הלעדם

אוצר

תורה
בראשית

 3009במפקדת ד,כג

תהו
1ש 3בקשית א"ב
עילפון ,הלם ,מבוכה
אישטורד"שו"ן
estordison
ר' אה"ל  5*9ועוד.

 3002בראשית א"ב

אקוביטי"ר acoveter

 3003בראקדת א,יא
אירבידי"ץ  erbedizמעשב,

העשבים

 3004בראשית א,כד

מרחפת
לכסות
דושא

מכלול
רמש חרוץ

רוחשים

קונמוברי"ש conmovres
בשום אופן אק לקבל אח פירושו של ברבוין
" ,conbresאפעים".לפניםצורה קשורה עםהפועל
( conmovreר אה"ל  ,)914המצביע על תמעה
פחמית ,בלתי-מ-אית לעין ,אלא שקשה לזהות את
הצורה הדקדוקית ,אולי קונמוכיאור"ש
.

? conmoveors

(פצוץ) ][VYD

פצע

ממידוד"א navredure
בדפוסים "מקאדורה" ,שהואודאישיבוש.ואולייש
לישב מצידור"א ( maciedureמעיכה) ,ור גם
להלן (בראשיתמ"ט.ה') ,שםרש-ימביא את המלה
העומת סכתר"א ("סיף").

 3010בראפרית יא,ג

אפריילת"ר apareilier

הבה

להיכת

בראקןית יא,ג

לברם

 3012בראשיתיד,יד

וירק

3011
טידלי"ש tiules

ארמי"ר armer

רעפים
לצייד במשק

חסר כדפוסים הרגיליט .אכל נמצא ככתבי-היד
וכדפוס הראשון.

 3013בראשיתיד,יד
איניציי"ר inicier

י
הלנחינב
וך

רש"י אינו מתרגם את "חמכיו" אלא את הפועל
שכשורשו .דרמסטטר-כרנדץמפענחים :אנצינח"ר

 jarrinierשהיהצריךלהיותאינשימי"ר
("ללמד") ,אולםאין בכתנה-היד השי"ן המתבקשת
( .)5גם יש ב]-שטחן שםהמובנים של "לחמך"
ו"לחנך" .כתכי-יד אחריט כנראה כותבים
אישטריני"ר " esrrenerלהשתמש כפעם
הרואינה".

'reinesne

צלם
 3005בראשית א,כז
מטבע (הצורה
קף"ן חני))
הטבועה באסימון)

כדרךכלל .המלה מצתנתאתהחרט.שבוטובעים אח

המטבע.

 3006בראשית ג,כד
למ"א lame

להט
להב

ילד

ו 300בראשית ד,יח
מישטר"א  neistreלהיוולד (גם ללדת)

 3014בראשית טויב
דיוואנפנטי"ץ desanfantez
האל"ף מצענה מעק התחלת מלה ,כי היה ברור
לכותבים הרכב המלה des-:קידומת השלילה ו-
""enfantיר".הסעסח ב2-היאלשוןרביםאו לשק

ערירי

חסר-ילדים

יחיד כיחסת המשא.

זריעת האיש
 3008בראשית דלח
הסלט
להוליד  3015בראשיתיט,יז
איניינדרי"ר enjendrer
א"שמוציי"ר  esmucierלהיחבא ,להינצל
הלע"נ מופיע פעמים בפסקה.

בנשארת

אוצר

הלעדם

 3024בראשית כה,כה

 3016בראשית יט,בח
טורק"א t()rche

קיטר
לפיד ,אבוקה

פלוקייד"א fl(xheide

 3017כראשית כ,טז
אישפרובי"ר espr~)ver

תפחת
לכהון

 3025בראשית כו,יד
אוברינ"א ovreine

 3018כראשית כב,ג

ויבקע

כרכרי רש-י" :עבודה משמע עבודה אחת ,עבודה
משמע פעולה רבה".במלההצרפתיתהוארואהאפוא
שם קיבוצי לעומת  a]evreשהיא "עבודה אחת".

בראשית כג,יג

נתתי

שטנה
מק

פינדר"א fendre

לחטוכ,לבקע

3019
דונא"י donai
כוונהו של רש"י היא כסי הנראה להראות,
שבצרפתית כמו כלשון המקרא אפשר לבטא בעכר
פעולה ,שטרם התקיימה ,אכל נחשכת כאילו
התקטמהכבר.שלו12הכתבי-ידמראים אתהצורהב-
] .8ברוב האחרים יש צורה ב-ק אך קשה להסביר
אוחה.

נתתי

קנטךין
 3020בראשית כג,טז
משקלים של מאה
צינטיריר"ש
מידות ,מטבעות של
centeniers
מאה
רש"י מסביר אח המלה מן המדרש על הפסוק,כי

עפרון דרש מטבעות כעלות ערךגדול.

 3021בראשית כד,יד
אפרוכי"ר aprover

הכחת
להראות בבירור

 3022בראשית כד"ק
הומי"ר humer

הגמיאיני

רש"י רוצה לקרב כתרגומו אח המשמעויות הקרעת
של השורש "וכח" .רלע"נ (מס' " ) 3017ונכחת"
 .esproverוע' באה-ל מס' .]080

ר אה"ל מס.92 ,

לגמוא (לבלוע מתוך
שאיפה)

העתר

 3023בראשות כה,כא
אינקרישימינ"ט encreisement
מסתמך על שהן
של הפועל
המשמעויי"
רש-
פות'~,erKrtUttגם"לנרול,לרכות"גם"להתל,
הצר
להפגיע ,להימאס" (ר אה-ל מס'  )2*22ומסביר
כאן שהרשתעדלזרא".כלומרלהפצירבכלהכוח.

ריבוי

 3026בראשית כו,כא

נרישימיר,ט

nuisement

 3027בראשית ל,כ

הירבירייריא"ה -
 3028בראשית ל,לב
פוינטור"א pointure

אדרת

אריג צמרי

עכרה
מכלול העבודות

טבלני
אירוח,לינה
קד

ניקוד

התכן.שרש"י מתכוון לתרגם לא את האואר "נקוד"
שכמקרא ,אלא את השם "נקודות" שכפירושו,
והלעז הוא שם קיכלי המצביע על הרכה נקודות
המצווית במקום אחד.

 3029בראשית ל,לכ
רו"ש ros

חום
אדום

 3030כראשית ל,לז

לבנה

צפצפה רעדנית

טרינבל"א trenble
רש"י מזהה את הלכנה עם הצפצפה הרעדרת
) ,(trembleהנושאת המון פרחים לכרם .בעברית
של היוםמזהים אח הלכגה עםעץ .שקליפתו לכוה
).(bouleau

 3031בראקצית ל ,לז
קולדר=א coldre

לוז
אלמד

"עץ שגדלים בו אגתיםדקים" .כדכרירש"י.אולי
העמין קשור עם פין הפרי בצרפחיח של היום
 ,noisetteכלומר "ארח קטן";יכוללהיות .שגבר
היו משתסותם בכינוי זה ,ליד השם
כיסי
רש-
 .coldre'DV~nבכמהכתבייךישנרסאוחהקרוכוח
לסלה.a)iserteשאין עדותמיעהעליהלפר .]280

 3032בראסדח ל,לז
קשטיניי"ר chastenier

ערמון
עץ ערמכן

אוצר

ברחישת

אפה
ברדים  3042בראשית מ"א
אופה (המייצר פת)
מנומש פישטו"ר pestor

 3033בראשית לא,י
פ"הטי"ד peised

מלשון(4טק)
" pאפונה",כלומר e
שישבוכתמים
בצורת אפונה .אלא שפירושו של רש"י,שהוא
ממילא קשה להבנה ,עולה בקוקס בקנה אחד עם
הלעז .אין לקבל את הנזרק )" peiz (poixזפת"
ולדברעלמעיןכתמיזפת,כייששי"ןולאצד"יבכל
הגרסאות.

 3034בראשית לא,לד

כר  3044בראשיתמיי
אוכף אישפני"ר espanir

סמדר

לברר

ר' לעיל מס' .3021

 3036בראשיתלגי

ותרצני
פיוס

apeiement

 3037בראשית לג,יא

וטלודי"ר saluder

 3038בראשית לג,יא
מו"ן שלו"ד 6טו58

100ח

i

 3043בראשית מ,י
וידי"ץ wediz

ויוכיחו

 3035בראשית לא,לז
אפרוכי"ר aprover

s

I

שריגם
ענף גפן

בשטי"ל bastel
כרכתוב כרובכתבי-היד .באחדים מהםקוראים את
הצורה הקרובה בש"טואיןהבדלביניהם(אולי'bast
יתר גדול מ-lbastel -

אפיימינ"ט

הלעדם

לשאול בטשהלרוי
ם
בהמן

שאילת שלומי

רש"י רואה ב"מנחה" הזאת רק אות לברכת שלום
והוא מתרגם קודם את המושג ואחר-כך את המלה
שבסטוק.

עלות
 3039בראשית לג,ינ
אינפנטיי"ש  enfanteisשיש להן ולדות

נפי הנראה תואר (מלטירת %ן)ם)8תן* או כדומה),
המציין את ההיה ,היולדתולדות.

באה"ל התתה לס הצורה ( wedileמס'  67ועוד),
חמקנה" .שהיא מילח הקטנה של .wediz

להנץ ,להתפתח

רש"י מתאר את התפתחות הצמח מפרחלפרי .לשם
כך הוא משתמש כמלה "סמדר" משיר השירים
(ב'.י"ג וט"ו;ז'י"ג) ובצרפתית  ,espanirלהיפתח
לגמרי.

 3045בראשית מ,טז

פתכמנין

אובלידיש obledes
רקיקים
עוגות של בצקעדץ.מעניץ,שרש"יאישטסבירכאן
עדם מלה מן הפסוק ,אלא ,כדי להורות על צורת
הסלים שבפסוק ,מביאעובדה מחהיום-יוםכצרפת,
והלש שיךלסיפור הזה.

 3046בראשית מא"ב

מריש"ק maresc

אחו

מיצה

 3047בראשית מא,ג

דקות
דקות

 3048בראשית מא,ה

קנה
צינור ,גבעול

בראשית מאיה

בריאות
בריאות

טינבי"ש tenves

טודי"ל tudel
3049

שייני"ש seines

 3040בראשית לז,ב
(דבתם) [דבה]
ורדופת
דיבה,רכילות  3050כראשית מאיו
פרלידי"ץ parlediz
מלשוו " pלדבר" עםסיaומתקיבוציתr":מכלול השלlידי"ש  haseledesשרופות r,מיובשות,
דינררים" ,וכריבוייש מן השלילה.
שזופות
 3041בראקצית לח,טז

דישטולי"ר destolir

בכתב-יד אחד :דישטורו"ר .destorner

הס
לסטות

קדים

 3051בראשית מאיו
רוח חזקה ,קרה
ביש"א bise
ויבשה

'

אוצר

השהים

8ר8שהת

 3052בראונית מאן
כריאות  3868בראארת סוף
שלבני"ש seines
כריאות שלודי"ר sallder
.שהיא כאמת
חורהעל מהשכחובכברכפפוק ה/כפיהיראההלצו כרנולברםז שלפסוקשמס .ו)383

ויסוד

לשאול כשלום

לאהוסיעככלכתכי-הידנאוחומקום .באלהבפסוק
ה' וכאלה כפסוקז'.

כרכה.

 3061ברחערת מחם
נגהת ארץ
 3053בראקךת מאייד
בור קרואיד"א
מלוא מחרשה (מה
שמחרשה מספיקה
חפירה charuede
פוש"א fose
4שזש כפשךים)
 3054בראשית מאיטו
ההגמע
להבץ  3062בראשית מטן
עקוד
אינטינרר"א entendre
כצרפתית של ימיהברש אין למועל  entendreאישיריטי"ר
לכרות את השוק

המשמעות של הזם משמוע"  -אז היו
משתמשים לכך בפוצל "]פ)" .הלה כמעם נעלם
מהשפה מפט ששורשו צומצם לתעעה אחת.")" :

eslareter

גק-

 3863בראערת מטייפ
שוקה
קתייד"א  corjedeעריס (שורה של
נפמם המודלות על
רקותבקיד
 3055בראקךת מאקט
בלושי"ש bloses
מחוסרות
גדרוהןיוצרות מעע
החואר6,)15ממיצא גרמר
bעיום.נרתkעחסר)
'
 sסוכה) )
s
)
לא השאיר שריו-ס נצרפחית של התם .מעוץ.
שכגרמית 65י 61הוא גם תואר הפהנל במשסעות  3064בראארת מט,יג
חוף
מרק"א .marche
גבול ,ספר
.רק".
 3056בראשית מא,מ

גרנישו"ן

0שוח]88

ישק  3065בראערתמטים
טרצי"ש traces

צירד,צידה,אספקה

האמשת של המלה בצרפתית שלהיום -חיל-מצב"
היא התפתחות בכות אחר של "ציוד .מצודה".

 3057בראקךת מג,טז

צהרים

עקב
עקכא

גריחזה אהד המלחמה צלעקכוחחתם.כילא
נרח-
ו ולא הלכדד.
יטוח

 3066מנעקרת ממיכר
אשומח"ל asomeil
גבול
 danשמתאהמהנזלההלטיי"(sumiylaשכי"ג

man

דישר"ר disner
אררחת-צהריים
נצקכותשיימםכהרגליהאכילה שלהוסעהצרפים
disr~rהוא הזם(מאז המאההי"א ,עםהבדליםבע כפי הנואה מהסקה  .~assumaculumסצףה וק
בסקחזת
(ר

יהוו-ים

אתור לאחור) ארוחת-הערב.

 3058בראפרית מד,ב

מדירנ"א

maderne

ר אה"ל מס' .1166

מילוע שללוי ,מס' .)121

לוכצורנ

(גביעק[גביש]

כוסארוכהעשויהעז

משויש (כוס הדורה)  3067שמות ב4
זנ"ק 10rK

aaa

שמא בג

סוף
סוף

 3059בראשית מה,ב

בית

3868

גומא

מ"ה8ניד"א meisnede
בר הבית רוערל rosel
כמובן לא הבית
9חז1
חסי
הוא לוען אגם -קעףםלפייח,בעיקרשששזלעם11מון4הע
9םדוןהשן)
ר
mg2veישרי*.יוש
האעשית""שלהבית .לאכרהלצ
רש-וונםלאודהפנוקשלקירה.שהואמנ"א.

9י

שם

א%

פנליש גט שקרא "אנס" כמשמעות צמח

ה

נ"א"%כ).

ככד פה
 3069ועמרתדיי
בלב"א balbe
עילג ,מגמגם
a.
נהרבה כתכי-ד קוראים כלכ"ג
(bאיטלקית?)

טפר שכצרפתית נעלמה הסלה כמשך ימף
אולי
הכמים והוחלפה ב.begue~-

 3070זרמות ה,ז

א"םטרנל"א

תבן

V~estoble

(הנשאר בשדה

אחרי הקציר)

של היים

 ,~teuleנאנגלית

כצרפחךת
בנרטרת .stoppel

~tubbk

 3071שמרת ה,ז

לבנים

 3072שמות ה,ח

נרפים

רעפים

טעלי"ש tiuks

ריטרייט retreit
ה"ממצפים לצורתהבימם שלהפועל.אך בכתבר
היר מתנים  retreitאו חנטריש retRis
 tntreizוקשהלקבועחרגוםמתאים.לכן חסמציע
ליצא בלעז שם-עצם ,התוסר את משמעותהעמץ.

הימנעות

היא

(בכיחך)[בשיא]
פרקליט

 3073ושמרת ז"א
פרהדיד"ר preideor
לפי ברעץ ,המסתמך רוב הגרסאותpreideor ,
" ,הטחקpלפסביתl-
היאצורהחילופית של
הדץ" .לפחות כחב-יד אחד כותב פרקרר-א
["פריקךריא] -,preeheireמליץ
(כיחסת-
ומסיף
 -המפרץהפשא) .ההמתיש יחר לדש הפגוש:
ומדמיע לעם דברי תוכהה" .הירסה -פרידיג-רץ
שבהורשם(פוידגי-ר כאחדמבתביהיד) מוקפצת
מהנהממת ).(Prediger

*

* 307שמותזים

אישטנ"ק

estanc

(אגסרהם)[חגם]

אגם

כנם
קבוצת כימט

 3075שסות חיב
פידולפר"א pedoliere
עניןלהלןח,ינוסובאכאןלדוגמה של2וםקבוצתי
פאיר המצביע פכלולחית מסלטות.

*

*

שמות ח"כ -
ג
פ
3076

f

גרינוילייר"א

tצפרדעw

קבוצת צפרדעים

grenoiliere
בהרכה כתכי-יד יש דלי-ת כמקום הרי"ש (אותיות
המתחלפותתכופוהבכהיכה)ולפיזהגרסדרמסטטר
"א
 4reno~kdeכאותה
(או ברנרי
o
lן) גריטילידb
משמעות .אך נראה יוהר להתאים את שתי
הדוגמאות .הלצז הזה והלעז הקודם .בכהבי-יד
אחדים מביאים צורה נגזרת מהלטינית בחב]
("צפרדע") רימלמר"א  reinuliereוכדומה.

'

התפאר
להתפאר ,להשתבח

 3077שטות חיה
רנטי"ר wanter

אה,
rפיהנרe
n
a
w
לpt)rwanter-הוא,כ
ההברלבץ
שהראשין מצביע על התפארות כלי סיבה סכירה.
והשר התפארות .שיש לה על מה לסמוך.

1

r

כנם

 3078שמות חוג
פמזליר"א א?ן]60שק
ר לעיל

)

קבוצתכינים

מס'  .3075למרות שדוב הגרסאות כ-ן,

ברנרץ קורא כאן ,כמנוד לשם ,פידףליד"א
 Pedoiledeכמו שכתב לעיל greN)llede
טיגרליד-א.

 3079שמרת ה,יז

אינטיציי"ר ]?)1י)ת1

מ*יח

לדרבן ,לשסות

(חפמכם)ןחפנים]
 3080שמות טיח
הלומ"ש  jelonesגלונים (מידות
e

i

d

היוכש)e

o

r

נע הטוו הגרסאות בולטות האותיות המסווגת
לפענוח הנ-ל (או למלה קרובה כגון ילונ"ש,
[galonsכמו השם העברי]) .שונה
גלונ"עה
הוא
הפסח פהי"ל שבארבעה כהבריד;כפי
~eIOns
א-
וו
טמ
בג
ל
ה רצו לקרב את הלעז לנזרק po~ng
(-אגרוף") ,אכל מלה כמו ]?ן0קאיםידועה.מתכן.
-rarwpי הסתפק בהצבעה על מידה גדולה.

 3081זמררת ט,ה

אולבי"ש

5סע01

פיה

גחלים

שר הלעוש האחחגים אץ לפס עדרות גרורות
והדמשמעיה .אך שמרם מופגנים במקום זה
בגלוסר שלפריז ,עהצא לאודכעריכת מ' למברול'

ברם-ץ.

~

שנמות

אוצר

6

מסתולל
לכבוש

 308%שמות ט,יז
קלקיי"ר chalchier
משמעות ראשונית של המלה :לדרוך ,לרמוס-
וכהשאלה -לדכא,לרדוף.-

ירק

 3083וגמדת י,טד
ךרדדר"א  werdureירק (צמחייה ירוקה)
 3084שמות י,כב

טירציינ"א

terceine

ובלשת
קבוצה של שלושה
שבעת
קבוצה של שבעה

 3085שמות י,כב
שייטיינ"א seiteine
המלה העברית אינה מופיעה כאן במקרא (אלא ר'
להלן מס'  ;)3089היא ניתנת לדוגמה מקבילה
ל"שלשח.-
 3086שמות י,כו
פלנט"א plante

פרסה
כף רגל

שמותיב,ז

מבנקוף
משקוף

3087
לינטיי"ר lintier
נצרפתית של היום ( linreauהחלפת הסיומת).

שמרתיכ,יא

פסת
פסח

 3089שמות יביטו
שייטיינ"א seiteine

שבעת
קבוצה של שבעה

3088

פשק"א paske

אפשר גם לקרוא פשק"א  ,pascheאך גברה
,
כצרפתיתהצורה  ,paskeאו בכתב המקובל
כגלל השפעות צדדיות .רש"י רומז כפי הנראה
ps
ו לשם
"(pלעבור)-אa
לפועלהצרפתי
("מעכר"),שמשמעותם תואמת את הסברו
ו"פסע" בעברית.
האטימולוגי ,כמו
"פסח-

ך לעיל מס' .3085

שמותידיג

3090
קדרי"ץ serez

נבכים

לחוצים ,דחוסים

המבליאין קברים

3091

שמותיד,יא

)0565

ח0ח por feilance de

%

האם בגלל מחסור של לא קברים

"לעדם

לעז זה .הארוך מכל הלעזים שבפירוש רש-י על
ההורה .ואולי בכל פירושי רש"י .מיועד להסגיר
חריג תחכירי :השימוש כשחי שלילות .המחזקות,
%א מבטלות,זו אתזו.כפישבעבריתישלנו"מבלי"
ו"אין ,-היה אפשרי בצרפתיתי כפי הנראה ,לומר
-מחסור של לא -כמקוס -מחסור -סתם.

מהומה

 3092שמות יד,כד

מבוכה ,הלם

אישטורדישו"ן

esturdison
רש-יאינו מתרגם את הפועל שבפסוק (ויתם) ,אלא
מתרגם את הסברו שלו-:לשון מהומה".

עופרת
עופרת

 3093שמות טו,י
פלו"ם וחשק
 3094שמות טו,כד
דיקומפליינש"ט שי"
ו)5

וילנו
(מלה

התלונן
במלה :קונן על
עצמו)

~ecompleinsr
צורת היחיד לפי הנושא" :העם .-רש"י מסביר,
שהנפעל משמעותו חוזרת,כלומר:הנושאמפעיל את
עצמו .איננייודע .מה מוסיפה הקידומת .de-

ברכה
שפע

 3095שמות טז,ה
פוישו"ן ח50וסן

משנה"u :-בלקיטהeו היה
לקטו sלחם q

רנשמ-pציאמסביaי
משנה ,-לא שלקטויותר ,אלא שהקב-ה
לחם
"
ה
כ
ר
ל
ע
מה שלקטaו.
השרה "sכ s
a
es

~r

' e

 3096שמות טז,יד

כפר
(שכבה) קפואה

 3097שמותטזיד

דק
דק

ייליד"א jelede

טינבי"ש tenves

אק מקום כאן לרבים ,ואולילפנינו יחסת-נושא.

 3098שמות טז,כא

דישטימפרי"ד

ונמס

למתן ,להפשיר

desremprer

 3099שמות טז,לא

אלחנדר"א aliendre

גד
כוסבר

'
I

אוצר
3100

שמותיח,יח

פליישטרי"ר fleistrir

mbv

הבל
לכמוש ,לנבול
קנא
חרון-אף

 3101שמות כיה
אינפרינמינ"ט enprenment
הלעז אית מתרגם את קנא ,אלא את מושגהקנאות:
"כללשון קנאאינפרינמינ"טכלעז" .ראהלהלן מס'
.3217

 3102שמות כ,כג

אישקילונ"ש eschelons

הלעדם

פצע
פציעה

 3103שמות כא,כה
נברדור"א navrdure
כתבנו בלי יו"ד לפני הר"ח ,כי כך הוא בכל
הגרסאות .ו"תכן ,שלא היה מקום ל ,)-כי ה-ט
בצרפתית הייתה אילמת כתקומה ההיא או כמעט
אילמת.

ארכז
קופסה

 3109שמותכה,י

אישקרי"ן escrin
"יושב על שוליו" ,כלומרבלי רגלים.

 3110שכנרת כה,יח
שולדי"ץ soldez

מטשה צורפים
מולחמים

רש"ימסביר קודם ,כיצד לא נעשתה המלאכה:על-
קת הלחמה.

מעלת  3111שינותכה"ת

מדרגות

ד

מקשה
עשוי כהכאה

נטידי"ץ batediz
נפי שנאמר לעיל ,אפשר לכתוב גם batdiz
(כטדי"ץ)כרובכתבי-היד ,משוםאילמותה של ה.8-

 3112שנכות כה,לא
שולדי"ד solder
ר' לעיל מס' .3110

דרך הצורפים
להלחים

 3113שמדת כה,לא

מקששה
עשוי בהכאה

 3104שמות כא,כה

חבורה
כתם

 3105שמות כא,כה
בטדור'א batdure

חבטה  3114שמות כה,לא (גביעיה) [גביעים]
גביעים
מכה מדרינ"ש madrins
מס'

טי"א taje

ר' מה שנאמר לגבי  navrdureנאותו פסוק
יעיל(מס'  .)3103אבל כאן כתב-יד אחד נותן
בטידור"א  .batedureרש"י מסביר פעמיים אח
המלה "חבורה" אחת לפי העברית ("כתם") ואחת
לפי תרגום אונקלוס ("משקומי").

 3106שמות כב,ה

קרדונ"ש

chardons
ר' אה"ל מס' .1]0

קצים

פירות של קררה
(=קךז)-

 3107שמות כב,כ

בטידי"ץ batediz
ר' לעיל מס' .3111

בעצם כוסות ארוכות וצרות (ר' אה"ל

.)1166

אפשר גם לקרוא מרירני"ש .madernes

 .3115שכנות כה,לא

פימיל"ש

pomels

(כפתריה)

[כפתררים]
כפתורים (כדורים
לנוי מסביב לקנה)

רש"י מתאר אח הכפתורים "כמין תפוחים" ומתרגם
 pomelsמוצאו מהמלה
בהתאם ,כי
)" pome(pommeתפוח".

תרנה

קונטרליי"ר contralier
לקנטר  3116שמות כה,לג
משקדים
ר ]))1סח
ר' אה"ל 6ס'  .671בלעז שלסמנו חלהדיסימילציה ניילי"
לגפר (לבצע תצריב

באמצעות גפרית)

(בידול) לעומת .conrrarier

 3108שמות כה,ב
פרישנ"ט presant

ידבש
מתנה

 3117שמות כה,לח

(מלקחיה)
[מלקחים]

אתר

maN

antm

צבת  3127שמות כזן
טינלח"א tenilie
קריבל"א cribie
יש גמראא ש סימן הנר:סעאל"ש5שןושתש).

מנוף
נברה

שמות כזע

קונדמין

שטות כזע

אונקליות

 3118שמות כה,לח (מחתורה) נמחטת]
דלי ,כלי שאיבה
פו"שידויד"א
puised~)ire

מסתבר .שכך המוטמעות המקורית של המלה.
המצינת כאן -מחתה" .כלומר כלי לתהות נחליט
לנקות את האפר .האל-ף מופיעה ככל הגרסאות.

 3119וביזרת כו,א

חנורות שלתשי
פסים ,רצועות

פישי"ש feises

יש-ימסכי

את -מעשה חושב" של טיעאהמשכן:

אריגה כשר כוחלים .פרצוף אחד מכאן ומרצוףכהצבעה על חגורות של משק שהיו
אחד מכאן-
מיצוים בזמם כשיטה דומה.

ללאת

 3120שמות כו,ד

שרוכים ,לולאות

לצול"ש la~uls

קרסים
סגרים

 3121שמות כון

פירמ"ל"ץ fermeilz
ר אה-ל מס' .]758

 3122שמות כויסו
אישטנטיבי"ש
estantives

עבדים

עומדות ,ערוכות
בעמידה

צורת הנקבה .כפי הנראה .בהתאם לתרגום הצרפתי
.planciles
של-קרביים-

 3123שמות כו,כו

אישבר"ש esbars

בריחם

מוטות

לרעשו
 3124שמות כז,ג
אישצינדרי"ר escendrerלפנות אח האפר

לפי כמה גרסאות אפשר גם לקרוא ד"שצינררי"ר

3128
פל"ש 5ו8ק
3129

גונ"ש

יתדות .כלכסאות

צירים

8005

 3130שמות כח4
שיריינטריא"ה serjentrie

כהונה
קצרות

דינר

 3131שמות כח"ד
פורצחנ"ט porceint

חגורה

 3132שמות כחן
קשטונ"ש chastons

משבצות

 3133שמות כח"ד

מצנפת
שביס עשף רשת

 3134שמות כחן
קודי"ש codes

אציליפ
מרפקים

קויפ"א coife

ר אה"ל מס' .2414

דצ"מ שרשרת
 3135שמות כח,יד
אינצינשייר"ש
מחתות (מיכלים
לקטורת)
encensiers
הלעו איע בא לחרזם את המלה -שרשרת".אלא.

הפירוש :ושלשלאות "מעשה עבת ,מעשה
ולכ
כר
ק
צ-תחורין...כאותן שערשש לערדסקאות שקורץ
אגצינעריר"ש כלע"ז"בניגוד לשרשרות של דלתם.
נוהן המעפה נקבים וכפלים".

 des(endrerכאותה משמעות.
 3136שמרת כהימד
דירהשרמיג"ט dereisrternent
) ] [ewלפי דמה
 3125שמות כזן
("צי
משפט -מצביע כאן על כך.יעה,מגרפה שהחואע מבהיר
רש -את הצדק בץ שר כעלי-ד-רם
ודי"ל wadil

 3 126שמות כז,ג
קרוצינ"ש crocins

(סמלגתיו) [מזלגות]

וףם ,אנקולים

משפט
הוכחה

וכרומה .כמשמשת זו הין מצפים לצורה
רישחיחק*%א-ס  )esreisnementאך כפי הנראה
נפלה השנן (מחמת דיסימילציה?).

ma

8

 3137קדמות כחגב

אשומח"ל awmeil

נבול

ברד,וי הזהיש הרכהפ8ה4צעגם סבחעה כלשמתגם
סבהעת המשמעות .ר' אהיל מס' *.119

דה"ם ומלאת
כפפה

שרד
רשת

נבדל ,קצה

 3138שמות כח,מא
גנ"ט gant
 1כשטמרן אדם ש פקידת דבר מתן
"לל=ויע
השליט בידוכיח 'ד של עור שקורץ ננ"ט כלע-ז.
(מה שבאריחתם
יחורץלאותהמסידה
רירמשטייר]-
הסר כדפוס ראשון ופל פירוש רשא).

בה"מ ומלאת
 3139שמות כשמא
ריךשטי"ר  rewestirלהלביש ,להסמיך
טשמכתכי-ידיש גרסההקוימהליווהאינךשט--י
 ,inwtstirשהוא  mlanהמקובל ערהים להסמכה

פין

שמא כט,יג

(ה)חלנ המכסה
את הקרב
קרום

 3141שמא נט,יג
איבדי"ש eWes

(הותרת על הכבד
סרעפת

318

סשל"א teik

ר' אהיל מס' *.208

 31*2שמות בט,כ

תמך

חסחוס (שבאוק)

טינרו"ם tenrum
הכהנה להסחוס מכוסהעור .ולדנדי וץ-8י מדובר
ב-אמצצי.-

 31*3שזזות כט,כז

ךנטילי"ך wenteler

טא

תאופה

להניף

 3147שמות לאן

לעןדי"ץ lacediz
בנרי כהתה  11rr-אידמם במחם עשוש נקבים
קמם" .נלוטר מעע שוים.

שתפרקו
לפרוק

 3148שמות לב,נ

דיושקרי"ר descharjier
3149

שמותלב.ד

דה"מ בחרט
תצריב שנחור

סטי"ל וששן

 3150שמות לב,טז

אנטחלה"ר eareilier
]315

שמותלה.יד

חרות
לחתוך .לפסול
(נרתית) [נרות]
מנורות

לטר"ש loces
ר לעיל מס'  .3144וכאן
רש-בהן".
"בריכת ומהשמן והפתילות נתומן

אומר בפירוש:

 3152ורמות לח"ח
מירידויר"ש miredoirs

מראת
מראות

 3153שמות לט,ג

מרקעו

למחית

אישטינדר"א estendre
 8גרסה אחת בכתבי-יד ,אסאנב-ר .ולפיה מופיעברפוס ראשנן :אסינבי-ר; אםזו הגרסההנכונה .יש
לן-וא "( arenvirלהדק").

מרת

 3144שמות לזז
לוצי"ש loces
הטל" .שבהם פשורן אתהשמן.להבדילמן הלהכות
עצמן .חסר בדפוס ראשק.

ויקרא

מירות

שמות לילד

נטף  3154ויקרא א.ט

אשה
אש .מוקד

 31*6שמרת לילד

 3155ויקראג.ד

כסלים

3145
גומ"א gome

שרף (של אילן)

נטף
חויאקה

חוריק"א theri~ke
שתשה ,שהיתה עששה כפי הנראה משרף-עץ .אך

פואיד"א foede

פלנק"ש

flancs

כסלים (השרירים
הפנימיים של הירך)

18

ףקיח

חוצי

~nfm

מתנים
 3156ויקרא גיד
לונביל"ש  lonbelsחלק הבטן שבאשור

שמהלעזיםלתרגם את שף שסותתעופותהעבראם,
אבלנראה.שאיש  p~1bאמהמתאיםלתעשיןואהה

(הלתרת על הכבד
סרעפת

תנשמת

הכליות

 3157ויקרא גיד

אינרי=ש ebres
ר' אה-ל מס'  .2084גם כאן יש גרסאות כדל"ת.

 3158ויקרא ד,לה
פואיילי"ש foeiles
 3 159ויקרא ו,כא

אישקורימינ"ט

לשם .ר ,אה"ל מס' .73-72

 3165ריקרא יא,יח

קלכ"א שורי"ץ chalve soriz

עטלף

 3166ויקרא יא,יח

תנשמת
חפרפרת

ומרק  3167דיקרא יא,יט
י מתוך סילוק ציגוינ"א ceg(iine
ניקו

חסידה
חסידה

(צעף) [a~vwl
מוקדי אש

es(urement
וש-ירוצהלהסביראתהמשמעותשלהפועל "מרק-
ואומר ,שזהניקויעל-מיסילוק כלהלכלוך ,שבלע
החמץ (בהוסיפו את הקקרומת  es-לפועל .(curer

פרסה
כף רגל

 3160ויקרא יא,ג
פלנט"א plante

טלפ"א talpe

חסר ככתבי-היד כמקוט זה (ר' להלן מס' .)3]76

צורתזו שלהלעזעדיפהעל)]חושי).כפי שרשמתי
באה"ל מס' .]677

 3168ויקרא יא,יט
הירו"ן heron

אנפה
עגור

חסר בדפוס ראשון.

דוכיפת

 3169ויקרא יא,יט
יבחושיו הירופ"א herupe
יבחושים המלה  huppeכצרפתית שלהיום ,מלטיסת.upupa

דוכיפת

 3161ויקרא יא,יא
מושקירונ"ש
moscherons

רש"י מכש אתדברי מדרום הורת כוהמם ,שלפיהם
באהלאסור
המליח-איבפסוק -ואת מלהם
השקצו-
סוגים מסוימים של חרקים.

נץ
נץ גדול

 3162ויקרא יא,טז
אושטוי"ר ]ן05)0

בכתב-יד אחד כתוב אשפרוי"ר (צ"ל :אישפרויי"ר
 ;(esparwierתה כפי הנראה תיקון מאוחר ,המביא
שם עוף יותר מצוי ,והם דומים מאוד זה לזה .ר'
א ש ל מס' .2088 ,1683

הושפעה מן הפרעל "( heruperלהסתמר .)-כי
הדוכפית מצטהא בהסתמרותכרבולתה.באצ"למס'
] 219רש"י מהרגם "דוכיפת" בלעז אחר (-טווס-
כר") ,אך אולי זה השם העממי של אותו העוף.

 3170ויקרא יא,כא דה"מ ממעללרגליו
ארבה

לנגושט"א langoste
ברבים מכתבי-היד קוראים את הצורה המקבילה
לאושט"א  ;laosteזו ,כפי הנראה ,נגזרת במישרין
מהלטינית  ,ILKUStaואילו  langusteנתקפלה
בצרפתית דרך הפרוננסילית.

 3163ויקרא יא,יז
צואיטי"ש fueces

כוס

כוס (עוף לילי)

חלד
 3171דיקרא יא,כט
מושטויל"א
סמור(טורףליליקטן
מן היונקים)
mostoile

דיקרא יא,יז

ינשוף
לילית

צב
קרפדה

לא ברור לי,למה הלעז בצורת הריבוי.

3164
יב"ן )avan
המלה  javanהפכה כצרפתית של היום ,בדרך של
אטימולוגיה עממית ,ל .char-huant~-רש"ימביא את

 3172ויקרא יא,כט
פרוי"ט froit
שמ הלעזים האחיומם מופיעים נכתבי-היד

בגרסאות שוכוח ומשועת.כפי הנראה נשכחו שמות

ייקדח

אתר

החיות האלה בדורות שאחרי רש"י .במקום froit

קוראים בשלושה כתכי-יד בוט"ו (צ-ל בו"ט ),)60

שם אחר לקרפדה .וכשרים טרסוג"א  tarrugeאו
משהו דומה ,כלומר "צב".

 3173ויקרא יא,ל

אנקה

קיפוד

היריצו"ן heri~on
ר' אה"ל מס' .218

 3175ויקרא יא,ל
לימצ"א limace

 3176ריקרא יא,ל

טלפ"א talpe

 3177ויקרא יא,מב
אישקרבו"ט escharbor

חסר בדפוס ראשון.

 3186ויקרא יג,מה
תמס גירנו"ן gernon
חילזון ערום
 3187ויקרא יג,נא
מנשמת פוינינ"ט )ח]8חן0ק
חפרפרת
 3188ויקרא יד,יד
חיפושית טינרו"ם tenrum
רלעיל מס' .3]*2
חיפושית

רגלתם)

בהרת

כתם

(מחית)[מחיה]
החלמה

 3180ויקראיג,י
שחממינ"ט seiniment
לדעתי רש"ייעצל בהסברת התפרצותהציית את
דימה-הצלילים כץ שמגזרוניםרוטנים ,של sanus
("כחיא") חשל "( saniesמוגלה") ,ומתרץ כוה את
כשמדובר כפצע
הע-מוש במלקם "מחיה"
ו"ח-

 3181ויקרא יג,כג דה"מ צרכת Vnmn

ריטריר"א retreire

 3184ריקרא יג,לז
אררבל"א orable

לכווץ

רו"ש ros

אדמוני

ממארת
דוקר

תנוך
חסחוס
קצע

 3189ריקרא יטמא
רודדנח"ר rodonier

לכרסם,לגייץ

 3190ויקרא טפט
ארצו"ן ar(on

תפוס של מרבא
נסלד-אוכף

 3191ריקרא

טפט

אלף"ש alwes

אוכף
מושב-אוכף

 3192ויקרא יט,ה
(רצנכם) [רצוןן
פיוס
אפתמינ"ט apei~ment

רכיל

 3193ויקרא יט,טז
אישפיימינ"ט ipiealent
רש"יפסביד אתהביסף "לאתלךרכיל[שהואקושר
עם הסלה "רגל "]-בהצביעו על קשר דומהv~e ,
לדעחו בץ ( espierולרגל")ורץ ש"( 9רגל) .הלעז

ריגול

חסי בכתבי-היד.

צהבת
 3182ויקרא יגגג
ניעוץ  3194ויקרא יט,יט
ריטרימינ"ט retreialent
מספדקודם את הפושג ואחר-כך מהרגם את מ"8טי"ר mester
חש.-
הסלה

צהוב
צהבהב

שפם
שפם

 3178ויקרא יא,מב
צינפיי"ש  cenpiisנדל ,מרבה-רגליים
(מלה במלה :מאה

מוגלתי.

ך לעיל מס' .3]80

 3185ויקרא יג,לט

מרבהרגלים

 3179ויקרא יג,כ
טי"א taje

 3183ויקרא יג,כד
שיינימינ"ט seiniment

(מחית)[מחיה]
החלמה

אדם אדום

לטאה
לטאה

 3174ריקרא יא,ל
לייקוירד"א leiserde

הלעדם

1נ

חסרככתבי-היד.

גוז
לערבב

אוצר

12

יטיט

מקפח
נמש
לכמחש ,למעל

3194א ויקרא
פלחשטרי"ר fleistrir
כוונת רש-י כפי הנראה לומר .ומהחוטים איבדו את
מהותם ,מפס שהם שווריםבליהיכרצמרופשתים
יודיו .הלעז חסר בכתבי-היד.
 3195ויקרא יט,כח
פורפוינ"ט

)ח)(,קז0ק

 3196מקרא כא,כ

שודצילו"ש sor~-il()s

 3197ויקרא כא,כ

טיל"א סו]ש

הלעדם

על הדעת .מוצא המלה  i(deמהגרמית Gilde
("איגוד").

nDNP
 3205ויקרא כר,טז
אנפרלי"ש  anpt)Iesבוערת(תפיחותבעור,

מלאות נוזלים)

קעקע
תקוע

גבן

במדבר

בעלמתם
ארוכותוסבוכות

 3206במדברנ,יז
דה"מ דק אי"ן שו"ן איש"א
קרום  son aiseחש

דה"מ תבלל
אישון

עלידו

ברווחתו

ההרגום התוצע מתאים למשמעות המלה aise

אפיימני"ט apciement

פיוס

 3200ויקרא כב,כנ
וירוא"ה sverue

יבלת
יבלת

בצרפתית ו4ל היום .רש"י כפי הנראה הרגיש
כמשמעות וו :היא נובעת מסקור המלה (לטירת
- ,adjacensהמונח ליד ,)-אכל המלה עכרה לצין
את כל החלל הנמצא בצד האדם ,ענדו מגעתאליו,
ומכאן אתיכולתולנועכתוכוכחופשיות.לכןרש-י
משתמשכפירייך בכיסךיס" :מקומו"" ,ריח ואל
צדו"" .סמוכה לו לכל הושטת ודו".

שהטיינ"א seiteine

שבעת
קבוצה של שבעה

(נרתיה) [גרדת]
 3207במדבר ד,ט
מנורות
לבני"ש Itxes
כפי שרש"י מדגיש בשמותלה.יד מדובר כאןבכלי

 3198ויקרא כא,כ

פרוניל"א

prunele

 3199ויקרא כב,יט

3201

דיקרא כגיח

 .3202ויקרא כג,יד

(רצנכם) [רצון]

כרמל
גרעינים...

נרנח"ש graneis
הדברהיחיד ,שהוא ברור כלעזזה .הוא,ווהואנגזר
מלסימת -(granumזרעיגיערו") .אבל  a~pלדעת
מן הגרסאוה השומת ,מההיאהנכונה ,ומכאןגס את
הפירוש המדויק.

 3203ויקרא כו,יג
קוניונגל"א

8]1ח)00(0

 3204ויקרא כו,יג
עדי"ש fodes

מטת
חיבור ,כבל

מטת

חגורות ,חבלים

בכתם-היד אפשר (בלי ודאות) לקריא את שם
הלעדם הניל .כדפונים ובאחד מכתברהיד:
קיביל-א -( chevikתר"),שאוליהואיותרמתקבל

הקירזל של השמן (ראה לעיל מס'  3144וכן מס'
.)3151

במדברד,יד

לצים
יעה ,מגרפה

 3209במדבר ר,כג

אגורר
באמרכם

3208

ודי"ל wadil

עלשמות כז4
ר תאוויםנוספים שלהכלי
ברש-
ועל חגיגהכ( .אה"ל מס' 93פ.)1

דישנ"ט disant
מבחץ הכחטת
כסו בהרבה מקומות אחרים,
רש-מקור,כבןכאן,
חפורהבץהציעיהרגיללבץצורתה
חגיגי ומוחלט.
והמסבירים אותה כדדך כלל
ב-
אולם הרגומוהקבוע שלצחרהכזצויח
פועלבעלסיומת
)ת,-8וכן פ-זעת -לשקהווה" (למשלדבריםא,סז)
רואה
איש מאשרים דעהזו .האוצרתיהיא,
שרזת-

במדבר

אתר

נצמדת אלה מה שקוראים בדקדוק הצרפתי
 gfirondifכלומר פצולה משרת המלווה פעולה
).כך "זכוראתיום השכתלקדשו
עיקרית("בעסותו-
ששת ימים תעבוד" .משמעו":בזכרך אח יום
השבת...תעכוד" תה מה שאמרו חז-ל .שהמצווה
"זגזד"וחייכתלבלימיהשבוע.וגסנא
" ;,גהתנרכו
אתבני ישראל אמור נהין:כאמרכסן להם.-

 32]0במרבך ח"ד

c(rombres

המקנא אתהלי

 3217במדבר יא,כט
אינפרינמינט enprenment
שם הפעולה שלהפועל~ .enprendreשאחרממובניו
הוא "להתלקח (אש)" .אולם נראה .שרש"י חופש
לשון אחרת ,באמרו "אוחז בעובי המשא" .אולי
שקהת f~hlנחיךיעגין]" .ונימשלה "להתערנ
במרץ".

חרון-אף

מקושה  3218במדבךיד,לו
מיועד להקשה פרלידי"ץ parlediz

דבה
דיבור ,רכילות

 32]9במדבר יד,מד
אינגרי"ש e~1Jjris

ויעפלו

בטידי"ץ batediz
תיאורעיבוד המתכתלעשיתהמנורה.בליכלחיבור
זקרכגה .אלאבעיצע עשתהזהבבמכותקורנס(ולפי
תויל אף נחיהוך התומר העודף).

 3211במדבר יא,ה
קוקומברי"ש

הלעמם

13

קוראים

קישואי גינה (בלשון
הדינוד :מלפפונים)

משמעות הלעז ברורה והולמת את הענין .רק קשה
להתאים את התרגום .שהוא תואר .למקור .שהוא
פועל .אולי יש מקום לראותכאן רמז למלה enlifes
אחרת ,מלטינית  .in)ircssusבמוכן -נכנס".

אבטחים
אבטיחים טורטי"לנסויי))
הצרפתית

 3212במדבר יא,ה
בודיקי"ש btdekes
נפי שצינתי (אה"ל מס'  )]369המלה
והמלה העברית שויכוח לאותו מקור.

עזי-רוח

 3220במדבר טו,כ

חלה
עוגה עגולה
דה"מ רגום
בעשותו

 3221במדבר טו,לה
תגיך פייושנ"ט feisant
 3213במדבך יא,ה
כרשים (ירק מאכל)
פוריל"ש 15ס]0ק
דה"מ רגום
 3222כמדבר טו,לה
בלכתו
אלנ"ט alant
 3214במדבר יא,ז
גד בשני הלעדם הנ"ל אין בכלל תרגום הדיבור
אלימיר"א aliendre
כוסבר המתחיל .אלא ציה צורתו הדקדוקית .ר' לעיל מס'

 3215במדבר יא,ז

בדלח
ב14לח

קרישט"ל cristal
חסר בדפוסים המדעיים (ברלינר ,שועוועל).

3216

במדבריא.ח

 3223כמדבריז,ג

טינבי"ש נסיח"

שטו
להתבדר  3224במדבריז,ד
אטינבירינט atenvirent

אישנמי"ר
(ארלי (esbanier
כינתרש-י לפרש-לטייללהנאתו,-כילאהיהשום
esbaneier

.3209

סורח בלקיטתהמן .כהרגלו רפ"ינמנע מלתרגם את
צורה הפועל אלא מהרגם את שם הפועל .אי-אפשר
להכריע 2קשתיהצורות:esbaneier)lאו',(esbanier
כי אק רש"י כותב בתעתיקיו יותר משתי יחצ"ן
רצופות.

מרופדים

דקים

ךרקעום
הדקו

 3225במדבר ת,כה (תלונתם) נתלוננת]
מורמורדי"ץ  murmurdizקול תלועת

שש"י רואה כעפה ב-תלועתם" שםקיבוצי המורה
על חלופת הרכה כלשק יחיד ,בסגוד ל"תלונתם"
"%חלונותיהם".

אתר

*1

במדבר

 3226במדבר כאיד ותקצר נפש העם
אינקרו"ט לו"ר ]() encrot 1נמאס להם
חסר כדפוס ראשון.

הלעדם

שם-העצם "תא" ,הוא המשך הכמין הראשי .אכל
אחרי שכירח הקווים הישרים לצדדים וכבשפוע.כן
"תהאו" מורה על שבירת קו הגבול לצדדים.

 3227במדכך כאיה
אינקרייש"ט encreist
חסר כדפוסים המדעים .ר' לעיל מס'  3023ולהלן
מס' .*188

קצה
מואסת ,בוחלת

דברים
 3235דבתם א,טז
אודנ"ט odant
ר'לעיל מס'  .3209נכתב-יד אחדקוראים :אואנ"ט

נס

שמע
בשמעכם

וקבהו
 3229במדבר כג,כז
מלדיר"ש לע"י 1טו  maldirasתקלל אותו

 oantוכשניםאוייננ"ט (צ"לאוי"נט)חשן.)0צורות
מאוחרותיותר.

 3228במדבר כא,ח

פירק"א perche

מוט

להבדילכין "וקבולי"(לעיל ,פסוקיג)
וש"י
לבין "וקבתו לי" ,בקבעו ,שהראשון ציווי והשו

ר="

עתיר.

 3230במדבךכד"ז

דרך

 3231במדבך כדית
פוריי"ר forjier

וקרקר

מזנק

דישטינ"ט destent
אחרי שנמתחה ) (tendreהקשת .המיתר משתחרר
והחץ ערה:זו הפעולהשרש"י.כפיהנראה.מתכוון
לתאר.

לנקב ,לקדוח

 3236דברים ד,כד

קנא
לכעוס

אינפרינדר"א enprendre
ר'לעיל מס' 2)7נ .ככמהכתכי-ידישגרסאות שועת
מאוהוגזרון:אינפרינייר"א "( enpreniereכעסן"),
אינסרינמינ"ט )חשוחחש]קחש ("כעס .חרון-אף").

 3237דברים ט,כא
מולנ"ט molanr

טחון
בטחנו

 3238דכרים יג,ו

סרה
מעוותת

ר' לעיל מס' .3209

רש"י קושר את הפרצל "קרקר" עם השורש
"נקר"(לעקיתחור).ובכך לקלקל ולהמשיח אדם או

דישטולוד"א destolude
רש"י מביא מלהצרפתיים שהיאכינוני במשמעות
של שם פעולה ("דכריט מעוותים .עיוות").

 3232כמדכךכהניא (קנאתי) נקנאה]
אינפרינמינט )חשח0שיקחש
חרון-אף

יסיחך

חפץ.

ר לעיל מס' .3217

 3233כמדבר לד,ו

איים

אישלי"ש isles
בדפוסים קוראים צורה משוחזרת לפי הלסימת

שחט

(א1ט5חן).

 3234במדבר לד,ז

אפינדי"ץ apendiz

תא

יציע

רש" מסביר את הפועל "תחאו" המצר רק כאן
בפסוקיםז'הח'ולאבשוםמקום אחרכמקרא,על-פי

 3239דברים יגן
אמיטר"א ametra
"ש גרסאות כף-ו ונו"ן :אמונטר"א
(אדריך ,יצדיע").

השיא,יפתה

 3240דברים יג,ז

אפיקייד"א

afichiede

 3241דכרים יד,ה

א"שטיינבו"ק esteinboc

 3242דבריםידיו

פלנט"א plante

artnoma

מחקה

דבוקה

חקו

אקו ,יעל-סלע

פרסה
כף רגל

דברנם

אוצר

הנשמת

 3243דבריפ יד,טז

עטלף

קלב"א שורי"ץ chalve soriz

5נ

הלעטם

תשמע

 3253דברים כח,מט
אינטינדר"א entendre

להבין

והתמכרתם
דוכיפת  3254דברים כח,סח
דוכיפת איפורוינדרי"ץ וו"שותמכרו את עצמכם

 3244דברים יד,יח
הירופ"א herupe

? porwendrez wos
מסתבר .שרש"י רואה כקידומת )סק סימן השתה
להתלטפות רשעתה.

ר לעיל מס' .3]69

זרע
עצם השכם  3255דברים כט,יח
כינדיר"א קמ"י
שמר bendira sei
בשמרכם
 3256דברים כט,יט

 3245דבריםיחיג

אישפלדו"ן espaldun

 3246דברים כז,א
נרדנ"ט gardant
ך לעיל מס' .3209

אינפרינמני"ט

והתברך
יכרך את עצמו
(קיאתו) [קנאה]

enprenment

הרון-אף

קדחת
 3247דברים כח,כב
מלויי"ד  malweidמחושים (כלומר

 3257דברים לב"כ

זו(מלוי"ד) הגרסה שלכתב-יד אחד.עוד אחדנותן
מלא"ן(קרי :מלנ"ט  ,malantפצע) .רובכהכי-היד
~,)imalweiצורהמאוחרת
גורסיםמלו"י(צ"ל
.י-
של  ,malweidוכדוממלהו

פתלתל
 3258דברים לכזה
מפותלים ,מסובכים
אינטורטילח"ץ

קדחת)

 3248דברים כח,כב

אישרדימינ"ט

חרחר

התחממות,התייבשות

esardement

ששדפון
חום

 3249דברים כח,ככ
השל"א hasle

אירבידיץ  erbedizמעשב,

העשבים

שקמא

מכלול

entortiliez
צודת הרכים בשל המשמעותהקיבוצית של המלה

"רור" ,או שקשלפנית יחסת-משא.

 3259דבריםלביד

חמר

 3260דברים לב,כ
מרטור"א norture

אמן

ףנו"ש winos
ר להלן .4,20 tOb

ייני
חינוך

ירקון
250נ דברים כח,כב
כרכום  3261דברים לב,ל
הסגירם
קר"ו )]0
צהבת ,שכעקבותיה דיליבף"ר delivrer
למסור ,להסגיר
הכתנה היא כפי הנואהלמין
 3262דברים לב,לו
עצור ועזוב
מתכרכמותפני החולה.
מיינטיננ"ט meintenant
שולט
 3251דברים כח,כח
עצור
תמהון  3263דכרים לבילו
אישטוודישו"ן
נופלט
עילפון ,הלם ,מתנטינו"ד meintenud
estordison

 3252דברים כח,לז

אישטורדישו"ן
estoedison

מבוכה

 3264דברים לבילו
שמה אינפורציי"ד enforcied

עילפון ,הלם ,מבוכה

עזוב
מחוזק

בכתבי-זד ,לפס שםהלעזים הנ"ל,ישפירושכללי

לכיסיי "עצורועזוב"באמצעותלעז ,שאפשרלקרוא

16

אוצר

יצמצם

אתן ,לסי הנרשמת השהסת ,מהנט-מ"ט
 meintenantאו מהגטימדו"ר n)eintenedor
("שולט ,מחתל").

 3265דברים לב,מא

פלנדו=ד plandur

ברק
ברק,זוהד

כפי הנראה מילת-שעטנז ,שסקחוה מ-ש)06עג
"( flaaleלהבה") ומ splendur~-י"התגוצצות").

 3266דברים לב,מא

יושטיצ"א justice

הלצדם

רש"י הצהכאן להסכיד אתצורתההתפעלשבחסוד
המלה "מדכרוה" )OPדגשחזקבדל"תכמו"מיכר,-
במדברז,פט) :ה' מדבר עםעצמווהנביאשומע,כי
ן זהלפי כבודו לדבר אל אדם ,והקקימת )-סק
אי
מזוההאצל רש"י עם ההתפעל.

3267א דברים לג,כה

משפט א"שקורונ"ט
ענישה

 3267דברים לג,ג
ש
"
י
ר
טי"ש פורפרלידו
דיבוריך (עם
עצמך)
tes porparledures

מדכרחוך

דעת

escoront

דה"מוכימיך

דכאך
ינהרו ,ישפעו

סבילה גם הקריאה
(-נוהר,שופע") .רש"י רואה כ"דכא" גזרתקריב
ל"דכ" ומפרש ,שאוצרותכל הארצותשובולארץ-

"שראל.

אתר לימודי יהדות ורוח
ww.daat.ac.il

אישקורנ"ס escorant

