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ברכות

שלנא ד. ברנות1
 אוישטרדור"
westedure,ובהשאלהלבחש - 

1IvestedureI שליה ן 
 של ההסבר את בעצמה מגלמת הצרפתיתהמלה
רש"י.

חופ*א ד. ברכות2
חיכוך freierפלס"ר

 479(. 1מס' לר של מלתור

צוות ו: ברכות3
שעשוע 50182שול"ץ
 בתוכה החי האדם את המונעת חברה,כלומר

סלהשחעמס.

שורשתי ז. ברכות4
כתמים tajesטח"ש

אינפרא ח. ברכות5
 חמור פצע malant bon מלנ"טבו"ן
 9 הסוסיע מפתיע, ביסף טוב, פצע במלה:טלה

 אק אך התלמוד. על רש"י פירחח של גלעזיספעמם
 "pa~ המלה את להבק יש אחי אחר: במקום עדותלו
 במשמעות אלא -טע". של כמשמעותלא

 ד"ר לפי ברם, כיווצת. "כובל" מלשק"אבעבועה-
 חסbei malan 8 .:6ט85א :ח1 פרויסיפקוס

A.Nrlitlcr's.Gcbur~staic 70. zum Festschrift 
 לשין כאן הס "טוב- 300-296. ע' .wrlll1.ג190
 א"17סרחנגלסאנ-ס גורס סונצינו דפוס נהור.סגי
 )אסכרה(, estranglement אישטרנגלימינ"ס(,קרי:

 33*(. )מס' לף של מילונו ר' רש"י. מאת אינושכדאי
 1219. מס' להלןור

יחליא ח. ברכוה6
 את-חפירהמלש peledeפיליד"א

 שפיכת יד דההמ אחרק", את-חפירה מלוא"עד
 הקבר. על האחרקהעפר

כרהב ט: ברכות7
 טאכל( )ירקכרשים porelsפוריל"ש

גירר י: ברכות8
 גררנהוא( trainaטראינ"ה

 מודפס אינו וגם אחד, בכתב-יד רק הנמצאלעז
 כמקוריותו. לפקפק רש שלנו, התלמודבדפוסי

 הזרועקבורת יג: ברכות9
 הזרוע( )שלחלק bradonברדו"ן

 בשר מלאשהוא
 עם אלא -זרוע", br.s הצרפתית המלה עם קשראק

 ב' כלשהים ר . בשר" -צלי 1,ט(8ז8 הגרמניתהמלה
 11-130!1.וע'

 יח: ברכות10
 טטאושגלצ"א

 כב: ברכות 1נ
 por~heפורק"א

 הבית. מתח שבו החוצה. הבולטסבנה

טוחך כד. ברכות12
 סיח מכוסות aplastredesאפלשטרידי"ש

 התהתק שהגוף לוסת "טוח"-, לשק על נופללשק
 לא זו מלה טיח. שכיסוהו קיר, כסו הנשים אצלסלק

 - 100 )י י בבלונחקהט אלא א' בבלונרהיםפוערתה
 *9(. )מס' לף של מילונו ור91,(.

ביהק כד. ברכות13
לגהק roterרו7ד"ר

פיאק כד. ברכות 1*
 לפהק badeilier lbadaillierlכדייליי"ר

ברדא
חוח

קילעא
פרוזדור
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 כד. ברכות15
 esternuderאישטירנחץ"ר

 כד. ברכות16
 ראישטינדייליי"

est~ndeitier] (estendci(licrI 
 בערך( רע"א ב'. ומהדורה סונצינו נדפוס רקמצף
 estrelier). אישטריליי"ר וצ"ל אשטריליי"רבצורת
 שיבוש. ודאישהק

 נסנסר[)סנטרו( כד: ברכות17
 סנטר mcntonמינטו"ן

ירקון כה. ברכותאו
צהבת jaloncieילונציא"ה

 בצרפתית "צהבת" המלה בק רב דמיון-צליליםיש
 לגמרי, שונה ממוצא המלה. ובין 1ילונציא.'ה(עתיקה

 נועזת הנחה .לישיא-ה(: (jatosie -קנאות"המציינת
 בק הקשר על לרמח התכוץ שרש"י תהיה.למדאי
 שסניו לאדם, הגורמת הקנאה. ובין ה"ירקק"מחלת

 גלניצ"א הלעז של שונה צורה"מוריקות-.
 חוץ סונציע. כרסוס מוסיעה Jalrtlce)1=ילניצ-א

 להלן( 1*7 במס' לא ואף מקור בשום אין זומצורה
 כתבי-היד. בכל ובמקומה, המתבקשת. צד"יהאות
 בה, מלהשתטש שיטתית נמנע שרש"' סם-ך.האות

 1519. ,מס' לוי של מילונור'

קרום כה. ברכות19
 קרוםאריג, "ומיטייל"א

 OD~ .)756' לוי של מעתור'

עששית כה: ברכות20
 זכוכית של קופסה lanterncלנטירנ"א

 בדרך-)המשמשת
 להבה על להגןכלל
 נר(של

 לךנעניתי כח. ברכות21
 דיבור-יתר sorparleditשורפרלידי"ץ

 מפרש רש"י הנראה כפי שלנו. החלמאי בדפוסיחסר

 אחרים כפרשנים ולא "מענה", מלשון"נעניתי-

 )מס' לף של מילונו ר' "עינף". לשק במלההרואים

.)654

פטיש כח: ברכות22
מעדר picפי"ק

אסדא כח: ברכות23
 אסירים( רגלי נעלו )שבו סד cepצי"ף

 *179. מס' להלן ור' ( 196 ,מס' לף של מלוטר

אסבא כח: ברכות24
יפטודה redרי"ד

אסדק כח: ברכדת25
 )בגרמנית(רפסודה vlosולו"ס
 הוא red. הצרפתי הלעז את רש"י שהביאאחרי

 של כגרמנית הכתיב ולו"ס". אשכנז -וכלשקמוסיף:
 5105$.היום:

 גפןצמר כח: ברכדת26
כותנה cotonקוטו"ן

 הארמית המלה של המקורי שפירושה להעיר,"1
 פשתן. הוא"כוחנא"

 לא: ברכות27
 05ןרו"ש

 לב. ברכות28
 anuierאנויי"ר
renuierl

 לב. ברכות29
 קדחת( )כלומרמיחושיםמלויי"ד
 ן Imatcvcid [4[0שואח(

 65(. 1מס' לף של מילונור

זמית לו. ברכות30
 )שלמי-מלח salmuireשלמויר"א

שימורים(
 ODI' .)721' לר של מילונור'

נתעטש
להתעטש

גיחק
להתמתח

 נגיחור[)צחור(
אדמוני

החלהו
 "לנדנד"להטריד,

 דגרתיאשתא
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הטלהא לו: ברכות31
 העשךה לתרופה, דייסהליטוארי"א
letuhrielletuariel ממותקים מעשבים 

 בטאכל מדובר קדרה", "תביץ על רש"יכפירחח
 אכרחשד"י ליה "וקרו ומשמן מרכש מקמה,העשף
 סלה אלא צרפתי, לעז וה אק אברוש"ך(".1נ"א:
 היחנית המלה עם קשר אתה לה יש שאולי -סרסית

 סופרים", "דקדוקי ר' האלים(. קטעם-אמברוסיה-
 ל'.אות

אורז לז. ברכות32
דוחן אחןמי"ל
 רשויי בימי ידוע היה לא -אורז- מכנים שאנומה

 כשימחט. היה לא אופן בכל אובצרפת,

 לז. ברכות33
 panizפני"ץ

 לז: ברכות*3
שלקי"ק
salchich[ 1 

 (r1P1 salsice אולי: בלונדהייס. ע"י פוענחלא

 שלמשש(. ,5810,5 סלוח רוטב אושלשיצ-א(

 את טביא הוא בעזבונו, בלונדינים שהשאירבנהרות,
 טאסה כטק attit$?). 1=שליא-ה 581810המלה
 2018. מס' להלן גם ורמלוח.

דורטסקק לט. ברכות35
 בר( )שיח סלוח adrelcesאדרילצי"ש

 54-53(. )ע' ב' בלוטשיםר

 לט. ברכות37-36
 prunesפרוני"ש

 לט. ברכות38
פירדרי"ץ

~rdriz 
 לט. ברכות39

 menusierמינח8ח"ר

שהבתא לט. ברכות0*
 ריחני( )צמחשלת aneidאניי"ד

 ערבוב ש המצביע 91-*9(, )ע' 4 בלוהגה-םר
 לוה, זה קשבים צמחים סיני שם בקההחומים

 ו-19הא. anah היום שלבצרפתית

 וו. ברכות1*
 חmalant 60 מלנ"טבו"ן
 5. מס' לעייראה

 ם. ברכות42
 1*1ססאן 1010חנידל"א

הקליפ מ: ברכות3*
 המתקלקל( )יין להתעבות boterבוטי"ר

שיתק מ: ברכות*4
 שזיף-הבר פירות 5*ופחטזקפרונילי"ש

 ב"עיקרי אלא החלמון, בדפוסי נמצא אינו זהלעז
 בשם המביאו זטת. אברהם ר של כ"יהתלמוד",
 מפוקפקת. עדותו אבלרש"י.

טיפשי מ: ברכות45
 העחררפירות cormesקורמי"ש

 . 166 מס' להלןראה

 תבלק עם שללחשה פת מא: ברכות46
 "נפלים" חפיפיות, 0610605ץובלידי"ש

לתפניות מב. ברכות47
 "נפלים" אפיפיות, 0610405אובלמץ"ש

ריסתנא מב. ברכות8*
 משאת מנה,אמינישטרישו"ן
חסאז(5*חטוח8

1IamenestraisonI 
 כאן גם הנכונה הגרסה הנראה כפי 62: מס' להלןראה
 ועורס 85(, )ע' ב' בלונדהים ור' -דיסתנא-.היא

;amenestra~h];lהגרסאות לפי יותר, נראה לנו 

אספרא
 חמורפצע

קצה
 )צמח(קצת

דמן
פע

חכימא
 המתבשלתבשיל

 פירורי ובו סירבתוך
 ועודלחם

דורטסקק
שזיפים

פרגיות
חגלות

פריפישהד
לקצץ
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, 4 ח או amene$trisaש 4 4 ש  
שחקרן(.

פחשק מג. ברכות9*
מושא musge lmusguelמבאג"א

 1*5. מס' לה*ר

סמלק : מג ברכות9*א
יסמי"ן
pdh~"שמאעל" 

 דימחחלפי מנ: ברכות50
אישפי"ג

~spig 
'אזוביק

טומי* מג: ברכות51
 סיגליות סגלים, wioles Ivioleslיולי"ש

חבושץ מג: ברבות52
 )פירות( חבושים codoinzקודףנ"ץ

פנחס מג: ברכות53
 העליק )העור פנת enpeinieאינפאני"א
 הבשל( של1סם18*קם*ן

מלתא מג: ברכות54
ליליה soleשול"א

 מד. ברכות55
 tonineטונינ"א

 מד. ברכות56
 covedesקובקי"ש

 254(. )מס' לף של מלתור

 מד: ברכות57
 ו0(1סקפוליו"ל

 מד: ברכות58
 ] wedelureוידילור"א

 את כלבר, כר,נחה מביא, אני כלונדהים. פענחולא
 "לנזרת wedakr מהפושל הננורת מלה שלהאסשרות
 של הלידה" "איכרי פשפעותה שתהיה)עגל(",
 ההשערה את 786( )מס' בסילונו מביא לףהפרה.

 כמו מלה אותה הניכור(, )חוס ve~Qieהייליא"ה
wedik,)תר. 67 מס' למה ר )קנוקנת 

יותרת
~aa סרעפת

אסיפו
 )ויתיכו גולםעשת,
 נ פ ל ת, כ תמ

 צורו בהשהוטבעה
מטבע(

w%
טונה

בריכות
דגירות

פיסק
 נענה שלמת

חרת
 חיה( )של רחם[

 מד: ברכות59
 ebresאיברי"ש

 לה*)ר
 *208(. מס'

 מז: ברכות60
 fladonפלדו"ן

 נ: ברכות61
 לרפואה משקה שיקף, poisonפוישו"ן
 מהלווית: ישירה נדרה לפי היום, שלנצרפהיח
.poaionשל הטבעית ההתפתחות לפי הנגזרת המלה 
 "רעל-. למונע נתיהדה כהפציל, poasmהלשק,

כשחנא נ: ברכות62
 משאת מנה,אמינמשטרישו"ן
amenestrisonן lamen~straisonI 

 א4. מס' לעילי

הי נא. ברכות63
 נמזג עכשיו שרק טרי, fttKפריש"ק

צוק נב: ברכות64
 כלי( )של מ-תאוק, anseאנש"א

 96(. )ע' ב' בלתדהיםר

עששית ננ. ברכות65
 שבתוך )נר מנורה lant~rneלנטירנ"א

 זכוכית( שלקופסה
 20. מס' לעלר
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)קרסוליה%קרסול[ נד: ברכות66
 קרסול chevile [cheville]קיכיל"א

 גפתםלולבי נה. ברכות67
 קנוקנות woiles lNedilksIדדלי"ש

 627. מס' להקר

כסי נו. ברכות68
 טוחנות )שיניים( meselersפ"עיליר"ש
tmaisselesl

 צורה נלחיזייט גאן דשם לי, משעת שאיקםסשוה

 שברוב מאחר שאלה. בסימן maissdes "[":בלי
 אית רי"ש. יש 2322( 1מס' 2319 בסס' )גםכתבי-היד

 maissekrt. 671 אל 673 את צירף לא למהרואה

 במבוא. ראה בלופתים, בגרסת הכתיבלגבי

קפוד נז: ברכות69
 Phסמור, martrineמרטרינ"א

 ול"ד, כ-א )י-נ, ישעירו על .ברש-י 218 מס. להלןר
 "טיס". את לושז סרטרינ-ש-ד(

מי נז: ברכות70 מכוש fosoir IfossoirIפחסף"ר
 74*(. ,מס' לף של סילוער

פסל
מעצד

 גרזן()מעין

קריא
לילית

קפופא
 לילי( )עוףכוס

קורפרא
חפרפרת

גודנדביות מ: ברכות75
דובדבנים cerisesצירישי"ש

עטוש נז: ברכות76
 להתעטש esternuderא"8טירנח-"ר

תרעץ נז: ברכות77
סלק blez )2[[6(בלי"ץ

 128-127(. )ע' ב' בלונדהחםר'

 נז: ברכות78
 ו0110קפוליו"ל

 נז: ברכות79
 ] wedelureוידילדר"א

 58. מס' לעילר

 נז: ברכות80
 ebresאיברי"ש

 4ח20. מס' להלןר

פהקנים נח: ברכות81
 שעורם , ם י נ ש ד ע lentilosלינטילו"ש

 עדשים בכעין מנומש ן 0$נ61חס[ן

גיפור נח: ברכות82
אדמוני rosרו"ש

הדרניקוס נח: ברכות83
 מכוסה שעורו מיובל, weruosוירואו"ש
Iverruoslיבלות 

)כ(נמטא נח: ברכות84
 מקורול crespoקרשפ"ו

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

תיפץ
נענה שלסוג

הרת
 חיה( )של רחם[

 הכבדיותרת
סרעפת

 נז: ברכות71
 doledoireדולידויר"א

 נז: ברכות72
 javanzיבנ"ץ

 516(. ~מס' לך של מילתור

 נז: ברכות73
 gueteצואיט"א

 OD .218' להלןך

 נז: ברכות74
 8ק81(טלפ"א

 760(. )מס' לף של מעונור
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 רששפחדיי נח: ברכות85
 )כפי לדבקלרפד, feltrerפילטרי"ר

 הלכד( נימישמדובקים

 נח: ברכות86
 woltur lvolturIוולטו"ר

 נט. ברכות87
 gla~onsגלצונ"ש

 נט. ברכות88
 נחשול torbeilטורביי"ל

 *DD) .)77' לף של מילונור'

 נט. ברכות89
 esloideאישלויד"א

 ee) .)56~ לף של סילוףר'

 נט: ברכות90
 0$זרו"ש

 ס. ברכות91
 אסחיבלימו"ן

 סב. ברכות92
 מתוך )לבלוע לגמוא humerהומי"ר

שאיפה(
 87-86(. )ע' פ' ב*נדהתםר

אסלמך סב: ברכות93
פלדה acierאציי"ר

 להבץ: קוצריך מסתבר. 7*-9*(. וע' ב' ב*נדדייםר'
 אם *... מועילה לפלדה הברזל שהפיכתכפי

 שאינם ברברים, המשפם את להשלים לאמעדיפים
 הקריאה את להציע אפשר אולי בפירוש,כתוכים
 לפלדה"(. "להפוך במשמעות נפועל aacierאאצה-ר

 )כרכשיהצכהנשחשן סב: ברכות95
 שי-הטבעת tab#eטבחיא"ה

 אלח ח-זג אץ בצרפחות כי צרפחךת. מלה זואץ
 -סכה, השדוש עם אחי ד~קשורה ערבי. ממוצאסלה

 -סעי היתה המבשעה שמשמדותהמסבה-.
 רק בש-מוש שהיתה ~dh שלפנינו -תכן.מטולא-:
 בפרובנס סאהיהם אוחה ששאלו היהח-ם.בקרב

 *75(. 1סס' לף של מילונו ר'ובספרד.

קפנרריא סב: ברכות96
קיצור-דדך triejc Itriegelטרץ"א

 דתלפיוהאמחטא סג. ברכות97
 של רקמה גנביי"ש שלברחשדי"ר
ganbeisIde) brosder מרופד מקשק 
 ibrosder (de)51[68ח88

 להק סף לשובץ מתחת לובשים סו ה-665ח8את
 באומנות למצוא קשה לכן המתכת; מכובד הגוףעל
 שפוף זה. לבוש הסחארות חמועת ימי-הבימיםשל
 אחק . % מץחדת וקפה סרב מה ~סוד, יכלתםהיו

 היו המרופד, ר,2צד אוורור שלשם לשער,אפשר
 כפי - תבוים רעע רחבות לולאות בורזקטים

 חלולים ד,מקטוהרם היו יותר מאוחרתשבתקופה
 crevds הפכומט גאומטרים בחוריםחלולים

 - מרחקיה שה-ar ככל הרקמה, ומלאכת -)מפוצצים(
 כשורות !ה החתל בגר מעטרים שהיו או יותר.קלה

 וישרות.משוסות

שבת

קפיף
יזנחה

נהק
 קרר.חתיכות

זעפך
)סופת-נחשול(

ברקא
ברק

גיפור
אדמות

שרטת
 בוץטיט,

שריף

מורפש ג. שבת 98נחר סב: ברכות94
 שזוהם( )פצע כוףיה cuiture קףטור"אלהשתעל toser ItosserIטחשי"ר
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כקשה ו. שבת99
 פתוח, שדה מישור, chanphnie*פני"א

[chanpagne]
~va 

 שדות של
 209(. )מס' לף של פלאןר

חיימי ז. שנת100
קוץ ronceרונצ"א

 187(. 1סס' לר של מלוסר

 ז. שבת101
 זסני8ט81טאינליננרי"ר

 ן Iaiiatierlן
אי %  )מי * * *ט 63-62( 11 י 

179(פמאמי1825.

יקק ח: שכת02נ
 חצץחול, Vaveleגרביל"א

 מים( בהם)שנתערבו
 499ן. ~מס' לר של סילונור

 ס: שבת103
 pasmerפשמי"ר

 784י. ימס, לף של מלוחר

 ט: שבת104
 rebracierריברציי"ר

 י. שבת105
 chal~onsקלצונ"ש

 204ן. (DD.- לר של סילואר'

 י. שבת106
 trecierטריציי"ר

 י. שבת107
כנענים chenelevsקיניליב"ש

51טטוטחטא(1
 אושן בכל cheneleus; התעתיק את קובעבלוניה-ם

 לא הס"1 המאה הנך חצי-עיצורית, ל-"הכוונה
 ץ. לבץ ט בץ אירופה בשפות ככתיק;הבחעו

קיסם יא: שבת108
סרגל ןס["ן wireויר"א

פורק יא: שבת109
 או )הדורכים כובסים 5ח1610פולונ"ש

 1 א ם י צ ח ו לה

 כדי בבדהחובטים
לאשפרו(

קתףם יא: שבת110
 קררה של פירות chardonsקרדונ"ש

 בצרפת, ביותר השכיחים הקוצים אחד היאהקרדם

 קועיפ על להצביע כדי בשמה משתמשיםולפעמים
סחם.

אפיקטףזץ יב. שבת111
 הקאה סם ןסאח1סען womiteוומיט"א

 831. מס' להלןר

 יג: שבת112
 porceintפורציינ"ט

  4א%ויי1%. )מס' לף של טפתור

 : טז שבת 131
 solderשולדי"ר

 743(. ומס' לוי של מלתור

תדמה טז: שבת114
גיר creideקרייד"א

 אדמה". -כלי אחרי שלנו, התלמוד בדפסי חסרהלעז

נרשהק זשבתיז:115
ויצי"ש

~veces 
בקיה

[veces]הקטניות( ממשפחת)צמח 
 בלתדהחם ר' עדשים. או פולים ררך על כרכים,הלעז

 ב')ע'171-170(.1

א*גי
 ורד-הברעץ

יתעלפה
להתעלף

 כתפיו בץקשור
 אתלהפשיל

השרוולים

פחמקי
נעלי-בד

פכר
 במלה: )מלהלשלב

לקלוע(

להדס

סינר
חגורה

ויתכן
לרתך
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 פשתןאגדותא"

 nnBaדחתם
 את )לגלףלגפר

 גפרית( באמצעותהמתכת

קייוי יח. שבת118  הזלה לעקסריחה luzieלחי"א
 עדות כל שאץ מאחר אולם, 162%. להטעיט ישאסי
 ברור לא סקורה עם רש"י. מלעד חוץ הזאתלסלה
 להכריע. מקום אע צורכו,גל

לחי יח. שבת119
חכה aimאי"ם
 )ע' מ בלונדיים ר החכה. שבקצה הקרס דיוק:ליתר

 69(. )טס' לר של ומילוט70-68(

עממיות יח: שבת120
כמהים ( ן tuvresטוברי"ש

 ולא אחד ככתב-יד רק נמצא בלוכרהיים. פענחולא

 זאת עם מאוחרת. תוססת וראי שלנו. התלמודבדפוסי
 הנחתנו אם צורתה. מבחינת 1( מאוד. מענינתהטלה
 יש סבר-ש(, שבכתב-היד; לגרסה ר"ו ,השפנונכונה
 uffe") הצרפהית הטלה של הקרוס השלבלפרנו

 tuber סהלכררת שמוצאה מכבר קבעושהבלשנים

 הכרח, אץ תוכנה: מבחינת lUItC . )2 הצורהדרך

 אלא )"שמרקעים"(. "כמהים" דווקא אלהשיהיו
 שכן באדמה,  הסמק עגלגל אחר ירק גס להיותיכול

 רנים. גלגולים היו המלהלמשמעות

תורמפין יח: וטבת121
סלק blez )ווי(בלי"ץ
 מעוותת בצורה שם ואף כתבי-יד, כשני רק מצרהלעז

 שלנו. התלמוד בדפוסי חסר והוא ן(,)כלי-

 ים( של )אמצעיתו פילגוס יט. וטבת122
 ים לב pelege lpelegueIפיליג"א

 הסלה עם מקשררש-י

-lege 

 הסלה את הירפסות
 הפיגל את פא: וובעירובץ "פילגוס"התלטשת

 סהצאים במילונים סובא. מאותו הנראית ו והסליגה-"
 בהשפעת הנראה וכפי pclaigrc הצורה אחרק

pcrcgrillus,יש בפרובנסחלית אך -צליין"ו ,"kc 
 lvauo. )ספרדים (8טו6ק להטעים צריךאולי

חררה יט: שבלז123
 ש(ז0יטדרטי"ל

  עגולהעוגה

יקרמו יט: שבת*12
 )מדובר ם ד ר ק ל crosterקרחשסי"ר

 החיצוניתבשכבה
 הלחם(של

 ק: שבת116
 ristcsישטי"ש

 ב' לומדיםר

-9( 

)168 

 שבתית.117
 . neelerניאלי"ר

 כ. שבת125
 wadil lvadilIח-"ל
 OD' .1091' להלןראה

 כ. שבת126
צוקי"ש

~oches היום: שלבצרפתית .souches 

 כ: שבת127
 עומד )הנשאר קש estobleא"טטובל"א

 הקציר( אחריבשדה

קש כ: שבת128
 המשמש )בעיקר קש estreimאישטרת"ם

 הבהמות( למרבץ IestraimIו
 את לתקן יש שם 35*(, )מס' לף של סילונור'

 eurain. או ל-tstraimהמתרת

עלא כ: שבת129
טחב molseמולש"א

מגריך
 סרי"יעה,

 יחידישץ
גדמי-עץ

כבבא
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נפיץ כ: שבת130
 ב י )ס ר ע נל charpirקרפי"ר

 לפוררמהשבבים(,
 אריג או)סיב

לחוטיו(
 שס' יד שא חול121 7-146*1( )י ב' נלזנרהתטר

.)200

גחשקרא כ: שבת131
 פרף שלפסולת folcelפילצי"ל

 )העשויגולמי
 של החיצונימהחלק
(oYun

סיריקק כ: שבת132
ייד"ש

~eds) 
jieds פשי[ נשל שאריות 

 שזורקים )מה [1
=jeter])]לזרוק 

 הולט נראה כאן המוצע הפתרק כלונדלים. פענחולא
 ב-!, כחץ האחרות העררות כי ט, מהאות חוץפאור,

 תופעה כאן יש אתי הלשק. מחוקי גם ססהברוכך
 )"כמקומנו"(.מקומית

שברא כ: שבת133
סרפד ortieאורסיא"ה

עיטרן כ: שבת134
עטרן dehetדיהי"ט

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

בי כח. שבת135 מנורה croisolקרוישו"ל
 משא ש הכלשדם בץ הפלעתה את לציירמערץ
 "צלב" מהמלה נגזרה אלה לפי הצרפתית.הטלה
(creix)ווי מהמלה אלה ולפי הפגורה, צורת שם על" 
.(crDC)ובקיר בתקרה המנורה את לתלות אפשר כי 
 המלה את המזכיר שרש"י, מסתכר שבה. הוועל-ידי
 ספלונו ר הצלב. עם אותה קשר לא קרובות,לעתים
 267(. )מס' לףשל

 כא. שבת136
 cotonקחשו"ן

 26. מס' לצילראה

 כא. שבת137
 enmeslerאינמישלי"ר

מסכסכת כא. שבת138
 צולה )הוא( broistברואיש"ט

 שלהבה, בלבד, חתומת לשרפה הנראה, נפיהכעזה.
 בתהליך לאש משולה לפתילה. מסביבהקופצת
הצליה.

 גפןצמר
כותנה

מסכסכת
 לבלבללסבך,

 כא. שבת139
 fondudפונדו"ד

 כא: שבת140
 estencele אאישטינציל"

קרמים כב. שבת141
 אורגמעשה ovrezאוברי"ץ

 מחטבעבודות

נרות כב: שבת142
אורות locesלוצי"ש
 )מס' שלמעלה "נר" בץ להבדיל רש-י באלכאורה
 החומר שהוא זה, "גר" לבץ קיבול. כלי שהוא135(,
 שאי-אפשר אלא ממנו. המשק והאור עצמוהדולק
 של "נרות נכונה: ספרינ: גרסת אם זה, פירחםלקים
 , שחילה" שמן לתשן שנוחנץזהב,

עשביית כג. שבת143
 זכוכית של בית-סנורה lanpeלנפ"א

 "עששית- מתרגם רש-י למה לעחן, מקוםקם
 סעמיט אפלוש 171( מס' ולהלן וכאן lanpeפעסתם

lanterneלעיל( 'ולהלן 65. 20, מס 'oa )939 ומה 
 כמה כאן שגם וכפרט הסונחיס. שני בץההברל
 "לנטירנ"א". גורסים והדפסיםכתבי-'ד

מפותך
 מותךמומס,

גץ
ניצוץ
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שרף
 אילן( )שלשרף

קטף
 שייף-ברעץ

 דצורפולסא
רמה

 בשמות בצרפתץת היוט משמש podium;סלילית
 PUy-fie~ (ח!6)[ כגק:הריס

שחזףי? כה. קןבטז7*1
מפדתלים retorsריטדר"ש

רעפים כס. שבת148
רעפים tiulesטיולי"ש

מנוד כס: שבת9*1
 זיז וו, יתד, chevile lchevilleIקיביל"א

נר כט: שבת150
מנורה croisoiקרישו"ל

 להבדיל רש"י בא ספק כלי כאן . 135 מס' לעילראה
 "כחס ובין הלסכה. את כלומר הנר". את -המכבהבק
 אותה למנוע רוזה שהוא אמנורה, על כלומר הנר-על

מלהתקלקל.

 ל: שבת151
 solazשול"ץ

 3. מס' לעילראה

 לא. שבת152
 besloncsב"שלונק"ש

 לב. שבת153
 batedureבטידור"א

 55!(. ,מס' לף של מלתור

ארנא לב. שבת154
ארק jafreiteיפרייט"א

עתיקה בצרפתית המלה צורת את בחניכים קבענך
מוצאה בטרללכם. מופיעה אינה הסלהוהריסה.

ומהביא המקורווג ולפי sehaprade.מההולנדית
 -מעק ראחרויקת: פחשמעוהה בנירוהיהבלונדהים

 חפוץ- מצדעים שבה גדולה. בשמשה הנסגרקיטק
 155. מס' להלןחד.וראה

ארנא לב. שבת155
 לשמירת קיטק מזנק, mestierסישטיי"ר

 וכלי-ביתדברי-אוכל
 של במקומו המדוברת כלשק דהינו-בלשוננו-.

 הנהים, אצל נם או כלבדם היהודים אצלדץ8-י.
 סחם שהיא *15. בטס' הקודמות למלהבאטד

 בפשפות מהרגם בלונדהיםצרסתית.
- 

 ארת-.

תפחת לג. שבת156
מוגלה ן ן seinesשייני"ש

 -פחלה כך: סתרגפו והוא כלונררןיט. פענחולא
 תהמהם הבשר ש מתנפח העור שבהןהץדרוקן?(.

 ודומה רך נעשה הפגוע שהמקום כך נקורם,מים
 הגרסה היא anies$) ולטינית -וזיני-ש"לזכוכית-.

 בהרבה. שתה כהכי-הץד גרסת אבל 51-פוטים,של
 ~fondus פונדו"ש בערך נקראתהדא

 "נמסים-
.)?( 

אשפרה לג. שבת157
 חמור פצע malant bon מלנ"טבו"ן
 5. מס' לעילראה

קש לה. שבת158
קש estreim testraimIא"4טרה"ם

ראהלעילמס'128.

אחהשמ לה: שבת159
הלמים mal~e [mah~]מלכ"א

 בר(לצמח
 התרגום שבחירת סובר. cx) ע' יפ..בלונדיים
 . -סלחת" העכרי השם עם סהדמיק הבפסעההלועזי

 כג. שבת144
 gomeגומ"א
 357. מס' להלןראה

 כג. שבת145
 prunelier רפרונילח"

 כו. שבת146
 puiפו"י

צחת
שעשוע

סגלגלות
מוערכים

 המידה עליתר

אחטיא
הכאה
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הטסם לו. שבת160
 הקיבה המסם, cenpeilצינפח"ל

הגירה מעלי- שלהשלישית
 -סאה הלס"מ סקורה לפי שמשמטתהבמלה.

 לשפת פיחתד פתח הלשק חולדי רואיםקרוסים-.
 מסקמת'מכך, ולהסיק למהר אץ אך בצרפת.היהודים
 ההוא בנמן כי היהח-ם, בכתבי רק מצמהשהטלה
 היו בצרפתית הגופם ספרות של ותחומיהויקפה

 זה אץ בה, מצפה *אינה ומלה. ביותר,מצוסצסיס
 גרסאות לפי כלשק. קיפח היתה שלא ע4ה.סזסק
 אפף חיצחמים, מקורות לסי וגם בכתבי-היד,אחדות
 דגולה פירוש יהיה ואז cenroil. צינפף"ל לקרואיש

 עלים-.-סאה

כרס לו. שבת161
בטן panceפנצ"א

 בקיבת הראשם החלק של מיוחדת בהוראהכאן
hvD-הגירה.

 הכוסדת( )בית שדבי לר. שבמן162
 שוטן של קפל פיטה, doblonדדבלד"ן
mvaס4 המקשיא בסהדהזת ה"מ נוסס 
 פ9*( ופס. לף נול סילוע ר'נדכאות

גבבא לו: שבת163
קש estobleאישטובל"א

 127. מס' לעילראה

נעורת לו. שבת164
 פשתן של פסולת arestesארישטי"ש

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

.)200

טצסמק לז: שבת165
 מצטמצם מתכווץ, restreintרישסריינ"ס

עתדתן לח. שבת166
 הסדררפירות cormcsקורמי"ש

 בר()שיח
 שאינה מסתבר, אבל "עתרר-. רימסה הרפוסיםברוב
נכונה.

 לס. שנת167
 tonineסונינ"ח

 מ: שבת168
 tewale Itevalelטיל"א

 מא: שבת169
 solderשולדי"ר

 113.ראהלעילסס'

 מג. שבת170
 limonsלימדנ"ש

 של בסיסה כאן וכר; במחרשה בעגלה, אורךמוסות
סרקיט.

שקרקעית מד. שבוו171
 זכוכית של בית-מנורה lanpeלנפ"א

טוכם סד: שבת172
 גלנלאופה rodeרוד"א
 פירוש מוק שם בזפתים.חסר

 8ך1-
 התהסס במקום

הצרפחן.

 מה. שבת173
 ovrezאוברי"ץ

 מה. שבת174
 perschesפירשקי"ש

 $שאא4 חיוט: של בצרפתית בעבריות כמו טלהאותה

חבושץ מה. שבת175
 )פירות(חבושים codoinzקודףנ"ץ

חידקי סו. שבת176
חריצים crensקרינ"ש

 256(. ימס' לף של סלתור

 luDranקד4"ס
טחה

אלחשת
סבבת

מצדף
לרתך

ארוכות
יצולים

 אורגמעש"
 מחטבעביות

אפרטקץ
אפרסקים
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קשת מז. שבת177
בליסטרה arbalesteארבל"שט"א

 ביף- מחחק מיהדה גן, על הטותקנת משוכללת,קשת
 )ע' ב' בלונדינים ר קסיץ. באסצטח אתלתעץ

 הצרפתית ופסלה העברית הסלה05-103[(.
 wcuballist~i. לגימת מלה מאותהמגואלות

ישתת
טךזים

גללב*תא
 מסתובבת,]מיטה[

מתקפלת

לבדק
 )מצעיםלבוים

 ליד(של
שפיטני מח: שבת181

מקצועה pleine Iplainelפליינ"א
 לצרפתית הסילתש וכן כחזוק, גורסבלונדהים
 )הנותן Sinte-PIaye de tacurne שלשתיקה
 'Miytr-LUbke. ושל '3amillscheg) של אחת(.דוגמה
 ToNer-Lo~nmazsch של המשוכלל המילקאגל
מרס

~ane 
 מהלאמת( ישירה בהשאלה הנראה וכפי

 שבכתבי- פהגרסאות אחדות הרבה. דעמאותונותן
 ליחס צורך ואק plane, אוהן לקרוא אפשרהיד,
 בלונרהים. כדעת פרובנסאלית, להשפעהאוהן

נעורת מט. ושבת182
 פשתן של פסולת arestesארישטי"ש

 שמא לפקפק, יש החשבים, בכתבי-היד חסרההמלה
 מאוחרת. הוספההיא

 תקדו( )או:ינקרו
לנקב

קישור מט. שבת*18
 שוטר פקיר, menestrelמינ"שטרי"ל

חפ"ק נ. שבת*18א
עדפה tasט"ש

נרתקת נ. שבת185
 )אלום(וריף alumאלו"ם
 המורגי גבותיסיח

 ומגפרת האשלק מנפרח בציקר
 שיטושים בו משתמררם היו וביטי-הביניםהחסרן,
 82-81(. ,ע' ב' בסינרה-ס ר'רבים.

 דיספקפיספא נ: שבת186
 המופק ריחנישמן sanbacoסנבק"ו

 יסמק שלמפסולת
)=שומשום?(

 אחד, בכתב-יד רק מופיעה היא איטלקית; מלהע
 רש"י שאץ ובפרט רש"י, של מסייושו שאינהובחר,

 הלעדם. בכח-בת סמ"ר בחותמשחמש

סגלי נ: שבת187
 סיגליתסגל, wiole lviolelתאול"א

)פרח(

לפצוש נ: שבת188
 לטפחלחבוט, blecierבליציי"ר
 בטווך רק משמשת blesser המלה היום עלבצרסתיח
 וע' לבעל-חים. פקק לגרום "לפצוע", שלהרגיל

 מדובר שלא ר(, כז, דש, )מלאכת טל"כ"אגלי
 ממש.כסחיטה

גלופקרא נא. שבת189
 )הבגד כותונתשמלה, cotקו"ט

 גבר שלהעיקרי
הבינחם( בימי-ואישה

 כאן, נקבה; מסק tcote (cottv) היא השניחההצוו"
 אף חריגה, שהיא זכר. ממץ אחרת צורה היראה,כסי
 surcot. המלה את למשל ,השווה מתנצרת היאכי

 זכר(. ממץ עלית","לבוש

 מז: שבת178
 coinzקינ"ץ

 מז: שבת179
 tornediz ץטורנמי"

 מח. שבת180
 feltresפילטרי"ש

 מט. שבת183
 forjierפורת"ר

 כתבי-יד בשני רקמצר



"לעזיםשכתאתר

בדד נא: שבת190
מעיה glaceגלצא

אפכר נא: שבת191
 )חלק אפסר chevestreקיב"שטר"א

 שנדמהרתמה,
 הבהמה אתמחשכים

 וס ס ה ת א דא
בצווארם(

נאקה נא: שבת192
 חד-דבשתיגמל dromelדרומי"ל

 אכל 688, במס' לף של מילונו במפתח סוסיעההמלה
 אחר. במקום ולא שם, לא לאחרה אפשראי

זממא נא: שבת193
 )לפי מחסום זמט, mudelמה-"ל

 בעלו- שאר אוכלב
חחם(

 צורה שודא נראה, במילותם. מציה אינהשלה
 חיה, של בפרה הבולם ,החלק ל-muwlמקבילה
 לשער גם אפשר אבל museau). היום: שלבצרפתית

 דפוס, )צורה, nb~dutus מהלט-רת הוגזרתסלה

 מותאם שהכפם מפר dmouk הים: שלבצרסתית
 החיה. פרלצורת

פני נא: זהבת*19
רסן freimפרץ"ם

 נא: שבת195
 chevecineקיביצינ"א

 שכתנא:195א
 colerקולא"ר
 גם קחמח היא אבל ארמוש פלה היא קולא"רטיאה

 ללצו. חשבוה לכן t(collan )מלשונקןבנרשית

 שתשקינהדהשפ נב: שבת196
אבזם bocleבוקל"א

 כהיפיו נק כה לקשור נב: שבת197
 אח להפשיל rebracierריברציי"ר

השרוולים
 bracierc. ברציר-א נכונה: לא גירסה ישבספרים
 -חלוק-לילה".שפירושה

מחש נב: שבתא9ו
 שבת( לענק אלא)דה"מ

 )"שאינה סיכה *81חוק5*א"שפינגל"א
נקובה",בניגוד

 שהע תלהלמחט
נקונה(

 קצהע נפ שבת199
חי pointeפיש"א

חקעדה נב: זהבת200
תועדה rcdoile IredoilleIרקקיל"א
 reilk סטן המה" את מעים עתקהבצרפת"
 ~robieul חרת מא מלשנק שמעאןתאתרו,
 ברו מויזה ושו"ת אקם . הקליפ 80א70במקום
 על מ"ךי אח-ם ובמקתעת פה כחב"הידטזאות

 *239( 1680, 957, 721, 8*3, מס' ולהלןהתלסח-

 1(. וס"ט, -ד -ז, )תהלים התג-ך עלובוזש-י

 בשיש( )דה=מ לנשופת נב: שבת201
 ששרפהפצורה,

בפצירה

שופשף
פצירה

 בנלמי( )דה"ממחט
סיכה סו8תוק8*א"שפינגל"א

 א9ו. מס' לעילראה

טיבעת נב: קשבת*20
אוכף bastelבשסי"ל

 שי8ית
רתמת-ראש

בדגר
קולר

 limedeליפיד"א

 בדפוסים.הסר

 נב: שבת202
 פזוזולים"א

 נב: שבת203
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 נג. שבת205
 peitralפייטר"ל

 נג. שבת206
 posleפחטל"א

יוק נג. שבת207
 )פעפק( ות escheleteאמטקיליט"א

עינבל ע. שבת208
 הפעמק( )לשק ענבל bateilבטיי"ל

 Ob) .)155' לף של מילונור'

 דם)וש(איעוה : נג קשבת209
שלשול, enfondreאינפונדר"א

 מע"סמחלת
 1568(. )ומס' 3ס4ו מס' לקמןעין

 כרשינץ שאניה דה"מ נג: שבת210
 וכלשולמיניישונ"ש
meneisonsן ImenaisonSI ן 

 Db) .,736' לף של מילונור'

תותרי נג: שבת211
צמד copleקופל"א

הבלא נד. שבת212
קרסול chevile lchevillelקיביל"א

)כבינתי%כבינה[ נד. שבת213
 מכבנה סיכה, noscheנושק"א

 את הסוגרת "סיכה שתו מזריק. , 596 ומס' בסילונולף
 223. מס' להלן ר' אך בצווארץ".הבגד

מטולסית נד. שבת214
רתמת-זנב posleפושל"א

מרדעת נד. שבת215
אוכף bastetבשטי"ל

 אחד. בכתב-יד רק ונמצאת בדפוסים, חסרההמלה
 האיטלקית הסלה תו קופירס"א, אחריה: כתונשם

copcrtaרש"י. מאח אינה שכמובן לסוס,, ושמיכה 

)חוטרתי%הושרת[ נד. שבת216
 דבשת haldrobeחלררוב"א

 מיוחדת היתה החוקריט שלדעת ערבי, ממוצאסלה
 507( )מס' לף של בסילונו ר' היהח-ם.לדיבור

 לר: של במאמרו גם ועיץ 53-52(, :ע' פ'ובלוודהיים
ludeo-0, significance and b~kground The 
frenchבכתב-העת philology Modern 5* שנה 

 4.י1947(.ע'

זוג נד: שבת217
 )פעמון(זוג escheleteאישקיליט"א

קופר נד: שבת218
קיפוד erigonאיריצו"ן

 נאותה heri~on שם 2278. ומס' 1593 מס' להלןראה
 גם ור' ו"אנקה". -ילא" מתרגם שונהו בכתיבמלה

 היריצו"ן(. ואנקה= ל' י"א. יקרא עלברש-י
 "קופד-, היא הגרסה סופרים" וב"דקדוקיב"ערוך"

 שקפוד לעיל, 69 במס' המובא אח סותר נראהתה
 י-ה ישעיה על ברפ"י אולט בלעו. מרטרינ-אהוא
 העניץ כל על קסד=היריצו-ן. כאן כסו מוצאיםכ-ג
 כ', כרך והמעץ חיה?" או שרץ - -קפוד מצנר: דודר'

 יוצא ברור פתרץ אץ אך 4*-48(. ע' ג'. גלילתש"ם,
 עוף. שהוא "קפוד" גם שיש מסתבר. אולםמדבריו.

 י"א: ל"ר. בקיעיה מתרגם שלש"יכמו
 בתלמוד הנקרא העוף והוא uetc~.קפוד=צואיט"א

 73,. מס' ולעיל קפופא או *219( מס' ,להלןקפוף

שלזרא נד: שבת219
 בזו זו להתנקשאינטריטתליי"ר

entreteilierברגל( )רגל 
lentrctaillierl

מסריגן
 )רתמת-חזה(ססלק

רצועה
רתסת-זנב



שבתאתר

 נח: שבת229ליחמטן נד: שכת220
 ענב bateilבטיי"ללחבוט blecierנליציי"ר

 208. מס' לעילראה 1. אא מס' לעילראה

יאלי נד: שבת221
עלוקות sansuesשנשואי"ש

 מה ר' 1ילא=היריצו"ן(. 1593 מס' אח סותרנראה
 לעיל. 218 במס'שכחבתי

 גז. שבת222
 coifeקויפ"א

 eD) 236' לוי של סלתור

 נז. שבת223
 noscheנושק"א

 לעיל ראה אך תכשיט, הטשמשת סיכה שזונראה,
 213.מס'

 נקובה ולאינהדה"ב נז. 91בת224
 סיכה espingle אא"8פינגל"

 198. מס' לעילראה

 נח: שבת230
 brezברי"ץ

 נח: שבת231
 pleine lplainelפליינ"א

ראהלעילסס'181.

 נט: שבת232
 דק )לחת להבטס, lameלס"א

 מתכת(של

כלנלא נט: שבת233
 זהב( )בחו"ד מקושט )נזר( rreisפריי"ש

 פירושים מביא הוא שם OD) ,)601' לר של מעתור
 זו. למלהאחרים

רסוקי נט: שבת234
 )בגרמנית( מגן-חזהברוש"ט-בלע"ך

brust-blech
 וגציה דחוס שכרי"ף. רש"י בפירחח רק ומצאתהסלה

 הוא כי רפ"ק מאת שאינה וברור,רפ"א-רם-ג

 בגוף שריק". "חתיכת ולא מעיל" -חחיכחמסביר
 רק אלא הלעז, פוענח לא בלונוהים שלספרו

 208(. וע'במילואים

מפרהייתא
 כתפיותסרטים,

 הגוף( על נגד)להדק

 פארימנקטא
 בד )חתיבתלבובה

 החזה, אתהמקשטת
 קשורה א י הש

 31הלעזים

עימל
 פעמון( של )לשקל

שבכה
 רן9ח עשוישביס

 זהב( )שלעיר
 מכבנהסיכה,

עריסה
עריסה

האיטני
טקצועה

טס

 נז. שבת225
 חבק ס81"06 אציהל"

חבק
)רצועת-בטן

 וכיו"ב(לסוס

אפודותי נז: שבת226
 )תכשיט נזרציץ, frontalפרונט"ל

 המצח( עלהמונח

שבכה נז: שבת227
 רשת עשוישביס coireקךפ"א

 236(. 1מס' לף של מלתור

לבד נז: שבת228
 י 1 ש )ע לכד)מצן-( feltreפילטר"א

 רק שהםמחומרים,
 ולא ביחד,כבושים
ארוגים(

 נט: שבת235
 pendanzפינדנ"ץ

 נט: שבת236
מה4טניצ"א
mostnice
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 ס: שבת 244 חונף- ובהבשרוכים
 fodrez פודרי"ץזהב(

 ולא עתיקה. לצרפתית כמילונים מופיעה אינההמלה
 כלונדהים. מצאה איפהבחר,

)שליבותיו%ש*צות[
 מדרנותחווקים,
 סולם()של

ערסה
 )באיטלקית(מאזנחם

 וצקן לח נם לכן רש"י. מאת הנראה, כפי אינה.המלה
 בשו"ת רק משתנהש שרש"י אף בתי"ו.הנתיב

 26(. )ע' פ' במנדה-ם רלתעתיקיו.

קנה ס. שבת239
w~m"ljase של אסלמוט, 1*888ט 

מאזנתם
 שלע, ביסוסים נקראים שהם כפי רש-י, רבוץלפי
 הארוך- ל"עץ "הקנה- בק ההכ"ל את להבקקשה

 1241(.)ר'להלןמס'

 הארוךהעץ ס. שבת240
קנה-המאזנחם neiel IflaielIפליי"ל

חסרו
 מכוסה א, ל ד ממ

 של )בשכבהמבפנים
 אחר(חומר

כלבוס ס: שבת245
 דו-חודי קרסטינפיילו"ן.
tenpeilon1 ltenpeillonI 

 מלטיסת אתי ברור, לא הצרפתית המלהמקור
 בשלד עץ של יתד המע-גת נדירה מלהח1ט1קחט(.

 1?(. מרישהרג.

ירדף סב. שבת246
 כותונת )מקשרית brbnieבדוני"א
tbronielמתכת( בחתיכות מכוסה 

פלישות סב. .שבת247
 לרפואהמשחה balsmeבלשמ"א

 הן balae-l )אפרפמק אסרסמת שמן בטלה:טלה
 "126(. 125 )ע' ב' בלונדהיים ר מלה(.ארה

קופסא סב. שבת248
 )בעיקרקשסה escrinאישקרי"ן

לתכשיטים(

 סב. שבת249
 noscheנחטק"א

 213.ראהלעילמס'

 סב. שבת250
 balsamoבלשמ"ו

 את בעצמו רש"י כתב 124( ע' וב., בלובדה-םלפי
 רצה אולי כתובים". סקורות .לפי בא"טלקיחהטלה

 שחד-תה המלה, של שונה משמעות על להצביערש-י
 19שם 7*2. בפס' צוהרי בא"שלקיוג שכיחהיותר
 כמרוחה, פדונר הצרפתיות בצורחה מופיעהרמלה

 בפושט.וכאן

 ס. שבת237
א"4קילונ"ש
eschelons

 ברפוסים.חסר

 ס שבת238
אישתדיר"א
estadera

 ס. שבת241
 grewe lvevelגריו"א

 ס: שבת242
 soleשול"א

פנהא ס: שבת243
 העליק )העור קות enpeinieאינפחני"א
 הבשל( של1סחע1סקח*ן

חולקת
 שבילפסוקת,

)בשערות(

עקב
סוליה

מ8ננהא
 מכבנהסיכה,

פילת
 אפרסמקשמן
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 סב: שבת251
 bendelבינדי"ל

 640(. )מס' לוי של מלזנור'

 סב: שבת252
 cuitureקויטור"א

 סב: שבת253
 brcicdבריי"ד

שרק סד: שבת260
 הפנים( )לפרכוס אודם tifinonטיפינו"ן

 מלסינית הסלה את גוזר 126( ומס' במילונולוי
.tiphynumנרקיס, או שושן מאבקת עשוי קילור 

 tiphuon. היווני ששמופרח

זכגבילא סה. שבת261
זנגוויל jenjevreיינייבר"א

 הושפעו התלמוד בדפוסי המופיעותהצורות
מהאיטלקית.

שוכתב סה. וטבת262
חלודה rodilרודי"ל
 הכסף. בחמצון כאןמדובר

263naw .ליוקטמץ סד
 ספנה talemasje אטלימשי"

 (. -170 169 וע' ב' בלונדהיימר'

 ושכפאחמרא סו: שבת264
 מרכוף תחפושת, חיקוי, אארדיפיצי"
ardcticie] IardeficicI 

 שהצורה מפני אולי "במקומנו...-. אומר:רש"י

 מגוריו ובאיזור arteficie ארטיפיצי"א היאהרגילה
 )ע' ב' כלונדהים ר' בדלי"ת. הסלה את מבטאיםהיו

.)108-106

קישורי סו: שבת265
קביים eschacesאילקצי"ש

 אבן- כמילק 3 מס' ,משמעות כקכיים כאןמדואר
 אותם מהדק והאדם גבוהים. כלונסאות שהםשושן(.
 כדי בהם משתמש או טיט, במקום והולךלרגליו

 תוספות גם ראה מרחוק. ולראות למעלהלהתנשא
 "קישורי".דה"מ

פרמי סך: שבת266
מסכה talemasjeטלימשי"א

 Db .263' לעילראה

צלצול
 חגורהאגד,

כיבא
 מזוהם( )פצעכווייה

 עמילה)פת(
 מעוננה מעוך,)לחם(
 היטב()נלוש

אלה סג. שבת254
חלה mafugc Ima~uguelמצוג"א

 ~LXXX). וע' פ' בלונדהייםר'

קדפל ס3. שבת255
 )באיטלקית("לה 18ן18חמצ"א
 המשנה על כרש"י אחד ככתב-יד נמצאת זוצורה
 תחרת היא 254(. ומס' הצרפתית הצורהבמקום

 כאן, הגמרה על רש"י בתחילת כתב-יד.באותו

 "קופל. אחרים: במקורות קיים שאינובדיבור.

 במקום "בקופל" גרסת על המסתמךמצ"א-,

)טיבותיך%טיבו[
 של )במשמעותטובה

 טובה"לעשרת
 "בלי אולמישהו"

 כלומף ת", ו ב וט
 חסד(מעשה

קילקלי
 )רתמת-חזה(סמלון

חבק
 )רצועת-חבק

 וכיו"ב( לסוסבטן

משיחות סד. שבת259
 של )כאן חוט [linoel] 011ח11לינוי"ל

 עזים(נוצת
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ליחרוך סז. שבת275זונק סו: שבת267
 )חריץ( לחרוץ encrenerאינקריני"רפעמונים escheletesאישקיליטי"ש

 Obl .)256' לוי של מילונור' הכוהן בטעיל כמו לנר, הם הפעמוניםבסוגיתנו

הגדול.

פואר סו: שבת268
 ב, ש )ע ה א ופ garanceגרנצ"א

 מפיקיםשמשורשו
 אדום(צבע

 סו: שבת269
 bramorsברמור"ש

 אהבה געיות נמלה:מלה
 עתיקה.לצרסתית

לפופי סו: שבת270
 לחתל meiloler lmaillolerlמיילולי"ר

 375(. 1מס' לזי של מילונוד

 תקומהאבן סו: שבת271
 ן, ק ת )מ ד י מ ע מ 0ת"יזחס0קונטיינ"א

 מחזיקיםשבעזרתו
מעמד(

 עתיקה. לצרפתית במילונים מופיעה המלהאין

נירא סו: שבת272
 ן י ע ן י מ )כניר liceליצ"א

 שבובמתקן-אריגה,
 עוכר(השתי

 538(. ,מס' לוי של מילונור'

סיפי סז. שבת273
 יתדות cheviles rchevillesIקיבילי"ש

 צמירתאאשתא סז. שבת274
 )כלומר מיחושים malweidמלויי"ד

ImaleveidI)קדחת 
 29,מס' יעיי ,יאה בדפיסים חסי אד כתכי-היד ברובנמצא

סיפטא סז. שבת276
מורסה clogקלו"ג
 פלורונ"ק, קלו"ג במקום קוראים מכתבי-הידבאחד

 בפרובנסאלית(. 1פורונקל tlorollcהיינו

כיפה סז. וטבת277
 )תפיחותבועות anpolesאנפולי"ש

 נוזלים( מלאותבעור,
 85(. 1מס' לף של וסילונו 96-95( וע' ב' בלונדהייסר'

תות סז: שבת278
עץ-תותים morierמוריי"ר

סריס סח. שבת279
 )צמח, ססשלאיסטניס, "050"1וישד"א

 צבע( מפיקיםשמשורשו

קוצה סח. שבת280
פואה waranceורנצ"א

 כאן )גם 268 מס' לעיל ר' garance. של אחרתצורה
 (. א גרנצ" גורס מכתבי-הידאחד

מנפץ עג. שבת281
 אריג או )סיבלפורר charpirקדפי"ך

לחוטיו(
 130. מס' לעילראה

 עג. שבת282
 ordirאורדי"ר

 עג. שבת283
 licesליצי"ש

 272. מס' לעילראה

געגועק
 געגועיםחשק,

 במילונים חסרה"סלה

 את.ערוךמיסך
 לקראתי

 ניריןבתי
נירים
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תפירות עג. שבת284
תכים pointפוינ"ט

 יחיד. של הנראה כפי אינה הצורה בדפוסים.חסר
 ביחסת-הנושא. רבים שלאלא

פירק עג: שבת285
 ממשאה( )בהמהלפרוקדישיריי"ר
aesJarJlcrן IdesJargierI 

 אפילו או descharJicr דישקריי"ר מסוג גרסאותיש
 לפי חיקק כפי-הנראה והן deschargicr, רדישקרגיי"

 בצרפתית, יותר מאוחרתצורה

פרים עד: שבת286
 לרסק"צוץ, mincierמינציי"ר

כרכר עה: שבת287
 כרפד( )או כרכר reiol IraiolIרייו"ל

 המלה משמעות האורגים. נול מחלקי אחדהוא
 סרגלכן. גזרונה: לפיהצרפתית

כתית עו: שבת288
 פגימותקיהיון,רידוישידור"א
reaoisc~ureן iredoissedurel ן 

קילור
חולה לעיןמשחה

שבלול
 ערוםחילזון

סממית עז: שבת291
 עכביש ireinie liraigneIאירייני"א

שתית עז: שבת292
סנונית arondeleארונדיל"א

 115-113(. וע' ב' בלונדדייםד'

אסיסט עז: שבת293
מדוכה mortierמורטיי"ר

 579(. ימס' ליי של מלינור'

לביתא עז: שבת294
 חלוק מעפורת, saroc IsarrocIשרו"ק

 )בגד surcot שורקו"ט גורס 786( מ9' ,במילונו,לף
 מכתבי-היד. אחד לפיעליי(

 עת. שבת295
 gludגלו"ד

 88*(. 1מס' לף של מילונור'

 עה. וטבת296
 meile tmailleIמחל"א

 בעקרא גם 1293( מס' )להלן סט. בגיטק גם כאןגם
 )כלומר teile טייל"א הגורסים כהבי-יד יש כ'כ"א,
 בשתי מדובר כי מיל"א, ואחרים הקרנית( כיבדק,

 )מס' לף של סילונו ר לזו. ח הקרובות עיןמחלות
,756.)786 

כרהטתיבא עח. שבת297
חפרפרת talpeטלפ"א

 74. מס' לעילראה

 עח: שבת298
 gludגלו"ד

 עח: שבת299
 שלוש )בעלת חצובה trepiedטריפיי"ד

רגליים(

סיב עח: שבת300
קנוקנת wedile lvedilleIויזיל"א

 627. מס' להלןראה

 עח: שבת301
 entonedoirאינטונידוי"ר

 עח: שבת302
 peloteפילוט"א

 632(. ~מס' לוי של מלונור,

דבק
 חזקדבק

בצקית
 )מחלתברקית

עינתם(

 עו:שבת289
 luzieלוזי"א

ראהלעילמס'118.

 עז: שבת290
 limaceלימצ"א

דבק
 חזקדבק

פטפוט

משפך
משפך

כדור
כדור
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 ,מוכסא(רדיאן עת: שבת303
 המכס, )עובדי רצים coransקוראנ"ש

 לרוץ(שתפקידם
 יש שבהם כהבי-היד, בכל החסרה מאוחרתגרסה

 וכדומה(. )"קסדורין- בארמית פירושיםבמקומה
 אינה האל"ף )אף רש"י מאת לעז זה שאץוברור,

 רש"י(. של התעתיק לשיטתמתאימה

סטים עט. שבת304
ססשלאיסטיס, wesdeוישד"א

שמשורשו)צמח,
 צבע(מפיקים

פותה עט. שבת305
פואה waranceורנצ"א

 בגיס"ל, אחת גרסה יש כאן גם 280. מס' לעילראה
 משובשת. היאאכל

סבכה עט. שבת306
 רשת עשוישביס coifeקויפ"א

 222. מס' לעילראה

 ארזקליפת
 של )אבקהדבע
 ן ו ל א ת פ י לק

 לעיבודהמשמשת
עורות(

 התלמוד,'אלא של המונח את כאן מתרגם אינורש-י
 בצרפת בו שמשתמשים השונה, החומר אתמזכיר
 כדי "ארז" למלה נזקק הנראה כפי מלאכה.לאותה
 "אלץ", קוראים שאנו מה הוא ספק שבלי עץ,לציץ

 גדל שאינו המקראי, הארז להיות יכול אינו אופןובכל
 מערב-אירופה.כארצות

דלובקאות עט. שבת308
 מתקפלכיסא faldestolפלדישטו"ל

צידעא פ: שבת309
 רקהצדע, tenpicטינפל"א

 ביזמם הסיד...( )ביצת פ: שבת310
 גושים matonsמטונ"ש

אדמה פ: שבת311
 טיןחומר, arzile larzillelארזיל"א

 )סס' לף של ומילונו 117-116( וע' ב' בלונדהיםר'

.)107

 פ: שבת312
 trueleטרואיל"א

 פא. שבת313
 culierקוליי"ר

 סידכף
 סיידים שלכף

תרווד
 סכו"ם( )שלכף

 עט שבת307
 ת18ט"ן

חף. פא. שבת314
 מנעול ~seredure lserredureשירידור"א

 בדפוסים.חסר

כאסר פא. שבת315
כרכר reiol IraiolIרייו"ל

 התלמוד. כדפוסי חסרה המלה 287. מס' לעילראה

מקורזלות פא. שבת316
 בעלותחדות, becudesביקודי"ש

 הדהשפה
 עברית. כמלה הנראית "ביקועו'" קוראיםבדפוסים

פאאס פא. קבבת317
 אדמהגחם glesteגלישט"א

 היא בהם, מצתה שהמלה כחבי-היד, כלגרסת
 ולפי העדרות לפי כי, מחר, הנראה דברכדלעיל.
 כל ללא כאן יש glete. להיכתב המלה צריכהגזרונה,
 שם עם השפעת-גוסלין, מעין "קונטמינציה".ספק
 מס' להלן ר' בלישט"א. bleste הוא ל-glete.נרדף

.1740.1708.1216
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תחתוניות פא. שבת8!3
 )טחורים תאנים ItiguesI 805חפיגי"ש

 תאנים(בצורת
 )מס' לף של מישנו ר' figs. פיג"ש לקרוא ישאולי

.)460

 גפניםלולבי פא. שבת319
 קנוקנות wediles lvedillesIוידילי"ש

 627. מס' להלןראה

מפספס פא: שבת320
 )שערות ד י ר פ ה ל charpirקרפי"ר

 את להתירסבוכות(,
הסבך

 130.ראהלעילמס'

ליטרת פב. שבת321
 להתאמץ ללחוץ, prembreפרימבר"א

זיגית פח. שבת322
ועגול גדול מיכל גיגית, cuveקוב"א

סריס פט: שבת323
 )קורסם?(כרכום crogקרו"ג
 2425 מס' ולהלן כאן טתרגם רה"י לטה להבק,קשה

.crog1447( 662. ,מס' או ~cro דבר, אותו שהש 

 "סטיס" הופיע שבהם קודמים. מקרים בשניכאשר
 אחד במקום wesde. תרגם הוא 304( ומס' 279)סס'
 אחד מצד crog גרסאות. שתי יש ( 1008 - 1007)כס'

gesdc-1(wesde=) שונים הצמחים שני שני. מצד 
 צהוב-כתום צבע מפיקים מקרו-ג ספק:בלי

 כחול. צבעומשהד"א

פואה פט: ועבת324
פואה waranceורנצ"א

 305. וטס' 280 מס' לעילראה

נתר פט: שבת325
 האשלגן( )חנקת נתר nitreניטר"א

חלבצץ צ. שבת326
נץ-חלב leitron llaiteronIלייטרו"ן

)חסת-ארנבת?(

תורניתא צ. שבת327
אורן ת1קפי"ן
 אורץ תורניתא לפרש ן י א ש כאן. טועןוש"י

 דוץשלוף צ. שבת328
 )?(, שרף-אלה terepine )?(טראפנ"א

 ...)?( אדמת : tere 1 ...)?(ק)?(
 את מפענח אינו ב*נדההם אחד. בכחג-יד רקמצף
 )צמח?, "חומר הדה"מ: לפי בהגדרה ומסתפקהמלה.

 הפענוחניסית לניקיק". לכביסה, המשמשחסם?(

 בלבד. השערה הואשלי

 דפרזלארמצא צ. שבת329
 מקדח forjedor רפוריידו"

 ביסף אותו מפרש רש"י שם 2448. מס' להלןר'
 470(. )מס' לף של מילונו ר' )אנקול(. crocinבמלה

מוחטץ צ. שבת330
 )נר(למחוט mochierמוקיי"ר

 קינוח של במשמעות שגורה הצרפתית המלההיום
 578(. )מס' לף של מילונו ור' ובממחטה(.האף

נישבין צ: שבת!33
 )מלכודת( לולאות חבלים, 18005לצי"ש

חלמה צא: שבת332
תפר soldedureשולדידור"א

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

שנצץ צב. שבת333
 שרוכים שנצים, esterlesאישטירלי"ש

)מרפקו%מרפק[ צב. שבת334
 בית-שחי aisele laisseleIאישיל"א

 2414. מס' להלןראה
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משק
קלשם

פומפיות
 הנסגריםארנקים bridesברידי"ש

 awnבקשרי

סלק צה. שבת337
 הפנים( )לפרכוס אודם חסתוו1(טיפינו"ן

 1(26. מס' לעילראה

 נמי )"כלי המחבץ דה"ם צה. שבת338
 ומי בתוכו הקפףונותן

 נוטפין"(החלב...
 קניפ של כלי jonchieresיולקיירי"ש

 גבינהלפצור
 בכתבי-הנד. לא אבל סונצינג ברפוסמצף

בקויאר צד: יטבת339
 לאריגה( )"סירה" בוכיאר navetaנביט"א
 איטלקיות השפעות בו שיש אחד. בכתב-יד רקנמצא
 רמלה זו שאץ כ*נדהים. וקבע . פרכנסאליות.או

 הי"ג. המאה מאז רק המתועדת nav~tc.הצרפתית

 ושטיטנימ"ט צז. שבת340
 מקצועה pleine lplaineIפליינ"א

 181.ראהלעילמס.

אטבי צח: שבת341
 בקוס כפופה חתיכת-עץ ת00!8כלואוין

 : ק שבת342
 graveleגרביל"א

 קא. שבת3*3
 cojetקדי"ט

 חדריה, שתר צורה 2030 עמס' 2*16 במס' להלןר'

coellct16421 מנכות אלא מרש"י. אינו 
 בכא מסכת על הפירחח את שהשוליםהרשב"ם,
בחרא.

 אחו-
 )מס' לף של טרללו ור' סכו(. פעירת

 )קפיס-א(. carete הגורס786(,

טרלל קא: שבת**3
גלימה ואמ8תזמנסי"ל

פטיש קב: שבת5*3
מעדר picפי"ק

סדן קב: שבת346
סדן enclumeאינקלום"א

~orn קב: שבת347
פארש martelמרטי"ל

חלודה קב: שנת8*3
חלודה lredoillel פו8601זרדויל"א

 200. סס' לעילראה

פטפוטי קב: שבת349  )בעלתחצובה trepie(iטריפת"ד

 צב: שבת335
 tk)rcheפורק"א

 צג. שבת336

פקק
 חצץחול,

 מים( בהם)שנתערבו

ביצאתא
 קטנה( )סירהסירונת

 קב: שבת350
 coinקוי"ן

 קב: שבת351
מכחש fosoir lfossoirlפח8ף"ר

 70. מס' לעילראה

עונשין קג. שבת352
 עשש crfispele (crespeleIקרישפיל"א

 ברור. זאת עם במילותם המלה את מצאנולא
 מנד ולהלן *8 מס' לעיל )ר -מסולסל- בירקשמדובר
 היום קוראים שאנו מה עהוא מאוד. וסביר1206(,
 בלוסשייט 258(. סס' לף, של במילונו וכךעולש
 על מהמעמת וכהפלה להמח, יש צמח-. מק -סתרכם
 הראשונה.ההברה

טפתם
מרץ

פרא
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 שביתא כיקדה"ט קג: שבת353
 לטינית ח[81[לטי"ן

גלשורי קג: שבת354
 )של סימנים calateresקלטירי"ש

נישוף(
 שנשאלה shar.cteres המלה זו הנראהכפי

 שפות בהרבה משמשת היום רצד ללטימת.מהדורת
 )ב( אותיוה כתב. סיטמ )א( סוכנים: כשניחירופה

 בכך. קושי לראות אק אשי. דהינו ההוי.סיטמ
 הנכונה הלט-מח לנבי משיבש בוזש"י9ודווסח
כדייתה:

 הו-
 סיים של -בלטינית בעצמו אוטר הוא

 של דמהברת משק ~שר מינקה.)בדסקים:
 בימי- ביותר טהורה היתה לא שכידועהמשכמים,
 ש-$calalt להסביה רוצה שרש-י ובפרסהבינים.

 הן. אחד כמהנא1"גלטורי"

סמא קד: שבת355
 )העשוי צהובצבעאורפימינ"ט
orpimentגפרי( מזרניך 

 ר זהב". -צבע פירחית הרכבה, לפי הצרפתית.הסלה

 1(222. מס'להלן

"יתר
 )עשף אדוםצבע

 העופרת(מתחמוצת

עפצים קד: שבת359
 טפילים )גמעלים עפצים 88108גלי"ש

 קד: שבת356
 אמיני"
minieIminiel 
 1259. מס' להלןראה

קומא קד: שבת357
 א"( )שלשרף gomeנום"א
 נזרק, מאותו הן הצרפתית והמלה הארמיתהמלה

 העתיקה. טטצרים הנראה כפישטוצאו

חרמש קד: שבת358
 )העשף שחורצבעאדרימינ"ט
adrementגפרתית( מנחושת 

 אצל מצר וטשמעותה המלה על מפורסהסבר
 כאן בתוספות גם ועטן 59-54(. ,19 ב'כלמדהים

 דה-מ ים. בניבון ובעיקר -שיחור-דה-ם
-קנקנחום-.

 קד: שבת360
 adrementאדרימינ"ט

 358. מס' לעילראה

 קה.. שבת361
 liceליצ"א
 272. מס' לעילראה

 קה. שבת362
 llistal ש5[1לקשט"א

 נמצאת ואינה בלבון אחד בכתב-יד המופיעההסלה,
 שאינה משער. ובלונדינים מרש-י. אינהברסוסים.
 )א65(. פחכנסאלית או איטלקית אלאצרפתית.

 מראניח קה. שבת363
 השתי, חיט )קצה?וד piece אפייצ"

 עלית לכובדהנקשר
 הנול(של

 סדמיק המסהברת בטעות, כאן רשום התלמודנדפוסי
 )מס' במילתו לף פיצ-א=פהצא. במקום *36(מס' לה* 361 מס' לעל )ר lice ליצ"א בכחיכתן,המלים

 הוא hce. הגרסה את מחזק 631( סס' גם ור786
 הגרסה את גם משנץ, שמשק ר' חוטפות לפימביא.
 Ipen~e רעום: של )בצרפתית pancפ-נ-א

 פיצ-א. כגרסה לראות אפשר שך קרובה,במשסעות

פהצ-
 א. פ"נ" עם ליצ-א של בלבול א

כירא קה. שבת364
ניר liceליצ"א
 272. מס' לעילראה

טצתןתא קה. שבת365
)במתקןדולחהליאיי"ש

 הגברים( שלהטווייה ו ו8שו1
 במהדורת רק חלא בכתבי-היד. טופיעה אינההטלה
 רש-י. מאת שאינה ומכאן ,לימי-ש(.סונצינו

 יחנן אך שאש. כסימן המלה את השאירבלונדינים

 האלק(בעלה

שיאור
 שחורצבע

מרה
ניר

אימבט
 אמרהשפה,
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 5"1ו(, שלי: הכתיב חרטת )לפי כ-5[8[1שמדובר
 שלו ההכנה בנתרות דווקא אותה מזכירשבלונדהיים

 מתקן להפעלת מוט והוא שלנו. 366 מס'לנבי
 הטועיה. מתקן גם הנראה וכפיהאריגה,

 מצוביחאדה"ם קה. שבת366
 )במתקן דוחפהפריש"א
preseIpresseI הנשים( שלהטווייה 
 במהדורת יק אלא בכתבי-היד, מופיעה אינההמלה

 רשיי. מאח שאינה ומכאןבומברג,

מגדל קו. שבת367
 לשמירת מזנון mestierמישטיי"ר

אוכל
 . )ו[ מס' לעילראה

הילמי קח. שבת373
 מלחמי salmuireשלמויר"א

 שימורים()של
 . 30 מס' לעילראה

קשורך
 חולה לעיןמשחה

כוסילתא
 דם( )להקזתאיזמל

כוסכרתא
IaillendreIכוסבר 

 3*(. )מס' לוי של ומילונו 68-67( וע' ב' נלזנדהייםר'

 aillendre, גזדס בלונדהיים 38(. וע' פ' בלונדהייםוכן

 כתבי-היד. עדויות לרובבניגוד

גרגירא קט. 21בת377
אורה oruge loruguelאורוג"א

 כן- היזם והמכונה ל"ט ד. ב' במלכים המונאצמח
 זר' o[tlglule. כסוכן לתקן יש א' בבלונזוייםחרדל.

 LXXXV). וע' פ'בלונדהיים

 קט: שבת378
 malanzמלנ"ץ

 5. מס' לעילראה

 קט: שנת379
 [0(וסקפוליו"ל

 קט: שבת380
 roncesרונצי"ש

 . 100 מס' לעילראה

 קט: שבת381
 saljeשלי"א

 קט: שבת382
 01[01קפוליו"ל

 קח. שנת374
 luzieלוזי"א

 8נ1.י"הלעילמס'

 קה: שכת375
 flemieפלימיא"ה

 קט. שבת376

 קז. שבת368
 cuitureקויטור"א

מורפא
מזוהם( )פצעכווייה

מפיץ קז: שבת369
 ביותר זעיריםחרקים seironsשיירונ"ש

 הגבינה?()אקריות
 טתוך הלועזית הסלה נהפכה סונצינו מהסרחמאז
 העניץ. מחמת "שירכן" העברית למלהטעות

כשותא קז: שבת370
 שממנו )צמח,כשות homlonהומלו"ן

 הבירה( אתמכינים
 [51(. 1מס' לוי של מטתור,

פטריות קח. שבת371
פטריות 2["601בוליי"ץ

 130-129(. בלונדון-מב')ע'ר'

 הגוףכנפי קח. שבת372
 )הגדולות(נוצות 5סוחט1קפלומי"ש

 הקטנות הנוצות גזרתן(, ומאותו מבפלוסהלהבדיל
 הגוף. כל אתהמכסות

חמסין
פצעים

יועזר
 נענה שלסוג

הנים
קוצים

 חיוראמרוא
 )צמח(מרווה

פזתנק
 נענה שלסוג
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אוציא קט: שבת383
)גרגרנית חילבה fenogr(iפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

תחלי קט: שבת384
שחלתם creson lcressonIקרישו"ן

אפשיחה קט: שבת385
 לדלל לגזום, esenbrajierאישינבריי"ר

 כפלה קסמת עם ענף, branJe=branche.מלשק
 מסביר, לף רפאל דיסימילציה. מחמת אחת חתפלח
 ר לצפות, היה שאפשר כפי esbranjier כאן איןלמה

  275(. )מס'במילונו

גובי קט: שבת386
קטעים )5ח0(ת0[,טרונצונ"ש

טבלת קי: שבת387
פעמון eschelete אאישקיליט"

צבתא קי. שבת388
טינליי"ש

~tenilies) 
ltenaillesl צבת

 עיצור. מעץ הוא י1 והצירוף 8, האות עלההטעמה

 גופנאעמר קי: שבת393
כותנה cotonקוטו"ן

 26. מס' לעילראה

אסלא קי: שבת394
 לסלאלוואי, aloenאלואי"ן

 60(. )מס' לף של ומילונו 78-77( )ע' ב' בלונדהייםר
 ללטינית שעכרה 8106. היוונית המלה היאאלוואי

 חסל המקראי אהל של הנכל הזיהוילצרפתית.
 רבות, כסיות מציג התלמודי עלואין( )אלווץ.אלוא
 בספרי וכן למיניהג ובאנציקלופדיות במילוניםר'

 בצרפתית ובתלמוד. במקרא הצומח על פליקסיהודה
 בין בערבוביה לפעמים נתקלים ימי-הבינהםשל

aloenלבץ aloisne '630(. מס' להלן )ר 

מרפי קיא. שבת395
לחלוץ desjalcierדישילציי"ר

 לרופף הכוונה כאן אבל נעליים, לחלחן במלה:טלה
 ר בשינים. מדאי יותר דבקים שהיו החניכיים,את

 המס' *31, בטעות במפתח - 204 )מס' לוי שלמילונו
 בלונדהיים,(.של

סבכה קיא: שבת396
 רשת עשוישביס coifeקויפ"א

 222. מס' לעילראה

 קיא: שבת397
 pendanzפינדנ"ץ

 קיב. שבת398
 5010שול"א

שלאכא קיב: שבת399
זרבובית bro~onברוצו"ן
 (. 187 1מס' לף של מלתוי

פפיק*א קיג. שבת400
 415010,פיישול"א

~faissoleI 
 רצועה

צלף
שיה-צלף

 נילאנביא
שריף

 רישקאכורכמא קי. שבת391
 מזרחי )קורסם?( כרכום אוריינטי"לקרו"ג

orientelcrog 

שבשמתא קי: שבת392
 )גרגרנית חילבה fenogr(iפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

חומץ
 כתפיותסרטים,
 הגוף( על בגד)להדק

כף
סוליה
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 ותחחת עליק כובד קיג. שבת401
 שסדים ensoblesאינשובלי"ש

 שכורכים הגלילים. הם התחתון והכובד העליוןהנונד
 של מילונו ר האורגים. בנול השתי חוטי אתעליהם
 425י.לוי1מס'

עמתתם קיג. שבת402
 teliersטילייר"ש

. 
 אריגהמתקני

 ,בד(. tcileמלשק

עמתיפ קיג. וטבת403
 קרשים מוטות, reiles Ireilleslריילי"ש

 הנ"ל הלעז את 402 למס' מוסיף מכתבי-הידאחד

 אחר בכתב-יד אותו...": קורץ "ובמקומיכציון

 רילי-ש, הגרסה טילייר"ש, במקוםמשיעה.
 להניח, צריך כך אם מלתנו. על מצביעהשלכאורה
 ססרמים במיס" הפשוע האריגה מתקן אתשכינו
 קרש-. מוט, " הרגילה שמשמעותובשם,

אדמה קיג: שבת404
 טיןחומר, arzile larzilleIארזיל"א

 31. 1 מס' לעילראה

 גיליתאת קטז. שבת405
 החדשההכריתאיונגילי"ש
ewangileslevangilesI 

 הוא: היווני, המקור לפי במלה. מלההתרגום

 חי על הסיפורים ארבעת והם הטובות.הבשורות
 בתלמוד, הפסקה החדשה. הברית עיקר שהםהנוצרי.

 שחפת מהדפוס הושמטה עליה, רש-י של פירושועם
 אלא אותה פוצאים ואין הנוצרית,הצנזורה

 תמסכת, בסקי  לפעמים הסתרס הש"ס"בךחסדונות

 על טצביע שרש"י ברור, השלמות. במהדורותאו
 גליק" -עץ או גליל" "אק בין המליםמשחק

 - אוץ של - חיבור כלומר - "גיליק1במשטעוח
 הישנק אוומלית ובין עוץ"( "של או חמס"כלומר

 הצרפתית. כמלה ניכריםשעקמותיו

לברץ קיח. שבת406
 )מצעיםלבדים Iiltresפילטרי"ש

 לסד(של

 קיט. שבת407
 aldestol] לפלדישטו"

 קכ. שבת408
 mantelמנטי"ל

אונקלי קכ. שבת409
 רחבלבוש sarazineשרזינ"א

IsarraLlncl
 זה פירוש מחזק ורש"י ערבי, ולבוש(כמשמעו:

 בלו1דהיים ר הלגוש, של הערכי השם אתכהוסיפו
 אינם עתיקה לצרפתית המילונים 2. הערה . 144 ע'פ',

 התואר. של הזה השימוש אתמכירים

קלבסה קכ. שבת410
 מרופד מקטורן ganbcisגנביי"ש

 Iganbaislן
 97. מס' לעילראה

חלוק קכ. שכת411
 כותונתגופיה, chemiseקמיש"א

 האחרונים החרות עד הבשרי עור על שלובשיםהבגד.
 ארוכה. כותונת מעין הגוף על לובטכםהיו

ספרקץ קכ. שבת412
רצועה feisole lfaissolelפיישול"א

 כחבי-יד. כמה שנורסיט כפי לקרוא, ישאיי
 מדובר שכאן בפרט ברבים. reisolesפישולי-ש

 כד, הנראהירצועות כפי שהם ספרקץ'..ב-שני

 הרגלייםן ע4שכורכים

אנפילייאות קכ. שבת413
 )כמין בתי-רגלחם chalcesקלצי"ש

 מבד( עשךיםגרביים
 204(. ,מס' לר של מעונור'

פרנוד קכ. שבת414
 בתי-ברכיים jenoilesיינוילי"ש
ljenoillesI

 במפטמם. מצרה המלה אץ זו ובמשמעות זובצורה

 מצמה ה-ן ניניה-ירי"ש(: 5(ז(1[[0חטנ בצורח אםגי

תנשיא
 מתקפלכיסא

פקטורן
גלימה



 זו. פרסה להשזיף אפוא ואפשר כהבי-הןר,במחצית
 786(. )מס, לף של סילוער

פרגוד קכ. שבת415
 מכנסי-ברכייס knihosesקניהושי"ש

 אשכנז"()"בלשך

סחרך
 משוץ( )אומתכווץ

נר
טמרה

קורנס
פטיש

אפיקטףזץ קכג: שבת425
 הקאהסם restריש"ט
 של אימה ולכאורה אהד, בכתב-'ד רק מצף""מלה
 לצרפתית הגדולים במילומם מופיצה אינהרש-י.
 מים בכל סימוכץ לה מצא כ*ודהים אבלעתיקה,
מקושת.

 מחרשא שליהר קנג: שבת426
 מחרשה של קנקן coltreקולטר"א

 את הפולחת)היתד
הקרקע(

 252,. )מס' לף של פקתור

ווצעא קכג: שנגז427
 אצר doledoireדולידיר"א

 גרון()מעין

סר קכד: שבת428
מכחש fosoir lfossoirlפח8ף"ר

 70. מס' לצילראה

וכבדץ קבר: שבת29*
 )מצעים לבדים feltresפילטרי"ש

 ליד(של

מאבדות קכד: שבת30*
 פטאטאים escovesא"שקובי:ש

13*(. )מי לר של סילוק ר' ewobts. לקרוא צףךאמי

רעפים קכה. שבת431
רעפים tiulesטיולי"ש

גשש
מנה

 פינס( )או:פעם
 )צמח(טילם

פגר*פח קכב: שבת419
יעה 8681יwadil 1ח-"ל
ראה

 לה*
 1093. מסו

דחת קכב: ועבת420
את-חפירה פסקפיל"א

פ6ז
קלשם

כוש
פלך

כרכר
כרכר

שוקצא
חוד

 קכח. שבת432
 menteמינט"א

 קכח. שבת433
 rudeרוד"א
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צחרי קכח. שבת434
 )צמח(צחרה sadreeשדריא"ה

 מאותו הצרסתית והמלה הארמית שהמלהברור,

 סלת- זה לצמח משמשח היום של בצרפתית הן.מוצא
 sarritilc.ההקטנה

צתתי קכח. שבת435
 נענה שלסוג 1ס011קפוליו"ל

אבריש קכח. שבת436
 )?(איזוב esbeאישב"א

 את בו רואים יש קשה: "אברתא" הצמחזיהר
 בו הרואים ויש הפפירוס, נוצר שטמנו הסוף.הגומא,
 בעתתי: רפ"י של תרגומו גם האיזוב, ממיניאחד

 ביוונית-לטינית. hysopus מן esbe גזרכלונדהיס
 על גם אבל "אחוב". מהעברית נשאלת מלהוהיא
 55(. וע' ס' בלונדהתם ר חולקים. יש זוגזירה

 קכח. שבת437
 sadreeשדריא"ה

 434. מס' לעילדאה

 קכט. שבת438
 15ט6בוי"ש

 134-132 ,ע' ב' בלונדהייסך

 קכט. שבת439
 דם( )להקזת איזמל aemieפלימיא"ה

שפטי קכט: שבת440
 במובן: )כאןשפם gernonגירנו"ן

Iguernonlחיה( של פרצוף 

מלפפין קכט: שבת441
לחתל enmeilolerאינמיילולי"ר
lenmaillolerl

 ומס' 1224 מס' ולהלן 375( )מס' לר של סן*טך

.1533

טווסך קל. שבת442
 )באיטלקית(טווס pagoneפגונ"י
 מאת שאינו וברור. אחד. בכתב-יד רק נמצא זהלע,

רש"י.

יקש קל. שבת443
לקדוח forjier רפוריי"

 470(. 1מס' לוי של מילתוי

קלבא קלג: שבת444
שרף-עץ resineרישינ"א

 פירוש בחוך מופיען הלועזית שהמלה רק לאבאן
 שהוא זרותה. את המציין הגרשיים סימן בלירש"י
 נוסח בתוך במעות שזלפה אפילו אלא שכיח,דבר

התלמוד.

חספניתא קלד. ובבת445
 שבה צרעת, מיןאוביידר"א
aubeidre(?)1 1 מתבקעות הפנים 

 בכתבי- אבל המלה. את בלונדהיים פענח לאבספריו
 בבית-הספרים השמור בעזבונו. שהשאירהיד.

 את מביא הוא בירושלים, והאוניברסיטאיהלאומי
 הצרעת כי )לכן(. aube מלשק aubeidreההשערה
 טשסט סצטס הוא השאר בין העור. אתמלבינה
 שבו (Apuleius). אפוליאוס הלטיני הסופרמכתבי
 )מ-atbedo albedinem ,ה מסוג למחלה קוראהוא

 אחד או - הקושי albedre). בצרפתית לגזוראפשר
 לצורה, מצפים הינו לא רש"י שבימי הוא. -הקשיים
 יותר. מאוחרת הנראית ל-ט. הפכה ה-1שבה

גרפץ קלד. שבת446
ציציות fernjesפירניי"ש

 הצורה אח בלונדהיים העדיף למה לי, ברורלא
ternjesעל frenJes ,)למלה קרובה שהיא 'פריניי"ש 

 lianges. ימינושל

נדיף קלד. שנת447
לנפח enfler ראינפלה'

חשי
 )צמח(צתרה

יוכה
אשכרוע

כוסילתא
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ניפוותא קלד. שבת448
רחת wan Ivanlו"ן
 מגש בצורת לנפותה, התבואה את סרקירים שבונלי,
 יריות. שתי בעל נצרים שלגדול

מעף קלד. וטבת449
לנשום [8ח"81 ראליני"

 76-75(. )ע' ב' בלונדיניםר

לשורקיה קלד. שבת450
להחליק eslaurjier ראישלאוריי"
leslorjierl
 האל"ף הימצאות אבל eslorjier. כתבבלונדהחם

 הלטיני והסקור כתבי-היד בכל הף-ולסני
exlubricareהדיסתונגה על לדעתי מ?ביעיס au או( 

 rorge - *faurga - .fabrica בהשתלשלות כסוטס(,

 מביא הזה, לנזרק 64( )מס' ערך המקדיש לר.רפאל
 כגק ט(, )בטקום ע נשארה שבהן צורות, של רבמספר

.lovcrjier

פיהק קלו. עשבת451
 לפהק badeilier lbadaillierlבדייליי"ר

 דה"מ קפ"ט e~o דעה יורה טור על יוסף ביתר'

 שלנא, דפס של נ"ה ודף כאדם..." ומירש-י-ומ"ע
תר"ס(.

מפורבל קלז: שבת452
מרופד feltrezפילטרי"ץ

 כעוד. 429 מס' לעיל ר' ,לסד(, reltrcלשק

משטרת קלו: שבת453
מסננת estende אאישטינד"

 של זרבוביתו על הנמתח אחר חומר או בדבצורת
 את רק מביאים עתיקה לצרפתית במילוניםכלי.

 "מיתות".המשמעות

 שרסקלנסא קלח. שבת454
 מתקפל כיסא 8101*1416פלדישטו"ל

סייאנא קלח: שבת455
 לסד שלכובע feltrinפילטרי"ן

כשותל קלט. שבת456
כשות homlonהומלו"ן

 370. מס' לעילראה

 שכרמשתלין קלט: שבת457
 )שכר( לבשל bracierברציי"ר

 את להבק כדי במים השעורים את לשרותכלומר
הבירה.

קמחים קלט: שבת458
 עובשכתמי jeines tiainesIייני"ש
 נגזרה שהמלה מסביר, במילונו(. 16 )מס' לוירפאל

 כעק מוסיע שהעובש מפני "לבן", canus.סלטיניח
 2026. מס' להלן גם ר קטנים. לבניםפרחים

אינומלין קלט: שבת459
שיקף ח0180קפוישו"ן

 61. מס' לעילראה

 קלט: שבת460
 אגוטידור"שבריי"ש

agotedorsbrcis 
agotc~ursI Ibrais 

 כשהוא בסים. השרויות שעורים של בנוזלמדובר.
 נסרר הוא ואז כלי, אל מכלי העירוי בסוףמטפטף

 למלאכה חשש יש הראשנן. בכלי הנשארתמהפסולת
 את מתקן 132-131( )ע' ב' בלונדהיים בורר.של

 שתי הזה בלעז ורואה ספרו של הראשון בחלקהכתוב
 אגוטידורי"ש פסולת, breis, בריי-ש נסרדוח:מליס

.agotc~urcs.התיקף אם ספק, לדעתי טפטופים 
מוצדק.

ממחי  קם. שכת461  )בנוזל( לערבב destenprer רדישטינפרי"

נשתות
שעורי-בירה
מטפטפות
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שחלחפ קם. שבת462
 שחליים creson lcressonIקרישו"ן

אמיתא קמ. שבת463
נענה menteמינט"א

ניניא קמ. שבת464
נענה menteמינט"א

 דפוסי וברוב בומכרג כמהחרת כתבי-יד, בכמהחסר
 שורות כמה כי מיותר, נראה התרגום )ובאמתהתלמוד
 וכאן mente, הוא ש"אמיתא" מוסבר, מזהלמעלה
 כיחיא"(, אמיתא? "מאיכתוב

חילתית קמ. שבת465
חלתית lazreלזר"א
 הנקרא צמח, של משורשו הטוסק שרף היאחלתיח
 חריף, שריחו fwtida ,assa שלטינית חלתית תאגם
 ולרפואה. לתבלץ בו משחמשיםוהיו

 ירקאדה"ב קמ: שבת466
 )?( 8ישא cerfoilצירפוי"ל

 יותר פועליו אלא לפטרוסיליק, הדומה צסחהוא
 את לתרגם באה הצרפתית המלה איןרחבים.
 את הסרר ירק של שגמא לתת אלא"ירקא",
התיאבק.

 בצועיליבצע קמ: שבת467
 בכסיסה morsilantמורשילנ"ט

1ImorsillantI ן 
 במשמעות פיעל של פודל בינוני היא הצרפתיתהמלה
 במקום להצית אסשר . חתיכה" אחרי חתיכה-לנשוך
 נוהג אינו שרש"י טאחר - כלונדה-ם של זוקריאתו

 - שם-הפועל בצורת אם כי פולל להביאבדרך-כלל
 תואר-הפועל morsilons, סורשילונ"ש הקריאהאת

 rccutolts .)81על-דרך

מכבש קטא. שבת468
 בגדים( )לגיהוץ מכבש prcscפריש"א

 ן prcsseIן

אימום קמא: שבת469
 תבניתצורה, lbrmeפורמ"א
 לשמור כדי הנעל, בתוך ששמים בתכנית. כאןמדובר

 את זה לכלי קבעו הלשק מחדשי צורתה: את לתקןאו

 יש ד', כ"ו, כלים המשנה גרסת לפי "איסום"השם
 של מישנו ראה סתר. מעות הנראה כפי בגמרהכאן
 471(. )מס'לף

אוד קמג. שבת470
 חתייהשפוד ח80זס!פורגו"ן

 470(. ימס, לף של סלתיר

אפונץ קמג. שבת471
 צמחים, )סוג בקיות jeses ljessesIיישי"ש

 האפונה( אתהכולל
 (. 162 וע' ב' בלונדהיםר

 קמך: שבת472
 prunetiפרוני"ש

 קמד: שבת473
 codoinzקודוינ"ץ

 קמד: שבת474
 cormesקורמי"ש

 lbb. מס' לעילראה

 קמד: שבת475
 jardonsירדונ"ש

 chudons חתינו קרדונ"ש, הגרסה כתבי-ידבכמה
 סלים בהרבה כסו כאן, "4 110(. מס' לעילנראה
 שהחלה ה-0, של בתעתיק היסוס רה"י. שלאחרות

 מדגיה אותה שהביא הארוך, במהלךל-התרטב".
 כשי"ן. להגייהכקו"ף

מפצע קמה. וטבת476
 לטפחלחבוט, blecierבליציי"ר

 ח18.ראהלעילמס'

פגעץ
שזיפים

פרישץ
 )פירות(חביבים

עחררץ
 העחררפירות

קהלכם
 קררה שלפירות
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קומשכן קמה: שבת477
רגזן comtonקומטו"ן

 הש התלמת-ת שהמלה בפירוש. מציין רש-יבאן
 היא הנכונה הנרמה ואמנם לעז". "לשוןבעצמה
 אלא "קומסק", ובצרפתית "קומטין"בארמית

 קוראים מלנא בדפוס ביניהן: התבלבלושבדפוסים
 ברש"י המהחיל ובדיבור "קמסק" התלמודבנוסח

 שבני להעיר, ראף הושמט. עצמו והלעז"קוטטץ"
 על התלמוד במאמר ספק. בלי שמעו רש"י שלדוח

 הנכונה הגרסה הנראה כפי כך - ו"הגמון""קומטין"

 שכהם הצלב, מסעי של הד מבריה. על המשתלטים-
 שבארץ- הקודש ערי כיהודי שמות הנוצריםעשו

 239(. ,מס' לר של מילונו רישראל.

למיכרז קמו. שבת478
לנקב poindre אפוינדר"

מחתך קמו: שבת479
 לעגל redonier IredognierIרידוניי"ר

 שיכנס כדי מעוגל, שיהיה עד הקנה את לחדדכלומר
 לקרוא צריך אולי החבית. נקב כוצךכדקק

rodonicr'12*1(. טס' להלן )ר 

לברץ קמו: שבת480
 )מצעים לבדים l'eltresפילטרי"ש

 לסד(של

 בבלחתא כיפי דה"מ קמז. שבת481
 קפלים froncesפרונצי"ש

 480(. ומס' לוי של מעתור

מחגררץ קמז. שבת482
לגרד graterגרטי"ר
 "גרסינד! "גרטי"ר": במקום בטעות, מובאבדפסים

 של מילונו ו" "גרסי"(. מעבר: נוסח היה הנראה)כפי
 498(. ,מס'לף

מגררת קמז. שבת483
 קרצפת, lestreilleI "11ם[(05אישטרייל"א

מגרדת

בפרקה קמז. שבת484
 שמוטה esloisiede אאישלוישייד"

 יצאה שעצמה דהיינו שנקעה, כרגל או בידמחבר
מפרקה.

טגררת קמז: שבת485
 קרצפת, estreile lestreilleIאישטרייל"א

מגרדת

לפופי קמז: שבת486
 להתל enmeilolerאינמיילולי"ר
Icnmaillolerl

 44. 1 מס' לעילראה

דיילך קמח. שבת487
 שוטר פקיד, menestrelמינישטרי"ל

)התה( ליהשביך קמח. שבתאא4
לשמוט esloisier ראישלוישיי"

 484. מס' לעילראה

מראה קמט. שבת489
ראי miredoir רמירידוי"

 קנ. שבת490
דישקומברימינ"ט
descombrcment

 בץ המשותף על להצביע הנראה כסי רש"יכוונת
 "פיקוח "פקח": הנזרק של השוניםהשימושים

t~tVD1מפקחר, "יץ גם ואולי הגל" את "המפקח 
 להלן ואף שם כתבי-היד, בכל כמעט שהגרסה,מחר,
 וכלומר במי"ם 1138, ומס' 744מס'

aesL1)n~brcnlcntולא desconbrement ,)בנו"ן 
 )כגק זה מסת במלים רש"י של הכתיב לדרךבניגוד
 ולהלן anpoles, 277 מס' cnpcmic. )4נ מס'לעיל
 prembre לפנינו גם יש אולם 11,יס1ק011ט(; 1601מס'
 של מאוחר תיקף כאן קרש או 1321. סס',לעיל

 תקופת של סיטן בכך לראות שצריך אומוסרים.
 6 לפני מוגשם ככר כשהמעבר ל-נם, מ-6מעבר
 9. לפני הושלםוטרם

m~D
חילוץ
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קש
lestraimI קש

אביסנא
כובד

כסלים
 )השריריםכסלים
 הירך שלהפנימיים
 לכליה(סמוך

חילפי
סרפדים

קורקבן
 השלישי )החלק המסם cenpeilצינפיי"ל

 מעלי-הגירה(בקיבת
 . 1 1(6 מס' לעילראה

קליבוסת קנב. שבת496
מותן hanchcהנק"א

פורסי קנך. שבת497
 שוטרפקיד, menestrelמינישטרי"ל

עששיות קנד: שבתח49
 עשתותגושים, masesמשי"ש

יתד קנה. שבת502
 זיז וו,יתד, chcvileקיביל"א
Ichevillel

פריצות קנו. שבת503
 לחרוג מהדרך, לסטות cswcierאישויי"ר
IcsveicrI,גדר לפרוץ מהקו 

מכבנתא קנו: שבת504
 סיכה espin~lcאישפינגל"א

 מלה כאן יש ובאחדים חסרה. המלה כתבי-ירבכמה

 223 213, מס' לעיל ,ר' noscilc נוש""אאחרת

ועוד(.

ייסתנא קנו: שבת15(5
 משאת מנה,אמינישטרישו"ן

[amenestraison]amenestrison 

 62. ומס' 48 מס' לעילראה

 מחרשת שליתד קנז. שבת506
 מתרשה של קנקן coltreקולטר"א

 את הפולחת)היתד
הקרקע(

עירובין

 קנ: שבת491
 estreimאישטריי"ם

 . א12 מס. לעילראה

 קנא: שבת492
 ensobleאינשובל"א

 11י4. מס' לעילראה

 קנב. שטת493
 fiancsפלנק"ש

 1477. מס' לקמןעיין

 קנב. שבת494
 ortiesאורטיא"ש

 קנב. שבת495

 ImassesIן

כתיתא קנד: שבת499
 פגימותקיריון, ארידוישידור"
redoisedure[redoissedure] 

עפצים ג. עירובין507
 טפיליים )גידולים עפצים galesגלי"ש

גוולקי קנד: שבת500
 האלון(בעלה

שקים taschcsטש,קי"ש
 הבולט לחי דה"מ ה. עירוביןח50

 תומך( )עמוד אומנה pilcrפילי"רחבק קנד: שבת501
 התסננה אחרי מקנסה התלמודן בדסוסי חסרההמלה )רצועת-לטן חבק ccngic אצינגל"

 לו...". קורין "וכאן כתוב: ולפניה העמוד.שנסוף וכיו"ב(לסוס
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סיעתא ח. עירובין509
 זיז וו, יתד, chevile lchevilleIקיביל"א

 ח: עירובין510
 chcvilesקיבילי"ש
(chevillesl

 ט. עירובין511
 apostאפוש"ט

 (. 101 )ע' ב' בלונדהייםר'

 יט. עירובין519
 fancפנ"ק

 *45 מס' לוי של סלתוי

 כא. עירובין520
 ranperרנפי"ר

 של ו:סשמעות  שהוא "לזחול", בלונדהיים כדבריולא
ramperימינו. של בצרפתית 

תפוס כז. עירובין521
 )אחדקשת-האוכף ar~onארצו"ן

 החלקיםמשני
 המהוויםהמקבילים

 האוכף( שלדאת
 רש"י פירוש של פסקה באותה פעטחם מוסיעההסלה
 בכחבי- אבל בומברג. מהדורת סאו התלמודבדפוסי
 אחד, כתב-יד מבשולי חוץ איננה, לנו הידועיםהיד
 105(. )ע' ב' בלונדההם ר' אחת. פעם רק שםוגם

קיוהא כז: עירובין522
חמיצות egrum laigrumIאיגרו"ם

 67-65(. וע' ב' בלונדהייםר'

פעפועין כח. עירובין522א
קקול"י
ארמי". "כלשון מלה היא כי ללעז, בטעותנחשב

 כח. עירוכין523
 jotelesיוטילי"ש

 כח. עירובין524
 polpierפולפיי"ר

גודגדניות כח. עירובין525
 כוסבר aliendre laillendrelאליינדר"א

 376. מס' לעילראה

כשות כח. עירובין526
כשות ח10חוסאהומלו"ן

 370. מס' לעילראה

יחידות
זיזים ווים,יתדות,

לבוד
מסונף

 היקשיט
בונן

מטפט
לטפס

עמוד ט: עירובין512
 תומך( )עמוראומנה זיונךפילי"ר

 ע. עירובין513
 adrementאדרימינ"ט

 358. מס' לעילראה

 יד: עירובין514
מזנומישטיי"ר
mestier

 . 155 מס' לעילראה

 יד: עירובין515
 (00קו"ט

 189. מס' לעילראה

 יד: עירובין516
 salmuireשלמויר"א

 30. מס' לעילראה

ארוכות סו: עירובין517
 קרשים לבזבזים, espondesאישפונדי"ש

 לאורך המיטה()שבשפת
רבקות יז: עירובין518

צמד copleקופל"א
 כתבי-יד. בשני רק נמצאת הצרפתיתהמלה

קנקגתום
 שחורצבע

מגדל
 אוכללשמירת

סרבל
 כותונתשמלה,

הילמי
 )שלמי-מלח

שימורים(

פעפועק
)סלקה?, סלקמין

 ~pY?)ירבוז?,

חלגלוגות
 חלגלוגהרגלה,

 בר()עשב
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שחלצם כח. עידובין527
 שחליים creson lcressonIקרישו"ן

גרגיר כח. עירובין528
 )צמח( אורה oruge Iorugueiאורוג"א

 377. מס' לעילראה

כעגבו כח: עירובין529
 טיגן( )או:מטוגן fritפרי"ט
 כשהוא רש"י, של דרכו כי קשים, המירושיםשני

 שם בצורת אותו לכתוב לצרפתית, פועלמתרגם
 אלא כאן, רק לא כתבי-היד. כל גרסות אולםהסימל.

 שם מ שאק מעידות, 1684, ומס' 1 ח36 מס' להלןגם
הפועל.

אוזילתא כח: עירובין530
 אגודהחבילה, boljoleבוליול"א

פולין כח: עירובין531
 שעועיות feisols 1)8]50151פיישול"ש
 המלה התלמוד בדפוסי phaseolus,מלטינית
 על פירחי כל שאין אלא עור ולא חסרה.הצרפתית
 השורות שתי כל על ואף העמוד. שבתחתית"פולין",

 בעמוד. רה"י פירוש סוף הושטס כאילוהאחרונות.
 נגזר במישרין phaseolus מן שלא בדעה,הבלשנים
 קרובות מלים שתי בהשפעת אלא 501,%.)501[1,(

 ח1ט11"5[ק, וגם קטן", "פול fabeolus.במשמעותן:

 את רק טוראים במילונים קטנה"."אפונה
 . airol]הפרובנסאלית

מגדל ל: עירובין532
 אוכל לשמירתמזנוןמישטיי"ר

nlestier
 . 155 מס' יעילראה

אסימון לא: עירובין533
 )חתיכת גולם עשת, fladonפלדו"ן

 י נ פ ל ת. כ תמ
 צורת בהשהוטבעה
 (מטבע

מגיל לד. עירוכין534
 אוכל לשמירת מזנוןמישטיי"ר
nicsticr

 בכתבי- חסרה. המלה בדפוסים . 155 מס' לעילראה
 "נתכוף המתחיל הדיבור אחרי נמצאת היאהיד

 . המגדל" בראש שביתתולשבות

קתדס לד: עירובין535
 כלונסיתד, ופקפ"ל

 כבשיכבחטי לד: עירובין536
 לכופף pleisier IplaisslerIפליישיי"ר

 בדפוסים. חסרההמלה

 לד: עירובין537
 osieresאושיירי"ש

 לד: עירובין538
 rudeרוד"א

 מא: עירובין539
 יםלב pelege Ipeleguelפיליג"א

 . 122 מס' לעילראה

נמל מא: עירדבין540
נמל אסקפור"ט

הדרוקן מא: עירובין541
פערת musge ImusgueIמושג"א

)מחלת-הפה(
 אבל סונצינו, מהדורת מאז בדפוסים מופיעההמלה

 מוצא את מסבירים כלל בדרך איננה.בכתבי-היד
 "פעמוני פרחי עם הפה פטריות של בדמיונןהמלה

 מדמינן בצרפתית האביב" "פעמוני ושםהאביב",
 בצרפתית moschus, בלטינית המושק, ריח עםריחם
 אי-אפשר אחרת, דעה לפי אולם musc.חדשה
 ומציעים moschus. לפי שלנו הצורה אתלהסביר
.muricaלסי נקרא זה לפי והפרח קטן". "עכבר 
 בצורת היום של )בצרפתית עכברת עם צורתודמיון

 (. 150 וע' פ' בלונדהיים ר' muguet).הקטנה:

אורבנק
 )לקליעה(נצרים

 פנס( )או:פגם
 )צמח(סילם

 היםשלולית



 51הלצדםקרונכןאוצר

 מג עירובין542
 graveleגרביל"א

 בים המכוסה הים, שפת שעל בחול מרוברכאן
 לשוט יכולה שה שספרה ]טפחי0ד, מעשרה-פחות
בו.

ספר מה. ?ירובין543
 יסרגבול, marcheמלס"א
 במקום "עיר" קוראים התלמוד שלבדפוסים

 שם. יעקב" ב"עץ עין אך-מרק-א",
גס מז. עירובץ544

חופשי privezפריבי"ץ
 טחינת בימיים שאץ בני-אדם, ביחסי חופשיהכוונה:
 privauti, היום של בצרסתית השווהנימוסים:
 נבר בץ בפרס לא-מנוססה, מאחה חששית"התנהגות
 בדפוסים. חסר הלעזלאשה-.

 קיבר)פת( נו. עירובין545
 איכות בעל משנק seondier רשיאונדיי"

נחותה

 נבראדה"א נח. עירובין546
 קנקנת wedile lvedillelידיל"א

 לה*ראה
 627. מס'

מגג נח. עירובין547
סיף joncיונ"ק

מרפסת נט: עירובין548
 מרפסת מתלת, מסבר, aledoirאלידוי"ר
 *75-7(. )ע' ב' כלונדהתםי

תונבטו סח. עירובין549
 הלם, עילפון, estordisonאישטורדישו"ן

מבוכה
 הלעז ב'(, א'. )בראשית "תהו" של תרגוםהוא

 של סילונו ר' המפרא. על רש"י שבפירושהראשון
 1430. )מס'לף

פסיפס עב. עירובין550
 גדר-כלונסאות 1-שpalfis ]9פלפי"ש
 ומשאיר -981, המלה התחלת את רק רחבםנלונדהים

 8חא9 שהשם מסהבר, אבל בספק. סיומתהאת
 "יתד fixum .padum)לסירת

 נעוצה-
 עדות לה שיש (,

 גרסת את תואמת לספירתם, הי"ג במאהבצרפתית
 מופיע הדה-פ חסרה. המלה בדפוסיםכהבי-היד.
 מכתבי-היד. באחד ססיפס- "בצורת

נורא עז: ?ירובין551
מכחש fosoir lfossoirlפוושף"ר

 70. מס' לעילראה

שבנקמש ?ז: עיררבין552
  מעצד dokdoircדולידויר"א

 גרזן()מעין

חוצרץ עז: עירובין553
 מדרגות חווקים, eschelonsא"4קילת"ש

 סולםשל

שליבות עז: עירובץ554
 מררגות חווקים, eschelonsא"שקילונ"ש

 מולסשל
 התלמוד כלשק כי לסים, סלם בץ כאז מבחץרש-י
 על מצביע והוא סולם, נקראות רגילות מהרנותנם

 וכץ המיטלטל סולם של eschelons בץההבדל
idegre~קבועות. מדרגות של 555( מס' להלן )ראה 

מדרגות עז: עירובין555
 מדרגותדרגות, degrezדיגרי"ץ
 ובץ הלש"ת בץ הסדר החלפת יש כתבי-ידבהרבה
 שווה שהיא tVed בהשסעח אולי )גדדי-ץ(.הגיס-ל

degrd-הקדומת. כליל 

יתד עה. עירדבין556
 זיז וו, יתד, Ich~villel *ואסא(קיביל"א

גוחשראות עת: עירובין557
 מרפסת טיילת, מעבר, (601"81אלידוי"ר

 רבים, בצורת להיות יריך היה הלעז הדה"מלפי

"ק
 חצץחול,
 מים( בו)שנתערבו
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 כיחסת אבל רכים, כצורת שהוא להיות. יכולואמנם
 סופית. 5- בה שאיןהנושא,

 עריכה( )צ"ל: עריבה פא. עירובין558
 )לעצב להעגיל entorterאינטורטי"ר

 עגולה( בצורהמאפה
 "עריכתה דה"מ בפירוש ומקומו בדפוסים.חסר

 טילונו ר' שעורים". כעריכת( עריכתה זצ"ל:כעריבת
 127(.שללוי1מס'

אכרים פב: עירובין559
 דברי )לפי בקררועה bovierבוביי"ר

 "מנהיגירש"ק
שוורים"(

 לפת בכחבי-היד טקומה בדפוסים: חסרההמלה
 רבים: צורת יסח מיתק, תטרים". "מנהיגיהמלים

 7183 1טס' לף של מילתוו ר' בקר.רשי

זיז פד. עירדבין560
 קורה )שבץקרום soliveשוליב"א

לקורה(
 . "דז" וה"מ בתחילת מקומה בדפוסים: חסרההמלה

יתד פו. עירדבין561
 זח וו, יתד, chevile lchevillelקיביל"א

משלשל
 אוהל( של )קלעלקלוע

אסיתא
מדוכה

קיבורת
 הזרוע(, )שלחלק
 בשר מלאשהוא

 רופסדה"מ
 רופף()נ"א:

fonteineI[ontaineI במצח( מרפס( 

שיפתח צו: עירוכין566
 בגד( )של פס-שולפים cimolsצימול"ש

 ע' ל"ט, כרך Romania. בלונדהים, של במאמרור
.165-164

חוטים צו: עירובין567
 אריגים( )שפות מללים orelsאוריל"ש

 2442. מס' ולהלן 619(. 1מס' לוי של מילונור'

 תחליף לאדה"ם צט. עירובין568
 להפרשת )הגורם שיעול 708טו"ש

 רוק( מסתם להבדילכיח,

שירטון צט: עירובין569
 )סחף( בוץטיט, limonלימו"ן

ניתרץ ק. עירובין570
 להתמתח,אישטינדייליי"ר
estendeilier1 lestendeillierl להשתרע ן 

מטפס ק. עירובין571
לטפס ranperרנפי"ר

 520. מס' לעילראה

עוקצא ק: עירובין572
 לנעל( )שמתחת סקסר espieאישפיא"ה

 מהמלה נגזרת כהיותה תמוהה, נראית espieהגרסה
 ואולי היום. של כצרפתית ט"[ק6 שביסודהגרמנית,
 המקורות, שבכל )אף-על-פי אישפי"י לקרואצריך

 היא הסופית האות אחד, כתב-'ד רק אמנםביניהם
 כעיקר רבות, עדףות עליה שיש צורה. . &espiאל"ף(

 au Mort La 01א -[30( הי"ג מהמאהמכתב-יד
.mondשל כמילון המובאת Tobler-Lommatzsch 

 מש"י של שבימיו לטענך, אפשר אולם espiet-בערך
 מאידך עיצורית. סיומת כלי זה מסוג צורות היולא
 דפוס בתלמוד וגם שבמקורות י-א הסיומתגימא
 בקושי רק מתאימה כך( לתקן מקום יש רמ"הו,ספרד

 ה-1. על מוטעמת 10 צרפתיתלס'ומח

 פו: עירובין562
 trecier רטריציי"

 פז. עירובין563
 mortierמורטיי"ר

 293. מס' לעילראה

 צה: עירובין564
 bradonברדו"ן

 9. מס' יעילראה

 צה: עירובין565

פונטיינ"א
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שגא ק: עירובין573
 כותונתשמלה, coteקוט"א

 שבו התלמוד, על רש"י בפירוש היחיד המקשכאן
 מקומות, שבעה כעד נקבה, בצורת מופיעההמלה
 ועוד. 189 טס' לעיל ר' זכר, צורתשבהם

מחצלת קא. עירובין574
 מחצלת רשת-נצרים, cleideקלייד"א

גשמה קא. עירובין575
 בריחים ברזל, מוטות reilesדיילי"ש
IreillesIהדלת( קרשי את )המחברים 

 ביעתא וכן דהעמ קא. עירובין576
 אסכלה gradilגרדי"ל

 501(.רמלונושללר1טס'

מנעולץ קא: עירובין577
 מנעול seredure lserredurelשירידור"א

 . רחבין" וראשיהן בפתחיהן, עניים שעושץ עץ,"של

נגר קא: עירדבין578
יתד chevile lchevillelקיביל"א
 המושך סליל, מפילה היתד משיכת דלת:לסגירת
 הבריח. אתבחוט

אמיתא קב. עירובין579
מדוכה mortierמורטיי"ר

 293. מס' לעילראה

מעגליו
 גלגלים,מעגלים,

קשתות

מיינך
 לסד שלכובע

דוחקיו
לנעוץ enpeindieאנפיינדר"א

דות קב: עירובין583
 escrleneאישקריינ"א

"n~Dlescralgnel כותבבלונדר1יים ,escrailgine נותנים המילואם אבל 
,escriene.escreigne 

 ומר כלימיני קג. ,3ירובין584
 %ל harpeהרפ"א

 קג. עירובין585
 werue lverruelוירוא"ה

 קג: עירובין586
 bendelבינדי"ל

 251. מס' לעילראה

גלגל קד. עירובין587
 כננת( )שלציר tornטור"ן

 מתמתפלי קד. עירובין588
גיגית 1ת6801ן basinבשי"ן
 בתלמוד, רק ונמצאת בכתבי-היד, חסרההמלה
 סאת אינה ובכן רמ"ה. בסביבות בספרדשנדפס
 הספרדית המלה את בה רואה ובלונדהייםרש"י.
.hac~)t

ומיומי קד. עירובין589
 פעמוניםצלצלים, cenbesצינבי"ש

 (. 194 1מס' לוי של מילונור'

פסחים

יציע ח. פסחים590
יציע apendizאפינדי"ץ
 צדדי "אגף אבן-שושן: שבמילת 2במשמעות
 הראשי הבניין מקיר בשיפוע יורד שגגובבניין-.
 99-97(. וע' ב' בלונדיניים ר'ולחוץ.

יבלת
יבלת

צלצול
 חגורה"וה

 קב. עירובין580
 cerclesצירקלי"ש

 קב: עירובין581
 ח[(111,פילטרי"ן

 קב: עירובין582
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 חקנו שאיתה,, גת סו. פסחים 597מגדל ח. 'פסחים591
 גת של עדשים אוכל לשמירת מזנתמישטת"ר
mestierמיי"טmeit Imaitl הגת, של )חלק ארסה 

 את מניפוטשבןראהלעילמס'155.
הענבים(

 557(. 1טס' לף של מלוףר
בקעה : ח פסחים592

מישור, chanphnieקנפני"א
[chanpagne]טרצופץ יז: פסחים 598 פתוח,ושדה

ן
 מזוודותילקוטים, males מלי"ש שדות שלאתור

 עור()של 99. מס, לעילר,
 עור" "של אחרי אחד ככהב-יד רק נמצאתהמלה

 כדפתרם. ואימה "שלועזץ", ולפניה:שבפירושנו,
 רש"י. מאת היא חם ספק,ברקליס ט: פסחים593

בואש puteisפוטיי"ש
 החוקרה, מסוג בחיה מדובר כי הבץ. שרש"יברור,

 צפירתאא"שתא כה: פסחים 599 עט אותה לזהות יכול ולא מהבתים, מזונותהגוררת
 )כלומר מיחושים malweid נולויי"ד בצרפת. מצף שאיוו המקובל,ה"ברדלס"

lmalev~idl)קדחת
 29. מס' לעילראה

רבקה כו. פסחים 600נר יא. פסחים594
 )"שלנשרץ ד מצ cople קופל"אמנורה croiselקרוישי"ל

 יתד"( פריתלנרבע ר הכלי". היש שכגמ' נר ש"כל רש"י, מדגישנאן
 שיש היחידה, הפעם 11 150. ומס' 115 מס'לעיל
  שבהם מקומות, שבעה כנגד croisel הגרסהלפנינו

תגור כו: פסחים070401601.
 זמ וו,יתד,קיביל"א
chevileIchevillel 

פסיקיא יא. פסחים595
אשרוף כח. פסחים 602 רצועהסרט,פיישול"א
feisolelfaissolel "רהומי humer לבלועלגמוא( 

 שאיפה(מתל
 92. מס' לעילראה

מקרדין יא: פסחים596
סדנא כח. פסחים603לקרצףאישטריליי"ר

estrelierlestreillierI ציפייר"אcepiere לכליאת סיים בונה( 
אסירים( בתלמוד הנקרא חזק לקרצוף כאן מתכוץרש"י

 ר אחד. בכתב-'ד רק ונמצאת ברסוסים חסרההמלה טוטעית היא "סקדרץ" שבדפוסים הגרסה ."קירוד"
 OD) .)196' לי שלסילונו "גרד". השווה: סופרים(. דקדוקי,ר'
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 המלהים
 )?( קפואים

 Mer חזביטף"קפוא",
buteeעל בימי-הביס-ם הצרפתים במקושת מצביע 
 שכאן להמח, יש Dhw אק. כפאת אמי ךהש

 לפי )חיסר(. ס-buum מזר נאלף החואד, אחדנינו
 דפוס אל המהרש"ל מפירוש המלה קפצהבלתדהים

 שהמהרש"ל בחר, אולם רש"י. מאת וטעההלנא
 מס' להלן והשווה צרפתי. ממקור הלעז אתהעתיק
.668

רעפים ל: פסחים605
רעפים tiulesסיולי"ש

קובייא ל: פסחים606
 למשוחלכסות, plomer רפלומי"

בעופרת
 "של בחפץ אלח כפעולה, לא שמדובר קשה,קצת
 תואר לפנינו הן אולי באיגר". טיח וד.ואהרס

~Dntan
 "לכלי[ plumbaris מלטרדת עצם, כשם

 שצריך או 6*6(, )מס' לר של הנלונו ור'עופרהי".
 כלומר: פעול, כינור plomed. פלומי"דלגרוס
 בעתרת. משוהמכוסה,

צריף ל; פסחים607
זריף alumאלו"ם
 . 185 מס' לעילרחה

מק-דתי ל: פסחים608
מחלחל trestrestטרישטריש"ט

 חדירה )חודר tralnh~ra(n)sit מלסינית הנראהנפי
גמורה(.

חרוסת ל: פסחים609
חמיצות egrum IaigrumIאיגרו"ם

 522. טס' לעילראה

אגנ* ל: פסחים610
 )משארות, ת י ב ד ז meiz tmaizlמיי"ץ

 בהם ללושארגזים
 הבצק(את

 לד. פסחים611
 civotציבו"ט

 כח. פסחים604
 ביטיא"המי"ר
kteeMer 
 במימנים: אאאמשת

 יקיםבצ*פ
 )בצליות,בצלצולים
 ירוקים(בצלים

 שתלשיבאת לה. פסחים612
שיבולת-שועל aveineאביינ"א

 (OD' לף של שקינו 121-120( )ע' ב' בלונרהתםר

.)6

 לה. פסחים613
 seigleשייגל"א

 לה. פסחים*61
 seigleשייגל"א

 לה. פסחים615
 espelteאקמפילט"א

 לה. פסחים616
 aveineאביינ"א

 612. מס' לעילראה

 לה. פסחים617
 01וס0תן nieleנייל"א

שץצניהא לה. פסחים618
 הצומת בר )עשב יוןאישדרניל"א
esdarneleהדגן( בשדות 

כלניחא לה. פסחים619
פרג macמ"ק

המחה לה. פסחים620
 להמס בנוזל, לערבבדישטינפרי"ר
destenprer

שיפק
שיפק
דישרא
שיפק

גולבי
כוסמת

 תעלתשביני
שיבולת-שועל

עץצניתא
 )צמח(קצה
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אסיפת
)חתיכת גולםעשת,
 י נ פ ל ת, כ תמ

 צורת בהשהוטבעה
מטבע(

חלוט לו: פסחים622
סופגנייה eschaldedאישקלדי"ד

 עמילהפת לז. פסחים623
 מעולה מיעוך, )להם( breiedבריי"ד

 היטב()נלרש

חסא לט. פסחים624
חסה llaituguel סמט([טולייטוג"א

 בספרות עדזיות יש LXXXV). ;ע' פ' נלונדהייםד.
 כגק בלבד, ב-ט לצורות ימי-הבינהם שלהצרפתית

 ktuge). )ליטוג"א כאן קריאה אפשרות זו וגם0ט(ט[,

הינדיבי לט. פסחים625
 עולש crispele tcrespelelקרישפיל"א

 352. מס' לעילראה

תמכא לט. פסחים626
 צמח( )מין מרוביון mar~bieמרובי"א

tmarrubiel
 מופיעה המלה כי marobje, גם לקרוא מסתברהיה

 בצרפתית הצורה marroge; בצורת עתיקהבצרפתית
 מהלטינית, מדעית השאלה היא marrube. היום,של
 ה-ן אק מקום מכל הס-ז. מהמאה רק עדות להשיש

 829(. מס' להלן וראה ה-ט אם כימוכעסת,

 דדקלחאצוותא לט. פסחים627
 קנוקנת wedile Ivedillelוידיל"א

 הדקל, סביב ונכרך הגדל "סיב רש-י: של ההסברלפי

 המלה שמשסעות להבק. אפשר ףדיל"א",שקורין
 לעיל נחבוק אם אבל, היום; מאשר רחבה יותרהיתה
 קיצור שלפנינו לפרש, יותר לנו יסתבר 546(,)מס'

 סביב ומהגלגל שגדל "סיב שם: כמו 1הכ11נה,דברים,

 לר של מילונו ור' גפנים". של שדיל-א כעץהדקל,
 452(.1סס'

מררהתא לט. פסחים628
 פעפרשין, דקורית, amerfoilאמירפף"ל

 שונים )שמותקקולי
 ריחני( עשבשל

 דמרירתא". "עקירא דה"מ נט., חולין תוספות גםר'

 "מר" היסודות מן סורכבח עתיקה בצרסתיתהמלה

 85- ע' ב', בלובשים 1ר' מר" "עלה דהיינוו"עלה-.
.)86

מררייתא לט. פסחים629
 החמור טלף טלופח, forferezפורפירי"ץ

 עשב()מין

הירדופנק לט. פסחים630
 לענה aloisneאלוישנ"א

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

 *39. מס' לעילוכן

 לט. פסחים631
 1חleitian 1~10לייטו"ן

 לט. פסחים632
 paldesפלדי"ש

 לט. פסחים633
 forferezפורפירי"ץ

 629. מס' לעילראה

 לה פסחים621
 ח860חפלדו"ן

שרף
מיץ-עשבים
דמוי-חלב

מכסיפיו
חיוורים

מררייתא
טלופח

מררייתא לט. פסחים634
 פעפועין, דקורית, amerfoilאמירפוי"ל

קקולי
 כאן גם חתרת אחד בכתב-יד רק 628. מס' לעילראה
 orrerez] המקבילה המלה עם יחד amerfoilהמלה
tOD),629 .)633 
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 שדה]כרשיו לט. פסחים635
 בר 88081יsalwajes ]581שליי"ש

 "יערי, במשמע" תואר-השט שהיא הצרפתית.המלה
 "חתול- כגץ צטת או חיה שם ליד משמשתפראי",
 20*(. מס' לף, של מילונו )ר' וכיו"ב תות-בר"בר",

 לט: פסחים636
 flacedesפלצמץ"ש

 לט: פסחים637
 0ק8קפפ"א
 רש"י בפירוזו רק נמצאתהמלה

 רש"י. מאת היא אם וספק,בוסברג,

 מ. פסחים638
 estreintאישטריינ"ט

 *3*(. )מס' לר של מילונור'

חרוסת מ: פסחים639
 שיש )מאכל,חמיצותאיגרו"ם
egrumIaigrumI חמוץ( טעם בו 

 522. מס' לעילראה

 דחלבאנסיובי מב. פסחים640
 החלב נסיוב מי-גבינה,מישג"א
mesgeImesguel 

זנגבילא מב: פסחים641
זנגורל jenjevre איינייבר"
 כפי חיי"נין, גימ.'לין היו"דין, במקום יש.בכתבי-היד

 אחרת. שפה או האיטלקית בהשפעתהנדאה

תמד מב: פסחים642
 )בעליין-שמרים bufetבופי"ט

 גרועה(איכות
 אבל דרגש, סטירה, במילונים; bufet שלהמשמעיות

 של מאמרו ראה הנ"ל; למשמעות ידויות גםיש
 ומילונו 151, ע' 1910, ל"ט. ב-Romanla.בלונדהיים

 1(74ן. ומס' לוישל

קורטמי מב: פסחים643
כרכום croקר"ו
 שיכת ואינה ארסית-תלמודית מלה היאמוריקא
 ששם נוספים(, )ובמקומות 323 מס' לעיל ר'ללעז;

 crog. מלה: אותה של מקבילה צורהקוראים

 )גרסתלכא מב: פסחיס644
 לבא(הדפוסים:

 אדוםעור parcheפרק"א
 על-שם היא parthica) ולטינית הצרפתיתהמלה
 הפארתים. מארץ זו, סחורהמוצא

 מב: פסחים645
 6ט81גלו"ד

 מב: פסהים646
 gludגלו"ד

 מג. פסחים647
אישקלייר"א

escleire1 lesclairel 1 
 255( )מס' לף של מילונור'

כופת מה: פסחים648
גחם matonמטו"ן

כעפץ מח: פסחים649
 משחק( )של יתדות ן ן kilesקילי"ש
 לחמים בהשאלה: וכאן quilles. היום: שלבצרפתית
 מפענח אינו בלונדהיים חדים. קצוות בעלימוארכים

 כהשערה; העברי התרגום את מביאים ואנו הלעז.את
 כשם זו צורה בעלי לחמים שכינו הדעת. עלמתקבל
 צורתן כי כדור. כזריקת להפילן שמשחקיםהיתדות,
 המתאימה גרסה קוילי"ש, לקרוא שצריך אודומה.
 זה וגם "אשכים", coiles בכתבי-היד, לכתוביותר
 להאמין. קשה קצת נראה אבל הצורה. דמיך לפייהיה

 תיאור. לשם זו במלה משתמש היהשרש"י

מקטפת מח: פסחים650
 להעגיל entorterאינטורטי"ר

 558. מס' לעילראה

כמחפץ
נובלים

ותיקא
להסה

 דפוסשברי"ף

יצחקצומתן

פירורא
 חזקדבק

דבק
 חזקדבק

מעדן
 מצחצחמבריק,
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קורדקיסק
 קלותנעלים

טטדר
 )הפרי(פיתוח

 שהמלה n1Vb יכול י"ג. ז'. השירים בשירהשווה
 -טשנפל שברש"י: ההסבר לכל מתיחסתהצרפתית

 למלה ולא העגבים-. צורת ונראית הגפןפרח
 הצורה את נותרם המילומם דווקא."סמדר"
.espanirכחבי-היד. לגרסת קרובה יותר שהיא 

דלעת ע. פסחים653
 גפני-יקיות treiles Itreilleslטריילי"ש

 782(. )מס' לף של ממתור

מללץ נג. פסחים654
 )גידולים ם י צ פע 88105גלי"ש

 בעלהטפילתם
האלץ(

צבת נד. פסחים655
וכת tenhlies ltenaillesIטינלת"ש

צילצול נה. פסחים656
יגד bendelבינדי"ל

 251. מס' לעילראה

מרכיבץ נה: פסחים657
 עץ( על )ענף להרכיב enterאינטי"ר

דשא נו. פסחים658
דפנה lorלו"ר

 162-*16(. )ע' ב' בלונדצחםר

 דדפנא ושיכרח דצ"מ נו. פסחים659
 )ובפרט גרגירים kis lbaiesIביי"ש

 הדפנה(פירות
 -Mayer של המילק אולם 122(. ,ע' ב' בלונדהיםר

LUbke.המלה שליד מציץ .baic לצורת תיעוד יש 

 דזמנעזג שפות בכפה ~6( עתיקה: )צרפתיתזכר
 להטת יכול תה הדפנה. פיחת של מיוחדתבמשמשת
 עי"ש, תסיד כמעט היא שדירסה לעובדה,הפתרך
 הסלה. בסוף ם בלי כ*םר הזה, הלש הופעותבכל

 שיא משדידה"ם נו. פסחים660
 )צמח( סמבוק se~rשיאו"ר
 היא sanbug) ,שנבו-ג= שבספרינו*הגרסה

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

.sambucus

 למיראציקי נו. פסחים661
 מטוגן בשר arsedureארש-רור"א

ומתובל
 מלכיס. שולחן על עולה כנה בשר דיה לא הנראהכפי
 את מסביר הוא שם 6-115ונג )ע' ב' בלונדהיםר

 בשר "טרנס, שפירושו לט"מ, מביסף הטלהמוצא

 לנ"מ ביסף בהשפעת ומהשתנה assatura,מטוגן-
 "כשר כלומר "שרפה", שפירושו arsura,אחר
 )מס' לף של מלענו גם ור החך". את השורףמטתן
.)294

סירס נד: פסחים662
כרכום 070קר"ו
 643. מס' לעילראה

 נא. פסחים651
 eschapinsא"צקפינ"ש

 961. מס' להלןראה

 נב: פסחים652
 espenirאישפיני"ר

 נו: פסחים663
 wesdeדיוץד"א

 נט פסחים664
 מאוד מוקדםפירמטיני"טפירמטימ"ט

matinetper matinet בבוקר וסק 
 מוכפל בימוי  שבימיו הצרפתי כי-בור מצאהפוגשן
 ותרגומו בבוקר", -בבוקר העברי לניסרהחסה
 דהתה )פעמים(, הקטן" הבוקר -בעתהמילולי
 נכחו-יד רק נמצא הזה הלעז מאוד. מקודמתבשעה
 מאת באמת הוא אם ספק, יש בדפוסים. ולאאחד,

קחצא
 ל ש ס 8איסטיס,
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 ויד בו אץ %ק במצןודה מנוקד הכיסףרשש.
 כתב- בגרסת לרבדך צורך ראיתו לא *. שלבמקום
 רישום כדי עד בלתדהחם, ששהג כפיהיד,

matinetper :[sie] maitiaetI .per 

פורסי סא. פסחים665
 סוריתשפה שוריא"הלינג"א
surielenge Surie] [lengue 
 שבה"א. הגרסה: כתבי-הידבכל

 סב: פסחים666
 moteמוט"א

 סד. פסחים667
 0700$קרוק"ש

 סד: פסחים668
 prodnesפרודני"ש
 יץ". אוצרי לפף שו?ושץ דלתות, "כעץמהאש"ל:
 המראה כפי והוא המקום, על במהרש"ל רקנמצא
 אחר. צרפתי סוטנן של או וש"י של שכחב-ידהעתיק
 המאוחרת בצורה עתיקה לצרפחית במילומםמצף
 ומכאן הכגטקס", את החוצה "סורג prdne.יותר:
 הכומר".-דוחית

חביצץ מה. פסחים669
 חלב )שלגושים matonsמטונ"ש

חמוץ(

יבלת סה: פסחים670
יבלת 81טזז*ין werueוירוא"ה

מקנשרן סו: פסחים671
להעליב contrarierקונטררה"ר

 5*2(. )מס' לף של מלתור

טיהף סח. פסחים672
 להמס בנחל,לערבבדישטינפרי"ר
destenprer

 נראה כדפוסים. טומע שהוא כפי רש"י, שלפירושו
 החה"ג היא "מיחף- דבו-ז לפי וסתלבט:מסכנך
 כאן אע כן, אם בקרנסים: שנתערבבו הצואה,שרידי
 ענהן אינה "-des~ הצרפתית הקדומת שכאןכוונתו. ואתי - מעורבב דבר של הרחקה אלח ערבוב,מעווה
 ביטול של אלא הצדדים"( לכל )-ערבוב הפצהשל

 הירחש מתרף רש"י אופן בכל הערבוב"(.)-ביצול
 על להקשות משהו כשיש נוהג, שהוא כפיאחר,

 הראשץ.פירושו

 המעיראשיוקא סח. פסחים673
 בוץ טיט, limonלימו"ן

ק"4צא עב: פסחים674
פרוזדור porjeפורי"א

 בפשפש נוספים מקומות וכחטאתה 11, מס' למלר
 אחר כתעתוק פלה אותה התלסוה עלרש-י

 porche).)פודק"א=

"ץ עג. פסחים675
 בעץ )כתםתבלול *וש!סי~ל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראיה(

 756(. )מס' לף של מלינור

אסולא עד. פסחים676
אסכלה 8611ז8גרדי"ל

שיפי צר. פסחים677
 לאורך חריצים לחרוץ canelerקנילי"ר

אלץ עד. פסחים678
אלץ jesneיישנ"א

 516(. )מס' לף של ומילתו ( 162 )ע' כ' בלוגדהיםר'

מברייתא עד. פסחים679
 או בבצק )בשר מילףאינפלידור"א
enpledure)כדומה

 יכול אבל בומברגברסוס רק אלא בכתבי-היד,אינו
 ר' ברשותנו. שאינו כהב-ה-. על הסתמך עשהלהיות,
 84(. )מס' לף שלטילונו

קש
 אדמהטש

אוגקליות
 אנקוליםורם,

טורס
 סורגסבכה,
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 הצוארחלל עד: פסחים680
 הצוואר קעורת forceleפורציל"א

 שני בעל "קלשה מ-orce], נגזרה כצרפתיתהמלה
 העצמות שבו למקום, כנראה כאן והכוונהחודים".
 לכתפיים. מכיח-החזהמתפלגות

טפייה עד: פסחים681
פשטידה pastede אפשטיד"

 ובספרים בתוספות ברש"י, ושם פה הימצאותהבשל
 בעברית למלה זו צרפתית מלה נחשבהמאוחרים.
 ובעברית המשכילים בלשק נתקבלה וכךרבנית.
החדשה.

אפשיק עד: פסחים682
רדוי-דם sancterudשנקטירו"ד

~sancterud'l,פציעה מחסת למשל שנשפך. דם מלאכשמר 
 הצרפתית הסלה מהבשר. יצא לא אבלפנימית,
 -מחופר ומ-terud~ "דם-, מ-sanc,מורכבת

)באדמה(")?(.

קישוא עה. פסחים683
חמיצות egror laigrorlאיגרו"ר

 65(. )ע' ב' כלונדה-םר

חותך עה. פסחים684
 )חריץ(לחרוץ encrenerאינקריני"ר

 סילונו ר בכתבי-היד. ולא בומברג, כדפוס רקנמצא
 256(. )מס' לףשל

גפסיס עה. פסחים685
סיד chalzקל"ץ
 זה אם ספק, בדפוסים. ולא אחד. בכתב-יד רקנסצא
 205(. )מס' לף של מילונו ר רש-י.מאת

פילי עו. פסחים686
 )על-גביסדקים crevacesקריבצי"ש

 צלוי(בשר

אלל
 במשמעות )כאזסרך

 גיד שלמיוחדת
הצוואר(

 סגתנו "חוץ )בדה"ם בדפוסים חסרההמלה

 להיות וצריך טעות-רפש, הוא אצל" " ש0 (.הצחאר"
 2275(. מס' ולהלן קכא. חולק )ר'"אלל"

חסחוסים פד, פסחים688
חסחוסים 5תוט[חס(טינרומ"ש

 לתקןצריך האחרונים. הלשון חכמי שהוכיחונפי
 ל"חסחוסים". "הסחוסים" מקום: ובכלבמשנה

 פד. פסחים689
 espaldonאישפלדו"ן

 159-157( )ע' ב' בלונרהייםר'

 פה. פסחים690
 encrener ראינקריני"

 פג פסחים687
 jenolיינו"ל

 הכתףגף
 השכםעצם

חותך
 )חורץ(לחרוץ

קחית פה. פסחים691
 הירךעצם redondelרידונדי"ל
  עגול. חפץ המקורית:המשמעות

 האגף מןדה"ס פה: פסחים692
 )השטח, הפתח שפת rabazרב"ץ

 הפתח,במזוזת
 את מגיפיםשעליו
הדלת(

שאת
 )לצרףלקלוע
 לזו( זוברכות

 בכתיב המעב"ם,פירחח
 ר-. טרדני- וגדיל שלשלת לשת"משלשלן.

פידזומא קז. פסחים694
 בירה( )מין קעורים שכר breisבריי"ש
lbraisl

 בדפוסים.חסר

 קב: פסחים691
 trecier רטריציי"

 של בכתב-יד רקמצף



 61.הלעזיםפסחיםאוצר

 גסהאכילה קז: פסחים695
שביעה savle lsauleIשבל"א
 הלעז אר saote, והמילונים saule. גורסבלונדיים

 בכתיב הרשב"ם, פירוש של אחד בכאב-יד רקמצף
 אף-על-פי savIc, לגרוס שיש ונראה,שאבל"א.
 כפולה. תנועה של לנוכחות לכאורה רומזתשהאל"ף

 723(. )מס' לוי של מילונוור'

גס קי: פסחים696
 לראותלהבחין,אפירציבת"ר
aperceveir

 כתבי- בשני ומצף מכתבי-היד, ובאחד בדפוסיםחסר
 "גס הדה"ם: בסוף הרשב"ס, פירוש של הנוספיםהיד

 ר' ההשני. לפירושו מתיחס שהלעג ומונע,ביה",

 100-99(. )ע' ב'בלונו(שים

 קבלחיק קיא. פסחים697
 בליסטרה baleste arc בלמטט"אאר"ק

 מצף אך שבדפוסים, ברשב"ם חסר . 177 מס' לעלר

 המיוחס בפירוש הרשב"ם, פירוש של אחדבכתב-'ד
 יעקב". שב"עץ וכפירושלרפ"י

 פלגארוח קיא: פסחים698
 שיתוק paleisin lpalaisinlפליישי"ן
 בעיקר מוצאים בסילומס משובש. הלעזברשב"ם,

 palasin. הצורהאת

צרדא קיא: פסחים699
 )בלבול(מחלת-רוחאישירטי"ן
eswertinlesvertinl 

 הרשב"ם. פירוש של אחד בכתב-יד רקמצף

פסחא קיא: פסחים700
שיח-4לף caprierקפריי"ר

 הגרסה המודפס. ברשב"ם חסר 389. מס' לעילר
 לכאורה הושפעה )קרפי"ף( לרש"י המיוחסשבפירוש
 -קרפיף". המשנאיתמהטלה

זרדתא קיא: פסחים701
 )אילן(חוזרר sorbierשורביי"ר

 קיא: פסחים702
 IbaiesI 18ס6ביי"ש

 אחד בכחב-יד רק מצר הלעז 659-658. מס' לעילר'

 "כורמשא קוראים שם הרשב"ם, פירוששל

 ]בלונדההם שקורץ אילן משא[. כרו שלנו:1בדפוסים

 שקורץ[ פרי בו וגדל )ז0[( לו"ר להוסיף:מציע
 מפרש שכיי"ש בתלמוד, היחיד המקום זהביי"ש".

 "דפנא" עם קשור הלעז הופעותיו )בשאר"כורמשא"

 עם להשוות יש אולי "ערא"(. הנרדף שמואו
cormes474( 166, 45, מס' )לעיל cormier-1 'מא( 

 מוצא קצ לכאורה הצלילים: דימף בגלל1581(

 הצרפתית. ולמלה הארמית למלהמשותף

קולפי קיט. פסחים703
 מנעול seredureשירידור"א
lserredurel

 המודפס. ברשב"םחסר

יגמא

מרפסת יא: יומא704
 מרפסת טיילת, מעבר, aledoirאלידוי"ר

 עץדפי טז. יומא705
נסרים latesלטי"ש
 ]ברוחבם וקצרים 1באורכם[ ארוכים עץ"דפי

 535(. )סס' לף של מילונו ר'ובעשים[".

סורג טז. יומא706
 סורגסבכה, prodneפרודנ"א

 פרודנ"י היא הגרסה כתבי-היד בכל 668. מס' לעילר'
 מלה שזו ספני אולי, סרודנ"א. הצפף הכתיבבמקום

 עסתיות. ממלים אחרת אותה הוגים היוכנסייתית,

כורטשא
 )ובפרטגרגירים
 הדפנה(פירות
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שחלץ יח: יומא707
 שחליים creson IcressonIקרישו"ן

חשייגות יח: יומא708
 חלגלוגהרגלה, ז"וקו0קפולפיי"ר

 בר()עשב

גרגיר יח: יגמא709
 )צמח( אורה (0ט8טזסן orugeאורוג"א

 377 מס' לעילראה

 משמשאיוטמע כח: יומא715
 מתת חוםולשרות, teporטיפו"ר

 ימי- של בצרפתית המקובלת הצורה בדפוסים.חסר
 לסימת tieve tteve, ומהתואר זמי*( היאהבינים

.(tepidumאף כהבי-הקב בכל מופיעה הפ"א אולם 
 מהם אחד טיפו"ר. הגרסה ממש מהם באחד אףשאין
 הרגשת "שילפף. שמשמעותו torpor, סורפררגורס

 באקלים שכיחה שהיא הגוף-, כובר מתוךאץ-אורם
 כפי סבר, כלונדהים אבל שטש, זריחת ללא חוםשל

 בהרגשה מטאורולוגי מצג לתאר שאי-אפשרהנראה.

גופנית.

מסיבה ים. יגמא710
 12שדי"ץ

~vizl 
 לולייניותמדרגות

 גרמת: 4נז גם מבהבי-הריעיתן באחד בדפוסים.חסר
 )ר שטישטש לשט-"ן( גינד 1בסקום:ךנרלשטף"ן

 יחזקחל ב'; א', ב' מלכים ח'; ר, א' מלכים עלרש-י
 452(. )מס' לף של מילונו ר' וכן ז'(:מ-א,

הפג יט: יומא711
להתבדר esbaneierא"שבניי"ר

 esbanier))אולי:
 יו"דץ שהי על סרכים שאין מאחר בדפוסים.חסר

 שאי בין בלונדהים הכריע לא בלעזים,רצופות
 שתיהן. את ומביאהצורות

פקעו כ. יומא712
להתפוצץ esclaterאישקלטי"ר

 בדפוסים.חסר

מהיאר כה. יומא713
 מכבנהסיכה, noscheנחשק"א

 הגרסה סופרים" "דקדוקי לפי 213. מס' לעילראה
 "כוכליאס", הנראה כפי היא הדה"מ שלהנכונה
 ומכאן עגול", "חפץ שפירושה מהיוונית, שאולהמלה

 לאכילה(. )כף cuiller והצרסתית :cochleareהלסינית

 רגליומיסך כח. ידמא714
 בכפיפתלשבת acroperאקרופי"ר

רגליים
 51(. )ע' ב' בלוכדה-ם ר ברפשים.חסר

 לד יומא716
 masesמשי"ש
51ס855ח~ן

 לז. יומא717
 escrinאישקרי"ן

כששיות
 עשתותגושים,

קלפי
 )בעיקרקופסה

לתכשויטים(

אשכרדצ לז. יומא ואי1
אשכרוע buisבוי"ש
 "אשכרוע. נרסס: במפרעו 38*. מס' לעילראה

 והחליפו בטעות המעתיקים תיקנו הנראה כפיברוש-.
 928 מס' ד' "בדוש". ידוצ עז בשם גף-ש הלעזאת
 . 1652ומס'

 לז: יוסא718
 ansesאנשי"ש

 בדפסים.חסר

 לח. יומא719
 !907פור"ט
 porao)~ )פורט"ו= איטלקית צורה מהנאיםבדפוסים

 באזמליה. הנראה כפי שנכהב מכתבי-היד, אחדלפי

 בשירפרק לח. ידכא720
 פזמק refreit trefraitlריפריי"ט

 כדפוסיםחסר

אתש
 מ-ותאוזנים,
 כלים()של

)נמלה%בפל[
נמל



רקביבות לח: יומא721
 חלודה redoile lredoillelרידויל"א

 הומואים, המקשות חמשת מבין 200. מס' לעילראה
 התלמוד. על ברש"י זו צרפתית מלה מופיעהשבהם
 ורק "חלודה-, הטלה כתרגום אותה מציגיםארבעה
 כאן מסביר עצמו רש"י אך -רקכיבות-. שלכאן

 . ב"הלודה" רקביבות"-

זרד מז. יומא722
צינור tudelטודי"ל

 (. 393 ,מס' לר של מילתור,

גורזתני מז. יובא723
 הטוב בצינורלבחוראישטודילי"ר

estudelerמכולם 
 רש"י של המצאה נראית המלה בדסוסיט.חסר

 )ראה tudel והשם 1"מחוך"( -es הקדומתבהרכבת
 722(. מס'לעיל

שחלתם מט. יומא724
שתליים creson IcressonIקרישו"ן

זולף נח. יומא725
 עד )לרוקןלנקז a~oterאגוטי"ר

 האחרונה(הטיפה
 60-59(. )ע' ב' כלונדה-ם הם 60*, מס' לע,ר'

דירבאות סח: יומא726
 מאספים riedregardesריידריגרדי"ש

gar~esI Iric~rc 
 -rriire~ היום של בצרפתית נקרא הצבא שלהמאסף
.gardeשונה זה ואולם שלפנינו. ללעז טתאים תה 
 עומדים אדם "בני כאן: ממרש שהש"י מסהבמקצת

 השעיר את מפילים 1שמממ לצוקמירושלים
 אק אולי זה...". של סימנו זה שיראה בכדיהמשתלח[

 האחור", את "ששרים למשמעות מתכוקרשיי

 (garder "מסתכלים אלא "מאספים",כלומר

 "וליחיס כלומר לאחור", regarder) שלבמשמעות
 שליחים"(. ב"מירוץ ,כמומתחלפים"

נמצא סט. יומא727
)מצע(-לאד feltreפילטר"א

גידא עה. יומא728
 כוסבר aliendre IaillendreIאליינדר"א

 . 376 מס' לעילראה

משטיהק
שנבות-מרבץ

קופסא
 )בעיקרקופסה

לתכשיטים(

פרוותח
נמל

 ללעז. דומה הארמית המלה 938, מס. ולהקכאן,

 שחילמשחל עת. יומא732
 מחלחל trestrestטרישטריש"ט

 608. מס' לעילראה

שעת עח: יומא733
 )חזרן?( גומא של סוג paweilפויי"ל

 ן paveilI]ן
 משמעות "12עם" למלה קבעו יסיר שלבעברית
 בסילונו לר li~ge). צרפתית cork. )אשליתאחרת
 מלשק המלה את ונחר pavoit גורס 630()מס'

papyrusניר(. עשו שמהם ממצרים, נעשבים 

 עח: יומא734
 eschaceאמ*קצ':א

 265. מס' לעילראה

 פא. יומא735
 prunesפרוני"ש

 עה: יומא729
 litieresליטיירי"ש

 עה: יומא730
 escrinאישקרי"ן

 עז. יומא731
 1[0קפור"ט

קב
קב

שזפין
עטיפים
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הימלתא פא: יומא736
 לתרופה, ה ס י י ד letu~rieליטוארי"א

 ן letuarieIן

 31.ראהלעילמס'

 פג. יומא737
אישטורדישו"ן
estordison

 549. מס' לעילראה

)ד(אפא פד. יומאח73
בואש puteisפוטיי"ש

 וראה פוטי"ש". ובלעז הצבוע "הוא אומר:רש"י
 ו59. מס'לעיל

גדפא פד. יומא739
 גדולה נוצה peneil Ipenaillפיניי"ל
 גדולה. נוצה הנושאת האווז בכתף עצםובפרט:

מרא פד. יגמא740
מכוש rosoir IrossoirIפושוי"ר

 70. מס' לעילראה

ירקת פד. יוורא741
צהבת jaloncieילונציא"ה

 (. 18 סם, לעיל )יאה כדפוסיםהסר

סרונכי פד. יומא742
 השקדים n~inestrangilonאישטרנגילו"ן

1IestranguitlonI ן 
 433,. )מס' לוי של מילונור'

סרונכי פד. יומא743
 חמור פצע תmalant 60 מלנ"טבו"ן
 5. מס' לעילראה

פקוח פד: יומא744
חילוץדישקומברימינ"ט

descombrement
 490. מס' לעילראה

שובבים סו. יומא745
 הוללים enweisiezאינויישיי"ץ

 IenveisiezIן
 במק"י בדפיסים. ילא אחד, בכתב-יד רקנמצא

 )אלי אביי"ץ אחי: לעז מעק מופיע יעקב"שב"עין
 סוטים(. ,שיה, אביר"ץבמקום

סוכה

אכסדרא ג: סוכה746
 )מבנה ר 1 ד ז ו ר פ porcheפורק"א

 ובו החוצה,הבולט
 הבית(פתח

מרפסת ג: סוכה747
מרפסת טיילת, מעבר, ale~oirאלידוי"ר

סולם ג: סוכה748
מדרגות degredדיגרי"ד
 הנראה כפי אכל "מדרגה", הוא המדזיקהתרגום

 בדפוסים ביחיד. גם סולם" "מדרגות.במשמעות

 כשני escala. אשקל"א האיטלקית המלה אתקוראים
 יר", "גרד ובשלישי בכלל. לעז כאן איןכתבי-יד

 מס' לעיל )ר' "דיגריד" של שיבוש הואשבוודאי

.)555

לבוד ד: סוכה749
מסונף 02(05ק8אפושטי"ץ

 טלה אותה 511, מס' לעיל ר' בכתבי-היד.חסר
 בינוני של עתיקה צורה apost, אפוש"טמתורגמת

 את aposted(z). המחודשת לצורה מקבילהפעול
 של במשמעות aPostiz. לקרוא גם אפשר שלנוהלעז
 (. 101 ע' ב'. בלונדהייס 1ר' מסונף" עצם"סניף,

 מעשביםהעשויה
ממותקים

תונבא
 מבוכה הלם,עילפון,



 65הלעזיםסוכהאוצר

 ח: סוכה750
 porcheפויק"א

 746. מס' לעיליאה

גרדין ט. סוכה751
ציציות fernjesפירניי"ש

 שאסור הבד, של הטבעיות בציציות מדוברנאן
 446(. מס' לעיל )ר מצור של ציציות מהןלעשות

סיסץ ט. סוכה752
 חוט( )של פקעות lumeselsלומישיל"ש

 הגגקני ט: סוכה753
נסרים latesלטי"ש

 רק אלא בכתבי-היד, נמצא לא 705. מס' לעילראה

 ובדפוסים. הלקט"ב"שיבולי

הלית ט: סוכה754
גפן-דליות Itreillel 0110ן(טרייל"א

 653. מס' לעילראה

קיסוס ט: סוכה755
 מטפס( )צמחקיסוס iedreיידר"א

 מצהיריןקרמין י. סוכה756
 אורג מעשה ovrezאוברי"ץ

 מחטבעבודות
 הלעז, את בהם מביא שרש"י האחרים, המקומותבכל
 מס' לעיל )ר' בלכד קרמין" " המלה את בו מפרשהוא
 ועוד,. )17 ומס'141

 מצויירים סדינין י. סוכה757
 של רקמותגוניליוטקי"ש
goneleschesעליונהכותונת 

 אך עתיקה, צרפתית של במילונים מצרה אינההמלה
 כותונת ס-gonele. נגזר תואר שמוצאהמסתבר,
 נוהגים היו הנראה כפי לשרינן. מעל הנלבשתארוכה
 בו, רקומות או ארוגות בתמונות הנ"ל הבגד אתלימות

 שערבית
 )מבנה ר 1 ד ז 1 רפ

 ובו החוצה,הבולט
 הבית(פתח

 דג שהוא היום, של בצרפתית gonnellc שמעידכפי
 בסיסן פענוחו אח רשם בלונדהיים כתמים.בעל

 יותר כתבי-היד. מגרסת רחוק הוא ובאמתשאלה.
 אופנת "לפי galesches גלישקי"ש, למשל היהקרוב
 שימוש מצא לא הנראה. כפי אבל צרפתיות",גליה,
 galcschc. למלה זהכגק

הדלה יא. סוכה758
 )גפן(להעלות treilierטרייליי"ר

1ItreillierI דליות בצורת 
 . 754 מס' למשלר'

קיסוס יא. סוכה759
 מטפס( )צמחקיסוס iedreיידר"א

זרנוק יב. סוכה760
 גבעולים צינורות, tudelesטודילי"ש

 722(. מס. לעיל )ר tudel המלה של נקבהצורת

 הזאת החריגה הצורה את בלונדהיים קבעכנראה
 בכסה )ם-( -י"ש הטיוטת מציאות עלבהסתמך

מהמקורות.

חצים יב: סוכה761
עצי-חיצים flechesפליקי"ש

 אבל "חיצים", היא.סתם המלה משמעות כללבדרך
 שרק וברור, חיצים", של "בית-יד מדייק:רש"י
 כן אם אלא הסוכה, את לסכך כבשכון כאכעצים
 של "בית-יד לא בלועזית להסביר רש"יכוונת

 לבדה. 1"חיצים"( האחרונה הסלה אם כיחיצים",

מסלק יב: סוכה762
 לפשתן מטרק cerfis IcerensIצירי"ש
 גרסתו את מתקן. 142-141( ע' 1ב',בלונדהיים
 של הצרפתית מהצורה שהושפעה cerens,הראשונה

 732(. )מס' לר של מילונו ר' s~ran.ימינו

גהץ יב: סוכה763
 פשתןאגודות ristesרישטי"ש

 בלונרהיים רשם לא לטה ברור, לא 1. 16 טס' לעילר'
 לף י"ז:. בשבת כמו ל"אונין" לחקן שיש בדעתו,היה אתי פשתן". "אגודת כלוטר riste~ רישט"אביחיד
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 פסקת areste, ארישט"א מרס 786(. מס')במילונו,
 המצרה גרסה לפי 164(, מס' לעיל ור משתןשל

 על פירוש של )כתב-'ד החיצונים המקושתבאחד
 אליקים(. לר' המיוחססוכה

שושי יב: סוכה764
לידך faljeפלי"א
 רש-י. סאת אינו הנראה וכפי בדפוסים. רקנמצא

שווצרי יב: סוכה765
לענה arneize larneiselארנייזייא

 )ר רש"י מאת אינו הנראה יכפי בדפיסים, רקנמצא

 הכתיב אח בעצמו הטציע 113-112. ע' ב',בלונדהים
שלנו(.

שווצרי יב: סוכה766
 צמח( )מק פרעחסית פוליקייר"אאירב"א
polikeireerbe policaireI lerbe 

 )=דקר(דוקרבים יג. סוכה767
 את-חפירה peleפיל"א

 דאורבנידה"ם יג: סוכה768
 עשויות דגים מצודותיונקיירי"ש
jonchieresקני-סוף 

 ברש-י נמצאת היא כהבי-היד. בשלושת חסרההמלה
 התלמוד חנרפוסי גונקיאיר"ש בצורחשברי"ף
 עליה העסת אולם קני-סוף(. וכלומר יונק"שבצורת
 1283, מס' להלן )ר אחרים מקומות בשני יותרחזקה

 קני-סוף". בעזרת שהוכנה "גבינה, אחר:ובשימוש
 "שדה היא המלה של השכיחה המשמעות (. 1561מס'
 . קני-סוף"של

 mN~S הצורה את רק מתאיםבמביתים

,(macides=)הצורה לעוסת חריגה היא שאף 

 marcles.השכיחה

עתר יד. סוכה771
 forcheפורק"א

קלשי
ארוכות סו. סוכה772

 קרנפים לבזבזים, espondesאישפונדי"ש
 לאורך המיטה()שבשפת

שיפא טז. סוכה773
 )צמח(כריך lescheליוטק"א
 להלן ר. laiche. היום: של בצרפתית carex,בלטינית:

 קובע רש"י שפירוש מהניגוד, 777. טס' ען 774מס'

 lesche. "חילת" ובק paweil "שיפא" בקשם
 כאן. בפירחח חקר. הנראה כפי בלבול, שישמסתבר,

שיפא טז. סוכה774
 )חזרן?( גומא של סוג paweilפויי"ל
[paveill

 אצל המתאות הגרסאות בץ סתירה שישנראה,
 מניחיט, כן אם אלא 773, מס' ולעיל כאןב*נדהים,
 ובשאר פו"י גם לישק"א גם כתוב 5שבכתב-'ד
 733. מס' לציל ור שרשום. כפי כל-אחדהמקומות

גמי
סוף

 חצר וכןדה"ב
 סגורהחצר
 מרובעתבאכסדרה

 אשכם" "בלשן המלים את ולהשמיט כמובן לחקןט
 1983. מס' להלן ר' רש"י.שבפירחח

שיפח כ. סוכה777
 )חזרן?( גומא של סוג paweilפויי"ל
lpaveill

 733. מס' לעילראה

 טז. סוכה775
 joncיונ"ק

 יז. סוכה776
קלוישטר"א

~loistre 

 יג: סוכה769
 tenvesטינבי"ש
 tinues היום: שלבצרפתית

 יד. סוכה770
 maciedesמצהדי"ש

קות
 רזותדקות,

פוססות
 )שדשונדחפות
 כתותותעליהן(,
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 כ. סוכה778
 0מסניונ"ק

 כ. סוכה779
 lescheל"שק"א

 773. מס' לעילראה

 כ. סוכה780
 bolzoleבולזול"א

 כג. סוכה786
 lorierלורת"ר

 *16 וע' ב' בלונדיניםך

 כג. סוכה787
 beis lbaieslבח"ש

 659. מס' לעילראה

 כג: סוכה788
 retreitריטריי"ט
tretraitl

נקע כה. סוכה789
 ואדי בקעה, walede Ivaledelייד"א

 ואילך(: )מסונצימ בדפוסים בכתבי-היד.חסר
 המלה של יותר מאוחרת צורה (walee).ווליא-ה
הצרפהית.

בק* כו. סוכה790
יתושים cincelesצינצילי"ש

 תלת או תרתי בה"מ כו. סוכה791
 )מידת ות תיכ ח $וס8זסמזמורשיל"ש

 בבת- הנבלעהאוכל
אחת(

 סופריט": "דקרוקי לפי היה רש"י, לפני שהיההנוסח,
 ול"בצהר" בצקה[-, ת-ל: ביצעי תלת או-תרתי
 מורשיל-ש. הלעזמתאים

נשטי כו: סוכה792
נשימות aleinesאלייני"ש

 75(. )ע' ב' בלונרהיםר

תרגימא כז. טוכה793
-פרגו"ט מטעמים ]-[ 

 אחה ככתב-יד רק נמצא בולבוד~ים. פיענחולא
 כמו מלה לנוער מותר פרוננו"ש. בנוסח:חבדפוסים
 השתה קינוא-סעודה. שכאן ,פיתת, rrugtפרוג"ס

 פורג"ס כסו או frutta)באיטלקית

-rgat 

 )מלשק
.purger,קיווה-סעודה(. ומכאן לסהר 

גמי
סוף

חולת
 )צמח(כריך

פזבל*
 רועים של קש

 גם להם)המשמש
לשכיבה(

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

שעם כ: סוכה781
 )חזרן?( גומא של סוג paweilפויי"ל
lpaveill

 לעיל ראה ברפוסים. רק אלא בכתבי-היד, נמצאלא
 733.מס'

בפווהא כ: סוכה782
כברה buretelבוריטי"ל

 בטילונים. הסלה את טצאתילא

 כא. סוכה783
 privedפריבי"ד

 . 4*5 מס' לעילראה

 כב. סוכה784
 solivesשוליבי"ש

 כב. סוכהנ78
 trevטרי"ב
 רבים. על ולא יחיד על לכאורה מצביעה הלעזצורת
 כולל(. מונח ערה ולמשל, כך גם לפרש אסשראולם
 781(. ,מס' לר של סיל1נ1ר'

דפם
דפנה

 רפשדרשם
 )ובפרשגרגירים
 הדפנה(פירות

נווצב
 מקווץ( )אומתכווץ

גסה
 )מרגישחופשי

 בטוח(  עצמואת

 הביתקורות
 קורה )שביןקרשים
 עשויה ומהםלקורה,
התקרה(

 השקהקורות
 )הגג(קורות
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אפוטרופוס כז. סוכה794
 עלממונה seneschalשינישק"ל

 הביתמשק
 זקן-הבית (skalk) "ענד היא המקוריתהמשמעות
 בכיר קצץ של לתואר בימי-הבינים ינעשה)אחא(-,
 המלכותי.במינהל

שרגא כס. סוכה795
מנורה ו*05[0קרושי"ל

 "קרושה-. בנוסח אחד ובכתב-יד בדפוסים רקנמצא

 וכן ועוד( 150 פס' 135, )מס' croisol הייר
'OD)croisel.,594 

פלס כט. סוכה796
 שבתוך )נר מנורה lanterneלנטירנ"א

 זכוכית(קופסת
 שהוא מ"נר", להבדיל 65. ומס' 20 מס' לעילראה
 הנר שבה בקופסה, מדובר כאן לשמן, פשוטמיכל
 ומטולטל.מונח

חופיא כט: סוכה797
מטאטא escoveאישקוב"א

 שהוא ברור, DD )802' להין 1יכן רש"י שלמלשתו

 המאוגדים ארוכים עלים עשף למטאטאמתכוון
 היום. של המטאטאים לרוב חמה זה ואץלמעלה,
 430. מס' לעיל ר' המלה צורתבדבר

 ל. סוכה798
 merciersמירצייר"ש

 לא. סוכה799
 codoinzקזדוינ"ץ

 לא. סוכה800
 aacedesפלצידי"ש

הימנק לב. סוכה801
שסרט pointorפוינטו"ר

 כפולה שורה מסרטטים שכו חשים. שני בעלמנשיר

 הקלף.על

חופיא לב. סוכה802
מטאטא escoveא"שקוב"א

 797. מס' לעילראה

אופתא לב. סוכה803
 הגזע( )מעצם גזיר-עץ esteleאישטיל"א

 של מילונו ר' astele. לקרוא גם אפשר הנראהכפי
 123(.לף)מס'

פף לב. סוכה804
 אגודהענף, trocheטרוק"א

 446(. ,מס' לוי של מילונור'

 לב: סוכה805
 chastenierקשטיניי"ר

 1151-150. וע' ב' בלונדהייםר'

 לג: סוכה806
 tajezטיי"ץ
 היום, של בצרפתית לרבים השווה הדקחקית,הצורה
 כיחסת-הנושח. יחיד גם לייצגימלט

nms לג: סוכה807
נובלת flacedeפלציד"א

מפר לד. סוכה808
משור sere IserreIשיר"א
 האחרים, במקומות כתבי-יד ובכמה כאןבדפוסים

 הצורה מלבד קוראים, בהם, מופיע לעזשאותו

 הצורה את scr~a. הלטינית מהמלה הנגזרתשיר"א,

 חדשה מלה cie$). ימינו של ובצרפתית sigeשיג-א

 הנראה כסי )לחתוך(. secarc הלסיני מהפועלהנג~רח

 נעלסה, והראשונה המלים. שתי בין התתרוחהיחר

 עוף )של ציפורן serre, עם דימוי-הצליל בגללאולי
טורף(.

הובלילא לד. סוכה809
 השלישי )החלק המסם ו1סקחט0צינפיי"ל

 מעלי-הגירה(בקיבת
 160. מס' לעילראה

דו*א
עץ-ערמונים

מנומר
 כתמיםבעל

אוונטה
 רוכליםסדקיים,

פרוש
 )פרי(חבוש

כטכסיס
נובלים



 69הלעזיםסוכהאוצר

תרס
 בהוראה )כאןבטן

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן ד ש א רה

מעלי-הגירה(

ברתי לד: סוכה811
 מאכל( )ירק כרומים porelsפוריל"ש

בובבא לה: סוכה812
עלי ח110קפילו"ן
 הלעז הפוץ. לתוך הנכנס העוקץ של לחלקכינר
 תטרי שבמחזור כמובאה רק נמצא הוא כיחשוד.
 רזם"י.ובסידור

מדור לו. סוכה813
כדור peloteפילוט"א

 302. מס' לעילראה

דפוס לו. הכה814
 תבניתצורה, סחח6,פורמ"א

 המלה, משמעות את כאן היטב מסביררש"י

 תכניה, - כאן בפירצתו, הוסעותיה לשלושהסשותפח
 - 69* מס' לאזל צורתו: את וקיבל האתרוג גדלשבה
 לאפות דסוסים 2029, מס' ולהלן לנעליים:אימום
 הפנים. לחם אתברום

תפח לו. סוכה815
להתנפח enfler ראינפלי"

בדמה לו. סוכה816
 בעל משונה, גוףבעלקונטריפיי"ט
contrefeitחריגות תכונות 

 [ lcontrefaitIן
 משמעותה העברית, המלה כסו הצרפתית,הטלה

 מוצלח", לא "חיקר שכאן "מחוקה".המקורית
 אם רש"י, על לתמוה ץש . מינו" מבני "שונהכלומר
 כדבריו כוש, בארץ הגדל הוא כושי" "אתרוגפירוש
 דווקא שהוא לו, מאין להו". והא לן "האבדצ"מ
 מקום סכל לכהלי"? "דומה בדה"מ כדבריושחור.

 לד:( )דף המשנה על בפירושו במפורש כך קובערש"י

 "הכושי.'.דה"מ

מקורזלות לו. סוכה817
 בעלותחדות, becudesביקודי"ש

 חדהשפה

משיחה לו: סוכה818
 פשתן( )של חוט [שמתנון 1[0ח[ולינוי"ל

סיב לו: סוכה.819
 )באיטלקית(קיסוס elleraאיליר"ה

 במקומות המפרש רש"י, כתבו ולא בכתבי-היד.איננו
 יידר"א "קיסוס" 759(: ומס' 755 מס' ולעילאחרים
,ie~reר' ימי-הביניים. של בצרפתית מלה אותה והיא 

 LXXXI-LXXX). וע' פ'בלונדהיים

 לז. סוכה820
 fuselפושי"ל

 לז: סוכה821
 'wenteler רוינטילי"

 ן IventelerIן

 לט: סוכה822
 rudeרוד"א

 לט סוכה823
 חמציץ)צמח, hanfersהנפיר"ש

בגרמנית(
 הבא. בערך ר' ;lSaucrlamptir. היום שלבגרמנית

ירבוזין לט; סוכה824
 )צמח(חמציץ oiselesאוישילי"ש

 דש הצרפתי(. השם עזר ,וסמנו oxalis הלטיני:השם
 עם oseille) היום של ,בצרפתית oisele אתמזהים

 rumex). ,בלטיניתהחומעה

שיטין לט: סוכה825
אספרגוסים esparjesאישפריי"ש
[espargesl1 

 לד. סוכה810
 panceפנצ"א

בוש
 )לטווייה(פלך

הובף
 ( הרוח )בכיווןלהניף

 פינס(פיגם)או:
 )צמח(פינם

ידבוזין
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הלגלשות לט: סוכה826
 חלגלוגהרגלה, polpierפולפח"ר

 בר()עשב

 הרים שלכוסבר לט: סוכה827
 כוסבר aliendre IaillendreIאליינדר"א

 376. מס' לעילראה

 נהרות שלכרפס לט: סוכה828
 שחליים 1ת550ט[(ן cresonקרישו"ן

 נהרות זבלכרפס לט: סוכה829
כרפס ipie lapielאפי"א

 )ב', קובע בלונרהים אבל apje. לקרוא מסתברהיה

 מקום מכל aple. היא הנכונה שאקריאה (. 100ע'
 הראשונה. ההברה על שההטעמהברור.

גרגיר לט: סוכה830
 )צמח( אורה oruge IorugueIאורוג"א

 ;37. מס' לעילראה

אפיקטיין מ: סכה831
 הקאה סם womite Ivomitelווסיט"א

 כשש- בשת בתחילתו. נכהב בדפוסים, החסר זה.לעז
 אחת )מפיס-א(1 בי-ת באות בהם. מצר שהואהיד.
 בכתיבים סוסיע ( 1 1 1 מס' )לעיל שבת במסכתלעז

 בכחדי-היד: ווטיס"א דירס-א, ,ריש-א.משומם
 )להק ב"ק במסכת אולם גומיגר(. בומיט'.וברסוסים

'Ob1*50 ) יראה וכן בף"ו, מתחילות הגרסאות כל 
 ץ )ש( במקום תבוא שבי"ח מסתבר, זה אץ כיעיקר.

 815(. 9י1, )סכו לף של מילונו ר המלה.בראש

גיגיות מה. סוכה832
 מיכליםגיגיות, cuvesקובי"ש

 רצגוליםגדולים

מלבן מה. סוכה833
 כירייםמוקד, aistreאישטר"א

 חומרים מלאה למסגרת מצין, שרש-י כסיהגוונה,
 עליה להבעיר משמשת היתה כלל שבדרךקשים,
 72(. ו ב'. בלומרהים )ר וכדומה פחמים אועצים

יקב מט. סוכה834
חפירה osez lrossezI]פושי"ץ

למת נ. סובה835
מסמת coledoireקולידףר"א
 ש- בלי cdedoir ובץ זו סלה בץ הבחץנלונדהים

 המלים ששחץ מספרר, אמנם 1275(. מס'1להלן

 בוודאווג לקבוי קשה אכל משמעות, באשהק"מ"
 ושם ש-, עם כאן עח-ווקא כהבי-היד, גרסותלפי
 ט-.בלי

 שף"שאדהשפ נא: סוכה836
 אפור-חום)ש"צ( 615בי"ש
 כעץ אלא שחור ולא לכן -לא בפירוש: אומריש-י
 קרוב רש-י אצל -ירוק" המושג הנראה כפיירוק".

 לחום. דזסה תה אצלנו,ל-צהוב-

בסמה נא: סדכם837
 )באמצע בימה almenbreאלמינבר"א

בית-הכנסת(
 )חל-שתכר(, ערכי שממצאו ליהח-ם. מיוהדמתח

 בשוהת אשכם, -הודי אצל היום עדתתקים

 וכן 77-76, שך ב'. בלתדהים )ר-אלמימור-
 (. 1 4* ע' פ'.בלו1דהיס

 נא: סוכה838
 planchesפלנקי"ש

 נב. סוכה839
 ireinie liraignelאירתני"א

לציצות

- ל

קרשים

בהןא
עכביש

דקר ב. ביצה0*8
את-חפירה peleפיל"א
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הלמש ג: ניצה1*8
 ת י נ ר ג ר )גחילבה ~fenogrפינמר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלץ(

שלל ז. ביצה2*8
 גסה( )תפירההכלבה basteבשט"א

 ברחם "תפורות" נדחן כשהן בבסיס. מוסברכאן
 של ל"שלל "שלל" של זה שימוש משחה ורש-יאמן,

 שנתפרה ככיסה, של הבילהכובסץ",
 כו-

 שלא
 (. נ 55 )טס' לר של מילונו רתתסורר.

עטלף ז. ביצה843
 עטלף soriz chalve שורי"ץקלב"א

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

.)760

 ט. ביצה**8
 tortelטורשי"ל

 בכחני-היד.חסר

 י. ביצה5*8
 covedeקוביד"א

 56. מס' לעילראה

 יא: ביצה6*8
 paleteפליט"א

 יעה. קט4 "ח במלה:מלה

 בגדיוצשהי )שולי יג: ביצה7*8
 בם-ם[

 חיק devantושבנ"ט
 "לפס" כלל: בדרך ומשמעותה מקום על מורההמלה

 החלק כאן: ,תואר-הפועל(. "לפמס")מלת-יחס(,
 אחרת: מלה נשתקעה בדפוסים הגוף. שלהקדמי

 לף של סקלות ר טעיל". כנף בד. -כסל panzפג-ץ
 111(.)מס'

 פרורעץ יד. ביצה8*8
 תרווד גדולה,כף מנסקפף"א
 של בצרפתית poche כמו מלה אותה הנראהכפי
 בדפוסים המופיע הכתיב -כיס-. שפירושההיום.

 אצל דפתרים הכהיכיפ שני ערבם הוא-פחך"א"
 ימנית(: אלי"ן נהגה היום של ,כצרפתית ל-chוש"י

 ו-פ"א".-פ"א-

מהנחים יד. ביצה9*8
 מורקים,משמיעים croisantקרו"שנ"ט
Icroissantlפיצוח קול 

 כנראה נובחים-, "1כלבימ: מתרגםבקמצים
 יותר משמטת הצרפתית למלה כי העברית,בהשפעת
רעבה.

דלופקוץ יד: ביצה850
 כותונתשמלה, (00קו"ט
 כאן. רש-י בפירוש הנאמר לפי . 189 מס' לעיליאה

 - הצמר של ונסים" גדולים ב-נימים זה בגדהצטחן
 הטף. הימוםלשם

נמשש סו. ביצה851
לסד feltreפילטר"א

ערוילץ טו. ביצה852
נעלי-בד chal~onsקלצונ"ש

 נם וחסר אחד בכתב-יד רק נמצא . 105 מס' לעגלראה
 מופיע זה שללו האחרים, המקומות בשבעתברפופכם.

 או "אא*א" "פחמק", המלים את מסביר הואבהם.
 בסתם מדובר ולא "ערדילץ" היא המלה כאן-מיק".
 את היוספת נוססת נעל בכמץ אלא בד, שלנעלים
 כיום(. ב"ערדלים" השימוש 1ומכאן הרגל שעלהנעל
 הוא. סקורי הלעז אם רב, ספק אפואיש

 הנירצביצים[)ביצת טו. ביצה853
 גושים matonsמטונ"ש

 יז: ביצה*85
 mincierמינצח"ר

 יז: ביצה855
 porelsפוריל"ש

ח*  עגולהעוגה

ברין
דנירה

ציר
בליטה

רסק
 לרסקלקצוץ,

קפלוטות
 מאכל( )ירקכרשים
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שרגא כב. ביצה856
מנורה croisolקרוישו"ל

 לצחן, רש"י רזוה שכאן בחר, 135. מס' לעילראה

  שגם הלהבה, את ולא המנורה אח הטהשהשלש
 ו"שרגא" בעברית "נר" קררות להבה גםמנורה

בארמית.

*חש
 )נר(למחוט

בקעת
גזיר-עץ

רישא
 נוזלים( )הפרשתריר

רירא
 הנינחםליחת

 וזה המלה, של כללי הסבר 859( ומי הראשךהלעז
 בענין. מדובר ריר מץ באסה מפרט.השט

 כב. ביצה861
 sancterudשנקטירו"ד
lsancterud'l

 682. מס' לעילראה

 כב. ביצה862
איוטקלפיישו"ן
eschalfeison

leschalfaisonl

 כב: ביצה863
 breiedeברייד"א

 הבאים לעיל, 623 ומס' 253 מס' עם למעשהזהה
 כפי וכאן. זכר צרח ששם אלא ביסף, אותולהסביר
 אל-ף יש הגרסאות בחב )ובאמם נקבה צורתהנראה,

 רש"י הביא טה לרעת, קשה כן שאם רקבסוף(.
 זו.להבחנה

ערדסקיאות כב: ביצה864
 )מיכלים מחתותאינצינשייר"ש
encensiers)לקטורת 

 בתךקטורא בג. ביצה865

 בשפת לקפל)קפלים froncierפרונציי"ר

 480(. ,מס' לף של מילונור'

 כג. ביצה866
 estrelierאישטריליי"ר
lestreillierl

 596. מס' לעילראה

בימוים כג: ביצה867
ברכות-דגים wivier IvivierIדיביי"ר

 כחי"ר גם לקרוא אפשר כתבי-היד גרסותלפי
.(wiwierlהעברית והמל" הצרפתית המלה מוצא 
 המלה צורת vivarium. לסיני: מקור סאוחו"ביבר"

 יחסת- גם לייצג יכולה יחיד, כמו הנראיתהצרפתית,
 ברבים.הנח8א

מגדל כד. ביצה868
שובך mestierמקטטיי"ר

 עץ" ב"סגדל לראות אי-אפשר 155. מס' לעשמה
 לשמירת - אחר מסוג ארץ אלא "מזנון", רש-ישל

 חים.עופות

מפולטים כד; ביצה869
 טרי לח, mostedeמחחטיד"א

 באחד )מישט"א moiste לפענח יותר נראההיה
 בצורה בלוברהים בחר למה ידוע, ולאמכתבי-היד(.

 "דגים" לגבי והמספר. המץ מבחינת גם קשה היאזו.
 אולי ביחיה נקבה ולפנינו ברבים, לזכר מצפיםהינו
 סריות(. )לחית, mostece מושסיצ"א לגרוסראף

 תמוהה. "אמי" שבדפקיםהגרסה

 כב. ביצה857
 mochier רמוקיי"

 330. מס' לעילראה

 כב. ביצה858
 esteleאקשטיל"א

 803. מס' לעילראה

 כב. ביצה859
 beveביב"א

 כב. ביצה860
 chacideקציד"א

 לנוי(הבגד

מקרדץ
לקרצף

דמא
רוף-דם

קדתתא
 )כלומרהתחממות
 קראת(חום,

 עטייהפת
 מע91ה סעוך,)לחם(

 היטב()נלחש
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 אפורץ... ולערב דה"ב ביצהכד:870
 )עיר וורמס Garmeiseגרמייש"א

IGarmaiseI1 גרמניה( במערב 

 שבה העיר, שם של הצרפתית בצורה משתמשרש"י
 ל"ת!ט8וחט](, הנהפך Wilhelm וכמו ל-8 נהפךה-ש

Walter(Jautier-ל ,)כמו עברה, לא וההטעמה וכר 
 הראשונה. ההברה אלבגרמנית,

 אסורץ... ולערב דצ"מ כד: ביצה871
 איטליה( )בירת רומא Romeרומ"א

בצל כה: ביצה872
 )בצלית,בצלצול civotציבו"ט

 ירוק(בצל
 הרומז לס"ד, אות כולל הלעז מהמקורות גדולבחלק
 לצרפתית ושחדרה cebola הפרובנסאליתלצורה

 מכל לספירתם(. הי"ג במאה רק הנראה כפיהצפונית
 "בצל", caepa מלטינית נגזרות המלים שתימקום

 בצלים. של קטנים זניםומכנות

עדם כה: ביצה873
עזי-ריח 081ז8חengris 10אינגרי"ש

 2422. מס' להלןראה

צלף כה: ביצה874
 )באיטלקית( שיח-שלף capperoקפר"ו
 ממוצא הנראה )כפי כתכי-יד בשלושה רקנמצא

 מאת שאינו מסתבר, בדפוסים. חסר שןאיטלקי(
 137-134(. וע' ב' בלונדהימ ררש"י.

שלדקי כה: ביצה875
 מתקפל כיסא Faldestolפלדישטו"ל

אלובקי כה: ביצה876
 הדומים מחשבים sanbuelsשנבואיל"ש

לאוכפים
 בפירחשו. רש"י שהוסיף המפורט. ההסברר

 sambue t(stflbut=) המלה את רק נותניםהמילתים

 "אוכף".שמשמעותה

אפרסקץ
אפרסקים

חבחשץ
 )פירות(חבטנים

דוקץ כז. ביצה879
 בעין )כתםתבלול 0וש1טייל"א

 הראייה( אתהמצמצם
 675. מס' לעילראה

אטליז כח. ביצה880
 ם, 1 ק )ם ז י ל ט א macecreמציקר"א

 בהמותששוחטים
 בשרן( אתומוכריך

 פסולי "דתנן ברה"מ מקומו בדפוסים.חסר
 באטלס". "שנשחטים המלים אחריהמוקדשץ...",

 נשארה מהערבית. אולי שמהנאה הצרפתית.המלה

 (massacrv). "9בח" של במובן רק ימינובלשך

 לגרסניח הנראה כפי קרובה היאמאידך
.Metzgeffei)גס זו למלה שמוצאים אף-על-פי 

 אחרים.מקורות

משחילץ כח. ביצה881
להשחיז aguisierאגוישיי"ר

 61(. וע' ב' בלונרהיםר'

 כח: ביצה882
א"ספוינטח"ר
espointier

 כח: ביצה883
 trepiedטריפיי"ד

 "ובע"ג בדה"מ ארוך, פירוש יש כתבי-ידבארבעה
 עליו -להכות המלים אחרי בידיה-,דמפשיט
 בלעז מפורש ברזל" של "כלי הביטוי ~amבפטיש".

"טריפיי"ד".

 כו: ביצה877
 perschesפירשקי"ש

 174. מס' לעילראה

 כו: ביצה878
 2חן0040קודוינ"ץ

נרצע
 החוד אתלהקהות

 )כלי(של

 ברזל שלכלי
 )בעלתחצובה
 רגליים(שלוש
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מנירה לא. ביצה893אופגש כס. ביצה884
משור sere IserreIשיר"אקוף escumeא"מקומ"א

 808. מס' לעילראה (. Da) 342' לוי של מילונור'

יקדיח כט. ביצה885
 התבשילים( )את לתת adorserאדורשי"ר

 ולהידבקלהישרף
בסיר

 53-51(. וע' ב' בלונדהייםר'

)טיבותיך%טיבו[ כט: ביצה886
 טובה gredגרי"ד

 "בלי או למישהו" טובה -לעשות שלבמשמעות
 חסד. סעשה כלומרטובות",

 כט: ביצה887
 אטורנידויר"
torne~oire

 ל. ביצה888
 forcheפורק"א

 ל: ביצה889
 croisolקרוישו"ל

 135. מס' לעילראה

קרמץ ל! נעה890
 אורגמעשה ovrezאוברי"ץ

 מחטבעבודות

 בקרדום לאדה"ב לא. ביצה891
 רצענים של מעצד aise IaisseIאיש"א

 (. 71 וע' ב' בלוניה-מר'

 בקרדום לחדה"מ לא. ביצה892
 שני בעל כלי besagudבישאגו"ד

 חדיםראשים
 156(. 1מס' לוי של מישנור'

טבל לא. ביצה894
מעצד doledoireדולידויר"א

 גרזן()מעין

מגל לא. ביצה895
 סיסיהמגל, sarpeשרפ"א
 scrpe. היום: שלבצרפתית

 לה דמתבי ואיכא דה"מ לא: ביצה896
 שני בעל כלי besagudבישאגו"ד

 חדיםראשים
 892. מס' לעילראה

חותמות לא: ביצה897
 סגירות fermeduresסירמידורי"ש

 אינה "חותמות- שהמלה לציץ, כנראה רמהרש-י
 מתקן של כמוכן אלא המקוגל. כמוכנה כאןבאה
 הרמטי.סגירה

נר לב. ביצה898
מנורה 501[0ז(קרוישו"ל
 135.ראהלעילמס'

 לב: ביצה899
 gradilגרדי"ל

 לב: ביצה900
 prembreפרימבר"א

תוך
 שולחן( )שלחלק

 אז )ואפשרהמתהפך
 בתוכו( חפציםלשים

עתר
קלשם

נר
מנורה

אסתמא
אסכלה

מכבשץ
 לכבושללחוץ,

)להחזיק(

 לשפותדה"ם לב: ביצה901
 )בעלתחצובה trepiedטריפיי"ד

 רגלתם(שלחם
 שקורץ ברזל -כלי כאן; לנו יש 3שש( 1סס' לעילכמו

 .טריפ--ד-
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 ביעחאדהוים לג. ביצה902
 )בעלתחצובה trepiedסריפיי"ד

 רגליים(שלחש
 אלא מתורגמות ארמית או עברית סלה rw פהגם

 : דוגמה לתת באהלעז
 טריפי"די. כעק חלול כלי -

 לג. ביצה903
 forgonפורגו"ן

 70*. מס' 14יראה

 לג. ביצה*90
 forjier רפורץ"

 כמו נזרק מאופו הנראה כפי 3**(. [מס' לעילראה
 903(. [מס. הקודםהלעז

 הטים פןדה"ם לג. ביצה905
 )אתור לומברדיה Lonbardieלונברויא"ה

 איטליה(בצפק
 ר' הרופא ספק ללא הוא לונבוזיא"ה" הכרולי"אחד

 הגרסאות בכל קמרה. לספר בפירושו דונולו.שכתי
 הרגשת על ללמד בא זה "-ריאה". הלעז בסוףכתוב

 בלתי- ש מוסעמת, ן הברות: שתי כאן סיןשהצוברים.
 כל שבהן ב"יא-, המסוקסות למלים בנעורמוטעמח.
 *26, 6*2, מס' לעיל )ר בלתי-מחשעסת %-הסיוסח
 1352(. מס'ולהק

רשפים לג. ביצה906
רעפים tiulesטיולי"ש

להמף לג: ביצה907
 ריח( להפיץ )כדי להניף wenterףנטי"ר
lventerl
 מס' לעיל )כמו זשוש~תשש ינטרלי"ר כתובנדפומים
 הן הלעדם שם בע מבדיל בלונרהים אבל[82(.

 656(. )מס' לף של מילונו ר בטשמעותם. הןבצורתה

מפתיח לג: ביצה908
 לדלל לגזום, esenbrajierאישינברץ"ר

 385. מס' לסיראה

 מפשח הוהיה"כ לג: ביצה909
 לכופף pleisier lplaissierlפליישיי"ר

 בניה "גדר 2[5[שוק, -פליטיי-ץ" קוראיםבדפסים
 מאור שכיחה זו מלה . מסורגים- או מכופפיםמעצים
 ישוב. דהיינו (Plessis. בצרפת מקום"בשמות
 משתהה נשמות ומכאן זו( מעק גרר כתוךשהוקם

.(Duplessis)

 לג: ביצה910
 doledoireדולידויר"א

 ש: ביצה911
 sapש"ף

זפת לג: ביצה912
שרף-עץ resineרישינ"א

8מוסתקידה"ם לג: ביצה913
ברבסטרו Barbasteברבשט"א

,Barbastro)ר י ע 
שבספרד(בארגוניה

טשיס לד. ביצה914
לבחחש conmovreקונמובר"א

 במקום כתוב בומברג הוצאת של השמיהבמהדורה
 KoahIOffel כלומר פי-ל, לו"י קו-ך הנ-ל:הלעז

 355(. )מס' לף של פילוגו ר מצקת(.,בגרמנית:

אדפס לה: ביצה915
מר creideקרהד"א

 הלעז הראש. את חטפים היו שבה באדמה,מחבר
 916(, )סי הבא הלצז רק בהם ריש בדפוסים,חסר

 ראש. לחפיפת אדמה" " של דוגמא לתת בא הואשנם

מדמה לה: ביצה916
 טיט)אדמהממלה( %gl~iגלייש"א
Iglaisel

 915. מס' לעילראה

או
 חתייהשפוד

לחצוץ
 )ומכאןלקדוח
 שניו(( ]אתלחצוץ

פסל
מעצד

 גרק()מעין

 במוסתקיבה"מ
אשוח
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 לו. ביצה917
 agudesאגוזץ"ש

 61(. )ע' ב' כלונדה-םר'

 השנהראש

 ולהלן 52 טס' לעיל ור דווקא "אזרז" את כךמתדגם
 דה"מ לז. ברכות תוספות זה בעג-ן ועיין (. 1499מס'

 מי"ל". אורו פי'"רש"י

פרגין יג: השנה ראש922
פרג macמ"ק
 מהאיטלקית. הבהסעה שבדפוסיםהצורה

 המצריפיל יג: השנה ראש923
 שעועית feisol IfaisolIפיישו"ל

 531. מס' לעילראה

 הסריסים בצלים יד. השנה ראש924
 )בצליות, בצלצולים civotציבו"ט

 ירוקים(בצלים

כלווסות כב: השנה ראש925
פי~קי"ש

~rches 
 מוטות

 פירטיק"י בדפוסים: איטלקית צורה כאןאף
,(pertiche)זו. במסכת רבים במקרים ועוד 

nwmn כב: השנה ראש926
 פשתן( )של חוט llinoelI א0ח11לינוי"ל

תורכיתא כג. השנה ראש927
אורן ח1קפי"ן

 כג. השנה ראש928
 buisבוי"ש
 או4. מס' לעילראה

 כג. השנה ראש929
 sapש"ף

 כפי או, סוסית, לא בפ"א ש"ס קוראיםבדפוסים
 לפ"א )ק( דגושה פ"א בץ להבדיל כדי היום,שנהוג
 שהמדפיסים מסני - יותר ומסתגר - או ת(,רמה
 לראשי-תיבות. הקטנה המלה אתחשבו

בוטמי כג. השנה ראש930
)אילן(מ"ש טחז01אולמ"א

הצורות כל כי olmes. אולטי"ש להיות צרירואולי
הבמסעו עתיקים, ובדפוסים בכהבי-ידשלפנינו.

מקורזלות
חדות

זמורות ט: השנה ראש918
 חוטרי-גפנים 2ח[עסזקפרובינ"ץ

 להברכה המשמשים21חן8עסזקן

 )"זמורה"( provin בלונדהיים תרגם למה ברור,לא

 המלה צורת את משנה זה אין מקום מכל יחיד.כלשק
 כפי ערבים. ביחיד שווה שהיא עתיקה,בצרפתית
 שליה הקשור )והפועל שהמלה רש-י. חשבהנראה

,proveinier"עזרת 1611( מס' להלן ראה - -להבריך 
.vigne-היש, טוענים הבלשנים אך -גפן-.מ 
 בלונרהים 1להסיץ(. propagare מלטיזיתשמוצאה

 ביסי- גיותר השכיחה הצורה שהיא provainz,גרס
 provinz קוראים בכתבי-היד לכאורה אבלהבינים,
 אחת(.נביו-ד

מרפית ט: השנה ראש919
 עץ( בתוך )ענף להרכיב enterאינטי"ר

תלתן יב: השנה ראש920
 )גרגרנית ה ב ל יח fenogrtiפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

דוחן יג: השנה ראש921
פנג panilפני"ל
pan~שום pani~-בכתבי-יד 31(. טס. ולעיל ל 
 "פני-ל": בטקום קוראים, בדפוסים, וכןאחדים,

 צמח 11וח, של איטלקית צורה (miglio)."מילי"ו"
 רש"י אכל הדוחן, את היום מזהים וזעמואחר,

לתא
אשכרוע

שאגח
אשוח
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 לצורה עדות נותרה ולא olmo). )[ח!ו0.מהאיטלקית
 חיבת הארסית, לפי אשר, הצרסתית,המקורית
 ברבים.להיות

בלוטי כ3. השנה רא93117
 אלון chesneקישנ"א

 איטלקיות העדיות כשרוב רבים, במקש יחישת
,(cerqua)ר )צירקו"א(. כספרינו נדפס וכר 
 הגרסה את המביא 154-153(, )ע' ב'בלונדינים
 chasne.קשנ"א

בלושי כג. השנה ראתן932
בלוטים 1ת818גלנ"ט
 )למשל 2ת818 גלנ"ץ הצורה משיעה אחריםבמקומח

 גם משמשות הצורות שתי אולם 1299(, סם.להלן
 -162(. 160 )ע' ב' בלונדינים ר ברבים. גםביחיד

כופתא כג. השנה ראש933
אלמוג coralקור"ל

 כג. השנה ראש934
 lorלו"ר
 658. מס' לעילראה

 כג. השנה ראש935
 beis lbaieslביי"ש
 659. מס' לעילראה

 כג. השנה ראש936
 chast(iniesקשטיניי"ש

Ichastaignesl1 
 149-147(. )ע' ב' בלונדהיםר

 כג. השנה ראש937
 קומות בעלת ספינה dromontדרומונ"ט

 משוטים שלאחדות
 "ספינת- המהרגם: 324(, ,מס' לף של מלתור

 למלחמה". גדולהספרשים

פרוותא כג. השנה ראש938
נמל portפור"ט
 731. מס' לעילראה

עששית כד. השנה ראש939
 זכוכית של קופסה lahterneלנטירנ"א

 ך ר ד ב)המשמשת
 להבה על להגןכלל
 נר(של

 הלבנה את שראו זכוכית מיוחדת: במשמעותכאן
 בשאר המקורי. הלעז נשאר אחד בכתב-יד רקדרכה.

 לנפנ"א וקוראים איטלקית השפעה ישכתבי-היד

.lanpanaקמיל"ה אפילו ובדפוטיט .candela 

בעץ כד: השנה ראש940
 בדיל estein restainlאישטיי"ן

אפיקים כד: השנה ראש941
 נחלים rivieresריניירי"ש

 1705. ימס' לף של מילתור

קלח כה. השנה ראש942
 אדמהגוש "!0חזמוט"א

פרפהיבי כן: השנה ראש943
 חלגלוגה רגלה, polpier רפולפיי"

)עשב-בר(
 איטלקית: מלה יש ובדפוסים כתבי-היךברוב

 סוס8סז0ק.סורקקל-י

יעל כו: השנה ראש944
 יעל-סלע אקו, esteinbocאקטסהנבו"ק
testainbocI

 Steinbock, מהגרמנית שאולה הצרפתיתהמלה
 ברפוסים טופיעה היא למעשה )וכד הסלעיםשעיר
 שכשפות "אי-" מנעימת-הצליל הקדומתבלי

הרומניות(.

דות כז. הקטנה ראש945
 מרתף escriene; lescraignel אאישקריינ"

 ובדפיציט, סוחבי-היד בחלק 583. מס' לעילראה
 cisterna. צישהררנ"א האיטלקית המלה אתקוראים

עף
דפנה

 ערידה"ב
גרגירים

לצלבי
עצי-ערמונים

 גדולהבורני
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פיטם בז. השנה ראש946
 גדולהחבית pontonפונטו"ן

 הנ"ל, לסלה זו משסעות לבלונדהיים מאין ודוע,לא

 . צף" "גשר של במובן בדרך-כלל אותהשמוצאים

יבק כז. השנה ראש947
 חזקדבק gludגלו"ד

הברה כז: השנה ראש948
 קצרים( )צלילים לילל recederריצידי"ר

 המאחירת בצורה במילונים המצף שכיח, לאפועל
 )שונה לתנות recitare, מלטינית receer,יותר

 על רש"י בפירוש (. "להיכנע" שמובנומש11ה-הצליל,

 הסבר אץ התלמוד ובדפוסי שבכתבי-הידהמשנה

 ליד הנרפס רפ"י בפירחח רק אם כי "הכרה".למלה
 המקוס. על ףהרי"

צרור כז: השנה ראש949
 היוצא )קולקשה roisרוי"ש

 או מהגרץבקושי
מכלי-נגינה(

 raucus מן לא הנראה עפי ,נוקשה( rigidusמלטינית

 הנראה כפי היא בתלמוד הנכונה הגרסה)צרוד(.

 ימינו. כלשק"צרוד",

מגיא לג. השנה ראש950
 שזקרהמגל, sarpeשרפ"א

 895. מס' לעילראה

גניחות לד. השנה ראש931
 ארוכים( )צלילים גניחותקומפליינ"ץ
compleinzlcomplainzl 

 243(. )מס' לר של סיפנור'

טא~ל לד. השנה ראש952
 קצרים( )צלילים לילל recederריצמי"ר

 948. מס' לעילראה

תענית

בפת"מ ג: תענית953
רחת wan Ivanlו"ן
 448. מס' לעילראה

 שכליאגילתי ג: תענית954
 לילה ברק esluserne 1 1אישלושירנ"א

 המלה כי מתמוה, והדבר בלונדהימ, פענחולא

lucerne)Ouiserne, luwrne ממרה, "אור, בהוראת 

 -ex) )לטינית -8ם והקדומת מוכיחה, המאיר"דבר

 הלילה. בחרטך הנוקע פתאומי באור כשמדוברמובנת

 א"טלושרנ"א; א"טלושנר"א, כהבי-היד:גרסת

 הנראה, כפי היא, אישלושטר"א שבדפוסים:והגרסה

 זד, בק"מ פרי חירם )כך האיטלקית לפי -משוחזרת

 הקושר 56( )מס' לף של מילתו ר 225(. ע'תרס"ח.

 מס' לעיל כמו esloide. אישלמד"א ללעז המלהאח

.89

יגמל ה: תענית955
 )ילד(לגמול desevererדישיבירי"ר

צלול ז: תענית956
צלולבהיר, clerקלי"ר

 226(. ,מס' לף של מלונור'

 אליו משתבק דה"ם ח. תענית957
 חלחרה [ס1א60סזו redoileרידויל"א

 200. מס' לעילראה

יבלו ט. תענית958
 כואבים dolbrent Idolorentlדולורינ"ט

 נסתרים(. והווה מוטית בצורה פועל של חריגמקרה
 פועל. בינוני כאן לראות צריך כן אםאלא

גימל יא: תעמת939
לגמול sevrer רשיברי"
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 955( מס' 1לעיל deseverer ובק sevrer בקההבדל

 טאוחרת, לשק כנראה מייצג sevrer א( כפול:הוא

 על מורה -de הקדומת ב( האמצעית: ה-ם נפלהשבה
 המינקת מאמו הטנותק תינוק יותר והולמתניתוק
 ממאכל. המתנזר אדםמאשר

 יב. תענית960
 someilierשומייליי"ר

1lsomeillierI 
 745(. 1מס' לף של מלונור'

מתנמנם
 תנומהלחטוף
 לנמנםקלה,

אפבתא יב: תענית961
 'קלהנעל ~escarpeאישקרפי"ט

 escharpet או cscarpet לכתוב אם מהסס.בלונדהים
 יפי-הבינים של אחרים . בסקורות1אישקרפי"ט(.

 מהשורש )אולי eschapin משמעות באותהמוצאים
 escarpin. היום של בצרפתית סירה(, ]sca.הגרמני

 נעל(; (scarpa, מהאיטלקית escarpin של מוצאהאך
 והגיעו שונים גזרונים שני נפגשו כאילוונראה,
 651. מס' לעיל ראה משמעות.לאותה

משומם יג. תענית962
המום estordizא"שטורדי"ץ

 ד'(. ס', ועזיא הפסיק המשד את כאן מפרשמש"י
 הגולה מעל על "... בדפוסים: היבאה תחילתושרק

 ובמנחת )ה'( הערב: למנחת עד משוסם ישבואני
 430(. )מס' לוי של מילונו ר קמתי...".הערב

נתר יג. תענית963
גיר creideקרייד"א

חיכוך יד. תענית964
 )כלומר:התחממותאהטקלפיישו"7
eschalfeison] leschalfaisonI ,קדחת( חום 

 "חיכוך:. דה"מ בתחילת כתוב אחר בכתב-ידרק
 בצורה מדובר שכאן התכן, בלע"ז".איקלפישו"ן
 העור. דלקת והיא התחטטות. שלמסיסת

מכבש תענית.טו.965
מכבש prese tpresselפריש"א

 נתססת המלה כאן גם 1105. מס' להלןראה
 "דברי הביטט את להסביר כדי הכללית,במשמעותה
 הלב. על הלוחצים דברים שהםכבושין",

מתחטא יט. תענית966
 מתנהג מרע,אתה foriiisפורפיי"ש
IforfaisIכהוגן שלא ן 

 כהוראתו "מתחטא" הבנת את למנוע רוצהרש"י
 ברור, הטירוש, המשך לגבי מיטהר. כלומרהמקראית.

 "...בלע"ז: לפסק: צריך הזה. לדה"ב שייךשאינו
 הפסוק הנראה כפי ". יולדתך: ותגל ואמך אביך.ישמח
 אולי אותו. השלים ורש"י התלמוד בגוף מקוטעהיה
 "שלושה כי הפסוק, סוף את להביא לנחהןראה

 שהחכרו אחרי כן. ואם לא.(. נידה באדם"שותפים
 רמו - "יולדתך" - השלישי הגורם והאם.האב

להקב"ה.

אסכרא יט: תענית967
 חמורפצע חmalant 60 מלנ"טבו"ן
 5. מס' לעילראה

נקדרה כ. תענית968
 חור לעשות לנקוב, pertucerפירטוצי"ר
 מלה שלפנינו ההשערה, את מביאבלונדינים
 pertugiare), י )ההם צ98טאשק פיהטזצ-ראיטלקית

 הרמש. לסר ע-ד חמרית בכתבי-הזד הנרסאוחכי

 כ. תענית969
 forcheפורק"א

 כ. תענית970
 encrfis rencreslאינקרי"ש

 2422. מס' להלןראה

מכסה כא. תענית970א
מפרש weileוייל"א

 ר' כך על לי העיר בלונדההם. אצל נשכח זהלעז

 של כתבי-יד בשני וכדקתי צבי. מסירת יעיראפרים

עתר
 קלשון,

נעתרות
מכבידים
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 וכן כניו-יורק, באמריקה לרבניםבית-המדרש
 יעקב עין בומברגי )סונצינו. ראשוניםבדפוסים

 מלשון העברית הצורה מופיעה וככולםמשאלוניקי(,
 תיקון לי הנראית ילו"ז' - ימינו ומלשת -חכמים
 הנראה כפי שהיה המקורי, הלעז במקוםסופר.
 velum, מלטינית ט011ץ. היום של )בצרפתיתוחל"א

 חלון(.כמו

מרא כא: תענית971
מכחם 1[165$01ן fosoirפחטוי"ר

 . 70 מס' לעילראה

זבילי כא: תענית972
 )כלומראת-חפירה peleסיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(שית

 פילי"ש אולי היא הנכונה שהגרסה משער,בלונדינים
peles.בריבר 

קרבא כא: תענית973
פתח-אוורורוינטוום"א
wentoselventoseI 
 venlousc שמות-עצם שני יש היום שלבצרפתית

 השכיח אחד, ]מצרה((, רוח מ-vcnt, גזורים)שניהם
 הוראתו פחות, השכיח תה, "כוס-רוח", הוראתויותר,
 ל.כנ"

והסתרקי כא: תענית974
שטיח trapedטרפי"ד

 1101.ראהלהלןמס'

עריסה כב. תעבית975
עריסה )בירצו"ל?(בריצו"ל
(ber~ol?)bre~ol 

 מהעובדה, דווקא נסע הצוחת שתי YQהספק
 בכלל. יו"ד אקשבסקורות

 בב. תענית976
 marescמריש"ק

 כב: תענית977
 *זרחנול-נטר"א

 )לינז-נ"א( סונצינו דפס מאז שבדפוסיםהגרסה
 lendine. מהאיטלקיתמנשפעת

 ופטריותכמהק כג. תענית978
 פטריות boleizבוליי"ץ

 את רק הזה בלעז מסביר רה"י 371. מס' לעילראה
 כאן שאק מאחר אולם, "פטריות", השנייההמלה

 הקפיד לא לפטריות, כמהין בין להבדלחשיבות
 השנייה. המלה אתלהבליט

גואלקא כג: תענית979
שק tascheטשק"א

 דכווריפלא כד. תענית980
 ברכת-דגים ויס1י1ען wivierויביי"ר

 יעקב". שב"עין ברש"י רק מצף 867. מס' לעילראה

כובשת כד: תענית981
 במלח( )מאכלכיבוש 5012שול"ץ
 )מי-מלח Sdize בגרמנית מקורה הצרפתית,המלה

 כאן אולם )סלח(. Saiz מלשק טוריים(לכיכחפים,
 כי כיבחר, של המושג את רק הפרשן כנראהתפס

 במי-מלח. ולא ייבחר, מתוך בכיבושמדובר

וריפא כד: תענית982
דייסה trijesטריי"ש
עתיקה. לצרפתית במילומם מציה שאינההסלה,
tritiwe הלסיני הנזרק עם הנראה כפיקשורה
 לכחכם(.)למעוך,

אשא כה. תענית983
 הגת, של )חלק ערבה meiz Imaizlמי"'ץ

 את מניחיםשבד
הענבים(

 597 מס' לש"ל )ראה יעקב" שב"עין ברש"י רקטצר

 2002(. מס'מהלן

טמא כה. תענית984
 )כלומראת-חפירה טוטקפיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(שית

אגם
 מקווהקיצה,
 רדחיםמים

אתחבא
ביצת-כינים
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מרדה כה. תענית985
מכחש fosoir Ifossoirlפחשוי"ר

 סביר. ואינו יעקב", שב"עץ ברש"י רקמצף
 המתפרשת המלה את בהערתו מביאכלוברהים
 "מסא" במקום דפוס טעות )אולי "מרא"בגרסת

 הוא הדה"מ יעקב" ~ry ברפוטי אבלשבתלמוד(,
 70. טס' לעיל ראה"מרדה".

מדדת כה. תענית986
 )כלומראת-חפירה סופקפיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(יפית

 כס: תענית991
 folerפולי"ר

 כס: תענית992
 lischierליק1קיי"ר

 לא. תענית993
 escrinאהסקרי"ן

דויפץ

כיבוס( )לשם*רי

גיהוץ
לגהץ

קופסנא[
 )בעיקרקופסה

לתכשיטים(

 כה: תענית987
 troncטרונ"ק

 כה: תענית988
 coltreקולטר"א

 כז: תענית989

 השקדים דלקת estrangilonאישטרנגילו"ן
lestranguillonl

 כתוב יעקב" שכ"עץ ברש"י 2*7. מס' לעילראה
 אשטרוללו"ץ "שקורץ אסכרה": על "ברביעיבדה"מ
 יהי ביה דכתיב בלע"ז אישטרנגילו"ן[ שלושיבוש
 טשום בירוש]למי( ופירשו השמים ברקיעמאושת
 משמע חסר שהוא וכיק מארח יהי ביהדכתיב
 .מארה-

עלי כח. תענית990
 לכתיביה עלי pilon lpisbnlפילו"ן

 שב"עץ ברש"י רק המצף הזה, הלעז בלונרההםלפי
 לי, נראה אבל pisbn, הספרדית הטלה הואיעקב",
 הצרפחיח, כמלה pilon ולקרוא לתקןשמותר

 הי"ב. מהסאההמתרצדה

 המגיל

טרפת ד. ממלה994
טונה tonineטונינ"א

חקרם 1. מגילה995
גמל ([סקפור"ט

 "מקום בפירושו: רש"י דברי שלפי להעיר,יש
 במשסעות נמל לציץ הלעז בא לא הנהר"מעבר
 של צדדית במשמעות אלא המלה, שלהרגילה

 של הטופוגרפי בסינוד היום עד הק*סת"מעבר-,
 Port-*ט-ed~-מSaint-3*8 )העיר הפירנאיםהרי
 והת בהו-ם(, המעבר שלרגלי םSaint-3*8הע

 הערים )בשם rurt- הגרמנית לסיומתקרובה
,FrankfurtErfurt ,)מעברות דווקא המציינת ועוד 

 היא פה, המתפרחח הארמית, הסלה ואכן נהר.של
 שבהם אחרים, סקומוח לשבעה בניגוד"אקרא",

 2*10 )מס' אחד מקרה רק להוציא מופיע,הלעז
 ביותר. מפוקפקת הלעז מקוריות ששםלהלן(,

 מטרופולין דה"א ד. ומגילה995א
 5ם metraמטר"א

 בפירוש. שמצוין כפי יוון" "לשון הואהלעז

שטנה יא. ולגילה996
 צרה מכשול,נזק,נוישימינ"ט
nuisementהמיועד פלסתר )כתב 

 נזק(לגרום

סדן
 )עץ(גזע

ברך
 מחרורה שלקנקן
 את הפולחת)היתד
הקרקע(

אסכרה
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 והיא המלה, את לפענח אפשר אהד נכתב-'דרק
 קוראים שם - ובדפוסים כהבי-היד בשארמשובשת
 ר האותיות. בבלבול "נרשימינט", במקום"שנסנה"
 598(. )מס' לף שלמילונו

כתלי יג. מגילה997
 חזיר שומן חתיכות baconsבקונ"ש

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

 "yDV". לשק אופן בכל"שסנורת-,

מעדן יג. מגילה998
 לצחצח להבריק, escleirier ראישקלייריי"
lesclairierl

 1בר19סים. כתכי-היד כרוב חסר 647. מס' לעילראה

זקיפא. טז: מגילה999
קלשכן forcheפורק"א

 ט', )אסתר ומתא שבשם המוארך בוי"ו מדוברכאן

 והקו הקלשק, של לידית לכאורה מתכוון ורש"יט'(,

 נמשל הוי"1 שלהמאחן
 לחוד-

 הקלשק.

פרפחיני יח. ולגילה1000
 חלגלוגהרגלה, polpierפולפיי"ר

)עשב-בר(
 כתבי-היד ברוב יש 943( מס' לעיל ,כמו כאןגם

 'porcacle. פורקקל"י האיטלקית המלהובדפוסים

 יח. מגילה1001
 escoveאישקוב"א

 430. מס' לעילראה

סמא יח: מגילה1002
 צהובצבע orpimentאורפימינ"ט

 355. מס' לעילראה

קזמא יח: מגילה1003
 אילן( )שלשרף gomeגום"א
 אחד. בכתב-יד רק נמצא הלעז 357. מס' לעילראה
 רש"י. מאת הוא אםומסק

חרתנו יט. מגילה1004
 שחור צבע adrementאדרימינ"ט

 וכדפוסים. כתבי-יד בכמה חסר 358. מס' לעילראה

עפצים יט. מגילה1005
 טפילחם )גידולים עפצים galesגלי"ש

 האלון(בעלה

בוהקניות
 ן ר וע שעדשניות,
עדשים ככעיןמנומש

סטים
 )קורסם?(כרכום

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

 הגמרא. של הפירוש בסוף בטעות נדפס המשנהשל

סטיס כד: מגילה1008
 )צמח, שסקלאיסטיס, gesde אנישד"

)lguesdeI צבע( מפיקים שמשורשו ן 
 0708. מפורש "סטיס" בהם המקורות. ברובאיננו

 323, מס' לעיל )ר' שברי"ף רש"י בפירוש רקאלא

 השתים התרגומים של הבעיה את הצננושם
 wesde לצורה שווה gesde הצורה כמובןל-סטיס"(.

 שלב מייצגת אחת כל כי ועוד(. 279 מס' לעילור.
 ר' *8-ט8(. )דרך הרומני ל-8 הגרמני מה-"1במעבר

 . 870 מס' לעילבעניין

פוצה כד: כגילה1009
 ב, ש )ע ה א דם garanceגרנצ"א

 מפיקיםשמשורשו
 אדום(צבע

 ברשיי רק אלא בדפוסים. ולא בכתבי-הידאיננו
 גם הדף(. על הש"ס במסורת ור' המקום עלשברי-ף

 הלעזיט ובין העבריות המלים נין בלבול ישכאן
 )לעיל אחר במקום "קויה" כי אותן. לפרשהבאים
 gcsde מתורגם 2426( וסס' 1448 מס' ולהלן 663מס'
 הן מתרגם garancer warance=) מאידך wcsde.או

 מס' )לעיל "קוצה" הן 324( 305, מס' ולעיל"פואה"

 כו מגילה1006
לינטילושי"ש
lentiloses

1llentillosesI ן 
 כז מגילה1007
 08[(קרו"ג

טאטיתא
מטאטא

)280
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 יד שלטבע נד: מגילה1010
 הזרוע( )של חלק bradonברדו"ן

 בשר מלאשהוא
 בצורת שבדי"ף בממ"י רק מצוי 9. מס' לעילראה

מרזפתא
פטיש

דלוסקטי
שק

נורסיא כו: מגילה013ן
 בית-הכנסת( )באמצע בימהאלמינבר"א
almenbre

  דtoo .%3 לעיל ר' המלה מוצא בדבר בדפוסים."סר

קמטרא כו: מגילה1014
 )בעיקרקופסה escrinא"שקרי"ן

לתכשיטים(

מרא כח. מגילה1015
מכחם fosulr IfossoirIפושוי"ר

 70. מס' לעילראה

טסיילין כח: ובגילה1016
להתבדר ראישבניי"
 esbanier esbaneier))אולי

 בדה"א )מקומו בדפוסים חסר 711. מס' לעילר'

 הגורס. 786(. )מס' לר של "ילונו ר (. ניאותק""ואין

 )לטייל, espacier אישפציי"ר מכתבי-היד, אחדלפי

 spaziercn). בגרמניתהשווה

 דמיטראזילחא כח: מגילה1017
 שבר-ענן שוטף, גשם ondedeאונדיד"א

 בדפוסים.חסר

 קטןמועד

 מבקרץ חושטץ, ב. קטן מתו1018
 לנקות curerקורי"ר
 שבאעליה קמבריי' בספחות השמור פאסבדפס
 תה שלע. בדפוסים קים שאינו וש"י. פירושקוראים
 בעמות הסכונסץ מים המים. קלקולי "מתקנילשונו:
 הרבים רשות זבילי לתוכן ונמשכץ מהןלשתות

 החריצץ אותן וסותטץ מתקנץ המים, אותןומקלקלק
 כעץ מנקרץ אותן, וחוטטין לכור הזבל המךשבהן

 סתורן שסוציאץ בלע"ו, קוריי"ר לבורשעושין
 . לתוכן" שנפלו ועפרות וקסמיםצחרות

אשתומם ג: קטן מהצד1019
 מבוכה הלם, עילפון,אישטורדישו"ן
estordison

 קוראים: מכתבי-היד באחד 549. מס' לחילראה

 שמים, הצומו זאת על טפרים יש"ו כמו"אשתומם.

 . נלע"ז" אישטזדדישז"ן שומם לשף כלוכן

לשחופם ד: קטן ווועד1020
לנקוח curerקורי"ך

 רש"' ובפירוש אחד בכהב-יד רק ומצוי בדפוסיםחסר

שברי"ף.

ש*רטק ד: קטן נ4ן?ד1021
 )באיטלקית(טיט limatoלימט"ו

 שאינו וברור, אחד, בכהת-יד יק ומצף בדפוסיםחסר
 רש"י.סאת

לקוון ה. קטן מועד1022
 מהקוצים לנקות despinerדישפיני"ר

 לוי זלל ומליני ר' שברי"ף. רש"י בפירוש רקטצף
 399ן.)מס'

תשרש ה. קטע סועד1023
 שורשים לסלק לשרש,דישרציני"ר
desraciner
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 אחרי קוראים. שם שברי"ף, רש"י בפירוש רקמצף
 דרצצף"ר תשרש "כמו 1022(: )מס' הקודםהלע"ז

 ביטול שהוראתו פיעל, בבנין פועל כלומר1,[",
 הגזרון. שלהמושג

מסוננת ו: קטן ויועד1024
 בוץ מלאהבוצית,פנייד"א
fanjiedelfangiedeI 

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

 עינים לה שאץ בריה ו: קטן מועד1025
 חפרפרת talpeטלפ"א

שבלול ו: קטן מועד1026
חילזון lima~onלימצו"ן

דפנא ז. קטן מועד1027
יפנה lorierלוריי"ר

 סבץ שבלונדהיים אף-על-פי 786. מס' לעילראה
 בע"ר כי נראה 028נ,, מס' להלן )ר' אחרתזאת

 שריד הוא "דפנא" על רש"י פירוששבתחילת

 ר. לוריי" שלמשובש

 דפנאדה"מ ז. קטן מועד1028
 )ובפרט גרגירים beis IbaiesIכיי"ש

 הדפנה(פירות
 הפירוש שבתחילת כי"ר אח כך מפענחבמנדפים

 שברי"ף רש"י בפירוש ובאמת -דפנא".על
 קשה אולם ביי"ש. קוראים נוספים צדדייםובמקורות

 שיחים, של בגדר כשדגים בגרגירים שמדוברלקבל,
 )ר' לורף"ר אלא כיי"ש כאן שאין יותר. ליונראה

 הוא ברי"ף אשר רש"י של והנוסח 1027(, מס'לעיל

 אינו ( 122 )ע' ב' בלונדהיים שחזור. סעק הנראהכסי
 זו. בעיהמזכיר

סרק ט: קטן מועד1029
 הפנים( )לפרכוס אחרם tifinonטיפינו"ן

ראה
 לעיי

 בכהב- רק ומצף בדפוסים חסר 260. מס'
 כופירו"ן. המשובשת בצורה אהד,'ד

טבלא ט: קטן מועד1030
 פעמונים צלצלים, cenbesצינבי"ש

 בכתב- רק ומצף ברפשים חסר 589. טס' לעילראה
 דפי ואית זוגי כעץ "טבלא. הלשל: בזה אחדיך

צנכ"ש".

לתפור י. קטן מועד1031
לאחות sarcirשרצי"ר

 בדפוסים.חסר

אריגה י. קטן מועד1032
 נפרד)?( משוך)?(, [ ן (?)detreitדיטריי"ט

 בו "ואורג קוראים: שבו שברי"ף. ברש"י רקמצף
 דטרייד' אריגה כעץ חדירים חוסין כעניןבמחט

 רסוס טעות יש בלונדההם של ברשימהכלע"ז".

 י.(. במקום )ו: הדףבסימך

 לקרוא יש כתוב, שהלעז כפי בלונדהיים. פענחולא
 שמ של פעול )בינוני detriede דיסריד"אאותו

 ואולי "נבחרת"( או "דחיה" שוף-צלילים:פעלים
 אף detriede .(lpanel )למשל אריג של סוג כךכינו
 tarteire טרטיר"א ולקרוא הגרסה את לתקןסביר

 מטורקיה(. שהובא ערך. יקר אריג מסרסריה.)אריג

 שציינתי כפי אחר. עוד הוא שהפתרך תתכן,אבל
 יד כהב עפ"י יו"ל קטן, מועד למסכת וש"יב"פירוש

ספח-
 מקיצי )ירושלים, קזספר" אפרים "ץ על
 לא זה בלעז לראות מותר י"ח. ע' תשכ"א,.נרדמים.

 אופן אלא בלונדהים, שהבין כפי אריג, שלסוג
 "משוך" detreit דיטרף"ט להיות יכול ואזאריגה,

 הסבת את תואם תה - שם( שהסברתי סמה טוב)יותר

 תפירה לעבודות המחט משיכת דרך על רש"ישל
מטרמות.

מפסיע י. קטן מרעד1033
להכליב bastirבשטי"ר

 גדסוסים. חסר 842. מס' לעילראה

 סוסיאלסרוקי י: קטן מועד1034
 לקרצף ראישטדיליי"
estrelierlestreillierl 
 מבהמה" רפואה מונעץ -ואץ דה-מבתוספות
 בקונטרס שפירש סוסיא -דלסרוקיקוראים:
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 בפירחח מצף הלעז rw אבל כלע"ז".אושסלי"ר
 שבידנו.רש"י

 י: קטן מועד1035
 manjedureמנאדור"א

Imangedurel

 י: קטן מועד1036
 גיגית )בתוך לכבס cuvelerקובילי"ר

(cuve=r

פספוסי י: קטן מועד1037
לעמלן enpeserאינפ"שי"ר

 מכהבי- באחד 1036( ,מס' הקודם במקש בא זהלעז
 )דה"ם ובתוספות שברי"ף וש"י בסירוש וכןהיד.

"כטכוסי"(.

קירתי י: קטן מועד1038
 אריגיםבדים, teilesטיילי"ש

 19. מס' לעיל ראה שברי"ף. רש"י בפירוש רקמצף

 ביריקיטייי י: קטן מועך1039
 בת-[]צ"ל:

 בשפת )כפלים לקפל roncier]פרונציי"ר
 לנוי(הבנד

 865. מס' לעילראה

 במץ[ ]צ"ל: בירי י: קטן מועד1040
 נעלי-בד 5ח8190א0קלצונ"ש

 אחד בכתב-יד רק מצוי 105. מס' לעילראה
 )קלצינ"ש(. שברי"ף רש"י ובפירוש)קלשונ"ץ(

דפנא י: קטן נוועד1041
דפנה lorierלוריי"ר

 שברי-ף רזם"י בפירוש רק מצף 786. מס' לעילראה
)לומי"ר(.

אקרא י: קטן כוועד1042
נמל portפור"ט
 אחד, בכתב-יד רקמצי

אושרי יא. קטן מועד1043
 לדיגמתקן ruseרוש"א

 הנראה כפי ואילך. סתצינו מדפוס בדפוסים, רקמצף
 "מרמה, הוראתה היום של שבצרפתית המלה,זו

 יש אבל מתוחכם". "מתקן של במשמעות אזערמה-,
 רש"י שכימי העתיקה הצורה א( בדבר: ספקותכמה

 של משמעות ב( ,ריאחם"א?(; redse היאותלמידיו,
 מתרצדת אינה מצודה- מלכודת, מתוחכם.-מתקן
בכלל.

 מעקתדה"ם יא. קטן מועד1044
למרפסת

 )הנהר( ריין lRhenusI 5טח%6רינו"ש
 מעבודות רש-י התפעל גרמניה, בישיבותכשלמד
 שם שיטפונות. למנוע מנת על הריין. אפיקחתוק
 לטינית. בצורה כאן מובאהנהר

מרפסת יא. קטן נוועד1045
 מרפסת טיילת, מעבר, aledoirאלידוי"ר

 שברי"ף. רש"י ובפירוש אחד בכתב-'ד רקמצר

מחצלים יא. קטן נוועד1046
 סיידים של כף trucicטרואיל"א

 המשנה גרסת (DW שברי-ף רש"י בפירוש רקמצוי
 הגורסת שבתלמוד למשנה בניגוד '.מחצלים-באמת

"מחלצים-
.1 

קורה יא. קטן מועד1047
 משקוף ovr~dureאוברידור"א

 הגרמנית היא אוברטו"ר שבדפוסיםהגרסה
Okrtil~r, הנראה כפי תהו הדלת(. של העליק החלק 
 נצורה בצרפתית התקבלה היא אך המלה. שלהמקור

 שם היא כאילו עממית", ל"אטימולוגיההכקבילה
 )מס' הבא הלעז אח השווה ולפתוחו. ,ווים מןפעולה

 שהלעז בטעות. רשם בלונדהיים cl;lvcaure.א4ו(((
 הפתח". ב'.דה"ממצוי

מנעול יא. קטן מועד1048
 מנעול במפתח, סגירהקלבידור"א
clavedure

אקורפיטא
איבוס

כשכוסי
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מכבש יא. קטן מועד1049
 )מתקן מכבש prese ] lpresseIפריש"א

 חסרים(לכבישת

חציכי יא. קטן מועד1050
 טפסן שלגרזן bardeברד"א
 הדף בלונדהים אצל שברי"ף. רש"י כפירחח רקמצף
 יא. כמקום י: בטעותרשום

חצית יא. קטן מועד1051
מעצד doledoireדוז.דויר"א

 גרזן()מעין
 לועסן פסל )"בחציני. אחד בכתב-יד רקמצר

 הלעז מצף ובדפוסים כתבי-היד בשאר (.דולדוייר"א"
 (. 1050 )מס'הקודם

כבשץ יא. קטן מועד1052
 כבושים( )מאכלים תערובתקונפושט"א
conposte
 פירות(. מרק compote היום: שלבצרפתית

ממהים יב. קטן מועך1053
 קרשים planch~sפלנקי"ש

 הצהרה( ספי )האמעד רשח בפיחום מצף זהלצו
 הרגילהת החלשת בטהדודות שאענו קטן,לפוצר
 שום 1032(. מס' לציל )ר' קופפר א' בידיופורסם
 הן שלקץ הלקרע. רשקמס ו 'impnnl "דשםקוראים:

 רק משם ה1חפ מא-ד. מא"ש שיפהןןכשססעץ[
 ההשא נמצחש האחרים כל כי הנ"ל, הלצואת

 רק קהוכוהע )לעגום קטן במועד ממש אוהרגיל,
 בתלמיד. אחר במקום או הרידף( שאצלבפירוש

 המצריפול יג: קטן מועד1057
 שעועית ט14501פשול"א

 531(. מס' לעיל )ר' 401שן הסלה: של אחרתצורה
 כנראה תה "והגרוסות"(, )דה-מ -פולץ"הביטוי מופדי שבדפוסים ברש"י אחד. בכתב-יד רקמצף
 כי לבדוק, שאי-אפשר אלא כתב-היד. גרסתעיתת
 בית-הכנסת נהרס השניה העולם מלהטתבימי

 שמור. כתב-היד היה ששםבוורשא.

ששער יד. קטן מועד1058
דף ט16ט5שייד"א
 רק מצר חזיר(. של )זיף ט[50 היום: שלבצרפתית
 אותו כגת מצערו, "שער כדלהלן: אחדבכתב-יד

 מותר לקמן 1!ן המצערות ש-ד"א שלועזץשער
 במועך-(. הנהי -קסן דצ"מ ,המשך במועד"לגלחו

בתר יז: קטן מועד1059
 האשלגן( )חנקםנתר nitreניטר"א

 אדטה מץ -נתר. כדלהלן: אחד, בכתב-יד רקמצף
 ניטר-א". ולוע~ץ הימנהשמכבסין

שולל כב: קטן מועד1060
להכליב bastirבשטי"ר

מאחה כב: קטן מועד1061
לתפור cosdreקוסדר"א
 כפי מושפעות קנש"ר( 1קוסי"ר, שבמקורותהגרסאות
 cosir. האיטלקית מהצורההנראה

מכבש כג. קטן מועד1062
 בגדים( ולגיהוץ מכבש preseפריש"א

1presseI ] 

 ינ קטן מועד1054
 noschesנושקי"ש

 213. מס' לעילראה

 יב קטן הנועד1055
 ח0[1ח0אהומלו"ן

 37,1. מס' לעילראה

צרם יג. קטן מועד1056
 )חריץ( לחרוץ encrenerאינקריני"ר

 משובשת ובגרסה אחד בכחב-יד רקמצף
 256(. )מס' לוי של מילונו ר':אדא)קי-ר:.

חלקין יג: קטן מועד1056א
 מחוספסים( )לא חלקים pleinsפליינ"ש

שירע
 מכבנותסיכות,

כשותא
כשות
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 "פירוש". העברית המלה במעות כתובהכרפונדס

 של המובאות ברוב כמו לתקן, יש בלונדייםאצל
 "מככש-. במקום -מכבש- זה: בערךרש-י

גיהוץ כג. קטן כ!דעד1063
לנהץ lischierלישקיי"ר

 בלונדיים אצל אחז-ם. ובכתבי-'ד בדפוסיםחסר
 כג. במקום כד. בטעות רשוםהדף

גרידא כג. קטן למקמך*106
 ללתת בדריכהלחדקם refolerריפולי"ר

 בגד של מראהלבגד
 דריכה על-ידיחדש
 כיבוס(לשם

 דסרבלא. 1,ן -כגררא כדלהלן: אחד ככתב-יד רקמצף
 כעץ 1=שתקנוהו( שתקננהו י17ן כסרבלרפהי-ר,
 אי-אפשר הגרסאות את 1,ן-. גרירה ע-יחדשים
 )ר' בוורשא מבית-הכנסת בכתב-'ד מדובר כילבדוק.

 1057(.לעילמס'

חימוצתא כג. קטן מועד1065
 חלוק מעפורת, saroc IsarrocIשרו"ק

 שב"אור ובמובאה ,שרי"ק?( אחד בכתב-יד רקמצף

 ,שרו"ק(.זרוע-

אינקלי כד. קטו ונועד1066
 חלוק ן ן socanieשוקניא"ה

 שוקנע"ה לקפא מציע ואני בלום-היים. פענחולא
socanicשורקניא"ה ,או .sorcanic שוגניא"ה או 

.so~anieשושקניא"ה או ,(soscanic של בצרפתית 
 המשמש גס, מבד ארוך חלוק והוא 0ו1(חסט"ט50,היום
 הלעז שבסוף השי"ן נוספה ואולי וכדומה. עבודהבגד

 וחשבו המעתיקים שסעו מפני שייפינ-ש(1שייפנ'.ש.

 הריבוי. לסימן ..אונקלי- שבסוף היו.'דאת

דלוסקמא כד: קטן מועד1067
 שק tascheט12ק"א

 יש נכינה, הנ"ל הגיסה אם אחד. בכתב-יד רקמצר
 מאותר, חיקק שכדפוסים -ארק" כפירושלראות

 לביזיון. נחשב שק כתוך מת ילד שלהוציאמפני

 כיפי- כה: קטן מועדח106
 גשר( )של קשתות archesארקי"ש

 כדלהלן: יעקב-, שב"עין רש"י בפירוש רקמצף

 עליהן בנויות הגשר חומות אהדדי. דפרת-כיפי
 105(. )ע' ב' בלונדהיים ר' כלע"ז".ארקא-ש

 )לשוללן%לשלול[ כו. קטן מועד1069
 להכליב bastirבשטי"ר

 שברי-ף. רש"י בפירוש רק מצוי 842. מס' לעילראה

מתנים כו. קטן מנדנד1070
 בגדכנפי jironsיירונ"ש

 "ל"א כדלהלן: שברי"ף, רש"י בפירוש רקמצר
 בלע-ז". ירחי המתנים שלוקטין כעיןסולמות

 .מחניט-, של פירוש הוא שהלעז אוסר.בלוגרהים
 "לוקסין הביטוי כל של פירוש שהוא נראה,ולי

 המותנים על הבד את מרימים כלומרהטתנים",
 לנף. קיפול מעץלעשות

צרופות כז. קטן ונועד1071
 )שבשפת קרשים לבזבוזים,אישפונדי"ש
espondes)לאורך המיטה 

 "דרגש. כדלהלן: שברי"ף, רש"י בפירוש רקמצף
 לישא שרים שעושים מטה דצלא ערסא בגמ'מפרש
 אישפומץ"ש שקוריו האסכות ונוקבץ בדרךעמהם

Olmתלחץ עליו שפורסיו בעור וגם רצועות בהן 
 העור רצועות עונבין לתקנו וכשרוביןרצועות
 בכרעים ארוכות תורבץ ואח"כ ארוכות שלברצועות
 נופל והעור הקרביטץ מתירין לפרקןוכשרוצין

 .מאליו-

 קרביטיודצ"מ כז. קטן ונועד1072
 - ן ן -טרגפיט"א
 בנירות רק ופירושו; זה לעז ~ירוי על חתרבלונדהים
 1( מהגרמנית: הבוערות מביא הואשבעזבונו

.tragp~tteעל הנישאים חבלים שני בעל סל או חבית 
 מיטה 2 ,tragpette( Traebutte); )היוםהשכם

 את בהסבירו Tragbett). )היום אלונקהמיטלטלת,

 רש"י כשרוכים. הנקשרת מתקפלת. במיטההשימוש
 משווה לרש"י( חיבורו שיוחס פרשן, אותו)כלומר

 כתב- ,גרסת טרגפיט"א בלע-ז הנקרא לחפץ זומיטה
 דפוס )גרסת תרגיפני"א אותו(, המביא היחידהלה

 אורשה סונצינו(. דפוס )גרסת תרגיפי"א אובומברג(
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 טרג"א של מקוצרת צורה לפנינו השערה;להציע
 שהותאם מגן כלומר: afeitiee .targeאפתטיא-ה

 לשריף המגן לקשירת רומז וזה אוחו(, שנושא,למי
 תנועותיו. וצורכי גופו סידות לפי בשרוכיםהלוחם

 כז. קטן  מועד1073
 sestierשישטיי"ר

 שברי"ף רש-י בפירוזם רקמצף

 כז: קטן מועד1074
 biereבייר"א

 שברי"ף רש-י בפירוש רקמצף

 כז: קטן נוועד1075
 chenevazקיניב"ץ
 )ראה "קנבוס" העברית הסלה עם בדפוסיםהוחלף

 1516(. מס'להלז

כוסילתא כח. קטן מועד1076
 דם( )להקזת איזמל flemieפלימיא"ה

 כלי "כוסילתא. כדלהלן: אחד, בכתב-יד רקמצף
 בלע"ז". פליומ"א בו שסכהאמנות

כבא כח: קטן כוועד1077
חניכיים jencivesיינציבי"ש

 )ייגיבא"ש(. אחר בכתב-יד רקמצוי

חגיגה

אפרכסת ג: חגיגה1078
 משפך אפרכסת,טרימויא"הסןטח"[!

 מכניסים)שדרכו
לריחייםחומר

וכדומה(

 המקמץדה"ם ד. מגיגה1079
 מיוחד )סוג קורדובני ת608[00קורדוא"ן

 המיוצר עורשל
 ה ב דו ר ו קביר

שבספת(
 רש"י: דברי את ממכיר שהלעז מכין,כלונדהיים
 יותר, מסתבר אך עורות", בהם לתקן כלבים...-צואת

 עצמו. זה לעורשהכוונה

תוכחה ד: חגיגה1080
 הוכחה aprovementאפרובימינ"ט

 להראות, רש-י רזה הנראה כפי בדסוסיפ."סר
 מושגי של הקרבה את הצרפתית,באמצעות
 פשעיו על אדם המוכיח כי וה"תוכחה-,ה-הוכחה"

 102- )ע' ב' בלונדהיים ר' שפשע. לו להוכיחחיב
.)103

אוד ד: חגיגה1081
 חתייהשפוד ח80[0!פורגו"ן

 470. מס' לעילראה

חובט יא. הגיגה1082
חילזון limaceלימצ"א

 כאן אבל ערום", ב"חילזק מחכר היה 290 מס'לעיל
 קליפתו.מחכרת

מפולסות יב. חגיגה1083
 )]אבנים[ לחות mosSedesמושטידי"ש

 מים(ספוגות
 בדפוסים.חסר

 )נזיפה(גערה יב. חגיגה1084
 להצליף( )מגלב עקרביםאישקוריי"ש

escorjesן ן 
 כנירות אלא בלונדהיים. פענחו לא בדפוסים.חסר

 במשמעות )אישקרי"ש( escrls מביא הוא שםעובונו,
 תרפ"ח, ה', ספר )קרית פרי חירם גם גערות.צעקות,

 על "סס.הצעתימתבססת אישקרי"ש הציעע'225(
 החוכתה. את מסמל שהמגלכההנחה,

פקעיות יב. חגיגה1085
 חוט( )של פקעת lemoiselלימוישי"ל
llemoissellן 

קנט
 )מידתכור
 גדולה(נפח

כליבה
ארק-מתים

צרדך
 קנבוסבגד
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 יב חגיגה1086
 teileטייל"א

 19. מס' לעילראה

 יב חגיגה1087
 aleineאליינ"א

)קרסולי%קרסול[ יג. חגיגה1088
 קרסול chevile lchevillelקיביל"א

סעיפי סו. חגיגה1089
להפיללהסות, adenterאדינטי"ר

 ארצהאפיים
 הנדרות כוכוח בשתי טחבר !5(. ,ע' ב' בלונדיניםר'
 גם שם בדפוסים, חסר בחברתה. אחת כל שתיגעעד

 לגוף בניגוד "סחאק". בצורה משיעהדה"מ
 "דסחיסי". שבוהחלמוה

פולסי טו. חגיגה1090
מקלות bastonsבשטונ"ש
 הלקאות bastonade. בשטונאד"י קוראיםבדפוסים
 כתב-היד גרסת שגם ומסתבר, ובאיטלקית(,במקל
 בסקל". "מכות של במשסעות להתפרשצריכה

מ%
אוכל לשמירתמזנק

סיריקת
 משימין

 של הצרפתיפ במקורות cendal בצורה יותרשכיח
 בכהב- רק ונמצא בדפוסים, חסר הלעזיטי-הביניים.

 הוא אם ספק, שיש כך טשובשת, ובגרסה אחדיד
מקורי.

גטמיית יט. מגיגה1092
 ואדי במעה. waiede Ivaledelוליד"א

 את זה בלעז לפרש רש"י של כוונתו שאין נראה,לי
 שקורין הרים, שיפולי "נחל אלא גממיות,הדה-ם

מגריפה כ. חגיגה1093
 מגרפהיעה, 8681ען wadilחמ"ל
 שקורץ הוא ברזל "כלי הכלי: אח כאן מתאררש-י
 תאנים בו טבדילץ וגם הכירה אפר בו  שגורפיןחץ"ל

 807( )טס' לוי של טילונו ר' בזו". זוהמודבקות

 (. 129 וע' פ'ובלונדיניים

רולפקי כו: חגיגה1094
 מתקפל כיסא faldestolפלדישטו"ל

 בצורה אחד בכתב-יד רק ונמצא בדפוסים,חסר
 מהאיטלקית.מושפעת

יבמות

תכיפה ה: וסות1095
 סקרתך, pointפךנ"ט

מלקט מג. יבמות1096
 )?(צבת molesמולי"ש

 הטשמעוח את במימנים מצאתי לא זו *רפחיתלמלה
 אלא"צבת",

 "ריתחם-
 ט-נלה"ש בדפוסים: וכדומה.

aenkliesאת לברר מקש יש - צבת. שמשמעותו 
 מג. דף לבץ ה: דף בין אחד לעז אף אץ למההבעיה,
 יבמות.במסכת

 סו. יבמות1097
 אקיבק8טר"
chevestre

 מן. יבמות1098
 escrinא"מקרי"ן

דת
 אריגבד,

נשימה
נשימה

 טו: חגיגה1090א
 mestier רמישטיי"

 55[.ראהלעילמס'

 טז: חגיגה1091
 cenderצינדי"ר

%י"א"

ארהסא
 ק ל )ח ר ס פא

 שבומהרתמה,
 הבהמה אתמווסתים

 ס 1 ס ה אתאו
בצווארם(

טפסת
 )בעיקרקופסה

לתכשיטים(


