבי-היד .בדפוסים (מסונצימ ואילך):

סוג של גומא (חזרן?)

לא נמצא בכתבי-היד ,אלא רקברפוסים .ראהלעיל
מס' .733

ווליא-ה ) .(waleeצורה מאוחרת יותר של המלה
הצרפהית.
790

סוכה כו.

בק*

יתושים

צינצילי"ש cinceles

בפווהא
כברה

 782סוכה כ:
בוריטי"ל buretel

לא טצאתי את הסלהבטילונים.

 783סוכה כא.
פריבי"ד prived

786

הלעזים

67

גסה
חופשי (מרגיש
את עצמו בטוח)

ראהלעיל מס' .5*4

קורות הבית
 784סוכה כב.
שוליבי"ש  solivesקרשים (שבין קורה
לקורה ,ומהם עשויה
התקרה)

קורות השקה
נ 78סוכה כב.
קורות (הגג)
טרי"ב trev
צורת הלעז מצביעה לכאורה עליחיד ולא עלרבים.
אולם אסשר לפרש גם כך ולמשל ,ערה מונח כולל).
ר'סיל1נ 1שללר,מס' .)781

 791סוכה כו .בה"מ תרתי או תלת
מורשיל"ש $וס8זסמז ח תיכ ות (מידת
האוכל הנבלע בבת-
אחת)

הנוסח,שהיהלפנירש"י,היהלפי"דקרוקיסופריט":
תרתי או תלת ביצעי ת-ל :בצקה] ,-ול"בצהר"מתאיםהלעזמורשיל-ש.

 792סוכה כו:
אלייני"ש aleines

נשטי
נשימות

רבלונרהיםב' (ע' .)75

793

טוכה כז.

פרגו"ט ]-[ -

תרגימא
מטעמים

לא פיענחו בולבוד~ים .נמצא רק ככתב-יד אחה
חבדפוסים בנוסח :פרוננו"ש .מותר לנוער מלה כמו
פרוג"ס , rrugtפיתת ,שכאן קינוא-סעודה .השתה
באיטלקית  (fruttaאו כסו פורג"ס
(מלשק
 .purgerלסהר,ומכאןקיווה-סעודה).
-rgat

68

אתר

 794סוכה כז.

שינישק"ל seneschal

סוכה
אפוטרופוס
ממונה על
משק הבית

המשמעות המקורית היא "ענד ) (skalkזקן-הבית
(אחא),-ינעשהבימי-הביניםלתוארשלקצץבכיר
במינהלהמלכותי.

 795סוכה כס.

שרגא
מנורה

קרושי"ל ו*0]05
נמצא רקבדפוסיםובכתב-יד אחדבנוסח "קרושה.-
( croisolמס'  ,135פס'  150ועוד) וכן
ר
.,594 'OD)croisel

היי

 796סוכה כט.
לנטירנ"א lanterne

פלס

מנורה(נר שבתוך
קופסת זכוכית)

ראה לעיל מס'  20ומס'  .65להבדיל מ"נר" ,שהוא
מיכל פשוט לשמן ,כאן מדובר בקופסה ,שבה הנר
מונחומטולטל.

 797סוכה כט:
אישקוב"א escove

חופיא

מטאטא

ן  )802 'DDברור ,שהוא
מלשתו של רש"י1יכןלהי
מתכוון למטאטא עשף עלים ארוכים המאוגדים
למעלה ,ואץ זה חמה לרוב המטאטאים של היום.
בדברצורת המלה ר'לעיל מס' .430

 798סוכה ל.

אוונטה

מירצייר"ש  merciersסדקיים ,רוכלים
 799סוכה לא.

קזדוינ"ץ codoinz
800

סוכה לא.

801

סוכה לב.

פלצידי"ש aacedes

פרוש
חבוש (פרי)

כטכסיס

חופיא

 802סוכה לב.
א"שקוב"א escove
ראהלעיל מס' .797

מטאטא

אופתא
 803סוכה לב.
אישטיל"א  esteleגזיר-עץ (מעצם הגזע)

כפי הנראה אפשר גם לקרוא  .asteleר' מילונו של
לף(מס' .)123

 804סוכה לב.

טרוק"א troche
ר'מילונו שללוי,מס' .)446

 805סוכה לב:
קשטיניי"ר chastenier

פף

ענף ,אגודה

דו*א

עץ-ערמונים

ר'בלונדהיים ב' וע' .1151-150

 806סוכה לג:
טיי"ץ tajez

מנומר
בעל כתמים

הצורה הדקחקית ,השווהלרבים בצרפתית שלהיום,
ימלטלייצגגםיחידכיחסת-הנושח.

 807סוכה לג:
פלציד"א flacede

nms

נובלת

מפר
משור

 808סוכה לד.
שיר"א IserreI sere
בדפוסים כאן ובכמה כתבי-יד במקומות האחרים,
שאותו לעז מופיע בהם ,קוראים ,מלבד הצורה
שיר"א ,הנגזרת מהמלה הלטינית  .scr~aאת הצורה
שיג-א  sigeובצרפתית של ימינו  .($cieמלה חדשה
הנג~רח מהפועלהלסיני ( secarcלחתוך) .כסי הנראה
היחר התתרוח בין שתי המלים .והראשונה נעלסה,
אולי בגלל דימוי-הצליל עם  ,serreציפורן (של עוף

נובלים

טורף).

הימנק
שסרט

 809סוכה לד.
צינפיי"ל ו1סקחט0

פוינטו"ר pointor
מנשיר בעלשני חשים .שכו מסרטטים שורה כפולה
עלהקלף.

הלעזים

ראהלעיל מס' .160

הובלילא
המסם(החלקהשלישי
בקיבת מעלי-הגירה)

סוכה

אוצר

 810סוכה לד.
פנצ"א pance

תרס
בטן (כאן בהוראה
מיוחדת של החלק
ה ר א שדן בקיבת

מעלי-הגירה)

 811סוכה לד:
פוריל"ש porels

ברתי

 812סוכה לה:
פילו"ן ח110ק

בובבא

כרומים (ירק מאכל)

עלי

כינר לחלק של העוקץ הנכנס לתוך הפוץ .הלעז
חשוד .כי הוא נמצא רק כמובאה שבמחזור תטרי
ובסידור רזם"י.

 813סוכה לו.

פילוט"א pelote
ראהלעיל מס' .302

 814הכה לו.
פורמ"א סחח,6

מדור

כדור

דפוס
צורה ,תבנית

רש"י מסביר היטב כאן את משמעות המלה,
הסשותפח לשלוש הוסעותיה בפירצתו ,כאן-תכניה,
שבה גדל האתרוג וקיבל אתצורתו :לאזל מס' -*69
אימום לנעליים :ולהלן מס'  ,2029דסוסים לאפות
ברום את לחםהפנים.

 815סוכה לו.
אינפלי"ר enfler

 816סוכה לו.
קונטריפיי"ט
contrefeit
]
ןlcontrefaitI

תפח
להתנפח
בדמה
בעלגוף משונה,בעל
תכונות חריגות

הטלה הצרפתית ,כסו המלה העברית ,משמעותה
המקורית "מחוקה" .שכאן "חיקר לא מוצלח",
כלומר "שונה מבני מינו" .ץש לתמוה על רש"י ,אם
פירוש "אתרוג כושי" הוא הגדל בארץ כוש,כדבריו
בדצ"מ "הא לן והא להו" .מאין לו ,שהוא דווקא
שחור .כדבריו בדה"מ "דומה לכהלי"? סכל מקום

הלעזים
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רש"י קובעכך במפורש בפירושועל המשנה(דףלד):
דה"מ "הכושי.'.

מקורזלות
חדות,בעלות
שפה חדה

 817סוכה לו.
ביקודי"ש becudes

 818סוכה לו:

משיחה

 819.סוכה לו:
איליר"ה ellera

סיב

לינוי"ל 0]1ח]ו ]שמתנון חוט (של פשתן)

קיסוס (באיטלקית)

איננובכתבי-היד .ולא כתבו רש"י ,המפרש במקומות
אחריםולעיל מס'  755ומס' " :)759קיסוס" יידר"א
 ,ie~reוהיא אותה מלה בצרפתית שלימי-הביניים .ר'
בלונדהיים פ' וע' .(LXXXI-LXXX

 820סוכה לז.
פושי"ל fusel

בוש

 821סוכה לז:
וינטילי"ר
ן
ןIventelerI

הובף

פלך(לטווייה)

eהרוlח) ' r e
nף(בt
כיוון
e wלהני

 822סוכה לט:
רוד"א rude
823

סוכה לט

הנפיר"ש

hanfers

פיגם(או :פינס)

פינם (צמח)

ידבוזין

חמציץ(צמח,
בגרמנית)

בגרמנית שלהיום; .lSaucrlamptirר' בערךהבא.

ירבוזין

 824סוכה לט;
חמציץ (צמח)
אוישילי"ש oiseles
השםהלטיני,oxalis :וסמנו עזר השםהצרפתי) .דש
מזהים את , oiseleבצרפתית של היום  (oseilleעם
החומעה,בלטינית .(rumex

 825סוכה לט:

אישפריי"ש esparjes
[espargesl
1

שיטין

אספרגוסים

סוכה

אתר
 826סוכה לט:
פולפח"ר polpier

הלגלשות
רגלה ,חלגלוגה
(עשב בר)

 827סוכה לט:
כוסבר של הרים
אליינדר"א  IaillendreI aliendreכוסבר
ראהלעיל מס' .376

 828סוכה לט:

כרפס של נהרות

 829סוכה לט:
אפי"א lapiel ipie

כרפס זבל נהרות
כרפס

קרישו"ן

1 cresonת550ט])ן

שחליים

היה מסתבר לקרוא  .apjeאבל בלונרהים קובע (ב',
ע'  .)100שאקריאה הנכונה היא  .apleמכל מקום
ברור .שההטעמהעל ההברההראשונה.

גרגיר
 830סוכה לט:
אורוג"א  IorugueI orugeאורה (צמח)
ראהלעיל מס' ;.37

 831סכה מ:
אפיקטיין
ווסיט"א  Ivomitel womiteסם הקאה

לעזזה .החסר בדפוסים ,נכהבבתחילתו .בשת כשש-
היד .שהוא מצרבהם .באותבי-ת (מפיס-א) 1אחת
לעז במסכת שבת (לעיל מס'  )111סוסיע בכתיבים
משומם ,ריש-א .דירס-א ,ווטיס"א בכחדי-היד:
וברסוסים בומיט' .גומיגר) .אולם במסכת ב"ק (להק
 )1*50 'Obכל הגרסאות מתחילות בף"ו ,וכןיראה
י אץ זה מסתבר ,שבי"ח תבוא במקום (ש) ץ
עיקר.כ
בראש המלה .רמילונו של לף(סכו9י.)815 ,1

 832סוכה מה.
קובי"ש cuves

גיגיות

הלעזים

 834סוכה מט.

פושי"ץ [osez

יקב

s o r lח
רהI z
sפיe

 835סובה נ.
קולידףר"א coledoire

למת
מסמת

נלונדהים הבחץ בץ סלה זו ובץ cdedoirבלי ש-
1להלן מס'  .)1275אמנם מספרר ,ששחץ המלים

קשה
בוודאווג
ק"מ" באשה משמעות ,אכל לקבוי
לפי גרסות כהבי-היד ,עח-ווקא כאן עם ש ,-ושם
בליט.-

 836סוכה נא:

בי"ש 615

דהשפ שף"שא

(ש"צ) אפור-חום

יש-י אומר בפירוש- :לא לכן ולא שחור אלא כעץ
ירוק" .כפי הנראה המושג -ירוק" אצל רש-י קרוב
ל-צהוב -אצלנו ,תהדזסהלחום.

 837סדכם נא:
אלמינבר"א almenbre

בסמה
בימה(באמצע

בית-הכנסת)

מתח מיוהד ליהח-ם .שממצאו ערכי (חל-שתכר),
תתקים עד היום אצל -הודי אשכם ,בשוהת
אלמימור( -ר בלתדהים ב' .שך  ,77-76וכןבלו1דהיספ' .ע' .)1*4

 838סוכה נא:
פלנקי"ש planches

 839סוכה נב.
אירתני"א liraignel ireinie

קרשים
בהןא
ל-

עכביש

גיגיות,מיכלים
גדולים רצגולים

מלבן
מוקד ,כיריים

 833סוכה מה.
אישטר"א aistre
הגוונה ,כסי שרש-י מצין ,למסגרת מלאה חומרים
קשים ,שבדרך כלל היתה משמשת להבעיר עליה
עציםאופחמים וכדומה (ר בלומרהיםב' .ו .)72

לציצות
 8*0ביצה ב.
פיל"א pele

דקר
את-חפירה

מיצה

אוצר

 8*1ניצה ג:
פינמר"י ~ fenogrחילבה (גרגרנית
יוונית ,צמח המשמש
לתבלץ)

הלמש

 8*2ביצה ז.

שלל

הכלבה (תפירה גסה)

בשט"א baste
כאן מוסבר בבסיס .כשהן נדחן "תפורות" ברחם
אמן,ורש-י משחהשימושזה של "שלל" ל"שללשל
שלא
כובסץ" ,הבילה של ככיסה ,שנתפרה
תתסורר .רמילונושל לר (טס' 55נ) .כו-

 843ביצה ז.
קלב"א שורי"ץ chalve soriz

עטלף
עטלף

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

.)760

** 8ביצה ט.
טורשי"ל tortel
חסרבכחני-היד.

ח*
ה
עוגה עגול
ברין

 8*5ביצהי.

דנירה

קוביד"א covede
ראהלעילמס' .56

ציר

 8*6ביצה יא:
פליט"א palete

מלה במלה":ח

בליטה

קט 4יעה.

 8*7ביצה יג( :שולי

ושבנ"ט devant

בגדיוצשהי

בם-ם]

חיק

המלה מורה על מקום ומשמעותהבדרךכלל" :לפס"
(מלת-יחס)" ,לפמס" ,תואר-הפועל) .כאן :החלק
הקדמי של הגוף .בדפוסים נשתקעה מלה אחרת:
פג-ץ - panzכסלבד .כנף טעיל" .ר סקלות של לף
(מס' .)111

הלעדם
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פחך"א" הוא ערבם שני הכהיכיפ דפתרים אצלוש"י ל,ch-כצרפתית שלהיוםנהגה אלי"ןימנית):

-פ"א-ו-פ"א".

מהנחים
 8*9ביצהיד.
קרו"שנ"ט  croisantמורקים,משמיעים
קול פיצוח
Icroissantl

בקמצים מתרגם "1כלבימ :נובחים ,-כנראה
בהשפעת העברית,כי למלההצרפתית משמטתיותר

רעבה.

 850ביצה יד:

קו"ט

)00

דלופקוץ

שמלה ,כותונת

יאהלעיל מס' .189לפי הנאמרבפירושרש-יכאן.
הצטחן בגד זה ב-נימיםגדולים ונסים" של הצמר-
לשםהימוםהטף.

 851ביצה סו.
פילטר"א feltre

 852ביצה טו.
קלצונ"ש chal~ons

נמשש

לסד

ערוילץ

נעלי-בד

ראהלעגלמס'  .105נמצא רקבכתב-ידאחדוחסרנם
ברפופכם .בשבעתהמקומותהאחרים,שללוזהמופיע
בהם .הוא מסביר אתהמלים "פחמק"" ,אא*א" או
מיק" .כאן המלה היא "ערדילץ" ולאמדובר בסתםנעלים של בד ,אלא בכמץ נעל נוססת היוספת את
הנעל שעל הרגל1ומכאן השימוש ב"ערדלים"כיום).
יש אפוא ספק רב ,אםהלעזסקוריהוא.

 853ביצה טו.
מטונ"ש matons

(ביצתהנירצביצים]
גושים

* 85ביצה יז:
פרור מינצח"ר mincier
 8*8ביצה יד.
עץ
כף גדולה ,תרווד
פף"א מנסק
כפי הנראה אותה מלה כמו  pocheבצרפתית של  855ביצה יז:
קפלוטות
היום .שפירושה -כיס .-הכתיב המופיע בדפוסים פוריל"ש  porelsכרשים (ירק מאכל)

רסק
לקצוץ ,לרסק
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ביצה

אתר

שרגא
מנורה

 856ביצה כב.

קרוישו"ל croisol
ראה לעיל מס'  .135בחר ,שכאן רזוה רש"י לצחן,

שהשלש הטה אח המנורה ולא את הלהבה ,שגם
מנורה גם להבה קררות "נר" בעברית ו"שרגא"
בארמית.

 857ביצה כב.
ראהלעיל מס' .330

בקעת

 858ביצה כב.

גזיר-עץ

אקשטיל"א estele
ראהלעיל מס' .803

ביב"א beve

רישא

ריר (הפרשת נוזלים)

רירא

 860ביצה כב.

ליחת הנינחם

קציד"א chacide

 )859הסברכללי של המלה ,וזה
הלעז הראשךומ
ימץרירמדוברבענין.
השטמפרט .באסה

 861ביצה כב.

שנקטירו"ד sancterud
lsancterud'l
ראהלעיל מס' .682

 862ביצה כב.

איוטקלפיישו"ן

eschalfeison
leschalfaisonl

 863ביצה כב:
ברייד"א breiede

 864ביצה כב:

אינצינשייר"ש

ערדסקיאות
מחתות(מיכלים

encensiers

לקטורת)

קטורא בתך
*חש  865ביצה בג.
למחוט (נר) פרונציי"ר  froncierלקפל(קפלים בשפת
הבגדלנוי)

מוקיי"ר mochier

 859ביצה כב.

בסוף) .רק שאם כן קשה לרעת ,טה הביא רש"י
להבחנהזו.

דמא
רוף-דם

ר'מילונו של לף,מס' .)480

 866ביצה כג.

אישטריליי"ר estrelier
lestreillierl
ראהלעיל מס' .596

בימוים

 867ביצה כג:
דיביי"ר IvivierI wivier
לפי גרסות כתבי-היד אפשר לקרוא גם כחי"ר
העברית
 .(wiwierlמוצא המלה הצרפתית והמל"
"ביבר" סאוחו מקורלסיני .vivarium :צורת המלה
הצרפתית ,הנראית כמויחיד,יכולהלייצגגםיחסת-

ברכות-דגים

הנח8א ברבים.

 868ביצה כד.

קדתתא

התחממות(כלומר
חום ,קראת)

פתעטייה
(לחם)סעוך ,מע91ה
(נלחש היטב)

זהה למעשה עם מס'  253ומס'  623לעיל ,הבאים
להסביר אותו ביסף ,אלא ששם צרח זכרוכאן.כפי
הנראה ,צורת נקבה (ובאמם בחב הגרסאותישאל-ף

מקרדץ
לקרצף

מגדל
שובך

מקטטיי"ר mestier
מה לעש מס'  .155אי-אפשר לראות ב"סגדל עץ"
של רש-י "מזנון" ,אלא ארץ מסוג אחר -לשמירת
עופותחים.

מפולטים
לח ,טרי

 869ביצה כד;
מחחטיד"א mostede
היה נראה יותר לפענח ( moisteמישט"א באחד
מכתבי-היד) .ולא ידוע ,למה בחר בלוברהים בצורה
זו.היא קשהגם מבחינת המץ והמספר.לגבי"דגים"
הינומצפים לזכר ברבים,ולפנינו נקבהביחיהאולי
ראף לגרוס מושסיצ"א ( mosteceלחית ,סריות).
הגרסה שבדפקים "אמי" תמוהה.

ביצה

אוצר

הלעזים

 870ביצהכד :דה"בולערבאפורץ...
גרמייש"א Garmeise
וורמס (עיר
במערב גרמניה)
1
IGarmaiseI

 877ביצה כו:
פירשקי"ש persches
ראהלעיל מס' .174

רש"י משתמש בצורה הצרפתית של שם העיר ,שבה
ה-שנהפךל8-וכמו Wilhelmהנהפךל"ת!ט8וחט[),
 Walterל (Jautier-וכר) ,וההטעמה לא עברה ,כמו

 878ביצה כו:

בגרמנית ,אל ההברה הראשונה.

 871ביצה כד :דצ"מ ולערב אסורץ...
רומ"א  Romeרומא (בירת איטליה)
 872ביצה כה:

ציבו"טcivot

בצל

בצלצול(בצלית,
בצל ירוק)

בחלק גדול מהמקורות הלעזכולל אות לס"ד ,הרומז
לצורה הפרובנסאלית  cebolaושחדרה לצרפתית
הצפוניתכפי הנראה רק במאה הי"גלספירתם) .מכל
מקום שתי המלים נגזרות מלטינית " caepaבצל",
ומכנותזניםקטנים שלבצלים.

 873ביצה כה:
אינגרי"ש 081 engrisז8ח10
ראהלהלןמס' .2422

עדם

 874ביצה כה:

צלף

עזי-ריח

קפר"ו  capperoשיח-שלף (באיטלקית)

נמצא רק בשלושה כתכי-יד (כפי הנראה ממוצא
איטלקי) שן חסר בדפוסים .מסתבר ,שאינו מאת
רש"י .ר בלונדהימב'וע' .)137-134

 875ביצה כה:
פלדישטו"ל Faldestol

שלדקי

כיסא מתקפל

 876ביצה כה:
s
a
n
b
u
שנבואיל"שels
מחשבים הדומים

אלובקי

לאוכפים

ר ההסבר המפורט .שהוסיף רש"י בפירחשו.

המילתיםנותנים רק את המלה t(stflbut=) sambue
שמשמעותה "אוכף".

קודוינ"ץ

2חן0040
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אפרסקץ
אפרסקים

חבחשץ

חבטנים (פירות)

 879ביצה כז.
דוקץ
טייל"א 0וש1
תבלול (כתם בעין
המצמצם את הראייה)
ראהלעיל מס' .675

 880ביצה כח.

אטליז

מציקר"א  macecreא טליז (ם ק  1ם,

ששוחטים בהמות
ומוכריך את בשרן)

חסר בדפוסים .מקומו ברה"מ "דתנן פסולי
המוקדשץ ,"...אחרי המלים "שנשחטים באטלס".
המלה הצרפתית .שמהנאה אולי מהערבית .נשארה
בלשך ימינו רק במובן של "9בח" ).(massacrv

מאידך היא קרובה כפי הנראה לגרסניח
) .Metzgeffeiאף-על-פי שמוצאים למלה זו גס
מקורותאחרים.

 881ביצה כח.

אגוישיי"ר aguisier
ר' בלונרהים ב'וע' .)61

 882ביצה כח:

א"ספוינטח"ר
espointier

 883ביצה כח:
טריפיי"דtrepied

משחילץ

להשחיז
נרצע

להקהות את החוד
של (כלי)

כלי של ברזל
חצובה(בעלת
שלוש רגליים)

בארבעה כתבי-ידיש פירוש ארוך ,בדה"מ "ובע"ג
דמפשיט בידיה ,-אחרי המלים -להכות עליו
בפטיש" am~ .הביטוי "כלי של ברזל" מפורש בלעז
"טריפיי"ד".
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ביצה

אוצר

אופגש

 884ביצה כס.

א"מקומ"א escume

ר'מילונו שללוי ).)342 'Da

קוף

יקדיח
 885ביצה כט.
אדורשי"ר  adorserלתת(אתהתבשילים)
להישרף ולהידבק
בסיר
ר'בלונדהיים ב' וע' .)53-51

(טיבותיך%טיבו]

 886ביצה כט:
גרי"ד gred

מנירה

 893ביצה לא.
שיר"א IserreI sere
ראהלעיל מס' .808
894

משור

טבל
מעצד
(מעיןגרזן)

ביצה לא.

דולידויר"א doledoire

 895ביצה לא.
שרפ"א sarpe

מגל

מגל,סיסיה

בצרפתית שלהיום.scrpe :

טובה

במשמעות של -לעשות טובה למישהו" או "בלי
טובות",כלומר סעשה חסד.

 887ביצה כט:
טורנידויר"א
torne~oire

הלעדם

תוך

 896ביצה לא :דה"מ ואיכא דמתבי לה
בישאגו"ד besagud
כלי בעל שני
ראשים חדים
ראהלעיל מס' .892

חלק (של שולחן)
ז
המתהפך (ואפשר א
 897ביצה לא:
)
לשים חפצים בתוכו
סירמידורי"ש fermedures

 888ביצה ל.

עתר

רש-י רמה כנראה לציץ ,שהמלה "חותמות -אינה
באה כאן כמוכנה המקוגל .אלא כמוכן של מתקן
סגירה הרמטי.

פורק"א forche

קלשם

 889ביצה ל:
קרוישו"ל croisol
ראהלעיל מס' .135

נר  898ביצה לב.
מנורה קרוישו"ל

 890נעה ל!

אוברי"ץ ovrez

 891ביצה לא.
איש"א IaisseI aise
ר'בלוניה-מב'וע' .)71

0]501ז)

ראהלעילמס' .135

קרמץ  899ביצה לב:
מעשה אורג גרדי"ל gradil

בעבודות מחט

 900ביצה לב:
דה"ב לא בקרדום
פרימבר"א prembre

מעצד של רצענים

 892ביצה לא.
דה"מ לח בקרדום
בישאגו"ד
ל
ע
ב
besagud
שני
כלי
ר'מישנו שללוי 1מס' .)156

ראשים חדים

חותמות
סגירות

 901ביצה לב:
טריפיי"דtrepied

נר
מנורה

אסתמא

אסכלה

מכבשץ

ללחוץ,לכבוש
(להחזיק)

דה"ם לשפות

חצובה(בעלת
שלחם רגלתם)

כמולעיל 1סס' 3שש)ישלנו כאן;-כליברזל שקורץ
.
טריפ--ד-

ביצה

אוצר

 902ביצה לג.

סריפיי"דtrepied

יה"כ הוה מפשח
דהוים ביעחא  909ביצה לג:
חצובה(בעלת פליישיי"ר  lplaissierl pleisierלכופף
שלחש רגליים) בדפסים קוראים -פליטיי-ץ" ]5]2שוק" ,גדרבניה

גם פה  rwסלה עברית או ארמית מתורגמות אלא
הלעז בא לתתדוגמה :כליחלולכעקטריפי"די.
-

903

ביצה לג.

ראה

מס'.*70

פורגו"ן forgon

או

שפוד חתייה

14י

* 90ביצה לג.
פורץ"רforjier

לקדוח (ומכאן
לחצוץ [אתשניו))

 905ביצה לג.
לונברויא"ה  Lonbardieלומברדיה(אתור

בצפק איטליה)

"אחדהכרולי לונבוזיא"ה" הוא ללא ספק הרופאר'
שכתידונולו .בפירושו לספר קמרה .בכל הגרסאות
כתוב בסוף הלעז "-ריאה" .זה בא ללמדעל הרגשת
הצוברים.סיןשכאן שתיהברות:ןמוסעמת ,שבלתי-
מוטעמח.בנעורלמלים המסוקסותב"יא,-שבהןכל
הסיוסח  -%בלתי-מחשעסת (ר לעיל מס' ,26* ,2*6
ולהקמס' .)1352

רשפים

רעפים

 907ביצה לג:
להמף
wenter
ףנטי"ר
להניף (כדי להפיץ ריח)

lventerl

נדפומים כתובינטרלי"ר זשוש~תשש (כמולעיל מס'
] .)82אבל בלונרהים מבדיל בע שם הלעדם הן
בצורתההןבטשמעותם .רמילונו של לף(מס' .)656

 908ביצה לג:
מפתיח
אישינברץ"ר  esenbrajierלגזום ,לדלל

ראהלסי

).(Duplessis

 910ביצה לג:

לחצוץ

דה"ם פן הטים

מס' .385

 .מלהזושכיחה מאור
מעצים מכופפים אומסורגים-
בצרפת ) .Plessisדהיינו ישוב.
בשמות
מקום"
שהוקם כתוך גרר מעק זו) ומכאן נשמות משתהה

דולידויר"א doledoire

ראהלעיל ]מס'  .)**3כפי הנראה מאופונזרק כמו
הלעזהקודם]מס.)903 .

 906ביצה לג.
טיולי"ש tiules

הלעדם

75

פסל

מעצד
(מעין גרק)

ביצה ש:

בה"מ במוסתקי

 912ביצה לג:
רישינ"א resine

זפת
שרף-עץ

911

ש"ף sap

 913ביצה לג:
ברבשט"א Barbaste

 914ביצה לד.

אשוח

דה"ם 8מוסתקי

ברבסטרו
) ,Barbastroעי ר
בארגוניה שבספרד)

טשיס

לבחחש

קונמובר"א conmovre
במהדורה השמיה של הוצאת בומברג כתוב במקום
הלעז הנ-ל :קו-ך לו"י פי-ל ,כלומר KoahIOffel
,בגרמנית :מצקת) .רפילוגו של לף(מס' .)355

 915ביצה לה:
קרהד"א creide

אדפס
מר

מחבר באדמה ,שבההיו חטפים את הראש .הלעז
,)916
רק הלצז
חסר בדפוסים ,ר
לתתידשוגבמהאםשל"אדמה"הבלאחפ(יספי
שנםהוא בא
תראש.

 916ביצה לה:

גלייש"א

gl~i%

Iglaisel
ראהלעילמס' .915

מדמה

טיט(אדמהממלה)

76

אוצר

 917ביצה לו.
אגוזץ"ש agudes

ביצה
מקורזלות
חדות

ר' כלונדה-ם ב' (ע' .)61

הלעזים

מתדגםכך את "אזרז" דווקא ורלעיל טס' 52ולהלן
מס' .)1499ועיין בעג-ן זה תוספות ברכותלז .דה"מ
"רש"יפי' אורו מי"ל".

פרגין

 922ראש השנה יג:

מ"ק mac

ראש השנה

הצורהשבדפוסים הבהסעהמהאיטלקית.

 923ראש השנה יג:

פיישו"ל IfaisolI feisol
ראהלעיל מס' .531
 918ראש השנה ט:
זמורות
פרובינ"ץ 2ח]עסזק
חוטרי-גפנים
21חן8עסזקן
המשמשים להברכה
לא ברור ,למה תרגם בלונדהיים "( provinזמורה")
כלשקיחיד .מכל מקוםאיןזה משנה אתצורת המלה
בצרפתית עתיקה ,שהיא שווה ביחיד ערבים .כפי
הנראה חשב רש-י .שהמלה (והפועל הקשור שליה
- ,proveinierלהבריך" -ראהלהלן מס'  )1611עזרת
מ- .vigne-גפן .-אך הבלשנים טוענים היש,
שמוצאה מלטיזית 1 propagareלהסיץ) .בלונרהים
גרס  ,provainzשהיא הצורה השכיחה גיותרביסי-

הבינים ,אבל לכאורה בכתבי-היד קוראים provinz
נביו-ד אחת).

מרפית

 919ראש השנה ט:
אינטי"ר  enterלהרכיב (ענף בתוך עץ)

 920ראש השנה יב:
פינוגר"י  fenogrtiחיל ב ה (גרגרנית
יוונית ,צמח המשמש
לתבלין)

תלתן

 921ראש השנה יג:
פני"ל panil

דוחן
פנג

~ panשום ל pani~-ולעיל טס .)31 .בכתבי-יד

אחדים ,וכן בדפוסים ,קוראים ,בטקום "פני-ל":
"מילי"ו" ) .(miglioצורה איטלקית של 11וח ,צמח
אחר ,וזעמו מזהים היום את הדוחן ,אכל רש"י

פרג

פיל המצרי

שעועית

 924ראש השנה יד .בצלים הסריסים
בצלצולים (בצליות,
ציבו"ט civot
בצלים ירוקים)
 925ראש השנה כב:

כלווסות
מוטות

 926ראש השנה כב:

nwmn

 927ראש השנה כג.

תורכיתא

פי~קי"ש

אף כאן צורה איט
~rchesלקית בדפוסים :פירטיק"י
),(perticheועודבמקריםרבים במסכתזו.

לינוי"ל א0ח11

פי"ן

פשת
lן)I
לe
(שo
טn
l lחוi

ח1ק

 928ראש השנה כג.

בוי"ש buis

ראהלעיל מס' או.4

 929ראש השנה כג.
ש"ף sap

אורן

לתא

אשכרוע

שאגח

אשוח

בדפוסים קוראים ש"ס בפ"א לא סוסית ,או ,כפי
שנהוג היום ,כדי להבדיל בץ פ"א דגושה (ק) לפ"א
רמה ת) ,או  -ומסתגר יותר  -מסני שהמדפיסים
חשבו את המלה הקטנהלראשי-תיבות.

 930ראש השנה כג.
אולמ"א טחז01
מ"ש (אילן)
ואולי צריר להיות אולטי"ש .olmesכי כל הצורות

בוטמי

שלפנינו .בכהבי-יד ובדפוסים עתיקים ,הבמסעו

אוצר

ראש השנה

מהאיטלקית (]ח!ו .(olmo .0ולא נותרה עדות לצורה

 939ראש השנה כד.

במקש רבים ,כשרוב העדיות איטלקיות
שתיחי
) ,(cerquaוכר נדפס כספרינו (צירקו"א) .ר
בלונדינים ב' (ע'  ,)154-153המביא את הגרסה

כאן

הלעזים

עששית

המקורית הצרסתית ,אשר ,לפי הארסית ,חיבת לנטירנ"א  lahterneקופסה של זכוכית
להיותברבים.
(המשמשת ב ד רך
כלל להגן על להבה
 931רא 17השנה כ.3
בלוטי
שלנר)
קישנ"א chesne
ן
ו
ל
א
במשמעות מיוחדת :זכוכית שראו את הלבנה

קשנ"א .chasne

 932ראתן השנה כג.
גלנ"ט 1ת818

בלושי
בלוטים

במקומח אחרים משיעההצורהגלנ"ץ 2ת( 818למשל
להלן סם ,)1299 .אולם שתי הצורות משמשות גם
ביחידגםברבים .רבלונדינים ב' (ע' .)162-160

 933ראש השנה כג.
קור"ל coral

כופתא

 934ראש השנה כג.
לו"ר lor

עף

ביי"ש lbaiesl beis

דפנה

דה"בערי
גרגירים

ראהלעילמס' .659

936

ראש השנה כג.

קשטיניי"שchast(inies

לצלבי
עצי-ערמונים

1
Ichastaignesl

בורני גדולה
 937ראש השנה כג.
דרומונ"ט dromontספינה בעלת קומות
אחדות של משוטים
ר מלתו של לף ,מס'  ,)324המהרגם" :ספינת-
ספרשיםגדולהלמלחמה".

ראהלעילמס' .731

 941ראש השנה כד:
ריניירי"ש rivieres
ר מילתו של לףימס' .1705

אפיקים

נחלים
קלח

 942ראש השנה כה.
מוט"א "!0חז

גוש אדמה

 943ראש השנה כן:
פולפיי"רpolpier

פרפהיבי

רגלה,חלגלוגה
(עשב-בר)

ברוב כתבי-היך ובדפוסים יש מלה איטלקית:
סורקקל-י סוס8סז0ק.

 944ראש השנה כו:

יעל

אקטסהנבו"ק esteinbocאקו ,יעל-סלע

ר בלונדהיםב' (ע' .)149-147

 938ראש השנה כג.
פור"ט port

 940ראש השנה כד:
אישטיי"ן restainl estein

בעץ
בדיל

אלמוג

ראהלעיל מס' .658

 935ראש השנה כג.

דרכה .רק בכתב-יד אחד נשארהלעזהמקורי .בשאר
כתבי-היד יש השפעה איטלקית וקוראים לנפנ"א
.lanpanaובדפוטיטאפילוקמיל"ה.candela

פרוותא
נמל

testainbocI
המלה הצרפתית שאולה מהגרמנית ,Steinbock
שעיר הסלעים (וכד למעשה היא טופיעה ברפוסים
בלי הקדומת מנעימת-הצליל "אי "-שכשפות
הרומניות).

 945ראש הקטנה כז.
דות
; e n e
sele
אישקריינ"א
 lrescrcaignמiרתף
ראה לעיל מס'  .583בחלק סוחבי-הידובדפיציט,
קוראים את המלההאיטלקיתצישהררנ"א.cisterna

78

ראש השנה

אוצר

 946ראש השנה בז.
פונטו"ן ponton

הלעזים

תענית

פיטם

חבית גדולה

לא ודוע ,מאיןלבלונדהיים משסעותזו לסלה הנ"ל,
שמוצאים אותהבדרך-כללבמובן של "גשרצף".

 947ראש השנה כז.
גלו"ד glud

יב
ק  953תענית ג:
דבק חזק ו"ן Ivanl wan
הברה

 948ראש השנה כז:

בפת"מ

רחת

ראהלעיל מס' .448

גילתי שכליא
ריצידי"ר recederלילל (צלילים קצרים)  954תענית ג:
פועל לא שכיח ,המצף במילונים בצורה המאחירת אישלושירנ"א 11esluserneברקלילה

יותר  ,receerמלטינית  ,recitareלתנות (שונה לא פענחו בלונדהימ ,והדבר מתמוה ,כי המלה
מש11ה-הצליל ,שמובנו "להיכנע").בפירוש רש"יעל ) luwrne Ouiserne, lucerneבהוראת "אור ,ממרה,
המשנה שבכתבי-היד ובדפוסי התלמוד אץ הסבר דבר המאיר" מוכיחה ,והקדומת 8-ם (לטינית (ex-
למלה "הכרה".כי אם רק בפירחח רפ"י הנרפסליד מובנתכשמדוברבאורפתאומיהנוקעבחרטךהלילה.
גרסת כהבי-היד :א"טלושנר"א ,א"טלושרנ"א;
הרי"ףעל המקוס.
והגרסה שבדפוסים :אישלושטר"א היא,כפי הנראה,
האיטלקית (כךחירםפרי בק"מזד,
 949ראש השנה כז:
צרור משוחזרת -לפי
קשה (קול היוצא תרס"ח .ע'  .)225ר מילתו של לף (מס'  )56הקושר
רוי"ש rois
מהגרץ או אח המלה ללעז אישלמד"א  .esloideכמולעיל מס'
בקושי

מכלי-נגינה)

.89

מלטינית,rigidusנוקשה) עפי הנראהלאמןraucus

(צרוד) .הגרסה הנכונה בתלמוד היא כפי הנראה
"צרוד" ,כלשקימינו.

950

ראש השנה לג.

שרפ"א sarpe

מגיא

מגל ,שזקרה

ראהלעיל מס' .895

גניחות
 931ראש השנה לד.
גניחות(צלילים ארוכים)
קומפליינ"ץ
lcomplainzl compleinz
ר'סיפנו של לר (מס' .)243

טא~ל
 952ראש השנה לד.
ריצמי"ר recederלילל (צלילים קצרים)
ראהלעיל מס' .948

 955תענית ה:

יגמל

דישיבירי"ר deseverer

לגמול (ילד)

 956תענית ז:
קלי"ר cler
ר' מלונו של לף,מס' .)226

צלול
בהיר ,צלול

דה"ם משתבק אליו

 957תענית ח.
רידויל"א ] redoileס1א60סזו
ראהלעיל מס' .200

חלחרה

יבלו
 958תענית ט.
דולורינ"ט  Idolorentl dolbrentכואבים
מקרה חריג של פועל בצורה מוטיתוהווה נסתרים).
אלא אםכןצריךלראותכאןבינוניפועל.

 939תעמת יא:
שיברי"ר sevrer

גימל

לגמול

אוצר

תענית

ההבדל בק  sevrerובק 1 desevererלעיל מס' )955

הוא כפול :א)  sevrerמייצג כנראה לשק טאוחרת,
שבה נפלה ה-ם האמצעית :ב) הקדומת  de-מורהעל
ניתוק והולמת יותר תינוק הטנותק מאמו המינקת
מאשר אדם המתנזר ממאכל.

 960תענית יב.

שומייליי"ר someilier
lsomeillierI1

מתנמנם
לחטוף תנומה

קלה ,לנמנם

ר' מלונו של לף 1מס' .)745

 961תענית יב:

אפבתא

נעל 'קלה

אישקרפי"ט ~escarpe
בלונדהים מהסס .אםלכתוב cscarpetאו escharpet
1אישקרפי"ט) .בסקורות.אחרים של יפי-הבינים

מוצאים באותה משמעות ( eschapinאולי מהשורש
הגרמני [ .scaסירה) ,בצרפתית של היום .escarpin
אך מוצאה של  escarpinמהאיטלקית ) ,scarpaנעל);
ונראה ,כאילו נפגשו שני גזרונים שונים והגיעו
לאותה משמעות .ראהלעיל מס' .651

 962תענית יג.

משומם
המום

א"שטורדי"ץ estordiz
מש"י מפרש כאן את המשד הפסיקועזיא ס' ,ד').
שרק תחילתו היבאה בדפוסים ..." :על מעל הגולה
ואני ישב משוסם עד למנחת הערב( :ה') ובמנחת
הערב קמתי ."...רמילונו שללוי(מס' .)430

נתר

קרייד"א creide

963

תעניתיג.

גיר

964

תענית יד.

חיכוך

הלעזים

 965תענית.טו.
פריש"א tpressel prese

ראה להלן מס'  .1105גם כאן המלה נתססת
במשמעותה הכללית ,כדי להסביר את הביטט "דברי
כבושין" ,שהםדבריםהלוחציםעלהלב.
966

תענית יט.

פורפיי"שforiiis
ן
IforfaisI

מתחטא
אתה מרע ,מתנהג
שלא כהוגן

רש"י רוצה למנוע את הבנת "מתחטא" כהוראתו
המקראית .כלומר מיטהר.לגבי המשךהטירוש,ברור,
שאינו שייך לדה"ב הזה .צריך לפסק..." :בלע"ז:
ישמחאביך .ואמךותגליולדתך.":כפיהנראההפסוק
היה מקוטע בגוף התלמוד ורש"י השלים אותו .אולי
ראה לנחהן להביא את סוף הפסוק ,כי "שלושה
שותפים באדם" נידה לא .).ואםכן .אחרי שהחכרו
האב והאם .הגורם השלישי " -יולדתך"  -רמו
להקב"ה.

אסכרא
פצע חמור

 967תענית יט:
בו"ן מלנ"ט

 malantח60

ראהלעיל מס' .5

נקדרה
 968תענית כ.
פירטוצי"ר  pertucerלנקוב ,לעשות חור
בלונדינים מביא את ההשערה ,שלפנינו מלה

י

איטלקיתפיהטזצ-ר צ98טאשק (ההם ,(pertugiare
כי הנרסאוחבכתבי-הזדחמרית ע-ד לסר הרמש.

עתר

 969תענית כ.

פורק"א forche

קלשון

 970תענית כ.

נעתרות

,

אינקרי"ש rencresl encrfis

מכבידים

ראהלהלן מס' .2422

התחממות(כלומר:
אהטקלפיישו"7
]eschalfeison
)
.
א
כ
970א
ת
י
נ
ע
ת
 ,קדחsת f l a h c
 lחוםe
רק בכתב-יד אחר כתוב בתחילת דה"מ "חיכוך .:וייל"א weile
איקלפישו"ן בלע"ז" .התכן ,שכאן מדובר בצורה
מסיסת שלהתחטטות.והיא דלקתהעור.

מכבש
מכבש

a

i

מכסה
o s
מפרש

י על כך ר'
לעז זה נשכח אצל בלונדההם .העירל
אפריםיעיר מסירתצבי .וכדקתיבשניכתבי-יד של

n

I

80

תענית

אוצר

בית-המדרש לרבנים באמריקה כניו-יורק ,וכן
בדפוסים ראשונים (סונצינו .בומברגי עין יעקב
משאלוניקי) ,וככולם מופיעה הצורה העברית מלשון
חכמים  -ומלשתימינו -ילו"ז'הנראיתליתיקון
סופר .במקום הלעז המקורי ,שהיה כפי הנראה
וחל"א (בצרפתית שלהיום ט011ץ .מלטינית ,velum
כמוחלון).

 971תענית כא:
פחטוי"ר 165$01]1 fosoirן
ראהלעיל מס' .70

מרא
מכחם

 972תענית כא:

זבילי

סיל"א pele

את-חפירה (כלומר

כף שטוחה בעלת
שית ארוכה)

בלונדינים משער ,שהגרסההנכונההיאאוליפילי"ש
 pelesבריבר.

 973תענית כא:

וינטוום"א

קרבא
פתח-אוורור

lventoseI wentose
בצרפתית של היום יש שני שמות-עצם venlousc
(שניהם גזורים מ ,vcnt-רוח [מצרה)) ,אחד ,השכיח
יותר ,הוראתו "כוס-רוח" ,תה ,השכיח פחות,הוראתו
כנ"ל.

הגרסה שבדפוסים מאז דפס סונצינו (לינז-נ"א)
מנשפעתמהאיטלקית.lendine

כמהק ופטריות
פטריות

 978תענית כג.
בוליי"ץ boleiz

ראה לעיל מס'  .371רה"י מסביר בלעז הזה רק את
המלה השנייה "פטריות" ,אולם ,מאחר שאק כאן
חשיבות להבדל בין כמהין לפטריות ,לא הקפיד
להבליט את המלההשנייה.

גואלקא
שק

 979תענית כג:
טשק"א tasche
 980תענית כד.
ויביי"ר  wivierויס1י1ען

פלא דכוורי
ברכת-דגים

ראהלעיל מס'  .867מצףרק ברש"ישב"עיןיעקב".

כובשת
 981תענית כד:
כיבוש (מאכל במלח)
שול"ץ 5012
המלה הצרפתית ,מקורה בגרמנית ( Sdizeמי-מלח
לכיכחפים ,טוריים) מלשק ( Saizסלח) .אולם כאן
תפס כנראה הפרשן רק את המושג של כיבחר,כי
מדוברבכיבושמתוךייבחר,ולאבמי-מלח.

וריפא

 982תענית כד:

 974תענית כא:
טרפי"ד traped

והסתרקי
שטיח

ראהלהלןמס' .1101

 975תעבית כב.
בריצו"ל (בירצו"ל?)
)?bre~ol (ber~ol

עריסה
עריסה

הספק  YQשתי הצוחת נסע דווקא מהעובדה,
שבסקורות אקיו"דבכלל.

976

הלעזים

תענית בב.

מריש"ק maresc

 977תענית כב:
ל-נטר"א *זרחנו

אגם
קיצה ,מקווה
מים רדחים

דייסה

טריי"ש trijes

הסלה ,שאינה מציה במילומם לצרפתית עתיקה.
קשורה כפי הנראה עם הנזרק הלסיני tritiwe

(למעוך,לכחכם).

 983תענית כה.
מי"'ץ  Imaizl meizערבה (חלק של הגת,

אשא

שבד מניחים את

הענבים)

טצר רק ברש"ישב"עיןיעקב" (ראהלש"ל מס' 597

מהלןמס' .)2002

 984תענית כה.
טמא
פיל"א טוטק
את-חפירה (כלומר
כף שטוחה בעלת
אתחבא
שית ארוכה)
ביצת-כינים

תענית

אתר

 985תענית כה.
פחשוי"ר Ifossoirl fosoir

מרדה
מכחש

מצף רק ברש"י שב"עץ יעקב" ,ואינו סביר.
כלוברהים מביא בהערתו את המלה המתפרשת
בגרסת "מרא" (אולי טעות דפוס במקום "מסא"
שבתלמוד) ,אבל ברפוטי ~ ryיעקב" הדה"מ הוא
"מרדה" .ראהלעיל טס' .70

 986תענית כה.
מדדת
פיל"א סופק
את-חפירה (כלומר
כף שטוחה בעלת
יפית ארוכה)
 987תענית כה:
טרונ"ק tronc

סדן

 988תענית כה:
קולטר"א coltre

ברך

גזע (עץ)

קנקן של מחרורה
(היתד הפולחת את
הקרקע)

אסכרה
 989תענית כז:
אישטרנגילו"ן estrangilonדלקתהשקדים
lestranguillonl
ראה לעיל מס'  .7*2ברש"י שכ"עץ יעקב" כתוב
בדה"מ "ברביעיעל אסכרה"" :שקורץ אשטרוללו"ץ
ושיבוש של אישטרנגילו"ן] בלע"ז דכתיב ביהיהי
מאושת ברקיע השמים ופירשו בירוש[למי) טשום
דכתיב ביה יהי מארח וכיק שהוא חסר משמע
.

מארה-

 990תענית כח.
פילו"ן lpisbnl pilon

 991תענית כס:

פולי"ר foler

 992תענית כס* :רי

לפי בלונרההם הלעז הזה ,המצף רק ברש"י שב"עץ
יעקב" ,הוא הטלה הספרדית  ,pisbnאבל נראהלי,
שמותר לתקן ולקרוא  pilonכמלה הצרפחיח,
המתרצדה מהסאה הי"ב.

דויפץ

(לשם כיבוס)

ליק1קיי"ר lischier

 993תענית לא.
אהסקרי"ן escrin

גיהוץ

לגהץ

קופסנא]
קופסה (בעיקר
לתכשיטים)

מגילה
 994ממלה ד.
טונינ"א tonine

טרפת

 995מגילה .1

חקרם
גמל

פור"ט

טונה

)]סק

יש להעיר ,שלפי דברי רש"י בפירושו" :מקום
מעבר הנהר" לא בא הלעז לציץ נמל במשסעות
הרגילה של המלה ,אלא במשמעות צדדית של
"מעבר ,-הק*סת עד היום בסינוד הטופוגרפי של
הרי הפירנאים (העיר *-Portט-~ed-מSaint-3*8
הע ם Saint-3*8שלרגלי המעבר בהו-ם) ,והת
קרובה לסיומת הגרמנית ( -rurtבשם הערים
 Erfurt ,Frankfurtועוד) ,המציינת דווקא מעברות
של נהר .ואכן הסלה הארמית ,המתפרחח פה ,היא
"אקרא" ,בניגוד לשבעה סקומוח אחרים ,שבהם
הלעז מופיע ,להוציא רק מקרה אחד (מס' 10*2
להלן) ,ששםמקוריותהלעז מפוקפקתביותר.

995א

עלי
עלילכתיביה

הלעזים

81

ומגילהד.

מטר"א metra

דה"אמטרופולין

הלעז הוא "לשוןיוון"כפישמצויןבפירוש.

5ם

 996ולגילה יא.
שטנה
נוישימינ"ט
נזק ,מכשול ,צרה
nuisement
(כתב פלסתרהמיועד
לגרום נזק)

כרגילה

אוצר

רק נכתב'-ד אהד אפשר לפענח את המלה ,והיא
משובשת בשאר כהבי-היד ובדפוסים -שם קוראים

"שנסנה" במקום "נרשימינט",בבלבולהאותיות .ר
מילונו של לף (מס' .)598

 997מגילה יג.

כתלי

חתיכות שומן חזיר

בקונ"ש bacons

"ת המלה הבאה אחרי הלעז בפירוש רש"י:
"שמינית" ,יש לקרוא,כפי הנראה" :שמינק" (לסלה
"שמיני" הוסיפו אולי תי" 1בפענוח מאוחר) או
"שסנורת,-בכלאופן לשק "."yDV

 998מגילה יג.
מעדן
אישקלייריי"ר escleirierלהבריק ,לצחצח
lesclairierl
ראהלעיל מס'  .647חסרכרובכתכי-היד1בר19סים.

 999מגילה טז:
פורק"א forche

.

זקיפא
קלשכן

כאן מדובר בוי"ו המוארך שבשם ומתא (אסתר ט',
ט') ,ורש"י מתכוון לכאורה לידית של הקלשק ,והקו
הקלשק.
המאחן של הוי" 1נמשל

לחוד-

 1000ולגילה יח.
פולפיי"ר polpier

פרפחיני

רגלה ,חלגלוגה
(עשב-בר)

גם כאן ,כמו לעיל מס'  )943יש ברוב כתבי-היד
.
ובדפוסים המלה האיטלקית פורקקל"י

 1001מגילה יח.

אישקוב"א escove
ראהלעיל מס' .430

 1002מגילה יח:

אורפימינ"ט orpiment
ראהלעיל מס' .355

 1003מגילה יח:

גום"א gome

טאטיתא

מטאטא

סמא
צבע צהוב

קזמא
שרף (של אילן)

ראה לעיל מס'  .357הלעז נמצא רק בכתב-יד אחד.

ומסק אם הוא מאת רש"י.

הלעזים
1004

מגילה יט.

חרתנו
צבע שחור

אדרימינ"ט adrement
ראהלעילמס'  .358חסרבכמהכתבי-ידוכדפוסים.

עפצים

 1005מגילה יט.
גלי"ש  galesעפצים(גידוליםטפילחם
בעלה האלון)

בוהקניות
 1006מגילה כו
לינטילושי"ש
עדשניות ,ש עורן
lentiloses
מנומשככעין עדשים
ן
llentillosesI1
1007

קרו"ג

סטים

מגילה כז

כרכום (קורסם?)

)]08

ראה להלן מס'  .1008פירושו של רש-י על מלה זו

של המשנה נדפס בטעותבסוף הפירוששלהגמרא.

סטיס

 1008מגילה כד:
איסטיס ,שסקל(צמח,
נישד"א gesde
ן
שמשורשומפיקיםצבע)
)lguesdeI
איננו ברוב המקורות .בהם "סטיס" מפורש
אלא
שם הצננו את הבעיה של התרגומים השתים
ל-סטיס") .כמובן הצורה  gesdeשווה לצורה wesde
ור .לעיל מס'  279ועוד) .כי כל אחת מייצגת שלב
.0708

רק בפירוש רש"י שברי"ף (ר' לעיל מס' ,323

במעבר מה 1"-הגרמני ל 8-הרומני (דרך *-8ט .)8ר'

בענייןלעיל מס'
r
o
p

1009

.870

c

כגילה

כד:

a

c

l

e

'

פוצה
(ע ש ב,

גרנצ"א  garanceם ד א ה
שמשורשו מפיקים
צבע אדום)
איננו בכתבי-היד ולא בדפוסים .אלא רק ברשיי
שברי-ף על המקום ור' במסורת הש"ס על הדף) .גם
כאן יש בלבול נין המלים העבריות ובין הלעזיט
הבאים לפרש אותן .כי "קויה" במקום אחר (לעיל
מס' 663ולהלן מס'  1448וסס'  )2426מתורגם gcsde
או  .wcsdeמאידך  warance (=garancerמתרגםהן
"פואה" ולעיל מס' )324 ,305הן "קוצה" (לעיל מס'
)280

נצטייץ

אוצר

 1010מגילה נד:
ברדו"ן bradon

טבע שליד

מרזפתא

פטיש

דלוסקטי

שק

נורסיא

013ן מגילה כו:
אלמינבר"א בימה (באמצעבית-הכנסת)
almenbre

בדפוסים .בדברמוצא המלהר'לעיל  tooד.%3

"סר

1015

קמטרא
קופסה (בעיקר
לתכשיטים)

מגילה כח.

פושוי"ר IfossoirI fosulr
ראהלעיל מס' .70
 1016ובגילה כח:

אישבניי"ר

מועד קטן

חלק (של הזרוע)
שהואמלא בשר

ראה לעיל מס'  .9מצוי רק בממ"י שבדי"ף בצורת

 1014מגילה כו:
א"שקרי"ן escrin

הלעדם

מרא
מכחם

83

 1018מתו קטן ב.
קורי"ר curer

חושטץ ,מבקרץ
לנקות

בדפס פאס השמור בספחות קמבריי' שבאעליה
קוראיםפירושוש"י.שאינוקיםבדפוסיםשלע .תה
לשונו" :מתקניקלקוליהמים.מיםהסכונסץ בעמות
לשתות מהן ונמשכץ לתוכן זבילי רשות הרבים
ומקלקלקאותןהמים,מתקנץ וסותטץאותןהחריצץ
שבהן המך הזבל לכור וחוטטין אותן ,מנקרץ כעץ
שעושין לבור קוריי"ר בלע"ו ,שסוציאץ סתורן
צחרותוקסמיםועפרותשנפלולתוכן".

אשתומם
 1019מהצד קטן ג:
עילפון ,הלם ,מבוכה
אישטורדישו"ן
estordison
ראה לחיל מס'

 .549באחד מכתבי-היד קוראים:
"אשתומם .כמויש"ו טפרים על זאתהצומושמים,
וכןכללשףשומםאישטזדדישז"ןנלע"ז".

 1020ווועד קטן ד:

קורי"ך curer

לשחופם
לנקוח

חסרבדפוסיםומצוי רקבכהב-יד אחדובפירושרש"'

שברי"ף.

טסיילין
להתבדר

(אולי esbaneier (esbanier

ר' לעיל מס'  .711חסר בדפוסים (מקומו בדה"א

"ואין ניאותק") .ר"ילונו של לר(מס' .)786הגורס.
אחד מכתבי-היד ,אישפציי"ר (espacierלטייל,
לפי

ש*רטק
 1021נ4ן?ד קטן ד:
טיט (באיטלקית)
לימט"ו limato

קבכהת-יד אחד,וברור,שאינו
חסרבדפוסים ומצףי
סאתרש"י.

 1022מועד קטן ה.
השווהבגרמנית .(spaziercn
לקוון
דישפיני"ר  despinerלנקות מהקוצים
זילחא דמיטרא טצף רק בפירוש רש"י שברי"ף .ר'ומליני זלללוי
 1017מגילה כח:
(מס' 399ן.
אונדיד"א  ondedeגשם שוטף ,שבר-ענן
חסרבדפוסים.
תשרש
 1023סועד קטע ה.
לשרש ,לסלק שורשים
דישרציני"ר

desraciner

84

ניועדקטן

אוצר

מצף רק בפירוש רש"י שברי"ף ,שםקוראים .אחרי

הלע"ז הקודם (מס' " :)1022כמו תשרש דרצצף"ר

 ,"],1כלומר פועל בבנין פיעל ,שהוראתו ביטול
המושג שלהגזרון.

 1024ויועד קטן ו:

מסוננת

בוצית ,מלאה בוץ

פנייד"א

lfangiedeI fanjiede
מצף רק בפירוש רש"י שכרי"ף ,בצורה משובשת
פנגור"א(איטלקית :פנגוש-א .)?f~ngosa

 1025מועדקטן ו:
טלפ"א talpe

בריה שאץלהעינים

 1026מועד קטן ו:

לימצו"ן lima~on

 1027מועד קטןז.
לוריי"ר lorier

חפרפרת

שבלול

חילזון
דפנא

יפנה

ראה לעיל מס'  .786אף-על-פי שבלונדהיים סבץ
זאת אחרת (ר' להלן מס' 028נ ,,נראה כי
שבתחילת פירוש רש"י על "דפנא" הוא שריד
בע"ר

משובש שללוריי"ר.

 1028מועד קטן ז.
כיי"שIbaiesI beis

דה"מ דפנא
גרגירים(ובפרט
פירות הדפנה)

במנדפים מפענח כך אח כי"ר שבתחילת הפירוש
על -דפנא" .ובאמת בפירוש רש"י שברי"ף
ובמקורותצדדייםנוספים קוראיםביי"ש .אולם קשה
לקבל ,שמדובר בגרגירים כשדגים בגדר של שיחים,
ונראה לי יותר .שאין כאן כיי"ש אלא לורף"ר (ר'
לעיל מס'  ,)1027והנוסח של רש"י אשר ברי"ף הוא
כסי הנראה סעק שחזור .בלונדהייםב' (ע' )122אינו
מזכירבעיהזו.

סרק
 1029מועד קטן ט:
טיפינו"ן  tifinonאחרם (לפרכוס הפנים)
ראה
מס'  .260חסר בדפוסים ומצף רק בכהב-
'ד אהד,בצורה המשובשתכופירו"ן.

לעיי

היעזים

טבלא
 1030מועד קטן ט:
צלצלים ,פעמונים
צינבי"ש cenbes
ראהלעיל טס'  .589חסר ברפשים ומצף
רק בכתב-
ת
י
א
ו
יך אחד בזה הלשל" :טבלא .כעץ זוגי
דפי
צנכ"ש".

לתפור

 1031מועד קטןי.
שרצי"ר sarcir

לאחות

חסרבדפוסים.

אריגה

 1032מועד קטןי.
דיטריי"ט )?(detreitן] משוך(?) ,נפרד(?)

מצף רק ברש"י שברי"ף .שבו קוראים" :ואורג בו
במחט כענין חוסין חדירים כעץ אריגה דטרייד'
כלע"ז" .ברשימה של בלונדההם יש טעות רסוס
בסימך הדף (ו :במקום י.).
לא פענחו בלונדהיים .כפי שהלעז כתוב ,יש לקרוא
אותו דיסריד"א ( detriedeבינוני פעול של שמ
פעלים שוף-צלילים" :דחיה" או "נבחרת") ואולי
כינוכך סוג של אריג (למשל  .(lpanel detriedeאף
סביר לתקן את הגרסה ולקרוא טרטיר"א tarteire
(אריג מסרסריה .אריג יקרערך .שהובא מטורקיה).
אבל תתכן ,שהפתרך הוא עוד אחר .כפי שציינתי
ב"פירוש וש"ילמסכתמועדקטן,יו"לעפ"יכהביד
על "ץ אפרים קזספר" (ירושלים ,מקיצי
ספח-ם .תשכ"א .,ע' י"ח .מותר לראותבלעזזה לא
נרדמי
סוג של אריג ,כפי שהבין בלונדהים ,אלא אופן
אריגה ,ואז יכול להיות דיטרף"ט " detreitמשוך"
(יותר טוב סמה שהסברתי שם) -תהתואם את הסבת
של רש"י על דרך משיכת המחט לעבודות תפירה
מטרמות.

 1033מרעד קטןי.
בשטי"ר bastir

מפסיע

להכליב

ראהלעיל מס'  .842חסרגדסוסים.

 1034מועד קטן י:
אישטדיליי"ר
lestreillierlestrelier

לסרוקי סוסיא

לקרצף

בתוספות דה-מ -ואץ מונעץ רפואה מבהמה"
קוראים- :דלסרוקי סוסיא שפירש בקונטרס

אוצר

נתרעדקטן

אושסלי"ר כלע"ז" .אבל  rwהלעז מצף בפירחח
רש"ישבידנו.
1035

מועד קטןי:

מנאדור"א manjedure

אקורפיטא
איבוס

Imangedurel

 1036מועד קטן י:
כשכוסי
קובילי"ר  cuvelerלכבס(בתוךגיגית

1043

 1037מועד קטןי:

אינפ"שי"ר enpeser
לעז זה בא במקש הקודם,מס'  )1036באחדמכהבי-
היד .וכן בסירוש וש"י שברי"ף ובתוספות (דה"ם

לעמלן

"כטכוסי").

 1038מועד קטןי:

טיילי"ש teiles

קירתי
בדים ,אריגים

מצףרקבפירוש רש"ישברי"ף .ראהלעילמס' .19

 1039מועך קטן י:

קיטיייבירי

[צ"ל :בת]-

פרונציי"ר  [roncierלקפל (כפלים בשפת
הבנדלנוי)
ראהלעיל מס' .865

רוש"א ruse

1044

מועד קטן יא.

דה"ם מעקת
למרפסת

רינו"ש 5טח lRhenusI %6ריין (הנהר)

כשלמד בישיבות גרמניה ,התפעל רש-י מעבודות
חתוק אפיק הריין .על מנת למנוע שיטפונות .שם
הנהר מובאכאן בצורהלטינית.

 1045נוועד קטן יא.
מרפסת
אלידוי"ר  aledoirמעבר ,טיילת ,מרפסת
מצר רק בכתב'-ד אחדובפירוש רש"ישברי"ף.

 1046נוועד קטן יא.
טרואיל"א trucic

מחצלים
כף של סיידים

מצוי רק בפירוש רש"י שברי-ף ) DWגרסת המשנה
באמת '.מחצלים -בניגוד למשנה שבתלמוד הגורסת
"מחלצים-

י [צ"ל :במץ]
 1040מועד קטןי :ביר

קלצונ"ש 5ח8190א0
ראה לעיל מס'  .105מצוי רק בכתב-יד אחד
(קלשונ"ץ)ובפירוש רש"ישברי"ף(קלצינ"ש).

דפנא
דפנה

ראהלעיל מס'  .786מצף רקבפירושרזם"ישברי-ף

(לומי"ר).

 1042כוועד קטן י:
פור"ט port
רק בכתב-יד אחד,
מצי

מתקן לדיג

.1

נעלי-בד

 1041נוועד קטןי:
לוריי"ר lorier

מועד קטןיא.

אושרי

מצף רק בדפוסים ,מדפוססתצינוואילך.כפי הנראה
זו המלה ,שבצרפתית של היום הוראתה "מרמה,
ערמה ,-אז במשמעות של "מתקןמתוחכם" .אבליש
כמה ספקות בדבר :א) הצורה העתיקהשכימי רש"י
ותלמידיו ,היא , redseריאחם"א?); ב) משמעות של
מתקן מתוחכם .מלכודת ,מצודה -אינה מתרצדתבכלל.

(cuve=r

פספוסי

הלעזים
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אקרא

נמל

 1047מועד קטן יא.
אוברידור"א ovr~dure

קורה
משקוף

הגרסה שבדפוסים אוברטו"ר היא הגרמנית
,Okrtil~rהחלק העליק שלהדלת) .תהוכפי הנראה
המקור של המלה .אך היא התקבלה בצרפתית נצורה
הכקבילה ל"אטימולוגיה עממית" ,כאילו היא שם
פעולה מן,ווים ולפתוחו .השווה אח הלעז הבא (מס'
א4ו)))  .cl;lvcaureבלונדהיים רשם בטעות .שהלעז
מצוי ב'.דה"מ הפתח".

 1048מועד קטן יא.
מנעול
קלבידור"א
סגירה במפתח ,מנעול
clavedure

"תר

מועדקטן

 1049מועד קטן יא.
מכבש
פריש"א ]prese
p
l
מכבש(מתקrן
לכבישת חסרים)
 1050מועד קטן יא.
ברד"א barde

לצו זה מצף בפיחום רשח (האמעד ספי הצהרה)
Iרגילהת
לפeוצר קטןs,שאענו בsטהדודותeהחלשת ה
ופורסםבידי א' קופפר (ר' לציל מס'  .)1032שום
קוראים" :דשם'impnnlורשקמסהלקרע .שלקץהן
ןכשססעץ]שיפהן מא"שמא-ד .ה1חפמשםרק
את הלצו הנ"ל ,כי כל האחרים נמצחש ההשא
הרגיל ,או ממש במועד קטן (לעגום קהוכוהע רק
בפירוש שאצל הרידף)אובמקום אחרבתלמיד.

חציכי

גרזן של טפסן

מצף רקכפירחח רש"ישברי"ף .אצלבלונדהיםהדף

רשוםבטעותי :כמקוםיא.

1051

מועדקטןיא.

דוז.דויר"א

doledoire

חצית

מעצד
(מעיןגרזן)

מצר רק בכתב-יד אחד ("בחציני .פסל לועסן
דולדוייר"א") .בשארכתבי-הידובדפוסים מצףהלעז
הקודם (מס' .)1050

1052

מועד קטן יא.

כבשץ

קונפושט"א תערובת (מאכלים כבושים)
conposte

בצרפתית שלהיום compote :מרקפירות).

"לצים

מועד קטןיג:

פול המצרי

1057
פשול"א
1
4
5
0
1
ט
שעועית
צורה אחרת של הסלה401 :שן (ר' לעיל מס' .)531
מצף רק בכתב-יד אחד .ברש"י שבדפוסים
י
דה
פא
ור
מנ
הביטוי -פולץ" (דה-מ "והגרוסות") ,תה כ
עיתת גרסת כתב-היד .אלא שאי-אפשר לבדוק,כי
בימי מלהטת העולם השניה נהרס בית-הכנסת
בוורשא .ששםהיהכתב-הידשמור.

 1058מועד קטן יד.
שייד"א ט16ט5

ששער
דף

ממהים

בצרפתית של היום :ט]( 50זיף של חזיר) .מצר רק
בכתב-יד אחד כדלהלן" :שער מצערו ,כגת אותו
שער שלועזץ ש-ד"א המצערות !1ן לקמן מותר
במועך.)-
לגלחו במועד",המשך דצ"מ-קסן

1054

מועד קטן ינ

שירע

 1059מועד קטן יז:
בתר
ניטר"א nitre
נתר (חנקם האשלגן)

1055

הנועד קטן יב

כשותא
כשות

 1053מועך קטן יב.
פלנקי"ש planch~s

נושקי"ש nosches
ראהלעיל מס' .213

הומלו"ן ח1]0ח0א
ראהלעיל מס'.37,1

 1056מועד קטן יג.

אינקריני"ר encrener

קרשים

סיכות ,מכבנות

צרם
לחרוץ (חריץ)

מצף רק בכחב-יד אחד ובגרסה משובשת
:אדא(קי-ר .:ר'מילונו שללוי (מס' .)256

1056א מועד קטןיג:
פליינ"ש  pleinsחלקים (לא מחוספסים)

חלקין

הנהי

מצף רק בכתב-יד אחד ,כדלהלן- :נתר .מץ אדטה
שמכבסיןהימנהולוע~ץניטר-א".

 1060מועד קטן כב:
בשטי"ר bastir

שולל
להכליב

 1061מועד קטן כב:
קוסדר"א cosdre

מאחה
לתפור

הגרסאות שבמקורות1קוסי"ר ,קנש"ר)מושפעותכפי
הנראה מהצורה האיטלקית.cosir

 1062מועד קטן כג.
פריש"א  preseמכבש ולגיהוץ בגדים)

מכבש

1

]p

r

e

s

s

e

I
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מצף רק בפירוש רש"י שב"עין יעקב ,-כדלהלן:

כרפונדס כתובה במעות המלה העברית "פירוש".
אצל בלונדיים יש לתקן ,כמו ברוב המובאות של
רש-יבערךזה- :מכבש -במקום "מככש.-

-כיפי דפרת אהדדי .חומות הגשר בנויות עליהן

לנהץ

 1069מועד קטן כו( .לשוללן%לשלול]
להכליב
בשטי"ר bastir

גיהוץ

 1063כ!דעד קטן כג.
לישקיי"ר lischier

חסר בדפוסים ובכתבי'-ד אחז-ם .אצל בלונדיים
הדף רשום בטעותכד .במקוםכג.

גרידא
* 106למקמך קטן כג.
ריפולי"ר  refolerלחדקם בדריכה ללתת
לבגד מראה של בגד
חדש על-ידי דריכה
לשם כיבוס)
ןדסרבלא.
מצףרקככתב-יד אחדכדלהלן- :כגררא,1
רפהי-ר ,כסרבל י17ן שתקננהו =1שתקנוהו) כעץ

חדשים ע-י גרירה ,1ן .-את הגרסאות אי-אפשר
לבדוק.כי מדובר בכתב'-ד מבית-הכנסת בוורשא (ר'
לעילמס' .)1057

חימוצתא

 1065מועד קטן כג.
שרו"ק IsarrocI saroc
מצף רק בכתב-יד אחד ,שרי"ק?) ובמובאה שב"אור
זרוע, -שרו"ק).

מעפורת ,חלוק

 1066ונועד קטו כד.

שוקניא"ה socanieן ן

אינקלי

חלוק

לא פענחו בלום-היים .ואני מציע לקפא שוקנע"ה

, socanicאו שורקניא"ה  .sorcanicאו שוגניא"ה
 .so~anieאו שושקניא"ה  ,(soscanicבצרפתית של
היום 0ו)1חסט"ט ,50והוא חלוק ארוך מבדגס ,המשמש
בגד עבודה וכדומה .ואולי נוספההשי"ן שבסוף הלעז
1שייפנ'.ש .שייפינ-ש) מפני שסעו המעתיקים וחשבו
את היו'.ד שבסוף ..אונקלי -לסימן הריבוי.

 1067מועד קטן כד:
ט12ק"א tasche

דלוסקמא
שק

ח 106מועד קטן כה:
ארקי"ש arches

-כיפי

מצר רק בכתב-יד אחד .אםהגיסה הנ"לנכינה ,יש
לראות כפירוש -ארק" שכדפוסים חיקק מאותר,
מפני שלהוציאילד מתכתוך שק נחשבלביזיון.

קשתות (של גשר)

ארקא-ש כלע"ז".ר'בלונדהייםב' (ע' .)105

ראהלעיל מס' .842מצוי רקבפירוש רש"ישברי-ף.

 1070מנדנד קטן כו.

יירונ"ש jirons

מתנים

כנפי בגד

מצר רק בפירוש רש"י שברי"ף ,כדלהלן" :ל"א

סולמות כעין שלוקטין המתנים
ח
ר
י
י.מחניט,-
בלוגרהים אוסר .שהלעז הוא פירוש של
ולי נראה ,שהוא פירוש של כל הביטוי "לוקסין
הטתנים" ,כלומר מרימים את הבד על המותנים
לעשות מעץקיפוללנף.
בלע-ז".

 1071ונועד קטן כז.
,
ם
י
אישפונדי"ש לבזבוז קרשים (שבשפת
espondes
המיטה) לאורך

צרופות

מצף רק בפירוש רש"י שברי"ף ,כדלהלן" :דרגש.
מפרש בגמ' ערסא דצלא מטה שעושים שרים לישא
עמהם בדרך ונוקבץ האסכות שקוריו אישפומץ"ש
 Olmבהן רצועות וגם בעור שפורסיועליו תלחץ
רצועות וכשרובין לתקנו עונבין רצועות העור
ברצועות של ארוכות ואח"כ תורבץארוכותבכרעים

וכשרוצין לפרקן מתירין הקרביטץ והעור נופל
מאליו-

.

 1072ונועד קטן כז.

טרגפיט"א -ן ן

דצ"מ קרביטיו
-

בלונדהים חתר על~ירוילעזזהופירושו; רקבנירות
שבעזבונו הוא מביא הבוערות מהגרמנית)1 :
 .tragp~tteחביתאו סלבעלשניחבלים הנישאיםעל
השכם (היום  ,tragpette )2 ;(Traebutteמיטה
מיטלטלת ,אלונקה (היום  .(Tragbettבהסבירו את
השימוש במיטה מתקפלת .הנקשרתכשרוכים .רש"י
(כלומר אותו פרשן ,שיוחס חיבורו לרש"י) משווה
מיטהזולחפץ הנקרא בלע-ז טרגפיט"א,גרסת כתב-
הלה היחיד המביא אותו) ,תרגיפני"א (גרסת דפוס
בומברג) או תרגיפי"א (גרסת דפוס סונצינו) .אורשה

כלרעדקטן

אוצר

הלעזים

להציע השערה; לפנינו צורה מקוצרת של טרג"א
אפתטיא-ה  .targeafeitieeכלומר :מגן שהותאם
,למי שנושא אוחו) ,וזה רומז לקשירת המגן לשריף
הלוחםבשרוכיםלפיסידותגופווצורכיתנועותיו.

 1079מגיגה ד.
דה"ם המקמץ
קורדוא"ן ת 00]608קורדובני (סוג מיוחד
של עור המיוצר
ביר קו ר דוב ה

קנט

כלונדהיים מכין ,שהלעז ממכיר את דברי רש"י:
צואת כלבים ...לתקן בהם עורות" ,אך מסתבריותר,שהכוונהלעורזה עצמו.

 1073מועד קטן כז.

שישטיי"ר sestier

מצףרקבפירוזםרש-ישברי"ף

כור (מידת
נפח גדולה)

כליבה

שבספת)

 1080חגיגה ד:

תוכחה
הוכחה

אפרובימינ"ט aprovement
"סר בדסוסיפ .כפי הנראה רזה רש-י להראות,

 1074מועד קטן כז:
בייר"א biere
מצף רקבפירושרש-ישברי"ף

ארק-מתים

באמצעות הצרפתית ,את הקרבה של מושגי
ה-הוכחה" וה"תוכחה,-כי המוכיח אדם על פשעיו
חיב להוכיח לו שפשע .ר' בלונדהיים ב' (ע' -102

 1075נוועד קטן כז:
קיניב"ץ chenevaz

צרדך
בגד קנבוס

.)103

הוחלף בדפוסים עם הסלה העברית "קנבוס" (ראה
להלז מס' .)1516

 1076מועד קטן כח.
כוסילתא
פלימיא"ה  flemieאיזמל (להקזת דם)
מצף רק בכתב-יד אחד ,כדלהלן" :כוסילתא .כלי
אמנות שסכהבופליומ"א בלע"ז".

 1077כוועד קטן כח:
יינציבי"ש jencives

מצוי רקבכתב-יד אחר(ייגיבא"ש).

כבא

חניכיים

 1081חגיגה ד:
פורגו"ן ח!0]80
ראהלעיל מס' .470

1082

הגיגה יא.

חובט

לימצ"א limace
לעיל מס'  290היה מחכר ב"חילזק ערום" ,אבלכאן
מחכרתקליפתו.

 1083חגיגה יב.
מושטידי"ש mosSedes
חסרבדפוסים.

חגיגה

אוד

שפוד חתייה

חילזון

מפולסות
לחות([אבנים]
ספוגות מים)

 1084חגיגה יב.
גערה (נזיפה)
אישקוריי"ש עקרבים (מגלב להצליף)

escorjesן ן

חסר בדפוסים .לא פענחו בלונדהיים .אלא כנירות
עובונו ,שם הוא מביא ( escrlsאישקרי"ש) במשמעות
צעקות ,גערות .גם חירם פרי (קרית ספר ה' ,תרפ"ח,

 1078חגיגה ג:
אפרכסת
טרימויא"הסןטח"]! אפרכסת ,משפך
(שדרכו מכניסים
חומר לריחיים

וכדומה)

ע' )225הציע אישקרי"ש "סס.הצעתימתבססתעל
ההנחה ,שהמגלכ מסמל אתהחוכתה.
1085

חגיגה יב.

לימוישי"ל lemoisel

ן
llemoissell

פקעיות

פקעת (של חוט)

אוצר

וזליגה

חגיגהיב

דת

חגיגה יב

נשימה

1086
טייל"א teile
ראהלעיל מס' .19

1087
אליינ"א aleine

בד ,אריג
נשימה

(קרסולי%קרסול]
 1088חגיגהיג.
קרסול
קיביל"א lchevillel chevile
 1089חגיגה סו.
אדינטי"ר adenter

סעיפי

להסות ,להפיל
אפיים ארצה

ר'בלונדינים ב',ע' ! .)5טחברבשתיכוכוחהנדרות
עד שתיגע כל אחת בחברתה .חסרבדפוסים ,שםגם
הדה"מ משיע בצורה "סחאק" .בניגוד לגוף
החלמוה שבו"דסחיסי".
1090

חגיגה טו.

פולסי

מקלות

בשטונ"ש bastons
בדפוסים קוראים בשטונאד"י  .bastonadeהלקאות

במקל ובאיטלקית) ,ומסתבר ,שגם גרסת כתב-היד
צריכה להתפרש במשסעות של "מכותבסקל".

1090א חגיגה טו:
מ%
מישטיי"ר mestierמזנקלשמירתאוכל
ראהלעילמס' .]55

 1091חגיגה טז:
צינדי"ר cender

סיריקת

מין משי

שכיח יותר בצורה  cendalבמקורות הצרפתיפ של
יטי-הביניים .הלעז חסרבדפוסים ,ונמצא רקבכהב-
יד אחד ובגרסה טשובשת ,כך שיש ספק ,אם הוא
מקורי.

גטמיית

 1092מגיגה יט.
וליד"א Ivaledel waiede
לי נראה ,שאין כוונתו של רש"י לפרשבלעזזה את
הדה-ם גממיות ,אלא "נחל שיפולי הרים ,שקורין

במעה .ואדי

%י"א"

1093

הלעזים

חגיגה כ.

89

מגריפה

יעה ,מגרפה

חמ"ל 8681 wadilען

רש-י מתאר כאן אח הכלי" :כלי ברזל הוא שקורץ
חץ"לשגורפיןבו אפרהכירהוגםטבדילץבותאנים
המודבקות זו בזו" .ר' טילונו של לוי (טס' )807
ובלונדינייםפ' וע' .)129

 1094חגיגה כו:
פלדישטו"ל  faldestolכיסא מתקפל

רולפקי

חסר בדפוסים ,ונמצא רק בכתב-יד אחד בצורה
מושפעתמהאיטלקית.

יבמות
 1095וסות ה:
פךנ"ט point

תכיפה

 1096יבמות מג.
מולי"ש moles

מלקט

תך ,סקר

צבת (?)
למלה*רפחיתזולא מצאתיבמימנים את הטשמעוח
וכדומה.בדפוסים :ט-נלה"ש
"צבת" ,אלא
"ריתחם-
 aenkliesשמשמעותו צבת - .יש מקש לברר את
הבעיה ,למה אץ אףלעז אחדביןדף ה :לבץדףמג.
במסכתיבמות.

 1097יבמות סו.
ארהסא
א פ ס ר (ח ל ק
קיבק8טר"א
מהרתמה ,שבו
chevestre
מווסתים את הבהמה
או את ה ס  1ס
בצווארם)

 1098יבמות מן.
א"מקרי"ןescrin

טפסת
קופסה(בעיקר

לתכשיטים)

