ש

a~fm

אים

יהושע

מת שקיא דמיא" ,אף כי פירוש "שקיא" דווקא

החוקת

 3268יהושע ח%

להוציא מהנרתיק

א"שפודרי"ר eshJdrer
ת
א
ר
ת
נשיתנו הראשן רשיי נ
~urnnw
מלשת
"תיק":להוציא את אושףהעירמעירם ,הסהרה את
היעטרנה" התעמרת עליהם ,ודיא סרכיג כפי
 Nסהסלה "(( sנדן"f
הפיאה ,אתהפועל
):עםהקידhומת
נהחרכ],כצרפתיה שלהיום
$-ש(לסימת -צש) המצמץה על הוצאה.

אישפא"ד espied

ר אז"ל פם'  572ומס'  .1546במנוד לדעתכרמין
אץ כאן המלה "חרב") .(tspedeאלא סלה,ומהמח
ביסהרה של השם(Idpieulרומח,כירת)בצרפהיתשל
.ovn

 3275יהרקשע טו,מז

אתם
אישלי"ש isies
 rol#ואחם ניוומת) שביט שקוראים
דכמרש"יי
אישלי"ש".
uU

d

d

r

eR

r

;

אישרטרר"ש "( esarcerasמפלא") .כתבי-היר
המצותם אחרים על הצורה הקודמת.

כסלת
 3277יהושעיטייב
פלנק"ש  flancsכסלים (השרירים
בקדים
הפמם"ם של הירך
סמוךלכליה)
שרופים ,צלוחם

 3270יהוידע ט,ה

ארשי"ץ arsez
רפ"י גתר "קרם" מלשת "קד" ("לכעכה
להישרף") :הגמגומם הביאו אחם צמסים כמקום
לחם .בשםכתכי-דקוראים טושס"ש( tostslהשתה
באנגלית.(toasts

 3271יהותךיא,ב
קונטרידי"ש contredes

נפות
חבלי ארץ

 3272יהחשעיגיב
סרקי"ש marches

גלילות

 3373יההשע טון
פולו"ן folon

רגל

* 327יהחשע טוסט

שרנ"א seche

גבול

תת
 aונרu
,טו e
הוקשע טr
 3276uיr
א"שרטי"ר  esarterלקרא(להכשירקרקע
בעקירת הקוצים
והסלעים)
כידון
רומח ברמתכם הפועל טופיצ פעם שם-הבצורה המוררת

 3269יהרשע ח,יא

ארננתבי-היד.

רטוב.

אזוףגבול

כובס(הדורך אתהבד

כדי לאשפרח

נגב

ןנשה

נכיס לעזזה בטעות,סניך

אחי

בלבול עם ההרגוםהארמי של הפסוק ,הגההס "אתר

רה"י טדאה,שבענויוג כמו כציפחות אפשר
להשתמש במלה אסל" (שיש)) לא רק לחלק מן
הגוף ,אלח גםלתיאור שסחההרי" :לאבנובבו %א
ככיפולו אלא בשיפחת".

שופטים
 3278שופטים א,כו

לח
עץ אלסר

 3279שופטים גיטו

אטר
מכווץ

קולדר"א coldre
רלעיל מס' .3031

ריטיח"ט retreit

גטך

 3280שופטים ג,טז
דומיאלנ"א dumialne
כרנדין מפנה לגלאור למכר-ברנדץ ,תה מבנא
במקוםשתיגרסאותקרובותללעזהזה,וסחף,שהן

חצי-אמה

'

I

משפטרם

אתר

18

גרמנית (בלי הסבר במפתח,
 ,אכל יש מפרשים
"daun~enlangבאורךהאגודל") .אךנראהלי,שיש
כאן  )umiצורהחליפה של -(demiחצי")והמידה
?ח"( 81אמה").

 3281שופטים ג,טז
ושקורט"א waskorte
ר אהד מס' .1211

גמד
קצרה למדאי קיילו"ש 105נ))6

נצב

ידית
4יף
4
ןי

 3283שופטים ג,כב
ברנ"ט brant
בדפוסיםיש לעז מסף לאותה מלה :לס"א .lame

י.ף
4

1,ונ,

במלט
 3284שרפטים ג,כו
אישמוצח"ר  esmucierלהיהבא,להינצל
בכמהכתברידקופאיםא"4קמוצ"5ר'eschamucier

באותה משמעות.

 3285שופטים ג,כו (עהררתה)[שעירה]
סבך צער
ברוצ"א broce
אגוילו"ן aguilon

מלמד
טלמד,דרבן

 3287שופטיםדיא
שעננים
מריש"ק  ~arescניצה ,מקווה מים
רדודים

היסה

ה

ר אה"ל מס' .189

ש"4

 3289שופטים דיכא
קיביל"א chevile

יתד

 3290שופטים דיכא
מרטי"ל martel

מקבת

 3291שופטים ד,כב
אי"1

אולם ,נראהלי ,שרש"היה חחבלהרגם אתמילת-
החיכור .כדי להסביר אח הכיסף המקוצר "חתר
ברקחו".כי,לולאכן ,למה לאנחן אתהלעזבפסוק
הקורם ("ותהקע את היתר כרקחו") ?

 3292מנופטים הקא

 3282שופטים ג,כנ
הל"ט halt

 3286שופטים ג,לא

הלידם

ל"א סינפל"א ?0 18 tenple

יתד

פטיש

ברקחו
בצדע

בכתכרידקוראים רקטינפל"א .בדפוסיםישניל"ה

מחצצים

אבר צור

לא נמצא ככהבי-היד .בדפוסים קוראים קזל"ש
(בנרמרח קת"ל " *ieselחלס" ,)"8ודחי תיקה
מאוחר .רש"ימסביר .שהשואבים משהיומפחדים
 ,rsnnDשהרעיש כהתגלגלו כררכם.

 3293שופטים וזב
מנהרות
תמץ"ש wuides
ריקות (?)
הפענח שלכרנדין (וודוי"ש  (1vodwesאים נראה
;sediuvs
ליכלל.אמנםישלהשח ,שלפררלאהמלה
עצמה ,אלא מלה הנמרת ממנה ,במשמעות של
"מנהרות" ,מעבריםכהוךהסלעים,שחופרים אותם
על-יד כך ,משמעקמם את פעמיהם" של הצור.

 3294וקרפטים וזב
לוישיט"ש luisets

מבגררת

חדרים תת-קרקעיים

(?)
את שצאה של המשמעות
רש-י מתכות
לןהס"במי
עברים כווך הסלעים" ,בכך,
סנהרות" במובק"שצורך להשאיר חור כתקרתהחפירהכד' עףההה
כה אוד .הסלה לא ידרנה ממקום אחר ,אבל כסי
הבואה החתה קימת סלה כזאת כמובן האמור.
בסילואם מוצאים  luiselבמשמעות שכר ,ארק
מהים" ,מכול להיות שמדובר בגזירה דומה.
כדפוסים לוישירמ"ש "( luiserrwsלפח-ם").

 3295שופטים ו,ב
קרוט"ש crots

מערות
חורים ,מערות

 3296שופטים ו,ב

שצדות

מלטישת  cryptaבצרפתית של העם  ~gtotttכימר
הבימיםהיו קימות שחי הצורות  )701וגם .crote

פליישי"pleisiz 7

 3297שופטים ז,ב

כרמפי"ה ),(nela tempiaכיהוא גרסה איטלקיה .ונטי"ר

ז?)80ו

גדר במיה מעצים
מסורגים

יתפאר
mwmn9

אתר

שופטתם

 3298שופטים חן
רונצי"ש ronces

כלקנים

 3299שופטים ח,כא

שטרמם

קהמם

ירחים

לוני"ש lunes
וש" מוסף "של זהב,-כדי קףהיהברור ,שמדובר
בתכשיטים כצורת ידח ("שהר").

אטד
עץ ורד-הבר

 3300שופטים ט,יד
איגלינטמ"ר eglentier
חספוסים ,נההאם לאחד מכתברהיד ,נותמםצורה,
ערש לקרוא אותה אישפינ"א "( espineקוץ").

רךח רעה
ררגז

 3301שופטים ט,כג
מלטלינ"ט maltalent
כך באחרמכתבייד.יחר כתברהידגורסיםטלימט
 ,talentשמשמעותו בדרך-כלל "רצון ,חשק" .אכל
ה גם בעיפוש כקיצורשול .maltalent
אוליהי

 3302שופטים ט,מך
צריה
פליקציי"ד  pleisiedרחבהגדירה בסורגי
עצים

הלצדם

19

 3306שופטים טז,יג
אורטויר"א ortoire

מסכת
מנור-אורגים

גורסים אורדי"ר "(oלrהשתוdת")~ r i.
מ-י
שמב"
שמהלעדם של הפסוק ברור,אךיש
היחס בץ
לשער ,שרש"ירואהב"כובד"חלקשלהממר,שהוא

איי

המהקן בכללו.

 3307שופטים טז,כו (יהטישמ)נמוטת

טשטי"ר taster

גרסת הדפוסים משובשת.

 3308שופטים טז,כט

אינברציי"ר enbracier
גרסת הדפוסים משובשת.

 3309שופטים ס,ה

למשש

הלפת
לחבוק

יטלא אתיד

מממקןטי"ך meinwestirלהסמיך ,למסת

רה"י מצא בצרפתית מלה המקבילה בדיוק לביסף
העברי,כי משמעובעיקרו"להלביש אתהיד".אולם
שמ כתעמיד מתמם סתם ריףשטי"ר rewestir
באופומוכן.

ימלא אתיד

בהט כתבףהידקוראיםי"שנסוף הסלה,אבלסביר  3310מנופטים ת,ה
להסח ,שביורות האחרומם של יהודים דוברי ריהממטי"ר  rewestirלהלביש ,למנות
צרפתיתלאהביש אתהדל"תהסופיים שבולמהבכל כלעזה"משבפיוזשוהגרסהרייהשטי"רכמעםבכל
כיןמימוהמעמקשררה
כתכי-המי .רש"י
מיכחלי
תפקיד אחר .rewestir
 meinwestirובקמימ

אחי

השפה .ר' אה"ל מס' .909

צהא
 3303שופטים ט,מו
חפור  3311שופטים
עדך בגדים
וויזץ"ד
 .wuidedמתכוץכפיהנראה למק אפרהלמינ"ט קי
apareilmeacמערכת-בגדים
רלעיל מס' 3293
ך-57המח ,ארשכאן שם עצם
ב-צוו-ם "בקרקע ,-ויש ל

(הגרסאותוודו-ו,וודו-יודש )-הקשורעםהגזרן  3312שופטים יח,כא
הזה .הפתרק דורו"ן donjonרמידל ראשף")אימ פישנטומ"א  pesantumeמשאות כבדים

כבודה

מתקבל על הדעת גם ספמ חוסר נומ"ן וגם כגלל

"12עוקךן בקרקע".ברנדין פענח  3313שופטים יט,כא
ההסבר של
במלה הבמרתרש-
מהשורש של "( wolteקסרק") ,אבל אפודרי"ר afodrer
קשה לתאם אתוה.

* 330וקרפטים טז,יג

פלוציי"ש flocies

 3305שופטים טז,יג

אינשובל"א ensoble
ר אה"ל מס' .*01

מחלפות
הלתלים

ויבל

להביא מספוא

כשם כהבי-ד קוראש אפרובים"-ר aprovender
או כדומה ,באותומובן.

 3314שופטים כ,ה

אדישמיוינ"ט

דמו

חישבו,
מסכת
י
כיונו
adesmerentיד גורס קהשד-ט .קוי:קיהדת
"ט
יר
כובד הנול אחד סכתברה
 cuiderencבאווןסובן.

28

bn~e

8

שמואל א'

 3323שמואל א' ט,ע

"מח%

 3315שמשל א' אגח
אינפרומזי"ץ enpruntez
"סיסת  2היא בררך כלל של ויכף ,אךיכולה 3ם
להעת של קתסחןהעואא.

מהצאל

בי

3317
טעטומ"ר tintiner

יעצר

להחזיק בכוח

דישטיר"ר destenir
מארבצה כעבי-היד רק אחד נח-ס כנ"ל .שמים
גורסים קיפסרמ"ר או כרומה  cheftenirכלהשך
להתנהג כנו מצביא (cheftainבצרפתית של העם:
.(capitaine

רדאג
ידץ  3324שניגאל א'י,ב
לשפוט דימינטי"ר  dealenterלהרדד ,להצטער
כרפוסיםישגרסה.ופצויךלקרואאותהכפיהצואה

8, 3316נ11אל א'
יושטיקיי"ר justisier

שמואל א'נ,יא

הקמם

תצלינה
לצלצל

דובנר"ר'dobterאודוכעוי-ר(Idubiter.ר'לנ"למס'
.)3322

 3318שמואל א' ג,ינ
החל וכלה  3325שמואל א'יגן
קומינצנ"ט א"י אישפ4טצ"ש
אישפימי"ד espir~id
 espleiantס  comeniantמתחיל וממר

חוחים
שדה חוחים

שהים

 3326שמואל א'יג,ו
 3319שמואל א' דקם (צריה)[צירים] פלישי"ץצו5וסנע גרר בשיה מעצים
קרדור"ל  chardonelצירים (של דלת)
מסורגים
צפע

דלחן
השיי ססרש כפשוטו" :נשההמדבדבן...
בסנה.-צורתלעוזווגאיתליעייפהעל~abaedeneit
( chardenelר באה-ל .)2348

3327שמואל א' יגש

שד"ק

)50

(סמוקכם)

שהרשה]
כוי המהרשה

אל הלקת
 3320שמואל א' דיכא
,
א
(אתו) [אשק
ש
"
י
איטריר"של"צטריפר
 3328שמואל יגג
 etweirs l'estre prisבהתאם להילקח קולטר"ח  coltreקנקן מהרשה (היתד
 etweirsקשור כפי הנראה לפועל
הפולחת את הקרק?)
 fiWa~ estovoirestayeirלא ידוע ומגומעתן

להעת צריך .להעת תלוי" .הצההה וילפממהיא  3329שמואל א' יגכ (קרדמו) [קרדם]אולי תואר-הפועל (המשנמש אף כמילה-חעןר) ,בישגוד"א  ~blbesagVdeבעל שר ראעףם
כתבי-יד גורסים
אדים
ככן ה 5-הסופית .לפהוה שי
אועיד-ש -( enwersכלפ") באאו מוק.

 3321שטיפל א' ו,ח

א"שקרי"ן  escrinקופסה

ארגז
(בעיקר

לתכשיטיט)

 3322שמיחל א' ט,ה

א"י דוביטיר"א
 dubiteraס

ידחנ

גורס בישנתם
אהד
שלתבי9-
היכרמכ
המלה,יוההיא  onaחוארהש"מ.
~esaeld
3330

שמואל א'ינ,כ

פחצףר ז))050

צורה

(9טיש)11

[סאועאץן
מכוש

ויחשוש

הלעו הסר בכתבי-היד .ברפוסים קוראש
איטחמסאר"ה  vvmלפי הפמצא
השקדוקי.

המילוח  3331שמואל א'יג,כא
לימ"א lime

פייה
פצידא

פל

ש

 3332שמואל א' ינ,כא
פורק"א forche

האום

.
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קלשון

עלרגליולכסוחן.וד,ואשםסחשאלמןמצח,-כלומר
ברהבה לחלק שעל המצח.

 3333שמואל א' יג,כג
מצב
ציממ"ל  cenbelגדוד בעל משימה
מיוחדת (מה
שקוראים היום
קומנדו)

מור אשם

 3334שמואל א'ידיח

צ"ל cel

 3335שמואל א;יד ,א

ציש"ט cest

קלשכן

דה"מ הלו
ההוא

הלז
הזה

רש-יכדג-ש ש"הלו" סתתנהלמהוומראיסבאצבע
) t(arstבמנוד לדבך עהרסיזחק ( .(celבדפוסים
הוחלפה הארסה

,

שמשל א'יד,יד

3336
ריי"ח reie

 3339שמואל א' str
אינשוכל"א enscble

כובד.המל

 3340שמואל א' תקח

צפים

 3337שמואל א' יד,סז
מץטי"ש badetes
התא לח לתה כמקימם .היא עורת מהפהנל

משיפים

,baderלהכיס"והצודהשבהרהרההשהשונרהכלכר
לפי המטצא בכתברהיד ,להוציא אהד הנורם
נרריאנ"ש "( gardiansשוניים") .יש 5הר ברטה
אהרוג שצריך לקרוא אוואה נוולי אישקרביטר"ש
-( eschargeitesהמזת צתכם") .מכאן בציפחות
שלהיום "( dchauguetteצריה תצפיה").
בפרקזה .בפשקכו,קוראיםברפתףם,אחריהם-רחב
ושל "-צרת הדבש" .שהם קו-שכר :מבלשון
רחמיאל קורץ לאותו דבש סוקר"א כלל" .תה
כסיבנאיששקאךנאמרבפטזש"ובלשיןקשמעאל".
לא מדוברכאן אפוא במלהצרפתית.הכתיבבפמ"ך
למלום צוואת-ות.
זרלפיסח  Fnwnשל
רזו-

הויה

גרנטי"ש garantis
ששק
מתחלש(קים ,קכב)המשהרדמבקש
~aan
בסרח אתשלומו.כאןישרמבקשמרוך
מהקב-ה:ער
למדא את אקום אחעולהרגיעו סדאסחע .הצורה
שלהלעזמתאימהלציף,ח:י4מחאיסהאפואיתר
לפנוק של תהלום.

שמואל ח' יח,כז

המלחום
להמציא

3341
פרישינטיגר presenter
איו מתפף דהרעלאלעז.כפיהמראהכעמן.
רש-
"א דוד לשאול את מלוא מבוקשה
שהכ

מענה  3342שמואל א' יט4

פס ,חריץ ,הלם

ערב

איי

שי"ש אתב"ש

8 se$aisesז

%
בהישגידו

רלעיל מס' 6פ.32

 33*3שמואל א'יט,ינ
פלאפל nocel

כביד

אדרת שצר

אלחשה
 3344שמואל א' כגט
חףשפוצי"ר
להימל ,להיחבא
esmucier

(איי 3מ להינצל
בהיחבא)

ע כרסת שר בתביהד .שלקשתכתבי-היד האהדתם
 a~rruאישוקמוצת"ר  ischamaierאהד מהם
אפקן

אים"

(9ץ:

יאיא

 ,(~mla eschamuciet~iש ט מתק.

עשחירת
 33*5שמואל א' כה,יח
פדצקץ"ש farcides
ממשאות
סויף" :פשלאט כשר דקתפנים .-אפשר

 3338ושנוהאל א'יון
ם לפקן ולקךזא :פופ5רד"א ~pated
שי-י
יול
(נוצחת)ננשצחוע א
pan
נח"ל nasal
ק
ל
ח
ע
נ
ר
כ
ה
של
("ששסורה"ג ר' אה"ל מס' .681
על האף
שומה
אהמר" :כפעירביול[!]כיוצאתמןהכובע  3346שמואל א' כעש
חש-ה11סם...היתה מגעתלו ער .-.Yb1מסתבר אמשמינ"ס aahetment
עלילה
ש
ותרפירושו שלרר-ק,המסבור "טס שלטירותחלף

עיי
ף

ח.3231 .

מלטש

אתר

%

 3388מלכים א'יביא

איגלינטח"ר eglentier

עקרבים

עץ ררד-הבר

כאן כמובן של כליעעיים ,שבו מכים בעוקצים
חדים ,כמו שיש לעץ ורד-הכר

 3389נהלכים א'יבליג

ברא שלם
להמציא

הלצדם

שבכה
סבכה ,סורג

 3398מלכים ב' א ,ב

פרודנ"א pr(ine
ד אש"ל מס'  668ומס' 706

 3399מלכים ב' א"כ
ך"ץ WIZ

וכבכה

מדרגותלוליניות

קונטרוני"ר controver
שבכה
 3400מלכים ב' א"ב
 3390מלכים א'ת"כ
מדרגות לולחניות
צפחת וינדילשטח"ן
כוטחל"א שו]א60
(בגרממתז
חמת קטנה svendel~tein
טנחןישברסוסיםגרסה ההוקא שרמתןשמי"ג
 3391מלכים א'יחיב
תעלה  scbwindelstegכמוליל מס' .3368
חפיר
פושי"ד fosed
ויגלם
'
ב
 3401מלכים נזח
 3392מלכים א' יט,ד
ללפות
התם קךילי"ר)נונשם)
)
י
נ
צ
ו
ק
ר
ע
ר
ע
י
ך
ו
ס
א
ל
ן
ל
י
א
(
חנחבר"א 1enelvre
בדפוסים קוראים פיגד"ו "( piegadoמקופל",
דממה כאיטלקית שלהים.(piegato :
 3393מלכים א'יטויב
רעצינט"צמינ"ט  retentismentהדהוד
(ה)הלקה
 3402מלכים כ' גוס
הטובה
 3394מלכים א'
מחטרם
אקלח"ר achaleirכב"
ירועה
להתרשל שימנצייא"ה semarKiee
גימשענקית-ר' rk)nchakirכאותו דק טכ-ע אחד פתן ~ fnoשאפשרלפענחכנ"ל.
שונתמ-
יסים קוראים חרצם איטלקי :סיאס"ו אבל הגרסאות האחרות עקרות לנסרי (קומיצא,
מובן .בדפו

פער"י""ק

ון4ו44י

("אנח %עצלתן").

כעלכינש ב'
 3395מלכים ב' א ,ב
גרדתם
זה חסר ככתבךהיד.
ה~
ןra
יd
קi
דמעוההחl

קומצ ,-קומינ"י ,קומנ"י).

 3403מלכים ב' ג ,כא
מרק"א marche

גבול
גבול ,ספר

ארת
שבכה  3404מלכים ב' ד ,לט
אורה (בן-חרדל)
סררג אורוג"א oruge
ר אה"ל מס' .377

שפגה
 3396מלכיפ כ' א,ב
,
ת
ל
י
ט
,
ר
כ
ע
מ
אלידוי"ר aledoir
פטריית
בוליי"ץ boleiz
מרפסת
לען זה כא כבהכי-הוד במקוםהלין הקודם החסר
 3406מלכים כ' ה 4
אחלי
בהם.
איחול
שוהחדימינ"ט soheidement
נסריפארוכים נרמה ,שרש"י ראה כמלה הצרפתית מלה מורככח,
 3397נהלכים ב' א"נ
וקצרים משהו כסו )0 81 demantא "זו הכקשה יש לי".
נסרים
ללי"שlates
ברכה
ר אה"ל מס'  .705כופפכםלעזזה כסוגרחםובלי  3407מלכים כ' ה,טו
בדכת שלום
והשהםובמקומוכתבוקגטרל" 4ש()48118יקרשים שלו"ד salud
 3405סלכים ב' ד ,לט

לפקות"?

באיוטלקית)-

הלעיל מס' .3038

פקעת

פילש

כונר
8ש 3מלמם ב' הניט

ארפינ"ט arpent

כברהאיץ

מדת-שטח

5נ

~nfm

(אוילרי"ן במקרשת גדולות)מייצגנסיהנראה את
הצורה היווסת
המלה במקודות צרפהיט רק מסוף המאה הי"ב.

סצימס lאתn o i g u
ן ) m
t, fואכw

חרטים
 3409מלכים ב' ה ,כג
ברידי"ש  brKiesכיסים ארוכים 3420 ,מלכים ב' כא,יב
ארנקים הנסגרים טינטיני"ר tintiner
בקשרי חוטים

גרם

 3410מלכים כ' סוג

חריץ

קר"ן cran
של הסערןהאיטלקי:אורלי"ה
ברשומים
הסצאה-י (-שעט").
כפי הנראהי"08וי"י

 3411מלכים

צברים

ב" ,מ

ערמות

מונציל"ש moncels

 3412מלביט נ' יחן
כרמ"ד  barnedגדוד אנשי

י
כי
צבא

שבפקודת הברון

רש"י מסבל.מדוע .לדעהו ,אקסימן הרבים בסוף
דוגלה.כיהיא  ow-דבר של קבוצתהגיבורים".

 3413מלכים ב' יא,טז
אמצנצי"ש aisances

וים

מקום ראוי

 3414טלכים כ'יד,כו
קונטרריו"ש contrarios

מדה
גרוע

 3415מלכים ב' ( P.Wהעלת) נתעלה]
חפיר
פושי"ד fosaa
 3416מלכים ב'יח,כג

גץ"ר

~aler

ההערב
להמר

תצלנה
לצלצל

שבכה
 3421מלכים ב' כהלז
קףפ=א coife
שביס (כאן בסוכן
כותרת שלובוהיך

ישעיה
 3"2קשעק איד
פ"שנ"ט pesant

כבד
כבד
כבר
כבדות

 3423קשעמ :איד
פ"שנטום"א pesantume
" tmDשהצירוף "כבד-שזן" הוא ביסף
רש ,-כלומר -עם של כבדות עוימת ,-החת
ק~ממ
שהמש עלע עותא חמם.

טחה
 3424ישעיה איר
דימצחד"א  demaciedeהלומה ,כתושה
 3425ישעיה איו
טףשט"א moiste

טריה

רטובה

חסר בכתנץ-הרר.

6ש 3קטעיה איכה

ן savon
שבויי

בר
סבק

והוכיח  3427לישעיה איכה (בדאבך)נבדילימן
בהל
אישטש"ן estein

 3417מלכים ב' יט,ד
אפרובי"ר aprover

הראה,הפגין

 3418מלכים כ' "ם,כז
א"שטורטי"ר estormir

התרגזך
להסתער

כמעטבכלכתבי-הידהסלהנגמרתכסי"םולאבס-ן
(אישסץ"ם .(esteim

אילים
 3428ישעיה א,כט
בוקיצה (עץ נף)
דה"מ הלך אולם"א olme
 3*19מלכים ב' כ"ט
עצשהמתכיים בתנ"ך עםעצים
דהה
הצל עשר מעלוה
שעץ כ
םמצורם
רש-נעורי,אףושלפעמיםאיי
יחיםבאתור
נמ
רו
הצ
אררילף"א oriloje
הסרבכתבי-היד.הלעו.כסי שהוא מופיעכדפוסים בארצות הספרא.

אוצר

26

קמומה

לצדם

קששם

נבלת  3438פשעיה גג
 3429ישעיה איל
מפיל אורפרץ"ש otfreis
פלטישנ"ס flatisant
הגרסה וצל כמה כתבי-יד מטה עתר לפענוח כמהכתכי-ידוהדפוסיםגורסיםפריי"ס  fנrלב
Is,
eדi
פלישטרישנ"ס "( fleistrisantטבל"); שר ואין הכדל במשמעות.
השורטט התמזה במשך הדורות.
בתי-הנפש
 3439ישעיה ג"כ
סיכות ,מכבנות
נושקי"ש nos(hes
א,לא
מצרץ כפי הנראה כאןסיכה "הסוגרת אתהכנדבצוואריו"
3430
~YmN
e
s
t
e
n
א cele
ץ
ו
צ
מ
אישטינציל"
מס'
.)213
(ר אה"ל
רצועות רקמת זהב

אתים
 3431ישעיה ביד
קולטרי"ש  coltresקנקמם של מחרשות
(היתדות הפולחות
את הקרקע)
 3432ישעיה ב,ד

שרפי"ש

sarpes

מזמרות
מגלים ,מזמרות

שפק
 3433יצועיה בן
דיבטימינ"ט  debatementמאבק ,טרדה
רש"י מפרש .שלחוטאים תהינהבעיות עםהילדים.
שייוולדו להט מנשים נכריות .והלעז מתיחס לשם
עצם -שפק" שבאיוב(לו,יח) ,שבורש"ימסביר את
הפועל שלפנינו -ישפיקו".

 3434ישעיה כ"כ
טלפי"ש talpes

חפר פרות
חפרפרות

גלינים

 3440ישעיה ג,כג

ראיים ,מראות

מירידויר"ש miredoirs
הדפוסים מחנים אח המלה האיטלקית ספיקף"ו
())610שק(.,

צניפית

( 344ישעיה ג,כג

"עור-חפרפרת"
(אריגיקר)

מוליקי"ן molekin

המילונים מצחנים ,שהמלה נהקבלה בצרפתית (מן
האנגלית) רק באמצע המאה הי"ט כצורח
 .muleskineאך עובדה היא ,שהיא מופיעה כאן
אצל רש"י ,ואץ ספק ,שמדובר כאותה מלה.

ידידים

 3442ישעיה ג,כג

סגרים

פירמייל"ץ ferniei[z

ג,כד

3443י"יץוצעי"
batediz
בטיד
או בטדי"ץ  ,batdizר' מס' ]וונ.

מקשיה

עשוי בהכאה

עטלפים
 3435ישעיה ב,כ
קלב"א שורי"ץ  chalve sorizעטלפים
טלינ"ט )ח)810
ראה בהרכב זה (מילולית" :עכברים

 3444ישעיה ד,ד

מאה .שרש-י
קרחים") מלה אחת .ולכן אק סימן הריבף כרכיב
הראשון .chalve

 3436יודעיה גן

פיילנצ"א feilance

מכשלה
מחסור ,משגה

רוח

רצון
בער

 3445ישעיה ד,ד
דישקומברימינ"ט descombrementחילוץ

כאן במשמעותפינוי של ירושלים מתועבותיה.

 3446י17עיה ה,ד

לנברויקוי"ש lanbruises

באלמם

ענבי-כר

נספות
 rya" 3437ג,יט
(צמדי) נצמד]
מושטניצי"ש mosrnices
שרשרות  3447יוקעיההיי
לרכרי רש-י-:כמין מרגליות נקובות וחרחור כחוט ארפינ"ט  arpentמידת-שטח (שניים
עד חמישה דונמים
 ...שתלפות על הצוארונוטפותעל החזה" .ר' אה"ל
מס' 46נ].

לפי המקומות)

אתי
 3448ישעיה ה,יב
קלימי"ל chalemel

יושמה
חליל

חליל (כלי נגינה)

ד2

awhn

 3456ישעיה ז,ג

(תעלת) נתעלה]
חפיר ,תעלה

פושי"ד f()sell

משפט  3457ישעיה ז ,ד
אודים
עונשים טישונ"ש  tis()nsארדים ,עצים חרוכים

 3449ה,טז
יושטיצ"א itistice
זה אחד של המוכנים של ' .)llStlCLוהוא מתאים
לדברי רש-י- :כשיעשה משפטים בהם".

 3450יוצעיה ה ,כד

נס
מדש

 345 1יודעיה ה ,כו
שיכלי"ר sibler

תטרק
לשרוק

פירק"א perche
כאן רש"י סטארכאריכות ,מהונס- :הואכמוכלונס
ארוך  rimnכראשו בגד ועולין בראש הר גבוה
ורואין אוחו מרחוק והוא סימן לקיבוץ בני ארם.-

ויפליט

 3452ישעיה ה ,כס
אישמוציי"ר esmucier
כמס'  3015תורגמה המלה "להיחבא .-כנראה יש
לפועל משמעות סכילה וגם משמעות פעילה כמו
כאן ,שהאג-ה מכריח את הבאים להציל את טרפו
מידו.

להחביא

 3453ישעיה ה ,ל
איר"ט אישגרדי"ד יהיה נבחן (=ייבחן)

ונבט

~err esgarde
רה"י מנקש לתרגם את הנפעל של המקור בצורה
מקבילה בצרפתית .אך קשה,מפני של"נבט-ישכאן
משמעות פשוטה (-יסתכל -או כדומה) .וצריך
להסעיר.בערך .שתהיה הסתכלות ממנולכיוון הארץ
וכו'.

 3454ישעיה ו,
אינגריישנ"ט engreisant
רש"י מייחס לבינוני צרפתיזה .המתרגם שם-פועל
עכרי ,מובן של פעולה מודרגת .כלומר[" :לב העם
הזה] הולך ומשמין".

י

השמן
משמין

 3455יקזעיהז .ב

נחה

נח ,נשען

פוש"ד posad
שלא כרגיל יש כאן הרגום של צורה מוטית של
כהווה.
הפועל ,אולי כדי למנוע הבנה של
-נחה-

 3458ישעיה ז ,יט

נעצוצים
סבכי יער

 3459ישעיה ז ,כה
פושוי"ר

מעדר
מכוש

ברוצי"ש br(res

]וי)"(5

 3460ישעיה ט,יג
אר"ק וולו"ד טטו()א

כפה
קמרון

ar(:

ר' אה"ע מס' .1109

.ז
 3461ישעיהי

קרידי"ר culLler

ידמה
להאמין

 3462יודעיהי,יב
פרי גדל
קריישמינ"ט ד"י גרנדיצ"א ניפוח גדולה
'trelsmenc LIL
~ranklece

 3463ישעיהי ,יב

רנטנצ"א

wantance

תפארת
התפארות

כאביר

 3464ישעיהי ,יג

רבים

פלושור"ש plusors

 3465ישעיהי ,סו
דולידויר"א )]ן0נס01ם

גרזן
מעצד (מין גרזן)

 3466ישעיהי ,טו
שיר"א sere

 3467ישעיהי ,לד

אישברניי"ר esbranjier
חסר כדפוסים.

משור
משור

ונקף
לסעף ,לגזום

 3468ישעיה יא ,ג
אי"ד אינושמיר"א לו"י וימלא אותורוח
(אך :ריח)
;ט]  en~)smeraטש

והריחו

הפועל  enl)smerמורכב מהפועל
(-בתוך"):
("להריח )-ומהקידומת -ח"

()smer

קטמה

צצר

28

תר
חור

 nvvr 3*69ש ,ח
קרו"ט .crot
ר אהיל מס' .2046

 3470קרעיה יא,יב

נס
מוט

 3471צדעיהיג ,סו

נספה
נקלט

פייק"א perche

ר לעיל סס' .S4W

אקוילי"ד acoilid

 3472ישעיהיג ,כא

מרטרינ"ש martrins

 3473ישעיהיד ,טז
אבואטי"ר aboater

ישגיחו
להציץ

יהדותו

 3474ישעיה יד ,טז
פורפנקוי"ר  porpanserלחשוב ,להרהר
 3475יוצעיהיד ,כ3
היריצו"ן hericon

קפד
קיפוד

אחיל .218 toa

חכה
חכה

אי"ם aim
ר אה"ל מס' .119

שכר
מכד

 3482יוצעיה יט,י
א"שקלחש"א escluse
אחדמכתבי-הידמביאלעזגם ל"מדכאיט" הסמוך:
אישמינוישע"ץ " esmenuisiezמכותתים".
 3483ישעיה כ ,ה

(תפארתם)
לתפארתן
התפארות

wantance

האוחדת בלט"ש ,המופיעות כרפוסים אחרי גרסת
הלש שלהם ווגט"ש ,יכולות להיות שיתוש של

הצירוף בלע-ז.

אנחתה
 3484יוקעיה כא ,ב
שושפירדי"ץ  sospirdizמכלול האנחות
 3485ישעיה כב ,ו
קויבר"א cuivre

אשפה

אשפה,תלי(לחיצים)

 3486ישעיה כב,יח

כדור
כדור

פילוט"א pelote

 3476ישעיה יד ,כג
e
אישקוכי"ר

s

 3477ישעיה טז ,ג
ריריישנימינ"ט dereisnement
חסר כדפוסים.

וטאטאתיה
 3487יודע]יה כג,יג
(
c
לטאטא

v

פלילה
הוכחה

בירפרי"ד berfred

קוץ)

 3479ישעיה יח ,ה
שרפי"ש sarpes

מזמרות
מגלים ,מזמרות

 3480יודעיהיח ,ה
ציפ"ש 5קסce

נטישות
גזעי גפן

מכאן המשמעות הטושאלת של סד,מכשיר עיורם
(ר' אהיל סס'  23ומס' .),794

e

(בחונrיו)
נברונים]

מגדל הסתערות

נשסה מאוחרתיוהד "( beffroiטגדל דביר").

 3488יזסעיה כה ,א

גלגל
 3478ישעיהיז,יג
קרדונ"ש  chardonsפירות של קררה (=
" אה"ל מס' .110

 3481ישעיה יטיח

צרם ונטנצ"א

סמורים ,דלקים

י,

~nfm

אבחרימינ"ט aveirement
3489

ישעיה כו,ז

אמן
אצרור
פילוס
אתון

קונטריפיי"ש contrepeis
רש"ימסביראת שםהפעולה
במקוםהפועל
"פילוס-
"תפלס" שבפסוקם.

 3490י12עיה כז ,ב
דינו"ש winos
 3491ישעיה כה ,טו

אשומי"ל asomeil

ר ,מס' .308

המר

חף (עעזיךבייל)

חזה

גבול

אתר

 3492ישעיה כח,יז
ישטיצ"א jusrice

הלצדם

*2

 3503ישעיה ל ,כח

הנפה
לזרות

4שח51ח

משפט
עונשים וני"ר

waner

השאתרע
 3493ישעיה כח ,כ
אישטינדייליי"ר  estendeilierלהתמתח פריי"ן frein
חסרבכתבי-היד.הלעז רשום ברסוסיםפרינ"ק,אולי
לעבד כדילהצביע על האנפוף שלההמעה.לפניוקוראים
 3494ישעיה כח ,כא
לבררי"ר  laborerלעבוד (בעיקר את פרוסכי-א .אולם הגרשים הם מעות,כיזהו תרגום
ארמי.
האדמה)

 3504פקעיה ל ,כח

 3495יוצעיה כט,ז

צינבי"ל cenbel

מצב

גדוד כעל משימה
מיוחדת (בעצם:
קומנדו)

רש"י מסביר את שם העצם -מצב" ,שאינו נמצא
כפסוק ,כדי להבהיר אתהביטוי "וכל לקיק".

 3496ישעיה ל ,כ
אבריאי"ר abrier

לחסת

לחסות

 3497ישעיה ל ,ה
דישטורבי"ר destorber
כרנדין גורס רישטרבי"ר  =1destraverדישטרוי"ר
"( 1destrawerלהרוס .)-אף אחד משמ הפתרונים

חרפה
לקלקל

אינו מספק .מפני שאינם מתאימים לפירוש העברי
של רש-י("גידוף)-לאמבחינתהמוכןולאמבחינת
הצורה (כי ההנו מצפים לשם עצם ולא לפועל).

 3498ישעיה ל ,ו
חלדרוב"א haldrobe

דבשת
דבשת

 3499ישעיה ל,יד
אישפהשי"ר espuisier

לחשף
לדלות

 3500ישעיה ל ,ע
מש"ט mast

וזרן
תורן

רסן
רסן

 3505יציעיה ל,ל
פושימינ"ט posement
רש-י רצה להדגיש ,שכאן אק "נחת" במשמעות
של -מנוחה ,הנאה .-אלא מעק שם-פועל של
-להניח" .ודווקא באופן קשה.

נחת

שימה

 3506ישעיה לא,ה
אישמוציי"ר esmucier
 3507ישעיה לכ,ז

ריריישנימינ"ט

אליט

להחמא ,להציל
משפט
הוכחה ,טענה

dereisnement

 3508ישעיה לב,ז

יויימינ"ט jujemenr

 3509ישעיה לב,ז

יושטיצ"א justice

משפט
גזר-דין

משפט
עונשים

 3510ישעיה לג,טו

נער

 3511ישעיה לג,כ

צענתם
בקעות

אישקו"ט es(ot

מנער

קומבי"ש combes
כדפוסים קוראים פושי"ץ -( fosezחפירות.)-רש-י
ולשםכךמביא אח
כאלהסביר אחהביטוי-כליצען-
שבשופטים ד,ש (ר' לעיל מס'
המלה "צענגים-
 ,)3287אבל מתרגם אותה אחרת.

 3501ישעיה ל ,כד
פיל"א pele

רחת
את-חפירה

 3512ישעיה לד,יא
צואיט"א Cuece

כוס (עוףלילי)

 3502ישעיה ל ,כד

מזרה
רחת

 3513ישעיה לדייג

סירים

"1ן wan

ר' אה"ל מס' .448

ר' אה-ל מס' .218

אורטיא"ש orties

קפד

סרפדים

אתר

*3

לדויד

"אמא

 3514יזםעיה
מרטרינ"ש martrins

ציים

סמורים ,דלקים

 3515ישעיה לד,טו

ודגרה
לקרקר

" 3316םעיה לד,טו

דיות

קלוציי"ר clocier

עזניות

וולטויר"ש woltoirs
בחלק מכתבי-היד יש גרסה כלי יו"ד :וולטור"ש

דרך ,כביש  3529ישעיהלחיט

יודיע

 3518יציעיהלו:ב
קימי"ן chemin

כשניכתבי-יד קוראיטיימי"ן  .jeminר' כעמין זה
בסוף המבוא לאה"ל ,סעיף א.

התערב
להמר

שמעים
אנו מכינים

 3520יוצעיה לולא
אינטינדונ"ש entendons
סביר להמח ,שכך יש לתקן את הגרסהאינטינדינ"ץ
של אחד מטתי כתבי-היד .אך כל היהר נותנים
אינטינרנ"ט "( enrendantשומעים".בינוני פועל)
או אינטינדר"א ( entendreשם הפועל).

 3521ישעיה לו,יכ
טבחי"א tabahie

פ'-הטבעת

 3522יוצעיה לו,טז
שלו"ד נטו58

ברכה
כרכת שלום

חלחולת

המלה חלחולתשייכתלפירוש שכדפוסים עלהקרי-
כתיכ צואתם-חראיהם .ר' אה"ל מס' .95

אישפרובימינ"ט

 3524ישעיה לז,ד

אישפרוכי"ר
esprover

שדמה
 3526ישעיה לז,כז
אישטובל=א ( Gtpestobleהנשאר עומד
באנדה אחרי הקציר)

 3528ישעיה לח,יד
גרנטיא"ה garantie

(מסלת) [מסלה]

 3523ישעיה לז,ג

~onant
ר מס' .3209

ערבות
ערבות

 3517יוצעיה לו,ב

גיי"ר gajer

דוננ"ט

 3527ישעיה לז,לג
פידרייר"א pedriere
רה"י סותר פירוש זה.

(תעלת) [תעלה]
חפיר ,תעלה

" 3519רעיה לו,ח

 3525ישעיה לז,יט

הנתן
בתתו

סללה
בליסטרה

.woltors

פושי"ד fosed

הלצדם

ללמד

אינשיניי"ר ensenier
הלעז משובש כדפוסים.

בקעה
 3530יציעי
ה מ,ד
קנפני"א  (hanpunieמישור ,איזור של
שדות

 3531יציעיה מ,יכ

אמול"ד

תכן

0184וח8

אח לסי גרסאות  .אחרות ,אמולי"ר
("למרוד") .מלטינית ", m("]ulusמידה").

מדד

amf)ler

 3532ישעיה מ,טו
לימרניד"א limonede

מר מדלי

משקע בוץ

 3533ישעיה מ,כב

חוג
מחוגה

קומפ"ש compas

בקצת כתכי-יד קונפ"ש .cLlnpas

 3534ישעיה מ,ככ

דק
אריג ,קרום

תוכחה טייל"א
r
p
s eמכחן
 3535ישעיה מ,כד
שרום
והוכיח אינרציננ"ט )חפתן)8יח)
משתרש
לבחון ,להפגין ,רש"י מצביע על ההבדלכין השם שורשובין הפועל
להתרברב
שרים הנמצא כאן.
teile

o

v

e

m

e

n

t

אוצר
 3536ישעיה מא,ז
שולדידור"א soldedure

נואציה

שרד
דבק  3543ישעיה מד,יג
תפר ,ריתרך דולידויר"א  doledoireמעצד(מעין גרזן)

תולעת
 3537יודעיה מאייד
תרמינייר"ש  werminiersדומים לתולעת
כך יוצא מהגרסאות השונות ,אךאין עדות לצורה
הנ"לואולי כשלכךקוראיםבדפוסיםדבריותרקרוב
ל"ירמינ"א" "( wermineמכלול התולעים").

 3538ישעיה מא,טו

לימ"א lime

טרדי"ל

)]0]1

מוףג

מסחטה

הלעז הזה ,החסר בדפוסים ,מציג בעיות .הצורה
פחות או יותר ודאית (כתבי-היד :טרי"ל ,טריי"ל,
טרואי"ל ,ובגלוסר של כזל אטרוי"ל) .משמעות
המלה" :גת" ואולי "מסחטה" .אולי אפשר לראות
כאן מלה קרובה ל-טיח) ("חור") אולקרוא טרי"ל
"( tarelמקרח").

 3540יודעיה מב,י
ויניז"א Wenize

דה"מיורדי
הים ומלאו
ונציה

את העירונציהכדי להמחיש את הקטע
רש"ימזכיי
"יורדי הים ומלאו" והוא אומר :מהאנשים]
הקברניםכים ולא באים אלא בהוך המים,שופכים
עפר כל אחד ואחד כדי בית והולכים מכיתלבית

בספינהכגוןעיריניז"א".מעמק.שונציהקימתרק
מסביבות המאה  nivu~nלספירתט ,ות"תת אפוא
תופעה חדשה למדאיכימי רשש.בכתבי-היד"עגם
גרסאות כמו וניצ"א הקרובהל Venice -באנגלית
ונם וישושה ,שהוא  Veneziaהאיטלקית.

 3541יוצעיה מד"ב

קרבו"ן

)68]600

 3542ישעיה מדוב
מרטי"ל martel

 3544ישעיר מד,יג

קומפ"ש compas
ם  T~bהם גרסאות קונפ"ש .conpas

 3545ישעיה מד,יד
פלנצו"ן 0)00פ91

מחוגה
מחוגה

ארן

שתיל

רש"י אינו רואה כאן במלה "אורן" שם של עץ
דה"מ מורג טסים ,אלא מונח כללי" :שחיל" של העצים
פצירה המכרים לעיל("ארזיט ...תרזה ואלון").

רש"י איש מתרגם את "מורג" כלעז זה ,אלא אומר,
שמורג כלי עץ ,הדומה ל"לימ"א" של ברזל.

 3539יקוציה ננא,טו

הלצדת

פחם
O~D

מקבות

פטיש

" 3546םעימ מה,כה
פורונטרונ"ט porwantrone

כרע...קרס

 3547יוצעיה מו,א

אקרופי"דשר"י...
acropid sei...

קונקיא"ד שי"י

]conchiad 51

התהללו
ישתבחו

כרע עלברכיו...

עשה אתצרכיו

הפסוק מתאר אחהאלילים כמצבמכיש שלעוטתם
צורכיהם ,אך כמקום מהמקורמצביע רק עלתנוחה
מסוימת של הגוף ,רש"י מביא כפועל השת אח
הפעולההפיסיולוגיתבפיריש.

 3548יוקעיה מויו

קנה
קנה המאזניים

פלח"ל fleiel

 3549ישעיהמזי

(קיכבתך)[סיבבה]

איפממסייד"א enweisiede

 3330פשעיה מט,כ

הוללה

ברור

מבריק

קלי"ר cler
זה אחד המוכתם של ליד"יהיר,צלול".ואולי
"ם קשרעם הכיסף ~ler
הקחם עד הזםבצרפתית
s
 ,au clairכלומר "סיף שלוף".

 3551ישעיה מט"ב( .אשפתו) [אשפה]
קוינר"א  cuivreאשפה,תלי(לחיצים)
 3552ישעיה מט,כא

שוליט"א solete

גלמודה
לבדה ,בודדת

I e r b a

יטח8יה

אוצר

32

 3553ישציה מט,כב
פירק"perche %

(נסי) ןט)
מוט

 3334יוצעיה מט,כנ

הצן
חיק

כחב-יד אחד גורס שידיר"א "( seiniereרצועה.
דגל.)-

אישיל"א aisele

ר' אה-ל מס' * .2*1שם מוכהים התרגומים-בית-
שחי"ו"מרפק".אולםכאןברור.ושהסוכןיותרכללי.
קשר אתהמלהש ש24
ותרשהלעצמילשער,
ה-גר'לעיל טס' s.3206
שרשi-
עם ",aרתחה,תנוחה נוח

 3555רושעיה נא,ה

תשפטו

 3556ישעיה נא,טו

רגע
לקמט

עונשים

יושסיצ"א justke
הלעזאיתמחרגם %תהדיבורהמתחיל.כיאם אתשם
המושג שכפועל.

הלעדם

 3561ישעיה נבג
אישקודר"א esct*dre

הכגערי
לנער

 3562יוצעיה נב,כ (מרסרי) Iwel~l
קונירנגלי"ש  conjonglesחיבורים ,כבלים

הלעז המסוכך הזה הכנזיל אח דוב המעתיקים
והגרסאות רבות ומשועת .את אחת מהן ציהל-ש
אפשר לקרוא ציעלי"ש 5ס,אחש) "חבקים" ,אבל
סעד יוסר לרנות גם כה קלבוש של קומונאלי-ש.

 3563ישעיהeנגף

l

אישפריאי"ר esprier

 3564יוצעיה נגן

שורפרלי"ץ sorparlez

הפגיע

להיעתר לתפילה

נעבה
נגער

המילונים נותנים רק %ת המשמעויות" :לדבר

כהחרכרבות .לפטפט" .אבל מחקכלעלהדעת .שגם
"לגעור" הו%דיבורמלמעלה למטההמתהיםלפועל
",se)r-parlerלדבר מגבוה") .היש מצפים לצורה
קירפרלי"ר  ,~)rparledאולילפנינו יחסת-המשא.

פרתצי"ר froncir
כך כדפוסים ,וגרסתם מחחקתעל טץ %חדמכתבי-
היד .שכו אמס קודמים רונצי"ר .שאר כחני-היד
מכיתים צורות שונות .הקרובות למלה
ריקרישפישנ"ט  ,recrespisantשמוכנה גם כן  3565ישעיה נגף
אשם
 ,כפtרה
נפש)n
ן (הa
i amendeתיקוs
"א p n
מינדa
תל c .-אr
" rמפe
,-Dapn.או ריקרטישנ"ס
כשכלההרגומיםסצביעשעלפעולתה'המערבלאת
המים שבים בעם סערה.

 3557קטעיה נאית

אינטומישמינ"ט
entomisment

 3558קלעיה נאית
אגוטי"ר agoter
 3559ישעיה נא,כ
פשמי"ר pasmer

 3560ישעיה נא,כג

קרושלי"ר cr(sler

בהלה,
סחרחורת

 3566יוצעיה נדיב
הרעלה קיבילי"ש 5סו;יסא)
תרדמה 3567 ,ישעיה נד,יב

קרבונקל"א

מצית

לנקז (לרוקן עד
הטיסה האחרתה)

עלפו
להתעלף

מוניך

למוטט
אבליש

שות הפוצל ההמלההיאקךולי"ר
עדשית על הוספה ה 8-כאמצע המלrה~rol.e

charb~)ncle

(יתדתיך) [יתדות]

יתדרת
אקדח

אודם (אבן יקרה
בעלתצבעאדוםכהה

ומבריקה ביותר)
 3568יוקעיה 2ד,יא

אינגרי"ש טלינ"ט

עד נפש
עד רצון

engr~s talent
הקשרהתחכיריכין שהןהמליםהצרפתיותלאברור.
%ולי לתמנו "תצלום" של הכיסף העברי .כדפוסים
הושמטה המלה השנתה של הלעז.

 3569השעיה נז,ח

%יש"א aise

יד

רווחה ,מקום עח

I

שאביה

חצר

 3570ישעיה נזוא

כזב

חסר ,לקוי ,מזניח

פחלנ"ץ feilanz
לפיצורתריע
ז ככתברהידהשוגים מסתכר,שרש"י
מתרגם באן את "כחב" .שהוא מצטט מתהלים

קטז.יא.

 3571יוקעיה נחיה

אגמן

 3572ישעיה נטיה
אישקלוטרינ"ט

בקעו
בקעו (מקליפתם)

אי"ם aim

קרס (שבקצה החכה)

esclotrent

עכביש
עכביש

 3573ישעיה נטיה

אירייני"א ireinie

(קתץ)נקוריסן
מנורי אורגים

 3574ישעיה נטן
אורטוירי"ש ortoires
לפי רש"י "קורי עכביש" הם "כלי האורג ומהשתי
מוסךכהן,-ולא.כפישאנומבינים ,המסכתהיצאת
מהם.
 3575יודעיה נט,ה

זורה
לדטר

קוכי"ר mver
הכתנה כפי הנראה -אחרישיגרועליהן."...

3576יציעיה נט,יז
אינפרינמינ"ט enprenment
 3577ישעיה ס,י
אי"ן מו"ן אפיימינ"ט
 apeiementח0וח ח?

קפה
חרון-אף
כרצוף

בפיוסי

 3578ישעו ס ,יא
טרישאובירט"ש

ופתחו
פתוחים לרווחה

 tresמשמש כאן קידומת

הואר הפועל.

tresoverts

 3579ישעיה ס ,כא
פרררנטי"ך porwanter

 3580יציעיה
סבי
בטי"ץ לוקמי"ן
batez lochmin

להתפאר

להשתבח

סלו המסלה

כבשו את הדרך

הלצדם

33

מאחר שאץיו"דאחרי הקו"ף כשוםכתב-יד,יתכן,
וכאחרי ה"א היריעה (י) )1הושמטה התנועה ,כמו
tמעתI Ie re,t
שהיוםבצרפתיתאוסרים
ue fכ*n-נnש
אכל 18 fenetreב*-נאלמת ).)18fnetrt

 3581ישעיה

סכי

אישפידרי"ץ espedrez

סקלו מאכן

סקלו

נס
מוט

 3582יוקעיה סכיי

פירק"א

~rche

 3583יודעיה מגייד
קנפני"א
ס1חאקח8א)

מיואח
כנדות

בקעה
אחור של

 3584יוצעיה סד,ה

ונבל
לנבול

פלחשטר"א fteistre
כך הקריאה המתקבלת ממקומות אחרים .הגרסאות
כאן נוטות יותר למשהו כמו פלישטי-ר .~lestir
במשמעות של "לנבול" ,שתתמזגבמידה
פועלאחר_fleistre .
מסוימת עם

 3585ישעיה סו,ז

והמליטה

אישמוציי"ר esmucierלהוציא מהמחבוא
"כליציאתיכר בלוע קרוי המלטה" .כאן מדובר
בהוצאת הוולד ממעי אמו.

 3586יודעיה סו,יא
שוציי"ר sucier

תינקו

למצוץ

יהר סביר אפוא ליחס הלעז ל"תמצו"כפי שמצף

בדפוסים.

ות
 3587יוקעיהסוגיא
אישמובימינ"ט  esmovenlenrהתנועעות

יש-י מסגיר" :הזז וממשמש לבוא".

 3588ישעיה סו,יב

אישבניי"ר esbaneier
(אולי (esbanier
ר :אה"ל מס' .711

 3589ישעיה סו,טז

דיריישניי"ר dereisnier

תשעשעו
להתבדר

נשפט

להתווכח

ישבניה

אוצר

34

 3590ישעיה סו,כ

כרכרות
לרקוד

טריפי"ר treper
רש"י מקשר אתהמלה עם הפועל "לכרכר"(שמואל
כ' היד וטז) ,ולא כמו רוב הפרשתם הרואים
ב"כרכרוח" סוג של גמלים או של עגלות.

יןכניה
אהה

 3591ירמיה א ,ו
קונפליינ"ט conpleint
רש-י אינו מהרגם את המלה ,אלא מסביר מה הוא

קינה

שימושה.

 3592ירמיה א ,יא

אמינדלייר amendlier

"
שקדwיr
יה

 3593ירמיה א ,יג
בוילנ"ט boilant
חסר ככתבי-היד.

3593א ירמיה א,יג
א"י שי"ש אונדי"ש
חסר בכתבי-היד.

4)5ח1 5)5 0

הלצדם

 3599ירמיה ניג

 3600ירמיה ב ,יט(משבותיך) [mavD1
אעיץשהף"ש  enwoisduresהמלהות

חסר בדפוסים.

(סורי) [סורים]
 3601ירמיה כ,כא
דישטולטור"ש (destoltorsענפים) סוטים

ככמה כתכי-יד יש גרסאות המצביעות על
דישטולדורי"ש ( destolduresסטיות) או
דישטולמינ"ט ( destolmentסטיה).

 3602ירמיה כ ,כב
שבו"ן ח0ץ58

ר'

אהד מס'  .,434חסר ככתבי-היד.

נפוח
רותח

ופניו
וגליו

 3604ירמיה ב,כד
שלוטיק"ו 8)"0ץו)5

פהה
פראי (כאיטלקית)

3604א ירמיה ב,כד

פרה

ערבה
מישור

 3596ירמיה ב ,ו
אינפושייד"א enfosiede
הסרכבתכי-היד .אףהכתיכהמופיעברפוסיטמצביע
על תקופה מאוחרת :אינפוושיא"ה (כלי דל"תויש
כפי הנראה למחוק אחת משחז הווי-ן) .enfosiee

ציה

8)885)1

שממה

 3598ירמיה ב,י

(אח) ואחסן

דיגשט"א

חסר בכתבי-סיר.

אישלי"ש isles

ברית
סבת

 3603ירמיה ב,ככ
טק"א tache

שוחה
שקועה

 3597ירמיה ב ,ו

יחזיקו

טינדרונ"ט tendront

חלק מכתבי-היר גורסים

 3594ירמיה
nocesכ,כ (כלולתיך) חתונה קוליי"ן
[כלולותי
נוצי"ש
 3595ירמיה ב ,ו
פלנור"א planure

יכלו

איים

ח111ט)

כתפ
כתם
ש"א .taje

שסגי

(?)

כפי הנראה הלעז הנ"ל מצין בריה כעלת יצרים
מינייםבזוים.שגיהלעזיםהאחרוניםחסריםבכרכי-
הם.

 3605ירמיה ב,כד
שו"ן דגרונימינ"ט

תאנתה

תנינותה

son dagronement
רש"י מקשר "תאמה" עם "תרן" (כצרפתית עתיקה
dagronכמקום ח]880ם שכלשוןימיש)ומצביעעל
חסונה 12ל התון ,השואף רוח,סימן להאוות הטרף
שלו.

 3606ירמיה ב,כד
ש"א קונטריד"א

תאנתה
חבל הארץ שלה

58 contrede
הנוסף הזהאינומופיעככתכי-היד .אך הוא
המפאייררחי
אתהפסוק .שרש-ימכיס לתמוך כפירושו זה

ירתיח

אתר

(יהושע טון) :שם "תאנת שלה" הוא "האיזור של
ופלה" .גם כאן כמו ( enfosieeלעיל
הגרסה שקונטריא"ה מצביעה על זמן מאוחר.

מס)3596 ,

הלעדם

3$

לזרות
לזרות

 3616ירמיה ד,יא
אהבני"ר avaner

הכחיב מחר (בסקוס אבנ-ר) .חסו בכתבי-היד.

נואש  3617ירמיה ד ,יב
לא איכפתיות טלינ"ט talent

 3607ירמיה ביכה
נונקליי"ר nonclialeir
נפי הנראהאין כאן תרגום.כי אם הסכר של מנמת
החשוכה "נואש".

 3608ירמיה ב ,לא
דישאירשימי"ש desersimes
מהפועל  ,deserdreשלילה של " erdreלדבוק".
הבעיההיא ,שהינומצפיםלצורהסבילה" :נותקע",
אבל אולי גם משמעותזו קיימת .חסר בדפוסים.

ררנו

ניתקנו

 3609ירמיה ג ,ג
טרדיו"א rardiwe
חסר בכתבי-היד.

מלקוש
מאוחדת
משבה
הוללה

שובבים
הוללים

 361 1ירמיה ג ,יד
אינויישייץ enweisiez

יתהללו

 3612ירמיה ד ,ב
פורונטי"ר porwanter
בכמהכתבי-ידקוראיםפורונטרונ"ט perwanrronr

להשתבח

("ישתבחו").

 3613ירמיה ד,ג

קרדונ"ש

com torbeilon
חסר בכחכי-היד.

פירות

(=קוץ)

.הקררה

5ח8]4),ן.

 3614ירמיה ד,ז
אישפיישי"ש espeises

וכסופה
וכמו נחשול

)

קירות

 3619ירמיה ד,יט

אנטינא"ש antenas
חסר בכתבי-היד .שני הפענוחים האפשריים אים
מתקבלים על הדעת :אנטיני"ש "( antenesמוטות
מפרשים")וכן אנטייני"ש "( antienesמזמורים").

???

קונפליינ"ט conpleinr

תתיפח
קינה

ר'לעיל מס'  .3591אךיכוללהיותגם צורת ההווה:

[היא] מקוננת.

יצהלו

 3621ירמיה ה ,ח

אישיודימינ"ט

esjt~ement

הנאה

הלעז תמוה.כיהיינו מצפים לעתיד אישיודירונ"ט
 esj("lerontאו לשם הפועלאישיודי"ר'.esj~derיש
גם הרבה גרסאות משונות,כין השאראינויישמינ"ט
, enweismenrהוללות).

נטישותיה
 3622ירמיה ה,י
גזעי הגפן שלה,
קצים שי"ש ציפ"ש
שריגיה
5קםses ce
קצים

ר' אה"ל מס'  .1]0ככתבי-יד אחדים ירדונ"ש

 3615ירמיה ד,י
אטינטי"ר arenter
חסר בכתבי-היד.

 3618ירמיה ד,יג
א"י קו"ם טורביילו"ן

ה ד ,לא
 3620ירויי

 3610ירמיה ג ,ו
אינויישייד"א enweisiede

chard()ns

רוח
רצון

(סבכו) [סכך]

סבכים

הלעז חסר בכחבי-היד וכדפוסים קוראים רק צי"ש,

אבל נדמה לי ,שבגלל הדמיון בין שחי המלים
הקטנות ,דילגו המעתיקים על אחת מהן.

 3623ירמיה ה ,כו

פיידי"א piedje

יקועךט
מלכודת

משחית
 3624ירמיה ה ,כו
השא השאת צינבי"ל  cenbelגדוד ,שהוטלה עליו
משימה מיוחדת
לפתות
(בעצם :קומנדו)

חדוד

%

עש"

 3633ירמיהו ,כס

כלוכ
לול פורדיטרציי"ר

 3625ירמיה ה,כז
פרנ"ק franc
אחד מכתבי"-יד גורס

קץ"א (ציל; קי"אcaje ,

("כלוב").

עשתו
נתכסו בוץ

 3626ירמיה הןח
אינבואירינ"ט enboerent
הלעז תסוה,כי רש"י טבאר לשון השמנה .ואמם
e
בדפוסים אפשרלקרואאישפמיי~ינ"ט
("נעשו עבים").
 3627ירמיה ו,ט

לעולל

גרפי"ר graper

אחד

סלסלות
 3628ירמיה ו,ט
[הגרגירים] קוצריך
ריבירקדור"ש
לחפש אותם
reverchdors
אחריהכצירוקוצפתהעוללות ,הארביחפשעודאח

הגרגרים המכוסים בעתר .הפועל reverchier
סעמע על הפיכת חפץ סכל הצדז-פ( .ברם-ן
מסביר ovnu~n :בעתר) .גפי שכבר צוק .הצורה
 reverchdorsכלי ש (כמקום (reverchedors
הס-אח על האלמת (או לפחות על
מצביעה כפי
החלשת) האות .4

 3629ירמיה ו,ט
פנחר,יש paniers
במשמעותהמקווית":סלים ללחם אולם עדימים
סמם .חסרככתבי-היד.
"סלים-

~~ות

סלים

הביל

8

חסר ככתבי-היד.

לסבול

 3632ירמיה ו,כט
אישרער"ט esarsit

להוציא לגמרי

חסר בכתבי-היד .ממסלמ
הגרסהי שבדפוסיט
יפודצסדאקי"ץ" טובית משישח.

pordetracier

 3634ירמיה ח ,ך
קורש"א corse
s

p

e

s

i

(מיחצתם)[שיוצהב
ריצה

r

e

n

I

t

 3636ירמיה ח"ז

ציגוני"א cegdine
ל מס' .3167
ראהלעי

 3637ירמיה חן
גרוא"ה grue

שתטף

חסידה
חסידה

סיס

עגור

המינוח של היום אים מהאים לזיהוים של רש"י.

הר
סנךנית

 3638ירמיה ה ,ז
ארונדיל"א arondele
ר' הערה בלעז הקודם .ויש גם להעיר ,שההרגום
הארסי מתרגם דווקא את -עגור" ,הציפור הרביעית
שבפסוק ,שאץ לו לעז ,ב-סנורהא.-

 3639ירכיההינ

מכל
נכל

פלתשטרי"טfleistrit
קשה לקבדע ,לפי הגרסאות השונות ,אתו צורה
דקדוקית שלהפועלמופיעהכאן.בחרשליער,כיזו
'erts
ielf
אם
הכינוניפעול .גם לא ודאי אם מפועל
טפרצל.flestir

 3640ירמיה ח ,יח
צפים מי"ש אישטיינימינ"ץ
mes esteinemenz
משקיפים כך יש כנראהלהבין :העוכרה ,שסתסחץ(מילולית:

מבליגיתי

) 363ירמיה וזת
בדיטי"ש ba(ietes
ר' מס'  ,3337כדפוסים קוראים גחט"ש geits

("תצפיות").

טרקו

 3635ירמיה ח ,ו
מבוהל
א"צפרידי"ץ esfredez
עילל פענוח כעתור.גם המעמתהיא שלרבים,אבליכולה
(לקטוף את להיות של יחסת-הנחמא.

האשכולות

אחד)

 3630ירמיה וקא
אשופרי"רsofrir

מעמם

סתימותיי

כיביהי) אחכאני .לא מנעה את עגמתלכי.

(ארכת) [ארוכהן
 3641ירמיה ח,ככ
תחנדשת
נחר אינפלשטר=א enplastre
הובער עד תום חסר בכתכי-היד

ירחרח

אתר
 3642ירמיה ט ,ב
ארבלישט"א arbalestc

ר' אהד מס' .177

 3653ירמיהי ,כה
~ew()rerent

וסחוט  3654ירמיה יב,ג
משוך דישטק"א לו"שחיו

טריי"ט treit

 3644ירמיה ט ן

וסחוט

טרנקנ"ט trarKhant

חותר

שר "לעזים הנ-ל חסרים ככתבי-היד.

 3645יריביה ט ,בג

השכל
בהבינו

)ח)ווס)ח)

ר לעיל מס' .3209

~estache

 3655ירמיה יב,ד
פיניד"א fini~e
 3656ירמיה יכ,ה

פיונייר"ש pi(miers

 3658ירמיהיכ,י

 3647ירמיה י,ד
קלוי"ש L-l~K'S

מסמרות
מסמרים

 3648ירמיה י,ד

מקבות

מרטיל martel

לא כרור.למה רש-י מחרגם בלשון יחיד.

 3649ירמיהי,יב
טינדי"ט tendit

 3650ירמיהי,יג

פלנדרר"ש plandurs
ר' לעיל מס' .3265

 365 1ירמיהי,יט

א"י שופרירי"י לוא

פטיש

נטה
מתח

ואשכינו

ואסבול אותו

וטו  sofrireiס
הלעז מופיע כרפוסים (וחסר בכתבי-היד) בגרסה
 ,as()frirluiאולי בהשפעת הלעז
'ו-
סל
מר
לרי
יפ
עו
לפ
דמ
א
.3630

 3652ירמיהי ,כד

יושטיצ"א justice

משפט

עונקיים

ספתה
גמורה
'

רגלים
אנשי חיל רגלים
התחרה
להתחרות
(חלקתי) [חלקה]
שדה

קנפר"א chanp~nie
הלעז הזה .החסר ככתבי-היד ,מביא משמעות לא
רגילה של קנפו"א ,כמקום שהינו מצפים למלה
קנ"פ .chanp

 3659ירמיה יג,טז
אצופי"ר יסק(שם

יתנגפו
להיכשל

 3660ירמיהיג,יח
וושטר"א קיבי"ץ

מראשותיכם
העומד בראשכם

2סעסא) w()stre

ברקים
ברקים

התקם
נתק ארתם

ארגעת הלעזים האחרונים חסרים בכתכי-היד.

 3657ירמיה יב,ה
מעצד אאטי"ר aatir
 3646ירמיה י,ג
דולידויר"א ס];ייט))4ן) מעצד (מעין גרזן)

חסר בכתבי-היד.

אכלו
בלעו

)[ (a~wrקשת)
בליסטרה דיוורירינ"ט

 3643ירמיה ט,ז

אינטיליינ"ט

הלעדם

37

v
פתיתe.
cכצרh
"מראשות"כעברית .כמו
משמש
בעיקר לצין את -ראש המיטה" .אבל כאן ,אדף
כאופן מושאל ,מדובר בראפר העט.

 3661ירמיהיג"ט

וגלומים
שכר

גירדונימינ"ץ gerdonenlenz
המלה הצרפתית ברכים כמו הדיבור המתחיל .חסר
גכתכלהיד.

 3662ירמיה יג,כב

טי"ש אורלי"ש orles
חסר ככתבי-היד.

5ס)

קיליך

שולי בגדעך

e

z

'

אתר

ירתיח

 3663ירמיה יג,כב
טרצי"ש traces

(עקביך) ]Ian~w
עקבות

 3664ירמיה יג,כג

כורזי

כאחד מכתבי-היד" :טיטריצ"א" אולי שריד מאת
טי"ש טרצי"ש (tes tracesעקבותייך).

מו"ר יסח]

חסר ככתבי-היד.

 3665ירמיה יג,כג
ליאפר"ט liepart
חסר ככתבי-היד.

שחור עור
נמר
ברדלס

 3666ירמיהיג,כג(חברברתיו)[חברבורות]

כתמים
טיי"ש rajes
קימת אפשרות ,שהלעז המקורי היה שי"ש טיי"ש
"( ses tajesחברבורותיו") ,ונעלמה המלה הראשונה
בגלל דמיונה עם השנייה.
 3667ירמיה יד,ד

בובייר"ש boviers
חסר ככתבי-היד.

 3668ירמיה יד,ו

ריבייר"ש riviers

אכרים
רועי כקר

שפים

שפות הנהר

ר' אה"ל מס' .448

 3673ירמיה טו,יח

אכזב
חסר ,לקוי

 3674ירמיה טז,ה

אספתי
הסרתי

 3675ירמיה טז,יט
מו"ן ונטימינ"ט

מנוסי

פיילנ"ץ feilanz

אטולי"ש atolis
חסר בכתבי-היד .הגרסה כדפוסים :אטואי"ש,
והפענוח שלי משוער.

גאוותי

mon wantemenc
נמצא רק בכתב-יד אחד ומתאים בקושי להסבר
מילולי של רש"י .בדפוסים קוראיםאנטיפרויימנ"ט,
שחלקו האחרון הוא אולי פויימינ-ט hliement
("פליטה") ,אבל החלק הראשון לא מובן בשום

אופן.

 3676ירמיה יז,ג
מונטנייר"ש montaniers
לא ברור למה כאן צורח הרבים (או אולי יחסת-
הנושא).

יושכימ כהרים

ערער
 3677ירמיה יז,ו
דיגו~טיד"א  degasredeהרוסה ,מושחתת

נדהם
נרתע

חסר בכתבי-יד ,ואף הגרסה שבדפוסים דגאשטי"ה
מוכיחה ,שהצורה מאוחרת.

נדהם
נרתע

 3678ירמיה יז,ח
פמינ"א (amine

בצרת
רעב

 3679ירמיה יז,יא
קלוציי"ר cl(xier

דגר
לקרקר

 3670ירמיה יד,ט
ריקרידנ"ץ recredanz
לפי רוב הגרסאותשניהלעזים הנ"ל הם שחי הצעות
תרגום .אבל מאחר ששניהם שייכים לאותו פועל,
הראשון בינוני פעול והשניבינוני פועל ,לא ברור,
מה ההבדלביניהם.לפיהנוסח המופיע בכמהכתבי-
יר ,יש לפרנו רק לעז אחד בשתי גרסאות.

 367 1ירמיה טו,ו
ד"י פורפנשי"ר de porpanser
ככמה כתבי'-ד הגרסה נוטה לקריאה' ריפינטי"ר

הנחם
להרהר

"( repentirלהתחרט").

 3672ירמיה טו,ז
ו"ן חבי

מזרה
רחת

הררי

צורה משמת של .rivieresוכן ( riwiersלהלן מס'
 3893ומס' .)4013

 3669ירמיה יד,ט
ריקרו"ץ recruz

הלעדם

בדפוסים קוק"ו גלוצנ"ט "( L-LICU gl(~antקוקיה
מקרקרת").

 3680ירוייה יז,יך

(תהלתי) [תהלה]
שבח

וונטנצ"א wanrance
באחד מכתבי-היד :מונטנצ"א [=מא ונטנצ"א]
"( ma wantanceשבחי").

ירמיה

הלעתם

39

אשים  3692ירמיה כג,כט
מושב ,קתדרה פי"ק pic

פטרם

אתר
 3681ירמיה יח,ג

פורמ"א furme
חסר ככתבי-היד.

 3682ירמיה יח,ח
א"י ריפרוקיי"ד repro(hied
חסר בכתבי-היד ,ואף הגרסה שבדפוסים אשרפוק"י
מצביעה על צורה מאוחרת.
]8

דברתי
מפתי

 3684ירמיהיח,יד

ם"4ם

 3685ירמיה יט,ג
טינטיני"ר cintiner

תצלנה
לצלצל

ארוולו"ד arwolud

מהפכת
קמרון

רצים ,שוטפים

קורנ"ץ coranz
חסר ככתבי-היד.

 3686ירמיה כ,כ

ר' אה"ל מס' .]109

1 enjeintט1
חסר בכתבי-היד.

ערב
ערבות

 3695ירמיה כה,כ
גרנטיא"ה garantie

 3696ירמיה כה,לד
וולטרי"ר woltrer

והתפלשו
להתפלש

ילדתי

משוח בעוטר
במתיחת קווים
בצבע אדום(?)

שינופל"א

עצם
לחתל

 3689ירמיה ככ,כח

אינמיילולי"ר enmeiloler
"ש גס גרסאות מיילולי"ר  .meilolerר' אה"ל מס'
.1224

טרינבלינ"ט rrenblenr

חסר כבחבי-היד.

יחסתיהפשא ,התם מצפים לצורה
אם לפ
ס~יואםלפרנויחסת-מחמא,המדועהיהצו-ך
portiers
I e;r tes i r
e m .t i e
mולא
להית .8גם תזדהההצורה

מוסרות
הולדתי(=אביהוליד  3697ירמיה כז,ב
אותי)
קוניונגלי"ש  conjonglesחיבורים ,כבלים

 sinopleח) aliniant
חסר ככתכי-היד.

 3691ירויי
ה כ,3י
קורש"א corse

ר אה"ל מס' .549

נצרפתית של העם.se vautrer :

 3688ירמיה ככ,יד
אליניאנ"ט אי"ן

 3690ירמיה כג,ט

 3693ירמיה כג,לב (פחזוהם) לפחזות]
מבוכה
אישטורדישו"ן estordison

 3694ירמיה כד"א (ה)היש...1המסגר
קרים ל"י מ"טר"א א"י האומן והשוער
e e r t i e1]m
11portler
קרים ל"יפורטיי"ר
חסרבכתבי-היד.ישכמה כעעתדקדוקיותבלעזזה:

 3683ירמיה יח,יד
פרויד"ש 1]0185

 3687ירמיה כ,יד
פוא"י איניינ"ט

כילף

רחפו
רוזנדינ)

באחד מבתכי-היר קוראים קורייא"ש coreies
("רצועות").

 3698ירמיה כח,ו

יעורה
יעש

 3699ירמיה כט,יח
ד"2טרוי"ר destrawer

חרפה
להרוס

פצ"א face
רש"ימציין .שמדוברבאיחולולאכעתיד.הלעז חסר
בכתבי-היר.

ר'לצ"לשס'י,349אבל כאז הצורה של הלעזביירה

למדאי.

צינק
 3700ירמיה כט,כו
צי"ף ק))
סד (שבו נעלו רגלי
(מרוצתם) [מרוצה)
מירוץ

אסירים)

בדפוסים הגרסה ציפ"ש 5ק") (ברכים).

ש

*4

 3701ידסיהליב

ש
דה"מ 8טח8

להעברך נהלה ספחך
חולמ ,בעל מום

4רנפיד"ש enfers
סחבותלהסביר אותה
לא מתר ,מה המלה,
שרש-ביחסת-המשא) .ומאחר
בלצוזה .מ-אה ,שההחואר(
שלסוף צודת זכר ,מתקבל על הדעוג וומדדכר
יהר מאשר כ"מתלה".
ב-אעש-

ערב את לבו
ה ל,כא
3702ירויי
פירמלי"א אאטינ"א הסכם של התגרות

~whn

 3709ירמיה לב~לנ
אפריננ"ט aprenant
ךלעיל מס' .32*9

מהסיד

 3703ירמיה לא,ט

מקונן

קושלתנ"ט conpleinr

 3704ירמיה לחית

פו"דאגוילוני"ץ

למד

דורבן (דרנפ אותו)

fud a~uilonez
חסר בכתבי-היד.

 3705ירמיה לא,יח

אפירצו"י נ"א aper~ui ge

הודעי
הבחנתי

שהשיעים

 3706ירמיה לא,יט
אישבמימינ"ט esbaniement
נדפוסים קוראים :אישכוימירץ יחווהlierחesbaI
ברכים.

בידור

לאור
להאיר

 3707ירמיה לא,לד
אאישקלרי"ר esclarier
 .שאיע ככתבי-היד ,וגם צורחו
נלעז יה
(אאיקלארוי-רן?]) נראית מאוחרת .וצה הפרשן
אלא כפועל.
להדגיש.שלא סדוכר בשם -אור-
8

ושדמות

 3708ירמיה לא,לט

קנפמ"א

)]חגקחט)6

מישור ,איזור של
שדות

4ום
ברכת שלום

 3710ירמיה לגג

ועלר"ד sal~d

 3711ירמיה לה,ד
טרישוריי"ר tresorier
חסרננהים-היד.

שסד הסף
גזבר

 3712ירמיה לח"ד

mdlie aatine
למהerפfירש רש" את הכיסףהפועלי אלשקיאנ"ץ
קשו להטץ.
בכחני-היד.

שכפסוק לשו ושמות עצם .שמשמעותם קריבה
(התערבות כץ שמגורמים עלעשיית מעשהנועז).
יכול להיות,ששהי המלים איל קשורזת נססיגזח.
הצנעת לחר13ס .לגבי הלעז הראשון ר'
אלא שחו
צה"למס.1762 .

ל%

~מדי

מרפא

מהל"ג

818761802

חסר

 3713ירמיה לחוב
אישילי"ש aiseles

שר כבתכי-היד .ר' אה"ל מס' .24]4

 3714ירמיה לחייט
א"י גבירונ"ט gaberont
חסר בכתבי-היד.

)

אצלות
בתי-שחי

והתעללו
וילעגו

יגבים

 3715ירמיה לט,י
אא פושי"ץ fosez
חסרבכתבי-היד.הצחןבעיותלפגיע :א)למרותדברי
רש"י ,שמדובר ב"ואדוח ,-תדגמו הגלוסרים
(כמו -וגבים ;)-אך כנראה
איכרים ,חקלאים-כוונת הפרשן לאדמה ,שהוגבהה לשםעיבוד ,עלידי
חפירת הסביכה; ב)הגרסה שכדפוסים "אפושי-ץ,-
והתחשבתיבמיוסרים כדי לראות באל-ף את וי"ו
החיבור .אולי יש כאן מלה אפרשף"ץ ,af()sez
 niwsbnדווקא שדה ,כפי שהוסער.
)

 3716ירמיה מ,א

בויאי"ש buies
חסר בכתבי-היד.

 3717ירמיה מג,ט

אינוולופימינ"ט

enwolupement
 3718ירמיה מך,ך

פורבי"ר forbir
 3719ידמים מן ,כא
קופל"א

וחפירות

אזקים
כבלים
מלט
החבאה ,הלטה
מרקו
לצחצח
מרבק
צמד

אשר

שןףה

נא
 3720ירמיה מו,כה
ל"ה שינעריא"ה דלקשנרר"א ממלכת
,0seni~)ric
אלכסנדרוס
חסרבכהב-היד.
~'Alesumlreהלועזזיהה,כפי שמקובל,את-נא-
עםבירתמצרים.אכל .במקוםלכרוב))]ו)ח)%4וג.
הסביר "מסלפת אלכסנררוס.-

 3721ירטיה מזיד
א"של"א isic

 3723ירמיה מחומה
א"י טרישפירציר"א

אי

"וקרקר-

רנטי"ר wanter

 3725ירמיה מט,כט
אינש"א ainse

תתהללי

להשתכח

מגור

דאגה

בדפוסים "ם לעז המצביע על פירוש אחר לגמרי:
אסאשמנ"ט (צולאמשמינ"ס)
(קרוב לפועל "לאטר").
איסוף-

m
"aצבירה,

 3726ירמיהניב
פירק"א perche
 3727ירמיהניו
אישויירינ"ט esweierent
 3728ירמיה נ,ת

דישאושי"ר

]ש61505

נס
UID

 3730ירמיה נא,א

רוח

רצון

טלינ"ט talent

בנפשן
בהוך עצמו

sei
-~nCtSmL'Sהיד.
חסר בכחדי

ח)

סטר
להסתמר

 3732ירמיה נא,כז
היריצח"ר hericier

יחזקאל
 3734י"זקאל

דישטריצ"א

עצמו
לטרוף עצמות

יד

א%

כפייה

~estrece

נצצים

 3735יחזקאל אן
אישטינצילנ"ט estencelant
נוצץ
חסרכדפוסים .צורתהיחיד תמוהה ,אךאיןבכתבי-
הם גרסה ,שכה צד"י סופיה כפי שהיה צפף.
 3736יחs
a
זקאל אm,יג
פלנדור"ש plandurs

e

n

t
ברק

ברקים

להמר מהלעז הקודם יש כאן צורת רבים ,הנראית

בלתי-סבירה לגמרי.

 3737יחזקאל א,יד

ושבבום די"ל אישטינציל"א
הסיטו
0) testencele

SPאפשרותלקרואדיופאוש"ד.0150596אוהופועל

נענר.

ניו

 3729ירמיה
נרנטיא"ה garantie

ערב
ערבות

כתרת
פחת  3733ירמיה נב,ככ
שוחה
קויפ"א L1)lft
שביס ,כיפה (כאן
במובן כותרת של
וקדקד
עמוד)
וידקור

חסרבכתבי-היד.כמוההרגוםומנחםבןסרוק ,קשוא
מצסס ,רש"י קורא ,כפי הנראה .כאילו כהוכ
(במדבר כת,ת).

 3724ירמיה מט,ד

anfm

 3731ירמיה נאייד
אי אי"ן שי"י מאישמי"ש

צורת היחיד מצויה רק בכתב-יד אחד .אולם אס
מוזער,שהריבוינכתבמחוךשגרה.כיבמקיאהריבד
~-Aheשעקר(ונ פעם)והיחיד ספל 5,פעמים).

 3722ירמיה מח,מג
פוש"א f~)se

נ*

הבזק
של המצוץ

הסר ככתבי-היד,וכן תמרים כלהלעיים שכדפוסים
מכאן עד פרק ד'.

 3738יחזקאל א,טז

קרישט"ל cristal

תר12מם

בדולח

I

אוצר

*2

 3739יחזקאל אוח
א"י לו"ר שורציל"ש

lor sorcils

יחזקאל
יגרתם
וגבותעיניהם

)

הקרח הנררא
 3740יחזקאל א,כב
ייליד"א פור"ט  jelede fortכפור חזק
כדפוסיםןכזכור.אין בכתבי-היד)קוראיםגליא-ה,

תהאוליכתיבמאוחר"~,jeledeiaכלומי")(8"1ואם
כך הגימ"ל הוא חיקוי של ה 8-האטימולוגי
כצרפתית) .אולם קימתגם אפשרותלתקןל-גלצ-א
"( glaceקרח").

מדבר
 3741יחזקאל ב,ב
פורפרלנ"ץ  porparlanzמדבר עם עצמו

עקרבים
 3742יחזקאל ב,ו
איגלינטייר"ש  eglentiersעצי ורד-הנר

עדכאןחסריםככתבי-הידכלהלעזיםמפסוק א,יד
ואילך .ועל הלעז הזה ר' לעיל מס' .3388

 3743יחזקאל ד,א
טיול"א "01ן1

לבנה
רעף

 3744יחזקאל ד,ב
מנגוני"ל mangonel

דיק

 3745יחזקאל ד,ב

סללה

בשטיו"ן bascion

 3746יחזקאל ד,ט
פני"ץ א"י אישפילט"א

בליסטרה

מבצר

דחן וכסמים
פע וכוסמת

חסר בכתבי-היד.

 3749יחזקאל ד,טז
דובטו"ר dobtor

דאגה
ספק

אינש"א ainse

"כלשוגנו" (כלומר כדיבור המקומי) בניטד ללעז
הקודם ,שהוא לשון צרפת הרגילה .וכדפוסים יש
במקומו מלה .אחרת :טרוא"ר .אולי צריך לקרוא
אותה טרימו"ר "( cremorרעדה").

 3750יחזקאל ה,א

פרקמיניי"ר parchaminier
חסר בכתבי-היד.

גלבים
מרבך קלף
חרפה
לקלקל

 3751יחזקאל ה,יד
דישטורבי"ר destorber
ר לעיל מס'  .3497גם כאן ,כמו שמי שהי
האפשרויות ,שאינן משביעות רצון.
 3752יחזקאל ו,ט
דימוני"ר demonir

 3753יחזקאלו,יג
פלנצו"ן plan~on

שתיל

חסר בכתכי-היד.

ציצת

 3754יחזקאל ח,ג

קווצה

פלוצי"ל flocel
חסר נכתבי-היד.

בבאה

 3755יחזקאל ח,ה

א"ל אינטריא"ה l'entree

8

בכניסה

 3756יחזקאל ח,יד מבכות את התמוז
מטה לחם פייומנ"ט פלורי"ר גורמות שיבכה
המחומם
חתיכה של לחם לישקלפי"ד

piece de pan
חסר בכתבי-היד ,ואינו מתאים להסברו של רש"י
(-משען לחם") .אולי צריך לראות כאן תיקון של
מעתיק ,שלאהבין אח הלעזאישפויא"ל (משען)ד"י
פ-ן חבק )נ  ,esp)ialוהחליף במלה שגורהבפיכול
חבק )ה )));ק.

 3748יחזקאל ד,טז

דאגה
דאגה

חסר בכתבי-היד.

paniz ) espelre

 3747יחזקאל ד,טז
פייצ"א ד"י פ"ן

הלצדם

feisant plorer
eschalfedי1
חסר בכתבי-היד .ר' ההסכר בפירוש של רש"י.
הגרסה שבדפוסים מסתימח בצד"י,לכןצריךאולי
לקרוא לי"ש קלפי"ץ  .leschalfezאכל קשה להב)

את הרבים.

אר

 3757יחזקאלי,יב
בחי"ל boiel

יחאאי

(ידיהם)[ידים]
מעי

היאים

 3766יחזקאליג,י
איושטימינ"ט ajostement
חסר ככתני-היד.

רוחכם
 3758יחזקאל יאנה
וושטר"א טלינ"ט  wostre talentרצונכם

 3767יחזקאליג,יח
קושנ"ץ cosanz

 3759יחזקאל ונץ
אפירציכרונ"ט apercevronr
חסר בכתבי-היד.
 3760יחזקאל יב,ד

קומ"א א"8ואי"ש

יפאו
יבחינו

 3761יחזקאליב,יד

1

ויחשבו
תפל
תוספת
מתפרות
תופרות

חסר בכתבי-היד .הצורה שכדפוסים (קוטבא"ש)
משובשת ,ויזח לבחור בק גרסת הגלוסר מפרק
cosanzוכין הגרסה שלהגלוסרמבזלקושירישי"ש

 ,c~)seresesהראשונהבינוניפועל,והשגיהמקצוע-
נעצם באותו מובן.

 3768יחזקאליג,יח (אצילי)[אצילים]
(כמוצאי) אישילי"ש aiseles
נתי-שחי
[כמוצאיפן
המספחות
כמו יציאות  3769יחזקאליג,יח
התוספות
לי"ש איושטימינ"ץ
les alostemenz
חסר בכתבי-היד .הלעז שכרפוסות משובש:

חסר בכתבי-היד.

אישפנדרי"י espandrei
חסר ככתבי-היד.

ויחלו

 3765יחזקאליג,ו

א"י קוידירונ"ט culderont
חסר בכתכי-היד.

כאן ,כפי הנראה .כמשמעות של החלק הפנימי,
כלומר הטבור של הגלגל.אולי ישכאן השפעה של
המלה  moiolהדומה ,שמשמעותה דווקא טבור של
גלגל (ר' אה"ל מס' ].)188

חסר בכתבי-היד.

*3

לישאגמנ"ץ.

אזרה  3770יחזקאליג,יח
אפזר פלטריי"ש faltrajes
הסר ככתבי-היד.

מספחות
מיני שנצחים

נושבות  3771יחזקאליג,יט (בוםעלי)[בוםעלים]
 3762יחזקאל יב,כ
ת
ו
נ
נ
ו
כ
מ
,
ת
ו
ב
ש
ו
י
מ
אשייאיידי"ש
בגלונים (מידת-הלח)
אי"ן גלתיא"ש
חסר כבחבי-היד ,והגרסה שבדפוסים אשייא"ש
ט-אית מאוחרת ,משהו כמו ( asieesהשווה הפועל
בצרפתית שליסיגו''fi~rk(asseoirשבחוךהלעזבא
כנראה כדי לאסשר כתיבת ארבעיודי-ן רצופות.

 gelonedesחט
חסר בכתבי-היד .הגרסה שכדפוסים אונגיאלוני"ש
יכולה גם להתפרש אינגלוניא"ש ,"0 galunees
צורה חילופית של אותה המלה (לעז מאוחרכמקום
גילונידי"ש -גלורדי"ש .(galonedes,gelonedes

 3763יחזקאל יב,כד
דיבינייל"א devineile
חסר ככתבי-היד.

מקסם חלק
ניחוש

 3772יחזקאל יג,יט(ובפתותי)ןובפהותים]
א"י אי"ן פייצי"ש  piecesסט  1ובחתיכות

 3764יחזקאל יב,כה
שיר"א אלונגייד"א

תמשך

sera alongiede

תהיה מוארכת

חסר בכתני-היד .גם כאן הסיומת שבדפוסים
מצביעה על צורה מאוחרת (אלונגי"א).

חסר בכתני-היד.

 3773יחזקאל ידיד

נעניתי

שייא"ש ריפונדו"ץ שתקבל תשובה,

 seies reponduzשתיענה
חסר ככעכי-היד,ומוזר .שצורת מדבר הפכהלצורת
מכח ,אולי נכתב קודם שי"א ריפונדג-ץ

שתר

44

-

*ח"אי

 rcp~ndanzשם"1%קואוון:עונהי)ותוקן לאחרזמן.
אף דרך המגמה,סוכיינקטי"ב) לא כל-כך ברורה
גאן .אולי מפס שזה דיבור עקיף .מה שהקב"ה
מצווה את המהא לומר .הגרסה שטר"ש שכדפוסים
מתאימה לצורה המאוחרת 5ס]י.%

 3774יחזקאלידיה
פורינ"ט אשיברי"ץ

מת

נהיו ממתקים

furent asevrez
חסר ככתברהיד.

"*דם

 3781יחזקאל טז,נ
פיי"ש שבר"ר
fcis sav()ir

 3782יחזקאל טז,ד
הולדת אותך
פו"ש מא"ה ססח  fusמלדת (החת מלדת)

חסר ככתבי-היד.

 3783יהזקאל טז,ד

יד.ח

 3775יחזקאל
מי"ש אירי"ש mes ires
חסרבכתבי"-יד.

הודע
הודע (תן לדעת)

אאפלניש?מינ"ט

למשוצי

נההלקה

פני

 aptanisementנ
חסר ככתבי-היד .בדפוסים הגרסה אפלצמנ-ט היא
כפי הסואה רק שריד מהלעז המקורי.

 3776יחזקאל יד,כא
מי"ש יהשטי1ר"ש mes justices
חסרבכתבי-היד .כורסתהדפוסיםמופיעה .כמקום
הת"ד העיצבנת ,גידול :זוקף של הכתב"צרפהן
המשתמש ב 8-גם ב( gtteau -גטו) גם כgentil'-
(ז'נגר).

פצל
תועבה

כעסיי

שפטי
עדניך"

 3777יחזקאל יד,כנ
איריס רימנש"א

נוחדה
הייתה נשארת

eret renaanse
חסרבכתבי-היד .בגרסתהדפוסים אץסיומתהאל"ף
של הנקבה .שמא צריך לקרוא רימנ"ש remans
בזכר ,בהתאם למלה צרפתית ממץ זכר ,הרגום של
"פלטה".

לאלמה

 3778יחזקאל טו,ד

אדיוורי"ר deworer
חסר בכתבי-היד.

8

לסלון

 3779יחזקאל טו,ד

נחר
לחרוך

 3780יחזקאל טו,ד

לחרוך
מובער לחלוטין

ברואי"ר bruir

אישאר"ט esart
חסרבכתני-היד .קאהלדעת ,למה,בלעזהקודם,יש
לפממ שם-פועלוכאןכינוניפעול .האל"ף,גםהיא
מקשית .מצביעה על הרכב המלה(15- :לטימחי%ס.
במובן של ביטול) והפק"ל ( ardreלהכעיר).

 3784יהזקאל טז,ה
אבודישימינ"ט )ח)ח!ס")(שם
חסר בכתכי-היד .קוראים כדפוסים :אנכורישמנ"ט,
ואוליזה תרעם של "כגעל"1 :ך-ן אכורישימינ-ט
)חסמסא),שנ ח) .ותכן גם ,שהעתה המלה שגורה
כהשמטת ההכרה הראשונה :אי"ן כוריושימינ"ט
 bf)risely1entחס.

 3785יחזקאל טז,ו

שףלתד"א

מתבוססת
מטונפת

edוiכlמiו)~
כלהלעזים האלה המאומרים
.e
חסר בכתבי-היד
ככר נאלמה ה-ם (כדפוסים :שייליא"ה).

 3786יחזקאל טז,ז
איניושק"א שייגל"א

כעדיעדיים
עד עולם

en~usca siegle
חסר בכתבי-היד .כגרסה שבדפוסים :אנמק"א
אשיגל"א .אר רואה בגימ"לתחליף של הח"ד (ר'
לעיל מס' 776נ).

 3787יחזקאלטז,

פורינ"ט אפייטתדי"ש

נכפ
היו נכומת

furent afeitiedes
חסר בכתכי-היד .המשמעות כרוכה :הגיעו למצכן
המהשלם .כמובכלהלעזיםהמאוחריםהקריאהכאן:
אפיטיא-ש ,הדל-ת ככר נאלמת) .אשר ליורת
הנקבה,ישלקויךאותהלתרגום-שאישמופיעבלעז
 -של -שדים"])5 :סוהבח!.

אתר
 3788יחזקאל טז,ח

שתשחל
דדים

הלעדם
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לא באות

 3795יחזקאל טז,טו

המאיהיה
אמ"שטח"ד amistied
ידידות
חסר וכתכי-היד ומופיע ברפוסים כצורה מאוחרת א"י נו"ן אביף"ראינו"ןייר"ט לא לבוא
 iertחםח  a 1ח()חvש  eולnאיהיiה
אמיסיא"ש.
ואנשלך תחש
3789
א"יקליציח"זיקאטלי"טיוי
והנעלתי
טי"מו"ן
אותך עור
] teia)nש 1 chalcei
חסר בכתכי-היד.

 3790יחזקאל טזן

א"י פוציילי"שטי"י

"1

 f(tielisס

ותחבשך
ועטפתי אותך

חסר בכחבי-היד ומובא כהיפערה שלי כלבד.
משער ,שהנו"ן
בדפוסים :איפוצתושטוי"י.
יב טוי"י ,גם בלעז
אי
וח
באה כטעות במקוט לס"ד (הכ
הקודם ,מצביע על המעכר כץ ;ש ל;-י))) .גם את
הפרזל];])ן:א)] לא מצאתיבמילותם ,אכל הואנגזר
בקלות מהשם ו1פס-( 1עטופה").

 3791יחזקאל טז,י

שתד"א

~seidt

משי
משי

חסר ככתבי-היד .כסי המיאה המתרגם שבץ את
ומצא
המסוק":שכריסןשלא"יו
צריכיפלהתרחש-
תיטוי צרפתי כפול המהאים למקורהעברי .הגרסה
שברפוסיט :פ-ן אכמ"ר איפ"ן אתטר"א (אולי
תיקון .שנעשה בוסן שכבר לא הביט אח העתיד
העתוק ורצולקרוא נו"ן אאיןשקטר-ח  8חוח ס
א-
.(flslta

 3796יחזקאל טז,כה

א"י אקלבי"ם"ש achulvL'isus
חסרבכתבי-היד.הפענוחלפיהגלוסרים שלבזלהסל
פרץ.כילפנינו רק :איאקחשמ"ש.

"

 3797יחזקאל טז,כח
א"י אינשיר"ש אאיל"ש
5ו) ב enserus

עליהם המרבר"4

ואערך
וקישטתי אותך

 3799יחזקאל טז,לא

;)) parei

)

 3793יחזקאל טז,יד

קורונ"א

)ח,ח())

חסר בכתבי-היד.

פרלידי"ץ )4;2ו]סק
חסר בכחני-היד.
לויאי"ר l()ier

כליל
כתר

טלאות
מטרלאות

 3794יחזקאל טז,טז
פלשטרידי"ש palastredes
חסר ככתכי-היד .הגרסה שברפוסים :פלטריא"ש
היא צורה מאוחרת ן?  .(palatreesהבעיה היא
אמור להיות
במשמעות המלה .כי כאן
"טלאוח-
כליל היופי .תתכן ,שכמו כמקור ,ה"טלאי" הובן
כמעשה אומנוה שלשיבוצי חחיכוחמצנעים שורם,
והתוצאה למופת.

וסגרת אותם

)

 3798יחזקאל טז,לא

חסר ככתבי-היד.

וחזנים

במובן "להתעות.
חסר בכתכי-היד .כאן
להביך" (ר' שמות יד"4ל:סג-ונרב-כים הם כארץ סגר

חסר בכחבי-היר .בגרסת הדפוסים :שוויא-ה יש
סימן גם להאלמת הדל"ת,ר' בפסוקים הקורמים).

 3792יהזקאל סז,יא
א"י פרי"י טי"י

ותפשקי
ופישקת

יל)שס

דיבור ,רכילות

אחנן
שכר

חסרבכתבי-היד .ובדפוסיםקוראים:לויאי"ץ;;2יי].
אולי הייתה קיימת צורה כזאת של השם .הגלוסרש
פתנים צורה .שהיא בצרפתית של היום d(,uairL-
(-מוהר").

 3800יחזקאל טז,לו (נחשתך) [נחשת]
קרקעית (כאן
פונ"ץ
זח("
במשמעות:תחת)
 3801יחזקאל טז,לז

מיל"ש melas

ערבת
ערבבת

חסרבכחבי-היד .והצורהנראית מאוחרת ,בפרטלפי
הכתיב שלפרנו מאלא-ש.

r

,
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אוצר

יחזקאל

 3802יחזקאל טז,מ
ובתקוך
א"י טרישפירצירונ"טטי"י ודקרו אותך

 tresperceront )"1ס
חסר בכתבי-היד.

ולא
ומייתן

 3803יחזקאל טז,מז
א"י פליאו"ט  pleutם
חסרבכתתי-היד .רש"י מפרש" :הלואי"כמו"ולוא"
ומביא אתהתרגוםהצרפתימהפועלסין19ק ("למצוא

חן") .המשמש עד היום במשמעות זו ,כדרך כלל
כתוספת הזכרת ה'1 au ciel:מ1ק plaise ,וכדומה.

 3804יחזקאל טז,מז

קט

פיקו"ט pichot
חסרנכתבי-היד.זו מלתהקטנהמלשוןדרום-צרפת.

קטן

 3805יחזקאל טז,סא (בריתך) [ברית]
פטרימוני"א  patrenadnieנחלת אבות
חסר בכתבי-היד.

כנף

 3806יחזקאליז ,ג
איל"א ele

 3807יחזקאליז,ג
צימ"א cime

צמרת
צמרת

 3808יחזקאל יז,ה

צפצפה
ערבה

 3809יחזקאל יז,ז
אמש"א amasa

כפנה

שלק"א salche
חסרככתבי-היד .הצורה הרגילההיא salzaalsאכל
סביר להניח ,שאף הצורה הנ-ל קיימת ,שכן ה-א)
מופיע ככמה מלים נגזרות

חסר בכתבי-היד.

 3810יחזקאל יז,ט

פואיילי"א fueilie
חסר בכתבי-היד.

 381 1יחזקאל יז,כא
שירונ"ט אישפנרו"ץ
serk)nl espanLiuZ

חסר בכתבי-היד.

רך

 3812יחזקאל ת,כב

חוטר (שמרכיבים

גרייפ"א greife

אותובאילן אחר)

בכמה כתבי-יד הגרסה גרפי"א (או כדומה)grifie
(ר' אה"ל מס'  ,1352שם במשמעות אחרת).

 3813יחזקאל יז,כב

תלול
מגובב

אמונצילי"ד amonceled

 3814יחזקאל יח,ב
אישנפלנ"ץ esenplanz
חסר בכתבי-היד.

משלים
מספרים משלים

 3815יחזקאל יח,ב
ויריו"ץ werjuz

קיבץ

(טרפי) [טרפים]
עלה

יפריטו

יהיו מפוזרים

בסר
יין-בוסר

חסרכבתכי-היד,וכדפוסיםקוראיםכיירגו"ץ,מתוך
החלפת וי"ו בבי"ח ויו"ד בגימ"ל.

 3816יחזקאל יח,ב

כנף

חסר נכתכי-היד.

הלעדם

אגצירונ"ט agaLertlnt

תקהינה

י
רא
קל
יו
חסר בכתבי-היד .היית מצפים לצורה סבילה,

פעילה כמוזו .גס הפועל במובןזה הואכפי הנראה
מאוחר ,ויש מקום להטיל ספק במקוריות הלעז.

 3817יחזקאליח,יד

א"י אפירצו"ט

 aper~utס

חסר בכתבי-היד.

 3818יחזקאל יח,כט

הדא
דהבחין

יתכן

אפייטיי"ד afeitied
חסרבכתבי-היד.ישלהניח ,שהושמטהחלקהראשון
של הלעז  [seral afe~tleLIוהמשמעות "יסתדר,

מסודר ,מוכן

יתאמת".

 3819יחזקאל יח,ל
ריטורני"ר retIlrner

שובו
לשוב

 3820יחזקאל כא,ג

ונצרבו
להתכווץ

חסר בכתבי-היד.

ריטרייר"א retreire
3821

יחזקאל כא,יד

פורביד"א forbide

מרוטה

מצוחצחת

אוצר
 3822יחזקאל כא,טו

פלנדור"ש מטו)חנ1ק
ר' לעיל מס' .3736

יחזקאל
ברק

ברקים

(אבחת) [אבחה]
 3823יחזקאל כא,כ
גלפישמינ"ט  glupisinentנביחה ,צעקה
"אבחת חרב"לפי רש"י מצינת את צעקתהחללים,
שפגעה כהס החרב.

הלעדם
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 3831יחזקאל כגזה
דישירי"רdesirer
חסר בכתבי-היד.

ותש
להתאוות

 3832יחזקאלכג,י
יושטיצי"ש justices
חסר בכתני-היד.

שפוטים
עונשים

 3833יחזקאל כגדא

ויימטי"ד weinered

ולא
 3824יחזקאל כא,כד
א(להכשירקרקע
אישרטי"ר  esarterלשי
בעקירת הקוצים א"שלוקיי"רeslochier
והסלעים)
 3835יחזקאל כג,כג
קרא שימונ"ץ semonz
 3825יחזקאל כא,כד
בוחר הסר בכתבי-היד.
לישנ"ט )ת1158
 3834יחזקאלכג,יז

חסר ככתבי-היד .לעז זה מפתיע משתי סיכות :א)

כמשמעות זו שכיחים פעלים מורבכים בקידומת
_(eslire
ב) צורת הבימני הפועל
(כגון אישליר"א
(אף אם יש לתרגם "כבחרו")אינה נראית מתאימה
כאן ,ובפרט אם נשווהללעז הקודם המופיעבכחבי-

 3836יחזקאלכגיל
פי"שנ"ט feisant

 3826יחזקאל כא,כו
קרפו"ר carfor

צומת

חסר בכתבי-היר.

 3827יחזקאל כא,כו
טראהש"ט traist

הסר בכתבי-היד.

 3828יחזקאל כב,ד

פרלידי"ץ parlediz

קלקל
משך

קלסה
דינה ,רכילות

עשו

 3829יחזקאל כג,ג
אטינבירינ"ט atenvirent
חסר בכתבי-היד .כאן במוכן שלמעיכה .הגלוסרים
ןתנים צורות מהפועל "( exachierלשבור,
למעך").

הדקו

 3830יחזקאל כג,ה

אישויי"ר esweier

ותקע
לנקוע

קרואים
מוזעקים
עשה
בעשותם

ך לעל מס' .3209

 3837יחזקאל כג,לד
א"י שוציר"ש

1 suceras

אם הדרך

(עקבתא) [עגבה]
תורפה

חסר בכתבי-היד.

ומצית

ותמצצי

 3838יחזקאל כג,לד
חורמי
רודר"א rodre
לכרסם
באאן מפתיעישכמעטבכלכתבי-הררהמביאים את

הגרסה.הזאת יו"ד כמקום אל"ף בסופה .במחצית
כתבי-היד גורסים רווי"ר ( ronjierבכתיב לא
אחיד) ,באותה משמעות ,אף שמגזרון לטימ שונה.
ואץכאן הצורה רודונה"ר  -רידונ"5ר ,שמצאת
במקומות אחרים (ר' אה"ל מס'  479ומס' .)1958

 3839יחזקאל כג,מ
א"ל לו"א 81 lue

לאשר
למקום

 3840יהזקאל כג ,מ
קוליר"א colire

כחול

חסר וכחבי-היד.

משחהלעיניים

חסר בכחדי-היד ,וכדפוסים :אוקליר"א (?) .אולי
ותעגב צריך לקרואאקולירי"ר

לסטות מן הדרך

כמשחת' r e r
c"( aלצבoוע i l

כחול").

אוצר
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 3841יחזקאל כג,מא

פריד"א parede

יחזקאל
כבודה
מקושטת

 38*2יחזקאל כדיו
א"שקומ"א escume

חלאתם

 3843יחזקאל כד,ט

מדורה
אח ,סדורה

 3844יהזקאלכדיי

החח

 3845יחזקאל כדית
כשא"ש דימומ"ץ

האנק
היה מתמוטט

 3846יהזקאל כד,כנ

שפם
שפם

קצף

פואיד"הfoade

חסרבכתבי-היד.כדפיציטמופגשההצורההמאוחרת
פופ-ה .foee

אדורשר"ר adorser

לתת (אתהתבשילים)
להישרף ולדבוק
בסיר

seies denwnil

גרינו"ן grenon

הלעדם

 coleeבלי דלי"ת .פיריר"א מודסס מעם שמיה
כסוף הפירוש.

 3851יחזקאל כו,ט

ד"י שארכלישט"א

קהלו
של בליסטרתו

de s'arbaleste
חסרככתבי-היד.בדפוסים דשארכליט"א,כלישי"ן,
גםזו צורה מאוחרת (ר' אצ"ל מס' זד]).

משפעת
 3852יחזקאלכויי
ד"י ל"א פוישו"ן מ de 18 10]50מהשפע
חסר ככתבי-היד.

 3853יחזקאל כו,ת

לו"רדיפרייניימינ"ט
]0] defreiniement

חתיתם
שבירתם

חסו בכתבי-היד .הצודה המצויה כדפוסית

לורדפרתמנ-ס קשה לפעמך" .שכירחם" מתאים
לגזרך של "חתיתם" .אך לא כל כך למשמעם
הפסוק" .ן אפשרות אחרת:לנ"ר א"שפרחמעיס
esfreementי" ]0פחדם".

מבואתים

 3854יחזקאל כז,ג
פור"ט port
חסרבכהבי-היד.

נמל

ותתמוטטו

 3855יחזקאל כז,ה
רייל"א weile

מפרש

סיר47

(ששיטך) [wwl

 3856יחזקאל כז,ה
מש"ט east

וגרן
תורן

כפי הסיאה'יש ל-9וא בפקששו של רה"י- :לשק  3857יחזקאלכזיו
קיטף" כטרום "שטף".
קישנ"א chesne

אלונים
אלון

חסר בכתברהיד .הצורה שלפנים קימת ליד
.gerten

 3847יחזקאל כד,כ3
א"י שירי"ץ דימוני"ץ
~serez denwni

ונמקתם

?

 3848יהזקאל כהיו
נולושימינ"ט

שאיפה ,תאווה

golosement

 3849יחזקאל כה,טז

מרק"א marche
חסר ככחני-היד.

 3850יחזקאל כו,ט
א"י ל"א קוליד"א

ד"י ש"אפירייר"א

חוף  3858יחזקאל כזיו (ט12נןך) [משוטים]
גבול ,ספר רים"ש reims
פשוטים
 3859יחזקאלכדיו
ומחי קבלו פתררמי"ל

(קרשך) [קרש)
הגה (של ספינה)

 3860יחזקאל כז4

(מפרשך) 2מפרש]
מלה (בגרמנית)

governeil

de 58 periere

שלבליסטרתו

חסר ככחדי-היד ,ובדפוסים ,כרגיל ,צורה מאוחרת

שיג"לfehteI

תזקן

אתר
 3861יחזקאל כו,ז

(מפרשך) [מפרעת
סקרש

 3862יחזקאלכזיז

נט
מוט

וייל"א weile

פירק"א perche

 3863יחזקאל כז,ט
מחזיקי בדקך
אפייטיאנ"טס"א קריוצ"א מתקנים בקעך
afeitiant 18 crewace
חסר ככתבי-היד .וכדפוסים :אפייטיאנ"ט

סאקראוצ"א.

 3864יחזקאל כז,ט

גרנטיא"ה garant~e

 3865יחזקאל כז,יא

הלעדם

לפי פירוש זה -חטי מניח" הן חנטה הצומחת
בקבוצות שיבלים ענפות.

! 387יחזקאל כז,ת

כלשמ"א balsme

חסרבכתבי-ה".-ר'

אהד מס' ו.24

קויברינ"ש cuivrins
חסר ככתרי-הוד.

עשות
.גושים ,עשתות

 3873יחזקאל כדכד
פרימינ"ט paremenc

מכללים

משי"ש

~ases

עבות

.paremenz

גמדים  3874יחזקאל כז,כד
כף אמה אחת אישקרי"ן  escrinקופסה

(גנזי)נגנזים]

 .3868יחזקאל כז,טו

הבנים

 3869יתוקאל כז,טו

נפך

אישקרבונקל"א

טווס

אודם (אבן יקרה)

escharboncle
חסר בכתבי-היה ר' באה"ל מס'  !6*5חת הצורה
הסקנ"לה  .charborKleממחים ,ש"קידומת es5-
נדבקה בטעות .בגלל שכיחות המדוע  lesdesלפס

המלה.

סך %%יחזקאל כז,ת
טרוק"א troche

לתכשיטים)

(בעיקר

 3875יחזקאל כז ,כד
תגדלי
(בתרגום ארמי)(שלטיהם)
[שלטים] יפרייטי"ש jafreites
ארונות
אשפות (לחיצים) ר אה"ל מס'  .154הגרסה שכדפוסים :שיפריט"ש

 3867יחזקאלכז,יב

פאו"ן paon

קישוט

(מעדבך) [מערב] י
ק בכתב-יד אחד מוצאים אח הרבים פרימינ"ץ

בדיל
בדיל

אישטיי"ן esteln
חסר נכתבי-היד.

פוג
אפרסמון

 3872יחזקאל כז,יט

אנדוי"ש(?) (?) andois
חסרככתבי-היד.ולאמצאתי כמלה הזאתבמילותם.
ההשערה היא ,שלפונו אלנידי"ש  ,alnedisתואר
עזר מהשם "( alneאמה" ,כלומר "טמד").

 3866יחזקאל כז,יא

*9

מושפעתכפי הנראה מההגחה המאוחרת שלהשי"ן
ובגרמנית?) .ר' בהקדמה.ככהבי-ידמצוין .שהמלה
גרמנית .אבל;כפי הנראה .היא נתקבלה ככר
בצרפתית ,אלאשכסביבהו שלרש"יהשתמשובמלה
אחרת .ר כלעז הבא.

 3876יחזקאל כז ,כד

מגדלי
(בתרגום ארמי)
ארון

ארמייש"א armeise
צורה מקבילה של ( armeireהיום,(armoire :
נמצאת רק באחד שכתכי-היד ,אחרי המלה:
"וכלקרננו".

 3877יחזקאל כז,לו

שרקו
לשרוק

 3878יחזקאל כח,יב
מנית פיינטלר"א peinture
ענף ,אגודה חסר בכתבי-היד

תכנית

שיבלי"רsibler

תמרנה
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 3879יחזקאל כח,כד

פוינינ"ט poiniant

יחזקאל

אתר

הקום

 3889יחזקאל לא,ז

ממאיד
ש
"
י
ל
י
י
ר
ט
שי"ש
נוקב ,עוקץ
?5ונ?]י

חחים

 3880יחזקאל כט,ד

קרסים

אינ"ש ains
חסרבכתברהיד.צופהמקוהלהל( aim~-א-ם)באה"ל
פס'  119חשד.

דליתם

 5?5הדלירת שלד

 3890יחזקאל לא,ח
קשטינייר"ש chasteniers

ערמנים
עצי ערמון
עלפה
להתעלף

 3891יחזקאל לאיטו
בקו4קו4תיך פשמי"ר pasnaer
 3881יחזקאל כט,ד
אי"ן טי"ש אישקרדי"ש בקשקשותיך
 tes eschardesח?
שלפנינו 3892 :יחזקאל לב,ו
צפתך
בדפוסים
.
חסר כבתכי-היד
טו"ן פלוטימינ"ט צפותך (העובדה,
אינסיוואיקרטי"ש  tes echartesח? (או טעות או
שאתה:
100 flotement
צורה מקבילה ,מאוחרת).

 3882יחזקאל כט,ה
א"י איטינדרי"י טו"י
] etendrei )0ם

ונטשתיך

ואשטח אותך

חסר ככתבי-היד .הצורות נטווח מאוחרות ,כי
כלעזים של רש"י החנו קוראים כפי הנראה א"י

אישטינדרי"י טי"י אן .? estendrei

 3883יחזקאל כט,יא
שיר"א אשייאייד"א

תשב
תהיה מיושבת

sera aseijede

חסר נכתבי-היד .לפרנו בדפוסים :אשיגיא"ה
(מאוחר).

 3884יחזקאל כט,יח
קלכ"א chalve

מקרח
קרח

 3885יחזקאל כט,יח
פיליד"א Pelede

מרוטה
מקולפת

חסר בכתבי-היד.

חסר בכתבי-היד .בדפוסים :פליא"ה (מאוחר).

אפקים
נחלים

 3893יחזקאל לבד
ריוייר"ש riwiers
ר' אה"ל מס' ]* ,9שט ריבירי"ש ,ומכאן ופלא
הכחינו הכחמה חמורה נקכי"חלא דגושה לכק ח"ו
כחעחיק המלים הצרפתיות.

 3894יחזקאל לב"י
שי"י מא"4מי"ש

ערבות

 3887יחזקאל לא,ג
צימ"א cime

(צמרתו) [צמרת]
צמרת

 3895יחזקאל לג,ב
בדיט"א badete

ר' לעיל מס' .3337

ערב דולורושי"ש

 3888יחזקאל לא,ד (תעלתיה) [תעלות]
פושי"ץ fosez

חפירות

איש לנפשו
את עצמו

sei meismes
חסר בכתבי-היד.

 3896יחזקאל לד,ד

 3886יחזקאל ל,ה
גרנטיא"ה garantie
ר'לעיל מס' .3386

חסר בכתבי-היד .בדפוסים קוראים:
"טונפורטמנ"ט" [צ"ל :טו"ן פורטימינ"ט] .אולי:
מריאתך(העובדה ,שאתהישא),אבל אקזהמתקפל
על הדעת .לכן תיקנתילפיהגלוסרים שלכזל ח4ל
פרע.

8010)05?5

 3897יחזקאל לד,כ

מייגר"א meigre
חסר בכתבי-היד.

 3898יחזקאל לו,ג
פרלימינ"ט parlement

צפה

משקיף

נחלות
כואבות
רזה
רזה
(דבת) [דבה]
דיבור

יח"אל

אוצר

 3899יחזקאל לו,לא

ונקטתם
להתמוטט

דימוני"ר demonir

 3900יחזקאללזיו
וקרמתי
א"י קרושטירי"י ואקרום ,ואעלה גלד
crosterei

?

 3901יחזקאל לח"ד

אינויישיי"ר
enwoisier

וכשבבתיך

להשטות (מן הדרך

הטובה)

 3902יחזקאל לחיט
 3903יחזקאל לח,כ

מדרגות
מדרגות

אישקילונ"ש eschelons
ככמה כתכי-יד קוראים א"צקלייר"ש ,eschaliers

מקבילה פרוכנסאלית.

 3904יחזקאל לטיט
אי"ן ארמורי"ש arn]ures
חסרבכתבי-יד .הצורה מאוחרתכמקוםארמידורי"ש
?0

במסק
ככלי נשק

.armedures

 3905יחזקאל לט,כא
יושטיצ"א justice

 3906יחזקאל מ,ז
אפינדי"ץ apendiz
ר אה"ל מס' .590

(משפטי)
[משפט]
עונש
תא

יציע

ואישו
 3907יחזקאל מ"ט
א"י שי"ש לטר"ש ומערכות הנסרים

שלה
 ses latesס
חסר ככתכרה-ר .התיקון נדרסת הדפוסים
(אש"שלטינ"ץ) איר משביע רצון כל כךואולייש
למלהלט"1ץ 2ח( 18)8מלהנמרח
lכמו'a(latiz
משמעות עתר סביוא.

 3%8יחזקאל מ,יכ

אשומת"ל asomeil
רליל סו .3466

 3909יחזקאל מ,טו

המרים

פומיל"ש pomels
חסרבכתבי-ר,יד.ולפיההסברסולרש"יהינומצמים
עתר למלה עזרת מ"דקל" (פלמ"א .(palme

כותרות

 3910יחזקאל מ,ת
פלנקת"ר planchier
חסרבכתבי-היד .וברפוסים קוראים :כלנקעו.

רצפה
רצפת-קרעתם

 3911יחזקאל מ,ת

שואה
ערפל

ברואינ"א bruine
ר להלן מס' .4239

תלעתם
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לשכות
חדרים

קנברי"ש chanbres
חסר בכתבי-היד.

 39 12יחזקאל מיל
ארוולו"ץ arwoluz

אלמות
קמרונות

חסר בכתבי-היד ואין תרגום למלה בגלוסרים של
פרת ושל כזל :את גרסת הדפוסים (ארבו"ץ) קהוה
להעמיד.

 3913יחזקאל מ,לז

(א"4י)[אילים]
חנויות

מיישילינ"ש meiselins
את המלה לא מצאתי במילונים ,אבל היא נגזרת
כקלות מהמלה "( meiselאסלע") ואפשר להסח,
שהש מצהא צורת בזהה בקשתות,כפיונהיו בוסם
חנויות בימרהבינתם .אולי כגלל מירות המומק
הדפוסים מקדימים לעז אחר :אשישפיארקא"ש,
קרי:
שי"ש פורקי"ש ) ses porches
א-יו").
("ופרוזדור

 3914יחזקאל מאיה

צלע

 3915יחזקאל מא,ו

אתחתם

אפינדי"ץ apendiz
חסר בכחבי-היד.

פורפרי"ש porpris
חסר בכתבי-היד.

יציע
מוחזקים

t 3916יחזקאל e
מא,ז
 rדה"ב bונסבה
וי"ץ wiz
מדרגותלולייניות

גבול  3917יחזקאל מא,ז
חה"מ ונסבה
מדרגות לולייניות
גבול וינדילשטת"ן
tvendelltein

(בגרמנית)

I

יתזקחל

אוצר
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ן כדפוסים לצורה שוי0ץ"ל שטיט
ש כאןחיק
( schu~indelstehtר' לעיל מס' .)3369-3368

אופקים

 3918יחזקאל מא,טז
פילייר"ש  piliersאומנות (עמודים
הומכים)

אולי יש לקרוא כמו
( pilersכאותה משמעות).

באצ"ל מס' 512

הלצדם

מלשע " ,modlenwleתנניתן תה בעצם כפי

שאושע מסתפרים,וכן רש"י אוסר :לאגווילולא
גדיה.כהב-יד אחד סרס אמחרלי"ר]ש]106חפ(צורה
קדנה) ואחרים אמוללי"ר  anellerאך הרדכ כפי
ש-0שם כאן.

פיליר"ש 3925א יחזקאל מד ,ל
אפושי"ר aposer

להניח
להשח

חסרבכתבי-היד.

 3919יחזקאל מא,כה
עב
קורה 3925ב יחזקאל מה,יא
בת
טרי"ף tref
חסר בכתבי-היד .ור' באה-ל מס'  785ולהלן מס' מו"י mui
חבית גדולה (מידת

הלח)

 4381צורה מקבילה .trev

לשכה
 3920יחזקאל מביא
קנברידי"ץ  chanbredizאיזור הלשכות

ריע
ו תואם כס-אח אח פירצפו של רש"י ימקום
הלשכות" .כלומר מכלול הלשכוח (השעה
אירבה"-ץ  ,erbedizלעיל מס' .)3003

פקיעת

 3921יחזקאל מדכא
קומנדיא"ש comandies
חסרבכתבי-היד.
 3922יחזקאל מד,טו
קנ"ט איגרירינ"ט

חסרככתבי-היד .סידהזוהיתהבשימושבצרפתעד
המהפכה כמזודים אחריט ,כדרך כלל ככתיב]6ט(ה.

3925ג יחזקאל מה,יב
המנה
ל"ו צינ"ט  10 centהמאה (משקל מאה
שקלים)

חסר בכתבי-היד.

משמרות  3926יחזקאל מה,יד
די"ץ מישררי"ש
diz mesures

בתעות
תעוכאמרי

משובשות:קנאושאד"ר .קאםילקוארינ"ע...

מצוי רק נכתב-יד אחד (דיצמדור"א).

 3927יהוקאל מה ,טו

ל"ו מילו"ר 10 meilor

חסר ככתביהיד.

 3923יחזקאל מד,יח (פארי)[פארים]  3928יהזקאל מר,יד
אישפרישי"ר

קפיל"ש

כרבעים

~hap
חסרככתביs-הlיe
ד.

אי"ן

ל"ק שףיר"א  18 suiereח)

מטע
בדעה

חסר ננתמ"-י .היע מצפים למלה ) 5060ולא
שמשמטתה בדרך כלל "ססדסוט,
~uiereשספרעץדור]" .אלח מסתבר ,שהיה טשטוש
ספו[3

מסים מן

המלים.

שח-אל מד,כ
. 3925יחזק

אמולי"ר amoler

עשר מידות

.

cant egarerent
חסר בכתבי-היד ,והגרסות שברפוסים -0אות

 3924יחזקאל מד,יח

עשיתהבתים

כפום

לספר את הששרלפי
מידה קווה

אחת

המרב ביותר

ללהוץ
לבלול

לפס

בחזקה,

espreser
חסר בכהכרהץד .הגרסה שברפוסים אולפרישף"ר
ודחי פזחונשת.

 3929יחזקאל מן,יד

אישםחלי"ר esmieler

לרה
לכתת

 3930יהזקאל מו ,כא

(טקצועי)

חסר בכתברהיד .בדפתרם קורא-ס :אימללתם.

אנגלי"ש angles
חסרבכרכי-היד.

[מקיועימן
זהות

יחזקאל

אתר

הלעדם

תרי עשר

מפכים
רותחים

 393 1יחזקאל מזיב
בוילינ"ט 1חש6011

$3

גרסות נתבי-היד :בייאונ-ס ,בייננך מצניעות
לכאורה על המסת האות] ,שלפי המקובל נמסה רק

הושע

במאה הינם?

אפסים
קרסוליים

 3932יחזקאל מז,ג

קיבילי"ש cheviles

שחר
לשחרת

 3933יחזקאל מז ,ה
נואי"ר noer
-מרווחו" הםמים.כשיאפשרלעבורבהםבהליכה.

אלא רק כשחיה .כאחדמכחכי-הידקוראים שחי"ר
 ,noderצורה ישנה ,שבה טרם נאלמה ה.4-

הגלילה
 3934יחזקאל מץ ,ה
מריש"ק  marescויצה ,מקתה מים
רדחים

-(18 mהגבולa.הספר"),

נרפשים :לאמוק-א
תה מהסים הרבהיהר טוב להרגם "הגלילה".לכן
ישלשער ,שהוחלפהכאן סלהכמלהאובגללדמית
הצלילים או בגלל הלעז הבא.

 3935יהזקאל מז,יא (בצאתוגבצות]
מריש"ק  nlarescויצה ,מקווה מים
רדודים
חסר בכתבי-היד.

לריבדי העזר

 3936יחזקאל מח,יח
א"ש קוירבנ"ץ servanz
חפרכס"מ"-י .חתדירסה שלפרש :א"שארבנ-ס
קשה להעמידבליתישמם.
85

 3937יחזקאל מח,כ

פורפרי"ש porpns
שכוסה .ש"נאהוה" לאר.

למשרתים

3941

הושע ביט

פורקציי"ר porchacier

ורדפה
לרדוף

אנכימפתיה

 39*2הוושע YU,1
אטרתרי"י atreirei
אטשוך
בדפוסים קוראים :לחוי"ר "( lozanjierלהחמף,
להסעות")-

 3943הרקוע ג ,ב
כרגיימ"א bargelnie

סחורה

 3944הושע ג,ה

ופחדו

r.א"י

קנקן ,מיקוח

eשוינשפו ~
ידירונ"ט h
אינשפc
iaspireront

כמובן "רוצו ער כלות הנשימה .-הלרץ ,החסר
כרפוסים ,נקרא באחד סכתכי-היד אינשיפירונ"ס
וטנאה לי ,קוהשערתי עולה על הצוערה כרנדין
"( eyspondrontוידינה .)-נשלשה בתבתם
אחרים יש גרסאות שאסשר לפענח אינשתזנ"ס
"( ainserDntידאגו ,יחרדו") ,גם זה במגור לדעת
 .בסוף סעמח הלעזהניל,כאובאצלברנדין:
כמירין
" ]45ע5 8ש ]180צטש 4ח [ושחו שחזת אחר-כך)
(ףדא מפנץ) רקמיש-ט[ reconuyst ...כלומר:
תכיר ."1-הנרסס הזאת נלקחה סכתכ-יד והאכר.
ואיאפשר לברד אתפירושד,ויספתהזאבוהנראית
בעימי מהומהלגמרי.

 3945התשעדייג
) ImaKnaקישנ"א chesne

אלת
אלת

 3946התשע ד,ע

דה"א אלת

 3947ההשע דגיג
אולם"א 1ח011

מ"ש

אלה

 3948ההשעד.יד

יבם

הס' -3938פ 394משכוןבספירה.

פרוור

גלנ"ט 8180,

דילקף"ר delaser

כלוט

~"wpfin

חיייושד

אוצר
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מחכירן

 3949הושע ו,ט

(חסי

(קף:

הלצדם

שמ"ש דשו"? ,י"לי"ש)

do~es'dewz

דייגים בחכה  a-e3w) cerclesמתחתלחישוקים").
איסדור"ש aiadors
"
ם
י
כ
ח
"
ש
הם
,
ר
ח
י
ה
א
כךמסתבר,אךכפסוקני
כלי-
(אחיכם) [aal
הדחג .ואחק אפשר לראות במלה מונח מקצועי 3958 ,יואלדיי
קולטרי"ש  coltresקנקנים של מחרשות
הסתתן את מצרכת החכות של הדיג.

(היתדות הפולחות
את הקרקע)

שברת
 3950הרשע ותא
הוללות
אימי"שדור"א enweisdure
לשוו "ששב ,משובה" .כלעז זהובקודםישעיצור

 3959יואלדיי
לפס ה4-כלי תמעח מעכר,כפי המראה ספו שה 8-שרפי"ש sarpes
היהה ככר פחות אויותר נאלמת.

 3951הושעחיט

אינדרגונירינ"ט
לעיל מס' .3605

 39$2הוושעי,ז
אישקומ"א escume
פורפוינט"א

 3961יואל ד,טז

אבריאי"ר abrier

דקורה

טלטלה
בהרבה  3962עמוס א%
לימ"א lime

* 395היצעי,יא

 3955הושעיגיג

מעצן מלווו"ר goloser

אגהלו"ן aguilon

ערל"א sele
3956

התשעיד,א

טושכ

 3963עמוס ב%
3964

עמוס ביט

האושם קישני"ש chesrws

אי"ד איר"ט אינקולפיד"א
ed ert encolpede
ותהיה מואשמת

 3965עמוס דן
קנפמ"א

חסרבדפתרם .טלה החאפר8ע הנמצאתיק
יך אחד ,טעהרונ אלא אםכן התאה לפר בכתבchanpanie -
ע
ע
ר
פ
ה
כאן כמשמעא שרה.
נרמה מהאיום".

יואל

 3957יראל אית
מוישי"ר nwisir

עבשר
להעלות עובש

אחד שכתבי-הידמוסיף :דונ"ש דשוא צידקל"ש

הרצות
פצירה

עיפינ"א איה לעז ,אלח מלה ארמיית והגרשתם
ונתבו נטעות.

מצמד

סלמך ,דרבן

מחסה
לתת מהסה ,לחסות

עמוס

קצף
קצף
דקירות

porpoiate

פתת
גוש ,עשת

הגצו  3960יואל ד,יא
ם מש"א GaSe
נהגו כמותניני

endragonerent
לפי פירוש זה בו ישראל המאפים נדמו לתרום
י התוותיהם ,ר'
) ,(dragonsההולכים קיללאחי

 3953ההצעי"א

(מזסוווסם)ןמזמרות]
מגלים ,מזמרות

טופפים
לחשוק

אקלמם

אלונים

חלקה
מגשור ,איזור של
שדות

 3966עטרםד,יא
טישו"ן tison

אוד
אוד

 3961עמוס וזד
קופל"א cople

מרבק
צמד

פף עפ

*ן

 3968עמוסחיג

ש4מ
להתעלף

פשמי"ר pasrner

לשק
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מיכה
 3976מיכהא,יא
אירשטיסינ"ט ajostenaent

אצל
התקרבות

גהתבורם נתש צסאשזה ehכרילהתעשר
בקלוה.

טפי
 3969עובדיה א,ג
פרייטחני"א freiteinie
מלרימת מאוחרת .efractanea

(חנף) [a~anl
שבך ,הדד

פיק

 3970ערבדיהאייד

סדק

טרו"ג trog

רש"י ממכיר; יטקום שהבודחים עצאים דרך שם
להמלם".

דצ"מולעו
 3971עובדיה א,טז
אישטורד"צו"ן עילפון ,הלם ,מבוכה
estordison

איך
אמיאימ"שלי

 3978מיכה ביד
קומ"א ש"י דישטולדר"א
 destoldraש coee
מצד שבהאליי
.

]שוה

צרפת
צרפת

tM"Banitt: I/es Poterim( R B

ק~לחת

ח4ץ מהחס אתהפירושהז"ל"פוהרים" (ר בעמץ

(,21-33

מעיל ומכיל ("נשדדי" ו-שדדות") .בגרסת
הדפוסים המי"ג טעות במקום טשי ור"מ:
דייק~סירינ"טא דיגשטירינ"ס (אף ovnבצרפתית
"ם לפ ]ס) 84מול  ddvasterמאותו נזרק).

כרפוסים (כמו כאחד מכתבההיד) דישטוררר"א
 aestorneraכאוהב משמעות.

 3972עובדיה א"כ
פרנצ"א France

x

נוקדן
 3977מיכה ביד
שקמ"שדישגטירינ"ט נו"ש אנחם שדדו
ארתפ
sorns desgaterent 00$
רש"מסב-ר,כיצורתהפועלשלצמגוהיאסחוגשל

x

8

 3979מיכה גv 4
x

הפשט מצמן צלעיר שבסהשה(מלכיסא'ץ,ט").

קלדהר"א

והטפט

chaldiere

 3973עובדיה א,כא
יושטישיי"ר justisier

להעניש

* 397יונה אג

רב החבל
קברמט

גוברנדהר"ש governdors
הקף"ן מצינה שאלה .הפהרומט :א)יחיד כמחסת
הישא (?); ב) הלעז כהרגם "חבל" ,הנתסס כשם
כללי של המלחים ("המלחים ,שאף הס נקראים
תיכליהים.)-נוכרי"-ל'~governeilשכרפוסיםההאי

שגיאה.

 397$ירנה ד"ח

פשמי"ר pasmer

 3980מיכהדיג
דה"ב השפט
דיריישממינ"ט " dereisnementוכחה

רלעי

ירנין

התעלף
להתעלף

דוד (להרתחת מים)

מס' .3136

נרשרנ)

 3981נחוםא"י

אשרכי"ד asovid
 3982נחום בלז

מלא
מהשלם
דה"א נמוג

פיצוץ

כום"א bome
שצוום .אר "ש עזר כהלכה
הל= 6
ימת ~taG
"( bombumרעש גרול") או יותר
סלט
מצורה הנקבה "( bombaמצצה") .שנהקבלה
כצרותיהממחשליהכסוףימי-הכמים עםכלי הציה

נכי

ההודפים.

ש

שף ש

טצהגות
 3983נחום ב"ח
ש"ידימינטנ"ט  sedententantמקומת

* 398נחוםבי

א"שקו2צ"ט escowant

escobant

חשםעכבר"שםהשולבחרמשש44פפזעןר
ליל 9אג 4הבאהשיששל-מםתי"בלש14ן

יש-

יו

פ.
ושמשיא
י(ל=חא4

דה"םחיא
במלכיםיבלס

 3991חבקוק אן

לעג

פרלידיאץ parlediz

כבר בע"מ

.בטאטאו

ואעצם

"דיבור-
תלש.-

ובמקלס אחר הרנגלר :יריבה.

 3992הכקוק ב"א

מו"ן אפרוכימינ"ט
1תסותסי10ק 8תשא

מבלקה
 3985נחוםב,יא
ארשנויקהד"א tsbrechieda
 3993 aD3חבקוק
חוטחנפשך
פרשת אהדה של כתברהיד אסשר לקרוא פורשפיי"ט שארמ"א מחטיא את נפשו

לי

איושברישייד"א -( abrisiedcשבורה") או
אישפרטרד"א (espartideבקרנה).

 3986נהוםנייד
(רככה)נועבש
קריירידי"ץ  chareidedizמכלולכלי רכב

קורא את -רכבה" ככ"א לאסטיק,בםא4נעות
הש"-כלכלי הרכביחד" .גרסתהדפוסים מתושעת
של
הנרסשח
-(cיכנקטן
 .)-hעו ~
כסהאה מהטלה
שכנתמ-היד כוללא הרכה ערבואוקס hw .בגלל
הרחש ושעמים דימע  w~nvעלד,ןךיאה .אהד
מהם כותב עי"ש קךיגל"ש (קרי :קויגלףע0
 se$ chariglesכלומר "רכביה".

להב

 3987נחום ג%

בי

forsfeit s'arale
 forsfeitגז ovaoנכלכתבי-הנד (שקום)וש!ז0ג
ר' למשל חה-למס' .)966סיהזפ' 5חן
י'
נלe
m sra;a
השפסח אחת התפעש הזנות .מתירה .שרעףי
וכשהנם בשף שלישר מהשנציב כנוף שר.

כפיס

 399*rחeבקוק ב,יtא
 do~ursקיסמeים (הי:וצאים
דולדור"ש

מהמיצד)

 3995חבקוק נוג
אשי"ץ צא*

הרנה

די

 3996חבקוק ג,טז
טימאת תחמא

דה"ב צללו
קול ,רעש

חלימיל"א alemele

להב

 3988נחום ג%
פלנרו"ר plandur
ר לנ"ל הס' .3265

ברק
ברק

במען-ד אתףםמדיהםטף8ד"רזש)ם-( 6לרשואו,
קלל )-או טרמררינ-ס
למשמרי
השואעו t~bp

 3989נחום ג,ת
כשבגובי
מ לנמשטדי"ץ כמו להקה של ארנה
י"

(טממהק Imeu1

com 18880$)412

חביק

 3997תנקוק ג,יט

צלילי צוגכ

אורגימרור"ש orgendors
ק אחהמשמחיה-מננןברגב".
הפ-ימם ~gnaי

צפניה

חבקוק
אן
ח39
לשטיצ"א אטשו

(,תחי.

Itn~retnit

ימשפטואמשפטן

עומש

צפמה גתו (טשפטוך) נמשפטש]

3998
ירשטיציאש justices

עונשכם

פ

שץ 8פר

(..

זכריה

אחם
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מלאכי

*86
מלאמא"
אשקשק מטר
עפים ,אסדות פודפיר"ט

חסירה
עצמיה

)IWhNI tda
חלומם

משא

(דבר-מה,

שמעבירים למקומות
הרבה)

מהפשל " porporttrלשאת הנה והנה" .אחד
סנתברהןד גורס (כסי היראה כטעות) פרדפט"א
(קוץ :פרופש"א) "( profeteמחא").

ביב

אנקה
רג  4807טלאכי
ל דימוומפמינ"ט demotwsntentהתמוטטות
חר8ילאשע"ט  enwolopementעטיפה
שמר ,שדניס לצעקהפמפית.

על הקשרבץההחשב-רצל"לבץ ההשג "צטףפהן
לשם" .שמיא)ורןבקרןעאג
ר'דוד הלבר

שם-הן

(ולשיני

 4803זכריהמגי

ההיצ"ט

taknt

הוה

רצון

הש-

ברית

מלאכי ג,ב
"*008א שבונייר"ח עשב סכומ (סנורת)
אירב
erbe savonicre
המלה הראובנה b~vהלעו הושמטה בדפוסים.

)earמקב-פן
 4884זכויהידיי
ת
 nWDnתעלו
פוחלץ Fosez
משמית
אישטו"י estui
ר
ב
ז
ג
ב
שלא
ן
א
כ
.
ש
מ
ד
ה
ל
שזה
(רשא
Pnnb
שרש :אהצר).
דנר הנשמרהיטב
סגלה

 4009מלאכי ג,ט

חי-
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