הלעזים

ככא קמא

אוצר

זרדתא

 1381קידחטין עג:

!09

סטיקים

 1389קידושין פב.

חוזרר (אילן) פליקיידרי"ש flochiedres
שורביי"ר sorbier
]
ןIflochiedreI
בלונדינים גורס 1פליקיידר"א] ( nochiedreצורת
 1382קידושין עד .דה"ב בשודא דבילי היחיד,וכן בתרגומולצרפתית) .אבל אפשר להסתמך
נציג על אחת הגרסאות של הלעז .המסת-מתבשי"ן של
וידונ"ש lvidonsl widons
מלהזניח ( viceaominusממלא מקוט השליט) ,הרבים .כפי שהסתמך בלונדההם על גרסה אחרת
בצרפתית חדישה  .vidameסעף רק בכהב-יד אחד ,המסתייטת באל"ף שלהיחיד.
שם קוראים "משודא דרגני .הוא עצמו או אחר
ידונ"שלפי מ"ע1טכיעתעין] ברץ שאץ חלףוכר".

 1383קידחטין פ:

ניקידורי"ש

נקורים
ניקורים ,דקירות

bechedures
מזר מלשק ( kcמקר).

 1384קידחטין פא( .אפסרה%אפסר]
א פ ס ר (ח ל ק
קיבישטר"א
ם ה ר ת מ ה ,שבו
chevestre
מחסכים את הבהקה
או את ה ס  1ס
בצווארם)
1385

קידהטץ פא.

רידהןעידור"א redoisedure

~Iredoissedure

רש"י מפרשכאןאותוביסףכמולעיל מס' (97בועך
אותו מאמר ,רק שכאןמיוחס לריהודה מהשמיוחס
שם לר' חסדא) ,אבלכאן הוא ססחסק במלהצרפתית
אחת,ולאהוסיףכפישהוסיף שם" :של גנבה"ש".גם
שאר דברי הפירוש דוסים פה ושם .אף שיש קצת
הבדלים בלשת,

בבא קמא

קיהיון,

פנימית

 1386קידחטין פא .חה"מ בקט מצבא
קרש
פלצק"א planche

וק בכתב-יד אחד קוראים" :דף קצר המהטל כרוחב
הנהרשקורץפלאנק"א".

 1388קידחטין פא:
טושי"ר ltosserl toser

 1390קידחטין פב :מחטא דתלמיותא
ברווידי"ר brosder

רקמה

שקבס

כאן כשראה מחטאלת :נקחרת התורפה.

 1387קירתכן פא.
מלנ"ץ malanz

סורקי צמר

ביבי

 1391בבא קמא ט:
טינליי"ש Itenaillesl tenilies

צבתא
צבת

 1392בבא קמא ט:

צוותא

שי"ץ

solaz

שעשוע (כ לד מ ר
ח ב ר ה ,המונעת
מהאדם החי בתוכה
מלהשתעמם)

פצע

ראה לעיל מס'  .3כאן קצת קשהלהבין את המלה.
כפי שהובנה בהופעותיההקניסות.אולי מותרלומר,

אנמר
להשתעל

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

שרש"י עצמו התלבט לק-ם אח הגרסה "צמתא"

110

בבא קמא

אתר

ביזר חשעשת ,אלא שכש"י שסד על ההוראה של
"חברה",ולכןדבריונראיםטסובכיםלמדאי .ורגם
להקמס' .1*07

 1*01בבא קמא כז:

הלעזים

פחשוי"ר IfossoirI [osoir
ראהלעילמס'.70

מרא
פכחת

 1393בבא קמאיז:
אוכף
ף  1*02בבא קמא לו :דח"פ כסף צ51י
שיל"א sele
כ
ו
א
קושטא (עיר
קושטינטי"ן נובל"א
 Costentin nobleבתורכיה,או בירת
 1394בבא קמא ט:
שגר
הקיסרותהבמנסית,
לנבור
פוריי"ר forjier
בצרפתית
,
ח
ו
ד
ק
ל
"
ת
י
ש
ע
ל
ו
אח הפושלהזהראינ
ת
ו
ע
מ
ש
מ
ב
של
(Constantinople
חור" (לעיל סם'  )*43חשל "לחצוץ את השים-ס"
(לעיל מס' * .)90כאן מרובר בחזיר הנוכר באדמה
בחוטמו-כינםהואnanvחרר

חרטום
חרטום

 1395בבא קמא יז:
בי"ק kc
1396

בבא קמא יז:

א"4קיליט"א eschelete

ות

זפ (פעמק)

נהגלגלה
 1397נבא קטא יח:
וולטי"ר  wolterלהסתובב ,לרקד
1
ןIvolterI
1398

קילוש

בבא קמא יט:

פויק"א porche

פרוזדור (מ ב נ ה
הבולט החוצה ,שבו

פתח הדלת)

גלנול
 1399בבא קמא כג:
וולטי"ר  ' wolterלהסתובב ,לרקד
1
ןIvolterI
 1400בבא קמא כג:

אישטול"ש estols

מסחתא
שולחן-מכירה
(לקצבים)

מצף רק בכתב'-ד אחה וספק אם הוא סאת רש"י.
מכלמקוםהצורה תמוהה,והיהססחגריותראישט"ל
808ש.

טצף רק בכתב-יד אחד .כשארכתכי-הררוברפוסים
נכהב בסקוס  t~ybnהשם המקובל בעברית לאוחר
עיר :קחשטגטינה (יותר מאוחר קוצר ל"קושטא",
אולי בוחשפעת הסלההארסית "קחשסא",תרים של
"אמת") .כפישהיא כתובה (אך"ש ספק ,אם רש"י
עצמוהזכיר אותה) ,המלהמוכיחהעלגזירהעססית
של שם העיר ,כאילו חלקה האחרק נובל"א הוא
'
e
l
)b .
,nאצילo
התוארהצרפתי

 1403בבא קמא מז:
אינפתדר"א enfondre

וששרת
שלשול,

מחלת-מעיים

עין פירוש רש"י על בבא סציעא צ ,.רס"מ
"ומתרזה".

* 140בבא קמא נה.
פאוי,ן paon

שוום
טווס

 1405בבא קמא נה.

י
פסיס
חגלה

 1406בבא קמא נה.
בי"ק kc

(קועיה%קועא]
חרטום

פירדרי"ץ perdriz

צבהא
צבת

 1*07בבא קמא נט:
טינלי"א ltenaillel tendiie
אתי יש לפרש כאן,בלשם יחזק .רק בדפוס כלנא

תוקן ונדפס טנלי-ש) "החזקה" (הטלה נטרת
מהפועל " aenirלהחזיק") ולא "צבת" ,כלומו,
העובדה,שהעונשמחזיק אתהשלהבנוואופןהחזקתו,

היעזים

בבא קמא

אוצר

הם הגורמים לסרסה .והיות שהעניק קרוב לדברי
התלמוד לעיל דף ט .:אין להתפלא על כך ,שאחד
מכתבי-היד גורס כאן "צוותא" ,עט פירושו כלע"ז
שול"ץ ,so(azר'לעיל מס' .)1392

רחת
 1408בבא קמא ס.
את-חפירה (כלומר
פיל"א pele
כף שטוחה כעלת
יזפת ארוכה)

111

 1413כבא קמא סט.

קווזות
גושי אדמה

 1414בבא קמא סט.
טיולי"ש tiutes

רעפים
רעפים

מוטי"ש motes

גונת
 1415בבא קמא ס.
פליינדר"א  picin~rcלהתייפח,להתאונן
IplaindreI

 1409בבא קמא מא:
קונקי"ש conches

אגני

בורות ,שקעים

(באדמה)

כתיב הדסיסים קוניי"ש מורה על גרסה .conjes
בצרפתית של היזם המלה  conquesקימת רק
כמשמטת קו(כיוח (אותה סלה כמו בעברית) ,הינו
קופסת הגיר .שהרכיכות מתגוננות בשקען .הצורה
conquesהיא.כפי הנראה ,מושפעתמהפרובנסאלית.
או חודשהמהלטינית.

 1410בבא קמא סא:

אשטר"א astre

מעזיבה

אח (מ ר צ פ ד ת
המתוקנות להבעיר

עליהן עצים)

 1416בבא קמא פ:
פרוטי"ר [roter

חיכוך
לחכך ,לשפשף

תלהז
 1417בבא קמא פא.
פינוגר"י  fenogr(iחילב ה (גרגרנית
יוונית ,צמח המשמש
לתבלין)

 1418בבא קמא פא.

דה"מ שלא

יפרוס קש

מלכודת לדמם

גור"ג 80,8

חסרברסוסים .יש לתמוה עלכך .שהש"י מדבר על
"טיח של סיד על תקרה" (אבל ,בהזכירו את התקרה
של קומת הקרקע .הוא מצביע ממילא על הרצפה של
העלייהו .במקומות אחרים רש"י מביא את הגרסה
(alstrcלעיל מס' 833ולהלן מס'  )1946או את המלה
הגרמנית המקבילה ( cstrichלהלן מס'  1586ומס'
,))616ר'בלונדהייס ב' (ע' .)119

המלה הלמדת המלפה נוסחים במלה העכבת
"מר" ,אולם בכל כתבי-היד קוראים בר"ג או קרוב
לזה .כפי הנראה המלה הצרפתית נמרה מלטיפת
( gurgesנחשול ,תהום .מפרץ .ומכאןגםגרון ,ס8ן80
בצרפתית של היום) ומצינת מעבד הולך ומיצר.
שאי-אפשר לצאת ממח .לפי תורת ההגה הצרפחיח
קשהלקיים את הצורה  .80]8ימסתברחיותר הצורה
 .gorcואםלא .gorge

גץ
ניצוץ

דה"מ שלא
 1419בבא קמא פא.
יפרוס קלע
וינ"א  veneמלכודת לדגים (בגרמנית)

 1411בבא קמא סב:

אישטינציל"א estencele

 1412בבא קמא סו:
קצשן
רודוניי"ר  rodonierלכרסם,לגייץ,לקטוע

כנראה קרוב למלה ,Wanneאגן,גיגית)בגרמניתשל
ימינו .בכמה כתבי-יד ובדפוסים הגרסה היא ווכ"א
,צ"ל וכ"א)  wacheומשמר ,תצפית?) .באחד
משתכי-היד נוסף בשוליים" :יש מקוטות באשכנז

רשרשהשברפוסים משובשתמאוד.

שקורין אותוערייך

]
Iroaognierl

~"[erichl

112

בבא קמא

אוצר

 1420בבא קמא פא.

טודיל"ש tudels

תרץ
צינורות

באןבמובן שלגבעולים(ר'לעילמס' .)722

שדותובקעות
 1421בבא קמא פא
מישור,
קנפני"א chanpinie
שדה פתוח,
][chanpagne
אתור של שדות
ראהלעילמס' .99

גזוזטראות
 1422בבא קמא פנ
אלידוי"ר  aledoirמעבר ,טיילת ,מרפסת

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

 1423בבא קמא פג

ספר

 1424בבא קמא פג

ניבי

 1425בבא קמא פג:
מלנ"ט malant

צמחץ
פצעים

 1426בבא קמא פה.
אלואי"ן aloen

אהלא

מלת"א marche

יינציבי"ש jencives

גבול9 ,סר
חניכתם

הלעזים

שפא

 1429בבא קמא צב.
אישלוישידור"א
ם]טם]0]50ש]lesloissedureI

(מקום ה)נקע

בדפוסיםהלעזכתובבשתימליםכאילוהןארמית.

זרזיר

 1430בבא קמא צב:

אישטורני-י

זרזיר

estornel

 1431בבא קמא צב:
מוט"א mote

קלא
גחם אדמה

 1432בבא קמא צג:
פילטרי"ש t~eltres

נמסי

 1433בבא קמא צג:

נפץ

ירפי"ר jarpir

לבדים (מצעים
של לעד)

לפורר (סיב
או אריג לחוטיו)

ר' (לעיל מס'  ]30ועוד) אותה מלה בכתיב .chwpir
ור' בלונדהיים ב' (ע'  ,)162וכןמילונו של לף (מס'
.)200

 1434בבא קמא צג:
שבו"ן savon

צפת

סבק

ראה לעיל מס'  .5רק כאן קם לנו  malantובשאר
(לעיל מס'  378ועוד) ~ .malanאבל ראה,
המקום"
מה שאמרנולגבי ). glanzח(8]8לעילמס' .)932

המלה הצרפתית והטלה התלמוריתהן מאותו מקור,
היתכן ,עמל כך רצה להעיד רש"י (ר' על כך "

אלוואי ,שסל

לפאר

ראהלעיל מס' .394הלעז משובשברפוסים.

קלבא
 1427בבא קמא פה.
רישינ"א resine
שרף-עץ
תוספתהפירוש של רש"י" :שבחביותשליד נראית
תמוהה ,שיא מצויה רק נאחד(וטותן  )132משישה
כתבי-הידהמביאים אתהלעז.

צמתה
 1428בבא קמא פה:
ריטרייש"ט  lretraistl retreistהתכווץ

קחטשר" .מלים ותולדותיהן ,-ע' .)64-61

 1435בבא קמא צד.
לטאטא(כלומר
אישקובי"ר escover
לטהר מכל השאריות)
ראהלעילמס' .430

 1436בבא קמא צו.

גתה

 1437בבא קמא צו.

חופיא

טרויקי"ש  tronchesגזרי-עץ ,בולי-עץ
א"םקוב"א escove
יאהלעילמס' .430

מטאטא

בבא קמא

אוצר

 1438בבא קמא צו:
פלט"א plate

נסמא

מספל

לףבמילונו (מס' )640נוטהלגרוספלסינ"א platene
מהסביר "לוחית ,טבלה" ,כלומר מתכתיקרה כצורה
רדודה.

 1*39בבא קמא צח.

א"שפריי"ר esfreier

שף

לסהשסש

מלטינית  ,exrricareלהוציא (את התמונה)
על-יו-
שפשוף .ר'מילונו של לר (מס' .)479

 1440בבא קמא צח.

קורניסא
פט"צ

 1441בבא קמא צח.
לימ"א lime

פצירה

שופינא

 1442בבא קמא צח.

צורם
לחרוץ (חריץ)

 1443בבא קמא צט.
פללקיי"ר fiochier

גרדא
לסרוק (צשר)

מרטי"ל

martel

אינקריני"ר encrener
ר'מילונושל לר (מס' .)256

[wadknבלשות] אשכנז".

 1444בבא קמא צט.
בטחשי
פולידורי"ש
דריכות (לשם כיבוס)
foledures

 1445בבא קמא צט:
קוינ"ץ coinz

סיכתא

 1446בבא קמא קא.
שבו"ן savon

צפע

חרט (לטביעת מטבע)

ראהלעיל מס' .1434

 1447בבא קמא קא:
קר"ו cro
ראהלעיל מס' .643

 1448בבא קמא קא:

גישד"א gesde

Iguesdel

סבון

סטים

כרכום

קיצה

איסטיס,ססשל (צמח,

שמשורשומפיקיםצבע)

ראה לעיל מס'  .323המלה מופיעה בצורה ,wesde
שהיא שוותערך,לעילטס' 279ועוד.

 1449בבא קמא קב.

אינפלשטר"א enplastre

מלוגמא
תחבושת

ר בלונדהיים ב' (ע'  )156-154ומילונו שללוי (מס'

.)384

 1450בבא קמא קב.
אפיקטהזץ
וומיט"א  lvomitel womiteסם הקאה
ראהלעיל מס' .831

 1451בבא קמא קג.
גרנטיא"ה garantie

פנחחא

"דבות

הלעז מופיע רק בשני כתבי-יד ,וספק אם הוא מאת
רש-י( .אף הכתיב שכהם :גראנטי"א חשוד,כיהיינו
מצפיםלכתיבגרנטיא"ה).

1451א

באחד מכתבי-היד רשום גם :וולק"ן [צ"ל :ולק"ן

הלעזים

113

גיור"א

בבא קמאקיד.

נחיל

כרבדפוסיםשלנו .אצל בומברג ,מהדורה א':ניו-ר.

מהדורה ב' :גרי-ר .בדפוס סונצינו :כל החלק הזה
של המשנה הושמט.ואין זה לעז ,אלא צ"ל :גדוד,
וכך בכ"ילונדון וקמבריג'.

 1452בבא קמא קטו:
רידיי"ר [redegierl redejier

שפי

לערות

ההערה במילונו של לף (מס'  )686אינה מבהירה
דבר .הבלקק 4. Thomasנדן כסלה  ,reechierשהיא
כפי הנראה שווה לסלה שלנו ,ב Romania-ש"ט,
 .1910ע'  ,)250-2*9אבל אינו טומא חת מקורה,
שהש אמי הלטינית ( exigereלדחות החיצה) עם
הקסמת re-לצין חזרה על המעשה6-1 ,החוצץ בק
התנועות.

 1453בבא קמא קטז:
פרוני"ש prunes

נרפש הלנא,בטעות" :פרושים".

דורמסקנץ

עתיפים

*1י

אתר

*1*5

בבא קמא קטז:

אדרילצי"ש adrelces

 1*55בבא קמא קת.

טפי"ד tapid

בבא קמא
דורמסקנץ

[פירית של]

מלוח (שיח-בר)

מפברקי
שנףח

 1*56בבא קמא קיט.
גרטהזפ"א  Vatuiseפ ס ו ל ת הצמר
(הנופלת ב ש ע ת
דריכת הכובסים על
הבגדים)
PUb

חסר ברוב הדפוסים,מקומובתחילתפירוש רש"יעל
המשנה שבסוף העסוי) .אצל בלונדינים נרשמו
הגרסאות תחח ) ,563אבל באסתיש לתקן ולקרוא
 562 bis ad~bבסקס  ,56(8%6והמספר 563צריך
לבואבלי אות .ר'מישנו של לף (מס' .)*98

 1*57בבא קמא קיט.
ירדת"ש jardons

קתהם

פירות של קררה

ר ההערהלעילמס'.*75המתאימהגםלכאן.

 1*58בבא קמא קיט.
פולונ"ש folons
ראהלעיל מס' .109

סורק

כובסים

הלעזים

פקודות
 1*63בבא קמא קיט:
לומ"8יל"ש  lumeselsפקעות נשל חוט)

* 1*6בבא קמא קיט:
טרמי"ש trames

פתקות
חוטי שתי

 1465בבא קמא קיט:
טריצי"ש treces

הנכי

*66נ בבא קמא קיט:
פילטרי"ש feltres

מקלעות (של
פשתן לא טווי)

קינועץ

 1*67בבא קמא קיט:
רודוניידורי"ש שאריות(שנקטעומהעור
בשעתעיבודו)
rodoniedures

1
lrodogneduresI
1468

בבא קמא קיט:

שיר"א Iserrel sere
ראהלעילמס' .808

 1469בבא קמא קיט:
טריידר"א tariedre
 1470בבא קמא קיט:
פליינ"א tplainel pleine
ראהלעילמס' .181

 1459בבא קמאקיט.
דולידויר"א doledoire

חצינא

 1*60בבא קמא קיט.
טינבי"ש tenves

בקץ
דקים ,וזים

מעצד
(מעיןגרזן)

 1461בבא קמא קיט:
חובץ
תכים ,תפרים
פוינ"ץ poinz
 1*62בבא קמא קיט:

ליצי"ש lices

ראהלעיל טס' 272ועוד.

נירץ
נירים

נשטף

לבדים (מצעים
שללסד)

מגיפה

משור

מקדח

ס?ד0

מאיטני

מקצועה

בבא מציעא
 1471בבא מציעא ז( .דה"מ כרכשתא)
פירניי"ש fernjes
ראהלעיל מס' .4*6

גרדץ
ציציות

נבאכ1ציעא

אוצר

הלעדם

מתפרא  1479בבא מציעא כד.
 1472בבא מציעא ח:
א פ ס ר (ח ל ק פוטיי"ש puteis
קיב"שטר"א
chevestre

11$

ברדלס

בואש

מ ה ר ת מ ה ,שבו
מושכים את הבהמה
או את ה ס ו ס
:
ד
כ
1
*
8
0
בבא מציעא
ספרו
שצווארם)
אישקלושינ"ט  escl~sentחוסמים בסכר
ראהלעילמס' .593

lesclusentl

 1473בבא מציעא ט.

(בית פגיה)

קיביצינ"א chevecine

רתמת-ראש

* 147בבא מציעא כ:

טע~קא

בדפוסים הפך החלק הראשק של הלעז בטעוה
ל"שקורץ" (כנראה באותיות "שק" ראה מקצהו
קיצור וסענח "שקורץ") - .אפשרלהעירכאן ,פה
שהערשלעילבמס' .958

שק

אע

 1475בבא מציעא כא.
רישטי"ש ristes

אניב*

טטק"א tasche

[ביתפגים]

אגודות פשתן

ראה לעיל מס'  .116כאן ,בניגוד לשאר המקומות,
[ אשכנז"
שלעז זה מסיע בהם ,רשוםלידו
אויותר נבק ,כפי שכתוב באחד סכתני-היד "בלעז
וכלשק אשכנז" ,כלומרזו מלהצרפתית .אבלישגם
בכרסנית מלה דומה (תס!]5ן) .וכל זה לעומת הביסף
המקובל באתורו של רש"י ("בטקומנו") המובא
במס' .1476

 1481בבא מציעא כד:
וולטו"ר lvolturl woltur

 1482בבא מציעא כה.

א"טקילונ"ש eschelo~s

עזניה
פעלות
מדרשת

המקומונרקוהלlצזמופיעבהם(hלעיל
pבניגודליתר t
 237ועוד) .ובהם הוא פירוש של "שליבות" או
"ח11קים" ,כאן הוא פירוש של "מעלות" ,והכתנה,
כפי הנראה ,למדרגותלולייניות ולא לחתקים של
סולם.

מי

 1483בבא מציעא כו( .שנציה%שנצי]
אנטש אישטירלי"ש 5סו]ס!8ס שנצים ,שרוכים
 1476בבא מציעא כא.
אגודות
פופמ-י"ש popedes
ן
ת
ש
פ
נססך
ר בלומדתם ב' (ע' )167-166ומיקננו של לף (מס'  1484בבא מציעא כו.
 .)200מכאן הפלה ( poupeeבובה) בצרסתית של
היש.

 1477בבא מצותא כג:

פלנק"א flanche

דפקא

כסלים (השרירים
הפנימיים שלהירך
סמוךלכליה)

רש-י מוסיף" :מקום שדופק כשהוא יגע" .עין
פירושו עלויקרא ג' ,ר'" :הכסלים .פלנק-שבלעז".
כפי הנראה אין הבדל של ממש flanc ra
ל.flanche~-

 1478בבא מציעא כג:

אורטיא"ש orties

חלפי

סרפדים

מטול

פלט"א plate

ראהלעילמס' .1438

 1485בבא מציעא כו:
גרביל"א gravele

חשקית

חול ,חצץ
(שנתערבובומים)

באחדמכהבי-היד .במקוםהפירושהאחרתשלרש"י
לפני המשנה "ארבלא .כברה" ,קוראים "גרבייל"א
נלע'" .אך מסתבר ,שזהשיבוש.

 1486בבא מצובא כז:
פסקה
להקהות ,לפגום (את
רידוישיי"ר
גב החמור באוכף,
redoisier
שאינו הולם אותו)
lredoissierI

'

116

בבאמציעא

אוצר

 1487בבא מציעא כז:
וירוא"ה werue
l

שומא
v

יבלתe

אא4ו בבא מציעא כח(( .ד)מצות%צוות]
שעשוע (כ לו מ ר
שול"ץ 50182
ח ב ר ה ,המונעת
מהאדם החי בתוכה
מלהשתעמם ,או כמו
כאן ,מלתעות בדרך)
בדפוסים השתבש הלעז ובאו בטקומו המלים
העבריות "ישלו".

הלעזים

 1496בבא מציעא לו( .מרייהו%מרי]
 eI[ossoirsמכושIים
פושוrיר"ש rs
uI fosoir
ראהלעיל מס' .70

הדביש

 1497בבא מציעא לח.
להחמיץ ,לאבד
אישמילי"ר esmcler
את טעם הדבש

רש"י מסביר כאן ,שמועל יכול להורות על חסרונו
וביטולו שלגזרונו :דבש שהדבישחדללהיותדבש.כן
בפועל  esmelerיש הגזרון " .miel) mel-דבש"),
אלא שהוראתהחיסרון והביטול נובעת מהקדומת es-
(לסינית .))"-

מטפל
 1489בבא מציעא כח:
אינטרימיטר"א ' entremetreלהתעסק  1498בבא מציעא לח:
קיהיון,
רידוישידור"א redoisedure
פגימות
]
לשחקן ןIredoissedureI
 1490בבא מציעא כס:
הלעז ,נפי שהוא מודפס ,הוא שיבוש של האותיות
לבלות (בגדים ,או,
אושי"ר user
האחרונות של המלה.
כמו כאן ,כלי בית
של מתכת)
אורז
 1499בבא מציעא מ.
מי"ל ונח]
דוחן
סגוד
 1491בבא מציעא ל.
ראהלעיל מס' .32
קיביל"א  IchevilleI chevileיתד ,וו ,זיז

כתצ"א

רבקה

 1492בבא מציעא ל.

צמד

קופל"א cople

 1500בבא מציעא מ.

פני"ל panil

דוחן

פנג

זפת
זפת

מגריפות 501נ בבא מציעא
 1493בבא מציעא ל.
יעים ,מרדים פיי"ץ "2ק
ודיל"ש waails
של "סךדה") לעז זה לא נשאר בשלמות בשום כתב'-ד .בשלושה
(רבים
Ivaailsl
מ.

רש"י מוסיף" :עשויין לגרוף הכירות או להפריש

תאנים המודבקים" .ראהלעיל מס' .1093

 1494בבא מציעא ל:
מוט"א motc
1495

בבא מציעא לג.

פושטירנ"א postcrnc

קלא

גוש אדמה

פשפשים

מהם קוראים ,אחרי "בזפת" שבסוף הפירוש ,דה"מ
"הפו בקירא"" :מיי"ץ כלע"ז" .ובלונדיניים שיער
בצדק ,שכתבו מיי"ץ במקום פיי"ץ בהשפעת המלה
הארמית "מצץ" המסיעה שם בתלמוד.בשניכשני-
יד אחרים הפך "מייץ בלעז" ל"מיץ בולע" או
כדומה ,כפי הנראה כדי לנסות לתת משטעות לדבר.
בדפוסים הושמטהכול.

פשפש

(דלת נמוכה)

היה מתקבל על הדעת למצוא את צורת הרגים .אבל
אץסימןלכך בכלכתבי-היד.

1502

בבא מציעא מ.

ארזיל"א 0ו1 8]21סו1ן2ז18
ראהלעיל מס' .311

גרג"טתא
חומר ,טין

בבאמציעא

אוצר
 1503בבא מציעא מ:

דו"שי"ל doisil

ברוטיהא

חור בחבית ,ברז

נדפה מלנא הגרסה בתלמוד "ברזנהתא" ובממ"י
כרזניתא" ,אבל להלן (מס'  )1571הגרסה"ברזניתא" ולשון "ברז"ן בשני המקומות .המלה
והמלה .שממנה היא נגזרת( dois ,מלטינית
~oisit
מאוחרת " .~uctiumמעבר" 1למים])מתועדות בחבל
הי"ב והי"ג

כמא"

בדץ

שפע

קרשליתא

קופסה (בעיקר
לתכשיטים)

כשותא
כשות

פלדו"ן ת%60ח

אסימת

עשת ,גולם (חתיכת
מ ת כ ת ,ל פני
שהוטבעה בה צורת
מטבע)

1509

פרכסה

לקשט ,לצייד

קונריידי"ר conreider
ראה לעיל מס'  .1136הייתי נחמה לקרוא קונרה"ד
 .conreidכפי גרסת הלעז של "פרנסה" בשאר
המקומות ,לעיל מס' [ 1255שם דווקא יש מקום

לקרוא קונריה"-רן ומס' .,1286
 1510בבא מציעא מז.

אישטינצילי"ש estenceles

ניצוצות
ניצוצוה

אטימק
מטיל

 1511בבא מצפרא מז.
פלט"א plate

ראהלעיל מס'  .1*38מצףרקבכהב'-דאחד.

פולסא
 1512בבא מציעא מז:
עשת ,טלם (חתיכת
פלדו"ן fladon
מ ת כ ת ,ל פני
שהוטבעה בה צורת
מטבע)

מצף כמעטבכלכחבי-היד,אבלחסרבדפוסים.

 1513בבא מציעא מח:

אירי"ש eres

ערבל

מקדמה

בצרסתית של היום קים המונח המשפטי arrhes
,דמי-קדימה) ,הקרוב למלת ימי-הבינים
ומקורו,דרךהיווניתוהלטינית" ,ערבק"בעברית.

,ues

ערבת
פיקדת

 1514בבא מצאצא מח:
פירמנצ"א [ermance
.
ת
ו
י
ת
פ
ר
צ
רש"י מבחק ,בעזרת שתי מלים
בק'שני
סוגי עירבל .המלה שלפנינו נגזרהמלטינית fitmus
(קבוע ,חוק) ,כסו ( fermeח11ה ,אך ביסודו :דסי-

חכירה) וגם ,fermerלסגור ,ביסודו :לקבוע ,לחזק).
רמילונו של לר(מס' .)657

 1515בבא מציעא נא.
בינדיל"ש bendels

ן
IbendelI

חותם
 1508בבא מציעא מד.
חרט (לטביעת מטבע)
קוי"ן חוסם

בבא מציעא סו.

הלעזים

117

ורשפי

אגדים ,חגורות,
סרטים (לנוי)

לא ברור ,למה רשם אותו בלונדהים בלשק יחיד,
כששי"ן הרבים מופיעה בכל המקורות וגם הדה"מ
ברבים (ראהלעיל מס' .)1347

 1516בבא מציעא נא.

צדריתא

בגדי קנבוס

קיניב"ץ chenevaz
חסר בדפוסים,מפני שחשבו ,שישכפילות עם המלה
העברית "קנבוס" (כמוכן בשתי ההוסעות הנוספות

של הלעז,להלן 1916 'ODולעילמס'  ,1075שםנדפס
"קנבוס" במקום קיניב"ץ) .מם אמנם שתי המליס
מאותו מוצא ,היוונית "קנביס" (8618חם8ס) ,ר
בלוגדהיים ב' (ע'  .)151בעיניי נראית יותר בכל
המקרים הגרסה קניב"ץ .chanevaz

118

אתר

בכא מצאצא

1517

ננא מציעא ס.

טסיה

גרינ"9ר grenier
חסר ברוב כחני-היד וכרפוס"ש

ואחי

רש-י.

1318

אסם

בבא מציעא ס.

גרני"א lgrangel granje

אתן מאת

גורן

גורן

ובדפוסים,
איש סאת
וחשס"רי.ברבושבניככהחבניי--הוידדד,שוהמךטופויא
צב
יהם,מוצאים
ע
גם את הלעז הקנים (לעיל מס'  ,)1517והפלים
הצרפתיות נאות למרגיש את השהכה בק פגודה:
"אוצר שאשרין בו חבואה"ובין " DUהוא ששיקץ
 .ר כפלוחשל לף(מס'.)*95
חורץבו את
ההבואה-

בבא מציעא ס.

שאסקי
שדפים

 1520בבא מציעא ס:
אמ4טריליי"ר estrelier
ן(estreillierl

מזקפתא
לקרצף

1519

פרוני"ש pounes

לאקיבלומתרשיהעברית את הדחף שלרשמיהיהו
עם -שסק"סרי אחרנראהלטילמס' .)1335

הלצדם

 %ק ל ת  % 8ש  6ש ש שש  4ש 8
שהלכשזה" :פקדך" .ראהלמל סו.884

מאחה
 1526בבא מציענו סח:
מקשג"א  mesgeמי-מצמגנסיובהחלב
lmesguel

כנטש
מכוש

 1527בבא משמוצא סט:
פחשף"ר Irossaar] fosllir
ראהלשפלמגר.70

י"הש

 1528בבא מצינתע.
ילהיר"א ~jaldia

יוד(יבישחם

בנפהט"מ-ידקוראים קלרץר"א(אונןדםה) כקשר
~.chaldaר'כ"1לומשל לף(פר' .)516

 1529בבא מציעא עב:
סטונ"ש matons

?818פ

(ק"ליהנר)

בושים (שלידן,

לעשות מהם כדש)

תקרא
הבל.איץ

 1530בבא מצותא שפ
קונטריד"א contrede

ראהלשיסי

.1208

 1521בבא מציעא ס:
פרינח"ש fr~njes
לצלטס'.**6
השח"

ציציות

תשף

 1531בבא מציעא עב
רייטע"א  reitwageמרגבה (במעשףת)

 1522בבא מציעא ס:

בסכתה

נפתאא
רחת

אינפישי"ר

ויתרקח

 1532בבא מציעא עד.
ו"ן מ"ש 1ת8י)

לעס* ראהליל

enpeser

מס' .MS

 1523בבא מציעא ס:
שטרק"א sterke
חסרבדפוסים ומצףרק בשםכתבי-יד.

עמקי

לכסכן
(בגרסמת)

לחתל

lenmaillolerl

קרשו
 1524בבא מציעא ס:
(בגדים) מעווה
אוברי"ץ ovrez
אורג בעבודות מחט
 1525בבא מציעא סא:
א"סקום"א escume

 1533בבא מציעא עד.
אינמיילולי"ר enmeiloler

לפופי

ירחוח

ח4ף

מס'  .**1כאן במוס מושאל :לעצב את
ראה
הצההה הראשתדת(שלהוזן ,שממנויישן אתהכד).

לשי

 1534בבא מציעא עד.
מריש"ק maresc

עיצה

עיצה ,מקווה
מים ודח-ם

בבא מצאצא

אוצר

וש-י מקשר לכאורה את הפלה-ניצה" (ביצה של
תחשובה ומכאןיש של חומר) עם המלה
"ניצה-
(אים laam .לדברך חומר רטוב שףש בו ושדובת
nmaושם).

1535

בנא מצותא8י.

נגמש
לנכש

שרקלי"ר sarcler

 1536בבא מציעם עה.
משרה
רו"ש"א  roiseאנם שרייה (לפשתן)
ר בלתדההסבך(זמ .)169-168

צימרו

 1537בבא מציעא עז.
אישדי"ר -esweierלסטות מ ה ד רך,
lesveierl
לחרוג מהקו ,לפרוץ
גדר
"סר ברפוסים .לפי העקץ מדובר במץ שגיהת

פרזלים (מרק) ורש"י מסביר זאת כ"התרחקות"
(או מההסכם) .בהביאו גם את הפרזל
מהעבוד"
תמריא -מס .איוב .שפירושו לדעתו -תתרחק"(בת-היענה מישיבתה על הארץ להפליג -למרום"
וטכאן ההה-אה של
כיום).
-להסריק-

 1538בבא מציעא עה:
מ"ל"א סו]סתז lmaillel

ראהלעלמי

נה1ייתח

ברקית

.296

 1539בבא משירא פ.
קולטר"א coltre

קמט

קנקן של מהרשה
(היתד הפולחת את
הקרקע)

1539א כבא מציעא פ:
מחוקות
רישי"ש  resesחרקות ,בלתי-גדולות
טרבלח
 15*0בבא מציעא פא:
קו"ט )0ס
ראהלעילמס'.189

שמלה ,כותונת

 15*1בבא מציעא פב:
פושף"ר IfossoirI rosoir
ראהלעיל מס' .70

הלעזים

 15*2ממציצא פב:

דולידויר"א doledoire

119

פש

מעצד
(מעיןגרזן)

 1543בבא מציעא פב!
קרדום
ב"שאגו"ד besagud
ל
ע
ב
כלי שני
ראשים חדים
ראהלצלמס' .892הלעז משובשמאודבדפוסים.

 1544בבא.מציעא פג.
אגרא
קורי"א  Icorge(corjeאסל ,מוט (לשאת
משאוי על הכתף)
חסר בדפוסים .מקור הסלה קשב לכאורה למלה
הצרפתית של היום ( courroieרצועה) .את הגרסה
שבדפוסים יש לתקן- :אגרא".
"אגרא-

דיגלת
 1545בבא מציעא פג.
קלשת (בגרמנית)
גבל"א gabel

ספק גדול .אם הלעז הוא מאת רש"י .בכתיבו לא
נגענו ,לפי דרכנו במלים .שאינן צרפתיות .אולם
מותר להעיר ,שהתכן ,כי יש כאן לפנינו צורה
ההעלסת את מבטא היהודים בארצות הרטן ,שהיו
מורגלים כלשק הצרפתית ,ואולי קראו  gableבמקום
1ס.886

 15*6בבא מציעא פד.
אקמפי"ד esped

פיגיק

רומח

הצורה .שקבע בלונדהיים .נראית לי תמוהה :לפי
גרסות כתבי-היד היתי קורא  -וכך המלה הנ"ל
שכיחה בסקורות אחרים  -אישפי"ד  .espiedאו

אוליאישפיד-א ,espedeחרב).

 15*7בבא מציעא פד.
שרפ"א sarpe

מגליד
מגל ,מזמרה

ראהלעיל מס'  .895חסרבדפוסיםובכמהכתבי'-ד.

טרף

מכחש

 1548בבא מציעא פד.
פלציל"א IfalcilleI falcile

מגלקציר
חרמש

120

בבא מציעא

אוצר

 1549בבאמציעאפד .משהצרפם בכבשך
ריקוי"ט recuit
מבשל מחדש
כלומר:צורף ,מחזק(מתכת)-.הלעז משובשבכתבי-

יךאחדיםובדפוסים.

 1550בבא מציעא פד:
י
נמס
פילטרי"ש feltres
לבדים (מצעים

שלליד)

 1551בבא מציעא פד:
אוקרי"ן okrin

משיכלי
געית

ראה להלן מס'  .1895היה מקום לצפות כאן לצורת
רבים,ואוליזה באמתרביםבלי.8

 1552בבא מציעא פד:
כיבא
קףטור"א  cuitureכווייה (פצע מזוהם)

הלעזים

 1558בבא מציעא פז
צינטיניי"רcentenier

קנטף

משקל של
מאה יחידות

במקרהזה -מאהמנה.

 1559בבא מציעם פז
פרונצי"ש fronces

קמטץ
קמטים

ראהלעילמס' .*81

 1560בבא מציעא פז
מודשא
גובירניי"ל governeil
הגה (המוט
 Igovernaillהמשמש לניווט הספינה)
ר מלונו של לף (מפ ,*93וכן מ ,)786 9שםזיהה,

נגרסה שבקצת דפוסים מהמהדורה השמיה של
בומברג (רפ"ט) ,את המלה טיסו"ן  ,timonששיפשה
אזגםבמובן שלהגהספינה.

חסרבדפוסים.

 1561בבא מציעא פט .חריצי חלב
יונקיירי"ש
כלי שלקניםלייצור
 1553בבא מציעא פד:
(קולחיה) jonchieres
ג בי נ ה (ומכאן,
]
א
ת
ל
ו
ק
נ
כנראה ,גם הגבינה
נולזול"א  bolzoleשק שלרועים (המשמש
עצמה המיוצרת כך)
להם גם לשכיבה)
חסרבדפוסים .ראה
מס' .768
לעיל

ראהלעיל מס' 0ח.7

 1554בבא מציעא פה.
צפרינא
מושג"א musge
ששךת(מחלת-הפה)
Imusguel
ראהלעיל טס' !.54

 1555בבא מציעא פה:

בחריטי

אישטינצילי"ש estenceles

 1556בבא מציעא פה:
מוליי"ר [moillierl molier

אשטר

 1557בבא סציעא פו:

arsedure
ראהלעיל מס' !.66

בצלים ירוקים)

 1563בבא מציעא פט:
אורדו"ן ordon
שורות (של גפנים)

אומניות

ניצוצות

ארשידור"א

 1562בבא מציעא פט.
ציבו"ט civot
בצלצולים (בצליות,

קריני

להרטיב
ציקי קדרה

בשר מטוגן ומתובל

המלהשכיחהיותר בהוראה "סדר".

 1564בבא מצותא פט:
בליציי"ר blecier
ראהלעילמס' .188

יפריך

לחבוט ,לטפח

בית שאגי

 1565בבא מציעא צ.
צינגל"א cengle
חומה (החובקת
את העיר)
ראהלעיל מס' .1239

בבאמציעא

אוצר

הלעזים
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רהב
מתרזה  1575בבא מציעא קה.
 1566בבא מציעא צ.
'
p
e
l
e
ר
מ
ו
ל
כ
(
ה
ר
י
פ
ה
ת
א
א
"
ל
י
פ
,ח"רreilierן
ר
ב
ו
ד
מ
(
לשלשל
r
e
i
l
l
i
a
r
l
כף שטוחה בעלת
בפרה חולת-מעיים)
ידית ארוכה)
מתאים את המלה במקורות הצרפתיםבכתיבraier

(לטירת,rigareיייי).

רמילונושל לף(מס' .)706

 1567בבא מציעא צג:
פוטיי"ש puteis
ראהלעילמס' .593

ברדלס
בואש

 1568בבא מציעאצז
אינפונדר"א enfondre

"מי

שלשול,
מחלת-מעחם

עיןלעיל מס'  .1403חסרבדפוסים.

ג"יתא
 1569בבא מציעא צט.
דישטולטי"ש
ס טיד ת (מעברים
destoltes
המסתעפים מהדרך
הי ש ר ה ,ובהם
ה ב ה מ ה יכולה
לתעות)
רמילונו שללר(מס' .)303

 1570בבא מציעא צט.
בו"ן גרי"ד 6סזbon 8

טובת הבאה
הכרת טובה

פונט
להב האת

 1576בבא טציעא קה.
פלדו"ן fladon

אח המלה הזאת ,שאינה זהה עם  fiadonבהוראת
"אסימק,-לאמצאתיבמילתיםלצרפתיתעתיקה.

אוללא
 1577בבא מציעא קה.
שק(כמותשלענבים
ש"ק $ac
או של זיתים ,שהיו
מכניסים בבת אחת
בגת או בבית-הבד)

כפי הנראה אק המלה שונה מ"שק" בהוראהרגילה.
האיכרים.
אלא שהתיחדהלמתחטכני

בלשי

 1578בבא מציעא קו.

תחלי

שחליים

קרישו"ן [cressonl creson
לפי בלונדיים הביסר ,שהלעז מפרש אותו ,הוא
"תחלידבי כיתנא" .נראהלי,לפינוסחדברי רש"י,
שהכוונה,כאןכמו בשארהמקומות,ל"תחלי" בלבד.

1579

בבא מציעא קז :כורכמא רישקא

 1571בבא מציעא צט:
ברזבאתא קרו"גאוריינטי"ל
,
ת
י
ב
ח
ב
ז
ר
ב
ר
ו
ח
דוישי"ל doisil
0708 orientel

כרכום(קורסם?)

ראהלעיל מס' .1503

 1572בבא מציעא קג:
פיישיל"ש peisels
ן
IpaisselsI

,

קבים

9מוכים (לתמוך
בשיח צעיר)

 1573בבא מציעא קג:
פושוי"ר lrossoirI rosi)ir
ראהלעילמס' .70

מרא
מבחם

 1574בבא מציעא קג:
מנילא
פיל"א pele
את-חפירה (כלומר
כף שטוחה בעלת
שית ארוכה)

מזרחי

 1580בבא מציעא קח:
רק"ם או ריכבא דדיקלא
פליישיי"ר  [plaissier] pleisierלכופף
ו מופיע בדשוס
ראה מס'  .909גם העתעינ

לעי

סונצינובצורה"פליישי"ץ".

בבא מציעא קט.

זרדהא
 VPהעחדד

 1582בבא מציעא קיב.
פלוקיי"ר flochier

גרסא

1581

קורמא"ד cormier

לסרוק (צמר)

I

בבאנוציעא

122

אוצר

1583

ננאמנשיאינ.

הלעדם

בבא ירא

לב"מ%

לדרוך (לשם כיבוס)

פלס"ר ז%ס)

* 158בבא מציעא קינ:
פילטר"א סז!ו%

לנף

(מצע )-ל4ד

 1585בבא מציעא קהי:
פער
א"שקחש"ס escost
ת
א
(
נליפתט

נפץ

1592

ננד בה"א ב

%

1593

בבא בהרע ד.

"8ש

שר של הפתל ) xsaorrc lesandreברנו לדרכו קיברונ"ש chewons
הרדלה של רש-י לסליקק המיר לשם הפוצל .ר

בלונרה?יםב'(ע' .)157-156

 1586בבא מציעא קטז:
מעטנה
אישסרי"ך  estrichשכבת טץ המחזקת
את ה ר צ פ ה

יא"למלמי

(בגרמית)

.1*10

קטז:

 1587בבא
~Pib
t
r
e
i
סרהל"א l~dkl le

 1588בבא מציעא קץ.

קליידי"ש cleides

 1590בבא מציעא קט.

יששזת

יתדהה ורם,דים

 1591בבא מצףעא קט:
ארקוול"ט lwcvoltl arcwolt

יאה

לשלמי

%8

1595

.836 %

בבא בתרףד.

לנ"ר br

תה למל סו  .658טז-פ

ען עדמאהפ
דשנה
-חטא-

פחאש טש%ס

ליז רחמיאל ל-א ,ור) ואזם פפרש קשטני-ר"ה
נעיה שבפידישו לתפקד הוא פפהש
לגוהץ ~hastaaian

 1589בבא מציעא קט.
פלנקי"ש planchas

שנו.

* 159בבא בחרא ד.

נדוק

(שיש) אפור-חום

רשתות-נצרים ,לפירושהצרפחו .אבל קשה y~nbלמהוהיארה"י
מחצלות "עץערפיהם",מלהשכפירושולפקרא-nwa)lת.4

קרשים

קיבהי"ש cheviles
]Ichrvilles

ראהלעי

מס' .218

שי

מהצלות

קישור

היריצו"ן heri~on

בי"ש
זלות ת"
נפן-דליות

ראהלעילמס' .653פרסתהדפתרםפשששה.

קורות הצג

 chastenie(r~lאת הפלה "ד%ב" (לשיל מס' 805

ומס'  936י דהקאליר'brשכמסף*.)93

 1596ננט בתרח ד
בש"ש lbaieslkis

לישע

קמרה

ת"

4

ד""פ ופנת
גרגירים,ובפרט
פירות הדפנה

.659 %

 1597בבא בחרא .1
אפינסי"ץ apentiz

לשמא

זע

חסר ברשסים ומצר רקבכתב-ידאוהבופכאןספק.
אם wis1פאתרש-י .רבלונוזןיםב'(ור  .)99-97ה"

למס' .590
לאי

 w~aמעש
 1598ננס בתרף .1

מורפיסנ"א
murfetne

אפרהא

קורת-קיר ,שראשי

הקורות הניצבות

מונחים ע לי
(בגרנשןת)

ה

חסרבדפהאםומצררקבכהי-ידח8ד.

 1599בבא בחראו.
בורוי"ל bordel

ה"מ משובשבדסקים.

 1600בבא בחרא ז:
שירידור"ח seredure

 1601בבא בחרא ס.

ננא בחרא ים

משק
שנוח

 1607בבא בתרס סו:

כפשף

16%

טפי"ד tapid

פלציד"א naoede
באל"ף.

צריפא  1608בכא בחראיז.
סוכה קיילו"ש  Ichailos] cheilosאבם-צור
.)202
רמלונושל לף(מי

לנהנים

פוההת
מנעול

מרודים

צעקה

1609

בבא בתראיח.

 1610בבא בתרא יח.
פוריל"ש porels

כרישץ

בבא בתרא יט:

ק

"נאםתים ונאנקש ש .~omsלפיכךנראהלילהציע

פרוביינח"ר proveinier
Iprovaignierl

את וקריאה קתפלימינ"ס ( coapk~inientשאינה
רחוק! :מגרסת כהב-הזר היחיד ותפוס בומברם
קתפלינ-ס) ולתרום"צח"מים)" .ר מסלתו של לף

קליפה
ט:
 1602נבא
רlיlי
 Intaiחוליה ,קשקשת
מייל"א meile
תe
בl
(של שריק קשקשים)

ביתשיר

 1603בבא בחרא יא:
פולק"א  porcheפרחדור (ם ב נ ה
הבולט החוצה ,ובו
פתח הבית)

 1605בבא בחרא יא:
דים"-ד aegred
יאהלמל .7*8
מי

בבא בתרא כ.

שלם

מדיגות

י
5ה
12
8

גלצ"א glace

 1613בבא בתרא כ.
גרישל"א gresle

נשר
ברד

בעברית שלהיום השקשהמוחלפות ה"ברד" שלרה"י
אפש הוא קרח (קרוב ל"כפהר") וה-כפור" שמו
סךסז4הוא הבורשלנו.

 1614בבא בתרא כ:
צירק"א cerche

פספסת ראהלה,

אלידר"ר  aledoirמעני,ט"לו~מרפסת

להנףן (גפף

ראהלעילמס' .918

1612

(מס'.)2*2

להרשדר

כרשים ףרק מאכל)

קשהלהבץ ,כבנררש"י מפרש אתבקאשיספוקלפי
:ג"ח,ד הש!כותב:
תרמםאה.ואמנםבפירושןליש"ט

טואטא

אה4טומ"ר estoner

1611

* 160בבא בתרס יא:

מעת

 masמחד שמה ,א % %מדצ"מ מתהימה

ןסזט4סזזס8ן

קונפליינ"ט conpleint
Iconplaintl1
1

antm

123

איצטרונלא

מסגרת עץלריחיים

מס'  !628אתהצורה הטקטקהקנזסס.

 1615בבא בתרח כ:
קלת
אפרכסת,
טרימויא"ה tremuie
משפך
(שדרכו מכניסים חומר

לריחתם וכדומה)

124

בבא בחרא

אוצר

מעדבה
 1616בבא בחרא כ:
אישטרי"ך  estrichשכבתטין המחזקת
א ת הרצפה
(בגרמנית)

 1622בבא בחרא נב.
אניל"ש anels

דה"מ אבא
 1623בבא בחרא נב.
רומ"א 0ת %01רומא (בירת איטליה)

גמלא
קרש

לפתרק בעיה דקדוקית-היסטורית רשב"ס מסתמךעל
"הערוך" מאת ר'נתן מרומא.

חסרבדפוסים.

 1618בבא בתרא כב:

הילקק

 1624בבא בתרא נט.
אישקילונ"ש
חווקים ,מדרגות (של
eschelons
סולם)

מזחילה

קיליניט"א chelenete
אם יש לקבל גרסה זו וולא קיניליט"א ,שגם היא
סבירה) ,אז יש במלה חילופי אותיותchelenete :

תעלה ,מרזב

 1625בבא בתרא ס:
טינפל"א tenple

במקום  cheneleteוהקטנה מ1-סח)א)).

 1619בבא בתרא כד:
פיל"א pele

רתת
את-חפירה

קריה

1619א בבא בתרא כה.
[אוריינ"ט] orient

מזרח

אישטינציל"א e~tencele

גץ
ניצוץ

רש-יאינו מזההבדיוק אתהלעז .הוא אומר רק":ולי
נראה שכך קורץ למזרח בלעז".אולי רצתולהצביע
על הנזרק ולא על צורת המלה דווקא .כמילונים
לצרפתית עתיקה מופיעה הצורה  toriאכל כפי
הנראה זהקיצור מלה.

 1620בבא בתרא כו.

1621

בבא בתרא לח .כורכמא דרישקא

קרו"גאוריינטי"ל כרכום (קורסם?)מזרחי
0]08 oricntcl
הלעז הנ-ל והבאים אחריו לא משל רש"י הם,כי לא
גמר אח פירושו לבבא בתרא כשהלך לעולמו ,אלא
שלנכדו רשב"ם.

כיפי

טבעות

גם במשמעות של עגילים ,נזמים שדומה .המקור
היחיד ללעז זה הוא הוצאת בוסברג ,ושם הגרסה
ם ב' (ע' .)95-94
אגור-ש .ר'בלונדיניי

ראהלעילמס'.1410

 1617בבא בתרא כא
פלנק"א planche

הלעזים

בת צדעא
צדע ,רקה

 1626בבא בתרא סא.

אפתא

 1627בבא בתרא סא.
לויי"ש 1108081 lojes

בדקא חלילה

אפינטי"ץ apentiz
ראהלעיל מס' .590

יציע

סוכות

איצטרוביל
 1628בבא בתרא סה.
צירי"א  cerjeמסגרת עץ לריחיים
cן
I
e
g
r
e

'

ואהלעיל מס'  1614אתהצורההטקבילה.cerche

קלת
 1629בבא בתרא סה.
טרימויא"ה  tremuieאפרכסת ,משפך
(שדרכו מכניסים חומר
לריחיים וכדומה)
טלפחא
 1630בבא בתרא סז:
מיי"ט  Imaitl meitצך9ה (חלק של הגת,

שבו מניחים את
הענבים)

ראהלעיל מס' .597

בבא בחרא

אוצר

הלעזים
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 1631בבא בתרא סז;
כלתסות  1641בבא בתרא עג.
תאומות(מוטות ריימי"ש reimes
יומילי"ש jumetes
המתויקים את הגת) לכאורהגרסת רש"י "משוטות" שתהמגרסת הגמרא

משוטות
משוטים

 1632בבא בתרא סז:
כלתסות
אחיות (מוטות
שירור"ש serors
המחזיקים את הגת)

חומרתא

בורג (של הגת)

חוצת הקניא
ענף ,אגודה
סדן
גזע (של עץ)
קנץ המחולקץ
ונמוכים (לתמוך
בשיח צעיר)
1637

בבא בתרא סט.

קיבילי"ש cheviles

טיבי

יתדות ,ווים ,זיזים

"משוטין" :אלם ,לפי "דקדוקי סופרים" ,הנכף גם
בגמרא "משוטות" .בכה"י העתיקים היו מקצרים
הרבה לשם חיסכון בקלף ,ואץ לדעת ,סחי ואיפה

פענחו את " "'DIVDל"משוטין" או ל"משוטות".

 1642בבא בתרא ע.3
קוקי"ט cochet

ביציתמזיגית

 1643בבא בתרא עג.
בוצ"א buce

ביצית

1638

בבא בתרא עג.

מש"ט mast
כר בדפוסים .בכהב-היד היחיד שלרשותנו קוראים:
"משבו"ם בלשון אשכם" ,הינו ( masbumהיוט:
(Mastbaumכגרמנית.

 1639בבא בתרא עג.

ייל"א

lveilel weile

 1640בבא בתרא עג.
אנקרי"ש ancres

אניית-משא

באן אומר רשב"ם בפירחח ,מה שהערנו בכסה
מקומות" :קשב ללשך העברית" .כלומר הוא מביא
לעז ,שיעזור לתלמידים לזכור אח פירוש המלה
שבתלמודמתוך קרבתהלמלה משפחדיבורם.

אפרקיד

 1644בבא בתרא ?ד.
,
פ
י
נ
ד
ק
ר
פ
שובינ"ש sovins
שוכבים
על הגב

 1645בבא בתרא עה.
קרבונקל"א
אודם (אבן יקרה

אקדח

charboncle

Ichevillesl

אסקריא
תורן

סירונת

בעלת צבע אדום
כהה ומבריקה
ביותר)

ר'מילונו שללוי ).)201 'OD

 1646בבא בתרא עת.
צינגל"א cengle

קילקלי

חבק(רצועת-בטןשל

הסוס וכיו"ב)

 1647בבא בתרא עח:
חבק
אדרא פייטרי"ל  peitrailסמלון (רתמת-חזה)

סילעו
עוגינץ

עוגנים

ר בלונדהימ ב' וע' ]119מילונו של לף 1מס' .)79

לעיל
שם יש אצל רש"י
 peitralוכך קבע בלונדהיים .1אךלעניותדעתי נראה
לי .שאין הכרח להבדיל נין רשלי לרשב"ם ,ואולי
ר'

מס'  205ומס' .257

אפשר ,קרוא  pcitralגם אצל רשב"ם או pcitrail
אצל רש-י .לפחות במס'  .205אולם ר' להלן טס'
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בבאבתוצא

אוצר

 .1656ברור ,שרשע-ם מפרש את הפלה "חבק" לא
כסי שקבעו מחדשי הלשקואף לאכפישרש-יפירש
אותה בשבת (מס'  )501 ,258 ,225בטלה הצרסתית
י81חט ,0שבה סירש רשב"ם "קילקלי" (לעיל toa
 .)1646בבעית התעתיק העברי שלהסיומת  -41לא
נדון כאן ,כי אפשר להניח .שלרשב"ם אק אותם
עקשנות,שהיולסבו.
ח164

בבא בחרא פ( .הנחיל) השלישי

טירצי"ל tercel

שלישון (הנ חיל
ה שלי שי היוצא
מכוורת בשנה אחת)

 1649בבא בחרא פ:
קישנ"א chesne

ארזא

אלץ

ראה לעיל מס'  .931כל שמות העצים הללו (מס'

)1659-1649הביאם רעב-םבספק,כפי שהואמציץ:
-כל שמות הללו הם היו בקיאים בהם ...כך נראה

בעיני...שורבינא .לא איתפרש".

 1650בבא בחרא פ:

תורניהא

 1651בבא בחרא פ:
ש" 11ק$8

אפרסטא
אשוח

 1652בבא בתרא פ:
בוי"ש buis

אשכרוע

בףתי

 1653בבא בתרא פ:
ש"ף sap

שאגח
אשוח

 1654בבא בתרא פ:
קישנ"א chesne

י
בלהט
אלק

פי"ן חוק

אורן

הב-ח תיקן ,כאן (ולהלן מס' " :)1653שרף" ,כי
"שף -מופיע בלי מרכאותובלי הטלה כלע"ז ,והוא
חשב אותה למלה עברית.

ראהלעיל מס' .438

רשב-ם מסופק ,אם ש"ף הוא "אפרסמא" או
"שאגא .-ומאחר ומהלעז מופית כלי גרשים ,תיקן
בב"ח וגרס "שרף".

ראהלעיל מס' 931

הלעזים

 1655בבא בתרא פ:
גלונ~ץ glonz
בלוטים
בלונדיים (ב',
'
ע
)162
ם
ג
ל
ע
סמר כאן גרסת
המקורות hh .רצהלהקןלפיהצורההשכיחה
-81882

דה"מ בלוטי

כסיתור

 1656בבת בתרא פא.
קורי"ל אפזס0
גם באן ישעגו אצל
מלה
רשב"פ
המסתימת
ב-מא-

אלמוג

ואצל רס-י ב 8)-ולעיל מס'  933ומס'  ,)1185תה
מחזק את ההבחנה של בלונדהים כקשר למלים
שזאבך  .peitrail.שלפיהם הסיומת
סאוחרח

מהסיומתש.-
1657

בבא בתרא פא.

ביי"ש IbaiesI kis
ראהלעילטס' .659

 1658בבא בתרא פא.
לוריי"ר ז10זסו
ראהלעיל מס' .786

 1659בבא בתרא פא.
קשטיניי"ש chast(inics
IchastaignesI

-88

ער*

דפנה

דולפי

עצי ערמונים

ראהלעיל מס' .936

 1660בבא בתרא פח:

קונבלי"ר conbler

 1661בבא בתרא פט:
אישטיי"ן lestainl estein
 1662בבא בתרא פט:
פלומב"א plombe
 1663בבא בתרא פט:

רשטיר"א  rastoireמחק,סרגל המשמש
להוריד את עודף
המידה

אוצר

 1664בבא בחרא פט:

בוי"ש

)5ט6

בבא בחרא
אשכרוע
אשכרוע

ראה לעיל מס'  .438טדפוס במברג ואילך:
ברישב-ל ,כנראה שתי האותיות האחרונותהן שריד
שלהחלה "כלע"ז".

הלעזים
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 1673בבא בתרא קנא( :כבינתי%כבינה]
סיכה ,מכבנה
נחטק"א nosche
ראהלעילמס'.213

 1665בבא בתרא פט:
אישקומ"א escume

קצף
קצף

 1674בבא בתרא קנו:
קרדונ"ש chardons

קוצים

 1675בבא בתרא קסא:

מכותא
תורן

 1666בבא בחרא צה:
איגר"א IaigreI egre
ראהלעיל מס' .1169

אקרים
חומץ

 1676בבא בתרא קסה:
קויניונ"ש ] coinions

דרכמונות

ראהלעיל מס' .884

 1667בבא בתרא צה :עברה צורתו
טורני"ר torner
להסתובב ,להפוך
(להחמיץ ,להיפגם)
המלה הצרפחיח היא קיצור הביטה:
 ,tourner 4l'aigreלהסתוככ(כלומרלהשהנות) עד
כדי החמצה .ר' מילונו של לוי ).)127 'DD

 1668בבא בחרא צט:
פירק"א perche

פזרך
מוט

 1669בבא בתרא קז:
פושי"ד טrrossedI )450

חריץ

 1670בבא בתרא קמג:
טרוקי"ש troches

ענפים ,אגודות

חושים

 1671בבא בתרא קמה:

טבלא

ראהלעיל מס' .804

אישקיליט"א eschelete

חפיר

זוג (פעמון)

פירות של קרדה

מש"ט mast

:

פרוטות,

מטבעות קטנות

לא פענחו בלונדהיים .הסקור היחיד הוא דסוס
בומברג הגורס קינונ"ש .בדפוס סונצינו יש מלה
אחרתלנטרי,אוליאיטלקית1אנכוס"י).

 1677בבא בתרא קסז.
ציגוני"א "ח0)80

זרנוקך

חסיgדהI e n g o
i c l

בהשאלה :מחקן שאיבה.

1677א בכא בתרא קעג.
שדה
קנפני"א  chanp~nieמגשור ,שדה פתוח,
איזור של שדות
חסר אצלבלונדהים.

סנהדרין
 1678סנהדיק ב.
מאס"א marche

סי
"פ
גבול,ס
ר

ממץ

בצעים

המקובל ,אלא שעב"ם פוסק ,שחולה הנוטה למות
יכולבצוואתו להשתמש בסלההלועזית  awelrבמקום
העברית -מסק.-

ייתכן .שבהיותה מסומא גרמני ,לא ההתה לה צורת
רבים ב.5-

 1672בבא בתרא קנ:
אויי"ר (aveirl aweir
ר ב*נדהים ב' וע'  .)122-121אק כאן לעז במובן

הק

 1679סנהדרין ה:
מריש"ק rnarcsc
ביצה ,מקווה
מים רדומים
אלי יש לראות במלה צורת רבים ",ביצות") ,כי
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סנהדרין

אוצר

החלידו

 1680סנהדרין יד:
רידויל"א lredoilleI redoile

חלודה

 1681סנהדךין סו

ברדלס
בואש

 1682סנהדרין כ:
ברי"ץ brez

עריסה

עריסה

 1683סנהדרין כ:

(גונזי%גונדא]

ראה לעיל מס'  .200הלעז נמצא רק בדפוסים וחסר
בכתבי-היד .גם תמוה ,לקרואבלועזית שם עצם הבא
לפרשפועל.

פוטיי"ש puteis
ראהלעיל מס' .593

אי'2פרויי"ר  lesparvierl esparwierנץ

רק בכתב'-ד אחד קוראים,אחריהפירושיםהאחרים
ל"גונדי"" :ל"א גונזי נץ אשפרף"ר" .חסר בשאר
כהבי-היד ובדפוסים.

 1684סנהדרין כא.
פרי"ט frit
ראהלעיל מס' .529

בריה

מטוגן

 1687סנהדרין כא:
אישטבלי"ש estables

הלעזים
18רחת

תאים באורווה

חסרבדפוסיםומצוי רקבכתב-יד אחד .רפ"ימסביר:
"הבדלה בץ שורה לשורה עלפני הבית" ,והכוונה
כנראה למקומות עמידה (מהגזרךהלגרני 8-א ,לשק
עמידה).אים .בדרך כלל השתמשו כמלה בימי-
הבינים בהוראת "אושות" סתם ,והיום בהוראת
"רפתים".

 1688סנהדרין כה.
א"8טלו"ן estalon

ר מלתו של לף (מס'.)*27

אסא

עוף פיתיק

 1689סנהדרין כה:
פספפץ
מירילי"ש  merelesאסימונים למשחק
ראהלעילמס' .1353

עקל
 1690סנהדרין כו.
רידורט"א  redorteסורג המחזיק את
הזיתים תחת הקורה
בבית-הבד
משובשנדפסים.

 1685סנהדרץ כא:
אליני"ר  alenerלהרגיע ,לתת מנוחה
(לתת לנשום)

אפוחי

הסר כדפוסים ומצף רק ככתב-יד אחד ,שם כתוב:
 .כלומר להנשים".
"אפורי .אשלני"ר ב"ל ],1
בבלונדהים א' לעז זה מופיע רק ב"תוספות

 1691סנהדרין ל:

יושרמ"א Jusarme

 1692סנהדרין לג.
מדרי"ץ madriz

אסירן

גרזן קרב

אם

דפם

ומילואים" (ע' .)206-205
מהבהבת
 1693סנהדרין לז.
איצטבלאות פלמי"ר  flamerלהבהב ,להתחיל לדלוק
 1686סנהדרין כא :דה"מ
ר' מעתו של לף ).)344 'OD
אורוות
מריקלציא"ש marechalcies
1
Imareschalciesl
חסר בדפוסים ומצר רק בכתב-יד אחד ,שם כתוב 1694 :סנהדרין לט.
בחשא
אפר חם (באיטלקית)
" ...לסדורהסוסיםובומיקלציא"ש".כוילהבץ אח קלינ"י טח]ו08
הנוסח הזה של רש"י ,יש להניח ,שהמלה הלועזית מצף רקבדפוסים ,מאזדחיס סתצינו ,וברור ,שאינו
סצינת צורהמיוחדת של אורווה ,למשל תאלכלסוס מ"תרש-י.

וסוס .בלוגרהים רשם marelsichalcicsכדרכולתקן

את הכתיב ,אבל אולי יש כאןלפנינו תכונה שכיחה  1695סנהדרין לט.
בלשם האחור שלטרויש ,נשירת ה5-לפניעיצור.
קודוינ"ץ codoinz

חבתני

חבושים (פירות)

אתר

סנהדרין

ארב"5א
 1696סנהדרין לט.
קרובי"ל  cruvelמסננת (בפרובנסאלית)
טצף רק בדפוסים ,מאז דפוססונצינו ,וברור,שאינו
מאח רש"י .אולי אפשר גם לקפא קורבחל"א
(corbeileכלומר:סלסילה).

 1697סנהדרין מא.
יח8רמ"א jusarme

גרזן קרב

אבירן

 1698סנהדרין מא:

ההא

א"8גרוני"ר  esgronirלהתריס ,להתקיף
אחק אפשרלקרואגם ( esgrunerלהזיק,להחריב).

 1699סנהדרין מד.

חילפי

 1700סנהדרין מד.
אלו"ם alum

צריף
שריף

 1701סנהדרין מה.
טרונצו"ן tron~on

פרק
קטע

אורטיא"ש orties

ראהלעילמס' .185

 1702סנהדרין מח:
פודגר"א podagre
ראהלעיל טס' .1222

סרפדים

שיגדוןברגליים)

 1703סנהדרין מט:
נתר
ניטר"א nitre
נתר (חנקת האשלגן)

 1704סנהדרין מט:

בורית

אירב"א שבונייר"א עשב סבתי (סבונית)

צבת
צבת

 1706סנהדרין נב.
טינלח"ש tenhlies
~tenaillesl
1706א סנהדרין נב:

הטירי"ל haterel

 1707סנהדריז סד.
בליד"ש btedas

שורף
עורף

תרצץ
סלקים לבנים

(בפרובנסאלית)

מצף רקבדפוסים מאז מהדורתסונצעו,וברורשאינו
מאת רש"י .אמנםבלונדהיים ב' (ע'  )127מעלה את
האפשחת ,שיש לפנינו בלידי"ש  .bledesצורא
צרפתיתהיכולהלהיות מאתרש"י.

פיסא

 1708סנהדרין סד.
בל"8ט"א bleste

גחם אדמה

 1709סנהדרין סה.
אישיל"א laisselel aisele
ראהלהלן מס' .24!4

 1710סנהדרין סז:
פורגרא מיקיי"ר mochier

צינית(שיגרת או

הלעזים
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ראהלעילמס' .330

 1711סנהדרין סז:
א"יקיליט"א eschelete

שחי

בית-השחי

שנפץ
לקנח את האף
שבלח

זת (פעמכן)

הלעז משובשכרפשים.

 1712סנהדרין סח
פילוט"א pelote
ראהלעיל מס' .302

כדור
כדור

erbe savoniere

 1705סנהדרין נא.
זונה
אישוייד"א esweiedeסוטה מהדרך ,חורגת
מהקו ,פורצתגדר
Iesveie~eI

 1713סנהדרין עד:
לו"ראפרטינימינ"ט
lor apartenement

ר'ביועדיםב( .ע' .)97-96

אבזריאו

השייך להם (מלה
במלה :שייכותם)
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אוצר

* 171סנהדרין עה.
לימו"ן limon

סנהדרין
סדנא

טיס ,בוץ

בדפוסים שלנו ,בטעות" :רסוק" .התיקףהוצע
מהרש-ללפי שרכתבי'-ד,שהיובידו.

 1715סנהדרין עו:

במ-

כבש

פרימבר"א prembre

~חוץ,לכביש

 1716סנהדרין עו:

(ד)8רדה מוברז
נוקב

 1717סנהדרין עז:
קולי"ר coler

שותת
לנזול

פוינ"ט point

יש ספקות בקשר לצורה הדקדוקית :בשני המקורות
(פושנ"ס בדפוס סונצינו 1פ11ש-ט כדפוס בוסברג)
מופיעה אות שי"ן ,שאינה הולמת את ההתה; אולי
אפשרלראותכאן עבר (פתנש"ס .(poinst

הלעזים

עכנר
סנאי

 1722סנהדרין צא.

א"שקורי"ל escurel

כאן ,כמו כהרכה סקוסוח בפירוש רש"י ,דהףהחיה
(במקרים אחרים :הצמח) שתה מהזיהף המקובל
אצלנו .הפירוש על פרק "חלק" הוא טחתנוריב"ן.

ביביא

 1723סנהדרין צג:
פוינטור"א pointure

דקירה

ראהלעיל מס' .]]47

כיסילתא

 1724סנהדרין צג:
פלימיא"ה  flemieאיזמל (להקזת דם)
 1725סנהדרין צד:
שו"ן son

משק
צליל ,רעש

ר סירהב רש"יעלישעיה ל"ג,ד.פירושו של רש"י
כאן אינו הולם את הלעז ,כי הוא נחר לכאורה את
"משק" מלשק "השקאה" שלמים.כפיהנראההלעז
שיךלהסברנוסף ,שהושמטטהכתוב.

חכה
 1718סנהדרין פא:
הכה (ליתר דיוק:
אי"ם aim
קרס שבקצה החכה)

 1726סנהדרין צה.
טפי"ד tapid

בסתרקי
שטיה

גזירי-עץ

 1727סנהדרין צו.
מריש"ק maresc

בצעי מים

 1719סנהדרין פא:
אישטילי"ש esteles
ראהלעיל מס' .803

גיהק

אגמים
אגם ,ברכה

 1720סנהדרין פב:
אישטנ"ק estanc
נלונדדייםמשיל ספקעלפענוחו.כיהסקוחתגורסים

אשטיי-ן .הוא רואה אפשרות .שתהיה זו מלה
סרובנסאלית (חש)5ם) ,ובפרטשאיןלנוכתבי-יד על
מקוםזה .אלא רקדפוסיםישנים.

 1721סנהדרין צ:
פרומיי"ר fromier
ראהלעילסס' .]]]5

דובב

לשרוץ ,לרחוש,

לגלוש

קיצה ,מקווה

מים רדודים

 1728סנהדרין צח:
קלב"א שורי"ץ chalve soriz

עשלף
עטלף

ראהלעיל מס' .843

 1729סנהדרין ק.

דיינטייר"ש deintiers
הכתיב השכיח .dainti~s :מלטינית

מגרים

מטעמים
dieitates

(כיבודים) .ההוראות המצתות :נכסים ,מטעמים,
הנאות.ערכים.

 1730סנהדרין קא.
מלנ"ץ malanz
ראהלעילטס' .5

צמהץ

פצעים

אוצר

 1731סנהדרין קג.

אורטיא"ש orties

סנהדרין
חרה~ם

סרפדים

 1732סנהדרץ קד.
משקה
מלצר ,שרהמשקים
א"יקנצו"ן
eschan~on
חסרבדפוסינווטצףרקבדפוססתצינו.אצלנוגםאץ
המלה "משקה" אלח "השקתה" בלבד (ביה"מ
"ומשמשעליו"וכן "אשתו השקתהעליהם");

קלסתר
מלצר

 1733סנהדרין קד:
א"4קנצו"ן eschan~on
ראהלעיל מס'  .1752המלה ,שריב"ןמפרקג חסרה
בדפוסינו;היא שיכתלסוףהסיפורשלשניהשבףים

(ע'חסרונות הש"ס) ,שהושמט(אולימטעמןצנזורה),
אבלהי"קיםלסני רש"יולפגיבעלה"ערוך" (רעל
כך  ,REl %1 .215במאמרי4ל ישראל לף על
"סיפורים יהודים") .גם המלה גם תרגומהמסיגים
בעיות קשות (ר' שט) .ברור ,שאץ זאת הטלה
לף
"קלסתר"
הרגילה .י מציע לקרוא "סלטר" -
רקדן ,תה מתאים לעצם הסיפור .אבל הלעז קשור
עםסוף הסיפר ,שבומגישיםלשבייטין,ובו
אחי
רמזלבגידת אם השבאיכבעלה'1 .סטחבמילונוגורס
"קלסתא" ונחר אתהסלהמהיוונית.

 1734סנהדרין קה:
קרישט"א creste

כרבלתא

כרבולת

 1735סנהדרין קז:
שואבת
ימנ"ט jamant
אבן-שואבים מגנט

הלעז משובשבדפוסינו.האותיות הראשתות(קל)כפי
הנראה בהשפעת האיטלקית  .calamitaיש להעיר

שהצורה jNmantשווההיא למלה (diamantיהלום),
אלא שהיא נגזרה
לפי הכלליס הרגילים ) jourט-
diurnumלמשל) ,וdiamant-בכוחהשפעותצדריות.
עובדה היא ,שאותו מתח ימני-לטיני משמש גס

הלעזים
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הסלה ,שריב"ן מסביר בזה .ש-כת לפסוק שבספר
יחזקאל ]ז' .י"א) .שם רש"ינותןשניפירושים :א)
כמו "מהם" (לעיל,באותופסוק)בכפילות
ב)
תישונת
מלשון "המה" (לשאוף .לכמוה) ,והכוונה
יהם:
י
אוב

"מבניהם" ,לפי התרגום) .בלונדיניים התיאש
ספענמ הלעז ,אך ציץ ,לפי דברי ריב"ן בדה"מ

הקריס "לא סהס"..." :ולא במשאם",כי הוראתו
"משא" ,דבר שאץלוזכרכפירושרש"י יחזקאל.
אני משער ,שמדובר כאן בפועל ( esueלהיות)
בשימושו כשם עצם במשמעות "הושה ,ישות,
מה"" .ואם כן אולי צריך לקרוא ,במקום
"במשאם"" ,במשהם"= במה שהם (השווה
"משהו") .לוי בפילוגו (מס' 8 )*30רס

יל

אישטורדיא"ה (estordicהמוסה).

 1737סנהדרין קט.
שאשי
אשקר"ן -ן ן בור ריק ממים (?)

חסר בדפקינו ולא פוענח .אולי אפשר להציע
שימק"א ) .secheceיובש) ,אבל גרסה זו רחוקה
מהמקורהיחיד .הואדפוססונצינו.

.

 1738סנהדרין קט:
קורנ"ט corant

גר
זרם

 1739סנהדרץ קט:
נפרחר"א nafradura

פצע
פציעה

(בפרצנסחלית)

אם "ש לקפאי ,בחר ,שאץיעז

מאת רע"ד

אולם יתכן ,שצריך לגרוס נבריור"א ,niwedure

ואזאיןסיבהלפקפקבמקוריוהו.

מכיוס

שתלוםגםלמגנט.

 1736סנהדרץ קח.
א"4טר"א (?)
הוויה,מהות,ישות
1 1estre
פהמחס

 1740מכות ח.

בל"שט"א bleste

הלעז משעשברפוסים.

פיסך

גחת אדמה
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נאכריע

אוצר

נ* 17מכות ח:
ירנדרי"ץ joindrez
ראהלצילמס' .1280

ש4

ששיא

 1742מכרת ט:
טרואיל"א truele

מחצל

 1743מכות י.

פרוורהא
דוכסות ,מחח

כף שלסיידים

דיקיד"א duchede
אנו קוראים -פרווויא כגרסת הערוך במקום
פדוודהא ry*n .-איננו בדפזסים ,אלא בכתב-הידהיחיד ,שישלפנינו ,ולא בסקוסו ,אלא בדה-מ "כגק
סליקת :וכפרים הסמוכץ לו הנקרא דוקירא [צ-ל:
דוקיד-א] וסליקוס 1צ-ל :דסליקוס]"..מכיוף שרש"י

מפרש -פרוורהא .כפרים וחצרים המסעות לה
ונקראות על שמה" ,כדור שרעונו לפרש בלעז
ולקיד"א את המלההארסיתהזאת.כפישפירשאותה
גם בגיסץ וסס'  .)1253-1252ההערה של בלונרהים
אינהמחוורתליכלצורכה.

 1744כזכות יא:

אישלוישידור"א

שפא

(מקום ה)נקע

esloisedureן
e l
נםכאן(כמולצילמס'  )1חלק מהמלה ("דורא")
*29
כתהיהכאילוהיא ארמית.
s

l

 1745מכות טז :לנישאדבי כרסא
קינל"א ] 1chenile
זחל
בלוטפתם ערערכסי הנראה אתהפענוח הנ"ל ,אבל
לא העז למסוק כהשערתו .אולם הגרסאות(קנשיל"א
בכתב-היד .צתל"א בדפוס בומברג צמל"א במובאה

הלעזים

 17*8מכות כא.

פור
(מקום) חיב
"

יונטור"א jonture

בלונדהתס כותב  ,jolilntureכאלו הלעז שלפרע
טרה מקתרת לסי ריהוט הלשק jonture :במקום
הצזרה  .jointurenwhמהממצא (יטור"אנכהב-
היד היחיד ,יונס"ר בדפוס בומברג)היה גם אפשרי
להסיק,שלפנינו הצורה המלאה 'jointureירנטור"א.
אך גס  jontureאפשרי ,בדומה לפחבנסאלית
jonturaילספרדית-סורטוגלית-קטלנית (junturaאו
כהשפעת השפותהאלהעל אחדהמעתיקים).

 1749מכות

כתובת קעקע

כא,

לעקוץ עקיצות

פוינטורי"ר pointurer

(לשם כתובת קעקע)

 1750מכות כא.

פלימיא"ה flemie

גואש

איזמל (להקזת דם)

 1751מכות כב:
בפרמו
דישקחטדר"א  descosdreלהתיר תפר
כות sכגe :
 i1752oמs

פרובי"ר prover

d

u

רבלונדהיםב' (ע' .)168- 167

 rהו
eפזתI

לקשת

שבועות

בתוספות) מצביעות לכאורה על פתרק זה ,ההולם
להפליא אתהענפן.מציאותהצד"יכגרסותהדפוסים
קשורהאוליעםצורהחריגהציניל"א.cenik

 1753שבתות ג.

 17*6זוכות כ .דה"בהייה  %ההחש
טינפל"א tenpie
 ,y~sרקה

שטר
סנטר

 1754שבועות ד:

מחט

ת כ.
 1747יסכו

מינטו"ן

מ!0תסמז

סנטר
סנטר

מינטו"ן menton

אגויל"א 1-1 aguileט8ח)

DnD

הלעז ,וכן פירוטו של רש"י על טלה זו ,חסרים
ברסוסים ובכל כתבי-היד פרט לאחד ,שבו הכחיב

שבועות

אוצר

 1761שבועות לא( .פוזמוקייכו%פוומקין
נעלי-בד
קלצונ"ש chal~ons

אגול"ה  agulaמהן מקום לחשוב ,שהוא ספררי או
פורסותיי (ר' בלונדהים ב')62 11 ,ואינו מאתרש"י.
הרשיתי לעלטי בכל זאת לשחזר את הצורה
שבצרפתיתעתיקה,דברשג*נדהים הסתרגמטנו.

 1755שבועות ד:
ברינ"א barena

ראהלעיל מס' .]05

המראה
 1762שבועות לא.
פירמלי"א  Ifermaillel fermitieהסכם

פקדת
מקדח (בספרדית)

"הסכם" זה הוא יסוד להתחיבות במשחקימזל.יש

להטעים1 fermhlieרלעיל מס' .)388

גם מלה זו אק לה פירוש ואק לה לעז אלא באותו
כהב'-ד (ר לעיל מס' * .)175וכאןהלעז רחוק מאוד
מבסלההצרפתית .שבה פירש הש"יבמקום אחר את

1763

"מקדח"( tariedre :ר לעל מ 1351 9דצי).צריך

 1757שבועות ו:

פלד"א palde

שבדעות מב.

גלי"ש 88105

אפוא להניח ,שאק הלעז מאת רש"י ,והוא הסלה
הספרדית .barirlenaרמילונושל לף(מסי .)786

 1756שבועות ד:
גרפי"א grdfie
ראהלעיל מס' .1352

הלעזים

טבע
ט89ב ,חרט
~

g

(כבנתי%כננה]
 1758שבועות ו:
סגר
פירמ"ל IfermailI fermal

קרסהנלחץלסגורכריכת ספראומחשוף שלחולצה
וכדומה -.תמוה ,שרקכאןרש"ימוסיףלעזשניעל
נדשק"א נלהק מס'  ,)1759שלא כבמקבילות (מס'
 2]3ומס'  ,)1257שכש"י עלטומזכיראוהובפירושו:

הממצא בכתבי-היד מאפשרגם את הצורות ,fcrmeil
 fcrmailובלונדהים העדיף (fermailפירמי"ל) .אבל,
לפי מה שהוער לעיל (מס'  ,)1656וכןלפי הטמצא
באוצרות הלשון הצרשחות בימרהבעהם ,מזרתלי

(כבנתי%כבנה]
סיכה ,מכבנה

בצעים

קיצה ,מקווה
מים רדודים

עפצי

עפצים(גידולים טפיליים
בעלה האלך)

עבודה זרה
r

דיהה
חיוור

3ו1

a

f

e

i

גיגית

 1764עבודה זרה ב:
קוב"א  cuveגיגית ,מיכל גדול ועגול

ביציכיבים

 1765עבחרה זרה ג:
לינטרי"ש lentres
בדפוסים רשוםלפניהלעז" :אינב"אבלשתארמית";

ביצי-כינים

ברור,שהגרמניים נדפסובמעות.

 1766עבודה זרה ד .פיד של תרנגולת
ביקידור"א  bechedureניקור ,דקירה
ראהלעילמס' .1383

 1767עבודה זרה ד:
ללי"ש taches

סורהקי
כתמים

דוקק
 1768עבודה זרה ה:
תבלול (כתם בעק
טייל"א )0110
ה מצמצם את
הראתה)

לפי כתב-היד היה אפשרי לגרוס סיהף"ש ).teiles
ברבים) ,אבל בלונדיניים קלע צורת יחיד בהתאם

I

*13

עבודהזרה

אוצר

myDtnbינות של "הזן" ט~"ז ,שמק אץ %
סימןשלויגף .ראהלעילמס' .675

 1769עבודה זרה ז:
ותפת
9סת (צמח ריחש)
אני"ד aneid
 1770עבחחה זרה ז:
אניט"ו aneto

שנח

ת(באיטלקית)
קיש

מצף רק ברפופים מדפוס סתצעוואשל ,השען מאת

רש-י .ר' בלוקשיםב'(אך.)95

הלעדם

*פ7י7ט1רו"שענןחויהי.פטריורתשם טש אשה
Peuus

השליה ,היקדדש'של
הכנסתה הפצרות)

גם שם זה השום בצורחוואפייני
ת (ו" לש-ל מנר
.)1773

 1775עבודה זרהי bwm .כתב ndh
גרםסיק"א8408ת . 8~81דקדיק(בלטרמת
tffammatical

ארץ
צינורות

 1771עבודה זרה ז:
טודיל"ש tudels
כאן בסהר שלגבעחיט (ר'לעיל מס'  .)722הנרמה
שברסוסים משובשתט,טךהכפלתאוחרות.

1776

לטי.ן

? 1772בדדה זרה ח:
קרבונקל"א אודם (אבן יקרה בעלת
 charboncleצבע אדום כהה ומבריקה
ביותר)
ראהלעילמס' .)6*5

?בודה זרה י '.דה"פ כתב,חישק

פאולו"ש  Paulusפ א ו לד ס (שאול
השליח ,ה'קדוקרשל

הכנסייה המצרית)

קוראים" :כהב
בדפוסים הישמם של
"עץ יעקב-
ולשק של רוסי מאומה אחרת בא להם ,אחרה תקר
להם כל ספרי טעותם ,יוחנן פאולוס פיטרר .והם
יהה=ם היו :לשק הוא נראמסיקח הוא r~bn
שסדבריט מ רגלחים ,הם שנו ועמקוןצ-ל:
מנקי
ם
קל
עס
ול
הלשק תשו להם הבל לחשבם בפס עצמם ו
טעל ישראל ולא שכפח כי לס21תן של ישראל
נתכתנו ,אלא מפס שראו ישראל בצער ובדוחק
מתרמיתי ישו עשו עצמם כאילו הם עמו בקו-שות
וצוו עליהם הכל כמפורש בסיפור תליתישו ע"כ
פירש-י" ,כלומר של-הי הנצרות הביאו את כהבי-
הקודש לרומאים .אבל בצורה
למנוע
מסולפג'
אח התערבותם בעם ישראל - .השם רשום בצורתו
הלטילת.

כי-

אובאיטלקית)

המהמעוה כחן :השפה הלבררת .נם מלה חשמיכה
לניספחהפירוששבדפוסיםישמםשל"עעיעקב".

?בו
1848דה זרהי .דה"ב כהבחישת

אינך עבולעי

1773

(שמשתכיפת

כשלחשתהמספריםהקודשים.

לסימת

 1777עבודה זרהי:
מהנירא
אורוג"א  lorugu~l orugeאורה (צמח)
ראהלעילמס'.377

 1778עבודה זרהי:
אליינדר"א  lailBendr~] aliendreכוסבר

כחברותא

ראהליל

מס' .376

כרמו
 1779עבודה זרהי:
פוריל"ש  porelsכרשים נירק מאכל)

? 1780בודה זרהי:
לייטוג"א Ilaituguel leituge

יאהליל

חפש
חסה

מס' *.62

? 1781בודה זרה יא.
לחטונ"א llaituguel leituge

חזרת
חסה

?בודה זרה יח.

8נק

כנ-ל.

1782

רפנ"א rafne

צנת

עכורהזרה

אתר

עוקרץ
 1783עבתה זרהיא.
לכרות את סיחוי
אישירינר"ר
esjater

הברך

כך קבע כלהדהיםלפיהעמך .אףשבהיתכתב-מ.ד

no~uiהיאהדםאיךפכותותלכךדווקא.

1789

 1784עבודה זרה יח:
אפובלה"ל afubleilן ] צמה מכובנת

עניה זרהי.

קומפרי"א comparaje
Icomparagel
1790

בעתית

הלעדם
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שהדג
סעודת-רעים

עבודה זרהיד :ס"קק אב-ק חיא

אינלציי"ר enlacier

לקשור

חסר בדפתרם .הכתנה לאדם קשור (כלשק רש"י:
אדזק") לעבורהכוכבים ,אבל לא מהוךאפויה.כיאםפתוךאינטרס.

כלומוץם השאיר את הלעז ללא פתרן .הרשיתי
4ממף לשער את הפתקךהנ"ל .המלם אתהגרסאות
(חפדרץ"ל ,אפווליץ ככתבי-ויד .אפודלי"ץ
במיהדם פאז סונטנו) ואת המשמעוה(יש צוםל-
 8516188בהוראת שנמלה מכוהנת ולafuWeatant-
במודאת צמהפנוכטש).

 1791עבודה זרה סו:
מערה
פיל"א pcle
את-חפירה (כלומר
כף שטוחה בעלת
מ-ת ארוכה)

(חגיגת ה)חברה

דקר
מכוש

~ubksre,

 1785עבודה זרה יא:
קונפרידריא"ה

אנבא

confredrie
ה confredrie-היא אגודת-אחים של בעלי מקצוע
אחד.ושיאפעילותםופלגתיתהוא משחהט-ול .בחחד
מנחני-היד יש גרסה מחרה :קסלומפרידיא-ה.
אסשר להמות שרצה רומעתיק להפחן ברסנו לזורק
אח ויחוקו פמסיבות כאלה ,שברין היהה
קמל-שכיחה השכרונו ומכאן קסמות ורצ-תות
(אחי
תבוסותהיו הקרבנותיתחים).

עבודה זרהיב.

 1792עבודה זרה סו:
פח8ף"ר Ifossoirl rosoir
ראהלשולמס' .70

 1793עבודה זרה טו:
שטו"ק 5)01

סיף

סד (בגרמנית)

* 179עבודה זרה טו:
סדן
צי"ף  cepסד(שבונעלורבליהאסירים)

ברפוס סומרנו הלעז כתוב בפ-אענולה .אבל ספק,
אםטהגוכברכבימינולהבדיל כק פ"אסופיותשהיא
עלוקה ) .לפ-אעגולה,שהיא ר'טילוא של לף(פס.)196 .
-9

1786
שנשוא"ה sansue
ש במיף על המשךהסוגיה(דףיב ):הנמצא במסכת
שבת(דפוס ףלנאדףפ).צורףהלעז שגשוא"הלמלה
"שוקה .-שבהפסביררש"י את-גימא".

עלוקה

 1795עבודה זרה סו:
בףא"ש buies

י

מ4ם
נבלים

מילתזשל לף(מס' .))89

 1787עבודה זרה יב:
איגר"א taigrel egre
ראה לעל מנף .1)69

עבודה זרה יד.

1788
1נ"ס 1מ812
ל מס' .932
ראה4י

הלא
חומץ

שלשלחות

 1796עבודה זדה טו:
ן שרשרות ברזל,
פיסת" שIfergeslferjes

אזיקים

פירי וארזא
צששףות
בלוטים  1797עבודה זרה סז.
משי"ש  Imassesl n]asesגושים ,עשתות
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עבודה זרה

אוצר

 1798עבודה זרה טז.

פחחוי"ר ז1~501
U
ראהלעיל מס'  .70צורתהיחידתמוהה.

 1799עבודאזרהטז.
דולידויר"א doledo~e

טרי  1806עבודה זרה יח:
טובלים
אמשי"ר  la~masserl )amaserלהIקהיל
u
bמכחד s

חציך

מעצד
(מעיןגרזן)

 1800עבודה זרה טז.
אדינטי"ר  aden~rלהפול אפיים ארצה

סחופי

 1801עבודה זרה טז.

אלמינבר"א ahnenbre

בימה

בימה

ר' לעיל מס' 37א .אולם כאן אין השיסוע במלה
לענייני קודש ,בימה בבית-כנסת) ,אלא בעניני חול
(סתם בימה) .אךאולי רצה רש"ילהשוות סתםבימה
לבימה בבית-הכנסת ("ואנוקוריןאותו.)" ...

 1802עבודה זרה טז.
אלטי"ר alar

בימוסיאות
מזבח

ר' כלונדההם ב' (ע'  )8!-80וכלונדהיים פ' (ע' .)25
כתיב השם הפרטי "אלתר" בתי"1נועד כנראהלמנוע
אחהדמינן עםכליהפולחןהזר.

 1803עבודה זרה טז.

אר"ק וולו"ד arc wolud
o
larc v

כיפה

קמרון
l

04א 1עבודה זרה יז:
קיבורי
לימוישיל"ש י]ספי0וח !0פקעות (של חוט)
][Iemoissels

גרסת הדפוסים מצביעה יותר על אמיישנח"ר
( ameisnierלהכניס ןהביתה]) ,אבל ר בלונדהים ב'
(ע'*.)8

זקיפא
קלשונים

ה"קלשונים" הם עזן-התלייה ,כי המתקן הקמאיהיה
עשוי משני קלשונים נטועים באדמה ועליהם מוט
מאחן ובצרסתית .fburches palibululres :כלומר
"קלשונים חלייחיים".1

שחת

 1807עבודה זרה כ:
פירי"א lferragel feraje

 1808עבודה זרה כב:
גרפי"א Igrafiel grifie
ראהלעילמס' .1352

חצי
מכתף
סכטכ חרט

 1809עבודה זרה כד.
קחעא
פויק"א  porcheפרוזדור (מ ב נ ה
הבולט החוצה ,ובו

פתח הבית)

 1810עבודה זרה כה.
הטירי"ל haterel

עורף
עורף

 1811עבודה זרה כה.
שופי
פולפ"א  polpeהבשר שעל עצם הירך

אופיס
קצף

 1812עבודה זרה כו.
אישקומ"א escume
ראהלעיל מס' .884

u

d

 1813עבודה זרה כז.
פוינטור"א pointure

I

ריבדא
דקירה

ראהלעילמס' .1!*7

1814

05ח 1עבודה זרה יח:
פור-ךר"ש H)rches

הלעזים

עבודה זרה כח .אישתא צמירתא

מלויי"ד

מיחושים (כלומר קדחת)

ן
~malwciןImalcvcidI
ראה לעיל מס.?9 .

15א 1עבודה זרה כח.
יינציבי"ון jencives

נכי
חניכיים

אוצר

ונבודהזרה

צפידנא
 1816עבודה זרה כח.
מו~ג"א  musgcסשךת (מחלת הפה)

מרא
מכחם

מ*
ם
שחליי

 1824ע ,ודה זרה כח:
ליצ"א lice
ראהלעיל מס' .272

הלעזים
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נירא ברקא

ניר

פרי הסנה
 1825עבודה זרה כח:
פירות ורד-הבר
בוטונ"ש botons
בדפוסים ,בטעות" :בוטנים נדמה לי ,שטעה
בלונדהיים בתרגומו "ניצנים" לפנינו הוראה אחרת
של אוחה מלה ("כפתור" במקורה) .והיא "פריורד-
הבר" (בגרמנית  .(Butteר'מילונו שללוי(מס' )179
םב' (ע' .)63-62
וכןבלונדיניי

 1826עבודה זרה כח :משקדי חלזוני
עעבתא לימ"ץ limaz
חילזת ערום

 1819עבודה זרה כח.
בו"ן מלנ"ט 1ח8]8ות ת 60פצע חמור לגבי לעז זה  gpאצל בלונדהייס בלבול .שקשה
ראה לעיל מס'  .5בדפוסים רק המלה השנייה להבינו ,כשיודעים ,באתו דייקנות עבד החוקר .הוא
מופיעה .אבל יש עדויות על מציאות שתי המלים מתרגם "מתלת העק" ,וכאמת בבכורות לח( .מס'
 ,6436להלן מס' 2327א) ,חלזק=82וחן]=מחלת
העין .אבל פה מדובר בקונכיית החילזק (שהתלמוד
טיגנא מציע להשתמש בה לריפר הטחורים) ,ואין זהיכול
שעם (צמח) להתיחס אלאלחיה עצמה .אםכן אתמס' 6438היה
צריךלקרב למס' (limace) 640ולהבדיל ממס' ,6436

כרפסא
כרפס

טיסטא

מורסה

 1823עבודה זרה כח:
פיקעא
תאנה (סחור בצורתתאנה)
פיג"אngc
)מטלאן

ר' לעיל מס'  :319גם כאןיש אפשרות לקרוא פי"ג
8מ .בלונרהיים מתרגם .בניגוד לתרגומו שם" ,פי
הטבעת" .בהתאם לפירוש רש"י כלשונו בספרינו.
אבל קשה לקבל גלגול זה של המלה .וכמדומני יש
דרך להבין את רש"י גם לסי הפירוש "טחור"" :רבי
יעקב חש בפקעא .בחולי של]פי טבעת ,"...אף אם
פירוש של "פקעא" הוא באמת "פי הטבעת" ,הלעז
יכולבכל זאתלהתייחס לטחלה.

לפחותבתרגומו.

 1827עבודה זרה כח:
קוטו"ן ת0010

עמר כופנך

כותנה

ראהלעיל מס'  .26חסרבדפוסים

 1828עבודה זרה כח:
אילקרבו"ט escharbot

חיפחשתא
חיפושית

 1829עבודה זרה כח:
חיפושתא
ן ן חיפושית (בסלאווית)
יד מאוחרת הוסיפה בדפוסים "בלשקכנען קרוקי"ס"
ודפוס סונצינו :קרקו"ס) .ברוסית של היום קוראים
לחיפושית ( Wapany~wkbקאראפוזיק) ,ואולי
יש קשר עם הלעז .או שהגרסה משובשת וצריך
לקרוא קו"ק  1 cilucאשאג ז'וק).
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עתידהזיה

אוצו

 1830עבודה זרה כח:

גמלניתא

. 1831עבודה זרה כח:
ליצ"א lice
ראהלעיל מס' .272

ברקא

הניטו"ן haneton

הלעזים

38או עבודה זרה כח:
שנקטירו"ד sancterua

שחרורית
(טין חיפושית) ןIsanctcru~'I

ניר

גדא
 1832עבודה ורה כח:
צבוע בצבע
סויליי"ד foili~d
מסוים (סגול?)
IroilliedI
ראה לעיל מס'  .fueil :!263שממנונגזר .foilied
לפי זה יש להוסיף אצל בלונדיים:
"1 avec une teinture...תא.41

33א! עבודה זרה נח :מניחא ג*ניתא
שי"ל יימ"א 0וחטנ  selמלח הסלע (כגון
 cמלח סדומיmת)
Iscl g
 1834עבודה זרה כח:

(ש)מרדא

ראהלעיל מס' .682איננוברש"ישעו,שאינו מפרש
בכלל אח המלה "דמא" ,אלא רי"ף מטסט את
הפסקה הזאת במסכת שבת ,פרקי"ר,הים"חפירוש
רש-יעל "דמא -עםהלעז.

 1839עבדדה זרה כה:
קלו"ג clog

חסר
שאלה ,כפי הנראה ספני שמצפים כאן למועל ,ולא
לשם עצם .ואולי מותר לקרוא (דווקא בכהב-היד
הגרסה אישפונ""ט) אישפינ"ס  espointתיוסר
"נוקב" (כשמדוברבכאב).

 1835עבודה זרה כח:
אישקלפי"רeschalt'cr

קמחא
להתחמם,

ללקות בדלקת

סימלה

מורסה

גם נאןיראים בכתב-היד את הסלה הפרובנסאלית
פ*רונ"ק ( fioroncרלעילסס' .)276

 1840עבודה זרה כח:
אישטוב"א estuve

דה"מ

המימי לסילוא
אמבטיה

איננו בדפסים .בכהב-היד היחיד כתוב...- :שסתמם
כלגופו ,כעקeאשטוכ-א".
I

 !841עבודה זרה כס.

אישפוינטי"ש  espointesכאבים נוקבים
ליול"א leule
בדפוסים ,בלוודהייס כתב את התרגום
בסימן

דמך
רווי-דם

איסתומכא

דליבא

ענבל (שבגרק)
כרפירוטו שלבלונדיים .וקקוהלקבלו.כיאעדברי
רש-י מתפראים אלא לאיבר שבחוך וצוף -כמד
הלב ,-וגם הקשר של גרסת כתב-הרר ליבול-א חלל

הדפוסים ניבל"א עם הצרפחץת ( luftkכלומר
גיאלו .מלטינית מאוחרת " .uvitt,הענב הקאן)-
מסוקפק.לי נראה,שיש לחפשבכיתן הקורת;pBeura
(צרפתית .plivreהקרוסשמסבינלביאושאובכיחן
( nombrilבגרמנית ו*86א ,סבור) .המצברמ"מ-ר
לנו"ן יכול להסתבר בדחאמטת היידוע ש ובצירוף
ההדוע חט לפתהסלההטהחילהבכנועה.

רירא
36א 1עבודה זרה כה;
ליחת העיניים
קציד"א chacidc

1842

אישפוינטי"ש  espointcsכאבים נוקבים

ראה לעיל מס'  .522הכרסה שברפוסים "כצק כף
אט-וףי היא תרבוש כמקום "כמק סלא אטרו"פ"

37א! עבודה זרה כח:

ראהלעיס מס' (4א.1

דיצא

עבודה זרה כס.

דצ"מ

כמונא בריתא
חמיצות
איגרו"ם laivuml egrum
שבכתב-היד.

אתר

 18*3עבודה זרה כס.
סינט"א mente

עבודהזרה
נינוע

נדנה

אגדף
 1844עבודה זרה כט.
מרובי"א  mar~bieמרוביק(מין צמח)

ציתף

צחרה (צמח)

סיפק

סונ של נענה

יותרת הכנד
סרעפת
מראה

ראי

שורף

לגמוא (לבלוע
מתוך שאיפה)

 1850עבודה זרה ל.

פישו"ן

ח90180

ראהלילסס' .61

הלפזים

שחלים

 1853עבודה זרה ל:
קרישו"ן creson

שחליים

I n o s s e r c I

54א 1עבודה זרה ל :נסיובי דחלבא
מישג"א  mcsgcמי-גבינה.נסיוב החלב

ן

]m

e

s

 1855עבודה זרה ל:
פיקידור"א pikedure

ניקורי
הכשה

דווקא פיקידור"אאוכדומה).

 1856עבודה זרה ל:
בהיק"א bodeke

אפסיה
אבפיח

ראהלעיל מס'  .1169בדסוסים :סלו"ן ןצ"ל:סילק]

 melonובעברית של היום :סלק; הסלה קשורה עם
סלפפקשבלשנן המשנה,שאינו המלפפקשלנו ,אלא
מלק)~ .תדהים מניח .שגרסת הדפוסים הושפעה
מהאיטלקית .בכתב-הידהיחיד ,עבטכידנהקוראים:
אלכוייק"א ,והוא  albodecaשבפתבנטאלית (עם
סימןהידוע שלהערבית).

? 1857בודה זרה ל:

פומיל"ש

1018ח0ק

אלתיות  1858עבודה זרה לב.
שיקף בשטרל"ש bastels

רומשדחפי

בליטות הלחיים

שמיחק

אוכפים

שחכר נהתיכזתעור,נבארותסנוןשנקרע,והרחים

אותן על גב החסור כדי לרכב עליו .הקרבה עם
המשסעות של"עשרת" בעכו-תשליסיפברורה.

קרהןט"א croste

הארסיתלצרפחות.

ר בלודריםב'1ע' .)80-78

g

u

חסר ברסוסים .מאחרע"ש רק כהב-יד אחד ,מותר
לשער ,שאולי  rwכאן אלא שיבוש קל של
למס'
ביקידור"א .bechedureשהורקחושווה (רליי
 1383ובפרס מס'  .1766שם רת הסקורותגורסים

פובא
 1851עבודה זרה ל.
קוב"א  cuveגיגית ,מיכל גדול ופגול
ברור .שרש-י רצה להצביע על הכמיק בע המלה 59ח? 1בודה זרה לב.
? 1852בודה זרה ל.
אלו"שנ"א aloisne
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אפסינתק

לענה

י
גלי
גלד (בעור,

אחרי פצע)

המלה העברית היא "קורט" ,ר-תכן ,שכחות רש"י
להצביעעלהדסיקבין "קורט"לקרהיס"א(שבוה-פ
כברלח היתה נשמעתאוכסעסשלא).

e

I

1*0

אוצר

 1860עבודה זרה לג:
אלו"ם alum

עבודהזרה
צריף

זריף

 1861עבודה זרה לג:
ביייס"א beize

 1867עבודה זרה לה .נסיובי דהלפא
מישג"א  mcsgcמי-גבינה,נסיוב החלב
]m

]

ראהלעיל מס' .185

צריף

לריף (כגרמנית)

הסלה מופיעה בשלחנה מקוטות בסירוש רש"י על
ההלמוד ,הסם בסך-הכול כשבעה טקוחת באות
סם-ך ,בשישה וכולם במקומנו בעבורה ורה) באות
שי"ן ,שאחד באות צד"י .הכתיב בצד"י ,הנראהלנו
הסבירביותר.אין לו עדות מספיקה .כאשר לסס"ך,
שרש-י אינו משתטש בה כלעזים הצרפת-ם ,אולי
הואנוהג אהדתבקשרלגרמנית.

 1862עבודה זרה לג:
רחם"א IrosseI rose

שחיטי

וכאן ?בודה זרה לג:
פלומי"ר plomer

קתיא

(קרקע) אדומה
לכסות,
למשוח בעופרת

ראהלעיל מס' .606

אבשא
נוד ,קנקן

 1864עבודה זרה לד:
בוט"ץ botz
בלונדינים ציץ לעז זה בסיטן שחלה ,וממח .ושהוא
פורבנסאלי .יש לפנינו רק מקר אחד ,דפוס

הלעזים

1868

c

s

"בקבוק").

 1865עבודה זרה לד:
פור"ט אסק

נפריא

עבודה זרה לה.

פפקפקץ
לנבור

ראהלעיל מס' .*65

נסיובי

 1869עבודה זרה לה:
,
ה
נ
י
ב
ג
מישג"א  mcsgcמי-
נסיוב החלב

ן
ImcsgueI1

1866

.ראהלשלמס' *.139

עריפה
עריסה

 1870עבודה זרה לו:
ברי"ץ brez

אף

 1871עבודה זרה לח.
בוליי"ץ boleiz

פטריות

ראהלעילסס' ו.37

 1872עבודהירה לח.

סיכתא

קיביל"א Ichevilleichevileיתד,וו,זיז

שבלילהא
 1873עבודה זרה לח:
פינוגר"י 08]6ח %חיל ב ה (גרגרנית
יוונית ,צמח המשמש
להבליו)

* 187עבודה זרה לח:

ארזיל'"א IarzilleI arzile
ראהלעילמס' .311

רבדי"שrabdes .

גרג"שהא
חומר ,מץ

רדיפי

(מים) סוערים

ר מלונושל לר(מס' .)704

1876

פורץ"ר forjier

חלתית

לזר"א lazre

 1875עבודה זרה לט.

נמל

חלתית

עבודה זרה לה.

אחי

סונתזנו ,וקם בוגר-ן .לעיות דעתי אפשר לגרוס
מיס  botאו בוט"א  boteבאורה הוראה בצרפתית
שלימי-הכימים ,אואולי בער"ן ת( 604הקטנה של
 botאשר ממנה נגזר המתה שליפינו bouteiik
-

g

u

e

I

עבודה זרה לט.

אנגיל"א angilc

lang~illel
ךבלונדהיים ב' ~ע' .)95

צלופחא

צלופח (דג טמא)

עבודה זרה

אוצר

הלעזים
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77א 1עבודה זרה לט :מלת סלקונדרית
שלמויר"א מי-מלח (של שימורים)

 1885עבודה זרה מ:
פיל"א pile

הפתק

חסרבדפוסים .ומצףככתבי-הידבסוףהפירוש דה"מ
"אוכלץ אותה" (ראהלעיל מס' .)30

 1886עבודה זרה מ:
פילוט"א pelote
ראהלעילמס' .302

מדור
כדור

רכים(מרוככים  1887עבודה זרה מז.
מרוב שרייה בשמנם) ילימיל"ש jalemels

חלילך
חליליות

ארשה

salmuire

 1878עבודה זרה לט:
מול"ש $וסחו

מגולגלה

כד

 1879עבודה זרה מ.
פלט"א plate

שטוחה

 1880עבודה זרה מ.
אלבו"ם album

חלבת (הביצה)

הלבת

עבודה זרה מ.

חלמת

הסיומתאל"ףשלצורתהנקבהקיימתבכלהגרסאות.
אולי כתב רש"י כך מפת שבצרפתית המלה "ראש"
) (tcsttלשקנקבההיא.

אפשר גם וגאולי טוטכ) לגרוס אלבו"ן ( albunר
בלונרהיםב'.ע' .)7*-72

1881

ממו"ל moiol

חלמת (הביצה)

הוראת הסלה הצרפתית" :תווך" (השווה בצרפתית
של היום  ,rnoyeuטבור של גלגל) ,ולפי הסבר
התלמודהיא מתאימהרקלביצה מהורה

 1882עבודה זרה מ.
בוטידי"ל boterel

צב
קרפדה קטנה
)2*38ועליקרא

ברש"י על מסכתנידה (להקמי
י-א ,כ-ט יש שם אחר לקרפדה :פרר"ט אשן .כסי
הנראה מחברבשנימיניקרפדות .הגרסהשבדפוסיט
(cתנץ)w.
כוכווי"ל טח4פעתמהאיטלקית

 1883עבודה זרה מ:
רשיא"ה Ivessiel wesie

*פיחד

שלפוחית

ר'מילונו של לף (מס' .)516

 1888עבודה זרה מז.
קודדי"ש cordes

מיתרים (של

כלי נגינה)

 1889עבודה זרה מח:
לייטוג"א tlaituguel leituge

ה
חחףס"

 1890עבודה זרה מט:
רייו"ל 78101] reiolן

טרטור
כרכר

ראהלעיל מס'*.62

ראהלעילמס' .287

 1891עבודה זרה נ.

פעיי

גביע (של כנסייה)
יליצ"א jalice
חסרככפיסים .בכמה כתבי-יד ישפייחה רש"י על
המשסם -אין לה בטילה לעולם" (בץ דה"ם ~ a l r
לתקריתה וכר" ופץ דה"מ "כעץ פנים") ,ובסופו
כתוב- :וכןכלישקוריגליצ"א אץמשמשיןבולע"ז
(לעבויה זרה]" .מדובר בגביע המשמש בפולחן
בכנסי" ,הנקרא עד היום בשם חמה לזה ).(calice
תראה הדבר ,ושוהי הוספה של פסק-דץ לסערה,
:
ראים o
lרות קוl
אינה (
וc
של רש-יrr~y1 ~.הגימ"iל (במקו
"גליצ"א" ,כלומר  .(galiceושלדעכו באה במקזפ
יו"ד ,רלעיל מס' .641
 1892עבודה זרה נ.

(ד)רפי טומא צינשיי"ר censier

 1884עבודה זרה מ:
רכים(מרוככים
מול"ש mols
מרוב שרתה בשמנם)

פאונות

מחתה
מחתת קטורת

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

אתר

שנצי"ו יברש-י על הרי"ף שנטף"ר .ושניהם
משובשים] אסור משום משמשי ע"ז ןעבודה ~רה]".
גס פה מחבר בכלי המשמש עד היום בכנסיות
(
.
נוצריות,השםבצרפתית שלהיום

 1893עבודה זרה נא.

טייל"א teile

דוקץ

תבלול (כתם בעיין
ה מצמצם א ת

הראייה)
ראהלעיל מס' .675

 1894עבודה זרה נא:
פלייד"א pleiede

מקופלת
מקופלת

משמילתא
גיגית

 1895עבודה זרה נא:
אוקרי"ן okrin
ראה לעיל מס'  .1551בדפוסים כתוב- :אוקדו"ן
בלשך כנען ןכלומר בסלאורת]" חאת אישר
בלונדהים,ס' .ע'  .(LXXVאכלבכתב-היד מטוס,
שהלעזגרמני.

הלעזים

mDn
 1899עבודה זרה נה.
שק (כמות של?נבים
ש"ק sac
או של זיתים ,שהיו
אחת I
 oבבiת r
 nמכs
e
c
n
e
ניסים
בגת או בבית-הבד)
ראהלעילמס' .1577

 1900עבודה זרה נז.
פיי"ל עס] 19

ל4פענ"ו בלוכדההס .מחכר כמוט ,שמכעסיםלתוך
מיכל כדי למדוד את כמות החן שבתוכו .שם
הסקרות גורסים פיל"א .סביר ביותר ,וכהמלה
הצרפתית היא נגזרת מהלטינית ( palumמוט ,יתר),
בצרפתית של היום ,pieuכפי הנראה דרך הצורה
הפיקרדית pielבמקום,פק שבצרפתיתהמרכזית).אך
מתקבל על הדעת .שלפנינו צורה של ניב המרובר
 .לףכמילתו(מס' )786
בשמפניא ,איחר טר"ש],יסק
גורס סיל"א טנק ,והוא מתרגם :קנה המשמשלמגידת
כמות ההן בכלי .הוא מזכירגם את הגרסה פ"פל"א

,rcsleרשסו.

 1896עבודה זרה נד.
גיר
ד
ר
ב
גרישל"א gresle
 1901עבודה זרה נט
ראהלעיל מס'
ו
ה
י
ע
י
"
ג
ה
ז
ק
ו
ס
פ
ה
.1613
ח
ח
ר
י
פ
לפי
טוניל"ש tonels
כ"ז ,ס' מתארמזבחהעישוימהמתאבניםקטנ".כמו
פתוחיבוז.
 1902עבודה זרה נט
 1897עבודה זרה נד:
קף"ן coin

סלש

חרט (לטביעת מטבע)

הקב"ה שותף בבריאת הילד עם אביו ואסו (נידה
לא .).וכאשרילד נולדמניאוף -כאילוגנבוההורים
את החתימה של השותף השלחפי .וההשוואה עם
טביעת המטבע הולמתביותר אתהענין.ביבימיקדם
שלהדם .שהיו ראמים שיסמכו עליהם ,יכלו לטבוע
מטבע של ממש .אבל מי שגנב את החרט המיוחד
לשליט וטבע מטבעות ,קשה היה להכירבזיוף.

 1898עבודה זרה גה .עדשיפ של גת
מח"ט ( nv~y Imaitl meitחלק של הגת,

שבו מניחים את
הענבים)

ראהלעילמס' .597

קנה
מוט

דה,טי"ל doisil

~וק

חביות
ברעד
חור בחבית ,ברז

ראהלעילמס' .1503

1903

עבודה זרה ס.

ת"ץ Ivizl wiz

ראהלעילמס' 633נ.

הלגל

בורג (של הגת)

גלגל
 1904עבודה זרה ס.
אישפינל"א בורג של גת (בגרמנית)
espinle
כפיהנראההיא Spindelנגרטניתשלהיום.

 1905עבודה זרה סח:

א"טקורי"ל ו*)ט*80

עכבך

סנאי

באן ,בסגוד לסנהדרץ צא, .לעיל סס'  ,)1722לא

הנבודה זרה

אוצר

מדובר בסתם עכבר ,אלא בעכבר השדד .אבל גם
עכבר השדהשונה מהסנאישלנו.

 1906עבודה זרה סט.
דדלבקי
מישטיי"ר  mestierמזנוולשמירתאוכל
ראהלעיל מס' .155

 1907עבודה זרה סט:
שולדי"ר solder

חליפ

לרתך ,לסתום חור

ראה לעיל מס'  .1356מדוברבחבית .שהיה בה חור
ונסתם.

 1908עבודה זרה סט:
שושפיריי"ל sospiriel

שהכא
פתח אוורור

חסרבדפוסים .הגוונההיאלנקבקטןבמנוסתהחכית,
המאפשרלהריח את ההן .המלה .הנגזרת מwspirer-
 soupireriהיום) "להיאנח .לנשום ארוכות" ,קימת
עדהיום בהוראת "חלקקטן שלמרחף" ).(soupirail

 1909עבודה זרה ע:
אישקומ"א escume
ראהלעיל מס' .884

אופיא

2וף

lestendeillierl]estendeilier

הלעז בא אחרי "לשק אחר :מתמוגג" ,והכוונה

לתנועות האדם השוכב בעצלתים ומסחת אתגפיו
להנאתו .כתב-היד גורס "מתמיד" .שאפשר לפרש
אותו גם כן "מתמתח" ,כלומר להאריך את הגפים
לכל אורכם .נוסף לכך רש"י מביא גרסה נוספת
"אימצודי קא מסצדנא" .כנראה "אני מסתובב על
הצד" ,ואף זה מצביע על תנועה לא מכוונת של
הגפים.

עבודה זרה עב.

אינטונידוי"ר entonedoir

מחול

מנאן מעגל של עמודים ,ומכאן מערכת צינורות
מסביב למיכל .המאפשרת לכמה בני-אדם לשתות
ביחדסמנו.

 1913עבודה זרה עה.
רידורט"א  redorteסורג המחזיק את
הזיתים תחת הקורה

בורגי

משיבשבדפוסים.

בבית-הבד

לולבק

 1914עבודה זרה עה.
אישקוב"א escove

מטאטא

ראהלעיל מס' .430

 1915עבדדה זרה עה.
עדשים
מיי"ט  Imaitl meitארסה (חלק של הגת,
שבו מניחים את

הענבים)

ראהלעילסס' .597

 1916עבודה זרה עה.

בצבוץ

(אריג) קנבוס

ראהלעיל מס'  .1516בפירוש שלפצנו הככבוש בק
העברית ללועזית הוחמר ,מפני שליד "קיניב"ץ
בלע"ז" יש לנו "קינבוס בלעי" ,לא רק מלה אחת,
אלאשחימלים ,הנראות כהעתקהכפולה.

שיפח

 1917עבודה זרה עה.
פויי"ל  paweilסוג של גומא (חזרו?)

]
ןlpaveilI

ראהלעיל מס' .733

 1918עבודה זרה עה.
יונ"ק jonc

משפך  1919עבודה זרה עה.
משפך אילקלדי"רeschalder

גרסת הדפוסים סרייטו"ר טושפעת אולי מגרמנית
 .Trichterר'מילונו שללוי (מס' .)786

קנ"שקבק

 1912עבודה זרה עב:
קרול"א carole

קיניב"ץ chenevaz

 1910עבודה זרה ע :נמצרי קמצרנא
אישטינדייליי"ר להתמתח,להשתרע

1911

היעיים

43נ

ר'מינקנו של לר(מס' .)328

גטי

סוף

לחלוט",יק

לשטוף
במים רותחים

!44

עבודה זרה

אוצר

 1920עבודה זרה עה
רבדי"ש rabdes
ראהלעילמס' 75א.1

רודפין

צבתא

כריך (צמח)

ראהלעיל מס' .773

 1927זבחים ב:

 1922עבודה זרה עה:
גרדיל"א Igradillel iradile

אסכלא
אסכלה

צורת הנקבה  gradileתמוהה,כי הצורה השכיחההיא
הזכר (gra~ilלעיל מס' 576ועוד).

עבודה זרה עה :אבן של נפחים

אבן משחזת

מול"א mole

ר'מילונושללוי 1מס' .)752

 1924עבודה זרה עה:
לימי"ר limer

שפה
לפצור

 1925עבודה זרה עה:
פלומי"ר plomer

קוניא

ראהלעיל מס' .606

לכסות ,למשוח
בעופרת

 1926עבודה זרה עו.

טרישטריש"ט trestrest
ראהלעיל מס'

זצנוזים

(מים) סוערים

921נ עבודה זרה עה:
לישק"א lesche

1923

הלעזים

נדבקת
מחלחל

אוו"

קרבונידי"ש

charbone~es
ר' נלונדהיים ב',ע' .1145

 1928זבחים ג.
מודל"א 10ט0ח]

דוגמה ,טופס

טפוס

 1929זבחים ד:

מלא

פראשוביייץ  parasovizמושלם לגמרי
המלה מורכבת מהקדומת ( par-מאודו ומהבינוני
הפעול asovitומושלם .מתשם).

930נ זבחים
פריי"ר tjeicr
ראהלעיל מס'  2ומס' .1210
5ד:

 1931זבחים יח.
אינפלשטר"א enplastre
ראהלעיל מס' .1449

רטייה

 1932זבחים יח:
אישקורציי"רescorcier

שלקן
לקצר(על-

זבחים יח:

קילבוסת

1933

hanche

1926א

סני"ף

הוריותיג.

גצורה זואין זה לעז .ואוליצריך לגרוס שוליב"א
,soliveכלומר "קרש (שבץ קורהלקורה).-

ידי הפשלה)

מותן

 1934זבחים יח:

מרפק
מרפק

זבחים יט.

צילצול

קוד"א co~e

ממפץ

שייף מנשף
לשפשף ,להתחכך
תחבושת

הלי"א

עריות

חתיכות בשר צלויות
על פחמים

!935

בינדי"ל ben~el
ראהלעילמס' .251

אגד ,חגורה

