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 ינ חגיגה1086
 686(טייל"א

 19. מס' לעילראה

 יב חגיגה1087
 aleineאליינ"א

)קרסולי%קרסול[ יג. חגיגה1088
 קרסול chevile lchevillelקיביל"א

סיזיפי סו. חגיגה1089
 להפיללהסות, adenterאדינטי"ר

 ארצהאפיים
 הניטות כוסות בשתי מחבר 51(. )ע' ב' בלונרהתםר'
 גם שם בדפסים, חסר בחברתה. אחת כל שתיגעעד

 לעף בניגוד "מחופץ", בצורה משיעחה"מ
 . -דסחיפי" שבוהתלמוד,

פולסי סו. חגיגה1090
מקלות bastonsבשטונ"ש
 הלקאות bastonade. בשטונאד"י קוראיםבדפוסים
 כתב-היד גרסת שגם ומסתבר, )באיסלקיח(,במקל
 במקל". "מכות של בטשסעות להתפרשצריכה

hw
אוכל לשמירתמזנק

סיממת
 משימין

 של הצרפתחס כמקורות cendal בצורה יותרשכיח
 בכתב- רק ונמצא בדפוסים, חסר הלעזימי-הביניים.

 הוא אם ספק, שיש כך משובשת, ובגרסה אחדיך
מקורי.

גשמיות יט. מגיצה1092
 ואדי בדעה. walede Ivaledelוליד"א

 את זה בלעז לטרש רש"י של כוונתו שאין נראה,לי
 שקורץ הרים, שיפולי "נחל אלא גממיות,הדה"מ

מגריפה כ. חגיגה1093
 מגרפהיעה, wadil lvadillודי"ל
 שקורץ הוא ברזל "כלי הכלי: את כאן מתאררש-י
 תאנים בו מבלילין וגם הכירה אפר גו שגורפיןהו"ל

 807( )מס' לוי של מילונו ר' בזו". זוהמודבקות
 129(. )ע' פ'ובלונדהיים

דולפקי כו: חגיגה1094
 מתקפל כיסא faldestolפלדישטו"ל

 כצורה אחד נכתב-יר רק ונמצא בדפוסים,חסר
 מהאיטלקית.מושפעת

ד"  אריגבד,

כאוימה
נשימה

יבמך

 טו: חגיגה1090א
 mestier רמישמיי"

 155. מס' לעילראה

 טז: חגיגה1091
 cenderצינדי"ר

תכיפה ה: יבמות1095
 סקרתך, pointפוינ"ט

מלקט מג. יבמות1096
 )?(צבת molesמולי"ש

 הסשסעוח את במילונים מצאתי לא זו *רסתיתלמלה
 נרנלץ"ש ברפשים: וכחסה. "ריחחס" אלא"צבת-,
.tenhliesצבת. שמשמעותו -  את לברר מקום יש 
 מג. דף לבץ ה: דף בץ אחד לעז אף אץ למההבעיה,
 יבמות.במסכת

 מן. יבמות1097
 אקיב"שטר"
chevestre

 סו. יבמות1098
 escnnא"מקרי"ן

%ד"א"

ארהסא
 ק ל )ח ר ס פא

 שבומהרתמה,
 הבהמה אתמושכים

 ס 1 ס ה אתאו
בצווארם(

טפף
 )בעיקרקופסה

לתכשיטים(
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 מח יבמות1099
 marcheמלש"א

 סג. יבמות1100
 foisonפוישו"ן

בהסתרקי סג. יבמות1101
 )?(שטיח trapedטרפי"ד

 נגזרת להיות יכולה הפלה בלונרהחם של זיהרולפי
 בתחר הסביר המרק ואז tr~bea). )לסירת ~-uevאו
 "קדש"הוא

 מ-tr~peia תו "קרקעם"(. )אחי
 בעיות מעלים הפתרונים שר ביצרית(;)"שולחן"
 העדיף לח למה לשאלה יש וסטמדות.פונסעת
 יש עליה שדתקא 'tapid. טפ-ד רימסה אתבלונדיים
 . "ששיח- למשמעותעדיות

שפיץ סג. יבמות1102
לט=ח plasterפלשסי"ר

 166-165(. )ו ב' בלונדהיםר

אנחה סג: יבמות1103
זעקה 0(מסו9פלונט"א

 אחרי רה"י גרסת  שבו אחד. בכתב-יד יקנמצא
 ואינם דזדדס "פרסהס כדלה,: -חבויט"הדה-מ
 בנשוף שנקראים ולפי ישר1אלן של כבודםמכירים

 הנף  ]!=שגא[. שבא חברים: להו קרימ=בשיחוף?(
 קשה צער...- טרור נפלי פלונט-א וכלע"ז לאנחה1?[

 שככל הפשפשן של המריקת המשסעות עללעמוד
 רש"י. מאת אינוהנראה

יתר סד. יבמות*110
את-תפירה peleפיל"ח
 מפרש יש"י רובעל-פי

 -עתר-
 )ר' forche פויק"א

 של מירוש ופיל-א 888( ומסך 771 טס'לעיל
 "רהת-

 במיחזד מסחים הפירוש ועתק. 20* מס' לעיל)ר
 טהפך זה עחר "מה כאן: התלמוד כדבריכשמגרימם

 למקוט..." מפקום ההבואהאת

שכבש סט: יבמות1105
מכטש prese Ipresselפריש"א

 על -נכבש במתח אלח מסוים, בכלי מחבר לאכאן
 של ביסף שהוא השפחה-, על "בא במקוםהשפחה-.

 את מהארת שהנושנה בלשונג מסביר ורש-יונאי.
יחס

 היהח-
 היום(. של הצרפיהם בפי(collage -דביקה- כעץ בת-זדה, שהיא לשפחה.

 תנא מחןדה"ם עה. יבמות1106
משתמרת...

להתפוצז esclaterאישקלטי"ר
 כסי רש-י. פירחש עם הרי-ף, של אחדבכתב-'ד
 מילי חדי דכא. "פצוע קוראים: לצורכו,שעובר
 קנה כמו ביציו ]!=נדכו נרכי או  שנפצעו מימשתמע
 בלע"]זן.." אשקלסי"רמפוצע

 וריףמזרף עו. יבמות1107
 לסרוסאישגרסינח"ר
esgratinierן lesgratignierl 

 זריףטורף עו. יבמות1108
 פנפח enfieאינפל"א

 על שתר טת*ת )לנפח( cnner אינפלי"רהצורה
 7**(. טס' )לעיל המקבילה לפי גםהדצת

שפה פ. יבמות1109
 קמית [6טשעזאן arwoludארוולו"ד

 ח" 1591(. מס' להק )ר' מקשרת קשת במלה:מלה
 לר של ומילוט ( -106 105 )ע' ב' בלונדינים הפלהעל

)טס'110(.

לקש פ: יבמות1110
רך molמו"ל
 שנוי-ף; רש-י פירוש של אחד בכתב-יד רקנמצא

 השבו-ת המלה בופאל הלעו. במקום שלש.בדפוסים
"רך-.

ששיר פ: יבמות1111
 מחוספסקושה, aspreאשפר"א

 118-117(. )ע'רבלוגרדריסב'

רתיכות פ: יבמות1112
קצף escumeאישקומ"א

 884 מס' לעילראה

ספר
 מסרגבול,

ברכה
שפע
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pbn
 )ם-נרשת ה ב ל יח

 הטשטש צטחיוונית,
להבלץ(

 )תרמילו1תרט"ת פו: יבמות*111
 רהטם של שק 60120%בולזול"א

 היתי %וישיט, תר את שתור חששתיל%א
 כי קסבה(, )חמת boteik בוסייל"א כאן לקרואמצה
 לפרע. הטעחים לנוסחים עתר קרובה זוקוימה

דובב צז. יבמות1115
 לרחבם,לשרוץ, fromierפרומ%'ר

לגלחם
 )פ1-ס"ה( כאן בדפתרם מופיע שהוא כפימהלעז,

 שה-ה אלח זה, לפענוח מגערם הינו לא בהם,ורק

 במסכת לתה דצ"מ אותו פירוש על לסמנךמקום

 חסרה זו שצורה נוסיף. !172(. )מס'סמהררץ
 מ- )מסר formier זו: בטפעצנתן  שבהםבמילדתם,
.formia-8)נמלה fremir-ההוראה של משרת )הודאה ו 

 את בלתדהים שהשמיט תטוה. -לרעוד"(.הראשית
 על חצצביעה הדפונכם גרסאות בשתי המופיעהה-ם,
 'fronmier. פרונכףי-ר מעקצורה

אנפקיא קא. יבמות1116
נעל-בד chal~onקלצו"ן
 105. מס' לעגלראה

עקב קא. יבמותנ111
סוליה (801שול"א
 אך יעקב(. 1408 סלו"ח ןצ-ל: שלו-ן סתצינו:בדפוס

 שהטלה המקומות בכל רירסאות לכל בנעורזה
 סס' )6ית אחד ממקום חוץ בהם. טולעזת"עקב"

.)!120

שיבת* קב. יבמות1118
 שרוכים שנצים, esterlesאישטירלי"ש

יחיס קב. יבמות1119
 להתאטץ ללחוץ, prembreפרימבר"א

עקב קב. יבמות1120
 08שיטלו"ן

יקב
 שבו היהמה הוא זה מקום 1117( )טס' לשקלכאמור

 ואף שעל"א4. המקוסוום 12אר )בכל טלו"ן לעתעקב

 ר' לשלו"ן. והפכה הגרסה הושפעה שלנובדטזסים

 eD) .)*27' לוי שלסילוע

פהף קב: יבבות1121
נעלי-בד 5ת90!%8(קלצת"ש

 05!. מס' לעילראה

 )מצעיםלמשםי"

 יך(*
קורדקיסין

)בגרמנית( נעל-מחתיתאונדרשו"ך
underschuch

שעם קב: יבמות1124
 )חזרן?( טמא של סוג pagveilפויי"ל

 : IpaveilIן
 733. מס' לעילראה

קב קב: יבמות1125
קב eschaceא-לתצ"א

 אבן-עישק מללק של - ! אולי או - 3 במובןכאז
 למיכה. עליהן מתחזת שהרגלים כלונסאות,כממר:

 הקיטשקב קב: יבמות1126
 קב croceקרוצ"א

 טקלח4 בלוסר: אבן-שהון, מילק של 2 במובןבאן
 פיו. את עליהם סומך ברגליו הפצוע אושהמשותק

טיק קב: יבמות1127
נעל-בר chal~onקלצו"ן
 . 05! מס' לעילראה

ליההא קג. יבמות1128
קרש plancheפלנק"א

 פא. יבמות1113
 6ז%808פינוגר"י

 קב: יבמות1122
 feltresפילסרי"ש

 קב יבמות1123
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איספרווא ג: כתובות 1137אסתהרא קג. יבמות1129
 )סיעתחיל-הספקה herneis הירניי"ש קרסול chevile lchevilleIקיביל"א

 את המלוויםאנשים
 ודואגיםהצבאעקב קם יבמות1130
 צרכע( קלסיפסחתה soleסעל"א

 נפשפקוח ה. כתובות1138מוק קד. יבמות1131
ח,לץדישקומברימע"סנעל-בד chalgonקלצו"ן

descombrement מם המקתית ברש חסר 05ה מי לעילראה
 490. מס לעילראה משיע שהלעז שבמקומות, להיות יכולבדפוסים.

 1127. מס' דלעיל מהלעז העתקה אלא אינובהם,
יתר ה. כתובות1139

 זיז וו, יתד, chevile Ichevillelקיביל"אגרג"שתא קו: יבמות1132
 טיןחומר, arzile larzilleIארזיל"א

משופות ה: כתובות1140 311.ראהלעילמס'
 פחודדותמתפחזות,אגויש"ז-"ש

aguisiedesשומא קכ. יבמות1133

 ן6(' ב"ע' ביינרהיםריבלת werue Iverruelו4רוא"ה

נפח ו: כתובות1141מטקיב קכ: יבמות1134
מורסה clogקלו"ג )את לפגוםלהקהות,רידוישיי"ר
redoisierבאוכף, החמורגב 

IredoissierIאותו( הולםשאינו 
גיהוץ י: כתובות1142

לגהץ lischier ר שק 'אגמא קכא. יבמות1135

 מקווהקיצה, marescמריש"ק
תמוגגנה י: כתובות 1143 דדח-םמים

 להרטיב בנוזל, לערבבדישטינפרי"ר
(lestenprer

 פרועראשה סו: כתובות1144
 שור פרועת esjeveledeאישייביליד"אש2ו%1ג1%%1

 בהיריגייסי כח. כתובות1145
חופשיים privezפריבי"ץ

 544.יאהלעילססלפרנס ב. כתובות1136

 לציידלקשט, conreider רקונריידי"
סרונכי ל: כתובות1146 ציוד ב-Vorrat). ,כמו rat הגרמני מהשורשמזר

 חמורפצע malant bon מלנ"טבו"ן .arro~ .(disarroi בצרפחיח,השווה
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 בו"ן הלעז של הראשת החלק 5. מס' לעילראה
 עם הדמיון בגלל הנראה כפי בכתברהיד,הושמט
 לפניו. כתוב קוהיה"גרת".

ריבדא לט: כתובות1147
דקירה pointureפינטוד"א

 645(. )מס' לף של מלונוי

כוסילתא לס: כתובות1148
 דם( )להקזת איזמל flemieפלימיא"ה

 הצרפתית היחס במלת סחובריס וקורסו זהלעז
 ,fiemie de pointure דיפלימיא"ה פונטור"א"ד"י":

 איזמלן. של)דקירה

הלילין מד; כתובות1149
 )כלי-נגינה( חליליםקלימיל"ש
chalemels

דיה נ. כתובות1150
עזנייה woltur lvolturlוולטו"ר

 דדיקלא אצוותא נ. כתובות1151
 קנוקנת ןס1ון6*ע[ wedileוידיל"א

 627. מס' לעילראה

יעדן נט: כתובות1152
 ליפות לצחצח, להבריק,א"שקלריי"ר
esclarier

 647. מס' לעילראה

גובח ס. כתובות1153
 להתאונן להתייפח, ~pleindrפליינדר"א

 [ Iplain(ireIן
 בהוראתו טופיע הפושל שבמילונים להעיר,יש

 מקובל החתרת בהורתה על..."(; )"לרחםהפעילה
plaindre,הן כאן הן ברורה, רש"י של עחהו אכל א 
 2378(. ומס' 1415להלן)מס'

כשות ס: כתובות1154
כשות homlonהומלו"ן

 370. מס' לעילראה

בבחשך ס: כתובות1155
 )פרי(חבוש codoinzקודוינ"ץ

 נכפי בנידה"ב ס: כתובות1156
 הנפילה מחלתפיישיו"ן
peision] lpaissionI 
 זו, גהוראה כלל. בדרך מוצאים ימי-הבינייםבמקורות

passionהגרוע(. היסוך )כלומד *81וח 

גרגחשהא ס: כתובות1157
 טין חומר, arzile lar~illelארזיל"א

 311.ראהלעילמס'

כרפסא סא. כתובות1158
כרפס ן*ן89ן ipieאפי"א
 829. מס' לעילראה

כוסברתא מא. כתובות1159
 נוסבר aliendre taillendrelאלתנדר"א

 376. מס' לעילראה

גרגל*די סא. כתובות1160
 דקים עגולים פלחים rodelesרודילי"ש

 ביותר. משובשת שבדפוסיםהגרסה

קיואא סא. כתובות1161
חמיצית egror taigrorlאיגדו"ר

אטורנ2א סא. כתובות1162
 משק-הבית על ממונהשינישקל"ש
seneschals

 . 794 מס' לעילרא"

 אחר דבר דה"ם סא: כתובות1163
 מצורע )חזיר( sorsemezשורשימי"ץ

 כך sorsamez. שורשמי"ץ לחקן "י הנראהכפי
 ת"ב מהמאה הצרפתיים במקורות המלהמופיעה
 ירום. לא וסובאהואילך.

 משרבטדה"א סא: כתובות1164
 ארוך מוט [ esjas 1 1?[אישיא"ש



כתובות"תר

 את הולמת שלי ההושעיה בלונדה"ס. פענחולא

 הוטרף מה להבץ, קשה קצת אבל כתבי-היד,גרסאות
 ]את "פושטן כותב: כשיהוא העניק, לפירושרש"י

 גדולות )?( שנעשק עד שרביט כמקהשפתים[
 אשיא"ש נקראובלשוננו

 על-מ-
 לשחת עריכה שהיא

 להדגיש, רצונו כן אם אלא ברוק", תמיד החוט%ת
 בסלה, ארוכות לשפתים קראו במקומושגם

 פתרכן ל"שרביס". קרובה הראשיתשמשמעותה
 )חריץ esaus אישיו"ש להציע: שאפשראחר,

 לף 11. במלאכה מתעקמת השפה כך כילזרימה(,

 ]את )לשרות a~iar אקרץ"ר תרס 786( ,מס'בטילונו
 . סילון. בשום מצאתי שלאהפשתה((,

בדרשיר סא: כתובות1165
 שחמט esjecsאישחק"ש

 שהצורה מנשפעת דורסה וכדפוסים אחדככתב-יד
 של בעברית הושאלה שאף scaxhi,האיטלקית
 אשקוקי(. )אשקוקה.ימי-הבינתם

שיפיף סה. כתובות1166
 עשףותכוסות madernesמדירני"ש

 משהקשעץ
 קח-ם שבו עץ, (madre: ממנו עשיה שהכוסהחומר,
 מבחינת הסלה יסוד הוא שיש(, דסף אחר, צבעבעלי

 אלא בכך, רש"י כוונת שאק להניח, "ם אבלסובאה.
 כפי במיוחד, ארוכות שהיו אלה. כוסות שלבצורה
 ב'. מ"ד, בראשית על בפירצתו וכן כאן מדגיששהוא

 מדרינ"ש גם לקרוא אפשר שלפנית הגרסאותלפי
.madrinsלקרוא מציע 555( מס' )במילונו, לוי 
maderins.)מדירינ"ש, 

ממלח סז. כתובות1167
 )זהב(, רסיסי peilole tpailloleIפיילול"א

 )זהב(פירורי

שומא עה. כתובות1168
יבלת werue lverruelוירוא"ה

 הבמראקיוהא עה. כתובות1169
 חומץ egre taigrelאיגר"א

 ע' )1922(, ל"ז כרך notes language iModernר'
 63(. עי ב', בלונרהית ע"י )הובא440-438

 עה. כתובות1170
 fendedureפינדידור"א

 עו: כתובות1171

 פיסו doblonדובלו"ן
 162. סס' לעילראה

 עז: כתובות1172
 90801פוליו"ל

 עז: כתובות1173
 aloisneאלוישנ"א

 80-78(. )ע' ב' בלונדהתםר

 עז: כתומת1174
צבת tenilies ltenailleslטינלת"ש

תמסקי עז: כתובות1175
 מתקפל כיסא faldestolפלדישטו"ל

 עברה הצרפהית ושהמלה לחשוב, אפשר הענהןלפי
 הנוכחי למובנה סתקסל" "כיסא המקורי ממובנהכבר

 (fauteuil)."כורסה"

 דכ511יפיףא ?ט. כתובות1176
 דגים ברכת wivier lvivierlויבא"ר

 867. מס' לעילראה

צריף עט: כתובות1177
יטף alumאלו"ם

 185.ראהלעילסס'

שיגרד פ. כתובות1178
 חבילהאגודה, trojeטרוי"א
 הצרפתים: במקורות המצתההצורה

"oche לעיל )ר 
 ועוד(. 804מס'

עונק פה. כתובות1179
משוטים reimsריימ"ש
 raims. הצרפתתט: במקורות המצףהכחיב

זלעדם

צלקת
חריץ

 בעובירק"ם
 הכוסותבית
 שוסן שלקפל

פ58א
AIDנענה של 
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מטיח פה. כתובות1180
 לנווט להשיט, werner IvernerIירני"ר

 )מלה verne עץ עשוי שהיה האנייה. הגה שםעל
 ססוצא aune המלה באה שבמקומה גלי,מסובא
 המלה אלנוס; העץ שם בעברית וגם adnasl].לטיני
 Ver6ne, ומשסתות: מקומות בשמות נשארההישנה
,Verne.Laver8ne .(Laverne 

משכסא פה: כתובות1181
 משימע cenderצינז-"ר

 צילצל בדפוסים: הגרסה 1091. מס' לעילראה
.cendal

 מא)דוריס פה: כתובות1182
 חופשי privezפריבי"ץ

 אחד. בכתב-יד רק נמצא 544. מס' לעילראה

 טובחחיזוק פה: כתובות1183
 טובה gredגרי"ד

 "בלי או למישהו" סוכה "לעשות שלבמשמעות
,"m~lwחסד. מעשה כשמר 

דסקיא צד. כתדבות1184
 כיסים שני בעל שק besaceבישצ"א

 הסלה קיבת את להדגיש מן-הסתם מחמקרש"י
 מלשק עזרות שתיהן הצרפתית: למלההארסית
 החיכת( הים שפות לכל משותף ,טרק"שק"

 -אא-ט6 בארמיות )ד-=דו- הכפילותומקדומת
בצרפתית(.

פס*הא צח. כתובות1185
אלמם coralקור"ל

 ולא "כיסתא". המתפרשת המלה את רשםבלונדהים
 הששיה ריסוסה את כאן מפרש רש"י שהריהיא,

 מצין עצמו שבלונדהים הגרסה, זו ואף"כסיתא",
 כג. בראש-השנה הלעזלגבי

 דקחףא מאב* דה"ב קז: כתובות1187
 בעופרת למשוח לכסות, plomerפלומי"ר

 606. מס' לעילראה

צריף קז: לתובות1188
שריף alumאלו"ם
 185. מס' לעילראה

קרטופנא קז: כתובות1189
 )בקירותיו סדקים crevacesקריבצי"ש

 כלי(של

דלית קיא: כתובות1190
גפן-דליות treile ltreillelטרייל"א

 653. מס' לעילראה

אפרסקא קיב. כתובות1191
פירקןק"א

~rsche 
 אפרסק

 משובשת ובצורה אחד בכתב-יד רק מצף זהלעז
 שלנו בדפוסים הפרובנסאלית?(. ובהשפעתפרשג"א

 רש"י. בפירוש כלל מופיעה -אפרסקא" המלהאין
 הטלה את יחידי כתב-'ד מאותו מעתיקבלונדההם
 )רבים(. "פרסקי" בצורתהארמית

קיבוריא קיב. כתובות1192
 בעל משני, seondierשיאונדיי"ר

 נהותהאיכות

בדרים

אסקונדרי כה. נדרים.1193
 למשחק אסימונים merelesמירילי"ש

 בכתב- רק ומצר כדפוסים, חסר . 1353 מס' להלןראה
 ,מרליי"ש(. אחדיך

תורייקי מא: נדרים1194אתפצח ק: כתובות1186
 נגד )תרופה תריאקה theriakeתירייק"אחמיצות egror laigrorIאיגרו"ר

 נחשים(ארסIteriakel 683. מס' לעילראה
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 להראות, התכוק שהפרעך ברזר, בדפוסים. רקמצד
 התלמוד. בלשת כמו בצרפתית משמשח מלהשאותה
 השפעת על מצביע סי-ת( ובמקום בחי"והשימוש
 אלא כש"י, בימי )לא הקפדה על או התלמודי,הכתיב
 8. היוונית האוח של הטיוחד הערך על ההדפסה(בזמן

 העיצורית. היו"ד את לציץ כנדאג גאזת היז-דיןשתי
 קוטק, שמואל פר' 151(. )ע' פ' כלונדהייםר'

 ~Sur 5סטףןפטף ,aromates 45(ןdans 0 8[במאמרו

 Bible א " l'histoirc de (Revue Talmud"ט

1973(XXVI, h~braique. midecine 18 '105, ע 

 tragacanthum, של עיוות זה נלעז לראותמציע

 מסתבר אינו זה פירוש אך קטניות. סוג שלשרף
 בלשנית.מבחינה

בורדם מא: נדרים1195
 חמור פצע malant ban מלנ"טבו"ן
 בדפוסים. רק מצוי 5. מס' לעילנאה

כיפי מח: נדרים1196
 פשתןאגודות ristesרישטי"ש

 כדלהלן: אחד. בכתב-יד רק מצף 116. מס' לעילראה
 משתן של בלע"]ז[ רישטי"ט כיפי, גחל"כיפי.

 עוסק היה שלא לפי ואסרינהו[ 1צ"ל:ואדרינהו

בתורה-
. 

קום נא: נדרים1197
 החלב נסיובמי-גבינה, 0580ח[ אמישג"

 ו ImesgueIן
 ברסוסים. רקמצת

 נב. נדריםח119
 fondritesפונדרילי"ש
ll'ondrillcsl] 

 בדפוסים. רקמצוי

 נה: נדרים 1991
 salmuireשלמויר"א

 בדפוסים. רק מצף . 30 מס' לעילראה

פוברק נה: נדרים1200
 בצוואר( )תלוי תרמילאיטוקרפילייר"א
escharpeliere[ ן 

 "פובדא. קוראים: שם היחיד, בכתב-הידמצר

 פונרא המלה אץ אם סונד"א". בלע-זשרפירל"א

 זה  אז כי הסחחיל, הדיבור על בטעות חזרההאחרונה

 השלם ערוך ר )ארנק(, fonda האיטלקית להיותיבול
 תרגמו והוא בלונדהחם, פענח לא הלעז את 3666.ר,

 את להסיט גם יש שם שאלה(. ובסימן חגורה""מק
 אמגט srpirla. אחרי אל 80 מאחרי 1 הקטןהמספר
 אופן, נכל ססהבר אגל במוחה, השערתנואץ

 )ממנו skerpa הגרמף סהגזרק מלהשלפנינו
.&charpe,היום(. של בצרפתית צעיף 

פסקיא נה: נדרים1201
רצועה feisole tfaissolelפיישול"א

אנפליא נה: נדרים1202
 קרסוליותמגפיים, hosesהושי"ש

 עור()של
 נשרדה שבציפחיח Hosen), )י גזמני ממיצאמלה

 houseaux. ההקטנ"בצורת

פליניא נה: נדרים1203
חגורה porceintפורציינ"ט

 בדפוסים. חסר . 1 12 מס' לעילראה

ליף נה: נדרים1204
תורמוס lupineלופינ"א

 להצביע התכוץ זה לעז שרשם מי בדפוסים. רקמצף
 )בצרפתית ובצרפהית בעברית הצמח שם דמיקעל

 התורמוס כי תסוה, הדבר אך lupin).חדישה:
 הלוף כמו ולשום לבצל חמה מינוטהקטניוח
 הלטיני ששמו הצמח. עם היום אותו)שמזהים
 בימי- lupillt הצורה קיום על arum).והצרפתי
 שמן9ט1(. האנגלית המלה מעידההבינים

 תיטפלו עדימשמ סא: נדרים1205
המקצושות

מחרתות sertesשירטי"ש

קיפה
 )שלמשקעים
 בשר(שאריות

זוכית
 )שלמי-מלח

שימורים(
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 הוא הקיץ לסוף שסימן השני, בהסבת אומר.הפרשן
 המקצועות, של צבירה, כלומר הכפלה(, )או:הקפלה
 כדי )נקצעו( שנחתכו התאנים, הקציעוה,הית

 לצורת אשר מחרתות. מהן עושים והיושיתינשו,
 המלה )לפי sartes לצורה יותר מצפים החנוהלש,

 אע בצרפתית sarta; ובספרדית באיטלקיתהמתרצדת
 המקורות. בכל קיימת היו"ד אכל במילותם(,תיעוד
 ומשמעותה )לאחות(, swcir מהפועל המלהמוצא

 מחוברת". "מא01ה,המקורית

 דומהדה"מ סו: נדרים1206
 פשתןלאניצי

מקורזלים crespesקרישפי"ש
 הפירוש, כל גם חסר מלנא בדפוס בדפיציט.חסר

 לאנשה "דומה כדלהלן: בומברג בדפוסהמופיע
 . בזה" זה מרוךפשתן.

 שלפקן אידח"מ
 חיכמעט

 מבחשל()לא
 ימי- של בצרפתית מתרצד )885=(85"1הרכיב
 למדאי(. )קצר ו-gascru Bascort בביתייםהבעחם
 )כמעט(. :quasi מלטינית שסמאוחתק,

קנשינק מט: נזיר1212
 עושי-עוול גורמי-נזק.טורטוריו"ש
torturios

צפיחית נ. נזיר1213
חלות-דבש breschesבריסיקי"ש

 68(-186(. )מס' לוי של מלונור'

איסקריא נה. נזיר1214
תורן mastמש"ט

שבת
ריחני( )שסח?4ת

קפסות
 אדמהגחכי

 מה: נזיר1211
 wascrudחצקרו"ד

נזיר

 ג. נזיר1207
 tenpleסינפל"א

 ז. נזיר1208
 contredeקונטריד"א

 6*2(. )מס' לר של מילונוי

איחבא לט. נזיר1209
ביצי-כינים lentresלינטרי"ש
 977(. מס' לעיל )ראה לים-ני"ש הנדסהבכתב-היד

- 
 לעזים. אק ל"ט דך עד ז'מדך

חיפף מב. נזיד1210
לשפשף freierפריי"ר

 הוא fireier התרים בלונדהחם אצל 2. מפ לעילראה
 וצריך עתיקה, בצרפתית המלה על בחזרה דפס.סערת
 rrotterI.לניוח

 נו: נזיר1215
 aneidאניי"ד

 סה. נזיר1216
 blestesבלישטי"ש

ש 8
 תהצדע,

אותך
 ארץחבל

סוטה

נפרמו ז. סוטה1217
 דקות, לחתיכותלחתוךדימינציי"ר
demincierלגזרים לקריע 

צלצול ח: סוטה1218
 סרט חגורה,אגד, bendelבינדי"ל

 (25. מס' לעילראה
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סרותי ח: סוטה1219
 חמור פצע תmalant 60 מלנ"טבו"ן
 בפירחחי רבים במקומות כמו כאן. 5. מס' לעילראה
 שבימי-הבינחם אסכרה, הוא הנדק הפצערש"י,
 הנשימה. את המעכבת בגרף מורסה שהואחשבו,

ברצח י. סרטה1220
שפע foisonפוישו"ן

שפי י. סוטה1221
קימוטא"מלו"שיי"ץ

esloisiezן lesloissiezI 
 חיגר. הינו נקועה, שמוטה, שרג* מינאן:

פודגרא י. סוטה1222
 או )שיגרון צינית podagreפודגר"א

 ברגליים(שיגדון
 לצרפתית שבגטרא הסלה קרבת על מצביערש"י

 הלעז שגרסת טאוד. יתכן אולם במקומו.המדוברת
 הספרדית, מהשפה או הארמי מהדה"ממושפעת
 (poacre*) יעקב" כ"עק הכחונה פואקר-אוהגרסה

 שהסלים רש"י, מדברי יוצא זה אק כי המקורית,היא
 אק כי הרבה, לברוק אי-אפשר מקום מכל ממש.זהות

 סוטה. טסכת על רש"י פירוש של עתיקיםכתבי-יד
 יעקב" VP~1 בוסברג דפס הם המשטכיםוהמקושת
 רע"1(. שאלוניקי,)מהדורת

 ואומרים הימנית לצורה חזם חדישה בצרפתית*
.podagre

השמה יא. סוטה1223
 )נפשית(הכשרהאמניוימינ"ט

amanewement
 ן amanevementIן

 שב"עק ברש"י רק ונטצא התלמוד בדפוסיחסר
 84-82(. )ע' ב' בלונדהיים ר'יעקב".

משפר יא: סוטה1224
לחתל enmeilolerאינמיילולי"ר
Icnmaillolcrl

 ומס' 1** מס' דלעיל אחרים מקומות לשלושהבניגור

 את מפרש זה לעז שבהם 1533(, מס' ולהלן86*
 העברית את ספרש הוא כאן "לרופי",הארמית
 וכפי -משפיר"(, הדפוסים גרסת לפי ואו"משפר"
 אלא חיתולים, בסתם כאן סדוכר לא מדגיש,שרש"י
 בדפוסי חסר הלעז איברים. לחיקה מיוחדבחיתול
 יעקב". שב"עק ברש-י רק ומצויהחלמון,

 ביצים סדן()דה"מ יא: סוטה1225
 גושים matonsמטונ"ש

 שב"עק ברש"י רק ומצף התלמוד בדפוסיחסר
 .יעקב"

ירקרקת יב. סדטה1226
חיוורת paldeפלד"א

 שב"עק ברש"י רק ומצר התלמוד בדפוסיחסר
 .יעקב"

 ששיבב)דה"מ יב. סוטה1227
 שובבה עצמו(את

 חורגת מהדרך,סוטהאישוייד"א
esweiede,דרך פורצת מהקו 
lesveiedel

 שב"עק ברש"י רק ומצף החלסוד בדפוסיחסר
 .יעקב"

אגם יב: סדטה1228
שדה-ערבות osereidאושיריי"ד

 עורפים שמהן (osiers). הגמישות בערבות מדוברנאן
 בדפוסי חסר הלעז 537(. מס' לעיל נראה נצריםכלי

 יעקב". שב"עין ברש"י רק ומצףהתלמוד

חומר סו. סוטה229נ
כפתור ח0(60בוטו"ן
 צוארי שני בו וחותמים זהב של "והוא מסביר:רש"י
 "אדרשנה הביחף את לפרש מתכוק הוא לנף-.חשק
 כפי סמלית, כהקבלה אדרשנה וכלומר חומר"כפק
 ןשל שמעשה "כשם במשנה: אומר גמליאלשרבן

 ןקמח בהמה מאכל קרבנה כך בטה. מעשההסוטה[
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 הקרבנות["(. בשאר כסו חיטים סולת ולאשעורים

 המשל דברים, שני חיבור כאן יש א( מדגיש:והוא
 קצוף שני את מחבר שהכפתור כפיוהנמשל.

 שכפתור כפי וללב לאחן נעים זה סמל בוהצווארתי
 החלוק. את מקשטזהב

דבק יז. סוטה1230
 חזקדבק 6ט[8גלו"ר

עפצים יז: סוטה1231
 טפיליים )גידולים עפצים galesגלי"ש

 האלון(בעלה

קנקנתום יז: סוטה1232
ויטריאול wedriolוידריאו"ל.

]vc~riolI גפרתית( )חומצה ן 
 )ויטריאול"ו מהאיטלקית מושפעת שלפנינוהצורה

.(vetrioloוע' ב' בלונדהתם עליה ור .)172-171 

 יז: סוטה1233
 adrementאדרימינ"ט

 358. מס' לעילראה

 לד. סוטה1234
 וולו"דאר"ק
woludarc voludI 870 

 . 1 109 מס' לעילראה

 מא. סוטה1235
 almenbreאלמינבר"א

 837. מס' לעילראה

 מא: סוטה1236
 ראינקוברי"
encobrerן lenconbrerI 
 הוא כלל בדרך encolnibrer. מעתיקבלונדהים

 בלי כתיב לתקן כדי רק באריהיים אותיותמוסיף
 נמנע אני בהקדמה שהסגרתי וכפי במלה, ממשישיגף

 מה להבין קשה שלפנינו במקרה בתיקונו.מלהתחשב
 באסת 1שהיא הסקור גרסת אח למסורכתנתו:

 על לרמח או האות, חסרץ את ולצ-ן"אנקוברי"ר"(
 חרג שמטנה עתיקה, בצרפתית המקובלתהצורה
רש"י?

פאפי מב: סוטה1237
 חורגים אבות padrastresפדדשטרי"ש

 אחרים( פירחחים יש ובתוספות רש"י של פירטנולפי
 שבאו אחרי הפלשתי גלית של אמו בונתעברה
 של אביו והוא נקלס. זרעו מהם אחד איש. מאהעליה
 חורגים". "אבות היו השאר וכלגלית,

ב* מד. סלטה1238  מסתובבים חיצים wires Ivireslירי"ש
 והערך זה ערך בלונו[זים איחד לא למה לי, ברירלא

 108(. מס' לעיל ראה ילו, 1061 )מס' אצלוהקודם

 אבל חיצץ-, "כעץ ופה בסרגל מדובר שםאמנם
 לערוק הנתכם על אימו שהשוטרים להבץ,אפשר
 לסרגל. הן החץ של לעץ הן הרוסה 8יה,במץ

 פג*בית מה. סוטה1239
 )החובקתחוסה 008810צינגל"א

 העיר(את
 אחד של פרטי שם פגי" ב"בית היום רוברטהפרשנים
 שם הוא פני" "בית רפ"י לרעת ירושלים.מפרוורי
 לכך בהתאם העיר. את המקיף האתור על המורהכשי
 ההוראה ובץ זו הוראה בץ הקרבה אחצין

 החפור. פס את המקיף מתקן שהוא 1240(, סס')לם, -%פסר-

 פגיהצביתפגים[ )בית מה. סוטה1240
 אפסר jevestredureייב"8טרידור"א

 ועוד 191 סס' לעיל מלה אותה של אחרות צוחתיאה
(chevestre)מקום, 1473, מס' פהק נ19 מס' זנן 

 '(chevecine). ברוו-י כאןשהובא

א*שמ מח: סוטה1241
ארגז jase Uassel"8"א

 יעקכ- שכ"עץ רש"י גרסת על המתמדבלונדהים
 )מש"א, התלמוד דפתף גרסת אח ופסל)י"ש-א(
 "אסל במשמעות Ijaae המלה דעתו לפי ase~).דהינו
של

 מאזנים-
 של משנה הוראת היא 239( מס' )לעיל

~jase
 יארגז". במשמעות chisse) המקתל: ,בכתיב

קנקנתום
 שחורצבע

עיפץ
קמרון

בימה
בימה

דחקא
להפריע
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 מח: סוטה2*12
 ennerאינפלי"ר

 מח: סוטה3*12
 brescheבריזיק"א
 3!12.ראהלעילסס'

 סט: סוטה*124
 יימ"אשי"ל

seljeme80186ן ןסח~ 

 מלח של אבן תה"פ מט: סוטה5*12
 שנחור תצריב neeleניאיל"א

 הכלי, את החורם כיסי חומר באמצעות שחורציור
 אוהו. מפעיליםשעליו

ההית מט: סוטה1246
 )צמח(כריך lescheלמטק"א

 773. מס' לעילותה

טנבורא מט; סוטה7*12
תוף tanborטנבו"ר
 הסלה עם הארסית הסלה זהות על מצביערש"י

 .הצרפתית.

כיפה מט: טדטה8*12
 ליד שלכובע feltrinפילסרי"ן

 היא בומברנ( )דפוס היחיד המקור שלהגרסה
 לעיל 228 במס' כמו )י. מז,:% כלומרפ-לטר"א,
 לנו יש כיפה של בפשסעוח אולם רביםגוכמקומות
 נוסף אחד במקום לפחותפילטרי"ן

 )לה*
 2295(. מס'

 סורסולשק מט: סוטה1249
 סוריתשפה שוריא"הליע"א
surielenge SurieI llengue 

 ןגיטי

ממקנח ב: גיטץ1250
 ארץ חבל contredeקונטריד"א

 רק ונמצא בכתבי-היר, חסר 1208. מס' לעילראה
 )פטרו, סומףנו של השנחה המהדורה מאזבדפוסים,
רע"א?(.

כלכלא ז. גיטץ1251
 שחורתצריב neelניאי"ל

 5*12.ראהלעילסס'

פרוורי ח: גיטין1252
 מחתות דוכסויות, duchedesדיקידי"ש

פרוורי ח: גיטץ1253
 מחחות דוכסויות, duchedesדיקמץ"ש

 רש"י ראה מה א( דברים: שם על לתמוה מקוםיש
 כאשר כן, לפני שורות כמה שהביאו הלעז, עללחזור
 הוא בפירושו ב( משסט: אותו הראשונה במעםהופיע
 "פילכי". ובשם-ה "הפרכיא" הראשונה בפעםמסביר
 זה את המביאים כהבי-היד של הגדול הממסרללא
 אותו של טסחאות שתי שלפנינו חושב. היתי זהמת

 מצביע רש"י הראשתה כמעט אחרת: הקוערהפירוש.
 מדגיש הוא ונתגנחה "מחח" הכללית המשסעותעל
 שנפות -נפות-, ומפרש שבתלמוד הרבים צורתאת

 הינו זה שבסקרה אלא אחד. כמחח כלולותאחפת
 ובכל כיחיה הלעז את הראשונה בסעם לקרואמצמים

 אפשר ואולי הריצף. של השי"ן לנו ישהמקורות
 %ו duch~iw דיקייש"א הראשך הלעז אתלקרוא
 ר בטילומם(. הובא )לא ducheis ד~קה"שאפילו
 318(. )סס' לף שלמילונו

שפצץ יא. גיטין1254
 טפילחם )גידולים עפצים galesגלי"ש

 האלץ(בעלה

תפוחות
להתנפח

צפחת
חלת-דבש

 מלה שיאק
 )כגץ הסלעמלח

 סדומית(מלח
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פרטה יב: גיטץ1255
 צרכיםציוד, conreidקונריי"ד

 התלמוד שבנוסח אעיר, 1136. מס' לעילראה
 אם כי מופיע, אים "פרנסה" העצם שםשלפסנו
 כאן גם שצריך.לגרוס ייתכן. כן ואם מתפרנס.המועל

 לפרנס(. )לצעד, 'conreider רקוררים-"

 יד. גיטץ1256
 !00קו"ש
 189. מס' לעילראה

 סו. גיטין1257
 noscheנחסק"א

 213. מס' לעילראה

סמא יט. גיטין1258
 צהובצבע orpimentאורפימינ"ט

 355. מס' לעילראה

סקרתא יט. גיטין1259
 )עשף אדום צבע minie Iminielמיני"א

 העארת(מתחמאת
 ה"רסובה-, לנו"ן )סימן טי!"א כחוב כחבי-ידבשני
 כמו migne. היום של הכחיב ולפי חיכית, רשיהבעל

 40,ח(.בספרדית

חיטא יט. גיטין1260
 שחורצבע adrementאדרימינ"ט

 הלעז את גורס מכתבי-היד אחד 358. מס' לעילראה
 ובעלי שבמשנתנו, "קנקנתום" על בפירושכבר

 על רש"י בפירחח גם אותו מביאיםהתוספות
 בסמ"ג. מקוצי משה ר' וכן בגמרא( ,להלן"שיחור"

עפצים יט. גיטץ1261
 טפיליים )גידולים עפצים galesבלי"ש

 האלץ(בעלה

מדסק יט. גיטץ1262
לחשוד sospecier רשבמפיציי"

 יט: גיטיז1263
 1ש1הפויי"ל

 תחית. ממץ העשף לצבע רש"י כוונת בלונדהייםלפי
 לימק. של בקליפה כאן מחבר "הערוך" לפיאך

 אנדוכתרידה"מ כ. גיטין1264
 רקמה brosderברוועדי"ר

 בלונדהחם אך "לרקום", הפועל גם להיות כמובןיכול
 שהלעז המקומות, שאר לפי כנראה עצם, שם בוראה
 (. 1390 מס' ולהלן 97 מס' ,לעיל בהםמופיע

רה8טא כ. גיטין1265
 מטבע( )לטביעתחרט coinzקוינ"ץ

אנפיויא
נעל-בד

חמת
 רועים שלשק

שליטא
שק

קיפוח כס: גיטין1269
 לקטוע detroncierדיטרונציי"ר

 רב "קיפח" כך לעמוד, יכול ואינו אילן שקיטעיםנמו
 דה"מ רום"י של פירושו )ר בהשגתו חברו אתספרא

 עמוד(. באותו"קפחינהו"

מרא לב. גיטין1270
מכוש fosoir lrossoirlפחסוי"ר

 70. טס' לעילראה

גלופקרא לה. גיטין1271
 כותונתשמלה, !00קו"ש
 189. מס' לעילראה

 תשאמיש
 )המשחזרצבע
 שנמחק(כתב

סרבלי
 כותונותשמלות,

)כבינתי%כבינה[
 מכבנהסיכה,

 כה. גיטין1266
 chal~onקלצו"ן

 105. מס' לעילראה

 כח. גיטין1267
 bolzoleבולזול"א

 780. מס' לעילראה

 כח. גיטין1268
 tascheטשק"א
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ריספק נה: גיטין1272
 )בגרממת( מרכבה reitwageרייטוג"א

דוקץ נו. גיהץ1273
 בעץ )כתםתבלול teileטייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראשה(

 675. מס' לעילראה

בהשקרא נו. גיטין1274
 בעלמשני, seondierשיאונדיי"ר

 נחותהאיכות

כרבותני נו: גיטץ1275
מסננת coledoirקולידוי"ר

 לפי אולם, בלחשנים, חרש כך 835. מס' למלראה
 מהרים הסתי רש"י, פירחח ולפי בתלמודהעמץ

 .-משפך"

דרור נו: גיטין1276
סנורת arondeleארונדיל"א

"סנומת-
 שבהם האהרעג המקושט כשמ דצ"מ הוא

 2187(. מכף ולהלן 292 מס' ולעיל מופיעהלעז

נסהש8
 מקווץ( )אומתכווץ

סולד
 מקווץ( )אומתכווץ

תורניהא
אורן

שחיא נח. גיטץ1280
שוליא joindrezירנדרי"ץ

 צשןר עתר ברור: joindre המלהמוצא
 )השהה לבעל-מלאכה עתר -ומכאן )זאתט~

courses6* ear~on או cari 6* ,887508 8לה 

 המשמש-ם למתאפלל אי לק=ג ףיבפ~:
 ש r~v PnD 2א. הסיומת מלצר(. שוכח.במשסעות
 כפי כשיה: פילה הששהו הנרסאוה לפיקטמה
 -מי בשמר כאפי ftwn כיגהץ של צורה זוהנראה
 שהיא".שגששה

פיסתקח נט. גיטין1281
קלוס glantכלנ"ט
 שבהם סקומהן עשרה )מתוך 1307 מס' להלןראה
 -פימתקא-. הוא יה"מ הזה(. הלעז את כותברש-י
 במלה השימוש ולפי החדישים הפרשנים לפיכלומר,
 אירופהבלשוווח

-.pistache) 4P~stachio t(hStiZit 

בוטנה.

הנדעא ס: גיטין1282
 מקרה הזדמנווג awentureחךנטור"א

 ן aventureIן
 132(. )מס' לף של ומילונו 122( ,ע' ב' ב*נההיסר

 ס: ניטין1283
 jonchieresידהחף"ש

 768. פפ ~ihhיאה

 סא. גיטק1284
 הקרס דיוק: )ליתר חכה aimאי"ם

 החכה(שבקצה

88 סא: נישץ1285
תופשר ~priveפדיבי,ץ

 544. פס' לילראה

 סה: גיטץ1286
 contadקונרי"ד

 1136. פס' לעילראה

 סו. גייסו1287
 closezקלה8י"ץ

 נז. גיטץ1277
 retreitףסריי"ט

 ן IretraitIן

 נז גיטין1278
 retreitריטריי"ס

 ן retraitIן

 נז. ניצץ1279
 918פי"ן

אוהלי
מצהזת-דגים

 קני-סוףעשיות

אמא

פהקה
 צרמםונד,

6 7818דתאפ  
wm-ם
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ףפ88 מז: משן1288
 משאתמנה,אמשששףשושן
amenestri8)nן IamenestraisonI ן 

% 6יש  .*8 

 טה: ניסק1289
 chalgonsקלצונ"ש

 05!. סי ;lhhרא"

 סח: גיטין290נ
 ז*ו!09קפופלה"ר

 סח: גישץ1291
 girofieגירופל"א

 שהמה לפי במם"ל. נכתבת דוללה כחני-754בכל
 או מכך: להסיק לו-עלך צריך רש"י לנף שלהכתיב
 )מלט-ניח-guiroffle mnv לקרואשיש

.caryophytloaאיטלקית gavufda - בנזר קרפול אף 
 יש תוקע סעועת הגירסאות שכל או זו(.מלשק
 הבג שלישית אפשרות jirone. ירופל"אלנרום

 נשמרה שסק זקרומהנ והשסות דיקורשבהשפעת
 בחמ"ל רש-י בימי כחבו הרגילה, ברשיתהה-8

 השורקת. הדגיהלסרות

ורפא סח: גיטין1292
ורד roseרהש"א

ברוקחו סט. ניצץ1293
ברקית meile tmaillelמהל"א

 296. מי לעלראה

פהשקא סט. גיסץ*129
 )קורסם?(כרכום 08זסקרו"ג
 323. מס' לנילראה

נימש DD. גיטין1295
קש estreim lestraimlאישסרה"ם
 28!.ראהלילמס'

 דט"יקאיחמא סט. גשץ1296
 קצוץ( )סלק קיצוץמינצידור"א
mincedure

פרידא סט. גיטין1297
 דובדבן-הבר עץ merediersמירידתר"ש

כנתא
 המעייםשומן

 לחינכידה"מ
בלוס

חינכי
 השקדים דלקת 888808ט05א"8טרנגילו"ן

lestranguillonl
 הספו-ם: נרצת את לתקן "ש 2*7. מס' לעילראה

 -לשק ולא מורי-"לשק
 רום-
. 

חומתי סט. גיטין1301
 )צמח( בן-חרצית peletreפיליטר"א

 בצורה כרפויכם, אחוג שורה בתוך פעמיםמפא
 'pilatro. פילסר"והאיטלקית

פמרו סט. גיטין1302
 האלפים שופר baldeminieבלדימוני"א

 [ IbaldemonieIן
 )ע' ב' בלוודהים ר' משובשת. הטלהבדפוואם

-122 
 של הלטיח הוום 8*1(. )מס' לף של ומילוח*12(
 ahamnticum .meumהצמח:

שנלהיתא סט. גיטץ1303
 )גרגרנית ה ב ל י ח fenogriפינתר"י

 המשמש צמחיווקש
לתבלץ(

כשוחא סט. גיטץ*130
כשות homlonהומלו"ן

 370. מס' לעילראה

9
מ*-נך

8ף6ח
צפצפה

Db"מפא 
 )פרח(קרפול

 סט. גיטין1298
 entreilאינטריי"ל

 lentraillן

 סט. גיטין1299
 glanzגלנ"ץ

 932. מס' לעילראה

 סט. גיטין1300
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נשטרינח1 סט: גיטין1314 לפתואידאשם סט. גיטין1305
ישרות tenprerטינפרי"ר דלקתהשקדיםא"2טרנגילו"ןת10שת8ט5ס

 המלה על ר' מאוד. משובשת ףלנא שברפוסהגרסה lestranguillonIן

 (. 27! )ע' פ'בלונרהחם 2*7. טס' לעילראה

נינשא סט: גיטק1315ברפם סט. גיטין1306
נענה manteמינט"א חריפהמלת ciderצעי"ר

עראק סט: גיטץ1316פיסתקא סט. גיטץ1307

דפנה זסחסולורח"רבלוט (חושגלנ"ט
 786. מס ל לעראה 1281. ומס' 932 מס' לעילראה

 ע;,::ב rD~1 :DO 7:ימתתו 00. )יסק!139
ammonlaco659. מס'לעיל 

 לא שהחומר משום באיסלקיח. כתב שרש"ייתכן,
 11 כששמו מאיטליה הובא אלא בצרפת. ידועהיה

 89-86(, )ש ב' בלונדהים ר' בו. דבקהאיטלקי
גלגילא סט:ן1318

 81אוזווג של האחרת למשמעות התכוץ שרש"יהטוען,
~orugl 

 )צמח( אורה

,ammoniacoסקלה שרף והוא 

1219חלבניתא סט. גיטין1309
] 

 ץ, ז
 סק 0 ל יפולחלבנה galmeנלם"א

 הצורה דרך מהעברית, גזורה הצרפתיתהסלה
ביני סט: גיטין1320 2380. מס' להלן ראה galbanum.הלסינית-היוונית

עלוקות sansuesשנשואי"ש
נירא סט: גיטץ1310

אקוקיא סט: גיטין1320א נוקבכאב espointeאישפוינט"א
קקול"י

 522א. מס' לעילעלזמורסא סט: גיטין1311

מדרסה 08שקלו"ג
אילוני סט: גיטין1321

 יפלאלוואי, תססופאלואי"ןתלאנא סט: גיטין1312
 *39. מס' לעייראהאדום 705רו"ש

 "אדום" המלה במקום אחד בכתב-יד רקמצף

מרתכא סט: גיטין1322 ובדפוסיט. כתבי-הידשבשאר
 )תחמוצתסרקך cogilonקוגילו"ן

העופרת(Icoguillonl דליבאפירחא סט: גיטין1313
 אגח של ביצה, ]של )קליפה מ-coquille נגזראולילהתעלף pasmerפשמי"ר

 מוציאים אשר הבצר, של הקליפה כלומרוכדוסהן(. . 103 טס' לעילראה
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 מוצאו אחרת: אפשרות הטהור. הכסף אתממנה
 מלשק עדות שיש בפרס )כרדם(, cucullioמלטינית
 קוראים שהם (Poitou). פואטו בחבלהאיכרים
 (cagouyon). "קגרק" התבואה גרבץלקליפת

"ימיתא סט: גיטין1323
כפתור botonבוטו"ן

 כפי הכפתור. 1229( )מס' לעיל מאשר יותרעוד
 אפילו * אץ וכאן לנף, הוא רפ"י. אותושטתאר
 כך על ונוסף בגר. של חלקים שני חיבור שלתפקיד
 בתוכו. בושם מכילהוא

קלבוסת סט: גיטין1324
פותן hancheהנק"א
 עניץ, באותו פעמתם מובאהלעז

צמרי סט: גיטין1325
קדחת fiewre lfievrelפייור"א

מרא ע. גיטין1326
מכחם fosoir [fossoirlפושוי"ר

גדגדניות ע. גיטין1332
 כוסבר aliendre [aillendrelאליינדר"א

 376. מס' לעילראה

גלופקרץ ע: גיטץ1333
 כותונותשמלות, cotקו"ט
 לכאורה שהיא הצרפתית, המלה . 189 מס' לעילראה
 הנושא. ביחסת ריכף להיות גם יכולהיחיד,

 עא. גיטין1334
 cerisesצירישי"ש

 עא. גיטין1335
 nesplesנישפלי"ש

 עג. גיטין1336
 escluseאישקלוש"א

טסקא עח. גיטין1337
שק tascheטשק"א

 המלה עם שבתלמוד המלה זהות על מצביערש"י
 זו כי מקרי, דסיק רק ביניהן יש ואוליהצרפתית.
 במלה כן שאץ מה מהגרמנית: וזו מהערביתמוצאה
 והיא שייתכן "מס". בהוראת האחרת."טסקא"
 הצרפתית המלה כמו -8%(, יווני-לטיני משורשעזרת
(~chcז'סטרו, מילק לפי אולם, הוראה. באותה 

 טסק"א של משנית הוראה היא מס כהוראת"טסקא.'
 שקי.בהוראת

משיחה עח: גיטין1338
 פשתן( )של חוט llinoell 08ת11לינוי"ל

 בפירידה"ם
דובדבנים

 בפירידה"מ
שסקים

סכר
 חסימהסכר,

עףת
 התכווצותעורת,

שרירים

קורטפי
 )קורסם?(כרכום

מודשא
 )קורסם?(כרכום

גדר
 סרחים גדרמשוכה, ו1עס5שיבי"ל
 פחד. ע. גיסץ1331

דאגה ainseאינש"א
 71(. 70- )ע' ב' בלונדהיםר

 עט גיטץ1339
 fonzפונ"ץ

 פא גיטץ1340
 privezפריבי"ץ

 544. מס' לעילראה

שולחם
קרקעית

גס
חופשי
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 פו. גיטין341נ
 cogilonקוגילו"ן

IcoguillonI
 . ( 322 מס. לעילראה

 פז: גיטין1342
 )בדברים טור עמודה, colomelקולומי"ל

 קלף( עלכתובים
 אלא עמוד, לא ואף היום, של במשמעות דף זהאין

 רש"י. כדברי המגילה- "ברוחב כתובמרובע

הקדיחה צ. גיטין1343
 התבשילים( )את לתת adorserאדורשי"ר

 בסיר ולהירבקלהישרף
 885. מס' לעילראה

קידושין

חומר* ט. קזחטין1344
כפתורים botonsבוטונ"ש

 לדברי הפעם, אבל לנף, בכפתורים מחבר כאןגם
 לעיל כסו זהב של לא זכוכית, של או בדיל שלרש-י,
 אמל המודפסת boton הצורה 1323(. 229(,)מס'

 דסוס. מעות ספק ללא היאבלונרהים

המפרי ט. קידושין1345
 מכבנותסגרים, liwelesפיוילי"ש

 IGvelesI 1ן
 כפעם אץ 8וט6ת(. ,סלפנית לנף בעיקר אלהגם

 גם יש הראשונה. ההברה על חלה שההטעמהספק,
 יהיה ואז fioles. פיולי"ש הלעז את לקרואאפשרות
 קטנים, כדורים כמץ קטנות". "צ"וחיותפירושו
 פירוש )ר בושם ובתוכם בהם מתקשטותשהנשים

 סט:(. גיהץ דפילון" "חומרתא דה"מ ירש-

 מומרי דהשמ ס. קידושין1346
 שרשרות ענקים,מושטניצי"ש

mostniccs
 מאשר למלה אחרת הוראה בלונדינים כאן נתןכך
 בנר: מץ בשיבובה-. מדובר שם 236(, )מס'לעיל

 רש-י דכוי את לתאפ קושה אמנם לצוואר.שקושרים
 "עצקים- הפירוש עם ים אכל -לבובות", הפירושעם
 לכאורה כי מחשלות תיאשאץ

~nostnices 
 צריך

 מה לשאקל יש אופן בכל ל-fiweks. נודף שםלהיות
 בחבל הגתתים בלשם אחי ? רבותינו" לשק ב-הכתנה
 ושינץ? תרמס ששיכות י רש- למד ששםהררן.

וורקשכי יג. קידחצץ1347
 חגורות אגדים, 5("טחט6בינדיל"ש

 bcndclI 1ן
 בלתוזמים רשפ לטה הבנתי, לא 251. מס' לעילראה

 כפי ברכנם. המא ביחיד חגורה( ,אגר, bendelכינוי-ל
 כחבי-היד. רוב ומגרסאות מהדה"משמסתבר

עקב יד: קידחשץ1348
סחיה soleשול"א

שומא טז: קידחשץ1349
יבלת werue lverruelףרוא"ה

סול כא: קידושץ1350
 מחשד עץ קנה שפח-, brocheברוק"א

 187(. )מס' לר של מלתור

פקרה כא: קידחשץ1351
 tariedre 5180טרידר"א

 השכשלקית המלה את קוראים כהבי-ידבגמה
 הפרובנסאלית הסלה את או trivellaסריביל"א
 בשייט.סרבל-א

פכתמ כא: קידחשץ1352
 grifieגרפי"ח

 '*תאותי
 חרטסחב,

 ר "תשמ. הם= ש מחשעסת הצרפתיתהמלה
 51(. )ע' פ'בלומההים

ממתכי  )תחמוצתסרשך
העופרת(

דף
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אוטקתררי כא: קידושין1353
 או אבנים אסימונים, merelesמירמי"ש

 ג י נ ט ק ם י לכ
 הפיק6ח  וי אמםזממים

 ששמסיה*מ=ק % הפה שלמתחש
 אק פ9ם סם פוג " ריו.זק"

%ש * מי  א אחת י ל   
תחתתלטךקחג

תשיא יצ' קזתט*מ1
amortides moouאמופף"ש

 9 נ*=ףם ש פ* חיש )9 י משישר

 ג ,wrtadir סגש

%ת יצ: קדשץ5מ1
ר " %Vater ש

 אטזל*ש48%גר

וחסם כה. קידחףז1356
 צזטקהואקיץ solderקאעשי"ר

 169ג חאד 113 8ס' )למל .לחי" הטשפםתנעשן

אפסר ם. קטדשץ1357
 ק ל )ח ר ס פאזרב"שטר"א
chevestreטעו ה, תם ר ה מ 

 הבהמה אתמועעים
 ס 1 ס ה אתאו

 רם(בצחר
 בג ישר שאיה פעי. 8תמלפ בהיאהבאן

-1wma~.עצפ. מאוואוה סף6 4ףו 

%9?א ,מ: קסתעףן1358
 עיד מקגנחג troncטרת"ק

משף 4 קזושע1359
 כעזם אממיעתג borbolesנשרבהי"קפ

רוף6פטילף)פד1זוג

 לא קידהוז1360
 cenderצימי"ר

 (09גראהלילמי

 לב קידחפץ1361
 privezפרזי"ץ

 **3 סי ועלראה

 ופשאתpnD3 יה. קתזשץ1%2
 פעות boleiz 4"ץב

 mrmns מק ווטים חע 371 מ" %לת"
 ז ד4 * א  בפרג רוהמיה

~Wwnb "14פ " 

*
מלקט לה: קידתוז1363

מקצתה [סחאוק( 8חו8וקפליינ"א
 *DDtn~ .136' 181יאהלמלמס'

רהישמ לה: קידהשץ*136
מקצועה tplainel שתשוקפל%נ"א
 סים שם בץ סבהץ רש"י 1363. מס' ליליאה

 את בו שסחליקיס חרבונה מצחצחי -שלמקצועות

rfi"כלומר חן-מץ עועי ו"של )"סלקם"(, רלייף( 
..[osso0*3( פס' )לעפל מפרש הוא בעקוצות וכן 

 בכל בפל"ז"א. ורה"פמ" "מלקם הניטף בלאת
 מפרש הוא מופיע, הלש? שבהם הנוספים,המקומות

 בלבד. "רוטטני"את

שקדה לה: קידושין1365
 לשרוט esgratinierא"שגרסינח"ר

 ( IesgratignierIן

 מ: קידושין1366
 esjaliereא"שילייר"א

 מד. קידחשץ1367
 grueגרוא"ה

 ד( ח', )ירמזו ~arvw ש רש-יף

סירקת
 משימין

גיס*
חופשים

שדרגה
מדרגה

כרופש
צפר
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 מד קידושין1368
 fritפרי"ט

 529. מס' לעילראה

 מו: קידושין1369
 bodekeבודיק"א

 )מס' לף של ומילונו ן 129-128 )ע' ב' בלונדהייםר'
 המלה 3ג(-4*!(. 32-31. וע. פ' בלונדהיים וכן0א1(,

 בצורתה גם כאן העתיקה בצורתה גםהצרסתית.
 )או העברית מהמלה מוצאה pastiqae.החדישה
 דרך בצרפתית נתקבלה והיא להןי. משותףמוצא

 והפורטוגלית.הערבית

 מז. קידושין1370
 glantגלנ"ט
 932. מס' לעילראה

 מז. קידוו4ין1371
אייכ"ל

 ר רש"י. מאת שאינו וברור בכתבי-היד, מצויאינו וסא0"
 (. 154 )ע' ב'בלונדהיים

 נ. קידחטין1372
N~hPDtasche 

 נב. קידושץ1373
א"4קליני"ש
eschaloines

 במחא דקדיש אריסא ההוא "ה"נ )בדה"ם מצףהלעז
 מספרד התלמוד ובמהדורת כהבי-יד כשנידשמכי"(
 שיש להסביר, צורך כנראה ראה רש"י בערך(.)רם-ה
 הוד", "סלוא טהם לקחת שאפשר קטנים, בצליםגם
 esch~toine הצרפתית )המלה שומי-אשקלל.כמו

 משם באמת נגזרת dchalote. היום שלבצרפתית
 לראשתה(. זה מאכל הביאו שמשם אשקלל,העיר

ספסר נד: קידח4ץ*137
 )הפרי(פיתוח espenirאק4פיני"ר

 מס' לעיל ר בדפוסים. וחסר כחבי-יד בערי רק.מצף
 לכל מתיחס שהלעז להיות. יכול כאן גם652.

 ". הפרח שנפל לתחר ניכרים כשהענבים "המשפט

תאכלו סב. קידושין1375
 יסלים enmanjiedאינמניי"ד

Ienmangiedlן 
 בסוף )מקומו מכתבי-היד ובחלק בדפוסיםחסר

 "חרב דה"א כדף, רש"י של הראשךהפירחח
 לשון "חרב" כאן טפרש שהתלמוד ברור.תאכלו"(.

 כפשוטו. ולאיובש

צוותא סג. קידושין1376
 )כלומר ע ד ש עש solazשול"ץ

 ת ע נ 1 מ החברה,
 בתוכה החימהאדם

מלהשתעמם(
 כדפוסים. חסר . 3 מס' לעילראה

 עיסהדה"ם עא. קידושין1377
 איטליה( )בירת רומא Romeרומ"א

נעיטה עא. קידח4ין1378
מגץ tropeטרופ"א

 קצב(. )אופן, tropus מלטינית-יוונית הנראהנפי
 sUopha עם קשורה שהמלה אפשחוג גם ישאולם
 trobar הפרובנסאלי השורש עם ואולי 1בשיר[(.ובית

troubadoar).ltrouvire. ולנגן עררים "לחבר 
 לקרוא אץ אם ספק, יש בלונדהים אצלאותם".
 כשסרח המלה סכהבי-היד. נאחד כמו ק0ז(סרו"ף
 המקרא. טעמי את לציץכיידיש

ארבד עב. קידושין י1379
 ערבות שדה osereidאושיריי"ד

 מכתבי- באחד א( להעיר: יש 1228. מס' לעילראה
 בערך(, )רמ"ה מספרד התלמוד ובמהדורתהיד

 'sakaid, שלממ"ד לפענחו שאפשר אחר, לעזקוראים
 מהפלה בנזר להייה כשבטקום ערבות, ש"מכלומר
 ההמלה טהמלה נגזר הוא גמי12ה(. )ערבהאן05
 ערבות שדה רש"י. של פירושו לפי ב( 888;לערכה

 כלשונו. "אגם" ביצה, טעין הואזה

פירף עב. קידה4ץ1380
 דגיםברכת wivier tvivierlףביי"ר

טגני
מטוגן

אבטיח
אבטיח

אלה
בלוט

אלת
 )בגרמנית(בלוט

דלוסקפא
שק

בצלים
"שומי-אשקלל",
בצלצולים
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ורדהא עג: קידושין1381
 )אילן(חהרר sorbierשורביי"ר

 דמיני כשודא דה"מ עד. קידושין1382
 נציג widons lvidonslוידונ"ש
 השליט(, מקוט )ממלא $טח[חזסט(0וץמלטינית

 אחד, ככהב-יד רק מצר vidame. חדישהבצרפתית

 אחר או עצמו הוא וזיני. "משודא קוראיםשם
 וכר". חלף שאץ ביץ עין[ ]טביעת ט"ע לפיףחרש

נקורים פ: קידושין1383
 דקירותניקורים,בילרדורי"ש
bechedures

 )מקור(. kc סלשץעזר

 )אפסרה%אפסר[ פא. קידושין1384
 ק ל )ח ר ס פ אקיבישטר"א
chevestreשבו ה, מ ת ר ה מ 

 הבהקה אתמושכים
 ס 1 ס ה אתאו

בצווארם(

שקבא פא. קידהשק1385
קיהיתן, redoisedureרידו"שידור"א
IredoissedureIפגימות 

 התרפה. נקודת מושאלת: בהוראהכאן

 מצרע נקט דה"ט פא. קידושין1386
 קרש plancheפלצק"א

 ברוהב המוטל קצר "דף קוראים: אחד בכהב-ידיק
 פלאנק"א". שקורץהנהר

כיבי פא. קידושין1387
פצע malanzמלנ"ץ

אפטר פא: קידושין1388
להשתעל towr ltosserIסושי"ר

פריק*פ פכ. קידושין1389
 צמר סורקי fiochiedresפלוקיידרי"ש

]IfiochiedreI ] 
 )צורת nochiedre ]פליקהדר"א[ גורסבלונדההס

 להסתמך אפשר אבל לצרפתית(. בתרגומו וכןהיחיד.
 של כשי"ן דשסתהמה דיע~, של הגרסאות אחתעל

 אחרת גרסה על בלונרהים שהסתמך כפיהרבים.
 היחיד. של באל"ףהמסתיטת

 דתלמיותא מחטא פב: קידושין1390
 רקמה brosderברושדי"ר

 )בתוך 97 מס' לעיל כסו ביסף אותו כאן מפרשרש"י
 שמיוחס מה יהודה לר מיוחס שכאן רק מאמר.אותו
 צרפתית במלה מסתמק הוא כאן אבל חסדא(. לרשם

 גם . גנבח"ש" "של שם: שהוסיף כפי הוסיף ולאאחת,
 קצת שיש אף ושם, פה דומים הפירוש דברישאר

 בלשנן,הבדלים

 קמאבבא

צבתא ט: קמא בבא1391
 צבת tenhlies ItenaillesIטינליי"ש

צוותא ט: קמא בבא1392
 ר מ ו ל )כשעשוע solazשול"ץ

 המונעת ה, ר בח
 בתוכה החימהאדם

מלהשתעמם(
 הסלה, את להבץ קשה קצת כאן 3. מס' לעילראה

 לוסר. סותר אולי הקודמות. בהופעותיה שהובנהכפי
 "wnils" הגרסה את לקים התלבט עצטושרש"י

 שהקרש לפרש, אפשר זאת עם "צבתא".במקום
 בכך שמצא מפני באש, שיחק כשהוא יותראחראי




