אתר

הגיגה

1086

חגיגהינ

ד"

1087

חגיגהיב

כאוימה
נשימה

טייל"א )686
ראהלעילמס' .19

אליינ"א aleine

בד ,אריג

(קרסולי%קרסול]
 1088חגיגהיג.
קרסול
קיביל"א lchevillel chevile
 1089חגיגה סו.

אדינטי"ר adenter

סיזיפי

להסות ,להפיל

הלעזים

89

מגריפה

 1093חגיגה כ.
ודי"ל lvadill wadil

יעה ,מגרפה

רש-י מתאר כאן את הכלי" :כלי ברזל הוא שקורץ
הו"לשגורפיןגו אפרהכירהוגםמבליליןבותאנים
המודבקות זו בזו" .ר' מילונו של לוי (מס' )807
ובלונדהייםפ' (ע' .)129

 1094חגיגה כו:
פלדישטו"ל  faldestolכיסא מתקפל

דולפקי

חסר בדפוסים ,ונמצא רק נכתב-יר אחד כצורה
מושפעתמהאיטלקית.

אפיים ארצה
ר' בלונרהתם ב' (ע'  .)51מחברבשתיכוסותהניטות

יבמך

עד שתיגע כל אחת בחברתה .חסר בדפסים ,שם גם

חה"מ משיע בצורה "מחופץ" ,בניגוד לעף

התלמוד ,שבו-דסחיפי".

 1090חגיגה סו.

בשטונ"ש bastons

פולסי

מקלות

בדפוסים קוראים בשטונאד"י  .bastonadeהלקאות
במקל (באיסלקיח) ,ומסתבר ,שגם גרסת כתב-היד
צריכה להתפרש בטשסעות של "מכותבמקל".

1090א חגיגה טו:
מישמיי"ר  mestierמזנקלשמירתאוכל

hw

ראהלעיל מס' .155

 1091חגיגה טז:
צינדי"ר cender

סיממת

מין משי

שכיח יותר בצורה  cendalכמקורות הצרפתחס של
ימי-הביניים .הלעז חסר בדפוסים ,ונמצא רק בכתב-
יך אחד ובגרסה משובשת ,כך שיש ספק ,אם הוא
מקורי.

 1092מגיצה יט.
וליד"א Ivaledel walede
לי נראה ,שאין כוונתו של רש"י לטרש בלעז זה את
הדה"מ גממיות ,אלא "נחל שיפולי הרים ,שקורץ

גשמיות
בדעה .ואדי

%ד"א"

תכיפה
תך ,סקר

 1095יבמות ה:
פוינ"ט point
1096

מלקט
צבת (?)

יבמות מג.

מולי"ש moles
למלה*רסתיתזולא מצאתיבמילונים את הסשסעוח

"צבת ,-אלא "ריחחס" וכחסה .ברפשים :נרנלץ"ש
 .tenhliesשמשמעותו צבת - .יש מקום לברר את
הבעיה ,למה אץ אף לעז אחד בץדף ה :לבץדףמג.
במסכתיבמות.

 1097יבמות מן.
ארהסא
א
ח
(
ר
פ
ס
לק
קיב"שטר"א
מהרתמה ,שבו
chevestre
מושכים את הבהמה
או את ה ס  1ס

בצווארם)

 1098יבמות סו.

א"מקרי"ן escnn

טפף

קופסה(בעיקר

לתכשיטים)

90

יבשות

אוצר

 1099יבמות מח

ספר
גבול ,מסר

 1100יבמותסג.
פוישו"ן foison

ברכה
שפע

 1101יבמות סג.
טרפי"ד traped

בהסתרקי
שטיח (?)

מלש"א

marche

לפי זיהרו של בלונרהחם הפלהיכולהלהיות נגזרת
או ~(uev-לסירת.(tr~beaואז המרקהסביר בתחר
הוא "קדש"
"קרקעם") .תו מtr~peia-
(אחי
("שולחן" ביצרית); שר הפתרונים מעלים בעיות
פונסעת וסטמדות.
לשאלה למה לח העדיף
בלונדיים אתרימסה טפ-ד  .שדתקאעלtיהיש
.
עדיותלמשמעות"ששיח-

יש

 1102יבמות סג.
פלשסי"ר plaster
רבלונדהיםב' (ו .)166-165

 1103יבמות סג:
פלונט"א )0מסו9

שפיץ
לט=ח
אנחה
זעקה

נמצאי
ק בכתב-יד אחד .שבו גרסת רה"י אחרי
הדה-מ -חבויט" כדלה" :,פרסהס דזדדס ואינם
מכירים כבודם של ישר1אלןולפי שנקראים בנשוף
מ=בשיחוף?) קרי להו חברים :שבא [!=שגא] .הנף
 ]?1לאנחה וכלע"ז פלונט-אנפליטרור
צער-...
הפשפשן
לעמוד על המשסעות המריקת של
שככל
הנראהאינו מאת רש"י.

קשה

הלעזים

כאן לא מחברבכלי מסוים ,אלח במתח -נכבש על
השפחה .-במקום "בא על השפחה ,-שהואביסף של
ונאי .ורש-י מסביר בלשונג שהנושנה מהארת את
יחס
לשפחה .שהיא בת-זדה ,כעץ
דביקה-הח-
)lageהlי
c
o
בפיהצרפיהםשלהיום).

 1106יבמות עה.
אישקלטי"ר esclater

דה"ם מחן תנא
משתמרת...
להתפוצז

בכתב'-ד אחד של הרי-ף ,עם פירחש רש-י .כסי
שעובר לצורכו ,קוראים" :פצוע דכא .חדי מילי
משתמעמישנפצעואונרכי[!=נדכוביציוכמוקנה
מפוצע אשקלסי"רבלע"[זן"..

a

p

 1107יבמות עו.

i

אישגרסינח"ר

d

esgratinierןlesgratignierl

 1108יבמות עו.
אינפל"א enfie

'

מזרף וריף

לסרוס

טורףזריף
פנפח

הצורהאינפלי"ר ( cnnerלנפח) טת*ת שתר על
הדצתגםלפיהמקבילה(לעילטס'.)**7

 1109יבמות פ.
ארוולו"ד
]6טשעזאן
arwolud
(ר' להק מס' קמית
מלה במלה :קשת מקשרת
 .)1591ח"

שפה

על הפלהבלונדיניםב' (ע' )106-105ומילוט שללר
(טס'.)110

 1110יבמות פ:
מו"ל mol

לקש

רך

יתר

נמצא רק בכתב-יד אחד של פירוש רש-י שנוי-ף;
בדפוסיםשלש .במקוםהלעו .בופאל המלההשבו-ת
"רך.-

לעיל טס'  771ומסך )888ופיל-אמירוש של
"רהת-
(ר לעיל מס'  *20ועתק .הפירוש מסחים במיחזד
כשמגרימם כדברי התלמודכאן" :מה עחרזה טהפך
אתההבואהמפקוםלמקוט"...

ששיר

* 110יבמות סד.
פיל"ח pele
פויק"א ( forcheר'
על-פי רוביש"י מפרש
-עתר-

את-תפירה

 1105יבמות סט:
פריש"א Ipressel prese

שכבש
מכטש

 1111יבמות פ:
אשפר"א aspre

רבלוגרדריסב' (ע' .)118-117

 1112יבמות פ:
אישקומ"א escume
ראהלעיל מס' 884

קושה ,מחוספס

רתיכות
קצף

ובמדת

אתר

 1113יבמות פא.

פינוגר"י

6ז%808

pbn

1120

יבמות קב.

עקב

יקב

חיל בה (ם-נרשת
צטח הטשטש טלו"ן 08ש
יס'  )1117מקום זה הוא היהמה שבו
יוונית,
כאמור לשקל (ט
להבלץ)
עקב לעתטלו"ן (בכל 12ארהמקוסוום שעל"א.4ואף

* 111יבמות פו( :תרמילו1תרט"ת
שק של רהטם
בולזול"א 60120%
ל%א חששתי שתור את תר %וישיט ,היתי
מצהלקרואכאןבוסייל"א ( boteikחמתקסבה),כי
קוימהזוקרובהעתרלנוסחיםהטעחיםלפרע.
1115

הלצדם

91

יבמות צז.

פרומ'%רfromier

קלצו"ן chal~on

דובב

לשרוץ,לרחבם,

לגלחם

אנפקיא

נעל-בד

ראהלעגל מס' .105

נ 111יבמות קא.

סילוע שללוי ).)*27 'eD

 1121יבבות קב:

קלצת"ש

5ת)%8!90

ראהלעילמס' .!05

מהלעז ,כפי שהוא מופיע בדפתרם כאן (פ-1ס"ה)
ורק בהם ,לא הינו מגערם לפענוח זה ,אלח שה-ה
מקום לסמנך על פירוש אותו דצ"מ לתה במסכת
סמהררץ (מס' ! .)172נוסיף .שצורה זו חסרה
במילדתם ,שבהם בטפעצנתןזו( formier :מסר מ-
 .formia-8נמלה)ו( fremir-הודאה משרתשלההוראה
הראשית -לרעוד") .תטוה .שהשמיט בלתדהים את
ה-ם ,המופיעה בשתי גרסאותהדפונכםחצצביעהעל
צורה מעקפרונכףי-ר'.fronmier

 1116יבמות קא.

בדטזסים שלנו הושפעה הגרסה והפכה לשלו"ן .ר'

עקב

סוליה
שול"א )801
בדפוססתצינו:שלו-ןןצ-ל:סלו"ח 1408יעקב) .אך
זה בנעור לכל רירסאות בכל המקומות שהטלה

ת סס'
"עקב" טולעזת בהם .חוץ ממקום אחד(6י

.)!120

 1122יבמות קב:

פילסרי"ש feltres

פהף
נעלי-בד

יך"
)
*י

למשם (מצעים

קורדקיסין
 1123יבמות קב
אונדרשו"ך נעל-מחתית (בגרמנית)
underschuch

שעם
 1124יבמות קב:
פויי"ל  pagveilסוג של טמא (חזרן?)

:
ןIpaveilI

ראהלעיל מס' .733

 1125יבמות קב:

א-לתצ"א eschace

קב
קב

כאז במובן  - 3או אולי !  -של מללקאבן-עישק

כממר :כלונסאות ,שהרגלים מתחזתעליהןלמיכה.

 1126יבמות קב:
קרוצ"א croce

קב הקיטש

קב

באן במובן  2של מילק אבן-שהון ,בלוסר :טקלח4
שהמשותק אוהפצועברגליוסומךעליהם אתפיו.

שיבת*
 1118יבמות קב.
אישטירלי"ש  esterlesשנצים ,שרוכים

 1127יבמות קב:
קלצו"ן chal~on
ל מס' .!05
ראהלעי

יחיס
 1119יבמות קב.
פרימבר"א  prembreללחוץ ,להתאטץ

 1128יבמות קג.
פלנק"א planche

טיק

נעל-בר

ליההא

קרש

92

כתובות

אוצר

הלעזים

איספרווא
אסתהרא  1137כתובות ג:
 1129יבמות קג.
קרסול הירניי"ש  herneisחיל-הספקה (סיעת
קיביל"א lchevilleI chevile
אנשים המלווים את
הצבא ודואגים
עקב
 1130יבמות קם
לסיפ ק צרכע)
סחתה
סעל"א sole
מוק
נעל-בד

 1131יבמות קד.
קלצו"ן chalgon

ראה לעיל מי

05ה חסר ברש המקתית מם

בדפוסים .יכול להיות שבמקומות ,שהלעז משיע
בהם,אינו אלא העתקה מהלעזדלעיל מס' .1127

 1138כתובות ה.

descombrement
ראהלעילמס .490

חaומר,טיrן

l

ראהלעילמס' .311

כתובות ה.

l
i
z
 1140כתובות ה:

אגויש"ז"-ש

 1133יבמות קכ.
ו4רוא"ה Iverruel werue

שומא

יבלת

מטקיב

להקהות ,לפגום (את

גב החמור באוכף,
שאינו הולם אותו)

redoisier
IredoissierI

יתר

גרג"שתא קיביל"א  Ichevillel chevileיתד ,וו,זיז

 1132יבמות קו:
ארזיל"א arzile

רידוישיי"ר

ח,לץ

דישקומברימע"ס

1139

 1134יבמות קכ:

פקוח נפש

 1135יבמות קכא.
מריש"ק maresc

אגמא
קיצה ,מקווה
מים דדח-ם

aguisiedes
רביינרהיםב"ע'

l

משופות
מתפחזות ,פחודדות

ן')6

 1141כתובות ו:

קלו"ג clog

 1142כתובותי:

' שק

e

I

ר lischier

נפח
מורסה

גיהוץ
לגהץ

תמוגגנה
 1143כתובותי:
לערבב בנוזל ,להרטיב
דישטינפרי"ר
(lestenprer

 1144כתובות סו:
אישייביליד"א esjevelede

ש2ו%1ג1%%1

 1136כתובות ב.
קונריידי"ר conreider

לפרנס

לקשט ,לצייד

מזר מהשורש הגרמני , ratכמו ב .(Vorrat-ציוד
,השווה בצרפחיח ~.(disarroi.arro

 1145כתובות כח.
פריבי"ץ privez
יאהלעילסס .544

 1146כתובות ל:
בו"ן מלנ"ט bon malant

ראשה פרוע

פרועת שור

גייסיבהירי
חופשיים

סרונכי

פצע חמור

כתובות

אוצר

ראה לעיל מס'  .5החלק הראשת של הלעז בו"ן
הושמט בכתברהיד ,כפי הנראה בגלל הדמיון עם
"גרת".קוהיה כתובלפניו.

מלונו של לף(מס' .)645

כוסילתא

איזמל (להקזת דם)

לעז זה וקורסו סחובריס במלת היחס הצרפתית
"ד"י" :פונטור"א דיפלימיא"ה de fiemie
(דקירה שלאיזמלן.

 1149כתובות מד;

p

הלילין

חלילים (כלי-נגינה)

קלימיל"ש

chalemels

 1150כתובות נ.
וולטו"ר lvolturl woltur

 1155כתובות ס:

קודוינ"ץ codoinz

דה"בבנינכפי
מחלת הנפילה

 1156כתובות ס:

ריבדא פיישיו"ן
דקירה

 1147כתובות לט:

 1148כתובות לס:
פלימיא"ה flemie

בבחשך
חבוש (פרי)

] peision
I n o i s s i a p l
במקורותימי-הבינייםמוצאיםבדרךכלל.גהוראהזו,
81* passionוח(כלומדהיסוךהגרוע).

פינטוד"א pointure

י

הלעזים

93

דיה

עזנייה

גרגחשהא

 1157כתובות ס:
ארזיל"א lar~illel arzile
ראהלעילמס' .311
o

i

n

t

חומר,טין
u

 1158כתובות סא.
אפי"א  ipieן*ן89ן
ראהלעילמס' .829

r

e

כרפסא
כרפס

 1159כתובות מא.
כוסברתא
אלתנדר"א  taillendrel aliendreנוסבר
ראהלעילמס' .376

 1151כתובות נ .אצוותא דדיקלא  1160כתובות סא.
גרגל*די
וידיל"א  wedileןס1ון*6ע] קנוקנת רודילי"ש  rodelesפלחים עגולים דקים
הגרסהשבדפוסיםמשובשתביותר.

ראהלעיל מס' .627

 1152כתובות נט:

א"שקלריי"ר

יעדן

להבריק ,לצחצח ,ליפות

esclarier

 1162כתובות סא.
ממונה על משק-הבית
שינישקל"ש
אטורנ2א

ראהלעילמס' .647

 1153כתובות ס.
גובח
פליינדר"א ~ pleindrלהתייפח ,להתאונן

]
ןIplain(ireI

יש להעיר ,שבמילונים הפושל טופיע בהוראתו
הפעילה ("לרחם על ;)"...בהורתה החתרת מקובל
 plaindreא ,אכל עחהו שלרש"יברורה,הןכאןהן
להלן(מס'  1415ומס' .)2378

 1154כתובות ס:
הומלו"ן homlon
ראהלעילמס' .370

 1161כתובות סא.

איגדו"ר taigrorl egror

קיואא
חמיצית

כשות
כשות

seneschals
לעיל מס' .794

רא"
 1163כתובות סא :דה"ם דבר אחר
שורשימי"ץ ( sorsemezחזיר) מצורע

כפי הנראה"י

לחקן שורשמי"ץ  .sorsamezכך

מופיעה המלה במקורות הצרפתיים

ואילך .וסובאהלאירום.

מהמאה ת"ב

 1164כתובות סא:
דה"א משרבט
אישיא"ש  ] 1esjas ]?1מוט ארוך

,

"תר

כתובות

לא פענחו בלונדה"ס .ההושעיה שלי הולמת את
גרסאותכתבי-היד ,אבל קצת קשה להבץ ,מההוטרף
רש"י לפירוש העניק ,כשיהוא כותב" :פושטן [את
השפתים] כמק שרביט עד שנעשק (?) גדולות
שהיאעריכה לשחת
ובלשוננונקרא אשיא"ש
%ת החוט תמיד ברוק" ,על-
אלאמ-אםכן רצונו להדגיש,
שגם במקומו קראו לשפתים ארוכות בסלה,
שמשמעותה הראשית קרובה ל"שרביס" .פתרכן
אחר ,שאפשר להציע :אישיו"ש ( esausחריץ
לזרימה) ,כי כך השפה מתעקמת במלאכה  .11לף
בטילונו,מס'  )786תרס אקרץ"ר( a~iarלשרות [את
הפשתה)) ,שלא מצאתי בשוםסילון..

 1165כתובות סא:
אישחק"ש esjecs

בדרשיר

שחמט

ככתב-יד אחד וכדפוסים דורסה מנשפעת שהצורה
האיטלקית  ,scaxhiשאף הושאלה בעברית של
ימי-הבינתם(אשקוקה.אשקוקי).
1166

כתובות סה.

מדירני"ש madernes

שיפיף

כוסות עשףות
עץ משהקש

החומר ,שהכוסעשיה ממנו ):madreעץ ,שבוקח-ם

בעלי צבע אחר ,דסף שיש),הואיסודהסלהמבחינת
סובאה .אבל"םלהניח ,שאקכוונתרש"יבכך ,אלא
בצורה של כוסות אלה .שהיו ארוכות במיוחד ,כפי
שהוא מדגישכאןוכןבפירצתועלבראשית מ"ד,ב'.
לפי הגרסאות שלפנית אפשר לקרוא גם מדרינ"ש
 .madrinsלוי (במילונו ,מס'  )555מציע לקרוא
,maderinsמדירינ"ש).

 1169כתובות עה.
איגר"א taigrel egre

צלקת

כתובות עה.

חריץ

פינדידור"א fendedure
 1171כתובות עו:

רק"ם בעובי

בית הכוסות
דובלו"ן  doblonפיסו קפל של שוסן
ראהלעילסס' .162

 1172כתובות עז:

פוליו"ל

90801

פ58א

 AIDשל נענה

 1173כתובות עז:
אלוישנ"א aloisne

ר בלונדהתםב'(ע' .)80-78

 1174כתומת עז:
טינלת"ש ltenaillesl tenilies

צבת

 1175כתובות עז:
פלדישטו"ל faldestol
לפי הענהן אפשר לחשוב ,ושהמלה הצרפהית עברה

תמסקי

כיסא מתקפל

כברממובנההמקורי"כיסא סתקסל"למובנההנוכחי
"כורסה").(fauteuil

 1176כתובות ?ט.
ויבא"ר lvivierl wivier

פיףא דכ511י

ברכתדגים

ראהלעילמס' .867

צריף

 1177כתובות עט:
אלו"ם alum

 1167כתובות סז.
ממלח
פיילול"א tpailloleIpeiloleרסיסי(זהב),
פירורי (זהב)
 1168כתובות עה.
וירוא"ה lverruel werue

1170

זלעדם

שומא

יבלת

קיוהא הבמרא

חומץ

ר'  iModern language notesכרך ל"ז ( ,)1922ע'
( 440-438הובאע"יבלונרהית ב',עי .)63

יטף

ראהלעילסס' .185

 1178כתובות פ.
טרוי"א troje

שיגרד
אגודה ,חבילה

הצורה המצתהבמקורותהצרפתים:
מס'  804ועוד).

 1179כתובות פה.

ריימ"ש reims

"oche

(רלעיל

עונק

משוטים

הכחיב המצףבמקורות הצרפתתט.raims :

כתובדת

אוצר

 1180כתובות פה.
מטיח
ירני"ר  IvernerI wernerלהשיט ,לנווט

הלעזים
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 1187כתובות קז :דה"ב מאב* דקחףא
פלומי"ר  plomerלכסות,למשוחבעופרת
ראהלעילמס' .606

על שם הגה האנייה .שהיה עשוי עץ ( verneמלה
מסובא גלי ,שבמקומה באה המלה  auneססוצא
לטיני  .[adnaslוגם בעברית שם העץ אלנוס; המלה
הישנה נשארה בשמות מקומות ומשסתות,Ver6ne :
.(Laverne .Laver8ne,Verne

ראהלעילמס' .185

 1181כתובות פה:
צינז"-ר cender
ראה לעיל מס'  .1091הגרסה בדפוסים :צילצל

קרטופנא
 1189כתובות קז:
קריבצי"ש  crevacesסדקים (בקירותיו
של כלי)

משכסא

מע משי

צריף
שריף

 1188לתובות קז:
אלו"ם alum

.cendal

 1182כתובות פה:
פריבי"ץ privez

(דוריס מא

חופשי

ראהלעילמס'  .544נמצא רקבכתב-ידאחד.

 1183כתובות פה:

חיזוק טובח
טובה

גרי"ד gred
במשמעות של "לעשות סוכה למישהו" או "בלי
 ,"m~lwכשמר מעשה חסד.

 1184כתדבות צד.
דסקיא
בישצ"א  besaceשק בעל שני כיסים

רש"י מחמק מן-הסתם להדגיש את קיבת הסלה
הארסית למלה הצרפתית :שתיהן עזרות מלשק
"שק" ,טרק משותף לכל שפות הים החיכת)
ומקדומת הכפילות (ד=-דו -בארמיות -אא-ט6
בצרפתית).

1185

כתובות צח.

קור"ל coral

 1190כתובות קיא:
טרייל"א ltreillel treile

דלית

גפן-דליות

ראהלעיל מס' .653

1191

כתובות קיב.

אפרסקא
אפרסק

פירקןק"א

-~rscheיד אחד ובצורה משובשת
לעז זה מצף רק בכתב
פרשג"א ובהשפעת הפרובנסאלית?) .בדפוסים שלנו
אין המלה -אפרסקא" מופיעה כלל בפירוש רש"י.
בלונדההם מעתיק מאותו כתב'-דיחידי את הטלה
הארמית בצורת "פרסקי" (רבים).

1192

קיבוריא

כתובות קיב.

משני ,בעל
איכות נהותה

שיאונדיי"ר seondier

בדרים
פס*הא
אלמם

בלונדהים רשם את המלה המתפרשת"כיסתא".ולא
היא ,שהרי רש"י מפרש כאן את ריסוסה הששיה

 1193נדרים.כה.

מירילי"ש mereles

אסקונדרי

אסימונים למשחק

"כסיתא" ,ואף זו הגרסה ,שבלונדהים עצמומצין

ראהלהלן מס'  .1353חסרכדפוסים ,ומצר רקבכתב-
יך אחד,מרליי"ש).

אתפצח
חמיצות

 1194נדרים מא:
תורייקי
תירייק"א  theriakeתריאקה (תרופה נגד
ארס נחשים)
Iteriakel

לגביהלעז בראש-השנהכג.

 1186כתובות ק:
איגרו"ר laigrorI egror
ראהלעילמס' .683

96

נדרים

אוצר

מצד רק בדפוסים .ברזר ,שהפרעך התכוק להראות,
שאותה מלה משמשח בצרפתית כמובלשתהתלמוד.
השימוש בחי"ו ובמקום סי-ת) מצביע על השפעת
הכתיב התלמודי ,אועל הקפדה (לאבימיכש"י ,אלא
בזמן ההדפסה)על הערך הטיוחד של האוחהיוונית.8
שתיהיז-דין גאזתכנדאגלציץ אתהיו"דהעיצורית.
ר' כלונדהיים פ' (ע'  .)151פר' שמואל קוטק,
5סטףןפטף S
r
a
)45 dans ]8ן0
במאמרו
א Bible
"ט Talmud (Revue de l'histoirc

"

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

מציע לראות נלעז זה עיוות של ,tragacanthum
שרף של סוג קטניות .אך פירוש זה אינו מסתבר
מבחינהבלשנית.

בורדם
פצע חמור

 1195נדרים מא:
בו"ן מלנ"ט ban malant
נאהלעילמס'.5מצוירקבדפוסים.

 1196נדרים מח:

רישטי"ש ristes

כיפי

אגודות פשתן

ראהלעיל מס'  .116מצף רקבכתב-ידאחד.כדלהלן:
"כיפי .גחל כיפי ,רישטי"ט בלע"[ז] של משתן
ואדרינהו 1צ"ל :ואסרינהו] לפי שלא היה עוסק
.
בתורה-

קום
 1197נדרים נא:
מישג"א 0580ח] מי-גבינה,נסיובהחלב

ו
ןImesgueI

מצת רקברסוסים.

ח 119נדרים נב.
פונדרילי"ש fondrites
]
ll'ondrillcsl

קיפה

משקעים (של
שאריות בשר)

מצוי רק בדפוסים.

 1199נדרים נה:
שלמויר"א salmuire

זוכית
מי-מלח (של
שימורים)

ראהלעיל מס'  .30מצףרקבדפוסים.

הלעזים

פוברק
 1200נדרים נה:
איטוקרפילייר"א תרמיל(תלוי בצוואר)
[escharpeliere

ן

מצר בכתב-היד היחיד ,שם קוראים" :פובדא.
שרפירל"א בלע-ז סונד"א" .אם אץ המלה פונרא
האחרונה חזרה בטעותעלהדיבורהסחחיל,כי אזזה

o

יבוללהיותהאיטלקית ( fondaארנק) ,רערוך השלם
u.3666
פענrח בלוeנדהחם,וsה~ואתרגמ,ו
את הaלעז לא t
רm ,
"מק חגורה" ובסימן שאלה) .שםישגם להסיט את
המספרהקטן  1מאחרי  80אל אחרי .srpirlaאמגט
אץ השערתנו במוחה ,אגל ססהבר נכל אופן,
שלפנינו מלה סהגזרק הגרמף ( skerpaממנו
.&charpeצעיף,בצרפתית שלהיום).

 1201נדרים נה:
פיישול"א tfaissolel feisole

פסקיא

 1202נדרים נה:

אנפליא

הושי"ש hoses

רצועה

מגפיים ,קרסוליות

(של עור)
,(Hosenשבציפחיח נשרדה

במצלוהרתממיצאגזמני(י
.houseaux
ההקטנ"

 1203נדרים נה:
פורציינ"ט porceint
ראהלעיל מס'  .112חסרבדפוסים.

פליניא

חגורה

ליף

 1204נדרים נה:

תורמוס

לופינ"א lupine
מצף רקבדפוסים.מי שרשםלעזזה התכוץלהצביע
על דמיק שם הצמח בעברית ובצרפהית (בצרפתית

חדישה .(lupin :אך הדבר תסוה ,כי התורמוס
טהקטניוח מינו חמה לבצל ולשום כמו הלוף
(שמזהים אותו היום עם הצמח .ששמו הלטיני
והצרפתי  .(arumעל קיום הצורה  lupilltבימי-
הביניםמעידה המלההאנגליתשמן9ט.)1

 1205נדרים סא:
שירטי"ש sertes

ימשמ עד תיטפלו
המקצושות

מחרתות

נדרים

אוצר

הפרשןאומר .בהסבתהשני,שסימןלסוףהקיץ הוא
הקפלה (או :הכפלה) ,כלומר צבירה ,של המקצועות,
הית הקציעוה ,התאנים ,שנחתכו (נקצעו) כדי
שיתינשו ,והיו עושים מהן מחרתות .אשר לצורת
הלש ,החנו מצפים יותר לצורה (sartesלפי המלה
המתרצדתבאיטלקיתובספרדית ;sartaבצרפתיתאע
תיעוד במילותם) ,אכל היו"דקיימת בכל המקורות.
מוצא המלה מהפועל ( swcirלאחות) ,ומשמעותה
המקורית "מא01ה ,מחוברת".

 1206נדרים סו:
קרישפי"ש crespes

דה"מ דומה

הלעזים

 1211נזיר מה:
חצקרו"ד wascrud

דח"מ
י שלפקן
א
כמעט
חי

(לא מבחשל)

מתרצד בצרפתית של ימי-

הרכיב (1"85)=885
הבעחםבביתיים  gascruו( Bascort-קצרלמדאי).
חתק ,שסמאומלטינית
s
(qכמעטa .)u

 1212נזיר מט:
טורטוריו"ש

קנשינק

גורמי-נזק .עושי-עוול

torturios

לאניצי פשתן  1213נזיר נ.
מקורזלים בריסיקי"ש bresches

חסרבדפיציט .בדפוס מלנא חסר גם כל הפירוש,
המופיע בדפוס בומברג כדלהלן" :דומה לאנשה
פשתן.מרוךזהבזה".

נזיר

צפיחית

חלות-דבש

ר' מלונו שללוי (מס' .)186-)68

 1214נזיר נה.
מש"ט mast

תורן

איסקריא

 1215נזיר נו:
אניי"ד aneid

שבת
?4ת (שסח ריחני)
קפסות
גחכי אדמה

 1216נזיר סה.

בלישטי"ש blestes

 1207נזיר ג.

סינפל"א tenple
1208

נזירז.

קונטריד"א contrede

י

מילונושללר(מס' .)2*6

8ש

צדע ,תה

סוטה

אותך

חבל ארץ

נזיר לט.

איחבא
ביצי-כינים

 1210נזיד מב.
פריי"ר freier

חיפף

1209

i

לינטרי"ש lentres
בכתב-היד הנדסהלים-ני"ש (ראהלעילמס' .)977
מדךז' עדדך ל"ט אקלעזים.

לשפשף

ראהלעיל מפ  .2אצל בלונדהחםהתרים fireierהוא
סערתדפס .בחזרהעל המלהבצרפתיתעתיקה,וצריך
o
r
r
.
לניוח

 1217סוטה ז.

דימינציי"ר

נפרמו

לחתוך לחתיכות דקות,

לקריע לגזרים

demincier
 1218סוטה ח:
בינדי"ל bendel
tעיל מס' ).t25
ראהל

צלצול

אגד ,חגורה ,סרט
e

r

I

:

סוטה

אתר
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 1219סוטה ח:

סרותי

פצע חמור

בו"ן מלנ"ט  malantת60
ראהלעיל מס' .5כאן .כמו במקומותרביםבפירחחי
רש"י ,הפצע הנדק הוא אסכרה ,שבימי-הבינחם
חשבו ,שהוא מורסהבגרף המעכבת אתהנשימה.

1220

סרטהי.

ברצח
שפע

פוישו"ן foison

 1221סוטהי.
א"מלו"שיי"ץ
esloisiezן

שפי
ט
קימו

e
l
נאן:מישרג* שמוטה,נקועה,הינוחיגר.
1222

סוטהי.

פודגר"א podagre

s

l

פודגרא
צינית(שיגרון או

שיגדוןברגליים)

רש"י מצביע על קרבת הסלה שבגטרא לצרפתית
המדוברת במקומו .אולם יתכן טאוד .שגרסת הלעז
מושפעת מהדה"מ הארמי או מהשפה הספרדית,
והגרסה פואקר-א הכחונה כ"עק יעקב" )(*poacre
היא המקורית,כי אק זהיוצאמדברירש"י,שהסלים
זהות ממש .מכלמקוםאי-אפשרלברוקהרבה,כי אק
כתבי-יד עתיקים של פירוש רש"י על טסכת סוטה.
והמקושת המשטכים הם דפס בוסברג  VP~1יעקב"
(מהדורת שאלוניקי ,רע".)1
*

בצרפתית חדישה חזם לצורה הימנית ואומרים

.podagre

 1223סוטה יא.
אמניוימינ"ט

השמה
הכשרה (נפשית)

הלעזים

ומס'
בניגור לשלושה מקומות אחריםדלעיל מס'**1
 *86ולהלן מס'  ,)1533שבהם לעז זה מפרש את
הארמית "לרופי" ,כאן הוא ספרש את העברית
"משפר" ואו לפי גרסת הדפוסים -משפיר") ,וכפי
שרש"י מדגיש ,לא סדוכר כאן בסתםחיתולים ,אלא
בחיתול מיוחד לחיקה איברים .הלעז חסר בדפוסי
החלמון,ומצוירקברש-י שב"עקיעקב".

 1225סוטה יא:

מטונ"ש matons

(דה"מ סדן)ביצים

גושים

חסר בדפוסי התלמוד ומצף רק ברש"י שב"עק
I
z
e
i
s
s .i
 oיעקב"

1226

סדטהיב.

פלד"א palde

ירקרקת

חיוורת

חסר בדפוסי התלמוד ומצר רק ברש"י שב"עק
יעקב".

 1227סוטה יב.

אישוייד"א
esweiede
lesveiedel

(דה"מ ששיבב
את עצמו) שובבה

סוטה מהדרך ,חורגת

מהקו ,פורצת דרך

חסר בדפוסי החלסוד ומצף רק ברש"י שב"עק
יעקב".

 1228סדטה יב:

אושיריי"ד osereid

אגם
שדה-ערבות

נאן מדובר בערבות הגמישות) .(osiersשמהןעורפים
כלי נצרים נראה לעיל מס'  .)537הלעז חסרבדפוסי
התלמוד ומצף רק ברש"ישב"עיןיעקב".

amanewement

ןamanevementIן

229נ סוטה סו.

חסר בדפוסי התלמוד ונטצא רק ברש"י שב"עק
יעקב" .ר'בלונדהייםב' (ע' .)84-82

 1224סוטה יא:

אינמיילולי"ר enmeiloler
Icnmaillolcrl

משפר
לחתל

בוטו"ן

ח60)0

חומר
כפתור

רש"ימסביר" :והוא שלזהב וחותמיםבושניצוארי
חשק לנף .-הוא מתכוק לפרש את הביחף "אדרשנה
כפק חומר" וכלומר אדרשנה כהקבלה סמלית,כפי
שרבן גמליאל אומר במשנה" :כשם שמעשה ןשל
הסוטה] מעשה בטה .כך קרבנה מאכל בהמה ןקמח

סוטה

אוצר

שעורים ולא סולת חיטים כסו בשאר הקרבנות]").
והוא מדגיש :א) יש כאן חיבור שני דברים ,המשל
והנמשל .כפי שהכפתור מחבר את שני קצוף
בו סמל זה נעים לאחן וללבכפי שכפתור
הצווארתי
זהב מקשט אתהחלוק.

1230

דבק
דבק חזק

סוטה יז.

גלו"ר 6ט]8

 1231סוטה יז:
עפצים
גלי"ש  galesעפצים(גידולים טפיליים

הלעזים

"אנקוברי"ר") ולצ-ן את חסרץ האות ,או לרמחעל
הצורה המקובלת בצרפתית עתיקה ,שמטנה חרג
רש"י?

 1237סוטה מב:

פאפי

פדדשטרי"ש  padrastresאבות חורגים

לפיפירטנו של רש"יובתוספותישפירחחים אחרים)
נתעברה בו אמו של גלית הפלשתי אחרי שבאו
עליה מאה איש .אחד מהםזרעונקלס.והואאביושל
גלית,וכל השארהיו "אבותחורגים".

 1238סלטה מד.
בעלה האלון) ירי"ש  Iviresl wiresחיצים מסתובבים

ב*

קנקנתום לאברירלי ,למה לא איחדבלונו]זיםערךזהוהערך
 1232סוטה יז:
ויטריאול הקודם אצלו (מס' 1061ילו
 ,ראהלעיל מס' .)108
וידריאו"לwedriol .
(חומצה גפרתית) אמנם שם מדובר בסרגל ופה "כעץ חיצ
lץ ,-אבל
vן
]
o
i
r
~
c
אפשר להבץ ,שהשוטרים אימו על הנתכם לערוק
ו
"
ל
ו
א
י
ר
ט
י
ו
(
ת
י
ק
ל
ט
י
א
ה
מ
הצורה שלפנינו מושפעת
הרוסההןלעץשלהחץהןלסרגל.
במץ
 .(vetrioloורעליה בלונדהתםב'וע' .)172-171

I

8יה,

 1233סוטהיז:

אדרימינ"ט adrement
ראהלעיל מס' .358

קנקנתום

צבע שחור

עיפץ

 1234סוטה לד.

קמרון

אר"ק וולו"ד
arc wolud

870 v

o

ראהלעיל מס' .1109

 1235סוטה מא.
אלמינבר"א almenbre

בימה

בימה

ראהלעילמס' .837

 1236סוטה מא:
אינקוברי"ר
encobrerןlenconbrerI

דחקא
להפריע

בלונדהים מעתיק  .encolnibrerבדרך כלל הוא

מוסיף אותיות באריהיים רק כדי לתקן כתיב בלי

שיגף ממשי במלה ,וכפישהסגרתי בהקדמהאנינמנע
מלהתחשב בתיקונו .במקרה שלפנינו קשהלהבין מה
כתנתו :למסור אח גרסת הסקור 1שהיא באסת

 1239סוטה מה.

צינגל"א

008810

בית פג*

חוסה (החובקת
את העיר)

הפרשנים רוברטהיוםב"ביתפגי" שםפרטישלאחד
מפרווריירושלים .לרעת רפ"י "ביתפני" הוא שם
כשי המורהעלהאתורהמקיף אתהעיר .בהתאםלכך
צין אח הקרבה בץ הוראהזוובץ ההוראה
%פסרI - ,סס' u ,)1240
(l
לם
שהוא מתקןהמקיףdאת פסהחפור.
1240

סוטה מה( .ביתפגיהצביתפגים]

ייב"8טרידור"א jevestredure
יאה צוחת אחרות של אותהמלהלעילסס' 191ועוד

אפסר

)(chevestreזנן מס' נ 19פהק מס'  ,1473מקום,
' ) e n i c e v e h c ( .
שהובאכאןברוו-י

א*שמ
ארגז

 1241סוטה מח:
""8א Uassel jase
בלונדהים המתמד על גרסת
רש"י שכ"עץ יעקכ-
דפתף

התלמוד (מש"א,
(י"ש-א) ופסל אח גרסת
דהינו .(~aseלפידעתו המלה Ijaaeבמשמעות "אסל
של
(לעיל מס' )239היא הוראת משנה של
מאזנים-
,בכתיב המקתל (chisse :במשמעותיארגז".
~jase

100

סוטה

אוצר

 12*2סוטה מח:

תפוחות
להתנפח

 12*3סוטה מח:
בריזיק"א bresche

צפחת
חלת-דבש

אינפלי"ר enner

ראהלעילסס' .12!3

* 124סוטה סט:

שי"ל יימ"א

 seljemeןסח86~801ן

שי

 12*7סוטה מט;
טנבו"ר tanbor

 1250גיטץ ב:
קונטריד"א contrede
חבל ארץ
ראה לעיל מס'  .1208חסר בכתבי-היר ,ונמצא רק

ממקנח

רע"א?).

שעליומפעיליםאוהו.

ותהלעילמס' .773

גיטין

אק מלה
מלח הסלע(כגץ
מלח סדומית) בדפוסים ,מאז המהדורה השנחה של סומףנו(פטרו,

 12*5סוטה מט :תה"פ אבן של מלח
תצריב שנחור
ניאיל"א neele
ציור שחור באמצעות חומרכיסי החורם את הכלי,
 1246סוטה מט:
למטק"א lesche

הלעזים

ההית

כריך (צמח)

כלכלא
תצריב שחור

 1251גיטץ ז.
ניאי"ל neel

ראהלעילסס' .12*5

 1252גיטין ח:

פרוורי

דיקידי"ש  duchedesדוכסויות ,מחתות
 1253גיטץ ח:

פרוורי
טנבורא דיקמץ"ש  duchedesדוכסויות ,מחחות
תוף יש מקום לתמוה על שם דברים :א) מה ראה רש"י

רש"י מצביע על זהות הסלה הארסית עם הסלה לחזורעל הלעז ,שהביאו כמה שורותלפניכן ,כאשר
הצרפתית. .
הופיע במעם הראשונה אותו משסט :ב) בפירושו הוא
כיפה מסבירבפעםהראשונה"הפרכיא" ובשם-ה"פילכי".
 12*8טדטה מט:
ללא הממסר הגדול של כהבי-היד המביאים את זה
פילסרי"ן feltrin
כובע של
הגרסה של המקור היחיד (דפוס בומברנ) היא מת זההיתיחושב.שלפנינושתי טסחאות שלאותו
כמו במס'  228לעיל פירוש .הקוערה אחרת :כמעט הראשתהרש"ימצביע
פ-לטר"א ,כלומרמז%:,
וכמקומותרביםג אולם בפשסעוח שלכיפהישלנו על המשסעות הכללית "מחח" ונתגנחה הוא מדגיש
מס'  .)2295את צורת הרבים שבתלמוד ומפרש -נפות ,-שנפות
פילטרי"ןלפחותבמקום אחדנוסף
(לה*
אחפת כלולות כמחח אחד .אלא שבסקרה זה הינו
לשק סורסו מצמים לקרוא בסעם הראשונה אתהלעזכיחיהובכל
 1249סוטה מט:
ליע"א שוריא"ה
המקורות יש לנו השי"ן של הריצף .ואולי אפשר
שפה סורית
% duch~iwו
דיקייש"א I
 rלקרוא אתiהלעז הראשךe
u llengueS
lenge surie
אפילו ד~קה"ש ( ducheisלא הובא בטילומם) .ר
מילונו של לף(סס' .)318

(י.

ליד

1254

גיטיןיא.

גלי"ש gales

שפצץ

עפצים(גידולים טפילחם
בעלה האלץ)

גיטין

אוצר

 1255גיטץ יב:

קונריי"ד conreid

הלעזים

101

פרטה  1263גיטיז יט:
ציוד ,צרכים פויי"ל 1ש1ה

מיש תשא
צבע (המשחזר
כתב שנמחק)

 1264גיטין כ.

דה"מ אנדוכתרי

ראה לעיל מס'  .1136אעיר ,שבנוסח התלמוד
שלפסנו שם העצם "פרנסה" אים מופיע,כי אם
המועל מתפרנס .ואםכןייתכן.שצריך.לגרוסגםכאן אךלפי "הערוך" מחברכאןבקליפהשללימק.
r
e
d
i
e
r
פרנס)n .
( cלצעד,לo
קוררים"-ר

לפיבלונדהיים כוונת רש"ילצבע העשףממץתחית.

1256

קו"ש

גיטץיד.

סרבלי

שמלות ,כותונות

!00

ראהלעילמס' .189

ראהבו שם עצם ,כנראהלפי שאר המקומות ,שהלעז
ל מס' 97ולהלן מס' .)1390
מופיע בהם,לעי

(כבינתי%כבינה]

 1257גיטין סו.
נחסק"א nosche

סיכה ,מכבנה

ראהלעילמס' .213

1258

גיטין יט.

1259

גיטין יט.

אורפימינ"ט orpiment
ראהלעילמס' .355

 1267גיטין כח.
בולזול"א bolzole

בשני כחבי-יד כחוב טי!"א (סימןלנו"ן ה"רסובה,-
בעלרשיהחיכית,ולפיהכחיב שלהיום  .migneכמו
בספרדית,40ח).

חיטא

אדרימינ"ט adrement
ראהלעיל מס'  .358אחדמכתבי-הידגורס אתהלעז
כבר בפירוש על "קנקנתום" שבמשנתנו ,ובעלי
התוספות מביאים אותו גם בפירחח רש"י על
"שיחור",להלן בגמרא)וכןר' משהמקוציבסמ"ג.

צבע שחור

 1261גיטץ יט.
עפצים
בלי"ש  galesעפצים(גידולים טפיליים
בעלה האלץ)

1262

גיטץ יט.

אנפיויא
חמת
שק של רועים

מתחמאת העארת)

שבמפיציי"ר sospecier

קוינ"ץ coinz

 1266גיטין כה.
סמא קלצו"ן chal~on
צבע צהוב
ראהלעילמס' .105
סקרתא

גיטין יט.

 1265גיטין כ.

רה8טא
חרט (לטביעת מטבע)

נעל-בד

מיני"א  Iminiel minieצבע אדום (עשף

1260

ברוועדי"ר brosder
יכולכמובןלהיותגם הפועל "לרקום" ,אךבלונדהחם

רקמה

מדסק
לחשוד

ראהלעיל מס' .780

שליטא

 1268גיטין כח.

טשק"א tasche

שק

קיפוח

 1269גיטין כס:
דיטרונציי"ר detroncier
נמושקיטעיםאילןואינויכוללעמוד,כך"קיפח" רב

לקטוע

ספרא את חברו בהשגתו (ר פירושו שלרום"י דה"מ

"קפחינהו"באותועמוד).

 1270גיטין לב.
פחסוי"ר lrossoirl fosoir
ראהלעילטס' .70

 1271גיטין לה.

קו"ש

!00

ראהלעיל מס' .189

מרא
מכוש

גלופקרא
שמלה ,כותונת

'

102

גיטין

אתר

ריספק

לק=ג

ףי
א
שוכח.מלצר).
מרכבה (בגרממת) במשסעות
יהסיומת2א PnDr~v.ש

 1272גיטין נה:
רייטוג"א reitwage

 1273גיהץנו.
טייל"א teile

חלצכם
בפ~:

למתאפלל המשמש-ם

קטמה לפי הנרסאוה הששהו פילה כשיה :כפי

דוקץ
תבלול (כתם בעץ
ה מצמצם את

הנראה זו צורה של כיגהץ
שגששהשהיא".

 tבשמר-wמי n

fכאפי

הראשה)

ראהלעיל מס' .675

1274

גיטיןנו.

שיאונדיי"ר seondier

בהשקרא
משני ,בעל
איכות נחותה

 1275גיטץ נו:
קולידוי"ר coledoir
ראה למל מס' .835כך חרש בלחשנים ,אולם,לפי

כרבותני

מסננת

פיסתקח

 1281גיטין נט.
כלנ"ט glant
ראה להלן מס'

קלוס

( 1307מתוך עשרה סקומהן שבהם

רש-י כותב את הלעז הזה).יה"מ הוא -פימתקא.-
כלומר ,לפי הפרשנים החדישיםולפי השימושבמלה

בלשוווח אירופה
בוטנה.

)-.pistache

4P~stachio

t(hStiZit

 1282גיטין ס:
הנדעא
העמץ בתלמוד ולפי פירחח רש"י ,הסתי מהרים חךנטור"א  awentureהזדמנווג מקרה
משפך".ן
ן e r u t n e v
a

דרור
סנורת

 1276גיטין נו:
ארונדיל"א arondele

הוא דצ"מ כשמ המקושט האהרעג שבהם
"סנומת-
הלעזמופיעולעילמס' 292ולהלןמכף .)2187

 1277גיטץ נז.
ףסריי"ט retreit

ן
ןIretraitI

 1278גיטין נז

ריטריי"ס retreit

ן

rן

e

 1279ניצץ נז.

פי"ן

918

 1280גיטץ נח.

ירנדרי"ץ joindrez

נסהש8

מתכווץ (או מקווץ)

סולד
מתכווץ (או מקווץ)
t

רב*נההיסב',ע' )122ומילונושל לף(מס'.)132

 1283ניטין ס:
ידהחף"שjonchieres

יאה

~ihhפפ .768

עשיותקני-סוף

אמא
 1284גיטק סא.
חכה (ליתר דיוק :הקרס
אי"ם aim
שבקצה החכה)

נישץ
פדיבי,ץ ~prive
תורניהא
ראהלילפס' .544
r

אוהלי
מצהזת-דגים

a
1285

סiא:

88 I

t

תופשר

אורן

שחיא
שוליא

מוצא המלה  joindreברור :עתר צשןר
עתר לבעל-מלאכה (זאתט~
(השהה
ומכאן -
 ear~on 6* coursesאו 8 ,887508 6* cariלה

 1286גיטץ סה:
קונרי"ד contad
ראהלעילפס' .1136

ו סו.
 1287גייס
קלה8י"ץ closez

פהקה

ונד ,צרמם
דתאפ 7818

6

-wmם

I

נימין

אוצר

 1288משן מז:
ףפ88
אמשששףשושן
מנה ,משאת
ן
amenestri8)nןIamenestraisonI

ש6י

 1296גשץ סט.
מינצידור"א

"לעדם

103

יחמאדט"יקא

קיצוץ (סלק קצוץ)

mincedure

.*8%

פרידא

 1289ניסק טה:
קלצונ"ש chalgons

9

מ*-נך

רא";lhhסי
ן סח:
290נ גיטי
.!05

8ף6ח

צפצפה

פופלה"ר ז*ו!09ק

 1291גישץ סח:
גירופל"א girofie

" Dbמפא

קרפול (פרח)

בכל כחני 754-דוללה נכתבת במם"ל .לפי שהמה
הכתיב של לנף רש"י צריך לו-עלך להסיק מכך :או
שיש לקרוא ( guiroffleמלט-ניחmnv-
.caryophytloaאיטלקית -gavufdaאףקרפולבנזר
מלשק זו) .או שכל הגירסאות סעועת תוקע
לנרום ירופל"א  .jironeאפשרות שלישית הבג
שבהשפעתדיקור והשסות זקרומהנ שסק נשמרה
ה 8-ברשיתה הרגילה ,כחבו בימי רש-י בחמ"ל
לסרותהדגיההשורקת.

יש

 1292גיטין סח:
רהש"א rose

אינטריי"ל entreil
ןlentraill

שומן המעיים

 1299גיטין סט.
גלנ"ץ glanz

דה"מ לחינכי
בלוס

ראהלעיל מס' .932

 1300גיטין סט.
חינכי
א"8טרנגילו"ן 888808ט 05דלקתהשקדים
lestranguillonl
ראה לעיל מס' " .7*2ש לתקן את נרצת הספו-ם:
.
ולא -לשק
"לשקמורי-
רום-

 1301גיטין סט.
חומתי
פיליטר"א  peletreבן-חרצית (צמח)
מפא פעמים בתוך שורה אחוג כרפויכם ,בצורה
t a l i p .
האיטלקיתפילסר"ו

ורפא
פמרו
ורד  1302גיטין סט.
בלדימוני"א  baldeminieשופר האלפים
]
ןIbaldemonieI

 1293ניצץ סט.

מהל"א tmaillel meile

ראה לעלמי

 1297גיטין סט.
מירידתר"ש  merediersעץ דובדבן-הבר
כנתא
 1298גיטין סט.

ברוקחו

ברקית

.296

בדפוואם הטלה משובשת .ר' בלוודהים ב' (ע'
-122
* )12ומילוח של לף (מס'  .)1*8הוום הלטיח של

הצמח.meum ahamnticum :

שנלהיתא

* 129גיסץ סט.
קרו"ג 08זס

פהשקא
כרכום (קורסם?)

 1303גיטץ סט.
פינתר"י  fenogriחיל ב ה (גרגרנית
יווקש צמח המשמש
לתבלץ)

.DD

נימש

כשוחא
כשות

ראהלנילמס' .323

1295

גיטין

אישסרה"ם lestraiml estreim
ראהלילמס' .!28

קש

* 130גיטץ סט.

הומלו"ן homlon
ראהלעיל מס' .370

r

o

'

104

גיטין

אוצר

 1305גיטין סט.
א"2טרנגילו"ןת10שת8ט5ס דלקתהשקדים

דאשם לפתואי

ן

l

e

s

t

r

a

ראהלעיל טס' .7*2

 1306גיטין סט.
צעי"ר cider

ברפם
מלת חריפה

 1307גיטץ סט.
גלנ"ט )חוש

פיסתקא

בלוט

ראהלעיל מס'  932ומס' .1281

!( 139יסק

.00

הלעזים

נשטרינח1

 1314גיטין סט:
טינפרי"ר tenprer
משובשתlמאודo.ר' עלnהמלה
I
ףלנא l
שברפוס i
nהגרסהu g

ישרות

בלונרהחם פ' (ע' .)!27

 1315גיטק סט:

נינשא

 1316גיטץ סט:
לורח"ר זסחסו

עראק

מינט"א mante

rD~1

 1309גיטין סט.
נלם"א galme

חלבניתא

הסלה הצרפתית גזורה מהעברית ,דרך הצורה
הלסינית-היוונית  .galbanumראהלהלן מס' .2380

 1310גיטץ סט:
אישפוינט"א espointe

נירא

כאב נוקב

 1311גיטין סט:
קלו"ג 08ש

מורסא
מדרסה

 1312גיטין סט:
רו"ש 705

תלאנא

אדום

מצף רק בכתב-יד אחד במקום המלה "אדום"

שבשארכתבי-הידובדפוסיט.

 1313גיטין סט:
פשמי"ר pasmer
ראהלעיל טס' .103

פירחא דליבא
להתעלף

ע;::,ב

:DO

לעיל מס' .659
י1
ג1
לא
לג

ן סט:

1318

אוזווג

אורה (צמח)

1

8

~orugl

 ,ammoniacoוהואשרףסקלה

חלבנה

דפנה

ראהלעל מס .786

מתתו :7י

ammonlaco
יתכן ,שרש"י כתב באיסלקיח .משום שהחומר לא
היה ידוע בצרפת .אלא הובא מאיטליה כששמו
האיטלקי דבק בו .ר' בלונדהים ב' (ש ,)89-86
הטוען ,שרש"י התכוץ למשמעות האחרת של

נענה

1219
פול ל

י

]

ז
0

סק

 1320גיטין סט:
שנשואי"ש sansues

1320א גיטין סט:

קקול"י

 ,ץ

ביני

עלוקות

אקוקיא

עלזלעיל מס' 522א.

 1321גיטין סט:
אלואי"ן תססופ

ני
אלוואי,איל
ל
יופ

 1322גיטין סט:
קוגילו"ן cogilon
Icoguillonl

מרתכא
סרקך (תחמוצת
העופרת)

ראה

לעיי

מס' *.39

אולי נגזר מ( coquille-קליפה [של ביצה ,של אגח
וכדוסהן) .כלומר הקליפה של הבצר ,אשר מוציאים

גיטין

אוצר

הלעזים

ממנה את הכסף הטהור .אפשרות אחרת :מוצאו

 1332גיטין ע.

האיכרים בחבל פואטו ) .(Poitouשהם קוראים
לקליפתגרבץ התבואה "קגרק" ).(cagouyon

ראהלעיל מס' .376

105

גדגדניות

מלטינית ( cucullioכרדם) ,בפרס שיש עדות מלשק אליינדר"א  [aillendrel aliendreכוסבר

"ימיתא

 1323גיטין סט:
בוטו"ן boton
עוד יותר מאשר לעיל (מס'

כפתור

גלופקרץ

 1333גיטץ ע:
קו"ט cot
ראהלעיל מס'  .189המלההצרפתית,שהיאלכאורה
יחיד,יכולהגםלהיותריכףביחסתהנושא.

שמלות ,כותונות

 )1229הכפתור .כפי
שטתאר אותו רפ"י .הוא לנף ,וכאן אץ אפילו
תפקיד של חיבור שני חלקים שלבגר .ונוסף עלכך
הואמכיל בושםבתוכו.

 1334גיטין עא.
צירישי"ש cerises

דה"םבפירי

קלבוסת
פותן

 1335גיטין עא.
נישפלי"ש nesples

דה"מבפירי

*

 1324גיטין סט:

הנק"א hanche

הלעזמובא פעמתםבאותועניץ,

דובדבנים

שסקים

 1336גיטין עג.
סכר
צמרי אישקלוש"א  escluseסכר ,חסימה

 1325גיטין סט:

פייור"א lfievrel fiewre

קדחת

 1326גיטין ע.
פושוי"ר [fossoirl fosoir

מרא
מכחם

עףת
עורת ,התכווצות

שרירים

קורטפי

1337

גיטין

עח.

טשק"א tasche

טסקא
שק

רש"י מצביע על זהות המלה שבתלמוד עם המלה
הצרפתית .ואולי יש ביניהן רק דסיק מקרי,כיזו
מוצאה מהערבית וזו מהגרמנית :מה שאץכן במלה
"טסקא" האחרת .בהוראת "מס" .שייתכן והיא
עזרת משורשיווני-לטיני  ,)8%-כמוהמלההצרפתית

 (~chcבאותה הוראה .אולם ,לפי מילק ז'סטרו,
"טסקא '.כהוראת מס היא הוראהמשנית של טסק"א
בהוראתשקי.

כרכום (קורסם?)

 1338גיטין עח:

משיחה

מודשא לינוי"ל 08ת llinoell 11חוט (של פשתן)

כרכום (קורסם?)
שיבי"ל ו1עס5

 1331גיסץ ע.

אינש"א ainse

גדר

משוכה ,גדר סרחים

רבלונדהיםב' (ע' .)71-70

.

פחד
דאגה

1339

גיטץ עט

פונ"ץ fonz

 1340גיטץ פא
פריבי"ץ privez
ראהלעיל מס' .544

שולחם

קרקעית
גס
חופשי

106

גיטין

אוצר

341נ גיטין פו.
קוגילו"ן cogilon

סרשך (תמחממתוכצי
ת
העופרת)

IcoguillonI

ראהלעילמס.)322 .

דף

 1342גיטין פז:

קולומי"ל  colomelעמודה ,טור(בדברים
כתובים על קלף)
אין זה דף במשמעות של היום ,ואף לא עמוד ,אלא
כדברירש"י.
מרובע כתוב "ברוחב
המגילה-

הקדיחה

 1343גיטין צ.

הלעתם

 1346קידושין ס.

דהשמ מומרי

ענקים ,שרשרות

מושטניצי"ש

mostniccs
כך נתן כאןבלונדינים הוראה אחרת למלה מאשר
לעיל (מס'  ,)236שם מדוברבשיבובה .-מץ בנר:
שקושרים לצוואר .אמנםקושה לתאפ אתדכוירש-י
םעםהפירוש
עם הפירוש -לבובות" ,אכלי
"עצקים-
ה
ר
ו
אץ תיאש מחשלות כי לכא  ~nostnicesצריך
להיות שםנודף ל .fiweks-בכלאופןיש לשאקל מה
בלשםהגתתיםבחבל
הכתנהב-לשק
למדרבותיניו"?אחי
ששיכות תרמסושינץ?
הררן .ששם רש-

אדורשי"ר  adorserלתת (את התבשילים)  1347קידחצץ יג.
להישרף ולהירבק בסיר בינדיל"ש ")5טחט6
ן
n
c 1
b
ראהלעיל מס' .885

וורקשכי

אגדים ,חגורות
d

c

I

l

ראהלעיל מס'  .251לאהבנתי ,לטה רשפבלתוזמים
כינוי-ל ,bendelאגר ,חגורה)ביחידהמאברכנם.כפי

שמסתבר מהדה"מומגרסאותרובכחבי-היד.

קידושין
 1344קזחטין ט.
בוטונ"ש botons

חומר*

כפתורים

גם כאן מחבר בכפתורים לנף ,אבל הפעם ,לדברי
רש-י ,שלבדיל או שלזכוכית ,לא שלזהב כסולעיל
(מס'  .)1323 ,)229הצורה  botonהמודפסת אמל
בלונרהיםהיא ללא ספקמעותדסוס.

 1345קידושין ט.
פיוילי"ש liweles

המפרי

סגרים ,מכבנות

1
ןIGvelesI
גם אלה בעיקר לנף ,סלפנית 8וט6ת) .אץ כפעם
ספק ,שההטעמה חלה על ההברה הראשונה .יש גם
אפשרות לקרוא את הלעז פיולי"ש .fiolesואזיהיה
פירושו "צ"וחיות קטנות" .כמץ כדורים קטנים,
שהנשים מתקשטות בהם ובתוכם בושם (ר פירוש
י דה"מ "חומרתאדפילון"גיהץסט.):
רש-

עקב

 1348קידחשץ יד:
שול"א sole

סחיה

 1349קידחשץ טז:
ףרוא"ה lverruel werue

שומא
יבלת

סול

 1350קידושץ כא:
ברוק"א  brocheשפח ,-קנה עץ מחשד
ר מלתושל לר(מס' .)187

פקרה
5180

 1351קידחשץ כא:

טרידר"א tariedre
בגמה כהבי-יד קוראים את המלה השכשלקית
סריביל"א  trivellaאו את הסלה הפרובנסאלית

סרבל-אבשייט.

 1352קידחשץ כא:
גרפי"ח grifie

פכתמ
סחב ,חרט

או
המלה הצרפתית '*ת
מחשעסת
תש
יהם=
פ' (ע'

בלומההים

.)51

"תשמ .ר

קידמשין

אוצר
 1353קידושין כא:

אוטקתררי

מירמי"ש  merelesאסימונים ,אבנים או
כ לי ם ק טני ג
זממים אמם
6ח הפיק

י
ו
ששמסיה*מ=ק

מתחש של הפה %
" פוג סם פ9ם אק
זק"
ל אחת
א
%
ש
תחתתלטךקחג

ריו.

מי *

י

ש סג

י

wג

r

5מ1
 " %ר Vater
ר אטזל*ש48%ג

צימי"ר cender

ראהלילמי

 1356קידחףז כה.

נעשן הטשפםת.לחי"

(למל 8ס'  113חאד 169ג

ואקיץ צזטקה

אפסר
 1357קטדשץ ם.
א פ ס ר (ח ל ק
זרב"שטר"א
מ ה ר תם ה ,טעו
chevestre
מועעים את הבהמה
או את ה ס  1ס
בצחררם)
באן בהיאה 8תמלפפעי .שאיהיש
ר בג
4ףו .סף 6מאוואוהעצפ.
~-1wma
1358

טרת"ק tronc

?%9א

נחג מקגעיד
משף

 1359קזושע 4
נשרבהי"קפ  borbolesאממיעתג כעזם
רוף6פטילף(פד1זוג

)09ג

גיס*

 1361קידחפץ לב
פרזי"ץ privez
ראהועל

סי

חופשים

**3

 1%2קתזשץיה.
 pnD3ופשאת
ב "4ץ boleiz
פעות
ת" %ל  371חע ווטים מק mrmns
מ"
רוה בפרג א

a

וחסם

קסתעףן,מ:

מין משי

*

ד4ז

d

"

4 ~Wwnbפ"1

i

 1363קידתוז לה:
%ת פליינ"א 8חו8וק ]סחאוק)
ש יאהלמלמס' .136* 'DDtn~ 181

קדשץיצ:

קאעשי"ר solder

סירקת

 1360קידהוז לא

תשיא
*מ 1קזתטיצ'
 moouמיה
אמופף"ש amortides
ר משיש (9חיש פ* שנ*=ףם * 9
t

הלעדם

107

* 136קידהשץ לה:
פל%נ"א שתשוק tplainel

r

מלקט
מקצתה

רהישמ

מקצועה

יאהליל מס'  .1363רש"י סבהץ בץ שם סים
מקצועות -של מצחצחי חרבונה שסחליקיס בו את
חן-מץ (כלומר
rfiרלייף" ("סלקם") ,ו"שלעועי
 ..[ossoוכן בעקוצות הוא מפרש (לעפל פס' )3*0
את בל הניטף "מלקם ורה"פמ" בפל"ז"א .בכל

המקומות הנוספים ,שבהם הלש? מופיע ,הוא מפרש
את"רוטטני"בלבד.

 1365קידושין לה:

שקדה

א"שגרסינח"ר esgratinier
)
ןIesgratignierI

לשרוט

 1366קידושין מ:
א"שילייר"א esjaliere

שדרגה
מדרגה

1367

קידחשץ מד.

גרוא"ה grue

ףרש-י ש ~( arvwירמזוח' ,ד)

כרופש
צפר

,

אוצר

105

 1368קידושין מד
פרי"ט frit
ראהלעיל מס' .529

 1369קידושין מו:
בודיק"א bodeke

קלירשין
טגני

מטוגן

אבטיח
אבטיח

ר' בלונדהיים ב' (ע' 129-128ןומילונו של לף (מס'
0א,)1וכן בלונדהיים פ'וע3 .32-31 .ג) .)!*4-המלה

הצרסתית .גם בצורתה העתיקה כאן גם בצורתה
החדישה  .pastiqaeמוצאה מהמלה העברית (או
מוצא משותף להןי .והיא נתקבלה בצרפתית דרך
הערביתוהפורטוגלית.

 1370קידושין מז.
גלנ"ט glant

בלוט

 1371קידוו4ין מז.

אלת

ראהלעיל מס' .932

אייכ"ל

אלה

בלוט (בגרמנית)

אינו מצויו
-0
אבי
סת
בכ
"היד ,וברור שאינו מאת רש"י .ר

בלונדהיים ב' (ע' .)154

1372

קידחטיןנ.

tasche N~hPD

 1373קידושץ נב.

א"4קליני"ש
eschaloines

דלוסקפא
שק

בצלים

"שומי-אשקלל",

בצלצולים

הלעז מצף (בדה"ם "ה"נההוא אריסא דקדיש במחא
דשמכי") כשני כהבי-יד ובמהדורת התלמוד מספרד
(רם-הבערך) .רש"י ראהכנראהצורךלהסביר,שיש
גם בצלים קטנים ,שאפשר לקחת טהם "סלוא הוד",
כמו שומי-אשקלל( .המלה הצרפתית esch~toine
בצרפתית של היום  .dchaloteנגזרת באמת משם
העיר אשקלל ,שמשםהביאומאכלזה לראשתה).

* 137קידח4ץ נד:
אק4פיני"ר espenir

ספסר
פיתוח (הפרי)

.מצף רקבערי כחבי-יד וחסרבדפוסים .ר לעיל מס'
 .652גם כאן יכול להיות .שהלעז מתיחס לכל

המשפט "כשהענביםניכריםלתחרשנפלהפרח".

הלעזים

 1375קידושין סב.
אינמניי"ד enmanjied
ן
Ienmangiedl

תאכלו

יסלים

חסר בדפוסים ובחלק מכתבי-היד (מקומו בסוף

הפירחח הראשך של רש"י כדף ,דה"א "חרב
תאכלו") .ברור .שהתלמוד טפרש כאן "חרב" לשון
יובשולא כפשוטו.

 1376קידושין סג.
צוותא
שול"ץ solaz
ש ע שד ע (כלומר
חברה ,ה מ 1נ ע ת
מהאדם החי בתוכה
מלהשתעמם)
ראהלעיל מס'  .3חסרכדפוסים.

 1377קידושין עא.
רומ"א Rome

דה"ם עיסה

רומא (בירת איטליה)

 1378קידח4ין עא.
טרופ"א trope

נעיטה

מגץ

נפי הנראה מלטינית-יוונית ( tropusאופן ,קצב).
אולם יש גם אפשחוג שהמלה קשורה עם sUopha
ובית1בשיר]).ואולי עם השורשהפרובנסאלי trobar
)" .ltrouvire. troubadoarלחבר עררים ולנגן
אותם" .אצל בלונדהים יש ספק ,אם אץ לקרוא
סרו"ף ק0ז) כמו נאחד סכהבי-היד .המלה כשסרח
כיידישלציץ אתטעמיהמקרא.

1379יקידושין עב.
אושיריי"ד osereid

ארבד
שדה ערבות

ראהלעיל מס'  .1228יש להעיר :א) באחדמכתבי-
היד ובמהדורת התלמוד מספרד (רמ"ה בערך),
קוראיםלעז אחר ,שאפשרלפענחו שלממ"ד
'diakas,
כלומר ש"מ ערבות ,כשבטקוםלהייה בנזר מהפלה
אן( 05ערבה גמי12ה) .הוא נגזר טהמלה ההמלה
לערכה  ;888ב)לפי פירושו שלרש"י .שדה ערבות
זההואטעיןביצה" ,אגם"כלשונו.
1380

קידה4ץ עב.

ףביי"ר tvivierl wivier

פירף
ברכתדגים

בבא קמא

אוצר

 1381קידושין עג:
שורביי"ר sorbier
1382

ורדהא
חהרר (אילן)

 1389קידושין פכ.
פריק*פ
פלוקיידרי"ש  fiochiedresסורקי צמר

נציג

בלונדההס גורס [פליקהדר"א] ( nochiedreצורת
היחיד.וכן בתרגומולצרפתית) .אבל אפשר להסתמך
על אחת הגרסאות שלדיע~
 ,דשסתהמה כשי"ן של
הרבים .כפי שהסתמך בלונרהים על גרסה אחרת
המסתיטת באל"ף שלהיחיד.

]
]IfiochiedreI

קידושין עד .דה"מ כשודאדמיני

וידונ"ש lvidonsl widons

מלטינית $טח]חזסט)0וץ (ממלא מקוט השליט),
בצרפתית חדישה  .vidameמצר רק ככהב-יד אחד,
שם קוראים "משודא וזיני .הוא עצמו או אחר
ףחרשלפי ט"ע[טביעתעין]ביץ שאץ חלףוכר".

נקורים

 1383קידושין פ:

ניקורים ,דקירות

בילרדורי"ש

bechedures
עזר סלשץ (kcמקור).

 1384קידושין פא.

קיבישטר"א
chevestre

הלעזים

109

(אפסרה%אפסר]

א פ ס ר (ח ל ק
מ ה ר ת מ ה ,שבו
מושכים את הבהקה
או את ה ס  1ס
בצווארם)

 1385קידהשק פא.

רידו"שידור"א redoisedure

IredoissedureI

רש"י מפרשכאן אותו ביסףכסולעילמס' (97בתוך
אותו מאמר .רק שכאןמיוחס לריהודה מהשמיוחס
שם לר חסדא) .אבלכאןהוא מסתמק במלהצרפתית
אחת,ולאהוסיףכפישהוסיף שם" :שלגנבח"ש".גם
שאר דברי הפירוש דומים פה ושם ,אף שיש קצת
הבדלים בלשנן,

בבא קמא

קיהיתן,
פגימות

 1391בבא קמא ט:

 1386קידושין פא .דה"ט נקט מצרע
קרש
פלצק"א planche

ק בכהב-יד אחד קוראים" :דף קצר המוטל ברוהב
י
הנהרשקורץפלאנק"א".

 1388קידושין פא:
סושי"ר ltosserI towr

ברושדי"ר brosder

שקבא

כאן בהוראה מושאלת :נקודת התרפה.

 1387קידושין פא.
מלנ"ץ malanz

1390

קידושין פב :מחטא דתלמיותא

רקמה

כיבי
פצע

אפטר
להשתעל

טינליי"ש ItenaillesI tenhlies

צבתא
צבת

 1392בבא קמא ט:
צוותא
שול"ץ solaz
שעשוע (כ לו מ ר
ח ב ר ה ,המונעת
מהאדם החי בתוכה
מלהשתעמם)
ראה לעיל מס'  .3כאן קצת קשה להבץ את הסלה,
כפי שהובנה בהופעותיה הקודמות.אוליסותרלוסר.
שרש"י עצטו התלבט לקים את הגרסה ""wnils
במקום "צבתא" .עם זאת אפשר לפרש ,שהקרש
אחראי יותר כשהוא שיחק באש ,מפני שמצא בכך

