ש
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anfm

נתונים
תהלים

 *011תהלים א"א

לי"ש פל"משמינ"ץ
כפא לע"

טיס תהליםב,

לר ר קורד ש lorcordes

אשרי

התענוגים

 4020תהלים בעב
גינישמינ"ט garnisalent

זה ,החסר בכהביהיד ,ולכאורה איפ

את צורתה

 4021תהלים ג'ז

'1

*במסרההלים מספו הרכה לעדם ,שאיט נמצאים
בכתבי-הוד העודקש.

 *012תהלים א%

פלנטי"ץ plantez

plantezיאי

 4013תהלים א%
ריוהר"ש riwiers
 4014תהלים א%

פלמשטר"א fleisere

(פלגי) [פלגים]
נחלים

 4017תהלים כ"כ
פורקונעךלחרינ"ט

מסדו
התתעצו

סדניור"ש

לים תיג

מנ ט apeiement

הבאתשלייז'

אמלל
נבוך

 4025תהילים ו,ח
לנטירנ"א lanterne
הלעז הסרכרפווימ ,אכלמתאיםלהסברשלוגש":
"עק שמאחרה כהה ודומה לו כאלו הוא רדאה דרך

עששית
עשערת ,פנס

זכוכית שכנגרעימי".
 *026.תהלים ז,ח
ריפוש"א rehssa
אר בכתבההיד.

porconsilierent
.

 *027תהליםז,יג
פודבי"ד forbir

 *018תהלים ב %מתקה את מוסרותען יסרבכתבי-היד.
דישרונפומ"ש לו"ר קונירנגלי"ש
 desronpoms 10) mnjonglesנקרעה את  *028תהלים ח"ח

כבליהם

רצון

.(confondud

 4015תהלים אנד
קו"ש בל"א com bale
טלעזזה,וכלהכאים אתרע,עדאפימינ"ס(ה,יג)
חסרים בכהנן-היד.
 4016תהלים ב"ב

ריפלינני"רreflenber

.

קונפונדו"ץ confonduz
כפי הנראה ביחסת-הביא (היחס הרגיל:

כטוץ
כמו מוץ

seniors

שתו

נסה
להתנוצץ

 *024תהלים ו,ג

שמל
לנבול

רוזנים
אצילים,אדונים

בר
צידהי מזק

גשטרינ ט gasterenc

אפ

להעתיחיד.

חבליהם

השחיתו

ליס דן

שהול
נטוצ

עבחומו

אובחלדי"ץ oveildiz

שיזם

מקום להימלט

ילטוש

לצחצח

צנה
מכלאות-צאן

abnn

שצר

 *029תהלים טן
א"ל אסינצי"ד

Th

למודק ,למדוכדך

9 l'amirxied
הלעז חסרבכתבי-הנדוכפי שהואנופיע בדפאש
א"ילאמימשף"ה קשה לפעמתועלכלמרכיבת .מה
שברדר .הוא האירש - minteרק ,רק" ,או
השורש  menuאקטן ,חמך" :השחר השערה.

אחי

פשפט
משפט ,ערשה

 4030תהלים טיט
עסטיצ"א justice
הסרנכהבי"-יד.

8

פחלטינ"ט feilirent
חסרבנתבי-היד.

ההיד

 4039תהליםיז,יד

חלודה
רידהל"א redoile
ר,
מס' .200כאןונעלהלן (מס' 0ש)40רפ"י
י
"
ה
א
רואה בנשסעות דקנה" השאלהצזריתמ"חלודה".

אחסה
לתת מחסה

להסא".

לותק  4041תהליםיח,ט
אי"ן שי"ש מ"לי"ש
פסו
חסרו ,נעלמו

 4034תהלים יבן
פילו"ן 808ק

עליל
8לי

 4035תהלים טוש
אינקוש"א enaua

י%

הלשק

 4036תהלים טוש

נשא

הפודשס
חסרבכתבי-היד .רש" בעצמו(או
פירשהי
כשם רש") דוחה אתהפירושהזה,
כסף בושך
הכ
המכתשת ולא בתוךהעלי.

חסרבכתבי-היד.

 *038תהליםיקז

דישיבר"א desevre
חסרבמשם-היד .פעזשהביסר :ה ,אתמיל
*נrה~a
מגויל עובות
הפאמידם כך ,אלהיהמיחתד וקנו
עבודה זרה ,צלמיכך שהושיעצליהם חסדיך".

איי

את

חסרככתבי-היד.

 4033תהליםיב,ב

הפלה
צייץ 2חד

יתר הקפת  *040תהליםיחיג
אבריאי"ר abrier
ושל קשת
סולמועלגס סשסשותסבירה "לקכלfnona

 403 1תהיליםיא,כ
קודד"א דאר"ק d'arc
~wcorde
חסרבכתכי-היד.

 4032תהליםיא,ב
א"הגיטי"ר geter

הלצדם
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העביר

ריפויט"א reporta
חסרבכתבףהיד.מראה,שכווא רשעלומר,שהצדיק
לאהעבידעלעצמואתהרפאושלהפהשע,על קץכך
שראג להענשחוביין.

טהרו
העניקו

 4037תהלים טז,ד
דואירינ"ט doerent
חסר בכתביהיד .הטשמעות" :אחר סההו :העמלך
מהנות 4הקוימוקהרכנותדלאל אחר".הפהנל ק19ר
לויס-העצם "מוהר" ,מעא-משואק.

בחש
בנחיתם

מואץ 0 sesש

חסרבכתבי-היד.

 4042תהלים
א"י אטינכ"ש"ט  atenvistש
קשהלקבועמה
של רשא  ~yvtaשרזה,כי
אע הואמוסיף רכרעלהלעז.השערהי הקא ,שהוא
נחריכדרר" מלשק "רדד",והואכמוארוקעשמים".
חסר בכהנץ-היד.

הדד

יחי

ופוקגיק?

כימי

 4843תהליםיחייג

טרישפשינ"ט trespasent

 4844תהלים יח,לז
א"שקולורגחרינ"ט
escolorgierent
חסר בכתבי-הקו

 4%5תהליםיח,לז

קיביל"א chevile
צורתהידיד חמותה.

 4046תהליםיט,יא

ברישקי"ש bresches
חסר כבהכי-היד.

עבהו

חודרים

טעמו

החליקו

יי"ש

e"eVl

קיסם

שת
חלות-דבש

ahnn

אר

*6

 4047תהלים כב,טז (מלקוחי)[םלקוחים]

חיך

פלח"ש paleis

 4048תהלים ככ,טז(מלקוחי) [מלקוחים]
טינלמ"ש ten~lies

~nfm

אפקיד
אפקיד

 4057תהלים לאיו
קומנדרמא"ה comandreie
חסר בכתביהיד.

הסגרתף
צבת  4058תהלים לא,ט
הסגרת אותי ,מסרת
ליבר"ש מו"י

חסר בכתביהיד.

 4049תהלים כהיה

הדריכני

 4050תהלים כחיג
אטרייר"ש מו"י

תמשכני

הפנה אותי

אדריצ"א מו"י adrece moi
חסר בכתבי-היד .כאן יש חשוק לדעהו של מגחם
כמת .שהרכהפירושים מכוססים עלדמיוןצלילים
בץ עברית לצרפתיה.

תמשוך אותי

atreiras moi
חסר בכתבי-היד.

 405 1תהלים כט,ג
טורמינטו"ש tormentos

הרעים

נתון בסערה

חסר ככתבי-היד .התת מצפים לפועל ,ולא לתואר,
אך קשה לדון כערש לגמע רק גרסת הדפוסים

(טזימינטאז"ש).

אותי

]10ח livras
חסרבכתבי-היד.

 4059תהלים לא,יב
אמי"ש קונפיינ"ץ

למברצי
לחבריי

 conpeinzפסוח 8
חסר בכתבי-היד .הגרסה שכדפוסים
היהה מתאימה יותר לפענוח
"אמישקטיישנ
"mesץ"(-8למפקדי") ,אכלאיןזה מתקבל
cheteinz
על הדעתלפיהעסין.

 4060תהלים לא,יד

(דבת) [דבה]
דיבור ,רכילות

פרלידי"ץ parlediz

 4061תהלים לביא
אינפרדומ"ץ enpardonez

נשוי

סלוח

כלומר מי שנסלחו לו עהנותיו .הצורה היא כפי

 4052תהלים כט,ז

הצב
חותך

הנראה יחסת-הנושא .משמעות הקירומת -חס לא
ברורה .חסר כבחכי-היד.

 4053תהלים כט,ט
קריא"ה cree

יחולל

 4062תהלים לדיג
ש"י פורונטר"א

הההלל
תשתבח

טיילנ"ט teilant
חסר ככתבי-היד.

חסר בכתבי-היד.

 4054תהלים ל,יכ
אלשקיא"ש alaschias
חסר ככתבי-היד.

 4055תהלים

לאץ

פליישי"ץ  pleisizמשובים
גדר

בורא

 4063תהלים לד,יא
פתחת משו"ן ביי"ן bien

n

כל טוב
טוב n
שום u
לא s
e

חסר בכחכי-היד .רש"י רוצה להסביר ,שהשלילה
השדש
הופכת את "כל" לשלילה מוחלטת .לא שדורשי ה'
לאיחסרוכלטוב.כלומרכלטובלאיחסרלהם,אבל
מצודות קצת טובכן יחסר להם ,אלא ככלל לאיהיה להם
המוקפים חסרון של טוב.

חסר בכתבי-היד.

 4056תהלים לא,ד
תנחם
מימר"ש מו"י  nleneras moiתוליך אותי

חסר בכתכי-היד.

se porwantra

 4064תהלים לד,יז

לי"ש אירי"ש les ires

 4065תהלים לד,כג

ריפינטירונ"ט repentiront

(פני)[פנים]
הכעסים

יאשמו

יתחרטו

תחלפם

אתר

לנפער

 *066תהלים לה,ג
אמו"י מאישמ"א  8 moi meismeלעצמי

 4067תהלים לה,ח

ערתה
ערפל

 4068תהלים לה ,סו

נכים

ברואינ"א bruine

אמינוישיי"ץ

מונמכים,פחותיערך

amenuisiez

(כבשפטיך)

 4069תהלים לו ,ז

][PUD~D

משפט ,עונשים

יושטיצ"א justice

 4070תהלים לו,יב

א"ה ל"א פרטיא"ה

18 partie

חלק

לחלק

8

הלעז הזה ,המופיע כסוגרים ,מחר מכמה כחיגות:
א) "חלק" אינו מופיע כלל כפסוק .רק בהסבר של
רש"י" :אל תבוא עמירגל הרשעים הללו כעתקבול
שכרלהיות חלקם עם הצדיקים"; כ) בכל אופן אק
"הלק" זה זקוק לכל הסבר;ג) הקדמתשתיהמליות
-( 8 ]8אל ה ,-ל )"-מפליאהביותר.כי חלק מצוי
כפירוש בלי קידומת.

!  407תהלים לז,א
אאטי"ר aatir

4073

ימלו
ייכרתו

פורינ"ט אפייטח"ץ
furent afeitiez

מתם
שלם ,מושלם

 4077תהלים לח,ד

אנטירי"ן anterin

 4078תהליםלח,

אישטורדישו"ן

עוית
עילפון ,הלם ,מבוכה

estordison

 4079תהלים לטיב
אמושלמינ"ט
)חסוח!5טוח8

מחסום

חסימה (בזמם לפי
בהמה)

 4080תהלים לט,ו

רידויל"א redoile
ר' לעיל מס' .4039

 4081תהלים מג
פניי"ש fanjias

(חלדי) [חלד]
חלודה

טיטהיון

פיזה טובענית

 4083תהלים מ,טז

אי"ן שי"ש טרצי"ש

ערך
להעריך
על עקב

בעקבותיו

 ses cracesחס

ser()nt

וחרק
וחורק

א"י רישקיניאנ"ט reschinianr
חסר בכתבי-היד .בדפוסים "ארקינ"ט" .פענחתי
כאילו הסתמך הפרשן רק על הצורה שלפניו ,והיא
בינוני פועל ,בלי להתחשב במשמעות ההווה שלה.
ת שיש לקרוא ) reschinient
יכול גם להיו
("וחורקים") מפני שהמשפט מתייחס לרשעים
בכלל.

 4074תהלים לז,יד
אינקומנציי"ר encor~ankier

 4076תהלים לז,כג

תעו
סודרו ,הוכש

les pas du fort

תתחר
להתגרות
אפרישיי"ר aprisier

 4072תהלים לז,ב

תהלים לז,יב

 4075תהלים לז,כג
לי"ש פ"ש ד"ו פור"ט

מצעדי גבר
צעדי הגיבור

 4082תהלים מ,ו

שירונ"ט טרנקיי"ץ
tranchiez

הלעדם
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ן

פתחו
להתחיל

 4084תהלים מ,יח

יחשב

יהא נחשב

פיינ"י שוי"ט )עיfeini 5
חסר ככתבי-היד .ההשערה היא אפוא לפי גרסות
הדפוסים בלבד ("פנישויי"ט") .וההנחה היא,
שלפנינו בינוני פעול של .ieindre

 4085תהלים מב,ה
אעבר בסך
הולך בדרך (בעלייה
פש"א וויא"ה

לרגל)
pase woie
למלה וויא"ה "( woieדרך") יש משמעות מיוחדת
שלעלייה לרגל .חסרבכתבי-היד.

*

8
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אדרם
 4086תהלים מביה
אווי"א או"ץ שינבל"א יוצא לדרך יחד
אתם
awoie 02 senble
י הצוירה כלכר.
אר ככתבי-היד .השחיר ויל

בדפסכם קוראים :אפהף"אם1ץ שלש"א .ואס
ממח ,שהטפת נכנסה בטעוה ,ולפו"פ הפועל
"(awoierלצאתלדרך")כהווה,אואוליאורירץ"א
e
awoiereieכעתיד,ואתההשערההזאתמחזק
ההדיג ו8ל הגרופיס .מו"ץ שגיאה שכ-חה כמקום
או"ץ "( 02הם") ו(scnbir-לסימת " (simulחד".
כדי לאמת אתההשערה,היה רצףלמצרע דוגמאות
של שימוש כ senble~-בתורתמילת-חיבור אחורית
)~tPewtpo$itio

יעז  02 senbleוחד"תם.

*
פף

 4095תהלים מח4
קונטריד"א contrede
חסר כבתכי-היד .כדפוסים :קונטריא"ה doneree
צורה מאוחרות המצביעה לכאורה על זמן חירור
הלעוים ,שאינם מצהרם בכתנה-היד .מעמץ ,שבע
שלושתהפירושים שלרש"י .אחד פלה שליוסי"
מסתמך על דמעןהצלילים פפהיווצת Nymphe
הש לכלה נפיi
",)pשק קורDץ בכרכי n
".
("י""

חבל ארץ

 4096תהלים מחן
אנגלי"ש angles

(ירכתי)[ייכתיםן

פינות,זוויות

נחפזו
 4097תהלים מח"ו
פורינ"ט אטורדי"ץ  atordizזחס]ם) נדהמו

צנוריך
 4087תהלים מכיח
זרמיך  4098תהלים מטיב
טי"ש קיניל"ש tes chenels
"ציער" שימש ,כמו היום ,להעברת טבלים (קרוב רידויל"א סו01טס]

פירוש רש"י" :היא הארץ על שם שהיא עשנת
וחלודה".

לעברית "קנה") וגם זרם מים.

 4088תהלים מגג
מינירונ"ט מר"י
וסח) meneronr

 4089תהלים מד,יב

אפנדי"ש נו"ש

ינחוני

ירליכו אותי  4099תהלים מאייד
ריטריירונ"ט retreiront
וההנו  4100תהלים ניב
פיזרת אותנו פרימינ"ט

שנונים
 4090תהלים מהן
מחודדים ,מושחזים
אגוישיי"ץ
a~ulstez

 4091תהלים מה,ט

עע

 4092תהלים מה,יד
קטונ"ש chatons

משבצות
משבצות

שנהב

איוויר"א ס)ן0קוו

היש מצפים לכתיב  ;chastonsאולי זו צורה
מאוחרת .כמו הרכה לעזים שכספר תהלים.

 4093תהלים מו,ד
ריגרמילירונ"ט regrezileront
 4094תהלים מו,ה

505

יהמרו

יתכווצו

פלגיו
פלגיו

 4101תהלים ניט

מכלל
עיטור
(מכלאורך)
[מכלאות]

דיר

פר"ק parc

 4102תהלים נ,יא

אישמובימינ"ט

ירצו

יתארו ,יספרו

parement

05ח apandis

שי"ש רוישיל"ש ruisels

חלד
חלודה

esmf)vement

 4103תהלים נ,יט

זיז

התנועעות

תצמיד
צירפת

איושט"ש ajostas
חסר בכתבי-היד .והפענוח הוא השערה מפוקפקת
נלבד .בדפוסים קוראים ":אגוטא"ש" .צריך היה
אסוא לצוח ,שהשי"ן הראשונה נפלה ,ובא גימ"ל
במקוםיו"ד (דברשאינורחוק.כי ה8-הצרפתיתהיא
לפעמים יו"ד ולפעמים גימ"ל) .תרגום העתיר של
הפסוק כעכר הוא הגיוני בהתאם לתחילת הפסוק
"פיך 12לחת ברעה" ,כאילו כתוב" :ותצמד לשונך

4

8

סרסה" .המשמעות של הלעז" ,לחכר ,להוסיף"
מהאימהלענין.

*

 purjajiezשודה ל ,porchachiez~-אסימילציה
במקום .purchaciez

 4104תהלים נב,ז

וששרוצך
לעקור

 4115תהלים נח,ט

 4105תהליםנהיי
דיפא"י defai

~wb

 4116תהלים נח,ט
טלפ"א talpe

א"8רציני"ר esraciner
הגרסה שבדפוסיםהיא כסי הנדאה שחזור מאוחר.

השמד ,בטל

ציהזו שלציתי מפוקסקת.
טינדי"ט tendit

נהמת
חפרפרת
(כבפי) IPD1~J

נוצות

קשאפמ  4118תהלים סטה
פי"ל)11
לצפות המשמעותהיפז-ת של1םהואחוט,אך בהוואלה,

גולושי"ר goloser
במשמעות; "צופה רשעלצדיק"...

טרצי"ש

שבלול ערום
~bw

שמבלת
זרם

 4107תהלים נו,ב

 4108תהלים נר,ז

לימצ"א limace

 41 17תהלים סח,יד
שלח פלומי"ש plumes
הושיט

 4106תהלים נה,כא

*3

(עקבי)[עקבים]

עקבות

traLes

כץ השאר ,זרט (גם העם אואשם בצרפתיתau ]8
 l'eauשע יעם זרםהטים").

 4119תהליםעיד
 4109תהלים נז,ד
שהאפי אי"ן שי"ש טרצי"ש
פ
ו
צ
ה
גולושנ"ט מו"י golosant moi
י
ל
 ses tracesתם

בעקבותי

 4120תהלים עה,ט
ךנו"ש WtN)S

חמר
תני

 4110תהלים נזיה

אי"ן פנבלוינ"ץ
 fanbloianzחס

להטים

בין הלוהטים

 4111תהלים נזך
קלינ"א clina

כפף

הטה ,הרכין

 4112תהלים נחג
קונטריפישי"ץ contrepesez
כלומר(:אהם)מטים את כף המאזמים לרעה בכל

תפלסנה
מכריעים

כוחכם .בקרסכם משקל רב כנגד הסוכה.

ןל עקב

(או אולי שם סמוך)
רש"י שחה כ"חמר"תווי
יהסואההוא רואה מנוד
הסצכ?ע על חוזקה-ן.כפי
בק '-ן ים" לבר "חן מיסי"(? .(eveis

 4121תהלים עז,ד

פשמי"ר pasmer

ותתעטף
להתעלף

 4122תהלים עז,כ (עקבותיך) ומקנות]
עקבות
טרצי"ש traces

 4113תהלים נח,ז .
מלתעות
לסתות  4123תהלים עטיה (קם8הך) וקנאתן
מישיליר"ש meselers
חדת-אה התכעסות
אינפרינמינ"ט
יחמללו )enprenmefil
 4114תהלים נח,ח
שיהיו נרדפים
שמנ"ט פוריאיי"ץ
 4124תהלים עט,יא
תמיהה
seient porjajiez
האל"ף שכלעונחוצהכדי שלאיכתבוומלושיח--ן אינמוריניד"א
גוססת (שהמיתה
.

(או אפילו ארבע) בזו אחרזו .אם הנחתי נכתה,

enaerinede

נכנסה לתוכה)

אתר

64

ahnn

,

הלעדם

(פקדתו) [פקדהן
גלגל  4135תהלים קט,ח
שררה
קרדות (=קוץ) פריבושטיא"ה )י))(5עס]ק

 4125תהלים פג,יד
קרדונ"ש chard~)ns

אפשר גם לקרוא פרוכושטיא"ה .pr(w(stie

ר' אה-ל מס' .1]0

 4126תהלים פג,טז
טורכחלו"ן rorbeilt)n

(טיפתך) ][nDID

 4 127תהלים פט,יח
אפחמינ"ט

(רצונך) [רצון]

מערבולת

 4136תהלים קט,יא
שיי"ט אצופי"ץ seit a~()pez

ינקש

ירא נתקל

יסח

הבאת שלום ,הרגעה  4137תהלים קט,יג
שארטרמיר"א (?) ?

apeiement

השמדה

חסרבכתבי-היד .כדפהךםישפיחתםארוךוטל רשא

אכזב על פסוקי"א,אך למעשהצריךלחלקאותולקטעים
 4128תהלים פט,לו
".ידור אחר" הוא דה"מ מפסוק ע' ,והלעז
מחסור שיים
פיילנצ"א feilance
חסרבכועס-הער .הלעזאיתמחרגם אתהפועל ,אלא הנ"ל מתיחס ל"שח שמם" שככוהו פסוק .קשה
לפעטת אותו ,הדבר הנראה ודאי הוא ,שתחילתו
אח המושג .שהוא מייצג.
שר"ס -(sartעקירה ,השמה,מחיקה,סיגור"),אולי
שרסידור"א srtedure
 4 ]29תהלים צא,יב
הגף
אצופי"ר a~oper
להיכשל

 4]30תהלים קא,ג
דישטוליטי"ש destoletes
נדפסים :דישטולמינ-ט

~estolment

סטים
עיוותים

(-עיוות").

 4138תהלים קטז,יא

כזב

פיילנצ"א ס)חב];ס,
מחסור (חשד)
רש-ן מסביר ,שכל חשר הוא חוסר ביטחון .ולכן
הגזרון "כזב" ,שמובנו היסורי "חסר" (-אשר לא
יכזבו מימיו ,)-הפך לעסין חשד.

 4]31תהלים קב,כא
אינמוריניד"א enm()rinede
ר לעיל מס' .4124

תמותה
נוססת

 4 132תהלים
אכריאמינ"ט abriement
כדפוסים :אבר"י ( abriאותה משמעות).

מחסה
מחסה

הלעז אית מתרגם אח -אחלי ,-כי אם המושג
שמשפט המתחיל בו מבטא -1אחליות" בלשת
רש"י).

רחבידים

עקב
עקבות

קדית

 4 133תהלים קד,כה

 4 139תהלים קיט,ה
שוהח"ט

רתכים

לריי"ש larjes
סימןהייבוי ( )5מופיעבכל הגרסאות ,אף שהפסוק
בלשון יחיה אשי בהשפעת -ידים" .כאילו חמר

יידהם רחבית"

 4134תהלים קה,ג
פורונטי"ץ וו"ש 05ש 2ס1חבשן0קהתפארו
מלה כסלה" :פארו אתכם 1את עצמכם) .-הף"ו
הכפולה שככל כתבי-היד (גם לעיל מס' )*062
מצמץהאולי עלנוסח 2ס)מ)ש")ק ,כהשפעת ה),
של הקידומה .או שהסופרים השתמשו כבר בשיטת
הכפלת האות לסימן העיצור.

התהללו

s

o

h

e

 4140תהלים קיט,לג
טרצי"ש traces

אחלי

יחול t
אi

רש-י מפרש" :אצרנה עקב- :-אשמרנה בכל
מעגלותיה ועקבי נתיכותיה",כלומר כהליכה צמודה
לדברי תורה ,כמי שהולך כעקבות חכרו.

 4141תהלים קיט,קכ

סמר
לסמר

היריציי"ר hericier

 4142תהלים קיט,קכב
גרנטי"ר garantir

ערב
להיות אחראי

לפי גרסאות אחדות .יש לקרוא גרנטי"ש
אוהו פועל בציווי ,כמו המקור העברי.

isitnarag,

תחלתם

אוער
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 4152תהלים קמח,ח

שלג
שלג

 4153תהלים קמח,ח

קיטור

 4143תהלים קכז,ה (אשפתו) [nDWNI
קויבר"א  cuivrcאשפה,תלי(לחיצים)
ף
"
י
י
נ
"L'lf
 4144תהלים קכט,ז

(חצנו) [חצן]

חיק

אישיל"א uiscle
ולא
א
ל
ח
י
כ
ת
ו
י
ה
ל
הפירחח אינויכול
ן
א
כ
שחי-
"מרסק" ,אלא חצן כמו חוצן ,הזווית שבץ החזה
לכרכים.

 4145תהלים קלה,ז

אישלוידי"ש

L'SI()ILIL'S

 4146תהלים קלט,ה

ערפל

ברואינ"א 'bruinL
ר' להלן מס' .4239

משלי

ברקים  4154משלי א,כז
ברקים טירביי"ל torbeil

נחשיל
נחשול)

סופה
(סופת-

דישטריינ"ט aestreint

(כפכה) [כף]

כפייה

כמה כתבי-יד והדפוסים גורסים טורבילו-ן

 4147תהלים קמ,ד

עכשוב

(משובת) [משובה]
הוללות ,שוננות

עכביש

אירייני"א ireinie
על הפסוק מהחיל" :חמת לשון
כדפוסים הפירחי
ארס כמו חמת תממם ינם שאם תפרשהולשון אף
רחימה .חרק-אף"]וכילשוןאףנופל אצליין אלא
לשון ארס ויצו"ש בלע-ז" .במבטראשוןהיהמקום
לחשוב ,שמדובר במלה מלשק ~-, WILמוס,
עיוות") ,אך נראה יוהר ,ומהלעז הזה נכנס כטעות,
ואינו אלא ינו-ש 1 wira)sר לעיל מס' ,)4120
הרגום של "חמר" וקשור עם הן .אולי ישכאן גם
כלכולבין "חמת" ל-חמר" .ששוהם עטינםין.

 4148תהלים קמד,יג
גובירניי"ל governeil
כפי הנראה רש-י רואה ב-מזרנו -לשדו -מזון.-

(מזוית) [m~ol
פרנסה

חיא ,))1]6),באותה משמעות.

 4155משלי א,לב
אינויישדור"א
enwctsLlure
חסר בדפוסים.

 4156משליג ,כג
אצרפי"ר a~'l)per

חסר בדפוסים .ר' אהד מס' .2040

 4157משליו,י

פלח"ר pleier
בדפוסים קוראים אבראצ"ר נקרי
", ubracierלחבק.)-
4158

משלי ו,יג

תגוף
להיכשל
חבק
לקפל
אכרצף"ר)

מלל
לחכך

 4149תהלים קמה,טז
אפיימינ"ט apeie~nent

רצין

פרייאי"ר freier
חסר בדפוסים .האל"ףנוספה.כיאיןכותבים שלוש
יודי-ן בזו אחרוו ,ופרי-ר היה קשה לפענח.

 4 150תהלים קמז,טז

כפור
כפור

 4159משלי , 1כה (עפעפיה) [09DWDWI
חלונות קטנים
לוישיט"ש luisers

יליד"א jele(le

סיפוק ,הרגעה

כמעטכלכתבי-הידשתניםגלי"ד.והתיקרןשתיקנתי
מפוקפק (כתב-יד אחר :ידיל"אן .אולי יש כאן
מסית של המעתיקים לתקן אח הלעו המקווי

גרישל"א~"1Igresleברד").ר'אה-ל מס' .1613-1612

 4151תהלים קמח,ח
גלצ"א ~glaL

ברד
קרח

חסר כדפוסים .כפי הנראה ,הלעז הוא מץ מליצה
לתאר אתהעימימ הקורצות.ר'מילונושלרפאללף,
מס' ( 548אינו מתיחס לפסוק זה).

 4160משליז,יז
ויננץלי"ר  wentelerלהרף (בכיוון הרוח)

נפתי

חסר בדפוסים.
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משלס

אוצר

הלצהב

 4161משלי ח,כז
קונפ"ש a)npas

חוג
מחוגה

 4170משלייד,ל

קברה
כעס

 4162משלי ח,כז

חוג
סגר

 4171משליסויג

רוח
רצון ,מצב רוה

אפיק"ל afichal
כל ההסכר השר הזה הסר כדפוסים .נכתכייד
אחריט קוראים אפיקף"ל ,afichielצורה אחרת של
אותה מלה;ככתב-יד אחד :קלופיקף"ר'cl~)fichier

אטאינ"א atalne
חסר בדפוסים.

טלינ"ט talent

 4172משלי טזוא
יושטיצ"א jarie
("לקבוע
כמסמר)-רצווןב.אחד :אישקופלח"ר ,שאיי
ן מובן משביע
ית

 4163נ1ו2לייא"ח

שכר
סכר

 4164מוילי יא,כה

ברכה

 4166משלי יב,ח

נצוה

אישקלוש"א escluse
כדפוסים קוראים :קרוניא"ל; אולי יש לתקן:
קרדיו"ל ( dwdonel
של דלתוכדומה) .אם
"ציר-
השערתי נכונה ,צריך לראות כ-ציר" גס כן מתקן
לסגירה ,המאפשר לשמוד על דברי חמץ.

צוף

 4173משלי טו,כד

כרישק"א bresche

חלת דבש

איש

 4174משלייחיד
כי"ר kr

גבר

כהא רש" ,שלאמדוברכאןבאישסחם,אלחנבעל
תסרחגברית(והוא יחסה-עשב של תסז .)68חסר
נךפחםים.

פוישר'ןחי);5י)ן
שפע  4175משלייט,כד
פינוידור"א fendcdure
רצון חסר ככמביהיה
 4165משלי יא,כז
אפיימינ"ט
הבאת שלום ,הרגעה
 4176משלייט,כח
~pcicincnt

למרטט

אישקרולי"ר escn)ler
חסרבדפוסים.כפיהנראהרש-ירוצהלהסביד"נעוה

לב .-מי שלכו -כלומר שכלו -אינו מיושב.

פתח (החלוק)

שהעשש
עומר

ישטרצ"א justice
הסר כדפוסים.

 4177משלי כג,כז

איושטרייט"א estreite

צרה

צרה ,מצומצמת

שצש?ם

 *178משלי כג,כט

 4167כ1ן2לי יב,כו

יהר

לריי"ש larjes
קשה לקבל גרסהזו .אפילובמובן "נדיב,-כי צורת
הרכים אינהסכירה .הפתרק העדיףהיה למצואכאן
(בציווי),
צורה של פועל .אולי .l;~rjisלומר
ותר- .שירא דווקlא במשמעות;
או תואר ,הרחבה של
-נריב.-

l 4179משלי כגr,לב
פוינ"ט )תנסע

א 416משלי יד,ט

אשם

 4180משלי כג,לב

 4169משלי יד,ט
רצון
הבאח שלום ,הרגעה
אפיימינ"ט
יוי)11י);יו:,

 4181משלי כג,לד
מש"ט mast

רחבות

hnh

פציעות

נרידורי"ש navredures
חסר בדפוסים .בכמה כתבי"ד כיחיד :שוידור"א
.navredure

אמינד"א )הח)ח;ט תיקון (הנפש) ,כפרה אגוילו"ן aguilon

חסר כרסוסים.

c

י'שרש

מקב ,עוקץ

דה"ב יאדש

סלמך ,דרבן

אשי

משלם

"%ים

 4182משלי כד,לא
פרישגו"ן  fresgonאדרון (צמח קוצני)
חסר בדחוסים.

 *183משלי כה,כ י

סתר

 4184משלי כו,ב
ארונריל"א arondele

דרור

סנונית

 4185משלי כו ,ח
פונדיל"א fondele

מרגמה
קלע

קרי-ר"א creide

גיר

כסה כתבי-יד נורסיט פרונדיל"א , frondeleוהמן

צורה סימרת עתר.
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 4191משלי נחיה

משפט
עומר

 4192משלי ל ,ת

m~r

ישטיצ"א justice

פוריי"ר forjier

 4193משלי ל ,כח

אירייני"א iretnie

 4194משלי ל ,לג

פרימידור"א premedure

 4195משלי לא,יט

אורטףר"א ortoire

לנקב

שסממית
עכבתם

מיץ

לחיצה

בישור
מנוראורגים

 4186משליכו,יה
פונדיל"ש fondels

זקים
קלעים

זההפיניש שלברנדץ.אולםכלהגרסאותמתחילות
בף"וולא באל"ףכפינוהיהמתקללעלהדעתונמצא
למשל לעיל מס'  .3366לכן יש נטריד להשיג,
שלפנים כאן מלה אחרת ,אולי וירטי"ל werteil
מהפועל " wertirלסוכם"; אך טרם נמצאה
במשסעות כזאת.

 4187מוטלי כו,כד

ינכר

פלך
פלך

התאים את
גםכאן gpגרסאות ב .)-מערץ,
שרש-עזהקודם).
המלה למץ ולמסמר של המקור (ר' הל

דישקוניישטר"א

להסתיר את מהותו

נאחד מכתבי-היד כחוב לפגי הלעז ידשהנושש",
אולי זה לצז ,אבל אעלו פענוחסביר.

בנתרות
מפריע ,נמאס

 4188משליכזיו
אינקר""שנ"ט encreisanc
חסר כדפוסים .ר' אה"ל מס'  .2*22בכמהכתבי-יד
"ם גרסה12 ,אפשר לקרוא אותה "אינקרףשכלי"ש"
 ,encreisablesאבל לא ברור ,מה ההבדלכיןשתי
הצודות.
 4189משלי כז,כב

מכתש

 4190משלי כז,כב

עלי

מורטיי"ר mortier

מדוכה

עלי

פילו"ן 0ס0ת
אחרי הלעז (המשיבש ,ובלי גרשים) קוראש
כדפוסים מורטר"ו  ,mortaroואץ זה אלא תרגום
איטלקי של ( mortierהיום  (mortaioאו תרגום
לשפה רוממת אחרת.

 4196משלי לא,יט
פוסר"ל )05?1

איוב
רוב הלעזים שבכתבי-היד אים בדפוסים ,ולעתים
קרובותאין רש"י שלפנית מביא בכלל את המלה,
שאם מתרגמים.

וברכו
לברך

 4197איוב א ,ה
ביניישטר"א beneistre
הגרסה "כנמשטר"א" (שלכתב-יד פרץ) תמוהה,כי
היגו מצפים להסבר ,שכאן מרובר על קללה.לכן
עדיפה גרסת כתכ-יד פרמא :בלשטנףר"ט (קרי:
כלשטרירינ"ט " (blastanjierentגידפו".

תם
ישר,הגון

 4198איוב א ,ח
אנטתר"ש antiers
חסר כדפוסים .ה5-הסופיתהיאאולי משןיחסת-
המשא.

איוכ

אתן
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 4199איוכ א,יד

על קעתם

חצבליד

אמח"ן טיננ"ט mein tenant
חסר כדפוסים.השיפח השערהכלבר(גרפת כתכף
היד :אמורשטנמנ"ט ,אמסונסניס ,אמונטמת"ט,
אמנממינ"ט ,אסוכמנ"ט).
8

 4200איוב א"ע

א"שקמוציי"ר eschamucier
חסרכדפוסים.

 4201איוב ב4
אסיטר"א

ametre

חסר ברפוסים.

ואטלטל

להיחבא

ותסיסת

למשוך ,לפתות

 4202איוב ב"ח

גרטי"ר grater
חסרבדפוסים.

להתגרר
לגרד

 4203איוב ב ,ח
טראיני"ר trainer
חסר כדפוסים.

לסחוב

 4204איוב כ,יא
קונפליינרר"א conpleindre
חסרכרפוסים.

למד
לקונן

נרר

הלשש
שדם-שב)-

סתהחסת לאסזת-ים ש שזש.

שהפס מאמם.

ש 42חיוב ורד
אינטוישת"ר entoisier
שרנרפוסם.הלצואישמתרגםמלה-nooמוג אלא
w t f
מצבוע על המנהג  mwDSאת הווצרם

aan

לההומן

 4210איוברוו
ריטרתנ"ט retreient
 4211איבז ,ה

נצנשתו

מתכתפים

רגע
להתקמט

פרונצי"ר ft~1K1t

חפרברפוסים .ברפקו משחס אתהלעזלפסוק ס"ז
 r~Dמה הוא בא לתגרם.
של פרק ה'

ואיי

 4212איובז וט

mnw

רקרידר"א  recreidreלדגתחש ,למדל
שן כרפ~ג

 4213איובח.יא

טריש"ק marex

* 421איוב ט,

בצה

שיצה ,מקווה מים
רדודים

ק

(פצעם [פצש]
פצצ

נכהדור"א navredure
חסר ברפוסש .רק באחד מכתבי-הרדישסימן של

 4205איוב ג,ט
(עפעפי) ][a~DVDY
אישפלנדור"ש  esplandorsמראות זוהך רבים.
חסר כדפוסים.

 4206איוב נגד

התכו
שפעו

לפמן- :ל' רבתה.-

רש-

פוישתירינ"ט foisonerent
חסר ברפוסים .קעור 5ן הפירוש השו של

 4207איוב ד,טר

היריציי"ר hericier
חסר בדפוסים.

 4208איוב ה,כג
גרוב"א garove

י
תסט
לסמר
חית ההשדה
זאב ערבות

סצפצ
זו אחתהגרסאות.העדיפהלפיומנרץ.
רש-נהמר:
על חיה מפחידה .המלה הצרפתית (ממוצא

טוביה

 4215איוב ט %ג
דירי"שמי"ר dereisnier

לטעק

 4216איובי,ושו
בדנ"ץ badanz

ראה
מסתכל

אהדר- :אץ זה ציתי אלא ...ש רואה".
רש-חש שלברנריןאישסבירכלל (צבהחריגהגול
הפיד
.(vois donc

תנשף
 4217איוביג,יב
לגב
אדר"8 dos 12
חסרברפוסים.גםכאן אץפקששי שלבנקרץ(צויה

 npwשל (ardoiseסהקכל על הדעת8 .מ טעשד,
שהלצו מתהחס למלה הקךדמח -לנבי" ומתרגם

n

איוב

אכנר
 . % 4 8א ש הא:
לפשל ש.1כ16שפע

 *218אזב עיטו

הך"8רמינ"ט dereisnement
אפר ברשתכם.

 *219איוביג.כז

עי"ף cep

ט 8ש

שככה
 *228איוביח ,ח
קפא )01%
שביסעשוי רשת
בלאק שלולאמהחמרבשביס,אלאבוריגומההולך

שטח
הונחה

מתוהה אתהסכנההרופף של
עונומסתכן,אך
קרושים מצטלביםרש-
לזרע המרושת שלכמהי הראש

%

ביק

לנשים.

סד (שבו נעלו רגלי

האספים)

חטר נרפתה.

מבהם

*9

סד
 *220אעביג,ם
אישטו"ק  estacגזע עץ (כמשמשת
של סד)

י נכתתים ,אכל במואץ-הוד -כלקאן
כלאאוידיאישכם" (בשםכמני-היד .שבהם הלע .(wnio

פקה

 4229איוב כ,כה

פלנרור"ש plandurs

ר'יעיל

מס' .3265

 4230איוב כ,כה
פורבי"ר forbir

דה"מ ברק
לצחצח

(צפומ?) [צפומ8ן
 4231איוב כ,כו
א"שטות"ץ  estuiezצרורים ,שמורים
חמר ברפקך.

בכיסאם

(אתה)
קובי  *232איובכאיב

דה"ם התחקה
קביצה ,סגר

ברקים

אישבמימינ"ט

עוגב

כידור

 esbaneiementאו esbanien)ent
 w eדוחה אתהסיררשהרגיל של "עוגב" =כלי
נניטה ונוזר אוות מלשון "ענבות" (אהכהכים,

תנרע תעניות).

להשפיע

שקשה

פצירה

רש"  naaשהסלע ' .nD$tטרדתמ-פה" .כמו
יפים" (ושמואל א' כא4

יג

פ
 m~Sלרווחה
חמחשהו
התמצצו

שביב
רצוץ

 *233איוב כא ,כא

ש"י קלח"ר )se )%81)1

חושש

לדאוג ,להיות
איכפת

חסר בכתברהיד .הפענח משהנר לפי גרסת רסוס
שקלת--ר .אחת הבעית היא:
ימקראות גדירת-
כלום -ח שימוש כפועל )ושפק)ovכיפי חתר?

 4234איובכא,לג

(רמם) [רגבים]
גושי אדמה

גל"שטי"ש glestes
ר אה"ל מס'  .317כאן רוב כתביהיד גורסים
בלישטץ"ש .blestes

 *235איוב כב,יד

ינפ"ש

85ע)00

חוג
מהוגה

שרים מארבצהכתבי-היד פחמם קומפ"ש
(ד במשא שלאצ"ל,מהד' מועקאתשמ"ח,ע' .)1$

~ s a p m o c
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אוצר

איוב
ילקשו
יקטפו

 4236איוב כדיו
אישפרוחרונ"ט esfrojeront
~(es.במוכן שלעקירה,לקיחה)שורש
אחריהאקזמת
הנגזרמ"פרי"'" frojier)fruirלתתפירית").גרסאות
כתכרהיד שונות ומשונות ,אך מכיר להניח ,שהן
מבעות מהגרסה הנ"ל.

"לעדם
 4243איוב ל ,ו
ולידי"ש waledes
חסר כדפוסים.

 4244איוב ל ן
אורטיא"ש orties

חרול

 4245איוב לית

נקר
לנקב

סרפדים

 4237איוב כד,ח

ירטבו

 4238איובכויי

חג

חרה
שרוף לגמרי

אופוסים קוראים לעז שונה :קונפ-ש conpas
("מחוגה") .מתקבל על הדעת ,שלעז אחרתזהאיש
בא להרגם את הפועל "חג" אלא את השם "חק",
הנחשב לתחליף של "חוג".

הטרורו
לעקור

מוישט"א moiste
חסרבכתבי-היד.

צירף"ר cerner

לח ,רטוב

להקיף בעיגול

 4239איוב ל ,ג
ברואינ"א bruine
זה הלעז המקובל לתרגום "שואה" .אולם נשאלת
הוואלה ,אםאין כאן (וכמקומות האחריםהדומים)
טעות ,והמלה הנכונה היא רואינ"א ruine

שואה
ערפל

("התמוטטות ,הרס").

 4240איוב ל ,ד

קקול"י

פוריי"רforjier

 4246איובליל
איישר"ש eisars
חסרבדפוסים.מכתבי-ידהשונים קשהלהסיק ,אתו
צורה של הפועל כתב כאן רש"י.
 4247אירב לא,ח

דישרציני"ר desraciner
חסר כרסוסים.

 4248איוב לא,כב

אישפלדו"ן espaldon
חסר בדפוסים.

 4249איוב לא,כב

(שכמה) נשכם]
השכם
~SP

קנה
עצם הזרוע

מלוח

פישטי"ל pestel
חסר בדפוסים .כחלק מנתכי-היד הלעז הוא
רידונדי"ל . redondelשהוא בדרך כלל "עצט
הירך" ,אכל יכלל להתאים לכל עצם מעוגלת.

מליה

 4250איוב לג,כה
אישקוש"א escose
חסר ככתבי-היד .צורת הנקבה כנראה בהשפעת
המלההצרפתיתל"כ,פר" ) charnו).

"כל' ארמי" .נחשב כטעות ללעז (ר ,אהד מס'
522א).

 4241איוב ל"ד
מדש"א ס05ת)

טחב

 4242איוב ל,ו

נחלים

הלען משובש כדפוסים (מצו"ש) .אחדמבחבי-היד
גורס נחכר"א ,כפי הנראה במקום חנייבר"א
"( jeneivreערער"),שבגלוסרשל פרקהואהתרגום
של "רתמים" בהמשך הפסוק.

רטפש
מנוערת

 4251איוב לד,לז
דיבטר"א debatra
חסר בדפוסים.

יפפוק

יתפלמס

 4252איוב לו,ח

פרייטחרי';ש  freiteiniesחורים ,שברים קורדי"ש

חסרבדפוסים .ר'לציל מס' , 3969ברובכהבי-היד
"םסיומת שונה משהו כמו פרףטיצי"ש;,freitices
כפי הנראה באותה משמעות.

 4253איוב לז,ד
אישלוידי"ש esloides

קיל

ברקים

אשר

איוב

חסר בדפוסים .באחדים מכתבי-היד; סלטרור"ש
( p~ndursאותה מתופעות).

 *254איוב לז,ד

א"שטלוף"ר estaloner
%רנרפוסים.
 4255איוב לזנח
מירידוי"ר miredoir
חסר כרפוסים.

 4256איובלז,יח

טרישריטי"ר tresjeter

 4257איוב להן

פושי"ץ fosez
חסרכדפוסים.

 4258איוב לח,כט
גריושל"א gresle
ר' אה"ל .1613 'oa

 4239איוב לח,ל

אישטרל"ש

יוקש

לרדוף ,להשמיד

ראי
ראי

שיצק

להתיך

שברים
תפירות

כפר
ברד

יתלכדו

"צפוף".

 4260איוב לט,יח

endm

 4262איוב מילא

תמריא

 *263איוב מ,לב

* *26איוב מאבא
שונ"ט א"שקמוצח"ץ

)

"הע-

מהשמום.אחי

 4265איובמב"א
קונפלחנט"א conpleinte
חסרבכתבי-היד.

ףנדו

קינה

שירהשירים
 4266שה"ש א,ח
traces

(עקבי) נעקוש]
עקבות

 4267שה"ש א,ט

קיבלקיא"ה chevalchie

 4268שה"ש א,ט

אד"שמי"י adesmei

 4269שה"ש ב,ד
אטרח"ט atreit

חסר כדפוסים.

חסר כדפוסים.

יתמלטו

הם מוחבאים

sont eschamuciez
יש לתקן שקזנ"ס seront
חסרלבכתבי-היד.

chalongier

 4261איובמ,יז

חוצף
תוסיף

ריקרי"שטר"ש recreistras
חסרבכתמי"-יד.

4270

אינטרילציי"ר  entrelacierלשלב ,לחתוך

?

חסר בכתבי-הזד וקוצהלפענח .מצאות רק הקוערה
זוג אמברו"ץ ( ambruzכמו  (~mbrisכיסף
תקרה ,ספץ ,חך אץזה פתא-םלשמץ.

א"צףיר"ש]ס1סשי5ס תסטה מהדרך ,תחרוג
מהקו ,תפרוץ גדר

ישרגו

צלצל

אמבת"-ץ

? טרצי"ש

חסר כדפוסים .פענוחו שלכרנדין א"שטר"א לי"ש
") ,אית מהקבל על הדעת
ש"( estre 1להיותקיק
וסביר הרבה יותר אקשטר"א ליאי"ץ  liezס)ז5ס
(להיות מאוגדים) .אולם "ש שמן סופית בכל
הגרסאות .אולי א"שטר"אלי"ש"( estre lesלהיות
כלומר
בצד") כמוכן "להיות כל חלק לצד
חכרו-

ני

שה"ש בן

קלונח"ר

(ספחו) [ססה]

קברצתרוכבים

דמיחוך
השוויתי

(ישר)

*
משיכה,נד
קסם

תשררו
למחות ,להתנגד

 4271שה"ש כ,יד
מדרגה
חווקים (של סולם),
א"שקילונ"ש
מדרגות
eschelons
כפי הנראה רשארואה במלה "מדרגה" שםקיכתמ.
הכולל את כל מבנה המדרגות.

ני

שהרמחשירים

ש

 *272ותה"ש דבב
חינטייי"ש entires

שהחשות
שלמתת

פ~יהץ parlediz

(מדנין) [נדבה
דינור

 *273שה"ש ד4

(ייך)

[זקק
נלפתות הלחחם

* *21שה"ש ד4

 *283שה"ש חן

אינפרינמינ"ט enprenment
ל מס' .3217
חסרבכתביהיד .ר'לעי

 *275ששה"ש ה,ב

,

(קוצותי) [קרוצות]

תלתלים

 *276שה"ש הרז
נברידור"א navredure
חסר ברפוסת.

 4277ביה"ש ה,יא
פינרילומ"ש

דה"מ פצצומ
פציעה

תלתלים

תלתלים מתעופפים

pendelojes

 4278ביה"ש ה,יד
משרץ masiz
רש-

עוגת

גורמי,מקימה

ממכיר כאילו עשת" הוא חומר.

 4279קשה"ומ ויה
אסואיי"ר  asoajierלהרגיע ,לגרום נחת

הרהיבני

 *280ושה"ש ז,ה

ברכות
דגירות

קובידי"ש covedes
הפלוש המקוגל הוא "כרכות מים .-אכל רש"י
המתאימה הגרסה שלכתב'-ד
מדברעל צומם"(חי
אחד:קולובינש-א-קרי:קולונכיג"שcolonbins -

(-בסינה").

 4281שה"שזיו
קורנ"ץ coranz

רהטים
רצים

הםהגדילים התלויםבחגורה.

לפי
ה"רהטים-
שבהם סוגרים אוחה.

יש-

 4282שה"ש
פרוממ"ר fromier
ר אה-ל מס' .1115

וי

קמה

תרדךאף

רורנ

פומע"ש pomels
כמה כתבי-יד גורסים פומתל"ש  pomeilsואחד
טיפל-ש (קו :-טישלמש) "( tenplesצדעים").

פלוציל"ש ~floce

הלצאם

דובב
לשרוץ ,לרחוש

צרה
לזרתת

* *28ררת ג,ב
ומ"ר waner

איכה
 4285אינה א,ח

אקצסובימינ"ט

מדה
הנעה

esmovement

במשסעות ע לאמצויכמקויות אחרים.

 *286איכה א"ת

שושפיר"א sospira

נחזתה
נאנחה

שנחה
 4287איכה א,ח
שושפירוש"א  sospiroseשופעת אנחות
חשק טדאה את הממדבעהפועלבעברלבץהחואר

נבלשו" :%שם דגר .)-אלא שהנרצה שלפר %לא
לכך הוא
ברורה .לכאורה הכוומה היא
ש"גאנחה-
פועל .אכל אחרי הכימי ה-א" הוא בואר .אך ה-ה
ותרסיקול על הדעת לראות כאןפךצל .וכפסוק
כ-א להלן חואר.

 4288איכה א,יד
פךנטורי"ד pointured
כלומר :כל הפשעים רשומים ביד הקב-ה.
 4289איכה בוא
רגרמילירינ"ט

נורקד

ולמד

המרמרר
התכווצו

regrezilerent

,4290איכה ב,יא
פשמי"ר pasmer

(נעטף)[העטף]
להתעלף

 4291איכה ב,יד
אפלשטרימינ"ט

תפל
כיסוי בטיח,טיחת

aplastrement

ירווה ,לפי פיהחש זה ,מוכיח אתנביאי השקר על
הרגעתם את העם במנוד לאמת .ברגדיו קורא
aflestrimant

-

"( aflestrialentכמסשה").

8

nsm

גי

(18תך%שבתק

 *293איננה כ~שו
ערבלי"ר )?5161

קשרקו

אינ"
א"9שדור"א enweisdure
שר נרפשש .ישש מסמר "שבותך" מלשון
שובכ".*82

שהימרת

 4303איכהד,ז
קולו"רcolor
ההנתש על -עשם"שיז לפשק ד maa1 ,הצנר

עצם
צבע

לפשק ח/

קהלת

לשרוק

 4294איכהב,יח
טרישלימינ"ט tresalealent
נלומר "חל תתרלך
מהצרות,אלהשכחי

פונת
הנגלמות

אוהן.

והאנזים

היעלסות-

73

רוח
רצון

ש 43קהלת
takntאי
טלינ"ט

מספד ,שמדיבר בשמש ,כהמשך לרסוק
רש-
דם; חבא הולכת וסוככתלפי רצתה.
הקו

) [בתעין)  4305קהלתאייד
 *295איכהב,יח (נחשוי
אששון טלינ"ט talent
פרוניל"א p~uncle

עששים
מתעלפים

 *296איכה ב,יט

פשמי"ץ pasmez

 4297איכה ג%

פיריי"ש ferjes

(נחושתך [נחשה]
שרשראות ברזל,

אזיקים

 4298איכהג,יב
אשימי"ל aser)eil

סטרא
סיטן ,שלט

(אשפתו) [חשפה]
 4299איכהג,יג
קיבר"א אינם) תלי ,אשפה(לחיצים)
ש "מ* ~ cuivrהחתרת (-גרושת").
%י
תלמה מהשפה החדשה התקאבגללדמעןזה.

קי

ואחי

 4300איכה קטו

הכפ"רר

אדינטי"ר  adenterלהפיל אפחם ארצה

 *301איכהניט

קונפלינ"ט conpleint

 4302איכה ג,ננ

א"שטריימרינ"ט
estreinirtnt

(מרודף [מהוד]
צעקה ,תלונה

צמחו
לחצו ,כבלו

קשש:לימן את הצורה המדבקת של הלעו,כייש
הרבה נרסאוה קיבות .בחלק מהן קוראים
אישסדיגטור"א "( estr~intureלחץ,כבקיה").

תת
רצון

סירים

 4306קהלת
א"שפיר"ש espines

קוצים

 4307קהלה חיה
יחשטיצ"א justice

והשפט
עונש

וי

 4308קהלתט,יא

ראה
כראות

רדנ"ט wedant

ש כאן ( g~roadifר'לעיל מס' ,)3209אף-על-פי
שמבנההמגיסט,לפי פההחשזה ,אין נראהככירור.

אחי

"בראוחו ...ןהגעחו למסקרה],כי )1זומגע"..

 4309קהלתטייב

רעה
דעה

סלוהש"א malwreise

רוצה לומר ,שממצודה מכיתה פתאום
רש-חיה הנלכדת.
אסון על ה

אחי

 4310קהלתי ,א
אישקומ"א escume

קצף

קצף

 4311קהלת יא,ה
אינקלושייד"א enclosiede
כתביד אחדגורס:אמקלו"שיאינקלוש"א
צודקיותר פשוטה.

עצמים
סגורה

Iesolcne

בורכים

 4312קהלהיב,ב
פומיל"ש pomels
בליטרת הלהמם
זההפיהושלפיהמררש.כאשרלצוהההמלהר'לעיל
מס' .*274נםכאןישגרסחותפומי"ל"ש

Isliemop.

%

*

8

antm

ת wn~e
דה"ם וההעלם 4321
בה
שי estoltאימתן ,פסיל אימה
רט
ד"
ערךת אישטול

 4313קהלתיבע

קרנפ"א cranpe

ככמהכתבי-ידהוקדמהללעזזה המלהנאס"א ש80

ראיתם") ,ובאחד מהם ,אךגםבדפהזים ,החרגון
המילולי של שהשנון" :אינקרנפירונ"ס
.encranpiront

קייבוסת

 4314קהלתיב,ה
הנק"א hanche

מותן

המלה המהורגמת איבה מן המקרא אלא מפירושו
המדרשי.

ויסתבל

" 8שלוש סלים  :estoltא) כטרפי" מלטירת

" ;stulnב) "ושהאר" )-tollereצש);ג)גאה,
שי
ת
רו
פר
(סנרכחןת ~ .(stolקשרהי את תרגומי לחפש
השקשרת .אך אץ אלחהששיה .חסרבדפוסים.
הממצא במילוום אים בדור כלצרכו.

י

 4322דעאל ב"מ
אטינב"ש"ט atenvist
חסרברפוסים.

 4315קהלתיב,ה
אי"ד איר"ט סורפהשח"ץויהיה עמוס
עודףעימס
ed ert sorfeisiez
sibler
שיבלי"ר
הפתל עזר מהשם )" ,feis (faisמשא,עומס".יש חסר בדפוסים.
 4323דעאל ג,ה

ח*
סדקי מרדד
דה"מ משרוקיתא
לשרוק

גרסאות שונות שבהן הפועל הוא פורפהווי"ר

rהeמiו~בiןfeדrוoמpה.אי

ט"דיי"ר

tttts(hatjitt

 4316קהלתיבוא

אך

אטפדת
שמנה

גרוש"א grose
רש"י ממכיר ,לפי דונש כן לברט .שמדובר בסוג
מסמרים ,כעלי ראש עבה ,ואולי כך שט המסמר.
אאמ

אסתר
 4317אסתר גוג
איו8טר"א טרמי"ש

נשלוח

 4318אסתרגיד

פתשגן

להיות נמסרים

estre tramis

רישריינימינ"ט disreinement

הרצאה

 4319אסתרהיי
אישיריטינ"ט  se retintש

ויתאפק

דניאל

התאפק

התחרך

 4324דמאל ג,כז

ברחשלי"ר brusler
חסר כדפסים.

להישרף

 4325דניאל ד,כד

ארכה

ארכה,דחייה

רישפי"ט respit
חסר בדפוסים.

 4326דמאל ה,ז
אישקריטור"א escrirure
חסר בדפוסים.
 4327דמאל ז,טו
פו"ד אישקיבי"ד
fud escheved

כתבה
כחיכה

אתכרית

התעמק ,התבלבל

חסר בדפוסים.

 4328דעאל ח,יח
אינטומי"ץ entomiz
חסר בדפוסים .הצורה היא בעיתית בגלל הצד"י
 4320תשל א,יא
מלער הסוסית .היתה מתקבלת על הדעתסיומת  5ולא.2
ממתה על משק הבית אולם כל כתבי-היד נהרסים את הצד"י.
שינ"שק"ל
ר אה-ל מס .79* ,בדפוסים פח"ע לעז שעה:
סור
מאהלרי"ב אל-ה ,שחלקו הראשק הוא בלי ספק  4329דראל ט,ה
מיטרטר-א -( meuttreהנ  nnaDעל )-והחלקהרווי טולנ"ט )ח)018
בהסירם (על-ידי זה
ארוי דאל-ה -(d'aleשל לשכה").
שהסרט)

ורדמתי
מהייתי המום

שמאל

חתר
 *330דעאל ט,כה

חרוץ

פושי"ד fosed
כחותה משסעות.

 4340עזרא ו,ח

espleitosment

 43*1עזרא ,1ט

עצרנה שנ"לדישטורכי"ר
*$802 deseork)er
להחזיק ,לעכב
 4342עזראזיכו
מהרם דישרציר"ר desraciner

 4331דעאלי,ח
ריטיר"ר retenir
הסרברסוסים.
 *332דעאלי,ט
רטית 2ו

באחד סבתביהיד שר"ן JPDIO

 *333דעאלי,יא

פרענו
לרעוד

טרינכלי"ר trenbkr
חסר ברפוסים .בכמה כתבי-יד טרימכלרס
-( tab~nrרודד.)-

 *334דעאלי,סז

(צירי)[ציר]
ציר (של דלת

הכדומה)

חסר ברפוסים .כאה"ל מס'  23*8ישיורה שונה
כמקצת .chardenel

עירא

 4335עזרא א"א

טלינ"ט

)0ש)8

שר ברפוסים.

 4336עזרא ד,כב
דישטורכי"ר destorber
 4337עזרא ה,ח
מרבר"א marbre
 *338עזרא ה,ח
אישפלתטחשמינ"ט

 *339עוראויד

לאישי

לשיש

י
בריל
חע

* *34נחוייה ג'וש

פי

דוכסות

לס ש dujcimes
חסרכדפוסיט.צורתהרב-םמפזמנה .באחדמכתבי-
סיד :רהלמ"עע"ף(ם'ללציותסתםניצותסוסתו"גל
רהלמ"א שעונש) רמלנות").
פ

די

אמשייקיי"

 43*5נחמיה ד,ב

הטעה
נזק

מישפיישר"ן mesprison
חסרכדטוסיס.

~gO

תצפית ,מארב

 4347נחמיה ד,ד
מררטיי"ר ntrtier

חופה
מדוכה

לשבש "סר נרתתת .הלעו מתמיה מאוד ורואה כאילו

גלל

ערש
אספרבא
בזריזות

espkitosment
הלעז כדפוסים מקוטע ומשובש.

מרבר"א n~rbre

י
בישלשט
לם
יי
ב

שי"ש ףדרל"ץ ses werolz

חוח  *3*6נחמיה ד4
גי.ט"א geite
רצון "סדנדפיסים.

יצה"ט שלו

לח

3יזבעיוז

ר'לעיל מס'28נ* .אלח שכאן"ש

קרדוני"ל chardonel

אספהנא
בזרעות

חפירה א"שפליטושטינ"ט

כדפוסים 4מ שונה :קאב"ה (צ"ל קב"א (cave

חסך

אלטש

75

קרנו לפ"ית"נ מ "ומר (מלט).

אי

 *348נחמיהה,יג

אישקרולי"י escrolei

 *349נחמיה ו,ח
קתטרובנ"ט לי"ש

$שcontrovant ,

בלל

טיש

מירחו

פ *35נחמיהויט
טר"ש פרואישמ"ש

נענעתי
בודאם
מדסק אותם

)8אאק 5ע

י
גבסוורבוא
תע

*7

wan3

%

 *351נחמיה ז4
ג%טי"ש geites

חסרכדפוסים.

משמרות

תצפיות מארבים
,

תהילה

במחציתכתכי-היד האא הסופיתהיא מ-ן :ויע"ן
.renon

 *353נחמיה יא,כה
בוגדתם
אי"ן לו"ר,נפנ"%ש במישורם ,בזבדות
הפתוחים שלהם
ea lor cnanp~nies
חסר בדפוסים .וצק שם בכלל פירדש
המלה.

רש-

על

ראדעה

אש אפןימא  apreneiש
חסרכדפוסים.וגםכאן אקפירוש רשתעלהמלה.

ושמעתי

דבריהימים

נמרי

 4358דה"י א'יג,ח

פויקי"ן pa#ken

 *359דה"י א' יחן
ששם כוקליר"ש bockrs

 *352נחמיה ט,י
ריע"ם renom

 *354נחמיהיג,י

"*ה

של רשא אק אףלעז אחדבדבריהימים.

הכול מהדפוסים.

העקה שכרפוסים:

הראה
 4355דה"י א' בזנב
?
פררמדדיפי"ו
לא הצלחתי לפענח בשום אומן .רש"י מסביר את
המלה .שלאכרגיל".המוויל" ,אבללאראיתי ביסף
צרפתי ,שיהאיםלאותיית אלו.

ויבקעו

 4356דה"י א' יא,יה
לפרוץ
דור"ך כרעכ"ן ד"י
טור"א
הזשערים
( durch brechen aie Toreבגרמנית)

את

תוף (בגרמכם)

(שלטר) [וקלטרם]

מגירם

סשוכשת והשימוש

שהכריש-
באות כ"ף ,שדש" ונק
זמה איש נזקקים לה
לתעת"קיס מצרפחוו 4סצכ?ע עלכחיכה לאמקורית
(מבחיגר הזמן והמקום).

מטמר-ם
 *360דה"י א' כב"ג
נעג"ל negel
מסמרים (נגרמנית)
 *361דה"י א' כה,ט

בהתץ"ר שפ"ט

דה"א

י
איח
ת)
אחווה (בגרמנ

bnaerichaft

 4362דה"י א' כטף
קצונ"ש ca~ons

אדדכרם
מטבעות

 *363דה"י א' כט,יא

ממינה

ךקטורי"א victdrie

 *364דה"י א' כטיים
אפרישטי"י aprestei

דבריהימים א

מצלתים

ניצחון

הכינותי
הכנתי

דבריהימים ב'
 4365דה"י ב' א,ט

שיר"אויריטי"ל

יחמן

יהיה אמיתי

sera weritel
השערה לפי המהסיע ברפוס":פראבויט"ש".

מקוא
סוסה (בגרמנית)

כלעו גרטהזה,המופיעבדפוסים,המלים האחרונות
כח21ות "ד"י שאר"ה" ,וראיתו לנכת להצ-צ את

 4366דה"י ב' א,טז
שטוט"א stvte
כפיהנראה חסרה מילת-השלמה ,כמו
בית-הסוסה-או כדומה (חוה לגידול סוסים בגרממת,gert#t :

רוח

מכות

החיקקהנ-ל.

 *357דה"י א'יב,יט

טלינ"ט

))8~0

רצון

מאותוגזרנו).

 4367דה"י נ' ביט
פו"ל אוי"ף 48,ע0ע

בשפע (בגרממת)

דבייהיקים

אוצר

רפסדות
 4368דה"י כ' ב,טו
רפסודות (בגרמנית)
פלחש"א ש11שן/

ר אהיל מס' .2302

4376

דה"י ב'יצא

עקרבים

דה"מ ויצפהו רימ"ן
להפיק (בגרמנית) כח"כ :בחמ"ן .אךישלהניח.שהני"תנוספהבחיקף
אש.681ה

רצרעות(בגרמנית)

לעמית (-בעקרבים").

entsveden

הפרשןמתרגם את המלה הטורי"שבפירושו(מתוך
מלכים א'ו ,פסוקשיח.כס.לבולה).לדמיומדובר
ביצירתצורות ,אבלהוא מקשר אתהמלהעם"פוטר
את אשתו" .כלומר להוצשה לגרשה.

 4370דה"י ב' ,3טז
קויפ"א coife

 4375דה"י ב' ט,כא

קאים

מערקאצ"ן  "Jerkazenקאיםבעלי-זנב
(כגרמנית)

"טסה שנדפוסים "פל"צ"א" אינה מתקבלת על
הרצת אל% %םכןנהיו לתעתק  5כפולה בצד"י.

 4369דה"י ב' גיד
אנטווארפי"ן

הלצדם

77

 4377דה"י ב' כ,ו

הרדי"ן hardin
כמעונים מתאים ]שבאדגם
שלישית נץזולזו.

ושרשיות
כותרת

דה"מובידך כח
נוזם

 4378דה"י ב'כויי

רה I n i o d
וצוr
ליוa
.אוh

אכרים

א חם ה

אראטור"י 4704ז 4ע ובדי
(באיטלקית)
דה"ממקיפים
 4371דה"י ב' דיג
ערמות
פומיל"ש pomels
כפתורים  4379רה"י ב' לאיו
ערמות(בגרמנית)
הלש מסביר את המלה "פקעים"; הכוונה היא הויפי"ן bdufen

לכפתורים של נף ,המעטרים כלי קודש.

(מצקתו)נמצקה]

 4372דה"י כ'דיג
שולדידור"א soldedure
לפרנו :שולדור" .%תתכן ,שהמלה התתה מקוצרת

ריתוך

כך.

3מי* דה"י ב' ד"ת
ארויל"א arzile

עבי האדמה

 4374דה"י ב' ד,כא
פי"ן חח

מכלות
עדין ,טהור

חומר,טין

מחברות
 4380דה"י ב' לד,יא
מרטרת (בגרמנית)
שפנגי"ן fpangen

 4381דה"י ב' לד,יא
טרינ"ש trevs

קרות

קורות

הגרסהבספרינו :טרבהר%.וליישלראוהכזהפועל
(כסו הפשט בעברית) טדבי"ר  traverאו טריבי"ר
( treverלצפד בקורות).

 4382ר ה"י כ'לדיכ

פו"ר מי"8טרי"ר
por meistrer

הלש משונש" :רומי"ש סו"-ר".

דעת

אתרלימודי יהדות ורוח
www.daat.ac.il

לבצח
כדי לפקח

4י

..

,.

