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 עה. זרהעבודה1920
 rabdesרבדי"ש

 75א1.ראהלעילמס'

צבתא עה: זרהעבודה1921
 )צמח(כריך lescheלילק"א

 773. מס' לעילראה

אסבלא עה: זרהעבודה1922
 אסכלה gradile IgradilleIגרדיל"א

 היא השכיחה הצורה כי תמוהה. gradile הנקבהצורת
 ועוד(. 576 מס' ולעיל gradilהזכר

 עה: זרה עבודה1923
 moleמול"א

 DD) .)752' לוי של מילונור'

 עה: ורה עבודה1924
 limerלימי"ר

 עה: זרה עבודה1925
 [סח01וקפלומי"ר

 606. מס' לעילראה

 עו. זרה עבודה1926
 trestrestטרישטריש"ט

 או," מס' לעילראה

צלי ב: זבחים1927
 צלויות בשרחתיכותקרבונידי"ש

charbonedesפחמים על 
 145(. ,ע' כ' בלונדהייםר'

טפוס ג. זבחים1928
 טופסדוגמה, 0(ט0ח1מודל"א

מלח ד: זבחים1929
 לגמרי מושלם parasovizפראשובי"ץ

 ומהבינוני )מאוד( -par מהקדומת מורכבתהמלה
 מוגשם(. ,מושלם. ~asoviהפעול

 מישףשייף יד: זבחים1930
 להתחכךלשפשף, licicrפריי"ר

 oal .1210' 2 מס' לעילראה

 יח. זבחים1931
 enplastreאינפלשטר"א

 1449. מס' לעילראה

 יח: זבחים1932
 escorcierאישקורציי"ר

 יח: זבחים1933
 hancheהלס"א

 יח: זבחים1934
 co~eקוד"א

 יט. זבחים1935
 ben~elבינדי"ל

 251. מס. לעילראה

זבחיםריפץ
 סוערים)מים(

 נפחים שיאבן
 משחזתאבן

שפה
לפצור

קוניא
 למשוחלכסות,

בעופרת

נדבקת
מחלחל

הוויות

ממפץ יג. הוריות1926א
סני"ף
 שוליב-א לגרוס צריך ואולי לעז. זה אץ זונצורה
tsoliveלקורה(". קורה )שבץ "קרש כלומר 

רטייה
תחבורות

סולקן
 )על-לקצר
 הפשלה(ידי

קילבוסת
מותן

מרפק
מרפק

צילצול
 חגורהאגד,
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אוץ כד. זבחים1936
 כלי( )של ידיתאוזן, anseאנש"א
 האיטלקית במלה המקורי הלעז הוחלף שלנובדפ01ים

 ו.מאניק"011טן1יי:1ח

 כה: ובחים1937
 fonzפונ"ץ

 כה: זבחים1938
 encrener ראינקריני"

 1256. ומס' לך של מילונור'

 לה: זבחים1939
ת teileטייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 675. מס' לעילראה

שלפוחית מ: זבחים1940
שלפוחית wesie lvessieIוישיא"ה

אם מ: זבחים1941
יבלת werue lverrueIוירוא"ה
 )רשיא"ה, הקודם הלעז את בטעות העתיקובדפוסים

 האותיות. דמיון בגלל ( 940!מס'

 צלויותחתיכות מו: זבחים1942
 צלויות בשר חתיכותקרבונידי"ש

charbonedesפחמים על 
 1927. מס' לעילראה

מיומנת נג. זבחים1943
 מוכשרת מוכנה, amanewideאמניויד"א

ן
~amanevidel 
 ן

 84(. )ע' ב' בלונדהיםר

חומר נג. זבחים1944
 לכווץ retreire lretraireIריטרייר"א

 רק מביא הוא להבוס. מאור קשה רש"י שלהפירוש
 לפי ישיר. הסבר כל כלי אחר, ממקום ודוגמהלעז

 הוא הפותן כנרפס( נד. ולא נו., )חולץהדוגמה
 בלונרהים קבע כך ומשום האשו". ומכוח"להצטמק

 אץ כי בלבד, הדפוסים ,לפי שקבעו כפי הלעזאת
 שהגרסה ואף-על-פי המצוי, בכתג-הידהלעז

 תיקף צריכה - בוסכרג אצל דנורייר"א -שבדפוסים
 רואים הפרשנים רוב אכל לפירושו(. להתאים כדירב

 מ"נחסרו" בהחלט שונה מלה כאןכ"חומר"
 "לתמוך". והוראתהשבחולץ,

חופף נד. זבחים1945
 לחטט לשפשף דיגרטי"רדיפרוטי"ר
degraterdefroter 

 בשתי שימוש היא רפ"י של בלעזים נדירהתשעה
 מצד רש"י רצה הנראה כפי דממות-הוראה.מלים
 )חפיסת הנזיר של לחפיפה הפירוש את לקרבאחד
 של הפעולה על להצביע שני ומצד לניקיון(הראש
 בשערותיו. ומחטט המתלבטאדם

פלצן נד. זבחים1946
 כירייםמוקד, aistreאישטר"א

 חוסרים המלאה כמסגרת מדובר 833. מס' לעילראה
 אלא ומבשלים. אש מבעירים היו שעליהקשים.
 אותנו. מעניינת הצורה רקשכאן

קופיף נד. זבחים1947
 למשוחלכסות, plomerפלומי"ר

בעופרת
 606. מס' לעילראה

מטחה נד. זבחים1948
 )בנוזל( לערבב destenprer רדישטינפרי"

כיפץ נח. זבחים1949
קמרון wolua arc וולו"דאר"ק
volu~I larc 

 1. 09( מס' לעילראה

תילתן עב. זבחים1950
 )גרגרנית ה ב ל יח l~nogreiפינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

 מזרקשהי
קרקעית

צורם
 )חריץ(לחרוץ
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 עט: זבחים1951
 trestrestטרישטריום"ט

 ח60. מס' לעילראה

פוקעכן פג: זבחים1952
להתפוצץ [0(05018 רא"מקלטי"

דוקץ פה: זבחים1953
 בעין )כתםתבלול 0וש(טייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 675. מס' לעילראה

קונאות פח: זבחים1954
כפתורים 5ת0(60בוטונ"ש

 קתאות כמין דה"מ פח: זבחים1955
 חנית )שבניצב גילהארישטוי"ל
arcstuelשלא כדי חרב, או 

 כלי-הזין ט מ ת שי
מהיד(

 )מס' לף של ומילונו 1112-1 11 ,ע' ב' בלונדהייםר'

.)455

 בצריםביבעי פח: זבחים1956
 קסדות helmesהילמי"ש

ינץ
 )פעמונים(זוגים

קיצוע
 לעגל reaonier IredognierIרידוניי"ר

 שסיח מסנה לעשות כדי עור חתיכת לחתוךנלומר:
 79*. מס. לעיל ר' אךיפה.

 והרכץדה"מ צה. זבחים1959
 לכד eltre]פילטר"א

אסשלא צז. זבחים 1960קריר
 אסכלה Igradillel 0ווט8יש גרדיל"אמחלחל

 . 1922 מס' לעילראה

קריר צח. זבחים1961
 מהלתל trestrestטדישטריש"ט

 קבע לי, ברורה שאינה מסיבה. ח60. מם' לעילראה
 הוא הלעז על-מץ המתפרש שהחיטויבלונדהיים,

 פירוש, תשפת היא שבאמת בעומקו","נכנס...

 כמו "דקריר", המתחיל לדיבור בעליל onwnaוהלעז

 . 1951 מס'לעיל

שירטץ קטז: זבחים1962
 בוץטיט, ת0ח1;ולימו"ן

מרא קטז: זבחים1963
מצית roisilפוישי"ל

 כזר הצור. את בה שחובטים פלדה, בחתיכתמדור

 המושפעת גרסה יש בדסוסים ניצוץ.להוציא
 - "מרא" הארסית המלה של האחרתמהוראתה
 חתיכת זו וגם "מכוש" כלומר - bsoir)סושף"ר
 קשר כל אין למעשה אחרתן. לתועלת אבלפלדה.

 טלטיניח tbsoir המלים: שתי ביןבצרפתית
 focilem מלטינית loisil-1 חפירה( וכליחיט;ן0י%)ן,

 ru$il היום של בצרפתית ומכאן אשו. של,1כלין
 חתיכת עברו כימים היה העיקרי שחלקוו"רובה'.(.

 אבק את הבעיר והניצון נצור. החובטתפלדה
השרפה.

 קטז זבחים1964
 acierאציי"ר

 קטז זבחים1965
 crensקרינ"ש

 . 1 76 מס' לעילראה

 זבחים1957
אישקיליטי"ש
escticletes

 צד זבחים1958

איטטמא
פלדה

חריצים
חריצים
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מנחות

טפופה ז. מנחות1966
 חומרים, מלא)כלי( סופחפישל"א

 גדחט לאאבל
 שכן בלונרהיס, של האסמכחה היא מה להבק,קשה
 על רק עתיקה לצרפתית במילונים מופיעה nsleהמלה
 אמנם וכר. מוצאה לגבי הסבר ובלי שלו זיהויוסמך
 *"ויד. קוראים שבו מנוקה כתב-יד על מסתמךהוא
 מלטינית pesle לטענת מציע הייתי זאתלולא

"nsile טפוף-(. 8*21. מס' להלן )ר צף" "חלף,במשמעות" 
 סו65ק" בצורא: זו מלה הגיעה עקלתקבדרך
 לחיסום "תנור למשמעות וט[(0קו ט,י1(ק .0[ייי(ק
 היום. של בצרפתיתהכיח"

קנבוס סו: מנחות1967
קנבוס chanve lcheneveIקנב"א

 את מחקן הוא שם 153-152(, ,ע' ב' בלונדהייםר'
 ספרו. של הראשה שבכרךהגרסה

גסטרע כח: מנחות1968
 נחושת שלנתך letronליטרו"ן

גטטרת כח: מנחות1969
מתכת ופלטתןמיט"ל
 אי- כך לא שאם מסממת. במתכת כאן מדוברודאי
 כפי בדיל", של "נתך אולי העניין: את להביןאסשר
הביטויימי-הבינחםבספרותששכיח
metal"נחושת של נתך על המצביע 0[ע[ט(", (ט 
 וכדומה. פעמונים בו עושים שהיוובדיל,

בעץ כח: מנחות1970
בדיל estein [estainIאישטיי"ן

כפתור כח: מנחות1971
 לנוי )כדורכפתור pomelפומי"ל

 מנורה( הזלבקנה
 1623. מילונושללוי,מס'ר'

אלכסנדריפ
 עשךותכוסות
 משוישעץ

 המצריפול
שלועית

 מלה אותה לגבי שכתוב מה 531, מס' לעילראה
 5[0"",.בצורת

עפצק לא: מנחות1974
 טפיליים )גידולים עפצים galesגלי"ש

 האלת(כעלה

גרדים דא: מנחות .1975
ציציות 5סנמזי1פירניי"ש

 446. מס' לעילראה

 דחיפתיאסבא לב. מנחות1976
 בקלס כפופה עץ חתיכת gloonגלואו"ן

פר לג. מנחות1977
 chevileקיביל"א

~chevillel 
 זח וו, יתד,

טלה לג: מנחות1978
טלאי palastreפלשטר"א

פצימין לג: מנחות1979
 פתח, מוחות uiseriesאוישיריא"ש
[uisseries]קורה אועמוד 

פתח, צורתהמהווים
 לדלתמסגרת

 של בעיה מתר עבריות באותיות שהשימושסענחן,
 כנגר אוישיריא-ש84ס1זס55ןט הצרפתי:הכתיב
 שהאות מוכיחה, האל"ף למשל; .vires*וירי"ש"
 החתה בימי-הבינחם עטור. ולא תנועה,הראשונה
 למנוע כדי כיחד. ול-ץ ל-ט אחת אות רקבצרפתית
 הכתיב נאלץ המלה, בתחילת ט במקום ב-עקריאה
 וכדומה. huisseries ולכתוב א להקדיםהצרפתי

 את ולא הטקובל, הכתיב את נותנים אנחנו כאןי
 רש"י. של התעתיק משיטת היוצאהכחיב

 כח: מנחות1972
 madernesמדירני"ש

 . ו 166 מס' לעילראה

 ל: מנחות1973
 asole]פשול"א



הלעזיםכננחרתאוצר148

מרפסת לג: מנחות1980
 מרפסת טיילת, מעבר, aledoirאלידוי"ר

אינררונא לג: מנחות1981
הדר chambreקמכר"א

 רומיתא אכפדרא לג: מנחות1982
 סוכה llogel 0)10לוי"א
 )לעיל לחדר בניגוד הצדדים, מכל פתוח מבנהכלומר
 סגור. שהוא (, 198 ומס'

 רומיתא אכסדרא לג: מנחות1983
 סגורה חצר cloistrcקלוישטר"א

 מרובעתבאכסדרה
 לף"א הלעז אחרי מבחבי-היד, באחר בדפוסים.חסר
 קלושסר"1 "כעק קוראים: 2א119 מס'ולעיל

(cl()stro)מבנה באותו כמובן מדובר נלחים". של 
 לשם המירים מתהלכים היו שכו במנזרים.השכיח

 הצורה שיחה. לשם או התרכזות לשםהחאווררוח.
 איטלקית. היא וקלושטר"

דבק לד: מנחות1984
 חזקדבק gluaגלו"ד

 ידייםבתי לה. מנחות1985
 כפפות ganzגנ"ץ
 gant. גנ"ט לקרוא מוסב אולי שלפנינו הגרסאותלפי
 932,. מס' לעיל ןר' רבים או יחיד או להיות יכולוזה

יכווצו לה. מנחות1986
להתכווץ regresilerריגרישילי"ר

 ן ,טוון5ט[ע0ןן
 בין השכיחה ההתחלפות ולאור הגרסאות אחתלפי

 דיגרישילי"ר גם לקרוא אפשר לדלי"תרי"ש
.~cgresilerבק ניכר הבדל אין שבצרפתית מאחר 
 גם משנה זה אק האלה, הקידומות שתי שלתסקירן
 המשמעות.מבחרת

מתלית
 רצועות )אתלקלוע
 שלא כדיהתפילין
 הארץ( עלתיגררנה

קבורת
 )הזרוע(,חלק
 בשר מלאשהוא

כלך
משי שלפסולת
 ה י ד ש ע )הגולמי
 של החיצונימהחלק
הגולם(

 המופיעים רש"י של זה לפירוש התיקוניםלמרות
 בדיקה. וטעק מפוקפק עדיין נראה נוסחובגיליון,

סיפי מא. מנחות1990
סיכות brochesברוקי"ש

 שתי broche למלה יש היום. של בצרפתיתנמו
 סיכה. ב( ועוד(: 1350 מס' ,לעיל שפוד ( אהוראות:

 רחבהתפירה מא. מנחות1991
 להכליב bastirבשטי"ר

 ro~ .842 לעילראה

סרבלא מא. כ1נחדת1992
גלימה mantelמנטי"ל
 בד מחתיכת עשויה היא כי כנפות. ארבע איןלגלימה

 שכמיה. לפנים.מעין כנסות שחי רק וישבחצי-עינו".

פקעת מא: כ,נחדת)199
 חוט( )שלפקעת וט05חזסו ללימושי"

 ן lemossk'lIן

חוטק מב. מנחות1994
 אריגים( )שפות מללים orelsאוריל"ש

 567. מס' לעילראה

 לה: מנחות1987
 trecierטריציי"ר

 לז. מנחות1988
 bradonברדו"ן

 9. מס' לעילראה

 לט: מנחות1989
 folcelפולצי"ל
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נסתר מד. מנחות1995
להתפורר esfilerאישפילי"ר

 לחוטיו()בגד

קוצים מב: מנחות1996
 עודפים שסי בימי [ נ pluchesפלוקי"ש

 peluches )או pluches הפתרון בלונדהיים. פענחולא
 מבחינת הן מתאים נראה היום( של בצרפתיתכמו

 פריק"ש. 1פרייק"ש, הגרסאות מבחינת הןהמשמעות
 הוחלף שהלס"ד להסביר, אפשר כיסרוקי"ש(,
 ולהלן פירניי"ש המקבילה המלה כהשפעתלרי"ש
 (. 1997מס'

גרדים מב: מנחות1997
ציציות fernjesפירניי"ש

 446. מס' לעילראה

צריף
 )בגרמנית(צריף

גילך
 )בגרמנית(שריף

נילא
שריף

 בתוך לעז אותו על רש"י חזרת 185. מס' לעילראה
 כי להפליא, כדי בה אק , -1999 1998 1מס'עמוראחד
 אלא "סממנים", דה-מ את טתרגם אינובראשונה

 את ואחר-כך הסממנים, באחד שימוש של שגמהנותן
 מפליא, אבל בתרגום. מסביר הוא "גילא"המלה
 לו טפל רק והצרפתי העיקר, הוא הגרמנישהלעז

 על רש"י של פירח14 נרשם אולי צרפת"(.1"ובלשון
 תלמידים רוב לפניו שהיו כשעה מנחותמסכת

 אשכנז.מקהילות

שבלילתא מד: ונחות2001
 )גרגרנית ה ב ל י ח enogrfi]פינוגר"י

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

עדשים מה. מנחות2002
 הגת, של )חלק ארסה meiz Imaizlמיי"ץ

 את מניחיםשבו
הענבים(

 משקל ועל רבים צורת להיות יכולההמלה
 שהיא ל-meit, מקבילה יחיד של צורה או (,"עדשים"
 ועוד(. 597 מס' ולעיל השכיהההצורה

)עריכתן(נלערוך[ נ: מנחות2003
 להעגיל entorterאינטורטי"ר

 558. מס' לעילראה

)עריכתו%לערוך[ נ: מנחות2001
 הבצק )את לסובב tornerטורני"ר

 צורת לו לתתכדי
פת(

 "ובלשת ~שלפניו 2003( 1מס' לקודם מתווסף זהלעז
 המיוחדות מהמלים הוא הראשנן הלעז כאילוצרפת",
 כמה *ל שמח שם הריק, בעמק )אסילוליהתים
 שהתרגלו אחרי אף דיבורם. בלשון צרפתיותמלים
 הקלוס, הלחם למסורת מתייחס והוא - גרמנית(לדבר

 והלעז - אשכנז במערב berches "ברכות"ה"חלות",
 את מחזק זה אף רגילה. צרפתית מלה הואהשני

 כפירושו התכוון שרש-י 2000(, מס' )לעילהשערתי
 שרש"י להיות, יכול גם גרמנית. לדוברי מנחותעל

 וב- סתריו לאסור מקומית מלה ב-entorterרואה
tornerמס' )במילונו. לף לדברי כללית. צרפתית מלה 

 torner. במקום tofter טורטי-ר לגרוס צריך (,127

)דליותיהן%דליות[ נג: מנחות2005
 גפני-דליות treiles ltreilleslטריילי"ש

 653. מס' לעילראה

)עריכתה%לערוך[ גה. מנחות2006
 הבצק )את לסובב tornerטורני"ר

 צורת לו לתתכדי
פת(

 2004. מס' לעילראה
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כלבוס סג. מנחות2007
 בקר כפופה עץ חתיכת gloonגלואו"ן

 הקורמות ההופעות בשתי כמו ממרש, בלונדהיםכך

 התיאור אולם 1976(. ומס' 341 ~מס' הלעזשל
 בציור: מלווה אפילו כאן. הנדק הכלי שלהמדרק

 הולם אעו גומות", גומות הוכו ומעריר מחכת,-כעק
 כסו "אסבא" אעו היצ"ט גם הנ-ל. ההגדרה אתכלל

 כפי אפוא צריך "כלבוס-. אלא האחרים,במקרים
 לאפיפיות, מחבת במעק שמדובר להבין,הנראה
 הוא וכך ביניהם, לחוץ שהבצק חלקים, בשניהעשויה
 משולה הבצק של זו וצביטה צורתו. אחמקבל

 האטב. על-חץ דבריםלצביטת

בלוותי סג. מנחות2008
בלוטים 2ת818גלנ"ץ
 932. מס' לעילראה

 בלוהגידה"ב סג. מנחות2009
 אלון chesneקישנ"א

 קשטני"א שבדפוסים, הגרסה 931. מס' לעילראה
 את להסגיר מושעה ניסיון בנראה היא בומברג,בדפוס
 לא כי chast~nie. א קשטיני- עץ-הערמק בשםהמלה
 מאחר ק"4נ-א, העץ את לזהות האיטלקיםיכלו

 כלל חטה שאינה מלה quercia. הוא האלתשבשפתם
.chesne-ל

רעפים סג. כנחגת2010
רעפים tiulesטיולי"ש

צריפך סד: מבהות2011
 )בצורת ביתןסוכה, bordelבורדי"ל

 חרוט( דמויאוהל

מקל סו. מנחות2012
מחבט IfiaielI ו"*תפליי"ל
 המופיע טהניקוד מתחזק מציעיט, שאנוהכתיב,
 פלייל. מכתבי-היד:באחד

אדמה סט: ולנחות2013
גיר creideקרייד"א

 "כלי )ז4"ס בהוספות רק זמצד קרפטים.חסר

 רפ"י. כלומר הקונטרס, מצחים שם (,אדמה-

 ע: מנחות2014
 espelteא"4פילט"א

 ע: מנחות2015
 ט181*5שייגל"א

 ע: מנחות2016
 aveineאניינ"א

 612.ראהלעילמס'

 עא. מנחות2017
 javelesיבילי"ש

 עה: מנחות2018

מינח
כוסמת

וישרש
שיפק

 תשלטשיבהק
שיבולת-שועל

צבועים
 )לאאלומות

 עמיריםקשורות(,

מבהבט
 המתבשל ל י ש בתשלקי"ק

salchich(?)פירורי ובו סיר, בהוך [ נ 
 ועודלחם

 הנראה )כפי רקיקיך של בטעות: כחבוטיפשים

 שלקך"ק, במקום רקיק-, "של היתה המקוריםהצורה

 VFW'- ל"של תיקן הטרפיסים או המעתיקיםואחד
.) 

 הגרסה: בתוטפווג שהובא כפי "gr'-י.בפירחי

 והתם. הכא כחבי-היד לגרסת קרובה ~גרסהשלינקו"ק
 שב-שיטה רש"י גרסת וכן 34(, מס' לעילר

 שלנקו-ק.מקובצת-:

נסה עו: מנחות2019
 בלתי-צפוף צלול, בהיר, ,(1(קלי"ד
 מעבירה שרשתה בנפה, מדובר 956. מס' לעילראה

 בכהבי-היד. חסר דיעז מדאי. יותר גדוליםפירורים
 ה-שגסה בנוסח גם ואכן רש"י: מאת הס אםשפק,

 איפו. הגילייך. בתחתית הטויססמקובצת",

דוקק עט. מנחות2020
 בעק )כתםתבלול teile אטייל"

 ת א ם צ מ צ סה
הראתה(



 מצף אבל המקובל. רש"י בפירוש בדפוסיםחסר
 בתחתית המורפס מקובצת", שב"שיסהבפירושו
 675. מס' לעיל ר'רכילים.

קריר פג. מנחות2021
מחלחל trestrestטרישטריש=ט

 608. מס' לעילראה

סטכתא פו. מנחות2022
 לרפואהמשחה balsmeבלשמ"א

 בפירחח אף בכתבי-היד, חסר 247. מס' לעילראה
 בתחתית המודפס מקובצת", שב"שיסהרש"י

תשיק.

 שמרים חשל דה"א פו. מנחות2023
 יין-שמרים bufetבופי"ט

 רש"י בפירוש בדפוסים, חסר 2*6. טס' לעילראה
 ברש"י אבל הזה: הדה"מ אפילו מ שאחהרגיל.

 יש הגיליק, בתחתית המודפס מקובצת-.שב-שיטה
 ו-"פ. משעש: הלעז ששם אלא הזה.ההר"מ

ילקה פו. מנחות2024
 לטפחלחבוט, blecierבליציי"ר

 אבל הרגיל, רש"י בפירוש חסר 88[. מס' לעיליאה
 המודפס מקמצת", שכ"שיטה רש"י בפירושנמצא

 הגיליק.כתחתית

דליות פו: מנחות2025
 בפני-דליות 51(11ש[(ן treilesטרהלי"ש

 653. טס' לעילראה

קמחים פז. מנחות2026
 עובשכתמי chienesקייני"ש

 מלה: אותה של אחרת צווה שם 458. מס' לעילראה

4eincsלקרוא פה גם אפשר כן יאם .cheines גם או 

 jienes. לקרואשם

נרות פח: מנחות2027
מנורות croisolsקרוישול"ש

 בפירוש וגם בכתבי-היד, חסר 135. מס' לעילראה
 בנרות, דנה הסוגיה כל מקובצת". שב-שיסהרש"י

 ועתה עצמו, הדולק כנר מדהר היה עכשיו, עדאגל
 מה תה הנר. את מעסקים שבובכלי.

 שרש-
 בא

להדגיש.

 פרקיםשל פח: מנחות2028
 מתקפל pleiedizפליידי"ץ

 מצף אבל הרגיל. רש"י בפירוש בדפוסים.חסר

 בתחתית המודפס מקובצת-. שב-שיטהבפירוש
 מאמר אח להסביר מאוד מתלבט רש-יהגיליון.
 מאחר היה", פרקים של שבמקדש -נרהתלמוד
 ל-א כ"ה, )שסות התורה פשט לפי לותר.שמקובל

 חטובה אחת-, "מקשה הייתה שהמנורה ועוד(,ול"ו
 "של לתרגם מציע והוא זהב, של אחד גושמחוך

 יש רש"י של הרגיל בפירוש ב"מתקפל".פרקים"
 אחר. הסברעוד

דפוס צד. מנחות2029
תבנית formeפורמ"א

 אבל היחיד. בכתב-היד חסר 469. מס' לעילראה
 רש-י. בשם בתוספות מובאהלעז

 רוקדתספינה צד: נזנחות2030
 סירונת cojetקויי"ט

 מעניינים פרסים כאן נותן רש-י 343. מס' לעילראה
 "ספינה מכונה היא ציור(: )ואפילו הסירונת צורתעל

 על-פני מרחשת והיא חד שקרינה* מפנירוקדת'.
המים.

 חוד אח המהווה הארוכה הקורה הוא ה"קרין".
 מלמטה.המסינה

סניפק
קלשונים

מענל
 קשת גלגל,מעגל,

 צד: מנחות2031
 forchesפורקי"ש

 צד: מנחות2032
 cercleצירקל"א

דולבקי צו: מנחות2033
 מתקפל כיסא faldestolפלדישטו"ל
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 קא. מנהות2034
 10[10טייל"א

 675. מס' לעילראה

 קז. מנחות2035
 plateפלט"א

 1438. מס' לעילראה

 קז. מנחות2036
 mochierמוקיי"ר

 330. מס' לעילראה

ירוק
 בעין )כתםתבלול

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

נסמא
מטיל

מחטטץ
 )נר(למחוט

 "להיכשל". בהוראת זה בלעז משתמש רש"י כ"ג(ג',
 בפירוש כסו "עף" פישל אותו תרגום לשםאבל

 את לשיטתו, בניגוד מביא, )בלום-הייםשלפנינו.
 להביא בסקוס אותה, מסרט שהלעז כמלה."נוקף"
 את המקדים כשא, של הסברו שהוא "נוגף".את

 d~nPW התלמהית למלההלעז,

מברז ח. חולין2041
נוקב pointפוינ"ט

קשה ה: חולין2042
מחוספס aspreאשפר"א

 118-117(. )ע' ב' ב*נדהיסר'

קרום ח: חולין2043
קרום 0אם(טייל"א

 ובעיקר "אריג" בהוראת תכופות משניע זהלעז
 הראשונה בהופעתו כמו כאן, "תבלול-.בהוראת
 האחרות הופעותיו בשני וכמו 19( מס')לעיל

 חלקים בץ החוצץ - "קסם" הוראתו חולץ,שבמסכת
 הגוף. שלפניסים

 : ח חולין2044
 flancsפלנק"ש

 477,. מס, לפיללץ

 ט. חולין2045
 manierמניי"ר

נקבים ט. חולין2046
חזר crotקרו"ט
 )מערה(. 0((0[8 היום של בצרפתית crypta.מיוינית

 כדברי פועל כאן למצוא יותר לי נראה היהאולם
 רוצה הוא כלומר נקביס...", לשק "מנקר.רש"י:
 עם אותו קושר ורק "מנקר" הדה"מ אתלהסביר
 המלה את לזהות יש אולי כך, ואם "נקבים".המושג

 הוראותיו ישבץ crever הפועל של צורהעם
 )קרייוי"ט(, criewet נסתר ההווה למשל"לנקוב"(,

 בלונדהיים. של לפתרונו יותר נוטות הגרסאותאבל

חולין

דקוריא ד. חלץ2037
 )שעליו חוטחבל, restריש"ט

 ציפדריםנתלו
שחוטות(

 restis מהלטינית נגזרת rcs ,reI, גם הכתובההמלה,

 לפעמים יוחסה זו סלה משפחת אך חוט(.)חבל,
 טלכודת(. )רשת, retis המלה למשפחתבטעות

אלונתית
שיקף

)חבטינהו%חבט[
 לזרותלנפות,

נונף
 מכה לקבל להיתקל, י8ק890אצופי"ר

 על רש"י כפירוש 49-[5(. )ע' כ' בלונדהייםר'
 משלי י"ב; צ"א, תהילים ט"ז: י"ג. ,ירמיהוהמקרא

כסלים
 )השריריםכסלים
 הירך שלהפנימיים
 לכליה(סמור

ממשמש
 בידיים לטפללמשמש,

 ד. חולין2038
 poisonפוישו"ן

 61. מס' לעילראה

 ז: חולין2039
 waner rvanerlוני"ר

 ז: חולין2040
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פלי יא. חולין2047 לבקוע kndreפינדר"א
 ז~תאק, אחרת מלה היא פרטי"ר שבדפוסיםהגרסה

 "להפסיד". קרובה:שמשמעותה

 יא. חולין2048
 hancheהנק"א

 יב: חולין2049
 glantגלנ"ט
 912. מס' לעילראה

 יג. חולין2050
 cogonsקוצונ"ש

 סו: חולין2051
 sarpeשרפ"א

 895. מס' לעילראה

 קצירמגל טו: חולין2052
פלציל"א

~lcde 
חרמש [ס1ע(141[

מצירה טו: חולין2053
משור sere lserreIשיר"א

 808. מס' לעילראה

2054

 תו"
מוכני טו:

כננת( )שלציר תז10טור"ן

גועל טו: חולין2055
בורג 111י[ wizוי"ץ
 יק "ולשק "במוכני": ברה"מ טוסיף מכתבי-הידאחד
 והוא היום[ של בעברית "סכונה" ןטחאאם14ח,הוא
 והמוי שלו יד[ שבית צ"ל: ]כנראה יד בית שלסכץ
 בתוך ונכנס ר"ץ[ h~sl ור"ן שקורין גלגלכטק
 הגלגול". ידי על ממט ויוצא הקתא[ זצ"ל:חקחא

 דוגמאסימוכא טז: חולין2056
 )צמח( ~ריך lescheלימק"א

 773 מס' לונילראה

דג טז: חקין2057
 צלולבהיר, (טוםקלי"ר
 956. מס' לעילראה

מראה טז: חולין2058
ראי זנ60"ז1תומירידוי"ר

כתלי יז. חולין2059
 חזיר שומן חתיכות baconsבקונ"ש

מסוכסכת ט: חולין2060
 לבלבל לסבך, ennaeskrאינמישלי"ר

 היא הפגימה צורת לפי מגוסה: בסכק מדוברבאן
 או עוקצים, שני בעלת כלומר "אתרת", להיותיגולה
 ואז בלבד, אחד עוקץ בעלת כלומר "מסוכסכת",רק

 לתוכו. ונכנסת בבשר מסתבכתהסכק

מחליש ט: חולין2061
 סדק 1"ץ8100אטינביש"ט

 הכשר הבשר: בקריעת הפעולה של הראשץ החלקזהו
 ב' בלונדהתם ר מקום. באותו דק נעשה וכאילונתפס
 טביא, שרש"י הדוגמאות, לפי 120-119(.)ע'

 ה"החשלה" "מחליש": ולא "מחשיל" שגרסמסהבר,
 בסטיתו, המתכת את המחשיל הנפח, עבודתהיא

 לחוקה. מנת על אותה סדקכלומר

מאסאם יז: חולין2062
 שיבולת( )של זיף aresteארישט"א

 110(. )ע' ב' ב14רהיסר

 לסאסאה דמיא דה"מ יז: חולין2063
 מחוספס aspreאשפר"א

 2042 מס' לעילראה

תחגור יח. חולין2064
להתעכב aresterארישטי"ר

 1ג 10 )ע' ב' בלתדהיימר'

מוק הא4"עצם_.

אלת
בלט

כסמה
זיפיות

תגליף
 מזמרהמגץ
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אקל כא. חלין 2071קאטא יח: חלץ2065  חלל הפירה, chevedure קיבמיר"אקסדה helmeהילם"א
 הקבה, מעל כקסתי הנראית לבלוטת-ר,וע-סהגתפ;
 מפני "קולסתי", במלה בודשווז משתנחש רש-יאבל

 לשוףדצ"מ כה. ~יליז2072 קולטיה, כמו למעלה פססה טתהדדתשבאלחשה
שחמד

 ם-
 )צמח( שבטבט aspreleאשפריל"א בו. לכהיב

 להעביר העם, של זכוכית נייר כמו ירטש.הצמח
 בלוגדה-םב..ע'119-118(.חספוס,ר דכובצא בחחהש דה"פ יח: חולץ2066

חדזת aguisonאטישו"ן
אוח כה. חולין2073 )מס' הקוהם הלל אחרי קודאים סכסכי-הידבאהד
 כלי( )של ידיתאומי anseאמן"א -ואוחושיפוענקראכונעשיפף.חקזדשפף2065(:

 )ה:[ בכתומת אתמהס1 שאנו בהע"י1.ימישו-1
שופיתן כה: חולין*207 בלי"זד. אטיוד פדח-ם. כיודות משאיםראשות
 קוראים: אחרככיב-יד

פצירה limeלינו"א שפוע נקרא שיפוע "ואווי
 זה כלע"ז". 1![ אגול"ק חדוד שפיו כלומרכעכע
2075 2065. בסס' שכתבור מה אתטענכם

 ח"
גרי כה:

)בפ1מפחה( דכשעא בחודא דה"מ יח: חולין2067 לרסקלגרוד, gratuisierגרסוישיי"רן  DDi' .)*98' לר של טליתורחד agudאגו"ד
 2066 מס' לעילראה

 כה: חולין2076חרסי יח: חולין2068
 neelניאי"לבלוטות glanzגלנ"ץ
 45נ1. מס לעראה בכל התריס. בכלהשת כאן מדובר 932. מס' לעילראה

 -כלחט, היתה הוראתו עתה ער הלעזהופע"

2077 2098, הס' ולהלן פה ואילו האלק(. ,סי-בלתדם-

 ח"
~orn כה:

פסיש martel למרטי תקרא הפרשה המפוגש בגוף יאיבר בליווחטרדתו
 בדפוסים.חסר הית(. של כעברית גם לבלוט דמיונו שם עלכך

 בתלמוח. האלה הסקוטות עלבהסתמך
2078

 ח"
 לצופות פרט דה"פ כה:

מבלק יט. חולץ2069
 שרטמץ "10ח8 יפו

 ז לגזרים "רוע decharonicrדיקרוניי"ר
Ikiccitaro~inicrl.4" נ." "" ן.י, 

 מ חיג :7:-ום:
 מים( בך)שמתערער המקופת. שאר בכל רקימתר-ו,

עינא כח. חולין0או(12 ערש tcinic IteigneIטייני"א בתיםעיקרי כ: תולע2070 חורים crotקרו"ט
לב8 בה. חולין2081 רבים, צורת להיות יכולה 6א(2. מס' לעילראה  **6. מס' לעילראה 2)9י. סס',לעיל אדוםעור parcheפה"8 ("8[8 בעניץ שראינו כפי הסופית, ה-5 תסרקלסרות
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ח"
 155הלצים

2082

 ח"
 ל:

 feltredפילטרי"ד

 לא. חולץ2083
מינצייזי"ש
mincie(ies

 בבדהצר לח: חולץ*208
סרעפת ebresאיברי"ש

דא"
 סי ~הק 7*18 פס' 80, טנו יי. מס. לעיר

 עףש איבדיש, היא הנרמה כתבי-יד  בשני00!2.
 א. l~patal )פ-חצית ebdesI איכרי-ש אולי אותה"רדא

 אינה שהמלה ומאחר ושוףן(. )מאיברי-כבדים-
 לששר, מותר מרש-י. אלא אחר ממקורמוכרת

 hepari) )קעית באסת-נחבא מייצגות ב1י-ששהןורוח
 הסופיהע ל-$ אשר יחסת-סחשא. בדלי-תוהצורות
 למלים נחיתך משאוג לבחלה תוספת היאאולי

 ומילוט 53-*5( )ע' פ; בלונדההם ר' ב-85.הלסימות
 oa) .)*67~ לףשל

המפס מב. חולין2085
 השלישי )החלק המסס ו1סקח"סצינפח"ל

 מעלי-הגירה(בקיבת
 160. מס' לעילראה

כרס מב. חולין2086
 בהוראה )כאןבטן panceפנצ"א

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן ד ש א רה

מעלי-הגירה(

נץ מב. חולין2087
 נץ esparwier lesparvierlאישפרףי"ר

נס מב. חולין2088
 גדולנץ ostoirאח8טף"ר
 לפח" 8. הערי: גרסת [00ח8. היום: שלבצרפתית
 אשטו"ר האהשלקית הסלה לפנינו יש אחדבכתב-יד
.astor786(. ,מס' לר של מילונו ר 

 מב: חולין2089
 jSno1Iחנף"ל

 מב: חולין2090
 demaciedeדימצייד"א

 החשפעה שבדפוסיםוטרסה
 (. 1217 מס' לעיל ראה דקות. לחתיכות)חתוכה

 עבקרופ מב: חולין2091
 המכסה מהצפק חלק tenpeneטינפינ"א

 הכרסאת
 שמקורה לשער. אפשר מהסילונים. וסדרתהמלה

מהגזרי
 כמו להסעיר( ~סתום, סאפ- הפרנקי

 מם tapinois )להיחבא(, tapir 50 היום שלבצרפתית
 tampon שמטגן - הגוחן מדומהו או)בחשאי(,
 כי )תוף(. tympanon סדיעית אולי או -)סעפה(
 מס' להק ראה לתוף. דומה צורה בעל הזההעש

.2092

כרס מב: חולין2092
 בהוראה )כאןבטן panceפנצ"א

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן 1 ש א רה

מעלי-הגירה(
 במקום גם pance גורס 1786 ומס' במילונולף

tcnpcneמכחדי-היד. אחד לפי !209(, מס' ולעיל 

גפדא מג. חולין2093
 מקווץ( )אח מתכוץ retreitריטריי'.ט
Iretraitl

מתקשה מג: חולין2094
 נוקווהקשה, reidesריידי"ש

 אינה חשם, פה שראינו כפי נ-5, המסתיימתצורה
 למצוא יותר סביר היה אולם ויכף, צורתבהכרח
 5.,כמו בליצורה

~ler' 
.tenvc .iasprc 

כפץ מג: חולין2095
 מ~ווץ( )או: מתכווץ rctrcitריטריי"ט

 ן 84ט8[ן

פפשן
 כמו פרענקמספד,

 ועד נימישמודבקים

תיפרמי
 מרוסקותמקוצצות,

ארשתה
ערך

נחבסה
 כתחתההתמה,
 deminciedeמדגילה
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חליפ מה. חולין2096
 להיצמד,להידבק, solderשולדי"ר

להיסתם
 1907. 1356. 169, 113, מס' לעיל שונים במובניםר

 )ולדבק( se ש"י הטלית מתחילה כאן שהיתהיתכן.
 (. עצמו""את

צלעות מה. חולין2097
 הצלעותקלשך forceleפורציל"א

 )ד' הראשונות הצלעות שתי של ההתפלגותהוא

 680(. מס' לעיל שווה, לא אם קרובה,במשסעות

פולץ מה: חולין2098
בלוטות glanzגלנ"ץ
 מדובר לא שכאן אלא 2068, ומס' 932 מס' לעילראה

 ביתרת-המוח. הנראה כפי אלאבבלוטת-התריס.

טרשה מה: חולין2099
 מונחתתמכה מצייד"אקוליד"א
maciedecolc~c 

 לפחות אחד בכתב-יד ברורה. לא רש"יכוונת
 והוראתה מופיעה השנייה המלה רקובדפוסים,
 הכותל כנגד ראשו, הטטיח איש על ומדובר"מוכית"

 מה להבין, קשה "מוכית"(. וגולגולתו כדומה,או
 "צוואר", col )מלשון הראשונה המלהמוסיפה

 כך אחר אבל הצוואר" על "סכה הסקוריומובנה
 המלים שחי בץ פסיק מטיל גלונדהים סתם(."מכה"
 את פותר אינו זה אף אך נוזפים, שמות הןכאילו
הבעיה.

 הכבדיותרת סו. חולין2100
 סרעפת ebresאיברי"ש

 כתבי-היד שני באותם "4 2084( ימס, לעילכמו
 שם. ר' eMes. איבדי"ש( זקרי: איבד"שהגרסה

 "ידמי מו. תבלין2101
 רזהדק, tenveטינב"א

גדפא מו: חולין2102
גוצה סחזט1קפלומ"א

 372. מס' לעילראה

טשיכלהא מו: חולין2103
 conjeקוני"א

~congeI 

גיגית
 09*1( מס' )לעיל conches בצורה גם מופיעההמלה

 ר )באדמה(". שקעים "בורות, של ק14בהבהוראה
 המשוער. מוצאה עלשם

מתקשה מו: חולין2104
 נוקשהקשה, reidesרימץ"ש

 *209. מס' לעילראה

 מו: חולין2105
 sancterude אשנקטירוד"

 682. מס' לעילראה

 מו: חול,ן2106
 crostesקרושטי"ש

 מו: חולין2107
 malanzמלנ"ץ

 5. מס' לעילראה

 מו: חדלין2108
 tajesטיי"ש

 עבמשקה... מו: חולין2109
 ליחה gleire lglairelגלייר"א

כוחלא מז: חולין2110
תכלת lazurלזו"ר

 במקור קיימת הלמ"ד arur. היום שלבצרפתית
 דרך לאירופה שהגיע טובה(. אבן של ושםהפרסי

 ה-1 נחשבה הרומניות השפות בכל אולםהערבית.

 והושמטה. היידועלסימן

האהמה
 דםרווית

גילתי
 )בעור,גלדים
 פצעים(אחרי

מכות
פצעים

אוסמי
כתמים
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אדומה מז: חולין2111
 דםרווית sancterudeשנקטירוד"א

 2ח6. מס' לעילראה

 ככשותאדה"מ מז: חולין2112
 )קורסם?( כרכום croeקרוא"ה

 י0(ט קרו"יאו
 ובדפוס כהבי-היד בכל מצף אבל ברסוסינו.חסר

 הצורות - כעשבים". "ולא המלים אחריסונצינו,
croeהמקובלת הצורה לעומת חריגות הן ו-סיט 
 התלמוד בפירוש מקומות באחד-עשר המופיעה08יט,
 אחר ובמקום הרשב"ם. סאת אחת ופעם רש'.ישל

 גם ויש כתבי-יד(. בשני בספק. י0,ט. גם לקרואאפשר
 להלן גם ר' אולם ועודו. DD) 643' 0(ט קר"והצורה
 2114.מס'

 מז: חולין2113
 חסות!60הומלו"ן

 370. מס' לעילראה

 ככשותאדה"מ מז: חולין2114
 )קורטם?( כרכום 708(קרו"ג
 י0(ט קרו"יאו
 הקושי את גם לצין יש אך 2[21. מס' לעילראה

 וההוא הנדק, הירוק שהצבע האומר, רה"י,בפירוש
 אלא כלע"ז קרו"י כעשבים "לא הוא לטרפות,סימן

 וכל כרמם... מוריקא כמראה או כשותא...כמראה
 הקרו"ג שצבע יוצא, סבאן . ירוק" נקרא קררגסרתה

 )סימא(, הירוקים הצבעים כל של כללית דוגמההס

 - הקח"י של זה צבעים, גוני שני קימיםחתוכו
 כרכום" "סוריקא של תה - לטרפות סימןשאינו

 הוא כרכום" "מוריקא והרי לטרפות. סימן כןשהוא

 1"כורכמא"[ 391 מס' לעיל למשל ,ר' קרו"ג כןגם
 להסיק, יש מכאן 1"מוריקא"[(. ועוד 1294וטס'

 קים ובתוכם צמחים של סוג הוא crog הנראהשכפי
 ט0זם. croi, והזן ,"מוריקא"( 08(ט orientetהזן

 שונה.שצבעם

מוטלא מז: חולין2115
 מזוהם( )פצע כווייה cuitureקויטור"א

 מז: חולין2116
 ,טחז0[קפלומי"ר

 06,(. מס' לעילראה

 מז: חולין2117
 בלניי"ישטיי"ש
blanjcstaJcs 
 סעו כנראה בלע"ז". "סיי"ש רק:בדפוסים
 במקום בלע"ז וקראו ריהטא לפוםהמעתיקים
בלניי"ש.

שלפוחית מח. חולין2118
ךסם ~madriמדרי"ץ

צמחתן מח. חולין2119
פצעים malanzמלנ"ץ
 5. מס' לעילראה

התליע מח. הדלין2120
 )?(תולעים [ [ -רולב"ש

 הלשק: בזה אחד בכתב-יד רק ונו'צף בדפוסים,חסר
 התליע סביבות 2119( מס' לעיל ,ו- מלנ"ל"צמחין.
 מפרש שרפ"י המלה. בלע"ז...". רולב"שהכבד
 חיא הצרפתית הסלה אך פועל, היא זה, בלעזאותה
 כי מתאימה, מלה שום מצאנו לא עצם. שםבהכרח
 )עקרית Milk הגרמני אעצם שם : רחוקה העשרהאם
 המערבית באשכנז היהתים אח ששימש קרצית(,או

 לסלוח שחיבים כמעט. הבטתי-נראיט החרקיםלציץ
 הלעז את לקרוא יש כך. ואם המאכל חומרי אתמהם

מילבי"ש
_(milves 

 י 323, )מס' בסילונו לוי ר' אולם
 כמשמעות dolve המלה את מביא למאמרו( ציוןשם

 מכחישות הסובל כבש של בכבדו הנמצאת"תולעת
 שלח הלעז אח לקרוא אפשר כן ואםמימית".
 גם בלונדינים של עזבונו בנירות dolves.דולבי"ש

 "תולעי-מעתם שפירושה מלה, '1ה בעניין מביאהוא
 המדרקח הצורה אח לציין בלי אכל שונים".מסוגים
 הצרפתית. המלהשל

חלי87 )מח. חולין2121
 חריףדק, טיחט(טינב"א

קומא
 למשוחלכסות,

בעופרת

 חיוורישורייקי
 לבניםכתמים

כשותא
כשות
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הלעדם

 בדה"ם כתבי-קי, כבשלחפה ומצף בדפוסים.חסר
 פומיה"."דחל"ם

 מח. חולץ2122
 malanzמלנ"ל

 5. מס' לעילראה

 מח: חולין2123
 reidesריידי"ש

 2094. מס' לעילראה

 מח: חולין2124
אינטריי"ל
entreilIcnirailI 

 מח: חולין2125
 pointeפוינט"א

 מט. חולין2126
 panceפנצ"א

 מט. חולין2127
 doblonדובלו"ן

 162. טס' לעילראה

 מט: חמין2128
 teileטייל"א

 הקשתאמצע נ. חולין2130
 המרוחק )המקום שיא [ ן festeפזצט"א

 בקשת, מהמיתרביותר
 מהווית( הקיבהשצורת

 חול ההסבר אח הולם פהרתי בלתדהחם. פענחולא
 בכהב- תכתבי-היד. ואחד הדפוסים גרסת ואתרש"י
 חסר(, הוא )כשלחכה מצף הלעז  שבו השני,היד

 כלומר rorcea לקרוא אחי 1"ש סורציט"א,הגרסה
 הקשת. עקומת של ההתפלגות מקום בהוראתמזלג

 דמעייאזהרקא נ. הולין2131
 ליח" gleire Iglairelגלחר"א
חלהח~ת נ. חולין2132

פי-הטבעת tabahieטבחיא"ה
 95. מס' לעילראה

 האליהעצמות נ. חולין2133
 מותנתם hanchesהנקי"ש

 ריבימניא נ: חולין2134
 עיוור מעי בודי"ל אקרישטני"

bodelcrestanje 
bodel][crestang~ 
 ועם )כרס( bedaine עם קשורה )סעי( bodelהמלה

boudinיכול 1 העם של בצרפהיח מסולא( )סעי 
 -בסד מהעידית נגזרות האלה הסלים שכללהיות,
 מלשה משתה הוא crestanje הערבית?(.)דרך
crEte,לפי המשצד, "הסעי ובנן: רכס(. )פסגה 
 591(, )מס' לף של מילונו ר' הזה. האיברצורת

 קוראים אחד בכ" crestanie (cresthnie?)הגורס
 crestanje) .)6068 קרישטנתאבחץ"ל

 דיגישיא נ: הולין2135
 עיוור מעי שציליי"רבודי"ל
sacelier]ט%1א] 

 tbodet לגבי *213. במס' כמו איבר לאותו אחרסורח
 שקיות", -של דהום תואר הוא sacelier שם.ר

 העיוור המעי תיאור זה גם שקיות", של -מעיכלומר
 591(. )מס' לוי של מילונו ר' צורתו.לסי

צמחץ
פצעים

קשה
 נוקשהקשה,

שתא
 מעייםשומן

)חודה%חוד[
חוד

כרס
 בהוראה )כאןבטן

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן 1 ש א רה

מעלי-הגירה(

 הכוסות waעובי
 שומן של קפלפימה,

 הקרב ששעלחלב
קרום

 הכוונה 2235( )מס'ההלן
 לאכילה אסור שהוא הבטן, שבכותלי שומני,לקרום
 כ-ב-כ"ה(. ר'.)תקרא

כרכשא מט: הולין2129
פי-הטבעת tababieטבחיא"ה

 95. מס' לעילראה
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 ריביסניא נ: חולין2136
 בהוראה )כאןבטן panceפנצ"א

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן ו ש א רה

מעלי-הגירה(
 פירוש זהו עברי. כיידוע "הפנצ"א" כתובבכהבי-היד

 הקודמים הלעזים כששני תלמודי. ביטוי לאותושונה
 ענין. לאותו שונים מונחים היו [12 5-2134)1מס'

איסתומכא נ: חולין2137
 )?( הקיבהפי vstomacאישטומ"ק

Icstonlaqucl
 ברור כי לסמוך. אי-אפשר שבסקורות הלעז כתיבעל

 המתפושת, הארמית המלה מכתיב שהושפעהוא,

 גם הושאלה אשר יוונית, מלה אותה בדיוקשהיא
 מציאות אולי זאת עם רומניות. בשפות גםבארמית
 וכיו-ב( 1איססומכ"א שלסנינו הגרסאות בכלהכ"ף
 )ר 9 של ל"עתיק כ"ף של נדיר שימוש עלמורה

 דברי קרא(. יוסף ר של איוב על בפירושהלעזים
 מהו" יודע ואיני איססומכ"א שמעתי "אנירפ"י:

 המלה בין המילוני הדמיק תפקיד עלמצביעים
 נסה ראינז שכבר כפי הלע"ז. זכיןהסתפדשת
 קיבה. estomac פירוש היום של בצרפתיתמעמים.
 של או הקיבה )של "פתח פירושו היווני המקוראבל
 )מה(. stoma מלשק stomachos - אחר("איבר

 עבקרום
 מהצפקחלק
 הכרס אתהמכסה

כרס
 בהוראה )כאןבטן

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת 71 ש א רה

מעלי-הגירה(

 הכופות ביתעובי
 שומן של כפלפימה,

 אצלו המופיע סוגיינתו של בציטוט ברי"ף, רקמצר
 סאת באמת שהוא "רש"י", מירוש בתוך סו:,בב"ב

 הוספה אינו שם הלעז אם רב. ספק ישהרשב"ם.

 . ?lb מס' לעיל ראהמאוחרת.

הוגלד נא. חולין2141
קרם crostaקרושט"א

 להביא נוהג אינו רש"י כי מסליא. הלעז של זהפענוח
 בלבד. הפועל שם את למסור אם כי הפועל, צורתאת

 קרושטי"ר כתוב אחד בכתב-יד לפחותואמנם
.croster

 נא. חולין2142
 פקחתן(קרנפ"א

 . 1327 מס' לעילראה

 נא: חולין2143
התייפחויות, pleinaresפליינדרי"ש
plaindreslגניחות ן 

חבוט נא: חולין2144
 נפוט( )]פשתן[מוכה batudבטו"ד

 155(. )מס' לף של ומילונו ( 26, וע' ב' כלונדהייםר'

בפיץ נא: חולין2145
 מנוקה( ))פשתן[ מנוער escosאישקו"ש

 . 1 5ח5 מס' לעילראה

 נא: חולין2146
 popedesפופידי"ש

 . 1476 מס' לעילראה

 נא: חולין2147
 [[1טי"ל

טפוף נא: חולין2148
 רפה, באופןערוך fislesפישלי"ש

 צפיפותללא
 חסר בטקצת. שונה בהוראה 1966. מס' לעילראה

בדפוסים.

שיגרונם
 התכווצותעווית,

שרירים

)גניחותיהעגביחות[

 נ: חולין2138
 tenpeneטינפינ"א

 2091. מס' לעילראה

 נ: חולק2139
 panceפנצ"א

 נ: חולין2140
 doblonדובלו"ן

וניזרי
 פשתןאגודות

 תאתישח
 )עץ(טיליה
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תיבנא נב. חולין2149
 המשמש )בעיקר קש estreimאישטריי"ם
lestraimI  הבהמות( למרבץ

 א2:. מס' לעילראה

חימצי נב. אולין2150
אפונות peselsפישיל"ש

 עם העבריות האותיות דמינן על להעיר מקוםיש
 פיישול"ש שלהאותיות

~cisols 
 531(. מס' ולעיל

 (. -165 64[ וע' ב' כלונדהיים ר' שעועית.שפירושו

היפצי נב. חולין[215
המצות cedresצידרי"ש
 רשיי של להבחנה התייחסה יא היום שלהעברית
 clcer, ,לטינית: ל-cedrc חמצה השם את נקבעהבאן,

 לפי כי דווקא. גוטק( cillcilc ימינו. שלצרסתית
 ר' 2150(. מס' לעיל ,ר' -חימצי- הן אפרותרש"י

 41-137[1. כ',ע'בלונדהיים

 נב. חולין2152
 gludגלו"ד

 נב. חולין2153
 demaciedeדימצייד"א

 2090. מס' לעילראה

 נב: חולין2154
 martrineמרטרינ"א

 נב: חולין2155
 poteפוט"א

 נג: חולין2156
 sancterudשנקטירו"ד

1Isancterud'l 
 682. מס' לעילראה

 נד. חולין2157
 espaldonאישפלדו"ן

 689. מס' לעילראה

 נד. חלק2158
 madrizמדרי"ץ

 נד: חולין2159
 hancheהנק"א

 נו: חולין2160
 jabeיב"א
 . בדפוסיםחסר

 נו: חולין2161
 plumesפלומי"ש

 372. מס' לעילראה

 נו: חולין2162
 molseמולש"א

 נז. חולין2163
 pointureפוינטור"א

 1813, 1723, 1147, מס' )לעיל הקודמותבהופעותיה

 "דקירה". המלה: משסעות OD ,)2458' להקוכן

 הכבדץצומת נז. חולין2164
 יצטק estreintאישטרהנ"ט

 כתבי-יד שבכמה הגרסה לפי 638. מס' לעילראה
 estreinte אישסריינט"א לקרוא אפשרובדפוסים
 צמיתה(. )צימוק, שם-עצם בזהלראות

שיחלא
ביצים( )שלהטלה

בקא
יתחר

אם
הם

 חא*אעצם
מותן

זפק
זפק

)כנפיה%פנפים[
נרזות

נוצה
פלומה

ניקוב
 נימור,ניקוד,

נימחק
דבוק

 חזקדבק

נאבסה
 כתחתההלומה,

נמריא
 ןיקסמור,

)סחופיה%סחוף[
כף-רגל

האדים
רוף-דם

 דיכאבפא
 השכםעצם

 נח. חולין2165
 posteפושט"א

 נח: חוליןמ216
 cinceleצינציל"א

אימרא נח: חולין2167
 להתנהג להתפרע,אינשלביי"ר
ensalvajirלהיות ת, ד א ר פב 

lensalvagirlברוגז
 420(. )מס' לף של מלתיר
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קורנס נח: חולין2168
פטיש martelמרטי"ל

 דעו*סנ*א נח: חולץ2169
 עיוורמעי בודי"לקרישטני"א

ftwel crestanje 
 11Icrestangeס606

 כה"י ברוב הפיך הסדר כאן *213. מס' לעילראה
 crestanje .(bodel קרישותי-א)כורי-ל

 נח: חולץ2170
 lazreלזר"א
 65*. מס' לעילראה

 נח: חולין2171
 tore אטור"

 נט. חולין72!2
 toreטור"א

 נט. חולין2173
איו4קלפחשו"ן
eschalfeison
leschalfaisonl

 נט. חולין2174
 caprierקפריי"ר

 . 389 מס' לעילראה

 נט. חולין2175
 jencives שיינציבי"

עוקץ נט. חלין2176
מותו hancheהלס"א

חרוקות נט: חקין2177
משוננות crenedesקרינת-"ש

 256(. )מס' לף של ספוגור,

פפרפלוח נט: חולץ2178
 מפוצלות שסועות,פויקיידי"ש
forchiedes

שבי נט: חולין2179
 יטל-סלע אקח esteinbocא"ססינבו"ק
lestainbocl

 **9. טס' לעילראה

2180

 ח"
קידש נט:

יחמור !ח(68ן deinדיי"ן
 הוא, "קרן"( keras. מיוומת )אולי שהקרשסכיהן

 לקחא מצפים היד אחת, קרן בעל סוגיתם,לפי
 אגדית, חיה )-חדקרן"(, unicorne רש-יאצל

 רש"י אבל נקיומה. טאמידם היזשביסי-הנינים
 קרנים... שתי בעלת שהיא מציה, חיה של בשםנוקב

טסתוריתא' ס. חולין2181
 )מתקןמסתוריתדישבולטויר"ש
desvoltoirsפקעות(להתרת 

 786(. )מס' לף של כמילונו ען 2183. מס' להלןר

 את מכתבי-היד אחד של החריגה בגרסה דההלף
 הישאלה משמעות, ובאותה hasple הספל"אהטלה

 ה-5 כאן גם Haspel). מהגרמנית עתיקהבצרפתית

 )ר הנושא ביחס ליחיד סימן הנראה כפי היאהסטית
 932(. טס'לעיל

דבללי ס. חולין2182
 פקעותאישקניא"ש
esciniesן IescagnesI ) 
 בחר, לא המלה סקור icagne. חדישהבצרפתית

 להתיר המתקנים כי בלטינית(, (canna מ"קנה"אולי
 טאוחרת מלטינית או מקנים, 8,9יים היופקעות

scamnium.)ההתרה. מתקן שם על כן גם )ספסל 

 דולליסתר ס. חולין2183
 פקעות להתיר לסתור,דישבוידיי"ר
desvuidier

 רש-י אצל למצוא הדעת על מתקבל שהיהלמרות
 2181( סם' )לעיל ל-מסתוריתא- מקבילותמלים

 הקרובים האלה, הלעזים שני בין יש%-סתר-.

חויתית
חלתית

חוטא
 ארסי( )צמחהדוב חונק-אקוניטת'

מרירתך
 חונק-אקוניטון,

 ארסי( )צמההדוב

קדחת
 )כלומר:התחממות

 קדחת(חום,

צלף
שיח-4לף

חנפיו
חניכיים
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 הגירסאות בכל מצףה )הסי"ת הבדליםבאותיותיהט,
 2183(, מס' מגרסאות באחת אף ולא 1א21 מס'של

 הראשק משותף. מוצא להן לייחס טאפשריםשאינם
 vuide מלשת והשני ,לסובב( voltrer מלשוןהוא

)ריק(.

נליסשרי נ(: חולין*218
קזזת bersedorבירשידו"ר

 להם היו כי )עריסה(, berceau כמו מתא מאותואיי
 העריסות. כקליעת קליעתן שמעשה נמי. שלמטרות

 ור זו. לדעה המתעד 26)-27נ(. )ע' כ' בלונרהייםר'

 )מס' לף של במילונו הביביליזגרפהם הזמוניםאח

.)106

 ס: חולין2185
 cranpeקרנפ"א

 . 1 327 מס' לעילראה

 סב. חולין2186
 estornelאישטורני"ל

 סב. חולין2187
 arondeleארונדיל"א

 292. מס' לעילראה

 סב. חולין2188
 00ת(קוא"ה

 היום(. של בצרטתית ~choucas לזרזיר הדומהעוף

 מימי-הביניים, אחרים צרפתיים במקורותואולם.

 ר' תנשמת. )כוס. chouet(e עם מזוהה 00ה0השם

 8[2(.לעילמס'

מסרט סב. הדלין2189
לסרוסאישגרטיניי"ר
csgratinicrlesgratignicrl 

חלפי סב: חולין2190
סרפדים ortiesאורטיא"ש

 סג. חולין2191
 שלוי"אפאו"ן

salwajeה80ק 
salvagel,ח0פק 

 635. מס. לעילראה

 סג. חולין2192
צואיט"א

~uete מס'א21. לעילראה 

 סג. הילין2193
 talpeטלפ"א

 . 74 מס' לעילראה

קיפוף סג. חולין2194
צואיט"א

~uete 
 לילי( )עוףכוס

קיפוף סג. חולין2195
 עטלף soriz chalve שורי"ץקלב"א

 843. מס' לעילראה

 סג. חולין2196
 talpeטלפ"א

 74, מס' לעילראה

 סג. חולין2197
 talpeטלפ"א

 74. מס' לעילראה

 סג. חולין2198
 נץ esparwier lesparvierlאישפרויי"ר

כדור סד. חולין2199
 עגולכדור רודונט"אפילוט"א
 0pclote(חסט0ן

 בדפוסים, חסרהתואר

כד סד. חולין2200
שטוח (8וקפל"ט
 הלעז השפעת 1טתוך פלוט"א בטעות כתבובדפוסים
 ארבעה מתוך כתבי-יד בשני ע9נ2(. מס'הקודם,
 שונה. ביחסה סלה אותה plaz. פל-ץ היאהגרסה

רוכיפת
 )תרנגול-טווס-בר

 קטנה?( חישהבר,

 שבסופותבאות
 לילי( )עוףכוס

 שבשרציםבאות
חפרפרת

עהת
 התכווצותעווית,

שרירים

זרזיר
זרזיר

סבונית
סנונית

עורבים
קאק

קיפוף
חפרפרת

קורפדאי
חפרפרת

נץ
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 סד חולין2201
 albumאלבו"ם

 1880. מס' לעילהאה

חלטק סד. חולין2202
 )הביצה(חלמק moiotממו"ל

 1881.ראהלעילמס'

טרופוה סד. חולין2203
 טרופות( )]ביצים[מוכותבטהי"ש
batudes

 2144. מס' לעיל ראה בדפוסים.חסר

סולהנ*ת סו. חולין2204
טונה tonineטונינ"א

הזק סז: חולין2205
זיפיות co~onsקוצונ"ש

כדיסק סז: חולין2206
חמצה cedreצידר"א

 מקורות כמה ולפי הדה"מ לפי 2151. מס' לעילראה
 cedres. צידרי"ש לעיל. כמו לגרוס,מוטב

דרני סז: חולין2207
 זבוב-הסוסים זחלי garbeilesגרביילי"ש
Igarbeillesl' מפוקפק. ומקורה ניירההמלה 

חיפושית סז: חולין2208
חיפושית escharbotא"4קרבו"ט

נדל סז: חולץ2209
 סרבה-רגלים נדל, 8~1קמס0צינפח"ש
lcenpieslמאה במלה: )מלה 

רגלחט(
 מאח הוא אט וספק, כהבי-יד, ובכמה בדפוסיםחסר
רש"י.

 השיב כרכודה"ם ע. חולץ2210
 קבלנת wedile lvedillelהדיל"א
 627. מי לעלת"

 אגידין צומת דה"מ עו. חלץ2211
 )?( העקב עצם cencronצינקרו"ן

 אף- cakaneum, הלפימת של שיבחש הנראהכפי
 גלגולה גם ימי-הבינים של בצרסתית שמצףעל-פי
 caucain.המבעי

 שבח* דפרצידה"ם עו. חולץ2212
 )?( העקב עצם cencronצינקרו"ן

 2211. מס' לעיליאה

 עו: חולין2213
 clersקליר"ש

 956. טס' לעילראה

 עו: חיץ2214
 charpirקרפי"ר

 מס' לעיל ראה מרכיביו. לשני כפול חוס לפוררכאן:
.130

נדמה עז: חולין2215
 בעל משונה, גוף בעלקונטריפיי"ט
contrefeitחריגות תכונות 
IcontrefaitIן 

 פרן חולין2216
א"שטורדישו"ן

 549. מס' לעילראה

וכניבא פה: חולין2217
?ש teinie [teigne]טייני"א

רוחות פו. חולין2218
 רוחות מערבולת estrobeilאישטרוביי"ל

"לבת
 )הביצה(חלבת

דם
 צלוליםבהירים,

נפציע
 או )סיבלפורר
 לחוטיו(אריג

א"שתומא
 מבוכה הלם,עילפק,



הלעדםהוללן אתראו

 בריקוח אלא סתם, ברוחות מגזבר שלאהגחנה,
 א"שטורבח"ל estorbeil היא המקחנלת הגרסהסערה.
 לפי קבע בלונדהיט אבל מכתבי-היד(. באחד גם)כך
 של מילונו ר אותיות. כחילופי הטלה שלפמנוהרוב
 *77(. )מס'לף

מעורת פח. חולין2219
 פשתן שלפסקת aresteארישט"א

 *16. מס' לנילראה

זרמך פח: חוליז2220
 זרתך צהוב, צבע orpimentאורפימינ"ט

 ו-wsenic הארסו, הוא "זרגיך". 355. סס' לעילראה
 אחת. סלה הם היום שלבצרפתית

אפרכסת פט. הולין2221
 משפך אפרכסת, tremuieטרימףא"ה

 חומר מכניסים)שדרכו
 וכדומה(לריחיים

כף פט: חולין2222
 הירך עצם מועל הבשר polpeפולפ"א

פוקעץ צ. חולין2223
להתפוצץ esclaterא"שקלטי"ר

 לפי מסגו. שנפרדו הקרכן, מגוף בחלקיםמדהר

 שיש יתכן, והדפוסים. מכתבי-יד כסהגרסא"
 )מתסוצץ(. esclatant אישקלסנ-סלקרוא

והבקע צ: חולין2224
 להזדעזע להתהפך, estornerצ"וטורני"ר

גפן צ: חולץ2225
גפן-דליות treile ltreillelטרייל"א

 653. מס' לעילראה

נירץ צ: חולין2226
נירים 8*10וליצי"ש

 272. מס' לעילראה

 צ: חיץ2227

 Narboneנרבונ"א

 נערות "...ויאוה, קורסים: אחד בכתב-ידרק
 שההיא להמח. "ש נרבוג"א". בני לימוד בההעוסקות
 להצביע שרצה הסעתיקיס, אחד של מאוחרתחשפת
 עיר. באותה האריגים תעש-תעל

נושה צ: חולץ2228
 לשער לחשוד, wspecierשחספיציי"ר

חרה צא: חולין2229
 לזרות לנפות, waner Ivanerlוני"ר

קנוקנות צב. חולין2230
קנוקנות wediles lvedillesIידילי"ש

 627. טס' לעילראה

כפלים צג. חולין2231
כסלים flancsפלנק"ש

 הפנימיים)השרירים
 לכליה( סמוך הירךשל

 -מלב דה"מ בסוף מכתבי-ויד כאחד רק מופרערלעז
 הפסטר. לא "והטובע כדלקמן: אותו", חופהשהבשר
 להסביר כנראה בא והוא בלע]ז[". פלנק"שכסלים
 )ברפוסים; הפירוש שבתחילת -כסלים" המלהאת

 1477. מס' לעץ עין הדוחה(.בשורה

קרב צג. חולין2232
 בהוראה )כאן בטן panceפנצ"א

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן ד ש א רה

מעלי-הגירה(
 כתוב מתניי, דתותי תרבא -האי דה-מבתחלת
 העורפים הלעדם שכל נותיר, מכתבי-הידבאחד
 פנצ"א". -קרב כתב-יד(: באותומצףיס

 ריבואחשתכם
 )עירנרבת

בדרום-צרפת(
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מתנדם
 שבאיזור הבטןחלק
 מימין ת 1 י ל כה

ומשמאל

קרב
 בהוראה )כאןבטן

 החלק שלמיוחדת
 בקיבת ן 1 ש א רה

מעלי-הגירה(
 כר"ה כתבי-היד ברוב מצף הלעז 61[. מס' לעילראה

 הקרב", "בסוף הסלים אחרי הכשות-. וכיח"המסם
 ובדפוסים. אחרים בכהבי-ידוחסר

 הקרב את המכסח הלב צג. חוליןבאחד
 קרום teileטייל"א

 2128. 1מס' 2043 מס' לעילראה

aw צג. חולין2236
מותן hancheהנק"א
 אלא "עצם" המלה את לתרגם בא לאהלעז

 וכלועזית[ שקורץ [מסימת[ "עצםלהשלימה:
הנק"א".

 המתןרשש צג. חולין2237
 שבאיזור הבטןחלק lonbelלונבי"ל

 מימין ת ו י ל כה
ומשמאל

כנהק צג. חולין2238
 המעייםשומן entr~ilאינטריי"ל

 ן 'מזיחת1
 במחצית חסר והלעז, הטוסברת הסלה העניץ,גל

 שאוסרת. תחפת הוא וכנראה ובדפוסים,כתבי-היד

כפלי צג. חולין2239
כסלים 88805פלנק"ש

 הפנימיים)השרירים
 לכליה( סמוך הירךשל

 71*(. טס' **ק

 צג חולין2240
 hancheהנק"א

 צג חולין2241
רווי-דם sancterud דשנקטירו"

Isancterud'I
 682. מס' לעילראה

 צמיתמצמת צג: חולין2242
 9צשק estreintא"סטרתנ"ט

 זו ששיטה להסביר, רש"י כוונת 638. טס' לעילראה
 צרור נשאר והדס הבשר. את מצמקת צליהשל

כהום.

קהילת צג: חולין2243
 )המשמעותעצם-הירךרידונדי"ל
redondet:עגול( חפץ המקורית 

 על הפירוש במקום קוראים. שנהבי-הידנאחד
 כילקסן: אחר פירוש ברפשים, המצף"פנימי"
 בצד דורדהי-ל שקורץ קולית לעצם סמוך-פגמי,
 הראשך שהלעז להניח, ףש [,ן-. פולפרי"ץ 1,[הכשר
 רידונדי"ל. של שיבושהוא

 הכשר)צד( צג: חולין2244
 הגוף, מן חלק polpe~izפולפטץ"ץ

 בשר מלאשהוא
 לגרוס ושריר נראה, 2243(. ,מס' דלעיל ההערהר

 תואר לפנינו שאץ לחשוב, מקום יש הבשר"."בצד
 סלא (chaNu. לכאורה סובר שבלונרהיים כפיהשם,
 כסו הגוף(, של בשרי ,חלק שם-עצם אלאבשר(,

.parlediz,apendiz 

מקולם צה. חולין5*22
 אטליזים meiselesמיישילי"ש

 [ nlaiselesIן

נמל צה: חולין2246
נמל !עסקפור"ט
 היתכן. -פרתתא", הלא שבתלמוד הארמיתהסלה
 האותיות. קרבת על להצביע רעהשרש"י

עוקץ
מותן

אסמיק
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 צה: חולין2247
 restריש"ט

 2037. מס' לעילראה

 צה: חולין -2248
 tabahieטבחיא"ה

 95. מס' לעילראה

 צה: חולין2249
 lemoiselלימההיי"ל
llemoissell

מפעפע צז. חולין2250
 מחלחל חורר, ן 1 )?(...8סז(טריש...)?(

 בלונדינים: של 1026 לסס' זה לעז לצרףאפשר
 608(. מס' עשר למשל )ר' trcstrcstטרישסריש-ט

 בלונדהים בעיני כהבי-היד גרסאות היו כנראהאבל
 מלים בקיום והתחשב זו. ממלה רחוקות מדאייותר
 לף )"כתי"(. -tres בקדומת המתחילותרבות

 trespasser טרישפשי"ר מציע 786( 1סס'במילתו

 הגרסאות. אחת לפי הלאה(,1לעבור

כבש צז: חולין2251
 )בחומץלכביש solcierשולציי"ר

ובתבלינים(
 קימת הף"ו אך salsier. לצורה יותר מצפיםהינו
 )5012(. 981 מס' לעיל ור הגרסאות.בכל

קיפח צז: חולין2252
 שאריות )של משקע fondrileפונדריל"א
Ifon~rilleIבשר( ו 

 יד שולכף צח. חולין2253
 השכם עצם espaldonא"שפלדו"ן

 689. מס' לעילראה

מפעפוען קה: חולין2254
 מתאייד מתעופף, (חפוסץ05אישבולנ"ט

 תה -מרתיח", כלומר (חא,%60ט. לקרוא גםאפשר
 החמים המיט יש"י: של להסבר יותריתאים

 נקבוביותם[ הרחבת 1מתוך העור אתמגמישים
 בקלות. בעוביו נכנסוהלכלוך

 צרדארוה קה. חולין2255
 מבוכה הלם, עילפק,א"8טורדישו"ן
estordison

 549. מס' לעילראה

אופיא קה: חולין2256
 קצף escumeאישקומ"א

 4אא. סס' לעילראה

 קי. חולץ2257
 ortiesאורטיא"ש

 קיא. חולין2258
 estreintאישטריינ"ט

 סימן-שאלה הטיל בלונדהים ח63. מס' לעילראה
 נוסח שלפי מפני הנראה, כפי הלעז. פענוחאחרי

 'estreint, של ההוראות שחו את לקחם קשההפירוש

 הדיודה לח גם אך פעול(, ובינוני הסבילה הצורהלא
 2262. מס' להלן כמוהסוייג

 )חורסיה%חורפא[ קיא: חולין2259
 הריפדת IaigresI 05[08איגרי"ש

 egtis לקרוא צריך אולי 65-63(. ,ע' ב' בלונדייםר
1מליע(.

חרהץ
 חוסחבל,

כרכשא
פי-הטבעת

ק*בורא
 חוט( )שלפקעת

סרפדיםחיי

צומתו
מצומק

 קיב. חולין2260
 sancterudשנקטירו"ד

1Isuncttru~- 
 682. סס' לעילראה

 קיב: חולין2261
 זטו0טקולי"ר

 קיב: חולין2262
 estreintאישטריינ"ט

 ח63. מס' לעילראה

אסמיק
רוף-דם

משפיה
לנזול

קמר
יעשק
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קיפה קכ. חולץ2272 גללניתא מילהא קיג. חולץ)226
 שאריות )של משקע fondrileפונדריל"א )כגון הסלע מלה Jcmc 501 יימ"אשי"ל

1genleI Isel סדומית(מלח 'lfondrilleI בשר( ן
 אי-אפשר בכחני-היד. סצנה שתעה הדפתרם.כרסת

כנשא קיג. חולץ2264 רש"י קמא משסט שבאוהו יתכד לא כילהעמידה,
 שבתלםוך. הארמית הסלה "קיימא", לקרואא"1IentrailI 4 צריך הראשץ הלעו שמקום דפוס, מעות כאןש"4 המעיים שומן entreilא~נטריי"ל להסח. יש 1ה. את מסביר כשזה 4ם. איתןפצמי

 הקדרהיטור קכ. חולץ2273כרישא קיג. חולין2265
tabahicn""1nlt"58ה" בץי* ננו"" 4ם" 

 חלבמי קיד. חולין2266
 קכ- חוליז*227 החלב נסיוב מי-גבינה, mcsgeמ"סג"א

הטתהו
ImesgueIפונדר"אfondre ,ס י מ ה ל להתיך 

לשתות כדי)אוכל,
אותו(סווסא קטז. חולין2267

טווס ת80קפאו"ן
מרטקא קכא. חולץ2275

 במשמעות )כאזקוך jenol יינו"לרחשב קת: חולץ2268
 גיד שלמיוחדתליחה Iglairel סזוסו8נלתר"א

הצוואר( רגליר"א, ןאת לאוכלה -דדך וזפ-י: פירחילשק

 שדכא רוחב, המלה אל להתיחס יכולה אינההסיומת
חרשום קכא. חולץ2276 הבשרי. על קרוביה כשהיא זכרןמנאן

חרטום becבי"ק
קהית קיט. חולין2269

חסרת קכב. חולין2277 ך ר י ה ם ? ע redondelרידונדי"ל
דבשת haldrobeחלדרוב"א ת 1 ע מ ש מ)ה

 216.יאהלעילמס' עגול( חפץהמקורית:

ן ג-ונ,:י י9"2פ"י
 goses גהר-ש הפרס 1786, ומס. לוי של מלתור

 המתחים שד ק-מים היום של בצרסתית)תרמילים(.
nwh קכב- ח2279

LSSStSיגס gousst~ יאמץ נעיד' משמעית נאוחה 
לסאה llaiserdel 4וס5"1ל,קמירך"א

חומס קכב. חולין2280לחה קכ. חולץ2271
 ערוםהמקק limaceלימצ"אליחה gleire Iglairelגלייר"א
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טפילה קכג: חולין2281
טיח plastreפלשטר"א

 (. 66! )ע' ב' במזדהיםר

 זב4 )של מושב קכד. חולין2282
 מתקפל כיסא I'aldestolפלדישטו"ל

 לכל הילר עליו, יושב שהוא מה כל את המסמאזב,
 מתקפל. כיסא עםמקום

 )תיבת(ןתיבה[ קכה: חולין2283
 אוכל לשמירת מזנק mestierמישטיי"ר

 את לפרש מתכוון שרש"י נראה, 155. מס' באחדראה
 כפי סתם, "מגרל" אפילו או מגדל". "תיבתהביסף
 המלה. הופעות ברובשטצף

שקוף קכו. חולין2284
 הפתח, ממסגרתחלק bateilבטח"ל

 חובטת הדלתשעליו
 המלה של זו כהשמעות בץ בלונדהים הבדיל מהמשום
 ומס' 208 מס' לעיל )ר "ענבל" משמעותהובע
 בלונדינים גם ר חבטה. של עניץ היא  שגם אף229(,
 29(. )ע'פ'

קילקלץ קכו: חולין2285
 נפערותקבוצת folcelפולצי"ל

 א-חד לא למה לתמוה, יש דלעיל, 2284 במס'כסו
 שבסס' roacel-1 זה rolcet אחד ערך בתוךבלונדיים

 משי של "פסולת  בסשטעות לעיל. 989! ומס'131
 "קבוצת המושג של הרתכה היא  שגםגולמי",
 .שערות"

ביברי קכז. חולין2286
 )חיות(בונים bevronsביברונ"ש

 הסלה קרבת על להצביע השאר בץ רצהרש"י
 הצרפתית. למלההארמית

עולשים קכח. פולין2287
 עולש crispele IcrespeleIקרישפיל"א

 352. מס' לעילראה

 שחודכופת קכט. חלץ2288
 רכס motelמוטי"ל
 קזאור-. של "גוש הדה"מ, לסי מתרגם,בלונדהים

 הוא [ח80! יטי-הבינים של הצרפתית מילונילפי
 לערמה הכותה בהלמדי : סתירה ואץ מוגבה,מקום
 פכתבי- אחד אולם עליה. לשבת שאפשר שאור(,)של
 לעיל ר' שאור(, )של )גוש maton מסו-ן גורסהיד
 786(. )מס' לר של טילונו גם ור' 648(.מס'

תפאר קלא: חולין2289
 )של יופיו את ליטולדישאינבילי"ר
desenbelir)משהו

 בעברית, השכיחה הלשונית התשעה את מסביררש"י
 באוהו אסילו )או שונים בבג-נים פועל,שלאותו
בניץ(,

 משסעף"
 "לפאר לעוסת כך. הפוכות.

 ליפותן להדר, שפירושו י"ג(, ס', )ישעיהסקז,םי
 תיטול "לא כ'(: כ"ד, ודברים תפאר" -לא מפרשהוא
 )או הביא כך ולשם העץן". ,של היופי ,כלןאת

 (des-enbelir enbelir המורכב הסוכל אתהמציא(
 ובחלק בדפוסים הביטול(. קדומת -605,"ליפות",
 וחסרה וכדוטה( )אשפי"ר משובש הלעזטכחבי-היד

 האהויס כהבי-היד המתפרשת. העבריתהמלה
 כדומה(, )או דישאנבלי"ר" "...תפאר.גורסים:

 היא אשפי"ר המשובתות שרגרסה משער,וכשבכהים
 א', מ"תפאר-; ר פ', )א'. והלעז "תפאר" שלמתוג

 297(. )מס' לף של מינקנו ר מהלעז(. ר ",ש',

מסחבק קלב: חולץ2290
אטליז meisel Imaisellמשחי"ל

 תנוח-: "ססחתא. במקום קורחים, מכתבי-הידבאחד
 ב5". מיישי"ל בשר עליו לקצב קבוע עלי-טסחתא.

 חנות בהכרח שאינו הקדמת. האטלא תיארזה
 עץ, גוש כלומר עלי, בהחזקת מצטמצם אלאטיוחדת,
 עליו. הבשר אתלקצב

צריף קלג. חולין2291
 )אלום(שריף alumאלו"ם

 185.ראהלאץלמס'

 יד שלכף קלד. חולין2292
 השכם עצם espaldonאישפלדד"ן

 689. מס' לעילראה
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 קלה חהין2293
 falvesפלבי"ש

 קלח. חולין2294
 lemoiselלימו"שי"ל
llemoissell

 קלח. חולין2295
 feltrinפילטרי"ן

 מס' לעיל )ר אחר מחומר קמן כובע גם הנראהכפי
.)12*8

טפיהים קלש חולין2296
 קטנים כוכיםמעין boileiבוילי"ש

 שבהםבקירות,
 מקננותהיונים

 כדור; )גולה, ל-~boule קשורה הצרפתיתהמלה
 במלה הנ"ל להוראה טשתסשים היום עשבצרפתית
(boulinאו bouteille~-סלה של הקטנה )בקבוק, ל 
 נאד(. כד, שפירחשהעתיקה,

 אליעזר רבי דה"ם קם. חקין2297
 לשלחמחאב

קוקייה' ctlcllקוק"ו
 קלח:(. 1לעיל למשנה שמך רש"י של הזה הפירחיכל

 עוף שהוא הקורא, "ת שתהו למנוע, רוצהרש-י
 הקוקייה, עם  המשנה(, על ברש"י לחקן הן זכךטהור
 שאינם המנהג, שלשניהם למשת טטא, טףשהש
 שלהם. הביצים עלדוגרים

קורות

עטלף ז: בכורות2298
עטלף wriz chalve שורי"ץקלב"א

 3*8. מס' לעלראה

 ישאבני
 )בתולת-ים,סירנה
 מתוארת שהיאכפי

 העמים(באגדות

לוז
 אלסר)עץ-(

קוף

שפות
צהונות-אדמדמות

פקעיות
 חוט( )שלפקעת

כיפה
 לסד שלכובע

 ח. בכורות2299
 sereineשיריינ"א

 ח. בכורות2300
 coldreקולדר"א

 ח. בכורות2301
קוף sinje IsingeIשיני"א

קיפוף ח. בכוהות2302
 ונב בעלקוף merkazeמירקצ"א

)בגרמנית(
 מטעה, הכחיב אבל Meerkatze, היש שלמרמזית

 מוצאה אלא "חתול-ים", המלה משמעות איןכי
 ההית.ממלה

 ח: בכורות2303
 1סואעסאם chevileקיביל"א

 ח: בכורות2304
 fernjesפירניי"ש

 446. מס' לעילראה

מרא ח: בכורות2305
מכחך fosoir lrossoirIפחשוי"ר

מחזקת יחיד בלשץ הלעז צורת 70. מס' לעילראה
 הב-ח. תיקעאת

מגירה י: בכורות2306
משור sere Iserrelשיר"א

 808. מס' לעילראה

דוקץ טז. בכורות2307
 בעין )כתםתבלול *ו1*(טייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 בלי "סולא" בצורת מופיע הלעז מלנאבדפוס
 756(. )טס' לף של מילונו ר'גרשים!

סיעתא
 זיז וו,יתד,

גרדי
ציציות
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פיקה כב. בכורות2308
 חוט( )של פקעת lemoselלימושי"ל
llemossellן 

 ר' )פלך. rusel פושי"ל קוראים מכתבי-הידנאחד

 786(. )מס' לף של במילונו כך על ר' 422(. מס'לעיל

מפא כז. בכורות2309
 חתייהשפוד forgonפורגו"ן

 1(47. מס' לעילראה

דוקץ כח. בכורות2310
 נעין )כתםתבלול teileטייל"א

 ת א ם צ מ צ מה
הראייה(

 756(. ,מס' לוי של מילונוראה

נטשו כס: בכורות2311
 )מצעיםלבדים feltresפילטרי"ש

 לשד(של

מפרק כט: בכורות2312
 לפשתן מסרק cer~s Icerenslצירי"ש

 בוהבי-היד מצף בדפוסים. חסר 762. מס' לעילראה
 . "סרק" על הפירושכסוף

תיפי כט: בכורות2313
 פשתן )שלגדיליםסריצידויד"ש
tr~cedoirsטווי( לא 

 ל. בכורות2314
 entreilאינטריי"ל

 [ lentraillן

 לג: בכורות2315
 enfondreאינפונדר"א

 לד. בכורות2316
 encrenerאינקריני"ר

 275. מס' לעילראה

 לה. בכורות2317
 tenplesטינפלי"ש

חושץ לה. בכורות2318
 חניכיים jencivesיינציבי"ש
 "חוטץ מפרשו: שהלעז הביסר, את רשםבמזדהים
 החיצתות, על הדגשה שאין נראה, אבלהחיצתות"1

 2321(. מס' להלן )ר' כך נקראות הפנימיותתם

הגיאות השינאם לה. בכורות2319
 מוחנות )שינחם( meselersמישיליר"ש

~maisselesl
 ן

 68. מס' לעילראה

olnen לז. בכורות2320
 באתן )פנימיחסהוס, tenrumטינרו"ם

 חיה(של

 לז. בכורות2321
 jencivesיינציבי"ש

 לז. בכורות2322
 meselersמישיליר"ש
lmaisselesl

 68. מס' לעילראה

 לז: בכורות2323
 שפוד brocheכרוק"א

 לז: בכורות2324
 tariedreטריידר"א
 1351.ראהלעילמס'

 לז: בכורות2325
 wece IveceIויצ"א

 115.ראהלעילמס'

פוגם
 )חריץ(לחרוץ

)צדעיו%צדעיים[
צדעחם

שחח
 המעייםשומן

 דם)ש(אחזו
שלשול,
מחלת-מעיים

חושץ
חניכתם

פנימיות
 טוחנות)שיניים(

סול
 מחתוקנה-עץ

מקדה
מקדח

הינדס
בקיה

 1568 ומס' 1403 מס' לעילעפן
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)אזנו%אוץ[ לח. בכורות2326
 כלי( )של מ-ת אוון, חת8אנש"א
 ברסוסים. משובשהלעז

דק לח. בכורות2327
 בעחן )כתםתבלול . 4ופ(טייל"א

 .ת א ם צ ם צ מה
הראתה(

 756(. )מס' לף של מלונור

Phn לח. בכורות2327א
 בעיןמהלה limazלימ"ץ
 מצא וקלנדר י' השוחץ הבלשו נ. 826 טס' לעילראה

 מחלות ריפף על שברשותו הט"ו מהמאהבכתב-יד
 בעץ דהום המצינת limaison. המלה אתהסוכנם
 כסולק המופיעה IimaceI,  עם אותה משווה הואהסוס.
Littr~3( השור של רגלו בכף זיהום במשמעות.( 
Lund,- lexicographiques, Glanes Tilaa6er: 
 .932ן(. ,ק157

עצב לח. בכורות2328
ברקית 181861חmeile 1מחל"א

 296. מס' לעילראה

שיהור לח. בכורות2329
 pg) )שלאישת pruneleפרומל"א

בוקא לח: בכורות2330
ברקית meile lmaillelמהל"א

 296. מס' ;hhראה

 1פספ1אחנן לח: בכורות2331
 בהמה( )למאכל חציר eeinפ9"ן
 לפרש הלעז בא אם ספק. ביפהפה. משובשחלש

 שליונה; את רק אי בלוגמיים, כדברי מלים,שהי
 בלבך. "מספוא" ס9רש שהיאנראה,

מתמימות לט. בכורות2332
 טוחנות )שימים( meselersמ"שיליר"ש
Imaisselesl

 68. מ1 *יתה

 לט: בכורות2333
 retreitריטריי"ט
InWraitl

פ*4ם מ. בכורות2334
כסלים $סח4חפלנק"ש

 הפנימיים )השרירים.
 לכליה( סמוך הירךשל

 1477. מס' לילעאן

)שכשמסה ם. ככורות2335
 לשמוט uloisierא"שלוישיי"ר
ןז*שש0ו5סן

 יצאה שעצמה דהמנו שנקעה, ברגל או פימדובר
 ברפופים. חסרמפרקה.

5סל4 מ. בכורות2336
כסל flancפלנ"ק

 הפנימי)השריר
 לכליה( סמוך הירךשל

 דד4י. Ob' יעלעין
 בהוצבקצרות מ: בכורות2337

 מדאי קצר enjarpledאינירפלי"ד
 היחיוא הפלה ברור. לא הצרפהית הסלהסקור
 כלום שלומה(. jarbe/gwbe היא במקצתהיומה
 מאולפות? רגלים - מבולמוה ברגלים לראותאפשר

שלת מ: בכורות2338
יבלת werue Ivtnuelףרוא"ה

השהות מג. בכורות2339
 דבשות חסוטרווג haldrobesI שחלדרובי"

 216. מס' לעילראה

בבימן מג. בכורות2340
 גבות-עינתם sorcilsשורציל"ש

 מלשנע שקיש דה"ב מג: בכורות2341
 שמ בצל כלי 6"888*6בישאגו"ד

 חויםראשים
 892. מס' לנתראה

ין
rnlnDמקווץ( )או 
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ונטש מג: בכורות2*23
לשמוט esloisierא"צלךשח"ר
lesloissierl

 הדפוסים נךסת שעייפה נראה, 2335. מי למיראה
 שטיט. 4846שש4 א"ןליקרי"דן 1צ-לא"שלראף"ד

גבישם מג: בכורות3*23
 .עינייםגבות 8070118שורציל"ש

 מד! בכורות**23
 sansueשמצוא"ה

 מד: בכורות5*23
 nuitumניטו"ם
 מוצם בנור המבאה כפי מחטו. העט שלבצרפחית
 גם ח" )לצלה(. אט8 בהשפעת Neptanus,האליל
 2389. מס'להל

איסקמרא מה. בכורות6*23
 קרסול chevile (chevillelקיביל"א

קלחש מה. בכורות2347
 רזהדק, tenveטינב"א
 של העברי הפירוש במעות נדבקו הלנאברסוס

 שיסח שלסי נראה, סינכ"א. והלעג קלוש,-טריפה-:
 ללעז, הסמוכה הסלה את תברד המביאבלתדהים,

rwהסלה, היא כאילו "סריפה" את כאן להציב 
ק אד "ש=". אלא אוהה, מפרששנלעז  *9ר, 
 ואף ביותר, מירה "סריפה" המלה של חשורתה
 של 6 מס' )הוראה להקציע" "להשיר.במשסעוה חקי אם מ Jaurw של במולק סוסיעהאינה
 92. ע' ז-, כרך הושלם" ב-ערוך גם וריקף(;

 מה. בכורות8*23
קרדיניל"ש
char(lenels

 מה: בכורות9*23
 rosרו"ש

 היר"ם את לתקן המציעים חקתם.ט
 המקובל(, התיקף ולפי 27 מס' לעיל כפול-ניחור-, מ-סופקא-

,82.90 

בוהק מה: בכורות2350
 מנומש וצעורו ערשן, lentilosלינטילו"ש

 עדשים בכעק llentillosI '1ן
 כדפוסים.חסר

דבש מה: בכורות2351
סי-דבש mczמי"ץ
 לשתייה. דבש הוא מה להסביר, רוצהרש-י

סול נא. בכורות2352
 מחודד קנה-עץ שפוד, brocheברוק"א

אבטילאות נה. בכורות2353
 ארץ הבלי "contndקובטרהרי"ש

 סחחות לשם רש-י כוונת ח120. סי לעילראה
 אחת. למלכות השיכיםשתים,

 נה: בכורות*235
 cleiflesקליידי"ש

 נז: בכורות2355
 leitugesלייטוגי"ש
llaituguesl

 *62. סס' לעילראה

 נז: בכורות2356
 השלישי )החלק הססם cenpeilצינפ9"ל

 מצלי-הגירה(בקיבת
 . 1(16 מס' לעילראה

טחרתא נז: בכורות2357
 מקולקלת )ביצה( tornetleטורניד"א

 מס' )ליל 'torn~r בפנדל בפו פחשג א"צ הפשהנו
.)1667

"א
עלוקה

 נפקתםק
שוק

 קמם שלטחצלות
רשתות-נצרים,
מחצלות

חימץ
 )ירקות(חסית

המסם

שירץ
 דלת )שלצירים

וכהומה(

סומקא
אדמוני
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סקרהא נח. בכורות2358
 )העשף אדום צבע [minie] ס.א6חמהס"א

 העופרת(מתחמוצת
 1259. מס' לעילראה

ערכיו

נר ד. ערנק2359
מנירה croisolקרהקןו"ל

 או ב"מנורה מחבר בסוגיתנו 135. מס' לעילראה
 כמה של מערכת היא -מנורה" הנראה, כפינר".
נרות.

 י. ערכין2360
חלי"  )כלי-חלילים chalemelsקלימיל"ש
נגינה(

דק י: ערכין2361
 רזהדק, tenvesטינבי"ש

 בימי- ועוד. 932 מס' לעיל ר' 5-, הסיומתלגבי
 הריבוי, לסימן רק לא הסופית ה, שימשההבינים
 לפי הנראה כפי נהג ורש"י מסתמות. ליחסות גםאלא

 המקובל.הדקדוק

 י: ערכין2362
 cenbesצינבי"ש

 589. מס' לעילראה

 י: ערכין2363
 lu~santלו"שנ"ט

 י: ערכין*236
פעמק escheleteא"שקיליט"א

 הופיע. שבהם האחרים, המקומות לכל בניגודבאן,
 אם אלא הזוג. את רק ולא הפעמון כל את מצחןהלעז

 "הרדומכם רש"י: של הנשח את לתקן מעיזיםכן
 אושא~ל~שיא". שקורץ ודג המנבל טדגדנא.טבלא

מגריפה י: ערכין2365
 מגרפהיעה, wadil Ivadillודי"ל
 093[. מס' לעילראה

 עבידתאדה"מ
 עבדיחד
 פעמוניםצלצלים,

צלצל
 פעמוניםצלצלים,

ממורק
מבהיק

 גורגדנאטבלא

 יט: ערגין2369
 bra~onברדו"ן

 9. מס' לעילראה

 יט: ערכין2370
 cschaccאישקצ"א

 265. מס. לעילראה

איסתהרא יט: ערכין2371
 קרסול chcvilc Ichcviltelקיביל"א
 לבעלי "סרט דה"מ בסוף גם רשום הלעזבדפוסים
 מאוחרת. תוספת הנראה כפי תוקבין-,

סששנדיע כג: ערכין2372
 מעצד doledoireדולידויר"א

 גרזן()מעין
 הריבוי צורת לפניני יש הדפוסים גרסתלפי

 5סווי(0,00ט.דולידוירי'.ש

 יג: ערכין2366

 cenbesצינבי"ש
 589. מס' לעילראה

פריט טז: ערכין2367
לפטפט faweler Ifavelerlפוילי"ר

אציל יט. ערכין2368
 בית-שחי aisile IaisseleIאישיל"א

ראהלהלןמס'*241.

קיבורא
 )הזרוע(,חלק
 בשר מלאשהוא

קב
 נכה-רגל( )שלקב
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 כג: ערכין2373
 scrc IserreIשיר"א

 אצא. מס' לעילראה

מירק כה. ערכין2374
 דלילבהיר, [0(0קלי"ר
 956. מס' לעילראה

קיבר ל: ערכין2375
 נחותה איכות בעל משני,שיאונדיי"ר
[ט(טוי0ט5

מגדלות לב. ערכין2376
 אוכל לשמירת מזנק mestierמישטיי"ר

 155. מס' לעילראה

מגדלות לב. ערכין2377
ארק jafrcitcיפרייט"א

כתוב, בכתבי-היד בדפוסים. חסר . 154 מס' לעילראה

 . אשכנז.' -בלשוןשהמלה

11כ1ורו*

גובח סו: תמורה2378
 מתאונן מתחפת, (חפ(ח18קפלניאנ"ט

 ( IplaignantIן
 הלעז שזה כך, על לתמוה יש 153!. מס' לעילראה
 המסכת. בכלהיחיד

כריתות

צרי ד. כריתות2379
יךף 0וח80גומ"א

ח*בה
 כלך סוג שלשרף
 סוככי()צמח

באיטלקית
 חטמו ל"ד( ל'. נשמות מהשרה ידוע הזההשרף

 וצרפתית 1לסינית אירוסה לשפות עברהעברי
galballumיעל- 0ח68!88(. היום של איטלקית וגם 

 )בשניהם שלפרנו המקורות להצביע. רוצה הסרוסןכך
 הלא - איטלקית דיאלקטית צורה על מעה-םגלבנ-א(
 - רש"י מאת אינו כריתות מסכת שפירוש לנו,ידוע

 .העם כלשק לא צרפתית, צורה על לא אופןונשום
.galnle)'משכילי בלשק ולא 1309( מס' לעיל ר 
nfiel~n.(galba~tum) ,מצרה צורה שאותה העובדה 
 מוכיחה, כנ-ל(, (m~e התורה על רש-יבפירוש
 שיובא מפני - האיטלקי בשמו ידוע היהשהחומר
 תוספת, שם גם שהלעז יותר. סביר או, -מאיטליה?
 בעוכרי?, זו לסברה חיזוק רש"י: מאתשאינה

 של כתבי-היד מתוך הלעז את רשם לאשדרמסטטר

 8*-49(. ,ע' פ' בלונדינים ר' התורה. עלהפירחי

 נרדשבולת 1. כריתות2381
 אזוביון esp~gאישפי"ג

בורית ד. כריתות2382
סבון savonשבו"ן
 המתחיל בדבר להלן 1434. מס' לעילראה

 "כרשינא-
 )0תסקפ5(. סשונ"י איטלקית נצורה חוזרתהמלה

כרשיך 1. כריתות2383
 )סבונית( סבוני עשב שבונייר"א אאירב"

savoniereerbe 
 היחיד נכתב-היד המקורות בשני משובשהלעז

 נקראת השניה המלה שבהם הראשונים(.והדפוסים
 בסנהדרק המקבילה לפי אבל שבוסי"א.שטנרי"א.

 לתקן. ניחן ( 1704 מס' ,לעילמס:

 מרוהטליחה יג. כריתות2384
 מזוהם( )פצע כווייה cuiturcקויטור"א

דלית טו. כריתות2385
גפן-דליות ItreilleI טו"[(טרייל"א

 653. מס' לעילראה

מירה
משור

 ו. כריתות2380
 galbenaגלבינ"א
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קפלוש סו: כריתות2386
 מאכל( )ירק כרשים porelsפוריל"ש

 הירךכף כא. כריתות2387
 הירך עצם שעל הבשר polpeסולפ"א

שריף
 )לבלועלגמוא
 שאיפה(מתוך

נידה

מרגשת ג. נידה2391
 להרגישלחוש, sentirשינטי"ר

 "מתנועעת" הפירוש את ליחות רש"י כוונתאולי
וכדומה.

בייץ ג. נידה2392
 מקווץ( )או מתכווץ rctrcitריטריי"ט

 ן IretraitIן

 ג: נידה2393
 fonzפונ"ץ

 ד. נידה*239
 redoile Iredoillelרידךל"א

 200. מס' לעילראה

 ח: נידה2395
 pedruje lpedrugelפידרוי"א

 633(. ןמס' לר של מעתור

 כב. כריתות2388
 humerהומי"ר

 92. מס' לעילראה

מעילה

 תסייעבן 'י: מעילה2389
שדק nutiunנוטיו"ן

 OD~ .)2345' וחט(,טח עם זה לעז לאחד מקום "ןאלי

 שיבוש להיות יכולה ,לומטו"ךן. התוספות שלהגרסה
 המלה כצורת - ינוטו ,לוטטי"ן?ו לוטי"ןשל

 היום. שלהצרפתית

דלוסקמא כא. מעילה2390
שק tascheנחםק"א

תמיד
 מעחס אעו בספרנו המופיצ תמיד מסכת עלהפירוש
 שבו. הלעדם את בלונדהיס הביא לא לכןלרשץ,

 כז. תמיד2390א
 anglesאמלי"ש

 כז. תמיד2390ב
 solazשול"ץ

 oQ .3~ לעלראה

 : כז תמיד2390ג
 feltreפילטר"א

צתמא ח: נידה2396
סלע rocheרוק"א
 הוא אם ספק, אחד. ככתב-יד רק וטצוי בדפוסיםחסר
 רפ"י. מאחבאסת

 יג: נידה97)2
 porceintפורציינ"ט

ראהלעילמס'112.

 יג: נידה2398
 esterlesאישטירלי"ש

 העיניכם את )ה(אוהדם יז. נידה2399
 המתים אללדרושגרמינטי"ר
gramenter

שוזפם
קרקעית

חלודא
חלודה

רשחצק
חצץ

mvD
זוויות

צוות
שעשוע

במשא
יילבד

כמלניך
חגורה

שנצים
 שרוכיםשנצים,
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 היוונית פי ,על מ-negrementer נגזר הנראהכפי
.necromantelaמשום המתים"(, אל -דרישה 

 הצורה את והשווה לקדומת נחשבה המלהשהתחלת
 מקרבים מילונים Ingrcmcnter).המקבילה

gramenter
-8armenter-ל 

gaimenter ,"1"להתאתן 

 "אכף", יweh-vai-88. הגרמני השורש שלמיזוג

 זה שאץ מסהבר, אבל "לקונן"(. lamcnter,והפועל
 מקו צלילים דימויאלא

 יז. נידה2400
 cotonקדטו"ן

 26. מס' לעילראה

 יז. נידה2401
 cotonקוטו"ן

 26. מס' לעילראה

 יז: נידה2402
 sovineשובינ"א

 יט. נידה2403
 fenogr(iפינוגר"י

 יט. נידה2404
 שחורצבע adrementאדרימינ"ט

 358. מס' לעילראה

דיהה יט. נידה2405
חיוור paldesפלדי"ש

 שאץ ועוד(, 932 מס' לעיל ,למשל ראינו שכבראף
 התנו 2-=5(-(, ,או 5- בסיומת יחיד מצורתלהתפלא

 של צורה הפירוש. תוכן לפי כאז' לראותמעדיסים
 אי-אפשר אבל - 1"להחוויר"( paloir palir,המועל
 בלונדהתם הסופית. ל-5 הצדקה זו בדרךלמצוא
 פליטת זו הנראה, כפי אבל, "חיוורים".מחרגם
קולמוס.

מממר יט. נידה2406
 כתמיםבעל 146טי"י
 "השרתי. היין על רש"י פירוש יש מכתבי-הידנאחד
 יתכן, לא אך המשנה(, )בסוף בלע"ז" טיי"אמנומר
 tajed טי"ד מתקנים: כן אם אלא רש"י, מאתשיהא
 לראות יש בלונדהיים שיטת לפי יותר,. עתיקה,צורה

 המתפרשת. המלה את השרוני" ב" ולאב-מנומר"

 כ. נידה2407
 enplastre אאינפלשטר"

 1449. מס' לעילראה

 כא. נידה2408
 tenvesטינביייש

 2361. מס' לעילראה

אוצמא כג. נידה2409
 rY) )שלאישכן pruneleפרוניל"א

 בדפוסים.חסר

 עינייםגבות כג: נידה2410
 גבת-העין sorcilשורצי"ל

 ביחיד, ולועז עינים- נכות 'גבינים. מפרש רש-יכאן
 ונראה, ברבים. לועז רק הוא ( OD) .2340 2343'יעיל

 הגבוח, שעל בשערות מדובר ששם בזה. הואשההבדל

 היינו הזקן לגבות בדומה - המתגכק בעורוכאן
 9%2(, מס' לעיל ,ר' אחרים במקרים כמו אך,הסנטר.

 רבים. של איננה 5- שהסיוטת אפשרות, גםיש

סנטר כג: נידה2411
סנטר mentonמינטו"ן

)צדעיו%צדעאם[
מדעיים

 מטנפותדה"ב
ליחה gleire Iglairelגלייר"א

)אציליו%אצילים[ ל: נידה2414
 בתי-שחי 51(ש155פן 8150105אקשילי"ש

 פרהבאמילא
כותנה

פקולץ
כותנה

פרקדנית
פרקדנית,

 הגב עלשוכבת

תלתן
 )גרגרנית ה ב ל יח

 המשמש צמחיוונית,
לתבלין(

חרת

קשור
תחבושת

פשוט
 רזהדק,

 כס. נידה2412
 5טוקחס1טינפלי"ש

 כט. נידה2413
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 "מתק", של יתש aisete ה= 4too 334ל
 הם "אצילים" גם "מרפק" שגם הדעת, עלומתקבל

 זה, במקום בולס הדבר מרפק. הגום קוראים שאםמה

 על מומיים כשבתי-שחיו העובר את לרמות קשהכי
 מגמזן אחרי נמשך שרש"י חשש, ומםארכומהיו.
 נסקום רק זה ולפי סואץ. לבק "אציל" בקהצלילים

 )בית-הרוחי( סוס48 הפירוש ( 1 709 מס' )לעילאחד
 מס' לש"ל )כאן, הנותוים המקומות ובזשלושתמוצדק,

 דווקא גורס התלמוד *33 כשבטס' - 2368 ומס'*33
 גרסה גם שהיהה יתכן, אולם "אשיל", ולא"מרפק"

 כשזדה )המפורש במרפק מדובר רש"י( של בספדוזו
codeנ7- )ע' ב' בלתדהים גם ור' (. *193 מס' לעיל 
 , לו.(. )מנחות קיבורת דה"ם בתוססות ובסרס72(

 לא נידה2415
 (חפען wanו"ן
 8**. מס' לעילראה

 לא נידה2416
 clerקלי"ר
 956. מס' לעילראה

 לז: נידה2417
 ןאישטורדישו"
estor(iison

 9*5. מס' לעילראה

קמטים מב: נידה18*2
קמטים froncesפרונצי"ש

 81*. מס, לעלרא"

שומא מן. נידה19*2
יבלת (סטזזסין werueףרוא"ה

קפפ מז. נידה20*2
קמטים froncesפרונצי"ש

 פרונצ"א ממתכי-היד כאהד נא*. מס' לעילראה
fronoe,העכרי. לנוסח יותר המתאימה גרסה ביחיד 

שוקץ מז. נידה21*2
פטמות poi~onsפיצונ"ש

 להחמר אפשר כסילופם. חסרה הצרפתיתהמלה
 )מכשיר poin~ons א(במקום דרכים: כשלחשאוחה
 )אסתת(, $Fa מלשק הקסבת ב( ע-קר; והואדוקר(,

 )חזה(, נמק מלשק ג( הקטנה"; -האפונהכלומר

 העובות, עם בהתחשב אולם, החזה-. "קצהכלומר

 )שיישת"ש, כך טרם אים מכחני-היד אחדשאף
 )במילתו, לף פתמצ"ש(, סונצינו וברפוספומבונ"ש,

 )באמ"ן( נוסף כהן-יד לפי לקרוא, מציע 786(מס'

 משמעות. באותה biberon.ביבירו"ן

בתלה מז. נידה2422
 נמאס מפרין, encretsantאינקרייושנ"ט
Icncrcissailtl

 מקכי*ת הוראות שחי "בחל" שלפועל מסביי,רש-י
 אחרה להראות ירינה להימאס", ו"להפריע,"לגדול"
 encreisant, המלה על בהצביעו בצרפתיותהקבלה

 יטש4ת0, )לשק "מהגדל" משמעותה אחדשמצד
 משמעויה שני ומצד fcroitre, היום שלבצרפתית
 ד~פעלים שם בץ הדפיק הנראה כפיengreisant). אחי לקרוא צריך זה )במובן להפרש""להתל,

 'Ob' ליל ר - המע השמ מקור ואץ מקרי,הצרפתים

873engris מכבק-ם(. 6$סתס 970 ומס' רוח( )עז( 

עת מז. נשה23*2
ענבל batantבטנ"ט

כמשוף מח: נידה*2*2
 להסתחבלשפשף, זס(סזfrפריי"ר

 1210. ומס' 2 מס' לעילראה

 נ. נידה2425
 0708קרו"ג
 323. מס' לילראה

 נ. נידה26*2
 טט5ס8 אגירוד"

 צבע( מפיקיםשמשורשו(טט5טטש(
 323. טס' לעילראה

נפה
רחת

ברור
 נבחר טהור,בהיר,

תוצבא
 מבוכה הלם,עילפון,

סרוס
 )קורסם?(כרכום

קחצא
 )צמח, ססילאיסטיס,



הלעזיםבידה אוצר178

ע~שץ נ. נידה2427
 עולש crispele lcrespeleIקרישפיל"א

 352. מס' לעילראה

 נא. נידה2428
 poliolפוליו"ל

 נא. נידה2429
 sadreeשדריא"ה

 434. מס' לעילראה

 נא. נידה2430
 tajerטיי"ר

 נא. נידה2431
 aneidאניי"ד

לבש"א נא: נידה2435
קשקשים esjardeא"שירד"א

 היום הדג. עף שעל באחדא כל את הכוללתמלה
 "קיסם" של המשמעות רק icharde למלהמתרה
 לשיפורן(. מתחת או בעור הנכנס עץ שלנרסיס

ניע נד: נידה2436
 האף צואתניע, cracקר"ק
 crac כי דעתו, את לקבל וקשה בלונדהיים. מתרגםכר

 כלכמר: רנרק, צואת הוצאת קול תיקף כמסתבר.הוא.
 -לירוק-(. cracher, הטביל נגזר זוממנו הכיחהרוק,

 מונה המשנה כי סתם, רוק להיות יכול זה איןאמנם
 סמיך ברוק שמדובר אפשר, אכל הרוק, ואת הניעאח

 וניעו" "כיחו על רש"י פירוש ר' צלול. רוקלעומת
 החוטם" "ליחת ניע של הראשון ההעכר ע4 1. ג:)ב"ק

 אגב ןזן גופיה מתוך היוצא "רוק בסוגריים:נוסף
כח'..

 נה: נידה2437
 cuitureקויטור"א

 נו. נידה2438
 froitפרוי"ט

 נו. נידה2439
 (60בז"ט

 אותה של שמות שני הם ו-(60 (01י, רש"י דברילפי
 של הקטנה boterel. גם ור' שווים. אנשים בפיחיה
 אחר סוג הנראה כפי המציינת (. 1882 מס' )לעיל601
 קטנה. יותר אולי - קרפדהשל

 הבגדצדי נד: נידה2440
 בגדכנפי jironsיירונ"ש

 שיש הבנד, "צד "סטרא": הארמית את ממכיררש"י
 . יירונ"ש" שקורין ותפירות. קמטיםשם

מקדיר נו: נידה2441
 מחלחל trestrestטרישטריש"ט

 608. מס' לעילראה

שאה
 נענה שלסוג

קורנית
 )צמח(צתנה

מבמר
 שדה )לעבדלהכתים
 ם, י מ ת כבשיטת
 פה בו ללקטכלומר
ושם(

שבת
 ריחני( )צמחשכת

חימום נא: נידה2432
 )צמה( בן-חרצית piretreפיריטר"א
 הצורה גם ר "חיטות". בטעות מודפסבבלונדהיים
 (. 1301 מס' ולעיל pcletrcהמקבילה

תידה נא: נידה2433
 חונק-הדובאקוניטון, ט[0(טור"א

 ארסי()צמח
 בל)ע"ז( תור-א "החיאה. קוראים: מכתבי-הידבאחד
 רש"י. מאת זה אם רב, ספק אך . מאוד" היאומרה

חריע נא: נידה2434
 )קורסם?(כרכום crogקרו"נ

 המלה היחידה, במעם כאן. 323. מס' לעילר'
 "חריע", היא לקרו"ג המקבילההעברית-הארמית

 כרכום". "והוא מעיר בעצמו רש"יאבל

 סרוחהליחה
 מזוהם( )פצעכווייה

זבוגי
קרפדה

זבוגי
קרפדה
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פישוט נז: נידה2442
צעיף orelאורי"ל
 זה בגד היה כי בדן"(, פיסת bvl )"שלים orמלשק
 לף אך הבד. בשהי שנגזרה ארוכה, מחתיכהעשף

 שמדובר ההשערה, את ש מבז 619( )מס'במילונו
 )בלטינית הפה את המכסהבצעיף

~oris: 
.(os 

 והשוק הירךקפץ נח. נידה2443
 הברך מיתר 92ץ, jaretיוי"ט

שוף נח. נידה2444
 את )לערוךלהשתות ordirאורדי"ר

 לקראת השתיחוטי
האריגה(

 את לפרש בא otar שהפועל הדעות על יותרמהקבל
 העצם שם את מאשר *( ,הסמוך "המוסך"הבינוני

 הקורמת בהופעה "מיסך" מפרש שהש כמו"הט11י",
 אצל לתקן יש כן ואם 282(. מס' ,לעיל המלהשל

בלונדדהם,

קילור נח: נידה2445
תחבושת enplastreאינפלשטר"א

 מציע 154( ע' )ב', בלונדהחם 1449. מס' לעילראה
 במשמעות aplastre אפלשטר"א כאןלקרוא

 . משחה""

פשפש נח: נידה2446
 )חרק(פשפש puneiseפונייש"א
Ipunaiscl

דיהה סב. נידה2441
חיוור paldeפלד"א

 הגיסה לפי אחד, בכתב-יד יק ומצף ברפשיםחסר
 אינה אך סופק, המאוחרת הצורה כנראה שהיאפל"א.
 רש"י.סאת

 דפרזלאףטצא סב. נידה2448
 אנקול וו, crocinקרוצי"ן

 ברור, אבל אדשן בכתב-יד רק וסעף בדפוסיםחסר
 )ר לרה"ם אחר פירוש כל אק כי כאן,שסקוסו
 ףלנא(. בש"ס המגיההערת

צפק סב. נידה2449
סבון savonשבו"ן
 *143. מס' לעילראה

פפהק סג. נידה2450
 להתמתח, estendeilierאישטינדיליי"ר

]IestendeillierI להשתרע ן 
 )ר' estrelier למלה והפך הלעז ישתבשבדפוסים

 כפי יוסף", ב"בית הוא וכן ועוד, 596 מס'לעיל
 451(. מס' לעילשהובא

צמרמורת סג. נידה2451
 צמרמורת רעדים, frigonsפריצונ"ש

גוסה סג: נידה2452
 לפהק badeilier lbadaillierlבדייליי"ר

לולבים מה. נידה2453
מטאטא escoveאישקוב"א

 430. מס' לעיליאה

עקלים סה: נידה2454
 את המחזיק סורג redorteרידורט"א

 הקורה תחתהזיתים
בבית-הבד-

שיפח סה: נידה2455
 )צמח(סייפן gleid ]818]61גליי"ד
 סילוני רש"י. מאת הוא אם שסק, בכתבי-היד,איננו

 הפרח שמלבד מצינים, ימי-הבינים שלהצרפתית
 וקם-סוף. עשבים מיני כולל השםהידוע,

רימת סו. נידה2456
 רכילותדיבור, parledizפרלמץ"ץ

 654(. )מס' לף של משונור
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ששף %. מדה 2460נמי ש. הה2457
 הנינעםליחת chacide קציד"אנמל אסקפור"ט

כששקי סח. נידה2461ריביי סז. נירה58*2
 מתקפל כיסא faldestolפלדישטו"לדקירות pointuresפךנטררי"ש

י8עלפה סט: נידה2462
להתעלף pasmerפשמי"רכוסילהא סז. נהרס59*2

פלימיא"י
flemie 103.יאהלעילמס' דם( ולהקזת אקמל 

דעת
 ורוח יהדוונ לימודיאתר

ww.daat.ac.il


