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עבודה זרה

אוצר

(מים) סוערים

ראהלעילמס' 75א.1

צבתא

 1921עבודה זרה עה:
לילק"א lesche

כריך (צמח)

ראהלעיל מס' .773

 1927זבחים ב:

 1922עבודה זרה עה:
גרדיל"א IgradilleI gradile

אסבלא
אסכלה

צורת הנקבה  gradileתמוהה.כי הצורה השכיחההיא
הזכרgradilולעיל מס'  576ועוד).

 1923עבוד
moleה זרה עה :אבןשי
מול"א

נפחים

אבן משחזת

ר'מילונו שללוי ).)752 'DD

 1924עבודה ורה עה:
לימי"ר limer

שפה
לפצור

 1925עבודה זרה עה:

קוניא

פלומי"ר

ראהלעיל מס' .606

זבחים

ריפץ

 1920עבודה זרה עה.
רבדי"ש rabdes

]סח01וק

הלעזים

קרבונידי"ש

charbonedes
ר' בלונדהיים כ',ע' .)145

המלה מורכבת מהקדומת ( par-מאוד) ומהבינוני
הפעול ~,asoviמושלם .מוגשם).
1930

זבחים יד:

פריי"ר licicr
ראהלעיל מס' .1210 'oal 2

נדבקת
מחלחל

זבחים יח:

1932

1926א

סני"ף

הוריותיג.

נצורהזו אץ זה לעז.ואוליצריך לגרוס שוליב-א
 tsoliveכלומר "קרש (שבץ קורה לקורה)".

שייף מישף

לשפשף ,להתחכך

אינפלשטר"א enplastre
ראהלעיל מס' .1449

אישקורציי"רescorcier

רטייה

תחבורות
סולקן
לקצר(על-
ידי הפשלה)

 1933זבחים יח:
הלס"א hanche

קילבוסת
מותן

 1934זבחים יח:

מרפק
מרפק

 1935זבחים יט.
בינדי"ל ben~el

צילצול

קוד"א co~e

ממפץ

טפוס
דוגמה ,טופס

מלח
 1929זבחים ד:
פראשובי"ץ  parasovizמושלם לגמרי

 1931זבחים יח.

הוויות

חתיכות בשר צלויות
על פחמים

 1928זבחים ג.
מודל"א )0ט0ח1

לכסות ,למשוח
בעופרת

 1926עבודה זרה עו.
טרישטריש"ט trestrest
ראהלעיל מס'או",

צלי

ראהלעילמס.
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אגד ,חגורה

יבויים

אוצר

 1936זבחים כד.
אוץ
אנש"א anse
אוזן ,ידית (של כלי)

בדפ01יםשלנו הוחלף הלעזהמקוריבמלההאיטלקית

מאניק"011טן1יי1:חו.

 1937ובחים כה:
פונ"ץ fonz

שהי

 1938זבחים כה:

טייל"א teile

ראהלעיל מס' .675

 1940זבחים מ:
וישיא"ה wesie

ת

המצמצ ם את
הראייה)

שלפוחית
l

לפוחית
שv

 1941זבחים מ:
יבלת
וירוא"ה lverrueI werue
בדפוסים העתיקו בטעות אתהלעז הקודם (רשיא"ה,
מס' )!940בגללדמיוןהאותיות.
 1942זבחים מו:
חתיכות צלויות
חתיכות בשר צלויות
קרבונידי"ש
על פחמים
charbonedes
ראהלעיל מס' .1927

מיומנת

 1943זבחים נג.
,
ה
נ
כ
ו
מ
אמניויד"א amanewide
מוכשרת

ן

ריטרייר"א lretraireI retreire

חופף

לשפשף לחטט

defroter degrater
תשעה נדירה בלעזים של רפ"י היא שימוש בשתי
מלים דממות-הוראה .כפי הנראה רצה רש"י מצד
אחד לקרב את הפירוש לחפיפה של הנזיר (חפיסת
הראש לניקיון) ומצד שני להצביע על הפעולה של
אדם המתלבט ומחטטבשערותיו.

 1946זבחים נד.
אישטר"א aistre

פלצן

מוקד ,כיריים

 eראהלעיל
 sמס' s .833
מדובר כמסגiרת המלאהחeוסרים

קופיף

 1947זבחים נד.
פלומי"ר plomer

לכסות ,למשוח

בעופרת

ראהלעיל מס' .606

 1948זבחים נד.
מטחה
דישטינפרי"ר
destenprer
לערבב (בנוזל)

 1949זבחים נח.
אר"ק וולו"ד arc wolua
larc

o

l

כיפץ

קמרון
u

~

ראהלעיל מס' .1 )09

חומר
לכווץ

הפירוש של רש"י קשה מאורלהבוס .הוא מביא רק
לעז ודוגמה ממקום אחר ,כלי כל הסברישיר .לפי

I

קשים .שעליה היו מבעירים אש ומבשלים .אלא
שכאן רק הצורהמעניינת אותנו.

v

ר
נד
'~(ע' .)84
eהnיaםmבa
elבdלiוv

 1944זבחים נג.

שבחולץ ,והוראתה "לתמוך".

צורם

אם

ן

הדוגמה (חולץ נו ,.ולא נד .כנרפס) הפותן הוא
"להצטמק ומכוח האשו" .ומשוםכך קבעבלונרהים
את הלעז כפי שקבעו,לפי הדפוסים בלבד,כי אץ
הלעז בכתג-היד המצוי ,ואף-על-פי שהגרסה
שבדפוסים -דנורייר"א אצל בוסכרג-צריכהתיקף
רבכדי להתאים לפירושו) .אכלרובהפרשניםרואים
כ"חומר" כאן מלה שונה בהחלט מ"נחסרו"

לחרוץ (חריץ)  1945זבחים נד.
דיפרוטי"ר דיגרטי"ר

אינקריני"ר encrener
ר'מילונו של לך ומס' .1256

 1939זבחים לה:

מזרק

קרקעית

הלעזים
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 1950זבחים עב.
פינוגר"י  l~nogreiחי ל ב ה (גרגרנית
יוונית ,צמח המשמש

תילתן

לתבלין)

I

1*6

זבחים

אוצר

קריר

 1951זבחים עט:

מחלחל

טרישטריום"ט trestrest
ראהלעיל מס' ח.60

פוקעכן
להתפוצץ

 1952זבחים פג:

א"מקלטי"ר

]05018)0

 1953זבחים פה:
דוקץ
טייל"א 0וש)
תבלול (כתם בעין

ה מצ מצם את
הראייה)

ראהלעיל מס' .675

הלעזים

 1960זבחים צז.
גרדיל"א 0ווט8יש Igradillel
ראהלעיל מס'

 1954זבחים פח:
בוטונ"ש 5ת60)0

 1955זבחים פח :דה"מ כמין קתאות
ארישטוי"ל
arcstuel

גילה (שבניצב חנית
או חרב ,כדי שלא
י ש ת מ ט כלי-הזין
מהיד)

ר' בלונדהיים ב',ע'  1112-1 11ומילונו של לף (מס'
.)455

 1956זבחים פח:
הילמי"ש helmes

 1957זבחים
אישקיליטי"ש

ביבעי בצרים

קסדות

ינץ

זוגים (פעמונים)

.1922

 1961זבחים צח.

קריר

מהלתל

טדישטריש"ט trestrest
ראהלעיל מם' ח .60מסיבה .שאינה ברורהלי ,קבע
בלונדהיים ,שהחיטוי המתפרש על-מץ הלעז הוא
"נכנס ...בעומקו" ,שבאמת היא תשפת פירוש,
והלעז onwnaבעליללדיבור המתחיל "דקריר" ,כמו
לעיל מס' .1951

 1962זבחים קטז:

שירטץ

 1963זבחים קטז:

מרא

לימו"ן

קונאות
כפתורים

אסשלא
אסכלה

ת0ח;1ו

פוישי"ל roisil

טיט ,בוץ

מצית

מדור בחתיכת פלדה ,שחובטים בה את הצור .כזר

להוציא ניצוץ .בדסוסים יש גרסה המושפעת
מהוראתה האחרת של המלה הארסית "מרא"
סושף"ר  - (bsoirכלומר "מכוש" וגם זו חתיכת
פלדה .אבל לתועלת אחרתן .למעשהאין כל קשר
בצרפתית בין שתי המלים tbsoir :טלטיניח
חיט;ן0י(%ן ,וכלי חפירה)  loisil-1מלטינית focilem
1,כלין של אשו .ומכאן בצרפתית של היום ru$il
ו"רובה' .).שחלקו העיקרי היה כימים עברו חתיכת
פלדה החובטת נצור .והניצון הבעיר את אבק
השרפה.

 1964זבחים קטז
אציי"ר acier

איטטמא
פלדה

escticletes

קיצוע
 1958זבחים צד
רידוניי"ר  IredognierI reaonierלעגל

נלומר :לחתוך חתיכת עור כדי לעשות מסנה שסיח
יפה .אך ר'לעילמס.*79.

 1959זבחים צה.
פילטר"א [eltre

דה"מ והרכץ

לכד

 1965זבחים קטז
קרינ"ש crens
ראהלעיל מס'

.176

חריצים

חריצים

כאנדורה

אוצר

מנחות

הלעזים

 1972מנחות כח:

מדירני"ש madernes

אלכסנדריפ

כוסות עשךות

עץ משויש

ראהלעיל מס' 166ו.

 1966מנחות ז.
טפופה
פישל"א סופח
(כלי) מלא חומרים,
אבל לא גדחט

קשה להבק ,מה היא האסמכחה שלבלונרהיס ,שכן
המלהnsleמופיעהבמילוניםלצרפתיתעתיקה רקעל
סמךזיהויו שלוובלי הסברלגבי מוצאהוכר .אמנם
הוא מסתמך עלכתב-ידמנוקה שבוקוראים
לולא זאתהייתימציע לטענת pesleמלטינית
"
במשמעות "חלף ,צף" (רלהלן מס'" .21*8טeפlוi
.n
)s
ף-

*"ויד.

בדרך עקלתק הגיעה מלה זו בצורא :סו65ק"

]0ייי)ק .ט,י)1ק וט])0קו למשמעות "תנור לחיסום
הכיח" בצרפתית של היום.
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פול המצרי
שלועית

 1973מנחות ל:
פשול"א [asole

ראה לעיל מס'  ,531מה שכתוב לגבי אותה מלה

בצורת.,""0]5
עפצק

 1974מנחות לא:

גלי"ש gales

עפצים (גידוליםטפיליים

כעלה האלת)

גרדים
ציציות

 . 1975מנחות דא:

פירניי"ש 5סנמזי1
ראהלעיל מס' .446

 1976מנחות לב.
אסבאדחיפתי
קנבוס גלואו"ן  gloonחתיכת עץ כ
פופה בקeלס
v
e
n
e
cקנבוס h

 1967מנחות סו:
קנב"א chanve
l
ר' בלונדהיים ב' ,ע'  ,)153-152שם הוא מחקן את
הגרסה שבכרך הראשה שלספרו.

גסטרע

 1968מנחות כח:
ליטרו"ן letron

נתך של נחושת

 1969מנחות כח:
גטטרת
מיט"ל ופלטתן
מתכת
א
ל
.
ת
מ
מ
ס
מ
במתכת
שאם
ודאי מדובר כאן
כךאי-
,
"
ל
י
ד
ב
של
את
:
ן
י
י
נ
ע
ה
ך
ת
נ
"
אסשרלהבין
אולי
כפי

ימי-הבינחם
בספרות
ששכיח
הביטוי
") metalט ]0ע]ט)" ,המצביע על נתך של נחושת
ובדיל,שהיועושיםבופעמוניםוכדומה.

 1970מנחות כח:
אישטיי"ן estein

 1971מנחות כח:
פומי"ל pomel

[

בעץ
 eבדיל
כפתור

כפתור (כדור לנוי

בקנה הזל מנורה)

ר' מילונושללוי,מס' .1623

 1977מנחות לג.
קיביל"א chevile

I

פר
יתד ,וו ,זח

~chevillel
 1978מנחות לג:
פלשטר"א palastre
 1979מנחות לג:
אוישיריא"ש uiseries
][uisseries

טלה

טלאי

פצימין

מוחות פתח,
עמוד או קורה
המהווים צורת פתח,
מסגרת לדלת

סענחן ,שהשימוש באותיותעבריות מתרבעיה של
הכתיב הצרפתי :אוישיריא-ש84ס1זס55ןט כנגר
 *vires.למשל; האל"ף מוכיחה ,שהאות
וירי"ש"
ימי-הבינחםnהחתה I
א עטור .בi
 sהראשונהtתנועה ,ולa
בצרפתית רק אות אחת ל-ט ול-ץ כיחד.כדי למנוע
קריאה ב-ע במקום ט בתחילת המלה ,נאלץ הכתיב
הצרפתילהקדיםא ולכתוב huisseriesוכדומה.
י כאן אנחנו נותנים את הכתיב הטקובל ,ולא את
הכחיבהיוצא משיטת התעתיק שלרש"י.
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כננחרת

אוצר

הלעזים

מרפסת
 1980מנחות לג:
אלידוי"ר  aledoirמעבר ,טיילת ,מרפסת

מתלית
 1987מנחות לה:
טריציי"ר  trecierלקלוע (את רצועות

הדר

קבורת

 1981מנחות לג:
קמכר"א chambre

אינררונא

 1982מנחות לג:
לוי"א llogel 10(0

סוכה

אכפדרא רומיתא

 1983מנחות לג:

אכסדרא רומיתא

כלומר מבנה פתוח מכל הצדדים,בניגוד לחדר(לעיל
מס'ו  ,)198שהואסגור.

חצר סגורה
קלוישטר"א cloistrc
באכסדרה מרובעת

חסר בדפוסים .באחר מבחבי-היד ,אחריהלעז לף"א
ולעיל מס' 2א 119קוראים" :כעק קלושסר"1
) (cl()stroשל נלחים" .מדובר כמובן באותו מבנה

התפילין כדי שלא
תיגררנה על הארץ)

 1988מנחות לז.
ברדו"ן bradon

חלק (הזרוע),
שהוא מלא בשר

ראהלעיל מס' .9

 1989מנחות לט:
כלך
פולצי"ל  folcelפסולת של משי

גולמי (ה ע שדי ה
מהחלק החיצוני של

הגולם)

למרות התיקונים לפירוש זה של רש"י המופיעים
בגיליון,נוסחו נראהעדייןמפוקפקוטעקבדיקה.

סיפי

השכיח במנזרים .שכו היו מתהלכים המירים לשם
החאווררוח .לשם התרכזות או לשם שיחה .הצורה
קלושטר"ו היא איטלקית.

 1990מנחות מא.
ברוקי"ש broches

סיכות

נמו בצרפתית של היום .יש למלה  brocheשתי
הוראות :א) שפוד,לעיל מס'  1350ועוד) :ב)סיכה.

 1984מנחות לד:
גלו"ד glua

דבק
דבק חזק

 1991מנחות מא.
בשטי"ר bastir

תפירה רחבה
להכליב

 1985מנחות לה.
גנ"ץ ganz

בתיידיים

כפפות

לפי הגרסאותשלפנינואולי מוסבלקרוא גנ"ט.gant
וזהיכוללהיות אויחיד או רביםןר' לעיל מס' .,932

1986

מנחותלה.

ריגרישילי"ר regresiler
ן,טוון5ט]ע0ןן

יכווצו

להתכווץ

ראהלעיל ~.842 ro

 1992כ1נחדת מא.
מנטי"ל mantel

סרבלא
גלימה

( 199כ,נחדת מא:

פקעת

לגלימה אין ארבע כנפות.כיהיא עשויהמחתיכת בד
בחצי-עינו" .ויש רק שחיכנסותלפנים.מעין שכמיה.

לימושי"ל וט05חזסו

אחת הגרסאות ולאור ההתחלפות השכיחהבין ן
לפי
רי"ש לדלי"ת אפשר לקרוא גם דיגרישילי"ר
 .~cgresilerמאחר שבצרפתית אין הבדל ניכר בק
תסקירן של שתי הקידומות האלה ,אק זה משנה גם
מבחרת המשמעות.

lן

e

m

o

פקעת (של חוט)
s

s

k

'

l

 1994מנחות מב.
חוטק
אוריל"ש  orelsמללים (שפות אריגים)
ראהלעיל מס' .567

I

אוצר

נאנחות

הלעזים
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עדשים

 1995מנחות מד.
אישפילי"ר esfiler

נסתר
להתפורר
(בגד לחוטיו)

 2002מנחות מה.
מיי"ץ Imaizl meizארסה (חלק של הגת,

 1996מנחות מב:

קוצים

המלה יכולה להיות צורת רבים ועל משקל
"עדשים") ,או צורה שליחידמקבילה ל,meit-שהיא
הצורה השכיההולעיל מס'  597ועוד).

פלוקי"ש pluchesנ] בימישסיעודפים

לא פענחובלונדהיים .הפתרון (pluchesאו peluches

כמו בצרפתית של היום) נראה מתאים הן מבחינת
המשמעותהן מבחינת הגרסאות1פרייק"ש ,פריק"ש.
סרוקי"ש) ,כי אפשר להסביר ,שהלס"ד הוחלף
לרי"ש כהשפעת המלה המקבילה פירניי"ש ולהלן

שבו מניחים את
הענבים)

(עריכתן)נלערוך]
 2003מנחות נ:
להעגיל
אינטורטי"ר entorter
ראהלעיל מס' .558

מס' .)1997

 1997מנחות מב:
פירניי"ש fernjes
ראהלעיל מס' .446

 2001מנחות נ:
(עריכתו%לערוך]
גרדים
ת טורני"ר  tornerלסובב (את הבצק
ציציו
ו
ל
כדי לתת
צורת
פת)

צריף

צריף (בגרמנית)

גילך

שריף (בגרמנית)

נילא
שריף

ראה לעיל מס'  .185חזרת רש"י על אותולעז בתוך
עמוראחד 1מס' 1999- 1998
 ,אק בהכדילהפליא,כי

בראשונה אינו טתרגם את דה-מ "סממנים" ,אלא
נותן שגמה שלשימוש באחדהסממנים,ואחר-כך את
המלה "גילא" הוא מסביר בתרגום .אבל מפליא,
שהלעז הגרמני הוא העיקר ,והצרפתי רק טפל לו
"1ובלשון צרפת") .אולי נרשם פירח 14של רש"י על
מסכת מנחות כשעה שהיו לפניו רוב תלמידים

לעזזה מתווסף לקודם 1מס' ~)2003שלפניו "ובלשת
צרפת",כאילו הלעז הראשנן הוא מהמלים המיוחדות
ליהתים (אסילו בעמק הריק ,שם שמח*ל כמה
מלים צרפתיות בלשון דיבורם .אף אחרי שהתרגלו
לדברגרמנית) -והואמתייחס למסורת הלחםהקלוס,
ה"חלות"" ,ברכות"  berchesבמערב אשכנז והלעז
השני הוא מלה צרפתית רגילה .אף זה מחזק את
השערתי(לעיל מס'  ,)2000שרש-יהתכווןכפירושו
על מנחות לדוברי גרמנית .גם יכול להיות ,שרש"י
רואה ב entorter-מלה מקומית לאסור סתריו וב-
 tornerמלה צרפתיתכללית .לדברי לף(במילונו .מס'
,)127צריך לגרוס טורטי-ר  tofterבמקום .torner

 2005מנחות נג:
(דליותיהן%דליות]
טריילי"ש  ltreillesl treilesגפני-דליות
ראהלעיל מס' .653

מקהילותאשכנז.
 2006מנחות גה.
(עריכתה%לערוך]
שבלילתא טורני"ר  tornerלסובב (את הבצק
 2001ונחות מד:
כדי לתת לו צורת
פינוגר"י  [enogrfiחי ל ב ה (גרגרנית
פת)
יוונית ,צמח המשמש
לתבלין)
ראהלעיל מס' .2004
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 2007מנחות סג.

כלבוס

גלואו"ן  gloonחתיכת עץ כפופה בקר

כך בלונדהים ממרש ,כמו בשתי ההופעות הקורמות
של הלעז ~מס'  341ומס'  .)1976אולם התיאור
המדרק של הכלי הנדק כאן .אפילו מלווה בציור:
כעק מחכת,ומערירהוכוגומותגומות" ,אעוהולםכלל אתההגדרההנ-ל.גםהיצ"ט אעו "אסבא"כסו
במקרים האחרים ,אלא "כלבוס .-צריך אפוא כפי
הנראה להבין ,שמדובר במעק מחבת לאפיפיות,
העשויה בשני חלקים ,שהבצק לחוץביניהם,וכךהוא
מקבל אח צורתו .וצביטה זו של הבצק משולה
לצביטתדברים על-חץ האטב.

 2008מנחות סג.
גלנ"ץ 2ת818

בלוותי
בלוטים

ראהלעיל מס' .932

 2009מנחות סג.

קישנ"א chesne

דה"ב בלוהגי

אלון

ראה לעיל מס'  .931הגרסה שבדפוסים ,קשטני"א
בדפוס בומברג,היא בנראהניסיוןמושעהלהסגיר את
המלה בשם עץ-הערמקקשטיני-א .chast~nieכילא
יכלו האיטלקים לזהות את העץ ק"4נ-א ,מאחר
שבשפתם האלת הוא  .querciaמלהשאינה חטהכלל
ל.chesne-

 2010כנחגת סג.
טיולי"ש tiules

רעפים
רעפים

הלצדם

חסר קרפטים .זמצד רק בהוספות (ז"4ס "כלי
) ,שםמצחיםהקונטרס,כלומררפ"י.
אדמה-

מינח

 2014מנחות ע:
א"4פילט"א espelte

כוסמת

 2015מנחות ע:
שייגל"א ט5*181

וישרש
שיפק

 2016מנחות ע:
אניינ"א aveine

שיבהק תשלט
שיבולת-שועל

ראהלעילמס' .612

 2017מנחות עא.
יבילי"ש javeles

צבועים

אלומות(לא

קשורות),עמירים

מבהבט
 2018מנחות עה:
תב שיל המתבשל
שלקי"ק
,
ר
י
ס
ו
ב
ו
]
s
a
l
c
בהוך
)?( hichנ
פירורי
לחם ועוד
ך (כפי הנראה
טיפשים כחבו בטעות :שלרקיקי

הצורההמקורים היתה "שלרקיק,-במקוםשלקך"ק,
ואחד המעתיקים אוהטרפיסיםתיקן ל"של
-'VFW
"-'grי .כפי שהובא בתוטפווג הגרסה:
בפירחי
ו"ק~גרסה קרובה לגרסתכחבי-היד הכאוהתם.
שלינק
ר לעיל מס'  ,)34וכן גרסת רש"י שב-שיטה
מקובצת :-שלנקו-ק.
).

נסה
 2011מבהות סד:
צריפך  2019מנחות עו:
בורדי"ל  bordelסוכה ,ביתן (בצורת קלי"ד  )1),בהיר ,צלול ,בלתי-צפוף
ראהלעיל מס'  .956מדובר בנפה ,שרשתה מעבירה
אוהל דמוי חרוט)
 2012מנחות סו.

פליי"לו"*ת

IfiaielI

מקל

מחבט

פירורים גדוליםיותר מדאי.דיעז חסרבכהבי-היד.
שפק ,אם הס מאת רש"י :ואכן גם בנוסח ה-שגסה
.איפו.
מקובצת",הטויסס בתחתיתהגילייך

הכתיב ,שאנו מציעיט ,מתחזק טהניקוד המופיע
באחד מכתבי-היד :פלייל.

 2013ולנחות סט:

קרייד"א creide

דוקק
 2020מנחות עט.
תבלול (כתם בעק
טייל"א teile
הסצמצם את
אדמה

גיר

הראתה)

חסר בדפוסים בפירוש רש"י המקובל .אבל מצף
בפירושו שב"שיסה מקובצת" ,המורפס בתחתית
רכילים .ר'לעילמס' .675

 2021מנחות פג.

קריר

טרישטריש=ט trestrest
ראהלעילמס' .608

מחלחל

 2022מנחות פו.
בלשמ"א balsme

סטכתא

משחה לרפואה

ראה לעיל מס'  .247חסר בכתבי-היד ,אף בפירחח
רש"י שב"שיסה מקובצת" ,המודפס בתחתית
תשיק.

 2023מנחות פו .דה"א חשל שמרים
יין-שמרים
בופי"ט bufet

אגל עד עכשיו ,היה מדהר כנר הדולק עצמו ,ועתה
בכלי .שבו מעסקים אתהנר .תה מה
שרש-
להדגיש.

בא

 2028מנחות פח:
פליידי"ץ pleiediz

של פרקים

מתקפל

חסר בדפוסים .בפירוש רש"י הרגיל .אבל מצף
בפירוש שב-שיטה מקובצת .-המודפס בתחתית
הגיליון .רש-י מתלבט מאוד להסביר אח מאמר

התלמוד -נר שבמקדש של פרקים היה" ,מאחר
שמקובל לותר .לפי פשט התורה (שסות כ"ה ,ל-א
ול"ו ועוד) ,שהמנורה הייתה "מקשה אחת ,-חטובה
מחוך גוש אחד של זהב ,והוא מציע לתרגם "של
פרקים" ב"מתקפל" .בפירוש הרגיל של רש"י יש
עוד הסבר אחר.

 2029מנחות צד.
פורמ"א forme

דפוס

ראה לעיל טס'  .6*2חסר בדפוסים ,בפירוש רש"י
הרגיל .שאח מ אפילו הדה"מ הזה :אבל ברש"י
שב-שיטה מקובצת .-המודפס בתחתית הגיליק ,יש
ההר"מהזה .אלא ששםהלעז משעש :ו"-פ.

ראה לעיל מס'  .469חסר בכתב-היד היחיד .אבל
הלעז מובא בתוספות בשם רש-י.

ילקה

ספינה רוקדת

 2024מנחות פו.
בליציי"ר blecier
יאהלעיל מס'  .]88חסר בפירוש רש"יהרגיל ,אבל

לחבוט ,לטפח

נמצא בפירוש רש"י שכ"שיטה מקמצת" ,המודפס
כתחתית הגיליק.

דליות
 2025מנחות פו:
טרהלי"ש 11)51 treilesש])ן בפני-דליות
ראהלעיל טס' .653

 2026מנחות פז.
קייני"ש chienes

קמחים

כתמי עובש

ראה לעיל מס'  .458שם צווה אחרת של אותה מלה:
4eincsיאם כן אפשר גם פה לקרוא  .cheinesאו גם
שם לקרוא .jienes

נרות
מנורות

 2027מנחות פח:
קרוישול"ש croisols
ראה לעיל מס'  .135חסר בכתבי-היד ,וגם בפירוש

רש"י שב-שיסה מקובצת" .כל הסוגיה דנה בנרות,

 2030נזנחות צד:
קויי"ט cojet

תבנית

סירונת

ראהלעיל מס'  .343רש-ינותןכאן פרסיםמעניינים
על צורת הסירונת(ואפילו ציור) :היא מכונה "ספינה
רוקדת' .מפני שקרינה* חד והיא מרחשת על-פני
המים.

.

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

סניפק

 2031מנחות צד:
פורקי"ש forches

קלשונים

 2032מנחות צד:
צירקל"א cercle

מענל
מעגל ,גלגל ,קשת

 2033מנחות צו:
פלדישטו"ל faldestol

דולבקי

כיסא מתקפל
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 2034מנהות קא.

טייל"א

10]10

ירוק

תבלול (כתם בעין
ה מצ מצם את
הראייה)

ראהלעילמס' .675

נסמא

 2035מנחות קז.
פלט"א plate

מטיל

ראהלעיל מס' .1438

מחטטץ

 2036מנחות קז.
מוקיי"ר mochier

למחוט (נר)

ראהלעיל מס' .330

הלעזים

ג' ,כ"ג) רש"י משתמשבלעזזה בהוראת"להיכשל".
אבל לשם תרגום אותופישל "עף" כסו בפירוש
שלפנינו( .בלום-היים מביא ,בניגוד לשיטתו ,את
"נוקף" כמלה .שהלעז מסרט אותה ,בסקוס להביא
את "נוגף" .שהוא הסברו של כשא ,המקדים את
הלעז ,למלה התלמהית d~nPW

 2041חולין ח.
פוינ"ט point

 2042חולין ה:
אשפר"א aspre
ר'ב*נדהיסב' (ע' .)118-117
 2043חולין ח:

דקוריא

חבל ,חוט (שעליו
נתלו ציפדרים

 2044חולין ח:

פלנק"ש flancs

שחוטות)

 2038חולין ד.

 2039חולין ז:
(חבטינהו%חבט]
לנפות ,לזרות
וני"ר rvanerl waner
 2040חולין ז:

לץלפיל מס.,477 ,

 2045חולין ט.
מניי"ר manier

אלונתית

שיקף

ראהלעיל מס' .61

אצופי"ר י8ק890

קרום
קרום

בהוראת "תבלול .-כאן ,כמו בהופעתו הראשונה
(לעיל מס'  )19וכמו בשני הופעותיו האחרות
שבמסכת חולץ ,הוראתו "קסם"  -החוצץבץחלקים
פניסים שלהגוף.

המלה ,הכתובה גם  ,reI ,rcsנגזרת מהלטינית restis
(חבל ,חוט) .אך משפחת סלה זו יוחסה לפעמים
בטעות למשפחת המלה( retisרשת ,טלכודת).

פוישו"ן poison

קשה
מחוספס

טייל"א 0אם)
לעז זה משניע תכופות בהוראת "אריג" ובעיקר

חולין
 2037חלץ ד.
ריש"ט rest

מברז
נוקב

נונף

להיתקל ,לקבל מכה

ר' בלונדהיים כ' (ע'  .)5]-49כפירוש רש"י על
המקרא ,ירמיהו י"ג .ט"ז :תהילים צ"א ,י"ב; משלי

 2046חולין ט.
קרו"ט crot

כסלים
כסלים (השרירים
הפנימיים שלהירך

סמורלכליה)
ממשמש

למשמש ,לטפל בידיים
נקבים

חזר

מיוינית  .cryptaבצרפתית של היום ( 8]0))0מערה).
אולם היה נראה לי יותר למצוא כאן פועל כדברי
רש"י" :מנקר .לשק נקביס ,"...כלומר הוא רוצה
להסביר את הדה"מ "מנקר" ורק קושר אותו עם
המושג "נקבים" .ואם כך ,אולייש לזהות את המלה
עם צורה של הפועל  creverישבץ הוראותיו
"לנקוב") ,למשל ההווה נסתר ( criewetקרייוי"ט),
אבל הגרסאות נוטותיותרלפתרונו שלבלונדהיים.

חריטן

אוצר

 2047חולין יא.
פינדר"א kndre

פלי

לבקוע

הגרסה שבדפוסים פרטי"ר היא מלה אחרת ז~תאק,

שמשמעותהקרובה" :להפסיד".

2048

עצם_.

חולין יא.

הנק"א hanche

 2049חולין יב:
גלנ"ט glant

"
הא4
מוק

 2050חוליןיג.

כסמה

קוצונ"ש cogons

זיפיות

 2051חולין סו:
שרפ"א sarpe

תגליף

מגץ מזמרה

 2052חולין טו:

מגלקציר

ראהלעיל מס' .895

]ס1ע)]141

חרמש

~lcde

 2053חולין טו:
שיר"א sere
ראהלעיל מס' .808

2054

טור"ן תו"

טו:

תז10

מצירה
l

s

משור

מוכני

ציר (של כננת)

גועל

 2055חולין טו:
וי"ץ 111 wizי]
בורג
ברה"מ
:
"
י
נ
כ
ו
מ
ב
"
ף
י
ס
אחדמכתבי-הידטו
"ולשקיק
הוא ןטחאאם14ח" ,סכונה" בעברית של היום] והוא
סכץ של ביתיד [כנראה צ"ל :שביתיד] שלווהמוי
כטק גלגל שקורין ור"ן  h~slר"ץ] ונכנס בתוך
חקחאזצ"ל :הקתא]ויוצא ממטעלידיהגלגול".

 2056חולין טז:
לימק"א lesche
ראהלוניל מס' 773

 2057חקין טז:
קלי"ר )טום
ראהלעילמס' .956

 2058חולין טז:
מירידוי"ר זנ"60ז1תו

אלת  2059חוליןיז.
בלט בקונ"ש bacons

ראהלעיל מס' .912

פלציל"א

הלעזים

סימוכא דוגמא
~ריך (צמח)

 2060חולין ט:

נ15

דג
בהיר ,צלול
מראה

ראי

כתלי

חתיכות שומן חזיר
מסוכסכת
לסבך ,לבלבל

אינמישלי"ר ennaeskr
ת
ר
ו
צ
הפגימה היא
באן מדובר בסכק מגוסה :לפי

יגולהלהיות "אתרת" ,כלומרבעלתשניעוקצים ,או
רק "מסוכסכת" ,כלומר בעלת עוקץ אחד בלבד ,ואז
הסכק מסתבכת בבשרונכנסתלתוכו.

 2061חולין ט:
אטינביש"ט "1ץ8100

מחליש
סדק

זהו החלק הראשץ שלהפעולהבקריעת הבשר :הכשר
נתפסוכאילו נעשה דקבאותומקום .ר בלונדהתםב'
(ע' .)120-119
שרש"י טביאI ,
 rלפי הדrוגמאותe ,
e
מסהבר ,שגרס "מחשיל"ולא "מחליש" :ה"החשלה"
היא עבודת הנפח ,המחשיל את המתכת בסטיתו,
כלומרסדק אותהעלמנתלחוקה.

 2062חולין יז:
ארישט"א areste

ר ב14רהיסב' (ע' .)110

מאסאם
זיף (של שיבולת)

 2063חולין יז :דה"מ דמיא לסאסאה
אשפר"א aspre
מחוספס
ראהלעילמס' 2042

2064

חולין יח.

ארישטי"ר arester

ר' בלתדהיימב' (ע' 110ג

תחגור
להתעכב

אתר

154
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 2065חלץ יח:
הילם"א helme

הגתפ; לבלוטת-ר,וע-ס

קאטא
הנראית כקסתי

ם-

 2066חולץ יח :דה"פ בחחהש דכובצא
אטישו"ן aguison
חדזת
באהד סכסכי-היד קודאים אחרי הלל הקוהם (מס'

- :)2065ואוחושיפוענקראכונעשיפף.חקזדשפף
ימישו1-בהע"י .1שאנו אתמהס 1בכתומת (ה]:
ראשות משאים כיודות פדח-ם .אטיודבלי"זד.
ככיב-יד אחר קוראים" :ואווי שיפוע נקרא שפוע
כעכע כלומר שפיו חדוד אגול"ק  ]!1כלע"ז" .זה
טענכם את מה שכתבור בסס' .2065
ן
 2067חולין יח :דה"מ בחודא דכשעא
אגו"ד agud
חד

ראהלעילמס' 2066

חרסי

בלוטות

ראהלעיל מס'  .932מדוברכאןבכלהשתהתריס .בכל
הופע" הלעז ער עתה הוראתו היתה -כלחט,

האלק) .ואילו פה ולהלן הס' ,2098
בלתדם,-סי-
טרדתובליווחיאיברבגוף המפוגש הפרשה תקרא
כך על שם דמיונו לבלוט גם כעברית של הית).
בהסתמךעל הסקוטות האלה בתלמוח.

ז כה.
~ 2072ילי

2069

מבלק

דיקרוניי"ר " decharonicrרוע לגזרים
Ikiccitaro~inicrl

ן.י"".נ.
""4,

ר-ו ,רקימתבכל שאר המקופת.

עיקרי בתים

1
לע כ:
 2070תו
c
r
קרו"ט ot
חורים
מס'
ראה לעיל
6א).2
ה
ל
ו
כ
י
ת
ו
י
ה
ל
צורת רבים,
לסרות
תסרק
ה5-
,
ת
י
פ
ו
ס
ה
י
פ
כ
ו
נ
י
א
ר
ש
בעניץ )"8]8

,לעיל סס' 9(2י.

אקל
הפירה ,חלל

דצ"מ לשוף

אשפריל"א asprele
הצמח ירטש .כמו נייר זכוכית של העם ,להעביר
חספוס,ר בלוגדה-םב..ע'.)119-118

שבטבט (צמח)

 2073חולין כה.

אוח

* 207חולין כה:
לינו"א lime

שופיתן
פצירה

אמן"א anse

אומי ידית (של כלי)

2075
כה:
גרסוישיי"רgratuisier

ח"

רטליתו של לר

י
לגרוד ,גר
לרסק
(בפ1מפחה)

' .)*98

D

D

i

'

 2076חולין כה:
ניאי"ל neel
ראהלע מס

45נ.1

2077
כה:
מרטי ל martel

פסיש

כה:

דה"פ פרט לצופות

ח"

חסרבדפוסים.

י

2078

חולץ יט.

chevedure

מעל הקבה,

לכהיבבו.

 2068חולין יח:
גלנ"ץ glanz

 2071חלין כא.

קסדה קיבמיר"א

אבלרש-ימשתנחשבודשווזבמלה"קולסתי",מפני
שבאלחשה טתהדדת פססה למעלה כמו קולטיה,
שחמד

הלצדם

ח"

פו "10ח8

~orn

מץ שרט

-:7:ום:

חיגמ

0או) 2חולין כח.

עינא

 2081חולין בה.
פה"parche 8

לב8

ז

טייני"א tcinic

ראהלעיל מס'**.6

(שמתערער בךמים)

ש I e
g i e t Iערn

עור אדום

אתר

ח"

ל:
2082
פפשן
פילטרי"ד  feltredמספד ,פרענק כמו
שמודבקיםנימיועד

ח"

 2083חולץ לא.

מינצייזי"ש

תיפרמי

מקוצצות ,מרוסקות

mincie(ies

* 208חולץ לח:
איברי"ש ebres

יי.

הלצים

הצר בבד
סרעפת
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ארשתה

 2089חולין מב:

ערך

חנף"ל jSno1I

 2090חולין מב:
נחבסה
דימצייד"א  demaciedeהתמה ,כתחתה

שבדפוסים החשפעה מדגילה

וטרסה
(חתוכהלחתיכותדקות .ראהלעילמס' .)1217

deminciede

 2091חולין מב:
קרופ עב
טינפינ"א  tenpeneחלק מהצפק המכסה
את הכרס

לעיר מס .טנו  ,80פס' ~ 18*7הק
דא"
 .2!00בשני כתבי-יד הנרמה היא איבדיש ,עףש
b
(eפ-חצית
"רדאאותהאוליאיכרי-ש
l~patalא.
(מאיברי ושוףן) .ומאחר שהמלה אינה
כבדים-מוכרת ממקור אחר אלא מרש-י .מותר לששר,
שהןורוחב1י-שמייצגותבאסת-נחבא (קעית(hepari
והצורות בדלי-ת יחסת-סחשא .אשר ל $-הסופיהע
אולי היא תוספת לבחלה משאוג נחיתך למלים
הלסימות ב .85-ר' בלונדההםפ; (ע' )5*-53ומילוט
של לף).)*67 ~oa

כרס

צינפח"ל ו1סקח"ס המסס (החלק השלישי

מיוחדת של החלק
ה ר א ש 1ן בקיבת
מעלי-הגירה)

 2085חולין מב.

סי

ראהלעיל מס' .160

כרס
 2086חולין מב.
בטן (כאן בהוראה
פנצ"א pance
מיוחדת של החלק
ה ר א שדן בקיבת
מעלי-הגירה)
 2087חולין מב.
נץ
אישפרףי"ר  lesparvierl esparwierנץ
אח8טף"ר ostoir

.2092

 2092חולין מב:
פנצ"א pance
בטן (כאן בהוראה

המפס

בקיבת מעלי-הגירה)

 2088חולין מב.

המלה וסדרת מהסילונים .אפשר לשער .שמקורה
ו
סאפ~ -סתוםs,להסעיר) כמI
 dהפרנקי e
מבהצגרזפרתי
ית שלהיום ( 50 tapirלהיחבא) tapinois ,מם
(בחשאי) ,או מדומהו הגוחן  -שמטגן tampon
(סעפה)  -או אוליסדיעית (tympanonתוף).כי
העש הזה בעל צורה דומה לתוף .ראה להק מס'

נס
נץ גדול

בצרפתית שלהיום00] :ח .8גרסתהערי.8 :

לפח"

בכתב-יד אחד יש לפנינו הסלה האהשלקית אשטו"ר
 .astorרמילונו של לר,מס' .)786

לף במילונו ומס'  1786גורס  panceגם במקום
tcnpcneולעיל מס' !,)209לפי אחדמכחדי-היד.

 2093חולין מג.
ריטריי'.ט retreit
Iretraitl

גפדא
מתכוץ (אח מקווץ)

 2094חולין מג:
ריידי"ש reides

מתקשה
קשה ,נוקווה

צורה המסתיימת נ ,5-כפי שראינו פה חשם ,אינה
בהכרח צורת ויכף ,אולם היה סביר יותר למצוא
.iasprc .tenvc
צורהבלי,.5כמו
r
e
l
~

 2095חולין מג:

ריטריי"ט rctrcit

ן 84ט]8ן

כפץ

מתכווץ (או :מ~ווץ)

'
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 2096חולין מה.
שולדי"ר solder

ולילין
חליפ

להידבק ,להיצמד,
להיסתם

ר במובניםשוניםלעיל מס' .1907 .1356 ,169 ,113
יתכן .שהיתה כאן מתחילההטלית ש"י (seולדבק)
"אתעצמו").

 2097חולין מה.
פורציל"א forcele

צלעות
קלשך הצלעות

 2098חולין מה:
גלנ"ץ glanz

פולץ

הוא ההתפלגות של שתי הצלעות הראשונות
במשסעות קרובה ,אםלאשווה,לעיל מס' .)680

(ד'

הלעזים
 2102חולין מו:
פלומ"א סחזט1ק
ראהלעיל מס' .372

 2103חולין מו:
קוני"א conje

גדפא
גוצה

טשיכלהא
גיגית

(conchesלעיל מס' )1*09
המלה מופיעה גם בצורה
~congeI
בהוראה ק14בה של "בורות ,שקעים (באדמה)" .ר
שםעל מוצאה המשוער.

 2104חולין מו:
רימץ"ש reides

מתקשה
קשה ,נוקשה

ראהלעיל מס' *.209

בלוטות

ראהלעיל מס'  932ומס'  ,2068אלא שכאןלא מדובר
בבלוטת-התריס .אלא כפי הנראה ביתרת-המוח.

 2099חולין מה:

קוליד"א מצייד"א

טרשה

מכה מונחתת

colc~c maciede
כוונת רש"י לא ברורה .בכתב-יד אחד לפחות
ובדפוסים ,רק המלה השנייה מופיעה והוראתה
"מוכית" ומדובר על איש הטטיח ראשו ,כנגד הכותל
או כדומה ,וגולגולתו "מוכית") .קשה להבין ,מה
מוסיפה המלה הראשונה (מלשון " colצוואר",
ומובנה הסקורי "סכה על הצוואר" אבל אחר כך
"מכה" סתם) .גלונדהיםמטילפסיק בץ שחיהמלים
כאילו הן שמות נוזפים ,אך אף זה אינו פותר את
הבעיה.

 2105חולין מו:
שנקטירוד"א sancterude
ראהלעיל מס' .682

 2106חול,ן מו:
קרושטי"ש crostes
 2107חולין מו:
מלנ"ץ malanz

 2100חולין סו.
איברי"ש ebres
כמו לעיל ימס 4" )2084 ,באותם שני כתבי-היד
הגרסה איבד"שזקרי :איבדי"ש)  .eMesר' שם.

 2101תבלין מו.
טינב"א tenve

מי "יד
דק ,רזה

גילתי

גלדים (בעור,
אחרי פצעים)

מכות
פצעים

ראהלעיל מס' .5

 2108חדלין מו:
טיי"ש tajes
 2109חולין מו:

יותרת הכבד
סרעפת

האהמה
רווית דם

גלייר"א lglairel gleire
 2110חולין מז:
לזו"ר lazur

אוסמי
כתמים
משקה ...עב
ליחה
כוחלא
תכלת

בצרפתית של היום  .arurהלמ"ד קיימת במקור
הפרסי ושם של אבן טובה) .שהגיע לאירופה דרך
הערבית .אולם בכל השפות הרומניות נחשבה ה1-
לסימןהיידוע והושמטה.

שנלין

אוצר
 2111חולין מז:
שנקטירוד"א sancterude

אדומה
רווית דם

הלעזים

 2116חולין מז:
פלומי"ר ,טחז]0ק

ראהלעיל מס' 2ח.6

 2112חולין מז:
קרוא"ה croe
או קרו"יי)0ט

דה"מ ככשותא

כרכום (קורסם?)

חסר ברסוסינו .אבל מצף בכל כהבי-היד ובדפוס
סונצינו ,אחרי המלים "ולא כעשבים" - .הצורות
 croeו-סיט הן חריגות לעומת הצורה המקובלת
08יט,המופיעה באחד-עשרמקומותבפירוש התלמוד
של רש'.י ופעם אחת סאת הרשב"ם .ובמקום אחר
אפשרלקרוא גםי,0ט.בספק.בשניכתבי-יד).וישגם
הצורה קר"ו )0ט ) 643 'DDועודו .אולם ר' גם להלן
מס' .2114

 2113חולין מז:
הומלו"ן חסות!60
ראהלעיל מס' .370

כשותא
כשות

דה"מ ככשותא

 2114חולין מז:
קרו"ג )708
או קרו"יי)0ט
ראה לעיל מס'  .21]2אך יש לצין גם את הקושי

כרכום (קורטם?)

בפירוש רה"י ,האומר ,שהצבע הירוק הנדק ,וההוא
סימן לטרפות ,הוא "לא כעשביםקרו"י כלע"ז אלא
כמראה כשותא ...או כמראה מוריקא כרמם ...וכל
סרתה קררג נקראירוק" .סבאןיוצא ,שצבע הקרו"ג
הס דוגמה כללית של כל הצבעים הירוקים (סימא),
חתוכו קימים שני גוני צבעים ,זה של הקח"י -
שאינו סימן לטרפות  -תה של "סוריקא כרכום"
שהואכןסימן לטרפות .והרי "מוריקא כרכום" הוא
גםכן קרו"ג,ר' למשללעיל מס' "1 391כורכמא"]
וטס'  1294ועוד "1מוריקא"]) .מכאן יש להסיק,
שכפי הנראה  crogהוא סוג של צמחים ובתוכםקים
הזן )08 orientetט ",מוריקא") והזן  ,croiט0זם.
שצבעםשונה.

מוטלא
 2115חולין מז:
קויטור"א  cuitureכווייה (פצע מזוהם)

157

קומא
לכסות ,למשוח
בעופרת

ראהלעיל מס' .),06

 2117חולין מז:

טיי"ש בלניי"יש

שורייקיחיוורי

כתמים לבנים

taJcs blanjcs
בדפוסים רק" :סיי"ש בלע"ז" .כנראה סעו
המעתיקים לפום ריהטא וקראו בלע"ז במקום
בלניי"ש.
2118

חולין

מח.

מדרי"ץ ~madri

 2119חולין מח.
מלנ"ץ malanz

שלפוחית

ךסם

צמחתן
פצעים

ראהלעיל מס' .5

התליע
 2120הדלין מח.
תולעים (?)
רולב"ש ] ] -
חסר בדפוסים ,ונו'צף רק בכתב-יד אחד בזה הלשק:
"צמחין .מלנ"ל לעיל מס'  )2119סביבותהתליע
,ו-
הכבד רולב"ש בלע"ז ."...המלה .שרפ"י מפרש
אותה בלעז זה ,היא פועל ,אך הסלה הצרפתית חיא
בהכרח שם עצם .לא מצאנו שום מלה מתאימה,כי
אם העשרה רחוקה :שם אעצםהגרמני ( Milkעקרית
או קרצית) ,ששימש אח היהתים באשכנז המערבית
לציץ החרקים הבטתי-נראיט כמעט .שחיבים לסלוח
מהם את חומרי המאכל ואםכך.יש לקרוא את הלעז
_(milves
אולם ר'לויבסילונו(מס' ,323
מילבי"ש
שםציון למאמרו) מביא את המלה  dolveכמשמעות
"תולעת הנמצאת בכבדו של כבש הסובל מכחישות
מימית" .ואם כן אפשר לקרוא אח הלעז שלח
דולבי"ש  .dolvesבנירות עזבונו שלבלונדינים גם
הוא מביא בעניין '1ה מלה ,שפירושה "תולעי-מעתם
מסוגים שונים" .אכלבלילציין אח הצורה המדרקח
של המלה הצרפתית.

י

 2121חולין (מח.

טינב"א טיחט)

חלי87
דק ,חריף
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!ץך*

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

 2122חולץ מח.
מלנ"ל malanz

צמחץ
פצעים

 2123חולין מח:
ריידי"ש reides
ראהלעילמס' .2094

קשה
קשה ,נוקשה

 2124חולין מח:

שתא

ראהלעילמס' .5

אינטריי"ל

שומן מעיים

IcnirailI entreil

 2125חולין מח:

(חודה%חוד]

 2126חולין מט.

כרס

פוינט"א pointe

פנצ"א pance

חוד

בטן (כאן בהוראה
מיוחדת של החלק
ה ר א ש 1ן בקיבת
מעלי-הגירה)

 2127חולין מט .עובי  waהכוסות
דובלו"ן  doblonפימה ,קפל של שומן
ראהלעיל טס' .162

 2128חמין מט:

טייל"א teile

חלב ששעל הקרב
קרום

ההלן (מס' )2235הכוונה
לקרום שומני ,שבכותלי הבטן ,שהוא אסורלאכילה
(תקראר' .כ-ב-כ"ה).

 2129הולין מט:
טבחיא"ה tababie

ראהלעיל מס' .95

הלעדם

אמצע הקשת
 2130חולין נ.
פזצט"א festeן] שיא (המקום המרוחק
ביותר מהמיתר בקשת,
שצורת הקיבה מהווית)

לא פענחו בלתדהחם .פהרתי הולם אח ההסברחול
רש"י ואת גרסת הדפוסים ואחדתכתבי-היד .בכהב-
היד השני ,שבו הלעז מצף (כשלחכה הוא חסר),
לקרוא  rorceaכלומר
הגרסה סורציט"א"1 ,ש
מזלגבהוראתמקוםההתפלגותשלעקומתהקשת.

אחי

 2131הוליןנ.
גלחר"א Iglairel gleire

ליח"

 2132חולין נ.
טבחיא"ה tabahie
ראהלעילמס' .95

חלהח~ת
פי-הטבעת

 2133חולין נ.
הנקי"ש hanches

עצמות האליה

 2134חולין נ:

קרישטני"א בודי"ל

מותנתם

מניאריבי

מעיעיוור

crestanje bodel
][crestang~ bodel
המלה (bodelסעי) קשורה עם (bedaineכרס)ועם
( boudinסעי מסולא) בצרפהיח של העם 1יכול
להיות ,שכל הסלים האלה נגזרותמהעידית -בסד
(דרך הערבית?) crestanje .הוא משתה מלשה
( crEteפסגה ,רכס) .ובנן" :הסעי המשצד ,לפי
צורת האיבר הזה .ר' מילונו של לף (מס' ,)591
הגורס  (cresthnie?) crestanieבכ" אחד קוראים
בחץ"ל קרישטנתא ).)6068 crestanje

 2135הולין נ:

בודי"ל שציליי"ר

] sacelierט%1א]

כרכשא
פי-הטבעת

זהרקאדמעייא

שיא דיגי
מעיעיוור

סורח אחרלאותואיברכמו במס' *.213לגבי tbodet
ר שם sacelier .הוא תואר דהום -של שקיות",

כלומר -מעי של שקיות" ,גם זה תיאורהמעיהעיוור
לסיצורתו .ר'מילונושללוי(מס' .)591

ושרלין

אוצר
 2136חולין נ:

סניאריבי

הלעזים

159

הרשב"ם .יש ספק רב .אם הלעז שם אינו הוספה
ל מס' ?. lb
מאוחרת .ראהלעי

בטן (כאן בהוראה
מיוחדת של החלק
ה ר א שון בקיבת
מעלי-הגירה)

קרם

בכהבי-היד כתוב "הפנצ"א"כיידועעברי.זהו פירוש
שונה לאותו ביטוי תלמודי .כששני הלעזים הקודמים
1מס' 12] (5-2134היומונחיםשוניםלאותוענין.

את צורת הפועל ,כי אם למסור את שם הפועלבלבד.
ואמנם לפחות בכתב-יד אחד כתוב קרושטי"ר

פנצ"א pance

הוגלד

 2141חולין נא.
קרושט"א crosta
פענוח זה של הלעזמסליא.כי רש"יאינונוהגלהביא

.croster

 2137חולין נ:
אישטומ"ק vstomac
Icstonlaqucl

איסתומכא

פי הקיבה (?)

על כתיב הלעז שבסקורות אי-אפשרלסמוך.כיברור

הוא ,שהושפע מכתיב המלה הארמית המתפושת,
שהיא בדיוק אותה מלה יוונית ,אשר הושאלה גם
בארמית גם בשפות רומניות .עם זאתאולי מציאות
הכ"ף בכל הגרסאות שלסנינו 1איססומכ"א וכיו-ב)
מורה על שימוש נדיר של כ"ף ל"עתיק של ( 9ר

הלעזים בפירוש על איוב של ר יוסף קרא) .דברי
רפ"י" :אני שמעתי איססומכ"א ואיני יודע מהו"
מצביעים על תפקיד הדמיק המילוני בין המלה
הסתפדשת זכין הלע"ז .כפי שכבר ראינז נסה
מעמים .בצרפתית של היום פירוש estomacקיבה.
אבל המקורהיווני פירושו "פתח (של הקיבה או של
איבר אחר)"  stomachos -מלשק (stomaמה).

 2138חולין נ:
טינפינ"א tenpene

קרום עב

חלק מהצפק
המכסה את הכרס

ראהלעיל מס' .2091

 2139חולק נ:
פנצ"א pance

כרס

בטן (כאן בהוראה
מיוחדת של החלק
ה ר א ש  71בקיבת
מעלי-הגירה)

עובי בית הכופות
 2140חולין נ:
דובלו"ן  doblonפימה ,כפל של שומן
מצר רק ברי"ף ,בציטוט שלסוגיינתו המופיע אצלו
בב"ב סו ,:בתוך מירוש "רש"י" ,שהוא באמת סאת

שיגרונם

 2142חולין נא.
קרנפ"א פקחתן)
ראהלעיל מס'

עווית ,התכווצות

שרירים

.1327

(גניחותיהעגביחות]

 2143חולין נא:
פליינדרי"ש pleinares
plaindreslן

התייפחויות,
גניחות

חבוט
 2144חולין נא:
מוכה ([פשתן] נפוט)
בטו"ד batud
ר'כלונדהיים ב' וע'),26ומילונו של לף (מס' .)155

בפיץ

 2145חולין נא:
אישקו"ש  escosמנוער ((פשתן] מנוקה)
ראהלעיל מס' 5ח.15

 2146חולין נא:
פופידי"ש popedes
ראהלעי
ל מס' .1476

וניזרי

אגודות פשתן

 2147חולין נא:

תישחתא
טיליה (עץ)

 2148חולין נא:
פישלי"שfisles

טפוף

טי"ל ]]1

ערוך באופן רפה,

ללא צפיפות

ראה לעיל מס'  .1966בהוראה שונה בטקצת .חסר
בדפוסים.

160

ולדלין

אוצר

 2149חולין נב.
תיבנא
אישטריי"ם  estreimקש (בעיקר המשמש
 eלמרבץ sהבהמות)t
l
ראהלעיל מס' א.:2

חימצי

 2150אולין נב.
פישיל"ש pesels

אפונות

יש מקום להעיר על דמינן האותיות העבריות עם
האותיות של פיישול"ש
ולעיל מס' .)531
~cisols
שפירושו שעועית .ר' כלונדהיים ב' וע' .)165- ]64

] 215חולין נב.
צידרי"ש cedres

העברית של היוםיא

היפצי

המצות
התייחסה להבחנה של רשיי

באן ,נקבעה את השם חמצה ל,cedrc-לטינית,clcer :

צרסתית של ימינו.

cillcilc

גוטק) דווקא .כי לפי

רש"י אפרות הן -חימצי, -ר' לעיל מס'  .)2150ר'

בלונדהיים כ',ע'

.1]41-137

 2152חולין נב.
גלו"ד glud

 2156חולין נג:
שנקטירו"ד sancterud

Isancterud'l1

ראהלעילמס' .689

מדרי"ץ madriz
r

a

 2159חולין נד:
הנק"א hanche

 mעצם חIא*א

i

מותן

זפק

 2160חולין נו:
יב"א jabe

זפק

חסרבדפוסים

.

(כנפיה%פנפים]

 2161חולין נו:
פלומי"ש plumes
ראהלעיל מס' .372

נרזות

נוצה
פלומה

 2162חולין נו:
מולש"א molse

 2163חולין נז.
פוינטור"א pointure

ניקוב

ניקוד ,נימור,
נימחק

נאבסה

צומת הכבדץ

נמריא

סמור,ןיק

(סחופיה%סחוף]
כף-רגל

האדים

רוף-דם

וכן להק  ,)2458 'ODמשסעותהמלה" :דקירה".

 2164חולין נז.
אישטרהנ"ט estreint
ראה לעיל מס'  .638לפי הגרסה שבכמה כתבי-יד
ובדפוסים אפשר לקרוא אישסריינט"א estreinte
לראותבזה שם-עצם(צימוק,צמיתה).

יצטק

בפא דיכא

עצם השכם

שיחלא

 2165חולין נח.

הטלה (של ביצים)

פושט"א poste

בקא
יתחר

מ 216חולין נח:

צינציל"א cincele

 2167חולין נח:

ראהלעיל מס' .682

 2157חולין נד.
אישפלדו"ן espaldon

 2158חלק נד.

דבוק
דבק חזק

ראהלעיל מס' .2090

 2155חולין נב:
פוט"א pote

אם

הם

בהופעותיה הקודמות (לעיל מס' ,1813 ,1723 ,1147

 2153חולין נב.
דימצייד"א  demaciedeהלומה ,כתחתה
 2154חולין נב:
מרטרינ"א martrine

הלעזים

אינשלביי"ר

ensalvajir
lensalvagirl

רמלתי

אימרא

להתפרע ,להתנהג
ב פ ר אד ת ,להיות
ברוגז

של לף(מס' .)420

וברלין

אוצר

קורנס

 2168חולין נח:
מרטי"ל martel

הלעדם

פפרפלוח
שסועות,מפוצלות

 2178חולץ נט:

פטיש פויקיידי"ש
forchiedes

 2169חולץ נח:
סנ*א דעו*
עיוור  2179חולין נט:
קרישטני"א בודי"ל
י
ע
מ
esteie
 wא"ססינבו"ק nboc
crestanje f
t
lestainbocl
11סIcrestange 606
ראה לעיל מס' * .213כאן הסדרהפיך ברוב כה"י ראהלעילטס'**.9
(כורי-לקרישותי-א .(bodelcrestanje

חויתית

 2170חולץ נח:
לזר"א lazre
ראהלעילמס' .*65

חלתית
חוטא

 2171חולין נח:
טור"א tore

אקוניטת
י-
סק
רנ
או
ח'ח
)
הדוב(צמ

 2!72חולין נט.

מרירתך
אקוניטון ,חונק-
הדוב (צמה ארסי)

 2173חולין נט.
איו4קלפחשו"ן

קדחת
התחממות (כלומר:
חום ,קדחת)

 2174חולין נט.
קפריי"ר caprier

צלף

טור"א tore

eschalfeison
leschalfaisonl

ראהלעיל מס' .389

 2175חולין נט.
יינציבי"ש jencives

 2176חלין נט.

הלס"א hanche

 2177חקין נט:

161

קרינת"-ש crenedes
ר,ספוגו של לף (מס' .)256

שיח4-לף

חנפיו
חניכיים
עוקץ
מותו
חרוקות
משוננות

2180

ח"

שבי

אקחיטלl-סלע

קידש

נט:

יחמור

דיי"ן ! deinח)68ן

סכיהן שהקרש (אולי מיוומת " .kerasקרן") הוא,

לפי סוגיתם ,בעל קרן אחת ,היד מצפים לקחא
אצל רש-י -( unicorneחדקרן") ,חיה אגדית,
שביסי-הנינים היז טאמידם נקיומה .אבל רש"י
נוקב בשם שלחיהמציה ,שהיא בעלתשתיקרנים...

 2181חולין ס.

'

דישבולטויר"ש

טסתוריתא

מסתורית (מתקן
להתרת פקעות)

desvoltoirs
ר להלן מס'  .2183ען כמילונו של לף (מס' .)786
לף דהה בגרסה החריגה של אחד מכתבי-היד את

הטלה הספל"א  haspleובאותה משמעות ,הישאלה

בצרפתית עתיקה מהגרמנית  .(Haspelגם כאן ה5-

הסטיתהיאכפי הנראהסימןליחידביחסהנושא (ר

לעיל טס' .)932

 2182חולין ס.

אישקניא"ש

)
esciniesןIescagnesI

דבללי

פקעות

בצרפתית חדישה  .icagneסקור המלה לא בחר,
אולי מ"קנה" )cannaבלטינית),כיהמתקניםלהתיר

פקעות היו 8,9יים מקנים ,או מלטינית טאוחרת
(scamniumספסל).גםכןעל שםמתקןההתרה.

 2183חולין ס.
סתרדוללי
דישבוידיי"ר לסתור ,להתיר פקעות
desvuidier
למרות שהיה מתקבל על הדעת למצוא אצל רש-י
(לעיל
מלים מקבילות ל-מסתוריתא-
-%סתר .-יש בין שני הלעזים האלה ,הקרובים
סם' )2181

162

ולילין

אוצר

הלעזים

באותיותיהט ,הבדלים (הסי"ת מצףה בכלהגירסאות  2191חולין סג.
של מס' 1א 21ולא אף באחת מגרסאות מס'  ,)2183פאו"ן שלוי"א
שאינם טאפשריםלייחסלהן מוצא משותף .הראשק

הוא מלשון , voltrerלסובב) והשני מלשת vuide
(ריק).

נליסשרי
קזזת

* 218חולין נ):
בירשידו"ר bersedor

איי

מאותו מתא כמו (berceauעריסה),כיהיולהם
מטרות שלנמי .שמעשה קליעתן כקליעת העריסות.
ר' בלונרהיים כ' (ע' 27-(26נ) .המתעדלדעהזו .ור
אח הזמונים הביביליזגרפהם במילונו של לף (מס'
.)106

 2185חולין ס:
קרנפ"א cranpe

עהת
עווית ,התכווצות

שרירים

ראהלעיל מס' .1327

 2186חולין סב.

זרזיר

אישטורני"ל estornel

זרזיר

ארונדיל"א arondele

סבונית
סנונית

 2187חולין סב.
ראהלעיל מס' .292

2188

קוא"ה

חולין סב.
00ת)

עורבים

קאק

עוף הדומה לזרזיר ~ choucasבצרטתית של היום).
ואולם .במקורות צרפתיים אחרים מימי-הביניים,
השם 00ה 0מזוהה עם ( chouet(eכוס .תנשמת .ר'
לעילמס'

.)2]8

 2189הדלין סב.
אישגרטיניי"ר

מסרט

לסרוס

lesgratignicrl csgratinicr
 2190חולין סב:
אורטיא"ש orties

חלפי

סרפדים

salwaje

ה80ק

 salvagelח0פק,

רוכיפת

טווס-בר (תרנגול-
בר,חישה קטנה?)

ראהלעילמס.635 .

 2192חולין סג.

באות שבסופות
כוס (עוף לילי)

ן סג.
 2193הילי
טלפ"א talpe

באות שבשרצים

צואיט"א

~uete
ראהלעיל מס'א.21

ראהלעיל מס'

חפרפרת

. 74

 2194חולין סג.
צואיט"א

קיפוף
כוס (עוף לילי)

~uete
 2195חולין סג.
קלב"א שורי"ץ chalve soriz
ראהלעיל מס' .843

 2196חולין סג.
טלפ"א talpe

קיפוף

עטלף

קיפוף

חפרפרת

ראהלעיל מס' ,74

 2197חולין סג.
טלפ"א talpe

קורפדאי
חפרפרת

ראהלעיל מס' .74

 2198חולין סג.

נץ

אישפרויי"ר  lesparvierl esparwierנץ
 2199חולין סד.
פילוט"א רודונט"א
)0חסט0ן pclote
התואר חסר בדפוסים,

 2200חולין סד.
פל"ט )8וק

כדור
כדור עגול

כד
שטוח

בדפוסים כתבו בטעות פלוט"א 1טתוך השפעת הלעז
הקודם ,מס' ע9נ .)2בשני כתבי-יד מתוך ארבעה
הגרסההיא פל-ץ .plazאותהסלהביחסהשונה.

הדלין

אוצר

הלעזים

163

דה"ם כרכוהשיב
"לבת  2210חולץ ע.
קבלנת
חלבת (הביצה) הדיל"א lvedillel wedile
.627
ת"לעלמי
חלטק  2211חלץ עו .דה"מ צומתאגידין
עצם העקב (?)
חלמק (הביצה) צינקרו"ן cencron

 2201חולין סד
אלבו"ם album
האהלעילמס' .1880

 2202חולין סד.

ממו"ל moiot

כפי הנראה שיבחש של הלפימת  ,cakaneumאף-

ראהלעילמס' .1881

טרופוה

 2203חולין סד.
מוכות ([ביצים] טרופות)
בטהי"ש
batudes
חסרבדפוסים .ראהלעיל מס' .2144

יאה

 2204חולין סו.

 2205חולין סז:
קוצונ"ש co~ons

הזק

זיפיות

כדיסק

 2206חולין סז:
צידר"א cedre
ראהלעיל מס' .2151לפי הדה"מולפי כמה מקורות
מוטבלגרוס ,כמולעיל.צידרי"ש.cedres

חמצה

 2207חולין סז:

דרני

גרביילי"ש  garbeilesזחלי זבוב-הסוסים

'

Igarbeillesl

חיפושית
חיפושית

דם

 2213חולין עו:
קליר"ש clers
ראהלעיל טס' .956

בהירים ,צלולים

חיץ

נפציע

2214
עו:
קרפי"רcharpir

לפורר(סיב או
אריג לחוטיו)

כאן :לפורר חוסכפוללשנימרכיביו .ראהלעיל מס'
.130

 2215חולין עז:

קונטריפיי"ט
contrefeit

ן
IcontrefaitI

המלהניירהומקורהמפוקפק.

 2208חולין סז:
א"4קרבו"ט escharbot

 2212חולץ עו .דה"ם דפרצי שבח*
עצם העקב (?)
צינקרו"ן cencron
לעילמס' .2211

סולהנ*ת
טונה

טונינ"א tonine

על-פי שמצף בצרסתית שלימי-הביניםגםגלגולה
המבעי .caucain

 2216חולין פרן

א"שטורדישו"ן

נדמה

בעלגוף משונה ,בעל

תכונות חריגות

א"שתומא

עילפק,הלם,מבוכה

ראהלעיל מס' .549

 2209חולץ סז:

צינפח"ש
lcenpiesl

1~8קמס0

נדל
נדל ,סרבה-רגלים
(מלה במלה :מאה
רגלחט)

חסר בדפוסים ובכמה כהבי-יד ,וספק ,אט הוא מאח
רש"י.

 2217חולין פה:
טייני"א [teigne] teinie

וכניבא

?ש

 2218חולין פו.
רוחות
אישטרוביי"ל  estrobeilמערבולת רוחות

או

הוללן

אתר

הגחנה ,שלא מגזבר ברוחות סתם ,אלא בריקוח
סערה .הגרסההמקחנלתהיאestorbeilא"שטורבח"ל
(כךגם באחדמכתבי-היד) .אבלבלונדהיט קבעלפי
הרוב שלפמנו הטלהכחילופיאותיות .רמילונושל
לף(מס'*.)77

 2227חיץ

הלעדם
צ:

חשתכם ריבוא
נרבת (עיר

נרבונ"א Narbone

בדרום-צרפת)

רק בכתב-יד אחד קורסים..." :ויאוה ,נערות

 2219חולין פח.
ארישט"א areste

מעורת

פסקת של פשתן

ראהלנילמס'*.16

העוסקות בהלימודבני נרבוג"א"".שלהמח.שההיא
חשפת מאוחרת של אחדהסעתיקיס ,שרצהלהצביע

על תעש-תהאריגיםבאותהעיר.

נושה
זרמך  2228חולץ צ:
 2220חולי פח:
טז orpimentצבע צהוב ,זרתך שחספיציי"ר  wspecierלחשוד ,לשער
אורפימינ"
ראהלעילסס' " .355זרגיך" .הואהארסו ,וwsenic-
בצרפתיתשלהיוםהםסלהאחת.

 2221הולין פט.
אפרכסת
,
ת
ס
כ
ר
פ
א
t
r
טרימףא"ה emuie
משפך
(שדרכומכניסים חומר

 2229חולין צא:
וני"ר Ivanerl waner

חרה
לנפות ,לזרות

 2230חולין צב.
קנוקנות
לריחיים וכדומה) ידילי"ש  lvedillesI wedilesקנוקנות
ראהלעילטס' .627

 2222חולין פט:
כף
פולפ"א  polpeהבשר מועל עצם הירך
 2223חולין צ.

א"שקלטי"ר esclater

פוקעץ
להתפוצץ

מדהר בחלקים מגוף הקרכן ,שנפרדו מסגו .לפי
כסה מכתבי-יד והדפוסים .יתכן ,שיש
גרסא"
(מתסוצץ).
לקרוא אישקלסנ-סesclatant

 2224חולין צ:
והבקע
צ"וטורני"ר  estornerלהתהפך ,להזדעזע

 2225חולץ צ:
טרייל"א ltreillel treile
ראהלעילמס' .653

 2226חולין צ:
ליצי"ש 10*8ו
ראהלעיל מס' .272

גפן
גפן-דליות

נירץ

נירים

כפלים

 2231חוליןצג.
פלנק"ש flancs

כסלים

(השריריםהפנימיים
שלהירך סמוךלכליה)

רלעזמופרע רק כאחדמכתבי-וידבסוף דה"מ -מלב
שהבשר חופה אותו" ,כדלקמן" :והטובע לא הפסטר.
כסלים פלנק"ש בלע[ז]" .והוא בא כנראה להסביר
את המלה -כסלים" שבתחילת הפירוש (ברפוסים;
בשורה הדוחה).עין לעץ מס' .1477

 2232חולין צג.
קרב
פנצ"א pance
בטן (כאן בהוראה
מיוחדת של החלק
ה ר א שדן בקיבת

מעלי-הגירה)

בתחלת דה-מ -האי תרבא דתותי מתניי ,כתוב
באחד מכתבי-היד נותיר ,שכל הלעדם העורפים
מצףיסבאותוכתב-יד)- :קרב פנצ"א".

שדלין

אוצר

מתנדם

חלק הבטן שבאיזור
ה כ לי  1ת מימין
ומשמאל

קרב

בטן (כאן בהוראה
מיוחדת של החלק
ה ר א ש 1ן בקיבת
מעלי-הגירה)

ראהלעיל מס'  .]61הלעז מצףברובכתבי-הידכר"ה
"המסםוכיח הכשות .-אחרי הסלים "בסוף הקרב",
וחסרבכהבי-ידאחריםובדפוסים.

באחד חולין צג.הלב המכסח את הקרב
טייל"א teile
קרום
ראהלעילמס' 1 2043מס' .2128

 2236חולין צג.
הנק"א hanche

aw
מותן

הלעז לא בא לתרגם את המלה "עצם" אלא
להשלימה" :עצם ]מסימת] שקורץ וכלועזית]
הנק"א".

 2237חולין צג.
רשש המתן
ק
ל
ח
לונבי"ל lonbel
הבטן שבאיזור
ה כ לי ו ת מימין
ומשמאל

 2238חולין צג.

אינטריי"ל entr~il

'1מזיחתן

כנהק

שומן המעיים

גל העניץ ,הסלה הטוסברת והלעז ,חסר במחצית
כתבי-הידובדפוסים ,וכנראההוא תחפתשאוסרת.
2239

חוליןצג.

פלנק"ש

ק**

88805

טס' .)*71

כפלי

כסלים

(השריריםהפנימיים
שלהירך סמוךלכליה)

הלעזים

עוקץ
מותן

 2240חולין צג
הנק"א hanche
2241

165

חולין צג

שנקטירו"ד sancterud
Isancterud'I
ראהלעיל מס' .682

אסמיק

רווי-דם

מצמת צמית
9צשק

 2242חולין צג:
א"סטרתנ"ט estreint
ראהלעיל טס'  .638כוונת רש"ילהסביר ,ששיטהזו
של צליה מצמקת את הבשר .והדס נשאר צרור
כהום.

 2243חולין צג:

רידונדי"ל

redondet

קהילת

עצם-הירך (המשמעות
המקורית :חפץעגול)

נאחד שנהבי-היד קוראים .במקום הפירוש על
"פנימי" המצף ברפשים ,פירוש אחר כילקסן:
פגמי ,סמוך לעצם קולית שקורץ דורדהי-ל בצדהכשר ],1פולפרי"ץ],ן .-ףשלהניח,שהלעז הראשך
הואשיבוש שלרידונדי"ל.

 2244חולין צג:
פולפטץ"ץ polpe~iz

(צד) הכשר
חלקמןהגוף,
שהוא מלא בשר

ר ההערה דלעיל ,מס'  .)2243נראה ,ושריר לגרוס
"בצד הבשר" .יש מקום לחשוב ,שאץלפנינו תואר
השם ,כפי שבלונרהיים סובר לכאורה ) .chaNuסלא
בשר) ,אלא שם-עצם ,חלק בשרי של הגוף) ,כסו
,apendiz .parlediz

 22*5חולין צה.
מיישילי"ש meiseles

ן]nlaiselesI

 2246חולין צה:
פור"ט !עסק

מקולם

אטליזים

נמל
נמל

הסלה הארמית שבתלמוד הלא -פרתתא" ,היתכן.
שרש"י רעהלהצביעעלקרבתהאותיות.

166

ולולין

אוצר

חרהץ
חבל ,חוס

 2247חולין צה:
ריש"ט rest
ראהלעיל מס' .2037

כרכשא
פי-הטבעת

- 2248חולין צה:

טבחיא"ה tabahie
ראהלעילמס' .95

ק*בורא
פקעת(של חוט)

 2249חולין צה:
לימההיי"לlemoisel
llemoissell

מפעפע
 2250חולין צז.
טריש8...)?( )?(...סז) 1ן חורר ,מחלחל

אפשר לצרף לעז זה לסס'  1026של בלונדינים:
טרישסריש-ט ( trcstrcstר' למשל עשר מס' .)608

אבל כנראה היו גרסאות כהבי-הידבעיני בלונדהים
יותר מדאי רחוקות ממלהזו .והתחשב בקיום מלים
רבות המתחילות בקדומת

tres-

("כתי").

לף

במילתו 1סס'  )786מציע טרישפשי"ר trespasser
1לעבור הלאה),לפי אחתהגרסאות.

כבש

 2251חולין צז:
שולציי"ר solcier

לכביש (בחומץ

ובתבלינים)

הלעדם

מגמישים את העור 1מתוך הרחבת נקבוביותם]
והלכלוךנכנסבעוביובקלות.

 2255חולין קה.

א"8טורדישו"ן

estordison
ראהלעיל מס' .549

 2256חולין קה:
אישקומ"א escume
ראהלעיל סס' 4אא.

 2257חולץ קי.

אורטיא"ש orties

 2258חולין קיא.
אישטריינ"ט estreint

 2259חולין קיא:
איגרי"ש IaigresI 08]05
רבלונדיים ב',ע' .)65-63אוליצריך לקרוא egtis

 2260חולין קיב.

 2253חולין צח.

א"שפלדו"ן espaldon

עצם השכם

ראהלעיל מס' .689

 2254חולין קה:

אישבולנ"ט

)חפוסץ05

מפעפוען
מתעופף ,מתאייד

אפשר גם לקרוא )חא%60,ט .כלומר -מרתיח" ,תה
יתאים יותר להסבר של יש"י :המיט החמים

צומתו
מצומק

הריפדת

קיפח
 2252חולין צז:
פונדריל"א  fondrileמשקע (של שאריות

כף שוליד

י
סרח
יים
פד

(חורסיה%חורפא]

1מליע).

ו
Ifon~rilleI

אופיא
קצף

ראה לעיל מס' ח .63בלונדהים הטיל סימן-שאלה
אחרי פענוח הלעז .כפי הנראה ,מפני שלפי נוסח
'tniertse,
הפירוש קשה לקחם את שחוההוראות של
לא הצורה הסבילהובינוני פעול) ,אך גם לח הדיודה
גכמולהלן מס' .2262
הסויי

הינו מצפים יותר לצורה  .salsierאך הף"ו קימת
בכל הגרסאות .ורלעיל מס' .)5012( 981

בשר)

רוה צרדא
עילפק ,הלם ,מבוכה

שנקטירו"ד sancterud

אסמיק

רוף-דם

Isuncttru~- 1
ראהלעיל סס' .682

 2261חולין קיב:
קולי"ר זטו0ט

לנזול

משפיה

 2262חולין קיב:

קמר

אישטריינ"ט estreint
ראהלעיל מס' ח.63

יעשק

אוצר
(226

1

ןץ"

מילהא גללניתא

חולץ קיג.

שי"ל יימ"א Jcmc

Isel g
2264

הלערם

מלה הסלע(כגון
מית)
מלח סדוn

501
e

חולץ קיג.

 2272חולץ קכ.
קיפה
f
o
n
פונדריל"א  drileמשקע(של שאריות
ן
בשר)
lfonldrilleI
I
e

'

כנשא

א~נטריי"ל entreil

שומן המעיים

 2265חולין קיג.

כרישא

IentrailI1

כרסת הדפתרם .שתעה סצנהבכחני-היד .אי-אפשר
להעמידה,כי לא יתכד שבאוהו משסט קמא רש"י
פצמי איתן 4ם .כשזה מסביר את1ה .ישלהסח.
ש" 4כאן מעות דפוס ,שמקום הלעו הראשץצריך
א"4לקרוא"קיימא",הסלההארמיתשבתלםוך.

יטור הקדרה

 2273חולץ קכ.

4ם "5ננו""בץי*

tabahicn""1nlt

 2266חולין קיד.
מי חלב
,
ה
נ
י
ב
ג
י
מ
מ"סג"א mcsge
נסיובהחלב
ImesgueI

* 227חול
eיrזndקoכ-f
פונדר"א

טווס

 2268חולץ קת:
נלתר"א סזוסוIglairel 8

רחשב

ליחה

וזפ-י- :דדך לאוכלה ןאת רגליר"א,
לשקפירחי
הסיומת אינהיכולה להתיחס אל המלה רוחב ,שדכא
מנאןזכרןכשהיאקרוביהעלהבשרי.

 2269חולין קיט.
רידונדי"ל  redondelע

קהית

?

ם הי ר ך

(ה מ ש מ ע  1ת
המקורית :חפץעגול)

הטתהו
להתיך ,ל ה מי ס
(אוכל,כדי לשתות

מרטקא
 2275חולץ קכא.
קוך (כאז במשמעות
יינו"ל jenol
מיוחדת של גיד
הצוואר)

חרשום
חרטום

 2276חולץ קכא.
בי"ק bec

חסרת
דבשת

 2277חולין קכב.
חלדרוב"א haldrobe
יאהלעילמס' .216

פ"י י 2"9ג-ונ:,י
ר מלתו של לוי ומס ,1786 .הפרס גהר-ש goses
(תרמילים) .בצרסתית שלהיוםק-מים שד המתחים
LSSStSיגס ~ gousstנאוחה משמעיתנעיד'יאמץ

 2271חולץ קכ.
גלייר"א Iglairel gleire

לחה
ליחה

"8ה"

אותו)

סווסא

 2267חולין קטז.
פאו"ן ת80ק

167

2279

ח

קכב-

ן

ל,קמירך"א 4וסllaiserdel 1"5

 2280חולין קכב.
לימצ"א limace

nwh

לסאה

חומס
המקק ערום

168

הרלין

אתר

טפילה

 2281חולין קכג:
פלשטר"א plastre
ר במזדהיםב' (ע' .)!66

טיח

 2282חולין קכד .מושב (של זב4
פלדישטו"ל  I'aldestolכיסא מתקפל

זב ,המסמא את כל מה שהוא יושבעליו,הילר לכל
מקום עםכיסא מתקפל.

 2283חולין קכה( :תיבת)ןתיבה]
מישטיי"ר  mestierמזנקלשמירתאוכל

ראהבאחד מס'  .155נראה ,שרש"ימתכוון לפרש את

הביסף "תיבת מגדל" .או אפילו "מגרל" סתם,כפי
שטצףברובהופעותהמלה.

 2284חולין קכו.

בטח"ל bateil

שקוף

חלק ממסגרת הפתח,

שעליו הדלת חובטת

משום מההבדילבלונדהיםבץכהשמעותזושלהמלה
ובע משמעותה "ענבל" (ר לעיל מס'  208ומס'
,)229אף שגםהיאעניץשלחבטה .רגםבלונדינים
פ'(ע' .)29

קילקלץ

 2285חולין קכו:
פולצי"ל folcel

קבוצת נפערות

חולין קכז.

ביברי

כסו במס'  2284דלעיל ,יש לתמוה ,למה לא א-חד
בלונדיים בתוךערך אחד rolcetזה roacel-1שבסס'
 131ומס'  !989לעיל .בסשטעות "פסולת של משי
גולמי" ,שגם היא הרתכה של המושג "קבוצת
שערות".

2286

בונים (חיות)

ביברונ"ש bevrons
רש"י רצה בץ השאר להצביע על קרבת הסלה
הארמיתלמלההצרפתית.

 2287פולין קכח.

הלעזים

כופת שחוד

 2288חלץ קכט.
מוטי"ל motel

רכס

בלונדהים מתרגם ,לסי הדה"מ" ,גוש של קזאור.-
לפי מילוני הצרפתית של יטי-הבינים ]ח !80הוא
הכותה לערמה
מקום מוגבה ,ואץ סתירה:בהלמדי
אחד
ם
ל
(של שאור) ,שאפשרלשבתעליה .או
פכתבי-
היד גורס מסו-ן ( matonגוש (של שאור) ,ר' לעיל
מס' .)648ור' גםטילונו של לר(מס' .)786

 2289חולין קלא:

דישאינבילי"ר
desenbelir

ליטול אתיופיו (של
משהו)

רש"ימסביר את התשעההלשונית השכיחהבעברית,
שלאותו פועל ,בבג-נים שונים (או אסילו באוהו
הפוכות .כך .לעוסת "לפאר
בניץ),
משסעף"ס' ,י"ג) ,שפירושו להדר ,ליפותן
סקז,םי (ישעיה
הוא מפרש -לא תפאר" ודברים כ"ד ,כ')" :לאתיטול
ל העץן" .ולשם כך הביא (או
את,כלן היופי,ש
המציא) את הסוכל המורכב enbelir) des-enbelir
"ליפות" ,605- ,קדומת הביטול) .בדפוסים ובחלק
טכחבי-היד הלעז משובש (אשפי"ר וכדוטה) וחסרה
המלה העברית המתפרשת .כהבי-היד האהויס
גורסים..." :תפאר .דישאנבלי"ר" (או כדומה),
וכשבכהים משער ,שרגרסה המשובתות אשפי"רהיא
מתוג של "תפאר" והלעז(א' .פ' ,ר מ"תפאר ;-א',
ש' ,",ר מהלעז) .ר מינקנו של לף (מס' .)297

 2290חולץ קלב:
משחי"ל Imaisell meisel

קרישפיל"א  IcrespeleI crispeleעולש
ראהלעילמס' .352

מסחבק

אטליז

באחדמכתבי-הידקורחים ,במקום "ססחתא .תנוח:-
טסחתא .עלי קבועלקצבעליו בשרמיישי"ל ב."5זה תיאר האטלא הקדמת .שאינו בהכרח חנות
טיוחדת ,אלא מצטמצם בהחזקתעלי ,כלומרגושעץ,

לקצב את הבשרעליו.

 2291חולין קלג.
אלו"ם alum
ראהלאץלמס' .185

עולשים

תפאר

 2292חולין קלד.

אישפלדד"ן espaldon
ראהלעיל מס' .689

צריף

שריף (אלום)

כף שליד
עצם השכם

חולין

אוצר

הלעזים

169

חהין

שפות  2299בכורות ח.
קלה
2293
בני ישא
צהונות-אדמדמות שיריינ"א  sereineסירנה (בתולת-ים,
פלבי"ש falves
כפי שהיא מתוארת
באגדות העמים)
 2294חולין קלח.
פקעיות
לימו"שי"ל  lemoiselפקעת (של חוט)
 2300בכורות ח.
לוז
llemoissell
(עץ )-אלסר
קולדר"א coldre

כיפה

 2295חולין קלח.
פילטרי"ן feltrin

כובע שללסד

כפי הנראה גם כובע קמן מחומר אחר (רלעיל מס'

 2301בכורות ח.

קוף
קוף

שיני"א IsingeI sinje

.)12*8

2296

חולין קלש

בוילי"ש boilei

טפיהים

קוק"ו

ctlcll

 2302בכוהות ח.
מירקצ"א merkaze

מעיןכוכיםקטנים
בקירות ,שבהם מרמזית של היש  ,Meerkatzeאבל הכחיב מטעה,
היונים מקננות כי אין משמעות המלה "חתול-ים" ,אלא מוצאה

המלה הצרפתית קשורה ל( boule~-גולה ,כדור;
בצרפתית עשהיום טשתסשים להוראה הנ"ל במלה
 (boulinאול( bouteille~-בקבוק ,הקטנה של סלה
עתיקה ,שפירחשהכד,נאד).

 2297חקין קם.

קיפוף

קוף בעל ונב
(בגרמנית)

דה"םרבי אליעזר
מחאב לשלח
קוקייה'

כל
הזה של רש"י שמךלמשנה1לעילקלח.):
הפירחי
,
ע
ו
נ
מ
ל
ה
צ
ו
ר
שתהו
,
א
ר
ו
ק
ה
ת
"
י
ש
ר
שהוא עוף
טהורזכך הןלחקן ברש"יעל המשנה) ,עםהקוקייה,
שהש טף טטא ,למשת שלשניהם המנהג ,שאינם
דוגריםעלהביציםשלהם.

ממלהההית.

 2303בכורות ח:
סיעתא
קיביל"א 1 chevileסואעסאם יתד,וו,זיז

 2304בכורות ח:
פירניי"ש fernjes
ראהלעילמס' .446

גרדי
ציציות

 2305בכורות ח:
פחשוי"ר lrossoirI fosoir
ראה לעיל מס'  .70צורת הלעז בלשץיחיד מחזקת

מרא

מכחך

אתתיקעהב-ח.

 2306בכורותי:
שיר"א Iserrel sere
ראהלעילמס' .808

קורות
 2298בכורות ז:

קלב"א שורי"ץ chalve wriz
ראה לעלמס'.8*3

מגירה

משור

 2307בכורות טז.
דוקץ
טייל"א *ו)*1
תבלול (כתם בעין

עטלף
עטלף

המ צמצם את
הראייה)

בדפוס מלנא הלעז מופיע בצורת "סולא"

גרשים! ר'מילונו של לף(טס' .)756

בלי

170

בכורות

אוצר

הלעזים

פוגם
לחרוץ (חריץ)

פיקה

 2316בכורות לד.

נאחד מכתבי-היד קוראים פושי"ל ( ruselפלך .ר'
לעיל מס'  .)422ר' עלכךבמילונו של לף(מס' .)786

 2317בכורות לה.

(צדעיו%צדעיים]

 2318בכורות לה.

חושץ

 2308בכורות כב.
לימושי"ל lemosel
ן
llemossell

פקעת (של חוט)

מפא

 2309בכורות כז.
פורגו"ן forgon

טייל"א teile

תבלול (כתם נעין

השינאםהגיאות

דוקץ

המצמצם את
הראייה)

ראהלעיל מס'  .762חסר בדפוסים .מצףבוהבי-היד
כסוףהפירושעל "סרק".

2314

ן

מס'
~.68
ראה
לmai
leלeעsיs
sl

מפרק
 2312בכורות כט:
צירי"ש  Icerensl cer~sמסרק לפשתן

 2313בכורות כט:

 2319בכורות לה.
מישיליר"ש ( meselersשינחם) מוחנות

olnen
נטשו  2320בכורות לז.
לבדים (מצעים טינרו"ם  tenrumחסהוס(,פנימי באתן
שללשד)
של חיה)

 2311בכורות כס:
פילטרי"ש feltres

tr~cedoirs

חניכיים

שפוד חתייה

ראהמילונו שללוי,מס' .)756

סריצידויד"ש

טינפלי"ש tenples

צדעחם

יינציבי"ש jencives
במזדהים רשם את הביסר ,שהלעז מפרשו" :חוטץ
החיצתות" 1אבל נראה ,שאין הדגשה על החיצתות,
תםהפנימיותנקראותכך(ר'להלןמס' .)2321

ראהלעיל מס' .47)1

 2310בכורות כח.

אינקריני"ר encrener
ראהלעילמס' .275

תיפי

גדילים (של פשתן
לא טווי)

בכורות ל.

אינטריי"ל entreil
]
ןlentraill

 2315בכורות לג:
אינפונדר"א enfondre
עפןלעיל מס'  1403ומס' 1568

שחח

2321

בכורות לז.

חושץ

יינציבי"ש jencives

חניכתם

 2322בכורות לז.

פנימיות

מישיליר"ש ( meselersשיניים)טוחנות
lmaisselesl
ראהלעיל מס' .68

סול
 2323בכורות לז:
כרוק"א  brocheשפוד קנה-עץ מחתו

שומן המעיים

 2324בכורות לז:
טריידר"א tariedre

(ש)אחזו דם
שלשול,

 2325בכורות לז:

מקדה
מקדח

ראהלעילמס' .1351

מחלת-מעיים

ויצ"א

IveceI wece

ראהלעילמס' .115

הינדס
בקיה

בכורות

אוצר

(אזנו%אוץ]
 2326בכורות לח.
אוון ,מ-ת (של כלי)
אנש"א חת8

הלעז משובשברסוסים.

 2327בכורות לח.
טייל"א 4ופ).

דק

תבלול (כתם בעחן
ה מ צ ם צ ם א .ת

2327א בכורות לח.
לימ"ץ limaz

Phn
מהלהבעין

ראהלעילטס' 826נ.הבלשו השוחץי
' וקלנדרמצא
בכתב-יד מהמאה הט"ו שברשותו על ריפף מחלות
הסוכנם את המלה  .limaisonהמצינת דהום בעץ
,המופיעהכIסולק
הסוס.הואמשווהאותהעם
~ Littrבמשמעות זיהום בכף רגלו של השור ()3.
Tilaa6er: Glanes lexicographiques, - Lund,

, 157ק932.ן).

 2328בכורות לח.

מחל"א 181861 meileח1
ראהלעילמס' .296

בכורות לח.

פרומל"א prunele

מהל"א lmaillel meile

עצב
ברקית

שיהור

אישת (של (pg

בוקא

ברקית

ראה;hhמס' .296

חנן 1פספ1א
 2331בכורות לח:
חציר (למאכל בהמה)
פ"9ן eein
חלש משובשביפהפה .ספק .אם בא הלעז לפרש
שהימלים ,כדבריבלוגמיים ,רק אתשליונה;
אי
נראה,שהיא ס9רש "מספוא"בלבך.

מתמימות

 2332בכורות לט.
מ"שיליר"ש ( meselersשימים)טוחנות
Imaisselesl

תה*י

מ.68 1

 2333בכורות לט:

ריטריי"ט retreit
2334

פ*4ם
כסלים

בכורותמ.

פלנק"ש $סח4ח

עאןליל

רמלונושל לף(מס' .)756

 2330בכורות לח:

ין

( rnlnDאו מקווץ)

InWraitl

הראתה)

2329

הלצרם

171

מס' .1477

(.השריריםהפנימיים

שלהירךסמוךלכליה)

 2335ככורות ם.

א"שלוישיי"רuloisier

ןז*שש0ו5סן

(שכשמסה
לשמוט

מדובר או ברגל שנקעה ,דהמנו שעצמה יצאה
מפרקה.פי
חסרברפופים.
i

2336

m

c

a

בכורותמ.

פלנ"ק flanc

עיןיעל 'Obדד4י.

e

5סל4

I

כסל

(השרירהפנימי
שלהירךסמוךלכליה)

 2337בכורות מ:
אינירפלי"ד enjarpled

קצרות בהוצב
קצר מדאי

סקור הסלה הצרפהית לא ברור .הפלה היחיוא
היומה במקצת היא  jarbe/gwbeשלומה) .כלום
אפשרלראותברגליםמבולמוה רגליםמאולפות?
 2338בכורות מ:
ףרוא"ה Ivtnuel werue

 2339בכורות מג.
חלדרובי"ש
ראהלעילמס' .216

 2340בכורות מג.
שורציל"ש sorcils

שלת

יבלת
השהות

בשוoת I s e b
lרווdגדr
 hחaסוט

בבימן

גבות-עינתם

 2341בכורות מג :דה"בשקיש מלשנע
כלי בצל שמ
בישאגו"ד 6*888"6
ראשים חוים
ראהלנתמס' .892

172

בכורות

אתר

 23*2בכורות מג:
א"צלךשח"רesloisier
lesloissierl

ונטש
לשמוט

למי

שורציל"ש

** 23בכורות מד!
שמצוא"ה sansue

בוהק
לינטילו"ש  lentilosערשן,וצעורו מנומש
ן'1llentillosI
בכעק עדשים

גבישם

א
"
עלוקה

 2351בכורות מה:
מי"ץ mcz

 23*5בכורות מד:
ניטו"ם nuitum
בצרפחית של העט מחטו .כפי המבאה בנור מוצם

ק נפקתם
שוק

האליל  ,Neptanusבהשפעת אט( 8לצלה) .ח" גם
להלמס' .2389

 23*6בכורות מה.
קיביל"א (chevillel chevile

 2350בכורות מה:

חסרכדפוסים.

גבות.עיניים

8070118

ט חקתם .המציעים לתקן אתהיר"ם
מ-סופקא-
ל-ניחור ,-כפו לעיל מס' 27ולפי התיקף המקובל),
.90 ,82

ראה
 .2335נראה,שעייפהנךסתהדפוסים
א"שלראף"מדי1צ-לא"ןליקרי"דן 4846שש4שטיט.

 23*3בכורות מג:

הלעזים

איסקמרא

קרסול

דבש

סי-דבש

רש-ירוצהלהסביר ,מההוא דבשלשתייה.

 2352בכורות נא.
,
ד
ו
פ
ש
ברוק"א broche
קנה-עץ מחודד

סול

 2353בכורות נה.
קובטרהרי"ש "contnd

אבטילאות
הבליארץ

ראה לעיל
ח .120כוונת רש-י לשם סחחות
שתים,השיכיםלמלכותאחת.

סי

 2347בכורות מה.
קלחש
דק ,רזה * 235בכורות נה :טחצלות של קמם
טינב"א tenve
ברסוס הלנא נדבקו במעות הפירוש העברי של קליידי"ש cleifles
רשתות-נצרים,
מחצלות
-טריפה :-קלוש ,והלעגסינכ"א .נראה,שלסישיסח

בלתדהים ,המביא תברד את הסלה הסמוכה ללעז,
 rwלהציב כאן את "סריפה" כאילו היא הסלה,
שנלעז מפרש אוהה ,אלא "ש=" .אד ק *9ר,
שורתה ח של המלה "סריפה" מירה ביותר ,ואף
אינה סוסיעה במולק של  Jaurwמ אם
י
במשסעוה "להשיר .להקציע" (הוראה מס' 6חק
של
יקף)
; ורגםב-ערוךהושלם"כרךז,-ע' .92

 23*8בכורות מה.

קרדיניל"ש

char(lenels

 23*9בכורות מה:
רו"ש ros

שירץ

צירים (של דלת
וכהומה)

 2355בכורות נז:
לייטוגי"ש leituges

llaituguesl

חימץ

חסית (ירקות)

ראהלעילסס' *.62

 2356בכורות נז:
צינפ"9ל  cenpeilהססם (החלק השלישי

המסם

ראהלעיל מס' .16)1

בקיבת מצלי-הגירה)

 2357בכורות נז:
טחרתא
טורניד"א ( tornetleביצה) מקולקלת
rלnמס~'' r
סומקא נוהפשהא"צפחשגבפובפנדל o(tלי
אדמוני .)1667

בכורות

אוצר

סקרהא
 2358בכורות נח.
מהס"א ס.א6ח] [minieצבעאדום (העשף
מתחמוצת העופרת)
ראהלעיל מס' .1259

הלעזים

173

כן מעיזים לתקן את הנשח של רש"י" :הרדומכם
טבלאטדגדנא.המנבל ודג שקורץאושא~ל~שיא".

מגריפה

 2365ערכיןי:
ודי"ל Ivadill wadil

יעה ,מגרפה

ראהלעיל מס' .]093

 2366ערכין יג:

צינבי"ש

ערכיו
 2359ערנק ד.

קרהקןו"ל croisol

ראהלעיל מס' .589

נר

מנירה

ראה לעיל מס'  .135בסוגיתנו מחבר ב"מנורה או
נר" .כפי הנראה- ,מנורה" היא מערכת של כמה
נרות.

 2360ערכיןי.
קלימיל"ש chalemels
 2361ערכין י:

cenbes

דה"מ עבידתא
חד עבדי
צלצלים ,פעמונים

חלי"

חלילים (כלי-
נגינה)
דק
דק ,רזה
 932ועוד .בימי-

טינבי"ש tenves
לגבי הסיומת  ,-5ר' לעיל מס'
הבינים שימשה ה ,הסופית לא רק לסימן הריבוי,
אלא גםליחסות מסתמות .ורש"ינהגכפי הנראהלפי

פריט

 2367ערכין טז:
פוילי"ר Ifavelerl faweler

לפטפט

 2368ערכין יט.
אישיל"א IaisseleI aisile

אציל
בית-שחי

ראהלהלןמס'*.241

 2369ערגין יט:

ברדו"ן bra~on

קיבורא

חלק (הזרוע),

שהוא מלא בשר

ראהלעיל מס' .9

 2370ערכין יט:
אישקצ"א cschacc
ראהלעילמס.265 .

קב

קב (של נכה-רגל)

הדקדוקהמקובל.

צינבי"ש cenbes

צלצל
צלצלים ,פעמונים

לו"שנ"ט lu~sant

ממורק
מבהיק

 2362ערכין י:
ראהלעיל מס' .589

 2363ערכיןי:

* 236ערכין י:
טבלא גורגדנא
פעמק
א"שקיליט"א eschelete
באן ,בניגוד לכל המקומות האחרים ,שבהם הופיע.
הלעז מצחן אתכל הפעמון ולא רק אתהזוג .אלא אם

איסתהרא
 2371ערכין יט:
קרסול
קיביל"א Ichcviltel chcvilc
בדפוסים הלעז רשום גם בסוף דה"מ "סרט לבעלי
קבין ,-תוכפי הנראה תוספת מאוחרת.

 2372ערכין כג:

דולידויר"א doledoire

סששנדיע

מעצד
(מעיןגרזן)

לפי גרסת הדפוסים יש לפניני צורת הריבוי
דולידוירי'.ש 5סווי)0,00ט.
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תמורה

אוצר

מירה

 2373ערכין כג:

שיר"א

הלעזים

IserreI scrc

 2380כריתות ו.

(צמח סוככי)

ראהלעיל מס' אצא.

מירק
בהיר ,דליל

 2374ערכין כה.
קלי"ר ]0)0
ראהלעיל מס' .956

קיבר

 2375ערכין ל:

משני ,בעל איכות נחותה

שיאונדיי"ר
]ט)טוי0ט5

מגדלות
 2376ערכין לב.
מישטיי"ר  mestierמזנק לשמירת אוכל
ראהלעיל מס' .155

מגדלות

 2377ערכין לב.

ארק

יפרייט"א jafrcitc

ראהלעיל מס'  .154חסרבדפוסים .בכתבי-הידכתוב,

שהמלה -בלשון

ח*בה

משור גלבינ"א  galbenaשרף של סוג כלך

אשכנז.'.

באיטלקית

השרף הזה ידוע מהשרה נשמות ל' .ל"ד) חטמו
העברי עבר לשפות אירוסה 1לסינית וצרפתית
 galballumוגם איטלקית של היום 0ח.)88!68יעל-
כךהסרוסן רוצהלהצביע .המקורותשלפרנו(בשניהם
גלבנ-א) מעה-םעל צורהדיאלקטיתאיטלקית -הלא
ידוע לנו ,שפירוש מסכת כריתותאינו מאת רש"י-
ונשום אופן לא על צורה צרפתית ,לא כלשק.העם
) .galnleר' לעיל מס'  )1309ולא בלשק משכילי
 .(galba~tum) nfiel~nהעובדה ,שאותה צורה מצרה
בפירוש רש-י על התורה ) m~eכנ-ל) ,מוכיחה,
שהחומר היה ידוע בשמו האיטלקי -מפני שיובא
מאיטליה?  -או ,סביר יותר .שהלעז גם שם תוספת,
שאינה מאת רש"י :חיזוק לסברה זו בעוכרי?,
שדרמסטטר לא רשם את הלעז מתוך כתבי-היד של
על התורה .ר'בלונדינים פ',ע' .)49-*8

הפירחי

 2381כריתות .1

אישפי"ג esp~g

בורית

 2382כריתות ד.
שבו"ן savon
ראהלעיל מס' .1434להלן בדברהמתחיל
"כרשינא-
המלה חוזרתנצורהאיטלקיתסשונ"י (0תסקפ.)5

11כ1ורו*
 2378תמורה סו:
פלניאנ"ט )חפ)ח18ק

)
ןIplaignantI

שבולת נרד
אזוביון
סבון

גובח

מתחפת ,מתאונן

ראה לעיל מס'  .!153יש לתמוה על כך ,שזה הלעז
היחידבכל המסכת.

כרשיך
 2383כריתות .1
אירב"אשבונייר"א עשבסבוני(סבונית)
erbe savoniere
הלעז משובש בשני המקורות נכתב-היד היחיד
והדפוסים הראשונים) .שבהם המלה השניה נקראת
שטנרי"א .שבוסי"א .אבל לפי המקבילה בסנהדרק
מס,:לעיל מס' )1704ניחןלתקן.

 2384כריתות יג.
ליחה מרוהט
קויטור"א  cuiturcכווייה (פצע מזוהם)

כריתות
 2379כריתות ד.
גומ"א 0וח80

 2385כריתות טו.

צרי טרייל"א טו"])

יךף

ראהלעיל מס' .653

ItreilleI

דלית

גפן-דליות

כריתות

אתר
 2386כריתות סו:
פוריל"ש porels

נידה

קפלוש

כרשים (ירק מאכל)

כף הירך
 2387כריתות כא.
סולפ"א  polpeהבשר שעל עצם הירך
 2388כריתות כב.
הומי"ר humer

שריף

לגמוא (לבלוע
מתוך שאיפה)

ראהלעיל מס' .92

מרגשת
לחוש ,להרגיש

 2391נידה ג.
שינטי"ר sentir
אולי כוונת רש"י ליחות את הפירוש "מתנועעת"
וכדומה.

 2392נידה ג.

ריטריי"ט rctrcit

ן
ןIretraitI

מעילה
2389

הישים

מעילה'י:

בןתסייע

שדק

נוטיו"ן nutiun
אלי"ן מקום לאחדלעזזה עםוחט),טח ~.)2345 'OD
הגרסה של התוספות,לומטו"ךן.יכולהלהיותשיבוש
של לוטי"ן ,לוטטי"ן?ו ינוטו  -כצורת המלה
הצרפתית שלהיום.

 2390מעילה כא.
נחםק"א tasche

דלוסקמא
שק

ראה לעל .3~oQ

2390ג תמידכז:

פילטר"א feltre

מתכווץ (או מקווץ)

 2393נידה ג:
פונ"ץ fonz

* 239נידה ד.
רידךל"א Iredoillel redoile

חלודא
חלודה

קרקעית

ראהלעיל מס' .200

רשחצק
 2395נידה ח:
חצץ
פידרוי"א lpedrugel pedruje
ר מעתושל לרןמס' .)633

צתמא
סלע

חסרבדפוסיםוטצוי רק ככתב-יד אחד .ספק ,אםהוא
באסת מאח רפ"י.

הפירוש על מסכתתמידהמופיצ בספרנו אעו מעחס
לרשץ,לכן לאהביא בלונדהיס את הלעדםשבו.

2390א תמידכז.
אמלי"ש angles
2390ב תמידכז.
שול"ץ solaz

בייץ

שוזפם

 2396נידה ח:
רוק"א roche

תמיד
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 2(97נידה יג:
פורציינ"ט porceint

כמלניך

חגורה

mvD
זוויות
שנצים
 2398נידה יג:
צוו
ת אישטירלי"ש  esterlesשנצים ,שרוכים
שעשוע
ראהלעילמס'.112

2399

במשא
בד
ל
יי

נידהיז( .ה)אוהדם אתהעיניכם

גרמינטי"ר

gramenter

לדרוש אל המתים

176

נידה

אוצר

כפי הנראה נגזר מ, negrementer-על פי היוונית
- .necromantelaדרישה אל המתים") ,משום
שהתחלת המלה נחשבה לקדומת והשווה את הצורה
המקבילה  .(Ingrcmcnterמילונים

מקרבים

gramenter

ל-8armenter-

"1 gaimenterלהתאתן",

מיזוג של השורש הגרמני י.weh-vai-88
והפועל " ,lamcnterלקונן") .אבל מסהבר ,שאץ זה
אלאדימויצלילים מקו

 2400נידה יז.
קדטו"ן coton

"אכף",

מילא פרהבא

כותנה

ראהלעיל מס' .26

 2401נידה יז.
קוטו"ן coton
 2402נידה יז:

פקולץ
כותנה

פרקדנית

פרקדנית,
שוכבת על הגב

 2403נידה יט.
תלתן
פינוגר"י  fenogr(iחיל ב ה (גרגרנית
יוונית ,צמח המשמש
לתבלין)
2404

נידה יט.

אדרימינ"ט adrement

חרת
צבע שחור

ראהלעיל מס' .358

 2405נידה יט.
פלדי"ש paldes

מממר
בעל כתמים

 2406נידה יט.
טי"י 146

נאחדמכתבי-הידיש פירוש רש"י עלהיין "השרתי.
מנומר טיי"א בלע"ז" (בסוף המשנה) ,אך לא יתכן,
שיהא מאת רש"י ,אלא אםכן מתקנים :טי"ד tajed
,צורה עתיקהיותר .,לפי שיטתבלונדהייםיש לראות
ב-מנומר" ולא ב"השרוני" את המלה המתפרשת.

קשור

 2407נידה כ.
אינפלשטר"א enplastre
ראהלעיל מס' .1449

תחבושת
פשוט
דק ,רזה

 2408נידה כא.

ראהלעיל מס' .26

שובינ"א sovine

הלעזים

דיהה

חיוור

אף שכבר ראינו ,למשל לעיל מס'  932ועוד) ,שאץ
להתפלא מצורתיחיד בסיומת ,-5או  ,)-)5=-2התנו

מעדיסים לראות כאז' לפי תוכן הפירוש .צורה של
המועל "1 palir ,paloirלהחוויר")  -אבל אי-אפשר
למצוא בדרך זו הצדקה ל 5-הסופית .בלונדהתם
מחרגם "חיוורים" .אבל ,כפי הנראה ,זו פליטת
קולמוס.

טינביייש

tenves

ראהלעיל מס' .2361

 2409נידה כג.
פרוניל"א prunele
חסרבדפוסים.

אוצמא
אישכן (של (rY

 2410נידה כג:
שורצי"ל sorcil

גבותעיניים
גבת-העין

כאן רש-י מפרש 'גבינים .נכותעינים -ולועז ביחיד,
ל ) )2343 .2340 'ODהוא רקלועזברבים .ונראה,
יעי
שההבדל הוא בזה .ששם מדובר בשערות שעל הגבוח,
וכאן בעור המתגכק  -בדומה לגבות הזקן היינו
הסנטר .אך ,כמו במקרים אחרים,ר
'לעיל מס' ,)9%2
ישגם אפשרות ,שהסיוטת -5איננה שלרבים.

 2411נידה כג:
מינטו"ן menton

סנטר
סנטר

 2412נידה כס.

(צדעיו%צדעאם]

טינפלי"ש

5טוקחס1

 2413נידה כט.
גלייר"א Iglairel gleire

מדעיים

דה"ב מטנפות

ליחה

(אציליו%אצילים]
 2414נידה ל:
אקשילי"ש )51 8150105ש155פן בתי-שחי

נרדה

אוצר

4ל 334 tooה=

 aiseteיתש של "מתק",

 2415נידה לא
ו"ן ) wanחפען

נפה
רחת

 2416נידה לא
קלי"ר cler

ברור
בהיר ,טהור ,נבחר

ומתקבל על הדעת ,שגם "מרפק" גם"אצילים" הם
מה שאםקוראיםהגוםמרפק .הדברבולסבמקוםזה,
כי קשה לרמות את העוברכשבתי-שחיומומיים על
ארכומהיו .ומם חשש ,שרש"י נמשך אחרי מגמזן
הצלילים בק"אציל" לבק סואץ.ולפיזהרקנסקום
אחד (לעיל מס'  )1709הפירוש סוס( 48בית-הרוחי)
מוצדק,ובזשלושת המקומותהנותוים(כאן,לש"למס'
* 33ומס'  - 2368כשבטס' * 33התלמודגורסדווקא
"מרפק" ולא "אשיל" ,אולםיתכן ,שהיההגםגרסה
זובספדו של רש"י) מדובר במרפק (המפורש כשזדה
codeלעיל מס' * .)193ור' גם בלתדהיםב' (ע' נ-7
)72ובסרסבתוססות דה"םקיבורת(מנחותלו, .).

ראהלעילמס'.**8

ראהלעיל מס' .956

 2417נידה לז:

אישטורדישו"ן

תוצבא
עילפון ,הלם ,מבוכה

estor(iison
ראהלעיל מס' .5*9

 2*18נידה מב:
פרונצי"ש fronces

רא"

לעל מס.*81 ,

 2*19נידה מן.
ףרוא"ה ) werueסטזזסין

 2*20נידה מז.

המלה הצרפתית חסרה כסילופם .אפשר להחמר
אוחה כשלחש דרכים :א)במקום (poin~onsמכשיר
דוקר) ,והוא ע-קר; ב) הקסבת מלשק ( Fa$אסתת),
כלומר -האפונה הקטנה"; ג) מלשק נמק (חזה),
כלומר "קצה החזה .-אולם ,בהתחשב עם העובות,

שאף אחד מכחני-היד אים טרם כך (שיישת"ש,
פומבונ"ש ,וברפוססונצינו פתמצ"ש) ,לף(במילתו,
מס'  )786מציע לקרוא,לפי כהן-ידנוסף (באמ"ן)
ביבירו"ן .biberonבאותהמשמעות.

 2422נידה מז.
בתלה
אינקרייושנ"ט  encretsantמפרין ,נמאס
Icncrcissailtl

רש-ימסביי,שלפועל "בחל"שחיהוראותמקכי*ת

"לגדול" ו"להפריע ,להימאס",ירינהלהראות אחרה
הקבלה בצרפתיות בהצביעו על המלה ,encreisant
שמצד אחד משמעותה "מהגדל" (לשק יטש4ת,0
בצרפתית של היום  ,fcroitreומצדשני משמעויה
"להתל ,להפרש" (במובן זה צריך לקרוא
 .(engreisantכפי הנראה הדפיק בץ שם ד~פעלים
ל '
הצרפתיםמקרי ,ואץמקור השמהמע -רלי

אחי

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

עת
ענבל

 2*23נשה מז.
בטנ"ט batant

קמטים

קמטים

*2*2

נידה מח:

פריי"ר זס)סזfr

ראהלעיל מס'  2ומס' .1210

כמשוף
לשפשף ,להסתחב

שומא

יבלת
קפפ

פרונצי"ש fronces

קמטים

פיצונ"ש poi~ons

שוקץ
פטמות

ראה לעיל מס' נא* .כאהד ממתכי-היד פרונצ"א
fronoeביחיד,גרסההמתאימהיותרלנוסחהעכרי.

 2*21נידה מז.

הלצדם

7י1

 2425נידה נ.
קרו"ג 0708

ראהליל

סרוס

כרכום (קורסם?)

מס' .323

 2*26נידהנ.
גירוד"א טט5ס8

)טט5טטש)

ראהלעילטס' .323

איסטיס,ססיל

קחצא

(צמח,

שמשורשו מפיקים צבע)

O

b

'

בידה

אוצר

178

הלעזים

לבש"א

ע~שץ  2435נידה נא:
 2427נידהנ.
קרישפיל"א  lcrespeleI crispeleעולש א"שירד"א esjarde
מלה הכוללת את כל באחדא שעל עף הדג.היום
ראהלעילמס' .352
מתרה למלה  ichardeרק המשמעות של "קיסם"
שאה נרסיסשלעץהנכנסבעוראו מתחתלשיפורן).
 2428נידה נא.
סוג של נענה
פוליו"ל poliol

קשקשים

 2429נידה נא.

שדריא"ה sadree
ראהלעיל מס' .434

קורנית

צתנה (צמח)

 2430נידה נא.

מבמר
להכתים (לעבד שדה
בשיטת כ ת מי ם,
כלומר ללקט בו פה
ושם)

 2431נידה נא.
אניי"ד aneid

שבת
שכת (צמח ריחני)

טיי"ר tajer

חימום

 2432נידה נא:
בן-חרצית (צמה)
פיריטר"א piretre
בבלונדהיים מודפס בטעות "חיטות" .ר גם הצורה
המקבילה pcletrcולעיל מס' .)1301

 2433נידה נא:

טור"א

ט])0

תידה

אקוניטון ,חונק-הדוב
(צמח ארסי)

באחד מכתבי-היד קוראים" :החיאה .תור-א בל(ע"ז)
ומרה היא מאוד" .אך ספק רב ,אם זה מאת רש"י.

 2434נידה נא:
קרו"נ crog

כרכום (קורסם?)

חריע

מס' .323

כאן .במעם היחידה ,המלה

ר'

לעיל

העברית-הארמית המקבילה לקרו"ג היא "חריע",
אבל רש"י בעצמומעיר "והוא כרכום".

ניע

 2436נידה נד:
קר"ק crac
כר מתרגםבלונדהיים .וקשהלקבל אתדעתו,כי crac
הוא.כמסתבר .תיקףקול הוצאת צואתרנרק,כלכמר:

ניע ,צואת האף

הרוק ,הכיח זוממנו נגזרהטביל - ,cracherלירוק.)-
אמנםאין זה יכול להיות רוק סתם,כי המשנה מונה
אחהניע ואת הרוק ,אכל אפשר ,שמדוברברוקסמיך
לעומת רוק צלול .ר' פירוש רש"י על "כיחווניעו"
(ב"קג .1:ע 4ההעכר הראשון שלניע "ליחתהחוטם"
נוסף בסוגריים" :רוק היוצא מתוך גופיה ןזן אגב
כח'..

ליחה סרוחה
 2437נידה נה:
קויטור"א  cuitureכווייה (פצע מזוהם)
 2438נידה נו.
פרוי"ט froit

קרפדה

 2439נידה נו.

זבוגי

זבוגי

קרפדה

בז"ט )60
לפי דברי רש"י)01י ,ו 60)-הם שני שמות של אותה
חיה בפי אנשים שווים .ור' גם  .boterelהקטנה של
(601לעיל מס' .)1882המציינתכפי הנראהסוג אחר
של קרפדה-אולייותר קטנה.

 2440נידה נד:
יירונ"ש jirons
רש"יממכיר את הארמית "סטרא"" :צד הבנד ,שיש
שם קמטים ותפירות.שקוריןיירונ"ש".

צדי הבגד
כנפי בגד

 2441נידה נו:
טרישטריש"ט trestrest
ראהלעיל מס' .608

מקדיר

מחלחל

נידח

אוצר

פישוט

 2442נידה נז:
אורי"ל orel

צעיף

מלשק "( orשליםbvlפיסת בדן"),כיהיהבגדזה
הבד .אך לף
עשף מחתיכה ארוכה ,שנגזרה
במילונו (מס'  )619מבז ש את ההשערה ,שמדובר
בצעיף המכסה את הפה(בלטינית ~.(os
o

בשהי

 2443נידה נח.

יוי"ט

jaret

 2444נידה נח.
אורדי"ר ordir

הלעזים

חסר בדפוסים וסעף רק בכתב-ידאדשן אבל ברור,
שסקוסו כאן ,כי אק כל פירוש אחר לרה"ם (ר
הערתהמגיה בש"ס ףלנא).

2449

נידה סב.

שבו"ן savon
ראהלעילrמס' *.143

i

s

צפק
סבון

פפהק
קפץהירך והשוק  2450נידה סג.
92ץ ,מיתר הברך אישטינדיליי"ר  estendeilierלהתמתח,
ן
להשתרע
]IestendeillierI
שוף
להשתות (לערוך את
חוטי השתי לקראת
האריגה)

מהקבליותרעלהדעות שהפועל  otarבא לפרש את
הבינוני "המוסך" ,הסמוך*) מאשר את שם העצם
"הט11י" ,כמו שהש מפרש"מיסך" בהופעההקורמת
של המלה ,לעיל מס'  .)282ואם כן יש לתקן אצל
בלונדדהם,

ישתבש

הלעז והפך למלה ( estrelierר'
בדפוסים
לעיל מס'  596ועוד ,וכן הוא ב"בית יוסף" ,כפי
שהובאלעיל מס' .)451

 2451נידה סג.
פריצונ"ש frigons

לקרוא כאן אפלשטר"א  aplastreבמשמעות
"משחה".

 2446נידה נח:
פונייש"א puneise
Ipunaiscl

פשפש

 2441נידה סב.

דיהה

פשפש (חרק)

חיוור

פלד"א palde
חסר ברפשים ומצףיק בכתב-יד אחד,לפיהגיסה

פל"א .שהיא כנראההצורה המאוחרתסופק,אךאינה
סאתרש"י.

ףטצא דפרזלא

וו ,אנקול

צמרמורת
רעדים ,צמרמורת

 2452נידה סג:
גוסה
בדייליי"ר  lbadaillierl badeilierלפהק
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