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זרדתא עג: קידחטין1381
 )אילן(חוזרר sorbierשורביי"ר

 דבילי בשודא דה"ב עד. קידושין1382
 נציג widons lvidonslוידונ"ש
 השליט(, מקוט )ממלא viceaominusמלהזניח

 אחד, בכהב-יד רק סעף vidame. חדישהבצרפתית

 אחר או עצמו הוא דרגני. "משודא קוראיםשם

 וכר". חלף שאץ ברץ עין[ 1טכיעת מ"ע לפיידונ"ש

נקורים
 דקירותניקורים,

סטיקים פב. קידושין1389
 צמר סורקי flochiedresפליקיידרי"ש

 [ IflochiedreIן
 )צורת nochiedre 1פליקיידר"א[ גורסבלונדינים
 להסתמך אפשר אבל לצרפתית(. בתרגומו וכןהיחיד,
 של בשי"ן המסת-מת הלעז. של הגרסאות אחתעל

 אחרת גרסה על בלונדההם שהסתמך כפיהרבים.
 היחיד. של באל"ףהמסתייטת

 דתלמיותא מחטא פב: קידחטין1390
רקמה brosderברווידי"ר

 )בועך 97 מס' לעיל כמו ביסף אותו כאן מפרשרש"י
 שמיוחס מה יהודה לר מיוחס שכאן רק מאמר,אותו
 צרפתית במלה ססחסק הוא כאן אבל חסדא(, לר'שם

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

 בלשת,הבדלים

 קמאבבא

צבתא ט: קמא בבא1391
 צבת tenilies Itenailleslטינליי"ש

צוותא ט: קמא בבא1392
 ר מ ד ל )כשעשוע solazשי"ץ

 המונעת ה, ר בח
 בתוכה החימהאדם

מלהשתעמם(
 המלה. את להבין קשה קצת כאן 3. מס' לעילראה
 לומר, מותר אולי הקניסות. בהופעותיה שהובנהכפי

 "צמתא" הגרסה אח לק-ם התלבט עצמושרש"י

 שהחוש לפרש, אפשר זאת עם "צבתא".במקום
 בכך שמצא מסני באש, שיחק כשהוא יותראחראי

 פ: קידחטין1383
 שניקידורי"

bechedures
 )מקר(. kc מלשקמזר

 )אפסרה%אפסר[ פא. קידחטין1384
 ק ל )ח ר ס פ אקיבישטר"א
chevestreשבו ה, מ ת ר ה ם 

 הבהקה אתמחסכים
 ס 1 ס ה אתאו

בצווארם(

שקבס פא. קידהטץ1385
קיהיון, redoisedureרידהןעידור"א
Iredoissedure~פנימית 

 התורפה. נקחרת מחטאלת: כשראהכאן

 מצבא בקט חה"מ פא. קידחטין1386
 קרש plancheפלצק"א

 כרוחב המהטל קצר "דף קוראים: אחד בכתב-ידוק

 פלאנק"א". שקורץהנהר

ביבי פא. קירתכן1387
פצע malanzמלנ"ץ

אנמר פא: קידחטין1388
להשתעל toser ltosserlטושי"ר
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 של ההוראה על שסד שכש"י אלא חשעשת,ביזר
 גם ור למדאי. טסובכים נראים דבריו ולכן"חברה",
 . 07*1 מס'להק

אוכף יז: קמא בבא1393
אוכף seleשיל"א

שגר ט: קמא בבא1394
לנבור forjierפוריי"ר

 לעשית "לקדוח, של  במשמעות ראינו הזה הפושלאח
 השים-ס" את "לחצוץ חשל 43*( סם' )לעילחור"
 באדמה הנוכר בחזיר מרובר כאן *90(. מס')לעיל

 חרר nanv הוא נם כי -בחוטמו

 יז: קמא בבא1395
 kcבי"ק

 יז: קמא בבא1396
 escheleteא"4קיליט"א

 יח: קטא נבא1397
 לרקד להסתובב, wolterוולטי"ר

 IvolterI 1ן

קילוש יט: קמא בבא1398
 ה נ ב )מ פרוזדור porcheפויק"א

 שבו החוצה,הבולט
 הדלת(פתח

גלנול כג: קמא בבא1399
 לרקד להסתובב, ' wolterוולטי"ר

 IvolterI 1ן

מסחתא כג: קמא בבא1400
 שולחן-מכירה estolsאישטול"ש

)לקצבים(
 רש"י. סאת הוא אם וספק אחה בכתב-'ד רקמצף
 אישט"ל יותר ססחגר והיה תמוהה, הצורה מקוםמכל
808ש.

מרא כז: קמא בבא01*1
פכחת osoir IfossoirI]פחשוי"ר

 70. מס' לעילראה

 צ51י כסף דח"פ לו: קמא בבא02*1
 )עיר קושטא נובל"אקושטינטי"ן

nobleCostentin ,בירת או בתורכיה 
 הבמנסית,הקיסרות
בצרפתית

(Constantinople
 וברפוסים כתכי-הרר כשאר אחד. בכתב-יד רקטצף
 לאוחר בעברית המקובל השם t~ybn בסקוסנכהב
 ל"קושטא", קוצר מאוחר )יותר קחשטגטינהעיר:

 של תרים "קחשסא", הארסית הסלה בוחשפעתאולי
 רש"י אם ספק, "ש )אך כתובה שהיא כפי"אמת"(.
 עססית גזירה על מוכיחה המלה אותה(, הזכירעצמו
 הוא נובל"א האחרק חלקה כאילו  העיר, שםשל

 ,אציל(. 'noble הצרפתיהתואר

וששרת מז: קמא בבא1403
 שלשול, enfondreאינפתדר"א

מחלת-מעיים
 רס"מ צ., סציעא בבא על רש"י פירושעין

"ומתרזה".

שוום נה. קמא בבא*140
טווס paonפאוי,ן

פסיסי נה. קמא בבא1405
 חגלה perdrizפירדרי"ץ

 )קועיה%קועא[ נה. קמא בבא1406
 חרטום kcבי"ק

צבהא נט: קמא בבא07*1
 צבת tendiie ltenaillelטינלי"א

כלנא בדפוס רק יחזק. ,בלשם כאן לפרש ישאתי
נטרת )הטלה "החזקה" טנלי-ש( ונדפסתוקן

 כלומו, "צבת", ולא "להחזיק"( aenirמהפועל
 החזקתו, ואופן השלהבנו את מחזיק שהעונשהעובדה,

חרטום
חרטום

ות
 )פעמק(זפ

נהגלגלה
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 לדברי קרוב שהעניק והיות לסרסה. הגורמיםהם
 שאחד כך, על להתפלא אין ט:. דף לעילהתלמוד

 כלע"ז פירושו עט "צוותא", כאן גורסמכתבי-היד

 1392(. מס' לעיל ,ר' az)soשול"ץ

רחת ס. קמא בבא1408
 )כלומראת-חפירה peleפיל"א

 כעלת שטוחהכף
 ארוכה(יזפת

אגני מא: קמא בבא1409
 שקעיםבורות, conchesקונקי"ש

)באדמה(

 conjes. גרסה על מורה קוניי"ש הדסיסיםכתיב

 רק קימת conques המלה היזם שלבצרפתית

 הינו בעברית(, כמו סלה )אותה קו)כיוחכמשמטת
 הצורה בשקען. מתגוננות שהרכיכות הגיר.קופסת

conques.מהפרובנסאלית. מושפעת הנראה, כפי היא 
 מהלטינית. חודשהאו

מעזיבה סא: קמא בבא1410
 ת ד פ צ ר )מ אח astreאשטר"א

 להבעירהמתוקנות
 עצים(עליהן

 על מדבר שהש"י כך. על לתמוה יש - ברסוסים.חסר

 התקרה את בהזכירו )אבל, תקרה" על סיד של"טיח

 של הרצפה על ממילא מצביע הוא הקרקע. קומתשל

 הגרסה את מביא רש"י אחרים במקומותהעלייהו.

alstrcהמלה את או ( 1946 מס' ולהלן 833 מס' )לעיל 

 ומס' 1586 מס' )להלן cstrich המקבילההגרמנית

 (. 119 )ע' ב' בלונדהייס616((,ר'

גץ סב: קמא בבא1411
ניצוץ estenceleאישטינציל"א

קצשן סו: קמא בבא1412
 לקטוע לגייץ, לכרסם, rodonierרודוניי"ר

Iroaognierl] 
 מאוד. משובשת שברפוסיםרשרשה

קווזות סט. קמא כבא1413
 אדמהגושי motesמוטי"ש

רעפים סט. קמא בבא1414
רעפים tiutesטיולי"ש

גונת ס. קמא בבא1415
 להתאונן להתייפח, picin~rcפליינדר"א
IplaindreI

חיכוך פ: קמא בבא1416
 לשפשףלחכך, roter]פרוטי"ר

תלהז פא. קמא בבא1417
 )גרגרנית ה ב ל י ח fenogr(iפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

 שלאדה"מ פא. קמא בבא1418
 קשיפרוס

 לדמםמלכודת 80,8גור"ג
 העכבת במלה נוסחים המלפה הלמדתהמלה

 קרוב או בר"ג קוראים כתבי-היד בכל אולם"מר",

 מלטיפת נמרה הצרפתית המלה הנראה כפילזה.
gurges,ס8ן80 גרון, גם ומכאן מפרץ. תהום. )נחשול 

 ומיצר. הולך מעבד ומצינת היום( שלבצרפתית
 הצרפחיח ההגה תורת לפי ממח. לצאתשאי-אפשר

 הצורה יותר ימסתברח 8[80. הצורה את לקייםקשה

.gorcלא ואם .gorge 

 שלא דה"מ פא. קמא בבא1419
 קלעיפרוס

 )בגרמנית( לדגים מלכודת veneוינ"א
 של בגרמנית גיגית( ,אגן, Wanne למלה קרובכנראה

 ווכ"א היא הגרסה ובדפוסים כתבי-יד בכמהימינו.

 באחד תצפית?(. ומשמר, wache וכ"א(,צ"ל

 באשכנז מקוטות "יש בשוליים: נוסףמשתכי-היד

 erichl]"~ ערייך אותושקורין
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תרץ פא. קמא בבא1420
צינורות tudelsטודיל"ש

 722(. מס' לעיל )ר' גבעולים של במובןבאן

 ובקעותשדות
מישור,

 פתוח,שדה
 שדות שלאתור

גזוזטראות
 מרפסת טיילת, מעבר, aledoirאלידוי"ר

 בהתאם וכו' טילות" "מעברים, לחרגם: ישאמי
לדה-מ.

 פג קמא בבא1423
 marcheמלת"א

 פג קמא בבא1424
 jencivesיינציבי"ש

שפא צב. קמא בבא1429
 ה(נקע )מקום אאישלוישידור"

 lesloissedureI [ם[טם50[0[ש
 ארמית. הן כאילו מלים בשתי כתוב הלעזבדפוסים

 צב: קמא בבא1430

אישטורני-י
estornel 

 צב: קמא בבא1431
 moteמוט"א

 צג: קמא בבא1432
 )מצעיםלבדים t~eltresפילטרי"ש

 לעד(של

נפץ צג: קמא בבא1433
 )סיבלפורר jarpirירפי"ר

 לחוטיו( אריגאו
 chwpir. בכתיב מלה אותה ועוד( 30[ מס' )לעילר'
 )מס' לף של מילונו וכן 162(, )ע' ב' בלונדהייםור'

.)200

צפת צג: קמא בבא1434
סבק savonשבו"ן
 מקור, מאותו הן התלמורית והטלה הצרפתיתהמלה
 " כך על )ר' רש"י להעיד רצה כך עמלהיתכן,
 64-61(. ע' ותולדותיהן-, "מליםקחטשר.

לפאר צד. קמא בבא1435
 )כלומר לטאטא escoverאישקובי"ר

 השאריות( מכללטהר
 430. מס' לעילראה

גתה צו. קמא בבא1436
 בולי-עץ גזרי-עץ, tronchesטרויקי"ש

חופיא צו. קמא בבא1437
 מטאטא escoveא"םקוב"א

 430. מס' לעיליאה

 פא קמא בבא1421
 chanpinieקנפני"א

[chanpagne]

 99. מס' לעילראה

 פנ קמא בבא1422

זרזיר
זרזיר

קלא
 אדמהגחם

נמסי

ספר
 9סרגבול,

ניבי
חניכתם

צמחץ פג: קמא בבא1425
פצעים malantמלנ"ט

 ובשאר malant לנו קם כאן רק 5. מס' לעילראה

 ראה, אבל ~malan. ועוד( 378 מס' )לעילהמקום"
 932(. מס' )לעיל .(חglanz 8]8 לגבי שאמרנומה

אהלא פה. קמא בבא1426
 שסל אלוואי, aloenאלואי"ן

 ברפוסים. משובש הלעז . 394 מס' לעילראה

קלבא פה. קמא בבא1427
 שרף-עץ resineרישינ"א

 נראית יד של "שבחביות רש"י: של הפירושתוספת
 משישה 132( )וטותן נאחד רק מצויה שיאתמוהה,

 הלעז. את המביאיםכתבי-היד

צמתה פה: קמא בבא1428
 התכווץ retreist lretraistlריטרייש"ט
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נסמא צו: קמא בבא1438
מספל plateפלט"א

 platene פלסינ"א לגרוס נוטה 640( )מס' במילונולף
 כצורה יקרה מתכת כלומר טבלה", "לוחית,מהסביר
רדודה.

שף צח. קמא בבא39*1
לסהשסש esfreier רא"שפריי"
 התמונה( )את להוציא exrricare,מלטינית

 479(. )מס' לר של מילונו ר'שפשוף. על-יו-

קורניסא
פט"צ

שופינא
פצירה

צורם
 )חריץ(לחרוץ

גרדא
 )צשר(לסרוק

 ולק"ן ]צ"ל:וולק"ן

קיצה קא: קמא בבא1448
 )צמח, ססשלאיסטיס, gesdeגישד"א
Iguesdelצבע( מפיקים שמשורשו 

 wesde, בצורה מופיעה המלה 323. מס' לעילראה

 ועוד. 279 טס' לעיל ערך, שוותשהיא

מלוגמא קב. קמא בבא1449
 תחבושת enplastreאינפלשטר"א

 )מס' לוי של ומילונו 156-154( )ע' ב' בלונדהייםר

.)384

אפיקטהזץ קב. קמא בבא1450
 הקאה סם womite lvomitelוומיט"א

 831. מס' לעילראה

פנחחא קג. קמא בבא1451
 "דבות garantieגרנטיא"ה

 מאת הוא אם וספק כתבי-יד, בשני רק מופיעהלעז
 היינו כי חשוד, גראנטי"א שכהם: הכתיב )אףרש-י.
 גרנטיא"ה(. לכתיבמצפים

נחיל קיד. קמא בבא1451א
גיור"א

 ניו-ר. : א' מהדורה בומברג, אצל שלנו. בדפוסיםכר
 הזה החלק כל סונצינו: בדפוס גרי-ר. ב':מהדורה

 גדוד, צ"ל: אלא לעז, זה ואין הושמט. המשנהשל

 וקמבריג'. לונדון בכ"יוכך

שפי קטו: קמא בבא1452
לערות redejier [redegierlרידיי"ר
 מבהירה אינה 686( )מס' לף של במילונוההערה
 שהיא reechier, כסלה דן .4נ Thomas הבלקקדבר.
 ש"ט, ב-Romania שלנו, לסלה שווה הנראהכפי

 מקורה, חת טומא אינו אבל 9*250-2(, ע'1910.

 עם החיצה( )לדחות exigere הלטינית אמישהש
 בק החוצץ 6-1 המעשה, על חזרה לצין -reהקסמת
התנועות.

דורמסקנץ קטז: קמא בבא1453
 עתיפים prunesפרוני"ש

 "פרושים". בטעות: הלנא,נרפש

 צח. קמא בבא1440
 martelמרטי"ל

 צח. קמא בבא1441
 limeלימ"א

 צח. קמא בבא1442
 encrener ראינקריני"

 256(. )מס' לר של מילונור'

 צט. קמא בבא1443
 fiochierפללקיי"ר

 גם: רשום מכתבי-הידבאחד
[wadkn]אשכנז". בלשות 

בטחשי צט. קמא בבא1444
 כיבוס( )לשם דריכותפולידורי"ש
foledures

סיכתא צט: קמא בבא1445
 מטבע( )לטביעת חרט coinzקוינ"ץ

צפע קא. קמא בבא1446
סבון savonשבו"ן
 1434. מס' לעילראה

סטים קא: קמא בבא1447
כרכום croקר"ו
 643. מס' לעילראה
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דורמסקנץ קטז: קמא בבא*5*1
 של[ ]פירית adrelcesאדרילצי"ש

 )שיח-בר(מלוח

מפברקי קת. קמא בבא55*1
 שנףח tapidטפי"ד

PUb קיט. קמא בבא56*1
 הצמר ת ל ו ס פ Vatuiseגרטהזפ"א

 ת ע ש ב)הנופלת
 על הכובסיםדריכת
הבגדים(

 על רש"י פירוש בתחילת ,מקומו הדפוסים ברובחסר
 נרשמו בלונדינים אצל העסוי(. שבסוףהמשנה
 ולקרוא לתקן יש באסת אבל (563, תחחהגרסאות

ad~bbis 562 צריך 563 והמספר 8%6)56, בסקס 
 98*(. )מס' לף של מישנו ר' אות. בלילבוא

קתהם קיט. קמא בבא57*1
 קררה של פירות jardonsירדת"ש

 לכאן. גם המתאימה 75*. מס' לעיל ההערהר

פקודות קיט: קמא בבא63*1
 חוט( נשל פקעות lumeselsלומ"8יל"ש

פתקות קיט: קמא בבא*6*1
 שתי חוטי tramesטרמי"ש
הנכי קיט: קמא בבא1465

 )של מקלעות trecesטריצי"ש
 טווי( לאפשתן

נשטף קיט: קמא בבא66*נ
 )מצעים לבדים feltresפילטרי"ש

 לסד(של

קינועץ קיט: קמא בבא67*1
 מהעור )שנקטעו שאריותרודוניידורי"ש
rodonieduresעיבודו( בשעת 

lrodogneduresI1 

 קיט: קמא בבא1468
 sere Iserrelשיר"א

 808. מס' לעילראה

 קיט: קמא בבא1469
 tariedreטריידר"א

 קיט: קמא בבא1470
 pleine tplainelפליינ"א

 181.ראהלעילמס'

 מציעאבבא

 קיט. קמא בבא58*1
 folonsפולונ"ש

 109. מס' לעילראה

 קיט. קמא בבא1459
 doledoireדולידויר"א

 קיט. קמא בבא60*1
 tenvesטינבי"ש

 קיט: קמא בבא1461
 poinzפוינ"ץ

 קיט: קמא בבא62*1
 licesליצי"ש

 ועוד. 272 טס' לעילראה

סורק
כובסים

חצינא
מעצד

 גרזן()מעין

בקץ
 וזיםדקים,

חובץ
 תפריםתכים,

נירץ
נירים

מגיפה
משור

מקדח
ס?ד0

מאיטני
מקצועה

 כרכשתא( )דה"מ ז. מציעא בבא1471
גרדץ

ציציות fernjesפירניי"ש
 6*4. מס' לעילראה
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מתפרא ח: מציעא בבא1472
 ק ל )ח ר ס פ אקיב"שטר"א
chevestreשבו ה, מ ת ר המ

 הבהמה אתמושכים
 ס ו ס ה אתאו

שצווארם(

 ט. מציעא בבא1473

 chevecineקיביצינ"א

 כ: מציעא בבא*147
 tascheטטק"א

 כא. מציעא בבא1475
 ristesרישטי"ש

 המקומות, לשאר בניגוד כאן, 116. מס' לעילראה
 אשכנז" 'ptlh] לידו רשום בהם, מסיע זהשלעז
 "בלעז סכתני-היד באחד שכתוב כפי נבק, יותראו

 גם יש אבל צרפתית. מלה זו כלומר אשכנז",וכלשק
 הביסף לעומת זה וכל )תס!5[ן(. דומה מלהבכרסנית
 המובא )"בטקומנו"( רש"י של באתורוהמקובל
 . 1476במס'

אנטש כא. מציעא בבא1476
 פשתן אגודות popedesפופמ-י"ש

 )מס' לף של ומיקננו 167-166( )ע' ב' בלומדתםר

 של בצרסתית )בובה( poupee הפלה מכאן200(.

היש.

דפקא כג: מצותא בבא1477
 )השרירים כסלים flancheפלנק"א

 הירך שלהפנימיים
 לכליה(סמוך

 עין יגע". כשהוא שדופק "מקום מוסיף:רש-י
 בלעז". פלנק-ש "הכסלים. ר': ג', ויקרא עלפירושו
 ra flanc ממש של הבדל אין הנראהכפי

.flanche~-ל

חלפי כג: מציעא בבא1478
 סרפדים ortiesאורטיא"ש

ברדלס כד. מציעא בבא1479
 בואש puteisפוטיי"ש

 593. מס' לעילראה

ספרו כד: מציעא בבא80*1
 בסכר חוסמים escl~sentאישקלושינ"ט
lesclusentl

 בטעוה הלעז של הראשק החלק הפךבדפוסים
 מקצהו ראה "שק" באותיות )כנראהל"שקורץ"

 פה כאן, להעיר אפשר - "שקורץ"(. וסענחקיצור
 958. במס' לעילשהערש

אע כד: מציעא בבא1481
עזניה woltur lvolturlוולטו"ר

פעלות כה. מציעא בבא1482
 מדרשת eschelo~sא"טקילונ"ש

 מי )לעיל בהם מופיע קוהלצז המקומונר ליתרבניגוד
 או "שליבות" של פירוש הוא ובהם ועוד(.237

 והכתנה, "מעלות", של פירוש הוא כאן"ח11קים",

 של לחתקים ולא לולייניות למדרגות הנראה,כפי
סולם.

 )שנציה%שנצי[ כו. מציעא בבא1483
 שרוכים שנצים, 5סו[ס!8סאישטירלי"ש

נססך כו. מציעא בבא1484
מטול plateפלט"א

 1438. מס' לעילראה

חשקית כו: מציעא בבא1485
 חצץ חול, graveleגרביל"א

 מים( בו)שנתערבו
 רש"י של האחרת הפירוש במקום מכהבי-היד.באחד
 "גרבייל"א קוראים כברה", "ארבלא. המשנהלפני
 שיבוש. שזה מסתבר, אך .נלע'"

פסקה כז: מצובא בבא1486
 )את לפגום להקהות,רידוישיי"ר
redoisierבאוכף, החמורגב 

lredoissierIאותו( הולםשאינו 

 פגיה()בית
 פגים[]בית

רתמת-ראש

טע~קא
שק

אניב*
 פשתןאגודות
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שומא כז: מציעאבבא1487
יבלת werue lverrueIוירוא"ה

 ))ד(מצות%צוות[ כח. מציעאבבאאא4ו
 ר מ ו ל )כשעשוע 50182שול"ץ

 המונעת ה, ר בח
 בתוכה החימהאדם

 כמו אומלהשתעמם,
 בדרך( מלתעותכאן,

 המלים בטקומו ובאו הלעז השתבשבדפוסים
 לו". "ישהעבריות

מטפל כח: מציעא בבא1489
 'להתעסק entremetreאינטרימיטר"א

לשחקן כס: מציעא בבא1490
 או, )בגדים, לבלות userאושי"ר

 בית כלי כאן,כמו
 מתכת(של

סגוד ל. מציעא בבא1491
 זיז וו, יתד, chevile IchevilleIקיביל"א

רבקה ל. מציעא בבא1492
 צמד copleקופל"א

מגריפות ל. מציעא בבא1493
 מרדים יעים, waailsודיל"ש
Ivaailslסךדה"( של)רבים" 

 להפריש או הכירות לגרוף "עשויין מוסיף:רש"י
 1093. מס' לעיל ראה . המודבקים"תאנים

 ל: מציעא בבא1494
 motcמוט"א

 לג. מציעא בבא1495
 postcrnc אפושטירנ"

 אבל הרגים. צורת את למצוא הדעת על מתקבלהיה
 כתבי-היד. בכל לכך סימןאץ

 )מרייהו%מרי[ לו. מציעא בבא1496
 מכושים fosoirs I[ossoirsIפושויר"ש

 70. מס' לעילראה

הדביש לח. מציעא בבא1497
 לאבד להחמיץ, esmclerאישמילי"ר

 הדבש טעםאת
 חסרונו על להורות יכול שמועל כאן, מסביררש"י
 כן דבש. להיות חדל שהדביש דבש גזרונו: שלוביטולו
 "דבש"(, (mel- .miel הגזרון יש esmelerבפועל

 -es מהקדומת נובעת והביטול החיסרון שהוראתאלא

 -"((.)לסינית

כתצ"א לח: מציעא בבא1498
 קיהיון, redoisedureרידוישידור"א

 פגימות [ IredoissedureIן
 האותיות של שיבוש הוא מודפס, שהוא נפיהלעז,

 המלה. שלהאחרונות

אורז מ. מציעא בבא1499
דוחן ונח[מי"ל
 32. מס' לעילראה

דוחן מ. מציעא בבא1500
פנג panilפני"ל

זפת מ. מציעא בבא501נ
זפת 2"קפיי"ץ
 בשלושה כתב-'ד. בשום בשלמות נשאר לא זהלעז
 דה"מ הפירוש, שבסוף "בזפת" אחרי קוראים,מהם
 שיער ובלונדיניים כלע"ז". "מיי"ץ בקירא":"הפו
 המלה בהשפעת פיי"ץ במקום מיי"ץ שכתבובצדק,

 כשני- בשני בתלמוד. שם המסיעה "מצץ"הארמית
 או בולע" ל"מיץ בלעז" "מייץ הפך אחריםיד

 לדבר. משטעות לתת לנסות כדי הנראה כפיכדומה,

 הכול. הושמטבדפוסים

גרג"טתא מ. מציעא בבא1502
 טין חומר, 1סו1ן2ז18 0ו21[8ארזיל"א

 311. מס' לעילראה

קלא
 אדמהגוש

פשפשים
פשפש

 נמוכה()דלת
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ברוטיהא מ: מציעא בבא1503
 ברז בחבית, חור doisilדו"שי"ל

 ובממ"י "ברזנהתא" בתלמוד הגרסה מלנאנדפה
 הגרסה 1571( )מס' להלן אבל-כרזניתא",
 המלה המקומות. בשני "ברז"ן ולשון"ברזניתא"

~oisit
 )מלטינית dois נגזרת, היא שממנה והמלה.

 בחבל מתועדות 1למים[( "מעבר" uctium~.מאוחרת

 והי"ג הי"בכמא"

בדץ
שפע

קרשליתא
 )בעיקרקופסה

לתכשיטים(

כשותא
כשות

אסימת
 )חתיכת גולםעשת, ת%60חפלדו"ן

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

חותם מד. מציעא בבא1508
 מטבע( )לטביעתחרט חוסםקוי"ן

פרכסה סו. מציעא בבא1509
 לצייד לקשט, conreiderקונריידי"ר

 קונרה"ד לקרוא נחמה הייתי 1136. מס' לעילראה

.conreidבשאר "פרנסה" של הלעז גרסת כפי 
 מקום יש דווקא ]שם 1255 מס' ,לעילהמקומות
 ,. 1286 ומס' קונריה-"רןלקרוא

ניצוצות מז. מציעא בבא1510
 ניצוצוה estencelesאישטינצילי"ש

אטימק מז. מצפרא בבא1511
 מטיל plateפלט"א

 אחד. בכהב-'ד רק מצף 38*1. מס' לעילראה

פולסא מז: מציעא בבא1512
 )חתיכת טלם עשת, fladonפלדו"ן

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

 בדפוסים. חסר אבל כחבי-היד, בכל כמעטמצף

ערבל מח: מציעא בבא1513
 מקדמה eresאירי"ש
 arrhes המשפטי המונח קים היום שלבצרסתית

 ues, ימי-הבינים למלת הקרוב,דמי-קדימה(,

 בעברית. "ערבק" והלטינית, היוונית דרךומקורו,

ערבת מח: מצאצא בבא1514
 פיקדת ermance]פירמנצ"א

 בק'שני צרפתיות. מלים שתי בעזרת מבחק,רש"י

 fitmus מלטינית נגזרה שלפנינו המלה עירבל.סוגי

 דסי- ביסודו: אך )ח11ה, ferme כסו חוק(,)קבוע,
 לחזק(. לקבוע, ביסודו: ,לסגור, fermer וגםחכירה(

 657(. )מס' לר של מילונור

ורשפי נא. מציעא בבא1515
 חגורות, אגדים, bendelsבינדיל"ש
IbendelIלנוי( סרטים ן( 

 יחיד, בלשק בלונדהים אותו רשם למה ברור,לא
 הדה"מ וגם המקורות בכל מופיעה הרביםכששי"ן

 (. 1347 מס' לעיל )ראהברבים

צדריתא נא. מציעא בבא1516
 קנבוס בגדי chenevazקיניב"ץ

 המלה עם כפילות שיש שחשבו, מפני בדפוסים,חסר
 הנוספות ההוסעות בשתי כן )כמו "קנבוס"העברית

 נדפס שם 1075, מס' ולעיל OD 1916' להלן הלעז,של
 המליס שתי אמנם מם קיניב"ץ(. במקום"קנבוס"
 ר )8618חם8ס(, "קנביס" היוונית מוצא,מאותו

 בכל יותר נראית בעיניי 151(. )ע' ב'בלוגדהיים
 chanevaz. קניב"ץ הגרסההמקרים
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טסיה ס. מציעא ננא1517
 אסם grenierגרינ9"ר

 ואחי וכרפוס"ש כחני-היד ברובחסר
 מאת אתן

רש-י.

גורן ס. מציעא בבא1318
גורן granje lgrangelגרני"א

סאת איש ואצי ובדפוסים, כהבי-היד ברובחסר
 מוצאים בהם, טופיע שוהמך כחני-ודד, בשניוש"י.
 והפלים 1517(, מס' )לעיל הקנים הלעז אתגם

 פגודה: בק השהכה את למרגיש נאותהצרפתיות
 ששיקץ "הוא DU ובין חבואה" בו שאשרין"אוצר
 ההבואה- את בוחורץ

 95*(. )מס' לף של כפלוח ר .

שאסקי ס. מציעא בבא1519
 שדפים pounesפרוני"ש

 היהו רשמי של הדחף את העברית מתרשי קיבלולא
 1335(. מס' לטיל נראה אחר סרי -שסק"עם

מזקפתא ס: מציעא בבא1520
 לקרצף estrelierאמ4טריליי"ר

 estreillierl)ן

תשף ס: מציעא בבא1521
 ציציות fr~njesפרינח"ש

 6**. טס' לצלהשח"

בסכתה ס: מציעא בבא1522
 enpeserאינפישי"ר

 לעס*
לכסכן ס: מציעא בבא1523

 sterkeשטרק"א
 עמקי

 )בגרסמת(
 כתבי-יד. בשם רק ומצף בדפוסיםחסר

קרשו ס: מציעא בבא1524
 מעווה )בגדים( ovrezאוברי"ץ

 מחט בעבודותאורג

ירחוח סא: מציעא בבא1525
 ח4ף escumeא"סקום"א

6 ש % 8 ת ל ק ש% ש  8 שש  ש 4  
 884. סו למל ראה "פקדך". כשזה:שהל

מאחה סח: מציענו בבא1526
 החלב נסיוב מי-מצמג mesgeמקשג"א
lmesguel

כנטש סט: משמוצא בבא1527
 מכוש [fosllir Irossaarפחשף"ר

 70. מגר לשפלראה

י"הש ע. מצינת בבא1528
 )יבישחם יוד ~jaldiaילהיר"א

 כקשר נןדםה( )או קלרץר"א קוראים ט"מ-ידבנפה
.chalda~'516(. )פר' לף של כ1"לומ ר 

818?פ  עב: מציעא בבא1529
 יהנר()ק"ל

 ידן, )שלבושים matonsסטונ"ש
 כדש( מהםלעשות

תקרא שפ מצותא בבא1530
 .איץ הבל contredeקונטריד"א

 1208. סי לשיראה

ויתרקח עב מציעא בבא1531
 )במעשףת( מרגבה reitwageרייטע"א

נפתאא עד. מציעא בבא1532
 רחת 1ת8י( מ"שו"ן
 MS. מס' לילראה

לפופי עד. מציעא בבא1533
 לחתל enmeilolerאינמיילולי"ר
lenmaillolerl

 את לעצב מושאל: במוס כאן 1**. מס' לשיראה
 הכד(. את יישן שממנו הוזן, )של הראשתדתהצההה

עיצה עד. מציעא בבא1534
 מקווהעיצה, marescמריש"ק

 ודח-םמים
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 של )ביצה -ניצה" הפלה את לכאורה מקשרוש-י
 ושדובת בו שףש רטוב חומר לדברך laam)אים. "ניצה- המלה עם חומר( של יש ומכאןתחשובה
nma.)ושם 

נגמש 8י. מצותא בנא1535
 לנכש sarclerשרקלי"ר

משרה עה. מציעם בבא1536
 )לפשתן( שרייה אנם roiseרו"ש"א

 169-168(. )זמ בך בלתדההסר

צימרו עז. מציעא בבא1537
 ך, ר ד ה מ esweier-לסטותאישדי"ר
lesveierlלפרוץ מהקו, לחרוג 

גדר
 שגיהת במץ מדובר העקץ לפי ברפוסים."סר

 כ"התרחקות" זאת מסביר ורש"י )מרק(פרזלים

 הפרזל את גם בהביאו מההסכם(. )אומהעבוד"

-תמריא-
 -תתרחק" לדעתו שפירושו איוב. מס.

 -למרום" להפליג הארץ על מישיבתה)בת-היענה
 של ההה-אהוטכאן

 כיום(. -להסריק-

נה1ייתח עה: מציעא בבא1538
 ברקית lmaillel סו[סתזמ"ל"א

 296. מי לעלראה

קמט פ. משירא בבא1539
 מהרשה של קנקן coltreקולטר"א

 את הפולחת)היתד
הקרקע(

מחוקות פ: מציעא כבא1539א
 בלתי-גדולות חרקות, resesרישי"ש

טרבלח פא: מציעא בבא0*15
 כותונת שמלה, (0סקו"ט

ראהלעילמס'189.

טרף פב: מציעא בבא1*15
 מכחש rosoir IfossoirIפושף"ר

 70. מס' לעילראה

פש פב: ממציצא2*15
 מעצד doledoireדולידויר"א

 גרזן()מעין

קרדום פב! מציעא בבא1543
 שני בעל כלי besagudב"שאגו"ד

 חדיםראשים
 בדפוסים. מאוד משובש הלעז 892. מס' לצלראה

אגרא פג. מציעא בבא.1544
 )לשאת מוט אסל, )corje Icorgeקורי"א

 הכתף( עלמשאוי
 למלה לכאורה קשב הסלה מקור בדפוסים.חסר

 הגרסה את )רצועה(. courroie היום שלהצרפתית

"אגרא-
 -אגרא". לתקן: יש שבדפוסים

דיגלת פג. מציעא בבא1545
 )בגרמנית( קלשת gabelגבל"א
 לא בכתיבו רש"י. מאת הוא הלעז אם גדול.ספק
 אולם צרפתיות. שאינן במלים. דרכנו לפינגענו,
 צורה לפנינו כאן יש כי שהתכן, להעיר,מותר

 שהיו הרטן, בארצות היהודים מבטא אתההעלסת
 במקום gable קראו ואולי הצרפתית, כלשקמורגלים
1ס886.

פיגיק פד. מציעא בבא6*15
 רומח espedאקמפי"ד

 לפי תמוהה: לי נראית בלונדהיים. שקבעהצורה.
 הנ"ל המלה וכך - קורא היתי כתבי-הידגרסות
 או espied. אישפי"ד - אחרים בסקורותשכיחה

 ,חרב(. espede אישפיד-אאולי

 ידמגל פד. מציעא בבא7*15
 מזמרה מגל, sarpeשרפ"א

 כתבי-'ד. ובכמה בדפוסים חסר 895. מס' לעילראה

 קצירמגל פד. מציעא בבא1548
 חרמש falcile IfalcilleIפלציל"א
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 בכבשך משהצרפם פד. מציעא בבא1549
 מחדש מבשל recuitריקוי"ט
 בכתבי- משובש הלעז - )מתכת(. מחזק צורף,כלומר:

 ובדפוסים. אחדיםיך

נמסי פד: מציעא בבא1550  )מצעים לבדים feltresפילטרי"ש
 ליד(של

משיכלי פד: מציעא בבא1551
 געית okrinאוקרי"ן

לצורת כאן לצפות מקום היה 1895. מס' להלןראה
 8. בלי רבים באמת זה ואולירבים,

כיבא פד: מציעא בבא1552
 מזוהם( )פצע כווייה cuitureקףטור"א

 בדפוסים.חסר

)קולחיה( פד: מציעא בבא1553
נקולתא[

)המשמש רועים של שק bolzoleנולזול"א
 לשכיבה( גםלהם

 0ח7. מס' לעילראה

צפרינא פה. מציעא בבא1554
 )מחלת-הפה( ששךת musgeמושג"א

Imusguel
 !54. טס' לעילראה

בחריטי פה: מציעא בבא1555
 ניצוצות estencelesאישטינצילי"ש

אשטר פה: מציעא בבא1556
 להרטיב molier [moillierlמוליי"ר

 קדרהציקי פו: סציעא בבא1557
 ומתובל מטוגן בשרארשידור"א

 פז מציעא בבא1558
 centenier רצינטיניי"

 מנה. מאה - זהבמקרה

 פז מציעם בבא1559
 froncesפרונצי"ש

 81*. מס' לעילראה

 פז מציעא בבא1560
 governeilגובירניי"ל
Igovernaillהספינה( לניווט המשמש 

 זיהה, שם 786(, מ9 וכן 93*, )מפ לף של מלונור
 של השמיה מהמהדורה דפוסים שבקצתנגרסה
 ששיפשה timon, טיסו"ן המלה את )רפ"ט(,בומברג

 ספינה. הגה של במובן גםאז

 חלבחריצי פט. מציעא בבא1561
 לייצור קנים של כלייונקיירי"ש
jonchieresומכאן, ה נ י ב ג( 

 הגבינה גםכנראה,
 כך( המיוצרתעצמה

 768. מס' לעיל ראה בדפוסים.חסר

קריני פט. מציעא בבא1562
 )בצליות, בצלצולים civotציבו"ט

 ירוקים(בצלים

אומניות פט: מציעא בבא1563
 גפנים( )של שורות ordonאורדו"ן

 "סדר". בהוראה יותר שכיחההמלה

יפריך פט: מצותא בבא1564
 לטפח לחבוט, blecierבליציי"ר

 188. מס' לעילראה

 שאגיבית צ. מציעא בבא1565
 )החובקת חומה cengleצינגל"א

קנטף
 שלמשקל
 יחידותמאה

קמטץ
קמטים

מודשא
 )המוטהגה

arsedureהעיר(את 
 1239. מס' לעילראה !66. מס' לעילראה
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מתרזה צ. מציעא בבא1566
 )מדובר לשלשל lraillierI ן reilier ר,ח"

 חולת-מעיים(בפרה
 raier בכתיב הצרפתים במקורות המלה אתמתאים
 706(. )מס' לף של מילונו ר יייי(. rigare,)לטירת

ברדלס צג: מציעא בבא1567
 בואש puteisפוטיי"ש

 593. מס' לעילראה

 צז מציעא בבא1568
 enfondreאינפונדר"א

 בדפוסים. חסר 1403. מס' לעילעין

ג"יתא צט. מציעא בבא1569
 )מעברים ת ד י ט סדישטולטי"ש
destoltesמהדרך המסתעפים 

 ובהם ה, ר ש יה
 יכולה ה מ ה בה

לתעות(
 303(. )מס' לר של מילונור

 הבאה טובת צט. מציעא בבא1570
 טובה הכרת bon 6סז8 גרי"דבו"ן

ברזבאתא צט: מציעא בבא1571
 ברז בחבית, חור doisilדוישי"ל

 1503. מס' לעילראה

קבים קג: מציעא בבא1572
 צעיר( בשיח ן IpaisselsI, )לתמוך 9מוכים peiselsפיישיל"ש

מרא קג: מציעא בבא1573
 מבחם rosi)ir lrossoirIפושוי"ר

 70. מס' לעילראה

מנילא קג: מציעא בבא1574
 )כלומראת-חפירה peleפיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(שית

רהב קה. מציעא בבא1575
 )כלומראת-הפירה pele'פיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(ידית

פונט קה. טציעא בבא1576
 האתלהב fladonפלדו"ן

 בהוראת fiadon עם זהה שאינה הזאת, המלהאח
 עתיקה. לצרפתית במילתים מצאתי לא"אסימק-,

אוללא קה. מציעא בבא1577
 ענבים של )כמות שק ac$ש"ק

 שהיו זיתים, שלאו
 אחת בבתמכניסים

 בבית-הבד( אובגת
 רגילה. בהוראה מ"שק" שונה המלה אק הנראהכפי
 טכני למתח שהתיחדהאלא

 בלשי
 האיכרים.

תחלי קו. מציעא בבא1578
 שחליים creson [cressonlקרישו"ן

 הוא אותו, מפרש שהלעז הביסר, בלונדייםלפי

 רש"י, דברי נוסח לפי לי, נראה כיתנא". דבי"תחלי
 בלבד. תחלי" ל" המקומות, בשאר כמו כאןשהכוונה,

 רישקא כורכמא קז: מציעא בבא1579
 )קורסם?( כרכום ל אוריינטי" גקרו"

orientel0708 מזרחי 

 קח: מציעא בבא1580
 דדיקלא ריכבא אורק"ם

 לכופף pleisier [plaissier]פליישיי"ר
 בדשוס מופיע עינו העת גם 909. מס' לעיראה

 "פליישי"ץ". בצורהסונצינו

זרדהא קט. מציעא בבא1581
 העחדד cormier VPקורמא"ד

גרסא קיב. מציעא בבא1582
 )צמר( לסרוק flochierפלוקיי"ר

שלשול,"מי
מחלת-מעחם
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לב"מ% ינ. מנשיא ננא1583
 כיבוס( )לשם לדרוך ז%ס(פלס"ר

לנףקינ: מציעא בבא*158
ל4ד)מצע-( סז!ו%פילטר"א

נפץקהי: מציעא בבא1585
 נליפתט )את פער escostא"שקחש"ס

 לדרכו ברנו lesandre) xsaorrc הפתל שלשר
 ר הפוצל. לשם המיר לסליקק רש-י שלהרדלה

 157-156(. )ע' ב'בלונרה?ים

מעטנה קטז: מציעא בבא1586
 המחזקת טץ שכבת estrichאישסרי"ך

 ה פ צ ר האת
)בגרמית(

 10*1. מי למליא"

 בבא1587
~Pib 

זלות קטז:
 נפן-דליות treile l~dklסרהל"א

 פשששה. הדפתרם פרסת 653. מס' לעילראה

מהצלות קץ. מציעא בבא1588
 רשתות-נצרים, cleidesקליידי"ש

מחצלות

לגוהץ קט. מציעא בבא1589
 קרשים planchasפלנקי"ש

יששזת קט. מציעא בבא1590
 דים ורם, יתדהה chevilesקיבהי"ש
Ichrvilles]

לישע קט: מצףעא בבא1591
 קמרה arcwolt lwcvoltlארקוול"ט

 שנו. לשלמייאה

 ב בה"א ננד1592
 chewonsקיברונ"ש

 ד. בהרע בבא1593
 heri~onהיריצו"ן

 218. מס' לעיראה

 ד. בחרא בבא*159
 %8בי"ש

% שית"  .836 

 ד. בתרף בבא1595
 brלנ"ר
 טז-פ 658. סו למלתה

 -חטא-
 טש%ס פחאש

 רה"י והיא למה y~nb קשה אבל הצרפחו.לפירוש
 nwa)l .4-ת לפקרא שכפירושו מלה ערפיהם","עץ
 קשטני-ר"ה פפרש ואזם ור( ל-א, רחמיאלליז

~hastaaian
 פפהש הוא לתפקד שבפידישו נעיה

chastenie(r~l805 מס' )לשיל "ד%ב" הפלה את 
 *93(. שכמסף 'br ליר דהקא י 936ומס'

 ד בתרח ננט1596
 kis lbaieslבש"ש

4ת"  %  .659 

לשמא 1. בחרא בבא1597
זע apentizאפינסי"ץ

 ספק. ופכאן אוהב בכתב-יד רק ומצר ברשסיםחסר
 ה" 99-97(. )ור ב' בלונוזןים ר רש-י. פאת wis1אם
 590. מס'לאיל

 יראבבא

%
 הצגקורות

"8ש
קישור

נדוק
 אפור-חום)שיש(

 עדמאהפען
דשנה

 ופנתד""פ
 ובפרטגרגירים,
 הדפנהפירות
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אפרהא 1. בתרף ננס1598
 שראשי קורת-קיר,מורפיסנ"א
murfetneהניצבות הקורות 

 ה י ל עמונחים
)בגרנשןת(

 ח8ד. בכהי-יד רק ומצר בדפהאםחסר

צריפא ו. בחרא בבא1599
 סוכה bordelבורוי"ל
 בדסקים. משובשה"מ

פוההת ז: בחרא בבא1600
 מנעול seredureשירידור"ח
ןסזט4סזזס8ן

מרודים ס. בחרא בבא1601
 צעקה conpleintקונפליינ"ט

1Iconplaintl 1 
 לפי יספוק בקאש את מפרש רש"י כבנר להבץ,קשה
 כותב: הש! ד ג"ח, ליש"ט: בפירושן ואמנם אה.תרמם

 להציע לי נראה לפיכך oms~. ש ונאנקש"נאםתים
 )שאינה coapk~inient קתפלימינ"ס וקריאהאת

 בומברם ותפוס היחיד כהב-הזר מגרסתרחוק!:
 לף של מסלתו ר "צח"מים(". ולתרוםקתפלינ-ס(

 2*2(.)מס'

קליפה ט: בתריי נבא1602
 קשקשת חוליה, meile Intaillelמייל"א

 קשקשים( שריק)של

 שירבית יא: בחרא בבא1603
 ה נ ב )ם פרחדור porcheפולק"א

 ובו החוצה,הבולט
 הבית(פתח

פספסת יא: בתרס בבא*160
 מעני,ט"לו~מרפסת aledoirאלידר"ר

שלם יא: בחרא בבא1605
 מדיגות aegredדים-"ד

 8*7. מי למליאה

 ים בחרא ננא16%
 tapidטפי"ד

 סו: בתרס בבא1607
 naoedeפלציד"א

masמתהימה מדצ"מ % א% שמה, מחד 
באל"ף.

לנהנים יז. בחרא בכא1608
 אבם-צור [cheilos Ichailosקיילו"ש

 202(. )מי לף של מלונור

טואטא יח. בתרא בבא1609
 להרשדר estonerאה4טומ"ר

כרישץ יח. בתרא בבא1610
 מאכל( ףרק כרשים porelsפוריל"ש

 יט: בתרא בבא1611
 proveinierפרוביינח"ר

Iprovaignierl
 918. מס' לעילראה

 כ. בתרא בבא1612
 glaceגלצ"א

 כ. בתרא בבא1613
 gresleגרישל"א

 רה"י של ברד" ה" מוחלפות השקשה היום שלבעברית
 שמו וה-כפור" ל"כפהר"( )קרוב קרח הואאפש
 שלנו. הבור הואסךסז4

איצטרונלא כ: בתרא בבא1614
 לריחיים עץ מסגרת cercheצירק"א

 קנזסס. הטקטקה הצורה את 628! מס' לה,ראה

קלת כ: בתרח בבא1615
 משפך אפרכסת, tremuieטרימויא"ה

 חומר מכניסים)שדרכו
 וכדומה(לריחתם

משק
שנוח

כפשף
מעת

ק
 )גפףלהנףן

18ה52י

נשר
ברד
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מעדבה כ: בחרא בבא1616
 המחזקת טין שכבת estrichאישטרי"ך

 ה פ צ ר ה תא
)בגרמנית(

ראהלעילמס'1410.

 כא בתרא בבא1617
 plancheפלנק"א

 בדפוסים.חסר

כיפי נב. בחרא בבא1622
טבעות anelsאניל"ש

 המקור שדומה. נזמים עגילים, של במשמעותגם
 הגרסה ושם בוסברג, הוצאת הוא זה ללעזהיחיד

 95-94(. )ע' ב' בלונדיניים ר'אגור-ש.

 אבאדה"מ נב. בחרא בבא1623
 איטליה( )בירת רומא 0ת%01רומ"א
 על מסתמך רשב"ס דקדוקית-היסטורית בעיהלפתרק
 מרומא. נתן ר' מאת"הערוך"

הילקק נט. בתרא בבא1624
 )של מדרגות חווקים,אישקילונ"ש
eschelons)סולם 

 ס: בתרא בבא1625
 tenpleטינפל"א

 סא. בתרא בבא1626
 apentizאפינטי"ץ

 590. מס' לעילראה

 חלילה בדקא סא. בתרא בבא1627
 סוכות lojes 1108081לויי"ש

איצטרוביל סה. בתרא בבא1628
 לריחיים עץ מסגרת cerjeצירי"א

'cergeI ן 
 cerche. הטקבילה הצורה את 1614 מס' לעילואה

קלת סה. בתרא בבא1629
 משפך אפרכסת, tremuieטרימויא"ה

 חומר מכניסים)שדרכו
 וכדומה(לריחיים

טלפחא סז: בתרא בבא1630
 הגת, של )חלק צך9ה meit Imaitlמיי"ט

 את מניחיםשבו
הענבים(

 597. מס' לעילראה

גמלא
קרש

מזחילה כב: בתרא בבא1618
 מרזב תעלה, cheleneteקיליניט"א

 היא שגם קיניליט"א, וולא זו גרסה לקבל ישאם
 chelenete אותיות: חילופי במלה יש אזסבירה(,
 מ-1סח(א((. והקטנה cheneleteבמקום

רתת כד: בתרא בבא1619
את-חפירה peleפיל"א

קריה כה. בתרא בבא1619א
 מזרח orient]אוריינ"ט[

 "ולי : רק אומר הוא הלעז. את בדיוק מזהה אינורש-י
 להצביע רצתו אולי בלעז". למזרח קורץ שכךנראה
 כמילונים דווקא. המלה צורת על ולא הנזרקעל

 כפי אכל tori הצורה מופיעה עתיקהלצרפתית
 מלה. קיצור זההנראה

גץ כו. בתרא בבא1620
ניצוץ e~tencele אאישטינציל"

 דרישקא כורכמא לח. בתרא בבא1621
 מזרחי )קורסם?( כרכום אוריינטי"לקרו"ג

oricntcl0]08 

 לא כי הם, רש"י משל לא אחריו והבאים הנ-להלעז
 אלא לעולמו, כשהלך בתרא לבבא פירושו אחגמר
 רשב"ם. נכדושל

 צדעאבת
 רקהצדע,

אפתא
יציע
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כלתסות סז; בתרא בבא1631
 )מוטות תאומות jumetesיומילי"ש

 הגת( אתהמתויקים

כלתסות סז: בתרא בבא1632
 )מוטות אחיות serorsשירור"ש

 הגת( אתהמחזיקים

חומרתא
 הגת( )שלבורג

 הקניאחוצת
 אגודהענף,

סדן
 עץ( )שלגזע

 המחולקץקנץ
 )לתמוךונמוכים
 צעיר(בשיח

טיבי סט. בתרא בבא1637
 זיזים ווים, יתדות, chevilesקיבילי"ש
Ichevillesl

אסקריא עג. בתרא בבא1638
 תורן mastמש"ט

 קוראים: שלרשותנו היחיד בכהב-היד בדפוסים.כר
 )היוט: masbum הינו אשכם", בלשון"משבו"ם

(Mastbaum.כגרמנית 

אדרא עג. בתרא בבא1639
סילעו weile lveilelייל"א
עוגינץ עג. בתרא בבא1640

עוגנים ancresאנקרי"ש
79(. 1מס' לף של [119מילונו וע' ב' בלונדהימר

משוטות עג. בתרא בבא1641
 משוטים reimesריימי"ש
 הגמרא מגרסת שתה "משוטות" רש"י גרסתלכאורה

 גם הנכף סופרים", "דקדוקי לפי אלם,"משוטין":
 מקצרים היו העתיקים בכה"י "משוטות".בגמרא
 ואיפה סחי לדעת, ואץ בקלף, חיסכון לשםהרבה
 ל"משוטות". או ל"משוטין" "DIVD'" אתפענחו

 מזיגיתביצית ע3. בתרא בבא1642
סירונת cochetקוקי"ט

ביצית עג. בתרא בבא1643
אניית-משא buceבוצ"א

 בכסה שהערנו מה בפירחח, רשב"ם אומרבאן
 מביא הוא כלומר העברית". ללשך "קשבמקומות:

 המלה פירוש אח לזכור לתלמידים שיעזורלעז,
 דיבורם. משפח למלה קרבתה מתוךשבתלמוד

אפרקיד ?ד. בתרא בבא1644
 שוכבים פרקדניפ, sovinsשובינ"ש

 הגבעל

אקדח עה. בתרא בבא1645
 יקרה )אבן אודםקרבונקל"א
charboncleאדום צבע בעלת 

 ומבריקהכהה
ביותר(

 OD) .)201' לוי של מילונור'

קילקלי עת. בתרא בבא1646
 של )רצועת-בטן חבק cengleצינגל"א

 וכיו"ב(הסוס

חבק עח: בתרא בבא1647
 )רתמת-חזה( סמלון peitrailפייטרי"ל

 רש"י אצל יש שם 257. ומס' 205 מס' לעילר'
peitralנראה דעתי לעניות אך בלונדהיים1. קבע וכך 
 ואולי לרשב"ם, רשלי נין להבדיל הכרח שאיןלי.

 pcitrail או רשב"ם אצל גם pcitral ,קרואאפשר
 טס' להלן ר' אולם 205. במס' לפחות רש-י.אצל
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 לא "חבק" הפלה את מפרש שרשע-ם ברור,1656.
 פירש שרש-י כפי לא ואף הלשק מחדשי שקבעוכסי
 הצרסתית בטלה 501( 258, 225, )מס' בשבתאותה

 toa )לעיל "קילקלי" רשב"ם סירש שבהי81חט0,

 לא 41- הסיומת של העברי התעתיק בבעית1646(.
 אותם אק שלרשב"ם להניח. אפשר כי כאן,נדון

 לסבו. שהיועקשנות,

 השלישי )הנחיל( פ. בחרא בבאח164
 ל י ח נ )ה שלישון tercelטירצי"ל

 היוצא י ש י ל שה
 אחת( בשנהמכוורת

ארזא פ: בחרא בבא1649
אלץ chesneקישנ"א

 )מס' הללו העצים שמות כל 931. מס' לעילראה
 מציץ: שהוא כפי בספק, רעב-ם הביאם ( -16491659
 נראה כך בהם... בקיאים היו הם הללו שמות-כל

 איתפרש". לא שורבינא.בעיני...

תורניהא פ: בחרא בבא1650
אורן חוקפי"ן

אפרסטא פ: בחרא בבא1651
אשוח ק$8ש"11
 כי "שרף", 1653(: מס' )ולהלן כאן תיקן,הב-ח
 והוא כלע"ז, הטלה ובלי מרכאות בלי מופיע"שף-
 עברית. למלה אותהחשב

בףתי פ: בתרא בבא1652
אשכרוע buisבוי"ש
 438. מס' לעילראה

שאגח פ: בתרא בבא1653
אשוח sapש"ף
 או "אפרסמא" הוא ש"ף אם מסופק,רשב-ם
 תיקן גרשים, כלי מופית ומהלעז ומאחר"שאגא-.
 "שרף". וגרסבב"ח

בלהטי פ: בתרא בבא1654 אלק chesneקישנ"א
 931 מס' לעילראה

 בלוטי דה"מ פ: בתרא בבא1655
 בלוטים glonzגלונ~ץ
 גרסת על כאן גם סמר 162( ע' )ב',בלונדיים
 השכיחה הצורה לפי להקן רצה hhהמקורות.

-81882 

כסיתור פא. בתרא בבת1656
אלמוג אפזס0קורי"ל

 ב-מא- המסתימת מלה רשב"פ אצל עגו יש באןגם
 תה 1185(, ומס' 933 מס' ולעיל ב-(8 רס-יואצל
 למלים כקשר בלונדהים של ההבחנה אתמחזק
 סאוחרח 88- הסיומת שלפיהם .peitrail.שזאבך
 ש-.מהסיומת

 פא. בתרא בבא1657
 kis IbaiesIביי"ש
 659. טס' לעילראה

 פא. בתרא בבא1658
 ז10זסולוריי"ר

 786. מס' לעילראה

 פא. בתרא בבא1659
 chast(inicsקשטיניי"ש

IchastaignesI
 936. מס' לעילראה

 פח: בתרא בבא1660
 conblerקונבלי"ר

 פט: בתרא בבא1661
 estein lestainlאישטיי"ן

 פט: בתרא בבא1662
 plombeפלומב"א

 פט: בתרא בבא1663
 המשמש מחק,סרגל rastoireרשטיר"א

 עודף אתלהוריד
המידה

ער*

דפנה

דולפי
 ערמוניםעצי
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אשכרוע פט: בחרא בבא1664
אשכרוע 5(ט6בוי"ש
 ואילך: במברג טדפוס 438. מס' לעילראה

 שריד הן האחרונות האותיות שתי כנראהברישב-ל,
 ."כלע"ז" החלהשל

 פט: בתראבבא1665
 escumeאישקומ"א

 884. מס' לעילראה

 צה: בחראבבא1666
 egre IaigreIאיגר"א

 . 1 169 מס' לעילראה

 צה: בתראבבא1667
 להפוךלהסתובב, tornerטורני"ר

 להיפגם()להחמיץ,
 הביטה: קיצור היאהצרפחיחהמלה
l'aigre4 ,tourner עד להשהנות( )כלומר להסתוככ 
 DD) .)127' לוי של מילונו ר' החמצה.כדי

פזרך צט: בחרא בבא1668
מוט percheפירק"א

חריץ קז: בתרא בבא1669
חפיר rrossedI ט450(פושי"ד

חושים קמג: בתרא בבא1670
 אגודות ענפים, trochesטרוקי"ש

 804. מס' לעילראה

טבלא קמה: בתרא בבא1671
 )פעמון( זוג escheleteאישקיליט"א

ממץ קנ: בתרא בבא1672
הק aweir (aveirlאויי"ר

 במובן לעז כאן אק 122-121(. וע' ב' ב*נדהיםר
 למות הנוטה שחולה פוסק, שעב"ם אלאהמקובל,
 במקום awelr הלועזית בסלה להשתמש בצוואתויכול

 -מסק-.העברית

 )כבינתי%כבינה[ קנא: בתרא בבא1673
 מכבנה סיכה, noscheנחטק"א

ראהלעילמס'213.

קוצים קנו: בתרא בבא1674
 קרדה של פירות chardonsקרדונ"ש

מכותא קסא: בתרא בבא1675
 תורן mastמש"ט

דרכמונות קסה: בתרא בבא1676
 פרוטות, : [ coinionsקויניונ"ש

 קטנותמטבעות
 דסוס הוא היחיד הסקור בלונדהיים. פענחולא

 מלה יש סונצינו בדפוס קינונ"ש. הגורסבומברג
 1אנכוס"י(. איטלקית אולי לנטרי,אחרת

זרנוקך קסז. בתרא בבא1677
 חסידה lcigogneI "ח80(0ציגוני"א
 שאיבה. מחקןבהשאלה:

שדה קעג. בתרא בכא1677א
 פתוח, שדה מגשור, chanp~nieקנפני"א

 שדות שלאיזור
 בלונדהים. אצלחסר

סנהדרין

ספי ב. סנהדיק1678  "סרגבול, marcheמאס"א
בצעים ה: סנהדרין1679

 מקווהביצה, rnarcscמריש"ק
 רדומיםמים

 כי ,"ביצות"(, רבים צורת במלה לראות ישאלי
 צורת לה ההתה לא גרמני, מסומא שבהיותהייתכן.
 ב-5.רבים

קצף
קצף

אקרים
חומץ

 צורתועברה
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החלידו יד: סנהדרין1680
חלודה redoile lredoilleIרידויל"א

 וחסר בדפוסים רק נמצא הלעז 200. מס' לעילראה
 הבא עצם שם בלועזית לקרוא תמוה, גםבכתבי-היד.

 פועל.לפרש

 סו סנהדךין1681
 puteisפוטיי"ש

 593. מס' לעילראה

 כ: סנהדרין1682
 brezברי"ץ

)גונזי%גונדא[ כ: סנהדרין1683
 נץ esparwier lesparvierlאי'2פרויי"ר

 האחרים הפירושים אחרי קוראים, אחד בכתב-'דרק
 בשאר חסר אשפרף"ר". נץ גונזי "ל"אל"גונדי":
 ובדפוסים.כהבי-היד

בריה כא. סנהדרין1684
מטוגן fritפרי"ט
 . 529 מס' לעילראה

אפוחי כא: סנהדרץ1685
 מנוחה לתת להרגיע, alenerאליני"ר

 לנשום()לתת
 כתוב: שם אחד, ככתב-יד רק ומצף כדפוסיםהסר

 להנשים". כלומר 1,[. ב"ל אשלני"ר"אפורי.
 ב"תוספות רק מופיע זה לעז א'בבלונדהים
 206-205(. )ע'ומילואים"

 איצטבלאות דה"מ כא: סנהדרין1686
 אורוות marechalciesמריקלציא"ש

Imareschalciesl1 
 כתוב: שם אחד, בכתב-יד רק ומצר בדפוסיםחסר
 אח להבץ כוי מיקלציא"ש". ובו הסוסים לסדור"...

 הלועזית שהמלה להניח, יש רש"י, של הזההנוסח
 סוס לכל תא למשל אורווה, של מיוחדת צורהסצינת
 לתקן כדרכו marelsichalcics רשם בלוגרהיםוסוס.
 שכיחה תכונה לפנינו כאן יש אולי אבל הכתיב,את

 עיצור. לפני ה-5 נשירת טרויש, של האחורבלשם

18רחת כא: סנהדרין1687
 באורווה תאים establesאישטבלי"ש

 מסביר: רפ"י אחד. בכתב-יד רק ומצוי בדפוסיםחסר
 והכוונה הבית", פני על לשורה שורה בץ"הבדלה
 לשק -8א, הלגרני )מהגזרך עמידה למקומותכנראה
 בימי- כמלה השתמשו כלל בדרך אים.עמידה(.
 בהוראת והיום סתם, "אושות" בהוראתהבינים

"רפתים".

אסא כה. סנהדרין1688
 פיתיקעוף estalonא"8טלו"ן

 27*(. )מס' לף של מלתור

פספפץ כה: סנהדרין1689
 למשחק אסימונים merelesמירילי"ש
 1353.ראהלעילמס'

עקל כו. סנהדרין1690
 את המחזיק סורג redorteרידורט"א

 הקורה תחתהזיתים
בבית-הבד

 נדפסים.משובש

 ל: סנהדרין1691
 Jusarmeיושרמ"א

 לג. סנהדרין1692
 madrizמדרי"ץ

 לז. סנהדרין1693
 לדלוק להתחיל להבהב, flamerפלמי"ר

 OD) .)344' לף של מעתור'

בחשא לט. סנהדרין1694
 )באיטלקית( חם אפר טח[ו08קלינ"י
 שאינו וברור, סתצינו, דחיס מאז בדפוסים, רקמצף
 רש-י.מ"ת

חבתני לט. סנהדרין1695
 )פירות(חבושים codoinzקודוינ"ץ

ברדלס
בואש

עריסה
עריסה

אסירן
 קרבגרזן

אם
דפם
מהבהבת
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ארב"5א לט. סנהדרין1696
 )בפרובנסאלית( מסננת cruvelקרובי"ל

 שאינו וברור, סונצינו, דפוס מאז בדפוסים, רקטצף
 קורבחל"א לקפא גם אפשר אולי רש"י.מאח

corbeile:סלסילה(. )כלומר 

אבירן מא. סנהדרין1697
 קרבגרזן jusarmeיח8רמ"א

ההא מא: סנהדרין1698
 להתקיף להתריס, esgronirא"8גרוני"ר

 להחריב(. )להזיק, esgruner גם לקרוא אפשראחק

חילפי
סרפדים

צריף
שריף

פרק
קטע

פורגרא
 או )שיגרתצינית
 ברגליים(שיגדון

נתר
 האשלגן( )חנקתנתר nitreניטר"א

בורית מט: סנהדרין1704
 )סבונית( סבתי עשב שבונייר"אאירב"א

savoniereerbe 

זונה נא. סנהדרין1705
 חורגת מהדרך, סוטה esweiede אאישוייד"
Iesveie~eI,גדר פורצת מהקו 

צבת נב. סנהדרין1706
 tenhliesטינלח"ש

~tenaillesl 
צבת

שורף נב: סנהדרין1706א
עורף haterelהטירי"ל

תרצץ סד. סנהדריז1707
 לבניםסלקים btedasבליד"ש

)בפרובנסאלית(
 שאינו וברור סונצעו, מהדורת מאז בדפוסים רקמצף
 את מעלה 127( )ע' ב' בלונדהיים אמנם רש"י.מאת

 צורא bledes. בלידי"ש לפנינו שישהאפשחת,
 רש"י. מאת להיות היכולהצרפתית

 סד. סנהדרין1708
 blesteבל"8ט"א

 סה. סנהדרין1709
 aisele laisselelאישיל"א

 4!24. מס' להלןראה

שנפץ סז: סנהדרין1710
 האף אתלקנח mochierמיקיי"ר

 330. מס' לעילראה

שבלח סז: סנהדרין1711
 )פעמכן( זת escheleteא"יקיליט"א

 כרפשים. משובשהלעז

 מד. סנהדרין1699
 ortiesאורטיא"ש

 מד. סנהדרין1700
 alumאלו"ם

 185.ראהלעילמס'

 מה. סנהדרין1701
 tron~onטרונצו"ן

 מח: סנהדרין1702
 podagreפודגר"א

 1222. טס' לעילראה

 מט: סנהדרין1703

פיסא
 אדמהגחם

שחי
בית-השחי

 סח סנהדרין1712
 peloteפילוט"א

 302. מס' לעילראה

כדור
כדור

אבזריאו  עד: סנהדרין1713
 )מלה להםהשייך אפרטינימינ"טלו"ר

apartenementlor :שייכותם( במלה 
 97-96(. )ע' ב. ביועדיםר'
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סדנא עה. סנהדרין*171
 בוץטיס, limonלימו"ן
 הוצע התיקף "רסוק". בטעות: שלנו,בדפוסים

 בידו. שהיו כתבי-'ד, שר לפימהרש-ל במ-

כבש עו: סנהדרין1715
 לכביש~חוץ, prembreפרימבר"א

 מוברז)ד(8רדה עו: סנהדרין1716
 נוקב pointפוינ"ט

 המקורות בשני הדקדוקית: לצורה בקשר ספקותיש
 בוסברג( כדפוס 1פ11ש-ט סונצינו בדפוס)פושנ"ס
 אולי ההתה; את הולמת שאינה שי"ן, אותמופיעה
 poinst). )פתנש"ס עבר כאן לראותאפשר

שותת עז: סנהדרין1717
לנזול colerקולי"ר

חכה פא: סנהדרין1718
דיוק: )ליתרהכה aimאי"ם

 החכה( שבקצהקרס

גיהק פא: סנהדרין1719
גזירי-עץ estelesאישטילי"ש

 803. מס' לעילראה

אגמים פב: סנהדרין1720
 ברכהאגם, estancאישטנ"ק
 גורסים הסקוחת כי פענוחו. על ספק משילנלונדדיים
 מלה זו שתהיה אפשרות. רואה הואאשטיי-ן.

 על כתבי-יד לנו שאין ובפרט )חש(5ם(,סרובנסאלית
 ישנים. דפוסים רק אלא זה.מקום

דובב צ: סנהדרין1721
 לרחוש,לשרוץ, fromierפרומיי"ר

לגלוש
 5[[[.ראהלעילסס'

עכנר צא. סנהדרין1722
 סנאי escurelא"שקורי"ל

 החיה דהף רש"י, בפירוש סקוסוח כהרכה כמוכאן,
 המקובל מהזיהף שתה הצמח( אחרים:)במקרים
 ריב"ן. טחתנו הוא "חלק" פרק על הפירושאצלנו.

ביביא צג: סנהדרין1723
 דקירה pointureפוינטור"א

 47[[. מס' לעילראה

כיסילתא צג: סנהדרין1724
 דם( )להקזת איזמל flemieפלימיא"ה

משק צד: סנהדרין1725
 רעשצליל, sonשו"ן

 רש"י של פירושו ד. ל"ג, ישעיה על רש"י סירהבר
 את לכאורה נחר הוא כי הלעז, את הולם אינוכאן

 הלעז הנראה כפי מים. של "השקאה" מלשק"משק"

 טהכתוב. שהושמט נוסף, להסברשיך

בסתרקי צה. סנהדרין1726
שטיה tapidטפי"ד

 מיםבצעי צו. סנהדרין1727
 מקווה קיצה, marescמריש"ק

 רדודיםמים

עשלף צח: סנהדרין1728
 עטלף soriz chalve שורי"ץקלב"א

 843. מס' לעילראה

מגרים ק. סנהדרין1729
 מטעמים deintiersדיינטייר"ש

 dieitates מלטינית dainti~s. השכיח:הכתיב

 מטעמים, נכסים, המצתות: ההוראות)כיבודים(.

 ערכים.הנאות.

צמהץ קא. סנהדרין1730
פצעים malanzמלנ"ץ
 5. טס' לעילראה
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חרה~ם קג. סנהדרין1731
סרפדים ortiesאורטיא"ש

משקה קד. סנהדרץ1732
 המשקים שרמלצר,א"יקנצו"ן
eschan~on

 אץ גם אצלנו סתצינו. בדפוס רק וטצף בדפוסינוחסר
 )ביה"מ בלבד "השקתה" אלח "משקה"המלה

 (; עליהם" השקתה "אשתו וכן עליו""ומשמש

קלסתר קד: סנהדרין1733
מלצר eschan~onא"4קנצו"ן

 חסרה שריב"ןמפרקג המלה, 1752. מס' לעילראה
 השבףים שני של הסיפור לסוף שיכת היאבדפוסינו;

 צנזורה(, מטעמן )אולי שהושמט הש"ס(, חסרונות)ע'
 על )ר ה"ערוך" בעל ולפגי רש"י לסני קים הי"אבל
 על לף ישראל י4ל במאמר REl, %1 215.כך

 מסיגים תרגומה גם המלה גם יהודים"(."סיפורים
 הטלה זאת שאץ ברור, שט(. )ר' קשותבעיות

 - "סלטר" לקרוא מציע לף י הרגילה."קלסתר"
 קשור הלעז אבל הסיפור. לעצם מתאים תהרקדן,

 ובו ין, לשבייט מגישים שבו הסיפר, סוף עםאחי
 גורס במילונו 1'סטח כבעלה. השבאי אם לבגידתרמז

 מהיוונית. הסלה את ונחר"קלסתא"

כרבלתא קה: סנהדרין1734
 כרבולת cresteקרישט"א

שואבת קז: סנהדרין1735
 מגנטאבן-שואבים jamantימנ"ט
 כפי )קל( הראשתות האותיות בדפוסינו. משובשהלעז
 להעיר יש calamita. האיטלקית בהשפעתהנראה
 )יהלום(, diamant למלה היא שווה jNmantשהצורה
 ט- (jour הרגילים הכלליס לפי נגזרה שהיאאלא

diurnum,)למשל diamant-צדריות. השפעות בכוח ו 
 גס משמש ימני-לטיני מתח שאותו היא,עובדה
 למגנט. גםשתלום

פהמחס קח. סנהדרץ1736
 ישות מהות, הוויה, )?(א"4טר"א

estre1 1 

 שבספר לפסוק ש-כת בזה. מסביר שריב"ןהסלה,
 א( פירושים: שני נותן רש"י שם י"א(. [ז'.יחזקאל
 בכפילות פסוק( באותו )לעיל, מהם" "כמו

 אותיותי
 ב(

 בשניהם: והכוונה לכמוה(, )לשאוף. "המה"מלשון
 התיאש בלונדיניים התרגום(. ,לפי"מבניהם"
 בדה"מ ריב"ן דברי לפי ציץ, אך הלעז,ספענמ
 הוראתו כי במשאם", "...ולא סהס": "לאהקריס

 יחזקאל. יל רש"י כפירוש זכר לו שאץ דבר"משא",
 )להיות( esue בפועל כאן שמדובר משער,אני

 ישות, "הושה, במשמעות עצם כשםבשימושו
 במקום לקרוא, צריך אולי כן ואםמה"".

 )השווה שהם במה "במשהם"="במשאם",
 8רס 30*( )מס' בפילוגו לוי"משהו"(.

 )המוסה(. estordicאישטורדיא"ה

שאשי קט. סנהדרין1737
 )?( ממים ריק בור ן -ןאשקר"ן

 להציע אפשר אולי פוענח. ולא בדפקינוחסר
 רחוקה זו גרסה אבל יובש(, (sechece.שימק"א
 . סונצינו. דפוס הוא היחיד.מהמקור

גר קט: סנהדרין1738
זרם corantקורנ"ט

פצע קט: סנהדרץ1739
 פציעה nafraduraנפרחר"א

)בפרצנסחלית(
 רע"ד מאת יעז שאץ בחר, י, לקפא "שאם

 niwedure, נבריור"א לגרוס שצריך יתכן,אולם
 במקוריוהו. לפקפק סיבה איןואז

מכיוס

פיסך ח. מכות1740
 אדמהגחת blesteבל"שט"א

 ברפוסים. משעשהלעז
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4 ש
ששיא

מחצל
 סיידים שלכף

פרוורהא
 מחחדוכסות,

 במקום הערוךכגרסת

 בכתב-היד אלא בדפזסים, איננו ry*n .-פדוודהא-
 "כגק בדה-מ אלא בסקוסו, ולא לפנינו, שישהיחיד,
 ]צ-ל: דוקירא הנקרא לו הסמוכץ וכפריםסליקת:
 שרש"י מכיוף דסליקוס[".. 1צ-ל: וסליקוסדוקיד-א[
 לה המסעות וחצרים כפרים -פרוורהא.מפרש

 בלעז לפרש שרעונו כדור שמה", עלונקראות
 אותה שפירש כפי הזאת. הארסית המלה את אולקיד"

 בלונרהים של ההערה 1253-1252(. וסס' בגיסץגם
 צורכה. כל לי מחוורתאינה

שפא יא: כזכות1744
 ה(נקע)מקוםאישלוישידור"א

esloisedureן lesloissedureI 
 ( )"דורא" מהמלה חלק ( 1 29* מס' לציל )כמו כאןנם

 ארמית. היא כאילוכתהיה

 כרסא דבילנישא טז: מכות1745
 זחל [ chenile 1קינל"א
 אבל הנ"ל, הפענוח את הנראה כסי ערערבלוטפתם

 )קנשיל"א הגרסאות אולם כהשערתו. למסוק העזלא
 במובאה צמל"א בומברג בדפוס צתל"אבכתב-היד.
 ההולם זה, פתרק על לכאורה מצביעותבתוספות(
 הדפוסים כגרסות הצד"י מציאות הענפן. אתלהפליא
 cenik. ציניל"א חריגה צורה עם אוליקשורה

 ההחש % הייה דה"ב כ. זוכות6*17
 רקה tenpie ,y~sטינפל"א

סנטר כ. יסכות1747
סנטר מ0!תסמזמינטו"ן

 כא. מכות8*17
 jontureיונטור"א

 jolilnture, כותבבלונדהתס

 במקום jonture הלשק: ריהוט לסי מקתרתטרה
 נכהב- )יטור"א מהממצא nwh .jointureהצזרה
 אפשרי גם היה בומברג( בדפוס יונס"ר היחיד,היד

 ירנטור"א. jointure' המלאה הצורה שלפנינולהסיק,
 לפחבנסאלית בדומה אפשרי, jonture גסאך

jonturaילספרדית-סורטוגלית-קטלנית juntura או( 
 המעתיקים(. אחד על האלה השפותכהשפעת

 קעקעכתובת כא, מכות1749
 עקיצות לעקוץ pointurerפוינטורי"ר

 קעקע( כתובת)לשם

 כא. מכות1750
 איזמל flemieפלימיא"ה

 כב: מכות1751
 descosdreדישקחטדר"א

 כג: מכות1752
 proverפרובי"ר

 (. -168 167 )ע' ב' בלונדהיםר

 ח: מכותנ*17
 joindrezירנדרי"ץ

 1280. מס' לצילראה

 ט: מכרת1742
 trueleטרואיל"א

 י. מכות1743
 duchedeדיקיד"א

 -פרווויא קוראיםאנו

פ"  חיבור)מקום(

 שלפרע הלעזכאלו

גואש
 דם()להקזת

בפרמו
 תפרלהתיר

הופזת
לקשת

שבועות

שטר ג. שבתות1753
סנטר mentonמינטו"ן

מחט ד: שבועות1754
DnD 1-1ט8ח( aguileאגויל"א

 חסרים זו, טלה על רש"י של פירוטו וכןהלעז,
 הכחיב שבו לאחד, פרט כתבי-היד ובכלברסוסים
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 או ספררי שהוא לחשוב, מקום מהן agulaאגול"ה
 רש"י. מאת ואינו 62( 11 ב', בלונדהים )ר'פורסותיי
 הצורה את לשחזר זאת בכל לעלטיהרשיתי

 מטנו. הסתרג שג*נדהים דבר עתיקה,שבצרפתית

פקדת ד: שבועות1755
 )בספרדית(מקדח barenaברינ"א

 באותו אלא לעז לה ואק פירוש לה אק זו מלהגם
 מאוד רחוק הלעז וכאן *175(. מס' לעיל )רכהב-'ד
 את אחר במקום הש"י פירש שבה הצרפתית.מבסלה

 צריך דצי(. 1351 מ9 לעל )ר tariedre"מקדח":
 הסלה והוא רש"י, מאת הלעז שאק להניח,אפוא

 786(. )מסי לף של מילונו ר barirlena.הספרדית

טבע ד: שבועות1756
 grdfieגרפי"א

~grafieI 
 חרט ט89ב,

 1352. מס' לעילראה

דיהה ו: שבועות1757
חיוור paldeפלד"א

)כבנתי%כננה[ ו: שבועות1758
 סגר fermal IfermailIפירמ"ל

 חולצה של מחשוף או ספר כריכת לסגור הנלחץקרס

 על שני לעז מוסיף רש"י כאן שרק תמוה,וכדומה.-
 )מס' כבמקבילות שלא 1759(, מס' נלהקנדשק"א

 בפירושו: אוהו מזכיר עלטו שכש"י 1257(, ומס'3[2
 fcrmeil, הצורות את גם מאפשר בכתבי-הידהממצא

fcrmailהעדיף ובלונדהים fermail .)אבל, )פירמי"ל 

 הטמצא לפי וכן 1656(, )מס' לעיל שהוער מהלפי
 לי מזרת בימרהבעהם, הצרשחות הלשוןבאוצרות

 )פוזמוקייכו%פוומקין לא. שבועות1761
 נעלי-בד chal~onsקלצונ"ש

 . 05[ מס' לעילראה

המראה לא. שבועות1762
 הסכם fermitie Ifermaillelפירמלי"א

 יש מזל. במשחקי להתחיבות יסוד הוא זה"הסכם"
 388(. מס' לעיל 1ר fermhlieלהטעים

עפצי מב. שבדעות1763
 טפיליים )גידולים עפצים 88105גלי"ש

 האלך(בעלה

 זרהעבודה

גיגית ב: זרה עבודה1764
ועגול גדול מיכל גיגית, cuveקוב"א

כיביםביצי ג: זרה עבחרה1765
ביצי-כינים lentresלינטרי"ש
 ארמית"; בלשת "אינב"א הלעז: לפני רשוםבדפוסים
 במעות. נדפסו שהגרמנייםברור,

 תרנגולת של פיד ד. זרה עבודה1766
 דקירה ניקור, bechedureביקידור"א
 1383.ראהלעילמס'

סורהקי ד: זרה עבודה1767
כתמים tachesללי"ש

דוקק ה: זרה עבודה1768
 בעק )כתםתבלול 0110(טייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראתה(

 (teiles. סיהף"ש לגרוס אפשרי היה כתב-הידלפי
 בהתאם יחיד צורת קלע בלונדיניים אבלברבים(,

)כבנתי%כבנה[
 מכבנהסיכה,

בצעים
 מקווהקיצה,
 רדודיםמים
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myDtnbאץ שמק ט~"ז, "הזן" של ינות % 
 675. מס' לעיל ראה ויגף. שלסימן

ותפת ז: זרה עבודה1769
 ריחש( )צמח9סת aneidאני"ד

שנח ז: זרה עבחחה1770
 )באיטלקית(קישת anetoאניט"ו

 מאת השען ואשל, סתצעו מדפוס ברפופים רקמצף
 95(. )אך ב' בלוקשים ר'רש-י.

ארץ ז: זרה עבודה1771
צינורות tudelsטודיל"ש

 הנרמה 722(. מס' לעיל )ר' גבעחיט של בסהרכאן
 אוחרות. הכפלת ט,טך משובשתשברסוסים

אינך ח: זרה ?בדדה1772
 בעלת יקרה )אבן אודםקרבונקל"א
charboncleומבריקה כהה אדום צבע 

ביותר(
 . 5*6( מס' לעילראה

 חישק כתב, דה"פ י.' זרה ?בודה1773
 )שאול ס ד ל ו א פ Paulusפאולו"ש

 ה'קדוקרשלהשליח,
 המצרית(הכנסייה

 יעקב- "עץ של הישמםבדפוסים
 "כהב קוראים:

 תקר אחרה להם, בא אחרת מאומה רוסי שלולשק
 והם פיטרר. פאולוס יוחנן טעותם, ספרי כללהם

 r~bn הוא נראמסיקח הוא לשק היו:יהה=ם
 ןצ-ל: ועמקו שנו הם רגלחים, משסדבריט

 ולסלקם עצמם בפס לחשבם הבל להם תשוהלשק ועקמני
 ישראל של לס21תן כי שכפח ולא ישראלטעל

 ובדוחק בצער ישראל שראו מפס אלאנתכתנו,
 בקו-שות עמו הם כאילו עצמם עשו ישומתרמיתי

 ע"כ ישו תלית בסיפור כמפורש הכל עליהםוצוו
 כהבי- את הביאו הנצרות של-הי כלומרפירש-י",
 בצורה אבל לרומאים.הקודש

 למנוע כי- מסולפג'
 בצורתו רשום השם - ישראל. בעם התערבותםאח

הלטילת.

 אשה טש ירשם י. ויה ענןח*177
 כיפת )שמשת פטרות Peuusפיטרו"ש

 היקדדש'שלהשליה,
 הפצרות(הכנסתה

 מנר לש-ל )ו" ואפיינית בצורחו השום זה שםגם
.)1773

 ndh כתב bwm י. זרה עבודה1775
גרםסיק"א8408ת81~8

 דקדיק)בלטרמת .
tffammaticalבאיטלקית( או 

 שמיכה ח מלה נם הלבררת. השפה כחן:המהמעוה
 יעקב". "עע של ישמם שבדפוסים הפירושלניספח

 חישת כהב דה"ב י. זרה ?בודה1776
 לסימת 1848לטי.ן
 הקודשים. המספרים כשלחשת לעיעבו

מהנירא י: זרה עבודה1777
 )צמח( אורה oruge lorugu~lאורוג"א

 377. מס' לעילראה

כחברותא י: זרה עבודה1778
 כוסבר [~aliendre lailBendrאליינדר"א

 376. מס' לילראה

כרמו י: זרה עבודה1779
 מאכל( נירקכרשים porelsפוריל"ש

חפש י: זרה ?בודה1780
חסה leituge Ilaituguelלייטוג"א

 *62. מס' ליליאה

חזרת יא. זרה ?בודה1781
 חסה leituge llaituguelלחטונ"א

כנ-ל.

8נק יח. זרה ?בודה1782
צנת rafneרפנ"א



 135הלעדם זרהעכורהאתר

עוקרץ יא. זרה עבתה1783
 סיחוי את לכרותאישירינר"ר
esjaterהברך 

 כתב-מ.ד שבהית אף העמך. לפי כלהדהים קבעכך
no~uiדווקא. לכך פכותות איך היאהדם 

בעתית יח: זרה עבודה1784
 מכובנת צמה [ ן afubleilאפובלה"ל
 הרשיתי פתרן. ללא הלעז את השאירכלומוץם
 הגרסאות את המלם הנ"ל. הפתקך את לשער4ממף

 אפודלי"ץ ככתבי-ויד. אפווליץ)חפדרץ"ל,
 ל- צום )יש המשמעוה ואת סונטנו( פאזבמיהדם
 ול-afuWeatant מכוהנת שנמלה בהוראת8516188

~ubksre,
 פנוכטש(. צמה במודאת

אנבא יא: זרה עבודה1785
 ה(חברה )חגיגתקונפרידריא"ה

confredrie
confredrie-מקצוע בעלי של אגודת-אחים היאה 

 בחחד ט-ול. משחה הוא ופלגתית פעילותם ושיאאחד.
 קסלומפרידיא-ה. מחרה: גרסה ישמנחני-היד

 לזורק ברסנו להפחן רומעתיק שרצה להמותאסשר

 היהה שברין כאלה, פמסיבות ויחוקו אח-קמל-
 יתחים(. הקרבנות היותבוסות )אחי ורצ-תות קסמות ומכאן השכרונושכיחה

עלוקה יב. זרה עבודה1786
 עלוקה sansueשנשוא"ה

 במסכת הנמצא ( יב: )דף הסוגיה המשך על ף במיש
 למלה שגשוא"ה הלעז צורף פ.( דף ףלנא )דפוסשבת

 -גימא". את רש"י פסביר שבה"שוקה-.

הלא יב: זרה עבודה1787
חומץ egre taigrelאיגר"א

 69(1. מנף לעלראה

 וארזא פירי יד. זרה עבודה1788
בלוטים 1מ1812נ"ס
 932. מס' 4ילראה

שהדג י. זרה עניה1789
 סעודת-רעים comparajeקומפרי"א

Icomparagel

 חיא אב-ק ס"קק יד: זרה עבודה1790
 לקשור enlacierאינלציי"ר

 רש"י: )כלשק קשור לאדם הכתנה בדפתרם.חסר
 כי אפויה. מהוך לא אבל כוכבים, לעבורה-אדזק"(

 אינטרס. פתוךאם

מערה סו: זרה עבודה1791
 )כלומראת-חפירה pcleפיל"א

 בעלת שטוחהכף
 ארוכה(מ-ת

דקר סו: זרה עבודה1792
מכוש rosoir Ifossoirlפח8ף"ר

 70. מס' לשולראה

סיף טו: זרה עבודה1793
 )בגרמנית(סד 01(5שטו"ק

סדן טו: זרה עבודה*179
 האסירים( רבלי נעלו )שבו סד cepצי"ף
 ספק, אבל ענולה. בפ-א כתוב הלעז סומרנוברפוס

 שהיא סופיות פ"א כק להבדיל כבימינו כבר טהגואם
 9- שהיא  עגולה, לפ-א(.

 196(. )פס. לף של טילוא ר'

מ4ם
נבלים

שלשלחות
 ברזל,שרשרות

אזיקים

צששףות
 עשתותגושים,

 סו: זרה עבודה1795
 buiesבףא"ש

 89((. )מס' לף של מילתזי

 טו: זדה עבודה1796
 ן ferjes Ifergesl שפיסת"

 סז. זרה עבודה1797
 n]ases Imassesl שמשי"
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טרי טז. זרה עבודה1798
מכחד Ubsu)~I ז501~1פחחוי"ר

 תמוהה. היחיד צורת . 70 מס' לעילראה

חציך טז. זרה עבודא1799
מעצד doledo~eדולידויר"א

 גרזן()מעין

סחופי טז. זרה עבודה1800
 ארצה אפיים להפול aden~rאדינטי"ר

בימה טז. זרה עבודה1801
 בימה ahnenbreאלמינבר"א

 במלה השיסוע אין כאן אולם 37א. מס' לעילר'
 חול בעניני אלא בבית-כנסת(, ,בימה קודשלענייני
 בימה סתם להשוות רש"י רצה אולי אך בימה(.)סתם
 "(. אותו... קורין ואנו )" בבית-הכנסתלבימה

בימוסיאות טז. זרה עבודה1802
 מזבח alarאלטי"ר

 25(. )ע' פ' וכלונדהיים 80-!8( )ע' ב' כלונדההםר'

 למנוע כנראה נועד בתי"1 "אלתר" הפרטי השםכתיב
 הזר. הפולחן כלי עם הדמינןאח

כיפה טז. זרה עבודה1803
קמרון wolud arc וולו"דאר"ק
voludI larc 

קיבורי יז: זרה עבודה04א1
 חוט( )של פקעות י[ספי0וח0!לימוישיל"ש
[Iemoissels]

זקיפא יח: זרה עבודה05ח1
 קלשונים H)rchesפור-ךר"ש
 היה הקמאי המתקן כי עזן-התלייה, הםה"קלשונים"

 מוט ועליהם באדמה נטועים קלשונים משניעשוי

 כלומר palibululres .fburches ובצרסתית:מאחן
 1. חלייחיים""קלשונים

טובלים יח: זרה עבודה1806
 להקהיל amaser lamasserlאמשי"ר

 אמיישנח"ר על יותר מצביעה הדפוסיםגרסת
ameisnierב' בלונדהים ר אבל ןהביתה[(, )להכניס 

 *8(.)ע'

 כ: זרה עבודה1807
 feraje lferragelפירי"א

 כב: זרה עבודה1808
 grifie Igrafielגרפי"א

 1352.ראהלעילמס'

 כד. זרה עבודה1809
 ה נ ב )מפרוזדור porcheפויק"א

 ובו החוצה,הבולט
 הבית(פתח

עורף כה. זרה עבודה1810
עורף haterelהטירי"ל

שופי כה. זרה עבודה1811
 הירך עצם שעל הבשר polpeפולפ"א

אופיס כו. זרה עבודה1812
קצף escumeאישקומ"א

 884. מס' לעילראה

ריבדא כז. זרה עבודה1813
דקירה pointureפוינטור"א
 7*!1.ראהלעילמס'

 צמירתא אישתא כח. זרה עבודה1814
 קדחת( )כלומר מיחושיםמלויי"ד
malwci~ן ImalcvcidI ן 

 9?. מס. לעילראה

נכי כח. זרה עבודה15א1
 חניכיים jencivesיינציבי"ון

שחת

חצי
מכתף

 חרטסכטכ

קחעא
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צפידנא כח. זרה עבודה1816
 הפה( )מחלתסשךת musgcמו~ג"א

מרא
מכחם

שחלייםמ*

עעבתא כח. זרה עבודה1819
 חמור פצע ת60 1ח8[8ות מלנ"טבו"ן
 השנייה המלה רק בדפוסים 5. מס' לעילראה

 המלים שתי מציאות על עדויות יש אבלמופיעה.

טיגנא
 )צמח(שעם

כרפסא
כרפס

טיסטא
מורסה

פיקעא כח: זרה עבודה1823
 תאנה( בצורת )סחורתאנה ngcפיג"א
(מטלאן

 פי"ג לקרוא אפשרות יש כאן גם 319: מס' לעילר'
 "פי שם, לתרגומו בניגוד מתרגם. בלונרהיים8מ.

 בספרינו. כלשונו רש"י לפירוש בהתאםהטבעת".
 יש וכמדומני המלה. של זה גלגול לקבל קשהאבל
 "רבי "טחור": הפירוש לסי גם רש"י את להביןדרך
 אם אף טבעת...", פי של[ בחולי בפקעא. חשיעקב
 הלעז הטבעת", "פי באמת הוא "פקעא" שלפירוש
 לטחלה. להתייחס זאת בכליכול

 ברקאנירא כח: זרה ודה ע,1824
ניר liceליצ"א
 272. מס' לעילראה

 הסנהפרי
 ורד-הברפירות
 שטעה לי,נדמה
 אחרת הוראהלפנינו

 ורד- "פרי והיא במקורה(. )"כפתור" מלה אוחהשל
 179( )מס' לוי של מילונו ר' Butte). )בגרמניתהבר"

 63-62(. )ע' ב' בלונדינייםוכן

 חלזוני משקדי כח: זרה עבודה1826
 ערום חילזת limazלימ"ץ
 שקשה בלבול. בלונדהייס אצל gp זה לעזלגבי

 הוא החוקר. עבד דייקנות באתו כשיודעים,להבינו,
 )מס' לח. בבכורות וכאמת העק", "מתלתמתרגם
 חלזק=82וחן[=מחלת 2327א(, מס' להלן6436,
 )שהתלמוד החילזק בקונכיית מדובר פה אבלהעין.
 יכול זה ואין הטחורים(, לריפר בה להשתמשמציע

 היה 6438 מס' את כן אם עצמה. לחיה אלאלהתיחס
 6436, ממס' ולהבדיל (limace) 640 למס' לקרבצריך

 בתרגומו.לפחות

 כופנךעמר כח: זרה עבודה1827
 כותנה ת0010קוטו"ן

 בדפוסים חסר 26. מס' לעילראה

חיפחשתא כח: זרה עבודה1828
 חיפושית escharbotאילקרבו"ט

חיפושתא כח: זרה עבודה1829
 )בסלאווית( חיפושית ןן

 קרוקי"ס" כנען "בלשק בדפוסים הוסיפה מאוחרתיד
 קוראים היום של ברוסית קרקו"ס(. סונצינו:ודפוס

 ואולי )קאראפוזיק(, Wapany~wkbלחיפושית
 וצריך משובשת שהגרסה או הלעז. עם קשריש

 ז'וק(. אשאג ciluc 1 קו"קלקרוא

 כח: זרה עבודה1825
 botonsבוטונ"ש
 "בוטנים בטעות:בדפוסים,
 "ניצנים" בתרגומובלונדהיים
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 כח: זרה עבודה1830
 hanetonהניטו"ן

 כח: זרה .עבודה1831
 liceליצ"א
 272. מס' לעילראה

גדא כח: ורה עבודה1832
 בצבעצבוע foili~dסויליי"ד
IroilliedIסגול?( מסוים( 

 foilied. נגזר שממנו fueil. : 263! מס' לעילראה

 בלונדיים: אצל להוסיף יש זהלפי
teinture..."une avec .411תא 

 ג*ניתא מניחא נח: זרה עבודה33א!
 )כגון הסלע מלח sel 0וחטנ יימ"אשי"ל

gcmeI Iscl סדומית( מלח 

)ש(מרדא כח: זרה עבודה1834
 נוקבים כאבים espointesאישפוינטי"ש

 בסימן התרגום את כתב בלוודהייס בדפוסים,חסר
 ולא למועל, כאן שמצפים ספני הנראה כפישאלה,
 בכהב-היד )דווקא לקרוא מותר ואולי עצם.לשם

 תיוסר espoint אישפינ"ס אישפונ""ט(הגרסה
 בכאב(. )כשמדובר"נוקב"

קמחא כח: זרה עבודה1835
 להתחמם, eschalt'cr ראישקלפי"

 בדלקתללקות

רירא כה; זרה עבודה36א1
 העיניים ליחת chacidcקציד"א

דיצא כח: זרה עבודה37א!
 נוקבים כאבים espointcsאישפוינטי"ש

 . 1 4)א מס' לעיסראה

גמלניתא
 רוריתשח

 חיפושית()טין

ברקא
ניר

דמך כח: זרה עבודה38או
 רווי-דם sancteruaשנקטירו"ד

 Isanctcru~'Iן
 מפרש שאינו שעו, ברש"י איננו 682. מס' לעילראה
 את מטסט רי"ף אלא "דמא", המלה אחבכלל

 פירוש "ח הים י"ר, פרק שבת, במסכת הזאתהפסקה
 הלעז. עם "דמא- עלרש-י

סימלה כה: זרה עבדדה1839
מורסה clogקלו"ג

 הפרובנסאלית הסלה את בכתב-היד יראים נאןגם
 276(. סס' לעיל )ר fioronc קפ*רונ"

דה"מ כח: זרה עבודה1840
 לסילואהמימי

אמבטיה estuveאישטוב"א
  -...שסתמם כתוב: היחיד בכהב-היד בדפסים.איננו
 אשטוכ-א". כעק גופו,כל

איסתומכא כס. זרה עבודה !841
דליבא

 )שבגרק(ענבל leuleליול"א
 דברי אע כי לקבלו. וקקוה בלונדיים. של פירוטוכר

 -כמד וצוף שבחוך לאיבר אלא מתפראיםרש-י
 חלל ליבול-א כתב-הרר גרסת של הקשר וגםהלב-,

 )כלומר luftk הצרפחץת עם ניבל"אהדפוסים
 הקאן-( "הענב ,uvitt. מאוחרת מלטיניתגיאלו.
 ;pBeura הקורת בכיתן לחפש שיש נראה, לימסוקפק.

 בכיחן או לביאוש שמסבינ הקרוס plivre.)צרפתית
nombrilמ"מ-ר המצבר סבור(. ו*86א, )בגרמנית 
 ובצירוף ש היידוע בדחאמטת להסתבר יכוללנו"ן
 בכנועה. הטהחילה הסלה לפת חטההדוע

דצ"מ כס. זרה עבודה1842
 בריתאכמונא

חמיצות egrum laivumlאיגרו"ם
 כף "כצק שברפוסים הכרסה 522. מס' לעילראה

 אטרו"פ" סלא "כמק כמקום תרבוש היאאט-וףי
שבכתב-היד.
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נינוע כס. זרה עבודה3*18
 נדנה menteסינט"א

אגדף כט. זרה עבודה1844
 צמח( )מין מרוביק mar~bieמרובי"א

ציתף
 )צמח(צחרה

סיפק
 נענה שלסונ

 הכנדיותרת
סרעפת

מראה
ראי

שורף
 )לבלועלגמוא
 שאיפה(מתוך

שחלים ל: זרה עבודה1853
 שחליים creson IcressonIקרישו"ן

 דחלבא נסיובי ל: זרה עבודה54א1
 החלב נסיוב מי-גבינה. mcsgcמישג"א

 [ mesgueIן

ניקורי ל: זרה עבודה1855
 הכשה pikedureפיקידור"א

 מותר אחד, כהב-יד רק ע"ש מאחר ברסוסים.חסר
 של קל שיבוש אלא כאן rw שאולילשער,

 מס' לייל )ר שווה שהורקחו bechedure.ביקידור"א
 גורסים הסקורות רת שם 1766. מס' ובפרס1383
 כדומה(. או פיקידור"אדווקא

אפסיה ל: זרה עבודה1856
 אבפיח bodekeבהיק"א

 סילק[ ןצ"ל: סלו"ן בדסוסים: . 1 169 מס' לעילראה
melonעם קשורה הסלה סלק; היום: של ובעברית 
 אלא שלנו, המלפפק שאינו המשנה,  שבלשנןסלפפק
 הושפעה הדפוסים שגרסת מניח. ~תדהיםמלק(.

 קוראים: כידנה עבט היחיד, בכתב-הידמהאיטלקית.
 )עם שבפתבנטאלית albodeca והואאלכוייק"א,

 הערבית(. של הידועסימן

 דחפירומש ל: זרה ?בודה1857
 הלחיים בליטות 1018ח0קפומיל"ש

שמיחק לב. זרה עבודה1858
 אוכפים bastelsבשטרל"ש

 והרחים שנקרע, סנון נבארות עור, נהתיכזתשחכר
 עם הקרבה עליו. לרכב כדי החסור גב עלאותן

 ברורה. יסיפ של בעכו-ת "עשרת" שלהמשסעות

גליי לב. זרה ?בודה59ח1
 )בעור, גלד crosteקרהןט"א

 פצע(אחרי
 רש"י שכחות ר-תכן, "קורט", היא העבריתהמלה
 ה-פ )שבו לקרהיס"א "קורט" בין הדסיק עללהצביע
 שלא(. כסעס או נשמעת היתה לחכבר

אלתיות ל. זרה  עבודה1850
 שיקף ח90180פישו"ן

 61.ראהלילסס'

פובא ל. זרה עבודה1851
 ופגול גדול מיכל גיגית, cuveקוב"א
 המלה בע הכמיק על להצביע רצה שרש-יברור.

 לצרפחות.הארסית

אפסינתק ל. זרה ?בודה1852
 לענה aloisneאלו"שנ"א

 80-78(. 1ע' ב' בלודריםר
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צריף לג: זרה עבודה1860
זריף alumאלו"ם
 185. מס' לעילראה

צריף לג: זרה עבודה1861
 )כגרמנית(לריף beizeביייס"א

 על רש"י בסירוש מקוטות בשלחנה מופיעההסלה
 באות טקוחת כשבעה בסך-הכול הסםההלמוד,

 באות ורה( בעבורה במקומנו וכולם בשישהסם-ך,
 לנו הנראה בצד"י, הכתיב צד"י. באות שאחדשי"ן,

 לסס"ך, כאשר מספיקה. עדות לו אין ביותר.הסביר

 אולי הצרפת-ם, כלעזים בה משתטש אינושרש-י
 לגרמנית. בקשר אהדת נוהגהוא

 לג: זרה עבודה1862
 rose IrosseIרחם"א

 לג: זרה ?בודהוכאן
 plomerפלומי"ר

 606. מס' לעילראה

אבשא לד: זרה עבודה1864
 קנקןנוד, botzבוט"ץ
 ושהוא וממח. שחלה, בסיטן זה לעז ציץבלונדינים

 דפוס אחד, מקר רק לפנינו יש פורבנסאלי.אחי
 לגרוס אפשר דעתי לעיות בוגר-ן. וקםסונתזנו,

 בצרפתית הוראה באורה bote בוט"א או botמיס
 של )הקטנה ת604 בער"ן אולי או ימי-הכימים,של
bot- יפינו של המתה נגזר ממנה אשר bouteiik 

"בקבוק"(.

נפריא לד: זרה עבודה1865
נמל אסקפור"ט

פפקפקץ לה. זרה עבודה1866
 לנבור forjierפורץ"ר

 *139. מס' לשל.ראה

 דהלפא נסיובי לה. זרה עבודה1867
 החלב נסיוב מי-גבינה, mcsgcמישג"א

]mcsgueI ] 

חלתית לה. זרה עבודה1868
חלתית lazreלזר"א
 65*. מס' לעילראה

נסיובי לה: זרה עבודה1869
 החלב נסיוב מי-גבינה, mcsgcמישג"א

1ImcsgueI ן 

עריפה לו: זרה עבודה1870
עריסה brezברי"ץ

 לח. זרה עבודה1871
 boleizבוליי"ץ

 ו37.ראהלעילסס'

 לח. ירה עבודה1872
 chevile Ichevilleiקיביל"א

שבלילהא לח: זרה עבודה1873
 )גרגרנית ה ב ל י ח 6[08ח%פינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
להבליו(

גרג"שהא לח: זרה עבודה*187
 מץ חומר, arzile IarzilleIארזיל'"א

 311.ראהלעילמס'

רדיפי לט. זרה עבודה1875
 סוערים )מים( rabdesרבדי"ש.

 704(. )מס' לר של מלונור

צלופחא לט. זרה עבודה1876
 טמא( )דג צלופח angilcאנגיל"א
lang~illel

 95(. ~ע' ב' בלונדהייםך

שחיטי
 אדומה)קרקע(

קתיא
לכסות,

 בעופרתלמשוח

ף א
פטריות

סיכתא
 זיז וו,יתד,
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 סלקונדרית מלת לט: זרה עבודה77א1
 שימורים( )של מי-מלחשלמויר"א
salmuire

 דה"מ הפירוש בסוף ככתבי-היד ומצף בדפוסים.חסר

 30(. מס' לעיל )ראה אותה""אוכלץ

מגולגלה לט: זרה עבודה1878
 )מרוככים רכים $וסחומול"ש

 בשמנם( שרייהמרוב

כד מ. זרה עבודה1879
שטוחה plateפלט"א
 הגרסאות. בכל קיימת הנקבה צורת של אל"ףהסיומת

 "ראש" המלה שבצרפתית מפת כך רש"י כתבאולי
(tcstt)היא. נקבה לשק 

הלבת מ. זרה עבודה1880
 )הביצה(חלבת albumאלבו"ם
 )ר albun אלבו"ן לגרוס טוטכ( וגאולי גםאפשר

 72-*7(. ע' ב'.בלונרהים

חלמת מ. זרה עבודה1881
 )הביצה(חלמת moiolממו"ל
 בצרפתית )השווה "תווך" הצרפתית: הסלההוראת
 הסבר ולפי גלגל(, של טבור rnoyeu, היוםשל

 מהורה לביצה רק מתאימה היאהתלמוד

צב מ. זרה עבודה1882
 קטנהקרפדה boterelבוטידי"ל

 יקרא ועל 38*2( מי )להק נידה מסכת עלברש"י
 כסי אשן. פרר"ט לקרפדה: אחר שם יש כ-טי-א,

 שבדפוסיט הגרסה קרפדות. מיני בשני מחברהנראה
 )תנץcwc(~rillo: .) מהאיטלקית טח4פעתכוכווי"ל

*פיחד מ: זרה עבודה1883
שלפוחית wesie Ivessielרשיא"ה

 טומא)ד(רפי מ: זרה עבודה1884
 )מרוככים רכים molsמול"ש

 בשמנם( שרתהמרוב

 מ: זרה עבודה1885
 pileפיל"א

 מ: זרה עבודה1886
 peloteפילוט"א

 302. מס' לעילראה

 מז. זרה עבודה1887
 jalemelsילימיל"ש

 516(. )מס' לף של מילונור'

 מז. זרה עבודה1888
 cordesקודדי"ש

הפתק
ארשה

מדור
כדור

חלילך
חליליות

פאונות
 )שלמיתרים
 נגינה(כלי

 מח: זרה עבודה1889
 leituge tlaituguelלייטוג"א

 *62. מס' לעילראה

 מט: זרה עבודה1890
 [78101ן reiolרייו"ל
 287. מס' לעילראה

פעיי נ. זרה עבודה1891
 כנסייה( )שלגביע jaliceיליצ"א

 על רש"י פייחה יש כתבי-יד בכמה ככפיסים.חסר
 ~rla דה"ם )בץ לעולם" בטילה לה -איןהמשסם
 ובסופו פנים"(, "כעץ דה"מ ופץ וכר"לתקריתה
 לע"ז בו משמשין אץ גליצ"א שקורי כלי -וכןכתוב:

 בפולחן המשמש בגביע מדובר זרה[".)לעבויה
 (calice). לזה חמה בשם היום עד הנקראבכנסי",
 לסערה, פסק-דץ של הוספה ושוהי הדבר,תראה
 קוראים )במקורות הגימ"ל r~y1 רש-י. שלואינה

 במקזפ באה ושלדעכו galice). כלומר"גליצ"א",
 641. מס' לעיל ריו"ד,

מחתה נ. זרה עבודה1892
 קטורת מחתת censierצינשיי"ר

 בערך המחכר פסק-הדץ המשר והוא בדפשימ,חסר
 שקורי סחתה "כלי זה: בלשת 1891(. )מס'הקודם

חסהחף"

טרטור
כרכר
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 ושניהם שנטף"ר. הרי"ף על יברש-ישנצי"ו
 ~רה[". ןעבודה ע"ז משמשי משום אסורמשובשים[

 בכנסיות היום עד המשמש בכלי מחבר פהגס
 encensoirI). היום של בצרפתית ,השםנוצריות

דוקץ נא. זרה עבודה1893
 בעיין )כתםתבלול teileטייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 675. מס' לעילראה

מקופלת נא: זרה עבודה1894
 מקופלת pleiedeפלייד"א

משמילתא נא: זרה עבודה1895
 גיגית okrinאוקרי"ן

 -אוקדו"ן כתוב: בדפוסים 1551. מס' לעילראה
 אישר חאת בסלאורת[" ןכלומר כנעןבלשך

 מטוס, בכתב-היד אכל LXXV). ע' ,ס'.בלונדהים
 גרמני.שהלעז

גיר נד. זרה עבודה1896
ברד gresleגרישל"א

 ג"יעיהו הפסוק זה פירחח לפי 1613. מס' לעילראה
 כמו קטנ". אבנים מהמת העישוי מזבח מתאר ס'כ"ז,
 בוז.פתוחי

סלש נד: זרה עבודה1897
 מטבע( )לטביעתחרט coinקף"ן
 )נידה ואסו אביו עם הילד בבריאת שותףהקב"ה

 ההורים גנבו כאילו - מניאוף נולד ילד וכאשרלא.(.
 עם וההשוואה השלחפי. השותף של החתימהאת

 קדם בימי בי הענין. את ביותר הולמת המטבעטביעת
 לטבוע יכלו עליהם, שיסמכו ראמים שהיושלהדם.
 המיוחד החרט את  שגנב מי אבל ממש. שלמטבע
 בזיוף. להכיר היה קשה מטבעות, וטבעלשליט

 גת של עדשיפ גה. זרה עבודה1898
 הגת, של )חלק meit Imaitl nv~yמח"ט

 את מניחיםשבו
הענבים(

 597. מס' לעילראה

mDn נה. זרה עבודה1899
 ?נבים של )כמותשק sacש"ק

 שהיו זיתים, שלאו
 אחת בבתמכניסים

 בבית-הבד( אובגת
 1577.ראהלעילמס'

קנה נז. זרה עבודה1900
מוט [ עס19פיי"ל

לתוך שמכעסים כמוט, מחכר בלוכדההס. פענ"ול4
 שם שבתוכו. החן כמות את למדוד כדימיכל

 וכהמלה ביותר, סביר פיל"א. גורסיםהסקרות
 יתר(, )מוט, palum מהלטינית נגזרת היאהצרפתית
 הצורה דרך הנראה ,כפי pieu היום שלבצרפתית
 אך המרכזית(. שבצרפתית ,פק במקום pielהפיקרדית
 המרובר ניב של צורה שלפנינו הדעת. עלמתקבל

 786( )מס' כמילתו לף [יסק. טר"ש, איחרבשמפניא,

 למגידת המשמש קנה מתרגם: והוא טנק, סיל"אגורס
 פ"פל"א הגרסה את גם מזכיר הוא בכלי. ההןכמות
rcsleשסו. ,ר 

 נט זרה עבודה1901
 tonelsטוניל"ש

 נט זרה עבודה1902
 doisilדה,טי"ל

 1503.ראהלעילמס'

 ס. זרה עבודה1903
 wiz Ivizlת"ץ

 633נ.ראהלעילמס'

 ס. זרה עבודה1904
 )בגרמנית( גת של בורגאישפינל"א

espinle
 היום. של נגרטנית Spindel היא הנראהכפי

עכבך סח: זרה עבודה1905
 סנאי ו*(ט80*א"טקורי"ל

 לא 1722(, סס' ,לעיל צא. לסנהדרץ בסגודבאן,

~וק
חביות

ברעד
 ברז בחבית,חור

הלגל
 הגת( )שלבורג

גלגל
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 גם אבל השדד. בעכבר אלא עכבר, בסתםמדובר
 שלנו. מהסנאי שונה השדהעכבר

דדלבקי סט. זרה עבודה1906
 מזנוולשמירתאוכל mestierמישטיי"ר

 155. מס' לעילראה

חליפ סט: זרה עבודה1907
 חור לסתום לרתך, solderשולדי"ר

 חור בה שהיה בחבית. מדובר . 1356 מס' לעילראה
ונסתם.

שהכא סט: זרה עבודה1908
 אוורור פתח sospirielשושפיריי"ל

 החכית, במנוסת קטן לנקב היא הגוונה בדפוסים.חסר
 מ-wspirer הנגזרת המלה. ההן. את להריחהמאפשר

soupireri)קימת ארוכות", לנשום "להיאנח. היום 
 (soupirail). מרחף" של קטן "חלק בהוראת היוםעד

אופיא ע: זרה עבודה1909
 2וף escumeאישקומ"א

 884. מס' לעילראה

 קמצרנא נמצרי ע: זרה עבודה1910
 להשתרע להתמתח, ראישטינדייליי"
estendeilier] lestendeillierl 

 והכוונה מתמוגג", אחר: "לשק אחרי באהלעז

 גפיו את ומסחת בעצלתים השוכב האדםלתנועות
 לפרש שאפשר "מתמיד". גורס כתב-הידלהנאתו.
 הגפים את להאריך כלומר "מתמתח", כן גםאותו
 נוספת גרסה מביא רש"י לכך נוסף אורכם.לכל

 על מסתובב "אני כנראה מסצדנא". קא"אימצודי
 של מכוונת לא תנועה על מצביע זה ואףהצד",
הגפים.

משפך עב. זרה עבודה1911
 משפך entonedoirאינטונידוי"ר

 מגרמנית אולי טושפעת סרייטו"ר הדפוסיםגרסת
.Trichter'(. 786 )מס' לוי של מילונו ר 

קנ"שקבק עב: זרה עבודה1912
 מחול caroleקרול"א

 צינורות מערכת ומכאן עמודים, של מעגלמנאן
 לשתות בני-אדם לכמה המאפשרת למיכל.מסביב
 סמנו.ביחד

בורגי עה. זרה עבודה1913
 את המחזיק סורג redorteרידורט"א

 הקורה תחתהזיתים
בבית-הבד

 בדפוסים.משיבש

לולבק עה. זרה עבודה1914
 מטאטא escoveאישקוב"א

 430. מס' לעילראה

עדשים עה. זרה עבדדה1915
 הגת, של )חלק ארסה meit Imaitlמיי"ט

 את מניחיםשבו
הענבים(

 597. סס' לעילראה

בצבוץ עה. זרה עבודה1916
 קנבוס )אריג( chenevazקיניב"ץ

 בק הככבוש שלפצנו בפירוש 1516. מס' לעילראה
 "קיניב"ץ שליד מפני הוחמר, ללועזיתהעברית
 אחת, מלה רק לא בלעי", "קינבוס לנו ישבלע"ז"
 כפולה. כהעתקה הנראות מלים, שחיאלא

שיפח עה. זרה עבודה1917
 )חזרו?( גומא של סוג paweilפויי"ל

 [ lpaveilIן
 733. מס' לעילראה

גטי עה. זרה עבודה1918
סוף joncיונ"ק

 עה. זרה עבודה1919
 eschalder ראילקלדי"

 328(. )מס' לר של מינקנור'

"יק
 לשטוףלחלוט,
 רותחיםבמים
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 עה זרהעבודה1920
 rabdesרבדי"ש

 75א1.ראהלעילמס'

צבתא עה: זרהעבודה921נ
 )צמח(כריך lescheלישק"א

 773. מס' לעילראה

אסכלא עה: זרהעבודה1922
אסכלה iradile Igradillelגרדיל"א

 היא השכיחה הצורה כי תמוהה, gradile הנקבהצורת
 ועוד(. 576 מס' )לעיל gra~ilהזכר

 נפחים שלאבן
 משחזתאבן

שפה
לפצור

קוניא
 למשוחלכסות,

בעופרת

נדבקת
מחלחל

 ב: זבחים1927
 צלויות בשרחתיכותקרבונידי"ש

charbone~esפחמים על 
 1145. ,ע' ב' נלונדהייםר'

טפוס ג. זבחים1928
 טופסדוגמה, 10ט0ח[מודל"א

מלא ד: זבחים1929
 לגמרי מושלם parasovizפראשוביייץ

 ומהבינוני )מאודו -par מהקדומת מורכבתהמלה
 מתשם(. ומושלם. asovitהפעול

 מנשףשייף 5ד: זבחים930נ
 להתחכךלשפשף, tjeicrפריי"ר

 1210. ומס' 2 מס' לעילראה

 יח. זבחים1931
 enplastre אאינפלשטר"

 1449. מס' לעילראה

 יח: זבחים1932
 escorcierאישקורציי"ר

 יח: זבחים1933
 hancheהלי"א

 יח: זבחים1934
 co~eקוד"א

 יט. זבחים935!
 ben~elבינדי"ל

 251.ראהלעילמס'

זצנוזיםרודפין
 סוערים)מים(

 עה: זרה עבודה1923
 moleמול"א

 752(. 1מס' לוי של מילונור'

 עה: זרה עבודה1924
 limerלימי"ר

 עה: זרה עבודה1925
 plomerפלומי"ר

 606. מס' לעילראה

 עו. זרה עבודה1926
 trestrestטרישטריש"ט

 אוו" מס' לעילראה

עריות

ממפץ יג. הוריות1926א
סני"ף
 שוליב"א לגרוס צריך ואולי לעז. זה אין זוגצורה
,soliveלקורה(-. קורה )שבץ "קרש כלומר 

רטייה
תחבושת

שלקן
 )על-לקצר
 הפשלה(ידי

קילבוסת
מותן

מרפק
מרפק

צילצול
 חגורהאגד,


