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 ףכה תוא
 אצל

 .. ןלהל םש הכוס 'וריב דועו :פ'ד א'פ ק"מ יורי
 אכימ = w35 :'ל ,ימ שומשה תויתוא םעו אכו

mb "bתומשל סלקנוא 'גרת ןייע  R^3^ .'א ; 
 b ;ו'ט ב"ל ^iy ו"כ ^m ,ה'כ ;ב"י 5^0 ;ט"י 3

UNהאיפ ימלשורי ו'ט  n'bםיאלכ 'ורי ,ד'ע כ"ד  
y wu veiורי ' vnשודיק 'ורי ,דיער םש ' 

 ט"פר םירדנ 'ורי .YD . אכימ ד"עס ג'סד ג'פ
 א"לד ח'פס םיאלכ ימלשורי ,אכה . . אכמ :א'מר
 Tx כ"רד אתקיספ .ןמתל pun הוה אכימ ג"עס
 ארגא .א"יד ו"פ מ'ב v ,ןלהלו אבימ לזא : ג'פק
 ,הכ הכ 'גרת אכל . . אכל : 'ל םעו ,דולל אכימ
 ,א"ל ^w) רבדמבל ;ביי יב mot ילקנוא) הנהו הנה

mnאימ לצפ .נ"סד ה"פ הציב 'ורי €« ,יח עשוהיל  
 wn "b אכלה שארב א'ה םעו .יתשו אכלו אכל
 וכרע ןייע ןאכ ןינעבו .אכלה ךרע ןייעו אכל

 4 — [ש"מו

 =< ע'לב pbs ןכו מ'למו c3 ,בָאְּב ,בָאָּכ *
jyרעצה תשגרה  (Schmerz empfinden 

"vתבש  b^bביתכ ןיא באוכ ותויהב א"עס ז"יד  
 דמלמ (היכ 15 תישארב) םיבאוכ םתויהב אלא ןאכ
 ע"ייע בייכ ר"אלבו ןהילע םיבאוכ םהירביא לכש
 אלש נ"פ [m'y יקרפ ליעפהכו om 'נ בכ

 .וביאכהל

 תויתוא ףורצב הרוא ןמ בכרוה ר'עפל) הָרואְּכ
 auf den (הנושאר) הפקשהב b" שומשה

(ersten) Anblickהתתפתנש הרענ 'פד ג'סב )  
 תנייעמ יכ אטהיר לאומשכ הרואכל Coo .תובותכ)
 הב nme התאשכ p" .בוד היתווכ התכליה הב
 ,לאומשכ איהש ךתער לע הלעמ הב ןייעתש םדוק
 opm הייחא]* .אוה ימרא ןושל הרואכו
 שוריפ הרוא .רוא ןושלמו ןה תוישומש 'כו 'ל יכ

 הויקסבו py תואר יפל רמולכ nb3m הפקשה |
 — [אוה ר"אל הרי כו ס"טב ר'ב 531 ,הנושאר | ג"עס ב'גר ג"ם ריזנ v .ב"עס ט"ער ג'פ הגיגח
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 .יטמתנ גיונבו ןמגרותמב היכו )!

 אבו אתיב אפלאהמ רשע דחאה ms אוה s) 'כ *
 ;'ב רבכ ,'ב רשכ ע"ייע 'ג תרומת םימעפל

 ;ודרכ ,ימלכ ע"ייע אטבמה ותואמ אוהש 'ק תרומת
 ךרעב ןוימדה תוא אוה C2 'א ,רשכ עיייע ^ תרומת

menר'אלב םימעפל ול ףסונו רבע 'ל טפשמכ  
 יונכ ^ םימעפל ול spo דועו יִּכ זא היהיו י
 1:5 םנורתפו — 33 = T2 זא mm ךשמהה
 pen" םוגרת מ'ד רָשֶאַּכ םוקמב — r5 ע"לב
 רסח בוול ל'זרדבו ,דיִּכ 'ה ,ז"נ םילהת ;ו"ט ,ט"כ
 ,בקעי יִּברְרִּכ א"עס 'ד moy מ'ד . , דָּכ קר "יאו
 : א"י ^D ,ינתמדכ Sy םיחספ .אברדכ :מ"צ מ"ב
 א"ער 'ז םש r5 תיאדכ ,'צ ןירדהנס .אתיאדכ
 דועו ס"שה may" לכב טעמכ םיבר m ודבעדכ
 תוכרב מ"ד רחא שומש תוא רושקב םימעפ הברה

 | יאְָנְַרְכְל .א"
p'53 m =( ND "UNרושקב הפ מ"לב ומכ אָּכ  

 וז "יפו הָּכ ירבעב םג היהי יא תלמ
 ,hier 88  ןמז וא םוקמ תלבגה לע הרומ הלמה

emn. (ort('ה ,ביכ תישאיב) הכ דע הכלנ  C byr3 
 םירמוא ארמנ ןושלבו הכ לא ומכ אכלהו .אכ דע
 תלמ יכ תמא ב"ר ירבד שאו הייחא]* .ןאכ
 von ליבקמ v5) ,'ז לאיד) ר"אלב 15 וא מ"לב הפ
 ןלהל en 2g וכסהו ל"זרדבו םונרתב אָּכ תלמל
 . + ןכה רמא אכו ג'ער ז"ד ד"פ תוכרב v^ ןייע
 ס"שרהמ 'יכב ה"כ 'וכו רמא אכו . . רמא אוה ןמת
 ר"עס ח"ד ה'פ םשו ,'וכו רמא הכו אתיא פ'דשנו
 ג"ונבו ס"שרהמ 'יג =) יכה רמא אכו . . רמא ןמת
 ימלשוריו ?s'y א"כד ח"פ האיפ ימלשורי ,(ןכה
 -אכו . . רמא תא אכה ?Ty ר"לד ג"פס תיעיבש
 jon ר'עס "^n ה'פ האיפ 'ורי ,'וכו רמא תא
 ימורת 'ורי ןייע דועו pn רמא אוה אכו , . אוה
 ימלשורי .א'עס ג"נד ב"פ 'כוס v^ ג"ע ג"מד ה"פ
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 הנשיה פ'לבו khara טירקסנאסו דנעצ 'לב) ראָּב
 ןינעב קלחב (101 רומח b A^ השדחהו

 NAM רזה ראכ ךל תיא ימ (ת'צ ןיררהנס) חישמ
^oרזה ףלאל ןירוקו ,ראכ רומחל ןירוקש םוקמ שי  

 8'3( — .םינווג ףלאמ רומח ךל שי ול רמא יכהו
 וניבר םע ןידהו ה"יחא]* ,(בותכ wn רב
 וניבר בתכש הממ םלוא אוה הלועמ 'יפו ^« ןתנ
 רמאמה לכו הלמה רוקמ עדי אל יכ חכומ םוקמ שי
 ףלא לש רומח A4 Jh = bbs wu ןכ

ium Comumה"כו ינווג רויח רב תועטב  ips 
 'מ י"5בו ינווג רזיה רכ ל"צו רוויח םשו 'מ הירכז

wenיכ תואסרינ יתש וברעתנש ל'נו גנוג רב  
 ןוילנב .ושוריפ אבו [רכ] (רב) בותכ היה הליחתב
 האמ רויח אסריגה 'פ י"כבו .המינפ אבוהו רמח

oo» amןושלב האמ רויח י"שריפ וז 'יג יפ לעש  
 י"עבש י"שרבו 'צנוש סופדב י"שרב לבא ,יסרפ
 pana ינווג יסרפ ןושלב האמ רויח אתיא ןושארה
 ריעה ('א תוא :ו'מק S" ןירדהנפ) p"4 לעבו כ"ע

 ךשמנ ד"עפל כ'או כ"ע ץנוונ גנווג ל'צ ילוא
 לע אלו ןינוונ xxm לע "יסרפ ןושלב,  רובדה
 ןושלב ןכו -J רמאנ האמ פ"לב יכ "האמ רויח,
 התיה הז יפל י"שר 'ינו .רזה ע"ייעו ₪42 ירגנוה
 אוה יכ b^ הז לעו (פש D^) p'w י'כב ומכ .גנווג
 ןווגו עבצ פ"לבו  ,ימרא ןושלב ןינננג ומכ פ"לב
 pes שוריפ 02% nasum 49 תמאב אוה

ponasאקרב יסוס ה"ד י"שרב יכ רורב ל"נ התעמו  
 jb וא ןווכמו םוקמב ןוו גמו קרוסמ סוס ל'צ
 תבושת הפי הלוע הז י"פעו ,ל"שרהמ תהגה לש
 הראכ "גה v י"כבו — אכלמ רובשל לאומש
 zairi-paona דנעצ 'לב אנוגרז ל"צ , ילואו אגונרז
 ומצע י"כב mam goldfarbig 522) פ"לב ןכו

 — .[ [הנוג ל"צו] (חנוג) רזה א"נ ל"הזב

 ,niedrig הזובמו mus >> פ"למ  ע'פל) רּואָּכ
p/2) םיצע לזוגה 'פב (hüsslich, verüchtlich 

YD ג"פ) ןיכרעב שי 'פבו ,רואכ ועבצ (:ק'ר דימ ,מיפ 

 ^ Coא"ס .םידבעבש רואכה תאו םידבעבש האנה
 ךועב סרג א"פכו ה"יחא|* | .הנושמ "יפ רועכ

 ןכו 'ג םובלכ  osב"ערו י"שריפ ןייעו ןיכרעב ונינפל
 ףד לע אלו :ד"י ףד לע וניבר תנוכו .ק"בל ^3:

 אלל היגה ןכ לע רשא ע"בשפהב ב"ירגה תעדכ
 הכורע הנשמ ונממ םלענש שודיחו ,וניבר ירבד ןוכנ

pb םכחה יניעמ םלענ ןכו (ןיכרעב 'ג קרפד s) 
 ךועב וניבר איבה קרפה ותואד א"מו ,ראכ ךרעב

 חעק רּואָּכ - ןיקירילאכ *

 .זיכריליכ ע"ייע ןיקירילאכ *

"GENי"למ ב"ר תער 05( יִמאָב  yapatץראה לע  

auf die (der) Erde |םינפב ןייע לבא ) 
 אינוח 'ר רמא יתרבעש טעמכ 'פפ ר"שהש שרדמ
 סיקק האלפ ינפ לבב תבל םילשורי הרמא ךכ
 םיתק האלפ ינרפ 'יגה ןכתתש יל הארנ יחמ ימאכ
 סיתק הנקז האלפ הנוז ינרופ י"לב b nb^ ימאכ
 איהש ומכ 'ינה חיננ םאו ינז יחמ ץראל ימאכ יבש
 העשרו הנקז הנוז רמולכ העשר י"לב סיקק שוריפ
 mun ל"נה ןוקת יפל ה"יחא]* ,ינז ץראב
 mÓovn ד 9060 m mov"5 הקתעהה

 זמרנה םוקמב ללירב ןייעו ב'ר "551 900% סט
 ןייע רחא 'יפב יליח תא יתיסנ םשו ימאב ךרעב

am17 ימאב "3 םייקל ('ג m ,Dpp ^nינפ  
np»יג ': C3(םוקק :^2 תצקב) םיקק יאליפ  

 הנקז הלותב תאש ךמצעב הרובס תא nb" ימאכ
 ךיעב ש"מ יפלו .'וכו אסכ ps ץראל יבש תא
 ןיא שרדו יחמ תלמל תא תלמ רבחל שי ימאב
 שרדה ןכתי ב'ר לש ןוקיתו b^ יפל- לבא ,אסכ
 תעדלו &C .ז'מ (?ye רפע לע יבשו ידה קוספ לש

wbל"תמעב . "eיחמ ימאב  wow.ידר 805  
 — [ב'ר יפכ 'יפ ימאכ ךרעב לבא ,הנוז

 איהו הפסוהה ן"ונ םע ע"ייע אָּכ ומכ 'יפ) ןכ .ןאַּב *

 hier, da, dort, jtm תעה תלבגהל הלמ
(Partikel der Ort- und Zeitbestimmungתוכרב  

N'Dב'ב .ךליאו ןאכמ ב'מ . .vYןאכמ  jonb| 
 ,אבהלו ןאכמ 'א ,יל ;ח"י .'א ,ו"ט ;א"מ ,ז"פ םילכ
 "7 א"פ ןישודיק 'ורי ,א"לה א"פ ק"מ ימלשוריבו
 ןישודיקב ןכו ןאכמ רחאל .ח'ע 'דהנס ,אבלו ןכימ
 ;'ג ,'ב תורוכב ;ר ,'ב .תוכמ ;'ד ,'ט ריס 275528

ponםיאלכ ,ןאכמ (רתוי) רתי ;'ב ,"  "bו'מ ; 
 ,'ה ;'ח ,'א ןיבוריע ;'ז ,'ה תיעיבש ,'ה ,'ד תומורת
 ןאכמ mme ;'ח .'ג ,ט"כ םילכ ;'א ,'ג ןיטיג ;'ז
 הדנ ;'ו ,'א ב"ב ;'ר ,'ג Xn ;ב"מ ,א'פ תיעיבש
 ןכ ןמ vm ימלשוריבו .'ד .'ג 0 םילכ ;'ד ,'ה
 ןכימ ארפ ,ב'לה ב"פ הניגח ימלשורי ןכ לע רתי
 ןכו ..ז"לה ye תינעת 'ורי ,א"לה ג"פ םיאלכ 'ורי
 ה"פס תומורת 'ורי ןכל . . ןכל 'וריב ןאכל תחת
 ימלשורי .א"פס הגיגח יורי .ןאכל . . ןאכל ומב
 ןיבוריע 'ורי :'מ ילבב ןיבוריע ,ב"לה ה"פ ןיבוריע
 לע ןייעו ןאכימכ .'ז ריזנ .ןכימו ןכימ + ר"כד ז"פר
 תואמגודו ב"צקת ,ד"כח ג"מד ע"מב ץנוצ הז 55.

 ,דואמ הברה

(t!יד אקרב יעב דועו (יר יבזח) יא אקרב עיייע  nt)איר ). 



119 

 ע"לב ןכו Dorn ץוק D/b3 "b אבוכ 3:5 =) 23
(Girauchartאיהד דע +('ב פ"ר) ר"ב שירב  

moתא םונות ארנדמ יבוכ .(" איבוכ תקיפא  
 םיחוסכ םיצוק ,(ו'ט 20 יח (sese רבדמה יצוק
 (ye םיריסב ךכרד תא ךס יננה ,('(ב'י יג'ל היעשי)

 דיחיה oun הברהו ה"יחא|*
 עשוה יגרת) gas ץובקהו Ce os ילשמ (an אבוכ

 םוגרת 55 יד ;חיי = ,יג תישארב יב (vn ]25 ,(םש

 ילשמ יגרת) *315 ,(ב" ,ת"'ק  םילהת ;'ו ,גיכ ביש

rmךלגרב אלדנפד דע ד"מפ ר"ב ל"זרדב ה"כו (ט  
 זמר ילשמ טוקליה 'ינ יפל ט"מפ םש ,אבוכ סירד
 הל םילש אלו בוכ תחסוכ לגמל . . לשמ ן"'קתת
 ה"כו ןיבוכ 'יא ר"ב 'דמבו ,הל םילש אלו הנשוש
 ב'מפ ר'מש ץובקה cun ,ג'פ זמר אריו טוקליב
 ושענ וישכע ןידרוו םינשוש ויה יניסב ויהשכ
 ,ןיבוכ בבגמ יתבר 'פ ר"כיא cas) ושענ תוירס
 ןיליאל | רדסנ ץורקנ Uy ד"מד ה'פ ז"ע ימלשורי

DU amoןיגייס ימח ד"עפ ד"מד  px — 
 ד"כ B'D ר"מש בּוכ רבדמ (sop ןינעה הזמ ילואו
 םיצוקה .בורמ (ח'ל (T רדא ךרע ןייע דועו
 שרדמה תעדל רוש רבדמ אוהו .םש םיחמוצה

yovןושלמ רוש שרד ילואו םש  ooשוריפ  
 ,םיצוק

 sehmerzen רעצ תשגרה ןינע :ביָּב ,בָאְּכ =) 22
 (.ז"'פ תכש) השא המב 'פד ג'סב QN2 ע"ייע

 ארמגב ןירימעמ ps 'פב ,יכה אמיל (" אביכל
 אה אלר ("אוה ש שוח (ת'כ ו'ע) ןיאפרתמ
 אמליד ("יר מ א ימד ריפש אבוט היל (" יבייכ
 ירק ששוח ימנ אבוט היל (" יבייכד אכיה אנת
 ןינע אוהו טקנ אילעמ אנשיל שוריפ .("היל
 ומכ .אביכ שיו ביכ :באכ 'גרת ב'א) — .,בואכמ
 יפולח «Cr י'ג היעשי) יפוי תחת יכ (?) 'גרת הוכמ
 אברד ומאמ אוהו ה"יחא]* ,(אביכ ארפיש

 b'y ב'ר לש םונרת םוקמנו :ב'ס תבשב
 pw היעשיל ק'דר שוריפבו .רואכ yy ,תבש

 23 - רּואָּכ

 יח ים

 טעק

Yב"פר ריזנ 'וריב ה'נכו — ש'ע  RTהיה םא ד"ע  
 ג'ע א"סד א'פ ןישודיק 'ורי ,וכרע תא qno רואכ

mob aןיא .ח"יד ג'פר  cmnימלשורי .רואכ  
 'ומביבו אצת רבדה רואכ ג"ע א'לד ז"פ תובותכ
 ג"פ הטוס 'ורי ץובקהו ,רעוכמ a" א"ער ה"כ :ר"כ

n^"(םיענ) תדלוי םירואכ ד"ע  [ms]ימלשורי  
 ,'וכו תורמוא ויה תורואכה נ"ע ט"סד ר"פס תינעת
 ב"ס תבשב ראותהו .תורעוכמ .א"ל תינעת ילבבבו

nbn 3'ypמ י"כב ג'חכ אר ו א י כ אביכ ארפוש ' 
 "יל «i ארואיכ 'ילו אביכ ארפוש יפולח ג"ונבו
 — '3 בכ 'ע y^n3 "ילו ד"סר זמר «my טוקליב
 רועכ םע תפדרנו רומאכ איה תיסרפ ןושל הלמהו

 הי

 cupa ר'לב 75 'פו ע"לב ןכו ס"לב אָבּוּכ =) 23
(Krug, Kufeתבש) ןינמוט המב 'פד ג"רב  TV 

 'פבו .אבוכד אמופא (" רדותסד םירפד Nin (א"ער
 C 02.272) C תופשאב ילכ אצמ 'מנב תואיצמ ולא
 יניכסב [אה] יענצמד עגי אל «cb 6'אבוכב אה
 אשינכב ינה ןנירמאד זירכמו לטונ ("קינמהבו
 'פב את שינכב םוטיא ימוטיאו קופנ
 יפבו 23:5 יב דיקרמד +ויפ ק'ב) תבש 'מגב לבוחה
 הדוהי בר רמא ג'ל זיע) תודונ 'מגב ןידימעמ ןיא
 אוה םויקל וסינכמ ןיאש רבד יאמראד יבוכ ינה
 ףוסב לאעמשי 'ר 'פב ז"עב ,("ןירתומו םימב ןכשכשמ
 sen אנוכא לארשיו אנדאיוג('ססש)'מנ

,TDNיובותכ) ארדיתקב תבשוי 'ד 'מגב י"פעא 'פב  
 לש ילכ p^ .אבוכד אמופא היל אחנמ ייבא (.א'ס

a»ר"לב שוריפ ב'א) --  ppוב .רשא לודג ילכ  
 אכוכ .'ס ז"עב ה"ננו ה"יחא|* ,(ןייה םיקירמ

own eooאל .א'מק תבש ,אבוכב ארמח .'ל  
 ף"ירב ג'הבב ה'כ ,אער אב sm שניא רדציל
 פ'א י"כבו :ז"כק דצ תבש ס'ד ןייע ש'ָארבו
 ץוח ןייע 32 ץובקהו aub ונתואחסונבו אעראא
 ןינעבו — 'נ .ב"ח osea 'עב דוע bun תומוקממ

mmבוכ  myש"מו 'ז ףכ ע"ייע ] - 

 פ"א '"33( ררותסד ר"פרכו דרווהסר איציניוו יפדבו יחכונה ךרעב.ימא 'פדבו רדס ךרעב הייכו דילו ויו יזכב הי ('
 ינשמב ה''כו (* .ארדוס ש"ארבו ףייירבו ימ v5» Handtueh דיה החפטמ פ"לב שממ wm ראתסד ל''צ ילואו ראדותסא

 רייב יייכבו ,רילו יבו יא Yn 23 003 (* .קנמה ךרעב היכו (* .יבוכב ג"ונב (? .הפשאב ג"ונבו קנמה ךרעב הייכו ישוריד
 ןיאש רבד רמא הדוהי ברל הולייש ותא . . אתידבמופמ יבוכ ינה ג"ונב (* anm עוטקו "אשינכב ינה יאד, ל"הזב קר

 איציניוו יפדכו י"כ לכב m (1 :יכ ףד אקילייגנא v3 ץבוקב ז"על חיר ייפב כ"ג Cw ' א מר א ד יבוכ ינה a^ יוכו
 (epos ,ויללעמב םג הייד ט"נקחת זמר ילשמ טוקליב «mo ץובקה אוהו (* .יול ןאכב עיפרשב לכא יב ןד ךרעב היכו
 ךורע ייכבו איציניוו יפרבו jy eem ב'גו הבוכ imn יד זמר תישארב טו קליב לבא יבוכ אתיא דיער זמר שיר הימרי

 י"כב )19 .ש"ע ךספ ךרעב יגרתה אבוהו ייל ר"פרשבו aum ר"פרו ""כב ה"כ (" .'יל ע'פרשב לבא הגפ איהד דע אחיא
 3733 )^ .ןיבוכ nen ידי לעב ןוכנל הינה רככ לבא םיבזכ ס"טב ונינפל ('1 .ךש ארקמבו ךס סלוכבו יאיציניוו ר"פדו

 ששוחד אמ ע ט ייגה ו"ו י"כבו a ידבו ייכב mo )! ,שיע 'ו סכ ךרעב «ma אסיכל w^ יצנוש 'פד י"שרבו הפיכל

 תסריגכו שבושמו עיטק ע"פרשבו ,איציניוו 'פרבו v33 ה"כ U) ,ביאכר 253 \ * .ייל יתסונב ('* .ביאכ :ג''ונב \'' .אוה

 .היל ירק ימנ ששוח 333 לבא Dt יייכב רדסה w^ וניבר

 93 א
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 180 ו כל 3 פק

 פ"למ ילואו אָביִּב םשה ונממו 222 םע ףדרנ 537
cUהילצל תודמועה תוכיתח . mאביכ שוריפ  

 תבש לש אביכ oi ד'עפל ןינעה mor אסרומ
"pםג ג'הכ יכ חיכוה ב"ירגהו ךורעה ^3 יפל  

 יפל י"שרב an py" ר'עפלו ןושארה 'יפל י"שרב
^bיכ היארהו 'ז םכ 'ע ךורעה ^22 אסיכל ןושארה  

 ןאלופנא זעול וניבר יכ הושב ןינעה םיזעול םהינש
 Hitzblatter, ampoule צ"ל sem שלופנוא י"שרבו

Eiterblaseט"יאלבו  "Tw bollaןייע  TWז סכ ' 
 אוהו א"רוטויק אביכ י"שריפ ב"עס D תכשבו
 א'פ  ןישודיק לע זמרו Entzündung, cautere צ"ל
 החיל ןיאיצומה ץ'נלו י'שריפו יביכו אנחיש א'עס

powצ"לב ץ"ולו ל"צ ילואו כ"ע  Eiter, virus 
 המואמ b^ אל ב"עס ט"ל ןישוריקבו .הסואמ החיל
 ןינחיש האפאל .ז"ס תבש ץובקהו אככו אנחיש לע
 לעבו — ןיביאכ אניחש ג"ונבו ,'מ י"כב ג'הכ ןיִביִּכו

»'bטשופ סורגל העט םילבה לכה 'פ תלהקל  
 יברד תנשמ לעב וילע גישה רבכו ןיביכב וידי
 — .[ביב ע"ייע תורוניצ b" ןיביבב ל"צש רזעילא

 ע"ייע ף'כב ךורעה ^"( אָחיִבּוּכ ,אָיְבּוּכ 8235. +

 .אתיכוכ .איככ ,אכוכ

 ,איח) יכוכד ארקא ךרעב ש"מ j"y יִבּוּכ ,יִבּוּכ *
 ,('נ ,ב"ח) יכוכ יב ךרעו ,יבוב יב «T (סייר

yw» 733ט"למ  vmרקיהל םינתונש הלודגו  
 Herrlichkeit, Ti33 םשהו ehren; תולעמב

Gihre, Ansehenךילע ביבח .ךדימלת דוככ [יהי]  
 רמוא ?D^ 'ר 'פב נ"רד תובאב שרופמ C ךל ש כ
 עשוהיל רמאש וניבר השממ ךדימלת דובכ 02 60(
 רמא אָלְו ('ט (r^ moe םישנא ו נ ל רחב ודימלת
 ןרהאמ ךבר ארומכ ךריבח דובכ ,ותומכ ואשע י ל
 BN" ינודא יב (א" ^ רבדמב) השמל רמאש
 םימש ארומכ ךבר ארומ ,ובר ואשע היה וריבחש
 ,א"י םש) םאלכ השמ ינודא השמל רמאש עשוהימ
 תשרפב אתליכמבו C. הניכשה דגנכ ולקש (חיכ
 ,(1 (השמ רמאיו יפ איפ קלמעד 'תכסמ חלשב) קלמע אביו

 א"עס (vb D'*U א עיצמ אבבד ק"פד ג"סבו
Gmידכ םושמ . ; ויבא דובכ םושמ  "p am 

 תבשד (mibi ןושל איבה mi שרש םישרשנו
 היוכ % 43  ע"למ אוהו האו כ ארפוש יפולח

Brandmalגרתו האוכ (ה'כ 8/2 תומש) היוכ 'גרתו ' 

 yvy דועו .רונד האוכ +דיכ 2^ (p שא תוכמ

 וניבר חסונ יפ לע תבשב ונלש ^3 יפל לבא 'א וכ

 ז"חא אבה ע"ייע בבכ לעפמ הלמה רזנל שי אביכ

 וניבר לבא Hitzblatter "y .אביכ קיתעהל שיו

 ושרש יכ היה רובסש הארנ הז ךרעב וללכ רשאמ

 י"שר 'ינכ אסיכ סרוג 7 DO ךיעב םלוא באכ

 = שא תוכמ (xa י"למ ד"עפל 'צנוש סופד
 לעפמ אביכ Op NY דחאו ,Brandblase אלט

 ונינעש המו -- .ומוקמ םשו ז"חא אבה ךרעב 225
 ביאכד :ו"מ ק"בב הלמה דוע אתיא באכו רעצ
 pw ,ידימ היל ביאכ הוה :ה"פ םשו ,אביאכ היל
 בייכד ב"עפ n'D ןישיג /3 pn ע"יע ןיבייכ :ה"ל
 הכיא 'פ ר"כיאבו ,היל ןיבייכ «os 'ליעמ ,היל
 ארתא תיא . . בייכ ךיא ('א D2/ ביעי שרד ביעי
 תוכרב מ"למ 383 םשהו -- אבייע אביכל ןיחווצד
 ר"אלבו ,בל כאכ ד"י ה'ס היעשי םוגרת ב"ער ה"נ
 ר"כיא אָביִּכ .דועו ליעל py ivo ק"ב אביאכ
 ןטגרותמ ןייע אביכ בואכמו בצע םונרתו .ל"נה
 Y3 היעשיל ," yb םילהתל 'גרת ןיִביִּכ ץובקהו

PTS 

anrüsten, ansengen 220 Dy ףדרנ 323 = בכ 

 שוריפ  pipהפירשו הכירח  R2 cUmתחת
(das 667090000 N222ןיברעמ לכב .קרפד ג"רב  

 ארכידד אמטאד ארשיב יתיל (ב'עס טיכ ןיבוריע)
 בבכנ אתבועד ('ינייגוס יתילו . . (' אנימיד
 ג"רב .לכאיו וילעש רשבה now שוריפ ,(' לוכינו
 (* יניכ רשבכ +.'ע ןירדהגפ) הרומו ררוס ןב 'פד

 ילכאדכ וכרצ לכ הלצנ וניאש רשב 'יפ .יבנג ילכאד
 ww mnsj" .יאסורד ןב לכאמכ 33
 םיחבזמ היאר דוע Num היווכ אביכ 'רהנסב 'יפ
 ותושעל מ"ע p^ םשו sb אבככ יקופאל :ו"מ
 לע םש זמורו ש"ע ,'וכו םילחגב תויולצ תוכיתח
 p^ אביכ רשב ל'נו .לוכינו ביבכנו bn ןיבוריע
 ח"פר pomo 'וריב יכ היארהו שאב ךרחנה רשב
 שרשו (רמיטרט yy בה ב וה מ שרופמ .ו"כד

avs )'י"כבו ינתיגוס ימ ם"ש י"כבו ינתיגיס : ןאכב דייל ייכב לבא ינייגס 'עבו ונינפל היכו )3 .ארכידד אנימי אמטאד  

 יחכונה יעב לבא ב"ה ר"ל וזו 33 ןוכנל ה"כו ביבכינ ל"צו ביבסינ ישמאו ר''פדבו ביבכינ 'ציניוו יפדב ינייגס 'עב )3 .ינגס פ"א

 ןייעו אביכ רשב ה"ר sy ןירדהנס יישרב ל"צכו היבבכינו גייונבו ס"טב םלוכבו («ni ב''ה י"כבו ,בכבכנ (cw ויו ייכב
 ל"נה ריפד ייגכ ביבסינו 50( ביכשינו n ייכבו בבכינו ךורעה ייגכ פא י"כב לבא ,יקופאל היד vn םיהבז יישר
 ךריבח דובככ ייגה ע"פדבו וניתואחסונב היכו בייהו ו"ו י"כב הייכ )5 .אויכ DUC י"כבו אביכ גייונב (+ .ביבכינו ןמ שבתשנש
 D/3 יכ בותכ ץ"בשר ייפבו הנוי ירו יי"שרו לאומש ידמ םשב וז ייג האבוה ץייבשרל תובא ןגמ ייפבו ctn טייות ןייעו
 םגו )^  .שיע רתוי np תוכיראב נירדבאב )5 .ךלשכ ייגה ייימ ביפ תובא jy דועו ט'ייותבו ייפה vU ונלש תוינשמב

ovאבבר סיטב ע"פרבו ר"ב ביה דייל ויו י"כב ןובנל ה"כ (5 .רחא ןונגיסב תצק  Dp 
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 :ד"צ תנשב mom ה"יחא]* .תועבטו

 .תוירבה דובכ :ב"ל ןישודיק :ט"ע p'3 :'ג הליגמ
nsns329 1019 .ןימיג , .םימש = רובכ | :גנ'נ  

 .םוקמה דובכ ב"עס 'ל ןישודיק ,ח"ל אמוי ,ה"בקה
 ,'ב תר ע"ייע ונוק דובכ נ"שו א'עס 'מ ןישוריק
 דובכ :ט"ל ב"ב .'ע אמוי .הרות דובכ YD: תוכרב
 ב"עס ז"ע תובותכ .םיבר 722 :א"כ ק"מ .רובצ
 .ךמצע דובכ .. TON דובכ . . םימכח דובכ
 א"עס ט"נ מ"ב .שרוד ומצע דובכל .א"ל ןישודיק
 הלינמ .'וכו ותשא דובכב ריהז םדא אהי םלועל
 אלו יתישע ירובכל אלש ךינפל pem יולג 203
 תוכרב ,'וכו יתישע ךדובכל אלא אבא תיב דובכל

io^םשה לולח שיש םוקמ לכ נ"שו  psןיקלוח  
 ןישודיק ,ודובכ יפל וניאו ןקז היה םש .ברל דובכ
 לע לחמש ברה ב'ער ב"ל pw .דובכ ךרד :ה'מ
 17122 ןיא ודובכ לע לחמש אישנ לוחמ ודובכ ודובכ
 םאש .ב'נ ןירדהנס .נ"שו ,ז"י תובותכ ןייעו לוחמ
 דובכ וגהנ אלש :ב"ס תומבי רובכ וב ןיגהונ ויה
 ,רובכ ןהב וגהנ אל הליחתב ^a הטוס ,הזל הז
 יב גהונ ws p ו"טד א"פ האיפ ימלשוריבו
 אוהו ליאוה «a ויתובא דובכב גהונ . . דובכב
 .ג"כ פ"ס יתבר אתקיספב ה"כו הדובכ אוה הנוצר
 דובכ :'ל תורוכב .אובל דובכה mo .ב'ס םירדנ
 ג"עס ר"כר ט"פס הטוס v" .ומוקמב חנומ אהי ןקז

wuדובכה ןמ חרבש הז רחא דובכה רחא ץרש הז , 
 חרוב דובכה דובכה רחא ףדורה לכ םעה יפב לגרומו

ao3^ ןיבוריעב ןייע "גה רקיע לבא ס"שב 'ילו : 
 דוביכ טשפומה cwm ,'וכו הלודגה לע רזחמה לכ
 א"פ האיפ 'שורי ,םאו בא דוביכ א"מ א"פ האיפ

 שיר ארפס ,'וכו םאו בא דוביכ אוה ןכיה דע ג"ע ו"טד
 םשו םוקמה דוביכל (pw בא דוביכ שיקה םישודק
 דוביכ והז יא א"עס א"סד א"פ ןישודיק ימלשוריבו
 א'ל ןישודיק ילבבבו ש"ע ,'וכו הקשמו ליכאמ

 אפק הבל

 שרופמו ,6"פס) םירדנ תכסמב אתפסותב אוה
 ל"ר היפ  תובותכ ימלשורי) י"םעא 'פב ימלשוריב

Uyאבאמ שריאש המ  ovnךל רוכמ  .. 
 הלעתש המ ,םסוג היהש ינפמ vas יכירכתל ('הולב
 wm םושמ ןימייק וירבד 35 רוכמ םויה יתדוצמ
 עשוה) ves ןולקב םדובכ C לכאי המ ול ןיאש
 ,(איי ,'ב הימרי) ליעוי אלב ודובכ רימה ימעו 0r יד
 םילהת) בשע לכוא רוש תינבתב םדובכ תא ורימיו
 ונדמליב שרופמו ?gn on םירפוס pp ('כ ,ו'ק
 תת יתוליחה האר קוספבו .ךנואג בורבו C קופפב
 "50 wy תבבב (*עגונכ םכב עגונה .ךינפל
 .(' יניע תבבב בותכ אוה C םינושארה םירפסב 6"
 (Cn /w Un ביתכד יאמ 6:*'כ) אמויב ק"פד ג"סב
 רסוחמד אנש יאמ הדבכאו ןנירקו דבכאו וב הצראו
 שדקממ ינש שרקמ רסוחמש םירכד 'ה ולא 'ה
 הניכש ;דחא בורכו תרפכ ms ןה ולאו C ןושאר
 םירוא ;ישילש האובנ איהש שדקה חוו ;ינש
 ג"רב .(ישימח םימשה ןמ שא ;יעיבר םימותו

 .ודובכב C ליחתאד onn ass. Co ןיבוריע) רדהד
"pרב ול רמא התואול ןיכסה רזעלא 'ר חקלשכ  

 רב אחא בר אוהש אבסל רמ שוחיל אל אפילחת
 .("ודובכב ששח אלד הארנ וריכזהו ליאוהו בקעי
 לאילמג ןבר תמשמ (א'עס 572( המוסד ןורחא 'פב
 םדא ינב ולטב b^  ,הרותה דובכ לטב ןקזה
 תא ארוקה 'פד ג'רב א"פ mn ילעב ןידבכמש
 דעו השמ תומימ ר"ת (.א'כ הליגמ) דמוע הליגמה
 דמועמ הרות pues ויה ("ןקזה לאילמג ןבר

novoםלועל ילוח דרי [ןקזה] לאילמג ןבר  vm 
 ןבר תמשמ (פש הטוס) ןנתד ונייהו בשוימ ןידמול
 לכ קרפב mnn דובכ bes ןקזה לאילמג
 ןירוסא ןידבוכמה by (הנשמב :ב'מ) ז"עב םימלצה

 vy .אתפסוח) הנוציחב (XY2 DU€ ארמגב שרופמ
(C oesןימזנ ןיריש לעש ןידבוכמה ןה ולא  

 תעצה איה וזו (? .(אנליוו סישב מ"בב) ח"ר שוריפב אתיא וניבר ייגכו הוולכ ןישאטארק יפדבו ,רימאטיז יפדב היכו ('
 ^ םשב והבא 'ר ןימייק ויובר ךל רוכמ םויה יתדוצמב הלעאש המ ךל רוכמ םויה אבאמ שריאש המ ימלשוריה
 .וינפב השורפ הדוצמ אהתש אוהו «pn יר םשב והבא 79 ןכוסמ וא ויבא הלוח אהיש אוהו ויבא יכירכתל הולב ןנחוי

w53 mo (tםימעפ יתשב אקסיפב ע"פדבו ביה . ') הלאבו )5 !ןושארה םראד ארפיסב ר"ב י"כב )5^  .עגג ארקמב 

 אמוחנתב לבא) םש חלשב אמוחנתבו ךנואג בורבו 'פ ו"פ חלשב אתליכמב םירפוס ppn ןילט n^ win תומוקמה
 בויאו D'Y זמר איש טוקליו בילתתו vn זמר םילהת ot זימר זמר חלשב טוקליבו vb ךתלעהב ירפסבו ('יל םירבד
 ביש טוקליו ג'יפ זמר אריו טוקליו אייפ ר"קיו .אימפ ר"מש ,ט"מפ רייבב םירפוס ^Dpn m לש זמר y) ביקתת זמר
 3^ ,3 הירכזל יש תחנמ נישו (ביייר ביח) py תב ךרעב ש"מ ןייעו דיסח Dy 'פ ^n רומזמ ט"וש ירמו N"Dp זמר
 שרקמ pa ויהש ג"ונב (* .האלהו 809  רעגייגל טפירשרוא ןייע (my ךורעה תא םג ריכזהו בטיה ש"ע ךיראה םשו
 דיילו יב ייכב אתיל תועטבש תיאר הזמו רסוחמר ש"מ תסריגל הפי הלוע וניבר ''ג יפל לבא ינש שרקמל ןושאר
 ייג יפלו ש'ע רחא ררסב אתיא יחסונב (" sn mw v3 רצ אמויל סיד לעב תעדכ םינפב אנוהש שוריפ ונניאו ס'ישב
 .וליחתאר | ג'יונב (" 2130 ןה mt שש vn ליחתמו שאב םייס רמולכ ליחתה םייסש המב יכ דואמ ןכתי וניבר
 .ךורעה תסריג לע ריעה אלו ires דצ הליגמל סייר ןייע ןיסחויבו י"עבו pus v33 םג ןוכנל ה"כ ('' .י"שריפ ןכו ('"

 .ש"מו :מ"ר א"ח קתפא עיייעו )!*
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ybתא דבכמ .ו"ד ג"פ תבש ימלשורי ,המאל ןדבכמ | ףלא השע אוה וליפא םש יתבר אתקיספ  
 תא ןידבכמ )0( ?vp תוכרב אתפסות ,עקרקה
 .תוטימה ןיב ןידבכמ ב"פ הציב ow ,תיבה
 דבכתהל ןייושע םילשורי יקוש .'ז םיחספ לעפתה
 אוהש יובמ ד"ע ח"מד א"פר הדנ 'שורי ,םוי לכב
 םשו 35nb" ותקזח א'עס Yi הדנ ילבב ,דבכתמ
 .'ג ףדו ew הדנ םשהו .אדבכתמ אל אמוג ב"ער
 דוביכ N^5 תוחמש תכסמ ,(דובכ) דוביכה תעש
 op 735 pun ב"נש תנש pup .תיבה

 — .[ע"ייע 1220 םשה דועו kehren = ש"אלב

 ןכ ארקנ דועו 1606 2S  ע'לב ןכו מ'למ) 723
 ארוקה 'פד ג"סב 23 מ"ד sun ללח ע"לב

 '4 פ"סבו («ma3 no€ דמוע הלינמה תא
 יִכ 6ג"ס ירדמס 33333 'מנב תותימ
 6ודובכ לע וליגי voy וירמכו ומע וילע לבא
 אלא ודובכ ארקת לא Cn ^ עשוה) ונממ nba יכ

C 13732ויר מכו ומע וילע לבא, שוריפ ") 
 הקלש רמולכ (" ודיבכ לע (" םיליגמ ויהש
 qui ולוכ לטיגו- ולש דבכה הלגו הלחו ודיבכב
 א"פ ."ודיבכ לטינ ליעוהל ovy וניאש ןויכ תונצל
 אשמ טלמ [ולכי אל] 'יפ ,ולפנ ול םידבכ ויתובגע
 .(* ותאוצ לובסל לוכי וניאש 03 m היעשי)
 טיב וריבח תא הולמה 'מגב הרש לבקמד פ"סב
 ןיכרע המ אתאד אוה (" ודיבכב ןודינל אוהה +.ר'יק
 ןיכרע המ b" ,ודיבכב ןודינ שדקה ףא וריבכב ןורינ
 רמואהב ןנתדכ ולוכ ךרע ןתונ ילע ידככ ךרע רמואה
 ךרעו ישאר ךרע +(יכ ףד ב'מ) ןיכרעב ה"פ ילקשמ
 המשנהש רבד ללכה הז ולוכ ךרע ןתונ ילע ידבכ
 ימד רמואה שדקהב ךכ ולוכ ךרע ןתונ וב הייולת
 (םש ןיכרע) ןנתדכ ולוכ ימד ןתונ שרקה ילע 7025
 הבד ללכה הז ולוכ ימד ןתונ ילע ייצח ימד
 guum 13 היולת המשנהש
 :א"ס תוכרבב «n2 ה"יחא]* וכ

 אל דוביכ יצח eW^ [ןכ] (C0 ךל םימעפ יפלא
 תבש ,ח'מ י"פ תיעיבש .ז"מ תוכרב לעפהו .עיגה
 : א"כ תינעת .(בשי ע"ייע) vb ןיבוריע :נ"יק
 ב"ער '5 תוכרב ל ע פ ת ה .ו"מ .א"מ ד"פ תובא
 .'מ םירדנ ,'וכו ןוילע יתרשמ םידבוכמ ודבכתה
 אל ימימ א'ער ח"כ הליגמ ,וב .ןידבכתמ לכה
 דבכתמה לכ א"פו ר"ב ,יובח ןולקב יתרבכתנ

popaוריבח  psלש ודוככב ב'הועל קלח ול  
 :הגיגח ימלשוריב תצק יונשב ה"כו כ"וכאע םוקמ

 -- xy] ז"ער ב"פ

 'עמ ילוא auskehren, fegen תיבה הקנמ ^5( 733

 )** ע'לב ומכ םעונו דובכ ןינע םדוקה
Besenר"'למ ילוא וא םענ לעפמ  scopoרזגנש  

 ותייקנב תיבה עקרקב ץירח השע 5א6 5 ₪ י"למ
mwולא 'פב תוכרבב (הלמה שארמ טמשנ 6  

 תא ןידבכמ םירמוא ש"יב (:אינד אימ (me םירבד
 ליבשב אלא אנתה רמוא היה ןיאטאטמ 'יפו ,תיבה
 'פב .ןידבכמ רמא ךכיפל C אוה תונערופ ןושלש

mea) wvקרפב .('תוטמה ןיב ןידבכמ 632  
 המ תמ לש מ דציכ ארמנב רידל ןאצ סנוכה
 לש ומרכ (*דבכמה 6המ 'p 6הקיזהש
 ונדוע וירפ רישהו םרכה טאיט שוריפ ,רדמס וריבח
 השאה C תואוקמב n'a לארשי ץראב .רדמס
 תא הדביכ אלו הלבטו הדריו התיב תא השמשש
 ותוא החניק אלש רמולכ היקנ ןושל, b" תיבה
 החידמ יקנ ןושל םימכה ורביד ןכ ומכו  "םוקמ
 ןמיס אתהיתפ) הכיא תלגמ שירב CU הרג) הינפ

mייעשינ דל ב כ ה ןורחאהו (והבא יר ה"ד  o6 1-1 ( 

 םממה נ"ונב ה"יחא]* ,אטאטמב ) םממה

 ןייע ל'זכח ןושלמ מ"ל שרד כ"או די בכ מב כ
 א"עס ו"ג הדנב ה"'נכו ,6: היפ wm אניבלא ךרעב שיימ

 היה y ט"פ הגיגח ימלשורי a5 von ,דיבכ

 ש"ארב ה"כו תוטמה תא י'מ י"כבו תוטמה תיב ג"ונבו ב"פ הציב אתפסותבו ישוריב גיהכו (? .ג"כ 5^3 היעשי ןייע ('

 .דיל דצ ג"הרל ה"טדס שוריפמ קתעוה )5 .ריכבמה aci (5 wm) דייל יייכב ןוכנל אוה ןכ (5  .איבשרה 'יהבו ו"ופד
 ר"בו דייל Ya י"כב ה"כ (? .םמיתה היגהל העט ר"כיאב ל"דרהו םחימה ע'פרשב לבא ר"פדבו ויו v3 px ה"כ (5

 .ב'ה י"כבו ר"פדב ה"כ ('% .ישמאו ר"פרב ה*כ )? .ודובכלו ע"פדבו ב"ה י"כב ןוכנל אוה ןכ (*  .איציניוו 'פדבו ר"פדבו
 לע אסריגה ר"פדב )" .םילוגמ סייטב vau ('1 .שיע (אנליוו ס"שב) אמויב ח"ר שורויפמ קתעוה שוריפה לכו

 ,היעשיב pin ןכ היה וניבר ינפל םגש (nac ('* .תמדוקה הרושל ךייש הז לבא ודיבכ אלא ודובכ ארקת לא ודובכ
 היה ןירדהנסב לבא :ו"ס רצ הליגמל bU py סיש י"כב ייל ןכו וינפל היה אלש הארנ הליגמ «vw שוריפ qna לבא
 שוריפב ןייע דבוכ ןושלמ ודיבכ רמוא רזג כ"או ןהבש יעירו ויתובגע אשמ וריבכ ייפ תומוקמ ינשבו ,י'שר םג סרוג
 ס"ד) v3 טוקליב היכו ודבוכ אלא ודוככ ת"א cam ןיררהנס פיש v33 תמאבו ov היעשיל דועו הליגמל י"שר
 ושריפ בטיה ןכלו mun ללה ע"לב דבכ שוריפ תינש הארוהבו .ודובכ אלא ודובכ ת"א 'פ י"כבו (:ט"פ רצ ןיררהנסל
 שוריפו = האוצו לבז 'יפ 67006 י"למ שיירב ו ר בו כ אלא ודובכ ת"א סרוג יתייה יתארי ילולו .יעירה ןהבש ויתובגע

 ריפרב ה"כ (5+ זייכקת זמר עשוה טוקליו ויכש זמר היעשי טוקליב יילו םייש ייכב ייל שיירב ייג לבא ,יולג ןושלמ הלג
 ייג לכא םש v3 הימגר שוריפמ nx ןכו ,חיי sn :יד ןיכרעב היכו ודובכב ג"ונבו sextum יפרב םג תחא סעפו

 קתעוה הזה en" יכ עדו .,יוכו י"ע רצקתנ ע"פדבו ב"ה י"כב n'/5 )6 ,האבה הרעה ןייע ודיבכב אוה מיטשב אבוה ח"ר
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 ןינע תּודְבְּכ 335 0/53 שוריפ 733« = 123 ?
 -Beschwerde, Beschwer הלועפה יושק

diehkeitדבוכ ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא  
 ושאר ףוכיש שאר תפיפכ b CÓ^ תוכר שאר
 'פד ג"רב C) רעצ ול שיש םדאכ ותליפת ןיוכיו

senשדקב  (eo mumאל ט"מ שק ל  C 
 תיעקרקב רבוכב בשי שוריפ ,("ודו ב כ ש ינפמ
 ריזנד ק"פבו ,(' ול הלוע הליבט pis ןוציחה ילכה
 mr "wn Güys יה ריזנ) ןושמשכ יניהה ארמגב

("nivאל םימי ינשו הל ירימג דבוכ םושמ  
 אכה ןניפליד me הריזג יאה b^ .דבוכ C אכיא
 ירקיו ןייע) המוח ירע יתבד םימימ םולשבאד םימי
 םולשבאד םושמ ,שדוח 5^2 אנימאו CU היב
 ךכליח .וחלכו ,וילע דבכ *5 "כ ודי 'ביש) ביתכ
 אכיל םימי ינשבד םימי ינש רמימל ןניצמ אל
 'מויב ה"נכו — י"שריפב ה"כו ה"יחא]* 332

 יאנת דבוכ :םשו ,דבוכ ןהב אהיש ^72 ב'עס א"מ
 Jp ז"עד ב'פ הגיגח ימלשורי .י"שריפ ןייע אוה
 p" ודבוכ תא שובכל ךירצ םדאש תרמוא תאז
 (:זיט הגיגח ילבב 1( וחכ לכב הכימסה הכירצ
 שי quen "ג יפל ודובכש ינפמ הז יפל ילואו
 םינואגה 'שת 'יפ יפלו onn 'וריה 'יגכ ודבוכ ןקתל
 תארוה דועו ,ריוא 'יפ M ע"למ ר"עפל אוה ל"נה
 שוריפ הפי הלוע הזבו םינפו ךות תיברעה הלמה
 שאר ףוריצב רבוכ לאשוהו -- .םש הגיגחל י"שר
 מ'ד ןוצר ילב שוריפ דועו שאר תורבכו תפיפכל
 ימלשורי ,שאר דבוכבו הרורב הפשב :א"כ ק"מב
 לאוש א"פר ז'ע אתפסות ד"ע ט"לד א'פ ז"ע
 שוריפו ליעפהב קר לעפהו ,שאר דבוכב ומולשב
 'וחנתו ט"פ ר"מש העונתה תודבכ ןינע מ"לב ומכ
 ,,(ג"' ,'ז תומש) הערפ בל דבכ 3^ "סס אראו
 ךילע רבכתמ nw ןושלב וב תדבכהש 'לב עשר
 יד ריזנ דמוע לעפבו ,ידבכהב ^n^ à) פש) רמאנש

wyדיבכה  "b wwwועש רבוכ ול שיש . p» 

 גפק דָבַּפ 3 — דָבָּכ

 ירוס 'שלב דבכ תארוה לע ןויכש ל"נו סעוכ דבכ
 לטינ .ב"מ ןילוח .םעוכ שוריפ "3208 לעפתאב
 napi ןושלב ןכו דבכה הלטינ .ד'נ םשו רבכה
 ,"וכו (DDR הניאו תרסוא דבכה א"ימ b" תומורת

n5ןילוחב  "pא"יק ,ארופיאד אדבכב םשו ב'עפ . 
 דבכ ינידבו ןינעה לכ ש'ע 'וכו ארשב יוליע אדבכ
 האר :רפעה בשיו 'פ ר"להק .א"מ D^ ד"וי ע"שב
 םיכנד איברע ןידהכ יול ר"א (א'כ .א"כ לאקזחי) דבכב
 א"סש זמר לאקזחי טוקליבו הידבכב ימחו ארמיא

 -- [אדבכב וזחו

jp ^b 93i» — 723 1גרוא לש . Weberbaum 
 ךירצ ם"במרה תעדלו ךורעה שוריפ ןייע

 = א" כ 'פב Walze im Weberstuhl) קיתעהל
 qnan רבכב ןוילעה דבכב עגונה +א"מ) םילכב
 הנוילעה דבכה ןמו (ט"מ) םיעגנב א"יפ םידגבה לכבו
 רשוק ארמגב ןירשק ולא 'פבו .הנותחתה דבכל
 mmm 'רמ pn  יר הינימ אעב Casp תבש) ילד
 רבוכו ןוילעה רבוכ ןוגכ (' יאויק ילכ (* יאויל רב
 שי nup xw, ^b .תבשב ןלטלטל והמ ןותחתה

inb.ןידמועה ןיגרואב הז הטמל דחאו הלעמל דחא  
 (* [הריפתב] (הריפחב) ןיבשוישכ ןיגרואה לבא
 חול לע ןידירומו C nns חול לע pros ןיחינמ
 יתשה לע דיבכיש ליבשב ןבא יולתו ןילעמו תחא
 םילכל y'm "eB קתעוה ה"יחא]* .'חתמיו
 pw םילכב ם"במרה תעד לבא ,15 דצ ל"נה
 ןהל לעממ רחא תורוק יתש ןהל ודימעי םיגרואה

momלכו ץראל הבורק תינשהו ,יתשה ךו ר כ  
 תעד ןכו ,'וכו הילע ךורכ דגבה ןמ וגראיש המ
 גישה רבכ לבא ב"ערו ש"רה b^ א"עבו ש"ארה
 תבשב wb "ww .םש םילכל pin לעב וילע
 Weberbüume, ensubles ש"לבושנא :דבוכ 02 םש

 ל"מ ןייע יתשה תא םהב ךסימ runt" םיצע
 — [תבשב ל"מרל

 ונינפלכ רבוכ ייג טימשב אבוה דועו וניבר תסריגכ ?nt בטיה ש"ע איעביא היד .דייק מ"לב מייטשב אבוה n'y שוריפמ
 גונב (?  .אמק תועטב ע"פדבו ,רייבו ביה רייל ,יבו יא ויו י"כב ןוכנל הייכ f) .ודובב יפל דחא לכ ודובכב p שוריפו
 ךרעבו וניגפל ןכו )5 .יול ןב nmm ירל לאש ןנחוי יר א'עפ ves vob תבש ימלשוריב לבא הדוהי ברמ ינימ ועב קר

"mpילכ אסריגה  "mpשוריפב )5 .גיהר שוריפב אוה ןכו (1  .ש"ע ןאכ 355 םש םג רייב י'יכבו  amרחא . ^( vig) 

 ללפתמה אבא רמא :היק תומביב ונינשר המ oy הפי הלועו ךורעה שוריפ לש ןבומ ןכו הענכה שאר דבוכ שוריפ
 ןיא אתיא .איל missa יוהש ע'צק רעצ ול שיש םדאכ וניבו ש"מ לבא הלעמל ובלו הטמל ויניע ןתיש ךירצ

 qns אל םירבדה הלא סרוג היִה אל וניברש 55 לבא יוכו תולצע qno אלו תר ב צ ע qno אל ללפתהל ןירמוע
 תומוקמה ראשכו גיפ תוכרב אתפסותכ אתילו ימ י"כב ייל ןכו דייע ח"ד היפ תוכרב ימלשוריב ייל ןכו 'וכו תובצע
 םינומדק םינואג ישתבו םסייש v33 p»5 היכ שדקל תפריגו ו"ו "כב קר ה"כ (* :'פ c תוכרב ס''רב םימושרה
 םושמ םינואג תבושתב היכו «ges ורקנל ךירצו ר"פדבו 0« 33 ה"כ (* .שדקב ג"ונבו cry ןמיס יר  ןילרעב יפד

omaילכ לש , my)סיש י"כבו ונתואהסונב ה"כו וריבכש ינפמ אסריגה גישתב , my!הטמל ש"מ ןייע  s'b 
 ילכ לש וריואש וריבכש ייפ םינואגה ישתבו (" .דְכָש ורקנל ךירצו ודבכש ינפמ 'יגה 'ירחא ע"פדבו .הגיגח ימלשוריד

 .אכיל 3233 ('' .ייל ע"פרשבו איציניוו 'פדב ןוכנל ה"כ ('" .ךרעה םינפב שיימ ןייעו ץצוח
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 יוביכ nn ןינוייע ans 'וכו 553 ליטה י"שר
 אמר אסריגה ב'ער ג'ע ב"בבו כ"ע ןסינד אתוערד
 אתופכ 'ט ףכ ךרעבו אתפוכ קיפא 'סותב אתפוכ
 ךוע ןייע מ"טשה ^3 .ב"בל "5 ה"מגר "יפב ה"כו

 -- [מ ףכ

 החיטשו יוסכ ןינע I EY ע"למ ר"עפלו בָּבְבַּ
 ב'פ yr ילכב Sturz, Deckel) ילכה לע

 ילכ, )* [ןימכ] ייפ לפל ואשעש בכבכו (ג"מ) םילכב
 שיו pw לש אוהו nb לש bon תא וב ןיסכמש
 תא וילע הפכ ןושלמ ןינוש qn הפיו ףכפכו ןינושש
 קתעוה ה"יחא]* — Gme. יילוח ןייע 'ו ייחפפ) "ילכה

 םשו ומצע םשב ש"רב ה"כו 4 ט"רסב Ym 'יפמ
 ב'ער ןייעו ףכפכ ל"צו ףכ ףכ ןינושש שיו "גה
 ם"במריפ ןייעו וילע ריעה אל enm וירחא ררגנש
 .ל"נה ע"למ ת"יבב an^ רקיע לבא ףכפב ומכ בכבכ
 ספלאהו בכבכה ב"פס ק"ב םילכ אתפסותב ל'צכו

mpmטרופריא י"כב ה"כו בכנכה ג"ונב . ^bיוסכ  
 יוסכ שוריפב 'יא ה"מ Ye םילכבו ,'וכו ספלאהו
 יוסכ ב"פר ק"ב םילכ 'תפסותבו ש"רה ןייעו ספלה

 — .[םפלא יוסיכו בכבכ

 qma רכחו רשק a JS^ ע'לב 535 ס"לבו 533
 מ"לבו binden, zusammenbinden לכח םע

 המהב המב 'פב (ע"לב ה"כו 6891 b25 םשה
 .תולובכ תוזוחש תואצוי C םילחרהו Go ava תבש)

^Bןילבוכש תולּובכ יאמ (א'ער ר'נ םש) 'מגב  *) 
mosםירכז ןהילע ולעי אלש ידכ הטמל ןהלש  *). 

 ןיאש ץרא ^O ,פ €( לובכ ץרא ןהל ארקיו
 ץרא רמא «pn רב ןמחנ בר C. תוריפ השוע
 אעקתשמד לובכ הל ורק יאמא(ו] nma ןוטמוח
 םדא לש וילגרש p" .אלבכ C55 Comma אערכ
 ןכל ןילובכ ןה וליאכ לוחה תמחמ הב תועקתשמ
 זעלב (" אלבכ דע רחא רפס C תוריפ השוע הניא
 תמחמ םדא לש וילגר תועקתשמ א'פ !C) אלובג
 המב 'פב .("םילבכה ןימישמש םוקמ דע חוחית

qus (היפ תבש Geארמג ,ה"רל לובכב אלו  nt) 

 14 533 — "35 2 דפק

 b'p ןירדהנס התימל ךומס םירביא דבוכמ רמאנ
 ט"פ ןירדהנס ימלשוריו ב"ערו א"עס np ףד ג"מ
 תמו ריבכה ןאכימ רחאלו היהש הממ לקיה .,ז"כד
 אתפסותבו תמו דיבכה ךכ onm םש ימלשורינו
 )363 מ"קוצ 'צוהב) טרופריא י"כ ^3 יפל wo ק"ב

5pmדהנס 'וריבו .תמ כ"חאו דיבכהו היהש הממ ' 
 — [ש"ע 'וכו דיבכישמ ול ןינומ יתמיאמ :םש

 erlósehen םמע שוריפ 132 מ"למ) יִבָּב ,הָבָּכ *
 '33 .הָּבִּכ לעפבו לעיפב אצוי לעפבו

b nav (auslóschenלש ורנ הבכת בטומ ב'ער  
 האלהו .א"כ mw .ה"בקה לש m eb (' םדא
 ימלשורי ,הל קוקז ןיא התככ . . הל קוקז התבכ

wn»ט"לד ב"פ  v'vהליתפ . . תבכש תרטק  
 UM רנה תא הבכמה :ט"כ תבש :לעיפ ,תבכש
 ןירופיצ לש susp ינב ע"ייע תובכל אבש ירכנ
 וביכ אל .א"כ wmv .תוכיראב נ"שו (גיכק ,ביח)

vowלש שא  wyהשק רוא .'י 12 ,הכרעמ  
 תישארב) שמשה אב יכ ח'ספ ר'ב .'וכו ןיבכמ םימ

Gn nnsוכו לשמ 'וכו שמשה אביכ ירמא ןנבר ', 
 ,'וכו ןיסנפה וביכ תורנה תא וביכ ךלמה רמא
 ב"ח) טטב ךרעב ג'הכ היניעל והניבכו .ח"נ תוכרב
 ש"מ ןייעו היניעל הובייכו xam 'פ י"כבו 0?
 אמיס . . , Boy לש ורוא הבכ .'ד ב"ב .תוכיראב
 םלוע לש ip הביכ p"w י"כבו םלוע לש וניע

yon5: תבש יוביכ םשהו ,םש ס'דב 'pימלשורי  
IP ו"טד ז"יפ nav 

 ע"למ (N33) &"22 ןמ ץובקה ,אוהו) ייוּבַּב 038
Mist, לבז ^p איּבּכ ס"לבו 5 ef 

 ןיברעמ לכב קרפ ןיבוריע תכסמ א
  omo (rye wi)יעיפצ י"שריפ אתייערד ייובכ היל

 ה"יחא]* ,רקב  Twל"זו וניבר סרג ' ףכ
 איערד ייופכ  vwייובכ ןיסרוגש  gm,'וכו םילבז

 ג'הבו כ'ע  esומוקמל ס'ד ןייע ס"ש י"כב איעירר
 ןכתת ת"יבב לבא  ww "nvע"למ : ^b,ל"נה

^D! אנדרי רכסו אבכ אמר :i1"p םיחבזב דיחיהו 

 ןויצב היכו ס"ד לצא v5 ףיירבו ןרזיפ תוינשמב היכו )? .גיהר ייפב היכו )? .םדו רשב לש רנ גייונבו 'מ י"כב הייכ (1

 :זיד היפ nae ימלשוריבו (* .ןילככמש לעיפב גי"ונבו יישרבו ם"ש יייכב ה"כו (* .תולחרה גיונבו ges דינ תבש ימגב
 אהיא םש הבש ילבבבו ,אייח ^ םשב ןובא יר םשב םש תבש ימלשוריה ןושל הז (* .רכזה ןהילע הלעי אלש תולובכ
 רע יריאמה ייחבו אנכתשמד nun םייש ייכב ה"כו (? 13: ביתכד אוה יריפ דיבע אלד אנשיל לובכ יאהד עמשמ יאמ
 ןייע )9 23 v4 י"כב )5 .אערכ הב אגרתשמד גייונבו ,וניבר ייגכ אתיא היי'צק זמר םיכלמ טוקליבו ךומסב ןייעו הכשמד
 €^ ,א"ח) ארוותסא ךרעב םג וניבר איבה זעלה הזו ('% ,ונינפל («né )10 .הז ייפ דגנ ש"מו לבכ y ונאזנולל ךירעמה

 שוריפ רחא ררגנ וניגר יכ תעדל יתיארה 390 רצ ביח ףוסב לבא זעלב תלמ ce רסהש ןעי ע"ל אוהש רמול יתיצרו

 ןייע י"שר לצא זעלה py הפי הלוע הזו ףוקב אליבאק amo היימגרו ןישרפמ שי שיימב ןויכ וילעו ןיכרעב י'כ הימגר

 n3: Fussknóchel, cheville" צ"ל ww איליוק ןירוקש ןותהתה קרפ אלבכ שוריפ תבשב ןכו ארוותסא ךרעב שיימ

 ןירוקש ןותחתה קרפה דע הב לגרה תעבוטש לר אלבכ דע אערכ הב הכשמד ושוריפו "הליבכ ןירוקש, אתיא יריאמה
a»הלוע  oyי"פע וניבר תנוכ  (f aen ciןושל ןילבוכש היד יישר שימ הזו ליינה םיכלמ טוקליב ביינ שוריפה הזו  

 .היקס Yb "b תבש ילה זיואב ה'יכו [הרישק] (הרושק) לזרב ילבכ
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verbergen, הסכו זנג ^b (x9- D$  מל'ע( j23 | יא והמ עדוי יניא הז .לובכ יאני בר רמא Cro 
Pto ה'פ תבש) המהב המב קרפב, Gerhüllen רמאדכ וראוצבש םתוח אוהו pn אדבעד אלבכ 

 לאומש ( ms cvיד קרפ שיר תבש אתפסותו | ןילותש תעבט ושוריפו (א"ער  (€ €m),תונובכו תולובכ
 .תואלטקב לינרש דבעה ראוצב  omn weן תוא ינבכמש תונוככ יאמ (-ר'ג) 'רמנ | ןישועש  Cתלימל *)

 תוכתמ ינימ לש םידבעה יראוצ לע  Cםיעגנ שירב ןנתדכ | םילבכ ( puןכל רמצכ תאש (א'ס יא
 םיאממ ( nitרמא יביב בר רמא 63 תועובש שירב ןניסרגו | (תיריב) 'עב ונשריפ רבכ (הנשמב .גיס

 יח עילי וש .[תירוב ל"צ]  3 | Cnךר יקנ 6 רמצכ 6 יפא  Cןינבכמש ומוי ןב
 ב"נש ק'העבו  mbש"אלב ן"יטעק  Kettenאלטה רוע ןינבכמ שוויפ .תלימל 00 ותוא | יכ'ע

 ,טימק םילהת) לזרב ילבכ מ"ל אוהו  (Cnםימי 'ח דע ותדילמ | םוגרתו ( ouרמצ  qnארקנה
 ר"בד ןכו אלזרפד ילבכב  bלאקזחי) רחצ רמצו ,(' תלימ | ר"ב ,לזרב לש םילבכ G^ 22) רמעו םוגרת

 אניב כ  תלימ | אל . .ב"פ ז"ע אתפסות 535 וילע ןתונ א"צפ  — (CUיא םש תלימ ב'א)
 ןושלב | גז ע"ייע ד"ע ו"כד ב"פ 'ובותכ 'ורי ,ןירלוק אלו ןילבכ  covןכל דואמ בושח רמצ וב שיו יימורו

 םש לע | לעפה ונממו ,ירישו ילבכ .ט"יק ק"ב .םוקרכ 'עו ,'ב  "wn(קדו) יקנו רחצ רמצה ןכ ארקנ
MOmcos vy *|לע ב"ר תנוכ ה"יחא «T» וכו ולבוכו םילבכה תא איבמ'. n יסס עירזת 'מוחנת" 

 פ"ס ר"ב . tbינירה 'יגה :ה"ל ימויבו 'וכו ינא ךתלבוכ |  Miletosתדיל םוקמ  Thalesללנב תראופמ התיהו
 ר"לו י"ל ראות אוה תלימ כ"או םרמצו םישככה | .ז"טפ נ"רד תובא ןייעו ןירוסאה תיבב ךתשבוח

 םילהת טוקליבו  vepזמר  mennלש רמצ הספ 6 | ךמישא ינירה  wpןוכנהו וזלה
ud), unio» תיעצמא vom אתלימ ס'ל אוהש | לעיפבו .ע'לב OS  כ'ג וזו .םירוסאה תיכב הוראת 

 ,יט אימ) לובכ ץרא ,ד"נ תבש " Gע"יע רמצ .שוריפ | ויהש ץרא  boש"מו ד"י — ! byתארוה
  53ףסכב ןילבוכמ הלש םדא  mnתועובשב י"שריפ הלוע הפי ל"נה תיברעה הלמה | י"כב ג"הכ

 ףטעי םוגרתו ,בטיה ש"ע | ןילבוכמש ינפמ תבשב רחאה רמאמה רסח םשו ,פ"א  75 (i x2 c2" ),ןיִּבְָכַמ
 םש) ונדנעא םוגרתו | .ל"נה א"מ'קליב "יל ןכו ויניעב ורשי אל בהזבו ףסכב ? a0יל ןלילכ הינינבכא 6'ל

 א'ח יוועלל ר'תמעב אבוה י"כ 'גרתב ג"הכ | (אתלבכמ פ"א י"כב) אלבכמ אערא תבשב םשו 351
 אבה ךרע םג ונממו | — .ןֶליִבְּכ 'ד ,ב"י תלהק םונרתו .יריפ אדבע אלד  rmsתבשב י"שר תעד ןכו

 לובכ םלוא ( eno ste nae[ש"ע ל'נה תועובשו יברע ןושלמ וזנל ל"נ —
netzartiges Geflecht הכבש השעמ שוריפ J» 

 טישכתל הכבשה תחתש רמצ לש הפיכ ומכ אוהו
 רזעלא ןב ש"ר תעד הפי הלוע הזבו םישנה שאר

 ה"'ד י"שריפ ןייעו :ז"ג תבשב  bswןייע דועו הפיכ  (umhüllung, Kapuzeרייש 'מגב ותמש ^5 קרפב

 תבש 'לה ז"ואו הפכ ךרע  ve ^5:א'גק 33 עקרק | רכזנ ןכלו ה"קפ « wem Crop woג'פב ןימינב
 כבול   yתכש) תירכנ האפ  TO | s. Ren] COו'פו ב'עפ  Gonלכוו ינב לש ןמאב השעמ

 האפ ה'ד י"שר''יפ ןייע רעש תעילק כ"נ  TU pusהתיהש  nbnתופינצהו .יתבל יתניבכ ןתנת הרמאו

 םידידרהו | הפועה ךיפר תואוקמ אתפסות ץובקהו -- 'א האפ . PED(ג'כ ,יג  "ann,איתניככו אירתכו
 םוקמה םש ןינעבו — ןילובכב  CONES | ane. Py busאתניככו ג"ונב « vךרעב  '3 nיפל

 רעיוביינל איפ  nomm sos 7xרפס תרוסמ םוקמב םעטטאל  "pyלבא תוכז םהרבא 'רל י"כ דומלתה
  - [ng bemי'כבו 'א רתכ ךרעבו ןאכ ע'פדב « qnדר ךרעב

^R יתניבכ ה'ד :Yop 373 ופסותבו איתניבכו 'יא' 
T'PD T'b ^p now לה ז"ואבו יתניבכ ןנימגרתמו | לעב (ג'מ .ו'פ' nao תלבוכב אלו תלבוכ ₪8 

 ךוועה  pאיתניבכ ל"צו אתיניככו . ש"ע תלכוכ  nrםש היעשי ק'דרב

Nny22 = nY25הפיטע 8222 802022 ס"לב  
 -Umwurf, Kopf ףוג לש ןה שאר לש ןה

vera )'הייד .ח'ינ  omnטיט לש אוה לובכ םתס  ^n pyךורעה ירבד רואיב ןינעבו ן"במרה  jyרעגרעבמאב 'חהל ךורע דומל  

 37133( היקס ג'יפ 'יכ זיואב היכו ומוקמל סייד jy י"כ ףיירבו םייש vi33 היכו (3 .ש"ע רקיעה ךורעה am^ (1  .היימ רצ תבש יפמ

amyהיפ תבש ימלשוריבו )4  iraרמא תבשב ג"ונבו "3 ף/ירבו .ר''נ תבשב פ"א י'כבו ונינפל היכו )^ .תלימל תונובכ :קר  

 י"כבו סש טוקליו תבשב היכו ) ,יביב בר רמא :קר Mopn זמר עירזת טוקליו תועובש Dus י"כבו ייבא רב יביב בר

 ףד 'גנא "3 ץבוקב) תועובשל י"כ noy שוריפבו ,חועובשו תבשב יילו י"כ יקליב ה"כו )^ .רמצ םש ג"ונבו תועובש סיש

 ייפבו תועובש ס"ש י'כבו טוקליו «nata mé (* .תועובש תכשב םג יקנ תלמו opo אותהש ןבכל רמצכ any) ame לייט

nm v3אלימ ר"פרב (" ו ב אתיא תועובשבו . "') mםוגרתב ה"כו ךורעה םשב היקס ג'פ ייס ז"ואב ה'כו רייל י"כב  

 .חנובכ ע"פרבו ve" אוהו אָניִכִּכ ודקנל ךירצו

24 
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 Vw .ם"ש י"כב ה"כו אסבוכל י"שרבו אסאבכל 333
^pםירמת לוכשא תומוקמה ינשב  ^b np»ןכו  

 רנא שנ ע"לב שוריפ דועו ,ל"נה ע"לב ונורתפ
 — rns] אבה ע"ייע שימשתה

D22רכזה רבא ע"לב םדוקה יעמ אָסְבּוּכ = )* (  
 .םינפב ןייעו Hodensaek םיציבה לוכשאו

 '535 לאושה 'פב iederdrücken t/33) = םָבָּב ('ב
 6 םימשגה תוטיב ורינחל ma ריכשמה
 ךריב יל הנמ 'מגב ןיניידה תעובש 'פבו 6א'ק מ'ב)

psתועובש) רוטפ יריב ךל  Gubהיט קנ י ל  C 

 ונקיזחי b" .אוה C הימילג C היקבשילד היסבוכב
 ןאכ ףא ולש אמילג ול חינש ידכ וישו ב מב
 .wb הלודג האצוה ךל ps םימרב ול הברמשכ
 טוקלי י"לב p" ב"א) — .סבכתמה שובלמ רמולכ
 ('ג ,יז תיעשי) סבוכ הדש תליסמ לא ome סיכ
 ונמ אל המל (ה'ק ןירדהגס) םיכלמ 'ג 'מגב קלחב

 הדש רמאנש היעשימ mus תשוב ול היהש זחא
 C היפאל והנישבכד 6ביתכ ש בוכ םסבוכ
 תדסי ץראה םינפל תשרפ יתקחב םאב ר'קיובו
 אב איבנהש העשב ץראל vob שבוכ היהש (ו'לפ)
 (רמולכ) האמוטה םוקמל חרוב mm ורתנקל
 האמוטה םוקמב הרוש הניכשה ןיאש [רמול ל'צ]
 היה םינוש םינינע יכ עדו ה"יחא]* »)351

 םינושארה םינויצה ינשב ^5 הז ךרעב וניבר ללוכ
^eומכ אסבוכ  quisע"לב םדוקה  oeרבא  

 םירמתה לוכשאל המודש םיציבה לוכשא דועו רכזה
 ש"מו 'ב לוכשא ע'ייע הנורתפ ןכ לוכשא תלמ ןכו
 nw תועונשב י"שריפ הפיו ב'עו א"ע ג"יש ,א"חב

 בטיה ש"ע «n וב םיולתה ויציבב sms : היסבוכל
 ''ג יפל וניבר תעד איה וז הרואכלו ,םש מ'בבו
 "יסופדבכ אלו וי שו ב מ ב ונקיזחי שוריפ ר'פד

nnsםג יכ השק אה השק יא לבא ,וישובלמב  
 ל"קו 'סבכתמה שובלמ רמולכ, ךומסב N^ ר"פדב
 ףיפוה המלו וישובמב ונקיזחי p^ רבכ ירה ('* אבוט

ny2»ופק סבכ -  

 תופינצהו bn דר 'עב s^ האלהו ורזיפ 'פדמ יכ עדו
 תביתו ,איתניבכו אי די דרו םונרת אידידרהו
 'פסותו ט"ק י"כו ר"פדב אתילו ס"ט אוה אידיררו
 ומכ .איתניבכו אירתכו ל"צו ל"נה ז"ואבו ל"נה
 (x^ א"מ ט"כ םילכל i'm 'יפבו ,יחכונה ךרעב
 ס"לב ומכ אניבכ אוה דיחי דרפנה כ'או אתאניבכו
 py" י"כ תסריגכו וניתואחסונד אתניבכו 55
 ןמ םיברה אוה ג'הר תסריגכ אתאניבכ וא דומלתה
 ma לש הפיטע ןתארוהו ל"נה ס"לב ומכ אָתניִבְּב
 :דדו שרש ק"דרה שוריפ ןכו שארה ףטעמ וא
 ,'וכו תופטעמ וא םיפיעצ תומדכ Dn םידידוה

pוכו שאר רושקל םישנה ןישועש ישמ יעלק ', 
 ראילככ ?qu .ע"ייע אתנבכמ 102 אוה אתניבכו
 םימעפ הזיא םיזעול ם"בשרו י"שרו DU ז"ואו
 ז"ואבו .2^ ק"מל ןושל אפרמב b^ ןייעו א"קשונ
 (wb תב יתניבכ b sp^ ב"בל "5 ה"מגרו ,םש
 ם"בשריפב סופדב ומכ 'b י"כ ם"בשריפב ה"כו
 י"שר nb ןכו אתנבכמ ךרעב ה"כו שפנ תיב
 ןושלמ sum א"קשונ שפנה יתב 'כ ,'ג היעשי
 .Muschelsehale שמוח קתרנ יצניבורפ

 םימשבו םיקורמת ינימ וב ןינתונו niechio ט"יאלבו
 p ןייעו בלה דגנ ותוא םירשוקו םהב חירהל
 לכור ינב לש ןמאב השעמב ןכלו ,תיב שרש
 יתעדלו ,שפנ תיב לש הארוה וזב תויהל ןכתי
 םימשב תריכמ ותכאלמ םש לע םדא םש לכור

 = [לכר ע"ייע

nusquo 

 לוכשא 3-5  עילמ pri) = Wpos — סבכ
 ינסנפ וניבר תעדלו Dattelkamm םירמת

 lo תבש) השא המב 'פד ג"סב Palmzweig) םירמת

 ולא 'פד ג'רבו .אלקידב (' אסבכ ןנילת ןאמב (א'עס
 ירמת רתאו אסבכל הייחמו (א'ער יח תוכמ) ןילוגה ןה
 ^n ייפמ קתעוה .(nns ."םירמת ינסנס ,'יפ
 אמדגל "גה כ"ג םשו 11 לאננח לדגמ ןייע תוכמל
 אסבכל 'יגה םש ןכו םדנ ךרעב וניבר ררגנ וירחאו

vi33 m3 )5 ךורע י"כ לכב ה"כ (? .ג"ע רצ פס"ד יסבוכ ג"ונבו יסבכ. BUW י'כבו v ףיירבו יטשוק יפד סיישב n» (t 

  ovaהיכו  nusתועובש םייש יייכבו ם"בב היכו (+ .רייב ייכב ומכ ל"צו היטקיל עיפדבו היטקנ תועובשבו ,היטקנל (333

 ןייעו וישובלמב עיפד ראשבו ר'פדב היכ )5 .אמילגל מ'יבבו הימילגל תועובשבו (5  .היקבשינד םש  myאתיל (? .ךומסב
 ןירדהנסב  5mהרש םש  bmיאמ תובית לבא ףלהו היפאל והנישבכד ירמאד אכיא סם בו כ י א מ  pxםיש ייכב ייל

 לעבו שבוכ ומכ סבוכ שריפ ייישרו (.טינק דצ ןירדהנס סיד) .זיט ב"מ טוקלי ייכבו יז היעשי טוקליב יילו יצנוש יפדבו
y'y זיכד ייפ ןירדהנס ימלשוריב יכ היארהו היגה הפיו o» ביתכ שבוכ ו ל א כ סבוכ ליהזב ךורעה ירבדב היגמ ע"בשפה 

  sonaו"לפ  owוכרדכ ןושלב רצקמ היה וניבר ילואו "ש בוכ אלא םבוכ ארוק יהת ל א, םבוכ ל'זו שוריפב
 םיסופדבו טוקליו םייש י"כב אתיל ןכו ףלחו תלמ סרג אל כייאו (* .הז רייקיו איבה ומצעב אוה יכ ןושלה הז לע ןויכו

 י"עמ היגה לישרהמהו םינושארה ( DUאב איבנהש ןויכ דציכ םינפ תשוב ול היהש ונושל הזו ריקיוב גייונב (* ,(םש
 היה ורתנקל « xvרמול האמוט םוקמל ול  patיהת לא סבוכ הדש תליסמ לא 'וכו ד"הה האמוט םוקמב הרוש הניכש

 יונישב תצקו ןושלב רצקמ היה ןאכ םג וניברו כ'ע וינפ שבוכ ורתנקל וב איבנה היהש ןויכ דציכ שבוכ אלא סבוכ ארוק
 ןירדהנס ימלשוריב ןכ אתיא  nen 5nןייע תואסריג יתש לש אתוקפנ ןינעבו ,ו ג רט ק ל אב איבנה היהש העשב אתיא

 .ר"קיול ראות הפי
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C תוסמוכל *.ושאר לע תשחנ עבוכו 00 m aet 
amm אלה (ד"ל ,ביל .םירבר) רמיתד  המכ ערל ןמ 

 ידמע סמכ  C annmםילבש ישאר תועבוכ שוריפ
 ,ןה  mosתועבוכל &" ,םילבש לש (' ןותחת

 תוסמוכ ןהישאר דגנכ הלעמל תורושקה תודונא
 .תחתמ תורושקה תודוגא  nnsש"רה םגו

 שוריפ לזו תצק ןושל יונשב ומצע םשב ןכ בתכ
 שוריפב ל"ר) תישרפדכ ושארמ הלעמל ליעל ןמ
 עבוכ םהמ תושעל תועבוכל :הנשמב ליעל 'וריה
 ללכ הארנ ןיאש שארה ןמ הטמל ערל ןמ ('וכו שארל

 סומכה רבדכ « bתוסמוכ םילובש ישאר תועבוכ
 ש"ארה שוריפ כ"ג ןייעו כ'ע םילובש לש ויתחת

 תלמ ךורעב םייקל שי ילוא כ"או  mnnהטמל תכיישו
 תוסמוכ וניבר תנוכו ןותחת תוסמוכ תלמ רחא 'יפב
 ללכ הארנ ןיאש רמולכ םותח שוריפ סומכ ןושלמ
 ראוכמ ם"כמרל מ'יפבו ש"רה "יפכו םומכה רבדכ
 תישענ איהש הריפהחב וצכקיש המ לכו רתוי
 סומכ אוה אלה תלממ רוזג תוסמוכ וארקנ ץראב

 ךלה ןושארה שוריפב יכ עדו .כ"ע ידמע 133
 תועבוכ יכ ימלשוריה 'יפ תובקעב  bnתומירעה

  penהיה ןכררש היארהו ם"במרה ייפ ןכו עבוכל
 ןימכ שידגל תושעל  vxoהממ םילבש ישארמ

 ןילוביש לש תורטע נ"שו א"עס " 'כוסב אתיאד
yxp = עבוכ מ"למ הלמה mun לכרפ ע"ייע. 

 א"ש)  aoלאקזהי ;ה"ל  oe sף"וקב אתיא ןכו

 תיעיבש ימלשוריב התעבוק .תעבוק  Tb.ה"לד
 א"חב ש"מו וטסא ע"ייע :א"כד ג"פ ןירדהנס 'וריו

 ילולו :ז"סק  ^pתוסמוכ םוקמב היגמ יתייה 'וריה
 תואתמוכ וא תותמוכ :וניתואחסונ לש תואסמוכ וא

  smמל"ע   55%שידג  myo buy(אתמכ ע"ייע
  nwע"למ הרזגנ ד"עפל זא אסריגה ןכתת ךמסב

 ןייע ומע mns תעד 2m uy שידג כ'ג ל
 אוה עבוכ ד"עפל ךורעב א"י תערלו .סמכ ךרע

vonתיעצמאה  covaתיעצמאה ש"אלב ונממו  
Sehaube, Sehoofתמירע ונממו האובת תדונא  

 הפי הלוע זאו (ל:5 ע"לב ןכו) Schober האובת
mmתוסמוכ ןינעב ב"ר  xówo "bbתרונא כ'ג  

 אעבוכ ,עבוכ לאשוה דועו — Garbenbündel םירמע
 Helm עבוכ יופש ארקנה הנקה יפבש ןיסוחסל
 jy אעבוכד ארוחב ?minm ןילוחב י"שר ןייע
 "א הליאש ילבו .יופיש ךרעו 'ב םג ,'ב n ךרע
 ונממו 6068, 00108, cuphia "עצמאה ו"לב ןכו עבוכ

 זפק עבּפ - סבכ

 b^ אל המל (': ,סבכתמה שובלמ רמולכ שרפל
 וישובמב ונקיזחי שוריפ תולמ רחא ףכית וניבר ןכ
 ןאכ שי םירבד בוברע יכ יתער ןכל ,'וכו רמולכ
 ןיכייש סבכתמה שובלמ רמולכ תובית ד"עפל יכ
 יב ותנוכו "םבוכ הדש תליסמ לא, mop רח א
 שובלמה סבכתמ םש רושא הרש ושוריפ סבוכ
 4^ ^n ב"מלו היעשיל ק"דרו ws" םוגרת ןייע
 ונקיזחי תועטב סרוג אוה םג רשאב ב"ר לבא
 םיבש ,'וכו רמולכ תובית יכ רבס היה וישובלמב
 י"לב ושוריפ םיתניב איבה ןכל ןושארה שוריפ לא
 ,Tasche, Sack 0066 י"ל לע ןויכו ,'וכו טוקלי
 הליחתב אוה ךכ ךרעה רדסו .יתבתכש ומכ רקיעהו

"xbושריפו 'וכו היסבוכב היטקניל לשמ וניבר  
 ושריפו px הרש bw spo ןושל איבה כ"חאו
 "vp ןירדהנפמ ל"זר תשרד הז קוספ לע ןייצמו

boysדע 'וכו 'וכו היטקניל  ^bוישובמב ונקיזחי . — 
 | .סבכתמה שובלמ רמולכ סבוכ הדש תליסמ לא

 — [אוימג דע 'וכו קלחב

^b) 022 *םידגב ץחר מ"לב  mun pomםימב  
 א"יפ D'3 (waschen, walken ותלוזו

 . . םיסבכמ .ט"לד ה"פר םירדנ 'לשורי ,םבכי ה"מ
 ,'ד שבכ TU ןייע :א"ס 2/00 .אתקיספ ,ןיסבכמ
 ר"שהש לעפתה ,םיסבוכמ ד"מ י"פ 'ואוקמ לועפ
 ראותהו .תסבכתמ ^ D" יחיו אמוהנתו הרוחש 'פ
 ,ב"ער ip תובותכ .ח"כ תוכרב סבוכ םשה םוקמב

ommןייע  Tuןייע 523 ראותה דועו .םדוקה  
vw22 TUו"נ הדנ םּוּביִּכ רכז טשפמה םשהו 'ד  

 pow ץובקהו ,ד"ע ו"נד ז"פס ריזנ 'שורי ,א"עס
 ב"יפ 'בר אתקיספ .ג"ל רצ כ"רד אתקיספ םיסובכ
 טוקליו npn שיר טוקליו 'ה ןמיס npn אמוחנת
 ימלשורי הסיבכ הבקנלו .ח"נרת זמר ףוס םילהת
 ,ט"לד mes םירדנ ימלשורי :ו"לד ח"פ תיעיבש
 ךוע ןייע NU ח"פ תואוקמ -- iy ב"מד ט"פר

 : ז"לד res תיעיבש ימלשורי ץובקהו ,'ג שבכ
 יטארק 'פדבו רימאטיז 'פדב ןוכנל ה"כ תוסיבכ ינימ

 .תוסינכ ד"טב

 שוריפ עַבּוק = «yai מ'למ «b nysi^ =) עַבּפ
 לאשוהו hole Mütze, Helm 4*5 y^53 תעבגמ

 ה"פ שידגב Schober) עבוככ ןירדוסמה תומירעל
 ימלשורי (' תוסמוכלו תועבוכל רמעמה 07« האיפב

meo)היפ  cerתועבוכ[ל]  Cרמיתד המכ ליעל ןמ  

 "ip הלמה וז ייל pen 'וריב ל"צכו )* .תואסמוכלו ילבב ס"שבו תוינשמב לבא שירבו ימלשוריבו 023 ךרעב היכו (

 na יר ל*צו ^ םש אתיא רמאמה תליחתבו ייל ש"רב לכא רמא אניבא ^«
 אתיאדכ םותח b^ ארקמ לש סמכ יכ תורוהל ןכ בתכ םכח הזיאו םינפל אב ןוילגמ ילוא קוחמל שי (+

 mmn ז"מ ome האיפל שירב )^
 סמכ לצא ארקמב

24 * 

 :ימלשוריב (5  .ליעל ןמ רמא הנוי יר

 .יתורצואב םותח
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 ימור 'שלבו JUS JU $ ע"לב תארקנו הרבכב
cribrumל"יבריק ל"צ ל"נה הרפב ם"במרל מ"יפבו  

 = ש"אלב אפיז הרבכ ב"נש ק"העבו .ל"יבירק םוקמב
[Sieb — 

 "ומ < 5 יפו ע"לב אָתיִרְבַּכ םשהמ לַעַפְו רָבַּב
 beschwefeln) לעפהו Schwefel תירפג מ"לב

 אר ש ^38 6ז"כ תוכרכג רחשה תלפת 'פד ג"רב
 שוריפ ילפ naf" יאוי ל רב אמיד ברל
 42355 ידכ תי רפ גב C םירצנ לש םילכה ןשעל
 תחת ןינשעמ vm םילסב םידגבה ןיחינמ א"פ
 ק"ב םיצע לזונה 'פד ג'רב .םידגבה ןבלל םילסה
 C 1333 ירבכד אה (*ירווחא ירווחאד אה (ב'עס ג'צ

 ('רורחש טג לש ופוג 'מגב ןיטיגד ןורחא 'פב
pow)אכתרמו ארבניג (א'ער ו'פ  Cג"סב .אתירבכו  

 .תירפנ אתירבכ 'יפ C אתירבכ תירוב <ב"ס) הדנד

 א תש א 'גר ת ו ,א" Dnm ת ירפגו שא

 uc כב na הייחא]* UN תירב כו

 'פסותב אבוה ןכו איציניוו 'פדב ה"כו ב'ה ד"ל 'בו
 'פדמ לבא ךורעה םשב אתיירככ ה"ד .ב"ס הדנ
 שוריפ תלמ ןמ םנ bn ר"פדבו ^5 האלהו ורזיפ
 ירבד יתטמשה ינאו ויתוטסוהב ב'ר ומילשה ןכלו
 ב"ירגהו איציניוו 'פדבו י"כב ןכ אתיא רבכ יכ ב'ר
 זחא ןכל mos איציניוו 'פד האר אל ע"בשפהב
 אל המל voy המתש המו ףסומה לעב ב'ר ןושל
 ,ט"י תישארבד ותוא ונייהו םדקומה ארק איבה
 ןכו] אשאו אתירבכ 'א י"רתש שאו תירפג ד"כ
 אתירבוכ :'א י"רתש G'3 ,טיכ םירגר) חלמו תירפג
 1373 תכסמב ךורע דומל לעב ץרית רבכ [אחלמו
 ב'ר יכ נ"לו ש"ע ךכ לכ mon הז ןיאש :3^ דצ
 רקיע םילהת לש םוגרת ואיבהב ונעימשהל הצור

"an312333 אתשאד תועטב 2053 יכ  n^א ] — 

 רבד תיוה תלבגהל לעפה ראות מ"למ) 923 *
 m nbnp3 (schon, lüngst/ םדוק בר ןמז

 3^ תוכרב מ"ד ל"זרדב הברהו ו"ט 'ג ;ז"ט ,'ב ;"י
 .א"נ תבש ,א"עס YD .נ"שו .ח"כ yp םשו
 ,נ"שו .ז"סק ב"ב ,ב"עס 'נ ג'י םיחספ +: ג'מ ןיבוריע

 חפק

 שארה יוסכו העבגמ b Haube, Schaube^ ש"אלב
 ישוריו ('ב רבד ךרעב וניבר ייג יפל) :ד"י ןימינ
 ד"כ תוכרב .המא ןהיעבוכ ר'ע ג'מר א"פס ןיטיג
 היל קיפמד ויתושארמ תחת עבוכב ןחינמ א"ער
 — [םש 'פסותו י"שריפב ןייע רבל עבוכד אשרומל

 א"ר 'פב Gieben) הָּפְנִמ b" 1723 םשהמ) "25
 יוריב ה"כו .מ"ק ףד ג"מ (o5 nat ןילות רמוא

pom pw Oe sU ve navהרבכב ןבתה תא , 
 C) ריבכישמ תוינטקה "מ א" תורשעמ שירב
 [ילכבו .'לוכו [ba 055 5330 רבוכ וניא םאו
 'פבו .תונרג תרבכ bm CO'5" םילכב we ץע
 .תורבכ יתשב ורבוכו (Ges no תוליהאד ןורחא
 שוריפ .תורבכב התוא ןירבכו )72( הרפב ג"פבו
 ץומה תא ןיאיצומו ןיטחה הב ןירבוכש ילכ הרבכ

buy wmלש הראב המד ןכלו המא לע המאכ  
 ןויכש Gor D ךרעב  תומוקמה ןייע) הרונכל םירמ

 'שוריבו ה"יחא]* — .ראבה יפל המוד אוה לונעש
2'b navןבתה תא ןירבוכ ןיא שריפ ג"עס ז"יד  

 ררוב וא הרוזש רמולכ ,דיקרמ םושמ 5: הרבכב
penaרבוכ םדא ד"פ ר'ב .ןבתה ןמ  jin pen 

 'שורי ,'וכו רבצה תא 322 הבר תור ףוס ,הרבכב
puraורי ,לוח הב רובכל הרבכ ג"ע ז'מד ה"פס ' 

 תצקמ אוה רבוכ לבא in א"עס ט"מד א'פ 'ורשעמ
 תבש אתפסות ,רובכ וניאש לע רובכה ןמ םרותו
 יכרדמ הז ירה . . ., הרבכב ןיחורפא תרבוכה ז"פס
 cwm Omm הז ירה 'יגה טרופריא י"כבו) ירומאה
 תובותכ ימלשורי Y ז"טפ םש ,ד"מ ו"טפ םילכ
 ב"כ יינעת ,ב"עס ח"כ ק"מ ,הרבכו (ne :א"לד ז"פ

ayaא"סד א"פ ןישודיק 'ורי ,ב"עס ח"מ ןירדהנס . 
 ג"פר ר"דמב .הרבככ (והישאי לש) ופוג לכ ושעש
 םיסופדב א"מ פ"ר ר'בב ה"כו ,הרבכל םינסנס
 הדבכל ב"נת ns אדריפ 'צוהב לבא םינורחאה
 הכרד ןיא יכ "5 א'ח הניבלא ע"ייע 1335 ל'צו
 תודבכמ לבא הרמתה ינסנסמ תושעיהל הרבכ לש
 ג'פ mb ץובקהו דבכמ ע"ייע םירמתמ ןישוע
 ,ויתורבכו ויתומדוק ו"פ ר"בד 438 לש תורבכ א"ימ
 עוני רשאכ C ,'ט סומע בותככ אוה מ"ל הלמהו

aevi )1ךורעב ל"צכו רובכישמ . ?( לכב הייכ v3ךורע  né»)ד"יר יקספב אתיל ןכו יאויל רב אתחיל םיישי ייכבו ,ונונפל  
 תוכרב ס"ד לעבמ הז םלענו יאויל רב הבר איבה 185 םלשה ןיסחויו יאויל רב אבר ש"ארבו ז"ט D^ ע"ש ילה ז"ואבו

 .דיל יב ,יא ו"ו י"כב (5 ,ירווכ הירווכ ייגה םש יסותב (5 ,ירווח הירווחד ג"ונב (+ ,םירטנ בייהו ד"ל יייכב 3 : ט"ס דצ

 ןויצה הז רוגפל רובס יתייה הליחתב (5 y אכתרמו רבנג ךרעבו אכירפסא 'עב ה"כו ף"כב ל"צו .אבתרמ ויו י"כב )7
nu»רקיעו (:ה"ר בייח) תירוב ע"ייע דוחל אתירבכו דוחל תירוב יכ איה תעטומ ייגש  sanךרעב וניבר חפינש ומכ  

 אוהו 5inn m הדוהי ר"א תירוב יאמ תבשב פ"א v33 n/5 תמאבו אלהוא תירוב יאמ «s תבשמ i^n) ,א"ח) להא
 ומכ אתירבכ תירוב יאמ nan my אתיא פ"א ייכב לבא .תירוב ה"ד su תבש יפסות ןייעו הדנב ייארכ אלהא cy דחא
 ךרעב ר"פרב יכ עדו .ש"ע "wn תירוב יאמ :תבשמ איבה אתז ךרעבו ןאכ וניבר ןויכ אסריגה וזלו ל"נה mu תבשב
 bw ריפד ייג יפל השק י"כב אתיאש רבלמ יכ וניבר וחסינ אלש היאר ןיא הזמ לבא הדנד גייסמ pun אתיל יחכונה

 .ךרעה ףוס לש אתירבכו דע אתירבכו ןמ תועטב esi טמשנ 370 (vl איציניוו יפדב 'יאש המ םג



(presstes, Eingelegtesתיעיבשב טיפ םניפהב  

OU»וא'עס 2( וגהנש םוקמ 'פד נ"רב םיחספבו  
 )"2 תורהטב ב"'פ .תחא mama םישבכ 'ג שבוכה
 תלוכט איהו שוריפ (' קרי תשבוכ איהש השאה

(C evתואוקמב ז'פ ןילעמ שיבו  Cןישככ ימ  
tהעש לכ 'פבו .תוקלש  omenןישובכ אל 6ט"ל  

 ןישבכו 670 ז"עד ב'פבו .ןיקולש אלו
 i i22 א"פכו ץמוחוןייןכותל תתל ןכודש.
 םיש בכ לכו «m mens am p) ןי קש מ ד

 .(ןישבוכ דעומב ןהמ לוכאל(לוכיש
"bא"טשופמוק ז"עלב ןישובכ  Cץמוחב ןיחנומש  

 ןיא 'טגב םיצרש 'ח «oe .ובקרי אלש חלמב וא
 non "n ןישוע ןיא] !ג'ער mp ni ימליה ןישוע
 ..ארטסגה ךותכש ןישלנכה ךותל תתל C [ןיבורמ
 השאה .ןטחסש ןישבכ (.הימק פש) man 'פד ג"רב
 םיתיז (Om ey 'כ «mi הרדקב קרי תשבוכש
 אחשמ .(' תיז 'עב ייפ (on ct ןהיפרטב ןשבכש
 'פב ,(* אתרשכ ךרעב 'יפ G'yo ג'מ תוכרב) אשיבכ
 לכ קרפבו (נ'ער זיצ ןילוה ךרי ארמגב השנה דינ
 לאומש רמאד ישו ביער אייק (cU לחכה 'טגב רשבה
 .לשובטכ ,אוה ירה שובכ חתורכ sn ירה חילמ
 שש שי ןומהה יפב ע"לב רמאנ ןכו ה"יחא]*
 ןייע הרימשל ותלוזו ץמוחב ןיחנומה תוריפהמ
 ב'ח יוועל 'חהל ל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ
 ושבכש אמט גד ט'פר 'ומורת 'תפסותב ה"נכו 8

opגד  cwר"פ תיעיבשל םש  psןישבוכ  
 — (טרופריא י"כב) םימעפ הברה ש"ע ןישביימו
 ןהישובכ לע ג"ע ג'ד wb תבש ימלשורי :יוניכבו
 ד"פ םיחספ יטלשוריב ומכ שוריפ ןהיקולש לעו

as]תוקלשו םישבכ  ne»סש םימעפ ) p 
 ב"עס ה"ד Yen ק"ב ימלשורי (nm nip ןושלב
 ב'ער ו"טד ה"פס 212 'שורי ,הוה יניהאד השבכ

 — ^m] ןישבח [יניהאר] (וניהאד) השבכ

 תירקעה הארוהמ e" אַשְַכ .הָשיִבְּכ — 72352
  ql "b v23םשה כ"או םמרו 23^

 השבכ  qwלולפמו  (Weg, Bahnתואוקמב ח"פ
 « 00השיבכה ינפמ  ^b Cינב לש \" הלסמ ינפמ

 ,'ב לאו ןוכלי ותלסמב רבג .םדא  (nרכג םוגרת
 הישבכב ! (C,'כ רבדסב) הלענ הלסמב .ןילזא ^9)

 רענ ךרע ןייע הרדקה תא תרענמ ow תלובט nmn אפיסה

 טפק

 ג"ע ה"ד b'3 תוכרב v ix^ מ"ב w'yp v5 ק"ב
 ילוא תימ רבכ 'ט ,ח"ל mov 'גרתבו .הברה דועו
 ,müglieh ילוא nvn, לכוי b" רבכ ס"למ ונורתפ

 צו

 DJ 57 Honigseim תפנ "יפו ס"לב) אָחיִרָּבַּב *
 ךועב וניברו lonigwabe) אתירווכ

 'א ו"ו י"כב לבא ת"לדו ן"יפכ ינשב סרג אתידככ
anחיכומ תויתואה רדס םלוא א תי ר ב כ ןוכנל  

 אוה דחאו ס"לב ה"כו אתירככ התיה וניבר "ג יכ
Dvאָתיִרְּבַּכ . 

 'יעיבש 'תפסות (י"א םוחתב םוקמ םש) אתירבכ *
 )66 מ"'קוצ תאצוה) טרופריא "5 ^23

omnג"ונבו אתירבכ .. ןולקשא תשרפ י"א  
 sm התרבכו ג"ע ו"לד Ye תיעיבש 'וריבו אתרבכו
 םערפש לש ברעמל Chabarta ץראווש 'חה תעדל
 AMD" א'נ 'פ בקע ירפסבו 15 רעיוביינ  כ'נ ןייעו

 .אתרכנ בקע ףוס טוקליבו התרבס

 ארפיסב Sehaaf, Lamm) ארקמ 'שלמ עודי) 0233
 איבי שככ םאו ^ קרפ תואטחד ארוביד)

 דע 'וכו םיזעל ןימדוק םישבכ G5 ,יד ?y ונברק
 Duy תריעש איבהו םדק רבכו שבכ םאו ל"ת
 תאטחל ונבוק איני שבכ פאו ג"ונבו ה"יחא]*
 םוקמ לכב םיזעל ןימדוק םישבכ רמוא ןועמש יבר
 איבי שבכ םאו ל"ת ןהמ ;ירחבומ qme ינפמ לוכי
 אוה ןכו םילוקש םהינשש דמלמ תאטחל ונברק
 יקליבו :ז"נ םיחספב אבוהו .ח"כ תותירכד הנשמב

sop"גה ףולח םעטמ ילואו ט'פת זמר ףוס " 
 הָשְכָּכ !napi שָכָּכ ה"נכו -- ןויצה הז וניבר איבה
 ימלשורי :ד"ק ןירדהנס YD: אמוי ג'מ א"פ הרפ
 אמוחנת :מ"ד vp םשו ד"ע vos א'פ םירדנ
 ילשורי ל"נה mb c'ir32 ץובקהו 'ה b^ תודלות
 תישארב תדגא תושבכ הבקנלו ir ר"פ תוכרב

nbל"נה םוקטכ סעטטאל םכחה ש"מ ןייעו  
— [e9 "v 

 ןכו קחדו סמר סרד ותחנה spun ט"למ) 023 1:
 pressen (עדל ע"לבו "לב

 חלמב וא ץמוחב רשב וא םיקרי תחנה לע לאשוהו
Früchte, Speisen einlegenםשהו  Go- t/35 

drücken, 

 קר יריימ אבבה וזב ירהש ע"צ )* .הרדקב :דוע גיונב )^

 לכו :רע ייאו עוטק ר'פדבו ,איציניוו 'פדבו יייכ 533 mà )! .לוכי אוהש גיונבו ס"ש 33 «mo (* ,ש"רה mn .'ב
 .ןישבוכ רע ןיקולש אלו ןמ טמשנ איציניוו יפדמ pun האלהו ורזיפ יפרמו ,םירפסה a3^ לוכי אוהש ל''צו א ו ה ש םישבכ

 סירב ייכ ייג יפל p'n5 י"שרל סחוימה ייפ לש ז"עלב m» Kingelegtes, Eingemachtes, composta ט"יאלב )^

 העט 792 ב"ח שבכ ךרעב יוועל mm' (.ט"כש ב"ח) ירטסג ךועב ומכ ל"צכ )^ .אטשופוק תועטב ךורעב ר"פרבו םש

 אוה סיטו אתשבכ יב ייכבו אתושכ 'א ו"ו י"כבו 'א רשכ quy לע ותנוכ )5  .תיז = )moy  .וניבר 'יגב

 .חיחרואב ג"ונב )!! .לולפמ ע"פרשבו ר"פרב היכ ('% ,םישרפמה וקחרנ ןכ by חסיבכה

27233 (" 

5. 
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 ('' רזעלא יבר [דיבע יכיה רסח יפלכ nes דפח | ןכו הייחא|* .קסינ אשיבכ חרואב םוגרת
 ונמחרי cw )^ ,ז 'כימ רמאנש "C שבוכ SON | ןמ 'גרתו .4% Tritt הכירדה «(mu 053 ונינע
 אשונ רמא אנינח 'רב יסוי 'ר .וניתונוע שובכי o| א'ש= ךרד T ,השבכ ^qb G ,יכ ביש. הלפמה

m^.קוספ םש רמאנש | ^ א תחא הלסמב .אערת חרוא שביכ  C^אשונ  pyמגב ה"רד ק"פב ' 
 ןיא 'פד ג"ר ב «Wy ד" ה םיקרפ 'ד | D r5" ,'א י"הד יגרתבו אדח אָשיִבכב nn" ב"
 אלמלא הדוהי כר רמא Cn ןיכוע ("ן י כר ע ג | ,ז"י b mew/ 'קנוא םוגרת ןייע לעפהו .אשביכב
 דומעל לכוי cn 61 יו'ל םילחת לא יררהכ ךתקדצ | 'תפסותב ןכו ותלוז דועו 2^ )̂ | בויא .םוגרת
 רמא (" אבר C bón הבר םוהת ךיטפשמ ^C לע | (' 'וכו רדגה תא ןישבוכ םינחכ ויהש ו"פר תואוקמ

 nx םוהת ךיטפשמ לא יררהכ ךתקדצש פ'עא — rms] אבה py mw ןייעו
 אנינח 30v 'רו רזעלא יברדב ינלפימ אק יאמב

U/23 8וכו שבוכ רמוא רזעלא 'ר רמתיאד | סמר ךרד הנושאר הארוהמ םדוקה ךרעמ) '. ^pאלמלא  
vemע"למו  o7הצחמ םדאב וב שישב לא יררהכ הלודנ איהש ךתקדצ | םינוש םיגשומ םילצאנ  

 םינזאמה ףכמ דחא ןוע אשונ תויכז הצחמו תונוע | ,besiegen, bezwingen, niederdrücken םינפב ןייע

etwas pressenישָבכ ,המ[  ;Pressbalkenאלמלאש תויכזה ועירכיש ידכ ולחומו וריבעמו | ןושַבַּכ  
(Geheimnisןיברעמ לכב 'פב  Dilאהי אלש ןכ | שארב ונתנ  pr benןושאר ןושאר ריבעמו  

 ךיטפשמ ינפמ דומעל לכוי ימ תובוחה עירכהל חינמו | 6 אמנאב cY/22 ּושְבְּכ וקופ «C5 part הנקה
^bיררחכ ךתקדצ רמא אבר .הבר םוהת דע ןידרויש | םיחמוצ םינק וב שיש םגא םמוקמל בורק היה  

 םאש וזנוגו ושבוכו ףכה ןמ ןוע לטונ התאש לא | םהילע ומישו עקרקב םינקה ופוכו ואצ םהל רמא
nusופרצמ התא אטח םאו ולחומ התא בוש אטחי אל | בשנ רחמלו עקרקב ןתוא ןישבוכש תולודג  

 דע ןידווי ךיטפשמש ינפמ ונדו תונוע ראש םע | שיב תילטה cii לע ןבאה תא שבכ QC ןהילע
 רזעלא 'רכ רמא אבר וב רזוח וניאשכ הבר םוהת | תילטה ג"ע ןבא םש ייפ 070 תוליהאב mb ןיאיבמ
 םיתב ילעב לש שבכמ ןרמאדכ wm) רמאר | 0'כ ,ז'כ ילשמ ךשובלל םישבכ .(* neum אלש
 ומוא א'ר'פב ןיש 212 אל לבא pino | ךנושל תחת ויהי םלוע לש ונושבכ םהש םירבד
 תוחול ינ ש 'יפ (הנשמב .א'מק תבש is ל ו ת | ,(א'עס גיי הגיגח) הבכרמב אלו 'מגב perm ןיא 'פב
 ןיושוקוםידגבכ ןהיניבגןימיש מו ןה | 'וכובד ק'פב ךל המל C ה'בקד ישיבכ ירהב ל'א
 םשנכי אלו ("ןיש בוכ אל לבא לב חב | תוככ) ('ןיוחשב .yov תא pop יתמיאמ 'מגב

^p (yo ^שבכמש המ  wmmםוקמה  Cםרשקיו םש םחיניו םלפקי אל רמולכ תכשב םש | ג"סב  
 ךרוצל man לעבל שבכמה ריתהל רתומש הזו | לוק תב התצי G'ye ג" «mu ןיקולה jn ולא 'פד
 םידגבה ריזחהל וכרד ןיאש bz לבא תבשה | שוריפ .םישובכ ('םירבדה ('ויה ינממ הרמאו

mmmהז ו ש ב כ םהי נ ש רמתו  ngאל תבשב | ("ה ז  y»אירוסב [ןניקפע יאמב אכה] .(" ןהב  
 נ'םב שוביכ הימש [אל] דיחי שוביכ רבס אקו | לע שבכנו ןבה ותוא «qon -- ne בכשש העשב
 אירוס שוריפ ,ט'שו א'עס so pou pj חלושה 'פד 30[ 6577 ט'פ mera ז"פ הנמלאב ,החפשה

wy (iא'ימ ח"יפ יואוקמל שייר  v3היכו )?  .רודגה טרופריא  Vi33ייפבו א"בטירה ייחבו ייישרבו 'צנוש יפדבו פ"א ימ  
 pp" ןיבוריע 'לה ז"ואבו וברעתנ תואחסונ יתשו אמגאב ישבכ ושובכ ודיבע  ג"ונבו הושבכ ושבכ (אנליוו ם"שב) ח"ר
 .הרצק ןושלב cv זייואו א"בטירה (sni יישריפב ןכו )? vo רצ ןיבוריעל סייד ןייע ישבכ ודיבע : תמאב אתיא דילק

v33 (45 .תפנתי ד"ל ) בימר זמר ב"מ טוקליבו ל"נה הגיגחב יישרב ה"כו אנמחרד ישבכ ג"ונב ^wייכב לבא ישבכד  
 .ךורעב ל"צכו ישובכ יייכב ל"צ ילואו ד"צק דצ תוכרב ס"ד jy אמלע ירמד ישבוכ cuna אתיא תוכרבל זיראפ
 שוריפ ל"זו pw םיכלמ טוקליב ב"נו )? .05 יחה יצוהב) אברעמ ינבד אדומלתד אתינתמב ה"כו םירחשב ר"פדב (5
 יציניוו יפדבו ואצי ג"ונבו ת"האב היכו )5 mem הטמל ןייעו כ"ע 45 המ ךרבתי י"י לצא םינומטו םישובכ ont םירבדה
 איציניוו יפדבו ,ריפדב ה"כ (1% .בייק זמר איש םטוקליב יילו 'חסונב 'יל (* .תואחסונ יתש וברעתנו ויה ואצי ס"שב

 «33 לבא רזעילא יר תועטב .זיי n'a )! .שיע א"עב 'יפ יישרו .וז תא וז ישמאו ליסאב יזיפ יפךבו וז תא הז ושבכנש
 יישרבו י"עב ס"ש י"כב היכו יב אשנ ךרעב היכו (3* .היצש אשת יכ טוקליבו :'ח ןיכרעב ה"כו םינושארה םיסופדבו
 ע"פדבו ,רייבו דייל יבו יא w י"כב ה"כ (55 amm ג"ונבו אשת יכ expón ט"נקת זמר הכימ mo טוקליבו ןיכרעבו

Conןכל הדוהי בר רמא רע 'מגב ןמ  senחכומ ןכו ז"כשת זמר םילהת טוקליב היכו ינפל ג"ונב )1 .םוקמ הארמ  
 ןיכרעו הירב י"שריפב דועו ה"רל א"בטירה ייהב ןייע שוריפה הזמ תצקו ('% .הבר טוקליבו ya433 (15 .הטמל וניבר ייפמ

 qx ןישבוכ אל לבא דע ןישבוכ אל לבא ןמ טמשנ עיפדשב לבא איציניוו יפדב ה"כו דיל ויו י"כב ה"כ U) .םש
 יפ לעש וניבר תטשב תוכיראב 30935 (ven ע"בשפהב ןייעו א'עב שריפ י"שרו )6 ,יחכוגה ךרע לע וניבר זמר שבכמ

 .ןגוהכ איגוסה הלוע ושוריפ
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  nmmיהתו 'גרת 65 'פ םש) (** וכותב ריעה *(
 ,חיכ רבדמכ הנש ינב םישבכ .היוגב אתרק שביכ

Ca" רצ כירד אתקיספ) ימחל ינברק תא 'קיספב C 

 לש םהיתונוע ןישבוכ ןהש םישבכ םירמוא ש"יב
(p^ יז הכימ וניתונוע שובכי 'מיתד המכ לארשי, 
mb ופופ (" ש ב כ נ אוהש רבד לכ םירמוא ה"יב 

 ןישבכמ ןהש םישבכ אלא  (CUלש ןהיתונוע
 םא] )^ /& היעש) רמיתד המכ גלשכ לארשי
 יאזע ןב ,(" וניבלי גלשכ [םי נ ש כ םכיאטח ויהי

 הנש ינב םישבכ רמוא  jmeןהיתונוע (" ןישבכמ
 הנש ;3 קוניתכ ןתוא ןישועו לארשי לש "6

  psvימחל ינברק תא 'פ ונדמליב .("ן וע ול
  05 nmnתא ןישבוכ ןהש םישבכ םירמוא ש"יב

 ורמא רפכמו אב םירופיכה םויו תונועה  jbה"יב
 ןירוק ונא ("ןישב םישבכ בותכש י"פעא
 לארשי לש ןהיתונוע ןיניבלמ ןהש (* 'פב םיסככ

 רמאנש גלשכ ? 6^ ," mo.ךבל הערמ יסבכ
 םישבכ יכ עדו ה"יחא]*  6n 3153ש"יב ושרד

 ל"נה ונדמליבו ל'נה ימחל ינברק תא אתקיספב
 ושרד יאזע ןב םגו ה"יבו .םיִשָּבַּכ בותכ היה ולאכ

 ולאכ  mnoושרד ןכו םיִסָּבַּב  bmילשמ) םישבכ
qn הז תלחת ליעל ןייע תינימי jua 0 22 

 אצק שָבָּכ 8

 םילכה לכ aen rm לארשי ךלמ דוד השביכש
 תשבוכ איהש ינפמ הלנעה ןמ ץוח ןיררננ ןיא
 וניאו עקרקה שבוכ שריפ 62« ש"י קרפב הציכב
 ןיא 6ב'ל םש ^j ידכ איבמה קרפבו .ץירח השוע
 ולא קופב .ןישבכמ לבא םיריכו un» ןיפרוג
 תא שבוכה לבא (הנשמב .טיפ ןירדהנס ןיקנחנה ןה
 ףוס םש) ^53  ,איבנה ירבד לע רתוומהו ותאובנ
 רתוומה יתמא ןב הנוי ןוגכ ותאובנ שבוכ (דומעה
 רכומה 'פב .'וכו הכימד man ןוגכ איבנה ירבד לע
 vb 22 דבה m3 6 ת א רכומה 'מגב תיבה תא

naףד  Groאימג ישבכ םיריכ  (Geתורוק םה  

 ותשביכש (Coi .(* םיתיזה ןהב C ןישבוכש
 פממע qw תוטמ לע םיבכושה 6'ה) םיחספד ג"רב

an 0nלע ןיבכשר]  [jwןישבכמד  Cןשב  
esאתלוגנרת 6 טיל הדג םיתוכ תונב 'פד ג"סב  

 הכרבה תאזוד אתקיספב .אמוי אשבכו אמוי אימרד
 זמר הכרבה תאזו טוקליב אבוהו זיצק S" כ"רד 'קיספ)

 C ןהישוביכו ןה] C nsn תאז (ןיקתת
 par לש וש ארוב ÜÉpnmpo אוהש יפל
 35 009 'ו גו ףשר ימוחלו בער יזט
 ("ופופב ןכובמורזוח אוה ךכיפ לוי

 .("'וגו לארשי ךיוש א שמ גילפש'אנש
 :prx םונרת 6 ^ cÓnm ןילגר nnn לפרעו
 (* וכותב שדקמה mm C יהומדק שביכ אתטימא

 ,היוגב אשדקמ שביכ יהיו 'גרת 0n ,ח"מ לאקזחי)

 הגינח פ"ד לצא ם"ש י"כבו א"עס "i הגיגחמ ןויצ
ovה"ונמבו א"קתת זמר ילשמ טוקליבו י"עבו  ^p 

 םישובכ אלא םישככ ירקת לא שוריפב 'יא ז'סר |

ne (iייכ לכב  Doימלשוריבו . *) ישבכ ךורע יסופד ראשבו ךורע יייכב לבא ס"ש יייכב ה"כו ישביכ ר'יפדב ymיכ  
 ךרעב היכו חיימ ב"יפ םילכלו ביבל טייות ןייע םיריכעה metn םיסופדב ףיירב לבא םיריכעה onam הנשמב ג"ונב
 םילכ לש םיריכה יכ ךורעה םשב Dv םילכב שיירה 'יפכ ישבכ "יפו םיריכה )375( םילכב א"יפ אבוה םשו 'ב רכע

 סרג םילכל ג"הר שוריפבו םיריכה אסריגה י מ לש ו ר "ב אתיא ב"בד הנשמב תמאבו אוה דחא iei לש ןיריכעהו

ovaהימגר שוריפב ןכו ןיריכעה ביבב  vייג יפל אבוה םדכ ךרעב ןכו ןיריכע בייבל  vinשרופמו םיריכ ייג ךורע  Xy 

 היכו ,םיריבעה !my םידבעה ב"בב יה סיש "כב היכו ם'ריבע תועטב ךורע יסופד תצקבו (ןיויכע) םיריכע

 םש Yn ,םש בייבל ס''דב אבוה ףיייר v3 היכו ביבל מייטשב («nó םיריבעה cip שבושמש ל"נו איציניוו 'פדב שי'ארב

 אתפסותבו Pressbalken ישבכ ונייהו דבה mà תורוק שוריפו אוה «p ילואו ןידומעה ימגבו הנשמב «pu ov ייג

 תובושתה שוריפ Dy םיכסמ שוריפה הזו (+ .ןישתוכש ר'יב י"כב )? .ןידומעהו ל"צ ילואו ןידיתעהו אתיא זיפס בייב םילכ
 שריפ מיטשבו (שייע .ב"בד הנשמב ם'יבמרה ייפ בורק תצק איפ םעו ש"ע א"פ DU דועו יב רכע ךרעב וניבר איבהש

 םהילע דותש ידכ ןיכוררה םיבנעה לע םגו םיתיז לש תופוקה לע התוא םינתונש םיצעו םיחול ומכ ןה ישבכ םיריבע,

 .ןשבכמר ג"ונב (* .ךורעה תסריגכ "3 י"שרבו ירכנ ג"ונב )5  .כ"ע "הכותבש המ לכ האיצומו םתוא תשבוכו הרוקה
vm» (7תקיספבו יקיספה םשב םש יקליב ' ^anתאז בותכל היהש 5$ תאזו הכרבה תאזו  Y^mתרעה ןייע השרדל ביתכ  

 ןרטנקמ אתקיספבו טוקליב ה"כו (* .טוקליו יקיספב ה'יכו ךרעה הזב ואיבה המל כילאד תועטב טמשנ (* .םש רעבאב שייר
mp y"3 לכב ה"כ ('' .ךורעב ומכ םייס 'תקיספב וינפלש רמאמב לבא ופוסב רמוא אוה ךכיפל גייונב ('" n.יפדבו  

 .תכותב ביתכהו ירקה יפל הז ('' .יומדק ג"ונב ('* .ןרתנקמ תלמ רחא יוכו vy רצקתנו עוטק ע"פד ראשב לבא אוציניוו

 ה"כו ןאכ ומכ ל'צו תועטב רסח ז"ט פ"ס ינברק תא יתבר אתקיספבו ('* .רקיע ןכו יהיו ג'יונבו ('* .הכותב ביתכה )4

 יתקיספב היכו ןיסבכמ ישמא 'דבו ךורע ייכו איציניוו יזיפ ר"פדב ה"כ ('' [yen] ו"עשת זמר ףוסל בורק סהנפ טוקליב
 אחקיספל פ'א יייכב ה"כו טוקליו יתבר יתקיספ by" קוספה שאר יתמלשה )!* .סבכ םע tu שבכ םגו טוקליו יתברו 5
 תבשב ^v שיררר אהל ונווכו ושרד הנש ינב ימנ ה"יבד יכ .ר'יפ TY יתבר אתקיספל דוד ןגמ לעב ריעה aem כירד
 ישמא יפרב I)  .וניבל גלשכ וישכע דעו תישארב ימי net תואבו תורורסש וללה םינשכ םכיאטח ויהי DW :טיפ

 לבא 'בר 'קיספב היכו (?" .ןישבוכ ןהש דע ןישבכמ ןהש ןמ תועטב טמשנ ר"פדבו טוקליו יתבר יתקיספב (ns ןיסבכמ
 יפדב ןוכנ היכ (** .יאזע ןבד רמאמ לכ ייל כ"רד יקיספבו טוקליבו יתבר 'תקיספב ייל (*'  ,ומוי ןב ןוכנ ילב טוקליב

 .ןיארוק ונא יס יש «in ע"פרשבו איציניוו יפדב ה"כ (?% ,שבושמ םש קר ד"ל vis הארנ ןכו איציניוו
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 רמולכ יסעכ תא ימחר ושבכיש א"ער 'ז תוכרבב
 ןייעו םימחרה תדמב זחואו ןידה תדמ לע ריבעמ
 ארצי ,רצי ףורצב שבכ ןכו (ךרעב ליעל) an ה"ר
 םוגרת ,5'3 wb תישארבל 'א י"רת ןייע 'גרתב
 ןכו ץרא תשורי ןינע n ,ד"י ,'נ ;'ו יד םילהת
 האיפ ימלשורי ,ושבכש העשב ^q ןילוח ע"לב
 ב"פר הלח 'ורי ,ושביכש םינש עבש ג'ע כ'ד ז"פ
 ושבכישמ א"נ 'פ בקע ירפס ,ושביכש עבש :ח'נד
 שובכל מ"למ השא תליעבו uy" ןינע 0 ,ץראל

meo5-3 ע"לב ןכו € ,'ז ( beiwohnenתומכי  
 שיא (חיכ ,'א תישאר) השבכו ץראה ואלמו :ה"ס
 ןישודיק .שבכל הכרד השא ps שבכל הכרד
 ןיא שבכל וכררד שיא אנמחר רמא הושבכו .ה"ל
 תונג שבכמ ג'נפ ר"ב ,אל שבכל הכרד ןיאד השא
 יא ןג ךרע ןייע ןתוא הנעמו םישנא ישנ דצו

 י"כב) תונגה תא שבכמ ו"פ
 ר"תפא .םישנה תא הנעמו (תוגג ס"טב טרופריא
 ינשבכ ךלמה ינודא תקעצמ nnm ךלמהו קוספ
 ,ךרעב ליעל ןייע ב"ער ט"ס «mes לעפנב .ךינפל
 תירכנהו החפשה םע שבכנ ^ קרפ רומא ארפס

(tש-5  ע"למ  "bוהפכמו שאר ףטע  sieh ver- 
mmo? hüllenעקרקב םהינפ ושבכ ד'עפל ןינעה  

 םוגרתו .'ב שבכ y'"p mp ב"ער ^b ןירדהנס
 לאשוה bx ש"מו שפכ ע"ייע דועו 'ח 'ז ש"הש
 verhüllen, verbergen הנמטהו המלעהו הריתסל

 השמ ןונישככו 'גרת )0/2 תומש) וינפ השמ רתסיו
 ,ז"י ה"רל 'יחב א"בטירה איבה 'גרתה הזו יהופאל
 ,םריתסמו תונועה ןמ ןימטמ רמולכ 62 שבוכ 'יפל
 שבכמ םאו ('ד /2 איקי) ומילעי םלעה םאו 'גרת
 ךשובלל םישבכ :םיבוט ^« b ר"שהש ,ןושבכי
 ךירימלתש העשב «cn םישבכ "כ ה"כ ילשמ)
 ולידגה הרות ירבד םהינפל ש ב כמ אהת םינטק
 יותס םהל הלגמ אהת meon ידימלת ושענו

wnח ') "bnהכנמ ש-5  ns nvשדוחהמ  
 תטעמהלו תקספהל הוליאשה b רוביע תנשב
 השבכו :ט'ל mu b") mu םיינש וא דחא םוי
 הקיספה רמולכ ,'וכו ימוי ירת השבכו . . אמוי
 הזמו םימוי ןכו «b הציב ליטהלמ תלוגנרתה
 up רצ כ"רד 'תקיספ בוכי עו הרי צ y תארוה
 םשו דחא םוי דוע ןתוא השבכ ר"פ 'בר 'תקיספו
 .ולצא דחא bv Ty ןָשְבוכ היה :ה"צק 235 'קיספב
 םשהו — .ךנודקפ שבוכ יניא א"לפ 'בר 'תקיספ
 ppm אָשְרִּכ .שבכמ ע"ייע 'א b" לש הארוהמ
 תארוהמ :ד"ל ןיבוריע בשומל תואסכ םוקמ יִשְככ
 ל"נה b^ ןייע :ז"פ ב"בד יִשְבַּכ ןינעב — 'א D^ ףוס
 Eroberung, Unterwerfung שּוביִּכ — ש"מו ךרעב

 תוירוה ימלשורי ,דיחי שוביכ נ"שו ב'ער 'ח ןיטינ

$338 \ 

 הטוס אתפסותבו

 | בצק

 שבוכ בותכ וליאכ ('ג ,יז תיעשי) סבוכ שרד ךפיהבו

 וילע רשא יללכה גשומה onim -- ,'ב סבכ ע"ייע
 רקיעמ שבכ שרש אוה יחכונה ךרעה לכ עבטה

memלש  Twםגו םדוקה  Twףעתסמ אבה  
 אבה ךרעב wu» b"b .בטיה ןכל גשומה הזמ
 be mm "םה ןינע יבורק םישבכ 'ג ןה ולא,
 ילב הז ךרע תאז ידעלב יכ יחכונה 'עב םג וללכל
 , לע רבד רבד בשיל יתאב התע ןכל aen םירדס
 הארוה םצע ןמ .ךורעה ירבד תא תואלמלו וינפא
 הלא ולצאנ רצע סמר ךרד שוריפ v/23 הנושאר
 תבש plütten ם * ד ג ב ה קלחמו רשיימ ('א תוארוה
 )338 םשחו) ןישבוכ אל לבא (ליעל «iy .א"מק

niותושעל ידכ רפעהו רפ אה ח ט ש הוושמ  
 pun ןישבכמ לבא (ליעל «py :ב"ל הציב קלח
 ד"סד ד"פס הציב ימלשוריב ןינעה הזמו ,י"שריפ

pops ivoק"מ םג הזמו (ףרג וכפהו) ןישבכ  
 ץראה חמש קלחמ םג jns אבה ע'ייע ."
 ןיבוריע םהילע בשיל םינקה תייפכב וא קוזחב
 רמאנו ר ש ב ב קחדנו רצענ ('ב ,(ליעל ןייע) :ר"ל
 ו"טפ תבש אתפסות הֶשּוכְּכ הלרע :רשב תלרעמ
 ימלשורי ^g ףד ^B קרפ תבש ימלשורי )0(
 .ב"ע  תומביב ילבב ןייעו) ay 'ח קרפ תומבי
 ךבסנש הלרע רמולכ ve פ"ס ר"ב (רחא ןונגסב
 חכב השיפתהו הידרול לאשה ('' ,ושבב
 םיחספ unterdrücken, unterwerfen מ"לב ומכ

 anm ךרעב ליעל ןייע ,'וכו ותשביכש ירכנ :'ה
 mnn אשבכל 075 יג «n  ןילגר תחת אכרל
 'גרת ביל (ve voe וחורב לשומו ,יולגיר אסכאל
 'א י"רת Cb ג'ט תישארב) ינעתהו ,הישפנ שיבכמדו
 mx ןירדהנס ל"זרדב ןכו ותלוז דועו ישבכתאו
 ףוקתב תישבכר ^« יתנידמ 55 תישבכ הלעו

v eomםידוהיה תא שובכו אוב :ה"נד ה"פ הכוס , 
 vpn  .ןטקה ינפל לודגה תא שבכ רוכז 'פ ר"כיא
 אלש םוהת לע ןישבוכ וללה םירהה המ ז'כ 85
 תוינערופה תא תשבוכ הקדצה ךכ םלועה ףיצי
 ר"בבו ,ו"ל רומזמ ט"וש שרדמב תצק יונישבו ,'וכו
 תישארב תדגאב רחא ןונגסבו םישבכנ לעפנב ג"לפ

c'e (קעניללעיל | ד"מהיב nו ')+ — ימלשורי 
navליעפה בו .אטוטרמ ע"ייע ג"ע ז"ד ד'פס  

vhsonאטוז והילא יבד אנת  nobלעפ תנ  
 ,ח"ד ו"פ תומכי 'ורי ג'ע ו"לד א"פ תיעיבש 'שורי
 תייפכל )7 לאשוהו הרות רבדמ השבכתנ אמש
 ליעל iy ארובה תוחילש השע sov האוכנה
 תא הפוכ רמולכ רצי spun דועו ט"פ ןירדהנסמ
 תא שבוכה א"מ ד'פ תובא ,ועינכהל ערה רצי
 בוט רתוי לבא ורצי תא שבוכש ib אמוי ,ורצי
 רמאנ ןכו וסעכ תא שבוכש ^^ 'מ "5 ^35
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 C, םינקזה וב ודריו וב דריל שבכ ('יוג השע (הגשמב
 ןימכ b" .הרוקה לעו שבכה לע "מ) pars ג"פבו
 ותואב דריל ןיאבשכ תוניפסה ילעבל שי לודג ץע
 ולבטי אלש ידכ ץראל הניפסה jb prm ץעה

me»שבכ ץע ותוא םשו םימב םהילנר '). "nata 
 גיסו בייעס (b'3 םישדק ישדק 'פד אמק הכלה ףוסב
 ןיאצוי םינטק םישבכ ינש הדוהי בר רמא (א'ער
 ןילדבומו בבופלו דופיל C ןיכלוה ןהבש שבכה ןמ
 רמא . . . ביבס רמאנש אמינ son חכזמה ןמ
 תומא שלש םישבכ ('ישבכ לכ sen רב ימר
 תומא שלש mme nam לש ("ושבכמ ץוח המאל
 .( יתוטוזב עבצא שילשו עבצאו הצחמו
 הבוג םיעפ ד"כד rb. nbn 'פב ןיבוריעב ימלשוריב
 תומא םיתשו םישלש ושובכו תומא הרשע חבזמה
 תומא ש מ ח qno םיחפמ הרשע טקלתמה לת לכו

inשילש  C(ה ישרפ ^ קרפ ארקי) (" אר פי םב  
 ךריהש ^G יא 'קיו) 'ה ינפל הנופצ חבזמה ךרי לע
 — pm שבכהש ונדמל אה דע C5 'וכו ןופצב
 [.ע יבווק ןיש ככ *ב:ןה וליא

Cnה"יחא]*  mארקמב 525 ןינעה  n^? 
 ושוריפו םיזחאמ אסכל בהזב שבכו Om יב
 הלועו תכלוהו תעפושמ תחא הלעמ התיהו הגרדמ
 ןייע חכזמה לא הב ןילועש םוקמה דע עקרקהמ
 ,זעיבכ ('א p" םילהת) םדה 'גרתו ,שבכ שרש ק'דר
 'יחבז םישבכ ץובקהו .אשביכל 01 יב'לק (ce םדהל
 קיח ומכ אוה שוביכו .םשו םש ןיבוריע ימלשוריו

 — pn] עיייע ד" a" xm לאקזחי) ארקמ לש

 80180, ste- 076, xójo "bn ילוא) $23

(chen(הנשמב .'י קימ) ןיקשמב ןושאר 'פב  

psהדוהי בר ןישבכמ יאמ .םיחירה תא ןישבכמ  
 לזרבב p^ )^ )523 פש) םיחירה תא ןירקנמ רמוא
 םיטחה ןוחטתש ידכ הקלח איהשכ םיחירה רקנמ דח
 י"שרל סחוימה b^ ה"יחא]* ,םינישה ומכ
 ןיכתוחו התוא ןירקנמ 2/3 םשו רבדה ףוגב ןכ 'יפ

v29 - t2»? גצק 

 שוביכל ןאכ ז"יפ ר"ב .ץראה שוביכ ג"ע ח"מר ג"פ
 תוענכה b^ ןיִשּוּביִּכ ץובקהו .'הו 'ג 'יס תארוהמ

 א"מ ב"פ תינעת Demüthigung, Strafe תוחכותו

 ןה הזמו .ןישוביכ ירבר ןהינפל רמוא ב"פ םש 'פסותו
 ומכ) םישק םירבד 'יפ ל"נה אתקיספב ןהישוביכו
 ירפס) תוחכות וא (הכרבה תאזו שיר ירפסב 'יאש
 YD פ"ר ר"בב לבא D^"  תארוהמ (םירבד שיר

jm52 .תישארב| ןתיו תוכרב ךל  Gr»והישוביכ  
 : יפו ןהישוביכ ל"צו י"שרל סחוימה 'יפו "יג יפל
 החנההמ ל"נ y'« תוכרבה ov םייקתהל םוקמ
 רכינ םשורו לגר תסירד רמולכ הסירד הנושארה

 (כ"מב אבוה) טוקליה 'ינ יפלו תוכרבה וקזחתנש
qm,תוכרב ךל  qmmךל תויוארה ןישוביכ ךל " 

 יִשְבַּכ ץובקב אָשְבַּכ — .ל"נה ןבומה רתוי ראבתנ
ci»ש"מ ליעל ןייע יִשּובְּכ וא יִשיִבְּכ ךורעה ) 

 דועו ,'* תוכרב Geheimniss תורתסנו םירתסמ 'יפ
"ib ps5ואצי םירפפ לש  n3) penas6 גיכ  

 'ז D^ | תארוהמ םלוכ +" mem ןּושְבַּכ דועו
 ראבתנ ר"פד by" ושוריפו ךורעה 'יג יפל םישובכו
 תארוהמ דועו .הליעב ןינע רמולכ 'ו b^ תארוהמ
 י"שר שוריפו iiu ןילוח אשבכב אשיר יז "יס
 5/3 םשו ." תוכרבב י"שריפ כ"ג ןייעו הנמטה
 ג"ונבו .שוריפ ילב 'ב שר ךרעב ה"כו אשבכ 'יגה
 י"כ yap ןילוחל י"כ ה"מגר 'יפב ה"כו אשביכב
 ןיצורשכ רמולכ ל'הזב 'יפו (:א"מש אקילייגנא
 ץמרב ותוא ןינמוט neni לש שארמ רעש דרגל
 יגרתו .ש"ע ןילוחב י"שר b^ םיכסמ nm ,'וכו
 ,אשיבכב רמטימד אירא +" /2 0290 םירתסמב הירא
 gas" ידהב וניבר 'ינ תתימא לע הארמ vm הזו

 — [(ליעל ןייע ץובק)

 pps ^b תירקיעה הארוהב םדוקה vw שֶבָּב
 m" ירקמ mobi הגרדמל לאשוהו הסירד

 ,Tri, Treppe אשבוכ ירוס ןושלבו ^O .'ט יב
 ?px )5 4 אמ אמויד ינש קופב 0

 תארוה ןכ תמאבו (י"שר ייכב ןיכתוחבו ה"כ) התוא .ביכק (nat שדקה יבתכ לכ 'פב .שבכב ןילועו

 איציניוו יצנוש יפרבו ג'תבו הנשמב ימלשוריב היכו (* ,ירכנ ג"ונבו 009( ג'יפ תבש אתפסותבו ימלשוריב היכו ('
 .םינקזו ג'ר וב "rm ג"ונבו םינקז וירחא ודריו CD י"כבו ומוקמל p^ jw םינקז םלוכבו ש"ארבו nb תוינשמבו

Cיפמ קתעוה ' i'm»ט"רסל  "Yןכו םינופ 3232( ןיאצוי ר"פדב (+ ,רחא ןושלב תצק םשו 39  Spyר"פדב ה"כ (*  nb 

 סופדבו )^ .יִשּויִכ 5^ ילואו ךומסב ןיבוריע ימלשוריב היכו ישבוכ ךורעב איציניוו סופדב לבא יחסונב היכו ע"פרשבו
 תופסותב ייפ ןייעו אתורכזב ג"ונב לבא אתרטוזב איינב היכו (*  .ושבכ ייחבזב i033 03 לבא רקיע ל"נ ןכו ושונּ איציניוו
 now הלוע םישבכ [ישוביכ 57[ ישבוכ לכ ינת :וניתואחסונב ימלשוריה תעצה איה וזו (* .העברא היד :א"מ תוחנמ
 ושוביכו תומא רשע חבזמהש עבצא שילשו שלש ךותמ םיחפט ^ טקלתמכ אוהש חבזמ לש שוביכמ ץוח שלש סנוכו
 םג לבא ךורעב חסונה יוניש לע וריעה אלו ש"ע pins ןפואב ושריפו והיגה ןברק ירוישו הדעה ןברקו .םיתשו םישלש
 .ץוח הירו לכ היד b ייחבז תופסות ןייע דועו ג'עק b^ ריאי mn תבושת ןייע דועו ומלהל השק ןובשחה םהיפ לע
 עייפרשבו ר"פרב ןוכנל m/3 )? .השמח qno הרשע טקלתמה רח :ח"ג ןיבוריע ילבב ןייע וניברד ןושל תטיהר ןינעבו

punןאכ וטמשנש ארפיסב תוביתה )!^ ,ירפיסב םיטב םשו איציניוו יפדמ  "yןח יוכו : ]»m,הייכ )! ."םורדל םיגופ ןה  
 .יג רקמ yy דועו איחיר רקנמ (i753 ('* .תועטב וטמשנו איציניוו יפרמ ץוח םיסופדה לכב

29 
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 רכאמ EET ,קובידו הרוגח 'יפש ל"נה
 : ביבס תוילו שיא רעמכ 'גרת בטיח ןכלו דילומה
 ש"מ הזו רוחס רוחס קבדמו n [שוביכ] (שבכ)
 היולב הרועמה שיאכ 'וכו רעמכ יאמ ל"נה אמויב

 .י"שריפ ש"ע ולש

 הלמה תרזג ןייע Glühofen רונת oy ףדרנ) ןֶשְבּכ
 ק"פב dI £35 שוש טשריפל מ"צואב

 הלונע .שוריפ .ןשבככ היושעה «Gr "0 הכוסד
 לש ןשבכ (טימ) םילכב ח"פב רוגתב C» ןשבככ
 CDD ישוע לש ןשבכ שוריפ םינגז לשו םידייס

 — [תונושְבְכ :ב'פ ק"ב ץובקהו ה"יחא]*

 LS f s פ'למ ילוא ןשְבּּכ — 10235
 ולא B3 (Turteltaubenart' םירותו הנוי ןימ

 רמא Gon) בייס : ןילוח) ףועה ינמיס 533 תופרט

oncםירשכ ינייצוצד ינשבוכ יניס הדוהי  Dnיבגל  

 ינשפוכ ב"א) — .הבחר לש ןירות jn qm חבזמ
 52123 :הייחא]* TT .תואחסונב ביתכ
 זיטש ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר

ybךרעבו כ"ע והימש יכה ל'זו "יפו  yxג ' 
 תיציצ ןהל שיש ינייצוצ תלמ py וניבר שריפ
 םכחה קיתעה :mob by ש"ע ^« ןהישארב
 שיו Schleiertaube; )204 עיגאלאאז) ןהאזיוועל
 ע"למ רזננ ילואו .םשארב עבכו הפכ pes םהל

oל"נ ןושארה לבא שאר עבוכו רוזא רושק  
 תונושלב תופלחתמ ר"נמל תויתוא תויהבו רקיע
 פ"ל אוהו רשכוכ םע אוה דחא ןשבוכ ןכל תונוש

 — [שימו ינשפכ ע"ייע דועו — ל"נה

 ןויצ 'ד שבכ y'"y המלעהו הריתס jy ןושְבְּכ +
 .א"עס ^Y הגיגחמ

7Gץובקהו 46  עילמ ילוא אתיבוכ =) אתבכ  
 רומיא Kniul) 8222 ס"לב ןכו

 לעב (^Cr» n [יוכו] אמלעב [אביער] אתיבוכ
 C ש"ע אתיכוכ סרג ךורעה

 ye? 3'n3 ע"ייע אתוותב וניבר i^ אָחּוחְבַּכ *
 .'א הרעהבו ש"מו

 .ח"נר ב"חב ןווג ע"ייע ןונֶּכ *

 ,Gestell םילכ וכותב בשיל ;2 ומכ )8 ( 325
Scherben, Bruch- םירובש 255 (5 Geháuse 

  6םוקמ 'מגב האורה 'פב (ש"מו 27252 ןייעו

 דצק ינגכ - $22

 וילאו ןיכסו דח לזרב onis םשה ונממו ban י"ל
 ןייע דועו םיחירה דקנמ דח לזרכב ייפ וניבר ןויכ
 ןאיוהיב, :םייסמ .ב'נש ק"העבו — .'ג רקמ ךרע

 — behauen] ש"אל לע ותנוכו "א"לב

^g) i33חגנמ ליא ומכ 025 יברע 'שלבו מ'למ  
 xglóg י"לב ןכו המחלמ ילכ rp הליאשהבו

 א תקיספב Sturmbock, Mauerbrecher, aries) ר"לבו
 הילע איבה Gro רצ כירד יתקיספ) הלילה יצחב יהיו
 (nnne הכיא הלינמ שירב (%ה בר ה (' ןישבוכ
 (ביכ 3 .לאקזתי) p»4 nb) cwn היד vo ייס

 תומוח תודרל יושע המחלמ ילכ pp 38( — ,ןישבכ
 םינויה ול emp ןכו חגנמ שבכו ליא ומכ שאר ולו
 לע ב"ו תנוכ ה"יחא]* ,(םנושלב םיימורו
 םוקמב הינה בטיה ןכל ותא קדצהו bn יורו י"ל
 תילאמש ןישב ןישבכ ל"נה אתקיספ לש ןישבוכ

^sל"נה ר"כיאב  m»5 טוקליב mא"סש זמר  
 ןיבה םש ר'כיאב כ"מבו .בשיו 'פ הבר תלהקבו
 ןכו :me תוגררמ 'יפש םדוקה ךרעמ ןישבכ

pinלבא ז'מק ב"ח ר"טב ז"מיר  pxומכ  ^p? 
 אבוה םשו ,ל'נה רעבאב 'חה תרעהב pun ב'ר
 ןיסולכוא ב"פק זמר אראו טוקליו אב 'מוחנתה "יג
 ומצע םשב ןכ 'יפ קיתעמה לעבו הברא הז הברה
 'תקיספ שרדמ לש ןישבכ תארוה קמועל דרי אל יכ

0231 

 תורוב n^ אלמ הדש שיא ע"לב (b^ אָשְבָּכ +

 ןייע לעבה ma הדש ומכ אוהו םירהנו
 yb'3 ב"ס ןישודיקמ וניבר איבה תחש ךרעב (וכרע
 ג"ונבו כ"ע רטמה ימ התושש 'יפו אשבכ יבד תחש
 ימב הירש לעבה תיב הרש י"שר שוריפו אשביכ
 יבד תחש וכפהו המושרה ע"ל sem כ"ע םימשנ

«(qum ךרעבו ev» איקש 

 קוביד הרוגח ןינע us ע"למ) Um) 3( שּוּביִּכ *
 םילוגעה ןינבה ירויצמ רמאנו קוביחו

(Land, Feston am Gebüudeשיא רעמכ 'גרת  

was G5 5 axe)דח  m»םש םיכלמב ק"רוב ) 

 «wi ל"צו הרע שרש ק"דרב ה"כו רח שבכ ג"ונבו
 ךרעבו א'עפ ד"נ אמוי ןייע קוביד ןינע ושוריפו דח
 רבעמ 'גרת ןכו my שרש ק"ררל םישרשבו 'ג רע

je)שוביכ דבוע ט"כ קוספ םש ןייע דועו ל ,'ז  
asmתומש) םהיקושחו  Goo»ןייעו ןוהישוביכ  

 y'bb אוה הלמה תרזג יכ עדו o5 50 א"מ 'גרת

(t!ןכ  wmעיפד 533  qunאתיאדכ ןישבוכ סרג וניבר 7053 אוה רקיע םא פאו גארפו 'שמא םסופדמ  'p'ob3ןכו םש  

 אתקיספב ןכו הבראה ןוגכ ןישבוכ ןהילע דימעה כ"רד אתקיפפבו ,הבר DN" :תועטב ר"פדב )?  ,זייפ יתבר אתק'ספ ב

 היכו (%  .םש אתקיספב רעבאב ש"יר תרעה ןויע וניבר ייג בוט רתויהו ושרפל קהדנ םירפא ערזבו nao םישבוכ יתבר

 .אתיכוכ עיייעו )5 .רויצה ou ייישרופב
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 235 y'bs ןכו הטמל ךשמנו הלעמל בחרש ךרואב
lünglich-rundןידימעמ ןיא 'פד נ'סב (1אתַפוגס.  

7o ovy)ףועה ינמיס 'מגב תופרט ולא 'פבו (א'עס  
 ךכ +, DASS CONS (איער DY""* ב"עס ג"םס ןילוח)

 לכ םיציב ינמיפ ןה ולאו Duy ירבוע ינמיס
 דחא השאו nois C [תרדוקש] (תרדוקש)
 'בו ("ןידח הישאר 'ב הרוהט דח דחא השארו דכ
 תונברק לכ קרפד (* ג"סב .(' 'וכו pus הישאר
 תוינוניב תוידול תוידכ תויבח ינת Gre 2725( רובצה

^bדול לש תוידכ תויבח  neולא 'פב .(' תוינוניב  
 ינה «Gy ח'נ (por הילגר ורבתשנ 'מגב תופרמ
 ייפ [pw] אתש m^ רסירת רתב הדכד ירמת

 םשלתשמ שדוח 3^ רתב (" דכב ועילתהש םירמת

 (pom ןנירמאדכ שדח 5^ ךותב nb רבכ םשלתש
 ב"י םייקתמ ww םצע וב ןיאש )555 (א'עס חינ
 ץראה לע וצירשה אל אתשהד םיעלות ינהו שדח
 הרכד םינושש שיו ,(" והייתובר תוריפה ןמ אלא
 ג"פ ,(* ימשמוש לאירכ יכ 6'ג הטוס) ומכ ש"ירב
 [vam] ל עב דע 'וכו דכה תא חינמה ק'בד
 )5 (.ז'כ םש) 'ר מ 3 D Yo p) וקזנ ב ביי ח

nnbםייסו דכב  maniונייה אפפ בר רמא 'וכו  
 תיבחה ןמ ןטק דכה ןל אמייק, màn ונייה דכ
 הדכו Q'b ה"כ תישארב) רמאנש םימ ןיבאוש ןכש
 הנמלא e' ג'סב .(" mob הלודג תיבחו המכש לע
 אזוכ יתב ןב תרפכ ינירה (C? mos לודג ןהכל
 הדכ יתב ןב תרפכ יניאו המורתב ינליכאמש רזממ
 ןכ תכרכמ b^ ,המורתה ןמ ינלסופש לודג ןהכ
 (:ט'ס םש) ןנתדכ המורתב הליכאמש רזממ התב
 bw הרומה b" ךכ ליכאמ|ו] [לסופ] רזממ
 הז תרפכ ינירה רמא אוהש םוקמ לכ ("אצנג מ
 רמולכ ויתונווע לובסל ומוקמב ינירה ושוריפ
 תרפכ יניאו רפכתהל ילע לבקמ s ויתונוועש

 זמר w*D טוקליבו spit ג"ונבו םינושארה םיסופד לכבו י''עבו סייש ייכב אוה ןכו (* .לשמ ץ"פרשבו ר"פרב אוה ןכ )!

 ( nonsיפל |

 הצק

 b^ אייל יננכ ארהנל יבצח «Gn תוכי הרקענש
msברל ('ןי מה ותוא ול ('ו ל ש מ לשמ  new 

 תא תוארל ןיאצויה Dy אצויו םיניע רואמ היחש
 רהנה לא םיכלוהה יבצח םיארקנה םידכה ךלמה
 ןיארקנ םהו םילכ ('ינכ לבא םימ ןהב בואשל
 רמולכ איל ןכותב םילכה בשיל םייושעה יננכ
 ('י א ל איל p^ ןיכלוה ןכיהל ןיכלוה םוקמ יאל
 eat םילכ ינגכ םישרפמ שיו
 ,cassa 'צמאה ר"למ הלמה רוזגל b ןושאר ^5

"b casa; caga =המ רכד וב רומשל קתרנ  
  ma wey mmןטק  ansהרימשל המודכו םינקמ |

 ג ונממו AM D 5 pb cy אוה דחאו

 | kleines Gehüuse, cassina תיעצמא y 55 ןכו

 י"שרב ה"כו ךורע לש ינש p^ יפלו Flechtwerk. םדוק ועילתה םאש ןנירמאד ןיירש (' ןליאה ןמ |
 .OU ץובקכו .2%- webs הלמה רוזגל לכונ
 ל'זו ס"שב 'יגה 'פ י"כב יכ עדו םירובש שוריפ
 יננאכ .ארהנל יבצח בר יב רב אנימ אוהה,
 yop דצ mw) p'4 לעב בתכו "נג ינ 'ג יש ד
 רתופ יכנא לבא כ'ע ארתפ היל תילו ('ק הרעה

immפ י"כה סרוג היה ינגאכ םוקמ :ד'עפל יכ ' 
 = תוא יכ bus D שממ אוהו (יגישד) 'גישד
 שד לש תויונע תויתוא תביתכ py הפי הלוע

ON)יקדצט 'ע דועו רהצט ע"ייע צט ) jp"אצמש  
 ןכל b' י"כב אתיאדכ ת"יכב ינגאב 'יג םג רפוסה
 הלועש ינישד Uy .ושריפו ינגאכ ף'כב 'יגה זחא
 תיסרפ noo התואל בווקה אטבמ oy הפי רתוי
 הדצב בתכש ,הממ ןויכ הלמה וז לעש היארהו

nopיננינ  seneתוכיתח 'יפ + פ"ל כ"ג ד"עפל  
 פ"ל ערי קיתעמה רפוסהו .םירובש םירבד ,תוכיתח
 אב ןוילגהמו un אמגודהמ הארנכ הירוב לע

[nee -- 
 ילד van 49%, 488% י"לב ה"כו מ"למ) 13

Fass, Eimerךשמ שוריפ רַרָּכ לעפה ונממו  

buייג יכ עדו )5 .ןאל בייה ייכב (*  .ינב ריפדב (* .סורוקיפא ל"ר יוקיפא  vonה"כו תררוקש ב"ה  (m vniםיציב  
mnaייפב  v3 nזיעל  (ץבוקב v3ו"כ ףד אקילייגנא .) ינשב תדדוכש ל"צו תרדוכש ו" י"כבו noויעב יישר ייגכ  

 ף"וקב תרדוקה ב"ה י"כה ייג ר"עפל לבא 433 הלוגע שוריפ ומייסו תרדוכ היד .דיס ןילוחב יופסותה תרוסמ י"פע םש
 לכונ ןכ ילואו תרדוכש ליצו תררובש ם"טב ע'פדבו ךרואב תוכשמנ ייפ המושרה ע'למ wm תלד ינשב 57* קר רתוי חונ
 וא ןידכ הישאר 'ב אתיא ןילוחב לבא ,םש ז"עב רדסה ןכו :(?  .'יל עייפדבו ^a י"כב קר omo (* ,ךורעב ר"פדב תורקל
 ו"ו ייכב ןוכנל היכ (*  .לינה ז"עבו ןאכ אתיאר ומכ ןילוחד ןויצב םג וניבר סרג יב דח ךרעב םלוא jun הישאר יב
 VI3 ייפב ('' .רבכ ס"טב ויו 33 ('% ,ייישריפבו (: ביל R3 338 י"כ ץבוקב) "3 ה"מגר 'יפב הייכו (" .גירב ע'פרב לבא בייהו

naןילוחל י"כ היימגר ייפמ קתעוה ('* .ה י ר ב לכ 30032 היימגר 'יפב היכו ('* .עקרקה ןמ  (ץבוקב v3ויטש ףד 'גנא .) 
 רתב (jn ןימישמש דכב ועילתהש ירמת ינה רמולכ אירש אתש יחרי רסירת רתכל אדכר ארמת ינה : ל"הזב w^ םשו
 ןמצע תוריפה ןמ ןה אתיבר םוקמ ועילתה וישכער ןיעלות ינה ןנירמאר ןיירש עקרקה ןמ ןתוא ושלתש אתש n רסירח

qmשדח 3^ ךותב םיתמ רבכ עקרקה ןמ [םמע] (ומע) ולעש ןהש עקרקה ןמ םמע ולע אל  camאל אחשהד ןיעלות  
 םרכ y/"y לבא םירכ : ינה היד :חיינ ןילוחב יופסותה ייגו .איירק ךרעב היכו אירק יכ (i703 ('* .ץראה לע וצירשה
 סישב) קיבל חיר bb" קתעוח )!^ .יוכו y עוטק ע"פדב לבא ירמג ליר 'ג אתיא םשו ו"ו ייכב ןוכנל היכ )19 .[טורכ]
 ^3 יא אצא ךרעב שיימ j"y )"7 .םש קיבל מייטשב אבוה ךיבארה תער ןכו : ויט יציבב רופסמ חכומ ןכו .שייע (אנליוו

 .א\ pU אוגמבו ח"מר

 פח *"
29 
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 ןישודיק 'שורי ,אמח 72 TY DU ,עמש 75 ג'עס
iv vbתוכרב ילבכבו .ךמד דכ ב"ספ ר"ב ,ד"ע  

 :ב"צ םש ,זיגר דכ .ב'נ ק"ב /'8 ךמ ךרע ןייע .ט"נ
 . . םירמ דכ א" ^ 'ומש 'גרתבו ,'וכו ןניוה דכ
 ;" ב םירבד ' י"רת ,'ט ,ב"י םש ;חנמ דכו
 by ףורצבו n^ דכ n ,"ט ;ו"ט ,יב א"ש 'גרת

oem smד"מ הכוס ^45 372 = 2 עוטקבו : 
 ודכו .ט"פד ד"פ תינעת «T ,'וכו ירייד omm ודכ
 ,אבט ידכ ד"ע מ'ד ב'פ ז"ע v^ ,'וכו en" ןווהד
 רתומ אלּוכ היל sm ידכ ג'ע ה"כד Yo יאמד 'ורי
 ןמ הבכרוה יִדָּכ תלמו mos sioe היל ביהי .ידכ
 ה"כו רשאכ p^ יִרָּכ כ"או m ^b יִּד ןמו ןוימדה 'כ

 p" ךרע ןייע YBX ה ;'כ ,יח ;'ז ,'ג לאינדב
 ,'ג qmm» yp ןודכ םוקמב דוע 'יא ודכ — ,'א
 "ye םוגרת רשאכ b^ 72 ומכ b^ דיִּכ 'גרתבו
 13 םילהת 'גרת ןייע דועו אלבקב דיכ YO ,ט'כ

 מ"ב לעפה םע רושקבו 1, 353 יוועלל ר'תמעבו 'ה
Upז ןירדהנס ,רמארכ ,י"ק ב"ב ,רמימל ןניעבדכ ' 

 :א"" ה"ר ,היל תיאדכ sx םשו ודבעדכ א'עו
 (:חיכק א"ח) רמא ע"ייע אברעמב ירמאדכ .אתיאדכ
 םשה Dy ןכו ,(האלהו פיק (bb ע"ייע ישניא ירמארכ
 -- [הברה ןכו הדוהי ברדכו :'נ 'חספ ,אברדכ :ט"צ מ"ב

nov השאב הביז םד אדוכ ס"למ אָדּוּכ =( NT2 
 ——  Blutluss'פב +ךורעב ןייעו  PNןידימעמ

(C א'ער) אדוכל s Vy) ןיאפרתמ הכלה ףוסב 
 (ויט .היכ תישארב) המכש לע הדכו ךינמיסו ארכישב
 התדיל רחאל השאה [ת]זחואש אוה חור, שוריפ
 י"כ ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ."אדוכ ארקנו

ex: םשו r^ ףד אקילייגנא י"כ ץבוקבו ו"על 
 אדוכ ארקנו ןוכנל אתיא 'יפבו הדוכל תחא םעפ

 [פ'לבו ךורע י"כב ה"כו ,ף'לאב —

 Sic uis WE ע"לב 37« ס'לב) 275 ₪
Geugnen, lügenאימ) ול שחכ םוגרת  

a^ברכ חיי . mbול היה בורקהמ ה"יחא]*  
 Q^ no תישארב) הרש שחכתו 'גרתמ היאר איבהל
 אנשלב םגרותמ בזכ אנשיל לכ ןכו הרש תבידכו
 < םוגות) אבידכ ,אָבְדַּפ ראותהו .ןמגרותמ ןייע בדכ
 ,אָבְדַּכ N2T3, םשהו ,('ט 0 היעשי ;ב'כ ^ ילשמ-

yאבובדכ תולפכב ןינעה ףקותבו אתּוברּב  
 א"ער ט"נ תוכרבב ןכו ,I 854 יוועלל ר"תמע ןייע
 'מ "53 ה"כ אבריכ הילימו אָבְדיִכ אימט אבוא
 ידכ דועו par ילימו אוה בידכ : ראותב ג"ונבו

 — [בידכ jb עוטק ילוא אבה ע"ייע

 2129 שא — רכ

A 

 וצק

 יניא רמולכ המורתה ןמ ינלסופש הרכ יתב ןב
 ,המורתה j5 ינלסופש ovn ןהכ יתב ןב תכרבמ

anןטק ילכ ע מ ש מ  (Cאוהש רזממ םושמ  
 .לודג ןהב םושמ לודג ילכ עמשמ «n תוחפ
 — תומביב י"שריפב כ"ג אתיא ןורחאהו ה"יחא]*
 תוכרב ןייע םדאה לע הליאשהב אבצח רמאנ ןכ
 א"עס ו"טק ק"בב :m -- .'ב בצח ךרעבו .ח'כ
 we" םלשמכ א"עס ט"נ מ'ב ,שבר לש ודכב
 מ'ב ,'וכו אדכד WU" 'יפא 43 ב"ב ,'וכו אדכמ
 א"עס םשו ,אדכ עקפ ב'ער ^t ק'מו א"עס 'מ
 ןטק דכ שוריפ «m הלילק ןושלבו .ארכב היתחא
 W^ ט"פ תוחנמ אתפסותבו ליעל ןייע .ז"פ תוחנמ

ni 795א 32 ע"ייע ס"מ 'ינעתו 'מוי 'וריב הדכ לבא ' 
 ודכל p" מ"ב םילכ אתפסות נ'לב p" אתיאו
 ןידכ יתש :ץובקה vy ג"ד ג"פ ק"ב 'ורי ,תינקיר
 םידכ «nw» 3^b na 'קיספ ,'וכו ןיי לש תחא
 לש םידכ ינשכ א"י ןמיס wi 'וחנתבו ,םימ לש
 — 10 ל"נה םוקמב סעטטאל m" ש"מ jy םימ
 וא טלפ זעול ב'נש ק'העבו ליעל ןייע 9235 ראותהו
 י"שר זעול ןכו platt, fach ל"ר ש"אלב ךאלפ
 — plait = plate צ"לב א"טלפ :דכ ,'מ ז'עב
 השוע שוריפ Büitner 7ָּדַּכ :םשה םוקמב ראותהו
 'מ י"כב ה"כ 1330 תיבמ דכה : ה"נ םיחספ םידכ
 ןייע 'חספל י"כ י"שרב ה"כו ב'ער ג"י ק"טבו פ"או ,'ב
 . + תבישי י"פס מ'ב 'ילכ 'תפסות ץובקהו םש ס'ר
 ןיררבה am^ םיסופד תצקבו ,'וכו הרוהט ןיִרַּבה
 'פריא י"כ 'פסותב ה"כו ןידרגה ow ןידדכה ל'צו
 p^ ל"נה ז"עו ןילוחב 02 לעפהו ,(589 מ'קוצ)
 תרדוק י"כה 'יג חארנ רתוי לבא דכ תנוכתכ והארמ

 — [ש'מו ךרעב ליעל ןייע

T5 ">5 ןמ בכרוה)  jb! c»ןכו ד =) ד  
 ןכו ww» jb רצקתנו s 502 ס"לב

Yr?אוה רשאכ 'יפ ּוהְדְיִּכ =  (als, zur Zeit als. 

 דכ ןלגע תיש )3,5 5:122 בצ תולגע שש 'גרת
 ברחהו בערהו רבשהו דושה 'גרת .רשאכ b^ ןייפחמ
 C [n:] ךלע ןותיי עברא דיכ ^U)  ,אינ  היעשי)
 ודכ (ג'ע ו'טר (NW ישוריד האיפד אמק אקרפבו

 [nom אמק אקרפבו .הדעוו [תיבמ] (תיב) קיפנ
 C, יודיב בסימל יתא ודיכ Cs  איפס ימלשורי)

^bמ'ד ימלשוריב הברהו ה"יחא]* ,אוה דכ  
 דכו . . ליזא הוה דכ ג"ע ד"ד Ye meon 'וריב
 (ס'שרהמ 3 ה'כ) היל ןותיימ הוה דכ םשו ,קיפנ הוה
 ח'לד wes תיעיבש .v .היל ןתיימ ווה דכו 55

 יעה תליחתב ליצכו )5 .יודיל גיונב (5 2 (anim תומשה הלא לע יגרתה טימשה ביר יכ יתמלשה Ya) ייבב ה"ב (1

 .הדכ א"הב ע"פרבו ב"ה ,יב יא ו"ו י"כב «n ףוסב ףלאב
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 ואלו ןינמיסה וניתנשמ הריכזה הררג ,[a8] רמולכ
 (nae ןיקדוב דציכ 533 יהנסב ישילש '53 Jn אקווד

 *151 ילימ לכ אברד הימשמ ןנירמא יכה (ב'ער טיכ
 (C'T אמט גד 'מגב תורוכבד ק'פב .ישנא יריכד אל
 אתנדוכ ןל הוה והל רמא ידכד ילימ יל אמיא ל"א
 קיפמד הב ביתכו ("אקתיפ הל ילת mm C אדילואו
 Cyn הדלי ימ אתנדוכו יזוז אפלא האמ אבא (*הב
 תואחסונב ביתכ יאדבד ב"א) — .ידכד ילימ והינ
 em ל"עבו יאידבד ג"ונב ה"'חא]* | ,(ןדיד

 [bb ipa" ייגכ אתיא י"שר 'יפב לבא [יבידכד]
 בזכ ירבד 353 ילימ א"ל חור ירבד 'יפו ידכד
 "פב כ"ג W^ וניבר "נכו יבידכד ?3n "y" י"שרבו
 ייפו (1ז"פ ףד 'גנא י"כ ץבוקבו תורוכבל י"כ ה"מגר
 B^ הפי הלוע הזבו כ"ע בזכ לש םילשמ ידכד ילימ
 תלעות ובןיאש רבדו רקש 'מולכ ל"נה 'יסרפה הלמה

unnützיזוז שניא ידש אל ב"עס ו"ל תובותכ ןכו  
 ,'וכו ידכב אניד יב יחורטאו ב"ער ט"פ ק'ב ,ידכב
 : םשו .ה"נ pues ,אנידש אל ידכב יזוז up מ"ב
 אתרדא אל ידכב א'ער ב'כ םירדנ ,ידכ שואי
 תומכי ,ידכב העקפ אל . . 153 העקפ ,ט"כ םשו
 'ה mn .קופית ידכב היב אדינא ב"עס ט"ל
 הבסנ ידכ ןינעה ןכו .'וכו ודפס ידכב יכו .ב"עס
 ,אל לע םנחב ותנשמ חקל p" נ'שו :'ה ןישודיק
 וא ךורעה 'יפכ אוה אמלעב אפטיש רמולכ רבד

mwרמולכ ךורעב 'יאדכ וניתנשמ הריכזה הררג  
 ח"ו "53 תמאב n'3 היטקנ אמלעב moi בגא

nux)ידכ 'ע קחצי דחפב ןייע דועו ,(אנליוו סישב , 

 ןויכ יכ ריבפהל ל"נ איבהש ח'ר b^ ןינעב לבא
 entreissen ףמח שוריפ ₪4 ע"ל לע ירכ תלמב

 שרשו רקיע eee יבוע wb לע היבסינ תלמבו
 :ח"ו B^ יפל (הבסנו אבסנ ידכ ןורתפ הזו רבד
 רמולכ היבסינ qiop : בוט רתוי ילוא wo קוסיפ
 ןיסחויב לבא .ושרשי  ורקיע ונייה ורכז ךותח
 ןייע רחא ןונגיסב qun ןושל אבוה 160 םלשה
 הנבז תלמ יתהגה םשו xxxrr ליעל :א"חל אובמ
 ןושלמ ךוועב ורכז pan כ'או וכנז ל"צש ןיפחויב
 'יפב יתאצמ התעו — 33: רמולכ תורכז = רכז
 אדסח בר קירפו ל"הזב אגליוו סישב) ,'ה ה"רב ח"ר
 — [כ"ע 'תיירכח וגמ ורכז ךותח רמולכ היבינ קוספ

"T3 +ס"למ 5  Pjר'לב =  "D quidamשיא  

ono |אוהד ןאמו  irgend Jemand, ein Go- 

(wisser3 'ב מ"ב "yDימיש 'ר אמיתיאו אפפ ר"א  

 ; ב'ע .ד"מ אמוי דוע ןייעו ידכ הל ירמאו ישא רב

 .הלמשה 1033 (* ,ךועה ףוסב v^ jy (* .חספ ל כ we (* ,ריבו יבו יא ויו ייכב אוה ןכ )*

 זצק הפה ד

 .'א רכ yp nm ליצו ס"ט הדכ *

 ךורעה 'יגכ רבודב ל"צו ס"ט :'ו תוכרב רב ודכ *

 ,ש"מו ש"ע רבודב ךרעב

 דח רבד לכ 24 >> עילמ ל"נ) דודָּכ +
 -Seharfes, Spitzes, Eisen לזרב תשע דועו

stückוניבר איבה סומלוק ךרעב +םינפב ןייע דועו  
5mאתקיספב  m"רצ כ'רד יתקיספ) הערפ .חלשב  
Croןהייחש תחת שא לש תוידודכ ןינתונ ויהש  

 ̂ ר"פדב ה"כ ןהינרפצ תחת הנק לש תוימלוקו
semהאלהו 'זיפ 'פדמ לבא (ןהיחיש תחת םשו)  

 ישמא 'פדמ קיתעהל העט «'5 תוידודב "נה
memינה ןכו (שמא 'פדב "יאדכ תוידודב ל"צו ' 
wpןיאיבמ ונרמלי םשב ז"'סרת זמר םילהת  

 ,'וכו רואב ןתוא ןינבלמו לזוב לש תוידודב
 תיב תחת שא לש תוירודכ m^ ל"נה אתקיספבו
 לש תוירודכ rb wem םילהת ט"ושבו םהיחיש
 ב'ל תישארבל ן"במרב ה"כו ןינתונו ןינבלמו לזרב
 b^ ונינפל לבא ז"ע פ"ס לע ותנוכו ריב םשב ו"כ
 יתעבשה 'פ ש"השב 'יא לבא רמאמה שאר DN יכ
 שאב ןתוא ןינבלמו לזרב לש תוירודכ ןיאיבמ ויה

^Yךורעה שריפ 082 'א דדב ךרעב יכ עדו  

 דידב ומש ןליאה תוביבס ןירפוח ובש לזרבה ותוא
fnיפ תוידידב ילוא ' pupךשמהה לבא םודוק  

 לבא תוירודכ אתקיספב םש יתהגה ןכל ולבוס אל
psט"ק י"כב תמאבו ע"ייע רודכ לש ץובק הז  

 ע'למ wy ןוכנ ילואו תוירודק סרוג סומלוק ךרעב
 ר"פדה i^ םאו .תוקזחו תולודג תוכיתח 5
 תוכיתח ל"נה ע"לב p^ תּויָרּוָּכ זא רקיע איציניוו
 הלמה תא בותכל יוארהמו דח 333 לכו לזוב
 ידודיִּכ מ"ל oy ותוושהל הצור היה ילואו תוידודח
 םיריס ב"נ םש םילהת טוקליבו ,(א'י D בוי שא
 po ^b S55  ע"לב יכ רקיע ף"כב an^ זא לבא

 by psy םיריס לש חמצ

 בוט רתוי וא 372 (T ןייע בידכ ןמ .,רוצק 0 יִדְּכ
 ןייע Tm Lüge בזכ b^ )$$ ,\5  פ"למ

 Cn n9 םילגרלו 'מגב ה"רד ק'פב (םינפב
 היבוקא יא היל [ssp] אנמיז חפפ

soos] Caspהיל יתדיא הינוקא  
 אפטיש שוריפ .אכסנ ידכ Ü חפפ אדסח בר רמא
 ארסח 33 קיופו בותכ ח"ו 'יפב ,אוה אמלעב
 Ü אתיירבה וזמ ורכז ךותח רמולכ .היבסינ קוסיפ
 ms השלמה  (v» Du 'מגב תואיצמ ולא יפב

GY*אכסינ ידכ ןינמיס היל אכירטצא ןיעבות אנת  

 היברקא ג"ונב ('
ams (*אריליר . ') י"כב חיכ Y»לייא גיונב (* .יבב 333 )^ .אקטיפ ע"פרבו ריב "53( יתסונב חיכו יבו יא  An 
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 כירד יקיספ) הרעוס הינעד אתקיספב (דואמ םודא
mopירינ היעשי) ךיתושמש דכדכ יתמשו ("לק  

 רמא יול 'ר («pu ןידכ cos (' אבא יבר 0"
 ,('היידכדכ ינבא רמא יול ןב עשוהי 'ר C ןוניידכדכ
 אנידוכדכ ימלשורי 'גרת )^ ,חיכ moe) yep ךפנ
 :"יגה ונינפל 'ב sns" ה"יחא|* ,אנירפסו
 וניבר איבה ןוניריפס ךרעבו אנירופמסו אנדכדכ
 י"רתב ןוניריפס ה"כו web ךפנ ימלשורי  םוגרת
 ה"כו ןידוכדכ םגרותמ םולהי םוקמב ow קר 'א
 ק"דר שנריפב לבא .א"י nb תומש 'א י"רתב
 םוגרתה 'יג איבה דכדכ שרש םישרשבו היעשיל
 יכ עדו :אנירפסו אנידכדכ :ךורעב ומכ ימלשוריה
 ש"ר היגהל הצר 'תקיספבו 'גרתב וניבר 'יג םוקמב
 11232 ,אנידכרכ )5'0 תוא םש 'תקיספב) רעבאב
 ,II 405 ל"תמעב יוועל mn mun" ןכו אניידכרוכ
 ןויצב ךורעה aM$-ms 2 איבה ןורחאה הזו

 קד אל לבא ןודכרכ mm mb פ'ס הבר תומשמ
 וניבר לש וטעמ אצי אל םלועמ ןויצה הז יכ בטיה
 ר"מש שרדמ רדסנ היה אל דוע וימיב רשא ןתנ
 איבהו ןודכרכ ךרעב ןכ ףיסוה איפסומ ברה לבא
 ב"ר יכ ym .ןודכרכ mmm ןוטניקי יול ל"הזב םש
 ןייעו pru . . ןיתינקייד ג"ונב יכ היגה םהיתשב
 ביח) ןונידרב 'עבו wm ןיתניקייד ןיטניקיד ךרע
 ,אנידכרכ ,ןודכרכ הינהל ונכרצוה אל תמאבו "פק
 37232 b"^ הלמ by ןתוושהל ידכ אניידכרוכ
 0:00 7 'מורו י"לבו 837212

carchedonius, chalcedoniusודלונ תומשה ולא 75  

 ^ 9358 ;25 םע nns איהש O5 ע'למ
 טואיניזיג «qp S י'ע דכדכ 'יפ שירק ן' 'דוהי

mne .660 ornםדמדא אוה תויברעה תולמה  
 תנוכ ד"עפלו ,וגפטועס₪ג םדואה תילכתב עבצ 'יפ
 ליוע .םחל ,דעב ךרע ןייעו ע"ל ערי בטיהש יול 'ר

mםיכוע  (emsע"ל אוה דכדכ יכ ראבל  
 תלמ וב 'ראותמו םדמדא עבצמ רמולכ ןוניירכרכ
 יכ mw אב יול ןב עשוהי 'רו. ךיתושמש
 תקייודמ ןכל המצע ןבא וז תיברע הלמב 'ראותמ
 SU אתקיספב ל"צכו היידכדכ י נ ב א וניבר "יג
 רדסמה יכ יולד רמאמ טימשה nis אתקיססנו
 טימשהו תחא רחבו ןה תואחסונ יתש יכ בשח
 ,םש רעבאב םכחה ש"מב ןייע mb תצקו תרחאה
 ןידכו ןידכ [אנהכ רב] אבא 'רד רמאמ b^ ןינעבו

 ןילוח = .'ב vn .'צ «mb :'ב הליגמ ina 'וחנמ
 שוריפ םלוכבו א"עס n | תוירוה .ח'יק .א'פ .ג"ע
 רמאמה לעב םש ט"שה איבהש ns ידכ הל ירמאו
 רמולכ ידכ הל ירמאו םייס רמאמה ילעב הזיא וא
 תרכזה ילב םתסבו אוה רחא שיאש םירמוא שי
 י"ב ח'ר "יפב יתאצמ ןכו הכלהה הגשנ םכחה םש
 ב"לק ףד אקילייגנא י"כ «ymp םש  תוירוהל
 ש"מו ,'רבס םכח אלב, :ידכ הל ירמאו (ב'עס
 םכח םש וניא ידכ הל ירמאו, (CU םלשה ןיסחוי
 pw תריכז אלב הכלהה וז הבישיב רמאנש ל"רו
 למ א 'םנחב ל"ר הבס ניר כמ כ ספה
 תוכייש ול ps ompn Twy ןייע הבסנ ידכ ןמ 'יפ יכ
 פ"למ רזננ ןורחאה הז יכ ידכ הל ירמאו רובדל

bn 5םש :ידכ י'שו םשב ש"מ  n»nאל  
 לע ש"מו ף"כ תוא שירב ה'דס כ'ג ןייעו יתאצמ

 .ש"ב
 72 ךרע ןייע als wie, als wenn רשאכ b^ יִדָּכ *

 י'א ידעו יב

 מ"למו וכרע ןייע cy ןמו ןוימדה 3 ןמ בכרוה) ^13
 so viel als genug = ךרצנה רועש יפכ "יפו

(enügend73 ןיטיג) תוטועפה 'מגב ןיקזינה 'פב ( 

 pibe ןושל ב'א) -- ,וייח ידכ םושמ «pnm ר'א
 רקיעה הז ןיאו n oe) םירבי) ורוסחמ יד הז

ymה"יחא]*  o3מ"למ ןוימדה 'כ רושקב  
 ןייע .ף'כו ת"יבב Tw םגו 822 ל'זרדב ןכו אוה
 ךרע לש יידכ סג ןינעה הזמו ,יד ךרעב תואמגודה
 יידכ b" לבא ןכ ריעהל ב'רל ול היהו ז"חא אבה

 — [והעטה

genügend, werth, םדוקה ךרעמ N73» =( am 

(würdigזימ תומבי) עלוחה 'פב רזחמה 'מכב  
 ותוא ןילבקמ o5) יניאו ינא עדוי רמא DN (א'עפ

TD.השא לכ רמוא רזעלא 'ר 033 הדנב ק"פבו  
C5 omo)ךומסל 6 רזעלא 'ר אוה (?יידכ .רמא  

voyשוריפ 'ינוי ןושלב ב"א) -- .קחדה תעשב  
 י"ל לע ב"ר תנוכ ד"עפל mns ,(יואר

gebübrend 6%תלחתב ש"מכ ןוכנהו  qun 
waיד ךרעב תואמגודה יתיברה דועו .םדוקה  

 — [ח"פ םשו ג"פס 'טוס 'תפסות יידכ my ןייעו ש'ע

 -Kar דואָמ .המודָא קבוט ,ןכא אוהו מ'למ) דכְדַּכ
funkel jשוריפ $$ = ה 32344 ע"למ  

ics )'יר גייוכב (5 .ירכ 3733 )? ,יארכ  n'» )* my oxיפסותב  m'y x3רב אבא יר יתקיספב גיונבו ,דח הייד  

 י"כב זוכנל הייכ )5 b" רומזמ (basi .ה"ע 3/23 J'y לבא טילש זמר היעשי טוקליו ביילפ יתבר יתקיספב הייכו אנהב

 "pa דכדכ תובית יתשב ליסאבו 'זיפ ר"פרב לבא ןיניידכדכ םשו טוקליב הייכו ישמאו איציניוו 'פדו Ya ביה דייל ויו

 ל"ביר «na 'קיספבו הידוכדכ טוקליבו אייכדוכ ינבא-כירד אתקיספב (*  .ייל יתבר אתקיספבו ןוניירכדכ כ"רד .אתקיספבו

 .אנדכדכ ינבא רמא

fiu E EE E c 



199 

 יבנע 5/33 1533 ןכו םירכד םיבנע ריזנד תומוקמ
 ךורעה ^35 אסריגה ונינפל מ"בב nw לבא םירכד
 .ועילתהש םיבנע םודכד יבנע י"שריפו י"שרב ה"כו
 ל"נה מ"כב 'פסותה ^3 אבוה םרכ 'ע ע"בשפהבו
 אוהש ^b םא ףא אוה ס'טו n^23 Dr יבנע

^e (P y?ילכו תעלות  pepב'ירנה .ירבדב ל"צ  
 ש"ארהב כ'ג 'יאדכ םורכד יבנע תופסותה b^ לע

Treפ"ל אוהו תירקיע ש"ירו ף"כב אסריגה  
 מ"ב ף"ירבו תעלות ושוריפו ךרעה תלחתב המושרה
 .םש . י"שרל סחוימה "יפב ה'כו םורקד יבנעב "גה
 שוריפו םורקד םיבנע 'יגה יתאצמ מ'בל מ'טשבו
 דע ןהמ ןיי תושעל קיספה אלש רמולכ ל"הזב
 D^ מ"ח "33 סירקד םיבנע ג'הכו כ'ע וצימחהש
 ועילתהש םיכנע י"שריפו ל'זו י"ב ןרמ בתכו ג"כש
 תפרינכ םורקד יבנע ל"צש רבדה רורב כ'או כ"ע

 םודכ — 12512

 דועו הלעמלש םירכ .םורכ cy nns איהו ף"ירה |
 םיבנע םש רוטב ה"כו) ךמפב 'יגה םייקל ידכ ל"י
 רזגנו תעלות ,נש25 029 ע"ל אוה יכ (וסירקהו
 stechen, beissen ךשנו רקד שוריפ ?o2 לעפמ
 םנ יכ ^b הז יפל ילואו תעלותה תכישנמ רמאנו

o3םדכ ושוריפ ע"לב יכ הנוכנ איה םודכ וניבר  
eםיעלותה ותוא וכשנש 'מולכ וק ל ש ש"מ הזו . 

 TD ע"ייע TCR 35 ע"ייע אדכד ירמת ןינעבו
 ^  5n[הרכ —

 D" (ןיריכע) םיריכע = םיריכ = םידיכ =) םדכ

 םילכב ב"יפ תעבטב Pressbalken) ישבכ
 C םיריכ א"ס .ןיאמט הנכהו ןכהו םידיכה (ח"מ)
 יאמ (Gro ב"בב ןניסרגדכ ("* ןיריכע ןנישרפמו
 שבכ 'עב ה"יחא]* ̂ C ישבכ C ןיריכע
 ym 'יפבו ש"ע תואסריגה יפולחב רתוי יתכראה
 ד"אל בורקו ןודיכ ר'או ןיריכהו 'יגה 'ח דצ ט"דסב
 p" שרופמש הממ לבא םידיכה וניבר 'ינ אוה
 (ןיריכ) םיריכ "יג יכ רורב הארנ (ןיריכע) םיריכע

sep. 

 לנא m ע"למ ילוא רז וניבר ^5 יפל) םודכ
 ןזרגו םודרק שוריפ )52? ע"למ אוה ד"עפל

(Axt, 1186%0, Karstפבו )172( םילכב )* 3^ 'פב ' 
 )!* םינולקשאה םימודכה 072 ר'פ) py לובטד ןורחא
 ותואכ לזרב לש וא תשחנ לש ריז b^ ,ורבשנש

 טצק

 bi" שרופמ ןכו רח ה"ר Uy ב"ב 'ופסות ןייע
 ןידכו pus ה"בקה-ןחל רמא ל'זו ב'בל י'כ ה"מגר
 הפשיו םהושמ הנידכדכ רמולכ דכדכ ירקיא יכהל
 'למ הנושאר החנהב דכדכ תארוה ןינעבו — כ'ע
 א"כח מ'ד ע"מב ש"מ | ןייע quadháta "רטקב

586[ — 

 27525 'א 'שורי 'גרתב i373] ל"צ] 41313 *
 Taurus Drmb רהב םוקמ םש 'ח ,ר'ל | =

 ,99252= ע"לב אוהו Amanus (פונמוא] םינמוא
 זוחמ sm א. ₪00 י"לב 0 ג

 ל"תמעל רשיילפ לש תופסוה ןייע 00% לש
 הז pei רעיוביינל איפארגאיגבו 449 ב"ח יוועלל

 .םוקמה

 ע'ייע ס'מ :ח"מד ד"פ םילקש 'שוריב אְדָּבְדַּכ *
 ,רכרכ

 9095 י"למ (w^ [תואיִּבְרּב ל'צ] תואיְִּדַּכ *
(Pfahl, Pallisadeפ םיטפוש ירפס ' 

 התא השע 02/2292( ריעה לע רוצמ nos ד"ר
uesןוקת  mesi»ןיקית 'יגו תואיכרכו ןיקית ל"צ  

^wםשו טוקליב כ'ג  meamןייע  ma qu 
 ל"צו] quip ירפסב man םהרבא ערזהו .ש"מו
 י"ל םע הפי הלוע הזו .תואייכרכ [9אמ = ןיקית

 ,םוקרכ ךרעו 'א םוכרכ qw ןייעו 5^

 vermis ר"לב 71 פ"למ pma ל"צ ,םּודְּכ =) םדכ
^b Wurmוניברו תעלות  ^bג'רב (א"עב  

 לכ ףא (ב'עס 15 ריזנב ןירופא ןיניִמ השלש 'פד
 יבנע ייותיאל sons בר רמא והמ ירפ תלוספה
 יבניע רייש אהו 6:ח"ל (cU קרפה עצמאבו .םודכד
 [וריבחמ] הדש לבקמה 'מגב לבקמה 'פבו .(' םודכד
 ישא 23 הדומ (ביעס ויק gms) (Du הרשעב
 שוריפ .הירמועב (* תקלש C הדשו םודכד יבניעב

cuxעדו היחא]* = .הריצב םדוק ןפגב וקלש  
 םיבנע י"שריפו ןירכד יבניע uan :ד"ל ריזנב יכ
 ןוילגב 'יא לבא ונינפל ^5 imb ףדבו ,ועילתהש
 רשא vnb מ"טשמ חכומ ןכו ארכד יבניע .א"נ
 םירפס שי ל"הזב לאירזע 'ו םשב אבוה םש
 אהד היל ןניפרג אלו 'רכד יבנע רייש אהו יסרגד
 'פסותה לבא y wi'« םישביו םיחל םיבנע ללכב

ponינשב לאומש וניבר םשב 102 ינה ה"ד :ח'נ  

jy (!םינפב ךומסב שיימ . ?) החקלש 3/433 )* .הדשבו 31433« ינה'הייר : חינ ןילוח יופסותב היכו (* .רוכ ג"ונבו ףיירב היכו. 

v33 m» )*יב ,'א ויו  bm i'nיחכונ ךרעב ר"פדבו שבכ ךרעב אבוה ימלשוריבו רכע ךרעב םיריכה היכו ישמא  

 היכו יב 1( י"כב ^)m3 .יא שבכ ךרע ןייעו םיריכ ל'צו םיריכ איציניוו 'פדבו םידוכ ר''ב :i33" םירכ b" 'פדבו םירכ

 TY איציניוו 'פדבו ךומסכ היכו ישמא יפדב היכו ב'ה י"כ ייגכ םיריכע ליצו ר"פרב היכו םירוכע יא ו"ו ייכבו רכע 'עב

DEאיציניוו יפרבו ןירוכע ר*פדבו םיריכע  mb)2523 אוה ןכ (' .ןיריבע  Yרוע ןייעו םידיבע יבו יא  Tyיא שבכ . 

 .ב"* יפב סיטב איציניוו 'פרבו ,ןולקשאו לוקנא ךרעמ חכומ ןכו יאו ריפדו בייהו Yà י"כב qunas *( mo ר"פרב )*

oum jy ("9ר"פרכו ,ןולקשא ךרעב  camלוקנא ךרע ןייעו ג"הר ייפב ה"כו םימורכה . 



 D'b3 םשו יתאנשו יפ ר"להקב ל'צכו ומצע ינפב
 ,ןדוכמ רבע ל"צו ומצע ינפב iy" ןרוכמ ואשעו
 = .לומעל ךירצש רמולכ היחכ ומכ mmn שפנל שרדו

 — [היחכ ומצעל

 Spiess) ןטק חמור שוריפ מ"למ «piv =) ןודְּכ
 € [נ"י 'פ תוכתמ ילכב ל"צ] b^ תעבטב) =
 ןוירישהו םייפגמהו C ןוקינהו ןודיכה (חימ) םילכב
 .תשחנ (pvo € m wt ביתכרכ b^ ןיאמט
 «bi ב"ער ז"יר א'פ טופ 'וריב ה"נכו ה"יחא]*
 לאומש 'ךדמבו ט"פ ר'דמב ה'כו ןודיככ ל'צו ןודיכב
 רמית (ps ז"כ פ"ס םשו pTO רומית ןיא ג'יפ
 חמורכ היה םולשבא לש ושאר רעש רמולכ ןוריככ
 +- [ל"נה תומוקמב םישוריפה ןייעו קרו חובג רמולכ

 oo דיכ ללוכ pw לע םוקמ ow ןוריִּב =) ןודְּ
avתוללקו תוכרב 'מגב ןירמאנ ולא 'פב 02  

unb)ןודיכ ןרוג דע ואוביו 6:ה'ל  n)א ' a"יט ) 
 pn» vs CO יו ביש) n53 ביתכו pm ביתכ
 תמשכ ?n ןושל א"יו ןיד ןושל ןודיכ הלחתב

wyהלחתב א'פ .ןוכנ ומוקמל אבשכ ףוסבלו  
 ןייעוה"יחא]* = .ןוכנ ףופבלו ןודיכ םהמ םלענשכ

^bא"י ייפכו .םש בישל ק"דר  ^wימוסב י"שרב  
  mm.[ובלח 'רב םחנמ 'ר םשב ש"מ ןייע —

 ןמ וא 'j תפסוהבו ךשאכ b^ ודכ ןמ בכרוה) ןּודּכ
 mune) .ר"לב 25 ם"לב) voy vy דּכ

 התעו .התע ימלשורי own (un, jeizt התע 'יפ
 םש) יאובכ התעו €^ 3^ «mew ךתשא הנה
 םוקמב ג"ונב ה"יחא]* .ןודכ an C8 ,הימ
 דע י"ותב 'גרותמ דועו .ןעכ :'א י'רתב ןורחא
 םש 'ב י'רת ןייעו ןודכ דע ('ה יב'ל תישארב) התע
 € גיי םש) זא 'ורי 'גרת ןכו 'א תהב ךרעב ה'כ ,יב
 ^n; ,יד תומש ;יו ,גימ ;ב"כ ^n) םש) y" 'נרת ןכו

 ,יז םש) הכ דע (ג'ל n רבדמב) ^yy O .יב ,יט

 'נ םילהת 'גרתב ןייע דועו €^ פש) םרמ ;(ז"מ
 ןכו .'ח ,ו"מ .בויא םוגרת ;האלהו 'ב ,ח'יק ;ב"כ
 ב"ד א'פ תוכרב ימלשורי) ןודכ דע 'ורי רומלתב

Uyםש  Yoג"ע ה"ד ; DUו'ד ג'פ : ID DU 
 "Yn "RD 'ורי :ח"נד 53'2 nbn ימלשורי .א"יד
 ינש 'שעמ .ב"סד ב"פ הלרע ימלשורי ,ג"ער ה"כד
 (דייעס א"נד איפ הכוס ימלשורי) ןודכ יאמ ?cna ד"פ

i» wnימלשורי)  ves mannד"מר . G'yoןודכ יימ  

 ןודכו ,6: n^ ve האיפ mm :ו"ד ג"פ miu ימלשורי)

 ןמ (ב'עס כיד mb c) WW 6:ו" הטופס ימלשורי

00 n7» — םודכ 4 

 תוילקנוא ןיעבוק ובו ןוראה ינפל תורנה וב ןילותש
 ןיאלמ שרח ילכ ץיקה תומיב ןהב ןילותו
 ונשריפ רככו ותרוצ וזו ררקתהל ידכ םימ

yaע לעו תנוכ ה"יחא]* ,ילקנא ' 

 א"עב תצק "פה oen Op א"חב ע'ייע לוקנא
 םשב ש"רה 'יפב אבוהו xm לש :b^ בורקו
 יפלו ,יחכונה 'עמ וניבר b^ םש אבוה דועו םהינש
 ב'ה 'א ^ov י"כב ה"כו ל"נה רויצה םיכסמ הז ושוריפ

sר"פדבו  smsותרוצ והזו, " 

nbusד"ל י"כבו אתיל הרוצה  PT 
^sוזכ הרוצה : d 
 E םירפסה רצואכ ןודנול י"כבו
 הרוצה 'יא (םואיזומ שיטירב)
 | ' :תאזה

 'ב ומ. די בתכב לבא
 :תאז הנומתב הרוצה זיראפו

 ןוימד שי הלאה תורוצה לכב
 pm ונייה תולקנוא וב רשא ריזל
 ב"ער לש תודע יפלו םיפופכ
 לכא ם"במרה םג ןכ שריפ mb" םילכל
 ילואו ריז תלמ אתיל םילכל ם"במריפב ונינפל
 ל"צ ם'במר םוקמבו ב"ער ברה ןכ בתכ ^w תטיהרב
 יילכב ט"יות לעב הז לע ריעה אלש שודיחו ךורע
 הלמה תארוה יכ רמוא יתייה וניבר b^ אלולו .םש
 הדצב היארהו ל"נה ע"למ םודרקו ןזרג אוה םודכ
 — [ןולקשאו לוקנא ע"ייע ילקנואהו םינולקשאה[ו]

 ,ש"מו תמרכ ךרע ןייע תמדב *

 ,anbinden לועב םתרו רסא b j72^ ם'למ) 072
ans Joch spannenרבעשמ הליאשהבו  

dienstbar machenע"לב ןכו  (quתאז ר"קיוב  

manחפשו : אמט ורוס הכיא תליגמבו )"5 5"(  
 תוחפש ןאשע ?^O 3 היעשי) ןויצ תונב pup" 'ה
 שירב .ןדבעשמ ןהמא תונדוכמ והמ C תונדוכמ
 C םייחירב ויבאל ונדוכ (ג''עס ves א'פ) ישורי האיפ

vmונדוכ םשו ה"יחא]* .'וכו דציכ ןדע ןג  

 ונדוכ :א'פד א"פ ןישודיק uma ה"כו םייחירל
 אוה ןיקזישכל .א"לד e םיחספ 'וריבו םיחירב
 דובעשל לאשוהו ,םיקיזב ורסוא b^ :םייחירב ונדוכ
 ןושלמ חפש ומכ +ךורעב ליעל) חפשו שרד ןכל
 ,יב תישארב) mp שפנל שרד ד"י פ"ס ר"בבו החפש
 ל"צו ןרוכמ םיסופד תצקבו ררוחמ דבע ואשע €(
 רבעושמ orn םשב DU 'יפו .כ"מה 735 ןרוכמ
 ןרוכמ דבע ואשע לישכה 'פ ר"כיאב (n5 .ומצעל

T?» ןתט ע"ייע. ?( ןייעו םייפגמ ךרעב ה"כו comb תוינדוכמ רייכיאב.  *) ד"כפ יתבר יתקיספבו םיחירב ונדוכ גייונב (t 

 נקן.  +( ל"צ רייעפלו ןיניגהו טרופריא י"כבו םינוגהו ןודיכה גיפר מ"ב םילכ אתפסותבו ןויקנהו 8 טידסל ג"הר 'יפב

Speer, 1/8026 6006 ינוי ןושל mm ןוגינהו 
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 רודככ יושע (גורתא) ירה ,ט"מד א'פ תורשעמ
 יושע אוה ירה ר'ע ג'נד ג'פ הכוס ימלשוריב ןכו
 תחת ומצע תא שפותש רודככ .א"מ r'y .רודככ
 רודככ ה'ד 'ופסות ש"ע רודככ ולוכ םלועה לכ
 הלע ןודקומ סוודנפכלאש ימלשוריה ואיבהש
 ,'וכו .רודככ .ולוכ םלועה לכ הארש דע הלעמל
 ךכ Brea םשו ג"ע ב"מד ג"פ ry ימלשוריל ונויכו
 עודיו נ"יפ ר"דמב ה"כו הידיב ארודכב היל ןירייצ
 = Tóyz bbs ןירייצמ ויה םיימורו םיינויה םג יכ

Fortunaר'דמב .רודכ לע דמוע דג לילא אוה  
 ,ריל דימ קרזנה רודככ יושע אוהש םלועה : םש
 רודכ (w^ 3^ mp) תונברדכ שרד ו'טפ םשו
 ןאכל וב ןיקרזמ תונב לש רודכה המ תונב לש
 ר'דמבו .ו"ט b^ ךתולעהב 'וחנתב ה"כו ,'וכו ןאכלו
 00800% י"לב) הריפס אדהכ תונב לש רודכ ד'יפ

qGpielballתוקרוזו תוטקלמ ןהש  תוקונית לש  
 תצק יונשב ג'פ יתבר 'תקיספב הכו ןאכלו ןאכל

bn nepos nw p»ימלשוריב ה'כו תוטלקמ  
 המ תונבה ps הזה רודכ m3 "b ןירדהנס
 דחא דיב חונל הפוסו דיל רימ תטלקמ הזה רודכה
 ,'וכו עשוהיל הרסמו יניסמ הרות bsp השמ ךכ
 הז רודכ המ van םימכח ירבד 'פ הבר תלהקבו
 «A השמ ךכ תלפונ הניאו םידיב הב ןיעלקמ
 הז רודכ המ תונב לש רודכ תונברדכ לעפה םשו
 .ט"סר ר"פ תינעת ימלשורי .'וכו דיל רימ רדכתמ
 ןיקחשמ vow א"י . . ברח המל . , ןועמש רוט
 רודכב ןיקחשמה יא" י"פ  תבש אתפסות ,רודכב
 pw ר"להקבו .הנטק :רודכ 0? ט"פר םשו ,'וכו

pupaןייע דועו לזרב לש תורודכ  Tדודכ  
 וא DN יכ םשה הזמ ונניא לבא חוירודכ נ"שו
 DU ןייע ם'ט וא םש המושרה יבוע ןושלמ
 ךאיהו רבדמב שיר אמוחנתב :תּורּודַכ jb הדיחיהו

win nmmהיושע  po»וא תרווכ ןימכ עלס  
nmm n3תלגלגתמ  nep nw»תועפמב  — 

pomןילוח 'תפסות .ר'ס  nm» veע"ייע ס"ט  
 — ['א דכ

 pw לע יטופ םש ('ג רּודָּכ ומכ (יא ) רודיִּכ +
 רעוכמו אמט שוריפ 225 יברע ללוכה

(unrein, schmutzigרודיכה ב"פ ב"ב םילכ 'תפסות  

 קרפ אמוי — ךועה שירכ רודכ Tw ןייעו ןמיאהו
 המ ל"א :םש השעמ לש רופיסב Xy ןמיס 'ג

qwיאנש אוה עשר םדא מ"ש רמא רודיכ ל"א  
 הנשנ p» nen תוכופהת רוד יכ €« 25 םירבד)

 (mao ןאכר ע"פרשבו ,ידכ ךרעב היכו ריפרב ןוכנל m3 )5 .יל יד גייונבו 0093 קר אוה ןכ ('

 .אערפ ג"ונבו םיש ייכב הייכו )^

26 
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 ודכ דע ןכו ,ודכ ןמ ד"מפ םשו .ב"כ פ'ר ר"ב ןודכד
 ,'ג רתסא 'גרת ;'ה 'ב תישארב 'א ימלשורי 'גרת
 סלוכבו 'ב חת ךרע jy man ודכ :א"'כ םירדנ ,'א

jonןודכ דע ,ןודכ ןמ ןודכ תחת טמשנ ] — 

"ap שלב ןכו ירוס ישלב' ym» qma  q12 
Maulesel דרפ שוריפ דנעצאפבו O2 

 ודופ לע שיא 1 אשמל דמוע סוס פ"לבו
 לע .היתנדוכ לע )33: םוגרת (טיכ ^ao ביש)

 א תנדוכ לע G5) יא (a5 יל רשא הדרפה
 תורוכבד ^p'e3 n ימ C אתנדוכו C) יליד
 תא רכומה 'פד ג"סב ,(:'ח תורוכב) אמט גד 'מגב

 6 ערפ יאמב הרקע C אינדוכ (.א'צ 23( הניפסה
bהייחא]*  mu»אתופכב :י'ק תבשב  

 אתנדוכד וניכר סרג D' ףכ ךרעבו ארויח אנדוכד
 הזיא ה"כו אָּתְנַדּוּפ ם"לב ןכו הבקנ ןושל איהו
 pon אָתיִיְנדּוכ ץובקהו ש"ע sn תורוכבב םימעפ
 ה'ד m'y םש תופסות :ןייע דועו .ז'צ מ'ב :'ז
 י"רתב אתיינרוב םוקמב אתיינדוכ ל"צכו אתלימ
 םוגרת ןווְנדּוכ ץובקה דועו ,ד"כ ,ו"ל תישארב 'א
 m "ann ums" רכזלו ;ז"י ,'ה ב"מ ;ה"כ ," א"מ

 — Yo] .,ד'* יירכז "גדת :אינדוכ 79 2089

 םוגרת kleiner Krug) ןטק ךפ ס"לב) אָנְדַּכ *
 אילמר אבהדר אנדכ 'ב ,'א ינש רתסא

 .אחשמ

 לאשוהו Ballen לוגע רבדל ראות םש מ"למ) 5313
 ppm בובסב איהש המחלמה תכרעמל

(Phalanx, kreisfórmige Boelagerungד 'פד ג"סב ' 

 יילכב 5'3 'פב ,םומאהו רודכה .Cnr ןירדהנס) תותימ
 (VP תואוקמב ןורחא 'פכו (QUD ח"כ יפבו ,(א"מ)

 היעשי) ץרא לא רודכ ומכ לוגע רודכ b^ ,(נימ
 (ר'כ e" .בויא) רודיכל דיתע ךלמכ ןכו ,(ח" ,ביכ
 ול ביבס ליחהו הנחמה ךותב דמועה ךלמכ שוריפ
 לגעמב [ככש] (בשוי) לואשו ('ה v2 א"ש) "יתכדכ
 שוריפ ןייעו .Dons .ויתוביבס םינוח םעהו
 US שרש ק"דוב ל"נה 'יפל בורק ל"נה םיקוספ
 pns 'פמו םילכב ג"כפמ ןירדהנסמ םינויצ יכ עדו
 רודכה םלוכ וריכזה יכ םדירפהל ps תואוקמד
 'פבו וניבר ש"מב לבא mes ךרע ןייעו םומאהו

n'5ןויצ רחא .קיתעהל שי א"מ ח'כ םילכב 55  
 םש אתיאש רודכ לע ןויכו תואוקמד ןורחא 'פד
 הנבל ,'וכו האורה ג"כפ ר'קיוב ה'נכו .םימעפ עברא
 התפוקתב 'יא ב"כקתת זמר בויא טוקליבו הרודכב

qnלוגעב ו םהינש  Kroislautימלשורי --  

 .שנא גיונב )!

 .אנדוכ 27233 )4
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 ..היתביוקב שניאיוגיא אלדינהא
 ןירדהנפ) יתמיא mmm ר"א 'מגב ןירדהנסד C ג"פבו

vaבקעי רב אחא ברל אתולג שיר ל"א (א'עס  C 
 וכי ,b^ 6" הייהכל ליטק יאדו יא (" ןייע קופ
 ותוא ןיפנוק םינואנה בור ושריפ ןכו ונוממב ותוא
 ושריפ םינואנה תצקמו וחור תאו וחכ תא ןילטונו
 (א גיב תישארב) bs" םישרפמ wr yy תא וכי
 רע הז שוריפ ה"יחא]* .תוארמ ויניע ןיהכתו

b"םש קר ל"נה "5 ח'ר 'יפמ קתעוה  ma ^w 
 ותוא וכי רמולכ הויהכיל ליטק יאדו יא : רדסה
 הושריפ ךכ ה א כה ן ו ש ל מ הויהכיל ,ונוממב
 בורו ויניע תא הכי הויהכיל רמאד םינואגה תצקמ
 וחכ תא ןילטונו ותוא ןיסנוק ורמא םינואגה ימכח
 בור דובכ ינפמ wn ךפה wm כ"ע mm תאו
 וא הייָהכל b^ יכ ר"עפל ןוכנ ה'כו םינואגה ימכח

 "5 AS יוויצבו 8 — oS פ"למ הויהכיל <

 vermin- ("n תא OyDD  schwüchen וחכ ששת

demהרעהב) ל"נה א"ר שוריפבו  cהינייעל והנורקע  
 ^( היניעל אי 'מ ם מ ןירדהנסב י'כ ף"ירב וא
 'רדהנס י"שרב ויניע תא ורקני וא (.ויל דצ ןירדהנס

cvאלו אוה ןינעה יפל לכה  "epהלמה תרזנ  
 אתיאש המל בורק שי nw י"שר ירבד רתיב םגו
 ,ח"ר 'יפב אבוהש םינואגה b^ לע יוגב אוהש ךורעב
 'א הכ 'ע רחא איבהל וניברל ול היה ךרעה לכו
 'א הכ יכרע ןיבו יחכונה ךרע pi ךשמה ןיא יכ

Unתעדכ בשח וניבר לבא  b^ןושלמ ורקעש  
 םינואגה שוריפ י'פעו nns שרשמ ונייהו ןיהכתו
 1033 אלש ןכתת ל"נה 'יסרפה הלמה mie ל"נה
 ףוריצב m שרשו mw הלמ bus היניעל תלמ

^N py non oyףוסב ש"מ ןייע םימעפ הזיא דוע  
 < - [ז"חא אבה 'ע

  wie die Fenster) Di3T9mmaושורדו (היכ ימ יקזחי) :
 « mירוא ימוקד אתקיספב +(תזנולַח

 יקליו 'מ י"כ 'יג יפל ךומסב השעמב רובדה ותוא
 ןכל אמשב קייד n" מ'רו .ה"מקתת זמר וניזאה
 A5 יכ ריעהל שי (my רוד יכ ומכ רוריכ שרד
 ותוא איבהש המ הזו תוכופהתו המרמ יברע 'שלב

 .קוספה

(so, auf diese Art ןפואו הככ ^b (מ"למ n3 
  e'03א"י 120( הדוהי 'ר 'מגב ןילוגה ןה ולא

 םכח תללק והבא יבר רמא (איעס  "bwיאנת לע
 הכ לאומשל ל"א אקד ילעמ ןל אנמ האב איה

O^ 3 (א'ש prov הכו םיהלא ךל ne» 

m =( n3ףדרנו יִהְכ .אָחְכ ירוסו ר"אלבו מ"למ  
dunkel, שלחו םומע ןינע ^b הָהק .הָאַּכ Dy 

  (irübe seinםיעגנב א"י 'פב ( CUPןושארב ההכה
pu המ ףרושו וערוק ינשב mmn ריגסיו םבכי 

 dunkelfarbig, matt) ןושארה ןינעמ הָהָּכ =) הָּכ

 'ה 'מגב דיה לכ 'פבו א" םיעגנד 'ד פ"סב
 הב ויה 'מגב רידמה פ"סבו n^ n72 םיאמט םימד
 'פ בו CD  ריזנד נ"םבו ,6 ה"ע תובותכ) ןימומ

 אוממ jpt'ba3 םיקנחנה ןה ולא
 ן ב ל ר עי ש ל תמדוק תרהב es C Cre ןירדהנפ)
 תוהבל תמדוקןבל ועיש םא אמט
 ימוא עשוהי'ו אמט קפס םאורווהט

Cnn*3ההכ יאמ  wmרהמו החהיכ 6 ה בר  
 ומ א הדוהי בר רמ א אמיטו ההיכ אמלידו
 ואמ טל וא ורה ל ?cn oniep ארק
 .( הרהטב הלחת בותכה הב חתפו ליאוה
 תרהבל םדוק ןבל רעיש os שוריפ C) ההיק א"ס
 רמולכ רהיטו ההיכ שוריפ ןבל ורעשו ןקז היהש
 .(" הק 'עב א'פ ,רהיטו וירבדב קיזחה ןאממה םדאכ

n3 (לַעַּפב םדוקה 'עמ blendenםינפב ןייע דועו ) 
 'ד 'פבו 6ט'5 אמו9 ג"הכ ול אב 'פד 343

nuרדונה 'מגב  pue)הינייעל והנייהכ (.דיס  

 הייכו ליסאבו יציניוו ,יזיפ ריפדב ה"כ (5 .יוכו y" עוטק עיפדב לבא ביה ייכמ ץוח v3 לכב היכ (* .דיל ייכב קר היכ )1
 ריזנב 3733( הבר רמא הייר ^b. הדנ יופסות ןייע ןוכנ היכו cen םש הדנו תובותכב m םש ןירדהנסל "p י"כב
 הדוהי בר רמא an" םשו ריזנב ה"כו v3 לכב הייכ )^ .ךורע ייכבו ישמא סופד ךורעב «m אבר poumon) mm בר
 ya אלו ןירדהנס יפסותב היכו שיע ןשרדה השמ 'ר םשב תובותכ יישרב היכו (5 = .'וכו vy עוטק  ע'יפדבו 32 רמא
 ליצש הדנ יופסותב אתיאר m הגוה sen הדנל ןוילג ןייעו לינה תומוקמב 'סותב my ייא ההיק ייגו רמ א עשוהי יר
 אוהש ^n םשב יב הק ךרעב (* .תייר an" 'ופסות םשב יתאצמ םש תובותכל מ"טשב לבא יב הק ךרעמ חכומ ןכו הייר
 עחפדבו uw nbn" הרסח ביהו Y4 י"כבו .ר"ב ייכב ה"כ (* .םש טיטשב ןייעו ןשרדה מ"ר םשב תובותכב י"שריפל בורק

 אלד היב ינהא ןירדהנסבו אתבירקב שיניאל היב ירגימ אלד ינהאו הוקבשו היניעל והנילחכ ימויב inim רמאמה לכ רסח
 ףלא זמר יח הימחנ טוקליב ןכו היתבורקב שיניא ירגיא אלד ר"ב ייכ ייגל בורק אמויל ה"אבו אתוברקב שיניא ירגוא
 פ''א י"כב לבא 3sy לוחכ vy ויגיע ומים יישריפו והנילתכ can םלוכבו :'צ דצ םש סיד ןייע ןירדהנסל 'ק ייכב ןכו יע
 סיטב עייפרבו "mp Y'3, י"כב ןוכנל היכ )? :א"ק דצ אמוי סיד ןייע הינייעל והנורקע א"ר ייפבו וה ו י ה כ ייגה אמויב
 .עוטק ךורעב vx .םש סייד ןייע םייש י"כב היכו בקעי רב אחא ברל ל"צו בקעי רב א ב א ברל ג'ונבו )? ,ירמג ףוסבו
 ««'n הויהכיל :קר an" 'טשוק יפד ףיירבו היגיעל והויהכיל גיונב ('1 .הב ןייע קופ גיונבו סישב יקו יפ ייכב היכו (9

 .ט'יפ ny אקילייגנא ייכ ץבוקב ח'ר ייפב
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 pon2ve .'ח יה םשו ,להכ התנאו vo ,'ר לאינדב
 pons אלו . . ליהכ יא 'מ ,'ז ר'שהש 'גרתב ןכו

imתישארב 'א  voתליהכ ל"צ תליהב אלו'ז ] — 

; Diener, Priester oO (ע"לב ןכו מ"למ i35 
(das priesterliehe Dienen (Gm Ornat) ןּוהיִּכ 

 ןהכה וידגב סבכו (גימ אטוי) יפלקב ףרט 'פד 273
 םומ אלב, שוריפ ונוהיכב (*ןהכה ^CUo8 רבדמב)
 םידגבב הנוהכה סיסכטב ונוהיכב האמוט אלבו

qmeולא קרפד הנשמב שרופמ .'הדובעל ןינקותמ  
 םינהכה ןיכרבמשכ (א'ער חיל ףד ve v5 ןירמאנ
 ןהיפתכ דגנכ ןהיפכ ןיאשונ ןילובגב םעה תא
 ןהכמ ץוח ןהישאר יבג לע ןהיפכ ןואשונ שדקמבו
 ןירמאנ ולא 'פב םינהכ תכרבד 'מגב ,(*'וכו לודנ

nv)םינשל ןניטקנ ייבא רמא ח"ר ^53 (הומעה ףוס  
 רומא (גיכ ,'ו רבדמ) .רמאנש םינהכ ןזחה ארוק
 רמאד היתווכ אתכלה תילו אהת םהל הרימא םהל
 יור תוכרבב ללפתהל ןידמוע ןיא 'פב ימלשוריב
 EN רמא בק עי רב ןמחנ בר OU טיד e תוכרב
 םינהכ רמוא םינש ויה DW ןהכ רמוא דחא ןהכ
 וניאש םינהכ ארוק דחא ןהכל 'יפא אדסח 23 רמא
 ןזחה אהיש דבלבו אתכלה ןכו טבשל אלא ארוק
 חכומ ןכו ב'ה י'כב ה"כ ה"יחא]* ,לארשי
 "סר םיפכ תואישנ 'לה ז"ואמו ןולח ךרעמ תצק
 ^31 ע"פדב לבא ח'ר b^ רוצקכ אבוה םשו א"ית
 ןזחה ארוק םינשל ןניטקנ ייבא רמא ח'ר 'יפב וזכ

cumאלו םינשל םהל רומא רמאנש  unb 
 ןניטיקנ אדסח בר רמאד אה לבא היתווכ אתכלהו
 xb" םינהכ ארוק לארשי ןיאו םינהכ ארוק ןהכ
 ,היתווכ אתכלה תיל אהת םהל הרימא םהל רומא
 33. ןמחנ בו תוכובב ללפתהל ןידמוע ןיא 'פב
 םינש םא ןהכ רמוא דחא ןהכ םא רמא ק חצי
 ןהכל 'יפא אדסח בר רמא ימלשורי ,םינהכ ארוק

nsדבלבו וטבשל אלא ארוק וניאש םינהכ ארוק  
 ע"בשפהב ב"ירגה ריעה רבכו כ"ע לארשי ןזח אהיש
 min רחא ל"צו המוקממ הקתענ 'לשורי nbn יכ
 'וריב יכ עדו .תוכרבב ללפתהל ןידמוע ןיא 'פב
 ןזחה אהיש :Tox אדסח ר"א, רמאמה הז אתיא
 אבוה ןכו בקעי רב ןמחנ ברד רמאמ םדוק 'לארשי
 כו אכוה םשו םינשל ה'ד .,ח"ל הטוס 'פסותב
 ^33 לבא םיסופדב ךורעה 'ינכ קחצי רב ןמחנ
 — ל'גה ז"ואבו ל"נה תוכרב 'וריב 'יא ב'ה י"כה
 vp ןירדהנס הבר אנהכ ר"אלבו) לודג ןהכ ה"נכו

mim» "ןהּפ —  

 אלא jN2 ביתכ ןיא תונולח 6ה'מק רצ כיררספ)
 םינפבמ תונטק ויה תוהיכ Ce לאקוחי) תונולחהכ
 C םלועל הרוא איצוהל ידכ ץוחבמ תוביחרמו
 ןאכ ביתכ ןיא תונולחכ אתקיספב ג'ונב ה"יחא]*
 תונטיקמ ווה תומוטא ווה תוהכ תונולחהכ אלא
 לאקזחיב ק"דרה בתכו .ץוחכמ (mamme םינפכמ
 תונולח ההכ תונולחהכ שרדמ וב wn ל'זו םש
 ש"ר בתכ ןכו ןויכ «ne ,'וכו תוהכ תונולח רמולכ
 ש"עו vob ר'דמב כ"מ לעב ש"מכ אלו רעבאב

^bא"עב תצק איבה לאקזחי 'יפב י"שרו ו"זרהמ  
 — m" "יס ךתולעהב 'מוחנתב אוהו 'מוחנתה םשב
 שרדנש שורדה תודוא הלמה וז איבה וניבר הנהו
 לש «n ךועב האיבהל יוארהמ לבא וכרדכ הב
 לש וניבר 'יפ יפלו 'גו 'ב הכ ךוע יכ עדו ,הלעמ

pi b^לע ועבטה םלוכו םהל דחא ןינע 'ד הכ  
 ע'ייע א"מ ב"פ 'יעגנ ה'נכו — מ"למו ההכ שרש
 עירזת ארפסו ב'מ ב"פ םשו (היסש m" ןַמְרּנ

 ןיבו תירחשב םיעננה pes ןיא «ies Du 'שרפ
 תיארנ (ההכש ארפסב) ההכהש יפל ,'וכו םיברעה
 תיארנ הזעש cies ארפסב) יפל םירהצב אלו הזע
 אוהש עדוי היה ההכ איהש העשב א"לפ ר"ב ,ההכ

nvע"ייע וניבר ^3  GUD i00 pbשוריבו םשו ' 
 (םיהכ) ויהש העשב א"עס ז"כד א'פו םיחספ
 'תפסותב ההוכה -- .םוי אוהש ןיעדוי ונייה םיהיכ
 ףורצנו — 'ב חכ ע"ייע החוכה ל"צ ןיבוריעד ח'פ
 ההכמ : ליעפהב םשו ,ויניע והכ ה"ספ ר"ב :ןיע םע
 ב"עס א'מד ט"פר םירדנ 'שורי ינוניבו ,ויניע תא
 תא ללק ךלמיבא .ח"כ הליגמ םשהו ,אייהכ ינייע
 תוסכ e ,יכ תישארב רמאנש הערזב םייקתנו הרש
 םיניע nina אלא םיניע תוסכ ת"א םיניע
 i 'מ י"כב ה"כ 'וגו קחצי ןקז יכ יהיו ביתכו
 «Yu :ב"ע דצ nbus ס"ד לצא ה"ונטבו ה"אבו
 SUD תורוכב .'וכו ביתכו רסחו םיניע תייסכ אלא
 תורוכבל י"כ ה"מגר 'יפ 'וכו אתויהכ תמחמ לכ

yip»ףד 'ילייגנא י"כ  mpוניאד אתויהכ (א"ע  
 " - [םש י"שרב «v3 ללכ האור

quo jp.נ הכ ' 'nההכ האומ שוויפ  

(dunkle Farbeםיעגנ 'תפסות  nsרזח  

 ,רוהט ןויהכל

^o) 3. "Glישוכ 'שלב ה"כו מ'לב לוכי ומכ  
 לאינדב )0, 576 מ"צוא טשריפ ןייע

 ןכו ה"יחא]* = ,לוכי 'יפ C ליהכ ךתיאה וו'כ ,'ב)

 .ןהכה תלמ "5 ייסופרבו ךומסב ימגב היכו ס"ש יייכב חיכו (* .לֶהָכ ךיתיאה : בותכ ארקמב )* ,םלוסל ס"טב ו"ופרב ('

 שרקמבו ןהיפתכ דגנכ ןהידי תא םיאשונ םינהכ הנידמב גיונב (* .(אנליוו סישב) אמויב חיר bb" קתעוה ומצע שוריפהו

anyןהיתופתכ דגנכ אתיא ימלשוריבו ןהישאו  m^»ייסר םיפכ תואישנ ילה ז"ואב  "n 

20 * 
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 ,59 .יברע 'לב ןכו הפירש ןינע מ'למ «m =) וכ
 'פב brennen, ein- ausbrennen) יוכ ס"לבו

 דופשב ואוכ רעצ 6ג"פ 0 א"מ 'mb p לבוחה
 A הוכמהו ןיחשה «Cr םיעגנב ק"פבו .רמסמב וא

pyתופטונ ויתותפש ןיאו -- .רעבה  wbהניוכת  
m»ךרעב יתשריפ רבכ |(" יוביכ ןינע 65  JD 

 'פדב ,אסרינה יונש נ'שו 'א pb ע'ייע  ה"יחא]*
 םיסופדב לבא 'א וכ 'עב ןויצה הז ללכנ הפי 'שמא
 המל יתעדי wb ומצע ינפב ךרע אוה םינושאר
 urb p'3.:5 ק ב ה"נכו .לעפנב «m שרשמ אוה יכ
 TOUS ויווכ :ו"ד m'y ק"ב 'וריבו דופשב ואווכ
 'שוריבו היוכ אלד נ"ע ו"נד ה"פ ינש רשעמ 'ורי
 (3D 'א רמג yy היווכ אלד ג"ע א"סד ב"פ הציב
 :לעפנב .'וכו יווכ הנב su ו"טפ ר"קיו (איש

pomה'כו תויחלו תווכיל איה הלוכי ב'ער ב"מ  
 ר"קיו .הוכנש וא א"י ,'ח םילכ ,ג"פר pn 'פסותב
 ,תיוכנ איהו :ו"ד ג'פ nae ימלשורי ,תיוכנו ו"טפ
 הווכנ ח"כפ נ"רד תוכא .ז"עד ב'פר הגיגח 'לשורי
 יאו . . ןיוכנ םתא :ה"ד ב'פ תוכרב 'שורי ,רואב
 יא + . םיוכנ םתא :ז"ט תוכרב ילבבבו ןיוכנ םתא
 ןיחתורב m» Ty נ"ד Yo mn ^v 05( םתא
 vB3 :לעיפ ב .ןירשופב 'יפא הוכית אל תאו
 םיעגנ :ד"צ תבש :לי ע פ הב ,התוא הויכ ט"פ
 ילשמ 'גרת לעפתאב ,היחמה (oW הווכה ד"מ ז"פ
 ש"מו 'א bi" ע"ייע «mw» am םשהו — ח'כ ,'ו
 'רקיו ;ה"כ ,א"כ mew 'קנוא 'גרתבו ws ס"לבו

sריכ  [Brandmal na — 

 אָתַּב ס"לב f o yos &nDW2 .אָוָּכ — 13
 ג"סב Loch, Hóhlung, Fenster) ןולחו ,רוח ^5

 תא םימידאמה םינפ (.ה'ל תבש) ןיקילדמ המב 'פד
 33 mm םא שוריפ .("אתווכ ךינמיסו חרזמה תא
 רוא הארתמ ברעמל חותפ ןולח ובו תיבב קולד
 (*'א קרפ ףופב .חרזמב ןולחה nnb דגנכ רנה
 ןנילדמ ןאמכ אניבר רמא "CN ק"מ ןיקשמד
 שוריפ אדעומד ילוחב אשדד א תווכ  אנדיאה
 חתפה לעש הרוק לש ץע לש םירמסמה ןיאצוישכ
 ןיריזחמ הרוקה תלפונו ץוחל דעומ לש ולוחב
 יפו 'רכ ונייהד] ןירוחב םירמסמה pypum התוא
 לאינדב בנ'א) — C [יוניש אלב דנעימל ירשד

mןולחב ררושי לוק םוגרתו .ןחיתפ ןיוכו א"י  

 ןייע םימעפ הברה הָנֶהְּכ מ"למ) הנוהכו (א"ער
 :ה'נ .א"ל ..'כ תבש .ד"מ :ט"י תוכרב ל"זר תושרד
 ,'ט אמוי (JU .ט"מ םיחספ QD ןיבוריע :ח"יק

nג"כ :םש . GUpתינעת :ח'כ ה'ר :ג'ע :ב"ע  
 .'ב םילקש .ח"כ :םש ב" :'ט .'ג הליגמ ,ז"י
 ^D ןיטיג ,ב"ל םירדנ .ז"'ק :'ק .ד"צ : ו'פ תומבי
 Ub ,ה"מ .ב"מ :ט"ל imb anb iyb5 is הטוס
 :י'ק ק"ב :ח"ע .א'ע Vy :םש s'D  ןישודיק
 ^X .'ט תוירוה as :'צ ,ט"ל ^us im ןירדהנס
 :בילק x :ו"ג ןילוח .ב'ק ,א'ק vo םיחבז
 תוכרב 'שורי ,ג"י ,יד תובא :ז"ל תודמ :ו"כ דימת
 papa sons ר"אלבו .ו"נד ne ריזנ v .ו"ד ג"פ
 ,ט"מ ןילוח p ןירדהנס .א"עס ב"כ הליגמ 7393
 הבקנ ןושלבו ib) pora .א'ער ז"י םיחספ ,ג"לק

nyj5הנשמכ) ,'ע ,א"נ תובותכ .ב"עס א"לק ןילוח  
 תוכרב תּונָהּוּכ ץובקהו 'וריה "יג יפל cx ,'ז תובותכד

QUג'פס תומכי 'ורי :ג'ל תומבי  qrימלשורי  
web penט"מד  gyר"אלבו  wmימלשורי  

 ,ח"כד י"פ ןירדהנס ימלשוריו ג"ע ו"לד vo תועובש
 ,ט"מ םיחספ ,ב"עס א"לק ןילוח spins ראלב דועו
 ימלשורי טשפמ םשו NI2]2 .ד"מ תוכרב ץובקהו
 ארקיו רפס ארקנו -- אתנוהכ ג"ע ה"כד א"פ 'ובותכ

nmnב"ע תומבי םינהכ : b vpnפ ר"שהש ' 
 .בחט ךרעבו 2j3/ ךרעב וניבר והנכמ ןכו ,ךררש
 יבד אנת n" "o ןילוחב י"שר ןייעו 'ג .רדמ
 .ב"'ק :א"ק םיחבז לעפתהב ven לעפהו -- .בר

 — [ןהכתנ אל

 םיארומאה ילודגמ (י"אד ארומאםש) אָנֶהַּכ ,ןַהְּפ *
 לש ודימלת «win בר היה ינשה רוד לש

 אובמ ןייע אנהכ קר בר יונכ ילב 'וריב ארקנו בר
 רודב אגהכ יבר היה דועו :ט"ק ף'זרהמל 'שוריה
 Y mana ימלשורי) ןהכ יבר Dy דחא אוהו יעיברה

aàה"כד תובותכ יורי  eyריזנ ימלשורי  ^y) Cr vb 

 היכלמ רב אנהכ ,אבא רב אייח 'רד הירב אנהכ בר
Sp םש י"הבמ ןייע (ויכלמ רב אנהכ o» 

7mהרעג 'ריפ אתאכ ס"למ ילוא) )0( אתוהכ  
 רחרחל 'גרת (םינפב ןייע לבא ירו

 ג"ונב ה"יחא]* =  .אתוהכ רחרחמ )02 ,ו"כ ילשמ) ביר
mmsבוט  רתויו אתוהכ םיסופד תצקבו אתוהב  

anmע"ייע  [mn — 

ym 3m Y, י"כב ןוכנל הייכ )3 .ןוכנ היכו "mes וא, :דוע בינש קייהעב )* .הוכמו ע"פדשבו ןוכנ ה"כו ר"פדב ה"כ (i 
 םיסופדב ה"כו ןורחא ןמ רוצק אוה 'א יכ ובשחב ןורחא 'א ןמ ney רימג אלדר רפוסו ר"פדב ןוכנל ה"כ f) .אתוכ ע"פדבו
 שוריפב היכו ןינעה לכ mm» םש רשא אתווק Ty י"פע יתמלשה (5 .א מ ק קרפ ןוכנל אתווק ךרעב לבא ר"פדמ ץוח

 אתוובק םייש ייכ אסריגכ ל"צו אשרד אתויבק גיונבו ,ומוקמל ס"ד ןייע .אתווכ can כ"ג םשו ק"מב י"כ י"שרל סחוימה
 .אתווק TW ןייע napi na אתווכ אייס לצא סרוג xis לבא ו"ופד ש"ארב היכו
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 ירגנכא 'עב וניבר ^5 ןכו לכאמה רדסמו לכאמה
 לע הנוממ תונושתה םשבו תוחלש 3305
 ודסמ nbb םילשהל ךיוצ ןאכ «b ןחלשה
 לע ותנוכ יכ לי ש ב ת [רדסמ] וניבר o" בשיהו

w/oשוריפ רוכ ןמ בכרוהש רגנרוכ ל"צש אגנרוכ  
 ,ררסמו ,דיקפ .ןקתמ 'ריפ רגנ ןמו לישבת פ"לב
 מ"טשב שרופמ ןכו ) Aufseher, Anordner טיבמו

 ואיב סו ךלטה לכ אמ ןק תמ :תונותכל
 םירפסב 105 אגנרוטא 'יגה םש קר ,כ"ע וינ פ ל
 אוה שובש יכ יתחכוה םשו Gro איחב עיייע ונלש
 היגהש המ by" י"שריפ ביטה ןכלו ,אגנרווכא ןמ
 'ע ףוסב ש"מ ןייע דועו ן וז מ ה .בישומ (ל"שרהמ
 תנוכ ירגנכא ךרעב לבא -- התרזג ןינעב קדרוכ

wemןמ  בכרוהש ירגנווכא 'יג לע  jm Ob 
quos =2( = רג ןמו ןחלש  qmירגנכא ךרע  

 הנוממה . . תונח וש ירדסמ b" בטיה ןכל (ש"מו
 אננרוכ 'ינב pm םא ,דועו .ךלמה ן ח ל ש לע
 דיקפו לכאמה רמוש 5* )= פ"לב הנורתפ כ"ג
 םשו ביער היפ (WT אגנרוטא ע"ייע men לע -

 ,תחא הביתב תיסרפה הלמה סופדה תועטב הבתכנ
 לכאמה םוק מ הלמה ןוותפ תחא הביתב יכ
 שארו -- תונוזמה המש ןיבישומ רשא ךלמה לכיהו
 פ"דב אבוה טוקליב כ"ג אצמנ ןאוכ(א) הביתה
 אערכ דח היל ובהיו :ה"ע דצ ,ה'כ תינעתל
 אתלתד אנאוכא ילכא ע"כד אמלחב וזח אנאובאד
 םש שוריפו .'וכו יערכ ירתד אנאוכא והיאו יערכ
 ןושארה ף"לאו ף"כב אנאוכא boy םלוכבו .ןחלוש
 ג'ונבו | 6איל aen יב רא עיייע ;b y pios אוה
 םה ןחלוש ןושל םלוכו אכתא 'מ י"כבו ארותפא

iב"כח ץטערג ע"מב סעלרעפ ש"מ . [v'5 — 

 ,רכ ,בב ע"ייע «m ,זוּכ NT3 N23 ,בּוּכ *

 H2 ,זכ

 שית אוה ס"שב א"י תעד י"פע wm תעדל) יוּכ
 po mu .ד"עפלו 000080 היבצמ אבש
mmר"לב .ארקנה  pietaםינפב ןייע = אווהסק6 ) 

 גהונו Cb ףד אימ (vb jov םדה יוסכ קרפב
 דלונו שית ערז יוכ b" .קפס אוהש ינפמ יוכב
 רחא ושוריפנ ררגנ ונינו ה"יחא|* .היבצמ
 אבה הז א'יו רבה ליא הז יוכ .'פ ןילוחב א"י
 יוכ רמוא יסי 'ר הייבצה ןמו שייתה ןמ
 ON םימכח הב ועירכה אלו איה nbxy ינפב הירב

pהיח  po DNםש ןייעו ,'וכו המהב  myט'ע : 
 לטומ mm רבכו .יוכ "n :ד'ע אמוי 'ופסות ןייעו

"5 — (N12 =( 12 הר 

 םוגרתו ,אוככ )0( ףרצמד אפוע לק ר"י ,'ב הינפצ)
 .(אתובית תוכ תי 0 «on meo הביתה pon תא
 ףצנמד ונינפל w^ ל"נה יינפצב nns הייחא]*

nt»ינפצב איבה ק"דר לבא ףצנ 'עב ןמגרותמב ' 
 ל"צכו .'ד ףצ ךרעמ חכומ ןכו ףצפצמד :םונרתה
 הברה 'וגרתב ה"נכו -- .ףצפצמד אפוע ןאכ ע"ומב
 Yy" ov 'קליבו — .ןמגרותמב וכ y'"y םימעפ
 (תב) 15 היחש ימ לכ :יתבר 'קיספ םשב איבה
 vm cp ייווָּכ ותיב ךותב רפוח היה ןילקרט [תיב]
 יתבר אתקיספבו ,'וכו חרזמה דגנכ ms םינווכמ
 הטק ותיב ךותב רפוח שבושמ ןויצ רמאתו א"לפ

ro?וכינ '! m» ppm3 .ביח) יווכ יב ע"ייע ( 

 ןויצ 'ו ןכ ע"ייע quae םיבקנו םיללחל לאשוהו
 ה"כו ליעל ןייע אתווכ הבקנ ןושלבו .םש ירפסמ
 'קלי .אתווכ ןמ יבר קירוא :ו"ד ד"פ mes 'וריב
 ב"נ .אתווכל הל ow אתיב לפנ ב"סר זמר חלשב
 'ט ,'ב ש"הש 'גרת rs en תועטו ויתורקל

RIm3732 ןוכנהו אתווכ ב"עס | ד"פ ןירדהנס —  

 — Q'es .זילק 2m אתוב 'עבו 'ד עב ךרעב וניבר
 ןילוחבו םיסופד תצקב ^n ,א"י 'קיו 'לקנוא אתוכ

mw aoיג יפל " v5 nxי"ב ץבוקבו םש  
 וכרע ןייע תאוב ל"צו ס"מ (,ז"יש ףד אקילייגנא

 E [(ז"כ ,ביח)

 אבה ע"ייע qnbw ט!>- פ'לב (e^ אָנאּגּכ *
 .ש"מו ז"חא

332N15פ"למ)  = naoןחלשה לע הנוממו  
 -Koch. Tafelmeister, Essen תולכאמו

aufseherל"צ = אגנרוכ —  | Ol «umm 
 ,Essenaufseher ןוזמה בישומ לכאמה לע דיקפ

'D23.(Essenserviererתבשוי ארמנב ורמאש י"פעא  

 רננאוכ ליזאו ףילח הוה eye א'ס «man ארדיתקב
 לישבת [רדסמ] b^ אכלמד אגנרוכ א"ס ,אכלמד
 ה"כ אגנרוכ א"ס יכ עדו ה"יחא|* qoo) לש
 אקנדוכ ד"ל י"כבו ,אקנרווכ ב"ה י"כבו יב à) י"כב
 ^3« ע"פדבו ר"בו 'א ו"ו י"כב לבא אקנרוכ ל'צו
 ,קנרוכ ל"צש ר"ל י"כ 'יגכ קנדוכ ל"צו קדנוכ א"ם

"emרגנאוכ תואסריג ןילוע בטיה וז ההגה  — 
 וניבר איבהש תואסריג יתש םע (אקנרוכ) אגנרוכ
 רבכו ירגנרכא א"פ םש רשא ירגנווכא ,ירגנכא 'עב
 ריחיהמ ץובקה אוה ירגנווכא יכ (ט'ע «an יתחכוה
 ב"ה י"כ לש ירגנרכא ^3 יחכונה 'ע לש רגנאוכא
 ןאכד יב ו"ו י"כ לש אגנרוכ א'ס ^3 תמועל איה
 'עב המושרה פ"ל,איהש רגנרוכ ל"צ ןכ לע רשא
 אתיאש הנשמה ימכחל יוכ ןינעב קפסב רבדח | לע ריקס "פ Ol ונייהו יחכונה 'עבו ירגנכא

 .אקנרוכ ל"צ ד"עפלו לישבת ןקתמ ייפ סקנרוכ םיילבו )!
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Gichten6ח'כ אמו) הנוממה ןהל רמא 'פד כ"רב  
 ירחשמ הצחמו ששב שדקמה תיב ילתכ אמליד
 יור) ןירבעמ דציכ 'פב 'וריב 'יפ, C ינווכמד םושמ

myר רמא 0"ע 2727 היפ ' ^b. Cop»ערוי וניאש  *( 
 המחהש [םוקממ ל"צ] (םוקמ) הארי תוחורה ןיוכל
 תחרוז איהש םוקמ דע זומת תפוקתב דחאב C תחרוז
 המכ דע C [nx] חרזמ ינפ ולא תבט תפוקתב 'אב
 יחרזמה רעש תושעל םינושארה םיאיבנה ועגי
 תכט תפוקתב [דחאב] וב Ü תמצמוצמ המחה אהתש
 תומש ("'ז nbn [תפוקתב דחאבו] (תפוקתבו)
 ר"הה ןישרופ םיאמטה םשש רוס רעש ול וארקנ
 דופיה רעש 5 וארק] אמט m "מ ,'ד הכי
 אוהש C תיסרחה רעש .הכלהה םידסימ ויה םשש
 רמואה (' ,'ט בוי ייתכדכ המחה תחירז רגנכ ןווכמ
 nbus (" שמשמש ןותיאה רעש mp אלו םרחל
 ינש p (" עצוממ אוהש ךוותה רעש ,האיציו

 )* םירפוסה ושדיח םשש שדחה רעש ,םירעש
 ,('*"הרזעה ןמ הלעמל אוהש ןוילעה רעש ,(" הכלה
 םהל תונווכמו (נ'עס יט תוכמ) ןילוגה ןה ולא 'פב
 ךל "pin (0 o 2923 רמאנש וזל וזמ םיכרד
 ^J םירב) ןוכנ nbs הנהו 'גרת ב"א) -- ,ךרדה

otה"יחא|* .(ןוויכ אטשוק אהו  mmב"'רל  
 קיתעהש 'ג .ט" םירבד 'א י"רת לע n3 ריעהל
 םונרת ןכו .אחרא ןוכל ןונווכת Dun mun י"פע
 לצא ןכו .ןמגרותמב ןייע םינכ ,רשי 322 .ןוכנ

jmח'ד ד"פ תוכרב 'וריב  yyןטמלש ק'הק תיב  
mi x qwךתבשל ןוכמ ןלעמלש ק"הק  

 ןיבוריע 'לשורי ,ךתבש דגנכ ןווכמ )^ :ו"ט תומש)
 פ"ר ר"ב ,תוחורה תא םהל ןווכמ היה ןוראה ל"נה
 ע"ייע א"ער ^ ק"מ ?mmm תא ןווכל ךירצ ו'ט
 ןהירבד ואצמנ DW .ט'כ | ןיררהנס ו"כק AU רמא
 ,תועיטנה תא ןינווכמ א"פ תיעיבש 'תפסות ןינווכמ
 דבלב נ"שו :'ה 'וכרב ,הבשחמו בל תמישל לאשוהו
 תא ןיוכיש ךירצ ב'ער ג'י םש ,םימשל ובל ןיוכיש
 םבל ונוכיש ידכ .היתעד רמ ןווכ אל :'ל םש ,ובל
 :םינושארבו ס"ש י"כבו נ"בב) םימשבש םהיבאל
 ינפל ג"ונבו ג"פ תוכרב 'תפסות י"כב ה"כו םוקמל
 דע .ד"ל ,'וכו העש התוא ןיוכל .,'ז םש ,(םוקמה
 + + . ןיוכמ sp א"עס א"ל pon .היתער ןיוכמד

 היחל םיוש םיכרד וב שי יוכ ח"מ ב"פ םירוכיבב
 'ח הנשמ y" ,'וכו המהבל me םיכרד וב שיו
 ל'"הזב שרופמ םש ם"במרהל מ"יפבו ,א"ימ דע
 ורמא ןכו יכצה ןמו זעה b] בכרומ ןימ אוה יוכה
 כ'ע (am ועירכה אלו איה המצע ינפב הירב יוכ
 יוכ והזיא :ה"סד ב"פס םירוכיב ימלשוריב ה"כו
 ג'ע הלעש יבצו civ ג'ע הלעש זע רזעל ר"א
 םימכח ולכי אלו ורקיע אוה ןימ ןירמא ןינברו הזיע
 יונשב תצק םש םירוכיבל ^w "יפבו וילע דומעל
 ז"מ ה"פ ריזנלו םירוכיבל ט'יות ןייע דועו ש"ע
 ח"וא ןייע Ww" .ם"במריפ לע ow גישהש המו

^pי"סרו ח"כ י"פר ד"ויו ח"צת  YDןינעל 'פ "יפו  
 (nrw  ןהאזיוועל וירחאו ל"מר mim ,יוכה יניד
 אוהש יוכ שרפל וצר יוועל 'חהו (האלהו ויטק תויחה
 שית לש mm רמולכ ,tragelaphos הסט[
 ש"מ םגו הפי הלוע הניא הלמה תרזג לבא יבצו
 תובר הזו .קחוד אוה ד'כר .'ד ,ח'כב ל"שר ןואגה
 ע"מ לש תוריקחב) ראבל יליח תא יתיסנ םינשב
 yv" 55 יוכ תלמ cis רצ m" ףעלל היננח ןב
 kov הינמרא 'לב go  שיראוצוהו טירקסנאס 0
 רפ .רוש ושוריפו 104 ןוקיסקילדנעצ ?BD" ןייע

Stier, Rindונימב שיו 35 'שדחה פ:לב ה"כו,  pi 
 הזו רב רוש ייפ B) 35 =) ל ארקנש ןימ
 Antilope pieta ר"לב ומש רשא היח ןימ 5/2 ארקנ
 יניממ sw (ז"מקתת D ym סרילואוו ןייע)
 היולת המצ ול שיו יבצכ ולדגו והארמו םילעי
 שייתל ומכ וראוצ עצמאמ (11ג3ז2000) רעשמ
 הייבצה ןמו שייתה ןמ אב יוכ יכ א"י ובשח ןכלו
 ונורגל תחתמ ונקז רעשו cows אוה והארמ יכ
 רבה bw הז יוכ רמאד ןאמ ןינעבו שייתכ אוה
 (עזמעג עדליוו) רבה לעי m יוכ הינהל שי ילוא
 ארקנ ןכו (שריה רעדליוו) רבה לא דקנל שי וא
 הזו םירדעב לדג םגו םתוא ןידצו רב רוש פ"לב
 ויה 6 יאשוד ma לשו Cb pro ונרמאש המ

 — [םירדע םירדע ןהמ ןילדגמ

 jj לעיפב מ"לב ןוכ שרושמ לעיפה אוה) qma ג
 | ל"זר לצא לאשוהו דוסיו הנקתו הנכה ונינעו

die Gedanken auf etwas הבשחמהו בלה תנכהל 

 אבוה חייר שוריפב גיהכו )?  .םוקמ ייפו יאשיר :ןילוחל ה"מגר י"כבו יאשר ma לשו :יאשר ךרעב ךורעה 025 וא (1

 תלמ «y nt םינשי 'פסותב ייפה ש"עו (ז"ל דצ סייד לצא) יב ימ voi היכו אמלד היד םש אמוי םינשי יפסותב

 .אבוט ינווכמ א ל ד םושמ ג"ונבו א"בטירה nà wn^ אתיל סיש י'כב לבא (אנליוו ם"שב) חייר שוריפב («Dé אבוט

 mue ךורעב לייצכ יכ יתמלשה )5 | .יוכו םוקממ הפוקתה qo דמלו אצ ג"ונב (5 .עדוי ןיא DN ג"ונב )4 .הסוי גיונב (5
 ריפרב ןוכנל הייכ (5 .חיר שוריפב היכו תמצמצמ גיונב (? .ח"ר שוריפב כ"ג més לבא 'וכו המכ רובד דע ךלוהו רצקמ

 אוהש ג"ונב )19 .יב סרח עיייע תיסירח ג'יונב (5  ,יד תועטב (אנליוו םיישב) חיר שוריפבו יו דייטב ויפדבו ,'מאו יזיפ

 סישב) ח"ר שוריפמ קתעוה כ"ע הכלהה תא ג'יונב (% .ךורעב ומכ לייצו םירפוס ושדוח גיונב )!* ,דסוימ "5:3 )!! .שמשמ

 .םישנה תרזעו ליחה לארשי תרזעמ ג"ונב )!4  ,(אנליוו
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 הירבסאד pass אוהה לע הינאמ ערק לאומש |
 "G'y 'ל ?m Y דימתב ג"פב ןנתד ןיתינתמ אה
 והמ יחש תמאל ('דרוי דח א תוחתפמ ('ינשו
 אלש דע המא החוש היהש יחש תמאל דווי
 ר ת ל א ל חתופ b^ .ןויכ nme דחאו ("חתפי
 .ז"ל םיחספ) ןויכ הנעבקיו סופדב ונשעי רשפא ומכ
 י"שר b^ ןכו ה"יחא]* .הרהמב שוריפ ,(.ד"נ

 יתאצמ דועו .רהמ :ןויכ ןישודיקו .ז"ל םיחספב
 by לפנו דמע Tb הלכ תכסמ ףוסב תחא םעפ
 ןייע םדוקה ךרעמ הלמה הרזגנו .דבא ןויכו ויפא
 ושוריפש 6906 י"לב ותמגודו ךרעה תלחתב ש"מ
 רובדו rb n»n תארוהל לאשוהו רשיו ןוכנ
 תמאב אתיאש ומכ ןויכ ל"צ ךועה לש ליחתמה
 ןווכ ^& לודגה ךורעה יסופדב לבא :^i ק"הרעב
 אצמת ךורעה 'יפמ הנושמ רדוחמ 'יפו .ןויכ ל"צו
 םשו האלהו 289 ט'כח ץטערג y'53 ונלש ןדינב

manתישה תיב תמאל דרוי דחא הזכ ץטערג  

 אָקדְּוּכ * =

 היאר א יבהל שיו .תונולח 'יפ p» nme דחאו
 — [ןכ 'עב טוקליה "יגמ ןיוכ םוקמב ןויכ שובשל

vysb maoשוריפ םדוקה ךרעמ  Tbרחא  
Tom 

 :"ו תוכרב מ"ד וירחא לש 'ד וא 'ש םע רשקתנ
 ןויכ .5 תבש ^« תוירבל םדא ךרצנש ןויכ
 תמש .ןויכו ןישודיק s 'תפסות ,'וכו םדא תמש
 םדא הנמתנש ןויכ :ב'כ אמיי ,'וכו וניבא םהרבא
 :'ה הניגח ive imb ,ח"ל אמוי ןייע הברה דועו

uoק'מ  qmח'כ . mos»ג"ס  : u^ £^ mbא"כ , 
 ,ו"צ ןירדהנס .א"מ םירדנ sp מ'ב .ט"צ sD ק"ב

(sobald als, gleich nachdem 

ipא"ל הדנ : Dןויכ — .םתלוז הברה דועו  
 ןייע ךשע אוה ה"ד ב"מקתת זמר וניזאה טוקליב

TYז ןכ ', 

nois *ו ןכ ע'ייע םינונכ  -- n33ע"יע  jp 
 .ןוכ 'ע רחא ןייע א תנו כ -- ,'א

 אוה ס'ט לבא ש"ע רגנאוכ 'עב א"ס אקדְנּוּכ *
 .יתחכוהש ומכ

 !me זר

 בר .ב"כד *b'" ןיררהנס 'שורי ,'וכו ינווכמ אלד
 דכו רקח הוה הנווכמ ןידהש ימח הוה דכ אנוה
 io DU 'וריבו) ןוגכמ הוה ןיכהו pon ימח יוה
 .(ןוכמ הוה . . אנווכב תועמב "נה ג"ער "כר
 pon שרד ג"ע א"עד א"פ nous 'וריב לע פתה
 דועו ,לארשי ךיהלא תארקל ןווכתה ^o ,'ד פומע)
 ,ב"י הליגמ i3 םיחספ נ'שו :ג"כ הציב ןייע

me»ט'ל : vr)הנס .ז"ט 22 :ו"ל הטוס 3/5 ' 
 ארוסיאל ב"ער א"פ ןישודיק לַעַפ תאב .ט"ק
 bypns .הירבחל ירועצל ןווכיא .ה"צ ןילוח ,יִנווכיא

pomןִכָמ :'ב הציב לי עפה ןְכּתיִא אלד .ד"י  
 האלהו .ו"כ הציב ל ע פ ָה mon ךרע jm הָניִכַמ
 א"ער א"סו ד"עס D'7 א'פ הציב ימלשורי ,ןכּומה
 nw 'יפא . . הטיחשל ןינכומ . . הטיחשל הנכומ
 ןיא :ח"ל sov .ןכומה ןמ הניא .ד"י ןילוח .תנכומ
 «noms n3) jm םשהו .וריבחל ןכומב yin םדא
 הכירצ א"עס ג"י תוכרב ,ןווכ הכירצ ו"ט פ"ר ר"'ב
 ,בלה תנוכ . . האירק אלב הנוכ :םשו .הנוכ
 אל ב'ערו א"עס א"ל pow .בלה תנווכ .'כ חליגמ
 ט"ד ח"פ «mb» ^v mw ןניעבד . . «mm יעב
 «n הכירצ הלימהש הרותב וניצמ ןכיא א'ער
 (ד ,ז םילהת סוגרת n» own$ ןושלבו ^«

mאבל תונווכב :הידצב 'כ ,ה"ל 'דמבל 'א ] — 

(sich wohin wenden הנפ ^e! םדוקה 'עמע m» 2 

 י"רת «Gs no mew םישנאה םשמ ונפיו
(m אירבג ןמתמ'), יז .יא םירב) םכל ונפ. un» 

 םירבד 'ב י"רתב «nma ה"יחא]* — C ןוכל וניוכ
 SN י"רת n) י" D ןפאו ,ןנווכו :ןפנו 'ח /3
 mas 'א י'רת Cn .' 05 53522 ואתת ,תינווכו

 — [ןונוכת סלקנואבו

Q3 1שרשמ ד'עלו לעפה ראות תלמ)  p»לש  
Twםדוקה  ^bרתויהו . ןוכנו רשיה ךרדב  

 רתלאלו דימ "פו geradezu, geraden Wegs רוצק

1'D3 Gofort, gleichתואיצמ ולא קרפד  WOגיל  
Qeybםיחלנמ ולא קופב ימלשוריבו  

 | (% (:ג"פד xb קימ ימלשורי) ןיעווק ןיא'מגב

 םיתשו רימתב גייונב (+ .'יל ע"פרשב לבא ר"פדב ןוכנ ה"כ (* .ואינפתא ג"ונב (? .איכאלמ ןמתמ ואינפתאו ג"ונב ('

 (Y/b33 תדרוי תחא ןאכב עיפרב לבא יחש יעב היכו ר"פדב ןוכנל היכ (* «^vy n ב"פס מייב יוריב ייא וניבר 'יגכ לבא
 רוחב ודי סינכמ היהש ושוריפו ריפדה 733 יקיעו חתפי אלש החוש mne ע"פדשב לבא ריפדב ןוכנל ה"כ )5 .תודרוי
 ןויכ חתופ דחאו יחשה תמאל דרוי DW ל"הזב וניבר ייפ יחש ךרעבו .ןישודיקב י"שריפכו חתופו ויחש ma דע לתוכבש
 gm Cea —( שור י ב ליצש ppp לכ ילצא ןיאו כ" y התו פו יח ש ה רצ ודי רירומ ש רו'פ ןויכ ךרעב ןויע
 רירומ mne ל"צו כ''ע ןויכ nme היה ויחיש לע ודי דירומ היהש ליהזב אתיא םש יכ ד"ע nos ביפס ןישודיק ימלשוריב
 xvm ךרעב םגש ירחא ל"נה ימלשוריה לע החיה וניבר תנווכ יכ היארהו .ןויכ nme היה nne] .חתופו] ויחש רע ודי
 ima nm תיב ע'ויע :ח "מ ד ג"<פ תוירוה 'וריב ה " כו) ריפד ^3 יפל ק"מ ימלשוריד ארמג שורופב ןייצ
 ייפו ייגל ma הז ךרעב םג ןכלו תונוש תואסריגב םינויצ םינוש םיכרעב איבהל זאמ עודיה וכרר וניבר זחאו (ניישו ו"פ
 ויה 'ש ור'ב תחת שוריפ תלמ שובשו — .לינה ןישודיקד ימלשוריה 'יפלו ייגל יחש cya ליינה ק"מ ימלשוריה

 pm .הפדה .סופורטופא םיכרעב ךיתארה רבכ ימלשוריב
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 אלו ירווכ ינב 072 :אימ 294 ץחש ינב םוגרת 2^2
 ;ו"כ 'א תישארב י"ות םנ איבה אל .חמל יתעדי
 ארווכ אוהה םש ק"מב ה"נכו — אמי ירווכ ז"ט ח"מ
 ,איווט אתליתו אחלימ אתלית אלושיב אתלית
 ארווכ םש ,ילעמ היחרסימל ךומס אוווכ םש
 ארווכ :מ'ק תבש .'ב לחת qw ןייע .'וכו ילחת
 .יוכו ילעמ אחילמ ארווכ :ד"ע $2 ,'וכו ארשבו

powאתרג ע"ייע :ט"ק  (yv ymתבש 'שורי  
 תינעת «m ץובקהו ,'וכו ארווכ דייצד ןהה ,י"ד ז"פ
 ךרע ןייע :ב"י מ'ב ,א'עס ב"ע ןישודיק ,א'עס ר"כ
 ,ז"מק תולבאו ק"מ 'לה לוכשאבו .'ו ףק ,'ב אבל
 ורווכ יאבל אתידב mb .א'י ק"מ איבה ג'מ 'יסס
 אוה ןכו יראוכ יתייאו ירייצ אמלע ילוכ ותא
 'יגה אבל ךרעבו ארווכ יתייא .דיחיה 233( ף"ירב
 pus ודצ .רמולכ לעפ אוה ורווכ תלמו .ירווכ

/fischenלבא יראוכ :ןאכ םג ף"ירבו ירווכ 27033  
 — .[לרווכ no "רב

NY m2רכ ע"ייע , 

ms *ומכ שוריפ)  Balken, Umfang nyipןכו  

mi»ג"עס ב"ד א"פ תוכרב 'ורי (תֶרַּכ  

 ^33 ה"כ ותרוכ "פא אלא ופונ רבד so אל
 ה"כו ופונ ל"צו yep רבד ףוס אל ג"ונבו ס"שרהמה
 ל'צכו 'כ' זמר תישארב טוקליב «'n ו"טפ ר"בב
 ר"שהשו ר'בבו .ופוג D'03 םשו nns 'פ ר"שהשב

anותרוק  posiןכו ותרוכ ל"צו ותרוצ םש  ^p 
 ף"כ ףולחב ותרוק ומכ ועזג ותרוכ םש ס"שרהמה
 רתפית .א"כד ג'פ ןיבוריע ימלשורי y"  ף'וקב
 ב"נד ב"פר הכוס 'וריבו ,העברא ותרוכ התיהשכ
 יפל ב"ער ז"יד א"פ הטוס ^" ,ותרככ ס"טב ר"עס
 ט"פ ר"דמב ה"כו אתיבורחד ותרוכ 'שמא 'פד 'יג
 א "עס כ'ד האיפ 'וריבו אתרוא ס"טב 'טארק 'דבו
 לש ותרוק שוריפ אתרוכ ל"צו אתיבורחד אתריב
 שמתשמ ןכו .ג"יפ לאומש 'דמב תמאב ה"כו בורח
 םילכב 15 ט"דסב i'm הרוק רושקב הלמה וזב
 Dy ףדרנו -- ש"ע 'ד תפכ ךרעב ויתנמסו 'ה ,'כ

ny» mi»תרוכ ג"פר םיאלכ אתפסות  . SY. 
 . < תרוכה Ty ט'כ ףד ה"פר םיאלכ ימלשורי

qumםשו  vesטעממ תרוכה ותוא ןיא :ל"ד  

D Di.איפוכ .ףוכ .אתליסוכ .רבסוכ , 
 ילב םיכרעב הטמל ןייע אתפוכ ,אתיפוכ

Y^ף"כה רחא , 

 « gm» yv.ץבק םע  yepןכו בל'ע  25 5
 ועוד  אוה התימצו הציבק ןינע םלוכו ,נ<>=

  (sich zusammenziehen = schrumpfen'פד ג"רב

 ןדיד אנתו (ב'עפ יכ תבש) ןיקילדמ המב  sexץווכימ
  quא'עס 'ג) הדנד ג"רבו  Tisהעיז בגא ימנ

P»m האירה 'מגב תופרט ולאבו mo ץווכימ 
 :ו"מ  Cr.אצווכד אל ירירקב  ^bןיתמוצ 6 —

 ,(תמצנ שקע לתפנ י"לב 'יפ ב"א)

 גד P5 ארקנ ןכו גד B" אָרְוַּכ ,אָרוְוָּכ — רווכ

 'פקילדנעצ יטסוי ןייע kara דנעצ 'לב דחוימ
 ארווכ ^G'yb w קימ) ןיקשמד ק"פר ג"סב (ט"ע

munםיה ןמ םהינש םיחא גדהו חלמה יפ ,הוחאב  
 םימב וננתי .ותיילצ רחא לו הכרה ונחלמי וארבנ

Dinהילכא הובאב היקפא ונייה ויבא אוהש  C 
 וילע (* התושו ven אצויה ריצב וליבטמ הירבב
 ילחת ארווכ C םירפסב בותכש wn םימה ויבא
 «^p ארמח [אלו ארכיש ארכיש] אלו אימ אבלחו

GUארירש בר ןואנה רמא  usונודמל ךכ אל  
wmmארמח אלו אימ ארווכ (" ונודמל ךכ אלא  

 רחאל לבא לכעתיש םדוק הזו ארכש אלו ארמה
 רכשה ןמו ןייה ןמ וילע תותשל בוט לכעתיש
 רמאש הזו ופוגל בוטכ תושעל יואר םדא לכו
 אלו seu ןועטל אבלחו ילחת ארווכ (םש קימ)
 אלא ןלבס אוהו ףוגל pet ןהש אירופ ןועטל
 C הילבימ ,(* ןלבוס עצמה ןיא ןכל ערזה ןיברמש
 םינטק םיגד ןיאיבמ םיגד לש סיירומ 'יפ הירבב

psvושבייש ידכ ןתוא ןיחלומו תינונמש ןהב  
 והערל שיא תונמ jme חלשמו wb" ןהמ ןישועו
 C22 ול אוהו ומעט תא zen גרה וב לכאישכו

i33ןיטגד ןורחא 'פבו 6א'סק 272 טושפ טג 'פד  
vB)ארווכ רייצ בר 07« , ^bתרוצ  JTב'א) --  

mex uanםימש  pn mםילהת  nירפצ (יט  
 ביר POTISCCHICEINIE ,(אמי «m» אימש
 ינונ וסרג םירפס שיש רובעב םוגרתה הז ואיבהב
 אבוה םשו תואסריג יתש ואבוה ןמגרותמבו אמי

y/"y ישרטמד אל noni ךפהב וניבר ייגו .ישרטמד אל ירירקב יצווכד אל ימימחב aca )? ץיוכ ץיוכמ גיונב. (i 
 תבשב י"שריפ ןכו (nox תומימחה י"ע יכ רקיע ונלש ייג יכ הארנ ל"נה תבשמ לבא .ןאכ איבה רמאמה ףוסו יב שרט
 ע"פרשבו ,ריפדבו י"כ לכב הייכ (+ .ילכימ ךומסב ןכו ג"ונבו ימ vi33 הילכואו ג"הכו (* .ןיחתורב :היצווכד א'יעס טיי
 שייירה לע וקב ריפדבו ארפסב םיסופדב אתיא ךורעב םלוא ע"בשפהב 20335 ןייצמ היה ןכו ב"ה י"כב ה"כ (* .ףתושו
 ןעט עיייעו ('  .ב"הו Yn י"כב קר הייכ )5 .ןיקשמד א'יפ moa ונייהו אפיסב היגהל שי ילוא ירפסב יא ו"ו י"כבו ירפסכ
 ןייעו ילכימ גייונב (5 .הז יע המלש ןויגה לעב שיימ ןייע יחכונה ךרעב םישוריפה ינש ןיב הינימ אקפנ ןינעבו א"פ יב

 .יישרל סחוימה ןכ ייפ ןינעה mua (* .תרחא ייג ליעל
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 ^3 יפל םש כ'ג W^ ת'יבבו ^D ^3 יפל יקנרוכא
 רדס יכ ןכ אתיא ס"טב אוהש ל"נ םלוא ב"ה י"כ
 ל"נ רבדה ףוגב לבא ,ל"צ ף"כב יכ ריעמ תויתואה
 ךרעב המושרה הרזגמו ת"יבב םירפסה à" רקיע
 ף'כב am^ ילוא nya ,.יקנרובא ע"ייעו יקנרוכא

"y opo e^יסרפ הלמ ' > ^bלקד ןליא ןימ  
 יקנרווכא :'ינעתל 2 ה"מגר bm as ןימ 62 וא
 ומשל דחא ןליא ןיעטונ ןב דלונשכש םיכלמ לש
 תוכלמ אסכ ונממ ןישוע ךלמל ותוא ןידימעמשכו
 Up ןושאר ןושלב תינעתב י"שריפב ה"כו כ'ע
 יקנרוכא ךרעב ש"מ ןייע ןיבוריעב י"שריפ ןינעבו
 (אקנרווכ) אקנרוכ ישוריפל המוצע ms --'ו הרעה

^b = "Dub nob "yןיטגב רופסמ יתאצמ זרא  
 אזרא ילתש «spy דיליתמ הוה יכ א'עס ז"נ
 אקנרוכ ןאכ םג ןכלו ,'וכו אתינרות ילתש אתקוני
 לש ה עיטנ תארקנ ןבה תדילב ותעיטנו זרא 'ריפ

 — [החמש

Bienen- םירובד לש op 2! LU (ע"למ nq» 
(korbתרווכ קרז 67 תבשד ק"פד 'מגב  

 רכמ 'מגב תיבה תא רכומה 'פבו ,םיברה תושרל
 (B" תיעיבש ףוסב ןנתד (ניעס היפ 23 תלדה תא
 אוה ירה רמוא רזעילא 'ר םירובד  תרווכ )08
 םינק וא שקמ יושע .ילכ שוריפ ב'א) — .עקרקכ
 וכותל ןסנכה רחאו םירובד לש ליחנ וכותב םינכהל
 תרווכ ןימכילכ םישועש 'ימעפ שיו םתס תרווכ ארקנ
 ןוכנו ה"יחא]* = cns» םירבד וכותל םיסינכמו

smה'ל תבשמ היארהו , mmsשקה  nm» 
 שקב הקוקפו התוחפ תרווכ א"מ ח"פ םילכ ,םינקה
 השיפכהו תרווכה vb ק"ב םילכ אתפסות .'וכו
 ג"הרו .רודכ ךרע ןייע רבדמב שיר 'מוחנת .'וכו
 ד'ע תבשב אתלח י"ע תרווכ b "b" ג'פ ןיצקועב
 .תרווכ y" (ע"ייע) אתלח מ'כ י"שר שריפ ןכו 'ב
 אתירווכו G0 טיי cónm םיפוצ non  םוגרתו
 ק"העבו .,(ריתמעב יוועלמ אבוה an ייכב ה"כ) א תאי לח

 Dv" (Dienenstock —( ק"אטש ןיב קיתעה ב"נש

N20וע אלמ בולככ ולי 'כ'ג  | 
 ט"עב ה"כוכ'ע א תירוביז אילמר תרווככ
 םוגרתב ונינפל לבא ןטק ךורע םשב 'טסקוב לש

  /n mov[א"עב אתיא ז"כ —

 רתסלמז ויופדבו ;ימאו יזיפ ,ר"פדב ה"כ (* v י"כב ןוכנל הייכ )* abb בר DU ייכבו

mm»תַרָוְוָּפ -  "^ 

 ,'וכו .ןינותנ «pay ויחש :םש ץובקהו .עברא
 :ד"פר :ט'כד Den ,ןיתרכ ל"צ ןותרכ םוקמ םשו
 םיתרווכה סרג ג"מ םיאלכד ד"פב ש"רו .םיתרכה

 .םיתרוכה ל"צו ש"ע

pois23>= פ"למ ר'עפל) , ^b.רתוי וא לכאמ  
 325= יכ ₪ "סרפ הלמ םילשהל בוט

^b 5) 399 9לשבמ  Koehןייע דועו  mos 
 ארש ('יפפ בר cio םיחספ העש לכ 'פד ג'סב ('עה
 םילשבמה םימותחנ b^ ,אתולנ שיר יבד יקדרוכל

vmהזב  ^pב  Cyרטסלמז  Cיאקדרוב ב"א) —  
 יענו ה"יחא]* .(ש"ע ןדיד תואחסונב ביתכ
 ירגנכא 'עב דועו ש"ע יתכראה bp') 3/0 יאקדרוב

aem3/0 י"כבו .רגנאוכ 5« :(טיע  ^Wיחכונה 'עב  
 הלמה ןורתפו דחא ו"יוב ןוכנהו יקדרווכל 'עה םינפב
 רגנאוכ ךרעבו ירגנכא 'עבו ,ךרעה תלחתב ןייע 'פה
 לכות איהו ,,(ירגנרווכא) ירגנרכא ^3 כ'ג יתאבה

nvaלע דיקפ ^« = רגשרוכ תיסרפ ןושל  
 DP אוה דחאו לשבמו לכאמה .,ןקתמ ,תונוזמה
 םוקמב היגהל לכונ ןאכ,םג כ'או ע*-:5=  רגנאוכ
 הביתה ףוסב ש"ירהו .2**= = רקדרוכ :קדרוכ

nbnאכרס אדגזיא ומכ טמשהל  y/"yל'נ הזו  
 ןייע) זפ 'יסרפ הלמ תמלשה ילב קדרוכ יכ רקיע
 — [לכאמ השועו לשבמ אלו לכאמ קר ונינע (ליעל

 .הכורכ 'ע רחא yy אָיְּכְרּוּכ *

 ^ רקיע ד"עפלו ךורעב ןייע ןליא po קנרווכ
 :ד'ע DU 5^ ,א'חב וכרע ןייע .ת"יבב

 ןייע לנא Citronenbaum, Rieechpflanze ותקתעהו

mbתינעת) ג"סב תוינעתב ק"פב (ש"מו ךרעה  €T 
 (* יקנרווכ עטונה הז החמש לש העיטנ יהוזיא
 החמש לש העיטנ «C7 הליגמד ג'רבו .םיכלמ לש

C ppעטונה הז החמש לש העיטנ איה וז יאו  
 'פד 'ומנ 6ףופבו C) תוכלמ לש ('יקנוורכ
 (" קנרווכ .אוהה (נ'עס wo ןיבוריע) ןיספ ןישוע

mmןליא שוריפ ,הינתסובב אתולג שירל היל  
 28( — .אנתסובב וכרצל םדאה דלונשכ ןילתושש
 שיו .הייחא]* .(בותכ אקנרווכא תואחסונב
 לכב ה"כ יכ ת"יבב Npiwos איפסומב הינהל
 ךרעב va י"כב אקנרובא ה"כו ל"נה  תומוקמה

;bon יעב הייכו עיייע (t 
 רטסלמז +קרפב ונייהו) ירפב ליצו רטסלמד שוריפב ייא יבו יא ויו י"כבו .נישו רטסלמז ע"ייע ארטסל אמוז ב"ה י'כבו

'b3 n^»שימ ןייע םיקרפ י"פע היה ךורע לש ורודס תלחח יכ ר''ב "33  asaה"כו בייה רייל יבו 'א ויו ייכב ה"כ )^  

 יתכוגה ךרעב ע"פרבו ,יישרבו ימגב יזיפ יפדב היכו תינעתל היממגר ייפבו D ייכב יקנרווכא 'א תפסוהב היכו ךומסב

 ךרעב אתיא שארב ףלאבו שייירב לי'צו יקנדוכ : ןאכ ריב י"כבו .םינוש שי ייג יפל יקנרוכא יעב ביה ייכב ה"כו יקנרוכ

 ,(אנליוו םישב) הליגמב ח''ר ייפב «n יקנרובא ג'יונבו יקנרוכא (D't v53 (* .יתסונב i5 )^ .יקנרוובא 37023( יקנרוכא

pt? קיהעבו "nM ויייוב יקנרוכא ךרעבו אקנרווכא ס"ש יייכב )9 .שירבו עיפדבו ;ו"ו י"כב ןוכנל ה"כ )^.  .םיכלמ ג'יונב Ü 

 ןיבוריע ילח זיואבו אקגרוובא 27333( יקנרובא  bio "p,אקנראבא ביי קייס

21 
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 D'7 א'פ ןישודיק 'וריב אתנזכ ןינעה הזמ ילואו
 אתינוזכ פרוג ע"הק לעבו 'טארק 'פד ^2 יפל ב"ער
 תומבי — sna y'"y לבא אתינזוכ ל'צו ש'ע

 — ]15 ע"ייע אזוכ יתב ןב .'ע

m3פו ע"למ ר"עפל) ' e^תונולח ילב ןטק תיב  
 js (הנשמב :יח קימ ןיקשמד ק"פב 6

 ןיכוכ יאמ CU 53 .דעומב תורבקו ןיכוכ ןירפוח
 .ןינבב | תורבקו הריפחב ןיכוכ mmm בר רמא
 [לועת] 'גרת "כ ,'ה גויא רבק ילא חלכב C אוב ת
 ןכו ה"יחא]*  .אתרובק תיבל אכוכב ךיינש תומלשב
 אדבוהל א'תו ךוכ דיבוה 'גרת ('ג יל פש חלכ דבא

quaאתרובק  -- nu»הנשמב :'ק ב"ב ל"'זרדב  
 השוע .'וכו רבק ול תושעל וריבחל םוקמ רכומה
 הכותל חתופו שש לע תומא 'ד הרעמ לש הכות
 ןמורו תומא עברא ןכרוא ןיכוכו ,'וכו ןיכוכ 'ח
 ןכותל חתופ 'וכו רמוא ש"ר השש ןבחרו העבש

oi^יעגנ אהו ב"ער א"ק םשו ,ןינעה לכ ש'ע ךוכ  
 ג"פר ב'ב 'לשורי .םישוריפה ש"ע ידדהאל ןיכוכ

i7"רבקש ןויכ וריבחל רבק רכומה ר'ע  T nb 
 ^r פ'פ תולהא אתפסות ,ךוכה לכל הקזח ךוכב
 הרש ןיכוכ הדש איהו הכותב רבק רבאש הרש
 איה וז יאו הכותב רבק דבאש הרש איה ןיכוכ
 ןיכוכה תא עילבמו ץראב רפוחש לכ ןיכוכ הרש
 ע"ייע ןיכוב הדש 'יא ב"מ n^b תולהאבו ,ןירדצל

mà6א'פ ביח) סרפ  y»ךייש ןאכלו ,צ פש) ךב  
 5'3 תינעתמ [ךכ] (יככ) ךרעב וניבר איבהש המ
 'יפו ייג ןינעבו .ש"מו ש"ע א"עס .I'D ןיטיגו א"עס
 גיצק ,ביחו qua ya ש"מ ןייע .ה'כ תינעתל ה"מגר
 תוריפח ויה ןיכוכו .'א אככ ע"ייע דועו CN הרעה

maaןיליגר ויה טרפבו רבקה תזוחאב תורבקה  
 'חה ש"מ ןינעה הזמ תוכיראב ןייעו לארשי ץראב
 ןיכוכ תויהבו Yon ץטערג ע"מב לדנאמרעקוצ
 ןכל תונולח ילב םילהא ןיעכ ץראה תוליחמב תוריפח
 לע ריעהל יוארו ,ל"נה 'פו ע"ל ow לע ןכ וארקנ
 b'r ןואנ יאנורטנ ברל םינושאר ולאשש הליאשה
 ךוכב וליטהל םא הרובקב הרשי ךרד איה וז יא

mnןמ הלעמל  quaאלש  ysוינפב  TB» 
 ןינע .ן"במרל םדאה nw ןייע 5m 'וכו טיטו
 ןיכוכה תכינח ןינעבו som ג"עס ז"ל דצ הרובקה
 3^ דצ מ"וח bg תאיג ץ"ירבו :'ח ק"מב ןייע

Tq» - n» יר 

(Krug ךפו קוכקב ^b א m3 r5» ns 
 ןילות רמוא א'ר 'פד ג"רב  wóp m3(ביעס

 ןילות p^ ,בייחימד ימנ יכה אסכיסב אזוכ אלת
 קרפד ג"וב .יאערא bos יוהד דתיה לע אבצח
 ילכ הזכ רמולכ mos sms Cry» o5 ןיי איצומה
 pnew (איעס 2" קימ) ךפהש b^ 'פד ג"רב .ןטק
 6 ומאד רמ שוריפ .אתיבח ןיתפוז ןיאו אתזוכ
 אריספ אכיא אתיבחכו אדיספל שייח אתיבח ןיתפוז
 הב 6שיפנד םושמ הל תפייז אל יא הריתי

m»6*רמ א ד רמ ,הריתי אדיספ אכיל ('אזוכבו  
 אחריטל שייח אזוכל ןיתפוז C שייח אזוכל ןיתפוז
 אחריט אכיא אתיבחבו הריתי אחריט אכיל אזוכבו
 הלוע sun הכלה ףוסב רשבה לכ 'פב ,(' הריתי
 .אתעיבר תב אזוכ לצוהב ישא בר ןיקתא Gp ןילוח)
 ןותיקל המוד C sna 07«  דימתב ישילש קרפב
 ןתיל ןכומ ילכ "55 'יפ ב'א) -- .בהז לש לודנ
 םימ וב ןתיל ןכומ ילכ ןימ םג םידי תליטנל םימ
 ןושל ןמ םינויל הז םש קתענ ילואו ןייה גוזמל
 ינש (DW בשוי יכדרמו קוספב םוגרת .פוכ ירבע
 ,(אבהדד אזוכב אנמרוח איוויח (איכ ,יב רתפאל
 תנווכ א"י bU ^35 םוגרת my ןייע ה"יחא]*

y4י"ל לע  mb yoQאוהש ןוכנהו חל רבדל  
 ןייע ל"נה דימתל ב"ער ריעמ ןכו 'מושרה ע"ל
 תנש) הזכ ןמ הרזגהו .57 ,א'ח רעלזייא 'חהל ר"טב

Cvט"מס םש דימתב ה"נכו -- הצלה ךרדב קר אוה  
 אמוי 'וריבו אציו הינש הלעמ לע זוכה תא חינה
 לטנו אציו היינש הלעמ לע זוכה חינה :ט'לד ב'פ
 n'a :ג'ל תבש "wx היינש הלעממ זוכה תא
 י"כ יג ה"כו אי מד ND2 ב'עס 'כ תינעת א"ער
 יתייא .ט"כ iy .ב"עס rop תבשמ ןויצב ליעל ו"ו
 אָתְּוּכ ימרא לקשמב (aen nnm אתרח אזוכ
 לבא ב'ער א"פד b'3 ק"מ 1v3 ה"כו םש ק"מב
 דקנל שי ילוא 505 5^ my sms ק"מב ס"ש י"כב
 ןמ הלילק 'ל אוהש אָתְנַזּוּכ jo רוצק אוהו אָתְּוּכ
 :א"ע ז"עב י"שרמ היארהו ןטק זוכ רמולכ זוכ

nאתנזוכ ןיתפוז ל"הזב .ב"י ק"מ ןייצמ אתנזוכ  
 אתנזוכד הימופא :ז'עב י"שר DU סרוג ןכו 'וכו
 b'bp תבשב "5 י"שר סרוג ןכו 'תנזכד ג"ונבו

3'ypילכ 'יפו אתנזוכד אמופא (:ר'פק דצ םש פיר)  
 ינזוכד הימופב ג"ונבו תיבחה ןמ ןיי וב ןירעמש ןטק
 ש"מו ש"ע אתניזוכד אמופא 'יגה 'א תבצ ךרעבו

(t!ןכ  wm3/0 די בתכבו ריפדב ןוכנל  jרי בתכב אוה ןכ )? .רמארמ סיטב ע"פדבו ,יישרל סחוימה שוריפמ חכומ ןכו  

xmדי בתכבו י"שרל סתוימה שוריפמ חכומ ןכו  y^םיסופדבו ,י"שרל סתוימ שוריפב די בתכב אוה ןכו (5 .שיפד עיפדו  

 שוריפמ niii ןכו רמאד רמ ל"צ רומ םש קר רייפדבו ב"ה די בתכב אוה ןכ )^ .ש"מו ךרעה ףוסב ןייעו אתזוכב אתיא

 333 (?  .ק"מל י"שרל םחוימב אתיא bn" לכ (* .שייחד םיפופדבו יישרל סחוימה ייפב ייכב ה"כו ) .יישרל סחוימה

 .ויינ ייכב ה"כ (5 .זוכה
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 יתקתעהש ומכ וקיתעהו יברע רפופ םשב (ה"ק רצ
 ma אבלונ ןוכנל ןיבה תומוקמ ינשל י"שרו התע
 qU ש"מ ןייע spela ט"יאל y" וזעול יכ ןינעה
 אכוה םיאלכ יטלשוריבו לופ ךרעב obw בלנ
 [אנובלינ] (אניבלוג) שוריפ בלג ךועל יתופסוהב
 'רפו ע"לו ש"ע בלג ךרע תלחתב יתקתעהש ומכ
 ל"נה רפסב תוכיראב ןינעה לכ ןייע דועו .םש

 | — [ףעל םכחהל

NUS *יפכ ךרע רחא איפכ ע"ייע . 

D *שכ ע"ייע *שוּכ . 

nsןמו (ןוימדה ףכו 3 ןמ בכרוה תֶוָּכ =  
 ס"לב ןכו ומכ 'ריפ תָי = תַו = תֶו

mas = moכ  = mon Gv TN(תֶוָּכ אָה = )  
(wie es, so wie, gleich wieינומכ ןיא םוגרת  

moe)ייט  o^ג"ונב ה"יחא]* .יתווכד תיל  
 ה"כו pm ינשב כ"ג ןמגרותמב לבא ,דחא ו"וב
 ^n .דדמ תישארבל 'ב י"רת "s 'ורי 'גרתב בורל
 תומשל 'א n ;'נ ,ג"ל םירבדל ;'ז ,ב"י רבדמבל
 ןיוו ינשב ליגר רתויו דחא ו"וב ל'זרדב ןכו .'ו 8^
 : 'מ ב'עס pen ,ו"ל תוכרב ןייע ימלשוריב טרפבו
 'שורי :ט"מ תורוכב :ב"מק ב'ב ,א"עס א"נ םיחספ

moא"ער ג'ד א"פ , vד"ע א'פ ףד ג'יפ ק"מ  
 — [ותלוז n ג"ע «sx ז"פ המטוס 'ורי

ms *יתכ 'עו ודיכ ע"ייע יתוכ ,התוכ . 

 .'ב וכ yy אָתְוְָּב +

n3 = 13ו ע"למ  sשוריפ ןתארוה םצעב  
vor שפנ לענו דערו דחפ הליאשהבו nox 

  etwas zurückschaudern, sich ekelnזזכ ע"יע

 לכ ואשו ארמנב םירבד ולא קרפב (,א"ל ,ב"חב
 אל ותשא הנימ זיזכ ותמבי 6ב'ע םיחספ) םיחבזה
 (ויכ תומבי) ויחא תשא דציכ 'פד ג"סבו .הנימ זיזכ

 היגימ הינב זיזכד ויבא 'יעבימ אל  53sאלד ונב
  rnג'סב 'ומביבו .ל"מק אל .אמיא הינימ ויבא

 זזכימ ויחא תשאב לבא (א'ער :"יק ש"יב 'פד *(
 די הב טושפל הנממ שייכתמ שוריפ ,הינימ זיזכ

 והלוכב נ'א) -- .רתלאל « znןריד תואחסונב
CÓ qu 

 ומייקל ילבמ רבד לע חיטבה ושוריפ מ"למ) 303
belügenלדח הליאשהבו  (vorsBiegenםינשב  

n'e3דחאב )* ןיבזכמה [םימה] ןה ולא (ט" הרפב  

 איר 20 - ךּּ

 אתולגב ותימד איקידצ וליפאו mín ש"הש 'גרתב
 mn "by אוהו יוכו xs חרוא יתימל ןיריתע

 — [עקרקב anb ושענ תוליחמ .א"יק תובותכב

N215 *8215[ (יככ) .'א 825 ע"ייע [ 

 אתמוכ ,אסמוכ ,לוכ ,תלכוכ ,ראילבוכ ,בֶבּּכ *
 .סמכ ,לב ,תלכב ,ראילככ 355 .ע"ייע

 ,אתמכ

pa *ע"ייע  qmsלכב  My 

C ND215אוה דחא ס'לב שוריפ)  Dyלש תמסוכ  
 ימ קרפד ג"סב Dinkel, Spelt) ארקמ

 ,אתנוכ רמא ימיד בר אתא יכ "CO ק'מ ךפהש

"bהתוא ןיתתולש אתנוכ <'ו מ ו ג ר ת תמסוכ  
 W ^b3^ .ס"ש י"כבו ה"יחא]* spon ונייה
 שממ (n3 וניברו .אתנוכ א p ל n רמא אמיד בר
 y 'ב pon ךרעב ותטשל ךלה "שרל פחוימה 'יפב
 בוט nv 'יפ z^ pon ןושלמ אקליח "יפש דירז
 םיטח לש ןוקת pe אוהש alica, halica י"ע אקליח
 -אקסאיד לש muy יפל םגו Speligraupe ארקנה
 ןמ ((09806 י"לב) 8168 השענ ט"לר דצ סעריר
 — יטיד ברד םעט הזו pom ינש לעב תמסוכ
 אוה ןכ) תמסוכ DN יכ וניא אתנוכ ןורתפ לבא
 הזו ןגד ps sum (אנליוו ס'ש קימב ny א שוריפב

 p אתנוכ רמאד ןאמל or ק'מב אתיאש המ
 תמסכהו םוגרתו .3 «m5 pun .אוה אילעמ

moe)(היכ ,היכ היעשי) תמסכו ןכו ,איתנוכ (נ'ל יט  

 ןושלל (םשו oU יטישפב ה"כו) ס"למ קתענו יןיתנוכ

 Mp Tn .גנאטיירפ bw | מ"ואבו) ,<=->2 יברע
 הנוי 'ר שריפ הלמה וז י"עו cc תועטב 'יא
 רעיוביינ 'והב לוסאלא באתכ ןייע spp לש תמסכ

amל"הזב כ'ג ריעה םשו  Je Leer. 
esse pel Jal, csl aiו-143  

"bאיריס ינב  mi»הוארקי קאריע ינבו תינכלא  
 ומכ .אוה ןאבלנ יכ mb עמשנ ,כ"ע ןאבלגלא
 אבלוג pop לכ ילב ןכל תמסוכ ונייהו ןגד pe אתנוכ
 שרפמ ודי לעש א'עס 'ע mme .ה"ל םיחפפב
 וניברו הב ונרבדש הלמה איה איה ןומסכ nob ס"שה
 אלו C ל"נה תומוקמה ינש קו איבה 353 ךרעב
 ₪%%- py דחא אוה קפס ילבו אבלוג תלמ ראכמ
 הממ רזוח ינא ןכלו .חאנג p nov 'ר איבהש
 speltihnlieche ל"צו Wieke "y הלמה וז יתקתעהש

 דואמ הפי הלוע אבלוג הביתכ םגו
opתיברע הלמ  USנעצנאספ) ףעל 'חה איבהש ' 

(R/yD הזכ םירועשהו תלמ רחא יט הרושב ל"צ צ"ר : (יע יוחנמ sims )* תנוכ ע'יפרבו. *) ר"פדב 'יל, an vss ms (t 

arn םינושארה םיסופרב 'יא סומלופ ךרעב (" שימו זזב ע"ייעו (* .זכימ ע'פרשבו ריפרב ןוכנל no» )+ 

^C 

EU 
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new 223 לאומש בול יונכ ,תיִזּּכ) =( DU 
 D) רמאל תש ומש תא ארקתו G2 וגינפל) ך"כ

 יד תשארכ רח א ערז םיהלא יל תשיכ
G36 לאומ ש ֶרםשב אמוחנ תר" א  

 (ביל (m^ me ערז וניבאמ היחנו (א'נ וניגפל) 33831

 ןיא ןכ C mno לאומש יר םשב אמוחנת ר"א
 םוקממ אב אוהש ערז ותוא ערז אלא ןאכ בתכ
 םש יוניכ שוריפ ,חישמה ךלמ הז הז הזיאו רחא
 .('" (הרסח תיזוכ תלמ ונלש 'חסונב ב"א) -- .אוה

Gen m yy nos * 

 * ,אָתְניִזּכ .אָתְנְזּּכ  n2 yy ND'IS,ש"מו

Kraft, Vermógen תלוכי ,ץמוא. ^b (מ"למ n3 
 וחכ חכ  (uittelbare Kraftתופרט ולא 'פב

 ףידע אריתיהד חכ 013 9€( הילגר ורבתשנ 'מגב
 חכ (האלהו "n קיכ) לגרה דציכ קרפד ג'רב ,היל
 תכלהמ mb התיהש ןונכ, b^ והמ סוכמוסל וחכ
 החכ הז םילכ הרבישו הילגר תחתמ רורצ הזתינו
 רחא ילכ לע לפנו ילכה ןמ רבש זתנ םא לבא

vmתרחא אמגודו ה"יחא]* = ,("''וחכ חכ הז  
 .'א סבכ 'עב א"ער 'ח תוכמב ןייע וחכ חכ ןינעב
 . . . ןושאר חכ -- :'ג ק"ב רחא n3 — .'ס ז'ע
 ט"מ םשו .ז"ט pon yo ז"ע ןיררהנס ינש חכ

yoהפי נ'שו  jan m»חיע ןירדהנפ .באה חכמ  
wsמ'ב ,שוחכ חכ  mpוחוכש ןליאב ולע ב"ער  

 ימלשורי .'וכו ער וחכש א"מ ג"פ ןיבזבו 'וכו ער
 םיחספ ילשורי ,תוחוקל לש ןחכ m א"פס מ"ב
 yv Uy" חכמ אבש השעת אל xy ז"כר א"פ
 הברה ןייעו ams תיפיי ד"ער ד"לד v5 םיחספ
 ,ו"צ mmo .ב"ל תוכרב .(הפי) ףי 'עב תואמגוד
 ,וחכ תשתמ :ו"כ 'דהנס ,וחכ ששת :ט"כ תוחנמ
 תא ןיצמאמ :ד"מ ןירדהנס ,חכ ןישיחכמ ,'ע ןיטיג
 ןיא .ג'ס תוכרב ,םינהכ לש ןחכ Ub םיחבז ,וחכ
 ןיעב חכ ןיא :ח'נד .ב"פ ה'ר v" ,דומעל חכ וב

webןייע הרובגב חכ .הרובגב חכב .ב"י הגינח  
— [cmm (ביח, bg TY 

hauchen, םשנו חור ףאש ןינע ס"לב nn» — n2 
schnar- הנשב החינג ןינע gr schnaufen 

(nm» =( חכ — 3t ביר 

 C תרוצב ינשבו (' תויסמלופב ןיבזכמה העובשב
 ובזכי אל רשא אוה מ"ל הז ב'אג -- .[ןירשכ]
 .(וימימ ןולדחי אל שוריפ )^ ova היעשי) ןימימ

nonsשוריתו ךרד לע אוהו  vn»עשוה הב  
wn )' veהשעמ  mrלקב ה"כו 2^6 קוק  

 ןכו םש הרפל ש"רב אבוה n'es me אתפסותב
 שיר הרופא ןומלצה תדרוי רמוא הדוהי יבר היה
 א להו ול ורמא סומלופ תעשב הבזכש ינפמ (הלוספ

n'3)ש"רב ) b.ימי 3053( ימ  | bowי"כב ה"כו ימימ  

 ^5: סומלופ nyw ובזכ תישארב (טרופריא יפסות
 ,היבאב הבזכש b") ה"כ רברמכ) יבזכ : ב"פ ןירדהנס

sovשורי 05 ימ ייכב וב ובזיכ אל ךכיפל :ט"ס ' 
 ראותהו ^CY :א"ח םדא ע"ייע :ה"סד ב"פ תינעת
 ז"מ b/D ר"ב ,ןבזכ בשחתאו 'ה "יס יעסמ 'מוחנת

 — [תא אָנּבְזַּכ אנרקש

von 002108 n'rtíi2 : אָביִזִּכ jb ראות) בזכ 

br) מגב םיצע לזונה 'פב' € Glar Kochba) 
 עבטמ ( oa or* poןמחנ ברל אבר ('היביתוא

 ןיללחמ ןיא ינש רשעמ 'תפסות שירב אינתד אהימ
 תועמ ול ויה דציכ (* תואצוי ןניאש תועמ לע
 םינושארה םיכלמ לש וא תוימלשורי תועמו תויבזוכ

  ps(דיער בינ 40 ינש רשעמ שירב 'שורי .("ןיללחמ
 אביזוכ ןב ןוגכ ("וב דרמש עבטמ  ww.ללחמ

 ה"יחא]*  wanןויצה םע תויבזוכ תועמ ללכ בטיה
 הנה ןה תויבזוכ תועמ יכ אביזוב ןב ןוגכ ימלשוריד
 אתיא ק"בל מ"משבו .אביזוכ ןב ןעבטש תועמה
 "יפה הזו כ"ע ביזכ לש תועמ תויבזוכ תועמ ל"הזב

 םיכסמ ןואג םשב אבוהש  ^p Dyי"שר  p'33א"לב
 ןב לש עבטמ תויבזוכ י"שר שוריפ ןושאר 'שלבו

 ר"עפלו כ"ע אביזוכ  psאביזוכ יכ אתנולפ ןאכ
 ךרעמ חכומדכ (ביזג =) ביזכ םוקמ םש לע ארקנ

313 pM my רוקו ₪ ויטק m3 0 אביב מ 
 ( oíאמוחנת +ג'סר  ^D npnאביזוכ תיב תעקבב 'א

am ירק לש אתעקב yg 

 סור ל"צ אבזיכ mmn :ט"ס תוחנמ (O0 אבזיכ *

 ?jp .ע"ייעו ירע 'עב ש"מ ןייעו אכזינ

pun 

v3 mo (iריב ד"ל 93 יא 60^ י"כבו  Dus»)יחכונה 'עב ליפאבו 'צינינו יזיפ 'פדב לבא סומלופ ךרעב ה/יכו ישמא יפדב  
 .היביתיא ימאו ריפדב לבא ליסאבו איציניוו 'זיפ יפרב ה"כ )( .ןורצב i233 ,תורצב סומלופ ךרעב (? .תויסומלותב ס"טב
 םש קר שימ אתפסות "33 ןוכנל אתיא תויבזוכ ייגו קייבבו ךורע v3 לכב ה"כ )5  .ק"בב הייכו ךורע י"כ לכב חייב )!
 םשב ק"בל מ"טשב היכו וניבר ייגכ ל"צו תוימלשורי תועממו תויבזכ תועמ ג"ונבו תוימלשורי ל"צו תימלשורי תועמו
 ייכב היכו דורמ ל"צו רודמ עבטמ אהיא ש"מ אתפסותבו ,'תסונב אהיל )5 .תוימלשורי תויבזוכ תועמ קייבב ג'וכבו ןואג
 ןייע לבא קוספב ייל ר מ א ל תלמו ייל עיפדשב לבא איציניוו יפדב ה"כו ר"בו ב"ה 'ב jw 00 י"כב ה"כ (?  .טרופריא
 nm3. רמא לאומש 'ו םשב אמוחנת יבר אתיא ליסאבו יזיפ ר"פדב לבא איציניוו יפדב ה"כ (* .םש סלקנוא םוגרת
 'ילו zy ףלא זמר שיר 'א יייהד טוקליו ה'פ זמר אריו טיל זמר תישארב טוקליב ייל ןכו תומוקמ ינשב ריבב ייל )109

mmiהבר  (bה"דסבו ןיפחויב יתאצמ אלו םישנה הנרמאתו . %') קתעוה n» "bm(אנליוו םישב) .טייי ק"בל . 
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 יברו הללק דע רמא לאומשו האכה דע רמא בר
 דחא אר קמ ן ת ש ל שרו הפיזנ דע רמא ןנחוי

 C 'וכו ושר ד

 בכ  אחיכ 33 ךרע ןייע (יטרפ (?D אחיכ +

 ,6 זיעק

 ע"ייע D'b רחכמ דכ .י"ד ז"פ תבש v" דַחָּכ *
 : ,0"ל (3T תרחב

PY ןוקת ^b JÁ pros סילב i» (מ'למ bns 
mit Stibium die Augen schminken ךופב 

JU.) עילבו ס'לב n» sonis לחוכ, cem 

om» = mm» =( חכ גיר 

1^3 (usten לועשו החינג 1 . פ"לבו chen 
 ק'בד « Cקור וחיכ ועינו וחיכא אלא  nayאיצויש

 ןורחא 'פבו .עונעינב אציש (' ךר קור ועינו חכב
pap וקור Cw ל ת נ ש י מ ףא 'מגב ןיבוריעב 

  Yשיקל שיר רמא (א'עס  C nonבייח ובר ינפב
 הנינחד ג'רבו .'וכו התימ  Cmםלענ לכ לע יאמ

 תלהק)  O^ anהז בר רמא 6 הדוהי בר רמ א
  maםאמנו וריבח ינפב הניכ  Cהז רמא לאומשו

 ב"א) — .סאמנו וריבח ינפב קרש  "b3 "bתוחל
 לע ד"עפל ןויכ ביר  ה"יחא]* .(חכב רגנה

210880, ergiessen, 6% רבע ןמזב 9 י"ל 

 שוריפכו ךרעה תלחתב יתכתכש ומכ ןוכנה לבא
 'פסותב ןייעו וחיכ ה'ד :'ג ק"ב 'ופסותב 'יא וניבר
 ל"צ pen av רכזוהש n's ילואו וחיכ ה"ד :ה"נ הדנ
 מ'טשמ חכומדכ ח"ר 'יפ אוה en^ הז רוקמ יכ ח'ר
 'וריע 'פריא י"כ 'תפסות 1 הרעה כ'ג ןייעו .םש ק"ב
 וקור שלתנש ימ ןכו םיברה תושרב החוכה ח"פר
 das Husten חיִּכ םשהו .ס"טב ההוכה ג"ונבו 'וכו ויפב

 וחיכ ל"הזב ק"בל מ"טשב אבוה יריאמה b" ןכו
smןמ אצויה הבעה קורה  SY» mmaפסות ןייעו ' 

 b Ty^ המושרה פ"לב הלמה pap ןכו .םש הדנ
 ןושלמ wb שי דיעפלו -- לועש פ'לב 3
 רכזנש )5 ^ ipm חכהו ץרש םש D = יברע
 החינגו mmu ןינע םהינש תארוה יכ הקנאהו םע

anmדועו אחכ י"רתבו אחוכו סלקנוא 'גרתו  Uy 
ּ — [asp pom 

AD vB תבש) ןיי איצומה "53 (Augenschminke 

  6mלוחכל ידכ (' לוחכ  pyםש) 'רמג .תחא
jw אנוה בו רמא ילחכ אל אה תחא py פ'.) 

 תחא ןיע תלחוכ שוריפ תחא ןיע תולחוכ תועונצ
 הסכמו לאמש לש  ps Y: musהינפמ הארנ

 קוש ל הא צויו ןיע ותוא אלא  Cארקו
(b ייד em) ךיניעמ. C תחאב יניתבבל ינעייסמ 

 היניעב לחוכ תנתונ יכ ל"ז חילצמ בר שוריפ הז
 ןיפי ןיארנש  Cעינצמה 'פבו ( n3(הנשמב :דיצ

st) רמג ,תסקופה ןכו תלחוכה ןכו תלדוגה ןכו' 
  qeג'רב תובותכב .תבתוכ םושמ תלחוכ (רומעה

  53הנמלאתנש השאה «? Gy" vידהנסד ק"פבו
 םינקזה תכימס 'מגב " Crאל  bnsקרס אלו )

 .ןח תלעיו (" םכריפ אלו  Yomםדה יוסכ 'פד
  porרוחשה ("ןהילע 15012 אנת (היפ

 לחוכהו ! Cןילוסיפה תרקנו  s'פבו .ךינרזה ףא
 יער זימ סש  האירה 'מגב תופרט ולא  "bNבר

 Gurechtweisen מ"למ *n5 חכו 'עב «vp חכ
 החכות ןכיה דע (CU  ןיכועב שי 'פד ג"סב

 D/N יזכו !Pb" 'פאנ תוינשמבו ימלשוריב אוה ןכו )* .(אנליוו ס"שב) no שוריפמ קתעוה שוריפהו הכרב ועינו ריפדב ('
 אוה ןכ (* .שלתנשמ ג"ונבו ךרעה Wo ןייע (cy ךורעה לע ריעה אלו .ביצק דצ ןיבוריע o לצא תומוקמ ראשו
 רצ םש סייד ןויע n2 דקנל שיו ףיירבו (exon ,'צנוש סופדב חכ אוה ןכו !החיכ איפרבו ,ייכבו איציניוו ריפדב ןוכנל
 ג"ונב 9 n3. : דוע .ג"ונב (* = .ונינפל אתיל (+ ,תיכ גיונבו :'ג קיבל מיטשב אבומש ח"ר שוריפמ חכומ ןכו :בייצק
 2^« רי בתכב (* .ךוטסב ךורעב aen ןכו לחוכ ילופאנ תוינשמבו איציכיוו סופר ימלשוריב (* .םיקוספ תאבהבו תוכיראב
 וזב אתיא ןושאר םופדב יכ עדו .הפי הארתש ידכ ב"ה T בתכב )! .תחאב ירקו דחאב ביתכה יפל ארקב (? .אתיל

 להוכ «nin ךיניעמ דחאב יניתבבל הארקו ^pe האצויו תרחאה ןיעה הסכמו nns py תלחוכ v£ :ןושלה
maya5 כ"ע ןיפי ןיארנש mתבש ימלשוריה  néקושל האצויו התריבח תנמטמו היניעמ תהא תלחוכ .השא ןכש :א"יד  

 תנמטמו םוקמב קר דחא הנקב ימלשוריה b cy^ הלוע רייפד ייג יפל וניבר שוריפ יכ ירה כ"ע ךיניעמ תחאב יניתבבל
 ליצ שוריפ םוקמב יכ רורב ילצא ןכל ונעימשהל חילצמ 'ר אב המ השק so תרחאה ןינעה הסכמו ךורעב ייא התריבח

 'ר רואב ילב ימלשוריה שוריפ קר אבוה ר"פדבו ('א ןויכ ע"ייעו pm ,הפדה :,סופורתנא ךרעב ומכ ימלשוריב (wm ישוריב
 שור 'ב :ל'צכו con ויהיו וקבודי wm םהינש יכ רקיעהו ימלשוריה תעצה ילב חילצמ 'ר b^ אבוה ע"פרשבו חילצמ
 ךיניעמ דתאב יניתבבל הארוקו קושל האצויו התוהאה ןיעה הפנמו תהא ןיע תלהתוכ
 א לא הינפמ הארכ ן'או ולוכ הינגפ הפכמו לאמש לש תהא ן'ע הלהוכ שוריפ
 תילצמ 'ו''פ הז ךינ'עמ תהאב יניתבבל ינעייפמ ארקוקוש להאצויו]ןיעותו א
 רוא'ב איבהל ףיסוהו ימלשוריה ייפ כ"חאו ילבבה 'יפ וניבר איבה הלחתב יכ רדסה הפי כ"או 53 תנ תוכנ כ ליז
 ייפ תלמל שבחשנש 'וריב ןמ טמשנ ייכב ןכו ע"פרבו ,'וכו לחוכ תנתונ יכ טעטב וריבפמו ימלשוריה לע חילצמ 'ר לש
 היכו ('' .(אנליוו סישב) חיר ןכ שוריפ ןינעה mam .ק"ודו ,ארומג דע תלחוכ שוריפ D] טמשג ר"פרבו שוריפ תלמ דע
 .סכרפ :סכרפ ךועבו סוכריפ תובוחככו ,ןירדהנסב אוה ןכו )! ,סישב ה"כו קוש 'א סכרפ ךרעב לבא יד קרש ךרעב

(U7טמשנ עיפרשבו ו"ופרב ןוכנל אוה ןכ . *') ריפדב אוה ןכ, Ubאיציניוו יפדב לבא ימאו ליסאבו  itm)לוחכה . 
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 33 «y יט m טטב y'"y איה הנוגה הניאש
svוהנילחכ :ט'ס  m» yvyוניבר תסריג 'ד , 

 — :תונוזכ ןהיניע תולחכמו ז"מפו ב"כפ א'רדפ
 pos ה"כו לחוכ ךורעה 'יגלו לוחכ bns םשהו
 peram ,ליעל ןייע ב"ער ro ןילוחב ה"כו אלחוכ
 רתסא 'גרת ,אלחוכ אתנמ יתרת «pines s'y ט'ס

"vלוחכמ לחכמ ונממו .אלחוכד אתבוג 'ג ,'א  
 — ]"5 י"פע הרוצה נ"שו םכרע ןייע

ons3) ע"למ ילוא) e.תויתואה ךפהב =  
^t!המהבה רד  (Brust, Euterרשבה לכ 'פב  
p pom)ובלח תא איצומו וערוק לחכה (הנשמב , 

 p3'^) לחכ 6ז"צ (ee ךרי 'מגב הנשה דיג 'פבו
 הילשבו היער אלדר אכיה ןינמה ןמ לחכו
 ברד הירכ pni בר רמא ("אושיב ידהב
 יאד הינימ אקפנ יאמל רוסא ומצע לחכו אישרשמ
 דדה אוה 'יפ .("רס אנ ו רוסא הרידק ךותל לפנ
 ןייע םימעפ הברה 2221 ה"יחא]* Ae לש

pomאלחכ ר"אלב םשו האלהו .ט"ק  "pאלישבת  
 55'3 ר"קיו 'וכו ארשב יתות אלחכ .א"יק ,אלחכד
 ץובקה oun : ט'ק pow in לחכה תא ךל יתרתה
 ינידבו ,והנילחכ יונכב םשו p" םש mo ילחכ

 — v ^p] ד"וי ע"ש ןייע לחכ

 לע בוזא לש יוול םש ד'עפל תילחוכ =) לחכ
ovוניבר תעדו םינפב ןייע תילחוכ םוקמ  

 יליבח 'מגב הכוסד ק"פב ('ד לחכו 'א לחכ ןינעמ
 שיש בוזא, שוריפ (" תילחכ aus אלו 00 שק
 ו"ו ייכב ה"כ ה"יחא* | ,'לחוכ ומכ עבצ וב
 אתיא ו"'ו י"כ ^39 .לחכ ע"פדשבו לוחכ ו"ופדבו
 קתענ םשמו ו"מ 5^7 םיעגנל ג"הרל ^w 'יפב
 ןויצה qun ms טמשנ יכ ל"נ ןכלו תואב תוא
 pe O m ןויבזא 'עב אבוה ןוכנלו aw 'יעגנמ

mb 02בוזא אל "יעגנב ג'ונב יכ עדו ז"מ א"יפ  

qom» =( bn» — bns דיר 

 לחוכה ןוגכ b^ .הרשכ 6 אלחוכ יכ ^C אח א
 הרשכ אדבככ ,6' הפרט וידכ הרוחש לבא הרשכ
 ,לחוכה qmab אוה בורק דבכה ןוונש ew *(  ןילוח)
 ימ v ("הציבכ הנבל b C c^ הפרט אתעיבכ
 אוהש הטונ תעדהו C הציב לש ןומלחכ רמואש
 םשתו 'גרת ב'א) -- .6הצי ב bv ןומלח ומכ
 .(אהניע אדירצב («nbn )5 /0 270 היניע ךופב
 םישבושמה םירפסה "יג רחא ךלה ב"ר  ה"יחא]*
 הדידצב אסריגה 'קיעו לחכ שרש ןמגרותמב ה"כו
 הטישפבו ,דדצ שרש ןמגרותמבו רדצ ךרעב ה'כו

myה"נכו — םיניעל לחוכ ןימ שורפ 29-5 ע'לב  
 ןילחכת ירא ךופב יערקת יכ 'ל ,'ד mov 'גרתב
 :הנה mum יכ 'ב ,'ו תישארבל 'א י"רת ,הדידצב
 תבש br ןכו 5« ןסקפו ןלחכו 'וכו םורא
 "t ק"מ sb" תבש 'פסות m'y ה"צו ב"עס ד'צ
 ד"ס תבש .תסקופו תלחוכ ד"ע פ"ד א'פ p'b 'ורי
 לוחכת אלש Typ ד"נד ט"פס ןיטיג 'שורי ב"עס
 תלחוכ תויהל ב"עס 'כ ק"מ :'ד mana open אלו
 אלו לוחכל אל ,ג"פד ג"פ ק"מ m ,תסקופ תויהלו

ipeoו"כ ק"ב .תסקופ אלו תלחוכ אל םשו : 
 y'"y ,'פ תבש :ד'כ ןישודיק ,האמיסו יניע לוחכ
 ןכש :א"יד ח"פ תבש 6v C אייר ב"ה ךלמ תב
 'ורוכב .חתריבח תלחוכ היניעמ תחאב אמופ השא
 ןאמ יאה ב'עס ^n הדנ .'ו םרח ע"ייע ג"ט ז"פ
 רמא יולו יאמראמ לוחכיל היניעל הימתסלד יעבד
 'שוריבו יאמראמ לוחכיל תומילד יעבד ןאמ יאה

3b ovyמ'ד  ysרמא בו ןוהנימ לוחכימ והמ  
 יעבד ןאמ רמא יול ימתסא אימתסמ יעבד ןאמ
 ג'עס ב"סד ר"פ הציב ימלשורי ,'וכו «nu תממל
 אמויב הנימ (bre ףושימ ירש התירולק אדה
 ליחכהל . . ליחכמ .י"ד oso תבש Uy" — .אבמ
 ילילכה שרד ח"צפ ר"'ב 070 arm לחב yvy ס"ט
 'יגו והנילחכ qmi תוכרב .םורד qw ןייע תולּוחכ

 Yn» wn בר ל"צו DW) יפדב ה"כו יאמא בר D/b3 םש קר ב"ה י"כמ חכומ ןכו «Ya v3 ריפדב ןוכנל wm ןכ (1
 איבהש לאיחי בר אמיתיאו ילחא בר ומכ אוה ילוא יאלחא בר סרג ףיירו טיי ןמיס ש"ארב ה"כו הפרט תוכלה ג"הב
 סרג ה"רסבו ילהא בר אתיא י"שרבו ארמגב שידבו א"עס ביי ןיבוריע לע ותנוכו ןיבוריעד pes )110( םלשה ןיסחוי
 ךורעב אתיא ליסאבו איציניוו 'זיפ סופדבו אבר רמא ג"ונבו יאחא בר ל"צ ף"ירב םג יכ ל"נ Omnem ,יאליהא בר
 ייכ היימגר שוריפב ג'הב היכו )? ,יאמא שבתשנ כ"חאו ans אבר תואהסונ יתש וברעתנש ל"נו יאמא אבר רמא סי"טב

pomש"ארו ף/ירב , am)ה"מגר ייפבו יא ויד ךרעב היכו םש ןילוחב הפרט אתוידכ ןמ שוריפ אוהו (5 .אלחוככ  pow 

 ארמימ איהו (* .אנהכ ברד ארמימ איהו f) .אתויד יכ ל"צו אטויד יכ ם"טב םש קר (:ז'ש ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב)
 א רוי חה ד אתעיבד אנוגכ םש ל"זו ג"הב שוריפכ הז (* .אתעיבד אנוגכ :ג'הבו אתעיב pam :אברד הירב אמס ברד
 ץירה שריפ ןכו = .כ'יע םינפבש ןומלח nya qms» ל"הזב םש v3 ץבוקב שוריפ אוהש ה'ימגר לע ןוויכ (* .את עי ב כ
 םשו )?  .תולודג תוכלה לעב דגנ ה"מגר 'יפכ ומצע תעדב עירכמ וניברו à 933 ןוכנל אוה ןכ (%  .ףיירל ביבס
 !ףוסב ס"טב ע"פדבו ריב דיל יבו 'א ויו v33 ןוכנל אוה ןכ ('% .ששקל םוקמב ט ש קל 5x הטמלמ ^v הרושב
 יופסותה ואיבהש םירפס שי ייגכ הזו )!! ,יחסונב הייכו ם י ש ש ב שוריפב אתיא בייה ייכבו יסב רוציקה תעידי ןורסחמ
 יפדבו ,ר"פדב אוה ןכ ('5 .קהצי ר'יא היד איבשרה ייח ש"מ ןייע לבא ונינפל ייל )0? .ייל ונינפלו לחכו ה"ד םש ןילוה
 ןוי בוזא אלו בוזא ישמא סופדבו nns בוזא אלו vius אלו בוזא ליסאבו יזיפ סופדבו תילחב בוזא אלו בוזא איציניוו

 .ךיעה ףוסב ןייע דועו ילחוכ םשו יחסונב הייכו ילחכ בוזא אלו
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 קיתעהש ומכ אדידצ םע אוה דחאו אטאנלופה
 -- ['א לחכ ךרע ןייע לחוכ .ךּופ = sm הטישפה

  ^eiאנליחוכ «? pאחפנ רכו (ףוע  pmביס 6
Cw'y אנליחונ סרג ךורעה לעב 

 315 p^ ליעפהבו בזכו הריפכ ןינע (be שחָּב 1
 lügen strafen, einen דעה תא םיזהו

(Zeugen des Alibi überführenףוסב הבורמ 'פב  

 ק"כ) ןהיפ לע רכמו חבטו םינש י"פע 33 הכלה
 «pa שוריפ ומזוה ףוסבלו ושחכוהש םידע (ג"ע
 ושחכוהו שפנה תא גרה ינולפ ירמאד ירת יב ותאד
 והל wn אתשהו גרה אל ירמאו ינירחא ותאד
 ןנילזא אל השחכאבד תושחכומ תותיכ והיוורת
 ירתו ירת 6דיע םש) ןנירמאדכ ארתב תודע רתב

 כ"חאו ינהא ךומס ינהא תכמסד תיזח יאמ והנינ
 ^2: םתייה ונמע אלהו ירמאו ינירחא ותאר ומזוה
 תודעה הלטב ושחכוהד ןויכ ןנירמא אלו ןיגרהנ
 השחכה אלא ומזוה הלטב תודע לע ומזוהשכו
 אוה אתשהו רמגנ אלש אלא המזה תלחת ונייה
 ארמגב תובותכב ב"פ השאהבו .ומזוהשכ רמננד

 אלא םידעה תא «peus ps OC ורמאש םידעה
 המזהו omues אלש םידעה תא ןישיחכמו םהינפב
 תהימ אשחכה איוה אל המזהד יהנ םהינפב אלש
 'פד נ"רבו .ןינעה mb שי [םמז] (םז) 'עבו .איוה

 וניא ןכש ויפל המ C2 תילטב ןיזחוא םינש |
 ינולפמ יתיולש הדוי םא, שוריפ .המזהו השחכהב
 ודיעיו םידע ואביו ce םוקמב ינולפ םויב הנמ
 אלו תרמאש םוקמ ותואב םויב וב ונייה םש יכ
 DM וא .הולש היה רחא [םולכ [wes nns ,תיול
 קוחר ינולפ םוקמב תייה ונמע orn ותוא ול ורמאי
 ןנירמא םשיחכמ אוהו םוי ךלהממ רתוי םוקמה הזמ

Ge)ןילוכי ןירעה ןיאו םידע האמכ ןיד לעב תאדוה  
 קתעוה הייחא|* .'ומיזהל אלו ושיחכהל
 םשא ה'ד DU מ"בל מ'טשב אבוהש ח'ר שוריפמ
 ה"נכו — .אנליוו ם"שב ח"ר שוריפב אוה ןכו
 : םש ,ישחכתא . . ישחכתמ אל ישחכמ .ד'ע ק"ב
 שּוחכתא : א"פ 'הנס .ןיקול שפנב ושחכוהש םידע
 ב'עס &^ תותירכ ,תוריקחב שוחכתא אלו תוקידבב
 ארקנ המל :ז"ס ןירדהנס ,שיחכמ אל . . שיחכמ
 ו'ב .הלעמ לש אילמפ ןישיחכמש םיפשכ םמש
 ינשיחכמ תא המ ינפמ . . המדק השחכא ח'מ פ'ר

 — ]151 יתמא ינפל

ens! = (moms =( לחכ 

 ויש יט
 ל מ

 וטר

 תירבדמ בוזא אל מור בוזא אל ילחוכ בוזא אל ןוי
 ונינפל םש «mb .תלחכ sms im .שוריפבו
 ס"ש י"כב תילחוכ «'n [תילחוכ ל"צ] (תילחוב)
 השרפ אב 'תליכמב «mo ,ןויבזא ע"ייע הכוסל
 «A^ תירבדמ ius אלו תילחכ sum אלו א"י
 ןילוחבו תילהוכ ט"כק 'קספו ד'כק 'פ npn ירפסנו

xbאוה תילחוכ יכ קפס ןיא ילצאו .תילחוכ ב"ער  
 (תנימור «jn בוזא וער וילע דיגיו םוקמ םש
 יאניב השעמ .ו'ס ןישוריקב "יא תמאבו ,(ת)ירבדמ
 b' םש שביכו רבדמבש תילחוכל ךלהש ךלמה
 כ'ע רבדמבש הנידמ nw תילחוכ י"שריפו םיכרכ
 תויתואה ךפהב תילחוכ יכ ןויבזא יעב יתרעש רבכו
 םגו eilicius ראותהו הנטק איסאב \\טשש, 8

 תומחלמה לעו 'ה 3^ ,ג"* תוינומדקה לע nnb ןב
 ויה ךלמה «m^ לש הנחמב יכ דיעה 'ג ,'ד ,'א
 רופסל דעס הזו ש6 זוחממ הברה המחלמ ילעב
 וירחאו ג'הר תעד לבא -- bon ןישודיקב ל"זר לש
 השקו לחוכ עבצמ אוה תילחכ יכ ןתנ וניבר לש
 י"פע דועו עבצה י"פע בוזא הנכי המל יכ המלוהל
 ןילוח י"כ ה"מגר 'יפבו -- !אקווד לחוכ לש עבצ
 יתאצמ (ז"טש ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) םש
 pers x5 ד'עפל אוהו p Evo'« ילחוכ בוזא

 — [יולב - ךילנירג

 ךופ ע"לבו ס"לב p^ 'א לחכ 'עמ אָלְחּוּכ — לַחּכ
 '5 ג"רב Karfunkel) 723 ,4%% ע"לב דועו =
 6 איג הכוס  לילחה 'פד 3" 63 ב"ב) ןיפתושה

 C ארמרמו הלכוכ אשיש ינבאב היינב יאמב
 אנכאב (* שידקד אוהה GUyD 20« ןישודקד ק"פבו
 C לחוכ ןיעכ ןתומרש םינבא שוריפ ,אלחוכד
 רוח ש שיש אלחוכד אננא י"שריפו הייחא]*
 לבא .ב"בל י"כ ה"מגר 'יפב ה'כו כ'ע לוחכל המוד
 br ןיעכ עו בצ שיש אלחוכ b^ ב'נב י"שר
 המודא ןבא איה ד"עפל לבא .ש"ע הכוסב 'יפ ןכו
 ^v) ,חיכ תומש) ךפנ Y'p .קיתעה ןכו ךפנ אוהו רואמ

nu»ל'צו ןילחוכ ןד ח"ל פ'פ ר"משב  
 לע ףילג הרוהי ר"י n, ש"הש 'רתב ה"כו ילחוכ
 (188 רעבאב 'צוהב) היבוט ברד 'תקיספבו ילחכ
 ילבחכ ךפנ b^ ךומסבו הדוהי קוקח היה ךפנ לע
 ןמגרותמב mu ילחכ ל"צש ל"ומה nun רבכו
 "pr אלב תצק דגרמזא ןבא אוהש ש"מ םלוא
 םיעבש וקיתעה ןכו .רומאכ ךפנ ןבא אוה יכ אוה
 הקיתעהש 152 carbuneulus NY 290095 םינקז

 אהיל ןכו הבר רמא אתיל רי כתכבו םייוגש שייעו .'ו רצ ם"ר 323 יפ T בתכב אוה ןכו הכוסב וגינפל אוה ןכ ('

 .לוחכ ו"ופדכו ישמאו ליסאבו mb ריפדב אוה ןכ (* .שידקאד ארבג אוהה aci ) .יחכונה ךרעמ «m ןכו טוקליב
 .א"ער an (י
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 €( ןמשה תא םטפמה ארמגב תותירכב ק"פבו
 םינהכהו רזנ pes םיכלמה תא ןיחשומ דציכ ('ר" ת
 C אדג רב אישנמ בר רמא יכ ןימכ יאמ ^5 ןימכ
 דריו ןרהא שאר לע ןמש קצי שוריפ ,ינוי יכ ןימכ
 ונקז לע תוילגומ יפיט יתש ןימכ ךליאו ךליא
 םילהת טוקלי ,םשו םש יוירוהו תותירכ ןייע)

 mov ms sio | 2 : ותרוצ wn (ג'פתת ומר
 םיוק ינש ותרוצו תויתואה רדטב םירשעו םיתש
 תנוכ ה"יחא]*  ,(ךותב דחאל דחא םיעקוב ןוסכלאב
 ד'עפל :לבא X  התרוצש "נוי תוא לע 35
 התרוצש םירשעה תואה לע אוה ןתנ וניבר תנוכ

Yהרוצה וזלו  meםינפב יתנייצש הרוצה  "By 

vsתבכוש ל"נה תואה תרוצ קר .'א ו"ו  mn 
 n^3 ף"לאה רדסבו םירפסב ונלצא "נויה תואה
 א"תיב א"פלאב הרוצה וז יכ ערו ,הפוקז תדמוע
 לנא תעבורמו הלודג n»n? "by איה םינויה

 וז םעו ט וזכ הרוצה הארנ הנטק אתיב אפלאב
 "2 ראשב יתאצמש המ הפי הלוע הנטקה הרוצה
 LL 002 יא ב'ה י"כב יכ םינושארבו ךורע
 ןעדייל די בתכבו = איולפערב די בתכנו

Z5ץובקב) 'וחנמל י"כ ה"מגר ^53 וזל בורקו  
 איה ms ינוי יכ ל'זו (: ג"כ ףד אקילייגנא י"כ
 «ne v3 = 'ותירכל ה'מגר ^53 לבא זכ הז ןיעכ
 ןמ oq Pl :ינוי יכ ןימכ ל'הזב אתיא 6'ק פד
 הרוצה וזו כ'ע ףרועה דע שארה יבג לע חצמה
 הטמל ןייע) ז"מ כ"פ םילכב ט"יות שוריפב הנמסנ
 י"כו 'ב וו «qm "32 אתיא ₪ ןכו (ךומסב
 םש קר םש 'תירכב י"שרב ןכו וזכ זיראפ
 ל"הזב 'יא םש תוירוהב י"שרב לבא OQ הזכ לוגעב
 ייל םינשיה םיסופדה לכב ךא QY  הזכ ינוי ףככ
 ןוכנל 'יגה "יא תוירוה פ"ש י"כב םגו י"שרב רויצה
 תופסותה יכ ל"נו ^« ףכ םיפופדבכ אלו ינוי יכ
 י"שרב הרוצה וזל ונוויכ pes ה"ד ,ה"ע 'וחנמ
 (יוחנמב טייותב אבוה) ;םש 'פסותה ל"ז יכ תוירוהל
 שמוח ישוריפבו תי ט ןימכ סרטנוקב רייצ יכ ןימכ

^bוכו '5 ןימכ וא ןונ ןימכ םישרפמ שיו למיג ' 
 ייפש '5'3,5 תומש י"שר לע םתנוכ יכ ym ,כ'ע
 י"כבו בע ונלש ן"ונכ היושע איהש יכ ןימב י"שר
 ןימכ b ^w G'b "tv^ רענילרעב 'חה לצא י"שר
 רחא י"כבו ,הפופכ ןונ ומכ היושע איהש תינווי ףכ

Ce)כ"ע ונלש ףכ ןימכ הייושע תינווי םאג ןימכ , 
 ,ינץ יכ אוה המ שריפ אל 'ד ,יב 'רקיו י"שרבו

wsזטר וכ-  

tra 2רשב תלד ןינע מ"למ)  abnehmen, mw 
(abmagernןימלשמ דציכ 'מגב סנוכה 'פב  

(m pn)ומייפמ אלו (' אנפנ שחכ והייניב אכיא  
 םיבנע ורמגיש דע ןפנב ראשנ הז רדמס היה ולא 'יפ
 ולכאשכו ץעה תיחולחל קנויו שיחכמ היה רצביל
 וזנו הייחא]* ,ומוקמב ץעה חכ ראשנ רדמס
 םינואנה תבושתמ לבא י'שר םג ךלה הטישה
 ךפיהב הארנ שחכ n5 םש ק"בל מ'טשב האבוהש
 אוהשכ ותוא הז ףטקשכ דימש ל"ר אנפוג שחכד
 ןיעיגמה ןיקשמ ומתתסנ יכ ןפגה שחכוה רדמס
 ד"ק ב'ער א"ק מ"בב ה"נכו -- ויפנעל תיחולחל
 ישניא ירמא לעפה םשו ,אעראד אשחכ ב'עס
 שחכ 5 מ"ב que שוחכיל אלו אערא אשחכ
 sap ב"ב 20 תמחמ שהכ הכאלמ תמחמ
 ג"נ פ"ר ר"ב ,היליח שחכ א"עפ ה'צ 'הנס ,שוחכיל
 ןתוא : הרש לע 3^0 pipa? per השעמ שחכ שרד
 תיזכ mb וריאה הרש תא ורשיבש םיכאלמה
 n'opn זמר קוקבח טוקליבו ^« אלא ויה םישחוכ
 זמר אריו טוקליב ה'כו ויה םישחכ :םשו אלא "יל
 .עוטקב אתיא ב"מפ יתבר אתקיספבו ,ש"עו א'צ

 .ז"צ םש ,היפוי שיחכי :ד"ל moy לעפאו ליעפהב
 שיחכי ,ז"י 'ליעמ .תשחכמ תא .ד"ל ק"ב ,והושחכא
 1v" ,םינבאב השיחכה :ד"פ ןיררהנס ,אירבי וא
 ימלשורי .זוז םישמח ושיחכה ר'ע i7 ג"פס ק"ב
 ר"תסא שיר .שיחכהלמ הרמע .פ'ד א'פר ק"מ
 לאושי לש ןשאר שיחכהש . . שרושחא שרד
 :םשו .55 now הליאשהבו .תינעתבו םוצב
 תומכי שּוחְּכ לועפ ינוניבו ראותהו gnus ישוחכא
 ינוניבו :ה"כ y .ט"נ ק"ב הָשּוחַּכ .ז'צ ןילוח .ז'צ
 אשיחכ :ה"ק מ'ב הבקנלו :ה"נק ,ב"ב שיִחְּב ליעפ
 «^j אָשְהַּכ «vn םשהו אתשיחכב :ח"יק םש ץובקהו
 :ה"מ תורוכב :ג"צ ןילוח אתושיחכ הבקנלו ליעל

 ין mp3 2 GE תומבי

 ,סאיתפסב y'"y .ט"ל ז'ע (o9 po םייטפסטכ *
 C RB .א"ה םאיתפיסכא 'עו

 ד"עפלו Chi, X תינוי ms אוה ב"ר ny יפל) יִ
Y, o nur ms smארקנש ' Ypsiloןייע  

 "Cy 3 תוחנמד ישש קרפ mme ולאב (םינפב
 6'כ קופ םירכהבו 52 ןימכ ןיחשומ דציכ
 הכרואל nup הל השעש תלצחמ 0 םילכד
 .יכ pss C םשעיש דע םירמוא םימכחו הרוהט

voa (|אנפוג . *) י"כב ןוכנל ה"כ yaביה  c/c) cmגיונב )3 !ינש קרפ םיריכבו ע"פרשבו ,ב"פ םימב םש קר  
 והוטשפו ריב ס"טב ר"ת םוקמב בותכ ויה הלחתמ יכ !הבר תישארבב ע'פדבו ב'ה ייכב דואמ ןוכנל mo )! ,השעיש
 תוירוהב היכו )5 .ינש יכ ןימכ דע ןושאר «s ןימכ ןמ son ר"פדב (* .ךרעה הז המלש ןויגה ןייע הבר תישארב תועטכ

a^םילכל גייהרל טיידס ייפבו  nmישנמ בר :קר ייא יותירכבו 166 םלשה ןיסהויב ה"כו , 
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 pam ייכ ר"ע ה"כר r'eb 'הנס 17 מ"ר ייכ םימעפל
 יבל 'ב תוכרב יכמ .:שומשה תויתואבו .לכימל
 'וכרב י כו הלאשה ןמיסל ו"יובו Ye א"ער 'ד תבש
 ,נ'שו א"ער ב"צ .ב"ל ןיבוריע .ב'כ .'ד תבש ב"כ
 תובותכ ,נ"שו א"עס ו"מ mom .'ט תינעת sr אמוי
 aru ןילוח se ק"ב ^ new .א"פ pei :ו"ל
 מ"ד ןוימדה 335555 ןינע דועו .הברה דועו :א"ק
 YD ק"ב Nin יאה יכ :םש ,אה יכ ,מ'ק תבש
 תינעת ,הכרד אה יכ ,ז"יק םיחספ ?sons אה יכל
 ,אנוונ יאה יכ :מ"צ .ט"ס : ה"מ ק'ב ,יכיה יכ .ג"כ
 mb ,הרושכ יכ .ח"צ ק"ב .ארביר יכ .ח"כ ק"מ
 ,אנדיאה יכ .א"פ ,אגרש יכ ,'ס 'שודיק ,דיס יכ :ו"ל

b pomיכ ב"עס ז"צ םש ,הירתא יכ  aeaתוירוה  
ia^יב .ז"טר ד"י פ'ס תומבי ימלשורי ,ןדידל יכ  

 ל"צ רמד יכ נ"ע 357 ו'פ ןיבוריע 'שורי — .היח
 p ]1232 ןייע ייכ

 םוקמב יִּד ומכ) 2,2 םוקמב ן"ונה תטמשהב) יִּכ *
(also, so, auf diese Art ןפואה m2 ^b (r7 

 א"פ םילקש אלא תלמ וירחאו אל ףוריצב בורל
 ק"ב ,ר'מ  Yoאל ט"פ ר'מש ,ד"מ ח"פ תומבי ,א"ימ

 םש תומביבו ,'וכו אלא יכ  orbאלא רסח :ו'עד
 היה יכו :'יאו אל רסח :ז"עד ב"פ הנינח 'שוריבו
 בוט 'פ ר"להקבו .השעמה היה ןכ שוריפ השעמה
 תלהק 'קליבו השעמ היה ןכו שוריפב 'יא תירחא
 ס"טב 'יגה רימאטיז .'רבו ,'וכו ךכו :ד"עקתת זמר
 אכיאד אירכ תנעטב ינת יכ אל יכו ל"צו ינו
 תוכילה לע וראק י"רהמל ארמנ יללכ ןייע יעטמל

 :ח"ק העומש ןיבי םלוע

wie יי ע"יע איההכ = יִהְּכ ומכ ^b) "5 "€i 
mo323 (asפ ימלשוריד ' ^bותמש  

my)יאהכ שוריפ אריעז בר רמד ייכ (ג'פ תוכרב . 
 א'פ 'וריב םא יכ יתאצמ אל םש 'וויב ה"יחא]*
 ייכ נ"עד ב'פ תוכרב 'שוריבו ,אריעז 'רד ייכ ,ג'ד
 ןב mm רמאד "5 : ו'ד ג'יפ םשו pnm בר רמד
 ויד ow? jbn ןנינתר ייכ דומעה mio םשו ,יזפ
 ,אנינח 'ר רמאד ייכ איתא ס"שרהמ 'יג יפל ד"עס

yyףיסוהל שיו ,יי  wvייכ א"ער ג'כד ןיבוריע  
 יכ ג'ע םש ןיבוריע ימלשוריב לבא pp 'ר רמד
 אלו wm 'ִכ qb רצקתנו .'נ יכ ע"ייע ייכ ל'צו

 — ['שוריב b^ יאה תלמ יכ ב"ר תערכ

CWaschbecken הציחרל ילכ pw (מ'למ "P3 * 
 םוגרת ןושלבו .'כ םיחבז anb :ה"כ אמוי

si»ט ,א'ל ;ח'כ .ח"י ,'ל תומשל סלקנוא ' 
 .'מ ,'ז א"מ םוגרת «wi ץובקהו

yy Nos bv» bos *נ"שו ,'ו לכ . 
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 m" ליי — 5

 ףכל ןירוק ונינושלבש י"שריפ oye v תוחנמבו
 DU תומש י"שר י'כ py םיכסמ הזו כ'ע יכ ןהלש

oxiרענילרעב  (owםנושלבש  popןהלש ףכל  
 היה ז"מ כ'פ םילכל ש"רה תודע יפלו ,כ'ע י"כ

zum57( ןואגה 'יפבו ךורעב ןכ  "eiגיהר ) b'n 
 הזו תינוי ףכ ךורע ןכו ןואג שריפ יכ ןימכ :םש
 "פב b̂ ןכו ^5 ךורעב ונינפל ךא כ'ע ותרוצ

num rmע"ייע תינוי אמג תרוצ איה  
 ב"ער by גישהש ירחא םילכל ט"יותבו ,(דיש ביח) םג
 לש אתיב אפלא יתש יתיאר לבא ל"הזב רמול ףיסוה
 תואהו הנטק תחאהו תעבורמו הלודג תחאה םינויה
 ונלש תיטל התרוצב הבורק איה הנטקבש םירשעה
 הלודגהב ךא «D m איהה תואה לש התרוצש
 ירבדב יתיארו (sy D הזכ איה הרשע ששה תואה
 «jn תמא ורבד שאר יכ תמא תצק bun ברה
 םינויה הנטק אתיב אפלאב איהש o mw לע ןוכנל
 תרוצ לבא י"שר בתכב טרפב ת"יט תרוצכ הרוצה

Dבתכש  enתואל המוד  navאפלאב הארקנה  
 כ"או הרשע ששה mas sm 11 Pi הלודנ אתיב
 םוקמב b^ ןימכ םוקמ לכב היגהל ונכרצוה הז יפל
 jme .ריבסהל שי 53 הז ןוקת ילב לבא יכ ןימכ
 ד"עפל יכ ט"יות ייפד הירוביד ןניצחמו "תונוי יכ,
 אפלאב o mov mw לע nmm ס"שה תנוכש רורב
 אתיב אפלאב Y תואה התוא לע וא הנטק אתיב
 המישנה תעונת שמתשמ הרשע ששה וזו הלודג

Glauchlaut)יִכ לש אטבמל בורק הזו  COhiםאו  
 םירויצה רתיו ךווע י"כ ירויצ לע mmn py םישנ
 שממ המוד םתנומת יכ שמשכ רורב חכונ זא ל"נה
 התואל המוד דבל 'א ^Y י"כ תרוצו o ms תרוצל
 תונוש תוביכשב קר לו ד גה אתיב אפלאב תואה
 ה"מגר "5 b" ןכתת en m» wb" וז תולדכומו
 ns הריקח רחא רורב 5 הז .ל"נה 'ותירכל
 ואיבהש תוחנמ 'פסותב ייל ןכו הרוצה 'יל ע"פדבו

 -- [וניבר שוריפ

 ןייע mae תוארוהב ןינעהו םעטה תלמ מ"למ) *3
(denn, wenn, als התקתעהו םישרשה YN 

 תונושל 13 שמשמ  6 n*ymונשריפ רבכ טישו
 ךועב  SNה"יחא]*  pvp'ב יא  Um,והיס

 « nn muוש א כ תארוהב םעטה תניתנב
  nyaתוכרב תואמגודה ןייע .ןפואהו ןמזה ליבגהל

n^? ב"עס. mo ב"כ ןיבוריע מ"ק .ו'ג תבש :'ו. 
  GOהגיגח :'ח תינעת .'ו .'ה הליגמ .א'ע אמוי

 ^$  nתובותכ ,א'ער ד" תומכי :ה"כ ק"מ :ו"ט
  aןישוריק .ר'נ  ty,ח"מ הטוס :ר'נ .ז"מ ןיטיג

  p'3ןילוח .,א'כ ב'ב .ב'ס מ'ב :ה"צ ב'עס ז"ס
  pאתיא ימלשוריבו הברה רועו .ב" 'וירוה ,א"ער

Y E 
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 ,הָפיִּכ ?F3 pUD' NDS De) y ,הָמיִּכ +

ne^»ילב הלא םיכרע ןייע  *'vרדוסמכ  
REMהו  

 ייפ kere רנעצ 'למ ורקיעש OX0US פילמ) ריי
 ,II 1342 סרילואוו ןייע malen םירויצ השע

 «cro v םימלצה לכ קרפב Co ש"טע סעלרעפו
 שריחו ז"ע םושל הרייכו הדייס . . ןה םינבא ^

C503שדיחש המ  ,Cתא חננש רוש קרפב  
menןיפתוש ינש לש רוב 'מגב  W^ p'3איעס ) 

 תקזח 'פב .,בייח ןורחא (* רייכו C דייסו דחא אבו
 ןירוטלפ איצומה C22 272 םירבד המב 'מגב םיתבה
 ואנק IIR" רויכ וא דחא דויס ןהב דסו רגה יסכנב

TD, ^bלתוכב דחא רויצ הב רייצש רויכ ,דיסב  
 .(*"ןיטלפב ןישועש ומכ הרוק ימש לע וא ריסה ןמ
 ירויכ 'גרת )2,5 270 םיזרא תיבב בשוי (" יכנאו

 לילטמו 'גרת (ד"י 2/2 הימרי) זראב (' ןופס ,םיזרא =
 'גרת (C י'א m" םינופס םכיתבכ .איזרא ירויכב
 תואחפונב ב"א) — ,(" אזרא ירויכב ןללטמר איתבכ
 םייונשה ליעל py .הייחא]* .(רייכ בותב
 השעו ח'כפ ר'בב ןוכנל «m ש"ירב an" רקיעו
 'פ .ר"כיאב לבא meus הרייכו meo הפוח ול
 יפריא US me הטוס אתפסות .הדייכו ס"טב הלכ
 והודייכ דציכ הבותכ won לע copus 'צוהב)
 'תפסות ,(הודיכ גייונב) וילע ובתכו דיסב והודייסו
 . < תיב npo ןירייכמ ןיאו ןידייסמ ps ב"פס ב'ב
 מ"ב 'ורי — (טרופריא י"כב ה"כ) תרייוכמו תדייוסמ

 םשהו Cr» vm רייב y'"y ס"מ רייכ ,ב"יד ט"פר
6pתודימ  v5 GTהמא  cmiיִרּוַּב ץובקהו  

 פ"למ ותרזגו 0 UN ז"י IR י'הד ,'ז ,'ז ב"ש 'גרת
bsקר אוה ₪ = 'נ יכ  meum, wen ms 

 ייפ Qe כ"ג אתיא 'יסרפה הלמה וז תרומת יכ
mwתוישומש .% יפ תויתואו ל"נה לעפמ  jn 

 תצקב רייס םוקמב ילואו רייצ Dp רייכ ףדרנ כ'או
 י"כ ^n 'יפו ו'ו י"כ 'ינכ ייגה רקיע ל"גה תומוקמ
 תעדלו sx שממ p ove^ ע"לב אוהו רייס ל"נה
 דניצ mob אוה רייכ (214 ,'א 'ברהאי) ללירב 'חה

[zimmern, ákar — 

 6 שכ ע"ייע (ז'טק תבש) אתיילבב יסיכ םיכ ₪
 quin לעב סרג ןכ יכ

 הֶליִּכ * חיר םיכ ₪4 —

Glimmelbeto) 71093 *אתליכ נ"שו ,'ה לכ ע"ייע  
 .ןויְליכ

 als ob, als וליִאְּכ .ּוליִא יִּכ ןמ רצקתנ) ּוליִּכ *
iy ימלשוריב קר cog abs yy wenn 

  2vתומבי .'ורי :ר'כד ז"פרו :ב"כד ה"פר ןיבוריע
 ה"נד ו"פס ריזנ ימלשורי .ט"ד ח'פ  a'yימלשורי

 :ט"יד א"פ ןירדהנס  "rvימלשורי :ו"ד ח"פר ק'ב
 ו"פ ריזנ 'לשורי : "פד ב"פ םשו :ם"ד א"פ 'לרע

  nasג'ע  mm,'וכו לצב וליכ .ז"מד י"פר 'מורת
N'p ןיבוריע ימלשוריבו ,וליאכ אתיא .ז"צ ןילוחבו 

  asםשו .ןטמל איה וליכ . . ןלעמל אוה וליכ
 איה וליאכ . . ןלעמל איה וליאכ :םג טעמ םדוק

 .הטמל

 ברד אקיספב tausend) ףלא 6 י"לב) יִליִּכ *
 םיהלא בכר Gr'p דצ ישילשה שדחב) אנהכ

 םוחנת ר"א (ח'י ,ח"ס cnn ןאנש cobs םיתובר
 [סטסיפסהש] (םטיפסהש) םוקמ רע יאלינח רב
 ל"צ] (ןיראילימ ילימ ןירא ילפ ילב) בשחל לוכי
 ךירעמה «i» m^ [ןיראילימ ילימ ןידאיליב יליכ
 י"ל לע ןויכו םיפלא ףלא "יפו יליכ ךרע ונאזנולל
 -mille, milli ר"ל ןה ןיראילימ ילימ תוביתו ל"נה

ariumדרופסקא י'כ 'יגכ ל"נ רתוי לבא  "roןודא  
 שארב ומכ ןודאירימ ירימ ל"צ קר ןודאירימ ל'צש
 04 04986 אוה י"לבו ןודאיליכ יליכ רמאמה
 "msan mí םיפלא nos ^B 000% עס

 ךיראה יכ םש 'קיספב רעבאב ש'ר ש"מ Ty ןייעו
 יקליו א"כפ יתבר 'תקיספב תואסריגה ישובש נ"שו
 םדא יל יכ אתיא ר"פב יכ ,ו"צשת זמר םילהת

 !ןיד אילמ ילימ טוקליבו

 .םדוקה ע'ייע (yo«x38y) ןודאיליכ *

(hart, büse, streng yoXemós י"למ) סּופּוליּכ * 

 םלועבש 3733 | ג"כפ יתבר 'תקיספ
 וידבעל רמוא סופוליכ [אוהשכ] (ןהשכ) ד"ושב ךלמ
 ה"בקה לבא םימי תשש by" דחא ov םכמע ושע
 ןאמרעירפ 'חהו ,סיפוסליכ x^ פ'דבו ,'וכו ןכ וניא

manי"למו יתחסנש ומכ ןוכנהו סוטמלפ  branןכו  
mn nyיוועל . 

(tריפדב תועטב ייל . *) n»הוינשמב כ'ג ייא הרייכו ייגו ימ ייכבו ש"ארבו ף"ירבו ישוריב  punאוויר איציניוו יפדמ  

 ייכ ץבוקב) זיעל י"ב ח'ר ייפב הייכ וניבר ייגכו רייכו רייסש המ לטונ vy םשל הרייכו mno ונינפלש ומכ וסיפדהש הבוטנמו

 יפל אייבשרה ייחב :לבא דייכו i423 (+ .רייסו ^Y יייכב )3.430 ןויצב 1m v3 היכו ש"ירב הרי 'פ םש קר (.'ל ףד 'גנא

Dunםש םמייטשב  ^Wתלמ ייל םשו ב"בל י"כ ה"מגר ייפב היכו (* .שיירב  aWריקה לע ןיקוחמ ןירויצ :רויכ םיבשריפבו  

 ש"ארבו ז"לרת בובל יפדב ה"כו תיילדב 373 תועטב סייש י"כבו ,םש ב"ב מ"טשב jy רויס לע ןכ ייפ ןתנוהי ירו כ'ע

 לינה ביש 'גרת קר איבה זימ ג"פ זייעל win לעבו (* .ןופסו w^ קוספב )7 .יכנא ייא קוספב (* .םינשיה םיסופדב

 .יז שכ (% .שייע ע/יבשפהב ב"ירגה לש ותעד ףוסל יתדרי אלו יחכונה ךרעב םינויצ רעש לע ןויכו "ןכ םירחאו, םייסו
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  nz'לשווי ךכ . . םשכ ,(מילב  &'b nbnז"נד :
 ז"טד א'פ הטוס "ורי  Uyךכ ןיב « pםירדנ ךכ

  bה"ר ךכו ךכ .זביו 'פ ר"תסא " 325 inתוכא
 ,'ח ,'ב  pomoםשו ,רטאנ ךכל ר"פ ר"דמב .א"י

 תורהט .בתכ ךכלש  ame Yeךכלו ךכל ח"מ .ז"מ
 יללכו ב"עו ג'ל הטוס ןייע הככו הכ ןינעבו
 העומש ןיבי םלוע תוכילה לע וראק י"רהל ארמג

up oq 

wa — N23יפו ע'למ כ"א אמוג וניבר תעדל  
 פ"למ ד"עפלו ץראב הריפח joy "e = ו

dé yos = SUם'לבו  &x2יפב 686 26 8  
 «Gryo r^ mon ןייה ןמ ץוח 'מגב ןיכרבמ דציכ
 p" אעראד 6' אכוכ (* ףסוי בר רמא ןינוקרט יאמ
 תורוי ןינעב ונשריפש ומכ הריכב אמו ג השוע
 6ךי ל ש מו הכותב םימו nop ברעמו C םייברעה
 אבוכ י"שריפ ןכו nons .אמוג התואב
 אכוכ ל"צ ושוריפ יפל םלוא םש תוכרבב אעראר
 ש"מו -- .[אכוכ] (יככ) ע"ייע mm .ךורעה 'יגכ
 אמוג התואב ךילשמו םימו חמק ברעמו ןאכ וניבר
 B" אעראד אָכּוּכ :ןינקרט ךרעב ש"מ Dy םיכסמ

smכ"ע .רונתב אלו ץראה לע ןיפואש אלבונ , 
 בתכ bn ךרעבו הריכב אמוג ןישוע ןאכ ש"מו
 qun ןיב קלחל שי ילוא וא ע"צ תצק רונתב אלו
 ,חפכ 'עו םילכד ה'פ שירב םישרפמה ןייע הריכל
 'ריפ יפל אעראד אכוכ כ'או :ח"ל תבשב י"שרו
 אמוגב הפאנש אלבוג וא הפאמ אוה י"שרו ךורעה
 nv poi ד'עפל לבא .רונתה לע אלו ץראב
 תולח ונינעש bm 'וסו 'פ ע"למ הלמה רוזנל
 ןייע תונושל רתיב וארקנ ןכו תוביבלו ןיקיקר
 ע"ייע mW Kuchen" שרש גנולעדא לש מ'צוא
 ןניכובמ ןכל אמלעב אלבוג קר אוהש ןעיו .ךעכ
 n'b תוכרב תונוזמ yb" ארוב אעראד אכוכ לע
 יתאבהש ז"ואו א'בשיוה 'יחכ ןכו במיה ש"עו א"ער

 -- [ןינקוט ךרעב

^b) N23שתכמ רמולכ יחלה ןש  Backzahnדועו  

AW. ע'למ ןשל המודש המו ללכב qv 
  ^bינע וליפא 'מגב םיחספ יברע קרפב (םיניש

 לארשיבש  v^pהז ('"פ אככ רקעת אל (א'ער
 םרצלא לאעמשי ןושלב ארקנה הפבש שתכמה (?)

 ולטבו )3 3^ תלק) ביתכדכ 6ןחאוט לאו
 לאו חוניש דע ומע לגלג ךביאכי םא תונחוטה

Ny» *טיר אָּבָּכ -  

 ;רכ עיליע "773 הֶריִּכ ,אָריִּכ %

 ,שכ ע"ייע NU'3 ,שיִּכ ,שוּכ *

 םשבו n) 5 היעשי) 'ביתכדכ ורקיע אוה «m 'כ
 ,((ביכ ביל בויא הנכא יתערי אל יכ «m לארשי

 יוניכב םידעה תא ןינד «b 553 תותימ 'ד 'פב
nov n»הסוי תא  (ןירדהנפ v3הנשמב א"ער ), ִרַמָּב' 

CO no)דע בייח וניא בקעי רב אחא בר רמא  
 יתש ןב יקופאל תויתוא 'ד ןב םשה תא ךרביש
 םשה «v םישודקה םימכח b^ ,'וכו אלד תויתוא
 שלשו תויתוא עברא הסויש יפל nov ותוא וארקו
 ותוא וניכ ךכיפל םש לש תויתוא ןה ןהמ תויתוא
 תויתוא 'ב ןב יקופאל תויתוא ^ אוהש הסויב

moא"פ .הי  Dv]לש תויתוא שלש (' [ןניפרג  
 לע ה"יחא]* ,םשה ןכו ו"כ אירטמיגב יסוי
 ךועב יתכראה רבכ ?D וא הסיי «a^ ןינעה ףוג
 ךרע רדס לע ריעהל יתאב התעו yp" +יסוי) הסוי
 אתיא םינשיה םיסופדו י"כ 553 יכ עדו ,יחכונה
 רובד תחת רדסנ יחכונה ךרעה אככ 'ע םדוק ךורעב
 וניבר תנוכ יכ peo לכ ןיא ילצאו 2 ליחתמה
 ,'וכו הסוי ה כי הנשמה רמאמ תא ראבל התיה
 שרשהש ותעדו כ man qn תלחתב גיצה ןכלו
 nns ms םימעפל קיזחהל ותטשל ךלהו ךכ
 העט בתוכ הזיא לבא X) אובמ ןייע) שושב
 יוניכ ב non ראבל התיה וניבר תנוכ יכ בושחל
 ורקיע אוה הנכ הרעהה המינפ איבה ןכל a3 הכי
 ןכל איפסומ ברה ןינעה pan ןכו ,הנכא דע "וכו
 ל"מר ךשמנ וירחאו 'ד ןכ 'ע םע ךרעה הז ביכרה
 הזיא ילואו הכנ אוה ךרעה הזמ שרשהו .קויד ילב
 "ורקיע אוה הכ ג, :הזכ ןוילגב ןכ man בתוכ
 ביתכדכ תויאר ףיסוהו הנכ תלמל כ'חא שבתשנו
 ךכ pm המינפ אבוהו «m m לארשי םשכו
 דע הנכ qb הנושאר הרוש קוחמל שי 435 ןינו
 אל עודמ כ"לאד הככ וניבר בתכ אל םלועמו הנכא

 — p^m] /* ןכ 'עב וללכ היה

 הזב b n3" ט"למ רצקתנ bwen תלמ) 73 *
 ס"שב הברה so, auf 01080 Weise) ןפואה

 'דהנפ .א"ס p'à : ה"כ תבש Yb: א"ל תוכרב
 תותירכ ,ד"מ b םשו ,ה"מ ד"פ תובא :ט"פ

 תונותכ ow לע 'פ ^sow mb b ר"ב :ו"ט
 : רופיסה ותואב N" ג"ער ל"ד ה"פס תובותכ יוריבו) ,ה"ס

 ,אבוכ (aam ל'גת ךרעב ה"כו (* .תואסריגה יפולח ישו ןינקרט ע"ייע (* .הסוי ךרעב ש"מ תואסריג יתש ןינעב ןויע ('
yy (^הרוי . *) n6י"כב ןוכנל ה"כ (* .ןה ןירתוימש הארנ תצקו ביה יייכב  a^יא ו"ו ייכבו ^3 י"כב ןוכנל ה'כ )/  

 יפרבו ,אנוחאטלאו ביה (oss ןוחאטלאו ימאו יזאבו (Db ר"פרבו יב 1? ייכבו ,שיימו ym" ףוס ןייע «pa הז oa ןיחטלאו
 v3 v3 לכבו vow אלב םיסופר לכבו ןוחטלא איציניוו

28 * 
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nenaןכו שתכמ  panרשא שתכמה תא 'גרתה  
 יינ י"פע אעולבר אככ m 0"ט we םיטפוש יחלב

priל"צו אבב ס"טב שתכ 'ע םישרשבו) םש  
 יחל תומוקמה ינש ח"צפ $23 ושריפ ןכו (אככ
 (רומאכ /n ייפ ייפע) וניבר ראבש המ הזו .ש"ע שתכמו

 תולמ yi" הפבש שתכמ ידי לע םיחספ לש יככ
 אוה ןורחאה mmm .ןחאוטלאו םרצלא תויברע
 p Amb^ ןמ ץובק אוהו oo ע'ל peo ילב
 שתכמ שממ ונינע דועו יחלה ןש ונייהו תנחוט ןש
 יתעדב הלעו pano השק םרצלא תלמ לבא 6
 א"הבו םראצ = pe y'bo אוה ילוא יכ רמול
 ןכ וארקנ כ"או דח ברח שוריפ םראצלא העידיה
 היאר תצקו לכאמה תא numen תודחה םינשה
 אחסונב ל"הזב םש םיטפוש ק"דרה ש"מב יתאצמ
 כ"ע המ יתעדי אלו אעלבד אזמור יתאצמ תרחא
 רתוי לבא .דח ןיכס 0219 ע'למ אוה  ד"עפלו
 ע"לב אוהו ךמסב סרצלא היגהל ךורעה ירבדב ל"ג

os!ןש  mmoהסתה יחלה ןש ונייהו  
 תויברע תולמ יתש ש"מ ונייחו =< oy ףדרנו
 םצע םגו .ךורע s 55 "a5" רובחה ו"יוב וידחי
 pne ,ןחט ונינע Je — Oe ע"למ אככ תארוה

 == [ןש ונממו שתכו

53i» — 323מ"למ  (Planet, Sternהאורה '53  
 םיקיז יאמ (ב'עס ^n תוכרב) םיקיזה לע 'מגב

 הארנה בכוכה שוריפ טיבשד אבכוכ לאומש רמא
 טבשב טבוש ומכ םוקמל םוקממ רתני םימשב
 ארקנ ךכיפל וב הכמש םוקמה לע טבשה דירומו
 דומלתב ןניפרגד םיקיז ומש בכוכה הזו טיבש
 אקיז רבע ps לאומש רמא :ג'ע (i" ost ילשורי
 אלו רבע ימחתימד יאהו םלועה תא בירחמ ליסכב
 'עב א"פ .(* הינימ ערל וא הינימ ליעל אלא רבע

Pדועו .טנש יעו 'א קז ע"ייע הייחא]*  
 יאה .ו"נק תבש ןייע Mereur רוקרעמ + בכוכ ארקנ
 םושמ א הי pom ריהנ רבג אהי בכוכבד ןאמ
 ןוימד ל'זרל אב םיינויה גשוממו אוה המחד ארפסד
 Xxfut זירכמה NY! Mercurius, Hermes יכ הז

 רעציירק ןייע םלועה תופוקתו וכוליה זירכמו רפוסש

(3319 — 225 - w22 2 

 שיש ךל הלגנ םא איויחב ('ינוקת C אלו ונרקעת
 לדתשמ יהתו וב אנקת לא ךרצח ירוחמ רוחב שחנ
 בבסמו ול הכחמ התאש ךתוא ותוארב יכ וגרוהל
 אשא -- ("יוגה ןכו ,םאתפ ךפושי אמש וילע
 ירשב לוטא ^unn O יג" ב" ינשב ירשב
 «Cm ןיררהג תונוממ יניד דחא 'פד ג"סב .יאככב
 לכ קרפב .ווה nes Town C ךיככ (*ינמ ליז
 ג"סבו «CU) mmu התשיל לע בייחו 'מגב תוחנמה
 טג 'פב .(" יככל יזח (ב'עס ט'פ תבש) ע"ר רמא 'פד
 אוהה "פק ג'כ הלעמלמ וב בותכ 'מגב טושפ
 והיא לזא אסידרפב אתלות היב ביתכ הוהד ארטש
 pna "b אסידרפו היוושו [rem .' היככל היקחמ
 ןכוה"יחא]* = .הטמ לשו הלעמ לש 'ב לש םינישה
 m335 אתיל םש קר ב"בל י"כ ה"מגר b3^ אוה
 םינישה ילוח b^ 'וכו אככל .א'ס ןיטיגב ה"נכו
 אככל הייטמ ילכת prov :ב"צ ק"ב .'א on ע"ייע
 אככמ אמרג דוג :ח"כ ק"מ .'ג לכת ע"ייע ,'וכו
 M3 תוכרב ץובקהו ,6 הילר jm 'ב דג ע"ייע ,'וכו

ostז"ע :ב'מ  omiןילוח  sינישו יככ ב'עס . 
 יאככ n" ל"צ יאנב ןירת םש תוכרב 'מ י"כבו
 דצ תוכרב ס"ד ןייע יככ n" 'פ די בתכבו נ'בבו
 ימלשורי םוגרת | ,ךיככ ינמ .ז"כק pn :דינק
 ינש םוגרתו «pi .ןיניש ss a5 תישארב 'א
 תונחומה ולטבו ,יעישרד 23 o2) םילהת) םיעשר

npי"שריפו .ךמופ יִּבַּכ ןולטבתיו 'גרת 00^  
 וארקנו .ע"באר 'יפ ןכו כ"ע םינישה ולא תונחוטה
 םינישה י"ע םילכאמה תקיחשו תניחט ow לע ןכ

omיחלה יניש  Backzühneב'נש צ"קהע זעול ןכו  
 'וכרבב י"שר  זעול ביטהו כ'ע ש"אלב ן"יצקב :יככ

n" aי"ראלישמ ןירוקש תוימינפה םיניש יככ  
 mascellaro D^N55! machelibre צ"ל sYm ,כ'ע

j^»  Mahlzahn; Backzahnתורוכב י"שרב ז"עלה  

 תומיאתמ m3 .ט"ל םשו תוימינפה ה"ד א"עס ז"ל
 ס"ילאשימ :יככ ^n .ח'כ ז"ע'פסותבו ש"רילשניימ
 לע וגישהש המב בטיה "v ,ס'רילאשימ ל"צו
 דעב ןיגהש םש ל"מרל ןושל אפרמו י"שר לש זעל
 תוימינפה םינשה ןיקחושו ןישתוכש ןעיו .י"שר
 ירבע ןושלב יחלה cw וארקנ ןכל לכאמה תא

 חכומ ןכו m/s "ai ה"כו אנקת ג"ונבו ינקית עייפדבו v יייכב ה"כ )* 54 ע"פדב לבא וניתואחסונבו ו"ו ייכב היכ )!

 תצק )5 .ול jp השעו רד 'יפ (נ"ט ,דיל (yw זופק map ןושלמ יננוקת לייצ זא רקיע Y» vin sa םאו וניבר "יפמ
nmשוריפה  cwולטבו (םש תלהק) 'יתכדכו לאעמשי ןושלב םרצ לא אוהו שתכמה אככ שוריפ ל"זו םיחספל חיר ייפב  

 ךב ועגפי אמש האמראב אלו איויחב אנקת לאו ךיניע שחכת אמש והרקעת לא ךל באכי םא רמולכ wy יכ תונהוטה
 תועטב יוחנמבו אככל תבשב )5 .ךיכיכ עייפדבו ,ו'ו י"כב ןוכנל ה"כ )9 .וזיא יל אמיא ימ vim יל אמיא rima (+ .כ'ע

 ארילקאד אככל (:בייי ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) "3 ה"מגר ייפב ה"כו ש"ע יייכ י"פע רלק ךרעב היכו אככל לייצו אבבל
 v/331 m335 :'ה ס"ש י"כב היכו (* y'«. ןש ןיעכ ןטק yy וב ןיסינכמו ש"כ בקנ וב ןיבקנמש yy לש חתפמ לש ןש
 הייכ (5 .םש תוכרב ילבבב 3/3 אתוא רמאמה שירו רתוי תוכירא ןושלב תצק ג"ונב )9 .היגגל ג'ונבו יככל לייצו יבבל ימ

 ,םיש רי בתכב ןוכנל
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 תלמו .הרעקו עיבג .xaüx 'צמא י"לבו caucos ר"ל

 — .[תודונא י"שר שוריפ 'חסונ לש ןירככ

 Dy ףדרנו תפנ ירוס 'שלב) (אָחיִרָּבַּב| (\אתידככ)
 ,Honigseim ע"ייע ס"למ כ"ג אתירבכ

(Wabeיכ  nb)[הרז יתפש] הנפטת  (ילשמ /nיג ) 
 אתוופיס ןפטנמ [אתירככד] (אתירבכד) לוטמ 'גרת
 )"2 םש תפנ סובת העבש שפנ .אתירכונד
 (N'3 — .אתירככ אשייד העבשד אשפנ םונרת
 רובדב יכ עדו ה"יחא]* ,(בותכ אתירככ

 'j אתירוככ ג'גו van י"כב בותכ ליחתמה
 תויתואה רדס לבא אתירבכ םש קר ו"ו י"כמ חכומ
 רנ בהוא ןייעו ס"לב ה"כו אתירכב "יג לע הרוי
 אלו אתידככ ךורעה "ג .איבהו p דצ ל"דשרל
 אתירבכ ג"ונבו אתירככ תמאב םש יכ י'כה 'יג האר
 .qni 533 775 ילשמ םוגרת י"בב ןכו 'גרתב
 תועטב םיסופדבו (אתירככ וא) אתירבכ אשייד
 ייגכ ב"ג דכב שרשב ןמגרותמבו ,אתירכב אשיר
 הברה היוצמ אטישפבו .אתידככ םיסופדב ךורעה
 סולליטסאקל מ"ואב תואמגודה ןייע ש"ירב אתירככ

4 

 טוחו שיבכע ירוק US פילמ ד'עפלו (' איב
 Spinngewebe, düuner םהל המוד קד

(Cradenםיתב ילעב ילכ לכ ףוסב  r^pםילכב  qv 
 איצויש דע הרוהט הלבקל הכתחש הנקה תרפופשו
 .ייכב ןמשו תופילק הנקה ךותב שי b^ .ייככה לכ
 ןהב ןיאש ייככ אלו 0"מ) תוליחאב ג'יפ השועהבו
 (N'3 -- .שיבכע ירוק א"פ .הזמ םירמוא שי שממ
 הסכמה הפילקב דואמ הקד הפילק vs שוריפ
 ,(הנקב רשא הנוכיתה הפילק ןכו ןומרה יניערג
 אאא ciecus ̂ י"ל לע ב'ר «nx הייחא]*

Fruchthülse, 100%080[:8080, 0ריעה רבכו  

 p» m ,א'ח ר"טב ורפסב רעלזייא mn" הז לע
 ירוק ל"צו ןירוק א"פ ש"מב Des תועט לע ריעה
 ל"צש הזמ היגהש המ םלוא 'שמא 'דב תועטב ה"כו
 'מולכ nb םירמוא שי ונבומ יכ חרכומ וניא הזב

mbיפל כ'ג תולהאב ייככ יכ ל"ר ןינעה  ny" 
 ש"רהו npn ךותב הפילק ונייה ןושארה ןינעמ א"י
 ינה לכב ל'זו ךורא רתוי תצק ןושל איבה םילכב
 תופילק 'יפו Ty ןכו ייככה 'יסרג תוינקוד תוינשמ
 םיגפב קקפה ןיב 6תוקיפפמה הנקנש
 ר"עפל לבא ,ל"נה ב"ר 'יפ הלוע הפי הז לעו כ"ע
 שיבכע ירוק ונינעו פ"ל שממ אוהו רקיעה אוח א"פ

w'53 - (3315 =( 225 אכר 

 ר'אלבו ,תבכוכ הבקנ ןושלבו .288 Yn קילאבמיז
 Venus bt אוהש הגונה בכוכ ןכ (sop אָּתְבַכּוּכ
 ו'ער זמר 'פ הימרי 'קלי .חנדמ $2515 ס"לב ה"כו
 וחיי ,ז ("no םימשה תכאלמ cni 'קיספ םשב
 חרזמה דגנכ ותוא םינווכמ vm . . תבכוכה איה וז
 א"ל 'פ יתבר אתקיספבו ,'וכו תבכוכה הלעתשכש
 תבכוכ 'גרת ןכו תבכוכה ל"צו םיבכוכה תועטב
 (םיבכוכל) לארשי ינב ויה ךכ :םש 'קיספבו ,אימש
 'שורי QU םינומטמב אלו םוסרפב [תבכוכל ל"צ]
 םיבכוכ תלת ןומחתיד «mno :ב'ד א"פר תוכרב
 הזלו ס"שרהמה "ג יפל ה"כ אתבכוכ ארח ןמדד
 צ'האב אבוה ןיקילדמ המב stb ן"רה i םיכסמ
 אתלת ןומחתיד דבלבו an" ן"רב ל'זו ף'זרהמל
 ,םש 'סותבו ושוריפ ש"עו אתבכוכ אדחכ םיבכוכ
 ןאמ ארחשד אתלייא אדה ג'ע םש ימלשוריבו
 איה ןינמז יי ע ט איה א רפ צ ד אתבכוכ רמאד
 אמוי 'לשוריב ה"כו ארחאמד איה ןינמזו אמדקמד
 יא ןוכנלו .ארפצד תלמ 'יל «bw b :מ'ד ג'פר
 ארפצד אתבכוכ ארה םדא ךל רמאי DN נ"פ ר'בב
 םימעפו תתחופ םימעפ אוה ןרקש ארחשד אתלייא
 ילבבו ד"ע ב"נד ב"פר הכוס 'שורי .תפסומ איהש
 רוע ושרדש המו י"שריפ ש'ע המח יבכוכ :ב'כ
 יבכוכ .(םיבככ) םיבכוכ ץובקהו בכוכ ןינעב ל"זר
 :ג'צ םיחספ :ט'נ :ב"ל ^y תוכרב ןייע 0225
 'הנס ,ב"עס ה"כ "i3 הגיגח .ז"ט ק"מ in^p ,ד'צ

vy 5הברהו םיככוכ תרובע נ'פ ר"ב -- ,ט'כ  
 םיבכוכ ירבוע ת"ר .עודיכ .אוהו ם"וכע םימעפ

umorאנהכ ברד 'תקיספ םוקמ םש אבכוכ דועו  
 אכבוכ ןמ יאתסוד 'ר C5 79 ימחל ינברק תא 'פ
 'תקיספב n'2 םש רעבאב ש'ר ןייע אבכוכ ל"צו

reb nmג"יפ ילשמ טוקליבו  ^Wיאתסוד 'ר  
 ילב ן'קתת זמר םש ילשמ טוקליבו באבשי יבמ
 רעיוביינל איפרנאיג ןייע kaukab אוהו םוקמ םש
 אבכוכ רב — vw ץראוושל ץראה תאובתו 9

weהכיזוב ןב ] -- 

 ]B cacabus, xaxxa^ 'ורו י"לב 83353 —( 222

 6 הרגה ףוסב Cl'iegol, Topt) הרידק ,ןוגיט
poe?ןילעופה תא רכושה  (אעיצמ אבכ vbא'עס ) יתב 

 שוריפ ,דרנד ןינככ ךל ןתאו .Ü ךיפינמב 35 יפינה
 ר"לב ןכו ב'א) — .יבככ חרידקל ןירוק C ןוי 'לב
 ר"פדנו ה"יחא|* .(ןירככ בותכ תואחסונבו

nbילואו ובככ 'יגה 'מאו ליזאב  b'yאוהו וכבכ  

 ןאכ ריפרבו אפנמ 'עב ה"כו i'm ויו י"כב ןוכנל הייכ )5 .ם'שרהמה ייגב m (* .ןיע ריאמב ל"ומה ןוכנל היגה ןכו ('

 ביינש ק''העב ןוכנל ה'כ (" .זעל ןושל אתיא רייפרו Yo רי בתכב )^ .אפיגמב ילע יפינה גיונב (* .'רמג ס"טב ץייפדשב לבא

 .ןיקסנעלאמס פיר ינריעה ןכ תוקיספטה לייצ ילוא (' .יככ י"כבו עייפרבו
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 Fahrseil, dráglia. אלגרד אוה ילוא וא ,תלד אלב
 קר הלמה w ג'הר םג pan םדוקה 'עה b^ ןינעבו

 — [יאככהו ל"צ יאבכהו ותסוינ

 pw 'עו b'bb אכוכ — אככ 'עמ) [אָבּוּכ) (יככ)
 sop ףירצל לאשוהו ץראב הריפח שוריפ
 קרפב (אוטס]ס) Vertiefung, kleine ומ

 n*ym ןיעירתמ ולא לע 'מגב ולאה תוינעת רדס
 ;א מגאד אכוכ יבל אלא הכרצנ אל (א'עס :ביכ
 אכוכל אטמ (א'עס חיס ןיטיג וזחאש D 'פד ג'רב
 ףירצ י"שר שוריפ ב'א) -- .אתלמרא איההר

«qupןמיסל כ"א ת"ר רפח א"פדב ה"יחא]*  
 הז wb 3^ היה ןוכנלו איפסומ לש תפסוה

Tumומכ ךייש םשל תמאב יכ אככ ךרע רחא  
 אצמנ י"כבו םינשיה םיסופד לכב לבא םש ונזמרש

 'יסופדה ירחא וגררגנ ןכל איככ 'ע רחא ךרעה הז |
 ינש ףיפומ וניבר היה ד'עפלו «QC םינשיה
 b"DB היהש ירחא ןיטיגו תינעתמ 5n םינויצ
 וללכל כ"ג nmm ותנוכו . . . ככ  תויתוא רדס

'y tyיכ .אכוכ תארוה ןאכ שריפ אל ןכל אככ  
 DN ע"ייע ותמגודו .אככ 'עב 'יפש המ לע ןעשנ
 לבא אבוכ ^3[ ןיטינב ^5 עדו ,(האלהו (p wem" יד

"bףירצ םש י"שר  jpחיכומ ידייצד אבוכ ומכ  
 שוריפכו ךורעה ^33 8315 אוה אסריגה רקיע יכ
 אכוכב DU תינעת י"שרב ןכו תינעתל ה"מגר
 'וכו ןידייצ לש ןטק ךוכ ןוכנל םש "יפו ירייצד
 ידייצד יכוכב אפפ בר רמא תינעתב נ"ונבו .ש"ע
 אכירצ אל וניבר "יגל בורק אתיא 'מ י"כב לבא
 אתיא וניבר "יגכו ,ן"רב n'5 ידייצר יכוכב 'יפאד
 א מגא ד יכוכ :ל"זו תינעתל v5 nea 'יפב
 םידייצ םהב ןירדש םינטק ןירויד ןיפירצ :ידייצד

 ו

 ליעמ 0000118, 000018 'יעצמא ר"למ ד"עפל) 535

 וילושב תויציצו רעש ול שיו בע רמצמ | =
Mantel aus Wolle mit Troddeln, oder Haar- 

locken am Saumידלות יוחנתכ) םיוג ינש ונדמליב  
 (גיב ה"כ  תישארב) ךנטבב םיוג ינש ירקת לא (ייל

 ושע האנתמ הזו האגתמ הז םיאג ינש אלא
 שבולמ ושע תיציצ שבולמ "spy אלככ שבולמ
 י"לב שוריפ ב"א) -- .תילט שבולמ בקעיו סומלכ
 לוגע שובלמ ןימ ושוריפ nnns תודוקנבו תלכת
 םישרפל דחוימ שובלמ יימורו י"לב םימלכ שוריפו
 ןוכנה אוה ןורחאה ה"יחא|* = ,(המחלמל םיכורע

 בכה אָלְבְּכ — אָיּכּ

 שוריפ לע ma ןויכ וניברו םהל המודה קד טוחו
 b^ יא בכהו ל"זו 25 רצ תולהאל ט"דסב נ"הר
 'מגב 'יסרגדכ תיבכנע תייטב ומשש שיבכע תיב
 bx שיבכע e HX yb" לע ןויכו כ'ע לילחהד
 'כוסב רטאטה תא תולהאד ןויצה הזל המדמ בטיה

yy Y)ודירפה המל יתערי אלו ז"חא אבה  
 לש טוח לש ןבומ DU םג יכ דחוימ יעב וניבר
 ירוק לש m :(וניברו ס"ש י"כה 'יג יפכ) איכוכ
 יאבכהו םוקמב קפס לכ ילב ym ^em .שיבכע
 ל"נה nem התואב פ"לב בתכנ ןכ יכ יאככהו ל'צ
 , אצמ ןכש היאר ושוריפ רחא ךשמנ וניברש הממ םגו

 ןוכנל ללוכ ב'נש צ'קהעבו .ן"יפכ 'בב ג'הר 'יפב
 רובד תחת ns ךרעב םילכמ ןויצ op הכוסמ ןויצ
 תולהאמ ןויצ ןוכנ אלל דירפה לבא איככ  ליחתמה
 כ'ע אניפש שיבכע pop ל"צ] pop ייפ םייסו

m»ש"אלל  .Spinneם'במרה שוריפ 2/3 ןייעו  
 םש ש"רו שממ וב שיש יככ ה"מ םש תולהאל
 ש"רו .םש bum ב"ער ןייע דועו ,ךורעה איבהש
 הדוהי 'ר ל"הזב םילכר 'תפסותה איבה םש םילכל
 ג'ונב לבא כ"ע וכותבש ייככה איצוישמ רמוא
 הכותמ רכזה תא איצוישמ ז"פס מ"ב םילכ 'תפסותב

 — [טרופריא י"כב ה"כו

 טוח b^ ל"נה פ"למ ןושארה ןינעמ ד"עפל) איִּבַּ
 iy א'עב וניבר תעדלו שיבכע ירוקכ קר

 'מגב קלחבו (G2» now לילחה קרפד ג"רב (םינפב
psהרות  pum)ערה רצי (' ימא 'ר רמא 6ט'צ  

 גרואה ךילשמש ילכה, b^ .איכוכ לש טוחל המוד
 זעלב "איכוכ ארקנ ךורכ ברעה וילע תכסמה שפנב
 'כוסב ח"ר'יפמ קתעוה [mr — ,אלגורד
 'כוסב ונלש ;i^ איכוב am םשו (אנליוו סישב)
 cw אציו טוקליב ה"כו wu 'הנסבו איכב ק"העבו
 'טשוק 'דבו ג"ל p nes m'y C05^ היעשי טוקליו)
 י"כב לבא םיסופרב ומכ 'הנסב 'מ י"כ ןוילגבו איבוב
 ת'האבו ןושארה ya" י"שרבו 5 י"שרבו הכוסב 'מ
 רקיע .ה"כו ove רצ הכוס סיד) איכוכ וניבר ^35 "יא

"epשיבכע :איכוכ הכוסב י"שריפ הפי וז "יג  
 האי נארייא זעלה זוכנ רתויו .א"יניריא ןירוקש

nmiתיממש ה'ר : ז"ע תבשב י"שרב  "piצ"לב  
Spine, araignéeיתאצמ אל וניבר 'יפ יפכ 558  

 («v33 m אלגורד זעלהו ןויכ moy רשא הלמה
 (אלוגורד עיפרבו 'ב ויו י"כבו ,וגורר ב"ה יחכבו :,ריבו יא לו

 ןטק mens שוריפ = 000191! ט"יאל sm ל"נ
kleiner Spinnrockenאלגור היהת "גה רקיע כ"או  

(iיקליבו תומוקמ ינשב גיונב  wx"יסוי יר עיר זמר ייעשי טוקליבו יסא יבר טיככ זמר . ?) יייכבו YAרובד אתיא יא  

 .ךכ .לוחתמה
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(Krümmung, Windung, cochleareהשא המב 'פב  

 (.ביפ תבש) ['מגב] (* ריילכוכב wb ג'ט vm תבש)
bהמוד דחא ושארו לוחכמל המודו ,אתנבכמ  

 הינפ דגנכ תנתונה ןיטישכתה הב תנרואש הריסל
 התלקש Crop תבש) ךישחהש ימכ ע"רד C השעמכו
 לנעמש טישכת, א"יו .('הניעב איטרתיאו אתנבכמל
 אמויב ינש 'פ הנושארבב pos C השאר לע
 C *ראילכוכ ןימכ ןידמועו pepe םינהכה 60«
 ומכ בבופמו לוגע רבד op ןושלב .שוריפ 3"(
 קתרנ הרומ הנושאו החנהב ה"יחא]* .(לול
 ןמו ףקיהו לונעב ול המודה לכו לולבשו טמוחה
 ריילכוכ ,ראילכוכ לצאנ (ז"חא אבה ע"ייע) תלכוכ
 הלמה וז ייגוי מ"ואב לבא אפוא בותכ ולאכ
 ;Sehnecke, xóyAo ןמ כ"ג לצאנ םלוא ףכ הרומ
 wes תושעל וכרדו ותומדכ לוגעו ךורא ותויהב
 (m pss y"y ons .שארה לוגיעל טישכת

 שריפ ג'מ ovo תבשל מ"יפב ם"במרו ,(ש"מו טיצ
 םימכח 'לבו ולוכ שארה בבסמש תעבסט ומכ ראילוכ
 לבא ש"ע ב'ער b^ ןכו כ"ע אתנבכמ ותוא ןירוק
 אט י"למ אוהו תלכוכ "גה ןכתת הז יפל
 ש"מ הלוע הפי הז לעו ףקיהב ךלוהו בבוסש תעבט
 הישירל ףיקמד rb" ותוא ושריפש שיו bn ף'ירה

vyאמויב שרפל ל'ג הז י"פעו  bunןיפיקמ  
 cochleare 'צמא ימור 'שלמ ראילכוכ ןימכ ןידמועו

 ףקיהו בובסב רבד לכ שוריפ cochlea Cy ףדרנש
 הזמו ףקיהב ביבס vob ןידמוע ויה םינהכה רמולכ
 (ןילכוב) ןימכ ג"ער נ"ד ז'פר םילקש 'לשורי ןינעה
 gom buys ויה תועמה e^ ןייושע ויה [ןילקוכ]
 ר"למ וא א6מ\6 — xoyMas "bn map ביבס
 םיילבוק ןימכ ספדנ םילקש ילבבבו cochlen 'צמא
 ןיפיקמ א'פ אמוי אתפסות טרופריא י'כב ןכו
 ד"פ הכוס 'פסותב טרופריא י"כבו ןיליבקב ןידמועו
 םילקש 'וריב ומכ ןילכוקכ וא ל"צ םלוכבו ןילובקכ
 3.5 ,.)> ע"למ t ת"יבב םג ןוכנ אוה ילוא וא

"bרודכ  buyרקיע ל'נ ןושארהו תילגרמ ומכ  
 — ריילוככ ,רוילוכב אתיא םיסופדב יכ היארהו

N?23223 רַאיִלְכְּכ -  

 'ע y^3 ןייע ,ehlamys 20% תארוה איה וז יכ

 י"ל לע ב"ר תנוכו ל"נ ןיא ורבד שאר לבא (סומלכ
 בתכ רשא לוגע שובלמ ןימו תלכת b" שנ
 Staatskleid mit rundem אט/) ייל לע ותנוכ

Saumeל"מר תעד ןכו  mnmלע ללירב 'חהו יוועל  
 66188 ר"ל איבהל ףיסוה mn 65 םידוהיה ישובלמ
 רשאו ,םישנ לש שובלמ םה םהינש יכ ל"נ ןיאו
 ךועה תלחתב המושרה ל"נה הלמ איה יכ ל"נ
 ילתלתו תויציצ םע רעש ms ליעמ ןימ :אוהו
 תרדא רקי שובלמ םע הפי הלוע הזו וילושב רעש
 אוה ויתויצצ םע שובלמו ושע לש ויונכ רעש
 ,רסיקיטנא ךרע דוע ןייעו ,בקעי לש תיציצ לומ
 סולקנואה «nx וז ד"עפלו .אריפרפ ,תילטסא
 רעסיד 52 (ה'כ :ה"כ תישארב) רעש תרדא קיתעהש
 ריכזהש הלוע הפי םגו .(אטטענאיבאס 'פד ^3 יפכ)
 ןימ כ"ג ןורחאה הז יכ סומלכ םע אלככ ונדמליה
 המחלמ ילעב לש טרופבו אוה תרדאו ליעמ
 םידמועהו םולש יבהוא לש רקי דגב אוה תילטו

 — [הלפתב

 -Drossel, Krammets 00 י"לב 5« =) יִלְבְּ

Gogelפד 233 ' »'mאמו  Cmינימ 'ך  
 נ'א) — .וילשו ינויספו ילכיכ ילכיש ןה C וילש

^bי"לב  poףוע ןימ ילכיש 'יפו לכאמל בוט ףוע  
 בושח רחא ףוע po ינייספ "יפו םינאת לכוא רחא
 בותכ ונלש תואחסונבו ,םיכלמ ןחלש לע הלוע
 'קליבו ילביקו ילכיש 323 הייחא]* .(ילבק
 י"כבו ילפיקו ילבוש 'מ י"כבו ילביקו ילביש םש
 ת'האבו ילכיקו 'ב י"כב לבא ילביכו ילביפ פ"א

jy)ילכיש ה'כו וניבר 0255535 6ו'טק דצ אמוי פיר  
 חיכוא ןורחאה ya ,לכש ym ןויספ 'עב ילכיכו
 תעדכ םינאת לכוא 6טא6 ונניא Nil יכ ה"יא
 ורפסב ןהאזיוועל ןייעו .לכש ךרעבו ןאכב 37
 ^3 ןינעב ש"מו האלהו 210 תידומלת איגאלאאז

vobילככ בתכ ב"נש ק"העבו  n^כ'ע ! ףלטע ] — 

Sehnecke, schnecken- 0% (י'למ 3555 

— [o5 anm אניבלא ע"ייע ס"ט ןילכוכוא | תיעצמא ר"למ וא ;fórmig Gewundenes 

ma (tסופרב ף"ירבו יוריבו יזיפ תוינשמב היכו )* 290 :ןלוכב ןעכנימ י'יכבו וילס גיונבו 075 זמר שיר חלשב טוקליב  
 לבא השעמבו wm יפדב (* .ריילוכ ף"ירבו ראילוכ (i033 ראילבוכ םוקמב ימ י"כב ל"צכו ראילכוכב פי'א י"כבו יטשוק

 אתנבכמ ךרעבו ןאכ ריפדב ןוכנל הייכ (* .ךורעח םשב דיקס ד"פ D תבש יה ז"ואב היכו 'מאו יזיפ ריפדב ןוכנל ףיכב

 יתניבכ היר :וינק ביבב יפסוחו )^ .היניעב ביתיא ימרתא אדוגב אתצר ג"ונבו 42220 ךרעב היכו אנועב ע'יפדשבו
 רח רבד םוש וב שי מימו הרטע ןיעכ אוה [ראילכוכ ל"צ] ראילוכב ייפש ךורעה 'יפכ י"רל me כ"ע ליהזב ןכ ואינה

 איי ייסר vb תבשב שייארה בחכ ןכו כיע איויחר יניעב Wann [אתנבכטל] )63355( הלקשד תבשד יהלישב ןניר מארכ
uy» 5mביפב עמשמ ושוריפכו הרטע ןיעכ אוהש ייפ  won"רמאקד  onnיעה יכ הזמ חכומ הרואכלו .'וכו םינהכהש  

nionשייארהו יופסותה ריב עטוקמ היה  jyי"כבו ריילוכ 'מ ייכבו ראילוכב גיונבו (" .ז"ל דצ ןיברעבש רירש  p*yילו  

 תבשב ה"ר שוריפב הכו ריילוככ ר'יפ הכוס יפותבו רוילוכב ?wb wo יפסותבו ראילוככ וניבר ^33 אתיא רייר יקספבו

 . Aya ףוסב שיימ jy לבא aem ייפ קתעוה ונממ רשא (אנליוו ס"שב)
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 'ז ,'ו ,'ג תוינומדקה לע והיתתמ ןב נ"שו 7 ל"נה
 דועו bas ךפל רככה הלוע ותודע יפל םג רשא |

jyנ'ד ו"פס םילקש ילשורי ,ד"מ ז'ע :א'נ הכוס  
 ,'ז .ארזעב ןירככ ץובקה ה'כו אָרְכַּכ ס'לבו בער
 ררנד :ןירככ — ירככב בישחק ע"ס 'ה תורוכב ב"כ

 4Y3 ע"ייע ותרככ — )$8233( בככ ע"ייע

 םינפב ןייע py לש הכיתח וניבר תעדל) אָתיִכּוּכ
 יתעדלו רוטיקו דיא י"ל אוהש ובשח ב"רו

 (ץובקו הריבצ pip 539 פ"למ רקיעה אתיבכוכ
 C ההובג ,התיה המכ 'מגב ןיריכמ ןניא םאו קרפב

n)שוריפ ,וזחד אוה אמלעב אתיכוכ רומיא (ר'כ  
 (w'3 — יהנבלל המוד mne ws py לש הכיתח

^bתואחסונבו .ץראה ןמ הלוע דיאו רוטיק י"לב  
 םירפסה 'ינ י"פעו ה"ייחא]* Gia סירג
 xamvóc ינוי ןושל לע nmn ותנוכ ילואו ב'ר 'יפ

Rauch, Dampfשוריפ ילב ב"ר איבה אתבכ 'עבו  
 הזמ סגו Knüuel בוברעב הציבק ע"למ יתראב םשו
 שוריפבו 'מ י"ב "יגכ אתיבכוכ םורגנ DS ןינעה
 רמולכ הציבקו הריבצ המושרה פ"למ אוהו ם"במרה
 מ"יפב ןייעו בוברעב וצבקנו םיבעב ורשקתנ םימש
 יפל לבא ו"לה שדחה שוריק 'להמ ב"פבו ם"במרל
 mb ח"ר שוריפב אוה ןכו אתיכוכ וניבר תסויג
 איציניוו סופדבו טרופריא די בתכבו (אנליוו ס"שב)
 פ"למ wi ד"עפל 6ח"כ דצ ה"ר n אבוה) א"פר

 לע wp  לפונו דחי ורשקתנש תוכיתה 95
 לש by ^p י"שרו הנבל sibi 'יפ 55 ןושל
 buy $3 פ"למ הלמה תרזג זא ד'עפלו ןבל בע
 — [אתיכוכ ייג י"שרב ל"צ הז י"פעו Scheibe לילגו

bbs ;jeder, e, es, Alle, das Ganze מ"למ) לפ 

  (Gesammtheit, Allgemeines, Normקרפב

 ןוצפקי לככ (א'ער m^ היינש הכלהב הטוסד ןושאר
x09)לכב והב ביתכד בקעיו קחצי םהרבאכ )3 05  

 ,יוכו ^G ,גיל) לב i5) .זיב םש) לָבַמ ('א ,דיכ תישארב)

 אמעמ יאמ «Gy n^5 pa ןיברעמ לכב 'פר ג"רב
 )^ רתב אללכד הל רבס .C תופועב יברמד ןאמד
 (ביעס ') םיחפפב אמק הכלה mbi .'וכו .אקוד
 ps mb הז םיקחורמה טרפו ללכ ר"מל אחינה
 יאמ ןינד ד"מל אלא ריפש טרפו 5553 ותוא ןינד
 ואוכ רעצ 'מגב לבוחה שירב) [pis] רמימל אכיא
 (הייכ "5 תומש) היוכ תחת !mo» C ((ב'עס דיפ קייב)

 א ב man [n3] 0« ןיאש (" [היוכ] ייפא 555

 ^72 לכ — תָלְבּפ

xoyMag == x6yXoc י"למ םדוקה Two n533 

Q/5 b n3t) השא המב 'פב 1 
 תלבוכ ב"א) — .רמח 'עב ונשריפ תלכוכב אלו
 רמח 'עב לבא ה"יחא|* ,(תואחסונב בותכ
 הז לעו וניבר ^35 אתיא Dv "23 יכ יתחכוה 'ט
 אתרמוח הארוהה וזמו ל"נה י"למ הרזגה הפי התלע
 ךיעב ש"מ ןייע דועו ase 'ט רמח ע'ייע ע"לב
 [תלכוכ] (תלבוכ) שריפ ב"נש ק'העו — ^ רמח
 קתענו כ"ע ראוצב ןילותש םימשב וב שיש רשק

 - מט רמח ךרעמ

 runder Brotkuchen) םחל nbn ^b מ'למ) 323 1
 הלפנ דציכ 'מגב w'pn יבתכ לכ קרפב

 היפ ה אי פ ףו ם ב ןנתד wm (ח'יק תבש) הקילד
 םוקממ ובועה ינעל ןיתחופ ןיא 0"'פ
 .עלפב ןיאס 'דמ ןוידנופב רככמםוקמל
 וו וכול מב ב "ו רפא ש ^ UBL ומ
 73«( ןיפתתשמ דציכ 'פכ 6ןנ n איה יאמ
 עבראמ ןוידנופב רככ[מ] (א'ימ) םילכב ז"י 'פבו (:ב'פ
 ןיאס m C" עלסב ןינוידנפ ח"מ p^ ,עלסב ןיאס
 ןוידנופב םיצב 2^ אוהש בק יצח אובי psp ד"כ שי
 אתפסותב אינתד עלפל ןינוידנופ ח"מש ןיינמ ,דחא
 C רסיאל הנומשמ רחא ורמאש הטורפ (ה'פס) ב"בד
 (*ה עמ רגיד ףסכ העמ שש ,רנידל ד"כמ דחא רסיא
 ולעי הנה ,(" ןירסיא ינש ןוידנופ (* ןינוידנופ יב
 עלטל (' ןירניד m רנידל ןינוידנופ רשע םינש
 ןיאס עבראל pop השש האס ןינוידנופ ח'מ ולעי
 תובותכ י"שרב ה"כו הייחא]* = .ןיבק ד'כ ולעי
 תועבטמה לעו ל"נה תומוקממ י"שרב ןייע mm םש
 יילכב ה'נכו — ג"כ דצ ןאמרעקוצ 'חהל :תולקשמו

ovיתשמ  mwפ בקע ירפס .בקל שלשמ רככל ' 
 ע"ייע 'וכו םימשה ןמ םיכורכ ודרי לקמו רככ 'מ

moרככ : ואולמב וא) רככ תלמו  n5גיכ ,ט'ב תומש  ; 

wvהרזגנ ב"ער 'ד הטוס ןייעו 075 .'ב  jb3232  
 )5 היפ יורהט) םיִרָּבְּכ ץובקהו bu veo ^s ןייע

nt) ni22.ט"מ דיפ  Denזימ איפ  byאיימ א"פ םוי  

GU Dumbהנושארה התארוה םצעו  ^bלּוגיע  
 — [ז"חא אבה ךרעב ןכו

 לקשמ תדמ מ'למו לוגיע ןינעמ 2: 553 2 *
m^ תומשב. Gunde Masse, Talent 

 ע"בארה בתכ ה"כ " 5mונערי הנה  nmיכ רפסמה
 םוקמב ןאמרעקוצ ןייעו 'וכו םילקש םיפלא 'ג רככה

 .ךורע v3 לכבו aim יפדב ןוכנל ייא לבא 'פו 'מאו ליזאב 'זיפ ר"פרב תועטב טמשנ ןנתד איה דע ןנחד אהו ןמ ('
my ^w vem (Cייפ :הזכ ם'זוק  n7עלסב ןיאס . *) הנומשמ יא 3233 meseרפיאל . ^( yaהייכו )5.55 העמ  

 .תופוע ג"ונב )9 .הובג היה המכ גייונכ (* ,ןיגידנופ ר"פדב ) .רסיא ןוידנופ ר"פדב )^ .ןוידנופ םיסופדבו טרופריא "233

àיפב ןוכנל הייכו )1? .8 דועו ' n^»םיחספל . rm 
 הרעה ןייע )1! .ארתב גונב )1?
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 םיטרפ הברה 10553 Regel, Norm רטשמו טפשמ
 .א"מ ,ז"פ תבש ,א"מ ז"פ תיעיבש ןייעו דחא גוסב

yoתוכרב .ללכה הז א"מ ג"פ ןילוח ,לודג ללכ  
soאללכמ נ"שו  bresנ אמוי ', Yunיאה טוקנ  

 תומכי יורי .אוה אללכו :א"כ mos ,ךדיב אללכ
 רבד לש וללכ א"יפ מ'ב אתפסות ר'ע ב'יד ב"יפ
 r5 ןיבוריע ץובקהו .ז"מת ms ילא תוכילה ןייעו
 T'b י"נ ןייע תוללכה ןמ ןידמול ps נ'שו א"ער
 יטפשמ ןייע תוללכה ןמ ןידמול םימעפל לבא ,מ"בד
 מ"ר א"פ 'ומורת ימלשורי רכזלו as ^p לאומש

atvורי ' nanה"עד א"פר  s'yוריו ' mb»ב"יפ  
 א"ער b תובותכ ,ןיללכ 'רד ןיִלְלְּכ תיל ד'ע 35
 אתיירואד m553 לכ ג'לפ ר'ב 'וכו לייבר יִלְלָּ
 דחא רטשמו גוסב הציבק pip שוריפ לעפהו .'וכו

zusammenfassenהאלהו :ג"כ תועובש . m^ב"ל  

 vvv poo» intys" ר"פ הליגמ 'ורי ,ללוכ א'ער
 .ז"סד ג'פ תינעת ימלשורי ,ג"ע ב"לד ה"פ םיחספ
 לעפנב ,ןיִלּולָּב ג'ע "i א'פ תוכרב 'שורי .הלּולכ
 — [וללכנש םירבד ד"ע א"כד ז"פ הטוס ימלשורי

 -zurück-, ab רצעו ענמ מ"למ שוריפ אָלָּכ — 55
haltenףדרנו  n55 nyע"לב ןכו ('ו 2 תישארב)  

 sich hüten רבד הזיאמ הרהזהו הרימש ןינע
Gor Etwasהמאו ('"'מ) תודמב 'ד קרפב  nb5 ^( 

 ( .יצ תבש) הביקע ר"א קרפד ג'סב תבשב .ברוע
 (ז"ק) am ילע ירה 'מגב ("ןו רח א 'פ תוחנמנו
 אל םירמוא םירחא לזרב ילע ירה רמואה אי ג ת
 ףסוי בר רמא יזח יאמל המא לע המאמ תוחפי
 לובכב אלו 'מגב השא המב 'פב .(" ברוע הלכל

r2 nat)(ינייזב) והבא ר"א ) אמטציא יאמ (ב'עס  
 ^C יחורפ אילכ ייבא רמא ינייזיב יאמ ^C [ינייזיב]

bs — bsהכה (אָלָּכ =)  

 הב שי היוכהש טרפו C [הרובח [nnn ('הרובח
manןהיניב שירפה עצפו  Cהקולחו  paןיבו יבר  

 UB p'2 (ואוכ px» 'מגב bonn שירב] יאזע ןב
 ידהנפ ןילקסנה לב 'מגב pn רמגנ יפב f) "עס
 תילתו תמוהו יטרפו יללכ ישר pa eb הימ
 לש pibe ,ללכ c/o e» Bem» py לע ותוא
 C nbn םיהלא תללק יכ טרפ 'כ (ce וירחא
 וילע nni onm 6255 הרע םיתוכ תונב 'פד ג'רבו
 ללכ טרפ Gt בכשמה לכו ללב cr» m ארקיו)
 ב שומו ב כש מ טרפבש המ אלא ללכב ןיא טרפו
 C ייָבִא רמא אל אנירחא ידימ ןיא
 ןינעה קיספה 55 םימי תעבש (אממטו

mnהזמ הז םיקחוימה טרפו ללכ היל  
 ומא אבר םופו 5לכבותוא ןינדןיאו
 םאו ארמנ תוחנמה לכ קרפבו Ciis םלועל

wenaהשעת אל 'מיאו 6ה'ג יוחנמ)  pיב , ^( 
 ps טרפו ללכ טרפ C ^ פש = הפאת אל ללכ
 אנירחא ידימ ןיא הייפא טרפבש המ אלא ללכב
 הז ןיקחורמה ללכ הוהד םושט יקירטופא ר'א אל
 ןינד ןיא [הזמ הז ןיקחורמה טרפו ללכ לכו] הזמ
 'מגב ןישודיקב א"פ בב .טופבו ללכב םתוא
 יטרפו יללכ שיוד 'ר CN עצומה
 טרפ עצרמ ללכ 0" ve שרג) תחקלו
 pen ה"יחא* |.( ללכו רזח [תלדבו ונזאב]
 ק"ב ןייע טרפו ללכ ןינעב תורחא תואמגוד דוע

abא'עס ז"ל הטוס .ג"כק ב'ב 5 תועומש . v 
 כ"ות n'b, הטוס 'תפסות ,ג"ע א"כ ףד ז"פ הטוס
 םימעפ הברה ןייוצמ דועו .ה"ל ריזנ ןייעו התלחתב
 ,ךיראה יכ ש"ע קחצי רחפב אבוה י"נו ט"יותו ב"ערב
 bio" הבקנלו ,םיטרפ םיִלָלְּב ב"ל ?^p ר"מש ץובקהו
 ww ללכ ארקנ my .תוטרפו . . תּולְלַּכ ב"ער ז"ל

 רשא םש חיר ייפב (? .תמדוקה הרעה ןייע (?* .הר ו ב ח ת .nin ארובח אב ox םשו חי"ר ייפב היכו 'ציניוו ירפב קר ןוכנ היפ(
 םיקוחר ואצמנו םהיניב קיספה עצפ תחת עצפ יכ הזמ הז םיקחורמה טרפו ללכ םהו : ל"הזב רתוי ראבתנ ייפה הז קתענ ונממ
 תמדוקה הרעהב אבוהש ח''ר ייפ ךותמ (+ .כ"ע ותלחתב וריבחב לבוחה יפב תשרופמ יאזע ןבו יבר תקולחו :רע ^« הזמ הז
 'וכו ןב הקולחו תוביתל ןיא תאז ידעלב יכ ייפה ףוסל ךייש יוכו לבוחה שירב ןויצו הז ךרעב ןאכ םירבד בוברע יכ רורב
 הנבל יאצח ינש pa ןתוא יתמלשהו הלוגע יאצח ינש pa ןויצה תלחתב יוכו לבוחה שירב תובית יתמש ןכלו ןבומ לכ
 .ייפח הז וניבר באש ונממ רשא Dé ייפב אתיארכ ןוגכ תלמ לינה םיחספמ ןויצ רחא יתמלשה םגו ןהל en" ןמוקמב
 .טרפ תללק יכ ללכ תילחו תמוהו pn גיונב יכ (איער ביק ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) ןירדהנסל ייכ חי"ר 'יפכ היכ )5

m» (5הינ יוחנמב אתיארכ יקירטופא 'ר ייגה ויו ייכב לבא הדנב אחיאד ומכ ריבו דייל י'כב : *) י"כב ןוכנל ה"כ, 
 גארפו ימאו 'יזאב CDD ריפדב לבא איציניוו יפדב היכו ריבו דייל יבו יא ו"ו י"כב ה"כ )5 .האמטו םייטב איציניוו .יפדבו
 yn י"כב ןוכנל הייכ (1% .15 הרעה ןייע ('" .'יל ךורע יסופדבו ייכ ראשבו דייל יייכב קיר הייכ (* .יוכו Vy רצקתנו ייל
 ליזאב יפדב לבא p/b ^w איציניוו 'זיפ D33/ ןכל (ףלא —( יא קרפ והוטשפו ןורחא ןמ רוצק יא יפ קר ובתכ םירפופהו
 םירחא אינת לזרב ל"תזב ךפיהב רדפה אתיא תוחנמבו ר'ת גיונבו אינח ימ ייכב םשו תבשב «mno ('* .אר תב יפ 'מאו
 om יפסותו י"שרבו ברוע איילכ אסריגה תבשב ?c3 תבשב ירמאד אכיאכ הזו ש"ע יוכו ברוע הילכמ תוחפי אל םירמוא
 ס'ר) וניצנוש ירב יישרב היכו ברוע ילוכ תבשב ימ ייכבו .'ו ןיכרעב («né הילכ םש תוחנמ יפסותבו אילכ ,יט ק"מבו
 .הלוכ יפסותו י"שרב ימגב האיליסב סופדו ק'מל ימ י"כב ה''כו ךורעה םשב ןוגכ היד .'ו ןיכרע יפסותב הייכו nex) דצ תבש
 .ברוע ילכו הלכ ה לוכ ליהזב תואסריג שלש יתאצמ (א"ער vos ףד יקילייגנא י'כ ץבוקב) תוחנמל v3 meas 'יפבו

(Pע"ק ,איחב שיייע אמטסא יעב ס"יכ הזו : *!) yonyיפרב )^ .ךומסב ףכית הייכו אמטסא  mpסייטש הארנו יחורפ אילב  

 .ךועה mos שמ (my אמטסא yvy יחירפ איילב bU י'כב 03 לבא אוה
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 יכ תופועה שרגמו םיבובזה שרגמ 5n םיבובזה
 םלוא (ה"כ ,גיח) בדד ךרע ןייע םיבובזה םה יבדיד
 יבדיד ילאב ת"יבב an" רקיע יכ רורב ל"נ ד"עפל
 הדנב י"שריפ בטיהו וניתואחסונב ומכ יחורפ ילאב
 המושרה פ"למ אוהו כ'ע .,'וכו םיבובז שרגמ םש

ys3 ילאב mםייקל לכונ התעמו 02  nbפד ' 
"rbאיילב 'מ י"כבו יחורפ אילב תבשר ןויצ ןינעב  

 יכ ףקונ יבל mp לבא .םישותיה שרגמ b^ יחירפ
 הז לע יכ איה תינקוד ף"כב אפריג יאדוב ךורעב
 הלב now ,אילכ רוזגל יתעד ןכל ךרעה רדס הרומ
 OJJIS לעפמ לצאנו החירב .)% פ'למ .ברוע
 חירבמ b^ ברוע הלוכ וא אילכ כ"או חרוב גו
 שרגמו חירבמו חרוב pum mm ברועה שרגמו
 ךועבו .םשו bw Y ןישוריקב ןויצה הלוע בטיה
 רקיע ;^b ןאכ יתבתכש הזו א"עב יתשריפ אמטסא
 ינייזיב י"ע שוריפש אמטצא ןינעבו .וניבו תטשב

iym 355ותטשל  jy m» nw» su» 
 ןינועבצ יניממ הברה ןיטוח י"ע ראבל o) הרעה
 ךרעב ושוריפ לע ותנוכו אמטסא ךרעב אוה ןכו
 ינייזפא ךרעבו 'ב הרעהב ש"מו ש"ע (Co eT בא
 הורעצי אלש 'וכו ןילותו םעטה תניתנו € םש
 אוה יחורפ אילכ יכ וניבר בשחש ןעי ל"נ םיבובזה
 איבה ןכל םיבובזה חירבמ רמולכ יבדיד אילכ ומכ
 qua ban mee mss איבהו יבדיד אילכ א"ס
 רצקתנ ילואו לַלָּב לעפמ אילכ יתשריפ ינייזפא
 b^ 33% פיל שממ וא ;Kran רז 'יפ אלילכ ןמ
 הברה ןינועבצ תוכיתחמ רז אבדיד אילכ כ'או רז
 הכיתח וא דגב 23 פ"לב אביד תלמ םעט הז יכ
 /3 mb y'"y mp וניבר תעדכו ןינועבצ יניממ
 .ללכ לעפמ והזו זח (א :אילכ וניבר שוריפ םשו
 עונמל ףיעצ m 5% yb^ לע ריעהל יתיאר דועו
 העינמ ןושל ונינעש mm — םישותיהו םיבובזה
 ינא b5" ד"ע א"נד Yes ריזנ ימלשוריב אתיא
 םג ונויתפ שרשה הזו .ונממ ינא יולכ . , ךממ
 דיעפלו (bw 25 ע'לב ןכו רהזנו רמש ע"לב
 'דמ ,ב"עס ז"ס ןירדהנס ךיתורבדמ הלכ לעיפל הזמ
 רומש שוריפ b yat" ,םוהת 'פ ד"ק mor ט"וש

quusךלכ יע רוע ןייעו תרטאש המב ריהז יוהו  
 ,'ח .תישארבל םלקנוא םוגרתב bsns לעפתאבו
 nb n א'מל םוגרת ;ו"ט «a ,ז"י רבדמבל ;'ב

 — ^a] 'ז ,'ב ה"ד iin יִלְכַא לעפא .ותלוזו

 12 (אָלָּכ =) 55

 ימולכ ינייזיב איה אמטציא b^ .יבדיד אילכ א'ס
pon,הלכה ינפב ןתוא ןילותו ןינועבצ יניממ הברה  
sovםיבובזה ריסהל תשייבתמש םיבובזה הורעצי  

 אוהו יבדיד אילכ תארקנו הינפב הז ןילותו הילעמ
qusונינשש התוא  nb)יפל ברוע הלכ המא (ל'נה  

 להקה לכב ותשודק התיהש ןושאר שדקמבש
 תוחרופ תופוע ויה אל וב היורש הניכשה התיהו
 ותשודק ןיא אמש ודחפ ינש שדקמב לבא וילע
 שדקמה לע תופועה וחרפי אמשו ןושארה תשודקכ
 חירפהל הרוצ wy האמוט רבד םש (' וכילשיו
 רמולכ ברוע הלכ התוא וארקו לכיהה גגמ תופועה
 הרוצה וזו לכיחה גג לע חורפלמ םיברועה תענומ וז

qusג"רבו .(' 'םיערזה ירמוש וישכע ןישועש  
 ואל אמלעב אזיע ל"א ?Uy) 7 ביב) ןיפתושהד
 רחייתמ 'מגב ןיסחוי ^ פ"סבו C הב אנילכמ ייולכא
 .ארכר הלוכמ (*והל ילכמ ייבא Cine ןישודיק םדא
 םידע '3 "n2 רמוא ש"יב ארמגב Tn לכ 'פבו
 (* יחורפ ילכ אפפ בר יבדיד ילכ ייבא (א'ער 1^ הדנ)
 (N'2 — .םיבובזה שרגמו תופועה שרגמ שוריפ
 .(ינממ ?Tom אלכת אל יי 50 nón ןושלמ
 ל'זו המא ^m .'ו ןיכועב י"שריפ ןכו הייחא]*
 אלכת אל ומכ םיברועה vxo ברוע ^55 א"ל

Temכ"ע  pop smאצוי םש תבשכו העינמ  
 לבא .בשילמ ןיברועה תא עונמל י"שרב שרופמ
 ושוריפ הלוע ש"ע י"שרב ןושאר ןושל יפכ ןיכרעב
 אקילייננא י"כ ץבוקב) תוחנמב י"כ ה"מגר "פ םע
 לזרב לש חול גרוע ילוכו הלכ הלוכ bm os ףד
 ןימישמו ןירמסמ ולוכ אלמו המא לע המא אוהש

umsהלעמל עפושמ גגהו שדקמה גג שארב  py» 
 הלכמש גרוע ילוכ השוע היה ושארב pen עבוכ
 ,ל"כע כנה ףנטי אלש םש «m אלש ברועה
 עפושמ גגהו ה"מגר בתכש הממ היאר 3^5 הרואכלו
 אמטסא 'עב יתבתכש ^m ^« ע בו כ «py הלעמל
 ה"מגר b px ymo ^b^ 525  פ"ל אוה אילכ יכ
 ji ,6ר לכ (yy דוביא p^ היילכ 'למ ברוע ילוכ
 אילכ ןינעבו .ןיברועה תולכל םש תוחנמב י"שריפ
 ןושל אילכ 5m ןושאר ןושל יפכ ןיכרעב י"שריפ
 יחורפ לייכ יבדיר לייכ ומכ ןיברועה תא שרג מ ש
 ילמ העינמ ןושל לע כ"ג ותנוכ ילואו כ"ע 'וכו
 qun mos וניבר תנוכ כ"ג וז הרואכלו קופפה
 שרגלו תופועה שרגמ b^ ,'וכו יבדיד ילכ ש"מב

 הייד .יצ תבש אתפסות ןייע תבשל (אנליוו םישב) ח"ר שורי פמ קתעוה ?)y« .טולשיו ד"ל רי בתכב )!
 «3 די בתכב )? .עיבשפהבו pis ה"ד .יו ןיכרעבו ,הילכ היד p" תוחנמב וצריתש המו ךורעה לע ושקהש המ אילכמ
 אלו ל"א יעב ייולכאל ואל אמלעב אזיע ג"ונבו .אבה עיייעו כ"ע ולכמ [ייולכא] (ייולבא) ואל :ביבב מ"טשבו הל אנליכמ
 ous" ייבא 3233 (* .היללכמ 332( ייבא היד םש 'פסותב היכו (* .םש סיד ןייע םייונשב סייש י"כבו ילכימד תיעב ארבג

 .םינפב ןייע ייגה רקיע וז דייעפלו יחורפ ילאב אבר יבדיד
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 n, ב"ב מ"טשבו אילכימ g^ 'בו 'א ו"ו י"כבו "ל
 רמולכ ב'בד ייולכא םש שרופמ ןכו אנרק ולכמ סרג

"mosאדספמ , npn y»אילכ םש מ'בב ה"נכו --  
npהסורפא הכרב אילכ 05 א"עס ט"ל תוכרב  

 ר"דמב לעפתנב .ל"נה מ"ב ןנילכמ 5ypm ,אילכ אק
xoםשו הָלַּבְתִג אלש  n'bוכו ולכתי אלש ידכ '. 

 ב'פ תוכרב ימלשורי yb pomo 0755 םשהו
 ט"מפ ר"ב (ו"ט זמר תישארב טוקליו) י"םר ר"ב ,ג"ע ה"ד

 זמר 'יעשי טוקלי ,ג"לפ יתבר 'קיספ ,ו"ע 55 םשו
 — [י"פו ז"פר ר'קיוב יּוליִּב םשה m ,ו"לש

wo nb$ =( 53םינפב המושרה יסרפ וא ע"למ  
 ק"פב Akademie, Universitit) ש"אלב ונינעו

 (ב'ער יח תוכרב) תוצח דע א"כחו הכלה ףוסב תוכרבד
 אתיישרפ והלוכל והנימולשאל רבס ייבא רביביב בר
 תוישרפ nn, ^b ירופיכד אמוי ילעמב C ה ל כד
 ('רדאבש תותבש 'דבו לולאבש תותבש 'דב ןירוקש
 ש רח ב mb [ייבא [s5 יביב בר-היהש ינפמו
 םילשהל יאנפ אצמ אלו הלכד אתכסמב C n5 כה
 m ינהל והנימולשאל רבס התבשב השופ לכ
 אנינת (םש «m אנקיפאו כ"הוי ברעב C תוישרפ
 אתשרפ לכ אלא] רחאי אלשו םידקי אלש דבלבו
 ןושחרמב r^ yan 'מגב תוינעתד ק"פב ,('[אתבשב
 הרשע ךומסד 'מגב וב שדקמ שיאה 'פבו o7 'י)

papטימ ןישוריק)  G'ysלע  rusינאש  PM Dom 
 אלא ויריבחו ע"ר ןוגכ הנבי ימכחכ C35 םירמוא
 ,הרמואו םוקמ לכב המכח רבד ותוא ןילאושש לכ
 יאזע ןכ ןועמשכ םירמוא ןיא C דימלת ינאש מ"ע
 ובד ותוא ןילאושש לכ אלא אמוז ןב ןועמשכו
 'יפ .הלכ תכסמב 'יפא ורמואו ודו מ ל תב דחא

C^ 5^ mמולכ םוקמ םולכב םוקמ 533, ' epaדחא  
 ןיקסעתמש (''הלכד תכסמב 'יפאו C דומלתה ןמ
 לש הלכב שורדל ןיצורש םימכח ירימלת לכ הב
 ףוסב תופרט ולא 'פנו .'רדא לש הלכב וא לולא
 א"רד הירב (" לאומש רמא (.ט'מ Pm האירה הכלה
 י"שרוה'יחא]* mn asp ילכ ישירמ אבא
 :הלכ תכסמ T^p A3U2) DU. ןישודיקב שריפ
 הכרוב אלב «nb היונש איה ךכו איה אתיירב

 ור «mo) = לפ — )55 =) לפ

 JUS פילב שוריפ יִלְכַא לעפאב אָלְּכ 55 --\ 55
 lautes m'bm הגאש לודג לוקב האירק ןינע

(Rufen, Gerüusch, Getóseםיריפכ וגאשי וילע  

 היעשי) ןורגב ארק .ןילכי .יהולע 'גרת 075 03 הימרי)
m32723[ ילכא םוגרת ('א [ supלודג לוקב  

 A לקב (' ילכאו םוגרת (ה'כ ne בימ) תידוהי
 היל «b5* )5 /ה היעש) ץראה npo ול קרשו
 6ל םש) vby pn םונרת ןכו ,[אערא יפיסמ]
 ; דיי 202 ביש םי מ ש rb םערי ,[יהולע ילכיו]
 י"כ 553 ה"כ (nnns .אימש ןמילכא
 קר N^ ק"העבו ,ייל ע"פדשב לבא איציניוו 'פדבו
 ללכנ י"כב ןכו םינשיה ע"פד לכבו םשו ןורחאה ןויצ
 גארפו 'שמא 'פדב קר םדוקה qw םע ךרעה הז

meiםילהתב 'גרתה-ןכו .דחוימ 'עב ןוכנל  m^ 
 ,'ה ב"בב ^w" איבה 'גרתה הזו ילכאו םעריו 75
 י"שר "יפו ייולכאל תלמ רואיבל ארבג ואלו ה"ד
 לכ ןכו ילכא ןנימגרתמ oy ןהב רועגלו קיעזהל
 ל"שרהמ ב'נ .כ"ע ןתנוהי םוגרתב הזרכה ןושל
 לכב םג לבא ,'וכו py n תובית ל"ר הז קחומ
 אוהו םערי ןוכנל םש קר י"שרב הככ 'יא םיסופדה
 שרפל השק תצק לבא ךורעב 'יאדכ םש לאומשב
 פ"שב אלו םוגרתה 'לב קר הלגרוה הלמה וז יכ ןכ
 :והנילכמל ל"הזב כ"ג מ"י יפל שרופמ ב'בב מ"טשבו
 הלוע מ'טשב ןושארה b) 5'p^ אלק wn ימרמל
 םערי cun דועו y rms" אבה ךרע Op הפי
 תואמגוד רתי ןייעו ילכו (ז ,ח"צ Qr" vw םילהת)
 ע"למ הלמה תרזנ nbus) oen יוועלל ר"תמעב

yy 5ףדרנו (ילכא  cyירבע לש ארק  pam 
 תלחתב 'מושרה פ"ל sym יחכונה 'עב יתבתכש המ

qunםילהת םוגרת :ץובקב ראותה ונממו  Ap 
 םשהו ,ףילכא | ג'ונבו € בתכב אוה ןכ) ןיאלכא א"כ

 — [טז "€ יוועלל ר'תמעב םינויצ ןייע אתוילכא

 דבאמ שוריס אָלָּכ ,יִלָּכ ר'אלב nbs מ'למ =ו 55
(zu Grundo gehen,- richtenרכוש ה 'פ בב  

 איוננא תישענשוא'מגנ ןינמואה תא

(y n)אנוקןנילכמ א ל בורבפ ק . 
 ע"פדשבו ,איציניוו ,ר"פדבו י"כ לכב ה"כ ה"יחא|*

ama (!ארקו . ?) ש"ק 'לה ז"ואב )! .אתש אלוכד גיונבו :ב'צק רצ תוכרב ס"ד ןייע אלכד םש קר זיראפ ייכב חיכו 

X^ nbםשב  ^bח'יר  san CWוהלכל :זייואב (* .זיואב ייל )5 .רדאב ןירוקש תוישרפ ידו לולאב ןירוקש תוישרפ יד ןה  
 .ונינפל ייל )?  .עבורמ יאצח ינש pa ונבתכש הז ןוכנל sw םשו ז"ואב אבוה חייר ייפמ קתעוה כ"ע )* .תוישרפ 'ד ינה

 ןילאושש לכ an^ ןישוריקבו ודומלתב רבד ע'פדבו ביה v3 ןוכנל ה"כ )^ .שייע ןישודיקב יחסונב םדוק אוה אבבה וז (*

 יטשוקו איציניוו 'זיפ יפרב ה'יכו ודומלתב 'מ י"כבו ורומלב הכלה רבד cv תינעתבו ודומילב דחא 333 םוקמ לכב ותוא

 ןכש הארנו :ויכ רצ תינעה סייד ןייע ףיירב ה"כו והזיא ne םש חינעת תופסותב ה"כו םוקמ לכב הכלה רבר יב י"כבו

 תופסותב הזימרב אבוהו (אנליוו * ם"שב) תינעתב ח"ר שוריפב אוה ןכ ('" .וניבר ונויצ אלש iyw m םג סרוג היה

nos mp oneוליפאו . '') mןוכנל  Y v35ח"ו שוריפב אוה ןכו דומלתה ןמ םוקמ לכב ע"פרשבו ,איציניוו יפדו  

 .תלכ ע"פרשבו ?^n שוריפבו ר"פדב אוה ןכ ('* n53. תכסמב וליפא דע «nó תכסמב וליפא ןמ רסח ר"פדבו תינעת

 .לאומש 25 גיונב ( '*

mp." 
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 'תקיפפב רעבאב 'חה וירבדב man המו םש רבדמב
 יה Uy י"שר תאצוהב תמאבו Up תוא nv כ'רד
 ביתכ mb» m»n והנתיל "5 no רענילרעב
 'הבר רבדמב, ןויצה ^5 םגו אושב אלו חתפב 4*5
 תולכ אתיא ונלש םירפסב יכ עדו .תועט אוהש
 רפח תלכ.שוודל הככ לע האר המ םעטהו ו"יוב
 אתלכ לש ןבומ םינפ לכ לע .םש יש תחנמב ןייע
 ג"עצ כ"או 'א תלכ עיייעו מ"לב nos ומכ ר"אלב
 ראש Dp אתקיספמ ןויצה הז וניבר וללכ המל
 שוריפ תליכ ,הליכ הלמה ןינעש C) ל"נה םינויצ

nemש"ע הטמו הליכ .ח"לק תבשב 1251 —  aen 
 ץוח ושאר איצומ םורע הליכב ןשיה ב'עס ^ הכוס
 ,םינתח תליכ ב"ער ט"יו א"ער 8^ םש ,'וכו הליכל
 jon לכ :ג'ם ןיבוריע ,היושע הכותלד הליכ :םש
 י"כב ה"כ 'וכו הב ןייורש ותשאו שיאש הליכב
 ןייעו ש"ארבו ף"ירבו א"נקת זמר הכימ טוקליבו 'מ

Dו אעליקב ןשיה לכ ג"ונבו :ח'כק דצ [יבוריע  | | 

"paש"ע 'א הליעק 'עב ה"כו הליעקב ןושארה  
 יפלו םש ךורעב ינשו ןושאר א"י 'יפ יפלו .ש"מו

^bםש ןיבוריעב י"שר  b^ןכו 6911 ר"ל אוהש  
 אס000%, cellula הלילק 'לבו 90: 'צמא י"לב
 שוריפל mss ןורחאה הזו kleine Zelle ןטק רדח
 השוע Ty ו'ד ג"פ תוכרב 'שוריל צ"האב ף'זרהמ
 mp" רדח ר"לב ןוליק ומכ, ף"זרהמ ייפו ןויליכ ול
 ס"שרהמ לבא xcov 'צמא י'לב ש"מכ ןוכנ רתויו
 ןלב ע'ייעו (Gelum ןוליו ומכ שוריפו ןויליב סרג

umaט"צ , D^»ע'למ .אוהו ף'כב "גה רקיע יכ  
 -Schleier, Vor עלקו קד ןידס ותחנה רקיעש ל"נה

hang, Zelivorhangל"צכו  imnןוילכ  "v3הליגמ  
 ר"בב ןינעה הזמו .ןליכ ןהה ג'ונבו ד"עס ג"עד ג'פ

B^ר"דמב ,וינפ לע הליכ ןיחתומש ןיידכ ו"ל  
 תאזה הליכה המ ג"יפ םשו הליכ ןימכ יושע בייפ
 ג"עד Ye הליגמ 'ורי .'וכו ןינועבצ ינימב תרייוצמ
 תבש ימלשורי inso sins לעד הליכ ד"עס
 ץובקהו .והמ הנורא לעד הליכ ןהה ג'ע ז"יד כ"פר

v2ר"אלבו .עפכ ךרע ןייע תּויְליִּכב ערקמו ח"כפ  
 ,אתליכב הל רייצ w'ys ד"כ תוכרב אָתְלַּכ ירוסו
 ,'ח זג ע"ייע 4^ mp .אתליכב ינגמל .ו"כ הכוס
 בר om ^b א'עס mbp תבשב ץובקהו ,'ב לכ

 — ]^« אנוה

 שוריפ JU ע'לבו bs ס'לב ןכו לוכ ט'למ) 53
jw» Geessen, ab- zumessen "723דחא  

 אתליכמ ['א| ימלשורי םוגרת )0 7  רבדמב)

no» = 55חכר לָּכ -  

 אתיירבה תחיתפ וז 'מולכ כ"ע «mi הלעבל הרופא
 םש ןישוריקו תינעתל א'בטירה 'יחב ןייעו ל"נה
 י"כ .ה"מגר 'יפמ חכומ ןכו תינעתו תבש 'סותבו םשו
 ויה המש רשא הבישי תארקנ הלכו .םש תינעתל
 לולא שדחב הנשב םימעפ טרפב םיברל הכלה ןישרוד
 KT vrbs וא הרזגנ יתעדלו bra ח'ר «e^ רדאו

Gesammtheit, Universitàtוא  y'bsתצובק 345  
 ,Kranz הרטעו רז 3215 gros ילוא וא םישנא

Kroneאמוחנתמ ינשהו ןושארה 'יפל היארו  ni 
 ויהיש לארשיל תובישי one ה"בקה עבק 'ג "יס

mns pamצ ב ק ת מ ו הלילו םמוי  pbםימעפ יתש  
 ןינתונו ןיאשונו תומוקמה לכמ לולאבו רדאב הנשב
 «by nb תארקנש ירה כ'ע הרות לש התמחלמב
 לכה ןמזה הזב יכ םימכח ידימלת תצובק םש
 תוכרבל י"שריפב ןייע תוכלהה עומשל םיפסאתמ
 ישילשה 'יפל היארהו אקחוד הלכד ארגא ה'ד £^
 ןרונ יצחכ התיה ןירדהנס .'ה ןילוח v5: ןירדהנסמ
 הלוגעב םיבשוי vns ירה [א]רדא ע"יע לוגע
 N/yD ז"נ תוכרבב ה"נכו -- .םרכ Tw ןייע דועו
 .הלכל לייע א"עס ו"כ הכוס .הלכ ינבל שאר השענ
 ימקמ . . הוה הלכ שיר zn" א'עס ב"כ ב'ב
 ב"ער ז"ט ק"מ ,הלכל לייע רדהו . . הלכל לועינד
 ג"הכ רמתיא אל הלכב :ב"פ תוחנמ ,הלכד ימוי

yaתסנכה ןינעה הזמו .י"כו ר"פד 'יג יפכ ץברת  
 שרדמה תיב תוסנכה s nospn^ תלשלשב הלכ
 'ב mm ץטערגל םידוהיה תורוק ןייע 5223

"X4983 [ — 

 new by סורפ קד ןירס 35 opio nb =) לכ
 dünner Vorhang תליכ ס"לבו המצע הפוחו

um das Zelt, das Zelt selbst, 'Tronhimmel, 

pub הילע סרפ ארמגב הכוסד ק"פב Galdachin 
 לאושה פ"סב .הכוסב הליכב ןשיל רתומ 6% הכוס)

D וריבח ל תיב ריכשמה 'מגב') men תא 

 הירבל היללכ 6א'ק  punהיעודואל רשפא הוה יא
 תפוח וב השע שוריפ .(* היעודואל היל (' יעניא

 כ'רד אתקיס) .השמ תולכ םויב יהיוד אתקיספב ,ונב
 אתלכ תלעד אמויב ('א ,'ז רבדמכ) ביתכ תלכ )^ רצ
 לצו אנינגל 'יגה ר'פדב ה"יחא]* .אינונגל

 אתקיספב ה"כו אנונגל ? Uiןנג ךרע ( YTואיכש
 יהנונגל א'נ אננגל איבה 'א ,'ז רבדמב יש תחנמבו

  ^mשוריפב ה"כו התפוחל ה לכ הסנכנש םויב
 התפוחל הלכה הסנכנש םויב ה"פ יתבר 'תקיספב

 השמ תלכ  nosכ'ע ביתכ  vers imהרותה לע

ma (!ייכב  m (* acציניוו 'זיפ 'פדב לבא ימא יפדב ןוכנל ' sw3 ,יעב ) טמשנ רייפדב qoייפ דע הירבל . *) לש וללכ םגו 
 :«n םשה ונממ «ma 55« ןמ ואצומו הרזגה תאזמ ונניא לינה מ"ב
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 .ןייליבל וקקזנש ינפמ ,ט"ער ye הגינח ימלשורי
 ע"ייע וילכ ד"ע ג'סר Yo ןישוריק 'שורי ץובקהו
 ר"שהש ,תיכוכז ילכ ד"ע י"ד ז"פס תבש v ,םרת

nei bסרק ע"ייע סיירוק ילכ  xwא'נפ ר"מש  
 ע"ייע םידי ילכ צ'פ ר'ב — 'א p yy ןייז ילכ
 הבורש «p הככ םילכ תכסמ הארקנו .ררלכ
 ל"פ «mo .םתרהטו םילכה ינידמ תקסעתמ הלוככ
 .הרהטב תאציו האמוטב תסנכנש םילכ ךירשא ר"מ
 — :םיקרפ 'ל םילכ םיקרפ 'ל ןיקיזנ e^ ens ר"קיו
 שלשל (ןיקיזנ רדס ומכ) אתפסותב הקלחנו

 -- [תובב

ov» 2855ןייעו כא ולאכ :ושרדו דוד לש ונב  
 קחצי תודלות הלאו שירב ונדמליב (םינפב

 גיש) ביתכו ליגיבאל לאינד ('ב .'ג ,'א י"הד) ביתכ
 3855 והמו ומש היה לאינד באלכ והנשמו !'ג י'ג
 ,ויבא וליאכ רמוא ותוא האוו היהש ימ אלא
 הז אינה א"מק זמו D ב"ש טוקליב הייחא|*
 ]2855[ (בלכ) והזו םייסו ש"ע sns ןונגסב ונדמליה
 ל"ת המ 'ו "יסס nmn 'וחנתבו כ'ע בא ולאכ
 'וכרבבו ,^21 והאורה לכש בא ו לו כ היהש באלכ
 הכלהב תשביפמ i םילכמ היהש באלכ שרד ,'ד
 שורד gp דועו SN רתכ ןייעו םש י"שריפ ןייע

 — [ט'ע ע"ייע :ה"נ תבשב באלכ ןינעב

on orb wo» +יאלב ע"יע :א'צ םירדנב יאלב  
 :נ"צ ,ב"ח

OJlC (עילב ןכו םינימ ינש תבורעת מ"למ a'wo3 
 אתיירבב beide zusammen) ןידחי םינש |

 ולכאמ mb) (" בירקה pp א'כ 'פ רזעילא 'רד
 רמא (" רמוא עשוהי בר . . ןתשפ ערזו תוילק
 לבה (" תחנמו pp תחנמ וברעתי C אל ה"בקה
 דגבו )£^ ,ט"י (p^ 'אנש (" רגב 3383. 'יפא םלועל
 'ארקנו ה"יחא]* — .ךילע הלעי אל זנטעש םיאלכ
 תקסועש םיאלכ יניד .בורמ הככ םיאלכ תכסמ
 םרכה יאלכ .המהב יאלכ 'ע קחצי nb" ןייעו םהב

 — [ויניד רתיו םיערז יאלכ

 יברע 'לב ןכו .Hund תיתיב mn ov מ"למ) 353
—À | =ירוסו ר'אלבו  wibsנ"לבו  nao» 

Dorfhund, Jagdhund bin 15s ; i255 &n353 

 5*6 םיאלכד ק"פב (האלהו ss רצ ןהאזיוועל ןייע

rr mir 02^ 

 «^n תישארב) תאצומ C sen ]2[ 'וריד 'גרתבו ) אדח
oליכתימ הב לוכימ שיניאד אתליכמב  Cםיתב  

 .אתרישאל C ןֶליִכַמ ומוגרת 0 יג'כ 25( הרשאל
 וגיבר איבה אסריגה ייונש תודוא ילוא ה"יחא|*
 תוא רדסב ןמוקמ רקיעו םוגרתמ ל"נה תואמגוד

yvy "nלעפהו .(אתליכמ <=) לכמ  ^wהברה  
 "b לצא ןכו .יוועלו ,'מגרותמב 53 ע"ייע 'גרתב
 ןישודיק .ליִיָּב sp ב"עס ג'נ תוחנמ ב'ער s'y ז'ע
 bin יכל y'en א"ער 'ד תבש ,היל ילייב :ט"ע
 'ורי .אלכוא py רמ יל ליכיל .א"נ םירדנ ,'וכו

"b pomoד"ע ז"כד  by opשירבו לּוכ ל"צ  
 הינה «ne לוט ep ו'לפ "vp ,לוכא :הבר תור

mp bשוריפ לוכ  Dpראותהו .דודמ  b"s 
Feldmesserלייכהו רפוחה .ב"יד ט"פר מ"ב "77 , 
mb ownלייכ ל"צ רייבה ןמ ד"ער א"יד  y"yרייב  

vmנ"שו 6זינ  mpןכו .ןילייבה ץובקה  mnי"כב  
 םשהו ovn ל"צו ט"פ מ"ב אתפסותב טרופריא

sors sbע"לבו ם"לב ה"כו  OSחלל הדמ ילכ  
 אליכ :ח"ל ow ,אליכד אנמב 5 vs שביל וא
 ב'ב :טפש y'"y .אלייכב א'עס 'מ מ"ב ,הירסח
 pen אלייכ bp ףדרנו .זר dep rp ב'ער 'צ
 הלכ Y'eb 'ציב 'ורי nw ,הלכ :הצוצק mo לש
 ןילבת הלוכ ד'ע כ"ד ח"פ האיפ 'וריבו ןילבת לש
 .ו"ע .א'ח ע"ייע (אלכוע) אלכוא op איה תחאו
 טוכ שוריפ אט ^3« 'שלמ אוה now יכ ל"י וא

[Becher, Schale — 

 םיחבזב 'ט 'פב Gefüss, Gerüth) מ"למ «55 — 55
 qr ז"מ טיפ םיחכ) ול יוארה תא שדקמ חבזמה

veאיעס ) pwךכ ול יוארה תא שדקמ חבזמהש  
 שבכהו חבזמהש םשכו ול יוארה תא שדקמ שבכה
 ילכ .ןישדקמ םילכה ךכ ןהל יוארה תא ןישדקמ
 שביה תא C ןישדקמ שביה תודמ C שדקמ חלה

n9(חנשמה התואב םיחבזב םש)  Cןידרוי םילכה לכ  

 ונשריפ G'tn ב'ער ni תבש הבשחמב ןתאמוט ידיל
 האנה רדומה ןיב ps פ"סב ,['א] בשח ךרעב
 הלוג ילכ 6'מ «o ורקבל סנכנ ימגב (*וריבחמ
 םעו ה"יחא|* | .חיטשו הרעק "C33 3t 02 a יקזחי)
 'שורי .ןיילכ אוהש ילכ א"עס ג"כ תוכרב םייונכה
 ריתע ד"ער ב"מד i ז"ע v" ד'ע א'יד ט"פ תבש
 ,ןייליכל ןיכירצ ג"עס ב"יד י"פ םש ,ןיילכל ןריזחהל

 הב ליכימ wis יזכב ,ליכתינ הב לכימ ויו י"כבו ,יליכתמ הב ovs ב"ה v3 )^ .אוה ביתכה ארקמב (* ..אנורשע ג"ונב ('
a»ריפדב (* .ליכתמ הב ליכמ גייונבו  mלי'צו ןילוכמ ישמאו ליסאב  jsןיחליכמ יציניוו יפדבו ,ר ב 13 1933  

mp) qus i323)ש"מ ןייע  prnםש . ^( ןישרקמ ג"ונב moטיי :ית יוחנמב : ") י"פע איהו )? .תושדקמ גיונב 

 קו wa ריל «v33 m (" .וייו ייכב הייכ (* nep ייחבזב המצע ינפב הנשמ איה סישבש הנשמב לבא תוינשמה תעצה
DPרנ הז ע"פרכו ,רנוז תחא הביתב ס''טב . (Iןיק איבה 2023 , '') תחרק ןב "^ גיונב ('* .רתימ ריבו , בייח ו"ו י"כב 

SNאמש גיונב ('* ,ייל יחסונב (1* .לא גייונב ('*  mamרגב גראכ וברעתי . 
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 ו"טד א"פ האיפ ימלשוריב ןכו :א"סד א'פ ןישודיק
 ןירדהנס 'ורי הָּבְלִּכ (Yos .'א שד 'עב אבוה ג'ע
 אצומו 'פ 'בר תלהק .הבלכל ןיקקזנ :ג"כד ו"פר

i58אתבלכ תיברעו ר"אלבו ,'וכו תכשונ הבלכל  
 לגש yy ,ש"ע .'ד ה'ר 5̂ ק"מ אָּיְבְלַּכ = 4
 ,ש"ע יאבלק py וניברו Giündiselo 82515 ראותהו

wein inאיבהש לעפה לבא — .דחוימ ךרעב  
 =-15 ys םאיכ םשה ןמ וניא יחכונה 'עב וניבר
 פ"ד א"פ ק"מ 'לשוריב שרופמו nühen רפת 'יפש
 ,טחמה תא אלממ :וכרדכ ורמא יאני 'ר תיבד ד"עפ
 תחא :וכודכ רמא ןנחוי בר ,תחא nns :בלכמ
 ןיבלכמ ןינעצורה :םשו .עיספמ :בלכמ ,תחא

[mea — 

sb — 203גראנ לס שוריפ מ'למ  Flechtwerk, 
Korbקתעוהו אָיְבּולְּב ם"לב ןכו  "bb3« ^ 

(Küfig 001000 0006 

 ועב ימנ והלוכ (ר'כ הציב ims ןידצ ןיא 'פד 255
 C ייובדל ועבו ןנירטאק ברעל ןבולכל תואבר ייובד
 ןיחקולש רע ןיאבחתמו ןיקדקדמש ייובד ועבד ^8
 ןהש ןמזב םינפ ינש לע ונשי ןתוא pua ןתוא
 ןיסנכנש ןמזב אלא ייובד ועב והלוכ ןבולכמ ץוח
 אל ןיזוואו תויסדרה םינוי ןבולכ ךותב ןישענו
 moy ינויו ךביש ינויו ןיסנכנש ןמזב אלא ייובד ועב
 ה"נכו היחא]* 7 .בייחו רוטפ ךכיפלו ייובד ועב
 ףדרנו .םש הציבב 'וכו ןבולכל ןיאב םימעפ הזיא

oyלש הבילכ ט"פר מ"ב םילכ 'תפסות הָבִיִלְּכ  
 D^"  ר"כיאד אתחיתפ .תמ אממ האממ ןיטייח
 ןתוא ונתנו mbp דצ כ'רד 'תקיספבו ונשוב 'פ
 '*44 (רסח זיסקת זמר הינפצ .(«expo הבילכב (םונתנו)

 mb הליאשהב דועו הכלכ ע"ייע ף'כב וניבר
 שגרד וכפהו אבילכב ט"פ mu אתפסות םיתמ לש
 ךרעב ה"כו הבילכ לש pp 53^ me ךרע ןייע
 תוכז א"רל דומלתהירקיעי"כבו 'שמא 'פרב 'א ןרק
 דועו הכילכ 'יגה םינשיה prote ראשו ר"פדב לבא

 — [ב"'ער ז"כ ק"מ נ"שו הכלב ע"ייע

wf 3/55 351 =( 205תבצ יג '  (Zange 

 n) 11265. )19 [מ"ל [by (ט"מ) תשרפ 333

 לה )399 9 בלב = בלב

 € 355507 םיאלכב ח"פב .לעושהו C ירפוכה בלכ
peםיאלכ 'תפסות ףוסבו .היח  C5יאמ שרופמ  

 ןיקשמד ק"פב .המהב ןימ יא mm ןימ יא ןל אקפנ
po)בלכמ ןמואהו (הנשמב :יח  Cיי םש) ימנב ^5  
Uyרמולכ | (* עספמ  wenירק .יכהלו הריפתה  

 ,םירזופמה בלכה ינישל טחמה יבוחת ןימודש בלכמ
 בלכה יניש יכהו רשוימ C רפות וניאש C אתבלכ

nsקרפב .ןירשוימ ןניאו םינפ דחאו ץוח  "DyN 
 איער y] C's ביס «man ןילמגה 'מגב ורמאש
 אל 'מגב ןיקזנה poe ,(' [הוה עובש אבלכ ןבד
 ny" אתלת והנה הב «wn QU pet ןוקירקיס ויה
 אבלכ ןב ,המח ול המדקנש ןוירוג ןב ןומידקנ
 אצוי בלככ בער אוהש ותיבל סנכנה לכש עובש
 ותיציצ התיהש תסכה תיציצ j3 עבש אוהשכ
 ןיחבנ אל יהובלכ C) תותסכו םי ר כ iy תררגנ
 | רט | ךרעב .Weit 135 | יער בס ה
 ב"מד ג'פ ז'ע 'שוריבו :ג"ט ןירדהנפבו ה"יחא]*

TUזחבנו ראובמ ) [nai]א"ל ^ ב"מ לש  vy 
 ש"מו pm םיכלמל uve" ןייע (אבלכ) בלכ
 אל ןינש בש mno אלב אבלכ ,א"ס ןיבוריע .םש
 :'ם ק"ב .'וכו ןיחבונ . . םיבלכ «' vow ,חבנ
 פ'ס ר"בב .םיקעוצ םיבלכ /3 תוכרב ,םיכוב םיבלכ
 רמא בר 0'ט ,יר תישארכ תוא ןיקל 'ה םשיו ב"כ
 בלכ xóov "bb rp שרדש אלו ,ול 305 בלכ
 רסמש םא יכ אבלכ 'ע ריכשמב ןייעו יוועל תעדכ
 ,ונריהזיו קוחרמ mn לכ חי ר חירי רשא בלכ ול
 ןייע mn — ןיקסנעלאמס b ינריעה הז לע
 :ה"כ הציב :ג'פ אמוי בלכה לע ורמאנש םירבד
 ש"ע ןירפוכ םיבלכ) .'פ :ט"ע ק"ב :א"מ תובותכ
 'וירוה :ח"ק Up ןירדהנפ ,א"ע מ"ב + ב"צ (י"שריפ

a^תורוכב  Jnע"יע ז"עפ ר'ב  pssםילכ  
 םיה בלכ םירבד שי יכ'פ ר"להק con בלכ 3^ 4^

(Goehundל א ש ו הו  a7 yoז"ע  Yeוריו א"ער ' 
 ,א'מ ז'ע .בלכ ינפ ךלמ ינפ ג'ע s^" b'b תבש
 — .ךלמל "א ןעיוו 'דבו י"שריפ ןייע בלכל הרטעכ
 זמר חלשב טוקלי 355 :ט"י 'הנפ .ר"צ מ"ב ץובקהו
 ונדמליה םשב vov זמר היעשי ipo ,ןיִּבְלַּב ז"כר
 ימלשורי איּבְלַּב יטרא לקשמבו .םיבלככ םיחקפ

(fייכב ה"כ  a"יתבר 'פ ריכיא ירפוכ בלכ :רפכ ךרעבו ירפכ ע"פדבו היפ םיאלכ 'פסותב ה"כו ירפוכ שיירבו ב'הו דייל  
y^ynיחכב ה"כ )* = .בילכמ גיונבו יוריבו האיליסאבו ו"פדב ה"כו (5  .בלכ ג"ונב )? .'ג טרק  Ynעיספמ ג'יונבו ב"הו  

 "ישרב יניש ייל ןכו 'מ יייכב ייא וניבר ייגכו אתבלכ íi ש ייגה םשו קימב לאומש רב הבר תעד on (* .עצפמ ע"פדבו
 יפדב )5. yn moa יתופסוהב ש"מ ןייע «zb לעפה תארוה ןינעבו :גייי רצ קימ סיד לצא תומוקמ רתיבו ףיירבו ג"הבב
 ה ד ק נ ש ונינפל אתיא peas תובותכב אתיא לבא אבוהש רמאמ אתיל ןיטיגד ןויצב יכ ל"יצכ (? cm דיטב 'ציניוו
 ןייעב ימנ ינה אתיא םשו ימ "33 אוה ןכו )? .םירכ ייל ג"ונבו ןיטיגב יישרב sam ןכו (% | ,יישר שריפ ןייע המח ול

pia maשייירב אסריגהו (:'ב ,גיח) הרעה ,בד ךרע ןייע ונלש אסריגו ייובדל ןייעבו ימאק ברעל ןבולכל תואבד  
 y'"y דועו בד ךרעב ומכ ייובד ליצו ס"ט אוהו (אנליוו םיישב) יציבב חיר ייפב הייכו רייבו יב ו"ו די בתכב כ"ג .אתיא

vios wm aosיףרגמ יעב ה"כו )1?  
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 לעב התוא ןיקשמו התוא C pPsysys התוש יניא
 תכש) שיאה אצי אל b33' השא המב 'פב .החרכ

pes (6oםולש [רש] בר שוריפ .,רתומ סובלכ  
 ןיאיצומו םינפכמ םירמסמ וב ץעונ ופוג 01253 (* 5
 תועבצאל תומודו דופש ינישב ןתוא םקעש ץוחל
 תויפ ןתואו לזרב ןהב ןישועש םילכ שיו תופופכ
 ;ןימוקע רוכה ןמ C אצוישכ לזרב ןהב ספות ןהלש
 ופינכמו לזרב וב זחואש לזרב לש תבצ jn א"יו
 היארו ה"יחא]* — .(רמסמ ר"לב 'יפ 3/8( — .רוכל
 שוריפב DU 'יאר ב"פ הטוס אתפסותמ ^N 'יפל
 תא ןיחתופ ויה לזרב לש תבצב רמוא הדוהי 'ר
 הטוס 'ופסות ןייעו ,ב"נ ןירדהנסמ חכומ ןכו ,היפ
 םילכ אתפסותב ןינעה mb .הדוהי 'רו היד :ט"י
 אוהו 'וכו ןיאפור לשו ןירפס לש הבלכ ג"פ מ"ב
 אָתְּבְלִּכ p'b3 ה'כו 246 — 415 y לקשמב
 תבלכ .ח"כד b" 'הנס 'וריב לקשמה mim תבצ 'יפ
 ירבד 'פ ר'להקבו םירמסמ ןובשחל הלוע הניא
 י"כבו תורמפמהמ ןינממ ys סובלכה a" םימכח
 — [!פולובכ י"כ ף'ירבו סוכלכ p'b3 םש תבשב 'מ

i253קוקח ילכ ₪06 'צמא י"למ ר'עפלו  
 יינוי "למ וא ausgehühltes Gefüss וכותב

 תוחנמה לכ 'פד 3/03 ,Hohlung) \01לוומש 6%
 שרקמב היה ילכ םירמוא ה"יבו (Gre mme תואב
 — י'וכו קומע םובלוכ ןימכ המודו המש תשחרמו
 ןימו םילגר השלש לש ילכ י"לב סביליכ p^ ב'א)

«aimeל"מר ה"יחא]*  wyהושריפ  "y 
Opforschale xeMéfnהלמה יתאצמ אלו ל"נ ןיאו  

 ן"ואולג י"שריפו סובלכ ג"ונבו .ב"ר ןויכ הילע רשא
 לע ןויכו כ'ע ונלש תבחמ ןיעכ יושע ילכ םש
 י"כ שוריפבו הרוצה N^ םשו Pfanne, glóne צ"ל
 GYb ףד אקילייננא י"כ ץבוקב) תוחנמל ה"מגר

 — C הז ןיעכ הרוצה הבתכנ

 ןייע 'א סובלכ (ye wn? Fegelappen םּוּבְלְּ
 ועבצ ארמגב םיצע לזוגה קרפב (םינפב

 רמא רועכ יאמ (א'ער א'קו ביעס 'ק «^p ' רועכ
 רב (" אפפ בר רמא ('םבלכ הובא רב הבנו
 אוהו ידוד ארפכ סובלכ e^ .ידוד ארפכ לאומש
 והארמ סודא עובצ ךרד םיכרד םיכרד, ושוריפו רועכ
 ומכ אוהו ךכ לכ קומע וניא םודא ךרדו קומע
 ןייושע ןהש םיעבצ לש nm ןהב ןיחנקמש תוינלטמ
 קתענ ה"יחא]* = ."ונראבש ומכ 00257 םיכרד ןלוכ

pino» - בֶלּוּפ) =( 355 אלר 

 (* אבא *25 רמא ('ז יא" תישארב םתפש םש הלכנו
 יטייא הריבחל דח רמא הוה הלבנ השעא םתפשמ
 עצפו היל יחמ הוה יפורגמ היל יטיימו לבוכ יל
 שוריפ ןכו באלוכ תבצל ןירוק יברע 'לב היחומ
 nn (יכ an א'ש) ומדרק תאו 'גרת ב"א) -- ,םובלוכ
 ןייע ה"יחא|* = .(היכלוכ סרג ךורעה לעבו היבלוכ

Twת"יבב רקיעו 'ג ךלכ  meאתפסות ןינעה  
 ben .ןיאפור ben pep לש הבלכ ג"פר מ"ב םילכ
 היבלוכ 'טישפב הכו ,'וכו ןיחפנ לשו .  תיכוכז השוע

venenהיבולכ 'גרתה יסופדבו תבצו םודרק ס"לב  
 ןץובקב לקשמה הזו ,יברע לקשמב אוהו ןוכנ הז םגו -

 לזוב לש ןיבולכ ולטנ :ב"כ רצ כ"וד 'תקיספב
 א"ש 'גרתב w^ אָיַּבְלִּּכ ימרא לקשמב לבא ,'וכו

a^ה .ד'ע םילהתל ;ח"מ ,'ט םיטפושל ; א'כ ' -- 
bowל"צו 'אבלוכב ס"טב :א"נד .א"פ ריזנ 'וריב  

 יל יתייא : םש ר'בב ג"ונבו 'ג ךלכ ע"יע אכלוכ
 ומכ בלוכ ל"צו ,יפורגמ היל m$ הוה אוהו בלוק
 ךרעב כ'ג 'יא *טייא .םוקמב יתייא ^3 ףרגמ 'עב

moג הרעה 6ח"'כק ב"ח) חוש ' qunעבש תרב  
 רילהקב םג לבא רקיע יל הארנו 6ב הרעה ריר םש)
 יטיי שניאו שניא לכ s^ השועה p המ 'פ
 ומכ יטיי כ"מ b^ 'וכו יתייאד תיא עבריד המ היל

 I [יתיי

(hündiseh ראותה sym (בלכ 'עמ wu E 
 היתלוק איער יאבלוכ אנייז היל אלת

 סרג ךורעה לַעַב (דיפר wpn .נישו web מ"ב אלת

 C wy יאבלוק

j"» (Getreideschoppen) '255 A252 *ךרע  

 — 3 ךלכ ךועו ז'ע ,א'ח יאבלכא
 ע"ייע) עובש אבלכ nmm ןיקסנעלאמס פ'ר תעדל

 ,עיבשמ רצוא p^ (בלכ

 yy ד'ע כ'ד yb ןיבוריע v c't^ אְדּבְלַּכ *
 .תיכלכ 'עו ריכלכ

 .ש"מו תיכלכ ע"ייע תיִּבְלַּכ +

 6% 'צמא י"ל ונממו .clavus ר"למ (aN סּובְלְּכ
 ע"למ וא Nagel, Píflock; רמסממ 6
Sלזרבו תבצ ל"נה ע'למ בֶלּוּכ ומכ וא ;רמסמ  

 תא לטונ היה 'פד ג'רב ange, Haken) ףופכ
 לש סוכלכ ןימכ רמוא הדוהי 'ר .G8" ne  התחנמ
 רמאו הליגמה הקחמנ םאש היפ ךותל ןיליטמ לזרב

aos )'3/33 (* .ןידדמ הטוס אתפסוח טרופריא רי בחכבו ןישרעמ ס"טב 1 ייכב )* .ךיראא םשו )* .אנהכ רב :דוע  

 איליסאב b" ר"פרב ה"כ )* .םולש רש בר שוריפ ל"צ םולש בר p^ םוקמב קר xt XVI איחל אובמ ןייע )^ .ואשע

 תיכו ('* .ךורעב ךומסב היכו סובלכ 3023 (" .הנח רב רב 3223 (* .שייע רואכ י'עב אייסכ הזו (* .אבוישכ ו"פדבו ,'מאו

 .חבו ג"ונבו גישור 'בושת םשב קיבל מיטשב

"A ]דווי 
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 ןכו :ו'נק תבשב י"שר בתכ וניבר «e^ .האלהו
 qun םשב ט'עק b^ ד"ויב י"בבו :א"כ תומביב
 אל המל ע"צ תצקו — .ךיראה יכ ע"בשפה ןייעו
 יאדלכ היל ירמאד הבישי שאר תויהל «go בר לבק
 ps wmm א'ער TD תוכרב ןינש ןיתרת תכלמ
 אתיל .ד"י תוירוהב תמאב לבא םיידלכל ןילאוש

jy mnםירוכב ע"מ ןייעו .ז"פק דצ תוכרבל ס"ד  
 א"ער ה"צ ןירדהנס .146 mov הנש רעללעקל
 — nb] תלכי אנדיאה nom יא יאדלכ היל ירמא

(Schmutz, Schaum yXfioc, ov ve mos Nu»: 

 ג'פ/ ןירבוע ולאו 'פ םיחספד יורי
 שוריפ ןודילכ ריבע איה חרידקב ןתונו Oy טיכד
 ןוכנהו pub» rus ה"יחא]* som י"לב

 — I שימב

 yO«8&otoy הלילק ןושלבו ו י"למ) 3703

(Gehmuck, Hals - Arm - Fussbandארבב ' 

 ,א"מ תישארב) y3 Ó$ (ט'פ פייס) ץקמ, יהיו שירב 'בר

ws O^בתכומ היה ךכש דבע ,אנוש ירבע  
 ישבול אלו ךלומ דבע ןיאש הערפ לש C ןידירקסב
 ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל C5 ןירדילכ
 ן"ייז 'עבו ,('צ פיס ר"ב) םירדילכ or aeo תישארב)

 טישכת ןימ ר"לב 'יפ ב"א) — !C ןירנילכו ארנוז 'יפ
 ו'נב היחא|* .(םידי ילכ בותכ תואחסונבו
 שוריפ :דוע םינפל ןוילגמ אבו םידילכ 'יא ט'פפ
 אתיא 'צ 'פבו םש pb" ב'נכו mv ילכ הדעצא
 שוריפבו םילגר ילכ ולגר תאו םידי ילכ ודי תא
 םירדילכ :םילגר ילכ םוקמב סרג י"שרל סחוימה
 אנשילב 'מושרה bb" ץובקה אוהו .םש כ"מב ןייע
 הדעצא םינקז 'ע וקיתעה ןכו הדעצא b^ הלילקד
 866 b^ /a) היעש) הדעצ C wb רבדמב)

 p^ רשא ןירנילכ ?ny pv אלב ופילחה וניברו
 פ"לל הלמה הקתעוה ל'נה י"למו .רנז 'עב התרזג
 םכחהו Halsband. קנע 522% הדעצא 'יפ 33
 אוה יכ רעש 64 םישובלמה לע ורמאמב ללירב
 ב'ה י"כב יכ עד לבא — ל'נ ןיאו .Khelad שובלמ
 י"כב ןכו ןירלכ .27'5 י"פ mo" 'ורי ןויצב סרג

v36090, י"למ ותרזג כ'א אדנילכ  ^pליעמ  

bi355בלר רֶדיִלָּכ —  

"bbמ"טשב אבוהש ח'ר  p'2bב'ה י"כבו .םש  
 שוריפ ילוד ארפכ ונואבש ומכ ל"הזב םוייפה
 כ"ע ןיעובצה [תורויה ל"צ] (םידיה) םהב ןיחנקמש

n'3מ"טשב  n'y ^b empימולכ ידוד ארפכ ל'זו  
 תלטמ ןיעכ השענש דע הרוי יוישב ועבצש
 ל'ז ה"מרה .םיעבצ לש תורויה תא הב ןיחנקמש
 אבוהש ע"למ קתעומ ג"שר תובשתבו ,כ"ע ויטירפב
 b by^ ידוד ארפכ שוריפב ךיראה DU מ"משב
 המכ ^3 wm ןווג mm ,'וכו 2:3 תורויה חוניק
 םתצק היהו םידומע תרוצכ תורהב תורהב תורוברבח
 'וכו סובלכ תארקנה ת ב צ ל ומדיו םתצק לע רבוע

simלזרבה ינמוא וב ןיספותו ןיחקולש ילכה  
 ויהש םירמסמב םירגסנו םיחתפנ םהש תשוחנהו
 עריאש יפל סובלכ םש תוארהב bmw לע ןהב

 — [כ'ע הז עדו ,סובלכה תומדכ ןהב

 .'א סנלכ y/vp pub» b^n ס"ט סובלכ *

 Becher, Keleh) סוכ ,עיבג & «T5 ס"לב) דיִלָּ
 (DN ב 572 תישארב) יעיבג תאו םוגרת

 ןייע'גרתב הברה דועו ה"יחא]* | .ידילכ תיו יעיבג
 'גרת י"כמ נ"שו po" לצאו ןמגרותמב תואמגורה
 דילכה לטנ :דחא םיכ קוספל ילשמ 'רדמ .ארילק "גה

rmץקמ יקלי) ב"צפר"בבו וב שקמ  G'r^עי ב ג ^& ]-- 

Chaldüer, Sterndeuter «355 (ירוס 'למ '"w105 

 ץובקהו . ^s355(םיבכוכב יזוחל ראות אוהו
 (n3 יסוי 'רד תורמימ ףוסב שרקה יבתכ לכ 'פב

inpהיל רמא  Cךיסכנ והלוכ יארלכ  Cףסוי  C 
 אבוהו (5p תבשד ג'סבו anb bw יבש ריקומ
 לארשיל לזמ ps ימנ ע"רדמ (ה"מקתת זמר ילשמ יקליב
 יאדלכ (' היל רמא התרב היל הוה אביקע (' יברח
 um . תוממ ליצת הקדצו דע 0
 יוחמתה ןמ [וליפאו ל'צ] (וליאו) הכלה ףוסב םיחספ
 C ןיאדלכל ןילאוש ןיאש ןיינמ (ביעס גייק םיחספ)
 ,ךיהלא 'ה םע היהת םימת ^G^ n םירבל) יאנש

emn ^bורו י"לב ב"א) — .םיבכוכב ' ^bםידשכ  
 ויה םה יכ )7/3 לאיטד) םידשכה ורבדיו םעט הזו
 ולעה ןכו ה"יחא]* = ,(םיבכוכה תמכחב םיאיקב
 897 ז"כחו 494 bm" ג'מד ע"מ ןייע ונינמז ירקוח

nes (iריפדב  mbוינש זמר היעשי 'קליבו וייופדב הייכו היל ורמא ךורע ייכבו ג"ונבו ,ישמאו איליסאב . ?) יקליב הייכו 
 .יבר עיפדשבו ,ריפדב ןוכנל הייכ (+ ,יסוי ע"פדב לבא סיישבו י"כ לכב הייכ )3 .יסכונ jar תבשב פייא י"כבו םש היעשי

mo )5ךורע י"כב לבא יליפאב יזיפ ריפדב  Yamחי"ר 'יפבו (? .ייא ךורע י"כבו ו"ופדמ ץוח עיפדב ייל (* .היל ורמא  
nצייפ ליצו ע"פ רבו יב יא ו"ו י"כב 'יא ןיררקס יעבו (5 .ט"יקתת זמר םיטפוש טוקליב ה'יכו םיירלכב ג"ונבו םידלכל  

 ןיררקס יעב ןידרקסב הי'כו )? .ב"ע יפ תועטב ע"פרבו 826---807 רצ ^ הנש רחשהב ש"מ my וניבר לצא תוישרפה תקולח יפל

wmלב  Geheimscehriften, secreta Yןוקירקפיאב יחכונה יעב 'א ויו יזכבו  D^b)הארנו יפומינב 3/5 ישכבו אוה  

 ןהיסומינב ייפ [ןידרקיסב] (ןיררקיסב) היימק זמר ץקמ יקליב ביג ןכו ש"ע םש vb כיימ לעב ינפל ךורעב התיה san וזש
muקייהעב  luvןידרקס ךרעב . (I^ןידילכ ץקמ טוקליבו ,םירילכ גיונב . %') ףסומב וכרע ןייעו גייגו 'א ויו י"כב ה"כ 

 .ןירזנ ילכו םיטב ישמא יפדמ ץוח (sux ,ןירונלכו םוקמב דייל יייכב («bw רגז ךרעב תמאב «mo ךורעה
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 ןטב ןוי 'שלב אילכ, p^ .הפשה ןמ העברא ןהש
somםדא לש ונטבכ אציו טלובש רונתה תיעצמא  

 אבוה ח"ו 'יפמ קתעוה ה"יחא]* .'עבששב
 ביבל סירב אגוה) י"שר י"כב ה'כו ,םש ב"ב 'פסותב
 לאננח ^37 ייפ ןכו ןטב im ןושל איליכ om (םש
 י"כב ןוכנל w webs^ 'יגו כ"ע qv ןושל אוהש
 'יפב ה"כו םינשיה 'פדב י"שרבו גרובמהו ץנעראלפ

masחפמ 'ג .ל"הזב שרופמ 'יא םשו ב"בל י"כ  
 שרחמ רונתה ןישועשכש אייליכ והזיא איליכה ןמ
 ילד ןיעכ ןייושעו won לש ויה ןהירונת לכש
 רונתה ביבס ןניקבדמו שולק שרחהו הלעמלמ חותפ

wen;יבועב  nobינפמ רונתה קזחל ידכ ביבס  
 ורק קבדה ותואלו רבשי אלש שוח לש אוהש
 אכוהש שגימ ן' י"רה ךלה הטשה wm ,ל"כע אייליכ
 י"למ הילכ רזגנ הז ייפ bo ד"עפלו םש מ'טשב

xovחיטה  Tüncheה"נכו -- תופלחתמ ן"ונו 'לו  = 
 'יסופדה 'יגכ חפט רונתד איל יכ ב'ער 'כ ב"בב
 ה"כו :ג"יד ב'פר ב'ב v3" איליכה ה'כו םינשיה
 םשו טרופריא י"כ "ג bo א"פ oí 'תפסותב
 ןמ . . . היילכה aum הפשה ןמ "יג םג ןוכנל
 רחא Tum הז (ob םינשיה 'יסופדבו — הפכה
 ps וירחאו מ"אפר רדסכ ןוכנהו 'ב לילכ ךרע

MD'NSM | 

nno» *לעפמ)  mb»נ"שו 'ד לכ ע"ייע , 

oss mos +מ"למ)  m5»ילבו אָתיִלּוּכ ס"לבו  
 «ni ץובקה קר מ"לב Nieren %15 .יברע

 N'D p'7 vow beo ע"ייע N'UD א'ס תוכרב
 ר"אלנו :א"יק תובותכ .םא יכ 'פ א'פ ט"ושב

pomהבלחב אילוכ .ז'צ  ^a»ח'ד ב'פר מ'ב 'ורי  : 
.nns Tהכו אָתיִיְלּּכ : ם"יק תבש ץובקהו  

 תואמגודה «Jud iba pbi לקשמ לצא םימוגרתב
 םדא תציבל לאשוהו -- ,I 865 יוועלל ר'תמעב
 רפחד ג'כ ,5'3 ;'כ ,א"כ ארקיו 'ב י"רת המחבו

 ,אילוכ

 bbs ווי ליעפה ונממו 553 ירבע לעפמ) ליִלְּ
"b Ja \ ע'לבו ס"לבה"כו אלילכ orbs 

 ומלשש סמל לאשוהו הוטע
aurum coronarium ארקנו םיימור יבלמל םידוהיה 

 6 (Krongelderט"ג תבש השא המב קרפד 'מגב

 ירש לאומשו רסא בר אלילכ  ^bאכסנ 'עב *)
 ןיפוכ 'מגב ןיפתושה 'פב . Cn 272אלילכ ימד אוהה

 ,אירבטא ורשד  23:33 "bךלמה רמא ךלמה רזנ
 ימד ומלשי ריעה תרימשב םידוהיה ועשפו ליאוה

 ןיפתושה 'פד ג"סב ,רזנה ($ NIU CUD Dירמאד

;Kranz, Krone 

T5»גלר ליִלָּכ -  

 jo .הלילק meb som) wollenes Oberkleid רמצ
 ןושל ילוא יחכונה ךוע לש רדלכ ןכו 0%

 -- [םשה ותואמ הלילק

 y'"y ב"עס א"יד ח"פ תבש v^ (ס"ט) טולב *
 OA ביח שולב

 וחיי ,אימ 2 ןובקר ץעל 'גרת o אתיטלוכ 7
 רנכ ה"יחא]* = .אתיטלוכ אסיקל

 ת"יבב "גה רקע יכ 0"* jm אתיטלב 'עב יתכראה
 — [ש"ע ב'רל הנמדזנ תעטומ 'יג יכו

 Uy wv (רוציקה ןמיס C2 s'y םש )8 ( יִלּּכ *
 אוה ילואו ילוכד אמלצ .ב'עס 357 נ"פס

 ךועב ש"מ ןייע 066 סילוקרמ לילאל ראות
 ס"טב רימאטיז 'פרבו ,67'" Aem םילוק תיב ינבא
 ל"צו p'b ילוכ ,ט"לד א'פ אמו 'וריבו -- 'לובד

y"y wbלב  car vm sאוה ןמיפ יִלּוּכ —  
 by ס"שמ רמאמ הזיא ןויצ ןימילשמ ויה אלש

 (DUX = 'וגו ןיבתוכ ומילשי אלש קוספ

nos +ץבק שוריפ 235 ע"לב)  (sich sehaaren 
 vy א"י רכ 'עב וגיבר 'יג יפל n ב"ב

 msi לש א"פ יפל

(Untergang) nos *ד לכ ע"ייע ', 

xoyMas, נוי 'שלמ שבתשנ ד"עפלו יליכ" GN 
Schnecke mit gewundener 0 

  16ריטמה פ'רב ר"ב (לולבש שוריפ  byםודס
"p אצמיל יליס יליכ ןידהכ 0 פ'ר) הרמע לעו. 
'y3 *[יתכראה 335 ה"יחא qw ןימ י"לב 

 שוריפב )58 א"ח) תשא  mobiלולבש לש תומש
 )\פ י"למ םתרזגו הלא , xoy Mae, 0801406לעו

 לולבש ומכ מ"ל 323 ראבתנ ל"נה תומש 'ג ידי
  3"'כבו אצמיל ייליס ייליכ ג"ונבו 06 :ח"נ םילהת)

'DND mano 5/3 יילכ יאל יסיאכ אתיא זיראפ 
 [יאליסאס] (יאל  wmל"נה י"ל שממ 06006

  ^bלולבש  oyל"מרו קתרנה  mתודלותכ ןהאזיוועל
Scehildkróte y £uc י"למ אוהש רעיש (233) nm 

 ר"ל אוה ותעד יפל ייליסו  seilla (quil)ןטרס
  Krebs'ה תעד ןכו  n'a» — ybםילקש 'וריב

 םש ןהאזיוועל  ןייעו ייליכו יליס ינרקכ .,נ"ד ו"פ
— [878 "Y 

 abs 'ע רחא וכרע ןייע יִליִּכ *

ins =( NDSי'למ אָיְליִּכ  )ןטב אס Bauch 
 רופחי אל קרפב (רונתה תטילבל לאשוהו

 אילכה ןמ השלש רונתבו ^yo v) ףד א"מ arb ביב)

 .יא ךסנ ךיעב ('

00 
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 ךשמב לבא munus voluntatis תארקנ וז הנתמו
 םדוק ונתנש המ סמ תרותב nnb וצלאנ םיתעה
 !Ty (האלהו 260 ץנוצ ע"מ ןייע) הנתמ תרותב

wyוארקנ הז סמ לש יאבגו -- ,'ז ,ז"כח רעבורגו  
 היב העבשו םירשעב ב"פ תינעת תליגמ יִאְליִלְּ
 םילשורימו הדוהימ יאלילכ וליטנתיא (רייאב)
 דרו לש תווטע םיאיבמ ויה ןוי תוכלמ ימיבש
 תורטע ונינע יאלילכ יכ בשח רדפמה לעב הנה ,'וכו
 יאלילכ יכ ןוכנה לבא ,'וכו ימיבש םעט qm ןכל

onסמ יסכומ  w5 up 5nתינעת :תליגמב  
i'mםלשורימו .הדוהימ יאנסמיר וליטנתיא  y'"y 

 — [ש"מו ןסמד

JS \ עילב .אכלמ אלילכ סילב) [אָּבלַמ bios 
Dם"לב  voייבוי ןושלב  

 ג"סב -Meliloten, Stein) 110מ18166 6%
 לילכו 6*הפשאד אדריג 61'ע תובותכ) ךידמה 'פד
 'ח יפבו (' וקליפב םירמוא שיו ("אדרו p^ .אכלמ
 mb 6ט'ק «nx (*ה אור 3328 'מ ג ב םיצרש
 לאעמשי 'לב בשע Pp םש ב'א) — .ילילכ השמח
 ומכ me wmm םילע השלש ולש my לכבו
 תולוגפ ול שיו תורטע םישוע בשעה ןמו םוכרכ
 sm תמאל ןויכ ב"ר ה"יחא|* ,(האופרב
 םואינילפ ירבד הלאו ,ךרעה תלחתב ונמשרש הלמה
 Meliloton, quod sertulam Campanum : ם"כ ,א"כ

vocamus . . . Coronas ex ea antiquitus facti- 

tatas, indicio est nomen sertulae, quod occupavit 

 ותעד ףופל Tv אל יוועל לבא ב'ר ןויכ הז לעו
 וניבר םגו ,יאשח 'עב ושוריפב העט ל"מרו ב"ר לש
 basilieo חמצ יכ הלמה תארוה רוריבב עדי אל
 דרוו :וניבר ומכ b^ תבשב י"שרו ,ןימה הזמ וניא

 — [תלצנח :'יפ תובותכב לבא

qosי"למ 3^ תעדל)  xovטוהל  nsלגשמה  
'b) הכיא תליגמב (Hengst, geiler Mensch 

 ןינויליכה ולא 00 ,'א הכיא) תוגונ היתולותב (ןויצ יכרד
 'יפ ב"א) — .תוגונ ושענו תולותבכ ('םיאנ ויהש
 תואחסונב 53s לגשמה רחא םיטוהל םירוחב י"לב

 C (ןיטוולוב בותכ ונלש

 והל הוה אלילכ גייונבו ןיעוטנ ויה תונליא 'ג איי . .

me» — 753 דלר 

 b^ ,והל wm ילילכ ירמאד אכיאו והל ווה ינליא
 והיינמ רח לכו סדרפב דח לכל wn תונליא 5,
 ןיעדוי ויה ןהמ דחא שביתמ היהשכו דח םושל עוטנ
 דחו דח לכל ירמאד אכיא ,הבוטב יורש וניאש
 'ג לש ןיפוצרפ 'ג voy ןיקוקחו רתכ הוה ןוהנמ
 וניאש ןיעדוי ויה הרוצה הנתשמש ןיאורשכו ןיריבח
 יקזחי .יקליב אבוה sD ןיטיגד ג"רב .(' 'הבוטב יורש
 ןנתד C ל"א רופאד ךל son אלילכ (איסש זמר
 דסח ברו .םינתח תורטע לע vw (מ'מ הטוס)
 תפנצמה Dn" (א'ל ,א'כ לאקזחי) ym ארק רמא רמא
 .'וכו הרטע לצא תפנצמ ןינע המ יכו C הרשעה םרהו
 )5 אילילכ ומוגרת ('כ י'ג היעש) תודעצהו םיראפה
 )5 3^ ב"ש םכלמ תרטע 'גרת ב"א) — ,ירישו
 המל יתעדי אל ה"יחא]* .(ןוהיכלמ אלילב
 תוכלמ רתכ לכו רזנ יכ ותיאר קחרממ 25 איבה
 דועו ןמגרותמב תואמגוד ןייע הככ םגרותמ רתסאד

pb busג ףלח ע"ייע .ב"נק תבש ל"זרדב ןכו ', 
 ימלשורי :ח"נד ד"פס ש"מ 'ורי ,ח"צ פ"ס b" ר"ב
 לבא .א"מ rp יִליִלְּכ ץובקהו DT") ד'פ תינעת

^v3א"פד ב'פ ק"מ  s'yל"צו ס"ט אוה אילילכ  
 ליִלָּכ לעפה וגממו .רימאטיז 'פדב n אילילב
 GN 'ג ש"השל ;'ו m ;ג"י sn םילהתל 'גרת
 ,ותוא םיללכמו הרטע םישועו 'ז "ס האר 'מוחנת
 ji " ap  ;ב"י .ה"ס םילהתל ליִלְבַא לעפאב
 פ"ר ר"ב :לעפתאב ,'ו לכ ע"ייע : א"ק מ'ב ל"זרדב
 ,בימק snm וריתכי ח"פתת זמר םילהת 'קלי ,דיל

(nיליגמב ו""תה תטמשהבו ,איקידצ יב ןוללכתי  
 לעפאב ת"האבו ,'וכו הירב הבר ללכיא יכ :ז"כ
 ןישודיק — ע"ייע ללכש :לעפש ןינבבו ,ללכא יב
 לכ Tw ןייע wb ילכמ ל"צו ס"מ היללכמ :א"ם
 יתעד ps אלילכ ימד ,'ח ג'בד ןויצ ןינעבו -- 'ב

mmmיכ הרטע ונינע ןיא יכ וניבר 'יפמ  Db bM 
 b^ תצקו ךרעה תלחתב רומאכ ר"לב ןכ ארקנש
 אלילכ ימד אוההד ל"זו ב"בל די בתכב ה"מגר ןכ
 ונקיש ידכ אירבט יבשוי לע סמ ךלמה ךילשהש

 ימד ה"מגר b^ א"עס ג"מק ב'בלו כ"ע 'וכו רתכ ול
 ןוכנחו תוכלמ רתכ : ם"בשרב ןכו .רתכ :אלילכ
 םוקמ הזיא ww" ונתנש הנתמ nmn הלחתב יכ

qbרתכ וא רזנ תיישעל המ  imחצנמה רשל  

ib הוה לילכ רדסה םש קר ביבל ייכ הימגר ייפמ pnym (t! 
 p^"3 ןייע םייונשה רתיו יישרבו ייעבְו וילש ןילבול ידב ה"כו והל ווה ינליא והל ווה ילילכ םיש ייכבו והל הוה ינליא
 ןייע (* :אלילכ קודקד אלב ו"ופדב (+ .םירה . . ריפה ביתכ ארקבו יטיגב ה"כו (5 .ןנברדמ my :ג'ונב (? : טיל דצ בייבל

Tyיא דרג  y"י"כב תמאב ה"כו אדרוו ל"צו אדרוי ע'פדשבו ויופדב ןוכנל ה"כ )^  .םייונשה  Y»ריב דייל יב ,'א  
 v5 wi ןוקיליסב ע"פדבו יקליסכ ,וקליפכ םוקמב יבו cw và ייכב ל"צכו ר"בו ביה יייכב om )* .ארהוי ביה י"כבו

basilicum28811100 ם"יאלבו  v33 ma (5 .Basilienkraut, Hirnkraut,ו " qv)יפדב )9  wjםישנ תועטב , 

ias (1ןיטילוב ילבמ שרדה שירו ,ןינוילב תועטב כיימבו ןיגויליכ וניבר תסריגכ 50 ןיטוילוב  vow)אבוה .(םש  pi 
 Ux ,ביח ,יטוילב יע ךורעב
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vyr simאוה ךלכ ד'עפל כ'או כ'ע רמצה ומכ  
 bw וא ךרה םיזע ריעש לש רמצ CÓ פ'למ
 ישמ רמולכ ץפונמ רמצ == 'פו יברע ןושלמ
 ךלכ 'וריב ראובמ בטיה ןכלו ץפונמ רמצל המודש

pU Upיירסיק  ^bע"ייע ןירסיק לש ןפג רמצ  
piasתבש 'תפסות — .ש"מו  weyירמצ )5  

 ב'ב םילכ 'פסותבו .םילמנ רמצ ךלכ רמצ ןפג
 והניתלאש ש"א םש תבשב «n — ךלוכ ה"פס
 ף"ירה 'יגו הימש אכלוכ יל ירמאו אמי יתוחנ לכל
 םייונשב 'ינה ג"ער v ב'פר תבש 'וריבו ךכלוכ
 ב"לד wp םיאלכ 'וריבו ומש אכלוכ « םשו

sysהכלכ  isוחנמבו .אכלכ :םש 'יאלכ 'לה ' 
 דחיב ךלכה םע םיזע לש הצונ mom ב'עס טיל

miiפ'למ הלמה תרזגל ןושארה ישוריפל היאר  
 םיאלכ 'וכלהב ם"במרה ש"מב ןייעל שיו -- ל'גה
 :לע לדנש bx» ומכ םיה יכוכב שיו bn י"פר

 — [ומש ךלכו . . חלמה םיבש םינבאה

s353 =( 355פ"למ ילוא  £g eןטק תיב  
 -Geháuse, Schop ןיטח טרפב רבד וב רומשל
(penבר רמא "ג ןיטיכ  ןיקזינה קרפד הדגהב  

 .יביצ יכלכ ןיתיש איעב יטיחד אכלכ C ארס ח
poenטיב 6 חק ל דציכ 'מגב ךשנ והזיא  
Cooח ד ק ד יטח יל רמאד  (C^פב .יכלכאב ' 

 יטיח Cms ןכז לזא «C Cv תינעת) ןידיסח
 -- :םיטיח לש ww ^b .אכלכב היידש קיפאו
 ,(ש"ע אבלכא סירג והלוכב ןדיד תואחסונב ב'א)
 אבוהו תומוקמה לכ נ"שו ז'ע א"חב ע"ייע .היחא]*
 ש"ע תיבב סרג םשו ^ ברא ךרעמ c 'יג דוע

aemאבלכ ד"לו 1^ י"כ וסרג יחכונה 'עב םגו (זיסר , 
 לע יכ אוה ס"ט ס"לב ןאכב לבא ,אבלכא ,יבלכ
 ךלכ ה"רב qn תלחתב mi ב"אה רדס הרומ ףכ

mua pupsש"ע יאבלכא 'עב יתכראה הלמה , 
 י"כב לבא ,רקיעה הזו ת"יבב אתיא ס"ש י"כב םגו

bnיפו אכלכ וניבר 735 'יא תינעתל 'יפב ': 
qm3: ףדבו םש מ'בב י"שרו 'pתינעתבו  "p 

 -- [רצוא ךורעכ

 ן'ונ mm OUS  פ'למ .ד'עפל אָכְלּוּכ — 353
 חקיו Axt, Hacke) םודרק פ"לב b^ תעלבומ

 תי 'גרת (ח"מ ,יט םיטפוש תומודרקה תא ךלמיבא
 — ,(כ 3^ איש ומודרק תאו ותא תא ןכו איכלוכ
 255 ךרע ןייע היבלוכ m בותכ 'חסונב ב"א)

pay?» cemהלר ּךְלְּב * -  

pvo 8ירוס 'לב ונממו (0400/9+ י"לב)  
 Befehlshaber םיפלא ירש *2 53

(über tausend Mannשרדמב  nbnpבושיו אקספ  
 b" ןיכריליכ 0 65 לאקזחי) םירכ םושל ,רפעה
 ןיכרולכ .ג"ונב ה"יחא]* .םיפלא ירש י"לב
 p^r םינוטלש י"שר p^ ןכו ב"ר לש ןוקתכ ל'צו
 םישככ p^ ויבא םשבו תולייח ירש םידיגנ 'קזחיב

omןושארה םירכ ןכלו לזרב יליא  j'yםע דחא  
 םש ר"להק ראב ןכו קופפה ותואב ינשה םירכ
 ע"ייע (Pallisade) ןימוקרכ :ידי לע ינשה םירכ
 םירכ ראובמ א"סש זמר 'קזחי 'קליבו ,'א םוקרכ
 y" ינשהו (soXuapyo) סוכרמילפ י"ע ןושארה
 ז"יש Co וניזאה ירפסבו .אוה קויד ילבו םינוריט
 םהלש םיקירסילכ y (דיי ,ביל םירב םירכ ראובמ
 ג"ונבו ד"מקתת זמר טוקליב 'יאדכ ןיקוילכ ל"צו
 — [ןיקירסילכ ע"ייעו ןיקרי לכ תובית יתשב תועטב

 המושרה יסרפ וא ע"למ עורג (wo jo ^b ךֶלּ
 -eine Art grober Seide, Seiden ש"ע םינפב

Cwolleטיפ םיאלכד ןורחא 'פב  CUDןיארישה  C 
 ןיקילדמ המב 'פב ,םיאלכ םושמ םהב ןיא ךלכהו
 ךלכ שוריפ .ךלכב אלו ןפוחב אל Gem ב"פ תבש)
 pos ןלוכ ןוקיריסהו ןיארישה אסכטמ ארקשונ
 ןהמ שי ןתגיראב ןינושמ אלא ןה אדנרפ אריש
 ןהמ "w דחא רינב jb שי ןיבע ןהמ שיו םיקד
 ןנירמאדכ הרוצ ןהב שיש שי sm ןירינ 'בב

Cary an»תלוספ ךלכ םישרפמ שיו .בשוחו םקורב  
 ןיאיצומש ישמה ןמ וראשנש תופילק ןתוא ישמ לש
 יפל ה"יחא]* .תווטל pmo pe ןיעלותה
 איה וז) ארקשנ 2 6ג'פש ,ביח רקשג ךרעב ש"מ
 שוריפ cpi ע"ייע vei אלו תבשב in" רקיע
 קולח ps הרואכל ישמ לש תלופפ ,עורנ ישמ
 קודקדה הז ילבו .ןושאר b^ ןיבו םישרפמ שי ןיב
 aen ש"עו תבש 'סמב ךורע דומל לעב ןכ השקה
 ןיגהל םש ךיראא 'ה רש ךרעב וניבר b^ ןינעבו
 p^ ןיאריש לעו ינוניב ןימ ךלכ 'יפש וניבר דעב
 ןתשפ אוהש בט ששל המוד ותנוכו בט שש

new»ךועב ש"מ ןייע םיאלכל ם"מברה  pains 
 ןהמ שי יחכונה y5' וניבר ש"מב 'pn G ,א'ח)

 תומש הלא לכ יכ ותנוכ ^« ןיבע qnn שיו םיקד
 בתכש ומכ םתגיראב םה םיקולח קו םה ישמה
 תושני וב שי ינשהו b" ךלכה לעו םש ם"במרה

(iרש יעב היכו  mייפב  v3 073 vyיס םיאלכ יכלה ז"ואב היכו ' camםיארישה אתיא :'כ תבשבו :ט"ל תוחנמבו  

 sem xa 0530" י"כב ה"כ )( .בר רמא ע"פדבו היל ויו vos ןוכנל הזכ )? .םירישה «v3 םיירישה םיאלכב ג"ונבו

 ליצ םשו ג'שו 'ג הרעה Xp") א"ח) 'א אלטוקסא ע"ייע jon 'פ תינעתד ג'יפ הנכמ וניבר )5 ."ל (b ימא יפדב )4

Diר"'ט םוקמב 'ב  D)יקליב היכו (% .'ג  mawaסיש יב ייכבו י"עבו  yא'ע רצ תינעח סייד : parvamהיל . 
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 הלמה רואיבב י"שר ןויכ ל'נה םינויצה ינשבו ,ד"כ
 יעב ונשריפ ןכו אלכו ענומ ייפש אלכ שרוש לע
 ילכ לש הבכרה אוה ע"פל ךלכ לבא .ש"ע 'ב לכ

semןדילכ פ"ל ןמ יווצ  ^eיונכ ןמו חרב  mum 
 ךלכ (e^ ךשפנ לע טלמה ,ָךל חרב $5 $5 "יפו
 6ו'צ רצ ("mb b" יקלי י'כ ^35 .ךלו ךיתורבדמ

 לדחו oup רמולכ ךיִתְורְבִּדִמ ךשפנ by טלמה
 ךיתורבדמל 455 Ge פ'ר) ת"הא 'יגכ ל"י וא ךירבד

busךל חרב תולהאו םיעגנ  merםינינעל 45  
 ,ג"ל םירברו ָיִתּורּבּדִמ מ"למ גיהנמ התא םהב רשא
 רבד ל"זרהב ןכו Führung, Leitung ותקתעהו ('ג

 .גהנ שוריפ

 הב ןיאשונש הטמ «spo ס'למ ר'עפל) הָבְלַּ
 ק'מ ןיחלגמ ולאו 'פד ג'סב Gahre תמה

 ,הכילכב םיינעו שגרדב םירישע (ביערו ביעס ז"כ
 (ונשוב יפ 'ט b^ ר'יביאד יתחיתפ) הכיא תליגמ שירב

 ןייע ה"יחא]*
 םש W^ התרזגו הבילכ n^33 נ'שו 'ב בלכ ךרע
 ןרק 'עב ה"כו הכילכ ף'כב ק"מב ג'ונב םג לבא
 in 'יפב ה"כו םינושארה םיסופד i^ יפל 'א
 אוה הז הכילכ b^ שרופמ "DU (81 ט"דסב) הרפל
 תמה וב ןיאשונש הטמה Bahre] ש"* ע"לב] שענ
 'תכסמר הפיסבו Gt ק"מ) 'יחלגמ ולאב 'יסרגדכ ,'וכו
 ג"ונב לבא .'וכו הכילכב םיינעו C7 'פסותד הדנד
 ס"ש י"כב ק"מב ה"כו הבילכ bw הדנ 'תפסותב
 ק'מל ם"ד לצא תומוקמה רתיבו ף"ירבו תותליאשבו
 ךוועה ^35 וחיכוה ק"מ 'ופסותה לבא .ט"מ רצ
 ף'כה וא ס"לב ומכ הסלכ an^ רקיע ר"עפלו ף'כב
 Ty S לבא 'לה תאיג ץ"ירבו ,ךמסב ףלחתנ

vvף'זרהמ ע"מב סעלרעפו — הפילכ סרג  "m 
 y5 "y ושוריפו הכולכ ךורעה ירבדב היגה 0

carrucaבתכנ הלמה וז ^5 קחוד הזו הלגע שוריפ  
 Ll [ןיכרק yy ןיכורק

 .'ב תיכלכ yy דיָּכְלַכ *

 תיבלכ = 00%, ,GXOAXE י"למ ד"עפל) תיבלכ

(cannieula ר"לב Hundshai, Seehund 

  i3תבש) ןיי איצומה 'פד  CUyלע תיכלכ תמיא
 .ןתיול לש ויפב סנכנ אמט ןטק גד שוריפ. .ןתיול
 ןאקיאזארעיה) טראכאב ירצונה םכחה ה"יחא]*

Iehneumon *'y הלמה ראבל bey (02, v3 vn 
 ןתיולה לע ותמיא יכ םינומדקה ורפיס ונממ רשא

 ארקנה  Krokodilןהאזיוועל 'חה לבא ל"מר תעד ןכו
 אדש (975 איגאלאאז)  mi sהלעהו רואיכה

 אוה ןתיול יכ  painארקנה  Wallüschאוה תיכלכו
 ילוא יכ דוע רעישו  ^an spyתיבלכ

 אוהו  Hundshaiהיאר איבה אלו  mbד"עפל לבא

 תיכלכ - 355

 .הכילכב םונתנו םיבורכה ולטנ

 ולר

 ת"יבב 'ינל היאר יתאבה .'ג בלכ ךרעב הייחא]*
 וניבר "3 םייקל שי יכ תעדל יתיארה התע לנא
 ל"זו ובתכב DU א"שב ק"דרה םג זחא הב רשא
 אצמנ ןכו . . ף'כב יכלוכ mn" םיארוקש שיו
 ימושרה פ"למ ותרזג ז"פלו כ'ע תואחסונה תצקמב
 וליצאהל שי וא .ן"ונה םולשתל שגדב ינשה ף'כו
 הז םלוא ,ןיכסה דודח 'יפו ךלוכ = OUS  פ"למ
 א"רטלוק y" ןוכנל י"שר p ns^ תארוהל ןכתי
 םירדנ 'ורימ וניבר "יגל היאר יתאצמ דועו .סט]וע

seesהכלוכר התגק רמימ אשנ רבד היחרוא ד"ע ו"לד  
 תיב רמול םדא ינב ךרד "פ התנקד אכלוכ אמליד
 אבלוכ סרג ע"הקו ,די תיבד םודרק אלו םודרקה די
 ף"כב ןוכנ רתויה לבא :א'נד א"פ ריזנ 'וריב ה'כו
 תמאבו קרי po הכלוכ 'יפ םש םירדנל השמ ינפו

^e SUקרי פ'לב  Porulkונינע ןיא לבא  
 םינשיה םיסופדב רדסנ 'עה הז יכ עדו — ןאכל
 רמגש ירחא יכ ד"עפל םעטהו םלכ 'ע םדוק י'כבו
 םילשהו הרז הלמ אצמ לכלכ ,ךלכ קרפ יכרע וניבר
 תומגודו םלכ 'ע םדוק ונייהו אבה קרפ םדוק התוא
 רדסנ 'שמא יפדבו ,ךורעב ןפואה הזב ןנשי תובר

 — [ןגוהכ

sb *םע חרב 02% פילמ ר'עפלו  qun "us 
 enteile, 35 m32 "b q5 יִלָּכ ןמ רצקתנו

(Büchte dichילצא 355 :א"כ ק"מ , momד"מ  
saךתומכש לצא ךלכ , wjןיבוריע ,ב"כ  
Uyןכו  smלצא ךלכ א"פו 'מוות 'פסותב  

 הזה ערה ןושלמ ךלכ ב'עס ד'סק ב'ב ,תופי
vyול היה אל רמולכ :םש ב'בל י"כ ה'מגר  

 ויתבתכ אל ינא רמול ול היה אלא ובתכ ימ רמול
 יפל אלו ןינעה יפל הזו ם'בשריפ הז י"פעו כ'ע

nmרבדמל 455 :ה"מק תבש :הלמה  wyשריפ  
 ןושל וציקש אלא ךל הכל ךלכ :י"שו
 1^ קרפ רומא כ"'ותמ ושוריפל היאר יתאצמו ,כ'ע
 nnm וז ךרדל הכל . . הז ךרדל הכל s^ םשו
 וזה ךרדל ךלכ ד"י קרפ ארקיו 'פב םש אתיא הז
 | .ימויב ה"כו וז ךרדל ךלכ ז"יר 'פ אצת CO ירפסבו

 «C 'ג קרפ םיחספ אתפסותבו ,א"נ 'וחנמבו 3

 ימלשוריב שרופמ sen ןכו ךל הכל ומכ ךלכ ירה
 ךודל ךל הכל 'ג דומע $' ףד 'ה קרפ אמוי

mומצע י"שר לבא י"שריפכ הזו  "bהנסב א"עב ' 
 תולהאו םיעגנ bus ךלו ךיתורבדמ הלכ ב'עס ז'ס
 םיעגנ תוכלהל הנפו ךירבדמ ענמ י"שר שריפו
 הגיגחבו .ךירבדמ .לדח b^ ,ד"י הגיגחבו תולהאו
 םלוא תולהאו םיעגנ לצא ךיתורבדמ ךלכ 'יא םש
 ,לצא ךל ךלו ךיתורבדמ הלכ w^ 'כנימב 'ב י"בב

ynס'ד ןייע (תחא םעפ) ךל :'קליבו  namדצ  
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 רועישב ונינע רדס מ"למ העודי התארוה) 5353
 לש רעש רדסל לאשוה ל"זר לצאו יוארה

vnלסלס ומכ  ;das Haar des Nasirüers pflegen 

der Haarwuehs, die Haarpflege 53353ל"י דועו  
 (n לוכלכ דוס ל ידכ (םינפב המושרה פ"למ
 D^ אב 'פב D53'173 ,יפידנא 'עב p 355 (C^ 6 ח'ע

 . .לכלכתש דע רמוא תיקלש ןב 622 תקונית 'מגב
 C yv יניא הז לוכלכ יל רמא ע"ר bus יתאבשכ
 איבתש דע תנאממ תבה יתמ דע C תיקלש ןב
 'רמג ,לכלכמ ינירה C23 ריזנ שירב ,תורעש יתש
 ןגתדכ אוה ארעש לוכלכ ןידהד יאממ C3 םש)
 ,לוכלכ (*דופל ידכ דיס רמוא הדוהי 'ַך (סש תבש)
 D': תבש ןייעו אעדצ תב DU רמא ברו ה"יחא]*

somשרופמ םשו .אעדצ תב ךועב שרופמו . 
 (לוכליכ Dn) קרפ gb תבש אתפסותבו) לוכלכ -

iyיחכונה 'עב ק"העב ה"כו ש"ע א"לפמיט ז'עלה  
 תירוס ןושלב אתלוככ joy ןכו 86186 הקר "פו

neumתורעשו  רוקדק 2 5 ..)5 5 פילמ  
 קיתעהל שי הככ כ"או Scheitelhaare וב תויולתה

ny? "by5355 לעפה ונממו ,בר  die Haare 
scheitelnה"נכו — 36 ןעללעצסימ סעלרעפ ןייע  

 ןילסלסמה ןמ yn ב"ער א'נד א'פ ריזנ 'ורי לעפה
 — wy 'וכו לכלכמו לסלסמ syn ןילכלכמה ןמ
 לכלכתנ השמ ד"פ יתבר 'תקיספ לעפתנב מ"לבו

yלכלכתנ והילאו השא  "yימלשורי  .תיפרצה  
 — [ךולכל v'"y ס"מ ולכלכתנ ג"ע ג'ד vn ק'ב

n5355 =( b355לע לכלכ תוליפכב לּוּכ לעפמ  
grosses Behüliniss, הברה הליכמש ow 

  (Korbיאמד ףוסב ( O2 "5תולכלכ יתש וינפל ויה
 ש"יב תבש תלכלכ "5 תוידעב 'ד 'פבו .לבמ לש

  pusoד"פב הנשמה וז דועו .ןיבייחמ | ה"יבו
 ישעמ ^« [ימלשוריב] 'מגב תורשעמב  T'bאיגר 6

  nenןימכ שוריפ 'וכו תבשל תדחוימה הנאתב
 אתילטרק  Cהבוה הליכמ ש הפוקכ איהש 6

 וניבר ןויכ 'וריה הז ןויצב 'וכו תלמב ה'יחא]*
 'וריב םש יכ ךשמה לע  ^N.הלכלכ םימעפ הברה

 ז"יפס תבש 'ורי :א"מק ףד 'א ,א"כפ תבשב ה'נכו
 ז"טד  Uy,ג"ע א'כד א"פר יאמד 'ורי  "vהמורת

 ,ר"ע א"מד ב"פס  vז'פ ר"קיו ,ר"ע ב"נד ב'פר 'כוס
 ץוכקהו ה"פר 'ירדנ 'פסותו ב"פר 'מורת 'פסות ג"ל 'פו

  ni5355,ל"נה יאמד  "v^ "v[.א"מד ח'פס —

ysע"פרב היכו תושעל ג"ונבו יפידנא  

5253 — n'255 זלר 

 תיכליכ ,תיכלכ סורגנש ןיב יכ רקיעה אוח ןורחא הז
ysמושרה י"למ אוח ןושארה יכ הככ ונינע תיבלכ ' 

mis memע"לב םגו הלילק ןושלב בלכ 'למ  
 ןימ ארקנ ל"נה ר"לב ןכו דחא גד po אוה

 תודודח םיינש גדה m^ v .הככ Haifisch יניממ
 םיתש דע קר לדו תויפיפ ילעב הנה ןהו דואמ דע
 הדלוחכ םירוברבח ול "vw תועיספ שלש וא

by? CWieseDהדלוחל המוד ןןטכ50088 :ארקנ ןכ  
 תלמל אטבמב בורק הזו 4-55 ע"לב ארקנ הדלוחו
 פ"או 'מ י"כב לבא mobs תבשב ium .תיכלכ
 וניבר 'יגכ אתיא OB רצ םש (^D ש"פד י"שרבו
 תיבליכ שריפ י"שרו .ף"כ ת"יבב תיכלכ ,תיכלוכ

 — [ז'חא אבה 'עמ ושריפ כ'או ןטק ץוש

abs *00 י"למ) אְְיּבְלַּב ,דיִּכְלַּב  — xis 
MS pom (Hüringsart xíc, ioc : 

 ,םינטק םיגד ץקש י"שר שריפו טפליאב תיכליכ
ix»ףוס  yשוריפבו (םדוקה  meןילוחל י"כ  

 תיכלוכ רג (,ד'מש ףד אקילייגנא י"כ  ץבוקבו
 גדהש רעיש ןהאזיוועל 'חהו ,אמט גד שוריפו
 -Stich ונייה םדוקה ךרע לש גד Dy אוה דחא הזה

dingרוט שיגנרה) גנירעה לש גד ןימ אוה ד"עפלו  
 הממ גדה הז ןיממ אוהש היארהו .(נ"פ D" ד'וי
 8166, halec קליחה םע :ה"לד iy הנשמב רכזוהש

yyריצו הנשמה ל'זו 'ד קלח  pawהגד הב  
 'מגבו ^53 קליחהו וב תטטוש [תיכלכ] (תיבלכו
 וזיאו :הנשמה D ןויצב א'ער 'מו ב'עס ט"ל םש

vx[תיכליכש] (תיבליכש) 55 הגד הב שיש  
 תיכלמש 3n" :ט'ל ףדב ם"ש T בתכבו 'וכו וב

mamלעב  p^ףדב י"כב .ה"כו תיכליכש ל"צש  
 "3 ץבוקב) ז"על י"כ m» vives n3 ן"רבו מ
 תיכלמ wes ל'צש ג"לו (:ה"כ ףד אקילייגנא
 אוה ןכו .ל"נה ה"מגר שוריפב "3 'יגכ  תיכלוב
 תיכליכש טרופריא י"כב 09 ד"פ ז"ע 'תפסותב
 'שוריבו וכותב תוטטושמ תויכלוכ יתש וא תחא
 'שוריבו דיכלכ "יא ד"ערו ג"עס ט"לד ו"פר םירדנ
 האיפ 'שוריו אדובלכ ס"טב ד'ע כ'ד ג'פר ןיבוריע
 (! אריקלס :פ"ארו) אריקלכ ס"טב א'ער א"כד ח'פ
 י"כבו תויבלכ . . תבלכ ג"ונב ל"נה ז"ע 'פסותבו
 אדיכלכ ל'צ םלוכבו תלכלכ שבושמ רתוי )^

wvןהאזיוועל ןייע ,י"לב תיכלכ ןמ תוכימס  
DU912  

m? (!ייכב  Y?5 "33 הייכו ב"הו יב Dייזנבו  s3שי'ארבו ילופאנ תוינשמב  
 תוקלש ןב am^ לצא טרופריא י"כב ה"כו (% m יניא לוכליכ vb הדנ 'פסותב לבא והמ ג'ונב )* .ךוסל 'א ויו יזכבו

navעיפרב היכו תושעל טיפס . pina! acm 1  ליעל ןייע םיש ייכו הערת my v33 ה"כ )5 .תרנב ונינפל nt» 
 .עיפדשב ייאדכ הברה תלכמש ל"צ התלכמש eb cv p'ny3» ןוכנל ח'כ (% .לטרק ע"ויע )^
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wy» ^53 "61ע'לב אָתְמְלַכ 53 ןמ ץובקה  
(Insekt, Ungeziefer (122 | 

 6 א'נ  תוכרכ ףוסב ולכאש השלש b תוכרב 'סמ
 םירזחמהמ י"שר b^ ימלכ יטוטרמסמו ילמ ירודהממ
 ימלכו םינכה םיאולב םידגבמו םירבדה וברי תוריעב
 תצק י"שר ירבד ה"יחא]* ,םוגרתב ימלק ומכ
 הזו ימלק 'ג רדה 'עב וניבר x^ .ש"ע רחא ןונגסב
 אתיא ף"וקבו ימלכ ע"בשפה ןייע ב"ירגהמ םלענ
 'ע ע"ומב ע"ייע 'גרת ילב ה"'כו ןעכנימ י"כבו 323

poopםוגרת "53 םלוא '3 קרס 'עב ימלק ה"כו  
 שוריפ אמלק דועו אמלכ p'b3 ןכו ף'כב םג ^8
 «nb לעפה vnm ל"נה ע"למ הרזגנ ד"עפלו םינכ

schübig werdenאל 'ד ,ט"כ םירבדל 'א י'רת  
 ומכ םלכ ןיקסנעלאמס 5/5 תעדלו .ןוכתוסכ ומלכ

 — [(מ"לב ץובקה תארוהב) םנכ

(Stufe xXa (י"למ ב"ר תערל e» ךַמיִלְּכ 7E 
 תומש = ר"ש ל"צ] «qr שרדמ

 ךמילכו שמשה האר o9 םכל הזה שדוחה 'פ [הבר
 אלו תיתימא אחסונ וזו שמשה תולעמ י"לב 'יפ
 לש npn יכ רמוא ינאו הייחא]* ,ךמהה לכ
 ךשמהה pss 4255 יכ תמאהמ דואמ pum ב"ר
 תוכלוהו תובבכופ שמשה האר תולמ יכ ולבוס
 ל"נה «nu הלמל ps םג הטמלא אלו הלעמלא
 רמול quen לכו bm םש רבודמה ןינע יפכ רחש
 דוד דמע הנבלה תא השע תודעומה ולא ליבשבש
 ,'וכו €^ דיק םילהת םידעומל חרי השע שריפו

"mד"עפלו ,'וכו ךנימכ לכ יכו ךמיה לכו כ"מב  
qno» n ovע'למ  mm Iתושעלמ  

 תנאמ ?DN רמולכ sich abhalten, weigern המ רבד
 תא השע תודעומה ולא ליבשבש רמול שוחתו
 יכו 5^  דוע ,'וכו שרפל דוד אב הז לע הנבלה
 6.א"ר 3m y"un pum ןמ ךנימיהל ומכ .ךמיה

bר"פ ר"דמב ותמגודו רמול ךשפנ תא שי םאו  
 qvum ps כ'או .םיעלס 'ה ןתיל רמול ךמיה אל
 .ריבשמה לעב היגהשכ "ומול דומללו, היגהל
 י"ע ךמילכ קיתעה ןכל ב'ר 31 שרפל העט ל"מרו

— [!Klima 

D3553ורו י"למ) ' yAaxpóc chlamysונממו  
Kriegsman- &T252 ^25 555 

(tel, Oberkleidשבולמ ושע :םיוג ינש 'פ ונדמליב  
 ןושלב שוריפ 0( תיציצ שבולמ «spp םומלכ

covימורו  gsךורע שרפל דחוימ שובל  
 שבולמ ל'צ ד"עפל ה"יחא]* .המחלמל
 יע ףוסב ש"מ y" אלככ 'עב ןוכנל ה'כו תי לט
 הזו ד"ויב םימלכ אפריג ב"ר איבה םשו 5"

 — [ירופה לקשמ יפכ

«m —ןיִסָּכְלּוּכ * חלר םּומלַכ  

Pos» *י"למ)  xoloxxcix,- wwע"לב  ol 

 יאמד 'ורי Gigyp. Bohne) ירצמה לופ

 ף"וקב אצמנ בורלו ןיסכלוכהו םושהו ג"ע ב"כד .ב"פ
 Jm סקרק 'עו סקלק עיייע

 ,ש"מו ןיספולכ ע"ייע ןיסבולב *

n5» *יוזב ונינע ארקמ 'שלמ)  nenaא"לב ןכו  
Gescehümen 053היה .'ד תוכרב ליעפהב  

 nnobsn יונכב א'עס א"ל ןישודיק המילכה ,םילכמ
 ומלכמד א'עפ ו"פ ק"ב לעפתאו לעפאב ,(םש)
 המלכמ איה ד"ע ב'יד ב"יפ 'וטבי v" ,םֶלְכיִמו היל
 א"של : לעפא 'גרתב ה"כו .ךלע המלכמ אוהו . .ךלע
 p5sns :לעפתאב ;'ו ,'א א"מל ;ד"ל 'כ ;ז'ט ,'א
 'גרת 3,^1^ רבדמבל ;ה"כ ,'ב תישארבל 'לקנוא
 הָמיִלָּכ םשהו ,ותלוז Tw n^i יימריל ;'ה ,'י ב"של

 p ear^ .ה"ע ב"ב
 calmus, calma 'צמא ר"למ ד"עפל יִמְלַּ —( םלכ

 לכ 'פד 1/53 Dorngehego) םיצוק לש גייס
 רקיע לכ .אתלימד אללכ Go ג'ק pr לבקמה
 .תוצרפה םותסל גייס שוריפ van לעבד ימלכ
 מ'טשבו ,הרימש י"שריפו אמלב ג"ונב ה"יחא]*
 ש"מ gy! nv ןושל ר"בארה "יפו ימולב סרג
 : םלב p^ ע"לב יכ עדו av am pos 'עב ליעל
 ש"מ הזו הארוהה וז לע כ'ג וניבר ןויכ ילואו םתס
 לבא אצמ תעטומ 'יג זאו ,'וכו םו תס ל גייס ייפ
 ף'כב םלכ יכ b m גייס לע ותנוכ spy םא

 -- [ךרעה תלחתב המושרה הארוהבו רקיעה

irgend etwas (הָמּואָמ 52 ןמ רצקתנ m53 cM 
 םנוק 'פ םירדנד תנשמ (םינפב ןייע

TSםירדנ)  n5ףד זימ  CADינפמ אלא תרמא םולכ  

 רנכ ה"יחא]* — .ארקמ 'לב המואמ לכ p^ ידובכ
 ןמ בכרוה המואמ יכ מ"צואב טשריפ ורובד ביחרה

mp sw mbר"לב ןכו  quidquidםֶדָמ פ"לב ןכו , 
D = NDTDאָמד , irgend etwas ND7 NDבורלו  

 אהימת וא הלילש ןינעל m55 תלמב ןישמתשמ
 :ה"מ pow ,איה םולכ ואלו ^is אמוי ןייע מ"ד
 אהימת ןינעבו םולכ רמא אל .'ט םירדנ ,םולכ אלו
 ,ב"ער n^p םיחספ .נ'נק ,ט"פ תבש ^ תוכרב ןייע
 b" ב'ב ,א"ער ה"ק pom ,א"עס ו"מ ןיכרע

po»ב'ב ,'וכו שי םולכ .'ב ז"ע ,ק"תת זמר בויא  
 םולכ mw now ,'וכו והל ןנינעט םולכ א"עס ב"נ
 :םש ,'וכו ךלמ ןידימעמ םולכ .א"ל םשו 'וכו רפח
 ב'עס ג'ל ןישודיק ,'וכו תויהל uw יואר םולכ
 םולכ .'ב ז"ע .הידמול ינפמ תדמוע הרות םולכ

me»אנקתמ םולכ .ה'נ םש ,'וכו תיגינכ רה ונילע  
 'תפסותב הלאשו הלילש ילב םג לבא 'וכו אלא
 — [םולכמ הרוהט . + םולכמ רוהט ב"פס ב'ב םילכ
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 € סונילכ םוקמה ול ןתנ noo) 5« םעלב
 עשילא 'פב ןתנ יברד תובאב . בוש C35 'מאו
 דמלו םיבוט םישעמ וב שיש םדא OUD היובא ןב
 ןיאשו סנילכ ול שיש פוסל המוד אוה המל הרות
 ןויכ סנילכ ול ןיאש סוסל המוד םיבוט םישעמ וב
 p^ ב'א) -- .( שאר תבב (*וקרוז וילע בכורש
 םופה ידע םימלוב וב רשא ןפרה pon "iv 'שלב
 וקיתעה םינקז 'עה םגו ה"יחא]* ,(דרפהו
 ^ ב'מ) גתמ ;(א" ,5 בויא ; ביי ,א"ל םילהת) ןסר

 סליקע קיתעה ןכו 9096 י'ע (ט'כ ,ז'ל היעשי ;ח'כ
 «i קיתעה pm Oy ,יא n/ ביש גתמ םוקמ םש

mmא'כ ,ימ 209 ) pin? mmהביתכה רקיעו(ר ,סיל  

 ןושאר ןויצב ךורע יסופד תצקבו 52 'יאדכ סונילכ
 סנילכ ,סנולכ [סונילכ ל"צ] סונולכ אתיא ר"פדבו
 ג"ונבו ן"רדבאמ ןויצב ו"ופדב םג "יא ןורחאה הזו

Dvא"נבו) םיאנ םילכ תועטב הנושאר םעפב  
 .םולבל sp : ירבע 'לב קתענ תינש םעפבו (סנולכ
 ךאלמ 'מוחנת םשב ה"פשת זמר qo קלב 'קליבו
 ומלוב ללקל הצר וחינמ ךרבל הצר ונורגב ול בשי
 לזוב לש ומפמ רמא ןנחיי 'ר . . וחינמ ןיאו
 ג"ונבו 'וכו ומלוב ללקל הצר 'וכו ונורגב ןתנ
 םדאכ ומקפו ויפ תא םקעש 2^ D" קלב 'וחנתב
 323 םשיו 31^ 'יפר ?Dt ^2( חולב רמסמ עבוקש
 ןכיהל המקופו המהב יפב D וב ל כ ןתנש םדאכ ויפב
 ול רמאש ןויכ vb תא םקופ ה"בקה ךכ הצריש
 סובלכ ה"בקה ןתנ ,'וכו oes םכרבו קלב לא בוש

veaלא בוש  poaפובלכ םוקמבו כ"ע רברת הכו  
bruר"דמבו. ש"ע םקפ ךרעב ה'כו סונילכ  'bיכ  
^gהו יתבר 'תקיספב ה'כו .סונילכ ל"צו סונילב ' 

 קוניתו סופה לע «xo היהש דחאל ר"מ 'פ דקפ
 (סונילבה) שיאה ותוא שפת 'וכו וינפל ךלשומ
 'ינא ילוליא 'וכו סופה ול cep [פונילכה ל'צ]
 היה [פונילכה ל "צ] סונילבה (סוסה) תא יתספתש

nינא ילוליא :ותקתעהב אתיא כ'פר ר'משבו  
 אבוהו 35b ר"בבו ,ויפ לש ן סר ב ויתכשמהש
 ךשמו ב'נ ל"צו ב"יפ v3 םשו 'צ זמר אריו 'קליב
 וברעתנש םש יתבר 'תקיספב N^ וז 'חסונכו סופה
 םיאלכ 'לשורי .םש ןיע ריאמ ןייע תואחסונ יתש
 םילכ 'תפסות .סנילכ אלד הכמר ג'ע א"לד ח"פ
 (582 לדנאמרעקוצ תאצוהב 'ופריא י"כב) ד"פ מ"ב

pyo» — אתמלוכ * טלר 

 yy .אתינלוכ תחת ןעכנימ "5 ^3 אתמלוב +
 .אתינלכ

mantelar- (אש "למ ב"ר תעדל 153 ^O 

(tiges Oberkleidרעש תרדאכ ]2[ י"רת  

 שובל ןימ י"לב p^ רעשר ib» cr» r5 תישארב)
 ה"כו ה"יחא]* = ps seo הסכמל תרדא ומכ בע
 אטטענאיבאס 'פדבו .ןמגרותמב ןייע םש 'לקנואב
 — ['גרותמבו ש"ע אלככ תארוהמ אוה ילואו 1522

 ד'עפל וא Spitzkopf, eilo  ר"למ) ןּוליִּ ₪25

 -gross לודג ושארש ימ OD פ"למ
(kopfigולא םימומ 'פ תורוכב תנשמב הנשמב  

 שיא ר"לב שוריפ ןתפלהו ןוליכה oro ףד אמ זיפ
 וחצמש דע וידיצ ינשמ רצו ךורא שאר ול רשא

 .(' ןליב סרוג ךורעה לעבו ץוחל טלוב

TE *בוטו הפי שא - י"למ)  (schón, lóblieh 

^vרותסמ ןולכ אל ד"עס כ'ד ח"פ האיפ  
 DR יכ חבושמו בוט וניא הריתסה b^ ינבמ אלא

pisnתוישוק תוליבח תושעל 45 המל רמולכ , 
 sm הצע QouX4 י"למ ןלב man צ"האב ף"זרהמו

pm 

gans +תארוה יכ ןוליכ 'עב המושרה פ'למ 3^0(  
 -hervor ץוחל טלובש המ כ'ג *
"b TW? ragendטישכת  bip» (Zierrathהכיא  

 טישכת שוריפ אקנפשוגד אנייליכ ב"מרתת זמר
 המושרה peram הב תטלובש הרוצה sem תעבטה
 ש"מו ש"ע ת"יבב an^ קנפשג ךרעבו יד ןלב 'עב
 םהירחא םיזרוח ויהש ךראוצ 'פ ר"שהשב לבא
 לש םיינילכ Cow 'קליבו תוילגרמ לש אינולב
 י"למו איה תישומש 'כ וא 'ב man תוילגרמ
 ל"צש ל"י וא Linie; הרוש שוריפ linea = גו
 אנייליכ קמ ץובקה אוהו «qvem a3 םיינילככ
 הרושב םיבוחת םינינפ יזורח 2% פ"לב ותארוהו

Perlen — Halsgeschmeide קנעל 

 ע"ייע ,berkleid) (גסא6) 6 י"למ) ןיִדיְניִלּ *
 .ע"ומב ןירנילכ

 ,Zaum ןפר 926 "נוי 'למ סּוניִלָּב — םָניִלָּב
(Zügel, Gebissיפב רבד 'ה םשיו ונדמליב  

yy (tןלב  omnט'צ  ynםש אלבא  aemתפל עיייע דועו 3^ . ?) אינולב ךרעב דיטב ייאדכ ת לה ק טוקליב אלו 
 .סונלכ ימא ידבו סונלוכ ליסאבו mb יפדכו ביינש קייהעו ,איציניוו ר"פדו ב"ה יבו יא ו"ו די בתכב ןוכנל היכ )3 sp בח
 ל''צ בוט רתוי וא ר"פד לש ול רמא ומכ שוריפ ל'ז ונימכח ילב אוהו ול םנו ביה יב sw ויו י"כב ,ר"פדב ןוכנל ה'כ )*
 בוש רמאיו םש קוספה לע ותגוכ )^ ,ומלכו ק"העו ימאו ליסאב יפדבו ומלבו mp 'פדבו ,ול 033 ר"ל י"כבו ,ול .ימאו
 ימוחנתה תעצהמ חכומ ןכו איה תועט ימאו ליסאב איציניוו יסופדב אתיאדכ בוש תלמ ם דו ק הדוקנה ןכל ,קלב לא
 pw האלהו 'זיפ יפרמ לבא ר"פדבו 270 'ב «SM Y 22 ןוכנל ה"כ (* .םינפב ךומסב ןייע כיפ ר'ידטבו גיי ייס קלב

 .תחא תבב וקרוז ן"רדבאב )7
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 ג'פ nm 'פסותבו .תואסנולכ ישאר (טרופריא
 תורוק ס'ק 'פ יעפמ ירפס .זרא לש תואסנולכו
 — [ןֶסנולכ '5 ,ה"ל 'דמבל 'א anm" תוסנולכ

 ^! ,gallsüchtig) 06 י"למ) סּוקילוב ₪25

 א'פ .ומורתי אל השמח 'פ 'ומורתד
C55סוקילוכ ותוסכ תא ערקמה . "Eלעב י"לב  

 תוטש ידיל האיבמ המודא הרמ וילע תרבוגו המח
 םדא ינב רחא rm וידגב םדאה ערקמש דע
 'ינויה הלמהו ה"יחא]* .םגרהלו םתוכהל
 םינקז 'ע וקיתעה הדי לעו (6% םשהמ ראות ל"נה

(om mp supםילהת) המח םליקע קיתעה ןכו  
 c םש הרבע ןכ קיתעה םוכמוסו ריי היפ
 y םילהתל סוכמוס 9609 רבעתה לעפהו

 — .[ט'ל ,ח'פ ;א'כ

 396 י"למ רנז 'עב וניבר תעדל) ןירנילכ ₪4
 «^j ןוכנהו ןסר 90000 ונממו

 "pom os ייפ קלח קרפ mio "v" ('תופסוהב
 p^ םש יכ ("אראנז py ןירגילכ pom C אראנוז
 ליעל הייחא]* — .ןסרו סנלכ ןושלמ ךורעה לעב
 רקיע תמאבו ,ןידינילכ ךועב םוקמ ול יתדחי רבכ

"anלש ליעמ ותארוהו ת"לדב  exימלשוריבו  
Yoיג היעשי) תולערה ^« ב"עס ח"ד , (enאיידינלב  

 ?ny ןכו טאו שוריפ איידינילכ ל"צש ל"נו
 — .[885 ל"תמעב יוועל

7Gאתינולכ ם'למ לי אָתיִנְלַּב  "bxארקנש  
 שפ0צמ anemone "מורו י"לב

CWindróschenא'עס תיל העש לכ 'פ םיחספ ) pop 
 p^ תינצש Tuo ה"יחאא nux ךרע
 ומ כ buy אוה בשע ורבאפפ )5 אתיינלוכ וניבר
 יכ ym ,("*ילוקימ אתיינוכ אפ .("רודכ
 Mohn, papaver, papaveri 'טיאו ר"ל אוה ו"רבאפפ

 3Y' .ילכ .wáxev, wnkovwoy י"לב ילוקימ ןינע ןכו

 anemone חמוצ יכ ובשח םינומדקהו (תופלחתמ

 מר אָתיִנְלַּכ m» - םֶניִלַּ

 םשו .סנילככ 'אוהש ינפמ האמט ,'וכו תלשלש
 סונילכה ל"צ a pip לש סינולכה ,סינולוכה
 .סונילכ b סנולכ ב"יפ מ"ב םילכ אתפסותבו

 אוהו "א"ב א"שיביג, שוריפ סנלכ 'ע ב"נש ק"העבו
 ימלשוריב וניבר סרג רנז 'עבו -- Gebiss ש"אלב
 !b^ ((636קו0צ ?( ןירנילכ ,ט"כד b" ןירדהנס

 -- [סופה ןפר

EJ p3osי"למ ל"נ סִנּולּכ  xA», xAovógדב  

 לודג 555 קרפד ג"סב Ast, Zweig) ףנעו
 בייח תבשב תופנולכ ישאר (' דרגמה 6ה'ע תבש)
 ןיאיבמ (ב'עס בי ב"פב הנשה שארב ,ךתחמ םושמ

 לע )5( ןיבזד ישילש 'פב .זרא לש C תוסנולכ
 'פב (*םירכהב C סנולכה לעו הטמ לש שישנה
 ('סנולכב ועבקש אסכ "מ םילכב (* )5 ל"צ](יב)

yr, ^b Nebןכ ומכו) חמור לש הנק ןימכ ךורא  
 השלש םיפקשו םוגרת ךכו C ass לש תוסנולכ
 mom .(* "ןירדיפ תלת אסנולכו 0n ,'ז א'מ) םירוט
 ןנתד ביעס * (pw הנשה דיג 'פד אמק הכלה
 וחתפ לע mew nmn בהז לש ןפג (ח'מ ye תודמ)
 תוסנולכ ןכ ומכו] .תוסנולכ ג"ע הלדומו לכיה לש
 לממה תא תיבה תא רכזמה 'פבו .(' [זרא לש
 'ר רמא תולותב (פש) 'רמג 6ז'ס 20 תולותבה תאו
 .C הרוקה תא ןהבןידימעמש rs לש תוסנולכ ןנחוי
 יכ ל"נו ה"חא]* ,(רטחו לקמ י"לב 'יפ ב"א)
 ידב וקיתעה םינקזה 'עו 'מושרה י"לל כ'ג ןויכ 3^

amoי"קטריפ + וזעול ה"רב י"שרו 2.696 ג'י חיי  
 ןייע ךורא ץע אוהו Stange, pertica ר"ל אוהו
 י"שריפ ןייע סנ sm .אלת ה"ד .א"כ תינעתב י"שר
 וזעול ou םשו 'ז ,ז"כ לאקזחילו ^ .ב'ס היעשיל

"yצ"לב אוהו אקרופ  percheם"במרהל מ"יפב ןכו  
 ב'נש ק"העבו .לודג 03 אוה סנולכ ג"מ כ"פ םילכל
 יפרפ 'למ ילוא הז יפלו Stangen = א'ב ן'גנאמש
 ^ ר"פס תבש 'ורי ץובקהו Stange טומ ג
 י"ב יפל) ב'פר ב'ב םילכ אתפסותבו תויסנולכ

ow )1יחכונה ךרעב ע"פדבו .זיה תבש יהמ אייפ מ"ה ןייעו יא דרג 'עב היכו ביה י"כב ןוכנל  mannmשימ ןייעו  
 ג"ונבו סנולכ לעו ט"ל דצ ט"דסל vmm שוריפב היכו )3 .תואסנולכ 3433( ייישרב אוה ןכו (?  .יז הרעה היינש ,בייחב

 ינש :"פב 'כ nnn 'ב שבושמ ייא ו"ופדבו (5 ,םידכהב ע"פרשב לבא ר"פדב ןוכנל אוה ןכ )5 .סנולכא לעו
 :ה"כ רצ םש ס"ד לעבמ םלענו ,תוסנולק הירל ס"ש 53 די בתכב ף"וקב אוה «I סנולקב ג"ונבו nv ש"רב אוה 1236

 המ ייל םשו לינה ג"הר שוריפמ קתעוה , y« )9 .האבה הרעהב py (* .ף"כב אתיא הנשמ התואב םש םילכב לבא
 תנוכו ומוקמ ןאכ יתרגפש המש לינ )?  .זיחא הרעה pus pon ןויצ רהא ךיישש ל"נו אוה רתוימ תמאבו יתרגסש

wmשיימיפבו תוינשמב 5/3 אתיאדכ זרא חסונה ינפמ ואיבהו יוכו ןיעובק ויה ז רא לש תוסנולכו םש תודמ לע  
 הלדומו wm םשו ^W Y' ייכמ ינוקתל היארהו ן ב א לש ס"שה הסונ יפכ תודמב ג"ונב לבא םש םילכל  ם"יבמרהל

xyהלדומו, ל"צו זרא ל ש תוסנולכ  cyתוסנולכ דע תוסנולכ ןמ טמשנו "זרא לש תוסנולכ ןכ ומכו תוסנולכ . 
 פי'א י"כבו אתינלק סרג יד םרק יע תוכזל vis םירקיעה רפסבו )15. .רנז yy )19. .ארנוז ג"ונב )1! .הרידקה ס"טב ר"פדב )!?

 nan  ןוכנל היכ (*+ .אתינלכ ג'יונבו ךומסב רזנה ז'ואב הייכו אתינלוכ והיגהל 573 !אתמלוכ ימ י"כבו אתיינלכ םיחספל
visaיירקיעה רפסבו דיילו €^  v35 הלח ילה זייואבו bו"ו די בתכב אוה ןכ (* .ו"טר  v5» Wwילוקמ יב , voxביה  

Wyילוקומ , 
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 דיגיו Mispel gs יסופ ןושלמ אוה ןינסולכ
voyןידרזעהו . . ןיפגאה יצקוע וער  i'm ^b) 

 ע"לב אוהו רורעז ל"צו כ"ע דורעז 'יפ ןידרזועהו
 — men יניממ sim פ"לב gw שממ 23,55
 םירוכיב 'שוריו א"ער ב"סד $5 הלרע 'ורי ה'נכו

 — [ןיבורחהו ןיסילכה תמורת ג"ער ה"סד ג'פ

 פּולּוּב ל"צ ב'עפ י'ד ז'פ תבש nv םוליּכ *
yyד"כ א'חב ש"מו 'ג ןינא , 

 TU ןייע אפלוב וא אפולב תחת ס"ט אסלוכ *
 epi :'ק ב'ח סלב

pos *רקב תפר אפוי "ינוי ילמ) םיִסיִלְּכ  
(Viehstallי"כב ה"פס םיאלכ 'תפסות  

 ןינעבו 6יצ .א'ח ולסכא 'עב יתשריפ רבכ טרופריא
musןייע םש רכזנש  myינרג 'ע  im)6מימש , 

 בלח by :ז'יש 'פ וניזאה ירפס O םיקירסילכ +
 םיקירסילכ ולא 0 ,ביל םירבר) ם י ר כ

 elerieus ר"למ אוהו ןיקרילכ אסריגה טוקליבו
 םוקיטיפיא 'עב אבוה .אתליכמבו 018

^s Ces atmיתהגהש ומכ ל'צו סוקידילק  pw 
 ג'כ 'ם 'תחיתפ ר"כיאב שרדנש nem ,סוקירילק
 זמר א"כ 'קזחי 'קליב אבוהו ךארוב תא רוכזו ה'ד
 ₪046- סוכרמילפ י'ע 'כ :א'כ ?pm םירכ א"סש
 םג הינהל שי ילוא ןוילעה אבצ רש 6
 םירבד לש םירכ ראובמ ורי לע רשא םיקרסילכ

 .ןיקריליכ ע'ייעו סוכרמילפ תלמל כ'ג ל"נה

 ע"ייע סעלב ל"צ .ו'מד ne המורת v^ םעלכ *
 ,ד"ק רצו 'ק א'ח 'א סלב

nbi» 1ץט% י"למ ר"עפל)  == (^ógavoy 

(Grabstichel, Meisselב"ב םילכ 'תפסות  

 יחתפמ לש ילכ p ףלוכה ןיבו ףלוכה די ז'פר
 mim 0 y םילהת ףליכ מ"לל בורק אוהו םינבא
 לש תבקמ די ותרומתב w^ ח"מ ,ט"כפ םילכב יכ
 319 ל"תמעב סורגל העט יוועלו ,םינבא יחתפמ
 das Gestell des Beils וקיתעהו ףוליכה ןכו
 ןיב שיש שרפהה אוה ףלוכה ןי ב ^6 יכ ףמאהו
 די ה"ד ov םילכל ש"רה ןייעו ףלוכל םדאה די

 ,םודרוק

 ף'כ «wm 5 ןמ ככרומ יִּפַאְלִּפ ןמ רוצק) יִפְְּ
 רמולכ םִיָּפַא ןמ תוכימס eub" ןמו +ןוימדה

 gegen, gegenüber תמועל ,לומ ,חכונ b" וינפלכ
 -entgegen, ge 6% ןמ 07006 ov י"לב ןכו

 אמר יִפְלְּכ — אָתיִנְלַּכ דפ

 ןייע qms usb ינימ ןיב omes (אתינלכ)
 י"שר תעד םגו האלהו 200 ףעלל ןעמאננעצנאלפפ
 אבוה ף"וקה לע וק ילבו זעלב 'קמ אתינלכ יכ
 yb ב"ער 3^ ה"רל י"שרבו י"כ םירקיע רפסב
 ןיגרפ 'ע ךורעבו (םיואלסה תונושלב sm ןכו)
 ז"ואבו ז"מ Gb  תיעיבש ש'רב אוה ןכו םוקמ
 אוהו א"ציבוקמ ךורעה םשב אבוה Y? ^D םש
 mák ירגנוה 'לבו macowica, mocowice ןענכ ילב

Mohnדצ אובמ ןייעו  VIIןיגרפ 'עו ] — 

 ןימ 4-5 םילמ ילוא סּולָּב «pb =) סֶלָּ
 (םינפב Y" ןייעו Bohne, Erbse תוינטק ——
 ס'מ (A5 םיצקוע שירבו C'D N^D תומורת ףוסב

 'פד ג"סבו .ןיבורחהו C) ןיפילכה תורגורגו םינאת
 .('ןיפילכבש ןישותיה תא n ro pom תופרט ולא
 אוה רשא זרא ירפ ןימ י"לב סוליכה שוריפ ב"א)
 ןייע ותוא לכוא םדאה םימעפל ךא םיריזח לכאמ
 ,איח ןיפלכא יעבו ה"יחא]|* | .(סולכא ךרע

nyןיסכלא 'עו  n)יתשריפ 6ר'צ  no "byב'ר  
 ל"זו ןילוחב בתכש י"שריפ רחא יתכשמנ ןאכ לבא
 ש"רו כ'ע vyos ש"ארריצ תוינטק po ןיסילכ
 pem ל"הזב סרטנוקה שוריפ איבה ןיצקועל
 אררוצ תוינטק po אוהש סרטנוקב .p^ ןיסולכבש
 זעלה ם"רהמ םשב איבה 'צקועל em כ"ע ז"עלב
 אקילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוח :י"כב םגו .ש"נרוצ
 ל"מרו .תינטיק ינימ ןיסולכ ה'מגר 'יפ qv ףד
 6100708 י"ע י"שר זעלה ושריפ mp ןהאזיוועל

Kiehererbsenפ"ל אוה ילוא תוינטק ינימ .כ"או  
 לבא Db לופ po שוריפ (טמשנ «p קסולכ
 םוקמב) אררופ י"שר ירבדב היגהל יל רורב רתוי
 צ"לבו porrum ר"ל sym (ש'רה תרוסמ ey" אררוצ

^B porreauש"אלב ארקנה תוינטק  Porree, Lauch 

owפ"למ סולכ רוזגל בוט רתוי זא תמא הז  
^b pMכ'ג  Leuchש"רו ם'במרה תעד לבא  

 ם"במרהלו) תוריפ יגימ on ןיסולכ יכ ב"ערו 'ורשעמל
 ^1 ב"פס תורשעמ ימלשורימ היארהו םינאת ןימ
 םינאת pb אוהש עבש תונב לצא ןיסולכ רכזוהש
 ל"צו 'וריב ם"ט אוהש ל"נ ף"כב ןיסולכ 'יג םלוא
 חוש mo3 ע"ייע ךורעכו uvm 'פד 'ינכ ןיסולב
 ןיספלב ךרעבו 'צקועל ט"יות ןייע (ןיספלב ךרעו
 ,ש"ע ם"במרהו י"שר תעד בשייל א"עב יתשריפ
 שוריפש 'יצקועל i'm שוריפ לע ריעא דועו
 כ"ע ירותמוק b^ םיסגאהו םיסנא ןימכ :ןיסילקהו
 הז יפל ילואו וש )$53. yb אוה ןורחאה הזו

mu (!יוריב ה''כו םיפילכבש ג"ונב )*  .ןיסילקתו ג"הרל טיידס ייפבו ייסולכהו יצקועבו ,םיפילכה 'מורתב  menחיפ  
 .יתופסוהב ךרעה ףוסב יוריב ןכו ךורעבכ י"שרבו yo ה"מד
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 242 םיִריִטְקְלַכ 1 * - ָפְלְּכ

 יליגמ eb 'וכרב א"עס n'p םש yn יפלכ הינפ
 (^D ימ י"כו ym" "ג יפל ב'ער ב'כ תינעת .ה"ב
 יב יה רתסאל :'ט ,'ז תלהק 'גרת «Gv רצ תינעת
 יפלכ ז"נש 'קספ הכרבה תאז ירפס .אימש יפלכ

nenהלעמ יפלכ . .  "nחיטה תואמגוד הברה  
 יפלכ ומכ אוהו 'ב חט ע"ייע (הלעמל) הלעמ יפלכ
 .ןלעמל יפלכ ןיללפתמ in ve תוכרב 'לשורי
 רה יפלכ . . םילשורי יפלכ , . י"א יפלכ :םשו
 ינש םונרתב אליעל .םישדקה שדק יפלכ . . תיבה
 יפלכ t'y א"לד ב'פ תוכמ 'לשורי ז"ט 5 רתסא
 הליגמ אתפסותו b'2 אמוי אתפסות ,'וכו רמאנש
 'תפסות ;שדוקה יפלכ . . םעה יפלכ 0« ד"פ
 ר"שהש ,םעה יפלכ . . pas יפלכ ז"פ ןירדהנס
 םימשבש םהיבא יפלכ . . ןופצ יפלכ הנשושכ 'פ
 ילואו .רמאנש המ תמועל ,לומ ,דגנ ושוריפו

M3 א "הד רברפ .ז"כ דימתב שרדש' mb 

 םעטהו ,ארב יפלכ םש םוגרתב ןכו רב יפלכ 0^
 ושוריפש vb = רברב פ"למ רברפ שרד יכ ל'נ

 — [דגנ ,לומ ,תמועל

Poss *ורו י"לב 'יפ) ' XoAup.me = xoAuu c, 

colymbasןמשב םיפצו םישבכנ םיתיז  
Oliven, die im Oel schwimmenז"לק ףעל ןייע ) 

 ןניסרגד ןיספולכ ונייה :וניבר םייס ספלק ךרעב
 ב"פס תומורת 'וריל. ותנוכו כ"ע אברעמ ינבד ימגב
 ל"צו 'וכו ןימרות ןהש ןיסכולכב ןידומ לכה .א"מד
 'עב תוכזל דומלתה py י'כב «v ןיסבולכ
 אתפסות י"כו וניבר "יג דועו (wem םשב םפלק
 םירדנב ןיספולכ ^3 לבא .ספלק 'עב ה"יא איבא

 .ש"מו ר'ק ב'חב ןיספלב ע"ייע ס"מ sm :'ג

 'גו 'כ תפסוהב אקידגולג ומכ 'יפ) הקיִּדקְלּכ *
 ןונבלמ יתא b' ר'שהשב 8

 ש"מ ןייע nns הביתב ל"צו הקירכ לכב ןניעטמ
 ,'א הרעה Ys ,ב"חב [אריתרוב] (אדיתרוב) ךרעב

 תואחסונה ייונש נ'שו וא'צר םש א קידגולג ךרע
 ,הלמה תרזגו

 Yen שדוחהד «ni^ אתקיספב םיִריִטקלַכ 1 *
 רבכו רתסאו יכדרמ םיריטקלב ינש

msnםיריטקליב ךרעב  Grp omוא ל"צש  

 במר

"b שיא פ"לבו versus, adversus ר"לבו genüber 

'a53 ;wie naeh vorn יִפָאְלִּ כ"או לומו םינפ 

  wie den Sehweif nach vorne gekehrt mosיפלו

welchem gegenüber, wohinwürts אייל 'p5s א"ס 

 ו"לב ומכ  quorsumקצור   (quoversum j5יפלכ

  mosתנש  רככ איצומה הכלה ףוסב עינצמה 'פב
  cowןועמש יברו ןיבייח אמיא אלא הילא יפלכ

 יפלכ 6'ה) םיחספד אמק הכלהב .רטופ  mosרמא
  "asךופיא , ^bןיכפוהמ םירבד  jnהילאהש ומכ

 ךופיה  jbםינפל ושאר רדסכ ךלהמה יכ שארה
 .(''םינפל ובנז ךלוה ךפוהמהו  g'pאייל יפ לכ

 ינגכ ומכ הטונ םוקמ הזיאלרמולכ
 'עב 'יפש אייל  C135'מגב םיחספד ק"פב

 םוקמ לכ  m,דיל תומש) הרות הרמאש יפלכ (ג'ער
  r2אלו  "Bmםוגרת ב"א) — .ךצרא תא שיא

 בוי םישי םינפ .רתסו « O'b iUשי .איפא רמטו
 .ליעל יפלכ  ^pםימעפלו ,יפאלכ  ^pומכ יפלכ

 י"שר שריפ ךורעבש א'פכ הייחא|* .(יפל
 תבש תומוקמה הלאמ חכומדכ  N'y* r'5pיפלכ

 הזה רכדה הנופ ןכיה דננכ י'שריפ :אייל
 יפלכ :ג'צ ףדל י"שריפ ןייעו 'וכו ןכיה אייל 'וכו

 ןכיה דננכ :אייל  Cא"עס ח"נ מ"בב .הז רבד ךפהנ
 רבדה ןכיה יפלכ :אייל יפלכ  mןכיה אייל

 'ה םיחספב .'וכו  s'ypןכיה יפלכ (' אייל יפלכ
 « ne:אייל יפלכ א'ער ו"ט תובותכב ,הז רבד

 יפלכ .ד"מ 'טוסב .בבופ הזה רבדה אופיא דגנכ
 אל .ה"ע ז"עבו ,ךירבד תכפה אופיא דגנכ :אייל
 אמגודל י"שר איבה ל"נה מ'כבו אייל יפלכ י"שריפ

 אייל ינגכ  Gn mosיחכונה ךרעב א"סב 'יאדכ
 הנוש המ דגנכ :אייל יפלכ : ד"ק ב'בב 'יפ ם"בשרו
 כ"ג היאר איבהו כ"ע הטונ רבדה ןאלו ןאכ וניתנשמב

 םש ב'בל י"כ ה"מגר 'יפבו .,ח"נ 'וכרבמ  ^gאייל יפלכ
 י"שריפ אייל תפסוה ילבו ןכ רמוא התא ימ יפלכ

 דגנכ ןושל יפלכ  jp"יחספבו יפלכ ה"ד .'ג הטוס
  nד'צ תבשבו ךותמ יפלכ י"שריפ ב'ער  3'ybה"ד
 הלעמ יפלכ  — "wb ^pה"נכו « w'5 Wbב'עס

  nbnןופצ יפלכ ו'פס .ב"ב 'תפסות ,ןופצ יפלכ
 םעה יפלכ וינפ :ג'ק תובותכ ,ךל רכומ ינא . .
 םעה יפלכ וינפ ב'עס ה"מ 'דהנס ,לתוכה יפלכ . .

 jn ןיכפוהמ םירבד רמולכ (הרעהב הטמל jy לבא) [הילא יפלכ לי'צ] (אילפלכ) :ל"הזב ייא םשו םיחספל ח'ר ייפמ קתעוה )!
 םינפל ובנז ךלוה ךפוהמהו וירחאל ובגזו םינפל ושאר ךלוה ןיכלהמה ךרדכ ךלהמה לכש שארה ןמ ךופה הילאהש ומכו
 ב"פ יתפסותבו .א"מ ןיבוריעב «po ךולהה רדפל המדמש וניצמו ח"ר ייפ ל"ומה ריעה הפיו יוכו הז םג ךכ וירחא שארה
 םש אתיאד ב'נש קיהעמ חכומ ןכו ביה ייכב gv ( ww אפוג אשיר רתבד אנא יזח :םש ייאד ליירו כייע תינעתד
 מייכב וניתואחסונב אתיא א"סכו יתופסוהב םינפב ןייע יישרב ראובמ א'סכו כ'ע איי ל י פל כ ג" יו : ל"הזב רוציקב
 ותוארב הככ man בתוכ הזיאש ליינו יישר י"כב nb תולמ יתש ייא םיסופדב )^ .אכיה ג"ונבו ,םינשיה ייסופדב ה"כ )5

"anייפב  nesןכו תחא הביתב הלמה הבתכנש  ^wב"בב יר י"כב אילופלכ תחא הביתב  svpי"ב דיבא םהרבא יר ייפבו  
 .הישע :ימ noy ןולרעב יפד םינואגה ישתב הייכו .הינק רצ ב'ב סייר ןייע
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 ןוכנל s^ טרופריא י"כבו ולש די רכה בתכ ךלמה
 סומלקה תאו וידה תאו רלבלה תא איבמ הלה
 ךלמה הל ןתיש היי ד ל כה תא האיבמ איה 'וכו

 .הזב העט יוועלו .ולש די רכיה בתכ

 אוה ס'מ ןירליכ וא עלס ר"שהש שירב ןירליכ *
 Mp ,ב'חב py ןירולב םוקמב

 הנמסנש טוקליה ^« ןיכריליכ ע"ייע ןיקרילב +
 .םש

 תשא דציכ 'פב פופ הָלַּכ ^5 פ'לב) [אָוָחְלַּ
 רב יבד אתלכ ןונכ 6איכ תומגי) ויחא

 םיתב ילעב הכלהב םירוכזה לכ שוריפ (* יאתיצ
 ומכ םהיתבב תוניוצמ תונבה תולכ vm ויה םילודנ
 ש"מב וניבו roms ה"יחא]* .םינבה תולכ
 ורכזוהש תואמגודה ונייה הכלהב םירוכזה לכ
 יבד התלכ . . אפפ בר יבד התלכ :םש תומביב
 אוה אתלכ וניכר ^35 וא התלכו .קסיא רב ירמ
 יפל W mo^ 'עבו snos ודקנל Tun ץובקה
 אתאלב ע"פדשבו יאתיצ רב יבד א תא 55 ר"פד "יג
 רבד יתאלב ו'מ ו'טפ םילכב ט"דסב i'm יפבו
 'תלאב ןואגהו ךורעה םשב אבוה םש ש'רכו יאתוצ
 .יאתיצ רב יבד C אתאלכ ל"צו יתאצוצ רב יבד
 TP ו'טד א"פ האיפ 'וריב רכז ץובק שי רועו

mmג"ער ב"מד נ"פ ז"ע 'וריבו אייִלָּכ ימוק סלקמ  
 ,ז"נ peu a תבש snos :דיחיהו -- היִיִלַּ

pomכ"רד אתקיספ :ג"מק ב"ב .ט"י 'ליעמ ,ג"פ  
 ל"זר ישורד ןייע הָלַּכ ןינעבו -- 'ו לכ ע"ייע ,'ו
 :ט"מ הכוס .ז"'פ :ו'פ םיחספ :ג'נ :'נ תוכרב
 תוכותכ :ד"ל me» :" iu הליגמ .ד"כ תינעת

q^ו'ל הטוס : Unהליאשהבו .א'מפ ר"מש  
 'ינעת רטמלו ,א"ער ט"יק תבש ןייע תבש תתיבשל

 — [ןתח ע"ייע ב"עס ^

 יל ןמ הבקנ ןושל m55& = אָתיִלְכ =) C תּולְב
 זגורו mb 93%, )6(6 bs :ּגלָכ רכז

(Galle, Zornגרת (ד'מ היכ תישארכ) ךיחא תמח ' 

 םירבר) ותמחבו ופאב .ךוחאד C היתילכ ['ב] 'שורי
 ף א ב .[היתילכבו mima 'א י"רת] (ביכ ,שכ
 — :[ולכבו זוגרב :'א י"רת] 035 85 09 ('ה מ ח ב ו

^p sg)י"לב ילוכ  (quenכ"ג וזו הייחא]*  
 ,טינ םילהת) המחב םוגרת ןכו ונאזנול ם"רהמ תעד
 jw ומכ ונינעש המו — וליכב י'כבו ולכב 0^

 — [ּוליִּכ ע"ייע

ewvopos 1 *גמר תּולָכ -  

 וא םירמוש שוריפ םש המושרה י"למ םיריטקליפ
 ל"צש (CU) םיריטקלב ךרעב הגוהש ומכ ל'צ
 ךרעב לבא ש"ע ז'חא 'עב האבה י"למ םיריטקלכ
 כ"רד אתקיספ יג יפכ יתחסנ C'y .ג'ח) ריטקלד
 ר"למ הלמה ןינע זאו 'קליה "גמ mss יתאבהו

mb m םירחובו םיבהוא ינש odileetor, selector 
n» mam 

y A oxetipsc י"למ םיִרַמְקְרַּכ =) םיריטקלַכ 2 * 

Charakter, Kennzeichen, Merk- 

(Galדצ יאתיתש ארוביד ד"כ 55 יתבר 'תקיספב  
 ,ב'ל סירבד) ישת ךדלי רוצ :]אמדעירפ 'צוהב ה"כק

mnלש םיריטקלב רצו בשוי אוהש רייצל , ,  
 וניא (ףאונה) אוהו :םדוק טעמ ךומס םשו .ןוטלש
 בשוי םלוע לש וותסב בשוי אוהש ימש עדוי
 ןכו ומסרפל ליבשב ותומדב ולש םיריטקלב רצו

Dvםיריטקלב רצו םימעפ 'ג דוע  abeר"קיובו  
 'ג wp 'עבו ןיריטקלכ ל"צו ןירוטק לכ רצ ג"כפ
 prep לכ 5/3 סרגו ונדמלימ תואמנוד וניבר איבה
 (DW Y  כ"רד 'תקיספ) רעבאב ש"ר man רבכו
 הלמ איה איהו ןיריטקלכ nns הדוגאב ל"צש מ"ר
 Grp 3m םיריטקלב 'עבו יחכונ 'עב 'מושרה תינוי
 : רתיכנק 'ע ךורעב ל"צש 58 םכחה היגה ןכו
 ןהיתובא לש ןיריתיכנקב ולא תא C רוצו אצ
 לוענ ןג 'פ רישהשב תמאבו ןיריתכלק ל'צש 'וכו
 [םירוטקלכב ל"צו] (םירוטק לכב) ןתוא רוצו sx 'יא
 (* םתובא לש אנקוידו תומדב "יפו םתובא לש
 יל ^p רתיכנק yi איבה ב'נש ק"העב תמאבו
 כ'ע םתמגודו םתרוצ שוריפ ןקויד 'ל ^n החפשמ
 ןמיס השוריפ ל"נה תינוי הלמ יכ רקיע ןורחאהו
 לודגה ךורעבו ,ותלוזו םדא ףוגב קהבומ רכיהו

ya ^5דומלתה ירקיעב 'ילו שוריפ םוש רתיכנק  
 NY Tun עצמאבו רתיקנק an orn^ תוכזל י"כ

 -- [ןהיתובא לש ןירתיקנקב ולא תא רוצו

 הארקנה אימטופוסמב vy סוקילסוכ ,םיקלכ *
Chiliocomumיאדבז תיב 'עב ש"מ ןייע  

 :ח"ס ,ב'ח

 .ש"מו 'ב תיכלכ עיייע ס"מ אריקלב *

 לשמ ולשמ res ק"ב אתפסותב b'b היירלכ *
 השאה תא שדקש ר"ושב ךלמל 1055

 וידה תאו סמלוקה תאו רלבלה תא איכמ אוה
 הל ןתיש היירלכה ns האיבמ איה הלקלק ^«

mos )'ה"כ (* .כ'חמב העמ כמו )* 33( רייפרב ןוכנל  visיבר אתלכ םשו ריפרמ ץוח עיפדבו ר"ל  Yי"כבו  
"umהיירסבו 179 דצ םלשה 'יפחויב היכו יאת'צ בר  mW oאתלכ םש םג ט'ק י"כבו (* .יאתיצ יבל סרג 'צ . 

n3 )*קר היכ (* .היתולכ ג'ונב (* ,תלכ עייפרשב לכא איציניוו 'פדב  v33ריפרבו ד"לו ב"ה . 

381 * 
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 םירחאהו םדוק אוה ושדחבש ושדחל דחאו דחא
 C ם"צש ל'כנחל םישוע ונאש ךרדכ וירחא בוש
 שמשמ ברקע ןושחרמל עיגמשכ בשוח יכה םושמו
 עקוש ונייהו תיעיבש העשל רושו םויה תלחתב
 תולזמ ב"יש ברעמב תוטנל תלחתמ המחשכ םויב
 תחת ויצחו עיקוב ויצח לגלגהו לגלגב ןיעובק
 הששו ןיסוכמ תולזמהמ השש םלועל ךכלו עיקרה
 עקושו חרזמב דחא דצמ הלוע לזמהש ןילוגמ ןהמ
 תלחתב בוקע הלוע םויה ברעמב 17:5 רחא לזמ

ovnהמיכמ םיבכוכ ינש לטונו ודגנכ רוש עקושו  
 הנצה תמחמ םיטעמתמ תונייעמו mavis יתש ונייה

momהנושאר העשש הלוע המיכ לזמש םוי  
 תישארב) ביתכד ונייה הלוע המחהש jor שמשמ

(unםישדחל ןושאר אוהש ןסינל ינש יוהד ינש . 
 והאשעו עקוש היהד :הנישד ונייה ,ירשת ןידל ינש
 ,b^ —  לזמה הניש אל אה :הניש wb .הלוע
 העבש םויה ותוא [רמוא עשוהי 'ר] ל"ז ןואג
 ww לזמש היה [וייאב ל'צ] men םויה) רשע
 העבש sms [רזעילא ל"צ] (רזעלא) 'ר םויב עקוש
 לנלג םויב הלוע המיכ לזמש היה ןושחרמב רשע
 vum (" עיקרה ןמ הלעמל ויצח buy [sm] המח
 ןרודיס והזו וב ןיעובק תולזמ ב"יו עיקרה ןמ הטמל
 ברקע םינזאמ הלותב ms ןטרס םימואת רוש הלט
 (תמש) [ךנמיסו ל"צ] (ןמיסו םיגד ילד ידנ תשק
 הטמל ןיעוקש ןהמ השש דדג קעמ באס [תשמ]
 לגלגתמ לגלגהשכו הלעמל ןיעוקש ןהמ הששו
 םלועל ןכו עקוש רחאה דצבש ןושארהו הז דצמ הז
 ועוקשב ודגנכש ןכו ותילעב לזמ C יוה תועש יתשו

wvתועש ר'כב הלילב ןישמשמ ןלוכ  ev [bw] 
 רקובה רואל תולעל ליחתמ הלט םלועל ןסינבו
 הטמל ב'אס ת"שמ הלילב הלעמל ר"דג ק"עמ
 עוקשל םינזאמו תולעל הלט ליחתה pun רואל
 הלכ םינזאמו הלוע ולכ [nos] תועש יתש ףוסל
 ברקעו תולעל רוש ליחתה תועש יתש ns עקוש
 רוש [si] ןפינ שדוח לכ ןלוכ ןכו עוקשל
 תועש יתשנו רייא ימי לכ םויב שמשל ליחתמ
 תוישילש םימואת תוינש ותיילע רמג תונושארה
 nb תוישימח mus [תויעיבר] (תויבר) ןטרס
 'בב הלוע הלט אצמנ (" םלוכ ןכו םינזאמ תוישש
 ('' עוקש אוה ovn לכו הליל לש תונורחא תועש

 המר (הַמיִּכ =) המפ - הָמְּכ ,אַמְּכ *

 ,wie ומכ מ"לב שוריפ אָמְכַא ס'לב) 55 ,אָמָּב +
 הישפנ אמכ ו'פ ר"ב ,ג"ל ,'ג לאינד (60%10 = =

 ,יה «m אמכיד ןינעבו 'וכו ןיזרא אצצקמ .'וכו
 המ םוגרת O7 GU םגד ע"ייע ims 'ינ יפל 0

mnn)יט"לק  ns q" 

n3 +תעדל הלאשה תלמ מ'למ)  qwרפסמה  
 !vie viel! wie viel Mal המ רבד ךרואו

 :ג"ל 3^ תבש .א"ל .'ז תוכרב ןייע ם"שב הברה
 : א'צ ןילוח :ב"כ תוכמ :ה'צ ןירדהנס :ב'כ אמוי
 םגו ,ותלוז mim Up תומבי aü5 :'ט ןישודיק
 רסח םימעפל (א'מר ביפ vy יורי ;sss תפסוהב
 rv' 5/7 המכ תלמ רחא ךרואהו רפסמה תדמ םש
 'ורי ,םינש המכ ל"ר המכ es" .ל"ד ה"פ תובותכ
 המכ ל"ר המכ ןיהובג 'יפא ד"ער א'נד א'פר הכוס
 ל"צ ילוא) המכמ הובג אוהש תיב םש ןכו תומא
 : המכ תחא לע ow» הדעה ןברק ןייעו mes 'כמ
 ןישודיק .'ה 'וכרב m 80 mehr) ן"כעא —( המכו

 י"רתב ןכו ,ד"כ תוכמ vw. :'צ .'ט ןירדהנס א"ל
 המכ תחא לע :יכ qs 'גרת ז"כ א"ל םירבדל 'ב
 רבדמבל ;ח"י ,ד"מ תישארבל 'ב י"רתבו ,המכו
 רבע ןושלבו — .המכו המכ רח לע 'יא 'ל ,ביכ
 Quantitüt (אָתּויִמְּכ ס"לב) me» cwn השדחה

 Qualitüt» תּוכיִא :וכפה

 nns הרוצ sw» o3 ןכו מ'למ ms — המכ
 -Plejaden, Gluck רוש לזמב 25515 העבשמ

Gene, Vielgestirnמגב האורה 'פב )5? ע"לבו ' 
 לאומש רמא המיכ יאמ (נ'עס n תוכרב) םיקיזה לע
 הל ירמאו ןפנכימד הל ירמא םיבכוכ (' האמכ
 vp םיכ 33m הלכאו 'מגב לבקמה קרפב .ןרדבמד

oותאד דע  Copsוה ל אמייקו ארבדמ  C 
 תיעישת העשב 'יפ .והיישירא אמיכ
 6 המיכ אמייקו 832375 יסיואותאד
 אוהה דעד ןסינב ונייהד עיקרה עצמאב אשיר ידהל

m soniהעיבר ןמז  .Cק"פבו  mmא רמ גב  
 ,עקוש המיכ לזמש םוי cu^ n7 ה עי טנלו
 הלט תולזמד ןרודיס ונייהו רוש ונייה המיכ שוריפ
 ןישמשמ תולזמ 3 לכו i15 ןכו רייאב רושו ןסינב
 רשע םינש הלילו הליל לכו םויו םוי לכב םלוכ
 לכ בשוח יכה םושמ אלא תועש רשע םיתשל

(fהאמכ האמכ ריפדב . ?) המיכ דע אמיכ ןמ טמשנ עייפדשב לבא ו''ופדבו י"כב ה"כ )4 .ונינפל ייל (5 ,ישירא דילו ויו י"כב. 
 ערוזהו היד e יוחנמ יופסות 273 «jy טבש תלחתב איהש ולעהו וילע וגישה יופסותהו רדא ימי ןה ןה ייפ יישרו )5
 ,בכוכ ,הגונ nmn :תובית jp "xp אוהו )* .ב"ה vis3 ה"כ (5 ,יישר לע ןיגמש noy בט nor mn ייגוסב מייבב מ"טשו
 יתשב w^ י"שרופב )5 .יוכו המח םידאמ קרצ יאתבש רדסה םשו דייר D^ גיח ץ"בשת ןייעו .םידאמ ,קדצ ,יאתבש ,הנבל
 תולזמ השש םלועלו ל'זו nw םשו ל"נה ץ"בשתמ חכומ ןכו היר יכסמ moa ספדנ י"שריפב ה'כו ןוקרקה ןמ םימעפה

  onהלעמל  byהששו ץ ר א ה  mónתישילש אתיא ייישריפב )10 ,ההוש יישר שריפב ( .ץראהמ הטמל םה ידגנכש . .
 .עקוש יישריפב )1 .תיששו . . תישימח . . תיעיבר
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 ןכו n תוא א"י דצ ^m ס'ד ןייע 'ופסותב ה'כו | בכוכ qm םויב דרי לובמהו הלט בנז [אוה] המיכו

 ספדנה י"שריפב ההגהב י"ר ירבדל א'ר ירבד םידקמ | שיש לזמ אוהש המיכמ ןלטנש (' םיבכוכ ינש

 המ לבא םש 'יאד םיימור ירפסבו ה'ר תכסמ ףוסב | דריל .ליחתה לובמהש  ןיינמ[ו] הברה םיבכוכ וב
 םלוע רדסב אתיירבה ןכו ל'זו ההגהב םש בתכש | ovn םצעב «O^ 2 mex [יאנש ל'צ] (ow) םויב

 םלוע רדסב ונינפל יכ ריעהל שי  כ'ע spy ןכו | היה הנמאה ינטקמ חנו ]^2[ ('וכו) חנ אב הזה

 nonni "S ונייהו ה'ר ס"ש סופדבכ אתיא ר'פר | םנכיל והוקחדו םימה ודריש דע nnb םנכנ אלו
 יכה ^n :א"י ה"רב י"שריפכו s) ירבד כ'חאו | לובמה ob ינפמ 1 prb פש [יאנש ל"צ] (םש)

 םשב ."פה םדוק ךורעה 'יפמ mm ש"ע 'ניסרג | לזמ הלעהו תישארב C ירדס תונשל ךרצוהו

(wsלטנו םויב  u$sרדסה כ"ג היה וניבר תסריגל יכ חכומ ל"ז ןואנ | תונייעמו ונממ םיבכוכ  

 ררבוה רדסה הזו "^ ירבד כ'חאו א'ר ירבד םדוק | םימשגה וקספו (* הנשה «mu םוחכ םיטעמתמ
 ש'ע ןושחרמ ןינעב הלחתב וניבר ראיבש «p | .םופטשו תונייעמה ורבגתנו תישארב ירדס הנישו

n»לבא בטיה תליחתב ברקע הלוע ןושחרמבש המיכ לזמש  abיפ ' psaךפיהב רדסה אבוהש ל"ז  

 יתרגסש ומכ ל"צו הלחתב תובית הזיא וטמשנ קר | [הלט] אצמנ תשק וירחאו ovn] ל'צו] C (םיה)
 כ'חא ריכזהש הממ חכומ םגו ןיעבורמ יאצח ינשב | Tub ןמקל 'וכו םהילע הניש vn ףוסב הלוע
 Ss ירבדב pov הלחתב ^5 עמשמ א'ו יובד | ינש רייא יוהש ינש mvnaÓ ונייה nw יאמ

 בתכש 'ב י'כ ןוילגה לעב ירבד ןיבהל וניכז התעמו | ירשתב ןהילע mu הרזננש ןידל ינש Q6 שדוחל

 רייאב ז"י םויה ותוא א'יר ךורעה תסריג, :ל'הזב | ונייה עשוהי 'רל אמלשב ןניסרג יכה .וינפלש
 תובותכ ולא תואסרינ ינשו ח"רדכ הניש יאמ 'וכ | ('ריבגהל הניש דועו םויב המיכ לזמ הלעהש הנישר
 ל'כע "תוחא הטיש לטנ wm לודגה ךורעב | םתפו (' ,ז רתפ הככש ךלמה תמחו .תונייעמה
 יכ דע ןוילגה לעב 'יפב םש דואמ qui ס"ד לעבו | הרעב ותמחו G^ ow פש) ביתכד איה nmm המח

^sחמצ 'ר לש ךורע אוה לודגה ךורע יכ רמוא רמג | :תונמוסמה תוכנית ןמ יכ עדו ה"יחא]*  

 הועהב 37 דצ תוכובל ס"דב ותעד ןכו e psa) | ןמזו ב'ה "53 קר s^ ךרעה ףוס דע 5^ ןואג 'יפ

 הטיש לטנ wm" ןוילגה לעב ש'מ יכ הדומ pen | ןחפסל ןתוא קיתעא םא קפוסמ יתייה ריבכ
 ^35 אוה י"שר i^ ירהש ושרפל עדוי יניא תרחא | טעמ יונשב קר ןינעה לכ יכ יתוארב אל וא ךורעב
 תסריג הארו אב לבא כ'ע ןוילגב איבהש ךורעה | ןניסרנ יכה ה"ד :א"י ה'רב י"שריפב כ'ג אצמנ תצק
 יכ בשוימ לכה זאו י"כ לש הפסוהה יפל ךורעה | הנושאר הפקשהב ,וב הרעב ותמח ד'סב .ב"י ףד דע
 םולשתב ךורעה הז לע ןוילג לעב תנוכ ד"עפל | ול הינה ךורע ss לש בתוכ new יכ הטונ יתעד
 תואסריג ןנשייכ לודגה ךורע והארק ןכל הפסוהה | בוש לבא ןואג םשב י"שרל הנכמ mm הככ ומצעל
 ןואג "יפ םהב רדענ רשא ךורע יסופדו י"כ ראשב | לעב ינפל pi תחנומ התיה הפסוהה וז יכ יתיאר
 ןואנ ייפ : ד ע ספדנש המ קר 'יאו ארימג דע b | כ"חמב ם"ד לעבו ה"רל ס"ש י"כב 'ב 5 לש ןוילג

 'וכו ולא תואפרינ י נ שו ןוילג לעב ש"מ הזו ל'ז | רשא םעטמ ןוילנה לעב לש ותעד ףוסל דרי אל
 אסרינ דועו י"ר ירברל א"ר ירבד תמרקהב ^3 ל"ר | האצמנ הפסוהה וז יכ ויניעמ םלענו ודמע סומכ

 ךורעב mans עשוהי 'ר ירבד תמדקהב תינש | ' ס'ש י"כב 55 ריעא לכ ub .ל"נה י'כ ךורעב
 חנומ mme י"כב םלש רתויה ךורעב רמולכ לודנה | 'ר ירבדל רזעילא 'ר ירבד םידקמ vs oes ינו

 ירבד תמדקהב הנושאר «io^ ןוילנה לעב ינפל | מ'כב אוהש ומכו ו"נ זמר (m 'קליב «nu עשוהי

 'מחב יישר שוריפב (* .המיכ בנז 'ישריפב ) .רדס ךומסבו ןאכ י'שריפב (? )023315 יתש בקנ ךרדו :י"שר שוריפב ('

nw»5 .המחה ( זמר חנ טוקליב תחא םעפב אוה ןכו vaסייט אוהו . ") ירובגתל י'שריפב (* .םישדחל יישר שוריפב, 

 וזו — רוציקה תילכתב qn ןואג חמצ 'רד ךורעה ייפ 'כ םידע האמכ ןיחיכומ א"חל אובמב יתאבהש תואמגוד לבא )5
 ''תו ררסל 'א םוימ יל בתכש המ 5y wi םאטשרעבלאה ח''זשרהמ םסרופמה םכחה ברה ידידי תעד דגנ ןעוט ינא הנעטה
 י"כה לכבו םיסופדה לכב אוהו ךורעב הלחתמ אצמנש המ יכ דיעפלנו . . . 5m .עגרה הזב ידיל העיגה ותרקיו הכרב

«mיישר דימלת תודע יפכו ומצעב ךורעהמ  qoaאוהו םיימור ירפסב ןכו היגהש םדוק יישר ינפל 'יגה ןכ היה ה"ר  
 הפסוהה םנמא ייכה לכבו םיסופדה לכב ךורעב אצמנה כ''ג אוה םש י"שר דומלתל אצמנה 'יפהו ךורעה ינפל םג היה רשא
 ונממ חקלו now בר לש ךורעה יישר דיל כיחא אב יכ ןכתי .חמ y בר ךורעמ ילוא איתו ךורעב כיחא הפסותנ רשא
 אל ('א : אבוט יל nep ר"עפל לבא .ל'כע ונינפלש ארמגה םג היגה היפ לעו ב"יו א" ףד יישריפב ונינפל ספדנה 'יפה
 (qw רתויב אוה ךורא ןואג םשב ךורעה שוריפ ןושל (יב .ג"צר לש ךורעמ המואמ עדוי היה יישוש םוקמ םושב ונוצמ
 םשב וא לגמ 'עמ הכומדכ םצעה ומשב DW יכ גיצר ואיבה אל ןתנ וניבר םג (יגו .גיצר לש םירצקה םישוריפ ןונגיסמ
 .(רהא תורקל שי םגו) דחא ךורעב יתאצמ הז ריפד ייפל 'ג ןטק יעמ םויסה XXI wn אובמב שיימ jy םתס ךורע



mAsog ראותהמ םיבכוכ העבש לש לזמ gestirn 
 סודותו סוכמוס םליקע וקיתעה ןכו ,יולמו יובר ןינע

'y לבא א"ל mb sve bon pp לש המיכ 
 וקיתעה םינקז  wy n25,יט בי  (eילב .אוהו

 רענסיילש ןייע ןוכנ  IL 851שוריפ ןייע דועו
 בויאל סנעטלוש  p'r ow[םיכ שוש —

 -Trüf תוירטפ ; Erdschwümme 5 ע'לב) 133
(felnןיאש רבד לע 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב  

 לעו ןיהמכה לע G'yb ימ «mas ץראה ןמ .ולודיג
 'פד "ריב .ורבדב mm לכהש 'מוא תוירטפה

n3) (15343 555ח'פ ) ןיברעמ 553 'פד ג'רבו 
 (DT האיפב בייח 'מגב ןמיס אב 'פבו 072 ןיבוריע
 תוירטפו ('ןיהמכ יטועמל ץראה ןמ ולודיגו 62
 ה"אמכ :ןיהמכל pop ךכש לאעמשי 'של אוה
 םילדג ןיהמכו 'יפ הפי ב'א) — .ע"אקפ תוירטפלו
 תוירטפה לבא ןיארנ התריפח רחאו ץראה ךות
 רוע דחי ורכזוהו mns qan לע םילדג
 םשו) :ה"נ םירדנ ב"עס 'ל תבשב תוירטפו ןיהימכ
 רטפ 'עבו ח"מד א'פר תוירשעמ יוריב ה"כו ןיהמכ
 ןיהמכ ושריפו ל"נה םירדנמ ןויצ וניבר איבה 'ג
 ט"יאל אוהו כ'ע cine תוירטפ י"לפוטאריט

Sehwümme, Trüffeln, fungi, tartüfoloד"עפלו  
 הזו ילפוטאריט תוירטפ יגנופ ןיהמכ ךפיהב ל'צ
 ע'אקפ !wm gus = 5 ע'לב ארקנ ןורחאה
 ןיהמכ b^ ןיהמכ 'עב ב"נש ק"העבו ךורעב ל"נה
 תולמל ןויכו א'לב אננילרספיו ןמעווש תוירטפו
 אוה ןכו Sehwámme und Pfifferlinge תויזנכשא

 ג"סד n'eb הציב 'וריב ה'נכו — ל"ירהמ יטוקילב
 םיהמכ .א"ער ז'סד :ג'פ תינעת 'וריו ןיהמכ ב"עס
 המכ שרד םשו ט"ס פ"ר ר"בב napi ןושלב דועו
 םימל pev ןהש וללה  תוהמככ ('ב ,ג"ס  םילהה)

posiםילהת 'קליבו תויהמככ ט"יק זמר ףוס אציו  
 — [אוה ס"טו תואטבמאכ ו'פשת זמר

 Y תפסוהב ומכ מ"ל py אוה mo תומָּכ *
 תמאכ ס"לבו םתלוז םגו sun ייוניכ םע

Cie, gleichwieב"ער ט"נ מ"ב יתומכ םייונכב  

 תינעת ותומכ א'עס ו"לד ה'פ- םירדנ 'ורי ךתומכ
 ט"ד 'ש by רושקב קר רדרפנבו p תובותכ :'כ
 אוהש תומכ ,ט'נ rU ,אוהש תומכ .ז"נ תוכרב
 ינחלושהש «mes ר"ע 9507 Ye ש"מ v ,יח

 .רכומ אוהש «ne חקול

 'פב (םינפב jy םישנ טישכת מ"למ זַמּוּכ — זמב

 תבש) הרוהטמ תיריב הכלה ףוסב השא המב

(xs — זמכ — my» =( ni» ומר 

 דע םיסופדה לש ךורעמ 'חכומ י'ר ירבדל א'ד
 שוריפמ 'חכומ הינש 'יגו ,ל'ז nsi שוריפ :ירבד
 לטנ י"שרו ש"מב ותנוכו .י"כב קר 'יאש ל'ז ןואג
 הספדנש י"שר new לע ד"עפל איה nns הטיש
 הכלה ןניסרנ יכה :איה התלחתהו ה"ר תכסמ ףוסב
 אלש דע הנוש ארב 6א") ןושאר קרפב וז
 אתיירבה ןכו םיימור ירפסב ןכו וניבר ההיגה
 'מוא רזעילא 'ר יוכו תנשב רקיע ןכו םלוע רדסב
 י"שר ידימלתש ירה .'וכו רמוא עשוהי 'ר ,'וכו
 היה ל"ז .י"שר היגחש םדוק הנושארב יכ ודיעה
 חנומ הככ קפס ילבו י"רל א"ר תמדקהב i^ בתוב
 ("^o דואמ ןשי אוה רשא ןוילגה לעב ינפל םג
 י'שר ^3 וינפל תחנומ nmn אל yi (37 תוכרבל
 י"שר יכ התעמ רומא ^N: ףדב ושוריפב ספדנש

munכ"חא  cesיפל ךורעה רפסב וא הארש המ  
psa "bהאר וא ה למ ב ה למ םשמ וקיתעהו ל'ז  

 לבא ,ומצעב ןואגה 'יפב ונייה ןושארה רוקמב הככ
 שוריפה הז ךייש המה ץראב רשא םישדקמ ימל

psgושוריפב 'יל יכ ךייש א ל ח'רל עירכהל ידיב  
"iהמורב אקילייגנא 3 ץובקב  peneתעכ  

 הז nm "פש ג'עא אנליווב ורדהב לילכ ם"שב
 ה"ר pipi ושוריפ יכ ןתנ וניבר ue חנומ היה
 קתענ (קסע 'ע וחא) רשע 'עב אבוהש ומכ :ב"י
 — pU ךאואש ומכ ח"ו "יפמ תואב ms טעמכ
 ייפ ןינעבו םש ץ"בשת 'שת ןייע י"שריפ ןינעבו
 :ו"ר ףד טייר D" ריאי mn 'שתב האר 'ופסות
 pv ףשנב בכוכה תאיב אוה םויב עקוש שוריפו
 ש"אלבו mane occidit ר"לבו 3066 50 י"לב ארקנו

Frühuntergang500 י"לב םויב הלוע וכפהו  
mane exoritur 1/53 £oש"אלבו  Frühaufgang 

 האבוה םשו 273 ג'ח ג"אר ע"מב ןרעטש 'ה ש"מ ןייע
 pino םיימור םירפופ ראשו 02 0. סואינילפ תעד
 לכה א"עפ ר"סד א"פ 'ינעת יוריב ה"נכו -- ל'זר תעד
 המיכ ןמז אוהש (ןושחרמב ל"ר) רשע העבשב םידומ
 ה"רב ר"ת תעדכ הזו םלועל לובמ דרי ובש עקשל
 ,רזעלא 'רכ לובמל ןינומ לארשי ימכח ̂ ילבב
 תרעה ןייע) ^s תישארבב בוט חקלה ל"ס ןכו
 תוכרב .(רעבאב תאצוהב א"כ x" םש ל"ומה ברה

mx imלש  ssiע"ייעו  Dcoא סקע ,'א '. 
 n,n; סומעל 'גרתב אָתְמיִּכ כ"ג אצמנ 'גרת 'לבו
 הנוי 'ר .א"ל mb םשו )072 'יג יפכ 'ם ,'ט בויאל
 יעה תלחתב המושרה ע"ל y" המיכ ייפ חאננ ץ

imתרוצב לזמ ןכ ארקנו רפסמה יוברל ללוכ םש  
 y'53 " ןכו דחי ורבחתנ םיבכוכ הברה יכ רוש
 -Sieben 119 י"לב םג גשומה הזמו דחי רשקתנ

 ,םיהימכ 3033 (? 32533 קו היכ )!
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 תואופרב ,'וכו אנניח בר ?n אכמכד אדכל לפנד
 urb" .אבילד אחריפל 6טיס pen וזחאש ימ 'פד
 .אכמכב )^ והנירתשינו ירעשד C אתישורק תלת
 יא 6היל vy םירבד ולאו 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב
 יאמב אכה ימנ יכההניבגל ("הי ל ("יעבקד
 י"כבו ה"יחא]* =. ,אכמכל היל יעב אקר ןניקסע
 (.היכש qr אקילייגנא «s ץבוקב) ןילוחל ה"מגר

"bי"שר שריפ ןכו כ'ע בלחמ אוה יושע אכמכ  
 אבלחד יבויסנ היב תיאו חתוכ אכמכ .ו"ע םיחספב
 הלמ תארוה ןכו 4 הרעהב אבוה m ייג כ'ג ןייעו
 שיש הדועס חונקל לישבת ןימ C המושרה 'יסרפ
 ל"נה תומוקמ ראשבו .האמחו אבלח יבויסנ וב
 ןייע דועו ךורעה שוריפכ חתוכ י"ע אכמכ י"שריפ
 D' תובותכבו 82027 אדכ :א"יק םיחספל י"שריפ
 ח"מ D &'n^ ץ"בשתה ל'זו .אנסרהו אכמכ ב"עס
 דומלת 'לב ארקנ ה"כו חתוכ אוהש הארנ (ךמכ)
 אדכל לפנד הנוי רב אוהה רשבה לכ 'פב אתיאדכ
 אכמכל היל יעבד יא ןידימעמ ןיא 'פבו אכמכד

 — [ש"ע ^« חלמו בלח תפמ השענ אוהו

 OS  ע'לב ןכו חצק po מ'למ ןמַּב — ןּמּכ
 אטשואסי י"לב ןמּפ איקינעפ 'לב אָנּומַּב ס"לב

 ירגנוה ןושלב Kmin ינענכ ילב cuminum ר"לב
koményש"אלב  Kümmelנ'עצנאלפפ ףעל ןייע  

 י"פבו .ןומכהו זרואה (א'מ) יאמדב 53'3 6
 . .המורת לש ןומכב וקיסהש רונת OUS תומורתב

psvםעט  ("noקרפבו .ןומכ חיר אלא  ps 
 איווכ יתינ ייבא רמא 6'עו שי ז'ע ןידימעמ
 ה"כ היעשי) «sb ןומכ לע הלנע ןפואו .(" אנומכ
 pops sb .אוה יכ ותנוכ הייחא|* ,(זיכ

wmילב  v"תבשב ה'נכו --  m^bב"מ  qo 
ovםש .ןומכ הל םיקחוש א'ער ד'לק  "pב"ער  

 לילבש 'עו 'ג ןכ ןייע וניבר m^ .אנומכד אנוב
 'עב ה"כו ינוב בוט רתויה קפס ילב לבא ,ר'פדב
 יניב בש א'ער ז"ס תבשמ ןויצב (ה'ג (oUm 'א ןיב
 ש"ע פ"לב mr .ןומכ םירגרנ 'ז שוריפו אנומכ

 זמר (ומַּכ =) pe» - as — זמכ

 הז (1 זמוכ (ויפשת 'ר men יקליב אבוהו איעס דיס

 םוקמ ןאכ זמוכ רע ^« םחרה ma לש סופד
 תובית ישאר לש שורד הז ה"יחא|* .המיז

 םישורד םא יכ ב"עס m3 ו"פ תבש ימלשוריב 'יל

 ל"נה םישורד ייל ךפיהבו ,'א ספט ע"ייע םינושאר

 1505 תומשל בוט חקלב ןורחאה הז םא יכ
"eyינוי 'גות קיתעה הדנאה וז  Venetהזכ : 

 — 11, 699 סוריוזית סואיניזיכ ןייע .יינס605000ש

viisאתקיספב (שורדה תודוא אבוהו ,מיל)  
 ביתכ C בייק רצ כ"רד 'קיספ) והימרי ירבדד

(0n in^ ens»ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ  

 דוע איבנ Dp אלו 6 c5 05 ביתכו

 6 ךומכ תומא התאו השמכ לאושיב

 אצומ התא תוחכותב ךומכ ךומכ יאמ אלא
 ."וכו הימריב בותכ השמב בותבש לכ

N2b») q23פילמ  USחוניקב לכאנה רבד 935  
 ע"לב ןכו הליכאה תואת ררועל הדועסה

pikante, appetitanregende Zukostלצאו  

 ימגב ןמיס אב 'פב Tunke) חתוכל לאשוה ל"זר
 היושעה תבשב אמית אל (ג'ער א"נ 072 האיפב בייח
 ךמכל תבש nnb אלא ארידקל אמתס אה ךמכל
 אמעטל ואל םתהד ח תו כ ל e,» pns^ היושע
 )* הנתשנשמו דיבע הליכאל 'יפא אלא דיבע אדירג
 הב ps םיעטהל 'רידקב הונתנש הרידקב םעט
 האמטמ הניאו המורת םושמ אפוג תבשב בוש
 םעט הנתנש םדוק אה אמלעב yy איוה ות אהד
 יאק הרידקל אמתסד ןויכ יאמא הב שי הרידקב
 המוות םושמ וב שי אנימא לכאמל אלו םעטל
 sow דע המוות םושמ הב שי יכהל מ'ש אלא

mmהושע ךמכל תבש םתסד הרידקב םעט  
 לש yon 'מגב העש לכ קופב C. מ"ש הליכאל
 יבוחטד ארונת אוהה (א'עס 'ל םיחספ) ירכנ
 .(' אכמכב הילכימל יתא אמלד Cy וכו איחיט
 לכ קרפבו (א'עס (vy n ןילוצ דציכ 'פד ג'רבו
 הנוי רב אוהה (ב'יק (jor לחכה 'מגב רשבה

 הימרי טוקליו ,טייקתת זמר םיטפוש טוקליב אבוהו (? ,הז ומכ םשו יפו ימא יפדמ ץוח עיפדו ייכ לכב ןוכנל אוה ןכ (1

 ןייע דועו ויל תוא כ"ורפב רעבאב שייר תרעה ןייע יתקיספ ל"צ שרדמ םשב טיצקתת זמר הכיא טוקליו vos זמר

 .ליגה טוקליב ןוכנל אתיא לבא ןורחאה ךומכ דע ןושארה ךומכ ןמ טמשנ 'קיספב )* .היי ^n םירבדל םירוטה לעב

m3 )+ו"ו ייכב  pmידבו  mb37 דייל ייכבו יוו ידבו ,ימא ידב הייכו הנתשמו mהדנב אירטו אלקש ןייעו (* .הנתנשמו  

 .נ"בב ה"כו אריבע אמעטל ייגה םש י'שרבו ,מיש הל ip" אמעט יקותמל מ"ש םויסה םשו איעפ ט"ל  יוכרבבו םש

ma (^רילו ו"ו '"כב . *) אחתוכב ניונב ^b»חי"ר  ^wךועה פוס ןייע ץ"בשתבו םיחספב סייש י"כב היכו (* .בלחב  

agi3 אישורב עייייע חיייבב ג'ונבו אתיישורכ עיייעו (* .אלזוג רב ןילוחבו םש /m)י"כבו הלמה תרזגב שיימו (:בייר  

 הייכו ('* .אל יא עיפרשבו אליא ר'יפדבו יעב אקר יא גייונבו ו"ו יייכב ןוכגל הייכ ('% .והנירטשנו 2033 )! .אתיישק סייטב "ו

 ןאמכ ריפרבו ןמכ ויו י"כבו ,ימאו ו"ופדב ה"כ ('* .שיימו 3755 wem עייייע ןמוקפא 273 ונממו ('* ,ץ"בשתבו סיש י"כב

 ילב pe יב ויו "33 הייכו ,ןוכנ הזו איורכ תחא רייוויב איבה איורכ jy ע"ומבו אייורכ אנומכ יתיימ ג"ונב )! ,פ"דב ה'כו

"ann Y"יפדבו אנומכ איירב ר''פדב ,אנומכ איברכ 'א 17( ייכבו ונררגנ וירחאו אנומכ איורכ  ^Dאנומכו איורב ליסאבו  

 .(רובחה ו"יוב) אנומכו איורכ ימאו ו"ופדבו ריב י'כב
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 [אדטס ל"צ] (ארטס) ןבל wy ןכו ,'וכו ויבג לע רנ
 והואיבהו םימכח ידימלת ינש ול ונימכהש דולב
 ל"צ וילע ונמי נ י"פס 'הנס 'פסותבו והולקסו ד"יבב
 'הנס nye»n טשפומה pen .וילע (?ונמכ וא) ונימכה
 רימכמה ל"צ ןמכמה א"מ ד"פ תורשעמ -- .םש

 — ['א רמכ ע"ייע
 Xay.euviau, "y 0.90 י"למ ילוא ינמוכ =) ןמכ

 לע הביכש chameuniae 'צמא ד"לב ונממו
 היטנהו הביכשל buy לאשוהו ץראב הנעשמ
 וא das Angelehnisein im Sattel רומחה ףכוא לע
 תא רכומה"'פב (םינפב ןייע menn ןסרו anb ןינע
 Gy 2/5. (* [רומהה ל"צ] (רמצה) תא רכמ הניפסה
 אפפ בר רמא ינמוכ יאמ ('ינמוכו איקסיד אל לבא
 'יפו ה"חא]* | .ישנד אתבכרמ לאומש (' ר"ב

memםישנד אתבכרמ ב"בל י"כב  nwםישנ לש  
 רכמ אל ה"שמד רבס ק"תד והנינ יושמ ינה לכד
 ,'וכו 'וכו יושמל אלו דמוע הביכרל רומח םתסד ינה
 ירבד דמוע הביכרלד דבל ונייה תעדרמו ףכוא לבא
 ישנר אתבכרמ ,'וכו ןירוכמד ידומ ןנבר 'יפא לכה
 דצמ היקוש יתשש nos תביכרר .. א"גובנש זעלב
 ילואו כ'ע 'וכו יושמ אלא הביכר בישח אל דחא
 ohne Krümmung,sans bouge צ"ל אוה א"גובנש

^bםוקיע ילב  nee»השאה רשא תעדרמ יכ  
 ןכלו yrs המוקע אלו הטושפ איה הילע תבשוי
 םא יכ הביכו תבשחנ הניא השא תביכר רשאב
 הטמה לע תבשל הלגרוהש ומכ החנה וא הביכש
 ל"נה י"למ ינמוכ שרפל לכונ בטיה ץראה לע וא
 ,ישנד אתבכרמ ןוכנ לע הלמה וז ריבסה אפפ ברו
 "qn ןכתת ?C233 pov ע"ייע) ינומכ ^3 הז יפלו
 'עמ ואיצמה יוועלו -- ל"נה 3v הלמל תמאתמו
 י"כ) אתפסותב יכ עדו -- רחש ול ןיאו םדוקה
 ש"ע איבמורפ םע ינמוכ דחי mon )03 ,'פריא
 ןסר b (u$) A50. po" ינמוכ הז יפל ילוא ןכלו
 xnyós י"למ pia by ףדרנ ינמוכ זאו אוה סוס לש

 — יב סמכ ע"ייע דועו :י"ש ,ב"חב ש"מ ןייע

 פלקו נעל << פילמ דיעפלו) ןאָמַּב 423 *
(Bchande, Spottהשיחלה לכ יתשריפ רבכ  

 ,('גיל ,ביח) 'ב ךזב 'עב
wie vie) $23 *ןייע  n$2 TWהמכ ומכ אוהו  

 pn תחת jm jen לקשמב ן"ונ תפסוהב
mn nenלטק ןמכ .א"מר ב"פ ז"ע 'ורי  ^pהמב  

 א'לב p" תבשב י"שרו ̂ ןינעב 'א הרעהבו
 ןינעה יפכ קר הזו ףורגא אלמ ינוב 'יפ :י"ק ףדבו
 : יייורכ bum ז"עב י"שריפ בשחש ןינע יפל ןכו
 םשו -- ש"מו איורכ ךרע ןייע םעטהו ףורגא ףכ
 יאמדמ Dip ךרעב וניבר איבהש המ כ'ג שרפא

 — me] ב'פ

im Ver- ברא ^£ i22 ס"לב ןכו ₪5 yn ;23 
  ;steck halten, nachstellen, auflauernםשה

Ver- הבורא ^B אָנאָמְכ ס'לב M ע"לב ges 
  (steck, Hinterhaltןירדהנפ) תותימ 'ד 'פב  rDאיער

 רדגה ירוחאל ןינימכמ | (' אלא (הנשמב  QCבראו
 םירבד) ןל ^ Ge oןומכיו םוגרת  Cר"בב .היל

 תשרפ  v5:הביתה חנתו +ג'ל)  nםידוצמ הילע
 תלהק) םילודג  Oremאוהו ה"יחא]*  .ןנמכו ןמקע

 בראמ מ"ד םוגותב אתיאש אנמכ דיחיהמ ץובק
 .בויא) ברא םוגרת ןכו אנמכ an Gv ,יט םיטפוש)
 ,וינ םילהת) וניפצי 'גרת ,('ז יט (moy 1338 (יח 5

 'ב י"רת ^O ,איכ תומש) המרעב ,אנמכ ןושטוו +"
 pon ןכו ,(ה יב אימ) תנמכ תוכימסבו אנומכב
 ,א'כ תומש) הדצ 'גרתכו דוצ jb םידוצמ שרדמה
 'פ ר"להקבו ןָנַמכו :דקנל qo כ'או היל ןמכ 0^
 טוקליבו ןומקעו ןונמכ אתיא אצמו 'פו הנטק ריע
 ^35 מ"בב ל"צו ןמכו ןמקע ט'עקתת זמר תלהק
 םימעפ המכ w^ ל ק ב לעפהו qo ןמְקע וניבר
 ןמכ 'ע יוועלל ר"תמעבו ןמגרותמב ןייע םוגרתב
 ר"להקב קר יתאצמו Coon לגרומ וניא ל"זרדב לבא

bליעפהב "יא בורלו ,אתאירפ יניב ןמכ : דלי בוט  
 םידע היל ןימכאד אוהה ב"ער ט"כ ןירדהנס : לעפאו
 'דהנס Y" ,'וכו ארביקב םידע ןימכאד אוהה ,'וכו
 םשו ,'וכו רדגה ירוחא וידע ןימכמה ג'ער א"בד ג'פ
 הרותבש תותימ יבייח לכ הנשמב ילבב ןירדהנסב
 PR 'מגב Den .'וכו וזמ ץוח ןהילע ןינימכמ ןיא
 ןיקילדמ ול ןישוע דציכ וזמ pu םהילע ןינימכמ
 ושע ןכו ותוא ןילקוסו דע ש"ע 'וכו רנה תא ול
 ארטס ןב ,חספה ברעב הואלתו דולב ארטס ןבל
 אדטס ןב 'עב רמאמה הז ןייע 'וכו אוה ארידנפ ןב

ovnיתחסנש המ יפל ה'כו תבשב 'מ י"כמ ויתאבה  
 (ומוקמב D ןייע) םש 'רהנסב ס"ש י"כב םג ןאכ
 ןישוע דציכ ד"עס ו"טד ז"ט פ"ס «mb 'וריב ה"כו

 םדא ינב םידע 'ב וילע םינימכמ ילע םירעהל ול
 ןיקילרמו ןוציחה תיבב ותוא ןיבישומו 'ימינפה תיבב

(iייל יופדבו מי ש י " כ ב הייכו . ?) דצ סיידר לצא 'פאנ תוינשמבו ימלשוריב הייכו ywירוחא םידע ול םינימכמ ג"ונבו  

 m5 )5  .שימו (גיל ann) qm עייייע וניבר ייג יפל (Qro nae) ןימכ ןמכ ימגוד ןינעבו (+ .ןמכיו גיונב (5 .רדגה

 איקסידה תאו קשה תא רכמ אל לבא יר ייכבו יה י"כב םיש די בתכב היכו (5 .יקלק יעבו (:ג"מ ג"ח) קסויד ךרעב

aiיא ו"ו י"כבו (.ג"כק רצ ב"ב ס"ר) איקסידו קש  xm)י"כבו איקיסדו קש יב ו"ו י"כבו איקיד ל"צ איקסיד קש  

vaרב גייונב )7 .איקסיד קש . 

Pיי  
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 'וכו רצואל התוא posso אלא רידת הב ןירכתשמ
 םותח ידמע סומכ ומכ סמכ ריתע ימנ ונייהו
 ,כ'ע ,רצואל ןיסינכמש רבד 0/5 םירגד) יתורצואב
 אוהש חשמ ריתע ל"זו ב'בל י"כ ה"מגר 'יפב ה"כו
 וניאו men לש mew ןוגכ דודמה רבדב רישע
 והז סמכ ריתע ,ןירוצא ותיבב אלא ןהב חיורמ
 םהב חיורמ וניאו בהזו ףסכ לש תונודקפ ול שיש
 ?b י"כבו .כ'ע םירוצא [ותיבב] (תיבב) אלא
 (ט"'צק רצ םש בכ ם'ד לעבו לוו פ ל פ ל ע ב והז 'יגה

imינה וזל חבשל םעט ' "yp 

rie hinreichend, im Stande) DD'33 תַסְמְּכ, * 

 ,ש"מו 'א תסמ ע"ייע

 אמוגו nnb 'יפ NYDU ,אָצְמּוק = ND — ץמּכ
 Graben, Grube y'$ui) מ"למו ם"לב ה"כו

 אצמוכו אלחד 'גרת 0^ 75 היעשי) ne תחפו דחפ
 דיל י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]* .אדצמו
 םש היעשי) תחפ 'גרת דועו .ארצימ ס"טב ע"פדבו

'bחיי ; mwחימ , CUD arף"וקב אב דועו אצמוכ  

 Un ^ תלהק מ"למ ודלונו va ץמק ע"ייע

 תעדלו ןממ 5,77 ע"למ וניבר תטשב ר"עפלו רַמָּב
 הפרשו םומיח ןינע cnn Dy ףדרנ י"שר

die in der Erde 733 ;erhitzen, heiss machen 

N7D3 ,N"D3 ;eingegrabene (erhitzte) Masse 

 ד"פב (םינפב ןייע דועו 59 ע"לב םיגפ םירמת
 בייח הדשב חלומה קלושה שבוכה )2 תורשעמב
 םילעופה תא רכושה 'פב רוטפ המדאב (רימכ מ ה
 ש"ת ביער wy v3 mn ןמ ןילכוא ולאו 'מגב
 .לכאיו המדאב C רמכי אלו לכאיו רואב בהבהי אל

^bולשבתיו וממחתיש ידכ המדאב םיתזה ןמוט *). 
 ,גימ תישאיב) ארקמ 'למ תרזגנ וז nob ילוא ב"א)
 דימת 'פד ג'רב ,(* cns לא vem ורמכנ יכ 0
 ארשב רמכמב יגלפימ sp יאמב ^yo n") םיחספ)

^bךשנ והזיא 'פ ףוסד רמכמ ומכ שומיכ ןיעכ,  
 (DU 353 (הנשמב y"3: מ"ב) םיתז לש ןטעמה לע

Cy5 (אוהו) 'y] Cאהו ] C.ילויעו רמכמ רסוחמ  *) 

 אתרצעמ יבל ילויעו רמכמ םיכנעב C "wes יבל
 (''"ךורדל mà אוהש ךוכירו אשימכ ןוגכ ,("(םש 07
 םיבנע לש רמוככ .(C0 0 vn םינשי יתפש בבוד

 "o5 053 = ןּמַּכ *

 «jp קוחרב 'יפא א'עס ג"ד Nb תוכרב 'ורי ,גרה
 ןכו המכ :תמאב אתיא ס"שרהמ «i^ היל םיכח
 רעלזייא םכחהל ר"טב ןייע y" צ"האב שרופמ

3m49  

 ע"ייע Bündel הדוגא xópuc י"לב npb:5 =) םמּכ
(i35היפ האיפ תופמוכלו תועבוכל . ("Dרבכ  

 תדוגא "לב 'יפ ב'א) — .עבכ 'עב ונשריפ

 תיבה ןתפמב תונרגה ילעב mew רשא םי רמ ע

 התיה 5^3 תנוכש ל"נ ה"יחא]* ,(בוט ןמיסל
 — w"p] יתכראה עבכ 'עבו 'מושרה 'ינוי הלמל

 יעצמא vbi ןכו 406 = 6 55( סָמָּב
  chamusןושלבו  ^O ^p35ןמכ ע"ייע =
 חחו גתמ ינמוכ  (Gebiss, Zaumהבושד אתקיספב )

 ןתונ אוה כ"חאו 6 ט"נק רצ בירד יקיפפ)  nnbסמכ
 עשוה) 'יאנש ^ G^ 2ותאטח הנופצ םירפא ןוע רורצ

 םש  'אנש אלוקרפ םהל ןתונ אוה כ'חאו ^ c(יא

 אבוהו ה"יחא]* = .היהלאב התרמ יכ ןורמוש םשאת
 עשוה 'קליבו הלקרפ 'עב הבושד 'תקיספה וז דוע

 לבא יתבר 'קיספ םשב ב'לקת זמר  nwקר אתיא
 ש"ייע םייונישב רמאמה תלחת ונייהו רבד רכז
 סמכ ל"צו םמכ ס"טב אתיא םש 'קליבו .ד"מ פ"ר

b^ לאקזח חח וקיתעה םינקז 'עו ל'נה "55 sm 
 יד  ams yy.איל םילהת) ^ G,טיי לאקזחי) רוס ^5)

  "yסליקע וקיתעה ןכו א  nb pimילשמ)
 רמאמה לעב תנוכו ,,('ג .ו'כ  nonniה"בקה ארוק

 ל'צו ןיגילוא .ןיגיליא 'קליב בוט רתויו ןילגנא
 ,א'ח ןיגלגולוא ע"ייע) ןינוליא  meןיגלנלא 'עו

 הכמו םיאטחה תמישר ןתונו ארוק 'יפ (א'ק םש
 םהל ןתונ כ"חאו ןסרו גתמ םהיפב ןתונו םיבייוחמה

 הלוקרפ  ^pי"לב ; pénisעבתנל עבותה תאירק
 ומצע תא ןינהלו לצנתהל  p*3שיגהל לכויש ידכ

 םולש םישמו תודפ ןיידה איבה כ'חאו ויתומוצע
 ,הבושתב ןריזחמ אוה כ'חאו םייסש המ הזו םהיניב
 םיקוספ שורדה לעב איבה רמאמו רמאמ לכ לעו

 — laufhüufen] :םמכ םגרת ל"מרו ,עשוהמ

D3 *הזינג ןינע מ"למ)  (Yerwahrungה"מק ב"ב  : 
 תועומש לעב והז סמכ ריתע חשמ ריתע

 ןיאש האובת ןוגכ דודמה רבדמ ריתע ם"בשריפו

 ןמכמה pss ילב ג"ונבו רמכמה חייכפ פ"וכבו ימלשוריבו ,סיש די בתכב אוה ןכו (* .הכוסד תועטב ו"ו די בתכב ('
Dyןייעו תורשעמב ש"רח ומצע תעדמ שריפ ןכו (* .רומכי 373 (* .יב ןמכ ךרע  myיישר שריפבו ם'יבמרהל מיייפב  

 ריפרב 'ו דגנ ym mn' יעב אוה ןכו (% .ש"מ יפל 'עה mos my בטיה ש"ע קוספ ותואל ves שריפ ןכו )^ .םש מייבל

 יליועו דיטב םשו 'א הרעה ט'ק ג"חב mr TW ןייע )5 ,ר"ב רי בתכב ןוכנל ה"כו am) אתיא 333 יעב ו"ופדב לבא
 רמכמ ייפ ארשיב רמכמל ל"הזב קר אתיא םשו םיחספל ח'ר שריפמ קתעוה )9 .שיע 'ו דגנ ךרעב לייצכו ילויעו לייצו
 וניברו )!9 .ליינה ןויצ לע כייג ח"ר תנוכו ל"כע 'וכ אפד יבל ילויע רמכמ םיתיזב quu הזיאב ןניסרגדכ שומוכ ןוגכ
 קתעוה הז ('' .אתרצעמ יבל ילויעו רמכמ רסוחמ wm muy לש טיבעה לעו :םש ןושלה איה ךכו רצקמ היה

 ילב עיפרשבו םש לבא (vu ביה «o ר"פד ייג יפל יתחסנ הנה דע יכ עדו .םש מיבל מ"טשב אבוה חייר ייפמ כ"
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zusammenziehen, zusammen- חטמקה ןינע xd 

  "B5 nb" sehrumpfenורמכנ םש תישארבב י"שר

 ןמ היאר איבהו םיטמק םיטמק וטמקנו וממחתנ
 םיתיז לש רמוכ  Cי"שריפ מ"בב לבא ארשב רמכמו

 םוח : תוכרבבו ,םומיח :םיחספב ןכו םמחוה :רמכמ
 יאמדב ש"וה ןייעו  DU'יפב ? uosינש יפלו

 רמח ,רבח ומכ ('א :רמכ רוזנל שי הלא םישוריפ
 'יפ  payהציווכו הטמקה הגירש קוביד  "yטשריפ

 תרומכמ םשה גשומה הזמ לצאנו רמכ שרש מ"צוא
  ^bומכ ('ג ;תשר  senיברע ןושלב  ^b o9ןינע

 שוריפ הנושאר הארוה ןינעבו -- החיתרו םומיח
 'וריב "יא תשרכ הגירש  £Iז"טפ  YESד"ע

nb» ילבכבו ,ןדריב תרומכמ רומכל ודריש םינשב 
  ssp.ר"פדב רמכמ 'עבו ןירומכמ ןירמכמ :לעפב

 ל"נה ע"לב רמכ תארוה ןינעבו — ןירימכמ : ליעפהב |
"bהסכו ןמט  ^Nד"פר 'וריב דוע  Y^ארמכ ר"ע  

 אתפוק וג הרמכ Den ,[אתפינ וג ל"צ] (אתפיגו)
 ,הדייא רמכד ןהה םשו 6 מיש m תפג quy ןייע

 םיִרָמְּב מ"לב ןכו ז"על ןהכ ם'לב sis =) רמכ
 וארקנ הככו םומיח תארוהב םדוקה 'עמ רזגנו

 תשרפ ר"בב (םינפב ןייע Feuerpriester שא ינהכ

 ןיבנג אירמוכ : םיהלאה ינב ואריו 072 ונינפל) (* ז"כ
 "2 יישארב) םינהכה תמדא קר ^C מיי מ ג ב איהלא
 ןכו ה"יחא|* — .אירמוכ אערא דוחל 'גרת 072 .ביכ
 ,ג'כ /3 י"הדל 'גרת ,(חיכ ,איכ 752 תומב ילעב 'גרת
 איתמבל ןירמוכ ו'ט ^s םשו ,אלעבד ארמוכ ז"י
 םינהכה ('ד ,'א הינפצ ייעו יה .גיכ בימ) םירמכה 'גרת ןכו
 ב"עס ט"ע ןיבוריע ז"ע יתרשמ pm ,('ח יג'כ ב"מ)
 ןירמוכש לכ םינשיה םיסופדבו פ"ש י"כב ותרומתו

 וילע ועבצא חינמ םדאש ןויכ םיבנע לש רמוכ המ
 Y" תומב) (''א הבר השאה 'פ ףוסב בבוד דימ

Qm(ימגב)  (Cורוכבב ל"צ] ')  cw»ב'פבו  
 וב אצויכ Coro ת) [ימ לשורי] םילקשב
 לעו 'טגב ןיכרבמ רציכ 'םד 6 אר מו כ ילשוב
 ןיאש ןינפ ןירמת ,qme (ב"עס ימ תוכרב) תולבונה

que»ללכ הליכאל  qum»רפעב ןתוא  
 n) 5^ תיעשי) תרומכמ ןושלמ ורקיעו (* "לשבתהל

nה'כ ה"יחא|* | .ואמכלא לאעמשי 'לב  
 אלבלא לאעמשי ןושלב 'א ו"'ו י"כב לבא ע"פדב
 ב"ה "53 .רמכלא ראב לא 'ב ו'ו י"כבו רמכמלא
 ר'ל י"כבו רמכלא לכ ר'ב י"כב רמכלא לא לב לא
 התחשנה הנושארה הלמה ןורתפו .רמכלא לאכלא
 2% eb אוהש ל'נ רמכלא לבא יניעמ המלענ

poיא לשב ע"יע ןילשובמ םניאש םירמת  ) 
 .ותנווכו הזל הז םינוש םימעמ ינש ןאכ ביכרה וניברו

 םירמתש ןעי תשר רמולכ תרומכמ 'למ ורקעו ש"מב
 יכ bb" חיכוה דועו תשרכ ץראב םינמטנ םיגפ
 B3" וארקנש ןילשובמ םניאש םירמת ןימ שי

byb 5 5תיברע הלמל ןויכ יכ וניבר ירבדב  
 : רמכי אלו ליעל 'יפש המ הזו הסכו ןממ 'יפ 7
 הז יפלו ולשבתיו וממחתיש ידכ ^« ןמו מ
 ןה (ארמכ בוט רתוי הז 'יפ יפל וא) ארמוכ ילשוב
 'יפכ ותלוזו ןבתב .ץראב ונמטנש םיגפה םירמתה
 לש רמוכ ןכו מ"יו ייפב םש יאמדב ש'רו וניבר
 ולשבתיו וקחדיש ילכב םיבנע תפיסא b^ םיבנע
 לבא תומביל י"שריפ כ"ג ןייעו תורוכבב י"שריפכ
 לש גשומה הזבו .ינת "n .ד"ע מ"ב 'פסות ןייע
 ךורעב אבוהש ח"ו ירבד שרפא הטמקהו הקיחד
 יברע qub אוה יכ אשימכ ןוגכ . . שומיכ ןוגכ

D»5 ךשנ והזיא יפ ףו סו onי"כב םנמא ,ריפד ייגכ ףו פ ד  Yaא"צרה יציניוו יפרב ןכו דיילו יבו יא  ^wתולמ רחא  

 תורושה בוברעו יםילקשב דע יוכו בבוד ליחתמש רובדה יוכו ךשנ והזיא ייפ [ףוסד ל"צ] (ףוסו) תולמ םדוקו רמכמ ומכ

 לש רמוכ ראבל ףיסוה מ"בבו םיחספב רמכמ והמ (ח'ר ייפ ייפע) וניבר 'יפש רחא יכ ךורדל חונ תולמ רחא לי'צו אוה

 ךמס יכ ושריפ אל ךא םיבנע לש רמוכ ןינעב םינויצ איבהל ףיסוהו םיבנע רמכממ קספ יכ ליחתה וב קספש המבו םיבנע

 )33 1/5. יייכבו יציניוו יפדב היכ )^ .אמק הבר השאה 'פב ליר יבו יא Ya ייכב הייכ )1. (.יג ,ג"ח) יב בבד 'עב שימ לע

 םש ןויכש :יצ mo" כ"ג אבוה םשו בבד ya ןוכנל ה"כו (5  .יתהגהש ומכ ל"צו סיט םלוכו qus גב ייא יבו יא ויו ייכבו

 גיפ קימ (nya : ר'ד ביפ תוכרב יוריב .דוע ow לבא 'וכו רמוכ המ ידהנסב יולש וניבר איבה אל ןאכ לבא .בבוד תלמל

 רייפדב n3 (* .א"פשת זמר םילהת יקליב דועו בייצקתת זמר mo רישהש 'קליב אבוהו om cb רישהשבו ג''עס ג"פד

 יב 533 עייייע דועו 5 הרעה ליינה עייייע ארמוכ (וייר ,ב"ח) יא לשב יעב לבא ארמכ גייונבו םשו יציניוו יפדמ yin ע"פדשבו

 שיירה b^ ןייעו ויכ רצ םשו .זיכ רצ תשלשמ הכרב ןייע ש"ארה 'ופסותמו דיסחה הדוהי 'ר 'ופסותמ חכומדכ ח"ירל ךייש הז םג )5

 ילכ שממ אוהו היעק D" הדועס on) ז"ואב אבוה ףיירה ייפמ חכומ ןכו .ןישרפמ שיו ילב תולבונ היד אימ geb יאמדב

 .יוכו ורקיעו : םויסה תפסוה ילב ,ליעלדכ ךורעה ^pe ג'כש cob הלרע תוכלהב איבה קר nnm שיגרה אל rnm וניבר

 כימ jy רמוכ ןמ ץובקה אוהו אָתאָיִמַּכ ןיליאכ :ורמכנ :ונרוע b) ריכיאב שרדנ ןכו )0.9497 תועטב םפרנ םשו (%

 ע"ויע ימומ ןאמ ג"מ זמר תישארב יקליבו ais (9 aU» Dn דייב דיל י"כבו nep yi היכו זייכ ליצו יז ריפדב (% ,םש

 תא שאה ינהכ םימירעמו םיבנוג EN ורועשו ןיבנג ל'צו a» pan cvs י"כבו איהלא In ב"ה יייכבו זיפ ,א"ח) הלא

 .ןברק םהל בירקי ימ Handlungsweise */fvep.x) == ימימג) םלעפמבו םהישעמב םהיהלא
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 םשב קיתעה תוכזל רומלתה ירקיע י'כבו אתסורמק
 י"כב !mo הרוצה w^ םשו ,אטסורמק in" וניבר
 :ןוכנל spen אבוה 'צי ניוו 'פ דברו Y ב"ה
 D דצ תמאב ה'כו תולכ םויב mm" אתקיספה
 ר"שהשבו אתסרמק ל'צו אתסימק תועטב ov קר
 -xagxpo ראותה הזו ןיטורטק אתיא תא הפי 'פ

gewülbt, mit Bogen gemachtר"לב ןכו 705, 6%  

TW? cameratusע"ייע  spךיראא םשו  DNיהי  
 — [םייחב יקלח

 ש-=+5  ונייה 'א רמכ 'עב המושרה ע"למ) שמָּב
 .sieh הציווכו הטימק ןינע שמכ ס"לב ןכו

zusammenziehenבורקו  mbןינע סמכ ס"ל  pm 
abgezehri soinםילעבש תולכונ ל'זרל לאשוהו  

 העש לכ 'פב welken, verwelken) םיחמצב וא

 6 טיל םיחספ) ןישבי ןיב םיחל ןיב ןהב ןיאצוי 'מגב
 שוריפ (im -- .םישומכ ןהב ןיאצוי ps (אנ ת
 אוהו ו'ארצלפ י"שריפו ה"יחא]* ,(םיטמקנ
 welk 533 (flaccidus, ר"ל) 808010, 8000100 ט"יאל

mimהשומכ ב'עס ג"ל הכוסמ  "bי"שר י'כ  
 אייטלפ י"שריפ ישמכד ןויכו :ז"ט 275 ,('ה"דיצלפ
 ןכו לבנו שבי b^ א"ריצלפ ל"צו א"דלצ 'זיפ 'פדבו
 y'« שביימ mn םאו bm ב'בל י"כ n'en 'יפב
 לבא ש"ידיצלפ י"שריפ ןישומכ ב'עס א"ל הכוס
 לבג b'n v'b איבה ^n^ m תומשל י"שריפב
 א"רטשיילפ השימכ ןושל ונושלו ,ומוגרתכ לבת
 חרק י"עו המח y'" שומכ אוהש ,'וכו ומכ זעלב
 flestre, se flétrir צ"לל ןויכו כ"ע האלנו שת וחכו

dabinwelkenי"שר ז"עלב היגהל שי הז י"פעו  
vaaל"נה . mpד'ל 'ציבל י"שריפ ןייע  y'yp 

ma ps mכ"או םיבקרנ לצא וריכזה םשו  
 4v .ה'נכו -- .םמכ wb" ןושלל בורק ונינע שמכ
 םיחספ Tv" ,ושומכיש דע Ty 77 ד"פר ש"מ
 ד'פס םשו ,ןישומכ אל . . ןישומכ ג'ע ט"כר ב'פ

 ותוארהב 'פ ר'תסא .לילזו שימכ ג"ערו ב"עס א"לד +
 השומכ איה ירה ג'כפ vpn .ןילילזו ןישימכ ןיניאר
 on וליאכ :םש (םש mes איה יוה וכפה)

penesפ ר"שהשב ןכו (ןיביטרמ :וכפה) ז"הועב ' 
 החונ : תלצבח now 'b ר"שהש :לעפנב .הנשושכ

 — [(תבטרמ :וכפה) שָמָּבְהל

NDSעילמ אָתְמּוּכ =)  / d$עפושמו לוגע עבוכ  
 eine runde, oben spitzzulaufende הלעמל

 (א'ער זימק תבש) ורשנש D^ 'מגב תיבח 'פב 0
 .יאתמוכ יל בה ל"א ףסוי ברד הימק םיאק הוה ייבא
 דיפ ןיברי רצח ישנא 'מגב ןיפתתשמ רדציכ 'פב

 אנר NDS) =) אָּתְמְּכ - (אָרְמּוּכ — רמפ

 רמוכ השענ :'ל "יכרע Grp רצ םש סיד ןייע) יו
 .ז"על ומצע רכמ ג"ונבו 075 ,ג'ח) חד יעב ה'כ ז"על
 היה רמוכ רמוא י"ר ןידמ jns :ורתי שיר 'תליכמ
 b ם"ס יתבר 'תקיספ Coup (7) pis ע"ייעו
 א"עס א"נ ז'ע ?היה ז"ע לש רמוכ אל ורתי ע"שבר
 ןכו ןירמוכ תבוטב 'יפא . . ןירמוכ תבוטב אלש
 םא T'y ט'לד א"פ םשו ד"ע ib ד"פ ז'ע 'וריב
 ארמוכ הוה :התאמוט 'פ ר"כיא .'וכו רמוכ היה
 ר"בד .םירמוכ תב הקבר n'b פ'ר ר"ב .'וכו יתא
 רמוא טוידה(ל) לשמ ט"פ ר"מש ,םירמוכ ןב ד"יפ
 דוע 'יא 'א י"רתבו אירמוכ ןותעביו אייהלא יחמ
 2 .ז"מ ;'כ b תישארבל jy אָיִנְרַמּּכ ץובקה
 תצק תעד הרזגה ןינעבו — .ד" ,א"כ םירבדל ; ו"כ
 תופעוז םינפ ול שיש ימו רוחש רמכ ס"למ לצאנש
 דבוע 7 y/o np והושה טשריפ nm" ,ל'נ ןיאו
 איבהש הנושאר הארוהמ ורזנל ןוכנ smm ,לאה
 kamera דנעצ 'לבו (/> ('פ"למ ונייה רמכ שרשב

Priestergürtel ^טנבאו רוזאב םירוגח ויה םינהכה יכ  
y»לבא ('ג רמק  rooתונכל םעט ול ןיא  

 «jn לכ ארמוכ ס"לב DN ףא) תומב ינהכ קר הככ
 םירמואש ימ תעדל הטונ יתעד ןכל .(עמשמב אוה
 רעוב שוריפ רמח תארוהב רמכ ןמ תרזגנ הלמהש
 flamens ר"לב ןכו חבזמל prn קילדמ ןכ ארקנו

(agmens = )ע"מב סעלרעפ) ןהכהו קילדמה  
 םיארקנ שאה ידבועש רבדה בורקו ('ש ,ז"ט ף"זרהמ
 אטסיפאדנעצב תמאבו םייסרפ םינהכ םהו הככ
 ובארטש לצאו שא דבוע ןהכ átharvan ןהכה ארקנ
 תקתעה אוה רמוכ כ"או 2600210800, 6%

 יוניכה mi ל"זר ןישמתשמו ל"נה תיפופ הלמ
 פ'ל כ'נ אוהש san ןושל לע לפונ ןושל אוהש

 — [יא רבח y'"p שא רבוע תארוהב

zu einem Sehutt- ח' 323m םע ףדרנ) רַמָּב * 

(Qaufen werdenג"ער בייד י"פר מ"ב 'ורי  

 ןינעה יפלו הלפמ השענו ium ^b רונתכ רמכנ
^bןינעמ ןוכנ ילב םינפה הארמבו סרהנ ע"הק  

 .םיננע לש רמוכ

die הפכ 60066 ינוי 'שלב) אָסּורַמְּב UE 

ea- ר"לבו Woólbung, das Gewólbte 

  (neratioתולכ םויב יהיו תשרפ הבר רבדמב שרדמ
^b תויושע ןיפיכ ויה אפורמכ ןימכ G"D השמ 

b'y] (ארטק) ע"ייע עבוק pes רורעקש רבד י"לב 
  epג"ישת זמר אשנ 'קלינו ה"יחא]* ,[יב
  ^anוניבר איבה 'ב רמק 'עבו ויה אטסרמק ןימכ

 שוריפ י"פע)  i'm(ריכזה אלש ג"י רצ ט"דסב

 .אירלפ םיסופדבו (* .ר"ח ג"ונבו פ"או יב ןעכנימ סיש י"כב ןוכנ ««^m (* .עילמ anat ומכ אל ('

82 * 
 ו
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 הל ךירצד הררג בגאב רמולכ אוה ("ידיאד
 אלו ינתק תבש bw ינשמ יכה םושמ (" הריכזהל
 יבג אכה לבא המוקמב שרופמש (" השרפל חרט
 רמולכ ?ןוהיהנכב pnm son ("י מ ("הלעמה
 ןישרופמש תואלעה תכסמ המשש אתכסמ שי

opןויכ אלא ינתק האלעה םשד (" יכה ינשילד  
psvהל  (C5היה אתכסמ  qwןאכ שרפל  

 ברל היל אישק יכהלו הלעמהו (" הלעמה
 שריפו ןוהיכניב בותכ תואחסונב ב"א) — .(* "יביב
 רתוי יל תיארנ ךורעה לעב ^« םתומוקמב ישר
 ונינפל 'יא'הנושאר םעפב ה"יחא]* 403123

pnm sinלעו ןוהיכניב הינש םעפבו ןוהיכניבא  
 ד"עפלו םתומוקמב י"שרל סחוימה 'יפ ןורחאה הז
 יכ ןושארה ןויצ לע "יפה הז ךושמל רתוי ןכתי
 ןוהיכניבא ןמ ףלאו תישרש איה ןוהיכניב ןמ ת"יבה
 ןושארה לע יאק י"שריפ כ"או לע תארוה שמתשמ
 ב"ה ^T5 '3 Y י"כב כ'ג אתיא ךורעה יסופד "גו
 לכא pnm הנכב תחת 'א ?v י"כב ל'צכו ר'בו
 ^3( ןוהיכנוכב םימעפה יתשב אתיא ה"מגר י"כב
 הנכ ןמ ותרזג םעטמ אל ךא רתוי חונ ןתנ וניבר
 םוקמ b^ = פ'למ ד'עפל ow יכ ארקמ לש
 (ןוהיהנוכב =) ןוהיהנכב .כ"או Ort, Plaiz בשומו

^bדנעצ ןושלבו .םתומוקמב  avahana, ahvana 
 ד"עפל אוהו ,a 724 סרילואוול תויסרפ מ'צוא ןייע)
 ,anhu םוקמ דנעצ ןושלב דועו ,ל"נה ס"שה "יג

acanh3. 85 יטסוי) ( mnיגל בורק כ"ג " Den 
 תוטבי) הנכמ תרויג םג .שרפמ יתייה יתארי ילולו
 םוקממ תרויג רמולכ 3: ונייהו ל"נה פ"למ (ל'נה
 ןכו השודקב הדלונ איהש התיבמ תרויג ,הבשומ
 ןויכ הפיו Proselytin von Haus aus ש"אלב רמאנ

 איה יכ ד"עפל ל"י וא .הנוכממ i035 'יפב י"שר
 תרויג התיה רמולכ היוה שוריפ OU 0$  ע"למ
 אזח והיינכב Win יכ ר'עפל ןינעה הזמו .התיוהמ
 (ישא בר י"כה 'יגל וא) בר האר 'יפ C5 cvs תוכרב)

 [ — Np» 212אָפְמּוכ - «|

  Gyאתמוכב וילע ןיפתכמ םיברשכ אמלד )
io» ריעה תוגנ לכ 'פד 27321 .ארדוסו 

 אתמוכב הל קרפמ אוהו הל ביתומ אוה (* (א'עס
 ק"מ) ןיחלגמ ולאו קרפד ג'רבו .ארדוסו  Creרבד

 ןיליפת ואל והיא יאמ שארב ופוגמ ץוח אוהש
 ארדוסו אתמוכ אל אפפ בר רמא  ^b LCןוא ג 6

 הלוע ןיאו שארה אלמכ איהש הבר תעבגמ אתמוכ
 טיל ןיטיג טג חלושה 'פב הז ןונכו שארה ןמ הלעמל

  ovoאדשו ('אתמוכ (ארבנ אוהה לקש
 אתמאל  Cינק רמולכ ךישפנ ינקו אה ינק הל רמא

 ה"יחא]* .ןיפילחב ךישפנ * "b "wמ"כב
 יתאצמ ןואג םשב ךורעה 'יפכ לבא עבוכ :אתמוכ

 תאיג ץ"ירב  bnלבא  "x'ר םשב איבהש ז"מ
 ואבוה וירבדו ות ע ב גמ :אתמכ 'יפש הי תתמ

 ף"ירבו .ל"נה ן"במרל םדאה תרותב  "anתבשב
 יאתמוכ ל"צו יאטמוק 'טשוק 'פדבו יאתמוק : ל"נה
 | = [עבכ ע"ייע דועו Cn'yp דצ תבש ס"ד) ף"יר י"ב 'יגב

 ,Gestell םיסב ונייה מ"למ מ"כב וניבר תעדל) '*
 ,Ort ע"למ דועו e/b ןינעמ םג ד"עפלו

Platz, Entstehungול .ואיצוה קרפב (םינפב ןייע  
 היה ש ('בהזה ןכ לע וחינהו אצי G'yo גינ אמוי)
 ל"צ] (ינכומ) ₪" םילכב א" 'פ .6 לכי הב

 ,in ("שוריפ .םילכ ("יננוהמ םילכ (" [ינכמ

 ןנימגרתמו ונכ תאו )072 ,א"כ תומש) ביתכדכ םיסיסב

m"היסיסב " (Cתומבי) ינומע 'מגב לרעה 'פב  vy 

 ,איכ ארקי) השא np וימעמ הלותב םא יכ (ג'ער
o^הנוהכל הרשכ איהש הנכמ תרויג איבהס . ^B 

 היעמבש רבועה C ןכ (* איהש nes היהתש הנכמ

 nmm המא הרייגתנש ןוגכ b^ תרויג היהת איה

nmmוז לש  nanתותירכד ק"פב .("השודקב  
 אנת ז"עו תבש ימד ימ 6' תבשה תא ללחמ 'מגב

 ולש אתכסמב אנש דחא לכ, b" ןוהיהנכב ןוהתי

 אכה תותירכ יבג ךכלה ויניד לכו ויתוכלה לכ

 ג"ונב )? .יתאצמ אל ינאו y'« דיה לכ יפד ג"סב הזכ ןויצה הז תחת אתיא 'א ויו די בתכב )? .אמתוכב ד"טב ו"ופדב 0

 דצ לבא ילה תאיג pos .אתמוכא («n רמא ןיליפתא ואל יאמ (n3 רבד שארב (הרומאה :ס"ש די .בתכב) nun ףא
r5א ויה די בתכב אוה ןכ )* .אתמיכ ג"ע ט"נ ןיבמרל םדאה תרותבו אתמכ אתיא ' i^mיציניוו סופדב אוה ןכו . 

 בתכב אוה jn (* .ינש ה my ונינפלו )9 .םש אתיאד אתתא לע יאקו ,הב xax (? ,היתמוכ גיונב (* ,אתיל ונינפל (5

 .גיהרל טיירסב היכו ישמא 3 אוה ןכו ('% :ו"נ ףדב אוה ןכו לכיהבש גייונבו שייארבו ורזיפ תוינשמבו pss דייל די
mo 1ןכ (1? .יב ןגה ךרע  wnישמא 'דבו שורי איליסאב 'פדב לבא שוריפ ר"פדב אוה ןכו ,איציניוו יזיפ 'פדב ןוכנל  

 .נישו הפרה ,סופורטיפא יעב שוריפ ספדנ ימלשוריב םוקמב הארת ךפיהבו .ימלשורי גארפ סופדב שבושמ רתויהו ימלשורי
 םשו י"שריפ כ'ג ןויעו ('* .ןמ תועטב איליסאב יפדב ('* .אהיש ר"פדב (5+ ,7 דצ vno ט"דס שורי פמ קתעוה )58

 ייכ לש ץבוקבו איריאד ךורעה יסופד לכו רי'ב י"כבו יריאד ב"ה ייכב לבא ו"ו י"כב דואמ ןוכנ ה"כ (*  .הנוכממ : הנכמ
 ומכ אוה ידיאד (b^ !אתיירואד : ס"טב שוריפה לכ קתעוה ונממ רשא הימגר ces 'יא 6: היסק ףד) תותירכל אקילייגנא
 .ןשרפל חורטל הצר אלו ה"מגר י"כב )15 .ןריכזהל ןהל :ליינה ייכ היימגר ייפב )19 .ךורעב שרופמדכ בגא ךרד רמולכ ידייא

més (20ןוכנל  v3כב ןוכנל היכ )?! .הלועמה האלהו יזיפמ עיפדב לבא הימגר י"כב היכו ימאו ריפדבו ביהו ויו " 
 היימגר w33 n'3 ^ רייפדב n'3 )?* = .םהל הימגר י"כב (5 ,ןיכה ינשינד הימגר י"כב )?* ,ימו תועטב עייפדשבו ,רייפדבו

 .והיינבב סייטב םייש ייכב (% .ליינה ה"מגר ייפמ קתענ ןמוסמה en" לכ )?5 .הלעמ ע"פרב ג"ונבו
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 ףסכ יפרוצ b" םייִפְסּכַה דקנל ךירצ ווניבר 'יגל | הזו םיחמוצ םהש דועב םתייוהב םולחב תותפלה

 m'PÉS הינמ יתייה יתארי ילולו silberarbeiter | תלמ סיסב תארוהבו — ,ר בו ח מ ב י"שריפש המ

wm i2אָּתְנַּכ םוגרתנו מ"ל  mr»ןייע .(ס"לב  ^sאיגולורטסא לש חול  Tafel der Astrologen 

 הארנ פ"כע .ל"נה 'יברעהו תיסרפה הלמה תארוהכ | ב"פס מ"ב םילכ 'תפסותב דועו א'ל ,'ז א"מ 'גרת

 שוריפב voy pom קר ג'הר ^5 רחא ררגנ וניברש | ןכהו ח"מ "i םילכבו 'וכו ןגוא ןכ ןירסוחמ ויה

^bןכו םיסב ןושאר 'יפ יפל 8 ט'דסב ג'חר  ^Bןילנרסמש המאה איה ןכה וניבר תעדל יכ תולמה |  

 ךוועב מ"י יפל לבא הנכה תארוה וז ג"הר תעדלו | ם"במרהל מ"יפב ה'כו Yo re םילכב הנכה ג'הר
 ןכהו ה"רב rm ^5 by רבדה ףונב וניבר םיכסמ תלמב י"שריפ ןינעבו — &r'n אבה ע"ייע לבא

 ןכה יכ ג"הר 585 5" ^5 יפל הדומ וניבר םג יכ - ]^ ןכ ע"ייע תויננוכ

 ז"עלבו םינזאמה םה אנכהו ^53 לודג ץע אוה ע"לב) המאה 'יפ ונינפלש םיסופדב וניבר "יפל) |?

Lineal (pl! :י"למ כ"או  xavפ"לבו  Usט"יאלב ארידתשיא  Schnellwage, stadéraןכל  

L3. yosחולה אוה אנכהו  e8 לבא םינזאמה  D his iid AUN : 

 0 Sn pu SE ) אנכהו ןכה D םילכב 3^ 'פב (םינפב ןייע

 ה S22! P V? | mom םירפסה הב ןילגרסמש המאה b^ ,םיאמט

 Tm שוריפ ]8350[ .ארידתשיא זעלב ץירוקש ולקשיו לודנ ץע אוה ןכה םישרפמ שיו .היתחתש

 am by ןנוכר קלוח ונניא הז יפלו 2122 ןילגרסמש זעלב ןירוקש םינזאמה םה sim ןיפסכה וילע

 E E ןינעה ףרותב וירבד שממ םה םה יכ | ןילגרסמש המאה 'ארקנ ןכ ב"א) -- C. א"רידתשיא
 ש"ר (E n2n תויברעה תובית תא 15375 םינזאמה ךותב ושא לזרב וק םגו ינוי 'שלב הב

 בתכ ןכל ,ונינפל אתיאדכ ךורעב רדסה אצמ רבכ | .(וטפשמכ לקשה היהי עצמאב ותויהב רשא

 ארקנ המאהד הארנו bn ךורעה ירבד לע ו'מ ז"פב ז"פ םילכל ש"רב אבוה ןושארה en^ ה"יחא]*

 ד"עפלו .כ"ע ןכה אוה הילע ןילגרסמש חולהו הנכ B's לש $r ךוועה םשב mb ב"יפ ב"ערבו ו"מ

 !pm Hit י"למ Lineal המאה אוה אנכה קר ח"מ ב"יפ םש ש"רב ןושארה 'יפה לצא אבוה

 /יה ,ם may) vp ppp ב לזרב | bi ץע ןוכנ רתויו לודג י ל כ והז ןכה 'יגה םש

m»0075 בויא | רעלןייא יהמ םלענ הזו ח"מ ב'יפ םילכ ש"יות  acvóv vyאבה ע"ייע ןכ ןינעבו ] — 
 ;ןפוח ('א : וניבר תעדל wy [ = R33] = ([3 | שוריפמ קתעוה en^ ףוג יכ עדו .(10 א'ח ר"טב
 פ'למ הלאשוה ןפוח תארוה ד"עפלו .,הדמ ב = | 8 דצ ל"זו ךפיהב שרופמ םש קר ג'הרל ט'דס
 'צמא ר"ל איה ה ד מ תארוהב .Haufen )59( ₪ | ןיהאשו תכת b^ הנכהו ןכה מ"יו ('סיסב b^ ןכהו
 ןירקיעה D 'טגב םיצרש 'ח 'פב (םינפב ןייע לודג ץע אוהש תכת ותוא וארקיו לאעמשי ןושלב

 אקירומד אנוכו אנומכד אנוכ (mb ou vp onse | .ןיהאש וארקי םיינזאמהו .םייפסכה וילע ולקשיו
 וזחאש ימ קרפד תואופרבו .(* אתילולבשד אנוכו | ןושלב won ומשש ןינבה תמא pos ^b הנכהו
 .( וכו אקליסד אמריפ ינוכ 'ז יתיל (א'עס טיס (pex | 'יפו .y'5 םירפסה וב ןילגרסמש הז pesi םימכח

 ,-<== gabs ww n»nחול £^ ע'לבו *=  | ^bהכלהב ןיברעמ לכב 'פד 153 .(' ןפוח אנוכ  
Brettפ"לב אוה ןיהאש תלמו  p o Synלכה | ןושלו  C53ייבא רמא ) (ביעס טיכ ןיבוריע הפוסב  

 תנוזינ הנמלא 'פ ףוסב .אתידבמופד (" ינוכ ןירת | ריעא דועו Wagebalken, Wagezüngelein םינזאמה
 ט''צ תובותכ) םיתאמ התבותכ התיהש הנמלא 'מגב | ונינע (2ל nos ףורצב טרפב) 'עו פ"לב = יכ
 ינכב ילייכד ארתאב 6%' הליעמד ג"סבו !«G7" | mov םיבכוכב onm לש טרפב תונובשחה חול
 אנוב ב'א) -- .(" הדמ b" (" הטורפב אנכ 825 | ןיפסכ וא) םייפסכה וילע ולקשיו לודג yy כ'או

 ויו י"כב שבושמ v5 ראשב לבא ב'ה "53 ע"ופרב ה"כ )? .הנכה :א"הב «am" ^b סיישד הנשמבו תוינשמב ה"כו )*

 ש''רב אתיארכ איח בוט רתוי וא )* .הזל םדוקה ע'ייע )? .ארותתשא và vi53 אריתתשא 95 53 אריתתסא 'ב 1 33 ארתתא

 ריפרב לבא nim יפדב לילבש יעב היכו רקיע ה"כ יכ yn mos יתופסוהב ןייע אנוב aas )* Sum םוקמב רֶעלזייא ןויע

 דועו ונינפל ה"כו )5 .(.בלכק רצ םש םיד) אנוכ י"שרבו ימגב יצנוש יפדבו אניכ תבש םיש ייכב היכו אנוכ DU יזיפו

 p'ny3 (? .תיייבב ינוב an^ אררפ 'עב לכא ילבחד אנוכו אנומכד אנוכו יחפלטד ינוכ . . אדירפ ינוכ . . אמריפ ינוכ :םש
 תפוסב תלמב yn» (? Dp א"מ Mp הנשמב 3733 wb" 'דבו יוריבו ורזיפ תוינשמב היכו )5 y"3. םינפח אלמ :ב"נש

 יישרבו Dt v/33 היכו :זינ רצ ןיבוריעב םיסינ 'רל תתפמ רפסב היכו ('* .רשעמ ףסכב חקלנ לכה הכלה moa ליר
 3733( הליעסב י"שרל סחוימה ייפב ארתאב ח'יכו תובותכב ה"כ )!! .ינב D'b3 יא ויו ייכבו .זינ דצ ןיבורוע סיד לצא ייכ

 ילאיכד ארתאב תואחסונ יתש וברעתנ (.ה"רע ףד אקילייגנא "3 ץבוקב) 'ליעמב י"כ ח"מגר 'יפבו ינבזמד אתכודב םש
mnהאר ילואו 'וכו תובותכב אתיאו הדימ לש המש איה ינוכ ןירת :םש חתפמ רפסבו םש ה'ימגר 'יפב היכו ('*  

 .וב שמתשמו הז 'יפ וניבר
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Beinamen geben, umschreiben *33 ס"לבו UN 

  (3ונבומ טשפמ וכפהל קוספה יוניכל לאשוה
  (umdeutenג" דימתב ןורחא 'פב « (G'yשדקמב

 'פב .ויוניכב הנידמבו ובתככ םשה תא (* רמוא
 [ zmןידרוי 'ג םיעס חינ '( האנואש םשכ 'מגב

 םנהיגל  Cהנכמה  owורבח ינפ ןיבלמהו ורבחל
 ונייה הנכמ (' ונייה ("שיא תשא לע אבהו םיברב
 תא אווקה קופב .הימשב היב שרד ג'עא ןיבלמ

 (הנשמב .ה'כ) דמוע הליגמה  menןיקתשמ תוירעב
  ams'רמג]  COבר ינת  seyןולקו ויבא ןולק

  C Desארוקה, 'יפ  pioאל ומא+ ויב א תורע
 םירמואו ותוא ןיקתשמ תוירעה לכ ןכו ה לכי
 המ ןילימ ררבמ התא יכו בותכש ומכ קוספה ארק ול

  sov"יפמ קתעוה ה"יחא]* = ."וניבר השמ רריב
 סישב) חי"ר  Comק"הורב וניבר השמ םויסה םשו --

 ךרעה אוהו הפסוה דוע ןאכ שי גארפו 'שמא סופדב
 יתבתכש םעטהמ 5 'עמ ונייה ומוקממ ב'ר קיתעהש
 ע"ייע הנושאר הארוה ןינעב -- 5 ש"ע כ 'עב
 קופפה ררבל 5^5 הינש הארוה ןינעבו .ש"מו 'א ךנח
 ביתי 2/5 תועובשב דע 'יא ןושארה ונינעכ אלש

 « sהככי רמא  ל"ר) ןנתדכ ןיתינתמ אה רמאקו
  py) egביתי 'וכו הָנַּכ ל"א (.ט"ל רצ תועובשל סיד

 יוגו ךצתי לא םג רמאקו  0 a^ "nnהנכ ל"א
 « aאמיא יארקב לבא ןיתינתמ מ"ה אמיתד והמ

 'עב וניבר 'יג יפל ב"ער ז"מ םש .ל"מק ןנינכמ אל
 'א ות  omnא לא םוקמ לש ולהאב םתינגו

 יתאצמ ןכ יכ ח"ר תטשב ךלה וניברו ("הניכש
 י"כב  ^bףד 'גנא "5 ץבוקב) ח'ר  GM'Dםתרת

 שרב) ביתכד יאהו םוקמ לש ולהאב םתינגו
 ךתלעהב ירפס .אוה יוניכב םכי לה אב ('כ יא
 םימעפ הברה "יא ןכו בותכה הניכש אלא ה"ק 'פ
 וניבר איבהש םירפופה ינוקית ח"יב בותכה הניכש
 ג'ל'ציב — ש"ע תומוקמה לכ יתנייצ םשו 723. 'עב
 'גרתב לעפתאבו .'ב ףנכ ע"ייע ס'מ אינכמ ב"עס
 ם"לב ««3 םשהו .'ז ,ט"כ לאקזחי ;'ד ,'א היעשי

  wesע'לבו  Beiame A5יול םש  paלש
 איער ו"נד היימ זיפ ירהנס ביעס חיל תועובש) ם ו ק מ

| 
 שרופמה םש דחוימה םש 135m )"5 ידיכ pn י"רת

 ב"ידגה [PC CETT .(תואחסונב בותכ

 ל"נה ןיבוריע לע an^ וזב ב"ר תנוכ יכ ע"בשפהב
 ספדנש ןיטיגבש ןוילג לע רשפא וא 'וכו ינוב ןירת
 ב"ירגה רמא אל המל יתערי אלו כ'ע ינוב sb םש
 s" םשד ב'ער p" תבש לע יאק ב"רד תוטישפב
 רקיע os ל"נ תמאבו .5 הרעה ןייע אנוב ונינפל

^anביח) 'א ןיב 'עב 'מושרה פ"למו ת"יבב תבשב , 
"bw 6n?ומכ הָבוצק וניא הדמ הונב ,ונב פ"לב  

 D'D ןיטיג) ףורגא אלמ י"שר תעדלו רמוחו ירכ
 אקליסד ינוב 'ז ב"עס םש ה"כו ינוב ל"צו ינוכ ה"ד
 אנוב y םש דועו .די אלמ ינוב י"שר שריפו
 jp ףורגא אלמ י"שר שריפ יחפלטד אתיתשד
 תבשב א"לבו ב"ער p" תבשב י'שר שריפ
 וניבר תעדלו Cw) ןמכ ע"ייעו ינוב om א"ער ז"ס
 ,הבוצק הניאש mm ןינע לכה יכ אוה דחאו ,ןפוח
 (' ל"נה 'ומוקמה לכב 5/23 וניבר יג יפל םג לבא
 הניאש הדמ כ"ג ושוריפ .XE פ'לב יכ ונינע הז
 ל"נה תומוקמ ראשב לבא .רמוחו ירכ ומכ הבוצק
 ל"צכו 'יגה רקיע ף"כב יאדוב הז ךרעב הגורחאב
 רוזגל שיו י"שר י"כב אתיאדכ ןיבוריע י"שרב 03
 cana, canna, kanna תיעצמא ר"למ C אנכ 8312

 'צמא ר"לב דועו Kanne ש"אלב חל רבדל הדמ
 ומכ הדמ אוהו ceuua, cupa םע אוה !IN" טמא

 ארמחד אנובו vy ןיטיגב ןינעה ma ד"עפלו ןייל סוכ
 שבתשנו ןשי ןיי סוכ שוריפ אנו כ ל"צו אקיתע
 sow ע"צו יחפלטד אתיתשד אנוב ומידקמ רשאמ
 אלמ רמול ךייש אל םש יכ ארמחד אנוב י"שריפ
 y ךורעב אתיל bn ב"ירגה ריעהש ומכ ףורגא
 ם'רהמ תעדל היאר nib איבהל שי התעמו .תיתש
 אנכהו ןכ יכ (ח"מ .ב"יפ םילכל ט"יותב אבוה)
 הנטק הדמו הלודג הדמ איה םש םילכב היונשש
 הלעה דועו ךיראה יכ ?me תולהאל en ןייעו
 ןכהו האובתה הב ןידדומש הדמ איה אנכ יכ םש
 הז .י'פעו .כ"ע הדמה תא הב םיקחומש קחמ אוה
 ,האובת לש m O9 pb אוה אנכ יכ ליג
 תא וב ןיקחומש לקמ 4 פ'לב = ןכ דועו

 -- [האובתה
m3 = |3לעיפב מ'למ )*  mj»םשב ראתמ 'יפ  

 m  תועובש .ו'נ 'דהנס ץובקבו ,ו"מ re mew | ע"לב ה'כו יטרפה ow תמלעהב ויראותמ דחא

(iדועו  yiי"כ ייג יפל ךעכ  YAןיטיגמ הז וניבר ןייצש תיתש יעב ןכו -- שייע  syליסאבו 'זיפ ריפדב אתיא ליינה  
 שיו ירמגב y ^W" ו"ופדב )5  ,ינווכ יישרבו ימגב יצנוש יפדב ןיבוריעבו (? ,תייבב אתיא ישמאו vum 'פדבו אנוכ

 רצקמ היה וניברו רהא ןושלב תצק i33 )5 .ךורעבכ w^ וימ זיפ הטוסב לבא םירמוא ויה inii ( aen הנשמ יכ קוחמל
 רחא רדס שי ג"ונב לבא םש מיב מ"טשמ רדפה חכומ ןכו (5 ,תרחא ייג םג התיהש הארנ i יישר בתכש הממ לבא
 J'y ןכ 'עב וגשריפ רבכ םייסו רמאמה הז איבה םש יכ יד jp y vey יתמלשה )9 ,ייל ונינפל )7 .שייע

ns (?הלגת קויד ילב עייפרשבו .ר"פדבו ביה י"כב ןוכנל , )ילשוריב שרופמ ןכו רתסנ ףוגב וארקב יוניכה 378 nous 
 רעלזייא יחהמ הז םלענו (* ya ייפ הליגמב י"שרו הימיאד אתיירעבו יובאד אתיירעב תוירעב הנכמה ג"ע "ny דיפ

 .תואחסונה ייונש "pa o לעב ואיבה אל ןכו ה"תת זמר nua טוקליב ייל ןכו אתיל ג"ונב (11 118 א"ח ר"טב

. 
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 הלמ די לעו leise, gelind תחנו לקב שוריפ 559?
 ונייה תחנב ךרוכ רמולכ ודי לע ym 'יפ תיברע
 ילב, : ר"עפל טמשנ אוהש תלמ רחאו טעמ טעמ
 םשהו ע"למ הלמה «mt .'תייטב, וא "לאעמשי
 ןכו Windungen תוכירכ ^5 (" תויננוכ = םיניכ
 ןינכ 'קליה "יג רתוי ןכתת הז יפלו SU ע'לב
 ילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר 'יפב לבא
 וניבה כ"או כ"ע םינוקית :תויננוכ 'יפ (ד"יש ףד

 ונייה ונכ תאו ןושלמ b^ י"שרו ןנָּכ qa לעפמ
 < ירפסב mmm ןב ןועמש 'ר ןיבה ןכו .ש"ע סיסב
 .ךסי םב לע ךבישוה :ךננוכיו שרדש (ט'ש 'פ וניזאה)
 ךאשע :ךננוכיו mmm 'ר שרד םש ירפסב רועו
 םיבקנו םיללח »55 qv5 .טוקליב) qns ןיוכ
 ; ךננוכיו Gm ןילוחב) םש שרד מ'רו ,תונולחהכ
 כ"או וירפופ . . ויאיבנ . . וינהכ היב אלוכד אכרכ
 תיבורדח :=- פ'לל כ'ג ןויכ ילואו ןוכמ ןושלמ
 רמולכ ר"קיו ^3 bb" ןיניק ןיניק שוריפ ןכו בשומ

pum cmלעּופהו — םש כ"מ ןייע  poo 
gewundenב"פס ןירישכמ 'תפסותב כ"ג "א ] — 

 הב ןימישמש הרידק ₪205 .ע'לב ןּונָּכ 2
 (.זימ תבש) הריכ 'פד D2 (Kohlentopt'3 םילחג

 6 איכ .םימלש ןיאיבמ 'מגב בוט םוי 'פב הציבבו
 ןישועש התחמ b^ .הימטיק בגא אנונכ ןנילטלטמ
 ,האוצ הב תופכל איזחד הימטיק בגא ,רמגומה הב
 bp י"לב שוריפ ב"א) — «us לאעמשי 'לב ןכו

mypותנוכ הייחא]* .(סוקסידו  byי"ל  
 וניבר Dy קרצהו ,ןינעה יפל ןוכנ וניאו אסטל
 ילכ אוה אנונכו .ז"מ תבשל n5^ ן"במרה b" ןכו
 שוריפ םש דועו ,רדק 'לב ןונכלא ארקנה תשוחנ
 הממו כ"ע ךורעה לעב ןתנ 'ר b^ ןכו התחמ אנונכ
 ומצע םשב םא יכ Tn םשב ן"במרה איבה אלש
 תמאבו וינפל היה אלש עמשמ ןונכ ארקנ ע'לב יכ
 ןינעה יפל ןוכנל 'יפ י"שרו -- ר"פדב םויסה "יל
 י"שר די בתכבו םילחגה וב םימישמש ילכ 'ציבב
 יתאצמ ןכו (ה'כ רצ יציבל (^D םילחנ וב ןינתונש
 י"שריפב תצק יונשב רוע ןייעו ,'ציבל יריאמה 'דיחב
 םשב ן"רהו ו'פ b 'D^ תבש 'לה ז"ואב jy תבשב
 — [כ'ע ראילומ ןיעכ אוה ילכ אנונכ b" ה"ארה

 -eine Colo תועוקפ ןימ וניבר שוריפ יפל) 5223
quintenart — ,פ"לב ארקנה חמצ ד"עפלו  

(Artischoko Aeבובא 'טנב םיצרש 'ח קרפב  
 322 ןורגנא ןנחוי 'ר רמא 6טיק תבש) (' האור

7:3 — 093 -)» nn" 

 בורלו םירבד לש ןיב : ג'פד ג'פ ק"מ 'ורי ויל
 :חאלהו א"מ א"פ םירדנב תואמגור ןייע ץובקב —

 « ryיוניכ « n[הסוי ע"ייע חסוי —

 איה ןכ b^ א'הה תמטשהב ?n D = יִניִּכ =) 12
ist osד"ע ז"טד ב'פר האיפ "ורי) ימלשוריב 660  

 נ"ע rM א"פ הלח ̂ א ,ח"כד ב"פ םיאלכ יורי
vןיבוריע  EDט"פר תומבי 'ורי ,ד"עס ב"כד  e^ 

 "Tm .ג'כד ט"פס הטופס יורי ,ג"ע ב"יד ב"יפ םשו

 ,אתינתמ איה ןכ שוריפ .אתינתמ יניכ (התלוז
 ,יניכ ןיאו ,ט"ד ג"פר מ"ב 'שורי ה"נכו ה"יחא]*

 יניכו .ז"יד ב'פס האיפ 'ורי מ"ד אהימת 'לב הברהו

 תבש 'ורי ,תבש יניכ ג'ע ז"יד ג'פ םשו ,יניכ אלא
rpןישודיק 'לשורי ,יניכ וא.:י"ד  N'Dג"ע ט'נד  

 ןכ אה b^ יִנָָה שארב אָה תבכרהב דועו ,יניכו
 — ['ב ןכה ע"ייע איה

 ימ תבכרהב הברהו ןאָּכ jb רוצק (Gier, da ןָּכ *
 .ןאכ yy ןכימ :(ןמ =)

 ךוכו ףפכ b" ,3= ,<= יבוע 'שלמ ר"עפלו 5
flechten, windenםיִניַּכ ; , Krümmun- D?3315 

(gen, Windungenינב ואצי 'מכב תופרט ולא 'פב  
 205 םירבד) ךננוכיו ךשע אוה Gub ovs pm היעמ

 ) ךפהנש ןויכ םדאב תוינגוכ ה"בקה ארבש דמלמ 0
 השא תשרפ ר'קיוב .תויחל «by וניא ןהמ דחא
 ןייושע mes לש היעמ ןומיס ר"א (ד"יפ עירזת יכ
 ,ןיליבח  ןיליבח Cpype poo Cos  םיניכ
 אוהש לבחבו "מ ןירישכמב ד'פב החושה שירב
 תא ןנכמה "מ הרפב 'ז 'פב ma לע ןנוכמ
 תא בבסמה שוריפ ,רשכ ('די לע די לע לכחה
 טעמ רי לע די לע וכרוכו תעבטב ודי לע לנחה
 ונשריפ רבכ 63'יק pom אתנכד ארודה .('טעמ

om yaארודה ל"ר ה"יחא]*  armתיפק ) 
 Ppon ןיעמה 'ולכ םש 'יאד א'פל וניבר ןויכו
 ל"נה הרפמ היאר איבהו הז לע הז ןיבבופמה
 :ןנכמה ןוכנל ןאכ םג 'יפ ןכלו לבחה תא ןנכמה
 29 ט"דסב ג'הר b "bp" אוהו ךרוכו . . בבסמה
 תיבחב םימה תא הלודש ןוגכ שוריפ ןנכמה ל"זו
 טעמ ON ןיכמ אוהש ודי לע לבחה תא ךווכו
 רבכו כ"ע 'סירג ןיכהד [ודי] o לעש רשכ טעמ
 ר"א 6ו"י> תבשב :ןניסרנ יכהד ל"צש ל"ומ הינה
 חינה ן י כמ אוהש non לבא T לע רי לע ארסח
 העטש ומכ הנמזהו הנכה ןינעמ וניאו רואיב אלב
 ע"ל ww DON יכ ,GI 352 ל"תמע) יוועל בושחל

 תצקו (* .ןיקופ ןיקופ םש יקליב )? 3 ןינכ ה"קתת זמר בויא יקליב לבא pap prp ג"ונב (* .ךפהנ םאש גיונב ('

 ןירושכמל שירה b^ ןייעו i^m ייפמ חכומ ןכו )^ .יא רי ע"ייעו די לע תחא םעפ קר ג"ונב לבא ג'הר bo" ןכ חכומ
ow mbםשמ ןכ "6 יכ  any ^( ירפסב "amןוכנה אוהו םינפבמ םינונכ םינונכ  ^bןעגנודגיוו . *) 33/2 
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 שובל ןימ 55 השוריפו הנניא ונלש תואסריגב וז
 ' םא יכ ונינפל b» nos^ ה"יחא]* ,(יסרפ
 שבתשנו ינמ י ר גב רסילת 'מ י"כבו ינאמ רסירת
 תולבא 'לה ג'ציר bns" תמאב ה'כו ינמ ידנ כ ןמ
 ז"" דצ העיוקה רעש ן"במרל א"הותבו ט"כ רצ
 ח'ר 'יפבו ,(ומוקמב D'1 ןייע) י"שר י"כב ה"כו א"עס
 יתאצמו ,ינאמ ידנכ ל"צו הינאמ ירבכ s^ ('גליוו סישב)
 ערקד לאומשדמ ןנישקאד sm 5m א"בטירה 'יחב
 n" ינאמ ידנקד םושמ א פ מ ידנכ רסילת בר לע
 יתשב) ינאמ ידנכ ל"צו ,'וכו םידגב לש תוליבח
 םא יכ םידגב לש תוליבח וניא לבא (םימעפ
 ,םש D'1 לצא י"שר י"כב 'יאדכ םידגב תופי לח
 G^U ,ביח דנג 'עב ש"מ ןייע הלמה תרזג ןינעבו

Diןינעב ש"מ לבא 59 ללירבל ןעטכארט  €( 
 — .[ידנכל תוכייש וז הלמל ןיא

 3S. Eus פ"למ ד"עפל w333 ןמ ץובק) "123
 tópfernes רצוי ילכ ק-2-5% ע'לל קתענו

(Geschirrירכנ לש ץמח ארמגב העש לכ 'פב  
 ידנכ ינבזמד והנהל לאומש רמאד 05  םיהספ)
 קתעוה ה"יחא|* — ,"ארחפד ינגא, 'יפ וניכזו וושא
 רמולכ וניבז וושא 'יא םשו םיחפפל ח"ר 'יפמ
 י"שרב ה'כו וכיניבז וושא 'מ י"כבו ,'וכו לוזב ורכמ
 וושא ג"ונבו שורדילו ה'ד :ד"ל הכוס 'ופסותבו
 qua bu» ma ^3 םייקל ל"נו יכידנכא יניבז
 לפש השענ b c$»e^ ע"ל ןמ יווצ אוה וושא יכ
 אתיאדכ יכידנכא הלמהו .לוזב ורכמ ורועשו לוזו
 פ"למ םכרצוי ילכ רמולכ יוניכב ידנכ איה ס"שב
 רחפ TW ןייע ארחפד uns לש ונבומ ןכו ל'נה
 רצוי ילכ השוע b^ אקודנכ ראותה ונממו .ע"ומב

 -- [ע"ומב ע"ייע

"esMימ תוכרכ ידנכ ןימיר 0« ]11753  G'»sןכ  

 סרג ךורעה לעב .תואחסונב בותכ
 C ש"ע ירנכ

 p^ 'ג ידנכ y'"y קּודְנַּכ פ"למ) אקּודְנַּכ א
 ולא 'פ ןילוח תכסמ 1606 רצוי

 (אקודנכ) היל ילגיא אקודנכ ןימוינמ (C575 תופרט
oou]ילואו ,םידכ רכומ י"שריפ אשבורד [אקותסב  

 ושוריפש אקדרווכ וא יקדנופ ומכ אקודנפ ןניסרג
 ה'דס לעב ב"ר ירבד איבה ה"יחא* | .לשבמ
 א"ס איבהל ב"רל (mem (ישראוו ירב :זילק ןמינמ 'עב
 ונוקתל ונכרצוה אל לבא אבה ע"ייע רגנאוכ 'עב
 ש"מ ןייע דועו רומאכ איה המושרה פ"ל הלמה יכ

ji 
cx — 0333אָקּודַנַּכ  

N 

 ונר

 p^ .םיפשכל ןיב איוליגל ןיב ולעמ (' יקייריתו
 שיו ויליאמ אצויש רבד ונימוקמב שי תובושתב
 ילבו רמ אוהו Cb 5 קוזרח רגנכ ותוא ןירוקש
 ןה ןהו וסירכ vno ותוא ןיתוששכו לטנח יברע
 טעמכ אצמנ בשע ןימ ערז י"לב b^ 28( .תועוקפ
 ונשעו האופרב תולוגס ול שיו בוט וחירו תונגה לכב
 םעו ה"יחא]* ,(םישחנה חירבמו םיפשכה דגנמ

"bךירעמב. ובתכב ונאזנול ם"רהמ םיכסמ וניבר  
 jm לטנח יברעבו זעלב א'דיטניקולוק רגנכ 5"
 ,25>- yb sw לטנח mm .כ'ע mw תועוקפ
 'עב יתכראה רבכו תועוקפ ןימ אוהו 06

 המכב םש יתהגהו ךורעה ירבד שרפל ןוריננא
 '21, 668 סרילואוול מ"ואב יתיאר בוש LC םינפוא

 ₪ = 9 9 y ראובמ יברע לש (.)5=-) לטנח
 התעמו םודא םארמש לעוש לש םיאושק 'יפ 9% כ
 ,(תיב םוקמב « prn :קוזרח םוקמב היגהל יתעד

anm3 >- שממ pאוה ילאל תלמו םיאושק 'יפ  
 TD nb םודא ^5 ,)% יסופ ןושל כ'ג
 ,רגנכ תועוקפ po ןירוקש שי יכ ךורעה ירבד םינכ

wiםיאושק רמולכ ילאל קזורחח [ןירוקש  
 (פ"לב ילאל תארוהכ םינינפכ םילוגע וא) םימודא

nomםילוגעו םימודא םיאושק וארקנ  pi55'5  
i!אוה דחאו ןוריגנא ד'עפל אוהו ריגנא  Dy 

 א"צ ב'ח אירכב ע"ייע רחא רגנכ שי רועו )53:
 ררבוה התע לבא וניבר תטשב יתבתכ הז לכו .ש"מו
 אוהו ךרעה תלחתב המושרה פ'ל אוה רגנכ יכיל
 המדאה ירפ ארוב וילע ןיכרבמו םדאל לכאנה חמצ
 ב'ער 'ח ףד Ye תוכרב תוכלה ג"הבמ חכומדכ
 pp ינוערז פ"לב lo < = גנדהש] (גנרהש)
 .ual glos] יברע ןושלבו הליכאל םייואר

S 32222הזו .המדאה ירפ ארוב  now] 
spi 4ע"לב  iy es998 נ"צנפפ ףעל ), 

 -- יחכונה qw לש qun םוקמב) ףוזרח הז ילואו
 — Rosmarin, XA puc]  י"לל ילוא ןויכ בו

 ש"אלב םישק םיחמצ 333 prb )* ד"עפל) "13
Geerhürteter Auswuchs, Warze132 ימייקד " 

 ונשריפ 325 G7 ח"מ pom men ולא 'פב ידנכ
 UD 'עב

 bs" אדנונ ומכ .שוריפ אָּדְנַב jb ץובקה) "13
med- pers. Oberkleid צמא ר"לב' 121 vu; 

  Ceandys, candisולאו 'פב  pr525'ר ךומסד 'מגב
 ק"מ) רזעילא  CUרמא  mbהישפנ חנ לאומשל

 הלמ ב'א) — .ינאמ ידנכ רסילת הילע ערק ברד

ne (? היילק :) יליאל ע"פרשבו ,ר'פדב אוה ןכ (?  .רגנבאו ג'יונבו שיימו. w/m) ןוריגנא ע"ייע תואחסונה יונש ןינעב (t 

 הרוש .טיילק ,אייחב ^ wהטמלמ  (:>< b/wורזגל העט יוועל )^. 2% םוקמב  yb.יג ידנכ  ny pum (9.ךורעה לעב
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lj; Ve- פ"לב yo i32 Treo (ףוע םש 8923 
der beflügelte Sünger ףנכ לעב ררושמ "b 

 'מגב תופרט ולא 'פב Naehtigall) ףועה ןכ ארקנו
 אינכ אנהכ בר DN" (ג'עס ביס jT) gym ינמיס
 ,(א"ער היל אמוי) השוגמ אורפ ךינמיסו ריסא אורפ
 mm mms Gea5 בותכ תואהסונב 28(
 ןכו ריסא אורפ ירש אינוב 153 ףיסוהל 355
 יילש ומכ b^ וינפל םנ ילואו אינוב 'עב ריעה אל
 תומשה ינש כ'או י"כו pow לכב וניבר ינפל
 לעב רוושמ פ"לב םתארוה ןכ שממו on דחא םש
 <> £^ כ'ג יסרפ 'לב bn ףוע ארקנו ףנכ
 יוניכה הז ול רחב אנהכ ברו ותרימז םיענמ ררושמה
 אורפ ע"ייעו אשונמ אורפ ןמיס וילע nnb ידכ
 י"כ ץבוקב) ןילוח י"כ ה"מגר 'יפב ןכו י"שריפבו
 'מוימ ןויצה הז איבה (ב'עס ז"טש ףד אקילייגנא
 תא) האשע ףשכמש senes הורפ שריפו ל"נה
 הנכמ הפי תורימזה תומיענ בורמו כ"ע (הורפה תיב
 ארקנ ןכו ףשכמ םשב ללאגיטכאנ ףועה תא םעה
 'חהו Zaubervogel. ףשכמ ףוע כ3<- = + ט"לב
 לבא 182 אינאלאאז ורפסב א"עב b" ןהאזיוועל
 רב .אתפרדנא ע"ייעו bn םייסרפ תומש peo ילב

 — w'] הבח ,הגונרה /2 אדא

3232 y'"y ס"מ 22252 * 

nous 8202 — ND)3םנכ יובע שרשמ ילוא  
 In- xvizsg "53 ןכו טשריפל מ"וא ןייע

 Gekten, Ungezieferארמגב ןילוח .שירב  ji 
 אדח ןנחוי יבר הרמא אה א'ער גיי Yo] וטחשש
 היכו אימ (vB ןירישכמד ןורחא 'פ שירב אנמיז
 ינפמ 235 .ויתוריפ הלעמה o ןירישכמ יפסותב
 אתניצר ןמשו תוריפבש םיעלות b C^ אמינכה
 םיניכ א"פ .ןוטנמלסב C (ב"עס איצ כיב) ןנירמארכ
 .המהבבו םדאב םנכה (nm C^ /m mee" בי תכדכ
 ש"רבו ןילוחב י"שויפב אתיא א"פכו ה"יחא]*
 םילופבש ש"נוציכ :םש זעול sem ,ןירישכמל
 ש"נוצוכ ןיזיז ב"ער rb ןילוחב זעול ןכו םישרעו
 שוריפ יפלו — ;Holzwurm. 60880, 6880 אוהו

 קוידב אלש תצק םיעלות :אמינכ ךוועב ןושאר
 ט"פר ק"ב v" םהיניב קוליח ונאצמ ירהש אוה

qm s'y vàוביכרהש  jbוביקרה םא לבא המינכה  
 תוויפב ןהש קייר הפי לבא ,'וכו ןיעלותמ
 תונוכקר אלו המינכ אל 'מ 'פ בקע ירפסב 'יאדכ
 הרשב ןתונ ינאש םשכ : םשו 'וכו תוויפב סנכת

 זנר )32 — אָמְנְּכ — אָקּודְנִּכ ₪

 .יתעמש םשב W^ י"שריפו Op ג"ח) קתסב 'עב
 אקילייגנא י"כ-ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר 'יפבו
 1225 שבד השוע :אקורנכ w^ (ב"עס me ףד
 Np'nb3 ךומפד הממ ושפנב ןכ רעישו כ'ע
 ןימינמ סרג (166 דצ) םלשה ןיפחויבו ,אש בו רד
 הזו כ'ע אבר ינפל םידכ רכומ היהש 'יפ אדוקנב
 qul וניברו ,י"שרכ סורגל ךירצ mm י"שריפכ

 — [ש"ע ןוכנל סרג קתסב

 יפכ א"סב וניבר ואיבה רגנאוכ 'עב (Q0 אקדנוכ *

 ,ש"מו 23812 ע"ייע אוה ס"טו y'en 'ינ

ny» =( m3פ"לב ןכו ץובקב קר םינכ םנכ מ"למ  
(Laus, Insekt **הרידה (ב"מ) הרפב 'ט 'פב  

 ע"ייע ה"יחא]* יארד 'עב ונשריפ רבכ הנכהו

amaףדרנו אוה פ"ל כ"ג אריד יכ ש"מו :ט"לק  
 'תפסותב ןכו ב"מ הרפב ט"פ דחי ורכזוהו הנכ םע
 , - הרידה תא לכואה א"י 'לה ז"פ 'ומורת 'פריא י"כ
 N^ דיחי ררפנה דקפנ מ"לבו .האובתבש הנכה תאו
 ,'וכו תבשב הניכ גרוהה ip .ב"י תבשב p ל"זרדב
 ,'וכו וריבח ינפב הניכ גרוהה א"עס 'ה הנינח
 'ב pp Y'"y ,'וכו הניכ ןתצרק יא .ה"ס ןיבוריע
 D^ mo» mn רכזד הניכ ב"עס ט'פ ןימינ
 וכל ליטק אל א"ער ב'פ תבש nnne והמ הניכ
 .וכיינמא אניכ ג'ונבו D) י"כב ה"כ אנמא הניכ
 הברו me הניכ . . הברו הרפ pw הניכ :ז'ק :םש
 וז יכ ולעהש אמש ה'ד .ב"י םש תופסות ןייע
 ארקנ םשו .תשחורה ms איה הברו mb הניאש
 .תצפוקה הרוחש דועו תצפוקה הניכ : שוערפ
 םיניכ :ב"יק 'יחספ ,םיניכ יציב :ז'ק תבש ץובקהו
 ר"להק .םייעמ ינבבש םיניכ א"עס ב'פ ק"ב ,םינבל
 (ו ,היכ בוי המר שונא יכ ףא :הבוטה תוברב 'פ
 ולא "יגה םש תבש 'פסותבו וייחבש םינכה ולא
 לש םיקלח ^ :תנשב 'פ ר'תסא .שארבש םינכ
 םלועה 533 דחאו םייסופב העשת םלועב םיניכ
 םלועל ודרי םינכ םיבק ^ אתיא :ט"מ ןישודיקב

 — [ידמ הלטנ העשת

 שדוח «ow iu פ"למ ד'עפל) אָתווְנַכְו $2 *
 December wmm אימדק ןונכ ארקנו

 םישדחה ינשבו Ganar שדוחה ORUM ןונכו
 ma יתעד יתיוח 5251 omn םיירוסה וגח הלא
 שרפל ה"שע ינונחב אתינקא 'עב ח"נר ,א"חב ןינעה
 א"פ ry 'וריד אתוונכו ינונכ 5 mew ידי לע

 ,(' נ"ע ט'לד

 .תמיככ p'my3 |« ל"נה טרופריא רי בתכ 'פסותב ןכו ג"ונב )*  ,ינריכזהש ילבמ 849 בי"ח ל"תמעב יוועל ייפ ןכו !(
yw (7בימ ,ט"פ חרפל ג'הרל טיידסו ןצר ,ןוטנמלס ,הרד . 
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 לבקמה 'מגב לבקמה 'פב .('הקשמ סנוכב בקנ והז
 ןיאש לכ (א'עס ה"ק 22 )* תשע אלו ורבחמ הדש
 ןנירמא ולש סנוכ שוריפ המח ינפ האור ולש סנוכ
 אוהו C (דומעה (qp ce» תחרה וב דומעתש ירדכ

jusתציענ  Ü non75 ץראב  mתחרה ץעונשכ . 
 הלועו שודג C [ירכ] Y& םא האובת לש ירכב
 . ונאב ךכיפל תלפונ טעמ אוה םאו תחרה תדמוע
 אוהש רצה ירכב ץעונ תחר לש דצ הזיא קדקרל
 ןימכ הב שיש בחרה דצה וא py אוהו nm לש די
 לוביקו האובת הב הרוזש הירדצ ינשמ הנטק תרגסמ
 קרפב ןנתלכ פוניכ תיב mpi nus לש תחרה

6v (ymאמט הלבקל יושעה ללכה הז  '') 
 ןילעופה תא רכושה 'פד ג'רב ,(" רוהט (" סוניכל
 ותסינכב לעופ שיקל שיר ses Gym איעס ג'יפ מיב)
 לש לעופ p van" לעב לשמ ותאיציב ולשמ
 םילהת) ייתכדכ ברעה דע שמשה חרזישמ הרות
 םתנועמ לאו ןופסאי שמשה mun (ג'כ יב'כ היק
 הזו aw ידע ותדובעלו ולעפל םדא אצי ,ןוצברי
 תיבה לעב תכאלמ השועו רקובב םיכשמש לעופה
 ולשמ ףיסומו ומע השוע רסח שמשה תחירז םדוק
 דועבמ לעופה תיבה לעב חינמש הזו תיבה לעבל
 ,ולשמ חינמו ומע השוע דפח swa םדוק םוי

i»ע ג"ע תשרפ 323 שרופמ " wiבקעי  
 שרופמ CD תוכרבד iom ,(* ברעב הדשה ןמ

 (אַמיִנָּכ — אָמִנְּכ חנר

 'פ ר"שהש ץובקהו 'וכו  תוריפב תיבובקרו המינכ
 ןישוע ויה אלו en פירב) התלב אל שרד תפנ

zo nies 

 וא so nümlich אמו j3 ןמ בכרוה) אָמְנּכ 8
= ND') = ND) jb 105 "b כ ןמ' 

 ארזעב wie folgt, wie wir sagen werden) רַמיִנ

 ('(אנכמא) אמנכ ,)^ o0 אמגתפ אמנכו Cn ,'ד)

 אטנכ «pip 'יפ b) | יד "ה (c0 [אנרמא ל'צ]
 C רמאנש ומכ רחא b" .המ ןכ :ומכ

"D שנכ by nmn 5 ס"לב mu» soe) D23 
 ןינע « nrהפיסאו  einsammelnדוע םנו

 להואב אב 079 = o4) yb ngon ןינעמ
 ל'זרול לאשוהו ןוממ םוקמב להואל איבה וא
 .שירב (ם:לעפו mew yw םינפב ןייע םיאושנל
 ,pv שוריפ .הסינכה evo ןימידקמ Grm א'פ) ילינמ
 ןיסנכנש ינפמ הסינכה bv וארקנ ישימח םויו ינש
 וארקיו רובצב וללפתיש ידכ םיכרכב םירפכה ינב
 סנוכב ויה ח"מ םילכב ^ קרפבו ,('"הרות רפסב
 יפד ג'פב .תואמט ןלוכ הנוילעב ץרשה הקשמ
 רוהמ הקשמ (* סנוכב ap 6ה'צ m3  עינצמה
 עקשמו לפסב םימ ןתונ שוריפ תאטח ימ שדקלמ
 וכותב םימה סנכי םא בקנה םוקממ וכותב ילכה

 יישר שריפ ןכו (אנליוו םישב) ח"ר שוריפמ קתעוה (3 .בייק wm אמיא 'עב שימ ןייעו (? .לימר לצא תועטב ה"כו (1
 ןילוחבו .טימ הדנב ה"כו סנוכב ליצו סנוככ ג"ונב לבא (םש (^D פ"א יייכבו 'צנוש יפרב אוה ןכו i) .בייפ ק"ב ןייעו
 אתגולפ אוה םש הדנבו .ה ב יר ע איבמ : םשו (.זיצ ףדב אנליוו סישב) תבשב no שוריפב אוה ןכו (* .י"שרב .זיק
 לבא ימלשוריבו ריפרב on) ןכ (5 .םא היד (DU cocum ש"ע הקשמ סנוכב בקינ ow עריל סרח ילכ poma רציכ
 לכ : ידי לע והבא 'ר ראיב הזו אנינח 'רב יסוי ירד ארמימ anm (* .התשע ילבב ס"שבו תוינשמבו השע עיפרשב
 תפחד + אתיא שוריפה לכ קתעוה ונממ רשא חי"ר םשב מ"טשב (5 .ונושל רוצקב וניבר תנוכ הזו יוכו ולש סנוכ ןיאש
 עיפרב )!! .חיי עיפדב שבתשנו («n^ Ya vis ,ר"בו ב'ה ד"ל י"כב ןוכנל ה"כ )!9 .םש חיר ייפב היכו )? .תינחד לי"'צו

 Ty ןייעו רתו' תצק תוכיראב מ"טשב אבוה חי"ר 'יפמ קתעוה תחרה לוביקו דע וניבר ייפ ('* .סונכל 30732 ('* .האמט
 סנכמ רמולכ סנוכ ארקנ אוה הכותו ךות (תחרהל) הל "v :היכ מ"טשב ^n ייפ םויסהו .ח"ר ה"ד bb מ"ב 'ופסות
 תיב םש W^ .בייד ט"פר מ"ב יורימ היאר איבהל שי סוניכ תי ב וניבר שימו כ"ע רזפתהל nus וניאו תחרב האובתה
 לבא ר"במ היאר איבה ח"ר bx לעופה הירס םש מ'יב יופסותב האבוה ח"ר תטישב הזב םג ךלה וניבר יכ עדו )14 .סנכמ
 איבהש ר"בל כ"מ כ"ג ןייעו םהירבד םינכש אצמתו ר''בבו יפסותב בטיה Uy ךופיא עמשמ DU יברראש 'ופסותה ושקה רבכ
 ונפוא לע noy "p בשייל הצורש (ג"ע n^n דצ אדריפ סופד ר"דמב) ראות הפי ייפב יתיארו יופסותה ילעב תא רוציקב
 ד"יב On" ימאקדמ ונייה ושוריפכ עמשמ ר"בבש ח"ר שימש ליינו 5m: בתכו ח"ר ירבלכ ךפיה אוהש ר"במ השקת אלש
 המ םולהל ול רשפא va יתעדי אל לבא בותכה ןירמ םגהנמ ונשש אלא אוה אתיירואד אניד ואלד עמשמ אוה לודגה
 סרג mm אלד הארנו :ל"הזב ץריתו vun היאר איבהש quy לע mo לעב הימתמ ןכו .אישוקב חינהש שיע 02( רמאש
 mun n ךשוח nen היב לש הברעהו םילעופ לש המכשה «su אוה ד"יב won ימלשוריב ןניסרגדכ אלא ונתסרגב
 אנידמ אהד לעופ לשמ המכשה רמאש המל היאר ולעפל pus אציד רמול ךירצ אתשהד aa ולעפל םדא אצי 'גו שמשה

 ה"ב לשמ הברעה וימאש המל היאר ברע ידע ותדובעלו וגהנ ןכש aon לעופ לשמ הז םדוק ותמכשהו ץנהמ הינמז
 ךיא ינהמתו וגהנ ןכש אוה ה"ב לשמ םיבככה nav emp ות ןכל םדוק אובל רהממש המו ולצא בירעהל qos אנירמד
 חי"ר לע טרפב דואמ המוצע אישוקה וזו .כ"ע ח"ר ייפכ אלא ושרפל רשפא יאש הזה ימלשוריה ןושל תופסותה ריכזה אל
 יל ש ורי מ הלודג היאר איבה אל המלו שרדמה תא ונילע םקוע טעמכו ותטישל היאר ריבמ ונייה קחרממ איבה המל
 יופסות ילעבל הנמדזנ םירפוס תועט "ר ' ב ב עמשמ ןכש, (יופסותה ילעב לש הרוסמה (voy ח"ר בתכש המש לינ ןכל
 Jy שררמב וא ר"בב ימלשוריה תא םינושארה ופילחתש וניצמ יכ ליי דועו ימלשוריב ליר ר"י ב עמשמ ןכש ליצו
 איבמש תומוקמ הברהב וניצמ יכ (: ח"מק ילשוריה אובמ) ף"זרהמ טילחה רבכו (הרעהב בייער ביח) טג ךרעב אמגודה
 יכ ל"נ ןדיד ןדנב לבא שייע 'לשוריה איבה אלו ימלשוריב אוה הלא םירמאמ םוקמ רקיעו רייב ןמ םירמאמ ךורעה לעב
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 ,das Einsammeln וי 2 D332, םשה דועו .155 | האר ו הב ה"יחא]* = .'וכורזפ ("ןיסנכמד C תיא

 ,םיצעה סוניכ תיב א'ער n'b 2'3 Aufnehmen | מ"ד מ"לכ רובצו הפיסא ןינע D22 "b הנוש אר
 :ט"מ הדנ ,'וכו םיעשרל pup ב"עס א'ע ןירדהנס | ג"פס ש"מ 'שורי ,רידל ןאצ םנוכה N/D YD ק"ב

Tם"ר ר"מש ,ןילובגב והיסנכ ג'ע  i^סוניכ | ןסניכ  pורי ,קחדה ' erpםוקמ ד"ע ט"נד א"פ  
 .ךורעב ליעל ןייע הקשמ «pi» bj .רעש סוניכ | ,ב"מ b ;YD TO Dun" :ינוניבו ,ץראה לעמ
 הלהוא 20-9 ע"ל ומכ סנכ "פהינש הארוהב | ץוכקהו .תסנוכמ ו"מ א"פ םש הבקנל .סנוכמ ג"מ
 הכילהו האיב לכל לאשוה ונממו .dns Zelt treten | .תוסנוכמ 'ע רומזמ ט"וש 'דמ CN TB םש
 eintreten unter םינתח תפוח ךותב האיבל טרפבו | :ז"כ 5 תינעת ןיסנכתמ לעפתנבו לעפתהבו
 יוכרב ן ו ש אר ןינ ע מ den Hochzeitsbaldachin | תומוקמ תצקב 'גרתב ה"כו א"פ פ"ס ,ט"נפ ר"ב וסנכתנ
 «pi םלועל :'פ ק"ב :^ תינעת .'ב םיחספ .'ח | םשה (vob .ןמגרותמב ע"ייע שנכ אצמנ בורלו

Verein 1* D23ר"פ תובא  N^Dארח סנכד ןויכ ג"ע ג"כד ו"פ 'רהנס 'ורי ,'וכו םדא | ץוכקהו א"פ 1152  
nip3»סנכנש םשכ :ז"לק תבש ליעפהו לעפנב הברהו 'וכו | ר"כיא 'תחיתפ תויסנכ ינב ,י"מ ,ג"ם תובא  

"pיתוא אלו 'ם ^ , jpט"מפ ר'בב הָסיִנָּכ  pvןכ תירבל |  py»םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל , 
 סנכנ :ד"י הגינח ילבבו :ז"עד ב"פ הגינח 'לשורי | -Versammlungs 933 .ךרעה שיר ןייע הסינכ

haus, Synagogeןויכ : א"כ הטופ .סדרפ ע"ייע ופנכנ םשו ,םולשב | דמועש ןהכ לכ ,ו"נד ז"ם ריזנ 'ורי  
 'וכרב ,םיאצויהו םיסנכנה ז"מ ,ח"פ תובותכ ,הסנכנש | ינבל .ב"מ ג"פ םיבז ,ה"מ ה"פ תורוכב ,'וכו תסנכב
 ,ורירל . . ופנכנ .א"ק 'רהנס .ח"פ 'דהנס :ח"כ | .תסנכה שאר . . תסנכה ןזח א'מ ז"ם אמש ,תסנכה
 15353 מ"יס nmnb' ר"כיא ח"לק דצ כ'רד 'קיספ | ןילוח ,תויסנכ ישאר lys ט"מ םיחספ ץובקהו
 הינפצ 'קליו ו"לש זמר 'ר היעשי 'קלי ,םיאנוש | ףוריצב בורלו .ןזח yy תויסנכ ריטפמ א'ער א"נ

m3ע"ייע  np3s màב'ח ' Cryנ"שו , r'byותירבב ופינכהל :ז"לק תבש .םיוג וסנכנ ז"סקת |  
now ג ףח ע"ייע ,ד"יד ט"פ תוכרב 'ורי ,א'א לש | ןירמא', Ty ו"מד ב"פ 'וירוה 'שוריב ןכו à 

 'וכו אתסינכב  b'b3אתשינכ  y/"yארקנו .שנכ |  n^pע"ייע ב'עס  Gp aem ^ psיקלח יהי :םשו
 תא ןיסינכמ ב"עס 'ג תובותכ ,'וכו תבש יסינכממ | תוכרב ןייע לארשי תסנכ דובכה ראותב לארשי

 תבש :נ'נ  ;b'n.ז"פ םיחספ  :n^p'תחיתפ ר"כיא .'וכו תמה | כ"רד 'תקיספ * r^ ^Dתא םיסינכמ
 יוזב איצומו וזב סינכמ ט"כפ ר"'קיו ,'וכו םיתמה | םש יתבר 'קיספבו .ט"מק דצ שישא שוש 'פ

 ר"שהש ז"לפ  Cbםיסינכמ םתא .ג"ד א"פ תומבי 'לשורי הליאשהב | ,שרדמב הכרה דועו ידוד המוד
 םירהה ןיב ישאר | דעומ יאירק םש ישנא לש הפיסא הארקנ דועו  mmis:ז"נד א"פ ה"ר 'ורי

 קפסמל םכמצע ןיסינכמ םתא המל | איזאב ןוי תוכלמ דע ינש תיב תלחתמ הכשמש  nmלעפתהבו
 הלודגה תסנכ :הנש םיתאמ ךרעל  Syodeזמר םילהת טוקלי ןיאצויו ןיסנכתמ ב"יפר .ר'ב | מ'ד ןייע

 א"לתת | יש ) ַא םשב וארקנ דעומ יאירקו ,האלהו 8 ף"זרמל « ceןיסנכתמ ('תקיספה  vnb.ה"בקה לצא
heirathen, ehelichen השא אשנ 'יפ ינש ןינעמו | :ט'ס Nov ג'ל תוכרב ןייע, n5i9232 np32 

 ב'ב (רטע ע"ייע)  YO'בותכ ,'וכו הלותבה תא םנוכה א"עס ז"ט תוכרב | א"פ תובא .'ב הליגמ ,א"ער
 ורובד ביחרה רבכו ,א"מ  maיעיברב :'ג | ע"מב יוועל ןינעה « nbםש ,ישילשב סונכל םש 'וכו

/p32 "n פ .הלותב תקזחב הסנכ .ב"י :א"י | תלהק 'יפב ץטערג ןייעו האלהו 266 ד"ח': snb 

 ג"ע 'פ ר"בב אוהש רוקמה אוצמל חרט אוהו (ימלשוריב (nnn ר"ב תלמ nes ייפב תשבושמה ^3 ןחנ וניבר אצמ רבכ
 שיגרה ילואו .רומאכ חיר ייפ אוהש ושוריפ רוהסל היאר הברדא םשמ יכ כ'חמב בטיה ps אל אטהיר iim (ב*ע ונינפל)

 הז שוריפמ רזחש py הזו ןאכד ותטישל ךפיה א "5 איבהל ףיסוהו יחכונה ךרע לע זמר לעפ יעב יכ ומצעב וניבר הזב

 םימעפל איבהש םילהתד הדגהמ ןאכד ותטישל היאר וניבר איבה אל המל עיצ תצק ז'כבו .ןאכד ושוריפ החדנ ר"במ יכ

 ותדובעלו א"ד ל"הזב ייא דיק רומזמ טיושב יכ (םלשה ךורעל nnb רפסב now תעדל האראש ומכ תומוקמ העשתב)
 לעופה oue לעופ לשמ הסינכהו תיבה לעב לש האיציה nne םימכח ורמא ןאכמ 5^5 םשב ws ר"א ברע ידע
 שממ הזו .כ"ע ותיבב תויהל לעופה [עיפשמ 55[ (עיקשמ) אההש תיבה לעב ךירצו ותכאלמב הרשב שמשה ול חרזתש

 תחא הטיש םג (א"בטירו ,א''בשרה יופפות ד-כאר) תוטשה רתי pa האבוהש מ''בל מ'יטשב יתיאר בוש aram חי"ר תטישכ
 ידע ותרובעלו món שרדמב עמשמ ןכו ןוכנ 'יפ הזו דע 'וכו "וכו רקבב הכאלמל ותסינכב לעופ o^) םי רח ח א ו ל"הזב
 y'5 ריעב לעופה תא עיפשמ היעב אהישו יוכו יוכו לעופ לש הסינכהו ה'עב לש האיציה אההש ל"זכה ורמא qon ברע

 םירחאו, תחת ילואו :(אתיל מייבל א"בטירה ייחב וניגפלו) א"בטירה םשב מ"טש לעב איבה הז לכ ,ל"כע avis ורמא ןכו
 ל'נה ןינעה לכמ שיגרה אל עיבשפה לעב יכ יתוארב יתכראה .םולשב אבי ומוקמ לע לכה זאו ''פ ח "רו y *ייפ

nowריפרמ ץוח ע"פדב ה'כ )* .ךורעב םג ליצכ ילואו תעב זיפס תוכרב 'תפסותבו 'פ י"כבו חעשב 3703 )!  pe? 
 .םיסנכמה םש יפסותו b' י'כבו ןיפנכמש ע"פרבכ ג"בב לבא וגינפל ןיסינכמה ה"כו ןיפינכמר

 וו.
"EZ 

— 5 
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 ףוחפיל אל (א'עס ד"פ ףד אקילייגנא י"כ ץובקב)
 רשבמ bbw אוהש ילפכ וז עמשמ ילפכ שיניא
 : זימ ףדל «n ןענכ 7523 זנובירט וניאו דחא
 אתוש ווכ אקירומ Gru ףד DU י'כ ץבוקב)

poemןענכ 'לב ןימכ . quoףד "5 ץבוקב) ,ד"נ  
 nxbp 'וכו הדיד [אפכמ] (הסכמ) אמיניא (.ב"יש
 6.הילש ףד *'5 pap ary ףדל .'וכו ןענכ 'לב
 שמתשמ הברהו .גיט ןענכ 'שלב ןירוקש אמוקרע
 ןיגרפ ז"טר b non^ 'לה מ'ד ןייע ז"ואה ןענכ 'לב

"bע"ייעו ןענכ ילב א"ציבוקמ ורעב  paseגהו ". 
ovצילח 'לה ' "bןענכ 'לב 'וכו לענמהו ו"סרת  

 םש .דול ןענכ 'לב . .דרב ב"ס bb" תבש 'לה .א"טס
 ח"ס b^ םש ,ה"ביקז ןענכ 'לב . . תורוגח ז"ס "יס
 ג'קס n'y "D .א"טיפוק ןענכ 'לב לענמ לש סופר
 יי ק"ס ר"פ D^ ןייעו ץ"טופ ןענכ 'לב 'וכו תסקופ
 ןענכ 'שלב . . תוקולע ו"ט ק"ס ג"פ b" .ץ"יטופ
 , ןענכ 'לב . , wes תב 'ד ק"ס T'b.^D .,(' י"צויפ
 ןענב ילב + + רונת .ב'פש D^ 'ר ט'וי 'ה .א'נופז
 יל ךרע ןענכ 'ל יונכה ןינעבו -- םתלוז דועו ג"שוא
 בתכו םירפסעווב 7287 הטומכאה 'חה ירידי בתכמ

5mכ"ג רמא אוהו םואיזנייה לש מ"עב יתנייע  
 םינמרגהש רובעב Slave ןמ תרזגנ Selave תלמש
 םגו . . תוחפשלו םידבעל ןעוואלסה ייובש ורכמ
 רשא יאדסח 'רל בתכמבו םידבע דבע לע שי זמר

qwךלמ (םיכלמה) םהמו 5" בותכ רזוכ ךלמל  
 ךלטו באלקצ לא םהש םילכגה ךלמו יזנכשא
 דוע ןייעו כ'ע ןעוואלפה bn םילבגהו .הניטנטשק
 .קעססעב ד"באר רעצמיפש 'חהל שימייהרוא רמאמ

 רבא אָפנָכ 523 ס"לב CX .ע"לב ןכו מ"למו 723
 ,Flügel, Arm ותלוזו דגב תאפל לאשוהו

my? Zipfel, Saumתומביד ג'רב (םינפב ןייע  <'. 
junטימ ) mosהארש  vosהלגי אל . vam ^p 

Dos?אל היפנכ הארו השא  nb»פב .ונב ותוא ' 
 האמ X^p) יוחמתה ןמ 'יפאו ארמגב םיחספ יברע
 אתמב אזוזב ירק 'ק (*'יפ C ךיפנכ יתות אזוזב ירק
 והאיבהו (* [וב לזלזת [5s הדשב ארק ךל ןמדזנו

wb TSדימ האצוה ןינתונשכ  npא"פ ,התוא  
 התוא םיש התוא mpm לוזב האצוה ךל ןינתונשכ
 ןיע ךל היהיו רחא התוא הארי אלש ךיפנכ תחת

 ג"פ ןיבוריע 'ורי ,רוטפ וא סונכ וא א'ער Dp םש
 'שוריב) .ךינסנכימו .ט"מד ז"פס ןיטיג 'ורי : א"כד
 ךיתסנכ אלו . . ןלפ םויל (ךיסכנמו ס"טב ןיטיג
 םשו .סנכשב Ty ר"כד א"פר תובותכ 'שורי ,'וכו
 היכו .ןסנוכל 57 הסנוכל ךירצ ןלמרא ןיסנכד ןיליא

avaשורי  ,'וכו םוי דועבמ (ד'עס ח"לד איפ אמוי ' 

 סנוכ ראות םשל סונכל הצר :ב"ד א"פר תומבי
 תרמוש m^7: ב'פ הטוס 'שורי ,םנוכ ןוממ םשל

npo» n»ר"להק : ו"ד ר"'פ תומבי 'שורי לעפנ  
 ז"פ תוחמשבו ךיתוחא ינב תא ילדגו יסנכיה b" ,'ט
 ןינעב הָסיִנָּב םשהו .'יכו ילדנתו יסנכתה לעפתהב
 ,ט"כ הכוס ב"מ ד"פ 'וכרב ןייע האיצי וכפה ןושאר
 ינש ןינעב ןכו .א"יפ ר"רמב xy ב"כד ה"ם 'וריע 'ורי
 מ"ב .ב"י םש ,התאיציב . . התסינכב ד"מ ח"פ 'ובותכ
 — y" הסנכה טשפומה ben ,הפוחל ןתסינכ ,ד"ק

Bר"מ תוסינב  p:[3 835 py 

 y" הפיפכו השיבכ ןינע \;<= ע"למ ל'נ) 35 *
(ein- zusammengedrückt sein הכירד 

 אוה וליכ ותוא ןיאור :ט"יד b'& ןיבוריע 'לשורי
 ,'וכו המכ הסונכ bs" ,ב"נד א"ם הכוס 'ורי ,סּונכ
 לועפ ינוגיבו arme הלועו סנוכ א"מ ie תודמ
 םשהו TOU ע"ייע וב םּונָּבַה א"פ 'ולהא 'תפסות

byis9- ע"לב)  (o2ר"כד ז'פר ןיבוריע ימלשורי  
 "32 ךרע ןייע ב'עס

 ןינע b̂ . ערכ תארוהל בורק עַנָּב (wot עַנָּכ *
 sich beugen, demüthigen) חור תלפשה

 ידי לע :ח"מד א"יפס menn 'ורי ליִעָפ ינוניבב
 ib ק"מ : לעפתא .(ןיזיחפ וכפה) 0722 ןוניאד
 אל ג"לפ ר"ב .תעלבומ ו"יתו הימקמ אָעְנָּביִא אלו
 ו"סד ג'פ תינעת 'לשורי ,הינימ תענכתיא . .ענָּכִתיא

yyםורד ע"ייע ןיענכתמ אל , . ןיענכתמ  op rm 
 הענכ אהו ד"עפ ז"לד ג"פר םירדנ v^ )0 הענב *

 «now ^b ny ל"צו ם"ט ןירטיק ילמ
 יוועל 'חהו ,ענענ 'עו אתנמ ע"ייע Minze ארקנה

 m3! אוהש רמול העט
 םייואלפה now לע ןענכ pub רמאנ ןַעְנְּב *

(slavisch)אובמב ש"מו ןיגרפ ע"ייע  VII 

 ה"מגר רובדה הזב שמתשמ רבכ יכ יל ררבוה התעו
 איבהש י"כב תומוקמ המכב יתאצמ ןכ יכ ל'ז
 תרגרגה תקוספ 'מגב תופרט ולאו שירב .(' ערה | :'ח ףדל מ'ד ןילוחל 'יפב טרפבו ןושלה הז ה"מגר

 אזוזב ירק p א" סם :'יפ םדוק ל'צש לינ (* mm ce^ ת"האב היכו )* ,Blutegel. 16028 ירגנוה ילב ןכו (1
 יתמלשה )5  .וניבר ייגכ cw ייפה הז קתעוה ונממ רשא n'y ייפב לבא אזוזב אתמב רדפה ntn ונינפל «nU את מ ב

nanאלב הנשאר ייגב ולע ךורעב םינורחאה םישוריפה ינש יכ עדו .ש"ע םייבשרו יישריפב ייפה הזל בורק תצק (5 .הייר  

 .האמ פ'יאו ימ י"כב יכ דוע עדו חי"ר ייפו a^ אוהש (n3 אתמב אזוזב ירק 'ק ^5 םדוק םרדפל יוארהמ ןכלו אתמב תלמ
 כ"ע אתמב לי'צ ילואו n'yp) רצ) סייד לעב בתכו ךפנכ 'תות ה ע מ ו אזוזב ירק האמ יב י"כבו ,ךפנכ mn ה ע מ ב ירק
 אתמב :תויהל העמב שבתשנ כ"חאו דחי ןללכ יב י"כו העמב תרחא ייג יפכו אזוזב תחא ייג יפכ וברעתנ תואסריג יתש יכ ניילו

oue מלי ERST Vom cR MEM 10%. ו, ישנם 
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 ny ans אבה ע"ייע) איפונכ 'למ'יפ ל"נה יאמד | תעבטמ הטיחשל רשכ ולוכ ראוצה לכ Gv ןילוח)
 תליטנב ריהז היהש םיפנכ לעב עשילא ארקנ | הצק שוריפ ,הנותחתה האירה ('ףנכ דעו הלודג
 ןיכירצ ןיליפת pw תבשב 'יאש המ mp םידי | QC ץראה ףנכמ e) ה"כ היעשי) ךיתכדכ האירה
 ב"פ תוכרב 'וריבו םיפנכ לעב עשילאכ יקנ ףוג | םודרקב rms רוהט היה Ob 5^2 הרפד ןורחא 'פכו
 שבלי אל םיפנכ לעב עשילאכ וניאש לכ ג'עס ^Y | ףנכב 0^ יב 5m ביתכדכ e^ 6 ו פנ כב אמט
 תפסוה איה םש צ"האב ף'זרהמ תעדלו ןיליפת | ו תצ ק מ ב אמטה םודרקב אוה זחוא רוהטה ('ודגב

amילכב | .וילע  minsאמליד א"ער 'ה תבשב : די תארוהב דועו .םינואגה | "> םילכב א"יפ  
 B^ י"שרו ודי טישוה b" הלביקו היפנכ טישפד | ךכ ןיב םיפנכ לוביק תיב הב שי םא (* אינופמוס

po0: ותרוצ והזו האמט ךכ  prem Cןייע םיפנכה ישאר .ר"פ םיחפפ המ הבמ 6: ,א'עב |  
 .ןילוחמ ןויצב ליעל ןייע האירמ .ע"ומב סחס ךרע | םייפנכהו ברטקהו תכתמ לש לועה Gun דיי יילכו ריי
 ולא )^ "a תלה תוארה שרדנ ח"יפר ר'קיובו | bns שי לועה ישאר b^ תועוצרה תא תולבקמה
 סולקנוא 'גרתש המ הז ר'עפלו 'וכו האירה יפנכ | לכ שארבו םיצע ינש םיבקנה ינשבו sum ינש
 הל שיש שוריפ אפנכ תב ;(ג"' 0^ םירגד) הארהו | ,(' רקבה ןיכשומש תועוצרה םשל ןיסינכמ yy בקנ
 יוסו ע"לב ומכ ושוריפו ^o ל כמ €. ,הקזה ni | םייפנכל ןילבקמ 67«. ג"סב המכ דע 'פב תורוכבב
 םילכ ןייע ןורחאה הצק 'יפ ךרעה תלחתב המושרה | ("זרואה 'פב יאמד 'תפסותב ,תורהטל ןילבקמ כ"חאו
 תויושעה םיפנכו ה"מ ד"יפ םילכ ,ל"נה (me | םידי תליטנל, p^ (א"ער is ביפ יאמד יוריב ןכו ביפ)

owיונל | תליטנ אלב לוכאל אלש רהזהל וילע לביק  — spem)ןייע םינינע המכל ףנכ לאשוה  
 הבר .תורב ףנכ שרדנ מ"ל טפשמכו .םישרשב ק"דר | ןילבקמ כ'חא םידי תליטנ ךירצש רבד לכבו םידי

imsלוכאל תורהטל  C "mnes powשמשל םיפנכו .,ץראל םיפנכ שיש :םלשי 'פ | היפנכ הנוי  . . 
 ,םיפרשל םיפנכו . .םיבורכל םיפנכ ,.תויחל םיפנכ | .ןוי ךועב 'שריפ רבכ (מ"מ «ns הילע תונינמ
 םיפנכ Ty ^W Crop דצ) ומחנ פ"ר כ"רד 'תקיספבו | לעב עשילא .ל'קו םש תבשמ ןויצו ה"יחא]*
 nm "nw" לכל תוארקמ nun םש ואכוהו .רחשל | 'יפ — נ"שו  ,ו"מק ,ב"ח םיפנכ לעב ע"ייע םיפנכ
 ןויפחי ךיפנכ bua (n :ויל nón מ"ל ךרדב דועו | קר אלרמאנ םייפגא iw" רפסמב ףגו ףגא ומכ ףנכ
 הניכשה יפנכ :רובדב הניכשה הסחמל לאשוה | ןוכנל וניבר ew" ומכ םילכו םדאמ םא יכ תופועמ
 ר"ב :3^ ז"ע Yu ןירדהנס ^i: הטוס .א"ל תבש | vov ב"ה ow ^ pj yy 07 aem 'ב más 'עב
 יורי .ג"ע כ"ד .ב"פ 'דהנס 'ורי ב"פ ר"קיו oU פ'פ | .הארוהו הארוה לכל תואמגוד תצק ןה הלאו (האלהו
 םימש תופנכ כ'ג own ג'עו ב"ע ט"לד א'פ gp | זע ע"ייע ד"ימ ז"יפ םילכ מ"ד תו פו ע מ (א רמאנ
 םהיבא יפנכ nnn '3 'שרפ mb חלשב 'תלייכמ | p^m י"שר .שוריפ ןייע דחא «m .ב"כ תינעת ,'ב
 mene לצ 5 ע'למ ד"עפל wm .םימשבש | sw ףנכ ןמגרותמב דוע pur .ב"עס ג'ס דצ תינעת
 ונממ .לעפהו Decke הסכמ eX ע"לב e^ דועו | לש דיו ףוע לש ףנכ e OL" פ"לב ומכ םדאמ ₪
 (יכ ,5 היעש) «pi אלו שורד ןיבנ הזמו הסכמ | ףכ ומכ ףנכ הארוהה וזבו Hand, Extremitüten םדא

vm s"םיפכ ול שיש ןיב ריזנה תרות :ו"מ  pipרצ כ"רד 'תקיספב |  CU»קלי אצת ףוס 'מוחנת '. 
 םייק קלמע לש וערזש ןמז לכ ח"סר 'ר חלשב | nnm (י"שריפ ןייע neun ןינעב) םיפכ ול ןיאש
 דנא םינפה תא הסכמ ףנכ ולאכ לוכיבכ םלועב | םיפנכ ול שיש ןיב ג'ע ה"נד TD ריזנ 'וריב הז
 רמאנש ףנכה תלטינ םלועה jb קלמע לש וערז | תורוכב םייפנכ ןילבקמ הזו .םיפנכ ול ןיאש ןיב
 הלג ןיאושנמ mpi 'לב רמאנ ןכו wm ףנכי אלו | ןכו ה'מגוה ^65 םידי תליטנ 'יפ  ל'נה 'פסותו
 ךפנכ תשרפו 'ט ,'ג תוכרב ומכ ףנכ שרפ = ףנכ | ם"במרה "פמ הלוע ןכו ,'וכו וידי לוטיש י"שריפב
 B 'קזחיב ןכו םש ע"בארו י"שר ןייע ךתמא לע | vi^ ף'זרהמל צ"הא 'יפב לבא םידיה תרהט 'יפש

 אוה זחוא ג"ונבו שירמ חכומ ןכו 70 טייססב ג"הר שוריפב אוה ןכו )? .האיר ינוא ייפ י"שרו (? .יפנכ דע גיונב ('

"nbnופנכב ייגו .ופנכבו אמטה םודרקב  Diומילשהל שיו עטוקמ אוהש הארנו ג"הר ייפב היכו )^ .תוינשמבש הנשמב  

 .ןיגופמס ם''במרה bx mos" ף"לאב יג ןופמס קש 'עבו א"פ מ"ב סילכ יפסותבו הינופמיס גייונב )5 .ושיגרה אל asm ךורעמ

m» (^זיראפ "33 הל גורקו ר"ב 33  erum pיייכב |«  visa 0 y"9 : דייל  v33 adsןכו רסח ויו  

 תוכיראב םשו 10 טירסב ג"הר שוריפמ תצק ^ קתעוה (' .ותרוצ והזו : תובית אתיִא ר"פדבש ג''עא ךורעה יסופד 553 רקפנ

 לבא ברטק 'ע ויניעמ םלענו אוה תועט ג"הר ירבדב ל"ומת היגהש המ ןכל ברטק ys הלמב הלמ קתענ ולוכו רתוי תצק

 ץבוקב) תורוכבל 3 nenas ייפמ הלמב הלמ קתעוה ןאכ דע (" .רואה ס"טב ר'יפדב (* .שייע ונוקתל mue הרואכל ש"רמ

 .(איעס Tv" ףד 'גנא י''כ 2
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 ,'ח ש"הש 'גרת לעפתא .רוסא יפונכלד אתעדא
 ןילבקמ ןינעה הזמ ף'זרהמ תעדל .ןיפנכתמ יאו יז

 — [םדוקה ע"ייע םייפנכ

ys ymo 23פ"לב  JUS.ע"לל קתעוהו  am 
 -Lotus, Christ ש"אלב ארקנו )52 ןייע)
dormב"רו  ^bםיחספ יברע 'פב (הטמל ןייע א"עב  

 6 יש ק .ילוט 'ה con wp ול ותחפי אל 'מגב
 יפב .ארניכד אלוטו האדיחי אלקירד אלוט ווה
 6 ול ןיא (* prop] ל"צ] (םידע) 'טגב םיתבה תקזח
 B^ ארניכא bbb )5 אלת יבט 6ח'מ «s הקזח
 תולבונה ארמגב ןיכרבמ דציכ 'פב .,("ןליא םש

mo»ימ  Goךרעב ונשריפ ירניכ 6ןימיר  
 המלו .רסונג וז תרנכ «C הלגמד ג"רב ("ןי מיר
 p^ ארניככ (" א חרי P יקיתמד תרנכ ומש ארקנ
 יד ארניכד אלק יכ רחא B^ .(" תרנכ לש ירפכ
 תואחסונב ב"א) — .("הילק עמשד ןאמל (" ינהמ
 ןליא pe oan» mm י"לבו ידנכ ןימיר בתכ ןריד
 i" י"לל ןויכ ב'ר nons] CB השוע

Artisehoke, 6020, cinaraןוכנהו יוועל תעד ה"כו  
 5 ys p'b אוה יכ (984 ןעצנאלפפ) ףעל ש"מ
 םיצוק יניממ yy (xóvwapos) xóvapoz י"לב ונממו

me53'1 ארקנו דימת  zizyphus spinaאוה וירפו  
 ץעה תנוכת לע יתעדלו ,Lotus 2076 "53 ארקנה
 (וניבר 'יג יפכ) ןושלה ןויכ דימת mme דמועש
 ירפכ וניבו "פמ לבא ארניככ אחריפ יקיתמד
 ,ירפ ןושלמו p's י"כ 'יגכ אהריפ סרגש עמשמ
 ומלהל השקו ירניכד א ל ק כ אריפ יקיתמד ג"ונבו
 רשא רונכ ריש ילכ תוקיתמ לצא ירפה תוקיתמ המד
 ('ע ,ו'יטח ף'זרהמ ע"מב) ns ליכשמ הצור ןכ לע
 אלקכ ןכ man רימג sb בתוכ הזיא יכ רמול
 ךורעב א"פ רחא ררגנש ןעי ארניככ םוקמב ארניכד
 א"פ הברדא יכ ל"נ ps לבא ומע םיכסמ פעלו
 אלק יכ :תרחא אסריג לע דסוימ ךוועב
 וניבר בשחש ןעי 'וכו ינהמ יד ^5 הזו ארניכ ד
 רונכ רמז ילכ אוה ארניכו לוק אוה אלק תלמ יכ
 m) רצ הליגמ «^b פ"א י"כב לבא (אבה ע"ייע)

 ארניכד אילוק כ אהריפ יקיתמד םושמ "גה
 אילוק ר'עפל םא יכ Ds לעב תעדכ ס"ט וניאו
 כ"או Stengel ץקוע caulis = אט י"ל .אוה

mnןכל ךתווע הפכנאו ךילע יפנכ שופאו  
 בר תב 13^ ב'ב Schooss קיח ףנכ ל"זרלב ארקנ
 "5 ה"מגר "יפו היבאד היפנכב הבתי הוה אדסח
 הפנכב ינאג א"ער ח"נ םשו ,קיח : היפנכ ב"בל
 ןינעמ .היתועורז pa ייפ י"שרו) 'ב ןג ע"ייע הרשד
 הישירל אילת א"ער ה"פ מ"ב .(ליעלד הינש הארוה
 יבר לש וקיחב ושאר תא איבחה b^ יברד היפנכב
 הארוהה וזב ףנכ ילואו .(ותוסכ יפנכ תחת 'יפ י"שרו)
 (עודיכ תופלחתמ ן'ונו 'לו) 036 b" רזגנ
 רבדמב ,יה ,ז"ט תישארב) קיח םינקז 'ע וקיתעה ןכו

amםירבד ;30  a7ב"ש ;ויב .ד"נ ,ח"כ ;'ז  SD o" 

 — ^n] ,ב"ל הימרי

P ע"למ wow? sammeln yap שוריפו 823 
Volkshaufen, Versamm- םישנא ץובק e? 

(lung(ב'ער יס תבש) לדנס 'מגב השא המב 'פב  
 ואיצוה 'פב .איפוניכ אכיאד אמעט יאמ תבשב
 םושמ יא ^w) אמי) התחמה תא לטנ 'מגב ול
 'פב .גוחל לארשי 55 אובב p" איפוניכב יתאד
 תיעב יא US) ה"ר) תוינעתב 'מגב ןיד תיב והאר
 השע ,C3 1272 רמאנש ףסכד איפוניכ לכ אמיא
 לכ ארמגב ןיטיגד ק"פב .ףסכ תורצוצח יתש ךל
 Ü איפוניכב ירושכאל רבס אניבר )47 תורטשה
 ןיצבקתמש 'יפ .ןנת תואכרע םרפר ל"א יאמראד
 נ'א) -- .ןיד ma בשומ ואל אמלעב אתווצל
 אלע (* ףונכי C em  םילהת) ול nw ץבקי 'גרת
 ףנכי אלו םישרפמה תצק ?ny יפל מ"ל אוהו היל

my5 ייעשי) ךירומ (תא)  UDה"יחא|*  n'5 
 ,שנכנ 'טישסב ןכו ,רצעי אלו ףסאי אל ק"רר תעד
 שונכי ומכ !p^ סונכי ל"נה םילהת י"כ 'גרתב ןכו
 יאה ב"עס ג'ע תבש י"שריפ ןכו הריבצו ץובק ןינע
 ..יפינכ :ט"כ 'דהנס .רבצש י"שריפ 'וכו ףינכד ןאמ
 (ףינכינ) ב"עס ג"כ תינעת .םוצביק י"שריפ והניפנכ
 ק'ב .ע"כ יתאו ףונכ :ט"י ז'ע .[ףונכיל ס"ש י"כב]

5pםכתא יתלהקה י"שריפו וכיפונכ וכדידל יכו , 
 'עב ה"כ ףי ג כמ יפונכ א"עס 'כ ןיטיג לעפבו לעפאב

ovsןאמכ יזחמ ב"עס ג'ל הציב ,ףנכימ ג"'ונבו ש"ע  
 (.ה"מ רצ 0"( ם"ש י"כבו 'צנוש 'פדב ה"כ ףינכמד

 ג"ונבו א"בשרה 'יחבו ב"פש D^ ט"וי 'ה ז"ואבו
 לכ .,ז"מק תבש .יפנכמד vO'2 ח"נ תוכרב ,אינכמ

n^» )'5 .ףוסכי ג"ונב )? ,התאיפונכב 35333 ,י"שרב ( יג למ עחויע vni10 הרעה ביל . +) jmיד סרע ע"ייע וניבר ייגכ  

 . .יאבט D'M י"כב אבאט 3532( ס"ש יייכב ה"כו )7 ! תלת in vaa )5 .םהל ע"פרשבו רייפדב ןוכנל ה"כ (* .סירא ג"ונבו
 ןוכנל ה"כ ('? :.ןומיר םינורחאה ךורע יסופדבו D N/D" יאמדבו ימר יעב היכו ריפדב ה"כ (* .ןליאה ר"פדב (* .יפאפל
 אהריפ םשו ntn ורזיפ ידבו ןעכנימ ס"ש י"כב היכו דייל יייכב n5» (15 qu»s ע"פדבו ,ימר sy לע ותגוכו ימאו ר'פדב
 ימא יפדבו "inb תחא הביתב 'זיפו ר"פדבו ;איציניוו 'פדב ןוכנל ה"כ ('% ,ארנכ ל"צש 053 (1* .הריפ ע'יפרב לבא

 .הילק ייל yai .ינהימד

dimרש  
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(ys sy moa»לארשי ויהש הנש 'מ ןתוא לכ  
 תינופצ חור וב הבשנ sow bv היה אל רבדמב
 דע ןרע ןגב לייטמ ה"בקהש ירמאד אכיא הלילה יצחב
 תינופצ חורו ול ךלוה הלילה יצח רחאו הלילה יצח
 הליל לכב ירמאד 'כיא םלועה 555 רימ תבשנמ
 יפל תינופצ חור תכשנמ mne דעו הליל תוצחמ

vםוי לכב תובשנמ תוחור  mmתלחתמ תיברעמ  
 דעו הליל תוצחמ תינופצ חורו היצח דעו הלילה
 חור ויצח דעו םויה תלחתמ תיחרזמ חורו תירחש
 אל 'פב ןנירמאדכ תיברע דעו םויה unb תימורד
 'ד 6 אבא רב pn בו רמא «Cv ג'כ) רופחי

mmmלכב תובשנמ  ov['וכו] םויו  mm Cדודל  
mne jon(חורמ)  jy]תינופצ [חורל  byותטמ  

 חורה ןופצמ כשנמ היה הליל mun עינמש ןויכו
 תנווכ ה"יחא]* — ,ויליאמ ןננמו רונכה תורעשב

wmלע  vג"עא ל"נה תוכרב  sowילואו ואיבה  
 םהירחא ררגנ רשא םישוריפמ דחאב 'יפה לכ האר
 ימלשוריה ns איבה אל ךורעה לעב יכ עורי דועו
 ןייע הנשמה שרפמש המ ןיעכ ומצע ינפב ושרפל
 ימלשוריה אוכמ ףוס ןינעה mo תואמגוד תצק
 ילבב לש wb רתי הכורא 'וריה תעצהו .ף'זרהמל
 יתבר 'קיספו :ב'ס רצ יצחב יהיו כ"רדספ כ'ג ןייעו
 הבר תור ^ b" ךתלעהב 'וחנת ימוק 'פ ר'כיא ז"יפ
 'קלי .ה"ס דצ ח"יפ ר"אבד sin הליל תוצח 'פ ו"פ
 יפל mim .ו"עתת זמרו ז"סתת זמרו ל"נה םילהת
 ןוגנ היה ל"נה םישרדמה תצקו ילבבה תעצה
 'וריה יפל םלוא אלפ ךרד לע הליל תוצחב רונכה
 דגנ רונכה הלתנ יכ בשוח השעמ הז היה 'תקיספו
 רעבאב ^v תרעה ןייע pes דצל חותפה ןולחה
 לש רונכ עבט ךרדב א"עב "b ir" .םש 'קיספב
 לעב peo ילבו .ש"מו ז"ל ,א'ח קדא ע"ייע דוד
 ארקנה רוניכ תנוכת רבכ עדי בטיה ל"נה רמאמה

Aeolsharfeחורל הנפומ תויהב ויליאמ ןגנמ אוהש  
pyרעטלאסנעבעל .ז תוכרב ןעילאש רענזעיוו  

 חכומ ארקמ לש תומוקמ תצקמ — 816 ףעלל
 דיב jan ןגנמ היה רשא ריש ילכ היה רונכ יכ
 ןב תערל לבא )6 ^ ;"^ חיי ; גייכ .ז"ט א'ש ןויע)

 טנשב ותוא ןיכמ ויה יג 2^ ,'ז תוינומדק) והיתתמ

mm (nXcgoy)לבא ןימינ הרשע וימיב רונכל  
 ;ג'י ןיכרע העבש קר ול היה דומלתה ימכח ןמזב
 pes העבש לש שדקמ לש רונכ רמוא nmm 'ר

 גסר 333 - 752

 ,ארניכר vb" םיקותמ יכ ('א וב םיללכנ םינינע ינש
 .וניבר b" הז :י"פעו ארניכד wow» on יכ )3
 תנוכתמ סואינילפב תמאב יתאצמ םינינע ינשו
 ויט ; ביל 5"3( רפסל הברהו סוטול חמוצה תלוגסו

 ףיסוה ןושאר םוקמבו סוטול לש תוקיתמ בורמ 07
 Ligno colos niger. Ad tibiarum cantus רמול

mb yov? expetiturאוהש) ארניכ לש ץקועמ יכ  
 םילילח רמז ילכ ינימ תושעל םיליגר ויה (סוטול
 אילטיאב יכ 335 דוע ףיסוה םשו .הזב אצויכו
 lotos, sive : ל"זו רמא ינש םוקמבו cerasi וארקנ

faba Graeca, quam Romae a suavitate 

fructus silvestus quidem sed cerasorum 

paene natura loton appellantהנוכמה סוטול רמולכ  

 ירפ לש םעטמ טעמכ אוהו (אקירג ינוי לופ
 התעמו .סוטול ארקנ וקתמ בורמ (ןעשריק) יזאריצ
 ךוועה 'יפ םש רשא ימר 'עב זעלה שרפל לכונ
 (ר"בו mmn ר"ל «v יקרצלופ ('א יא .יאמד) ןימירה

 ךויעה םשב תוכזל דומלתה py" רי בתכבו
 = bp ד'עפל אוהו (תובית יתשב) יקרצ לופ

fabaיקרצו  = cerasiיפל ילוא וא  cowךורעה  
 faba Graeca שממ והזו יקארנ לופ ל"צ יקארצלופ
 יכ הז לע דיעמ תצק ןימיר םגו סואינילפ לש
 ron חמוצ וארקו (ינוי) (graecus = "b Ole פ"לב
 13133 סרוג 'פ י"כב יכ עד לבא ןומהה יפב הככ
 י"לב יכ ןוכנ הז םג ד'פלו ירעכ ןימידה :'מ
 לכא ,סוטולל הזה יונכה "ms קותמ b^ )טס
 ס"ש י"כב אדנב ,םיחספב אדנכ ,תוכרבב ידנכ "יג
 אראנכ הלועמ רתויה im^ אוה ס"ט יאדוב ב'בל
 םיחספב פ"א י"כ 'יגכ ארגכ וא םיחספב 'ב י"כ ^35

"sב"בב 'ה  (סיר ןייע cUםשו ) הלוע הביתכה וזו 
 ץובקהו .ל"נה 'יסרפ הלמ תביתכ טפשמ םע הפי

 — [םירניכ תולדגמ ^y. א"פ הליגמ 'וריב

 אַרְנְכ סלב XU  ע'לב ןכו מ"למ עודינ רווְּ
 xwópa, "bb לאשוהו »53 איקינעפ 'לבו

xiNVOpa.לכנ 155 ןוגנ ילכ  (Harfe, Guitarreג"רב  

 ותטממ הלעמל 5n" היה רונכ (ג'עס 73 תוכרבד
 תינופצ חור הליל תוצח עיגהש ןויכ דוד לש
 לארשי ואציש הלילה ותואנש (' ונ תנשנמ
 name ךכו הלילה יצחב תינופצ חור הכשנ םירצממ
 לרעה קרפד ג'וב mim הלילה um" לכב בשנל

 פיש י"כבו) א ב םש ג"ונב לבא לינה תוכרב םשב ויעשת זמר à va םילהת 'קליב ma א"עס ז"ט ירהנסב היכו ('

 תבשנמ תינופצ חור היהו דור לש ויתונולח דגנכ יולת היה רונכ 'יא דזע ב"ד א"פ תוכרב יוריבו 'וכו תינופצ חור (תאב

 לכ האבוה םשש בייל p^ קיל py) םינואגה 'שתבו ג''ע o^ הבושת ירעש ישתב mes (* .וילאמ ןגנמ היהו וב תפנפנמו הלילב

 ךיעה mo דע ןאכמ יכ ל"צכ (* .בר ר מ א my cen : איל ןיטיגבו סיש .vis ייג יפל ב"בב "'ארכ א בר "יא ג"הר שת

onתוכרבמ ןויצ שרפל וניבר . 
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 "nb Yy na ר"פס ש"מ 'ורי 23 'עו .סנכ ע"ייע
 תא תיל דילימ תאד המ שנכ תא תיל ערז תאד

xpר"קיו  mbןוהל אשנכמ (אתלוגנרת) איה  
 ,יוועל לצאו ןמגרותמב ןייע םוגרתב הברהו .'וכו
 ןייע הריטפ ןינע ארקמ ןושלב sos ומכ דועו
 ,ג"כד כ"רד אתקיפפ ,'ד ןמיס אצת יכ .אמוחנת
 שינכתמ n'enn 'ר 'ילהת 'קלי (\שנכתמ) שנכתיא
 )15 תומש) ףיסאה םוגרת :p ה"כו אָשְנַכ םשהו
 b) ^ תישארכ puo 'גרתו ,אשנכד xin ג'כ

^nmהפיסא תיכו .(ןישניכל 'א י'רתבו) ןָשְנְבְל  
 אתשינכ ,אשינכ ארקנ הליפתל ןה דומילל ןה

ep mpi» =(מ'ד  Yo p idiא"פד  T'Y 
 ^G א לאי הריצע 'גרתו .אשינכ אדח ימוק הרבע
 תיבב דומי לל א אתשינכ ליגר רתויו .אשינכ
 ילשורי אתשינכ ^53 א'עס ז"י  תוכרב ןייע רפסה
 «OU .אתשינכל ןנינב לעינ אל :ז"נד א'פ הלח
 םיאלכ ימלשורי ;ו"פ v3 הליפת ןויעל )3
 הרשע ינמת ג"ע ה"לד ב"יפ תובותכ 'ורי :ב"לד ט"פ
 ליזא הפיפאל .אָתָשיִנָּכ "א ^ ,'ט ר"להקבו ןשיִנְּ
 רוצ ליזא ;ג"ע mu ove מ"ב ימלשורי לש
 דומ לתל וא vy ו'טד א"פ 'איפ 'ורי אתשינכ
 ןהמ שיו .נ"שו 0 3m אתשינכ יב ע"ייע הרר ת
 אתשינכ יב yo Y5 הליגמ מ'ד ןיראותמ ויה
 סיד ןייע p"w י"כו איציניוו 'זיפ 'פדב ה"כ יאמורד
 ,לצוה yy לצוהד אתשינכ .ט"כ םש cn) רצ םש
 אעררהנב ביתיו ףשד אתשינכ יב : ר"כ n םש
 ,יאלבבד אתשינכ .ח'ד ו'פ תבש .v^ .,'ב ףש ע"ייע

mwילוב) ילוכד אתשינכ ג"ע נ"ד ז"פר םילקש , 
 םירוכיב v" .אלדנמד אתשינכ .'צ 5/57 'תקיספ
 ןירדהנס 'שורי nv אתשינכב ד"ע ה"סד ג"פ
 אוה ילואו ןירפיקד אתרדמ אתשינכב .ח"יד א"פר
 ןירטקב תסנ5ה תיב רטולכ א'נ cm ירדמ יב ומכ
 אתשינכב 337 ז"פ ריזנ 'וריב לבא דרומב יונבש

 םידוהיה תורוק) ץטערג תעדלו ןירסיקד אתדרמ
T'ב ארודהמ ' "xרקיע וז (818  "anותקתעהו  

.Revolutionssynagoge(דרמ ךרע ןייעו) . ppm 

 ןיליא :ט'מ ףד 'ה קרפ mo םילקש ימלשורי
snb)ח 'א םימיה ירבד סוגרת .דולד , 

aש"הש 'גרת -- אָתַשיִנכ ל"צו איתשינכ יתב  
 ישנא 'ג T םשו ,אתבו אתשינכ ימיכח '

 y'"y הלודגה תסנכ ישנא שוריפ אתבר אתשינכ

 mb י"שר "תערל םרוקה 'עב אתשנכמ -- ,סנכ

 -- [הפיסא 'יפ ןינעה

 הסה 15 — "$23

 pm עבש רמוא הדוהי 'ר .ב'פ םש 'פסותו ,היה
 רונכל vnb הזמ הארנ Dn .הזה ןמזב רונכב
 ןיבוריעמ ןויצ 'ג .םנ 'ע .דוע ןייעו Saiten ןיטוח
 ונלש Lyra ומכ התיה רונכ לש ראות api :ב'ק
 וז תרנכ mb שי 245 ל'ח y'o ץטערג תערלו
 .רונכה bi ww לע ראותמ ותעד יפלו הנומתה
 .'א לבנ ע"ייעו ב'פר ןיכרע 'תפסות תורונכ ץובקהו
 'קיספ םירוניכ ז"לב םג לבא ,תורונכ ץוכקה נ"שו

'ninןו"כפ  -- 

Bade- ni93 ץובקהו 3 בוט n" 6( רנכ 

kleider3, "03 ע"ייע 'rnר"בב (ש"מו ז"כק  
 תוירנכו (' םיילד : ירש הינעתו GU v5 תשרפ

 תוירנב בותכ ונלש תואסרגב 380 — .ץחרמל הנתנ
manתוירנלב ומכ שוריפה  mm"ירלבו תוירנב  

 תודחוימ תוחפטמ םנינע רשא דחא לכה ירנלבו
 C םישנל ץחרמה תיבב

 הבחרה וא תיבה 2228 o5 ע'לב ןכו ס"לב) 035
ausfegen, kehrenע"לב הֶאָשּונְּכ ראותהו  

(der Ausfegende o^יאשנכ  eןילוח) יאחולזו  

 ולא קרפד ג"רב .חלז 'עב ונשריפ רבכ (א'ער יפ
 ירד יבד אתשינכב אכה CN $3 תו איצמ

 תונרגה דוביכב b aen" תעדמ הדיבאד ןניקיסע
 ןמ האובתה ןינפמש העשב ןרוגה ןידבכמשכ

qanיא ונינפל ע"בשפהב בתכו ה"יחא]* ' 
 שריפ אל י"שרו ןניקיסע ירזיבד אתשנכמב אכה
 אטהיר םופל לבא ונינפל ה"כ יכ תמא כ'ע םולכ
 ןוכנל 'יא 'א דומע א'כ ףרב יכ ןואגה יניעמ םלענ
 תעשב י"שריפו ןנקפע 6 ירד י בד אתשנכמב
 woo qox" היה אל  ןכלו .'וכו תונרג תפיסא
 פרג הככ םש םג יארוב יכ :א"כ ףדב ושוריפ לופכל
 ^« .ה"שע 'יגופסב ט"טשמ חכומ jm 'יגב ה"כו
 דוביכ יכ תיברעה הלמה תארוה םע Sn הלוע וניבר
 ארקנ i — אתשנכמ לבא JUS ע'לב תיבה
 אקיז אתא :םש iin ונממ לעפהו Besen. דבכמה
 אקו . < אשנכ Np הוה YD מ"ב .אמיל הישנכ

 — [תיבה תדבכמ י"שריפו והל אשנכ

U23 *ףדרנו ס"למ)  eyהפיסאו הציבק ןינע סנכ  
sammeln, ein- versammelnאַשיִנָּכ םשה  

 Versammlungsori, Schule אתשונכ ס"לב אָתְשיִנָּ

 העשב ד"ער ד"יר ט"פס תוכרב

 םאו םשו ,שונכ ןירדבמד העשבו רדב ןישנכמד

 ןיסנכמה 'יגה ז'פס תוכרב אתפסותבו שונכ ואל

(Synagogeןךי ' 

sy pum (?ביר  ws yr bon ywיוועלו 'ק .ביח  ') ע"ומבו yסייד בוט רתויו תוילד סרג רנב  epp» pump 

 .האשנ תורונכ סרגו םיילד ייל יב עטוקמ ךרעה ריפדב .11, 493 ויתופסותב רעשיילפ וילע גישה רבכו תוירנכ תרזגב העט

yi (3עזויעו (5 .תופרט :תועטב ר"פדב )! .ונינפל היכו יאשונכ חלז  n3ט"מ . 
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 םויסב התע םילשהל אב ןכ לע אתנוכ 'עב איבהלמ '
 nmn ותמנודו ן כ תויתוא יתש ילעב לש םיכרעה
 — ]271 דצ 55 ךוע .ןייעו 6א"יק א'ח 'ד םא 'עב

Pm אתנכד ארודה (OMiteldarm) NE23 7H 
 ונכוה"יחא]* — ,רדה ע"ייע (ג"יק :ח"מ

 O SOUS יכ gib לע cep sm ארודה 'עב יתזמר
 ,מב br לצאו רוחא הרומ ('ב רשנכ ע"ייע) ט
 ןכו תועצמאה םיעמ ינב ונייה ומעד המ גשומב

N2 :D'53תעבמה יפ ונייהו רוחאה 'יפ א ָּתָנַּכ , 
 : ארודה 'עב זעול וניברו 20 'א ע"מב ללירב ןייעו
 ז"עלה ey" צ"ל שממ sim ו"ילירטניא . . אתנכ
 מ"יאל ותויהב יכ ררגנ וירחא רשא ה"מגר לש
 ןיקד b interiora" = ארויטניא בותכל ךירצ היה

Eingeweide65 .לירטניא תינש םעפ זעול דועו  
 אתנכ :א"עפ ט"ס ןיטיג ןייוצמ ?DU 'ב רטפ 'עב
 הכורכ 'עב אבוה איעמ n22 תוכימסהו .אתריטפ
 ןייע תלהק 'קליב ה"כו תירקיע an^ וזו ג"פ ר"קיומ
 םירפסבו Y י"כב ^&75 איעמ תנב אלו הכורכ ךרע

 — [ונלש

 תועויסו םירבח םישרפמה תעדל) [א]ְתְוְנְּב נק
 יווצ .אוהש | ₪% פ'למ ר'עפלו

 NIS כ'או my שוריפ 02 ןמ ינוניב םוקמב
Oitarbeiter, Genosseויתונכ ראשו 01,7 ארזעב  > 

^bז"י םשו ,'ט םש ןכו הייחא|* ,הרובח  
 ."ו ,'ו 'ג ,'ה ןכו ןוהתונכו ג"כ cen qinmos ראשו

a^ל'צ ןכל םייוניכה םע ץובקב אוהו  wx 
 אצמנ 0' ל בו ב"ר יגכ תונכ אלו אתונכ ךורעה
 םינקז 'עו הדובעב רבח אוהש b" "יפו S025 דיחיה םג
 pn ןוכנל b^ םישרפמהו 600סט) וקיתעה
 ,'יניזינ תערכ הנכ לעפמ הרזגל לבא תועויסו םיער
 פ"למ אוה יתעדלו יניעב mmo אל יוועל .טשריפ
 Amtsgenosse הדיקפבו הדובעב son ורועשו ל"נה
 ןכ 'עב wan "יג יפ לע שרפמ ןויצ תדוצמ לעבו
 שוריפו 'ינ יכ איה תועטו (.'ג 'ותירכ) ןוהתונכב 'א

 — [ש'ע א'עב אוה וניבר

 .ידנק ע"ייע הז שחל ןימ א'ער ר'פ אמוי יתנכ *

 ס"לבו בשומ ילכל pw מ"למ עורי «sp — סכ
 ,Sessel, Stuhl $22 ע"לבו אָיְסְרּוכ ,אָסְרּוכ

(Thronןיבזד 'ד 'פב  O7»שוריפ תויסכ ינש לע  
 םיקה e) היי תיעשי) 'יתכדכ תויסכ םיבר ןושל,
 (nat השא המב יפב .(' "אסכ m ןושל .םתואסכמ

 יש

 הסר

 -Spinn ךלפ 5/53 רושיכ ומכ ארָשניִּכ =) רשנכ
(rockenאיל ילשמ) רושיכב החלש הידי , (b^ 

 ר"פדב ה"יחא]* | .ארשניכב הטשפ אהדי ומוגרת

 "23 לבא 'וגרתה יסופר תצקב ה"כו ארשנוכב
 שרש םישרשב ק"דו בתכו ל'נה ךורעה ^25 'גרת
 רמולכ ל"יטרו ןירוקש אוה רושיכב . . ל"זו רשכ
 הוטמה רשיל ידכ ךלפה שארב ותוא ןימישמש
 רשכ ןמ רמולכ כ'ע ןושארה ןינעהמ רזגנ אוהו
 ןייע verteil, vertel אוה ז"עלהו רשי ny ףררנש
 'יפב ןכו ,II 722 סואיניזיגל סוריוזיתבו ov ל"ומה
 ז"עלב C bum ןירוקש רושיכב :ילשמב י"שר

 — [תווטל ךלפה תא רישכמה

 פ"ל ןמ בכרוה co syn = ) רשנכ "מא
OOע'ל ןמורוחא  reאָרָש ס"לב  

 ללירב Bauchknoten, Nabel רשנכ כ"או רש ירבעו
 ילשמ ךירשל nn תואפר 'גרת (901 ,א"ח ע"מכ

 C ךושנוכל onn אתופא n) ,'ג

 יפל וא Korb bp 32395 prog ל"נ ND23 — תנכ
 ימגמ ןטק לס אאאט bb" וניבר שוריפ

Ginsenrohrתוליזג ינייד 'פד 3/33  (יובותכ n'pב"עס ) 

 (יאדליגד) .אתנכ .ארבג תנכ היל יתייא ןנע בר
 wn C הכוסד ק"פד ג"סב ,(' [ינרליגד ל"צ]
 ה שאה 'מגב הבר הש אה 'פב .יריפד אתנכל
 אסירא אוהה היל יוה יאני 'ר Gr תומבי)
 ילעמ לכיריפד אתנכ היליתיימיוהד
 וזח oni לשו םעש לש תולצוח 'יפ א תבש

 .יריפד הלכלכ איהש אתנכ ןהמ תושעלו ןרפתל
 ילוא ה"יחא]* que לס י"לב p^ ב'א)
 ףיסוהל ול היה זא לבא המושרה 'ינוי הלמל ןויכ
 הלמו .ךוועה 'יפכ םעש וא ימג ןמ השענש אנט

bunןמ הלילק 'ל איה  ^p xavísונממ לסו ימג . 
 Dp ^p xavoUv, xXAXxdo; "bb ב"ר ןויכ ילוא וא

b»י"כבו אתניכ הכוסב ג"ונבו ןכ ונינע ל"נה פ"ל  
 אתנכ :ה"ק תובותכב ה"כו אתנכ ל"צו אתנב ס"ש

 -- [תוריפ לס י"שריפו יריפד

 אילעמ ןגד אתנוכ Dinkel, Spelt אָתְנּוּפ =) תנכ"
 .תנוכ ךועב ונשויפ רבכ 6ג" ק"מ אוה

 איבה אל (ש"ע pis 'ע רחא) אתנוכ 'עב ה"יחא]*
 ןויכ וניבר ילואו ימיד ברד אה םא יכ רמאמה הז
 הל ןויכ אלו אתנוכ ת ל מ לע ריעהל קר ךרעה הזב
 וחכש וניבר יכ לגו ,ל"נה ןויצה שרפמ היה ולאכ

I» )'ש"אלב  Wertelדוע ןמגרותבו ךרשינוכ 3723 (? ,ק"העב היכו ,ןמגרותמב ןייע  ^anעייייע )* .ע"צ םייסו ךושוכ  

 ;ב"נש קייחע ייגל וא )^ .תועטב טמשנ עיפרבו ,דיל י"כב wm ןכ )5 .וניבר ותוא שרפ םשו .'ג הרעה 3m ביח ןרלג

 קו 40 טירסב גיהר ייפמ קתעוה )* .ותונכ bn" ביתכ ארקמב (" .(ארורה 'עב המושרה צ"ל שממ (wm ליירטניא

 ג"הרד ןושל חרואכל םתואסכמ םיקה תואסיכ םיבו ןושל אסכ [ריח'] (ריתי) ןושל שוריפ : ליזו 'יפו תויסיכ an םש

4 



cרתוי הלוע וניבר ^2 יונישב תצק  byאתקיספה ^3  
 'קיפפה ירבד ףוסו ^C ג'נק דצ(יעיבשה שדוחב) ה'רד
 שדח 'עב אבוה B" ה"רמ שורדו .ירשת 'עב אבומ
 פ"ס יתבר 'קיספבו ,ןורכז ה"ד .'מ ןיבוריע 'פסות ןייעו
 םשה שוריפו יוסיכ אוהש שדוחב אסכב והמ ט'ל
 ךפיהבו 63 לועפ ינוניב ונייהו ראותה םוקמב יוסיכ
 €^ n) יד «v5 ארקמ לש יּוְּכ תוכימס יּוסּכ
 קיתעה ןכו שחת רוע יּוסיִּכ ד"פ הבר רבדמב קתענ
 ןינעה הזב דועו .הסכמ b Decke nRESD^ 'גרתה
 'ינה תלטוטמ 'עבו ול היה יוסכו 'ד n/ דימת
 תויכח יוסכו . , ןיי ידכ יוסכ 'ה ,'ב םילכ ,יוסיכו
 ספלא ע"ייעו ספלה יופכ "pw .'ב ריינ ע"ייע 'וכו

atmנ'שו 6 ה'ק  Y'םיחספ .ה"לפ ר"קיו א"פס  
ss033 ס"לב) אָיּופיִּכ ר"אלבו .הרדק יוסיככ ( 

n'5p navלבו .ח'ס תובותכ :ב"כ תינעת א'עס ' 
 ה"כ ב"עס ו'כ הליגמ ירש ארפיסל אתיסיכ הבקנ
 3521 אתוסיכ ד"ל י"כבו אתסיכ פ'א י"כבו 'מ י"כב
 סרפ ע"ייעו t D דצ םש ס'ד ןייעו ירפסל אסירפ
 ש"מ ןייע N'UD ח"כ הליגמ םיניע תייסכ — .'ז

yaטשפומה םשה דועו — .תונולחהכ  *":p'3,4B3 
das Zudeckenםדה 7105 מ"ד  powוריבו 'ו פ"ר ' 

 רוע ^i ןיבוריע .םדה Cubs ..ד"יד ט"פ תוכרב
 סרג (G'bp AT אלסא 'עבו אסכה ma לש יוסיכ
 :אלמ בוט פ"ס ר"להק .'וכו לש א ם כ רוע וניבר
 — "וכו הזה 25 "G ז"ט יקיט תרטקה ny הסכו
 תא לקלקנ ד"ע ה"מד ח'פ תומורת 'ורי ץובקהו

^b persaןילוגמ םימ ,יוליג וכפהו םיסוכמה םימ  
 ADS םונרת 'לב ונינעש המו Cem .ב"חב ,לג עיייע)
 wwe רכז pebm 5-5 = 4 עיל = אָתּוסְּכ
 הלמש «p mp^ מ"למ עודי )^ n ינש רתסא םוגרת)

jeunes nc» y^yיוסכ כ'ג תואמגוד נ"שו  
 לעפה ל"זודב םג ןינעה הזמו .המלעה אנשלב
 קיתע הפכמלו א"ער ט"יק םיחספב .לעפנו לעיפב

mye»קיתע הפיכש םירבד הסכמה הז (ח"י 3/2  
 R/ רתס ע"ייע 'וכו הרות ירתס והנינ יאמו ןימוי
 .'וכו םדא ינבמ םיִסּוכָמ ב"ער ד"נ םש .'ב םעמ
 b") >,יכ תישארב) םיניע תוסכ שרד .au ק"ב

LI 

TOSS דג פיה יאפב - םכ וסר 

 .ךמס 'עב ונשריפ וולש  תוכומסו אסכ GUys ויס
 רבכ (חילק תנש ןילג אסכו [הליכ ל"צ] (הטמ)
 אסכ ה"יחא]* — .(*לג 'עבו C oos ys ונשריפ
 yo םשו .'א ףח ע"ייע ר"מ ב"כפ "לכ הלכ לש
 ,ב"ל mau .הרדתק ע"ייעו ארדתק ינפלש אסכה
 לאהמ רמאנ הליאשהבו .םילגר שלש לש אסכ
 תוכרב ןייע דובכה אסכ ותניכשו ותוכלממו ךרבתי
 Yo .אמוי .ד"נ םיחספ :ב"נק :ח"פ n2w .טינ

mnהטופס .'ג םילקש :ב"י  ̂ powתובא .א'צ  
yqו"לפ  poו"יש זמר היעשי  nxראות ילב  

 .ףרפרש ע"ייעו 'וכו אסכל דחא .ד"י nium דובכ
 הכיא 'פ .ר"כיאב ה'כו יאסכב עובק ב'פ פ'ר ר'ב
 ונדמלי ןמסנ םשו cron aem ןינוקיא ע"ייע ביעי
 TE כ'רד 'תקיספ ,ט"כפ ר'קיו .'גרתו ד"פר ר"בדמב
 רמאנ דועו .םימחר אסכ . + ןירה אסכ :א'נק
 .'וכרב ןייע תוכלמו הלודג ןמיפל דובכ ךודב םדאל
 "ju אבש mmm ךלמ היקזחל אסכ וניכה : ח"כ

rv727 ט"פס הטוס  iyב"מד ג"פ ז"ע 'וריו  A'y 
 םש Ty, Yen א"ע Yn ע"ייע אסכה m3 ןינעבו
 — [א'לפ ר"טש ףיסוהל שיו תואסכ יתב ץובקה

DJךכסו 355 םע ףדרנ אָסָּב ס"לב הָסָּכ מ"למ)  
 )^ ^m תישארב מ"למ) םלענ p^ ירסומ ןינעבו

;verhüllen, zu- verdecken, verheimlichenםשה  

 יולמב דעומ ND2 ס"לב ND2 ; Decke, Deckel יּוָּכ
 "523 קר ל"זרד יפל ארקמבו ןורסחב וא שדוחה
 הרפ ףוסב Verhüllung (die Zeit, der CMond) שדוחה

(m5 2^»ועבקש םחימהו יוסכ  Cתלשלשב . 
 םילהה אסכב (*'ז קרפ ףוסב רזעילא 'רד אתיירכב
 ועקת € רמאנש ולוכ הסכתמש םויב C ,א'פ
 רומא ר'קיוב .6 וניגח םויל אפכב רפוש שדחב
 שדחב ועקת 6255 'ה םלועל תשרפ םינהכה לא
 6 אפכב אלא שדח םניא םישדח לכ אהו רפוש
 wan bv אלא ןיסכנ םניא םישדח לכ C אהו
 וגחש אלא גח וב שיו ("הסכתנו שדוח ןסינ אלהו
 גח וב שיו הסכנ אוהש שדח ךל ןיאו ומצע ינפב

umר"קיוב ה"יחא]* — .ירשת אלא ו מרי ןב  

 ףלאב אוה ןוכנ בותכב רשא ירחא םיברל קוספמ היאר איבה ךאיה השק הז יפל יכ ךורעב ספדנש הממ רתוי חונ הז

 עדו ,קוספמ היאר איבה הז לעו תואסיכ ומכ ושריפו תויסיכ סרג אוה יכ השק אל ג"הרד תעצה יפל לבא ד"ויב ייא הנשמבו
 םעפב 'יא תוינשמב לבא תואסכ יתש ייא ,וניבר ןויכ הילע רשא ,הנשמה mos םשו ,תואסכ יו םש ןיבזב סי'שב ג"ונב יכ

 ןייע) רוע לש תורוגח ילכ תויסכ םיבמרה 'יפ םעטה !nm תואסכ חינש םעפבו שירו ם"במר ייפב ה"כו תויסכ הנושאר
 .וייער ,ביח יא לג (? .בייפק aem אלסא ונלצא (1 .המבבש תויסכה ייפס מיב םילכב eu ץובקה ow דועו .(םש ט"יות
 א"רדפב (5 .ייכו ר"פדב א *n ל ו אוה תועטו הכו ס ב 'ז יפ 'יא האלהו mb יפדמ (1 .רבוחמ אוהש םחימ יוסכ גייונב )?

 איציניוו יפדב )9  .ונינפל ייל (* .הסכב i753 )5 .ולוכ הסכתמש םויב יגו ועקת 'אנש ולוכ הסכתמ אוהש ןינמ : רדסה
 ,ומויב :ה"מרת רומא 'קליבו םויב וב nm םשו איציניוו יפדמ pu ךורע יסופרב הייכ )? .שרדמב ונינפל ה"כו הסכנו

 אתיל ןכו יתבר nón קוחמל שיו ית בר יתקיספה םשב א'לתה זמר םילהת יקליב אבוה ('" .יתחסנש ומכ w^ שרדמבו
paiביפשת זמר סחנפ טוקליבו היימרת זמר רומא . 



 261 Dis) =) םכ — «np) — םכ זסר

 mep mnn ינרסי רסי 'גרתו .אשנ רבל סיכמד | ב"נפ ר'בבו ^5« תילג אלו ינממ mo ליאוה
 ,ןמגרותמבו איציניוו 'פדב ה"כ יננפכא אסכמ €̂ | םתיסכ םתא א"ד . . ןיעה ןמ הסוכמ איהש תוסכ
 הולא םע אוסכמו ('ג «o בוי לא לא חכוהו 'גרתו | ליאוה א"צ זמר s 'קליבו 'וכו ןיעה תא ינמ
 סילב j»v 374 ר'תמע יוועל ןייע איגר 'דב ה'כ | 'צוהב) קוספה הזל בוט חקל ןייעו 'וכו יאנמ תיסכו
 הסכי 'טישפה הקיתעה ןכו ססכ Dy ףדרנ אסכ | 'עבוניבר "ג 'יפל יסכד ילג .(ז"מ דצ רעבאב ש'ר
 — [אָסְכנְו €^ םש) חכוהו ^G ,ג"ל 2o םיתלצעב 'פ ר"להק הייסכד ילג וא )0 m םוכד

 «xD ס"לבו oS .ע'לב ilios סוכ ב ים | ו קי ו ל"נה 'עב ש'מ ןייע
3'bהסכנ אוהו ןילגנ ןה הלגנ אוהו ןיסכנ ןה ,א"מ . "dS enne Doi dbאיעס ילר 372( רימתרד ? ) 

 Js geb amr לש .םוכב לימתה תא וקשה | B7 PP אלופי רידסב ירוד המוד ים ליש
 C5) mess שרופמכ רשבה qs טשפתהל רועה | CUT C8 קרפ יתבר אתקיספ זעב הל רמאיו
 אכריס םושמ תותייבה תא ןיטחושו ןיקשמ לבא | רזחו םהל הלננ ןושארה לאונ IUE 'ר עשוה
 האירב תוכריס ויה םאש םישרפמ שיו .(*אכשמד | הפכנ המכ םשו , .(הפכנו רזחו 0523( BITS הפכנו

 (nre תועלצבו בלב תקבדמש האמצה תמחמ | יךיעה תלחת ןייע הסכתנ .ןיסכנ .הסכנ .'וכו ןהמ
 ה'כ תוכרב) רחשה תלפת קרפד ג'רב .(' התוששכ | 787 הלעמ לש יוסיכ ןינעב קו רמאנ לעפתאב

 ימ שוריפ .רבתיתו (* ארקנמד אסכב אמוי איעו | 721 אשיר יסכימ אלו w'yD ג'ל ןישודיק .הלג
 תפכיא אל רבשנו דחא םוי הלועמ ילכב שמתשמש | (DUO ךשיר יִפּכ לעפב ומכ \'יסכתימ םוקמב
 יתייא Gm איל (ce ןידמוע ןיא 'פד ג'רבו הול | 'אסכ'או שובל ינאמ יליאש sys ג"ס תובותכ :ו"נק
 והיימק . רבתו יזוז האמ .עכרא תב ארקנמד אסכ | CONDO ה'כ יסכאו : חלש 'פ ר"להקב לעפב ןכוו

 תרקנב ןושלמ ארקנמד ('דח אי שוריפ .וביצעיאו | ך'נפ "לכ ע'קר עיקר NOS ה'כ תיגעמ הליאשהבו
 תוקוקח תי כר בז D0 רמולב (ביכ יגיליתומש)\ ףוצה DIT DOS עיקר SE X הספ מה הספ אל

NEמגב הבר ץמוקה 'פב .דואמ רקי אוהש תורוצ וב ' 
nb ןיעיבג G/y» n'2 תוהנמ) הרונמ ינק העבש | züch- שנעו חיכוה Db (x03 D'53 DD5 =( D3 

  ügen, zurechtweisenע"לב  INהנומש קרפב ,םיירדנסכלא תוסוכ ןימכ ןימוד ןה | חצנמו ףדר

np» השמח (:ט"'ק תבש) האור SUN מגב םיצרש | ןפ [ ץל חכות לא' Gerfolgen, überwültigen בירב 

 [ךבהאיו םכחל חכוה] ךאנשי  Cיט ילשמ)  | usn (nילשמ) וניע סוכב ןתי יכ ינימשה םויב יהיו ונדמליב
 סוכית אל  C[אנקיממל ל"צ) (אנקממל)  Cינוונחהו סוכב ךיניע ןתונ התא ביתכ סיכב (א'ל יג': | אלד

EN הברה תועמ וב שי bw ךלש םיכב ויניע ןתונ | תחכות בזעו C ךימחרנד אמיכחל סיכא Tubs 
 העתמ  "un (0^ ^ Di)הארנ 'וכו שי םא תובית ןמ ה"יחא]* .ואל | .יעת אתונסכמ קיבשדו

 אוהש | ןוכנהו אתונכסימ תועטב 'א ו"ו י"כב ה"יחא]*  ^bטוקליבו 'ה "יס ינימש 'מוחנתבו ,וניבר
 ןסכמ ע"ייע םיסופדבכ « nאתונסכמ ס"לב  | ^pוניע ןתונ רוכשה 'וכו סוכב ןתי יכ "יא ג'ב ילשמ

 ףדרנו ע"ייע ןסכ שרשמ אוהו תחכות  Dpפ"ר ר"קיובו סיכב וניע ןתונ ינונחהו תותשל סוכב | ,ססכ
 לעפאב  pwחיכומ םוגרתו אדם   c0,חיכ  | G2ןתונ .אוה 'יגה ארת לא 'פ 'ה פ'ר ר'תפאבו ביי

 .םירחא תומוקמב דועו יז ,'ג היעשיל טיכ ^w א"מל יירת ;ו"כ nr תומשל יא יירת ןייע 'גרתב ליגר von תעלבה ילבו ('

 היכ (5  .קממ יעב היכו (* .סֶכִת יטישפב ה"כו לעפאב יִּכִת בוט רתויו cos ג"ונבו )3 .וניבר איבהש 'גרתמ חכומדכ ל"צכ (?

 וקשה e (.מיש ףרב אקילייגנא v3 ץבוקב) :'צ ןילוחל הימגר v3 ייפב שרופמ ןכו )5 .ךימתריד ע'פדשב לבא ריפדב
 Ana )7 .םש 'ציבבו רירצ היד ,יכ םיחספב ןילוהב י"שריפב ןכו טישפהל mo אהיש ותטיהש םדוק רמולכ 'וכו דימתה תא
 ןמ הרקמב תשרחתמ אכריס שי םא רמולכ אטמתשימ אכריס אכיא יאד 'יפ ךורעבו : ל"הזב 'יפה הז אבוה 'ציבב יריאמה

menתועלצל וא בלל  nensאכריס אכיא יאר ךורעה ןושל קיתעהש הממו כ'ע התושש העשב תקרפתמ הנואמצ  
 קייפ 3^ ףיעס טייל np דייויל ךיש ןייעו) ןושלה ma שממ sw םשו ףייירה ייפ רחא וניבר ררגנש הארנ אט מ תשי מ
 השולח אכריס םש שי םאו התאיר ריתי הטיחש ovp האקשהה יכ 50 יציב ףוס ם"במרהל תוינשמ ייפמ חכומ ןכו )355
 D'43 אבוה ם"בשרמ הרעה Ww" ייכ "m .א טממ ש מ אכריס אכיא (אנליוו םיישב) חי'ר ייפב היכו כ''ע תתרכנו ne מ ש ג

moךכ רמוא אוה האירה יכריפ לעש הארנש שורופה הז לע המת לאומש ינאו ליזו הציב  vumלארשיב תאזכ אהת אל  
 ארקומד ג"ונב (* .ל'כע רשבב קודאו ךורס אוהש הממ וטישפהל חונ אהיש תוכריס לע ןישרפמ ונאו המרעהב הפרטה רישכהל

onuךוועב לבא .איל ףדב  v3חיכו רקי ןמד ביח  mossaייס  vDןעכנימ םייש יייכבו  mmא"ל . Amח'כ  ^wןמב  
vpארקי ןמד אסכ ג"בבו ארקיד אסכ פייא י"כבו אסכב ייל םשו  my)ג'ונבו תומוקמ ינשב סייד ןייע ארקי ןאמד םש  

 ארקנמד היגהל רעגועבמאב ניר הצור המלש pum mos (!) יתרק ןמד אסכ א'פתת זמר םילהת יקליבו ארקומה אסכ
 סעטמ ךורעה ייגכ ארקנמד ל"צו שבושמ אוה ארקומד הברדאד רורב ילצא לבא ס"שבכ ארקומר ו ךורעה יסופד לש

 ,רחא חבית אתיל im viaa )( .ךרעה הזב םינפב איבאש



 הב ויה mmm 'ר תעדל הנשמה רועיש היה הז
qmeךותב תונבל וא תורוחש תורעש יתש  

 תוכגמ תחא לש תוועש ךותב רמולכ דחא סוכ
 וז תא וז תוחיכומ ןהו תוסוכ יתש ךותב ויה ןיעה
 תונבל וא תורוחש תורעש יתש םא וא 'יפ הלוספ
 התרנח לע הרות תחאו men יניע תובג יתשב

sovוחמצנ 15605 תונבל וא תורוחש ןה הרקמב  
 הז יכ .ינפקונ יבל ז"כב לבא ,הלוספ זא עבטהמ

enסוכ יכ םימיכסמ םלוכש םישרפמה דגנ אוה  
 ןושלב רמול םדא בייחש אלא אמוג Dp אוה דחא
 סוכ .אמוגל" ארוק היה wm C8 לש וברו ובר
 ןייעו ow bum ibn א"פ me 'להב מ"כ ןייע
 םייסו אמוגב חתפש ם"במרה ןושל בשייל מ'כ ש"מ
 תמאבו !D ונייה אמונ ונייהש דמלל תוסוכב
 תוסוכ jn שוריפב s^ א"עס ב"מד ב"פס ז"ע 'וריב
 י"ר ןושל seb mb 'תפסותב ןכו תוטוג ןה
 Y תוחיכומ ןהו תומו ג יתש ךותב 'יפא :אוה
 ךורעה ^3 םייקל שי ילוא ןכל הלוספ וז תא
 pw 'יאד האלהו 'זיפ 'פרמ םינורחאה םיסופדבש
 יפדבו "סוכ תארקנ רעיש הב חמוצש א מו ג ^5,
 .והנתיל סוכ תארקנ תונורחאה תוביתה 'ציניוו
 לכ אמו b^ אמוג ה"ד 29 ט'רס 'יפב ym ל'זו
 םיפתושהב רמאש ומכ רעישה וב חמוצש םוקמ

ons fuxרעישה הב םניכש םיכ .בויא ליבשב  
 וניכר קיתעה אמוג ןינעב ורובד תלחת mum ,כ"ע
 ררגנ יחכונה 'ִעָב םג ןכלו C דיש 0m 'ב םג 'עב
 םישוריפ ינשו ס ג י כ ש ןמ ס"ט הנוכש ילואו וירחא
 ל"צו דחי ןיברעתנ pu vn אמונ לש 'יפ ונייה
 ןינעב im 'יפבש רשפאו .ל"נה ג"הר 'יפב ומכ
 אמוג יכ היאר תצק הרואכל םגו .ךורעבכ ל"צ סוכ
 'יאד ןיעה תובג לש תורעשמ כ"ג רמאנ ז"ט ב"בב

cvב אלמלאש ' que»תחא אמוגמ תוקנוי  
 — [םדא לש ויניע ווא מ תוכישחמ

 ש-א ע'לבו spa .ס'לב ןכו מ'למ ,םיִּכ =) םכ
 לזונה 'פב Beutel, Geldbeutel) 3-5 פ'לבו

 . תביתמ אל ןיטרופ ps (ג'יק ףד אימ (Ub ליכאמו
 היהש ימ 'פב .םיאבג לש C סיכמ אלו ןיסכומה
 רשלש ןכו CX ףד דימ ייפ (man םישנ יתש יושנ

 רדה 'פד ג'רב .תופתוש ושע 'יפ .סיכל וליטהש
 םירבד השלשב (* אעליא 'ר רמא (ב'ער ה'ס ןיבוריע)
 העשב 1:55, b^ .(*וסעכבו וסיכב וסוכב רכינ םדא
 ,ואל םא ושבכל לוכי םא וילע וניי רבגתמש

(o3 BO ADIS wr) 035 חסר 

wyסוכב  aumילשמ שרדמבו סיכב ויניע ןתונ  
 .וסיכב וניע ןתונ ורכומהו סוכב וניע ןתונ הז ג"כפ
 ןינעבו .'ו סכ 'עב y" קוספה ותואב רחא שורדו
 םעטמ אל לבא ךורעב רחא 'יפכ ל"נ ארקנמד אסכ

bus omnיכ תרקנב 'למ  owרקאנימ פ'למ  = 
wwe juילכ השועו הלועמ תיכוכז ילכ  

 תיכוכז ילכב תוקוקח תורוצ השוע D ==  ,תיכוכז
 ארקומד אסכ י"שריפ ןכו Emaillarbeit. ארקנה

Ga mass)לש סוכ .א"ל ףדבו הרקי תיכוכז םוכ  
 'וכרבב אתרווח אתיגוזד אסכ ה"נכו — הנבל תיכוכז

owע"ייע אתכרבד אסכ : א'נ םשו .רווח ע"ייעו  
 ,הכרב לש pw se ןילוח :ט"ק םיחספ ,'א גבנ
 (YD 'א רקד 'עב ןייע ב"ער b'p תבש ןירקיע סוכ
 :מ"כ מ'ב .'וכו אסכ ילמ ב"ער 'ז הליגמ ,6ז'כק
 יא שרח ע"ייע ןירשפד אפכ . , זישרחד אסכ

 אסכו סוכ ןינעב ל"זר תושרד ןייע דועו .'א רשפ
 'יחספ ,מ"ק :ז"ס :'ל תבש .ה"נ :םשו ,א'נ תוכרב
 P qUD תובותכ .ו"ע ,ה"ע אמוי : מ"ק :ו"פ

 ןילוח :'ק ןירדהנס iie מ"ב :ח"ל mew .'צ ןיטיג
ipהלכ 'כסמ . yp myח"כש ב"חב ש"מו אסג , 

 'תפסות — .'ט הטוס p" םיחספ nipis ץובקה
mbז'פ ב"ב םילכ 'תפסות .ןבא לש תוסוכ ב"פר  

 | p" םיחספ o2 ימרא 'לבו .םינודיצה תוסוכה
 ,א'יד ח"פר תבש v^ ג'עס 'ה םילקש :ט"מ םירדנ
 ןהייסכ :יונכבו .איירביט אייסכ : 21 ב"פס הדג 'ורי
 תבש הבקנ 'לב םגו .םש הרפ 'תפסות ןבא לש
 ,ליעל ןייע אָתְסּכ םש ץובקהו snbis אדח :ט"ק
 cowy בח'ב,  (Jy oi ןייע תּוסוּכַה תיב ,יסב יב
 ^ «p 'על ךייש אנפרהד אסכ — אלילבה ךרעו

 שש

 NS ןייעו) 028 פ"למ ר"עפלנ pis =) סב
 (םינפב ןייעו Augenbrauen םיניע תובג ( ג

 p ךותב Cams הדוהי 'ר «OU הרפד ינש 'פ
snsהנוכש שוריפ ['וכו] תוסוכ 'ב ךותב ויה  

mwסוכ תארקנ רעיש הב . nnsה"כ  

CHEERייכבו  CYדול יב יא  mשדפ 33 935«:  
 איבה ןכש 'עב ^«. ym .הניבש b^ ל"צו אתניכ
 )^ ביל םירב) וניע ןושיאכ והנרצי י"רת וניבר
 A21 ינוב twp י"כבו כ"ע אניער אבב אנכש
 אוהו אנכיש 'ב י"רתבו אניכש בוט רתוי ג"ונבו
 םיניע תובג 'יפ 6% ץובקב ליגרו oxóvioy י"לב

 יפלו פ'לב py pop ןכ (vec רעישה ןהב רשא

 וניבר ייגמ ni וררועתה אלש שודיחו ביער ייפו ש"רה nel mm מ"כ ןייע לבא יוכו סוכ ךותב ו ל 'פ א ג"ונב )!
 םיסופדב לבא DW) יפרב ןוכנל ה"כ )5 arm ייפ אוה זלה ייפה רוקמ יכ ריעהל יתחכשו ש"ע )? .ו לי פ א סרג אלש
 ופיכב ררסה ימ (v/23 היפ ram יפמבו )5 .ומוקמב ^D ןייע (my אליא ימ י"כבו יאעליא f) iai ,סוכמ ד"טב םינשיה

 .וסעכבו וסוכב

1 1 



 269 םכ

 דומל ןייעו וכרדכ ןתומוקמב ןאיבה ןכל אסיכו אביכ
 ןוכנל דרפנ p'nya יכ עדו -- ט"נ רצ תבש ךורע
 םע רדסנ לודגה ךורעב לבא ומצע ינפב ךרעה הז

vםדוקה ] — 

kauen O2 0כ0= יפרפ 'שלמ, pp» =( D3 
 הסיעל ,;2<- םשהו  das Zerkauenןושלבו

 ץוח ימגב ןיכרבמ דציכ 'פב (המיעט 898 דנעצ
 קרפד ג'סב .הטחה ןמ םסוכה (ז'ל תוכרב) ןייה ןמ
 שוריפ רזעלאל ירעש הוסכא Gy תובותכ) רידמה
 דועו י"שריפ ןכו ה"יחא]* moy והוליכאה
 כ'ע ססוכ היל ירק 12372 אלש לכאנה לכ ףיסוה
 'מויבו ילפלפ םכ ה"ד :ו"ל pun סש תוכרבב ןכו
 סכימל יאעב :'ז הלינמבו ןילפליפ סכ "n :א"פ
 פרוג י"שרו הייפכאד 'פ די בתכבו ארתבא אעצ
 הכודכ אלש הליכא לכ י"שר .שריפו  הייסכיאד
 Ema 6 אסיסב ןושל דומלתב ארוק
 ונייהו הכרדכ אלש הליכאב men הלמה האב ןכלו
 םימעפ הברהו לושיב ילב אוהש ומכ רבד לוכאל
 ו"פ תוכרב 'וריב ל'נה .תומוקממ "y ןייע הטחמ
 ,םיטחה תא ספוכה .ד"מד ו'פר תומורת 'ורי :י"ד

"vד"ער ד"יד ד"יפ תבש  ^vה'מד ח'פ 'מוי . 
 ססוכה ד'פ תוכרב 'תפסות .המורת יטיח ססוכה
 b תוכוב ילבבבו םש תוכרב 'וריבו cen ,םיטיח
 ןכלו תא omn cy לעפה רשקנו זרואה תא ססוכה
 'עבו b םוקמב nem ns ססוכה ל"צ ךורעב םג

ppרוקמה .ף"וקבו 'שוריה םשב וניבר ןכ איבה 'ב : 
 ךיישו ב'ה י"כ 'יג "פל ב" סב vw ןייע סוכל
 ע"ייע אתסיכ !ND'5 [oy] mb cy, — ,ןאכל
 b3'& ןעייק ססוכ $'b i1" ק"העו — ^w. םכ
 ףוס 'קליב .ל"נה תובותכ לעפאב denen אוהו
 הייסכיאד ל"צ היסיסביאד יעבו ט"נרתת זמר 3008
 ס"ט תוססוכ ויה א"יפ ר"רמב — ל"נה י"שר 35

 — [6דיב 'ביח) pps ע"ייע

 חכט .חבז פ"לב שוריפ סם כ נ שרשב «vp םכ
schlachtenונינעו פ"ל םג נ"שו םינפב ןייעו  

 וילכאל אלש ארמגב טחשנ דימת פ"סב (תיִמָה
 םדאכ אוה יסרוס ןושל )5 רמוא 'ר (א'עס א'פ םיחספ)
 רחא טחושה 'פב .הז הלט יל «p ורבחל רמאש
 הלכנ r5 pm תנכוסמה תא טחושה 'מגב ףועב

(D^ = םכ aD"? 

moy )' החז ותעד ןיא םא רשעתמש העשב 1023 
 וסעכבו  es'פד 3/23. ."ותיסה יתלבל וסעכב לשומ

 תבש) גרואה רמוא רזעילא 'ר  npא'עס  G'ymםושמ
 תוריפת 'ב רופתל תנמ לע ערוקה ינתימל יעבקד

  sewn winהל תחכשמ יכיה (' תוריפת יתש
 אתסיככ ריבעד  ^b Cהריפתה ןיאש  mwאלא

 דחא דצמ  maa,התוושהלו הרפותל תנמ לע הערוקו
  sinהיל אחנמד ןאמכ אימדו ןינמיז ןיעברא הינימ

Q כ תובותכ : יז הליגמ א"ער'.) zy סיחספ) היתסיכב 

 'יפ ה"יחא]* « snbי"שריפ ןכו קית ר"אלב
ipn ךותב :הלת אתסיכב א"עס ד"כ תוכרבב 
nom א"ער ב"ל תוכרבב ND'5 םיכ ה'נכו, — non 

 ןמ אדי ליקש אל :ח'נ םשו ,וראוצ לע םיכ ול
 םיחספ ,'וכו אסיכ  ^pךקש חתפ ךסיכ יוש

 ,ז"נק תבש ,(םיבשרו יישר ייגב)  pvpהאלהו :ב"ל
 םלוכ נ"ע ח"מד ג"פס תוירוה ימלשורי ,םיכ ןורסח

Sy ז"ע יִסיִּכ ץובקהו דחא םיכמ ןרכש ןילטונ 
  R"DUSארקנ ןכו — ד'ע ם'ד א"פ ןישודיק יורי

iy םיזעה ירדבו בז לש המאב ןותנש קית סיכ 
 ארקנ ןכו .י"שריפב 50 תבש  ybקית

Onoma- לטריה ןייע follieulum genitale םיציבה 

  tologia 7תורוכב תורכז אלו סיכ לטינ ןיבנ הזבו
 .ןבז ע'ייע רכז אלו פיכ ר'פ םש 'תפסותבו :ט'ל
 רמאמ ןיבנ הזבו ע"לב ןכ ארקנ הטמה שימשת םגו

 ל"זר " vpב"יפר  qm c2סוכב  wyביתכ םיכב
mm דחא םיכ On א ילשמ ייתכדכ אוה יקנ ןושל'. 

 ר"דמבו ונלוכל  "eהרבד יקנ ןושל םיכב-שרופמ
 אביש רמול הרות  byהורעה « p» yy ww'ד

 'פו ע"לל ןויכ םגו -- נ"שו יתופסוהב  o3תורע
 י"לב ונממו השא 6% ,₪0006[ —

 ^ בכ 'עב המושרה י'למ וא ד"עפל «sp — סכ
 D" 0606, 406006, 00706, 007 י"למ וא

 (ז'ס תבש) השא המב 'פד נ"סב (21886 עונעבא

 .ןיאלופנא זעלב שוויפ con אמיל אפיכל
 א'לופנא ע"פדשבו א'ליפנא ר"פדב ה"יחא|*
 ט"יאלב יכ רקיעה אוהו יתחסינש ומכ ק"העבו

Blüsehen, ampollinaז"עלב ה"כו 8 ןינעה ןכו  

 כ'ג W^ ךורעה 'יגכו 'ד בכ 'עב ש"מ ןייע י"שרב
 ב'ירגה תהימת npob כ"או וניצנוש by" י"שרב
 תואסריג יתש ויה-וניבר ינפלו .'ו פכ y ע"בשפהב

 ימ "33 חיכו )* bn*^ לכ קתעוה םש מ ר ש א (אנליוו (pe חיר שוריפב אתיארכ החז ל'צו הזז ויו יייכב (
 םוקמ הארמ ייל )^ .אתסיככ ל'צו אתסינכ b'w י"כבו אתסכ יכ ג'ונב )5 .ויטק w* תבש סייד My שבושמ (i פייאו
 אל p'4 לעבו ךורעבכ תומוקמ ינשב ס"ש י"כבו היסיכב הליגמבו םיחספב לבא וניבר ייגכ ייא תובותכב יכ ym ךורעב
 .ביער ב"כ תובוחכב אוח ןכו ינמיז ןיעברא mss won קר גיונבו א'עס חיכ תוכרבב פיש רי בהכב אוה ןכו וילע ריעה

mo» (^י"כב  Uemרצ .הליגמ סייד לצא  a^ ") ןכ אתיא א"עס בילר ה'פ םיחספ יוריבו וסוכת היר ג"פ אב 'תליכמב 
 'ר םשב .הישאי
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 pw (האלהו ליק 2m םב ע"ייע .יסיב סרוג וניבר
 (אבה ע"ייע) אתסיכ ןושלמ יסיכ יתלצאה 'עה ףוסב
 שוריפ תושכ 'עב יכ עד דועו .הזל ונכרצוה אלו
 'וכו ןיקורקרי ןיטוח םה תושכ im י"פע וניבר
 םולש רש בר שוריפ יפל יסיכ תויהב כ'או ש"ע

muרוזגל לכונ 'וכו הקונמ הניאש  psפ"למ  
ppt pem 2ב"נש ק"העו — רעש לש . "p 

 nv ןכתי הז לבא Hopfen לע ןויכו T ןאפפוה
 — [ש"ע תושכ s^ לע

Vieh- המהבילכאמ פ"לב "b snos ND» D3 
  futter(םינפב ןייע דועו " j3n jmאופסמו

G5 c mew)אנבית [םוגרת]  snb»םוגרת  
 םוגרת )3 70 (BU ורומחל אופסמ .אסכ 'שורי
 ןויצ ה"יחא]* = .הירמחל אסכ י"רת הירמחל אתסכ
 'א 14523 ינשה ןויצו ריפדב ק ר "א ןושארה
 יג תסכ יעב ב'רו ב'נש ק'העו vm ב"ה v5 'בו
 חנומ היה אלש היאר וזו ןושארה ןויצ כ'ג איבה
 י"רתב לבא ךורעככ ןוכנל 'יא 'קנואבו ר"פד וינפל
 ונינפל םגרותמ ןכו אתספסא 'יא תומוקמה ינשב 'א
 אתסכ 'קנואבו אתספסא י"רתב אופסמ םוקמ לכב
 םיטפוש 'גרת ןייע C אתסיכ םיסופד תצקבו

b^סב 'עב רמול יתבשחמב הלע ןכל א'כ ^  
 ר"לב ה"כו xózwoc י"ל איה יכ (א"לק ב"ה ,אסיב)

 ע"ייע 'עו פ"לב .אתספסיא PY ןכו Klee שוריפ
 שוריפו .ל"נה ם'ל איה «s ל"י דועו ap ,א"חב
 ייפ ןכו .אופסמ 'טישפב קתעוה ןכו המהב לכאמ
 הרזגנו — אופסמ :אתסיכ ?m'y ה"פ מ'בב י"שר
 אנסרהד אסכ ןינעה הזמו .סעל יפ ססכ שרשמ
 b3 quásha' ה"כו לכאמ !NDS "b .אנסרה ע"ייע

 קח ןח םכ עיילע רגעצ

"b 002 02ע"ייעו 'ח סכ ע"ייע סעל  (D33ק"פב  
 ויט (jw כ"הויבו תכשב טחושה ['מגב] ןילוהד

 פו כל יוארד לשבמב אלא מ'ר ירש אל ןאכ דע (א'עס
 תבשה םדוק לשובמד ןאמכו לושיבה םדוק ^5
 וניאד טחושב לבא ,ידימ ןקתמ אל אתשהו אוה

"wsסוכל  ^bאתשהד ןנירמא אל הטיחש םדוק  
 אתינתמ sm גגושב וליפא רופאו ןקותמד אוה
 הירבח papi (" ברד הירב אנוה בר רמאו טחושד
 עמשמד «n ^w^ מ'ו אה ,איה mmm 'ר רמימל
 wm ידימ C [ןיבד ל"צ] (רבד) i5 היל אריבסד

DS BA ער 

 יתלכא אלש ד" יד לאקזה) יתלכא אל הפווטו
 םדוק התוא טו ח ש רהמ 'יפ םלועמ D סוכ רשב

mene(:היכ הציב) ןידצ ןיאד תנכוסמ ונייהו  ') 
 'הל אוה חספ חבז םתרמאו .תססוג ןונכ איהו
 אחסיפ סכימ ['א] ימלשורי םוגרת (ז'כ 2^ תומש)

Amאוהו אוה אפייח תסכנ ג"ונב ה"יחא]*  
 סכנ (yy החיבזו החיבט b wnop) D'53^ םשה
 רדנ ןמ לוט ,רוד ומכ .סּוכ יווצהו ג'שו ע"ומב 'ב
 y3' ומוקמ רקיע 8'2 שגנ ןמ wa מ'לב ומכ לטנ
 תישארב) חבט חבטו 'לקנוא 'רת ןכו ש"מ ש'ע סכנ

amיט  women nb») Di(א'כ 2" תומש)  
 אוה וניבר איבהש םכימ abi י"רתו 'לקנוא 'גרת
 דועו .םכימל +(" (ar» nw טחשל 'גרת רוקמה
 "503  ןמ יוויצ ammo פ'ל m םוכ יכ ל"ג
 היבאל הרמאש :יבזכ :ב"פ ןירדהנטב שרד ןכו גרה
 אתרבסוכ ןינעבו r^ לע amne m oy יב סוכ
 סוכ סוכ לפכנ הלועפה קזוחלו mo qw ןייע

^bםיתוכ תכסמבו רהמ טוחשו גורה  T)צוהב 88 ' 
 .. סוכסוכ : תחא הביתב בתכנ (םייהכריק פ'רה

ounיפש המו ' wa»ןכ וניא תססונ ןוגכ איהו  
 'b דועו ,(היכש ,ביח) ססג 'עב הארת ושוריפ יכ
 ערב ובצמש ימו הלוח 5--= .פ"למ mi םסוג יכ

[am — 

p =( D2ונממ ןישועש תושכ = ךורעה תעדל  
 ענו 5 ub ness ןוכנהו רכשה

 E נ'לפפ ףעל ןייע cuseuta ר"לבו 'ופו ע"לל
 (w23 ריקפמה 'פד ג'סב (םינפב ןייע יסיכ ןינעבו
 םלשמו יסיכב 358 ישא בר (איער ג"מו ביעס בימ
 וניאש תושכ יפיכ םולש רש בר "יפ יסיכ ימד היל
 םתוא ןיליטמשכ םיער םיבשע הב "vw הקונמ
 א"פ .דספנ רכש ותוא רכש ונממ ןישועו םירמתב
 6 ךוכיר הכירצ ןיירעש תנקותמ הניאש תושכ
 שוריפ אוה ינש שוריפ ה"'יחא]* .ןוקיתו

m"אנליוו ס"שב ספדנב אוה ןכו 'פסותב אבוה  
 יישריפ ןושאר שוריפכו .,ךו כי ר אתיל םשו
 ןיברועמ םיצו קו העורג תושיכ יסיכ 'יא םש קר
 .ע'בשפה ןייעו 'ופסותה ושקהש המ ןייעו 'וכו הב
 םתוא טכפבו םיצוק םה יסיכ י"שריפ יפכ 53
 ?i"? o פ'לב הקשמ 9o םישוע nnb רשא
 Dornstrauch םיצוק םתס וא 11, 889 סרילואוו
 לבא ry: תבשב יסיכ ילכאד mia אסכ ס"לב

 רימש הרהמ סוכ סוכ רמאש תנכוסמ איה וז סוכ סוכ 5/5 (.ביש ףד xw י"כ (pipi 'ילוחל היימגר v3 ייפב היכו ('
 .יא תרכ y'"y my ילשרופב ןכ N^ רבדה ףוגבו 9"2 תומת */n ייפמ חכומדכ אוה ס"טש הארנו ךוכיח ו"ו י"כב )?

 Jw ןילוח יפסות ןייעו ברד הימשמ בר רב אייח שרד אנוה בר רמאו גייונב )9  .יפיכב ה"ד :בימ מ"ב יפסותב אבוה

 nnn םג היה רשא ביה ייכמ ךרעה הז אבוה םש רשא ביכ המלש ןויגהב רעגרעבמאב שייר ןוכנל mun ןכו )^ ,רמא היד

 .י"נ םאטשרעבלאה nano ונידידי תבוטב ודי



 " אימוד תבש ינתק ךרפמל ןנילכי הירידלו אירבהב
 אהו .ידימ ךרפמל אכיל הדוהי 'רל לבא כ"הויד
 ןיאד טחוש ןיבו סוכל יוארד לשבמ ןיב ןניגלפמד
 רמא הל ירמאו אחא יבר רמאד אה יכ סוכל יואר
 היה אלש p^ תבשב הלוחל טחושה C קחצי בר
 הלוחל לשבמה אירבל vos םוי דועבמ הלוח ול
 snm nv דועבמ הלוח ול היה sow י"פעא תבשב
 סוכל יואר לשבמ 'יפ סוכל יוארד יאה מ"מ אירבל
 רמא רתומ לשבמ wp תושרבד ליאוה לושב םדוק
 ול היהש m רתומ טחושהש םימעפ א ב ר
 לשבמ היוליע היתעד לומתאמד םוי דועבמ הלוח
 «pas o דועבמ הלוח ול היה אלשב רופא הלוחל
 רבוחמב תעלד ול היהש ןוגכ 'יפ תעלד וילע ץצקש
 אנווג יאה יכו הלושב איה אתיצקד הלוחל הצצק
 איוה רבוחמד ןויכ אוה סוכל יוארד ג'עא רופא
 ) רוסאו טחושכ יוהו היוליע היתעד ואל היל
 ןידכ רתומ םוי דועבמ היהש הלוחל ץציק לבא
 .הטחה תא םסוכה ןושלמ שוריפ סוכל ,טחוש
 אבוה ב'ה י"כמיתקתעה כ"ע הייחא]*

càראשב לבא ל"נה תורעה בור םע המלש ןויגהב : 
 וניבר ןכ בתכ ד"עפלו .טמשנ .ךורעה יפופדו י'כ
 רדסל רמגש ירחא אניינת ארודהמב D5 DW םויסב
 רפסב הארש "פה הז כ'חא םילשהו סכ יכרע
 כ"ג חכומדכ 'ח b5 'על ךיישו םינושארהמ דחא
 תנכ ע"ייעו 'ג םא 'עב ןייע ותמגודו ךרעה ףוסמ

 -- [םירחא םיכרעב דועו

 האנ סכ הנוב 9N ןאכ א"פ ר"דמב האנ םכ *
 gib רבדמב mina" ה"כו אינסכא ל"צו ס"ט

"pטוקליבו 'ב . 

 ע'ייע ישיכ bu .ז"מק תבש אתיילבב יסיכ *
 .בזרמ 'עו סכסכ 'א שכ

po *ץובקב אָסיִק =)  ^bץע  Gol;ורי ' n3w 
 עוטקימ קפנ הוה ד"ערו ג"עס ח'ד ו"פס
"b potsע"ייע םיצע עוקבל אצי  Dpרפ 'עו  & 

 פ"לל קתענו אָתַרַּבְסּּכ vb" ישלמ רָבַּוּכ —( "303
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 .רבסכהו )' ץמוחהו גואה (א'מ א'פ יאמד שירב
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 לומתאמ היל m" אלד ידימ ןיבו לומתאמ היל
 אמעט יאמ בר ךרפמל אכיא יתכאו גנושב ליאוה

 mme ןוגכ טחושב מ"ר ירשמ יכ קירפו היל קיתשמ

 .דועבמ הלוח ול היה אל לבא pv דועבמ הלוח ול

 סוכל יואר וניאו לומתאמ היוליע היתעד ואלד םוי

 וליפא מ"ר ירש אל ןאכ דעד אל הטיחש םדוק
 סוכל יוארד לשבמב אלא הלוח ול היה אלשב

 טחושב לבא ידימ ןקתמ אל אתשהד לושיב םדוק

 mmm 'רד ט"מ .יכה רמא אל הלוח ול היה אלשב

 bmw אהד םוי דועבמ הלוח ול mm 'יפ רופא
 ינשמו רתומ לשבמ  ןיבו טחוש ןיבו אוה תושרב

m5תבשב אירבהו הלוח היהש  bmpהטיחש  

 דועבמ הלוח ול היהשב הדוהי 'רו מ'רד אתגולפו

 סוכל יוארד לשבמ רבס מ"ר תבשב אירבהו םוי

 אל ןיבו םוי דועבמ הלוח ול היה ןיב לושיב םדוק
 דועבמ ('[הלוח] ול היה םא לבא רתומ ול היה

 (הרסוא בר) הטיחש םדוק איִרבהש י"פעא םוי

 היוליע mnym ליאוה ene sp C [ארופאבד ל"צ]

 דועבמ הלוח ול היה רבס אדוהי 'רו רתומ לומתאמ

ovלבא רתומ ימנ לשבמו רתומ הלוחל טחושו  
 אק אריסאבו ליאוה הטיחשה ינפל איובה םא
 מ'רל ןל אריבסד ליאוה ישקית יאו .רופא דיבע
 אל יאמא רופא הלוח ול היה אלשב טחושב
 מ"רכ כ"הויבו [תבשב] טחושהד 'ינתמ ןנימקומ
 (*[ץוריתהו ל"צ] (אינתהו) C הלוח ול היה אלשב
 כ"הוי המ כ"הויד אימוד תבש ארקיעמ ןנירמאדכ
 הלוח ול היה אל pm הלוח. ול היה ןיב
 ןנירמא אה מרלו sn) nas gs לכאי אל
 רתומ טיחש אק רוסאבד ג'עא הלוח ול היהשב
 היל אריבס אה אמינ ימנ הדוהי 'רל ישקת יאו
 ov דועבמ הלוח ול C [היהשב ל'צ] ovn אלשבו
 כ"הויד אימוד תבש ימנ ךורפנו רתומש ול טחשו
 טיחש wp ארוסאבד ג"עא C) [רמא] (ימד) אל אה
 ליאוה רתומ אירבהש י"פעא רמא [אל] אהד ירש
 רוסא אירבהב הדוהי 'רל לבא םוי דועבמ ול היהו
 הדוהי 'רל היל אריבסד טחש sp רוסאנד םושמ
 ול mme פ'עא טיחש Np אוופאבד אכיה לכד
 טחושה רוסא איובהש רחאמ ov דועבמ הלוח
 קולח אכיל [ריאמ 'רלו ל"צ] amm 'רלו) C דבעיד
 ירש אק טיחש ND אווסאבש אכיאד אכיהד

 ררועתה רבכו א"בשרה ייחב ה''כו יכ ה"ד 'פסותה ושקה ןכו )7 .םש המלש pan (* .המלש ןויגהב ב"שר םילשה ןכו ('

 ש"הב ןייע איכשרהו יפסותה ץוריתל ןויכ (* .םש שייתב (" ,םש שייחב היכו )5 .םש von )+ now man לעב וילע

 א"בשרה ייחב ה"כו (" .בר רמא אדא רב קחצי רייא הל יומאו 33 רמא אדא רב אחא בו ב"ער ו"ט ףדב ג"ונב )5 .םש

 «pa ל"זו ce הימגר 'יפב ה''כו ('" .אפפ בר ג"ונבו (,ט'פר ףד 'גנא י"כ ץובקב)ןילוהליי כ ה'מגר '!'פ בחוויכו

 הרוהיבש :רוע ג"ונב ('' ארוסיא השע וישכעו לשיבו ץציק תכשה םויבו ש"עמ יואר חיה אלד רבוחמב תעלר ול ץצקש

 ימ vis 'שוריב 'יל לבא ,יאמד שיר סיד ןייעו



 שוכינ ונייה אלו םיבוטה ןמ םיערה mne םיבשעב
 .הלעמלמ ךתחמ «mb רקיעה ןמ רקוע שוכינש

nnsה"נכו -- ,ךורעה תרכזה ילב ש"רב ה"כו  
 mm .ו"כ ןירדהנס .ןיחסכמ ןיא י"מ ב"פ תיעיבשב
 םיצוקמ רמאנו — םרכ רמוז .י"שריפ ימרכב חסכ
 יתחסכ םיחוסכ pup ד"ע נ'ד yb תורשעמ 'ורי
 "ג יפכ .ב"צ רצ חלשב יהיו כ"רד 'תקיספב ה"כו
 ןיבוכ .תחסוכ לגמ ט"מפ ר'ב ,ילומרכו פ"א י'כ
 ח'מד ה"פר םילקש 'שורי . . (םיצוק רצוק ייפ)
 א"עס 'ג ק'מ םשהו ,'וכו my וחסיכ ושכינ ג'עס
 דחא npo השע המ ב"י "b ר'ב .חוסיכ רוריע
 ךרד אציו חוסכה ךרד סנכנ סנכנו חסכ סנכנו חסכ
 — יתינפו 'פ ר"להקו ר'שהש שיר ןייעו חוסכה
 ח"ד ו'פס תבש 'ורי חסכמ םשה ונממ רזננ דועו

 — [הנכסו התירכ םוקמל p" ד"ע

 eustor = custos 'צמא bb וא) םיניירטסוכ *

 ומכ ראות ונממ nmn רמוש
Aufsichtsbeamter הרימשה npe custodianatus 

 ילוא וא  D'bםירניטסוכ ןמ  quaestionariusטפוש
(Untersuchungsriehter, Scharfrichter ןיד רקוחו 

 םוקמל :תננ לא 'פ ר"שהש  nesשבושמ אוהש
 םיניירטסוכ וב בישוה ךלמה השע המ תוסייגב
 םיבשלו םירבועל וחפקי אלש ירכ ורמשל ליבשב

 ה"לפ ר'קיובו  ^anליבשב סונירטסוק וב בישוה
 'יפו  סוניירטסק 'יגה 'א רטסק 'ע ע"ומבו ורמשל

 ר'לל ןויכ 58 הכרעמ ישנא  castraז"מיר תעדלו
Grenzsoldaten, castrensiani ושוריפ 119 א"ח ר"טב 

 יוועל תעד ןכו  b'noyaשוריפכ ןוכנהו 868 ב'ח
  viusאוהו (רניטסק ע"ייע) .סורינטסוק ל"צש

 תלחתב המושרה ר"למו תוכלמ יגורה גורהל הנוממה
 — [ךורעה

 ,6אילק ביח) wa ע"ייע פ"ט :ו"טק ק"ב איסוכ *

 .תסכ 'ע רחא וכרע ןייע אתיסכ *

 דונה iride .החישמ ^ nos .ד'עפלנו 703
 C לפא 'עב b" רבכ (op n3t" ויכסכב

 תוחישמו ןיטוח 'יפ Gy טילק םש) היכסכו הליכ
 ןילטבד יושמכ יוה אלו התוא ןיטונ ןהבש הילעש
 ח"ו שוריפמ קתעוהו ה"יחא]* ,דנב יבנל
 תועוצר :תומוקמה ינשב שריפ י"שרו 0n ס'שב)

 ל"נה הלמה תארוה יכ ךורעה שוריפכ ןוכנהו

JTp3 - 35? בער 

 םיחפפ my לכ 'פד 'מגבו (כ"מ א'פ) םיאלכ .שירב
 תיעיבשב 'ט 'פב mw) רבסכו רבסכ (א'עס טיל

spy Qe»רבסוכהו 6ט'ל הכוס  לוזגה 3535  C 
 אתרבסוכ היל חלש) ז"עד ק"פד 'מגב C oa לש
 איסינג םויד הכלהב [bu (איסיניג sv הכלהב

cG'ys ^ vy)ערזכ ןמהו .[אתרבסוכ היל (* חלש  
 ,רויח 6 רבסכ ['א] ww 'גרת יז ,א"י רבדמב) 43

 ו"רדניילוכ שוריפ רבסכ לאעמשי meos ww ךכו
apos6א"מר ,ב'ה) תוידגדנ 'עבו ה"יחא|*  

 ה'כו דג שרש ק"דר ה"כו ו'רדניילוק ף"וקב ז"עלה
 תיעיבשבו ,םש םיאלכב קרצ יכלמ ןב י"והמ 'יפב
 'לב culandro אימטפסא 'לב sm ורדנאילוכ זעול
 -corian ר"למ coriandro ט"יאלב culiandro תינמור

drumל"נה תומוקמב ב"ערו ש"רבו י"שרב ז"עלהו  
 י"שרב ה"כו תוינדגדג ע"ייע ורדניילא םיערז 'דסב
 יקינולאשו CDD 'פד 'יג יפל םש ז'עבו םש הכוס

DU)רצ זיע  Ca^ארדניילא ל"צו ארטניילא םשו  
 אתרנסוכ הלכאד א'ער א"ס תובותכ י"שרב ה"כו

 הב ןיא אתרבסוכ ?y'& ט'ק תבשל ןייעו .'וכו
 ןושלב ה"כו wo" לקשמב וזו .'וכו האופר םושמ
 א"כד ND יאמד 'ורימ חכומדכ לארשי ץראב םעה
 ,הרבסוכ y" הנשמ לש רבסוכ שרופמ own ד"ער
 ,ז"פ תבש 'שורי רכז 'לב כ"ג 'יא לבא אתרבסוכ

qmרבסוכ ג"עס ס"ד א"פר 'לרע 'ורי רבסוכ זזגד  
 'ורשעמ 'וכו ןרוג ול שיש רבסוכ . . ערזל הערזש
 'וכו ערזל הערזש רבסכ ו"ו ילב אתיא m ר"פ
 םש בתכו רצחב העורז איהש רבסכ ט"מ ג"פ םשו
 ישרשבו כ'ע הרבסכ יברעב ה'כו :ם"במרהל מ"יפב
 כ"ע רובסכלא ארקנ יברעב ןכו w^ 533 ק"דרל
 ה"פר ב'ב 'תפסותב יתאצמ ןכו .ע:*-\ אוהו
 וזו תרבסוכו 'פריא י"כבו ןילפליפב הָרובסכו

xuןינעבו 25 ע"ל  "bל"נה ז'עב אתרבסוכ  
mo yvyישעמלו א"פר םיאלכ 'פסותב לבא 'א  

 — .[רבסוכ טרופריא י"כב םג "א ג"פר

 אדיסכ ביבא א"ל ,'ט תומשל א'ירת (?) אדיסב *
5nןוכנל וניבר "גו אריסב  iy jos 

p Yn רָסַּב Tw 

 ה'כו מ"למ) חַסָּב  no2 5/53הרומזה תתירכ ןינע
 המודו  (abmiühen, abschneidenינש קרפב

 רומזת אל .חסיכ וא שכינ םא ) 05 םיאלכב
  2 npחוסיכ םישרפמ שי .חסכת אל 'גרת ('ד

 ם"במרהל מ'ייפב ו"יוב ןכו (?  .רבסוכ םיחספבו םש ג"ונבו םיאלכלו םש ם"במרהל מיייפבו יאמדב "f אלב אוה ןכו (

 X433 )* .םירהבש 3753( הכוסל יישרב היכו (םש ףעל) םש v3 ם"במרהל מ'ייפב «n (* ,ונינפל ה"כו תועיבשל

 ר"פרב יילו קוחמל שיו ,רבסכ םדוקה 'עמ אבו jon ד"טו העש לכ יפד ירמגבו :דוע ו"ופדב )5  ,ו"יוב 3703 (5 .ררש
 ,םייונשה ג"שו :בייפק ,א"ח אלסא עיייע (?.שחמאו ליסאב יזיפו
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 יתאצמ ןכו ח"פ b 'b^ תבש 'לה ףופ ז"ואב אבוה
 אנליוו ס"שב 'גנא י"כמ ח"ר 'יפ ב םפדנ התע

^emי"שריפמו -- הלמב הלמ וניבר קיתעה ח"ר  
 חכומ םשו pw הדנו םיחכז .א"מק .מ"ק תבשל
 סבכמה ךרדכ ףושפש ןושל סכסכ תארוהש כ"ג
 ךילומו ףשפשמו הז דצ לא הז דצ ןילפוכש
 ן"ימלאו סכסכ p' ב'גש ק'הע זעול ןכו איבמו
 ינאמ יסוכסכ והזו .ג16מ 'נכשא 'שלל ןויכו א"לב

"eבזרמכו םיטמק ןיעכ תוכירכב דגבה תדיגא  
 .סכסכי Wb "^ ז"פ תבש 'ורי ה"נכו -- בזרמ ע"ייע
 הנושארו םצעבו C) nns ודיב  וחרממ וכפהו
 ב"סד ד"פס 'ציב 'וריב .קחושו דיב pm ונורתפ

rvסכסכת אלש ליבשב לתוכל הכמוס תעקב  
 הרובח השוע o2 IL פ'ל אוה ןורחאה הז ילואו

pemסוביכ לבא םימעפ 'ג "יא :ר"צ "הבז —  
 ערוצמ תותליאשמ «n ןכו אל o»02 ל"צו אל

 -= [ה"פ מ

QS  מל'ע( D3D3 *ם'לבו  QUIAרנש  
 שגיו שיר 'וחנת Gerbrüekeln קדה בטיה

 ןהמ לטונו תשחנ לש ןינופא ותדנופא אלטמ היה
 now ותמחו וינישב סכסכמו

 6 איל xm ms 'עב וניבר 'יג יפל היסכסב *

 הייסכ סכ בוט רתוי .ז"ם תבשב ג"ונבו
 .ל"נה ys ש"מ ןייע פ"לב רש םש אוהו

5p3תארוה םצעמ ןוחטב דועו תולכס ןינע מ"למ)  
 ונממו םינפב ןייע fest, krüftig ,25 על

 הכלה ףוסב ןיקילדמ המב 'פב Glanke דצ ןינע םג
 )7̂ = ,טימ םילהת) ומל לסכ םכרד הז 6 א'ל תבש)

 לע בלח ןהל שיו התימל םכרדש םיעשר םיעדוי
 ל"ת \" םהמ החוכש רמאת אמשו (" םילסכה

ce)שירב ונדמליב -- .הלס וצרי םהיפב םהירחאו  
 םיהלאב ומישיו והמ )7 05 יוחנתב) םישנא ךל חלש

popsםילהת  n'yרח אתלימ אהב יאנת ינילפ ('ז  
 רשא ('ד ,'ג (?0p יאנש םתובשחמ הז םלסכ רמא
 n) ,יד תלהק 'אנש ןתושפט רמא n" ,םילסכה לע

 24 גער 703 - 203

 אנסיכב n'bp ףדב ג"ונב .תוחישמהו ןיחתמנה ןיטוח
 ןוכנהו היסכסיכו &p י"כו היסכסכבו : ט"לק ףדבו

 — [(פש ח"ר ^3« וניבר 723

mit der Hand pressen \ 26% (ע"למ ד"עפל D3D5 

 רבדה ךכריש דע דיב חוצחצו ףושפש ןינע
G'y? ^ קימ ןיקשמ 'פד ג"סב (glüten השקה 

 השאה קרפב הדנבו .('ימרק יסוכסכל ירש אבר
 ךירצ (א'ער ביפ)  Cלכ לע םימעפ השלש סכסכל

 דחא 'מנב תאטח םד 'פב "חבזב ,('רבדו רבד
 היל תילד סוביכ לכ אבר רמא יער ריצ) דגבה

pow) רמוא א"ר 'פבו .אוה םוביכ (sb pops 
 אתינתיכ < סוכסכל (א'עס ט'ק תבש) ןירוש ןיא 'מגב

 שוריפ  Cאמליד וא ירשו ןיוכימ אק יכוכרל
 ןתשפ לש דגבה תצקמ ץבקל, 'יפ 'וכו ידולואל
 שביתמו דגבה ןיצחורש ינפמ ופושל ודי ךותב

 ןושא דמוע חורב וא שמשב  ^eהשק  minmוככרל
 השעיש דע וידי איבמו ךילומו ודי ךותל דגבה ןתונ

 םילופק ומכ אוהה דגבה  Cםינטק  pesיכ םיטמק
pa» Cep nz0) תיבח 'פב אריז 'ר רמאד אה 

 יזחתימד הינאמ יסוכסכ  Canesןנתד אה יכו
 תדע היכרצ השוע איהש השאה 'פב  Ceכירצ

 ןגירמאו רבדו רבד לכ לע םימעפ השלש םכסכל
 הדנ) 'מגב  0X0ייותיאו דח ייוטמא הימרי 'ר יעב

 אמלד וא דח  essדוע ןכו .וקית ירת ייותיאו [דח]
 דומלתב שרופמ  pos(דיעס גינד 2/5 הכוס יורי) לארשי

 [אהמ ל"צ] (אהימ) .בלולבש איבמו ךילומ ןינעב
 דגבה ('ץווקתמו אוה ףושפש ןיעכ סוכסיכד ןגיעמש

  ^bהארנו שמכתי  resp,טשפתמ ושבולשכו ןיטמק
 בר אמיתיאו אנהכ בר (א'עס א'מק תבש) רמאדכו
 ירקדמו םינפבמ וסכסכמ ודגב לעש טיט (" הדוהי
 היתיל ארדוסד הנימ ןניעמש ('' אתינתיכ יאהל

 אוהש רמול ןכתי אלו (" אתינתיכ  soyהיה םאש
 רמצמ םיתשפ דומלל 45 היה ול רמוא ךיא רמצ

mu» ןפג wx אלא הניאו ןהיניב pum רבדהו 
 בורק  mbןיוכימ יכוכרלד (" אדרסח בר טשפו

 ח"ר 'יפמ קתעוה 'יפה לכ ה"יחא* .(""ירשו

aima (tימריק  ban m nea pemדומע  veימרוק . ?) ריעס גיינר ג"פ הכוס יוריב הייכו )3 .אכירצ סרג הטמלו 

 א ר מ ג ב p^ רמולכ )^. .יסוכסכל ג"ונב )5 .הימש אל ג"ונב )^ .יאו 'א לכל 3033( n'b ^b mo תבש 'לה ז"ואב היכו

 .ךורעבכ ןו ש א | ל"צו וס ג א סיטב אנליוו סיישבו םילופיק ז"ואבו (אנליוו ס"שב) חי"ר ייפב «m ריפדב הייכ (* ,םש

 ס'שה תעצה by" איפסוט בייר vy ד"עפל הככ הגוהו אתיילבב יסיכ ןוגכ W^ ישמא ירבו סייש י"כב היכו raa היכו (*

 אנליוו סישבו ץיוכתמו ז"ואב )9 .ישוכ סיש י"כבו אתיילבב ישיכ ףיירה ייגכ :בזרמ יעבו יז שכ יעב וניבר 7a תמאבו

 י"כבו אנהכ בר רמא קר (i703 ש"ארבו ג"הבב (אנהכ בר [3'2 מ א ד כ אתיא םשו) אנליוו ס"שב אוה ןכו ('* .ץיבקתמ

 ז"ואב ('? ..אתנותיכ אכליוו סיישב omo roa ('' .אנהכ 5 ה ג ה ו בר רמאדכ ז"ואבו mmm בר אמיתיאו אנוה ר"א פ"א

 א"בטירהו א"בשרה ן"במרה («n^ ש"ארבו ף"ירבו (rx ז"ואב ה'יכו ('* ,אתניתכ "(x ס"שב אנתיכ יתיל אררוסד מ"ש

 לע ג"ונב ('* .ימד ריפשו 3733( ז"ואבו פא ייכב היכו ('* .ארפס בר ג"ונבו (6:ה"פק דצ תבש (*'D ס"ש v53 היכו

 1531 ת"האב «/'n םהמ החכש םשב ריפרבו ח"נשת זמר mb 'ילהה 'קליב ה"כו האלהו 'זיפ 'פדב ה"כ ('* .םלפכ

 וגדמלי םשב םהינשבו bonn זמר יילהת 'קליו ב"משת זמר חלש שיר pos ' או ('* .ןהמ איה החכש
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enרמוא רזנ יכ הזב ןגוהכ קד אל יוועל םכחה  
 p'b אוה יכ pox yxp gp = סכ ןמ לסכ

 — [ל"נה

 יתעדלו Orion ארקנש הגונה בכוכ מ'למ) ליִסְּכ
 לש גיהנמה sse sm DU ע'למ אוה

 קרפב (םינפב ןייע Steuerruder am Schiff הניפס

 ימר לאומש «Cn mos ןיקיזה לע 'מגב האורה
 ביתכו «nb ליסכ wy השוע )6 7s 2" ביתכ
 ליסכ שוריפ .ליסכו המיכ השוע n ss) סומע
 הנצ וב שי המיכו o) הלודג תומח וב שי
 הז mem הז לש men תרבוש הז תניצו הלודג
 ביתיד (*אל יא c ירימגו 6 הז תניצ תרבוש
 קרט .הוהד ןאמ לכ רוניד רהנב ברקעד C אסקוע
 ץקועש םירבדה ןיארנ ,ייח הוה אל C אברקע היל
 C הנצב ןינוממ ןהש אוה המיכ יבכוכמ ברקע
 יריפל ארטקמד «^Uo n) בויא המיכ תונדעמ רשקתה
 )* יריפל אשבכמד C) חתפת ליסכ תוכשומ וא
 .יפרמ (" אנאמח טימק אררק ל"מק היחרוא בגא
 y" תוריפה חכ תעינמ וא תניתנ ןינעבו ה"יחא]*
 .םש בויאב ג"בלר Di קוספה הז «o bb^ המיכ
 ארקנו .'ב לפנ 'עב וניבר איבה קוספה הזל 'גרתו
 יפלו .רובג b ol^ ע"לב ןכו אלפנ לזמה הז
 2/3 «m רשא) דרמנ אוה ל"נה בכוכה םייסרפה גשומ
 ם"במרה ןויכ הזלו םימשב םשוה Ce ^ תישארב ,רובג
 םש תיתפרצ הקתעהב קנומ ןייעו ב"פר א"ח נ"ומב
 דועו 458 דצ ^ ,ג"י היעשיל 'יפ סואיניזינו 38 דצ
 תעדל םימשב וושקתנו ובשנ תבש יבכוכ הזיא
 עשינאריא לעגעיפשו שיהידנוב ןייע  םייסרפה
 ןוימדל רבדל רכז ילואו 141 ,'א עדנוקסמוטרעטלא
 B^ יפלו .א'ל ,ח"ל בויאב pub אוה םייסרפה
 »€« םייברעה לצא ליסכ ארקנ חאנג ן' הנוי 'ר
 ישרשב ומשב אבוה ןכו (997 דצ לוסאלא באתכ)
 הזו 6ח sm סומעל עיבארב «y לסכ שרש ק"דר

 ריאמ 2515 אוהו canopus םיימור לצא ארקנש
 im südlichen Steuerruder ימורדה הניפס גיהנמב

des Schiffesםואיניזיכ ןייע  ^bכ"או םש היעשי  
 טבש 'יפש «QU ע'למ ליסכ רוזגל wa שי
 פואיניזיגמ הז םלענ יכ שודיחו-הניפסב גיהנמה
 א"לבו — הז לע ריעהש ימ יתיאר אלו טשריפו

"D? — ^p» דער 

 רמאנש םנוחטב רמא דחו וידי תא קבוח ליסכה
 לע 'פבו .('ילסכ amt יתמש «bw OU 5 בויא)
 לוסכהו לוחשה jn Cures .'מ תורוככ) ןימומ ולא
 nns וכויש לוסכ וכרי הטמשנש לוחש והזיא

 ךותב תחא ולגוש לוסכ C ארמג QC ההובנ

 ולגרש ipo, ^b .לסכה לע C תחא ולגרו לסכה
nnsךותב תסנכנ  ponלסכה יבג לע תחא ולגרו  

 bb" קתעוה ה"יחא]* ."וכרדב לסכה ףוסל
 GTP ףד 'גנא "5 ץבוקב) םש תורוכבב י"כ ה"מגר
 י"שר שוריפב ןייעו .םילסכה ךותב תסנכנ :םשו
 ,ם"כמרה ירבד םג ןינעה הז יפל הינהש ט"יותבו
 םילסכה jb רזגנ לוסכו (Ce em דוע ם"במרה בתכו

»'yש"קנלפ י"שר זעול ןכו  = Seiten, flanesןייעו  

 םישרשבו קיספמ ה"ד ב'עס n" ןילוחב י"שריפ
 89800 אימפסא 'לב) ש"קנלפ : לסכ שרש ק"דרל
 ךומס bn םילסכהו :םש רמא דועו dflancos ץובקהו
 .י'וכו םיכיריה pp sm" םינתמה תחת תוילכל
 תרבוחמ ךריהש nenas ךרדכ אוה לסכה ךותב כ'או
 ש"טב כ'ג תנוכ וזו י"שריפכו םילסכל ךומס הילאב
 תנוכ לבא וכרדכ לסכה ףוסל (ה"מגר ey" ךורעה
 ההובג ^5 bans = 55 ע"ל לע ד"עפל הנשמה
 ,dick, fest בע 25 יברע 'למ רזגנו התרבחמ רתוי

gedrungenאתפסותה יפלו ש"מו 'ב לפכ ע"ייעו  

 םילסכהש 55, bos] ל"צ] (לוספ) ד"פ תורוכב
 ארקנ םילפכה ינש תאיציב קר יכ חכומ 'ןיאצוי
 'קלי : נ"לב םג הונאצמו — ס"של דגנתמ הזו לוסכ
 (אסכב) ושעל הכהו ותשק ךשמ ג'לק זמר חלשיו
 ,לסכ מ"לב לאשוהו .'וכו תינמי [לסכב ל'צ]
 ןוחטב ןינעב בוטל jn םצועו הקזח ןינעל הלסכ

in mpmךרעה הז טשריפ ןייע תושפט ןינעב ערל  
 ןינעבו תונורחאה תוארוהב ל"נה ונדמליה תנוכ וזו
 תוילכ ומכ םילסכ ןורתפ לאשוה הבשחמ תארוה
 תוצעוי תוילכ "jw א"עס א"ס תוכרבב אתיאדכ

 -- mbs] ע"ייע

 תוטלובה תודיתי אָלּוְּב ם'למ אָלְסִּכ =) לסכ
(emporragende Pfeilerאיגאל אלסכ יכ  

 ןייע ה"יחא|* 0 .איגא 'עב ונשריפ רבכ 60273(
 ןעיוו די בתכבו ,םייונש נ"שו ב"כ ,א"חב .וכרע
 ש"ע א'עב שוריפ וניברו .ןילסכ יכ יחכונה ךרעב

 .יוכו ןתושפיט ורמא וניתוברו :חלש יקליבו . . (רמא דח) רמוא ןהמ דחא הימחנ ירו הדוהי יד ייא תומוקמה ינשב יקליב (1
aa )? -תחא ןוכנל היימגר ייפב לבא . . דחא ג"ונב )3 .תוהובג םיכירימ תחאש סיישבד יוינשמבו ויתוכירימ תחאש תוינשמב . 

ma )+ןוכנל הייכ (* .אליא ר"פרב (* .יוכו ליסכ לש המח אלמליא םש סיש ירבדל ייפ הזו (* .ר"פדב  Y. vi33ייכבו 'א  
 ישמא יפרו יייכבו ,ךורעה יסופד לש המוקע תחת יא סקע יעב ל"צכו אסוקע עייפדבו אצוקע רייב (V3 אצקוע יב וזו
 'ה סומעב קיידרה איבה ןכו (* .יא סקע cya ה"כו (* .ףידע סופרבו ןעכנימ ם"ש י"כב היכו en ד"ל ייכב (* .ןוכנל

 "יכב ייל ןכו ס"שב ויתאצמ אל ינאו ל"זר ורמאו ייא ךלמ ןב ש"רל יפוי ללכמ ייגבו ליז ורמאו םשב רמאמה הז יח
 .הנממח «Y י"כב !f) .ד"קתת זמר בויא יקליב אתילו o5 לצא םיש
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915 qp» — ןסּכ — 5v» ny) 

 ע"לב םילאעמשי ןירוקש אוהש בתכ \* ל'ז ריאמ | אלד ירימנ םש תוכרב ?bo) —( אָלְסְכ ארקנ
 .כ"ע םיאפורה לצא איה העודיו המגחמלא | אלסכ (טיבשד אבכוכ 'ולכ) רבע יאו אלסכ רבע
 םד תציצמ ס"לכ כ'ג b^ אתלסוכ המושרה הלמהו | ps ^s ג"ע i77 ט"פ תוכרב vc אמלע ברח
 ,,)\-44 JUa$ yb, םע wen תחא ילואו הזקהב | ךרדב "יפו םלועה cns ליסכב אקיז ןהה-רבע

 — m] ןיכס ,)-55 ra — [975 ג'ח רענייג ע"ב אצמת עבט

wn — (55ןיִמְסּוּכ « | הט'רס אתלסוכ ירו 'שלמ  ww)ץובקה  poטיל  Dinkel, nep3 
 ש"ע אתנוכ 'עב יתשריפ 722 pel) ןייעו das Sclrópfen הזקהב םדה תציצמל

 תפ 'ד קרפ תוכרב ecu nup po sm E" והזיא 'מנב ולאה תוינעת רדס :'פב (םינפב

kde 7 x ei ir uber 
 .עבש ןיממ ןיא ןימסוכו 'וכו ןימסוכ תפו םירועש

e Lohn bs = bs TEMימלשוריב | 1"  nbnראובמ 4^( ףד 'א קרפ שיו  

dan 2 panas ASI. Risהיִעשי) תמסכ  mr OY» v2ןופישה :םשו ,ןימסוכה  
aM Man Eכ ל  yoג'חב ]8[ רשד ע"ייע דועו ןפש ע'ייע ןימסוכ , 

 AL עיל ייע ושרפל העט pb Cmm epp" | 'אתל'סוכד אדכירא יפא דיפק ייבא רב יביב בר

 ףעל 'חה וילע גישה רבכו הנישרכ אוה הז לבא ge in m bns RS ןינפמ 'פבו
M put ds eut Dos gx: EN ros is3 כ'נ ריעה אוהו 105 דצ צ"לפפ ורפסב ^ nob 

xרשא  x * 4 / PR 2 2 etןינישרכו) ה"מ א"פ תבשב ם"בטרהל מ"יפב תמסוכה  
 י"כב b^ קוחמל שי ג'מ כ'פ םש ןייעו (תמסוכה | 18 | 5 ₪ d - d 0 5% אדביר
 קיתעמה תגגשו ןילרעבב רשא ם"במרהל יברע p̂ | %1לר EN" "על 75. 03( ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ
 ה unn cii, 4s םילב הב פלו em ל xod RUE pone אל אתליסוכד

 תורוהל )$25 בתכ קיתעמה ילואו Me יברע ןושל ns peu ו 7 SE ףוסב
 התוהב .תמסוכ .תלמל .שבתשנו ןינישרכ [wb x (ול) היה רעצה ותוא ןוגכ ומד ץצמל ראוצב

 ו קתעוה ה"יחא]* ."ףוגה ןמ המשנ תאיציב

 שריפ ןכו — ^Go" DI) pns m שוריפמ

waתזקהכ 'יפ ירוכיסד אתפרת יכ 'ג ףרת 'עב  | Pip? ₪ jD3ט\=- פ"למ ד"עפל  OUתפ  mp3 

 Zwiebaek ונלצא ארקנו הדועסה חוניקל י"שרב ןניסוגד תיאו 'ינכ וזו כ'ע ראוצה ןמ םד

manmב"ער ט"ל  i*«3אתליסוכד אדביר יכ . | synםילב דועו 22+ םילבו 2% עילב ךעכ  APIS 

 'פב (םינפב ןייעו אמיגורת ינימו םישבי תוריפ UU | ילכ אתליפוכד אדביר 'יפ םש ז"עב י"שר לבא

 xb) :אימ  תוכרכ) וינפל ויה 'מגב ןיכרבמ דציכ | :אתליפוכ זעול bun מ"כבו .ם יפ תכ ב זיקמה ןמוא

 יכעב bn ןואג sn" בר 'יפ )1? ןינסיכב האבה nb Schrópf- famme צ"ל sm האומ לפ ,א"מיילפ .,א"מילפ

schnüpperןישועש תלבותמ הניאש ןיבו תלבותמ ןיב תפ איהו יכסמל ל"מ ןייע םד תזקה ילכ שוריס  
naeהתוא ("ןיפפוכו ןישבי ןיכעכ התוא | לאמנלפ זעול םש 'הנסבו הדוסחל ה"ד :ח'ק ףד  maa 

 םדא ינב xum התשמה תיבב אלשו התשמה | טאמבלפ ל'צש bs לאמבלפ םינשיה םיסופדבו
 רמא הברה אנוה בר לכאשכו אעמק ונממ ןילכואש | וניבר ^5 רגפ 'עבו .איה .איהו flammette צלב
 בער הז אנפכ ידע ?Uy) בימ תוכוכ ןמחנ בר | ה'כ המ גח מ ל א לאעמשי 'לב אתליסוכד אדביר

 ןינסיכ תרותב אלו הנממ עובשל לכא ונובערלו | 800% 3 ע"לב אוהו C ר"בו ב'ה 'א )3 י"כב

schnüpperוז שוריפ לאננח וניברו .הירחא ךרבל ךירצו | 'יחב יתאצמ ןכו םד תזקהל ןמוא 555  nen 
 םידקשו )" pb» םיאלמ ("ן יפי כ «pe היושע | wo" אתליסוכד אדביר bm .א"כ תוכמל א"בטירה
 ןיכעכ ןימכ ('* [ותוא ןישועש ןהב אצויכו] ןיזונאו | 'רו ף תכ ב הזקה איהש C epo לכב שרפמ 5

 $i די בתכב (? .לוסכ םש ו"ופדבו ר"פדב דבר ךרעב אוה ןכו ליפכ (ana ביטש :py ר"ל wv בתכב wm ןכ (י

 ןעכנימ 'ב רי בתבב wm ןכו )( .אתליסוכ 'ב 'זיפ יפדבו אתליסוכ יב אעיזב הוהד inis יעזיב יעזיב כינ ןעכנימ

 סיטב ע'פדב (' .ןיחלגמ ולאו 'פ לע ותנוכו (* .'וכו אדבירכ וליפא ג"ונב (5 .םואמ ארקמב (+ ,אדביר יכ 353«

 ג"ונב ('% .יולה ריאמ וגיבר לע  ותנוכ (* .ל"נה ז"על י"שרב קר יתאצמ ינאו )5 .אגוזמלא ד"ל די בתכב אמוגמלא

 ןוכנל aen ןכ )!* .ןימסוכו ד"טב ו"ופדבו ימאו ר'פרב ןוכנל אוה ןכ ('' quo 'ה קרפ תוכרב אתפסותבו ןינסכב

 ןחלושבו cm ףסוי תיכבו .חיפק D now^ רוטב אוה ןכו טימק ןמיס D) איצומה יכרב ילה ז"ואב אוח ןכו בינש קיהעב

quyרוטבו רקופ חיוא עישבו .זיואב ארקוס היכו קייהעב אוה ןכ ('* .םיסיכ יז קיס םש  CUרכוס ע"פרבו ,ארקוצ . 
(i4ז"ואב היכו ל"צכ , 



 רמאש ןהו ינסיכ ןייורקו םיקומיצ ןהב תתלו ןתוא
 הנמלא א'פ .אבילל ולעמ ינסיכ ינה 6 אדסח בר
 תוילק הינפל ןיכילשמ puo ןינסיכ הל תיל

Dasא'"פכו ה"יחא]*  ^Nפ ןכו י"שרב " 
 y' לש : א"מ תוכרבב ]2 ומכו תוילק ןינסיב מ"כב

 'ובותכל מ'טשב םינוש םישוריפ jy דועו םדוקה |
 שריפ ב"עס ז"ד (Ye תוכרב ג"הב יכ עדו :ל"נה
 nom גנדהאש ורקימד ןנברד sow ינאסיכ
 ינוערז אוה גנדהאש יכ יתחכוה רגנכ ym .םידבנק
 ילואו ינאסיכ םג ןינעה sm הז יפל כ'או סובנק
 .ןתשפ וא םובנק ינוערז \5%- (o פ'ל אוה
 ןתח ינפב ןירועש וא זרוא ןיטח קורזל היה םכרדו
 . ןושארה ייפ ןינעבו ,(.ה'פק יא'ח) אתניסא yy הלכו

 ינימ יפו 'עה תלחתב המושרה פ'למ wb ל"נ ן

 ימיגרת ינימ ןוכנל וניבר e^ אמיגרת ya ,םיקתממ
yינימ  am quo»שוריפכ אלש  nבוריעב ' 

 ןכו (סופדב תמגמוגמש ןושלה ש"ע (אנליוו סישב)
 לכול wm :r'5 "ey םיחספ Ul)" שוריפב אוה
 ינימ לכול והמ [ןינסיכ ,םינסיכ ל"צ] (תינסיכ) ינימ
 ןהילע ךרבמ אמיגרת ד"פר 'וכרב 'תפסותבו אמיגורת
 םוגרתב הזמו -- ,('פריא י"כב היכ) ןינאסכ ינימ ארוב

 ןנבז ןאוה . . יאניידמד ןוהתנב ה"כ ,ד"כ 'דמב 'ורי
 ןירכומ vn .רמולכ ןוהמיט ןמ ריצבב ןינסיכ יניז

 py" אוהו ,ןכרעמ הטמל תוקיתמ ינימ לכו תונדגמ |
"mb "mnםישנ םש ובישוהו ד"ער ח"כד י"פ  

 ינמ א"לק 'פ קלב ירפסבו ןינסיכ ינימ תורכומ
 םימשב ינימ ה'סתת זמר םילהת טוקליבו ןינסכ
 ןתשפ ילכ ap 'הנסבו mien ילכ לכ :כ'פ ר'דמבו
 ןכ לע לבבל וז הדגה האב העומש יפ לע ד"עפלו
 ל"נ דוע .ןתשפ ילכ רמולכ ןינתיכב ןינסיכ ופילחה
 ןתשפ ילכ .;<%=- פ'למ ip לבב ימכח וניבהש

 — [תיתכ ע"ייע vo bw תותיתכ ינימ

 שנעו חיכוה שוריפ 'ג D2 ע"ייע סַסְּכ =) ןַסָּכ *
(zurecehtweisen, züchtigenגרתב הברה ' 

 םילהת 'גרת n^ NO ;ו"ל ,'ד םירבדל מ'ד 'ורי
 S PRO ;כ" ,דיצ ;'ב חיל ;'ב ,ר
 ?or" םילהת jn pe28" לעפאב 431^ ;ו"כ
 .יוועל (bus ןמגרותמב תואמגודה ןייעו 'ד ,א"מ

 וער )059 — jo * - ןיִנְסיִכ =) ןסכ
 (' אתפסותב אינת .(' תואתשמ יתכב ןתוא ןיסעולו

wemאמיגורת ינימ וינפל  Cארוב ןהילע ךרבמ  
 םחל לכו ןואגה ירבדל היארו Q5 ןינסיכ ינימ
 םחל לכו 'גרת n /e) עשוהי) םידקנ היה שבי םדיצ
 שבד קבקבו םידקנו .ןינסיכ הוה ens ןוהדווז
 .[שבדד עולזו «pae םוגרת] C 6ג | דיי אימ)
 aT ad Hd) קשה םידקכ הלחו ,יגרת זכו "תוהה <
 קוספ ny pj שושב ק'דרה ואיבהו ןינסכ הוהו
 j2053 האבה nb "y ושריפו ומוגרתו ל"נה םיכלמ

seamםיקומינב א"אר ריעה הז לעו ל"נה ג"הר 'יפ  : 
 ןושל אוהש הרומ (עשוהימ ונייה) ןושארה קוספה
 ןוכנהו כ"ע ל"זרדכ אוהש הרומ ינשה קוספהו שופע
 תושיבי ונינע 'שוהי םוגרתד pues ןושל םג יכ
 םישבי רמולכ םידוקי ומכ שוריפ םידקנ ןינע ןכו
 תילכתב יופא קד םחל ונינע םיכלמבו םיפרשנכ
 פ'לבו Zwieback, biseocta ארקנ ןכלו יושיקה
 הקיתעה ןכו ןינסכ איה איהו שבי םחל 0% =
 רזגנ ww ןינסכו ,ינסכו םש םיכלמל אטישפה
 ןמ רבחתנ םא ^5 ג'הר 'יפמ חכומדכ ססכ לעפמ
 ינשה מ"י ןיבהל וניכז הז e^ י"פעו (qs ןמו קסכ
 pp n'bp ^D ח"וא ע"שב וראק י"ר ןרמ איבהש
 ,'וכו תפ אוהש מ"יו bn m ^b "by אוהש
 | bm םתוא ןיססוכו םישבי [םיכעכ ל"צ] (םיבעכ)
 531 טופס( צ"לב אוהו כ'ע ש"ינוקשיב םיארקנה
 ח'ר b2 NW" םש DUNT מ"יו biseunos 'פסא
 ,ח"ר תרכזה ילב םש ns רוטב ה'כו ךורעב

pm קש un ןיסיכ bs pi» mm ןינעבו 
 B^ י"פע ןוכנ רתויו ומלהל השק "וכו רקופ םיאלמ
 רקוס הנק יסרפ ןושלב 'יפש = by זומרל ח'ר

[Zuckerrohr — 

 ינימ d ע'למ veo" יִנאָּוּכ (jsp ןסכ
 6116860886, Süssigkeiten םיקתממו תונדגמ

mmףוסב ארמנב ןיכרעמ לכב 'פב (םינפב ןייע  
 G'yb ט"כ (j'y רשעמ ףסכב חקלנ [לכה] הכלה
 השאה קופב .אבילל ולעמ < ינאפוכ ינה
 אתלמרא ^C תובותכ) ןנחוי יבר 'מגב הנמלאתנש
 םיאושנ תעשב הלותבל ןישוע 'יפ (' ןינסיב הל תיל
 תוסעולו םילופו porn לשבל ןיליגר הנמלאל אלו

 אתפיר רסילת ןינסיכב האבה nb לכאש אנוה ברד השעמו ל'הזב הפסוה ny" םש קר ח"ר םשב םש זיואב אבוה ןכו )!
 ךירצו םהב עבק ותדועסו אוה בער שיאה הז ייפ אוה אנפכ ידע ןמחנ בר רמאו ןהירחא ךרב אלו [אבקב] אתפיר תלת תלתמ יכעכ
 ,תו כרב ד אתפסותב אינת :שוריפב 9/5 לכו 'ציניוו 'פד יפכ 'יא אמיגרת ךרעבו תוכרבד ר"פר (* .ש"יע יוכו יוכו הירחא ךרבל

px smi )+ריפרב  yw!לכ ייג יפכ אמיגרת יעב היכו )5 .אמיגרת  vonינימ ארוב ע"פרשב לבא איציכיוו יפרו  
 תואהסונ יתש םיילב יכ ינאסיכ קר ל"ומה איבהל ביטיהו ןינאסכ תונוזמ םש יפסותב ייא טרופריא ייכב יכ עדו תונוזמ
 i'm ריפדב אוה ןכ )5 .דילו 15 די בתכב אוה ןכו ריפדב קר אוה ןכ (* .תירקיעה ןינאסיכ וא ןינסיכ 'יגו .וברעתנ
 רמא ונינפל אתיא םש ןיבוריעב (* 2303 ייגה my האבוה מ"טשבו ינסוכ in33 )^ 22002 ע"פרשבו יישרבו ינאסיכ

 .םא יל הרמא ייב א
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 ג"ער ט"כד ב'פס םיחספ 'לשוריבו םש ס'ד ןייעו
 ול "vw ןיפיסכמ וינפו ocn קרי :רורמב שרופמ

[qw — 

 ילואו השוב ןינע הליאשהב םדוקה ךועמ) 853 9
 blass werden, sich 'N ,'ב הינפצ מ"למ

Gehümenרמא 6א'יק 27( ןילחונ שי 'פד .ג'רב  

 הירכז יברכ הכלה בר רמא אנוה בר רמאר היל
 ג"סב C moss היל חלשא היל רמא בצקה ןב
 רומא (* ט"מ 6ד'ק «ms השאה תא אשונה 'פד
 ה תבותכ הבוג הלעב תיבב env ier לכ ןנבר
 אלד אוה אפוסיכ 6תמחמ (ןנירמאד םלועל
 םוגרת יט ,'ב no הומילכת אלו טקלת . הע ב ת
 תצק ה"יחא]* | QC הנופסכתאלו אריבצ [אהת]
 אנשיל לכ ירהש ותיאר קוחרמ איבה המל השק
 אפופכ 'לב 'גרותמ mon ילשמ בויאבד המילכ
 :ז"ט ןיכרעב ה"נכו -- .תואמגודה ןמגרותמב ןייע
 ,'ה הגינחו ב"ער 'ג niv! on ךרע ןייע ףוסכילד
 | .ופסכית םשו ,ןניתפסכ .א"פ ןישודיק ,היתפסכ
 ןנתיפיסכ ב"עס ij^ emm ,ינימ ופסכית אלו
 אפיסכו א"ער ב"כ תינעת לעפתאנו ys אוהו
 אתלמ אתיא 'ב י"כבו 'מ י"כב ה"כ ארמימל והל
 C ב"ס דצ תינעתב ס"ד ןייע י"שרב ה"כו ארמימל
 הוה .ב"ער ו"נק תבש ,אפיסכיא א'ער ה'כ םשו

spד"צק ייס ה"ונמב ןוכנל ה"כ ףיסכימ  Cןישודיק  
 ףיסכיא ,ז"י mov ,ידדהמ יפסכימ אלו ב"עס א"פ
 .ליעל ןייע  .א"יק "DU אפסכימ א"עס ג'כק ב"ב
 תעלבה ילב דועו אפסכמ ד"י ,ג"י 'דמבל 'א י"רתבו
 ליעל ןייע ףיסכא לעפאב .'כ ,'ו בויא 'גרת ו"יתה

vuאק : ח'נ תוכרב .ז"" 'בותכ ,ףיסכא ב'ער ג"לק  
 ר"שהשבו .הטמל ןייעו אתלימ אפיסכ םשו ,ףיסכמ
 ףיסכמ היהש ףסכ ותוא ןירוק המלו וידומע 'פ
 םיבהזה לכ mb prs ר"משבו ,םיבהז ילעב לכ דעב
 ףסכ ןמ ףיסכה רמוא רזנ הפי תמאבו .םש ויהש
 מ"לב ןכו ע"ייע ןבל ןמ nens ןינע ןיבלה ותמגודו
 שרשבו םש ק"דו ןייע ב"כ ,ט"כ היעשי ורוחי וינפ

 ןבולה qm לע תשובה הנכו ל'זו בתכ םשו רוח
 םשהו .וינפ ונבלתי השוב ול שיש" םדאה יכ
 םושמ :ו"פ ק"ב א"ער ה"כ תינעת אָפּוסיִּכ ,אָסּופְּכ

 'וירוה ,אפוסיכ תמחמ א"י ןירדהנס ,(אפוסכ) אפוסיכ
 'ט תינעת ,אפוסכ ידיל אתלמ איתא ב'עס ג'י
 : ח"נ תוכרב ,ימישד אפופיכמ ןלציל אנמחר ב"ער

 ה'יכו ףסכיא י"כ ה"מגר ייפב ה"כו ףיסכיא לעפתאב גיונב

woןכ (*  wmבתכב  vרצקתנ עיפדבו ד"ל  vyוכו '. 

 ^T זער «FD ? — אָנְסיִּכ ןֶסְכ *

qD2 *בע טיט ^« פ'למ ל'נ) אָנְסיִכ  Lehm, 
Gehlammוניבר איבה ש"ע שוטשט 'עב  

 בו) טיט ילע .ןסכמ : טיטמ 'ג 'מ םילהת 'גרת
aenםש) הצב םוגרתו .ןאסכ יוליע (א'כ  /n ^«( 

 ותעדו 1, 377 יוועל לצא םוגרת "53 ה"כ אנסיכ
 איהש ןוכנהו )555 ןיאו איה תישומש 'כ תואש
 — .סכ תויתוא תמועל איה =- תואו ל"נה פ"ל

 .ךסב yp ס"מ :ח"לק תבש אנסיכ

sextarius = 6% יילב כ תואָטְסְסְּכ ^M 

  (Maass ca. 20 Unzenר"ב 'רדמ

by םירתי םינוילעה םימה 05 עיקר יהי 'b 
 י"לב הדמ םש b^ תואטססכ םישלשכ םינותחתה

nb אוהו nns). JDDp y'"y ןיה תקזחמ 
 הדמה וז לע ש"מ ןייע .גל קיזחמו חל וא שני

metr. U. 203ןאמרעקוצ 'הל תולקשמה לעו 00%  
 — [האלהו ^

 הופיקהו הנושארב התיה הקלח (Gallerie) רטְסֶסְּכ
 ךרעב | ונשריפ n) ,יב (m ארטסוסכ

 C רטזזג

 weiss, blass ףסככ ןיבלה b" ףַסָּכ םשהמ) 83 1
aschgrau cAa2- ע"למ qw sein, werden 

  Goinח"מ םיחספ) חספב ןירבוע ולא 'פב  G'ybלכ
 לכ 'פב .ויתורעש ודמעש םדאכ וינפ ופיפכהש

 ולאו 'מגב העש  (5 ct) povול שי רמ קרי
 .ןיפיסכמ וינפו ףרש  ^bינפ  pnתמחמ ףיסכמ

 ןפוד אצוי 'פד ג"סב .תורירמה ( ro nm(א"עס
 ןיבלהל ליחתישכ שוריפ .םטוחה שאר ףיסכישמ

 ןיקילדמ המב 'פד ג"סב ,רדה שאר (6 nxדיל
 .תושמשה ןיב והזןוילעה ףיסכה אלו ןותחתה ףיסכה
 ןיב והז ופיסכה 6 ביד א'פר) ימלשורי תוכרבד ג"רב
 והז ןותחתל הוש ןוילעה השענ וריחשה תושמשה
 ומכ וניבלהש רמנלכ ףסכ ןינע ב"א) -- ,הליל

mp ace  הייחא]* ,(ףסכ ובל'ע 
 םינויצ ינשב ופיסכה "6 הזו שמשה ינרק תפיפא
 ריחשה :ףיסכה תכשב י"שריפ םעמ הזו םינורחאה

 ,ט"ל םיחספב לבא  ^bןיפיפכמ ןוכנל  wwקורי
pale צ"לב שוריפ zy ש"דלפ אלא יתרככ דואמ 
jj ןנחוי 'ר לש רמאמב Di סרג 'מ י"כבו ,8 

 ןיפיסכמ וינפו ףרש ול שיש לכ (סש םיחספ הקורב

  yy (tהרצוצכ עיייע דועו האלהו : גיסר ,ביחב ומייש.  *)
 ז"עב  a5אמעט ג"ונב (* .ףיסכא ל"צו ףוסכא ם"בשרויפבו

ama (5ג"ונב (* .יעבת ע"פדבו תואחסונבו דיל י"כב ה"כ )* .םושמ  "nmmהניפסכת בוט . *) ופיסכאו לעפאב ג"ונבו. 

 .סייש י"כב תיכו ףסכמ ג"ונבו )?



 אלו התעד הכמס העובשב הל ןינתונ יא לבא הלע
 אלו ףיסכת אמש ןנישייח אל רבס p'm ףיסכת
 תעשב והדש רכומה 'פד ג'רב .(6' הל ןניעבשמ
 הדמעו הפיסכהו םיתאמב הרכמ (/ל "יכיע לבויה
 הנמב אלא 6'בשחמ ןיאש ןיינמ הנמב

nons]. Cmי"שרו חיבשה וכפה ףיסכה  
"bמ"טשבו הימד ותחפו הלקלקתנ הפיסכה ןיכרעב  

 אמש אמק ארודהממ י"שריפ איבה :'פ 'בותכל
 'וכו עקוקה תא חקול שיחכי אמש :ףיסכת

mtאחבשמ וכפהו יפסכמ ב"עס ר'ק תובותכ כ'ג  
 שוריפ Tp) uon יברע 'למ רזגנ ד"עפלו ,(םש)

 :טעמכ יפ ש"השב ןינע ni םיסיסרל רבש —
 'וכו שדקמה תיב בירחהו . . תוירבה תא ףיסכמו

 — [ץצרו רבש 'יפ

 Geld- RDE'D2 ,אָּתְפַסְּכ 6014, Silber מ"לכ) ףַסָּב
 (הנשמב :יצ) ייחבזב י"פ רידתה 523 (1800

 ינב b^ םיתש ינב ןיאב הרותבש תומשאה לכ
 יתשב יונקש 'יפ םילקש ףסכב ןיאבו םינש יתש
 ןיאב ןהש ערוצמ םשאו ריזנ םשאמ ץוח םיעלס
 אתקיספב .םילקש 5023 ןיאב ןניאו ןתנש ינב
 קידצ ןושל רחבנ ףסכ 63" כירד 'קיספ אשת יכד

cómo)אודיע הז (כ ^  Cםדא תומצעו רמאש  
 תוכלמל דובכ קלחש דמלמ 02 an א'מ) ךילע ופרשי
 יתקיספב םש) ךילע ופרשי םעברי תומצעו רמא אלו
 סנוכה יפד ג"סב — C) (טיצק זמר אימ יקליבו uve רצ

 ('* אתפסכב )!! שטבד (" אוהה Gio ק"כ) רידל ןאצ
 ףתתשמהו ארמגב םייחלהו עורזה 'פבו .הירבחד
 C ביתיד ןניקיסע sez אכה ou גילק ןילוח)
 .ןיפסכה םש ןימישמש זגרא שוריפ .אתפיסכא
 ןילוחב םג «pua ק'בב י"שריפב ה"כו הייחא]*
 אתינגרמ ישניא יחנמ CD םש ק"בב ««n'j .םש
 ףיפוהל שיו — ףסכ םשהמ לצאנו sb וא אתפסכב
 רומאה בוצק ףסכ לכ :א" ןישודיק :'נ תורוכב
 ןייעו הנידמ ףסכ םהירבד לשו ירוצ ףסכ הרותב
 main יפסותבו לשו ה"ד םש 'פסותבו :ו'ל ק"ב

Dאתפסות ,ייבא רמא ה'ד  sיפל תובותכ  
 לבכב י"פעא )215 מ"קוצ 'צוהו טרופריא י'כ "ג
 הרות וב הרבידש ףסכ לארשי pus ףסכ הבוג

"o3 - ףִסְּכ * 

N 
 חער

 י'מ .י"כבו 'וכו לקשמל אתלימ אפיסכד ןאמ לכד
 ףסכימ אלו ילקשו יתא אפוסיכ היל הוהד ןאמל
 ב'כ מ"ב הבקנ ןושלבו .ה"סק רצ םש ס'ד ןייעו
 ףסכל pom .ד"יפ ר'דמבו .אתופיסכ םושמ א"עס
 pup ימלשורי ןושלב ןכש הפרח peo אוהש
 ל'הזב "יפש ל"דרה ni^ יתיארו אפוסכ הפרחל
 מ"ר ירבדמ Num ימלשורי puo ןושלב רמולכ
 םוגות לע ןויכ ד'עפלו כ'ע רדסמה ןשרדה
 ןינעב אפוסיכ םימעפ המכ םש NT" ימלשורי
 רבדמב ;^ ,'ג תישארב יורי 3n" ןייע) המילכו הפרח

 ; יכ .'ח וטיס ne ,א'ל ;'ג ,ויט םילהת יגרתב ןכו יד ,ז"ט

svpונייה ילבב םוגרתב לבא ('ג 53 .בויא ;טיכ  
 — .[חלמה וז אצמת לב סלקנואב

 im אוח . ערב ובצמש m A^ עילב 'יפ) ַסְּכ
(Gehlechten Zustand seinולפנש השאה 'פב  

 «man ('תואצוה איצומה הכלה ףוסב ול
 השע sb תוריפל עקרק רכמש לעב אתכלה 6'פ
 ףיסכת אמש ןנישייח ייבא רמא D'D םולכ אלו
 DS והייניב יאמ .אתיב חוור םושמ רמא אכרו
 אמש רמאד ייבאל אתמל אברקמד אערא והייניב
 אכיל עקרק חקולה דיספי אמש שוריפ ףיסכת
 אלו הל wn אזחימ אתמל אברקמד ןויכ שחימל
 חוור םושמ רמאד ןאמל אדוספאל היל יקבש
 ימנ יא אתיב חוור אכיל יריפ ןיבזד ןויכ אתיב
 ןאמל C [אוה) חקולד pup] .ל"צ] «e לעב
 mew לעב אהד שחימל אכיל ףיסכת אמש רמאד
 הוור םושמ רמאד ןאמל aen [boy ל"צ] (םידע)
 אלא היל תילד ארקיעמדכ אתיב חווו אכיל אתיב
 ןמ לק שר יזוז ימנ יא עיברלו שילשל הצחמל
 ףיסכת אמש ד"מל אקסיע והב voy 6אערא
 אקד ןויכ אתיב mm םושמ ד'מל שחימל אכיא
 יפב ,(*אתיב חוור ירה mm אקו אקסיע והב דיבע
 תובותכו םישנ 'ד יושנ היהש ימ 'מגב יושנ היהש 'ימ
 ינלפמ sp ףיסכת אמש ןנישייחב אכה "ער ריצ

^bתעבשנ יאמאו הבג אל הבגש המ סננ ןב 'יפא  
 יכה םושמ היל ram העונש אלבד ןויכ הרבסד
 תחא רמול אצמת םא יאנימ הקופאל והייתערד
 התעד הכמס אלד הרשה ףיסכתו הלוזג ןהלש

 = וניבר ייפמ חקולד תלמו יד סרע יעו סירא עייייע סירע וגיבר ייגו אוה סירא לעב ימכ יא ייא ansa ונינפל (* .ד"לו וו י"כב הייב )1

aonהלוע ייפה הזו (* .איגוסב מ"טשב אבוה הנוי וניבר ידימלת ייפש המ המוד וניבר ייפכו (* .אוה וניבר ייפמ הזו )  

 תטישב ךלה א"בטירו (m/s יישר תטיש pl ךיראהש המ שיעו nt מיטשבו תאצמנש היד יפסותב האבוה ny תטיש 'יפכ

 ישמא 'פד ייג ייפב ביג nw ב"ער ט"נד א'פ ןישודיק יוריבו ןיבשהמ גיונבו ןיכרעל י"כ היימגר ייפב ה"כו )8 .םהינש

 .'וכו יייע עטקנ עיפדבו (Ya ייכב ה"כ (? .ייל יטארק ירבו יוכו בשחמ וניאש ןיינמ הנמ לע דמעו ףיסכהו םיתאמב רכמנ

 .םש רעבאב ש"ר תורעהב ןייעו )? .אוה ם"טו ארזע ויו ייכ ךורעבו ,ודיע ייא כ"רד 'קספבו ימוחנתה םשב יישרבו (5

 ריב ייכב הייכ )1? ,שנכד ריב י"כב 1f) .ארבג אוהה גונב )18 .רתוי ךיראה םש יכ אתקיספה ןושל עטקמ היה וניברו

m»יתוכ ג"ונב )8 ,אתפיסכב ע"פדבו 1( ייכבו ,ונינפל . 



ET igo» — "lp? טער 

 לע ג'ע ז"ד ו"פ תוכרב «i'm םייונכבו .אבה ךרע

 ירפ ארוב (ימטובו יזול יזוגמא לש) ןוהיפסוכ
 — [המדאה

 לש תלוספ 'רעו יסרפ 'שלמ םדוקה vo ןּפְסְּ
 תוקלשה 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב (ימשמוש | =

Cn my)ימגב .ןימח ומחוהש (* םיוג לש ןפסוכה  
 ,ירש ןימסיד אפסוכ ביער ינ (n3 ןינמוט המב 'פב

"bלש דרווב ןתוא ןישבוכש ןימשמוש תלוספ  
 ןהב pxmm ןתוא ןיקחושו ןתוא ןישביימו ןימסי
 (םש (IY ןידימעמ ןיאב ןנירמאדכ תומהוזמ םידי
 קלמיפ אוה ןימסיו Pen ומחוהש on לש ןפסוכה
 .C (ביער ג"מ תוכרב) ןיכרבמ דציכב םימכח ורמאש
 תלוספה m" ןימשמוש תפג ןימסיד אפסוכ א"פ
 הז יכ עדו ה"יחא]* .הלעמלש שוריפבש
 לכב יכ השעא המ לבא םדוקה 'על ךייש ךרעה

y'em 5ןפסכ ליחתמה רובדב דחוימ 'על דרפנ  
 ונינעש אפסוכ jb ץובקה אוה ןפסוכ יכ ןוכנהו
 p" בטיה ןכלו ןימשמוש לש תלוספ 'עו פ"לב
 לש תלוספ v" אפסוכ ונייהו ןושאר 'לב וניבר
 ןימסי לש דרוו י"ע ןימסיו Sesamtrester ןימשמוש

Jasminroseםימשב ןמש ונממ תושעל ןיגהונו  
 תוכלה ףוסב ג"הב איבהש ןימסיד אחשימ והזו
 ןימפי x23 בתכש nea oxi (ה'עס אילק םיציב
 בתכ ןכ יכ ג"הב רחא כ"ג ר"עפל ררגנ קלמיס אוה
 רמא ל'זו .ג'ע 'ח ףד ו'פ תוכרב תוכלה שוריפב
 םימשב יצע wy קלמיס יאה בר רמא לדיג בר
 ץוחנ וניא התעמו כ'ע ןימפי ונייה קל מיפו
 ןירוק ןימסי קלמס, :רמאמ ףסונ י"שריפב יכ רמול
 יב (ןימסי 'עב ש"מ ןייע) ךורעמ "לאעמשי ילב ול

ONךוועה 'יפל רוקמה כ'ג אוהש ומצע ג"הבמ . 
 ונייהו nbi י"ע אפסוכ ראוכמ ךורעב א"פ יפלו
 ןיטסי יכ ןגוהכ קד אל ןימשמוש y ןימסיו תלוספ
 י"שר ררגנ א"פ רחא הרואכלו ןימשמוש ונניא
 תלופפ, ןימסיד אפסוכ ושוריפב :'נ תבשב
 ma ע"בשפה תהימת הקלתסנ nu "ןימשמוש
 תמאהו שוריפ ילב rop nbn י"שר חינה יכ ךרעה
 דומיל לעב םעטמ אלו ןימשמוש p" השריפ יכ
 (ןימשמוש) ימששו ןימסי יכ (ומוקמב תבש) ךורעה
 ךורעב א'פ רחא ררגנ ותויהב םא יכ איה תחא
 ךורעב י"שר שמתשה תבש 'כסמב טרפכו רומאכ
 :;ר"כ תינעתב י"שריפ אפסוכ תלמו .היוג ע'ייע
 פ"לב (אנומדג) .אנובדג ילואו .תלוספ y" ןוכנל

 הז ירוצ ףסכ והזיא ירוצ ףסכ איה וז םוקמ לכב

 'פ אצת יכ ירפס לש שוריפ ןיבנ הזבו .ימלשורי
misףסכ האמ  t^ a'» c2»ירוצ ףסכ , Dt 

'bףסכ םישמח ה"מר  CU)יהוזו ירוצ ףסכ )5 יפ  

 ,ט"יותו ב"ערב ש"ע ז"מ ח"פ תורוכב הנשמה תנוכ
 — (Y XT") רנד 'עב ש"מ ןייע ףסכ רניד ןינעבו
 .ב"ל  תוכרב תומוקמה הלאב cnm ףסכ ה"נכו
 ;ח"ס תובותכ :ז"מ תומבי D^p םיחספ .ד"נ תבש

 אפסכו אבהד 3 ןיטיג .ב"ג :'ב ז"ע .ב"ק 'דהנס
 ב"עו 'ה תורוכב ,םירצמ ףסכ ב"עס ז'פ םיחספ
 הבהזו הפסכ א"עס 'נ םשו םירצמ לש הבהזו הפסכ
 xb" םדא לש ופסכ אהי .ב"'מ מ"ב םילשורי לש
 'ומבי .םירזממ רהטמ nos א"ער א'ע ןישודיק ,ודיב
 א'פ ןישודיק 'שורי ,ופסכב ןייולת ויתונוזמ :ג"ס

vy muע"ייע  cpירוכיב 'ור* " i'bד"ע ה"סד  ^ 
 :םש ץובקבו .ףסכב יינמתמד ןליאל לקימ אנמ
 ירבע לקשמב ץובקהו 'וכו ינמתא אייפסכב אל
 א"עס ז"פ 'בותכ .ב"מ מ"ב :א"ל םיחספ םיפסכ

NDY ^vראותהו — : א"מד ד'פר  Silber- "BB3 
(arbiter,הכוס ץובקב  DEPO GN'ןמצע ינפב . 

 ןוהנמ 'וכו םיִפָּפְכְה Dn ןכיא :יתמק 'פ ר'שהש
mamןייע אתלגלוג ףסכ — .'וכו םיפסכ ןוהנמו  

 — [שיפר ביח לגלנ 'עו ןונרא ךרע

 ילואו שרח שוריפ Scherben אפסח =) אָפְמַּכ *
 -Zor רבשהל ןתינש רבד 5*3 ע'למ
 'שוריו א"ער ז"לד א"פס םירדנ 'ורי 8
 יתווינ ןושל) יאתווינ pos א"עפ א'נד א'פר ריזנ
 ע"ייע אפסכ אפסחל ןיירק ןוניד Qabatüiseh אוה
 un 'יפ -2= yb אוה יכ ןוכנ רתויהו 'ג ףפח

eapsa 43% ^3" ר"למ was ny?» NBDS 
 /  6אבה 'עמ אוהש ןוכנהו  (Tresterג"סב

 ולאה תוינעת רדס 'פד  CYאיפוניכ אזח
 יאה יאמ [ל"א]  [bw]אפסוכא " "bnאקד

  Cis.םירמת לש אפסוכ אוה זעל ןושל 'יפ
  po 38יכ "ב"'א, יתפסוה ה"יחא]* .(ילכ

 תנוכו .טמשנ ימא 'דבו ףיסומה לעב תפסוה איה
capsula. ט"יאלב ןכו ל"נה יורו ינוי ןושלל וניבר 

 אוהש ןוכנקו .ןטק קית  A- prbקתעוהו ל על
 ע"לל  eed i 5ןימשמוש לש תלוספ אוהו

  Sesamtrester'יפכ אוהו  vusןושלבו ,ינש "לב
 ןושאר  ^bאפסוכ ס"לב ןכו .ש"ע ךורעב ומכ ! ^bןימ

 ןייע דועו ןימשמוש לש תלוספ ןמ ונייהו תחקרמ

 רפסב ןברזמ אקר היכו אפסוכא דע Wim ןמ "5 ע"פרבו אפסוכא ל"צו אפסיכא ץעיפדבו םשו רייבו Cw ו"ו י"כב ח"כ ('
 יוכלה ז"ואב ךורעה םשב אבוה bn" הז )^ .ם"וכע ies )* jaw אקד ימייק ג"ונבו ז"י רצ 'וכרבל םיסינ 795 חתפמה

mo nmyoייס  D'yp 
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'p ג יפל ארס כ לוכיי" O^ n" zw qs] 
 — [ארפב D'b3 ג"ונבו 773 'למ איציניוו
nD3רכ ןינע "יפו מ"למ)  'D3 (Kissen, Polster 

 לע םירמוא ה'יבו C א'ג ףד 87( תוכרבב 'ח
 האמט םי לבסה תסכ €"« םילכב ח"כ 'פב ,תסכה
 € ןילאמח תייטב ןמשש םילבסה ולא 'יפ, סרדמ
 ןהל שיו ןהישארב םימעפו ןהיפתכ לע ןילבוס ןחו
 ל"צו] (ותצקמו) ןהיפתכ לע ןינתונש תסכ ןימכ
 .(*"לובסל m אהיש ידכ ןהישאר לע (* [ןתצקמו
 רודכה הלוגע תסכ נ"מ "5 תואוקמר ןורחא 'פבו
 םירשה ןישועש הנטקו C הלוגע תסכ b" םומאהו
 וילע ןיכמוס C לאעמשי ץראבו ןהיתושארמ תחת

gnusקו אנוה ש"ונו ה"יחא]* .ןילכוא  
 רקיע "5 53 ילואו ךורעה םשב רמאמה תלחת
 לארשי ץראב גהנמ היה יכ הארנ ל'גה 'וכרבמ יכ
 ,הפמה תא הב חינהל תסכב (הדועסב) שמתשהל
 'וכו הפמב ודי חנקמ €« ו"פ תוכרב 'תפסות ןייע
 אלא 'וכו תסכה תמחמ הפמבש ןיקשמ ואמטנ אמש
 ןישמתשמ mp .תסכה לע החינמו הטמב ודי חנקמ
 א"עפ ב"לד ט'פ 'יאלכ 'שוריב 'יאדכ הנישל הב
 תסכה לע (neben ns» הנתונ אוהש ינפמ
 שיא הנוהכ יחרפו א'מ w'b דימת moy ןשיו
 ןיטשופ אלא vp ידגבב םינשי ויה אל ץראב ותסכ
 ה"מ ח"כפ םילכ ,'וכו ןהישאר תחת ןיחינמו ןילפקמו
 םע ףדרנו ,םש ט"'יות ןייעו תסכ האשעש תחפטמ
 תחת וא רכה תחת .א"נ תבשב וידחי ורכזוה ןכו רכ
 רכה ב"מ י'פ 'ואוקמ ,תסכה רוע ה"מ ו"כפ ^55 ,תסכה
 םילכ ,םהיניבש קולחה ,'א רכ ע"ייעו רוע לש תסכהו
 תסכה תיציצ ןב .ו"נ ןיטיג ,'ב רמק ע"ייע ז"מ .ז"ט

yyםיאלכ ץובקהו .ץצ  b'bםירכה ב'מ  ninbom 
 הליאשהבו )2 היי an לאקוח) ץובקב קר מ"לבו
 השע ז"יפ ר"ב תסכו רכל ןוימדמ תובגעה רשב
 תותסכ ול השע : הרקמ יכ 'פ ר"להקבו תותסכ ול
 'קליבו ,ותבישי תעשב רעטצמ אהי אלש ותיתחתל
 תוסכ ול השע ר'ב םשב ט"סקתת זמר תלהק

bu]פסותה ןייעו .רעטציו בשי אלש [תותסכ ' 
 — [ז"חא אבה 'עבש תורוכב

np3וניבר- תערל)  qursהליאשהב ןושארה  
polsterartig, hervorragendס"למ ר"עפלו  

np» = ןֶּפְסֶּכ פר 

 (91 ש"טע םעלרעפ «p תלוספ כ"ג ונינעש
 םדוקה 'עב ל"נה >>> אוהו אגובדג qb שבתשנ
 סעלרעפו תלופפ ןינע כ'ג ארתג ס"לב יכ רוע עדו

man cenתלוספ \<==* פ"למ ד"עפל אוהו ע"צב  
 — sna] שוגדל שי ןכלו תעלבומ ן"ונו

 םידי תבחר ץרא ה"פ ר"קיו (םוקמ םש) אָפיִסָּכ *
 ייעשיב י"שרו אפיסכ "YO ,ב"כ היעשי)

 לש N'5D2 אוהש רבדה בורק 2780 איפיסכב איבה
NODזוחמ אוהו ז" ,'ח  Caspianaטשריפ 'חהו  

 .ש"ע רבדב ךיראה ךרעה הז מ"ואב

 תעדלו Meeramsel א000906 3^ תעדל) םָאיִּתַפַסְכ
Du.₪01ג020%- 0/0006 9 ןהאזיוועל 'חה  

(üschםאיתפסכו ) סנופאו סנוקא ןוגכ  pnmויס  
 ב'א) — .סנוקא Cyl ונשריפ רבכ )055 ry ביער
 רחא ןימ שיו רוהט גד pn י"לב םופססוכ שוריפ
 רדסה ןילוחב ה"יחא|* .(םאיפסב י"לב ארקנ
 'יפבו סנוטאו סאיטפסכאו םאיתפסכ סנופאו סנוקא

me3" (.ח"יש ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) י"כ n 
 סנופאו סנוקא 'יגה ז"עבו םייטפסכאו םיטפסכ
 C [סנוטאו ל"צו] (סנטואו) םייטפסכאו 'ייטפסטכ
 סאיתפסכאו סאיתפסכו םינופאו 'טשוק 'ד ף"ירבו
 XT" 6:ד"פ ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב) ח'ר י"כבו
 לש תומש ןלוכ וליא . . סואיתיפסאו סואיתפסכו
 שריפ pon י"שרו כ"ע םה ינוי )53 םיגד ינימ
 סנופא םשל קר יתאצמ ינאו כ"ע jn יסרפ 'ל ןלוכ
 pon 'תפסותבו) סואיתיפסא ח'ר 'יגו ,פ"למ שרש
 היאר (סאיתפסכ 'ופריא י"כבו סאיתפסה «C ג"פ
 espadon םג 5/066 ארקנ יכ ןהאזיוועל 'חה ייפל
 לעב לש 37522 ארקנו spada 'טיא ןושלבו צ"לב
 ןייעו breites Sehwerdt, spatha ר'למ בחר ברח

 — [ סיפק m" יטפסא ךרעב ש"מ

 -Exil, Ver תולג 500 י"למ ww = איריסכ
(bannung5^« היהת תאז ר"קיוב  Q^?רשב  

 ארקי "דה אירוסכ ןתונ ה"בקהו אירוסכ ןתונ םדו
a"73 המ  auב"א) —  ^nחולשושורינ י"לב  

 ע"ומבו איריסכא ג"ונב ה"יחא]* ,(לובגל ץוח
 םוגרת ןכו p'b3 ה'כו ב"פ ,א"חב ע"ייע אירוסכא

 ..סיט kin פטונא יתכונה ךרעב ע"פדבו (ח"נר ,םש) סנוקא יעבו דיפ א"חב ע"ומב םנוטא יעב היכו דיילו Ya ייבב היכ )1

nó» (?ןאיניטשוי יפדב . *) ןילמה יא ו"ו י"כבו ןילמח ג"הר ייפבו עיפדב ןוכנל ה"כ c3 v3xיב 17 ייפבו ןילאמה  

 ולא ייפ 5m יונשבו הרצק 'לב תצק םשו 20 רצ טידפב i3 ייפמ קתעוה (5 .ג"הר ייפמ nx ןכו (+ .ןילמא ם"טב

 ומשו לובסל חוג אהיש ידכ ןותנ יושמה וילעש ןהישאר לע ןתצקמו ןהיפתכ לע pomo qm ןילמח תייטב ןמשש ןילבסה

 (ut ייפ O3 פ"ל אוהש 53 ןזרב תלמו Lasttrüger le עילב wm cam יקיע ןילאמח יכ ל"נו כ"ע pus תיימב

 .לארשי יולכ ,יר ש v5 vss (? .הלוגע תסכ דע הלוגע תספ ןמ טמשנ ר"פדב (* 5130 ל והמ שרפל ג'הר אבו אשמ
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 ס"לב יכ יתרעש םשו Cp 30( אתיסב vm | ולא ןימומ 'פב )0363 ןייע דועו hóckerig אָתְסּוכ
 םגו אלסב ,אנסב jb כ'ג want אלסכ ADD | ןקיפה לעב אנת CY תורוכב) ןקיפה לעב 'מגב
 ה תעו תואחסונה ייוניש ל"נה םיכרעב יתנמיס | תותסכ ול שי pen לעב ןנחוי 'ר רמא רנפושהו
 א'פ ב"בב )0( pw י"כב יכ יבבל תחמשל יתאצמ | וביקעש b ^b^ ,רקיע לכ תותסכ ול ןיאש רגפוש
 סופדב «£T א ת י ם ב םינומלא תמאב "יא א"ער | ןהיניבו «mno» py ץוחל ןימלוב ולגר תסיפו
 .ז"כק Tx ב"ב ם'ד ןייע אתיסב (DP ם'בשרב ורזיפ | spy לכ ול ןיאש ימו ןקיפה לעב והז הברה קומע
 ע"ומב n'3 אתיסכ ןוכנ אלל הנוה םוקמ לכבו | ןקיפה b^ רקיע .רנפוש והז הטמלמ הוש ולגרו
 (לינה .אימל) אטישפב שבתשנ omm ןילרוק 'ע | (' אלקחל קופ 'גרת ('ג יז'כ .mein הדשה gun ןמ
 ,140 א'ח ר"טב ז"מיר ןייע עעל תאצוהב) אתופיק | ךרענו ה"יחא]* .ריפש ןמ רנפושה רקיעו
 Qu, p'b 5/3 אבוה םשו 211 דצ צ'נלפפ ףעלו | ייפ (הימ «mo ולדוגמ אצוי הקיפ וניבר b^ אקפ
 וניבר איבה םש יכ הטישק 'עמ םג חכּומ ף'וקנו | הלוע הזלו כ"ע ולדונמ אצוי רשב תכיתח ןימכ
 יל לאשא (ט'ע פ'פ ונינפל) 7b 'שרפ ר"'במ | לעב m$ .ה"מ תורוכב 'ופסותב 'יפש המ רתוי
 נ"ונבו "3 ךיטיש ק יל לאשא ךיתולגרמ | רשב שיו ההוכנ ותסרפש b^ ךורעבו :ל'זו ןיקיפה
 וניבר ^3 cob כ"או «m ךתתיסכ יל יליאשה | תותסכ ןושלו .'וכו בקעבו לגרה שאר דצל הכרה
 ף"כב דחי ורכזוה ןכו איה nns אטישקו תוילגרמ | היאר ואיבהו ,'וכו רשבב ירייאד ושוריפכ עמשמ
 פ"א י"כב) אתיינגרמ ןקסמ . . אתיסכ ןקסמ .ג"כ ה"רב | ד"עפל m^5 .'סותב ש"ע, (םדוקה 'עב ל"נה) ר"במ
 (אתיילגרמ .ז"כ דצ ה"ר ס"ד לצא 'קליבו י"עבו ד'לו | ןכתי הזו רשב 'יפ 5. פ'למ תותסכ רוזגל לכונ
 יסרפ 'לב) אתיסב יכ דחא ןינע לע םירומ םהינשו | ותסרפש ךורעה םשב 'פסותה ירבדמו ל"נה 33 03
 nen ,ןעללאראק b^ ע"לב Ole ומכ 3-2 e | ^5 אוה ל"נה ס"לש qb כ'ג לכונ 'וכו 00132
 קיסמל הל ידבע יאמל הלודג ינרוב :ימ 37220792 )108999( ןבג יטישפה 'קיתעה i ןבג ןיעכ ההובג

 תולעהל הייואר הלודנ הניפס רמולכ אתיסכ הב — [אתסוכ jb אוהו אנתסוב )2 יאיכ
 אנבת (ג"ל 05 תישארב) םילמגל אופסמו — pp] י"כו ר'פד "יג יפל 'ב דמ ע"ייע [ט'ק ייכו ר"פד 0 jan 'גרת .Viehfutter) אופסמ (b^ תסכ "א א תיסכב אנתיכד ינוטא רטקו : םשו .ןעללאראק הב

 תבש Beutel) אפיכ jb הבקנ א'לב) אָּתְסיִּכ * | רבכ א"י D3 'עב הייחא]* .אילמנל אתסכו
 .ש"מו 'ו םכ ע"ייע א"ער ה'ק רחא ןויצו ר"פדב ה"כ יכ האר אל ב'רו ויתשריפ
 ע"ייע Zwieback B ם"לבו $D ע'לב) 32 אב 12 by pn» "5 b54 )"5 ,בימ .תישארבמ)

 וינפל ויה 'מגב ןיכרבמ רציפ 'פב ('א ןסכ on" אלל אוהו ךרעה הז ףיסוהל
 C [רפילת ל"צ] (רפירת) לכא אנוה 'ר (א"ער ב'מ יוכרב) | A Ae יפו .yos אָתיִסָּב ל"צו ס"ט) אתיסכ

(oralleיפיר | 0 ןיריכמ ןניא םא 'פד ג'רב *) אלו (*אבקל א ג כ אתלת אתלת ינב (*יכעכ 
 תכרב ןיכרכמ ןיא רבפד עבש היה אלש b^ ךירב | הנמלא 'פב ,אתיסכ ^C .א" ^ ,א'מ) םינמלא (ג'כ

nraתובוחכ) הרכמ 533  GIםירבד) יתכד עבושה לע אלא ןוזמה | ודיקפאד ארבג אוהה  ^nתלכאו +"  
 הכלה ףוסבו .(' ךיהלא 'ה תא תכרבו תעבשו | זעלבו גומלא אוה .שוריפ "con אתיסכ היבג
 האשע (א'עו חילו yb זיל תוכרב) ןייה ןמ ץוחד | "ובותכב ג"ונבססז|!ס ט"יאלב ה"יחא]* = ,ו"לרוק
 .הרוטפ (" םידומילכ C [n5n3] ("תבייח *C1 כ עכ | םכ 'עמו םדוקה vto אופסמ י"שריפ הזו אתסיכ
 שרחה קצב הכלה ףוסב חספכ pozw ולא 'פבו | 'יפכ הזו ,ךורעבכ 'יפו סרוג י"שרב א"לב לבא (א"י
 לבב לש תורככ אלא ונש אל (נ'ער ms םיחספ) | יכ עדו ,םש תובותכב מ'טשמ חכומדכ םינואגה
 תורככ, b^ אל pays לבא ("וז ת א וז תוכשונש | אתיסב ^23 an^ רקיע יכ יתרעה תומוקמ השלשב

yyסוולא  wn)ולאכ תוארנ וז תא וז תוכשונש | (ח'צ פש) נומלא ךרע (תרעהב טיפ  mpi»ךותב וז  

 סייש ייכבו 171221 י"כ ס"שה ןוילגבו ג"הבו ליסאבו 'ציניוו 'צנוש 'דבו טמח 'עב הייכו (* .יא eon יעב היכו (* .אקלת 2033 )!

 .יכעכ אתפיר ט"מק D" איצומה n rows אבוה חיר 'יפבו אתפיר יכעכ box 1321135205 ייל (* .ביייק רצ יוכרב 0^* ty יתפיר
no» (*הדמ םש אוה אנכו 0 'יכב  yyאתלת אתלת ינב ג'ונב יכ ם'ש ייכבו ונינפל ייל ןכו ייל עיפדבו 'ג ןכ  

 ויתובר םשב יישר איבה 'יפה הזו )^ [mapa) אתפיר תלת הלתמ ov) זיואכ) חיר ייפבו הבקל תלת הלתמ י'כבו הבקל
opג'תב  nnmוהוא  "yןושארה י"שריפל עייסמש חיר ייפכ אוהו יישרב ןושארה ייפכ ךורעח ייפ ןסכ יעבו עיבשפה  

 גי'ונבו םיכעב האשע סייש ייכב היכו (* :בי'כ ךצ תוכרבב ע"ל יייעו כיע רקיע אותר רבתסמ |« :םש ran לעב בתכו

 ןכו ס"ש יייכב חיכו (* .תרט ya חיכו ןיבייח ג"ונבו םיש ייכב היכו (* .יב חרט ya" שימ y אוה ob םיבעכ ןאשע
 .ןידומיל ס''ש י"כבו nb 'עב חי'כו ןירומילכ ג''וכב )79. .איפר הלח inm wb הלח יורי יילו ייל 'פ י"כב לַבא הרט yo חכומ

m3) (!ייפב  m )וזמ גיונגו סיש ^52. 
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 יטישפבו O^ ^" «m o^ 0» mys היארהו
 םימעפלו 4^  ,'ד  ,ארזעב DyD עיטקבו תנעכא
 ןודכ .אתשה ותרומתב ג"ונבו ןעכ vs  םוגרתב

"yטשריפ 'ה תעד יפלו ,1, 878 יוועלל ר"תמע  

 שיט ,יה ארוע ןעכ דע היארהו ןאָכ 42 355 ןעכ

usnmח .,'ג ב"ש ' jas.אוה אטבמב בורקו —  

grobהתע שוריפ )254( טפיל ] -- 

 ,verdriesslich sein ףצק בצע wy מ"למ) םֶעָּכ *
Gürnenז :'ו תורוכבב ןייע הברה יוצמ ', 

ab usb insו"פ םיחטפ :'ל תבש : ג"ס :א'ס  : 
 :םשו ,ב"כ-םירדנ :'ח תובותכ .ג'כ תינעת : ג'יק
 .א"ע ןישודיק ^G למ ע"ייעו zy ןיטיג :ט"מ ריזנ
 הרומת N/5: םיחבז :ד"נ ז'ע :םשו ,ג'ק ןירדהנס
 nDipw3.. ךינפ ה"מפ vow לועפ ינוניבבו .ו"ט
 4 'מ תישארב בוט חקל שרדמ ?mb ינפ

onליעפהב .םיסועכ :םיפעוז  ^no Dy»12  
 תור ףוס לעפאבו ב'מ ה"פ תובא .ח'ק :ג'ק .ב'ק
 mp כ"רד 'קיספבו אמחת אלו que סיעכא 'בר
 אלו que סיעכא ילומרכו פ"'א "כ 'יג 'יפל
 טוקליו ^ זמר םילהת שרדמבו ,אטח ידיל אובת
 םש בישר תרעה ןייע שיחכא ז'כרת זמר םילהת
 שיר .אוה ס"טו 'וכו ךרצי ספוכא 'קיספב םשו
 ב"ל םירבדל '3 4n" 'וכו ןוסעכאד jb ר"תסא
 YD: :ד'נ .ב"ל :'ו תוכרב Dys םשהו א'כ ,ז"י
 אמוי :ז"פ םיחספ ('ו םכ ע"ייע) :ה"ס ןיבוריע
 ט"פ 'טופ 'ורי ,ח"ימ ד"פ תובא :'ס תובותכ :ט"ס

 ה"מפ vw .'וכו םוקמה ינפל אוה «by ,ר"כד
 'פ תוטמ ירפס ,יתוא הצרמ התא סעכב היהאשכ

vipב י"רת .תועמ ללכל אב סעכ ללכל אב ' 
 סועכב סראכ — ,האנשד אסעכ ז"כ 35 'רבדל
 סרא ע"ייע ד"סר זמר היעשי 'קליו ב"עס ב"ס תבש

 Mus ,א"חב ש"מו

Chüsslich sein םש פ"למ v''y 3&2 — רֶעָּכ 7G 
 'כסמ כתובות   ₪ S'ByR '5יעמ

 םוגרת .ירעוכמ ינב היל wn אתשוגרג ולכאד
 ךניושאו 01232 םוח [יארכ ל"צ] (יאורב) ךיתמשו
 ארעכמ ג"ונב ה"יחא]* .ראכ ע"ייע ארעוכמ
 'למ יארכ וראיב םישרפמה םש. ק"דר 'יפב ה"כו
 םכחה תעדכ ('ןוכנ רתויה לבא ףונט b^ יער ,יאר
 ןמגרותמבו ,רעכ = ראכ jb ךפה יארכ שרדש יוועל

 123 225^ רַעָּכ —

 תא וז תוכשונ ןיאש תוקולח תולח ןיכעכ p^ ,"וז
 6 יכעכ יפיר א"פ .('"הלחל ןפרצמ לפה, וז
 ילב .ןיעילבמ הברה יכ יכעכ אוהו יככ רחא רפס
 ןינסיכב האבה nb איה יכעכו .(''עו 'ח תימרא

 יתכראה ןפכ 'עב ה"יחא]|* | .ןסכ 'עב ונשריפש

 כ"ג אוהו שבי םחל ונינע פ"לב ןינסיכ יכ חיכוהל
 הלמה הבתכנ םאו e/o ךאכ -25 וא ע"לב ךעכ
 .אמיגורת ינימ ןהו ןישבי תוריפ הנינע זא אכאכ
 ע"ייע אעראד אכוכ 'עה תעלבהב ןינעה mb דועו
 ךאכ = אכאכ ^5 ונשוריפכ םאו .,ש"מו ןינקרט
 וצר wow ןיבהל וניכז san ינימ ונייה פ"לב
 חוניקל אלא אב ןיאש רחאמ וירחאל הכרב עובקל
 קחצי ר'ב הדוהי 'ר תרבס וזו טועמ אוהו הדועסה

 — .[ש"ע ט"מק b rwn" איבהש י"לש

v3v3ע"למ ר"עפל)  rüuspern geלוק איצוה  

 152851 (mb תומ ירחא 'שרפ ר"קיוב (ונורגב

 :והומכ ורבח תיבל סנכנש םדו רשב םא המ +ייל

oxםישדקה שדק תיבל סנכנש לודג ןהכ עכעכל  
 ואבב ולוק עמשנש םוש לע «np המכ תחא לע
 ne» m הלמ ןינעש bu .ב'א) -- .שדקה לא
 קורה ךילשהל mas לוק איצומש ובר ינפב החי כ

yyאתיא ר"קיוב ונינפל ה"יחא|* .(תכ  
piר ' pn»הימלש לאשמל קילס הוה דכ  

 ולוק עמשנו םוש לע עבעבמ הוה אנינח 'רד
 םיחספ ם"בשריפבו .ז"עק רצ כ"רד 'תקיספב ה"כו
 הוה יכ ןנחוי 'ר an" איבה סנכת אלו ה'ד ,ב"יק
 ^3 ה"כו ,'וכו רמאנש םושמ ענענמ אתיבל לייע
 ^33 .ןוכנהו ב'פש זמר 'ר הוצת 'קליב ענענמ
 -- 'ב עקעק ע"ייעו 'מושרה ע"למ sm וניבר
 ותנוכו ן"ירפשייר : עכעכ ןוכנל קי תעה ב"נש ק"העו

[rüuspern by — 

jpהתע)  (un, jetzt.גיכ /3 .לאינדב ) 
 «jy התע man .ינתעדוה ןעכו

 35 m ;דיל ,יד ;וימ /2 לאינדב הברהו הייחא]*
 )0, gn ;איכ דיי גיי ,יכ ארזעבו CD ,' ;זיט ,ו"ט

Oרבדמבל 'קנוא 'גרת ןייע הככ 'גרת התע ןכו  
 שב ביש 73^ 9 עשוהי .m N75) 0 ידיה

 jo בכרוהש הארנו .ןעכ םרב ר"שהש שירבו ,'ו
 'יפו iy) מ"לב) «sni נ"לבו jp qm ןוימדה 'כ

ny3מ"י םגו  nyןמ רזגנ  p^r» nyשרש  ap 

 יב עדו ,תרט עייייע w/b .ןיכעכ b" וירבד ןיב סינכה ומצע תעדמ וניברו ושוריפב הייכ יכ ח/ירל ןיכייש ןינמוסמ תובית ('

 . emתורחא הל . ןיכעממ ויה םא לבא יוכו ךשונה אוה וזיאו .
  Aןיכעכ רמולכ (? .רובח ןניא ולא ירה  nnלעו יכעכ אוהו יכחכ איפ ייא ו"ו י"כב )3. .יכעכ יפיר  mהפי '

 . א"פר nns" 'תפסות מייד םילכאממ רמאנ הכישנ

 הז תא הז

 יפלו ןוימדה ףכ ילב ךיתמשו רמאל ןכתי אל יכ םעט לכ הל puo איה הנוכנ אל יוועל יה תער (+ .יוכו הברה «os הלוע

 לאקזחי) ךב הו אר ל (יא 'ג הינפצ) הלאגנו האר ומ ומכ תירבע ןושלב גיצטומש אוה יאוו .שרשהמ ףכה היהי יוועל
Q^ maןיקסנעלאמס פ'ר ייפ כ'יע יער ןושלמ אלו . 
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 אוה רמאש המ אתשה היל אישק mmm 'רד לשמ
 נ"פ ףייפהב .( אוה דחא ppm een הרובקב
 ינפמ האטמ הפכ הלטינש ןופירגילוק c םילכב
 אממ ףכה למינש לוחכמ .(* 'ק ךרעב 'יפ הניש
 לדנסהב .(' 'מ 'עב ונשריפ Ge םילכ) רכזה ינפמ
 'יפ .הרוהמ םיצוק יטקול ףכ 07 םילכב ו"כ 'פ

 רועמ די  אוהו ףכ ןימכ ןהל שי ןיצוק ןימקלמה |
 ץוקכ לעילבו (* רבדל היארו וידי ולכחי אלש ידכ
 ni) Co גיכ c וחקי דיב אל יכ םהלכ דנומ
 םדא לטונ 'פד ארמגכ לטלטטו (" יפכא (" הפכ
 דוורת םדא הינמ (p CUYO Up ni^ ונב תא
 לש ne Crop pn :זינ תבש) ןונכ ןה יפיכא
 םיפכ יכלהמ ep" לע דוורת mos see .רמצ
 המהב 'מנב השקמה המהב 'פב ךל יתאממ היחב

 אוהש אטמ רבוע,
 ו יתאמט היחב תוקוד

 נ"רב .(" *ךל יתאטמ היח םאהש ףא רמולכ ךל
 תחא הקפפנש לדנס («Gv mx םירשק ולאו 'פד |

 ףכה לכ לטינש [וא] ויתויסרתמ תחא וא וינזאמ
 בור לטינש וא ויתויפרת 'ב וא וינזא 'ב אממ

 אפכמ בו הב \" (איער ^T2 p באזה
 AO ךריה רעו דוקדקה ףכמ 'יפ אממא דעו אחומד

mon Dom.ע"לכ ףכ לש הנושאוה  
 new איהש יפל ריה qun איה אָתְפַּכ .אָפָּכ 052
 תינעת ט'ד המהכו םדאב דיל (D לאשוה ונממו
 יכלהמ המהבבו .'ב אש ע"ייע ces תאישנ :ו"כ
 די תיב ףכ (mop ןכו .ל"נה 'ילוח (Tatzen) םיפכ
 דועו .ל"נה 'ג .ו"כ םילכ Handschuh דיה ךרוצל
 :ףכ לדנפבו .לגרה mann אוהו m53 לנרה ףכ

 הרומ

Sohleדועו  ,ולינה בייק תבש)  ssמ"ל  pbילכ  
 D "w^ 128 T3 ט'ד לובק

 םילכ 'תפסות ץובקהו
 בנ ומכ ףכ ארקנ דועו -- ןייפכה ל"צו תכתמ
 הדנ השא וא שיא לש תשובה תיבב הובנ םוקמ
 הדנ 'תפסות oux לע תחאו ףכה לע תחא :כ'נ

 ףפ = רעָק דע

 שוריפ cy pem הרבוע תמש |

 יתוסרפ ןיאש םיפכ יכלהממ |

 :ו"מ B'& תובא ןייע Wagschale 'וסו ע"לב |
- 

 גפר

bלמ כ'ג ' an» sueלעבו .הברה שי ל'זודב  
 ילב ואיבה ראכ 'עב לבא .כ'ע ואיבה אל ךורעה
 'עב ל"נה תובותכמ ןויצה הז איבה ןכו .ש"ע א'ס
 לועפ ינוניבב אוה בורלו ,6 גינש c אתשכרנ
 ס"פ םשו םחופמו רועכ ו"ל פ"ס ר"ב רּועָּב רכזל
 הבקנלו .השאה רחא ךלהמ תויהל שיאל רועכש
 הרועכ se ןישודיקו .ז"יק םשו א"ער rep ןילוח
 | הרועכ ב"פר ב"ב םילכ 'תפסות 'וכו om הנשש וז
 | 'וכו הרועכ יתוא ןיאור DN ןאמתו 'פ ר"תסא ,וזמ
 ר"שהש .םירוחשו םירועכ ט"פר v3 רכז ץובקהו

"bתורועכ :הבקנל םשו ,ןירוחשו ןירועכ ושאר  
 mij peu cis לעיפב לועפ ינוניבבו תורוחשו
 'מוי רכז ץובקהו ,א"עס 'ז יינעת ,ה'ק 'ובותב א"עס

aepo voתורעוכמה ,א"ל תינעת הבקנלו :'ח הטופס  
pyויניעב יִּתרעְּבְתַה ז"יפ ר"ב לעפתהבו .ראכ  
nenםשהו .תכזעתמו תרעכתמ איה ה"מפ  Ul? 

 לאשוהו Hüssliches, Verüchtliches ₪ פ"לב
 המודה (jm wee ןמ pma :ד"מ pn אמחל
 נ'רדבאבו "?Cb "23 ד"פס תומבי 'פפותכו ול
 | םשהו .רועיכל המודה ןמו נ"יפ ר'דמבו ב'פר

 ידיל האיבמ Ty ir ט'פס peu 'ורי טשפומה תסורד הכלה ףוסב תופרמ ולא 'פב C רוהמ ףכה |
mvysםיקלח הושע :שלש תנשב 'פ ר'תסאבו  

 — ]121 םלועב תוריעב לש

 תבש ץובקהו תיב ף'לאב רשע יתשע mw ףיכ *
Ypףכ םש לע ןכ ארקנו .ןיפכ ב'עס  ^B 

 .טשריפל מ"ואב רויצה ןייע הל המודש הפופכ די

 ףכל uvm "up omi ילכל םש מ"למ) 55
 םינינעב ףכ .דועו 1.6801, ,Schale 861 הפופכ

 | לוח 6יפ "n2) i איצומה 'פב (םינפב ןייע םינוש
 ידכ Nin טש) ארמנ .דיס ףכ אלמ לע imb ידכ

inbלש ףכ א ל מ לע  ("mbתודמב ינ 'פב  
omוכו לזרב לש ןתוא ןידס ויה אלו ' 

 ימנב .(* 55 ןיטכ יושעש דייס לש לזרב ותוא יס
 ארגנ pm אפכ (איער היכ emob העש לכ 'פד
 ןטואה קקחש ףכ שוריפ .אלדרח ףורשנ )093
 רמולכ קזח לדוחכ ויפ ףווש ומצע ףכ ותואב

 ןיפכ

p'e ייכב היכו (? .טייות ןייעו ביער ייפמ חכומ ןכו םיפכ תוינשמב א'סו םיפכ גניונב (* .'וכו ףכ 'ש לע ג'ונב (C 

 « m» ^bרצ םיחספ סיד ןי'ע םינשיה יפרב יישרבו m5 *( רתוי 632 היר ייפב )5 .תווגב גיונבו סיש ייכב היכו

  am.לחכט יעב ונייה (' .ןופרגלק יעב ונייהו (* .שייע *(  rm cemרתא ררגנ (* .רכדל רכז רבדל היאר ןיאש י'פקא

 רש א היר ייפב היכו .יפיכַא ייכבו 2033 ('' .אפיכ D) ייבבו אפכ 2:53 )" .19 רצ טירסב rm ייפ קתעוה םשמ

 ג"הבו Bue ימ ייכב ררסה הכו ('* .(:אילש ףר אקילייגנַא 'זכ ץבוקב) היסגר "יפס קתעוה po דע ('* .ןושאר ייפ

 םילכ יפסותב ci ררסה ייא יישרכ לכא (:ריכק רצ
 DIE LL (ולוכ י"כב) /

IMP MI = 

 תרור טיתררו ורור
wi , 

 תבש ס"ד ןייע) יישר by לי"שרהמה וכפהו םינשיה םיסופרה 533

 כה בור Ww" ייככו יפרכ יכ ערו — m.s" ולש ףכה לכ אמט

 . רוהט תהא ףכ 3n ce "אש לינה ב'ב םילכ 'תפסותמ vw vu תטישל mue .רוהט ףכה טועימ

 וכ 9 ג"ונבו דיל "33 ןוכנל היכ ('* mas ףכה בור לטינש וא orem תהא עיטקב W" ריפרבו -- אמט

 Ten רעו כיג ןילוחל v3 הימגר 'יפב לבא ךריה ףכ דעו ויו ייכבו ('*

36 * 
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veלאומש רמאר איההו (' הליבטל הציצה .יוהלו | תא טשפתש דע . . ףכה תא טשפתשמ  
 אהא אגילפ wy C oye היפיכמ ארהנ ליעל | רע vy ב'ד א'פ תומכי 'לשוריב בוט רתויו ףכה
 רמולכ ןילחוזב C ןירהטימ םימה ps לאומש רמאד | בג ע"ייע 'וכו ףכ יאמ :ז"מ הדנ ,ףכה טשפתתש
 ןילחוז אלא ןיפטונ םש ןיאש ןירהטימ םימה ps | ומכ 'יפ OS פ"לב ףאכ יכ ריעהל שי wp .יג
 וטעמתנ רבכש יפל ירשת ימויב תרפ אלא דבלב | — השאה וא שיאה תורעו תשוב oma (c a ע"לב
 לדנתמ םימשג bb" אמלא וב ופטנש םימשגה ימימ | א'פ יפל bn :ב"מק תבש םירמע ונינעש המו

 והיאו רטמהו םיגלשה ןירשפתמשכ ןסינ ימויב — [ש"מו 'ב יפכ 'עו 'ג ףכ ע"ייע

 שוריפ הז "היפיכמ אלא לדגתמ וניאש רמא :
 קרפב .('* לאננח 'ר לש ןושארהו (" םשרג וניבר | .ףאָּכ .אָפיִּכ «Gy ס'לב ןכו עלס e^ מ"למ) 93

 )^33 לאָומש ("בר ומ אר 'מגב npyn | ע"למ םיה ףוח T» Stein, Fels, Riff אָפאּכ
mp aaהפשו  (Saum, Randלמנב לובט ת אל הש א קחצי | היפיכמ ארהנ ") הדכ vo 

 ימויב הוקמ היתנבל דיבע לאומשר הובא (א'ער | היס P3 תונבה 'מגב השא המב 'פב Ü ךירבמ
 אמי .EN .("יוש n ימויב יצפמו ןסינ | ורבחמ האנה רדומה 'מגב mon pa ןיא 'פבו ביער

ne»(א'ער 7 םיחספ שירב )" אתריב (" אנסיסא | תר רוכב ד ןורחא 'פר 'מגבו (א"עס מ  "p 
b cm»ויתודג לכ לע ךלהו .אריב )5 רסייא םיה ףוח לע | תכרב םשמ ונממ אצויה עלסמ רהנה  

 עשוהי) vmi לכ לע .אלמ ןדריהו 1 ייח היעשי) | היתנבל יצפמ ריבעו רטמה ימיממ אלו ותאלמ
 ה"כו (nonw .יהופכ לכ לע 'גרת Cw 0 | לעש םדא ינבמ [ןריתסמ ל"צ] (םריתסמ) היהש
 יהופכ לכ לע ויתודג לכ לע ^n ,'ד עשוהי 'גרתב | ןילחוז ירשתב לכה ירבד יכ תרפב תולבוטו רהנה
 עלסה לכ ןכו .יהופיכ ןמ גר ו תמ ה "יגכ ןוכנהו | לבא הוקמב mne והל תילד יצפמב אוה המלו ןה
 י"שרל סחוימב ןכו תואמגודה ש'ע אָסיִּכ םגרותמ | קילס אל תרפ רכסד הוקמ והל ריבע הוה ןסינב
 .ויתודנמ עבונש : ךירבתמ היפיכמ םש םירדנב | 6'והנינ ןיבואש היבורד ןסינב הליבט ma והל
 תבשב י'שרבו ורוקטמ רמולכ ועלסמ םש ן"רבו | לאומשד הובא םייח םימ ועב אל הבזו הדנד ג"עאו
 ה"נכו — ש"ע 'וכו ועלפמו ורוקממו ותפשמ imb | אל הבזו mos ול אנמו ןיבואש co םושמ שייח
 ארדיק לע הָפיִּב תלפנ :זביו 'פ ר"תסאב הבקנ 'לב | Ue) הליגט אתפסות | הליגמב אנתד םייח םימ ועב
 'וכו ארדיקל יו הפיכ לע ארדיק תלפנ ארריקל יו | nies ןועט בזהש אלא דע ^« הבזל בז ןיב ןיאש

ovםייח  ninהנועט הניא  nelד"נרתת זמר רתסא 'קליבו | .(* םייח םימ  ^Nח"פ תולהא .הפוק  
Wbדרבה תפיכ ה"מ | לדגתמ וניאש ךרבתמ ויתודגמ ךירבמ היפיכמ  (Glagelsteinק"מ רכז .ץובקבו  

 (Feuer ארונד יפיכ םשו ,אדרבד יפיכ ב"עס ה"כ | ברד אנילפ ונייהו ומצעמ אלא ("םימשגה יממ
 וניברו יִפיִּכ ימרד Np 'ו 'ותירכ .(600מ6, Meteor | םימשגמש רמולכ תרפ אבר אדהס רמא והיאד
 nib םיכייש ןכו .ומוקמ ןאכ םלוא 2^ ףכ 'עב b^ | רהנה תיעקרקב ןחינמו ירשת ימויב יצפמו לדגתמ
 p^3 תובותכ .ש'ע 'א יפכ 'עב םינויצה לכ ךרעה | (" בור jb ירשת ימויב ןיטעמתמ תורהנהש יפל

smג"ע ה"לד ד"'פס תיעיבש 'וריבו וכעד יפיכ א'עפ | רהנה רקיעב םימה תיעקרקב טיט שיו היהש  
mmועקשי אלש ידכ םיצפמה םישמ  moisע"ייעוג וכעד אָתְפיִּפ | טיטב  (bosז"ע 'וריב רכז 'לבו  

(tייפ די בתכבו ךירבימ ךומסב תורוכבבו ,ךרבימ ג"ונבו :ה"ס תבשב ן"במרה ישודיתב אוה ןכו  n'a"ןכו ךירבתימ  

 T בתכב ןוכנל אוה ןכ (?  .ךובתמ ןכ םג םשו . . ךירבמ םירדנב - תצבוקמ הטישבו ךומסב םירדנב ךירבתמ אוה

o)יעב וניבר בתכש וימימ בור ומכ ייפו )? .תוכרב םייטב יציניוו 'זיפ ר''פרבו האלהו ליסאב  np3 הרעהב ש"ע יא . 

 לכ הזה ןמזבש רחא ליזו ו'ר o mw" תנשב פיד יינואג ישתב ןייעו תואוקמד ה"ה טיפו ה"ה א"פ םיבמרה קספ ןכו (+

 יפסותב ןייעו םייח םימ הניאש הוקמכ איהש ינפמ םיב הליבט הל התלע אל םייח םימ הכירצ הבזהו איה הבז קפס הדנ

 mb 'עבו תבשל ןיבמרה ייחב ןייעו (הארת והצק ספא ינליוו ס"שב) n ^en קתעוה ולוכ 'יפה הזו -- אמש no :ה"ס תבש
 י"כ ה"מגר ייפב )9 .תונייעממ אלו םימשגמ אל w^ (,ז"יק ףד יגנא י"כ ץבוקב) תורוכבל י"כ mua obi .שיימו יא

pvיפסותבו )7? .ייל  nvעילב רעגרעבמאב יחה שריפ רבכ לבא תועינצ םושמ םעט ךורעה םשב ובתכ השא היד :ו"ס  

"x navייפ אבילא ךורעה ייפל םתנווכד ד"'ק תוא : דינ  neבטיה שיע םימעטה ינש ואבוה םש םיררנל מייטשבו . 

 .אייעס רע אייע v^p ףד לינה י"כ ץבוקב (%* .םירהטנ םש תורוכבב ג"ונב )9 .ךירבתמ ה"מגר ייפב לבא ח"ר ei" הייכו (5

wy (!ל"נה םוקמב עיל לעב שימ  musהז חיי ייפ ןינעב טיק  (Ü*יא ויו '"כב ה"כ  om smיתסונבו דייל יייכבו  

vo msלכב הייכ )14 .בר :דוע גיונב )8 ,בר :ייל בייעס  qn v3טמשנ ע"פדבו  "^w!מגב רייל י"כבו תאר 'מגב קר ' 

 (my וניבר ןויכ וילאש יתחפינש ומכ י"כ לכב w^ ןוכנלו עוטק ע"פרב )55 .עייפדו v3 'יגב ^ .כ"או 03 לאומש התאר

 ע"פרשבו ימא 'פרב ןוכנל nes ('* .אתאריב ג"ונב f) :הייפק ,איחב ש"מו יעה הז ןייעו ינסיסא ג'יוכב )15 .ץופמ ע"ייע

 .רסייא ד"טב
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 3985 — NBB) -) ףכ -"« הפר

 ,א'חב ןייע יפכ ףתכ ןבא 'עב Du וניברו םירמע | ונייה sum ןינעמו  :אייפיכ pow Ty ג'מד ד"פ
 'ב יפכ 'עב לבא .ש"ע םירמע 'יפו 5 הרעהבו ^v | ר"להק ד"וי ילב ןכו ל"נה םיחספ אמי ףיכ 'יא הפש
 וניבר איבה G3 UO בדד 'עבו .ש"ע א'עב b" | א"לבו .הבר אמי ףכ by לייטמ הוה :חלש 'פ

 ייפב ה"כו ,םירמע ןיב (b^ יפיכ יניב :ו"פ ןיטיגמ | שנ רב n" אמח «C ג'ע ivt א'פ proi 'שורי
 ב"עס ב"מק תבשמ וניבר איבה 'א ףכ ym י"שר | ce2 דע i2 e'D va רכז ץובקהו yos אָתְפיִּכמ
 א"פ יפכ וראבו (הנוכנה 'יג יפל) יפ כ א הפכ חנמ | ב"עס ה"כ ק"מב כ'ג nmi (םימעפ 'ג) האירברב
 Mp3 ןינע ban תומוקמה 533 .ןיומוע לע | ךועב ואיבה וניברו .תלגרד יפיכ . . תרפד יפיכ

 ילבש וא תודוגא וא (יפיכ «so 25 ץובקו «ce — [ש'ע א"עב !b^ א"י ףכ

 ימושרה ע"למ וא bun פ'למ המודו שקו םירועש
 -Knáüul, Gebund, Hand תודוגאו ןיעיקפ b" הבכ יכ

vollםילכב ג'הר ראיב הלמה וזבו  "bט"דסב) ר"מ  
 הבובו תימוראב אתרוכק b bn^ תעקפהו 6
 p'bs ןכו 35  ע'ל aem n» iu vy תייטב

^b NDSעקפ ע"ייע דועו די אולמו הדוגא  [n — 

ng» — F2ןיעיקפ 35 ע"למ ד'עפלנ  Knüuelוא  
 םרועב .ןיטיח וא םירועש ילבש A ם"למ

 noch unausgedroschene ןכתה Dy תואובתב

(Fruchthalmeהנשמב .ה'גק תבש ףוסב ) ןיספספמ 

 ןיעיקפ אנוה בר רמא (CU 'מכב p C^ ןיפכה תא
 רשוקמ תומוקמ יתשב 'יפ ירת ןיעיקפ ןיפכ ןה ןה
 ,Zweig ןןילעה ףיעסו ףנע b^ מ"למ nes — ףכ | רכומה 'פב .6 רשוקמ תומוקמ השלשב אתלת ןיפכ

mean nsהכווצ ל ןהש םינבאה תא רכמ  wiptaע"למ רזכנ ד'עפלו  ^p 2 OU 
 ןייע דועו ףנעה אוהו תורכ רבד 3% םשהו תרכ | 6 אוה יא מ (א'ער טיס 00 5353 G'yb mo ביב)

Nonםיחספ וב אצויכ 'מגב וגהנש םוקמ 'פב (םינפב | ןירדהנסד ג"פב .6 אפכ אד ינבא ומיגרת  

 לע ןילכוא uns C לאילמנ ןבר Güym was vs | iio m (םיעס v2 quon יתמיא הדוהי ר"א 'מנב
 (" ןיב לש לע ןילכוא ןיאו C ןיפיכה (*ןי ב לש | יפכאד יגבא ומכ הנטק המולא 'יפ, הילספו אפכ

qmםינכומה םינבא  nnbלקד לש תוירח רקיע אוה םיפיכה ןיב 'יפ .ןיצישה | ל"צ] (תומלואה) לע  
 ורשנ תיבה ןמ ןיליכאמ cpu תוקוברש םוקמב | 'עב ונשריפ רבכו ("ת מ זה א"ס QC '[תומולאה
 םיצישה ןיב שיו תופוע םולכאש וא םיפיכה ןיב לש | 'עב ל'צו י"כ לכב אוה ןכ ה"יחא]* .םזה
 א"יו םירימאה Dn םיפכו תיבה ןמ ןירעבמו ןילכמ | 'עב b" רבכ אפכ תמזח א'ס 'יא ע"פדבו .תמז ה
 זמר ה"יחא]* | .ןיצוק ןה םיציש ,םירמת תופכ ןה | רקיעד Cep יג" תמזה 'עב יתכראה רבכו .םזח

 pa לש לע ןילכוא ל"זו ח'ר "פב "א an" הזל | nem םע איה תחא (אפכ וא) הפכ יכ י"כ 'יגכ ^3
 םדאל רשפיאש ןירימאה ןיב ןיכבסנה b^ םיפכה | ש"ע ירעשד אבק ג"ונב יכ ב"ר רבכ ריעה ל"נה 'עבו
 וכבסנש ןוגכ םיצשה ןיב לש לע ןילכוא ןיאו ןטקלל | ירעשד אפכ ש"ארהו י"כ ף'ירה 'יג יכ יתחכוה םשו

m^ "bmתופועל אלא ןירשכנ ןיאו 'וכו דיה ןיכמש ןיצוק לע | המינפ האבוה ד'עפלו ירעשד תלמ 'יל  
 תופכ ןימכ :י"שריפ ךורעבש א"י שוריפכו ,כ'ע | המושרה פ"לב (אפכ וא) הפכ לע תורוהל ןוילגמ
 םילקד לש ןרקיעב ביבס םיצוק b^ םיצישו ,םירמת | .(שקה םע) ןיטיח וא םירועש לש םילבש הפכ ןינע
 אוה ןיציש יכ רמוא יתייה אניפתסמ ילולו ש'ע | ןה ןיעיקפ ןה ןה :ןוכנל b asp^ תבשב י"שרו
 ma3 ךורעה יינ 'פל :ט"צ מ"ב אניצש םע דחא | רתויהו .כ'ע ןה pose לש pep ןלוכ ןיפיכ ןה
 תורככמ ומכ רימא וניבר !b^ (אציכח ג"'ונבו) ךרעה | ימלשוריב ה"כו 1 הרעה ליעל ןייע pes סורגל ןוכנ
 bp יפנע *%+* ע"ל איה הלמהו כ'ע הרמת לש | תודוגא השלש b^ ןיפכ אתלת ד"ע ה"ד נ"פ תבש
 pm .ןיפיכ pai קולח ps כ'או רתויב ןיכבוסמה | יפיכ ן'רה 'יפ ןכו ,לכאמה םש ןימטהל ןבת לש
 םיכבוסמ םניאש םיפנע םה ןיפיכש הז םא יכ ןיציש | ןתשפ לש תודוגא ב"ער ח"מ םירדנב אנתיכד
 ןיב לש לע ןילכוא ןיא ןכל םיכבופמ on ןיצישו | ןכו+וניבר ייפש המ טמש 'עו 'ב יפכ ע"ייע לבא)
 קחודב םא יכ ןטקלל םדאל רשפא יאש ןיצישה | ןינע י"שרו ח'ר 'יפ א'עס 'מ םיחספ יפי כ יכפהמ

 לכב היכ )? .יישריפב כי'ג יייעו )* .ןיפיכ 30331 ח"ר b^ ילופאנ תוינשמב אוה ןכו 'א עקפ ,'א ספספ ys אוה ןכו ('

P"y nom עב 'תאבהש היר' 7a רחא ררגנ וניברו auam אכה 'מגב man תא רכומה 'פב עיטקב ע"פרב לבא v3 

 ינבא ביהו יא ויו יייכבו ,יוחסונב היכו ,יב Ya ילכב ה"כ )^ הכרוצל ןהש םינבא יאמ ג"ונבו 0023 יאמ םייש י"כבו

 ןיררהנסב ^m שוריפ v33 ןוכנל m» (* Gm p רצ ב"ב (o4 פיאו b' 'ה ס"ש v33 היכו יפכאד ע"פדבו ,אפיכד

 גיבשר 3423 (? .תמזח :ןאכ ע"פרבו nom יעב הייכו ,בייה ר"ל ,'ב y ו"ו י"כב ןוכנל היכו )^ .ש"ע תמזה 'עב יתאבהש

 יפסותב טרופריא ייכבו (" .ןיב לע pv יפסותבו יןיבש לע גייונבו ,ימ ont ייכב ה"כו )5 .ןועמש יר ז"פס ייעיבש יפסוחבו

^W Cדוקנ  v33) o3רצ םיחספ סיר יייע ם"ש ייכבו 'א ץש יעב היכו '" ( .ןיפכה םיהספב פ"א  ^y 
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 אפתכ ןמ הלמה תרזג !m3 DN ,(ר'פד ^3 יפכ 'ג
 ם"מו ף"כ יכ 'מושרה Xy" 'למ הרזגל לכונ זא
 y'b3 eX ומכ +>2% ;pb דועו — תופלחתמ

 — NnP3N] ומכ ND3N כ"או ףתכ 'יפ

 המיקעו הייטנ ur "b] 52 ס"לב qu לעפמ) ףָּכ
beugen, krümmen5223 ,הָפָּכ מ"ל םע ףדרנו  

beugen, stürzen1223 לעפנב +.  Epileptikerןייעו  

 (א"עס חיכ ('n ןיד m3 והואר 'פד 'מגב )0253
 ןימומ 'פב ,(" )0( םייסרפ והואפכש .דש ואפכש
 םימיל nns "bx הפכנ (נ"ער  ד"מ תורוככ) ולא
 Cro תומבי) ותמבי לע אבה 'פד ג"סב .( הבר ה
 אלו ןיפכנ תחפשממ אל השא םדא אשי אל
 הקינמו 'מגב ורמאש י"פעא 'פב .ןיערוצמ תחפשממ

man»ישמשמר (נ'עס יס  Cינב והל ווה איחיר יב  
 ילוחהו ה"יחא]* = .ץראל לפונש ןוענש b^ ,יפכנ
 ,האלהו :ז"יק ב"חב ויתשריפ רככו ןיליפנ ןב ארקנ
 ילוח nene לפונ :הפכנ (' תורוכבב י"שריפ ןכו
 טכוזללאפ Pit-Jean אוהו ן"ואישיפ זעול תובותכבו
 י"שריפ אבוה תובותוכב מ"טשבו ל"מרל bo ןייע
 םדאה תא ליפמה ילוח הפכנ :אמק ארודהממ
 הפכ jb לעפנ ןינב אוהו .כ'ע וירביא לכ ענענמו
 : םשו ,הפכנ קונית ne» m :ב"יק םיחספב ה"כו
 הפכנ 'יפו (םיפכנ ח'ר "339 ןיפכנ םינב ץובקה
 )^ ,איכ ילשמ| ףא הפכי ע"באר b^ ןכו לפשנ
 לפונש D ^b Au"  פ'לב ןכו ףפכי ומכ ליפשי
 הפכנ ע"ייע Tw ףפכ b" 5 לעפמ ץראל
 שגרד .ג'פד Ye ק"מ 'ורי הבקנ 'לבו — .ש"מו
 ףכ ע"ייע ל"זרדב הברה bpm ,תיפכנ הניאו תפקזנ

nנ"שו ] — 

 ףפכ לעפמ wu תעדל אָּתְפּוּכ Aire =) ףּכ
 ע'למ ד"עפלו mews םש לע ילכ ונייה
A3לוגע רבד לכ  nea yvyלאשוהו ש"מו 'א  

 hohles לולח ילכ אס י"לב וא Schüssel הרעקל
Gefássצמא 531 ' «eupia) couphaעיבג  (Becher 

 6 גיע מ"ב ןיקסופ ןיא ארמגב en והזיא פ"סב
 (" אתינשד ארקא ינבל יזוז ביהי יוה אניבר

 ^w !אָתיפּוּכ — «n» = (na — ףכ

  peןיפיכ ןינעבו .תופועל אלא םירשכנ 353
 ףפכ שרשמ אלו המושרה ע"למ ותרזגש יתרמא
 הרועב (ויבא םשב) כ'ג ראיב רשא ק"דרה תעדכ

 הנעלבי ופכב ? nyeארקנו ףנעב הדועב + ,ח'כ
 ןכו) ףופכ אוהש יפל ףנעה ןכ ? ny.(יוועל 'חה

own ותוא תארוה דוע יכ 558 הרזגל mem 
  6ע'לב  nnדגב לע ןירפותש ותלוזו דגב ת כ י

 אתפסות ןיבהל וניכז התעמו .ותפשב םינפלמ
 ב"ב םילכ  wesרוגחל הניקתהש ריינ לש ףכ

 'וכו הניקתתש ביס לש ףכ האמט וינתמ תא הב
 רוגחל הניקתהו וזב וז ןרפתש ביס לש ןיפכ יתש

pene ביס לש ןיפיכ יתש 'יגה בוט רתויו ,'וכו הב 
 'וכְו ( a8דחאב השעמ ב"פר םש 'פסותב ןכו ('פסותב

 לש ןיפיכ יתש תפיכש  ^»: menךרעב וניברו
"rv םיפכבש םיצש -- ש"ע א"עב ^b ד תפכ' 

 [םי פכ ע"ייע .ד"ד א'פ תבש —

 ףתכ שוריפ אָסְתַּכ ומכ וניבר תעדל «so ףכ
Schulterדנעצ 'למ ורזגל בוט רתוי ילואו  

 ב"ב) ףתרמה 'מגב תוריפ רכומה 'פב (ףתכ ו

Yראוש ירכגד אפכא ארמח רמא לאומשו (ב"ער  C 
 הנוהכ יחרפב וטא C0 nos ולא 'מגב 'טוסד ק"פב
 ןירמאנ ולא em" .[הל ל"צ] (היל) ולת C הפכב
 יר י מ ג ן (א'עס דילפש) שדוקה 'לב ןרמאנ ולאו 'מגב
 אתלית אפכב שניאילדימד אנועטד
 אפכאב ורדנ ('אדגאב וודד יוה אנועטד

m»)ולאה תוינעת רדס 'פב .דנ 'עב 'יפ רבכ (.'ל  
 «C me דח לע אמילגו 6 ג" הרצ לכ לע 'מגב
 י"שר שריפ oU 'ציבנו ה"יחא]* ,ףתכ 'יפ

 ושריפ כ'או םהידיב טומב אפכאב :ורדד ה'ד
 X5) ,א'ה .אפכא 'עב לבא די ונייהו 'א ףכ 'עמ |

 !TU .(אפתכא) אפתיכא ף'ירה 'ינ יתנמס רבכ
 אפכאד ארמח ב'ער YD תבשב w^ שארב ף"לאב
 י"שרבו ,(האלהו :ה"נק ,א"ח) ןימטקנא y3' "5 ןייע

 ה"כו םי יפ כ ב אשינה רומח "פ םי נ שי ה 'פדב
 ושריפ כ"או ב"כ ק"ס vb "D תבש 'לה ז"ואב
 ל"נה ב"בד ןויצב אפכא תלמו jw ףכ 'עמ כ'ג
 דג 'עב םימעפ יתש) אפכא ה'כו אָּפָּכַא דקנל שי

2/3 D"3 ןייע) ארבגר אפתכא םייבשרו שייארבו ףיירב גיהבב יה ייכב לבא היראמר אפתכא ג'יונבו ס"ש v33 היכו (i 

 הימגר ייפב יתאצמ ןכו .מ"טשב היכו ( ז"מק .דצ  v3רווש ,רכומ תיבמ ותוא ןיאשונש ירבגד אפתכא ארמח ליזו ביבל
 רווש יעב ומש תרכזה ילב קתעוהו כ'ע ונממ ומעט קיפמו רקע רמולכ  Dnם"בשרב ג'הכו ירבגר אפ תכא כיג סרג

 .היפתכל 3331 .יוה הינועטד אתלות אפכל :עוטק עיפדבו ,רייבו דיל יבו יא ויו י"כב ןוכנל הייכ (* .הפיכב ג"ונב (* .פיירב
 +( 'ג דג יעב ש"מ ןייע ונינפל היכו ארגאב ס"טב יב ו"ו י"כב ( xnיייכב היכו היפתכ דחב גייונב )0.3 הרעהב (וילר

 ס"ש  "nwיפדמ )€ .יו בצ 'ע ךורעב ה"כו היפתכ  m5סייטו והואפכש ו א אתיא תאלהו  nייל )* .ר"פדב וא ייל ןכו

y ייכב ל"צכו ב"ה י"כב הייב ('* .אפכינ : תחא םעפ ייא יוכבל v3 ה"מגר ייפבו )? .ה ל יוה . . אשמשמד ג"ונב (5 ,ונינפל 
 םגו אתוונשד ייישרבו ע"פדבו רייב י'כבו אתונשד יב 4^1 י"כבו אתינשד םוקמב  ysאתינושד וניבר פרוג ארקא  mש"מ

 הזב  o wn.םייונשה רתי נ"שו



T^ uw" uy 
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 וינפו רבד ךופה 'יפ הפכ מ"למ ima ףכ 'עמ) ףַּכ | t3 לכ קרפד ג'סב C) אתיפוכ יפט היל וכפשו
 -über etwas-, um- aufstürzen, um הטמל שוריפ איפר אתפוכב אינק ps" (א'ער 275 ןיטיג)

 biegen, beugen ףפכ תארוהל  בורקו ^kippen | D32 j איצומה 'פד ג'רב ןנירמארכ לסבש הנק
Cryבית ףוכ אתפוכ  Cוב שיש ילכ "ים  maחרכה ןינעל ל'זר לצא לאשוהו |  (zwingen, nàthigen 

 (70D ןינרהנה ןה ולאו ימגב ןיפרשנה jn ולא 'פב | שוריפ ב'א) — .בשו וירוחאמ ילכה ךופה לוביק

 תא וילע psp) mri "לע הפכ 6'ע | ילואו היחא]* | .(המ רבד רומשל יושע ילכ י'לב

 vB תבשב היכו U3 "עד ק"פבו .(* הבי ז עמה | איה תחאו 'מושרה 3v" הלמל כ'ג התיה ב'ר תנוכ
Dyר"לב 690%  scyphusרהה תא ןהילע הפכש רמלמ (ש"מו 'ב תיגג עיייע | ר"לבו א0חפ00ש םעו  

cupollaןמ אלילק ןושל  cupaילשמ) ףא הפכי רתסב ןתמ הז מ"ל ב'א) — .תיגיגכ | ילכ אוהו'א בכ ע"ייע  
 קרפב םודס תדמ לע ןיפוכ | (יוסכ quy 0^ 2 | א"לב אתפוכ םש תבשב י"שריפ ןכוהדמל וא היתשל
 פ"רבו ^C C2, 2/2 הדשה תא אלו 'מגב ןיפתושה | יפלו שת 'צמא ר'לב ןורתפ ןכו כ'ע ןיטחל הדמ

mnןושארה רמאי אל 'מגב השאה תא אשונה | ןמ אתפוכ ליצאהל שי בטיה תבשב הדנאה  nino) 
^b Wuןכו ךופיהו הייטנ הפיפכ  ybרזגנ *ל  | "b (UPוז וענומו 6 רסיח אל הזו הנהנ הזש לכ  

 «P ךלש ךלש bw ילש רמואש םודס תרימ | -in osieh-, zusam בובסו הכירכ ןינע e eX" ןמ
menwindenשמא 'פד דע םינשיה םיסופדב ןכלו ' | mosגרואה 'םד ג'רב 508 היפ  C Crp n3) 

 שוריפ .ףופכ יוחמ 6ה"ל mno הבר ץמוקה 'פד ג"סבו | .רדסה ונל הנש 2/5 לבא ףכ יכרעב הפי 'עה ררסנ
 וז תוקובד ןהשכ עבצא שאר דעו לדוג רקיעמ ,mes | ןמ הניא ו"יתה יכ היארהו ,תפכ יכרעב וקיתעהל
 ןהשכ עבצא שאר דעו לדונ שארמ טושפ b^ .וזב | ןנחוי 'ר ירוה : ד"כד ז"פר ןיבוריע Ub" שרשה

qe 3»(ףאו) תוטושפ | יולע שבכימל (* [היירמ רב ל"צו]  Pru]ןניא ןכ יפ לע [ףאד  
 טושפל לוכיש ומכ ףופכ א"פ .(""תרז niin | 'יפש ע"ייע הפיפכ ןכו ,הרעק voy ןיפוכ b^ ףוכ
 ומכ טושפ .המאמ לדוג (" תרצ אוהש עבצא | .ב'ל ןיטינב י"שר 'יפ ןכו ףפכ תרזג לע הרוה לס
 , יכהלו יפמ אוהש לדוגמ עבצא ('' קיחרהל לוכיש | .לס y" ושריפש וניבר תעד ןכו ,הפיפכ :אתפוכ

mmטושפ היל ירק | אתיא אדה .ב"נד ה"פס תורשעמ 'וריב כ'ג  (Cדודל תשרפ תומ ירחא ר'קיוב  
 רחא ןינע הז ב"א) — .הרונמה תא mo nes )25 | התפוקב שוריפ אתפַּכ וג המורתד ןיזוברי הל ווה
 לשמה ה"יחא]* = ,('ח וימק םילהת) םיפופכ ףקוז 'למ | ..אתפוכ :ז"ע תבשב י"שר 'יפש המ לבא .הלסבו

pos iםלוג  yyול שי 'וכו  ^bרחא  jpהפכ | ךרע  TDוכו ' "wbאתקיספ ןייע םישרדמב הברה  
 ז"עק דצ תומ ירחא 'פ םשו ג"כק רצ הכיא 'פ כ'רד --  תפכ

 יע ף"זרהמל יוריה אובמ ןייע )* am 3033 (? ,וניבר םש שימ ןייעו ףייכב כ''ג ייגה ארקא יעב לבא אתיפוק מייבב מייטשבו ('
pm sאירמ רב , inmםש היה ולאכ היירמדב היגהל העט יוועל  wyתחא יכ בשחש ןישאטארק ידב ןוילגה לעב תובקעב ךלהו  

 רוע ןייעו (* .שימו יו ףכ עיייעו )9 .םיסופדב םג Dua יעב ה'כו ביהו Ya ייכב ה"כ )5 .ח"ע ,גיח םד עייייע אירהמד םע איה
 ייפב n/3 (* .תובותכבו 3223 ייישרב הייכו רסח אלו ו'יופדבו ,רסיח הזו דיטב םשו ימאו ליפאב b ר"פדב הייכ )? .םודפ ךרעב

v3 momזייואבו ץילה ט"פ תבש 'הל הנשמ ריגמב לבא לופכ ונינפל אתיא םשו ("  .ביבל  epsגיס  ^n»ןירה  
 bbw" ןאיבה אל יוכו כייפעאד תובית ,(ו'ו םישב) תבשב ח"ר b' ממ קתעוה ('" .ףופכ ^w D^ ^3 יפל תבשב

amiהמכו היד : היל  neוז תוקובד ןהשכ עבצא שאר דע לדוג רקיעמ ונייה ףופכד ףכ יעב ייפ ךורעבו ל"הזב ייא  
 y3' בתכש הממ יל ראבתנ יוכו כ'פעאו שיימב וניבר תנוכו 37y תוטושפ ןהשכ לדוג שאר דע עבצא שארמ טושפו וזב
 םיקלח ינש םא יכ תרז וניא עבצאל לדוג pa חוירש אצמנ כ"ע יוכו תרז לש םיקלח ינש טושפ טיס א'פ ל"יזו יב טס
 הנושארה עבצאה דע רי לש ןהוב ןמ חותמל ירכ טיסה בחור המכו לייזו זילה ט"פ nam ילה ם"במרה קסופ ןכו תרז לש
 .א"קס גיס D^ תבש ילה זיואה הז לע שיממ ןייעו כיע תרז ישי לש ינש ל בורק אוהו ans לכב ןהיניב תתפישכ

(t!ה"כ  pa»ינריעהש ומכ 418 ייפ ןאקיטאוו ךורע ייכו ביה י"כבו ר * פ ד ב דואמ  innה'יכו רענילרעב  manaהמלש  

 םיראובמ וניבר ירבדו )!5 .אוה םייטו קיזחהל ןאקיטאוו י"כב ('* .תר ז ם"טב האלהו יזיפמ םינורחא ע"פדבו ifs רצ

 איה יאמ ארד התרצ הדוהי בר רמא הררצ יאמ 'מגב םש ייפו הדרצ עבצאב וינפל ןיכמ ^/b: אמויב 'תיאש הממ בטיה
 53135 ורבחמ היה לדוגל הכומסה עבצאב לדוג הז איה יאמו וזל הרצ יהת עבצא וז לש התרצ אדד התרצ יישריפו לדוג

 עבצאה איה ייפ לדוג תר צ אוהש yay ךורע שיימ כייאו .ימויל ב"ער ייפב הייכו הדרצ הייד :ה'יל יוחנמל ייישריפ jy דועויוכו הקזחב
 טשופשכ 520 .עבצא yy Mittelfinger תיעצמאו הכורא עבצא on המאו Zeigeofingor שייאלב ארקנו לרוגל הכומסו הרצ איהש

 לרוגל עבצא pa שיש הממ רועיש יצחל בורק אוהש ףופכ ארקנ זא תיעצמאה עבצא איהש המא ןמ לדוגה moy איהש עבצאה תא
 ףסוי בר היד .ו'ק תבשב י'ישריפ הז ייפעו .טושפ ,הלודג ?m" םימעפ יב שעמכ איהש ,הנורחאה הדמה וז הארקנ ןכל
 לדוגל עבצאמש יפל 5" snae המב רתוי קיידמ םש קר :היל יוחנמל ייפב כ'ג יישר ךלה הטשה וזבו בטיה שיע
 אלש יוחנמב יישריפ לע יז ףכ יעב ע'בשפה לעב אלפתנ המל iyw כייע המאל עבצא pan ה ב ר ה רת ו * טשפתמ

Jm)חויר תרימכ םילפכ שממ ונניא לרוגאל עבצאמ יכ עוריד רקיעה אוה יוחנמב ייפ הברראו תבשב 'יפכ ייפ אלו רועיש  



 הטמה n'55 (das Umstürzen) "B3 :םשהו

 תוכרב 'לשורי ,האלהו ,'כ ab ק"מ : ו"כ תינעת
 «rp» bp Tw הפכ Dy ףררנו -- ל"נה ק"מ "וריו
 ןיִפּופְּכ ץובקו .ףופְּכ C583 .תורומאה תוארוהב
 Yp: םשו vp תבש ןייע ןיטושפ ,טושפ ךפיהב
 ,א"ער ו'נו ב'עס ה'נ ק"ב ותמוק ףפוכה :ו'כ ה'ר
 ו"פ ר"דמב .ךתמוק תא ינא תפפוכ ז"פ פ'ס ר'ב

 ןינעבו .תפכ yy 'וכו וילגרו vT ףפוכ איבנ
 ,'וכו 355 ופפכ ג'ע ז"נד ט"פר ריזנ 'שורי :חרכה

nunא"פר ןירדהנפ 'ורי ,ותשא תא ףוכיו  n^? 
 row םהרבא b" ר'דמב ,'וכו ןדו ףפכש החמומ
 אוה ינא : ךתמוק תאז 'פ ר"שהש ,'וכו ורצי תא
 : םירישה ריש 'פ םשו ,ז'ע לש הרצי יתפפכש

m"תופופכ ,הפפוכ (םימעפ 'ב) ךינזא ףוכל ךירצ  
 ;'ה .ח"נ היעשי 'גרת mes ליִעָפ ינוניב .ליעל ןייע
 יתבר 'תקיפפ לעפנ — n yop םילהת ;ד"י ,'ס
 pn הפסכנ ה"פ ר"דמב .םתמוק הפפכנ ח"כפ
 ע"ייע תפפכנ N'D. ק"ב .ףפכנ א'עס .ט"י ןיכרע
 פ'ר תומבי 'שורי R52 (Giegung) םשהו .'א חלק
 .ר"ק תבש «nes הבקנ /53 בורלו ג'ע ב"יד ב"י
 — [ד'ע ג'ד א"פ «m ימלשורי yo ןירדהנס

 לבז ע"לב w33 ומכ b^ איּופְּב ,אָתּופְּכ =) ףכ
(Mist, Excrementסוכו 'מגב םיצרש 'ח 'פב  

 הכתשמד אתרעש ('יתיל cvp תנש) םירקיעה
 ירמג [שירבו ל"צ] (ףוסבו) C אתנדוכד אתופכב
 )* קיפא Gy» vy ב"כ הניפסה תא רכומה 'פד
 ףוסב ןיברעמ לכב 'פב .אנדריל הירכסו C אתופכ
 איערד ייופכ Guys ט'כ pay חקלנ לכה הכלה
 we לש םילבז gm ייובכ ןיסרוגש שיו ןסינב
 ס"ש י"כב אתיא וניבר ^25 ה"יחא]* יהערמ
 יב יתחכוה pen ייובכ ע"ייע ונינפל 'יא 3^ "35

pyחבזמ היארהו 'עו ס"לב הלמה טפשמכ ת"יבב " 
 :אתפוכ אמר ב"בל י"כב ה"מגר 'יפו ש"ע : ג"יק
 י"שרו .יעיר לימה ם"בשריפב ןכו כ"ע יעיר השע
 : קיפאו ה'ד םש 'ופסותו הנבל me יללג :תבשב
 (ביער n'y ןיררחנפ קלחב ןנירמאדכ יער ונייה אתפוכ
 כ"ע הירמחר אתפוכד אלוטב ביתיאו הינימחא
 הירמחד אתיפוכד אלוטב : pu mbi י"שריפ ןכו

^o  )כְּפוּתָא =( ףִּכ - 5 חפר" 

poירחא שיר  mbר'קיו םשב  "y (UDאמוי  
w"bסחנפ שיר ירפס ,(היסה :םשע ג'עס ח"לד  

 ע"ייע : ז"טק תבשב אצמנ ימרא 'לבו o") :םשו)
 הטמל ילכה ינפש אוה הייפכה ןינעו .ש"מו שטב
 'שוריב ה"נכו -- (הפכ שרש (^p הלעמל ובגו
 ןיתדח ןירדיק וג ןינוביו ב"עפ ז"עד ב"פ הגיגח
 ג"ע ז"כד א"פ םיחספ 'שורי .ןוהישיר לע ןונופכו

newsןייע : ד'ק ןיבוריע ה"מ ה"פ דימת .ילכ :וילע  
 + + הָיּופְּכ תיבח ב"יפ 'ולהא 'תפסות .רטקספ ךרע
 :'כ םשו ,ןהיתוטמ ופכ ב"ער ז"מ ק"מ .היופכ האס
 ותופכל ךירצ ןיא שגרד םשו .ותטמ הפוכ .ז"כ
 ,התופכל ךירצ וניא (םימעפ הברה) bw ,ופקוז אלא

5vא"ער 157 ג'פ ק"מ 'וריו ר"עס ה"ד ג'פ תוכרב  
 ,תוטמה תא ופכ םשו םש ,תוטמה תא ןיפוכ יתמיאמ
 תויופכ תוטימ םש ק"מ 'ורי ,היופכ הטמ םשו םש
 םשו ,תופופכ 'יא א"ער ^Y נ"פ תוכרב 'לשוריבו
 התופכל w^ םש ק"מ 'שוריבו + ,הפפוכל ינתמרג
 אפכימ א"עס 'ד ב"ב pi "by םוניפכ רבכ םשו
 לבא ,'וכו היל היפכא :לעפ אב םשו ,ויגלמ אנרקל
 הייפכנו :'ר י"כבו ףי י כ ד םימעפ יתשב pi י"כב
 .תפכ ע"ייע ב"ער 'ע mb" ותאפכ -- .(' ויגלמ
 ע"ייע תיפכנ םשו DU ק"מ יוריו תוכרב 'רי לעפנ
 ןּופְּבְַיא yy ב"מד ג"פ ז'ע 7v לעפתא .'ו ףכ
 אטירדנא ע"ייע אינוקיא ןופכתיא . . איטרדנא
 in» mn ןינעל bus לצא לאשוהו ,(בימק ,א'ח)
 ףוכ :'ס  תוכרב ,וניבר איבהש תואמגודמ ץוח
 mio" ,הירציל היל ףייכ .ז"ט הגינח ,'וכו ירצי תא

qpוכו אניפייכ הוה ירציל הייפכמל אייעב יא ', 
 א"עס (^M םיחספ ,ףייכ הוה ףכימ א'עס ו"ל םשו

psא"ער ח"מ ב'ב ,והל ןניפייכ  l'unותוא ןיפוכ  
 ןיפוכ :א"יו D" ז"פ תובותכ ,ינא הצור רמאיש דע
 הברהו ,איצוהל ותוא ןיפוכ ןיא . . איצוהל ותוא
 א'פ האיפ v cy^ א'ל ףד םש 'וריב ןינעה הזמ

Yenימלשורי .באה תא ןוזל ןבה תא ןיפוכ ר"ע  
onumא"יפ  vn oUm iy Yosג'ע ז"גד ט'פר  

 הינופכ : ג"מד W"b ןיטיג 'שורי ,ותשמשמו הפוכ
 ךל הפכאו ,ו"נ תוכרב ל עפאבו qun היל בהיו
 י"כבו ןוהל תפכאד 122176 י"כבו ,'וכו ןוהל תבהיו
 — yb imp /m א"עפ 'ד 3/3 .הנושמ 'יגה 'מ

 המתו .יחכונה ךרעד א"פ יפל ךורעה תובקעב תומוקמה ינשב יישר ךלה ייפה ףוגב םינפ לכ לע .המאל עבצא ןיבמש
 יאמו בתכש הררצ sy ךורעה ירבד י"פע לדוג תר Y איהש עבצא ךורעה ירבד ראבמ היה ךיא המלש man לעב לע ינא
 תמא םא ףאו ןאכד ךורעה ירבדל ןירתוס הדרצ cya ךורעה ירבד הברדאו כ"ע הכוראה עבצא איה nb n'y צ מ א הדרצ
 איהש עבצא לע וניבר תנוכ nmm יחכונה יעב זייכב (ניר ,איח) עבצא 'עב כ'ג יתחכוהש ומכ הררצ ןינעב ושוריפ ןוכנ
 w^ גירל היפכא :םוקמב .'ח mm ןכו )!  .הכוראה איהש תיעצמא עבצא אלו לדוגל הכומס עבצא ונייה לדוג תרצ
 שיארה תופסותבו םש יפסותב היכו (* .ארויח אנדוכד ג"ונבו אתונרסד ס"טב רייפרב (% .טוקנל ג'יונב (* .נ"רל הייפכ י"כב

 b'y אתפוטנ ת''האבו אתפוכ 1/033 ,י"כבו יזיפ יפד סישב בייבל הימגר י"כב mi (* .אמר ?inim .ביבב מייטשב אבוה
 .יעה moi ןייעו מ"טשב ייאדכ אתפוג



 989 - (חַפיִּכ — ףַּכ — ND'b39) — ףכ טפר

 אמרו ומכ יער אתיפוכ . . ורומח לש יערה לצב
 "53 Di ^M אתיפכ m^ כ"ע ?Ci 275 אתיפוכ
 םש ןיודהנפב b' 25 ל"צכו ,םש תבשב פ'א
 מ"טשב םג םלוא Cop יהנפ ס'ר) אתיפנד םוקמב
 ל"הזב םש (p^ ם"ארה םשב אתפונ יא ל"נה 2725
 אתפוכ manb ל"נ הז p^ י"פעו m הקיקר ךילשה
 «nb ע"ייע דועו .הקיקר pn >> יסרפ 'לב אוהו

qmmורזגל ל"ג 'רהנסב א תפר כ ד "אלוטב לבא  
 Sattelsaum ףכואה net אוהו ,54* יסרפ ןושלמ
 אלוטב י"ש זמר שיר mov = 'קליה 'יגמ היארו

 — [למגה רכ לצב p^ ב'נו הילמגר אתפכד

 ןיאו םיחפט 'ד mins הפיכהד אכיה לכ םידומ
 ימד דובלכ am תוחפד לכד םולכ אלו 'ג הלגרב
 הבחר ןיאו 'ג הלגרב שי אכה אכיל ריוא "פאו
 םוקמ יוה אל 'רמ mno לכד םולכ אלו םיחפמ 'ד
 ההובג nra 'ד הבחרו 'ג הילגרב שיד ינילפ יכ
 ליאוה רבס מ"ר b^ המילשהלו קוחל הב שיו "י
 בושחנו b^ םלשומו קוקחש המכ ןיאור קוחל לוכיו
 'יל ןיעינמש ומכ b" ןיעיגמ ןניאש פ"עא םילנרה
 ירבס ןנברו תבייחו ^ הילגרב שיש ומכ m" ומד
 רמד אלא ינילפ אל ןאכ דע םילשהל ןיקקוח ןיא
 C תילעב שי םא לבא ןיאור ןיא רבס רמו ןיאור רבס
 אמלע ילוכד םיחפט ^ הטמלו mes הפיכה תפיפכ
 * ןחש ומכ םיבשחנ 'ג אלא הילגרב ןיאש י'פעא
 יבג לע םיפיכ .(' ןיבוריעב ןואגה 'יפ הז ,תבייחו
 433 0'מ גיפ mb םטואה דגנכ הפיכ Ü םיפיכ

| 

I 

| 
  (den Sattel auflegen 5,28 =( F3אה ףכימד אה |

 | ןיא ארמגב ןיחלגמ ולאו 'פב .םטוא 'עב ונשריפ

| 

| 
\ 

 ךרעב ונשריפ רבכ G0 ר"י «0m ףכימ אלד
 ןכו ה"יחא]* = .ףכוא'עב שרופמה ףכוא ונייהו ןטרמ
 ל"צו םירפסבכ ףכמ סרוג אוה םג לבא י"שריפ
 ע"לב,ןכו -- yb "ni mos ע"ייעו וניבר ^32

SV pens sun למה, רכ | ליטמ o! 
— [e95 

 ברו הברד הישפנ m יכ G'yp mno p'D ןיערוק

novקושנ אברו ייבאר ידרהא תרפד יפיכ קושנ  
 םירשג לש תואפיכ 'יפ ,ידדהא C תלגירד יפיכ
 -Krümmung, Wül ףַפָּכ ,ףוכ לעפמ «'nb — ףּכ הלגמד 'פב .('וז תא וז הפיכ הקשנו ורכתשנ
  bungי"לב ןכו Wóolbung, Himmelsge- Xi זמר * .א"מ 'קליו ,ה"טרתת יר רתסא יקליב אבוהו א'עס א"י)

cupa, cupula, cuppula צמא ימור ישלבו' wülbe 

  Sehwiebbogenןכו  )% HUןיבוריעד ק"פב 033
 ול שי םאו « Caeאמויד ק'פנו  w*b33תכשלל

 ןירדהרפ « CAוז שוריפ הזוזמב בייחמ מ"ר הפיכ

 אלא היתוחור עבראמ החותפ ןאכ הרומאה הפיכ
 לע תרמועו תשק ומכ ה פופ כ (' התכוסמ ^

 תיב ומכ איהש רמואש הזוזמב הבייחמ מ"ר םילגר
 הרידל היואר הניאש ןירטופ םימכחו הרידל היוארו
 לכ ההובגו ליאוה םיחפט ^ הלגרב שי םאש ןיושו
 לכה ייכא רמא הזוזמב תבייחו הרידל היואר ךכ

Genשוכ דעו ודוהמ  obוכלמ 'ג ןגבר ונת ('א /*  
 םימשה תחת רמולכ ולוב םלועה לכב שוריפ \'הפיכב
 57221 רגנ 'מגב ןיליפת איצומה 'פב .\"הפיככ יושעש
 אבראד יפיכ ינה DN" בר רמא (איעס ביק ןיבוריע
 (* םינפסל שי n" ,'וכו חפט ןהב שיש ןמזב
 ןיפפוכו הניפסבש תועבטב ןתוא ןירשוקש תוחול
 ןהילע רירקתשכ המחה תומיבו הניפסה Yy ןתוא

nemןישרופ  yyלע ןיככסמו תולצחמ תוחולה  
 'פבו ,(.ט"י הגיגח) ג"פב ןישרוד ps 'פב .("ןמצע

emenןיכס הלפנ 'מגב ףועב רחא  pr)ביער איל ) 

 םיחאה y^" יקילייגנא י"כ ץבוקס ספדוה) יוריעל nos 'יפב לבא ח"רל ןויכ ילוא (*  .הילעב ריב י"כ )* .הכוסמ דייל י"כב )!
 םינכאהו הלועו תשק ומכ ןינבה םקוע הלעמלו םשמו םיתפט ^ הלגרב שיש ןוגכ וז הפיכ הנה :ל"הזב אתיא (םאר
 13: הזוזמב תבייח לכה ירבדל רעשו nnb ארקנ תווזמה ןהש הילגרל תועיגמ ןניא יכ י"פעא nb [ישארבש] (יאשבש)
 , . ימד דובלכ 'גמ תוחפ 533 איה םולכ אלו 'ג הילגרב ןיאו םיתפט יד הבחר וז הפיכ DN םידומ לכה ייבא רמא ^5(

 pan 'ד הבחרו 'ג הילגרב שיד יגילפ יכ םוקמ יוה אל ירמ תוחפ לכו אוה םולכ אלו 'ד הבחר הניאו יג הילגרב שי יכו
 אוה ולאכ ותוא ןיאור הרשעל המילשהלו קוחל וב שיו ליאוה רבס מיר הרשעל המילשהלו קוחל הב שיו הרשע הובג

 וליאכ ןיאור ןנירמא אל קוקח וניאו ליאוה ירבס ןנברו אוה אילעמ nnb יכ הזוזמב תבייחו הושע הילגרב הב שיו 'קוקח
xamרשע הילגרב ןיא אהימ אתשה קוקח  .»"yיעבו ,םיפכ ס"טב ע"פרבו ו"ו ייכב ה"כ (+  OWונינפל היכו. .ןיפיכ . 

m3 (5אלגירד עיפרשבו (:זיי ,גיחב עייייעו) ר"פדב ןוכנל . *) mש"ע 'ב ףכ יעל ךייש ר"עפלו ק"מב י"שרל סהוימב  
moaץובקה תמאבו ךרעה  jbלש הפוכ  cyמ רי בתכב )7 .תואפיכ אלו ןיפיכ ,םיפיכ אוה יחכונה ' "anmיתאצמ ןכו הפוקב  

 ןיבוריע ava היכו הפיכה םוקמ אתיא םיסופדבו .אפוקח סוקמ 146 מ"קוצ wins" (הייפ) ז'יפר ןיבוריעל טרופריא י"כ 'תפסותב
 .םינפ םלשי :הזכ ס'שב ריפדבו ,הניפס 'גיהנמ oues "p (* .עיקרה תפיכ לכ תחת י"שריפב ה'כו (* .דיעס ב"כד היפ
 תועובק תועבט vC הניפסה ג"ע םיפופכ ןישרק ןימכ אבראד יפיכ ינה :ליהזב ןיבוריעל ייפב בחכש ny "b רחא ררגנ (
 תומלוא ייפ vtm כ'ע המחה ינפמ הניפסה iy [ןתוא] (התוא) ןיסרופו תואלצחמ .תועבט ןתואב ןירשוק המחה היתתשכו
 םיסנ וניבר, :ל'ז  בותכ.יתאצמ ג'ב תכוטב יל לאשוה איצרה יציניוו 'פד ךורע ןוילגבו ש"ע 231 הניפסב ןישועש
 הניפסה ג'ע ןתוא ןיפפוכו תועבטב ןתוא ןיושוקש ןיהוול םהל שי םינפסה ייפ ליז

 הלעמלמ להאכ בשהנש הפט ןהמ דהא בהווב שי םא וטמהו שמשה ןמ ןהב 13505

"i 



 :ל"מ ןייעו areus 1753 עטו ן"וקרא : תומלא
 ט"רסב b^ ו"מ Y'b הרפב ג"הרו םש 'יחבזב ל"מרל
 וא ל"צו] 'קאטוא תייטב הרטנק שוריפ, ןיפיכ 29
 ול שיש הוכנ ןינב L9 ע'ל אוה ןושאר .[קאט
 יסרפו ע"ל .pp אוה דחאו תשקכ ךכוסמו לוגע הסכמ

n0601לומ₪ , "yשוריפו ז"חא אבה ע"ייע . 

i'mוריעב י"שריפב האר הפיכ תרוצו .בותכאש ' 
 ל"נה ו"ו די בתכ תרוצל תצק הבורק איהש :א"י
 זעול הפיו «np םימשה עיקר (sp הליאשהבו
 Gewolb (— Himmels) א"לב בלעוויג ב'נש ק"הע

"ns nmהפיכ  mo v3)ךרד י"שריפו (ביער  
ponס"שה תעצהמ םא יכ י"שריפמ וניא ילואו  

 ,אתיל ם"ש י"כב לבא םש ה"מגר 'יפמ חכומ ןכו
 ב"פ .ר"רמב ח"מפ ר"מש ח"מ פ"ר ד"מפ ר'בב ןכו
 א"י ןמיס םיטפוש 'דסו ^ ןמיס הרש ייפ 'מוחנת
 דועו .עיקרה תפיכמ הלעמל ותוא הלעה
 bogenartige תשקכ םוקעל המוד םימ לגל לאשוה

Welleהזמו ןילוחו הגיגחמ ןויצב ליעל ןיפיכ ןייע  
 'ומבי הפיכ דיחיהו ךרעה ףוסב ל"נה הטוסמ ןויצה
 חוליק :הפיכ םש י"שריפו ש"ע 'ב רהט 'עב אבוה :'פ
 י"פס 'ומבי 'פסות ז"של לאשוה הזמו קוחרמ ךורא
 תיבל לאשוה רועו -- .הפיכ השוע וניאש לכ
 הטמל ןינבה תירורעקב היהש הפיכל ונוימדמ רהוסה
 ןויצ ןייעו unterirdisehes Gewolb תיבה תיתחתב
 .ר"אלבו .הפיכל ותוא ןיסינכמ 5n ןירדהנסמ
 /2 הימרי 'גרת me (הטמל ןייע) אָּתְסיִכ רמאנ
 אוה ילואו אתפיכל mm .בהיו : תכפהמה 23
 ימור 'למ xümmos 'צמאה 'ינוי nbn לע כ'ג זמר

Block Ü ceppus, cippusוב ןימישמש ץעה אוהו  

mןייעו דס מ"לבו םירוסאה  qon wow p'"n 
 אטסשש י"למ ל"נה 'ימור nop win דוס שרשו

Werkzeug des Krummmschliessensייפ 6 ןמ " 

 ירהנס) ורואיבב הדוהי בר ןוויכ הזל ילואו הפיפכ
inp Grאלמ ףופכ דמוע רמולכ ותמוק אלמ  

 (הַפיִּכ — ףּכ וצל

 ינש p" .ןיפיכב ןיליבטמ ps ןישארב ןיליבטמ
 [םיפיכ ל"צ] (םיפכ) םיה ימב ןירבוחמה oan ישאר
 ןיליבטמ C אינתדכ הפיככ יושעה ban תיעצמא
 ןיליבטמ ןיאש יפל םיפיכב ןיליבטמ ןיאו ןישארב
 6 שדקהבו [ימגב] וב שדקמ שיאה 'פב C, ריואב

n^ mp)תאטחכ ל"צ](תאטחב) ייבא רמא (ב'עס | 
 ןה ולא 'פב .היליאמ nno C הפיכל הסנוכש דמלמ
 הנישו הקלש ימ (הנשמב ב"ער א'פ ידהנס) ןיפרשנה

 רמא הפיכ יאמ (GU) 'רמג .הפיכל ותוא Ü ןיסנוכ
 (הנשמב איעפ זיט) ז"עב ק"פב .ותמוק אלמ הדוהי בר
 םינוב ויה שוריפ ז"ע הב ןידימעמש הפיכל ועיגה
 :וז הרוצ ןימכ ןינב ןהב תושעל םגהנמו תואצחרמ

C (rjלארשי רבל רופא ז"ע לש הרוצ הב ןישועו  
NIאל 'פב .התונבל  memתא) ןיקיחרמ 'מגב  
 ןויכו (ביער ה'כ ב'ב) (* [תולבנה תא ל"צ] (הרשמה
 mmm תפקמ תינופצ mayo ןרקל תעגמ המחש
 ןושל לכב ןירמאנ ולאו 'פד כ"רב .,הפיכ ירוחא

nei)ןישרגנ םימה ויהש דמלמ (א'ער ד"ל  Cןילועו  
persה"יחא\* .ןיסיכ ג"ע  psרדס הז ךרעל  

 mb הז םיכיישה םינויצה ןיב בר pma שיו הפי
 חותפה ןינב אוה הפיכ לש הנושאר החנה יכ עדו
 תשק ןיעכ ושארב ירורעקש הסכמו תוחור עכראל
 OUS פ"לבו 2:6 53 Wiolbung ש"אלב ארקנו

 b הטופב י"שריפ בטיה ןכלו מ"לב םלּוא אוהו
 arche voüte צ"ל אוהו ד"לווקרא mew + ןיפיכ
 ט"יאלב ןכו Schwiebbogen = ןענאב רעטבלעווענ

arco, voltoל"צכו ג"י ,'ט ייעשיב ד"ולווקרא זעול 151  
 yy אל (חבזמה ל'ר) ונגבי אלש avs 'יחבז י"שרב
 ט"ולמקרא םימליא י"שריפו pers ג'ע אלו תוליחמ

onזעול ןכו ,ט"ולווקרא תומלוא  p^םלא שרשב  
 זעלב ןירוקש הפכ sn, C10 87 םלואהו תלמ
 voluta 'צמא ר"לב volto ט"יאלב אוהו כ"ע א"טלוב
 כ"ג תיתפרצ הלמב ביכרה י"שר קר רומאכ צ'לבו
 זעול 'ל 'מ לאקזחיבו ןינעה קיזחהל anche תלמ

 אלא הבשב להאה תיישעב הלהתה הז ןיא יוהש הלעמלמ ןבג לע םורפל רותומ
 הזל הז pino ןהו הפט בחור ןהמ דהאב ןיא םאו תפטה יבוע ותוא לע אוה ףיפומ

ninbaושענ םיתוולה ןתוא לכ ירה ימאד דובלכ 'גמ  n153ותומו ובל תרותב דהא  

 pana "ES ךלה הטישה וזבו "מד ריפשו אוה יאר ע להוא לע ףיפומש הלצהמ ןבג לע םורפל
 ה"כו וניבר ייגכ ןוכנהו םש יופסות ןייעו .תצק קתעוה םשמ רשא ויו םישב (sam ח"ר "יפב היכו pm ןילוחב )!
 .ןישאר רמולכ ןיפיכ וטא ןישאר רוזגנ ליהזב ייפ (.ט"צר ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) ןילוחל v3 היימגר ייפב (?  .הגיגחב
 .ינשב יישרו .יוכו הפיכב םישענו רהנמ ןישולתש םילג וטא ןישאר רוזגל לבא הליבט ינב qm רהנל ןירבוחמש םילג
 ה"כו (5  .הפוכל wp (* .ריפדב הייכ (5 .ךורעה ייפכ הזו ש"ע הפיכ ןימכ ריואב רמועש לגה ותיעצמא ןיפיכ ייפ תומוקמה

onim avaקייב יפסותב ןיסנוכ הייכו (ןיסנוכ) ןיסינכמ ןיד תי ב 'וריבו םש ןכו ןיסינכמ ילבבד הנשמב לבא ילבב  . 
 ייא ריפדבו de  ר"ב י"כבו ,  זיראפ י'כבו ,ןך :וזכ הרוצה דיל v3 ויו י'כב ה"כ )5 .בייפ 'הנסלו ה"פר
 .איה הרשמה תא ןיקיתרמ איגוס יכ ('  .ליינה msn ייל ןכו ע'פרשב ייל ןכו ייל הרוצהו "הרוצה הז ומכ ןינב,
 יטוס יתפסותב יפריא ייכבו 3^ זמר עשוהי יקליבו יא שרג יעב הייכו ןישדגנ יא vail (* .תולבנה לש ןינע ותואמ הטמל

 Stockmeister, cipparius. 'צמא ר"לב ראותה גנממו )9 .ןישרגמ 'יא 'יסופדב לבא חיפר
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 הפיכ . , 2 (mo erm ץראה לכ שושמ םש | םילבכה ןיב טשפתהל רתוי חויר ול היה אלש ותמוק
 םהיתונובשהו םילשוריל ץוח nmn תונובשח לש | וניברו עת רהוסה תיב 'צמא ר"לב דועו דסב וא
 התוא תחת .םילשוריל ץוח םישועו םיאצוי ויה | .'ה תפכ 'עב ואיבהו אתפוכ ל"גה םוגרתב סרונ
 ריעה ךותב emen םילכוא vm ריעל ץוחמ הפיכה | םהלש ז'ע ודימעה הפיכב הסוכמ םוקמב ונייה הפיכבו
 B'D ר'משבו וקפס 'פ ר"כיאב םייוניש תצקב mur | 'ורי כ"ג ןייעו ל"נה ז"עמ חכומדכ תואצחרמ תיבב
 יבשוח ד'עפלו ה"נשת זמר םילהת טוקלי ב"נ | ןיסומיד ןידהב יח סי מ ל ןולע vy ה"כר rb 'הנס
 אלש םתלוז וא ןוממ יקסעב mee ושעש תונובשח | ןייע אתפיכ ר"אלבו .הפיכ ןותשפתו .'וכו הירביטד
 התוא תחת ריעל yn וכלה הז תא הז המרמ wm | הלונע אמונ אתפיכ 'יפ דועו — .מ'ד א"ם Dy 'ורי
 תוכרב ל"זר רמאמכו םש םירבקנ םיתמהש הפיכה | ןיכוכב םיתמה ורבקנ DO רשא ץראה תיתחתמ

(Nisehen)ורימ חכומ הזו ' vrול רוכזי ואל םאו .'ה | אל . . ו"נד ז"פ  o»ירחאו 'וכו התימה  
 הזל הז םיחמשמ ויה הנומאב תונובשח ושעש | poses ןווה . . . ןירפיקד אתפיכ nmn רבע יוה
 — [ריעה ךותב ועיגה ןהכ 'ר שריסו הפיכל ועיגה ןירסיקד איטלפב
 הפיכ = אתפיכ 53 my poss רזהו הרהט םוקמל
 Fels, Stein ןכא ,עלס שוריפ אָמיִּכ ,ףיִּב =) ףַּכ | הריפח Graben, Wall, chiffa 'צמא ר"למ ןאכ ונינע

yumםמצע םינימכמש ץראה ךותב  "nmןיא ארמנב ןיחלנמ ולאו 'פב ('ב ףכ ע'ייע דננ  
 אררכד יפיכ ותיחנ אייח 'רד (ב'עס n2 ק"מ) ןיערוק | תוריפחל pos תוריפח ךותכו םשמ תוריל ביואה
 (' אעיקרמ ארונד יפיכ ותיחנ sinon ברד אעיקר ןמ | ךוכ ןיעכ אוהו םיתמה תא ןירבוק ויה םש םינימכמש
 דרבה «ne (ה'מ) תוליהאב ח'פב .(* םינבא "פ | אי מ ל פב ןילייטמ ןווה 'יאד הממ היארהו ,(ע'ייעו
 (.טיכק pon :הימ (Deb ומכ דרבה תכיתח b^ | הדוצמ םוקמ platea 'צמא ר"למ כ'ג אוהו ןירסיקד
 הפכ ןיטכ א"פ .הבישיל הדחיש רואש C תפיכ | הארנ התעמו befestister Ort, Sehutzwall ארטסקו

sןמ וא ררבה ןמ היושעה הבוק םימכח ושריפש | ד"ער ב"לד ט"פס םיאלכ 'וריב רופסב ריהב  
 שיא רחא אכיו 6לאעמ שי ןוש לבו רופכה | ןילייטמ ןווה . , ב"עס ה"לד p mamas^3 'שוריו
 ן ןהינש הפיכ ןכו ('ח 2 רברמב) הבוקה לא לארשי | ץראל הצוחמ תואב ןהש noms ws ןירטסי אב
 םטפמה הכלה ףוסב תותירכד ק"פב .(* הבוק לא | 'יפ (ןירטסיקב) ןי רט סי ג ב הינהל לנו 'וכוץראל
 ' אחתוכט ("[לכימל אירס אנדליג בוט] ?Uy) 70 | ץוח אוה ארטסקו הדוצמו (Cre i'm רצבמ םוקמ

 חתוכמ לוכאל חורפ גד בטומ שוריפ .יפיכ ימרד | ר"ָבמ היאר יל שי דועו ,םיתמה ורבקנ םשו ריעל
 םונרת zw) — .C םיעלסה רבשמש השקה | ןיכלהמ ויהש . . השעמ 'ג "יס יחיו mn" ו"צפ
 ,(םטיע ףיכ on") ה'מ םיטפש) םטיע עלס | à»: ns לש ןורא ואר אירבטל ץוחש יליפב
 םג ^5 קוספ ותואמ היאר איכה כ'ו ה"יחא|* | הדוצמ ,Wall, Damm pila 'צמא ר"ל אוה יליפו
 קוספה הז הנושארב ונייצמ 72 53 'ע ןמגרותמב | ואבוהש ץראל meon יתמ לש noms כ"או קידו

wbיכ 'ב ףכ 'עב יתרעה רבכו .תואמגודב הברה םשו | 'תקיספבו ריעל ץוחב תודוצמה תוריפחב ורבקנ  
 ןינעמ אוהש 'א יפכ 'עו ךרעה הז לש «,sat לכ | emn mam ספליאב ןילייטמ אתיא א'פ יתנו
 ע'"למ qt ס"למ .("יב ףכ yo םיכייש ןכאו yop | ר"בכ יליפב ל"צש yb אפליאב .ןאמדעירפ

^mmכ'ג םהילע זמר רשא  benםכחהו .ל'נה  | CUעילמ 62-5  עלס ומכ תרכו ךתח  Qe 
 'ולהאב דרבה תפיכ ןכו ףַּכ שרש טשריפ ןייע ךתה | לבא ,ה"שע םיסליא man 53e ל"ח ע"מב ץטערג
 ררגנ א"פב לבא וניבר 'יפכו דרב תכיתח b" ל"נה | בטיה ץראב הריפח שוריפ chiffa = הפיכ ישוריפ
 ררכה תפכ ל"הזב 'יא םש קר 94 ט"דסב ?i'm רחא | 533 DU ץטערג 'חה איבהש ןטסאב שוריפ עייסמ
 היושעה הבוק םימכח ושריפש הפו קק ןימכ ô | וניכז התעו -- םירבקה תיב o £i פ"לב ןכו
 כ"ע יופיקה ותוא םש הפקשכ םימה b" דובה jb ' 'יאש א"מ פ"ר יתבר 'תקיפפב DYnD רמאמ ןיבהל

 ברד . . ארוגר יפיכ ותיחנ אייח ירד ג"ונבו אעיקרמ ארונד יפיכ : ארומאה םש תרכזה 'לב תחא םעש קר ר"פדב ('
 אדרבר םימעפ יתשב גייר D^ מ"הונמבו .סימעפ יתשב םש קר ארונד ךורעה "35 'מ '"כבו אררבר יפיכ ותיחנ אנונטה
 היכו (* .ומוקמב ק"מ סיד ןייע יוכו ותיחנ אנונמה ברו אייח ירד רמימל ל"וה תאז ילול יכ הבוט m$ ךורעה ^3 לבא

 eam אל ןילוחמ pum תפכ i תפכ 'עבו תפוכ ג"ונב םיחספב (* .שיע יב ףכ 'על ךייש אבהו ןויצה הזו ve סחוימב
 יציניוו יפדב )^ .ךרעה mos הטמל שיימ ןייעו ] ינ ys ייא האלהו 'זיפ יפרמו m£ דיל ויו י"כב ריפרב ןוכנל ה"כ (י
 תותירכל י"כ ה"מגר שוריפב ןכ שרופמ ןינעה mas )7 .ןאכר וניבר ייפמ חכומ ןכו ןרלג יעב «mu (" .הבוקה תועטב
 C1 ןיקסנעלאמס פ"ו תערלו (* ey ןושאר ילב .ב"' תוירוהכו יותירכל י"שרל סחוימבו (:ע'ק ףד cxx v5 ץבוקב)

 .י"שריפב ןייעו n ,יל בויא ;טיכ ,יד 3 מילמ

pi 
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bemהיגה  nap pes ^bג'הר 'יפמ לבא  ^bםימה  
 ןושלמ הפוק an^ רקיע יכ חכומ וכו הפקשכ
 שוריפכ הפוקל ושרקנש zu Eis erstarren ינפיק

 ל"צכו ג"הר 'יפב אוה םינפב ןורפחש נ"לו .ש"ארה
 jp היושעה nap םימכח ושריפש הפיכ ןימכ 'יפ

"mnוכו הפקשכ םימה 'יפ הפוק ןימכ ימנ יא ', 
 ןושל תפסותב וניבר ןאכ קיתעה רמאמה תלחתו
 ג"הר 'יפמ ולש י"כב ןכ היהש רבדה בורקו תצק
 הבוקלא לעמשי ba םג ןכ בותכ היה םשו
 לש הפיכו ארקמ לש napn לא רמולכ :ותנוכו

 אתיכ אפלאב תירישע mw יכ רבדה ןכו .תורוק

 הבוקלא vp לאעמשי 'לב שרופמ םהינש םימכח

| 

 .(* םירשע רפסמב הלועו אפכ תארקנ

 ףכ ע"ייע up sm לכ 'יפ S ע"למ) ne3 ו *
 ןירדהנס "ורי runde Masse, Haufen) "ו

 העעורתנש ןויכ םינבא לש הפיכל ר"עס ז"כד י"פס
nnsג"פ ק"מ 'לשוריב ל"צכו ןלוכ ועעורתנ ןהמ  

 ןויכ םיננא לש הפיכל המוד רבדה המל xy ג"פד
 ק"פ vam ,'וכו (העעורתנש ל"צ) הערערתנש
 nns ןבא ונממ (bb תא םינבא תפיכל םימוד
 B^ .א"ער Yp תבש ןייע ,'וכו תעעורתמ הלוכו

 San ע"למ םינבא לש לג
 יברע 'לב יכ yx" nos wm ("x תחא הביתב)

iilונייהו ירורעקש רבד לכ 'יפ  puo nee»ךרע  
 53 nnm .nip מ"ל אוהש bk "Bo mm (םדוקה
 NU wing ךורע י"כבו ר"פדב 'יאדכ לאעמשי
 ע"ב בותכ היה הלחתבש ל'נו ןינעכ ךורע יסופד
 וטשפו יברע 'לכ וא ois ןושלב אוהו ע"כ וא
 בותכ היה יכ היארהו !ןינעכ :ע"כ תא תועטב

ym wivesלאעמשי 'לכ, " "nsיב 533 'עבש  
Cn oomקיתעה . wm)יפמ כ'ג ושוריפ ' ym? 

msםויסב תואב : b»,לאעמשי  "voiי"כבו  
 תוביתה הלא ונינפל א תי ל (oem וכותמ רשא
 ישוריפ ינש יכ עדו ;ילרעב םופד ג'הר 'יפ תאצוהב
 וצוקב ש"ר 'יפב םג ומש תרכזה ילב ואבוה ךורעה

cל'זו ץרמנ  nesתכיתח :דרבה  Tןושלמ  
 ימנ יא םיתיפכ mp ךילשמ 0" sp םילהת)
 ימנ יא :"יא םשו ב"ער 'יפב ה"כו כ"ע הפיכ ןושל
 לע ןייעו כ"ע ז"עלב ט"לווקרא הפככ יושעה דרב
 ול ןיא םיתפכ מ"לו — mb םדוקה 'עב ז"עלה הז
 ע"לב 'ןכו תפ 'למ mw יכ «ne תלמל תוכייש

cisתוכיתח 'יפ  [Stückchen mp" — 

 ר"למ וא הסכמ «b nb^ 'למ וא «np =) הָפָּכ 2
 יוסכ capa, chapa, cuphia, cappa 'צמא

 ינש טג איבמה 'פב Kappe, Kopfbedeckung) שארה

 לעש בתכב אל לבא + (*.'כ ןיטיג) ןיבתוכ לכב 'מגב
 DN הנורא Dx" לש הפיכ e^ .ירתכודנאו הפיכ
 .מנ ww תוריח טנ וא השא טג הגיראב םקר
 לש הפיכ לבא (Cr? n3 השא nbi קרפד ג'רב
 השאר לע המישמש 733 שוריפ ,ימד ריפש רמצ
 הכבשה הפכ לעו אמהוזה תלבקמו רעישב השאה

semאליפק  Cאיוחמו הפלש אלו העמשמכ זעלב  
 רזעלא ןב ןועמש יבר ינתדמ רעשה הארתש יפל
 רמצ לש הפיכ sw ('הכבסמ הטמ ל לובכד
 pom ארמעד יטוח רמצ לש הפיכ, .ie .("אוה
 ץיצ רועיש תועבצא יתש בחרו תובע השעמ
 הפכ (Gn'óp jor זגה תישאר 'פד ג"סב ןנירמאדכ
 € [ןותנ] ץיצ וילעו לודג ןהכ שארב חנומ .sey לש
 ליתפ לע ותא תמשו )5 on תומש) רמאנש
 תלחתבו ושארב תפנצמו חנומ היה y .(""תלכת

inneוועשל הכומס  mob)תא  px]ורמאו  
 ורעש (בייעס יג ייכרע ביערו א"עפ ^B ייחבז) םימכח

 .ןיליפתה חינמ םשש תפנצמל yox ןיב הארנ היה
 ח"כ 'פבו (א'ער n'o ןירדהנפ) ןידה רמגנ 'פד ג"סב
 5bp!) ונתנו סרדרמ אמט אוהש הפכ (ה"מ) םילכב

 'ר (אימ) pars ד"פ 'וכו םרדמה jb "nb רפסה

 )? הפכ הטמב הרוהטה op הבשיש mo רמוא עשוהי

im gr. Alph. der 10. (אח י"לב NB3 > 

  (Buchstabe, der Zahlenwerth 0ר"כיא

 ) ןהנמו Q^ "b שג רב דח היד) םיוגב יתבר 'פ

 C [איקדופק ל"צ] (אידקודפק) cov 'ר הל ףילי
 «p ןושלב (* [ןה] איקוד םירשע v ןושלב אפכ

(tןמו גייונבו (א"כק ,גיח) אקד 'עב ע"ומב ה"כו  jnםש עיומב יילו ונינפל ה"כ (* .םש עיומב היכו )? . *) שימ ןייעו 

 אוהו 'אליפקב b'e3 םש קר "ו י"כב ה"כ )5 מ"ק em ירתכדנא עיייע יוריה ייג  ןינעבו (5  .ל"נה םוקמב אקד יעב

 האופוק ב"ה י"כבו הלופוק עיפדבו הלפוק o3 י"כבו «Kopfhaar und Hut ym רעש capello, cappello ט"יאלב

 :דוע ג"ונבו ףיירב ה"כו (* .י"שר nee כייג וזו (5 .הכבש i3 )? .שאר capo ט"יאלב אוה האופוק יכ רסח יל תואו

 «DAL jr םשבו ומשב ה"כו ףיירה שוריפ יפכ הלוע הזו ש"ע )^ ^Doi) n ייפמ קתעוה ('"  .רמאנש המ םייקל

 ישוור רגסמב איבה יב תוגגש יתש הזב העט ליומהו יוכו ארמעה [wen] (ישווד) אתיא םשו ג'קס דיפ ייס תבש ילה

 um) €" b'5 אוהו ישוור הלחתב ויה ף"ירב ותביתכ רקיע לבא ףיירב ונינפל כ"ג אתיאדכ יטוח םוקמב יטיח man יכו

.Füden cenלבא רפסל ןיררהנסב )!  nbiהייר  v3םש םילכב היכו וניבר ייגכ קיתעה ןירדהנסל . (fה"כו  

 .הפיכ קיתעה 'דהנפב י"כ ח"ר ייפבו 'חסונב



u$: יפכ — ng? גצר 

 תואחסונה יוניש נ"שו ל"נה םוקמב ע"ייע .ה"יחא]* | אבא (C5^p ק'בד D3'21 .סרדמ אמט השארבש
 ב"עס ג'יד ט"פ תוכרב 'וריב כ"ג W^ וניבר 'יגכו | ידכ C םירניד 'הו 'דב השא תרכומ רמוא לואש
 — [סננה תאו חפיכה תא . . האורה תובותכב ה"נכו ה"יחא]* — .השארל הפכ תושעל

 ףיעצ הפכ י"שריפו השארל הפכ הל ןתונו :ר"ס
 ןילוחב לבא םשו םש 'דהנסו ק"בב י"שריפב ה"כו
 עבוכ ןיעכ b putas" עבוכ e" םשו םש תבשו
 ןהירושיק ףיעצ תחת eon תונתונו רמצ לש
 טעמכ 'יפש הלמה תרזג by הלוע הפי הזו כ'ע
 ןה שיא לש ןה שאר יוסכ תוינמור תונושל לכב
 עיגמו Kappe ךרע מ"צוא גנולערא ןייע mew לש
 אדהכ :ז"ד ה"פ תבש y" "יאדכ םיניע תובג דע

 — [אתניבנ איושמ איהד הפיכ

 ד"ע א"לד ז"פס תוכותכ 'ורי (םוקמ (ov חיפוכ *
 היפוכב הימרי 'ר mp" אדבוע אתא

 ,ופפכו

 ףכ 'עמ ר"עפלו םימזנ וניבר תעדל יִפיִּכ =) יפכ
 י"לב ומכ הבוט ןכא טרפב ןבא sb'2 02 'ב

 קרפר ג"רב Gdelstein הבוט ןבאו ןכא 3%
 C אבר רמא (ביעס pon \עירובין  vY  אצומה
 yos .('היל אלת Coss) הבהא ינתד םושמ
 וטא (:א'פ תובותכ) םיסכנ הל ולפנש השאה 'פד

CSS 8 +החל שו הל הלת יפיכ (":יפאס הנינח בר | "עצמא ר"למו א4ח 'צמא י'למ ר"עפל)  ") 
caphaהלככ העומשה וז טשיק רמולכ םי מדנ 5 ייפ | 9 תלצחמו המהב יוסכ  

(Deckeןיא ג"ער ז"ד ה"פס תבש 'לשורי  EKדיקפמה 'םד ביה :ונממ הלבקנש  (.n5 1y/3)אוהה  

rnרמצ לש "0 םילחרה לע  iex | DUO UDהימקל אתא (" והניתביתוא אכיה אנעדי אל  

 ליז איה אתועישפ אנעדי אל לכ ל"א ןמחנ ברד | 02 ['נעה הזמו לילה 7 vrbs ui ,םרמצ לע
 ביב) השאל אלו i םיתבה תקזח 'פבו ,םילש ה

 הבכש אק יכ הנח רב רב nam והתיבד (א"ער 37 ןייע יכה אמיל הפיכל o^ תבש (9) הָפיִּב *

 הימקל אתא (" תר ב ינבו אתרמד יפיכ 30 הרמא | ,'ז כ יעו ידו 'ג בכ 'עב וניבר ^8 "יג

iךיתיברד ךל אנמיהמ יא ל"א ברד | . ") nep 
 א כיאו .השוריפל שוריפ השע ואל םאו השוריפכ | 70 'ברע Cen ילוא הנטק הריכ neu — חפכ

(kleiner Herdקרפב  nat) nyךתרב ךל אדימא יא ליא יכה ירא רי | חלול 6 חיל ] 
 שוריפ השעואל םאו השוויפנהשע .(םייריככ 6איה ירה הבבגבו שקב הוקיסהש

"n 4 , Li4 ' ^  

n"3" ^  

 םש 1 C אימד יכיה חפוכ ימד יכיה (פש תבש) 533 b" .האמט
 ןיטישכת ינימ י"לב הפוכ p^ ב"א) — | C (m ;n | S) 0/6 ak a : תתיפש םוקמ new הנינח C) ר'ב יסוי ר"א הריכ

 ס"לב איה יכ ןוכנהו ,יתערי אל ב"ר ןויכ yy "DN" ייפ ץבוקב םש יוחנמל Lus ה"מגרו הייחא|]*

 וקיתעה םינקז 'עו אתבט יפיכ vm) ,'כ ילשמ) םינינפ י"שריפב ה"כו םיע | תחא ל"צ] (תרחא) הרידק

 ב"בל י"כ ה"מנרו 6 ('ז ,יר הכיִא) םינינפ «3 ה"פ םילכב ם"במרהל מ"יפב ןייעו .םש 'וחנמב

Iveךורעה 'יפכו םיליגע :יפיכ שוריפ םשל ם"נשרו —  
 'ובותכב תומוקמה ינשב מ"בב י"שריפב "א םימזנ | חבג ע"ייע robuster Mensch 2 1 yop 5^« חפכ

 אתיא םש DUNS שוריפבו םשו DU ןינוריעבו | סננהו חפיכה ולא ןימומ קרפב (: ד"כר ,ב"ח
 -- [תוילגרמ .ומוקמב יתשריפ רבכו חבג אוה (: ה'מ  תורוכב)

vy עוטק עיפדבו דיל רי בתכב אוה ןכ (% ,הז ג"ונבו פ"א י"כבו 'זיפ 'דרב תוינשמב ה"כו (* un ג"ונב (t! 

 .רב 3433 5 ט"רסב ג"הר קיתעה ןכו )^  .ימד ג'ונב (* m^ ס"טב ע"פדבו ר"ל 'יכב «p היכ )^  ,'ונו

 ה"כו ('' .יפפ רב ג'ונבויפפ ע"פרשבו ,ריפרב ה"כ ('" .הל 2033 (" ,יפיניישרו ימגב שיפדב (* .הכר ע"פרבו ו"ו י"כב ה"כ )*

 ייל יסונבו ייכ ף"ירב הי'נכו ('* .אתרב 2331 Dt. v3 לכב הייכו ('* .והניבתוא ג"ונב ('* .יפיכ 3033 )'* .יובותחכ מ"טשב

 רצ 3/35 סיר יייע p't י"כבו ף'ירב הייכו ךחרבר ויו י"כבו דיל ייכב ה"כ t) .[ירח יבכ] (C623 ךורעב ייא ר"פרבו

 ןכ (?* ,יושאר 5335 ןוכנל אוה ןכ *Q .םיינפמ ירקב )!^ SU ע"פרבו Dv vn viaa קרו ה"כ U) .ט"טש a Yt^ בפ

xnריפרב  v»דיל . 



jnשפנהו השאהו ץראה  ^bהבוטל םידגנתמש  
 ,התוא םיריכמ םניאו

N'D3 *17 ןימ)  Gpan. Makreleא תררמ .ט"ל םיחספ  
 = ש"מו ט"פק ,א"ח .ןינפסא ע"ייע איפוכר

 ר"לב דועו .םש הרעהב פ"למו תואחסונ יונישב
 chipia. דחא גד DU 'צמא

 ךועב ןינושש שי םשב «wa איבה 5353
 .ש"ע בכבכ

 das Zackige, Gekrümmte, krum- PE — לפכ

mm Ger Pfad2,0 היעש) רושימל בוקעה ( 
 סש) רושימל םישקעמו ,רושימל אלפכ יהיו 'גרת

 יכ ה"יחא|* | .ארשימל אלפכו 'גרת S^) ,בימ
 לע זמר ילוא m 6 לפככ הארנ םוקע רבד לכ

qiצמא ' capulus, capulumש"אלב ומכ שוריפ  

Gipfelןכו רהה תעבג  pipיברע 'למ בוקע  Ae 
Hügel, Bergrückenתישארב) הלפכמ 'גרתמ היארו  

Ue edd UNS ceהלכ טד  LOTדועו אָתְליִפּכ )5 מ  

 — zackig gewundener Ort| אָתְליִפַּ

"ES Ja ע"למ אָלְפַּב ; verdoppeln nop) 553 

y 53 das Doppelie םינש ^b אוהש המ 
duplumתובגע יתשל ע"לב לאשוהו (ןולפד ע"ייע)  

Hinterbaekenע"לב דועו  Kreuz 4Mל'זר לצאו  
 קולח («Gv םילכב ז"כ 'פ דגבהב Genden) לסכל
 דע א"כחו אוהש לכ רמוא רזעילא 'ר ןטק לש
 אהיש דע שוריפ .לופכ דדמנו רועישכ וב אהיש
 — לופכ «Tb רענ שובלל יוארש קולחה ךרואב
 (.גיצ (por לילשב גהונו 'מגב השנה T3 'פב
 € םילסכה b" ("ילפכב והב תיא ןיטוח השמח
 ,זיט בויא) לסכ ילע המיפ [שעיו] .(* יטמלא זעלב
 ןכו הייחא|*  .אלפכ יוליע אבטור דכעו ומוגרת )2
 rb) .^ .יד ("v3 Np םילסכה 'א ימלשורי םוגרת
 ילסכ םוגרת 555 איגר 'פד 'גרתב יוניכבו יִלַפַּ
 יוליע ילפכ .ב'עס m pon C0 m5 םילהת)

 ילפכ םשב םילסכ וארקנו w^» ףחס ע"ייע ארשב

VM 1 
\ 

T = bps — Cp» =( יפכ דצר 

 הבוט ייופכ השלש "vo vp .(םימעפ הזיא םשו) | תערכ יתעדו תורעק וניבר תעדל יִסיִּכ =) יפכ
 (םינפב ןייעו Garben םירמע אוהש ^4

 יכפהמר והנהל אבר ןהל sos (א'עס 7( םיחספב
 יפיכ שוריפ .הצמ םושל וכיפה ותיכפהמ יכ יפיכ
 םיקשב םיטחה oy תורעקה (' וכיפה רמולכ תורעק
 ןרמושל ךירצ חפפה ליבשב םיטח םדא ןחוטשכש
 י"שריפ ב"א) -- .ףוס דעו הלחתמ הדקרה תעשב
 ארמימ ןכ אל םאו בשיתמ רתוי b^ אוהו םירמוע
 ןיפתושה 'פד 'טגב .(הז qw אכייש אל םירדנד
 היל mm ארבג אוהה G'y? mv םירדנ) ורדנש
 ידימלת b^ 6 אנ תיכר יפכ טיבש mm איב
 תונקל ולש pop לכ imme אצנגממ ('םימכח
 רכומו תצקמ ונממ איצומו טמוש היהו ןתשפ
 pow היה אלו ךכב ppp. mm ולש ןרקב ראשנה
 ףטוחו לזונ היהש (*י ב ר ןל רמא רחא ןושל .הרותב
 לכ ה"יחא]|* — spy אתימקו ,ורכומו םדא ינבמ
 ןייע ץ"ירה םשב מ"טשב יונישב תצק אתיא הז
 ךייש שוריפה הז לכ יכ יתחכוה ow XII אובמ
 שוריפ ןכו י"שרל סחוימה 'יפב s^ א"לכו ה"מגרל
 חכשש הארנ אטהיר םופלו 'א טמש 'עב הפיטח ןינע
 שוריפכו Cpu אתימקו ןאכ בתכש הממ וניבר
 המ יכ עדו .םירדנל ן"רה שוריפב son ןושארה
 תורעק רמולכ ל"נה םיחספ לש יפיכ ןינעב 'יפש
 יפכ הבוט רתוי לבא 'ז ףכ 'עמ הלמה רוזנל שי
 ןכו יב "53 o'w י"כב םיחספב ה'כו (ד"וי ילב)
 שוריפ םשו (O^ AT ףתכ ןבא 'עב וניבר קיתעה
 ה"כו םיחספל ח'ר eb" חכומ ןכו םירמע ןוכנל
 ט"פ דומע םיחספ 'כלה «nw צ"ירבו י"שריפב
 ףכ ע"ייע דועו ט"מר b^ 'ר םיחספ תוכלה ז"ואבו
 ףכ ע"ייע התרזג ןינעבו — ךרעה ףוסב ש"מו יא
 טמשנ ד"לו ^Y י"כבו .ךרעה ותוא ףוסב ש"מו 'ג

 — !ןיפתושה 'פד 'מגב דע ךרעה שארמ

 ודגנכ םחלנו רבדל דגנתמ S ע'למ) "52 +
 eiwas bestreiten, ihm sich ונממ הנפו

(abwendenאבת יכ ףוס 'קליו ב"ערו א"עפ 'ה ז"ע  
 nw ייופכ 533 הבוט ייופכ לארשיל men ל"א

 ג"ונבו יפיכ םשו ד"ל די בתכבו ו"ו י"כבו ריפדב אוה ןכ )? 2535 ס"טב עיפדשבו ק"העו ,'מאו ר"פדב אוה ןכ ('

 .טמש יעב wm ןכו אנתיכר ל"צו אתניכד cow ליסאב aum wb יפדבו יא שמש 'עב אוה ןכו אנתיכד יפיכ טי מ ש
 דצ אובמ ןייע רפוסה ךרבמ לש ןונגסהמ הזו םימכח wn דימלת :י' לע וקב ריפדבו (sow לוסאב Db יפדב אוה ןכ )?
 'פדבו ימאו ליסאב DB Yu ה"כ )5  .אצנגמ von לע XV דצ אובמ ןייעו «a דימלת cw איציניוו יפדבו ,1

 פ"ר רמא )5  .שיימו יג pon יעב ה"מגר b" לש ןושל לע ליגרש "בר ןל רמא, רובדה הז תמישר ןייעו יר איציניוו
 סאד שרשה mb אוה יתעדל ט"י א"כ לאקזחי בהח לפכתו םגו 'ה א"י בויא ונסר לפכב ארקמ ןושלב ןיקסנלעאמס
 .ליפכתתו לפכתו םגרה' םוגרתה םגש יתאצמ יבתכ ירחאו .לפק רתוי ליגר תידומלת ןושלבו ,ןעדרעוו ןעגָאבעג דריוו טרעווש
 קיהעב הייכו ילפיכב (.אימש אקילויגנא "3 ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר ייפבו ילפוכב ר"פדבו ילפכב היב תיא גיונב (*

vumק"העב ה"כ (?  vovטייאלב יבמלא ל"צ ילואו ויו י"כב היכ )5  lomboרילמ  lumbusםינתמ ייפ  qp»זעול  
 ןטיילא :ךורעב .זעלה עיפדב לבא ,1/ 6 ת 6 6 מ , lombes ש"ליבנול :ינתמ mes אברת יאה היד .ג"צ ןילוח יישר

 .ילסכ ג"ונבו )? .ינאילא ר"ב י"כבו אדייליא ב"ה די בתכב יטוילא יב וו 33( יטיילא ר'יפדבו



Ze 
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 י"שר שריפ ןכו 'וכו 153 אנתה חרט : תבשבו 'וכו
 יתחרט ^« יאתאו ילפכיא ב"ער ח"מ תועובשב
 רככ,יכ תמאל י"שר ןויכ דואמ דואמו ,'וכו יתאבו
 5% ע"לב ףכא שרשה יכ תפכיא 'עב ךיתעדוה
 פ"לב םג nem המ רבר לע דקושו גאוד ונינעש
 הלמ תארוה רקיעו besorgt sein רבד לע גאוד ףכא
 (ףכוא pi) e ! ול בורק רשא ,O3 תיברע

  NTןעוטו סימעמ  auf- bebürden, belastenהזו <

 לע סימעמ רמולכ חרט bn מ"כב י"שריפש המ
 רובדה אב םימעפ בורלו רבד לע דקושו ומצע לע
 ןושלו) הבקנ רתסנ qi אוהו תפכיא יאמ (המ)
 (דעוימו לבגומ וניאש ןינע לע תורוהל אב הבקנ

vomהלמב יברעב ומכ 'ל רושקב אב  bunןייע  
 תפכא ירוס 'לב רמאנ ןכו תפכיא 'עב תואמגוד
 ג"אר ש"מ ןייע) ובל וילע םשו voy דקש n" הל
 המ : כ"ד ה"פ 'טופ 'וריב כ"או )148 ח"כח ג"מ ע"מב
 'עב רבכ יתוריעהש ומכ תפכא כ"ג ל"צ היל הפכא
 ו"יתב ושמתשה תפכא לש לנרהה בורמו תפכיא
 ו"יתב כ"ג רוקמב רמאנ ןכל תישרש היהת ולאכ
 ינוקתל אתשה היל תפכיא אל אמליד .ב"ס ןיטיגב
 qnm ?היל תפכיא אל C תפכימ ןיוכמ אק
 1553 שרשה רשקתנו רתסנ ףוג לש vm טמשנ

ommהביתל  nnsל"נה תואמנודב לָּפְכיִא 5"  
 תועובשכ) «bs הז יפלו mb תּפְכיִא ןמ רצקתנ
 eo nesw ןמ עוטקו ודעב רבדמ ףוג אוה C (ל'נה
 'פד ^55 :'ל ףד 'ג 'לה ח"פ תומורת ימלשוריבו
 ודקנל שיו םירוקנ יבג תוצמ ;לפכא המ : רימאטיז
 : דיחיב םשו םיברב הבקנ רתסנ ףוג אוהו ןֶלּפַּבַא
 יטארק 'דבו) ןירוקינ יבגל תוצמל ןל תפכא המ
 המ . . ןל ךפא המ ס"טב אתיא א'ער YD ףדב
 319 ב'ח יוועל םכחהל ל"תמע ןייעו (ןהל ייכפא
 כ'ג איבה אוהו 454 םש רעשיילפ 'חהל תונשהו

mimםוקמב ךלדומ ילדומ םייונכבו אלדומ 'גרת 'למ  
 ,.'ל וטמ םוקמב לוטמ ןכו 'וכו ךלד המ ,ילד המ

 .ש"ע 'ב לדמ 'עב אצמת הזל היארו

 p'b «« שלופמ ןלפכב אב ט'נפ ר'ב ןולפכ *
 ש"ע 'ג ןלפ 'עב וניבר 'יגכ ןוליפב ל'צו

 .ש"מו p xm") ןולפד 'עבו

 ceppa, ceptolus 'צמא ו"למ ילוא) תוילפכ +

 תישארכ| ךלמ ינדעמ Weinrebe) ןפנה
 € [ןוניקפנאו ל"צ] (ןטיקפנאו) תוילפכ ;('כ .טימ
 ןוניקפנא 'יגה ד"כ ,ג"ל םירבדל י"שרבו טוקליבו
 ריכשמה לעבו ה"נש 'פ םש ירפסב ה'כו תואלפקבו

 הצר

 ויבועמ וא םידדצ ינשב םתולפכמ cops ,ילפוכ)
 ע"לב ותארוהש לסכ ןושל טפשמ ןכו רשב לש
 םילכב לופכ עגונש המו — .לסכ ע"ייע pim בע
 TUM ינשמ b vb^ םש ןילופכ ,הלופכ ןכו םש
 — .םש םילכל ב"ערו ש"רה b3" תוכיראב ןייע
 טושפ וכפהו ,ותסנרפ ול ןילפוכ .ג"ס תוכרבב ה"נכו
 וגהנש םוקמ א"ימ ג'פ הכוסו א'עס ט"יק םיחספ
 .מ"ל 'מגב pen .'וכו טושפי טושפל לופכי לופכל
 לופכל ףיסומ . . םירבד הב לפוכ 'ר i ^p "חספו
 הבוג לופכל . . וגהנש םוקמ ב"ער vp מ'ב .'כו
 לפוכ תויהל ןתח ךרד לוענ ןג 'פ ר"שהש ,הצחמ
 שגיו ?vy  ןייע) ה"צ פ"פ ר"ב .הלכ לש. הבותכ
 השמ לש ותכובב ומש לפכש ימ לב Gp זמר
 רובג היה אל sow לפכ wow ימ לכו רובג היה
 .ב"צ p'33 ד"נש 'פ הכרבה תאז ירפסבו ,ש"עו

 ויה םה תומשב ולפכוהש ןתוא יכ ךפיהב עמשנ
 םמש תא לפכ ךכיפל קוזיח ןיכירצו םישלחה

opinoהרותה לע כ'ג ןייעו םש ק"בב י"שריפכ  
 ש"מו קוספה .ותואל בוט חקלו 'ב ,ז"מ תישארב
 ר"ק מ"ב : ב"צ ק"ב לַפָּבִמ לעפ תיאב .םש ל"ומה
 ימלשורי לעפנבב .ז"חא ב'הע mp ןייעו -- ב"ער
 פ"ר v3 .וינש ול ולפכנו נ"ע ב'לד ט"פ םיאלכ
 טוקלי n^ ^b תומש 'מוחנת ב"פ ר"משו mo 'ל
 לכ ב"ע ףלא זמר 'פ היד po ib זמר m שיר

 ול שיו ז"הועב qom ול שי ומש לפכנש ימ |

 לפוכמו ט"יפ ר'קיו לעפ הו לעופבב .ב"הועל
 המכ לפכומו ז"נקת 'ר ערוצמ שיר 'קליב תולופכ המכ
 א"עס 'ג .'ב ןירדהנס לָפָּכ מ"למ םשהו תולפכ
 ר"ב :י"ד ז'פ האיפ ימלשורי sbps :Y'o ק"ב

"NDר'כיא אָלְפיִּכ  obהירצ ויה . nop»ילשורי  
 'וריבו םשו :ה"פ p'3 אָליִפְּב ,ר"ע ל"ד ד"פ םיחספ
 'ורי טשפומה םשו «ade יוגיכב :ט"יד ג"פס 'טוס
 ץובקהו (GU הטישפ וכפהו «nine :ז"טד me ב'ב
 הכופ םיִיִלָפַּכ .םיִלַּפַּכ יגוז רפסמו יליפכ .ח"ק ק'ב

 — [א"ער י"ק םיחספ :א'נ

 ףסונ 'לו ףכא שרשה לָפְכָא ,לָפְכיִא =) לפכ *
 (םינפב ןייע) וילאש bm לש רוצקמ

 (ג"ס ,א'ח םש ןייע תפכיא תקתעה ומכ ותקתעהו
 ןניעמשאל אנת לפכיאו א"ער ו"ט םיחבז .'ה תבש
 לפכיא א"עפ (D mono'3 א'ער ו'מ מ"ב on לכ
 יאנת ינה לכ לפכא .ד"צ ק'ב .ןניעומשאל אנת
 י"שריסו ,'וכו דילואו לפכיא ,א"צ 272 ,ןניעומשאל

mno חרטו אגתה קפעתנ 5/35 ^51 למעו חרט p'33 

 ,^D ןייע .ב"בב ם*ש י''כב היכו לפקיא תור 'קליב סייטב ןכו .ילפטיא םיטב סייש יייכבו (* .תבכמ ר'טב ייא 88 א"חב )!

 : Yap w'ms ע"ייע (* .רילואו ליפקיאו 3730 י"כ הי'מנר nes 'תאצמ ןכו (ב'מק Y" םש)



ET. ןַפְּכ 

 לטינש המ ךכיפל םליכת אל הרידקה «c ץוחל
 ןילוכיו רמשנ sip ירה העש התואב הרדקה ןמ
 םא םיינע ונממ ליכאהלו םצפח וב תושעל וילעב
 .םאו תעדב הרידקה תא ןירסחמו וגממ ןילטונ
 הרידקה ןיא יכ הצרא ךפשנ אוה ירה ןיע ןימילעמ
 .ןוממ לש לשמ ךכו וילעבמ דבאו ןתוא הליכמ

 פ"א י"כ "ינ יפכ :ה"ל תוכרבב ה"נכו  הייחא]*
 םיחספל פ"א י"כב ה"כו אתרואל הצמל ןיפכאו
 'מ י"כבו אתרואל הצמ םעט םעטיאו ןפכיאו :ז'ק
 דצ תוכוב ס"ד ןייע אתרוא הצמא ןפכאו םש
 ^53 ג"הכו 'ט תוא ,ג'סק דצ םיחספו 'מ תוא ז'צ

n^הצמל ןיפכנו םיחספב  iuxשירו א'עצ  
 םש ש"מ ןייע) יא ררג 'עב וניבר איבה רמאמה

mae anלייע יוהד לכ ב"ער ח"נ תוכרב .(1 הרעה  
 אלו wy pes :'ז הליגמ C עבש יכ קיפנ ןיפכ
 2 תינעת ,ןניפכו . . pe "ip ae מ"ב ,ערי
 ר"בב לועפ ינוניבו .ןניפכ . .(ירינא) ורמא א"ער
 אבש ןבל m G'» /n בוי ןָפָּכ שרד ט'ע פ'ר

pe33 זמר חלשיו 'קליבו ,ודרושל ונוממ לע 'bp 
 ט"צתת זמר avs טוקליב לבא ,'וכו ןופכ היהש

oaלעפ אבו .ןופכ ל'צו ונוממ לע ןופש היהש  
 ךבעריו םוגרתו .הישפנ ןיִפְכַמ א"עס ג"ל תבש

n2»ביערי אל ,ךנפכַאו 63 ,'ח  (5 ילשמiג ') גרת' 
 ,ןמגרותמב ןייע 'גרתב הברה לקבו peso אל
 םכחהל ר"תמעבו םש הז םג אָנְפָכ ez ראותה
 ליטרע :הער שי b' ר'להקב ןכו 380 א'ח יוועל
 א"ער ^D :'ח תינעת N2b2 jb2 םשהו .ןיפכו
 TDD א"עס Y ןיטיג :ב'צ ק"ב :א"צ ב"ב :ר'כו
 : הישרש הנפכ 'ז ,ז"י לאקזחיב י"שריפ my ,ט'כ
 םש תופסות ייפבו .ןפכלו דושל ומכ pays ןושל

me»הלוע הפיסא ונייהו איפונכ 'למ הפנכ ומכ  
 לוסאלא 'סב ה"כו ןפכ שרשבו םש pri "b םג
 B" 'גרתהו (רעיוביינ 'צוהב 329 חאנג ן' הנוי 'רל
 םכחה nys ןכו «ne קיתעה ןכל ףפכ ומכ ןפכ

"ny?וקיתעהש  zubiegen "yע"ל אוה ד"עפלו  
jo ומוגרת 'עה תלחתב ןייע qo ev 

 םינקז 'ע וניבה  nmn ^b mepueemAevuévnהכורכ

 הירקע ת כ ר כ א אדה אתפגו אטישפב אוה ןכו
 תעב ןיתמצנו ןיכרוכמ םיעמ ינבה תויהבו .יהולע

 - תוילפכ *

iN 

 וצר

mmר"למ והורעיש יוועל  cephalonesירפ שוריפ  
 תוינפכ ומכ אוה הז יפל ילואו םירמת snm לקד
 םניא םה bow ow ר'בב כ'מ לעב היגהש ומכ
 (תנפכ) ע"ייע םהמ הנהנ ףוגה ןיאש ךלמ ינדעמ
 לע זמרש המ לבא ,ל'דרה 'יחב ןייע [תוינפכ]
 רורד רופצ ןמ אוהש תואילפק ח"פ «Dy 'תפסות
 תואלביקה טרופריא י"כבו תואלבוקמה ג"ונבש עד
 -נעצנאלפפ ורפסב ףעל 'חהו .ש"ע אוה רחא ןינעו

 .תוילפכ ראב אל ןעמאנ

 הזמו 68761188, capellum 'צמא ר"למ) ןיילפכ *

 שאר יוסיכ Kappe, Kappel ש"אלב

 הדנ ימלשורי Kopfbedeckung) 5/00/00 י"למ

 .םיה תנידממ אבה שאר לש ןיילפכ .נ"ד ב"פ

 'סו das Doppelte p"bps 155 ^5( ןיסילפיב *

 א"ער כ"ד ז"פ 'יאלכ ימלשורי (ףסונ
yyןשב  armז'ר :) nunךורעה 'יגו 'יפ יתאבה  

 mm הלחתמ ילואו םי ל פ כ השועש :ךפש 'עמ

 יתש וברעתנו ןילפיכ רחא רפסבו םילפיכ בותכ
 .תואסריג ְי

(t [53בער ס"לב)  hungernע"למ  sich zu- oi 

sammenwickelnםשהו .מ"צואב טשריפ ןייע  

Hunger, Hungers- 8252 ימראו ם"לבו מ"לב i53 
C תנפכדא (ב"ער ב'ס תוכרב) האורה 'פד ג"סב (oth 

 .לוכא  C psa ^eבערהש םשכ לוכא בער ךדוע
 וא בער אוהש העשב לכוא םא  "sטעמכ ןכ

 בכעמ םאו ולכאמב הנהנו הואתב לכוא אוה ירה
 אכשכו שחכ וחכו וילע תרבוג הקוריה הרמה הברה
 םלועה יקסעב ךכ הברה לוכאל לוכי וניא לוכאל
 רשא לכ 0 ,יט תלהק) בותכש ןינעכ ב"הועהו הזה

jo ונורתפו השע ךחכב תושעל Tv אצמת 
 אינתדכו וילע וחכש ( n3ןב ןועמש 'ר 6א'ק

 ןדועו ךל יוצמו אצומ התאש דע השע רמוא רזעלא
 C ויד רחמל ויתובוחו םויה יכרצ min םאו (* ךדיבי

 דומעי ךיאו ויתובוחו ויכוצב דומעל cie םויל
 ותליכא amm ברעב בערהש «ow לומת לשב
 ny לש הליכא "פא לוכאל לוכי יניא ינש ברעל

nwלש כ"שכו  nb»תנפכדא ןוותפ ןכ םיתע  
 לשמב c'e המכח ירבד התש C) תיחצדאו לוכא
 פ"לבו ןַפָּכ מ'לב ןובער ארקנ ןכ לע בער םדאש | ךופש ךרדק C אחתרדא .לכל עודיו דימת יוצמש
 ףעתסנ גשומה mb דועו — 'ד םצ ע"ייעו אָנְפִּכ | םידסח תושעל לוכי התאש רשוע ךדיב שיש ןמזב
 — [ז"'חא אבה 'עב תוינפכ םש ' םיכפשנו הרידקב ןיחתור םימכ ךריבש המ אצמנש

 ,יב 555 ייא לפכ ןפכ ררפה דיילו 1^ די בתכבו 'ב לפכ ןיבו יא לפכ ןיב ךועה הז אבוה ךורעב םינשיה םיסופדבו ר"ב ייכב (

 ?B" אמטסא 'עמ תכומ ןכו ןואג wn בר mim )? .תנפכד דע גייונב (5 .יתכשמנ וירחאו םרדטשמא 'ופד רדסב אוה ןוכנו

 הלעמלמ ד"כ הרוש .ע"ק wmm ןוא ג יא ה בר ש ריפ הז םייסו (יוכו רחשה דומעב הניש) הול םדוקה רמאמ םש

 .. הקדצ השע ימ י"כבו ךדיב ךדועו גונב )5 .תוביתה ולא וגלצא סופד תועטב וטמשנ רתומ רחשה דומעב לבא תובית רחא

punםש ימ י"ב 'יגו (* .אחתרד דע ג"ונב )^ .תיחצד רע םש 'וכרבב גונב \* .ןיד דיל י"כב )5 .ךדיב  "yףסכ יעב . 

* 
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 ןיכתוח יפו תוריפ השוע וניאש pw תינוליא | ןכו eihülen ךרכ e^ שג* ע'למ) (' תּיְנְְּכ
 ןילכואו q^ sw ושארו לאעמשי ץראב לקדה | םירמתה ינצנו יחרפ תוינפכ ונממו ס"לב

die Blüthen der Palmenעלואקאונק ךרה וכותבש ןילכואש ותואו וכותבש | ק"פב (םינפב ןייעו (?) 
 כ'ע wp wp 'לבו רמוג שארו לאעמשי 'לב | תוינפכב (ב'עס איסר eb  הלרע ישוריבו (si הלרעד
 ףנע לש moe ע"לב b^ עאלק האנק הינהל ל'נו | 'מואה 'טגב רוכ ma ורבחל 'מואה 'פב ,הלרע לש
 -der Rückgrath des abgescehnit ךותהה לקד (* 'ב 'פבו Guo ז'ק ב"כ (* ידש cum ורכחל

 צ"נלפפ ורפסכ ףעל 'חהו) tenen Palmzweiges | ל " א n) ןינמשמ רמוא ע"ר (* 'מגב תורוכבב
 איכה אל Dn ותוא רותפל עדי אל 302 | ןנא אהוןנחוי'ול אבא וב אייח'ר
 ע"לב .אוה רמוג שארו )016 20 תוינפכ mn | = תלכאדא ל"א ןנתןהיניבןינמשמ
 לקרה חוט אוהו לקדה םינפבש qo שוריפ ג( | «cm ןיברעמ לכב " ג"רב C. 5333 אתיינפכ

wes]תוחקלנ תוינפכ )"5 ינש רשעמ תפסות  Palmhim | Cיפ תוינפכו ' m'ידי לע כ"ג םיחספב  
 רמת לש םינצנ קוב יברע 'שלב אוהו עלמלא | קרפב ,ןילכוא תאמוט C תואמטמו רשעמ ףפכב
 ם"במרה ןויכ "ne םורקה ןמ םילועשכ Palmblüthe | 'ר 637 םיחספפ וב אצויכ ארמגב וגהנש םוקמב
 יצקוע Bn תוינפכו ל"הזב םש 'יצקועל שוריפב | תומולח ףוסב .תיעיבשד אתיינפכ Cy p אלי א
 ימורקב ן י סו כ מ םהו ןתחימצ תלחתב םירמתה | C ףוגל םיסנכנ םירבד השלש «cr יוכרב) האורהד
 yxp םש תורוכבל v5 ה"מגר שוריפבו .וכו | תוינדגדנ ןהמ הנהנ gym ןיאו
 : אתיינפכ ל"הזב יתאצמ (.ב'פ ףד אקילייגנא י"כ | וניאש רמת לש ou ^b (" הרמת ינפו תוינפכו
 ייפבו :ז"נ תוכרב י"שריפב ה'כו כ"ע םיער םירמת | 'עבו ה"יחא]*  ,ןסנ'עב שרופמ דועו םלועל לשבתמ

qbג"הב םשב וניבר איבה  bmתוינפכ  unתוינפכ :ב"נ םיחספ י"שר |  m'enאלש םינטק  
 תוינפכ :םש "יצקועל ש'ו שוריפב m ולשיב | אלד ןויכו ע'הפב ןהילע ןיכרבמ sen והל ורקד

Cum»י"שריפ ןכו כ'ע ןכוצ לכ ולשיב אלש םירמת | ע"פלו כ'ע והיריפ ונייה אנירחא אריפ  
 הז יפל ילואו תוינפכ Uy יניהא inm ןיבוריעב | רמולכ מ"לב םי נצנ ה ומכ אוה (" ינ םינ
 (טילש (YT ןנפג ע"ייע «caen cn תוינפכ men | ול שי qp 'למ אוה DN ףאו Blüthen םיחרפ
 הז יפל לאשוהו הפי םילשבתמ םניאש mix | תארוהל ןיוש תוינפכ pue לכ לע ןסנ ע"ייע 'יפ
 ורכזוהש המ הזו םילשבתמ םניאש םירמת תוריפל | (ה'עס r5 ve תוכרב ילה נ"הב אתיאדכ וא ירפונ
 'חפסות ןייע תיעיבש ברע ינפ לצא תוינפכו רוק | son דחא ₪ל*- ע"לב יכ םינוכנ םֶהינשו ירפוכ
 ג'ע ה'לד ד'פס תיעיבש ימלשוריבו ג"פס תיעיבש | -Palmen םירמת cm ושוריפו po 6 8 םע

blütheיכ תוריפ ול ןיאש ןעיו  DNו"פר ק"ב 'וריב דיחיהו .ץעכ ןה ירה תוינפכו רוק | םינצנו םיחרפ  
 תנפכ 'ע ב"נש ק"העב — ינופכ אדח נ'עס "m | אנירחא אריפ ידבע אלד-ןויכו ל'נה ג"הב בתכ ןכל

wuוהיריפ . mn pumש"אלל ןויכ ילואו "א'ב ן"ירפרע, :םייפ | יתרמא רבכ הלמה  Erd- 
 60 ,א'ח ר"טב רעלזייא םכחה תעדלו beeren? | םינצנה 'יפו ךרעה תלחתב המושרה ע"למ הבצחנש
 — [אוה קחודו ;guyó,  תוינכפ = תוינפכ לקד לש תוירחב ןיסוכמו ןיכווכמ דוע on רשא

mbע'למ 295% םש ףעתסנ גשומה  ein- VAS. 
wiekeln, um- verhüllenםיציצה וארקנ הז רובעב  | DB2מ"למ םיִסָּכ =)  (Querbalkenןיפתושה 'פב  

 ("תונב ל וגהנ ש םו ק מ איט א'פ ביב) 225% : רמתב םינצנה by ens רשא םירותפכהו
Dm Fruehtansatz, Knollenליוג | םתויהבו תוריפ םניא  muiהילעהו תיבה 'פד ג'רבו .ןיסיפכ  m3 

 ןיא ןיסיפכנ ("ול ןי עמו ש תיוגב 6ז"ק | ז"מ yp 'יצקועב ג'הר ?b^ המ הזו םילכאנ םיכר
5mילב ארפוכ תוינפכ  puתייטב ע ל ט  ^b22 'רמנ ,ול ןיעמוש |  C2ןיסיסכ  "b "mwןהש,  

 ליסאב ר"'פרב ןוכנל הייכ (* .הרש א'יפדבו ג"ונבו סייש ייכבו 'זיפ יפרב mo (? תנפכ ע"פדבו דילו ו"ו .vi33 ןוכנל היכ ('
 .קרפב סיטב 'ציניוו b" ר"פדב לבא cow ליסאב opum v3 ןוכנל ה"כ (* 025 סיב 'ציניוו («nb cb ,""כו ימאו

vis (5ר'פרבו תלכאר דע יורוכבב ג''ונבו ביבב ה"כו 0:23 יפסותו י"שרב היכו )5 .ייל עיפרבו ,דילו ויו ייכב  Dbליסאבו  
 .תוחקינ ג"ונב (* .לבכב אתיינפכ תלכאו תנפכרא יבו 'א Ya די בתכב (* .תלכאדא ימאו nam יפד ייגכ ל'יצ\ תילכרא
 ויו ייכב ה"כ )! .אמטמו 3723( םש יוריעל סיד y cnm" היד יישרבו 'יבוריעב DU י"כב ה"כו טרופריא 7723 0731 )?

v^יר היכו  wowיעליא גיונבו ח"ר ייפבו םיחספב ס"ש יייכבו ןסנ 'עב  (וכרע ןייעו emsתייס :) — עיפרבו Mm» 

 גיהכ U) | .(.א'מר (7n תוינרגרג יעב ייאו 'יל ע"פרבו ריילו ו"ו י"כב הייכ )!* ,ףוגב ע"פרבו c ו"ו י"כב היכ (''

DJג יפל יוריעו םיחספר םינויצמ הנושאר םעפב ' v3שייע ינסינדב ךורע  'y3י"כב היכ ('* 53  v5י"כב היכ )^  
 pe מ'ב ןייע חונשל אבש ןוילע אבבה וזב וניגפל ה"כו ר"ל
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 התחנמ תא איבמ היה (Cox NU הטופב ב"פ
 ב"ע «man רידמה 'פד ג'רב C, תירצמ הפיפכב
 Ü nns הפיפכב שחנ Dy רד םדא ןיא (א'עס

^bןישועש תופוק  jbםיוצנה לכמו ימגה ") 
pnmoהברע ינימ  my vm[אוה] דחאו 'קב הפיפק , 

 ימורתב פ"ש "53 ה'כו הפיפק ע"ייע ה"יחא]*
 יילכב ף"כב ה"כו 11 הרעהב 'ב םמז ע"ייע ף"וקב
 אתיא ף"כבו ש"רה vy תירצמ הפיפכ א"מ ו"כ
 ע"ייעו D'D, 'וחנמב ה"כו ג'הרל ט"דסב 'יפב כ"ג
 'יפבו כ"ע לקד יריצמ תירצמ הפוק י"שריפו ,ליפ
 תירצמ הפיפכ ל'הזב יתאצמ 'וחנמל י"כ ה"מגר
 י"בב לבא: ט"לק תבשב ף'כב ה"כו םי 3 y ג לש

nives etsי"כבו ף"וקב אתיא 'לשוריבו'זיפו'פאנ  
 "יפופדבו ף"כב )5 ח"פר תבש 'תפסותב טרופריא

 הלמ טפשמיפכ רקיעה ףוקבו הפיפק 'עב ה'כו .ף"וקב
 י"שריפב ה"כו לקד לש םירצנ ןמ לס השוריפש 'יברע
 דצ 'א ,ו"כ םילכב ג"הר 'יפבו .ש"ע ל"נה הטוסב

 [b/v (אלמש יפ) תירצמ הפיפכ «bm אתיא 18 |

 הז «b כ"ע ןנברד אנשילב אצוהד NoD] שוריפ
p»ןינע יכ רואמ  nonםיכסמ ל"נה 'יברע  mb 

 «sb ימלשוריב יכ ןה ns" הפוקו הפיפכ דועו
 ךותמ אלא pmo רומח ןיאש w^ ג"ע ה"מד ח"פס
 ןיא א'ער ב"ל תוכרב ילכבבו ןיבורח לש הפיפכ

 — ]* ףק ע"ייעו 'וכו nep inb םהונ ירא

 המ נ"שו ךועה ףופב n ףכ yy הָפיִפְּכ *

 .הפיקז וכפהו הייטנ ונינעש

LA ys ןכו mb sim 353 (תוכימסב "55 
 פ"לכו  (Gehóft, Dorf, Gau &353.ה"פב

 רפכ ירונתב הקילד הלפנש השעמ 0« םילכב
 jb םילצב ןימרות «GU תומורתב ב"פ .(" אנגיס
 (em [m b'y] 'פב .םירפוכה לע הנידמה ינב
 שוריפ (" בלל ןיפי םירפוכה אלהו 0 םירדנב
 בלכ )5 w'S םיאלכ שירב ,םירפכ לש םילצב
 ןיא 'טגב הבורמ 'פ ב ,לעושהו (" ירפוכ

utes T Le: " d 
TT t E 2 6 

"b3 — (D'53 — ספכ חצר 

C םיחפט 'ג הב שי"  )' הניבלה יכ הניבל wm 
 ןנתדכ  pamחיראה (ב'עס גיי  Cלש הניבל יצח

 קוקבח) הננעי ץעמ סיפכו ילוא ב"א) -- .םיחפט 'ג
 תכיתח 'יפו הז ןינעמ ארקמ ןושל אוהש א"י ,יב

  yvאוהש הז סיפכ ומכ  n»nnםוגרתהו הנבל
 ,(ןכ חכומ |  DONISםישרשב ק"דרה תטיש וזו

 איבה קוספה ותואל 'גרתו .ןויצ תדוצמ 'יפבו ש"ע
 וניבר  "ya'עבו שרמ  m'23! -- N^ me'תפסותב

 ה"כ 'וכו םיסיפכו םינבאב הטעימו ח'פר ןיבוריע
 י"כב לבא טרופריא י"כב ^ Y^n3 im 01ה"כו

 סיפכ ןינעבו — .ש"ע ר"פר 'יג יפכ 'ד תפכ 'עב
— Den א ףכ ע"ייע' Yo 5 תודמ לזוב לש 

 ביבס ךרוכ ox  ע"למ  ד"עפלנ) סַפָּ
Qmwinden, umringen 3*3bםוגרת  

 ידומע by" ןסיפכ C .'א רח שש ירומעו קוספב
 ,ןירמרמ

 Garten) ןג b. xijzoc^ י"למ ד"עפל («bip םיִפָּב *
 תוינמדמר .ב'סד i'e הציב ימלשורי

 pn שוריפ ד"עפל סיפכבש םיצישה + , םרכבש
 m7 &'b תבש ימלשוריבו ןג לש םיער םירמת
 'מרא ורפסב ףעל nm' םיפכבש םיצש שבושמ
 ןגוהכ ושריפ אל ןכו ושוויפב העט 114 צ"נלפפ

"maםיפכ היגמ אוה יכ יוועל  boול ןיאו ףכ  mb 

 -auseinan עקפו nm 4 .ע"למ ר"עפלנ) עַפּכ
Glerreissenףוסב ל"צ] (הבר תישארב ףוסב)  

 ליחתה )2 D'5 (* [הבר תישארבב תישארב
 Ü תואליכ ערקמו תואציחב עיפכמו םינקב רבשל

nons) pb py ^bרבשל ליחתה ג"ונב  
 תויליכב ערקמו תואציחב ע י ק פ מ ו םינקנקה תא
 Xi" א"עס mp ןירדהנסב ןייעו םש כ"מב ןייעו

 -- [הנושמה

 לס 49? ע'למ הפוק np'bp, = הָפיִפְכ =) הפפכ
 -geflooh לקד ילעמ וא םירצנה jb גווא

(ener Korb(עורזהב)  C[ערוזהב ל"צו]  we 

 ("םיירפכ םיבלכ ןילדנמ 65 pr p לדגמ LU תומהב יראוצב תופיפכ הלות 67« 'ומורתב

ma vii!המילש הניבל יכ . Cב"בל ייכ היימגר ייפמ קתעוה . ?( חרא עיייעו חירא גייוגב ensט"ער . +) עייייעו 

 טפר תומורת 'נריב היכו המהב גייונב (7 .יב םמז יעב ס'יטב «n )9 .תויליכ ע"פדשבו ,ר"פדב אוה ןכ (* .סווט y ןינז

Íדער ו"מד  m»תומורתב ש"רה ייפ ןכו (5 .'ב םמז יעב  Vyףדב ייל ןכו ונינפל ייל )? ,יטוסד הז  myיילו :ו"פו א'עס  

 תחא הפיפכב שחנ by יורשכ אוה ירה ג'פ יאמד 'פסותב לבא הפיפכב שחנה Dy רדכ ירה wy» x3 ib יאמר יוריב
 ע"פרבו ,יא רצנ y my ןייעו ביה ייכב ןוכנל ה"כ ?I) .דח א לס ךותב : הפיפכב ?b^ .ב''ע mains Vb חכומ ןכו
 םישב לבא תוינשמה i^ יפל v חיפ יוחנמב ה"כו הנגס ג"ונבו גיהרל ט'ירס ייפב ה"כו ('1  ,םירסנה לכמו אמוגה ןמ
 ונינפל יכ אנה ס"טו בלל הפי ירפוכהש ותוא ואר ימגב םירדנד ד"פב ייא דילו YA ייכב )7? .אנגיס רפכ ייא
 רתויש ל"נו יא 353 3 תואחסונ יונשב יייעו ('% .ונתואחסונב כ'ג ייא בלל הפי ירפוכה אלה ריחיה לבא םש יירדנב ייל
 ה"כו םיירפוכ םשו 'א רלח ךרעב היכו su» i'm יבו 'א ו"ו ייכב ה"כ (% .לעושהו וער וילע qun העידיה א'תב בוט
 םיירפוכ ביפר יעל יפסותו ח'יפס ק"ב יפסותבו םירפוכ ה"פ ייעיבש יפסותבו .ןירפוכ ג"ונבו םירפכ רייל י"כבו ק"בל מייטשב

 353 «y טרק (yy תירפוכ תחא אבלכ ןויצ יכרד יפ ר"כיא .ירפוכ בלכ היפ םיאלכ יפסותבו
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 .ינומעה רפכ (ריכ ^n עשוהי) קוספה ךרדכ ונטק לע | jn e ינפמ .. םיפוקו 6 תולותחו
 py" םרדסאו תומוקמה הלאב ונאצמ ףוריצה הזו | ןטק בלכ b" 6תי בה תא רקנ ל ןייושע
 ץראווש י"רל ץראה תאובתב אצמת םהמ תצקו .ב'א | לצב ןוגכ םירפכ ןמ תורבדמב הלילב חווצש
 ןייע .רעיוביינל תידומלת caus רואיב בחורבו | ,תולודנ תורייעו םירפכ 0« הלינמ שירב .(* ירפוכ
 הדנ ףוס 'תפסות ןי לב ו א ר פ כ .תומשה חול | 05« [היתונב ודכליו ל"צ] .(היתונב תא 9355«
 םיילביא 'פריא "3 'ינ יפכ א"פ 'יחבז 'פסות ןייעו) | .(' אהנרפכ m [ושבכו ל"צ] (שבכו) n 095 ,איכ
 Jas ע"ייע ןי ג א 052.0555 ,םילבוא 'דבו | ישאיב םתריטבו ם הי רצ ח ב ['ג] ימלשורי 'גרת

em sופכ .םש הז םג ,םיחא 952 .ד'כ .א'ח | 9 םירצהחה ית בו ,( ןוהינרפכ[ב]  
ivoפ"ס תבש ימלשורי ימי א | 'בומכ םי רצ במ ב םא םינח מ בה )405  UDד'עס ו"טד , qv 
amאוה דחאו ד"ע ח"לד ד"פס םיררנ | םינורחאה םינויצה ינש הייחא]* ,^  Dyימא רפכ  

 cw רופיסה ןייעו :הימד ח'פ אמוי ימלשוריב | 'קיול 'א ימלשורי 'גרתב ג"ונבו ד"לו ו"ו י"כב קר
 que לש ארצק ינב 'עב ג'כק xvni אבוה) | לש ןה רבדמבל םונרת לבא אינרפוכ יתבו םש
 ר ַס ָּכ ,6ויכק 3( רמא yp א ָך מיִא 1322 | ןכו א"עב אתיא 'א ימלשורי 'גרת לש qn 'קנוא
 ע"ייע ינתונב רפכ ^C ,ביח שיֶּב yvy $3 | ןייע תואמגוד רתיו ,ש"ע 'ב לת 'עב אבוה א"עב

 .א'ר ,ב'ח ןייע י א ק ך 3 ר פ כ .ינתוע רפכ הטמל | wines sb qm לע sum .'ד רפכ 'ע ןמגרותמב
"bר"שהשב ץובקבו .רפכ מ"לב  'bרובג רפכ 80022 רפכ | והמ :הרוחש  bn102 הטמל ע"ייע  

 הארנ .ו"טד ה"פר ב"ב 'ורי ןּוג רַפַכ .אי רוב נ | תוכרב ימלשורי paseo oco onm לאקזהי) תונבל
 ,123?8 רַפָּכ .ןינא רפכ DP אוה דחאש | n5 ךרדבו זינק 370( קיקד ע"ייע א"עס ב'ד א"פר
 (3 1523 :ביס ,ג'חב ע"יע ןיִרָכיִּד 352 | רפכה ינב םשו ,'וכו ןטק רפכ :'כ ןיטינב "יא
 ף"זרהמל י"הכמ ןייעו ג"עס ב"כד ב"פ יאמד 'שורי | ,(זיטק 30 רפכ ןב ע"ייע : ג'י הגינח .ט"י הליגמ
 רידמבו ב"עס 'כ 'טוס םורָד 3523 :א'ק x" | שיש לכ norm vp איה וזיא um ב'עס 'ג הליגמ
 האיטח o52 :כ'נק i'n3 wm םורד ע'ייע ט"פ | pj ,רפכ הז ירה ןאכמ תוחפ ןינלטב ^ הב
 ז'טס יתבר 'קיספבו .אייטח רפכ כ"מבו ה"ספ v3 | ונממו .םירפכ x5 owe .הליגמ pupm .לטב
 הליגמ ימלשורי soon רַפָּכ men רפכ | יִרְפּוכ בלכ כ"או dórflich, vom. Dorf ירפוּכ ראותה

Dorfhundטח ע"ייע .ע"ד א"פ | םיאלכ ימלשוריב העיריה 'ה ילב ה"כו  «wmהאלהו :ט"סש ג"חב . 
 'תפסות ,ו"פ 'פ ר"ב א"עס ד"ע מ"ב אי נג ח רפ כ | ץובקהו (םימעפ 'ב) ירפוכ בלכ א"עס ז"כד א"פ
 ילשורי : כ'ק niv הי ג נח רפכ .ד"פ ק"ב םילכ | םיבלכ וניבר 'ינכ בוט רתויו ןירסוכ םיבלכ 8 ק"ב
 ,ז"פר .תורוכב 'תפסותו ד"ע ט"מד ב'פ תורשעמ | י"שריפו Due םיבלכ י"שר 535 וא םיירסכ
 'קיספ ןיגח רפ כ .ט'פו Yo v3 ןו נח רפכ | םידייצ לש םילודג םיבלכ א'ל on םיסננו םינטק

anyא'לכו ךורעה 'יפכ אוה ןושאר 'ל  ^sד"פ תינעת יטלשורי ה ָךיִר ָח ר פ כ ,ג"לפ יתבר | מ"טשב  
p'33רפכ ר"ער ב"כד ב"פ יאמד ימלשורי ןייעו) .ט"סד | ע"ייע) ירפוכה בלכ סורגנ םאו .ןואגה םשב  

 .אכווח ופ כ "גה עלב 'פ ר'כיאבו (בורחו | דוקנל שיו םירפכ 523 לש בלכ ונינע m (בלכ
 ילינמ 'לשורי ה ָמ י 302 020 ע"ייע ^20 ר פ ָּכ | הזו .ןירפוכ בלכ :םש םיאלכב ימלשוריבו יִרָּפּוכה
 הלוע ?nbn רַפ ָּכ .ש"מו ימי-ע"ייע .ע"ד א'פ | היאר wm םירפּכ ןמ 'וכו בלכ 'יפ וניבר תנוכ
 now לע 'פ ר'כיא sip'pb רפ כ .ה"מ ב'פ | 'לשורי ץובקהו .םש םירדנל ןויכו ירפוכ לצב ןמ
 אבוהו ב"עס ג"סק "€ כ"רד 'תקיספ $325 רפ כ | m snow" איילצוב א"עס ד'לד rv תיעיבש
 א"פ ר"קיו ב"גפ ר"בבו ו"קתת זמר 'ר בויא טוקליב םירפוכה ל"נה mna (ר'נק יב'ח) לצב 'עב ןייע וניבר

 ,ידנמ רפכ תחת ד"עפ ר"כב ל'צכו ירנ מ ר פ כ | שי ילוא ןכ לע הנידמה ינב ןמ םילצב ןמ ךפה
 טרופריא י"כבו) ןידנמ ךפכ b" תומבי 'תפסותבו | םילצב ג"עס ב"כד ב'פ יאמד יטלשוריב היגהל
 שיא בקעי ע"יע אי רו ב ג רפ כ ,(?ירונמ רפכ | .ל"צש הדיטב ןירכמנה הנידמה ינכו 'ירכ מג ה
 :ד'ק רצ ף"זרהמל י"המב ךרעה הזו אירוכנ רפכ | — .("ז6 צ'נלפפ ףעל ןייע ^« םירפוכה םילצב
 Y ןיעכו ז"פ ר"במ seu ס"ט DU אבוהו נ'שו | תורוהל םוקמ םש ףוריצב רפכ אב םימעפ הברהו

 Tn mos שיימ y )* wm" לכ טמשנ ע"פדב לכא יייכ לכב m/s )* cnm ג"ונבו יד רפקו יא דלח 'עב היכו ('
 omm היתונב תאו תנק תא דכליו ב'מ .ביל 'דמב קוספל וניבר ןויכ ילואו .אנהרפכ ס"טב ר'פרב )* .םינפב
 ןייוצמ אוה תועטב יו ל*צ יח sw ייאלכ םש לבא ("  .ןוהינרפפוב 'א י"רתבו )^ .אהנ רפכ 'n תנ ק הי ש בבכו

 .ירפוכה לצב 'יל av יכ Q3 'וריע יוריב םגו המואמ סילצבמ םש רכזנ ןיא יכ

398 * 



"b vארפוכ — רפכ —  

 א"עפ א'כ תינעת 1p? By 152 .(קייאמינ p'b2 | אירוביג רפכ שיא הדוהי 'ר ^n הליגמב תועטה
 ym שוריפב ה'כו יקמע an^ םשו 'ג קמע ע"ייעו
 ימלשורי הי בקע רפ כ .ש"יע א"מ ו"כפ םילכל

vn)ב'פ םיאלכ 'תפסות יגפ רפכ .ד"ע ז"נד ט"פ  
 ינאפ תיב רפכ 'ליעמ שיר טרופריא י"כ 'תפסותבו
 ימלשורי שגפ ר פ כ Cy om ינאפ ma ע"ייעו

vyא'ח) רודגוא ע"ייע ד"ע ד"מד ה"פ  G2תפסותבו ' 
 ופכ .השנפ ופכ טרופריא US "ג יפכ ז'פ ז"ע
 ג"ונבו 'ינשיה "יסופדב א"עס א"ל r'y אשרפ
 נ'כד ב'פ יאמד v^ חמצ רפ כ ,יאשרפ רפכ
 Uy 'פסות DDp רפ כ ,ד'פ 'יעיבש 'תפסות ג"ע

geייכ יג יפכ)  mwסו עירק 3523  vp» 
 YD דצ כ'רד 'תקיספב םוניירק רפכ ה"כו ח"כפ
 רפכ ב"פ הבר nm 'דמבו ב'ער ב"ע םש ןייעו

ow"רפכ .ז"יפ יתבר 'קיספב שבתשנ ונממו  
 םטירק :שבתשנ ג"מרת זמר רומא 'קליבו םינרק
 דצב רעבאב ש'ר ןוכנל ריעהש ומכ סונירק ל'צו
 ל"צש vo 'ליגמד םוצרק כ"ג mon oun :ב'ע
 ןושארה י"עבו ת"האבו ס"ש י"כב ה"כ תמאבו סונירק

jp v» posיתבוש רפכ :ב"מ דצ הלינמ ס'ד  
v5אי חי ש 355 ,ה"פפ  mיפסותבו) תומבי  
so452 ,(אדחש 'פריא י"כבו ארחש רפכ תומבי  

 155 b" מ"ב תפסות :כ'ק תכשב ןיחיש
 ,םיילחש רפכ עלב 'פ ר"כיאבו .ז'נ ןיטינ םיילחיש
 ירפסב ד"ע ד"מד ה"פ ז'ע 'ורי ao iy םלש רפכ
 ןימח ת ופכ .אָסָפִַטע4 א"ל ,'ז םייבכמה

^vע"ב ש"מ ליעל ןייעו ד"ע ד'סד א'פ תינעת  
 י"כ יפכ i'm הליגמ א תר מ ת ר פ כ .םוחנ רפכ
 'בר 'קיספבו ד"כפ ר"קיוב ה"כו mon ג"ונבו)

esאירובנ רפכ 'עב ליעל ^" ,ו"ט פ"סל בורקו  
 — הדוהיבש אתרמת רפכ ר'פ 'ילוח 'תפסותכו

mםוקמ םש ארפכ = ארפיכ  nyרקיע איה י"ר  
 ה"נכו .ע"ד א"פ הליגמ v^ ןייע אתיימדק אירביט
 םיחספ v" ד"ע ח'מד ה"פ םילקש v" ארפיכ
 ידהנס 'ורי .א"כד ח"פ האיפ יורי ןייעו ,ו'לד ח"פס
 אחא רב א'עפ 'ה ילבב 'דהנס ןכו .ד"ע ג"כד ו"פ
 p p'ab» מ"טשב יתיארו .ירפכ מ ד ('אלס רב

"owותוא לש םיירפוכ םיבלכ ןואגה םשב  
 — [ל"נה יטרפה םשל ןויכו כ"ע םוקמ

 רמתה ינצינ y i ע"לב wb =) רפכ
 םיפנע דועו םיכרה לקדה יפנעב םורקב םדועב

 1 -Die Blüthenknospe des jungen Palm םמצע

(Gweiges. 2 der Palmzweigןיכרבמ דציכ 'פב  

 יובותכב 383 ל"צו ליח 353 רסכ שיא הל ירמאו
 רובנ רפכ שיא ל"או איריבנ רפכ שיא א"ער ה"ס
 ^o ןייע T3 'm ןעכנימ ס"ש "53 ה'כו ליח
 רפכ שיא ת"הא 'יג האבוה םשו .'נ דצ הלינמ
 onn" י"כ 'קליו 147 םלשה ןיסחויב ה"כו התרמת

woםתיתשש ל"נו  pow)רקיע אוה ארבנ יכ  
 רפכ y" ןייעו חתרמת wn רכנ ךרע ןייע לקרה
 אצומו 'פ ר'להק osnj 553 ,הטמל התרמת
 וייה והיתתמ ןב לצא Kegaovóun Ty איהו ינא

"bויד  והיתתמ) םהירפסבו (ב'ע  Q^א 000  

 ןימוחנת רפכ .ןימוחת רפכ םע איה תחאש הארנו
 :ח"טד תומוות qu ימלשורי ,יתנוי 'פ ר'שהש
 'גאינ רעיוביינ (jp ןימחת רפכ 'עב הטמל ןייעו
 nns ד'עפלו עלב 'פ ר'כיא ּהָרַמ נ רפ ב 1
 םשו ,ו"ע ב"חב ע'ייע (pom ,הרמנ תיב םע איה
 ב'פ יאמד ימלשורי .א'ס הדנ 820 555 ,ד"פ
 IPOD) הנגפס רפ כ .חיפ T 'תפסות :בנ"כד

 אנגס רפכ ג"פ 'ומורת 'פסותבו ךורעב ליעל ןייע
 N'32D 1523 !אנגסרפב (80 מ"קוצ) 'פריא י"כבו

ro ryןילוחד 'תפסותבו )70 ןיטיג :ז'כ ב"ער  
3'bןייע אינבס רפכ ץנאש 'סותבו א מ ס 302  

 מ"ר ry ימלשורי אמס רפכ ןכו 6 גיל רצ זיע סיר
,'y3 ם כ  Dןיטיג 'תפסות ב"ער ^ ןיטיג י א םי  

 ' תפסותבו יאסאס טרופריא י"כבו) CDD רפכ א"פ
 (אתיסוס טרופריא י"כב תיסיס ^n^ p 'ולהא
 ע"יע איירופס 352 QU ןיסיס ךרע ןייע

maיופוש  mתפסות םידע רפכ :ו"פ ' 
 מ"ב ימלשורי ינתוע רפכ .א"פ מ"ב םילכ
 הנשמבו) ז"פו א"פ ןיטינ 'תפסותו ג"ע א"יד ז"פס
 'תפסותו (יאנתוע רפכ ז'מ ז"פו ר"מ sb ןיטיגד
 ד"מ ו'פ םיאלכ זיזע 355 253 תורוכב
 א"עס א"כ תינעת ו כ ע ר פ כ .ד"פ םיאלכ 'פסותו
 הטוס 'תפסותו א"פ םיאלכ 'תפסות ב"יפ ר"ב
 ןילוחבו םוכע ג"ונבו טרופריא US "יג יפכ ח"פס

muיפב ב"עס  "iחהו ך"מסב סוכיע .רפכ י"שר ' 
 ימלשורימ ןויצו םובא תועטב 'ינה אצמ ץראווש
 89 דנאל 'ה 'ד) ורפסב ןייצמש ומכ א"יפ ןירדהנס
 ל"צו תועט אוה (פובא רפכ 'ע טשריפל 283 ה"כו
 תומביב ילבבד הנשמבו ז"מ 6^3 «mb ימלשורי

YDש"מ היגהל שי הז י"פעו םטיע רפכ "א  "m 
 יתבר 'תקיספב םינע רפכ ד"עפלו פד1 רעיוביינ
 קיאמע רפכ .(וכע) םוכע רפכ כ'ג ל"צ ג'כמ
 ג"ונב) ח"פ ק"ב 'פסותב וקואמע טרופריא י"כבו

m )'םש סייד ןייעו סייש י"כב  ya)אלסרכ . 



pus רפפ — (N?533 — רפכ NU 

 תיעיבשב 103 ןנתהו םישנ עברא רמוא א'ר 'מגב
00mשי ('פטולהו ףט הו ("רפוכהו דרוה  

 לאעמשי ;ושל ,(" אלפוריג p^ ("תיעיבש ןהל
 לכשא ד" יא שיהש הז מ"ל (y'w — ,לפנרק
 מ"יפב ם"במרה ירבד הלאו ה"יחא]* | .(רפוכה
 רמאנ ןכו הנח ע"לב ארקנ רפכהו : 'יעיבשב
 דע תופי תולכשא איה הנחלא רפוכה לוכשאב
 כ"ע י לפור ג א וה רפכהש רמאיש ימ שיו דואמ
 מ"יפבש םיזעלה יכ תמא םג סאו ךורעה ירבדכ הזו
 w^ י"כב 03 nt 553 bn קיתעמה jn ם"נמרל
 -נייטש מ"ר 'הו ךורעה איבהש תיברע הלמ מ"יפב
 י"כ qns ם"במרה ןושל ירובעב קיתעה רעדיינש

Cod. Berl. 566 Qu. f 138 bרפוכה :י"כה ל'זו  
 דוקנע הנא רפוכה לוכשא co ליק ארכו אנחלא
 ןמ היאהנ יפ תאדוקאנע למעת אהנאל אנחלא
 בתכו כ"ע ן ל פנ רק ל א רפוכ לא ליקו .לאסגלא
 היה וז תיברע הלמ םוקמב יכ ל"נה 'חה הז לע יל
 gariofilata אוהו ילפורג קיתעמה לעב קיתעמ
 Benediktinerkraut ונלצאו ט"יאלב םויה ארקנש
 Ay צ"לב אוה ('ב ו"ו 2 'יגכ) אלפוריג תלמו ל"כע
 -ga ט"יאלב ונממו Gewürznelke, girofle אימפסא

rofanoי"למ שבושמו  XX 900QUAÀXoVר"לבו  garyo- 

phyllon, ecaryophyllonע"לב ןכו  Jayאיבהש  

 תלמש ב"ר תעדכ ןוכנהו ןולפרק ם"לב ה"כו ךורעה
 y/53 איהו ארקמ לש רָּפּפַה איה איה (רפוכה) רפכה
 יברעב ארקנה אוה, :רפכ שרש ק'דרב ה'כו =
 עננילו xómpoc, cyprus ^m י"לב ארקנו "א"נחלא
 ש"השב "5 y'3N Lawsonia. inermis והנכמ

xi ,, DUהלמל ןויכו 'וכו 'משי 'לב ומכ אוהש  
 ק"דרה ומשב איבה ןכו םדוקה 'ע לש op 5 "יברע

ovרל לוסא רפסב יתאצמ ל"נה םישוריפה לכו ' 
 לכשא :(רעיוביינ 'צוהב 329( ל"זו חאנג q הנוי

Eםע םירפכ ,יל ידוד  aJ! ₪1 L8 p 

x9 AXI a,2 [=4לכ] , coאהשמ  

sb"ארירש [וני]ברל  [b nmi]2 א| d 
O3 fall j^ 25 per \ ג els: | 

 יריפל רמוש והל nn תמיא w^ 'מ י"כבו ארפוכב תוכרבב )7

 'פבו «CY תכוכ ןייה ןמ ץוח אומגב
 C30) םיחפ) וכ אצוי כ 'מגב וגהנש םוקמ
 ןאצ סנוכה 'פב .('ירפוכב m" תמיא ירפל רמוש
 ץקד יאה 65? קי תמלשמ רציכ ארמגב רידל
 ירמת ווה אהו ארפוכ ימד ל"א םלשמ יאמ ארפוכ
 לכ p^ ,לקש ירמת ואל sm ל"א ירמת ימד ל"א
 א יו .ירפוכ ארקנ רמגנ אלו ךו יופהש ןמז
 'מגב וגהנש םוקמ 'פב -- "הז ןיע כ תוינפכ
 יחנמ (א"ער vo  םיהספ) ( םילקד ןיניכומ

 (* (רמא) אחא בר 'יפ (*אתבוקנל ארכיד ארפוכ
 אלא ותוא ןיבקנמ ויה אלו םולכ וב ןיקרוז ויה אל

omeבקנבש 6 אתנוקנל ארכידד ףנע ארפוכ  
 ירק ץוענה ,רחא ףנע וב ןתונו וב איצומ ש
 ירפוכ ("הובסא -- ןסנ 'עב א"פ .הבקנ בוקנהו .רכז

man»הייחאו* .טבח 'עב ונשריפ רבכ )^  
 המל ןויכש חכומ 'ובותכד הז וניבר ןייצמש הממ

"bvב'ה י"כ "יג יפכ הוכסא 'עב  owןינעש  
 ונררגנ ןכ לע טבח 'עב ה"כו לקד לש mn ירפוכ
 ךרע גוס nan לכה רדסמ היהש ב'נש ק"הע רחא
 וגהנש םוקמ 'פב רובדב וליחתה ע"פדב לבא דחא
 איה ארפוכ תארוה תמאבו דחוימ ךרע 'וכו יחנמ
 םירומשה רמתבש םינצינה )6 םינינע ינשב ע'לב
 ,תוינפכ 'עב יתאבהש ם"במרה ש"מ ןייע םורקב ומכ
 von der Rispe ןיכתהנה לקדה יפנעו תוירה (ב

;abgesehnittene Rutenארפוכ הנושאר הארוה יפכו  

 'יפב ח"כו ןסנ 'עב sz ג'הב 'יאדכ) ארפונ וא
 'יהספב ח'ר 'יפבו ג"הב םשב :ו"ל תוכרבב םיסינ 'ר
 ew" עלט ny אוה דחאו Dn םיפדרנ תומש (,ו"נ
 םשו (D ע"ייעו ויתוארוה יתשב ארפוכ ומכ ע"לב
 םהמו רכז םחמש םילקד תבכרה ןינע כ'ג ראוכמ
 אוהו ל"זו םיחספל sas ם"במרה b" ןכו הבקנ
 הזו הבקנ לקד לע רכז לקד לש רוחי ןילותש
 םיביכרמ םרמא ןינע והזו הדובעה ילעב לצא םסרופמ
 Amm. Mar- "b רפוס ש"מ 53 Ss כ'ע םילקד

[cel. 24. — 

*à53אט י"לב)  POMןימ וניבר תעדלו 0  
 (CT הדנד ק"פב Gewürznelko) ארקנה םשוב

 ,טמשנ ע"פרבו (wo ב''הו cw יבו יא Ya 33 היכ )!
 תלמב וחנוכו םלועל לשבתמ וניאש רמת לש ירפ םהש תוינפכ יעב en לע ותנוכו ב"ה י"כב ןוכנל més (5 .ארפוכב

 לחתמ (y'"y Ty רמגה ישוק pays ןהל המוד אלא ם לו ע ל ןילשבתמ pw ולאש שממ תוינפכ אל רמולכ הז ןיעכ
 .ךרעה yos ןייע דועו המלש ןויגהב 'ייעו הפי. הלוע ןושלה ps "הז ןינעב תוינפכ םישרפמ שיו, | ע"פד ^3 יפכ לבא

ma )+לכב  v2ךורע . *) m»ו"ופרב (* .ונינפל היכו אתבקונ ע'פדבו אתביקנ חי"ר 'יפבו ס"ש י"כב היכו ו"ו י"כב  b/t3 

 by ילוא (* .אתכקנל ריפרבו ,איפדבו Ya י"כב ה"כ )7 .אחא בר ירבד ייפ וניבר יכ רתוימ תמאבו ייל ויו ייכבו רשא
 היכו ייעיגשב 'מ י"כב חייכו ('? .והוכסא ליצו טכח 'עבו הובסַא יעב היכו (" .'וכו ץצוקש יישריפ py os בצוחש

n3ייכב ה"כ ('1  v53) vàשוטלהו יב ו"ו  ysתיכ ('? .עוטקב ע"פרבו ,י"כ לכב ה"כ )'*  .םימב ייא םוטל  

 .ילפורג ע"פדבו ר"ב י''כבו ילפוריי ב"ה vom ילופירג יא ו"ו ייכבו ,'ב ^Y י"כב
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 ונשריפ םשל סנכנ םירופיכ רסוחמ ןיאש הנממ
 ,םירופכ רסוחמ לכ נ"שו ה"יחא]* aen 'עב
 ob הַבְּפוּרִים  C" yp ןכו םיִרּופְּכ מ"למ אוהו
 D : ה"פ : ב"פ 'מוי האלהו : ג"ע :'מ 'בוריע ןייע

aUמוי דיחיב םג םימעפלו הברה דועו ' noב"עס  
 םירופכה nv DU 03 אתיא י"כב לבא רופכ םוי
 ילבו רופיכה «D ד"עס ב"לד א"פ תועובש "וריבו
 PD תובותכ ב"ער 'ח תוכרב ארופכד אמוי ימרא
 : אמוי קר "א :ד"י 'מויבו) .אשת יכ 'מוחנת ב"עס
 ב"עס ו"ל תוכרב יִרּופְפד «ND ץובקהו .(אמוי רדס

Cb S5 sb»ו"ל דצ כ'רד 'תקיספבו : ז"פ , 
 דוע 'יא הלטחמ ןינעבו — .איִירּופָּכד אבר אמוצב
 :ו"מ 'הנס : ה"נ UD ,ו"פ 'מוי ,ד"ס תבשב הָרֶפַּכ

 y" הליחמ דועו ay ז"כד ,י"פר 'דהנס 'ורי : ב"פ
 «n םיתמהש דמלמ י'ר 'פ םיטפוש ירפס ןברק
 רמאמב ןכו .םיתמל הרפכ ps :'ט םיחבז ,הרפכ
 הרפכ ואיבה ה"בקה רמא D': 'ילוחב ewm םותס
 לע ל'צו 'ו 'פ 4733 ה"כו mm תא יתטעימש ילע
 ןעכנימ ס"ש 'יג יפכ b תועובשב ה"כו יתטעימש
 י"כ "^n ת"האו 'פ י"כבו 'ציניוו 'פדב י"שרבו

 'וכו לע ילע הרסכ אהי Crow תועובש סיד לצא)

punסשב ריעש ה"דב תופסותה ושריפש המ םש  
 XXXVII דצו XXV דצ אובמב יתבתכ רככו ךורעה

^ovםיעגיתמ ויה םימלש ןכו םיברו ונלש ךורעב  
 בתכנש המ 'ייעו םדיב הלע אלו רבד רשפ אוצמל
 ף"ירה b^ ןייע דועו תועובש ס'ש ןוילגב דצב
 268 ט"כח ץטערג ע'מב קאב 'חה ש"מו תועובשב
 ימלשוריב שורדה הז "ל יכ ריעה אוהו האלהו
 ל"נה הבר תישארבב ה"כ «c ויניעמ ומלענ לבא
 שורדנ אל ונממ אלפומבו 'לשורי mus איהש

mpפ רהוזב ' Gp"ח'ר 'יפב יכ ריעא תאז לע קר  
v5ףד 'גנא י"ב ץבוקב) תועובשל  G'Dיתאצמ  

 אהי 6)י תירח או רפכמ הז ריעש ל'הזב בותכ
me»תא יתטעימש ^ נ פל  mmכ"ע  Cץובקהו --  

nne»א"פ 'ועובש 'ורי = ,ד"נ םיחבז   X53ר"ב  
 ןייע מ'לכ לעיפב הברה לגרומ לעפהו — .ד"מפ
 :רימ 3 נימ יה ימוי :+1ת"'פ .תבש ביער ה"נ תוכרב

 םילקש n'2. תינעת :ה'נ 'כוס .ז"פ :ה"פ :ז"ס
 ,ו"מ 'טוס .,ד"נ ןיטיג : " תובותכ 47 ןישוריק :'ב
 אוהו רפכיא םשו) :א" ^35 + ב'פ 'הנס ^i ב'ב

 (הָרָפָּכ —( רפכ — ^55 בש

PESEםירמוא : ותקתעהו כ'ע 32%*  
 pw לבא רופאכלא אוה (אוקמ לש רפכ) יכ
 רפוכד אחשמ שוריפב יתיארו לוכשא רופאכלאל

pen)ב'עס טיס ) qs] "ewיכ ל"ז ןואג ארירש  
smילצא שוריפה הזו אנחלא לש (?)ףנע  now 

 עדו "לוכשא ול "vw םימשבה ןמ אוה אנחלא יכ
 R "כמ [nani ^N sex לכשא תובית רחא יכ

 הזו R (^o י"כב W CO^ תחת דועו .)
 יפל כ"או אחשמ א'לב וא ןמש 'יפ 52^? יכ ןוכנה

"bלש ןמש ונייה רפוכד אחשמ ןינע ג"שר  sonos 
 Ct רפכ ע'ייעו :ט"ס ןיטינב י"שריפש ומכ אלו)

"mס"שו ארקמ לש רפוכ 'יפב ומע םיכסמ הנוי  — 
 ונאש השמ וניברו ךורעה לעב ןתנ וניבר ילואו
 היה םהינפל םג רשא הנוי 'ר לש ותרותמ ודחי
 םירפכ 'גרתו .2%/ ונייהו R י"כב הגהב "ארכ בותכ

vov)0-5 [ןירוסכ )^ ,יד  

 תואוקמב air הליל יסיפרל םש e^ מ'למ) רַפְּב
 (' ןושלמ דילגהו רופכהו דרבהו גלשה «oe ז"פ

 ה"יחא]* ,0מ gmp םילהת) «sr רפאכ רופכ
 תולהאב לבא ר'יפ תולהאד 'תפסותב רדסה ןכו

neם"במרה 'יפו דילגהו רופכהו גלשהו : ררסה ה"מ  
 לטכ םידרויה םימהמ אפקיש המ אוה רופכ :םש
 (יתר (ze 'יפה הזל בורק "יאש 'ב דלג ע"ייעו כ"ע

 — [דילג ןינעל

 ינירה die Sühne, Versóhnung m23) =) רפב

 תרפכ ינא ןיאו . , רזממ אזוכ יתב ןב תרפכ
 ג"סב .דכ 'עב ונשריפ 332. Y) תומבי) הדכ יתב ןב

pb"231 אייח 'ר תרפכ ינירה (א'עס 72 הכוסד  

 Us Cou םעה לכ «Gn ןירדהנפד ינש 'פבו
 ינא לארשי 6 תיב GU םיעגנד 'ב 'פב .ךתרפכ
 םירוחש אלו םינכל אל עורכשאכ ןה ירה ןתרפכ
 ןהינש ויהש השעמ 'מגב 'מויב ב"פב .םיינוניב אלא
 .םכתרפכ אוה יוה ('ןה 5 רמא א'עס «s ןיוש

p'e3ב'עס איל באה תווצמ לכ 'מגב ןישוריקד ) 
 ויפמ העומש רבד רמוא היה דציכ ותומב ודבכמ
 b" אבא רמא ךכ אלא אבא UON ךכ רמאי אל
 רשע םינש qn ילימ ינהו ובכשמ תרפכ ינירה

C wnהכרבל ורכז ךליאו ןאכמ ") "nbםלועה  
 תשדוקמ לארשי תרזע ה"  םילכ שירב .אבה

ms (!ינשמב לבא ול רמוא ילכב ס"שד ינשמבו ול םירמוא 'וריבו תוינשמב ג"ונב )*  .ייל םינושאר 'פדב לבא מ"אפדב  
 ביער bi mui (5 mmy" לכל .'ס יוכרבבו ,יתונוע לכ לע הרפכ יתתימ אהת רומא ול םירמוא ייא «ix ףדב ם"שד

 תרותבו הכרבל ונורכז ww גיונב (* .שדוח i0 םנהיגב םיעשר טפשמ :ב'ל תבש יייע (5 .ייל ונינפל Q5  .יכב ג'ונבו

 D^ איפ שארה יקסיפבו Y'y ג"ק דצב Dt ורכז הייכו הכרבל ורכז םירמוא (ב'ער ט"צ my לומגה רעש) ןיבמרל םדאה
 .דועו דועו לייצז ,ל"ז ןינעב םייונישה vay האלהו 322 ץנוצ ליטירל עטכישעג רוצ ןייע )00 ילשמ) .מ"לכ wm 'נ

nun ^en )?תועובשל שאגימ 7 ייפב יילו ללכ רמאמה אבוה אלו שוריפ ייל יילוחל י"כ . 
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 'אנש ןרפכ קזחוה אל ןכש ןהבש הושה דצהל
 ןכו 'וגו שיאב .דחא דע םוקי אל 08 7 םירבד)
 הולה רפכ םא 'יפ .ןרפכ קזחוה אל הדוהו רפכ םא
 .רמאד אברדכ ןרפכ קזחוה אל רחא דע voy דיעהו
 ומצע bus בורק םדא ישו ביער mo תומבי) אבר

DUM punעשר ומצע םישמ  "). psלע ןיעבשנ  
 םאש םשכ [b^] 6'ד 27« תועקרק דובעש תריפכ
 התצקמב רפוכ הלהו ךריב יל הדש ורבחל ןועטי
 לע ןעוטה ךכ ותריפכב העובש הילע בייח ןיא

nnתועקרק דוכעשב  nomתצקמב רפוכ  ps 
 ארמגב דיקפמה 'פב | ותריפכ לע העובשב בייח
 ייפ .םשא ןוממ nves א'ער ו"ל 572 mp רכושה
 איבהל בייח רקשל וילע עבשנו ןוממ רפכ םא
 ןודקפב ותימעב שחכו (א'כ ,'ח ארקי) ביתכדכ םשא
 ןוממ תריפכ םש ps יהל «se ומשא תאו 'וגו
 רקשל עבשנ, רמולכ 0723 פש) םיתפש יוטיכ אלא
 "תאטח בייח pee תאנה [וב] «an ןיאש רבד לע

 !>> אטכל עבשת יכ שפנ וא

L4 | ותאטה לע 'הל ומ ש א תא איבהו'וגו םיתפשב 
 ("m הבשכ ןאצה jb הבקנ אטחרשא

 שא ןפ םוגרת ב"א) -- ,("% ,יל ילשמ  יתשחכו עבשא ןפ
0bעבשא אמלד  ("assaיירתב ןכו ה"יחא]*  
 שחכו ,הרש תרפכו )9 יח"י «mes הרש שחכתו

 ושחכת אלו ,הירבחב רופכיו (א'כ 200 ?Np ותימעב |

 ( GU en onoויק ק"ב ל'זרדב ןכו .ןורפכת אלו :
 האלהו 'ג מ"ב :א'נ ןיטיג .ז'ק  mדועו .הכרה

 ,ה"כ תישארב 'ורי 'גרת ינחור רכד תשחכהמ רמאנ
 רפכו טיכ  1^ T5 "m25 moy "niןורפכיו

 תישארב) ושע זביו 'ב 'ורי 'גרתו ,ןוההלאב  n3(דייל
 רפכו ב'עס ז'ט ב'ב ןייע .איתימ תייחתב רפכו
 וללה .ז"טק תבש .'וכו םיתמה תייחתב רפכו רקיעב

nbus b: prob ןיא וללהו ןירפוכו ןיריכמ 
 ^ aהב רפוכה לכ .'מ ןישודיק ,'וכו ז"עב רפכ

 « a'yרופכתש דע .ו"ק ןירדהנס ,הרותה לכב הדומכ
 םש ,ךבר השמ תרותב  : mb'תקיספב ,רקיעב רפכ

 הז .א"ע מ"ב ,רקיעב תרפכ 'יפא : ג'סק דצ כ"רד
 רפכ באחא :ב'ק ןיודהנט ,לארשי יהלאב רפכ

bb "mb םשה םוקמב ראותהו ,לארשי יהלאב 
 ע"לבו רפוכ $« (Sektirer, Gottesleugner) oלבא

n'4 ייפ כ'ג אוה א"פו .םיתספל n 

 (יד יה (D ביתכדכ |

 "53 - (הֶרָּפְִּכ =) רפכ | ה נש

 | 'מוחנת :ח" 'ותירכ :ח"פ «oi^ pn (לעפתא

 ב"ב ,ח"י ^m לעפתהב .אשת יכ שירו חלשיו

 ד"ע א'לד ב'פ 'וכמ v^ :ב"  תועונש ,'ט
"Pbםשו ו'ט 'יפר הוצת 'מוחנת :ח"נק כ"רד  

 םשה דועו — .לעפתנב רפכתנ bus תועובשבו
 ףסכ ןוידפ b" ארֶפּוּכ Di" א"לבו 355 מ"לב 065

Sühne -- 8ץובקהו : םשו א"מ .'מ ק"ב 'ייע  

ovןירפופ .'מ ] — 

 ע"לב ןכו יוסכ pay מ"למ הנושארה 'ארוהב) רָפּכ
BS? zu- bedecken "23 77^ "DYיוסיכ אוה  

senהשחכהל לאשוהו םדוקה ע"ייע לחמ ונינע  
 -ab 'ב רושקב אבו ע"לב ןכו תמאה יוסכ ונייה

(verleugnenארמגב םימלצה לכ 'פב  ry pn 

Guy voרמא 13 םיחספב םירבד ולא 'פבו  ^ 
 לא, b^ .ןידה תעשב ('ינרפכת לא ('רזעלא
 | ינתדמיל התא ינתדמילש המ לע רפוכב ינדשחת
 | יא א'פ .(*"תבשה תא החוד הניאו תובש האזה

 האזהד ךינפל ןד ינאש העשב ינביזכהל לוכי התא

 | ךסמ ינא לבוקמ ךכש תבשה תא החוד הניא

 םימכחו 'מגב תמש ימ פ"סב .תבש החוד האזהר

 ב') (6היארה וילע numb איצומה םיומוא

Cupאריז 'ר רמא  vo» DNרזעלא 'רב ןנחוי ^  
 C (ןיסבכמ) ולא 'מגב ןיחלגמ ולא 'פב .ודימלת
 אלזא אל qo איזח יא 6ח"' «pu [ןיבתוכ ל'צ]
 תרפכ 'יפ ('['הב ל"צ] הב תרפכ אל יאו ךנימ

 | ליאוה םולכ אתולצ אעייתסמ אל תרמאד הנומאב
 noy אנילצ 6 אתשה דעד Cob אנמרזימ אלד
 איה וא אבסנימ אל יא ww אתלמ אעייתסא אלו
 רעצמו רחאל אבסנימ דכ יזחא אלד יאמקמ תומת
 ךדיאל mns" אבסניתד ימקמ תומי ומצע והיא וא הב
 םימחרב רחא ונמדקי אלש דעומב סראמ יכהלו

C en meneתא ול ןתנ 'מגב הבר לזוגה 'פב  
 תעובש by vin ןימלשמ ps +איער mp קיב) ןרקה

 הליזג ןיאש ןוגכ b^ ,תועקוק דובעש תריפכ

 ערפהל ופרטל לזגנה אבו עקרק חינהש ןויכו תמייק

 עבשנו רפכו שרויה nmm vos ולזגש nón ימד

 ppopn לע עבשנו ופכש ותעונש (nsus הנ

 המ CD אעיצמ אבבד 'רמג שירב .ושירומ חינהש

 po" קתעוה )? .ינריפכת לא ג"ונבו םיתספב ס"ש ייכב ת"כו (* .רזעילא 37033 ('

 .ןיסבכמ not רחא האבה הנשמ לע יאק וניבר יכ קוחמל שי )5 .ויו ייכב היכ )* .שיע : ט'כ ,יגנא ייכ papi זיעב

 .הי ל י*"שרל םחוימב (' .הב כ"ג w^ יישר ייכבו 'מ 153 לבא :הנומאב 'יפמ חכומרכ רקיע וזו ונתואחסונב היכו )^

 אבוה .יד מ"בב מייטשב ('" ,יישרל סחוימב 'יא "יפה לכו (*  .ייל יישר ייכב לבא אתשה ר מ ו ל כ יישרל סחוימב )?

 הירס : יד meia מיטשמ חכומדכ ח"רל ךייש הז םגו ('1 .שיע ינליוו סיישב ספדנב הייכו .שיע ליז m^ pes ייפה הז

 לבא יוגו ייע ומשא ןמ עוטק עיפדו v3 ראשבו ויו ייכב ןוכנל ה"כ (!* ey ינליוו םיישב ספדנבו t"y אכה ינאשו

(y imb מ"ב יגליו  סישב) חיר ייפמ קתעוה ^on הזו .'וגו אטח רשא ותאטה לע :קוספה ףוסמ קר היארח spy 
 '( « m.רפכאו עבשא אלד ג"ונבו ןמגרותמב



(n3b» רפכ — רַפְּכ )— דש 

 יעב ש"מ 'ייע א"ער 'ע מ"ב ןינעבו ,ש"טו 'ב רפכ | yn" :ד"נ דצ 'דהנסל ס"ד y רסיק הלועמה "יג
 — [.ז"טק ,ב"ח ארפוכ ןב

 רַפְּכ ס"לב ןכו ^n) ח'כ ייעשי) :«S5 מ"למ) רפכ
^Bחוניק ןינע  abwischen, abreibenונממו  

«ipsמ"למ  ^bקרזמ  B3 (Opforsehaleןיקזינה  
 אהחינ ה"בקה ןורינ רמא (CY3 pet ןוקירקיס 'מגב

 C ארבג אוההב m ירופכו mma יבורחאל היל
 p (א'עס «n םיחב) זמד לביקש םיחבזה לכ 'פב
 קרזמ תפשב ייבא רמא היל חנקמ יאמב ןיכסה
 תאטח םד b3' .בהז ירופכ C י'א 79( ביתכדכ
 תחא 'טגב תוחנמד ק"פבו € ג"צ םש) זתנ ארמגב

nmeחנקמ רמנ' אל אלא (ב'עס 0 אטוח  
 ייבא רמא היל חנקמ יאמב )2352 ועבצא
 ךכ םש לע b^ ,בהז ירופכ ביתכד pub תפשכ
 ובג לע ועבצא וב חנקמ היהש רופכ קרזמה ארקנ
 איה הכלהש השאה ey ג"רב .('םירישה םושמ
 ('רפכמ ("והנינפד אתיא יא (: ו'טק תומבי) הלעבו
 ארפ כ ,בתכ אוההל קחומ היה b^ .היל רפכ הוה
 הלכא .סובלכ 'עב ונשריפ רבכ CP ק"ב) ידוד

nnneהרפכמו הלכא םוגרת כ י'ל ילשמ) היפ  
 'גרתב לעפתאב «mo ה"יחא]* ."אהמופ
 אשפיט ןידהד אתוכלמ se3nn ןידב 'ח ,יג ינש
 רפכו םוגית ןכו לטבתתו pmen ^e אמלעמ
 םש י"שריפ ןכו ןוכמיק לטביו (פש ייעש םכתירב
 ןכו כ"ע חוניק 'ל הרפכ לכ . . moon .לטבתיו
 םיקרזמל ירק הזמו וחנקל b^ הירפכימל : 'ח "ילוחב
 םש יישארבב י"שר ש"מ לבא י"שרב ש"ע ירופכ
 ומכ :םש 'זעבו כ"ע mT רפכו דומלתב הברהו
 ז" mw Umum ,הירבחד אמילגב הידי רפכד
 אמילגב הידי רפכד ארבג אוהה מ"בד ק"פב אמגודו,

"mamםילקשב ט"יותה םגו  Yeםשב ואיבה ה"מ  
 ומוקמ הארה אלו םינורחאה 'ומוקמה ינשב י'שר
 ש"ארהו ס"ש י"כ 'יג יפכ א"ער ד"כ מ"בב (N11 ס"שב

 ייפל nn" איבה וז היארו \'(בגנ ע"ייע ביגנו 233
 בהז ירופכ ומכ (םש םילקש) תרופכל בהז 'יפש ב"ער
 — [ז'חא אבה 'עב ןייעו םירופכ ל"צ זאש ע"צ לבא

 ישלמ וא nyesn ma ומכ וא ?mb — רפכ
 '53 Bedaehung) 'ופצ b 53 jb" תֶרַפְכ

 לעבו םורע 02595 ע"לבו Lügner Ys ראותה
 ב"עס ז"ט מ"ב "psi ix תועובש .תולובחת
 ןיטיג v" תונרפכ טשפומה םשה ונממו האלהו

Yp wb "b "pubs ym y v53 nיא " 
 תועובש .ליעל ןייע mes טשפומה םשו .תינרפכ

 — [הנעמ תריפכ :ט"ל

 VAT ע'לב ןכו מ"לב רָפּפ ומכ ם"לב אְרְפּוּב — רפפ
 'פד ג"סב Poch, Erdharz) רמחו mer ןימ ייפ |

 העבשמ ירפוכ העבשו (א'ער זיפ (nàf השא המב
 'פב .תוניפס 'זמ תפז תוכיתח העבש b" יברא
 ןאמ יאה Cry c הפואהו שלה ארמגב לודג ללכ
 תא חיתרהש b^ לשבמ םושמ בייח ארפוכ חתראד

uemרשב לש תוכיתחו 'מגב תואיצמ ולא 'פב  
(yo i'iיב ארפוכ חכשאד ארבג אוהה  

 G'yo טיס ןימיג וזחאש ימ 'פד תואופרב .אתרצעמ
 מ"ב)

 :ןיפיט השלש 'יפ ירפוכד אחשימ אתייפוטינ תלת
 רמואה 'פד ג'רב .ןרטיעה sum תפז תלוספ לש
 רטפ ארפוכ ילקתד ארתאב "Cb ןיכיש ילקשמ
 לשובמה ןמ רדו נה 'פ ב .ארפוכב "פא הישפנ
 הייחפו הבר אלוקיד ל קש Gn איג םירדנ)

 (Ys — .6הישיר לע היפחסו ארפוכ

 ץוחמו תיבמ התוא תרפכו On 'ו תישארב) אוה מ"ל

 ילב ח"יחא]* (ארופכ לגינוי ןושלבו ,רפכב

 לאעמשי ןושלל ותנוכו י"לב בתכ ב"ר היה קפס לכ
 ל"צו ינוי ןושלב י"לב ת"רה תא וטשפ 'שמא 'דבו

 ארפוכ ל"צ ןכ לע 'מושרה הלמה איהו 'משי 'לב
 כ"ג האבוה תאז 'יברע הלמו ב"ר ירבדב ארופכ םוקמב
 איבה דועו רמח po אוהש בתכו רפכ שרש ק"דרב
 ייפ 'ה nb 'עב תמאבו תפז ןינעמ b" תבשמ ןויצ
 י'שר תפז p "b |» bus" מ"למ וניבר םג
 יינקז 'עו ij י"כ 'יפב ה"מגרו ל"נה ומוקמב
 ד"י ; יג 8? תישארב) רמח דועו (סש) ךפכ וקיתעה

 .ת3קתה]ף Erdpech 2600206 י"ע ('ג יב moe יי

 ארפוכ p^ יתאצמ Con be) i375 מ"ב ח"ר ייפבו

 םשב מ"ט שב "אדכו ע"לט לא ^b עלטצא
 flüssiges Pech bw net 2918 עיל אוהו ח"ר
 יעב y bun" ןיטיגמ qvx ןינעב Yu 'יפו —

 הייהפ םש n3 ךורע 'פד ראשב לבא 'סא 'פד יפכ יא ףחס יעבו ונינפל ה"כו הייפחו יציניוו 'פדבו ייכ 553 ה"כ )!

meomיעמ  nbיה  m (* eyיפדבו ב"ה ד"ל יבו יא ו"ו י"כב  animלכב היכו  ya "binףחס  nbl;ה '. 

 םש תוחנמב י"שריפב pus אוה וניבר ייפמ הז (+ .יוכו הידי ירופכל יעבו היתיב יבורחל יעב אוה ךירב אשרוק ג"ונב (3
n )*יב"ל תישארבל ייישריפב ןייעו םש 'רזעבו תוחנמ םיחבזב י"שריפב  

 ,רפכימ 3735 )*  ,והניפד אתיא DN גייונב )9 :by )9.  .המופ גייונבו ןמגרותמב הייכו (%

 D יג הרפ שייר yy" ועבצא אלא היד

 .רפכ שרש קייררב דועו א"כ

pwש"ארבו ם"ש יייכב יכ יתאצמו וירחא יתקרבו ןיקסנעלאמס פ"ר יה ידידי ינריעה לינה מ"בד  ^Mפ"ד ןייע ל"נהכ  
 ,יישר ייג לע ריעה sov םש
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 יאסורפכ זאו ^O קוספכ) םירותפכ לע 'גותה בוסי
 ,Cypern 0500 לש ינב

 רפע vo אלממ 'יפ 5 ע'לב «i מ'למ) שָפְּב
 שּופָּכ in den Staub béugen; רפעל החשו

nt^v5 ; überfliessendםינפב ןייע לס וניבר תעדל  
 תוליהאב (*ה"פב (טיטמ יושעה ילכ ע"למ ד"עפלו
 האמוט ץוחבמ תודתי לע הנותנ איהש השיפכ 0«
 תוליהאב א"י 'פב .ןירוהט השיפכבש םילכ היתחת

GU»םילכ  pieיתפש ןיבל השיפכ יתפש  
 .ןירוהט םוהת דע 'יפא (* [תודחה ל'צ] (דודחה)
 . «pnm C התעש הייד רציכ ארמגב הדנד ק'פב

 תא השל pr תלובט השא G7» pv לוכטב ד'פב
 השיפכב ("התחנמו התלח הנמיה הצוקו הסיעה
 ביס ןיטיג ןיקזינה 'פד ג"סבו .( אתוחנ אב וא
 ידכ הנמיה לטונו mnes. C voy ןישוע לבא 00

nonףוסב .(" אתוחנאב וא ('השיפכב החינמו  
 השיפכו nen Crp "ליה רשבה לכ 'פד 'מק הכלה
 תותמח יאלב b" םידיל ןהמ popu ןנקיתש
 השיפכ א"פ .(" האמוט לבקלמ ורהטש ןיערוקמ
 אנשילב (" אזיפק sem אתילטרק איה תוליהאד
 :ט"מ יטוס .יע ןיטיג nm םיחספ ב"ער י"ק תבש) ןנבוד

 ןישבוכש לודג bp ןיעכ sim 6'צ và :תיע תוחנמ
 'ורהטב ט"פ םיתזב ןנתדכ ("ןרמוכל םיתיז וב

0rשפוכב םיתז חינמה  U*םיבנע וב ןתונו .'וכו  
 השיפכה ךותל ןתונו Ges הייפ nne ןנתדכ
 רובה אינתו )5 בחר הבשומ תיבו תגל (" הכילומו
 ("רוהט וילע הנותנ השיפכו sxn3  תודהו
 ג"רב תומביב וכ אצויכ .('"אוה ילכ ימנ אתוחנאו
 ררמ השופכ הדמב למגה ןושיפ CUP ש"יב 'פד
 היה אוה 'יפ ("השופכ הדמב ול ורדמ ךכיפל
 רמולכ השופכ הדמב םרכומו היסכנ תוריפ דרומ
 ורוהו השופכ הדמב ול ודדמ ךכיפל םדיספמ היה

 «Ub - (תֶרפָּפ — רפכ

COT TU à 
"i 

 "ו

1 

 הש

 ('הרומ תב 6 הינ ימוי) ןחינהו ואצי 'מגב ול ואיצוה
 ו"פב ןנתהו Coo "2m תאטח דלוו 'פד 'מגב
 דע 'וכו שדקמב ויה תורפוש (i^ GY5 םילקשב
 'מואה G'5 םילקשד אתפסותב b^ תרופכל בהזו
 רפושל pmi בהז רניד ימד weis xm ילע ירה
 ןישועו am ןהב ןיחקולו ןתוא C ן י ח ל ק מ םינהכ
 יכהו םישדקה שדק תיבל nex בהז יעוקיר ןתוא
 םישדקה שדק תיבל sm תוופכל בהז עמשמ
 הרומתד אתפסותכ אינתו ,תרפכה תיב ארקנש
 הדוהי v3 יסוי 'ר בהז הל ןתנ דיפ עברנה 'פב
 תיב ירוחא ew" (' ןיעוקיר ותוא ןישוע ןיא רמא
 ךרוצ היה םאש תרפכו ומכ רחא שוריפ .תרופכה

 הנשמה וזו .רפושה ותואמ ןינתונ ויה תיבה יופצב
nwא"פב ה"יחא|* — .םילקשד 'פסותב תשרופמ  

 ושוריפב יתאצמ ןכ יכ ה'מגר b^ לע ד"עפל ןויכ
v3(ביעס ו"לר ףד אקילייגנא "5 ץבוקב) הרומתל  

 ירמאד אכיאו תרפכ ךרוצל בהז ןהמש iow ל'זו
 םיפוצמה םילכל תיבה pua ךרוצל תרופכל בהז

vy imהיה םאש : הזכ ךורעב היגהל ל"נ כ"או  
"exi quxשי ילוא הז יפלו 'וכו תיבה קד ב  

 ס"ש 'ב י"כב דוקנ ה"כ תמאבו nye25 xw דוקנל
 בהז p^ םילקשב ב"ערו Cry רצ םש פיד) ימויב
 ררגנו empn 'ע mo '"y inr ירופכ ומכ תרפכל
 לבא תולוע ןלוכ ה"ד : ה'נ 'מויב י"שריפ רחא הזב
 ופרג תמאבו םירופכל בהז ל"צ זאש יתוריעה רבכ
 גישה רבכו ס"מ אוה ילואו םינשי mecum ןכ
 םהינשבו 'מויל א"כטירה 'יחב כ'ג "3 א'בירה וילע
 תרופכה תיבל o^ םילקשד ימ ל שורי בד אבוה
 ונויכ ילואו כ'ע םיחפ יעוקו םש ונממ ןישועש
 תרופכה ma ןינעבו — .ל"נה םילקשד אתפסותה לע

"yתרופכ תיב 'עב ש"מ  ,à'n [ב'ע  — 

 "ישארב 'ב י"רת (ץרא וא המוא םש) יִאְסורַפָּכ*

 ילוא ,יאסורפכ תיו יאקוע תי ו'ט "י

ma (!טרופריא י'כב היכו (* .ןיקלחמ ע"פדבו יפסותב היכו ו"ו 33 ה"כ )* .המורתב ד'טב ע"פדבו )15 י"כב ןוכנל . 
 ומכ וניבר ךשמנ היה וירחא רשא םש ה'מגר "יפנו : יל יומתב ייארכ ןיעוקיר ל"צ לבא יד עקר yai ח"כו ןיעוקר ג"ונבו
 !  mun (6 לורהה 05 י"כבו (: ביל ג"חב) תוד עיייעו (* .יח ע'פדבו 03 33 m 4* .לאה תרזעב ov חיכואש
 .תירצמ השיפכב י"טבו ,התוחנב ג'ונבו אתוחניאב י"טל ג"הר ייפבו ייטל שירבו הדנב ה"כ )^ .התחינמ mua .י"טב
 'פריא י"כ b" ףוס 'תפסותבו .אשיפכ יפל ןתונו w^ ג'ספר יאמד 'תפסותבו ("  ,ןילוח ע"פרשבו וגינפלו ר"פדב היכ (*

 י"שרב ןייעו םש quel י'שריפב אוה ןכו (''  .התוחנ יעב ה'נו התוחנב ר"פרב ('"  .אתוחנב וא תשיפכב תחנמ
 יא ןתמ ya אוה ןכו ('* .ןומושל :ךורעה ces סרג v5 היפ תולהא שירב U) .18 הרעה y ('*  .ןילוחב

 יכ עצמאב וניבר רואיב תפסות םע גיהר ייפמ קתעוה איפ לכ )!9 pou ג"ונב )€ ,שתכ ע"ייע שתוכב ya33 לבא

vm 5"תולהאב  mךריאב ןנתדכ םרכה תא וב ןירצובשמ םיבנע וב ןינתוגנש אתילטרק ןימכ ייפ השיפכו 23 דצ וימ  
 תואלמל ךירצו vm 'יפב אוה םינפב ןורסח ילוא וא ,כ'ע cms הבשומ תיבו תגל ךילומו השיפכה ךוחל ןינתונו ןיקרפ
 ןנבר 'לב אייפק תוליהאב b" רבכ אתילטרק b^ השיפכב ל"זו 45 דצ yw בתכ םש "n לובט ייפב יכ עדו .ךורעהמ

yאפיפק ליצש קפס ןיא ילצאו  (הפוק ומכ אוהו y'^"yהפפכ ) אויפק םוקמב ןקתל שי וניבר ירבדב םג כ'או : 
 השיפכו ח י ב ב ש תודהו רובה W vo mb^ תולהאב ('' | .'ב זפק ע"ייע ןיגול 'ג.קיזחמ ילכ אוה אזיפק יכ ,א פי פק
 ym ייפ רחא וניבו ררגנ םשו אתוהנ (yy ('* .תיבבש תודה א'יפס 'וליהא יתפסותבו ,היימ א'יפ שיירב ה"כו ^«

 .תשיפכ mv םעפב ר"פדב )/ שמו ש"ע
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 .ז'ק ןילוחל "5 ה"מגר bb" יל ןוא יתאצמו הדמ
yip»ל'זו (.נ"כש ףד 'גנא י"כ  nonהשיפכו : 

 טיטמ ןינק תמש השיפכ אוה רוע ילכ תמח
 הייושע 'פריא י"כב ה"פס ק"ב 'ילכ 'תפסות ןייעו כ'ע
 ג"ונבו 'וכו הכותל  עקוש טיטהש י"פעא השיפככ
 ,א"פר D 'פסות השיפכהו תמחה ה'נכו — הפיפככ
 ט"חוש 'רדמ ,ו"פ ק"ב ^55 יפסות השיפכהו תרומה
 תרעוכמ ותשאו רוחב םדא שיו ד'כ רומזמ 'ר
 םעהו .. תאזה השיפככ ןוירפאב הנותנו האונשו

wsקליבו "וכו תאזה השיפכב הז רוחב דבא ' 
 השופכה לע הזה רוחבה דובא 'יא ז"יקתת 'ר םילהת

Im3 —  

"GNתכסמ (םינפב ןייע םירות ןימ 'יפו 3055  
ponביס תופרט ולא 'פ  Gyינה  

 B" והל ירק אמתס והיותאב ינייציצ ינשפכ
 רנכ ל"נה 'עבו ה"'חא]* — ,ינשבכ yy םירות
 תרעשה קזחל ל"נה "יברע הלמ b^ לע ויתשריפ
 -Sehleier ארקנה םינוי ןימ אוהש ןהאזיוועל 'ה

taubeםירמוכה עבוכ ןיעכ םשארב תויהב  Mónehs- 
kappuzeצמא ר"למ ורזגל רורב רתוי ל"נ התעו ' 
capsanaםירמוכה עבוכל המוד שאר לש עבוכ  

 וארקנ ינייצוצו אוה CUN ינייצוצו ינשפכ כ'או
 — à] ץצ ע"ייע ןהישארב ןהל שיש nex םש לע

 תרוטקל םימשב pesi תעדל) jm (*תפכ
 תותירכד ק"פב (םינפב ןייעו Ambra ארקנה

 ןדריה תפכ ps רמוא ןתנ 'ר «C םטפמה ארמגב
 שיו Tn new לע לדגש םשוב, b" אוהש לכ
 — י'ז"עלב ארבמע sm ןדריב גד לש יער םירמוא
 רשא טפנ ומכ אוהו תפז ומכ לדג היה ןדריב ב"א)
 שרפה שי אלא בהל הלעמו pos שאל ועיגהב
 ודועב לכא השקו בע תפיכו רגנ ןמש ומכ טפנהש
 תפיכל שיו םימה ינפ לע ףצו ךתנ אוה ןדריב
 «wu 'יפ יכ עדו ה"יחא|* | ,(האופרב תולוגס
 ץכוקב) 'ותירכל י"כ ה"מגר eb" הלמב nob קתעוה
 ןדריה תפי כ ג"ונבו םשו (ב'עס ע'ק ףד .'גנא י"כ
 אוהו הפשו mmn ^b s» pe אוה ילואו ד"ויב
 ןדויה תפש לע לדגש ש"מ הזו ןדריל תוכימסה

"ynיפלו י"שריפב  ^bרזננ א"  jbילמ 'ט ףכ  
 pm Gm ry ביב אנרריל הירכסו אתופכ קיפא
 אוה,ריעפלו .שרשה ןמ הנניא ו"יתה ךכ ןיבו ךכ
 X AS gem 'ט ףכ ya יתאבהש 'יסרפ הלמ
 איפוכ - ע"ייעו Speichel, Schaum ףצקו הקיקר

 וש  - U»5תפכ :

 ג'י ("b ימלשוריב .וינפב אלש ('ותשא ןאמל
Ov r*€ meaןושיפד השעמב ושקמ  box! 

 «Cmmw אלש רבד השועה ולא C אישקו יהמתמו
 mw אדה אדפח 23 !pb ולש הורע ןיריתמ
 לע ('וינפב א לשו ןיאושנה ןמ הנאימו הרבע
 ייפ (N'£ — .ןינואימ הינואימ יאמש תיב תעד
 םירחא ילכ וכותב לכקל יושע ילכ יימורו י"לב
 לע ב'ר תנוכ ה"יחא|* | .(קיתו לס הבית ומכ

capsa, 6זא לבא  psתוכייש םשהל  byלעפה  
 ינשיפכה 'שלמ ירבע 'ל איה יכ ores ריעה רבכו
 רוקמ ילב wur י"שר איבהו ז'ט ,'ג 'כיא רפאב
 לעפה py תוכייש ול ps השיפכ םשה הז יפלו
 הלוע לכה ךרעה .תלחתב יתבתכש המ יפל לבא
 הארוהב o-3 byen mne ע"לב יכ דחא הנקב
 םשהו הזב אצויכו רובה תא רפעב אלממ הנושארה
 B oe^ ראותהו ses יושע ןטק ma ש-
 -das Mass über ץוריש דע הדמה לע ףדועש המ

  nmm steigend, überlaufendבשוימ לכה 437

 b^ ארקמ לש רפעב ינשיפכה יכ וינפא לע רובד
 "B ne^ רפעב יפ אלמיש דע רפעב יתוא הפכ
 ר"יטנרא ויפ לע יופכה ילככ רפעב יתוא הפכ י"שר
 pene הנשמב המוד שיו [versanden, arentir] ז"עלב
 י"שריפ םש תומביבו כ'ע דדמ השופכה הדמב 5533
 ורכחו . . רדמ היופכ הדמב דדמ השופכ הדמב
 הנותג wm הרידק תולהאד אתפסותב יתאצמ
 ותנוכו כ"ע 'וכו ינשיפכה ןושל השופכ התיה 'וכו
 ויתחת האמוט השופכ התיה Ye תולהא 'תפסותל

wmוכו תצצור ' ^bהתיה הרידקה  mesהכופה  
ne»רפעב  (ןייעו n^שפכ שרש ק'דרב ) nim 

 לכ y'pn זמר 'ר 'ירכז 'קליו n'y פיר sr23 ןינעה
 שבכ 12 ונינעו ^2! רפעב תֶשָּפְכּומ איהש ןמז
 הפטעה pop ^b 'ג שבכ y'"y עקרקב וינפ

050mהשיתכו הקיחד ןינע ע"לב רועו  mu 
 ה"כו וניבר ^73 יפל שפוכב mnm חינמה םשה
 : םשו 'פריא "5 "ג יפכ b "b" 'תפסותב
 ןישבוכש תורוק םוקמבש 'ג שבכ ע"ייעו שפיכב

v3 53ומכ אוה (שפיכ) שפוכ כ'או ןישתוכ  
 v5^ השיפכב דדמ לבא — Pressbalken ישבכ

mo»אוה השופכ הדמב וא ג"ע ג"יד ג"יפר  
 םלוא הל neun הדמה לע sm ^b ע"ל תארוהמ
 השיפכב TTD אוהש הז .ח"לד ח"פ 'יעיבש 'וריב
 ךורעב םימעפ «nb ל"נה השיפכ ומכ ושוריפ 'וכו

smש-5 ע"למ ר"עפל  Lehmgehiüuseילכ אוהו  

 תועטב האלהו nb יפרמ לבא 'ציניוו יפרב ייאדכ vn ל"צו יודוהו םיט םש קר ריפדב ה'כו ד"ל ייכב ןוכנל היכ )!
 .איישקו ר'פדב )? !רמ א ד ןאמל ודוהו aun וניבר ייפמ ילואו ^6 הז )5 .אמש :דוע גונב )? ספדנש המ (*

 .ש"מו שיע יז ףכ יעב אבוה N' תפכ יעב גארפו 'מא 'פדב
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 םשהו .ףסכ לש ןיתאפכב ןיתפוכמ vm רוח 'פ
^b niesןיליא : ל"נה ר"בב ןכו םירושק  Rnp2 + + 

 pnm ןיירתשי iow 'קליו ,איתפכ pnm ןורתשא
 ,א"מ «p ^55 nme^3 טשפומה םשהו .אייתפכ
 יוועל 'הל ר"תמע ןייע אתפוכ ^n ,'ג בויא 'גרתבו

iunןמגרותמב םתצקו לעפהמ תואמגוד רתי ] — 
 ןילוגיע ןילוגיע A35 prb ל'נ אָתְפּוּכ =) תפכ

 Klumpen, runde Masse) וכ אצויכו רשבמ

 רואש תפכ Cn'o םיחספ חספב ןירבוע ולאוד ג'רב
 םירועש חמק ww ^b הלטיב הבישיל הדחיש
 ןילוניע ןילוגיע ותוא ןישועו ותוא ןישלש
 ונממ ןישוע קמטצמו שבייש רחאלו ותוא ןישכימו
 (* תשחכמ (א'עס ב"מ םיחספ| ןנירמאו ילבכה חתוכ

munאתינמוק םושמ  mus DUSTןייעו  
 6 הרעהב 'ב רהט 'עבו ה"מ ,א'ח אמוא 'עב ש"מ
 ירעשבו ןעכנימ 'ב י"כבו ו"יוב תסוכ םיחספב ג"ונב
 י"שריפו .ט"כק "'לוחב ה"כו תסיכ א"ער b^ הבושת
 אוהו ן"וטמ 'יפו תפוכ סרג םיחספב לבא ל"ייטומ

Klumpen (motton) motte y'b3אתינמוק ןינע ןכו  

 התפוכ ןינע ןכו .םש 'מושרה ע"למ אמוא ' ע"ייע
 ^ בתכש ומכ אלו שרשה ןמ ו"יתהו ל"נה פ"לב
 ם"במרה by 'יפב (םש םיחספב ס"רב אבוה) חונמ

"nרועש תפכ ו'ט ףיעס מ"וח  map!ינפמ ןכ  
 ו"יו ילב כ'ג nmn was "גו .'וכו הפככ היושעש
 ר"ע ח"כד re םיחספ 'וריב ןוכנל w vui^ לבא
 תערלו ,אוה סיאמ תפוכ ןהא . . תפוכ ואשעש קצב
 ץע לש תפוכ סע אוה דחא רואש תפוכ י'שר

yyלש ןיתופכ ןינעבו -- אבה  o"wbתפסות ' 
p'3 ^55ןיתיפכ ג"ונבו טרופריא "22 ז"פ  y'"y 

 — [ש"מו תבק

 yy לש םלוג % -s פ"למ ר'עפל niis =) תפכ
Stück Holz, Klotzבע ץע ךורעה ש"מ הזו ) 

 ועבק ךבדנב ועבקש תפוכ 5 ^553 כ"פ םירכהב
 ץע 'יפ אמט ועבק אלו voy הנב ('וילע «m אלו
 C ותיפכ 'שלמ sm וקזחל ידכ סומידב יונב אוה
 הרמת ןמ כע «yy א" 002 7250« ןוהילברסב
 השעמ מ"ר רמא ^G'b 273 "531 'תפסות) אינתרכ

 דועו ("'וכו הרמת jb ןיפיכ םינש תפיכש רחאכ

 (תֶפּוּפ =) תפכ — תפכ

 ארקנ םש רכזנה גד יכ יתחכוה םשו ןינפסא 'עו
 אצמנ םהב רשא םימה ינפ לע ףצש ףצקה םש לע
 ףצק אוהו הפיכ ןינעה me ילואו aen גרה
 jo הרוטפ ץחרמה תפ כ א"פס יאמר 'תפסותב
 ימוא ג"בשבר cs ןמ רמול Tox ןיאו יאדוה
 יציבמ) ףצק b^ .ןיקשמ תאמוט האמטמ הניא ףא
 i^y .תואצחרמה םוקמ לש םימב mun (םיגר
 ועיגהבו חיר ףדונ בשע שי יכ דוע עדו ! תפב
 ,-- Qu ע"לבו ->= פ'לב ארקנש בהל הלעמ שאל
 'פו יברע ןושלבו ambar, ambra, ambare ןינעבו

Cp v4נאטיירפו עגנאקודל ןילמה רצוא  
 ט"צואב סולליטסאקו .ל"מר תרעהב דועו סריללואוו
 no? D'53 ארקנה םשוב בשע pb איבה תוירוס

Ime — 

 b3'& ןכו (םימעפ המכ 'ג bey מ'לב) תַפְּכ
^bולצא ךשמו דחי רבח —39 ע"לבו רשק  

(an- zusammenziehenדימתב ד"פב  QU»ויה אל  

 הותפכ €" הרפב 'ג 'פב .הלטה תא ןיתפוכ
 pns וגל) ביתכדכ הורשק b^ .('גגמ לש לבחב
 אתדיקי ארונ ןותא sub ל"צו] (ןיתפכמ ארונ
 תורהטב ז"פ 6 רדקהב C03) י'ג לאינר) [ןיתפכמ

oU»ייפאו (* לבומ וליפא  mesאממ לכה . 
 החינמו התפוכ וליאכ :ט"מ 'יחפפב ה"נכו ה"יחא]*
 "א א'ל 'ב ny pou" :'צ 'הנפבו) יראה ינפל
 ,'וכו וידי יתש תפוכ :ב'כ mob qmm ולאכ
 :ד" puu sw איפה ע"ייע «vnb ,ב"ל כוס
 ר'ע ג"טד א"פס ןיטיג 'ורי .ןיתפוכ ותופכ ןירמוא

m) nes y'"p mesדימת | ,(ז"טק  iwב"ב  
 ו תתפ כש דמלמ ב'ער 'ע ןירדהנס .היתפכ ,ז"סק
 'פ י"כבו ותאפכש ג"ונבו ס"ש י"כב ה"כ 'וכו ומא

 'ר אריו 'קליו vio ר"ב ,םש ם"ד ןייע ותפפכש
 תצקבו) םלועה mew לש ןהיוש תפוכ א'ק ז"מר
 ,הפי הפי ינתפכ :םשו .(שבוכ םישדחה 'יסופד
 לע תַּפְכנש קחצי : לכשא 'פ ר'שהש לעפנבו
 השעמ ב'פר ב"ב 'ילכ 'תפסות : לעיפב .חכזמה
 לבא 'וכו הרמת לש ןיפיכ יתש תפיכש דחאב
 תפכמ איבנ : ח"מד ג"פ m^ 'ורי .'ד תפכ ע"ייע
 ר"תסא : לעופב .'ח ףכ ע"ייע qois ןוכנהו 'וכו וירי

yn (!גנמ 'עב ושוריפ  sw *) ןיתפכמ ארונ וגל ןנימר אתלת ארבג אלה אבוה 29 גיהרל ט"רס ייפבו ct)קוספ  
(v3 .ןיתפכמ ארונ וגל אנימר התלת ןירבג אלה בותכ ארקמב לבא  ") רדכהב ר"פרב.  (fר"פרבו ,א"פדב ןוכנל ה"כ  

 לבומ ל"צו תופכ וא לוומ טרופריא י''כבו תופכ ואלממ ס"טב ח"פר ase 'תפסותבו לכגמ האלהו 'זיפ (by לכימ
m»םשו 535 יעב  "by ,"b3 י"כב ןוכנל הייכ )^  .שיחכמ גיונב )^ .ךורעה םשב ואיבה שירו 073 ,גיהר /mר"פרבו  

 mon לש pps יתש םשו יפריא י'כב «mo» )* ane ארקמב (* .רו ה ₪ וילע ma אלו 'יא האלהו 'זיפ יפרמ לבא
 ייגל וא) יתש :ןמ םא יכ (םרוקה עיייע תפכ ןמ לעפה אוהש) תפיכ תביתמ הגיא היארהו תפיכש ל"צו הפיכש ג"ונבו
 םש "535 y/m* "ba ןוכנל ה"כ תמאכו םש קרפה תלחתמ היאר וניבר אינה אל המל יתערי אלו ןיפיכ (םינש ךורעה

 תיכו כ"ע 31 רוהט חפט nau וב ןיאש קלח [הפוכ] אינתדכ הרמח ןמ .qm . הרוק לש ותרוכמ כע yy "b תפוכ : לייזו

y9* 
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 לומגיו 'גרת Knospen ansetzen) ס"למ) nb3 מ

 .ןידנש mop GU or 0:03( םידקש |
 דועו אזול «nb 'טישפה הקיתעה ןכו ה"יחא|*
 תפכ "יפו ,תפכ אנתכ (א'ל b/ תומש) לעבג הקיתעה
 חרפ mio אתפוכ ס'לב ןכו חרפ איצוה ס"לכ
 םיחרפ ירויצ b^ רותפכ מ"ל הזמ ד"עפלו ןומירה

künsiliche Blüthenknospenרותפכ 'ע ק"דר 'ייעו ] -- 

 רמא 6' mb תשרפ ר'כב (המוא םש) 52
 םיחולסכו םיסורתפ הנהכ רב אבא ^

 ולא vm םיסילטה ןידימעמ ויה CU os תישארב)
pamלש ןהיתושְנ ןיבנוג ולאו ולא לש ןהיתושנ  

 םיתשלפ םירותפכו םיתשלפ םהמ אצי ('המ ולא
 'יג oy ה"יחא]* .םיסננ םירותפכ םירובג

m ponזמו  ioםיסורתפ םירוכג םיתשלפ  
siaקליבו םיסננ םירותפכ ' "myג"ע ףלא זמר  

 רוצק םיסננ םירותפכ כ"מב !b^ ךורעו ר"ב 725 "יא
 ןינעבו םש 'ישארב לע י"שר ןייעו רותפככ לוגעו
 רותפכ שרד ד"עפלו םש ן"כמרב ןייע בותכה טשפ
 והארמ תחשנו בעותמ שיא O29 רדפכ ע"למ
 הז 'ייע oben ןינעבו -- Zwerg 033 )3:5 ונממו

 — [ש"מו ךרעה

 ר"קיוב Süulenknauf) דומעה שאר מ"למ) רותְפַּב
 ךה 9 9 םייחו mb תשרפ wn לא

 םיפיסה ושעריו ,והישאי הז OW ''ט סומע) רותפכה
 ^ רמא םלכ שארב םעצנו ,ולש ןיטילקנס ולא
 תונוע האלמ האס pm 'ר םשב אבא רב ןועמש

m5 הז ("ןלו כב גרטקמ nיפו ה"יחא]* — " 
víלש ףוקשמה לע הלעמל דמוע רותפכה  

 םידמועה םיפיסהו ךלמה ןוימדב רותפכה כ"עו חתפה
 ךלמה דצב םידמועש םירשה ןוימדב םירדצה ןמ
 לכ שארב אוהש לזנו עצב 'למ שרוד םעצנו
 ולש ןיטילקנס קר 'יפ טלקנס 'עב וניברו .תונועה
 ק"דר תעד יתאבה ןורחאה תפכ 'עבו .ולש ps תיב
 רמאנ ןכו םיחרפ ירויצ םש לע םירותפכ וארקנ יכ

 ו רותְפָּכ - (תֶפּוּפ — תפכ

E 
 חש

 pa קוקח ן'ב (' תפוכ (ד'יפס תבש יתפסות) אינת

 קוקח ורמא אל תבשב ותוא ןילטלטמ קוקח וניאש
 ןינוויע תפסות ףופב .האמוט ןינעל אלא
 םלוסבו םיתיפכבו םינבאב הטעימו 00«
 וקריסש תפוכ €« יילכב ב"כ 'פב .(ירצמ ה
 'ירהטמ םימכחו אמטמ ע"ר םינפ ואשעו ומכריכו
 וקזחל ירכ לתוכב ועבקש yy ^b as קוחיש דע
 ,יונ ליבשב 6 ןרפעזב ומכרכש ,ועבצש : וקריסש
 וב רפוחש דע אמטמ וניא GU יילכ) וב קוחיש דע
 YEb שאר .('סנפ אוהש רנה תבישיל םוקמ
 סוגס «C G7 תוליהאב ^w 'פבו (א'מ)  תוליהאב
 b" .האמוטה תא ןיאיבמ ןיא הבע תפוכו הבע
 יימרי) תכפהמה לא ותוא ןתיו .('איה הרוק ןואג

 תפכ ולא לכ .(' אתפוכל היתי an ומונרת ('ב ,'כ
 ה"יחא|* | .ןושארה ןמ ץוח on "DN ןינע יבורק

 דחוימ Cp וכו .ותוא "jm ןמ ןאכ שי ON 'פדב
 b" ל"זו איה הרוק cons םייס םדוקה v ףוסבו
 4553( 'ינשיה םיסופד לכב לבא .כ'ע לפק 'עב רחא
 ןוכנ ה"כו ךרעה הזב my ללכנ םוגרתמ qx י"כ
 כ"או הרוק וא yr אוה nes יכ וניבר 'יפ יפל
 ןימישמש ץע רמולכ תפוכל םוגרת לש אתפוכ הושה
 הפיכ = ףכ ע"ייעו דס ןימכ םירוסאה ילגר וב
 jp ץוח nes ולא לכ יכ וניבר שימו — .ש"מו
 ילב np ןינע יבורק qme תפכ ונייה) ןושארה
 ונקסע רשא תונוש תורזגמ ררבוהש ומכ אוה קויד
 ץע (תסוכ) nes 'יפ יחכונה 'עב ש"טב לבא ןהב
 'מושרה פ'ל תרזג יפל אוה ןוכנ הרוק וא בע
 'פסותב דוע W porn^ הזמו .יחכונה yn תלחתב
 ג"ע ןבאו הז בג לע הז pets ינש ב"יפר תולהא
 ש"עו i5 w^b 'ולהא ש"רב ג'הכ 'וכו ןיתפוכה
 ןכו .טרופריא י"כב ה"כו ןיתיפכ  ג"ונבו ושוריפ
 ןיבוריע 'וריבו .ליעל ןייע ב"פר ב'ב 755 'תפסות
 VP תכיתח b^ 'וכו הוגירדהש תפוכ : ר"כד ז"פ
 הז לש תפוכ יכ ^b דועו .(''גירדמ ונממ השעש
 345 ע"למ ףנע «b ne^ = ףכ ומכ אוה ךרעה

 'וחנמב !N^ הרונמב me רותפכ : םיכומסב ארקמב | we [ תּורָּכ ץע -

voiםשו תוכיראב אבוה ט'ימ ב"כפ יילכ ש"רבו קלח תפיכ ג"ונבו ש"ע רוצקב  ^inתופוכ יתש תפכש . (fתפיכ ג"ונב  
 ע"ייע ירוצה םלוסבו ןיסיפכבו ייגה 'תפסות י"כב לבא יחסונב ה"כו ר"פדב קר היכ (? .תפוכ ל"צו תפרכ יפריא vi לבא

 ןכ )5 .הקובאו רנ ייפ QavÓc v5 אוהו )^ .ןרפעצב ןאכ עייפדבו ,אנרפעז ע"ייע ע"ל jm ר"ל יייכב ןוכנל ה"כ (5 .םפכ
wmה"כו ד'ל ייכב ןוכנל  visשאר ייגו ,םילכ ב ויטפ שאר תועטב םש קר ו"ו  ^wםיסופד לכבו םש לבא רייפרב 373  

 ויט יפב ש"רו 'א לפק יעבו סוגס 'עב תמאב 'יאדכ תוליהאב ו/יטפ כ"חאו א"יפ הלחתב איבהל ןוכנהו — ח*י יפב תועטב
 לע ותנוכ )5 .ךומסב ןייע ויטפד הנשמ קר ייפ ג"הרו ש"ע אבסנ אררג בגא והיינמ רחו הכירצ הניאש הנשמ וז יכ בתכ
 יא לפק 'עב (וריכזהש ילב) ונובר קיתעה vm יולהאל ג"הר 'יפ יכ 8 myni ליעל יתרכזש nu ib יילכל .ג''הר ייפ

 «m — כיפה.  pt (8 'עב 'ייע ונלש 60a (* .הזב שיגרה אל nm ג'תר uis ןקתל שי ויפ לע יכ שיע

nipיא הזל םדוק ' onתפסות 'סריגש ירה 'וכו ירצמ םלוסבו םיניב לבו םינבאב ןיטעממ לכב ' v3וריעב ' 
n"יגכ םיתיפכה אלו רקיע ןיסיפכה ' vesם ש מ אצי םשו ריפדב טמשנ ןאכ דע ("  .ספכ עיייעו יתכונה ךורעב . 

 .ה ב .ג"ונב )19
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 לתוכה ןמ איצומ רהנה תפש לע ma ול שיש ימ,
 ןיבו םימה .דגנכ ןידמועש דע תורוק יתש רהנל
 יתש ןתוא לע הרקמו תומא 'דכ וא 'גכ וזל וז
 ילד (*לשלשמו mins ('ויוריקב peu תורוק
 '33 לע «Cw mo ןיבוריע ןינעל הז אלממו

mesעב ונשריפ רבכו "םיברה ' aemלכ ה"יחא]*  
pnyw ^enג'הר יפמ  Tb "3b40 "€ א'מ  

 3D" םוקמ הארמ ןייצל שי הרצוצכ רחא כ'או
nוניבר ףיסוה הזלו ארצוצכ לע שיקהש בז  

^bנ"הר 'יפב לבא ונינפל ג'הכו 'וכו ימ  ^sשיקהש ,  
 ןכו ןוכנ ה"כו "'הרטצו צכ ד"א הרטסוזג לע
 א"נד N'D 'כוס 'וריב "יא :ז"פ 'וריע ארטזוזג םוקמב
 «wu איבה םשו 'א שק 'עב ה"כו הרטצוצכ ד'ע
 שיקה rb תוחנמ) ונינשש התואכ הכה e^ ל"זו
 'יבזב Yn» ^b םויפב "רברה המה Bm כ"ע הנקב
 ארטזזג 'עב יתכראה 325 'חסונה ייונש ןינעבו .םש
 יתאבהש .ו"צ תבשל. י"שר 'יפ ש"עו ד"סר ,ב"חב
 ושריפש המ הזו רסנו חול e planche ow^ זעלו

vmלע שיקה ומכ הרטצוצכ לע שיקה וניברו  
 'קיספב ב"שר i ירבד םינכ יכ ןיבת הזמו ,הנקה
 רמאמ איבהש ב'פ הרעה mos ז"מ רצ כ'וד
 תשוחנב אל :ןקז םהרבאו 'פ הרש ייח 'מוחנתה
 תורוקב תלמו .תוארטזוזגב תורוקב אלא לזרבב אלו
 תמאבו תוארטזוזג לע תורוהל איה קיתעמה תפסוה
 תוילהא ןינעב לבא .תורוקב ייל veo ר"משב
 תוירטסקו by תוירטצוצבו BW י"כבו תוירצצחכו
 -- [ש'ע 6:ל'ש (am ארטסנ 'עב יתוריעהש ומכ

 ףדרנ ל"זרדבו 22 ע"לב תעדרמ ןימ מ'לב) 73
Unterdeeke, הביכשל עצמ רכ 'יפו תסכ oy 

  6םירכה (ג'ט ט"פ) םיאלכ ףוסב (םינפב ןייע
 םוקמ יפב .םיאלכ םושמ םהב ןיא תותסכהו
 ג"םבו 6הינ םיחספ ןיכילומ 'מגב וגהנש

 ימ 'פד  vךפה ? 2^ pםילכ ןיאיבמ טיע
 תינמ רכ ןוגכ ןמואה תינמ ^433)

  mansהליגמר ?" Cיסוי ר"א ) ,'א רהסא םפרכ
 .םיספ לש םירכ אנינח ר"ב  ^bןטק אוה תסכ

 ('וילע בכושש אוה רכ ,ויתושארמ תחת םישמש
 ("ומצע רכומה 'מ ג ב טג חלושה 'פב ןנירמארכ

  mos or pevתיעב אל היתרב היל  "voאנזמל
 'פסותה ושריפו ה"יחא|* | .ירכ יסרכ הל רמא

42 - "hb? Dv 

mיחופת ןימכ םימוד ןה המל םירותפכ ב'עס  
 ןידומעה יחרפ ןימכ por ןה המל היחרפ םייתרכה
 םיתרכ חופת ה"כו םוקמ : םייתרכה חופת י"שריפו

 ןינע הז יכ Creta םוקמ אוהש ל"גו .ג"ס תוחנמב
 שרש טשריפל מ"וא y" 'ד ,ז"מ "ימריב רותפכ יא
 .1, 210 ב"וולאער רענעיוו לצא ךרעה הזו רתפכ
 יכ ךארא םשו םייתרב סרג חופת 'עב וניבר לבא
 הפי רבדל לאשוהו — .ש"ע ה"מגר תובקעב ךלה

"yהעשב ט'מק זמר 'ר ץקמ 'קליו א"צ ס"ס ר'ב  
 רמוא היה ט'ר ינפל ןקותמ רבד 'מוא םדא היהש
 'שדחה wp 'לב לאשוה דועו -- mer רותפכ
 אישוק לש הצורית איה אישוקה וב רשא ןינע לע
 y'm ללירב 'הל ב'רי ע"מבו הנקה D' "ייע תרחא
 ל"א wn ל"א והבב יאמו והבב ל"א והת יאמ 2

wnרו תפככ  pirרבדל  [mo — 

wie? auf welche "X הזיאכ ^b) דָציִּכ 8 

  "D (Weiseהזיאב רמולכ דצ הזיאכ
 תוכובל מ"יפב ם"במרה bm ה"'חא]* | .ןפוא
 תבכרומ דציכ תלמ, )5 ןיכרבמ דציכ ו"פר
 ןינע הזיא לע ושוריפו דצ הז יאכ תולמ שלשמ

wemכ"ע "ול המורה וא רבד תוכיא דעב הלאש  
 םימעפ יתש ד"פ ר"דמבב ה"כו ג'הבב יוצמ אוהו
 'וכרב יוריב ה"כו דצ הזיאכ 'יסופר (npo דצ יאכ

NÜDס"שרהמ ^33 לבא) רצ הז יאכ אה ד'ע ב'ד  
 דצ הז יאב ד"ע ז'כד נ"פ mano Tm (דציכ
 תאז ימ 'פ ר"שהש Ye 0'ס יא"ח הזיא ע"ייעו

 'יבוריעב 'מ י"כב (תחא הביתב) x" הזיאכ ה"כו
 'יפמו ,י"כב יוצמ אוהש ס"ד לעב בתכו : םשו .ט"ע
 תוכרבב ותסריג nmm ןכ יכ :«n ל"נה ם"במרה
 ל'זו דציכ 'ע קחצי דחפב שוריפב בתכ ןכו םש
 jm שירב 'נשמב x" הזיאב אידהב אצמת ןכו

omתוכרבל ט"יות דוע ןייעו כ"ע ןיכרבמ דציכ  
 הנשמב :ח"נ תורוכבב Y" הזיאב ה'כו .א"מ ו"פ
 y" דציכ תוינשמב לבא Y" הז יאב ארמגב םשו
 :יתאצמ טרופריא י"כב ז"פ מ"ב 'פסותבו .ע"בשפהב
 תואמגורה ןינעבו .דציכ 153 וכו ורכש דצ הזי כ
 ןייטש 'הל 'לאנימרעט רפסבו .םש י"פב דציכ ןינעב
 — [הזל ונכרצוה אלו דצו ,ךיא = כ jb דציכ שרופמ

 ארטזזג ya 'מושרה m^ י"למ movi הָרְצּוצְּכ
^p!ש"אלב  Gallerieםינפב ןייעו ) "b 

 ה"כ (* .א'ה ןכו :ג"הר 'יפב )? ,ג'תר "פב םג M" םינפה ייגכ לבא ךילשמו ו"ו v33 (* — .ןיוריקב ג"הר ייפב ('
 ימגב םינשיה 'פדה 523 ה"כ תמאבו "5 ע"פדבו ביה ייכב לבא ,ררכ שרשב prm wein ןכו ריב ד"ל יבו יא ו"ו י"כב
 ותנוכו כ'ע ןלוכב אוה סופדה תועטו .ב"פ רצ םיחספ ס"רב כתכו ו"ודב ק"מב ש"ארב ה"כו רדכה תיבמ ר כ ה י"שרבו
 ררכה תיבמ רכ ייגה החיה וניבר ינפל םג יכ חכומ יחכונה 'עמ לבא ש"ע דכ 'עב יתנמיס ןכו ררכה תיבמ רכה ל'צש
 ^m .ה'ס ry יפסותב לבא ש"ע ותוסכ ת"ד :טיע מ"ב 'פסותב ה"כו )^ .(ריל vis ייגכ ררכ אלו 00. v5 'יגב ל"צכ)

 ייכב ה"כ )̂ | .םש מ"בל מ'יטשבש א"כטירה 'יפמ חכומ ןכו ת"ר םשב רחוי תוכיראב ןכ אבוה ג'ה
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 ה"כו vy תורידק יתש תתיפש םוקמ אוה םיריכ
 ה"כו חפכ ע"ייעו ב"עס ח"ל תכשב הכורע 'רמג
 יוריב ןייע 'טגב pU? mes ה"ד :'כ 'ציב י"שרב
 המותס ךתריכש םוקמב nm Gu איסר ביפ יציב
 תיב הל שי הריכ י"שריפו 'וכו החותפ ךבר תריכ
 'מותס-הב רמימל ךיישו תורדק יתש לבקל לוביק
 : םינכא יתשמ התושעל eb ויה ןכו כ"ע החותפו
 םרבחו הריכ םינבא יתש השועה א"מ vb 'ילכ
 ו"פס ק"ב ^55 'תפסות — ד"מ םש ןייעו טיטב
 ר"פ 'ילכ ,'וכו הנוילעה הבורא בג לע הנתנש הריכ

ivןייע םיחכטה תריכ  ^bש"רב . popsהרזנה  
 — [: ב"ע ב"חב ע"ייע םיִריִּכ תיב -- rns אבה ע"ייע

v3 =( 93ןיחפנ לש הריכ ע"לב  Feuerherd der 
(Sehmelzofen םיפרוצ לש מ"לבו Sohmiedo 

 רונתב  msשיש רוכ €« םילכב  majהתיפש
 .אמט  ^bאוה ירה הרידק קיזחמש םוקמ וב שי

 ו
i 

 יפרוצ לש רוכ יפ תושעל .האמוט .לבקמו ילככ
 אוהו ה"יחא]* | .יפ 'עב ונשריפ ,6 ח"ע תבש) בהז
 רוכ ראובמ םש ^555 ם"במרהל מ"יפבו רוכ יפ 'עב
 'וכו תוכתמה וב ךיתהל השעי רשא םוקמה אוה
 רפוחש רוכ שרופמ ש"רבו .'וכו תירבע הלמ איהו
 אוה ןכ ונינע ע"לב 2 ןכו .'וכו טיטב חטו ץראב
 ה"כו .טיטמ היושע הריכה םש רשא ץראב הריפח
 דמוע אוהש ןיחפנ לש רוכ ו"פס ק"ב 'ילכ 'תפסותב
 הרדקה תא ןהילע תפוש תויהל טיטב ורבחו ץראב
 qi on אימ ;יכ יד 2020 לזרבה רוכ מ"למו .אמט
 iy םש םיכלמל 'גרתב sonas ארוכ כ'ג אוה
 ןשבכ b^ אָרּוּכ 92 ס"לב 121,32 32 'זחי 'גרת

myחפמ  Blasebalg55 ע"לב ה"כו  c/o wai» 
v22 לעפתאב nיברע ןושלב ןכונ  = ^bןינע  

 דועו p^r ny nb םדוק ע"ייעו הקילדו תומימח
 רקד b JI^ לעפמ הנכנ ל"נה יברע םש יכ 55

emףדרנו  ms Dyוארקנ ד"עפלו מ"לב  me» 
 — [ץראב םתריפח םש לע רוכ

 ערב ונצמש ימו באכ ונינע 832 053 m3 =) רּכ
 ,kurz, eng sein רצק 'יפ יִרָּכ לעפבו אוה

mit Schmerzen behaftet sein0 ע"למ רזננו  

"Xp! (sich ekoln, übel befindenילשמ) חור  T? 

Cהירכד ןאמ 'גרת  mmoהרכ ע"ייע ב"א) —  
 יכ ומוקמ רקיע םש תמאבו ה"יחא]* | .(יעיבר
 לעפתאב ס'לב ןכו ע"לב ומכ שרשה jb א'הה

; (m»-- 

r us 

 יש

 םנמב לע בוכשל היה ןכוד :יסירכ ה'ד םש
 היארה רקיע כ'או cy 'וכו 07( םיחבזב ןנירמאדכ
 אוה וילע בכושש אוה רכ יכ וניבו שוויפל
 7553 ם"במרה שוריפ לע ע"צ תצק ןכלו ןיטיגמ
 אלא שארה תחת ןיחינמ םהינשש בתכש (הנשד
 ב"מ p" 'ואוקמל bn ןייעו לודג אוה תסכד
 שוריפל prb mp אבוה םשו רכ 'ע ע'בשפהו

waהנשממ  »'b moyאוה רכש תבשר ג"כפו  
 עויס היאר איבהל ל'נ ןכו ש"ע םדאה ףונ תחת
 ווהד 'גו ץראל ובכש קיתעהש א'כ ,'ג 'כיא 'גרתמ
 היאר דועו .תלימר pn לע בוכשמל ןיליגר
 יפסות ןייעו הלעבל רכ תישענו ב"עס p' ןיבוריעמ

ryה"ס  : mpרכה לע תאר :נ"ד ב"פס הדנ 'ורימ  
 אוה רכ יכ חכומ כ'או יתיאר הזכ רמול תנמאנ
 תהתש תסכב םתכה התאר אל יארוב יכ עצמה
 'וריו ד"ע TUYO TD 'מוי vm" לבא ,היתושארמ
 בהיו הטוטרמ ירת הנוי ^ ג'ע YD א"פ תינעת
 אוה רכ יכ ןודל שי m5] ל"צ] (הדכ) mnn הל
 ןתנש לכשל בורק יכ ויתושארמ תחת ןימישמש
 לע רחמל הב ריבעהל ויתושארמ תחת טוטרמסה
 — וילע בכש רשא עצמה תחת ןתנ אלו וינפ
 ל"צו פ"ט ןיבובל ןיאצוי םירכ : ז"ד ה"פר תבש יורי

 — [רימאטיז 'דבו ו"ופדב ןוכנל "יאדכו םירכז

nvys =( 93רפסמב מ'למ  ^mםש םִיִריִּכ  
 םילשבמש תורדק יתש mmew םוקמל

(Koch- Feuerherdןילותד א"ר 'פד 273  n3 
mv5 6 mpהטמשנש  nnsהיתוכירימ . ^B 

 ילכ תרותש ןמז לכו איה תוכתמ ילכ וז הריב,
 םא ךכיפל המוקמ ךרוצל הלטלטל mb» הילע

nnsהלוכיש ילכ איה ןיירע תטמשנ היתוכירימ  
 הלטב םיתש ולטנ םא לבא ('השלשב דומעל
 רמא בר םיתשב דומעל הלוכי הניאש ילכ תרותמ
 אמש הריזג הלטלטל רופא הלטינ nns "פא
 Yo השועהב .('"ברכ אתכלהו (Cw nx) עקתי

 םשש n^ .('םלשוריב םיריזנ תריכ «GU 'ילכב |
 .דודה תחת ןיחלשמו םימלשה ןילשבמ םיריזנה ויה
 ל"נ ה"יחא]*  .חפכ'עב ונשריפ רבכ הוקיסהש הריכ
 'עב b^ רבכ הוקיסהש ח פו כ : הריכ 'פב :הינהל
 בג 'עב ונשריפ רבכ הוקיפהש mes וא ,חפכ
 ריכ שרש ק'דו תעדלו .(ש'ע ^ 23 'עב אוהו)
 יפל )1 3^ n20 םיצעב שא 0023 ןמ הלמה 'רזגנ
 יכ םינש 'לב «wp דימת שאה וב ןיקילדמש

 לכהו ארמג תלמ םדוק הדוקנה םש w^ דועו ליפאב 'פדב :«ne ארמ גב :תועטב יזיפ 'פדב הוטשפו 533 ר'פדב ('

 תריכ 3433 )9 .םאר םיחאהו הנמלאה תאצוהב ראופמה ס"שב שדחמ ספדוה ה"ר bb" תואב תוא קתעוה כ"ע )* .תועטב

 .םילשוריבש םיריזנה
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 yy" איה העוטק הלמו ,ותעמשמל רסו רחא
 תישארב) ונתנ םכדיב םינקז y" וקיתעה 6%
 יתתנ 03 /א'כ רבדמב) יָדיב C5 ,ד'י םש) ךדיב ,(יב י'ט

 האלילגד אתתיא wn omm" ,('ב יו עשוהי) ךדיב
 תצקב 'יאדכ יריב ייגןכלו ף'כל ף'וק ןיב התעט
 תועטב ןכו אוה ם"ט Ge 07« םינושארה םיפופד
 יריק ירמא אמוס התרבח הל הרמא : ט"לק "ילוחב

"Upיריכ ל"צו ירי ב יריק הרמא אמוס הרמא  
 רמולכ יריק רמאתש דע רמולכ .ס"שה ןוילג ןייע
 רמאמה תלחתו !דבע ;(90 יִריִכ : ארק ₪006 !ןודא
 ט'פ ;'p ר'בבו — .ו"ט רקו 'ח bb 'עב 'אבוה
 Pp" דבע יריכ i00 יל (ye? 3m" רכ ראוכמ
 ןוילגמ ואב ןודא דבע mon יכ רורב יל הארנו ןודא
 סחוימה p^ 'יגמ היארהו יריקו יריכ לע תורוחל
 ןודא vp" דבע יריכ םלועב הבורמ יריק יריכ י"שרל
 ל"נה תובית םינפב Du אל "יפה הזש ירה ,'וכו
 ייגיכ דוע עדו — m' רכ ע"ייע וניבר 'יגב "ל ןכו

^bי"שר 'ינו אריכ םש 'וריעב ח'ר  wUיתשב  
 p S S^ פ"למ wm py נ"דעלו ירכ םימעפ

 = (ךבע

 לש לוגיע 2«( .a9 ם'למ ר"עפל eis :-) רכ
 ארינ תבב יתרת Güdenknául) הגיראה יטוה

 y3' ונשריפ ר ב כ (א'עס mp תבש א רו כ ב אדחו
 ב"ה י"כ 'יג י"פע יתחסנ ה"יחא]* .AUOD תב

n»ה רנ 'עב 'ציניוו 'זיפ ר"פדב ' n'óר"פדב  
 n33 אדחו "גה ;אכ קר יחכונה 'עב 'ציניוו 'זיפ
 א"פדב רנ 'עבו ארינ תבב ליסאבו א"פדבו ארוכ
 ב"יר ("n£ ארינ תב 'עב הנהו ארונב ליסאבו ארינב
 ייפה םעטמ אוה D'D ארוכ 'יג יכ יתטלחה C הרעה
 ה"ס b^ תבש 'לה ז"ואב תמאבו ל"נה 'עב 'יאד
 וניברד ישוריפ ינש איבהו ארינב אדחו כ"ג סרג
 ארוכ 'יג לע ריעה אלו 'ה רנ 'עמו ארינ תב 'עמ
 יכ ל"נו (wv "גה רנ 'עב םג תמאב D'p י'כבו
 י"כ ^35 היארהו וניביו\ ינפל תוחנומ תואסריג יתש
 ארכב ארינב ל"צו ארכב ארינל sm םש 'יאד ו"ו
 יתש +(קיתעמה לעב wo וניבר איבה b3^ ירה
 אוהו ף'כב "יגה כ"ג םייקל שיו  .דחיב תואסריג
 ןכתתו) ןיטוח לש תויעקפ b^ החרכ יכ ל"נה פ"למ
 W^ ע"פדב mim .(ף'כה רחא ^Y אלב ויו י'כ "יג
 ב"ה י"כב לבא 335 תלמ "ילו ארינ pa ונשריפ

 'גרתב ןכו ל"נה םוגרתה תנוכ .krank sein הרכתא
 ונייה היחור הירכד qp 0^ 0 ילשמ) םיפא רצק
 אוה ms הזו ungeduldig sein mom שפנה תואל

 םב ץקאו ןמ רצק pan ילוא וא וב הלח ושפנ יכ
 ק"דר ןיבה ןכו שפנ סואמו לוענ 'יםו (גיכ .'כ ארקיו)
 רמאו (my הקוצ ןינע םלכ םייסו ש"ע ץוק 'עב
 לארשי למַעְב ושפנ רצקתו לשמ ךרד לע םב ץקאו
 יכ .ע"לב M הארוהה וזמו ,כ"ע Oe) םיטפוש)

 וניאש ימל לאשוהו רבדב yp ^b הנושארה התחנהב
 אצמת םשהו .שפנ לש ןה ףונ לש ןה האירבה וקב
 רמול ונוצר יעיבר ש"מו ב"ר ןויכ הז לעו הרכ 'עב
 — [ש"ע 'גרתה ןויצ אוהו ךרעה ותואב יעיבר ןויצ

 םיאס םישלש אוהו רמחל mv הדמ םש מ"לב) רפ
 י"לב nom 2 ע"לבו sois ס"לב nb םש ןכו

corus "(mלבקמה 'פד 3^3 08006,  m6 היק  

 'ר לש רמאמ הזו ה"'יחא]* .רוכל םיבק 'ד
 ר"א ימא 'ר הזל םדוקו «pn 'ר 'מיתיאו רזעלא
 תנומש 'מא היליד ימא 'ר רוכל ןיאס העברא ןנחוי
 םשו wn רוכ . . ערז רוכ :םשו .רוכל ןיאס
 YP א'עס mp :ו'פ 33 .'ג ללא ע"ייע א"עס
 ב'ב 'תפסות .ם"'בשרה ש"עו םישלשב רוכ ב"עס
 האסל עבור vmm וא האפל עבור תוחפ ו'פס
 טרופריא י"כבו ,רו כ ל הצחמו pap העבש ןהש

sonםישלש ונייה רוכ יכ רוכל תלמ ןוכנ אלל  
 pap העבש אוה בק עבור םימעפ םישלשו םיאס
 ןאמרעקוצ 'הל תודמה לע כ"ג ןייע רוכל הצחמו

 — [רוכ ma 'עו 35 רכ ע'ייע דועו 5

 רבע moysíotoc) ומכ) 6% י"לב "73 =) "2

 האירק 'לבו Unterihan py T5 .אוהש
oh Diener ! 8פ"למ וא  yךועה ףוסב 0252 ) 

 הלפת יריכ ("C35 pam ןירבעמ דציכ 'פד גרב
 ('הלפת v ('יריק רמול התצר b ob^ תיוה

maידבע :יריכ הרמאו (*יל היה הרוק רמולכ יל  
 רמולכ nmm ודכו ('ינממ הובנגו יל התיה (*הרוק
 רמולכ (היוליע ךל יטמדכ הלודג nmm ךכ לכ
 ןיעיגמ ךילגר ויה אל C moy ךתוא pos ויה םא
 י"לב wp ^b" רבע י"לב יריכ ב'א) -- .('ץראל

qvisרובד ךוע רחא קיתעה ל"מרו ה"יחא|* =  
 Gewalthaber םגרתו 0% 'ינוי הלמ רכ ליחתמה
 לע דבע תלמב ןויכ .ב'וו wp" לש bb" הז לבא
 'עבו .רבכ תלמ ףיסוה בטיה ארינ תב 'עב סרגש | T3 qnos CO איה הנושארה התאווהו ל"נה י"ל

"T ARENAש 4 וו ר , 

 CAE ( ל

 ךובגגו 33«1 סרגש עמשמ )^  ,ארוק tabula. *( wb אלבט ומכ ל"ר (* .הלפט שידב יישרב )*  .א006 )!
 יפדבו .ליסאבו mb יפדב ןוכנל m/s ("  .ב"ק רצ יוריע סיד jy ןושארה ya" ביפר יציגיוו 'זיפ 'פדב ייאדכ י אג מ
 ח"ר ייפבו ,הוליע ךל וררש דכר mn ודכו ג'ונבו יוליע הל יטמדכ ר"פדבו moy ךל וטמדכ m יפדבו וטמ דכ ימא

 pos ויה םא ר"פדבו )7 .הילע ךל וררש הוה דכ 'אוה ירבו יג an^ םאר םיחאה vy אנליוו סישב שרחמ םפדנ

 .םש יוריעב ספדנה תייר b" רחא 'יפב ררגנ וניבר (*  .ה ל יפריג תמועל אוהו moy הת ו א



Gb vyע"ייע ה"יחא]* .אילג תיב 'עב ונשריפ  
 8 ט"למ םנ ילואו ,ל"נה bm ב"ע pen nb ,ב"חב
 י'טוסב nt^ Schimmel שופיע my! Sehmutz אמהוז

 יעב ןינושש שי i" יפל ימשמושל אירכ יכ !'ג
 יכ עדו -- ןימשמושב שופיעו תלוספכ רמולכ דכ
 ר'סדב לבא C 'מאו ay mena 'יא אילנ תיב "יג
 [א"סכ ל"צ] א"פכ אוהו אידג תיב R^ ו"ו 51 'זיפ
 :מ'ק תבשב «my ןינעבו — vy אילנ mi 'עב

 C ארזיב וניבר "גו : ד"ל .ב'חב ש"מ 'ייע

mo» — 73הריפח  ^pמ"למ  E mo 
(graben22 ןיפוכ 'מגב ןיפתושה 'פב  Cnבר  

 תוריפח ליטה b^ ימתיא אתדח אירכ ימר אפפ
 וליפאו ('איתפד אירכל לכה ,ןימותיה לע רהנה

^b OU pwןקתל התוושהלו הבחרב רופחל  
 םירבועה ןהב ולשכי אלש םיפכרה ריסהל ריעה
 'עב ונשריפ רבכ (" אזולכואב יקפנ יאו .םיבשהו

 לש רהנ איתפד אירכ ןואג לש sb .("אסולכא |
 ונקתל ןנבר ןיעייסמ ונממ תותשל ןיליגרש הנידמ
 לאעמשי 'שלמ שממ ("זולאכ אזוליכב קפימל
 תאצלו ריעה התוא ישנא ץבקהל ןיליגרש ןונכ
 עידוהלו קועצל םוקמ ותוא תרימשל oma םידודג
 חכומרכ ח"רל v" ןושארה en^ ה"יחא|* = .םהל
 מ"טשב ה"'כו .ש"ע .אירכ m" jm ב"ב יופסותמ
 ש"מו .ל'ז ח"רד אבילא ש"ארה 'יפב vp מ"בל
 והייקידהב יאקר'רבג ירדשמ והימ והנינ אזולכאב
 קרהב ע"ייע םמוקמב רמולכ והייקירהב bu כ'ע
 י"כב ל'זו ה"מגר 'יפש .nob בורק ia א"פו .ש"מו
 םימ ונממ תואלמל ןירפוחש איתפ אירכל :ב"בל
 ןילורש איתפ אירכ היל ירק ךכ םש לעו תותשל
 יקפנ Np יאו 'וכו \" אמכוא איתפ ומכ Dom ילכב
 ןמצע ןה ריעה ינב תורובח ןיאצויש רמולכ אזולכב

 י"שרו .ש"ע זלכ 'עב יתשריפ ל"נה ע'ל 'יפו .'וכו
^bםימ תותשל רוב תוויפח איתפ אירכ ב'בב  

 וב תותשל דימת רוכב םש חנומה ילכה םש לעו
 מ"בב י"שריפ כ'ג 'ייעו איתפ והירוק םיכרד ירבוע |
 אירכל np מ"בב ה"נכו — .ךורעב א'פכ אוהו םש |

 .'ב אקסמ ע"ייע אירכ ירכו .י'ק םשו ,'וכו ארהנד
 y היורכו mp pun )5^ ג"פ םיחספ יורי

 ביש / = T3) =) 05 — (אְרּוּפ =) רכ

 י"העב חיכואש ומכ ח'ר 'יפ רחא וניבר ררגנ 'ה רנ
pw owקתעוה יכ ריעה אל םש  ^pרנ לש  

 -- [ח"ר ^55

 הנק p" )2/3 עשוה n; יב םירבר) pop nu = רכ

 kaufen -ל /> פ"לבו lui טירקסנאס 'לב ןכו
 an sich bringen, dingon) הריכש ןינע v ע"לבו

 Com רמא (' אינת GUyD v2 היר) ןהואר 'פד ג'רב
 יאמל הריכ .הריכמל pup nun יכרכל יתכלהשכ
 תישארב) יתירכ רשא ירבקב ישורפל הינימ אקפנ
 ןיבזד יהנ 65?« הכז ףסוי 'מגב 'טוסד ק"פבו CD יג

 ושא ביתכד ןיא ןבז CO היתוטישפ ('היתורכב
 ןב ןועמש 'ר םושמ «pm יבר רמאו יל יתירכ
 ה"יחא|* — ,הריכמ ןושל אלא הריכ ןיא קדצוהי
 םישרפמ שי םשב 'יפה הז איבה הרכ שרשב ק"דרו
 0:73 p328 םגו .איה הכורע ארמנ יכ רכז אלו
 — ןינק ןינע ק"דר be o" ,א"ל ילשמ) הָרְכִמ (מ"י ,יכ

b»יב יגימ תישארב ורכש קיתעה ינורמש םוגרת ) 
 ולצא שרשה הז יפלו ,רוכנ 00 00 הרבשנו ,רוכ

 — r, 711 born] סואיניזיג ןייע ררכ 00

 Wohl %2= = y'bs ר"עפל יִריִּכ —( רכ
Wohlbefindenןושש 60% י"למ ב"ר תעדלו  

(Greudeהניערתו טיפ פיר) ץקמ יהיו שירב ר"בב  
 העשב םלועב הוחא nans €» aem תישארב) וחאב
 אוהה םויב ךנקמ הערי רמוא אוה ןכו תופי םינשהש
 6הבורמ יריכ יריכ Q5 55 ייעש) בחרנ רכ

 a'y םילהת) רמוא אוה ןכו 6'ם ו ל ש 'י פ םלועב
 ואשי אחא יבו רמא םעל םולש םירה ואשי ('ג
 י"לב רכ 'יפ ב"א) — .םעל םולש (*ןתאשמ םירה

naשיו ןח ןושש  NDYAאיהו תואחסונב תרחא  
 "גל ןויכ ב'ר הייחא]* .(יניעב הרשי אל
 סחוימה 'יפמ חכומ וניבר 'יגכו 'ו רכ 'עב יתאבהש
 ר"דמבב ןכו ל"נה ע"למ ר"עפלו .םש ר"בב י"שרל
 ימולש רמולכ םר יריכ , , ד" .יו (a0 רכרכמ 3/5
 'הו pm כ"מבו אשנהו bon לאה ונייהו םר אוה

 — [ב'ר 'יפכ אוה בר ןושש b^ יוועל

 תורע (m2 ריזח b" 49% י"למ אָיְרַּכ =) 93
 :חייכ ירומת) אירכ תיב ותוא ןירוק אילג תיב (השא

 y אינת ןוכנל ow (: ג"ל רצ הייר (O79 יקלי י"כו אקארק יפדב לבא סייש ייכבו ונינפל היכו (* us י"כב היכו \י

 .הברמ א'פרב ,הבירמ ליסאבו anim יזיפ ריפדבו בינש ק"העב ןוכנל ה"כ (+ ,אתוטישפ אתוריכב ג"ונב )3  .אביקע

 הטמלמ 3^ הרושב םשו )9 !ארמג תועטב 'ליפאב יפרבו )^ .ןתאישג )5 .קוספמ היארה הפי הלוע הזלו pys, היכ (5

 יאו ם"ש ייכב ('% .איתפ ג"ונבו .ח"ק מ"בב ה"כו ,ש"ארבו יטשוק יפד ף"ירב «mu) )? J5 o ל"צו אוה דייט 352

 יא אזולכב ייגו אסולכוא יעב א'פב היכו אזולכאב יקפנ לבא (i733 ביבב ה"מגר ייפ י'כב ה"כו wnó53 יקפנ אק

 an אסולכוא עיייע ('1 yi א"פמ חכומ ןכו .ו"ט דצ בי"ב סייד ןייע יינשיה 'דב ש"ארבו A33 םינשיה ייסופדב

 b םיחספ ('5 .ןולאב ם"טב ויו י"כב )!? .זיע
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 י כרוכ יניבד r'po3 ש"ייטרוא ןירוקש יפליח יניב
 molles צ'ל אוה ןווחאה me 5« .כ'ע שלומ

 ןכ זעלו Büsehel, Weidenbünder םיברע תכירכ |
 ע"ייע Wn .הכירכ 'למ יכרוכ ף'כב סרג רשאב
 ירוכ 'יפ יכ עדו — .י"רתב וניבר 'סרינ .איכרוכ

ev»קר אוה רפע ילית  "eyאיבהש ל"נה 'גרתה  
 ןושלמ וניבר וניבהו ןירוכ ןירוכ ר"פד יפכ וניבר
 ןירוכ :םירמח םירמח כ"או רמח ונייהו (רכ) רוכ
 ע"פדשב לבא תויהל ךירצ םימעפ יתש ןירוכ

m» qm pns ^mיב .י"רתבו 'גרתב 'חסונב  
 qms :םש 'א י"'רתבו) my ב"ל ^s 'דמבל
 ךייש דיעפלו 'ה רכ יעל ךרעה הז qve הז יפלו
 ץובקב אָיְרּכ ם"למו יִרְּכ ןינע אוהו הזל םדוקה 'על

w72^e enm» m3יזרכ ע"ייע יזארכ ןינעבו -- ] -- 

 ונדמליב 111 Dir !םולש 9% 53( "5 79509
 יריכ יריק היל רמא ץקמ יהיו תשרפ

^bג"ונבו ה"יחא]* .ךילע םולש ינוי 'לב  
 ע"ייעו אריכ bur א רב יריק 7D ^D ץקמ 'וחנתב

 — [ה'כק .א"חב רוטרפמא

das Speisen, die החורא ^b m3 מ"למ) הֶָריִּכ * 
  Ofahlzeitא"ער ה"ע ב"ב « voy vםירבח

 בימ) רמאנש הדועס אלא הריכ ןיאו Có .בויא)
 ע"באר ושריפ ןכו הלודנ הרכ םהל הרכיו (גיכ

pmלעפהו :םש בתכו הרכ שרש םישרשב ןייע  
 לבא בותכ ןכ (היל ,'ג ב'ש) רוד תא תורכהל רבכה
 ב'תכ «C ןיררהנס) b wes ןכ תורבהל ירק
 אל ונחנאו דע ש"ע "וכו תורבהל ירקו תורכהל
 וניאר רשא םיקייורמה םירפסה לכב ןכ והונאצמ
 ןשי סופדב אצמש םש ב"של יש תחנמ ןייעו כ'ע
 p'3 כ'ע תורבהל יוקו ף'כב תווכהל ביתכ
 ביתכ ב"שב י"כ 'קליה ^3 איבה :א"כ רצ ןיררהנסל
 כ"ג Rim n^33 "xm .'וכ תורבהל ןנירקו תורבל

 כ'ג זמר ny2 ילואו — (א'עק xm רב 'ע ךורעב |
 יפסותה תעדלו — החוראו הליכא e (= pio^ לע

 ? nvרכ עיייע י"שריפכ ןוכנֶהו ,הלורג 3/ —
v3 ץבוקב) א"ער 'ה 'ילוחב י"כ ה"מגר 'יפב יתיארו 

 גיש

Dum. mpטששפומה  nm'nb 07 n"35ןייע  
p'32 ט"מ ^ybו"פר ק"ב 'תפסות — .ב*נ .א"נ .'ג  

 לוק N^ b'D "טפשמ 'תליכמבו ,היירכה לוק
 הרוכה בייח חתופה סא םש 'תליכמב ,bypm .הירכה
 ןינעה לכ שיע 'וכו הרוכל חתופ שיקה . . שיכ אל
 Ab ארכ לזאו jb ירכ ליז :םשו .א'ג ק'בכו
 העשב א"עס ג'נ יכוס .אירכ הוה א"ער ד:כ םינעת

 ןנירכד ןניזח Nm : ג'ג םשו .'וכו ןיתיש רוד הרכש
 לעפתַאבו .'2 גבנ 'עב וניבר ^3 ןייע 'וכו אתרופ

ovansםילהת  vx3*] דע 3^ n"1 — 

 ונייהו buy 55 ץובקב $$ עילמ 43 =) *3
 Haufen, runde Masse) = פ"לב ןכו םירמח

 (.ג'י "3 הליפה 'מגב תורגורגה jb vn ינירה 'פב
 תוריזנ קפס (א'עס יח (ne רמאד אוה ירכד הדוהי 'ר
 םירד) .םירדנ nnb 'מנב ןירתומ ולאו 'פב ,לקהל

(o^ךלהו רוכ האמ הזה ירכב שי םא ריזנ ינירה  
 .ריתמ הדוהי יבו דבאש וא בנגנש ואצמו
 'ג קרפ mb תומוות אתפסותב «n הייחא|*
 n js" אל לבא יוכה לע ץומה jb ןימרות
 ירכה ןמ שירפי ג'שו qve ןירדהנסב .המירעה לע
 aM ךמדק sns םיקואו .ה'ק מ"ב aman ע"ייע
 וירכ ריקבה :מ"ד N'B 'ומורת Uv" ףוגה ייונכבו

amem)רשעמ ימלשוהי ' N'bהאובת א'ע ט"מד  
 תעמ b^ הירכר יופא רפשי וד ןמ . . חרמתישמ
 ג"פ םילקש "ורי ץובקהו .ירכה ינפ קילחיו הָפייש
 .Tronto m3 ס"לבו 'וכו םיִירְּכ ינש ולא yy ז"מד

nn pmo cap qe»אבה ע"ייע םירמח לש  TN 
 . o5(ומוקמ רקיע. ןאכ —

 (םירמח םירמח 'יפ םדוקה 'עמ ד"עפלנ יִריְּב =) 33
 | ייל 591p n) ינ מיס 'מגב תופרט ולא 'פב

nos] Cone» on mmo כר רמָא ביעו n6 
 ירש « "UD C^» o3איכא  .יריכ יבד ירמאד
 יבד]  ( ^e. [ponםיצרש, . qaoםימגאב ןילדגתמ

 | .רפע ילית o" ('ירוכ יבה. .אמוגו ףופ שיש םוקמ
 ילמ כ"ג ךתרנכ תשרופמ ךתריכש ה'ד :'כ 'ציבב |

 רמולכ אמחל mb תובצינד 5m: 6 'טש ףד 'גנא |

 ול ןכה רמולכ max קופ הריכ ול הרכיל אניעב
 אמהנ היל תיבציאד אניעב ג'ונבו c הריכה

 /3 תכצ ע"ייעו וכיהלאל

pou. onםוגהת  »^ [s]תומש)  nןירוכ €  

 י"שרבו הייחַא|* | .(בותכ יברכבד.ב"'א .[ןירוכ]

 בתכ יזרכ ינה 'יפבו y'5 בורכ !b" אברכ יבר,'יא
 צל אוהו כ'ע ש"ואטרוא יפלח יבד piam ל'זו

Drennnesseln, ortiesב'נק תבשב י'שריסב ןייעו . 

sob n3יתאצמ ןכו  nbnי"כ ה"מגר "יפב  
 יריידד רמולכ 'וכ יפוליח יבד 5m ל"נה. 'ילוחב

n'a. ):ייכ 533  quyיפב תיכו (* ' v3 mayףד ילייגנא י"כ ץבוקב) ןילוחב  (C vbtג"ונבו כ''ע ןגיסרג יזארכ ל'זו  
 .יזרב יעב «'n יזרכ .ךומסב ר"פרכ ה'כו ירוכ 5^( יִרווכ '( wb ל'זזב Cw םש קר ישמא יפר Vby יתמלשה ('

 ל'זו .ןוכנל סרג זרכ Ty ב"נש ק"העב ןכו יפליח יבד םדוק יריכ יבד :טמָשנ כיאו 02( שוריפ יפליח יבד ירמאר אכיא
 ,יריכ ע'פרשבו ,ר"פרב «mo (* .יוכו "5 יפלוח יבר יזארכו

40 



314 4 

meימוי) תירוהז ןושל רשק הכלה ףוסב יפלקב  
G'ys woתקונית 'פבו   sowשירב הנמז עיגה  

 אלא הנימ ("יקפמ C[mm] אל 6 ה'ס «m5 ארמנ
 הנימ יקפמ wi אל p^ אברכ יבמ אלעת (''קיסמדכ
 המכ הנושאר הליעבמ רתוי אריתיהל אמעט םוש
 לעושהש םשכ רמולכ .אברכ יבמ אלעת קיסמד
 וניא אוהש השורח הדשמ ןוזמ םולכ איצומ וניא
 לעפהו ה"יחא]* — .םיבשע אלו םיערז אל לכוא
 ,'וכו יערזו יברכ אקד ישניא וזח :ג"ל תבש ונממ
 p'3 'כו אשירב יברכ 3220 ידכמ ב'ער ג'ע םשו

bm ivיכה רתבל .ה'ק מ'ב ,אברכ והב ברכ  
 אלד אלא ןומא אל א'ער rp pun ,הל אנבירכ
 ,ב"י ב"ב הב ןל תיל ינתו בירכ לבא ינתו בירכ

 - ['ט דר ע"ייע ינתו בירכד אברכד אמוי

ju- השירחל ys תדמ -+ B ע"למו בּורְּכ BN 
  (gerum, Juchertץרא תרבכ 'גרת

 ןכו ה"יחא]|* | | .אערא בורכ )5 ,היל תישארב)
 תרככ מ"ל ןינעבו ,ט"י יה ב"מב ץרא תרבכ 'גרת

yosי"בירל תיסרפ הקתעה לע ירפסב יתכראה  
 ע"באו תעד יתאבה םשו האלהו 51 דצ סוואט
 אצומו תישרש אלו איה תישומש ף'כה יכ ק'דרו
 ן"במרה ןייע םחל ינרבתו ,ומל תורבל ויה הלמה
 ןהתוא ארבו ןושלמ ואצומ יכ התע ד"עפל לבא
 הריקדו התירכ ונינע Un at) לאקזחי) םתוברחב
 (mb (טשריפ ןייע) קרב y ףדרנ ארב שרשהו
 ברחב רקדו תרכ €« ןמ ע"לב בירכ םג גשומה
 (V7 םשה הזמו שרח ונייהו ץראה תא השירחמ לש
 ךועל הז ךייש ןכלו השרחנה yos תדמ םגו םלת
 ירבד ביכרהש ןגוהכ השע אל ל"מר לבא םדוקה

 — [רכיהה jb לכ ילב ךורעה ירבד סע 2

qu + vom wa272*בעה ףנעה  psלקדה  
 -das knollen םיפנעה וחמצי ונממ רשא

(artige Ende der Palmenisteקלי .ב'צ ק"ב ' 

"Ovו"סר זמר  cunaוניבר 'יגו אברכ יקל אצוה  
 ףוס רקעתשכ b Grm o" ץה ע"ייע לידב
 םיפנעה וחמצי ווממ רשא לקדה רקיעב בעה ףנעה
 רשא םילעה טקלל לכותש רמולכ םילעה תודוא

 דיש אָּבְרַּכ * — םיריכ *

 )3 םדכ ע"ייע םיריכ *

 ר"לב xoay י"למ אברֶב .אָבּורְכ ,בּורָכ 5 ברכ
(Kohl 8372 ם"לב +-יל' 'פו ע"לב crambo 
py יקש לש בורכ') GU) תומורתב "b לצבב 

 לעב לש בורכ  ^p'מולכ דיב תיקשנה הדש לש
py קלשנ ןילוח לש ןיחלש הדשב לדגה בורכ 

 ינפמ ןילוח לש ותוא רוסא המורת לעב לש בורכ
 תוקריה לע 'מגב ןיכרבמ רציכ 'פב ,(*עלוב אוהש

 חייל תוכרב)  6nורבדב היהנ לכהש ותליחתש לכ
  sai povאקליפב הל תחכשמ המדאה יופ

 וקלש ה'פ ותליחתש לכ אבוכוארק
 תרכו ימות ביג ש  C'מגב ןידימעמ ןיא 'פב

 ז"ע) ןיאפרתמ  Ce'2תא ןיאפרמ םירבד השש ר'ת
 הלוחה  Cולאו האופר ןתאופרו  jnימו ןידרתו בורכ

 א"יו דבכה תרתויו תרהו הביקו 6ן יש בי ןיסיס
«pv ןימ ^b ב"א) —  ,םינטק םיגד ףא 

 ..נ"שו ג"פ ,א"ח ע"ייע בורכא םע אוה דחאו ה"יחא|*

 .בורכא יסלוק א"ער ג"סד ה"פ 'ציב 'ורי ףיסוהל שיו
mansבורכ לש חלק :א"יק , iuriב"ער ט"ס  

 ויחלקש ירבדמ בורכו 'א חלק ע"ייע אברכ יחלק
pptייאלכל ם"במרהל מ'יפ ןייע רותבורת ארקנ  

 לאעמשי 'לב וניבר b^ םשו רתברת 'עו ג"מ א"פ
 4909007: 'שדחה י"לב bo) wm טיבנרקלא

Blumenkohlןב י"רהמ 'יפבו .(914 צ"נלפפ ףעל)  
 בורכה יסלוק .טיבנרק ban טיבורק קדצ יכלמ
 'צקועו .ספנ ע"ייע ר"מ אפ 'יצקוע b a'b") הלרע
 (%(:ביעק (AT סוגרפסא ע"ייע +ג'נ םירדנ ,ז"מ ב"פ
 'תפסות 'ייע Ty .אברכ יבנקמ א"ער ו"טק תבש
 'תפסות .63 ב"פס םיחספ 'תפסות iY'e 'מורת
 .ע"ומב ע"ייע יבנרכ ינוי לקשמבו -- ב'פס םירדנ
 — יאָתְבּורכו איירק :מ"ד ז'פר םירדג ^ ץובקהו
 — ניבר ^3 1^ רכ ע"ייע :ב"ס "ילוח יִברְּכ ןינעב

ackem, שרח ^B = עילבו 2x (ס"למ 2373 
das Pflügen, ס"לב אָבְרְִּכ םשהו pflügen 

 רבכ 6ז"ט תומ) אברכ יבד אתיניב der) א

 ימוי ירת אערז אמוי יא .(* אתיניב 'עב ונשויפ
 '53 .(*דר 'עב ונשריפ (Co^ v2 יוה אל אברכ

 םישב םפדנ קרצ יכלמ ןב vnb ייפ ןכו )* :אימק ,ביח יג לעב עיייעו איקש ליצו ייקיש יוריד 'נשמבו איקש גיונב ('
 יןעכגימ םייש י"כב אוה ו"ו י"כ ייגכ לבא ארקו אקליסו אברכב ג"ונבו ו"ו י"כב ה"כ (*  .םאר םיחאה תאצוהב אנליוו

 ר'יפדבו ארקו לי'צו ארקא םייטב םשו עיפדבו רייב ךורע "23 כ"ג w^ אבורכ ייגו אקליסו אבורכו ארקב רדפה יפ י"כבו
aep 5on ynג"ונב )5  myח"ר 'יפב היכו וילחמ  vס"ש ייכב לבא :זיינו :ד"מ תוכרבבו ז"על  Pyהיכו )5  .ייל  

 עיייעו יתומוקמ ינשב םיירב yy" נ"בב היכו שבי Doy שבר ןיסיס ימו : דימ ףרבו po םשו :ז"ג תוכרבבו ז"עב ת"האב
mn5 .ןידרת ,ןיסוס ,תר ( enיייע וקיתעהל  jy Kohlkeimףעל  eeק'יהעבו (: טייכק .ביח) אתינב 'על ןויכ )7.51  

 .ןויצה mb ומצע ינפב ךרע ק"העב cmn mn המל יתעדי אלו — כ"ע השורח הרש לש עריז ייפ my gon בינש

 ה"כ !t) .יקפמ רייפדב )19 ,ייל ימויב לבא הדנב (n'a וניבר ייפמ חכומ jm )? .ךר סייטב דיל ייכו יט m יעב אוהו )*
 .קיסמד יאמכ אלא ג"ונבו ימויב פ"'א ייכב ה"כו הרנב
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 'מנב ותמש ימ 'פב — וילאמ סרתסמו ותלברכ | חלצי אלו אכרכה הקלת זא אוהה רקיעב וחמצ
 א תתיא ךה ל א זח «Co mo הרושב םידמועה | 'הל ל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ ןייע רבר לכל
 םודא דנב p^ ('אקושב אתלבוכ ('השב לד | .בווכ ןושלמ ,א"עב b^ י'שרו 551 ,א'ח יוועל

qusלארשי תונב ךרד ןיאש אלוגנרתד אתלברכ  
 (*הריבע רבדל איבמו תוצירפ אוהש וב תוסכתהל
 ,'ג 587( ןוהתלברכ םדאה ןה תשרפ ונדמליב —

eoולא  q'vopmןהישארבש ('ןידיסקה ל"צ]  
 — :ןיפוטע ןהש תוילטה ולא NUS .ןיעבוכ ןיטכ
 ארקנ on שאר לש תפטעמ ro ינוי 'לב p^ ב'א)
 שארה רעש לע ותוא ןימישמ רשא בהז טישכת ןכ
 דקדקה דעו חצמה ןמ םינקותמ ועש יושק םג
 (?) ןירפקה םרמוא הזו אלוגנרתד אתלברכ ומכ
 תנוכ ה"יחא]* .(רעש ילתלתר"לב 'יפ ןהישארבש
 י"ל ;by xoofolo י"ל לע ווובד תלחתב 3^

xoppacixש"אלב ארקנ ןושארה  Haarschopf,1  

Haarbüschel auf dem Helmינשהו 2  Turban, 

hahnenkammartige hohe Mütze,ןירסקה ש"מבו  

 Haarbusch, crista !N cirrus ר"לל ןויכ ^0 ר"לב

Haarlockeןכו ול הנמדזנ תעטומ "גש הארנו  
 םשב דסק 'עב ייאדכ ןידיסקה ל"צו ןיסיקרה ר"פדב
 א"כ ,'ג לאינד 'יפב ק'דרל םישרשבו bn ונדמלי
 ןירקפה ולא ןוהתלברכ ל"הזב אמוחנת שרדמ איבה

jכ"ע אלוננרתד אתלברכ ול המודו םהישארבש י  
navisיילמ 53  Chal Geklingel, xpoüuaש"רכו |  p»םהישארכש םיקרסה ולא סרג ךלמ  sx 

 ומלענו Kamm poo ןושל לע ןויכש הארנו S A. iU הירכז) סוסה תולצמ 'גרת
 : רסק 'עב ונדמליה הז וניבר איבה יכ םהיניעמ | "תיא Md sed ctn 5 ̂D איפוס
 קפס ילבו ןיעבוכ pes ןאכ ומכ 'יפו ןיריפקה ולא | אודו א'סופ nom D'y ילוא וא .eb ימו יב

 תוילטה ולא א"י תעד יפלו Helm, cassis) 55 ןויכ | ץ"תעה יוועל :m tp ןיעכ רמז ילכ $US פילמ
Pferdedecke!ילב האיבה 3"  'p3 "bתבוכ . ^pסע אוה דחא ןוהתלברכ יכ םתעדו םיליעמ  

 pm513 ןדוי 'ר תעדל אוהש (סש 5853( ןוהילברס | םשהו ליעמב ףטע b^ מ'למ לעפה) 53533 ג
Hülle (* wp5333ןייע דועו גז,  | v2)עיייע 058  (v) vm) baלברס 'ע ה"ייעו  

pbאָתְלַּבְרַכ ס"למ ('כ .םינפב  Glahnkammאיבהל שיו ש"מו | 'פב  mssדיודו ז"כ ,ו"ט 'א י"הדמ  
 .הסוכמו ףטועמ ק'דרה e^ ץוב ליעמב 52538 | 'מגב קלחבו C0 א"כחו ארמגב תוכרבד ןישאר
 לעפמ לערפ אוה (ע"ייע) ןברכ ןכו לברכ ד"עפלו | 6'ד) ז"עד ג"רבו (Cp pom תוטוידה העבוא

 לברכמ v" m ןינעו son רשק «b (S yb^ לבכ | ארווח יכ (אתיימק יעש 'גב חתר תמי א

 ^p O" ב'ש) דב רופא som דודו 302 'גו | םיצרש הנומש 'פד ג"סב .(*אלוננרתד אתלברכ
vp ome)סרסיש הצורה (ב'עס  Cunאתלבוכ םשהו .711 סואיניזיגל םוריוזת | לוטי  "p 

 פע pros ןכו םיִבּורְּכ ץובקבו מ'למ) 333 *
 שרדג ל"זרדבו םייברעה לצא םיכאלמה ירש

"b ivיאמ ב"ער 'ה 'כוס :2" הגינח (רענכ  
 אקוניל pop 5333 ןכש איברכ והכא 'ר רמא בורכ
 ונייה .בורכ ונייה : םשו םשו ,'ב בר ע"ייע איבר
 םירבד 'ה : א'כ 'מוי .ירטוז יפאו יברבר ER" ? םדא
 ןורא ןה ולאו ינש שדקמל ןושאר שדקמ ןיב ויהש

me»!אתרוצד םיבורכ א"עס ר'נ םשו ,'וכו םיבורכו  
 ש"עו 'ג רצ 'עב ה"כו אתרוצכ 'מ י"כבו ימייק ווה
 לגרל ןילוע לארשי vow העשב :םשו  .ושוריפ
 תא םהל םיארמו תכוופה תא ('םהל ןיללנמ
 ואר םהל םירמואו הזב הז םירועמ ויהש םיבורכה
 | םשו ,הבקנו רכז תביחכ open ינפל םכתביח

rsםיבורכ ואר .לכיהל םירכנ וסנכנש העשב  
 בתכבו ^31 ורמאו קושל םואיצוה הזל הז ןירועמה
 המורת 'ס 'קלי י"כב אוה ןכו קושל ואצי די
 פ"ד לעב ןינעה הזב ש"מ ןייעו Oy רצ "Co סיר)
 תוירבע תולמה ירצוא ןייע הלמה mn ןינעבו .םש

 ,I 225 רענעיוול ב"וורו

(tןיללוג ם"ש ייכב . *) mאתלוגנרת ןוכנ ילב ןירדהנסב )3? .יוכו יעש תלתב ייבא רמא תוכרבכו ז"עב ,דילו ו"ו י"כב  
 איההל כ"כבו אשיבל תוהד תיתוכ איההל הייזח ג"ונבו רייל ייכב me )5 .זיעבו תוכרבב ה"כו ת"האב "אדכ אלוגנרת לי'צו

 .אקושב אמייקו ס"ש י"כבו (* m"a. אתתיא סיש י"כבו :ג"ל דצ wp ייס ןילרעב 'פר םינואגה ישתב ה"כו אתתיא
 כ'ע (אלוגנרתר ליצ) תלוגנותד אתלברכ ומכ םודא דגב b^ ךורעהו 5m רוצקב ייפה הז אבוה 106 םלשה ןיפחויב )^
 םיגואגה ישתב אצמנ (bn np" כ"ע cns שוריפ שיו השע זנטעש םושמ ליז ןואג noy בר ''פ אבוה הזל םדוק םשו
 ןייע אתלברס (an pen^ ת''תאב ןכו ,ש"ע רבעד אוח זנטעש םישט xw) 5m קלח ףוסל אובמ ןייע) גישר ens ל"נה

bםיכסמ 'וכו תוצירפ אוהש וניבר שימו כ"ע םיאלכ לש יוהד שרופמ (:ח"מ רצ תוכרב  móחיעק 'יס ר"ויב אימר  
 'וכו םימורא םישובלמ שובלל וגתנש ןוגכ תוצירפ םושל ם'וכעה וב וגהנש רבדב אלא רוסא וניא הז לכו ל'זו יא קיפ
 .ךורעה ייפ ייפע ף'ירה ירבד בשיימש (ךרעת mm ע"בשפהב וילע זמר רבכו) יג ny n*b שרש קיירהמ ןייעו שייע

 Ap 'עב ןוכנל חיכו )
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 ותער יפלו "שה ^3 לש (ע'ייע) זוכרכ םוקמב
 ^3 םא ד"עפלו (ביע ןישוריק 4435 Dp רחא אוה
 Charbanüs By ןיברכ תוושהל שי זא רקיעה ןיברכ

pvםוקמ  byךרדב רהה םש  Ecbatanaטרעננאמ 'ייע  
DN! 360 nnרקיע זיברכ  TNאיה  DUםוקמ  Karbis 

 טרעננאמ ןייע םיזע Nearchus ישנא ואצמ םש רשא

 (ןברט) ע"ייע אסקרקד אזיע ןינעבו -- 18 םש
 : — )3 סקרק 'עו [לברט]

p3*3 ^elקרש) (?)  cisehen, pfeifenקרשיו 'גרת  

 mang ןמ יהולע קברכיו ומוקממ וילע
mons)ג"ונב  premיב יכיא 'גרתב ןכו יולע  

Yoה"כו קירש : תונתשה ילב קוש קתעוה .ז"ט  
 הככ DW ףא אוה תועט קברכ ילוא ןכ לע ס"לב
 ןכו ואיבה אל ןמגרותמהו 'ציניוו 'פד 'גרתב "יגה
 יחה תרוסמ לע יתאלפנו םוקמ םושב ךורעב ^5
 ךווע י"כב יכ (1085 ל"תמעב) בתכש ףראטסקוב
 ^35 437 שרש שי םאו !קכרבי :'ב תואב אבוה
 תקירש ע"לב 'יפש o7 = ןמ רזגנ ילוא זא קברכ

 -- [העפאה

7xסוסה תולצמ לע 'גרת )0( תברכ  n"30 ^" 
 םגו ה"יחא|* | .איסוס תבורכ לע ('כ

 תחת רדסל שי הלמהו .ןמגרותטבו ךורעב 'יל הז
nbש"מו ע"ייע הבורכ ]) - 

mעילמ אר  = eleע-| ץובקהו  
 ותשאל בתוכה 'פב Kopfsteuer) תלוגלג ףסכ
elבתכ  n5תובות) רדנ  Yo» obקרפר  

 םימותי 'מגב ןיקזינה 'פבו 6 'ק פש  תנוזינ הנמלא
peraבינ  O30הנערזי אל האוכת לבקמה 'פבו  

 ןנינבזמ הרובקלו ינוזמל אגרכל Cep 03 תינטיק
 אכלמל mbys אגרכא עורפל b" .אתזרכא אלב
 וא תונמלאו םימותי תונוזמל וא ויתונוזמל וא
 .(' תלוגלונה סמ אוה אנרכו .תמ תרובק יכווצל

nemיא 0" סמל  CRגרת ' mmרפס .אנרכל  
 (התיה) mew .(*ןנר רתב 8222 ןוהל ןתימלו רחא
 ןוהי יאמרו 'גרת ^OU a ילשמ) סמל [היהת ל"צ]
 ילב םנ ב'א) — .[אתאדמל ל"צ] (אתארמל)
 יכ .נ"לו ה"יחא]* ,(אוה סמ ןימ אגרכ ינוי
 לאעמשי 'שלל ןויכו (*י"לב ת"רב בתוכ היה ב"ר
 ורוקמ ןיאו ינו י 'לב תועטב וטשפ 'שמא 'פדבו
 ןמ סמ תארוהב לאעמשי 'לב cR יכ ינוי 3
 תלונלגה סמ mma b'm bum המודכו תועקרקה

 )313 319 — לפרי

| 

 זמש

 קוופמ שובל ps Cb ss אוח וא ליעמ
 ןיאש תוצירפ אוהש וניבר 'יפש המ הזו ןינווגב

qmאתלברב לבא .וב תוסכתהל לארשי תונב  
 קרסמ ס"למ אוה ךרעה שארב ל"נה םינויצ העבראב
 הל רמא יכה רתבו ב'עס 'ק 'וויעב ה"כו לוגנרתה
 תיוה יא 5:303 היתלברכל היטמשיל ארנו ש
 ס"רב איבהש תומוקמ רתיו ס"ש י'כב ה"כ היל
 אנליוו "שב שרחמ pen m 'יפמ חכומ ןכו םש
 D) ו"פר תבש 'תפסותבו .םאר םיחאה ידי לע
 'עב ןמגרותמבו ב"גש ק"העבו .'וכו התלברכ הוליכאה
 ש"אלבו Kamm = א"לב א"פמאק :םייס לברכ
 'דב לבא ק"העב ^5 'דמלימ ןויצהו Kamp תנשונ

"W umללכנ הנושאר םעפ םימעפ יתש  ma 
 דחאו ומצע ינפב דחוימ 'עב תינש םעפו ךרעה

 — [רתוימ

^b cibo vbs Jue Jo f ע"למו 5392 2 
 הרבכב ףינה  (Giebenתא תשרפ ונדמליב

 : הרבכהו )5 'וחנתב) Qe) ,בייכ תישארב) ורוכב ץוע

 רברכ b^ ב"א) — .לברכמו רפע רדומ mm וריב
 לָּבְרַא ע"ייע דועו ה"יחא]* = ,(הרבכב דקרמ ר"לב

 — [ש"מו לכרג 'עו bs ,א"'חב אָלָּבִרַא 'עו

CMי"לב) ןילברכ  yogaםיִדקר  Tünzerב"רו  

"eסולודרה ע"ייע הנידמב (א'עב . 
 סולברכ ב"ר .(p G^ m^ םילודרה ys ה"יחא]*
 yi" המושרה י"ל אוהש ןוכנהו םידי בנוע י"לב

 — [ט"ל ,א'חב אלברדוא 'עב ש"מ

 לברכ ע"ייע os ע"לב 525 jb לערפ ןינב) 1222 *
 ונדנעא 'גרת mbinden) רשקו רגח 'יפ 'א

 ה"כ יל ןלילכ היניברכא (ו'ל ,איל בויא) יל תורטע
 ,היניבכרא ס"טב ג"ונבו 'ציניוו 'דב

 ינמיס 'מגב תופרט ולאו 'פב (סוקמ םש) ןיִּבְרַּ
 B" ןיברכד SPP אוהה 6ט'נ "לוח היח

 םינושארה םיטופדו י"כה לכב ה"יחא]* = .םוקמ
 םרוקו לברכ 'ע רחא qun הז רדסנ 'שמא 'פד דע
 וניבר ירפסב יכ הזמ עמשנ ק'העב ה"כו גרכ 'ע
 רשא DN' 'פרב 'יאדכ זיברכ אלו ןיברכ בותכ היה
 זוברכ 'ב ו"ו י"כ "יג ז"'כב לבא רדסה הנושמ םש
 ו"ו י"כבו ןיברכ היגהל שי ןכ לע זיברכ ב'ה "3
 היאר הזו ףראטסקוב b'us ג'הכו ןיכרכ "יא 'א
 ןיכרכ הינהש )994 'גאיג) רעיוביינ 'חה תרעשהל

am (iהטשה  qonאיבטירה לבא וילע וגישה 'פסותהו מ"כב י"שר םג  janתובותכל מייטש ןייע יישר דעב  ceש"עו  
 נ"ונבו (? .תועקרקה ןמ סמ אקסש רובדה mo דע 'וכו םהישארמ םימותי ןיבייחש המ אגרכל ליזו אמק ארורהממ י''שריפ
 ע"ייע ותמגודו )4 .אסימל :םש 'גרתב ג'ונבו הדנמ מילב ומכ סייל wm הטישפב ה"כו (* אנד .רתב םשו א"סכ

 .ש"מו mob) —( רפכ



 הוד "

 רוא והו ומש ךכ אויעז ארביע 'יפ ם'נשרו
 Ganzak ל"נה םוקמ יכ ןוכנ הז 03 ילואו כ"ע םידשכ

Cn»020006 אבארטש לצא דוע ארקנ  Vera, 
 ןיבו ךכ par .םש לענעיפשו (a02 טרעננאמ ןייע
 תדיל םוקמ תויהל קזחומ היה םוקמה ותוא ךכ
 יניטפוטא לש ינופצה זוחמה לכו שאה תדובע
 -Feuer שאה ץרא Azerbidschan הז םעטמ ארקנ

landשאה ידבועל היבשוי וקזחוה יכ  Ty»ע"ייע . 
 « emוהושה ןכ לעו  oy ns[םידשכ רו א —

 ול שיש ליעמ ₪086 י"לב טּוּדְרכ =) טדרכ
 mit Aermela םינהכ שוכל sym די תיב

"""»!(Gersehener (Priester-) Mantelםינפב ןייע ) 

 .ןיטודרכ רבעמל 'גרת היי ייז 0599. םינוכ תושעל
 דופא רוגח ^C ,ד'מ (oe םינוכ הל ונישע 'גרת ןכו
 ןייעו דיי ,0 ביש) דודו חיי ,יב א'ש) לאומשר דב

ve /& "mתולותבה ךלמה תונב הנשבלת 02  
 B^ ב"א) — .ןיטודרכ 'גרת ח"' (a" t םיליעמ
 וקיתעה ןכו ה"יחא]* — .(םידי יתב םע ליעמ י"לב

y3,15 תישארב) םיספ דועו ל"נה םיליעמ םינקז ( 
 םינוכ לש 'גרתה םעטו uóv 9000076 י"ע

 סופדל ןווכמ שובלה אהיש הנווכו ןויכ ןושלמ
 -an םיִנָָּכ םגרתל שי rob םימשה תכלמ לש

passende Hüllenתומוקמה ינשב ןיטודרכ ילואו  
 רויצ הזיאל pom npn 2l פ"ל אוה הימריב

Formstrukturןכו  ^bילואו םישרשבו 'ימריב ק"דר  
opםינוכ  joןויכל  anysםתושעל םהילע םבלו  

 ויהש םילכאמ ינימ :םש b mp^ ,בטיה םנקתלו
oweםהימלצו םימשה תכלמל םישיגמו  »'p 

 פ"ל אוהו ינודרכ ןמ ס"ט טודרכ הז b^ יפל ילואו
X»םילכאמ ינימ ] -- 

 .תואבנרכ ע"ייע p'ó תואכודרכ *

 ילוח ןינע 'יפו 'ד רכ 'עב 'מושרה 'עו ס"למ) 593
krank soinםשהו ס"לב ה'כו אָהיִרְּכ ראותה  

mmm»ה'כו  (Sechwüche, Krünkliehkeit D'b3 
 ,אניימה רסימל (?אתוהירכ "C 7 תכשד א"פב
 יחיינ יהופנעבו (א'כ פש) ןיקילדמ המב 'פד ג'רבו
 תולח 'טגב תיבח 'פבו «C sospes omo) לכ
 ועלקיא ארח אנמיז 6המק (DU שבנד
 וליאשויאלבנד אהחתוכודנעוסתהל
 [יא] 'ורי 'גרת .("אבר עמ ד יהירכ לכ יאנימ

 «m - (אָּגרּכ -) ּגְרּכ

UM LOC TEE 

 זיש

 ע"ייע חנמ ירבגד ףקרקא אגרכ .ה"נ ב'בב "אדכ
"nידבעתשמ אדכר ירעש 'יפא :םש 12 ,'א  

 אגרכא יזוז יבהי + ג'ע מ"ב .ם"בשריפב ןייע אגרכ
 ביהיד ןאמל דיבעתשל אגרכ ביהי אלד ןאמ 'וכו
 קפימד ידייא JUD 'כוס .יקסידנא ע"ייע my .אגרכ
 ע'ייע ry 'מוי .אינלק ע"ייע 'וכו אכלמר אגרכמ
 אנליבומ אק א"ער ט"ק ןירדהנס O'b. ,א'ח) אנרכא
 אגרכ ןילבומ 7^ ,'ט יב m" 'גרת .רפיקל אגרכ

mmב רתסא ;'נ 'ח ,'ב תלהק 'גרת ןייע ',. m2^  
 סכמ ןימ 06-00 רזננ ל"נה ע"למ ילואו .'א

 — [611 סואיסריימ ןייע 'צמא י"לב

 רכומה 'פר גיסב (םינפב ןייע םוקמ (pv ּודְרִּכ

 pn בר רמא ey איצ ב"כ הניפסה תא
 וניבא םהרבא שכחנ םינש הרשע בר רמא אבר רב
 ג"ונב ה"יחא]* = .ודרכב העבשו \'יתוכב השלש
 ב'ב ס"ד לצא ס"שב 'ה י"כבו ודרקב . , יתוכב

^w ssp "xזמר ךל 'פ 'קליב ה"כו ורדקב  Uy 
 יתוכ 5n ה"מגר י"כ p3 mov^ 'זיפ 'דב ם"בשרבו
 םינשיה 'יסופדה לכב לבא כ"ע ןה תומוקמ ורדקו
 סירגיטה ףוחב םוקמו יא יכ ערו ודרכב ךורעה 'יגכ
 לש by דועו ּודרק דועו s םייווסה לצא ארקנ

 D'opluairוא ובארטש לצא  bus Fop)unvoi 
 םימעפ הברה רכזנ ₪60000/0 וא םואימילתפ
 םירגיט ירהמ היה םבשומ םוקמו םיינוי םירפוסמ
 ןייע אינימרא ןיבו רושא ןיב mmus תינופצל
 םשו האלהו 161 ,ה'ח טרעננאמ לצא תוכיואב
 םי לע 0% nnb סואימילתפ םשב רכזנ 4

Wánיכ עדו .ב'בב יתוכ איה איהש יל הארנו  
 אוה ילואו יתנכב םימעפ יתשב im" י"כ 'קליב
 םיינימראה לצאו Ganzaka תראופמה TY איהו רקיע

Gandagםייצנאציב םירפוס לצאו  iy Káv(axa 
 םלועמו 188 א"ח ןאריא לש תוינומדק לענעיפש
 cy דסי ושא ותפאאואצ תדיל םוקמל והובשח
 שאל שדקומ לכיה םוקמ ותואב mm שאה ידוע
 יפכ םייסופ לש שא דלונ ונממ רשא (*=2כ))

core?ולתב דמוע דועו אוה ןשונ ןשי םוקמה הזו  
 ב"בב ארסח בר ןויכ הזל ילואו ןטק םי gn לע
 הז [יתנכד 'קלי י"כב] (יתוכד) אריעז ארביע םש
 ומכ "התוכנש ןטק רבעמ WWW, "b םידשכ רוא
 ,(ב"בב ה"מגר תקתעהמ min רבע 'עב וניבר 'יפש

 ון w33 לבא ייכ תצקב ןוכנל היכ (5  .ו"יתח לע ipa יתוכב איפרבו תוכב ע"פדב לבא ר'בו בייה ו"ו י"כב ה"כ ('
 י"כב ןוכנלו תובית יתשב ס"טב ר"פרב )7  .ןורחא היה ולאכ (ר"פדב ה"כו) יא יפב טושפל העט רפוסו ןור ח א יפב
 תארנכו אילק b^ הלפתו ש"ק תרהט ילה ז"ואב ג''הכו ישמא יפרב לוגעב אוהש ומכ אתוחירט («a0 ימאו 'ציניוו יפדבו
 קר ''ציניוו יפדו ךורע v3 לכב הייכ (* .יוכו יחירב לכ ןחיינ גיונב (* .םייונישב ריעה אל ס''דב יכ סיש ייכב הייכ יכ
 יחירכ יישרבו 'מגב יצנוש יפד ס'ישבו ,הינימ ג"ונבו ךורעה ייגכ יאנימ םשו ס"ש י"כבו 'חסונב יחירב mo» nma םש



 תוינשמב וניאר 5n קדצ יכלמ ןב י"רהמ ^65
 ןניסרג .סברק אלא תועט sm סובנק ןהב בותכ
 'יאלכ ט"יותבו כ"ע ואייברק סברק וזיא ימלשוריב
 רקיע םתסריגו םונרק 'יסרג שי . . ל"זו בתכ םש
 עוטק אוהו סוברק ל"צ peo ילבו vy 'וכו ירהש
 ל"זו ךורעה תא םג איבה םש ט"יותבו .סובנרק ןמ
 ןילבת ןמ אוהש םשל 'יפו סובנק יתאצמ ךורעבו
 | יכ ym סננק 'על ןויכו stp הרדקב ןימישמש
 : תובית יכ וניבר ירבד רדסב תועט שי םיסופדב
 םישמש ןומכ ומכ mw ןילבת יניממ ןישרפמ שי
 "יאלכמ ןושארה ןויצ רחא ףכית ןיכייש כ"ע הרדקב
 חכומ ןכו טוהאק "53 תמאב ה"כו mb ב"פ
 האבוה םשו'י"כ דומלתה ירקיע רפס לעב תקתעהמ
 אוה ןילבת יניממ 2^ b ןומכ nw הבית דוע

pes smכ'ע הרדקב ןימישמש אייורכ וא  
 ליעל יתאבהש צ"מ j3 י"רהמו ם"בטרה יפכ אוהו
 פ'למ וא 'יאלכב סובנק יכ שמשכ רורב חכומו
 םוקמב ל"צכו ,סוברק ל"צש וא השבתשנ םובנרק
 Yo "D םיאלכ 'כלה ז"ואה איבהש סוכרק
 י"שר ש"מ יכ דוע ריעהל יתיארו — ש"ע ^b םשב
 רמא רזגש ל"נ ףורגא ףכ ןומכ :אייורכ ןומכ ז"עב
 — Hand, Faust] ףורגא ,די b^ (₪0 י"למ איורכ

 xnpícco נוי "שלבו ם"לב היכו ָרְּכ א'לב) 192
 -laut aus םר לוקב ארק b^ 22! ע"לב ונממו

 תירטקב 'לב krg טירקסנאס 'למ רזכנו גוט
khrugtan P981 khrugש 3-5 = "שדחה פ"לב  

T»אָתְזרְכַא »23 ע"ייע  ófentlicher Aufruf, 
(Licitationירטש אצמ 7522 אעיצמ אבבד ק"פב  

(UO Tonאתזרכא ןלחתמד דע רמא אפס בר  C 
 (ביער ה"ל טיב) ריקפמה 'פד הנושאר הכלה ףוסבו
 'עב ונשריפ רבכ C אתזרכא אטילש יכמ רמא אבר
 (yov םדא חלוש 'מגב השנה דיג 'פבו .אתכררא
 לפנ ףסוי רב pm 33 רמא ןניזרכמ יכיה 6 ד'צ
 רמאיו ארקיו 'גרת ב"א) -- .אליח ינבל ארשיב
 ה"יחא]* = ,[רמאו ל"צ] (רימאו) זירכאו ('ד 62 הנוי)

mmט"כ ,'ה לאינדב יוצמ רבכ יכ ריעהל ול  
 זרוכ לקבו .הטמל ןייע םשה ונטמו יהולע וזרכהו
 'וחנתב +ו'צי ב'ח רוילג ע"ייע ןמהו 'פ 'ר רתפא
 ליעפהב יוצמו 'וכו זרוכ ךאלמהשכו ^ 'יס'יטפשמ
 זירכמ (םיכאלמהמ) ןהמ רחאו-םש 'וחנת לעפאו

pda m»-— m» חיש 

 ,('אהרכ לכ יט יז 0023 ילוח לכ ךממ 'ה ריסהו
 היחור 'גרת 0^ ^ ילשמ והלחמ לכלכי שיא חור
 (ישילש) רכ y'"y ב"א) — .הינהרוכ רבוסת ארבגד
 תואב nm םוגרתב ?mn תואסריגב .[יעיבר ל"צ]
 הזב םנו ה"יחא]* — .(ןמגרותמה איבה ןכו ת'יח
 רובד ךרעב גיצהש ןמגרותמה תטשב ב'ר ךלה
 q יכ ת"יב ף"לאה רדס דגנ ת"יחב חרכ ליחתמה
 ^31 רקיע יכ עבצאב הארמ וירחא NIU היורכ
 םנו 'שמא דע םיסופדב vo י"כ לכב ה"כו א"הב
 םינויצה לכב סרג ןמגרותמהו .ךרעה םינפב א"הב םש
 יתילח לב sn איבה דועו ת"יחב 'גותה לש
 י"ב 'ינכ 3: רתויו תיִהְרכיִא 55 05 ,ג"כ ילשמ)

sum mmo»s unnתיהרכתיא םוקמב לעפתא  
 האלנ 'מולכ mm תיִרְכְתֶא vb ,'ז לאינדב הזמו
 יפלו .'ד רכ 'עב ילשמ םוגרת ןייעו יחור הלחנו
 איבהש ןי גו ש ש ש son ןבומ a5 שרשה הז

wmדכ 'עב  nהרכד ירמת  Pw)ב"ער ביינ ) "p 
 הארוהה יכ יתחכוה 'ד רכ 'עבו QC וקלנו ולחנ

 quo wes) לועגו תואל איה שרשה mo הנושארה
 אתוהירכ תחת ." תבשמ ןושאר ןויצב "יא בטיה
 ,Ermüdung אתוחירט :םיסופדב ךורעה 'יג לש

 .Besehwerdoחרוכ כ"ג ףעתסנ שרשח הזמו -- , 
 — yvy] אחרוכ

"GMענניל לצא ו עילמו ס"לב) אָיְוַרַּכ  
(der gemeine Kümmel, carum carvi 

 תכסמ  ryןידימעמ ןיא ( Gy" 5/5אתוסא יאמ

 אנומכ יתיימ  ^b emsןימ לאעמשיו 'ורו י"לב
 יעבו ה"יחא]* | .ןומכ ומכ םימח םיערזהמ דחא
 םייונשה לע ש"עו שוריפ ילב וניבר ואיבה 'א ןמכ

 ( 03(וניבר יג ^55( אנומכ איורכ וא איורכ אנומכ
"P ראותמ אנומכ יכ הנוכנה אוה mina ו"יו אלב 

 י"לב ה"כו הבצחנ תיברע ןושלמ הלמהו איורכ
  900%, 060%, 00, 6ר"לב  careumןכו

 תוינמור 'לב  cariש"אלב ונממו  Karbeונינעש
  Feldkümmelל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ ןייע

 'הל  "poדצ ףעל 'הל צ'נלפפו 455 כ"ח 907
 :איורכ ארקנ פ"לב יכ כ'ג אבוה םשו 348 דועו

  259ד'עפלו  Dp mםיאלכ לש  reה"מ
 רצקתנו  jbבטיה ןכלו סובנרק  ^bםש ם"במרה :

  Dpהיארהו כ"ע איורכ ע"לב ארקנה אוהש א"

 יפרמ yin ע'יפדבו .וילע ריעה אל סייד לעבו ךורעה ייגכ b/w םלוכבו (גיעק דצ nav סי'ד) יחירב cv םג .א"כ ףדב לבא
cnimאהריכ ק"העב 'קנואב ה"כו ןיערמ גיונב )! ,ינשה אברעמד יהירכ לכ דע ןושאר אברעמד יהירכ לכ ןמ טמשנ  

 .שיע יי רכ יעב Mya יתשריפ וניבר םש איבהש (:'ג הטוסב) אירכ יכ לבא (? ome וניבר nes ןמגרותמבו

 יד הרוש 40 ,א"חבו) ימוי ןימלש יכמ םש ע"פרשבו ,אתכרדא 'עב יזיפו ריפדב ג"הכו ג"ונב )* .אתזרכא ימוי 3523 )2

 'יפב n5 ןכו ימוי תלמ 'יל אתכררא יעב 'זיפ 'פדבו אתזרכא ימי יחסונב היכו אתזרכא «O2 ל"צו אמוי תועטב ספדנ
nai ni^ל"נה ךרעה לכ וניבר ונממ קיתעה רשא (ינליוו סישב) :הייל . 



319 

 gehwirren, ₪ 215 prbn ^p זא ילואו םיבגח
Gerüusch machenומכ בגח ןימ ונייה יזארכ כ"או  

 לבא die Sehwirrheuschrecke (ללצ «j לצלצ

epumולעהו י"שריפ לע וגישה :ב"פ 'ילוח  
 ץראה לע ןיצוושו דואמ םינטק תופועב יריימד
 יפסותה תעדל ילוא וא םיצרש ךורעה 'יפכ הזו כ'ע
 ףועה תא םינכמ on .קר הנש ןב ףוע 25 ע"למ
 וקיתעה יוועל m' ל"מרו ,יזרכ y" רתויב ןטקה
 ןהאזיוועל 'ה תעדה וז החד רבכו Amphibien יזרכ
 הארנ ןיא אבזרכ jb ותרזג םלוא ש"ע 996 'לאאז

 — [בוזרכ ע"ייע יל

m2פו ע'לבו ' Krug Aי"למ ב"ר תעדלו קובקב  
CWasser-, 7בר 'רקיוב ' 

 וב yen ןיא ילככ Ce קדצ תבהא תשרפ וצכ
 זורכ יכ רמא .אנינח ר"ב אמח 25 o) 373 יימרי)
 יכ ימוא ןמחנ רב לאעמשי 'ר םילגר ימימ לש
 ילכ pp "b ^b .ב'א) — .םד זיקמ לש זורכ
 ה"יחא|* — .(הזקהלו םילגר ימלו םינלבל דחוימ
 לאומש 'ר םילגר ימ לש ןידככ רמא ח"בחר ג"ונב
 אוהו כ"ע םד יזיקמ לש ןידככ רמא ןמחנ רב
 Wassereimer דכ כ"ג הרומש ל"נה י"ל לש הקתעה
 'קליב אאבוהו +ג"סק 70 הבוש b" .כ"רד 'תקיספבו

movםילגר ימימ לש ^ ל כ כ סרג ג"ש זמר 'ר . . 
 — [ךורעבכ an" רקיעו םד יזיקמ לש ילככ

 00000 bts" תינבזרה ,תינוכזרא ומכ ילוא) 20172
 (ז"ער ,א'חב ןייע Houschrecke בגח ןימ

 .אבוזרכב 'גרת 0« my םילחת| למנחב םתומקשו
 למנח ושריפ (ןואסח םשב) ע'בארו י"שרו ה"יחא|*
 חקלבו למנחב yvy .ושרדמו הבראה ןורתפב כ'ג
 י"רת ןכו ,ל"ומה תרעהב ןייעו ג'כ ,'ט תומשב בוט
 ^3( אנודנ איהד אבוזרכ ^O72 r איקי) בגחה 'א
 יחה b^ הלמה (wb .'ב הכרוכ 'עב ןייע וניבר
 יוועל mn qon הטשה wap ע"ייע יזרכ ןהאזיוועל
 ךוזרכ 'יגה רקיע יכ ל'ג.דועו — 886 n" ר"תמעב

smם'למ  yn pp Deb Ae ee 
 — [תינפרכ y'"p דועו Heupferd ארקנה

nw» D'T120% םוקמ  (Xopativ,לכ 'פב  
 תיבמ אל ןיאיבמ ןיא 'מגב רובצה תונברק

 יטיח ףא רמוא יםוי CX (הנשמב .ה"פ תוחנמ) ןילבזה

 הייחא]* | ,ןה תומוקמ b" םיחא 6 3551 םיזרכ
 'תפסותבו םיחא רפכו םייזרכ יטח ףא יסוי ר"א ג"ונב

 רפכו םייחרב יטיח ףא רמוא יסוי 'ר ט"פר תוחנמ

D'UNםש תוחנמ תופסותבו  win n^ימיח "גה  

n - 1m» טיש 

 בייח ןיא ., זירכהל בייח א"מ p'3 מ"ב ,(' וינפל
 זירכמ היה הדיבא אצמש b^ ב"ער ח"כ םשו זירכהל
 תויסנכ יתבב ןיזירכמ והיש וניקתה 'וכו הילע
 אמילג . , זירכמ אתדיבא :םשו ,תושרדמ יתבבו
 :"צ (by C01 aer ןיעוט ןבא ע"ייע דועו זירכמ
 ו'פ 'יכרע .ןיזירכמ ןיאש םוקמ . . ןיזירכמש םוקמ
 'ר זירכמ :ב"ע 'מוי ,ברעבו רקבב ןיזירכמו א"מ
 «UP SU ןנחוי 'ר זירכמ :ז'ע תובותכ 'וכו יאני
 b (ND" 'שודיק )^51 ירדנסכלא 'ר זירכמ :ט"י
 pna לוק ועמשו ו"פר .ר'קיו .זירכמו pon ירטוז
 p^ קופ שיר  ןיכרע אתפסות ,'וכו בנג ND] זירכמ
 ב"עס p^3 םיחפפ הליאשהבו .ברעבו רקבב ןיזירכמו
 Y^p ^nbb ,'וכו עיקרב יזרכמ א'עס א"פ ןישוריקו
 "ירבדל n py^" 'וכו ה"בקה ןהילע זירכמ א'עס
 אוה לוק תרבעהו לוקב האירק ןינע םלוכ .'ג 32
 רבעיו ,זירכאו Cn n הירכז (ra m3 קעזיו 'גרתו
 'גרתב ןכו 'זירכה ,mo י"שרל םחוימה b" לוק
 (רעלדא ג"ר ןואגה 'צוהב ןודנול י"כ יפל) 'קנוא
 י"רתב ה"כו אָזּורְּכ ורבעו (' ,ויל (mee לוק וריבעיו
 ys" ליחב ארק sra 'ז ,'ג לאינדב מ"ל אוהו יא

^bפ"לבו ס"לב אָזּרֶּכ ,זורְּכ םשה ןכו .םש ע"בארה  
Os, =י"לב  (Herold) xot,ב"מ ו"פ ןירדהנס  

moiדחא זורכ ל"פ ר"ב ,וינפל אצוי  »^ y'"y 
 'וכו הנידמב זורכ איצוה Yes ר'קיו .ש"מו ריפל
 נ"שו ןופמק ע"ייע 'וכו רמאו זורכ איצוה רחמל
 יתבר 'תקיספב ןכו Coe רצ כירד) 'תקיספמ םג

meפ"ס הבר ארקיו ^« רמאו זורכה תא חליש  
 Ub קופ תבש ימלשורי ,ומדק sm קפנ ז'ל

Y'y Yesםירדנ 'וריו  vח"לד  Tyאזורכ קיפא  
 ד"ע ח"מד ה"פ םילקש rv" ,'וכו יאמראד יאקושב
 רבג y'"p אזורכ זירכא ג"ע mot ה"פ 'כוס 'וריו
 ץובקבו (ב"יק םש) רבג ןב 'עו (הרעהב ל"ר ,ב'חב)
 לקשמב אוהו) וינפל ןיזרוכ תוז ור כה ו 15 ר"בד
 "גה ב'עשת «C םילהת 'קליב לבא (תוחוקל
 — y^n 'ו םש 'קליה ^3 ןייע wn  תוירבה
 man טשפומה םשהו : ז"כר n3'3 ע"ייע «m יניבג

 ל

t3לעפו  ^b, ruoע"לב  àךלוה  nmaןכו  
 תחנב ךלוה oss כ'או OX יפרפ 'לב

 ןייע דועו .kriechen הליחז ןינעל ל"זרדב לאשוהו
 קרפה הזב הלעמל ונשריפ רבכ יפליח יבד )303
 אוהו יזארכ an^ םשו ה"יחא]* = ,6') רכ ןינעב
 "פו 'מושרה 'יסרפה הלמה טפשמ cob ןוכנה
 p" י'שר לבא וניבו םש bb" ומכ םיצוש

 ! קרפבו סיטב ר"פדב )*  .ר'פ ,א"חב וכרע ןייע לאירזכא ךאלמה ארקנ הז ce לעו )!



 ה ווש 4 חו ב... %

T» -- mm» T 
 לעב ןיבו התעדמ pa .א'כ ןיטיג ,החרכ לעב ןנשי | יכ רקיע וניבר "ג pep ילבו םיחא רפכו םייזרב
 'ִתְפסות ^m&. החרוכ לעב,'יא התעדמה . . החרוכ | ונוהכז אבג ךרעה תלחתב םושרה םוקמ אוה םיזרכ
 וחרוכ לע ול רמוא + . ותעדמ ל"א ז"פר 3'5 | 'טישפבו O0 סוקול ^aes a והיתתמ) םהירפסב

 'ִב י'רֶת ,.(וחרכ לע ium 'פריא י"כב אוה ןכ) | רעיוביינו 228 א"ח ב"וור רענעיוו ןייע ןיִזאַרְכ בתכנ
ovn 0ד"מ תישֶארב | םוחנ רפכ אוה םיחא רפכ יכ הרעשהה  n^הקזחב 'גרתו .אבאד היחרוכ לע  

 אלש םלוכ "יפו ךחרכ לעב e sa) יא לאומש) | pr תנוכת הָתיִה סומינארעיה תודע יפל תמאבו
 יברעב 021 ל"נה 'יברע הלמ ןינע ןכו הקזחכו ןוצרב | כ"או Capernaum םוחנ רפכל בורק ןילימ ינש ךרעכ
 néy םירמוא לשמ ךרד, לע תלמ וירחא ךשומ | אוהש םוחא ל"צ mmo 'תפסות לש םוחא רפכ
 :השדחה ע"לב רמאנ ןכו )2! Je alii :ונוצרב אלש | ע'ייע דועו רפכ עו ?pus yp םוחנ ןמ שבושמ

 לעפהו ,ןוצרב אלש וא ןוצרב ^6 ,lS Me | — [ייאסרוכ
 Q^ ^ nnm והעירכה שרד Yy פ"ר ר"בב ונממ
 ע"ייע mu לצאנ שרשה הזמו mar ףכל והחירכה
 poma m .תרחואמ ירבע 'לבו .'ד רכ יעו

 .ב'כ רצ םירדגה רפסב

 פ"רב Schafhirt) ןאצ העור םילב אָליִזְרַּכ =) לזרכ
 6 ויג ק"ב המהב החינה 'מגב רידל ןאצ סנוכה

 .(היליזרכל רסממל ('העורוד היחרוא
 לבקמ לודגה העורה ('[יכ ודי תחתש העור] ^,
 ונממו charta ר"לב 6 9016 "53( D'Ü*2 638 | ןהל רסומש vv תחת םירחא ול שיו םדא ינבמ
 ?ui ע'לב ןכו אָסיִטְרַכ סילב ל"צ] (אלזרכוו רעיב ןתוא ןיערמו ןיאצויו תומהבה
 'פ 'שוריד 'ובותכ .Karte, Schriftstück, Wechsel) (6'אנכוד שיר (א'עס א'כ 25( ומכ העורל [אליזרכו

 (רמימ שנ רבד) יע גילד טיפ .ותשאל בתוכה | ^m 'יפמ קתעוה הייחא]* ."תוקונית ידמלמל

 דבע סיטרכ דבא [רמימ אשנ רבד אחרוא ל'צ] | םש ךיראה דועו אליזרב ס"טב כ'ג Den מ"טשב
 גונב ה"יחא]* — .רטשו תרגא ימורו י"לב 'יפ ןרוח | וא אליזרכ ה'כו וניבר 'ינכ ^3 רקיעו .ש"ע ח'ר

 דנא רמד ןֶהכ םימעפ nrw םשו ,וסיטרכ דבא | 'גרתה pay ןכו ןאצ העור ,b) D'53^ אלוזרכ
 הסוטרכ ןמ 725 רמימ ךירצ : םשו ,ןרוח say ןפיטרכ | ט'פק .ב'ח לזרב 'עב ש"מ ןייעו 'ח sw ש"השב

 לאשוהו.ריינ סיטרכ !b^ .ךבנ יל תיאד היימדק | = -- [אלוזרכ ,אליזרכ ל"צו אליוזרכ ד'טב םשו
 Co "4 2 םמטרק "ה. /4553 םטר ומכ רטשל

 ]1 יה סטרק עיייע ף"ו P 'מושרה השרחה י'למ coma ומכ (b^ ןיִמיִזְרְּב

 -ein, um בובסו הפיטעו הטאלה ןינע [D'b5 373 | 'צמא ר"למ בוט רתוי וא ב"פש ,ב"חב

DWNob"D"D grutum362 37. ש"ע  Gebund N222 ;hüllen, umwickeln Naschwerk,אָכְרִּכ  
(Nachtischיתשו םג 'פ ר"תסאב : "DNה"בקה  Kreis, Zaun 8722273 ; Matteתופפוהבו םינפב 'ייע ) 

 לש תעדרמו תמה יכירכת 'מ טיפ םיאלכ ףוסב | הנורחאב אבש הזה ןימיזרככ c3 יתאשע אל
 טיפ םיאלכ) ימלשורי ,םיאלכ םושמ ןהכ ןיא רומח | הנורחאב אבש הזה ןימיזרככ ינואשע יאולה . . 'וכו

 תמש ןויכ ) ח'פ םילה ישפח םיתמב (א'עס 275 | הזו ימזורגכ W^ ר'כיאב ^ p^ אתחיתפבו 'וכו
 ןירמוע ןיא 'פב .(" תוצמה ןמ ישפח השענ C םדא 6000%(%0 'צמאה י"למ אוה זאו ל"נה ע"ייע רקיעה

 אל ומולשב לאוש ךלמה ייפא 6 ליד א"מ ה"פ ,ma» JL 455 ויתופסוהב רעשיילפ
qn vm ^em vvv»קיספי אל ובקע לע . 

 המ € by" סש יוחנתב היכו אראו שירב ונדמליב | OD ם'ב "שר "ג ןייע זרכ לעפמ אתינזרכ *
py issusאזרב  meon wo | "SP 2773 7Nתכירכ שיקהל  wm)רמא תוכלמל  ^ 

 הלוק G'» x5 "מר) בי תכ ד יזפ ןב ןועמש LA הרעהב
 « myא ע"למ) אָחְרַּכ .אָחְרּוּכ  "oתומדוקבווכלי ליחב יכ ךלי שחנכ | ריה תקזח 183

 ילכו  penדננו « | Zwang, Un-, Wider- pגרוהו שחלמ שחנ[ה] המ ("ה-ל  gsתשחלמ תוכלמה
 ףא םקועמ ךלוה שחנה המ רחא רבד . . תגרוהו | ךחרכ לעו רצונ התא mo לע 3/20 ד"פ תובא 1
 nae (" יזוז יכרכ — ('היכרד תמקעמ תוכלמה | ןכש ןישוריגל המ א"עס א'מ ןישודיק .'וכו יח התא

 ךוהמ יתמלשה )3 .היליזרבל גייוגבו הילזרוכב ע'יפדבו ,ר"בו דיל x יבו יא ו"ו. י"כב ןוכנל ה"כ (? .ךורע י"כב ה"ב )!
 .B" ר"פרבו .Cra גיח) ןכד יעב היכו (v3 דילו יבו יא ויו ייכב ה"כ )^ nm. ייפה קתעוה וגממ רשא ח"ר םשב מ"טש
 ש'רה. ייפ pus (* .וננבר ייגכ ייא :א"ם הדנב לבא nb םדאש גיונב (* .מ'טשב ה"כו מ"ארככ אנכוד לייצו אנכיד ןאכב
 enm 'ר גיונב (*  .'וריה תא אלו ךורעה תא אל ריכזה אלו ךורעבכ ייפ con ןב י"רהמ 'יפב לבא הדנד הז איבהש
 ךשמהמ אוה ןויצה הז ביהו 'א ויו י"כב ('% .ש"ע ךורא à ןושלב יחנתב )? .עוטק ע'יפדבו ,ו"ו יייכב ןוכנל ה"כ )
 תוכורכ תואלצחמ b^ 'א דב יעב וניבר 'יפש הממ לכא ע'פרב היכו ומצע ינפב 'ע אוה ריילו יב «ov י"כב לבא ךרעה
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 יניעמ םלענ לבא כ'ע ף'כ תרומת א"פ ומשו סופרב
 חכומ ג'ער ז"עד Ye הגיגח 'וריב םג יכ ןואגה
 רקש יתפש הנמלאת רמא בר םש bn ף'כב ייגהש
 ןשרחתי ןקתתשי ןכרפתי ןשרחתי ?C ae םילחת)
 םימלאמ ונחנא הנהו ses תאד המכ ן כר פ תי 'וכו
 ש"ע 'א ם"ר ר'בב תצק יונשב ה"כו כ'ע םימלא
 'קליב ר"ב םשב הז אבוה תקיודמ רתוי ןושלבו
 בר רמא רקש יתפש הנמלאת ו"טשת זמר םילהת
 ןקתתשי ןשרחתי ןכרפתי ארפק רב םושמ אנוה
 .'וכו םימלא םימלאמ ונחנא mm א"דמכ ןכרפתי

quem»ע ' Teןכרפתא ר"ב שירב כ'ג אבוה 'ג  
 הרישק ןינע b^ םימלא םימלאמ ונחנא nim א"רמה
 א"פבו 5/23 תוסרינ ויהש ירה obs ע"ייע m כ"ע
 ישוריבו piens ל'זו יתאצמ ר"בב השמ יריבו

bwןיכרכתי  wmאוהו 'מגב תוכירכ ןושלמ  ^B 
 השמ ידי לעב תודע יפלש ירה כ"ע םימולא לש
 ןינע כ"ג b^ הכירכו | ,ף"כב 'שוריב םג בותכ היה
 ינשמב .א"ע תוחנמב י"שריפ ןכו הרישקו הדיגא
 .ב"ע םש 'פסות ןייעו םירושק םימולא : תוכירכ

osוגישהש תוכירכ  voyבושייה האר לבא  
 .ט"מ «b mmo ב"פר b'23 ט"יותו ע"בשפהב
 תוחנמל י"כ ה'מגר "יפב Di יתאצמ י'שר 'יפכו

v» yip»ףד יגנא . GUyo ceןירמוע |: תוכירכ  
 תוכירכ אבוה םשו .,'ג תבצ ע"ייעו כ"ע ןירושק
 ןיבוריעב י"שרב לבא b" אלו א"מ Ub ןיבוריעמ

a"wןיאו ידרה יכ ^5 אבוט ןכירכד תוכירכ ה"ד  
 nns הדוגאב ob רמולכ כ"ע םיוושק 'ב 'ב
 ןכו .םירמא DJ תוכירכ ורכזוה ג"פ האפ תפסותבו
 ה'פר האיפ 7« ןייע שידגה לע תוכירכ רמאנ
 .האיפד ה'פרב ש'ר ןייעו 'ד דומע שיר ^m ףד
 ןכו .אפתשנמ T ןייע א"עו ג"כ מ'ב ןינעבו

pupס"לב אָכיִרְּכְו דיפ ינש רשעמ יתפסות) ךרכ  

^bהדוגאו הרישק  Bund, Bündelה"כו  D'b3 

(wo — je» — T5 

2 ̂ 
4 - 

 אכש

C[3 bx] c») עב ונשריפ רבכ 6ו'נק' im^ 
 (םיקרפ) השלשב [ by'פ .6[ןיפיות  "T5"ילכב

  070.('יול ינב 0533 ךירכת |  ^Bןיכירכמש רוע
C םילכה ךיוכת לשו ('םיול לש רישה ילכ וב 

  ^bםילכה תא וב רומשל  qusםיירפסמהו ןיכסה
 תא אלו אומגב ןיפתושה 'פב .('טחמהו

 ד" ביג ('ןילקוטה  qu 075הינימ
 רחאל, 'יפ (*ליעלמ ךירכו .אתרופ  mmeךורכ

  Cabsרועישכ טעמ ךרכ ודבל ופוסמ ךרוכו רזוח
 םנכיש  (C [mmn]ינש ןתואב חוירב בשיו

 ףד אימ ביפ מ"ב  תואיצמ ולא 'פב .('''םיחפט
 םיברה תושרב תוכירכ (א'כ  ^bתומולא ןה תוכירכ

 (ביעס ב"כ םש) זירכמו לטונ (" תומולאהו .תונטק
  ^bתולודג ןה  Cתואיצמ ולאד 'מק הכלה ףוסב

 ל"א יאמ אתכרכ (ףדה עצמאב םש)  ^b qvosןוגכ
 תושרב (* םפיספ רודיג השוע םירמתה לעב םאש

 תחת םיברה  popsןיטונה ^ Cםירמתה ולפיש ירכ
 וכותב חורה רישמש  "BOםיברה תושרבש י"פעא

 הציחמ ופיקהד ןויכ אוה  buwsןירשונה םירמת
 א"פ .לחמ אלו ןריקפה אלד היתעד ילגד רוסא

 , DNשואי ינב ואלד ימתיל ןיקזחומ םילקד ויה
 םיצקש והב יחיכש אלד ןיכרכב ןילקד וא והנינ
 תופקומש הברה םילקד א"פ )5 יריסא והנילכימל

 "רדג  Cם'נ ילו )* תוקודחו תוכורכ תורודה 6
 רבכ  ^bירה תותימ עברא 'פד ג'סב ,רדה 'עב

sos הובאל היל אניזח ישא בו רמא Cro 
 ונחנא הנהו .היריחנמ יארישד יכירכ ("ידש ץיפנד

 םימלא םימלאמ « meeןיכרכמ 'שורי 'גרת ('1 .ז'ל
 ןמגרותמבו ןוכרכ 'מא 'פרב ה"יחא]* = ,ןווכרכ
 איבה תוכירכ ה"ד .א"כ מ"בב י"שרו ןיכוריכ ןכרכמ
 מ"ב .ט"יותב י"שר םשב ה"כו ןכירכ ןכרכמ י"רת
 ןיכוריפ ןיכרפמ 'בו 'א .י"רתב ג"ונב לבא ב"פר

 ע'בשפהב בתכו  5mלפנ תועטד רמול ינא ךירצו

o»שוריפב םגו (אנליוו םישב שרחמ םפדנ) חיר 'יפמ קתעוה ליינה ייפה לכ יכ עדו ךרעה הזל ךיישש לילעב הארנ  

 ךוכ wm ילצאו םיסופד לש יב ךרכ y לע יתזמר רבכו םייונישה נ"שו יא דב 'עב וניבר 0032 יגוזד יכרכ ייגה חיר

 שיירב ג"הכו (5 .ימא יפרב ןוכנל ה"כו )* a ,ב"חב 'א דב )!  .תטמל יתופסוהב ש"מ ןייע יכרכ תרזג ןינעבו -- יא

 תוינשמבו םילכה ךירכת לשו א " ס ליצש Dos (* .ומצע םשב שירב היכו (* .יול ינב ילבנ לשו ךירכת לשו ג'יונבו ב''ערב

 ררסב קר א"ס םג סרג וניבר יכ ע"בשהב יגה יגיעמ םלענ ןכו ךורעה לע ריעה אלש שודיחו טייות ןייעו v5 aep בינ

sponםש טיייותב ןייע ייאנב- םייבמרה 'יפו (*  cb)יציניוו 'פרבו 005( ויו י"כב ןוכנל ה"כ (* הנשמה וזל דקפנ גיהר . 

 ר הא דומ ע ולוכ : ה'מגר v3 'יפב 6% | .ומוקמב סייד y w"yà" תצק םייש "523 ,ליעל היכרכו . . mà ג''ונב )*

 תכומ יוכו לודג ךרכה לע ןטק ךרכ ותואל היל חנ מו םייפו n/a יופמ קתעוה כ"ע )!5 .ה"מגר ייפב היכו )!? .חיה

 הנשמב יישריפב «no ('* | ,ייתרב pa ר"הרב pu תומולאהו ג"ונב )!*  .היכרכל היל חנמו ס"ש י"כ ^35 םרגש הזמ
 וניבר ןויכ bn omm" ('" .ןיטינח ו"ו v33 )'* eem ws ךלהש יישריפ ןויעו םינבא לש ררג ייפ (*  .ב''עס ב"כ ףדבו

 ה"רב מ"טשב אבוהש שריפש שיכ mn (" | .גאב עיייע (my יוכו יאמ והנינ הליחמ ינב אלד m םש ימגב איעביאל
 יתאצמ nny .א'יבטירה ייחב ןייע my 'וכו רדג תפקומ אתכירכ מ'ייו םש רובדה ותוא ףוסב ייפה הזל בורק ש"עו אחשהו

 י"כבו ע"פדב היכ )!' .םשמ קתעוה רדג cy ןושארה web qo כיאו ביעס איכ מייב (ינליוו םישב) חיר ייפב ןכ שרופמ

 JW ךרכ ילצא ונייהו יב bw 'ב ךרכ ד"טב םשו 'א הרעהב זיפק ,גיחב רדה 'עב תואסריגה ייונש יייעו תוקורחו ויו

 .ירשו 37333 )19
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 בכש

 ודרי לקמו רככ מ"פ בקע D" ,ןיכורכ ןיאצוי | ודיקפהש ימכ ,ז"ל מ"בב םג הזמו רו רצ b" אכרכ
 ויה yb ר'מש .הטמל ןייעו םימשה qs םיכורכ
 .הזב הז ןיקובדו ןירועמ ויה 'יפ .הזב הז ןיכורכ
 דמע א"ער mb 'מוי .ל"נה 'ילוח i53 הבקנלו
 ^n ז"עב היתכוכ ןכו הקבחו ייפ הכרכו אוה
 ב"כ תינעת ,'וכו ארדוס ךירכ "n'p sov: .ב"ער
 ,איויח היכרכ .י'ק תבש ,והנילקשו וחניכרכ א'ער

^vומורת 'ורי .הילע אכירכ ,ט"סר ג"פ תינעת ' 
n'bךירכ ד"ע ה"מד  gpbpא"מד ב"פ ז"ע יורי . 

 תחת ג"ע He" n'a 'ומורת ms ל"צכו הוה ךירכ
 nav .ןירוטקמ ע"ייע ב"עס n^1 ב"פר מ"ב 'ורי ,רירב
 לגל ג מ ש םוקמב b^ אקיז ךירכד אכיה א"עס ט'כק
 ךרֶכַמְד חי 3 ילשמ) בופת 'גרת ןכו .חורה ףשנו
 תא וב ךרכמ ט'פ מ'ב 'ילכ 'תפסות by 53 ןכו
 הניכרכיו .ט"עד ג'פ 'גיגח 'ורי .ןרזמ ע"ייע הטמה
 ,יכיסב ד"ט תחת :ח'עד ב'פס םש ל"צכו .ביסב
 ןיִכְרוכמ ונתינ רפסהו ףייסה ה"לפ ר"קיו לעופבו

 ןיכרוכמ ונתינ bpem רככה םשו 'וכו םימשה ]
 'עבו ליעל ןייע םימשה ןמ םיכורכ ירפסבו 'וכו

soןיכורכ םשו  mט'ס 'מוי לעפנב .הזב  
 : וימד ח"פס 'ומורת ^ ^« qn אמש א"ער

nen qmג"לפ ר"ב לעפ א .ךירכת ע'ייעו ונידסב  
 "Bb .טאלו תולמהו 'וכו אלצחמ אדחב ךירכמ
 ןמגרותמב ןייע שרשה ma ןימגרותמ cen ,הטול

mn oumיפ ר"להקב ל עפ תא בו ,תואמגורה יוועל  
 ושאר b^ (תעלבנ 'תו qr הישירו המכח הבוט

 - [ףוטע היה

 תפקומ «vy N23 "לכ וא N272 Nom ףְרְּכ
 eine mit einer הלודג vy קר ל"זרדבו המוח

(Veste, Burg umringte Grossstadtהאורה 'פב  
 הליגמ שירב .ךרכל סנפנה (דינד א"מ ט"פ תוכרב)

pis (o wmתולודג םירע .המוח ןיפקומה  
 «jaa ןיוריק ומוגרת ביי ידיי 49  תורוצב(ו)
 qm תפקומ ריע י"לב b^ ב'א) -- .('ןכירכו
 רוצמ ,דוצמ b 606% "bb^ ב"ר תנוכ ה"יחא]*
 רוצמ O^ /b nop דוצמ םינקז 'ע וקיתעה ןכו

n2»גייל ,זיל ייעשי) הללומ )^ ,'כ ; pmיב ,יד  

(nosרומאכ ל"נה 55 איה יכ ןוכנהו  ma) 
 ,א"ער 3/2 תינעת ב'ער yi 'מוי אכרכ לקשמה
 םוקמ לע םג רמאנו pO proa ה'כו — :ו"נ לוח
 n^ הלודג vy לע רתוי לגרוה ל"זרדב לבא ןטק
 ךרכ איהד .אורק €" ביש לארשיב םאו ריע
 )^ mp םילהת ריע 'גרתו לארשיב אמאו בר

 ןייע תוכירכ ינשב ץובקה Den דחא ךוכב ול
 דחא רורצב חקל b" ךרכ לעפה me ילואו ,י"שריפ
 י"שריפו ינתו ךורכ ,ז"פ תוחנמו ב"עס v תבש
 הרותב דחא ךרכב םירבדה ינש ינתו ךורכ תבשב
 תוחנמ das Umwiekeln הפיטע ם"לב דועו .תחא

avoס"לב רועו .לעפה הטמל ןייעו ךרכ לש טוח  
 Heft, Buehrolle T*5n3 םיזחאנ וילעש רפס
 qun ד"י 'ה ש"הש olle) לילג קתעוה הטישפבו
 הזמו D vy ('ג .יב 23 ;יט יב לאקזחי) הלגמ
 ךוכב םדא ינב 'ג וב וארקי אל ב"עס ט'כ מ"בב
 'ג וב ורקי אלו sys ח'ד ב'פס מ"ב 'וריבו דחא
 הללגנש הליגמב וא ךרוכמ רפסב רמולכ דחא ךרכב

aretפ הבר תור ץוכקהו ' mamאיה ירה :זעוב  
 לע םיבותכ םה אלה רמאנש םיכרכה ןיב הבותכ
 ןורכזו רתסא תליגמ רמולכ םימיה ירבד רפס
 סרפו ידמל םימיה ירבר ירפסב הבותכ רבכ הרופס
 'ליגמ 'וריבו תוכלמה ירפס ראש ןיב איה המושוו
 םייכראב הלעמו הבותכ איה ירה am vy^ ע"ד א"פ
 ידמ יכלמל םימיה ירבד רפס לע םיבותכ םה אלה
 ע"ייע ,Archiv 60/6 איה "גה וז יפלו y'5 סרפו
 :ב"כ מ"ב אתכרכ םשה דועו — )85 (Am ךרא
 הכירכ 'למ והורזגו רדג ,רודיג י"שרו וניבר b^ יפל
 ןיעיבצ 'למ םא יכ הזה גשומה ןמ הז ןיא ד'עפלו

Gabiseh)לוגיעו ףקיה 32 פ"למו אָתְכיִרְּכ  Kreis, 
Umzüunungוא  vbורו ' eireus, xíoxocהיארהו  

 יוכרכ לכ e :טיפ םילהת| ויתורדג לכ 'גרת יכ
 ע"ייע דועו אבה 'עב יתאבהש 'דמבב י"שר ןייעו

TUל"נה תבש יזוזד יכרכ םגו  n2"2 wur ps 
 Rohrmaite הנק לש תלצחמ 3=-)2 ע'למ םא יכ
 ןאכל ךייש דחוימ 'עב רדסנש 'א הכורכ לבא
 א"עס ג"לק תבשב ינוניב ל ק ב לעפהו — .ש"יע

nu qv?ו"טק םיחספ ,וכרוכ :ג'לק . nbn ^v 
 'תפסות .'א רכז p'"p ךרוכ היה :ז'נד א'פ
 ,ךורכל ידכ 09 ח'פ nw ,ןיכרוכ ויה ב'פ תבש
 פ'ר 'טוס אתפסות 63 ד"פ הליגמ אתפסות ןייעו
 הליאשהבו q12 א"מ ה"פ תוכרב לועפ ינוניב ,ו"ט
 pia pup ^e .ט'ע :ח'ע bm" .וירחא ךורכ
 'תפסות עמש תא ןיכרוכו ןכו — anhüngend רובחו
 ימגב םשו ח"מ ד"פ םיחספ ,63  ב"פס םיחספ
 לארשי עמש םירמוא עמש תא ןיכרוכ ויה דציכ ,ו'נ

Cnי"שריפו ןיקיפפמ ויה אלו דחא 'ה וניהלא  
 ןישוריק הָבּורְּכ הבקנלו .ה"שעו ןיקבדמ : ןיכרוכו

Doןיכּורכ ןיאצוי .ב"נ תבש רכז ץוכקהו  PR... 

 .תורוצב ארקמ ילכ ןכירכ 2073 )!
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 םידוהיה םג םש ובשיו 384 ב"וור רענעיוו ןייע הנטק

 — [('ב יו re תוינומדקה לע והיתתמ ןב)

 ותפ לכאו הפמב YT ךרוכ b^ 'א ךרכ ע'מ) 323
Brot essen mit einer Serviette umwickelten 

  4'פב  ^Dביכ תוכרב ירק לעב 'מגב ותמש 6
 ,דחיב םחל ולכא 'יפ ידרה ידחב אתפיר ('יכרכ

 הייחא]* « miךירכ אק ביתי א'עס ג"כ תינעתב
 רמא אלו אתפיר ךרכו ביתי ב"ער ג"כ םשו אתפיר

Cg תפיר וכווכ 6'ובותוא pm והל 
 רמא אל ט'מ "$3 םשו  jbאתפיר וכורכ רמ

bg! עב ג'הכ ^« אתפיר ךרכ' imp לוח" C25 
  ry:נ"ל תבש  ots:ז"ק  yyרד  ana,דילק

 ב"ל םירבדל 'א י"רת  wmךוכימל יניבשוש
 וניבר יכ עדו ,אתפיר  'y3₪"צ יב'ח לב  "pי"פע)
 ילכא אקד +(יתחכוהשכ ה"מגר 'יפ  *wb33ייל

 יכרכ :6ז'ק  nona wmmתליטנ אלב ילכאו ןשי
omי"שריפ כ"ג ןייעו ,ש"ע  ^onה"ד א'עס ז"ק  

 y" י"נ אלב םחל תליכא ךרכ 'יפ ןכל .הפמב
 ארקנ יכ 5^ דועו יוועל 'ה תעד ןכו הפמב הכירכ
 ביבס ןירשוקש הנטק תחפטמ תכיוכ םש לע
 יעב .ש"מ ןייע םירגבה וכלכלתי אלש ראוצל

 — [ה"כר .א'חב היתחספא

 -ypuso י"לב ןונכליפרכ ל'צו) ןונבל ךרכ ₪
(Gartenmelde 0)המ  

pe2") 6 םיאלכ יורי) ןונבל יכרכ ןוהנמ Tאחסונ  
 לבא ה"יחא]* = .ןונכלוסרק ry איה תשבושמ
 'עב האיבה ךא הלמה איבהל ^x חכש bun 'עב

qnoיפב 'יא ונינפל לבא ןושמש וניבר םשב " 
vsןינכל יכריק :'וריה םשב ד'מ א'פ 'יאלכל  

 ןיסרוכ ב'ח ר"ל וו י"כבו ןונבל os 'וריב ג"ונבו
 היפרוב ט'ק י"כבו ןונבל יסרוכ ר'ב 5m" ןינבל
 'יגה ר"פדב לבא רתוי my שבושמ ע'פדבו ןונבל
 C ןונכליסרכ ל"צו ןונלביסרכ תחא הביתב ןוכנל
 י"צפירטא זעלב אוהו ונמשרש 'ינויה הלמה איה איהו
 י"למ ,Melde 80200106 ט"יאלב (ר"פד ^3 ^55(

 — ]837 ףעלל 'צנלפפ ןייע 0%

 Trinkglas) וכ b N23 D'bb" ר'עפל) כ
 ג'פו םילקש m" ae" ח"פר תבש 'ורי

 (תוסוכ 'ד לש ןרועיש) ןתותשל והמ ב'עס ז"מר
 רחא ךרכב ןייתש 'יפא הרמא ארה . . דחא ךרכב
 אצי תחא תככ ןאתש "א inp ילבב םיחספכו אצי

 גכש

 ןכו י"כב ה"כו ימור ריעל ןויכו אעישר אכוכ
"4Aאלבחמ אכרכ )0^ ,דיכ 23122 ריעמ '3  

 y" ראותמ םימעפ הברה ימורו (ארורמ 'א י"רתב)
 א'כ mb com" ונייה ריע urbs ר"לב ומכ) ךרכ
 ימורבש לודג ךרכ T'y ב"מד ג'פר vy "v ב'עס
 ה'כ bis לש bw ךרכ ב"עס n^p םיחספבו
 ( טיפק b") y5 'יעשי 'קלי י"כו ת"האבו 'מ "53
 איליסאב 'דב טמשנו םינשיה םיסופדב ה"כו ימורבש
 : ו"נ תבשב רוזנעצה jb הנתשנ ןכו רוזנעצה ןמ
 'ופדבו ימורבש לודג ךרכ (m 'יא ס"ש י"כבו
 ףוחדל דיתע npn שיר p .ימור לש םינשיה
 5''3 בקע ירפס ,ותציחממ לודג ךרכ לש הרש
 ינש ונבו (Remus, Romulus) ולומורו ולימר דמע
 םיכרכ תבישי  ב"ער p mas" .ימורב ןיִּכרּכ
 םירפכ וכפהו ,םילודג םיכרכ r: 5 'יכרע השק
 ^55 ןב ^TW jy! :i הגינח ךרע ןייעו םינטק
 איממע יכרכ .ה"צ ןיררהנס ,'טק ינ'ח ךרכ ןב
 «B v» mew") םתריטבו 'לקנוא 'גרת .תישבכד
 ,ןיכרכב €^ "a רבדמב) םירצבמב ,ןוהיכרכבו
 'גות )5 '0 (c6  ךאמ תולודג תורצב םירעהו
 קוספה mb "ws ןייעו ארחל ןברבר ןכירכ איוריקו
 'עמ ורזג .כ"או כ"ע buy ךירכ יטרא 'לבו םייפו
 v" תומוקמה mew op ףורצב דועו — .םדוקה
 'תפסותבו גרזה 233 הכוכ ד'ע ב"כד ב"'פ יאמד

 'תפסותו ,ברח תיבד אכרוכ 'פריא י"כב ד"פ 'יעיבש
 בקע ףוס ירפסו ארוגניס רבד אכרכ םש 'יעיבש
 "יעיבש 'וריבו ארגנס רבד (אברכ) אכרכ םש 'קליו
 'פסותבו אדגנס רבו אבר הכרב ס"טב ג'ע ו"לד ו"פ
 רעיוביינ "יעו ארננס רבד א ר פ כו 'פריא י"כב םש
 יכרכ : םי ףורצב ץובקה אב םימעפ הברהו — 8
 "בוריע n'y : ד'נ .א"כ תבש .א"ס : 'ו תוכרב םיה

pomme ans as aaא"לפ ר'ב :ה"מ הדנ :י"ק  
 SUD ן'ודבא ינכשמ 'פ ר'שהש b^ ר"דמב
 'עב וניבר סרג םש ה"וב "יאר יקירפא םוקמב
 סרג DU ה"רב איברע םוקמבו ,םיה יכרכ :הטישק
 םיה יכרכ יכ ןודל שי mb םיה יכרכ 'ב ס"ש י"כ
 Küstenstüidte des יעצמאה םי ףוחב םירע ונייה

mittellindisehen 8הנטק איסאל ןיכיישה  

 ,ג"'חב ןיריפז 'עבו ד"מר א"חב ש"מו יקירפא ע"ייעו
avד'עפלו  o3המש ךלה רשא אילנ  y^ 

 Galatia וא יעצמאה םיב Galata יא איה (םש ה"ר)

 איסאב (FoODoYoxuda) 100000 כ"ג ארקנש

 ——— —————— — €—— וו

mos (!וכירכ 3023 וכרכ עיפדשבו ,ריפדב . ?( םיש י"כב ןוכנל ה"כ a3 .ותיא  *) 5 י"כבmרצ תינעת סיר ןייע  

 ןותא ןול רמא אלו yo« דייסד א"פ תינעת 'וריבו וכורכ ותיא ןל רמא אל אתפיר רמ ךירכ יכ טימ ג'ונבו (* ,ט"ס

 .ןונילסורב וינר זמר יס םיאלכ ילה ז"ואבו (*  .ןיכירכ

$17 

 ו



vmיתשו כ'ע ש"לקרצ ןושל םכרכל ל'זו (א'ער  
 ,ו"פרו ב"פס מ"ב 'ילכ 'תפסותב ןנשי תואסריג
 ררגל ףושל דיתע sime לכ 'יא ןושארה םוקמב
 דיתע (DN :ינשה םוקמבו ]22325 ל"צו] בכרכ
 ,'וכו םטרשיש דע טטרשלו םכוכיש דע םכוכל
 'יחבזב תועד יתש לומ וללה תואפרינ יתשש ל'נו
 יינו יסוי 'ר תעדל הליבקמ בכרכל ייג יכ ןה ל"נה
 בבסל בכוכל "פו מ'ו תעדל הליבקמ םכרכל
 עבצ y" תורוצו םיחרפ רייצל םכרכל 'יפו הגוחמב
 הטשה וזב ךלה bns" י"שר nm .םוכרככ םודא
 כ"ע ל"יינ ןירוקש םירויצב יפו רכרכל סרג ןכל
 ^n^ .n תבשב ושוריפמ י"שריפ ריבסהל שיו
 «cm jn ןירייצמש ףסכ ילכ תחת ל"זו תירפג
 תורכינו תוריחשמ ןהו תירפגב ןנשעמו טרחב תורוצו
 nieller, nelle, x'b wm כ"ע ר"יליינ  ןירוקו

sehwarze Zierrathen einarbeitenןהו  jnםידקושמ  

 pw תבשל ל"מו yb ה"כ תומשל ייפ ןייע מ"לב
 'יחבזב רויכ ןושלמ אוה י"שר תעדל רכרכל כ"או
 מ"ר וא) ^25 תטשכ הזו .,םירויצ cp 'יפש ל"נה

 ל"נה ה"מגר "יפבו ם"בשריפב לבא (ךורעה "גל
 םיאנת ינשמ דחאד אבילא םתטש רדימעהל יל השק
 2213 5/55 'יפו בכרכי סרג ם"בשר ^5 םיחבזב
 ןירויצו תוטילב ל"הזב םייס ז"כב ש"ע חבזמה ביבס
 השקו כ"ע ןכ ןיורק ןהב ןישועש תומוגו םילכבש

DNיבר ירבדכ שרפמ ךיאה סרג יפוי 'ר ירבדכ  
 םכרכ סרגש ה"מגר b" לע יל השק ןכו (מ'ר וא)

zmעבצב רויצ רמולכ ןווכמ )^( יבר תעדל  
 cercles צ"לכ p" ש"לקוצ rnb ז"כבו םוכרכ
 םש םיחבזבו -- .ג'עצו יסוי 'ר תעדכ איהו הגוחמ
 דח יוה (םיבוכרכ) ירת קחצי רב ןמחנ בר רמא
 אלש רמולכ וקותשנ אלד םינהכל דחו ('יונל
 'וריבו) בוכרכ הזיא :םשו ,הדובעב םהילגר ודעמי
 המא חבזמה 2155 והזיא :א'נד ח"פס םילקש
 ys ןרקל pp ןיב oteb םילקש 'תפסות ןייעו

 — [םינהכה ילגר ךוליה

^p) 7233םיגרוא לש טבש 0%, 49% י"לב  
 8688 -am Web ןיטוחה ןיטבוש וב רשא | =

(tuhl, Weblade, Spuleאיצומה 'פב  j^א'פ תבש)  
 ,(*דכרכה שאר הב ('רורגל ידכ תיכוכז (ינשמב א"ער
 שוכה ת א ('נשמב :ביכק oz םי לכה לכ 'פבו
 עינצמה 'פב וב ףוחדל (דדכרכה תאו

 דכש 31239 — ךרּכ

 צ"כו כ'ע דחא סוכ ךותל ןתעברא הריע י"שריפו
 ירישו תבשל ע'הק «b iu" דחא ךרכב שופל
 ימו  .ל"נה ס"למ wb ors (םילקש "וריל ןברק
 הז רחא הזב יכ העוט אלא וניא הז רחא הז 'יפש
 יריש ןייע אציד ימלשוריה לע ילבב ינילפ אל

 .ןברק
05b) T3 *השיוחמ לש בוח אנורכ ומכ אכורכ  

(Pfugeisenב'צק ביח) רב 'עב ש"מ ןייע : 

 'ב ברח 'עב וניבר "יג יפלו am "יג יפל (האלהו
ynלוצי . 

 Knoten, ash Y an $ $$ פ"למ ד"עפלנ) ךירָּכ *

(Absatz an der Pflanzeפ"ר ר"קיו  YD 

 r2 הכותל ןיעמהש קרי תנגל לשמ pas ר"א
 ימ לכ 45 ןיכירכ השוע איה הכותל ןיעמהש
 b" םיערוצמ םינב השוע הדנ ותשא לצא ךלוהש
 ךכ םיחמצב םיטמקו םירושק םיחמצנ םימה יוברמ
 תופילק ןיעכ םיטמקה יכ תערצה אובת םדה יוברמ

ryןכו תופילק  bm ves bתוכורכ :ט'נ  
 כ"ג b^ כ'מו .הפילק לע הפילק ירלינ ידליג
 'א ךוכ לעפמ הלמה רזנש הארנ קו ןיושק
 'חה ךשמנ וירחאו .Riedgras, carex ^B ריבשמהו

 היושע איה am vpn^ זמר עירזת 'קליבו ,יוועל
 ,ואיבה אל צ"נלפפב ףעלו ןיציב

^b) T3*לוגע  Gundםושמ :'נ ק"ב  pop? 
 uv וא פ"למ לוגעו רצק B^ אכירכו
 .'ב ךרכ ע'ייעו 'א ךרכ 'עב 'מושרה

 .סואיניזיג ןייע ןיעיבצ 'למ בבוס 'יפו מ"למ) 33933
Günfassung, Randמק הכלה ףוסב "יחבזב ' 

 רמוא ('ריאמ יבר בכרכ והזיא C20 םישדק ישדקד
 .בבופ הז רמוא הדוהי רב יסוי 7« «cv הז
 לבא 'מא 'פדב םיכרעה רדס רחא ונררגנ ה"יחא]*
 quam הז רדסנ ךווע י'כב ןכו םינשיה "יסופדב
 C5 חיל (n v2 mot; מ"ל בכרכו .םוכרכ 'ע רחא
 י"שריפב ה"כו יסוי 'ר תעדכ אוהו בוס ומוגרתו אוה

"evaלוגיעב ביבס ףיקמה רבד לכ בבוס 'ה ,ז'כ  
 לכ א"עס ה"כ "לוחמ היאר איבהו בכרכ יורק
 םיחבזב סרגו B^ ןכו בכרכלו . . ףושל דיתעש
 3235 שוש ק"דונו ם"נשריפב בכרכ ג'הכו םש
 ןינעה לכ ש"עו הגוחמב 2305 רמולכ םש ושריפו

mimןכו םכרכלו 'ילוחב וגיבר סרג םוכרכ 'עב  
 ףד יגנא ייכ ץבוקב) bun" י"כ ה"מגר "יפב יתאצמ

 413 דורגל ל"צו ונינפל «m (5 אוג ל sn ייגה בכרכ שרשב איבה הנוי ירל לוסאלא באתכבו )*  .יבר ג"ונב +

avsררג 'עבו  oin)ה"נש  eyף"ירבו יזיפ תוינשמב הייכו יוריב ןוכנל ה"כ )5  V3ג'יונבו (.ו"'פ רצ תבש םייד)  
 'ג שב y ךורע י"כב הייכו תילדב an^ רקיע '5 הרומ םיכרעב תויתואה רדס לבא דרג יעב היכו «quy via nu רכרכ
 .וב בוחתל גייונבו יזיפ תוינשמבו םייש י"כב «pvc דילו ון י"כב היכ )5 ,יוריב היכו (5 הלמה תרזגמ חכומ ןכו שיע



 א |

 "יי

T Ian A PT arד ו ישי  

B7.6  * 

* 

is אָיְּכְרּוּכ — U»"P הכש 
 יול )5 =" השעת רשא רבדה הזו תשרפ הבר

 .הבוט jaw ןימ ר"לב p^ ןודכרכ הדוהי ןוטניקי

 man ב"רו m'y יתכואה דכדכ 'ענ ה"יחא]*

 jo אוהו ןודכרכ תואחסונ לש ןונידרב םוקמב
 ר"טב ז"מיר ןייעו 82723 053 ה"כו 558 הבוט
 ע"ייע אנדכדכ ת"לדב 'יגה םייקל שי םלוא 24 א"ח

— [vt ל"נה 

n332*ז"מיר תעדל זוכרכד אזיע : ט"נ ןילוחב  
 לבא 35006 םוקמ םש 100 ב'ח ר"טב
 (Ub ןיברכ 'עב וניבר "יג ןייע

 םייעמ ינבל לאשוהו 'א «qo ןושלמ (b^ הָבּורְּכ 1
(das Gewundene, Gewickelte, der Darm 

 הפירכמ G5 תחנ ףכ אלמ בוט תשרפ ר"קיו שירב
 אכורכמו אניטק אכורכל איעמ תנכמו איעמ תנכל

 ינב לש ppt ולא ב"א) — esp אכורכל אניטק |
 .םיבעל םיאפורה לצא םילדכנו םיכורכ םהו םיעמ
 der אניטק אכורכ הז יפל ה"יחא|* = .(םיקדלו

,Dünndarm2 איכע אכורכ 'N! Dickdarm.ךייש  

 יבמ היעמ יבל אסירכמ ג"ונבו 'א v יעל
 ייגה המכחה 'פ ר"להקבו 'וכו אניטק תכורכל היעמ

omaאיעמ  ^w sys ms 5nיקליב ןוכנל  
 — .ש"מו m3 'עו ארודה ע"ייעו ו"עקתת זמר תלהק

"vהכווכ קספא ןימוי ןירת םצו :ז'נד א"פ ה"ר  
 N'b הלח 'וריבו תמו yb" ינב וקספנש b" ךמדו
 pet ע"לב יכ ym — ,הבורב קספא ,ס"טב ג"ער 11
 הזיא שי ילואו $e פ'למ ecl ארקנ my לש

emםהיניב ] — 
n222ןימ)  (Gonא"י ארקי) .והנימל בגחה תאו  

 .("יהונזל הכורכ ימלשורי 'גרת 07
 רנכו y'"y בוזרכ ומכ איהו אבזרכ 2773 ה"יחא]*

mmnתעטומ "יג וניבר ירפסב ילואו ךוזרכ ל"צש  
 ns ונררגנ םיכועה רדסבו -- .הכזרכ ל"צו התיה
 ףוסב 'עה הז ללכנ 'ינשיה "יסופדב לבא 'מא 'פד

 — [ז'חא אבה 'ע

N393ע"לב)  bis1% ץובקהו  Kranich |J.ר"לב  
(rusמגב וב שרקמ שיאה 'פב '") 

 שיקל שיר ?yb v perm) ותב תא שדקמ שיאה
 ('"חגשמד אכילו התיהו האציו (" איכרוכ יכ חווצ

 ארפסבו (ניעס 2'* םש )'455 איצו מה 'מגב
 יט קרפ תואטחד ארוב) דיחי לש בלח תאטח 'פב

 ('דכרכב (" [םיזגולו זגלמב] ןיזחוא םינש ('1 ישרפ
 םצע וא yy םיגוואל שי, דכרכ b" ןיטבושו
 לש טחמל המודו ('דכוכ ארקנו n ושאוש
 ל'צו] (יתיכרוכ) ןוי ןשלב ww ךכו ןיאקש
 וינפל חותמ אוהשכ יתשה לע וריבעמ ('[תיכרוכ
 ןיטוח ינש ןיב ןילידבמה ape ןיטוחה וב טבושו
 ('קו פ תה ל םיחונ דימו םינותחתהו םינוילעה
 C תכסמה «we) nnne םינותחתה ןמ םינוילעה
 ירה אלא בא הז ןיאו בועה טוח הכותב תוריל
 לע קדקדמה אוה קדקדמהו C von ללכב אוה
 םע 6ץחלהלו קבדיהל ידכ בועה טוח
 קתעוה כ"ע ה"יחא]* — ."הנירא ללכב והזו וריבח

"bb(אנליוו ס"שב תויעט המכב ספדנש) ח'ר  
 קרקדמ ךסימ ללכב s ירה טבוש לע ןכ 'יפש
 ןויצה הז איבה וניברש ןעיו 6 ה"ע תבש) גרוא ללכב
 ןכ ומכ (םינטק םייונש תצקב) 'יפו 'א טבש 'עב
 תבשד ס"שה ירבד לע םוקמ הארמ טמשנ ילוא ןכל
 דצ תבש 'מב ע'ל לעב ןוכנל ריעהש ומכ :ה'ע
 D3^ דכרכ ןינעב en" האר וניבר יכ 5^ וא :ו"פ
 רקיע םא ףא ןאכ וקיתעהו :ה"ע ףדב איבהש ח"ר

"enח"ו "פב יכ עדו :ה"ע ףד לע בבוס  pw 
penרבדכ תועטב  bnאלו) םיסופרב ךורעבכ  

 תיכרכ דרפנה ןמ. תוכימסה אוהו ד כ ר כ (י"כבכ
 יחכונה ךרעב wai) sume (יתיכרכ אלו ל"צכ)
 תוכיטסהמ nv הלמ לז"ררבהתנבנ בור לע יכעודיו
 ס"טב w^ ךווע י"כבו ילבב ס"שבו דרפנהמ אלו
 ז"יפ תבש 'וריב תועטב רכרכ ה"כו ףוסב ש"ירב
 'פ האר ירפסבו ד"ע ה"מד mb 'ומורת 'וריו : ז"טד

 'וריבו : א"יד ח"פ תבש 'וריב דכרכ ןוכנל לבא ז'צ
 .נ"ע ג"מד ג"פס ז'ע 'וריבו 3 הרעה ןייע W'b םש
 קירטש ןיאקש לש טחמל המוד b^ ב'נש ק'העבו
 -Strick ש"אלל moy א"לב 'לופש אוה וא ל"ידאנ

nadel, Spuleהשוריפ ל"נה י"ל םג תמאבו  Haar- 
[nadel, Spule — 

"edדכדכ 'עב 'מושוה י"לב) 232  "bןכא  
(Karfunkelstein 7210תומש 'דמ  

ma (!יתפסותכו זגלמ 'עב היכו )* .םילכה לכ 'פבו ןמ טמשנ ע"פרשב לבא 'ציניוו 'פדב היכו דיילו ו"ו ייכב  nav 

 י"כב (*  .תלדב ל"צו רכרכב an^ ל"נה תבש 'תפסותבו 'א טבש 'עבו ןאכב ךורע '"כבו ארפסבו תבשב )? | .('י) טיפ
 עיפרבו 'א טבש y3' םג ןוכנ חייכ ( | ,ירוכרוכ ז ע לב ר"ל י"כבו ידיכרוכ 5a יריכרוכ ו'ו י"כב )5 | .רכרכ ריילו ויו

 .רעש «nnb םוקמב טבש «ya bw ח"ר ייפב ה"כו (* .קרפתהל (!) םחנרמו תועטב קתעוה ח"ו ייפבו קופהל ןאכב
m» (*לבא :היע תבשב סייש ייכב  qp avaירבו ימא 'פדב ה"כ )* .ח"ר ייפב היכו  wuwmקחדהלו  y»קר  

 ח"ו 'יפב לבא ץלחהלו ליצו סחלהלו קנדיהל :יחכונה 'עב ליסאבו 'זיפ ריפד ךורעבו ץחלהלו קחרהל ירכ cw יב
 ע'יפרבו היכזל 3733( ויו v33 היכ )!9 .ץלחהלו קחרהל ירכ קד 'עב ךורעבכ ליצו םלחהלו קיחרהל ידכ שבושמ רתוי

 ,חגשאר ג'ונב ('* ,איכורכ יכ גיונבו סוס שרש ק"דרב היכו ('* .ריפרב ה"כ (''  ,הנימל
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D'3235 * — ּאָיְכְרּו וכש 

 ןמכרכ וא שרופמ םשו yn "ג אינהש ov | איכרווכו 'גות (?Cr ,m ^nm רונעו םיסו ,היב

 םוכרכב םילכה ןתוא הפייש ל"זו ןואגה םשב
 W Ben^" (11 רצ ט"דסב) 'ילכב ג'הר 'יפל ותנוכו
 ע'ייעו y'« םוכרוכב םילכה ןתוא הפיש רמולכ
 תפכ ע"ייעו wn ב"כפ 'ילכ רוע אבוה םשו ^ קרס
 ונינעו לעפתנב טרפבו nus ףורצב הברהו — )4
 בצע וא השוב ינפמ םוכרככ םודא השענ והארמ

^vב"לד ט'פ םיאלכ  : mans "mכ"יפ  ny 
 b'& 'דהנס v^ .יכר לש וינפ ומכרכתנ ג"לפ ר"ב
 א"פ "ישודק v quos" ינפ  ומכרכתנ .ט"יד
 יתבר 'תקיספ ג"ע ו'טד א'פ האיפ 'ורי :א"סד
 רתי דוע 'ייעו ,וגיתובר לש ןהינפ ומכרכתנ ג"כפ
 'ע רחא םכרכ ע"ייע Ci n םרכ pa" תואמגוד

 — [ןמוקמ רקיע ןאכ לבא תימכרכ

 -Umschanzung, Boll ש"ע םוקרכ =) םוּכְרַּכ ]1

 (יכ ,יכ םירבד) רוצמ תינבו 'גרת (אטו
 yz mns po3' ע"ייע ןימוכרכ ינבתו
 ה'כו ןמגרותמב Di "an ף'כבו .ב"ר b" 'א םוקרכ
 ךורעב לבא ןימוכרכ ונבו .^B ,'א 'כיא 'גרתב ף'כב
 — [ונינפל ה"כו ף"וקב 'ירבד 'גרת םוקרכ 'עב איבה

 ןמ ראותה) ץאגאשא< י"לב =) םוּכְרַּכ ₪
 -was aus Kup תשוחנ ןמ %

an (fer istבויא השוחנ קוצי  ,n'5ךיתי )3  

 ןכו ה"יחא]* = .השוחנ "53 אמוכלכ ^5 ,אמוכרכ
 'חה לצא י"כ 'ינ "יפל )^ מ םש) השוחנ 'גרת
 ^D .א"מו ;ד"כ ,'כ םש w^ ג"ונב ןכו יוועל
 בויאב םינקז 'ע תקתעהבו 45 ^n יילהת 'גרתו
 יא 'נ ,ה"כ BU" ;א"כ ,יד תישארבב ןכו םש

6 — 

 תרפועו לזרב טעב Glei, Bleierz תרפוע) שימָּכְרִּב
 אלזרפ םומלקב 'גרת ^O0 s ביש | =
 'א 'ורי 'גרתב- «m ה"יחא]* .אשימכרכו

 טירקסנס 'לב אוהו תרפעה תקתעהל ב'כ ,א"ל 'דמבל
kriku05-55 פ"לב ונממו  nomע** פ"ל אוה שימ \ 

 — א'ש ז"טח ף"זרהמ ע"מב סעלרעפ "ייע תשוחנ
 ע"ייע 'D אשומכרכ ב"ער א"יק םיחספ ס"ש י"כב

 — [ז"חא אבה ע"ייע דועו — אשמרכ

pv») 3593"א"ער 5^ 'וכרב (תחא החפש  

 תררחושמ החפש תימכוכב ּהשעמ
 אשנ 'קליבו ו"מ ה"פ תוידעב ה'כו 'וכו םילשוריב
 ט"פ ר'דמבו : ח"יד YD 'טוס 'וריבו ו"שת זמר

 ומכ mp sim ינוי 703 ןכ ב'א) — .(' אתינונסו
yבווע 406% י"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]* |  

 י"שריפ ןכו ל"נה ע'למ אוה יכ ןוכנהו ל"מרב ה'כו
 Kranieh = ז"עלב האורנ Gr ^0« רוגע לש 'גרת

grueלע 'גרתה הז איבה 'ימריב "523 לבא  nbn 
 ק"ררמ לבא 'שודיקב י"שריפב םג ל'צכ כ"או סיס
 רבכ היה וינפל יכ חכומ "מריל bm" סוס שרש
 לופאלא באתכבו ונינפל 'יאדכ 'ישודיקב י"שריפב
 איכרוכ .כ'ג ^5 .(רעיוביינ 'צוהב 470 הנוי "5
 רפסבו .םש הימרי 'גרתמ היאר איבהו ל"נה ע"למ

ninsזמר הזו איברוכ סרג יזגלא ש"רל םלוע  
 אינאלאאז ןהאזיוועל) ברוע corvus ר"ל תרזגל
 ^D ףכב איכרוכ ותסריג nmn םג DN לבא 9
 — Krühe 2 פ'לב דועו ברוע 25 פ'ל אוהש
 ל"צו D'b איכרוכ אדהב ג"ער ה"כד ב"פ יאמד 'ורי
 מ"ב 'וריבו Y'y 257 Y5 יאמד 'וריב "872 יקריס

 =- ןגי'ע י"ד היפ

 ינתגרג ע"'ייע 'א ךרכ jb אתכירכ ומכ אָחיִכְרַּכ *
 .אתענ 'עו TOv בכ"ח 'א

ND233 +א ךרכ ע"ייע '. 

D/53 553) 01333עילבו « פ"למ אָמְּכְרּּפ  P 
 לעפהו Safran, crocus, Xpóxoc 'ורו י"לב

 אקשיר אמכרוכ .mit Safran fárben 0313 ונממ

op n3םיב  .C puja 'y3 Grpןמכרכ וא ןקריס  
 C'w קרפ ףוסב 0 קרס 'עב "מ ויטפ 'ילב)

 ,חיטהלו םכרכלו ('ררגל ץבשל «Gv ןילוחד
 םטפמה 'מגב תותירכד ק"פב !«moo דרנ תלבש
 א"מד ד"פ 'מוי 'וריב ה"כו ה"יהא]* = 60 תותירב)

QUYק"בב ה"נכו  "v abג"ער כ"ד ב'פ 'דהנס  
ve vivץובקהו םוכרכ האילמ הדש .ו"טד  

 'ורי .ןימכרוכ האילמ ד"ער nU ב"פ «m יורי
 'ורשעמ 'ורי .םרכב ןימכרוכ ןיערוז i177 ט"פס ב"ב

soוהיש והמ [ןימכרוכ .ל"צ] ןימכרכ | .ב"נד  
 א'פ ינש רשעמ 'תפטות .ןיחפט םושמ ןירתומ
 ^B הדנ e"b. לקשמב sm סוכרכ 'פריא י"כב
 ט"לק תבש Cep ,ב"ח) 'ב רב y'"y םוכרכ ןרקכ
 )^ יז ילשמ) םילהא 'גרתו — תושכ ע"ייע א"עס
 הזמו -- ע"ומב אמקרוכ ע"ייעו .'טישפב ה"כו אמכרוכ
 ייפב םג ל"נה 'ילוחב x" וניבר 'ינכו םכרכ לעפה
 "ילכב ש"ר jy בכרכ 'עב ש"מ ןייע י"כ ה"מגר

 .אתינונסו bn" ישמא ידבו איכרוכו ןאכב (con v5 'דב לבא ןינפש 'עבו ןאכב םינשיה םיסופדב היכ ('
wy (?דועו שימו  y^"y23 אקרמ  ?( msל"צו ןורח א קרפ האלהו יזיפ 'פרמ וטישפהו ר'ייפדב ןוכנל  'bףילא  

 ע'יפרבו ונונפל «m ךורעה םשב םש יילכ ש"רב ה"כו (%  .סנט ,יב ףש ,ץבש sw םלג 'עב ןוכנל ה"כו אמק יפ ונייה

 .ץבש יעב mr רדגל

2-2 



 יל 3

"mon ] 

- e MA T 

E 

+ 

 321 שָּכְרַּכ — תיִמָּכְרַּכ * זכש

 תשרפבו .םדא ארפ היהי אוהו (ה"מ פ'ס ונינפל) ן"מ |
4'pאנהכ רב אבא 'ר ךנטבב םיוג ינש (ה'ס וניגפל)  

 חישהל רכויכ ןיווכויכ «no יריב 'ו םשכ
 — :תקחצ יכ ^wb (m5 n תישאיכ רמאנש המע

sw)זזפמ ל"צ] (זזפמו רכרכמ) ז'פ ,'ו ביש) מ"ל  
 רכרכמ 7^ קוספב םש ןכו ה"יחא]* = ,([רכרכמו

 כ'ע רקרמ ושוריפ רכרכ שרש ק"דר 'יפו זע לכב
 ןכו דקרמ ט'כ ,ו"ט "א י"הדב ותרומת אב תמאבו

p'm ^bבורבש יפל )5 ,ו'ס ייעשי) תורכרכבו  
 באתכב ה"כו כ"ע םידקרמש םימוד םתוריהמו םתולק
 אוה ע"ל יכ yb 83ד חאננ p הנוי 'רל לופאלא
 «pj ny כ'או ץר LÀ ייפ הנושאר הארוהבו
 D p'53 ןכו Drommedar הצורמה ילק םילמג

 'תקוספב ל"נ ןינעה mu ץורל mnes המהב
 ידב יק דצ) א"כ 'פ אתיימק b' תורבדה ^ יתכר

qy»לע רכוכמו דמוע היהש ךלמל  nnbןיטלפ  
 לע רכרכמו דמעשכ ה"בקה היה ךכ דע 'וכו ולש
 ןינעב קפעו בושו yn ןינע b am^ יניס רה

hin und her eilen, hin und her flatternיליאשהבו  

 המכ םש 'טוס 'וריב וא רכריכ ןירוכריכ המכ רמאנ
 ןינעב ppp הברה רמולכ ה"בקה םירוכריכ ירוכריכ
 ןחבשות ייעשיל 'גרתו ,ןיפיקע neus בשו ץר
 ותוארב ןרכרכבו תלמ לע תורוהל אב ןוילגמ אוהו
 רכרכ — חבשמ :רכרכמ 'גרת יכ ןוילגה לעב
 ל"צו ס"ט 3232 .ע"ייע בכרכ ל"צ ב"ער ה"כ יילוח

 - דפ
 העונת ןינע "יפו ש"ע שכשכ op ףדרנ) 0332

 'פד ג'רב schütteln bewegen) דונדנו

 ג"רב .יקב ישוכרכל איעבו (:ז'ע תבש) ןיי איצומה
 פ"רבו (א'ער גימקו ביעפ ב"טק ביב) C nb ש b^ 'פד
 ליז .(א'עפ בימ (nm םישנה לכ 'מגב ןפוד אצוי
 היב שיכרכו הילהינ (* התרבסאד ('ןיבא 'רד יבגל
 ןיבוריע רדה 'פד המק הכלהב .אשרדמ יב הישיר
 יהלישב ףסוי ברו הבר ביתי Gn ה'ס
 תשש 25 ביתיו תשש 337 היקויפ
 היתעמשל בו הומא ןאמכ רומאקו
 ירנד ול וברע רמולכ ,הישיר ("היב שיכרכ ("מ"רכ
 תענה לעופ 53 'יפ ב'א) -- .ול mmm new בר
 הזל Dons = ,(ונאמל וא המ רבד תודוהל שארה

"enלכא סכרכ ותסריג יפכו םכרכ 'עב םג ןויכ  

 ,תימרכב תוידעב ןושארה י"עבו תימכרוכ "יא
 6: ח"מ דצ ס"ד לצא) 'וכרבב "5 ס"שה ןוילגבו
 םש אוהש רמול רשפא יא יכ ס"טו שימכרכב
 י"שריפ ןייע לבא .ןויסקרק «yhp O^ ye ריעה

 ,םש תוכרבכ

D332א םוכרכ םשהמ) ' ^bםוכרככ וינפ הנתשנ  
 sein Gesicht ist safrangelb רעצ בורמ

(gewordenונדמליב  npתשרפ חרק  npתא  
 |"? [הטמה תא np תשרפ תקחב ל"צ] (התחמה
 ןדגנכ וינפ םכרכמ אוהו (ג'סשת זמר ףוס ne יקלי
 אוהש הזיאמ אלא םהל איצומ וניאש עבשנו
 ומכ שארה תענה לעופ "53 (p 3'w^ — :.שקבמ
 ל"מרו ןגוהכ ps אל ב'ר הייחא]* ,(שכרכ
 xigxóc י"למ ורזג יוועל 'חהו ve לע קיתעהל העט
 pep לכ ילב לבא ןאכל ונינע ןיאו גוח on אוהו

 םכרכ איציניוו סופדבכו Y י"כב "יאדכ 'ינה רקיע |
 תועטו ך"טסב סכרכ ךורעה יסופד ראשכ אלו ם"ימב
 שימכרכ רחא ורדסמ וניבר mme ןעי הדלונ וז

vmוניברו תויתואה רדס יפל סכרכ ל"צש ןירובס  
 יפכ הלמה תארוה ויניעמ םלענ יכ ןכ ורדסמ היה
 וינפ ומכרכתנ הצילמ ללכ sow היארהו התרזג
 היארהו .ש"ע 'ה םרכ 'עב םא יכ םוכרכ 'ע גוסב
 ושוריפו 'ציניוו סופדבכ וינפ םכרכמ 'ינה רקיעש
 הז איבהש b' pon ^as וינפ ומכרכתנ ומכ
 ונא הזמ (השמל) היל ורומא ל'הזב ונדמליה
 ןמ ףא איצומ התא יא הזה עלפה ןמ םא ןישקבמ

mnsןדגנכ וינפ ומ כר כ תג ו םישקכמ ונא ןיא  
 אוהש התואמ אלא םימ םהל איצומ וניאש עבשנו

 — [כ'ע שקבמ

ND392 *י"למ)  x£oxocע"ומב 'ב שכרכ עיייע בנז  
 .ש"מו

 ןוילגה 'יג יפל yy n ב"פ מ"ב 'וריב ?ןיסכורכ *
 יוועל 'חה ךשמנ וירחאו 'טארק 'פדב

^b)ע"ייע ןיסכורפ ונלש ^35 ןוכנהו 'יפש המ  
 ^31 וזל תויאר איבא pen ןוכנ לע ןכ סרגש ע"ומב

 A arbe ias tanzen דוקו ןינע מ"למו 3332
hin- und herfliegen, sich hin- und her- 

Umsehweifo ןיפיקעל ל"זר לצא לאשוהו wenden 

  Guachenתשרפבו רמא השאה לא 'כ תשרפ ר"בב

 אבא 'ר ייא םשו הימ op רייבב היכו יריב ל'צו יריכ ע'יפדבו יירב ב"ה («v3 ייריב יב 09 י"כבו 8 ו"ו י"כב היב ('
 ר"בבו קחצי יר םשב w^ כ"פ ר"בבו ,יפ זמר 'ר ךל 35 'קליב «mi וכו םשב אנ הכ ר ב אבא 'ר ל"צו יריב 'ר םשב
 כ"עס א"כר ז'פר יטוס יוריכ ה"כו spy יריב יר 'יג קפס לכ ילבו .ביפ זמר אריו יקליב היכו יד יא יר םשב mis פיפ

 יפרמו ריפרב ןוכנ ה"כ )* «m2 ןיסחו'ב יתיאר אל ןכו ויתאצמ אל י"הבמבו יוכו יריב ר''א . . אנהכ רב אב רייא
roלבא בי'בב הייכ (* !בייכ 323( תוכרבב :רוע ימאו ליפאב 'דבו ,ותמש ימ סייטב .האלחו  masןיבא ירל הילייש ליז . 

 .הבר x33 (*  .ייל ר"פרב )^  ,תירבסאר הדנבו אתרבסאר ס'טב 3/023( ח'יפר 'ציניוו יפדב 3733 ןוכנ היכו (+



 828 אָּתְשַּכְרַּכ — שָּכְרּ

 אוה ינוי ןושל 'מא ןמחנ רב לאומש 'ר  ,ביתכ
 יכ ומלהל השקו כ'ע ןוסכרכ רמא תאד המ ךיה
 שררש יתעד ןכל סכרכו ביתכ ונינפל םג ארקמב
 הרענ ;b^ xooxyi" 'צמאה י"למ יטרפה םשה הז
 שרודה בשחו א6:/004 ץובקה אוה אסכרכו הלותב
 לא ןאיבהל תולותבה תורענה בתוכ היה םכרכ יכ
 ךלמה סירס ותויהב ול תואי הזו ןרמשל וא ךלמה
 .עשר ums לש האו mur ותז םש שרוד ןכו
 לעפמ ךתחנה xougi "bn םכרכ שרד ן'בשרו

[absehneiden, 0000 — 

(Wiesel שירה תטמשהב pt^35 (ס"למ NDUS32 
 | הליגמד הדגהב  G'yb v9המש אדח

 רכושהד הדגהב .אתשוכרכ המש אדחו אתרוביז
 אתשוכרכ ינב Ü ורש ווה (א'ער היפ מ'ב) ןילעופה תא
 העבראד 'מגב קלחב nb (*אילכמ אק הוה
 ארנושו אתשוכרכ (א'עס mo ןירדהנס) תוטוידה

 Yom .(" אדג שיבד אברתמ ('אבט אמוי ודבע
 אשוכרכ [יא] 'ורי 'גרת (טיכ א"י ארקיו) רבכעהו
 רבכעו bm" י"לב שוכרכ p^ ב'א) — .ארבכעו
 ןוכנהו xéoxoz "bb ותנוכ ח'יחא]* ,(הרש
 אתשוככ דלח 'טישפה הקיתעה ןכו b/b אוהש
 הלפכוה ינורמוש 'לכו ןושאר ms הלפכוה תירוסבו
 ארקיו) תמשנת קיתעה ןכו התשושכ ישילש תוא

C? a^אתשושרכ סרג םש 'דהנסל ת'האבו  — 
 ארובז ע"ייעו אתשוכרכ האיבנה הדלח םש תקתעהו

 — [ש"מו :ז"פר ג'ח

NDU3*3 (גוז 'יפ Klingelםינפב ןייע 862616, ) 
 ךומס 'מגב הרפה תא nov רוש 'פב

 )7 תיכוכשמ יאמ (א'ער בינקיכ ("ןושארה 1102

 ךלוהו nana גוז יולתש לודג שבכ b^ אתשכרכ
 ןישוריקד אמק 'פר ג'רב ימלשורי .רדעה שארב

 תיכוכשמ יאמ ?Gy '5 ףד) הסג המהב הכלהב
 תיאו אתיקוקרש ירמאד תיאו ארטוח [ירמאד תיא]
 םיתבה תקזח 'פד ג'רב ימלשורי ,(" אתדגנ ירמאד
 ארמוח ^C ירמאד תיא תיכוכשמ יאמ (ר'ע a ג'פר)

 --.אבר אשיית ירמאד תיאו (" ארודנפ ירמאד תיאו
 שקרקמש גוז י"שריפו אתשקרק סירג 'חסונב 28(

 חכש

 יוושב ע"לב םא יכ ושוריפל דעס יתאצמ אל י"לב
 תמאבו 'ב אתשכרכ 'עבו ש"ע שכשכ תלמל שכרכ
 'יפבו .ישובשכל ס"ש י"כב "גה :ז'ע תבשב

vob vs nenהב שקריק פרג  sU"כ'ע  
 דחא שכרכ ןכ שקשק םע אוה דחא שכשכש ומכו
 העונתו דונדנ ןינע םלוכו .ע"ייע שקרק םע אוה

onיפ הליאשהב קרו ' mmnושאר עינה רמולכ  
 ס"ש י"כ 'יג יפל ב'ער 'ג 'וירוהמ חכומדכו תודוהל
 ןיכרהש ןוגכ ג"ונבו הישירב שכרכד ש"ארה 'פסותו
 (דיכק ףד .יגנא ייכ ץבוקב) י"כ ^m "יפבו ,ושארב
 י"שריפ ךשמהה 'יפלו — תואסריגה יתש איבה
 םש תבשב לבא ,הדוה שכרכ ב"בב ם"בשרו 'וריעב

 ןינע תבשב יכ ל"ו חירבהל ישוכרכל י"שריפ
 wegtreiben ףדרו קיחרה p^ ע"לב USA ומכ הלמה

 -- [חירבה ונייהו

 ר'למ ילוא םייעמה הצקבש תלוחלח (b^ שָּבְרַ
 Dueange) ןי'ע carcasium, carcosium 'צמא

 הדגהבו 6x0 תוכרב) «b אל 'מגב האורה 'פב
 היטמשו ('אנוקרד א תא (יזיג ןיטיג) ןיקיזנהד
 (א'ער yb תבש) ןיי איצומה 'פד ג'סב .הישכרכל
 ment ולא 'פב ym ינש nons ('הישכרכ יאהד
 אשכרכד G'yo טימ (po הביקה napi 'מגב
 חלוש 'מגב השנה דיג 'פב .('אבלד אשפרטדו
 דב תיא ןיבא רכ אייח 'ר (ניעס ה'צ (be םדא
 ףוסב wan לכ 'פב ,('י נד יניב אשכרכ (*היל
 איעמו אתנכד ארודה 6:"ק םש) לחכה הכלה
 — .תעבטה יפב קוברה יעמה אוה ,b^ אשכרכו
 ףוס אוהש תעבט ושוריפ םגו בגז י"לב b^ ב"א)

wen3 שרדמבו -- תעבטה יפב קבדנה nbMפ ' 
 רב לאומש 'ר +(" ,'א רתפא) םכרכו יעיבשה םויב
 ב"ו ה"יחא]* )0 onn) ינוי ןושל סכרכ רמא ןמחנ
 06606, xíoxog בנז %00%6 no תולמ יתשל ןויכ

 אוהש תעבט הנינע ןיא הנורחא הלמ לבא תעבט
 אוהו א"ייחבט אשכרכ מ'כ b^ י"שרו yen ףופב
 כ'או ש"ע 2^ לח 'עב wan ^b ןכו תלוחלחה
 'רמ ןינעב ב'ר ש"מו — bn von ילוא שכרכ
 אסכרכ סכרכו םש שרדמה ל"זו אוה עוטק ר"תפא

s (!לכב  v3 .ןוקרד יעב היכו ךורע  *) יעב יי'אדכ ליצ (5 ,אשכרכ :חכומ יישרופ ךותמ לבא אתשכרכ ג"ונב 
 ף"ירב ה'כו יציניוו יפדבו ויו ייכב ןוכנל ה"כ (5  .היל רתייא ו"ו י"כבו רבתיא 3052« יציניוו 'פדב היכ (+ .שיע שפרט
 .ךורעבכ ררסה חכומ יישריפמ לבא אתנכד ארדהו אייעמו אשכרכא אמגרת ג"ונב (5  ,יניד פ"טב יחסונבו ע"פרשבו ,ש''ארבו
 .קלב שיר por היכו אלולה ג"ונב (* .אשנכ אקו ג"ונב )8 .ןיירש יישרבו אידש הוה ח''פתת יר onn יקליבו ג"ונב (?
 וג ייכב 15 ;:Leithammel( n3 )!? .ריל Y? v/33 היכ )11 .אידג 'ציניוו 'פרבו דג א"דבו ,'זיפו ר"פדב ןוכנל היכ )1

 ילכב )15 .עו ייכב היכו ןירמאד תיא גיונב ('* .'אד תיא יוריה quib לבא ירמאד אכיא ע"פדבו יוריב «n בייהו דילו

2mארורגפ  wn D^אבוה םשו ע"ומב ארודנפ ע"ייע  niזיד טיפס ק"ב יורימ ןויצה  xy69800006 ייל אוהו  
 .ייפב העט ןישאטארק 'דב ןוילגה לעבו ריש ילכ מ



= D? = NDv27» 
 ףוגב ה"כו ה"יחא]* = .הלעמלמ תורבכמ םישמו | בתכש הממ לבא הייחא|* .(רדעה ינפל וב
 'יפבו וילע רדסמ םשו ש'רו ם'במרל מ"יפב en^ | םג וינפל היה יכ חכומ ןניסרנ אתשקרק י"שר

 D^ י"שרו ןעוטו "פו םרוק ד"א אבוה i'm | "יג תמאב (mx תיכוכשמ 'עב ה"כו אתשכרכ

 ב"פס ב'ב "ילכ 'תפסותב ה'נכו -- יתפסא :יתמרכ | -*<-  ע"למ ר"עפל הלמה num C ף"ירה

"pתוטמ 'ג | אתשכשכ ומכ אתשכרכ כ'או גוזכ לוק עימשה  jnפרדמ האמט הבישיל היושעה  

 האמט םילכ הילע [םימרוכש ל'צ] (ןירכומש) — N'] שכרכ ע"ייע אתשקשק וא
 םירצונ ויה אל ט"פ תוחנמ 'תפסות .תמ אמט

 — [ןירמוכו 'פריא י"כבו 'וכו ןתוא posi םיבנע xpoxós, xpoxís י"לב שכרכ ןמ .ץובקהו אָתְשְכְרְּ
Cwollige Flocken, Fransen ל פ"לב 

 יסיפתד (' ןיתינתמ CO אעיצמ אבב שירב

 — .י"ריצ ז"עלבו היתוצקבש ןימינ C אתאשכרכב

 אוהו ה"יחא]* — .(אמינו טוחי"לב'יפ שיכורכ 3
 ןיטוח Fransen, eirri ר"ל אוה זעלהו ל'נה י"ל
 חמצ ןייעו הגיראה רחא דגבב ןיגרואה ןיבזועש
 b^ (מ"טשב אבוה) ןתנוי " qun הז דוד
 י"שרו ש"ע תילטה ישארבש תויציצב אשכרכב

^bכ'ע ש"יינרב ןירוקש ןישאר ינשבש ןידרגב  
 ,('ב הרעה ו'נש ב'ח) דרג ע"ייע franges ש"נירפ ל'צו

 וזב 22! פ"למ הרזגנ Franse תיזנכשאה הלמהו
 -- [הארוהה

D33מ"למו  ^b)םינפג וא םיתיז תועיטנ ץובק  
 ,Oliven-, Weinpflanzung דחא םוקמב הברה

Weingartenהנביב ןירדהנפה תבישיל .לאשוהו  
;die jamnensische Akademieיעכר םרכ  Wein- 

'D3 (trauben im vierten Jahr der Pflanzung 

 23( ינשריי ינולפ שיא רמואה 'מגב ןילחונ שי
wpתובותכב 'ד 'פבו 050  C»שרד שרדמ הז  

 םרכב םימכח ינפל הירזע ןב רזעלא ^
 תולותכ ("רחא 'מגב ץלוחה 'פבו .('הנביב

CI mbi)אמרכד אתינתממ היב רדה יא  y] 
omiר לש ונב לאעמשי ר'א אינתד ' pn»ןב  

 ןלוכ הנביב םרכב םימכח יפמ יתעמש הקורב | ירכו אציבק os ee דלונ ר'עפל) םִרָּכ
Haufen, Schichteלעפה ונממו  anhüufen,םישדח השלש ןיתמהל תוכירצ | . ^bאתינתמ םושמ  

(aufschichtenרכ הכלה ןיא רמאו היב רדה אמרכד | תטלופל ןינמ 'מגב ע"ר רמא 'פב ' jp mmm 
 וילא אריוב תותלאשב אחבש ןמד אחא בר ושרפ | לכהש ימ O^" ^w ש"הש) ידג ןיע ימרכב C mb תבש)

 תליפת 'פד 'מק הכלה ףוסב ימלשורי ^G) ^5 | יאמ יל יתמרכש ידנ py לע יל 6'רפכי ולש
 ולא אלא םש היה םרכ יכו ודיער זיד דיפ רחשה | sos אוה ("שבכימד אנשיל 6 םרכ יאהד עמשמ
 .("םרככ תורוש תורוש ןייושע ויהש םימכח ידימלת | ג"כ 'פ רודכהב ןנתרכ ןמחנ ברד הירב ארטוז רמ
 ל"צ] (לכ) םרכ ארקנ הז ירה א'מ םיאלכב ה"פ | תא וילע םרוכש םבוכ לש אסכ "O0 םילכב
 יעבר םרכ .('*איבוברע עוטנ אוהש םרכ .("[לד | וילע ןחינמו םילכה תא ("לפקמ p^ ,(' םילכה-

 רמא גיונבו .מ"טש ןייע הל תחכשמ ןיתינתמ ותנוכ )? 004 ךי בתכב אתינוכשמ אוה ןכו תינוכשמ a om^ (י
 רפכמ ג"וגבו :ד'צ תבש םיד op» v» pv v33 אוה | )^ .אתשכרב ע'יפרשבו 'זיפו ר"פדב היכ )(  .אפפ בר
 אשבכד ג'הו י'פב )5 .ימרכ גיונבו םרוכ םילכ ש"רבו y ייפבו סייש רי בתכב אוה ןכו (* .ג"הר ייפב אוה ןכו
 םרוכש פ'א T בתכב )7  .יישריפ jy שינכמד ג"ונבו ךורעה ייגכו שבכמד פ"א י"כבכ ל"צ שמכמר סיש רי בחכבו
 .לפקמש םו ק מ ייפ ו"ו ייכבו ,לבקמ ס"טב ביינש קיהעבו 'ציניוו יפדב )? .םימרוכש תבשב ייסופדנו םרוכ אוהש יילכבו
 תובותכ יוריבו הירזע ןב רזעל ^ שרד שרדמ ייא ד''ע ר"יד ויטפ «mo יוריב לבא ד"ער ז"ד ד"פ תוכרב יוריב הייכו (?
 .תחא ג"ונבו ביי D^ אריו תותליאשב היכו ו"ו י"כב m )! .תירזע ןב רזעלא ^ השרדש שררמ ד"עס ח"כד דיפ

(Uושרפ ןכו ןמ ייל ביה י"כב  omלעב יחהו  punהזמ ןד המלש  oc»תותלאשב האורה יכ ל"נה תובית והנתיל קדצב  
 םש ביירגה יכ רוע עדו ע"בשפהב ב'ירגה כ'ג ריעהש ומכו איגוסב ''אד יפכ קר בתכ אלא םולכ mon אלד האוי
 י"שרמ הארנכו יסוי יר ל'צש ,חכומ תומבימ יכ רמאו הדוהי 'רכ הכלה ןיא רמאש ךורעה לעב וניבר ירבד לע אלפתה
 ריתמ 'פוי 5 תומביב a סרג וניבר יכ הדוהי ירכ הכלה ןיא ךורעה בתכ בר קוידב יכ לינש המ לבא .יפסותו

avv bwג תנתמה ילב ריתמ אל הדוהי 'ו כ'או :'ס תובותכבו .ז"מ ןיבוריעב 'יאדכ רימ ' penיפל הז יפלו  
 הכלה nw יכ nmm יוכ הכלה pa 'אדוב םישדח 'ג ןיתמהל ךירצ ןיאו ורה אמרכר יינתממ ןנהוי יר רדהש אנקסמה
 רמוא יסוי 'ר רמאנ 'פב Di? Dj יכ םש תותליאשמ וגיבר איגח בטיה הז לעו (הכלה היד םש pbi ןייעו) יסוי ירכ
 לבא רזח win אמרכד אתינתממ רזחשו יסו' ירכ הכלה איבה הז לעו לוביאה ינפמ הנמלאה ןמ ץוח וסראהי םישנה לכ
 חתפמה רפסב יייעו )!* «so 'ר ה'ד תומבי 'פסותו יישר ןייע coy יר ןיבו הדוהי יר ןיב אתגולפ ישופאל on יבל ז"כב
 םרכל תיר ב"ער ג'ס תוכרבב b3" יישר םג ןויכ יוריה oxi םיתפספמ ןויצ my איבתש : ג"ס תוכרבב ןואג םיסנ ירל

 n'3 ('* .תודובעב רישעו םינפגב לר הנוי ריא לר םרכ והזיאו דע ט"כד היפ םיאלכ 'וריב שרופמו U) .םש תובותכבו

 אוהש (לר) םרכ תועטב ייא 'גשמב לבא יוריבו ינשמב סישב ונינפל w^ וניבר ייגכ יכ עדו ,שרופמ םשו 'א ברע יעב
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 ופסאתי המש רשא הבישי םוקמ b" ט\ג,\ תומכחב

 — nm wb m) ןדיבא יב ע"ייע הברה םישנא

ppmכוס אָּיַמְרַּכ ' [rb — 

 ןורחא 'פב )0353 ןייע רהנה םש אָמְרִּכ — םרכ
 אוהה (א'ער איכק תומבי) הדוהי 'ר 'מגב תומביד |

 p^ (*ירויח יבא הוקסאו אמרכב עבטיאד ארבג
 ה"יחא]* = = .דחא רהנ תפש לע תומוקמה ינש ולא
 י"שריפו אידה יבא הוקסאו ימרכב עבטר  ג"ונב
 אמרכ רעיוביינ 'חה תעדלו כ'ע ריעה ow ימרכב
 לבא החרזמ םירגיט new לע Comma רהנ אוה
 יכ נ"לו שריפ אל וניבר 'יגל ירויח וא אידה רהנ
 רהנ אוה אמרכ אנאיזוזנ Dn םירהנ תומש םהינש
 ךרעכו Kuran (Korna) ל'גר רתוי .os. Karun לודג
 ינשל היהו רהנה דרפי Sabla םוקממ תועש שש
 pe םירגיט רהנל ךפשנ Hafar דחאה םש םישאר
 יסופה םיה ןושל דע (qw Gahamshir ינשה
 111 א'ח לעגעיפש 'חהל ןאריאל תוינומדק ןייע
 אוה ירויחו ל"גה רהנ by אוה דחא אמרכ יתעדלו

FONרהנה  Hafarדצ 'כ ה"ח טרעננאמ ןייע דועו  

0 

 Farbe עבצ yàp י"למ ב"ר תערל 0535 — םרכ
 'וכרבד ק"פב (םינפב ןייעו אָמּורְכ ס"לב ה"כו

 (nnn תולז םורכ יאמ 6:'% םירמוא םימכחו 'מגב
anלש ומורב ןידמועש םירבד ('ט  pspםדא ינב  

 והיורת ירמאד רזעלא 'רו ןנחוי 'ר ןהב ןילזלזמ
 6 םורככ תונתשמ וינפ תוירבל םדא ךרצנש ןויכ
 שי דחא ףוע רמא ימיד 'ר אתא יכ םורכ יאמ
 (* תחרוז המחש ןויכו ומש םורכו mn יכרכב
 עבצ י"לב b^ ב"א) — .םינווג המכל ךפהתמ

qunחה ייפ ב"יכו ה"'חא]* = ' "ybרבכ לבא  
ey654 ןעטראסנעדער ש"רפ) ללירב 'חה הז לע  

 086 ?b gw" הלעהו הרזגה וז ןכתת אל יכ
 דחא ףוע אוהו ('אנוימרכ ס"לבו vinago ר'לבו

mus po»ןיקרוסמ ויתוצונש (םיירבדמ  pnus 
 חכומדכ ונווגב ול המודש ןייה עבצ םש לע ארקנו
 ןייע סא ₪0 000% םואיטאטסייא רפוסמ

 הז יפלו האלהו 524 ,ב'ח טראכובל ןאקיאזאראיה
 אגזמ תב ע"ייע ארמח אגזמ Dy איה תחא ילוא
 םורכ לבא ןהאזיוועל תעד ה'כו א"ר oUm ארמח

^nלש עובצ אוהו 260 י"למ כ"ג אוה  v3 

 לש (םּורָכ — םרכ = 8?«

 ינש ישעמ DI גיפ תומורת 5 זיפ האפ m5 תוכרב)

 : ר'ג ןישודוק :א"ל «m :םשו sm יציב ,'ג יב NU ה"פ

 םרכ ^5 (א'מ א"פ הרפ ,ה"מ ד"פ תוידע : םשו .ט"פ ק"ב

 pw בתכ ה"יחא]* — ex תיעיבר הנש לש
 םיתז תעיטנ םוקמ mr םרכ ארקיו םרכ שרשב
 6 זיפ מ"ב .ה"ל תוכרב) bas תעד ןכו דחיב הברה
 םרכ אוקנו ירקיא אל אמתס םרכ ירקיא "m םרכ
 אוקנש ומכ iN" םוקמב הברה םיתז תועיטנ ץובקל
 ורמא ןכו . . םרכ דחאכ הברה םינפגה תעיטנ
 תועוטנ םינפג םרכ ארקנ ^« D) ר"פ םיאלכ) ל"זר
 ןכמ תוחפבו 2x האצוי (nns םיתש דגנכ םיתש
 םימכחה ץוכקל םרכ לאשוהו כ"ע םרכ ארקי אל
 םתבישיב םימוד ome יפל הזו הנביב וצבקתנש
 ארק qim םשהו םרכה תורושכ news תורוש
 הלא ידיריל היה םרכ רמאנש םרכ לארשי תסנכ
 jn ve ב"פ  תוידעל תוינשמ 'יפב ם"במרה ירבד
 ולא המלשל היה םרכ : םרכ 'פ ר"שהשב יתאצמ
 תואבצ 'ה םרכ יכ 1 יה ייעש) רמאנש לארשי

v3ןירדהנס וז םרכ רחא רבד : םשו ,'וכו לארשי  
 לאעמשי 'ר דיעה םירבד 'ג (םש «m ןמת ןנינתד
 םרכב יכו וירבד ולכקו הנביב םרכב םימכח ינפל
 תורוש תורוש היושעש ןירדהנס וז אלא pae ויה
 כ'ע ולש םולשהש ךלמל המלשל היה .םרככ

wnןירדהנפה וב ראתל יונכה הז ל'זר ורחב  
 רחא mor" ןכ ןנחוי oz ץבק המש רשא ('הנביב

jnהרותה ידירשו תיראש תיבה  mmןנוכ  pw 
 ןכו )64 ףיזרהמל מיד «jy לארשי תסנכל טלפמ
 מ"ב םרכה לעב qam לאה הצילמ ךרדב ארקנ
 : ןיררהנסב םתבישי הנוכי טושפ ןבומב םג לבא :ג"פ
 ע"ייע ותמגודו תורוש תורוש היושעש רומאכ םרכ
 (O'm ןרג (yp n) ןוליגנורטסא (ט'ל א'ח) רְּצֶא

  chowלבא  isתבישי הככ הנוכת אל המל השק .
 ןיררהנפה התלגש תומוקמה רתיב ni ןירדהנסה

mpםשל םרכ יונכב זמר ןאכ שי ילואו (איל 00  
 ארקנו ןוטלפא הרוה ow רשא םוקמ "אמש
 םוקמ הזלה םוקמה mm Academus שיא םש לע
 םלצנ ושא תונליאב עוטנ דמח םרכו םיעושעש

Y 5תליכמ 39 ' axרעיוביינל יגאיגב  

(C4ךבש 'עו הנבי ע'ייעו הנביב ךבוש לש לצב , 
 האנ םוקמ (;= "סרפ הלמל זמר םרכ ילואו
 ןינתונו םיאשונש םוקמ ארקנ פ'לב םגו .חבושמו

 י"פע תוינשמב ואצמנש גיל we :הזכ ןוילגב הביתכו לוגע תמישר ןינעב םש םיאלכל ס"ד לעב web ןייעו 'וכו עוטג
 יבא ?'3 יייכבו on" יב ב"ה ייכב )? .הנביב ןימרכ יל  תיביצנא יד ,יב תלהק 'גרתב םג הזמו )!  .טייות לש ההגה

 וניבהל השק תמאבו םדא ינבל תולז םורכ 'אנש דוע ג"ונב לבא ניב תחסונבו טיינרת 'ר םילהת 'קליב היכו (5  .ירזיח

 וטכ אלו לי'צכ )9 by :דוע ג"ונבו נ"בבו 'קליב הייכו )5 o דצ תוכרב סיד ןייע םורכ יאמ ישורפל ואיבה ימגהו

 .אלונמרכ ל"נה nin בתכש
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 Yyp זמר 'ר !'א םיכלמ 'קלי .תומכרכתמ םהרבא
 תואמגודה רתיו 'וכו ןימכרכתמ םהינפ קחציו םהרבא
 וניבר איבהש המ ןינעה הזמו 'א םוכרכ 'עב ןייע

 — [ש"ע 0235 'עב

 ראותו םי עבצ b^ אמי םורכ ד'עפל) םּורָּכ 6
 Chrysolit, Edelstein von 71312 ןבאל

(Gaeergrüner Farbeםהשו שישרת 'גרת  mov) 
 אמי םורכ Qm 'קזחי in ,ט"ל ne jy 'כ ח"כ

 אמורכ תארקנ הכוט j2N ןימ י"לב 'יפ אלרובו
 י"ל לע ב'ר תנוכ ילואו ה"יחא]* = ,םיה ןבאו

xoóuatןכא לע 'גותה תנוכו ןוכנ ונניאו עלס  
 םיה mma» mma רשא 2066/06 תארקנה הבוט

 ןבא b^ אמי סורכ בותכ היה הליחתב ילואו)
 'כ rb סואינילפ ןייע (םיו בהז עבצמ אוהש

probatissimi sunt ex iis (chrysoberyllis) qui 

viriditatem puri maris imitantur . . sed in 

aureum colorem exeunte fulgoreהלמה וזבו  

 ^w) ,טיל ;2 nm"2 תומש) שישרת םינקז 'ע וקיתעה
 תנוכו v 5 ;rb) ,'א יקזחיכ pb וקיתעה ןכו
 שישרת תארוה יכ סליקעו םיעבשה תקתעהו 'גרתה
 ^ איבהש טשריפ ןייע םי םג תומוקמ תצקב
 .90006% י"ל ונממו םי b darischa^ 'קסנאס
 הכרע ןיאש Berylo הבוט ןבא ןימ ארקנ םויה דועו
 םעפ M "y^ .םי עבצ םש לע aquamarin הבר

nnsהלמה וז  "sniח 'תסא '. veאקנימ שיבל  
 -- [קיינמ ע"ייע «mm םורכד

spemןייע הב תוריל ןבא ב'ר תעדל)  
 םיפערו הנָבל ןכא ד"עפלו םינפב

"bbונממו 0406  D'b3ע"לבו אדימרק  Je? 
(Ziegelstein(ה"י 3 תומש) ףורגאב וא ןבאב 'גרת  

 תוריל תנכומ ןבא י"לב b" אזימרוכב וא אנבאב
 5009680 י"ל לע ב'ר תנוכ ה"יחא]* ,הב

 הלמה וז יכ ל"נ ןיא לכא (דיטק oves זימיר ןייע)
 ריעהש ומכ םעה ןומה יפב אלו הצילמב קר הליגר
 ל"תמעב יוועל 'חה דגנ רעשיילפ 'חה ןוכנ לע
 לערפ ןינב אוה יכ אוה הלעהש המ לבא 457 ב'ח
 יכ .ןוכנהו אוה קחוד ופכ אולמב זוחא 25 ע'למ
 רבכ יתוריעהש ומכ ל"נה "יברעו coo י"ל איה
 189 סוואט י'בירל תיסרפ הקתעה לע יופסב

 אָזיִמרּוכ < — Di) =) םרכ

 ,Paradiesvogel וקיתעהו )183 'לאאז) םש רכזנה
— [Sonnenvogel 

 םיכייש םלוכ יכ rb ושריפ אל וניכר) םרכ
 םינפ ףורצבו לעפה הנבנ ונממש םוכרכ 'על

(safrangelb werden "Bונינפ) א"כ 'פ ר"בב  

 ןכו ינפ ומכוכתנ :שחנה לא 'ה רמאיו סיפ
 Q9 ר"ל 'שרפבו .ובישוהל לוכי אלו לאילמנ
 ומכרכתנ אב אוה ירהו הבר אייח 'ו ל'א
 (ו"מ) 'שרפבו אב אוה ונורא ל'א יבר ינפ

[pp bo]ונינפלו)  voיר ךל ךל 'קליב אבוה ןכו  

 ךלמה הל ומאש הנור ממ ל C oro מו
 ומכוכתנו 6וינפל הרבעו יינפל יובע
 «n ,חיל רצ כ"רספ) המודא הרפד 'קפפב ,הינפ
 לש וינפ (* ומכרכתנ העש התואב Gpn) שיר יקליב
 ונדמליב .הנושי vis זעו &C י'ח תלהק) ד"הה השמ
 יולו ןועמש ואצי (% o cmm" יוחנת spp יחיו
 םוחנד רוראפ wap םלכ ינפו C ןימכרוכמ םהינפ
 םורכא ואיפחתא ןוהלוכ יפאו ומונרת (א" יכ)
 n/ ייטר) .ינתקזחה המש יתרדק .ארדיקכ ןימכוא

GUואיפחתא 'גרת  CONאודיקכ ןימכוא םורכא  
 ץראל ורדק וללמוא הירעשו .ינתרחא וממתשיא
 ,(ו ,יב 58 רוראפ וצכק cub 55 ,('ב 0" םש)
 .םודסכ אלש םיקוספה איבה וניבו הייחא]*
 לבא 'גרתה-ןושלמ ומכרכתנ וניבר bw" הארנו
 yeóua י"למ 'יפ 'גרתב םורכא יכ םשה ןמ הז ןיא
 ןימכוא ראותה ףיסוה ןכל yas ונייהו םרוקה 'ע לש
 םכרכתנ לבא ארירקכ תורחשומ vio השענ רמולכ
 כ'ג אצמנ ז"כב לבא רומאכ 'א םוכרכ jb הנבנ
 : ינארת לא 'פ ר"שהשב amne ןינעב הליאשהב
 וכפהו 'וכו וינפ ומכרכתנו ושאר לע המחה ותחפק
 תמאבו ךכ לכ jun וניא ןושלה bas ,(סשי ןבלתנ
 םחפנ :קר "או On" ב'פקתת 'ו ר'שהש 'קליב
 הצילמב רובדה m רמאנו .ןבלתנש דע 'וכו שמשב
 ןייע זגור וא nuni רעצ ינפמ םינפה יונש לע
 ^ (bw וינפ וטכוכתנ :העשושכ b' ו'שהש
 que המל ל"א ובר ע"ר לצא ול ךלהו (רזעלא
 אוכל דיתעל m^ wem םילהת 'רדמ ,תוינלוח
 ולאמשל םהרכאו ונימיל חישמה ךלמ בישומ ה"כקה
 ינפו ב"סק זמר ביש 'קליבו וכו ןיטכרכתמ וינפו

ma (!י"כב  quyעצמאה קר ייאו ל"א דע ל"א ןמ טמשנ יפרבו  )רמוע אוה ייהו הנר אייח 'ו ל"א 3033 pna 
 ל'א יבר לש וינפ ומכרכתנ רבל Wn בו אה ליא :בילד טיפ םיאלכ 'וריבו -אוה ונורא ליא «c3 לש וינפ ומכרכתנ
 ms וניבר יכ (? aem ונורא ל"א «c3 לש וינפ ומכרכתנ ןאכל אנוה בר אה ל"א .הילר בייפ :חובותכ יוריבו אב ונורא
 y ונינפל איהש השרפ התואמ וניבר איבה תמאבו יו הרבוח ^ הנש רחשהב vun :ןייע :ונלש .ןובשחט רתוי nns ישרפ
 ה"כ (%  .(ר'פר 'יג יפל) bob ,'ד םנ ((ר"מ ס"טב ץייפדבו) ian" לכ ייג יפל) qb ,סויקא 'עב 175 p' םשב .םינויצ

 .תומכרוכמ םהינפו on ףא ואצי ט''צפ ר''בב ה"כו )^ ומרפתנ :סיטב b" ר"רמבו (*  ,'יל yb לבא י"כב
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 yr" 'וכו הח ל הדועב הסורג למרכ שרג 1^ /3
 כ'ע ןישקב האלמו ה ח ל האובתהש למרכ ע"באר

joya "eo pu?סוואט י"בירל 'יסרפ הקתעה  
 סוואטו תונשיה תוקתעה b^ םשו האלהו 9
 תלבש פ"לב כ"ג mn Je» vy למרכ .קיתעה
 השק הלא םירבד :by" .דיב הללמנ רשא הכר
 שורד qua לטרכ 'למ תילטרכ e" םולהל
 א"פ תכש ם"במרהל מ"יפבו .ינממ םלענ התרזגו
 השאכ תילמרכ תארקנ הז oem" ל"הזב o" א'מ
 ןכ ומכ לעב תלועב אלו הלותב הניאש הנמלאה
 יאנת םהב ומלשנ אלו ר"השר םניא תויושרה ולא

mm "mכ"ע תילטראכ םשה תתמא  "ysכ"ג  
 א"יפ תבש 'וריבו — .א"מ א"יפ תבש ב"ערל מ"יפב
 בכעמה לכ :ל'הזב תילמרכ גשומה ראובמ ,ג"יד

noץובקה .תילמרכ ארקנ םיברה תושרב  ^ 
 — [וזל וז תוכומס תוילמרכ יתש :ג"יד ov תבש

 -Karmin, Schar לימרכ מ"למ) יִלָמְרַּ ,לַמְרַּב *

lachglanzורי )631 ,א"ח טשריפ ןייע ' 

m למוכ תנשושכו הועשכ, vy yx Yo כוס' 
 הדנ 'תפסות ,יח ילמרככ pm ינורשה א"ער א'כ

 .ילמרכל המודה ינורשה ןייה ג"פס

 די ילבכ 006900 'צמאה י"לב) אָיקֶנַמּורְכ
 )622 םואיזריימ "יע Handeisen לזרב

 תא ודכליו G'ep רצ כ"יוס) הבושר אתקיספב
C emma nee[םיחוחב ל"צ]  vm)ואיי ,גיל יב  

mneאיקנמורכב אנהכ רב אבא 'ר [םיחוחב] (םיחחב)  
nem ^bאמוקרכ ינוי 'לב ארקנ ('לזרב לש . — 

 ןכתת ה"יחא]* = = .(םידי יקיזו ילבכ י"לב b^ ב'א)
 י"למ .בכרוהו רומאכ 'צמא י"לב אוהו ב"ר תעד

cioר"למו  manica.זעוב הל רמאיו 'פ הבר 052!  
^Wיפדב םש 'דהנס 'וריבו האקינמוריכ  Yum 

 יריבב ס"טב 'יסופד תצקבו איקינמוריכ 'טארקו
 ןייע םש יתבר 'תקיספ י"כב םישובש רתיו איקינמ
 הלמ ןוכנל שרופמ םשו םש רעבאב ש"ר תרעה
 vpn אלו .תועטה חולב 'הגוהש המ by" תינוי
 ןוכנל ןקת sum תיעצמאה vos קר mo יכ
 ל"צש ןונכלמ יתא 'פ ר"שהשב 'יאש איקנמוקרק
 ןכו ,הייקנמוריכ םש cUm 'גרתב ה'כו ,איקנמוריכ
 איקנמוריכב יהורסאו C 2 'ג m םיתשחנב 'גרת

 בלש אָיִקְנמּורְכ — אָטִמְרּוכ פע

po י"שריפב ןכו 'וכו mb) ערזהש דועב הח ל | וזל ריעמ ארפסו ם"בשר ^b י"פע (םש זמיר "yn 

y'"y moaרימרק  "p nan» Ow ^b 3'mי"לב  
 לע ושא פ'לב co ןינע ןכו ש"ע ^«( םיפער
 ירדמב «n — ףורגא תלמ םוואמ קיתעה ודי
 איטשלו אזימרב אמיכחל רמא אלתמ ^ ,ב"כ ילשמ
 78 סעקוד 'הל עזעלנעמולב ןיע אזימרכב

ovvאמלעב זמר םכחל יד ורועשו תועטב םגרותמ  
 .םיפערכ mpi תויארב קר חכונ הטוש לנא
 — [הלמה תרזגל היאר ף'כ רחא ו"יו mena הביתכו

nb) 5533ףולחב) רכ שרדנו  cpלעפמ למו  
 תסכ b^ רכ jb בכרוה וא zerreiben ללמ

 אל וניאש םידי בחר םוקמ 'יפ תילמרכ .אלמ ןמו
mesפב (םינפב ןייעו םיברח תושר אלו דיחיה ' 

 (ףוסבו) (ביער ויס תוחנמ) והורצק 'מגב לאעמשי 'ר
 !DN תשרפ ^C 'שרפ 0^ קרפ ('אר פי סבב ל"צ]
 'ר יבד . . 5p ךר 0/2 .po למרכ :בירקת
 ןגדה אלמש, ^5 'אלמ רכ למרכ ינת לאעמשי
 רמולכ הצונ אלמ אוהש רככ תלובשה שארב
 33 רוטפ םוקמו תילמרכ .('"ולוכ לדנתנ אוהש
 ינת O'yo ביד (wb .תבש שירב 'שורי 6? תבשד
 אלא £w אלו חל אל 6 למ ךר למרכ אייח 'ר
 םיברה תושר אלו דיחיה תושר אל אכה[ו] ינוניב
 ק"העבו ךווע י'כ לכ ב ה"יחא]* | ,תילמרכ אלא
 ע"פרבו למרכ 'ע םע תילמרכ רוברה ללכנ ב"נש
 ל"נה 'וריב םג יכ "53 ןוכנהו ומצע ינפב ךרע אוה
 ךר = רכ שרדה י"פע למרכ 'שלמ תילמרכ שרופמ
 למרכ p b"m^ ע'הק 'יפב ןוכנל יאש ומכ למו
 אלו חל וניאו דיב ללמנש ונייה הרותב בותכה

vw»אוה דיב ותוא ןיללומשכ אלא ירמגל  
 םשב ךוועב ה"כו תוחנמב ה"כו ירמגל .ךכרתמ
 ,'ו תבש יופסותב למו רכ ל"צכו .ל"כע ימלשוריה

n^ןוילג ןייע) תילמרכ  (wnוחנמ 'פסותבו ' 
 הלמש ומכ wn" םש ושריפו םושמ ה'ר :ד"ס
 מ"כב י"שריפ אבוה םשו ע"בשפהב ןייע המלש
 ומכ ונניא םשרד py יכ ר"עפלנו .למרכ ןינעב
 למ -- םרכ הלמה תבכרהמ םא יכ המלש הלמש

vnmפ"ל לע זמרב  p-שדחו חל ךר 'יפ  neu, 
frischללמנש המ תולילמ 'למ למ ןמו  ,v3הזו  

 יבג :למרכ ה"ד א"עו m'p תבשב י"שו ש"מ
nmeאיהשכ האינמש למרכ שרג ביתכ רמועה  

iva v3 )15 ייספב nעיפדב תועטב טשפנ ונממו יפיסב  moiיפדב ןוכנל ה"כ (?  .יתהגהש ומכ ל"צו  "DWלבא  
 יתשב םיישב ונינפל ייארכ ייא  .(ח"י ףד 'גנא י"כ ץבוקב) תוחנמל י"כ הימגר ייפב ni לבא אלמרכ םינושארה 'יסופדב
 לאעמשי יר יבר ןינעב הנושמ ונינפלש ארפסב חסונו .תלובשה ךו ת ב ייא םשו לינה הימגר ייפמ קתעוה כ''ע (5 .תובית
 wp ןירדהנס יוריב ה"כו (* .אלמ יוריב ג"ונבו (* .דחא הנקב omne ייג התלע וינפל ילואו גילפ אל וניברו ם"שה 'יגמ

m3 (S3 י"כב nתשחנה עייפרבו . n3ג"ע . 



a8 D'N331» — אָקְנַמּורְכ 
 ר'עפל לבא ןמזו ?np ^b Ol ע'לב םג רמול |

 םויב אמוי ןרכב !b" ל"נה פ'ל אוה יכ רורב
 ל'זו 'ל ,ג"ל 'רקיוב ן"במרה hb ןכו ןמוזמו לבגומה
 הזה םויה םצעב בותכה ריכזהש cw ונאצמו
 כ'ע םינמוזמ םיתעל םירזגנ םינינעב
 (An ןשא 'עב 'מושרה ע"למ ןושאכ י"תב ותמגודו

cvל"נה םוקמב ן"במרה לבא .עובק תעב 'מולכ  
 ופוגב bv לש ונרקב ןידה אמוי ןר קב 'גרתב 008
 רבדה ףוג וארקי םינרקב חכהש רובעב יכ . . וחכו
 בותכב יכ דחא לכהו ף"כב ןרכב 'גרתב ג"יו . . ונרק
 ל'דשרל רג בהואב 'ייעו 'וכו םיוש עבוקו עבוכ
 pamm ימיב an nmn pw^ אלפתנ היה רבכו 3
 jp דחאב דוע אצמת אלו הרכז דבא ךיא ף'וקב
 ןמאנ יכ םייס ז"כב ש"ע סויה ונידיב רשא םירפסה
 ש"ע רקש תודע ונל דיעה אלש ן'במרה ונילע
 ע"לב יכ ף"כב סורגנ בטיה פ"למ ל'נה הרזג יפלו
 ירבע 'לב ף"כ תואל הליבקמ 2 mam תביתכ 'פו
 י"שר ןייע .םויב וכ ונינע ovn םצע לכו .ימראו
 ןיבנ mm ןמוזמה םויב רמולכ ג'כ ,ז"י תישארבל
 אוה ov לש ומוצע לע הזה ovn םצעב .א"פ 'מוי
 ומוצע לע 'יפו תפסותה לע רהזומ וניאו רהזומ
 ימוי פי qb פ"א 'ב p'w י"כב ה"כו ומצע ומכ
 — [אנליוו ס"שב םפרוה «m 'יפב ה"כו p" רצ

 (יאלתמאל םשה ראות וא יטרפה םש) ובנרכ *
 תכ יאלתמא םהובאד הימא .א'צ נ'ב

 ע"ייע יתברוע תב יאלתמא ןמהד mos ובנוכ
 ילמו py םיראות יתברועו ובנרכ ילוא .יאלתמא
 ןואגו רדה qarenáo == qarenónhvant 13332 דנעצ

der  majestütische, glünzendeיתכרוע 25"  

der schwarze רוחש kaurva 

 ד"עפלו <ק600מ bb" ב"ר תערלו ^33 ₪
 — 'פו יברע ןושל לקשמב אוה

(Kohlתיא :ונירמו ונעשפ ונחנ 'פ הכיא שרדמ  
 אתילע סרג ךורעה לעבו בורכ י"לב 'יפ ןרירמ יבנרכ
 יא noy 'עב 3/5 ריעה ןכו ה"יחא|* .ש"ע
 ל"נה 'פו ע"ל אוהו ב'ר ^22 ל"צו יכנרכ 3103 לבא
 אלו םש ר'כיאב ףנע הפי b "yr^ ,'א ברכ ע"ייע

 — [יכנרכ ב"ר ירבדב סרגש ו"זרהמ 'יפכ

 ,yíewQov ינוי ןושלב בינרכ rmm" תּואָבְנְרַּ
n"b3 יכרע ןושלב ונממו yspviuov 

 $—  (Becken, Wasser hinein zu schópfenהמל

 ןירוק ונאש  mb i53לאעמשי 'שלב ('יליצ ב
 תוטמה ישאר לא תשרפב ('ירפיסב ,תואבנרכ ןירוק

 גלש

 המלש ןויגה ןייעו ךוועב לזרב לש תשחנ םעט הזו
 תלמל ןויכש אמוקרכ לע וניבר זמרש הממ לבא 24
 הלמה תאווה וניבר יניעמ םלענש חכומ 'ג םוכרכ
 — 362 ,א"ח ר'תמעב יוועל 'חה בתכש המ ןייע
 תקנימב ותוא וזחאו :הזכ שבושמ ג'מפ א"רדפבו

[nw &^ — 

 ש"אלב ותקתעהו ס'לב אָשְמּורְּכ — אָשְמרְּכ
Spierlingsbaumאוה וניבר תערדלו  Feig- 

(ohneול וחתפי אל 'טגב םיחספ יברע 'פב  &^p 
o0אש מורכמ רהרזיא הירבל ןיתדיש היל הרמא  

"bארמימ יתאצמ אל ב'א) — .וקיטאבלס םומרת  
 p" ב"נש ינפמ אצמ אל ה"יחא]|* | ,(ארמגב וז
 יתשב ס"טב םש קר y* w^p'3 ףדב אצמנ לבא

msnךישפנ יחריפ הרבל הדיש הל הרמא : ל'זו  
 ח"ש 'ציניוו 'דב ה'כו אשמורכמ ל"צו אשמ ורכמ
 ה"כו ומוקמב ס'ר לצא םינושארה םיסופד רתיבו
 תועטב nm אשומכרכב ס"טב 'מ י"כבו פ'א י"כב
 ןעכנימ ס"ש "53 כ'ג "יא ןיתדיש ^« ,אשומררכמ
 לע וניבר תגוכו ,רומאכ תירוס איה הלמהו .'נו 'א
 ט"יאלב pv" סומרת ע"ייע 960% י"לב os ע"ל

lupinoאוה יכ בושחל העט ל"מרו  JN! lupusןכל  

 םש 'מגמ חכומש הממ לבא Wolt! אשמרכ קיתעה
 ילוא אוה (ע"ייע אתררז ומכ) ןליא ןימ אשמורכש
 סומרת םוקמב הינהל שיו ןליא ןימל ןויכ וניבר םג
 ףעל 'חה רעישש ומכ וא י"כ ^35 סומרות וא
 יתעד יפכ וא Spiedling שימרוק (287 צ"נלפפ)
 'עו ל"ר ,ב'ח יריבוג ע"ייע sorbo ט"יאלמ אברוש

[wy — 

 אתפסות CWeinstock ג ע"למ ר"עפל) תַמְרַּכ *

 תמרכה ןמ אל ןיאיבמ pw ט"פ תוחנמ
 טרופריא י"כב ה"כ ^« אלא תילדה ןמ אלו
 ש"ירב ל"צו תמרכה ןמ 'פדבו )526 מ"קוצ 'צוהב)
 שיהידנובב ןכו ןפג ,לש תנקונקו תילד ומכ אוהו
 mm .ןפנה ץע ?e (88 ףעלל צ'נלפפב אבוה)
 אוהו ע"למ mw תמדכ 'עב הלמה ןייצ יוועל
 קחוד wm רעשיילפ 'חה voy גישה רבכו תועט

 Un "יג האר אלש ינפמ אוה

Zeit mp 0% t. i" (תעדל 523 4 
 פ"למ ד"עפלו  5x OMSדניצ 'למ

Grenze, karanaןמוזמו לכגומ םויכ אמוי ןרכב 2/81  

(an dem begrenzten, determinirten Tagגרת ' 

 ןיד אמוי ןרכב «O^ ," mew הזה םויה םצעב
^oה"יחא]* — .(ןמזו תע י"לב ןורכ  mmלוכי  

mes )'ןוכנל  Ya v33דיל 'ב יא  oגי'ג , vom) .ילישב ע'יפרבו יליגב ר"ב  *( mיפיסב ר"פרבו ביה י"כב ןוכנל  

 .ארפיסב תועטב ע"פרשב טשפנו



: 
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 ושרכ ןוכנלו וסירכ סרג םש ק"דר 'יפב ה"יחא]*
 םש 'ילוחב «pu תימינפ סרכ ןינעב .םישרשב
 'א jo ,'ד למ ,אכמוטסא ע"ייע תוקלוחמ תועד

nbסרכ והז טשול ךומס סרכב חפט .ד"מ 'ילוח  
 "yp ך'מס תואב ww] ל"צ] wo ע"ייע ימינפה
 'א הכורכ ע"ייע 'וכו איעמ תנכל אסירכמ ג'פ
 לפנ ןושל אריבב אסרכ לפנ :'נ 'ילוח .אתנכ 'עו
 לפנ וב בואשל ילדו דכ b^ 00666 ינוי ןושל לע
 םיאולמה לעב "5 ןכ רבדה ררכמ ps רוכב
 תוכרב .ש"מו 'ג האפ ע"ייעו ג"ל דצ שדחה ריבשמב
 Ys mapn ,'ג ןז ע"ייע 'וכו היסירב ילמ 5
 ןיב הסירכ ירה 5^4 תובותכ .האלמ םרכ א"ער
 תבש .'א רכ ע"ייע ירב יסירכ .ז"מ ןיטיג .היניש
 רחאל .+ , סרכה הז Oran תלהק דכ רבשתו : א"נק
 רמואו וינפ לע ול .תלפונו תעקבנ וסירכ םימי 'ג
 .ושא דע 'פ ר'להק 'ייעו יב תתנש np לוט ול
 YO ז"ט פ"ר «mb 'וריו :ב"פד Yo ק"מ 'ורי

p'b v3 xyןייעו  vbינוימד ןינעב 'ב סט 'עב  
 א"ער ז"נ םשו ,היסרכ עקפ ב"עס v 'ילוח .םייסרפ
 אה :ר'סק דצ כ'וד 'תקיספ .היסרכל היטייחו
 ,ז"צ ק"ב .היעזב םוק ךמדק ארבג אוההד אסירכ
 2/3 .ש"מו םהנ ע'ייע יוש אל אסירכ םהנד אדבע
 קופו ךסירכא ףושו לועו ךסירכא ףוש א'ער 'ז
 'קליב אילגר אנעט אסירכה ע"פ ר"ב ,י"שריפ ש"ע
 ז"כ b'D ר'קיו .אילגר ןיעט אסרכ ג"כק זמר אציו

nmnרומזמ ט"ושבו ןוהתי קנחמ אנא ןוהמא יסרוכ  
 אניחמ אנא ןוהמאד הייסרוכ mnn :'ה לע 'פ 'ב
 ןטבב םדועב !b^ .ב'פ תישארב תדגא ןייעו ןוהל

DONימא ןטבב 'גרתו םתוא תימא ינא  pnm) 
 ^ ,ב"כ םש 'גרת ןייעו ימאד אסירכב 0^? ט"לק
 וניא ב"עס «o mb — 'כ &5 בויאלו א"י
 ץובקהו י"שריפ ןייע יתירחא אסרכ אדח יל תרלי
 :ירוס לקשמבו mam ןהיתוסירכ ב"ער א"כ 'כוס
 ד"לפ vpn הל תיל snp ירת : ג'ק תובותכ
 (לינה'ילוח) ןָתָמְרַּכ ראותהו .ןרפק ע"ייע ןווְסרַּכ ימח
 ע"לבו אָנָסְרַּב b'o3 mh הלודג ונטבש ימ ^5

ventrosus 3/53 dickleibig AS;00706 י"לב  

 nb שיש nens o5 ע"ל אוהש ל"נ  דועו
 -- [ןתסרפ היארהו תולודג םילגרו תוסרפ

D = 

 .(ינדעמ ושרכ [אלמ] דיל «om (ae הז מ"ל ב"א) | רשא לכו ג"ונב ה"יחא|*

 תואָבְנְרֶכ דלש

 ,(ח"נק 'פ תוטמ ירפיס)

 י"כבו 'וכו תוסוכהו תואכודרכה ןוגכ שאב אבי אל
 תואבנרק 'יא 5'6 רצ םש ירפסל py ריאמב אבוה)

 ps 'יפו ל"נה י"למ תרזגנ הלמה יכ ןוכנה אוהו
 ןייע תייטב ע"לב ונמטו ץוחרל וא .תותשל םימ
 כ"או 457 יוועלל ל"תמעל רעשיילפ 'ה ש"מ
 ירבד הלאו >> sa qom אוה תואבנרכ
 ןוש לב תואבנרכ ןירוק לאעמשי 'לב : ב'ה י"כה
 Sum כע בינרכ דיחי ןושלבו םינו
 ןכו י"כ ראשב "יל 5 קיתעמהל תמכוחמ הפסוה
 לש וסמלוק התטלפ אלש חיכומ ןושלה ןונגס

wmהארמ הז לעו .אוה ןוכנ רבדה ףונב לבא  
 לכב יכ עדו Becken, baeile. ט"יאלב יליצב זעלה
 יפדב םג הארנכו 'זיפו ר"פדבו )3 י"כמ ץוח) י'כ
 האלהו ליפאב 'פדמ לבא תואבגרכ תיבב ^8 'ציניוו
 "יא נ"כ ,א"ל 'דמבל 'א י"רתבו ,תואכנרכ תועטב
 'וכו איסכ א תכנ הכ ארונב לעתימ אלד לכו
 yn "bb אָתָבְנּורְכ תחת שבושמ אוהש הארנו
 אתכנרכ הינה 410 ,ב"ח ל"תמעב יוועל m ל"נה
 תועטו ף'כב תואכנרכ וניבר ירבדב סרוג אוהש ינפמ

 — [איה

 ס"לבו שֶרָּכ בוט רתוי ילוא וא 53 5/50 םֶרְּב
ND33 532ןטב על. ע'לבו  (Bauch, Leib 

 (' ימינפה סרכה GU5 ye por) mess ולא 'פב
 סרכה b^ .הנוציחה כור ערקנש וא (' הכקינש
 רשבה s הנוציחה ומצע סרכה אוה .6' תימינפה
 mn ינמיסד 'מגבו pun שאר אוה NN שממ
 b^ (*1תסרפ ןתסרכ רוש הדוהי בר רמא Co ןילוח)
 הלודנ סרכ ול שי םא קודב רושה תונקל אבתשכ

mom[תולודג ל"צ] (םילודג)  wesלודג  
 ויפוליחו הכאלמל בוט אוהש והנק ןיבחר וידעצו
 תונטק וילגרו הקד 1035 בוט רומחה רמולכ רומחב
 ויהי אל ויתועיספ ןכו ('ובנז ןכו ושאר ןכו
 ['א| י"רת Cn "p ברקה תא הסכמה .תוחותפ
 ןירוש ןיא 'מנב ןילות css א'ר 'פב ,אסירכ
 עצמאב (' דמועה אניטק בר רמא G'ys מ"ק תבש)

 6(הרבוע) השא לש הסירכב דמוע ולאכ הטמה =

 הבגב תחא ורמאש תורעש יתש sn אתלמ ואלו

 — ,['ג| בג 'עב ונשריפ רבכ 6ב'ג 002 הסירכב תחאו

 ייא אכמוטסא («ry ךומסב ךורעבו תוינשמבו ינשמב לבא ביער ינ mns ס"שה קיתעה ןכו ב'ערבו ves היכו )!

m5 (?1 .תמדוקה הרעה ןייעו ע"פד לכב ) ןושארה ייפה 

 תא הפוחה רשב ןוציהה סרכ והזיאו 'ימינפה סרכ איה וז ולוכ סרכה לכ :ינ ימגב אנינח רב יפוי 75 תעד יפל הלוע
 אכמוטסיא :אכמוטסא יעב וניבר ייגכ (57x 'אסרכד אכמותסיא (םש) לאעמשי יר תעדכ אוה ד"עפלנ א"י לבא .סרכה בור

 ,רמוא לאעמשי יר רמולכ אייר ת"ר ןמ תועטב אוה א"יו ילואו ןאכ וניבר בתכש סרכה שאר cmn סרכה Co wm סרכד

 :ax ס"טב m" יפדב )9 .ןילוחב v3 mois 'יפב «mu ןתסרפו גיונבו 'ג בנג *( «syn mU ,ריפדב ןוכנל ה"כ )*
 .קוחמל שיו "b יייכב n רייפדב ייל ןכו וניגפל ייל )9 .דמוע הז ע"פדשבו

* 

 .ד"ית ייסר יופרט ילה ז"ואב ,הייכו בקינש ל"צ )? .תימינפה =
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 mpws דקנל "w איפרוכ = «bw ררפנח םא יכ
 זייט m 'ומש) ארקי mow» CN S0 ייעשי 'גרת) םר

 אסרוכ quib י"כבו ארקי יסרוכ 'קנואב ג'ונבו)
py wpןואגהל רגל הניתנ  j^םש רעלדא ) 

 = ד" 'גיגחבו prae mp 0509 .לאינדב ןכו
 יליגמב pm ינשב ה"כו .הייסרכ jm ינשב אבוה
 ב"עס ט'נ 'ילוחבו הייפרוכ יבא .י"ק תומביבו ל"נה
 qb "wa רתסנה יונכבו .אעראל אייסרוכמ לפנ
 .ןידוי ינשב י"שרב א"פבו היָסרוכל הוכפה א"עס
 ןווסְרּכ ץובקבו .ותלודג לפשת b^ הייסרוכל הוכפה
 'ט ,'ז לאינרב לבא ב"עס ח"ל 'רהנסו 3" 'גיגחב

v»ה ,ב"כק םילהת 'גרתבו דחא ' qnomר"להק  
vע"ייע ןוופרוכ יתייאד תיאו :ןורתי המ  pua 

anmינולפ רמא ךכ : םירבדה לכ 'פ םשו ,(גינר  
 שיאה ותוא רמא ךכ b^ םיברל ןווסרוכ ושעי 'וכו
 י תב בלכ vnb הנוז ןנתאמ תושעל רתומ (ושי)
 אסכ ma ע'ייעו טעמ םדוק םש ה'כו תואס כ

p soגרת םיונכבו — אלפא ' "yw"ט 5^ ' 
 — [ןוהיתוסרוכ ז"ט ,ו"כ 'קזחיל .ןוהתוסרוכ

khrug דנעצ 'למ 40076, xpóto (י"למ ל'נ D33 
  (Git rauher Stimme schreienבויא) קהניה

D'b7 רשפיאה "5 'גרת (0n 

 ןולוא Gold, golden youcíow ipw) — סרכ
 Cnbus 'עב ונשריפ 225 [ןויסורכ] +ןוסורכנ

 (יאסרוכ םוקמ יבשוי םהש ד'עפלנ) ייאָסְרּוּכ *
 היתנוקיר לאילמג ג"ע ב"פר :"פ ק"מ 'ורי

 ןוכלמיא ןימוי אתלת רתב ןובג ייאסרוכ הינורבק
 ורבק יאפרוכ םוקמ ישנא רמולכ 'וכו היתי ארזחמ
 וכלמנ a 'ג רחאלו היתנוקיד ג"ר תא םלצא
 סרג השמ ינפו ומוקמב ורבקלו וריזחהלו ותונפל
 ד"עפלו י"אב היה אל אסרוב םוקמ םלוא יאסרוב
 Tim y וב ונרבד רשא םוקמה םש םיזרכ אוה
 היגהל העט יוועל 'הו .יאסרוכ איבה אל רעיוביינ
 ופוג תא ורבק !b^ ןובג הייפרוכ ןורבק :הזכ

"Np?" - D?5 

 ש= ybs )61,3 הנוי מ'לב ןטב ומכ ('סֶרֶּכ
(das Innere, Gewólbe עצמאו ךות ^b 

 תשרפ ר'בב  (70 w'bםולחיו  mimרמא :םלוס
 ל"צ] (רשע) ינמ ליז היל  Coreyהיסרכב ןיירש

 ב'א) — .היל חכשמ תאו (*ךתיבד  ^bךתיב ברקב
 סחוימה 'טולכ ה"יחא|* = ,(ךתיב תיוזב 'יפ י"שרו

 ה"נד ד'פ ש"מ 'ורי 'יגמ חכומ ןכו י"שרל  3'yDוג
 .(אקד ע"ייע) ךיתייב  ^bאלו ךתיב עצמאבו ךות

 'יאדכ היגהל ונכרצוה  onsךתיבד אתירקב ל"ררה
 — [גגהו תיבה יוריקב רמולכ

 אָיְסְךּוכ .יִסְרּוכ D'b3 הָיְסְרּכ .אָיְסרּכ = סרב
 אסכ )* «Rp מ'לב ומכ b^ אָסְרְּכ לאינדב

 Thron, Richterstuhl טפשמל )5 תוכלמל רובכ
 ('ב Pulk nm'b וילע ןיחינמש אפכל ('א לאשוהו
 ינבד ג"רב Brautsessel) הפוחב הלכל דובכ אסכל

 יאה אנימא הוה שירמ אבר רמא 6ו"כ הליגמ) ריעה
 אוה שימשתד שימשת ( הרות ופפסהד איסרוכ

 eb" וילע ןיחינמש ןחלש 'יפ ma ישומתשאל ירשו
 ןיחינמד ןינמזד יאזחד ןויכ Cos ןירוקשכ הרות
 לע הרות רפס pnus ^b ('היוליע הרות רפס
 אוה השודק שימשת אנימא תחפטמ אלב אסכה
 יאמ 6ג'פ תומב) לרעה 'פד ג"סב .(הזינג יעבו
 יבא היבתואד יריבד םוטמוטל הדוהי 'ר היל דיבע
 תיב 'פב .ינב ('בש דילואו ("ערקנו היסרוכ
 (G"p BE הנאימ ps רמוא לאילמנ ןבר 'מגב יאמש
 הנטק איהשכ השדקיאו (" שרנב הוה אדנוע
 אתאו )5135350 82 היסווכ 028 הונתואו הלדג

 הופיקהו הפוחב הובישוה 'יפ .הינמ הפטח אנירחא
 הוריזחהש הורדהאו א"פ .היתוביבס ובשיש םדא ינב
 איש  אסכה לע בשוי 'גרת ב'א) -- :הלעב תיבל
 ןייע ה"יחא]* = = .(איסרוכ לע ביתי יי ,יד ; יט ,יא
 אסכ אנשיל לכ יכ ןמגרותמב תואמגוד המכו המכ
 םשה לע רמאנה אסכ םגו טפשמל תואסכו תוכלמ
 ןיאו היפרוכ םירפס תצקבו איסרוכ םגרותמ הלעתי
 ןמגרותמה לעב גישה וילע רשא רתסנה יונכ הז

 גארפ 'פדבו jon לע וקב ישע Cw ימאו ליסאב יפרבו .ש"מו א"כק ,גיח אקד ע"ייע (* .ריפדב טמשנ ךרעה לכ )!
"Dhרש יעבו הסירכב ריב י"כבו ב"ה ייכב הסרכב ה"כו ךתיבד אסרכב גיונב (' !שע םפדנו וקה םג  ^ ^wהיסירכב  

 היכו yy לש המיב י"שריפב ןכו )^ aen וניבר ייפמ ילואו ו"נש ייסר ביח זייואבו יייכבו יופדב פ"שב ייל (* = ,ךהייבד
 ש"ע יוכו אייסרוכ ןאכ ארקנה אוהו וילע הרות seo ןיחינמש חול ותוא ליהזב ייפ 'ליגמב יריאמה ייחבו on ז"ואב

jnש"מ  yaה"כו )5 :חייק ב"חב תומב  quoiסישב  miןייע םש זיואבו ףיירבו םיש י"כב היוליע הרוח רפס היל  
 ןינמז ךורעה ייגכ יב יייכבו eb היולע יכתומד אניזחר ןויכ םדוקהד ארמימבו ארפיס יחנמו ךומסב 3725( ומוקמב סייד
 יעאב אלו יב י"כב w^ הזל םדוק לש ירשו םוקמבו pa סיש ייכבו na ^W ג'יהבב לבא ריסאו ג"ונב (*  .יבתומד
 ם'יטב ר"פדבו b" יפרב "6 ןכו ייל בייה v3 (" .ערקיאו גיונב )5  .וניבר ייגכ ?Ow" ארמימב ןאכ חכומ 378! הזינג
 השעמב סישב ה'יכו) שרגב ל"צו שרכב יא ו"ו י'כבו ,יציניוו יפדב היכו ריילו יב ויו י"כב ns (I .עבש ג"ונבו בש 50 םש
 ריפדבו אתרכב 'זיפ ירבו גארפ ירב היכו שנרב ימא 'פדו ליסאב ידב v3 י"כב תועטב וגממו (אפפ ברד ארמימב ינשה

uot('*  .ונתואחסונב ייל )1! .תובחואו רע  yvyריפדב :טיפ ,אייחב  ^wעב ייפ רבכ ןויפורכ ליצו ןיופורכ וליא ' 

 .תואחפוכת ייונש נישו ,ןולוא ליצו וליא

n^ 



 ה"יחא*] | .ארידתשיא זעלבו ןוטסרק ינטרוטל
 nbnni המושרה הלמה איהו איה תיברע הלמ
 לודג לקשמ ילכ התארוהו ל"נה י"למ הקתענו ךרעה
 pub סעדעמיכראו תוריהמב ודי לע לוקשל
 הזלה לקשמה ילכ לש איצממה היה םסרופמה ינויה
 איהו אנויטסרכ םשב םייויסה לצא םג עדונו
 -Schnell ש"אלב התקתעהו ר'כיא לש אנויטצרק

wageי"כב) ארידתסיא וא ארידתשיא שממ הזו  
 stadéra ט"יאלב איהו Try לש ('שמא pm ךורע

CSchnellwageבוט רתוי וא) אתייטסרכ כ"או  

 ראובמו ןוטסרק Dy אוה M" (אנויטסרכ היגהל
 יעבצאד אנבשוח .א'ס לש ילקתמד אנבשוח י'ע
 לע ןובשח וא כ'מ תערכ עבצאב ןובשח ונניא ל"נ
 'ט דע השש ןמ רפסמ לכ לפכ תעדל תועבצאה
 ךוואה תדמ ןובשח ow יכ spy הפי לעב תערכ
 !geo ץובקב deo ע"לב תארקנש me ירי לע
 העיספ תדמ ושעי רשע םינש םהמ רשא 2011 =

Fuss (p25)כ'או  ^an pyאלו יעבצאד אנבשוח  
 הצויש המלש ןויגה לעבו יעבתאר י'כ 735
 'למ הלמה איצמהל ןגוהכ קד אל an^ וזב קיזחהל

yonר"כיאב רופיפה ךשמה םגו ס"שבו 'גרתב  
 עידומ היה קודצ 'רש ןכתיה יכ "יפה הז לבוס וניא
 םילשורי ישנאל היהש תועיבתה ןינע !םיאפורל
 תא שובכל סונאיספסא לכוי היה הז n הזל הז

vwתולקשמ ןובשח לבא  momי"אב תוגוהנה  
 תואי רבדה הז ^« םיאפוול ווסמל לכוי היה
 תונובשחב קודב היה קודצ 'רו .םקסעו םתכאלמל
 ף"זרהמל מ'ד ןייע רזעילא 'ר ונב ןכו תודמו תולקשמ
 ט"פ 'טוסבו (האלהו 75 בקעי ןב רזעילא 'ר 'ע
 יבג הדידמה ןינעב ק"ערו רזעילא 'ר וקלחנ ד"מ
 'ר אוה אוה יכ קדצב ף"זרהמ טפשו הפורע הלגע

 — [קודצ ןב רזעילא

 .תיתרכ ע"ייע תיסירכ *

 'רהנפ (שיא םש אלס רב םוקמב «bt (?! אלסרכ *
nאבא ינב והלוכ 'וכו הנחו וביא א"עס  

 רב אחא רב 'מ י"כבו ווה ירפכמ אלסרכ אחא רב
 ירפכמ אלס אחא רב אבא 'ר 'פ י"כבו ירפכמד אלס
 אבא 'ע םלשה 'יסחויבו הנח 'ע םלשה 'חויב ה"כו
 אלס אחא 'ר קיתעה אחא 'עבו אליס אחא רב 'תיא

or)ןירדהנס  (G8אבא 'עב ב'ה "5 ^3 ןכתת כ'או  

 ולש אלסרכ * - ייאָסְרּוּכ *

 .ורדסמ היה 'עה ma 032 'למ וניבה 278 !םלצא
 .אנסרכ ע"ייע ינאסרוכ ל"צש 503 דועו

 ותוא רותפל עדי אל 0^3 אריגרא וסירכ א
 m" ינוי ןושלמ אָרָיִנְרַאּופיִרְכ ל'צו

youcXp[upov, chrysargyrum627 סואיסריימ ןייע  
 קרפ 'שוריד 'מק 'כסמ (םינפב ןייע השק םכמ ןימ
 אריגרא וסירכ ןהא (ג'ער 2 ףד גיפר) דכה תא חינמה
 ןלפ רמימ ירש אריגרא ופירכ ןהא יתיי אלדר דע
 .'תמא שוריפ התע דע יתגשה אל .('יתדבע דבע
 ןוכנ לע ריכה 198 מ"עב ר"יש 'גה לבא הייחא]*
 םוצע סכמ mm רומאכ תחא הלמב ל"צש הלמה
 לכמ חקלנ היהו ehrysargyrum םשב עדונ השקו
 םלוכמ ּונייהו םיוסמ qb תדחוימ הכאלמ ילעב
 שקבמ היה םיטיפה תובר יפכ ךא (טפנוצ) דחיב
 הז אב םרטב ןכלו רתויו רתוי םימעפל רטושה
 ןמואל רתומ היה הלשממה רצמ סכמה תא ףופאל
 ינולפ ןכו יתכאלמכ הכאלמב pow ינולפ רמאל
 םנמא , . סכמה לועב spon ומצעמ לקהל אב ז"יעו
 תוכלמל םתוא רופמל רופא ריעל רבכ אבש ירחא
 'הל ר"טבבו ה"שע ר"יש 'גה לש בהזה ל"כע 'וכו
 ר"שהשב תוינגסוכ םג pn אוהו 140 m'3 ז"מיר
 ג"ונב יכ קחוד הזו תוינרגרפרכ ל"צש הנשושכ 'פ
 "pb ע"ייעו rp ,ב'חב ןוכנל ויתשריפו תוינגסרוב

C3ןורגברפ ז"מירה היגה ןכו  G'ob v2ל"צש  
 — 'w ןורגברפ ע"ייע לבא ןורגרסרכ

 והנימל , , לוגרח :ה"ס "לוח (לוגרח ןימ) תינסרכ *
 תינלחש 'עב ג'הכ תינסרכה תא איבהל

 בוזרכ jb תיכסרכ וא תיבסרכ וא ל"צו ר'פדב
 — [תפסרכ ע"ייע דועו .פ"למ ש"מו ע"ייע

 .ףוסב אריגרא וסירכ ע"ייע תוינגסרכ

 .'א ןכח ע"ייע ס"ט הסירכ *

 ןושלבו 90666 ינוי bo" אָתיִיְטְסִרְכ =) טפרכ
 Ouf יסרפ ןושלגו אָנּיטְסרכ ירוס ||
 לודג סלפ וא םינזאמ «Oy יברע 'לבו )05(
 רעשיילפ ןייע eine grosse Wage וב לוקשל

 הכיא תליגמב (481 יוועל 'הל ל"תמעל תופסוהב
 אתייטסרכ ('ןידה pub רסמו םק : שארל הירצ ויה
 אנבשוחו י ל ק תמ ד אנבשוח א'ס אנבשוח ןידהו
 ןירוק ע'לב b^ (*[יעבצאד ל'צ] עב תאדו

 ןייעל שח אלו יוועל יה םג הלמה ןוקיתו ייפב ךשמנ ז"מירה ירחאו )3  .יתדיבע ריבע job יתדיבע ריבע ןלפ גיונב (+
 Dp :יבו יא ויו ייכבו יעבתאד w ntn^ ביה ייכב ה"כ (* = .ירה ס"טב Ya ייכב )?  .וינפל רבכ חנומ היהש ישוריפב

somאתייטסרכ שארל הירצ ויה ע"פדבו ,ריבו דיל י"כב ה'כו ילקתמד אנבשוח א'ס אנבשוח ירהו אתייטסרכ ןידה ןוהל  
 יה תעדכ אלו )5  .אנויטצרק jum עבצאר אנבשוח ןידה והל בהיו amm o ע ב צ אר אנבשוהו ילקתמד אנבשוח איס

 .הנטק עבטמ איהש statera יוועל
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 ,אפנכד אדפסורכ v5) .ויט רבדמב) ףנכה תציצ לע | אלסרכ היגהל יתיצרש המו א ל ש אחא רב סרגש
 (* ןידפסרכ "Gn 3 | םורבד) ל השעת םילדג

 ןכו ה"יחא|* = .דגבה תפש י"לב 'יפ ךל דיבעת
 ישאר תציצב ןכו םש "152 תציצ םינקז 'ע וקיתעה
 )3723 ,יח ,יירכז | ;בייי 375. םירבד) ףנכ ןכו )3 יח יקזחי)

 קפס ילבו )"5 (e wt" ףנכ סוכמוס קיתעה ןכו
 ןכל ילארשיה םעה יפב nmn הלגרומ הלמה וז
 אוה המית רבד לבא הדגאה יפ לע הככ וקיתעה
 הנשמב אל אצמת אל nob םעה יפכ רוגש םא
 הטישפה םגו תיציצ ןבומב הלמה וז אתיירבב אלו

muaאתיצוצ הקיתעה ידוהי שיא הרבחש  
 'בו 'א 'ורי 'גרתב ןכו (96 .Meletemata סעלרעפ)

^Nאתיציצ ,ןיציצ  jn4.5 סוואט תקתעהב  
 תינויה הלמה תרזג יכ תינש תאזו הכלהה יפל לכה
 ןושלה ירקחמ הב וטבח רבכו איה המותסו המומע
 ל'נ ןכל xo&onsüov 'ע תוינוי מ'צוא ואססאפ ןייע
 ףנכב pem םילתלת 9; Us פ'למ האצומ יכ
 ארפסרכ תלמ קפס ילבו Troddeln, Quasten דגבה
 הולעהו הנשמ ןמז םדוק םעה יפב הלגרוה רככ
 אלו סלקנוא 'גרתב היוצמ איה יכ ןעי ose םידוהיה
 יכ הב ושמתשה אל ילבב ס"שב ז"כב לבא י"רתב
 yx ע"ייע ארקמ ןושל sns דומלתה ימכח וררגנ
 םעה יפב nmn איהה הלמה יכ רבדל םילגרו .'ג

 — [ז"חא אבה 'עב ןייע ןכ ירחא הברה

 ר"א .ט"ס ןירדהנס (ארומא (DV יאְדָּפְסּורָּכ *

 D'Y "53 יתבש ר"א יארפסורכ
 יאדפסורכ ר"א 'יא םש לבא .ו"מ הדגב ה"כו יאתבש
 רמא 162 םלשה 'יסחויבו יאתבש ברד 05
 רמוא רהוזה 'רדמבו יתבש 'רד הירב יארפסורכ
 189 םלשה 'יפחויב ןוכנל אבוה ןכו כ'ע 'ב ויחש
 'ותירכ :ז"ט ה"רבו .יאתבש ר"א יאדפסורכ ר"א
 קודא אוהש הארנו ןנחוי ר"א יאדפסירכ ר"א ,ד'כ
 ןירפסורכ םש לע הככ והוארק ןכל תיציצ תוצמב
 איה יכ web ven יוועל m ,םדוקה y לש
 ,(תסכה תיציצ ןב עיייע .ויג po תציצ ןב לש הקתעה

jb)אפסירכ דועו אפסירק םש רצקנ יארפסורכ  
 'פ יתבר 'תקיספב ,ג"ה א"פ ה"ר 'וריב יכ היארהו
 אפסירק ר"א N^ א"צק זמר אב 'קליבו שדוחה
 'תקיספבו 'וכו 'ה ידעומ הלא רבעשל pm ^ םשב
 ^ םשב יארפסורכ בר N^ .ד'נ X" אנהכ ברד

pimאפסירכ 'ר : ז"נק רצ הבוש 'פ כ"רד 'קיספבו  
 ילבבב «^n הנשנש רמאמה "NY ןנחוי יר םשב
 כ'ג 'יא n'57, י"פ 'רהנס 'וריבו יארפסורכ 'ר םשב
 תומוקמה רתי רוע "ייעו ןנחוי ^« םשכ אפפירק ^
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 .ןירפסורכ 323 (* .ינריכזחל ילבמ םסרכ יעב יוועל יח ייפ ןכו )!

 ךפיהב Cro הרעה יג aem אבא עיייע 483p" 53 י"פע
 תויהלו היגהל שי םיסופד לש אלסרכ יכ אוה

 ,אלס רב

 ןונבל ?T ע"ייע (jy guaoXcy avo) ןּונָכַלְסיִרְכ 6

 ,ש"מו ע"ומב

(Brustfellentzündung puo ע"למ) םֶסְרַּכ * 

 "Dt ז'צק ,ב'חב ש"מו םסרב ע"ייע

 .xópu a י"ל אוהש י"שרו ה"מגר תטשב כ"ג יתשריפ
Sehnupfenה"שע '). 

 pov ןיסרוב ל"צ ה"פס "יעגנ 'תפסות )0( ןיסרוכ *

,b"3ב"ח  D^ : 

 יצק ,ביח) יפרוב y'"y ס"טב וא ד'עפל) ןיניסרוכ *
 ןגמ 000776, .xóovta 'צמאה bb" וא

(Brustsehild pnmתבש 'ורי  n'b(םירכ) :ז"ד  
 ןתונ אוהש G'» zb תבש) ןיבובל ןיאצוי [םירכז]
 היח רגנכ סירתמ אוהו ובל דגנכ ןיניסרוכמ רוע
 דבועמ רוע b^ ןונסרובמ היגהל יתבשח יסרב 'עבו
 ןינתונ b^ ל"נה 'צמאה י"ל איה יכ ל"י לבא ןקותמו
 ןיסרוכל ןוכנ רתויו ובל דגנ ןגמו סירתכ תויהל רוע
 םילאה תא םיניגמ bm cui םיסירתל רמולכ
 תבש ילבבבו .היח דגנכ סירתמ sm הזו תויחה דגנ
 אוה ילוא יר תות som vs ןיבובל יאמ : ג'נ
 ע"ייע לבא Schirm, Schutz הפחמו ןגמ .tutela ר"ל
 :םש תכשב אלוע לש 'יפמ היאר דועו .'א רתת
 ןהילע ולפי אלש ידכ םבל דגנכ םהל ןירשוקש רוע

CET 

 ט"פ "יעיבש T" (ריע «Dv הנסרכ .אנסרבכ *

absםוקמה הזמו הנסרכ תיבד ןליא  
 רב ןועמש 'ו ww לע ארקנה ןועמש 'ו היה
 ב"כד mb ntn א"עס איכד ג"פ ןיבוריע יור) אנסרכ

ovyיורי .אימר היפ ימוי יורי ,ה"פר היר יורי  nav5 ^" 

 ילואְו (הנסוכ איהב w^ ד"ע היד yes םשו any רייר

 "Dy ה"כ יכ יתיאר בוש .םיזוכ Dp "ns אוה
 ק"מ 'וריד הז כ'ג איבה אוהו : ט"כק י"המב ף'זרהמ

 ל"צו ייאסרוב סרג ?Mint קר ייאסרוכ 'עב רכזנה
 רמולכ ינאפרוכ :הינהל לכונ התעמו רומאכ ף'כב
 ף"זרהמ ןוכנל man ןכו (הנסרכ) אנסרכ םוקמ יבשוי
 .אנפרכ ל"צש :ג"כד ג'פו יאמד 'וריב אנס רב

 ייאדפסורכ ע"ייע ארומא םש אָּפְסיִרְּב

[N]TbD*? ₪י"לכ)  xpáome0oyדגבה תפש  
(Saum, Rand am Kleidגרת ' 
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 תאוויעוכ תא ןינתונו ותבוקנ תיב

 םיערכהו בוקה .(וכותל ויעימ ינב
 'פ דימתב .(לגר 'עב שרופמ 0^ ,יא יקיו)

 pna םיערכה תא ךתח ('ער *'ל ןיתפוכ ויה אל
 יגוזנ קר spes ה"יחא]* .ןהב הכזש ימל
 ימרא ס"לב ומכ ל"זרדב לבא בגחו המהכמ רמאנו
 ,ד"ל mmo is^ ev .דיחיבו םדאמ םג 033
 'מו .אשירב רקע אנימיד היערכ שניא רקע יכ
 אבג ינאפמ :םשו ,יאערכ יל ביאכ הוה sys חיע
 UP .יערכד ארפוט דע .מ"ק תבש .הוה אערכר
 סרח ע'ייע .ג"ק תומבי .והייערכד ארפוט דע :ח"ל

amשודיקב ןיאושנ ןינעל לשמב רמאנו — ח'מש " 
 ,י"שריפ ןייע אניעב אל יאערכמ ברד אנאסמ .ט"מ
 יזח יקאש יזח ג'ע ה'סד Yes "ירוכיב 'ורי ץובקהו
 ןיקש pen vex ה"פ םילקש 'וריבו ^«( ןיערכ

penןיערכ ימח ןייקש ימח 155 ר'קיו ,'וכו ןיערכ  
 ילעב םניאש םירבד ראשו המהכמ רמאנ ןכו .'וכו
 ןיטיג ,היערכ ns (אלוגנרת) יאקו .'ז תוכרב חור
 ,למיגד היערכ .ר"ק תבש .אתויחד אערכ + ז'פ
 ילגרמ רמאנ בורלו .י"הד אערכ .ב"ער ט"כ תוחנמ
 ט'פ מ"ב יילב 'תפסותו bn ^55 תיבה ילכ
 םש Dum' הטמל ורביחו bob אמט אוהש ערכ
 'תפסות .'וכו הכוראה Dy שריפש ערכ ח"פס
 ח"פס םש ץובקהו ןחלש לש ערכ 0"( ג"יפ תבש
 ו"ט 'כוסבו ,םייערכ יתש םשו ,ןחלוש לש םיערכ
 .דחא ד"ויב W^ ה"מ n^p "ילכו א"ער ז"טו א'עס
 ,הטמה יערכ ט"פס מ"ב ^55 'תפסות ,ב"ער 'ג 'ציב
 אסרעד אָתַערוכ 'ד i'v ה'נר ר"פס ינש yb" 'ורי
 תעברא :'ב יאתוכ דח ה"ד יתבר 'פ ר'כיא ^3«

 — [(אסרעד אתוטש

by qm» 95ענכ מ"ל  Tערכ ינורמוש ילב  
n» תייטנל לאשוהו הייטנ ןינע א vs 
übers Gewicht geben, eig. die Wag- םינזאמ 

  ; schale neigenעיִרְכַה  (Ausschlag gebenק"פב

 םיחפפ שמח לכ ןילכוא רמוא מ"ר 'מגב םיחספד
 ג'י  Qmהיל הוהד לאילמג ןברכ הכלה רמ אמינו

 ('ףופ בו .אוה עירכמ ואל לאילמג ןבר [ל"א] עירכמ
 (א'ער זיטק ק"ב ותיבחב אב הז 'מגב אטוז לזוגה

 [םיחספד אמק] קרפד ףוסבו  Cיכ)  G"y5יאמש תיב

 חלש עַרָּכ - יאדְּפְסּורָּפ *

 ב"כק ף"וק mw י"הבמבו ף"וק mW ףוס ה"דסב

 יפסורק יפסיוק ,אפצירק 'ר םייונשה wy" םשו

 ךוראה םשה תא ןירצקמ ויה יכ ל"נו .אדפסירק

 םש ny ותושהל ידכ 'וכו יפסירק ,אפסורכ תויהל

 םסוופמה רפוסל ראות אוהו Crispus ימצעה

 םילתלת ויתוצוקש *5 ר"לב erispus ןינעו

 יוצמש Kraus "y ראותה םש קיתעהל לכונו
 011808008 103 אוה יאדפפורכ םגו -- דואמ וניניב

.gekraust 

 .ש"מו תספרכ ע"'ייע לוגרח ןימ תפסרכ *

900000990 moío, "bm bry ma יתסורוכ + 
erweise ידובכו ינוצרל השע 
^'^ (Gnir den Gefallen, thue es mir zu Lieb! 

  ^37הזו ידובכ ינפמ רמוא הזב םא .ח'לד ג'פ
 ןכ אליה ר"א רתומ ה"ד יתרמא ךדובכ ינפמ רמוא
 הברהו .הייב יתסורוכ הירבחל רומימ אשנ רבד 'חרוא
 יתיצר 6 המ ביח) היב 'עבו םישרפמה הזב וטבחתנ

 י"למ ושרפל  vpע"מב שרופמ התע יתאצמ ןכו
 ונינע רתוי לבופ ךשמהה לבא 131 w/m ללירבל
 יולכ ל"נה י"למ יחכונה 'עה תלחתב יתבתכש ומכ
 ינפמו ינוצרל השע הזל הז רמול םדא ינב ןיליגר
 הייב ילואו ,יתסזורוכ היגהל בוט רתוי ז"פלו ידובכ
 רומא ונבומ זאו רומא b^ ₪6 י'למ שבתשנ
 ינפמ רמוא הזו ש"מל הפי הלועו ידובכ ינפמ

 .יתרמא ךדובכ

y'"y ino" *א סרכ ', 

 יכרב 'יפ םיערכ יגוזה רפסמב קר ארקמב) «5?7
 םג ל"זרדבו .רתנל  בגחה ילגר וא המהבה
m0/53 ה"כו  yosוא יח רבד לגר = ע'לבו  

 Unterschenkel, Fuss eines lebenden יח יתלב

(oder 1601086 Wesensא"כחו 'מגב 'וכרבד ק"פב  

 ילגר "פ .אלוגנרתד ('יערככ יזח ('ארפצל 0«
 n^'p ('הדישב .ןילוגנרתה ילגרל ןימוד ןיקיזמה
 האמט םיערכ יתשו הרצק (*[הלטנ] evo 'ילכב
 6'ערכ :אמטמ הימחנ 'ר הרוהט םיערכ יתשו הכורא

 .הטמה ילגר 'יפ (D nw") סרדמ האמט התיהש
 ואימ ve םיחספ) חס פה תא ןילוצ דציכ פב

novדעוויפ ךותמ ונחות ןומיו לש  

 be) "j רצק 'עב היכו (+  .הרישכ סיטב "ו v3 ר"פדב (%  ,יערכ יכ ג"ונב )?  .ארפצב גיונבו ימ י"כב היכו (1

 ליחתמ ליסאבו יציגיוו יזיפ יפדב לבא ךרעה ךשמהב ןוכנל אוה ימאו ריפדבו cem דיילו יבו יא Ya w33 (5  ,שרופמ

 תוינשמב היכו םייש ייכ py תמכסמ וניבר ייגו .בהת יעב םג w^ רמאמה שירו ד"ל י"כב ןוכנל ה"כ )5  .דחוימ y ןאכ

me) bיעב שיימ 3 ןייעו יוריבו  maב"ח) הבוקנ , ("yוכו דופש ןי אי ב מ 23733 ' immךותל  vbיוכו דע  

 oen הל יגרת איבה םשו יב לגר יעב היכו דייל י"כב היכ (?  .ןויצה לכ טמשנ ע'פרבו — 'וכו תא ןתוגו
 .לבה יעב ןובנל ה"כו )? m"«. יב יא YA י"כב ה"כ ) on» y vnb טמשנ הז םג ע"פדבו
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 םוקמב ןינייעמ ןיאש qun pas on (א'ער טיפ
 דומלת ןינייעמש םוקמב ןיעירכמ ps ןיעירכמש
 יהיוד (* 'פפב )!* ('ט n3 םירגד) המלש הפיא רמול
 (* ןוערכאד אתערכאב +ב'פ רצ כירר יתקיס) חלשב
 ,א'ח אתערכא ע"ייע ה"יחא* = .ןוהל ערכתיא
 לש הערכה ןמ ילומרכ י'כ י"פע יתשריפ םשו ד"פ
 mm ו"ט 'א תומשב 'א י"'רת ןייעו) םינזאמ 52
 יישריפמ יל ןוא יתאצמ התעו (אנדומ ףכ אערכ
 :ל"הזב םייסש sb רמאהו ה'דב א"עס rop 'ילוחב
 םשה רד'עפלו ש"ע ^« םינזאמ ףכ ןושל ערכה
 עַנָכ Dy ףדונ אוהש עַרְכ לעפמ רזגנ טשפומה

pb»עיִרְבָה  (םילהת n'yא"ל ) (ימ ^ םש) עיִרָבַת ה 

 רועו עוכ שרשב קרב תעדכ הענכה «po םנינע
 ה"כו הייטנ ןינע b^ ע עכר תויתוא ךפיהב ע'לב
 סואיניזיג ןייע) ץראל הייטנ pay ערכ ינורמוש 'לב
 'וכרב 'וריב ל"נה  ע"לב ומכ שממ mb (טשריפו
 יטמ wn דכד ישארל וביט קיזחמ אנא UD כ"פ
 p" הימרגמ ערכ אוה (ס'שרהמה ^3« םידומל
 תעד תייטנל לאשוהו ,ומצע דצמ ףפוכו הטונ
 : ן"כד ב"פ תובותכ v" :'צ "ילוח + ג"פ םיחפפ

ny mומכ 'יפו תערכמ  mo ny"ע"ייעו (םש יילוה  
 ע"ייע my תעדה תערכה נ'שו 6ו'ק .ג'ח עד
 now 'מולכ ל"נה עירכמ דחא הזמו ^G .םש) ערכה
 םיבותכ ינש ןכו ,רברב ןיקלוחה םינשמ דחאכ ותעד
 ה"כ) ישילשה אביש דע הז תא הז םישיחכמה
 תודמ ב"לבו ; ארפס שירב לאעמשי 'רד אתיירבב
 בותכה W YD^ הדמ תוכרב 'כסמ ףוסב ג"הירד

 ps היל  ירמא דע 'וכו C55 ה ךפשת ('רמוא
 השעמ 'מגב «mv 'פב .תערכמ ישילש תערכה
 םוקמ לכ (ניעס טיל (n3t אירבט ישנא ושעש
 הכלה עירכמ דחאו ('ןיקלוח cw אצומ התאש
 הרדשה 'מגב ג'הכ b3'  ריזנב .עירכמה ירבדכ
 ןילח אוה המכו 'מגב זגה תישאר 'פבו (איעס 30(
 תערכמ C ישילש תערכה ןיא רמ רמאהו Uy) זילק
 היוכז ינח ('יפמ הרמא העומש יפמ ןנחוי ר"א
 םינשש ןמזב 6 [אלא הערכה [ps ^6 ,יכאלמו
 ואצמנש םהמ דחאכ עירכמ דחאו ןיקלוח
 יצח רמואש ןמזב לבא םיברכ הכלהו רחאו םינש
 ישילש םעט עירכמ הז ןיא הז ירבד יצחו הז ירבד
 אטוז לזוגהב ל"ז ח"ר bw" רחא שוריפ .("אוה
 אוהש םגוז ןב אבו ןיקלוח םימכח ינש ןוגכ ערכה
 לבא עירכמה ירבדכ הכלה עירכהו םתומכ לוקש
 לאעמשי 'ר ןוגכ ןהמ ןטק עירכהל אבה אוה םא
 'פב p^ ("ןכו C551 ובא םושמ ?D^ 'ר רב
 yw ע"ר דימלת יפוי 'רש ונאצמו nn תישאר
 (''ןבר דימלת רזעילא 'רו רזעילא 'ר דימלת
 וזו ללה רימלת יאכז ןב ןנחוי ןברו יאכז ןב ןנחוי
 ידימלת אלא ומצע יאמשו ומצע ללה תקולח הניא
 לאעמשי 'רו ללה תיב ןיארקנ on ללהו יאמש
 ןיא ךכיפל ישילש ןהל אב ויבא יסוי 'רד םושמ
 'מגב ןישודיקד ק"פב .(" תערכמ ישילש תערכה
 םימכח ינפל ןיעירכמה 6 ר'כ) ףסכב םירמוא םימכחו
 הרותהש ןיעו ןשב ןופרט 'ר ירבד ןיארנ םירמוא
 23 הניפסה תא רכומה 'פד ג'סב .'וכו ול התכז

ias )'בתכב אוה ןכ )*  ,םירמוא  Tןייע לכה ימא סופרבו ,'ציניוו סופדו ב"ה  an Tyציניוו יפרב )5 | .ה"עק ' 
cow .ורמא ג"ונבו רמא די בתכבו 5 וקב  ^( ןכו wmןיקולח ג"ונבו סיש די בתכב . = *) תישילש 323. 

 יבו יא 13 T בתכב ג"הכ (* nwsn. הרעהב ןייע )7 | .ינפמ יילוחבו 'פסות שייע n. תורוכבו ריזנב Wm ןכו )*
m4 כתכב היכו 'וכו םהמ דחאכ הכ לה ןי א עירכמ דחאו תועטב האלהו יזיפ יפרמ ע"פרשב לבא ר"פדב אוה ןכו  
avi5 הכלה ןיאו םוקמבו ןאכ שי םירבד בוברע יכ רורב ל"נו wוכו םינשש ןמזב תובית םדוק תוכיישו הערכה ןיא ' 

mumוניבר ירבד יכ תחצנ  Dn5 םיחספ 'יפב חיר איכהש ג"הר ירבד שממ םה m aesלייז יאה ירו  nmmהלכקב רמוא  
 לבא םיברכ הכלהו עירכמ nw" םינש ואצמנש ןהמ רחאכ עירכמ דחאו םיקולח םינשש jp אל א ה ער כה הני א יכ
 י"שריפב יייע my רמ רמאהו n .זילק ןילוחב יישריפב ןינעה ףוגב "יא rs ייפכו ל"נה ךורעה ירבדכ 'וכו ןמזב
 יפרב ןוכנל ה"כ )?  .יר הרעה ח"ל רצל םיחספל חייר ייפ לייומ איבהש יומוקמ רתיו גיפק o^ יכאלמ "vu» a םיחספב

"moהאלהו , yovירבר לכ קיתעה אלר  nis19 .'ו כו תלמ ^5 1^ ייכבו ריפדב לבא ( יפרב mp1 .סיטב ייל ') היכו 
 לכב יכ 65 מ"רב ף'זרהמ ריעה רבכ יכ השק לבא ג"הרו גישר nés "aW 'עב וניבו בתכ ןכו םיחספב חיר 'יפב
 עמשמ אל ייבא 'עמו כ"ע תואישנב «am אלש הארנ הזמ ] בר אלו יאכז ןב ןנחוי * ב ר 'יא אתיירבהו הנשמה תואחסונ
 ירב לאעמשי ^ רמאר ג"עאו ה"בכ הכלהו . . 5n ב"עס 'כ םיחספב m/s "b ןכו ('*  .ןבר ןוכנל בתכ ותטש ob" ןכ

COPבישח אלו אוה דימלת לאעמשי 'ר עירכמה ירבדכ הכלה עירכמ דחאו םיקולח םינשש מיכ ןל אמייקו עירכא ינא  
 ה"ב יבגל ישילש רימלת ומשמ וז העומש רמאש לאעמשי 7 לש ויבא cov יר אהד יעורכאל cov 'רב לאעמשי 'ר

 ירו עשותי 'ר השלש םתוא אצומ התא ?CD יר רע ומצע ללהל רימלת אוהש יאכז ןב ןנחוי ןכרמ בושחתשכל אוה שיבו
 אטוז לזוגהב וז העומשו תערכמ ישילש תערכה ןיא רמאש והזו ה"ב לע יעורכאל לאעמשי יר ףידע אלו יסוי ירו אביקע
 .הערכה ח'ד .זיטק ק"ב אתפסותב יוכירא רתיבו הכלה הירס .ימ תבש יפסותב האבוה חיר לש תערה וזו ןאכ דע יוכו
 היכו המלש ןבא :קוספה שירמ היאר איכה ס"שבו .קרצו המלש הפיא ל"ת םשו חיירת זמר יר יישודק יקליב היכו ('
 רוצק אוהו ריפרב mé» (M ,ריצר 'פ gun יכ ירפס ןייעו «oe i) סייד ןייע) קרצו המלש ןכא ןגוהכ םשו ם"ש י'כב

 .ןוהערכתר : ילומרכ י"כבו הב ןותערכאר : 'תקיספב ג"ונב (** .אקסיפב ע''ופד ראשבו ,אתקיספ ןמ
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 ירכומ 5n בתכש ךורעה 'יפב ומכ אתייפורכ ןיבה
 ג"צירב ה"כו כ'ע איסהרפב ןכרדכ ןירכומ ןיל ב ת

bn owיפ אתייפורע והנהל ארש הדוהי בר " 
 4< ע"למ אוה אתייפורע ילואו 'וכו ןילבת ירכומ
 ןכו ף"ירבו ג"הב ה"כו אתייפורק ל"צ וא בוט חיר
 pb .posn" ירכומ b^ אתיפורכ םשו ש"ארב
 סחוימה b^ םהינפל היה אלש הארנ תצק 'פסותה
 םהינפל התיהש וא אתייפורכ ליחתמה רובדב י"שרל
 תמאבו .ובתכש ומכ םימשב ינימ ךורעה "נ
 לש םיבשע ינימ news ןינע ל"נה יסרפ ןושלב

 — [םימשב

 9010181 ,werden היפר ןינע וניבר תעדל) 432
schlotternייעו ' myאב 'פד ג"רב (םינפב  

 n0325 ה"בקה הל רמא G'ym א'עס חימ «m ןמיס
 b^ ךיב תרדה אלו ךידד תיפרכיא (' לארשי
 ושקשקתנו וטנו ופר רמולכ היפר ןושלמ תיפרכיא
 תיחולחלמ ושקתנ רמולכ ודש ןושלמ רודתשאו
 תרדה אל ךידד ופרכיא ג"ונב ה"יחא|* = .ןהבש
 ילב וניברו ךב תודה אל ימנ ךידד ודתשיא ךב

peoג רדש 'עמ חכומ הזו רודתשא סרוג היה ' 
 לע זמורו רמאמה הזמ ןורחאה יצח איבה םש רשא

Twןושלמ רודתשא ןאכ םג יתחסנ ןכל יחכונה  
 םשו ow קר ליסאבו 'זיפו ר"פדב "אדכ רדש
 ןירירש 'למ רורתשא 'מאו 'ציניוו 'דבו ןרירש 'שלמ

s'5י"כב  Uim c"ותוא רזגנ םאו ןרירש ב"ה  
 w^ Ye) יד «m מ"למ רודתשא b" זא רדש 'למ
 ילואו (ט"כש ,א"חב רודתשא ע"ייע) הדירמ ןינע
 לאעמשי 'לבו ב'נ זיראפ י"כבו וש p na ש"מ הז

pupונינע ןיא לבא כ"ע ףרס ךיש ןיקזהש ןקזל  
 יקזחי) ךידד םירצממ תושעב שרד יכ y ןאכל
 — (mo הכיעמו השיבכ ןושל אוהש | (א'כ ,גיכ
 שממ ךירד תיפרכיא כ"או drücken, pressen ע"לב
 אוה (וניבר 'יג יפל) ורדתשאו y תושעב ומכ

y'bnתעב רמולכ רבדב לשרתמ 529  sovשח  
 ודתשא 'יג לבא ךיפי דוהל הנפ אלו ךירדב שיא
 «ii ארקמ ןושל לע לפנ ונושל יכ רתוי ןכתת

cUי"שריפ הז י"פעו ךירוענ ידש ןעמל : שררש  
 ל"צ] (תופרכיא) b^ ב"נש ק"העבו — .ה'שע
 -schlot ש"אלל ותנוכו א"לב אנרדיולש [תיפרכיא

demר"למ ותרזג הז .יפל ילואו  erepoןינע  
 --[שוקשק

vpמש | ףרפ -  

 אתליכמב ןייע irm םהיניב עירכיו (ישילשה
 ימ €«( zb םיחספ 'תפסות .'ט 'שרפ ףוס ורתי
 «yu .ה"פ 'טוס 'תפסות ,עירכא ינא . . עירכמ
 'תפסות .הרש ירבד לע עירכה ועתוניב םוקמה
 ירבד עייסל םימכח ועירכה 'א קרפ שיר 'ישוריק
 האיפ 'ורי תועירכמ תויכז הליאשהבו -- 4
 לע תופדועו רתוי «nw רמולכ :ז"טד 'א קרפ
 ןייע םייסרפה ינוימדמ וחקל ןוימדה הזו תוריבעה
 יא n" ןייע) 561, 569 א"כח ג"מד ע"מב ירמאמ

onaל"גה ב'בב ןיעירכמ שוריפו — 08 ,היכ  jay 
 הושב mw רמולכ ןינייעמ וכפהו הפדעהו הייטה
 ,(םש יותירכמ ^rm a ביח) 'ב דב 'עו 'א py ע"ייע

 5/53 עַרָּכ לעפה !my — נ"שו ערכה yy דועו
 םיטפוש) םהיכרב לע וערכ ומכ םילגרה תפיפכ ןינע
 תוכרבב הזמו )7,7 בויא תוערוכ םיכרבו 0 5
 ךורנב ערוכ ערוכ אוהשכ ללפתמה א'עס 35"
 ג'ד N'b תוכרב wv" ,םשב ףקוז ףקוז אוהשכו

(ybכוס 'ורי וכו דע ףקוז וניא ערוכ אוהשמ ' 
nbץראב ולדוג ץעונ היה ערוכ היהשכ ג"ער ה"נד  

 העירכ : ב"כ הליגמ ב'ער ד"ל תוכרב i םשהו .'וכו
 הבר אייח 'ר ג'ע ה"נד ה"פ הכוס 'ורי :םיכרב לע
 nw תוכרב v3^ לכא יבר ינפל העיוכ הארה
 יסיס רב יול ^ :םש 'וריבו הכי ר ב הארה םוקמב
 'וריבו ,אפרתנ אלו חספנו יבר ינפל העירכ הארה
 י"שריפ ןייע העירכ (bu הכירב הארה םש הכוס
 ה"כ תינעתבו הדיק nw" ה"ד yp ב"כ הליגמל
 תועירכ eb תוכרב ץובקה .יוחא יול ה"ד א"עס

 -- [תויוחתשהו

 םימשב יבשע 9( ם"למ 5 npn =) ףרכ
Gyohlriechende Kráuterךפהש ימ 'פד 03'3  

 ךנהל ארש 6'הדוהי בר GUye ג" qep דעומ)
 א קו ש ב ינובזלו לזימל C אתידב mes אתייפורכ
 "כב ה"יחא|* .םימשבירכומ"פוהייחוואכ

 לעב בתכו ,םימשב יוכומ 'מג b" אתיא ב'ה
 יריפב אה אנקסמ לע sn" תנוכש המלש ןויגה
 ירכומ ונייה אתייפורכ oes" (פש p ןילבתב אה
 D" ךורעבד םש 'פסותה ש"מ ןבוי ז'פעו םימשב

ybסחוימב 03 יכ ויניעמ ומלענ לבא כ"ע םימשב  
 הז קפס ילבו םימשב ירכומ : אתייפורכ ^8 י"שרל

^enילואו ה"מגרל ךייש  "biאוה ב'ה י"כב  b'b 
 ג"כלה ט"וי 'להמ ז"פב ם"במרה םגו .םשרג תחת

 ילהמ ז"פ מיטב n/3 יכ wmm םשו סיר לצא ם"ש די בתכבו ב"כ דצ D'mn יה גיצירבו ףיירב aai אוה ןכו ('
eבר גיונבו גיפלה  un4253 אוה ןכו אתידבמופד ייא סיש י"כב לבא ונינפל 'יל )*  ^xתובית יתשב ךורעה  

eהברה היוצמ והייחרוא יכ ג"ונבו והייחרוא יכ םשו פ"ירבו ג"הבו ס"ש י"כב היכו  y^vyאתידב  ,»/"m)ש"מו ז"י ), 

peiלארשיל גונב )5 . 



vos 0 

 « םּוקְרַכ = הנוופרכ * אמש

 תא איבהל והנימל pes הז לוגוה ל'ת ןינמ
 ץבוקב) ow 'ילוח י'כ na 'יפב ג'הכ תספרכה
 יפכ תינלחש 'ע ךורעב ה'כו ?"Gr ףד 'ננא י"כ
 ול שיש ימ X >  ם'ל אוהש ל'נו ר'ב י"כ "ג

mnaתחננ ול שיש לוגוחל ראות והזו ; bw 
 'יסופדבו ,תינלחש 'עב ב'ה י"כ ה"כו תפסרכה ג"ונב
 ,ש"מו תינסרכ ע"ייעו ש"ע תונוש תואסריג ךורעב
 הלספודפ היגהש הלספרכ y ריבשמה דוע 7«

rbלע ןירשוקש טישכת  oxi 

 הדעצא ,דימצ b" 900% י"למ) הֶלְסֶפּורַכ

(Armband =הדעצא :ח'ד ו"פ תבש 'ורי  
 ^5 הלספרפ 'עב ב'ר an^ איבה ןכ הלספורכ
 וזכו תמא אוהו כ"ע םידי לש תודעצא י"לב ןוכנל
 םינקז 'עב לבא wow" י"לב הלמה וז 'יא הבכרהה
 ; ביכ /היכ תישארב) דימצ תקתעהל j2O«ov קר "א

prmזיט  w^גיכ ; , mp G2ט"י ,'ג ייעשי םירשק ), 

 ,א"חס ר"טב רעלזייא 'חה ש"מ ןייעו הלספודכ ג"ונבו

 םיעמ ינב ץרש wem תעדל אצוכ =) ץרכ
Spulwurmוזחאש ימ 'פד ג"רב (םינפב ןייעו  

 אפרטאב ארמחד אקפנא אצרכל (ט'ס ןיטיג)
 ןכו nns .םיעמ ינב ץרש ^5 C ארער
 אוה ילואו כ"ע םיעמבש םיעלות (" אצויכ י"שריפ
 םיעלות 'יפ 2)>- ןמ ץובקה im obl ע"למ
 הניכ וארקנ :ז'ק מ"בבו החל ץראב םיצרושש
 ה'נכו — תעלות [% yos דועו .םיעמ ינבבש
 ע"ייע אליגלג ארזכ יתיל ארויח אצריכ םש ןיטיגב

— [s רזב 

 -runde Lager לגעמ 0 י"למ) םּוקְרַכ

 -Bollwerk im Kriegs רוצמ דועו טמא ה1!טמ ש

(lager(ז'כ) 'ובותכד ינש 'פב  vyםוקרכ השבכש "') 
 6 חיכ) טג לכ 'פב .תולוספ הכותבש תונהוכ לכ
 לכ 'פב ימלשורי .(" םוקרכ (" הופיקהש vy לע

opןיגוז ןוגכ םוקרכ והזיא (א'ער הימד גיפ)  ") 
 (" תואטירטסאו ןילוננרת (" םיבלכו תואלשלשו
 6כ 'כ םרב) רוצמ תינבו ריעה תא ןיפיקמ
 הלגעמה man .("ןימוקוכ ינבתו 'גות
 לואשו 'גרת ןכו .אמוקרכל אתאו 'גרת 02 n איש)

 א"פר "יאלכ v q35^ לופ ןימ) c הנוופרכ +
 ^3! אנזופרכ פ"אר 'יגבו א"ער ז"כד
 .ש"מו לופ ע"ייע הוורפס וניבר

D'53) DB73אָסְפַרְכ .אָסֶפְרְכ  y'bsשל 'פו  
(apium 9/53 Eppichימגב לוזגה בלול 'פב  

 (QUO ייעיבשב 'ט 'פבו «Ce 'כוס 355 חקולה
 'יעיבש) ימלשורי LC רפעבש רגרגו תורהנבש ספרכ
 6רמא אנינח רב cb Ca Oy ns טיפ

 הנב תא הקינמ 'טגב י"פעא 'פב C. ןוניליסורטיפ
 ינב הל ווה (*אתספרכ הלכאד (א'ער w/o תובותכ)
 לאעמשי 'לבו C ves זעל 'לב ספרכ ("א" ינתויז
 'לועל מ"יפב ם"במרה ל"ז ה"יחא]* | .(פפרכ
 םינושמ הברה םינימ םהש ספרכה ינימו י"מ ב"פ
 ןיארקנ ספרכה ינימ לכש 54 דחא cw םהלו
 (Mc \ 55 ע"לב אוה תורהנבש םפרכו כ'ע ספרכ

apium palustrumלע  DUהצב םוקמב האניש , 

 'וריב 'נינח רב י"ר תעדכ אוה ךורעה איבהש א"ו
bonי"כה "יג ןכתת ןכל  àיכ ו"ו ילב א"  

apiumאוה  pbקרי יניממ  Petersilieכוסב י"שרו ' 
 ןכו א"יפא ספרכ א"יו . . ספרכהו ל'זו בתכ םש
 יכ ךוועה םשב ןכ עמש יכ ל'נו ovy יתעמש
 6 יקלטיא לקשמב קר אוה איפאו ache ארקנ צ"לב
 'ובותכב הלמה וז י"שר איבה יתעמש תפסוה ילבו
 א"יפא אספרכ א"עס ח"כ ז'עב ןוכנל b" ןכו םש
 'תפסות ,אספרכד ארזיב :ח"ל םש «n2 -- זעלב
 'פסותב ל"צכו ,הטימחו אספרכה ג"פס םיאלכ
 'פריא י"כ 'יגכ אלו ספרכהו רבסוכה א"פר םיאלכ
 רבסוכ לצא ספרכ הנשנ ןכו .סקרכהו (78 מ'קוצ)

 — [אתנמ ע"ייע ,י"ד זיפ תבש "וריב

(aumwollzeug) NDB13 *ו ,'א רתסא 'גרתב '; 

nי'א רחסא מ"למ אוהו ו"ט  Oותרזגו  
o2 s esע"לבו  DOT%%070606, יורו י"לב  

carbasusםרוקה 'עב אספרכד ארזיב ילואו  mm 
 jp) GU Vy  אנתיכד ארזיבו ודצמ היארהו ןינעה
 voy גישה םנחב 225 צ"נלפפ ףעל 'חהו ועל 'ה תעד

 bi (Heuschreckenart" לוגרח «pe תספרכ *
n'oוכו תחבג ול שיו אבה ב'ער ' 

 רתוי ג"ונב (*  ,דל6ל0006)\שסצ )3 | .אנינח יר קר ייסופרבו v33 ה"כ )* רפא לש («aw 'כוסב סייש ייכב היכו ('
 'א ו"ו י"כב היכ )*  .לינה ר"למ appio טיייאלב (*  .איייו ע"פדבו ךומסב y" ב"ה v33 ןוכנל היכ )^ .אספרכ בוט
 אכמוטסא y/"y ותטגודו (* .סופרכ 'ציניוו 'פרבו ספארכ רי'ב V mb יפדב ןוכנ ילבו ,ימאו ליסאב ר'יפדב היכו בייהו ד"לו יבו

yp vmתובית יתש ייל פ"דשבו יז רע 'עב ח"כו ארער לי'צו אזיער ס"טב םש קר יציניוו יפדכו ויו יייכב ןוכנל הייכ (*  

 דימ ג'יפ ןיטיגב תוינשמבו ('* .ךורעה ייגכ ow 'וריר ינשמב לבא הפיקתש ג"ונב ('* .םוכרכ 3923 ('* .יחסונב n3 ('* ,וללה
 ןיגוד oy (ח'ילר (aem תוסוטרפא ע"ייע ןיגוד תועטב םשו ד"ע ו"כד 37b תובותכ יוריב ל'צכו (* .םוקרכ א"נו םוכרכ ייא
 3m י"כב היכו תויטרטסיאו ג"ונב ('* .לבכ ע"ייע םילבכו םש תובותכ 'וריב )!^ .(ח"פר םש) יא גז yy QU3 ,גיח)

 .ב"ה י"כב ןוכנל m/3 (U ,תוסוטרפא ע"ייע תוטוטרפאו תובותכ 'וריבו
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 'גרת Safran, Crocus) 88235 =) אָמקרוכ

 ^q ,* ילשמ ןומנקו םילהא רמ
 ומכ םשב pe י"לב p^ אמנוקו אטקרוכו .ארימ
 יכ móng הז ps לבא םכרכ ןיעכ וניעו ליבגנז

osינוי ןושלב יאולא ליסקא ארקנה םשבה  ahy 
 ג"הכו y'"y וב ונובדש םוכרכ אוהו הייחא]*
 י"כבו ונינפלש 'גרתב לבא הטישפבו ןמגרותמב

 ירק פת 'ב-רב .ע"ייע Ty ף'וקב "יא

 -Polstervorfer םירכ השוע b^ רכ 'שלמ) רֶרַּכ +

(gerי"כב ג"הכ ררכה תיבמ רכ :2^ ק"מ  

 .ק"דרל םישרשבו 'א רכ p ךורע

 0080 bs D" ע'לב הָשיִרְב ,אָשיִרְּכ — שרכ
Y'D3 (Porree, Lauchםיתפפ העש לכ 'פד  

 (' ןישירכ 'G אי  םיאלכ שירבו (א'עס טיל

 לודג ללכב mmo רבסכו ('רבסכ הרש ישירכו
 איצומה 'פב .ןישירכהו ןישלועה (א'מ) תיעיבשב ז"פ
 mw לבזל ידכ .א'כחו 6/8 .טיע (nav ןיי

 ,הליגרהו הרש ישירכמ ץוח 7 v5 ןיצקוע ףוסב |
 .תארוכ לאעמשי 'לבו v5 זעלב ןישירכ

nonsי"כב לבא ר'ב "51 'ציניוו 'פדב ןוכנל ה"כ  
 ר"פדב יל ןכו לאעמשי ילב ןמ ^5 ב'ה ר"ל ו"ו
 תארוכ ל"צו תאיכ ם"טב an" האלהו 'זיפ 'פדמו
 ב'מ b'& 'יאלכל ב"ער 'יפבו תוארוכ ב"נש ק"העבו
 : ל"הזב םייס v3 י"כבו תארוכ bun  ת"ארופ
 הליגרש הליגר ומש ארקנ המלו soris : הליגר

mex5ילבו כ'ע םוקמ לכב  peoתפסוה  qb 
 תארוכ תלמו vy אליגר 'עב 5/2 b^ ,איה רפוסה
 porro ט"יאלבו 353 porrum אוהו ל"נה ע"ל איה

^emיאלכב ב"ער " avנשיה צ"לב אוהו ש"ורופ ' 
poréesןמ ץובקה  poréeט"יותב "יאש י"ראפ  DU 

 ה"כו Lauch 7185 ש"אלב םשו ה"וא ןוילג םשב
 Dy ע"ייע יתרכ ס"לבו ,תרכ yy ב"נש ק"העב
 תארכ דימת בתוכ ע"לב ם"במרל תוינשמ 'יפ י"כו
 ףעלל .צ'נלפפ ןייע יתרכ :ויתחת םש קיתעמהו

yi 29150 :ם'במרב הרש ישירכ s?! CA 
 ינגה יתרכה הדש ישירכו ןישירכ תיעיבשל מ'יפבו
 ןייעו א'מ ז'פ תיעיבשב ש"רל מ"יפ ןייעו ירבדמהו

"bל'נה תומוקמ ינשל קרצ יכלמ ןב י"רהמ  — 
 השירכה תא קחממה ה"מ s'b "שכמב ה'נכו
 השירכה תאו גגה תא קיחממה ןירישכמ שיר 'פסותבו
 ג'יד ב"יפו T'p ט'ד ז"פ  תבש 'ורי .קחמ ע"ייע
 ןישירכ :ר"מ תוכרב ץובקהו .השירכ עטיל ידכ ג'ע

 במש (אשיִרְּכ — שרכ — םּוקְרַכ

 רוצמ י"לב p^ ב"א) -- 0n ויכ םש) לגעמב בכוש
 pw לגעמ ןכו ,הדכלל ריעה לע םינובש
 qune» ביואה םהילע לופי אלש הנחמה ישנא
 יובותכב י"שר לע אילפה ע"בשפהב ב"ירגה הייחא]*
 ייטינבו אמוכרכ 'גרתמ היאר איבהו ף"כב סרגש םש

ovף"וקב בתכ  sms "eyז"עב ואיבה ןכו םונרתה  
 ב"ירגה חינהו םוקרכ הושבכש ריע לע א"ער א"ע
 תואפרינ 72 ע"צ ןאכ ps ר'עפל לבא .ק'עצב
 םשש 'א םוכרכ ע"ייע הלמה תביתכב jn תונוש
 וניבר ^3 לבא ונינפלש 'גרתב 'יאדכ ף"כב אבוה
 לאומשל 'גרתב ף"וקב ה"כו ף'וקב ל"נה a" יפל
 ייעשי) בצמ 'גרת ןכו לגעמ תקתעה ןינעב ל"נה
 :ח"י ryan ונינפל 'יא ךפיהבו םוקרכ 6 טיכ
 ז"על י"כ n "פב (m2 'וכו רתומ םוקרכלו
 ףוסב ם"ימב ל"צו סוקרכלו ס"ט ב"פס ז"ע 'תפסותבו
 !b^ ך"מסב רקיעש 5^ wo ןימוקרכל םש דועו
 םינושארה 'יסופדבו Dt? "231 (Cireus סוקרכ
 ף"כב w^ םילהת שיר 'קליבו ש"ארבו .ף"ירבו
 'פדבו םוקרכ ג"ונב ?m'y א'ע r'y2 ןכו .םוכרכ
 ^ov) p לעב םנייצש םיסופדה רתיבו 'ציניוו 'זיפ
 ףיוקב ןה ף"כב ןה ןתארוהו .םוכרכ w (ey^ רצ
 תחא 0% תלמו לגעמו רוצמ ל"נה י"למ
 םינקז 'ע וקיתעה הרי לע רשא 6095 Dy איה
 הללוס דיי (b nónp/ דוצמ )5^ י'כ םירבד) רוצמ
 וקיתעה ןכו Cn oso ; יב יד יקזחי ; גיל anb ייעשי)

Oaבצמ ןכו רוצמ בותכ ולאכ )5 יאיל ייעשיכ  
 ןכו .ליעל y. anni" -כ'ב ."יארב 63 שי טה
 בשיו 'פ ר"להקב ה"כו 072 ,א"כ 'קזחי) םירכ וקיתעה
 אוהו «va ע"ייע ןימוקרכ השע :םירכ םושל רפעה
 סג הז יפל ילואו ibn ז"ע 'תפסותב ומכ ץובקה
 דחאו 909% י"ל אוהו ןכתת ?CU ך"מסב סוקרכ

By NIרשא 9008006  "yםינקז 'ע וקיתעה  
 — [(םש םירבד) ךוצמ

 םינפב "פו םדוקה 'עב 'מושרה י'למו םּוקְרַכ
Pfahl an dem die Rebe sich auf- 

  Ganktישארב) הריע ןפגל ירסא תשרפ ר"ב שרדמ
 איי ,טימ ( CU ncmהדוהי 'ר  wxהחוכש ןפג

 םוקרכ הל ןירסוא ער אחד,   ^bי"לב  ypדתיו
 וב םיכמוסש  jeanםינכ .ביר.ירבד הייחא|*

 ךרעל הז ךרע ןיב אבוה 'שמא 'פדב לבא םה
 םיתניב םדוקה  Twאמקרוכ  mnאוה ןוכנ יתלב

 — [ידדהל םיכייש םיכרעה ינש יכ

 סיטב ליסאב 'פרבו הישירכ 'זיפ ר"פדבו ויו י"כב m (3 yw רבסוכ ג"ונב )?  .םישירכ עיפדבו ויו ייכב היב ('

 .אשירכ ג"ונב לבא םישירכ א"פדבו הישירב

2 o 
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 —  "exןָשְרַּכ 43
 .('יציב זעלב p^ ןיניחמ ןהמ תושעל ןינישרכ
 53 ןילכוא ולאו 'מגב ןילעופה תא רכושה 'פכו
 ןינישרכהש ינפמ הל הלותו ןינישרכ sean (א'ער 'צ

peןיא 'פב תבשד אתפסותב .('לכה ןמ הל  
 .רשעל ךירצ ןיאו ('ןינישרכ ול ןיזזוג ere ןירקוע

nns).תורוכב דיחיב הינכו  Yeאלמ הבקנ א'מ  
 jen תביקנ המכ :ז"ל םש 'מגב ןייעו הנישרכ
 וא אצויו סנכנה הנישרכ םשו 'וכו הנישרכ אלמ
 דע ד'פר תורוכב 'תפסותו 'וכו תדמועה הנישרכ
 ט"נד א"פ 'ישוריק 'ורי .השדעכ רע . . הנישרכ
 אבי אמש הנישרכה ןמ תוחפ סוחסה עצריו ר'ער
 הנישרכ ד"ע א"מד ד"פ 'מוי v .'וכו הנישרכ ידיל
 תירב ע"ייע הנישרכ תירוב .'ו 'ותירכ ,ןיבק העשת
 הנישרכ ^& י"כ ה'טגר 'יפבו ושריפ אל וניבר לבא
 הנש ןב רכ בלח לש אנישרכ א"יו םוקמ ותוא לש
 ב"ל תוכרב ץובקהו .ז"חא אבה 'ע ףוסב ש"מ ןייע
 ח"יש b' וניזאה ירפס ,ןינישרכ הליכאה א"ער
 םינישרכב .ב"מ ב"פ ינש 'שעמ ,םינישרכ וליכאמ
 רשעמ ינישרכ ב"פר ש"מ 'תפסותו ג"מ ben ןתלתבו
 ג"פ 'ליעמ ,םינישרכ עבור א'מ b^ 'ולהא ,ינש

Yoי"כ 'ינ יפל א"ם 'ליעמ 'פסותבו שדקה ינישרכ  
 'תפסות ,(ינש רכ ס"טב 333« pn ינשרכ 'פריא
 ינישרכ א"ער ט"מ ז"ע .המורת ינישרכ י"פ 'ומורת
 ,ח"יפ 'וריע 'תפסות .ז"פר ז"ע 'תפסותב «m א"ע
 ןינישרכ ג'פ ןיצקוע 'תפסות ,ןינישרכ א"פ ק"בל
 תאמוט אמטמ איקיב . . ןילכוא תאמוט ןיאמטמ
 : פ"ד ד"פס nbn 'וריב דחי nona ןכו 'וכו ןילכוא
 לע ורזג יתמיא . . הייקבה לע ורזג אל המ ינפמ
 איקיב pe ןינישרכ ch הזמ עמשנ 'וכו ןינישרכה
 ב"ער b3^ ץובקהו ל"נה זעל לש יציב הזו םה

bn ne wenaהמהב לכאמ םינישרכ .. 
pupשציו ז"עלבו ה"נסרכ יברעב םהל  i sop 

"bה"נסרכ יברעב ארקנ ןינישרכ מ"כב ם"במר *) 
 ןינישרכו ה"מ א"פ תבשב מ"יפב ונינפל 'יאש המ לבא
 ובתכ אל םלועמו איה קיתעמה תועט תמסוכה
 ןימסוכ 'עב ש"מ ןייע xp י"כב ^5« ם"במרה

onmתכשב ט"יות לעב קחדנ  pwובשייל ] — 

pi ע"למ «by יבגר 02( ןֶשְרַּכ "ON 

  yasתבש תכסמ (םינפב ןייעו השק

a did a, * Fave AT 7 ]- + C4. זס יי יי 08 יי לי ad 4 +4 RI TR hu C « PR FP" dior rat rud ] 

 : y» : ' , nt yo! Pitלק .
* ( / - 
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 (אָשיִרְּכ — שרכ

 : ןישירכ י"שריסו םיעמ ינבל pon םינישל ןישק

 ןיקיחרמ י"מ ב"פ ב'ב sys v5) ןיבוריע 'ייעו יתרכ

 רדונה ט"ט ו"פ 'ירדנ ,םילצבה ןמ ןישירכה תא + ,

 Yb ירדנ v"  .ןיטולפקב רתומ . . ןישירכה ןמ
 י"שרו .טלפק ע"ייע xp םש 'תפסות ר"ע ט"לר

 תוטולפקו טולפק אשירכ p^ תומוקמה ינשב תבשב
 השענה vun אוה (22/5 ע"לב 50000 י'לב)
 (א"מ ב"פ ינש רשעמב מ"יפב ם'במר) יבצה ץראב
 י"רתבו יתרכ 6n ,א"י רבדמב) ריצחה 'קנוא 'גרתו
 שרד םשש rb פ"ס ר"ב pan הזמו ,אייטולפק
 ,רייפפ ע'ייעו mb ריצח ןמ ('כ ,יכ (nei  תומרצח
 nj ^b תבש 'לה rss ןישירכ — 'א רצח ע"יעו
 — ]144 צ"נלפפב פעל jy ןישירפ ל'צו אוה פ'ט

 ארקנש הז ילוא גד ןימ אָשְרֶכ ,אָשיִרְּכ = שרכ
Sonnenfisehתא רכומה 'פד 3/33 (םינפב ןייע  

 ארווכד אנימ הל רדה mam (א'עס vy 27« הניפסה
 'ה ס"ש י"כב ג"הכו ה"יחא]* ,אשירכ הימשד

 י"כבו ישרכ "mew ארווכד אנימ הל m ל"זו
 ינימ הל ירדהו itum שירכ 'מ י"כבו ישרכ פ"א
 "א אשרכ הימשד "גו אשרכ ירקמר ירווכד
 ןהאזיוועל 'ה תעדלו y'5 ומש ךכ :בתכו ם"בשריפב
 בהוא רשא שמשה גד םש אוה (971 אינאלאאז)
 פ"למ הלמה תרזגו בוהצ הארמ םהל שיש םירבד

X4יפלו \%=  פ"לב םג הלמה העטקנו שמש  
 ןאכ שי ד"עפלו nn ןכתת אשרכ םירפסה ^3 הז
 וברהו kara ארקנה םייסרפ לצא ילשמה גר לע זמר
 B karó macyó^ תודוא רפסל םייסרפה ירפס
 אובמב אטסיפא תקתעה לעגעיפש ןייע ארכ גד
 ע"מב ירמאמ כ'ג ןייעו 160 דצ םשו LIV ג'חל

 — ]590 א"כח ג"מד

 .אתיישורכ ע'ייע הָשּורְּכ *

 ןושלכ ALAS ינוע ןושלב הד «apr ןשרּכ
(Linsenwieko 45 MUS, 2 pupףוסב  

 ןתוא ןיליכאמ המורת ינישרכ GU א'יפ  יומורת
 הליכאמ ןהכמ הופ רכשש לארשיו ,'וכו המהבל
 יאמש ma Cr תבש שירב .(' 'וכו המורת ינישרכ
 ג"רב .ןינישרכו ('םינממס ויד ןירוש ps םירמוא
 יאמד יתפסותב אוה ןכו יו יילוח) ןיטחוש לכה 'פד

 ('"פר תומורת אתפסות «jy ןהמ :ייל םשו יא קרפ ףופ

n» )%זוטרל אב  "y "wt .המורת ינישרכ םימעפ יג רוע םשו הלמה הנשמה התואנ  ?) n/»»סיש י"כבו תוינשמב  
 יתשנבנב דע םינשיה ייסופרב :ז"י תבש יישרב היכו אציב עי"פדבו יצב ריב יייכבו ביהו am י"כב ה'כ )* .םינמס ג'ונבו
 היכו Wieke, véecia טיייאלב 10860 w/b אותו אציו «n ארניה היד : ז"ל תורוכבבו אניב םייטב םינורחאה ייסופרבו
 יפסותב י''כבו לכה ןמ ןהל תופי ןינישרכתש a3 (* .איכר גיחב אדנה יעו חינק ,ביח אייקיב yay יברעו יורו יילב
 מייפבו )^ .ןינישרכ ל"צו ןישירכ יפריא י'יכבו ןנישרכ גיונב (* .לכהמ ןהל תופי jm ןינישרכ הכותל pon חיפר תומורח

 ,ףיכב ל"צו הינפרח b'be5 ח''מ איפ תוידעל |
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 יאמו 6 רוראי ל ןילחוכ ןכש תחא py (*וב | אריז ר"א ('םייפ יאמ Orb תבש) ןיי איצומה 'פ
 אלוגנרת א"פ .ףלטע p^ ("אניתשרכד אמד והינ
 (' רוראיל ונממ ןילחוכו בושייב יוצמש אתיבד
 ub אוג (qub טלוב וניאש ןיעבש ילוח
 D^ רחא w2n ררגנ םישוויפה ינשב ה"יחא]*

m^ךותמ םפדוה  USס"שב 'גנא  b'n sib" 
 המדו שאפכלא m אתיבד אלוגנות אניתשורכ
 באכל ליעומ תפיכוד םדו ןיעבש באכל ליעומ
 קיתעה 'וכו תפיכוד םדו 'יפו כ'ע ןיעל ץוחמש
 םשו ש"ע לוגנרת 'עב ח"ר nom ילב כ'ג וניבר
 (pP ח'ר "יפב ה"כו תפיכוד :ארב לוגנרת כ'ג 'יפ
 (*ארב לוננרת אד תפיכוד לש םד ל'זו camp תצק
 אניתשורכ 313 b "wm" כ'ע ^31 ףלטע לש וא
 ע"לב יכ ח"ר איבהש שאפכלא quy ןכו ףלטע
 לוננרת "יפה לכא Fledermaus gcn | ףלטע ארקנ

 רכזוהש ארב C לוגנרתל וכפה יכ רתוי ןכתי אתיבד
 ונל ראשנ .(" תיקרבל ליעומ ומדש םש תבשב
 אתיבד לוננרת 'יפ יפל הלמה תרזג ראבל התע
 תוכית יתש jb הבכרוה אניתשרכ תלמש 5
 לוגנרת שוריפ.5>= = «Q9 9-15 ל"ר תויסרפ

Hahnאניתש ןמו  = XUףוקשמ ₪ .  
 -רכ כ'או תיבלו רצחל ךיישה !^U ראותהו רצחו
 תארוהל לבא ,אתיבד וא רצחד לוגנות אניתש
 פ"לב יכ אוה יתאצמש המו ןורתפ יתאצמ אל ףלטע

Ciaץצומש הקולע ונינע ינאתשרכ ץובקהו  
 ילוחל םויה םג םהב ןישמתשמש Blategel םד

 — [ומלהל השק אניתשרכ י מ ד לבא ןיעה

 תצירו תילולש % =  ע'למ נ'דעפל תיִרָּכ +
CWasserlauf, Fluth, Strómung 6$ s 

 תירכה חופתש ידכ דע א"ער ו"מד ח"פ תומורת 'ורי
 יולינ םושמ וב ןיא ךשומש ןמז לכ ןייעמ רמולכ
 .םימה תציר קספת [חרפתש ל"צ] (חופתש) דע
 חרפתש ידכ דע in lys BUD" א'פר ק"מ 'ורי
 ועירפמל וקספ אלו 'ירבח nme :םשו ,תירבח
 קספ ?cq ע"למ כ'ג אוה mb תלמו תירכה ל'צו
 כ"ג אוה 'ה ,'ג ז"י א"מב תירכ לחנ ילואו .לדחו

 ,תוריהמב nmn ותצירש לחנ 'יפו ל"נה ע"למ

 הרוכ ע"ייע myp .הֶרּּכ ומכ b n5" ,תֶרוּכ *
 "pr 'ע םדוק

 .סייפ ךרע ןייע םיבגר e &n"533^ ינישרכ
 ןכ ומצעב וניבר סרג ספרפו םייפ ym ה"יחא]*

moעבו .ןשרק 'עב א"ס יפל ' ^b b"bוניבר  
 תויתואו ל"נה ע"למ אוהש ר"עפלו ש"ע םינפוא 'גב
 םוקמב my רמאנ ע'לב ןכו) תופלחתמ ן"ונו 'מ
 «ADS E- — harte Erdo 3% m הביתכב 27
 ןבא n»nn OE puo ןושלב יכ דוע עדו
 ידי לע ר"'עפלו ungeformter Steinblock הלודג

 : בורקהו 'פ ר'תסאב שורד .בטיה ראובי הלמה וז
 ינא pna npn רמא "CO ,יא רתפ) אנשרכ
 םישוריפב y" םלועה ןמ ןרישמו ןינישרכ םהינפל
 ינא ונינע ד'עפלו שורדה הז ןבומב וטבחתנש
 םלועה ןמ םדימשאו םהינפל תולודנ םינבא רזפא
 ץראב תכלשומ הלודג ןכא פ'לב קנשרכ b^ יכ
 :אנשרכ םש שרד דועו -- .הכילהה תא בכעל ידכ

^noבירקמ  queoןב רפ  mwהנש ןב רכ ל"צו  
 ה'מגר איבהש א"י לש 'יפה רוקמ ונאצמ הז י"פעו

 -- [ש"ע םדוקה 'עב

 (*\ = פ"למ mea השורכ vmm אָתיִיַשּורְּכ
 לבא Q0 אישורב yy הליכא

 וזחאש ימ 'פד ג'רב Butterhonigkuchen) ר"עפל

Gwmo po»תלת יתיל 6אבלד אחריפ ל  
 5^4 wm אתיישרוכ תלת ירעשד אתיישורכ
 ,'א ו"ו י"כב W^ יתחפנש ומכ ה"יחא]* | .תולח
 תוכיראב םש קר ןיטינב רדסה ה"כו ר'ב ב'ה ר"ל 'ב

nmע"פדבו  ^sרייב יייכב היכו אתיישורכ הלחתב ) 

 v9 ^3 "יפלו ירעשד אתיישורכ :כ"חאו יטיחד
 י"כב — ל"נה פ'לב ומכ ף'כה ns ויוה ןכתת

imי"כמ  o3ל"צו ליחתמה רובד ךרעב ו"יו יל  
 ע"פד לכב לבא אתיישרוכ ל"נה פ"למ הרזג יפל
 תיבב "גה DU קר ןיטינב ה"כו שירה רחא ו"יוה
 — ש"מ ש'ע ןוכנה אוהו אתיישורב ,אתאיישורב
 הלמה אצומ 194 n'& ולש ע"מב ללירב 'חה תעדלו

— [Brótehen, erustum ר"למ 

 -Fleder ףלטע Cw וניכר תעדל (b^ אָניִּתשְרכ
mausאתיבד לוגנרת €3  Haushahn 

 ראשו 'מגב ^j איצומה 'פב (םינפב ןייע רקיעה הזו
 לוחכל ידכ םד 'מוא ג"בשר (.ח"ע תנש) ןיקשמה לכ

 .טמשנ עיפרבו ,ז הרפ יעב היכו ריב ביה יא Yà ייכב ןוכנל היכ )3 ix ,ב'חב כייג ל"צכ )?  .םייאפ ג"ונב )!

ma )+ןוכנל היכ )5 | .ייכב  vss$53 יב ויו  vyביה י"כב ליצכו  i3יא ויו  yyג"ונבו יציניוו 'פדבו רורי  
 יכ חיכומ meme ררסו אניתשרב יציגיוו יפדב )9  .דורא'ל דע גיבשר ןמ ייל ע"פרשבו ,ךומסב היכו דוראיל ס'יטב

 תפיכד ע"ייעו )9  .ל"נה '"כבב ה"כ )? .אתשורכד ייא יב Ya י"כבו אניטשורב כ"ג W^ פ"א י"כב םא ףא Nm סיט

aen ownחיר 53 יפלו ('% .תלוגנרת ג"ונבו ס"ש י"כב ןוכנל ה"כ )?  (om)הילעש תופסותה ייגכ אוהו רוורווה  
 .התשורכ ו"ו י"כ "3 הפי הלוע התעמ )!5 m עיייע יישר ןויכ

 2 2 א ה 2 2 ה
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vסליקעו (םש רבדמב) ריצח םינקז  "puniז ,'מ ' 
mpkcov "y vunםהש םינקז 'ע וקיתעה ןכו  

 העבצש ןבאל ראות אוהו mp&aiwoc )^ /2 תישארב)
 ונדמליב ראותה הזו C" lauehgrün יתרככ הקורי
 ןתרככ קוריה ד'ע ג"גד Y 'כוס 'וריב ה"כו ל"נה
 וא ןוניתרכ ןהכ ימיא 'ר ימוק אעב הרועז 'ר

= qn» sew ןוניתרכ] bu] qua» ןהל ccm 
 ל'צ]  [v5,'א רתסא 'רתב ןכו .ןוניתרכ ןהכ 5

 jo ץובקה ןיניתרכ ל"צו ןינתרכו ןיריפסב רויח ןוג
 'ילוחב p^ ז"ש ףד 'גנא י"כ ץבוקב ה"מגרו .ןוניתרכ
 :'ט 'וכרב י"שריפב ןכו כ"ע ש"ירופ יתרכ יכ :ז"מ

sעבצל :תלכת  cmoכ"ע ש"יירופ ןירוקש  
 הנשיה צ"ל sim ש"ירופ :םש ז"עב י"שריפבו
 mb'. י"שר unb ב"עס ר"ל 'כוסבו 'א שרכ ע"ייע
 פ"ד) b^ י"שר י"כבו .porrée, porreau צ"לב אוהו

 י"שריפ יתרכד ארציא : ט"ס "יטיגבו CY רצ יכוס
 'עב ןייע הנוכנ רתוי וניבר 'יגו כ'ע ןישירכ תטיחס
 ועבר «b^ .ןישירכה תריצע כ'ג םש "יפו רצע
 ה"כו ז"ט ףק ע"ייע ןישירכ .ז"טק םיחסמ לש יתרכ
 אתקיתע אשמשל :ז"ס )1371251 .םש ם"בשריפב
 A רק עיייע א"ער 'ו תותירכ omo לוכיל , .

niv àvןיתרכ רבסוכ .י"ד ז"פ . pmיִתְרַּב יכ , 
pn32ץובקה אוה . iy &sn32 mmי"כב ליעל  

 — s] הרעהבו ש"י יפל ב"ה

 ל"זרדב שפנ n337 ןבומבו הציצק ןינע מ"למו 033
 Dy רושקבו Ausrottung תָרְּכַה ןמ עוטק תֶרכ

 Bund schliessen הנומאו הבהא רושק ונינע תירב
j^» mnדבועה 'מגב תותימ 'ד 'פב לקסנו )0202  

Cryורתא (ביעס יס ןירדהנס) ששרופמ  mאלטק  
 ארמגב יאמש תיב 'פב .(' תרכ היב ורתא אלו

 שוש
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 45 =) תרכ =

100 CJ yos ןכו סילב ^m - תרכ 
jm» Nim (CN שרכ y'"y) Porree 

 שירב auchgrün, 70000 E) ע'לב ןוניתרכ

 pa (ריכיש מ רמוא רזעילא 'ר 6'ט) תוכרב
 .('אתרכל תלכת pa ןינושש שיו ('ןתרכל תלכת
 (*ןתרככ קוריהו +ב'עס דיל) לוזגה בלול יפב הכוסבו

pn ^bל"צ] (ןישירכ) םונרת (6* קרקרי עבצ  
 (ינסרפ) זעלבו ןיקורי ןהש ליבשב n35. C^ [ריצחה

bru]טג 55 'פד ג"סבו .(? [וניסרפ  CN)סירפו  
moyאלברס  omוינב לא בקעי ארקיו ונדמליב  
ome»עבצל תלכת ןיב םדא ריכיש ידכ €  

 pv 'מגב ז'עד ק'פב .תומא 'ד ךותב (" ןוניתרכ
 היל ררש ל"צ] (יתרכ היל רדש) ?Gy 7« איסונג
 C [יתרכ היל רדש אתרבסוכ והיא היל רדש אריגרג
 ותבד ול זמר (" א'גוווא זעלב אריגרנ 'יפ
 יכה םושמו התניזש ארינהמש התיה
 רחא תררגנ ותבד רמולכ ("ארי גרג היל רדש
 «np רמולכ אתרבסוכ ("ו הי א היל רדש ,תונזה

mopוסוכת ןושל הטחושל ול רמאש רבס אוה  
 טחשו 'גות Cro יל םוכ םוכ ןושל
 יתרכ היל רדש .,(" םוכיו (א"' on ow ארקיו)
 היל חלש התירכהל התא הוצמ רמולכ אהימתב
 היל רדש, א'פ .הילע הפח ("אסח אלא אל
 רדש ("ְך תרב םוכ ךתב גורה רמולכ אתרבסוכ
 היל רדש וערז תרכי הנגרהי םא רמולכ יתרכ היל

senמולכ ' "moy oinריצחה תאו 'גרת ב"א) -- ,('*  
 Cum יתרכו 6ה o 2353( םילצבה תאו
 'יג nmn 375 ינפל םג יכ רורב הארנ ה"יחא]*
 יתהגהש ומכ ל"צש יתרכ ןישירכ 'גרת תעטומ

"epםג .כ"או ךורעה םשב תופסות  pr» as 
 וקיתעה ןכו וניסרפ "5 'יג יפל טרפבו ריצחה 'גרתל

mo (tיפסותבו וריכישמ םש קר ןעכנימ ם"ש 933 היכו ויו י"כב  sbדע אלא היד :ז"מ  vowsיל ע"פדבו '. 
m» )?י"כב היכ )3 .30 ייפר שייק ילה ז"ואב היכו סיישרהמ ייגב יוריב היכו יתרכל ג"ונבו ןיתרכל ויו יייכבו יוריב  

 ?ay זיק דצ בלול יה ג"צירה יוכלהבו ג'הבו יוריב היכו ) .התרכ ע'ייפדבו .פ"לב ריחיה אוהו sm ודקנל שיו ביה
v3 bus "33 noיילוח יפסותב היכו (.דינ רצ יכוס פייד ןייע) יישר ייכו ףייר  irהיכו יתרככ 2033 אלא היד  

 םש 'פסות «jy )5 om אוה ריצה לש 'גרת ןוכנב םשו ךורעה תא איבהש םש יילוח יפסות «m (5 : איל ףדב

 mb ר"פדבו ,טקרפ םוקמב (v/5 w33 הסנרפ םוקמב và ייכב ל"צכו ביהו יבו יא ו"ו "כב ה"כ (*  .תמדוקה הרעהו
 קריה םש לע תורוהל זעלה אב רתוי ןוכנל םש קר יא שרכ עייייע ןוכנ כ"ג אוהו (ירופ ויפדבו) ורופ ow ימאו ליסאב
 עייפרשבו ר'יפרב ןוכנל m3 (* .ךרעה ףוסב ןייעו prassino ט"יאלב ארקנש ריצחה עבצל המורש קריה yay לע ןאכו

 ןויצה תלחתב תועטב w^ מ"אפדכו ,והועטק םיסיפרמהו רמאמה לכ לע ךלוהו בבוס וניבר cb יכ יתמלשה (*  .ןוניתירכ

 ה"כ )!! aom ניש omni 'א רגרג הייש em) תורא עיייע ('" ,אריגרג ייפב ליחתמ וניברש םעטט "אריגרג היל ררש,
v33) yp33 לבא ריב  oבו יא ' xumיא רגרג ע"ייע רועו אליגרג כ'ג סרג זייפעו הליג רג 'ד רג יעבו ייל  

v53 m» )** emהיכ ('% .םיש  v33אסח היל חלש :םש ז"עב גיונב ('* .יט ס כ עייייעו ייל ע"פדבו זיראפו ב"ה . 
m5 )'*ו"ו י"כב ןוכנל  mםשו 'גנא י"כב זייעל ח"ר ייפמ קתעוה )!9  "anmגורה רמולכ : אתרבסוכ לינה י"כ יינכ  

 ררש היר oy יופסות y" ןייעו יישרב כ"ג ייא א'פכו .הקב שו cy ייא הילע תלמ רחאו ."יאתרב פוכ :ךתריב
 p'aey לש ומכ קורי עבצ אוהו U!)  .עייבשפהב םהירבדל בושיי יייע יישר לע וגישהש (no ךורעהו חי"ר b^ ואיבהש

nyורתא יכ ג''ונבו תומוקמב םיר יייע סיש י"כב היכו )!^ .םיוכע 353 ('* .םש יפסות ןייע לבא : ז"מ יילוחב יישר  

 ,יוכו היב ורתא אל יכ . . היב
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 םשו ,ירירע ךלוה וניא לבא םירצקנ וימי םימש
 הב תיאד אפידע תרכ כ'ג י"שריפ mo ה"ד ב"ער
 p^ ןייעו (" ירירע ךלוהו םיתרכנ וימי ירמוח ירת
 םשו ויחא תשא ה'ד .'ב mes 'ופסותב ושוריפל
 אלא won אוה תרכנ ps ן'ביר תעד האבוה
 התימ ןיב שי קוליחו ירירע והב [sni תוירעב
 תרכד +(ג'ע ריפד ב'פר יירוכיב) 'שוריב רמארכ תרכל
 לע קלוחו רבדמ יתמכ 'סב איה התימו . .'ג ןב
 וז 'פ דעו 'נמ ןנירמא )7( ק"מבד wow ס'ש
 nb ל"הזב W^ ק"מבו .ש"ע ^« תרכ תתימ איה
 איה וז םישש , . תרכ תתימ איה וז הנש םישמחב
 םישש דעו םישמחמ הבר רמא . . םימש ידיב התימ
 ey] DU "יךוכיב 'וריבו .תרכ תתימ איה וז הנש

nb»אוהש רבד :םשו תורכיה תמ (םימעפ  
 תרכיה ןמ עוטק אוה תרכ יכ הזמ עמש .תרכיהב

av»לעפנב רוקמ  mmתרכה רובד לע יונב  
 4D 'הנסב ע"ר ושרדו (א'ל ויט רברמב) תרכת
 «m — ,(" ב"הועב תרכת ז"הועב תרכה ב"עס
 א"עו ט"מ א"עס ר"מ תומבי םימש יריב תרכ
 .'ז תועובש .ח"מר b אצת ירפס :ר'ע ןישוריק

jovפסות םש ןייעו תרכב ' n^ובתכש תחאו  
 n7 :ה"ק ק"ב 'פסות un" הרהזא יעב אל תרכ
 יבייח ב'עס ^i 'וכמב איה הכורע ארמגו יאמ
 ג"פב ק"ער 'פסות ןייעו הארתה הכירצ אל תותירכ
 םיכרעה ואבוה םשו תרכ 'ע י"פב ןייעו ט"מ תוכמר
 'וכמ א"עס ר"מ 'ומבי ץובקהו .תרכ ןינעב םינושה

owלכ א"עס ג'ב 'וכמ .תותירכ יבייח האלהו  
 'ורי  .(*ןתתירכ ירימ ורטפנ וקלש תותירכ יבייח
 ןיואל nns תרכו ןיואל ינש ys ט"ד ז'פ תבש
 ןיואל ינש ב'ער ר"י ילבב 'וכמבו תותירכ ןיקלוח
 g^ א"ער 'ג 'ותירכבו ןברקל ןה ןיקולח דחא תרכו
 םישלש א"'מ א'פר 'ותירכ .ןהיניב תאטח קולח
 סחוימה שוריפב בטיה ש"ע 'וכו mias תותירכ ששו
 היתודג לכ לע האלמ וז תכסמש ינפמו — ,י"שרל
 לעפהו .תותיִוָּכ םשב הבוקנ ןכל תותירכ ןינעמ

 ידך תַרָּכ ומש

 וניתש ףסכב ונימימ 6: ח'ק תומבי) שיאב תנאממה

n iw)8 (יד ^ mmmףסכב 6 םימ ל הלשמנ  
 הלאשנ הנכסה תעשב איה יאמ התוא וניתש

 תשא רוספיאל C הכירצ אל וז דע "וכו 6 וז הלאש

 ריזחמ אוהש ואל רוסיאל תרתה תרכ אוהש שיא

 תשרפ רבב .6ש"כ אל C ng ש נ ש מ ותשורג
 ש"השב ןייעו ז'סקת זמר יינפצ יקליב אבוה (gv "כ

 השענ ןינח ר"א תישארב ףוסב (ינכשמ קופפ הבר
 יבשוי יוה לובמה רודב השענ sow המ םיה יכרכב
 יואר אוהש [n3] ('ה ,יב הינפצ) םיתרכ יוג םיה לבח
 nawb הל רתפ דע 'וכו דמוע תוכז הזיאבו תרכ

Tnתאד המ  bsילע יתירב יתרוכ  marםילהת)  
 ןעמל םיבצע םהל wy םבהזו םפסכ 66m) ,ינ

my».ןעמל 605 ,'ח עשוה)  ps imt»ןאכ ביתכ  
 הימש «Cp ' רמייד שיניאכ «n ןעמל אלא
 טחושה 'פב .אשיב תוברתל ירב C pest ןלפד
 (א'עס איל יילוח) הטחשו ןיכס הלפנ 'מגב ףועב דחא
 ^5 6" ש"כ אל ואל רוסיאל תרתה תרכ רוסיאל

 . omתוחפ התימ ןוע םימש ידיב ןהינש ('' ל"ז .
 אלו אוה meom וינבו אוה תרכה יכ n ןועמ
 ותמבי לע אבה 'פד ג"רב וירבדל עויס ונאצמו וינב
 'עב רזועה תרזעב ושרפל ןידיתע ונאו +.ה'נ תומבי)

Dyומביד 'מג איבה 'ד רע 'עב םשו ה"יחא]* ' 

 ןירבוק םינב ול שי (א'כ /2 ארקי) ויהי םירירע םש
 'יפו ירירע ךלוה םינב ול ןיא ('כ פש) ותמי םירירע
 יומביב י"שריפ 573 ןייעו כ"ע םינב אלב ךלוה וניבר
 pap םינב ול שי םאד ויהי םירירע 'יפש םש
 וישכע ןה םאד עמשמ ייפ ותומי םירירע לבא
 השעמ רחאל םהל ודלוי 'יפאו ותומי ןכ םירירע

5*yותומיש י"שריפ ותומי םירירע םגש תצק עמשמ  
 ,השעמ רחאל םהל ודלוי 'יפא םינב אלב םירירע
 ותרכנ וימיש םהינב emp mew ותנוכש 55 וא
 רומח תרכו י"שריפ א"עס א"ל 'ילוחב יכ היארהו
 םירירע ביתכדכ תרכנ וערזו םיתרכנ וימיד התיממ
 םירירע ם דו קה קוספמ mss איבה אלו oy ויהי
 ןהמ NX ג"ע ר"סד ב'פר םירוכיב m" :ונממ | ידיב התימב : תרכו ה"ד NÜVD ה"כ תבשבו ('?ותומי

 .תאסנשמ עייפדבו ייכב 7/5 )4 ,ונכרצוה אל ג"ונב )3 .וז הכלה השקבתנ ג"ונב (* .םימב ע'יפדבו יבו יא ו"ו י"כבו בי'ה 9/35 ה"כ (1

 ברד np'Db3' שרופמ ןכו רמול mom י"שרל סחוימה ייפה כ''ג איבה קוספה nn (* .ן"בירכ אלו 'פסותו י"שריפ ןכו )5

 .ירבל היקפאר ג"ונב )? .קיחמתי גיונב (5  .רמאד ג"ונב )7 .ש"ע םירחא םיקוספ win ונינפלו כ"ע תיזח 'דמבו אנהכ

(fג"ונב  pyייפמ חכומ ןכו איעבימ אתימ רוסיא (תרתה יפסותבו) הרתוה תרכ  mua1) .ןילוחל יייכ tייכב  xmאבוה  

 "קופפה יישר ירבדב קיתעה תרכ יעב קחצי דחפה יכ עיצו )!? .ר"במ ןויצה כ"חאו תומבימ ןויצ רחא TD m^ nbn הז

 התימ רחאל שגוע וילע שי תרכה ייפ ומצעב אוה לבא ל"גה י"שר ירבד איבה ט"פס ידהנסב c£»ys (%% | ,ותומי םירירע

okיוארכ הבושת השע אל  »yדייב הבושת ושע םאש םיעברא תוקלמ ללכב ונשי תותירכ יבייח ביער ג"י תוכמ ןייעו  
 השריפש שפנה התואש רמולכ : ושריפש איילה ז"פ עדמ תוכלה ם/יבמרה ןייעו I^ ees) ןייע דועו .ןהל ןילחומ הלעמ לש
 תרכתש הנממ הלודג המקנ ןיאש המקנה : הילה nen .תתרכנ ny םג אלא ב"הועה ייחל הכוז וניא ז"הועב nan ןמ
 .אימ קרפ Y mana ןייע דועו .יק רצ ןיבמרל םדאה תרותב ןייע ושוריפל «sp) a םייחה ןתואל הכזת אלו שפנה

my (!5שימב 18 הרעהב שיימ  jy »'y»nז"ילה ןירדהנס ילהמ ז"יפ ם"במרה . 
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 ס'לב ijj y'bs ר'עפל רוע לש «pe תיִתְרַּ
 Aes =- יברע 'למ וא אס190980% אָתְסְרּוכ

Jagdtasche(א'מ) םילכב כ"פ םירכהב 6  

 לש קש b" האס (' תיתרכו םיבק 'ה (' למרתה
 ןיניה 'ב אוהו ne שילש אוהש האס ליכי רוע
 ד"מק sim (* תויעיבר Yu sm ןיגול ד'כ אוהו
 תירבדמ האס +(א'ער ג"פ) 'יבוריעב ןנירמאדכ םיציב
 BB" קתעוה כ'ע ה"יחא]* | .[הוה] םיצב ד"מק

i'mוריעל ונויכו 15 ט"דס 'יפב םש םילכב ' pw 
 מ"יפבו ,י"שריפ םש 'ייעו ,איוה ד"מק תירבדמד יא
 ש"רל מ"יפבו ןטק קש תיפירכ b" ם"במוהל
 im 'יפב קרו ךורעהו i'm 'יפכ wm ןטק קש

 ייפב ה"כו רוע לש קש ל"צו רוע לש ילכ "א
asל"נה ע'למ ד'עפל אוהו ט"יותב ןייעו ] -- 

 oS ץובקב e vrbs אָשּוכ .אָשיִב — שכ
 ,Gebund הדוגאו ץוכק ייפ אָתיִשְכ ס"לב ןכו

Bündelןירוש ןיא 'מגב ןילות 'מוא רזעילא 'ר 'פב  
 בר יברב *Ü א ה אדסח בר רמא (נ'ער מ'ק תבש)

spy pinאכיראו אשיכ יכ אשיכ אכירא ןיבזיל  
 תונולבפ חלושה 33 תמש n^ 'פב .(*אליממ
 אקריד אשיכ 'יפא יהיא אב ארדה OUyn וימק ב'ב)
 שדקמ שיאה 'מגב וב שדקמ שיאה 'פב C ארדה
 C אקושב spot אשיכב (ב'ער הימ 'שודיק) ותב תא
 p3" ה"כו ה""חא]* pv לש הרוגא ^5
 'שודיקו תבשב י"שרבו םש 223 ם"בשרו ה"מגר
 p mU^ ןמ ל"נה 'וסו ע"למ ותרזג יכ ןוכנ ה'כו
 אשיב 'יא DU תבשב ס'ש י'כב יכ עדו .רַגָא ס"לב
 המ *- פ"ל wm ס"ט הנניא ילואו אשיב יכ
 !YN םש תבשב ם"ש י"כב ה"כו הדונא :דגאנש

NTDDאקריד אתשיכ ג"ונבו אקריד אשיב יאה  
 אצוה סרוג wum mes ס"לב p^ אתישכ ל'צו
 הלועמ רתויה am^ (הרעהב ןייעו ריילר ,גיח) yg ע"ייע
 ייג יפכ תטאב ה"כו ל"נה ע"לב ץובק אוהו אשוכ
 ףלש אלו :ה"ק ןילוחכ ןויצמ 'ב ףלש 'עב וניבר
 ג"הכו חאניג רסאד אשו כמ וכל ליכאו אקרי וכל
 יננא י"כ ץבוקב) ןילוחב י"כ (nei "02 אשוכמ
 ותואמ 'מולכ האניג "bx" אשוכמ bn (ב"כש ףד
 םימעפ '5 Yum כ"ע הניגה לעב רשקש רושיק

 — pan] שכ ע"ייע m אשיכ

v5 =( U3מ'למ  ovימורדה בועב הנידמ  
 יכקנלו ns .ראותהו Aethiopien תארקנה

 ןלעמ לש ר"יב ןיאש הנש םירשע (הנש םיעבשמ)
 : ל"ד b^ ןירדהנס 'וריב ה'כו ןיתרוכו ןישנוע
 yi" םיתרוכו ןישנוע הלעמ לש ר"יב ןיאש םשו
 האיפ v^ ל עפ נ ב .התימו n^ n5 ק"מ 'פסות
 הב הנוע איהה שפנה תרכת תרכה ד"עס ו"טד א"פ
 שפנהש רדמלמ הב הנוע ל"ת המ +א'ל יו"ט רבדמב)
 p^ 'פ חלש ירפס ןייעו המע nay התרכנ
 (DU .םתירכהו 'ז b^ האר 'מוחנת :ליעפהב

^Dתארוהמ דועו — םיוגה תא תירכמ וניאש 'ח  
nmםיתרכ יוג לש שורדב וניבר אינהש תירב  

 תואמגודה ןייעו פ"שב הברה ל"נה הבר תישארבמ
 הדנמ ןויצ דועו התורכ תירב נ'שו 'א תירב 'עב

yy imnז"ל 'טוס לעפנבו .'ב שפשפ  : um») 
 י"לבו 'גרתבש םיק רזג ךרדב sim תירב ע'ייע
 percutere ר"לבו 6 0709866, 0 6

 ךפיהבו «Qm שוש מ"וא טשריפ ןייע 8
 מ"למ Di "y ןיאושנ לש תירב תקספה ןינעב

[ye gw (3/75 7*3 mms»יג יימרי ;יא ,ינ , (n 

 ןיאו התרוכ רפס :א'כ ןיטיג : לעפב םג ל"זרדב
 ,'ה יישודיקו : םשו .ג"פו םשו ,התרוכ רחא רבד
 הריסמ Ty Jp" 373 .הניבל וניב min רכד 2
 ב"עס 'ט ןיטיג ןייעו יתרכ המיתח ידיע . . יתרכ
 'ורי ,אטיג תורכ .'ט 'יטיג תּורָב םשהו ,ב'עס ^
 המשל תורכ (םימעפ («ne ר"ער ד"מד ג'פר "יטינ
 "'Di T'y n ז"פ DU .ב"עס נ'ד ט'פ םש ה"'כו
 ,אוה תורכ ג"ער ז"טד ח"פס 12 v^ ,אוה תורכ
 תורכהל -- התירכ ינב ^i "יטיג טשפומה םשהו

 Pay [ש"מו הריכ ע"ייע € ייל ,'ב ב"ש)

 רבכ (Kretenser und Philistier) יתלפו יתרכ

 םשו ה"יחא]|* = ,רחא'עב ונשריפ
 ןירדהנס וארקנ המל (א"ער 70 'וכרבמ וניבר איבה
 כ'או 'וכו ןהירבד תא ןיתרוכש יתרכ יתלפו יתרכ
 הקיספו הציצק ןינעב b^ םדוקה ןינעמ ל"זר והורזג
 י"כב לבא םדוקה pw םע ללכנ ע"פדב ןכ לעו
 יכ רקיע ןורחאה הזו ומצע ינפב TW ב'הו 'א ו"ו
 תוחוקל ךלמה דודל תוומשמ יתש ויה יתלפו יתרכ
 שרש טשריפ y" םיתשלפו Kreta 02 יבשוימ
 לארשיב תוחפשמ יתש ויה ק"דרה תעד יפלו תרכ
 Dogenschützen איעלקו איתשק יגרתו ךכ ןמשש

und Sehleudererיתרכו — םתדוקפ ןינע יפל הזו  
 ע"ייע חופת ףורצב כ"ג w^ םוקמה ראות תארוהב

 — men] ע"ייע ת"יבב וניבר ^« ש"מו רותפכ

 ונינפל תיכו «xm o 'ב ויו vi33 ןוכנ הזכ )5  ,ייל יתסונבו ץה יעב ma סייש ייכב היכו (*  ,תיעיבר nm : גיחר

 pari 'א ?^Y ייכבו אליממ אכיראו אשיכ אכירא א ער א ןיבזיל popa ew y/pyx רייב ילכב לבא אליממ אכרואו םשו

 .קושב גיונב )7 ,ס"ר לצא סייש ייכב «m )^  .רחש ול ןיאו יוכו אכירא ןובזל אקרז ארמח

44* 



 (שּוּכ

 < (9 5 (NU היחאו ףרחילא המלש הימק ימייק
 ירק םיפי ויהש םש לע יאשוכ ירת י"שריפו 'וכו
 כ'ח ג"מ ע"מב םעלרעפ תעדכ יתעדו y'« יכה והל
 האנו הפי b^ = יסרפ ןושלל ונוויכש 7

ow punש"מ כ"ג  "mקפס ילבו 163 דצ ג'ג  
 אוה "תישוכ, ןבומ יכ םינומדקה לצא הלבקב היה
 תישוכ s^ םשו קוספה mb י"שריפ ןייעו האנו הפי
 םשב "פה הז "א י"כבו הארמ תפי איוטמגב
 — [א'לק דצ רענילרעב 'צוהב י'שר ןייע יתעמשו

 ךלפו רושכ ומכ 0753 st» ^b v3 =) שָּכ
(Spinnrocken, Spindel ar NESםילכה לכ 'פב  

nav)ביכק : Civesי("דכרפה. תאו .שוכה תאו  
 .ארוניצה תא עלבש שוכ 00( םילכב ט"פ טחמב

v^ ^5אוהו רמצ וא ןתשפ םישנה וב תווטש  
 'לבו ץעה ךותב ושארבש לזרבה עקשנ ox ךלפה
 שוכ ,?) אלקסומ זעלבו ארניצ now לאעמשי
 בווק אוהו bran לאעמשי 'לבו ו'סופ זעלב
 y') — jon (היכ m5 moe) wp 'שורי 'גרתל
 .(ימלשוריב 035333 03 ןלזע בותכ תואחסונב
 [אל] הזי אל ןבור לש שוכ Qr) ב"י) הרפ ףוסב
 וב jw שוכ b^ .הקיפה לע אלו שוכה לע
 ונממ ןישוע ןהו םימב חמוצה Cpl אוהו ינברוא
 םינורחאה תומוקמ ינשב ה"יחא]* = .תואלצחמ

wo omnרחא  ym ^bילכב יכ .ט"דסב ' pw 
 לוגמ b" הרוניצה תא עלבש שוכה ל"זו ג'הר ^«
 תייטב הרוניצ 'יפ הרוניצה 'וכו ביתכדכ ךלפ אוהו
 אוהו לזגמ ךורעבכ 5^. לוגמ םוקמב אוה לזרבמ

Spindel di y'bהיאר וניבר איבה הז לעו ךלפ  
 ג"ונבש ףיסוהל ב"ר דמע רבכו ןלזג ווט 'ורי 'גרתמ
 ורמאב הזמ רמשנו תאז עדי וניבר םג לבא ןלזע
 = y'b by יכ ותנוכו 'וכו 'גרתל בור p אוהו
 הלוע הדוקנב ן"יעה יכ לזגמל אוה אטבמב בורק
 הרזגנ לזעמ y'b3 לזגמ תלמ ןכו ירבעב 'ג םע
 תלמו fuso ו"סופ ט"יאלב אוהו ("לזע שרשמ
 שפת רשא ךלפה שאו bl ע"לב אוה הרוניצ
 אוהו א'לקסופ ל"צ הז יפל ילואו םיוטנה ןיטוחה וב
 לבא Wirbel an der Spindel, fusajuólo ט"יאלב

v3א רנצ ' ^bלזרב :ארוניצ וניבר  bywשוכה  
 b" ןייע) .טוחה שופתיש הפופכ התיה וב ןיוטש
 ח"מ בייפ הרפל ם"במרהל מיייפו ה'ימ ג'יפ יילכל ג"הר

 היגהל שי אלקסומ םוקמב ילוא כ'או (םש ביערו

 יש ו ה v rtg ו ו ה רוי 4

 = שב

 הארממ רוחשל לאשוהו Aethiopier, -rin תישוכ
 (ינשמב :ד'ל יכוס) bua בלול 'פב (היבשוי רוע
 ('רוחש sym אמכוא ישוכ ייפ לוספ ישוכה גורתא
 השאה תודוא Dy, C8 ,'ז םילהת) ינימי ןב שוב
 (D^ .ישוכה ךלמ דבע , , CR יב" רבדמב) תישכה

 ('ז ,יט סומע יל םתא םיישכ 335 אלה . , Cr חיל
 אלא ממש לאושי אלהו םמש םיישוכ יכו
 םינושמ לארשי ףא ווועב הנושמ ישוכ המ
 ולאו 'פד ג'וב 6'ןושלו המוא לכמ םהישעמב
 רצקמ היה was ה"יחא]* | ,6זיט קימ) ןיחלגמ
 ךתלעהב 'קליבו םש ק"מב ןייע רמאמה הז ןויצב
 ומש שוכ יִכְו ov) םילהת) שוכ שרדנ ow םשו

somלואש  wwורועב הנושמ ישוכ המ אלא  
 ויארמב :םש 'קליבו וישעמב הנושמ לואש ףא
 ww ז"ל פ'ר ר'בבו ט"צ 'פ ךתלעהב ירפסב ה'כו
 השעש אלא הוה ישוכ יכו דורמנ לע ינימי ןב שוכ
 נ'ע 'ר ךל ךל "pb ב'טפ ר"ב .דורמנ השעמכ

o'iשוכ לפרמאו דורמנו שוכ ול וארקנ תומש  
 ,םחופמו רוחש היהש (b^ 'וכו יאדו ישוכ היהש
 | Ay פ"ס ר"ב .ןורפסא 'עו yvy לפרמא שרד ןכו

 דילוהו תחא תישוכל אשנש דחא ישוכב השעמ
 ינמרג . . ישוכ Y פ'ס םשו ,'וכו ןבל ןב הנממ

y'"yןמרג  m)וכפה םנו (תיפש  mmaןקוולו  
 :ז"צ ב"ב .ןקוול yi (האלהו א'ער (am רחנ ע"ייע
 — .ןוטסיילא 'עו''ג קרב ע"ייעו רוחש ןיי "פ ישוכ ןיי
 לארשי א'עס ג"יק ק"ב לארשי וכפה ימואלה דצל
 יא . . ישוכד יא :םשו 'וכו ןירל ואבש ישוכו
 יתוכ ל"צו הב הטלש ראזנעצ דיש הארנו לארשיד
 ישוכ py ןוימושב םוקמ ארקנ ןכו יוג ע"ייעו

ww ryםיתוכ םוקמ י"שריפו  "vmז"ע  n'b 
 "עיבש 'וריבו ד"ויה לע pa "שוכ py ד"ע ר"מד

m$ו'לד . pyהארנ ל'זרדב דועו -- ןישוכ  
 הארוה םג תישוכ ,ישוכ תלמל שי יכ הרואכל
 השאה 31'5 ךתלעהב ירפסב ושרד ןכ יכ האנו הפי
 "nn תיניידמ אלא nmn mens יכו תישוכה

nmmהנושמ ישוכ המ תישוכ ל"ת  ysהרופצ ךכ  
 "יא DU ק"מב םישנה לכמ רתוי היונב הנושמ
 יתש ףוריצב הדגהה י"פע 'גרת 'ב י"רתו הישעמב
 הוירב האי השמ nns הרופצ mm ןכ + תואחסונ
 p'nyn ינורמשהו אידבועב אינשמו הוזחב אריפשו
 ןכו הפי n^ == 'טשנוק 'פדב ג'סרו אתריאי
 wm יאשוכ ('יתרת והנה au 'כוסב י"שריפ

 ה"כ (? ws ישוכה ןמ אבה לוספ ישוכה גורתא CU גיינר ג"פ יכוס יוריבו לוספ ישוכל המוד רשכ ישוכ :ו"ל םשו )!
v33פדבו ' ws5  .ארימג דע ייל רייפרבו ייל ע"פרשבו ) m»חילשת יר ךתלעהב יקליבו י"עב  v33)ת"האבו סיש  

 ךורעה ib י"כ ראשב לבא ר"ב י"כבו 'זיפ ,רייפדב ןוכנל m5 )5  .יישרב היכו ירת ס"ש י"כב )^  .תומואה לכמ ג"ונבו
 .(בינ (aem 53 לזא עייייע דועו )5 .דכרכ עיייעו רכרכ ייא בייער זיטד וייפ nit יוריבו האלהו יציניוו יפדמ

 חמש
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schütteln, bewegenבוט םוי 'פכ )0235 ע"ייעו  

 םימלש ןיאיבמ םירמוא יאמש תיכ 'מגב הציבב
 טחושה 'פב ,הבנזב C55 שכשיכ qeyo יכ 'ציב)
 שכשכתש דע וא ('נשמב א'ער ז'ל יילוח) ףועב דחא
 (* הינזאב השכשכ Gs חיל (cv ארמגבו ,הבנזב
 ה ריר קיפ 12:3 אקטפב :םוכריפ: הז ירה

Cv»יםלוב אוהו ('ושכשכמ ). ^bוככחמ  
 ר"פדמ ץוח ע"פדב ה"כ ה"יחא]* !Oy אוהו

otובבחמ ד"ל י"כבו ומכחמ 1^ י"כבו ורבחמ  
 לע תחנ סוסל השעתשכ רמולכ וככחמ ל"צ םלוכו
 TN םג ועינרהל ידכ ריב ובג לע הטבחו ךוכיח ידי
 םילהתב b" י"שרו הבוט ריכמ וניאו טעוב אוה

a5ודוקמ התאשכו ונסוב סכסכ מו ל'זו 'ט  
 סגו 'וכו vb רוגסלו םולבל ךירצ התא ופצרקמו
 תיישע ךרדב אל קר ךוכיח 'למ וסכסכ ןיבה אוה
 יפלו תדרוגמב ףוצריקו דוריקב םא יכ סוסל עוגרמ
 800108018 (y) \ -= .ע"למ הלמה תרזג הז
 (ושכשכמ ל"צ) וכשכשמ סרג אצת יכ ףוס 'קליבו
 וברעתנ יכ ל"נו "וכו םלוב sm ודרקמ םלוב אוה
 תורוהל המינפ ןוילגמ ודרקמ אבוה וא תואחסונ יתש
 דועו .י"שרכ ןוילגה לעב ןיבהש ושכשכמ לע
 'תקיספו ^ b^ אצת 'וחנתה 'ינ לע ריעהל יתיאר
 ןיטישכת וילע ןתיל ךלוה םדא וסרגש ב"יפ יתבר
 ןיבהש ןישכשכמ לש הקתעה אוה יכ רורב ל"נו
 ןיטישכת ילכב ראפמ 52-20- ע"למ קיתעמה לעב
 אל וניכר הנהו המודכו תוילגרמב ומכ ראוצה תא
 ילואו ובנזב שכשכ והמ םינושארה םינויצב 'יפ
 הז לבא ל"נה םינויצ לע םג וככחמ ושוריפ 330
 רורב ד"'עפל לבא ןושלה טפשמ ep" ומלהל השק
 םייס ןכו ףורפרו דונדנ יפו ל"נה ע"למ אוהש
 -ge ש"אלל «jv א'לב ט"לטישיג ב"נש ק"הע
 שיבשכמ ב'עס ד"פ 'מוי ןינעה הזמו ,.,1
 שיבשמ ג"ונבו Dus י"כ 'יג יפל אזונמאב היל
 "אש שיקרוקמ an" לצא c שבש 'עב ה"כו
 ןייע שקשקו שכרכ (Dy HT זאו פ"א י"כב כ'ג
 רצי) אוהד דלי בוט 'פ ר"להקב כ"ג הזמו םכרע

qnהתאירס יניב ;53 אתאיירבל שכשכמ  ma» 
 b^ ןמכ "ל םשו mms ה'ד 'ט רומזמ ט"ושב

 יש ןכו 0848 רי תזיחא תיב manipolo אלפונומ
^bע"לב  maתזיחא  no) Tעגונש  "bbןויצה  

 30 ט"דסב b'n ג"הרד תובקעב ךלה ma םג הרפמ
 לש 'ד 'א imm לש 'ד 'א ןכווא לש 'פ שוכה
 תייטב לוגמשיכ הספ וסרכ ןכרוא לש 'ד 'א ןכחר
 ןוגכ תייטב הרבלא בצק ןנבר 'לב שיש וכרא לש
 y'5 תולצחמ ונממ ןישוע ןהו םימה ןמ אצויה ימג

wowקר קיתעה  moםשב ש"וב ה'כו) "פה  
 םג לבא .תויברעה תוביתה וכרדכ טימשהו +ךורעה
 םישובשה בורמ ןאיבהלמ ונידי ךושמנ טעמכ ונחנא
 יכ וריהצי תורושה (pae ל"נה 'יפה תעצהב "יאש

i'mרשא ןבור לש שוכ תובית יתש ראבל הצור  
mןורחאה  ynלש ר"א ןכרוא לש ד"א יכ  jam 

 הרפ mb 'פסותכו ims] ל"צ] (ןכרוא) לש ד"א
bb)א'ח לברא ע"ייע ילבראה שוכ כ'ג 'יא א"י , 

nos by: m»ל"נו הספ, וסרכ רואיב איבה וז  
 ^5 35-25 ע"לב ^ התפוסרכ תחא הביתב הינהל
 היגהל ךפיהב 5/3 .לוגמשיכ Baumwolle ןפנ רמצ
 הנשמ לש שוכ b^ תייטב לזגמ שוכ תובית יתשב
 b'y רמאמה לכו ךורעב 'יאדכו לזגמ תייטב אוה
 התפופרכ ןברוא לש 'יפ לזגמ שוכ הזכ רדסה ךפיהב
 (iym 'יפ דועו .רמצ cipov י"לב ןברוא זא היהתו

woייאדכ) ןברא ל"צו שיש ןנבר 'לב וכרא לש  
 יוצמש 'מולכ שיש (ןבור תחת תוינשמב א"'נב כ"ג
 ידרבלא אבצק ל"צ תייטב ארבלא אבצק (' ןנבר 'לב
 הלועה יימג 'יפ !PapierbastcS25J 55 — תייטב
 לש ח"מ ט"פ 'ילכב ומצעב ג"הר 'יפ ןכו םימה לע
 אמונ הנק הפיש ןישרפמש שיו ינברוא . . ןיפיש

smןישוע ןהו םימה לע הלוע  vobאמנ תולצחמ  
"bידרב לא בצק  C»rpב'פ 'מויב ה"נכו —  

 vum רשב וא שדוק רשב החירהש הרבוע א"עס
 :ד"פר ov 'תפסותבו בטורב שוכ הל ןיבחות
 הל ןיבחות המוות החירהשו שוכב הל ןיבחות
 ןטזב י"פר mb 'תפסות 2073 'פריא י"כב שוכב
 'ומבי 'ורי ץובקהו .'וכו םסיקב וא שוכב הבחתש

3"bןישוכ ךל תיא ר"עס 7^3 ! — 
 Dy ףדונ o2 ע"למ שָנְשִּכ =) שָּב

py o4 | Q4דונדגו = העונת  

 היגה סא ףא 54 ןעמאננעצנאלפפ עשיאעמארא ורפסב ףעל 'חה יניעמ םלענ ןויצה הזו (* .ח"סר ,א'חב אנברא עיייע ('

px»יילכמ וירבד איבה םגו הרפב גיהר ירבדב  vbייאלכב םיבמרה ייפ םש ןמסנ ןכו ,יררכ םוקמב יררב לייצש דימ  
 םיסופדה 553 ןוכנל «mu )?  ./קו0ז8(ה060 == תויריפיפא ומכ 'יא תוקתעהבו )$25 יברע V3 "יפו ימג ט"מ ,ו"פ

 .ח"ער ביפ יגיגח יוריו ג"ער א"סד ביפ 'ציב 'וריבו אוה תועטו םהל גיונבו (: ג"כ רצ יציב (D^Y י"כב יישרבו םינשיה
"nnnריפדב לכא 'מאו ריפרב ןוכנל ה'כ )5  .הנזאב ג"ונב (*  .הבנזב שכשכמ  um Dbיעבו ושכשכשמ ליסאבו  

 .יתחסנש ומכ ל"צו ותכשכשמ םילהת (pos רעבאב שיר תורעהבו םלב יעב nen ןייע אצה 'קליב «n ושכשכמ םלב
 .טלוב םימעפ nrw ט"ישת זמר םילהת יקליבו סלוב סייטב ןאכ ע"פדב לבא םלב «ys mo רילו "ו ייכב ןוכנל היכ ("



 ןיארנ ןיטקלמשכו ש"נוריג זעלב ןירוקש םינתמב
 6 זירט וניהו (אריינ זעלב א"ו בזומכ
 אתיילבב ישיכ וארקנ ןכ לעו ומוקמב ונשריפש
 אשיכ ןמ ורקיע םדגואל םיילבבה גהנמש
 י"שריפו תואחסונב בותכ יסיכ ב"א) — ,(' אקריד

 ונכ nw]. «OW דחא ןינעו DU ןימכ
 ישיכ ה"כו ש"ע 'א סכסכ 'עב םייונשב יתכראה
 ןוכנ אלל הנוה םשו אנליוו פ"שב ספדוה ח'ר 'יפב
 ץובקב ישיכ ל"צש היגמ לעב יניעמ םלענו אשיכ
 'עב ה"כו ס"ש י"כב ה"כו אתיילבב :ודצמ ותויארו
 יא שכ 'עמ אוהש וניבר תעד ותרזג ןינעבו .בזרמ

"bזא לבא הדיגא  piיאדכ ןוכנ ו"יוב ישוכ ^3 ' 
 זרט 'עמו 'א שכ 'עב 'מושרה ע"למ sm 'מ י"כב
 בזרמ 'עב לבא mb ךייש «en mos n^ 'ב
 הלמב הלמ m" "b (ןורכז ילב) wm קיתעה
 ^n ל"זו םויפ טימשה קר (אנליוו ם"שב םפדנ)
 םירחא 'טולכ כ"ע הז שוריפ יתלוז א"ו :םש
 (ל"נה ע"ייע) שריפ אוהש הממ רחא ןינעב ושריפ
 וניבר ררגנ וירחא רשא i'm "eb ןויכ יכ ל"נו
 ןינעבו .זרט 'עב ש"מ ןייע ארייג זעל ןינעבו .ןאכ
 ,giornea, Mannsrock ט"יאלמ אוהש 5" ש"נוריג

Walfenrockדע עיגהש המחלמ ילעב לש דגב  
 — [םינתמ

v5» v»ש"ע א"סב 'ג רשכ 'עב וניבר איבה  

 .ש"מו

vU0כ\% םילמ ר'עפלנ) , OOUSהילצה  
(glücklich sein('ח יא עשוהי) ליכשת זאו  

 ב'ה י"פב ה"כ ה"יחא* | ,ט ש כ ת ןכבו ומוגרת
 טשכת רוקנ םשו ןמגרותמבו ונלש 'גרתב ה"כו
 םוגרתבכ דוקנל "vw טישכת ר"ב י"כבו .ע'פרבו
 הכורא הרבהב אטובי ן"ישה פ'לב יכ טָשְבֶת ונלש
 אלש ינפמ ןושלה הז םוגרתה na החלצה ונינעו
 חלצת ןכב רמא רבכ יכ ןושלה תא לופכל הצר
 טישכת 'למ אוח יכ רמאיש ימו ,םש ק'דר ןייע
 העוט אלא ww (טשקת ו"ו י"כב תועטב ה'כו)

mהטישפב 'יאדכ רשכת היגהל הצור םגחב יוועל  
 -- [תירוסה

 wis ;wanken, straucheln מ"למ «yw לָשָּכ

 )33 ןייעו der Sehwaehe ton ^b לשכנ
 ןופרט 'ר Gb m יב ינשמ) .יובותכב ט"פ בתוכהב

DU - (Unt = שָּכ 

| 

 נש

 םיצוקה ןיב ןומט ותויהב םדאה ינב ררועמו עינמ
 ל"י דועו םיריסה ןמ €" ד np םירוסה שרדו
 עימשמ ,;**==*7 ע"למ שקשק = שכרכ ומכ אוהש

 — even] לוקכ לוק

Ty» (םדוקה 'ע ףוסב 'מושרה ע"למ ר'עפל v3 
 הפיזנהו האירקה ןושל לע לפונ ןושל

 רכושה 'פד הדגהב (רבד הזיא תקחרהל ןיאטבמש
 המכח min ןובנ בלב Gy» we מיב) םילעופה תא
 םכח דימלת ןב םכח דימלת m (ג'ל דיי ילשמ)
 םע ןב םכח דימלת m )€ עדות «op ברקב
 אריתסיא CUN ירמאד ונייה אלוע רמא ץראה
 עימשמש רבדל יברע 'לב 'יפ אירק שיכ שיכ אניגלב
 שיק ג"ונב ה"יחא]* — .שיכ שיכ ותוא ןירוק לוק
 'עב ה"כו א"נקתת זמר 'ס םילהת pos ה"כו שיק
 כ'ג אבוה לשמה nn .שיכ שיכ א"ס לצא שיק

qunטעמה ראובמו םיסינ 'רל העושיהמ הפי  
 116 סעקוד 'הל עזעלנעמולב ןייע ,תחפצב שורית
 יפל קר אוה יכ רואיבה הז לע אלפתנ םנחב לבא

 — [ןושלה טפשמ יפל אלו ןינעה

 qm תכנ 'וסו א"'לבו שָכְכ שושב np שכ
nyמ"לב שקנ  ^bהאכה ןינע  i»ע'לב  

 'פב stechen, bohren) רקדו רפח oues , = שדה

 קיזחמב םירומא םירבד המב 'מגב םיתבה תקזח
 דחא 6'שוכמ הב ('שיכהש ןויכ (איעס va ביב)

mpהריפח הב רפחש ןויכ ('שוריפ ('הלוכ  
nnsתא חלושה 'מגב הניפסה תא רכומה 'פכ  

 הכה B^ הב בייחתנ השיכה (א'ער ח'פ םש) $333

 קש אצמ 'טגב תואיצמ ולא 'פב ,הרקעו התוא
 יעב ה"יחא]* | .6'הב בייחתנ השיכה (ב'ער יל מייב)

 ושרפל דיתע ינא םשו ומוקמ שקנו תכנ ,שכנ
"eהריפח ןינעמ כ"ג 'יפ ,ד"נ 2/35 ה"מגר  sx 

^b meלקמב השיכה  moי"כבו ,ם'בשריפב  
 ע"ייע לעיפה אוהו הב שכנש .ד"נ ב"בב סרג ימור

v»נ"שו  wvע"ייע ןכו ליעסהמ תואמגודה  wp 
ynלעפתאו לעפא ד"מפ ר"במ וניכר איבה שכמ  

  vise mm[ש"מו שיע ןיִשָּכְתִמ אלו ןוהל —

 תדיגא 'יפ 'א שכ 'עמ (אשוכ) אשיכ כ שכ
 -das Aufschürzen, Aufheben des Klei דגבה

 (א"עס זיימק תבש) רבשנש D^ 'מגב תיבח 'פב 8

 ןיטקלמש 'יפ אתיילבב י שי כ אריז ר"א בזרמ יאמ

(tי"כב היכ )? .קיזחהש ס"טב ב"הו יבו יא ויו י"כב  Y»ק"העו ריב יב יא  sovל"צו שיכמ עיפרשב לבא א"פרב היכו  

 הייכו )* "233 ה"כ )* .שכמ 'עב po הלש ס"טב ר"פדב (5 .שוכינ סרג ב"בב יי היימגר ייפבו שכמ יעב ה"כו שוכמ

 .הב ביית ג"ונבו "^ "33 יציניוו יפדבו אריג ל"צו אררג v4 י"כב לבא (Pb ר"פדבו Mw ר"ב יב 34 י"כב הייכו (5

 שכ ע"ייע (? .יב mb (5 .ןיריט סייטב בייהו ,Y ייכבו זרט יעב «^m ) .םייונשה wm mb עיייעו אריג ב"נש קיהעו

 .נ"שו יא



E 
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 אנליוו ס'שב בורקמ שדח ספדנש ח"ר 'יפמ
 .ןינעה לכ wy ימישכ "ap m" 'יפב W^ םשו

 -Tapete, Tep העירי b'53 אוה Neth — ףשכ
(ichהמה :אדרווד ןיפשכ ומוגרת המקר  

 6.המקרו תלכת ימלגב םילולכמב ךילכר
 'גרת nep תלכת ימולגב ב"א) — ,(ר'כ a3 יקזחי)
 ןמגרותמהו אזראד בותכ תואחסונב s ןיפשוכו
 ןויכ וניבר pi הייחא]* | .(אדרויד פירג ורפסב
 ול היה רסח seb ב'רלו ומוגרת cy קוספה הזל
 om py יכ ym .םילשהל ףיסוה ןכל ךורעמ
 ל"נה p'b אוהו ךורעב pets דקנל צ'כו ןיפשוכ
 העיריה התיהש עבצה תדועתל האב אדרוו תלמו
 ןכל םינווגב קרופמ אוה המקר ןינע לבא המוד א
 buntgefürbt 29 ע"לב אדרב ומכ אוה אדרוו יכ ל"נ
 אדרוי תחת ןמגרותמב אדרוו ל"צכו (אדארב ןייע)
 הליצאהל 5/3 זא הנוכנ איה אזראד םירפסה ^3 םאו
 דועו ךרעה לדוגמ areza דנעצ 'למ 22! !eo פ"למ
 ,Ehrenteppiche אזראד ןיפשוכ כ"או תובישחו דובכ

«kostbare, werthvolle Teppicheקחודב שריפ ק"דרו  

 — [ש"מו קפשג ע'ייע ןפשוג ל"זרלמ ןיפשוכ

ex) GM OS X פ'למ vyob) ףשכ 
 תפז  ny" Pechbaum(םינפב ןייע .וניבר

 הפי ףשכ ףרשו «Cr תבש) ןיקילדמ המב 'פד 'מגב
 הייחא]|* = .ו"נגורפ זעלב ומשש ונעמש םלוכמ
 עיפדב ומכ יב ?Y "53 לבא 'א ו"ו י"כב ה'כ
 ל"צ םלוכו וגנוריכ ב'הו יגנורפ ר"ב י"כבו וגנורופ

Y» "5 ^25ט"יאלב אוהד 'א  Pflaumen- prugno 
baumארקנ דחא ןימו  Sehlehe = prugnolaה"כו  

 .ףשכ רואיכב י"שרב ל"יינורפ והזו prunelle צ"לב
 ימ "53 ךא np "s ונינפל 'מגבו י"שרבש עדו
 אוה יכ יתרמא b רשאו ףשכ ךורעה 'יגכ 'יא
 יניממ אוהש Pechbaum ץעה ארקנו ל"נה פ"למ
 ףטק ארקנ ןכו ,ןתונש nem םש לע sep יצע
 weisses Pech = ןכל תפז : Fiehte הנבל yy לש

mn Fiehtenharzףושה לכמ הפי רתויה  nb" 
-- [m5 

Qv» +מ"ל)  ^bתועטהל המרמב םירבד השועה  
 023 «mt ס"למ רזגנו zaubern Dy ןומה

 םישוגמאה ךודכ ₪968 ךומנ npa שחלב
 תיסהו ףשיכש לע o "mb quy ע"ייע

mumז"'מ 'טוסו :ז"ק 'דהנסב ה"כו לארשי תא , 

- by אנש 

vn» «ewרמג .םהבש לשוכל ' (t)לשוכל  
 הולמ ןונכ QUys גילד (wb ימלשורי  ,('הייארבש
 ןיאש ('םידעב הולמל ונתנ ('םידעב הולמו רטשב
 יתבב וידע oy ny לכבו םוקמ לכב רוזחל לוכי

^p yםילהת) ביתכרכ ינע לשוכ  mpםאיצויו )75  
 bens ה"'חא]|* — .לשוכ ויטבשב ןיאו בהזו ףסכב
 תורבגתהה ןדבא לע הנושארה םצעב ומאנ
 pu ינועה תוברה לע םג ןכ רמאיו חכה יופרו
 Bp" םש  תובותכ «nn שם(,  vm" ןויצ 'דוצמ
 יתרתש עמשמינעוופוגב לשוכ ל אחא גו
 ןייע הטשה us אתורבג אתכלהו תויהל ןיכירצ
 'תקיספ ל עפ נב «mu — .םש 'בותכב ט"טש
 ינב vm ב"לקת זמר 'פ עשוה 'קליו .ה"סק y כ'רד
 ג"ע m Yo תבש 'ורי ,(רוצב) וב ןילשכנ םדא
 חור 'פ ר"כיא ,ועבצאב לשכנ ג'ער ו"טד ד"יפו
 אוהו הנטקה ועבצאב לשכנ ו"טפ ר'קיו ,וניפא
 ןינעב הליאשהב מ"למו -- קיזהו טבח לשכ ס"למ
 'טוס 'ורי םש כ"רד 'תקיספ ,הכלה רבד וא הריבע
 יתאצמ הז האר 'פ v'onp ,ט"פ ר"מב .ז"יד א"פ
 'טוס 'וריב ,הריבעב לשכנ םדא םלועבש גהונב

ovלשכנ הלהו  ,n35 תבש 'pד" 'גיגח א"ער  
 'וכרב n3 לשכנ כ"א אלא א"עס ג"מ ןיטיג א"עס
 ולשכי אלו . . הכלה רבדנ לֶשָּבא אלש :ח'כ
 םלישכה ב"עס ז"ט ק"ב :לי עפה ב ,הכלה רברבירבח
 ןלישכמ :ז"ע 'מוי א'ל :א"כ ms ,'וכו םדא ינבב
 תלשכמ ד"ע ר"לד ג'פס yap" 'ורי ,אבל ריתעל
 .ז"נ ןיטיג mb ןלישכה :א" ry ,םיברה תא
 ג"עס ג"יד ט"פ תוכרב Y" — הימופ הילשכא
 םשהו — ,לשר 'עו לשח yvy תועבנב ולשכמ

rows(חיי ,זיט ילשמ) מ"למ  Dp n3wגיגח ב"עס ' 

"bs s'yb 7^451 םילשורי לש הנולשכ תעשב  
 — [הער ןולשכל ףכת v'5 רומזמ ט"וש 'דמ

 « ujמ"למ)  ^bםודרק  (Axt, Haueףוסב 833
 אמק ( ri vbירה (*לישכבו (א'עס טייק

 (.רימ יטו) המחלמ חושמ 'פבו vaa לעב לש אוה
 ^55( הל ואב תומודרקבו qma לזרב לש ןילישכו

Gr» vmק"נבו ה"יחא]* = ,ןילישכב ןילייעד המכו  
 יתרטוז ןיבו יתבר יניצח ןיב קלחמ ב'עס ט"יק

 — ['ב ןצח 'עבו ש"עו לישכ הל ירק יתברלד

 תיבו רוח >>> (Qe p'bb יִמיִשָּכ ,יִמְשַּכ +
 היל תילד : א"פש ב"ח םשג ע"ייע (לובק

 א"ס (Cy vr תלד 'עב אבוה הז nnm אמשג
 םישדחה 'דכו איליסאב 'דב רוזניצה jb טמשנו | ק תעוה לינה en^ לכ יכ יתאצמ התעו ימשכ

 .ןילישכב ^Y 1/33. )^ ,רמאמה הז לפכנ סייטב ו"פרב (* .שיע רדפה ךופה יוריב (* .ויתויארבש לשוכל :יובותכ יוריב ('

m» (^יפרו ךורע ייכב  any 



.3% "Bs 

Guys vהוצמ רשכה ןכש ('רמחמד ואלל המ . 
^bןיאד יחד אל ךכיפל  musהליכא אלא דוביכ  

 תוריפ יל אבה ויבא ול רמאשכ לבא הב אצויכו
 אלא איה הרומנ הוצמ ואל תבשב wenn לע
 ישוריק וב שדקמ שיאה 'פד ג'סב .הוצמ רשכה

(Uy? v2םשא איבמה 'פד 'מנב תותירכבו  "bn 
C»מגב ןקה חוליש 'פבו ' myמ"ק.יילוח אמט ) 

 רפכמו רישכמ רמאנ 6לאעמשי 'ויבד אנת
 רישכמ 'יפ 'וכו ץוחב רפכמו רישכמ 'מאנו םינפב
 ורישכמ םשאה ותאטחו ערוצמ םשא םינפב רפכמו
 אה םדמ ןהכה חקלו "CU 0" ארקי) רמאנש
 הנושארכ ותיגל בושל ווישכמו ורהטמ רמולכ
 ןהכה השעו €« ̂ (mt 'אנש וילע רפכמ תאטחה
 רופצ  ץוחב רישכמו וילע רפכו . . תאטחה תא
 הנחמל ץוח המדמ וילע הזמש ערוצמ לש תחלושמ
 ךמעל רפכ n a2) םירבר 'אנש הפורע הלגע רפכמ
 רומאה רפכמו רישכמ המ יה תידפ רשא לארשי
 ישדק ןהינשש רפכמכ רישכמ וב השע םינפב
 [יכ] יי דיי ?ip ביתכד םירזל ןירוסאו םישדק
 רומאה רישכמ ףא ןהכל אוה םשאה תאטחכ
 םדא לכל רוסא תויהל וישכמ וב השע ץוחב
 \"(בייעס בימ ןירדהנפ) ןידה רמגנ פ"ד ג"רב 4. רפכמכ
 לא איצוה ןכש ףלימל היל הוה םיפרשנה םירפמ
 b^ רפכמו רישכמ ^G /^ איקיו |« הנחמל ץוחמ

 תוצמ וב םייקמש אוה ןידו הוצמ רשכה יוה ןילקסנ
 ותתימד רפכמו C) יג" םירג) ךברקמ ערה תרעבו

messרבדמב ביתכדכ ול  G5 v5אל ץראלו  
 (*וכפש םדב םא יכ הב ךפש רשא םדל רפכי
 ןיפרשנ והיש אוה ןידו הוצמ רשכה הוה םירפו
 רישכמ וניא ץוחב טחוש לבא הרפכל ותאד רפכמו
 ןהכ רפ רחא b^ .אוה הריבע רבוע אלא רפכמו
 ול רופא חישמ ןהכ אטחשכו ףרשנה אוה חישמ
 םדוק ונברק בירקיש דע םירחא לע ןברק בירקהל
 כ'חאו ותאטח בירקמ כ"הויב הארת אלה רשכויו
 רפכמו רישכמ חישמ ןהכ רפ ךכלה םעה תאטח

voyוילע תרפכמ ותתימ ללקמו  msnmשיו  
 ביתכ ללקמבו mum (* ירישכמו הכימס םירמוא

p»הייכ  COהדעה רפכו םיעמושה לכ וכמסו  

5 - 
ne» בנש 

 שירב (םינפב ןייע .םינוש םינפואב הנכה | D "Tub" — .ע'ק x" 'דהנס ס"דב ולוכ קתעוהו
 תוינשמב ה"כ "וכו השעמ השועה הז ףשכמה
 ןייע 'מגב 'נשמה ןויצב ה'כו ס"ש י"כבו ילופאנ
 nés מ"לכ םשה םוקמב i ראות הו :ה"צ דצ ם'ד
 אילמפ ןישיחכמש םיפשכ ןמש ארקנ המל :םש
 ארקנ המל ןנחוי 'ר רמא ןכו םש ןכו הלעמ לש
 פיר v5 p»! pw י"כב ה"כ 'וכו םיפשכ ןמש
 השעמ ולא איי (mot םהיטהלב :םשו ,(ו'צ דצ
 יעגנ )5 'וירוה ,ךורעה "יג 'ג טל ע"ייעו םיפשכ
 ,םיפשכה ינפמ ד"ע 127 א"פר תובותכ 'ורי .םיפשכ
 ןיחצורו םיפאונו roris 'פ רומזמ mo ט"וש ידמ
 ,םיפשכמהו םיפאנמהו םיבנגה ג"י פ"ס ר"קיובו 'וכו
 «joi קלמע .ט"נד reb ה'ר 'וריב ראותה ןכו
 'טוי p" םיחספ ץובקב nues הבקנלו 'וכו היה
 ד"ער ה"כד ז"פ mb" 'ורי nievs םישנ :נ"פ

 דחאו שיאה דחא )"22 תומש היחת אל הפשכמ
 ינפמ ץרא qu הרותה qme ow אלא השאה

awא"עס ז"ס 'דהנס ילבבבו תוינפשכ םישנה  
 ןמ ץובק אוהו םיפשכב תויוצמ םישנ בורש ינפמ

mpi»א"עפ ג'נ תוכרב ץובקב קר ל'זרדבו 5/53  
 םיפשכל והלוכ וטא םיפשכל תורטקמ לארשי תונב
 Yo 'יבוריע ,"« םיפשכל אטועימ ל"ה ןרטקמ
 תוצורפ לארשי תונב ןיאש םינושארה תורודב ב"עס
 לארשי תונבש םינורחאה תורודב 558 םיפשכב
 אמש הניקזה :'ק 'דהנס ,'וכו םיפשכב תוצורפ
 הרישכה ו"ט פ"ס םירפוס 'כסמ ,םיפשכ השעת
 םיבק ^ :ט"מ 'ישודיק ,םיפשכ תלעב םישנבש
 שחב ע'ייע mb ןיטיג ,'וכו םלועל ודרי םיפשכ
 ד'ע Y^7o ב"יפ תבש UY" :ד"ק תבש )05 ביח) יא
 ףושכ טשפומה םשהו Cmp. ביח אדטס ןב ע"ייע

 ב"ער Y3 'דהנסב (תּופָשְכִמ תרחואמה ירבע 'לבו)
 ףושיכ תשרפב . , (חנ ינב ווטצנ) ףושיכה לע ףא
 ד"יפ הרפ 'פ יתבר 'תקיספ ,'וכו וילע sane m ןב
 יתחפה כ"וכ אלא יתישע -םיפשכ אלו ףושכ אל

 .'וכו הנזאב הל

 ונינעו Tt^ Dy ףדרנו 60 n/ רפא (bn רָשָּב
po» wn 

 ןינע teuglich machen ארקמ ןושלב ומכ ליעפהבו
recht, gut, tauglich sein 

p )'ש"ע אירטו אלקשמ חכומ  inimוזכ ץבוקב) יותירכב יזכ ה"מגר ייפב לבא ונינפל ייל יותירכב )* .ךנה ל והמ  
 ונייה nobi רפכמו רישכמ רמאנ :םש תותירכל ייפב ה"מגר 5m )? .םשו םש יילוחבו יודיקב ומכ x^ (ד"ר ףד 'גנא
 ץוחב רפכמו רישכמ רמאנו ירזעב איוה םינפב ןתיישעו ערוצמ תאמח ונייה רפכמו שדוקב לכול ורישכמש ערוצמ םשא

vםינפב רומאה רפכמו רישכמ המ הפורע הלגע ונייה ץוחב רפכמו הנחמל םנכיל ורישכמש ערוצמד הטוחש רופצ  
 רישכמ וב ושע ץוחב רומאה רפכמו רישכמ ףא ןשידקהש העשמ םייחמ האנהב הרוסא הזו הזד רפכמכ רישכמ וב ושע
 דע םייחמ האנהב רוסאו ערוצמד תחלושמ רופצ ונייה ץוחב רישכמ ירמאר אכיאו .םייחמ האנהב רוסא םהינשר רפכמפ

 .ירישכמ ב"ה י"כב (5 ^a י"כב 5 ^y) m האנהב רתומ החוליש רחאל לבא החוליש תעש
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 היתורישכב ארישכ , , ינהמ המ : ירוס לקשמב םשו
 «Uti םשה דועו Com ילהק מ"לב ןורשכ ומכ ^5
 ד"ע ט"ד ח"פ תומבי 'ורי ב"ער bos" םיחספ

 תקזח א"עס ד"יד b'b תוכרב v^ ,רשוכה תעש
 םיעמ ינב תקזח א"ער ו"מד ח"פ 'מורת 'ורי ,רשוכ

 םיחספ 'ורי .רשוכל .ב"סד Y 'ציב 'וריבו רשוכ
 ,רשוכל הבשחמ +(םימעפ הזיא) ב'ער בילד ה"פ
 א'עס ג"מד ה"פס 'מוי 'וריב ןכו לוספל וכפהו
 א"נד א"פ 'כוס 'ורי ,לוספל שלשו רשוכל שלש
 n'b'» "wv .לוספל . , רשוכל הב ןיטעממ ר'עס
 ,זחפב ןירבע :וכפהו 'וכו רשוכב ןירבע :ה"נד
 תומהבה רשוכ b^ אתויחר ארשוכ : ג"צ מ"בר"אלבו
 bbb רָשָּכ ראותהו .י"שריפ ןייע mas תודומלו
 . .הקילטל רשכ :ט" 'ילוח הפירט ,לוספ וכפהו
 ינבב bbb ןירותב רשכ .ב'כ םש ,הטיחשל רשכ
 הברה האלהו .ג'"מ םשו "sb ע"ייע 'וכו הנוי
 .ר"נ םשו (לכאיהל ונייה) הרשכ רשכ םימעפ
 .ףועב תורשכ ולאו (iy םשו 'וכו המהבב תורשכ
 ד"ויב דועו .ןירשכ :םשו aw דע א"עס ז"פ 'יטיג

"imp jw nsהנוהכל הרישכ ותב האלהו .ז"ע  
 ןינעב «mi אָתְריִשָּכ DU NYÜS הברה 'גרתבו
 'ישודיק Im רשכ ז"מ ב"פ תוכרב fromm תועינצ

 הרישכ םא :ח'ל ק'ב ^« ןיחבטבש רשכה .ב"פ
 ירישכ יעונצ והמ Ty ה"כד ו"פ יאמד 7e ,איה
 5b'3 תינעת v yox^ ארקנ רשכהש ונינש ךכ
 יפ ןישודיק ץובקהו .ארישכל nx) neum :ה"סד
 ג"פס 'מוי 'ורי )00( םיצורפ וכפהו םירשכ ב"עפ

 תוצירח pay mi orm רוד לכ ירישכ ב"ער א'מד
 ;א"י ,'ו ילשמ 'גרת ןייע emsig ארישכ 0/53 ומכ
 טשפומה םשהו ,ליעל ןייע הקותמ 'פ ר"להקבו 'ד ,'י
 תבש +יו איי ילה מ"למ לעפהו -- yy תורשכה
 sos nbn 'ורי ,ועינצהל רשכה לכ :ה"ע
 ייטפוש) רשית 'גרתו .ורשכ אל . , ורשכש ג"ע םשו

C1 ^גרתו ,תֶרָשְכְו ' apa C n^ "009 sp»5י עפ ה  
 ,ליעל ןייע רפכמו ve2o 0 ^ תלחק) מ"למ ל עפ א ו

ovs | xe 
P 

 תצק תוכיראב וגושל הזו Cp) ףד ןירדהנסל
 ps ץוח תטיחשבו ללקמב בתכש םשכ הגחמל ץוחמ לא איצוה ןהב שי ןכש ףלימל היל הוה ןיפרשנה םירפמ

 YD תוכוב) ןיכרבמ רציכ 'פר ג'סב — (' הכימס
 םימשב יצע ארוב הלע ןניכרבמ אתרשכ יאה (א'עס
 יצעמ ןינימ המכ וב ןיבועמו ןמש ורקיע ^5
 (' םטופמ npn השעמ ותוא ןיוישכמש םימשב
 ןימשמוש ןישבוכש וניתובר 'יפ אשיבכ אחשמ
 חירה ןימשמושה טלוקו הברה ןמז םימשב יצעו
 .םימשב לש חיר וב שיו ותוא ןינחוטו םימשב לש
 יצע ןהילע ןתנ ןתניחטל בורק אניחט אחשמ 'יפ
 pm ןתניחטל בורקד ןויכ 6'אמיתד והמ םשוב

qmןטלק אל *) spאתרישכ ןיבד ןל עמשמ  pa 
 ןניכרבמ והלוכ הניחט אחשמ pi אשיבכ אחשמ
 "פכ הזו ה"יחא|* | .םימשב יצע ארוב והיילע
 א"בשרה 'יחב אבוה i'm תטש :m ל"נה ג'הב
 . .ח"ר תעד 221 ארטוז רמ רמא ה"ד ףוס תוכרבב
 ונעמש ח"ר "b bn" םש תוכרב 'פסותב 'אבוה
 דיסחה י"ר 'פסותב ה"כו ש"ע 'וכו 'וכו וניתוברמ
 ילואו )8( ש"ארה 'פסותבְו Ge5 רצ תשלשמ יכרב)

 'n 'יפ :וניתובו 'יפ opea ל"צ ךוועב םג
 jaw no בתכ ןכו ^3 וניתוכרמ ונעמש
 הדועמ 'לה r^s ןייע 'וכו וניתוברמ ונעמש :שובכ

yp ^Dהיה וניבו יכ עדו --  wmאתושכ  
 לע יכ 'וכו ותוא ןירישכמש ש"מכ רשכ ןושלמ
 וז שריפ 'א טשק 'עב לבא ךרעה הזב ואיבה ןכ
 רחא m3 ררגנו ןנברד אנשילב אתרשכ ומכ הלמה

i'm "bרקיעה אוה טשוק תמאבו ה"מ ג'פ 'צקועב  

 ל"נו .Kostwurz ותקתעהו mm^ "נוי 'ירוס ע"למ
 שבתשנו (אטשוק =) אתושכ בותכ היה הלחתמ יכ
 הרעשהה וזליתאצמ תחצנ היארהו ,\"אתרשכ תויהל
 p" ושריפו א תוש כ תמאב סרגש ל'נה ז"ואב
 ונניא אתושכ םינפ לכ לע .תשכ ע"ייע אטשוק
 "יא לבא «Tüchtigkeit, Fühigkeit mi ןושלמ
 ys'3 ב"ע :ח'מ "ישודיקב ןבומה הזב הלמה וז
 .'וכו הב אפסותימ תורשכ 473 תומבי .תורשכ תקזח
 ר"להק .תורשכב תוגהונ תוירבה הלחתב כ'פ ר'דמב
 'וכו תורשכב תועש יתשב הז «y :הקותמ 'פ

 אקילייגנא די בתכ ץבוקב) חייר שוריפל ךייש ירימג דע רחא שוריפמ |!
 ;רחוי

 תאטח כ'חאו ותאטח כ'יהויב הארת אלה רפכל בירקמ wein ןיאש הדובעל ןירישכמ חישמ ןהכ רפ my אצוה וב ביתכ
 M/M ורישכמו וכפש םרב DN יכ הב ךפש רשא םרל רפוכי אל ץראלו ביתכדכ תרפכמ ותתימ ללקמו ותאטח רפכמו םעה
 רישכמ nn רישכמ הז הנה םהירי תא םיעמושה 55 וכמסו בתכ ללקמבו םהירי תא הדעה pr" וכמפו הדעה רפב ביתכדמ

noon wmןירפכמ ןיר תיב תחימ בייחו רפכמ הדעה רפ ןכו  .»'yרפסב) ש''ארה תופסותב ןיאבומ ךורעה ירבד (*  
 ןיא םיצעה םשמ איצוה nw לבא וכותב םיצעהשכ אקור והז ל'זו דיבארה םשב איבה הז לעו (.ט"כ רצ תשלשמ הכרב
 גיעס n' דצ תוכרב ילהר vb ג''הב ל"זו כ"ע לכח תללוכ םימשב יגימ ארוב תכרבד םימשב ינימ ארוב אלא וילע ךרובמ

antoןישבכר  maימשוש ןימסבמר אכיהו םימשב יצע ארוב ימנ אחשמ לע םימשב יצע ארוב ןוהילע ךרבתמר ינחיר  
en"ארוב ןוהל ןינחטו  "wyהבהא רב ארא בו רמאר םימשב  ums wnאניחט אחשמ 'יפא ירמא יעררהנ 'וכו 02(  

 ןוכנל ה'יכ )^ .ןחטינחל : םימעפ "יב 10 י"בב P) .עיבשפהב ןייע וניברל nmn תרחא ייגש הארנ (* .כ"ע יעררהנכ הכלהו
 .אתרישכ תחא םעפ ר"פרבו )5 .ןטקל עיפדבו m^3, יבו" יא ו"ו י"כב
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 ,(ןדעד ןיזרא ןמ ןיוהי יהורשכד 0? ,יא ש"הש) םיזרא
 ינשב י"שר םג ןכ ומכ b^ רבדה ףוגנו ה"יחא]*
 רחא לשמ וניבר איבה 'ד בש 'עבו .ל"נה תומוקמה
 ש"ע ארושכמ אביש ןיטמינד יכיה יכ :'ג 'וירוהמ

seז א'ער ז"ס תבשמ איכה ל'נה 'עבו ' (yw 
 לכב 'יפאד ארושכ :ח"ק תבשב ה"נכו .ירושכ 'זמ
 ןיימד יא 4^ תובותכ .עבט אל םלועבש תומימ
 ארושכ ישנא ירמא .א"י ק"ב ,'וכו ('ארושככ וכיילע

 b' 'ישודיק ,אזוזנ ארבדב ארושכ Sn אתמב
 'עבו ירושכב קסעימ :ז"ס ןיטיג .ארושכ יבנג ב"עס
 דחא הרושנו הרושכ 'יפו ירושג I סרג רשג

4nגיפש ,ב"חב) יתאבהש פ"ל ש"עו  Cהנממ ר"עפלו  
 ףוקזו ךורא ןוע 'יפו ארושכ תירוס הלמ םג 'רזגנ
 ארושכ ^Cn m תישארב) יתרוק 'ורי asm ,הרוקו
 דבעימל Ge היל יב «vs תורקלו um ארה
 qu לילטד ג ovp םילהת) הרקמה 'גרת ןכו ןיִרּושְכ
 ,'א יירבד י"רתב רמאנ לשמבו -- ירושכד אנינב
 תיב תרוקכ שחנ ךרד לע mum ןירושככ ןויח ש"י

 — [₪"מ ,ג"פ םירדנ) דבה

: 4 
1 
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 pom הכיתח "5 PAS Las ע"למ «sje רשכ
 '533 םיצרש 'ח 'פב Giück, Theil) דרפנ

 ירשכ יחלמ אברעמב 6ח'ק תנש) ימלה ןישוע ןיא
 .תוכיתח תוכיתח 'יפ ישיכ ישיכ רחא רפס .ירשכ
 י"פבו ס"ש י"כבו ירשיכ «ww גיונב ה"יחא]*

 ירשיפ ירשיפ 573 ף"ירבו ירושכ .ירושכ ף"יר
 ע"למ אוהו ף"כה רחא ד"וי ילב ךורעה ^25 ןוכנהו
 פ"למ .שיכ רוזגל bs ישיכ ישיכ א"סלו ,ל"נה
 לכ שיכ שיכ כ"או quis ר"לב דחא והזיא 'יפ ש-

 — [ומצע ינפב שיא שיא דחאו דחא

 'עו 'א רשכ ע"ייע Kostwurz) 82735 =) אתרשכ *
 ,ש"מו תשכ

5 nog E P d פילמ), תּושָּכ 
  p'53 «55אתושכ  Cuseuta ^bחמצ אוהו

 תוקד nvvreb לאשוהו יגיהו ימזיהב לדגש
Floum, Hürchenןיצצוח ולאב (םינפב ןייע דועו  

 אמטימ אל ןטק לש תושכ OU תואוקמב ט"פ
 לש תושכ )2 ןיצקועד ינש פ'רב .("אמטמ אלו
 תושיקל שיש םשכ b^ ,רוהט הלש yim תושיק
 ומכ Cb שיש םינטק ןיאושיקה ןהש תושכ
 תושכ 'יפ תושכה אוהו ןטקל שי ןכ ןטק רעש

 דנש תּושָּכ = רֶשָּכ

 .ג"ק :ב"ק 'יבוריע ,וקזנ תא יתרשכה ב"מ א"פ ק"ב
 תבש ̂ .הלימ ירישכמ ,ו"לק תבש .הוצמ ירישכמ

Dbירישכמ :'ז 'ליגמ .הטיחש ירישכמ  .ז"יד  
 ,תלכאמ ע"ייע םילכוא תרשכמ ו"נפ ר'ב ,שפנ לכוא
 ,יריפ ירושכאל . . ארבג ירושכאל s'y ט"פ מ'ב
 לעפָה .'וכו יתי ורשכא אל 'ח ^g א"ש 'גרת
 :ב"כ bur spon sys" 'נ 'מוי ,א'ער ו'ע תבש
 ןיטיג רֶשָּבְתִת .ה"כ nx :לעפ תא ,ורשכוה

gsושכתילו , powירד רּושכיא .ב"ע 'פ ג'צ , 
 ,ותכאלמב רֶשָּכְתִמ :הקותמ ר"להק :לעפ תה
 הנכה pas 'מולכ edauben ריתה ומכ ונינע דועו
 'לינמ א"עס ו"ט תוכרב : ליעפהב .רתיה רבד הזיאל

i^ה"מ תומכי  : ponםש לעפא ,ח'י  :n'3יומבי  
mwה"כ םיחבז ,ירושכאל היל יעביא :ט"צ ק"ב  

 ורשכוה .ג"ל ןילוח לעפה .ח"כ ןיררהנס ,א"ער
 אְרָשַּכַתַמ 'ז ,ד"י 'קיול 'א י"רת לעפתא .הטיחשב
 ו"יתו) אָרָשָּכיִמד אתייח ז"מ קוספ םשו ,אלכימל
 האמוט תלבקל הנכה ןינע mm .(תעלבנ
 (םד טחש רי ונמיסו ןיקשמ העבשמ ons ירי לע
 ג'ל 'ילוח רשכוה ,רישכה לעפהו ליעפהב הברהו
 ם"במרה 5b :ו"ל םש לעפתאב s^ םגו ,האלהו
 ןתוי יכו ןמ) mb ונדמלו :ןירישכמ שירל מ"יפב
 אמטי אל ערז םוש יכ (ח"ל ,א"י ארקיו 'וגו םימ
 םיאנתה לע ןילכואה וללבישכו 'וכו לולב וניאשכ
 םינכומ םהש ל'ו םיושכומ םיארקנ ונינתהש
 רישכמ ארקי םתוא לולבי רשא הקשמהו האמוטל
 ינפוא ןינעב הקפע בורש תכסמ הארקנו .ה"שע 'וכו
 — pv t35 :האמוט לובק לש רשכהה יאנתו
 v" — .ה"ר ni yy רשכה טשפומה םשהו
 וָשּובָמ ל"צו ס"ט רשוכמ wm .ה"לד ב"יפ תובותכ

 — ]: ב"לד ט"פ םיאלכ 'וריב "יאדכ

 שירב Balken) הרוק ס"לב b^ אָרּושָּכ =) רשכ
 ירושכ (ו'צ ק"ב «mb 5r 'מגב םיצע לזוגה

 עבטמ לזג 'מגבו .ינק אל ('ירטוז והנידבעו יברבר
6n"* pu)תוריפ חינה 'מגב ותשאל בתוכה 'פבו  

 יכ הינימ יבגאו ישא ברל םרפר היפכ Ub) תובותכ)
 רמולכ היארל לשמ ןימכ b" ('ימלצל ('ארושכ
 הרוק (*ןואג b^ .תורוקבש הלועמה ןמ pes ןד
 הב חתפל ןיליגרו םיחתפל ףוקשמ התוא ןיחינמש
 ימלצל רשכ ןיאו האנ תויהל תורוצו םימלצ יחותיפ
 ןילשומש יוצמ לשמו בוט ץעמ הקזח ('הרוק אלא
 וניתב תורוק 'גרת ב"א) — .ץימאו pm רבד לכ הב

 ויו w33 )5  .ןוגכ ביה v3 )^  .אמלצל ק"בבו ,יבותכב ה"כו (5 .ארושכ היב יבגאו ריפדב (? ,ירטוז ירושכ ג"ונב )!

 אמטימ אלו אמטמ אל ךורעה םשב איבה שיירבו )9 .ארושכ יכ vasa (* ,יביצ imi ס"ש י"כב היכו )5 .הרות סייטב

 .ןהמ סי"יטב ויופדב לבא ישמאו ליסאבו (me ר"פדב ןוכנל aeos ?) mec אלו אמט אל גיונבו
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 אה לבבל בר אתאר ימקמ אה אישק אל המדאה | בגז e^ ראונלא ('בגז לאעמשי ילב תושיק לש
 ןילכוא לכבב י"שריפו לבבל בר אתאד רתבר

[pim] emלכבל בר אתא יכו  simוהל ילכאד  
 ירה כ'ע ןיברעמ ןיאד רמא ארקיעמו ןיברעמ רמא
 סואינילפ לש תודעכ לבכב קר םיחמצנ jm אתושכ
 תייטב תיברע הלמ איה ןיזח יכ ילצא רורב התעמו
 = 6142 ףעל) O£iva ןמ שבתשנש !o3 ןומהה לש
 ב )230 םש) אתושכ Dy איה תחא תצק תעדלו
 Np אעראמ ימנ תושכ :םש 'וריעב ןניסרג דוע
 אתיימו אתמזיהל הל ןנילטקר ןניזח אק אהד ינר
 םיצוקה ונייה אתמזיה ןיצצוקב הזמ עמשנ .אתושכ

nnb TDסואינילפ ש"מ הזו אתושכה  ;GU) 
quoniam non aliubi vivitםש קר היח הניא רשאב  

 6ג : ונינשש המ הזו הלודיג םש יכ םיצוקב ונייה
 םושמ בייח יגיהו ימזיהמ אתושכ שילתד ןאמ יאה
 הלודיג תויהב )9. ;(ב'עפ ז'ק תבש) ולוריגמ רבד רקוע
 םיאלכ אתושכ bs ל'זר ןיקפוסמ ויה יגיהו ימזיהב
 א'עס ט"לק תבשב ןניסרג אל וא םרכב איה
 א"כחו םרכב םיאלכ ןיא רמוא ןופרט 'ר (" אתושכ
 ש"מל n) ;אתושכ ה"ד י"שריפ ןייעו םרכב םיאלכ
 תא חמצ ותואכ ןימסבמש סואינילפ םשב ליעל

Paאיבהל כ"ג שי  msהדוהי 'ר :ב" ק"טמ  
 יזח אתושכ . . אתושכ (" לטקמל . . אוש
 ןויצה (.ו'צק (ym ימזה ע"ייע דועו ("ארכי ש ל
 ps אתושכ .-- םשל י"שריפו ב"עס ז'ע 'ובותכמ
 וריבסהל ל"נו ןיזח עיייע :טייק p לזג םושמ וב
 הכילוהל םדאה לכוי יכ רע בר רפסמב לדגש ינפמ
 קורי אוה אתושכ לש עבצו cm פעל תולגעב
 אתושככ "nw םש יילוחב 'יאש המ הזו אקירומכ
 ןיקד תורעשל ןימוד אתושכה יחלקו .אקירומכ
 חמצ יחכונה ךרעב (ג'חר) ןואגה ש"מ הזו ןיטוחכ
 דועו .םיצוקהמ הלעמל ןיטוחב ךשמנ בהז תומרכ
 תושכ כ"ג לאשוה ןכל .ןיקורקרי «pen pe :םש
 ומכ םיאושיק לש דועו רענ לש ןיקד תורעשל
 nm םג יכ רורב ל'נו ךרעה תלחתב wm 'יפש
 רתוי b mmn^ וינפלש קר ym תטשב wis ךלה
 85 ט"דסב i'm ל"זו ונלצא ספדנש הממ ךורא

smןהשכ תושיקה תועלצ לע ןהש ןיציצ ןימכ  
 ומכ תושיקה חרפ אוה ראונלא רעשל המוד םינטק

KT. 62.477 53908)םיצרש 'ח יפד ג"רב ,חרפ  

 ימזיהמ אתושכ שלתד ןאמ cwn (ב'עס ז'ק תבש)
 jou, ^b ולודיגמ רבד רקוע םושמ בייח יגיהו
 «prm 6m יוריע) ןיברעמ לכב 'פד  ג"רב שרפמ
 ןואגהו ('"אתושכ א ש ביו אתימזיהל [n5] ןילטקד
 תושכ לאעמשי 'לב ארקנ ןכ ומכ רמא ייאה בר
 ןוקיעש np לש ןוגכ ןיקורקרי ןיטוח pes אוהו
 «b Tp" .ימזיה ןיארקנה ןיצוק לע ןירפו ץראב
 .('םיצוקהמ הלעמל ןיטוחב ךשמנ בהז תומדכ חמצ
 (*היפוג ימיש בר (ב'עס ט"ק תבש) (*האור בובא 'מנב

 הילכא אשרפכ היל ימדיא והילא אתא איוח עלב
 רמוא רזעילא 'ר 'פד ג'רבו .'וכו אחלמב אתושכ
 (' אבוריע ("א מר כ ב אתושכ (א'עס טילק םש) ןילות

wmהאירה- 'מגב תופרט ולאב .('ןיזח 'עב ןהמ  
 ןיעכ אקירומ ןיעכ אתושכ ןיעכ nes Cre יילוח)
 spun ^m י"לב ארקנ ןכו ב"א) — .חפרט ("אתעיב
 roy אלו שרש ןיא יכ pian 'יפ הפיו ימרא וז הלמ
 םירחא םיעטנ ינימב םגו םיצוקב ךבתסמו הז בשעל
 ילוא ה"יחא]* = .(האופרב תואלפנ תולוגס ול שיו

nm»לע 2/3 ב"ר  euseutaהנניא הלמה וז לבא  
 פ"למ איה תשבושמו תוימורו תוינוי ןילמ ירצואב
 הזמ ורבד ידמ 079 סואינילפ pn 53 'יברעו
 םעטמ ויתפש לע ל"נה הלמה תא אשנ אל חמצה
 תולוגס בתכ וינזא עמשל קר ילואו ולצא סומכה
 non omittendum est et quod ש"מ הזו הזלה חמצה

Babylone seritur in spinisריכזהלמ לדחנ אל,  

 דועו "'םיצוקה לע לבבב קר ערזנ רשא (חמצ)
 נשגשי ועטנ םויב Co ויראותמ רפסל הבוה

(quod eodem die germienat, quo injeetum est) 

 condiunD ותעירז תילכת תאזו ןיי ומע ןימסבמ יכו
vinum et ideo seruntיכ הזב ונכואה .(" 660  

 המכב ל"זר ירבד תתימא לע סואינילפ ירבד םידיעמ
 תושכ . . א"עס ח"כ 'וריעב ןניסרג C8 :םינינע
 ירפ ארוב ןהילע ןיכובמו ןהב ןיברעמ (''ןיזחו

v33 (tבנז ם'טב ויו . | *) קתעוה. sesכ'ג ח"ר ייפבו םש תבשב ח'ר  "anאתיימו םש יוריעב גונב לבא השביו , 
 ה"כ f qun) ןמ הלעמל ךשמנ :טויסה םשו וניבר םשב ךרעה לכ אבוה א"י ק"ס rop ייס nm n זיואבו )7
 ש"ר ד"א 'יא י"כבו (? .רטח «y עייייע העור בובא am^ רקיע יכ םימעפ המכ יתוריעה רבכו תובית יתשב ריפדב ןוכנל

 לבא ס"שב הייכו ריב דייל יבו יא 03 ייכב «pax ה"כ )5 .יוכו yos ישא רב ימיש בר rom הי פו ג וה ' א ישא רב
 (ומוקמב ס"ד) סייש יייכב ה"כו י"שרבו ימגב םינשיה on לכב היכו )? .'א ברע 'עב ןוכנלו אמכרכב .סיטב ע"פרב
 םירפסה ייגכ mm ^w דילו יבו 'א ויו י"כבו (זינש ,ביח) qn יעב «m ע'יפדבו ריב י"כב ןוכנל הייכ (* .אבובריע ג"ונבו
 רבכ ריעהש 231 פעל 'הל ציינלפפ ןייע )!9 .אתעיב ןוגכו אקירומכ אתושככ אימרד ג'יונב )* .שייע ןיזח 'עב יתאבהש
 תושכ לי'צו תושיכ ס"טב «1n פייא י"כב ה'יכ )!*  ,םינושארה ייסופדבו vss ןוכנל ה"כ ('*  .סואינילפמ הז pw לע
 D "yb 'ב תואכ ש"מ יפל «n רתוי סופדה ייג לבא טקלמל ם"ש י'כב ('* ,ג'פס םיאלכ 'תפסותב "אדכ

 .ארפישל סייטב טיי רצ ג"ציר 'כלחבו (%

45* 
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 ןיבוריע rv" ןייע ןיצקוע לש הז ף"כב 'שוריה ןייצמ
 [םמחהו ל"צ] (םכחהונ תשוכה ר"ער ה"כד ט'פס
 ל"צ] (המחהו) תשוכה ג'ע ט"עד ג"פ 'גינח "ורי
 ג'"הר ^53 .ה"כו ף"וקב on cpy" לבא [םמחהו
 רשכ ע"ייע ןנברד 'לב אתרשכ y" ושריפו 'יצקועב
 ןייע ף"וק םוקמב ף"כ תביתכל mns אמנודו —
 א"לב ןפפוה ^N תשוכה b^ ק"העו ns" אבה 'עב

[Hopfen]ןויכ א"יד הזב .ף"וק 'עב טשוק א"פ  

 הרעה תכייש םשו הזל םדוקה 'ע ףוס 'ייע י"שריפל
 — [יחכונה 'על אלו וז

 םיאושק B'b3 ^b תושיק =) «mw ,תּושָּכ *
 Mp תבש Kürbis, Gurke) ץובקב קר

 תושכ ינימ לכ pen ,האופר םושמ ןהב ןיא תושכ
 וניברו תושיכ 'יגה ס"ש י"כבו ,אזורטמ רבל ורש
 ס'שב ספדנ) ח'ר 'יפב ה"כו תושיק סרג זרט 'עב
 תושיק ע"ייע הנשמ 'למ sim ןוכנ הזו (אנליוו
 'עב םירכזנה 'גיגח "וריבו 'יבוריע i€ לבא
 [תושכ ל"צ] (תשוכ) ף"כב an^ היוצמ הזל םדוקה

 .תעלדו םיאושק B^ היוריקו

quaétu תירטקב 'למ ד"עפלנ sp'» Mp2 =( m2 
 ןינע  map'שדחה פ"לב ןכו תוכיישו = 2%

Angehórigkeit, Verwandtsehaftפב (םינפב ןייעו ' 

psגיגח) הבכרמב אלו 'מגב ןישרוד ' Co^םתא  
 תכל ןינמוזמ םכידימלת ידימלתו םכידימלתו
 גויא) םיהלאה ינב ואביו 'גרת ב'א) — .תישילש
 y/53 יתיכ p^ יכאלמ mo" ותאו Cw ,'ב ;'ו ,יא
 'גרותמ ןכו ה"יחא|* ,(םישנא תרבח וא דעו

 'א ,ט'כ "ילהת 'גרתבו םיהלאה ינב 'ז ,ח"ל בויאב
 Versammlung, coetus yb ןויכ "2t םילא ינב

peהרזננש קפס ילצא  oונממו ל"נה 'ירטקב  
 ביטהו ("'עה תלחתב רומאה ןינעמ nn" פ"לב םג
 דצ ז"יח ג"מ ע"מב Spiegel 'חה הרזגה וזב רוקחל
 רמאנו 86 ןאקיסקעלדנעצ יטסוי ןייע רועו 8

quaótuדזמרוא ןוילע לילאל םיכאלמה תוכיישמ  
 האצמַה בורמו ל"נה םונרתה «c אצי גשומה הזמו
 הרוכח לכל pi הלאשוה אתיכ ,תכ תלמ לש
 הוחא לש רשקב םירשקנ הישנאש וזל וז תכיישה
 'זו 'ה הנשמב «nj — ערל jn בוטל ןה הבהאו
 י'מ pw הינש תכ . . הנושאר תכ םיחספד ה"פב
 ילעב ע"ייע הנושאר תכ :ו"ט 'ציב .הנושארה תכ
 ןייע איה ןימדוק תכ לש ד"מ ה"כ 'ילכב ,הראמ
 תולש ד"או תב לש rm 'ינ םש לבא ,ש"רה 'יפ

E r 5. -% וי דץ "יי ₪ 
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 תושכ mwpo שיש םשכ b^ ןטק לש תושכ
 רעיש| ןטקל שי ךכ ראונלאבגז תייטב ומשש
 ךורעב 'יאדכ ראונלא בגז ל'צו כ'ע תושכ [אוהו
 אוה ראונלא . . ןיציצ ןימכ אוה בגז ושוריפכו

mbלע תוקד תויריעש +-*) ע"לב תמאב ה"כו  
 Blüte me ^b כ! = ראונלא ;ןטק לש וייחל
 (בנז) ע"לב תושכ :ןיצקוע שירב ם'במרה ייפ ןכו
 'ואוקמב מ"יפבו תורעש ןיעכ sm ('[בגז ל'צ]
 םירענ תופוג לע היהי רשא תויריעשה ד"מ ט"פ
 כ"ג ןייעו) .דואמ קד רעשל המוד sim םינטקה
 רעשה ןיעכ . . םש ל"זו 'ואוקמב ב"ערל מ"יפב
 אוהו כ"ע יברעב ש"יקאפ ןירוקש ןיאושקב דלונש
 י"כב ם"במרה איבהש םיאושיק = 25% אוה

 ץנהו ותכיתח תעב תושיקה לע אצמנש (ל"נה יברע
 רשא ג'הר ילואו כ"ע והצקב רשא חרפה ולש
 לש הלש ץנ רואיבל ראונלא 'יפ וניבר ררגנ וירחא

mwהממ היארהו תושי ק לש תושכ לע אלו  
 בגז b^ תושכ b/n )43 ט"דסב) ןיצקועב i'm "יפש
 ל"צ קפס ילבו כ"ע ראיבלא o^ תושיק לש תייטב
 B3 כ'או םיאושיק b Jos^ פ'לב אוהו ראיכלא
 הצקב רשא חרפו ("ראיכלא בגז in רקיע ךורעב
 (א'עס טיס ןיטיג .אתושכד אתרמוח ארקנ תושכה
 y" וניבר x^ (ןעטאנקמלאה) ארמוח ס"למ אוהו

NIVDPÉBONגיסו ביעס ביפ םיכ) .יסיכ .ןינעבו.--  

«yתיסרפ הלמ יתאבה םשו ש"מו ^ סכ ןייע  
os; osןיטוח  ppsןושל לע לפונו רעיש לש  

 ,תושְב י"שריפ מ"כב יכ ym -- ןטק לש תושכ
 -humulus, hu 'צמא 1/53 אוהו ן"ולמוה אתושכ

mulo, humloצ"לב  haubelon, houblonהיכו  quss 

 ןושלב םגו Hopfen ש"אלב ונממו hupa 'צמא

 איניפ 55! .homle, humle א'ידעוושו קראמעננער
humalaןעגב 'ל בו  ch mol (bóhmisch)לב ' 

 הארנו — kumelak תילאננאמ 'לב komló תירגנוה
 D^ רחא הלמה וז "יפב m) "ws יכ רורב יל

omיפב יתאצמ ןכ יכ ' mi)ץבוקבו 'ילוחל  
sףד 'גנא  bm rwלימכ ן"ולמוה אתושכ  

 — [כ'ע ןענכ 'שלב

 אָטשּוק ם"לב 5-5 y'bs טֶשּוק = תשּוּכ =) תשכ
 םשוב ןימ %א00706, 008608 um— ^1?( י"לב

(Kostwurzם מ חה ו תשוכה *) Grp ab spy) 
 ףטנ C "rv 'גרת ב"א) -- .'ק 'עב e^ (טשוק א"ס

moe) nonesיל , Crןכו ה"יחא]י = = .(תשכו ףטק  

m» (tייבורע יייכב  n^b3ם"במרהל  "y ,םש ףעל  *( jyןוכנל ה"כ )? .םש פעל  "veע"ייעו טשק יעבו ןאכב  
 תרזגמ רתוי ןכתת הרזגה וזו (* .זייק פ"ס האר ירפסבו ונינפל ה"כו )* .סמחה םירחא ע"פדכו [םמח] (סמח) יעו ליבגנז

kataתירטקב ילב ייפש  ma85 ש"טע סעלרעפ ןייע . 
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 תירוסה הטישפב ןוכנל 'יאדכ תוכימסבו n5 jb | .מ"ד ו"פס םירדנ 'ורי .וכרע ןייע תחלש ךורעה "גו
nsלשא ע"ייע י"אבש הנטק  aem)ורי ,6:ויטש ' | ngאָחָּב  ^oחמוצש המ ונייה חיפס לש חיפס  

 לבא pmw שרשב ק'דר ןייע ןושארה חיפסה רחא | דומעה ףופב םשו nns תכ ג"ע ב"לד ה"פ םיחספ
 .ןיתקתק 'גרתה ירבדב ןוכנ ילב w^ שחפ שרשב | לש n5 האור התיה ז"ט פ'ר "vp םילצע תכ

"wb onaםיציל תכ .ב'מ  n5תירוס הלמ הרזגנ ד'עפלו | תכ םיפינח  sns»הלממ  many 
 mW" האוכת וא בשע תחימצו תחיפס e C^ | 'דמ qua ןושל ירפסמ תכו ('[םינרקש] (םירקש)
 אהתוואכ "GU» xp היחיפס v "aum exp^ | ןילבקמש ןהבש הלועמה תכ א"י רומזמ םילהת
 בויא) היחיפס 'גרת ןכו .ל"נה יברע לקשמב sm | ינפב רודמ ול שי תכו תכ לכו . .'וכו הניכש ינפ
 = mnn] טיי ה "DU" DU )569 ,א"כ ג"מד ע"מב ש"מ ןייעו) ומצע
 ב 5 Pa eb nm» np» — NDS .ד'ק תבש ר"ויב ןוכנ ה"כו .תותיכ ,תותכ ץובקה

 ,Gnilchspeise פל Zuthat zu den קו 7 | B "mb ^m" ,םלועה תומוא לש תותיכ תותיכ
 ייבא .רמא (CP pum רדה יפד אמק nibns | 2U'0 Up תובותכ ,םינימ לש תותיכ ר"כ נ'ע ט"כד

 (בותכ חתוכ ב"א) אתוכ יל בירק םא יל הרמא ,הלבח יכאלמ לש תותיכ 'ג . . ש'המ לש תותיכ 'ג
er "vp"אל | תוכרבכו .פיטפל לש תותיכ .תותיכ  psאבש לכ 'טנב תיבח יפב  (mp nu) 

 B" יאלבבד אתוכמ [קייר ל'צ] +קייד) «pm 4 | תותכ mno ושע €? T3 o תכסה שרד :ג"ס
 vm" ינפל nnm ןכו הייחא]* = ommo רנייה (?הרובחכ אלא תינקנ הרותה ןיאש יפל הרותב וקסעו
 אתתוכמ אתוכמ "p Qoo^ סישב) תבשל ייפב לזו | :רכז  ץובקה דועו .תותכ שלש .ד"ע אמק אבב

 איה אחתוכ אתוכמ רמואש ימ wx איה | 'תש :ז'מ תועובש sumo יתיכ תלת ,ד'כ םש
 -- nns] ע"ייע חלשב יתליכמ ,'וכו en לע וניתובא ושענ םיתיכ דועו .יאלבבד אחתוכ :ל"נה הז רחא ףכית תבשד עברא ד"ער ה"סד ב"פ תינעת 'ורי ,תונב יתיכ יתש ןויצמ פרג ma 'עב לבא ךורעב ייא "s כ'ע | דל גילד ^ קרפ תובותכ ימלשורי ,םידע יתיכ
 יומשל n" 'וכו םיה לע ושענ prs 'ד 'ב פ"ס
 v3 .לארשי ינב ודיבעתא ןיתיכ עברא i5 ,ד"י

n'bמ"ק תבשב — םיהיכ םיתיכ ש"המ ושענ : ^D 
 פ"א י"כב לבא ,י"שריפ "יע האנ אתיכ :אתינותיכ

 — [חאנ אנתיכ N^ (ומוקמב ("p ה"ונמבו

 die Sehrift, das בתכמ םע ףדרנ מ'למ) בָחְּכ
Schreibenדועו םינפב ןייע  DUםינשומ  

 הרשעב 'פב .(לעפהו םשה ןמ םיפעתסמש םינוש
 'מגב וגהנש םוקמ 'פבו (ו"מ היפ תובא) תורמאמ

 םירבד הרשע «Cv םיחספ) קילדהל וגהנש םוקמ
n3לפכהואָתָּכ : חיפס ס"לב 'יפו  njוארבנ | (תוכימסבו יתָּכ  piבתכמהו בתכהו דע ^« תושמשה  

^bלש חיפס  meoסיחש ,שיחס ונייה  zwei-תוחולהו | . "bףוריצ : בתכמ .תויתוא[ה] תרוצ בתכ,  
(er Nachwuchsךריצק היפס תא  "pהיכ , Cnבתכ א'ד ,הלמב תוארקהל הבית תויהל תויתואה |  

 וב ןיבתוכ ונאש ('שדוקה בתכ תויתוא ב"כ ולא | ^s בימ) שיחס . . חיפס .ךדצח יתכ תי ומוגרת
 \" אנוגוטט ארקנה אוה בתכמ ('וב ןישמתשמו | ונררגנ ה"יחא]* ,ןיתכתכ . . ןיתכ nn (ט'כ
 בותכה אוהו םידדצ 'דמ x" לכמ ארקנו הארנש | הז "יא םינשיה 'יסופדב לבא 'שמא 'פד רדס רחא

qunב'ר יכ עדו .רדסכ אלש תיתכ 'ע רחא  me5,35 תומש) בותכה "יפש אוהו "תוחולה לע | "( 
"oחסנל : nsn nin?פב —  'וגו תורח אוה םיהלא בתכמ בתכמהו | ןמגרותמהמ ול האב ' 

 (ביעס איכ (mo" םישנ ול הברי אל 'מגב ג"הכ | 'יפופדב ךורעב ונינפל 'יאדכ ל"צו ת"יבב כ"ג םרגש
 ("שדוקה ןושלבו ירבע בתכב \'הרותה הנתנ הלחתב | ?ve" םיחש קיתעה ןכו םוגרתה יסופדבו םינשיה

 שדוקה ןושלו ירושא בתכ לארשי ןהל ורריכו .| תולפכה em ןיִתָּכְתָּכ ודקנל ךירצו ןיתכתכ 65 יזיל

 .ומוקמב ס"דב ןייע םיונש רתי םש my הרובהב אלא הרוח (mm אלש סיש י"כבו )* vy .ג"ק mea היכו ('
 יסרג אל w^ (אנליוו סישב) 'וריעב ^n ייפבו ןושארה ys" ,הרמא * א 'תילו יל ךורעה ייגכ 'יא ס"ש י"כב )7

 יתש וטמשנ גארפו א"פדבו ,יניסרג אל ליסאב ירבו ד"ויה לע וקב ייסרג אל wm no יפדכ לבא ר"פדב ךורעב היכו

 תנוכו ןוגרטט ע"ייע (* .ח"ר ייפב 5 )5 .תויתוא ב''כ ןהש שדוקה בתכ אוה בתכ "w m^ 'יפב (* .תועטב הלא תוביח
 אלש שוריחו בתכמהו no3 לינה תובאל טיייות ןייעו שייע ןוגרטט 'עב wen ישורי לע איה וניבר ררגנ וירחאש ח"ר
 ייחספל ח''ר bn" םייונש תצקב קתעוה )7 .וריכזה אל םא mw ךורעה ייפ רחא ררגנ ביערש ירחא םש ךורעה תא איבה
 תיזח ידמו 'טוס 'וריב ייאש המ הפי בשיימ אוה vb לעו ךורעה לעב 'יפ איבה (ו"ט ה"פ) תובא ןגמ ורפסב ץייבשרו
 Qn וא ךורעה םשב תאז yov הארנכו ש"ע יוכו הארנ ילו ית ע מש ך כ ןתרוצו ןחקיקח בחכמה b vem^ .הישע

 ,ימרא (prb תירושא בתכב ארזע ימיב םהל (mme הרזח : דוע ג'ונב (* .לארשיל הרות mis גיונב ("



 ישנאו .שדוקה יבתכ .b 5% deóvoxoa^ 3 וארקנ
 א"עס 'נ תובותכ US» :ןאראקלאל םירוק דמחמ
 ילינמ (ך'נת רמאנ עוטקבו) םיבותכו םיאיכנ הרות

stbםיאיבנב יונש . . הרותב בותכ :ט"י ז"ע  . . 
 ארוקה ב"ערו א'עס ^o 'ליגמ ,םיבותכב שלושמ -

 לגמ y'"y אצי אל םיבותכה ןיב הבותכה הליגמב
 שרק ש"השו שדק םיבותכה לכ ה'מ Ye םירי .'ג
 תור םינותכ לש ןרדיפ ב'עס ר"י כ"ב .םישדק
 תונע «s'y 'ח םשו .ש"ע 'וכו םילהת רפסו
 m^ ש"הש 'גרת ,יבותכדאו יאיבנדאו אתיירואדא
 ימ D/,  תינעת .יִביִתְכּו האובנ ימגתפו אתיירוא
 ,אתיירואב יזמר אלד יבותכב יביתכד ידימ אכיא
 ךיירקא אל יבותכ ךיירקאד ל"א ב'ער ו'ק 'ובותכ
 "2n? $7122 T" עבראו םירשעה ורמאנו .יאיבנ

cupaז"טפ תבש ,ו"מ א"פ ב"ב .ה"מ ג"פ םידי ןייע  
 ,ד"יפר ?n3 'תפסות J'y ו"טד ibo תבש 'ורי ,א"מ
 יִבְתָּכ ^ ,'ז רתסא ש"רתבו וניפא חור 'פ ר"כיא
 ןמ «5n כ"ג רמאנ 5n בותכ ומכו -- .ןישידק
 'מוי  ,'וכו ןוכבתכ רמאר המ ח'כ פ'ס ר"קיו הרותה
 בתכבש הרות «nns Cn y תישארב) יתורות : ח"כ
 הרות 'ג bm" 'מוחנת ne לעבש הרות תחאו
 ר"ע ר"עד ד"פ יליגמ 'ורי הפ לעבש הרות בתכבש
 'ורי ,בתכב ורמאנש םירבד . . הפב ורמאנש םירבד

unקלי ,ד"ע ו"עד א"פס ' yumה'כקת זמר  
 ןמ ןישרדנה םירבד . . בתכה ןמ ןישרדנה םירבד
 םירכד ורמאנ 7^4 ב'פ האיפ vm" םשו .הפה
 : ר"י הרומת D': ןיטיג ,בתכב םירבד ורמאנו הפב
 בתכב ןרמואל יאשר התא יא הפ לעבש םירבד
 ר"מש .הפ לעב ןרמואל יאשר התא יא בתכבשו
 הנשמהו 5n53 םהל ןתונ ינא ארקמה ז"מ פ'ר
 ש"ע 'וכו הפ לע םהל ןתונ ינא הדגאהו דומלתהו
 אריו םשו ד"ל p'b^ אשת יכ 'מוחנת ןייעו בטיה
 .ל"נה עשוה 'קליו n'es יתבר 'תקיספ jy 'ה י"סר
 ז"ע Seg bn תובא בתכמ ומכ בתכ דועו

u^אלו בתכ אל םהל ןיאש  meoןיטיג  ^« 
 Yy בתכ :ד"ק תבש ,ףיירזהל לוכי וניאש בתכ
 bp" ןב ע"ייע בתכה השעמ :םשו qo 'מוי ,בתכ
 בתכה אצומ התאש םוקמ לכב ח"ע m'b 'פ ר'ב
 הדוקנה בתכה תא שרוד התא הדוקנה לע הבר
 ןייעו 'וכו הדוקנה תא שרוד התא בתכה לע הבר

^vו'לד מ"פ םיחספ  cyר"שהש  eךראוצ , 
 'קליו ב"פ 'ר אריו 'קלי bo נ"רדבא ג"פ ר"דמב
 בתכה ןמ אלש ב"עס ^n 'ליגמ — ג"לק זמר חלשיו

ans חנש 

 יאמ ימרא ןושלו ('ירבע בתכ תוטוידהל וחינהו
 6 ירבע בתכ ND" יאתוכ אדסח בר רמא תוטוידה

(C sinsהאנוביל   .)'(ביעו ג'ל) דימת ףוסב  
 .ויוניככ הנידמבו ובתככ םשה תא םירמוא שדקמב
 yp) זיל םירד) םרות 'מגב רדומה ןיב ןיא 'פב
 יניסמ השמל הכלה ןבתכ אלו ןיירק ןיירק אלו ןבתכ
 ןכיתכו ןביתכ אלו ןיירק ג"ונב ה"חא]* = .'וכו
 pon iow דומעה mos לבא מ"מלה ןיירק אלו

pepאלו ןכתכו ןבתכ אלו  ppינשבו 'וכו  
 ורבדב יש תחנמ לעב ברה רמאמה הז ןייצמ םינפוא
 ורכזנ םלוכו ךפיהב וא ןביתכ אלו ןיירק תוביתהמ
 .'ח ב"של יש תחנמב תויטרפב ןייעו םש םירדנב
 תורל ; ט'כ ,'נ ;א" ,ב"ל "ימריל ;ג'כ inb םש ;'ג
 ip ןיירק אלו ןיביתכ ןינעבו ז" .'ה ,'נ ;א"י /3

"meaיה ב"מל יש , n^קזחי ;'ג .א'נ "ימריל ' 
n"3" ,'ג תורל ;ז"ט  — mna?אוה בּותָּכ וא  

 קוספ הזיא םירומ םהינשו לוע פו ליעפ ינוניב
 יפל הז תא הז םישיחכמשכ בגורל ואבו ארקמב
 תוכרבב ביתכו . . ביתכ מ'ד ןייע הנושארה הפקשהה
 3 יבוריע :'ל תבש in :םשו mb :םשו ,'ז

(Y^ ה"ר : 'ט ק"מ .'ז 'גינח mp נ םיחספ': JD 
  13:3 050ג ביג 'פוס  .ויפ :+ו'ע + ה'ע בע

 םירדנ :'ז תינעת  ^» wb xo :35ב'מ : ה"ל :
(D^ "mo ד"מ טיי .'ד ז'ע :א"צ ב'ב .ז"פ מ"ב. 

 :א'כ ,'כ  mo:םשו ,ח'צ :ד'צ :א'צ :ד"מ : ט"ל
  Up n3א"צ :'פ "לוח :ז"טק םיחבז :ו'ק :

 רמוא דחא בותכו . . רמוא דחא בותכ -- .א"ל הדנ
iD ןיטיג 05 :ג"י 'גינח ,א'כ 'ליגמ :'ג 'מוי ןייע 

 ינש ץוכקהו :'ע הדנ .ב'פ 'דהנפ :ד" 'רומת
 ןינעב .ערכ ע"ייע הז תא"הז םישיחכמה םיבותכ
 ןיא וא ןידמלמ יא דחאכ ןיאבה ןיבותכ ינש

SUD imb ןירדהנסב ןייע איה אתגולפ ןידמלמ 
 השלש .ה'ל ןישודיק .נ'שו א'עס ד"כ ןישודיק

^v ץובקהו .ןידמלמ ps דחאכ םיאבה םיבותכ 
 .ז"לד א"פס םירדנ ? munבותככ הרות תשודקכ

 תשודקכ הב  seinsלע קר אל בותכ רמאנ דועו
 יכ דחא קוספ  bwונייה ארקמ לע  mmn'גינח

 ^ nו"כ תורוכב .םימכחל אלא בותכה ןרסמ אל :
"y m3 ללכו י"שריפב ש'ע ^« בותכה ךרסמ אל 

 יכאלמ דיב  — r't3 "o'מוי השמ תרותב בותככ
  nb 5;ב"מ דיפ  Yoב"מ --  D3בותכה רמאנ

 האיפ) םיאיבנה לע רמוא  by) (v2 meםיבותכה
 תינעה)  (v2 vיִבּותְּכ ר"אלב וא םיִבּותָּכ ץובקהו

 םיחספ .ובה רב יב ע"ייע (Vorscehrif, Formular) | ןכו עבראו םירשעה לש ישילשה קלח לע רמאנ

(iלבא תירבע . , תירושא 323  né waךורעה ייגכ ייא . ?) ג'יונב Ww myתרתוימ תמאבו סייש י"כב םג ייל לבא ארסח  

 .בתכ ג"ונב )? ,איה ,האלהו ד"כש ,א"חב יב רשא ya רואיב בחורב יתשריפ )4

bL 1 ox — (cam NDS 



 | טנש = = = « — nops — 5n(אְּבְשַק — 859

 תכותכ רמתיא (א'עו mo תובותכ) ורמאש י"פעא
 (nt יושנ היהש ימ 'פב שרופמ יוכו ןירכיד ןינב

Gsרתוי םש היה  Cתבותכ ןילטונ וליא דחא רניד  
 qoa הייחא|* .ןמא תבותכ ןילטונ ולאו ןמא
 עדו — ןינעה mnm ירטו לקש הברה .א'צו :'צ
 r^p) 'ומבי ,הבותכ רפס + ואולמב וא) הבותכ יכ
 ym :7^ תבש חטש ןב ןועמש תנקתמ איה
 ןיבתוכ ויה הנושארב :ב'פ תובותכב תוכיראב
 אלו ןיניקזמ ויהו הנמ הנמלאלו םיתאמ הלותבל
 ןקיתו חטש ןב ןועמש אבש דע םישנ ןיאשונ ויה
 הלותב א'מ א"פ 'ובותכ ,הבותכל ןיארחא ויסכנ לכ
 הל בתכ אל ז"מ ד'פ .הנמ הנמלאו םיתאמ הבותכ
 אוהש הנמ הנמלאו םיתאמ הבוג הלותב הבותכ
 הבותכ א'עפ ח'ד ז"פ תומכי יורי .ןיד תיב יאנת
 337 הבותכ T'yb ד"יד ו'טפ ov^ min רבדמ
 הבותכ הדוהי ^ רבסק א"עס ו"נ תובותכ ,הרות

juna 452571מ"ר תירוביזב השא תבותכ א"מ ה"פ  

 mns ר"אלבו תינוניבב השא תבותכ ףא 'מוא
 'ב י"רת ןתמ ,יאתכותכמ אנליקש .ז"פ תובותכ
 יישודיק ץובקהו אתבותכו qme 25 5 'שארבל
 י"רת )"5 ,א'ל תישארב) ונפסכ DIM המכ :'ע
 לעו (:טיפ 3152( תֶּּותְּכ : ירבע 'לבו .ןֶתְבותכ 'ב
 הנינע בור יכ תּוּבּותָּפ תכסמ הבוקנ הז םש
 אל :כ'נ mmn» uen לעפהו ppw. הז רבדנ
 בתוכה .ג"פ תובותכ ,'וכו ןירכיד ןינב הל בתכ

 — ['וכו ותשאל

 ןכו וטשפ יפ לע ןבומכ רמולכ ןבתככ םירבד :א'כ
 b" ר"ב ץובקהו .ביתכדכ ארק ןניעב : ה"ע 'דהנסב
 ר"מש (w Cn's snm^ רדלב ע"ייע ןישיב ןיבתכ

 "יסופד תצקבו) םיבתכה וסנכנו ךלמל ובתכו ב"מפ
 jp םיער םיבתכ ג"כ פ'ר ר"דמב .(םימתכה ס"טב
 הנידמל הנידממ םיבתכ חלש ר'תסא שיר ,תוכלמה
 םשה דועו -- 'ב שלח ע"ייע «san שליח —
 הָביִתְּכ :טשפומה םשהו .םכרע ןייע תבתכ ,הבותכ
 תוחנמ : ד"ק : ג'ק תבש ^g ןיטיג .ז"ט תוכרב

v5א"עס  "v «on n»n»ה"ד ב'פ תוכרב . 
 בתוכ ראותהו .אָביִתְּכ SD ק"ב ,ימרא ןושלבו
 יילכ ins mana ס"לב = +-55 יברע ןושלב

3^pאתפסות ב'מ  ^b5מ'ב  "ybח"פ תבש  
 'ורי pna ע"ייע 'וכו בתוכה לטינש בתכמ : א"יד
 "טיג 'ורי .אָבּותָּכ אנינח 'ר ד"ע ט"יד ב"פר 'דהנס
 ר"להק .בותכיש אבותכל ושר בהי ג"ע נ"ד ט"פס

"Bץובקהו ^2 בט ןבתכ היה מ"ר : ינא יתאנשו  
 ויה םינמוא םינבתוכ ד"עס א"עד 's 'ליגמ 'ורי
 לעפנבו לקב מ"לב ומכ לעפה ו -- 'וכו םילשוריב
 לאהמ רמאנו יוצמ ליעפהה םג ל"זו לצא לבא
 ^3 'שרפ חלשב 'תליכמ ('בותכל הוצש ךרבתי

somהרותב יתבתכה 335 ב"כפ ר"ב ,יתבתכה רבכ , 
 ,םוקת אל יתרותב יתבתכה רבד רשאכ 'פ ר"להק
 היה וליא . . (םימעפ המכ) nb רמאיו 'פ הבר תור
 "vp צ'פר ר"בבו .'וכו וילע ביִּתְכַמ ב'קהש עדוי

eoהרותב השמ ונל בי ת כ ה תוישרפ יתש ד"כ  
 ץקמ 'קליב תמאב ה'כו בתכ "b קיודמ וגיא 'וכו

mn ^ע'ייע ול ביתכמ ו"טפ ר"מש — ח"מק  
 ב"ב א'ער ח"נ ?main לעפָהב .ע"ומב ןיטויטרטס

iiuישודיק י"שרב ה"כו תוכלמל בתכומ ' eo 
 רדלכ ע"ייע ט"ע פ"פ ר"ב ,ש"ע בתכומ וא ה"ד

 - [ןידוקפ 'עו

 Schrift, nain ל"זרב לבא v1 אלב מ'לב) תֶבִּכ
(Gehreibung(.א'כ יוכמ) ןיקולה ןה ולא "52  

 אלו בתכ בתכ אלו עקעיק עקעק תבותכ בתוכה
 pam לכב 'מגב ינש טג איבמה 'פבו C עקעיק
 תבותכב אישק אל ימנ אמח רב ימרל (י'כ ייטיג)
 ע"יע עקעק תבותכ ןינעבו ה"יחא]* .עקעק
 שרד ךל 15 5b 'מוחנתו ט"יפ ר"קיובו .'א עקעק
 היכ בימ) voy אצמנהו השע רשא ויתובעות לכו

  . , Cn[ורשבב עקעק תבותכ בתכש -

n3n5"רב המוס רמא ד"יפ ר"מב (יטרפ םש)  
 .ל"ר םשב הבתכ

Scriptus 25 yb &nrn? D'» nan» 
 בתוכש רטשל א :לאשוה ל"זר לצאו

 ויסכנ לכ ויהיש ןיאושנ תעשב ותשאל לענה
 בתכנש בוצקה ךס )5 ;בוצק qb דע הל ןיארחא

1. Hoehzeits- Verschreibungsdokument, הז רטשב 

die verschriebene Hochzeitssummeפד ג"רב )2. ' 

wapp — nan»ע'למ  ^b cשביה רמתה ירפ  
(getrocknete Dattelהיפ ימוי) .כ"הוי 'םב  

 (ביימ) םילכב ז"י 'פבְו (א'ער my םש 'מגבו אימ

 הומכ הסגה תבתוככ םיוופכה םויב לכואה
 וו וה אק uw המכ C ל'צז םיסינ 'ר b^ (*התניערגכו

py )'היהש העשב גיי זמר תישארב יקליבו חיפב ר"ב  nenג"ונב (* | .'וכו בותכ ל"א יוכו הרותהה תא בתוכ  mo 
 התניעלגכו ימוי יוריבו ימויב ורזיפ תוינשמב (* .שיע יא עקעק יעב ןוכנל הייכו ans אלו עקעק עקעק אלו בחכ 3033 ("

nsnהרמת לש ןצרח ייפ אעליג ץוכקהו אתעלג סיילמ אוה ילואו רתוי ליגרה דימלב םייונשה נ'שו :איש ,בייח ןעלג יעב  
yרבלמ לבא לאננח ^« ייפ ייא ב"ה י"כב )^ .128 ףעלל  ינלפפ  "otהככ חייר ייפב  ^b3ספרנמ חכומרכ ימויב  

 ,ל'צז pua םיסינ יר : ךורעה םשב וסרג «!nim הייד .ט''ע 'מויב 'ופפותח םג ,אגליו) פ"שב



 (תואיצמ ולא קרפד) ג"סבו Cono ייבוריע רדה 'פד
 אתעיב 'יפא 6: יס «mn [תו כא למ ו ל אוד ל'צ]
 אל 'יפ היבר םוקמב שיניא ירשיל אל אחתוכב
 אצומש התוא 'יפא אלא הדלונש הציכמ ךירטצא
 תא טחושה ^C 'ציבד גרב ןנירמאדכ המא יעמב
 ןלכואל תורתומ תורומג םיצב הב אצמו תלוגנרתה
 אל ארסח ברו ןיימד תלוגנרתר הפוגכ ואלד כלחב
 חתוכב שיש ןויכ ובר sin ברד ('ינשב טשפ
 רתומש פ"עא רשבכ תיארנ הטוחש תציבו בלח
 BB" קתעוה ה"יחא]* = nno הצר אל רוריבב
 pb" חכומ ןכו ומוקמב חתפמ רפסב ןואג םיסנ 'ר

m^יפסותו .אנליוו 'פדב "יבוריע ם"שב םפדנ  
 וילע ושקהו ךורעה 'יפ ואיבה ל"נה 'ומוקמ ינשב
 םיחספב ה"נכו — הזב ךיראהש ע"בשפהבו ש"ע
 ןרלג ע"ייע א"ער ^ «mmo ,אתלכתמ ע"ייעו ,ג"מ

 — [אתכ ע"ייע mp — א"י ףכ 'עו

 םוקמ pw nm» ,m» jb ראות «m^ =) יִתָּכ
 Dm םיתוכ םיארקנ םריע םש לעו לבבב

 n אימ) יוכרבב 'ח 'פב Samaritaner) םינורמשה
 םש ןייעו 'ג קרפ ףוס תוכרב אתפסותב אוה ןכו :אינ

 םה b^ .ךובמה יתוכ רחא ןמא jo ps (ה'פ
 .התוכמ ואב רשא ןוומושב D'un םינורמושה
 אביו ר'כ 1^ b'3, ארקמהמ חכומ הזו ה"יחא]*
 םיורפסמו תמחמו אועמו ה תוכ מ ו לבבמ רושא ךלמ
 ושריו לארשי 53 תות ןורמ ש ירעב בשיו
 קוספ םשו .היועב ובשיו ןוומש תא
 תוכ Rmo םוקמ תנוכתו .תוכ ישנא :וארקנ 'ל

nmnוירבד הלאו ,סרפב והיתתמ ןב תודע יפל  
 -Oi 83 uevouuc ('ג ,ד"י D', תוינומדקה לע)
 966 56 v^ טקסס 0000

vaXóT") Y&p EypGvvo 6) 66000 «ij mwpoc'h- 
Oux «0 ix c XouüXc xoAXouvévnc006  

y pac 

 11000080 xoi 090006 «oU0T  £yev וס

 וארקנ יכ 'ז 75 * תוינומדקב וירבד ליפכה דועו
 םתומוקמל םבצחמ רוקמ םש לע םיתוכ םינורמשה
 à mpóvspov) ידמו סרפ לש תוימינפב ויהש

ci; 116060006 xoi ci; 110006 foy)טע00 0600  

m^ריע וריכזהש םייבוע םירפוס םג ומיכסה  
dאכלמ רהנמ תוסרפ יתש ךרעכ קאריאב  

 ,א"ח רענעיוול ב"וור ןייע םירגיט לש תיחרזמל
 םה םה םיתוכש םירמואש ימ תעד אבוה םשו 7
 ,ה"ח טרעננאמ ןייע) אנאיזוזב (א066010|) 1

0500/0700, aUvn 689079 ₪ «ci 
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n»n»םש (יתוכ =) יִתְּכ - (אָּבְשק =) . 

Cאטשפ תטקנ יאד הלע אנרעטצמ הוהו יל אישק  
 התניערגכו הסגה תבתוככ תכרצמ אקו אתינתמד
 כ"הויב תבתוככ אלא רכדמ אל ארמג ילוכב אה
 שבד Gt »ys יד ייבוריע) ןנירמא ירועיש ןינעלו

 יא ('ימנו ,התניערג רכדמ אלו כ"הויב תבתוככ
 ימנ יא הלודג הציבכ אמינ יעב אק ירועיש ירתל
 התניערגכו תבתוככ הירועיש הוהד אנירחא ידימ
 המכו ירועיש ירתב אתלימ אלתימל ךרטצנ אלו
 'מגב אקוריפ אנחכשאד דע noy יל ושק יישוק
 רימד חיפ ימוי ^" םתה ןניפרג יכהו אברעמ ינבד

OUyD |אוהש תרמוא תאז יסוי ר"א  Txתא ךעמל  
nbbnינתמ ןכלד  mesהללחכו התניערגכו  ') 

 הניא הסגה תבתוכה יכ אתלימד הרוריב ןיכהו
 התניערג ןיבו הפוג ןיב שי אלא התניערגב הקובד
 הסגה תבתוככ אנתימל ךרטציא יכהלו ('ללח
 ומכ רעשתו יעטית אלד ארמוחל אתניערגכו הומכ
 תבייחמ אלו אלוקל יוהד הרועיש שיפנד המלשה
 הומכ ליכא יכמ אלא ארועיש יאהכ ליכאד דע היל
 .רמאד ונייהו בייחימ הללח אלב דוחלב התניערגכו

 קבדיש ידכ הללח ךעמל ךירצ תרמוא תאז יסוי 'ר
 ללח הב ראשי אלו התניערגב תבתוכ לש הפוג
 םירופכה םוי לש הליכא הב ןנירעשמ (י כה רתגו

 התניערגכו הומכ אנתימל ךירטציא con םושמו
 .ט"ע 'מוי 'ופסות 'ייע ה"יחא|* | .הללח יטועמל

n^אינהש תבתוכ  mךוועה םשב ןואג נ"וד  

 התגיערגב אכה היל איעבימ אקד ונייהו ל"זו ומייסו
 התניערגב אלש וא הללח ךעמתנש רחאל ונייהד

^bןכו כ'ע הללח ךעמתנש םדוק שממ התיירבכ  
 תאיג ץ"ירה ש"מ ג"עצ הז י"פעו ן"רהו חקרה וקספ
 בייחמד הליכא רועישו Ge דצ) כ"הוי 'לה שיר
 התניעוגכו הומכ הסגה תבתוככב תרכ הילע
 אלוקלו אכפיא ג"צירה קספ פ'או כ"'ע הלל חכו
 — ה"שע jy קחצי שוריפב ןואגה הז לע דמע רבכו
 תבתוככ ip הנשמה רמאמ שרופמ םש 'מוי 'וריבו
 [nbi תבתוכ s^ ב"עס ט"ע 'מוי ילבבו ,תירמנ
 תבתוככ אעבשמ הציבכ הציבכמ תוחפ וומאש
 םשו ב'מ פ'ס ר"בב ץובקהו — .היתעד אבתימ
 men) ^ (w^ 3^ mew םלכא לכ תאו שרד

 — [תובתוכה ולא רמא

 'פב (ש"ע אתכ יעב ונשריפ 322 «nm =) חתכ
 אימ ג'יפ םיחספ) חספב ןירבוע ולאו םיחספב 'ג
CY? m733 שרופמ ,ילבבה חתוכ  (GE)וב שי  

 ג"רב .(*אבלחד יבויסנו אחלמו אמואד אתינמוק

 זיייפ יילכב םייבמרל מיייפ jy )3 .הללחמו התניעלגכו הומכ ינתינ גיונב (? .ימנ יל אישק ורועשו .םייטב ריפדב ייל )!

 תתפמ רפסב ןיבוריעב םיסנ יר ייפמו םיתפפב ח'יר ייפמ רדסה חכומ ןכו )5 .ןיכה עייפדבו i'm y^ v33 m3 (+ .בייימ
qoימיב : ןואג םיסג יר ייפב (* .אמואד אתינמוק םושמ . . אחלימ םושמ . . אבלחד יבויפנ םושמ רדסה ייא ונינפלו ;ב"ס , 
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 ינונח 'פריא י"כב אתיא ח"פ תומורת 'תפסותבו | תוכ 'ע טשריפל מ"וא 'ייע דועו (האלהו 959 'ב

 — [יתוכה ג"ונבו

 p yvy ןיִתְּבְתְּב +
 רחא ןמ וג ריק «c» Nbnis bn^ ,לתוּכ *

 יד 'ה ,'ה לאינדבו C8 ,יב ש"הש) ונלתכ
5nsץובקהו  cU; webnesל"זרדב ןכו ה יה  

 אלו אלתכ mb bes אתשה ys nm תוכוב
(nans5 תבש ' : jbיפידנא ע"ייע אלתוכ , yop 

 תא רותסל ד"מ b מ"ב ,עפש ע"ייע sm םשו
 ג"מ ו'פ תולהא .— א"פר ym ה"מ wn ,לתוכה
 לשמ ךרדבו ש"ע 'וכו תיבה תא שמשמה לתוכ
 (ןידגזיא) ע"ייע לתוכל cum ב'ל פ'ר ר'קיו
 ריגי םיפנכ bpm :ךעדמב םג 'פ ר"להקו [ןירגזיא]
 יהל עזעלנעמולב ןייעו לתוכל םינזא םושמ רבד
 לשמ (רילק ףד) החכשה רמועמ איבהש 98 סעקוד
 בנוג וירחא imm ןפ ריקה רומש . . הזל המוד
 ב"פ ארותב אכנ ימלשוריבו .םישחלמה םיובד
 םילתכ ^n פ'ר ר'ב :ץובקהו .הָלְתַּכ : ג'י ףד

m bwח"מד דיפ םילקש 'ורי ,. pon» per 
 ע"ייע 'וכו רכינ Camo ךתיב ילתוכמ .ח"כ תוכרב

nnbוחיכוי שרדמה תיב ילתוכ ב"ער ט'נ מ"ב , 
 .'א רחש vy ילתוּכ ירחשמ יכמ ב"ער ח'כ 'מוי
 — :םחרה תיב ילתוכ א"עס 'ג mu הליאשהבו
 יריזחד (ילתוכ) ילתכ א'עפ ג'י 'ליגמ ^a "ילוח

 .ה"יא ראבא םשו וניבר 'יפו 'יג לתק ע"יע

 .סובילתק yy ןיקילתב *

 ,2 יימרי) המישר ןינע מ"לב bns לעפהו) םֶחָּכ
 אָתְמְתּוכ Noms D'b םשה ןכו (גיכ

Einstich, Mal, stigma (Fleck)ןמיס ל" זרל לאשוהו  

 07( דיה לכ 'פב Glutmal, Fleck) םד לש םשור
Cr"ק"פד ג"פב .םתכ האורב ע"רל םימכח םידומ  

 םירווש 'הו 'ד חגנש רוש 'פבו (א'עס ז'ט) תומביד
 םיאבה םימתכה לכ Grye חייל קיב) לארשי לש 'מגב
 םירג ןהש ינפמ אמטמ הדוהי 'רו םירוהט םקרמ
 ("םירוה 5 ('םיוגהןמ 'םי אבה םימ תכ העטו
 .א'לקמ ז'עלב םתכ .ןימטימ םיוג ימתכ ןיאש 'יפ
 Fleck, macula ר'למ 80010 ט"יאלב אוהו הייחא|*

 ץובקהו ג"מ ח'פ :םשו .ז'נ .'ה הדנב הברה 055
 BD הדנ 'פסות א"עס 'ה ("n ןימתכ ,("םימתכ

"on?דהנס אמר ' n'yםתכנ מ"למ ורקעו .א"עס  
^ovאמתיכ םשורכ אה :וקיתעה 'גרתהו םש , 

 'רבו ייכב ןוכנל חיכ )5

 ןוומוש ימרכ ןייע דועו .ש"מו ודרכ ע"ייע דועו
 רקח רשא םייהכריק ןועמש ןב לאפר ללוהמה 'חהל
 ןיבמל םיחכנ םלכו םיתוכ ינינעב ןויעו הדיקשב
 עבש ןיב (מ"אפב א"ירת תנשב) רואל איצוה דועו
 mb דע א"ל רצמ תוימלשורי תונטק תותכסמ
 תונשנש תותיירב לש pup sm םיתוכ תכסמ
 ם"במרהל מ"יפ ןייע םהישעמ םיתוכה ולקלקש םדוק
 ינפמו .םיתוכ תונב פ'ר לעו א"מ ח'פ תוכרבל
 Dy הפי ודסב הרדסנ תותיירבה ירמאמ תצובקש
 ליזו םקיתעהלמ ידי יתכשמ ןכל ןבצחמ ירוקמ
 ךותב םיתוכה בצמ תניחבבו — אוה כר יב ירק
 תמא יריג םא םיאנתה ימיב וקלחנ רבכ לארשי ינב
 נ"שו ב"ער n'y 'ישודיק ןייע [DO mv יריג וא
 ןבר יבר ירבד יוגכ יתוכ ג"בשרו cm וקלחנ ןכו
 רבד לכל לארשיכ יתוכ רמוא לאילמג ןב ןועמש
 יורי ,גייעס ג"כר ג"פ יאמד 'ורי ביער איייד 53 תוכרב יורי)

 יתפסות ,ב"ער ו"מר אייפ םילקש יורי ,א"עס ז"כד ג"פר תובותכ

 ןישוריק 250 יילוח) נ"בשר רמאש המ an (ד"פס 'ומורת

vyביפ םיחספ 'תפסות .^ ןיטיג ) b»הב וקיזחהש הוצמ  

 רחאמ לבא .לארשימ רתוי הב םיקדקדמ הברה םיתוכ
 ויהש םיזירג רה שארב הנוי תומד ןהל ואצמש
 ,(םש) םירומג םירכנ םואשע +-יו "לח) התוא ןידבוע
 .םיתוכה ולקלקתנ רבכ .ד"ע ר"מד ה"פ ז"ע 'וריב

mmהדנ 'תפסות :א"ל  n'esוכו םיתוכה תונב '. 
 ןהב ןיבשויש לביע wm םיזירג רה :נ"ל 'טוס
 םיתוכה ןיבש "יא ג'ע א"כד ו'פ 'טוס יוריב םייתוכ

n»לומי אל יתוכ .א"ער ו'כ ז"ע .ש"ע  buen 
 ג"פ ry 'פסות ןייעו םיזירג רה םשל למש ינפמ
 no לכואה .א'ער 'טו ד"עס ח"ד ח"פ תומכי 'וריו
 ש"עו י"מ one 'יעיבש ריזח רשב לכואכ םיתוכ

"nא'ל "יבוריע : bןאמ ברעב הדומ וניאש  
 יאתוכ ימרא לקשמב ץובקה ןכו יאתוכ אדסח ר'א

binןיליא : ו"סר ד"פ 'ישודיק 'ורי יאתוכ יב .'ו  
 א"עס WD מ'ב ,(יאתפנ :ז"טד חייפ 375 יוריב) יאתוכ

 qoom אל .ג"ד א"פ תומכי 'ורי ,יאתוכ ירת והנה
 ,ןירסיקד יאתוכ y דימד ה"פ ז"ע 'ורי ,יאתוכ
 .אייתוכ ןוכסנו .אייתוכ ותא .ןירפיקד אייתוכ םשו

àv "mo vmmר'פ 'ינעת 'ורי :ג"פד ג'פ ק"מ  
sveיתבו 'פ ר"כיאבו ייתוכ דח : "Dיאתוכ , 

 bns" 'תפסות ,תיתוכה א"מ ,ג'פ תובותכ הבקנלו
 רוזניצה רי האיבה םימעפ הברהו — תיתוכ ח"יפ
 - יוג 'עו 'ב שכ yy יוג תלמ opea יתוכ תלמ

m» )'ימ ייכב  vo»אלתב לפנ . *( n5סיש ייכב . *) ג'יונב (* .וניגפל ייל papםירכנה . 
 .בתכ y ףוס ןייע Mm סייטו םימתכה ייסופד תצקב בימפ רימשבו (" .יציניוו
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 (ב"כ Mb ייעשי v5; ,א"כ אימ ; ח"י ,ה"ל תומש) דנב

 ימינפ דגב ןיב קולח ps םינקזה 'עה יפלש ירה
 תנתכ וניבה ןכו הושב וקיתעה םהינשש ינוציחו
 jn שורש ק"דרה שיגרה רבכ לבא הנוהכ ידגבב
 הלמה pip הנושאר החנהבו -- .ליעמ ונניא יכ
 B o3) ארקי) םיתשפ 'גרת ןכו םיתשפ
 pio יא"ל ילשמ ; ד"י ,ו"ט םיטפוש ;א"י ,ביכ םירבר

 ששדמ :'ד תומבי ןייע שש אוה sio ל"זר תעד
 דב 'עו :א'ע 'מוי ןייעו תלכת ע"ייע 'וכו אנתיכ

àרזש יעו  ssהנשמ לש ןסח ראובמ :'כ תבשבו  
Ges v»)ץיפנ אלו קיידד אנתיכ  rpיא ןסח  

 תרוענכ QU י'א ייעשי) .תרענל ןפחה mm 'גרת ןכו
 'א רתסא 'גרת אנתכו ארמע N'D. הדנ .אנתיכ
 ג"צ מ"ב ,אנתכ רקייא .ג'ק ק"ב .ןתיכו רמע א"י
 ז"ק םשו יח בש ע"ייע 'וכו אנתיכ דקפא ב'עס
 :ח"ל ry qos ע"ייע ,ג"כ n ,לחת yy א'ער
 ע"ייע yp'3 א"נ by" ,'א רזב ע"ייע somos ארזיב

pב'ער ח"מ םירדנ .אכיני ע"ייע :ה"פ םשו 'א  
 כ"ד ב'פ 'דהנס "ורי .'א טמש 'עו 'ב יפכ ע"ייע
 ינש 'שעמ יורי ,6 דילש (aen תינותוא ע"ייע ג'עס
 mis אלבגמו 'וכו ןתיכ יל הוה בר Tp ו"נד ה"פס
 םימיח וערז .ג"כד Ub 'דהנס UY" ,ןתיכ ערזב

 ערדמ 'א ",4n C3" תישאיב) המדאה ירפמ ,ןתיכו
 היה ןתשפ ערז 'מוחנתב הדגאה י"פע אוהו אנתיכ
 ra תבש 'ורי ץובקהו .קופפה ותואל י"שריפ ןייע
 תבש 'וריב הליאשהבו .'וכו :איינתיכ ןהה י"ד
 תבש) םימה ינפ לעש הקורי ראובמ ג"ער ד"ד 355
 ע"לב ה'כו (CWasserflaehs. יימד ןתיכ G5 ב"פ

OUSםימה ינפ לעש הקורי  "NUNT Wassermoos 
j2ןתשפ גרוא  Flaehsspinnerם"במר 'יפב ה"כו  

 ותוא רוגחי רשא רועה ןתכה רוע ל"נה םילכב
 ילב ל"נה "יפה לכ קיתעה wn ^« ינתשפ ה
 רוע ד"פ ב"ב ^55 אתפסותב ה"נכו .ךורעה ןורכז
 תועטב 594 מ"קוצ 'צוהב טרופריא י"כב לבא ןתכה
 יִאָנְתיִּכד אתונח .ז"טד א"פ האיפ 'ורי ץובקהו .ןתפה
 לבא — (תילש (vr ץבח y'"p תמוצ ןל הוה
 ול ps ר"עפל א'עס Yo 'ילוח 'וכו אדרווד אנותיכ
 קית +5 ע'למ אוה יכ .ל"נה אנתיכ cy תוכייש
 Gewürzküstehen םימשב ינימ וכ mun5 ןטק

qms =( ןתכ = on» בסש 

 ew .ייעשי) .ינשכ asm .ןינעה pnm רואיבל הזו
Qnןינועבצכ ןימיתכ . pmםתכ שושב טשוריפ  

 בורק רתויו םהוזמ ₪5 'יברע הלמל לעפה הושה
 םתכ = ^5 םשהו besudeln )? ע"למ תויהל

[Besudelung, Schmutz — 

Q ע'לב. wins poa אנתיכ. qm» qm 
 התשפ  7330) Lein, Flaehs,אנותיכ ונממ

 "53 Loibrock תנותכ 5/53 אניתוכ ס"לב אתינתכ
 ןירוש ןיא 'מגב ןילות רמוא רזעילא 'ר 'פב ((ולשש
 אתינתכ יאה אדסה בר רמא (א'עס מ"ק תבש)
 mp) ה גי מ sup ירש אינקמ ה די 15 יפלשמ

^bהשענו בגניהל הנקב וחטשש דגבה ךושמל,  
 רתומ ('ונלטלטי אלו ומוקמב הנקה ראשיו בוגנ
 תבשב ולטלטלו דגבה ןמ הנקה ךושמל לנא
 ג'"רב .('"וצחב לטלטהל ילכ וניא הנקהש רופא
 תואיצמ ולא 'פבו (ב'ער vb יילוח) p יוסיכ 'פד
 .ןתשפ ילכ שבליו G'yo ט'כ מ"ב) תוסכ אצמ 'מגב
 *n^) p תיב והואר 'פד ג'סב ,( האמור אנתיכ

Croאנותיכ יכ היכפהד אמית אל *). ^pאל  
 b3 nnb' םינפבמש ןתשפ דגבכ וכפהש רמאת
 ךינמיסו .(א'עס (ro oom האירה 'מגב תופרט ולא
 םודאד 'מולכ האיר הב ("חנתימד אדרווד אנותיכ
 לדנסבו Ü. אקמוס אניהאכ האתתו דרווכ ימינפה
 B" ףתכה own ןתכה רוע (ה'מ) יילכב ו"כ 'פב
 ןהינפב ןתשפ ינמוא ותוא ןימישמש ןתכה רוע
 וילע C ךכתסי אלש ןהינתמב ותוא ןירשוקו
 ואשמ תחת ופיתכב םישמש ףתכה רוע .ץופינה
 ye" .תופטעמהו תוצלחמה .יואשמה pr אלש
 B^ ב"א) — .איפישושו אינותיכ 'גרת (ביכ 0853

 םג םימעפלו קולח ומכ ימינפ שובלמ po י"לב
peירבע 'למ הקתענ תאז הלמו  ,ינוציח שובלמ  

 .האירו דבכ ampi יופיכ ינוי 'לב ארקנ ןכו תנתכ
aumהרועשהו התשפהו  mov)אנתכו +(א'ל ,יט  

 ל"נה ^3« הלמל ב"ר «nx ה"יחא|* — .(ירעשו
bpידי  so»םינקז 'ע וקיתעה  mew) mnis 
abיז יח ארקיו ;יל .יב ; re nooחיי גיי ביש ;יד  

 ;ו"כ ,ט"ל תומש ;א"כ ,יג תישארב תונתכ ץובקה ןכו

 םגְו ^C יא'ס 'יעשי) ליעמ וקיתעה ןכו ee) יב ארוע

 אינקמ היפלשמ תועטב ע"פרשב לבא איה הבקנ 'ל אתינתכ יכ יחסונב הנממ . . הדידל הבקנ יל היכו יציניוו יפרב ןוכנל הייכ )1
 .ןילטלטמ אלו «n ייפב (? .הדידל :טמשכ יציניוו יפרמ yn ע"פדבו היפלשמ קר ייאו טמשנ ר"פדבו .ON הינימ אינק ירש
 ב''הו ,Ya ייכב p335 היכו לטלטהל ילכ ww pos םשו אנליוו סישב יקילייגנא ייכמ ספדנ תבשב ח"ר 'יפמ קתעוה כ"ע )2
 .ח"ר ייפב אתילדכ יילש i'm Ya יייכ ייגכ ןוכנ רתויה לבא ר"ב ייכב 'יאדכ ר ת ו ממ ש ל"צו רתו מו ילכ וניא עיפרב לבא

 «3 ץבוקב) יילוחל vis הימגר ייפמ קתעוה )^ .היב החנמד ג"ונב )9  .אנותככ ג"ונב )^  .אתימור אנתיכב 3753 (+

 ביה י"כו mb יפדב לבא ךרעה הז תקתעהב tss הייכו מייאו ליסאב יציניוו ריפדב ןוכנל ה"כ (5 | .(ז"ש ףד יקילייגנא
 D/b3 ןכתסי «v י"כבו ךכתסינ
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 .'וכו בנע םיאלמ םיקד םיגירש לוכשאה ןמ ואציש
 יואלמ ןינע eX ע'ל לע ם'במרה תנוכ ר'עפלו
 ונממ םשהו המודכו םיחמצה ירגוגמ רמאנו יוברו

die Fülle, Compaetheit 9יפל לבא  ^bשוריה ' 
 קודיא ןינע ^8 יברע לעפמ רזגנ ל"נה 'פסותחו
 ארזישב תורבוחמה ףתכ b^ הזו הז בג לע הז רובחו
 תא הז םיבנע ואשיש ומכ ,וז יבג לע וז (הרדשב)
 לַעְפה ןינע mn auf der Schulter tragen ףתכב הז

^b nn byem mn?ואשמ ןקתמ וא אשונ  by 
 ףתכל :'ה תכשב ל"נה תומוקממ ץוח ה"נכו — ףתכה
 ןיפתכמ םיברו .'ח םשו ,י"שריפ ש"עו (שופל וכפה)
 :ח"לד ח"פ 'יעיבש v ,יפתכמ יפותכ אלו . , וילע
 ומע ףתיכ ג"ע ד"מד ה"פר ז'ע 'ורי ,תוריפ יפתכמ

ans monוכו '. "mהתיהש ד"ע ט"מד ב"פר הדנ  
 ט"ושב הניעטל לאשוהו 'וכו ןיכסנל תוניי תפתכמ
 p pna^ ןיִפּותַּכ ןהש תוצמ עבש ולא 'ב רומזמ
 : ב'נ pomo 5nn2 מ"לכ םשהו .םדי לע םינועט
 לע וביכרה ב"פר ר"מש ,אבא לש ופתכ לע בכרומ
 — ופתכב ובולצ ןעוט ו'נ 'פ ow ,'וכו ופיתכ
 יא'ח) ףתכ ןבא ע"'ייע .ט"ס ב"ב ,ט"מ ג'פ 'יעיבש

Crןישודיק  avoהיפתכ לע , vג'ד א"פ תבש . 
 לקשמב ץובקה אוהו אב רב אייח 'רד היִתְפיִתִכ לע
 )3 "iN יקזחי innen mena 302( הבקנ 'לנו .ימרא

 ב"עס ז"יד א"פס 'טוס 'ורי וריתה ןהיתופתכ ירשיק

 ןהיפתכ 'טוסב ג"ונבו ק"פר ר"בב 'נוהכ 'נתמב ג"הכ
 'ורי  ,ןהיתופתכ ל"צו ןהיתותפכ ס"טב ov ר"בבו
 : ףתכו םכש 'גרתו aon ע"ייע ד"ע ^n 35 תוכרב
 255 mns ראותהו .ןמגרותמב ןייע NBD2 .ףַתּכ
 ובייח .ב"פד ב"פר 'ישוריק v n2 ע"ייע ה"מ ו"כפ
 יורי ,יִּפְתַּכ :ז'ק מ"ב ץובקהו nan ירי לע העובש

 ,םיפתכל רסמנ ב"עס ב"פר ג"פ ק"מ 'ורי .ו"ד ג"פ 'וכרב
avלדנסה תליענב םירוסא םיפתכה ,ו"נד ז"פ ריזנ  

 n'b 'יעיבש 'ורי ,ןיפתכה רגא :י"ד ה'פ מ'ב 'ורי ,'וכו
 ?s'y ח"לד ז'פ תועובש ^C ןיפתכהו poem :ח"לד

 — [אייליפק יבג אּייַפְתַּכ ןוכמס

 ו  7 pe. ETצ 7

 וכ חנומ חומהש ןטק סיכל ל"זר לצא לאשוהו
 8018916, jvccw י"ל 5/3 ב"ר תעדכ an ילוא וא

[Hülle — 

 1733 ד"פר ינש 'שעמ 'ורי (םוקמ םש) ןיינתוכ *

v5»ןיריפו יכה ןיריפ ל"ה יבר ארהכ  
 ."וכו ןיינתוכב

 ע"לב ןכו Schulter סכשל לעממ עורז מ"למ) ףַחּכ
 «Qn» bye an לעפה ; אָפְתַּב ס"לבו <>

;auf der Schulter tragenףמַּכ ראותה  'Tráger, 

(der die Lasten auf der Schulter trágtוהזיא 'פב  

 םוקמ ןנבר ונת nme 2( ןיבישומ ןיא 'מגב ךשנ
 םא 'יפ .ןילעמ תועמל ףתכ רכש תולעהל וגהנש
 ןתוא לבקמה רצחב ןינותנ תועמה לעב תוריפ ויה
 קושבש רעשכ תוריפה ול הלעמ אקסיע תרותב
 לש ותיבמ ןאיבמ היהש ףתכ רכש ןהילע הלעמו
 דכה תא muon 'פב .('הז לש ותיבל תועמה לעב
 ףתכל רמעש ואל יאמ %.א'ל ק'ב) ןירדק ינש 'מגב
 ךרעב 'יפ 'שופיל דמעשכ אל Conn היחרואד

Cw»אמויד 'מג ףוסב  Gy" r5)ג"רבו  "mb" 
CDאתבשב היל יפתכמ ווה יכ אדיסח ארטוז רמ  

 ('וכו ן סו ח םלועל (*א ל יכ יכה רמא אלנירד
 ףתכי wow דבלבו ,("(ר'כ .זיכ ילשמ) n3y) ל"צ]

mo wei)333 (ביעס  ^pלכ יפב .('יקנלא 'עב  
 בר Cop תבש) הקילד הלפנ דציכ 'מגב יבתכ
 חבש .(" קיפנ qnss לייע ףתכמ קחצי רב ןמחנ
 C3'D ב"ב iVp מ"ב ב"עס היצ ק"ב) םיפתכל עיגמה

 וזיא (OCUS האיפב ז"פ תיז לכב .("הבש 'עב ייפ
 .ףטנ אלו ףתכ אל הל ןיאש לכ תללוע איה
 ףטנ וז יבג לע וז pros ףתכ (Core) ימלשורי
 א"יו לוסרק ףטנ םירמוא שיו (" ארזישב תויולת
 יא (האיפר (UB אתפסות .ףוקז ףתכ ףופכ ףטנ

wrוז יבג לע וז הרדשב תורבוחמה ("'ןיניספ ףתכ  
 ,תודרויו הרדשב תורבוחמה םיבנע ףטנ והזיא
 אוה ףתכ s^ האיפב ם"נמול מ"יפנו ה"יחא]

qwe. (fמ"ב יפסותמ חכומרכ חיירל  nbעיבשפהבו שי'עו יישר ייגכ אלו םש הייר ייגכו םוקמ הייד : . ?) יתסונב רוע ייא ןאכ; 
np?םג לבא ריהזהל היל הוהד בייח  ysא'עס איל 'בותכב תמא ב 5*7 ןכו תובית ינהל וניבר סרג אל 'א שפ . 

 (Vb יעב an^ ר"פרבו )^ ,שפייל ow pot? vi33 לבא : m תבשבו ב"ערו א''יעס א"ל יבותכב ה"כו יא שפ יעב הייכו שופל גייונב )?
 .יציניוו יפדב תועטב ייל )^  .אנליוו ס"שב ספךנש המ יפכ :'ה תבשב n3 ייפכ שממ וניבר b הזלה יעבו ('א) שפ ל"צו

v33 (*םלועל יכ תועטב ויו  "nnווה יכ ארטוז בר :ונינפל ימויב לבא 'דהנסב ייא ךורעה חסונב  nin n» 
 יציב yr" איסקתת זמר יסל בורק ילשמ יקליב nor ארטוז רמ ןוכנל יב ייכ 'יג יפכ ס"ש י"כב לבא amp אל יכ רמא
 יוכו והל יפתכמ כ"ג אבוה םשו :א'ק ,א"ח )7  ,לינה 'רהנסב ייארכ אדיסה ארטוז s ךורעה יגכ an^ י"עבו :ה"כ
 . . לייעו ג"ונבו סיש י"כב ה"כו (* ,םשד ושוריפ לע «qu ןעשנו יחכונה 'עב ושריפ אל ןכל םינפוא ינשב וניבר ושריפו

puo»גיצר לש ייפ ןינעבו )?  qeyאיחב אוכבמב שימ  (XXהררישב עיפרשב 53 ונינפל 'וריב היכו ר'יפדב היכ )!  

 ר'פרב ('' .ארזישב ל"צו הרושכ ס'יטב 151 ויו 531 -- 'שוריה םשב קדצ יכלמ ןב י"רהמ (sb ש"רה ייפמ חכומ ןכו
 לינה (ry nya ('* .גספ עיייעו mana ייארכ ןיגיספ ליצו ןיגיסב 'פריא י"כב לבא 'תפסותב יב יייכב ה'יכו ןיגיס

 .םיפתכהו םירמחה

46* 
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 םינויז 'ג ms לכ ןיכירצש ץ"נ ז"נטעש תויתואב
 תויתואל םירתכ רשוק :ט"כ תוחנמ ,א'פ תבש
 ןופלדנסמ mp רמאנ הליאשהבו — .י"שרָיפבו ש"ע

aramגיי  Cדמועש  "nsםירתכ רשוקו הככרמה  
 ועיבשמו רתכל רשקד os אלא . .ונוקל
 ת"האב ה"כ היתכודב ביתי אגת לזאו שרפמה םשב
 p'w י"כב כ'ג 'יא היתכורב nn ליזאו m^ י"עבו
 א"ער 'ז תוכרבב לאירתכא ילואו .שבושמ 'פונבו
 ילוא וא ונוקל םירתכ רשוקש ךאלמה אוה אוה
 -as םינשיה םייסרפה .לצא הארקנש הניכשה אוה

qarenáoדחה פ"לבו ' vלע ירפס ןייע ל-52  
 אָּתרִתּוּכ הליאשהב my -- 84 םידשהו םיכאלמה
 שארמ רמאנ )7 ^n. ,א"מ | ;ביכ 5 'מ לאקזחי)

 מ"למו רתכ תרוצכ אוהש םש לע Knauf םידומעה
 רהב 'וחנת 'ליאשהבו «an שרשב ^p ןייע תרתכ
 ןלעמלמ תרתוכ הל ןיאש הרותב השרפ ךל ps 'א'יסר
 ןהינפל ןישרדנ היתוישרפ לכש 'יפ ןטמלמ סיסבו
 ריתכמ לעפהו — v5 'פ «vpnà y ןהירוחאלו
 ןפוא לע הליאשהבו ליעל ןייע רתכומ לעפהב
 pv לכב ךכ 1/5 פ"ס vpn : ונוקל םירתכ רשוקו

(mua יכאלמ ביער זמר ייעשי יקליבו) םינוילעה om 

 ןתונ השוע ה"בקה המ תושודק 'ג ה"בקהל ןיריתכמ
 — [לארשי לש ןשארב םיתשו nns ושארב

 warten) ןיתמה ונינע פ"לב ןכו מ"למ) "53
 'גרת C aD ייעש) ולחיי םייא ותרותלו

 (ov ןולחיי יעורז לאו (qnn» qu היתיירואלו
 יל רתכ .(" [ןורתכי] יי עור ד 5p (ה איג
 pm ה"יחא]י | ,(ב ויל 2w6 ('' ךיוחאו ריעז
 אלו 'ג ,ב"כ םילהתל 'גרת כ"ג איבה רתכ שרשב
 אתוקיתש אל ג'ונב לבא יל רתכא אלו :יל הימוד
 םיטפוש) ןימינב תא ורתכ ויבא םשב b^ ןכו 05

 — [ש"ע הנתמה ןינעמ "מ יכ

s Unsףדרנו הקיחש ןינע  byןכו תתכ  
 stossen, zerstossen) \ ע"לבו ?vn ס"לב

 קרפב .הדשב ךסו שתוכ CD תיעיבשב ד"פב
 o םיתיֶז (חימ א'פ) תומורתב ("[השמח ל"צ] (יעיבר)

 p הרות seo לש ןיגתל לאשוהו .נ"עקתת |

 דסש

 VM טסט ע"ייע יִפָמַּכ *

 2/5 3/3 ^55 'פסות q'ves ל'צו ס"ט) ןיפיתכ *
 ל'צ 'וכו אבא תיבב ויה ןיפיתכ ינש

 D^ תֶפּוּכ = תפכ 'עמ אוהו א'רגה תהגהכ ןיתיפכ
 .ץע לש םלוג

 ונממו רַתְכ איקינעפ 'לב ןכו הרטע s^ מ"למ) 33
Eי"לב  Krone, Diadem xidapu, xicaouלעפהו  

n5רתכב טושיק ןינע ליעפהב  eine Krone auf- 
(setzen, verleihenייבוריע) ןירבעמ דציכ 'פד ג"רב  

 'ר b" תשוביפמל ביגנהו ריתכמב ץעיתנ 6235
pm»היהש  qwביגנהו םריתכמו םידימלתל  

 הרות דומלל םורדכש םימכח לצא ךלה תשוביפמל
 לכל ארוק םכח היהש לואש ןב תשוביפמ םש לעו
 6'דוד ינפ שייבמ mne תשביפמ םימכח ידימלת
 C [mn] ופומינב רתכומ יכדרמ ,(?+.'ד תוכרב) הכלהב

cou)תופינצהו .('סומינ 'עב ושוריפ (ביעס ביי  

 ,('איתניבכו אירתכו ומוגרת 0/2 .'ג 'יעשי) םידידרהו

 לעו 'גרת 0'ט ,ימ «pm' (* םירומית xw לאו
 .ףינצ י"לב eo" ב'א) — .(*אתרתוכ 6 אלייא
 יסרפ ןושלל רתכ ירבע 'למ תאז הלמ הקתענו
 הנושארב ןכ ארקנו ינוי ןושלל 'יסרפ ןושלמו
 .(םיפינצה לכל m ow לאשוהו qon לש ףינצ
 הלמ יכ 'עה nonna יתבתכש ומכ ןוכנהו ה"יחא]*

"avל"נה הלמהו ףינצ רַתָּכ איקינעפ 'למ הקתענ  

 יכ גשומה לבא ,הארוהה וזב יסרפ 'לב אצמת 53
 ושמתשה 8906  םינויה לצא ארקנה ףינצב
 ןייע .םינוי ירפסב אצמנ םהישארב סרפ יכאלמ

 רשפא ב"ער D' 'ילוחב ה'נכו — ואססאפל מ"וא
 א'"פ ר"מש ,דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל
 לע ומישמו הערפ לש וותכ לטונ (השמ) אוהו
 ץיצו רחכ ,('ג ,ביס ייעש) תרטע 'גרתו 'וכו ושאר
 ג"ימ ד"פ תובא ץובקהו .ארתיכ C5 ,חימ יימרי)

 רתכו הנוהכ .רתכו הרות רתכ ןה םירתכ השלש
 תצקב ה'כו ןהיבג לע הלוע בוט םש רתכו תוכלמ
 ר"דמב ד"ל פ"ר ר"מש .א"מפ נ"רד תובאב םייונש

 'פ לאומש 'דמ ,םש בוט 'פ ר"להק ^Y יפו ד"פ
 זמר ילהק טוקלי .'חו 'ז b^ להקיו 'מוחנת ג"כ

 ספרנ) ןיבוריעל 'יפב «^n ןושל הזו )? .םימכח vb ר"פדבו ובר ינפ האלהו snb [D עיפדב לבא ו"ו vaa ןוכנל היכ ('
 הטשה וזבו כ"ע םורד ימכח לצא בגנה ץראל ךלהו : גיגנהו ,הבישי שארמ הצע אשנ ריתכמב ץעייתנ : (אנליוו ם"שב

oni Yanתט ש ב וניבר ךלה יכ רורב יל הארנ 'וכו היהש ןנהוי 'ר ייפ ריתכמב ךורעה 'יפש הממ לבא יישריפ  
 ס"ש י"כבו סמג יעב היכו (5 - .בגנ היד XVII א"חב אובמב שיימ ןייע וב שמתשהו ושוריפ הארש ןואג חמ צ 'ר

yamהיכ )^ .םירמת ירקמב (* ,שיימו תניבכ עיייע )5 .ש"ע םמנ יעב ליר )5  .היה  YA v33עיפדבו ,אליא 3233  
 יתרובג ערד ףוקתילו יגרתב )10 ,יעורז ר"ב ייכבו ,יבו 'א Ya vi33 ה"כ )?  .אתירתוכ ויו י"כבו ונינפל «m (* .איליא

 ימאו ליסאב Db ר"פדב )!* ,מ"אדב "יא ב"ר תפסוהמ קר ייל ע"פדבו ב'ה יזכמ ץוח v3 לכב "m (!* .ןורתכי
 :התלחתה םש לע רשא השמח nbn עטקמ mne רמגנ אלד רפוס הזיא לש תוטשפמ אוהו 'ה ל'צו 'ד  קרפב ייא
 !יעי בר יציניוו יפדב טשפנש דע יר רוע ס'יטב וגממו יה העטקמ היה רפוסהו השמח : קרפ וניבר וארק יוכו ומורתי אל השמח
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 « 1 - Unתיִתָּכ 365

 Dy אשתכמ nmn יסוי 'רד היתתיא UD) פיר)
 pon men אל ט'פ) וצב הבר 'רקיובו .התמא
 .ןוהיניב אמלש mam אלו ןיד oy ps  ןישתכמר
 (ןיטושפ) pon תימח G2 85 תומ ירחא ףוסבו
 תוקלוח b^ ("אד םע אד ןישתכמ (*[ןישושפ ל'צ]
 הארוהב איה תירוס הלמהו ה"יחא]י = .וז םע זז
 :אשתכמ ח'ט "p ר'בב י"שרל סחוימב ןכו ל"נה

amaת"יבב סרג 'ילוחב י"שרו .,הבירמ השוע  
 רקיע קפס ילב לבא .ריצפמ :שתבמ (b^ רומאכ
 ץבוקב| ןילוחל י"כ ה"מגר 'יפב יתאצמ ןכו ף"כב ^35

vאבוט היב שתכמ אק הוה לזו (ג'פר ףד יגנא  
 p/53 אב בורלו כ"ע ידמ רתוי vob שקבמ רמולכ
 'תפסותב לעפתהב ה"נכו Asin לעפתאב

monד"פ האיפ 'וריבו ב"פ  n^]ויהש םינש ב"ער  
 ,'וכו ופטחו רחא ינע אבו רמועה לע ןישתכתמ

ipoתויכלמ 'ד ויה ירפס םשב ד'כ זמר עשוהי  
 תושתכמ י"א לש תלוספ . . וז תא וז תושתכמ
 םש ג"ונב לבא בקע שיר ירפסב ורוקמו 'וכו הילע

np»אל ל"ומהו תושחכ תמ ם"טב (םימעפ  
 ישארבל 'א י"רתו — עשוהיב porn 'ינ לע ריעה
 :ומע וקבאהב 07« oen ,שתכתאו :קבאיו ה"כ .ב"ל

 — [הימע היתושתכתאב

Um» Mאָשְּתְכִמ פ"למ שָּתְכַמ =)  ^D Schlag 
 'גרת Plage) עגנ הליאשהבו האכה
 .( דח שתכמ ('א (ae mov דחא עגנ

 הקיחש 'יפ vn» oy ףדרנ «nn מ'למ) תיִתָּכ 1
 םוקמ 'מולכ קחשנ mn3 "ve ינוניבו

 תעדלו wunde, aufgeriebene Stelle קחשנש ףוגב

 ^j איצומה b3' )0352 ןייע דועו אסרומ וניבר
ivy nae)תיתכ יפ לע ןתיל ידכ שבד (הנשמב '). 

 שיבדהשכ Cop םש) עינה 'מגב ךישחהש ימ 'פב
 ,ילמגד ('[אתיתכל ל"צ] (אתיתוכל) יזח יאמל

^bה"יחא]* | .אפרומ תיתכ  on wz»תטשב  
 תבשב (אנליוו ס"שב ספדנש 'ננא '"5 יפל) 'יפש ח"ר

 למוד לאעמשי 'לב ארקנה אוה תיתכה 5m :ז'ע
 ,Karbunkel אסרומ 'יפש jJ y/b3 mim כ"ע

Gesehwürרטאלב א"לב וקיתעה ב'נש ק"העו  
[Blatter]בתכש י"שריפ רחא יתררגנ ינא לבא  

 םיסוסה יבגבש תיתכ ל'זו 'נשמב ivy תבשב

 איבהו שתכמ "n :יז יילוחב יישריפמ חכומ ןכו םייש י"כב םג היכו )3

"T 

 הסש

 ליואה תא שותכת םא :השיתכ ןושלמ םישתכנה
 תבשב vos לודג 555 'פב ,ג'כ 72 ילשמ) שתכמב
 ריסמו 'ש תוכ אוהש, b" שתוכ (א'ער my תבש)
 תלוס איצוהל ןתוא ןוחטל ןהילעמ ןיטחה תופילק

Cgתלוספ שירפמ הז םגו ינסיט וא אסיד תושעל  
 eb" קתעוה כ'ע ה"יחא]< — .[אוה] "לכואה ןמ
 'ציבב :«mu — אנליוו ם"'שב "bb תבשל ח"ו
 'וחנמ .תשתכמב ןישתוכ ןיאו ינסיט ןישוע ןיא .ד"י
 /3 רגרג ע"ייע 'וכו לפה ךותל ןתונו שתוכו .ו"פ
 .ןשתוכו ןירגרג איבמ ג"ע ט"עד i5 'גיגח 'ורי

 ןישתוכ : תקח pon 'מוחנת .'מ רצ כ"רד 'תקיספ
 לכ ..ינתשפה ד"לו ב"לפ Y'3 .(הרפה תא) התוא
 !y 'וכו תחבתשמ איה (ןתשפה) השתוכ אוהש
 yen" 'קלי ,ה"צ זמר אריו 'קלי ב"פ ר"מש ה"נ 'רפ
 בוט 'פ ר"להק .ד"נרת זמר onn" 'קלי ,ב"ש זמר
 .ןמת הלוכד רמימ בלה לע «pem המלו :תכלל
 ימ לכל השתכו ועסיו 'מ םשב ג"לק 'ר חלשיו 'קלי
 Db] ^b .ט"נד א"פ 'ישודיק 'וריבו .הלצא ברקש
 .הפרע ע"ייעו שיא ינפל השותכ €« 5^ «p שיאל
 תי תכ 'גרת .שותכתו 075,5 תומש) תקחשו'א 'ורי 'גרת
 ןשיתכ (ד"כ ב"כ ארקיע תותכו ןכו אשיתכ (יכ ,זזכ םש)

"mnoשתכו ל"נה 'ומורת ל ע פ נו  quתתכ םע  
 תֶשָתּוכַמ es" תרבושמ "יפא ב"פר תולהא 'תפסותבו
 BN iy" ו'גד m Tn 'וריבו (לעפָהב) ^3
 הזה ןמשה המ חירל 'פ ר"שהש !own .ןיתתוכמ

wwאלא חבתשמ  "yבוט חקל "וכו השיתכ  
 y" אלא אצוי ךז תיז ןיאש יפל 'כ .ז"כ תומשל
 'ציב תיתכ p" "יא ב"עס (y תוחנמבו 'וכו השיתכ
 UP א'ער ד"ע תבש .השיתכ ריבעק אהו :'ח :'ז
 ע"ייע ב"ער n'5 מ"ב — השיתכ אלב ותפ לכוא
 "יאלכ ג'מ ב"פ האיפ «vni םשה דועו -- תיתכ

mרעש .ז"יד .ב"פ האיפ 'ורי 35  vm»ןייע  
 tini ןינעבו — ך"מס תואב רעש 'עב ושוריפ

 - [שפכ ע"ייע ה"מ ט"פ תורהטב

by הז ןיקלוחו ןיקבאתמ ןיבירמ ס"לב "e) Ün3 
 הז ריצפמ םג הזמו mit Jem. streiten הז

 תודעה תעובש 'פד 1453 Gn Jem. dringen) הזב

 ץראה םעב ןנישתכמ pass אברוצב 6 'ל תועובש)
 הכר תישארבב וילא אריו שירכ .('ןנישתכמ אל

 .שתוכ pas ח"ר ''פב )*  .ח"ר ייפב 75 )!

 ןניכתומ ג'יונבו .אניר ןינעל «^n תועובשב ןוילגב ביירגה ןייע ף"כב אלו ת''ייבב י"שר ייגש קר יועובשב ורבחו ל"הזב
 מ'יאדבו ,ששפ יעב ןוכנל היכו (* | .ןישתכתמר ג"ונב (* onmi ןל תיל יאק יאו בית היל ןנירטא ימנ היעלו מייצל היל
 תואמגוד הברא שתכמ 'עבו (* .אדח Dy אדח ןייצנתמ ןירפצ ןיתרה אמחו ייגה ר''קיוב )5 .ןישושפ ליצו ןישישפ ןאכב

yימגב רמאש הממ יכ םש סייר לעב ריעה רבכ לבא תיתכה יפ לע ימ י"כב היכו (*  Deזיע : winלע  bתיתכ  
 היכו (* = .יוכו ןתיל ירכ aon ל'צ היה זא לבא :זייע ףר לע וניבר םג ןויכ ילואו ינשמב con סורגל אוה ס"טד חכומ

 .שבד יעב תמאב



mp2תוחנמ  s'ךז ןיאו רואמל 'תיתכ ךז :םשו  
 pw .שותכ אלא תיתכ ןיא :םשו .תוחנמל תיתכ
 תנש v^ לעפהו — ,'א שתכ y'y ב"עס ג"נ

sU orתיתכד ןהה  msבייח הקילח ןיועש  
 ןידב bp לַעָפב inno מ"למו ,שד םושמ

mast os"יוה אל  quxיוכו אלא  eyותתיכו  
ns)תַתַבַמ 73 : ג'ק 'ומבי ('ד ח"י ב"מ תשוחנה שחנה  

 ותתכמ ליחתה ב"כפ ר"ב .ץותנ היה ולאכ 'יפ ימד
 רומזמ ט"וש .רמאמה שיר אבוה םשו 'ח ףש ע"ייע

i54" .'וכו ףלא ו'ט םהמ תתכמ תומה ךאלמ n 
 TD rv ,איכלמו אימוא תתכמ ג"כ ר"כ 'בדמבל 'א
 .'א שתכ TU ןייע ןיתתוכמ ג"ע ו"נד 'ח קרפ
 ל ע פ תא ,תֶתָתְכַמ וליפא ב"פ תולהא אתפסות
 'ילוחו ,הירועיש nay יתותכר xyo א"ל 'כוס
 ,ג"ל «m3 ךילגרל וכת םהו — .ש"ע ב"ער ט"פ
 םהילגר םיתתכמש ח"ת ולא ב"ער n ב"בב שרר י'ג

 — nmn] דומלל הנידמל הנידממו ריעל ריעמ

 יבוחפ לש תוקד תוכיתה םדוקה 'עמ ל'נ) תיִחָּב 2
 יפ לע םחינהל םכודמש Fetzen םידגב

 א'עסו ינשמב איער YD תבש) השא המב 'פב (תיתכה

ow 60eשי  micאמט (ןיתיתכ לובק  ^b 
 (" ןיתיתכה םש תויהל הקיקח בקה ךותב קוקח,
 הקיקחה התואב (' תצכקתמ וילגרמ הבזה אלגומו
 .6םיב קה "ויתובוכראב ותוא םירעצמ ויהי אלו
 ג"רבו 6ח"ע 7?( הטמה שימשתו ימגב כ'הוי 'פב
 DUNT ייבא רמא (נ'עס ביק «mo הצילח mus 'פד
 תוכיתח b^ ב'א) — ,גונעת םושמו C ןיתיתכ היב
 י"שריפ רחא ררגנ ה"יתא]* | ,(םיכרו םיקד םידגב
 ל'הזב י"שר םייס 'מויבו .ש"ע ל"נה תומוקמ ינשב
 ןכו כ"ע םהילע וקוש quo ול תוחונ םהש
 ךומ הכמה yy ןינתונ ב'עס vp תכשב י"שריפ
 pem ןיתיתכ אלו שבי ימג אל לבא . . שבי
 'יפכו .ש"ע םיקד םידגב תוכיתח ןיתיתכ י"שריפו

n(אנליוו ס"שב)  ^bםתסב ה"כו ןיטוטרמס  'y3 
 דגאב אוה אצוי לבא א"עס i תבשבו .'ב רקנ
 ג"הכו רבשה יבג לעש ןישישקבו הכמה יבג לעש

^"e3םג קיתעה ןכל ח"ו  ws»ט שק 'עב ' 
 ושוריפ ךותמ 'יגה איבח דגא 'עב לבא ("ןישישקבו
 לעש [ןיתיתכ] ("+ןיתיתפו תדוגא b^ :דגאב לש

mnp?- mms! וסש 
 יכהו ז"'עלב (' א"שייודר תואשמה תמחמ םילמגהו
 שיבדהו שבד (נ'ערו איעס m5 מ"בב ריקפמהב רמא
 y 'וכו יתובר לבא ילמגד אתותכל יזח יאמל
 572! rudesse, Rauhigkeit צ"למ אוה ל'נ זעלהו
 'יל י"שר י"כב לבא אדורשייודר י"שר זעול :ד'נק
 י"שר זעול אבקס ה"ד .א"פ 'שודיקבש רחאמ לבא
 תשבושמ לכא "גה םייקל ל"נ א"רודשיררד אבקס
 הרובח froissure = אוהו א"רושירוו ל"צ ילואו איה

Quelschungהז  ^bאבקס  y/"yםינפ לכ לע .בקס  
 לעש השיתכ ןינעמ תיתכ ןיבה יכ י"שריפמ חכומ
 בקוסמו שותכ למג לש ובג mm יושמה ידי
 ב"ער ח"ל מ"בל י"שריפב אצמת תיתימאה היארהו

onובגש למגה לעש אשיתכל :אלמגד אשיתכל  
 כ"ע זעלב ארשייא יואשמ תמחמ בקוסמו שותכ
 לע ?urb רבכ שתכ 'עבו ,Sehorf] 0808998 צ"לב]
 תיתכ Dy אוה דחא אשיתכ יכ 'מול מ"במ ןויצה הז
 :מ"במ ןויצב י"שר סרג ל"נה תבשב תמאנו
 א"בטירה n3^ ה"כו א תי תכ ל ל"צו אתותכל
 לע ישא בר יעב :ז'ע תבשב ה"נכו -- ov מ"בל
 אשרומא אמליד וא תיתכ הלוכד אמופא תיתכ

sepאלר אנרדוה יקופאל תיתכד  pnיריאמה 'יפו  
 תאצויה האוב לכ אוה ללכבו (''וכו םישרפמ שי
 טעמ תרדחתמ (*אסרומ איצוהל תלשבתמשכו
 (acp הטשה לכו תיתכ יפ ארקנ עופש ותואו
 תבשבו .ש"ע 'וכו אתיירבב ולאש ךכ ךותמו תיתכ
 םשו לולבש ע"ייע 'וכו תיתכל לולבש ארב :םש

"pem 3ירקיע רפסב 'יאדכ תיתכל ל"צו תותכל  
 ט"פ 'וכרב 'וריב n'3 .ךורעה םשב י"כ דומלתה

arס"שרהמה 'יג יפל תיתכל לולבש ג"עס  ^p! 
 וא ןכאב עגפנש שותכ ושב אוה תיתכ :םש
 ב'נו תויזהל (*ןולבש ס"טב ג"'ונבו s'y לתוכב
 תוקיתמ ינימ תיתכ ןינע ןכו -- .תיזזחל ל'צ
 םש 'ילהת 'קליו ו"ט רומזמ שיר ט"וש ןישתכנש
 ןירכומש ןתוא הארו הנידמל סנכנש ינריעל לשמ
 ולאמ עובשל לכוי ימ bs רבד לכו ןיִתיִתְכ ינימ
 ןיתיתכ ודצב inj 'קליב תורז תולמ שרפמו 'וכו
 pays am ותלבוס ךשמהה ps כ"ע גונעת ינימ
 יורימ ןויצב לעפה הטמל (y םישתכנה םירבד רומאה

(ouvע"ייע ןיניסכ ינימ היגהל ל"ג בוט רתוי וא  
 ךז תיז ןטשמ מ"לכ mni אב טרפבו — 'ב ןסכ

 ייפכ אוהו (5 .ש"ע יישר לש ויתובר תטשכ אוהו )* .םש vb ןייע אקארקו האיליסאב ani יצנוש יפדב יישרב ה"כ )!

 םימדוקה ייסופדב לכא םאר םיחאהו הנמלאה vy בורקמ ליויה אנליוו סיישב היכו (* .ןולכש ישאטארק ידבו )* .ךורעה

 ךוועב ה"כו ומוקמב סיד יזיפו ילופאנ תוינשמו 'שוריב ה''כו םיתיתכ םייש י"כב לבא םיתותכ ימגבו ,ינשמב ןיתותכ ייא

 םימב עיפדב )9  .אנליוו ס"שב םפרנ חיר 'יפב ייא םיסופדב ךורעה 'יגכו יתחסנש ומכ ךורעב "יסופדב לבא ,ו"ו "כב

 תומביבו )9 .ייפה לכ קתעוה ונממ רשא חיר ייפב 373 ייל לבא יציניוו יפדב קר הייכ (* .ןיצבקתמ ןיבז ns ייפב )7 .ףוסב

 לבא יתעצה ןכו םינושארה םיסופר לכב הייכ )!! .ריפד לש הלועמה ייג יפל ("' .ןיתיתכ vari לבא יתיתכ 'מגב ונינפל
 .ףיכב ישמא יפד «7a לייצ



 p" הרותה לע י"שרו םש ד"בארה 'יפו םייוו 'חה
imn?ט"ל תורוכבבו ךועממ רתוי םישותכ : "b 

 וירחאו כ'ע חומינש דע םינבאב ?Wn : תותכ
 .והוגיבה ןתסיסרו םיציב תשיתכ ןינעבו -- יתררגנ
 'גרת 'לקנוא .םינשיה םישרפמו םיקיתעמה בור
 == רגל תניתנ תאצוהב םואיזומ שיטירב י"כב) סיסרדו

 ppm ןיעה תקתעהבו oos) ידו רעלדא ן"רמ 'גהל
xxi 560ךופהל ןוכנ רתויהו 90000  

 ןמ תותכ תקתעהל רתוי ןכתת 96066 יכ רדסה
 וססרנש .D ^b^ 98866 יכ 5099000646 תבית
 םשה vp )^0 פומע pos וקיתעה ןכו ויציב
 "a איש ;יח ,יי םיטפוש) pus וקיתעח ןכו 960%
 ץחמו )5"*« ,יכ בניא ;יז וטייכ יקזחי ;ביכ ne בימ ;'ד

 = :תותכ קיתעה ג"סרו 966 לעפה y" (טיל יב'כ ביש)
der %5 pmsp ןכו בטיה קדה םפרנ "b às 

Zerstosseneנוי 'רל לוסאלא רפסבו ' 'pחאנג  
 ,o5) Mes : תותכ כ'ג 'יפ (רעיוביינ 'צוהב 330

"ubהריבשו הסיסר ונינע "יפ ] — 

? VA Eh 
ai. d. ^L 

dou / 

EEA f nthקי  ' 

mns — mna? 

"n3 —אתפסותב ןיתיתכ אסריגה ןכו כ'ע הכמה  
 יריאמבו ף"ירבו ס"ש די בתכבו 6" 3^ קרפ תכש =

De)האבוה םשו (ג'ג דצ תבשב  Diתסריג ןכ  
 ךורעב ב'ה י"כ "ג םג וזו ןישיתכבו םיתעה רפס

pדגא  emז"ואבו 01 הרעה איכ  'bnתבש  ^b 
 (ןיתותכ) תואסריג יתש ךורעה םשב איבה ט'קס 376
 םדוקה 'עמ הלמה nim — .ןישישקו [ןיתיתכ ל"צ]
 םיטוח םיארקנ 'דחה ע'לב יכ my עדו ,רומאכ
 sen xy" ןיחינמש םידגבה יבוחסמ םיקד

[Charpie — 

 דע םינבאב םיציב תשיתכ ןינע b^ מ"למ) תּוחְּכ
 ?Mp .תותכו ךועמו Kastrirter) ןיחומינש

 jn הייחא] .דג 'עב ונשריפ רבכ 075 :גיכ
 דג יעבו דג 'ע לע זמורו ךועמ 'עב קוספה איבה

C57 am y»ה"כ ןישודיקמ אתגולפה וניבר איבה , 
 'ורוכבב ןכו ש"ע אוה םיציבד וא דיגד סורי יא
 תאצוהב ט'צ דצ 'ז 'שרפ 'ז קרפ רומא ארפסו :ט"ל

* * * 

 ךלמ ךלמ .רש רושימכ ויררוש רצונ .רפפאבכ וילילגב לכה שפות .רשבל ימעפ הווני הוונ
 .רסירת ךרע ךרעל ינליכשיו .רסדח ךרע ךרע ימיב .רסוימ םעל

 שיטירבו ר"ל 'ב 'א ו"ו י"כב תודבכב ונהני םהינפוא רשא הלאה םיזורחה ואצמנ ף"כ ms םתב ה"יחא]*
 יהונ 'א ו'ו י"כבו «m הוונ םשו ד"לו 'ב ו"ו י"כב 'יא m» mu :המה הלאו ,תצק םייונשב םואיזומ
 ןוכנל ד"לו 'א «v י"כב — «m הונ וא הונ יהונ ל"צו המיהונ nns הביתב םואיזומ שיטירבבו הונ
 י"כב — רספאכ 'בו 'א ו"ו י"כבו רפפאככ ןוכנל םשו ילילגב 'זומ 'טירבבו ןילילגב 'ב י"כבו וילילנב
 ו"ו v5 לש רש רושימכ םוקמב -- )0 pomme 'ב י"כבו וידרוש 'א ו"ו י"כבו ,ויררוש 'זומ 'טירבו ד"ל
O0טירבב 'יא 'א ' nbקולח ןיא ךליאו ןאכמו .(תחא הביתב) !רש רושמב 'ב ר"ל י'כבו רוש רושימכ  

 mw המלשנו :'יא ב'ה י"כבו .ר"מל ךרע ליחתא : קר "יאו unma ודקפנ vi י"כב — .י"בה "גב
 — [םלוע לא 'ה םשב דמלה ךרע אוהו רשע םינש ךרע לחאו ,רזועה ךורב ף"כה

 ה 90-6195006 00930%406



EUםינוקתו תורעה תצק , 
E * M 

Züptchen — = 109066 v/o םא ^5 ט"יאל הניא 'טאיל ןירוקש (10 הרוש 'ב דומע ד'סק .א'ח) יבוסא 'עב = 
  Eל  "yעגערטייב סעלרעפ 'חה ש"מ 61. ^

 Hn 02 yy ה'מ ב'פ הרפל ym 'יפמ קתעוה ^« קמוע אמוג b^ (9 הרוש א'ע דיש ב'ח) יב םג יעב = =

 Hülse (gousse צ"לב) guscio ט"יאלמ א אוה יאיצוק זעלב b^ )93 הרוש א'ע Yow ,םש) םזרג 'עב —

 ,(45 םש םעלרעפ) 86 י

pucלד  r'D armןויכ (18 הרוש א"ע  wo»הלחמ תלמב  y^p Winde ales yb byעו אתירותסמ ' 
"nb | 

 ,(95 םש סעלרעפ) Gabel, fourchette צ"למ אוה ילוא י"שרב זעלה )20 הרוש א"ע ,ז"יר םש) קנמה 'עב =

 'חה ידידי ינריעהש ומכ ג"כ 5 לאינדל was ןויכ ינולבח אלו Gi הרוש ב'ע ב"לש םש) לבח 'עב = =
 .ו"רנ רעלזייא שביל

 (AUD ספנ ע"ייע Rettig אמאח D'D איהש עד אמח תרזג ןינעב 03 הרוש א"ע ,ד"כת m) «oe = םח =

 arcade -- יקידאטק ןמ אוה עוטקו יקידאט an" 'קיעש סעלרעפ 'ה יל an» (3 vm יקיראט 'עב —

 »65 םש) םעלרעפ 'ה ש"מ ןייע (ךוצילמי ש"ארה (e^ ךודיטי ונממ- לעפהו +(ו'כ ctm ןודייט 'עב |
 'קיעש ש"מ לבא תויתואה תדוקנב םיזורח השועש b^ טייטמ ומכ אוה יכ חיכוהל ךיראהו .

EMעוטקו רייט ל"צ "גה  jbל"נ ןיא ןירייטבאפלא , 
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 |. םלטה ךורע
 לתב תורומחה תולמה לכ הנרוג רימעכ וצבקנ וב רשא ךורעה .רפס אוה אלה

 | 35 ארוקה yv ןעמל 2578 י"פע ורדסנו םישרדמו

 E -איהי ונופר ךב 15192
 ימורד אתביתמ שאר

 רפס וילעו

 ךורעה ףסומ
 יבר לודגהןשלבחו האופרהו עבטה תמכחב יקבה םכחה ברהל

 .ל"ז איפסומ ןימינב

e(ז'לרה ךרעכ) ךורעה לש ןושאר סופד לע  Demתופסוה םע (א'צרה) האיציניוו , 
 תורחא תולעמ םעו pov יקיתע ךורעהמ די יבתכ העבש יפ לע םינוקתו תורעה ,תוהגה

 .םיארוקה יניע הניזחת רשאכ תובר

 ויתרקחו ויתנזא

 ריעצה יכנא

 טּוהֶאק לארשי רירהומ מיאאב הדוהי ךונח
 ,ו'צי לילגהו ןעכריקפניפ ק"קב םינפלו ןיידרַאוופסָארנ ק"קב 128 בר

 יעיבר קלח

 .ןעיוונופיקהל רשא תומכחה לש עימעדאקאה וזעב

Tan qw 
 3433 גוֶאענ לש סופרב

 (.ןיקסנעלָאמס .פ להנמה)
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 דובכל

 ר'רהומ wwe ןברמ bv םירקוחה שאר
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 רשא וייח ינשמ הנש םיעשת ול תאלמ םויל

 והומכ ןיא תוכרב ברו תונומא שיאכ שדוקב תרשל דמוע

 תאמ

 : וריקומ

 ,םלשה ךורע רפס ל'ומה





 E | ןורכז תהנמ
E == Bes - 

 ר'רהומ ומש ןברמ ovn םירקוחה שאר

x pns uomo בופ םוי + 
 רשא וייח ינשמ הנש םיעשת ול תאלמ םויל

 והומכ ןיא תוכרב ברו תונומא שיאכ שרדוקב תרשל דמוע

 תאמ

 וריקומ

 own דורע רפס ל"ומה





 Praelaudatum opus ex disciplinis contextus Áruchini Venetiis (anno 1531) "a 

. (ante 1480), nec non cum septem Aruchinis veteribus manuscriptis —— 

LEXICON 
vocabula et res, quae in libris 

TARGUNICIS, TALNUDICIS BT HIDRASCHICIS — 
continentur, explicans 

auctore 

Nathane filio Jechielis 

saeculi XI Doctore celeberrimo, Praeside scholarum Talmudicarum Romae; NE 
5 

cum appendiee ad discendum utili per Benjaminum Mussafiam, medicum, 

philosophum, philologum et physieum ad contextum Aruchinum adjuncta. 

editi et typis mandatorum optimi ita ex hujus cum editione principis - 

bono eum animo facta comparatione corrigit, explet, critice illustrat et edit 

.. Dr. Alexander Koh, 
Rabbinus supremus Magno-Varadinensis (Grosswardein). 

Tomus quartues. "pa 
  Xיכל

FIXCERP 
] ES Re 

Aückorle, cui caes. scientiarum Academia Vindobonensis subvenit, impensis $ed - 

mandatum. 
3 ! 
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VIENNAE 1885. 

Im Selbstverlag des Verfassers. 
Baehdrueker»si von Georg Bróg, Wien, IX. Schlickplatz, Koliniassà 20. 

(Unter der ל von P. Smolensky.) 
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 דמלח תוא +

 p^ .הרותבש השעת אל תא החודש תוירבה דובכ | א"פלאמ רשע םינשה ms אוה Game ל *
 תמהב האר םא המהב גיהנהל ודובכ ןיאש ןקז ,qus | מ"ד ש"ירו «^p םוקמב םימעפל אבי ('* :א"תיב

 ןקז דובכ אצמנ הבישהל בייח וניא החדנ win | אוהל (סקדבינ =) סקדבול my =) אנדיל ,אנדל
 אל ,(' ג ars םיבב) "םלעתהל לכות אל החוד | תלשלש ,(אתלמרא ,אלמרא =) הנמלא .,(אָוְהָנ =)
 ג"סבו (ב"עפ (vb 'מויד yo3 השעל קתינש השעת | םימעפל )3 .ע"ייע תיסלוח ,תילדרח (תרשרש =)
 לע םא .לטונה לע שרופמ (א'עפ wp יילוחד | ,(םונילוי םוקמב) סונילול sob  ד"ויה 350
 םושמ חלשמ וניאו הקול רמוא הדוהי 'ר םינבה | םוקמב ד"ויה אב ךפיהבו .(םוטסוי — םיטסל |

 בגג 'וכו וילע ןיקול השעל קתינש ואל רבסקד | (ןולקיק מ"לב) אתלקיק ,לוגלג םוקמב לגיג ד"מל
 לוזגת אל רמא אנמחרד השעל קתינש ואל ןלזגו | טמשנ הלמה שארב ד"מלה םימעפל ('ד ,אתלקלק =

ciusןיטנרבל םוקמב ןיטנרב ,ןינרוביל םוקמב , | On s^ pרשא הלזנה תא בישהו  buyיה םש)  
 בשו ^t) ,דיכ םירג) ותחקל בושת אל ,ט'כ | ע"ייע הביתה שארב ד"מלה לפכנ םימעפל ('ה
 em 0" wo ךדש תאפ הלכת אל .('חקלו | 'ל תויהמ 0 .ףולפל ,תיכולכל .ךולכל ,תיחולחל
 ונממ רתונהו רקב דע ונממ וריתות אלו .('הלכו | טנרבק ע"ייע ותרומתב אב ques q^p המוד
 אבש רחא ןיד ול שי הז C ,ביי תומש) pa [a^] דע | ירבעב ומכ ויליאש Dm אוה 1 ,טנרבל םוקמב
 ןיאש רמול השעת אל רחא השע ןתיל בותכה | cocos ילב =) bg רשֶא = לש = ש ףורצנו

(nןיקול | קוזחל וא רבדה תילכת תורוהל .) ע"לב ומכ  (voyירהו שרפמ 6« 7 הרומת שירבו  
 e r2 ארקי) «pn השעל (qn בותכהש רממ | אב 00 .ארמוחל ,אלוקל ,הליחתכל ע"ייע ןינעה
 בוטב ער וא ערב בוט ותוא רימי אלו ונפילחי אל | ףליל רוקמה אוהו לועפה תילכתה לע תורוהל
 (בונגת אל) .(* ['וכו] המהבב המהב רימי רמה םאו | .ותלוז הברהו (תבשל — בשיל .,(תכלל =)

Cןייע דיתעב רתסנ ףונל דועו  sמ'ב  oyeאל ביתכ אהד אוה הריתי ארק [ובונגת אל ל'צ] |  
 יד ^5 45 ;m .תודלות הלאד אתליאשב bwin | לוקשיל ,ד"פ םש ,ערילד .ט"נ 'ובותכ ,ינקיל א'ער
 והזיא 'פד 253 שרופמ C7 ^b יס חג ימוחנתב אבהו | ,ורסתיל ,ו"טק "לוח ,לוטקיל ,ג"מ 'הנס ,רדהילו ימד

 [ובונגת ל"צ] cuam אל יער איפ מיב ךשנ | =

 אל בותכש [א'ס ל'ג] (c'e יל המל אנמחר בתכר | טפשמ ינינע 553 הלילשה תלמ מ"לב ומכ) אל
 לע בוגגת אל אינתדכל הכנג ונייה הליזג לוזגת | ר"אלבו nicht, nein ( ע"לב = תירבע ןושל

 אל לכ a'yo יג הרומת שירב .(''וכו טקימל תגמ | own תארוהב כ'ג אבו ו6-ב ס"לב ואל = sb ירוסו
(Verneinung, VerboDהליגמד ג'רב   €i»וילע ןיקול השעמ וב שי הרותב רומאה השעת | לודג  

 ןכו ביער א'פ תבשבו יליגמב יישרב ה"כו wo ס"שב Db :אימ ייבוריעב ns ייפב uno) חי"ר ייפמ קתעוה )!
 ירל חתפמה רפסב היכו men אלר ואל : השעת אל יישריפ םש ייבוריעבו : דזצ תבשב לבא : טיי תוכרבב ושוריפמ חכומ
 ייפבו וילע ןיקול ןכ לע חקלו וירחאל רזחו בש som רמולכ (* .א"ער חיילו בייעס v5 'וחנמב שרופמ היכו ייבורועב ןואג םיסנ
 bis בושת לב : האיפב ם"במרה ייפו בושה לכב אוחש יגפמ החכש וירחא לשו החכש וניא וינפל ,א"י מ"בבו ר"מ .YD יאיפב ייא
 השעל «pn ימולכ )* .ריי ר"כ 'ירבדב י'שריפ ןייעו היהי חגמלאלו םוחיל רגל ותחקל בושת אל 'מאש בותכה ירבד לע רבוע אוחש
 איבה קוספה (* .ןה וניבר 'יפמו םש יילוחב 'יל רחא ןיד ול שי תוביתח (+ ,יישריפ yn (יי ,טיי יקיו) םתוא בוזעח רגלו ינעל לש
 דואמ בוט ןכל י"שרב שרופמ ןכו 'וגו רימי רמה םאו השעל pmo יוגו ונפילחי אלו בותכד ואל יכ שרפל ומצע תעדמ וניבר
 אל היכו )^  .'וכו y" תועטב והועטק ע"פרב לבא יתחסנש ומכ קוספה לכ ןייצל שיקו דיל יבו cw ו"ו י"כב אסריגה
 " פיס p/3 אתפסותב ^21 ^M) טיי ארקיו) ובוגגת אל ל"צש ץיבשפהב ביירגה שיגרה רבכ לבא יא טק 'עב בונגת

poa ny!היד מ'כב ''שריפ ןייע אוח תועט יכ תומשמ בונגת אל ונייצמש המ לבא ויפב םיטב םשו לינה מי'ב פ"שה  

n. 
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 רמוא יתייהשב , p^ (ביעס Ye ייכרע) וניצמ ןכו 'מגב
 יש אר רוזחל יתכוצוה אל םדא םוש לע ובד
 רבדה לעב םש אהי sow תוארלו ("ירוחאל
 רקשמ יניאש ששוח יתייה אל םש mm 'יפאש
 רחא ריזרז ךלה אל .('*"ערה ןושלב ורמוא ןיאו
 YD תשרפ הבר תישארבב ונימ אוהש אלא ברוע
 אל ג"ונב ה"יחא]* — ,(היס פיר ונינפל ושע יהיו

qonב"עס ב"צ ק"בבו 'וכו אלא ריזרז לצא גרוע  
 n ךלה םנחל אל רמוא רזעילא 'ר ab "ילוחו
 mb 'קליב ה'כו ונימ אוהש ינפמ אלא ברוע לצא

nmnזמר שיר "טפוש 'קליבו  r'bיילהת 'קליבו  
Dםימעפ הברהו — .םנח לע םשו ,ד'צשת זמר  

nnoויצחב אבו אל תלמב רמאמה  wmאלא  
oyט'נ :ד"ל 55 תוכרב מ"ד . iw"ל תבש ': 

 DU' ,ה"ס 3D: :3^ ייבוריע :ט"יק + ם"פ :א"ל
 15bB*a (yb ייחפפ + א'כ .'כ תינעת .ו"כ + 'ד
 SD :'ד ו'ע :ב"י mb .ב"ם .ח'ל "ירדנ :'ם "מיג
 ,א'ל הדנ :ז"כ דימת :'ק :ח'צ imu "mb .ז"י
 :ט"ס 'ישוריק .ג'ס "יבוריע y" דע .. אל -
 אל — +: א'ק "יחבז :'ה r'y ,ו"ט Ya gre ייטיג
 אל . wb -- .א"עס ג"כ 'וכמ : 'ז 'וכרב אלא רוע

Gweder + + nocl)ד"נ 'יבוריע  : ^MDbימוי =: ב"יק  
 — :א"ע 'ישודיק dx מ"ב ,ז"י 'ובותכ א"ער ב"ע
 Yx. ייבוריע : םיללכ הזיא לע ריעהל שי דועו
 אלא וניא לאו ןפ רמשה ימאנש מ'כ .יד 'ועובש
 אצומ התאש םוקמ לכ yw .'מ 'וחנמ .השעת אל
 םהינש תא םייקל לוכי התא םא השעת אלו השע
 השעת אל תא החדיו השע אובי ואל םאו בטומ
 b ,3'5: "p^ יכאלמ דיו Pb ה"ד 'פסותה ש"ע
 השע םוק הב שיש השעת אל תוצמ לכ .א"מק

psד"מ ג"פ 'וכמבו ,הילע ןיקול  psהילע ןיבייח  
 אל תוצמ לכ הנשמב .ט'כ 'ישוריק yt ש"ע
 אמרג ןמזה אלש ןיב אמרג ןמזהש ןיב השעת

 אל ב

psהשעמ וב  psוילע ןיקול  qunאל | רממו עבשנמ  omesןיכרעב שי יפב ירוחאל יתרזחו רבד  
 הרומת שירבו (''וכו םשב ורבח תא 132357(

C)ועובש שירבו '  C53וז רככ לכואש העובש  
 וניא רמוא «pn 'ר , . הלכא אלו ovn רבעו םויה
 השעמ וב ןיאש ואל היל הוהד םו שמ הקול
 am voy ןיקול ps השעמ וב ןיאש ואל לכו
 העש לכ 'פר ג"סב וילע ןיקול ps תוללכבש ואל
 .('לשובמו אנד ואל an ןצרחד ואל (ב'ער אימ םיחספ)
 תונועט שי ךומסד 'מגב (*ת ו א ב תוחנמה לכ 'פבו
 חבזמה יבג לע שבדו רואשמ הלעמה 'Gn תוחנמ)

sרמא ייבא  psהמ .תוללכבש ואל לע ןיקול  
 תומביד ג"רב C555 mw וניאש הפקהד ואלל

^p QC»לק ךכיפל םישנב גהונ וניאש . Cnm 
 B^ אדירג ואל יוהד (א'עו יו תומגי) רמחמר ואלל
 רומחב תוריפיל אבה הובא הילרמאד
 6 אדירג ואל אוהד רמחמד ואל ןוגכ
 ךתמאו ךדבע ךתבו ךנבו התא )092 (mot רמאנש
 רפא אק המהבב רמחמ יכ הנימ ןניעמש ךתמהנו
 (1וש אר תקו לחמ ב רמח 'עב ונשריפ רבכו אנמחר
 + שרופמ ('אה יביכ םירב השא לע רבג ילכ mm אל
 C ינוקיתב שיא ןקתי אלש (ט") ןיריזנ ינש 'פד 33

UNהקול הורעה תיבו יחשה תיב רעש ריבעמה  
 שיוב םש) השא לע רבג ילכ היהי אל ,םושמ

CÓ onmםדא ךופשי אל  ^bםירחאו ורוב  
 mw» nns התיה 'מגב ץלוחה 'פב ןהל ןיכירצ
 ,גיב םירבד) וינדא לא דבע ריגסת אל ,(.דימ תומבי)

 בותכה וררחחשל nis לע דכע חקולב רמוא 'ר ז'ט
 ^2( ץראל הצוחל וא 'טגב טג חלושה 'פב רבדמ
 b^ ,v2) תומש) dw בלחב ידנ לשבת אל ,(הימ
 רבכו 6ז'ג ןישוריכ וב שדקמ שיאה 'פד < ג"פב
 (.טייפ (nor םדה יוסכ 'פד ג"סבו C553 'עב ונשריפ
 רמא (' ,'ז םירבד) [x^] םימעה לכמ םכברמ אל

npnינאש העשב 'יפאש ("םכב ינא קשוח  
 .'וכו םכמצע םיטעממ nns הלודג םכל עיפשמ

 דועו ni פייר ונדמליד אתליאש לע יאקו איס לייצש ליינ wb םוקמבו לינה יתליאשב ובונגת אל ןוכנל ה"כו ובונגת אל
 וריבח ל ל ק מ ו יוכו ץוח רוטפ השעמ וב השע אל הקול השעמ וב השע גיונב (+ .ךורעה ses ךיראהש עייבשפה ןייע
 חייר ייפבו םיש י"כב היכו יוכו ללקמהו ירומתבכ w^ םשו םש קר וניבר ייגכ ייא ,זיט יוכמבו «ae יועובשבו םשב
 יל ירומתב לבא :גיס םיחספו א''ער זייט יוכמבו .א"כ ףרבו םש יועובשב היכו (? .ירומתל nu ייפבו יוכמבו יועובשב

 mD: היד BU יפסותבו יוכו וניאש ואל ןכש ג"וגב (5 ."53 5 .n' "we) «m שייייע (5 .היל הוהד םושמ י"ר ירבדב

 ואל jb טמשנ ע"פדו ביהו ריב טיק י"כב לבא דיילו יבו «sw Y י"כב קר הייכ )*  .ייל יומביב (5  .לכב הוש וניא ןכש

 ליחתמ voy ימש יתארקש ילש ךורע i" ןכו ד"מל דע ונייה ךורע לש ןושאר קלח לע ותנוכ (5 .אדירג ואל דע ארירג
 (.דינק תבש) ותמהב רחא רמחמה ייפ םשש cw רמח יע לע וניבר ןויכו OL דצ אובמ ןייע דיימל תואב הינש תקולחמב

"bmהמ יפכ תומביב ייפה ןכו .(אנליוו םישב) חיר ייפמ קתעוה ל"נה  nnbייכ ייפע  bunחכומרכ חירל כייג ךויש  
 עיפדבו ,ר"בו z'm טיק 15 ייכב ה"כ )?  .שיע רשכה ןכש היד .יו תומבי יופסותו ונתיגוסב א"בטירהו א'בשרה ייחמ
 ג"ונב ?f) | .מ"ר ,ב"ח )!! .יוכו ןקתי wot שורדה «m sa£ רעש ריבעמה הלחתב ךפיהב רדסה ונינפל ('%  ,ינוקיתכ

 .הימגר ייפב ייל ןכו ייל ט"ק י"כבו ,שאר דייל ביה יבו יא ויו v3 עיפדב nés ('* .םכב ינקשוח לארשיל היבקה רמא
 ורמוא ןיאו רקשמ וניאש ששוח היה אל :םויסה םשו (:זיילק ma יגנא v5 ץבוקב) ןיברעל י"כ ה"מגר 'יפמ קתעוה )"4

 .יתרמא אל היד :חייק תבשב יישריפבו שיע איל םש vy ןושארה ייפב יישר Yon וז הטשבו ערה ןושלב
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 תב התצי תמו לפנו ארגיא jb mew קלטו יקלס | w'y 'וכו ץוח ןיבייח םישנה דחאו םישנאה דחא
 ,ב"הועה nb" ןמוזמ ארצק ארגאל ףא הרמאו לוק | אל לכ ב"עס ד"י תוכמ som .ה'ל םש 'מגבו
 ארצק לש יטרפה םש אוה הנושארה הפקשהה cob | ^y» rb ש'עו .voy ןיקול השע ומדקש השעת
 «p'bb ^x רקיע אצמת רשא לכ 'פ ר"להקב לבא | שירב ל'נה 'ועובש 'ילוח .ט"צש b^ יכאלמ די
 לכ ילנו 'וכו .ארגיא jb הימרג קלטו ארגי א ל | ,.השעמ וב ןיאש ואל . . השעל קתינש ואל ךרעה
 ןכ עמשד ןויכ :ןושארה םוקמב םג ל"צכ קפס | תוללכבש ואל א"ער א"מ 'יחספ ,ה"עש 'יס יכאלמ רי

Doaד"נק תבש .ב"צש ,א"צש 'יס יכאלמ  | popהרושה בוברעו 'וכו הימרג קלטו אר גי א  
 םש ונניאו ז"ע וחינשה .אל םישרפמהו סופדב ןמדזנ | ןיקול ןיא ד"יב nme תרהזאל ןתינש ואל א'עס
 תמאב W^ יתהגהש ומכו yb" 'חה תעדכ יטרפה | אבה ואל ,ג"פש 'יס יכאלמ דיו 'פסותה ש'ע וילע
 mb ב"יפ תובותכ 'וריו :ב'לד ט'פ 'יאלכ 'וריב | 'מא ןנחוי 'ר voy ןיקול ses ל"ר השע ללכמ

Dy ואל תארוהו € ,ד"ל םיחבז וילע ןיקול ps 
b (םעו תחנב ונינע ז'כ ,א'כ אמ טא מילמ DO | האלהו א"עס 'כ תומבי ץובקבו איה םשה םוקמב 

  ubןיואל :םש .ןינאל יבייח ב'עס ט"ע  vosp | NTUSלבא דיי ניל תישארב) יטאל ומכ

 ינבוק תא ('אקספב (םינפב ןייע הדגהב שרדנ | רובעל p^ מ'ב (qus ינשב רבוע ב'ער ב'כ 'מוי
 םעה םאמ יכ p» Co רצ אנחכ בוד אחקספ) ימחל | תבש 'ורי Um ^D יכאלמ די qny ןיואל ינשב

 61 ייח «we טאל םיכלוהה חולישה ימ תא הזה | 270 ט"פס םשו 23 mo y'"yp Uy ט'ד "פ
MEינשמ ב  giaל'צ  jkשיקל ןב ןועמש 'ר | :7 א  Cabsאדקמה לכ לע ונרזח  

 ךלמ היקזח הז אלא ,טאל ומשש םוקמ וניצמ אלו | P2 הלילש 0 ENT יואל ירת
i^ישודיק ' wn27 תבש ,ואל יא D cepהדוהי |  mmeשיש ('הו קמ ב לארשי תא רהטמ  

,T3ק"מ : םשו  mb r^ח'נ  + DN /D p'3 iiv.האס 'מ וב  pusט"אל . 
 מ"ב ת"יב רושקב ןכו והיא ואלב ." nen ,ואל
 ואל .אתזרכא אלב :ח'ק םשו sen אלב ,ז'ק
 ואל א"עס ט"ל 'ישוריק p im^ קד ע"ייע אקוד

snoאיה  v jyיכאלמ  "bח"צש  [Yun — 

 ןב 64 י"למו אל ןמ בכרוה וניבר תעדל) ייאל
nieht doch mein Sohn!ןייע פ"למ ד"עפלו  

 תיריב 'מגב השא nb3 'פב ינפמ ייונפא (םינפב
(C Cvo n)בלח תלכא ול רמא 'פד ג'רב  

mme»א ל 6020  Ccאכה  Con)הירובד ץירתמ  
 sb ^p" .('יתלבט אלא יתאמוטב יתדמע אל
 יכ עדו ה"יחא]* C13) 10 ילב יי .ינב אל
 תבשב b" ןכו ."תמאב, :יאל י"שריפ םש תבשב
 :ה"כ p/a3 "wo ה'כו mew ייונפא יאל .א'לק
 א"ער ז"ל הדנב ה"כו ייאל org ךורעה 'יגכ לבא
 ,תמאב :ייאל י"שריפו אוה םרוג ימנ יאה ייאל ל"א
 תמאב י"שריפו הנפומ ייונפא Usb א"ע C 'גיגח
 םיחפפ איה םדא ידיב הירב יאל אה י"שריפ ןכו
 יקליבו ואל אה 'ב ם'ש י"כבו תמאב י"שריסו ,ד'נ
 טרופריא י"כב :ןכו 6ח"ע רצ םיחספ 5^( אלא י"כ
 לע זמור ל"ומהו vb אה 'יבוריע qo אתפסותב
 )143 מ"קוצ 'צוהב) vb אָה ל"א n'es "יבוריע 'פסות

 'תפסות 'סב ןכו וול אה תודוקנ אלבו"וי"כבו 'יסופבו | 'פ ר"להק oan לע e^ אָרְניִאְל ל"צ) ארגאל *
nanלוק תב התצי המכח  mewאה "יא ו"ו י"כבו 'יסופדב 'יבוריע | לכ  wbוואל אה  

 אלא ?y י"כבו 'יסופרב א'פס 'גינח 'תפסותב ןכו | ב"הועה ייחל ןמוזמ יבר לש ודפסהב לצעתנ אלש ימ
 הלאה תויעטה לכו .אלא : קר 'פריא י"כבו יול אה | ןכ עמשד ןויכ אתא אלו ןמת mas הרצק ןמ רב

 ,abmüden תופיע ןינע יִאל ם"לב nb מ'למ) אל
sich bemühenהתאו(טאלב ךלה 45% ע"לב ןכו  

 ,יאלו יהלשמ תאו 'גרת ^Q) ה'כ סירב עגיו ףיע
 ,ויאלו .e uon) תישארב) ואליו 'גרת ןכו ה"יחא]*
 ב'מש 'גרת my ןייעו ןואליו a) 0 חומש) ואלנו
 ,ג"י 4170 ;'ד .בימ ;ב"י rb 'יעשי 'גרת ;" ,ג"כ
 יישארב 'גרת אתּואְל ס"לב אתואיל ab םשהו
 ;'ז ,ו"כ םירבדל ; א"כ à רבדמבל ;ב"מ א"ל

3b qsב "ימריל ; 'ב הנ ;ז"ב 5 'יעשיל ', 
 על .(יהל =) הל ע"ייע דועו ח"כ a5 'קזחיל ;'ה
 'גרתבד תואיל אנשיל לכ ןמגרותמה בתכו (יעל =)
 y'« ןיעב תועל םגרותמ םילת ילשמ בויא לש
 — v5] 'עב חיכואש ומכ ינוע ןושל ךרדכ אוהו

 ייכב ןוכנל m'3 (? .רטא ארפק רב ג'ונב )* .אתקיספ ןמ עוטק אוהו טייק ייכב היכו 'ספב ל"צו 'וסב ס'טב ריפדב )!
 'ותירכל vis ח"ימגר 'יפב הייכו (* .ינפומ ייונפא יאל ג'יונבו (* .הוקמב ג"יפ ילשמ ירמבו 'תקיספבו הוקממ ע'יפדבו טייק
 ג"ונב ) .ומכ ס"טב ר'פרב (" הלמה וז ייל (mbi יייאל : דיויה לע וק םשו ::איפק mm יקילייגנא י"כ ץבוקב םש

won .ךורעבכ ייגה םש ה'מגר ייפב לבא יתלבט לבא יתאמוטב יתדמע אל ימנ  *) m3זיפ ר'פרבו רילו יב ו"ו ייכב ' 

 .ןב n^5 ןכ יציניוו bm» ט"ק ייכו יא (Ya vi33 בינש קיחעו ימאו ליסאב

 ן*



 ןכשמל לאשוהו ימינפ רבא םש מ"למו 335 ,בל
 ,Herz, Gedanke הבשחמו "ny :לכשה

  m3 Gusichtםיחבזד ג"רב ןהילע הנתמ ןיד (^
 (:ו"ק .תוגותכ) תולזג ינייד 'בד אמק הכלהבו (ביעפ
 ק"פבו 6 טיע (mm םיכסנה '535 הדותה 'פבו
 תישארבב ,(.א"י 'ועיבש) הדוהי ןב ש"ר 'מגב תועובשד

 בותכ ןיא םכבבל ודעסו (ח'מ) ט"מ תשרפ הבר
 'מא ארה (Cn n^ mew םכבל ודעסו אלא ןאכ
 'רד היתעד איה םיכאלמב טלוש ערה רצי ןיאש
 ןאכ בותכ ןיא הליחל םכבבל ותיש 'מאד אייח
 < ןיאש Cs On ,ה"מ םילהת) םכבל ותיש אלא
 טיפ) תוכרב ףוסב .אבל דיתעל טלוש ערה רצי
 ₪ ךירצי ינשב Cn ,'ו םירבד) ךבבל לכב (.דינד המ

non אבילא ^b ב'א) — .ערה רציבו בוט Y" 
 ןיאצוי םירכזה -- (בלל ומכ תעדל 'מגב תלגרומ
 המהב המב 'פב 'מגב p^ (ב'מ ?ne px ןיבובל
 ןיא 'פב ןיבובל (* [תורועו ל"צ] (רועו) .,6: גג םש)
 (איעס ביל םש) '533 ,(ינשמב ביער טייב (ry ןירימעמ

vnתוחילסד אקספב — ^«: בובל רוע והזיא  
 בביל 4n5 הפיי ול רמא Crop רצ כירר תקיספ)
 התעו ^G ,ד"י רבדמב) רמא תאד המכ (" הרובגב חכ
 | רובד ןמ ע"פדב ה"יחא]* .'ה חכ אנ לדגי
 י"כב לבא" ומצע ינפב ךרע W^ אקספב ליחתמה

  erpךרע לכה ןוכנל  nsהנבנ יכ יתכשמנ וירחאו |
 beherzt, muthig sein ונינעו בל ןמ 235 לעפה
 ע"לבו בל ^J ןמ בל yos do יסרפןושלב הנבנ ןכו
 | ^om בי בבלי ארקמ ןושלב ןכו ל ל
 תערל ךיתארה ונבומו ל"נה 'תקיספב ןכו 0^
 ר"לב ומכ 335 ס"לב ןכו .םש ןייע ששג ךרעב

.ermuthigen, beherzt machen בלה ץמֶא cordatus 

 ובבלמו ונב תא לטונ ךלמה mm ז'עפ ר'בב 025
 היהו יראה תא גוויז תאז ימ D ר"שהשב 'וכו יראב
 אבה 'עב ונדמלי pj me 'וכו ונב דגנכ ובבלמ
 ןמ) 5753 ןכו בלבל לפלפ ןינבבו ow ש'ע ז"חא
 אבלבלנ דיי 3^ ,ר"י תומשל יב 3n" (בֶבָל םשה
 קוספ ותואל יתליכמב) הדגאה by sm" ןוהילבוקל

  ^n(הילה ביפ יינעת ( nnsחווצנ תרמוא 33
 לעפה דועו -- ע"ומב לוול ע"ייע ילוולנ 'ב י'רתו
 הזו בלה דננכ ערוק וא ןתונ "פ בל םשהמ בבל
 עורקש לכ בובל רוע :ל"נה ןיבובל תורוע ev^ המ
 טרופריא י"כ 'פסותבו 'א דק ע"ייע 'וכו בלה דגנכ
 ב"פ vy "y ובל רדגנכ בוקנש לכ e ז'עב
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 ייאש ייאל הלמה תעירי mone םיבתוכהל ונמרזנ
 :'מ 'דהנסב םג (ינפומ) הנפומ ייונפא ייאל ןוכנל

po»תורוכב א"עס א"פ 'מוי (ח"פתת זמר 'ר האר  
 ןוכנל s^ .דועו «T .'ע ^ir תומבי ,ג'מ .ב"ל
 ביתכד sb" :םשו ,יכירצ ךרצימ sb" :'ו תותירכב
 "יבוריע .היפוגמ וערפא ab" ב'עס ב'כ 'מרי ,'וכו

i^ותירכ ,ותינילפ ייאל ' ^ "Wbאיזח 'מ םויב , 
 ל"נו תמאב :י"שריפ ןכתי הלאה תומוקמה לכב
 ,klar םיניעל הארנו ,יולג = 3 יברעו eon ורזגל

deutlichהמ הזו הייאל הלמה תביתכ רקיע כ"או  
 sb" ,3^ ףרלו in ףרל 'ותירכב n'es בתכש
 ל"תמעב) יוועל 'הו .חכשתו קורו ,ד"ויה לע וקב

"sb "p (462 xnיח -- אל = יי -- אל תבכרהמ  
 pub קודקד ורפסב ל"דשר en" הזב ומדק רבכו
 רווחמ ps לבא "יזנכשא npnyn יפל 101 ידשכ
 קר amb הלגרוה הבכרהה וז וא רוצקה הז יכ יל
 ימלשוריב יתאצמ אל הלמה וז לבא ימלשוריב
 הרזגל יואר יתלב ןכל 55333 קר תאצמנש הממו

 " י"ל  jn ^e vaiתמאב ,לבא  ja, wahrliehתעדכ :

 םוקמב ל'רשר לש קודקר תקתעהב רענירק 'ה
 פ"רו ,לבב ימכח ןושל לע הליגר אל י"ל יכ ל"נה
 — wohin? wie so? "Nb] קיתעה ןיקסנעלאמס

 .רוטיל 'ע רחא jp רוטיאל *

 «^mo y תיִאְל *

 AME 686 לגר תסירד 4E י'למ ל'נ) אָסְבִאל *
(CFusstrittתחת  pos )€ ד"ל ,יג) 

 יפדב ה"כ ,יולגיר אסכאל תוחת אשבכל 'גרת
 .הלמה וז יפב קד אל יוועל 'חהו 'יסופד תצקבו'ציניוו

 65%, ot" רתלאל ומכ תפסונ שארב ל) ןסכאל
(Gasch, schnell ob Éémgםתחקלו ר"קיוב  

 יל רייתשא אל ('ןסיכאל היל רמא 6"( םכל
 ןסכוא י"לב p^ ב"א) — .רתלאל p^ ,תיחפקד לכמ
 ומוקמ רקיעו ל"נה י"לל ןויכ ה"יחא]* | .(הרהמב

gb nwןייע  Gio aenהמ לכ ןמ ל"א ג'ונבו  
 ארבג אוההל היל תיל תיבסנד המ לכ ןמו תיחפקד

 — [וכו םולכ

N'D'bND *ספל ע"ייע . 

 ,א"ח ע"ייע שרפא 'עב המושרה פ"למ שרָפאְל *

 רמה

  (tעוטק אוהו רייפדב היכ )? .ןסכאל ט"ק ייכב  JDס"טב עיפדשבו ,תרמא אדה ^ (3 wע"פדבו ,ט"ק ייכב ןוכנל היכ = = :

nb" לומ wm בבלי וא בביל ל"צו בבייל דיילו 'בו יא ויו י"כבו רבו ט"ק י"כב ה"כ (5 s דק 'עב ה"כו (f ce 
 לש  v3רובג חכ בבל ךתכ הפי יקיספבו בבל . . הפי עיפדבו ל"נה  b'w vixiרובוגב חכ בבל  y'vyאיפש ,ב"ח ששג

 .יב הרעה ח"יר יםש לאג עיייע דועו
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 ררועמ ס"לב anfachen 335 — glühen e ע"לב

 n3 by ףדרנו תושחול םילחג ררועמ ל"זרדבו
 ךותמ שא תבלב ונדמליב (םינפב ןייע ?n לעיפב
 ידכ שא תבלב המל Cm ^o mee יוחנת) הנפה
 ארייתי אלו ('תושיא qms האריו יניסב ובבלל

4nbאב (ר'ט ויפ קיב) םנוכה 'פב  unsהבילו ') 
 הביל ינתד ןאמ (א'עו 'פ (nU 'רמג ,בייח הבלמה
 ןאמו שא תבלב (Gu mov) ביתכד שבתשמ אל
 ^p) ."נ ייעשי) ביתכד שבתשמ אל ('הבינ ינתד
 יתבחש לכ 'מגב ק"בד ק"פב .(* םיתפש בינ ארוב

6o»הבי לו ת ל חנ ול רסמש אלא ונש אל  
 Cam הבילו תבהלש ול רסמ לבא
 'וריבו חורה התביל ד"מ ו'פ ק"בב ה"נכו ה"יחא]*
 'וריה פרג הנשמב לבא חורה ותביל ג'ער m ק"ב
 וילע הבלמ ג"ע n^i ג"פר תבש 'ורי ,חורה והביל
 ילבבבו תַּבַלְתְנְו םש לעפתנבו ,ןתשפ לש תרוענ
 א"ער D' ק"ב cwm .התבלתנו א"עס ז"ל תבש

csתפסותה ^31 'וכו בייח התובלל ידכ 1יּוּבְלַּב שי ' 
 םג "א הרמצ ה"ד םש ק'בב י"שרו ,ליעל ןייע
 תלחתב 'ייע בבל לעפהמ הז יפלו ש"ע בוביל םשה

'"p qunבבל שרש קידר  "awשא תבלב  mb 
 תבלו שאה בהלב ומכ אוה רחא b^ יפלו שרשה

 — [(ויט ,3^ םירבד) ךשפנ ns לקשמ לע

 י"לב הנשיה אקירפאב ץרא מ"למ יִבּול ,בּול — בל
 םעהו mb ס"לב Libya, Libye, Aipón 'ורו =

wo9 יברע ןושלב  * (Libyen, Libyerק"פב  
 qo ןיא € הרליש me ךומסד 'מגב תורוכבד
 םירומח 'צ ול ויה אלש לארשימ דחאו דחא לכ

o geaםיעשת ומע ויה אלש ג"ונב ה"יחא]*  
 .םירצמ לש mann הפסכמ םינועט םיבול םירומח
 םשו טקדבל ע"ייע אבול ארמח :א"נ תבש דיחיהו
 'וריב ג"ונבו יבול : איהה ץראה םש 'שורימ אבוה
 םשו , . םיבולמ םיאבה םירג ב"ער ז"ד ה"פר תבש
 םיאבה N Xy^ א"לד ח"פ 'יאלכ 'וריבו יבולמ רג
 'גרתו ./400מ תינוי תלמ לקשמ לע הזו יובילמ
 אוה ארקמ לש םיבולו יִאָבּול )5 ,'ג םוחנ) םיבול
 'גרתו א"י ,'א ,'א י"הד ג'י ,'י תישארב םיבהל ומכ
 אנליוו 'פדב ה"ד 'רתבו יאקוויל םש 'ישארבב 'א 'ורי
 bp125 ראותה כו Aufuxo(*3vm ראותה אוהו יאקוול

 הייחב התייהש רע הערוק השוע אוה דציכ + א'מד
 (בימ היפ תבש) ןיבובל ei^ — ז"על הבל איצומו
 (ann oy ,ןוניסרוכ ע"ייע :ז'ד ה"פ תבש 'וריב
 אקיספ השועה :ב"יד bb" תבש v^ לעפנבו
 — )2305 ד'פס ארתב אבב םילכ אתפסוהבו) 3355

 בל םשהמ ,בלבל qw ןייע חרפ ונינעש המו
 הליאשהב הזמו םיחמצ לש ךרה םינפו me — עילב
 רמת המ ",Cn םיטפוש) 18h ושרדב ,ד"י יליגמב

 רודה ותואבש לארשי ףא דחא בל אלא ול ןיא
 ה"כו םימשבש ןהיבאל דחא בל אלא םהל היה אל
 רבדמב 'מוחנת א'מפ ר"ב ןייע y" :ה"מ 'כופב

^bיילהת 'קלי ג"פ ר"דמב ו"מ  ^ ennר"קיובו  
prpוכרב :םדאמו — .הרמת לש הבל בלול 'ל ' 

 וב םג ובל :ו'כ ק"מ mpi, ע"ייע ופקונ ובל :7
 on ע'ייע והייבל שילח ,^ תבש ,'ב סג ע"ייע
 אביל .ה"ל mo qos" ךבל s תועובש
 אל אמופל אביל רתויו 'פ ר"להק ,ישניא ישניאד
 ,ר'פפ ר"ב ןייע אמופ ךפיה אביל mp 'וכו אילג
 — סרכ y'"y ע"פ ר"ב .ח"כ רומזמ םילהת 'דמ
 דחא בל mn תעדו הבש חמ ל לאשוה מ"לכו
 לש ןבלמ איצוהל .'ב 'מויב ןכו ,םימשבש ןהיבאל
 תוירב לש ןבלמ איצוהל ידכ ז'פ פ"ס ר"ב ,ןיקודצ
 ובלב we "b בלה תשורג :'כ םירדנ .'וכו
 'ג בנגש יפל ח'מ א'פ 'טוס ץובקהו .השרגל
 :«wb n לארשי בלו ד"יב בלו ויבא בל תובבל
 םדא לכאיש םדוק :3^ ב"ב .תובבל ל"צ תובנג :'ט
 התושו לכואש רחאל תובבל יתש ול שי התשיו

psראובמ ךורש 'פ ר'שהש ,דחא בל אלא ול  
 'מוחנת .ןבל ע"ייעו וב תוחמש תובבלה לכש ןונבל
 | , ^Q א" םירבד) םכבבל לכב 'ב "סר אובת יכ
 ןידבועש העשב םינהכה תא ריהזהל בותכה אב
 ינפל דחא תובבל יתש םהל mm אלש הדובע
 העשב 'א D^ ףוסב ה"כו רחא רבדל דחאו ה"בקה
 יתש םכל היהי אל ה"בקה ינפל םיללפתמ םתאש
 יילוח אנקיר אבילא שארב ף"לאבו — 'וכו תובבל
 הליאשהבו אביל לע = אָּביְלדלא ומכ som (א'ער טינ

"bאבילא ע"ייע תעדל  s/nאָּביִלַא ל"צו ה"פ ] — 

 תעלבהב )2,2 (mee שא תבלב מ'למ וא) בל
 ,brennen שרשה בָהְל כ'או nans תחת א"הה

  enilummenבהל ם"לב  ;-=4 ysלעפמ וא  | napהמו -- ע"ייע  pape[ש'מו יבול ע"ייע לופ יבול —

me» )'וחנתבו ביפ ר"משב ' nam3 .דחא ע"פרשב לבא ר"פרב ה"כ )* .שאה התוא ( n/3אבילו ע"פרבו ,ט''ק ייכב ןוכנ . 
 םגו תובנל ידכ ולשב שי DN חורה ותבינו הבינ הנורחא ייג ייא ו"פ ק"ב יתפסותב (* .אבינ ע"פרבו טיק י"כב היכ (+
 תבלב ביתכד הבילו רמד ןאמ הבינו ינת יינת תיא הביל ינת vin תיא תואסריג יתש ואבוה גייער ה'יד vb קיב יוריב
 יאבילו ס"טב םשו רייבו טייק Y? v33 היכ )^  .(יט ,יכ (b^ תרעו ב ש אכ יב לב היהו הבינו רמד ןאמ שא
 תבחלש לכא ייא i ףרב לבא ביעס טינ קייבב היכו (* .תלחג ייל עיפדבו ד"ל י"כבו רילו ויו י'כב ייאדכ הבילו ל"צו

 .בויח תבהלש ול רס מ לבא םש קיב («nf ןעכנימ סייש ייכבו בייח
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435 — M3» ו 
 לכ ואצי 'מולכ ירווכ יאבל ל"ת my | die erste Brustmilen ?\ ע"למ ד"עפל) אָּבְל

 אכיא םיגד n33n םש ווייתשנו ימה
 ירווכ יבל םוקמ םש א תידבמופיומאד
 ס"ד לעב p" (ונינפל ספרנש 105( 'וכו ושע יכה

Gu)ןושאר ןושללד  wonואצי יאבל אתידוב  
 רחא ןושללו םיגד םש ורייתשנו וילאמ וימימ
 יאבל אתידבמופ yn ינב !b^ אתידבמופ 'יסרג
 אלו כ"ע םיגדה ודוציש ידכ 'וכו ךוד ושע ירווכ

onmןושאר 'לב יכ ל"נ רשא תאו ותעד ףוסל  
 ירמאד אכיא 'לבו ךורעבכ אתירב י"שר סרוג
 י"שריפ יאק אתירב תלמ לעו ךורעכ כ"ג אתידבמופ
 פ"ל אוה אתירב יכ 53 'וכו םימה לכ ואצי 'מולכ

^p 23;אוה יאבלו"ויתודג לכ לע הלעמל הלע  
ÀJ prb o»אתירב כ'או רהנה ילג . — &n"2 

cappןכו ויתודג לכ לע רהנה ילג ופצ  pan 
 G'y היג רצ) הכאלמ poy םדאה תרותב ן"במרה

nאתירב רמתיא דעומ ינגלו  Cיפ יראוכ יאבל ' 
 לע ןיטש םיגדהו ויתודג לכ לע רהנה הפצ
 prona אל הז 'יפ יפלו .'וכו ץוחל ואציו רהנה ינפ
 תאיג ץ"יר סרג אל ןכו "גוסב ק"מל ן"רה ןייע םופ
 וב ולע רהנה ew אתירב bn ז"י דעומה לוח 'לה
 איבהלו דוצל אתידבמופ ינבל הבר םהל ריתה םיגד
 יאתירבמופ סרג רשאכו וניכר ^5 יפל לבא .'וכו
 י"שר 'יפש המ יפלו .ומלהל השק רבדה 'וכו יאבל
 תלחתב םושרה םוקמ אוהש ל"נ "םוקמ ,ow יאבל

qun3 ןיב היהיש המ היהיו ^ wu»33 ןיב ^ 
qao ownאוה קחוד ןושלה , n'mקיתעה ק"מב  

 יאבל אתידב ינבל ארש אבר :הזכ ם"'שה ןושל
 — [רווכ qw ןייע דועו — .חלמימלו דצימל

 sum רושיק pup ג ע"לבו »35 ס'למ) 1235
befestigen, anschliessenדוגל (+סזטוממ,  

 335 6 'ד mw" :'\ יכוס) המוקע ןפודלו דובללו
 םג אבנוה "Du ה"יחא|* CD דג 'עב ונשריפ

 ז"צ now 3'yp ז"ט םש ה"'כו ימד דובלכ ,'ז 'כוס
 דוג יא D/ 'יבוריעמ וניבר איבה ל"נה 'עבו ,א"עס
 םשו .,'וכו ןנירמא דובל וא ג"ונבו 'וכו ןנירמא
 — [תוחור יתשמ דובל , . תחא חורמ דובל :ז"ט

 (םינפב 'ייעו gevonnene Milch כ פ"לבו

 אבל C10 'שורי 'גרת .(Cnm mese בלחו האמח
 רבד לכו ןמוש י"לב אפיל 'יפ ב"א) -- .אבלחו
 לע ב'ר תנוכ ה"יחא]* — .(ןמשו האמח ומכ ןמש
 יע וקיתעה ןכו \/ח6 = Oel, Fettigkeit כח י"ל
 קיתעה סוכמוסו Auapóc ג'כ ,'ל 'יעשי ןמש םינקז
 ייטפוש) ןשד קיתעה ןכו רחש Cn ,אי' רבדמב) ןמש

 סולקנוא 'גרתב ה"כו Cry םילהת) בלחו ('ט /5
 ותרזגש רורב ל"נ תאז 553 לבא jov :חאמח
 המהב וא השא רדב שיש בלחה אוהו ל"נה ע"למ

angר"לב ארקנו התדיל  colostrum606 י"למ =)  
 םימיב ותוא ולכאו (דד לש 35n 650650, דועו
 ,ח"ל an לאיטראמ ןייע ךלמ ינדעמכ םינומדקה
 ^31 לבא .ע"ומב ע"ייע ןימש יא וו ל n3" ג"ונבו
 ךורע י'כ 'יג יפל (ii 'יבוריעב ה'נכו רקיע ת"יכב
 ךילכואד יאת 'ציניוו יפדו ד"לו 'א ו"ו י"כ את 'עב
 pi ^w ךלש 'עב לבא אבלח .ע'פדשבו אבל
 + םינשיה 'יטופדה לכו ס"ש י"כב ה"כו אבל 'יסופדב

 man ל"שרהמהו (אנליוו 'פדב) ms 'יפמ חכומ ןכו
 | לע ריעה אלו .ב"ק דצ 'יבוריעב סיד ןייע איבל

 = [אבלק ע"ייע דועו -- את 'ע

N25ה סואיבילאפ) | /\466| 8 םוקמ םש ל"נ) ', 

Q2ןיביצנל םוי ךרד  (Nisibis)סירגיט רי לע  
 ג"סב (רהנה ילג "יפו םינפב 'מושרה פ"למ ילוא וא
 יאבל ('יאתידב םופ 6" ("p ןיקשמד ק"פד
 ורייתשנו םימה ואציש רהנל ךרד ושע b^ ירווכ
 6 אתידב mo .דעומ לש ולוחב הז רבדו םיגדה
 ב"ע ישודיק) ןיסחוי 'י 'פד ג"רבו ,רהנה יפ אוהש

 א'ס .אתבשב \'יאבל \'ירווכד אריפ ?ceps (א'עס
 ירווכ ותיא דוצ אמלע ילוכ ous יאבל (* אתירב
 תואהסונב 2/8( — .והיינימ חלמימל אבר והל ארש
 (p^ אתירב אלו אתידוב בותכו הנניא אבל הלמה
 "יל piss" ל"ר ה"יחא]* = .(רהנ םש י"שר
 אתידב 'עב nim .אתידב 3n^ ק"מבו ,(יאבל) אבל
 אתידבמופ ד"א [i^ י"שר י"כב יכ יתכראה רבכ
 "פה םגו יחכונה 'יע לש ןושאר b^ םע הלוע
 "יא י"שר י"כב יכ TY ym .ךורעה 'יפ Dy םיכסמ

 יאתידבמופ שיימאו ליסאב יזיפ ר'פרבו ,תובית יתשב ןכ ייא DA» v3 בורבו )0 ,ב"ח) אתידב עיייעו 'ציניוו יפרב ה"כ )!
 היכ )*  .אתידבמופב :זימק לוכשאה 'פסבו ף"ירבו אתידבמופ can ירמאד אכיא יפל rb) רצ p/m ם"דב) י"שר י"כבו
 ייכב ה"כ )* = .ירווכב סייטב ג"ונבו י"שרב ןוכנ היכו )5  .אתדבמופ ר"פרבו אתידבמופ עיפרשב לבא יציניוו יפדב ןוכנ
 p יעב ישמא יפדב ה"כו אתידב ב"ה י"כב )9 .אבל ןאכ ע"פדב לבא ןינעה לכ ייפ שיעו יאבל :יו np יעב היינו טק
 :דוקנ 'א ו"ו י"כבו אתיירב דיילו יבו 'א ו"ו v3 לבא ט"קו ר"ב י"כבו ןאכב איפדב ה"כו אתירב םש ע"פרשב לבא יו
 .יאבל תויהל ךירצו יאכל אתייארבב 'ו ףק sys אבוה mor םהרבאל רומלתה ירקיע י"כב ןכו ס"טב אוהו יִאְְּל אתיירב
 יעב רמול יתיצרש ומכ תועט הנניאו אסריגה וז לע תוכז דומלל שי ןאכ בתוכש המ יפלו אתיירב אשראוו ידבו (*

 .אתידב



qekrümpeltes Stück Zeug, Filz 29 y'bs) 335ןידביל ןינע םינושארה םינויצב יכ ג"לו ה"יחא]* |  
 םיקוניה ךרוצל 425b הפיטעו ךירכת םדוקה 'עמ | ןירוסא ('ןידבלה (ט'מ (r5 םיאלכ ףוסב

 ןויצבו 'א mb ע"יע יקוע יפופל אוהו םידולנה | Comb לאעמשי 'לב ןירוק b^ ןיעוש ןהש ינפמ
 תנותכה לע ןירפותש איקספ ןינע כ'ג ןורחאה | feltro ט"יאלב אוהו ה"יחא]* = .ו'רטליפ זעלבו
 הלמ ןינע ןכו דגבל יונ ןימ sum םישנו םישנא | ה'נכו -- .א"לב א'צ ליו בינש ק'העבו ץליפ
 לכ ללכל wen ןמו .ךרעה nonna המושרה "ברע | .. םידבלה תא תוברל ןינמ 'ד קרפ 'ישודק ארפסב
 םיאצוי דחא גשוממ יכ דחא גוס תחת םינויצה | ,ה'ד ב"פ 'וכרב 'ורי gno יווט עוש אוהש רבד

psר'כיאבו ןידבל  eןינעו | ל"צ ןידיבל ןיבזמ הלא לע  nmbepדנבה בגב קלח 935 ע"לב אוה  
puoאבה ע"ייע  "v gmsםכחהו דגבה טישכתל איקספה וב ןירפות רשא | ג'ע י"ד ז'פ תבש  
powילכ 'תפסותבו איידביל ' ws i3הזב שיגרה אל יוועל | 'תפסותו  oxןשלבה יניעמ םלענ  

mes ^y»רעשיילפ יפסות דיחיו 'ב בע ע"ייע ןידבלה ה"פסו ] -- 
 תפטעמ השועה . . דבלה ןמ קולח השועה םש ילכ
 דגנ ליעמו תפטעמ iU ע"לב ארקנ ןכו רבלה ןמ
 :ותחבגב mj 3^ 'קיוב 'א 'ורי 'גרתו .םשגה
 ע"ייע לבא ולש בעו הובג קלחב 'מולכ הידבלב

fuחיכד. בח 3  -> 

 /\ 000%, י"לב םיבול ,בול ןמ ראותה) סקְּדְבְל
 -Libyeus, Libyscus, Li ר"לכו 6% ֶּ

(bysticus — aus Libyen, libyschםרכה יאלכב  

n'eםיאלכב ") oסקדבלה תא אלו  Cםילמגל '). 
"emסקרבלה תא אלו (א'מ היפ המהב המב *) 

 . יגפב אבול ארמח 6א' תבש) 'ומג  ,איבמורפב | ןירפותש המ pon my ןושארה ןינעמ 8725 = 135

 win תיא ('ע אילר חיפ ייאלכ Cy ,אלזרפד | Tunikbesatz --3 ע"לב ובגב דגבה תנותכ לע |
(auf dem rückwürtigen Theil der Tunikונתד | 'מכב ") םש לע (*סקדבל )"55385 ("'סוקדבינ 

 רמד ןאמו (גימ ,א"י לאינר) וידעצמב םישוכו םיבולו | תליגמבו (היד ביפ «mij  'שוריב ארוק היה 'פד

 רמח ^C) סונהבא יאמ C פונהב א (" םוקדבינ | Oma השעמ הידב הלא לע יפ םחנמ ינממ קחרייכ הכיא -
 םירג יעב ("היעשוה 'ר רמא הנוי 'ר .קלס | ןיבזמ דיבעתיאו יונקנק pin יורות pir ליזא
 'ג )* «e םהל ןיתמהל והמ ("יובילמ םיאבה | ו'פר phy" השא המב nm Ó איקוניימל ןידביל

 j'en pss המ ("הי רצוב הנוי 'ר רמא תורוד | אתולג שירד היתתיאל ירוה אנוה בר ודיעו ויד
 היל ןיחווצ ןוניא ביטר ("' אוה רכ יירצמ אלופ ןהה | 378 — .(*התולפק לע אבהרד ('אדביל ןתימ

^Bרצו ךורא טישכת וא דגב איקספ  quneיירצמ לופ היל ןיחווצ ןוניא ביגנ אוה דכ יבול |  *) 

 מ"יפב אוה ןכו )*  .םידבל ונלש תוינשמב גיונבו ימ די בתכבו םישרפמה לכבו יפאנ תוינשמבו ימלשוריב אוה ןכו )!

 יאייקונוימייל «sp ,אקוניימל ג"ונבו ם"שרהמה ייג יפכ ימלשוריב אוה ןכו ריב ד"ל ו"ו די בחכב אוה ןכ )(  .םיבמרל
 ךורעה ^33 5 ןיקוניד ןידיבל ןיבזמ mae הינרפ ןיבז יירות ארבג אוהה ןיבז ייגה ר'יכיאבו איקונימל (vba אוה פ"טו

 יפדב לבא ישמאו ליסאב יזיפ 'פרב ןוכנל nes (* .הרביל יוריבו הדביל עיפדבו ט"ק «v33 né (* .םדוקה "^y ןידביל
anmלכבו  v3ע"פרשב לבא איפרבו ךורע י'כ לכב ןוכנל ה"כ (* .הטיליפק סרג 'וריבו היתולפק  D'b3היכ (? .םילכב  

 םקדבולה תוינשמב anm יוריב היכו סקרבולה םינשיה תוינשמב ה"כו ימאו 'זיפ יפדו ב"ה ריב דיל ט''ק ו"ו ייכב
 טייק ו"ו י"כב ח"כ (5  .סוקדבולה ל"צו סקפלודה 'יא אילר Cb יס אצת יכ ירפסבו ףוסב ךיימסב ל"צו םקדבלה ר"פרבו |

 ט"ק ייכבו םקרבלה ריפדב לבא ימאו לוסאב ,'ציניוו Do יפדב nb בגמליהם.  *( ns 'פדבו ,םילמגב ע"פדבו ,בייה דייל

 חיר ייפבו םקדבילהו םוקמב יוריב ל"צכו סקדבילהו me יוינשמב ומכ לי'צו יפאנ יוינשמב םיקרבילהו שיירב היכו םקרבלה
 3n "3n תיא 'וריבו ינתד תיא ע"פרשבו ינח son תיא ר"פדבו טק ייכב ה"כ )! .םיקדבילהו (אנליוו (cue תבשב

m'a (!יפדבו טייק י"כב  mbליסאב  snסוקרבינ יוריבו םקדבינ ר'יפדבו םוקידבנ יציניוו יפדבו םוקידבנ בייה ייכבו  

 לי'צכו יציניוו יפדב )!5 .רמאר ג"ונבו עיפדשבו ךורע י"כבו ו"ופדב ('* ,סקדגל ם'טב ייא ביער ז"ר היפר תבש יוריבו

 י"כב היכו סוקרבינ יוריבו םקדבינ רייפדבו ,ימאו ליסאב יציניוו 'זיפ יפרב )"^ .סקדביל יוריבו םקרבל םוקמב ט"ק "33
 רייבו ב"ה ט"ק י"כב היכ ('* .סקרגל nw תבש «nw סוקדוונ ר"ב י"כבו סוקדווינ דיל י"כבו סוקידבנ ב"ה ייכבו שיק

no»)ליסאב 'זיפ 'פדב  UM)יוריב ה'יכו סיטבמא יציניוו יפדבו  nitיוריב היכו םטחבא רייפדבו ביער ז"ד ה"פר  y" 
 : םש תבש יוריבו יציגיוו יפדבו פטהבא דייל י"כבו תמדוקה הרעה py )!5 .םוקרוט : דוע הלמה וז םדוק w^ ר"פדב יכ
 בר «m יר םש ייאלכ יוריב לבא DU תבש יוריב w^ ךורעה ייגכו היעשוא עיפרשבו ,ר"פדב ה"כ U) .םיטבמא והמ
 'פרבו m/3 י"כב היכו יובלמ ט"ק י"כבו DU יוריב היכו ר"ב דיל ויו י"כבו BW ליסאב יזיפו ריפרב היכ )!8 ,היעשוה

ammיורוכבב 'פסותו םיבולמ םש תבש יוריבו יבולמ  snםוחנ) [םיבולו לי'צ] (בולו) טופ יוריה םשב איבה םיעשת היד  
 לבא טייק v33 ןוכנל ה"כ (** .תומוקמה ינשב יוריב יילו ע"פרשו יייכב יילו קחמל wm anim יפדב I) «m = .ויש ,יג

y/oה"כו היורצ ןב  avaלבא םש תבש  avלבא רכ קר ייאלכ יוריב (?' ,(וינק ,ביח הרצוב עייייעו) ןוכנל 'יאלכ  
 ןיחווצ pw ןמ תועטב רסח יציניוו יפדב (?* ,דכ עיייע אוה דכ ןמ yup wm ודכ תינש םעפבו ןודכ תבש יוריב



 יעו 'ג בל yy ««5 — 'ב בל yvy יובל *

 ,םקדבל

 הזתנ תיב ע"ייע .ה'לד ד"פ ייעינש "ורי הזבל +
CO Gy. 3m 

 .זבזל ע"ייע זבזבל *

 eilen, lad ע"לב ןכו תוריהמ ןינע מ"למ) טבל *
pay דועו שרשה הז ק"דר 'ייע rennen 
auf dem Weg hin- und her- ךרד "eben תווע 
TD "Pp ךתולעהב ירפס (verschlagen werden 

 ךלמה וז 301 לע וטבלתנש ךלמה לע םימערתמ
 ךרד לע טבלתנ םליבשבש םהילע םערתהל ךירצ
 וסנכיש ידכ לימ ו"ל םויב וב הניכש הכלה ךכ וז
 ינפל םימערתמ לארשי וליחתה ץראל לארשי
 םערתהל ךירצ םוקמהו וז ךרד לע וטבלתנש םוקמה

^p וכו לימ' vb הניכש הכלה םליבשבש םהילע 
 י"שריפ 'ייעו החונמ ילב םילוטלטב תכלל ורהמ

 רבדמבל ^ sהמכ ונל יוא ורמא :'ה ינזאב ער 'א
 יוניעמ ונחנ אלש םימי השלש הזה ךרדב ונטבל

 רענילרעב יה יצוהב י"שר) ונמבול ר"יכבו ,ךרדה 258)

 י"שר ןוויכ ירפסמ ןויצה הזלו  ^p3,'א 'ירבדל
 השלשב אצמנ . ,'ב  mwךרדה ותוא לכ וכלה

 רהמ ל םכליבשב תטבלתמ הניכשה התיה ךכ לכו
 םשהו — .'וכו ץראל םכתאיב  b35ב'נ פ'ר ר"ב

 ילשמ שבלי םיתפש ליואו שרד ^  onטול הז .
 'יאדכ םיטבל יטבל ל"צו םיטובל יטבל וילע איבה

  psiי"שר יפ לע כ'מ "פו ו"מקתת 'ר ילשמ
 — [העיגיו ןולשכ ע"בארו

 םיאבל (תוירא b bab^ ץוכקב קר מ'למ) יִבְל *
(n s snm)םיאבל ויהש אשמעו רנבא הז  

 : א"ל דצ כ"רד 'קיספ .ז"טד א"פ האיפ 'ורי הרותב
 'ז רומזמ ט"וש 'דמ 'ד D npn "min^ ו"כפ ר'קיו

 373 'ר א"מ 'קלי

 פ"לב m 5 Ln . ע"לב 086 י"לב) יבּול *

Doli- ירצמ לופ ^p ל ao J S J 
(chos Lubia, ügypt. Bohneיאלכ 'וריו תבש 'ורי ' 

 בוטר אוה דכ יירצמ אלופ סקדבל yi 'מושרה
 234 ףעלל צ'נלפפ ןייעו יבול היל ןיחווצ ןוניא

 132 א'ח ללירבל ע"מו

 יבּול * - םקדְבְל

 אוה תורוד 'ג ןיתמהל ךירצ ('יבולמ רג רמא אדה
 )"5,25 תישארב הרשע םריעו :םירצמ אוה יבול
 ה"כו ה"יחא* — .הרשע ןיקדבל 09 'שורי 'גרת
 'ב sno" ןיקד ןידליו 'א י"רתב 2231 ןמגרותמב
 "רתב סרג ד"מ ח"פ ייאלכב ^w ןיקד ןידולו
 שרפל יתיסנ (ה ,א'ח) םונוהבא 'עב יכ ערו .ןיסקביל
 תבכרהמ ירעי רומח b^ סונוהבא יכ ונייהו ןינעה לכ
 קלפ רומח כ"או רומח 6/6 י"למו רעי אבא = בא
 ow יתעדל וא (6'ל"נה ys ב"ר תעדכ קוס =
 D^ 'גרתו ס"שב דואמ לגרוהש pbb 'למ שממ
 סיטבמא 'עו ל"נה ע'ייע י"לב םיטבמא והזו הלע

(inp anmלבא  nbסונוהבא 'עב היגהל יתיצרש  
 silvaticus פוקדבלס תויהל ךירצש סוקדבל םוקמב
 יאדובש חרכהה ןמ וניא סורקנה : סוקרבנ םוקמבו
 (סיקדבולה תבשד ה"פ שיר אתפסות י'כבו) סוקדבל

 ןכו quon שיר ןייע םיבול ,בול םשהמ ראות אוה
m ^pאבול :םקדבל ל"זו .(אנליוו פישב  תבשב  

 לעב וניבר ?ny כ"ג וז קפס ילבו ,כ'ע בול רומח
 . 'ג בל 'ע רחא ףכית רדסמ אוה ןכ לעו ךורעה
 לכו י"כ 'יג יפכ סקדבל 'ע תא (םיבול ,בול 'יפש)
 ונררגנ 'מא 'פד רחא ןנאו 'שמא 'פד דע 'יסופדה
 מ"יפב ם"במרה תעד לבא — הפיה qn םעטמ
 ץראב אצמנה רומח אוה םיקדבול יכ םש 'יאלכל
 ילואו .ושוריפב ב'ער ךשמנ וירחאו כ"ע םידול

nmןיקדול תחא הלמב ל"צ ןיקד ןידול 'ב  
(Aó39o)קידל ךרע ןייע  jv»םירומח לע כ'ג  

 ראות אוהש התע ל"ג סוקדבינ ןינעבו — .םיידול
 אבארטש y) Nubien = Nubei Noofor"" םשה ןמ

 Oy )6,55 סואינילפ ; 4,7.30 סואימילתפ 6
 Nubei םארוק םש סואינילפו שוכו בולב םיבשויה

v?! Aethiopesבול ושריפש םירצונה ימכחמ  bp 
 — 61, 21( Libyen 'p ב"וור רענעיוו p" בונ ידי
 59 ב"ח רענייג .ע"מב ר"יש an" 'יפש יתיאר בוש
 םירבדה םייוארו הריקחה קמועב ןינעה לכ האלהו
 וניא דלוו 46045 םוקרבינ p^ לבא ,םומאש ימל
 m) רומאכ ת"לדב an" םייקל שי יכ ךכ לכ ךווצ
 ר"יש p^ רחא ררגנ 189 ,א'ח ולש ע"מב ללירב
 ןוכנל דוע ריעהו ש"ע ש"אלל 'וריה םש קיתעהו
 אוה לופ ןימ 'יפ יבול o5 רובס היה הנוי יבר יכ
 הארתש ומכ 'עו י"ל אוהש ןוכנה לבא םיבול ןינעמ

 -- [טבל 'ע רחא יבול 'עמ

 שיו כ"ע ביגנ זירזהו ץרה למגל ןירוק לאעמשי ןושל : לייזו ביגנ אוה דכ .רחא ייא ריפדבו היל ןיחווצ ןוניא דע היל

 ןאכל way ןיאו זירז למג עילב ביגנ csi יכ םושרל םכחתה רפוס הזיאש ןוילגמ דיעפל המש אבוהש םינפמ קוחמל

 סונוהבא ל'צ םוקרוט םוטחבא "wb ייג יפכו (? .בולמ wm םישב תבשב חיר ייפבו ט"ק יייכב (' «v עיפרשב יילו

 ע"ייע Baracener ןינעב pane קרפ — קלפ רומח non לע תורוהל ןוילגב הככ ריעה בתוכ הזיאש ל"נ פוקרוט

 .הילד ליצו ח"לד דיטב םשו )? .40ע1180 סוקרוט אוהש רובס mm יאקרס : םילאעמשי יגרתש 'ז קרס



 תוכלמ יולבל (ןכש ינ ת (ca no רניסב
 ןילותו רניסב ןירגוח תוכלמ ירלבל, 'יפ .ןכ ןישוע

Üppmeםימעפו םינפל ןיאבש םימעפ םהינתמב  
 'גרת ב"א) — .('"ןהל תפכא יאו רוחאל ןיאבש
 'רקתיאו ךלמה ירפוס וארקיו ^G 'ג רתסא) קוספב
 Am םש usn" ןייעו ה"יחא]* = ,(אכלמר ןירלבל
 ,ר"כ 'ב m" 'גרת ריחיהו ;ג"כ ,'ט ינש 'תסא ;'ט
 הלע vb פ"ס «vows vi .אכלמר ארלבל א"י
 רלבלהו ריינה ג"פס ר"בד .הבותכ בותכל רלבלה
 אלב ה'כו ו'צש זמר D' אשת יכ יקלי iy "וכו

vvתפסות ,63 ח"פ ןיטינ 'תפסותו ילבב ם"שב ' 

 ןוכנל ימלשוריב לבא ו"פס מ"ב 'תפסות sb ק"ב
 ילבב פישב לבא) רלבילה םוחנ vb ב"פ האיפ ר'ויב
 ימגבו vB w'B תבש 'ורי ,(רלבלה fy וינ ריזנבו

ovרלבילה אלו :'ג ףד  nv Ca»יטינ ' yo 
 תבש ץובקה m רלבילה תנקת ינפמ ר"ע ד"מד

p aeזמר ילשמ  w'opnnםדא ינב לכו  
 Q^ amba vm םירטושו םירפופ 'גרת .ןירלבל
 שירב 'גרתה ינויצ ןייע «cu ןינערופו ןירלבל

 — [ךועה

i25מ"למ)  weissםשהו  das Weisse ia^לעפהו  

 ןינעבו weiss machen ןיבלה ליעפהבו 25
 (םינפב y"' דועו "reinigen, lüutern 1*2! T ירפומ

 הדשב ןישרוח יתמיא דע G7 תיעיבשב ינש 'פב
 ןליא הב ןיאו הנבל איהש האובת הדש 'יפ .ןבלה
 (n3 תבשב ורמא לודג ללכ 'פב .('לצ השעיש

vyףרט 'פד ג'רב .וצפנמה|ו] ונבלמה (שמב איעס  
 ןיבלמש ןוגבל ומש ארקנ המל פיל 0m יפלקב
 רעי המ ןונבלה רעי ג ל ש כ לארשי לש םהיתונוע
 ארקנ המל «Geb הבר 'רקיו שירב «^C בלבלמ
 לארשי לש םהיתונוע (" ןיבלמש ןונבל ומש
 םכיאטח ויהי םא חיי ,יא (ye ד"'הה ("'גל ש כ
 pw לע bw") ימויבט בר וניבלי גלשכ םינשכ
 הפי i) הימ m" ר"הה וב ןיחמש תובבל לכש
 ויהו םש לע ירמא ןנבו ,ץראה לכ שושמ ףונ
 ינש 'פב ,('%('ג ,יט m םימיה לכ םש יבלו יניע

X. ou. i 

| ergroifen, er- זחאו ךמת ^b (ס"למ 735 ̂ C 

(b/^ איל ילשמ) ךלפ וכמ ת 'גר ת (fassen 
 .אלזעמ ןיכבל . nonsןיעכו  mע"לב כ"ג

e [E 

  53) 3535הקרבהו הציצנ ונינע ישוכו ינוומש
  leuchten, schimmernל"זרדכו םוגרתבו

 החירפ  Chervorsprossen, Sprósslinge treibenאצויו

 םוגות 0 0" 33152 חרפ : pues.ןיבלבל
 ,ימ תישארב) הצנ התלע 'לקנוא 'גרת ןכו ה"יחא]*

  6תצינאו) ןיבלבל תקפא  oqשי  maבובריע
 רעלדא נ"ר ןואגחל רגל תניתנ ןייע םישוריפ ינש

  "mו'כ ,ָך"ל תומשל 'א י"רתב ןכו ןיבולבל 'א
 ןהיבולכלב  vmmבוי ותצנ  G^ veהיבלביל

 בלבלי לעפהו .היבולבל +יוועל n לצא 'גרת י"כבו)
 םש ובלבלי .,'ט ,ד"י בויאל ;ג"י ,ב"צ םילהתל 'גרת
 ןיבלבלמ ;'ח ,'ח םירבדל 'א י"רת אלבלבלמ ;ט"י ,'ח

neםירבדל  ov iy^ yבלבלמ רעי המ : ט'ל  
 : א'פ םשו .'א ןכל ע"ייע בלבלמ שדקמה תיב ףא
 : ח"ל ז"ע .כ"הוי דע הנשה שארמ ובלבלש לכ
 [mp ינליא ^a ה"ר :ג"מ תוכרב .יבלבלמ

 — [יבלבלמ

 'ולהא 'תפסות :'ז ןיטיג (םוקמ םש) ובלבל *
 איפארגואינ ןייע ובלבל דע ^n פ"ס

 יפסותבו ,יבאלכ םש 'פסותב ג"ונבו 988 רעיוביינל
 אוה אוה ילואו בונבל 'פריא י"כ 'ינ יפכ nes םש

 .בולבל

 sehr weiss) רתויב ןבל b^ תינונבל =) תינולבל *
 D'& "ירוכיב 'ורי ץובקהו 'א ןבל ע"ייע
 .תוינּולְבְלַה םיבנעה jb ד"עס ג"םד

 י"לבו librarius, libellarius 153 רלָּביִל =) רַלָּבְ
 Sekretür, 23m ^b  X(oXooc 'צמאה

'p3 (Schreiberלכ  m3ג"פ  C535355 רמא ( 
 ק"פד ג'סב .לוספ וב שרגא הצראש וזיאו בותכ
 רמלמו רלבלו ןמוא אפור GUyD ז"י) ןירדהנסד
 Ü תרגוח השאה Ü תמאב 'מגב עינצמה 'פב .תוקונית

 ייל )^ .רנס yn תמא 'עב n'a תרגוחה גייונב (5 .ו רמ א תמאב גיונבו יוריבו יזיפ יוינשמב ה"כו )? .רלבילל יוריב ('

 ןיקטיפ ךורע י"כב )5  .ךרעה הזב ע"בשפתב ב"ירגה ש"מ ןייע אתיירב לע וניבר תנווכו ןכ תויהל חרכומ לבא רייפרב
 תכפא יאו םויפה z/yD ג"צ ףדב םשו (אנליוו סישב) תבשב חיר ייפמ קתעוה כי'ע )5 ,ז"יתב כ"ג ח'ר ייפבו 2753 לבא
 ר"פדבו ,ימאו ליסאב 'פרב היכו תפכא ךורעבכ לי'צ יכ ןוכנהו "יבייח, תעבורמ יאצה com ןיב איבה ןכל וניבה אל ל"ומהו
 "^q ילב ביער ח''ד vb nat 'וריב לבא )7 | .וכרע יייע תפכיא == תפכא ןוכנהו ,טיק י"כב היכו תפכע 'ציניוו יזיפ
 "| סררפ חרש וכפהו ןבל הדש .בייכק ביבב היינכו ומצע םשב ייעיבשב שירה cb ןכו )* .ב"פד גיפ ק"מ יוריב היכו

nnחאובת ןבל הרש ,תוגליא סררפ הדש : םש . yייאלכ 'ורי םרכ תדש וכפה . . ןבל הרש  n'p33 היכ (* .ל"ד » 
 *TVb רידמבו רי'קיוב וגינפל ה"כו ט'ק v33 היכ ('* .ןיבלמש ןוכנל pep י'יכב לבא ןיגכלמש : םש היכו ר"ב ד"ל יבו יא ויו
 b" ע'פרב לבא רידמבו רי'קיובו ייכב חיכ )!! .ןינבלמש v/3 ראשבו Y^nn זמר יר ןנחתאו יקליבו ח'יכ 'פ ןגחתאו ירפסבו
 ןויצ nea הז לכ w^ ע"פרב לבא לינה «v לכ nysn ח"כ יכ עדו ('*  .רמוא יאחוי ןב ןועמש יר w^ רידמבו (**
 לינה יקוספ לכ ייל ונינפל תמאב לכא יוכו בלבלמ רעי המ ןונבלה רעי ןכ ומכ ריקיובו : ליהזב cw כיחאו ליגה יטוימ
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 :'כ 'וכמ תונבל הכקנלו ןיעובצה . , ןינבלה א"פס
 הארמ א"מ ר"פ 'יעגנ 31b :םשהו .א"מ ב"פ םיעגנ
 ז"נ "טיג ,הציב לש ןבול ב"ער re תבש ,ןכול
 'ורי 435 אוהש ערזל לאשוהו הציב ןבול ב'עס
 םדוא וכפה ןכול ל"נה 'יבז ד"ע ג"לד ב"פ תועובש
 v3 .שיאה ןמ ןבולה ג"ע א"לד mb ייאלכ 'ורי —
 לש הפט תוברב 'פ ר"להק .ןבול לש הפט ז'נ פ'ס
 :ץובקה םש ר'להקו .תינונבל ליעל ys" תינבל
 ע"ייע ןּוּבְל .ןּוּביִל םשה דועו — םינבולה ונממש

sonארקנ םילשוריל ךומס רעי םשו — ,ז"חא  
 (y ןילעש םימלוע גלש ינפמ ןבל אוה יכ ןונבל

O^ nn novל"זר תושרדו  jyר"שהש :מ'ל 'מוי  
 'פ .םינויכ Y" 'פ םינג ןיעמ b' םשו ,ךראוצ
 ןנבילד אקוא — 'ו 'פ "רבד ירפס ,ןונבלמ יתא
 ןבל לעפהו — ("ב"ש na" ע"ייע ז"ל פ'ס ר'ב
 waschen הסיבכל לאשוהו ע"ייע wm ^b לעיפב
 ט"פ non 'ורי  .ץפנו ןבלו וזג א"ער om תוכרב
 ג"ער י"ד ז"פ תבש e m" ןבילו oma ג"ער ג"יד
 ןבל ס'פ ר'ב .'וכו ןבלמ םושמ בייח ,'וכו ונבלמה
 : 'ע יהנס wn סוסכודרפא ע'ייעו עשרב ןבולמ
 מ"למ ינטב רב ע"ייע 'וכו ןבולמ ןב י"פ ר"רמב
 תונועמ היקנל לאשוהו ,(היל ,א'י לאינד) ןבללו ררבל
 לקב ןכו גלשכ םכיתונוע ןבלל דיתע ע'פ ר'ב
 ק"ב 'ילכ 'תפסות ,םינבל ןינבול pun vp מ"ב
 ליעפה ב ןכו םינבל ןבולה ז"יפ 'ולהא 'תפסותו ג"פ
 — mp :ט'ל 'מוי לארשי לש ןהיתונווע ןיבלמ
 (aT רהז עיייע Yy ג"מר YD 'מוי 'וריו :ח'פ םשו
 ןהו < + ןיניבלמ ןהו :ד"כד ט'פ ib Uv" ,6דיער
 ןינליש דע :,ו"לד 23^ g'D תובותכ 'ורי .ןיריחשמ
 «nu ,וניבלהו n me ויה Yo א"פ (y^ .השאר

vo Ueר'שהש .ליעל ןייע  'bםתכ ושאר : 
 A pou ןניא ברועה jb דחא ףנכ ןיבלהל
 ג"פ תובא ורבח ינפ ןיבלמה nuni ןינעל לאשוהו
 ה"נד ה"פס 'כוס 'ורי mn ע"ייעו .^b 'הנס ,א"ימ

v Xe כ dieere n daas X CAE ALD יי 2 
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 שיאכ ןבולבו השאכ ('םדואב ןיאמטמו .Q0 ןיבזד
 השאב אלו שיאב אמטמ ןבול 'יפ .קפסב ןתאמוטו
 ג"רב שרופמכ שיאב אלו השאב אמטמ םדואו
 (ןיבז תשרפב ארפסבו) ,( ביל הדנ) םיתוכ תונב 'פב
 (? (םיווו יה 'צוהב y my sow קרפ יא ישרפ ?)

 םוטמוטו G'e» [par) 'ב קרפב אתפסותב]
 לע ןיבייח ןיא םדוא וא (*ןבול וארש םוניגורדנאו
 המורתה תא ןהילע ןיפרוש ןיאו שדקמ תאיב

"inbןינעל שרופמ ןכו 'קפסב ןתאמוטש  mui 
 GW wb Tb הדנ) םיתוכ תונב 'פב םיתוכ
 ווחא תשרפ moi עיוזת יכ השא ר'קיוב
 םדאה תא רצ ה'בקה ps (ד"י יי נתרצ םדקו
 (' [תינונבלש ל"צ] viui) לש) הפיטמ אלא
 ןרקיע c םיעגנב יעיבר 'פב רעישב שיב ,( ובש
 C תינונבלב sm המכ האמט ריחשמ ןשארו ןיבלמ

^bןכל ותצקמש רעישה רמולכ ןבל םוקמב  
 .רעישבש ןבלה ךרוא אהי «nb רוחש ותצקמו
 םינבל (G'0 תואוקמב 'ח (" קרפ ("לארשי ץראב
 .םירוכעכ םינבל qw cov 'ר אמט םיכשמנו
 ןבל .ה"ע 'מוי vois הארמה אוה 35 הייחא]*
 j35 ידגב :םשו .'פ םש .'ח דג ע"ייע תילגרמכ
 הז ^G ,ב'כ םירגד) םילדג ד"לר 'פ אצת יכ ירפס
 nw" וכפהו .א"מ ר'פ תוחנמ תלכת וכפהו ,ןבל

me» cvyב'ד א"פ  vyןבלה לע הבר רוחשה  
 האור םדא ןיא py לש הזה לגלגה א"לפ ר"קיו
 («Aa רוחשה ךותמ אלא וב שיש ןבלה ךותמ
 ע"ייע הנבל אשי אל ןבל :הימ 'רוכב הבקנלו

aU) pmaקרפ 'ה 'שרפ עירזת ארפס ,(היכ  i" 
 Yp ^bpw ^" ,הנבל רמצ ףא הנבל םיתשפ המ

w/o"ר"עס  mnnהשמל ה"בקה ול ןתנש  mnm) 
 'טוס 'ורי yy הרוחש שאב התורח הנבל שא ול

nbר"שהש ד"ע ב"כד  epהיד .ג'פר ר"בד ושאר  
 (Qro AT ויד 'עב nis ^m» ato "ילוח תיִנָבְל
 תבש 'תפסות ,ל"נה תואוקמ רכז .ץובקהו .הנבל

 ר'יקיומ ןויצ רגופש ךפיהב w^ ע"בשפהבו אפירע ךורע לש ייכה תעצה ןכ לע nw ריקיוב w^ לבא Dm ייכב יילו ימויב
 היה ליינה םוקמב ילואו (* .ח'ש aen שיא yovy Ty) ni סיטב ג"ונב (+ .עיצו ימוימ ןויצ םשב שורדה לכ קיתעהו
 ןוכנל ה"כ )5  .םויסה ייל וניגפל )* .ןיב . . ןיב ג"ונב )3  .םינפבכ manó :'לו ייל ונינפלו וניבר לש ארפסב ןכ בותכ
 הביתב לי'צו ו"ו י"כב ה"כ (5 .ייל ע"פדשבו םדקו n" עוטקב mim י רח א תשרפ ריפדב לבא sum opm ט"ק י"כב
 maios לש ב"ה י"כבו ס"טב טמשנ ילו תינונבל לש ךורעב na פורגל ןוכנ רתויו תינונבל לש עירזת שיר 'קליב «mu תחא
 יב Ya יייכבו תינלפ לש wp ייכבו הפידע Ya י"כ n3 לבא ריפדבכ תחא הביתב 5n ליסאב aim 'זיפ ריפרב היכו
 .תונבל לש («aa הככ היגה ב"רש הארנו תיגובל לש היגה cow 'פדבו פ"ט םלוכו תיבולכ לש דייל ייכ תילולכ לש
 ןוכנל ה"כ )8  .זיפתת יר םילהת יקליב ה"כו הבש רורבה ןמ אלא הפטה לכ jp םדאה רצונ אל איעס א"ל הדנבו )7
 דיל wp י"כב ה"כו תינולבלב עיפדבו ,שיע ייעגנב שיר ייפב אבוה םינהכ תרותבו ונינפל היכו DW יפדו ביה ויו י"כב
 תינונבל לש היארל יכ py" הזו םיעגנמ pex רחא nonni pum הז ןוכנל אבוה םשו ט'ק vox ר'פדב n (* ,ר"בו
 היכ ) | .םיעגנד וז כ"חאו תואוקמד וז הלחתב ייא ע'פרבו ייכ ראשב לבא םיעגנמ הלמה וז ןייצמ היה ל"נה ר"קיוד
 תורוהל בכוכ ןמיס יפדב טמשנ יב אקרא ליחתמה רובדבו )! .תשרפ יועטב סבל 'עבו ןאכ 'ציניוו יפדבו ט"ק vii ןוכגל

mvיתופסוהמ אוה ךרעה . 
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u (nj3b — ןבל — 13b 
 תיא ד"ע ב'סד ד"פס 'ציב 'וריבו וניכר ןויכ ז"עו

 ד"מ ןינבלמ ןיא ינת יינת תיאו ןינבלמ on יינת
 .םיקודב ןניאשכ ןינבלמ ןיא ר"מו םיקודבב ןינבלמ
 n יילוח .רואב ווכנש תוכתמ ילכ לכל לאשוהו
 ןבלי רואב ןבלל וכררש תא :ה'ע ז'ע meo ןביל
 הלכסא y'"y רואב ןנבלמ הלכסאהו דופשה רואב
 «m ע"ייע 'וכו ןגבלמ המכ דע א"עס ו"ע own ,'ב
 .הווכנ misi ברחב iy ו"טד ז"טפ «mb 'ורי

cemןוביל  syיוריו ליעל  rpה"מד ה"פס : 
 ןובילהו ןוביל הכירצ (הלודג ןיכסב vm הלודגב
 ז"ע ילבב ןייעו ונממ ןיזתנמ תוצוצינ והיש ךירצ

 — [ץוצנו mw 'עו :םשו .ו"ע

 oJ .ע'לב = nj3b מ"למ הָניָבְל = mao — ןבל
 Ziegel, gebrannter םיפער .b^ םיִנָבְל ץוכקהו

Gacksteinןיסיפכ (א'מ א'פ ביב) ץיפתושה שירב  
 (.ד'ק תבש) (*ינובל ןנבלמ nes .('םינוב םיניבל
 םילכב יעישת קרפ טחמב .תמא 'עב ונשריפ רבכ
 םגהנמ היה b^ תעבטה תא העלבש הניבל 07(
 העקשנ bw הניבל לכ לע תעבטב ןמיס תושעל
 .( להא תאמוטמ תלוצינ הניא הניבלב תעבטה
 םוקמ השועה («GU תוליהאב ח'פ ןיאיבמ שיב
 םילובשה לע ןבא ןינתונ e" םילבשב ('הניבל
 ר"אלב ה"נכו ה"יחא]* — .('חורה ןתלבוס אמש

sny325לבו " mpz5ק"ב תעלבנ ן'ונ  vxב"ער  
 אל אתניבל הידבעו הירבחמ ארפע לזנד ןאמ יאה
 אמלד תרמא יאמ ינק sep הדבעו אתניבל . . ינק
 אוה יתירחא אתניבל יאה אתניבל היל דיבעו רדה
 לבא מ"יב by" ע"ייע אתניבל רפע :'נ תבש ,יוכו
 הנבלה םהל nm^ 'קנוא 'גרתו — ז"חא אבה ע"ייע
 אנבאל אתניבל ןוהל תוהו Cio תישארב) ןבאל
 :'קנואב (CU םינבל הנבלנ ץובקהו 'א י"רתב ה'כו
 :'ג ב"בב ה"כו ןינביל ימרנ 'א י"רתבו ןיִנְבְל ימרנ
 expo יגירש | ג"ונבו ס"ש י"כ "יג יפל ינביל ומר
 "vm .ןינבילב mm» Ty ^" א'פר ב'ב 'ורי
 רתא הנבלב ווש 'א י"רת ('כ ,גיל ירטכ) הנבלב

  yyרמז ינימ המכ ןיבלמש לבנ ומש ארקנ המל |
w'y ^»לעפ תה —  mewתכלכלתמ ג"כפ 'בר  
nnmונבלתיו וררבתי ארקמ 'למו "וכו תנבלתמו  

 :ינוארת לא 'פ ר'שהש לעפתנ 0n לאינד)
 — revo] רזחו ופוג ןבלתנ

der Zustand der Reini- תויקנ ^b ןוביל — i25 
(gungמגב ' p'57תבשר  Gy" X?ימיב  

 תרפוסו םדה ןמ תקסופשכ .b^ ךילצא והמ ךינוביל
 ס"שב ח"ר b^ ןכו ה"יחא]* .םייקנ העבש
 — .י"שריפ 53 yr" םייקנ ימי : ךינוכיל ימי אנליוו
 'ורי ,יוניש יוה ןוביל :ג"צ ק"ב הסיבכ ןינעב ה"נכו

 — [יונישכ ןוביל vy v8 pres ק'ב

^o» 125הנבלנ מ"למ ןשבכב תופורש םינבא תישע  
 das pmo םשהו ,(ג ^ «mew םינבל

(Glühendmachen2 ןיי ידכ .איבמה 'פב " V5 
 ןיפרצמ, b^ .םיפעוה תא ןינבלמ (ps (א'עס
 ןתכאלמ הרמגנ סא ןקדובל ןיוכתמו שאב תורידקה
 וואב ןיכס ןביל .('"ועקבתי אלו רואה ןילבקמו
 רואב החיתרה b^ (א'עי 'ח ןילוחד ג"רב הב טחשו
 הדודיח הרשכ ותטיחש הב eng תלחנכ תישענו

emp62 הנוביל  mn ^pםדוק ךותחל םידקמ  
 p^ רחא ררגנ wm ה"יחא]* = .הנוביל (?תיוכמ

v3) waaיילייגנא  Coe) qpבתכש  b'nןביל  
 ש"מ הזו 'וכו םודא היהש דע רואב ופרשש ןיכס
 ושרפתי ה"מגר b" י"עו ,תלחגכ תישענו וניבר
 םימכח 'לב רואב ןביל ה"ד 'ילוחב ws ירבד בטיה
 כ'ע "תומדאב ןירוק םיזעולה 'לבו ןוביל .ארקנ
 תפרצ ינבו רואב הפירש לע רמאנ ןוביל יכ ותנוכו
 םומיח לע תורוהל תומימדא popa ושמתשה
 ןעכאמ הטאר faire rougir ורמאש ךרדכ שאב

 יתייה םהירבד ילולו .םודא היהש דע ה"מגר 'יפכו
 הפרש y" םודא עבטב םעבצש םיפער יכ רמוא
 אנקסמכ םיפערה תא ןינבלמ ps 'יפו ,םינבל ושענ
 ינפמ ןניקסע םישרח םיפערב א"ער ד"ל 'ציב ס'שב
 ןתכאלמ ורמגנ םתפרש y" 'מולכ ןקדבל ךיוצש

 י'כבו הווכמ ,תווכמ ע"פדבו ,ד"ל יב ,יא וזו v35 היכ )?
 ןיניבל ילבב םישד ינשמבו םיניבלו יוריד ינשמבו תוינשמב

canביב  siחרא יעמ םכמא ינביל ןיניבל םשו  'y!ספכ  

 .ש"ע ביעס ג'ל ףד ינליוו pues יציבל ח'ר ייפמ קתעוה (!
 הייכו םינבל ctn יזיפו ריפדו טייק י"כב ה"כ )5  .תוכמ טייק
 b" יפכ הזו ינביל םינבל יחרא ןיסיפכ ייא 'ציניוו 'פדב לבא
 רקיע לינה ייכו ר"פד ייג ןכ לע ןירתוימ jn תמאבו םייש יייכב ייל ןכו ינביל ןיניבל תובותה יתש וניבר םרג אלש הארנ
 !םונוב םדוק הדוקנ םש רשא ליסאב יפדבו םינוב םינבל יחרא ןיסיפכ 'מא יפדבו ארמגה לע אלו הנשמה לע וניבר ןוויכ כ
 .םשר סיש י"כ ייגכ .ןוכנהו :ליק ,א'ח תמא עיייע = םייוניש ראשו יניבל w/p v33 )!  ,ירמגו הנשמ וברעתנ תועטב
 הליבטהו חפוט טיט לש הניבלב הנותנש תעבט ('פריא י"כ ייג ייפכ) ז"פר תואוקמ אתפסותב יתאצמ 'יפה הזל היארו (?
 זילש ייס תואוקמ יכלה ז"ואבו זימ ט"פ תואוקמל שיר ייפב אבוהו ,הלבט אל ולאכ ורביחו ןויה טיט היה םאו הרוהט
 גיונב )*  :'ג קרמ y^"y וקזחל םירחא םירבד טיטב ברעל camo היהו assum לי'צו ויריבחו תועטב םשו םשו י"קס
 by" הניבל סרג .ב"ערו ךורעה ייפ cy תולהאל ט"יות איבהש nmi ףכ ייפב «mx (*  .הניבל א'סב תוינשמב לבא הנבל

 pw טיייות לעב וילע גישה רבכו םישרפמה תטישכ הנבל בותכ ולאכ



 תויתוא י"שריפ'האנוביל בתכ (ב'עס (r5 לודג ןהכ
movןיעכ  qmsתוזוזמבו תועימקב ןיבתוכש  

 pw לע ןכ ארקנו הנושמ בתכ אוהש b^ ת'רו
 תויה לכוי אוה םוקמ םש םא ה"יחא|* | ,םוקמ

nji25יטפושב ' eתיב ןיב התיה ותנוכתו ט"י  
 קחוד תצקו )309 n^3, ילאפ ןהאזניבא) םכש ןיבו לא

 ש"מ ןייע הנושמה בתכ הנוכי הז םוקמ לעש רמול
i'n117 ה"ח ולש ע"מב  mmןבלמ ןמ ושריפ  

 'חה ש"מ bp Ct" ןבל (y"y vp me הינוביל
 'ב w)N 'עב יתבתכ רבכ ל"נ רשאו  גרובנערעד

np G25 aemפ'ל אוהש ל"נ דועו םשמ אנ  AJ 
 תויתואו י"שריפ by הפי הלוע הזו לודגו ןשד 'יפ

 -- [הנה תולודג תמאב תוינורמש

 רבדמבל 'א n^" (ןונבל (Aifavoc be סונביל *
 .סונבילד איזראכ 'ו ,ד'כ

 Kessel) הלודנ הרוי lebos ר"לב 40% י"לב) סֶבְל
 סבלה x) םילכב ד"י 6 קרפ תוכתמ ילכב

 סבל, p^ םפלה א"ס .(* תונותיק לבקל ידכ
 ('וילושמ רצ אוהו ("רתויב בחר ויפו לודג ('םוקמוק
 תונותיק ןוגכ םילכה וב ןיסינכמו ןימח וב ןימחמו
 י"לב 'יפ ב"א) — ."םימח םימב םחידהל םהל המודו
 קתעוה וניבר B^ ה"יחא]* = .(הלודג הרוי ימורו
 ד"ויב סביל p^ ןוכנל pen 10 ט"דסב i'm 'יפמ
 ינשמב לבא ד"פר מ'ב ^55 אתפסותב an" ת"יבבו

^w ^553סבלה א'סו 'וינשמב ה'כו ספלה א'סכ  
 רשא רבד לכ mp 'פ תוטמ ףוס ירפסב ץובקהו
 ןיסבלה ל"צו 'וכו םיניכסַהו ןיסוכלה ןוגכ שאב אבי
 וקיתעה םינקז 'עו — תורויה ןוגכ W^ :ה"ע ז"עבו
 «SPD) qp ,(ג" יה"ל ;3 י"הד ;ז"ט יב א'ש) דוד

«p (m3 mx) nb (o5םילהת)  sיח ; (m Mp 

 — [ל"נה mv הלמ י"ע

 .ןקוול yy ןקבל 7

 ,'ג דבל ע"ייע םיט הרביל *

 aeu ע"ייע תורבל *

 ןוירב ומכ אוהו שרשה ןמ וניא ד'מלה) ןוירבל *
 יקלי (לעילבו 533 barigena 'צמא ר"לב

 םגרש ןוירבלל לשמ :יכררמו ה'ד ו"נרתת 'ר רתסא
 ע"ייע 'וכו ןוירבל לשמ ל'צו 'וכו ךלמ לש ןינוקיא
 . . ןוירבל לשמ bw 'יאד םש ר"משמ ןויצו ינוירב

 .'וכו םגר

p Y 

 Cpu אָתְניִבְלִמ ל"צו pus spyabe הל ןימוחתד
 b "ירישכמ ,ה"מ b" מ"ב םינבל מ"למ ץובקהו
 'ילכ 'פסות r^b "bns 'פסות םיניבל ד"ויבו ,ח"מ
 :ט"ק :ר"ס UD ינבל ר"אלב ץובקהו ג"פ ק"ב

mansןיניבל : ז"ע  "yהרעהב ליעל  nb — s 
 חרא ע"ייע חירא לש ien הָניִבְלִ m5 ןינעש

Cy? aemא"ער 7^ 'וריע ונממ לעפהו .נ"שו  
 — [י"שריפ y" אניטב ]5[ (היל) ןיבלמ

 אתנובל ס'לבו OU ע'לב ןכו מילמ הֶנובְל — ןבל
 'ותירכד .ק"פב ,CWeihraueh 0090 י"לבו

 ,הנובלהו הנבלחה 69 תרטקה תא םטפמה 'מגב
 'ותירכבו .ד"ע א"מד ד"פ 'מוי יוריב ה"כו ה"יחא]*

 לש טרוק .ג'מ 'רהנס .הכז הנובל .ר"י ז"עבו :םש
 (ה'ל ,יל (mie הכז הנבל 'גרתו 'ב טרק ע"ייע הנובל
 "?Gu יפדב תבשב ח"ר B" ןכו .אתיכד אתנובל
 ש"הש) הנובלו רמ ;ושלמ (6o nx אתניבל רפע

C 52ע"ייעו  seyןושארה 'יפב ] — 

 ס"לב ןבל ותרזגש yp אוהו מ"למ הָנְבְל =) ןבל
 ("ןולא ,CWeisspappel ex [nnn] י"לב ארוה

 ןבל 'גרת ^G ,'ד עשו הלצ בוט יכ הלאו הנבלו
 לכ תקתעה mnn כ"או ה"יחא]* .אמטובו
 יפעמ ירא אמטובו ןבלו טולב תוחת : רמאמה

rowןירטוח 075 5 תישאיכ) הנבל לקמ 'גרתו  
 2>= y'b3 ארקנ ןכו .ןבלד (רטוח ןמגרותמב)

Weisspappel Cmmשרש ק'דרב אבכוה) הנוי 'רו  

 «y ןימ אוה הז לבא Le 'יברע non y ^5 (ןבל
moeוקיתעה םינקז 'עהו 0ד00%% י"לב ארקנש  

 סליקעו Gxupdxivog. ראותה vy (Cm תישארב) הנבל
 v» (Q^ xD ;ד"כ ,זיל תישארכ תאכנ קיתעה

-- 

 .ןיכל יעו רפסא yy ןיבל .ןובל *

 תיארנש יפל ןכ תארקנו Mond m מ"למ) הָנָבִל *
 שדחתתש רמא הנבללו : ב"מ 'דהנס (הנבל |

 ארב ו"טפ ר"מש ,'וכו ןטב יסומעל תראפת תרטע
manןיבומ לארשי ויהיש תודעומ ליבשב  

 לש סוקסיד םשו .הל ער וניאו הנבלכ ןיטעממו
 ,א"ל :'ו wb -- הנבלה תומי ג"ל erp va ,הנבל

ypרוזמ . 

 -samarita ינורמוש בתכל «v^ האנוביל 8

(Gische 80%פ ןירדהנפ תכסמ ' 

 ר"ב ייכב ןוכנל היכ (+ .תשרפ םייטב ו"ופרב (5 vp י"כב ה"כ )* ,1.  401 ר"תמעב יוועל יה ןוכנל היגה ןכו 1
 : .ג"הר ייפבו ונינפל היכו תונותיק ל"צו תינותיק עייפדבו ב"עס הייע זיעב ה"כו תוינותיק ט"'קו יא ו"ו יייכבו ךומסב היכו
 .אוה ס"טו רתויב em קיתעה שיירו aem ייפב היכו )5 .ןימקמוק «we מ"ב יילכ nni nU ןמקמוק קיתעה שירו (5

 .םוקמוקמ ל"צ םוקמוקב רתוי ג"הר em^ ש"רה קיתעה ןכו (
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 לכו — הייסכנו היישבלו :'ל 'שודיק ,והניתשיבל
 — ןמגרותמה ןייע ירכעב ומכ 'גרתה שובל אנשיל

waלועפ  xp oíםירוא שָּבּולְמ רזעלא  
 שיבלמ אוהש ןיבלמ ג"יפר bns 'תפסות .םימותו
 דציכ .'ה 'מוי ליעפה .שבולמ bu תוקיפב
 ייאלכ 'ורי ,םימורע שיבלמ 1^ 'טוס ,'וכו ןשיבלה
 ,ושיבלמ אוה רודה תא איבמש b^ : ב'לד ט"פ
 .ה"לד ב"יפ תובותכ v cw^ "יאלכ v לעפ א
 רצי :א"פ יישודיק :,6ז'פק oc איקדירוב ע"ייע
 ;א'כ /3 תישארבל 'קנוא 'גרת ןייעו .הָשְבֶלַא

"nn inb ue ursב"לק םילהתל ;ר"כ ,'א ב"ש , 
 — [הברה m א'כ ,ג'כ ילשמל ;ז"ט

 םש p xb^ .ל'זר לצאו רפח ארקמב מ"למ) גל
 ןיההמ 3^ קלח םיציב השש הרועשו חלה תדמ

 sexiarius) ר"לבו ;Üéovn = אתסק תדמל הושש
 הבועו בלול 'פב 6 הנומ ש לכ ךסנמ היה גולב
 תוחנמב ה"נכו ה"יחא]* ,(ינשמב ביער ח"מ 'כוס)

wbט"ק םיחספ .גול תיעיברו גול יצחו גול ב"מ , 
 6*(ןימכ) mn איה ירופיצב mm אסירומד ("אטסיק

waאשדקמד "). ^vוריו .א"יד ח"פר תבש ' 
 אתנמות אתיירואד אגול נ"ע ז"מד i'e םילקש
 :ז"מד י"פ 'ומורת 'ורי .ןירפיצד אםיירומד א תקיתע
 המכו ןיגול העבראו םירשע אדבע התאס המכ
 האמ אדכע ארטיל המכו ןירטיל ןיתרת דיבע אגול
 נ"ע ט"מד ו"פר םילקש יורי ,רטל ע"ייע 'וכו ךןיניז
 תא ןיקלוש ונש גול רשע םינש ןיה תיז ןמש
 רבדמב השמ השעש החשמה ןמש 'וכו ןירקיעה
 הלחתמש mb דעו הליחתמ וב ושענ םיסינ השעמ
 בטיה ןייעו 'וכו גול רשע םינש אלא וב ויה אל

 — *p'3] 'ה תותירכו ב"ע א"י תוירוהב

o2». N35 *אביקע ר"א ב"פס 'מוי 'תפסות (יטרפה  
 יפריא י"כב ה"כ 'וכו אגול ןב ןועמש יל חס

 WR" הלוע תאז ימ 'פ ר"שהשבו אניל 'ב די בתכבו
na 

 כ"או תבנרא 366% bo" ראות wib =) אגל
 רוע ט'ד תבנראה jb אוהש המ ג

 א"כ תשרפ ר"בב vom Hasen = Hasenfell) ותלוזו

 תונתכ ותשאלו םדאל םיהלא 'ה שעיו (יכ פ'ס)
 רמא עשוהי CQ 00« ,'ג תישאיכ) םשיבליו רוע

 | םיריבלל זמר הכרבה תאז שאר 'קלי ?) םיריבול *
 ,םיריטל yy 'וכו

 MBugvov, 96 ^m י"לב (e^ אינרבל 790
liburna Giavis)ץורל הלק הניפס =  

Schiff, Schnellseglerי"רת 61610408  C0»ךבישהו  

 םכתא m" (vo ח"כ םירבד) תוינאב םירצמ 'ה
 הניפס 'ורו י"לב p^ ,אינרבלב םירצמל י"יד ארמימ
 ןכו הייחא]* Ou ידרוי דדשל היונכ הלק
 jab ןיסולכוא ןוקפיו ד"כ ,ד"כ רבדמבל 'ב י"רתב
 now ןינרביל 'יפא .נ'ד Yo 'ילקש 'ורי .אינרבלב
 ינרוב = ןרב ע"ייע m ..הב רובעל הלוכי הניא

 — t^t] :ה"צק .ב'חב

 Mb ו"צק ב"ח טנרב ע"ייע ןיטנרבל ,

 .ש"מו :ו"צק arm קנרב ע"ייע איקנרובל *
 Kleid mun לע דגב תניתנ ונינע מ"למ) שבל

'"y! anziehenתומשהו םינינבה םינפב ) 

 ימלשורי .'שיבלמה סחנפ «GU ה"פ םילקשב
Cet oq»הנוהכ ידגב שיבלמ היהש  ^bןהכל  
Cowםיצקוע שירב  Go wbלש הרזישה  

 peni לעש ףלקה b" ,הלש שובלהו תלובש
 השוב אל אשובל .(*הלש שובלה אוה תלובשב

i33איצומה 'פד  j^תבש)  ^p G'yb "yרחאמ  
 3pn2^ ה"נכו ה"יחא]* — .השוב ול ps שובלש
 m s3 ליסכ ע"ייע ^« אשובל היל mm :א'כ
 רוחשא י"שריפו האויס אשובלכ cow אלוע ,'כ
 םש ןישועו םוקמ DU האויס . . יאק ןיתינתמד
 p Ms" פ"ל אוה יכ yy כ"ע םירוחש םישובלמ
 אתידבמופל עלקיא אלוע ודצמ היאוהו רוחש
 .'וכו אמכ וא אשובל שיבלד אעייט אוההל הייזח
 ושובל א'פ ר"טש ,היבו הינימ הישובל א"כפ ר"ב
 ןישובל המכב האצוי ב'עס 'צ 'דהנס ץוכקהו .ירצמ
 ,האלהו 578 N'5, ג"מד ע"מב הזב ש"מ ןייע ^3

vonב"ל 'מוי טשפומה םשה ,ןוגראד ןישובל .ב"ל . 
nvר"קיו ,הטישפ וכפהו השיבל ג"ע מ"ד ג"פ 'מוי  

 א"פ ה"ר 'ורי לעפהו -- םיאלכ תשיבל ב"כ פ"ס
irmה"עפ ר"ב .םינבל םישבול . . םירוחש שבול  

 ק"מ v .הרסק ישבול ו'טפ ר"מש ,לזרב ישבול
vy xe» Yoע"ייע ח'כ תוכרב .יולדנס שיבל  

 א'עס ד"נ תובותכ b ע"יע :^ תבש 35

 ידגב שורופב 3433 )*  .שובלמה לע גייונבו )155 דצ םילקש (Do פיא י''כבו 'וריבו (mb ילופאנ תוינשמב היכו ('
 עיפרב ליצכו ב'הו va י"כב ה"כ )?  .שרפל וניבר אב ןכל ייל סיש (v3 םינשיה 'יסופדה לכב לבא ה לו ד ג הנוהכ
 YA v33 ןוכנל ה"כ )5 .ם"במרה ייפב ןייעו ש'רה ייפב ןכו (*  .ר"בו ט'ק י"כב «m הררשה ג"ונבו הרוישח םוקמב
 תומשל יא ייירת ןייעו י"כ םיבשריפבו טסק 'ע ךורעב ף"ירב unii ה''כ )^  .העבש ר'יב י"כבו ע"פדב לבא רייל 'ב 'א
 תורמה לע ורמאמב ןאמרעקוצ יחה mw שיימ ןייעו (*  .פ"וכבו bw י'יכבו טסק "yao )! | .אתסק i3 ד"כ 'ל

 האלהו ^ דצ



 ןויגל לכ «by: 625 mo ןידמוע ps o7 אמק
 לש דצעמה די 0" םילכב ט'כ 'פב .(*ןויגלו
 םיכלוהש תונוינלל םהל שי p "nee^ תונויגל
 .ברחב ומכ וב תוכהל sn דצעמ ןימכ המחלמב
 y? vop "»m wwe) 'רמגל ךומס רועה 'פב
 ,(*הנחמ p^ .םוקמל expen רבועה ןויגל ןנבר ונת
 "פ םכל םתחקלו םינהכה לא רומא ר"קיוב
 כ'רד («mp )555 םתחקלו אתקיספבו

C cep(אכלמר) ןויגל דח רבע  br]יבגמל ]*) 
 רב תיא רמא ('['וכו] אנויגל אוהה עמש ['וכו]
 'גרת ב'א) — be ןויגל sew וכז ךל עדי שנ
 יקזחי) םיצב ינפלמ [םיכאלמ ואצי ל"צ] (יכאלמ)

[npe] 05,5ןידגרזיא  C^ןינויגלב ימדק , ^pר"לב  
 עודי המחלש ישנא רפסמב םיימור לש אבצ ןויו

«cossו"ט 3^ 'בדמבל 'א י"רתב ה"יחא]* —  
 כ"או ןינויניל ןיינמת םוכס ןוניהד ןווביר ןיתיש
 שיא תואמ שמחו םיפלא תעבש היה דחא ןויגל
 רפסמ םיימורה לצא לבא eon wn c3) יירתבו)
 מ"צוא ןייע תונוש םיתעב הנתשמ היה תונויגלה
 ,ד"כ 'בדמבל 'א 'ורי 'גרתו degio 'ע רעללעשל
 'עו רפסא ע"ייעו ןינויגלב ןופרטציו :םיצו ד"כ
 ונייה םיצו ומכ םש 'קזחיב םיצב י"שריפ ןכו ןיכל
 תוניפס י"שר b Gv^ רגדמכ) pup לבא ןינויגלב

momול היהש ךלמל לשמ ר"פס ר"בב ה"נכו --  
 לא השק הז ןוינלו ליאוה ךלמה רמא השק ןויגל

in»םשו ^« וילע ימש  meהנידמל לשמ  
 הפיקהו השק ןויגל ךלמה חלש ךלמב הדומש
 לשמ דחא ןוינל לדגל םדאל ול חונ כ'פ םשו ,'וכו
 ץובקהו .י"אב דחא קונית לדגל אלו לילגב םיתיז
 I Tb תוכרב v3" ןכו ל"נה ^55 תונויגל
 וקרזש סוכודל לשמ ו"טפ ר"מש ,תונויגל והושרייו
 ג"כפ םשו .ספיל ע"ייע «n הרופרופ תונויגלה ול
 .הריש ינפל םירמוא םתאו הרצב ןינותנ יתונויגל
 הברה תונויגל ול שיש ךלמל לשמ א"פ ר"דמב
 ץוח תונויגלה תא mo ךל (''פוטיספרפל רמואו

qvin qbןיארוקש המ אוהו ינפל דמועה  XN 
Leibgardeלשמ ג'צ רומזמ ט"וש 'דמב ןינעה הזמו  

 סנכנ ךלמה היהשכ תונויגל ינש ול היהש ךלמל
 ךלמהש ןוינלה לודג םירמוא ויה לודנ ארקנ הז לצא
 ךלוהשכ ד"וב ךלמ א"יפ םשו .'וכו וב סנכנ
 ךלוהשכו תונויגלבו ןיפולכואב ךלוה אוה המחלמל

 ןוינל — יָאָנְל =) אנל די

 ,(תבנרא רוע י"לב ('איגל ייפ ב'א) -- ,('אגל
 'גרת סליקעו ל"נה םשהמ ראותה אוהו ה"יחא]*
 'ע וקיתעה ןכו óc cp») ('ז 0" םירב) ןפש

 תודע יפכ eoi (ח"י ,דיק םילהת) םינפש םינקז
 W^ ונינפלו (epist. ad Suniam) סומינארעיה לש
 n; &^ איקי) ארקמ לש תבנרא יכ עודי םנו א"עב
 DN יכ \[6% y" םגוותמ ונניא Cr 7^ םירבד

 אבנוא 'עבו ש"מו G272 ,גיח יפיצייד ע"ייע א"עב

 ,(.ד"צר .,איח)

 .סקדבל ע"ייע ס'ט סקדגל *

n5 7ש"ע זנלמ ןמ לעפ)  mit der Gabel 
(auffangen55 תבש תנשמ 'pםילכה  

 גלזמ ומכ ^5 זגלמה תאו תחרה תא (א'מ ז"יפ)
 ןרוגב שק וב ךופהל רתע אוהו םינישה שלש

nob yyזיפ 'פאנ תוינשמבו ה"יחא|* ' 
 י"כבו ן"רה «n^ יריאמבו ף"ירבו 'וריבו 'וינשמבו
 ונלש ^35 W^ זגלמ 'עב לבא גלזמה w^ ס"ש
 ארפסו ב"עס ב'צ תבשב ה"כו m" ןייצש ומכו
 םינש b now" 'תפסותו 'ז 'שרפ 'ט קרפ ארקיו

 — [זגלמ ע"ייע דועו ןיזגולו זגלמב ןיזחוא

Je&cov צמאה י"לבו' legatum ר"למ) ןּוטנל ^M 

 ם"לבו 6 bibןּוטְגְל  ^bתנתמ
(Legat, testamentarisches Geschenk ערמ ביכש 

 א"צ) 'רהנסב קלח 'פד ג"ר  GUyoןוטגל בתכש בא
 (ונבל)  [v335]לעבו ערמ ביכש תנתמ ר"לב 'יפ

 ושריפו טג 'עב ומוקמל ץוח ךרע[ה] הז איבה ךורעה
 כהוגן.  'עבו ה"יחא]*  m piהרעה יער ^2

 ילואו ןייטיגל 'קליה 'יג יתאבהו הזל יתזמר רבכ
"WR ןכו mb לקשמ י"פע ןוטגיל היגהל בוט רתוי 
 'וחנתב ( mהנקזב ליחתה םהרבא 7^ "סר ..

 'מאנש אטגילב , . אטנילבו .« mewינבלו 6 יה'כ
 ןתנ םהרבאל רשא םישגלפה  omis.תונתמ

 בתכש ס"ש י'כבו ןיטגא ןתנש בא 'הנסב ג"ונבו
 י"שרב ה"כו ןיטיגא 'פ י"כבו .ת"האב ה"כו ןיטינ

 'ציניוו 'פד  epsןיטינא ש"פד י"שרבו 'טשוקו
 [ומוקמל ס"ד ןייע —

 ר"למ 666% י"לב) ןויגל  35 0'53 legioאָנּויִגְל
 םיימור לש אבצ  Legionדיקפה רש דועו

 וילע  (Befehlshaber einer Legionהכלה ףוסב

 Ao :בוט רתויו (?  .יאגל ימא יול ןב עשוהי יר גיונב (' ע"ייע דועו (+  .ירבעב טקל ומכ סולליטסאק תעדל )?
 יעב w^ לבא ייל ע"פרבו ,דילו ט"ק ייכו ו"ו ייכב quu ה"כ )*  .לפקרק ע"ייעו (5 .ןוטהר יעו ליש ,ב"ח [א]רטסג
 nbn יטמשנש ליומה ריעה הפיו (* .ש"ע a דצ 'עב ל"צכו ר"פד ייג יפכ pos יעבו ('א הרעה :ו'פ (vm 'ג סמד

 ה"כו ('% .רמאסה עטיק וניבר יכ יתמלשה )? .ט'ק ייכב אברמד םוקמב ל"צכו )5 y םתחקלו םדוק אתקיספ

Praepositus (!!נ ,א"ח אדגזיא עייייע ןידגזיא ג"ונבו ,ןמגרותמב .םש ונדמליו טספרפ ע"ייע ': 



iyורי ,ןיניגל ינש ' unnח"עד ב"פס  vyינש " 

 15 גְלְנְל 22 ןוינל

 ע"ייע :ו"ט 'ציב ,ףסחד ןיניגל 'ב ,'ד 'להקל ; (ג':ש | ןכ וניא ה"בקה me לבא ידיחי ךלוה םולשל

 ע"ייע b'3  ,ז"טפ 'ילכ (crop c'm הראמ ילעב | תונויגלבו ןיסולכואב אצוי םולשל ךלוה אוהשכ

 תיב הכו ג"הר e^ "יא םשו (ג'ע om ןיגל תיב | לש דיקפה רשל הלמה וז הלאשוה דועו .'וכו

 ויכד ז"פס יאמד 'ורי .ד"פס כ"ב יילכ 'פסותב ןיניגלה | mini ןינעה mus 5 'תקיספו ר"קיו ןויגל
 ppm התימ בייח ךלמב דרומש ןויגל ב"י p^ קלב
 ט"וש םשב א'סק זמר ב'ש 'קלי napa 'לבו .םינינל | תונויגל ינש ול היהש ךלמל : ה"סר b'3 'ינעת יורי
 תונינלבשו םידכבש b^ םלועב[ש| תומימ לכ | «^a הנידמב ימע jn םירד םא ךלמה רמא םישק
 קרצ יכלמ p] .ייר שיר (cuo םישרפמהו — 'וכו | ןיאו יתונוינילל ןתא תועמשנ :ה"נד ה"פ 'כוס 'ורי
 ןינעב הנגל האמ ל"נה 'מורתב ושריפש (ג'עי | ה"יבקה ארוק ז"ט B'D ר"קיו -- .ןכתא גרוה ינא
 linea = lignea 'צמא ר"ל לע םתנוכ ילוא הגורע | ןיגולא ע"ייע elogia תויגוליא ל"צ ילוא תונויגל
 (היכ ,חיכ ייעשי) הרוש םגרתש המ הזו הרוש b | C aep^ םילהת) םינויאנל b^ ג"סרו — ח"פ ,א"ח
 תצק תעד ש"מכ אלו ('ןינגל לע ןיטיח יערזכ | קחוד הזו א"י p^ ע"בארל wv תפש ןייע םינויגל
 הז לע גישה רבכו 00 תוכרב אינאל אלסכ יכ 'למ | ןינויגל — רכז pos ץובקה אצמנ אל ןכו דואמ

 — [ש"ע הנגל היד 'ה ,ט"פ 'מורתב ט"יותה — [ש"מו ספיל ע"ייע ןינוילנ ומכ ייפ ו"טפ ר"משב

 רקי ליעמ ג pos = אוהש ל'נ) ןיגל 8
 ש"מ ןייע תנותכה לעמ ןישבולש

yaא"ח תינותוא , Crowלודג ןהכ 'פ 'רהנפ 'כסמ  
 ךדיד ןיגל שובלו Gy כ'ד ביפס (mo [ימלשוריב]

"bשרפמה  n»n»הייחא|* .בושח  ny» 

 ןכ ומכ b" )49 ןעטכארט) ללירב 'חה יכ יתאצמ
 אצת יכ ירפסב אגיל טרפ לבא ל"נה י"למ הלמה
 'ורו bs" אגיטל טרפ ל"צו wm "מט ד"לר יפ

xóa, togaרומיעה לעב יכ היארהו  Cry 25 m» 
 50 ןעטכארט ןייעו אגיטל ל"צו אניטל טרפ סרג

 — ]38 'עו

 == 0/8906, Acc[ovoc m י"למ אָניִגְל = ('ןיִנל

Flasche, תיחולצ ,דכ mr35 5/53 lagena 
  (Krugהנגל האמ ה" המורתב ט"פ ('ערוזהב 6

 המורת לש  nniןילות רמוא א"ר 'פב .ןילוח לש
 הדובעב .ןיגלב בוט םויב 6 ט"לק תבש) ( m'פב

 רכושה  cיפ לע ףא (נשמב  mimeוניגל
 ל'₪) םילכ ףוסב ,רתומ הרכש הילע  Ofםיניגל

  "b 05m'מגב ןיברעמ לכב 'פב .ןילודג םידכ
 לובט) םתה ןנת (א"עס וייל ייבוריע) וילע לסנ  nvד''פ

  ceoןיגל  nv bueשמילאהו*(.   ^bאמט ןיגל
 לובט ארקנ ושמש בירעה אל ןיידעו וליבמהש

 התשאו ךדכ אנ יטה 'גרת ב'א) — ,("םוי  = abb p'bs) 353b | "esע"לב  mםיתפש געל ןינע
hühnisch sprechen, ירכעב 375 = stottern ה"יחא]* = .(יתשאו ךיניגל ןודכ יניכרא "v3 

 ה"פ 'ולהאב ה"נכו  voןיקשמ אלמ אוהש ןיגל |  (pottenהבכמה 'מגב ןיקילדמ המב 'פב ( natיל
 י'כ 'יג יפל ב'ער ב"כ 'גיגחב ה"כו ןירוהש  | prpרימלת ותוא וילע גלגל טיעס  josשרדח לכ

 הניפסה תא רכומה 'פד הדגהב .6ש מש ה תחת | .שיק ,'ה שכ ע"ייע :ה"פ מ'ב ,('ו"כ 'גיגח ןייעו

 רמא ("אנימ אוהה וילע גלגיל (תיע :'כ | ר"אלבו ,י"שריפ ש"ע ןיגלב וברעי :ח"ל "יבוריע "(,
 'ישארבל 'גרת ןייע אָתְניִנְל  v.'כ — ו"ט  | aיגרתב .ןחכשא אל (" אלצוצד אתעיב יכ אתשה
 ע"ייע ט"י 2/5 .בויאל ןינינל ץובקהו  | c0 pawיישארב ונתחא תא השעי הנוזכה ורמאיו 09 'שורי

 היכו (5  .עורזהב ס"טב עייפדבו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ (* .ןויגל ס"טב עיפדשב לבא :א"פדבו ךורע י"כב ןוכנל .הייכ ('

 ש"רה («b^ יוריבו סיש י"כב «mua הניגל ייג ןכתת רתוי דכ .תארוהב ךרעה הזב וגיבר רדיסש המ יפכ לבא ונינפל
 ירכנ דוע ג"ונב (*  .ןיגל 'פריא (v3 ןיניגל ח'יפר 'מורת 'פסותבו םינשיה יפדב בי'ערבו ש"ארהו ,ציימב VOD א"פבו
 קיתעה ןכו םינשיה ייסופר לכב יוריעב ה'יכו י"טב היכו (* .שייארבו ףייירבו יינושארה יפדב יוריב יפאנ תוינשמב ייל לבא
 טמשנ :א"כד ג'יפ ייבוריע (yu תיבחה ןמ ו א ל מ ש גייונבו ז"לק sp ייבוריע ילה זיואבו וברע' ה"ד im יוריעב יישר
 המורתה תלסופ י"ט ייפ 5m רתוי תצק תוכיראב (אנליוו (DU ייבוריעב ח"ר ןכ ייפ ןינעה mam )^ .והאלמש : תועטב
 המורת םש וילע ריכזה אל רשעמ תמורת לובטה לבטה ןמ ואלימש תעבש ןויכ המורתה לסופ י"ט אוהש י"פעא ןיגלה הזו
 האמ ל"נה יתפסות םשב ליינה יומורתב שירה פרוג ןכו ןיגול :ב"כ 'גיגחב ג"ונבו 7o y) ךשחתשכל אלא וישכעמ
 ייכבו ייל עיפדבו 3n", לכב més )9  .רייב ג"ונב לבא (yn ןמגרותמו aim יפד ca "יפל (* .ליעל my ןוכנהו גול
 .ךורע ייכ ראשב 'ילש 353 ייל ת"האב לבא רמאו ונינפל ה"כו רמא ;'ורי םוקמב ל"צ ילוא יוכו לכ pa יורי שיק
 :תייק רצ ביב פיד יייע ייכ 'קליבו ת"האבו 'דהנסב ייאו ב"בב ייל ('* sp ידחנסב «t£ דימלת ותוא גייונב ( "

ma ("אתליצוצד האלהו יזיפמ ע"פדבו ב"בב ת"האבו אלצוצ 'עב היכו רייפדבו דיל יב 'א וו י"כב  p'M "33 m) 
 ייכבו אלוצליצר ,אלצליצד ב''בב ס"ש י"כבו אתלוצליצד םינשיה יפדה לכבו וינ 'וס תבש ילה ז"ואבו :יפ תבשבו ידחנסב

 ,תוטוקמה השלשב סיידב יייעו אתליצלוצד 'רהנסב יק סיש
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 הפה אלמו המיעט ^9 ע'למ אָמְנּול =) םגל
ein Bissen, ein Sehluckטשפומה םשהו  

novioע"לב (אמיגל)  pתחא םעפב עלבנש המ  
 הפה אלמו העילב לש גשומה הזל בורק תצקו
 םיחספ יברע 'פב ,der Sehluck) טץש.6 י"לב אוה
 .םעטו שרקמה yo) ויק םיחספ) החנמל ךומסד 'מגב
 (ינשמב :גי'ע ימוי) "הוי 'פב aum ("וי מ גו ל אלמ
 םיכלמ 'ג 'מגב קלחב .בייח וימגול אלמ התושהו

Gnyo yp mo)המיגל הלודג  Cיתש (*הקיחרהש  
 תוצמ 'מגב תותימ 'ד 'פב .'וכו לארשימ תוחפשמ
 (*חרקל ופינחהש הפונח ליבשב 02 סש) ןיפרשנה
 vare םנהיג לש רש ןהילע קרח המיגל יקסע לע
 «n2 ןימומה לכ 'מגב ןישדקומה ילוספ לכ 'פב
 ("המינלל ןינמאנ םינהכ יב לארשי העור aso היל
 וימנול אלמ .המיעט (" המיגל b^ ןנישייח אל
 אלמ "p mmn^ הכיחל י"לב "יפ ב'א) -- vo אלמ
 vb ךותל nnb לוכי םדאש המ רועש וימגול
 המושרה י"לל ב"ר תנוכ ה"יחא]* — ,(דחא הכיחלב
 אלמ 'יפש T'yp ד"מד n'b 'מוי 'שורימ חכומ ןכו
 אמנולל ןתינ אוהש וימגול אולמ :וימגול

nnsתיעיברב וימנול אולמ יאמש תיב םושמ ינת . 
 ש"יב ילוקמ התנינת אל המלו םש 'וריב ןנישקאו
 חיטבא ןב לש ומגול ינפמ ל"א ה"יב ירמוחמו
 אלקשה לכ ןייעו .תיעיברמ רתוי קיזחמ היהש
 םיחפפ 'פסות ןייעו א"עס 'פ 'מוי ילבבב אירטהו

rpפסותו םא ה"ד : ט'ע 'יבוריע 'פסותו םא ה"ד ' 

:Yy navםש 'מויבו .דומעיו ה"ד  ^pאלמ ב'ביר  
 ןינעב כ'ג "א רועישה הזו .העימג ירכ :וימגול
 nmm 'ר ג"עס ז"טד א"פ 'טוס 'וריב הטוסה תריתס
 תולגלוגמ םיצב שלש המיגל ידכ רמוא mà ןב
 ב"ב mr 'ר א"ער 5 ww" ילבבבו) וז רחא וז
 ץובקהו וז רחא וז mus שלש עומגל ידכ 'מוא

  pon n^ m[תומיגל רשע ד"לק 'ר א"מ —

 הצמש לש רבד ג( י"למ ד"עפל) אימוגל 4
321 ^p וא Schande, Sehmach 

n3? רבדמ שרדמ (Besudelung, Schmutz אמהוז 

 פ"פ) ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו תשרפ ףופב
  0ךלמל לשמל  mmeאצמנו ותב תא אישמ

 אימוגל לש רבד הלש ןיבשושב  /53 ^bרבד ינוי

 — וגעל .pay ^b ['וכו] ('הישפנב גלגלמ (איל 6
^p sw)קעוזה לעופ י"לב גלל  byוריבח ירבד  

 ותנוכ ה"יחא]* = .(םהילע געולו ויתפשב ץרוקו
 יב יתבתכש 155 ןוכנהו ,sehwützen 000/66 לע
 יגעל לש רובד ץעל ayb ס"לב געל oy .ףדרנ"

novה"נכו ..סלקו קוחשו עותעת ןינעל בורקו  
 nns םימכח ירבד לע גלגלמ םשו םש 'הנסו 333

 . . סעוב ינא גלגלמה לע . , גלגל ayb תוכרב
 ר"ב ,וילע גלגיל ב"ער 'נ ק"ב ,'וכו תגלגל המ לע
 ?mb ר"בד .'וכו רמואו גלגלמ אהת ליז vb פ"פ
 : לעפתא .(* 'וכו ןידב נלגלמ onn לא ג"בשר רמא
 ר"שהשב םש ה .אגלגלתיאל ^r 'א רתסאל 'גרת

bראותהו ,הבהא ילע וגולגילו : ולגדו שרד ינאיבה  
 הזל אל ס"שרהמה 'יג יפכ ג"ע י"ד ו"ם תוכרב 'ורי

us Cumךל אלא ('פעוכ  no» ..pxb 
 — [ןלגול ס"טב 23 ^«: תגלגל

 ד"עפלו Kórner םיניערג וניבר תעדל) גּולְניִל

 אל 'פד ג"סב Zweig, Aóyoc) י"למ םיפנע
semיגולגל תולכואו תואבש (*י נ פ מ 6היכ 3(  

 יכ ןכתי אל הז b" ב'א) — .םירגרג b^ אלדרח

 ןכו םיחרפ םא יכ םירגרג תולכוא ןניא םירובדה
 תופסותהו ה"יחא]* ,(םיחרפ 'יפש י"שר תעד

 p^ לע םג ונישה יגולגיל ה"ד ב"ער ^n כ"בב

 יכ "רח תעד יפל ולעהו י"שריפ לע םג ךורעה
 "2 ה"מגר b^ ןכ תמאבו ש"ע םיפנע bn יגולניל
 ron" י"ל הלמה הז יפל היהתו (א'עס חיי ביבל

 השקהש הממ םירגרג ש"מב וניבר תעד ריבסהל ל'נו
 אפרטב יא 'וכו אתניבב יא ^n: ב'בב ס'שה
 אתיניב א"פ יפל וניבר 'יפש CH ןיב ע"ייע 'וכו
 יכ ריבפהל ל"נ י"שר תעדו | -- .לדרחד ,ןיניערג
 םשובכ אוהש רבד לכ (p 4s^ פ'לבו -- ע"לב

  qm mm[םיחרפ ש"מ הזו —

 :ויכ ה"ר) תוגולגלח א"ס (Portulak) .תוגולגל
 Jn 'עב ונשריפ רבכ (א'עס ^n יליגמ

 האלהו :ד"צש ,ג'חב תוגלגלח 'עב ה"יחא|*
 תומוקמה בורבו תואחסונ ייוניש נ"שו ירובד יתבחרה
 הליגמבו n5 ס'ש י"כב לבא ת"יחב in" רקיע
 'עב ש"מ ןייעו תוגולגל w^ פ'או 'ב י"כ "ג יפכ

 — [וז ^3 םייקל ב"ער ה"צש רצ ל"נה

xa )שיר יקליב (?  .הילימב  sp5  .ןידב ץק יהת לא :םיטפוש ) puma anm533 ה'יכו )5  .ייל יונב )5  w3 
 לבא אמגול ג"ונבו ףיירבו «^n "יפבו פיש לש ייכה לכב ןוכנל ה"כו ("  .םש םידב ןייע :היכו א"עס ^n ב"בב סיש
 ,סישבו ט"ק י"כב ה"כ (* .הקהירש ע"פרבו ,סישבו ט"ק י"כב הייכ (5 .המגול ריפרב ) | ,וימגול אלמ : םייע ייבוריעב
 ייסאב 'ציניוו 'זיפ ר"פרבו אמגולל ט"ק י"כבו אמיגלל סישבו ,ריב ב"ה דייל 'ב יא ו"ו י"כב ה"כ ('* ,תרקל ול ע"פדבו

ow) |ליינה י"כב ה'יכ ('% .אמוגלל  naאמגול ע"פדבו .ט'ק י"כב . 
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 ומצעב וניבר סרג ךש 'עו רמע 'עב לבא ןכתת
 הלמה aw" וז אסרינ יפלו .שכלב וניתואחסונבכ
 moosarüges ןליאה 23D ביס Dev איה י"ל

WIND WW Gewüchs, Flechteח'רו (ע"ייע)  ^D3 
 VP : אזראד אכוש תמאב b^ (אנליוו Dm תבש |

 nw^ המ יפל לבא ('"ינמורד שבי אתוזנ אזאז,

 «OV אשגול םש תבש 'וריב אייל 'ר םשב אחא 'ר
lux ר"למ רמוא o3 [ןינרד ל"צ] ילוא qu» 

 עב ש"מ ןייע  prm qumןישועש דיפל אוה
— [Kienfackel D"53 ןידד ןינע ןכו זרואמ וצע 

 םוקמב 73 ומכ ד'ויה תטמשהב דלי np דל
 ג"רב gobüren) דיל ר"אלבְו t) ^ םיטפוש) ךרי

messדלונ היל הוה 0«  ^s Gbאלש רבד לכ,  
 ה"יחא]* = ."דלונ ארקנ םויה השענו לומתאמ היה
 ןינעב aqu סישב ספד) ח"רב 'יפמ קתעוה

 םימעפל ד"ויה טמשנ ןכו ש"מו py דלי שרשה
 אתתא nrbi ד"כ 3^ "ימפושל 'גרת מ"ד 'גרתב
 ,ןידילתו 'ז pop םשו ,(תדיליו 'יסופד תצק יפלו
 םשהו א'כ ^B ,ז"י תישארבל 'לקנוא Ton דיחיהו

npoמ"לב ומכ  njתעשב :א'ל תבש ןייע  
 'ומבי n דר ע"ייע me^ ss ב"עפ 'כ .bv .ןתדיל
 ,הדילב ןאלת ב"עס ז"ע םש 75 רעצ ב'עס ה"ס
 mp .'ח ז"ע am התרוהל התדיל שיקמ .ב"י 'טוס

ovo:תוכרב יורי ,הדילה  xeירשא ד"ע ד"ד  
 32) ע'לב ה"כו ותדיל תעשכ ותתימ תעשש םדא

nyהדלוי ,הדילה  "ye?יג"י  (nאָתְדיִל 'גרת  — 
 — xy] נ'ד ג'פ mn ^v nirb ץוכקהו

m5 — 75ארקנה זוחמ (א  G Lydienקלחב רל =  
 ראותהו (ח"ע ש"ירל ץראה תואובת ןייע) ןימינב

 snp) קרפד ג'סב &Lydier n) 135 ,יִדּול
cv» measתוידול ןהמ תושעל  ^pהטיחה ןילשבמ  

 ןילכואו ןינומירו pras המע ןיברעמו הכיד אלב
 חספבו) 63 תבשד ג"רב — nmyb חוניקב ןתוא

  Cam[ןוש אר 'פ 'יחספב ל'צ] «962

 ( nnsע"פדנו י"כב -

 רכומה 'מגב wi הלושה 'פב ,םידול לכאמ היינש
 הישפנ par שיקל שיר QU De ומצע תא
 ינש 'פב — ('םדא ינב ןילכואש .nos ^b ,יאדולל
 .תוידול תויבח דעו (" תוקד תורידקמ 672 םילכב

^bןמ תויבח  mb 

 mb) =) 95 — אימוגל דע |

Hd ".א NES , 
c $i % L ' "m .-' 

"rt n i" 

 ג
-— 

(IS Tt Noa 
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 .(!)חכשי אל רשא ל"מר קיתעה ןכו ה"יחא]+
 ןינעה יפל ןכ p^ ב'רו חַּבַשי אל רשא ל"צש ל'גו
 ינימש 'קליה יכ היארהו הרומאה י"ל איהש ל'נו

 אמיטיז ע"ייע לבא אמהוז רבד סרג ה"כקת זמר 'ר
anm6 דיפו  ptיפ יוועל 'הו ריבשמה לעבו " 

 — [ל'נ ןיאו Unheil ןוא 6-6 י"למ

CENEןינל  yy)הורע 'יפו ש"מו ןוינל 'ע רחא  
 ייעש) הרוש nen םשו usn (הרושו
 .ןינגל לע ןימח (היכ ,חיכ

 יתלב םירמא new יגעלב רבד (B9 yos סנל

 ל"זר לצאו unverstündlich reden םינבומ

 ןינעב ןישרוד ps ces (ןושל םוגמנ ןינע ונייה

 הינשילב \' סנלמ אקוני אוהה (ב'ער B" יגיגח) רחא

 .(*\הינשילב םגמגמ הוה בותכ 'חסונב ב'א) -- ,הוה

 ,Finanzverwalter בשוח 20007 י"לב) םיִטְסְנּול «

(Rechnungsrath :םשב וצ שיר יקליב  

 non nnm קושב רכומ היהש חבטל 'מוחנתה
 ל"א רשבב לכתסמ סוטסגולה הארו רשב האלמ

 'מוחנתה ^« ךתיבל ןונספוא יתחלש רבכ ירמ

 "יפו .םייונש ראש נ"שו 120 ,א"ח ןונוספא ע"ייע

 "7" בשוח םינקז 'ע וקיתעה ןכו בשוח םיטסיגול
 תונקת לע םיינויה לצא הנוממ היה Sam יט v3 יב

 .תולקשמהו תודמה לע חיגשהל קושה

 ?dünne Pflanze T חמצ 'יפ 259 ע"למ 63( שנל
 ביפ תבש) ןיקילדמ המבב (םינפב ןייע דועו

aeoןסחב אלו שגלב אל . "bץעל הפילק ןי ב  
 b^ 380 — .ךר רמצ ןיעכ ךר רבד Cni ץע לש
 וילקמו הברעל המוד הילע רשא ץע ןימ י"לב
 םגו רמצ ומכ אצי חרפה לוכנבו ןומנאכ םיפפכנ
 753 ינב וב רשא אמג pb לכ ןכ ארקנ "55
 ,(תוליתפ ונממ ןישועש אמג שיו םתכאלמ םירשוק
 איה איה ילואו 076 י"ל לע ב"ר «nn ה"יחא|*
 ג'ע ד'ד תבשד 'ב ^b "מלשורי לש אשנול
 יחכונה 'עב וניברו ש"מו G3 am  ןינדד ע"ייע

p»ש"ע רמע  Ter)רחא  ^bסישב תבשב ח"ר  
 כ"ע אזראד יניב יניבד אתינרמע שכל bn (אנליוו
 הזו ךרו p mex 'מושרה ע"למ הלמה הז יפלו
 וניבר 'יג הז e^ יפלו ךר רמצ ןיעכ ךו רבד ש"מ
 יתעדי אלו םידרפנ םיכרע השלש ךרעה הזמ wp | (אשגול =) שגלב (םש תבש 'שוריה 'יגכ איהשו

v33 ma )'ט"ק ,ו"ו , svaיייכב ה"כו )* 35 עיפדבו ב"ה  beהלחתב תמושרה ע"למו רקיע וניבר ייג ל"נ לבא  
 תארנ ןכו רמע יעמ חכומ ןכו ביח דיל ט'ק vam (ןיב ליצו po םשו) יבו 'א ויו ייכב ה"כ (*  ,גלגל עיייעו ךרעה
 .ריסא רלונב גונב )^  .הישע אזאז 'עב וניבר ךשמנ וירהאו )5 .זרא py לש הפילק b imam^ ,ביערו יישרופמ

mo )* .קרפב קר עיפרשכ לכא 'א יפב ונייהו איפב ר"פדכו "3 ראשב ןוכנל קיפב הייכו טיק ייכב  ?( b'p v33 m/3 
 היכ ('* .םיחספב ןייעו תבשב יישריפב היכו (* .יוכו לכאמ הנושאר העש me (i3 ת כ ע"פדב )^  .םינפבכ 5

n»תוקדח תורידקהמ ג"ונבו ט"קו ב'ח י"כב , 
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 'וכו ןמשה וריתה וניד תיבו 'ר שרדו ביתי ימורדה
 רב קחצי בר אתא יכד א"ער ו"ל ז"ע ילבבב ה'כו
 ןיביצנב יאלמש 'ר שרד רמאו אתרמ רב לאומש
 'וכו והוריתהו הילע ונמינ וניד תיבו mmm 'ר ןמש
 תאדול יאלמש ['ר] ל"א ם"שה םייס הז לעו

wpאוה אוה האדול יאלמש ]5[ כ"א 'וכו תרמא  
 םורדב רד היהש ןכ ארקנו ימורדה יאלמש 'ר
 יאלמש 'ר א'עס ב"לד ה"פ םיחספ 'ורימ חכומדכ
 תא 'וכו ל"א הדגא ןפלוא ל"א ןתנוי 'ר יבג יתא
 תוכיראב ןויצה הז יתאבהו 'וכו םורדב רדו יעדרהנ

ysג'ח) םורד  C Cxpםייונישב : ב"פ ילבב םיחספבו  
ov ^mהתעמו .'וכו דו למ ל"א תא ןכיהמ ל"א  

 אוהש 'ימעפ הזיא 'יאש הדול mb יכ רעשל ל"נ
Dvתבשב .האדול יאלמש 'ר אוה אוה הרומא  

snm ivי"כבו אדול  bw»ינתהו (םש 5"(  
 י"כב mb& ינתהו א"עס ז"לק ףדב םשו ,הדול
 ןוכנל ה"כו האדול היגהל ןוכנ רתויהו ('הדול ס"ש
 םכח םש י"שריפו האדול ינתהו ב"ער א"ע תומביב

mתבשב י"שריפ  "bpו'סד ג"פס 'ינעת 'וריבו . 
^sהאדול ^ ןקתל הארנ ןאכ םגו הדול 'ר רמא  ^b 

 םלשה ponen לעבו -- C דולמ mme םכח ותוא
 לאומש ןמזב אוה יכ הארנו םייסו ואיבה )162(
 — [לאומשו 25 ןמזב יח יאלמש 'ר םג תמאבו כ'ע

 = /8ש9סש, \8שצסע 'ורו י"למ אנדול — אָנְל

ledanum , ladanum, 62001800 Cistus 

o» E'53 orient. Baumharz, Gummiע"לב  

,0012JJl6 זיע תובותכ .רידמה 'פד ג'סב (שכנ\|  

 אדריגו אנזאד אדריגו אנדולו אליפ ייבא רמא
sevאגזאד אדריג ("ונדואל (*אנדול 'יפ ') 

 אדריג בותכ תואחסונב ב"א) — .(* תיכוכז תוכיתח

 יילב אנדל 'יפו C ras ץע יפילק י"שריפו אזונאד
 אפקנ ץימ אוהו ךורעה לעב רמאש ומכ אוה יורו
 הגרדמב bn אוהו סוטסק ארקנה עטנמ ףטונה
 ,(רשבה קיזחמו תושק[ה] תואסרומה ךכרמ הינש
 (Qadanum 'ל ,ו"כ סואינילפ דיעה ןכו ה"יחא]*

capilum fluentem cohibetרעש תרישנ ענומ  

 furfures םש ןכו ,רשבה רוע קיזחמ ונייהו שארה
eutis 6% manantia hulcera .. sanatרועב םיבוס  

 . MCI T* NL DA, 3ו יו רוי ו וש "יו ירדו "₪ 1 \ ץ %
  p WU WI "s "a E ead MAUI o UMSקה « ו ו ו

Mile 39-5 OE cas d : 

8375 — m5 — 75 m 

 זוחמה אוה דול תועמשמ 535 םינויצ 553 יכ המל
 Lydien, Aula ארקנש תיברעמ הנטקה איסאב
 (ג'צ w/ טאדאריה) ןינתבערו ןיקנופמ ויה היבשויו

 י"שרו וניבר 'יפ יפל ל"זר םהילע ורמאש דע
posu vowםדא ינב  vmדי תנמואב ןימסרופמ  

 ליעלד תוידול neam mn Ow .א'ג .היכ .'א טאדאריה)
 ויהו Cmmyp WU "w איסא ע"ייע יקירל לדנסו
 (האלהו רינק יא ןעעדיא ןערעעה םילודנ םינרגת

 ןירכומ ויה הארנכו דול ירנת : ט'מ מ"בב ש"מ הזו
 ו"מ Dun ל'גה ןיטיג ןייע םדא ינב תושפנ םג
 יורי וכו יאדולל הישפנ ןיבזד ארבג אוהה ב'עס

 ןינדולל ךמרג תנבז ולא ר"ע ה"מד ח'פ 'ומורת
 ד"פס "ישיג 'ורי ,'וכו ןיריקי ןימדב ןוהל ןבזמ הוה

 המ . . םידולל ומצע רכמש דחאב השעמ :ו'מד

 םיבשוי ויה םידוהי הברהו .השע וייה ינפמ השענ

 bus דול דועו -- .ש"מו 'א איסא ע"ייע אידילב
 ,'כ 'וינומדקה לע ,'א ,ט"ו ,יב יומחלמה לע) היתתמ ןב

Aga (3ארקמ לש רל אוהו 4 =, עילב  
 .ךלהמ ^mnm Q יח יא vmm ;ה"ל ,א"י ;ז"ל ,יז יימחנ)

jo דול vb mb ינש 'שעמ םילשורימ דחא ov 
 םשו .ברעמה  mmרזעילא 'ר  mbרחא : ב"ל

 'תפסות רולב םינקז השמח ורכזנו דולל רזעילא 'ר
 היה םשו ח"פס תואוקמ  py maארטס ןב ע"ייע

  itmתיחרזמ תימורדב התיה דולה וזו -- (טייק
 דול ןינעב קוסעל יתיברהו י"'אל  smeהמורדב

 .ש"ע םורד 'עב י"א לש  nmmהמוח תפקומ
 ,א'עס ע"ר א"פ 'ליגמ 'ורי ןונ ןב עשוהי תומימ

 יגורה 23 םיחספ  mb:ינא יתרמא 'פ ר"להקבו
  ^sה"פר ש"מ 'ורי .איקדול  nua 3'ys 137,דול

 א"נד 'א פ'ר 'כום 'ורי  T'yלש התכוסב השעמ
US כוס ילבבב' qim וכו רולב הכלמה ינליה' 

 השעמ ד"לה ב'פ 'וחמש 'כסמ .א"פ םש 'תפסותו
 ראותהו — 'וכו דולב סונרוג ןבב ^ ry ne,ו"ל

 ינאש תרמאק האדול יאלמש  "e mbי"כבו ולזלזמד
 ןילזלזמ ם"ש  nen qnכ"ג  ^amל"נו יאלמש 'ר

 דחא האדול יונכה םשב יאלמש 'ר הז יכ רורב
 יאלמש 'ר םע אוה  "ovnא"פ תכש יוריב רכזנש

 לאומש רב קחצי ד"ע א"מד ב"פ ז'ע 'וריו ר'ע ג'ד
 'תרמ רב  memיאלמש 'ו חכשא ןיביצנל

 enb. ןושאר םוקמבו הריל םיטב פ"א י"כב )* | .יוכו יאלמש ירל ןתנוי יר בישהש המ הזו ל"צ הייכ הרושב םשו ('

 דרג יעב היכו טייק v33 הייכ )^  .יתנווכש ךורבו ,ןכ תמאב mant : זימק ף"זרהמל י"הבמל תופסוהב יתיאר בוש )?
 ) א"כש ,א"ח) הפשא 'עב ש"מ ןייעו הפשאד ע"פדבו ,יא laudano. ט"יאלב 65 .אנריל ע"פדבו ט"ק י"כב ה"כ )3

 היכו אגזאד ליצו האלהו me יפדב היכו אגואד (c 'ב ו"ו י"כב לבא ריב י"כו ימא יפדו ריפדב םימעפ יתשב ה"כ )7
 ייג הפי הלוע הז ייפ יפלו .הרעהב ש"מו שייע כ"ע זוגא לש הפילק א"י םשב וניבר ייפ 'א דרג יעבו (* ss דרג יעב
 אזוגאד אדריג ה"כו הזגאד אדריג תינש םעפבו אנ זי ג אד [אדריג ל"צו] v5) י"כב ה"יכו) אנדריג יחכונה yi טייק י"כ

 .תמדוקה הרעה ןייעו )9 (Q3 em) אגזא עיייעו אגזאד ארריג ל"צ ןאכב ךורעה ייפ יפל לבא י"שרבו ס"שב
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mmתויח תתימ לע הנוממה שיאה  mysתוארטאיתב  
 mp3 שפנ תנכס ול התיהש ןעיו תואסקרקבו
 דובכו תובידנ (qOocwiío אימוטוליפ תישענש

mme ges y"yםוחלל רדולה חרכומ  op 
nvmתדעוימה תעה קיחרה ןכל תוערה  anb 

 המלו התעשב mx היד יכ (ע"ייע) .אימוטוליפ
opאימוטוליפ השועש ךלמה לבא תונערופה ול  

 ,ל"נה קוחשה an תויהל תעה איה הבורק רמא
 אלו 190 m/m ר"טבב ז"מיר mn ןוכנל yw ןכ
 2e ש"סע סעלרעפ כ'ג ןייעו ל"נח ס"ל לע ריעה

"wb m480 ב"ח ל"תמעב [ — 

n5מ"למ)  (an, mit ihrטוסד 253 ' C72ותחאלו  

 ירבד תושר 0 «ae ארקי) אמטי הל הלותבה
 ואיבה ה"יחא|* | nmm רמוא ע"ר לאעמשי 'ר
 'עב ןייע ותמגודו ומע רשוקמש שורדה תודוא

 [6צ"ק (YT אוה

 py ףדרנ יִהְל ר'אלבו nb ומכ מ"לב m5 — הל
 Gnüde sein, ermüden תופיע ןינע (y) יאל

 ןותיהלא 'גרת 0^ ייב יכאלמ םכירבדב 'ה םתעגוה
 אניהלא המב 'גרת] Gm ('ונעגוה המב .'ה םדק
 nosm nme' .לעפא אוהו ה"יחא]* .[יהומדק
 ש"ע י"שר "ג יפל )5 .ד'ל 0 בימ) "Q9 'גרת
 יד ,ב"מ "?p^ 'גרתב לעפבו .תיהלאו םש ק"דרבו
 ^m ,ה"כ "ירבדל '3 י"רתב יאלי אלו יהלי אל

pmoלעפש ןינב אוה ןורחאה הזו .ןייהלשמו  
 ץרא nbm 'לקנוא קיתעה jm .'ב יחלש ע"ייע
 יהל כ'או 'וכו יהלתשאו ^G 2 תישארב) םירצמ
 ייפ ןכו ארקמ לש ההל םע אוה דחא 'גרת לש
 אכה Tw ןייע לכא (לוסאלא באתכב) חאנג ']ן

 — [ז"חא

 £ von b וניבר ייפ יפל מ'למ nb =) הל
verwirrten Sinnes Dy" ףורטו ןועגש roy 

a" r5 mew) [םירצמ] yos nom  Gein 
pay "b (e y» ילשמ) םיקז onm הלהלתמכ 
nbm תמגודו ההל ורקיע ה"יחא]* .ןועבש 

 ומכ  (Uo 59€ monשרשמ  npaם'בשר ןייע
 לבא םש 'שארכב  ^p "wsןושל האלתו ומכ

 םרוקה ע"ייעו הלחלתמכ ול המודו ומוגרתכ תופיע
 ןכו  panשרשב ק"דר לצא ג'סר  nnbומצע ק"דרו

  ^bבורמ ^5 עגתשתו ונינע הלתו ךוועב ומכ
 לעפה א"פ לפכהב ןכו ותעדמ םדאה אצי בערה

 ןכו כ"ע הלהלתמכ  panילשמלו הרותל 'יפב ע"באר
  ovתלחתב 'מושרה ע'למ הורזג םלכ יכ ל"נו םשו

 "5 ע'פרשבו ונתעגוה nba ס"טב ריפדבו ד"לו 3 vias ה"כ )?

g* 

(mb — N35 | > מי 

gunתעדל םגו אפרמ תוירט תוכמו  b"ובותכ ' 
pvםיניע ףולידל אתוסא אוה אנדול  n»n 

 זעול 'ובותכב י"שרו -- ש"ע אמופמ רירו םיריחנ
 Wermuth, alun צ"לב אוהו א'"נושיילא : אנדול
 qaem .ט"ל םיחספבו ןיתניספא .'ל ז"עב זעול ןכו

nsn»ה"ד :י"ק תבשב ה"כו ן'ייולא ןכתת זעלה  
 ימ שיו -- ^noms n : מ"פ ןיטיגב ןייעו אלהא
 םיעוט אלא םניאו אנדול איה הנבלח יכ םירמואש
 א"פ 'ותירכל מ"יפב ם"במרה הז לע גישה רבכו
 לש טל אוה אנדל יכ רבדה בווקו .ה"שע א"מ
 = pb qm (א" יגימ nt ,ז"ל  תישארב) ארקמ

ledumהקתעה לע ירפסב ש"מ ןייע םש םימוגרתב  
 — [178 סוואט י"בירל .תיסרפ

w» Cs)מ"לב הנדנ ,ןְְנ  yn ^eברחה  
 (אינ .ז"י א'ש הרעתמ הפלשיו 86

 וינתמ לע תדמ'צמ ('הנדלמ הפלשו 'גות
 ה"יחא]|* | .הנדלב 'גרת 00 05 :ש הרעתב

m5ה'גכו .'יל ע"פדשב לבא ו"ופדו י"כ לכב  
 ה"דל ;"י .'ט ; 'ח ,א"כ 'קזחיל ;'ו ,ז"מ 'ימרי 'גרתב
 — [אנדנ ע'ייע תופלחתמ ji by .ז"כ ,א"כ 'א

 ראותהו Lydien — 4 /\טפטש) ל"נ איקדול =) קידל
  Auütxóc, 7, Óv lydiseh(/\ט8ט6 53'

  v3םילכב  amומוקמ םש לע 'יפ יקידל לדנס
 'א ו"ו י"כב ה"כ ה"יחא]* | ,איקדול  vט"ק

  "emרבו 'ב ו"ו י"כבו איקידל ע"פרשבו ,'ציניוו
 איקדול 'ינכ יל הארנ .אייקודל ב"ה י"כבו איקודל

Tob ראות איסא ע"יע ל"נה epo םש sm 
 נ"שו דל 'עב היארהו  m nbומוקמבו דול יגורה .'נ

 יתרמא 'פ ר"להקב  susעקפ .ו"כ ק"מ .איקדולב
 ,איקדולב דחא םדא יננמז א"יפ ר"ב .איקדולד ארוש

  3'6 ry 0mאיקודלב םד תורוניצ וכשמ ג"ע ב"מד
 איגירפב זוחמ /\₪90מ אוהש רמול רבדה קוחרו

"wb pum (רענעיוול ו"ורב 18001008 ע"ייע) היהש 
 איקדולב ל"צו םידוהי םש םיבשוי ויה אלו —

 — [פקדבל יע mo ןייע ןיקרול

Lówenjiüger (תוירא דייצ אָרְדּול ס"לב *m5 ^ut 
 ludarii = /\0ט89006 'צמאה י"לבו

(der die wilden Thiere tódtende Gladiatorשרדמ  

 qon )5 9" םיטפשמה הלאו תשרפ הבר תומש
 b^ .תישענ אימוטוליפ ns s רדולל לאשו
 ,(שיע רטל ומכ רדול א"פ .ףרחמו ףדגמ שיא י"לב
 Schimühsüch- Aotdopoc vob ב"ו תנוכ ה"יחא]*

 qn תלחתב ל"נה י"ל אוה יכ ןוכנה לבא ואז

 ,תנדנמ "a (* .ףופב א'הב עייפדבו וייכב חיכ |!
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 כ"ע םיניע תזיחא אוהו C .א'כ (wt הלמשב הסול
 רדס שי יכו ךורעה לעב ^3 לע ריעה אל ל"ומה 'הו
 םיטהל ןינעבו .ונינפלש 'ישרדמבו os רחא
 םהיטל ומכ אוהש רמול לכונ םהיטהל יונכבו
 4 b^ ןכו טאל םע ףדרנו טול לעפמ םהינש
 ומכ םהיטהלב יכ (346 לוסאלא באתכב) חאננ

 -- [םהיטאלב

brennen (הפירש ןינע ימראו פ"לב ןכו מ"למ n5 
 לאשוהו flammen כהל םע ףדרנו שא תליכאו

 -entflam רבד הזיאל קקותשה רשאב הבר הקושתל
(nen, begierig verlangenתכפהתמה ברחה טהל  

 פיס ב"כ תשרפ הבר תישארבב (ר'כ ,'ג תישארב)

Goלע ברחה טהל  owיילהת טהול שא ויתרשמ  
C Upםישנא םימעפ ןיכפהתמ ןהש תכפהתמה  

 .םיכאלמ םימעפ «mm םימעפ םישנ םימעפ
 ר"בבו םשו ד"ל זמר תישארב 'קליב ה"כו ה"יחא]*
 לע תכפהתמה ברחה טהל תאו :דוע שרדנ םש
 תכפהתמה טיי ,'ג יכאלמ) אבה םויה םתוא טהלו םש
 דעו ושארמ ותטהלמו םדאה לע תכפהתמ איהש
 תא ליצמ ימ םדא רמא ושאר דעו וילגרמו וילגר
 שא .ט"כד י"פ 'דהנס v ar C תטהול שאמ ינב
 ,ויתוביבפ הטהילו םישדקה שדוק תיבמ האצי
 תטהלמ שאהו שרודו avv היה יאזע ןב ז"טפ ר'קיו
 «pi הליאשהב לועפ ינוניבב לקבו -- ויתוביבס
 ק"מ àv וברקב תרעוב שא ולאכ my הקושת

ieב"פד  vyטוהל  snsו"פ 'ינעת 'ורי ,הרותה  
 תא תלגומש הקיתמה ons םיטוהל ויה :ט'סד
 רחא ןיטוהל : ט"לד א"פר r'y ^v ,הרותל ןושלה
 א"מפ םשו המדאה רחא םיטוהל Yon ר"ב ,ןייה
 םיטוהל ב"כפ ר"קיו vs ב'ח) םומילוב ע"ייע א'נו

onsםיטהל ושרד ןכו הרז הדובע  (n rai mnm 
 ןכו ערה ןושל רחא ןיטוהל ויהש ו"כ פ'ר ר'קיוב
 הזמו ey ל"נה ר"קיול ןויכו ov םילהתב י"שריפ
 ןיקפנ memnb ןיליא (avi eb mm "וריב כ'ג
 םיטוהל :ינכשמ 'פ ר"שהש ,השמ ינפ ןייע .אמדק
 אוה טהל ילוא דועו -- הניכשה ירחא לארשי םה

wmmלאשוהו 16068 ןושלב קקל 36 028  
 ןכו שרשה הז bs טשריפ ןייע הריהמ הליכאל

 — lecken] שאה תליכאמ ש"אלב רמאנ

nnoע"למו מ'למ)  (erschlingen rdםימהלתמכ  
 Pi nns]. Qu" ,וייכ «n n ילשמ)

 ל"נה ע"לל ןויכ ד"עלו ןיסכתמו ןירתוסמ ע"באר
 םישרשה רפסב הנוי 'ר 'יפ ןכו ןיעלובמ ושוריפש

nnb — הָהְל) n א 

 ךרעה הז אבוה י"כבו םינושארה ע'פדב -- .'עה

 eno 'ע הלחתמ אבוה ט'ק י"כבו טהל 'ע רחא
 רדסכ אלש לכה הל כ"חאו טהל כ"חאו הל כ"חאו

 — שמא 'פד רדסכ ןוכנהו

 הרעבה py ר"אלב ןכו בהל ם"לבו —4 (y/o3 בהל
nan5 (brennenאיבה ה"יחא]* | .תָבָהְלַש  

 םהל ,גהל ,בהל ,הל םישרש השמח וניבר
 םעט ריבסהל שי ןכו ך"נתב ןתאיצמ רקוימ קה ל
 השלש םינושארה םיסופד יפכ איבהש המב וניבר
 anb — םכוע ןייע טעל .זעל גע ל םישרש
 ,הנה תוירבע תולמ ('ג יא'כ 'קזחי) תבהלש תבהל
 ע"ייע לעפש ןינב בָהְלַש ר"אלב הנבנ בהל םשהמו
 קר אָבֶהַל ('ג ג en» sinb םשה םוגרת 'לב ןכו
 ,'ג תומשל יא יורי c .אתשיא תוכימסבו ץובקב
 m305& (nano 155 )3 ,ג"ל םירבדל יב v9m ;יב

 א"יפ ר"בד מ"לכו .ח" ,ו"ק םילהתל 'גרת (מ"לב
 -- [הבהל יפרש

 -eifrige Be המ רבד לע הדיקש £9 ע"למ) גַהל
Gehüftigungב"י ,ביי ילהק רשב תעיגי הברה ), 

 הנבה ןיאמ דומל b^ גהל ,שרשב ק"דרו ה"יחא]*
 ,ותבשחמב ונניאש המ רב = ע"לל ןויכ יתערלוכ"ע
 כ'ע האירק ומכ אוה לאעמשי 'לב b^ .ע"בארו
 ,רומאכ ונינע ךא ךרעה תלחתב 'מושרה ע"לל ןויכו
 ןויגהל 'וכו הברה גהלו 'יפ ,ח"כד י"פ mb 'וריבו

smתוגהל :ומוקמב ר"להקבו ,ונתנ אל העיגיל  
 םייונישב ד"יפ ר"דמבו ,ונתנ רשב תעיגיל אלו ונתנ
 עגיימ אהיש תושעל םדאל ול שי המ לבא . .
 גהלו ד"הה םימכח ירבד תוגה ל הבוה וושב
 תישומש ד"מלה \'הלא םישרדמ יפלו )551 הברה
 היעשי) דרל ומכ האירקל ונייהו תוגהל = גהלו איה

C moןייע תררל םוקמב  nbnp ^eחה תאמ ' 
 — ]143 ץטערג

 תדגהב (םינפב ןייעו Zauberei םיִטָהְל מ"למ) טהל
 ןנחוי ר"א ^CU יוס woe ימוחנתב ןכו) ונדמלי

 (c םהיטהלב םידש השעמ (Q5 moe םהיטלב
 תושעל «by דשה ןיאש יפל םיפשכ השעמ א"י
 "גה :«n ןכו הייחא]* ,הרועשכמ תוחפ
 ב"פק זמר 'ר אראו 'קליו ט"פס ר"מש :ז"פ 'דהנפמ
 ךפיהב רדסה mes" וניבר איבה טל yi לבא
 רעבאב n תאצוה) בוט npb תקתעהמ חכומ ןכו

O4םידש השעמ ולא םהיטהלב ונושל הזו  
 ,תכפהתמה ברחה טהל תא :ו'כ ,'ג תישארב) א"הכו
 ומכ טלב השענה רבד םיפשכ השעמ ולא םהיטלב

 .טהול יקליב )3  .שיימו םורימ mm yy (? | .ג"פ יתבר יתקיספ כיג ןייעו ('
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 בר יבד ינולפל יתאולה אתלמד ישורפל לאומשד
 וניא דמע םאד ינולפל ותאולה ירבס ברד הימשמ
 לאומשו ערמ ביכש תנתמכ איה ירהד וב רוזחל לוכי
 רמג אל אמש הב ןודיא יאמ אנעדי אל רמא
 ys" התימ רחאל רטש ןיאו רטשב אלא ותונקהל
 א"ע ^? 353 ה"נכו -- .םש 'ופסותו :ה"נ תובותכ
 אל רמואה לכ .ח"פ תובותכ ב"עס א"מ תועובש

nnbובותכו ,ימד יתערפ אל רמואכ ' pwלעונ  
n»רעש לע ןיוול ןיא :ב"ע מ"ב ,ןיוול ינפב  

 'ציב .ןילכאו pub ונא pus s 'ילוח .קושבש
 יינעת .'וכו םויה תשודק ושדקו ילע וול ינב :ו"ט
 אב א"לפ vow ,ערופו ותינעת םדא הוול :ב"י
 םויה הזמ m ןיוול ה'בקה לש ויתוירב לכ הארו
 םע הז ןינד pe םויה ןמ הלילהו הלילה ןמ הוול
 םיבכוכהו םיבכוכה ןמ הוול הנבלה . . תוירבכ הז
 ועלובל שקבמו וריבחמ mb om רשבו . . הנבלה ןמ
 יתיולה ne» ws ov ר"משב לי עפ הו .לזגבו תיברב
 תלטונ הניאו ץראה התולה המו תיבר לטונ יניאו
 תלטונ איהו יתיולהש ןרקה לטונ ינא אלא תיביר

nsז ,ב"" תלה 'אנש הלש ') sw)וגו רפעה '. 
 ,ךיתיולה . . ינתיולה א"עס ג"מ 'ועובש : ר"ל מ"ב
 .ט"מק תבשו םשו יניולה .ה"ע .ו"'מ ivo מ"ב
 . .הולמ םימעפ הברה האלהו .ה"ל מ"ב ,תוולהל
 UD תועובש ,תיבירב הולמ האלהו wy םשו
 'וכו הולמה לודג א"עס ג'ס תבש bon האלהו
 ינעל עלס הולמה א"ער yb תומבי ,'א לט ע"ייע
 cwm 'וכו םתס הולמה :'ג תוכמ ,'וכו וקחד תעשב

 — [ע"ייע האולה טשפומה

 .sieh zu Jem רובחו קובד joy מ"למ m5 — ול ג
gesellenתמה תיולהל טרפב  (begleitenפב ' 

 pne היה oW [ארמנל ךומס ל"צ] ('מגב) רידמה
(Cows cvy many)הינוולי  ^b ^pתא הולמש  

 43112 'וריב ה"יחא]* — .ותוא וולי םירחא תמה
 יוולד : תכלל בוט 'פ ר"להקבו ןווליד יוול : א"לד ז"פר

Camoןינב אוהו  byeליעפהו לעיפב ןכו  
spemאוהו ו"ט ,'ח ילהק לקב םג  sולמעב  

 mne הליכא יכו :רשא הנה 'פ ר"להקב שרדנו
 םישעמו הרות והולמ nb רכקל םדאה תא ןיולמ
 וניאו תמה תא האווה לכ ^n, תוכרב ,םיבוט

C monילשמ שרל געול םושמ רבוע  (n nםאו  
 — )^ ^o םש לד ןנוח 'ה הולמ , , ורכש והמ והולה

 ייא ךורעה ייגכו תועטב ייל ע"פדבו ט"ק י"כב ןוכנל היכ )*

(mo =( ול 2 — anb אכ 

 ןייע ^w" (846 רעיוביינ תאצוהב) ולש
 םיקלח b p^r^ .םואיניזיגו טשריפ לצא םישוריפ

"b "wmתויתואה ךפיהב םהל כ"'או תומולהמ  
 ןיעלובמכ ןגרנ ירבד ורועיש ד'עפלו -- םלה ומכ

 — [טב ירדח ודרי $53 ןיסוכמכו

(deswegen, ausser, nur TN ^b (ר' 'אלב mo 8 

 ה"יחא]* .ןוהיהלאל ןהל לאינדב
 «jn א"י /3 םשו ןוהַהְלאָל w^ ח"כ 73 לאינדב
 םש .אמלח ןהל יט ,'ו קוספ םש qno דועו ןיהלא

 'וגז רד ןמ «qn .'ב ;5 "רזע- ( אבלמ חלב
^b4 אֶל ומכ nשיניא לכ ןהל ב"יפ תינעת הליגמ  

 םש ס"ד ןייע ס"ש י'כ יפל .ב" תינעתב ה'כו ^51
 -- ['א ms .ב'ל דצ

 (i^ wt םיאיבנ תקהל CTrupp) הָקָהְל — קהל
 (DU םיאיבנ לבח ומכ b" ה"חא]* = כ

sieh. רושקו man ןינע iU) yon mo^ 
anschliessenהתושהל ונכרצוה אלו טשריפ ןייע  

[nbap by — 

pros) 35 *ול  (QX)אל 155 "5  Qeinפ ר"ב ' 
 5% (ד"ל .,יל תישארב) ךוברכ יהי ול ןה גביע

 היה בקעי oy njmb ןכל היהש רבדו רבד לכ
 'מולכ אל ןה ma ירק ּול ןה b^ םימעפ ^ וב רזוח
 ביתכ ןכו .כ"מב ןייע 'וכו אל כ'חאו ןה הלחתמ
 בויא ;'ב ,יכ ;ז'ט יב אי'ש) Yo א רקמב םימעפ שלש

 vb 'ב א"של יש תחנמ v אל תחת )2^
 ,(''ה o" 'יעשיבו

 הזיא וא «mo תליאש ןינע מ'למ mb =) ול 1
 ותלוזמ רבד

(borgenזימק 237202 ערמ ביבש 'מגב תמש ימ 'פב  

 6ערמ ביכש ןמ חנ בר רמ א (א"ער חימקו בייעס
 ג"עאו (*י גו ל פ ל o תאו ל ה ינולפל (*יתאולה
 ןהש יתויתוא ינולפל יתאולה b^ אירבב היתילד
 א'עס ו"ע 23 ל"ייקו האולהה ןהב בותכש תורטשה

CUy venהפשע תונקנ תויתוא ןיאד  (Cאלא  
 pas (i388 pub rov יבגלו הריסמבו רטשב
 וא'עס (wap DE ומד ןירוסמכו ןיבותככ מ"ש ירבד
 הנקש הז הב ןודיא יאמ אנעדי אל רמא לאומשו
 רמג אל אמש דמוע הביתכל pup םתסו ודימ
 תעדו היחא]* — ,טינק 2 רטשב אלא ותונקהל
 הז איבה וניבוש ל"נו ש"ע שכר 'עב האבוה בו

nehmen, leihen,₪0110]ושטמ  

 ,םימעפ היל .הרוסמה יפכ w (5 nmn)^ אול ןכו ('

 ה"כו )5 .יתאולה ו ג ת 3033 לבא יפסותבו יזיפ 'פרבו ס"ש יייכב היכו (* .ןמחנ בר רמא אבר רמאהו ג"ונבו סייש י"כב

vs (*ט"ק י"כבו | ב"חו ר'ל יבו יא ויו ייכב  
 גיתבב סיש w33 )9  .ייל : גיפ םירדנבו

m» (^ד"פדב קר . 
 :ח'יכ קיימבו )*

 .תומא עברא והולמ וניאו :

v33 m3 )'יאוולר ע"פדבו ,םיישבו טיק . 

 .תינש םעפב ייל ע"פדבו ,םישב הייכו ט"ק י"כב
 ,רומא .ע"פדבו

 ת"האבו
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 ט"יותו ב ^n רברמב) ךותרשיו ךילע ווליו ןושלמ
 ישיא הולי םעפה קוספה איבה D'b ו"פ 'ירדנל

cowהזו "ל 05 תישארב)  poiארקנ ןכ לע יכ  
[n5 ov — 

^wmbo wbמ"לב יול 6 ס"לב)  mb abתלמ  
 oh! wenn doeh) ןוצרו הוקת התארוהו רובחה =
 mb) םרב 'גרת 075 ייל «me ךירבדכ יהי ול ןה
 התא DN ךא .(' יא וול 09 'ורי 'גרת ךמגתפכ יהי
 תא BN יאוול י"ר ^n G יג'כ םש ינעמש ול
 י"רת ^G ,'ל םירבד) ונל הלעי ימ ,(*יאנמ לב קמ
 יול ה"נכו ה"יחא* 0 .6ןל הוה יאוול 0«
 'גרתב ;ט"כ ,'ה םירבדל ;'ג .ז"ט תומשל 'קנואב
 ;ז"י ,'כ Byb^ 3 'יעשיל ;'ז ,'ז עשוהיל
 pw 'ירבדל ןייע יאול ,יאוול םימעפ בורל י"רתבו

in"יוולא ע'ייע דועו א"י ,'ו .ב"כ רבדמבל ;ז"ס  

cnt aemיאולה  xm)יאולו ל"זרדב ןכו 6ויר  
 א"ער ד"י 'ליגמ ín ב"ב .ז"פ .ו"פ 'מוי :'ז 'דהנס

 — [ז"מ פ"ר ר"מש .יאולה ע"ייע ס"ש י"כב

(die erste Brustmilch, geronnene Milch 

 ביסנו ^n n) תישארב) 35m האמח npn C9 י"רת |

 םשו ה"יחא]* ,ש'ע אבל ומכ 'יפ אבלחו יאוול = 'ע םג הזמו — אתיולמ 'ב האולה ,אתיוולא ע"ייע

 יול * - (חָוְל = ול

| 

| 
| 

| 
| 

2 

 das Geleit geben יחל קובדו sam תארוהב דועו
 bib" ,'וכו םדאל ול ןיולמ ש"המ ינש : ט'יק תבש

  ivoוניאש לכ  mbo.םימד ךפוש ולאכ הולתמו |
 לכ לעפ תהב ןכו  yvy monovלע פתב ,ןתיול |
  va'טוחנת .בער לש ונולק ול הולתנש ג"ספס |

 יוכרב ow "D ל ע פ א ,ול וולתנו 'ג b^ חלשיו

 | ^D  ;'כ 3^ 'שארבל 'קנוא 'גרתבו הייולא .א"ל
 wb mb" םשהו .דועו 5" .ט"נ 5 י"רת ;ז"ט
 רכש :ו"מ םש ,היול אלב mmn ב'עס ה"מ
 ,הרותב קופעי היול ול ןיאו ךרדב ךלהמה ,היולה
 'קליו ז"ל moro ט"וש nnb ינב ע"ייע .'ז 'ילוח
 ,6ויטש em לשא ע"ייע ט"סתת זמר 'ר םילהת

vovכ'פ  psקליבו היול אלא ןאכ רומאה חוליש ' 
 ,הייול אלא apa 553 חוליש ps ו'כר 'ר חלשב
 : בוט חקלבו יוול אלא חלשבד אתחיתפ 'תליכמבו
 ךילא sm ד"ק רומזמ שיר ט"וש ,יוול ןושל אלא
 אתייוולד ןוכל וקופ ב"צפ ר'ב ר"אלב ןכו ךתיוול
 היתיבב anim אוהד יובוט ז"ט פ'ר םשו ,דבע אנא
 | .א'מד ד"פ 'מוי rv" ןייעו ,היתייוולב אוהד יוכוט

pw מושרה יסרפו ע"למ אבל =) יאוול ₪ | 'פ ר"שהש ,ב"יפ ר"דמב ,ה"ל' B4 ר"מש xy 

 | רמא אתייוול יטמנ .א"כ זמר תישארב 'קלי ,וידומע

 ג"ונב לבא רקיע ת"יבב 'יגה יכ יתחכוהו ויתשריפ |
 יאוול y^ 3b 'ירבדל 'א י'רתב ןכו ו"יוב 'גרתב |
 ,יאולו אשבוד ^ /« בויא 'גרתב ; ןירות ינימש |

(eig. was zugelegt, beigesellt istןורחא 'פב  | 
 — [יאוולב ^ ,ט"כ םשו

 (םינפב ץיע ראותהו םיאוומא המכל

 ביער בים ^u ידהנט : א'כק ביב gays ר"ל
 : ג"י 33p^ :'ל .'ד 'ורוכב .ד"כ ^bin a" 'וירוה
 ,ה"צ ,'פ ,א'ע ,'ע ,ט"יפ 3 א"ער ח"כ דימת : גיל
 Je ר'קיו move ,ה"פ ר"מש ;'ק  ,ט'צ ,ח'צ
 YO ,ג"י מ"פ ,ז"'פ דע א"פ ר"דמב ;ב"ל ,ו"כ ,'ט

 — דחא שי 'פ ר"להק ;ינואצמ 'פ ר'שהש ^n; | 'ילוחו 'כוסב n ייבאו p" ,רבוחמ םש יוול םש
 (ייסוס ,ייסיס) יסיס רב יול םיארומאה תומש ןינעבו
 ינשה רודב תוארקמ שרודו הדגא לעב אוה) יול 'ר

 ,אירבנצ יול 'ר ,(הייכוס) איכוס יול 'ר (ישילשהו

 דועו יתבר 'פ ר'כיא ,'וכו ןנימוק אתייול תיא

— [rms אבה 

Beiname, רבוחמ םש ^b mb (םדוקה לעפמ "wo 

 i | לכ )5( הרפב א"יפ תיחולצבו "מ ד"יפ) םיעגנב
"bos |יטרפה םש)  Ce6ב ;וניכא בקעי לש ונבל  avsשיש  ow (i5יפ ,לוספ יוול ' pp,יוול  

 | ymo ןייה ןמ רדונה (נשמב 0« 'ירדנב ןרמאדכ

 תומוקמה הלאב ןייע יול טבשו יול ןינעב םישוררה |
 'טופ ,א"ער א"עו ב"'עס 'ע 'שודיק YD: ,ו"כ 'מוי

 רתומ קריה ןמ C אפיסב ןנירמאו םיחופת ןייב
 רמולכ 6'יוול םש אוהש (הדש[ה] תוקריב

m [pw bu] qu»ףיסומ התאשכו םתס  
 בוזא רשכ םתס בוזא ('ךכו יוול אוה םיחופת

sn oomהולנש יוול םש  comבוזא לע ". 
 . "יעגנל ג"הרל ט"רס 'יפמ pnyw הז לכ ה"יחא]*
 שרופמ 'ומוקמה ינשב ם"במרהל מ"יפבו 28 דצ

 םדוק ומש הנתשנש לכ :הז לע ללכ םשו םש
 שיש עודיב הילע הדיפקהו הרות 'תאבו הרות ןתמ
 | QU םיעגנכ ש"רה 'יפ יוול םשו .יוול םש ול

 וילע שיש אב 'תליכמב )1 .הרש 243 טייותו בייער ייפב לבא ל"צכ )? סהחוימה (b3" ט"דסב 23" ייפב היכו 6
 "A יכוס : בים יילוח ^w ישרפ אב 'תליכמבו ט'יכקו vp 'פ npn ירפסבו תוינשמב לבא ייוול גייונבו יירדנב י"שרל

 .ןאכ ןכו : גיהר ייפב )5 | .ג"הר 553 ןוכנל ה"כו (+ .תחא וייוב טייק ייכבו ,יבו יא ?Y ייכב ה"כ )* | .יול גונב \5

 / i i מ טמשנ ע"פד ראשבו ילקנוא יגרת ןיבו .וניב קולח ןיא זא לבא יוול :קר ויופדבו וליא ייול ר"פדבו ,י"רתב «mé יאול
"4n8 | ,ארומג דע ( mu»ייל םשו) טיק י"כב  (oWקוספה קר ו"ופדבו — ייל יורי יגרתב ונינפלו ,ר"בו דיל יייכבו . 

mi (י"כב  Ynיוולא ג"ונבו יוול יניוו יפדבו יאול ט"ק י"כבו ,ר"בו ד"ל יבו יא . 
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Cy?ק"דרב אבוה) ג'סר שריפ ןכו כ'ע ותמ לע  

 תנוכ וזו B^b ומכ ן"ונו םלבא ןתיול (הול שרש
 6איצ Aem היילא ע"ייע ןהינק 'יפ ןוהתוילא 'גרתה

mpתילא ע"ייע  moס"שה 'יפש המ הזו (ר'צ  
 אנרפס רדה דכ inb לע ררועי אלו .'ח ק"מ ילבב
 י"כבו .אביל ירירמ לכ הימע «po ירמא 'ברעמב
 פ"לב הילא ןמ ןושלה ףורצ sm ןוהתּויוליִא 'גרת
 ןינעה הזבו תמה תיולה לע הנק 'מולכ יול ןמו הנק

 — [ל'נה 'שוריב התיול וא התייול

ov) DO"תובא (אנתה  T'bסטיול 'ר ד"מ  
 «DA שיא

£s») qmםיבש לודגה ןינתה םש ונינע  
Seeungeheuerילשמה גד אוה ל"זר לצאו  

  (Lewisthanדע 'וכו ארווכ אוהה א"עס ד"ע ב"ב |

 א"ער ה"עו ב"עס ד"ע bun ןתיולד הימופל אנליזאו
 . . 6 ןתיול np susp תושעל לאירבג .דיתע
 תעשב :םשו ,ול לוכי ps ורזוע ה"בקח אלמלאו
 תומימ לכ חיתרמו ויפמ לבה איצומ בער ןתיולש
 ייעשי 'קליבו ow ,ןינעה לכ ש"ע 'וכו הלוצמבש
 םיקידצל הדועס תושעל ה"בקה דיתע א'סש זמר
 הכוס תושעל ה"בקה דיתע 'וכו ןתיול לש ורשבמ
 ב'עד א'פ 'ליגמ m ,ןתיול לש ורועמ םיקידצל
 יתלכיימ יברל רמא סונינוטנא .ד"עד ג'פ םשו ב'עס
 «ry ^c ןיא ל"א יתאד אמלעל ןתיול ןמ תא
 rb ר"ב qnnb םע קחשמו בשוי תויעיבר :'ג

ws»תומהב הז . . םילודגה םינינתה תא םיהלא  
 ריקיו ry ב'ב ןייעו גוז ןב םהל ןיאש ןתיולו

inbתומהב 6«  qnnםיקידצ לש ןיגינק ןה  
 pnma meni םיטחשנ nn רציכ ש'ע "וכו ל"על
 תומהבל ץתונ ןתיולו וערוקו וינרקב ןתיולל
 'תקיספ ,א"כפ ר"דמב ,ב"כ פ"ס םש ,ורחונו ויריפנסב
 הז "Cn a 2« םיה יגד ךל ורפסיו ז"טפ יתבר
 זמר הנוי 'קליב ןתיולמ רפסל וברה דועו .ןתיול
 ירמאמבו .םיה יגד לכ לע ךלמ ןתיול :םשו נ'קת

y'o3םינוימד יכ תעדל יתיארה 590 א'כח ג"מ  
 ועמשש ל'זרל ואב םייסרפמ ןתיול ןינעב ל"נה
 ךלמ Karó maeyó (Karmáhi) ןינעב ולשמש המ
 ביבס ןותלקע שחנכ ךלוהו בבוסש on יגד ילכ לע

Haomaוקיתעהו םיקידצל היחתה לט תויהל דתועמש  
 ךז לכשל ןיתואנה תונויערו םיגשומ יפכ םייונשב
 ןומהה בלב הנומאה קזחל הז לכו םידוהיה לש
 םצעש ןתיול תלמ לע תושרדה וכימסהו ילארשיה
 ןכו .ןותלקעב הכירכו בובס ןינע 5' התארוה

 רב יול .הריזנ רב יול ,(אתויח) .nmn רב יול 'ר

 י"חבמב "וכיראב ןייע אטלפ רב יול 'ר ,יטאפ
 אטרפ ןב יול 'ר דועו : א"יק דע :י'ק ף'זרהמל
 ןאמדעירפ יחה 'צוהב (y| ד"כ 'פ ,'ז '5 'תבר 'תקיסמ

 'בר 'תקיספ הירכז 'רד הינתח יול 'ר  (.ה'כק רצ
 'פ םש יברב יול 'ר ,םש הירכז רב יול 'ר ,ז"פ
 לצא 'ב הפסוהב יתבר 'קיספ אנינח רב יול 'ר ביל
 'ר םימעפ הברה דועו -- : ז"צק דצ ןאמדעירפ 'ה
 ,ב"חב ע"ייע יאויל 53 קר עוטקבו n5 ןב עשוהי

 הזו ,יאויל רב ינת .'מ mU ןייע דועו נ'שו ז'עק -
 יולמ אבש b^ אָיַול ם'לב ןכו יול ןמ םשה ראות
 'ורי ץובקהו ^« האויל אוהה .א"לק יילוח ןייעו
 יול ןב עשוהי 'ר לועיי :ו"נד ה'פ uw 'שעמ
 הבקנלו amb ז"ט ,'ו 'רזעב ןייעו) יִאְיְלְל עייסמד

n5ד'ע י"ד י'פ תומבי 'ורי  mbהיול . . התניזש  
 .הייול . . תנהכ .ד"כד ט"פ np ^y ,תיבשנש
 ו"צ תבש Lewitenthum הייל =היול טשפומה םשהו
 .היולו הנוהכ יתב ב"עס א"י 'טוס ,היול הנחמ ב'ער

vyהיולו הנוהכ ינקז ג'ע א"כד ז"פ 'טום ,  av 
 הז ר'מש ,הייולו הנוהכ תונתמ .ב"יד א"יפ תומבי

be»ןתונו הנוהכ  mbלטונ הזו  mbןתונו  
 nnb הנוהכ ורחבנש םה השש ג"פ ר"דמב ,הנוהכ
 שדקמה תיב םילשורי דוד תיב תוכלמ לארשי

 .'וכו

 השאל לאשוהו קובד pay nb mb לעפמ) הָיְוְל *
Xy) T OY (Gatüin הלעבב תקבדנה 

 בורכ 'עו י"שריפ ןייע ולש היולב הרועמה שיאכ
 : ןתיול ררע םידיתעה 'ז ,'ג בויאב י"שריפ pa הזמו
 תרבחמ םהלש יוויל דחיל םתרבחמב םירירע תויהל
 אבה ךרע ןייע לבא כ"ע םינב ןיאמ ותשאו שיא

IN 

 ihr Klagelied התיול םייונכה םעו m5 — תיול
pupןייע לבא ריש  (uesיפב ימלשורי  

 C nnb השא ררועת אל G'y פיד wb ק"מ ןיקשמ
 .ןתיול ררע םידיתעה Coa 39 רמא תאד המכ
 דפסהה רעש א"הותב ן"במרה קיתעה ןכו ה"יחא]*
 כ"ער 3^ מ"הוח 'לה תאינ ץ"ירב ה"כו xy ט'כ

nenשרש ק'דרבו התיול (תא) םשו  mbיפבו " 
 nes רוועת אל roms דעומב התיול בויאל
 התייול רמא sup 'ר םשב ןמחנ בר דעומב התייויל
 י"שר ןויכ 'וריה הזלו 'וגו םידיתעה רמיתד המכ
 ןתיול ררוע יתיאר 'שורי 'מגבו ל"זו בויא "פב
 אל «"Cn p ומכ תומישכ םהלש יוויל לע ןנוקל

 ma שימ ןייעו )^  .ומוקמב סייד ןייעו םש א'הותב ה"כו ררוע' אל bU י"כב )*  .םינפב ןייעו התיול טיק ייכב ('
 ,1! םידשהו םיכאלמה לע ירפסב
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 זולב יכ ל"נה mono ל"זר ורחב ילואו ,'ב שכ 'עו | ה"ד ד"ק רומזמ ט"ושב הול לעפהמ םשה הז ושרד
 פ'לב 5j תארוה סעטמ ni הלמה וזב mb ןיא | דיתע ןהמע mbnow on לכש ןתיול ובו המ
 פנכנש m^ לכ דוע ורמא ןכלו בוטו דמחנ ןינע | ימ לכ םשו ,אובל ריתעל םהמע קוחש תושעהל
 תלכת הב ןיעבוצש ש"מו .ט'עמו תוצמ ביטרה זולב | ריתעל ןהמע קחשל ה'בקה דיתע ןהמע הולתמש

 זולב ('םישענה םירבד םדיבו ^ 'דהנסב ןכו .אתיולמ yp דועו -- אובל
 (Lazur) 20523 יכ ןכ ושרד יכ ל"נ תלכת והינ יאמ

ow nbiתלכת ם"לב הפורע הלגע 'פב )563 ןייע ריעה ] — 
(73 /w זול המש ארקיו (םיטפוש Com un) 

C[h31] תלכת הב ןיעבוצש זול איה ('אנת 
 תישארבב ,הב תושר ול ןיא תומה ךאלמ ףאו

 וניגפל )*5'3 תשרפ הבר  qo'פ  (Gebבקעי אביו
 זול ('זול המש ארקנ המל (' :ה"ל תישארב) הזול

poi לולח היהו הרעמה nne לע דמוע היה 
"ent? ד'הה ריעל הרעמה Tm הרעמל זולה ךרד 

 שיא םירמושה ואריו (ד"כ יא ? sx.ריעה ןמ
 אמח רב סהנפ 'ר םשב רזעלא 'ר תעד וז ה"יחא]*

 םדוקו ט"ס פ"ס ר"בב  mb"יא  ow'טוסמ ןויצכ
 םלואו ל'זו  nbתלכתה תא הב ןיעבוצש זול איה

 הלעש זול איה  smרצנדכוכנ הלבלב אלו
 תומה ךאלמ הב טלש אלש זול איה הבירחה אלו
 םהש ןויכ םהל ןישוע המ הבש םינקזה םלועמ

 ןיאיצומ הברה םינקז  jn onsהמוחל  pmםיתמ "(
 ימ לכ זול המש ארקנ המל הנהכ רב אבא ר"א
 Mandel des 13005186, ,Juden-) IT לש nbs | זולכ םיבוט םישעמו mus € ףירטה הב סנכנש

pimןמיס ר"א דע 'וכו ירמא  nbלע דמוע היה  (aüchel*תאז ר"קיוב  munרוכזו תשרפ  
mno7 רענזעיוו 'ה תעדל ,'וכו ריע לש U357« ךארוב תא |  (Q^תלה דקשה ץאניו  (m a^ 

 לש זולמ אובל דיתעל ץינמ םדא ןכיהמ זולה הז | רפכ לע ל"זר ונוויכ Gvy דצ 1866 תנשמ ןעגנושראפ
Lizanרהנב (ןאתשידרוקב)  cNPזול איבה ("'הרזיש | ריעה וילע רשא  "nwהחמנ אלו םימב ונתנ , 

 אילוח .'יפ .'וכו ןחטנ אלו םיחרב .ףרשנ אלו רואב | םיארמ ,ny o» CH 611 עדנוקררע רעטשיר 'ה
 םדא לש ופונ לכו תוילוח ^n ףוסבש הנטק | ךילשהל דתועמ היה רשא עלפה אוהה רפכ יבשוי
 ה"יחא|* — .דקשל המודו אילוח התואמ ץוח בקרנ | בוט רפכה ריוא היהו ,תונקזהו םינקזה לכ םשמ
 תולופרק ןיליא דקשה ץאניו [a^ םש ר'קיוב | וקיתעה 5m םימי םדא ינב םש וכיראהו דואמ
 הלוע שורדה הזו הרדש לש זול הז בגחה לבתסיו | הנידמה לע הדגאהו -- ארקמה זול ריעל רפכה םש

pawתסובילק ע"ייע .ב"נק תבשב שורדה םע רחא הנקב | דצ א"'חל אובמב תוכיראב יתרכזה תומ הב  
any Luלבא  psהובגמ 03 'יפ ר"להקב לבא | רופסה ןייע תומה םויב ןוטלש  wwךורעה 'יגכ כ'ג  

 pw mms לש זול הז רמא יול 'ר דקשה ץאניו | אזוחמל והנירדש 'וכו יאשוכ יתרת ינה ,ג"נ 'כוסב
 12( (ץיצמ ר"קיוב) yb םדא ןכיהמ nw ר'קיובו | י"שריפ ש'ע ו בי כ ש זולד אזוחמל וטמ יכ זולד

n5 2לבו 2 ע"לב ןכו מ'למ) " pay anbםידקש  
(Mandel, Mandelbaumב"צ תשרפ ר"בב  

(UY Bt)םידקשו םינטב  (W^ a mewחשמ  
 C000 ישורי n3 ןכו  םיזולד חשמו םינטבד

p'eaאמט גד 'מגב תורוכבד  CDתלוגנרת ר"ת  
 ה"כו (nns וזול ןליאב הדגנכו ov א"כל

vàאוהשמ הזה זולה המ ג"ע ח"סד ד"פ תינעת  
 א"כ ויתוריפ תא רמוג אוהש דעו וצינ תא איצומ

nvפ ר"להקבו ' aunהזה דקשה המ 'יא רפעה  
 :םידקש למגיו ג'כ 4^ 'דמבל 'א y" 'גרת ןכו
 a^ איזול רב ןיזול ליסחו 'ב י"רתבו pro דיבעו
 ץובקב !nai C םידקש ירפ םידקש (למג =) רמג
 קפנ המ (" ןימטובו ןיזול .ז"כד איפ םיאלכ 'וריב
 םדוקה 'עב ןייע זול vmm — ןיקטסיפ ןוהיניבמ

SODBR עבו 

i023 (!רצנדכובנ הלבליב אלו בירחנס אבש זול איה :דוע ג"ונבו רמאמה תא עטקמ היה וניבר יכ יתמלשה )?  .אינת  

 .םש םיטפושב קיידרו ייישריפמ חכומ ןכו ז"ט פייס זייאדתב םייונשב תצקו חיל זמר D םיטפוש 'קליב היכו הבירחה אלו
m )5אביו קר םש ונינפל (*  .דיל יב יא ו"ו י"כב ה"כו ו"ופדב ןוכנל  spy?ביטרה הכותל סנכנש ימ לכש הזול  

 ונינפל אוהש) ביפ יפב ni וניבר ינפל היה ןכש עמשמו ט"ס פ"ס ריבמ חכומ וניבר ייגכ לבא זולכ םיבוט םישעמו תוצמ
 הנוכנ איה wir 'פדו לינה י"כ ייג יכ רמלו אצ ,א"פ פייס רייבב ייישרל תפחוימה הקתעהמ חכומ ןכ תמאבו (א"פ יפ
 p" י"כב ןוכנל היכ )^ .םיטב םלוכו יפ b' 'מא יפדבו 'כ b" ריפרבו ,יליסאבו יזיפ יפדב הייכו יב ירפ טייק "33 לבא
 m D םיטפוש יקליבו ליעל ןייע wb פ"סב הייכו .ביטרה בוט רתוי )^  .שיע יטוסב א"עב תצקו (*  .הזול ע"פדבו

 תשמ ('!? .םידקשד ג"ונב )? "D י"יכבו יב גז יעב ןוכנל ה"כ )9  .חירפה (טייס ליצו mx p Ya םשב) חיל

 י"כב ה"כ )! :אימ orm אנטוב = ןטב ע"ייע עססינלעזאה ןינטוב היגהל ל"נ ('? = .ירפ ונייה פילב רב ('%  .ןיזולד

Yaהרדיש עיפדשבו הריזש ב"ה י"כבו רייפדב היכו רייב יבו יא . 



 E ה
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 תואחסונב ב"א) — .דחא  פטוולל האושנ התיהש | ומכ ר"קיוב 'יגה התיה וניבר ירפסבש n עמשנ
 = וניבר 73 ןכתתו הייחא]* .(סיטסילל בותכ | לש nw זול איבה כ'ג 'יא םשו ר"להקב ונינפל
 - .לארשיב הרקי התיהש סונירבט תחפשממ השא "פו | ימכח יכ עדו .'וכו החמנ אלו םימב ונתנ חרדש
 תאפמו תועקרקל דבעושמה דבעל האושנ התיה | םדאהףוגב םיימינפה םירביא חותינב םיאיקבה עבטה

 = .הלעב דבעב לושמל השאה היואר nma התחפשמ | ןייע (הרדש) הרזיש לש זול אוצמל ולמע אושל
 — n3] לשמי אוה השא תללקב ;יכב לבא das Arabische und Hebr. in לטריה 'חה ש"מ

DU? 161 7€ der Anatomieלצא זולה הז ארקנ  | o) pusbרילמ  laetusבוט ובלש ימו חמוש  
 E ou wn oua Rd רכזוה 160 דצבו Judenknüchel םיזגכשא םירפוס

 ל"א ונחלש ינפל וחתפ לע op רבעש םוטולל | תו'לוח ^D כ'ג 55( םיראטינרעלאסה לצא יכ
 לע אב ינע b "mi^ יתא תאו ליזיא ל"א ימע nap | יונ'נמזבש םימכחה תודע יפכ ןכ ןיאש המ הרדשבש

 mms הסורפ usb שקבו החמשה לעב לש ןחלש | !'ב' הרוש לש זול ןיב ךשמה nes שי ילואו —
 .זמר לאומש 'קליבו [wem אל שרפמהו ונחלשמ | 775 ןיא (הדנחה יפלו pw רשא זול םוקמה םש

 התשמ השעש ר"וב ךלמל Tab לשמ i my^ - [טלוש
yy nosונינעש המ זל  meל"א 'וכו דחא ינע אב וידנעל .הזיעלו  ynהסורפ יל  

 רינשמבו הלמה תא איבה אל יוועל 'הו 'וכו
 !"סריגמ, ןוכנ אלל mas (םיאולמב)

 סטיול 'ר v5 ד"פ תובאב Gen םש) סטיל *
 my שיא o 0 5m ישורדו 290 םהרבא יחא ןב םש טול *

 'יבוריע :ד"נ תוכרב תומוקמה הלאב אצמת
woא"ער  bumב"עו א"ע ג"כ ריזנ ב"ער ה"כ  

 ,ו"כפ ר"ב y הדנ imb תועובש ב"עס ve מ"ב
RBDר"מש .'ס ..ד"נ ,א"ג ,'ג מ"מ ,ה"מ ,ד"מ במ  

 .י"פו ג'פ ר"דמב ,ג"כ ,ב"יפ ר"קיו ,ג"פ

 nb עיייע חול *

 | םוי ג"פ פ"ס ר"ב Lieinius) ימור רש) סונייטול +
 םולחב ימא 'רל הארנ סונייטול ךלמש
 .'וכז לאידגמ ךלמ םויה

 תולעמ תולעמ יושע םינבא דומע ןינב מ"למ) לּול ג
 'פד ג"רב Glühnersteige םילוגנרת ףוריצבו

 5 1 ו " ^ *^

povצאר למ ילואו  nue) mags | DO eds, enda, Jotioםילוננרת לש לולב בקנ השועה 6 ב'ק , 
 לש לול לשו ('ביכק (ce םילכה פכ 'םד ג"רבו fixirter Tribut, sigo 0 בוצקה

E UE ign ? us da: hi 0 -0מנב תיבח 'פבו .ןיריזחמ אלו ןילטונ אל םילוננרת ' 
 mna לכ הרות רבד (א'עס וימק םש) ןיבקונ ps 0 t ie ונדמליב תש

 / א" 2 /

 ןנברו nne וניא .איצוהלו סינכהל יושע וניאש | 779 יןימוכ רכ ובה? שקמה
^bהנידמו ךלמ יכאלמל החולש הרושת י"לב  am - Eילויעל דיבעד ןילוגנרת לש לול םושמ רוזגד  

 יושע לולח בקנ e" .אלבה יקופאלו אריוא b ne שיגרה  תחא סקס 0 הז וניבר איבה 'ד טלפ 'עב ה"יחא]* | ,(תרחא
PED Aout en 1תומחה איצוהלו חורה (*[סינכהל ל"צ] (סנכהל)  C 

 לולח ןינב יושע אוהש םילוגנרתה תיב אוה לולו s ו uer 0 ,tu | ד"עפלו ןיטיוול ול עוכקל ןיש קבמ ('ןינימו
5'xיטולפה  ^n wweםירישעה  "bw)₪009,  

 ןילולו (' תפרו Cm םיחספד ק"פד rus ,םכותב | 7-5 eo ee rb ל תב : TA ימולכ ל"נה 'ינוי וא ר"למ המחלמה ללש וא בוצק pm ןילוע תויהל הבורא ןונכ םילולח ןהש ולעי ₪ סמ םעלבל עובקל ןישקבמ הררשהו 6% םילולבו enin א'מ) "יתכדכ ןילוגנרתה וב ןנקל
SER CN Toןילוננרת לש לול 'יפ יכ עדו ה'יחא|* = .ןבתמו | 7  

 — n^] בזכיו לא שיא אל
 אנליוו ס'שב ספדוה ח"'ר 'יפמ קתעוה ,ו'מק תבשב

 וניברל ךייש הבורא pus ולעי םילולבו on" לבא | דבע deus תיעצמא von דיעפלנו םֶטווֶל
 םילולבו שרפל שיו ל'זו לול שרשב ק"דרב ה"כו | -cin am Boden hat תועקרקל דבעושמש

(tender 6וזל וזמ םילוע ויה הבורא ךרד רמולכ תובוראבו | לשמי אוהו (כ"פ) א"כ תשרפ ר"בב  
 ןושאר' 'יפכ רקיעה לבא .ז"חא אבה ע"ייעו כ'ע | ('סונירבט תיב לשמ nns השאב השעמ :ךב
 ו וה

ns (|פדבו ר"פדב ' vumוטילופה  wwןינמו וטילפוה ט'ק ייכבו . m?» (oיפרמ .ץוח .ע"פרשו ר'פדב   pei YA 
 היכו האלהו יציניוו יפדב mos ךמסב ןוכנ ה"כ )(  .סונירווט vem סחוימב לבא ר"בבו 23 «m יטב ל''צו סונירבס
 אנליוו סישב תבשל «me» cba mo (* .ףוסב םימב (no ר'פדבו ריב י'כב לבא ,טיקו «cr ב"ה ,יבו יא 0 ייכב

t 
To ] n LI D 8 eres )מויל פ"א י'כב ה"כו רקב תפרו ג'ונב (' !תומ ה ב ס'טב קתעוה אנליוו ' wvר ק ב םש ייל יחסונב לבא א'עס , 
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 פ"ל לול יכ ל"נ א"פו ,יתשריפ Crop aem ןורגנא
 ןפש .םירליה טרפב םדא ינב ריחפמ דש םש 2
 gpenjaghra ןורגנאנפש nns הביתב ל"נ ןורגנא
 רובו שאה רשל דגנתמו הז םשב דש דנעצ 'לב
 דשל ראות אוה ילוא ךורעה 'יג יפל ןופידנא תלמו
 -דנעצ יטסוי Uy" יוזב B naidhyanh" דנעצ 'למ

 — .[הומיל ךירצ רבדה דוע םלוא ,110 'קיסקעל

ovo ^amןמ לפלפ ןינב 3535 ומכ) [ולוול ל"צ]  
 ('ב) 'שורי 'גרת beherzt sein) בבל

 הוהד אתכ (CO" G^ mee םכל םחלי 'ה קופפב
 'א י"רתבו ה"יחא]* .(ןוהילבקל ילוולנ רמא
 בלב ביואה דגנ ררועתה ס"לב 235 לעפמ אבלבלנ

- [pin 

 mean ןינע abab לעפמ i535 ומכ) בֶלּול
 )3535 ,3535( בלול םשהו החירפו

frischer Zweig, לקדמ טרפב םיחמוצ םיפנעו mo 
  (besonders der Palmeםוקמ האורה יפד ג"רב

 ידיל םדאה תא ןיאיבמ םירבד ^  (א'ער הינ תוכרב)
 יבלולו םינפג ילעו (*םינק ילע לכואה תוינותחת

Gb D) התושהו 'מגב כ"הוי 'פב .'וכו םינפג 
 ז"פב ,("תבתוככ םינפג יבלול תבתוככ ןמש רשב

 תיעיבשב  CUDןיצקוע ףוסבו ( Orb 5יבלול
b" ק"ב תמלשמ דציכ bi סנוכה 'פב ,ןיררז 

 נ"רב .םינאת ירוחייו םינפג יבלול הלכאשכ (א'ער
 אבילול (א'עס שימ םירדג) לשובמה ןמ רדונה 'פד

^b אחתוכב אנתיכד אבילול (" אקליס יב ארקד. 
 בל א"יו .ןליאה שרושב ןילועש םיחרפה ןיבלול
 םיחרפה, םייס ב"נש ק'העו ה"יחא]|* | .ןליאה

 ש"אל לע ןוויכו "א"לב ר"כילבעג  .Geblühדועו
  c525 y'"yךו רבד לכ יכ עדו .םימוגרתה נ"שו

 םירדנב ש"ארה 'יפ"ייעו חימצמו בלבלמש אבילול ירק
 .ט"מ  mmaוארקנ  mesארקמ לש םירמת ( p,גיכ

  06בלּול ל"זר לצא  jyט"כ 'כוס ,ז"נ'וכרב 'ומוקמה :
 ,ז"ם 'יעיבש 'פסות .ו"מ .ה"מ :ג"מ ,א"מ .ט"ל : א"ל
 ו"פ ק"ב יפסות ,ג"פר 'כוס 'פסות ,('ט) ח"פ תבש 'פסות

 אָבְלּול ר"'אלבו הברה דועו  sibאיפה ע"ייע .ב"ל
 ,ךבלול (תא) רטק — ,ו"צ ק"ב .ץה ,'א  "vתבש

  imu xeר"ב  a'e,ט"סקתת זמר תלהק 'קלי
 — [!ז"נ t'y יִביִלול . . + ןיֶבְלול ץובקהו

die, den grossen Press- הלודגה הרוקה 

 יכ םש םיכלמל קוספל «p^ םישרשב p^r לש
 ןכו הבסמב םהב ןילוע ויהש יפל תולעמב לול 'יפ
 לול לצאנו ,םיכלמל י"שר p^ ןייעו ןתנוי קיתעה
 +! yet neigen, biegen» »55 ע"לב ןכו הול ןמ

Windungהמו .לול 'ע טשריפל מ'צוא ןייע ,חבסמ  
^evלולח ומכ לול יכ ותנוכ הבורא וניבר  ms 

 הז יפל לול ילוא וא הביתה שארב 'טמשנ ת"יח
 — Flóthe, Rohr בובא ומכ bum 99 ם"למ אוה

 'וריבו ש"ע :ו'ע 'וריעב pon לצא לול רכזוה ןכו
 ח"לד א"פ 'מוי v^ םילול ךרד ,ד"כד ז"פר "יבוריע

oyןיבייח "וכו עברא לע עברא אוהש ןולח  
 ,הזוזמב ןיבייח Yos ג"ע וליא ןילול . , הזוזמב

omכו ייליא 'רד אלול :ריחיה "] — 

poa bn my הבורא םדוקה Tw) לול 5 
  (Hohlweg, ein hohler Raumאמק הכלהב

 תוחותפ ויה ןילול aeys ova snos העש לכ 'פד
 תיילעב הבורא b^ .םישדקה שדק ma תיילעב
 ,('ולעי םילולבו n i i) ומכ םישדקה שדק תיב
 75 (mm תוישרפ 'ב הכלה ףוסב הכר ץמוקהב
 לכ 'פב ,הילעל תיבה ןמ mne לול רמתיא (א'ער
 היילעמ חותפ לול Guys rom לשמ 'מגב דיה
 תמורת לכואה אתכלהב העש לכ 'פב ,רורזורפל

mno ppmשבכ ןיב היה ןטק לול (א'עס דיל  
 לול י"שריפ א"עס ז"ע ףדבו ה"יחא]* = .חבזמל
 ש"ע ^« חבזמל שבכ ןיב שי ריוא 'וכו ןטק
 ריוא D/3: םיחבזב שרופמ יתאצמ ןכ תמאנו
 שי חויר W Tp^ םשו 'וכו חבזמל שבכ ןיב שי
 םדוקה ךועה שארבש ל"נה תרזגל היאר הזו 'וכו
 א'עס ד"ל םיחספבו ל"נה ךרעה quo כ'ג ןייעו
 ד"ל יוחנמבו 'וכו הלולח .sena pes : לול י"שריפ

sysיבוריעבו ,היילעה עצמאב הבורא : לול י"שריפ ' 
 יפסותבו ,היילעה תיעקרקב הבורא : לול י"שריפ :ו"ע
 ,חבזמלו םלואה שבכ ןיב היה ןטק לול ג"פס 'כוס
 פ"טב 'פריא י"כבו ולול ול השוע א"פר ב"ב 'תפסות

bobא"לב ג"עטש לדנעוו א"י הבורא 'יפ ב"נש ק"העבו  
2Dלע ותנוכו  Wendelsteg = Wendeltreppeןייעו  

 — ['ח / 'א "יכלמל י"שרב ש"אלו זעלה

 םיחספ יברע 'פב (םינפב ןייע em שחל) לּול 3
 ןפש לול np) םיחספ ול «inne אל 'מגב

 יעולב יניב אנביתי יבכוכ יניב ןופידנא .('ןורננא
 ya nns] Gi שחל 360 — .( הימש

(tךורעה יסופדבש תוועמה יתנקת םשו חיצ ,בי'חב ןילולב יעב שימ ןייעו . | ?) ע"פדבו ,ןורגנא ע"ייעו ביה י"כב ה"כ 
 היכ )*  .ש"מו ןורגנא עיייע דועו ינמש ע"פרשבו הימש 5n ימש ליסאב יפדבו ביה י"כבו ר"פדב ה"כ )?  .ןורגינא
 ג"ונבו תבתוכב םינפג יבלול :קר עיפדבו ,ר"ב ד"ל ,יבו יא ו"ו י"כב ה"כ )5  .םיניק יצינוו 'פדבו ישמאו ב"ה ייכב

 .וניתואחסונב («me אקליסב מ"אפדבו ,אקליס יכ יצינוו ר"פדבו ט"ק י"כב ה"כ (5  .תבתוככב
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owןילרעב 'פד 'ינומדק םינואג 'בושת ןייע דועו  
^Dןילקעה ה"דו תוביבס ה"ד ב"ע ט"ל רצ ב'נק  — 

 הב דנכמש אתיטאמ ןכ ןיבלול יישר תעדלו
 ןכ ומכ «b mom" .ןפסואל ןירזפתמה םיבנעה
 ריבסהל «^b .תגה תא הב ןיקנמש איפוח ןיבלול
 םירמת תופכמ תודככמ תושעל םגהנמ יכ ושוריפ
 י"שריפ ילול — ove aem אניבלא 'עב ש"מ ןייע
 = ע'למ ורקיע ןיבלול יכ רמוא יתייה ךורעהו
 ןישועש ליכשה אוהו םימה ןיחלקמ וב רשא רונצ

 — nan] לא לופיו ךליש ןייל
 4v אבילול רב הייח 'ר (יטופ םש) אבילול +

 .ג"ע 07 ב"פ ז"ע v א"לה ב"פ "לרע
 pio וא א'פס ק'ב 'ילכ 'תפסות ןיגלול *

nbnהאטט וז ירה תפפוגמ הרוהט  
 ןיגלולוא ל"צש הארנ ילו pio ולא man ו"וארו

^p ans n»n»לש סוכ ןימכ ילכ 60 י"למ  
yyבכבב 'יא ג"ט ב"פ 'ילבבו . 

 ;Ados, MOuo ןילמ יטופטפ לעב י"לב 'יפ) ןוילּול
(Gehwüizer6 ז"עד ק"פד ג"סב mןוילומ  

 p^ ב"א) — .תונציל yb ^p  (*ןוירלגס ןוילול
 qui תולתהמ ירבד רבדמ ץלו געול י"לב ןוילל
 תומשה הלא לכב יוובד יתבחוה רנכו ה"יחא]*
 יתוריעה e (טינק 27m ןויקב 'עב םינציל ינימ לש
 קוחש ה תיבלו .. ךלוהה porn à רקיע לע
 ןוידול היגהל הצור (101 ש"טע) סעלרעפ 'הו ^«
 ס"ש י"כב םג לבא !ludi saeculares ^B ןורליגס
 ןושארה י"עב ה"כו ןוילול ייגה ז"'על י"כ my "יפבו
 יפסותב "יל ןכו ;וילול ייל ב"פ ז'עד 'תפסותבו

 — [ג"כ ז'על ס"רב אבוה ןנחלא ^23
Cv» 7535 *ימורה יטרפה  Julianusד"מלו  

 ןנ 'פ רישהש CUP םוקמב ןושארה
 ?bibi (Rufus) ןכוארל pop ויה אל . . לוענ
 'וכו יניילול ןירוק ויה אל (הדוהילו ל"צ) ןועמשלו

vpnאלו (''פור הדוהיל ןירוק ויה אל ב'לפ  
 דועו — רדסה ךופהל ךירצו 'וכו ינאילול ןבוארל
 ה"לד ג'יפ תובותכ 'ורי הייח 'ר לש ויבא ןכ ארקנ
 ז"לד yp יירדנ 'ורי cp ט"לד ב"פ 'מוי 'ורי ד"ע
 — יניילול רב nnm 'ר ג"ער ג'נד ד"פ ריזנ 'ורי ד"ע

mכ"וד 'תקיספ 'ירווש רב ינאלול ^ יטרפ םש  
bהרעה ןייע סירביט רב ל'צו הרפ  rbpש"רל  
 ^| ס"טב 'יא ר"יפ יתבר 'תקיספבו ט'ל דצ רעבאב

 ,םירכוכ רב ינאיילול

t T ERES - 

(balken umgebenden Stangen(.ה"ע) ז"עד ג"סב  

 ןיבלולה ןיפדה Geye היפ 85( y^43 תקונית 'פבו
 ןיפדה ל'ז םשרג ('וניבר b^ 'ןישרעהו
 ונייה םישדעהו םיבנעה יבג לע ןיחינמש םירסנה

mmnןיבלולהו םיבנעה ןיכרוד ובש םי ה ומצע  jn 
 ןאכמ ןידמועש תומיאתמה תורוק יתש
 הרוקה התוא ןילעונ ןהבו הלודגה הרוקל ןאכמו
 אלב poma ןהו םימב ןחידמ ולא לכ הלודגה
 ילכ יטושפ ווה ןיבלולהו ןיפדהד cwm הליבט

y»םישדעהו  onי"פעא  seיוהד ןויכ ילכ  
 לש םילקעהו הליבט ךירצ אל עקוקל רבוחמ
 pay ןמ nan לכ ואלימש רחאל ונייה םירצנ
 ךליש ןייל ליבש ןישועו ביבס ןינפמ םיתיז ןמ וא
 ולפיו ean ורזפתי אלש יפלו רובה לא לופיו
 ןיכרוכו םילקד לש םירצנ pese ליבשה לא
 ןילקע ןירקנ יכהלו (*ןטק גייס ןימכ םיבנעל ביבס
 לקעשכ ביבס ןתוא ןיכרוכו ןתוא ןימקועו ןילקועש
 הקרסנש דבה p Cre p^ ק"ב הילע ךורכ דבה תיב
 )55 ןהש תורומזב הנירא ןימכ תקדוהמו הרושק

wanברד ינו ןל רמאו הירבש דרפה יתלבל  
 הכומנ הלודג הפוק *ןימכ ןיאיבמ רמא psa יאה
 ןירצנ לש ןילקע ונייהו ביבס ןימישמו הבוקנו
 שיו הרוקה ןינעוטו ןהילע ןיפרה ןימישמ כ"חאו
 לש (amv) ןמ ץובצב לש ןילקע ןתוא ןישועש
 ןכגנל ךירצ ןתואו ץ"בנק ןירוקש ךורא ןתשפ
 ה"עו ביעס ד"ע) הרז הדובע תכסמ ףוסב ןנירמאדכ

qux 66יפל רפאו םימו רפאב ןבגנל  je 
 ('הפיש לש םירצנה ןה םא לבא ןייה ןיעלוב
 הברה ןייה ןיעלוב ןהש יפל ןנשייל ךירצ ימג לשו

punאל ןייה ןהמ לטבתמ  vyאלו החדה  "y 
 תכייש הזה "פה תלחת הייחא|* ,בוגינ
 mex "37 qn ןה יבר ןל 3581 םגו ה"מגרל
 ילבו (היעהב ריית רצ גי קלח 'עב יתחכוהש ומכ

pepקתענ ךועה לכ  "eBוא ז"על וא ה"מגר  
 יויש תצקב יתאצמ ךוועה ייכד שאוו ,הדנל
 ל"זו :"ס ףדל v5 rab onum "פב ןושלה
 הרוקל ןכימו ןכימ ןירמועש םיצע ולא תואסנולכ
 לע הרוקה ןידימעמו הזל הז חירב ןימישמו ןיבוקנו
 ומכ םהש ןיבלול בשח ה"מגר כ"או 'וכו חירבה
 'יפמ חכומ ןכ i'm םשב איבהש nb ,תואסנולכ

imתורהטל  mobלקע 'עו ש"ע י"פ  mnע"ייע  
 (inm יגרג 'עב ש"מ ןייעו ary ז'על י"שריפו ףד

 .יבר ע"פדשבו ,ריפרב הייכ (* .יב שדע עיייע דועו .תואתסונה יונישו רדס נישו 4 הרעהב םשו ח"ק ףד גייחב עיייע ('
 .ןו ג כ ע"פדבו ב"ה 33 0/3 (+ ,ב"ה vi33 ^5 תמאבו םילופכו ןירתוימ םה לבא ורז 5 תי א ל ש י דכ my 'יא ע"פדב )*
 םישרחה ךורע 'פרבו "35 לכב היכ (* ,הפישח ב'ה ייכב (' .םירצנ לש תב ש ה ןמ an" ביה י"כב (* .ביח י"כב יול )5

 .אפור וסיפדהו וטשפ םינורחא :פרב לבא סופור לצו םינושאר םיסופרב ת'יכ (* .תיילרב ןוידלגס סייטב 'ציניוו snb ר"פדב לבא

4* 



 |. qo ול תונקל, תועמ ues לביק b" טפשלולד
 ןתי ול הנק אל םאו ןיי וב רכמהל עודיה קושה
 — .איהה תעב קושה ותואב רכמנה ומכ ןיי ול
 ה"כ ה"יחא]* — .(תואחסונב בותכ טפשלוז ב'א)

 ה"כו טפש לווד םש ג"'ונב לבא ב"בב «Du מ"ב
 םינשיה 'יפופדבו יאה n'7 םש emm" ם"בשריפב
 ב"ב סירב י"כ prx טפשליבד ף"ירב ,טפשליוד
 י"כבו טפשל יבד ימור י"כבו טפשיל יבד (.טימק

vיא ב"בל מ"טשבו טפשלורד ' "n myטפשלבר , 
ownםוקמ םש אוהו טפשלוטר הנוכנה 'יגה  

Thilsaphataטרעננאמ ןייע אימטופוסמב  rmב ' 
 — ]892 איפארגאיג רעיוביינו 7

 Bo ע"ייע אמל »
.ּ. 

 םוקמב א'הה תעלבהב 'שוריב הברה n5 ^e ןּול *
 .'וכו ןול רמא :ו"ד ג'פ תוכרב יורי ןוהְל

 quo ע"ייע ס'ט תואיבנול *

 יאמד 10%194 "NT(. OT ארומא םש) יִסְניוְל *
Ubו"כד . Y»הי תוד פ .תבש "ורי  

 : א"יק ף'זרהמל י'הכמ ןייע :י"ד ט'פ תומבי

woo *טוח 206% י"למ ילוא)  C'aden6 ר"שהש  
 ויהש purus 'ע ולא םיזורחב ךראוצ '5פ =

 לעב איבהו תוילגרמ לש אינולב םהירחא םיתוח
 לע ןויכו שממ זעל "יפו אינולכ 'קליה i^  כ"מ

coloniaע"יע  prאינולב  xuילואו 'קליה 'ינ  
 ןהש nroxwn תוזורחב ומכ אינולב 'יפ  רקיע

premוז רחא וז טוחב , 

 ונידיל אב אל ב"ער א"י :w^ (יטרפ םש) םסּול *
 פוקול אקודו ונושכהו פולו סוקול אלא

 נ'לו והייתתמשב יקסמד לארשי יחיכש אלד סולו

 וא ,Aóxoc, Aócu /\ט64%  םיינוי תומש םהש

Aoíxiocםוקל ע"ייע  (= pbש"מו . 

 o ע"ייע עול +

Schlangenkraut, אפול py e (ע"לב m 

  Iv23 (Drachen-, Naiterwurzו"פב יאמש

 םושהו ףולה jus ץראב םינומטה לכ 072 האיפב
 727 והזיא )2 תומורתב ט"פ ערוזהב .םילצבהו
 ג"סב .םושהו םילצבהו ףולה ןוגכ הלכ wor ןיאש
 תויסח ןה ולא ?G'ys m םיררע קריה ןמ רדונה 'פד
 (UD) תיעיבשב ז"פב .םושהו םילצבהו ףולה ןוגכ
 תיעיבש ןהל שיש דע 'וכו הטושה ףולה הלע
 .רועיב ןהימדלו רועיב ןהל שיו תיעיבש ןהימדלו

comb — םונילול * 
e 

 -Ju םדוקה ךרעמ) סונאיילול ,סוניילול .סונילול +
cianus(סונאיילול ,סוניילול) סונילול  

 ע"ד א"פ 'ליגמ 'ורי :ו"סד ב"פ תינעת יורי סופפו
v yח"י ילבב תינעת ,ב"ער א"כד ג"פ 'דהנס : 

 ןייעו ה"פ יתוקוחבו ט"פ רומא ארפס ,ד"ספ ר"ב
 אכלמ םוניילול — .דול יגורה ה"ד i5 ב'בל י"שר
 סונאיטילקוד ל"צו אוה ס"ט ד"ע ז"לד ג"פ 'ירדנ 'ורי

NUSיועובש 'וריב  iד'לד  Tyתורוק ןייע  
 494 'ב n" ץטערג 'הל םידוהיה

 ד"עפלו treppenartig לול ןושלמ ב'ר יפל) תיניילול
 .Gulianiseh םדוקה יטרפה םשהמ ראות

 רדונה 'פד G'yo (ipai ב'כ ידהנס) נ"הב 'פרד ג"סב

inאתרופסת הדוהי בר רמא )2 070072 לשובמה  
 דצב הז לש ושאר ('אבר רמא ימד יכיה אתדיחי
 רעישב הסוכמ שארה היהתש b qm^ לש ורקיע
 הלעמלש רעישה רקיעב yan רעישה הז שאר 25
 תרופסתהש לול תלממ וז חלמ תרזגנ ב"א) — .ונמיה
 ,(ןוילול ארקנ שיא םש לע רחא p^ .םלס ןימכ היה
 י"כב ,סוניילול ארקנ שיא םש לע ל'צ ה"יחא]*
 ה"כו תינילול sy ig as י"כבו ןוילול ow 'ב ו'ו
 "5 קיתעה ןכו תינאילול ט'קו ב"ה "55 םירדנב
 — [ע"פדב הכו תיניילול ג"ונבו 'דהנסל י"כ ח"ר

 אתילולד אריג blitzen 33 ע"למ ד'עפל) אָתיִלּול
(Meteor — Leuchtgeschossפד תואופרב ' 

coטיפ ןיטיג וזחאש  Guysאריג יתיל ארינל  
 Tun bp לפונה ץחכ יושע ןבא b" .אתילולד
 תובית שלש ה"יחא]* | .הטמל ןטשה הכפהמו
 ,(םש ייטיגב) ייכפינו הלמה שוריפל mss תונורחאה
 בוט רתוי ילואו דרבה ןמ לפונה an" ב'ה י"כבו
 כ"או קירבה p^ .ל"נה יברעה לעפה יכ קרבה ןמ
 ץחכ יושע jx ^B קרב לש ץח אתילולד אריג
 לש yn י"שריפו אתילילד ג"ונבו pan ןמ לפונש
 ^b דועו : "מש ,ב"חב אָרִג v5 ש"מ ןייעו תיליל
 תעד ןכו חמורו non 'יפו אוה 5b אתילול יכ

  ma[יוועל —

 ךרע ןייע תויכנול ל"צו ס"ט :'ח ז'עב תוינלול »
 יפריא י"כב ג'פס wo" 'פסותבו .ךנל

onsםיטבש ג'ונבו תויכנול ל"צ תויכלול רשע וב , 

 והזיא 'פב (םינפב ןייע םוקמ ow» C טפשלול
 םלשמ 6ג'ע מ"ב ןיקסופ ןיא 'מגב ךשנ

 רכומה 'פבו ,טפשלולד אתוורפא ליזא אקדכ היל
 ןאמ יאה CY 2r) qe רכומה 'מגב ורבחל תוריפ
 אתוורפל היל יטממד הירבחמ ארמה לבקמד

 ונררגנ (5 .ישא בר רמא ר'ה האדיחי אתרופסת לאומש יא הדוהי יר רמא ג"ונבו ת"האבו ידהנסל ס"ש cds ג"הכו ( ו ו 7 1
"DNי"כבו םינושארה ייסופדב לבא 'טשמא סופר לש ררסה  wiאינולב יעב (5 .זל 'ע .םדוק ךרעה הז  i'nרילתק ייא ד"טב יק  
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 < תוינטק po : ףולה תא אלו :ו'כק תבשב י"שריפ | אוה wn pum וילעו (' אקליס pes קרי "פ =

ws 8ייכב ןוכנל  x"י"כבו  "wem epרגסמב יתאבהש המ לכ יכ עדו (+ | .סקלאק עייפרו י"כ . 

 'יפה הז «ws כ"ע המהבל 'יפא יח יואר וניאש | םיכחרו תותרז ינשכ םיכורא םילע ול שיו שרוש

 mw ט"יותב ןייעו א"מ 5'5 תבשל p3" ב'ער ררגנ | יברו .רשבה by לכאנ ולש שרושהו תותרז ינשכ
 - אמלידו ה"דב :ח"נ םירדנב י"שרל סחוימה ש"מ לבא | שי וילעל רמאו (' ופאקולואק 'יפ bu  לאינד
 lupinus 753 lupin צ"לל ;ויכו כ"ע אניפול ףולה | שיו תיעיבשב הרוחס ןהב ןישוע ןיאש תיעיבש
 לע ןושלה תליפנמ ןכ בתכש הארנ Wolfsbohne | תיבה ןמ ורעבמ הדשה ןמ ולכש רחאל רועיב ןהל
 = הז ףוסב 'ייעו לופ ומכ אוהש רבס ילוא וא ,ןושל | nnn דמועש הלכ וניאש רועיב ps רקיעל לבא

yonהאיפב ןנתדכ)  vpץראב ןינומטה לכ 075  | qumםאקלק םהמ דחאו םה הברה ףול ינימש עדו —  - 
 . bob" לע a»npn ^b "yn הזב וניבר תעדכ | לארשי yos לש םירפסב םילצבהו םושהו ףולה ןונכ
 - 'וריע 'וריב דחי ורכזוה ןכלו) סקרק ym לאינד 'ר | ארבתסמ «sb ('ס א ק ל ק לאעמשי 'לבו (טפשל
 'יפב xm תעד ןכו ליעל jy .ג'ע כ"ד ג"פר | סקלאקהו ףולה vo) היפ יורשעמ) אידהב אינתד
 המוד ףול הז e^ הטושה ףולה bn ל'נה ןיצקועל | ינבד 'מגב ןייע דוחל סקלאקו דוחל ףול אמלאד
 רבודמ ןכו 'וכו םיבחר voy ונימב sm םוקלוקל | C555 'e3 האיפב ;(c0 רכומה 'טגב אברעמ
 == + . ב'ער ד"לד ב"פ 'יעיבש 'וריב סוקלוק לש וילעב | "2 v ןייע vy ren איפ) ימלשורי האיפב ורמא
 ביעס מיד זיפר םירדנ (nva יישם ק לוק י לע ןיליאב | תיעיבשל תורשעמל קריל סקלוק (ביעס מ'ד זיפר

web)הטושה ףולו  (אימ זיפ תיעיבש it»הייסקולק ילע | יורי ) | ןהב תומגל רוסאש meןייעו 'וכו  
 ףראטסקובל מ"עב וירבד ואבוה א'נ ,א"כ סואינילפ | רחא ףולל המוד OUO ,גיפ ןיצקוע :זילר ven ייעיבש
 =  ןוילעה qo yu .941 צ"נלפפ ףעלמו םקלוק 'ע | 'כוס) ןניסרגדכ רתוי םיבחר voy לבא אוה וניממו

pun C35ב"א) — .(*הטוש  nin?ורשעמ 'וריב ה"כו ח"מ ה"פ יורשעמ ןילכאנ ןניא . . | לע םירבדמה ' 

 .ןוילעה ףול הברמ ינאש לוכי ג"עס ח"מד א"פר | והלעו יפרוס 'לב ףול ארקנה עטנ שיש םיעטגה
 ןיתינתמ יסוי WW (א'עס בינד) יורשעמ ףוס "וריבו | ובו םוסיק ילע ומכ בע sum בל ומכ ראותמ
 'תינתמ יניכ קיסמו 'וכו ןוילעה ףול ערז ןכ mos | ברשבו ףרחב «ne הז עטנו תונבל תורברבח

va»ןבל ושושו  inmולו בע  eyeערז | לכאיו ףירח  pnסרג יורשעמל ש'רו ףול לש ןוי לי  yw 
e»ינכ זחא םש ם"במרה 'יפב לבא ש"ע ןילולסה | בתכ ןכו ה"יחא]* = .(ולכאי םישובכ םילעה ' 

 תטיש יכ 'מגב ורמא ןו יי ל ע ה ורמאו לזו ןוילעה | )45 aen ves זימיר לצא אבוה) םעדיראקסאיד
 ייפ ןייעו) p'5 ףול לש pra .ערזה ןכ רמאמה | Agov 70 xaXobusvov" 005 20006 גס

 ףעל s 452) ( imn םשבשיימ םש יורשעמב ב"ערה | xoXoxXcotov ארקנ Kypria יבשוי לצאש םש דועו

  res po smןכו תוינטק ינימ ונייהו לופ |  (Ge sexes)לע  "ijש"מ לבא תיתימאה ם'במרה -

Mangold )'י"לב ירצמה לופ אוהו תחא הביתב ל'צו תובית יתשב ע"פדבו ייכב (? .אקליפ םיטב קיהעב  xoÀoxacix 

 o8 עילב

 ררגנ וירחא רשא ויחא לאינד יר לע קולחל וניבר. לש וכרדמ וניא תמאבו (spp ביה דייל יבו יא "ו vas ייל

 רבודמה ןויצ םגו "ימגב ןי י ע, רמול ונושל ןונגסמ ps םגו XIV cw) אובמ ןייע) םיערז רדסל וישוריפב טרפב דימה

 אידהב אינתד םדוקה ןויצב םגו iy 373 גייפר ןיבוריע ישוריב םא יכ סקלוקהו ףולה ןורכז אצמנ אל יכ אוה תועט וב

«mםשו יתאבהש ומכ תורשעט פוס לע איה ןייצמה תנוכ יכ קודקד ילב תצק  ewףא ימוא מיר יוכו יכב לעב םוש  

 דחא Dpp יכ Nin תמא םא mw ,ןייצמה לעב ש"מכ סקלאקהו ףולה רכזנ ונוא כ"או יוכו ןוילעה ףול ערז ..סקרקה

oy «mסויסב וניבר שריפ םשו יא סקרק יעמ הארנכ ןכ רבוס וניבר םגו ומוקמל בייערו םיבמרה 503 ןייע סאקלק  

 bs | יחכונה 'עב איבהש לאינד יר תעדל שוריפב םיכסמ וניברש ירה c ומוקמב ונשריפש ףולה pos wm : ונושל

 הרטלא nn איבה זיראפ יייכב יכ רוע עדו .קוחמל שיו המינפ אב םכוחמ רפיס הזיא לש ןוילגמ יתרגסהש המ יכ jun הז

 אתוורפא :תוביתח רחא טפשלול ya ןמילשהו רגססב 'טפשל לארשי yos לש םירפסב, : תוביה (1.111 אובמב וילע ןייע)
 אתוורפא ןורכז יילש דבלמ יכ תמאל ןויכ אל ודובכ תליחמב לבא כ'ע טפשול לארשי pus לש םירפסב ליזו בתכו טפשלולד
 םייתניב רחא ךרע שי םא רחא ךרעל ךיישש דחא רמאמ בותכל העט רפוסה יכ רמול ומלהל השק ימלשוריב טפשולד

 הרטלא nn תנווכ ילואו .םייתניב ןקוול ךרע שי טפשלול םדוק ףול ךרענ םש רשא םינשיה םיסופדה ררס יפל םג יכ
 «p לאע םשי yos לש םירפסב mano הארנ ילו .טפשלול ys שימ ןייע טפשיל יבד cm ייאש ףיור ייכ 'יג לע
 אפול :לולב רבו ילא רב םיירוס םיבתוכ ןכו ףול cen םייברע םירפסב ראותמ ובש 4% 1 תלמל ןוילגה לעב

 לפכנ ריפדבו 003 סיטב דוע 'יא y לבא ssp י'כב qu m )^ .240 דועו 9 נ'צנלפפ ףעל ןייע אטבש

 .45 דצ םש ייצקועל טירסב j'y ג'חרל ךייש ccn הז ("  .האיפב rio לודג ללכ יפב האיפב רובדה |
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 האורה 'פב Greiss j35 Jeuxóc, óv י'לבו ןקוְוְל
 רוחיגה «Ga mau ןיקיזה by ךומסד 33

 Cn 0022 ולא ןימומ 'פב C סוקינדרבהו ןקוולהו
 ןקוול € ««mm ארמג ,(* ןקוולהו רוחיגהו ישוכה
 Cxpub יעב ןאמ והל רמאד אוהה יכ ארוויח
 טרפבו ןבל י"לב p^ ב'א) — ,ירוויח חכתשאו
 תונבל תורהב תורהב רשא םישנא וארקנ םשה הזב
 עבטה דגנ ןבלל רשבה רוע ךפהנש וא םהינפב
 י"עו ה"יחא]* ,(םיאפורה לצא עודי הז רבדו
 ט'מ תישארב) ןבל םינקז 'ע וקיתעה וז תינוי הלמ

n5, (23"* (יל םש, quoרוח  ouaiימ :יז ) םתלוז דועו 

mmn —3 ןקל ע"ייע [ — 

 .'ב ןקל vy אתינקול +

apio pum(סוקיל =) סוקל ע"ייע ןיקול . 

 ,שקל 'ע רחא ע"ומב ע"ייע איטרול *

 , ; לו לא ומכ pm תלמ p" ס"לב ןכו) mb א
 אביו 'גרת an, zu, gegen, bei) 'ירבעב

 ,םדאה mb היתייאו €^ (sio sew םדאה לא

ma pm np nm םיונכה en *[ה"יחא 
 ק"ב — יוועל 'הו ןמגרותמה לצא ןייע תואמגודהו

 =- Pme : ב"פ מ"ב :א"יק

 הליאשהבו הכירכ pip מ"לב (mb n5 זל 1
 ineinander טשריפ j'y 2 ע"לב ןכו הייטנ

mos (gewickelt, verkehrt sein(ה'מ יטיפ) םיאלכ  

nעב שרופמ וילע םימשבש ויבא תא זילמו ' 
 (איכ 5 ילשמ) וזילי 'גרתו ה"יחא]* | ,זנטעש
 ר"תמעב יוועל לצא י"כ 'גרתב ה"כו ןזלינ o ןלזינ
 n53 ןוכנל ם"במרה B" ל"נה מ"למו — Ys א'ח

 — [ל"נה "יאלכ לש זילמו

 «ny םיתפש תוזל ןינע וניבר תערל n5 05 ג
 .Nachrede gegen Jem "5 ומכ יוועל 'ה

(ühren, murrenישאל ימחל ינברק תא אתקיספב  
 ושפנ עבושל לכוא קידצ (:מינ ףד כירד יתקיספ)
 היה אלש aw ךלמ mpi הז Gv» om ילשמ)
 קרי לש תודוגא 'ב אלא B 553 ונחלש לע הלוע
 םירמואו וילע (*ןיזילמ לארשי vm רשב ארטילו
 שושמו ךולמל ותואי והילמר ןבו ןיצר ךלמ הז
 ןושלמ 'יפ OQ ^n ייעשי) והילמר ןבו pus תא

 ול ו = ףול
 תורשעמד ןויצב D3 סרג ןוילס 'עב ךורעה יכ
 ורזיפמ םיסופדב קר ה"כ יכ ונממ םלענ ןויליסה
 b^ ןכו ןוילפ ךרעה לכ 30 n ר"פדב לבא האלהו
 אצי אל םלועמ ןוילס y תמאבו vn י'כב
 י"כב יתאצמ הלודג היארו ךורע לש וסמלוקמ
 ומכ j"bb ךועה םש קתענש וחאש טוהאק
 קחצי ^, ל"הזב םויסה דוע "א םיסופדב ספרנש
 תא רילוה טנופיסד קחצי 'ר ירה Xy "טנופיסר
 DP NY) "iN טנופיסד pni 'ר הזו mm ךרעה
 םידוהיה תורוק ץטערג ןייע) קרצ יכלמ ןב קחצי 'ר
 ןימינב 'ר םשב ש"מ 409 ,'ו קלח 'ב ארודהמ
 י"רהמ "פב תמאבו ע"באר לש ורוד ןב (הלידוטמ
 (אנליוו סישב nny ספדגה) 'ומורתל קרצ יבלמ ןב

 ןוילפ'ע ךוועבפפדנש ומכ שממ "א
 וימ טיפ ,האיפר י"מ ו"פ) מ"כב ם"כמר תעדו -- ש"ע

 po m5 יִב (ל"נה 'ורשעמבו איימ ore ייעיבש יומורתד

 ובתכב ורוקמ תא הרעה ל"נה 'יצקועבו ,םילצבה יניממ
 ימלשוריה ס"שה 'יפ לצב po ףולו ל'זו
 ןויכ קפס ילבו כ'ע הטוש ףולב עודי pb ונממו
 ףולה תא ןמוטה ד'ע ה"לד me 'יעיבש 'שוריל
 ,םילצב איה ףול איה הנוי ר"א םילצב ףול ןודכ דע
 ושוריפ םילצב איה ףול איה הארנה יפכ לבא
 םעטה (me דחא ןיטמ םהש אלו םהל דחא ןירש

m vnmםילצבהו םושהו ףולה  nes)יומורתו  

 אוה ףול יכ רבס Salmasius רפוסה םג לבא ל'נה
 'תפסותבו -- ל"גה ר"טב ז"מיר ןייע םילצב יניממ

navוזו ןיסמרותהו לדרחה םע ףולה רכזנ 09 ח"פ  
mmלופ ומכ ףול יכ ל"נה 'ירדנב י"שר סהוימל ] — 

D *ןיפול  yvyןיפל ,ףל . 

caneותרזגו .ח"עק ,ב"חב ינייפול רב ע"ייע  

 ימ ונינעו ןיפל 'עב המשרנש ע"למ

 .תובורמ ויתורעשש וא תולודג ויניע יסירש

 ,תפל 'ע םדוק yy רֶפּול *

 .ץל ע"ייע ץול *

decken ppb =( piosע"ייע  po 

 'גרת die Lybier Auuxot) יטרפה םש) יִאקוול *

 י"רתבו יאקוול Ge zw 'א nnm םיבהל

 aim 3̂ ^ תישארבל 'א

 .ךומסבש ןויצמ הז אבו סוקינררבהו ןקוו ל אר מ ג :דוע ייא ע"פדב לבא ,ט"קו דייל יבו יא ויו vas p היכ )!
m )?יפכ ז"פ תוכרב 'פסותו ב'עס גייד ט"פ תוכרב יוריב ה"כו יישרבו יוינשמב  ^iמייקוצ יצוהב) טרופריא "3  (ID 

 קרפ רומא ארפסב ה"כו םימעפ יתשב ןקבלה תורוכבב ג"ונבו ,ןקוול :ox ןקיול היפס תורוכב יפסותבו ןיקולה םש ייסופדבו
 יתבר יתקיספבו ן"קתת זמר ילשמ יקליבו גייפ ילשמ ירדמב היכו (%  .יינייקול י"שרבו ינאיקול ג'ונב (* ,'ג ישרפ יג
 והילמר ןב quo ^W דילו וו ייכבו ריפרב היכ (5 | ,םיגיעלמ ג"ונב לבא פיא D ייג יפל 2753 'תקיספב ה"כו א"יפ

 .ש"ע רתוי דוע שבושמ יתקיספבו טייק vlr א"עפדב היכו והילמר ןבו jun תא שושמו ךלמל האי



1 (mo =( mb 

 ןירישכמ ףוסב  0 vbאלו ןיאמטמ אל ולא
mun םד 'פד 'מנב ,החורס החילהו העיזה ןירישכמ 

 ( G5 na mהחורפ החיל העיז ןה בזה יקשמ 'מ
 תעמד םולכמ ןירוהט יעירהו  wyותפגמ םדו

 תיעיברב ןיקשמ תאמוט ןיאמטמ (' השאבש בלחו
 הרומח תאמוט ןיאמטמ וילגר ימימו וקורו ובוז לבא

 .תיזכב  "eותפגמ םד הסרומבד ההיל החורס החיל
 ידהנפ) ןידה רמגנ 'פד ג"סב ,("זעלב ארודרכנא

  Cenהטנ אל םולשבא ירחאו ( WUיב  CUIיאמ
 תיחולחל ןיידע ("רזע לא יבר ('רמא אמעט
 ותוחילב רוד היה ןיידע 'מולכ תמייק רוד תיב לש

  Amoהיחא|* « muהחיל הנממ איצוהל
  mmn,ב"עס 'ו  "v,החילה ^3 א"יפ תבש

 החילה ןיאו : ג"לד א'פר 'יעיבש 'ורי  mb,'וכו
 הלעא יתרמא 'פ ר"שהש :החורס הפטל לאשוהו

nb ארקמבו nmmb (החיל) החל ל"פר .כ"פ ר"מש 
 אל אלא החל םנ אל ארקת לא ירפס ףוס ןייע
 לש וחל סנ אלש רמאת לא רמולכ וישכע ההל סנ
 לש החל םינמזה לכב וישכע םג אלא רבעב ר"מ
 ומכו התע וחככ זא וחככו תמייקו תדמוע השמ
 תחרופ החל השמ לש ורשב עגונה לכ +: םייסש

 חל ראותהו -- ךליאו ךליא  renיאמד ןייע שבי
 םיִחְל ץובקהו .ג'כד ב"פס יאמד 'ורי ה"מ ב"פ

nno הבקנלו .ד"פר ר'בו ג"ע ב"ד א"פ תוכרב v 
Feuchtigkeit mono תולפכבו ,א"ער ט"מ תבש 

 'פ ר"שהש  uusץובקהו .חולחל וב שי :תלצבח
 תואוקמ 'תפסות  veoהבקנלו .תוריפ יחולחל

 לְהְלוּחִית  .תיחולחל הב ןיא ח"מפ ר"ב  pwפ"ר
  wb.ךולכל יעב ןייע וניבר 'יגו ולש תיחולחל וז

je ןכמ תיחולחל הלעו :ינארת לא 'פ ר"שהש 
 ,הוצמ לש תיחולחל :כ'צ 'דהנס הליאשהבו

 ר"אלבו  vאתחולחל .ב"מד ב"פ ז"ע  mosםשו :
 ו"ד ד"פר תבש 'ורי : לעפה ונממו .אירש יחולחל

pw המדאה הלחלתנ ו'לפ ר'ב .וחלחלתנ. s'y 
 ול סרג אל גמ 'עבו ךיתחמ ןיחלחלמד א"מ ס"ס

 ןכו וניבר  "b[ט'פפ ר"בב —

n5ע'לכו ןוילעה חטשו רסנ ןינע מ'לב חול =)  
(Brett, Tafel, Platte cתומש) דחאה שרקה  

v2תוחולה .ארח אחול ['שורי] 'גרת טיט  ") 

 ג"ונב (? .זיבזבל םש ג'ונבו זבזבל רועו זיבזיבל 'ז ינשמבו זבזיבל שירב לכא זבזל מיייפבו זיבזל ייגה ג'מ םש
 ג"ונבו זיבזבל nos ייפבו זבזבל סיש ייכבו זבזל 'ב ו"ו י"כב (*  .לאילמג ןבר ונינפלו ps ייכב היכו (?

 .םיתספב ^n ייפב היכו ("

P אל 

 היארהו ה"יחא]* — v2 0 ילשמ) םיתפש תוזל
 ותוומתב 'יאש הממ ןיזיעלמ ומכ pron יכ
 'ורי .ג'ע 2/27 ב"פ יאמד 'וריב «mi — םיגיעלמ
 ןיטלמ לכה vn Yes ר'קיו .ט"מד ה"פס םילקש
 רישהש ,ןוראב ןיזילמ ויהש y" ר"נפ vi ,וילע
 .ויתונב ns pros nian לוק עמש לוענ n 'פ
 איצוהל אלש ד'ע ה"מד ד'פ "טיג 'ורי nnb םשהו
 'וריב 'יאדכ npb בוט רתויו ןירוח ינב לע הזול
 איצוהל אלש .ה"ד ג"פס יומבי 'וריו :נ"ד ט"פ "טיג
 noxwb ילבבבו הזיעל ןמ עוטק אוהו 'וכו הזיל

 — [זעל איצוהל ןושלה

raro =( P3ibתרגסמ 306 י"למ ב"ר תעדל  
 "ילכב 'ב 'פב Rand, Griff, Henkel P) תיב | |

cw 07»זבזיל ול שי ') mpח'יפ הדישהבו  
 ימגב ןירבוע ולא 'פב .רדמנ ('ןיזבזיל יבועו (א'מ)

 cmo םיחספ (* [לאילמג ןכ] ןועמש ןבר .ךומסד
 והמ Crab) הל psv הלבט הימרי 'ר יעב
 אמלידוא אכיל אהו ןניעב ילכ ךות
 b^ .6אכיא אהו ןניעב ילכ ריוא
 ןזואו די תיב י"לב זיבל p s'w) — C^ תרגסמ
 'לבו ילכה וב קיזחהל יושע ותרגסמ וא ילכה
 ,(גלגל ves גל qm ןכו זיבזל vow םימכח
 ד"פ יילכב ם"במרל 'שמה b" ירבד הלאו ה"יחא]*
 ןלוכ ןיגע ןפודו זיבזלו sm תויפשש עד :ד"מ

nw:ארקנ עבורמש קיסמו 'וכו הוש אתכסמה  
 תרגסמ :זבזיל b^ ב"מ ר"פ 'ואוקמבו .ש"ע זבזל
 ויזנזכל תא הפוחב ב'עס ו"כ uns 'וכו ההובג
 ןחלשל new ןיזבזבל :י"שריפ (זיבזבל ס"ש י"כבו)
 לעש הפש (ומוקמב ס"ד לצא) י"שר י"כבו ביבס
 אמט זבזיל ב"פ ק"ב ^55 'תפסותב :«n .ןחלשה
 ק"ב bs" 'פסותב לבא .ןיבזיל an^ טרופריא י'כבו
 טרופריא י"כב םג bD" מ"ב ^55 'פסותבו ו"פס
 'פסותו ,ב"פס 'יצקועל י"כ 'תפסותב ה"כו זנזיל
 : ז"כד א"פ םיחספ vai זבזיל הל שי ב"יפס 'וליהא
 ןיזיבזילה n'es 5/3 ^55 י"כ 'תפסות ץובקבו זבזל
 ט"אנר םייס ב"נש ק"העו — ןיזיבשילה ס"טב ג"ונבו

-- [Rand, Leisten = &'53 ט'שייל וא 

 ,הָחיִל םשהו friseh, feucht שבויה ךפה מ"למ) חל

(Feuchtigkeit, Saftigkeit mh m'bs mm^ 

 ינלכב )!
 .ןיזבזבל

mo )* quamיפדב ה"כו ביה לש ץוח ייכ ראשו ט"ק יייכב  ovumייל ע"פרשבו . 
 ארטורבנא ר"בו ריילו יב ו"ו ייכבו ארטבנא יא ו"ו (wil ארורדבנא יזיפו ר"פדבו האלהו ו"ופרב ה"כ )5 .השאה ג"ונב )7
 תוכיראב icm p )* .Sehmutz ךולכל imbratattura טייאל אוה ילואו ארוררבניא ב"ה י"כבו ארידרפנא טיק ייכבו

peהארנו שיע  ^a ,ומוקמב 'דהנס סיידב אבוה יקלי י"כ ייג ומכ וניבר  "') wm ppרי כתכב  xmהיכו  pw 
 .חולה עיפדב לבא י'כ לכב היכ (''
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 bus לצא ןכו .יוועל m לצאו ןמגרותמב ןייע
 תינעת .'ב 'וריע ב"עס 'ב תוכרב דוחל . . דוחל
 ,ה'נ by" :םשו $^ vn sm ןישודיק :א'כ
 : ד"מ 'יחספ ,יאדוחל א"עס א"פ 'ישודיק :םייונכבו
 שארב (max ,הידוחל .ח"ל תוחנמ .ט"מ :ח"מ ריזנ
 א"פ תוכרב 'ורי (דבלב ומכ) sinb3 ס"לב ומכ
 א"פ האיפ av ,ד"ע ה"ד eb םשו CUP ג'ד

 ב"יפס m "v Ty ה"ד r5 תבש 'ורי : ז"טד
 יוועל 'ה לצא י"כ "ג יפכ דוחלבל my י"רתבו ג'ד

 — [(407 ,א"ח ר"תמע)

 -Kina תורודפ םינשה ובש םצע מ"למ (*) יִחְל
 die eiserné«5'53 חח ומכ ל"זר לצאו 0

Platte am Kinnladenרסנ "5 חול ומכ )3  

(aite, Brettפב ' w^האמט הדיסק ח"מ ^553  
 .("סופה יחלב ןישועש לזרבה b^ םירוהט םייחלו
 'יפ םייחלב רהממ הדוהי 'ר 07« םילכב א"כ 'פבו
 שירב הרוקו יחל -- ("לועה יבקנבש םיצע 'ב
 ^N; םש my ןייעו הייחא]* ,6'ב ןיבוריע

 יורי ןייע דועו ors דמועה יחל א"ער ו"ט םשו
 'תפסות :כ"ד ב'פ pen ג'עס ח"ד א"פ "בוריע

 ר"אלבו ,(' י"פס 'יבוריע 'תפסותו G9 י"פר תבש
snoץוכקהו א"עס ו"ט 'יבוריע  ,p"mbןָיחְל  

 ^yov wm oi" .ב" = :א" .'ט :'ח 'וריע
D/^* s/bמ"לכ יחל הנושאר הארוהבו -- ב"ער  

^omלש קרפה ט"מ י"פ 'יעגנ + ר"לק  n5ץובקהו  
 :ז"נ תבש םייונכבו ןייחלהו א"פס 'ולהא 'תפסות
 תינעת "'וריב ,6'ב יא"ה UW' בא ע"יע הייחל דע
 'מוחנת ,'וכו ךייחלב םיבשע ולעי ר'ע ח'סד ר"פ
 הזה ןבאכ וייחל השוע וניאש ימ לכ 'י "יס בקע

wwןייע הרות ירבדל הכוז  sU) vyר"משו  
webינש םה םייחל "ילכבו —  bonםידרויה לזרב  

 — [סוסה nb" 'ב לע

sw "nosןמו פחיה 'ל ןמ  ^p "mםייחל  
 zum Leben € יה"כ א'ש) יחל הכ מ"לל בורק

 à la bonne רבד הזיאל המכסהל האירקה תלמ איהו
Glück zu! wohlan! -ב"י ,ג"פ תור 'גרתב ם6טע6 [  

 המק אמלשב .ו'מ 'בוריע !ייחל קורפיו בט ירה

 imo — nb בל

 .םב 'עב ונשריפ 435 625 (nu )! תומיבהו

 bw (mmb (א'עס ?ro nx הריכ 'פד נ"סב
 זעלב 6 "רטשילב וקרא סבקס b^ (סבקס
 ץעה ךותב ןימישמש ןטק ףד ןיעכ ןה ("םיחולו
 ונרבחי אל ףד ותוא ריזחה םאו ya קורזל ידכ
 יחול .(' םיצח הב ןירויש הרטמ sw .םירמסמב
 םירמוא יאמש תיב 'טגב תבשד ק"פב ('ירקוקו

pןירוש  ^p ow ncnםניא ירקוקו יחול וללה  
 ןיטיח ןהב ןינתונו עקרקב םירפוח אלא םילכ
 הריפחהה לע הטונ חול הריפחה יפ לע ןינתונו

qeuםסיקב אוהה חולה  prםיטחה לע ןעשנ  
 םסיקהש הטחה ךושמיו הריפחב ףועה םנכישכו

mw»וילע  ben Tbלע וירחא חולהו םסיקה  
 הזב אצויכו הריפחב qunm ראשנו הריפחה תפש
 eb" בורק א"עב b" י"שרו ה"יחא]* ,ירקוק
 :'ח תוכרב תוחּול ץובקהו — ש"ע רקק 'עב ךורעה
 :ז"פ UJ םיחספ (QU ייבוריע SUD GUB תבש
 : יד" ב"ב 403 ק"ב a5 יירדנ £^ םילקש ,'ד 'מוי

nב תחל ע"ייע ', ^vורי : ב"לד ט"פ 'יאלכ ' 
 ורמאנ המכח הבוט 'פ ר"להק .ה"לד ב"יפ תובותכ
 ונינעש המו 233 לע הליאשהב תירכה תוחול
 מ"ב rv ^p מ"ב ןיחוול ,םיחוול ץובקה םירסנ
 םשו ג"ע ."Y ב"י "o5 תבש 'ורי ,ג"ע .ב"יד י"פר
 יחול .ב'ער T? nas תוכימסבו :gU פ"ר
 — [על ע'ייע : ח"נד ב"פ ה"ר 'וריב חול — .סקנפ

[NDTTO ₪אדח ןמו 'ל ןמ בכרומ דואמ ^5(  
(einzig in der Art, vorzüglich, sehr 

 בט אהו (א'ל /* תישאר) דאמ בוט הנהו 'גרת
(2 "^ D) דאמ דאמ 'גרתו ה"יחא|* ,אדחל 
— [u^ ח"י ,'ז תישארבל. my ןייעו אדחל אדחל 

Tino 753מ"לב דבל ומכ פ"לב ןכו)  allein, ein- 
(Gig, besondersתישארכ ער קר 'גרת  

 תומש) דבל תועיריה שמח 'גרתו ,שיב רוחל ('ה .'ו
 טולל «p 'שורי 'גרת ,דוחל תועירי שמח ('ט ,ו'כ
 ה'כו ה"יחא]* .טולל דוחלו n mn) תישארב)
 תואמגודה רתיו טולל ףואו i733 לבא ןמגרותמב

om (!55 אוה םש ךורעב איפו .ח"ק ,בייחב תומב 'עב יתבתכש המל היארהו ט"ק ייכב דואמ ןוכנ " n'ב"ל יליגמב . 
 י"כב היכו םייחול יחכונ יעב לבא ע"פדב ni סבקס y3' הייכו דיל יא ו"ו י"כב ה"כ (*  ,ונלצא תומב yy (?  .שייע
 וימ רצ תכש סיד ןייע םובקיס י"כ ף"ירבו םוביקס ריב י"כ ךורעבו פ"א י"כבו סביקס לש ןיהוול ג"ונב )5 .טייקו ב"ה

 ארטשלברא .: תבשב י'שרבו אטסילברא ד"ל י"כבו ורטסילברא im יבו 'א 34 י"כבו )5
 ךורע לש ןוילגבו .יריאמב יייע דועו יישריפב ייא ןושאר 'יפכו (?  .םיחוולו י"שרבו nemo ע"פדב )5  .רטסלב עייייעו <

nתכיטס עייייע  «mס"ט . 

 אהילע בצנת חאולא אהנא לאקו לאעמשי ישלב ליז ייאה וניבר םשריפ סובוקס לש םיהוולו ל'זו בותכ יתאצמ יציניוו יפד
 היכו )9 .בטיה יל שירפתיא אלו כ'ע הריכ קרפ ףוס םלעתי דארא ןמל יסקלאב (?) ימרללא mun לעגתו רודי אמ לכש
 'יפ יפל ל"מר ןאכ ריעהש המו (" més רייפדב רקק יעבו .א'ס ןיטיגב no יהלב גונב לבא פ"א סייש ייכב יחולב

 .ש"ע םש 'ילכב שיר והמדק רבכ (ה"מ) nomp הנשמ איבהל ךירצ ךורעה ייפ םגו שיירה ךורעה םשב איבה ןכו (9
 .ש"ע דחא הנקב ומע הלוע םייבמרה
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 n'b r'y :'ק ידהנס :ט"מ םירדנ ,ב"עס b'5 תוכרב
 - R'b /b, ,ג"מ ;'ה uno תישארבל 'גרת ב'עס
 — [םיִמָקְל יגש ד"ע ט'עד ג'פס 'גינח v ץוכקהו

nn5 2יברעו = 2/55(  eרשב 'יפ  (Fleischפ"סב  
"epהליעמב  Cםילק םישדק ירומיא  

 לש ומחל ושענ ודרי אל םימד תקירז ינפל ןלעהש
 םיללגכ םמחלו ,"ט a a ארקי) השא םחל .חבזמ
 .םחל לאעמשי by pup רשב b^ 00€ .הינפצ)
 ע"באר 'יפב ה"כו jex5" י"שריפ ןכו הייחא]*
 שרשבו ,"כ ,יכ בויא ומוחלב םג ןכ וניבהש ק"דרבו
 (ביכ ,איכ ארקי) ויהלא םחל םג ק"דרה ןכ b^ םחל
 ןינעב ךורעה תעדכ 'מול קחוד ןכו קחוד תצק הזו
 םוחל יול 'ר p^ ב'מפ ר"משבו nam לש ומחל
 sua יול ר"א :רשב Up שוריפב bx לש

 -- [אמחל ארשבל ןירוק

(bethlehmiseh "Bron ma ןמ עוטק eno — nm 
 םילכב ב"פב «" Gתוימחל דעו תוידולמ

 םחל תיבמ ןהש ןמוקמ םש לע 'יפ, גול יצחכ
 ימחלה תיב ישי רכז ןושל C [םימכח ורמאש ומכ|
 Tm ןושל הבקנ ןושל ,םיבר ןושל Cw arm איש)
 sy ה"יחא]* —— ."תוימחל ^mas pe (" תימחל
 תיבחה הבקנ דיחיל 'מגודו (fm "יפמ קתעוה
 Mey מ"ב 'ילכ 'תפסות .ב"כ תורוכב תימחלה
 תוימחלמ ב'פר ק"ב 'ילכ 'תפסות ,ל"נה 'ילכ ץובקהו

 -- [םילודג םיבצח דעו

 -zusammen- an קכדו an e^ ע"לב 'יפ) םֶחְל *

(fügenס"ד א"פ 'ציב 'ורי  iyתא םחלמה  
powג"ע ג"יד ב"י פ'ר תבש 'וריב ל"צכו 'וכו , 

 ןקיבדמו םירסנ w^ םיחלמ אוהש םדאכ Yo ר'קיו
 הטמה יערכ יתש םיחלמ אוהש םדאכ . + הזל הז
 'עב קודקדב אלש ואיבח וניברו mb הז ןקיבדמו
 ויניע 'פ םשו םינג ןיעמ 'פ vene .ש"ע 'ג חלמ
 תצקמ םיחלמ הזו רבד תצקמ םיחלמ הז :םינויכ
 pip 53'5 לעפנ ומכ לעפתהבו — .,'וכו 07
 םתא םימחלתמ ר"ע א"פד ג"פר anm 'ורי המחלמ

 .'וכו

 םיפד ינש ןיב תיפאנ תוצמ יקיקר) תּיִנָמְחְל
 REisenkuchen ,  Oblaten) לזונ לש

 ןמ םחל איצומה ('ןהילע ןיכרבמו ןהב ןיברעמ
 דציכ 'פב ןינפיכב nan nb ןוגכ jn ^b .ץראה
 ה"יחא]* — ,(בימ תוכרכ) וינפל ויה 'מגב ןיכרבמ

a^ t ₪- " ו. יי רב t TERT T IRE V MS "2 T ג "+ ₪ // ww uz pA ATE, I» א S 0 0 APR TD Z YR ^h P 1 
\ 0 , QA . ו ב א " M bh 4. , 

i e. Qu Valbotuor un 2n | 3 ^ " . ₪ 27, m 0 
  ₪ 4ין ] ו  Sאוי \ !

 . .הלעמל nb אמלשב .ז"ט 'גיגח ,'וכו אלא ייחל

 'רהנס .ז"י 'ובותכ :ז"ס "טיג my ןייעו אלא ייחל

ebז"ס ז"ע : ט'כ ייכרע .'ס 'ילוח  : 

 תפש לע רשא רעורעמ (באומב םוקמ םש) תּיַחְל
[3] "v גרת' (v5 יד 0939 ןונרא, 5m 

 תיחלמ  C 5y Cה"יחא]* | .[אנונרא] לחנ ףיג
 ,א"ב רבדמב) רע סולקנוא קיתעה ןכו  "Db'ירבד ; ח"כ

  Tm nnb ce isהתיה  mnoםיתשלפב םוקמ םש
p"  .םיתשלפ ופסאיו א"י ,ג'כ ב'ש ןייע לחיה 

  vy snb, ^bיתאצמו "המוח הל ןיאש תוזרפ
 תי ירקמל ז'כ ,'ט רתסא 'גרתמ ןכ שרפל יל ןוא

 'ליגמ י"פע אוהו אתיחלו איחיצפ וגב . . . אתלינמ
 א'מ א"פ . . . pp[תולודג םירייעו םירפכ —

  "n5קוקל ןינע מ"למ)  decken'מגב ק"ב שירב
 רושה אלו  n prורינ הכחיל ייותיאל (א'ער
 וינבא הכסכיסו  ^bהרינ התיהש הדשה הושה

  memה"ד ו"פ ק"ב 'וריב ה"כו ה"יחא]*
 הפספיס ורינ הכחיל ג'ער  "rv ,Uj2Nב"פ 'גיגח

 ז"עד :  nmmתכחלמ שאה  C.יניסמ ןתכיחלכ ןתוא
ÁN ךנפ 'עו םיחמ רב ע"ייע ךיחלמ .ט"מ םיחספ 

 ינפ תא הכחילו הלעמלמ שאה התצי ד"פר ר'ב
UP רפע ךוחלי, «tsp ןילוח pi ovi») עיקרה, 
Yp א"ער א"פ 'ליגמ "v היקשל הוכחל. qs 

 ר"תסא ,התוא תכחול ט"יפ ר"מש ,ונושלב הכחול

 ,וילגר  לענמ יתייח ךחול יכ :רתסא רמאתו 'פ
 םשהו  n2n5ןייע  rv[ל'נה 'גיגח —

n5 y'y mmbno mbrp5 mono « 
nnb 1מ"למ)  (Brodתחא 'מגב םחלה יתש 'פב  

 «pn אכיל היל רמאק יכה evo ה'צ תוחנמ) =

 ,איכ (NU ]'3 ינפלמ] םירסומה םינפה םחל םא יכ

 היל קפנד ןויכד אה איעבימ אל wb רמא אז
 רפא אלא ('וכייבג אוה לוח ךוד הליעממ

b» Tenלוכילו היל ובה ילכב שדקי םויהד  

 םירענל :ה'ע 'מויב ה"נכו ה"יחא!* = .אוה ןכוסמד
 ?DU ,רצ םחל N'b: 'דהנפ ,'וכו ןמש םינקזל םחל
 דימת .'וכו לארשי לש ןמחלמ לכואה לכ :ד"ק
 'ליעמ qvo cna הליאשהבו בהז לש םחל .ב'ל
 'ורי .ז"חא אבה ע"ייע לבא חכזמ לש ומחל :'ז
 .תמא םחל . . רקש םחל xy ל"ד א"י פ"פ 'דהנס
 רמאיו 'פ 'בר nm ,ב'הוע לש ומחל y/o 'פ ר"ב
 אמחל ר"אלבו .תוכלמ לש המחל וז :זעוב הל

mtייכב  oqי"כב ה"כ (* | .תייחל ןט גיונבו ,אוה ם"ט ו"יוחו תיחולמ ע'יפדבו 3 ראשבו  $mי"כבו  YAיא , 
 : יניל '8 'בר mea )!  .דע סייטב ע"פדבו י"כ ראשבו רשא 0 ט"רסב vm 'יפב m'/5 )^ .ייל ונינפל )5  .תטהלמ

 .והיילע עיפרב לבא י"כב ןוכנל הייכ (*  ,ךורעהמ םילשהל שיו am 'יפב ייל (*  .ךרעה לכ קתעוה םשמ

b 
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 ירקיו) שא ילחג רמאקרמ prs יכ הלעהש ד"בארה
O^ vvםילחגה יכ מ"ש םילחג שא רמאק אלו  

 דע ל"ר תולכואמ והיש ךירצו תבהלשה אלו רקיע
 — ['וכו תבהלשה םהמ הלכתש

 ins Ohr raunen ןזואב יאשחב 537 ס'למ) שָחְל 2
 'מ ג ב תוכרבב א"פב (ףצפצ \ << ע"לבו

 '533 הליגמד א"פבו Cm 6םירמוא םימכחו
 'מול es ךשחל bx C הליגמה תא וארק ךומסד
 ימ 'םב CN) יזיל pnm םיערמב רחתת לא ינב
 שיא םוחנ (ב'כ תוכרב) רמוא הדוהי 'ר 'מגב ותמש
 ול הרמא b^ ,הביקע 'רל הי ל השחל "וז םג
 יטוס ןינחצורה וברשמ 'מגב TTD ףוסב .דוס ךרד

croיפד ג'סב ..('ןידב תושיחל ישחול וברשמ  
expoןתשיחלמ יל יוא (א'עס זינ םיחפפ) וגהנש  ^p 

 הבכרמב אלו 'מגב ןישרוד ןיא 'פב .(""ןיליכר ויהש,
ann)שחל ןובנו (א'עס דיי  "ye?ןירסומש הז ('ג ,'ג  

 הרותהש b Cwnbs^ ונתינש הרות n» ול
mmיכ עדו ה"יחא|* — .ןטשה ינפמ יאשחב  

 ךורעה תעדכ יאשחבו רוסב רובד אוה השיחל ןורתפ
 רמול םדא ךושחל bs והזו ק"דרל 'ישרשב ה'כו
 'יבוריע ךשחל ימ :ג'כ ןיטיגבו ליעל ןייע 5«

euג"ד א'פ תוכרב 'ורי :לעיפב ןכו ר'פ ר'דמב  
 4^ D^ קלב mmn" ^« ןישחלמו pim ג'עס
 םא 'פ ר"להק : לעפ נב ,ו"למכשב וירחא ןישחלמ

ique»ב'פ 'מו :ל עפ תא ב ,ליעלמ ול שחלנ : 
 טאלבו ףוצפצב רוביד הזמו .אשיחליאו הל ושחל
 :ו"ט תועובש .א'מ א"יפ 'דהנס םירבוחה- ךרדכ
 ןייע 'וכו הכמה לע שחולה som שיר 'מוחנת
 ןישחול םש 3b" ,ח"כד b "vob nn" .א"ק 'הנס
 והז : ג"נד ב"פ ינש 'שעמ 6 'וכו ילכבש ןמש לע
 'ורי וכו שחולו ושאר iy ןמש ןתונ שחול אוהש
 שוחלימ העדיד אתתיא לכ v'y ז"טד א"פ 'טוס
 ר"דמבו ט"פ spa ש"ע 'וכו ישוחלת יתית אנייעל
 ארדנפ ןב ע"ייע 'וכו ושיד הימשב היל שחלו ,ט"פ
 שחנה לוק לע לעפה רמאנ דועו en^ (א'כק ,ביח)
 ךרדכ אוהו 'וכו גרוהו שחלמ שחנה המ ט"פ ר"מש
 das Zischeln הָשיִחְל Dum .א"י ^ תלהק מ"ל
 תובא ,'וכו םישחנ תשיחל ןישחול .א"ק 'דהנס
 תארוהמו ,ףרש תשיחל ןתשיחל ג"פר ר"דמב 5 ,ב"פ

 שחל 5 — תּוינָמְחל

ur "רגיש 
EI. 

 דל

 oublie צ"לכ אוהו webs nnb) י"שרו
Oblatenןכו  "bא"ב ןיטאלבוא ל'זו ב"נש ק"הע  

 ישר לבא y'« שבדו. חמק[מ] השוע קותמ ינימ
 Dy השולנש nb ^b האבה nb ה"ר :א"מ ףדב
 יפסותה לבא כ"ע ונלש ש"יאילבוא «py ןי לב ת
 דועו ע"בשפהבו תוינמחל ה"דב ש'ע י"שריפ וחד
 — [םחל ה'ד :ז"ל תוכרבל ל"מב ל"מר ש'מ ןייע

 Kebsweib) שגלפ b^ אְָנַחְל — תנחל לע
 תישארכ) ויבא שגלפ . . תא 'גרת

onה"כו ה"יחא]* | ,יהובאד אתוניחל תי (ב'כ  
 ארקמ לש שגלפ לכ ןכו .אתניחל 353 ןמגרותמב
 /'ג ;'ב ה לאינדב ומוקמ אצמ רבכו ןכ םגרותמ
 היהש ןד טבשמ דורי ךל ןיאו 'מ e'D ר"'משבו ג"כ
 תוחפשה jb 3^ ^b אשת יכ 'מוחנתבו תוניָחלה ןמ
 ןינעבו יתניחלו יט ^ בוי יתהמאו 'גרת ןכו

mnןשלבהש דע םיראבמה וטבחתנ הברה הלמה  
nרעשיילפ  (הל ל"תמעב' yb585 ב'ח ) רמוא רזג 
 אוהש רמול בוט רתויו ער חיר Um ע"ל אוהש
 y" תקחשמ nmn לגשהו 2101006 ןוגינ = ע"ל

 — [ןחל 'ע טשריפל מ"ואו 'ז ,ח"י א'ש

 ק"פב drüngen, drücken) קוחד ונינע מ"למ) ץחל

 (איער ביכ purPpY עצרנהו -ימנב .ןישוהיקד
 הנצחלי אלש דמלמ $O^ e) םירבד) התאבהו

 C המחלמב
 םילחגו תבהלש .«Ai (A) ם'למ .ל"נו שחל 3

rothgebrannt, glühend roth, שוחל ונממו 

(erhitztםיבשכב םוח לכו 'גרת  mew)ה"ל ,'ל ) 
 ןכו ה"יחא]* | .אירמיאב שוחל לכו 'שורי 'גרת
 mu D arb sb קוספ השרפ התואבש םוח לכ
 :ה"ע םיחספ תושחול םילחג לעפה הנבנ םשה

 — rns] אבה ע"ייעו

 שאכ 'רעוב תלחג p mb^ םדוקה 'עמ ל'נ) ^tm ג
(brennen [von der Kohle]דציכ 'פד ג"רב  

 תושחולה ןמ איבמ דציכ אה Gy םיחספ) ןילוצ
"bןהב תבהבהמ תבהלש ןיירעש . nons). 

 ורזגל העט yb 'הו תורעוב תושחול י"שריפ ןכו
 ,ב"מד ד"פס 'מוי ימלשוריב ה"נכו ns" אבה 'עמ
 b^ ש"עו 'ב 'שרפ 'ג קרפ mo ירחא ארפסבו

(i5 מ"הב ילה זיואבו bיישריפ ןייעו )? ,שיליבוא 'יגה איבה טיימק  abbרשא גיייר יפ אצת יכ ירפסו וילע וגישהש  
 י"כב ה"כ (5 mm. וכיראהש ומוקמב הנקמהו שדח רוא ייח עשוהי  ינפ n^ םייאר quy דועו יישריפל היאר שי םשמ
 B""' יפדבו D/U ייכב יכ היארהו םישב ךורעה a nmn^ ןכ pb ילב לבא ם"שב ייל ןכו ינ ב ייל קוספב )5  .ךורע
 b (m ,גיכ ילשמ) קוספבו םיאטחב ךבל אנקי לא ןייוצמה קוספה םדוק ךומסב 52 כיג ייא אקארקו יטשוק יציניוו
 רופמל יואר 'ג s3 ייעשיל יישריפב היכו (* ,ח"ר ייפמ קתעוה (* .ןיד תיבב ד"י פ"ר m אתפסותב )5 ,ונינפל ייל )5
 יינואגה 'שתב היכו (ג'הרו גישר 'שתב) בייככ ייס יבושת ירעש יינואגה 'שתב היכו כיע שחלב ונתנש הרות ירתס ול

 mn )23 ול רופמל יוארש ג"ונבו טי'כ b" קיל יפד



35 po - vnb? 

 13555 ןיאס השמח ירומחל ןיעמה (G^ en ולכאת | סירג אק ב'עס ג'נ 'יבוריע : דוסבו יאשחב רובד
 ייפ תיחלמ בלכהו [ךלהמ] רומחה היהו ןיאס יתש
 ה"כו pe כ"מב אוה ןכו הייחא]* qim)» שרפמה

 ותמוק אלמ טושפ היה o" ג"מש 'פ הכרב ירפסב
 מ"לב qmi ןינע ןכו ע"לב הלמה b^ הזו הצרא

 — [תיהלא ג"ונבו תיחלא ומוגרת רשא

 ,stechen הריקדו האכה ןינע 9. ם"למ bs תַחְל+
Gohlagenיקליב אבוה :ו"פ חלשב 'תקיספ  

 . הינשילב תיחלמ אבלכ ןידהד םופל ז"כר זמר חלשב
 ונושל בלכ ץרחי אל לארשי ינב לכלו אכה םרב

 .ונושלב הכה p" (' ,א'י תומש)

 תישארבב ein wohlriechendes Harz) מ"ל) טל

 תישארכ pbi תאכנ (א'צ פיס ב"צ תשרפ הבר

 אוהו ה"יחא]* | .יכיתסמ טולו הועש תאכנ 04075
 ינויה קיתעה ןכו mastix ר"לב %610/8 'נוי ןושל
 צ"נלפפ ףעל) ןיכיטסמ ד"ק SON! Venetia לש
 יסכיטמ (x^ .ט'ק י"כבו MEM ע'לב = 0
 ,יבטסמ ל"צו יסכטמ א"ס :דוע םשו ב'ה י"כב ה"כו
 טל ןינעבו .אכטצמ ל"צו אבטצמ ם"טב ר"כבו
 י"בירל תיסרפ הקתעה לע ירפסב ירובד יתבחרה
 הנשמ לש םטול py דחא אוהש הארנו .178 סוואט
 'טישפהב ה"כו אמטל 'גרתה קיתעה ןכו ע"ייע

 -- [תירוסה

wb (ןכו ס'לב b y/5380009 ללק ) [ויבא 
 םוגרת «CB s» Rp וב וימד ללק [ומאו

 הברהו ה"יחא]* = ,בייח אלטק טל [הימאויהובא]
 לצא ןכו םשמ אנ חק ןמנרותמב הלאכ תואמגוד
 הילע טייל .כ'ק םשו .בר טייל mp nae ל"זר
 Ju yb יישודיקב ןכו ייבא moy טייל . . בר
 אָטאָל אהת אלו אָמּול אהת א'ער ט'מ 'דהנס
 *o") 'pb י"כ 'יגכ וא אטיל י"כה 735 בוט רתויו
 אלו םיללוקמה ןמ snnm ^b אטייל Cy רצ 'הנס
 אָטיִל ס'לב לועפ ינוניב sm אטול ,םיללקמהמ

sp»לעופ ינוניב ס"לב . "mbיכ אמליד .ג'יק  
 bwb bib, רכז םשהו .'וכו טל יכה עשוהי טלימ

s^תומש 'גרת  'bי"רתב ,א"כ 'ה 'דמבל ;ח'כ  
 טל ינבל שרד ז"לפ ר'ב .ז"כ ,ד"כ קוספ םשל 'א
 .ט"כד b "mo "v 55 (6 a" םילהה הלס
 אטול ppib, ץובקהו ,ןגמ לע 'יפא הברד היטוול

"nג"כ ,'ה 'דמבל ,ב"י .ז'כ .תישארבל , vp" 
 הדיחי הכקנלו ,איִיַטוְול ןיליאב אתיב ww ז"יפ
 ,ט"כ 'ירבדל 'א v^ יגרת אָתָטוְול ץונקהו אָתְטְול

^p mb 9^ |ףדרנ דועו --  byלעפה טל ,טול  

 השיחל ןיד והמ ר"ער ג"ד א"פ תוכרב 'ורי ,השיחלב
 ,'וכו השיחלב ול הרמא .א"סד א"פס 'ציב 'ורי ,'וכו

vaהשיחלב היתעמשש םשכ א'לפ ר'קיו ג"פר  
 רמא אוהו ב"פס ר'בד .השיחלב ךל היתרמא ךכ
 ,ל"נה 'גיגח ,שחל own mp ,ו'למכשב השיחלב
 וכפהו ^« שחלב הנוש היה א"ער ד"נ "בוריע
 אשיִחַל ,אָשֶחְל 'גותבו א"עס ח"ל wb םר לוקב
 ;א"י ,'ז תומשל ץובקהו ^i ,'ח ייעשיל 'גרת ןייע

 = 15 יח

 לגרה ןוילעו בג וניבו תעדל אתחל =) תחל
obere Flüche des Fussesםינפב ןייעו ) 

 רמא Cip תומבי) הצילח mus 'פד 'מק הכלה ףוסב
 אל היערכד ('אתחל לע ינפמד ןאמ יאה רמימא
 ןהיתחתו הטמל ןהיבג  תוכופה וילגר b^ ץלחיל
 .אעראא היערכ ילוכל היסחדימל ליכי אלו הלעמל
 'פסותה ואיבהש ^n 'יפמ חכומ הז «b^ ה"יחא]*
 ךופה ולגרש י"שריפכ הזו דחא ןואג 'יפ כ'ג ש"עו

ewmתבש) םיחוול ןושל אתחיל לגר לש ונוילעב  
Groדצה 886 לע ןויכו כ"ע אקנלפ  qonילואו  

 ךופהש המ c3 ע'למ הלמה תרזג הז :יפל ל"
 פ"ל אוהש רמוא יתייה םשוריפ ילבו .הטמל ןוילע

 לע קר ךלהש ימ כ'או רבד לכ אלו המ קלח =
ponסורדל לוכי אל הלכ לע אלו לנו לש  

  omo[ץראה לע ולגר סרדמ םוקמב —

 ימוחנת ונדמליב .undestafeln) תוחּול =) תחל

 אנינח ר"א (' מ סירבד) תוחול ינש (" 'יס בקע = =
 ,הזמ לודג הז אלו me לודג הז אל ביתכ תחל
 תוחול ינש לע הז שרדנ םש 'וחנתב ןכו הייחא]*
 בתכ הז לעו תחול ביתכ ארקמב לבא םינבאה
 יכב לבא כ'ע תווש ןהיתשש ביתכ תחול י"שר
 םגו תדעה תח ל ינש ביתכ )^ ,איל (moe אשת
 תווש ןהיתש ויהש ביתכ תחל י"שר בתכ םש

"yא'מפ ר"טשב קוספה הז לע ח'ר שרד ןכו  : 
 nv קייודמ הזו כ"ע וזמ הלודג וז אל ביתכ תחל
 אשת יכבו ופח קו mn? DU יכ בקעב קוספמ

sonןייעו רטחד  nyכ"ג איבהש אשת יכל ש"מ  
 'וחנתבו — n" ןייזחתמו ווה ירת : ורתיב רהוזה
 םינפוא המכב שרד ,ד"נ ןיבוריעבו םשו םש ר"משבו

 -- [תוחול ןינעב

zur Erde gestreckt bé! ע'למ רוזנל 573) nno 
  Goinתחלאו 'גרת דיל ,'ד בימ) וילע רהגיו

 רשא היחה תאז 'פ ר'קיו 'ררמ ב'או — ,יהולע

m (!אתחול ע'יפדבו אתחיל סיישבו ביה י''כבו ריפדב , 
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 תיסרפ הקתעה לע ירפס ןייע סוואטו ג"סר ?ny ןכו
baaםיכסהש ע"באו ןמסנ םשו 178  Dpתעד  

 ייעיבשל מ'יפב ם"במרה Tw בתכו ?"C ןואגה
sקתעוהו כ"ע ש"ילוניפ אוה רבונצ ארקנ אוהש  

 -Pinien ש2 275 y'b sm 3'y» "b3 רוקמ ילב
zapfenרעשיילפ 'ה 'ופסוהו 70 צ"נלפפ ףעל ןייע  

 יישארבב י"שרו — O23) ב'ח) yb 'הל ל"תמעל
 ,osterluzei האיזולורטשא y םטולו ,טל b^ םש

aristolochiaהקתעה לע ירפס ןייע (ץרואוולהאה)  
 — [ל"נה תיסרפ

 רומשל ילכ Aul ע"למ ל"נ אָמיִטְל û אָמְטיִל +
 -Gewürzbüchs בושח רכד לכו םימשב וב

(chen, Schatzküstchenז"טש זמר 'יעשי טוקלי  
 ל"צ]  טוטמוגרפ םדאל לשמ 'מוחנתה םשב
 mm תיכוכז לש םינבא ול ויהש C) [טוטומגרפ
 היה אלו םנינמל ןיחבמ היה אלו קושל םאיצומ
 אמטיל ול mm תיכוכז לש ויהש יפל םהילע חיגשמ
 האיצומו הלטונ היהו תואנ תוילגומ לש תחא
 יפל 'טסקוב 'חה b" ןכו TUN ^b 3'3 'וכו ןינמב
 רורב ד"עפלו Hinteum ר"למ vna יוועל 'הו ןינעה
 םיטל יכ הזל םדוקה 'עמ לצאנו ל"נה ע"ל אוהש
 וב רומשל ילכ אמיטלו ל"נה םשוב po ע"לב
 אב 'כ "יס רבדמב 'וחנתבו ,רקי רבד לכו םשוב
 רבדמב 'קליבו תרחא הרוח פ ול mm ותרומתב
 ר"דמב ןכו תוילגרמ לש nns ול mm 'וחנתה םשב
 תואנ תוילגרמ לש nns םיטמגרפ ול omm ד'פ
 .הרז הלמ תעידי ןורסחמ ופלחו וניש םלוכב 'וכו

 'וכו אימיטלמ שרוחה i5 ז"יפ תולהא אימיטל *
Aarcopía, י"למ הורתפ רעגייגו יוועל n 

  Steinbruch 20/20/60ם"ימה וניבר תעד יפל לבא
 אימט אלמ 'יפ אימטלמ 'עמ חכומדכ ישרש אוה
 'יגה שוריפב 'יא ןכו ג"הר 'יפש ומכ תומצע אלמ

 'פריא י'כ 'תפסותב  B'sשרוחה תוליהאב ז"
 ע"מב לדנאמרעקוצ 'חה ש"מ ןייעו אימיט או ל מ

 eb ע"ייע דועו .'ב הרעה 39 ,ג"כח ץטערג

 ידוראה 'גרת (יטרפ םש) oU" ,יִאְסּוטְל *
 ,^ 'א י"רתבו יאפוטל e ow) 'א י"הד)
 .יאסטול : ח"י

 פ"לב ה'כו < י"לב sub eo — רטל
smומכ  libraםיימור לש  (Pfundיכסמב  

 ) ארטיל המכו 6ז"מד י"פ) אברעמ ינבד 'מגב 'ומורת

 אוה רניד אוה ןיז אוה b^ 6'ןיניז האמ אדבע

yy (?3 = .ללנה ( vonיריטל םיטב עיפדב לבא י"כב היכ )*  .רחוס קס[. . 

n5אָרָטְל — רטל - ) 
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 jT יוועל 'חה לצא תואמגודה ןייע טַטְל .אָסְל
 אתוטל :ג"י הדנ אתוטל םשהו הייטלא .'ז תוכרבב

nךובא הייטלד אתוטל :ח"מ 'דהנס ] — 

 עברא 'פד ג'סב Zauberkünste) םיִטְל —( טל
 םהיטל (טיפס רימש ןייעו :ז"ס 'דהנפ)  תותימ

 ןכו םידש השעמ ולא םהיטהל ,םיפשכ השעמ ולא
 .תכפהתמה ברחה טהל תאו C702 י'ג תישארב) רמוא אוה

^bםינווג המכל ךפהתמ דשהש אמלעב אנמיס  
 ('ךפהל םירפסב ביתכד ג"עא רבתסמ יכהו Gy ימוי)
 א"שרהמהו ה"יחא]* .טהל 'עב רמארכ \'ונדמליבו
 ע"בשפהבו ש"ע ךורעה 'יג לע גישה 'ודגא 'יחב

 — [ךוועה ירבד בשייל ma ךיראהש טל 'ע

 Eideehse) ש"אלב ארקנש ץרש ןימ מ'למ) הָאַטְל
 האטל לש בגז ןוגכ 072 א'פ) תוליהא שירב

 'n האטלה ג"ונב ה"יחא]* — ,תסכרפמ איהש
 )7 Xm אתטלה 'עב יתאבהש תומוקמ ראשב
 זעול י"שרו Co א"י ארקי) ארקה mob זחא וניברו

oss Eidechse = 162820 צ"לב אוהו ה"דרשייל pw 

 א"שומרגינל י"שר םשב אטל pm איבה 'ישרשב
 סרבניס :האטלה בנז b^ 22 ט'רסב ג'הרו .זעלב

»'yאוהש רורב ל'נו  mune o2! peחאננ  
 ט"צואב היחה וז ןינעב ןייעו 352 לוסאלא רפסב
 אתטלה 'לקנוא 'גרתו — 2% p" .גאטיירפל
 — [אתטלה ע'ייעו אתטל םייבאצ 'לב ןכו (אתטלח)

 -ein kle 5 ע"לב אָמָטְל פ'לב םטול =) םטל
(briges Aromaוניבו תעדלו  Kastanie, 

 ^ 'מגב הדנב ק'פב Lotos) ב"ר תעדלו 1
 דרווה 6"מ) תיעיבשב res nnm 670 רזעילא
 'לבו אדנלג זעלב 'יפ םטולהו ףטקהו רפוכהו
 ףטקו טולו ירצו 'גרת ב"א) -- .טולב לאעמשי
 ץע ןימ יימורו י"לב b^ םוטולו (ה'כ 5 תישארב)
 לדג וניאו ןטבה קזחלו לכאמל לופ ומכ וירפו הבג
 וילועבגבו הז םשב ארקנ עטנ שיו תוצראה לכב
 םיחרופ םילועבגה שארבו הז דגנכ הז ןילע השלש
 םחירו םיקורי וא םינכל וא םיקדו םינטק םינצנ
 ךותב m עטנ לע תרבדמ הנשמהש ל"נו ברע
 איה תועמ ה"יחא]* = One םחיר רשא םיעטנה

 'נשמב ןיב ג'ונב יכ אסריגה ונילע הנש mp ודיב
 תיעיבש ס'ש י"כבו םוטל וא ם"ימב םטול 'גרתב ןיב
 וניברו םשוב po אוהו ל"נה 'עו b'5 אוהו םטלהו
 ארקנ ם"במרה 'יפןכו 55% יברע ןושל vy ושריפ
 Kónigseichol, Kastanie 31-3 טולב האש ברעב

eno yy (!ש"מו יא . 
 ! ןינמיז :ליסאבו יציניוו יזיפ ריפדב לבא מ''אפדבו v3 לכב ןוכנל ה"כ (*
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 1 רוטיאל * — wb) — רטל זל

 'פ אצת יכ ירפס .םילצב ארטיל ,ט'נ 'ירדנ ,קרי
 ידהנס 'ורי .ארטיל עיברו ארטיל יצח ארטיל ד'צר
 'תפסות .רמיטרט ע"ייע ארטיל יצח .ו"כד ח"פר

sw "55ארטיל ישילש ארשיל יאצח ב'פס  
 jp תוחפ ד"ער ט"לר ו"פ 'ירדנ v^ ,ארטיל יעיבר
 הרומאה םילקש לכ ח"נפ ר'ב ץובקהו .ארטיל
 יישודיק «avi mo ןירטיל םיאיבנבו םיעלס הרותב

.D"1 N'Bלבא ביע  pv2491 (ארטיל ד"עס ט"נ ףדב  aper 

 עברא ר'ע כ"ד ח"פר האיפ 'ורי ,ןירטיל רשע ,ט"פ
 v^ ,ןירטיל ןיתרת :ז"מד B 'מורת v^ ,ןירטיל

Uyט"לד א"פ  Uyהדנרקסא ע"ייע  MT)6 טיצק  
 יש  ג"יפ ר"ב ןירטיל רשע ח"פר 'מורת 'תפסות
 ה"כו nimm b י"פ pw ,ןירטל ןתאמ . , ןירטל
 הזו תוירטיל .כ"ד ז'פ האיפ 'וריבו ב"כפ ר"קיוב
 ה"ד ב'פ 'וכרב 'וריב "יאש .אתרטיל הבקנ דיחיהמ
 ירטיל ל"נה 'ירדנ 'ורי -- ג"כפ יתבר 'תקיספבו ג'ע

p'pתירט ע"ייע ירט יל ל"צ ] — 

 ד"עפלו dietor von ב'ר תעדל) רוטיל
 T (Rüuber^ חצור latro  רילמ

 אצוי רוטיל וליפאו OU VO ותמש ימ 'פ 'וכרבד
 bbb" רוטקל ר"לב 'יפ הרות דומלל הילע ררועו
 בסומ הרות דומלל יכ האורב הגש 35 ה'יחא|*

ineoרתומ 'מולכ השא אשילו הרות דומלל  

 הרות דומלל ץראל הצוחל תאצלו אמטיל ןהכל

 יוגה ןמ הדש ליצהל רתומ דועו השא אשילו
 יוגה 'יפא b" הילע ררועו אצוי רוטיל וליפאו
 ודגנ דומעל by םא קפס שיו ןוקירקיסו ןחצר
 'יפ ןייע יוגה ןמ הדש ליצהל הילע ררועל רתומ
 רוטליד bN" סרוג פ"שרהמ 'יפבו ף"זרהמל צ'הא
 רוטיל אוה ילוא ל"י my רופמה delator ר"למ אוהו

 תויח תיממש ימ 00860: י"למ רזגנש ארדול ם"למ
 Gladiator ם"ימור לצא ארקנש סוקריקב תוער
 אוהש ריטול אוה 'יפא 'מולכ )26 ש"טע סעלרעפ)
 'הו v ררועל ל"וחל תאצל sme םילא רבג
 ו"נד ז"פ TD 'וריבו — ושוריפב קד אל יוועל
 הרסח ןכו ררועו אצוי רוטיל 'יפאו :רפח א"ער

  nob[ג'ילח ד"פ 'וחמשב רוטיל —

 .cap) 53 ןשרדו (yop ^b רַטיאָל ,רּוטיאל +
 ד"מלו vb mem ס"לל .קתעוהו

 תאזו ירפס Redner, Vertheidiger) תופלחתמ ש"ירו
 השמ חתפשבש בותכה Tub ג'מש פ"ר הכובה
 חתפש דע הליחת לאושי לש םכוצב nno אל
 דמוע mmo רוטיאלל ר'הל לשמ םוקמ לש וחבשב

^p y — (Cmאוהו ןימכוד האמ לקשמ "55  
 ערו .םיזוז האמ ויוושו ולקשמ רשא הנמ לקשמ
 עבר 'גרתו ,אוה דחא זוז לקשמו אמכרד לקשמש
 רבכו אפסכד n sn (n" 'ט איש  ףסכ לקש
 המ לע יתעדי אלו .ןימכרד העברא לקשהש תעדי
 pum לבוח תוכלהמ ישילש 'פב ם"במרה ךמס
 השמחו םישלש ארטילבש םרמאב ש"בירה וירחאו
 םה דחא טעמכ זוזו רניד לקשמ אלהו םירניד
 וזו ןימכרד הנומש לקשמכ ןירגיר העבש לקשמש
 תושעל ששח אלו שוריפב ce annm ימלשורי תעד
 ןויכ הפי ה"יחא]* — ,(םיזוזל םירניד ןיב שרפה
 קרפב המה אלה ם"במרה ירבדו ל"נה ןובשח 3^3
 ש"בירה לבא .ש"ע 'ו דועו 'ה 'לה קיזמו לבוחה
 ארטילמ ףבידש מיפב (ו"יר (D^ ,יפ ייס ז"כ D" יבושתב)

 ק"ב 'שוריה ey" ם'במרה ירבד .איבהו im לש
 'וכו ח"בירל דפקיא שנ רב Tm ג'ער v5 ח"פ
 רמול אנינמל תיחנ אל (בהדד ארטיל היסנקו
 ייל ןכו רניד ה"ל לקשמ היה im לש ארטילש
 p" ד"וי רוטבו כ"ת b^ מ"וח רוטב הז ןובשח

pun vovכ'ג  ^Dללכ ש"ארה 'בושתו ר'מר  
ms Yoרטיל יכ הדומ ם"במרה םגש ל"נ ןכל ^  

 par שדחל אב הז קר ou האמ ךרעב אוה בהז
 הזלו רניד mb לקשמ םא יכ mn תשובל הבוג
 לבא ןויכ ארמגד אנידל אלו ןידה קפפנ רבכ רמא
 ויה ןיניידה ש, 'ו הכלהב רמול ףיסוה ז"כב
 "בהז ארטיל ול ןתיל התא בייח שייבמל ןירמוא
 ןינעב לבא ןידמוע הרות pu לע םיניידה יכ
 אל ות התעמו ןירניד ה"ל קר pau ןיא ההבגה
 רטיל תהבגה לוטיב ןינעבו ם"במרה לע ידימ השק

antההגהה לע לבא ,ג"סק שרש ק"ירהמ 'שתב ןייע  
 ול ןיאמ השק YD ץ"מ ם"והמ תובושת םשב
 p^ ד"ויל השירפ ןייע םיבוהז no םה ant רטילש
 ^b לבא רתוי ךיראהל ןיאו ך"ת b^ מ"וחלו ד"לש
 "זנכשאה לצא רטילה יוושו qu הנתשנ יכ
 רוצ רפסב תואבומה תונוש תונושתמ חכומדכ
 pb" מ"וחב ןייע Ww" 561 ץנוצ 'הל עטכישעג
 יועובשב בהז לש ארטיל ה"נכו -- .ע'מסב ך'ת
 — :האר פ"סו 'ירבד שיר ר'בדבו ז"יפ ר"ב ג"מ ו"פ
 ,ארטילב ןילקשנו ה"מ ג"פ 'רומת א"מ ה"פ 'ורוכב
 ח"פ םש ,תועיצק אוטיל ה"פ 'ומוות 'תפפות
 .ינש רשעמ לש ארטיל . , ןושאר רשעמ ארטיל
 'ורי ,רשב ארטיל + ז"ס 'ובותכ ז"טק b" האר ירפס
 Yy ט"סד ד"פס 'ינעת 'ורי ג"ע ה"ד ב"'פ תוכרב

v3ארטיל ט'מפ  ^s rep ptארטיל 3  

 .ןיז יעו יא nr ע"ייעו ןיז ט"פר ימורת יתפסותב ייא ח"מ vb n»n לש זוז םוקמבש היארחו )!
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 הצמה b הלעמל הלוע תחפנתמשכ הגועהש 55
 השטולל ונונייח ךכיפל האב אל ץמח ('ידילו
 ,התיהש המכ תרזוחו החיפנה הב טיעמהל ידכ ןנוצב
 bss ןנוצ םימב הידי שוטלת b" י"שרו ה"יחא]*
 הסיעה שוטלת :ף"וה ביבס י'שרל סחוימב
 "פב ששל !p^ ,ךורעב א"פכ הזו ןיננוצ םימב

i'mע"לב שרל ומכ אוה  pwב "53 — ' DW 
^mוזל ילואו ןנוצב שוטלתו הפ א ת  "anןויכ  
mורמאב  nenא"יו ןנוצב שוטלת  nbnכ'ע  

 — mw] 35 ןיא לבא הפאת א"יו היגהל לגו

 ןינע b "b" ע'למו מ'למ םדוקה (ym של 2
nחוצחצו  (Gebleifen, polirenד"י 'פב  

 שטול ומכ 'יפ רוהט השיטל רסוהמ (א'מ) 'ילכב
 שוטלל בתכו (ב"כ ,'ד תישארב) לזרבו תשחנ שרוח לכ
 רבג אפרחל nnm +'כ 3^ ("ww ותשרחמ תא שיא

 ואבוה 3m 'יפב ןכו ה"יחא]* .הישרפ די

 שטלמ רעתכ דוע הלאל ףסונו ל'נה םיקוספ
 nn .אפיטל רסוחמ 'יא xm 'יגבו ,6ד ,ב"נ םילהת)

 'וגו דחי לזרבב לזרב 'גרתב ה'נכו .-- ע"ל לקשמב
 שיטל ארבגו שיטל אלזרפב אלזרפ 0^ ,ז'כ ילשמ)
 ןייעו רדחי ומכ דחי pin כ'"או הירבחד היפא
 ל"נה 'ישארבמ 'גרת כ"ג איבה ןמגרותמבו .,י"שריפ

 — ["ל ונינפלו תדיבע לכ שיטל

 בכרוה טרפבו 'וריב הברה wb) 'יפ תיל =) יל *
 .ט"יד א"פ 'דהנס ^? אנ יל (אנא =) אנ םע

 הביתבו ד"ע ה"כד ז"פס םשו :א"כד YD םשו
 'ורי ןייע אנא תיל ומכ 'יפ nybo .,אָניִל תחא
 'ורי ,ד"ע ט"לד sb pen" ,ה"לד ד"פ 'יעיבש
 .ג"כפ ר"קיו :ח"כד be ben" .ח"יד א"פר 'דהנס
 ז"פס האיפ 'ורי ןייע ps תיל 'יפ ןנ יל ץוכקב ןכו
 'גיגח 'וריו ד"ע ה"נד ה"פר ינש 'שעמ v^ ,ג"ע 25
 ב'פס now "v ןָניְל תחא הביתבו :ו'עד א'פ
 4239 ע"ייע דועו : ה"סד ב'פ תינעת 'וריו ג"ע ב"סד

 איי = א' ןמו pma 'ל ןמ בכרוה ןיאל ייפ) אָיְל
^w ^5(אי ע"יע) יה  (wohinאיל ינגכ  

ma»ינגכ 'עב ונשריפ רבכ +(חינ , 

Nb .(ימלשורי ארומא םש) אייל  "rvב"פ 'וכרב  
m^ג'פ םשו ג'עו א"ע  :Y"7םשו  

 R^ א"נקתת זמר הכרבה 'קליבו" 'וכו המיבה לע
 דיגמו ןוכנה sum ,ץילמ ב'נו רטיאלל "הל לשמ
 שורדל הובג םוקמ י"לב אוהש המיבה וער וילע

cuהמיב ע"ייע  Grp xm 
Nono ₪רטט י"למ ב"ר תעדל)  Bade- 

COwanne :התאמוטמ 'פ 'כיא 'רדמ  

 ל'צ] wy הבהוא הל רמאש הנורטמל : הילושב
Deyיל  penךלמ לש אירטול הלטנו  ^pי"לב  

 פרוג ךורעה לעבו וב ץוחרל דחוימ ילכו לפס
 ג"ונב ב"ר בתכ םש יעבו ה"יחא]* — ,ש"ע ןיטנרב
 אירטול היגה ןאכו איטרול 'עב איבה ןכו איטרול
 יפל בשייל יתכראה םשו (ו'צק m טנרב ע"ייעו

 — [ייגו "יג לכ
yq *י"למ  Handarbeit Jvcoupyia.היגרט ע"ייע  

pn = =םינוקתב ד"ח ףוסב ש"מו . 
 רכשב המחלמ שיאו תרשמ 60% י"למ) םיריטל

Sóldner, Sóldlingר"למ כ"ר תעדלו  
(Trabant, laterensisהכרבה תאזו 'תקיספב  (PPP) 

 ר'ַא Cw ,ט"י (Ut ךלמה זגריו והמ 6 ו"צק רצ כירד
 P" ב"א) -- ,ותוא mpm ' םי רי ט ל ל זמר קחצי
 ואבבו ותאצב ותוא םיולמה ךלמה ידבע ר'לב
 רתויו ל"נה ר"לל ןויכו ה"יחא]* .(םיצולח
 'קליבו רפול ע"ייעו ןיריפולל ג"ונבו ל"נה י"ל בוט
 זמר לאומש pos םוריבולל ו'קתת זמר הכרבה
 תרעה 'ייעו ךורעה i5^ ןיריטלל bu ןידיכולל
 'עה עצמאבו שארב N^ ט'ק י"כבו ,ומוקמב ב'שר
 םיריטלו ,Acn )05066 דיחיה אוהו סאירטל
 א'עס ד"עד re 'ליגמ vi^ ה"כו ץובקה אוה
 — [ןירוטיל 'יגה םשו סוקודבא ע"ייע ןיריטיל השלש
 דיב האכה ןינע o7 yos דועו מ'למ) Deb ג

schlagen, stossenייפלו  b^; ymע"למ  

B, 22)קרז  Gwerfenםיחספב ןירבוע ולאו 'פב  
 יאה בר לש ארמנ וז ןנוצב שוטלת nen 6חימ)
 חפתש רשב )"5 ביפ ייצקוע 355 nbn ^b .ןואג

 ןטב תובצל 'שלמ ('[חפתנש לגעה רשב ל'צו]
 הנתשנ םא 'מולכ ןיעמ החפאל (נ'כ ,יה רבדמב)
 'יפו (*ןנוצ וב שוטלית חופתל קצבה quw ומכ
 איה תחפנתמ DW &'b .('םימ וב קורז ת שוטלת
 הנועה by הייורש איהשכ ודיב ה כ מ רונתה ךותב

Ui )י"כבו ריב דייל יא ויו י"כב  qmםירוטלל יב  v3)זמר איבה המלש ןויגה לעבו םיריטלל ל"צו םיריטנל בה  
 שירב bos ילוא הז יפלו )? sw nen sys היכו )? .סיטב םיריטל ע"פדבו ב"ה יחכב הז אצמ אופא יתעדי אלו סירטלל

 ג"פ םיחספ יוריבו טיפ , אב 'תליכמב היכו) ןנוצב i033 יכ ג"הר לש ארמג וז וניבר רמא הז לעו ןנוצ וב כ"ג ךורעה
 אבוהש [גיישרו] גי'הר ייפמ «n ןכו v3 לכב m3 (+  .ןנוצב יעה עצמאב ni ייגה ט"ק ייכב לבא paw) ביער ל"ד
 שוטלח ייפו ןיעמ (החפאל יגרתה תביתמ יולכ ה ח פ א ל מ ל"צו) חחפאלמ nen ^e לייזו צייר ייסס צ"ש יינואגה 'שתב
 יא ויו י"כבו דילו עיפרשב לבא ריפדבו רייב ייכב היכ )5 m. וב קירות פיטב עיפדבו כ"ע אדח np םימ קו רזת

qu wp rmv 

> % 
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"p תילילכ רעיש תלדגמו אנת אתינתמב G'yo עו אליא ע"ייע םשה הזב םייוניש הברה דועו' t'y 
 דיל ייעשי) תיליל העיגרה םש ךא ומכ .ר"יהמב אליה 'ר ^ O'פב

  "bבכרוה)  D jp,יִא = יי ןמו סחיה  wohin, àהר לאומש רמא 'מגב תלפמה « Coתומד תלפמה

  (ozu,םיפנכ ול שיש אלא אוה דלו האמט ומא תיליל | לילד ביפ תועובש יורי אד םע הברה
 ע"ייעו אדייל :םשו ,אד ייל ד"ע " aםינשה ןתוא לכ חיי: :?וריעב ץובקבו הייחא|* 'חה תעדלו

 רילוה יודינב ר"הדא היהש אדייאל םוקמב תעלבומ ףלא 51 ב"ח ר"טכב רעלזייא  pre mm.ןילילו

 ןייע ודלונ םייסרפ יכרב לע הלא תונוימד לכו .הזיאל מ"לב אוהו

 » yy mpo.רל  TA kdירפסב  i a dodoהאלהו
 [א ךוע ] .'ב זל ע'ייע *  — E npo[אתילול ךרע ןייע אתילילד אריג : ט"ס 'יטיג —

es ist nicht da) N25 *עוטק  jbוכפהו )3 תיל  
 .ס"שב ףד לכב טעמכו ,ע"ייע אכיא

y^ *תבשב  Topא"ער  yyב ךל '. 

 Tx ami אסכלא ע"ייע אָסְביִל +

 ןוירהה "m אט «b וכפה s'5n nb»b =) ליל
 םישנה לכ 'מגב דיה לכ 'פב (הלילב טלושה

Gv n7»הנוממש ךאלמ )!  by5 כמ י"למ) ןומיל ומש הליל ןוירהה " (feucht n^ורוכב 'תפסות ' 

 לע שיש p^ 'פריא י"כב ה"כ ןומילה ה'פס וינפל רמואו ה"בה ינפל הדימעמו הפיטה תא לטנ

mהמ וז הפמ םלוע לש  Csnnזימיל ע"ייעו זימילה ג"ונבו תחולחל וינפ שלח וא רובג , 

 1 וא קידצ 6 לבא cvy וא ינע שפיט וא םכח
Nub * | "A 4 :א"נ פ"ר ר"בב (80]:מ00866 9% י"לב)  

 תשא yy ו"עשת זמר םילהת 'קליו ^ ; Ge pb : ,'ג 8*3 שרדו ה"יחא|* .'וכו רמא אל עשר
v3אל םויו ןוירהל ןתינ הליל : הדנב םש דועו  voce 

 jw ךאלמ ותוא .ו"צ mb qv" ןתינ
 אנא תיל 'שורי דומלתב ?agg m5 =( NP 538 | א ןוירהה ךאלמ ןכו — ומש הליל םהובאל

^o websאמיא ע"ייע רמאל ומכ  vm)בייק ') 
 אמיל ,אנת יאה יכ אלד אמיל ןינעבו

pnדי ןייע יאנתכ אמיל ,ינולפכ אלד אמתס  
 Qn .ד"ת ,ו"'צש p^ יכאלמ

(Hafen) pa *ןמל ע"ייע . 

pb»(עבטמ)  yyש"מו םל . 

 .('ןנא תיל ןניל לע ירפס ןייע 3ש.6אמש 5469004 ארקנ םיינויה
 4D ע"ייע (as Uebernaehten) 7175 * | םשמ לצאנ יטרפה םשו .59 םידשהו םיכאלמה
 מ'ב אָתָוְליִל דועו תוליל ץובקה ,הליל ,ליל יללכ
 32335 ס"ש י"כבו c ry ב"ב אתווליל .ו'פ ,ב"עס 'ל

inתוכימסהו (.ה"סק רצ 07( אתייליל  busל"זר  
 .ןיריטטס ךוע ןייע תא הפי 'פר"שהשב ןיריטטסיל + ב"יק םיחספ א"ער 2/2 3yn^ א"ער ח"מ 'וכוס יִליִל

 .ז"צר ama רטסילמז ע"ייע ןורטסיל + | Nachts יִליִל ס"לב ומכ לעפה ראות דועו ב"ער
 "i 'ב לאינד אָיְליִל sco ר"אלבו a .'ב םיחספ

&vbp'b תוטסיל, nae םיטסל. DoD: 
 .סיטסל 'עב םלוכ

 לאשוהו ינא אצומו 'פ ר"להק vb 'בוריע 'ל ,'ה
 רזעל v5 די'ט,  m pep" 'טוס "?av ^y וניבר א"ער ר"סד א"פ ipn 'ורי הרצ תעל
 :א"יק ף'זרהמל nb" ןייע בורל wen" , , א"י ,איכ ייעש) הזה הלילה ךותמ ונל «sx המ
 Deb 'ע nw ע"ייע ספיל * | הלילו םיקידצל רקב אלא םירובס םתאשכ אל ל"א
 'פ ר"שהש .ע"הואל nob לארשיל רקב םיעשרל
 ,םירצמ לש ןלילב . . תויכלמ לש ןליל חופיש דע
 'ורי — ליִל o ביל ems bb 'ב y 'גרת הזמו
 'יגכ הל תחת ס"ט א לי ל ןקתיד .ו"כד ז"פר יאמד

wonןייע  nansומוקמב ף'זרהמל ןויצ ] — 
misהליל חור מ"למ)  (Lilith, Nachtgespenster | 

 («ip ^s ןליא 'מגב pen איצומה 'פכ

Ay (י"אד .ארומא) ס"ד א'פ 'ציב 'ורי umb 

 תורוכב אתפסות fetig) 300086 י"למ) דופיל

 שיש ימ 'יפ 'פריא י"כב ה"כ דופילה ה"פס

 .זיפילה ג"ונבו וינפ לע תינונמש ול

qn vy mayo peo ץיל + 
"y (ןיטוחה .הארנה יפל) תפסות' ope 

 [תעקפבש] (תעקבנש) ןיצילח ה"פ

 ג'ונב )* .ספת ןושאר רובד וניברו איה הנשמ אדח א"שבו םישנה לכ תוינשמב ni לבא א"שב ימגב אוה ונינפל ('
 .נ'שו יל עיייע )5 .ולאו ג"ונב moy) :דוע
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N25 (1898 ר'לבו ₪2 עילב Lack,ב'ר ןייע ) יעבד 
 ונשריפ רבכ (א'ער (n יילוה .אכלל הימדל

 למורו לאעמשי pb 'יפ ב'א) — .('אכיני 'עב
poתולקמב קבד ףוש ןימכ לדגה םודא עבצ  

 ,(םיבת:ח םימתוח הזה ףרשבו חרזמ ץראמ אבומה
 אקרפ ןירוקש םודא רוע b^ ןילוחב י"שרו ה"יחא]*
 אוהו א"כרס b" א ב ל והב ועבצד : ב"מ םיחספבו
 אבל ^31 Wichse, Lack, cirage 5/53 ל"מר תעדל
 איירפ 'מולכ "יפו b3m3^ י"כ ח"מגר ^83 כ'ג "יא
 י"כבְו (.א'ס pb פידב) י"כ י"שרב לבא ! קינמריי
 תאיג ץ"יר 'להבו םיחספב ם"במרהל מ"יפבו פ"א
 ; ךורעה םשב איבה 'טסקוב 'הו &2 ל an^ 'פ דומע
 וב purpurschwarz, perso] ט"יאלב אוהו שרעפ

 הנושאר הפקשהב 'יפ הרוא vs ןושלמ) הָרואָכְל *
(beim ersten Anblickהרואכ ע"ייע  

UI 

 תבש vermischen - A) יברע לעפמ) 325 *

yp ךוליל sh דיבענ .א"ער. 5p 
 הלימ תכלה ז"ואב כ"ג אתיא ךוליל תסריגו אכל

^b3 ו"ק 'ppי"כ י"שרבו פ"או 'מ ס"ש י"כב ה"כו  
Dרצ תבש  Opםש ןוילגבו  ^wאכיל י"שרב  

 אכה 'עמ ושריפ כ"או כ'ע אוה ךולכיל ןושל
DN 

(dazu, zu diesem Behufe (ךכ] יל ןמ בכרומ 325 * 

 ב"פ תובא תילכתה ליבגהל לעפה סחי תלמ
 תבש ,ונינש ךכל .'ב תובותכ ,תרצונ ךכל ח"מ

aspךכל ךירצ היה אל . 

 Frische, Feuchtigkeit חולחל «ny sv 20 ג
 ,benetzen חלחל ומכ 3555 לעפה ןכו

(efeuchtenירחא ףוסב ר"קיוב  mbביכ ₪ ) 

 C ירמא ןנבר (.ח'נ 070 ימחל ינברק תא אתקספבו
 השוע אוה vun 3^b סינכמ ןדויהש המ לכ
 ,ימ בויא והיפ לא ןדרי חיגי יכ ט"מ nns (*האימג
 אנוה בר הפ ךולכיל 6ידכ ןהב שיו ₪יכ
 ( רו םהב ךץוא רטוא יפוי 'ר םשב
 אתקיספב .('הפ תייוש "פ ('הפ ךולכיל
 השק ןחיר היה אלו 6ב'צ רצ הערפ חלשב יהיוד

 בעיקלאז 'פדבו 'פריא י"כב ג'הכ הז by הז ןיפרטצמ
 Faden Avov י"למ gym ןינילה by ילואו ןיצילה

o yvy me»b ub שייל ,שיל, + 

nicht תיא mb ןמ עוטק mb ^53) n5 cg 
  y,'ב תישארכ) ןיא םדאו 'גרת (תיא

 וכפה אתיל ,תיל (nons .תיל שנאו (יה

 :ח"נ יילוח :ו"פ מ"ב n'p: תבש ןייע אתיא ,תיא
 ימנ אתשה . . אתיא םא .'ה 'D .'וכו תיל

 תילד לע וא . . היל תיאד לע :םשו ,'וכו אתילד

 mms לאומש ברדל ּהתיא יא UO 'ועובש ,היל

 y" 'וכו הל שחד תיל : 'ז םירדנ amo ּהתיל יא

 ,יהותיל 375 vp" םייונכבו nb ^p יכאלמ די
 (bow הבכרהבו .ןנתילו ר"ער ז"יד ג'פ האיפ יורי

 — pb ע"ייע אָּכיִל yb ומכ ו" תה

 'גרת alter Lówo) שיל ארקמ ןושלב) mb פא
 איראכ CD ,ט"מ תישארב) איבלכו היראכ

 ^b 'קזחי אָיְבְל an ןכו ה"יחא|* | ,אתילכו
 ::בויא לחש 'גרת ןכו "י ,'ד בויא 'גרת ןייע דועו 'ב

2D MS ^ 

 אל םד לכו וצב ארפסב gehen q53) רקיעמו 35
 ףא לוכי )^ ישרפ ףוס ו"ט קרפ וצ ארפס) ולכאת

 pm )"5 יירוכיבב ב"פבו .'וכו םיתש יכלהמ םד
 .םיערזה תא רישכהל המהב םדל mw םיתש יכלהמ

"bןיכלהמש םדא ינב  by(ינש)  Pme]םילגר  
 ב'א) — .םילגר יתש הל שיש nona ךל ןיאש
 X דצ אובמב ןייעו ה"יחא]* ,(ךלה רקיעה
 'מוי 'ורי ז"יפ ר"קיוב יווצו .וניבר לש קודקד ןינעב
 — [ךלכ ע"ייע וז ךררל «qi» 225 ג'ע ב"מד ה"פ

Ci) עילב avr qme אכיל — אָכְל 
  (das Klopfen, Vermischenרזעילא 'ר 'פב

 םתה (ר"לק (nie ןיצצומ 'מגב איבה אל םא רמוא
 אלו דיבענ ימנ יכה אכיל יעב אכה אכיל יעב אל
 ךותב ןמשה ךילוהל ןמשו ^j בוריע, b C^ ךוליל
 קתעוה כ'ע ה"יחא]* ."בובריע ידי לע ןייה
 ונניא ךוליל לבא אנליוו ם"שב תבשב ^n 'יפמ
 הארוהב ל"נה יברע לעפמ םא יכ (ךלה) ךלי ןמ

 — [ךכול וניאו בברעמש י"שריפ ןכו ל"נה

y'"y אבינו ישמאו רייפדב לבא 'ציניוו 'זיפ יפרב היכו רייב ביה ט"ק דיל ,יבו 'א ויו ייכב ה"כ (? | .ךליל ims (t 
  qaר"דמב ה"כו םש 'תקיספב ה"כ (* .ש"מו אבינא  N/2bימוחנתב לבא ז"עשת זמר סחנפ יקליבו ז"טפ יתבר יתקיספבו

 פחנפ  ^Dיוחנתב ןייעו עוטק אוה ב"י ( "b cuxל"בשר םשב ייא ו"כקתת זמר בויא יקליבו יד  bam pnmםשב
 יקיספב לבא העימג םשו םש יוחנתבו ריידמבו ר'קיוב םש ה"רד יקיספב (+ | .לייבור  nasםש בויא 'קליבו  Duהאימג

 ייכב ה"כ )5  .(ו"ש ,ביחב) יה םג ע"ייעו היימג סחנפ יקליבו  Yייכב היכ )9  .םחנפ יוחנתב הייכו ט"קו ביה דייל
  wpהידמב היכו  ov"ו י"כבו ,סחנפ יקליבו  05משום,  ?(  m3קר לינה "בב  pw'ציניוו יפדבו הפ ךולכיל ןהב

y ריאמ לעב יחה היגה ןכו חולחל לייצו ךולחל ם"טב יתבר יתקיספב bib תצקבו עצמאב עוטק כ"או הפ ךולכיל 533 
 ?) כימבו  Yon.ויפ ךולכלל קיפסמ וניא ייפ



 וילגר ויה םא 070 ז"טפס תבש 'תפסות ,זיכלכולמה
 לעפתהבו C ה"פ כ"הוי 'םותב ה"כו ,טיטב תוכלכולמ
 : bun ,בייח וילכ וכלכלתנ ג"ע ג"ד ג"פ ק"ב 'ורי
 35'1 ר'מש .רוטפ וילכ [וכלכלתנ ל"צ] (ולכלכתנ)
 451 תנבלתמו תרזוחו תכלכלתמ תאזה הלמשה המ
 וז המלש תועירי המ רדק ילהאכ 'פ ר'שהשבו
 תסבכתמו תכלכלתמ תרזוחו תסבכתמו תכלכלתמ

— [^» 

 ב"פ ינש 'שעמ v (dazu" 325 ומכ 'יפ) 125 *
 והיכה 1753. 'בּוריע. 'ורי 13533

 תככרהב הברהו icht so) ןכ Sb ןמ עוטקו 125 *
 ןכ אל. יאד B^ ןכליד) ;553 שארב יד

yyןורחאה יד 'עו 00 ,ג"'ח ןורחאה לד , 

 רבכ C"p 'הנ רפסא Heer) ע"לב אבצ) ןיִכְל

 .(*רפסא 'עב ונשריפ

 י"למ (ל"מר תעדכ) אלורוחש גי: י"למ) םיִּכְל
 : pon וצרשי Cr תשרפ ר"בב (ןבל פט

 ונשריפ רבכ סיכל דחאו רויח דחא םיגד ינש איבמ
 אלו ןורפסא 'עב ואיבה אל ב"א) — .ןורפסא 'עב
 ייאלכ תכסמ 'לשוריב והיתאצמ לבא שרדמב ויתאצמ
 אפיכלד אנדואב רטקו טוח יתיימ C027 א"מק אקרפ
 y3' ויתאצמ ינאו ה"יחא]* | .(אקיריד הינדואבו
 6 דיצק «aen יתאבהש י"כ לש א"ס יפכ ןורפסא
 rp ר"בב י"שריפל םחוימה תקתעהמ now ןכו
 רטקו טוח יתיימ רציכ bn הנוי cin רמא ה"דב
 אוה םג אקיריד ינדואבו גד ןימ איסכלד הינרואב

ypכ'ע רחא גד  no»ןורפסא ע"ייע מ"ב 'וריב  

 — nin] ש םיכל p^ ב"נש ק'העו — ש"מו

 דועו sehrüg םוקע גש י"למ io»ib — ןֶסֶכל
 -Hy עבורמב ןוסכלאב רבוע וקל ןכ וארק

(pothenuseיאמד ףוסב  CUm UB)תורוש יתש  
 !C [דרג ל"צ] (רדנ) 6 יילכב ח"יפ הרישהב .ןסכול

 יתש [רדג וא דרנ] (רדנ) ("ןפכול תונחלש ינש
 אוה ןסכול p^ .ןסכול חפמ לע nes םיעוכ
 ביב myo mp טיב) לוזנרק םימכח eom ןוסכלא

C"רדגו ) mui]לע חפמ םיערכ 'ב [רדג וא  neo 
jo»ב עטיק ' monלע חפט  nepוא הושב  

jp3» —ןסכול —  

v. 

 :qoo אמ

mes6י אש דמ ויה ('ןיכלכלתמ ל"א העיזה  

 C a ,יד (me ןונבל חירכ ךיתומלש m ראבה
 : םהרבא ףסויו (א'ס 577. ב" תשרפ הבר תישארבב
 תשופב .ולש ('תיכולכיל וז לדחת אל ותקנויו

C wyאביו  spy»םלש : wnרבק ילא חלכב  o") 

 ילא תיכולכיל ךב אכת רמא קחצי בר וכ
 אוהו ה"יחא]*  ,ןה תיחולחל ןינע ןלוכ b̂ (' רבק
 ימלשורי C mono) ונינע ךולכיל רכז ןושלב ומכ
 'גיגח 'ורי לעפהו הקשמ ךולכיל .ב"יד ח'פ תוכרב
 :ד"מק תבש ,הקשמב ךלכולמ ד"ע ח'עד ג"פר

^vלע תכלכולמ .,ג"י תותירכ :ז"טד ז"יפ תבש  
 ,ה"מד ה"פ ז"ע 'ורי ,ז"חא אבה ע"ייע דועו רדה יפ

 ךלכלמ .ר"עד ג"פ 'ליגמ 'ורי ,ךלכלמד .אוההכ
 — nmn] חיר וב שיש הליאשהב s^ אתירואב

 -Befeuchtung, Besude םדוקה ךרעמ) ךּולְכְל 2

(lung02 תואוקמב ט"פ ןיצצוח ולאב  

 Cry ימו) ןנירמאדכ ורשב לעש nw יכולכל

 .(תפוניט ןינע ב"א) -- .(*האוצבו טיטב ךלכולמ היה
 ןכו .ב'א :תויתוא ורסח 'שמא םופדב ה"יחא|*

 ,'וכו ףנוטמו ךלכולמ ז"כפ ר'קיוב דחי ורכזוה
 "on^ 'קליב אבוהו i wer ט"וש 'דמ 'ליאשהבו
 ךכוליה 007392« ךתכל עדי והמ ח"תת זמר
 הל רמאיו 'פ 'בר תור ,ךתסנרפב qwx ךכולכל
 וישעמ ךלכל : לעפה סשו םישעמ ךולכל הז :זעב
 םירדנ תיכולכל ןינע ןכו .םיער םישעממ ץמוחב
 תיכולכל התוא pup הפי . . המש תיכולכל : ו"ס
 לש הפיט 5^7 ר'קיו .ןימומב תכלכולמ איהש
 םיכלכולמ ז"מ ,מ"פ יתבר 'תקיספ  .'וכו תיכולבל
 bus תוכלכולמ vv ב"כ פ"פ ר'מש  ,תוריבעב
 «ip .תוריבעב ךלכולמ qus לכ ז"כ e'b םשו
 לעפתהבו .ותרות תא ךלכלמ ז"מקתת זמר ילשמ

iuר"שהש ,תונועב ךלכלתמ ה"ספ  oילהאכ  
 המ לכ ךכ mms 'e pen .תונועב ןיכלכלתמ רדק
 ,'וכו ןהיתונועב הגשה ?me לכ ןיכלכלתמ לארשיש
 ילבו ,האמוטב יתכלכלתנ :ןמוא יהיו 'פ ר'תסא
 YD: ^77( .אירלקפסא ע"ייע א"פ vpn הליאשה

yקולחה תא ךלכלמש ףוס ז"פ 'וכרב 'תפסות ,ליעל  
 םידגבב ה'ספ םשו ,תוכלכולמ ךידי נ'כפ ר'ב

 ליצו 'א Ya ייכב ןוכגל «m (?  .יתקיספה םשב pan זמר בקע («pom ca ךורעה 'יגכ ל"צו ןילכלתמ ס"טב גיונב )!

weaיאשרב סיטב םש קר יב ו"ו "כב היכו  v33)55 ישארב ע'פד לכו ט"קו ב"ה nג'כ רומזמ ט"ושבו \*  .יאשדב  

 ס"טב an" םשש םש 'קיספב בישר איכהש תומוקמ רתי my ןייעו ןיגעגתמ san הנפוטת תפנ פ"ס ריישהשבו ןיעגענמ
 קולוח ןינעב ןייעו ט"ע '5 הככ ונינפל םגו (*  .תוחולחל ג"ונב (* ..געגע ע"ייע םיגעגעתמ ל"צ םלוכבו םיגנעתמ

 היכו )^  .סיש י"כ ןוילג ces ש"מ 'א ךכל עיייע (* no ג"ונב )* c mam ^ me רח ש ה ב שיימב תוישרפ

"baםאו (:ב"כק רצ ימוי) סיר איבהש תומוקמ ראשבו סיש ייכה ייגו וניבר ייגכ ג"ונכו האוצב וא םשו גיהרל ט'רס  
 יתפסוחב n5 ('' | .יו ישרפ-ך"טבו ןורפסא יעב ל'צכו f)  .שיימו איצק א'הב ונלצא yy ל .תוכלכולמ וידי ויה

 .ןופכלא pe יתפסותבו ןסכול תונושל יהש ג'ונב ('* .ןוכנ הז םגו דדג םש יילכב ג'ונבו ח"פ מ"ב 'ילכ

0 



41 

rybץבוקב י"ב  v3יקילייגנא  mכ"ג םרג (א"כ  

 ןימי ל ימור לקשמ ךרדבו .העמ אמול 'יפו ךורעכ
 םיבנע ילסו םינאת ילס ג"פס יאמד אתפסות
 הטמלו ןימילמ הפנ mb ןימיל קרי לש תופוקו
 ןמט ס"טב N^ .ג"כד ב"פס יאמד יוריבו ?np הדמ

bnב"פ יאמדל ש'רו ןימיל . mןומיל פרוג  
 — [ןימול בוט רתויו

 .'בו 'א המל yy אָמְל ,אָמְל *

 ,ד"כ רבדמבל 'א י"רת GLombardei) אָיְנְרַּבַמְל *
 אילטיא עראמו אינובמל ןמ ר'כ

jyםוואט י"בירל תיסרפ הקתעה לע ירפסב ש"מ  
 .Kk 998 רצ

 rb תבש "וריב Gamed הזה תואה «pe דימל *
 Cw תיל (mot םירבדה ה ל א שרד :ט'ד
n sosא"ה ע"ייע דועו השמח א'ה ןיתלת ר'מל  

iue ("mןינעבו .תואמגוד רתי  Tobע"ייע ינוי  
 ,איפפומב 'ב דמל

^e) 750העירי תונק ןינע מ"למ  ban Uyוא  
 השא המב 'פב ernen, gewóhnen) ןו'ע

 הנפומ רמאד ןאמל אחינה C7 n3 תיריב 'מגב
 ג"רב שרופמ 'וכו ןיבישמ ןיאו ןידמל דחא דצמ
 לאעמשי 'ר םושמ לאומש רמא C22 הר תלפמה 'פד
 ןידמל ןיא רקיע לכ הנפומ הניאש הוש הריזג לכ
 ןיאו ןידמל לאעמשי b qns" דצמ הנפומ הנמיה
 ןידרצ 'במ «mi ןיבישמו ןידמל ןגברל ןיבישמ
 ןיבישמו ןידמל b" .ןיבישמ ןיאו ןידמל לכה ירברל
 אתבוית הילע תושעל םילוכי םאו הנמיה ןידמל
 ינפל (*ןידימל 61" ןיררהנסב ק"פד ג"סב ,השוע
 יוחנמ) הדות דלו 'מגב הדותה 'פב .'רמ יול םימכח
 עברא 'פב .('םחל יתינו 'ר C355 ןידמל רמא 9
 יברע ידומיל 6ה'ס omo ללחמה ךומסב תותימ
 רמול םיליגרו םיגהונ b^ .תופי םיטח 6 תיעיבש
 תוינטק ירוקע םערוזל תופי mun תיעיבש יברע
 תוינטקה ןמ תצקמ םדא רוקעי םא b^ תוער תויהמ
 .(* תוער והי אל םיראשנה דוביאל םכילשיו הליחתב
 הנדמלו (ייל (ron םינהכה לא רומא שירב ונדמליב
 תויהנהו םיניקה ואר המ ^G) ייט ^5( יהנ םכיתונב
 .םלועל mb wenns ליבשב םישנל ןתנהל

OTRAS D E. ERRו ו  

 ןֶסְכול ==! qos במ
 — :חפטמ תוחפ םחינהו םעטיקו חפטמ םטעימש
 וקל ןכ ורמא bum םוקע רבד י"לב b^ ב"א)
 b" ה"יחא]* — ,(ודגנכש m לא תיוזמ רבועה
 14 דצ ט"רסב ג"הר 'יפמ קתעוה לוזנרק y" ןסכול
 ןפכל רדומב ג'ע ט"כד ר"פס םיאלכ 'וריב ה"נכו —

"vamםשו .ןסכול דדומכ א'עס ג'יד ט"פ תבש  
 'יבוריע m ,ןהילע בותכ היה ןסכול ג"ע 5^3 5^3
 n'b 'מיי v^ .ןפכול הרוקה תא ןתונ :ט"יד א"פ
 ר"ביאד 'תחיתפ .ןסכול וינפל היהש vy ב'מד

 — ]^51 ןסכול והרש שרוח יעיגמ n 'פ
 ,ש"מו שגל yy א'מ ב'פ תבש שָבְל +

Stück לקמו. yy n»nm —9  לינ) מל'פ wn2o 
  2'D3 (Holz, Kloben(.ב"ק תבש) קרוזה 'פד

 לבחהו תלוקשמ 'יפ אוה ודיב C ודוגא אנתמו אתכל
 תנש) (*אתכלב ימנ יא .('ראיכוב 'עב sp ,ולש
 py ה"יחא|* | ,יקלאוג רבח 'עב "יפ רבכ 6ד'נק
 יתהגה 6 הרעהב «ou +(חילש m3 רבח ךרע
 by" .וניבר 'יפ ^pe ,יחכונה 'עמ היארו אתכלב

nbאתבל אוהה ץעה ארקנו (אנליוו סיישב ספדנ חייר  

 Bb" ןכו ראיכב 'עב ןושאר 'יפמ חכומ ןכו כ"ע
^wיסרפ הלמ תארוהכ הזו תומוקמ ינשב תבשב " 
bxוכו ןבא וא ןיכס אתכל .ב'ק תבשל ן'רה ' 

 — ISaumsatiel] קיתעה .ל"מרו ונוימד יפל ןכ 'יפו

 von vorn גס הָלֶחַתְזמו"כל ןמ בכרוה) הָלחתַכְל
Cwas erst. geschehenס"שב דואמ הברה  

pe^ב "לוח דבעיד וכפהו אוה םימכח ', 
 ,רבעיד «mw ןתטיחשו הלחתכל ןיטחוש לכה
 ה'ר .ז"כ ש"עו אל הלחתכל ןיא דבעיד :ו"ט םשו

i5אצמנו ותלוז הברהו א"עס  TNרעזמ טעמ  
 ד"ער ר"נד ר"פר ינש 'שעמ v n" ימלשוריב
 ש"עמ v הליחתב s^ בורלו sme הליחתכל 'יפא

^v (nwג'פ תבש  m"ןאכ בורל לגרוהו ד"ע  
 A2 yy אבל ןאכ רבעשל

 Ma י"לב ןכו עבטמ yp ס"לב wb —  םל
(dünnes Plüttchen, kleine Münze, lamina y 55 

 אטסיק CY? "y םירומה 'מגב ןירימעמ ps 'פב
 "פ ימול 'דב ארמחד אטסיק אמולב אפיירומד
 ח"'ר 'יפב לבא אתסיק ג"ונב ה'יחא]* — .עבטמ

 הזו יוכו ךורא טוחב רושק הנ ק אנתמו אתכל איפ 'יפ םשו )? | .ודוגיא י"כ ראשבו ב"ה V3 הייכו ודגוא גיונב ('
 .לינה תיסרפה הלמה תרזג cy הפי הלוע en^ הזו (ב"עס בק ףדב,ספדנ אנליוו ס"שב) תבשב ^n 'יפמ קתעוה
 ןידמל י"כבו ר"פדב ה"כ )*  .אתאכילב 'שמאו ליסאב DB ר"פרבו אתכל ימנ ייא «ce ע"פדבו wp ייכב היב )3
 .ינפב יציניוו יפדבו ,ריפדבו ט"ק י"כב ה"כ )?  ,יופפותה שיעו ןידימלה :יח יליעמבו רייפדבכ ג'ונבו ןירמלה ע''פדבו
 (.חיכ ףד ילייגנא v5 ץבוקב) תוחנמל י"כ nns ייפבו םחל יתילו יר ינפל (ןידימל י"שרב) ןידמל ורמא גיונב (*

wowוגישה יופסותהו יישר תטישכ הזו כ"ע ירמ יול יימכח ינפל ןידמל יירדהנסב יירמאדכ יול ונייה יבר ינפל םידימל  
voyא רעש םלוע תוכילה ןייעו שיע ' panדחפו | (ונרוויל יפד) בייעפ יט רצ םש העומש  pneה"כו )*  .ןידמל 'ע  

 .ש"ע י"שריפב ןכו (5 | .תויעיבש ג"ונב לבא יפ י"כב
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 3^ תוירוה rb'p ב"ב .נ'שו :'ט "שודיק ,ב'עס
 ייס יכאלמ רי |? iv ans מנחות  b" .ב"ער
 הדימל טשפומה םשהו ינכשמ o ר"שהש (ר'צש

 — bp] תומבי

 .Maxadwoy י"למ ל"נ םידּומְל ,םידּומיְל =) דמל

 'פב (א"עב b 2'0 Verbindung^ ןירושיק
 חיל תוכרכ) ןייה ןמ ץוח הכלה ףוסב ןיכרבמ דציכ
 םיכורא םידומע pj ^p ,הרוטפ ןידומילכ (א'ער
 ךתוחמ אבש רונת € 553 ה"פ muni ןגיסרגרכ
 םישרפמ שיו poo ('ול השעו ןמואה תיבמ
 mw י"לב 'יפ ב'א) -- .ץופיש ןינע רונתד ןידומיל

nnsםיוק התרוצו תויתואה רפסמב רשע  paw 
 דע םיקחרנו םידרפנו םיכלוהו םשארב םירבוחמ
 םירסנל bin םידמל וארק וז הרוצ ov לעו םפוס
 רכד לע ןנהל םשארב םיעגונ םירבוחמ םיצע וא
 jp» 3^4 mns .(להוא ומכ םיושע המ
 ןכתת הז יפלו .Aya תארקנה .\ ינוי ms תרוצל
 ש יילכב תמאב ה"כו ד"וי אלב םידומל 73 רתוי
 א"פ nbn 'תפסותב לכא פ"א י"כ ^32 םש 'וכרבבו
 'תפסותב ןכו ןידומיל האשע n א"פס הלח 'וריבו
 pw 'ילכל ש"רב 8( ר"ויב 'יא ז"פבו ד'פ ק"ב ^53
 ,3^ ק"טבו ז"פר 'יחפפל י"כ 'תפסותב ןכו cv ילב
 יפו ל"נה bp" ושרפל ל"נ ד"עפלו ims אבה ע"ייע
 י"שרו .ה"שע םש 'ילכב ם"במרה b^ ןכו ןירושק
 .ןיחול y" 'יפו ק"מד הז איבהו םירסנ B" תוכרבב

cesדועו םידומע ומכ םידומל וניבר 'יפ הארנה  
 — [דומל paye כ'ג ךרעה ףוסב םשו אתרט ע"ייע

 'פב aneinanderfügen) רושקו רוביח ןינע) 435

 6 היכק (nb היורקבש ןבאה 'מגב םי = לכ
 ואצ יכר רמאש הז לאננח יבר s^ םודמלו ואצ
 ונייע 'מואש ימ (vw םידומיל ono wy םודמלו
 ןידומיל am השעמ אלב (' ןניעב דומיל 'מולכ ןהב
 «^p ךפהש ימ 'פב ןיקשמ תכסמב ונינשש הז ןוגכ

men >)ץימחי אלש ליבשב םידומיל ול  jm 
 (' ל"צו] (*(םיצורש) טיט ןהילעו םיצע ןייוסכ
 המבב ןניסרגד אה ןתיארו ('השעמ [םיכירצש
 הימק Can C [בר] רב הבר ינת .C2 0200. ןינמוט
 (*ך ל טנו םיצעל Comae לקד לש תוירח ברד
 רב הבר ינת בותכ תואחפונב ב"'א) — .'וכו םהילע

 םיצעל םודגש לקד לש תוירח ברד הימק son רב |

ma» (? 

 ,םישעמ

 .ןנעב ע"פרבו n ייפב ה"כו

vy mem sys mx» )*ייפבו  n^ףדל  
 .ךמסנו ס"טב ע'יפרבו

 .הנח רב

n» (*טייק יייכב  i'm 

0% 

 םיק 25755

m» (^ראשבו ב'ה י"כב ןוכנל  v3ייפב ןכו עיפדו  nmייא  
 אבר ריל יא 1^. ךורע י"כבו mn רב רב 3033 ,חיר bx" ב"ה v33 (vum יפדב ןוכנל היכ )7

 לקב ט"ד ןויע yp" העירי nop ןינע (* ה"יחא]*
 Uy Y 'רהנס 5 ה'ר ,'וכו הרות דמולה לכ
 ,'ד תוכרב .'וכו yov יניא רמול ךנושל דמל )^
 ,'וכו ותונקזב הרות eb" ותודליב הרות דמל
 .'ג תוכרב ןייע  תואמגוד הברה p" :ב'ס תומבי
 ,ה"ע תבש :םשו .ג'ם .ב'ס :א"ס :ה'כ יז"

 ,ב"מ 'כוס :ב"ע 'מוי ,ז"פ םיחספ :ד"'נ :ז"מ ייבוריע

 ,'ג 'גנח :ו'ט .'ו הליגמ .'ז תינעת : א"ל ה'ר
 "טיג mb םירדנ .א"יק תובותכ : ה"ק ,ד"פ תומבי

i150כ 'טוס ', imbותלוז דועו : ט"כ 'ישודיק . 
 .ט"לק .א"ל תבש : ח"כ wt :'ז תוכרב :לעיפב
 'כוס : א"ל .ג"כ mu p םיחספ + א'כ "כוריע
 מ"ב qvo ק"ב ib vb ןישודיק .'כ 'טוס :₪"מ
 :ת"פ :ט"י ^ip יה ידהנס GU .+'ח ביב "ל

mn ic^ ry ap auונינע  mobשקיה י"ע  
 בותכה אב 'ג 'שרפ אב 'תליכמ מ"ד רחאל רבד הזיאמ
 : י"רד אתיירב .ןידמל וניצמנ א'פ םשו ,'וכו ךדמלל
 'דהנס ןייעו ופופמ דמלה רבדו ונינעמ דמלה 351
 אב הז wn :ה'ל םיהפפו ,נ"ע םשו — .ו"פ
 DO .ט"נד א'פ 'שודיק 'ורי .דמל אצמנו דמלל
 ,ד'פ 'ילוח svn xb .דמלמו רמל (sup דמל
 הרות ךתדמיל א"לפ v ,ץרא ךרד הרות הדמל
 ומצע לע דמלל (ארפסה תלחת) י"רד אתיירב ,א'ד
 א"מד ב"פר 'ומורת 'ורי .ולוכ ללכה לע דמלל . .

3'ysןידימל םירבדה לכ  w'y ^» Kn — 
py Gד"פ 'ומורת 'ורי : לקב .תוגהנתהו לגרה  

 DN ה"כ b" yp ו mob אוהש mes ד"ע ב"מד
 ,'וכו תונשל דומל היה םאו . + תורקל דומל היה
 לוכאל mb היה םא :ינא הרוחש e ר'שהש
 ,לכוא היה דמלש המ 'ב 'יס m 'מוחנת ,'וכו ותדועס

ve vpnהניא , . הדומל  a me^יאמד רכז ץובקהו  
 | .ד"כר ד"פ יאמד 'ורי ,לוכאל םידומל ד'מ ד"פ

 'וירוה ל עי פ ^«( ןידומיל ןיאשב לבא ןידומילב
 גיהני inc תוכרב) 'וכו ומצע םדא דמלי םלועל :ג"י

 םדא דומי םלועל א"עפ א" תינעת 0539 תא
 ל'צ ילוא ויעמ ךותב יורש שורק וליאכ ומצע
 הארי 6ט'כ "D יקליבו י"עבו ,השעי 'מ י"כבו דמלי
 'כוס .ןיסינב דָמולמ ב"ער ט'ק 'דהנס :ינוניב .םדא
 'וכרב דמלתהל ל עפ nna .ןהיתוכמב ןידמולמ ,ט"כ
 — :ז"כ "ינעת :ז"ל 'מוי p/ ב'ער ד"כ 'יטיג + ג'נ
 א"כ 'כוס ב'עפ 'ז mag (דומל) דומיל םשהו

 .ול דיפ קיב םילכ 'תפסותב ןוכנל לבא וב ס"טב ג"ונב )!
 .מ"אפרב 'יארכ )*  .אנליוו סישב חי"ר ייפב

ma» (*?ייפב  h^ 

 הבר ר"פדבו אניח רב אבו ט"ק ייכבו אמה ר"ב ייכבו אנח רב

 : ןאכב ביה י"כבו .ןררגש ,םוררגש .ינ mw : חינק .םררוגש
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 ן i .ש"מו ח"יק ב"חב ליפנ ןב ע"ייע ך"וטמל * | ה"יחא|* — .(רושקל ךירצ הבישיל םהילע 358«
 ךלמנו ןכ סרג וניבר םג ךורע י"כ םשב ש"מ יפלו
 | | וק תעוה ךורעה ירבד לכו רצקמ היה 'וכו י"עו 'וכו
 : ה"כק ףדל אנליוו ס"שב התעמ ספדנ ח"ר 'יפמ

! * 

 sehielend, limus, um) ר"למ) ןימיל .,זימיל * | י"שריפב ןייעו םתוא ורדסו ורשקת םודמל 'יפו

 bw : תחת ס"ט .ו"מד א"פ תוירוה 'ורי הסכמול |
 .הסכמ

 י"כב לבא זימילה ה"פס תורוכב 'תפסות יריאמה 'דיחב ה"כו bun ק"ממ msn כ'ג איבהש
 וניעש ימ b^ 3^5 ר'ל אוה ילואו ןימילה 'פריא | ישובכ ודיבע וקופ : ר"ל 'יבוריעב התמגודו .תבשב

 ןייע לבא רחא דצל תרחאהו הז דצל הטיבמ תחא — ]" שבב ע"ייע ישבכ
Iis *י  

m5הלאשה תלמ מ"למ)  poto qw YD3 wozu, weshalb? 

 murméln, üble Nachrede םֶלַמְל ס"למ) non + | ינייניע ww CB םהבט שדקמ חבזמה 'פד
 םלמיל אל Ye יתבר 'תקיספ alen) תשרפל הנוהכ ידגב תשרפ הכמסנ המל ('ןושש רב

 רהא ןילמלמ לארשי ויה םשו .השמ sns םדא | PD תוכרבב ה"נכו ה"יחא]|* | ,("'וכו תונברק
 1353 לאל פַלָש לאומל : שירב ר"להק ,'וכו השמ | בתכד יל המל + א"ס מ"ב ^« והילא רמא המל

 "אד םנש םוקמב pb" 'ה ןוכנל היגה ןכ וכו | וכו הלשמנ המל .ד"י 'כוס ,ט'כ 'מוי ,'וכו אנמחר
 .5 למ vip ועו הסובב Jun :ט"מ 'כוס : ד"נ "יבוריע QU : ח"פ תבש

i3תבש ,'וכו הרות ירבד ולשמנ המל .'ז תינעת  
(mpםיחספ ,'וכו לארשי ולשמנ המל  sbןמל | המל  (= be pub Pobאָנֶמיִל פ"לבו גו , 

 והואיצוהש CD 'פב Hafen $m) אָניִמְל nob .ח"כ ק"מ .^ תוכרב ,'וכו םיירצמ ולשמנ
 הכשהש רע ןמלל 10153 אל תחא םעפ (אימ ייבוריע | r5 מ"ב ,'וכו וכמסנ המל b^) תוכרב ,'וכו הכמסנ

 םי ףוח bs "b" ב'א) -- .זוחמ אוה למנ אוה ןמל | ,יד תוכרב ,'וכו דוקנ neo ioo 'דהנס ,ג"כ ריזנ
 ה"נכו .למנל ג'ונבו ה"יחא|* = .(תוניפסה בשומו | aoo :ן"כ aun :ט"ס :ט"ל ov :ג'יק תבש

oז ': xןמל ה"כו ןמלב ותניפס קרפ .א"יד ו"פס מ"ב 'וריב | םיחבז  .ה'נ תורוכב .ז"ט 'רומת  
 "גה ןכתתו שמש pj 'פבו םש בוט 'פ ר"להקב אנמיס 3 תוכרב ,'וכו ארקנ המל .א"י UY : ג"יק

 ןימיל mo פ"ר ר"מש ב"לפ avos va 1 — [יל המל
 "ישארב תדגא ,תחא ןימילב היתשהו 'פ ר"תסא

 .א'מד ג'פס 'מוי v .ןימילה חתפל pun yb קרפ | 772972 וו אָמ אל = n S ןמ בכרומ) המל
 הנימל : ג'מד א'פ ןיטיג 'ורי ae לש הנימלל עיכה | 7 NOUD )090 תומש ןרהאו השמ המל
asmיקל  meeלש | םכ'רבדו המל םתא "עק זמר  pomו'ד ג'פ תוכרב 'שוריב  yyןוטמד ןויכ  

 למנ וניבר 'יפש ומכו - הבקנ 5 sim הנימלל | והבו והת התיה ץראהו '5 השרפ ר"בב C. המל

mew»יב יא  mp65 .זיק םילהת) זוחמ םינקז 'ע וקיתעה ןכ זוחמ אוה | אלו ('המלל ןושארה םדא  
 aus Dauiv י"ע (6*ווה 'גרת (א"כ ,ב"' א"ש) המטה והת יכ 53

 Y יימרי ;ו"ט (p xu ולבהיו 53053 ירחא וכליו .המל
 gierig, gefrüssig 00 — Lo י"למ) («DB? | ye אוה sem המב יכ .המל wm םוגרת (ה יב
 ) ,Gefrüssigkeit 06 004% םשהו sein אמלכו םש 'יעשיב 'גות ה"יחא|* ,(ב"כ יב

 ףייסב אל שיאה אצי אל 'מגב השא המב 'פב קר mp3 ף'לאב ל"נה 'גרתה לכב ןכו אוה בישח
 bab 3535 jp "b3» ןכש G'ym א"עס גיס תבש) :qox .המל by om בויא והת by 'גרת י"כב
 י"לב ןכש םויס bn" ,ו'ד ז"פס ק"ב 'וריב ה"יחא|* | םיסופדבכ אָמְל אלו wpb nnb םוקמ לכב דקנל
 ןייע הלמה וז ייפב םירקבמה וטבחתנ הברהו 'וכו | תועמב םש לבא ןמגרותמבו ר"תמעב יוועל ןייע

 ללירב קיתעה ve לעו 88 עיגאלאאז ןהאזיוועל | 5
 רעכיברהאי ללירב ןייעו (94 'מעלע 'רפשדמערפ) 4

 396 ו'טח ע"מב ף'זרהמו 210 כ'חבו 429 s/n .םלמל ע"ייע לֶאּומְל *

 יניינוע 'ב 3« ייכבו ןישוש רב דיל ייכב ןושיש רב יניניע יא ויו ייכבו ןושש רב יניינע יר ר"פדבו ט"ק יחכב ה"כ )!
 ו"ופד ש"ארבו ימ "23 לבא ןושש רב יננע :ד"ס תבשבו ןושש רב יניניע יר [vm ןושש רב יננע ע"פדבו ןישיש רב
 רב יאננע יר pn יסיס רב ינינע רב an" איבה 176 םלשה ןיסחווו יניינע ,ינונע "יג ni נ"שו םש סיד ןייע ינניע

qweידגב 'פל תונברק 'פ ךופה רדסב ג"ונב (?  nansהמלל היהש ג"ונב )5  ,םכירבד המל םתא המל 'קליב )? . 
va (5ב"ה . 
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 לאויו ןיא א'פ ר'מש D'52. תבוש םדא ןיאו ןל
 p'b ר"ב ץוכקהו ,הניל ןושל אלא )02 53 תומש)
 (היכ oe) nbb תחא הניל (ג'כ ,דיכ תישארב) ןילל

 בוי ןנולתיו כ"פ ר'קיוב שרוד ןכו הברה תּוניִל
 ןנולתי שרד ב"יפ ר'דמבו הברה תוניל eva) יטיל
 תארוהבו .הברה תוניל nw ןלש Cw) יא'צ םילהת)

nayכוס 'ורי הלילב ' webורי ד"ע ד"נד ' "D 
 Yy ט"לד ב"פ Y 'ורי ,הנילב ןילספנ .,ח"יד ב"פ
 — [םידיב תלסופ הניל ps + . םידיב תלסופ הניל

 תומוערת ןינע ליעפהו לעפנב po ירבע לעפמ) ןל 2
 re תומש) וילע ונילת יכ (ומגזצסמ תורגתהו

Q0ר"פדב ה"כ ה"יחא]* |  remעיפדשב לכא  
ob 56י"כב קר ךורע י"כ ראשב "יאו 2 י"כב  

 3( וילע ונילת יכ קוספה אבוה v י'כבו ט"ק
 ןכו ו"יוב ונולת ביתכ םימעפה יתשבו איי יז'ט

 — [וניליו ירקו ונוליו ו"ל ד"י 'רמב

 ןיל ןיכרחמ wm א"ער ה'ד ב"פ תבש יורי ) ןיל *
 jo ro» vb ייפ ןֶל 5" ןיל ןיספספמ
 n ע"ייע טעמ םדוק ow 'וריב

 ר"לבו שעד ג( שוסצ י"לב תיטנּול ==) תיִטְנְל

Tuchו  linteum,תבש) תיבה 'פב  

 תיטנלא אוה תיטנול nns תיטנולב ןינפתסמ (ז'מק
 ר"לב ןוטנל p^ ב'א) — .ומוקטב יתשריפ רבכו
 תיטנלא 'עבו ל"נה י"לב ןכו ה"יחא|* = .(תחפטמ
 'וריב יכ יתוריעהו תואחסונה יתאבה רבכ 6 'ק יא"ח)
 ךורעה 732 ף'לא אלב w^ 'זיפו ילופאנ 'וינשמבו
 תויטנולא סרג «x5 סישב) תבשל ח'ר 'יפב ןכו

 תכש 'וריב mp ^s תיטנול דיחיהו ?Grex לצא
 תיתנולא תבשב 'יגה ף"ירב ,ב"יד ט"פ םשו ג'ד א"פ

n'»י"כב  CvYyp 5^0 p'wתבש 'תפסותבו  le 
CUורי תויטנול ץוכקהו ,ס"טב םלוכו תתנולא ' 

 הנבג !mb -- .ב"נד א"פס 'כוס 'ורי ,ו"ד ג"פ תבש
 םדאה לע לאשוהו תחפטמב קסוע lintio ^b ןיטניל
 ןייע תוחפטמ שבול ותויהב ןיביבה תא חנקמו

musב'פ תישארב  mo64 קעניללעיל 'דמה  
 — ['וכו ךדיב לפו ןיטנל תייה ולאש

 Lanze) חמור Jy י"למ יִבְנל ,אָכְנול =) ךנל

 רמא y) 'ע ("b" וזחאש ימ 'פד תואופרב
 ,יאפרפ ('יכגולב היל וחמד ןאמ יאה לאומש

 ק"פבו ^C 'תגס) םינקז תכימס 'מגב 'דהנפד ק"פב

 יתמשרש ומכ ןוכנהו ('ז ר"יהמב ל"צכו 4(
 העבש ועדי אלש םיבלכה ןכ וארקנו 'עה תלחתב
 תלשלש ארקנ םויה דועו ריבשמה לעב תעד ןכו
 לעפמ דיל ^ בויא סמל שרדו 397608 בלכה

bbbבותכב י"שר ןייעו ריסהו ענומ 'מולכ ' x 
 p^ הבושתב שאגימ "3 תעדכ סמ ןינעמ אלו

[r5 — 

 damit, auf רוכעב 162 םעטה תלמ מ'למ) ןַעמְל
(dass, wegenןעמל 60  תוכרבד ק"פב  

(Ugלאינר)  o6ןעמל אלא היל יעבימ ךנעמל 0^  
 ^cu ןישודקד ק"פד ג"סב .ןודא ךארקש םהרכא
 ןוכיראי ןעמל e n) םירבד) ביתכ םאו בא דוביכב
 (pt רמוא אוה ןקה חולשנו ךל «zb ןעמלו ךימי
 רמאש ירה םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל 0005
 הריבל הלע mon יל אבהו הריבל הלע vss ול
 תמו לפנ ("ותריזחב םינכה תא לטנו םאה חלש
 :n) ל ש וימי תוכירא ןכיהו הז לש Comp ןכיה
 תכראהו בוט ולוכש םלועב ךל בטיי ןעמל אלא

 .ךווא ולוכש םלועב םימי

lampas, dis 0.70%, 6006 ורו י"לב) סֶדָּפַמְל' ED 

  (Fackel, Leuchte, Lampe'שורי

 סליקע 'גרת Gem ג'יפ הנומטה םהל רמא 'פ 'מויד
 p" סדפמל לבקל «nn 5er) אתשרבנ לבקל
 own ה"יחא]* Ima תויששע m י"לב
 y3' םגרותמ ןכ לבא ונינפל ps קוספה הזל סליקע
 םגרותמ ןכו אשד chc Aa mdoc םינקז

 י"רתב ןכו vb /2 "ew ;ז"י ,ו"ט תישארב דיפל
 .אשאד דפמל . . רונד דפמל 'ב ,'כ 'ומשל 'ב
 י"לב הלילק 'לבו sebo ,אָדאָפְמְל 5"לל הקתענו
 יד יירכ) n53 םינקזה 'ע וקיתעה ןכו 0.90ו0ע

 -- [6ג 53

 .ומוקמב ליעל ע"ייע אצמיל +

 -das Ueber הָניְל םשהו ןול ירבע לעפמ =) ]ל 1
das Uebernacht- הלילב הבכע Ty! nachten 

  (bleibenייבוריע םיחאה 'מגב רדה 'פב  ry(ב"עפ
 ,יח תובא תורמאמ הרשעב 'פב .('טרוג הניל םוקמ

  ioa On'מויב ק"פד ( GNןילאש םוקמה יל רצ
 םלשוריב  ^bםדא רמא אל  psןולל םוקמ יל

 "ילוחב ה"נכו ה"יחא]* | רצ םוקמהש םלשוריב
 ט"מד ב'פ ינש 'שעמ 'ורי .הניל אלב רטפיו : א'צ
 לגלגמ םדא התיבש ןיב המ הניל ןיב המ ד'ע
 דע םשמ וזז אל רמא CUm םיפיטרקו 'מגב ys | DN םוקמ לכב התיבשב לגלגמ םדא ןיאו הנילב

 .בייתו טייק יייכב ןוכנל ה"כ )5 «aw תבוט ג'ונב )*  .ותרזחבו ע"פרשבו ר'יפדבו ט"ק ייכב היכ (?  .ינודא : קוספב ( 8 ] / " . )4

y oe (^יכנולאב ג"ונב )* .םירג : . 
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 'וריב ל"צכז mea 'פב ל"צו םיטסילכ םיטסיל
 תויהל ךירצו תיבב ומע םיטסילהו ,ד"כד ט'פ 'טוס
 םיטסילל ר"המל .ב'פק דצ 5737 'תקיספב סטסיל
 רומא 'קליב ןוכנל לבא םיכרד תשרפב בשוי אוהש
 ע"ייע יתרמא ינא 'פ ר'להקב ,סטסילל א"נרת זמר

vm) py3^ ,א"כ "ישארבל 'א י"רתבו 6ט'נש  
 םיטסל תנמוא .ב'פ wp" ץובקהו .סיטסיל םעל
 א"כד N'b יאמד v^ ,םיטסל ןהב וענפ : ה"כ ז"ע
 םיטסל s'yp vp 'ציב ,ןיטסיל ח"יפ ר'קיו ד'ע
 םיטפיל םש 'וריד ינשמב לבא א"מ ו"פ ק"בב ה"כו

ntו"כד ב"פ תובותכ 'וריבו ה"מ ב"פ תבש 'וריב  
vyםיטסילכ  nןהילע ולפנ .א"יד ו"פס מ"ב 'ורי  

 ב"ב 'תפסות ,י"אד ןיטסל «s'y ו"כ vy ןיטסיל
 רומא 'מוחנת (פריא ייכב היכ) םיטסיל ועיגה ד"פ
 שיקל : אצומו 'פ ר"להק ,םיטסיל ךרדב ^m "יס
 םיטסלל האושנ כ"פ ר"ב — ןיבולצל ריכב םיטסיל
 mp" לקשמבו — וניכר "ג .םטוול- ע"ייע ס"מ
 (אטסיל) אוהה ל"פ ר'קיו :איָטְסְל "לבו האטפיל

b'y]ןאמתו 'פ ר"תפא ,('ג דצ ע"ייע) [האטסיל  
 m" האטסיל סחנפ Yp: 'דהנס -- האטסילד ןה
 האטסילפ ma] 267 N'5n ץטערג ע"מב סעלרעפ

Pilatusץובקהו —  "nד .בויא ', w^אייטסיל , 
 ,אייטסיל :ה"סק דצ 557 'תקיספ ,יִאָטְסִל ס"פ ר"ב

p»רמאמ ןייע אייטסל ג"לקת זמר עשוה  Nuovo 
Saggioאייטסיל ןינע דועו .80 רצ סיטטאל 'חהל  = 

 י"לב הפיטח טשפומה םשה sm תּויָטֶסיִל .תוטסיל
 ,ל"גה 'וירוה ^? Rüuberei םידדוש תנמוא גס

0vאייטסילל אציש םדא א'ער ז"יד ט'פ 2/2  
vnsמ"ב ,ומע ןיקלוח  eהיתויטסילב האטסיל  

mb ymמ ס"ש י"כבו תויטסילל אצי :ו'מ ' ' 
 .תויטסיל ידי לע (pom :ה"כ תומבי .אייטסילל
 .גיכק ב'ב לעפה ונממו תוטסיל :'ל 'ישוריק
 תא !סטסלמו ל"צ] (םטסלמו) א"ער ב'ע 'דהנס
 סטסלמ mm 'טשוק 'פר יפכ א"פר ר"מש תוירבה
 ןכו — טסלמ תועטב "ינורחא 'פרבו תוירבה תא
 'ע וקיתעה ןכו ,rauben, plündern 60 י"לב

 וקיתעה 6-6 םשבו CN ,'ז עשוה טשפ "ינקז
 ייא (DU דְוְדְנ CO, ,'ז (ev ץירפ vm) ,ביי יימרי) דדוש

 — Cm] וביכ לאקזחי) 554 ,(םש עשוה ;ב"כ

 (by ןג 'פ ר"שהש פא יטרפה םש) םיִסָסְל
 ףפויל . . pop vn אל ב"לפ ר'קיובו

 ,יניילול ע"ייע 4 תרומתב אב 'לו -- סיטסל

 'פד .ג"רב .('לזרב לש תויכנול 'ש וב וצענש
 תדע 'מגב קלחבו Cv'v ב'ב) הניפסה תא רכומה
 היתישמאו ארמעד אבבג ילקש (א'עס י"ק (mo חרק
 Canem יוליע gb ,אכנול יוליע היתכרכו אימב

^p6'א'צנל זעל ןושל  nbnחפונב ב"א) — ' 
 י"לב יכנול 'יפו תועט אוהו תואינלול בותכ ונלש
 ה"כו יתבתכש ומכ ג"ונב *[n^nw ,(חמור

 תואייבנול ט"פ ר"דמבו :'ט 'טוסב תויבנול תועטב
 ?no תלמ הככ ומגרת םינקז 'עו .תואיכנול ל'צו
 a .בויא) ברח ,('ט wb 'קזחי ;ז"ט .ג"י ,יד יימהנ)

 — [(יט ה"כ יקזחי) יחמ Cr, ,ז"י (wm תינח ,(ח"י

 האיפ 'ורי Qicht wir pw sb ןמ עוטק) ןננל *
vbר'ע ז"יד  mל"צ] (רמא) ןננל  

 eb ע"ייעו 'וכו [ןירמא

 -feingewebter Frauen "עצמא ר"למ ל"נ) הטוסל

überwurf, 1מ"צוא ןייע  (Du Fresne 

 ייעשי) םידידרה Cn "פ) השא המב 'פב 'שורי
 .ואשנ ('ז ייה ש"הש) אמיתד אמכ המוסל G3 י'ג
 «mna ה"יחא]* = .תומוחה ירמוש ילעמ ידידר תא
 ףוסב bN^ הטוסל ןהה :,ד"יד ג"י פ'ר םש 'שוריב
 ,'וכו הטופל ןידה :א"פד ב"פ ק"מ v :אוה גיראכ
 'ורי ,תוטוסל sys ^ BD תבש 'ורי ץובקהו

 — [איטוסל vy w^ TED מ'ב

m'Op5מפ י"למ) ( (Rüuberןישוריק) .ןייוזמ  
  aeק"ב .ח"נ תובותכ ( gUדייק .דייק .'פ :זינ :

 ים וב  RED be JOE» (Us INR m P S d e ES Li renיהומת +?בייצ,..בחב

  voו"מד .ב"פר םילקש יורי  — .Onyףאשו 'גרת ב"א)

 בויא) םימצ  (n nןיטסיל ןוזוביו  ^p (iרדוש י"לב
 ןהכ 'פ תוירוה תכסמ 'וריבו םיכרד תשרפב ברואו

 ג'פ) חישמ  vonויה ("איטסילב ךליאו ןכימ (ג'ע
 התוא ןילטונ  ^pהבינגב י"לב  — aeremה"יחא]*

 לבא םיטסל 'מא 'פדבו םטסל 'עה שארב ר"פדב
 לבא ףוסב 'סב םיטסל ןוכנל ע'פדשב  niס"שב

 ץוח מ'ד םיטסיל ,םיטסל דיחיב םג םימעפ הברה
 ל"נה תואמגודמ  "amy,ךתומכ םיטסל ב'עס ג'נ

 'פסותב ה"כו 'וכו דחא םיטסילב השעמ + ה"כ תומבי
 'וריב ןוכנל לבא ד"פ םש  77 3'eD "nyב"ער

 דח ב"ער ג'יד ט"פ תוכרב 'וריבו ,דחא םיטסילב
 םיטסל תשא :ו"כד ב"פ תובותכ 'ורי ,םיטסיל

 דצ 2753 'קיספב ןוכנלו םיטסלכ  nלש ותשא
 .םטסלכ סטסל  ^vףתוש ב"ער 7^5 א'פ ידהנס

 ייפ י?כב תויכנול גיהכו ,ומוקמב םיידב ןייע םישובש רתיו תואיכנול on םיש v3 לבא תואיבנול ס"טב ונינפל 'הנסב )!

 השארב בייבבו ,היחמור שירב 3723 (? .תוינלול עייייעו ,םייט אוהו תוינלבול ס"ש י"כבו תואינלול גייונב לבא זיעל חייר

 .ךיעה mo ןייע אייטסילב i03 (* .ןיסטסיל ןוזביו ייגה ונינפלו ןמגרותמב 5 .Lauze, laneea) «nó ר"לב )3 ,אחטורד

 מ 0 7 שב
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  ^b.לכואו הכאלמב ענייתמו ךלוה התא ןיא 533
 לבת ( moeהיי ^ O("יעלית אעלימ 'שורי 'גרת

 ךתועלו 'גרת € 05 ילשמ) ירכנ תיבב ךיבצעו
 ונל חנוה ("אלו ונעני .יניחאד אתיבל לייעת

 ,'ה יכיא)  (Cnשפנ .אחיינ תווה אלו אניעל 'גרת
  boyהלמע  ow) qbאיעלד אשפנ 'גרת 0 יז"'ט

 ךרעה הז ה"יחא]* = .רבוסת (" אתועל  npילב
 םוגותמ תואמגוד איכה הלחתב יכ אוה םירדס
 שרדמו 'גרתמ כ"חאו שרדממ כ'חאו לעפ ןינעב

 םשלו לעפל כ"חאו םשלו לעפל --  num'וריב
 "טיג  vesח"מד  mm xyיעל  mo'פ ר"להקב

 התעלו ר"ע ח"יד א"פ "יבוריע 'ורי הבקנלו ,יתאנשו
 ו"פ תבש 'ורי .'וכו הירתב  cj,דיל פ"ס ר"ב ,ד"ע

  v'onp'פ 'בר תור ,אתיירואב יעל ןורתי המ 'פ
 ב"פס ידהנס 'ורי ,אתיירואב ןייעל יתומת רשאב

  vy 577,אתיירואב ןיעל  ^v"מד ה"פס 'ילקש :
prs : ל"ד ve ובותכ 'ורי  .אתיירואב ןועליד' 

  yםשהו  &mybל"נה תואמגודמ ץוח ןייע
 'ה ,ג"ע םילהתל 'גרת  vuבויאל 3^ ז'ק ;'כ

 ,'כ םשו ;'ה ,'ד ^ nתועיל ביתמ :עגי בישמ
 נ"ונבו (יוועל לצא) די בתכב אוה ןכ אנרוח

 [תואיל —

 מ"לב יחלו ר"אלב אָחּול ומכ ס'לב אָעול = על ₪
(Kinn, Kinnbacke, Wangeיחל 'גרת  

 ןכו ה"יחא]* = .ארמחד אעול (ו"ט .ויט םיטפוש) רומח
ounםירבד  םייחלהו  n^ג '. mךעלב  

 «ma ,ךייחלב י"שריפ ןכו qyiba ('ב :ג'כ ילשמ)
 םש ,היתרטח ארמחד אעולב .ז'ם תבש ל"זרדב
 win m3 ,(:ו'עק ב'ח) אעול רב ע"ייע :ד"נ

 ולאכ לארשי לש ועול רטוסה (ה'כ יכ ילשמ) עלי
 וז שרד א"פ "B ר"בבו הניכש לש ועול רטוס
 ועולב םישדק לכואש םדאל הריאמ win : הלמה |

 4 ^ 7S ב 00 ו

dida d inr wl2  

npo זמ 

np5עוטק)  npy5 jbלעפמ  kauen Dyוארקנו  
 (םיסעול ןהב רשא Kinnbacken םייחלה ןכ

 (ביעס wap תבש) (' ןימצעמ ןיא 'מגב םדא לאוש 'פב
 תא הכיו .(' תותסלה ולא ('ב 35 תלהק) םיבככהו
 .היתסיל לע ומוגרת 2 2 א'מ) יחלה לע והיכימ
 ,(ת"ב m בימ ; טייב arb 'יעשי) )3 ך פ א ב יחחיתמשו

 ןכו noms C01 o ייעשי) םיטרמל ייחלו
 Ab םירבדל 'א י"רתבו 030 יכיא יחל םוגרת
 ,מ'כ «cpm ךייחלב eno ןמ ושרדו היתסיל החל 'ז
 ^b לצא ןכו .ותלוז דועו .ָּךֶתָסיָל לע 615 ;יד

smהדנ 'ורי ,ןקזה תבגו תסלה :ג'כ  Yeג"ד  
 תומבי 'וריו םש הדנ ץובקהו enm תפלה ג"ע
 ץד ומכ תעלבנ y» C תותסל xy ו'טד ז"טפר
 אָתְסיִל npb, ןכו אריעז םוקמב אריז ,ץעד םוקמב
 רעשיילפ 'ה תעד «mo אתְסיִעְל .תֶסָעְל םוקמב

 — [585 ב'ח יוועל 'הל ל"תמעל ויתופסוהב

 יתלד Untedeib) ןטב «mno ס'למ) אָּתְסיִל
 יה לצא) י"כ 'גרת C053 209( ינטב
 .יסרכ ישר ןוניהד ייתסילו me (יוועל

 ומכ ג ,יו ביש npb ארקמ ןושלב אָעְל — על
 -sich be-, ab תופיע ןינע ארקמ ןושלב הָאְל

Gnühen(טיכ 375 םירבר) תאז וליכשי ומכח ול  
 ויכרד לכ יכ .(*אתיירואב ןייעל ימלשורי 'גרת
 Copb יעש תלת )9 י"ות )0 פש) טפשמ
 יאד (ר"יפס ר"י תשרפ הבר 'שארבב ,(' אתיירואב
 םוק לכוא אל ידיב יננתנ .('םיננ אל יעל אל
 Cobb אלו אילילכו אממיב ןייעל ^O ,יא יכיא)
 ('*י מל שרי 'גרת Gris e עגיו ףיע התאו
 020. ךעיגי לכו ךתמדא ירפ .ןיהלשמו ןייעל 09

(maגיל ) שורי 'גרת' C0ארקיוב .ןוכתועל לכו  
 הילוכ היל יחמ הוה (ג'ל) השא ןב אציו הבר
 ('' תובאט תוניעל תובאט תוניעל רמאו אמוי
 («p v אחול pp sm אעולו po מ"למ sim | תשרפ ךיחא ךומי יכבו ,הכאלמב בוטב עני 'מולכ
 mb רדאב םודק : ח'נד ב"פ ה'ר w^ יחל b^ (יג | \""םיגנו יעל ליזא תא תיל (רילפ (ce ליכשמ ירשא

 ריילהקו חיי פייר yov )* .ץמע yon ant ץמא ע"ייעו ןיצמאמ ןיא (אנליוו ס"שב) תבשב «n o טייק י"כב היכ ('
"bריפדב ןוכנל ה"כ (* .תותסל ישאר : רשא רע  vmםיחח סייטב ר"לו ו"ו י"כבו  v33)ט'ק  D'e3יפדמו ךינהמב  "PD 
 'א יירתב גיונב )5 .ייל עיפרשבו יציניוו ריפרבו ר"ב דיל טיק ו"ו י"כב ה"כ (1  .ארימג רע con ר"פרמ pn האלהו

 טיק ייכב היכ (* .ש"ע :'ג זיעב הדגאה 7 py) by" ג"ונב (*  .אתיירוא ופיליו 'ב י*רתבו אתיירואב ןילכתסמ
 .םיגנו יעל אלמ בוטו יפו יתאנשו יפ רילהקב ה"כו ךיימסב ליצו pus :ןאכב יציניוו יזיפ ריפדב לבא םגנ יעב היכו
 יעל יוכו יננתנ רמאד אנינח 'רד היתעד אוה ג"ונב (* ,האבה הרעהב ןייע לישכה יפ ר"כיאב שרופמ ה'יכו לכא םגנ 'יפו
 אממיב יעל אל יא דע 'וכו היתעד איה ליכא אל יעל אל יאר לישכה cb ר"כיאבו יטמ אל אממיבו אלילב אתיירואב
 ריפרבו b'p v33 ןוכנ היכ )!! ap ייכב ןוכנל היכ ('" .סגנ yn יתאנשו b רילהקב כייג יייעו mp לכוא אל אילילב
 יעל ונינפל ה''כ תמאבו mae יעל ייגה ימא 'פדבו יט תואל (wein ונ תויתואו ת ט י ע ל ס"טב ליסאבו יציניוו יזיפ

 תונעיל :רומא mos ימוחנתב ייארכ התיה wis ייגש חכומו ל"נה v3 ייגכ ייגה רקיע ז"כב לבא תיאבט יעל תיאבט
 תרעהב ליעל jy מ*אפדב (pain mus סייטב 'ציניוו יזיפ ר'פרבו ט"ק די בתכב אוה ןכ ('*  .תואבט תונעיל תואבט
 םררטשטא םופרבו ג'ונב ('* .אל :ארקמב ('* ?רתנית רתימ 'א י"רתבו יאלית האלימ אתיא סלקנואב ('* .10 .9

 .אחוועל

- 



 2 | טעל — (אעול =) על x חמ

 ןיאש nons ןושל ילעב י"שריפו 'וכו יִזּועְל והנה
 יליגמ אָזָעָל pb» ipo םשהו .הב ןיריכמ ןיניידה

aoורי  ,תינוי זעלב םשו ,רשכ לכל ינוי זעל ' 
 אצוי nb עדויו תירושא עדוי .ג'עד Mes 'ליגמ
 'תפסותו ג"ע ז"טד ח"פס ב"ב 'ורי .'וכו זעלב הב
 ח"מ ג'חב ע"ייע זעלב ןימתויד בתוכה ט"פס ב"ב
 Yy א"כד ז"פ WD 'ורי : א"עד א"פ 'ליגמ 'ורי
 היילא ע"ייע רמזל זעל םירפס חלשיו p ר"תסא

 - C wx] ,איח)

 spotten, übel — .'ב 15 ע"ייעו גַעְל ומכ) 5 9
raisonnirenםוקמ 'פד ג"רב ו  

 — .הנידמה 655 םהילע הזעלו v5) םיחספ) וגהנש
 היארהו ה"יחא]* | .(געלו ןוניר ןינע 'יפ ב"'או
 םילקש v" אבוה own ש"ע 'ב זל ys אצמת
 ילבב «^p 'פדב 'ילקשבנ וילע ןיזילמ לכה ה"פס
 תבש :םשהו .וילע ןיזיעלמ wn ^N  ,ט"ד ה"פס
 'דהנס ,זעל איצומ .א"פ 'ישודיק x^ ב"עס ו'צ
 .ד"פ מ"ב : ד"מ sob" 'וכו זעל איצות לא : ג"מ

omaטוס .ג'ק ' ioוכו זעל איצוהל אלש ' 
c'eג'פ  sowלש ורשב לע זעל איצוהל  men 

[n» — 

n'50 Wyןמ עוטק אוהו .פ"לב יטרפה םש  
 ישילשה רוד לש םיארומאה ילודגמ (רזעלא

 :א"יק ףזרהמל ר"יהבמ ןייע לאומשו בר שמישש
 ^4 ןינעב םינויצה האלהו ג"יק ףדמ ש"ע דועו
 רב yb" ^ ,ייגח 'ר 'ב רזעל ^ ,הימורד רזעל
 'ר ,םורמ רב רזעל 'ר ,"פוי 'ר יב רזעל ^ ,הנינח

 יאני ןב רזעל 'ר ףיפוהל שיו .אטרפ רב רזעל
 םשב םונניטנא ןב wp .ה"מד ג"פ 'יטינ 'ור
 'ורי : א'"נד ד'פ 'ורשעמ 'ורי יאני 'ר 'ב רזעל 'ר
 'ור* קודצ 'ר יב רזעל ^ ,ב'עס א"יד ose מ"ב

 ,קודצ רב רזעילא 'ר תוינשמבו i Us םיחספ
 םשו Ty ז"פד ד"פ "נעת 'ורי הירזע ןכ רזעל 'ר

 .רזעלא ^ כ'ג

 zu qm qna לכאמה תניתנ ןינע מ'למ) טַעָל
füttern םוטפ D» המהבלו essen geben 

 תבש) ךישההש ימ 'פב (םינפב ןייעו  Gnapןיא

 'רמג .ןיטיעלמ לבא םילגעה תא ןירממ  (GE)רמא
 ריזחהל הלוכי הניאש םוקמל הארמה הדוהי בר

 'וריב ותרומתבו הילבוקל [קיפי ל"צ] +קופו) ךיחול
 הילביקל קיפי העולב nb ג'ע ח"יד א"פ 'רהנס
 — ץ"שריפ ןייע ךעולב ^one im 'דהנס ילבבבו

 ('הלכ verspotten) ןויזבו געל ןינע מ'למ) בַעְל
 סלקלו . בעל ומוגרת «t2 om) יל געל

 mm .אמוי לכ )* apoby \''גרת en 265 םויה לכ
 ביעלל ןוהיו aun] 0s ,חהימ (nO אוה םג קוחשל

c» (prm ssםהיפב םיבגע  pm»א'ל וגיל ), 
 לכו .ןוהמופב אבעלות ירא םש ג"ונב ה"יחא|*
 .אבְעְל ס"לב yo) yyb םשל קר ל"נה תואמגודה
 הסלקו 'גרתו .בָע job (3 a pm געלל 'גרת ןכו
 געלו .בעלו .געלו ןמגרותמבו .בעלו Cosa םש)
 an 'ייע בעלתא לע פ תא ב .םה ןינעב םיבורק
 א"של ;ה"כ ^n םיטפושל 3^ ,ז"כ תישארבל
 יורי ליעפהבו ותלוז דועו ג"כ ,'ב ב"מל ;'ד ,א"ל
 ירבד לע תבעלמו תבשוי איהש וז .ט"יד ג"פ 'טוס
 "ל 'ב m םיביעלמ ויהיו מ"ל אוהו ,הרות

— [o 

apos (ףדרנ מ'למ opןינעה הזמו בעל ) ליעפהב 
 גיעלמה לכ א'ער (i ןיטינ : א'כ "יבוריע

 Ty YÓS א'פ «DNO ^y ^m םימכח ירבד לע
 דוביכ לע .הגיעלהש py : א"סד א"פ 'שוריק יורי
 ןיגיעלמ :ךלמה לע םא 'פ ר'תסא 'וכו םאו בא

smsח 'ימריל 'גרת ', n^אייבנ לבקל ןיגיעלמ , 
 .םהירבד לע ונגעל ד"לפ יתבר 'תקיספ לקב ןכו

sאתועיל  (Müdigkeit)א על ע"ייע '. 

m5 1ק"הלב אלש רחא ןושלב רובד ןינע 55«  
 zi ;ם ע'לבו זָעְל ס"לב ןכו

Gtündlich redenליגמד ]2[ ('א) קרפב ' Cw aem 
 אינת יכ .זעלב 6'תוזועלל התוא ןירוק לבא
 מ"ל .ב"א) — ^6Gn יליגמ D תינוי זעלב איהה
 ונינעו CW ,ה"יק םילהה) זעול םעמ spp ma איה
 ןינב ה"יחא]* | .( רבע ןושלב רבדמ וניאש ימ
 'וריב ה"כו mnyb5 ךורעב 'יאדכ ןוכנה אוה לועפ
 ועלה אתכלהכ הבותכ התיה ,ג'עד ב"פר 'ליגמ
 וגהנ אל תוזּועלה .ה"עד ד'פ םשו ,זעלב הב אצוי
 'תפסות .הלוכ השרפה לכ .ארוק us אלא ןכ

"bum(996 מ"קוצ) טרופריא "53 )02( ^  m3 
nosב"עס ^ 'וכמ : ירופ לקשמבו .תוזועל לש  

dunkel, unver- 

imi €3 ייכב ןוכנל ה"כ (' שיר לבא יב ןיכיחמ ןוהלוכ aיפדבו ולכ רייפדבו מ"אפדו ריב ט"ק דיל  ^er"ולוכ . 
 םיסיפדמו ולוכ יוכו vy רצקו וניבר  ןויכ רמאמה הזל ילואו אמוי לכ בעלל יתיוה יגרת םויה לכ קוחשל יתייה רמאמה

 רית סייטב ויופדב )? .ןכ אבוה י"כב םג לבא קוספה ףוס קר wen ויכב ןוכנל היכ (*  .געלל ק"ררבו םיסופד תצקב (+ .

 ה"כו תוזעולל ילבב סישבו 'וינשמב לבא ב"פ יליגמ 'תפסותב תוזועלה «nu ק'יררל יישרשבו ישוריב ה"כו ר"פדבו טק
ED (3553 D'w "53 mn (5 יפדמ meךורעב האלהו . 



 49 pyo - טעל טמ

 C» קלמ לא לאעמשי 'לבו ('י"טילב זעלב ןידות
 ימלשוריב .(*!יצפירטא ל"צ] (יפצירטא) ןיניעל
 ז"ואבו ה"יחא]* = = .ןייועמה (ז"כד א'פ ייאלכ יורי)

 ץמעמה ןינועל 'שורימ אבוה nus "b nbn 'לה
 ןב י"רהמבו ש"רב ה'כו ןייועמה ל"צש הארנו כ'ע
 כ"ע יקשינוי זעל ל"הזב ףיסוה םשו קדצ יכלמ
 — ףטק יברעב ןיארקנ ןינועל : ם'במרהל מ"יפבו

iy Meldenstrauch Qe | xs338 צ"נלפפ ףעל , 
 ש"מ ל"נ ןיא ימלשורי לש ןייועמה ןינעב לבא

ovןכ יכ ןאמיה :ןמ שבושמ ילו א ,הרעהב  
sop)5 ,2% ל"נה בשע ע"לב  jemensisches 

Krautצ תבשבו .ב"ס הדנב ןינועלה ה"נכו -- '. 
 — [הנעל :ןינועלהו י"שריפו ןיניעלה ow י'כ 733
 (םינוציחה םירפסהמ דחא הנעל ןב רפס =) הנעל *

"b "mb ^vםירפסב ארוקה .ח"כד  
 'וכו הנעל ןב ירפסו אריס ןכ ירפס ןוגכ םינוציח
 תעדל .אלגת ןכ ירפסו "גה רתויו 'פ ר"להקבו
 Revue des יתפרצ ע"מב ורמאמב סעלרעפ 'חה

^D Etudes Juivesרחא אלגת יכ הלעה 118 דצ 'ה  
 הלעת ןב = אלגת ;3 ןכ םאו הלעת םע אוה
 אלילכ אוה אוהו) םילעוש ילשמ רפס sm אוהו
 ןייע ג'הרל רבכ עדונ רשא puma לש אנמידו
 תחת שבושמ הנעל ןבו (ד סעקוד 'הל עזעלנעמולב
 = הנעלב ירפס כ"או סבוכ 000966 י"לב יאנלב
 ps םג םאו .םיסבוכ ילשמ bn bn יאנלב ירפס
 רתוי םלש ובלש m sn^ רברל רכז רבדל היאר

 .ןינעה קימעהל רבדה לע רומעי

 'ב 'גרת ^" CWermuth הנעל מ"לב) אָּתְנַעַל *
 .אתומד אתנעלכ רירמז"י ,ט"כ 'ירבדל

 ub» — על ע"ייע (גזגמ6, (Müdigkeit תוניעל *
kauen, םינישב ןחטו ךשנ oes. ע"לב ^g) py5 

  (mit den Zühnen zerbeissenהעש לכ 'פב

 השאהב .ןיטח Cow םועלי אל C5 םיחספ)
 )5 לש לופ לש םיסירג תסיעל +.ג'ס) הדנב ט"פ

 הפי הפי ןיסירג םדא סועלישכ, b^ שפנ תקוע
 ('ושפנ תקועב םה אלא םולכ םהב ראשנ אלו
 המודש העילבה ma תסנכהב ("אבשכ "יפו
 ל"צו] .('' (תיב) תקועלו san ma לש הקועל

 'יפו ה"יחא]* = ,ריזחהל הלוכיש םוקמל הטעלה

 לכאמה nnb ;הטעלה (אנליוו פישב) תבשב ח'ר

 ע"לבו .'ח רמ ע'ייע הארמה ןינעבו כ"ע ולש ךחב
^p = — ladול בורק דועו ונושלב קקלו ךחל  o9 

 ל ק ב ןינעה nmi .האימגו ןושלה הצקב החיקל
voא"פר  ponטעולו ד"צשת זמר "ירבד שיר  

 p" 'יבוריע v^ מ"לב ומכ לי עפ הב לגרומו .ונמיה
 (ח'פ) א"יפ nw 'תפסותב) ותוא ןיטיעלמ :ו"כד

 עשרל והטיעלה .ט'ס ק"ב mw poss "גה
mesק"ב תפסות  Yeפסותו ' C» ye "byהטיעלה  

 — [הארמהו הטיעל :ה"נ 'ילוח םשהו .תיתליח

 השלש 'פר ג"סב (םינפב ןייע תובית ישאר) ט"על
 (' השק ת"מרל הפי ט'עלל Ges תוכרב) ולכאש

wyb ^pבל  rpלוחט , ^bםיעמ שאר ת"מר  
 ןואג םיסנ וניבר 'יפ ןכו ה"יחא]* .תוינותחת

 ןמיס יאה 555 'יל 'מ י"כבו ,תולודג תוכלה םשב
"Wmןיי תוביתב  npבלל  w'»םייעמ ינבל  

 — [םש פ'ד ןייע הער תוינותחתלו שארל אינתהו

 'ורי (יעאלא םוקמב עוטק ארומא םש) יעל *
 םושמ bs ייעל 'ר yy א'כד א'פ יאמד | =

 םושמ יעאלא 'ר א"פר יאמד 'תפסותבו רזעיל 'ר
 ,רזעילא 'ר

 ,über הלעמל p^ ליע im (b ןמ בכרוה) ליעל *
oberhalbישארבל 'א י"רת (ערל וכפהו  

 י"רת םשו ,םינוילעה wo ^p .ליעלד אימ 'ז ,'א
 'ל תבש .ערלד ארסחו ליעלד אדסח Yo ,'מ 'ב
 'רמ אליעל aw "ילוח ,םוחנת 'רמ אליעל א"ער
 p^ ליעלמ ול שחלנ :ךשי bw 'פ ר"להק .הבר
 אליעל הלפתה חסונבו .םימשה ןמ 'מולכ הלעמלמ

 .'וכו אתכרב לכמ

 םלועה שוד לכה תא 'פ ר"להקב פ"מ o םעל *
 שרופמה pw םהל םעלוה ae ,'ג ילהק)

 "יא ת"א תנש 'שמא 'פרב לבא םיסופד תצקב ה"כ
 Doy רקיעל ךיישו m^ 'פדב ה"כו םלעוה ןוכנל

nbipo *ע"ייע 666  Dow 

 שירב Gartenmelde םינועל = ןיניעל =) (*ןיעל
 p^ .(*ןיניעלהו ןיררתה Gs א" םיאלכ

 'פרבכ ןוכנהו המל יתערי אלו פעל y רחא ייא 'עה הז )* ,ת"מר ,ט"על ע"פדשב לבא ר"פדבו ב"הו ט"ק י"כב ה"כ ('

 מיילב c» (^ .Melde, blitum רילב [4)2צ0+ יילב (* .ןינועלחו tte ק"העבו ימ יייכבו םינועלחו ams (* ,ימא

Meldenstrauch mónע"לב אוהו ק לס לא רייפדבו  DSאקליס דומלת ילב  Mangold5« הזו  m» nמ"יפב  

 .(הרעהב ח"מר (rn תרה עיייע 11618, bieta ט"יאל אוה יטילב ז"עלב כ"יאו .ןידרת ^n םש ייאלכב ם"במרהל

 ל"צו ייפגירטא ע"פרבו יתהגהש ומכ לי'צו ךורע ייכב ה"כ יפצירטא ^3 Melde, atriplex ריילמ atripee שייאלב )^

 .שפנ ג'הר b3^ )* .לע ע"פד ראשבו מ"אפרב ןוכנל ה"כ )8 om ט"ק v33 ה"כ )* ,בינש p'nys היכו *יגפירטא

na (10שוריפ : עיפדבו ג הר 'יפב ה כו ב"הו ש"ק י"כב ןוכנל  (f! ywםימ ע"פרו "3 ראשבו טייק י"כב ח"כ . 
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 5o (ףלַא — ףל - ?oy נ

 איגינר אימילוע 'גרת (יכ /3 090 םיחופט יללוע | Cop Qe» vb mwepo py? m הרעמו (' [תג
 יתחפט רשא C) ןיתלימד ןינידסב ןיפפלתמ ווהד | 'גרת ב"א) — C םתכה איצוהל םיפי pos ןתוא
 יתיברדו ןינידסב תיפפלד 'גרת (OU» BU יתיברו | ל"צ] «ei ןולטבתיו ('ג .ב"" (mp תונחטה ולטבו
 (א"עס יד ב'ב) ןיפתושה יפד 173 .ןיכלמ יקונפתב | ה"נכו ה"יחא]* = .(םעלמל «po אלר דע ךמופ [יככ
 (Ge עידי עדימ אפופיל (" היב ףייל הירבח יתא | 'ורי  ;ןתונו וינישב op א"עס ג"לק תבשב
 הליחת wm היה 'מגב Cry מ"ב) ךשנ והזיא B'D3 | bbw ע"ייע דועו .עולבכ סּועְלה : ה"מד ח"פ 'מורת

jy Carp aemק"במ  Tbב"יפ תבש 'תפסות  G0ישיביו יפופל רסוחמ ('* א ה ו (" םירצוקל |  (Pפב ' 
psיק מ"ב) םידבע 'ב ול ויה 'מגב לאושה | ו"פס םיחספ אתפסות ,תבשב יכיטסמ ןיסעול  Goרמאדכ  

 ןירבוחמ p^ 6" יפיילדב ימנ אכה יפיילדב אפפ בר — [סעולו ויפ תא yep סועלל דמוע

 n ('*ר בח ויתוצק ינש לע (C0 55 moe ומכ | שירב ונדמליב (הליאשהב םדוקה ןינעמ) םעל
 רבח לעפה םוקמ לכב 'גרת ןכו ה"יחא]* pon ןודנה ותוא היה )^5 יוחנתב) םירבדה הלאו

 אָפְפְל ם"לב אָפּופיִל :םשהו ו'לו ו"כ 'שרפ תומשב | ךיניע ומוקד הפיעל [py ('םירא .('זמרב וינפל

 בויא) ותלתח 'גרתו ,^ .,'ד .ו"כ תומשל 'א Sn" | דחושה וריכזמ ךיניע ןיבד אתיבז pun םירא
 .הימופיל ד"טב ףפל 'ע ןמגרותמבו היפופיל Ce ,חיל ושוריפש ל"נ ה"יחא|* .ןתונ היהש סמחהו

 .יד .ויכ תומש) תרבחה םגרת הזבו יִפּול ovn דועו | ונייה םינישב ןחטנש המ 'יפ הסיעלה רסה םירא
 שרד ('ח ,'ג תור) תפליו Ge 070 םש) תרבחמ Ó | תערצ B^ אתיבזו םינישה pao סעלנה רבד

pvר'קיו  nbבז 'עב יתאבה  mosג' , ere»ורוכבבו ,תיזזחכ ותפפל :הליל תוצח 'פ 'בר תורב | ' 

 תכלוהו תפפלמש )2 יא'כ p neo שרד ND | -אמס pn na mme onm דחושל זמר הז לכו
 ג"פ ר"בד לעיפב לועפ ינוניבכו .התימה םוי דע ףיניש ומוקד הסיעל ןידה םירא man ןיקסנעל

 2733 ףייל ונממו m^ op ףדרנו .שאב תפפולמ | לוט ךיניש pis spp לוט ומכ ורועישו ^3

 .ז"ק םשו ,הב ןל תיל ףיילד .א"י יילוחב ןכו ל'נה | תירובז ומכ ותעדל אתיבז (b^ ךיניע pin הרוק
 ס"ש י"כב ה"כ אפייל םשה mem .יפייל ףלימ | וכרעב y הלמה וז Pip לבא (א'ט ייפ! תואוקמב

"mד ב'בב — [(זיפר ' s'yדועו .תואחפונ לש אפופיל םוקמב  
 YD: תבשב י"שריפו .אתפל ע"ייע אתופיל DET | ןינע op Cil estar pubs ףפל = ףול o ףל

 RSEN Epl םידגבב וכרוכל יפופל | mass ימגב השא המב '53 Camwic£eln הכירפ

 ורזאמ (םש פ"דב אבוה) י"כב י"שריפ : ט"כק guam ^p .ימד ריפש אתבשב יקוני יפופל CY תבש)

 םיפופכ אלו ןיפוקזו .ןיטושפ וירכא והיש ורבחמו | ןימחב ותצחרמ ומא ('הנש jo דעו שדח ןבמ קונית
 סחוימו y ףיפלו 'גות ר po LAUR ותפפלמו קוחש שבי סדהב ותחלומו ןמשב ותכסו

 א"לקיוו םייס ב'כ פ'סבו ו"פסב ף"ירל ביבס י'שרל | wow יפופל והזו pbi דעו uos איקספב
 ן"לקיוו ב"נש ק"העב ה"כו wiekeln אוהו ז"נכשאב | יט ^ 5 (mee רבחיו ומכ וירביא ןירבחתמש

 — (ש'אלב * ןנחוי 'רד ארמימה וז רקיעו QC ףיפלו ומוגרתד
 'פב (טמשנ 'או .לגרהו דומל ןינע now — ףל | ג'סבו eye מק (nis (" תויבח 'פד ג"סב
 לבא +.ב"ס («mam ןילייטה ךומסד 'מגב י"פעא תלתח אל לתחהו (ב'עס טיכק םש) ןינפמ 'פד

 ( pnאפלמר ישניא ירמאד ונייה [אל] הב ןגשד אה | ,תבשב דלווה תא ןיפפלמש ןכימ ('ר היט *'(

wu )'ייפבו )? ,ג"הר ייפב  vumד"טב  byייפמ קתעוה כ"ע )  i'mהיכ )5 .3 קלח ע"ייע דועו 32 רצ ט"רסב  

 .םירא יא Y ייכבו ,ר"בו יב Ya ייכב (* .ןינרב דיל ייכבו ןמ רב עיפדבו ב"ה י"כב זמחב לייצכו ט'קו יבו יא ויו ייכב
mes (5יייכבו אתיבו ביה יייכבו רייבו טק ייכב ןוכנל  ovaהתוכז ,אתוכז ע'יפדבו אתיבז לי'צו החיבו . | ?) יבשפהב ןייע 

 ןויגהבו ש"ע הנש ןב דע pun ךורעב ל'צש (nac כיאו ןימחל ךירצ קוניתה דלונשכ דימד :טיכק תבש vy חיכוה
 ותוא ךוסל ונייה ךורעה ייפ ופפלמ ל/יהזב (א"יס onus ייס) ידנוריג הנוי ירל cmm רוסא יפמ איבהש (.הייכ) המלש
 ןכו (5 = .ייגה רקיע וז הרואכל כייאו לייכע ףפלו רבחו 'גרתו ש רח ן ב ד ע ייפאו וירבא ןירבחתמש וילגר cy וסירכמ
 ןייע )9 y^ ףיפלו רבחיו םגרתרכו קונית לש םירבא רבחל אקוני יפופל לייזו (אנליוו םישב) :זימק ףדל תבשב nos ייפב
 ומוקמב D»? jy : ז'מק ףרב w^ ןכו וניצנוש יפרב ןנחוי יר רמא ח"בבר ייג הייכ תמאב לבא cam וז לע המת ע"בשפהב
 אתגיגר ג"ונבו ,תחפטמ ,חיפט דומלתה ילמ )!! .דילו ויו ייכב ט"ק v33 ןוכנל nés (** .םיסנ ירל חתפמ רפסב היכו

 עייפדבו יייכבו יציניוו 'פדב ןוכנל ה"כ )13  ,הירבח היל ףייל ג"ונבו pw י"כב «mo ('?  .היתילימד ןינידסב ןיפפלמ . .
 רסח ב"ה ייכב (% | .אוהו סימב עייפדבו ט'ק v33 ןוכנל ה"כ f any) קסופ היה : ויופדמ ץוח האלהו mb ר"פדמ

 יפילדב לי'צו יפלידב מ'יטשבו יפליירב ג"ונבו ופיילדב ה"בה ייגב היכו ('* .לאושה 'פב דע ארמימה וז רקיעו תוביתהמ

 ."nb ץוח עייפרשבו Y'bm 1733 הייכ ('* Tm תיבב ךורעה san םש 3033« (םש (DUI ג"מ תועובשב םייש י"כב היכו
 .הפלמד ו"ופדבו ילכת יעב היכו (5



 51 nb = (ףלֶא -) ףל

nnnםידיפלכ םידמחנו םיתואנ םירבד בוט רתוי  
pay?ע"למ דיפל ליצאהש ימו ל"נה תיסרפה הלמה  
ESעטנעמעלע 'רפשדמערפ ללירב)  ssיוועלו  

 לבא רעשיילפ 'ה תופסוה כ'ג y" העוט (דפל 'ע
 הלמ ןינעמ דועו — ל"נ ps םדוקה 'עמ ותרזג
 זורכ Win Erzühler רופיסה לעב Je ל"נה "יסרפ

 — [ל"נה

meo *ע"לבו ר'אלבו  (Pע"ייע מ"לב הפ 5.  bb 
 תוכא gemüss) ט"לב יפל ומכ םופל כ"או

 םופל נ"שו rb 'בותכ aeos ארעצ םופל ג"מ ה"פ
 אפרוח םופל yw ב"ער vx מ"ב some אלמג
 יורי :sí לוכא qn םופל כ"פס ר"ב .אתשבש
 )133 =) ןג ע"ייע פ"פ ר"בו ד"ע כ"ד ב"פס 'דהנס

Conv amתככרהבו .תַחְל ע"ייע חלשב 'תקיספ  
 ןכ םופל ג'ע ג"ד ג"פר תומכי 'ורי ןכ םופל + ןכ
 (םופול) ה"כ nb תישארבל 'א י"רת ,'וכו רמימ ךרצ

 .ךכיפל ומכ b^ עמשמל תיכרצ ןכ [םופל ל"צ]

 nach 6 יפל ,יפכ = מ"לב ומכ) '55

weilלע ומכו  C5ןיקילדמ .המב 'פד 'מגב  
 ןיאש יפל ןיקילדמ ps םעט המ wo) תבש)
 םירכד ולא 'מגב ןיקזינה יפ mes ,(" ןיקילדמ
 ןיאש יפל םעט pam ps (mb ל"א 66 'יטיג)

"b qim?אלא ול ןתנ אלו םעט הינימ אעב  
 םדא ינבל היה nbsp 'מולכ ןיבתוכ ןיא יכ ל"א
 היכרצ השועש השאה 'פבו .יכה בותכל
 אעב ₪5 «m7 הקולח-הליאשה ג'פב |

 יאויל וב הדוהי 'רמ ןנחוי'ר הינימ
 ₪ל ירח אבכילא םתכב םתכ תולתלוהמ
 א'זח אקד םתה המו אתשה ךליעבית
 א מלעמר אכה הלותהניא תומא הפוגמ
 אבילא ךל יעבית יכ ש'כ אליתא אק
 אפונמ איזח אקד אוה םתה 1/2933
 אילת אל יתאק אמלעמד אכה אילת
 יפל ןילות ןיא ל"א אנש אל אמ לידוא
 חכומ ןכו ר"ב י"כבקר ה"כה"יחא]* .ןילות ןיאש

yoונינשש יפל .'נ 'ובותכב ה'נכו -- ש"ע 'א לת  
 'ורי 'וכו ןושארה םדא הארש bb" ,'ח ז'ע "וכו

moע"ייע 'וכו רדמש יפל ג'ע | ג'יד ג"יפר  
 תונזב םיפוטש ויהש יפל ו'כפ ר'ב ,שפכ 'עו ךכיפל
 םיטבשה לכש יפל rnb ךלכ 'פ ר"שהש .'וכו

omד"פ םידי ארקמ לש יפ לע =יפל ןינעב דועו  

 ה"יחא]* — ,(דמל ייפ ב'א) -- anna אל ילכת
 יעב וניבר שריפ ןכו ,ב"א תויתוא ורסח מ"אפדב
 ע"ייעו תדומילה now י"שריפ ןכו תדמולמ :ילכת
 ףילאו אפלאמ ומכ אפלמו ,יתבתכש המו 'ב תהב

 — [תעלבנ

 ,Tiegel, Napf, Teller גס, 03% י"למ) אָּדְפְל
Schüsselםיאיבמ םהב רשא םילכ ינימ 55  

 המק הכלהב (ןחלשה לע םינאת טרפבו לכאמה
 קמטצמ ירמתו אסייד אדפל +ב'עס זיל תבש) הריכד

"wan "e qb ymםינאת לש '). mumפד ' 
 היל ודבע Gy» v מ'כ) ןילעופה תא רכושה
 'מגב לשובמה ןמ mn" 'פבו .אדפל ינימ ןיתיש
 ינימ ('ןיספולב יאמ Co "רד) אטימורמ הציב

 אדבע בהיד ארכנ אוהה ידפל ןוהנמ ןידבעד םינאת
 'גרת ב'א) -- .ידפל ינימ אפלא הירומגאל הירבחל
 אידפלב היתי ןילשבמ ^Cn a 52122( רורפב ולשבו

^pי"רתב ה"כ ה"יחא]* — .(תשחרמו רורפ י"לב  
 יני לקשמ לע הזו איסופאלב 'א י"רתבו ,'ב
 ע"ייע דועו 8325 0333 096 תוכיטסמו 0%

 — [אצפל ,ספל

(Feuerfackel, Leuchte הקובא מ"למ eb =( דפל 
bb דופלה') (Gr) ילכד ינש "p yy ילכב 

 (יכ ,יז םיטפוש) ביתכדכ הקובא 'יפ, דיפלה א"ס
T3 pumםידיפלב םלאמש '') ^pםידיפלה  
ann Cgהלכה ןיכילומש (*לאעמשי ץראב  

 התסנכה amp ('ה לי ל ב הלעב תיבל mas תיבמ
 «y לש ןיסדנוק רשעב הינפל ןיכילומו הפוחל
 הכותבו תשחנ לש הרעק ןיעכ םדנוקה שאינו
 ןיריאמו ןתוא ןיקילדמו ןרטיעו ןמשו דגב תכיתח
 .ןהינפל jme ןיכילומ ריעה ירמוש ינפל דועו הינפל

 ,laut, prahlerisch ג ג פ"למ ל"נ) דיפל

Cufenתודלות הלאו שירב הבר תישארבב  
 (* אבא 'ר רמא Cn 2^ בויא) זוב ךיפל OUO הנ

sesחנ הז לובמה רודב יל דמע דחא זורכ ה"כקה  
 ייפ ה"יחא]* — .היל דיפל היל 'זירכ ירמא ןמת
 םשהו המ רבד לע ראפתהו ןורגב לוקב אוק פ"לב
 ל"נ nr» Sehmeiehelrede תוקלחב רובד 3 3
 אל םוללעטסאקו ןיעוגעג ירבדב בוהא אָדיִפְל פ'ל
 אבר שרד (פש יקליו) ב"ער ח"ק 'דהנסב לבא ,וניבה
 חיכומ קידצה חנ mms ^£« זוב דיפל "תכד יאמ
 יפלו 'וכו םידיפלכ םישק םירכד םהל רמאו ןתוא

 pi" קתעוה כ''ע )* .דיפל ^3 לצא שירב ה"כו (* ,שימו ןיספלב עיייעו ןיספולכ ג"ונב )* .מ'יבבו ןאכב י"שריפ ןכו ('

  imדצ ט"דסב  ma )% .4'ראב י"כב (% .ךורעה םשב שיירה איבה ןכו ךורע י"כב JU קיתעח ןכו ט'ק י"כב ה"כ )7

 יפל אמעט יאמ ג"ונב ('% .זורכ יקליבו ר'בב גיונב ("  .ויקתת זמר בויא 'קליב ?mu» oon רב ny ג"ונב )5 ,ש"וח

putןוקילרמ  p'w vaa)םש סירב ןייעו ןיקלדנ ןיאש יפל םעט המ  

 ך*



+ - 

 QU ע"ל אוהש ^o דועו .רווז יעב יתחכוהש ומכ
 םע ונינע ןיא םינפ לכ לעו .תובר ויתורעשש ימ
 יכ הלמה תרזנ םעטמ קר אל 3/5 תעדכ ףולפל

ONךיא רירו תוחיל תואלמ ויניע םאש םעטהמ  
 — [ויסירב תובר תורעש הנלדגת

 םינפלו ינפל ותכימסב אבו םינפ ןמו 9355 5355 *
(or und inwendig, ganz inwendigמוי ' 

 םישדקה שדקמ 'ח קרפ mb יוחא ירפס .א'ס
mr 075 re ep)מוי 'ורי .םינפלו (יינפל) ינפל ' 

 3^ תוירוה + ג"יד ב"יפ תבש v^ : ח"לד "פר
 א"עס ז'ט מ"ב הליאשהבו -- .םינפלו ינפל סנכנ
 ייאלכ 'ורי ןייעו י"שריפ ש"ע םינפל ינפלו םינפל

  wb"לר : .

flaches irdenes Geschirr, Aom&g (י"למ (i p55 

y'"y Pfanne, Napfהאיפ ףוסב (אדפל  
me)דימ ) qjאיצומ תויהל תיבה לעב ךרד  

 ונקתמ טעומ קרי תיבה לעבל שישכ b" ,וספלמ
 ול שישכ ינעה ןמאנ ךכיפל ספליאה ןמ ורשעמו
 ג"רב .אוה ינע רשעמ לש רמול לשובמ טעומ קרי
 (*וספלל חקי הנמ הרשע Cv'e יילוח) םדה יוסכ 'פד
 ב'פב C 3 3n 'רב C bes ^b .םיגד ארטיל
 תורוהטמ ןהש (' תוינריע ןיספל לעו (ה'מ) תוידעב
 ב"א) — .םפליא y3' ונשריפ 325 תמה להואב
 רכזוהו ה"יחא]* — .(תבחמו הרידקו ריס י"לב 'יפ

ey mילוח ,ספלו הרדק ז"מ א"פ 'ורשעמב הרידק  
vbיורי ,'וכו הרידק ול ותפשי . . וספלל חקי  

 רופא הרידקל דרויה ןמ ג"ע sb vet "ירדנ
 ,הרידקל דרויב רתומ ספלל דרויה ןמ ספלל דרויב
 ב"פ ק"מ "m ב"ער ב"עד א"פ 'ליגמ v ץובקבו
 ח"לד ד"פר 'ירדנ 'וריבו תורדקו ןיספל ב"ער א"פד
 ספל 'יפו .תורידקו [םיפפל ל"צ] (םיספל) ג"ער
 ייכרע 'תפסותמ חכומ ןכו ךורעב 'יאדכ ספליא ומכ
 ,ספל ל"נה 'ילוחב ותרומתבו ספלא 'יאד ר"פס
 ספליאכ אלא וארבנ אל ץראו םימש ו"ל פ'ר ר'קיו
 הזה ספלכ 'יא ד"ער ז"עד ב"פ ann 'וריבו יוסיכו
 (y3' וניבר 'יג יפכ ג'פס 'ציב 'תפסותב ,ויוסככו
 תומותס ןיספלא (206 מ"קוצ) טרופריא י"כבו (ספלא
 אתפסותבו םיספל ג'ע ב"סד ד"פ uns" 'וריבו
 wb' לקשמבו .ןיספל 07 ז"ט קופ תנש

24 

voלש ותלורג יפל ט'יפ 33 ,'וכו ןתביח יפל  
wmךל ןיביחרמ ךיתונתמ יפל ה"פ ר"קיו ^« , 

 יזוז יפל רמוא לשמה המ ז"ט רומזמ ט"וש 'דמ
Enpa —- 

 רדסו רובח py ףפל = ףול = אפל לעפמ) יפל ₪
(usammenfügen, anreihenורי 'גרת ' )8( 

mby יפליו 6n ^ ip. םיצע ןהכה moy רעבו 
maלעפא אוהו ה"יחא]* .ןיעא  ^bרדסי  
 — [םיצע יריזג 'ב רודס a5 'מוי י"פע

 םופל ע"ייע ךכ ןמו יפל ןמ בכרוה = ְְּיִפְל *
de שודיק" (deshalb, demgemüss 

 םירפוס םינושאר וארקנ ךכיפל ( mmo ^2,ד"מ
 ע"ייע םירקי וימד ךכיפל  quonא"עס 'צ 'רדהנס

 אל ךכיפל  mao:ז"ק תומבי .מ"היחתב קלח ול
JD הדנ Me» ע"ייע Yy | ג"יד ג"יפר תומבי 'ורי 

 .'וכו תולקלוקמ ןהיתש ךכיפל ,תנקותמ איה ךכיפל

 4  םילופכב ybi ףפל ןושלמ uo ףּולפל
by בכרוהו Klebriges קובדו wan ןינע 

 lippus ימור ןושלמ ילוא וא Augenschmutz ןיעה
(das Triefen im Augeףולפל (ד"מ) תואוקמב 'ט 'פב  

 (nU התאר 'מגב תקונית 'פב .הכמה דלגו ןיעבש
Croץצוח הניא חל ןיעבש ףולפל אבקוע רמ רמא  

 b^ ןכו ה"יחא]* —— .ןיעה תאוצ b^ ץצוח שבי
 ץוחש ףולפל :ב"מ pe תואוקמב ב"ערהו ש"רה
 jp בפ :ז'מד b" 'מורת יורי "20 םעו .ןיעל
 לש ןיפול םג הככ pan ב'רו .הפולפל 50 הביא

vyאוה תועטו ז"חא אבה  [rr3 — 
D 

 ןפל =  bu pebע'למ  cbויניע יסירש ימ
der grosse und zusammen- תוקובדו תולודג 

(sehliessende Augenbrauen hatולא ןימומ 'פב  

 C ןיפולהו (' רוויזה אנת Cr תורוככ) םורחה 'מגב
 ויניע יסירש, p^ היפיז ישיפנד ןיפול C ןימיתהו

"mbiב"א) —  ^pםהש םיניע ילוח לעב ר"לב  
 [הלמה ל"צ] (הלמ) תאזמו בע רירו תוחיל םיאלמ

cuxלע תויתואה לפכב ןיעבש ףולפל  T" 
 קתעוה וניבר b^ ה"יחא]* .(קודקד .רוהרה
 vp) ףד אקילייגנא רי בתכ ץבוקב) ה"מגר .שוריפמ

 ל"נה יברע ןושלמ רזננו .ןמת ys רווז ע"יעו

 ה"מגר ייפבו רירזה גי"ונבו רווז עייייעו ט"ק י"כ ייגכ רויזה וא רוויזה 5n ריויזה םיטב םש קר יבו 'א ויו י"כב ה"כ ('
 ה"כו (*  .ןפילהו qon יעבו ןיפילהו היימגר ייפב (? .ןיריזה anim יפדבו Bn] עייייעו רוויזה 50 רוזיזה ע'פדבו רוויזה
 ץבוק) היימגר ייפב ה"כו וספל ג"ונב )5 .רדס ילב ןספל y' רחא ספדנ )* ,רימתהו ג"ונבו ןימתהו qon יעבו היימגר ייפב

pap! ר"בו יבו יא ויו ייכב p היב (* .םש ה"מגר ייפב היכו (* | .וניבר ייגכ ןוכנהו (.ט"יש ףד אקילייגנא v3 

vintaישמאו ליסאב יפדבו רסח ו"ופדבו ! הגיגח שארב $3 323( ר"פדב  obג"ונב )9 | .תוירה : תוידע םוקמב  
 דיפ יציב יוריו .גייד אייפ תבש יוריבו 6 ה"ק םש) ספלא עיייע דועו תואחסונה יונש גישו ביע ,א"חב (yy תוינוריא

 .תוינורא גייע ב"סד
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ein Gemüsekrautול בורקו לדרחל בורק 2'5 אוהו  

 י"רהמ "b nb^ יתמשרש ומכ ןאשבל 'פו ע"לב
 המודו אוה בשע יתעמש ינאו 5n קרצ יכלמ ןב
 א"יו . . הוש ןמעט ps לבא וירפבו וילעב לדרחל
 כ"ג OLÀ יפו ע"לב api ןכו כ'ע ארב לדרח

^e Ge? Joהדש לדרח , bcnלכא ,ארב  
pi wuר"עפל  byקרי ןימ *-2 י"ל  yp 

 -- [ןיספלב

 .ספל ע"ייע הָצַפְל .אָצָפְל *

 .ש"מו Con vm אפקולז ע"ייע o הקקפל *

^lי"למ ל"נ) רפול  Agupovדיקפו ללשו חוקלמ  
(Beuteaufseher, Hüscher voyשרדמ  

 (b") אילפי יכ השא וא שיא 'פ הבר רכדמב
 יכרא ע"ייע תוכלמל םרסמו םספתו רפולה אב
 רנכ ו'פר .א"ח ךרא 'עב ה"יחא]* .ןירופיל
 יכרא By תרבוחמ תשהל הכרדו הלמה וז לע יתוריעה
 ץובקחו ללשה לע דיקפו חוקלמה לעב 'יפו (וכרא)
 'עבו ןירופמא 'עב וניבר ^3 ןייעו ןירפול א"ספ ר"ב
 ולש ןיריפולל זמר ו"צק כ"רד 'תקיספ sw רגת
 ייג נ"שו םיריטל יעב ןייע וניבר 'יגו ותוא ורקדו

pomחהו -- םיריבולל ' ^p npoי"למ רפול  
 ול mm ץורל רהממ 5006 י"למ ל"מרו מחדל
 der Schnelle, liperus 'יעצמא ר"למ היאר כ"ג איבהל
 ע"ייע סורפל הבתכנ הלמה וז obw ץורימה לק

 — [םורפלורקמ

A יפו ע"לב אָתְפִל «nob ס'לב nob =( nb5 
  (Rübeהמב 'פד .ג"פבו (ט"מ) םיִאלכד ק"פב

 תחת ('ןונצו תפל ןמוטה ('עפ ינ תבש) ןינמוט
 בר b^ .['וכו] ןילוגמ וילע תצקמ ויה םא ןפגה
 pron תוהמיאה םאש הז אוה תועמ ("'ייאה
 אקוד אלא הלועמ העירז וז ירה ןילונמ םילעהו
 םיאלכ םושמ ששוח וניא ןילוגמ ןתצקמ ויה םא
 ואלד תיעיבש םושמ אלו ('' והנינ ןליאב קרי ואלד
 םתה אכיא יאד רשעמ םושמ אלו והנינ העירז

lapsana =והניבוייחל ינה יפרטצמ אל תותפל ישאר ("הנמ ש |  

Dp» 23 

 ןירהכ .כ"ד vb neo "v nyeb ,אָצְפְל .אָקְפְל
 .ד"ע כ"ד ח"פ םשו 'וכו [אספל ל"צ] (אסיפל)
 רקיע א"עס א"כד םשו ,אספל וג ןמ הינקתו
 ,אצפל ןמ ליכא הוה אספל אוג ןמ אל הלישבת

^vתיעיבש  Yoאכרוצ אלא טוקלת אל ,ד"לד  
 ןינעה הזו ,תשחרמ לש לישבת ךווצל 'יפ ,אצפלד

vלש דחא ספל ונל השע .ז"לד ו"פס תיעיבש  
pyופפלל חקי ל"נה 'ילוחב ןייעו ] — 

pe^ ₪10066 י"למ ל"נ)  (Steuerüberrest, 

 הזה שדחה b' הבר תומש שרדמ
 הריפרופ תונויגלה ול וקרזש סוכודל לשמ (ו"טפ) םכל
 י"לב b" רטשה תא ףרושו ספיל הנופ השוע המ

.mpboןינעה יפל קר ה"יחא]* —  ^bןוכנהו ןכ  
 םלשל ןיבייחש סמה תיראש p^ ל"נה י"ל איהש
 הז רואיכל איבהו 168 א"ח ר'טב ז"מיר תעד ןכו
 073 ש"ע Spartianus ימור רפוס ש"מ שרדמה

yaשירב ר'קיו 6'ב"מ 5 ר"במ וגיבר איבה 'ג ספ  
 (b^) םיטפושה טופש ימיב יהיו ינימשה םויב יהיו
 'הקיספ "םכ ל םתחקלו הכופד 'תקיספמו
 ךלמל ספיל תבייח התיהש הנידמל 6 ב'פק רצ כירד
 ןיספ Dy אוה דחאש בשח יכ וניבר 'יפ אלו "וכו
 שרדמה הז ה'כו אוה תישרש ד"מלה תמאב לבא
 'קליבו 6 ב"כ 'יסר רומא 'מוחנתבו ר"תסא שירב
 ץובקה s bios^ ךל 'פ ר"להקבו .א"נרת זמר רומא
 — [יספיל :ךלמיל אשיאה םשו 'פ הבר תורבו ןיספיל

 לדוח יניממ [po Ol ירעו פ"למ ל"נ) ןֶספל
wilder Senfוניבר תעדלו  Andornתעדלו  

 לררחה (הימ (ww םיאלכ שירב wilder Kohl) ב"ר
 לאעמשי 'לב ארקנו אוה בשע b^ .ןספלהו
 בתכש הז ןל אריכסו .(*ו"יבורמ זעלבו (*ןאסבל
 ץוח BN "Ov ^» G'D" גיפ) םיצקועד ןורחא 'פב
 — m5 אוה ןספל ('[ןיסלובה] (*(ןיספולבה) ןמ

^p 3'w)יימורו י"לב  pb23" בורכ bרשא  nop 
 (*ןיסובלוב לבא לשובמ לכאנו סופנ לש הלע ומכ
 ג'ו (rns .(יתשריפש ומכ רחא ןימ אוה

 adkvn( (ג עא ' m .י"לל ןויכ

 p" ינימש ימוחנתבו (5 .טמשנ ע"פדבו v3 לכב הלועמה a^ יפל (* .ביכ ס"טב ע"פדבו 03 לכב הלועמה ייג יפל )!

 ילב ביינש ק"העבו ןסאבל םש קר םש ייאלכב ךורעה םשב קרצ יכלמ ןב י"רהמ תרוסמ יפכ ןוכנל הייכ )* .םמ w^ יש
 ילרהמבו marrubium רילמ marrobbio טיייאלב (* .ןספל ט"ק י"כבו ןאסכל ע"פדבו ןאסבל ל"צש הארנו ןאסב לאעמשי
 m/3 )" .marruvium $53 == ו"ייורמ א"י יפל וניבר ייפש הכמת ץע"ייע ו"יורמ ל"צו וזורט ךורעה םשב w vo^ ןב

 .(שיימו דייק ביח) ןיספלב ע"ייע ןיסולובה ליסאב 'זיפ ר"פדבו ,ט"ק יזכב ה"כ )!  .םינפב יתנייצש ומכ ל"צו ו"ופדב
 3733 (* | .ץ"ומ כייג wy ןיספלב 'ע ףוסב ךורעה איבהש א"ס ייגכ התיה כייר 'יגד הארנו ןיסולכה יצקועב ג"ונב (5
 בא ארירש 'ר זירפ ייכבו n" בר ו'ופדב ('" .תינונצ ביפר ייסר םיאלכ 4350 ז"ואבו ,ב"מ ה"פ 'ורשעמב היכו תונונצב
 ךורע רומלב ןייעו ('1  .ל"נה ז"ואבו ייאלכל ש"רה ייפבו םש א"בשרה ni) niv^ יפסותב aum ןכ יכ py wn יר

 יבו יא ויו v33 הייכ )* .ו"ע ייבוריעב י"שר ש"מכ יוה םר כ ב םיאלכ אלר snm ans אלש םעט ח"ל רצ nav 'סמב

 .ליכה mw תבשב א"בשרה שירה תקתעהב היכו vr טיק
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 בייחו הציחמ לש לתוכה לעו לתוכה הז לע הרקתה
 וניאש י"פעאו הציחמ לש לתוכ תאצוה יצח תתל
 אלא ודגנכ לתוכ m3 אל pui" לתוכה לכ רגנכ
 וא אזירפא וישכע וב השעו ורצחב לתוכ ול היה
 אנוה בר הדומו א"פ ,553 בייח ירושכד אתעבק
 ודסו הנבש לתוכ יצח ותואב ףפיל «oxi אתפולב
 pp השע וא ומילשהל wy ןיאש ודצמ ריסב

mwרגנכ ברעמ דצמ היה הנבש לתוכהש ןונכ  
 יצח הזו וריבח ןיבל וניבש חרזמבש רצח לתוכ
 ןופצמ ודצמ ושארב אוה הנבש ברעמ xb" לתוכ
 בושד היתעד ילג הברה וא טעמ וא דחא ןינב הנב
 בר nmi ךמס אל ךמס אלד יאמלו ומילשי אל
 ןיצורשכ לָתוכל ןישועש ידודיג ןוגכ אזירפאב ןמחנ
 יברעמ לתוכל השע ירושכד אתעבקבו וילע ףיסוהל
 ודצב םיתש וא תחא הרוק םש םושל םוקמ הנבש
 ןהיתש paw לתוכה לכ 33: ךליש לתוב לש
 היתעד ילג תוכומס םישי הרוק לש דחא שארנו
 הרוקהו השעש לתוכל הציחמה לתוכ ןיב הרקיש
 אתפול b^ ה"יחא]* .יברעמ דצב תכלוהש
 jn רוביח אתפול כ"או רביח ףפלב ףול לעפמ
 ףופיל 'למ אתפיל שאגימ ןבא ףסוי 'ר 'יפ ןכו י"שריפ
 ^52 ה"מגרו ,ומוקמב מ"טשב ןייע רוביח .אוהש
 םאש Nip :אתפולו אנרקב : ל"זו בתכ ב"בל י"כ
 ותוא דגנכ אלש קוחומ ךמסש לתוכ ותוא ליחתה
 לתוכ ותוא לש ופופ אלא וריבח היבגהש לתוכ
 היבגהש לתוכ ותוא לש mu דגנכ ותא ךמסש
 וילע ןילגלגמ ןיאש אנוה בר הדומ אהב וריבח
 ותעד היה םאש ןרק ותואב וקלח דגנכ אלא ןתיל
 אל לתוכה ותוא דגנכ ולוכ רחמו ovn וכמוסל
 ץידנפנא אתפול רחא דצל ונינב ךשמ הנוב היה
 |יובנא ,גנאהנא == appendiee צ"לב =] ז"עלב

 לתוכ לש הבוג דגנכ לתוכ יאה ךמס אלש 'מולכ
 וריבח לש לתוכ תיצחמ דגנכ והיבגה אלא וריבח
 הדומ אהב טעמ וילע תורקל אלא m3 םושמ אלו
 ותוא לש הביג ותוא דגנכ אלא ןתי אלש אנוה בר
 — 'וכו רתוי והיבגהל ותעדב ןיאש יפל אתפול
 ןירוקש תומוקמ שי 'ז 'יס בקע 'טוחנת 5 הזמו
 'וכו רב תסיפ יהי ^ אתספ אתותפיל תפל

 -- [תפל רובח אוה תפל 'מולכ

 (אתפול =) אתפל - אְּפְל =) ng דנ

 אתבוית אצמנ תבשב ןילטינו רשעמב ךנהל
 ןניפלשמל ךירצמ אק אלד אנוה ברו לאומשד
 הכיתח ןכו «OG 5553 ט"פ טחמב .(' ןניצדמו
 םיאמט םימב ולפנ םא 'יפ ימג לשו תפל לש
 ןכקמהו 65ם תפלה .רונתל ולפנ כ"'חאו ותשו
 ,(א"מ זיפ תורוכב) ולא ןימומ קרפב טוקש ושארשו
 ארילגרגל הישיר ימרד ןתפל Gy גימ תורוכב) ירמג
 הלעמל בחרש תפלל המוד ושארש , 'יפ אתפילד
 ה"מגר eb" קתעוה ה"יחא]* ."וידדצ לכמ
 ןכו G'yo זיק x .אקילייגנא vo ץבוקב) תורוכבל
 Y3 'וכרב נ"שו Ge ,ב"ח 45333 ע"ייע י"שריפ
 ץובקהו ,א"מ ג'פ 'יאלכ תפלה שאר ומכ אוהו
 ב"פ תומורת 'ורי ,תותפל ישארכ ב"עס ^D 'דהנס
 yb א"ם "יאלכ .ה"נכו תותפל ישאר ג"עס א"מד
 'יצקוע ,תפלב רשככ 2 ז"פ 'ילוחב ץופנהו תפלה
 לעוש : א"יק 'ובותכ ,תפלהו בורכה יסלוק ר"מ א"פ

ppב"'פס םיחפפ אתפסות .תפלב  C»ויה אל  
 .תפלל האיפ , ,ןתנ . . תפלל אלא (האיפ) ןינתונ

  uvasו'טפ ר'ב .י"ד ו"פ תוכרב  ^pאל :תפל .

nbאתפל .א'ער 'כ ק"ב אתפיל ס"לבו .ש"ע  
 mb זיע לע פה ונממ «ni ב'עס ד"מ תוכרב
 תַפְלימ א"עס yo 'ציב לעפ תא ,תַּפְלְל .מ"נ

 « vייכב  ("P[אתפלמ ג'וב — ^
 אתפול =) אתפל  ^eאָתּופיִל ס'לב  manקובד

Anheftung, Verbindungתכירא 'מולכ  
 ןיפתושה 'פב Anbau) ותלוזו לתוכב ןינבה תפסותו
 אתפולב sam בר הדומו 6^ 23 רצח לתוכ 'מגב
 אתעקבבו 'אזירפאב ןמחנ בר nme C mm ןרקבו
 הנב אלש ןוגכ אתפול, לאננח וניבר b^ .ירושכד
 יונב לתוכ ול היה אלא הציחמה לתוכ דגנכ לתוכ
 לתוכ דגנכ וכיראהו וילא רביח וישכעו ןכל םדוק
 ןטק היהש וא תיוז ןרק ול השעש וא הציחמה
 רועישכ אלא בייח וניא והלוכ ינהבד תונרקב וביחרהו
 וישכע הנב אל 'יפאש ןמחנ בר הדומו ('"ךמסש
 הציחמ לש לתוכה הז דגנכ לתוכ ול היה אלא לתוכ
 mme ןשיה לתוכה ums לע mem וישכע דמעו
 םהילע nnb םינכומ םישרק qme אזירפא ורצחב ול
 תונולח ומכ ןהש ירושכד אתעבק וא הרקתה תורוק
 nnb ותערבש ררבתנ תורוקה ישאר ןהב סינכהל

(iםנה לעו ל"הזב בתכ ךורעה ירבד קיהעהש ירחא ייאלכב שיירו ןינניידמו םיטב ר"פדב  pnsהמ דועו הנשמה שבשל  
 תפלו תפל לכא בייהמד 'טישפ קרי רשעמד noni רשעמ יבג אלא םוקמ םושב ןכ וניצמ אל ףוריצ יעב רשעמד ייפש
 לע שיימ ןינעב ןיבמרה ייחב ןייע m ג"הרה news םלופלפ ןייעו pw ז"ואבו א'בשרה ייח שירה ירבד ואיבה ןכו כ"ע

 .תצקמב ^n תבש יפסותב ןייע דועו םינואגה תצקמ ייפ גיונב ) jnebn  ע"פדבו ,ר"ב דייל יא ו"ו ייכב היב (?

 ד"טב ויופדב (* .ךורעכ כ'ג וסרג Dn יכ הכומ ב"בל מ"טשב ואבוהש א"בשרהו דיבארה ייפ ךוהמ לבא אתפולו אנרקב

 ps ןינבה תלחתמש יפל אשוריפ יאהב ארבהסמו ל"הזב םייסו ויהוילעב הנוי ירמ מ"טשב חייר ייפ אבוה zy )^  .אזיפאב
 (uy n3 ךמסש המל אלא הז ןינעב ותוא ןיבייחמ
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 םירבדמ א"נפ ר"משבו) vns םיצילמש םתוא :םשו
 לעפתהבו (ןיצצולתמ ז"ית זמר ידוקפ 'קליבו ,וירחאמ

pw ryא"פ 'ישודיק ,םנהיגב לפונ ץצולתמה לכ , 
 דח ג"ע ה"ד ב'פ 'וכרב 'וריב םש הו ,ץצולתמ הוה
 yo מ'לב ןצייל היהש ןאכמ 'א רומזמ ט"וש ,ןציל
 ub וב ןיננגמ ,א'ק 'דהנס .םיצל תכ .ב"מ 'טוס
 ד"ד א"ם תוכרב v^ ץובקהו ,םיצל בשומ ^in ז"ע

ovyורי ,םינציל וב ןיאש רוד ךל ןיא ' vp "mb 
 ,ןה ינצילד :ב"יק םיחספ quy? ny + ג"כד
 םשהו .לארשי ינציל ב"נפר םשו א'נפ ר"מש
 ר"מב ג"ע ה"ד ב"פס תוכרב v^ תּונַציִלה :טשפומה
 ב"ער ב"יק םיחפפ אתונציל mob 'פ ר"שהש ,ז"פ
 ,'ז ;'ב ,'ב ילהקל 'גרת .ר"מ ז'ע ב"עס ה"כ 'ליגמ
 ans ייעשי) תוצלפ שרד טעמכ 'פ ר"שהשבו -- 'ד

O0םשו ,תוצל ירבד ץיפמ אוהש הפ : "y(וקפנש)  
 — mxb] רבדל [ורקפנש ל"צ]

voהצילמ =)  (schwungvolle Redeלשמ ןיבהל  

 Qi יא ילשמ) הצילמו

 .ףסט 'עב ונשריפ רככ CY 2: תוינריב יוצל

apb poע'למ ל'נ יקל  pu» O3ךכרתה  
 לרעה 'פב weich machen, schlagen) האכהו

 ןקז ול ןיאש לכ (*6'פ תומכי) ys רזעילא יר 'מגב
 ורשבו ךר רעש "5 .קילחמ ורשבו po" ורעשו

ponםיקתנהב .םדא ינב ראשמ רתוי  "pייעגנב  
e)רעשו  mpm pzיוקל )5 3^  wpהמב 'פב  

 (א'עס חיכ תבש) ץעה jb אצויה לכ 'מגב ןיקילדמ
 רועב [ןהכה] קיזחהש jus, ^b .ןהכ דיב הקלשו
 -- .('"רתלאל תערצב הקל ודיב ונדועו וקדובל
 וקלו דיי ,יה (moe לארשי ירטוש וכיו 'גרת ב'א)
 ןמגרותמה בתכו ה"יחא]* = .([לארשי ינב] יכרס
 תודרל אלא וניאש האכה ןושל לכ :הקל שרש
 לצא jv .'וכו תוקלמו יוקל 'שלב םגרותמ רסילו
 ןיב הקול אוה ןכהו ו'פר "יס אצת יכ BD" ל"זר

aenלארשיש טוש 'ב 'שרפ חלשב 'תליכמ  
 .םיעברא הקול א"מ א"פ תוכמ ,תוקלל ופופ וב ןיקול
 , .יקל יאמא ב"עס 'ד 'רומת ,םינמש הקול ב"מ :םש
 מ"ב ,ופוגב הקול : ט"י 'מוי .יקליל .'ה ,יקלד יאה
 רתויו רפחב «np : ח"לד ז'פר תועובש 'ורי ,ג"מ
 ,ח"כ תבש דספה וא תערצ י"ע האכה «pi דועו —

iyה'נ 'ילוח ,תערצב תוקלל ג'פ ר"מש ,ליעל . 

 ןתפל הנ

 dicker בע הרידק השעמ 3:9 עילמ ל"נו ןתפל
proiתפלמ לישבת 9 ע"לבו תפל 'למ וא  

aus Rüben 1200014066 4י"למ ב"ר תעדלו  

aus Gerstengraupen 2010140408 Kuchen- &)gvrov 

w*33 (rodכוס ' C7?ןכו 'מגב השקמה המהב 'פבו  
 ייעגנב רשע השלש 'פב ןנתד (Cry hr השאה
 ןתפל .ןתפלב הלכואו sp'b (b יתפסותב ןכו שימ)
 ןירועישה ולא ('ונעמש anra 'עב ונשריפ רבכ
 תפמ תוזירזב לכאנ רתוי ןיטח תפ ורמאנ ארמוחל
 תוזירזב לכוא רתוי ןגוהכ בסימ wm םאו ןירועש
 יממ ןתפל ול שיש ימ ןכו בסימ וניאש יממ
 השעמ bs" ןתפלא b" ב"א) — .ןתפל ול ןיאש

mpשבדב וא ןייב ברועמ בע חמק םע השענ  
 ,(הרדק השעמ לכל ןכ mes bm רחא ןימב וא
 'יפ יכ יתוריעה רבכ טיר ב" ששב 'עבו ה"יחא|]*

 ןכו ,םש יעב וניבר 'יפש המ םע הלועו ןכתי ב"ר
 איבהו nen pp לכאיש רבד לכ 'יעגנב ג"הר 'יפב

munאבה חלמ אבה א"ער 'מ תוכרבמ  jn» 
 חלמ ואיביש דע עוצבל יאשר עצובה ןיא :םשו
 ןתפל ג"הר e^ דועו .דחאו ns לכ ינפל ןתפל וא
 קשעה יכ 'פ ר"להקבו y תפה וב תפליש רבד
 ma הז ןיתופל ןילישבת ינש . . ןתפיל ראובמ
 הרזגהו אוה שורד קר הז לכ לבא ןירבוחמ 'מולכ
 בויא) לפת — ךרעה תלחתב יתמשרש ומכ ןייע

oaהמכ קיתעה ןכלו תפל ומכ 'גותה איבה  
 אחלמ אלב אנתפיל אלכאתאל רשפיא תילד

 =- וכו

 ףדרנו spotten כעלו bana wap ץול מ'למ) ץֶל
n5 oyע"ייע  a5ט"ל 'שרפ הבר תישארבב ') 

 תומוא לכ וסנכתה 'מוא הדוהי C8 (vb ונינפל)
 ואצמ ףוסבו ןהל תקזחמ העקב וזיא עדיל םלועה
 «p אוה םיצלל ow העקב ואצמיו הימחנ ר'א
 יטו) הנוממה םהל רמא 'פד ג"םב ,(ר"ל 503 ילשמ)
 ןיעייסמ רחטיל אב ול ןיחתופ אמטיל אב (ב'עס חיל

Camsמאנש ' ps Ce Semץילי אוה םיצלל  
 ץצולתמה לכ Cn ז"עד ק"פד 'מגב .ןח jm םיונעלו
 לא התעו G'2 ,חיכ ייעשי) יאנש וילע ןיאב ןירוסי
 םשו ה"יחא]* .םכירסומ וקזחי ןפ וצצולתת
 בשי פאו 'וכו ץל ןכיה בשי אלש רחאמ ז"עב
 ^ תצלו 'מוא בותכה וילע ץל םאו ץולל ופופ
 ,'וכו וירחא ןיצילמ ויה ב"נ ^p ר"מש לי עפ ה

 חייל האלהו יזיפמ ע"פרב לבא רייב ט"ק דייל ייב 'א ויו vis ריפדב ןוכנל ה"כ )* .םש ייעגנב םייבטרה ייפ ןכו ('
 ?«p ייכב הייכו (* m. תנש רחשהב שיימ ןייע ונלש תוישרפ יקולחמ רתוי תחא ריבמ תוישרפב הנומ וניבר יכ עודיו
 לבא ןיל וה רמוא רזעילא יר ם'טב ייא anm 'זיפ ריפדב (* .ןיחתופ ג"ונבו ןיסרגד תיאו mes ,ד"ק תבש יפסותב ןייעו

 .אנליוו ס"שב ח'יר ייפמ קתעוה כ"ע )5  .ייל ליסאבו מ"אפְךבו טיק י'כב



 ויט מ"ב .חמש npjo .'ה תוכרב הינק )3 ,ה'כ 8
 'ורי ,ידיב איה הָחּוקְל .י"ק םש .ןלזגמ חקול א"עס
 ל ע פ נ .ושעמ ףסכב חוקלה :ט"כד b/3 םיחספ
 ףסכב חקלנ . . npo ws נ"מ ab ינש 'שעמב
 ןיאו ב"עס ב"מ תוחגמ npo : ה"כ bna רשעמ
 םש הו .החמומה jb אלא ןיחקינ ןיאו . . תיחקנ

^b. nimpoםינוק  Küuferז"ט מ"ב , b^ב"ב האלהו  
apישוריק לעפתאבו לעפנב ןיאושנ ןינעב ('ג " 

 חקי יכ .(א (cw םירבר) הרות הרמא המ ינפמ :'ב
 .'וכו שיאל השא חַקֶלָת יכ בתכ אלו השא שיא
 החיקל ם שהו .ןירבוגל ןחקלתת : ג'נ + ב"נ 'ובותכ

mb» "Uvד"ע ו"כד ט"פר 'דהנס 'ורי : ז"ד ו"פר . 

yםיחוקיל ,ןיחוקיל טשפומה םשה  (das Heiraten) 
 ,א"ער 3b 'ישודיק .ב'ק ב'ב ,3^ 'טוס ץובקב קר

 amp ע"ייע ד"מלה תטמשהב דועו -- :'נ

 ,sammeln רזופמ רבד תפיסא pip מ"למ) טקל
auf-, ablósenדגב תריפת ןימל לאשוהו  

 ראותה ; Nachlese מ"למ טקל ficken. 5% ע"לב ןכו
spo spo =אָטּוקְל 5/53  der Einsammlerע"לב  

bUדבע  punולא 'פד ג'פב (םינפב דוע  
 ןטקוללו ןללומ ל 'עס v» prm ןיחל ג מ
 םדאכ אלא וכודכ ופות וניא 'יפ
 טקלמ וניאו ןאכמו ןאכמ טקלמה
 רבכ b") דיפ (nep טקל טקל קפסש .('רד ם כ
 'מנב ךשנ והזיא קרפב »| רח ךרעב ונשריפ
 טוקלל G'yo zy מיב) רעשה אציש דע ןיקסופ ןיא
 האיפו החכש טקל טקלמה ינע, "פ (רכומלו
 רצק אלו ערז אלו שרח אל 'מולכ pb ארקנ
 הטיקלב אלא ודיבש וללה תוריפב הז אל יכו
 תובותכ התתפתנש הרענ 'פד ג'סב .(''דבלב
 p" ,(*טוקלב הפוליחו ps רב הייח ר"א (רינ
 טושפי אצישכ םידגב ושיבלה פא וטיקלו וריכש
 Cry ילו השקמה המהב 'פד ג"סב .("אצי כ"חאו
 היהש ןוגכ 'יפ anb טקלתמ אברל אניבר ל"א
 היהי הנצבקת םא הנה טעמו הנה טעמ רזופמ רשב

 יי יי אכת + יוכי דוא ?

 epo .הקל — קל ונ

 א"ער 3^ תבש ג"מ v'b "ירישכמ ,הילוכב התקל

 ןמז לכ 5 'בוס לתוכה הקלי אלש ליבשב

 ,הקול המחהש jor םשו ,'וכו ןיקול תורואמש

 . . הלחת הקל אוה Oye nio ד"פ wb 'תפסות
cnד"ד ר"פר ק"ב 'וריב לאשוהו .הלחת וקל , 

 וזב : ח"ד ז"פ «mo 'ורי ,הקול ןידה תדמ תאצמנ
 «b mb" אתפסות ןייעו .הקול ןידה  תדמ
 אתפסותו "עננ תומכי po" לועפ ינוניבו

mosפג .,'ה 'שרפ עירזת ארפס ל"גה  byתפסות ' 
bn "woהקלית  qvתבש ליעפה .הלחת  

 .ןיקלמ .א"פ ףד 'שודיק האלהו .ב"כ mob + ג"יק
 21 m לועפ  ,יקְלל epos :םש ןישוריק

 םשה ו .הקְלּומו רבושמ אוה ףא :ותומיו תשרפ
 ^n  םיחבז :א"ע ev :ה"נ .ג"מ  'ילוח הָתּוקְל

ypב"ל ,ב"ל םירבדל סלקנוא םוגרת :ז"ט ב'ב  
 — [תוקלמ ע"ייע רועו — ,ןוהתוקלו

 ונדמליב decken ךחל ny sm מ"למ קקל — קל
 ןועדגל ה"בקה רמא 05 (Ton3 תומ ירחא שירב

 םיקקלמה [שיא] תואמ C) ש ל ש ב )5 םיטפוש)
 םהיכרב לע וערכש םתואש םכתא עישוא םדיב
 ןכו ה"יחא]* ,האובבל םידבוע ויה תותשל
 םשב ב"ס זמר םיטפוש 'קליב תצק יונשב אבוה
 היה ןועדג לש ורוד , , ה"בקה sew 'מוחנתה
 שיא תואמ שלשב ה"בקה ל"א האובבל הוחתשמ
 רוכזד 'תקיספ — .לארשי תא עישוא םיקקלמה

or»חלשב 'קלי  moקל םע . . קלמע ב"סר זמר  
newבלככ לארשי לש ןמד קולל אבש  Ty! 

 אלו יתדמל הרות הברה : ח"פ 'רהנס .קלמע ע"ייע
 m .םיה ןמ קקלמה בלככ "יפא יתוברמ יתרסח
 ע"ייע תקקול b^ )« תקלמ איהש ינפמ ג"מ ט"פ

ponל פ ל פ — 'ב  vתבש  n'eoםימה ג'ע א"יד  
 בלכ .ב'ד א'"פר ק"ב w" ,בלכה ןהב קלקילש

 — [ןמשה תא קלקילש

nes (אשנו הינק .הלבק ונינע מ"למ npo 
Ü* (kaufen, nehmen, zur Frau nehmenהברה | ') — התצנב ותארמ wp?גרת )5 ,'א ' 

 יבטוח 'גרת ב"א) — .הטקלב ("הקקפלז ['א] יורי
 'פדב ה"יחא]* .ןיאע 6 יטקל (א''ב ,ימ עשוהי) םיצע

 םשהו ולש תא חקל ג'פ vow :הלבק ןינעב

 ר"ב .ח"לד א"פר 'מוי 'ורי anb ish 'כוס הָחיקְל

 םש קר טיק 33: ר"פדב ןוכנל היכ (5 api רייב דייל יבו יא ya ייכב 'יל )? ,ששב ע"פדבו ט"ק ייכב ןוכנל היכ |

 טוקלל סיטב ע"פדבו טוקלל bw טקולל מ"בב ג"ונבו ,רכומלו חקולל ves מ"ב 'תפסותב ס"טב היכו חקולל ם"טב
 תורייעה לכ ימא ןנחוי יר י"א רומלת :חיר םייס םשו םש מ"בל מיטשב אבוה הייר ייפמ קתעוה f) ,ווכמלו
 ףוגבו (5  .טיקלב ג"ונב (5 = .גיע ייד היפ cya יוריב ya x ןיקסופ הירבטב רעשה אציש ןויכ הירבטל תוכומפה
 .ש"ע יבותכב מיטשב אבוהש אמק ארודהמב יישריפב ראובמ רתויו טיקלב ה"דב םש ןייע יישר םג ןכ שריפ ןינעה
 םוקמב םצעה בור nem וניאש טקלתמ םצעה תא הפוחש רשבה ימולכ ייפ (.וילש ףד ox י"כ ץבוק) ה"מגר ייפב (?

 ר"ב ייכבו ןיזב לייצ הקקפלו quy vim ע"פדב ןוכנל ה"כ ) amm תא הפוחש דע תומוקמ המכב טקלתמ אלא רחא
 Una יטקלמ «xa יטסקובב היכו (* .ישו רי non ייל ריב ייכמ qun ךורע י"כבו (c הפקולז ע"ייע הקקפל

 .יוועלל ריתמע ןייע sni תואמגוד
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"bל"נ ונממו בתכה ןגשתפ קיתעה ןכו םיננעתמ  
 D^ TN 'גרת דמחנו גנועמ b^ טיקְל ראותה
 'ב י"הד 'גרתבו אתנשושכ מיקל לגלגס סב ,ו"כ
 861006 ר"למ אוה עוטק ילוא .טיקל 'ה ,'ד

 .ןיקסנעלאמס פ"ר תערכ

 ריעה שרדמ )053 ןייע (ein wenig אָשקּול סב
 אטקול אטקול יל תכהי אל םע יתבר

 אטפלטק סרג ךורעה לעב לבא תואסרגב בותכ ןכ
 wv ןיא ךורעה ib ה"יחא]* | y" סרג הפיו
 שממ אוה  אטקול אטקול יכ וניתסרינמ תאש

^o 4:9 Ax] pbטעמ  ysתורב שרפל שי ןכו  
 ותואמ וקול הפפת טעמ אנ הטקלא רמאתו 'פ 'בר
 = הטקלאו שרדש ל"נו הל הפצמ איהש תיבבש
 רמול טעמ ןושל mns אטקול הספת 'מולכ הטקול
 טעמ תביתש ל'נו .טעמ קר ףוסאל nmn התמגמש

 -- [אטקול לע תורוהל המינפ ןוילגמ האב

 b" תויטקלא 'עב 'מושרה יפו ע"למ) תויטקל
 ישילש 'פב Sommerhüuser) ץיקה יתב

 ןיפירצה Ce ח"יפ = תוליהא ףוסבו C5 תורשעמב
 רבכו תויטקלאהו רחא רפס תויטקלהו ןינגרובהו
 תוטיקלאהו הנוכנה 'ינ ה"יחא]* = .'א 'עב ונשריפ
 26 ט"דסב i'm 'יפב יתאצמ ןכו יתהנהש ומכ
 רדח אוהש ץיקה תיב C^5 רבכ תויטיקלאהו ל"זו
 :by כ'ע 6 אטיק תיב ףסוי בר םגרתמכ הרקמה

^b vbבותכל ןוכנ רתויהו .תויטקלא 'עב וניבר  
 העידיה 'ה תמועל ww לא ע"לב «o תוטיקלאו
 אלל העידיה 'ה תא לפוכ תוטיקלאה כ"או ירבעב
 ינשב ש"רו ם'במרהל מ"יפב 'יא ךורעה 'יפכו .ךרוצ
 תורשעמל קרצ יכלמ ןב snb" 'יפב ה"כו תומוקמ
 צ"קהעו .ש"ע םירחא םישוריפ ינש דוע םנשי םשו
 ב שיוהרמוז י"ע וזעול הפי ב'נש

— [haus 

Sommer- = "א 

 וא'ח 'עה הזב 'מושרה י"למ ןימטקנא =) ןימטקול
 א'ם (D nx") ןירוהט ו'נק

 'א 'עב ונשריפ 322( "ןימטקנא
 'ע («by qe  .ו"ופדבו י'כב קר ה"כ ה"יחא]*
 יכ יל ררבוה תעכו ישוריפ תוכיראב ש'ע ןימטקנא
 "כו םדיג אפכאד ארומה :םש 'יאד א'פ
 — [אנליוו פ"שב תבשב ספדנ ןכ יכח"ר ל ךייש

 טפושל הנשמ 'צמא ר"לב (b^ םיִטְנְנֶמּוקּול ₪
locumtenentes, Hichterstell- 

Gertroterהל וריש היוללה רומזמ םילהת 'רדמ ' 

 ('סיטננטוקול ול שי סוכוד op") רומז שדח ריש

 ג"ונב )^  .ןיסטקא טיק v33 )* vo ,'ג

 זנ Dopo פא - טקל

 ב"רש ינפמ ותארמ ןויצ םדוק הפסוהה וז 'יא 'מא
 םיסופד לכב לבא םיכרע ינשל ךרעה הז קלחמ היה
 יכ ןוכנה אוהו דחא ךרע אוה י"כבו םינושארה
 הטקל y" התצונ 'גרת יכ ףעתסמ ns" נשוממ
 ומוגרת םעט הזו קפזב האוצה ת פיס א ןינעל ןויכ
 per ^b 3553 ע"לב ןכו האוצ ,אוצ 'שלמ התצנב
 ע'ייעו טקלנש המ לכו האוצ 2\* דועו ףוע לש
 :דוע "יא ל ק ב לעפהו :ג"ער ב'חב ש"מו שטג
 :טוקלל ו"מ ה"פ םש ,'וכו טקלש b to" ר"פ האיפב
 א"ער Yap תבש ,וטקליו וכלי : ח"יד ד"פ האיפ 'ורי
 Yo ה"פ האיפ ל עיפבב ^« הינשילב טיקל אלד
 א"ע YD "mb ,תומצע . . טקלמ m ק"מ .טקליש
 ר"קיו ,טקלמ ב'עס 'ז תורוכב ,תומצעה תא ןיטקלמ

Yeאוהה  sponךדיד ןמד טקל טקל היל רמא  
 .טקּול אלש א"מ ne האיפ לעופ .טקלמ תנא
 תוינשמב ה"כ ןיטיקלמ ויה ה"מ "פ האיפ לי עפ ה
 י"כ יג 'יפל 'א רמנ 'עבו :ח"יד םש 'מגבו 'שוריב
 (לעיפב ןיטקלמ ילבב ס"שבו תוינשמבו ע"פדבו) ט"ק
 טיקלה ע"ייע ןיטיקלמ ח"יפ תבש 'פסות :ה"נק תבש

m» om amע"ייע  sponלעפ תה  epons 
 ר"בד ,ה"מ ב"פ ינש רשעמ YD םשו ,םש ןילוח
 ע"לב p pb pb" ראו תהו .תועמהוטקלתנ ב"פ
 א"עס י"ק מ"ב ,וטיקלו וריכש :ו"מ תועובש :דבע
 ושמש ג"ער ג"כד ו"פ 'יבוריע 'ורי ,יטיקלו יריכש
 : ב"ע מ"ב (תוחוקל ד"ע) תוטוקל ץובקהו ,וטיקלו
 לע 'פ ר'כיא .שמנ y'"y "wnpb :א'כ מ"ב דועו
 האיפב ןכו מ'לב spo םשהו aepo רפכ הלא
 ;ה"מ ,ו"פ ; ר"מ .ב"מ ה"פ ;י"מ .ט"מ .ו"מ 35 ר"פ
 ןטקיל Ty ח"יד ה"פר האיפ m יונכבו .א"מ ,ח"פ
 אָטקְל 'ט ^ "sop 'קנוא snm .םיינע לש
 האיפ הָטיִקָל טשפומה םשהו .אָטקְל 'א י"רתבו

N'Dד"מ , n.ד"י  : GUג"ע ז"טד א"פ האיפ 'ורי  
 nini טרפכו טּוקיִל דועו .ה"סד ב"פ "ירוכיב 'ורי
 Tb 'ליגמ 'תפסות ,ב"מפ (cni 'תקיספ תומצע

^nbb "v ,G'5ו"לד ח"פס : vפ"ד א'פ ק"מ  
 האיפ 'ורי ץוכקהו -- ד'ע ג"כד ve 'דהנס Uv" ד"ע
 py mn -- ןיטוקילב םימכח וליקה ג'ע nns ד"פ
 ןכו men "yp רגבה תנקת ןינע ע"לב ומכ טקל

^Bק"מל י"שר י"כ  Y3דצ ס"דב אבוה א"עס  (Y 

bmרחיב הריפתה םוקמ ןיטקלמש : ןטקולל  
 ערוקה ב"ער ו"כ ק"מ םשהו ,כ"ע הריפתה ןינקתמשכ

 — [טקלה ךותמ . .

epo .גונעת ןינע)  (Gieh ergótzenינש 'גרת  

 תבטר ירשפ ןיטקֶלמ 'ח קוספ ג"פ רתסאב

n5 )' .ונינפל  *( ילב pooתורשעמב ושוריפל ןויכ . ') "Wnמע  
 סיטניניטוקול
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"bינקל םגו כ"ע הבר םוחתמ ויתונוזמ איבמש ה"מגר | ודי לע ןעשנ םוכודה רשא הנשמה אוה ר"לב  
 אוה םגאו הצב לש .my Trappe = OD ,ט\3 = | לכא שרדמה ירברמ הניא תאז הלמ יתעד יפלו
 קוספל תוכיישה ןוכנל איבה הז לעו Sumpfvogel | יכ םוכרפא תלמ שרפל הפיסוה םירפוסהמ רחא
 — "וגו ךיטפשמ ,םינומדקה ןושלב תאצמנ הניאו איה השרח וז הלמ
 םיאשונ (Bn : ךשמהה דיעמ הזלו b^ הפי ה"יחא]*
 ןיא ןכ ww ה"בקה לבא . . תוכלמה יואשמב ומע
 (0ח06(%6) פוכרפא אל (900%% = (dux סוכוד אל ול
 [ms wwe לעב הארנכו 'וכו הנש מ אלו
 ,87 ש"טע סעלרעפ ןייע םירצונל השדחה תדל הזב
 העודי רככ התיה םרפסמל 1302 תנשב הלמהו
 Du Cange לש מ"וא ןייע טפושל הנשמ ןינעב
 הנשמל 860106 זנכשא ןושלב רמאנ ןכו

 — [תוכלמה דיקפו

 לפס גפאשצמ, גטשצמ von C אָנּוקְל =) ןקל

 ק"פד 'מגב Kanne, Schüssel, Kübel) הרעקו

 .אימד ('אנוקלל והל ידש [אבר] (ב': תבשב
 jn) המ סוניקוא ימימ ןיא םדאו נ" תשרפ 123

sosול  mo6 םימ  ןיעלוב  sewןול  wmיל  
 ייטפוש) םימ לפסה sion in C seo ןינוקל אלמ
 ,(לפס ינוי ןושלב 'יפ ב'א) — .אנוקל )05 ו
 (.דיכש arm) ost 'עבו ,אנקל 'גרתב ג"ונב ה"יחא|*
 ןיעקל u^ ,3'b בויא 'גרתמ ץובקה וניבר איבה

 אָתָיִנקּול ןולמו "יא םילחנה לכ 'פ ר"להקבו .ש"ע || Sünfto, Tragsessel, lectica) ר"לב) אקיטק ל 2
 אנקל בגא Yep תבשב TW יא דיחיהו .'וכו םימ | דבעי םינש שש 'שרפ טוקלי שרדמ

 זלפ 'עבו 6 ע'ק רצ סיד אנוקל י"שר י"כבו אימד | ('ןוירופב אל ולטי אלו (א"יש זמר שיר ייטפשמ יקלי)
 yn .ש"ע 'וכו אנקל ןבז :ג"יק ק"במ וניבר איבה | אלב הלגע ןימ ר"לב "פ אקיטקלב אלו אסכב אלו
 .«vy Gv ;היכ יה םיטפש) לפס וקיתעה םינקז | אתליכמב ומוקמ אצמ רבכו ה"יחא]* = ,םינפוא
 py הלוע אנוקל כ'או spo ם"לל קתעוהו \9א% | אפכב אלו ןוירופב אל ונלטי אל םיטפשמ 'פ שיר
 — wb] לקשמ םע אנקלו ינוי לקשמ "גה 'קליבו .ןישוע םידבעש qu אקיטקלב אלו
 : .Lo | ס"לל םג הקתענ הלמה וזו .אקטקלב . + ןירופב
 900% אוהו ןבל ?AE "5s = qp 'עב המושרה 'צמא י"ל ךרד by אוהו ןיקיטקל
 "yn" 'שורי (ג,פ0א6צ Weisspfennig — [ש"ע תואחסונה יוניש נ"שו (א'צר (S77 אקידגולג

 ארניד אדבע ךיה Om vx ריפר) תוריפ ךילומה ינ
 ןקלו ןיפלא ןירתב לאבואבו ןיפלא ןירתב אכה | המ legatarium (— degatum) ר"לב) רּוטקּול *

 לע ןייע [D^TN — .ןטק עבטמ po שרפמה ^5 | das dureh התימ תמחמ הווצמש
(Testament Verordneteב"ח) םג "עב , C7»?הלעהש 9 ןאמרעקוצ 'הל תולקשמה איבה  c3ויווש  

 6 גיצק ,א'ח ירפפא (Y^"y רפסא 152 תוטורפ ב"ל היה | ג"ונבו 'וכו רוטקול אוה ןכיאו א"ס פ"ס ר"במ וניבר

 ומכ ןבל רניד רפסא ארקנ ןכו תחא העמ ויושש יכ ףיסוא התעו םש ויתשריפ רבכו חוליש רטש

 ןקל «Y ט"ד ד"פר מ'ב 'וריב ה'נכו -- ,יתמגרתש | "א ם"ק זמר הרש m" 'קליבו .ל"נה איה הלמה
 העמ םע ןבל העמ ןיללחמ ןיא 'מולכ רופא ןקלב | 12 הרעהב םש ב"חב ןייע legatum אוהו ן"ייטיגל
 p [א"ער ה"מ מ"ב ילבב ןייעו ןבל לימור מ"צוא ןייע legatarium םע אוה דחאו

 ר"לבו Tertullian, םשב איבהש המ רעללעשל
 Wolf) באז גטא6 י"לב םּוקּול = פּוקיל =) םּוקל | ביכשה יוויצב בתכנ רשא הנתמה רטש ארקנ 'צמא

 < לארשי לש ןנוממ הלכמ התא יתמ דע סוקיל Du Cange |" legatariae. 6181186 ערמ
^p Cro mo)י"כב ה"יחא]* — .פוקיל ןוי ןושל באז  

 ראשב bzw ךמסב ןוכנל w^ 'ציניוו 'פדבו ו'ו ט'ק
 ו'ופדב תועטב ה"כו ףוסב ם"ימב תועטב ע"פדו י"כ | ןטב 'עב 'מושרה פ'לב םימ ףוע םש ינקל =) ןקל

 סוקול ןוכנל ונינפל לבא י"שרבו 'מגב ישוקו א'פר | .ןטב 'עב ונשריפ רבכ ג'ס יילוח ינטבו )3
 ףופ 5"( ךורעה i5" סוקיל ves 'ציניוו 'ופדנו | .ינטכו ינקל cam 'ילוחב $muss "e ה"יחא]*

meomםימ ףועש  suהתא םיקול םיקול ד'פס 'כוס 'תפסותבו כוס | ןכל םדוק "אד הממ ל"נ  
 סוקול ל"צ .לארשי לש םהיסכנ תא התברחה | 'יפו הבר םוהת ךיטפשמ (' ויל םילחת) קוספמ שורדה

 .'ב קל עיייע decken קלקל *

(iי"כבו ש"פדב ייאדכ אנקלל לייצו אנקל גיונב (5  .ליחתמה רובדב ךרעה תלחתב הייכ דייל יייכבו )* 90980 יילב  
 מ"ק י"כבו ר"פדב ןוכנל ה"כ (* .יציניוו יזיפ ריפדב ןוכנל m )5 .ןוניה גיונב )^ (::ט סיד) א'יבטירה ייחבו פ"או ימ
 םימ לפסה אלמ ר"פדבו ויו ייכב היכ won לקינייאתה.  C היל ןובהי pnis יל ובה ל"א sm ,ןינוקיל עיפרשבו ןינקל

 .אלמי ס"טב ו"ופדבו ,יגרח

^ 



  NEM NEשש 1

 אצומו 'פ ר"להק ,6ו"ל (aen רדא ע"ייע : ח'נד ב"פ
yyגרתבו סיטסל ' vיירבדל ;'ד ו"כ 'רקיול 'א  

 ל"צכו ןבלל אישיקל נ"ע eb ר"ב opm 1^ .א"י
 םיפטעה 'קנוא 'גרת ןכו אשיקל epos ל"פ ר"קיוב
 'א י"רתבו ןבלל אישיקל Ge 55 תישארב) ןבלל
 .ןשיקל G5 יט noe 'א י"רתב תוליפא ,איישיקל

cwm3 תישארבל 'קנוא 'גות אתושיקל m b 
i»82860 אָתּוישיקְל ס"לב  [die — 

 רבח דימלת שיקל ןב ןועמש 'ר טרפב שיקל *
 ילבבו 'שוריב y ומש ןנחוי 'ר לש

 2'5 ארקנ עוטקבו .ט'כק ף"זרהמל ר"יהבמ ןייע
 ,שיקל רב כ'נ םשו ay veo מ"ב שיקל שיר

pp ה'כ). m her) ben לש ךפיה אוה npo 
 :םעמכ 'פ ר"שהשו ,ב"כ 'דהנס

^cאירטול ל"צ) איטרול  (adewanneשרדמ  

 הלטנו : הילושב התאמוט 'פ 'כיא
 סרג ךורעה לעב .ןימח ול השעו ךלמ לש איטרול
 man אסרנהש 'מוא ינאו C [ןיטנרב ל"צ] (איטנרבו
 y'"y ףס ףוגה ץוחרל רחוימ ילכ י"לב 'יפ אירטול

aee»ונינפל ג'הכו ה"יחא]* = .[אירטול ל"צ]  
 יעבו ש"מו ע"ייע sub ב"ר היגה nes איטרול

 — [טנרב

 von עַרֶלַמ nach unten yu5; ןמ עוטקו עַרְל +

(nienדחו ליעלמ דח .ח"נד ב'פ ה"ר 'ורי  
 ע"ייעו ערל ןמ .ט"יד ה"פס nwe 'וריבו ערלמ
 םש 'א י"רתבו ;'ז ,'א תישארבל 'קנואבו .ליעל

m5 473ג"כ 'מ םש 'ב י"רתבו . 

 'פב kneten) קצבה תכירע b^ שול מ'למ) של
 .הפואהו שלה ביפ זיפ ni) by ללכ

 של םאו . . ןישל ןיא .'ל ences ה"נכו הייחא]*
 ישול (3p יוויצו 'ב ףטק yy a םשו ,'וכו
 ושול רכז םיברלו 'ו ^ תישארב 'קנוא 'גרת
 תלזאד ב'כפ יתבו 'תקיספב רוקמה Ge םיחספ)
 .אשיל שּולימ ןדיעמ 'ד sr עשוה 'גרת ,שילמ
 ^ 'דמבל 'לקנוא אחשמב שיִלִּד לי עפ ינוניבו

pan sm mןייעו ,שלד תויתואה ךפיהב רשל  
"webךתלעהב  wbהז שיילכ  Toyoןמשב  

 םיחספ ןייע שולינ ל עפ נ -- 'וכו שברב ףטוקמו
 'יחספ יורי ,םש ירפס ם ש ה ו ,ה'נ תוחנמ .ו"ל .ה"ל
 הילכא .ח'מ ק"ב 5€ ןילומלמ ד"ע ט'כד ג"פר
 pn ע"ייע אשילב סיאמד א"ער "n םשו ,אשילל
 'גרתכו .ףנדג ע"ייע ?iy ו'ע ry vm "יג
 'ב boo" 'א י'רתבו ,ט"ל .ב" תומשל 'לקנוא

 ד יל Mfg dap רידא ד דה ירי רותי
pnל שב  a ' 

 2 wb — (םּוקּול =) םּוקל

 סוקיל וא ר"עס ה"נד 'כוס ףוס 'וריה "ינכ סוקול
 ומכ יטרפ םש ונינע m -- ('ךורעה 725 סוקיל
 ליגר pen סול yvy : א" t3 Wolt" באז ונלצא
 'ומורת 'ורימ חכומ ןכו ל"זר ןמזב םיוג לצא היה
 ןהב ביתכ סקול סייג אל אתרגא ןיליאו :ז"מד י"פ
 : תשבושמ רתוי 'יגה .ב"מד ב"פ ז'ע 'וריבו ^:
 א'פר 'יטיג 'וריב ןכו 4232 ביתכ ןיקול םיוג אל
 ,וילע ןימותח ןיקול nna ןול רמא ב"ער נ"מד
 = םיקול סייג היגהל שי מ'כב יכ ל"נ ד"עפלו
 ,;Dios, Aoówo םינויו םיימור תומש om ןיקול

Gajus (Cajus) Luciusסיקולו םייכ והזו /\ 90% = , 
 Lucianus = .\.סטאט/6 היהת ts ןיקול סורגנ םאו
 םיליגר ויה ןיקולו poa 6היער ,ב'ח) םייג  ע"ייע
 ר"שהשב ןיקולסויג תחא הביתב ובתכ יכ דע הברה
 (mo סייג ע"ייע שבושמ אוה םשו המוח DN 'פ

p»יייעו .זיק ןאמדעירפ תאצוהב) א"כפ יתבר 'תקיספ  

 התיפוס ןמ םיקולו (רדג) רדוגה jb םיינ Gvp םש
vmםיבננתמ  dosריעה רבכו וליא לש םהיתושנב  

benיבשוי בור יכ  uyםיימור התיסוסו רדג  
 ןגאמעדיג מ"ר 'חה man ביטה ןכל ויה םיינויו

po»)דצ רפסה  (vnל'צש  praסויקולו  Gajus, 
s Luciusקחדנש ומכ  miושוריפב יוועל ] — 

 .קל ע"ייע decken ךחל ומכ מ'למ) קקל *

 ד'פ 'כוס v qme^ 'ר לש ויבא םש) הרקל *
 לאומש 'ר םשב הרקל רב mm 'ר :ר"נד

 אוה אוה ילוא זאו חרקל ה"רס לעב "גו ןמחנ רב
 רצ) ה"דס לעב "ג יפכ Cn 0( החרק ןב "^

 .(ו"ופד : ד"פ

 ה"כו תרחואמ הריצק wan לעיפב קר מ'לב) שקל
 |j תוויפמ ןה רוחיא ונינע שקל ס"לב

 ג'הכ 'פד ג'רב püt sein) רטממ jn ןאצ תדילמ
 אוה ןיד ץניי אדחכ שיקלו ריכב יא 6" 'רהנס)

TUNםירב) .שוקלמו הרוי הז מ"ל ב"א) —  ^« 
 םרכו 'ו ,ד"כ בויאב לעפה ןכו ה"יחא]* —- 0^
 ןייע םינפגב םיבנעה ורחאיש 'מולכ ּושקלי עשר
 vpn ליעפהב oi ל'זר לצאו pub םישושב
 'וכו הזה לעופה המ Cw יב'ק סילהת) ףטעי שרד כ'פ
 ban" 'קליו ב"ק רומזמ ט"ושבו ,ףוסב הנשיקליו
 nb שקלמו יתא אוהד : ונדמליה םשב ה"נתת זמר
 םשב ז"סר זמר הימרי 'קליו רבדמב 'פ שיר 'מוחנת
 הבוט םהל איבמ ינאש יתומא אמש 'מוחנתה
 ס"לב אשיקל ,שיקל ראותהו .התוא יתשקלהו
 | Ys 'ורי + ם"י ה"ר ןכו ,טש 'רהנס אָיָשיקְל ,אשקל

 .אירטול יעב אי:ה ןכו )* (m sn) הגלב ya שיימ ןייע עילל החלמה וז קחעוה ם'יבטרה ייפבו ('

8* 
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 םשל קחצי ר"א "מ ^s ישוה) םהיבא ןד םשכ ןד
 C םאימפ הז

p'bs n'ai soe? geb ר'אלבו מ'למו pub ג 
(Zunge, Sprache, Redeweiso S375 jb 

 תבש) 353 רשע הנמש 'מגב תבשד ק"פב  (UBךריא
 תוידע שירב ("ינאתד ( G'b wwאלמ רמא ללה

 םדא בייחש הוקמה תא ןילסופ ןיבואש םימ ןיה
 רמול  pubs.ובר  ^bרועישב רמא אל  papאלו

 רועיש  prbאלא  wb pn sooהרותהש ומכ
 וילע וניבר השמ ונייה וברו ןיה יצחו ןיהב תרעשמ

 שממ וברמ לביקש ומכ רחא שוריפ .םולשה (.
 ימגב ז"עד ק"פב  omךיתתנ ןטק הנה 6" איסונג

 'ידבוע םיוגב  có,ךלמ ןב ךלמ ('ןידימעמ ןיאש
 יידבוע) דואמ התא יוזב  (cvבתכ אל םהל ןיאש

 תוכלמ םשל בתכ 'מגב טג קרוזה 'פב .("ןושל אלו
ni הניאש תוכלמ יאמ Cb ןיטיג תנגוה הניאש 

 ךאיה 'יפ .ןושל אלו בתכ אל םהל ןיאש ('י מור
 בתכ םהל ןיאו תנגוה הניאש תוכלמ ימור תוכלמ

 ס'ש vi ^a יפל :יו יועובשו בייער יב (vy ורמא אלהו >

oםלועה לכב האצי העבטש ימור תוכלמ וז  
pum cowרבתסמ יכה תוביתכ 'ב הל תיאד  

 הלודג תחא תויכלמ 'בל הקלחתנ ימור תוכלמד
 איהו בתכ הל שיו ולוכ םלועה לכב האצוי העביטו
 (זינבלא ןיארקנ) mep תחאו תנגוה
 ובתכיש הלודגה הרזגו בתכ הל ןיאו תנגוה הניאו
 תוכלמ ונקת המולש םושמו המשל סטגה ןנבר
 תנגוה הניאש םושל בותכל אלש ורזגו ןיטיגב
 תוכלמו ירמ תוכלמ םושל אלו דחיב המע תכלומש
 אמעט שרופמדכ ונברחל אלו תיבה ןינבל אלו ןוי
 לטנשו (א'עס ימ תורוככ) ןימומ וליא לע 'פב .ארמגב
 ןושלה בור ונייה, b" .ונושל לש רבדמה בור
 ףופכל לוכיש [ums] ןותחתה ךיחה ןמ דרפנש
 P" ףסכב א"כחו 'מגב ןישודיקד ק"פב .(*"הלעמל
 תישאר 'פב ..ונושלבש רבדמה בור 'מוא 'ך (ה"כ

 רייפדב הייכ (?
 יבלו ימול- ףיסוה לבא יתובר םשב תבשב יישר איבה ןושאר ייפו (5

neo - vb D 

 :ה"מ .ו"ל ייחספ ne»5 טשפומה םשהו .ותלוז דועו
 ז"פ תבש v" .אתשיל תי ^i 3^ תומשל 'א י"רת
 .ט"כד UB 'דהנס v^ .התשיל לע בייח :י'ד
 Yes aun 'ורי שייל pros ומכ ראו nm -- ותשיל

 — [הפואכ p^ שייל ןידהכ .ד"ע ח"עד

 דימתב ג'פב Zelle, Halle) רדח ןינע מ"למ) הָּכשְל
v)65 הד  nnsשוריפ תומתוחה תכשל  

 הנוממ אוהש ןהכל וימד pmi ךסנ בירקחל הצורה
 לע הנוממל וכילומו םתוחה ול ןתונו תומתוחה לע
 .ןייה ןמ וכרצ ול ןתונ sm םתוחה ול imm ןייה

n» nons]תכשל . . םיאלטה תכשל :םש  
 'ורי TB ה"פ תודמ ,םילכְה תכשל . . רקומה תיב

"mbתכשל 'א ,'ר ינש רתסא ,ג'ע ט"יד א"פ  
 א"מ ד'פ bpw" .נ"שו שיר .ג'ח תזג yvy תיזגה
 תכשל ^ 5 ov^ 'גרת .הכשלה תמורת ב'מו
 םש ויה תוכָשל עברא םש דימת ץובקהו .איברבר

 --ו[א'* ,איל ry י"חרבןכו

Schmieriges, Klebriges E ע"למ וא) תשלשל 

Leim, klebriger jj» סרפ ןושלמ וא' 
(Koth(.ריצ םיחב) 433 דחא 'מגב תאטח םד 'פב  

 ,א'כפ תבש) םדא לטונ 'פב ןנתהו סוביכ רב רועו
m vo6 ב"טק  nmnטוטרמסב חנקמ תשלשל וילע . 

 'פסותמ קתעוה ה'יחא]* — .ןילוגנרת תאוצ ^6
DUDENקור (ט"סק ךצ תבש פיר ייכב י"שריפ ןכו  

 םש תבשל ט"יותו ב"ער (jor האוצ וא C ער וא
 ישלשב 'יחבזב ס"ש י"כבו השלשב 'יגה ov י"כבו
 'גרתב ci לבא יוריד 'גשמב ה"כו ן"ישה לע וקב
 היריחנד אתשולשיל : ורחנ םגרת 'כ ,ט"ל ,בויאל
 .תויתואה לפכב ל"נה יסרפ וא ע"למ הלמה תרזנו
 ןיקסנעלאמס פ'ר תערלו .תישישל ךרע ןייע דועו

 - !תויתואה ךפיהב לו ש ל ש אוה

 רשעמ 'פבו 60 הליגמד ג"רב (ןדב vy םש) םֶשֶל
 םשלל וארקיו (היג «mmo מ"ר 'מגב המהב

(iסימוב ט'ק י"כב ,סיימופ דייל יב יא ו"ו י"כב  i732)סיימפ יינושארה יפרבו יסיימפ  y'"yiסיינפ . 
 .ןינתד טייק י'יכבו (3m נ"ופדבו 'מאו ליסאב 'זיפ
 "b בתכ ךורעה ייפ איבהש ירחא pons רפסל המדקה כ"ג my ל''בע 33 לע דיפקה אל תומוקמ המכב ירהש םגמגמ

wmןורמוש בערב םיאיבגב ןכו אוה הרות ןושל ןמש גול יכ ךורעה לעב לע  xb431 םינוירח בקה עבורו בק ןושל " 

xm)וליאו (היכ ,'ו  pn pocaם"במרה ייפו 'וכו םידיפקמ ויה םמצע תומשב ןכ יוכו ד"וי ןורסחב אלו ףילאב אלו א"הב  

 שימ תבשל ן"במרה na^ ןייעו שי'ע n» pn םוקמב pa םירמוא ויה םירג ויהש ןוילטבאו ייעמש יכ ví םשב תוידעב

 ייפ ןינעב ע"בשפהב 2373 ןייעו טיימ n^b יילכבו םש תוידעב ב"ערה ייפ ךורעב ינש ייפכו ,תוידעל טיייותבו uen םשב

 יקליבו סייש "53 1/31 )* .שייע גייע א"י רצ 'ח ?b nb^ ןורכז ישתב בשוימ ,זימ תוכרבמ י"שר לע השקהש המו ךורעה

oyס"דב אבוה ןושארה ייעבש י"שר ייפ ןייע (5 | .ןיבישומ גייונבו  vy5יפדב ה"כ )5  .םש ז"על יפסותהו .«^ דצ  

mpהנתשנ אוהו "םייסרפה תוכלמ, ג"ונבו ייל ע"פדשבו ,טייק "33 חיכו יציניונ  jaרי יבתכו ריפדב 55 )00 .רוזניצה  

 תויזינבלא תולמ ףלאמ יכ דע רתויב תבברועמו תמגמוגמ Albanien לש ןושלה תמאבו ,איה תרחואמ הפסוה ילואו ךורע

 Albanien :y, רעבורגו שרע yi Mayer" מ"צוא ןייע ,תונושל ראשמ רתיו ימור ילמ םיששו האמו vos mn תוחוקל האמ

 Tem יקילייגנא v5 ץבוקב) תורוכבל י"כ ה"מגר ייפמ קתעוה (5



T (00 pebo- ןשלו 
 ,נ"ק 'בותכ ןייעו םימ כח ןוש ל :םשו ,םכח 'ע
 .טושפ ןושלב . .לופכ ןושלב : הפי pa 'פ ר"שהש
 .'ג םיחפפ .נ"שו וכרע ןייע טוידה ןושל .ד"ק מ"ב
 bn ףוס ה"פ mans 'וריב הכו ,הייקנןושל :םשו

nל"ד : a^bn oenג"עס ה"כד א"פבו דומעה ףופ  
smאילעמ אנשיל =יקנ ןושל ע'פו  

 ,'ב יישודיק ..דובכ ןושל :םשו .נ"שו (s םיחספ
 י"כ 'ינ יפל : ח"פ תבש .רכז ןושל . ,הבקנ ןושל
 ^10 :ו"ל .ב"ל 'טוס :'ח םילקש : ג" הליגמ 'מ
 Bb" .ןושל םיעבש «s'y nb mm ,ז"י
 375 wp ,'ו םילקש ^a 'גיגח א"י קרפ יתקוחב
 שדוקה ןושל Y 'דהנס + ט'מ .ב'מ :ז'ל :ו"ל
 :ח"ל : א"כ mb" :ט"מ 'טוס :ב"י תבש ,(שדוק)
 ,םידשכ ןושל .ד'כ "לוח ,ימוא ןושל
 םשו ,יסווס ןושל :ט"מ 'טוס D םיחספ
 ןושל . . םירפס חלשיו 'פ vnos (*י סר פ ןושל
 (ןושלב) ימור ןושל : םשו bob ןושל ..ידמ
 תנש w" O6, ,ביח) 43 ע'ייעו «y [ןושלמ]
 ינוי peb םש הטוס :'מ הלינמ yo :א"ל
 'עו לבא ע"ייע ימור ד ןושל א'צפ ר'ב .(תינוי)
 הכרב ירפס .ימ ל שו רי ןושל ד"יפ ר"דמב ,ימורד
 — ש"ע יבוע ןושל ..יובע ןושל vow 'פ
 'ינעת .ד"מ 'מוי .ח'יק ,ו"פ 'יחספ (Ui : ג'ל תבש

i5ה"סק : ד'פק בי"ב ,ג"ל מ"ב .ב"מ 5 'טוס . 
 :םש b 'יכרע :ח"פ םיחבז :ו'ק : ג"צ 'דהנפ
 ערה ןוש ל ע'פר ר'ב ב'פ 'טוז pos ךרד .ז"מ

 תינעת rv אָשיִּב אָנָשיִל vos ןָשיִל =
xeק"מ :ג"" הלינמ : םשו .ט"ל 33 : ה"סד  YO 
avתונושל ןינעבו — ב'ער ד"נד ה'פס ריזנ  

 א"ח אובמב ש"מ ןייע ךורעה לעב ןהב שמתשיש
viץובקהו -- .האלהו  "vתונושל .ז"יד 5^5 תבש  

 אל ל"נה הכרב ירפס .תולופכ תונושל . . ןייביר
 .'ג ה"ר .תונושל עבראב אלא הלגנ דחא ןושלב

pwב 02 ךרע ', vב"ב  mesילעב ג'ע ז"מד  
 תעד ןושל ןינע n — ןימתויד Tw ןייע תונושל
 ךהל . . אנשיל ךהל :'ג יילוח שוריפו הרבס
 ארתב אנשיל . . אמק אנשיל 135 תבש ,אנשיל
 ץובקהו .("ה"פש 'יס יכאלמ דיב ללכה ma ןייעו
 ה'ס 'וחנמ .יאמק יִאנשיל ירת ךנהכ wx תובותכ

 -- [שרדו ינשיל לייב הוהד א"ער

 et עשוה) מ"למ ןושל תומדב רנד לכו ןושְל 2
(Stange, Streifen, Leisten ('2ולאו 'פב  

.peb5 y» (? ?) ורמואלו 153. 
 ^ne םוקמב ימרא ןושל ל"צ yb ריבב לבא )5

UNS SEATINT Cr CACHER 
"M. » » , 

v4) . S)", 

 הירבל היל ינתמ 6ז'לק ןילו אסוד 'ר 'מגב זגה
 תישארב) ביתכדכ ל"א תולחר היינתא ל"א םילחר
 המצעל הרות ןושל ל"א םיתאמ mom (ו'ט 25
 ןכו 'מגב ןיכועב שי 'פב .('ןמצעל םימכח ןושלו
 לטק (*יאתילת ןשיל ירמא אברעמב 6י"ש וניצמ
 .'וילע ןירפסמלו ולכקמלו ורפסמל גרוה יאתילת
 ירקיוב ,(דומעה (we ct 'וכו אשיב אנשיל ימד יכיה
 ארקנ nnb "כ ("b םינהכה לא רומא שירב הבר
 'שוריב ,'וכו גרה לואש ימיב דע 'וכו ישילש ומש
 כירד יתקיספ) הרפד אקספבו CU ףד) האיפד ק"פב
 גאוד הז ('ה יזינ םילהת) םיטהול הבכשא ?Cae רצ
 "וכו ערה ןושל רחא םיטוהל ויהש לפותיחאו
 אנשיל (cwn CONO הקרב 'מגב השאה 'פב הדנב
 .ועביל היל ישחימל יעביל אל ילובקלד ג"עא אשיב
 mp ליכר ךלת אל ,(ג'כ יטימ (mem םיצח ילעב

 .(*יאתילת ןשיל [Dx ימלשורי 'גרת )"8 יט"
 הפבש ןושלה ןינעב (* sow ןושל הייחא]*
 .ב"מק 'ילוח .ןושלה הז ראש +: "י הלינמ רבדיו לכאי
 :ז'עד ב"פ 'גיגח 'ורי .ןמגרותמ תיפצוח 'רד אנשיל
 ,'וכו םותחנה הדוהי 'ר לש ונושל יניל יפ 'בר תור
 .'וכו ונושלב הכחול ג'ע א'עד stb יליגמ 'ורי

reb v"וכו םייחל ינש ןיב ןותנ הז ןושלו ', 
ovםש ץובקהו .ש"ע ןשיל היל ןבז ג'ל פיר : 

 הפשו רובד ןינע ('ב wp תונושלו םיכר תונושל
 תוכרב מ'ד seb ימראו פ'לב ןכו מ"לב ומכ
 אנשיל :נ'נ תבש ,ארעצד ארבתד אנשיל .ח'כ
 אלד אנשיל :םש ,יולגד אנשיל ,ד"נ ,יבורקד
 אנשיל : ט'מק ,העובש ןושל .כ'ק ,'וכו יריפ דיבע
 ייחספ y" ןייעו אנשיל קיידד a 'יבוריע ,ארופד
 ק"ב + ביי א"י ,"י .'נ 'טוס :" 'ליגמ .ז"מ 'ציב : "ל :'ז
 .ד"מ ז"ע imp .ו"ק .ב"י 'דהנס aUe c3 .ח"ל
 תוכרב -- א"מ א"פ הרפ .א"ל nm .ה"ס תוחנמ
 'ונותכ ,א"ע תומבי : א"ל op ,ןושל 553 עמש .ג"י
 .ט"מ םירדנ .םדא ינב ןושלכ הרות הרבד + ז"פ
 ןושל sns 'ירדנב וכלה ג"ע ט"לד ו"פר םירדנ 'ורי
 ןוש לה ח"יפ ר"ב mn ןושל .ז"פ םיחספ .םדא ינב
 "cw ,יפורתנא ע"ייע הזה ןושלה לע לפונ הזה
 :7 ק"ב ,'וכו טעומ ןושלב םיבותכה ורבד .ב"כפ
 ןושל ^s 'וכמ .ןדבא ע"יעו אלי לק אגשיל
 ..אפצוחד אנשיל : ו"ל ייטינ nm ןושל , . השק
 .ירופצד אנשיל .ה'מ םשו  .אתוחינד .אנשיל
 'יבוריע .ש"מו יאבה yp יאוה ןו ש ל :'צ "לוח
 mo ןייע אתמכוחד ןשיל ,המכח ןושל :גינ

 .דינש ייס יכאלמ Ta ללכה nmm ןייעו ומצעל עיפדבו ,ט"ק די בתכב wm ןכ ('

my n )+ח"ו ,יא תישארבל 'א ייירת  asmה א"ק םילהתל '. 

 .טיפש ,ח"פש b" םש ןייע ארקד אנשל ןינעבו ("  ,יסרפ



 ארקנ תוינמור תונושל בורבו ילרוגב 'יפו 'צמא
 ש"אל ונממו oz, loza, lot, lod, loi, lut לרוג
 יכ עדו — .גנולעדא לצא 'עה הז ןייעו %
 ייסופדב לבא 'שמא 'פד רחא 'עה הז רדסב ונררגנ
 אבה yp רחא 'עה הז רדסנ ךורע י"כבו יינושאר
 הרומג תועט הזו ךתל ליחתמה רובדה un זחא
 ןמ עטוקמ אוהו ךלרונ וא ךלזמ b^ ךתל יכ איה
 — [אתל אוה שרשה כ'או ג'ק 5/22 כ'ג ^875 ךאתל

 תעובש ms (רוכ יצח וכרעו שבי תדמ מ'למו ָּךֶתְל
 ךדיב יל שי האובת רוכ «Cnr תועובש) ןיניידה

psפד ג"רב .רוטפ תינטיק ךתל אלא יריב ךל ' 
 י"פעא ךל רכומ ינא רוכ mai (7 vp 55 לבקמה
 xm רוכ יצח אוה s^ .ועיגה ךתל אלא וניאש
 מ"ל ב"א) -- .תופיא שמח אוהו ןיאס רשע השמח
 n5" ה"יחא]* | ,('ב ,'ג עשיה םירעש ךתלו הז
 :ב"ק 333 ם"בשרו .מ"בב י"שריפב ה"כ ךורעה
 Yo תיעיבש ב'ערו UD תיב וריבחל רמואה ה"ד
 — .תועונשד ו'פנו תבשד ח"יפב jum ,ב'מ

nmדימת ,ה"מ ו"פ מ"ב ב"מ ג'פ תיעיבשב  n'a 
omםשו :ינ'ק .'ז ב'ב .ט"צ תובותכ ה"כ ןיכרע  

 — [ךתל xn" כ"ג "יכרעבו

benetzen, anfeuch- (היירש ןינע = ע"למ npo 

  (tenייחספ םירבד ולאו 'מגב העש לכ 'פב
 ןושל s mnb wi^ תתלימ יכה יא א'עס ויל
 תיתל ימנ תתלימ ג"ונב ה"יחא]* .היירש
 ךורעה ^25 פ"א י"כבו תתלימ ob יתותיל 'מ י"כבו
 ףדבו םש םיחספב ה"נכו — תותלנ ימנ יתותיל
 רמועה תחנמ .ו"ל םש ,התוא ןיתתול ןיא .ב"מו .'מ
 ,תותלל רתומ : 'ה mom" .'מ ow ms ןיתתול
 ימלשורי .יתתל אלד םושמ ט"מ : םיהספב םשו
 ןאכ ג'ע ז"מד ה'פס 'יטינ 'וריו ,ו"לד ה"פס 'יעיבש
 : ד'מד Tb ז"ע 'ורי ,תתול וניאשב ןאכ תתולב
 אמק אבב אתפסות ;וכו ןינחוט אלו ןיתתול אל
 ו'פר תיעיבש ימלשורי .ןתתל אלו ןוחטל י"פ
 ןותא המב i'y ג'מד b pbi'& 'וריו "ער ו"לד

^b paoםש ןיטיג 'ורי ,םירוש םתא המב  : Ds 
 תיעיבש 'וריב ל"צכו ןוהימב pn ןיעיב ןיקלש
 ןירישכמ אתפסות .ןהימכ ןותלו ם"טב cen םש

PNE. ןושל ל בס 

 תונושלו ןתשפ יצינאו (א"כ ףד אימ ב'פ) תואיצמ
 תא ןיקיחרמ 'מגב רופחי אל 'פב .ןמגרא לש
 ןימטהל םדא ינב לש ןכרד יכו ^Co ב'כ) תפנה

 המב 'פד ג'וב אינתד ןמנוא לש תונושלב
 רמצ יפיצבו SD יזיגב pon OY תבש) ןינמוט
 לש תודונא b^ .ןיכומבו ןמנרא לש תונושלבו
 poen איצומה 'פד ג'"רב .(* עובצהו יווטה רמצ
 poe תונושל קושב תלכת איצומה 6ו"צ ייבוריע)

penןילוספד תונושל אנש יאמ ןירשכ  C pest 
 ןינעה הזמו ה"יחא]* = .והניעבצ אמילגד אתעדא
 'ורי .ז"ס Curb 'מוי : א"ל ה"ר תירוהז לש ןושל
 ןושלל המוד yy ןינע uà — ג'ע נ'מד ו"פ 'מוי
 ןבלמ 'עבו ד"מ ח"יפ ^55 ןייע וילע חגומ ןבלמהש
 תונושל יתש השעש non n'b מ"ב אתפסותב ןכו
 ינש וניבו תסריג ןסכל 'עבו ןיחוולמ הלש

 — [תונחלש

eo *הנבגו) ליכר ךלוהו הער רבוד ונינע מ'למ)  
 ס"לב m2! verliumden (ןושל םשהמ

more ves Gros o- ןייעו quos לעפאב 
 : ךלמה by oW 'פ ר"תסא 'וכו ןישלהשכ שחנה

voוכו ה"בקה ינפל םהילע ןישלהו ןמשה דמע ' 
 אל 'גרתב ה"כו +" /5 ילשמ דבע ןשלת לא מ"למ

 .'וכו ןושלת

 ג'פס 'יאלכ אתפסות mex ןימ) .(?) תישישל +
 תישישלה nei 'יעיבש 'פסותו

 ג"ער ז"לד ו"פ 'יעיבש 'וריבו ,(ןיציבלחו) ןיצובלחו
 תישושלשה ינתד המ ןמ היינה תבוטב עובצל והמ
 וב םיעבוצש חמצ אוהש nb עמשנ כ'או 'וכו
 ודי לעש קוביד ןינע e^ תשלשל ןמ רזגנ ילואו

 nex ןימ C yb אוה ילוא וא -- םיעבוצ

 ,Missgesehiek ער לזמו ןוא «o2 ע"למ «b אָתְל
lot, loth, צמא ר"למ ילוא וא' Unglück 
in הלכא לבקמה (*'קרפב (oos לרוג lottum 

 « GUp 2אכה יאמאו אוה ךתל םושמ היל רמא
 .אוה יאתל םושמ יא אמינ ימנ -- ( lwי"שריפ

 ליבשב  Comמ"נב י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 'ומביבו ,ילזמ ליבשב : ידיד יאתל םושמ ב"ער 'כ
 | bin םושמ י"שריפ הדיד אתל םושמ א'ער ט'כ

yy ommלטב ןתתולל גגל (תודונאה) הלעמה 5 קרפ שיר | ר"ל ילוא וא ל"נה ע"ל אוהש ל"נו  

vm» (!םיש י"כב  pv CUN BWקחמנ  opisיישריפמ עמשמ ןכו ןמגרא לש תונושלב קר ייאו רמצ  D'y)רצ ב"ב  

 ה"מגר ייכבו רהאה לע דומלל ןוילגמ אב דחא ירה רמצ יזיגב םא יכ ןמגרא לש תונושלב ייל ירו 'פ י"כבו 6: דימ

ow £u .ןמגרא לש תונושלו רמצ יזיגב ג"ונב לבא ןמגרא לש תונושלב ךורעבכ כ"ג  *( ^w mua v33ךפיהב  : 

 B^ קיתעה ןכו שיירב היכו )^ sno ףצ ךרע ןייע (vy יוכו ןמגראב ןיעבוצש יווט ונ י א ש רמצ ןמגרא לש תונושלו

noגייוכבו (אנליוו ס"שב) ייבוריעב  cwגיח רהז ע"ייע (+  ysדיטב םשו  imbעיפרבו ,ט"ק יייכב ןוכגל ה"כ )5  

 : .ףוסב
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 .םימשנבו  momעל תארוהכ שממ -  a "Bףדנופש םיחפפ םש הו -- י"שריפ לע המתש =
 | יתתל םוקמבו התיתל .'מ | ןירדהנפב י"שריפ ןכו .לטב ךולכלו היירש ןינע  C-ואלד, :'ב י"כ סרג

 « ם"במרהו ,השיל :וכפהו ns" התיתל ינב | ה'ד ,ו"ל םיחספב י"שר jy תורשל : תותלל םש
 — [םימב םיטיחה ןיללובש התיתל ע'בשפחב דוע ןייע 'וכו םימב טעמ תורשל :התיתל

- 

 , wm."רסילתב יחילצי ןכ ,רסירת ךרעב ינליכשה ,רסומ יבהוא םיטהרב רסאנ תוליהת .

 - ה'כו ןדנולב םואיזומ שיטירב י"כב ר"מלה תואה םויסב םנשי ן תנ ת"ר Dy הלאה םיזורחה ה"יחא|*
 ב"ה י"כבו ,'יל יב ^Y י"כבו ר'ב י"כב לבא 75 י"כב "א הז י"כבכו ,יליכשה "יא םשו 'א ו"ו י"כב

nunהזיא  cesדמל תואמ  ys uvmל"הזב בותכ 'מ תוא תלחתב לבא דואמ 'ע דע ףולפל : 
3 = qw םלשנ ibm ,תואה םויסב יא טוהאק י"כבו ."ם"מה תוא ליחתא םמורמו ליפשמ לאה תרזעב — C 
E — ם"מ] qw "nns דמלמ תעד לאל הלהת רמלה. 
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 ג"הכ ה"יחא]<  .דואמ דואמ ול הדומ יוה 55335
 יפדבו ימלשוריב* 'וינשמב ה"כו ב"ה י"כב ןוכנל
 רצ תוכרבל סיד ןייע pw י"כבו ןושארה י"עבו 'פאנ
 דואמ דואמב ול הדומ יוה תוינשמבו ר"פדבו 6 ד"מק
 י"כבו דואמ דואמ ול הדומ c "יסופדה ראשבו
 ג"ונבו .דואמ דואמ b53 ול .ררומ יוה לכב ט"ק
 דאמ שרדנו .אל ותו ול הדו מ יו ה ילבב ס"שב

 דואמ אוה ט"פס ר"ב — דואמו הדומ ,הדימ 'שלב
 דאמ IND" ד"מ ד"פ תובא — אוה ע"ייע םדא אוה

 — [חור לפש יוה

 der Planet Mars, Kriegsgott) םדא ילמ) םידאמ *

 םידאמ לזמ אמייקד :ט'ככ תבש 0
mmaםידאמ םושמ ימנ תבש ילעמ  mmaה"כ  

 ילעמ יזוזב םידאמ היל .אמייקד ג"ונבו ם"ש י"כב
 Yap םש ,י"שריפב ןייעו יזוזב אמייק ימנ אתבש
 .. אמד דישא רבג יהי םידאמבד ןאמ יאה א'עס
 כ'פ יתבר 'תקיספ .יאוה םידאמב אנא הבר רמא
 הגונ בכוכ י"פ ר"ב .'וכו םידאמ ה"בקה ארב ךכל
 תואמ עבראל אלא ןכולה ןירמוג ןניאש םידאמו

 .הנש םינמשו

C (תוכרבב) [תוחנמב ל"צ] (iundert. (מ"למ st 
G'yb vv)לכב ךרבל םדא בייח תוכרב האמ  

 'ה המ לארשי התעו ^C ^ 27230 'מאנש םוי
 א"יו ,האמ אלא המ ירקת לא ךמעמ לאוש ךיהלא
 ,ת"תוא האמ ןינמל הלוע הזה קוספה לכש
 תוער והאצמו 6אילק רצ) ןויצ רמאתו ('אתקיספב
 תוללק 'ב רסח האמ ולא )^ ,איל םירבד) תורצו תובר
 םדאבש םירבא הנומשו םיעבראו םיתאמ .הרותבש
 תובית ח"מר C evo, א'פ) תוליהא שארב םישרופמ
 םירכיא ח"מר (תורמ ש מ ש עמש תירקב שי
 ןוומשת רמש DN יכ 'שרפ ונדמליב םדאבש

aman)בקע  mns) Q5יפופד לכב  qr 
wyהמל יתעדי אלו םיכרע ינש ונלש ךרעמ  

 תוחנממ ןויצה 'א האמ ךרעב רפח ךורע "5 לכבו

SOR enr aA eA RR SIRE TRו  
MN VE EMל  crei ba rir 

m 

0 OC 

TAS ^? CX mms fS 
2529:2:20 5. . cm EXC nr 

 םימח תוא
AS 504-707 0ו-5 5  

 בורל )& : אבו אתיב אפלאב ג"יה msan אוה מ *
 ,עבט = עמט מ"ד אטבמה ותואבש 'ב םוקמב

 ע"ייע ן"ונ תואב ףלחוה C2 .(ןשַּב) ןנתוב = ןנתמ
 םש ודי לע תונבל ישומש ms אוה בורל 4
 = חבד jb אחבדמ = num מ"לב ומכ לעפה ןמ
 לע תונבל דועו C .רּונ ןמ אתרונמ = הרונמ ;חנז
 אב )0 .ַעדיִמ yb s לעפבו לעיפב רוקמ ודי
 y" איבמורפ מ"ד הביתה עצמאב ףסונ םימעפל
 ןוניריפס .ןוניריפמס ,ע"ייע דיפל = סרפמל ,דפמל

yyתלמ אוה )^  omnומכ הירחא שגדב 5  
 ד'עפל ומכ הלילש 'מ אוה my Cr on ע'ייעו מ"לב
 'מולכ הולא mns wan ו"כ ,מ"י בויאב מ"לב
 uf י"לב ןינע ןכו רשב ילב יתויהב ירשבמ 863
 D^ 'יטפשמ 'וחנתב ושרד mm nieht, ne ר"לבו

Y^לאו םיוש םכינשש )0 25 םירבד) ךיחאמ  
 .תינוי ןושל ךיחאמ ותומכ השעתש ךמצעל םורגת
 mnn אלש ייפ ip ןושל ךיחאמ לש m 'מולכ

 .ןויבאה ךיחאכ

o5) ND EIומכ ע"לבו  nbמ"לב  nh (as 
 (יב ,יב יטפוש) םתישע (ns המ nb לש

 ארמג 'שלבו המל לש 'גרת אמל .ןותדכע אד אמ
 ,אוה nb ^b והמ ,המל "פ יאמא ,המ b^ ,יאמ

O'NDםא המ ומכ 'גרתב , pubהמ ומכ  Cpu 

^p wnyavá ומכ uoepravoy י"לב ^e) תויִנְגאַמ * 

 תויתואל לאשוהו Werkzeug ןמוא ילכ
 'פ יתבר אתקיטפב (הפב אטכמ ילכ y" ורבדנש
 דחא וניצמ תחא הביתבו : ו"ופדב ap ףד ג'ל
 ,יכ .יקזחי) םכיתולילעכו םישמשמ תוינגאמ רשע
 הפב אטבמ ילכ p" ורבדנש תויתוא א"י b^ (ר"מ

.Spraehwerkzeugןונגמ ע"ייע דועו . 

"INDהלועפה תנלפה ןמסל לעפה ראות תלמ)  
 תוכרב ףוסב gar sehr "IND) דע

 ךנוממ לכב ('ה ,יו םירגד) ךדואמ לכב Cra ws טיפ)
 רדומ אוהש הדמו הדמ לכב ךדואמ לכב א"ד

sehr 

pw (tלכ  y» yומוקמב . ( v53ןאמ טייק  sy» (? cowsכ'ג  syn moaייכבו ,ב'ה דייל יב יא ויו יזכב היכ )5  

 .חימר ע"פדשבו הנומשו םיעבראו קייק רייפדב S) .קוספב ם"טב 03 י"כבו ייספב ע"פרבו 'קספב ט"ק רייפדב ה"כ )8

 .עמשמש ב'ה "53| תרמשמ עייפדבו ט"ק י"כבו
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 Rb ע"ייעו הייחמל אדנפב ידנפ האמ :ז"כ ק"ב | יקמרפסא 'עב תמאב יכ איה תרחואמ הפסוה ילואו
 nns האנק אלו תותימ האמ ךליו פ'ס ר"בד ר'דמ | המ : הזכ םויסב א"לב תצק ןויצה הז וניבר איבה

mלאש  qbש מ מ הא  Xvץובקהו — | אל וניברש ירה  pnso vasos4^ .'ו 'רזע  "mובותכ ' 
 ט"פ "אלכ vm pow" ןֶתאָמ תלת .ה"לד ב"יפ | ה"מגר 'יפב ^5 ןכו האמ אלא המ ירקת לא סרג

s pp»  למנחות vsןוואמ תלת :ב"לר | ל"הזב 'יאר ('ד ףר אקילייגנא  pssד"נר ה"פס ריזנ 'ורי  : 

 ןכו jux ןוואמ עשת . . ןיריזנ ןוואמ תלת | 525 לבא «' לאוש האמ רמולכ ךמעמ לאוש
 ינבר ןמגרותמה i "eb" ב"כ ^n תומשל 'גרתב | התעו ג"ער רורסב ג"הכ יכ יקמרפסא 'עב יתחכוה
 ץובקה ןכו .ןואמל 'גרת ('ב 52 א'ש) תואמל meo | eoa םג 'וכו ירקת לא תוחנמב וסרג ןכ יכ יתאצמ
 (תואמ ביתכו) תויאמ מ"לב C ע"לב n5 | תולפת b' םהרדובאב mc תוכרב ףוסב ש"ארהו
 לש המוק ?O^ "5 wp תויממוק ג"יפ ר"דמב | ל"זו ע"בשפה לעב בתכו .('ב"ער ג'י דצ לוח לש

ymתויטמוק :םשו .תוימ | כ"גש דע םימלש ןכו םיבר יפב לגרומש המד  mpןייעו םיתאמ תוימ האמ  
 — y] 3'3 ןייע T ב'יפ ר'בב יונישב המ ת"א תבשל תודמעמ חסונב וסיפדהו םרי וחלש

 (.ב"יק ,א"חב ע"ייע Emmaus סואמא -( סםואמ * ת"ר תעדל יכ סב התנע .אמשוק ואל האמ אלא
 EE הא 5 דיק ריימד היפ ויש 2 אלו היה אל האמ אלא המ ת'א ךה . . י"שרל םגו
 ומלענש רומג שודיחו כ"ע ארמגב רכזנ ונניאו ארבנ
 .'וחנמב ןכ וסרגש םהרדובאו ש"ארו ף"ירה ויניעמ
 : המ 'וחנמב בתכש י"שר םגש יתאצמ וזמ הלודגו
 'וחנמב 'מגב סרג אל הז יפלו כ"ע האמ היב ירק
 תוכרבד 'מגב ןכ סרג ומצעב אוה תאז לכב ת'א

wmvםדרפב וירבד הלאו ת"א  ^bאינת :ל"זו 'ה  
 האמ ךרבל לארשימ םדא לכ בייח 'מוא מ"ר היה
 לאושי ץואד ארומגבו Dv לכב תוכוב
 וניאש לארשימ םדא לכש אנת יכה ןניסרג
 לארשי התעו 'מאנש םוי לכב תוכרב האמ השוע
 א לא המ ירק ת לא ךמעמ לאוש ךיהלא 'ה המ
 יבשוי והועירוהשכ םנקית לארשי ךלמ דודו האמ
 : (*ש"ע 1512« 533 האמ לארשימ םיתמש םילשורי
 לתוכב רואל חותפ םוקמ ונינעש המו .רוהנ יגס ומכ | )353 (תוכרב ףוס) תוכרב יוריב םרג היה י"שרש ירה

 n (.ג"סרו : בסר ,א''ח // 1
 תבש נ"שו (גיסרו :ב ( רא p^"P Liehtloch | תוכרב ב : ןויצה ךרעה שארב םייקל שי כ'או
 ד"יפר 'תפסות כ'ג ןייעו א"מ ג'יפ תולהאו .ז'נק ןינעבו — סדופב ES us" תוכרב 'שוריל ןויכו
 .'וכו ומתוס היהש pon רואמה יריש ןה וליאו = | qs + םירבדל יש תחנמ ry אלמ לאוש תביתכ

 לאשוהו Wage תלקשמה ילכל ov מ'למו םִיָנְזאמ * | — אלמ ןכ ואצמש םירחאו ן"במרו יחרי ןבא איבהש
 שרוחה 'תקיספ ןייע (תכל יבכוכב לזמל רגפ ע"ייע 'וכו יזוזב ינרק האמ : ט"כק תבשב ה"נכו
 ידוקפ pon א"מ פ"סו כ"פ יתבר 'תקיספ .ד"נק דצ | ON ףנכ ע"ייע א"ער ג"יק םיחספ ("as וניבר 73(

mb»ח"פ םשו ,רפח ע"ייע .ג"ס  : xw»זמר | האמ  n^nר"אלב ץובקהו -- ה'פק זמר א"מ 'קליו  
 "vb B ארקיו anm" ,ז"כ n0 לאינד אינזאמ | האמ ^Y'U ,ב"מ תועובש s" דחא דעכ םישנ
 (qnan ןוונזאמ ,(י'ק oam ןב ע"ייע : ב"מ 'טוס .האמכ 3m" ירתכ

 : ג'כק ,א"ח סומא ע"ייע דועו ,סואמאל ןמ עוטקו

iN *מ"למ)  (Licht, das Leuchtendeח"פ 'וכרב  
 :ב"נ םש ,שאה ירואמ . . שאה רואמ ה"מ

 (ה"פ) ו"פ תוכרב 'תפסות .שאב שי תורואמ הברה
 תורואמ האר אלש לכ 35 'ליגמ ,םימשבו רואמ
 'וריו pb'3 ה"עד ד"פ 'ליגמ 'וריב ה"כו 'וכו וימימ
 'ז p^ תודלות 'מוחנת ןייעו ד'ע א"לד ב"פ תוכמ
 ^r 'וכרב 'ליאשהבו ,'וכו ןיקול תורואמ .ט"כ 'כוס
 וליא ג'ע ו'עד א"פ 'גיגח 'ורי ,הרות רואמ א'עס
 [רואמה ל"צ] (רואשה) ורמש יתרותו ובזע יתוא
 הבכ yb'3 ב"ס םיחספ .ילצא ןברקמ היה הבש
 B^ אוה םיניע רואמ :'ה 'גיגח ,'וכו ןהיניע רואמ

cen )'ןמ םהל זמר שי רוע :םהרדובאב ןכו .ש"ע תוחנמ תופסותב ייאדכ האמ ןינמל הלוע שיב תיאב המ כ"ג ייא  
 ה"וא רוטבו )?  .שיע יוכו רבג «qm ןכ י כ ייבותכה ןמ זמר שי םגו האמ ימיגב 10 מ לאוש 'ה המו act םיאיבנה
 : תובית (wy שורדה הז אבוה ןכו -- שייע (גיכ ביש) ל ע םקוה קוספ לע ךמוסו יאנורטנ ^ םשב ןכ בתכ Y ייס
 ומכ קתעוה ונממ רשא י"כב 'יל ןכו איה תרחואמ הפסוה קפס ילב םש ןינעה לכו הרק mo ימוחנתב האמ ma ירק
 לכבש תוכרב יק 3333 לע םקוה ו"טפ ר"דמב כיג ןייעו ..אנוריוו יפד ימוחנת ןייע רבחמהמ ונניאש היארל סיפדמה ריעמש
 ומכ תוכרב WD יתפסותבו םש (aem )^  .הפגמה הרצענו תוכרב p םהל ןקתו דוד אב םישנא 'ק לארשימ םיתמ םוי
 לש רמאמה הז לע ודי ףיגה רעבאב שיירהמ םלשה יחה םג יכ 200 דצ איי mot רחשהב יתיאר התעו יקמרפסא 'עב יתאבהש
 יוכו ימוא *'D היה אינת 'וחנממ יא הגורעב אוה םג wont vn רשא י"כ טקל ילבש לעב ירבד איכהל ףיסוהו תוחנמ

mpרחשהב שיע ימלשוריה ירבד  ns)םרסי ךלמה דורש המלש וניבר םשב יתאצמו ליש לעב בתכש  ns»)ש'מל ןויכ  
 .הז לע ריעה אל שיר יחה asm ("anm סדופה ישב י"שר
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etwaישארב) 3338 ילוא 'גרת (יאסממ  
seה"יחא]* .ינבתא םיאמ (יב  mnןייע  

nnב"כ 'רמבל ;ט"ל ד"כ ;ד'כ ,ח"י תישארבל , 
 — [דועו ^ s/ הנויל ;'ו

 Wort, Befehl יווצו םלש רובד מ'למ )€( רַמָאַמ *
 א"מ Mb תובא Ansprache) המביב ('ב

 אלהו רמול דומלת המו םלועה ארבנ תורמאמ ^3
 ה"ר :א"כ 'לינמ ,'וכו תוארבהל «bi רחא רמאמב
 םייולת ד'פ v3 aw רמאמ (b^ תישארב 275
 4«(: השעמ ה"בקה לש ורמאמ ד"מ פ"ס ,רמאמב
 .'וכו הרמאמכ הוצמ השועה N'yD ג'ס תבש —
 שדיקש p^ רמאמ הב השע א"מ «b mo'3 ('ב

novןיאש יפל רמאמ ארקנו ףסכב  pUןישודק  
 ,םש 'ומבי ט"יות ןייע הקיתשב אלו הרימאב אלא
 ותמביב םבי ישודיק, :'יפ ב"עס ג"מ 'ודיקב י"שרו

"spומבי 'ורי ,האלהו .ח"י יומביב ןייעו ."רמאמ ' 
 הז ('ה .היכ םירבד) השאל ול החקלו ג'ע ג"ד ב"פר
 ש"ע 'וכו המביב רמאמ איה וזיא :םשו ,רמאמה

ose»וריו ד"ע ח"נד א"פ 'שודיק 'וריו ג"ע .ו"ד ' 
 .ב'פר «D^ יתפסותו ד"ע ט"מד n'bD "טיג

NOND j4ND*ה'כו  ^b p'bsשובלמ דועו ילכ  
yyז ןמ '. 

 ^N ןמ ע"ייע Grgend Jemand ןָמ =) ןאָמ *

 py ףדרנ jeo ל"זרדבו ןֶאָמ לעיפב מ"לב) אמ *
 המא הואישהש המותי ישוריקמ טרפבו ענמ

 die Weigerungserklürung 0103 ןואימ םשהו היחאו

(unmündigen Müdchensתומבי  n^ימוא ג"ר א"עס  

 לידנתש דע ןיתמת הנאימ אל םאו הנאימ הנאימ םא
 תוסורא אלא ןינאממ ןיא םירמוא ש"יב א"מ ג'יפ ,'וכו
 ה"יב ןהל ורמא . . . תואושנו תוסורא o8" ה"יבו
 תנאממ אלא דע 'וכו הנטק איהו תנאממ ש"יבל
 'ב 'נשמ םשו ,אשנתו ןאמתו לידגתש דע תנתממו
 המא הואישהש לכ ןאמל הכירצש הנטק איה וזיא
 הכירצ הניא התעדל אלש הואישה התערל היחאו
 רחאל תאשינו וב הנאימ 'ד vb םשו 'וכו ןאמל
 תנאממה 'ה 'נשמ םש ,'וכו הריזחהו וב הנאימ 'וכו
 .'וכו וב הנאימו רחאל השריגו רחאל תאשנ שיאב
 ןאמתש הנטקה תא ןידמלמ 'מוא א"ר 'ז ינשמ םש
 הברה אירטו 'לקשב האלהו ,ז"ק mes 'מגבו 'וכו וב
 ,תונטקה תא ןינאממ א"מ ו"פ תוירע לעפה ,םימעפ
 הנאימ אלו ןאמל הלוכיש לכו : תומבי שיר 'תפסות
 «mb ה"מו ד"מ ג'יפ תוידע ןּואיִמ םשהו .'וכו
 ר'ב /2 מ"ב :ז"ק : א'ק םש ץובקהו ,נ'שו : א'ק
 (bus שושה mi — .םינואימה ,ןינואימה ג'צ פ"ר
 ,'1 ןמ ע"ייע תירוהי m םינאממה b po^ ר'עפל

"Ww *יימ ע"ייע . 

 ,ימ yvy ןיִאְמ *

 רמוא הדוהי 'ר ג"ל 'פ יתבר 'תקיספב o ןוניאמ *
 TUO pur ןוניאט תחת ס"ט ןוניאמ
 .ןונייט

 Py ע"ר .ידימלתב לודגהל ראות םש ריִאָמ *
 יארוהנ 'ר אלא ומש מ"ר אל :3^ "יבוריע

 םימכח יניע ריאמש ריאמ 'ר ומש ארקנ המלו ומש
 יקינולאש 'דבו pun ןעכנימ bs י"כבו הכלהב
 אשיימ 'ר :יארוהנ 'ר םוקמב 'יגה ח'פר 'ציניוו

Twנ"הכו  ma ^b3(אנליוו סישב) . Sאשאיימ  
 pen 'יגה וז םייקל הזב ךיראה 48 םלשה ןיסחויהו
 ע"ייע דועו .ש"ע השאימ 'יגב ח"ר 'יפ כ"ג איבה
 ף'זרהמל מ"ד ןייע ויתורוקו ודומיל ןינעב .אשיימ

asm 4שוריה 'יפו ' mןוכחישמ אה 'יאלכ  
 ותרותב ד"צפו כ"פ ט"פ ר"ב ,ש"מו 'א איסא ע"ייע

 ילבבבו ומשמ םיאלמ םידומלתה ינשו ,ריאמ 'ר לש
 .ךועכ אתפסותבו םימעפ תואמ ששמ רתוי דבלב

nwויתוכלה ורכזנ םימעפ םיעבשו תואמ . 

TND *א ךמ ע"ייע ףּומ = '. 

 לכאמ .^ תבש Speise, Mahl) מ"למ) לָכָאַמ *
 יא דל .ע"ייע ןיטסיל לכאמ . . םידול

 pw" רב 'עו 'א Dow ע"ייע יאסורד ןב לכאמ
 ,תולכאמ לכוא כ"פ ר'ב ץובקב

 Sehlachtmesser) וכ םיטחושש ןיכס מ"למ) 55805
 ארקנ המל (ו"נ) ז"נ 'שרפ הבר 'ישארבב

 ירמא ןנברו לכואה תא תרשכמש תלכאמ המש
 ןילכוא הזה םלועב ןילכוא לארשיש תוליכא לכ

 .תלכאמה התוא תוכזב

die Nagende, תלכואה הניכל יונכ ^5 nois? 
  (Lausשוחינ ךרד 'מגב דיה לכ 'פ שארב

y» םד ^b «un תלוכאמ םד אמליד Cr on) 
 הדנב ה"כו ה"יחא]*  3"pp 3'5תלוכאמ 7" םשו

 יייעו שאר לש תלוכאמ :ט"י םשו .ףצר ע"ייע הפוצר
n3w פסותו םש תבש ,אמש הד .ב"י תבש תופסות' 

 פ"ס  ps 0") 15ץובקהו .תבשב תלוכאמה תא ןיגרוה
  mp ^Yתינעת 'שורי .תולוכָאָמ ד"ע ט"מד ב"פר

 ןניא וב ןיצצקנ ןהש םיצע לכ ג'ע ט'סד ד'פס
 הז איבה לכא 'עב 'טסקוב 'הו תולוכאמ ןישוע
 ילאאז ןהאזיוועל 'חה םגו םוקמ הארמ ילב ןויצה

  71הרעה אל  opesה"ד ר"כיאב ג"ל 'תחיתפבו
 אריעז 'ר  nnb,תלוכאמ ןישוע ןיא ריחיב 'יגה איבה

 תלוכאמ וא תעלות וב אצמנש ץע לכ ינת :םשו
^b m'y ב"פ תודמב לבא nar יבג לעמ לוספ 

 — [:ה'פ תוחנמב b^ ןכו תלוכאמ תלמ
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 67 הֶאובְמ * — םאמ x זס

 הראמ וב ןת אנ 3^ אוקי) תראממ שרד 7" קרפ | ues" קד אל ב'רו בועת ונינע מ"למ) םאמ דנא
 םדאל הראמ אבת :'כ תוכרב .וב הנהת אלו | םואמו יחס 'כיא שרדמ (םינפב ןייע

 החלתשנ :ט'ל 'מוי ,ול ןיכרבמ vom ותשאש | 'יפו הבעות י"לב 'יפ איליספ איסאמ (ה'ט 6a יכיא)
 הויאמ אבת .ט"יד WD האיפ 'ורי ,'וכו הראמ | je ב"ר ה"יחא]* = .לפשו ןטק יוזב רבד יליספ
 = ב'פ יאמד v^ ,ינע רשעמ ויבאל ןתונ אוהש COD | verhasstes, yao 66 תוינוי mon יתשל
 אוהו תנמאנ ותשאש cob הראמ Nin ד"ע ב'כד | ל"צו איה תועטו יוועל n תעד ןכו 8%
 ,הראמ ןהב הטלש : ח"כד b" 'דהנפ 'ורי .ןמאנ וניא | "יפש ומכ mo םיסואמ אָיִלִסִפ א י סי אמ
 ג'הכ הריאמ הל יהת יא קרפ ןישודיק אתפסות | :רתי Ty שכושמ ג"ונבו ,הנוהכ nine לעב ןוכנל
 (O. ארומ הל אהת אל ג"ונבו טרופריא די בתכב | ץובקה אוהו יתהגהש ומכ ל'צו .אייאליספ אייסאמ
 ר"לפ םש ,הראמל תוברו תורפ היהנו ג"כפ ר"ב | (סואמ ילכ :גינד ביפ ינש ישעמ יורי) םּואמ ינוניבמ

pus =קיב ,ביעס גיס ימוי .טיל יציב)  n^הראמ ילעב ןינעבו -- הראמל הברו הרפ היהא | תובוהכ  
 — rvep] .ב"חב ע"ייע רוחיא ילעב b^ :ו"ט 'ציב | ('ייֶאמד םושמ א"ער 'ק moy ץובקה דועו 6 גיס

 םויח תורוקו הרקמ ןינע 'יפ pss לעפמ) yy * | D קרפ יתקחב ארפס Q0 'גיגח (DNO לעפנהו —
 ר"כיא ,הָסיִאְמ .ז'נק .ר'מ תבש סּואיִמ םשה .ופאמנ
 יתבר 'תקיספבו םא יכ 'פ חצנל המל 'פו הרכזא 'פ

 — [,ט'ס תוחנמ אתוסיאמ ר"אלבו א"לפ

(Ereigniss, Tagesereignissז"ל פ"ס ר"ב  

 עריאש ערואמה םש לע א"פ ר'מש ערואמה םשל
 אלא ארקנש םוקמ ןיאו 'א 'פ "רבד ירפס .'וכו הל

^b) NDND *לעפמ אפור  CONערואמה םש לע | 20 ללא יאפר , "vלכה ד"ע ג"סד א"פר תינעת  
a^ללא יִפאַמכ 'גרת 0  mורי .ד"כ תבש -- ערואמה יפל לכה ןמזה יפל | איבה יוועל ' 

 (ריכזהל ךירצ) רמוא ('ימעפ המכ) .ח"ד ד"פ תוכרב | אסאמ ^Tn n .א"ל בויאל 3303 דיחיה םנ י"כמ
 ינרתו חכזמ 'ע םדוק ערומ yy ערואמה ןיעמ .אָבָאְּכ ג'ונבו

vארקמ ותלוזו 'ג ,ג"כ ירקיול ;ז"ט ,ב"י "ומשל  
 D" שדק הרקמ ומכ pin כ"או asp עַרָאְמ שדוק

 ,'ב ערע ע"ייע דועו rs "snm .תורוק ןינע

 ,אימטופסמ ע"ייע אימטופסאמ *

 ה"פ 'וחנמ (66080% הפאנה רבד מ"למ) הפֶאַמ *
 'ורי : 'פ "יבוריע SN חפכ ע"ייע ט"מ

 חוש m332 (Golzkarst ץע לש ארמו
 ןירקוע םירמוא ש"יב (ר"מ) 'יעיבשב ]1 ל"צ] )0 קרפ

"UND *ע"ייע  "Dלש תופוראמב התוא  pyיפ ") jnלש ארמ ןיעכ  
 «y לש תופורחב 'ינה 'מ י"כבו ה"חא]* = .ץע
 ייג יפלו ,ש"ע Cp'na'n) gn 'עב ויתשריפ רבכו

owע"למ ל"נ  "e$ 5aךורעה  NIUש"רב  
 pm ץעמ b" pus יכלמ ןב י"רהמ e^ ב"ערב
 ,כ"ע 'פוראמ םימכח 'לב ארקנו ארמ ומכ יושע

 — [תופירעמ an" ב'ה י"כבו

 ,'ב רמ ע"ייע +ןודא 'יפ) אָראַמ ,ראָמ *

jp C /* (תישארב) תראמ שרדו מ"למ C nhi 
 : « mwהכיא הליגמב (עַןטסג  byהלא

 תוקוניתה [לע] ןינעתמ ויה יעיברב ('היכוב ינ א
 ישאוב) תורו אמ י הי ןהיפב הרכסא הלעת אלש

  Ceיתקיספ) שדוחהד ("'קיספב .('בי ת כ תר א מ
 רבלב המח לגלג אלא ריאהל ארבנ אל (.ב"מ רצ כירד
 תולודג ויתוציבש ימ 'יפ ךָשָא םשהמו ןָּבָשּואַמ * | ר'כנו הייחא]* | .ביתכ תואמ תורואמ יהי 'טמאנש

 ^ ^ eד"מ תורוכב .םש 'תקיספב ב"שר ש"מ ןייע םויסה רסח :  y^vpןתברג 33 לעב

 .וניבר 'ינ םשו םש םינמסנה םיכרעהו 'תקיספה הז אבוה ןכו .'ו דצ תישארבל בוט חקלבו
 .ל"גה יש תחנמב -- « maו"פר 2/2 אתפסותב |

 לכא האפל תווא"מ רשע וילע לבקמ ןיאושיק
  "23.יובמ ע"ייע הֶאובְמ * | עירזת ארפסכו .םירמ : בוט רתוי טרופריא

 .'ב nb y'"y qvo ןמ ינוניב) תיִאָמ *

 ([חיכ] (ה"יב) סייוו יה יצוהב) 3^ 'שרפ ףוס ארקיו ארפסבו אוה ס"ט וז םג יפו הער שי b' רילהקב סיאמ ימ לבא ('

 ,317 צילפפ ny5 ןייע ),< ע"למ m^ זואמ : ךירעמו סואמ סרג תמא תואו ,םיעמה תקילש ימ ד"בארה DD" ןייעמ ימ ייא

ma (tי"כבו ע"פדב ןוכנל  ciראשב לבא  xm vss (*  .מאורות v2ריכיאב )*  opגאורב השעמ הי"ד הלא לע  

 היד : וייכ ייגעתב י"שר ןויכ הז לעו זייפ 'ירפוס יכסמבו : חיסד cb תינעת יוריב W^ לבא יוכו תורואמ יהי םויסח רסהח

 aam 'פרב ms )* .םש איבהש רתוזבו קוספ הזל יש תחנמב my ןייעו הרותה לע ושוריפ ןייעו הרכסאה לע ירכ

 יט"קו ב'ה ייכב ה"כ (*  ,יספב רוציקב ריפרבו ,קוספב ס"טב האלהו ליסאב יזיפ 'פדמ לבא אהקיספל ןויכו quy ייכ לכבו
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 ריעה so מ'למ [sm nons .םיתבלו

 לע אוהו .'יבוריע שירל pin ןייע r3) ,יא םיטפוש)
 םשו ,םוקע sb" :'ח 'וריעב ה"נכו jm לוקשמ
 רשכה ב"מ א"פ םש .לדנ ע"ייע לדנכ יושעה יובמ
 יובמל ח"מ pw ,םילשוריב יובמ ב'מ ו"פ םש יובמ
 תוויצחל יובמה ב'ער ג'ע :"ס םש .יובמב ..
 יובמל ד"מ ט"פ pw ,יובמ ינב : םשו ,םיתבל רצחכ
 וניאש יובמ ג'עס vos ז"טפ תבש v^ .שלופמה
 א"פ תובותכ 'וריו :ה"מד ח"פ Dv v ,שלופמ

onusרד דחא לארשיו םיוג הלוכש יובמ ד"עס  
 הושש "35 ("QG י"פר תבש 'תפסות .'וכו וכותב
 ול שיש יובמ 'יבוריע שיר אתפסות ,'וכו י"הרל
 יובמב ךליה ד"פ wb" אתפסות ,חתפ תרוצ
 א"עס Yo "יבוריע הֶאובְמ ג"לב ןכו .הסיע השעו
 — והאובמ רב ע"ייע :א"כ ב"ב :ז"ע תובותכ
 :ד"ד ב"פ תוכרב יורי : 15 תוכרב תואובִמ ץוכקהו
 — [ט'פ ר"קיו ג"מפ ר"מש נ"ע ז"טד א'פ 'טוס 'שורי

 תבש jy (Sintfuth אלובמ ר"אלבו (von לּוּבמ
  wo'הנפ נ"שו  oimג"יק םיחכז .ח"ק :

vaג"'לפ ,ל"פ , topט"לק דצ כ'רד 'תקיספ פ"פ . 
 תירפגו שא לש לובמ (C ב'פ תינעת 'פסות —
 ותניפס העבט m5 לפנ :םשו ,רבד לש לובמ . .

maאוה ירה תמו  absה .'ג קוקבחל 'גרת '; 
 ," .ט"כ םילהתל

 מ"למ רקיעה לבא ea וניבר תעדל לָבּומ =) לבמ
 der geführt werden muss) לעפהב לבי

 תופכ 'יפאו לבומ 'יפאו 072 תורהטב ז"פב רדקהב
^bוניאש ימ 'יפ ב"א) -- .םדיג  b»וילגרב ךליל  

 ךורעה "יפו ה"יחא]* | .(ותוא םיליבומ םירחאו
 N^ םשו 86 ג'הר bD^ קתעוה ש"רב כ"ג אבוהש
 אוהו תייטב אלתבומ e^ לוומ ר"א לבומ ל"הזב
 לעפמ )<< ע"לב אוה אלתבומ nom »'y םדיג

ya UAב'ר 'יפ ןכתי רתויו ,םדג  nie)ןינעה  'y 
 — [ש"ע ז"חא אבה

 הדונא Oe» y'bs ^e אָתְליִבּומ ,לבומ =) לבמ
 ,לבי n/53 = .) כ לעפמ Bündel, Last יושמו

 א'פ 'שרפ הבר תישארבב ragen, führen) ליבוה
esןוהנמ דח הוה  Dyיפ (*היתליבומ ןיעט ' 

 אלבומ ,לבומ ומכ אוהו ה"יחא]* | ,ואשמ ןועט
 ןיסיקר לבומ prb דח רבע : ס"ד ר"פס nbn יורי
 אלבומ יתבר 'פ ר"כיאבו ב"עס ד"סד א"פ v3^ ה"כו

Ce pppתרוגא  y»אוה רחאו ע"לב אוה ןכו  

 חס * N3N2D (לבּומ = לבמ =

 .ןבמ ע"ייע אָנאָבִמ *
 .תבמ ע"ייע תאבומ *

 דבוע b^ כ"או e פ"למ וניבר תעדל) יאָּנְבַמ *
 "'שרפ 'בר תישארבב G;andbauer) המדאה

 ביסנ םכש :רומח לא ועמשיו ('פ b ונינפל) (' א"ם
 ^w) תוכמ) ןילוגה ןה ולא i'tbm yep יאגבמו
 ריעה הניד אשיל שקיבש םכש ליבשב, 55
 (*[יגאב ל"צ] (אגב) ןושלמ יאגבמ .םילומינ הלוכ
 הז ימולכ רבדה הז ןכ לשמב המדא ידבוע רמולכ
 («a^ רדה 'פד ג"רב .('"בייחתמ לודנ «qn גרה
 אתפסות שירבו .וללה ןיקסולג C חק יאגבמ ריס
 םייס 'שמא 'פדב ה"יחא]* ,(ב"  םיחספד
 עדו .ב"רמ ףסונ אוה קפס ילבו ם ד א ם ש : ל'הזב
 אלו םיכרע ינשל ךרעה הז דרפנ י"כו ע"פר לכבש
 יטרפ םש אוה וא םינפוא ינשב יכ המל יתעדי
 ד'עפלו .ח"ר p^ י"פע was תעדכ יללכ םש וא
 ז"ע 'ורימ היארהו יטרפ םש אוה םינינע ינשבש
 ייגבמ ול רטא qw המ ול רמא א"עס מ'ד א"פס
 ה"כו שדוקה חורב לאילמג ןבר ןויכ ovo הז לעו
 ר"קיובו םיחספ 'תפסותבו 'יבוריעב םייונש תצקב
 ל"צו יאבנמ ל'נה ר'בבו יגבמ an םשו ז"לפ
 : םש 'יפו י"שרל םחוימה 'יפבו ךורעב 'יאדכ יאגבמ

DUםש'תוכמב י"שרו ,םדא  "bשיאה םש יאנבמ  
 ע"בשפהב הז לע השקהש המ ןייעו ריעה ינבמ
 'ב יאגבמ 'עב b^ ךורעה לעב וניבר יכ ש"מ לבא

DUי"כבו םינושארה 'יפופדב יכ המית תצק םדא  
 דועו .הלעמל רומאכ איה ב"ר תפסוהמ םא יכ "יל
 בר רמא ב"ער D' םיחבז ארומא םש גובמ היה
 ריע יכ עדו .כ"ע םכח םש י"שריפו גובמד הימשמ
 גפמ איה איהו) c 5 תארקנו אירוסב התיה תחא
 ילואו 805 איפארגאיג רעיוביינ ןייע 6 א" ז'עב
 שיא 'יפ יאגבמ un ריעה וזמ הזה ארומאה היה
 יטרפה םשהש ריבשמה לעב ש"מו גובמ ןמ דחא
 תומוקמה 553 ומלהל השק סירס 66% י"למ אוה

 — [ל"נה

 Schündlicher) מ"לב שיבמ ומכ 5/55( אָנְתַהְבִמ *
anיי ילשמ) שיבמ , imיב ,זיי ; m^ 

 yy nm לעפמ רזגנו 0

 ,יאנבמ ע"ייע 23335 *

 ,Eingang הסינכ םוקמו רעש 'יפ אובמ 5/52( "1323
(Durehgangshalleאימ איפ ןיבוריע שירב ) 

 תוריצחל ונממ וסנכנש םוקמ 'יפ .הובג אוהש יובמ

ss (!יא ו"ו י"כבו ר"פרב ןוכנל  s3ביה דיל  vonי"כבו 'שרפה ןויצ רסח ע"פרשב לבא  "Ww b'pשרפ לי'צו יא ישרפ ' 
 היכו (+ .בט 'ע ףוסו 16 רצ לאננח לדגמ ןייע תוכמל n's "eB קתעוה )? .קתעוה ונממ רשא חי"ר bi mi" (? .א"פ

 .היתילבומ (ani היתליבומ עיפרשבו ,ר'פדבו ט"ק י"כב הייכ (5 .לוט ג"ונבו ס"ש י"כב

- Sed 



 69 &125* - )5315 =) לבמ

 ןויכ moy רשא ל"'נה "נוי הלמ b oy^ הפי הלוע
 'יג ןכתת יכ ןאכ ש"מ םלוא ןיססכומ 'עב 2^
 רבכ לבא ןיססכומ 'עב 'יאדכ ןוסלכא ל"צ ןיסכלא

yi ^bוזש ןיסכלא  ^x)וא תירקיע  b^ןויכש  
mano 3^4ע"ייעו ו"יוב ןופכלא םוקמב ןיסכלא  

 — ]6 הרעהב ןיסכלא

 Geringschiützender) הזכמ "5 רסב ןמ) 8220235 *

"nםילחת . xr. mpידו יכק  

8721022 
Np122 *3122 מ"לב =)  (Quelloד"מד ה"פ ז"ע 'ורי  
 א'פ יאמד v^ .ךמק אעובמ אה ר"ע

 ז"כ ,ד"י ילשמל 'גרת .ןל קפסמ ןעובמ תיל .ב"כר
 v5 ו"מ יומשל boys ץובקהו ,ייחד  אעובמ
 ןיעובמ (y ry ב'פ 'גינח c .ןיימד .ןיעובמ

SS 

 'גרת Geschleunigen לעפאב Ny3 לעפמ) עָּבַמ *
wmביל םירב) , GU5עבמ  ypא עב ' 

op am 

 ביחכ y3'y5 'מושרה ע"לב nys לעפמ) הָעְבִמ *
(erstóren nopהעבמה א"מ א"פ ק"ב  

 'פריא י"כה "ג יפכ ט"פר ק"ב 'פסותב m רעבההו
i331חכומ ןכו רעבההו ריעבמה  vbק"בד א"פר  

 כ'או (ד ,ביכ (mié הדש שיא רע בי «c העבמה
 .ריעבמה כ"ג nmm 'שוריה "ינ

 das Austreiben des) 1008 ריעְּב םשמ) ריעבמ *

yyםדוקה  mbב ללג ע"ייעו ', 

 ייעשי) דוקימ 'גרת euerherd') רעב «j רּועְבמ +

 .רועבממ 0050

N35 *ארּבעמ ןמ עוטק)  Fáhre, Fahrzeug zum 

(Uebersetzenלאומש א"ער ד'צ "לוח  
 הבחר הניפס י"שריפו 'וכו ארבמב רבע אק הוה
 בר א'עס mx ne כ"ע רהנה תא הב ןיובועש
 א"חב y/vp 'וכו תיטתשיאד ארכמא ביתי הוה
 v3 yxpm 'ילוחל vs mu םושרג וניברו .ט"כש
 איטשיאד ארב עמ 'יפו םֶרְג (ג'ימש ףר יקילייגנא
 יתאקד ארבמ יזח (בר) 'ב דומע םשו כ'ע רהנ
 ארבעמ ומאד אובמ (CU) ה'מגרו 'יפו היפאל
 !n'2 ארבמב קידב בר :םש ןכו כ'ע יאפאל יתאד
 ,וכרע ןייע ארבעמ וניבר 'יג לבא ,ה"מגר 03
 ארכמב רכע הוה לאומשד אה יכ :ה'ק תובותכ

 טס

cyיאמר 'וריב לקשמה הזבו )>>>  Yoב"עס ג"כד  
 םש הלח 'וריכו ארבגד לבימ . . ןיסיקד לבימ

 — [הליבגמ ע'ייע חליבומ -- ארבגד אלבומ

 TUB 'ורוכב (לולבת b^ ללב ןמ) אָחיִלְּבְלַבִמ *
 "גו 6ג'פק xm לברב ךרע ןייע
 .םש וניבר

 רדא 'עב 'מושרה ע"למ ל'נ wpyos אגילבמ *
aenז'ל  yyיאמ :ח'ק ירהנס (ןומיר  

 ןינעל :ג"כ ה"רל p י"כב ח'כו אגילבמ וז . . רפוג
 ,ב"ח) שומלג ע"ייעו רדא ע"ייע וניבר "גו ,סורתק

Connאגילבמז 'עו . 

 Schlund) העילבה תיב 'יפ «ee ע"לב) אָּעעְלְבִמ
 c» M עלב ךרע ןייע :ג"מ "לוח
 .ץברת 'עו

 Kehrbesen אטאטמ b^ אנאבמ ,אנינמ — ןבמ

 פיסב ונינפל) (''ם יש ר פ 123 (םינפב ןייע
cyתקלח תא ןקיו  : wwwךינאבמ יל ?) 

 דמשה אטאטמב היתאטאטו .ךיטאטמ יל ליאשא
 ןיממהמר «ns הניממהאו 'גרת "כ "a ייעשי)
 הזו הניכמב 'יסופד תצקבו ה"יחא]* | .הניבמב
 vn" "3 נ"שו אניבלא 'עב ש"מ ןייעו py ל"נ

ie busרזגנ ילוא זא רקיע הניכמ םאו .ג"עד  
 יבלולמ ושענ תודבכמ יכ לקד לש בלול = פ'למ
 ם"יזעב םייס ב'גש ק"העבו -- ל"נה y'"y לקדה
 : הדוא 'פ 'ט רומזמ ט"ושבו -- Besen אוהו א"לב
 שכשכמ אוהד 0" ,ר Dep םירוסה תיבמ יכ
 s^ דלי בוט 'פ ר"להקבו אתאירוס יניבמ אתיירבל
 b^ אתאירופ יניבמכ ל"צ ילואו התאירס יניב ןמכ
 ןייעו אטאטמ לש םיטבשבכ תוירבה תא רסימש

 — v3] ע"ייע דועו ןבמ יע ריבשמה

 ,ב'נד 'ורשעמ mo 'ורי (יטרפ «ow אמיסבמ *

 .ןתנויד ns" אמיסבמ רב םחנמ

 066 vob ןויכו ף"כב ב"ר תעדל) ןיססבמ
(Sebasten, Pflaumenartונשריפ רבכ  

yaןוסכלא . — zuoיכ ךוועה לעב קדקד אל  
 px הטמל ןייע ף"כ תואב ןיססכומ וז הלמ טפשמ
 ,(םש האר ןיסכלא םא יכ ןוסכלא 'יג ןכתת אל
 m'& [ןיסכלא] (ןיסלכא) 'עב ^5 עדו ה"יחא]*

TYציניוו 'פדב "יאדכ ןיססכומ 'יפב וניבר סרג 6 ' 
 יפדבו vm ב"ה v6 'ב 'א Ya י"כו 'מאו ליפאב
 יכ רקיעה mm r'ys ם"ש י"כב ה"כו ןיסכומ 'זיפ

a 0 1 v33 ma )ךינבמ ע"פרשבו ר"פרב היכ (* | .הטישק יעב ח"כו ט"ק  ici»)סחוימבו  ךיינבמ  vioדחא ד'ויב . 
m (^אל 399 צינלפפב פעל  "pןיססכומ תלמ . 
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 ןכו אתכרכמ .^ תובותכב י"שריפ ןכו כ'ע nip מ | ם'טשב אבוה) אמק ארודהמב לבא ('רשג י"שריפו
 ךרעה ףוסב pub י"כ 'יג יפכ טבח 'עב וניבר b̂ | רובעל היושעה הניפס ארבמ :ןוכנל "8 .(ומוקמב
 םוקמ םש לבא ,(.א"לש ,גיח) טבח ע"ייע א'פ םשב | ומכ ארבמ ןינע דועו — .כ'ע wb רבעמ הב

 ימגה ןושלמ םגו םירחא םירפסב וניצמ אל אתכרבמ | ירווא :ח"כ ק"מ ץובקה עשו+ רָבָעַמ מ"לבו ארבעמ
 'דכ והדירל אתכרבמ ה לוכד ב'עס ז"מ 'יבוריעב | אתרבמ — .ש"מו (.ז'מ (m ירווא ע"ייע ירבמאו
 בורק ןכלו םוקמ םש וניאש עמשמ אימד תומא | .אתרבעמ 'ע ףוס ןייע אתרבעמ ןמ עוטק אוהש

 םירחוסה תרייש : ריבשמה לעב תעדכ אוהש רבדה
 ל"נה ע"למ םא יכ םש רכזנה ר"ל תרזגמ אל לבא
 ny^b ^b 'ובותכד אתכרבמ םעטו ךרעה שארב
 'וריב ןינעה הזמו .יוועל 'חה b^ ןכו תוצורפ םישנ
 ד'ער ה'לד ג"יפ "mau 'm ,ז"יד א'פ טופ
 סחוימה !b^ תרבוע התיה אתכרבמ ה"פ e'o ר'בבו

 — pw] כ"מב ןייעו ארייש (*י"שרל

 "לוח Führmann) םדוקה ךרעמ ראותו אָרוּבִמ *
 הירובמל היסייפ היעמשל ל"א א"ער ר'צ

 יוועל m »'p תרובעמה לעבל ורכש ןת י"שריפ
 : םכחהכ ימ 'פ ר"להקמ איבה 11 i'm ל"'תמעב
 ןגוהכ ןייע אלו ארובמ mam 'וכו ארבמ ןידה רמא
 ארבג pn 'ישדחה 'יסופדבו ארבונ pn 1753 יכ
 זילד B" םיחספ 'וריבו .א"יד ח"פר nas 'וריבו
 אזיל בויא) ישלפמ 'גרת (רקשב לעפמ) אָנְרְקַשְכִמ * | 'ילקש 'וריבו .ה"נ תוכרבבו הנורטמ אדח N^ ג'ע

Yoב'ער ה"ס ז"עב לבא .אתינורטמ ג"ער ז"מד  Geה"ר .ב'חב ש"מו רקשב ע'ייע . 
 5 " ₪ nרול  LETיות 4

 אָיִרוּבִמל ל'צ איורבמל ל"א  (genau entsprechend DN23D =( n35 D 307 5ארפסב

 הספוגבו ^G קרפ עירזת '5( םיעננ 'שרפ ףוסב

vsייעגנב  OUאיהש ןמזב יתמיא ןועמש ר"א  
 ןכו ה"יחא]*  .תנווכמ השדעכ 'יפ (" תאבומ השדעכ
 אבוה םש ש"רבו ם"במריפב כ'ג ןייעו ש"רה 'יפ
 ירבד יתמיא ר"א ('יעגנד ב'פב אוהו) אתפסותה

 יכ עדו ^« תאבומ השדעכ איהש ןמזב ע"ר
 ,(מיקוצ יצוהב 620( שרופריא י"כב ה"כו תנווכמ 223

 ("תאכומ הצצקש לע :םש ארפסב ר"בארה b ןכו
 ריתוה אלו son אלש םשל אבוהש ומכ תנווכמ 'יפ

»'yיאש המ הזו ' DUלוכי :טעמ םדוק ארפסב  
 .ב"ער v5 תורוכב ןייעו 'וכו ןיוכתמב הצצק 'יפא
 םעטמ אל לבא ד'באר תעדכ האב שרשה ד"עפלו
 הז הושה b = האב ןינעש ע"למ םא יכ ושוריפ

mbן'וכתמב  genau entsprechen2 םשהו  ge- 

maue Uebereinstimmungוירחאו ריבשמה לעבו  

 — [!הדמ םש תב מ'למ הורזג יוועל 'ה

 ע"לבו .תּוב ןושלמ (Herberge) אָתְּותְבַמ ,אָחְבִמ *
 ibn ל"נה owm ;5 ייפ של

m»ב"חב ןייע תואמגודהו הריד םוקמ <<< ע"לב  
:Yy | 

| 
| 
| 

 = "להת) םחל 'גרת (אירבה מ"למ (on5 ^b יִרְבַמ *
 ,א"מ םילהת ירב ןמ לעפאב ןכו Oo יבימ

 (.א'עק (aT 33 ע"ייע יתדועס ^38 :ימחל לכוא "
 Uy ס"שמ םינויצ ואבוה yn ףוסב םשו

 p^ ד"עפלו 3585 םש וניבו תעדל) אתכרבמ
 םוקמ ^M .ע"למ Karavane ארייש

 והואיצוהש ימ 'פב (אריישהו םילמגה םיבכושש
 C (ב"עס ro ייבוריע) ןל ps א"כחו ךמסר 'מגב
 רמ] .ופכ םש b" אתכרבמל ותאד ירכיד והנה

mumדציכ ףוסב ('!אתכרבמ ינבל והניחכשא  
 רפכ םש bn" ה"יחא]* (: אייס ייכוריע) ןירבעמ
 ה"דב b/m (אנליוו פישב) ייבוריעב ח'ר 'יפמ קתעוה
 DU ואיבהוה רפכה םש אתכרבמ b^ :ינה
 ארש ט"ויב רוכמל תומהב לש קושב םילא םירכנ
 אתכרכמל בוריע yp" ואבש אזוחמ ינבל אבר והל
 אבר רדהו . . אזוחמל והניתייאלו והיינימ ןכזמל

sowאלד אזוחמ ינבל ןהל  wnאתכרבמל ותא  
 רתוי אזוחמל אתכרבמ [pis .בוריע Uy אלא
 ש"מל ןויכ וירבד םויסבו p'2 הוה new םיפלאמ
 אזוחמ ינב אבר רמא רדה דומעה ףוסב 'יבוריעב
 ר"בב Gerfliessen הסיסמ ןינע b" גּומ מ"למ) 33 | אתכרבמ ינב והנינובזל לבא והיינימ ונבזיל אל
 ךערז תא יתמשו ?CO היכ) א"מ 'שרפ | | ג"ונב לבא (ומוקמב 070 'צנוש 'פדב ןוכנל ה"כ
 ('(מינפל היכ) p'p 'שרפבו ץראה רפעכ | םש :אתכרבמ י"שריפ ןכו — .ש"ע שובשב

(iב"ער יז 'ציבב ארבמ י"שריפ ןכו . ?) םש קר (+ .ם"טב ייל י"כבו ע"פדבו לייצכ )3 .ש"מו 9333 עיייעו D'b3אתוכרבמ . 

 תאבומ ב"א (imu ןכל ב"ר ינפל התיה canon תבומ ע"פרשב לבא ר"פדבו ט"ק רייב דייל יב יא ו"ו י"כב היכ )5

 ע"ייע ונילצאש תוישרפ ןובשחמ היטנ ןיאש א' מפ ריבמ pua Dn יתאצמ ןכו (' ,תואבומ ארפסב םש ג"ונב )5 .בותכ

 now תצק הזו )5 u. קש ,ימ רדר ע"ייעו ןתאר יא Ap יקטצרפ ,יו ןרפ ,יח רס ,סקס ,יר בס ,בלגמ ,סימלוטד ,סומלוב
 y'wy דועו ע"פ איבה ערת יעב תמאבו )^ niz רחשהב שיימ (jy ר"בב רתוי תהא השרפ הנומש וניבר ןובשח יפל

 .'ט דר



Nus us ia — M) 
 ןינעבו .יילכל pun j"y גוגמ ס"טב W^ םש קר
 ילב שובל p bs" ע"ל אוהש 5^ ןושאר ייפ
 וזעולו "יפה הז קר איבה ב"נש צ"קהעו v תיב

 — Handsehuh] אוהו כ"ע א"לב ךושטנעה

 .ע"ייע יאגבמ תחת ס"ט פ"פ ר"בב יאבגמ *

 .אתיבגמ ע"ייע הָּבְגִמ *

(Alaun N!328םוכו 'מגב םיצרש הנמש קרפב  
 איבגמ אזוז לקתימ (א'עס vip תבש) ןירקיעה

 ב"א) — )^ ב ש ל א gni "eios זעלב ^p אליג
^bאבבגל ןינעמ ןבת ('* תלכת תוכלהב ם"במרה  

 ב"פב) םשו ,איה ^nix G יה תומשל ילקנוא) יליג

 (ןתלת אוהו ,לולבש ןינעמ אתלולבש p^ (תיציצ ילהמ
 יב"עס ב"מ תוחנמ אוה הכלהה וזל רוקמו ה"יחא]*
 איבגמ יתיימ היל קידב הדוהי ברד הירב קחצי ^
 ם"במרה רזח םגו .'וכו אתלולבשד אימו אלינ
 ףרל תבשד הנשמב 'יפש הממ ל"נה תולמה 'יפב
 ה"אידנכסאמ גאז םה םיוקעה ןתואו ל"זו .י"ק
 הבשע יבועב m בשעו [ה"איודנכסאמ ל'צו]
 ל"צו] החמש הבשע ושוריפו [רורפלא ל"צ] רודסלא
 aus האירדנכסאמ גאז (b^ כ'ע [החמשה בשע

Atexandrien(ק-2)  vitrionבשעו  (e —) mb 
 בשע B (0$) 25% —) wwpbw^ הבשע =
 איבגמ תביתו nbi מ"למ wb ^b כ"או החמשה
 אמוק לע ושוויפב ןויכ יכ ,ללכ ראיב אל
 גמז :גאז םוקמב היגהל שי ילואו האירדנסכלא
 לעב וניבר ךפיהבו אמוק והזו Gummi =< ע"לב
 זעלב אוהש ורמואב איבגמ םא יכ ^6 אל ךורעה
 אוהו alumen ר"לכו allume ט"יאלב sm ימולא
 ה"כו (רתנ 'עו רפח ע"ייע) Alaun JI ע"לב

 יתוריעהש ומכ ח"רו ה"מגרמ my ג"הרל ט"דסב שרופמ
 תוחנמבו תבשב י"שר םגו ,(היסת (G0 רפח 'עב

"bאיבגמ  "yאלו צ"לב ּוגפ אוהו ז"עלב ם"ולא  

 יושע רפע המ ץואה ופעכ ךערז היהו
 6 תויכלמל Cw ןייושע ךיננ ךכ שייד

Y'a (ייעשי Gs ae)ולא ךינומ דיב ךיתמשו  
 ('ןיקשקשמ ךתבוטל ןכ י'פעא ךתחמ ןייגממד
 םיביברב )0^ ,היפ םילהת) אמיתד המכ ךיכוח ןמ ךיל

mannה"יחא]*  v3א"מפ  ^wןליא  
 4« ןכ וליפא ךיתחמ ןיחלחלמד ךיתכמ ןיגיממד
 כ'ע ךיתכמ ןיחלחלמ א"פב איבה י"שרל סחוימו
 (ךיתכמ א'ג) ךיתחמ ןיגיממד ןיליא "יא ט"ס 'פבו
 א"פכ סרוג היה אל וניברש חל 'עב יתוריעה רככו
 ןייגמד וליא עוטק ל"נה 'יעשי 'קליבו .א'מפ לש

vaךיבוחמ ךל ןישקשקמ ךתבטל ןכ וליפא . 
onmךיל ןנומ :ךינומ קיתעה  Duךינומ ארק  

 — [גגמ 'ע my ןייעו — םש יש תחנמ ןייע

3iודי לע שבולש רוע ילכ ('א ביִּנַמ ,בּוַמ —(  
oyילכ ->%= ע"למ ('ב ךי תיב ילב שובל  

 -eiserner Feuer -/55* = ביִּנַמ בוט רתוי וא לזרב
sehürerףוסב +(םינפב ןייעו  rb) p» bibוימ ) 

 שאר לש pub ןכו ("בוגמהו הרזמהו C רדעמה
 שבולש רוע ילכ בוגמ, 'יפ .הינישמ תחא הלטינש
 המודש ילכ 6 בי ג מ ל רחא שוריפ ודי לע םדא
 תועבצא ומכ 'ב 'ב ול wn  םדא לש ריל

imתחלחולמה האובתה וב ("בוננל . memרוע  
 ביתכדכ !C תועבצא ומ כ ול שיו םדא דיל המוד
 הרזמבו nm (" [הרוז רשא] «Cr ,יל ייעשי)
 כ'ע [nons | ."םיטחה תיירז ne לע ארקנו
 קפס ילבו ז"מ anb 'ילכל ג'הר bb" א'פ קתעוה
 ג'יפ ףייפהב ןויצה ךועה שאומ טמשנ
 pub ע'ייעו רדעמ yi ןוכנל "אדכ םי לכב
 לבא trocknen 233 'שלמ הלמה תרזג א"פ יפכו
 לזרב ילכ b^ המושרה ע"ל איה יכ ןוכנ רתויה
 יכ ןרוגה ילכל לאשוהו רונת לש שאב וב תותחל
 ב"ערבו ם"במרהל מ"יפב ןייע ןה ןרוגה ילכ םלוכ

jJ" טק v33 ה"כ (* rwn הז ייל ריבו ט"ק י"כבו ע"פרשב לבא יציניוו ר"פדבו ביה דיל יב ,'א ויו '"כב 5 (t 

 לבא איימפ ר"בב היכו ב"ה ,ד"ל  obsה"כו (+ .ייל ט'יספבו םיבכוכ ידבועל א"מ יפב (5  .ךורע יפופדב ה"כו שיד טיס
 לבא יג קש יעב  vi33ייא אימפבו טיספ יישרל סחוימבו זילש יר ייעשי יקליב כ''ג ג"הכ לבא אוה םייטו ןישקשקמ ב"ה

 ג'יפ יילכב היכו רבעמה ג"ונב )5 ,םיסופדו וניבר ייגכ ( oייפבו  armsיתש רדעמ יעב ה"כו רדעמה ד"א רבעמה םש
 תואחסונ ! "nyיילכב היכו (* ,רפעמה ( vexיב רזמ יעב ה"כו ( symלבא רייבו טייק "33 היכו רדעמ  v/33ריילו "ו

 ,איפ יפל ליצכ לבא ביגמ ר'יפדו !)  moהרזמ הלחת שרופמ םש קר ב"ה ייכב  2nביגמ ייגו ביגמ  3/3 ^wר'פדב
 'ילכל שירה םלוא אייפל ךיישו שימאו ליסאב יזיפ  immבוגמ וסרג םשל  (5 a3'נב לש ריל המוד רוע ג"הר 'יפב

 ה"כו םדא  sys"כב ה"כ (* .רדעמ  Yaייא םלוכב קר טייקו יב יא  Yג'הר ייפב ייארכ יב יב ליצו כ"ב ב"ה ייכבו
 םייניש ןוכנל ייא רדעמ יעבו יב 'ב רצק ןכלו םיינש אוהש בושחל העט רפוסו תועבצא ומכ םייני ש ם'''נ''ש ליצו
 היכ ('* .רקיע לכ רסח עיפרשבו שרב ה"כו ה מ כ ריפרב ונממו תועבצא ומכ קר בתכו טימשה ריגו דיל י"כבו ,םייניש

 ומכ וב שי ייא ביגמ לע רדסה הנשנ םש קו ריב ייכב ה"כ (''  .בגנל עייפדבו בוגיל ש"רבו ,גיהר ייפבו ט"ק י"כב
 לעו [תו]עבצא  ow mw'בו יא ו"ו ייכב לבא ג'הר 'יפב ןוכנל תמאב ייארכ ךפיהל ךירצו תועבצא ומכ ב"כ ול שי

 תועבצא 3*7 שיירבו טיקו רייל ( v33תועבצא המ כ לייצ ילואו תועבצא יר ב"ה  ^wשיו ןמ טמשנ םש קר ריפדב
 .המכ וא ומכ תלמ רקיע לכ טימשה עיפרשבו ול שיו דע ול * (!Uייפב ח"כ  (U amyךורע י"ככו ריפרב ייל  piייכט

mn ביפ תיצצ תוכלה ל"ר )'* n. 
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 בר ינת (חינ ןיגוייע) ןירדומ PR 533 ןירבעמ
 C םירצנ לשו גגמ לש Con םילב ח 'ג ףסוי
 הותפכ (Gr mb ןנתד הרפל גגמ לש ןתשפ לשו
 לבח ונממ ןישועו אוה אמוג ןימ 'יפ 6'גגמה לבחב
 קתעוה ה"יחא]* | .הפלחו הפישחו ימגל המוד

ym ^enנגמ לש לבחב ל'זו הרפל : ^nבשע  
 אפושחו [ימגל] המוד לבח ונממ ןישועו גנמ ומש
 Binse, jone = ז"עלב ק"נוי גגמ י"שריפ ןכו .אפלחו

 — ]3/3 תומשל י"שריפ ןייעו

 הכיכרו הסיסמ joy אגמ nb oy ףדרנ) גְנַמ *
(erweiehen, zerfliessenינש 'שעמ 'ורי  

 יתבר 'תקיספ לעפתהבו ,םידיב גגומ ג"ע ג"נד ב"פ
 םלועה היה רבכ ('ד n'y םילהת) םיגומנ שרד א"כפס
 שירבו .הבר תור שירב ה'כו "וכו qoum  גגומתמ
 : ךיתימד CO ר"שהשבו יתבו אתקיספב א"כפ
 D'53 nz יבוש יבוש 'פ ר"שהשב ל"צכו גמגמתמ

 .הגיגמ םש ינש 'שעמ 'ורי םשהו -- םגמגתמ

 הקשמהמ טחסנה ץימ 5-% nlt ע'למ 50( 338
der ausgepresste Saftםינפב ןייע וניבר תעדו ) 

 היל רדש יול Tp) םיחספ) םיחספ יכרע 'פד ג"רב
 b^ ינ אג מ א"ם יגגמ רסילת רב ארכיש יברל
 «jn שי רכש ןישוע ךכ (ונ מו ק מ ב תוכושתב
 תושכו םירמת תחאב ןינתונ דחא םויב תויגיג 'ג
 תיגינב תושכו םירמת םירמת pino רחמלו םימו
 הנושאר תיגיגב וליטהש םימה ןתוא ןיליטמו תרחא
 םימ הנושארה לע ןינתונו םהילע ןושאר םויב
 תיגיגב תושכו םירמת ןינתונ ישילש nv םירחא
 2 תיגיגב םימעפ 'ב ולישהש po qms ןיליטמו 'ג

C33:םימעפ 3^ לטומש רכש 6 יגאגמ ג"י  
 תוננסמ 3^3 ןנוסמ רכש, א'פ .תיגיגל תיגיגמ
 .(בותכ ינגמ ב"א) — .(*"ילכ לא ילכמ קרוה רמולכ
 הפסוה Tn םויסב ןאכ שי ב'ה י"כב ה"יחא]*

 חילצמ 'ר ינפל יתדמל ךרובמ ינאו, : ל"הזב
 ןג לכמ םיבנע חקלש תונג ג"ימ ול 'יפו יגגמ 55
 םוקמבש רחבומו םיבנעבש רחבומהו תונגבש רחבומה
 ןוגכ 1253 םימש ימ אלא םימ התוש ןיאש םוקממ
 ךותמו שרח ילכב ןאשעו ןטחשו חלשל םוקמ
 איצוה חספב אלא ןייע ונתנ אל ןיילוחו ןנשבוד
 ןבוארל s" הישפנב יול רמאו היל רדשו והיינימ
 תרדשד ארמחמ אתשד יברד O0 אננתב עמשמל

3p — אָיְבִנְמ בע 

^nראותו רואיב תפסותל קר הלמה וזש ל'נו אליג  
 יבגמ וא תבשב םג פ'א ייכב ייאדכ) איבנמ תלמל איה

 לבא .אלינ ללכ b^ 'מ י"כב nega ('מ י'כ ייגב
 ירוס 'למו איה תישרש איבגמ לש ם"ימ קפס ילב
 לש בוטה 'יפכ בשלא sm sob וא אָיְבִנִמ
 w^ םשו רתנ 'עב אבוה i'm "eb חכומדכו וניבר
 איה תישרש ם"מהש ירה איבגמ ןמ שוריפב
 (sux 'y by (vos X7) wei 'עב יתזמר ןכל
 ףא )83( צ"נלפפ ףעל 'ה םגו ,יוועל 'ה 'יפכ אלו
 תלמו .הלמה רוקמ הרעה אל איבגמ 'ע איבה םא
 «pon השקיש רכד לכ OS פ"ל ד"עפל איה אליג

pmומצע  Thonerdeאליג איבג כ"או  Alaunerde 

 פרח וב ברועמ שיש ץראב רפחיש ומכ ימולא אוהו
"y324 ב'ח רעבורגו שרע  wnעב וניבר ש"מ ' 
mw6 זיע) ףירצ לש תרופחמ ילכ ^ x5םילכ  

 ןירוקש ףירצ הנממ ןיופוחש המראמ םייושעה
 ב"פ "ילכב i'm ןכ b" ןינעה ףוגבו .כ'ע י"מולא

sbםיקבודמה םילכ ושוריפו ףירצ לש תרופחמ ילכ  
 .ג"המ אוה חוקלו כ'ע ב ש תייטב אוהש איבגמב
 לש תרופחמ ילכ ב'ער ג'כק x" ךסנ ^j א תוכלה
 לבא -- כ'ע איבגמב יקבדימד ינאמ אשוריפ ףירצ

munתוחנמל י"כב   s wein ^eעבצ ןיממ  
 בש יכ 'יפ pw 'ילכב ג'הר ןכו כ"ע זעלב רטלושקו

 — [ש"ע דגבה וב עובצל דמוע

 .ו"ד ב"פ תוכרב 01 (י"אד ארומא םש) הליבגמ +

 BM" ןהכ רב אבא 'וד יוחא הליבגמ
 אוהו הליבומ an" ס"שרהמנו יסוי 'ר ימוק

 .הליבג W^ א"לה ו"פ ריזנ 'וריב יכ ס"ט

 -Steuer תיִּבְגַמ 1238 ןכו יִבָּג .הָבָּג 'למ) אָחיִּבְגַמ
(einhebung(יו ,'ג ייעשי) תאזה הלשכמהו  

 4/3 ב"מ 'גרתב ה"נכו ה"יחא]* |. .אתיכגמו 'גרת
 הליגמ אתפסותבו .אמע לע אתיבגמ אמרו ה"ל
 התואל ריעה mais םירופל םירופ mam א"פר
 יליגמ 'וריבו 'וכו םירופ תיבגמב ןיקדקדמ ןיא ריעה
 הקדצ תבגמ קסעל ה"פ ר"קיו nix :ע'ד א"פ
 תבגמ קסע לע :ותואוהב 'פ ר"תסאבו םימכחל
 ה"פ 'יטיג 'ורי :ג"לד ט"פ תובותכ 'ורי ,םימכח

"v Gy vesה"פ תועובש  :Y53רבדה הבגמב  
[ptt תיבג E ע"לב n'3 "bn 
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 רפוסה ךרובמ הזו "והלוכ והניטחשילו 'ר םוקי היל | דציכ 'פב .גגמ לש לבחב הותפכ (ט"מ) הרפב

mo» (?י"כב  DÀייכב )5  .ומוקמב סייד ןייע רצנ לש ג"ונבו ש"ארבו ףיירבו חייפר יציניוו יפדבו  

mo )+ט"ק יייכב ה"כ )9  .יאנגמ עיפרשב לבא ריפדבו י"כ לכב  

 mv» )7 .ךכו D'E3 טייק ייכבו יזיפו ריפדב לבא cwm דייל ,יבו יא 4 v53 ןוכנל nés (*  .תומוקמב עייפדשבו ,ר"פדבו

 .ב"ה v33 ה"כ ('

 .ג"פ הרפ אתפסותב n'2 גגמ לש : הרפב ומכ סייש

 יא YA י"כבו ר"פדבו יגגמ ישמאו ליסאבו יציניוו 'פדבו ינגא ימ י"כבו יב סיש י"כב ה"כו vun ביה יב «ov ייכב ןוכנל

 .םיחספל m/* "b קתעוה (* .יגכגמ סייטב b" יפדבו א'יסכ NY פ"א י"כב היכו ינאגמ טיקו דייל

UT MICE EE 





 8 ל%ה ךורפ
 לכ תורומחה תולמה לכ הנרוג רימעכ וצבקנ וב רשא ךורעה Bp" או

 : וב ארוקה ץורי ןעמל ב"א 5p" ורדסנו םישרדמו

 חלאיחי וניבר ןב [תנ ונתב
 ימורד אתביתמ שאר

Low 

 רפס וילעו

 ךורעה ףסומ
 יבר לודגה ץשלבהו האופרהו עבטה תמכחב יקבה םכחה ברהל

 .לז איפסומ ןימינב

 ,תופפוה Dp (א"צרה) האיציניוו pem (ז"לרה ךרעכ) ךורעה לש ןושאר סופד לע רסוימ
mmnלע םינוקתו תורעה  ^eתורחא תולעמ םעו ןימוי יקיתע ךורעהמ די יבתכ העבש  

d ,ל  maםיארוקה יניע הניזחת רשאכ . 

 ויתרקחו ויתנזא

 ריעצה יכנא

 טּוהֶאק לארשי רי'רהומ מיאאב הדוהי ךונח
 .ו'צי לילגהו ןעכריקפניפו ןיידרַאוופפָארג ק"קב םינפלו קרָאי"ווענ ק'קב ד"באו בר

 ישימח קלח

 .ןעיוונ ופיקהל ושא תומכחה לש עימעראקאה וזעב

cedri 

wmטימרת , 
 ָאט נַאפ .א לש סופדכ

 ל
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 השוגד 'ג  תוא םינפוא ינשבו .םיחספב 'ופסותה
 — [רחא שוריפ 'יל ק"העבו ט'ק י"כבו .ן"ונה םולשתל

 .ש"מו : ט"לר ב'ח א"י דג yy ןוידגמ *

 גרואה רמוא רזעילא 'ר 'פב CTburm מ'ל) 5935
 (א"ער ד"כ 'ציב) ןידצ ןיא 'פד ג"רבו CP תבש) :

 m לדגמ, "פ < תיבל יבצו לדגמל vex דצה
 רעש nnb םא לודג בולככ 6 אוהו אוה yy לש
 ורגסו רופצ םש C סנכיהל תולובחת השעו לדגמה
 'מָבְבְו (ביעס vb הגיגח ןישרוד ןיא 'מגב .(*'בייח
 ןייעב ייעב C7n 6ו'ק mo"  קלחב תוטוידה 'רד
 הנשמ B^ ריואב חרופה לדגמב לפותיחאו גאוד
 דמוע אוהש 5935 «G7 תוליהאב 'ד 'פב איה העודי
 .םילבחב היולת לדגמכ הכורא הבית ושוריפו ריואב
 לש ןוילע רמולכ רמל לש ושאר Cons שוריפ
 םישוריפ ה"יחא|* | .תויתואה לכמ הובג המלדמל
 ןינעה qun wy תומוקמה ינשב י"שר םג בתכ ולא
 הדיש .ה"נ.ריזנב ה"נכו -- ש"ע ריוא 'עב וניבר ^5
 a'm 'ב להא ע"ייע קורז להא e^ לדגמו הבית
 .ףפט ע"ייע :ה"ע ב'ב .לדגמה גג sm םיחפפ 002
 ,3 טינמ ע"ייע ט"לפ ר"ב .ריוא ע"ייע .ט"ק 'דהנס
 הגלפהה רוד 'יפ לדגמה ישנא ג"פ 'טוס אתפסות
 5'4 ב'ב 'ורי ,תולדגמ ב"פר מ"ב אתפסות ץובקהו
 יב י"הדל ;'כ ,ח"ל 'קזחיל 'גרת ןילדגמה ג'ע 07

 — [איִלְּדְנַמ ^ :.'ט 2

(v5 (םוקמ םש) םילקשב ו'פ תועמב D 
 .רדע לרגמ דעו םלשוריב תאצמנש המהב

 w'2 ,היל (mew ארקמב רכזוה רבכו ה"יחא]*
 הבורק התיה הזה םוקמה תנוכתו ,('ח י'ד יכימ ןייעו
 — 142 איפארגאינ רעיוביינ ןייע םחל תיב ריעל
 ,(11רצפש) נ"ע ו"לד ו"פ 'יעיבש 'ורי בורח לדג מ

 (Dt נ"ע ב'כד ב'פ יאמד v^ אחל מ לדגמ
 ה"כו ד"ל v33 .'ו הליגמב ה"כ רש לדג מ ,9
 לדגמ פ'א י"כבו י"כ 'יג יפל (ה'ג wm דחא 'עב
 ג"ע ו"לד Yo 'יעיבש 'וריבו ww) 'מ י"כבו) רצ
 ow הליגמבו דחא 'עב ws יפל «no דיש לדגמ
 בקע 'קליבו ד"פ ייעיבש אתפסותבו ריש לרגמ ג"ונב
 pw רעיוביינ כ'ג ןייעו .ןשרש 535 ר"עתת זמר
 ר'ב .ט'סד ד"פ תינעת 'ורי אייעבצ לדג "מ גג
 ע"לב 'פ ר"כיא .ט"ספ ר"ב אייעבצד אלדגמ ,ר'צפ
 אלדגמ ,אינונ אלדגמ ש'מו ןינלפ ע"ייעו

 ייפב )*

xn 
 DUM ךרע ןייע ךורע י"כ לש קיתעמה אוה אוה
 תרחואמה הפסוהה וז b^ ר'ב י"כב לבא LIT אובמבו
 וניברו יגאגמ 'יגה רקיעו אוה ל"נה ע"ל ר'עפלו —
 "יפכ י"שר b^ ןינעה mam .תיגיג 'למ ורזוג היה
 ם"בשריפב ה"כו ינגמ טרוג אוהו ש"ע ךורעב ןושאר
 רשא ןושל אוהש הארנ ינגמו ל"הזב שרופמ םשו
 אוהו רסמו 'גרתמו (יכ ,ד'י תישארב) ךידיב ךירצ 135
 ובשמו כ'ג «vm היה ארכישה ךכ (?) רסמ יל
 B^ ןכו רבש ןושל ש"שרה man ae 'וכו םירמתה
 » . ומכ בל רבש : בל תניגמ mb 'ג 'כיאב י"שר
 לע ם'בשרה ןויכש ^b וא כ"ע ךירצ po רשא
 ןייע א"ל 3^ ב"ש 'גרת הרגמ תקתעה אוהש רסמ

pmב'נו רסמ ל"שר ש"מ הזו םש  [nae ^e — 

 טרפבו הלועמהו חבושמה 28 ע'לב ןכו מ"למ) 1355
 ןינפמ 'פד ג"רב kóstliche Früchte) תוריפהמ

ume Crop nmi)םידגמ ינימ לכ לש  ^pינימ  

 תונדגמו G2 v5 תישאו) ביתכדכ תוויפ
 ב"ה י"כב ה"כ ה"יחא]* ךינדגמו'גותמו

 pm יע"באר ןייעו קוספה nib י"שר p^ ןכו ר"בו
 רבדה תאזה הלמה ללכ ל'הזו בתכ דגמ שרש
 ףסכו ama ןיב תוריפב pi הלועמהו חבושמש
 o"37 435 'גרת ןכו ,'וכו םידגבו תורקי םינבאו

O7 a9 a5ןייע דועו ;ןידגמ 'א י"רתבו ןינדגמ  
"4nג"כ ,ח'כ םירבדל ;ט"י ,ו"ט תומשל 'א : 

 — rab] תוחנמו :א"כק תבש ןייעו ידגמו יקמרפסא

 'גרת Leitung) הכישמ b^ דגנ (bye אְּגִמ *
 תרגמב ('ד 8" עשוה םכשמא םדא ילבחב

 ,תכישמב + איבה י"שרו ןוניתדגנ ןימיחר ןינב

 pomo רשא ץע 255^ ע"למ ל'נ 4i35 = דגמ
 (םינפב ןייע וניכר תעדו Pflock המ רבד 33

 cob 'וב קיסי אל ךומסד 'מגב העש לכ 'פב
 יל טיב תוסכ אצמ 'מגב תואיצמ וליא 'פבו 6ו"כ
 יבג לע אלו הטמ יבג לע אל הנחטשי אל יער
 ילכ voy חוטשל ןמוזמש רבד שוריפ וכרוצל רוגמ
 י"שרו ה"יחא]* = ,שממ אדוג רחא שוריפ הסיבכ
 כ'או Pflock, cheville צ"ל אוהו א"יליבק זעול
 יפכ 1532 תעדלו ל"נה "יברעה הלמה bp הפי הלוע
 *ban 2s5 "יברע nbn איהש ^b ןושאר שוריפ
 יל דוגנ ומכ דגנ ורקעו המ רבד וב חוטשל ןטק

soיפכו .ר"צ ןיבוריע ןייעו :ד"ט תורוכב " 

y v33 omo (! *( ייכבו י"כב ה"כ àיא  ci nónאובמ ןייע הדוקנ  QXLVIT %) בושחש : חיר ייפבו. y i 
n^ייפמ קתעוה )^ .סנכנש דע  n^תבש אנליוו סישב ספדנ תבשב  vpרייב דיל ,ט'ק י"כב ןוכנל ה"כ )*  .ביעס  

 "בשרה ישחבו גייל ייעשי יקליבו ןושארה י'עבו הגיגחל סיש (v33 ידהנסב תואמ עברא היכו «am 'זיפ ר"פרב היכו

mp ^o maחאט תלת הגיגחב גיונבו . ') v3sב'ה  wpךרובמ ינא יתע מ ש ש  wmםג היכש תרתוימ הפסוה  

 .שימו גגמ עיייע ךרובמ ןיגנעבו ידהנסו הגיגהב יישרב 03 ךורעב
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 wv ךו וי 90

 < הארוהה ןינעב Gehohltes) לולח רבד לכ ==
 'וכרב v הינשה הארוה ןינעבו bon ע"ייע הנושארה
 הפוגמ שיו חפוגמה יפ הרשתש ירכ ד'ע ג'יד ט"פ
 y'b 'ציב v^ .נ"יפ v3 pus 'וכו אלא תירשנ

w/oגרתו .הפוגמב רמגמה תא ןיסינכמ ויה ג"ע ' 
 'קנוא 'גרת ןכו .ןוהתפונמ 0^ י'א 5« םהי תפרגמ
 הארוההמ אוהו עייש תפוגמ Ue) ,ט'י רברמב) דימצ

 ,הנושארה

 ירגמ ,yy mmu ,רּוגַמ *

 55 על sum איזגמ דיחימ ץובקה ר'עפל) ןייזנמ
 (n3 השא המבב ימלשורי Sichel) שמרח

vb1 /3 ייעש) תורמז מ ל םהיתותינחו (ח'ד ( 
 רמז ילכ pp "bm י'לב 'יפ ב'א) — .,('ןייזגמל
 crum ינש ול שיו תעבורמ ותרוצש םירמואו
 7 7 י"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא]*

 םינישה שלש inu רונכ ומכ רמז ילכ 8
 ע"למ שמרחו לגמ ונינע pep ילב יכ ל'נ ps לבא
 ילכ 'וריב שרפמה ןיבה ןכו זזג ןושלמ  ל"נה
 : תורמזמל ann ןכו פ'ע ת ח ש וא רמצ וב ןיזזוגש

 — [ז"חא אבה 'א לגמ ע"ייעו ילגמל

qs עילמ bw ceu» mpi sí» 
 וב רובעל  CWeg, Durchgang, Furtיומבי

 ו"טד ז"טפ «mo 'ורי ,('איקטמופק תזיגמב :ה"כ
 eu" ןייעו 6 איקדופק לש הזיגמל יתאבשכ ד'ע
 טיי ב'ש) הרבעה 'גרתו — 318 רעיוניינל איפארג

(C^איכ רבדמב) םירבעה 'א י"רתו .אתזיגמ ורבעו , 
(Gnותלוז דועו ,אָתְזיגַמ €« ב"כ יימר) םירבעמ  

 יביח) ונלצא 'ה ,'ד o "ym ןמגרותמב d ע'ייע
ieאתויגמד ינייד — .אגזמ ע"ייע דועו -- ,(האלהו  

&nb ע'ייע :'ל wa 

 ע"לבו אָלְנִמ פ"לב ה'כו wen ייפ מ'למ) למ
Siebel e^?שירב (ק'דרל 'ישרשה ןייעו  

 "לכב 3^ קרפב ןיכפהו ףייפבו CY ןילוח
(C e»ארמנ .ריצק .לגמו די .לגמ  por)םש ) 

 א מליד אל הליח תכ ל v לגמ אמלשב
 איבמה eS CR פיג ךדיאב דבנעמליתא
 .הריגמב אלו לגמב אל (:א'ל יציב) ןיעקבמ ןיא 'מגב
 אה ילגמב ?Mm CN קימ) ןיקשמד ק"פד ג"סב

 םתס נ"שו .ש"מו 244 ב'חב 'ג לדג yy אי שנ
 כ'ד Yo 'שעמ v" ףיסוהל שיו ,האלדגמ ,אלדגמ
 ב"פר 'דהנס v^ ,אירבטב תחאו אלדגמב תחא ג'ע
 א"ער כ"ד ב"פר םש ,אלדגמ אדהל קרע ד"ע ט"יד
 ,אלדגומד ארהב ,ז"מד ג"פר 'וירוה 'ורי ,אלדגמ אדהב
 'עבו אלדגמד .אתשינכ :ץמוג  רפוח Cb ר"להק
 — [אייעבצד אלדגמ 31321 אלדגמ םתס "א ןינלפ

DOUG parasל  
 eine 1730 םוקמ םשמ לצאנ ילוא) תיִנודיִנַמ *

aus Megiddoאוהש -ל"נ רתוי לבא  
 הלאש :'מוחנתה םשב ו"פשת זמר תוטמ 'קלי (ס"ט
 ארב םימי המכל אתפלח ןב יסוי יבר תא תינודיגמ
 ןודקומ יוגמ תינדקומ p^ 272 'וכו ומלוע תא ה"בקה
 ודגמ ריעמ .בותכל ול היה רתויו 'אוה תועטו כ"ע
 ןוכנל mo תינורטמ ל"צש ל"נ תמאה לבא
 nns אתינווטמ הלאש יו b" 'וטמ 'מוחנתב
 nmi" ^« םימי המכב אתפלח ןב לאומש 'ר תא
 . 'תקיספמ mm אתפלח ןב יסוי 'ר תא סורגל בוט

 ןב יסי 'ר תא תינווטמ הלאש ז"פ יתבר
 יסוי 'ר תא הלאש תינווטמ ג"כפ םשו ,אתפלח
 יתבר 'תקיספב הפסוהב כ'ג ןייעו 'וכו אתפלח ןב
 יוגב השעמ א"ער ב"צק רצ ןאמדעירפ 'חה 'צוהב

 .אתפלח ןב יסוי 'ר תא לאשש דחא

 :'צ תומבי das Umzüumen) רדנ לעפמ) רדְגיִמ *

 רדג תושעל s^ ינאש אתלימ רדגימ
 פ"ק שוש ק"ירהמ 'שתו .ו"מ 'דהנס ןייעו גיסו

bw posילימב קר אתלימ רדגימ ירקמ אלד  
 ,ה"שע הרות ירבד לע רובעל ץורפ רודהש אימשד
 לכ יכ הלעה ח"לת 'יפ יכאלמ דיל םינידה יללכבו
 ,אתלימ רדגימ ומכ n" םהירבדל קוזיח אוהש רבד

 אוהו ךותמ ומכ b^ וג ןִמ ןמ עוטק) $d ,וגִמ *
 לע חנוהו שרדמה maa הליגר ןושל

 aus dem Grunde ומצע רוטפל הדי לע לכויש הנעט
(da dochוג 'עב תואמגודה ןייע ס'שב הברהו  

am)רבכ וגמ ינפוא לש תואמגודה ןינעבו ,6 "נר  
 דחפו ח"צק דע ז"עק 'יפמ תותירכה רפס ךיראה

pniע ' ounוריבו הנשמב יכ עדו ' ^bהלמה וז  
 AM yp רחאמ תלמ המוקמב לגרומ 'שוריבו

 6 רילש ב'ח) p = ma 'עב 'מושרה ע"למ) הָפּונֶמ *

 םיצעו תומצע רנשל יושע די 53s 'יפ .יניצחב | יברע 'למ תיבח )* Deckel הסכמ ('א

(tןייגזמל ד"לו יא ויו ייכבו ,ןייגזמל סייטב םשו יציניוו יפדב ל"צכו ימאו ליסאב יזיפו ר'יפדבו ט"ק י"כב ןוכנל היב , 
voaןיזגמל רייב יייכב ןויוזגמל יב וז , voaאתפסותב )?  .ןייזוגמל ביה  mn»ילבב תומביב )3 .איקטופקב :קר ג"פ  

 < קיימב |« איקטופק תגיזמב יפריא יייכבו איקטופק לש תנידמב (ז"טפ) ו'טפ תבש אתפסותב ה"כו איקטופק תגירמל .א"כק
jsירסקד תנידמב ימ ייכב  aclהאלהו 'זיפמ ע"פרב לבא ךורע י"כ לכבו ר"פדב ה'כ (+ .ירסיק תגיזמב  "enןויצה  

 .'וכו y" עוטק ע"פדבו :ב"ה דייל ,יב יא ויו ייכב ה"כ )5  .ןושארה



^C HT UU EY SAMURAI Y YS BU TENTER,כ  
aem M ae Cet NUR A 

^ 

 וא רפסל ראות םש מ'למ nb 53s — לגמ
 דוחיבו .Rolle, Buehrolle .תללגנה תרגאל

 תכשד ק"פב die Estherrolle) רתסא תלגמ ןכ תארקנ
 קרוזה 'פד ג"רבו 5^6 תב 6ארמג שארב

bv)םירתס תלגמ יתאצמ (:ו"צ , ^bשיש הלגמ  
 דומלתב ןניאש תוכלה רפס ןיעכ תוקוספ תוכלה חב
 הליגמ) דיחיב mera הליגמ Cons לכ bus יוצמש
 "פא התוא ןירוק רשע העבראב, 'מולכ (א'ער יח

sow emaןיא הסינכה םויל ןימירקמש הנמזב  
popהושעב אלא התוא %). ^bאתכליה ח"ו  

 ןקופב שוריפב רמא ןנחי ^ אהד ברכ
 הלגמה ns ארוקה (ב'עו טיי הליגמ) 1 מ ק ל ד
 אלא ורמא אל אצי אל םיבותכה ןיב 6הבו תכ ה
 דיחיב התוא ןירוקש היל אריבסד ללכמ ואל רוביצב
 61 הלטמ) יסא ברד אהל בר היל שחר ג'עאו
 ןואנ ח מ צ ב ר ("ר מ C, "ברכ אתכלה jo אמייק

insחילשב  voxארוקש הלגמה תא ארוקה  
 רמא ןואגייאה וני ברו הרות רפסכ ךרוכו
 תוגיאכ טשופו ארוק אניזחד אגהנמ
 אכ הרות רפפכ.ךרוכו ארוק לנא
 דיל wp "ss ה'כ הייחא]* C אנל יזח
 ע"ש bb" הליגמ 'לה ז"ואב אבוה ןכו (" ר'פדו
 לכ גהנמו ל"צז ןומימ רכ השמ vm בתכו :םייסו
 תרגיאכ הטשופו ארוק הלגמה תא ארוקהש לארשי
 הקזחה די 'ייע כ"ע הלכ הכרוכו רזוח רומגישכו
 םג אבוה יאה וניבר הזו ,ב"יה הליגמ תוכלהמ ב"פ
 ח"וא רוטב דוע אבוהו הליגמד sm ש"ארבו ף"ירב

"bווה בתכ ל"ז יאנורטנ ברו :םש דועו צ'רת  
 מ"כבו לבבבש וניבר תיבבש תובישי יתשבש ןיעדוי
 זנכשאבו ררפסב םיגהונו ת"סכ ןיכרוכו ןירוק לארשי
 הליגמל מ"ימגהב יתיארו כ'ע יאה .ברכ תפרצו
 בר בתכ םנמא ל'זו 'צ תואב בתכש ל"נה ב"פ

psi ("noxהליגמה תא ארוקהד  qu» sp 
 לבבבש 1725 תיבו תובישי יתשב גהנמ ןכו ת'סכ
 לכא ןואג יוט לפ 'ר בתכ ןכו לארשי מ'כבו
 אגהנמ "b (" רכחמה וניברכ בתכ psa יאה וניבר

 mobs) — לגמ — לֶּגַמ

 (bib ,םיניש םיניש יושע ריצק לגמ ,קלח אוחו
 ביתכרכ רסמכ יושעש ריצק לגמ sim ןיקשמד
 ה"כו ה"יחא]* — .רושמה לדגתי pw ('ט י'י 'יעשי)
 ל"נ ןיאו לודגה רסמ :ילגמ ק"מב י"שרל סחוימב
 ג'נד ג'פ 'כוס 'וריב 'יארכ לגמ לש וכפה רסמ יכ

yvהלוספ לגמ ןימכ היושעה  bb pe»הרשכ  
 'ציבבו ,(לגמל המוד םוקע א"ער ביל יכוס ילבב ןייעו)

 א"פר ש וא א'ריולוד לגמ י"שר זעול א'עפ א'ל
 Kneipe, serpe; Hobeleisen, doloire) צ"לב =

 זעול ריצק לגמו ,א'שפר םוקמב ow" ל"צכו
 די לגמו ה"ד sb מ"בב ה"כו אליצלפ :"ילוחב
 ,faleiulo ט"יאלבו faueille צ"לב אוהו vp לגמו

Sichelה"מגר ^53!  v5יילוחל  v2)ףד אקילייגנא  
^p (a681016 2 ז"עלב א"לשש ריצק לגמ :ל'זו  

 לגמב p" (.ט'פר ףד ייכ ץבוקב) :ו"ט ףדל pen כ'ע
 לפוקמש םימרכה ןיכתוחש םילעופ לש ןיכס :די
 "יא ךורעה ייפכו כ'ע ויצפח ךותחל וינפל ושאר
 ":לוחב ה"גכו ךורעה תרכזה ילב םש 'ילכל ש"רב

aqתינעת .התכילה ךרדב ריצק לגמב טחושה  
 אלגמד אתק .'א רבת y'"y לגמ רבת םוי ,א"ל
 n'3pn רמא :ה"צ 'דהנס np. ע"ייע : ג'מ תועובש
 ,ש"מו שטנ ע"ייע 'וכו new ךלגמ לאירבגל
 ינליאשה qoa ינליאשה 'ד b^ ערוצמ 'מוחנת
 דע ךילגמ ד'ע ד"פד ג"פ ןישודיק 'ורי — ךמודהק
 ר'פס תומבי 'וריב 'יאדכ ךילגר ל"צ לאומש יתאד
 ץובקהו ,אלגמ C5 יזיט 037 שמרח 'גרת — ג"ע ו"ד
 ע"ייעו ,C לאו ,i2 יכימ תורמזמ 'גרת ןילגמ

 == [ןייזכמ
 ץנאציב לש י"לב ןכו ?s ע"לב "לב אָלְנּומ — לנמ

trübe Flüssigkeit, Eiter ( p.o9y2ןכו  

 ןייע םיפא ץימ pm 09 )= יסרפ ןושלב
 ארמגב לרעה 'פב (195 א'ח .ללירבל רעכיברהאי
 .('אלגומ הינימ קפנו Gy" ny תומבי) אכד עוצפ

emהאירה 'מגב תופרט ולא  n por)א'עס ) 
 אלגומ אילמ יא Gn הינ םש) תוילכה ולטנ 'מגבו

 nm החיל 'יפ ("הפרט

 .lola עזלב אוהו אלגומר טוחמ Dow ילואו s'y אלגומד טוח יכ :יישרבו אלגומד טוחכ גיונב )3 sw לחמ עיייעו )!

 יעבו vis ואיבה אל sy חמינפ ןוילגמ אב ילואו אלגומ ny אוה דחאו הל now ערז תבכשל לאשוהו ףאבש החיל ייפ

 ברד אה ייל גיונב לבא (גייש ףד יקילייגנא v3 ץבוקב) היימגר תקתעהמ עמשמ ןכו (? :רמאמה שיר אגוה יא זרח

 .אסנ םוסריפ ןוניעבד :םייס םשו י"שרופב ה"כו (" ,יישריפ כ'ג ןייעו )5  ,ריפדב היכ )^  ,ח"מ ףדב DN יכ אנתמ

m (78  .ריפדו ב"הו טייק י"כב ןוכנל ( ה"כ v33ף"ירבו סייש ייכב היכו בח  )תיכו הבותכה הלגמב ארוקה 3733 

 ןכו w yw^ "סר הליגמ ילה ז"ואבו ת"ר םשב :0 הליגמב יופסותה ובתכ ןכו (" m ייפב חיכו טיק יייכבו ע'פדב

n'*« "bשייעו כ"ע ל'ז יספלא קחצי יר קספ ןכו  qnt?לכו תויארב הזב  "bnםישב) יליגמב ת"ר 'י 5ממ קתעוה  

wmה"כ ('* .(שיע .'ה ףד  v33שיק  Yaייכב ,חמצ בר ע"פרשב לבא רייפדבו ד"ל  i'nרב תלמו חמצ בר רב רמ  

 .םיבמרכ ליר )14  .לינה

10* 
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 16 5:35 — no35) =) לגמ וע

 ןירבוע ולא 'פב (י"שריפכ םוקמ םש ילוא) ןולגמ
 האנול גמ אבק "Cry א'עס ח"מ  םיחספ)

 הלודג י"לב p^ ב'א) — .(%ה לח ל ןכו ,אחספל
 Ob)» םש י"שריפו האנגולמ בותכ תואחסונבו
 ןעכנימ '3 "53 «Di ^& wo» ^x הייחא]*
 ף"ירו י"שרו ח'ר י"כבו ('ג'ע 'יסס וצ תותלאשבו
 ץ"בשרה b" אבוה "DU פ"דב םינייוצמה מ"שו
 ינוח לש בק האנגולמ אבק ל"זו ל"'דס yon רמאמב
 ל"צש חכומ רועיש ותוא לע ונקת אוהש לגעמה
 pnm 6/6 )/9]6( bb ןויכ ב"רו ,האנולגמ וב

amןינעבו  mwי"שריפב ןייע ] — 

 חירב 'יפ " ע'לב ונממו 436 (bz סלגמ
(er Riegel2 א'מ) תותלדל תותופהו ( 

 לוענמ י"לב ^5 ב'א) — ,[ישדל] איפלגומ ומוגרת
 וזנו ה"יחא]* = .(וריגסהל לזרב חירבו תלדה רגסמו
 ,(ה nc ; ביל ,ז"ל תומש) ךב םינקז 'ע וקיתעה הלמה

 'ימריל 'ג ז'ט םיטפושל ןייעו n ín ,'ב י"הר חירב
 — s^ mb] 'קזחיל ;'ל avs ;'ל ,ט"מ

 הסיסמ ןינע p^ מ"למ גגמ jb לפלפ ןינב) 23025 *
Gerfliessenגמגממ ז"פ ב"ב ^55 אתפסות  

 'למ ושריפו ב'מ ל"פ "55 ש"רב «xu ךפושו
 גימגממ ג"ונבו ^w) ה"ס םילהת) הניגגומת םיביברב
 = .גגמ ע"ייע גמגמתמ לעפתהבו .גומגממ 'פריא י"כבו

 -un )" 37( םגמג 'עב 'מושרה ע"למ) םֶּגַמְגִמ
Ceerstündlich reden, stotternיליגמד 33  

 — :6ףוטש 'יפ (ירוראב !sp םגמגמ (: א"ל)

 הלמה אטבמ וניאש ימ לאעמשי 'לב b" .ב"א)
 רמאנ ילואו ונושלב סומע אוה אלא תחא םעפב
 םירמואו םירזוח םיגלעה יכ תינוי אמג תואמ ןכ
 יעבו ה"יחא|*  .םגמג ע"ייע םעפ רחא םעפ למיג תוא
 'יברע הלמ ןינעו יחכונה quy לע קר זמור ל"נה

bunב"ר "יפכ .אוה  ymאיבהל יתכראה םגמג  
 םדוק ךרעה הז רדסנ ע"פדבו "531 — ש"ע תואמגוד

yרדסב אוה מ"אפדבו המל יתעדי אלו סלגמ  
n»םעו —  ^bהפי הלוע ב"ה י"כה  "v? "b 

 תוכרננו ישּוקבו הצורמ ב ןתוא ארק :םגמנמ
 -- [הצורמב םגמגמ כ"ג p" +: ב"כ

 תרוטקל םינחיריינימ .m nnne £T ע"לב) רַמְגִמ
(Rüucherpfanne, Rüucherwerkרציכ '53  

| n'b בתכ ןכו אנל "m אל רע ^« ונל wem 
 ריאמ וניבר םשב בותכ וניגהנמב אצמנ ןכו ומשמ
 תרגיא הארקנו -- .כ'ע ם'רהמ גיהנה ןכו צ"ש
 ע"ד א"פ הליגמ v :ד"י y'3 רתסא תליגמ רתסא

Tyלעו  owא ת כ סמ ה הארקנ הז . nbusדועו  
 תמיתח רחא תוינעתמ הנינע בור רשא תינעת תכסמ
 ,ב"פ w^ תפסות הטוס תלגמ ה"נכו .שרוק ירפס

noxתינעת  ynא"פ הליגמ 'ורי : מ'י ה"ר .ב"י  
 ןיסחוי תליגמ — v'y מ"ד ח"פר em ^v Ty ע'ד

mb»ע"ייע :ט"מ  ^v .Dmו"טד ז'טפ תבש  Yy 
 א"עס ח"ל 'מוי .תוניק nbus wes חור 'פ ר"כיאו
 ה"פ םילקש 'וריב «n ןינמס י"שרב ןינממס תליגמ
 הליגמ םשו . . mm nous nbus הרות .ט"מד
 הלחת הרות דמל םדא ךאיה n'es ר"בד ,הב דמלתהל
 כ'חאו רפסב כ"חאו הלגמב ארוק הלחת ול םירמוא
 שי ןכל רפס דועו תרגא תארקנ הלגמ .'וכו םיאיבנב
 ב"פ ן"ר ןייע nus יניד תצקו הרות רפס יניד nip הל
 n€ מ םילהת) רפס תלגמב רמאנ ןכו — הליגמד
 ' ,'ב 'קזחי ,אתירוא ארפיס תליגמב ומוגרתו

 -- [ארפס תלגמ ומוגרתו רפס תלגמ

 ןייע Riemen העוצר —5? תירצמ ע'למ) 3535
 ב'ח יוועל 'הל ר"תמעל תופסוהב רעשיילפ

 חקיו (ביגפס) ג"נ יפבו 6'א"מ 'שרפ ר'בב 7
 יבר ארקיוב ams בלגמו דמוע ךאלמ היה : ךלמיבא
 ןיידד qub היתמח 029( םינהכה לא רומא 'שרפ
 ימוחנת) ךשח יהיו ונדמליב .('ןיבלגמבו C תובוזרמב
 גתמו סוסל טוש .('ןיבלגמ ןישמח Go) 'יפס אב
 אבלגמו איפופל אטוש 'גרת C2 "ב ילשמ) רומחל
 ג"ונב לבא ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]* | .ארמחל
 ןיבלגמ האמ ר'פפ vui ה'גכו -- אכלגמו ס"טב

vowםישמח ד"יפר  iboהשמח ג"יפ ר"דמב  
 ערוצמ mins m" ןיבלגמו םילבכ םשו ,ןיבלגמ
 — וכו איבלגמ תמחד ןויכ ו"טפ vp ,'ד "פס

 53np"& ס"לב ה"כו ילג לעפמ לעפתא אָניִיְלַּגַמ *
 v^ (ומוקממ חופנו לדכנו הלגנש המ

 י"ע שרופמ Ci הנשמב (DU וצרק ג'ער מ"ד ג'פ 'מוי

 אניילגמ החוסנ bs ןאמ רמא הז לעו החוסנ
 יתרזגנ 'יפ 6 ג'ל 2"( ינא םג יתצרוק רמוחמ
 הלגתנ אניילגמ תלמ ה"כו הלדבהו הריקע 'ל אוהו
 'ז לג 'עב לעפתאב תואמגוד ןייעו ,ומוקממ רקענו

CB ann) 

 טק "33 ה"כ )* nbim. רונב ס"טב וכחו יפ ר"שהשבו י"פר (cy ג"ונב )? 0. הרעהב ip עייייע ונינפל הכו (1
 הלמ תרזג ny הפי הלוע הזו ןיבלגנמ דייל ,יב יא ויו טייק יייכב לבא עיפדו ריבו ב"ה ייכב היכ (* | ,ןיבילגמב ע'פדבו
 לבא (5 .א'עס n^n םיחספב היכו ביה י"כב ה"כ )5 .114 א"ח ריטב ז"מיר ןייע םיטושו תועוצר 0[ 200% יינוי
 Am ייכב קר m3 (* .ארקו ^5 ונינפלו ח'יר 'יפב היכו (*  ,םירפסה ייגכ ייא ב"ירגחמ םולש תליאש "?ny gw יפדב



 TQ (ונגְנמ — ןונגמ — "38 | וע

 rp) םיחספ) ינגמ רסילת רב (גגמ ע"ייע) ןגמ "64
 .ש"ע יגגמ סרג ךורעה לעב

 כ"רד 'תקיספ Schutz, Schild ny ^b) מ"למ) ןֶנמ *
 אל nn) בויא) םינצמ ow שרד 'ע דצ

 ילמ םיניצמו לַאו בותכ ולאכ 'וכו ןגמב אלו ןייזב
 'פ ר"תסא נ"שו םש ב"שר תרעה ןייע הרחוסו הנצ
 mix א"דמכ . . הניצב אלו ןייזב אל :םק ךלמהו
 .'תקיספבכ W^ ח"כפ ר'קיוב לבא AnbN הרחופו
 םירבד ^n תלפתב הנושאר הכרב ןגמ ארקנ דועו
 רזוח תונושארה תוכרב שלשב העט א'יפר 'בר
 םיניגמ לדגמכ 'פ ר"שהש ץובקהו — qao תלחתב
 ןיא . . היניגמב ףינא ט"נ פ"ס ר"ב ר"אלבו הברה
 לכקל ןידד היניגמ ז"ע b'D םשו ,ףינא אניגמב
 PSP א"מ 'גרת ןיניגמ ץובקהו ,'וכו ןירד היניגמ

7? 

 Ruhelager בכשמ תיב b" אָנְגמ פ"לב) אָנְגַמ *
 ץובקב 'ט ,'א ינש 'תסא 'גרת (i€ לעפמ

i325אינגנמ ס"טב 'ופד תצקבו אכלמד , 

 727 b^ םשהו schmühen ינג לעפמ) אָינְנִמ *
 ךב תיאד אתלימ ס'פ v 31891 יפוד

 האנגד אתלימ 'יא : ב"צ ק"בבו הרמואו esp אינגמ
 mias jb תואמגוד wa QU ביח) 'ד ןג ע"ייעו

 .אינגימ

 והלעהו «Cr םיאלכב Ye3 (ps םש) הינגמ *
oveהיינגמה תיבל ") ^pםוקמ םש . 

 רפכ לצא הנשמב םש רכזוהו .ש"רב ה"כו ה"יחא]
 -- [ול בורק היהש חכומו זיזע

 Farben- péfvoyax ((ןטש) י"למ 5^( ןימינגמ *
(Gischungינככ :ז"גד א"פ ה"ר 'ורי  

 ןימיגמב [אדחכ ל"צ] הדהכ ירמא ןנבר . . ןורמ
 תוכיראב יתשריפ רבכו תחא העיבצב דחי םלוכ 'מולכ
 יתיאר םישוריפ הברהו Up) 377(. אנרמיא ןב 'עב
 -magna ר'ל אוה יכ ל"נ דועו ob אריהנ אלו

nimus, grossmüthigםורמ 'למ ןורמ ינב שרדו  

 ריכעי דחא לכ ארוכהו בל לדוג ,בל םור רמולכ
 המ ש"מ הזו םעשפ לע רובעיו ובל לדוגב וינפל
 אוהו םהישעמ לכ לא ןיבמה םכל דחי רצויה 'מעט

bo עדוי 

UA[xvov צמא 'ורו י"למ ןוננְנמ' pas 

feind- המחלמב לזרב v35 ומכ manganum 

m3» (*לבא ר"ב י"כבו ע"פדב  v33ב 34 דיל ' 

gna must?שארבו אינגמ טייק יייכב ,ויו  'ynי"כב ,הינגמ  

 .איינגנמה ר"פרבו ,איגגמא ס"טב יעה עצמאב ו"ופדבו ,איינגטה ג"ונבו היניגמ

 ('רמגומה לע bi mim» (כ"ער ב"מ תוכרב) ןיכרבמ
"bינימ  Cosmeםהב םינשעמש  ,m3nט"ו  

 וילע ןינתונו םילחג וילע ןינתונש ילכ אוהו התחמ
 םילחג םש לע תרמגמ התחמ לאעמשי 'לבו םימשב
 epum רמגו ,ןירמוג שרקה 'לבו רמגלא םמשו
 יתזמר רבכ 08 :אייש (sn 453 'עבו ה"יחא]*

 ימ ןכל 030 אטובי Dx 3035 'יברע הלמ לע
 bn" בתכש n^ העט אלו העט אל son בתכש
 ןכל ש"ע םוגרתה ןושל םג איבה ל'נה 'עב ב"רו
 םוקמב יחכונה 'עב בותכל וניבר חפונ ונל הנש
 אובמב יתחכוה רבכו םוגר ת 'לב :ש דק ה 'לב

IXשדקה ןושל רובדב וניבר שמתשה רשא םינפוא  
 וא םידגבה Dni ןינשעמש N^ ק"העבו .ש"ע
 רמגמ ןינתונ .ד"ד א"פ 'וריב ה"כ תמאבו כ"ע תיב
 ןיכלוהו ןינשעתמ ןהו תבש ברעמ םי לכ ה תחת
 : תיבה תא ןינשעמ רחא 'יגה 3/5 י"כבו .תבשב
 התחמ ל"ז חילצמ'ומ יתעמש ינאו
 הילע ןינתונו םילחג [יבג 5y תבשוי
 !םינחיר ינימ 9*5 ע"ל (gm רבנ עו םימ שב
 קפס ילבו 'וכו לאעמשי bm 9135 לי בשב

 — [גגמ ע"ייע רפוסה ךרובמ תפסוה איה

 8010910205 בתכ y" יוויצ ונינע ?) ןירמגומ *

"v (Befehlןנא : גילד ט"פ תובותכ  
 ד"עפלו שבתשנ קפס ילכו 'וכו ןירמגומ ןיד ןיבתכ
 ןיממרגויד nns הלמ תויהל ןיכירצ תובית יתש
 'וריבו schriftlicher Befehl 00000006 י"לב אוהו
 אמגטד ע"ייע ןיתמגטאיד 'יגה .ח"לד sb תועובש

am)שבתשנ ילואו (:זיל  wbהלמה . 

7eע"לב) 1313  Uleםנח  umsonstינתדבעו 'גרת  
 ןכו ןגמ ינחלפתו (ו'ט יט'כ תישארב) םנח

 'ומשב 'גרתב הברה ןכו ה"יחא]* — .לאעמשי 'לב
ox"גרת .,'א י"רתב 'ד ,א"י רבדמבל ;'ב ' "yu" 

 ,יכ תומש) אושל 'גרתו .ד"מ UN IN י"הדל ;'ג ,ב"נ
 תלדבו po לע י"רתבו אנגמל ae ;n םירבר ;'ז
 ג"ונב) ןגמד רשפיא 'ט ,'א בויאל י"כ 'גרת שארב
 יאו anb ק"ב ל"זרדב ה"נכו .ליחד avs (ןגמל יד
 pe» pet ws ל"א pes איסא יל תיא ל'א
 רתי דועו ןגמב ןגמד (ius ס"ש י"כב ה"כ יוש
 ה'סד ג"פר 'ירוכיב 'ורי enm רצ ק'ב) p'45 םייונש
 .ט'כד p" 'דהנס 'ורי .םימי ךיראמ ןגמ [לע] אל ג'ע
 ןגמ לע ג"כפ ר'קיו ..'ב טל ע'ייע ןגמ לע וליפא

 — [יבר m5 ןיחווצ

Y» אלב ע"פרב לבא 'תסונבו ב"ה דיל tp יא ו"ו י"כב ה"כ (t 

 .םיחיר ינימ pl" יא ,Y ייכבו ,םינחר ינומ ביינש קייחעבו
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liches Belagerungswerkzeugב"ער ב"מד ה"פר 'מוי 'וריב סיגמ לבא — ז"חא אבה | הלובחתל לאשוהו  
(Künsteleiד"מ 'שרפ ר"בב  O5)5» 'ביח) יד סג 'על ךייש םיגמ ףכ והמ | ךירצ ןגמ רשא vש"ע ] — 

 ךירצ לע ךלש ('ןונגמ ךפיהש €« 0" תישארב)
 תחת ןאיבהל יתישע +( תוינגמ המכ 'מוא ןדוי 'ר

Dהערפ +ח'פ) ט"פ 'שרפבו  wy mas Casp 
 'עב הטמל שרופמו ('ןונגנמ wb ,וקנחל ול
 תונמרע תכאלמו הלובחת י"לב b" ב'א) — .ןונגנמ
 םיאיקבה םיעדויש ומכ איה תחא ןונגנמו ןונגמו
 אטובי י"לב 'ג ms תולפכהב יכ ה"יחא]* = .(י"לב
 ספדנש יפכ i'bb חלשב 'תליכמבו .ן"ונ ומכ 'ג
 רומזמ ט"ושב ל"צכו 'וכו םהלש תוינגמ לטנ צ"אב

yvy n^קליבו תופגמ ג'ונבו 'א תוינגס ' ^amל'נה "55 וא) םגמ 3 |  ueyísהשולינש הסיע  

pis 3 — (mj 

Brod- uaejoaDéa = 016 (םדוקה י"למ D3B 2 
(p^ גיי, 'pm» םהל יתותפב (krumme 

 םחל רורפ י"לב p^ ב'א) — .םחלד ןיסוגמ 'גרת
 י"למ אוהו ה"יחא]* = ,(הרדק השעמב ןה שבי ןה
 א"י 'דמבל 'א v" 'גרת ןייע אסיגמ vmm ל"נה
 ב"ר רדס רחא ^5 עדו — 'ב ,ג"כק םילהת 'גרת ;'ו
 'עה הז רדסנ י"כב ןכו 'ינושארה "יסופדב יכ ונררגנ

 — [אתסגמ 'ע רחא

 «bo וא ?nno לאשוהו geknetete Masse תוינגס ע"ייעו םהיו ה"ד ms יליכמב ה"כו תוינגס

 ע"ייע) הדועסב לכא פ"לב סיג .סג לעפמ אוהש תופמ לטנ mass שי הז by" — ונדמליה םשב

ne pro»היכש יביחב --- [ש"טו ) (das Mahlםינהכה לא רומא 'בר 'קיוב  
 ל"א ירחוא סיגמ היל דבע לזא +ח'כפ) ןורתי המ 'פ

 אנא ךסנמל ל"א יסיגמ תחרפד ךל תידבע יאמ | .י"למ Schüssel, Teller הרעק = אָסְנַמ 052 032 1
 ינברק תא ('אקספבו C (תואחסוכב ןכ אל) ךירצ | םיחספב ה"פ דימתב (םינפב ןייע 6

G'ys we)יריעש 'ב קרפבו  (ימוי voב"עס ) (.איס דצ כירד יקיספ) ימחל | ונתנ bwול ויהש ךלמל  

 לישבת )15 ןושארה לשיב (" ןיסורגמ ינש | 6 ויפ yp ילכ 553 .חבזמה yy וריטקהו םגמב
 ('* ךיסריגמ Cy כ'רד 'קיספ) רמועהד 'תקספבו ,ולכאו | .ילבבה ("דוקו סגמה ףא 'מוא הדוהי 'ר (א"מ) םילכב
 'כיא תליגמב .ךלישכתמ יל ביהי תא תיל אנא | .הרעק "C^ "לב ןכו 6 אתסיגמ הרעק 'גרת
 אגלפב (םיוגב [ni פ'ר 5955( תונידמב יתרש | Backtrog תראשמ ל'נה «i^ הלמ e^ ה"יחא]*
 *C ןוטסירא א"ס C Dus היל רבע אמויד | הרעק הזמו םחלה new םשוה רשא ילכל לאשוהו
 ירוגמ והמ (ארקת יפ ר"כיא) ירוגמ דעומ םויכ ארקת | הרעק unm .ל"נה ם"ל ונממו magis ר"לב ה"כו
 םתאבה ("ןיזיפרטיסוק ויהש םדא ינב יסרוגמ | ^55 'תפסותבו .אתםיגמ (ותלוזו ^s^ a ,יז ידמב)
 תחא השאב השעמ :ישפנ םולשמ num .ילע | ץובקהו -- .הרעק [a^ סגמ םוקמב W^ ה"פ מ"ב
 שארב ונדמליב ,(" סורגמה לצא הנב תא הכילוהש | יהוסיגמ יונכבו 'T .'ז ,'ד ידמבל 'גרת איסיגמ

unוחנתב) יתוקחב | ד"ויב הלמה תביתכ רקיעו .ט"כ ,ה"כ 'ומשל ' C5ולשבי אלש דע ןיסורגמה ירת  
cmשיד םכל גישהו ,ברע לש ןילשבמ ןה םויה יצחב | 'וריב לכא םיחספו 'מויב 'חסונב ה"כו למיג  

 ,םוריגמ לשבמל pop (" ןו י 'לב b^ .ריצב תא | ג"פס 'יחספ 'תפסותבו 'ילכבו ד"ע ב"לד ה"פס םיחספ
 רובד תחת ב'ר איבה ךרעה לכ יכ עדו ה"יחא]* | םיחספב ^m "יפבו ג"הר 'יפב ה"כו "v אלב €«
 ח'כפ ר"קיוב ףא סרגמ מ"כב סרוגו סרגמ ליחתמה | 'עה ףא הלמה וזמו ,ס"ל ךרד לע אוהו (אנליוו סישב)

 .הערפ ףצק עייפרבו טיק w33 ןוכנל ה"כ )? .תואנגנמ san מגינן,  ?( aea (בישר תאצוהב :גיל ףד) בוט חקלבו )!
m» (49 3355 ( ביה י"כב ןוכנל ה"כ v)5 .3^ םייטב ע"פדבו ,יב ) ייציניוו רייפרבו יג דק יעב היכו מ"אפרבו ייכב 

 .ו"יתב ל"צו אטסיגמ ימויל חיר ייפבו ,אתסוגמ עייפדבו יילכל ys 'יפב ה"כו מ"ק ייכב ה"כ (7o ommp) םייטב ןאכב
 ליצ]-איסירא קובשת אל תא המ paa ל"א היבגל 'ר קילס ל"הזב ג'ונבש עדו 'שמא יפדב ספדנש ומכ ביר תהגה יהוז (5
 דבעו 5r ew ןורתי המ יפ ריילהקבו ,יתיתא סגימל רמית אלד רמא ןוסגיד (:ח"צר eno אטסירא עיייע) .[איטסירא

 אלא תיתא ךסיגמ ןיגבד רובס אהת אל ול רמא ןילכיד ןוטסירא קיבש ןכ דיבע תא המל לייא . . .ןרחהא ןוטסיר א
 ג'ונב )10 .םיהספב PB" 'פרב שבושמו 'ספב ריפרבו יתקיספב יב ויו ייכבו ,ו"ופדו ט"קו ד"ל יא ו"ו י"כב הייכ )? .יוכו
 mb (1i  .ןיפירגמ פ"טב ינברק תא nis יקיספב לבא ןיסרגמ זיעשת זמר סחנפ יקליבו ןיסריגמ זיפ (vini ןיסרגמ
 ךסריגמ mpi דיל sa יא 0« י"כבו ביה י"כב היכ (%* oW יקליו יתבר 'קיספב לבא ןושארה ייל יקיספבו ו"'ופדב
 ךטריגמ וא ךסרגמ 5n כירד spes n^» b ךסיגמ ליזאב 'דבו ךסוגמ nin יזיפ 'פדבו ךיסריגמ ל"צו ןיסירגמ ר"פדבו
 .םיעטמ תא תיל ג"ונבו ו"ער זמר יימרי יקליו ה"צשת זמר םילהת 'קליו גימרת זמר רומא 'קליו חייכפ רייקיוב היכו

i23 (51 .םיגמ היל דיבעו הילעא ( pyליעל  pwלש סיגמ םוקמב ןכ ייאש ריילהקמ  "pnריפדב ןוכנל הייכ )!5  
 ןחלוש ילכוא םטד0%6%0% v5 wm תחא nai ליצו bp יעב ןוכנ אלל היכו man יתשב ייכבו ימאו יצוניוו יזיפו

Tischgenossen3433 ('5 .שיעו ןגוהכ קד אל כיימו ןאריפרפ יסוק ושעש םדא ינב . . יאתיב וגמ יריגמ םיטב ג"ונבו  
anm3 ט"ק ייכב )!* .דחא "mימור . 
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 םלועה תומוא לש ps 'יפ .('ינייד וב ('אתסיגמד
 ק"ב 'מגב ןנירטאדכ תוסגב ןינדש תוטוירה לש

cvיניידד יוג םיטסלב אלא ונש אל ןיסכומ ולטנ  
 הואגבו סנואבו רחשבו אמשב ןינדש םיוג b^ יתיגב
 ןויכ לארשי םיטסלב לבא שאימ אלו תואגבו
 רמיי ימ ןיד oma רטוא ןיד תיבל היל יתיימ יכד
 ישויא ךרומח mns ('רמיי ימו אוה םיטסל יאהד
 por אניד יב mb יבייחמד ob" ^b רמאד שאימ
 — .6לארשי םיטסילמ חקיל רתומ שאימד

^o sw)ןכ וארק ל"זחו םעה ישארו םילודג י"לב  
 .תרתסיגמ םהל םירמוא םיימורהו תומואה יניידל
 מ"בב 203 ה"יחא]* .(בותכ אתזוגמ מ"בבו

 .רייק) p'33 וריבחו םייפו י"שריפ ש"ע  אתזיגמ
 יתיגב יניירד :םש p'23 ג"ונבו p/2 איתזגב ינייד
 יתאבה 'עה םויסב םשו .ש"מו ש"ע תג 'עב ה'כו

"5bפ ' ^bג'הר םשב  bxיכ בותכ יחכונה 'עב  
 יתיגב sn" [e^] וניברו ל"זו 'עה םויסב זיראפ י"כב
 הלוע הזו סעכ :3= ע"לב p yy^ הפזאגמ לאב
 — ש"ע האזוג :אתסיגמ מ"בב י"שריפ םע תצק
 ןיעדוי ןיאש רפכ ינב אתסיגמד י"שריפ ק"בב לבא
 nbn פ"לב יכ .רקיע ל"נ הזו כ'ע טפשמב ןורל
 ny בוברענ pon mmy 'יפ הזו cS ומכ ונינע
 Es 3 Bon sucus) ראבל לכונ התעמו

^b e 1תעדה ףוריטו בוברע  verwirrtלש וכפהו  
 פ"למ כ"ג b" ראווד יב (אניד) :אתסיגמר אניד
 ילואו .טפו ש b^ 6א'ל (T רווד 'עב הרומאה
 ףושיכ ןינע ש6ןוסד< 'יעצמא י"למ הרזגנ יכ ל"י
 אלל ונדש םיטפוש ל"זר ןכ וארקו םיניע תוזיחאו
 0% "למ כ"ג p^ יתיגב יניידד יכ «m תמא

 ב"ר b" לבא ,6 ה'פש ,ביחב תג y'"p םיניע זחוא
 השק magisteres ר"למו ,.ס[(08%6 ינוי ןושלמ

 — [ומלהל

 'צמא י"לבו magister ר"למ יִנְרְטְסיִגמ — ןורתְסֶגִמ
"pb | 6 ,הנוממו  

der Vorgesetzteצמא ר"למ יִנְרֶטְציִנִמ א"ס ' 

CTafelservierer, ministerianiםינפרדשחאה  nem 

 N/D אינבובוו ינוטסוגמ 'גרת )3 י'ט ינש רתסא)

 Way דיקפ ר"לב p^ 57( — יי נר טצינ מ
 ברק (b) םימטפשמה הלאו תשרפ 'בר תומש 'רדמ

 תא םתאבהו תשרפ ר"קיו 'רדמבו ,רטסגמל םיסיק

 רשא 'ציב 'וריד ןויצ ףיסוה ןכלו יתרש 'פ ר'כיאבו
 ינינע יחכונה 'עב יכ תמאהו .ש"ע ןויריגמ 'עב איבא

Dubוברעתנ סוריגמו  cmoידי יתכשמ ז'כב לבא  
 : דע םינושארה םיסופדב וללכנש רובעב םדירפהלמ

 יכ וניבר ?ny הארנכו ,ךורע י"כ לכבו 'שמא 'פד
 ש"ירו ןהל דחא טפשמו דחא pip תולמה יתש
 וא b^ םיגמ יכ ןוכנהו איה תפסונ סוריגמ תלמב
 וקיתעה ןכו ךרעה שארב רומאה םעטב לנה י"לב
 בוט רתוי וא .ג"י ,'ז םיטפושב לילצ םינקז 'ע

mbהיארהו ,ל"נה רומאה םעטב םיג ,סג לעפמ  
 ןויכ ח"כ B's ר'קיוב דחי .ורכזנ ovem byen יכ
 לילע אסיגמ הוהד ןויכ סגימל pam ןיחרוא ןולעד
 יבר רמא 'וכו pones ןוואמ תלת הילע הוה
 תיא היל pubs . . ןיקפנ woe המל יונשמשל
 לילע [אסוגמד ל"צ] +יסוגמד) ןויכו בס רבג ןמת
 'פ ר"להקבו 'וכו קובנשת אל תא המ ןיגב ל'א ..
 ,אלישבת ,לישבת 'יגה אסיגמ םוקמב 'יא ןורתי המ
 עדי אנאד ג'ע ו'כד nob "mu 'וריב הבקנ ילבו
 אניד ןינעבו — יינימ nbus בסימ אלא יתא אלד
 שי Divip ןינעבו — .ז"חא אבה ע"יע אתסיגמד
 (אָסְרְניִמ b'b ונממו) ;uoo י"ל איה יכ תעדל

^bלשבמו חָּבַט  Kochםילשבמ ןכ וקיתעה 'ינקז 'עו  
 םיחבט ברו (ד'יכ A'5 ,יט א"ש) חבטו (דיכ ,ו"מ יקזחי)

"aw Vm aa xo)טיל  (bהבקנלו 000006  

 חבט לעפהו uayeuca C^ m א'ש) החבט
por[enpebo)כיא ' ND S2ןויריגמ .ע"ייע דועו . — 

 6 ט"ע «moa לרעה 'פב (םדא םש תסוגמ = תסגמ

 תסוגמ ןב לע הריתב ןב עשוהי ^ ריעה
 י"כב ה"כ ה"יחא]|* | .םדא סירס "ילשוריב היהש
 םדא םירס b^ 'יא ב"ה י"כבו 'חסונב «m ט'ק
 יכ (pm לעב תעדכ חכומ ילוא הזמו ,דחא

omאב כ"ע םדא סירס 'נשמב סרוג היה אל  
 .םירס 20/6006 — magavó דנעצ 'למ אוהו ושרפל
 — [תסיגמ ןב 3n" 'וריב ,םירס םדא N^ ע"פדבו

CX. pibe ל"ג אָתְסיִנמ nove — NDDJO 
Rechtsver- im תווע wm תווע 'יפ 

drehungוניברו םינפב ןייע דועו  ^bתּוסָנ ןינע ) 
 y) רייק קיב) ןיטרופ ןיא 'טגב ליכאמו nan 'פב
 תואיצמ ולא 'פבו ,אתסוגמר ינידב אלא ןרמא אל
 אניד וטא 6'ל D'D הדיבא איה וז יא ךומסד 'מגב

 ביה ייכב ה"כ )* .אתסוגמד עיפדשו ב"ה ט"ק ,ד"ל י"כב ,אטסוגמר יא YA יזכב ,אטסיגמר רייב י'כב ,ריפדב היכ ('
 (Jm תג yvy vy הואגב ייל םשו טייק viss ה"כו ביה י"כב ה"כ (* .ייל עיפדבו וניידל גיונבו ינייד יב ט"ק י"כבו

 סיטב יזאבו יציניוו p" ריפדבו בייהו ריב דייל ייכ «Y טיק ייכב ה"כ )^ Cw עיפדנו ט"ק "33 «m (* .(.ויפש
 ריב י"כב לבא ינרטציבמ תחת 'ב ויו v33 ל"צכו ביה דיל יא Yn ט"ק י"כב ןוכנל היכ (* Dona CON יפדבו אתסיגמ

 .יבוטציכמ יכרטציכמ ס"טב ע"פדבו
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 הזמו 8 םילכל «ym 'יפמ קתעוה ררפה nup יונשב
 המישרב אובמ ןייע) םירחא םיכרעמ דועו רפח 'עמו

XVIתוא  Ceתא קיזחה וניבר יכ חכומ  ^enתורהטל  
 ף"ירב כ"ג יא ל"נה 'יפל בורקו .םולש רש ברל
 י"כבו ש"ע א"לה ט"יפ תבש 'כלה ם"במרבו ש"ארו
 ל'צ ילואו םייקוש [יקמזפ ל"צ] (יקמופ) w^ ם"ש
 תבשב ם"במרהל מ"יפבו .ג'הר 'יפכ םייקוש ינפ ל
 םדאה וב הסכתי לזרב לש שובלמ םייפגמ :שרופמ
 כ"ע לופיו ותוא וכי אלש ידכ המחלמה תעשב
 לנא — ל"נה תיברע הלמ תרזג םע הלוע אוהו
 ןינע ל"זר לצא תמאבו העדה cm sm ורוביחב
 ויקושל וא וילגר לע ןיחינמש לזרב ילכ הלמה
 קמפ עיייע םיסנכמ אוהש יקמזופ זמור הז לעו
 וא וילגר יתש by זמור םייפגמ יגוז רפסמו שימו
 רויב קר הלמה ג"פר מ"ב 'ילכ 'תפסותבו — ויקוש

"msפסותב טרופריא י"כבו .ף"ירב ןכו םיפגמה ' 

 -[ש 5 נמ הו ם'"טב ow "לכ

vaoהחוט הנטק אמיג 9 ע"'למ ל'ג)  
(mit Kalk betünchte kleine Grube דיסב 

 השעש תוכתמ bw הריכ ר"פס ק"ב "55 'תפסות
 'יפו ריגמ סרוג WD ה"פ 'ילכל ש"רבו רוגמ הל

vumכ"ע וילע הבגו תבשוי הריכהש םוקמ אוה  
vyםוקמ 'יפו ל"נה ע"למ אוהש  py»אמונ  

 תא הילע תופשל ידכ טיטב החיטהש הנטק
 ,הרידקה

 האובתה רצוא םוקמ מ'למ הֶרְוָמ =) רוגמ
(Speicher, Magazinהמורתב ד"פ שירפמהב  

Gu)תא רכומה 'פב .הרוגמב ויתוריפ ויהש ימ  
 6 םימ לש תורוגמה תא רכמ אל Cro 272 תיבה

"bלש תוכירב  mb5 ומכ vופרהנ (ז"' ,יא  
 ,תואממ \'הלש תורוגמ %"מ) יילכב ט"יפ .תורוגממ

"bפב ,('יררופ זעלבו הבית לש םינטק םירדח ' 
 (ב'עס y' ^«( 6 רצ ח ישנא 'מגב ררה

 ג"רבו .(" הרוגמב ו תב ש ש ('יו ג ו לארשי
 (:אימ (ry םימלצה לכ 'פד ג'רבו (?C םיחספד
 תמש רבח (:ו'ט הדנ) םישנה לכ 'מגב דיה לכ 'פבו

mamתוריפ האילמ הרוגמ  ^bןיסינכמש םוקמ  
 .הרוגמב ערזה דועה )" י'ב יגח) ומכ האובתה וב

 mu  (ויט 'א קוקבח i55 רקיעה רג ארבתסמ | ךרעה לכ ה"יחא]*

 שאר ןיטלפ רטסיגמ CD םכריצק תישאר רמוע
 ינרטסמו .בותכ תואחסונבו ,ךלמ לש לכיהה לע
 ,ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]* — .(תועט אוהו איברברו
 אוהו ןיטלפ ראטסנמ ג"ונב ח"כפס ר"קיוב לבא
 D/& "יגכ הזו 453 .ע"ייע minister palatii ר"לב

"eyםג א"פדב יכ עדו ,יחכונה 'עב ךורע "5  
 'עב זמר «m by ת"יטב ןווטסנמ yn שארב
 לבא הפי רתוי הלוע הזו ט'ק י"כב ה"כו (ינרטסמ
 ו"ית by הביתכה ךורעב ןכתת תויתואה ררס יפכ
 'טמשנ 'ר תוא םימעפלו םיכרעה רדס חניש ב"רו

 -- [ע"ומב ןימורטנמ ע"ייע ו"כפ ר"בב ומכ

pi^ 4לעפמ)  (das Berühren yaא"מ א"פ 'ילכ  

 'ורהט .אשמבו עגמב ןיאמטמ ןהש האלהו
 ('m: םשו ,'וכו עגמ קפס א'עס 'ע ז"ע ר"מ ו"פ
 ץובקהו ,וריבח עגמ א"עס ט"ס םשו ,ירכנ עגמ

^y niyibר"ע ט"ד ז"פ תבש , 

 Uy m? (Versehluss םותס b^ ףוג לעפמ) 85 *
 ms [טעמ ל"צ] (שעמ) v'p 53 ה"פ

 ,Wunde רבד תכמו .האכה ןינע מ"למ) הָפָּגַמ +
(Plage, Pestה"פר םיבז 'תפסות :ה"ל 'ילוח  

 .ח"כ ק"מ .התפגמ םד ח"מ ו'פ 'ירישכמ ,ותפגמ םד
nnmהפגמ , vשלשל ר"ע ד"סד 35 'ירוכיב  no 

 יטוס רוע ןייעו ,הפיגמ תעשב :'ד תוכרב . , הפגמב
 — ,'ח .ח"כ 'דמבל 'ב י"רת אתפיגמ ר"אלבו .ה"ל

memןייע ס"מ 5'2 'תליכמב  jua Twyעו ' 
Den 

 לזרבמ המחלמ ילכ ישובלמ ?cis ע"למ) םיִיּפנִמ
eiserne Rüstungל"זר לצאו  namלע קר  

 המב 'פב eiserne Beinschienenpaar) לוענמה ילכ

 ירמג .םייפגמב אלו הרסקב אל (Con 2/5 ve השא
 b^ יקמזופ ('ה נח בר רב ה ב ר רמא Corn םש)
 וא ארמעד אטמנד אדבלד ינאסמ םולש רש בר
 C תודעה תועובש שירב ןניסרגד ונייה יזיעד
 ילכב .אנידל ותוחו וכייקמזופ ופולש ?Cie תועובש)
 םייפגמהו ןוקינהו ןודיכה (ח'מ) 'ילכב א"יפ תוכתמ
 ןינתונש לזרב לש וא תשוחנ לש ןילענמ ןלוכ ^6
 (*ופגי אל וצורישכש ןהיקוש ינפל המחלמ ישנא
 vox לע תשחנ תחצמו €( 3^ (wt ביתכדכ
 .(*ןינילקרטו ןנימגרתמו

--- 

 .בר xam ,אנוה בר רב אבר : b^ יילכל y ייפבו ,גי' 'יסר תבש ילה זיואבו ,םיש ייכבו קמפ יעב אוה ןכו (+
 הייב )8 = .לילקרט ע"ייע ןיליקרטו יילכל ג''הר ייפבו ןילילקרט א"פדב (+ bm סייטב מ"אפדב )9$ "a ייכב היכ )*
 ליצו ירדיפ ,ירדופ ani יזיפו ר"פדו V3 ראשבו ,ב'ה י"כב היכ (*  .הבש גיונב )5  .הרעמ עיייעו טייק י"כב ןוכנל

 .ירדוע סיטב גארפו OW" יפרבו .Abtheilung Fach, parte ט"יאלב דיעפל אוהו יררופ ביה דיל ויו v33 היכ )?

waםיש י"כב ה"כו )1?  .ומוקמב םייד ןייע והיגהו יישר ינפל היה ןכו חיר ייפבו םיש י"כבו ש"פדב היכו (* .ריפדו  
omךורעבכ תחא תלמ ייל פ"א י"כב  i331תחא הרוגמב ןייורש . 
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 ר"שהש ,ןידבע ןוהיריגמל אשיב ןידבער אייריגמ לכ
 הבקנלו ,ןוהיריגמ לכל . , ןוגלפ iw המ 'פ
 ט"פ םש ץובקהו vb, םשו ה"פס ר'קיו אָמְריִנֶמ
 תבש v" ,'ז רג .ע"ייע ב"עס א"כ "ירדנ אתריגמ
 אתוריגמ טשפומה םשהו .תייריגמ ד"ע ה"ד ג"פ

 :ךרעה שיר ןייע

 Up רגא ןמ לעפא (vermiethen) ריִנְומ *

 : ז'מק תבש Kamm, Bürste) דרג לעפמ) תֶדְרְגמ *
 ץובקהו .'א דרג ע"ייע תדרגמב ןידרוג ןיא

 מ"ב ^55 אתפסות .'א לת ע"ייע :ו"מ ב"יפ םילכ
 אָּתְרְרְגַמ .אָּדְרְגַמ ה"כו «qu לש תּודְרְנַמ ב"פס
 ןייע 'פסותבו דרג 'עב וניבר 'יג יפל םש תבש
 0"( ז"טפס תבש תפסותבו .ז"עק x" תבש ס'ד

 ןיא ל"צו תררוגמב ןיררגתמ ןיא ס"טב 'פריא י"כב
 .תדרגמב ןידרגתמ

 Küche) לושבה n3 voeyenog^ov י"לב) ןויריגמ א

nei) armaתוריפ ןילישמ 'פ  
 תיב י"ב "5 ,ןריד pras ונמ ןילבק € ג"סד ה"פס)

 ךרע m 24 ירבד הלא הייחא]* ,לושבה
panוקיתעה הלמה וזבו .סגמ 'ע ונלצא אוהש  

 y mp" ד"כ vb puma םילשבמה ma םינקז 'ע
 םש) תוריטה הככ קיתעהש סיניגירואל אלפאסקיה

 -- [(ג"כ קוספ

 p" ש"ע םרג ןמ לעפה) אתמורגמ .תמרגומ *
 :ח"י "לוח (תעבטה ךותמ הטיחש

 ט'צ ק"ב ,הלוספ תמרגומ . . הרשכ איהש תמרגומ
 .'וכו אתמורגמ איהה ב"עס

pian *906 י"לכ)  (Koch m3.סגמ ע'ייע . 

 יורי חט == פרג לעפמ Mühle םיחיר (e^ םורְנמ *
 ריעב סורגמ לוק ג"ע ה"כד א'פ תובותכ
 ,6 ביסר (Gem רא ע"ייע 'וכו

mauusםלוכ הפירגמ ,תיפורגמ ,יפורגמ .ףירְנמ  
 דועו ,86וג8061 םיעי b" ש"ע sna ןינעמ

 ירצמה תא ךיו ונדמליב eine. Art Orgel) הפירגמ
 6* הפירגמ א"י והכה המב CO 'וס תומש 'וחנתב ןכו)

 י'שרפ הכר תישארבב .וחומ איצוהו לטנ טיט לש
 תורהנ ישאר 'ד וארובל םלשומ היהש העשב ו"י
 אבה (ח' wb 'שרפבו .תחא תיפורגמב קתופ היה

inmר"קיוב .יפורגמ היל יתיימו בלוכ יל יטייא  

 אספ היל תיאד ןאמ )2( ויהת םישודק שירב
 'מגב תואיצמ ולא 'פב )^ ןיפורגמ וא שוכמ וא

 .יציניוו יפרו טייק י"כב *) a" D'b3 wn p (? mo :ופירגמ א"פ ריימשב )!

 'יפהו .(nons ,ותרמכמב והפסאיו ומרחב
 וניבר קיתעה ל"נה לאויב קוספמ היארב ןושארה
 ייכ ץבוקב) ז"עבו (אנליוו ס"שב) ייבוריעב ח"ר 'יפמ
 ביטהו Fücher םינק ןינעמ sim (ביעס ו"כ ףד יגנא
 מ"ב 'ילכ אתפסות ןינעה mi ל"נה זעל י"ע שרפל

mv n'esםילכ 'תפסות .םינפבמ הלש תורוגמהש  
 ר"ב ,(1 הרעה זיפ ism ןילבת תיב ע"ייע ב"פ ק"ב
 ראשו 'וכו שיאה ןמ רתוי תורוגמ הב m3 ח"יפ
 א"פ 'ורשעמב ה"נכו אוה רצוא ןינעמ ךורעה ינויצ
 תורשעמ אתפסות nuum ושעישמ crown ב"מ
 םידקשהו םיזוגאה ד"ע ח"'מד א'פ 'ורשעמ 'וריו א"פ
 א"פ יאמר 'וריב DYnD ןינע ןכו ,הרוגמ ושעישמ
 א"פר יאמד אתפסותבו ןודיצב תרוגמה ןמ .ב"כד
 יפריא י"כב ה"כ תורוגומה ןמו ןודיצב תוריגומה ןמ

 — [תורוגמה "יסופדבכ ל"צו

 ס"לב v» ben ךילשה b" »6 מ'למ) רֶנַמ
(stürzen, zu Falle bringenךנימי .דימ ךיצחו  

 .('רגמא ךנימי דימ quay 'גרת C285 'קזחי) ליפא
 6 גר ת ^G טימ new רוחא ובכור לפיו

 ה"נכו ה"יחא]* .ארוחאל ןהיבכור (*רגמיו
anaםילהתל ;ג"ל ,'ט ב"מל ;א"כ 55 א"מל  
("bדועו — ש"מו 'ג גרמ ע"ייע דועו ה"מ  pis 

 'גרת y" רמג ומכ תוכופה תויתואב ןוילכו הרימג
 .ב"י .ג"מק ;ט"לק ,ט"יק m .m. ,א'ק םילהתל
 תירגמתא אל :יתמצנ ז"  ,ג"כ בויאל v5 'גרתו

Tתירמגתא ג"ונבו ] -- 

 Naehbar, ןכש e^ רוג לעפמ) רּונמ ,ריגמ *
 'ז רג 'עב QNaehbarin אָתְריִגָמ הבקנלו
Orne vmאיבה רבכ  wonל ' napiאתריגמ  

 ףיסוא התעו (wo ב"ר ש"עו ב"עס א"כ "ירדנמ

 דח ר"ע ח"לד ד"פ 373 'ורי ,תואמגוד my איבהל
 uva" ,יתפג דח ד"ע ו"טר ז"ט פ"פ תבש יוריבו) יתוכ

 תבש יוריב) היריגמ mm :הימד nb ימוי

 היתוויגמב אתקילד תלפנ הנוי 'רד (הרוגמב ס"טב
"Mundפס ביבי " a^"הירינמ הוהו נ"ע  

 'פ ר"להק mm רוגמ : ל"ד ג"פס םיחספ 'ורי .'וכו
 UON אצומו Ce םשו ,ריגמ ל"צו רגמ דח קוחשל
 אתתא :םשו ,סיטסיל vis ל"צ דיגמ היל הוהד
 .אריגמד היתתנא ה"כפ ר"קיובו אריגמד ל"צ ארגמר
 ד"י 3" pw ץוכקהו vas א'כ ,'ו 7009 ןכש 'גרת
 האיפ 'וריבו יהוריגמ 'ז ,'א םירבדל 'קנוא יונכבו
 רומזמ ט"וש ,ןיארכונ ןירוגמ והל ווה ר"ע ז"יד ג'פ
 : הירצ ויה 'פ ר"כיא ,איריגמ ןירמאד אמכ ח"מ פ"ר

 (ייתפנ דח

 .רגמיא ב"הו ש"ק ייכב ('

 .יפורגמ ג"ונב )^

11 



 אתדרגמ ,תדוגמ ל"צו ס"ט אתררגמ .תררגמ *
 .ררג 'עו ע"ייע

 (גייק (WT אָשּונְמַא Cyl יתשריפ רבכ) שּוגמ

(Zauberer, Magier, Magerןהל רמא 'פב  

 y3^5' ("א שו ג מ הורפ (G'ys n5 Y הנוממה
 דמולה Cmy תבש) לודג 555 'פד ג"סב .) הורפ

omnבייח ("שוגמה ןמ  ^B nmיאה 33  

 המזמז .לאעמשי 'לב העדונה איה 6" אתשונמא

 ןיאיצומ ןיאו ןיקתוש ןתדועס תעשב ןישוגמהש

 ךתוחמ וניאש לוק ןיאיצומ אלא םהיפמ רבד

 ,ףשכמ jv 'לב שוגמ א"פ .ןבלב תומיענהו תומיענב
 (א"ער בייכ (mb אשוגמ ןיטאר ,רקיעב רפוכ יפוריג

 ,(ףשכמ com י"לב ^5 ב'א) — .ןטר 'עב "יפ
 ןכ "יא i'm םשב ךורעה אינהש המ ה"יחא]*

 DE UD :תבשב"ה'ר..יפב- םג poto רוציקב

 שוגמ המזמז יברע 'לב 'יפ אתשוגמא 55 (אנליוו
 ע"לל ותנוכו כ'ע רקיעב רפוכ יפודיג ףשכמ jn 'לב

jaa םא '5 meos ךתוחמ www לוק ^5 
 -Ma ישונמ ע"לב b^ %9\ע ץובקהו ףוצפצ י"ע

gierןיטר והזו הככ רברל ןישוגמה ךרד ןכ יכ  
 ברד אתגולפא א"פו im 'יפו .ל"נה 'טוסב אשוגמ
 שוגמ ןינעב ירבד רתיו ע"בשפה ןייע יאק לאומשו

npnש"ע אשוגמא 'עמ ) — 

 אשירדמ ומכ לעפה וא םשה םע qma קר . . . 12
 ןמ + ןמ בכרוהו המודכו ינתקדמ ,אפיסדמ

mnרשא הממ "יפו  .+. 

; 888 Abmessen הֶדיִדָמ messen 77b לעפמ) דמ 

 ? das Flüchenmass, Hohlmass n*7לאשוהו

 דע 'א תואמ םינפב יתופסוהב ןייע םינינע המכל
 (איעס גיל מיב) תואיצמ ולא 'פד ג"סב CD) תוא
 ארקמב קסועה, 'יפ הדמ הניאש הדמ ארקמב קסועה

mm 3252הניאש  mbקפעתנ אל יוהש  ") 
 ('* הילע ןי נ תו גו הדמ הנשמב men ןורתפב
 הברה הב שיש הנשמה ןורתפב קסעתמה 'יפ רכש

 og (רדָמ =) דמ — Gub = ) ףרגמ < בפ

 שמתשי תומודרקו תופירגמ 05 ט"ב) ףסכ ילכ
 'רמג ףוסב .ןתיחפמש ינפמ אל השקב לבא ךרב
 pv לובט 'פד ג'רבו )2 הגיג ןישרוד ןיא .'פד
 ושאר לע לסה C והדוע Gym) א"עס טייצ םיחבז)
 jp nn G5 mb םילקש ףופבו ,וכותב הפירגמו
 יישארבב .תורבקל ןידחוימה הצירמהו הפירגמהו לפה
 DIN ןיוואש דע OU פיר אוה) 6 ז"מ b 'בר
 םהל שי םינאת .יטקול "b me^ םילסב
 לש רוחי וב ספותו (*ולשיר זעלב ןירוקש הפירגמ
 ט"כ יפ .לסב ןחינמו ןטקולו ץראל ודירומו הנאת
 ש"י םיתב ילעב לש הפירגמ (v qe יילכב
 'ירמוא ש"יב םידייס לשו 'ח 'ירמוא ה"יבו 'ז םירמוא
 אל 'מגב ('ןיכרענ ןיא 'פב ." usw" ה"יבו 'ט
 "יו שדקמב nmn הפרגמ "עפ ^ 'יכרע הכמ היה
 'ק הנממ ןיאצי הב ןיומזמשכ הב ויה םיבקנ
 (דימ) ^553 ^y 'פבו .(*וזל וז תומוד ןיאו תומיענ
 .סנרוקכ איהש ינפמ האמט הפכ הלטינש הפירגמ
 ןכו הרדקה הב ןיסיגמו הב ןישחובש, הפכ ^5
 וזו הצאק זעלב (' "טיטה הב ןיפרוגש הפירגמ
 רככו 4253. C sop היורק איהש עמשמ טיט לש
 .ףרג 6" ךרעבו (" ['ג] דמג 'עב הפירגמ ונשריפ
 ב'מ ז"יפ תבשב רכזנ לעפה םע םשהו ה"יחא|*
 (a .ףרג ע"ייעו תורגורגה תא וב ףורגל הפירגמ

 .ש"ע ונדמלי םשב sue םשה win pus (היעש
 'תקיספב ה"כו תיפורגמ הבקנלו יפורגמ םע אוה דחאו
 [תיפורגמ ל"צ] (תופורגמ) רבשנ אל ו"פ יתבר
 לצא הברה (הפירגמ) הפרגמ הרכזוהו .םודרוק אלו

"y bpאתפסות ןייע דועו ליעל  "Gmח"פס  
 ולס רכז 'לבו ו"טפ ר'דמב ,ןונבלמ יתא 'פ ר"שהש
 א"פ ק"מ ^" ג'ע ד"לד y "paw "v ופירגמו
 יףרג ע"ייע א"מ ב"פ דימת תופירגמ ץובקהו :פ"ד
 תומש) "wy ,אָתָיִפּורְגַמ ^C ,יד ידמב) םיעיה 'גרתו

 םיפירגמ ז"טפ יתבר 'תקיספבו -- היתיפורגמ ('ג יז'כ
 ןינעש —nbi ,ןיסריגמ ל"צו bib v'"p ס"מ
 ג"פ דימתו דמג 'עו mu ע"ייע רמז ילכ הפירגמ

mbו"מ ח"פו  ^q"ה'נד ה"פ 'כוס :] — 

we (!יפד ימג ףוסב הזכ רדסה ךפהנ ס"טב עייפדבו ב"ה י"כב ןוכנל  o» ubיפבו םיתבזב  psקר ט"ק ייכבו ןישרוד  

i703ןויצ רפחו ןישרוד ןיא יפד  cnimודי 'גיגחב ג"ונב (?  .םוי לובט 'פד ג"ס ב :יאו יגיגחמ ןויצ רסח ר"פדבו  

 ילוא )* .זיימ יפ ל"צו דימפ ע'פדבו .s טיק ייכבו ,ביה י"כב ןוכנל nes (* .םיתבזב היכו וניבר ייגב ס"ש י"כב לבא

 9 רצ יילכל ג"הר ייפמ קתעוה (* .שייע א"עב ג"ונב )5 .ןיכרעב עיפדבו ביה י"כב 075 (5 ,Raspel. 1422018 טייאל

 אצק ע"פדבו קיהעב ה"כ )8 .ם"במרהל ש"מיפ ןייעו וב בואשל ילכ 5 עיל אוהו הפירגמ תייטב ומשו :דוע םשו

«mט'ייאל  cucchiajoפכ ייפ  .Lóffel ?( ט"יאלב .Schaufel, pala %') רמג ס"טב ו"ופדב. vis3ir(!!יבועבו טק  ! 

(t?לכב היכ  v3עייפרבו  yi5  ,השוגמ יחכונה 'עב לבא הורפ !) ה"ר ירבד קיתעה יכ חיכוא םשו. (fרבד ג'ונב  

 : מיטשב ('* .יפסותב ייאדכ אשוגמ ל"צו אתשוגמ (xa33 ח"ר ייפבו סיש ייכב היכו (1* .ס"שב ייל ^p י"כב לבא דח א

 .הילע 5/33( ג"ע ויטד ז''טפ תבש יוריב היכו ו ג מ מ ןילטונו ע"פדבו מ"טשבו 27m Ya די בתכב אוה ןכ )!5 .ןורתפב ם ג
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ww ינב וידימלתל ןועמש ר"א Cro peu) pa 
 תומורת י תוד מ ש יתודמ  Cויתודמ תומורתמ

nmi ףכ אלמ בוט vpn שירב .אביקע cis לש 
 בוט (3'פר)  coהדמו תוכלה הנוש אוהש ^ Cליגרו

 תוכלה הנושש יממ  C mmm.ליגר וניאו דומלתו
 רמולכ )5 תותליכמו תוינשמ הנושש ימ בוט 'יפ
 ה"יחא]* — .ויפב ןיליגרמו אתליכמ ןיעכ תושרדמ
 ןינע מ"לב ומכ ('א אוה ןכ הָּדְמ תלמ טפשמ
 וועיש םנובחונוא ךואכ חותמה ונד

yw) ב'מ vo ב"ב מ"ד חל ןה שבי ןה המ on 
  mm.ךל 3«: ינא לבחב  ownתדמ .ח"כק

 הדמבש רבד לכ נ"שו : "מ "ישודיק ,ויתולקשמ
mb הו' T5 ב"פ האיפ ,'וכו ןינמבשו לקשמבשו 

 ורמאש שיו ב"ימ א"ימ ז"יפ ^55 .הסג הדמ . . הקד
 ט'פ ב"ב ,הסג תדמב ורמאש שיו . . הקד תדמ

 תוחנמ ,הרתי וא הרסח הדמ  weב"מ  mbהריתי
 הצחמו גול לש  nmnתחנמל רדדומ היה הבש

 אתפסות ג"הכ  me mmoהבירש  nmmןנורשע
 התרבחמ הבורמ הדמ התיהש ןנורשע תדמ רסחש וא

 וא  nonץובקהו ,'וכו התרבחמ  rp "b5א"ימ
  nmיתש א"מ ט"פ תוחנמ ^« שביהו חלה

 תודמ עבש ב"מ םשו ,שדקמב ויה שבי לש תודמ
 לכ 3^ ה'ר ,'וכו שדקמב ויה חל לש  nivםימכח

 ןכ  ^2! NWתודמה לכ ו"פס מ"ב 'ילכ אתפסות
 ה"פ ב'ב 'ורי ,'וכו םרכב םימכח ורמאש ? YDא"עפ

an) ןומונירגא ע"ייע ןירועישל אלו תודמל ב"ערו 
 טיכ  Cשארב ל"נה ב"בו מ"ב הדידמ טשפומה םשהו

 יטוס 'ורי הרידמב קוסעל : ד"י 'טוסב ה'נכו ,ךרעה
 ג"כד ט"פ  ityתוצמ  pp.ח"נ "יבוריע ;הדידמ

 הדידמ .'ז רצ כ"רד 'תקיספ ;הדידמל הפי . .
 לאשוה )2 -- ךרעה ףוסב ןייע לעפהו .החישמ

 תוינשמב תויולת jm nbsp ןהש (' תוצמה ןמ
 ןייעל ךירצ הנשמב קסעתמ אוהשכו C תונוציחה
 הזב ול שי םימכחה ינורתפו ןלוכ תותיירבה ןתואב
 ראבמו הרומו דומלתב קסעתמה לבא הוצמ רכש
 ךל ps השעמל הכלה Cram C ןנקיתכ תוצמה

n6ןורתפ דומלתב יכ וזמ הלודג  mnnהנשמהו  
 C יניסמ השמל הכלה הלבקב ןהש תוצמהו
 P" הדמב ^G'y איס םיב) ךשנ והזיא 'פד ג"רבו

Gv» e^דחאל דודמי אלש ('עקרק תדידמ וז  
 ותואב b^ .םימשגה תומיב דחאלו המחה תומיב

banחל לכחה םימשגה תומיבש יפל ומצע  
 אוביו ץווכנו שבי לבחה המחה תומיבו טשפתמו
 עקבתמ עקרקה המחה תומיב א"פ .( תוחפ ול
 םיקבדתמ םימשגה תומיב (" אחיתפתב חוורתמו
 הדמה םימשגה תומיב אצמנש ץווקתמו םיבגרה
 הניפסה תא רכומה 'פד ג"סב אתירבה וזו C תפסומ

vau)טיפ  O6ןיליטמ 'מגב םדא לאוש 'פב  
 הבהדמ התבש Uy» wp ב"עס טימק (nat ןישלח
 םלועב ('' תרמוא התיהש nos € c 'יעשי)
 יכה הל ירמאו (" אבהו דודמ (" אבהו דודמ הזה
 (*[תשרפל ךומס] ר"קיוב .הדמ אלב אבה דאמ דאמ
 תרמואש תוכלמ nim התבש :ו'טפס) היהת תאז
 רמא ("והבא ^ ("אבהו דומ אבהו דומ
 אוהש העשב םדא לש וינפ תבהדמ איהש תוכלמ
 אמופ םוש לע ומא ימויבט בר הלצאאב
 .אבהרד אשיו םוש לע ירמא ןנבו ("אבהדד
 דע אב רוד ןב ps (ח'צ 7s» mb ןינעב קלחב
 לכ (" תמא בורמ bmp muon) p^ לכ והיש
 תואוקמ ףוסב .("הוש הדמב ןירכומ םדא ינב

Gv» v5)הדמה (" םוקמב ןיליבטמ  ^bםוקמ דע  
 לבקתה רמואה 'פד ג'סב .םשמ- וכתחל כשיחש

eps )'תוצמה ינינעמ הברה הילע שיש : . *( יא דבכ יא קתפא ע"ייע תותפסות ותנוכ "yn5 .הנשמ ) מ"טשב (+ .ןגוקיתכ מ"טשב 
 שוריפ ילב אבוה רומלת 'עבו יוכו ץר יוה םלועלו רמאמה ףוסל ייפ םג םשו מיבל מ'יטשב אבוה חיר ייפמ קתעוה כ"ע (* .ראבמו

 : גיד W/b תבש יוריב לבא ל"נה nav יוריב כ"ג cw מ"בד ןויצה הזו .ה"שע חי"ר 'יפ םע מ'יב אנליוו ם"שב התע ספדנ ןינעה לכו

 .ץראה תדימ וז הדימב : קר ייא 'ח קרפ 'ג ישרפ יישודק ארפסבו ) .עוטקב ייא ג"ע n/29 ג"פ יוירוה יוריבו : ג"ד א"פ תוכרב יוריבו
m (*אצמנו יניוו יפדב לבא 'מאו ליזאב יזיפ ר"פדו ט"ק ייכב  ponעדו .תוחפ רחאה  ^b Coייפמ קתעוה הז וניבר  
mon5 בתכ םשל י"כב יכ ב"בב m53 רחאל דומי אלש : n3רצקתמו ץווכנו שבי לבחהש המחה תומיב וקלח עקרק  

 לשמ רתי הז לש וקלה יוהו לכהה טשפתמ חלחולמ םלועהש b םימשגה תומיב ומצע לכח ותואב וריבחל רדומ םאו
 דהאל היד :ט"פ ב"בל ם"בשר יישר וכלה הטשה וזבו 2 םימשגה תומיב וא המחה תומיב דדומ ןהינשל אלא וריבח
 ריב ייכבו ו"ופרב לבא ליסאבו rnb ר"פדבו ב"ה 55 ןוכנל ה"כ (%  ,גילה mp הבינג תוכלהמ ם''במרו המחה תומיב
 ויחיתפב ב"בל םייבשריפבו אתחיתפב מ"אפדבו ,אחיתפב ט"ק י"כבו אתוחיפתב יב י'כבו אתחיפתב יא ו"ו י"כבו החיפתב
 מי'טשמ חכומדכ mne ייפ ןכו : ט"פ בבל םיבשר יפב אבוהש חיירל ךייש ייפה הז (" .חתפת ע"ייע יתחסנש ומכ ןוכנהו
 תחא םעפ קר ג"ונב ('5 .אבהד ר"פרב )!* .םיש ייכ ןוילגב nes (*% .ב"בב ל"צו n'as cw מ"אפרב I0) .ב"ער א"ס מ'יבל

 .אבהו דודמ 3433( תחא םעפ ע"פדשבו שימאו ר'פרב ה"כ )!5  .קספ עיייעו ל"צכ ('*  ,ויפר זמר ייעשי יקליב היכו

 .ו"זרהמ שרפמה ןייע הלעא יתרמא p' ר"שהש voy שרופמ ביטה וניבר תגוכו ייל ונינפל ('*  .ןמחנ רב שייר 3733 (%

 י"כב ('* .ךורעה a^ לע ריעה אלש impp "mio סיד jy 'קליו פיש ייכב היכו ןילוקש ןלוכ םירעשה לכ 33 )!*

 עיפרשבו ,ריפרבו טיק v33 ןוכגל m/s )?* ,וניבר ייפמ חכומ ןכו םוקמ ד y גייונב (?' ,תחא ב"ה י"כב (** .הנומא ב"ה

qne3023 (?*  .תודמ גייונב (?% " ,תומורת  mmתוליכמ ר"פדב )35 . 

* 
11 
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tion, Lehre Normורי :ז"ע םיחספ ' npoז"פ  

mmo yy v3ט '. Q5רזעילא 'ר תדמכ  «s 
 הושה רזעילא 'ר ז"מ ד"פ bow" ,עשוהי 'ר תדמכ
 nrw .ח"כד א"פ םיחספ 'וריבו ו"מ םשו ,ותדמ תא
 .ליעל ןייע יתודמ ונש ano 'יטיג הזמו הדמה איה

yen vpnליעל ןייע , my (nםיל ל כ ל רמאנ  
 אתיירב הכלהה הרסיתנו הרותה השרדנ םהב רשא
 עבש שרד ןקזה ללה seb שירב לאעמשי 'רד
 תודמ עבש ז"פס ןיודהנס אתפסות 'וכו תודמ
 ירד אתיירב שיר ,'וכו הריתב ינקז ינפל ללה שרד
 תודמ הרשע שלשב רמוא .לאעמשי 'ר לאעמשי
 וספדנ תוכרבד תכסמ ףוסב .'וכו תשרדנ הרותה
 ןייעו ילילגה «cp 'ר לש תודמ םיתשו םישלש
 'פד) האלהו ^s דצ Yn תותירכ רפסב םשוריפ
 דצ העומש ןיביו םלוע תוכילה ןייעו (הנומירק
 — .אתליכמ ,אלכמ ע'ייע דועו — האלהו + ג"ל
 "יפלו הככ הבוקנה אתכסמה תודמ םש לע ארקנו
 אנת ןאמ :התוא הנוש היה י"באר א"ער D] 'מוי
 ף"זרהמל ^n ןייעו איה כקעי ןב רזעילא 'ר תודמ
 Ao imb 'מוי : ג"מ 'יבוריע ןייע לעפהו -- 8
 אתפסות :ה"מ :'ח 'טוס : ב"י הליגמ ,'ח תינעת

 — [,ז"יד א"פ 'טוס 'ורי ,ג"פר 'טוס

"IDומכ דַמָא —  ^b "eyסימב טשו לבוט ס"לב  
(tauchen, schwimmenשירב ' r3םא 'פד  

 רטקו יאדומא רב  תיחנו CX2 n9 ןיריכמ ןניא
 תא רכומה 'פד ג"רבו .('אתיסכב אנתיכד ינוטא

 ,ייותיאל יאדומא רב תיחנו (ב'ער vy ב"ב) הניפסה
Ys6ז'פ ייטיג) וזחאש ימ 'פד  mn»אימב  

 לע mb) עדויש םדא b^ (*ביתולו דומילו
cobב"א) — .םימה  "bלולצל יקב שיא י"לב  

 םיה עקרקב רשא לוח לא ועיגה דע םירידא םימב
 הלמה ה"יחא]* — .(םי בלב תוילגרמ יפסוא ומכ
 יתחכוהש ומכ b"55 דמע ומכ םא יכ תינוי הנניא
 ב"ח) יאדומא רב 'עבו 6 "טק א'ח) יאדומא 'עב
 b^ רחא ררגנ וניבר יכ יתזמר םשו םשו (.ג'עק
 ס"ש י"כב לבא ש"ירב יארומא מ"כב ג"ונבו .,ה"מגר
 ת"ילדב ןוכנל «^uv b) ב"בל ם"ש י"כב ןכו ה"ר
 y3' "3 תצקבו ם"בשרבו 'טגב rb" 'פדב ה'כו
 לעפמ px תויתואה רודפמ לבא שירב ס"טביחכונה
 .ת"ילדב ל"צש לילעב הארנ on) ןיטיגב) דומיל

rm ^b ontךורעה תרבחמ ל"זו דמושמ תלמ  
 וניבר רמאו ןישמשמה תויתוא n pm ש"רמ

(TN =( "B — c5 =( דמ 

₪ 

 רפ

 ח"מ תוכוב תונערופ וא הבוט רועישל

 הדמ ps הבוט הדמ ןיב ךנדש ןיר 525 ב'עס
 דדומ אוהש הדמו הדמ לכב 5 םשו תונערופ

 הנשמב .'ח 'טוס :3^ 'ליגמ ,דואמ ע"ייע 'וכו ךל

 'מגב םשו ,'וכו ול ןידדומ הב Tb" םדאש הדמב
 a5 'ירדנ .ליטב אל mea nva הדמד ג"עא

 דגנכ הדמ עורצהו 'פ ר"כיאד 'תחיתפ sx 'דהנס

 -Art und Weise, Eigen ר אותו ןפוא ('ג ,הדמ

schaftתואמגודה ןייע םדא לש ןה ה"בק לש ןה  

 יז'צ .ה"נ תבש SO :ז"ט 3̂ : א"י 5/5 תוכרב

 םיחספ .ד'נ .ט"י 'יבוריע : אינק .ז"כק .ב"ק ,ר"ק

apמוי ' aun»ו"ע .ה"ע . n^ז"י  : wow)הרשע  
 לש תודמ הרשע שלש ,ז"נ 3 'תקיספ תודמ

 JD 'גיגח .ח"כ ,ו"מ הליגמ ה"כ תינעת (םימחר

 p^& .'צ .ח"ל 'רהנס inb ^ ב"ב : ד"ל ,'ה 'טומ

mmo N^ vyי"מ ה"פ תובא .א"ל הדנ : ט"צ  

 שרקה תדמכ אל ג"פר yan 'תפסות כ'ג הזמו האלהו

 המוותה תדממ שדקה תדמ הבורמ המוותה תדמ

 ןושארה vn קר טרופריא י"כב ^5 רמאמה הזו ^«

 pn תדמו םימחרוה n32 טרפב )7 ,ש"יע

 םימחרה תדמב םלועה תא ינא ארוב םא ב"יפס ר"בב

à»תדמבו ןידה תדמב ותוא ארוב ינא ירה אלא  
 םימחר תדמ 'ה רמאנש מ"כב ג"לפ םשו .םימחרה

 «am y ,ןידה תדמ אוה םיהלא 'מאנש מ"כב . .

 הנה יכ :ה"סד ב"פ תינעת 'ורי ,(' .'ה ,ו"ג םילהתל

 הריממ ול suy QUI s ייעשי) ומוקממ אצוי 'ה

 לע םיטחר תדימל אבו ןידה תדיממ ול אצוי הדימל
 הדממ םשו .ב"סק x" כ'רד 'תקיספב ה"כו לארשי
 y" :ג"ל  .ב"ל sb תוכרב רוע ןייעו .'וכו הדמל

e mz»םיחספ .ה"ג תבש ג"ע ט'ר  ^p 

nbusתובותכ + ו"'מ  iג"ק .ז"צ .ד"צ 'רדהנס , 

 -gera רשיה לכשהו ישונ א טפ שמ n) :א"יק
'Dv des, menschliehes Urtheilאיה ךכ :כ'מ  

 תומבי 'ורי .ד"ד ד"פר ק"ב Ue ,תנתונ pun תדמ

 ןידה רקיע ושוריפ דועו הקול pa תדמ :ח'ד ז"פ
 ר"יהבמ ןייע ב"עס ג"נר ב'פ ינש 'שעמ יורי
 תואמגוד ואבוה 'א דומע םשו : א"י דצ ף'זרהמל
 -Civil ןומ מ ןי C :ונייה ןידה תדימל תארוהל

prozessה"ד ב"פ תוכרב 1? . ^vיעיבש ' "pט"לד  
"mo um xyג"כד ה"פס . py ww màs 

"n3ובד תנבהב שודנש המ לכ (' .םש  
 שרדנה רבד ללכב דועו קוספמ טרפנו רב ד ךו תמ
 -schriftliche Deduc 294 ע"לב ה"כו ומצע ללכו

anידבו : דילק  TBעייייעו ר"פדב ןוכנהו יתוסכב ו"ופדבו  

 יארומא רב ע"ייע הי'מגר ייפכ אוהו ריפדב ןוכנל ה"כ (

ma (!י"כב  ymאתיסב עייייע אהיסבב ל"צש לינו )*  
 .ביתולו קולסילו דומילו . . אימב םוקילו גיונב (5  .אתיסכ

 .םימב האלהו 'זיפ י'פדבו םימה nnn ב"הו ט"ק י"כבו ש"מו
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 (ללב לעפמ כ"או ננרועמ וניבר יפל) לֶלְבְדַמ | וליפה לבא דמעושמ ורקע דמושמ יכ ל'ז ייאה

 רמצה ^G'y ה"כ m ד"מ) תורוכבב ג"פב

 וניאו בברועמ s^ [רוכבב] (רושבב) ללבודמה

 y3 ^B' .רבכ Cx יכו0 תללבודמ הכוס .ןקותמ
 יתכראה ?C :'ה (nma cU הייחא]* .לבד

 — [ח"שע הלמה e" ^3 ןינעב

(Gefüge, Verbindung) p213 0 
 ךכדמ ךרע ןייע

 .ע"ל נ"שו

 ןושלה nup אוהו אטבמ ילכ מ"למ) רָּבְדִמ +
(Spraehorgan ——37 'ג ,'ד ש'הש b 

 .'מ 'ורוכב ,ןושלב רבדמה בור ד"פ תורוכב 'תפסות
 הבקנלו .ןושל  ע"ייע ונושלבש : ה'כ 'שודיק
 SUN ךיתרבדמ יאי ךרבדמ : לדגמכ 'פ ר"שהש
 ע"ייע ךיתורבדמ הלכ י"פ vow :ז"ס תבש ץובקהו
 ךיתורבדמל ךלכ :ח"ל 'דהנפב ם"ש י"בבו ךלכ
 'ג ג"ל 'ירבד ךיתורבדמ הזמוּיִתּורְּבִּדִתִמ ומכ אוהו

 .ע"בארו י"שריפ ןייע

 ,die zur Wüste רבדמ ןמ ראות יִרָּבְדִמ =) רָּבְדַמ

(CTrift, zum. Anger gehórend |ציב ףוסב ' 

 ה"כ ה"יחא]* | .'מגב 'יפ תוירבדמה תא ןיטחוש (.'מ)

 ט"ק "53 לבא ד"ל 'ב ,'א và י"כבו xa י"כב

 יעמ ןויצ בתכנ כ"חאו "רבדמ 'רמגב,, ^5 + םויסה

 'מנב b^ םויסה ע"פדב שבושמ רתויו 'ב רבדמ

 ירה 'וכו ךפהש ימ 'פד 'רטגבו "37 ןוש ל מ,
 רחא יכ תמאהו (pz אלל םיכרע ינש וללכנש
 אוה רבדמ תלמו הדוקנ םישל שי 'רמגב 'יפ תלמ

 ד"ל ,'ב 'א ו"ו י"כב 'יאדכ אבה 'על ליחתמה רובד

 אה לע 'רמגב b" ש"מב וניבר ןויכו .מ"אפדו ב"ה
 תואצויש לכ 'וכו תוירבדמ jn ולא : םש 'ציכב ^83
 תוירבדמ jn ולא ^« םוחתל ץוח תועורו חספב
 תואצויד אכיה 'וכו רפאכ תועורו תואצויש לכ

 'וריבו "וכו הנושאר העיברב תוסנכנו חספב תועורו

 «mw ןהש וליא תוירבדמה ןה וליא 'ציב ףוס
 תוירבדמ ןה וליא . . העיברב תוסנכנו חספכ
 א"עב תצק ד"פ 'ציב אתפסותב רפאב 'ולידגה
 האס .נ"פ "יבוריע :ד"מ 'מוי הבקנ דיחיהו -- ש"ע
 (.ד"ג תוכרב תווברמ ץוכקב) רבדמ םשהו תיובדמ

 — ry] :ג"ע ב"ב אָרֶּבְרַמ b^ ר"אלב

^b wai») *37כ"או ןקתמו גיהנמ < ע"לב  
 Fackelanordner תוקובא ןקתמ ארונד רבדמ :

 וביעס 3^ קימ .ךפהש D" 'פד 'מגב (םינפב ןייעו

 — .('תיקונא p^ ארונו יונדמ יעבר ןויכ

 םהל םישדוקמה םימ םש יכ חרוטה ינפמ ן"יעה
 הדמעה [םרא] (סודא) ןושלב [םימב הליבטה יכ]
 רמאו bn פ"שרל עגש 'עב קרקודמ רתויו כ'ע
 s דמעושמ וטפשמ דמושמ יכ ןואנ יאה בו
 לוב ט ל והודימעיש םושמו הריתי ן"ישהו דמע
 'חה ל"ומה ירבד ןייעו כ"ע ךכ ארקנ םישדוקמה םי מב
 הזו ןוילגנואמ תויאר איבהש בוט בכוכ 7 ןמלז

^Bוניבר  "snןיסחויה םייונש תצקב םג איבה  
 תויתוא ףוס ץנוצ 'חה ש"מ ןייעו 15 דצ םלשה
 ע"ייע mm — bun ךורעה תרבחמב ןישמשמה

 -- [דמושמ

 Oberkleid) ןוילעה שובל 45 מ"למ mus — דמ
 שיבלד ןאמ («Gn'2 m רחשה תלפת 'פד ג'רב

 ,ותכה שבולש ךלמ b^ (אדמ שבלי אדמ
 ילוא ב"א) -- .ןהכ ןב ןהכ b^ (5ש! הזמ ןב הזמ
 .(לופכ ןינעהו דב ודמ שובל ויהש ןהכ אוה אדמ
 'וריבו ד"ע ז"ד ד"פ תוכרב 'וריב תמאבו ה"יחא]*
 הזמ אוהש ימ םא יכ b^ ר'ע ז"סר ר"פ תינעת
 ליגרה י"שרב 'יארכ אדמ (b^ 'וכו הזי הזמ ןב
 היהי תואישנב ליגרה 'מולכ שובלי ליעמה שובלל
 הזנ ןמ ליעפה אוה הזמו ,ב'ר mw וזו .אישנ

 — [(א'כ ₪9 ידמב) הדנה ימ הזמ 'למ

 ÁN ןדמ ע"ייע ינאדמ *

 mo ע"ייע mTIB .אָתאְּדִמ *

 מ"לב .ומכ ירופו ^O 7 'יזע א"לב) אָחְּבְַמ *
 תומש) חבזמ 'גרת Opferaltar) חבזמ

 ,חבדמ ותלוז דועו v3) 53 ;האלהו 'ה sw ,זיכ

 ויפתכ ?jo םגרתמ בר א"ער ד"נ םיחבז .אחבדמ
joe2/5 'ירבר  G^ץובקהו .אחכדמ ינבתי היתנסחאב  

 sen3Tb m3 .ז"י םיחספ ה'פ מ"ב 'ילכ אתפסות
 (ct םיחכטמ ma 'y» Cro oU חבד תיב ע"ייע

Uyחבד 'עו , 

 Sehichte) קבד = ךבד שרשמ ילוא) ָךַּבְדַמ *
 'מ י"כב ה"כו םינבא ךבדמ ב"עס 'כ 'כוס

 םינבא לש 3275 םש אצמ :ה"כק תכשב פ'או
 ושוריפ ןייעו תורודס םינבא י'שר "יפו ךבדנ ג"ונבו
 ךברמ א"ס גברמ וניבר 'יג גבר ym ל'נה 'כופל

y'aקַבְַמ ומכ ךבדמ ןינעה יפלו ,ש"מו גבר  

psyהז רובח  mioט'כ ,'ז א"מל ןייע 'גרתב ליגרו , 
 רתויהו "m ,ג" 'קזחיל a3^ mb; ייטריל ;"
 ןירודס םינבא -2<-3< ע'למ קברמ = ךבדמ יכ ןוכנ

 .ךבדנ ע"ייע וז ג'ע וז

 .שיע npn "b ח"וא ריטה ררגנ וירחאש nie )*  .ביח ייכב היכ ('



mo»י"ט ארקי) ארק רמאד :ד'נ  G6הודה  
 הודמ ףא האמטמ איה המ התומכ הודמ התרנב
 ^ רתסא יגרתב nib בורקו -- [אמטמ] (האמטמ)
 םימחנתמ ונייה אל ייפ אנמחנתיא אל אנודממו 'א
 b^ אָיַודְמ פ'לבו מ'לב הודמ ומכ אוהו ונבאכמ

 .ףיעז C525 ע"לבו בצע

die Me- תיִידָמ הבקנלו der Meder "75 =( "T 
  (derinהשא המב 'פב  GYD,תופורפ תוידמ

 6 שוריפו .ןהידגב תופורפ תוידמ םישנ ^5
 עבטמה לעו msn לעו 6ןבאה לע תפרופ
 וא DON תומישמו ןירוטקמב תאצל ןכרד (םש הבש)
 C העוצרב התוא ןירשוקו ראוצה תיב דגנכ ןבא
 ןושלמ 'יפ' תידמה הכודמ «GU םילכב i5 'פבו
 סרפו ידממ איהו ^Cn w רבדמב) הכודמב וכד וא

ow byהב ןיכודש תשתכמ איהו תארקנ המוקמ , 
 pw לע :םויסב ךורעה םשב ש"רב sim ה"יחא]*
 ונמוקמב שיו הקו קח תשתכמ תארקנ םמוקמ
 הביכר Tr וילע תובשוי םישנה ףאו וב אצויכ

memoבכרמ תרות וילע שי ךכיפל וב  Xy 
 ןכ ew xm" תטשב וניכר qon ןינעה ףוגבו
 ןיממ b" תידמה הכודמו ש"מ obw 17 ט"דסב
 טיבעו וירחא אכה ליחתמה רובדל ךייש יגארפ
 הסכמ == ע"לב b" יגארס ןיממ wm למג לש
 םיטח ivy 7^3 .ב"יפ תבש 'וריב «nu — למג
 הזו ms תוידמ רמוא הז איבהל 'פ ר"תסא ,תּויִדְמ
 רכז (Tm : ב"י הליגמ ןייעו תואנ תויסרפ רמוא
 יידמ חלשיו b' ר'תפא ;ידמ סוס :ח"צ 'דהנס
 אָיְדַמ ס"לבו ,תיידמ אשונ יסרפו . . תיסרפ אשונ
 'מוי ןייע ידמ םשהו .'א ,'ו לאינד ידממ אוהש ימ
 ע"ייעו ירמה רעש : א" םשו ,אינודקמ וז ידמ ."
 ונכילוי yp ק"ב ,ידמ םושלו ר"מ ג"פ םילקש ,אבה

vnsיה רב ע"ייע ז"לפ ר"ב : א'ע ןישוריק ,ידמל  
"Tmג'ד א"פס תומכי  : nw "m5פ ר'תפא ' 

 ראותה הז םש לעו — ידמב (יונ לש) העשת תנשב
 ןייע תיבה ןברח ןמזב יחש ידמה םיחנ אנת ארקנ

  ne vnף'זרהמל מ'דב דועו ד"מ 63] —

"7Dק"פב (םדוקה 'עמ)  'bv"תכשלל 'מגב  
 'יפב דוקנ ךכ ידמה רעש ^C 'מוי) ןירדהרפ

mל"ז  semרעש אוהו ארמק ןוי 'לב איהש הפיכ  
| 5 

 קתעוהו ה"יחא]* .ןנברו מ"ר היב ינילפד ל ידמה

 )86 — Us — רעדמ ופ

 לכב ה"יחא]* = ,(ירכודמ בותכ ןריד תואסונב ב"א)
 ס"ש י"כב ה"כו ירובדמ ^8 ב"ה "58 ץוח ךורע 5
 א'בטירה יחבו Cent pra ס'ר)'ציניוו'דו י"כ ף"ירבו נ"הבו

 ירבגד ירובדמ nun 'כ ע"ס מ"הוח 'כלה niea ץ"ירבו
 ירבדמ 'יא ו"ופד ש"ארבו ב'ה י"כב לבא ארונד ל"צו
 גיהנמ p^ (ליעפהב מ"לב ןכו) ל"גה ע"למ אוהש ל"נו
 ^J תובותכב "יאדרכ ם"לב אנרבדמ ומכ ןקתמו
 ךורעב ל"צ כ'או 62^ vm רבד ע"ייע .ד"י 302

onי"שרל סחוימב  ^bםגו תוקובאה יאש ונ  
 ל"צו ןינעה ןכ  יריבדמ 'יסופדב qun ^3 .יפל
 יגיחנמו םינקתמו םיגיהנמ ונייה ע'לב יִריִּבַדָמ
 תיתפומה היארהו תוקובאה יאשונ םה ארונה ינקתמו
 y'p ^b הכרבה תאז qo תותליאשה 'ינ יכ
 b" ף"ירה ביבס m^; םגו .(ארונד ינרבדמ
 םיאשונה ינפל תוקובא [ירובדמ ל"צ] ירוכדמ

xyילואו י"שריפ קיתעהל וכרד ן"רה יכ עודיו  
 .תוקובאה יאשונ sm ךורעב ל"צכו י"שרב אצמ ןכ
 "למ 'יפו ירכדדמ ךרוצ אלל (ma ריבשמהו
 היגהל ול היה בוט רתויו הקובאה יאשונ 6%
 -Fackel 860000006 — ירובדד ירובדמ וניבר 'יג יפכ

tvügerקיתעהל העט יוועל 'הו  Feuerfackel "y 
 תושחול ;mon 'יפ ארונד יללמל ירובדמ הושהו

y'"yללמ ] — 

mins *ע"לב ^«(  bUשיא ינפ חכונ הכילה  
 die Aufführung) תונהנתה ןינע ןכלו

 תּורְּבְּדַמ )"^ ייג תלהק) תרבר iss יתרמא 'פ ר"להק
 ןירוסיבו תינעתב ףוגיפב ז"הועב 03375 םיקידצהש
 םרמאמכ ןיקסנעלאמס פ"ר mn ש"מכ ותנוכו 'וכו

psהילע ומצע תיממש ימב אלא תמייקתמ הרותה . 

 !y םדוקה ע"ייע (Leiter, Lenker) אָנְרֶּבִדַמ *
 םוגרתב אתונרבדמ כ'ג נ"שו 'א רבד
 ,ש"מו ע"ומב 'ב רבד ע"ייעו

NDU375 *רבדמב ןּוביּד 'בו 'א י"רת (םוקמ םש)  
 םשל 'א י"רתב ה"כו אתשבדמ 'ג 375
 b קוספ

 יפל ש"מו «mo yp visco ע"לב) אָּדְדַמ *
newף"ירה . 

^b nmn»םד 'טולכ הוד ומכ  «mהוד ע"ייע  
Yun C? vmד"י 'וכמו :א"מ הדנ : 

vs )1םולש תליאש 'יפב  wineא"עב תצק ייפ לבא תובותכד הז כיג  nb)םולכ ייפ אלו ירבודמ סרג וניבר יכ כתכש  

 י"כב n'3 (5 wwe) ונייהו ^5( ל"צו ייפאו עיפרשב לבא מ"אפרבו ב"ה י"כב ןוכנל m3 (? | .בתכ קודקד אלב תצק
 'וכו ןבאה לע תפרופ (אגליוו יפדב) תבשב ייפב ליז חייר ןושל הזו (1 .םש תבשב ינשמה ייגכ אוהו ףרפ 'עב ה"כו ביה
 ותואב תפטעתמ אהתש ידכ הילעמ ןידסה טמשי אלש תואלולב פרק ןימכ ןירסה הצקב עבטמ וא זוגא וא ןבא תנתונ ייפ

nima) pbיישריפ כ'ג ןייעו כזע  תופורפ הזה ןינעב תאצל ןגהנמ תוידמ םישנ .סרק ןימכ ותאשעש הז  Ty jur 
 .יגילפד רעשמ אוהו ר"ל די בתכבו ירמק ע"פדו v3 ראשבו רייבו ויו ייכב ןוכנל אוה ןכ (5 .כיקס ד"פ ייס תבש יכלה ז"ואב



 ' אוהו וב ןיכדש אנכוב לש ושאר, D^ .םימשב

 8T | 3115 * — ידמ זת

 לש הנטק הכודמ [ערכהכ ל"צ) (ערכהב) ואל םאו | ישי Bn" רעש ל'זו (אנליוו סישב) 'מויב ח'ר 'יפמ
 רעש איהו ארמק י"לב הפיכ אינתד בייחמש ימ
 ,וב קוחשל הכודמה ךותב ןיויבעמש Cops | ילבו p'5 ןירטופ םימכחו הזוזמב בייחמ מ"ר ידמה

peoימלשוריבו | ח'ר 'יפב דוקנ 75«  בתכש המב וניבר תנוכ  re)אייד  G'yהנטק הכודמ לגר אלמ  

 wy" sp תבש) םילכה לכ 'פב ג"רב .(*"םשב לש | רעש w^ 'קליבו pip י"כב יכ ותסריג 35 'מולכ
 םוש הב שי םא הכודמ Cm זיי פיר תבש nw .דייכקו "בבון 6 ביי דצ ימוי פ"ד) א"בטיר 'יחב ה"כו הנידמ

 'עב ה"יחא]* — .ךד 'עב םהמ "יפו התוא ןילטלטמ | תחאש 53 ידמה רעשו . . הנידמ ירעש W^ פ'א
 'יגה Den ש"ע ,ה"ע ימוימ ןויצה איבה 'א ךד | דחי וברעתנ תואסריג יתשו mns לע תורוהל אב
 — ש"ע והיפ ריב Py? w'po m "vnb הלועמה | ו"ו י"כ ךורעב לבא .ןהיתש "בטירה איבה ןכו
 ילכל לאשוהו .ידמ ע"ייע i'm ג'כפ "533 ה'נכו | תנוכ איה וז יכ pan בתוכה יכ יְִּמַה mpi ד"לו
 .ג"ד א"פ !moz 'ורי ,ז"ט תומבי תשתכמל המודה | דניריד 'ה ןיבה ןכו ח'ר ייפב (Tp ךכ ש"מב וניבר
 אתיסא ותמנודו .איבנה com בשי וז הכודמ לע | y*4 תודלותב רייש cim 198 ,ד"ח כ"ג ע"מב גרוב
 ר"אלבו :ב"כ ק"מו :ט"מ יובותכמ ןויצב y'"p | יכ ש"ע an^ שביש היפרוח 238 56 דצ 98 הרעה
 ,אקלטמ אכורמ דח חכשא יתבר 'פ ר"כיאב אכודמ | ומכ ירמק רעש בותכל וניבר תנוכ הניא יאדוב
 לש 'גרת אתכודמ ןכו .אריבת אכודמ ןידה :םשו | קר קיתעה יכ וניארש רחאמ היגהל הצווש
 קיחש דכ ,י'ד r6 תבש v" (ח א"י 1353 הכדמ | םשב ל"מר man oom אלל ןכו ל'ז ח"ר לש ןושל
 TP ס"ד א"פ 'ציב Y^ ,ןחוט םושמ אתכודמב | b^ ןינעבו ,(' (הרעהב ירט (y"y ירט רעש : ודוד
 pipa הזמו 6 אתכודמד ארטיס לע קחש לאומש | י"לב = Gewolb &9 ע"לב) «nee ונייה ידמה רעש

Gapםשב לש הנטק הכודמ ל"נה ז"פס תבש 'וריב — [ש'ע י"שריפב םג ןכ "א , 
 אוהש ךודמ ןושלמ וניבה ח'ר 'יפ י"פע וניבר לבא
 ..ןבא לש ךודמ 1" 'ציב Stossel אנכובו ילע
 ןיכודינ ןילבתה :א"פס 'ציב אתפסות yy לש ךודמ
 ךודמו ןילבת ןיכילומ : םשו ,'וכו ץע לש ךודמב
 שורפ הליאשהבו .ןלצא הכודמ אלו הכורמ לצא
 ךלוה 'יפ (C12 Us איכודמ יכ עפשמד . . איכודמ

 — !שורפ ךרעו י"שריפ ןייע אנכובכ ףופכ

 הדמ םש 686, (modius ^ "b3 .אידומ *
 רגיש .ג"פ 'יבוריע der Modius) האוכתל

 'זיפ 'פדב ה"כ 'וכו םירנוקד sb יבדל םוינוב
 Tn :שירב ר'תסא ,סרנק ע"ייע אסדנוקד ג"ונבו
 n ג"ער .א"לד ד"פס םיחספ 'וריבו ןירנידד אידומ
 'יטיג תוידומ ץובקהו ןירנירד [אידומ ל"צ] יידומ

"yb "v 45א"נד ד"פ : "m"םיחספ  Ye 
 ז"ו ד"ע ו"ד ט"פ ק"ב nv — היידומ א'ער 4*5

 'וריו ב"ער ו"כ 'ישודיק (ןודמ ריעמ שיא) יִנודָמ * eB א'ע

Enדחא ינודמב השעמ ר"ע ז"יד ג"פ .האיפ  
 פ'ש "53 p'3 ו'נק 222 ה"כו םילשוריב היהש יאבה .עי"ע וממה ה
 'דיקבו ומוקמ ow לע י"שריפו ינורמב ג"ונב לבא 'ב | אנכוב ^5 ךודמ ומכ וניבו תעדל) (*הָכּודמ

 דחא ןודמ ךלמ 'יתכרכ םוקמ ותואמ ינודמ י"שריפ | תשתכמ b^ מ"למ יתעדלו 1
(CMürserאיצומה 'פב  j^עשוהיבו 'א ,א"י 'שוהי ןייעו ָכ"ע )^ ,ביי עשוהי) | (.איפ תבש) רורצ 'מנב  

 יכרע ינשבו z^y הנוממה םהל רמא יפב 55 ח"ר 'יפב mpi ןכ ייבא רב יביב ל"הזב בתכש יביב יעב men ותמגורו (+
 ירחא התע לבא בטיה ש"ע היירסו ןיסחוי לש ייפ ךותמ וירבד םילשהלו וניבר ןושל ןקתל ילע יתסמעה ('ז ,יו (xn יביב
 ח'ר בתכ ןכ יכ ליז nm לש שממ וכרדכ וניבר קיתעה nmm םגש יתחכונ : ד"ל 'מויב ח"ר ישוריפ רואמ תונהל יתיכוש
 קר ח"ר לש הז ואיבהב וניבר ns כיאו .יוכו ףוריצל yuan אלש יי ב א ר ב יניב בר רמאש והזו (אנליוו םישב) םש
 יכה יכ קדקודמ רתוי ל"נ םירפסה ייג cwm ייבא רב תובית ייל וגיתואחסונב יכ יי ב א רב יביב בר סרגש רובעב
 הייכ )* .ח"ר ייגו ייפ לע גיעצ ליינ הזו יביב יעב שיימו שייע ויבא לע קלוח היה ייבא רב יביב ברש תעדה לע הלעח

 לכ )! .ב"ה י"כב "5 (5  .ןוכנ אלל ידמ ys ללכנ ע"פד ראשב לבא ךדמ ימא 'פרבו הכרמ ר"פדבו ךורע v3 לכב
"onםשו (אנליוו םישב) תבשל ח'יר ייפמ קתעוה  ^wהנגיאד הנטק הכודמ ערכה אשוריפ ן'ע מ ש וגיי הו : ל'הזב  

 .וב קוחשל הכודמב ותוא ןיריבעמש [םוקמ לייצ] (חנקמ) איהו וב [ןיכורש ל"צ] (ןיכרורש) אנכוב לש [השאר ל"צ]
 ף"ירה ייפש הממ qni וניבר תקתעהכ ל"צ ח"ר ane" היארהו כ"ע םשוב לש חנטק הכודמ לגר אלמ vw דומלתב ונוארו

5mרומלתב והושריפו םשובה תא וב ןיכודש אנכוב לש ש אר 'יפ םימשב לש הנטק הכודמ ערכהכ ואל םאו  
 יופסות ןייעו ^p יריאמהו ן"במרה sna ואיבחש םינואגה תטיש וזו כ"ע םשוב לש הנטק הכודמ לגר אלמ ימלשורי
 אתכודמ הדובע ברמו יפ רי'כיאבו )^ ,י"שר תערכ אלרו תבשל אייבטירה 'יחבו רוציקב ח''ר ייפ איבהש ואל םאו ה"ד

 .שנכ עיייע סייט :



 ןלוכ וא דחא ןינעב p Oo re^ האיפ די תחאב
 ,תחא םעפב די תחאב א'פ ('קושל ןלוכ וא ןרוגל
 ראבל יתכראה רבכ ל"נה םוקמב לד 'עב ה"יחא]*
 ם"ימ ns ד"ויב an" 'קיעו איה תישומש ם"ימה יכ
 י"כב לבא ב"ער 'ד ק'מב ה"כו 'שוריב דימת ה"כו
 תנמ לע yy ז"יד yo האיפ nv» Uy אלב ם'ש

onלד ע"ייע  mss wmהרזגל  bsתולד  
 א"עפ 'ד ק"מב רמאד ןאמ m" תעדכ אלו תוקיקדו

powי"שריפ ןייעו אימ ] — 

 ןמו אמ ןמ בכרוה אָלְּומ ,אָלְרַמ ,לּדיִמ — 75
 «nbn ותלוזו ךלד אמ 553 אמ B^ לד

nnsרשוע ע"לב ןכו 'וכו ךלדמ ,ילדמ  Jlבכרוה  
 תופסוהבלעשיילפ my O5, J eun ייונכבו < ןמ
 םיוגב (cnm הכיא תלגמב (יוועל 'הל ר"תמעל
 .6הלעופ א"פ ארבג אוהה ^22 אלדימ דיקפא

woהמ  Cimonהיל תיאד ןאמ ". wv 
 (תימד (b הכשלה יריש רתומ הכלה םילקשב
 pn לכ .ןימתיד לרימ .היבג דקפתא (' אנימי רב
 היתיבד אלדימ mox 'גרת (א'ל ,'ו ילשמ) ןתי ותיב

C850אלזמ הילוכו 'גרתב ג"ונב ה"יחא]* |  
nm»ל''צו 'ג 5 ;'ח ,ח'כ ילשמ 'גרתב הילזמ  

 הברהו ש"מו עגס ע"ייעו הילדומ 'גרת י"כבו הילדמ
 ,ךובאר אלרימ : ה"נד ר"פ ינש 'שעמ v jy^ 'וריב

^vתובותכ  vbל"ד  cpןימתיד אלדמ . vr 
 ךדגב : ה"מד m'e 'מוי 'וריו ד'ע ו"טד ז'טפס תבש

v om4 ,הילדמו אוה ג"ע א"מד ט"פ 'ירדנ v 
 לכ ג"ע ה"סד ג"פ "ירוכיב 'וריו ,ט"מד n'b םילקש
 ארתוע . . יתבר BUD ר"כיא ,יאדוהיד ןמ הילדמ

soילד המ יל בה רובדה ותוא שירו ,ןידה , 
 לע ןידת הזמ .היליד המ היל ביהי ,ילדמ בהו םשו

 — [ךועה תלחתב רומאכ הלמה תרזג

NOTD"(.ויטק א'ח) אלדמא 'עב יתשריפ רבכ  
 וניברד 'יפה לכו ap תבשמ ןויצב

 יתאצמ ןכו ל"נה 'עב רכזנש ומכ ח"ר "יפמ קתענ
nonייפכ םג התע הלמב  n'םשו אנליוו ם"שב  

 prm ןירדצ ןהש ינפמ :ל"הזב 'יפה םויס
 אלא תולעלו שמתשהל רתומ וניא ("יכו ןירופא

apiםש ז"ואב ה"כו 'וכו םלוסה תולעמ ןהש  
 לע ףיסוהל שיו ןהש דע ןהש ןמ טמשנ ע"פדבו

 .וניבר ררגנ וירחא רשא ח"ר b^ יפ

NIST 3 T7 n5 

y'"y mb תיב איה איהו דחא ןוארמ ךלמ 'כ 3^ 
  amה"ע :

EMןיד אמ = ןיִדָמ  "bהז המ ןיִרָמ ס"לב ומכ  
 םתלכא אל עודמ 'גרת Grarum ? עודמ

 תי ןותלכא אל ?pub 0^0 wp תאטחה תא
 ןכו ה"יחא|* — qu אמ איה תבכרומ הלמ אתאטח

oW 3^ wvb ws ynא י'רתו ,'ט ' 
 — ]1 'מ תישארבל

my T5 *ךלפ )* מ"למ)  Provinzריע )3  (Stadt 
Cxםילשוריב תוריפ ד"מ ג"פ ינש רשעמ  

 ב"ימ i'5 '51D ג"מ 5 «^m ,הנידמב תועמו
 ט"יות ןייעו שדקמ וכפה ללכב םילשורי םג הנידמ

"bbw woמ"לב ומכ ('ג ,ב'מ  yyג יא יימחנ ') 
 הנידמל לשמ ג"פס ר"ב ,הנידמה 55 a םיחספ
 jp רחאו ינוריע דחא ןינווטפ cx הל ויהש
 הצוח 'יפ א"פר 'יטיג םיה תנידמ -- ,ש"ע הנידמה

 'נ לאינד אתנידמ א"לבו — ,י"שריפ ןייע ץראל
 .יתבר פ"ר ר"כיא ב"ער 5^ תינעת ,ותלוזו יג .'ב

 ינש םוגרת Geinigung) יכד לעפמ) אָתּוכְדִמ *
 .אתוכדמו הקילדה Pay 'ח 'ג רתסאל

 'עב וניבר "יג יפכ (das reine Fett) אָּתְנַכְדִמ *

 ,ה"מגר 'יפכו אתנכרמ

 לד ע"ייע לדימ ליעפה ינוניבב ללד שרשמ) לדמ
 ג"פב dünn, spiürlieh machen :YD) ג"ח

 ריישש המ לע ראושמה ןמ ןתונ לדמה 072( האיפב
^pלבא 'מגב ןיקשמ שירב ןניסרגדכ יפולש לדמ  

 ןילדמ יאמ .תרבס ימ (א'עס יד «pr ןוליק ימימ אל
 הרשה ןיקשמו cn ןילורש 'מולכ ('שממ ןילדמ
 לדמה )7( האיפב ז"פב ןנתדכ יפולש ןילדמ יאמ
 םיינע לשב לדמ C45 ולשב לירמש םשכ םינפגב

pmתיעיבשב ד"פב  OUSוא דחא לדמ והזיא  
 ייעיבש ימלשורי .הז דצב הז השלש ponen םינש

weחינמו דחא לטונ לדמ יבר ('יבד אנת 6 הילד  
svךכו  amםיפוצר םיעורז םילצבהש ןמזב  

 םילודג ושעיו חוירב ולדגתיש םיתניבמ םהל איצומ
 םיבשחנ ןניא םיראשנה חיורהל םשמ רקועש םתוא
 ןתונ ךכליה אוה םיראשנה pne" יפל הריצקל
 קילחמה C) דבל רקענה ןמו דבל ראשנה ןמ האיפ

wa a (2 ( יאיפ יוריבו םייש יייכב ה"כו nUא"ער טייד  ani3  *) גיהבו ם"ש י"כב היכו aimאימ  

(iםש ק"מב י"שרל סהוימה ןייעו האיפד ג"פל קרצ יכלמ ןב יירהמ ייפבו שיירב היכו . *) י"כב )5  .ש"רה 'יפב ה"כו 

 ייכב הייכ )10 .אנימז רב ג"ונב )?  .ב"ה י"כב ה"כ )8 553 המ יל בה ^« הילידמ היריב דיקפא 3723 )7 .ייל ב"ה

 יוכלה mb ז'ואב ('% .רקיע לכ ייל ע'יפרשבו ריב ייכב היכו ןתי רייפדבו ,ביתי םוקמב ויו י"כבו ט"ק ייכב (5x3 דיילו ביה
 ,יול יו



 89 תיעדמ — אָלְדִמ *

 ^^ 3^ א"מ ; דיל .ב'כ ,ה'כ stp 'גרת ןייע עדמ
NO UDב'מ ;א"כ  mobתישמ ןינעמ וניבהו  

 — יק"דר ש"עו ^ 3^ &'03 י"שריפכ ובל תוריקב
 .ערמימל 055p) םילהת) תעד 'גרת עדמ לעפהו
 ר"תמע ןייע ןָעְדַמ "OU a ,'א םירבד) םיעדיו 'גרת

 ןותעדמ ןיגב ג'ע ז"פד TB תינעת 'ורי ,יוועלל
"bםעידוהל . 

 ,Protest העדוה ןינע b^ עדי לעפמ) אעְךמ
(Kundgebungרבכ  "bעד 'עב . *) 

 תאטחה תא םתלכא אל ?Gwarum מ"למ) עּודַמ
 םיחבזד qms 'פ nv לובטב "Gn ," קיז)

GNUהיינש הכלהב שרופמ . 

"e:םַעַדְמ  ^p)המואמ  irgend etwasםינפב 'ייע ) 
 תישאיב) המואמ ול שעת לא 'גרת

aתעלבהבו םערמ היל דיבעת אל (ביי  Pp ms 
 םדימ לכ 6 ,זיכ ילשמ) .קותמ רמ לכ 'גרת ,םדימ
 פ"לב ןכו םדימ ע"ייעו ה"יחא]*  .הל ילח רירמד

"b Dbידימ כ'ג ונממו ןיעה תעלבהב המואמ  
 ליכשה רעשיילפ mm ,ידימ ע"ייע cen תטמשהב
 היארהו המ תעדל b ND^ עּדִמ ןמ םַעּדִמ ראבל
 ס"לבו המואמ b yp^ םייבצ 'לכו py ןמ

nemתומשל 'קנוא 'גרתב םעדמ ה'נכו ,יִדְנֶמ  ^ 
 0 ,ד"כ ;'א an םירבדל ;ח"ל ,ב"כ רבדמבל ;ו"כ
 'רמבל ;ר'כ ,'ה 'קיול ;ד"י ne 'שארבל 'א י"רת

v? m^אלו .ג'כק .ב'ב ל"זרדבו .םתלוז דועו  
 תורוכב .אנירחא םעדמ א'ער ה"נ 'דהנס ,סעדמ
 םעדמ ןמ 'ב ?b^ תוקח 'מוחנת ,שיב םעדימ :א'נ

 -- [אבאסמ

 םש ןיעדומ ,םיעידומ אוהו תיערומ = תיעדמ

 | 3100850, 100060, אבל םוקמ

 תיעדוטה ןמ (ינשמב : ה"כ (wan שדוקב "m" 'פב

 אמט היהש ימ 'פב own ילכ by ןינמאנ םינפלו
 תיעדומה ןמ הקוחר ךרד איה וז יא (:ג"צ םיחספ)
 םילשוריל תיעדומה ןמ אלוע רמא (פש) 'רמג ץוחלו

poo voב"ה י"כב ה"יחא]* — ,םוקמ םש "פ יוה  
Dv5355 עדו .עודי םוקמ " ^bםיחספל ח'ר  

 ןמ 'גיגחו םיחספל (vm תיעדומ wi? 7i5 "יא
 YD 'יחספ 'וריכו מ"כב 'וריב 'מגב ה"כו תיעידומה
 'רזיפו ילופאג 'ינשמבו 'גינחל תוינשמב ה'כו : ג'לד
 ס"ש י"כבו םיעדומה םיחספל ס"ש י"כבו ,םיחספל
 ג"ונבו (:ד'מ רצ הגיגח פיר) ןיעדומ ,ןיעדומה הגיגחל

———————Ó—ÓMÓÓMÓ——M—ÀÓÓMÓMM MÀ. 

 ,ג'ח 'א לז .ךרע ןייע א'ער 'מ םיחספ אָלְדִמ +
 : ב'צר

 -Kürbiss תעלד הרש p^ תעלד ןינעמ) העלדמ +
 תעלבהבו ב"מ ,א"מ ב"פ 'יעיבש 8

 ,ש"מו אלדמא ע"ייע ב"ספר 'יעיבש 'וריב ןיעה

 בכשמ p^ (גיפ גיח עיייע) ךמד לעפמ) אָבְמְדִמ *
(das Schlafen, Liegenבכשמ 'גרת  

 דוע ןייעו .אכמדמ (C2 תיב )^ am ,גיל בויא)

 Sm" ה"כ ,ב"ל םירבדל ; ד"כ /3 תישארבל 'א י"רת

 .'נ .א"ל 'רמבל 'ב

 תוליבחו םירושק nie s5s ןדעמ =) ןדמ
(die Bande, Gebündeןיקילדמ המב 'פד 2/03  

 pon טיקנ הוהד אבס אוהה אזח (ב"עס ג'ל תבש)
 wp יליבח 'טגב 'כוסד ק"פבו DM) (ינדמ
 ישאר ורתוהש ןויכ ינברואד יפירצ ינה ^Ca הכוס)
 אוהו עלבומ «y jw ^b ue' ןהלש (' ןינדמ
 .המיכ תונדעמ רשקתה ?G5 nt בויא) ייתכדכ ןדעמ
 םירכהב ןנתו ןהב לטלטהל ןייונש ןניא ןירשקה ולא

»'pםינדעמ ישאר ריתמה ןכו )75( 5553  nune 
 השלש םינדעמ השלש הב ורייתשנו הכרואל הקלחנ

Debיפב ה"כו ה"יחא|* — .האמט ' m^כוסל ' 
 םינדעמ W^ .םש 'ילכל ג'הר "exi Gb" סישב)
 יברע 'שלב אוהו כ'ע תייטב ףאטע םי נדמ ד'א

jSehlinge 2225 ble ,Olbeתבשל י"שרו  
 איבה ןכו בויאמ ל"גה קוספ איבהו תוליבח p^ םש

 — mb] ע"ייע דועו ל"נה 'כוסב

 Wage ol) ע"לב םינזאמ ייפ אנדומ =) ןדמ א

 םירצמ ךלמ רמאיו קוספ לע 'שורי 'נרת
 B^ .אנדומ ףכב אמייק OUS ,יא (moe תודלימל
 קדצ ינזאמ 'גרת ףלא תוא תפסותבו ,םינזאמ ףכב
 ר"פדב ה"יחא]* — .טושקד ןינדאמ 070 ארקיו)
 'גרתבו .ןוגרומ שבושמ Dx" תצקבו ןוונדומ ןוכנל
 טושקד ןינדאומו + תוגידמהו קיתעה יח ,'ב 'להק

 — [ןינדאמו ןמגרותמכו

 155 םשהו m ^p m3 לעפט) אחנדמ ,אחְנִיִדִמ *
 y/"y (Osten Morgen חרזמ 553

 C זיטק יביח) אחנידמ ינב y € ו'צ ,גיח) הנד

 (אָעְדַמ ר"אלב Wissen, Kenntniss מ"למ) עְּרַמ *

 גות ,אמכוחנו עדמב ו"פ 'ג 'ימרי 'גות

 ערי 'גות ריקב ןיתשמ ago +(" י'א ילשט) חקל

(fחייונטבו תיחאב היכו  nop ^Dטשוק יפד ' m» (fo sie i33יזיפ יפדב םינרמ  aniג'חבו יטשוקו יאיליסב  
 .םינרעמו גיונבו W^ p^b מ"ב יילכ 'תפסותבו (שיע mov רצ 'כופ סיר) ייכ ףיירבו ייכ י'שרבו ריפרבו v/;3 לכב היכ )?

om (*וניבר ייג שיע ביעס רינג 'יבוריעב םיעדומ םג ראובמ  w/m) M 
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 אמטל ויתחתמ בשומ וא בכשמ השוע בזהש 07(
DNןילכוא אמטמ ףדמ ובג לעו םידגב אמטלו  

 םידנבהו עצמה, b^ אמטמ תמה ןיאש המ ןיקשמו
nnneאוהש דגבו ('בשימ ומש בזה  "b5בזל  

 ענענתמו אמטה ןמ הלעמל םשומ אוהשכ ףרמ ומש
 אלו ןיקשמו ןילכואב אלא ןידה הז ןיאו (' וחכמ
 (אימ הרפב ירישע 'פבו )079353 בזב אלא הז
 תורהטב ח"פבו .תאטחל ףדמ סרדמ אמטל יוארה לכ

GUישמח 'פבו ,ףדמ האמט תצצוח הניא םא  
parsבשומהו בכשמהו ןיקשמהו ןילכואה (ג'  

 ןיקשמהו ןילכואה רע 'וכו paises הלעמלמ ףדמהו
 הארגה יפל ה"יחא]* | ,ןירוהט הטמלמ ףדמהו
 םיפעתסמ הפיחרו הפירנ גשוממ qun הז ינינע
 םירוברה חי רבה ל ילכ םירובד לש 56 ('א אוהו

jbתעדלו ל"נה ם'במרו וניבר תעדכ תרווכה  ^m 
 איה 'מ תואש pmy תצק הזו ףד םע ns" אוה
 ע'למ ל"נ הרעק «pe ןושאר b" יפלו תישרש
 לפונ ףחדנשכ ילכ ה"מ ie יילכב ףדמ ('ב .
 חיר ונייה ףדונ m pap ('ג .ףועה שפותו וילאמ
 ט"יפ ירבד הלאו nbp האמוט רמולכ האמוטה
 ףדמ לש הזה ןושלהו vo ve 'יבזל ם"במרהל
 ןתוא לעו . . האמוט לש רחא ןינעב וב ןישמתשמ
 ביתכדכ ףדמ יאמ ^C הדג ם"שב ורמא םינינעה
 הזה !p" העונת ןינעמ אוה יכ ל"ר ףדנ הלע לוק
 שוריפ jb ןוילגב והובתכש אלא ארמגה ןמ וניא
 אלו םירבדה ךותב קיתעמה ןבתכו יארובס
 רשא ןינעה םנמא ןהילע .('* [ורהזנ ל"צ] (ורכזנ)
 םרמאממ אצוי Nn ףדנמ ורקיע ןאכב וב ונחנא
 ןינעה גילפהו הברה קוחרמל mv 55 ףדונ וחיר
 DN 'יפאו v23 לעש םילכ אמטי רשא בזה לע הזה
 pun wey רובעי וליאכ הבר הציצח ןהיניב היה

mosןיטקהל ד"עפלו כ'ע ןוימדה ךרד לע םאמטיו  
 חיר אלא וניא רמולכ ףדמ תלמב שמתשמ ןינעה
 וניבר תעדכו הלק האמוט ונייה האמומ לש אמלעב
 ל'זו אמט ףדמו ה'ד ,'ד הדנל י"שריפ ןכו ןתנ

pe^ su»ר"כאר ןייעו כ'ע אוה הלק האמומ ' 
 ד קרפ ףוס םיכז ערוצמ ארפסלו ב"מ vb תוירעל
 ףרט ויבג לע השענ םימעפ הברה םשו 'ג 'שרפ
 ו"ט ד"פ 'יבז ןייעו ה"שע ףדמ ויתחת השע + +

 ףדמ -- תיעדמ צ

 םיעדומ ארקנ ס"לבו YD ישודיקב ה"כו םיעידומה
 םייבקמ רפס ןייעו ךועה שירב רכזוהש ומכ י"לבו
 תוינומדקב דועו 'ל — ה"כ a^ pen Cy ,יב 'א
 /& תומחלמבו 108%. 3^ ,א"' ,ב"י והיתתמ ןבל
 wenns לש ובשומ םוקמ mm Moy 'ג יא
 רעיוביינ 'ייעו ,ןתנוהי ונבלו ותחונמ םוקמו יאנומשחה
 רפכ Dy אוה דחא ותעד יפלו 99 איפארגואיג
 ארקנ םוקמה DU by! .el— Mediyeh םויה ארקנה
 םתס כ"ג ארקנו א"י /5 תובא יעְומה רזעילא 'ר
 שיו 191 ף"זרהמל מ'ד ןייעו inu תבש יעדומ

 — [א"כפ יתבר 'תקיספ ףיסוהל

83sשרשמ ל"נ)  ^p quiםשהו 2 ע"לב = ףחד  
  = Xםורובדה חירבהל ילכ ('א ףדמ 5)
mw הפידנ pip (0 Klappe תופועה דוצל ילכ 

 האמוטה  Hauch, Duftהדנד ג'רב (םינפב ןייעו
 א'עס יד)  Gymהנותנש רככ  byאמט ףדמו ףדה

 הל רשפא יא הלפנ םאש י"פעא היתחת חנומ
 האמוטב אכה דע 'וכו הרוהט ('עגנ ןכ םא אלא
 הלע לוק 05,3 ארקיו) ביתכדכ ףדמ ינתקד ןנברד

 ףדנ  ^bלוק עמשמ ףדמו ןנברדמ הלק האמומ
 ו"יפ — הרוהט ינתק ךכיפל ףדנ הלע לוק ביתכדכ

qom אפנמהו םירובד לש ףדמהו 0"מ) 'ילכב 
  ^sהז ףדמ ( jmתורעק ןימכ ןהש םירובד לש

 לש  Co yyרקב יללגו שא וב ןימישמש ילכ
C תרווכה ןמ ןיליחנה וחופיש ליבשב וב ןינשעמו 
m ונפדת רשא +'ד ^ son). ןושלמ שבדה חקיו 

 אוהש חולו שרקו ףד ןימכ, א"פ ( Cnmינפל
 וחוני הערמה ןמ םירובדה ואובישכ םירובד תרווכ
 ג"כ 'פבו .(""תרווכב ('וסנכי כ'חאו םדוק ףדמב

 'ילכב ( Groרוצלפהו ףדמה תורומכמהו תותשרה
  mb, ^pןיאיבמ 302 תופועה וב ןידצש םידייצ לש

 הטומ ותוא ןידימעמו ץע לש וא ןבא לש חול
 ץעה תחת ןיחינמו ץעב ותוא ןיכמוסו ךומנ םוקמהו
 ץעה לפונו לוכאל ףועה אביו ןיתיתפ וא ןוזמ

  voy gumישש 'פ תוידעבו .('"ףועה שפתנו
 ( O7אטטל ויתחתמ בשומ וא בכשמ השוע יחהש

 ןילכוא אמטל ףדמ ויבג לעו םידגב אמטל םדא
 ןיבזד .יעיבר 'ם .אמטמ תמה ןיאש המ ןיקשמו

 ליבשב ליהזב קיתעה שייר )3 .שיע יילכל םייבמרהל nobi היכו o) .העגנ ג"ונבו ?vw יורהט אתפסותב עגונ היכו )!
 0223 ג"הר 'יפב )5 | .ןתונ vm ייפב )*  .תירבהל ק"העב ןכו ביער ןייע םיליחנה 5 הליחנה תרווכה ןמ וחרביש |

 שא וב ןימישמ טושפ ח ו ל אוה םילכל טיייותב אבוהש י"א חסונ יפל ם'במרהל טיייפבו 13 טיירסב ג"הר ייפמ קתעוה (*
 טיירסב yn ייפמ קתעוה )* .רפח ןושארהו ךורעה םשב שיירב םג ואבוה הלא םישוריפ ינשו .וניבר ישוריפ ינש ביכרה 73(
 ןואגהו ךורעה םשב סרוג ש"רהו םיתיתפ וא רב ו א ןוזמ ל"צש ל"נ םיתיתפ וא ר ב א pro םשו םינטק םייונש תצקב 17
 ?p א'מ ייפ הרפל ג"הר ייפמ קתעוה הז לכ ('% aw חכמ xam ייפב )9  .בכשמ ג"הר 'יפב (5  .םיתיתפ וא םי ט ח

 .ם"במרה םשב טייותב m5 (!i .54 ל"ומה תהגה ןייע קיתעמה ירבד וירבד ןיב ייברועמ רתוי תוכיראב םש



91 

 pin תא רכושהד om ."ןורדמ םוקמב/
n)ביפ  G'ybד 0 הכימב .ןורדמ םוקמב חנית ) 

 6 ןידישאד אימכ ומוגרת דרומב םירגומה םימכ
 היהש n n33^ רופחי אל 'פב .(*ןוודמב

n523 ('ו ל  C22תא ויד ממ בב דיכז בר רמא  
 אלא יגס דוחלב חפטב ןנירמא אל "פ ולתכ
 «bi םדא ןיאש ןורדמ ומכ ולתוכ דרויו עפשמב
 תא דדרמב ןינושש שיו לפונו קילחמש וב דומעל
 י"כב ה"טנר b^ הזל בורקו ה"יחא]* | ,ולתוכ
 דח והשועש ולתוכ תא רידממב ל"זו ב'בל
 וילע דומעל לוכי וניאש ןכימו ןכימ ןורדמכ הלעמל
 כ'נ N^ רידממב ייגו .י"שריפ כ"ג ןייעו כ'ע ףיצהלו
 my דדרמב ש"ארבו 'ה י"כב לבא 'פו 'מ י'כב
 י"שריפ רשא רי דמ ב םירפס לש "ג לצא מ"טשב
 יפל כ"או .'וכו ועפשמו ןורדומ ולתכ שאר השוע
 p'5 תארוהבו sb ליעפהב רדנ שרשה 'ירפסה 73
 ץובקב אָרְִּמ cwn דקנל שי הז יפלו עופיש ןינע
 qvo ,ביח ירדמ יב y'"p ב'עס ה"מק תבש יִרּדִמ

 b'b תבש 'וריב האלמה הביתכה היארהו ןורדמ דועו
 ^n א"פ 'יכוריע v nb םוקמה היהשכ ,ג"יד

ivyא"פס ב"ב 'וריבו ,יובמה עצמאב ןורדנומ היה  
ON ar"וריע 'וריבו ןורדנמ םוקמה היה ' "pl 

 327 w'b 'טוס v3" .ןרדנמ םוקמה היהשכ .ו"כד
 :ןורדנמ ל*צו 'וכו ןכימו ןכימ ןרדנמ היה נ"עס
 שרשה רדמ END .ןירדנד אימ םש 'כימב ירוס 'גרתו
 ט"למ תויתואה ךפיהב ילוא ןורדמ TO םשה זא
 'תפסותב ןורדמ ה"נכו .ירדמ יב 'עב ש"מ ןייעו ררומ
 אתשינכ ןינעבו -- א"פ 'יבוריעל ,(א"י) י"פר תבש

 — [ש'מו שנכ ע"ייע אתדרמ ,אתרדמ

 המדא יבגרו טיט b^ אָרְדַמ פ"לב 22^ ע"לט) רֶדִמ
(€weiche Erde, Erdscholleםינהכ תרותב  

'b)יד קרפ ערוצמ  O'bDתקי רחא רפעו  Mop")ריי  

 "יפאו רדמ "פא עמשמב bp לכ תוברל רפעו (ב'ט
 mb המרא תוזזוקל ןירוק לאעמשי 'לב p^ תיסרח

^p rueםינבא יקלח ןכל חרקו קלח ינוי 'לב  
 8606 י"לל ןויכ ב'ר הייחא]* .(ןכ ורמאנ

kahlןידה לבא  byיפו לנה ע"למ אוהו וניבר " 
ynש"רב אבוה  ^y3)סרג אוהו ש'ע ו'ט ב"יפ  

 p^ איבה ןכו 6 ה'ע ז'ע) אדרמד אנמ p" 'יפו דרמ
 תולהא 'תפסות ץובקהו .דדמ 'יגב ד"בארה וניבר
 "אדכ ןיודמ הדשמ . , שרוחה ז" קרפ שיו

Tip "38 
 ול mm ךוועב ןושארה ןויצה ןינעה הזמו ל"נה
 ול היה ךיעה ףוס וא ךרעה ףוסב וריכזהל וניברל
 "יסופדב רדוסמש ומכ לבא ןושארה ןויצה רחא רדפל
 'תפסות הנורחא הארוהב ה'נכו -- אוה 07331 בוברע

"bףדמו ד'פר  puoט'פר םשו ,'וכו ויתחת  
 אמטיליוארה לכ 00 י"פר mb 'תפסות ,ףדמ תליבט
 ףדמ וניאש לכו ףדמ וניא אמט 'יפא DD אמט
 : כ"ד ה"פ 'טוס v^ ,תאטחב ףדמ וגיא המורתב
 ותוא ובישה אל . . ףדמ השוע nb אמטןלאש
 אל : ץוכקה םשו .ףדמ השוע תמ אמט ןיאש יוארכ
 והמ ד'ע ט"ד ז"פ תבש 'ורי .תּופְּדַמְב ןיאיקב ויה
 ,תוטיסה תופדמ ,ג"כד ב"פ יאמד v^ ,תועגמ תופדמ

 — [ןיקשמהו תופדמהו ב"פ םידי 'תפסות
pTD*לעפמ)  ppsלועפ ינוניב ונממש . pro 

(das Dünneד"ע ד"נד ד"פס 'כוס 'ורי  

 GU הכועמה וכפהו .ןיי לש קדימה

 רוד ומכ הרודמ מ"למ אָּתרּודְמ mm =) רדמ
(Holzstoss zum Anbrennen pons y» 

 ןיא 'טגב ןיי ידכ איבמה 'פבו (GP "יבוריע ףוסב

 יאה הדוהי בר רמא Gy ביל יציכ ('זיפיקמ
 רופא ןינב ךרד b" ירש הטמל הלעמלמ אתרודמ
 pw לכא ןבג לע םירחאו ץראכ םיצע ןתנש ןוגכ
 רחא דועו ויתחת רחא ןתנו הלעמל ץעה זחא
 "T םניאש ןויכ הרי כל עי 38 v דע ויתחת
 הזה ןינעב םיציב תולצל שקבמ ox ןכו רתומ ןינב
 ןכו «mann pns pm הנוילעה זחוא השוע אוה
 אתיבח ןכו םילגרה תא חינמו םישרקה זחוא אירופ
 הנוילעה זחוא תורוש תורוש ןימישמש ןיי לש םידכ

mana mms mooקתעוה הז לכ ה"יחא]* |  
ms "pbתוכיראב םשו אנליוו ס"שב 'יבוריעב  

 ןושל sns ררגנ vase יל המודמכו תצק רתוי
 :ל'זו 'יבוריעב 'יפב ח"ר בתכ by רשא 'ציבב ח"ר
 'יפו .'וכו םש הונשריפ רבכו ט"יב הרקיע וז העומש
 ייעשי) התרדמ 'גרתו ,(?י"שריפ ןייע pon אתרודמ
 הציב 'ורי .א"'מ א"פ דימת .אתשא ארודמ גיל 5

  3'bא"סד  Yy[הרודמה דגנכ —

 ,Abhang עופשו דרומ b^ ןורדמ = N18 =) רדמ
abschüssige Stelleפד ג"סב (םינפב ןייע ' 

 .ןורדמ םוקמב ןכפוש Geys ב'מ םיחפ) העש 55
 תוקויה לע 'מגב ןיכובמ דציכ 'פנ

CO mov»ןיתשיו הובג םוקמב דמוע  

 ירו...

m3 )'דע ע"פרבו הריכה תיעקרקב עיגמש רע 2 י"כבו ייבוריעב ח"ר ייפב ה"כו רילו ו"ו י"כב ה"כ (*  .ביה י"כב  

 mo (*  .ןאכ וניכר קיתעהש ומכ «n יפב תמאב W^ םשו יציב יפמ 'נליוו ס"ש יריל אב (my .הטמל עקרקב עיגמש

 היכ (*  .תועטב טמשנ עיפדבו ביה »5 יב יא Ya ייכב ה"כ )* .ררמ oy עיבשפתכ ןייע יופסותה ילעב וילע םיקלוחש
 .ר'פדבו ב'ה י"כב ה'יכ (* .ןורדומב 30233. קידר לצא חיכו (* .ןירשאר עיפרבו כייח 1/33 זוכנל

12* 



p ילו . y Chis ילו" E TR BSTIAT Mem Lm t ץ 2% T. 

  m Tית" ₪ /

4 M 

 sa המ - רֶדְמ *
 תטרד קהמ qun mo דע 'וכו תואמוטה ןה המכ
 ארימג דע 'וכו שרפנ ירהו : תוביתמ ג'הרל ט"רסל
 האמוטה חור [תאו ל"צ] +(סגו) םיאיכנה תא סגו

 ע"פדבו ךורעב ל'צכו 02 ^a ירכמ ץראה ןמ ריבעא
 הזיא ןנשיו .ךרעה ףופב עוטק גארפ 'פדבו ,שבושמ
 m^ לש תקתעה pao וניבר תקתעה ןיב םיפוליח
 :ס"שב סרדמ תלמ יתאצמ תומוקמ הלאבו — ה"שע
 ןיבוריע p^3: :םשו .ר"פ .ט'ע D" תבש

M35הגיגח :ג'כ 'ציב  in^45 :'ב .'כ  

 תוידע mb ןירדהנס ^a ה"ר ,'כ'כוס

 b תורוכב :ד'כ תוחנמ ,ד'מ ג"פ ,ח"מ ב"פ
 םילכ .ט"מ :ג'ל הד ג :ג'כק :ב'ע היל ןי לו ח
 יו ,יב אימ כ"פ ;'מ ,ה"מ ט"יפ ;'ז ,'ו ה"מ ח'יפ

 'נשמ דע 'א 'גשמ ר"כפ .ד"מ ג"כפ ;^ ח"מ ב"כפ

 'מ ,'ח ,'ז .,ב"מ ז"כפ ;'ט ,'ו ,'ה ,ר"מ ו"כפ ;ז"ט

 ה רפ א'ימ א"יפ 'יעגנ ;'ט ,'ח ,'ו ה"מ ח"כפ ;"י
 .א"מ י"פ ,ב'מ ח'פ ;ז"מ ה'פ תו רה ט ; א"מ י"ם

 T" ,א"מ ר'פ םידי ;א"מ Tb ,א"מג'פ םיבז
 — [ח'פ "ורהטל ,נ"פר 'גיגח 'תפסות דוע

 רשב Doe 225 פ'למ אקדומ ל'צ) אקרדמ
 'עב ונשריפ רבכ todtes Fleisch) תמ

(bog 

vU *שרר ןמ)  ^bםיהלא תרותב הריקח  
(Sehriftforschungנ"ע מ"ד ג"פ 'מוי 'ורי  

 תומכי n^ ו"מ ר"פ 'בותכ ,ונינעכ שרדמו שרדמ לכ
 הז Bb'3 ר'ב .שרדמ הבותכ 2p" ר"ע ר'יד ו"טפ
 ה'פ יתבר 'קיפפ 'וכו הלוגהמ וניריב הלע שרדמה
 הז ו"מ ו'פ םילקש ,לבבמ וניריב הלע הזה שרדמה
 הז .. הנשמ וז ז'פס 'טוס 'תפסות ,'וכו שרד שרדמ
 יב :שרד ע"ייעו אשרדמ לסחי w"b ר'קיו .שרדמ
 תושְרְרַמ ץונקהו Yen שרדמ תיב ,אשרדמ
 UD ריזנ Y" : "מד Ub 'ומורת 'ורי : נ"י 'ותירכ
 הכלהו הדגא ירמאמ תופיסא םש my — :ו'נד
 .ז"יק .תומבי :םשו ,מ"מ 'ישודיק : א"י תוכרב ןייע
 תודגא כ'ג ארקנו) הבר שרדמ : םיבוקנ הז םש לעו
 כ'ג הנוכמ םירישה ריש שרדמ C לארשי ץרא
 ,רתסא שרדמ .וירבד nnb םש לע nn שרדמ
 .םיִשְרְדַמ ץובקהו 'וכו תלהק שרדמ ,הכיא שרדמ
 לודגה םכחה ברה הקזחה ודי הז לכ לע ףינה רבכו

 n ד"ודב םייוו ה"רוהמ ףירחה ברהו ץנוצ

 .המכ ,חמב :ם"לכב םערשקנו nb no ןכו מ"למ) הָמ
 was, etwas, das Pn תלמ )* המ ,המל

 בצ

 ס"טב םיסופדבו (ןורדמ םשו) טרופריא די 2023
 — .[ןידרמ

 רּוד לעפמ סלוכ) אְרודַמ .רודמ TID .רדמ *
wohnen = =הריד 'יפ ל"נה םשהו  CWohnstütte 

 p" ; א"ב ,יה 03 ,ב"כ ^ ^N /3 לאינד ןייע
 ,('ג y םילהת) הנועמ ^ (?b ^D ןועמ 'גרתו ,ד"כ
 (א"מ ,יד ,יא (m" םינועמה ,(ה"ל ,ביל 322( ןועמ לעב

 (יג ,יח .בויא) mj כ ,יל תישארב) ינלבזי 'גרת דועו
 :ד"כ ה"ר :ב"נק תבש bm לצא ןכו רודמ י"ע םתלוזו
 .תולהא .ח"כד א"פ םיחספ v^ .א"ל הדנ + ג'פ מ"ב

nbט'מ  "mתורּודְמ ץובקהו ח"יפ 'ולהא אתפסות  
 ירודמ : ד"מ תורוכב — ז'מ ח"יפ תולהא .'ט םיחספ

 .ירדמ יב 'עב וניבר 5:5 ירדמ ל'צו

STD *הרזמ מ"לב &375 פ"לב)  CWurfschaufel 
nnימרי 'גרת ץובקהו ד"כ ,'ל 'יעשי ' 

 .ד'ע B'3 נ"שו (הילק (ym 7 רד ע"ייע 'ז .,ו"ט

TB (ע"לב cow)המדא , cwnהדרמ ע"ייע  
woג רדמ ע'ייעו ג'הב תטשב '. 

 ךלה ג\> לעפמ שכ\>> ע"למ buo אתרוודמ *
 תגשמו הצרש עוצרמ רמאנו ביבס ביבס

 die umhergehende (sich windende) םדאה תא

(Peitseke |מוי ' y/"y i2עקפ 'עו אקרטמ 'עו רד  
 (אנליוו ס"שב) ח"ר 'יפמ ושוריפ קיתעה וניברו 'ג

 ,אתרוודמ ל"צו אתרלודמ עיקפ an^ ס"טב םש לבא
 אתרועתמ פ"א י"כבו אעתרמ ד"ל י"כבו ארדמ 3021

 .עקפ yy ט"כ דצ sU? DD ןייע

 ,Treppe, Steige גרד 'עב רומאכ ע"לו מ"למ) הֶנְרֶדַמ
"B 322 (Stufeנ"שו ה"יחא]* .גרד 'עב  

 'ודיק ףיסוהל שיו .'יעיבש 'וריו ח"מ 'יעיבשב ג'פ
 yy ל"ד vp "יאלכ v" ,הנותחתה הגרדמ : 'מ
 ,הגרדמב תורוש יתש :םשו ,ההובג הגרדמב דמועה
 ,הגירדמה jb םינהנ םיערז .ג"יד א'יפ תבש יורי
 ,ז"יד ב"פ האיפ 'ורי ץובקהו ,הגירדמ עופיש :םש

 — [םיחפמ ^ תוהובג ןהש תוגירדמ

 Felsklippe die הנפ םש »127 לעפמ) אָתיִכּורְדַמ
Gan besteigen kannדחאה םשו 'גרת  

 י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]* = 00 היי איש) הנס
 'וכו דחאה םשו הנ פ 'ג ר ת דוע s^ ע"פדבו ט'ק

 — [ץצוב דחאה םש vu 'ב ערש ע"ייעו

 יעב ונשריפ רבכ (das Treten, drücken) םֶרְדִמ
JSTה"יחא|*  ani)םשו (האלהו .ז"נק  

 שרפנש יוארו mmn ןמ וניבר קיתעה : ט'נק דצמ
a —————————MMMá 

aen (5היצ  : ci»ל"נה פילמ יתהגהש ומכ ייגה רקיעו םייונשה  myךרמ עיייע  &. ?) עב הגוכמ ארקיו שררמ 
aesי ,ארקיו .תדגא יא עש  



uM QU E tU. 
 בותכ דיגנה לאומש 'רל דומלתה אובמבו אלו ה'ד
 השמל הכלה תמאב ןמזבו יתמיאמ א'רב ל'זו
 לע קר הלוע ללכה הז יכ mon רבד הזו יניסמ
 רעש םלוע ?mtb תותירכ רפס ןייעו ע"ייע תמאב
 רעש םידומיל mobi m^ ^p 'ג רעשו b^ ^D 'א
 ךנה ל"זו בתכש ב"ירגה תהגהב ןייעו .א"כ 'יס 'ב
 ש"ע 'וכו יתנבה אל ןמזבו יתמיאמ א"דב תובית 'ג
 ,נ'השר ירבד ץרתל הצורש הירא ןב תוהגהב ןייעו
 'וכרב (ד'המל רוצקכ) המוד רבדה המל 5/4 הַמְל —
 ומכ b npb" .ה'נ :ד"נ .'ר ז'ע :'ם ^p'3 y :'ז
 .ד"י 'כוס )05 ימוי 'וכו הלשמנ המל מ"ד המדלע
 :ד'נ "יבוריע\:ח"פ תבש 'וכו ת"ד ולשמנ המל
 יוכו הכמסנ המל .'ז תינעת :'ג nion : ט"מ 'כוס
 «C דוקנ המל :ח"פ 'יחבז n) ק"מ ^ תוכרב
 'וכו ארקנ המל "i'b "mb .Y5 vn) a: מ"ב

massג"יק תבש .'ד  : "byא"י ז'ע : ט"ס : ט"ל , 
 :ג"ק םיחכז ex :'ז "לוח at :ו'כ 'דהנס
 nb jb" עוטק) wn — .ז"ט 'רומת .ה"נ תורוכב
 ה"פ מ'ב 'ורי (אוהש-המ ןמ עוטק ּוהָשַמ ומכ אּוה
 תלמ y oy" הזיא 'מולכ ןירניד והמ xy י'ד
 : ה"פק 2'3 wb "ילוח ?wie ist das הלאשה
 רפס ןייעו .ה"כ הרומת .א"כ "5*5 אמיתד" והמ
 הכקנלו .ח"צ D^ 'ג רעש םידומיל ןושל תותירכ

 — [ןודכ איהמ ג"ע ד"יד ד"יפ תבש יורי

sm *אבהומ ע"ייע . 

 ob ע"ייע ס"מ תוניגהמ *

s mb *רדה לעפמ)  Cםיחתפה לע ריזחמ  
Re- דומילה לע mun ב') Hausirer 

(daction, das Wiederholen der Studienע"ייע  

 201 'ג רדה

mb 1ע'לב)  zsהלב ^  (abnutzenהדנד ג'רב  
 ץושהו 'מגב הדגה םד'פבו 9

ov)א צ מ נ "מ שש תורהטב םיתזב ן (ו'ג  

 C אהוהמה תילטמ ןכו ('םי תז יבג לע 6'ףורש
^bהראשנו שאה הכרחש ח'ר  pa»שיבכע ירוק , 
bםילכב ר"כ 'פ ןיסירת השלשב .ה ל ב דגב  
o»תופוק השלש  jnלע ('הוילתש ("אהוהמ  

 ןיכלוה wen דגב לע וופתש הלב דגב b^ היירב

nop (5הלאשה  (was?תובותכר ינש 'פד ג"סב  

Cr»)ןישדקומה ילוספ לכ 'פד ג"סב תורוכבבו  
 םוקמב רקשל יל המ אימ אכיאד םידעד ןויכ ויל

 «amm םיננואתמכ ונדמליב (' ןנירמא אל םידע

 (ונדמלי םשב םירתת זמר יג יכיא יקליב ייאו ייל ךתלעהב

 םדאשמ אלא )05 ,יג 290 יח םדא ןנואתי המ והמ
nbןנואתי המ לאומש 'ר רמא אלא ('ןנואתמ אוה  

 לע רבג םדא pom ימ לעו םימלועה יח לע םדא
 ףלסת םדא תלוא (i 5^ vo) המלש רמא ויאטח

 תלמ תארוהב המ תלמ הייחא]* .'וגו וכרד

 ךכ וא ףא : םימעפל וירחא אבו ס"שב הברה ףוגה

 עגונש המ ונינע זאו המכו המכ תחא לע וא
wenn schon das, was das betrifftתוכרב מ"ד  «rH 

 .ו"מ 'גיגח : ג"לק + ח"פ תבש :ג'ם : חינ : ג'נ 25
 ק"ב mv wv .'ז תינעת irt ק"מ :םשו

"Dב"ק תובותכ .ז"נ ןיטיג .'ט ב"ב .ב"צ מ"ב . 

 :ד"צ GO :א'צ .ט'מ ,ד"ל 'דהנס .'ד :'ג ז"ע

 תוחנמ .ז"ט 'רומת :ו"ט 'יכרע Qv 'ילוח .ב"ק
i3ויל מ'ב ןייע יל המ , . יל המ  : aoלוח " 

 םש 'ופסותו :'ב ידהנס א"עס ט"יק «me :היל
 יליגמ : ג'נ םיחספ ןייע הלאשה תלמ תארוהנו --
 : ז"טק 'ומבי :2/2 ישודיק ,ג'כק +" ב'ב ,ו"כ : "מ

q^ wbתועובש  sbדימת :ח'צ 'דהנס  Mb 
 : א" 'ותירכ :'ה תורוכב + ד'ק תוחנמ .ז"טק םיחבז
 ימולכ ךשפנ המ -- :'ט mm :ז'ט iva 'יכרע
 תבש so oder so ךכ ןיבו ךכ ןיב b^ תיצרש ומכ
 תוכרב v^ : א"יק מ"ב 5 'ילוח ^ my : ה"ל
 : ו"מד א"פס 'וירוה 'ורי ,ד"ע א"יד ח"פר :ב"ד א"פר
 ד"ע ג"טר א'פס ןיטיג 'ורי ןימייק ps המ —

"vaח"פ 'מוי  .n'à3וריב הברהו ןימייק ןנ המ ' 
 יכאלמ רי ןייע + ז"י ריזנ רמאק םעט המ .ןג ע"ייע

^bהיטו ג'ט ט"פ םיחספ .. יל ןיב המ — ב"נת  
 p" תואמגוד רתיו ג'מ ,ג'פ 'ילכ w"b ד"פ 'דהנס

T3המ .ן"ת "יס יכאלמ  paורשעמ 'ורי ןיב המ . . ' 
 תותירכה רפס ןייע :'ע תומבי תיאר המ .ט'טד א"פ

"^Dה"פ 'מוי 'ורי םירומא םירבד המב .נ'שו  

aeo"מ'כ .ה"כ 'דהנס .ב"פ : א"פ 'יבוריע  JDNU 

 שרפל אלא וניא וניתנשמב המבו יתמיא הדוהי 'ר
"wiהמבו שרפל יתמיא רמא ןנחוי ^ םימכח  

 : 'ט 'ציבו ג'ה ה'ד א'פ 'וריע 'פסות ןייעו קולחל

 ה"ד .איל ףרל יפסות ןייעו בייער ג"ל א'ער איל בייבב היכו יוכו יל המ ל"צו רקשל ול nb bres ג"ונב תורוכבב ('
nbל"גה תומוקמ ינשב ייאש המ דוע וניבר אינה יב רהנ יעב יכ עדו יל  "pb sms joyaוילע רשא יחכונה 'עב לכא  

rnםהילעו םיקיתעמה תועטב טמשנ  [m5תא  "nםייטב 'קליב )*  nbןנואתמ . ^( nvץר ש אצמנ םשו םש  
vi33 3. )+ ameד ףרב לי'צכו .ו"נ תדגב ה"כו (* .ייל ע'פרשב לבא ריפדב .ה"כו ביהו ויו '. Dion ^w punיורהטבו  

 .תיילטש גייונב (' .אתוחיט ט"דפל im ייפבו ההוהמ ג'ונב (% ,אהוהמ
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ein ל pem (לעפמ Ni nb qun * 

i^ nav Gerןימיה ע"ייע :ז"כ תובותכ  

: I'D מ'ב ןייעו .ז"מד ה"פ "יטינ 'ורי C איר iMm) 

 ק"ב 'ורימ ןויצב ןמיה ע"ייעו אמינ TU 'פסותב

 : ד"ד ד"פ

 -beschnei רשב תכיתה ןינע לּומ — לַהָמ ג רע
(Beschneidung אָתְלּוהַמ םשהו den 

 .ןידה אתלוהמד אמדב תלומל םימד ןתח 'גרת
 [ nnmיל התא םימד ןתח לש 'גרת ביכרה ב'ר

 תומש יל התא םימד ןתח ל"צכו םדוקה קוספה םע
 ןתח 'גרתו ,ןידה אתלוהמד אמדב 'גרת ה"כ ,יד
 .'וכו ןירה אתלוהמד אמד ילוליא תלומל םימד
 mo "ישארבל 'א י"רת ,אתלוהמ תריזג 'א י'רתבו
 'א Y 'גרתו .,י"שריפ ןייע יתלוהמ תריזג pen 'ד
 ליטב אתלוהמ תדיקפת ?e ,ויט 52122 רפה ותוצמ

puדוע םשהו .ט"צ 'דהנס  sbח תובותכ ' 
 א"עס ו'נק תבש אָלְוהַמ ראותהו .אלוהמ יב א'עס
 בר רמא םשו [אלוהמ] (אלהומ) יא אחבט יא

 אנמוא אלו אבננג אלו יאוה םידאמב אנא
 "כב "כ אנא אלוהמ אלו אחבט אלו

"b5 הבר ג'ונבו ^ ovoץובקהו ,רמאמה  pwה"לק , 
wowד"לק םשו ,לוהמ אוהשכ :םש לעפהו  

 אכיה להממ א"ער ו'לק םשו ,הולהמילו א"עס
 [ןנליהמר] (ןנילהמד) .ט"ל 'דהנס ,'וכו היל ןנילהמ

pnsי"כבו 'וכו ותילהמ  p^»ןלהימ ןותא אלא  
^mהילהמנו .א'ע תומכי  mnד ברעו ןבג ע"ייע '; 

 ח"פר 'ומכי v^ .רבס ע"ייע ma ןנילהמ אל .ב'ע םש
v'y n"לע  meןלהומל . penלעב ולהומ תא  

 ר"ב .לוהמ .ןלהומ ,לומהל םימעפ המכ םשו וחרכ
veoלוהממ הלעבנ אל ס"פ םשו ,ותוא םילהומ , 

 — [לחומ היה :ךלמהש דע 'פ ר"שהש א"יפ ר'דמב

 תפירח ךתוח b^ ןייה תגיזמ b^ מ"למ) לָהָמ 9 *
 -verfüschen d. h. den Wein be ןייה

(schneidenיא ייעשי) םימב לוהמ ךאבס מ"למ , 
 לבוחו לטוק ךתוח םייברע ירפוס םירמוא ןכו 672
 ופקת רבשל 'מולכ ןייה תגיזמל הליאשהב ןייה
 פואיניזיג 'הל היעשי שוריפב mas תואמגוד ןייע
 לופאלא רפסל nnam ,להמ שרש ק'דרו 167 א'ח
 אגזמ D מ"ב ל"זררב ה"נכו .להמ שרש הנוי 'רל

m3! דצ 

 דגבהב ('היירב ןידכ התוא ןינד Comes רחא
 שלש לע שלש «"G םילכב r3] ל'צ] «qm ים
 מ"יכ ה"יחא]* .דחא טוח הנממ ('ההמנש
 היולב .'ד הדנב י"שריפ ןכו ל"נה ע"לב ונינע
 'ורהטב ם"במרה b" ןכו ,תבקרגו היולב .ו'נ ףדבו
 &b3 ז'כפסו ד"כפס "553 .ב"ערו התלב אהוהמ
 ^m םש ט"יות ןייע ךורעב ןושאר "יפכ p^ 'ורהטב
 ןושלמ ט"יות לעב g^ ר"כ 'ילכב לבא ,תילטמ ןכו

mnוהובו ] — 

sna =( ri 2ע"למ  dünn machen, ver- Me 

ünnenב גוגה ןי א 'מ ג ב הבורמ 'פב ') 
 לשו UD) ,היפ) ינש רשעמד ארתב 'פבו (.טיס ק'ב)
 תוכיתח החממ b^ ךפושו C אהממ דיסב תורבק
 'מ ג ב ןמוקמ והזיא 'פב ,ךפושו םימכ המדא לש
 אינוקו תפזו דיס gelb) C70 cmm ('הלועה
 ןושלמ םיקלח ינש ולא ארבתסמ ךפושו C ההממו
 (ד"מ) תוליהאד pns 'פב ,(ג"כ ,'ז תישארב) חמיו
 ב"א) -- .אהממו םיקד היבקנש הרבכ ךותל ןתונ
 בלח החמה ןושמש 'ר 'יפו החממ בותכ תואחסונב
 עיייע mp2 החממ ומכ ןינעהו Cp 'ילוח ועמגו
 .(דואמ קד והשעיו puso ושוריפש (ד חמ
 תעדכ אלו ,רומאכ ע"למ אוהש ןוכנהו ה"יחא]*

 — [הזל םדוקה 'עמ ורזגש יוועל 'חה

anע"למ)  (puizen, schn&uzen bs.רמא 'פב  

 לש הנטק הרוניצ QUyb יצ תבש) יביקע 4
 תא הב (*ןיטהומש ייבא רמא איזח יאמל תשחנ
 ןיכתוח ןיא 'מגב ןיי ידכ איבמה 'פב .תוליתפה
 הליתפה תא ןיטהומ נער ביל 'ציכ (* הליתפה תא
 הבעתמהיי b^ 6" אכושח ייודע ןיטהומ יאמ ט"ויב
 רתומ הרואה בכעמו תלחג ןימכ הליתפה הצקב
 .'ציבל ^n 'יפמ קתעוה ה"יחא]* יהכתוחל
 י"שריפב ה"כו vy א"עב np וניבר b^ טה 'עב
 לש yen תרסה 'יפש ל"נה ע"למ אוהו .ל"נה ז"ואבו
 .הליתפה תייקנלו תחינקל ל"זר לצא לאשוהו םייפא
 טחמב 'יפאד, 'מולכ טחמ 'למ ייפ יריאמה "חב
 ,ב"כ 'ציבו ל"נה תבשב י"שרבו !"יכה Tay יצמ

m^צ"לב אוהו ר"ייקומ זעול אבנק  moucher 
 הליתפה לעמ םחפ תרפה b^ ןעצטופ ,ןעצטיינש

 — wen] ינש ןינעב ש"מ ל'נה 'ופסות ןייעו

 w35 (5 .«"« (?) הקלכ היולב : קר ייא ג"הרל ט'דסב לבא ךורעהו ןואגה םשב שירב היכו )* .האירבה גיונב 1

Y^ןוכנל היכ (+  .החמנש גיונבו ההמנש י"כ ראשב אהמנש  v33ג"ונבו ההממ ע"פרשבו ריפדב ה"כ )5  ,רייפדבו  

 היכ )*  .ןיטטחמש p^»3 ג"ונבו טחמ (y'"y my ןיטחומש יישרב (* .החמטמ ריפדב )7 .ריפדבו v33 ה"כ )5$ ,החממ

 יציב 'פסותב הייכו ייודע ל"צ אכשוח ייודעל im הכישח ייודע wow ייפ מיוי ילה ז"ואב ה"כו (!%  .ר"פדבו י"כב

 .טה יעב n'3 wap הייר 3



  piרהמ 95

 'שלמ ל"נ ^ ,'א רתסאב (דחא סירס םש) ןמּוהמ *
 maghavan 'קסנאס "לבו magavan דנעצ

 pb ראותל האנ הזו יושנ וניאש ימ דועו לודג
 ןיפלחתמ ט = ^? תואו ם"מו ,אושנל «Dy וניאש

 ,גוהנכ

 tiefe תוקומע «mme תורומְחַמ ,תורומָהמ *

(rubenג'עס פ"ד א"פ ק"מ 'ורי  
 רשבה לכאתנ תורומהמב qms ןירבוק ויה הנושארב
 םיזרב bmw ןירבוקו תומצעה תא ןיטקלמ ויה
 'וכו תורומחמב W "JD^ ג"כד ו"פס mb" 'וריבו
 םילהח תורומהמב רמה שרש ק'דרה בתכו םיזראב

(oseןכו תוקומע תוחושב ומוקמ יפל ונינע  
 45( תורומהמב ןתוא ןירבוק ויה הנושארב ל"זרדב
 ה ע קבב הלחת ינרבק w^ ב'יפ תוחמשבו ,כ'ע

qomימצע טקל  Dim)ילואו ,ןיזראב אטקפלגב  
 y mas" אלב אוה mene ,j13 א ב מ"כב ל'צ

yb mb רצ ן"במרל םדאה nmn 

 was ist ּוהָמ ומכ b^ ןה ןמו המ ןמ בכרוה) 0223 *
(das?ירוחא .ג"כד ה"פס 'יבוריע 'ורי  paan 

 ,ןהמ

 הז ןמ = ןה ןמ b j2" ןמודמ ןמ בכרוה) 125 *
(aus diesemןהמ .ה"לד ר"פ 'יעיבש 'ורי  

 «a ךל עדומ
* 

 ונשריפ רבכ widerstreiten) דגנתמ ^£( םפהמ

 ,(ז"כר :גיתב) םסםה 'עב

 תכפהמכ Verkehrung) הכפהמ 'יפ) אָּתְביִפהַמ *
 י"פ 'נרת (ב'כ ,טיכ םייבדל םודס

 "DD אתכיפהמכ 'יסופד תצקבו

N25 %תוכופהת שיא "5(  (ein Verkehrter 

 (חייכ ,ז"ט ילשמ) תוכופהת שיא 'גות

 ,אנכפהמ ארבג

"nbהלהבב ובד תושעו תויתפ ןינע ט'למ)  
(nürriach, unüberlegt handelnט"פ ר"קיוב ) 

oWיעש) בל ירהמנל ורמא :המר  (nבר  
 וטא תאר ךיה אבל ירגפמל רמא הכר איעשוא

C53 mn»יפו ה"יחא|*  .(ה תמוח ורה מי " 

 pay הז pay : בל ירהמנל ורמא :רהמ שרש ק'דר
 םייתפהש יפל הזה 'לה אבש רשפאו תויתפה
 ע"לב רגפ ןינע ןכו ..'וכו הלהכבו nies םהישעמ
 ןינעה הזבו .םב םתחשמו םירספנ וישעמש ימ 5
 — התחשהו רובא jy םוחנב קוספה שררמה ןיבה

Ag ÀÀ— —— —— t  —ÓH— M a .ההדחה áÀ MÀ 

bm 2 * 

 ל"צ] (הילייחמו) יפטד ת'כו עידי עדימ ידיד
 :ב"כק דצ כ'וד אתקיספ ,'וכו היל ןיבזמו [ילייהמ
 ול ברעו גוזמ b^ היל ליהמה היתיב רבל רמא
 'עב וניבר איבה רמאמה שירו ,םימב ןייה תא

 .טסק

 325 das Sieb mb) "פ «jJ ע'לכ) אָּתְלּוהַמ
 (p ow" ה"יחא]* — .לה 'עב ונשריפ

 ר"בו :ט"כ 'ציבמ ןויצ וניכר איבה oen ש"ע ע'למ
 אתלוהמ ךנמיסו :'ט תינעת za שרט ע"ייעו א"פפ

y'"yלדג 'ע שירב ןייע .&^ ק"ממ ןויצו להנ  
 ןיליאל : א"פד ב"פ ק"מ 'וריב ראותהו ,(ג'מר ,ביח)
 שרשו -- דעומה ךרוצל אדעומב ןגירבעמ איילוהמ
 ל"נה ראותהו — ש"מו ע"ייע bm ny qmm לה
 ס"לבו S9 ע"למ הלמה mns המוצע היאר

  jr e 5m[תופלחתמ 'חו 'ה —

 ,לחמ ע"ייע (aft, Flüssigkeit) להומ *

qonB*מ'למ)  ^bחרוא  (Weg, Reiseםיחספ  
 תואסרפ ^ םויב םדא ךלהמ המכ : ג'צ

 'עו My mw תואמ שמח ךלהמ .ג" הגיגח
 .ןופלדנס

 ךרע ףוס ןייע (Gn Salzlacke einlegen םיִלָהַמ *
 am orm ימלה

 Unruhe, Verwirrung 13375 םשהמ (ni םֶהְּמ

 stürmiseh הלהכב רהממ o75 לעפה כ"או
(eile6םידעב תשמש מהו 'מגב הדנד ק"פב  

 םירוחל 'ותסינכמ ps התיבל המוהמש ךותמ 60
 .שימשתל הלעב רחא הטוהלש b^ .םיקדסלו
 ר"להקב .כ"ע שמשל תרהממ י"שריפ ןכו ה"יחא]*

"bןייע המהמו המוהש ל"צ המהמו המוהמ ןוותיו  
 הָמָהַמ .מ"למ המוהמ םשהו OU 270 המה ךרע

np)ש"ע המוהמ :ר'להק ףוסב שרד 6^ 2"  
yyלש בער 'ח 'ה תובא ,6 ט'יק יב'ח אריס ןב  

 'למ ןמוהמ ןיבה ^ SN רתסא םוגרתבו המוהמ
 qu ןייעו .אתמוהמ לע ינמתמד ןמוהמ :המוהמ

 — [אבה

 לעפאב son ס"לב ^s ע"לב = ימה שרשמ) םהמ
(Gegwendenתוראמ בר ויניע םילעמו  

 אניכסמ ןמ my ימהמדו 'גרת 0 «v ילשמ)
 איה 'ישומש ם"מה [MOD | ,היתטוול ןאיגס

pamיכ רקיעה הז  osחב ג"ונבו יִמָהַמ לעפאב ימה '] — 

 ,ריפרבו ביה דיל יב ,יא ויו י'כב 0/3. (* .תסנכמ חניא ג'ונב )* ,ר"פרבו י'כ לכב )!
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 יתכראה 335 )" (ami ינגורבא 'עב ה"יחא]*
 ירבד יתדמעהו הלא תויסרפ תובית יתש לע רברל
 אוה קרהמ ym ה"שע םירוב לע נ'רו ח'ר י"שר
 חצחוצמו קלחומ ריינ תארוהב פ"למ הלצאנו ע"לב
 פ"לב p^ הנושארו םצעבו רפסו רטש תארוהב דועו
 'יפש המיתחו הביתכ והזו תעבטב םותחש רבד לכ
 היגהל 5 ינגורבאו ל"צש ינגירבאו .םיסנ 'ר
 רעשיילפ 'חהו .ל"נה 'עב 'מושרה פ"למ יגנורבא

 — ושרפל עדי אל

 דא םש .Ole de yos Og פ'למ) ינקרהומ *
 וניבר 'יג יפל ^ig ז'עב (םייסופ לש
 .ש"מו yn לכ ש"ע ידרסמ 'עב

 'גרת eeilen 57b ^b) יחי ןמ לעפא) יִחוְומ *
 יחוומד ארבג b'2) ,ביכ ילשמ) ריהמ שיא
 ,יחי ע"ייעו יחומד י"כבו

 לעפאבו מ'לב אצי ומכ ם"לב אעי ןמ לעפא) יעוומ
 םיבזכ חיפי hervorbringen) איצוה יִעְוא

 עיבי .אתובדכ יעוומדו ^wn (C8 2n G ילשמ)
 ב'א) — .ארמימ יעוומו 'גרת ('ג 5^ (mnn רמוא
 חיפמה לעופו m3 לוקב ובדמה לעופ "53 ייפ
 אט%ש י"לל ןויכ ביר ה"יחא]* Qm ףאושו

 ומכ ןוכנה לכא 109 א"ח רעלזייא 'הל ר'טב ןייע
 ילשמ 'גרתב ה'נכו y jb& לעפא אוהש יתבתכש
 'גרת י"כב ה"כ אתמכח יעוומ : noon בוני א"ל ^
 s" — יעבמ ל"נה םילהת 'גרתבו ןאכ ג"ונבו

 [.ש"מו יועמ ע"ייע cw ןמ לעפא)

 323 (dunkel 000%, 000000 bp) ןרוומ

 ןייע nons ,ןורפסא 'עב ונשריפ
 ארקי) .ההכ ומגרת םינקז 'עו SU :ר"צק ,א"ח

Gor» aamוקיתעה סודותו 'וכמופ סליקעו  
 לעפה ונממו 6060006 vp C3 יבימ ?ye" ההכ
 תישארבל סליקע ןייע nos תקתעהל 600

M2א ' ; dב ,'ג א ',. yn an15 יירבדל םינקז  
— [t i^ בויאל ;' 

 Haar »55^ פ'לבו רעש sib פ"למ wb = זמ
 ארוקה 'פב (םיפעפע לש רעש %* פ'לב רועו

 יאט ןנבר יערי wn אל (איעס «m הליגמה תא
 Rp הוהד דע 'וכו ('ח ,יד ילשמ) ךממורתו הלסלס

 nav מ'ד מ'למ עורי rm ןינעב הליאשה ילבו
axראות .קעוצל ןירהממ .ג"צ ק"ב ,אבל תרהממ  

 דבאל רהמו עומשל רהמ ב'ימ ה'פ תובא לועפה
 טשפמה םשהו .השדחה רבע 'לב ריהמ ומכ 'וכו

nnoר"ב  ["p -- 

 'גרת Geschenk) הנתמ b^ 30 לעפמ) אָבְהּומ *
 'גרתב םג 'יסופד תצקבו 2^ ,א'כ ילשמ =

 הזבו אָתְבַהמ ס"לבו אביהמ י"כבו om ,'ו ילשמ
 .יוועלל ר'תמעב תואמגוד nes ןייע לקשמה

 ,^ "רדנ (השמל יונכ דועו העובשל יוניכ) 'הומ *
 'ירדנ .וניבר "ג התובש ע"יעו יהומב רדנ

i^רמאד אתמומב םולכ רמא אל יהומב רמואה  
 .ן"רה b^ ןייע 'וכו יהומ

 'תליכמ Morgengabe) 24< ע"לב רהמ מ"למ) רהומ *
 ,ביכ תומש) ונרהמי רהמ ז" 'שרפ 'יטפשמ

Ortאלא רהומ ןיאו רהומ וילע השוע אוהש דיגמ  
 ז"כד ג"פ 'ורי תובותכב םייונישב ןייעו 'וכו הבותכ
 ביתכ ויה ולא ,ז"כד ג"פר םש 'ורי ץובקהו ,דיע
 'וכו ירדה yp" .ה"מק ב"ב ,תּויִרהּומְּב תולותב

^bהשאה תתימב ירדה תונולבס , 

 ,ו"ד ז"'פס ק"ב 'ורי (י"אב רבדמ םוקמ («DU ריהמ *
^vוריו דע ל"ד ד"פ םיחספ ' ryא"פ  

 לע לימ רשע השש אוהש vnb ןוגכ Ty ט'לד
 ,לימ רשע השש

 'עו ינקרהומ cw ןייע ס"ט יקנרהומ ,ןירהומ *
 .ידרסמ

 8011108080 )304^ ע"לבו $4« פ"למ) קרהמ
cy) רדה 'פד ג"רב (םינפב ןייע Diplom 

 [ינגורבאו] (ינגירבאו) יקרהומב (.ב'פ C)  ^bוניבר

 םשרג וניבוו 'ןינב ןוגכ לאננח " ^p bילכ
 וניברו ,6' תיבה ( ^b mb[ינגורבא] (ינגירבא)

 פ"סב ןנירמאדכ המיתחו הביתכ יקרהומ םיחולש
 6"ע מי (ןיקסופ ןיא 'מגב ךשנ הזיא

 והייקרהומ  comבתכה אוהו חנמ אכלמד אטפסב
 ,דחאו דחא לכ לעש אגרכ וב שיש  wnץלוחה 'פב

 (ו'מ תמב) 6ותשורג ריזחטה 'מגב
 אכלמו חנמ אכלמד ('אטפסב ינהד והייקרהומ
 ביהיד ןאמל דבעתשיל אגרכ ביהי אלד ןאמ רמא
 .תוריח טנ ןיכירצו ןה ןירוכמ ולאכ 'מולכ אגרכ

 בינש קייהעב )5 ,אנליוו םישב חיר ייפב היכו 'וריעב יפסותה wein (? ,אנליוו םישב no ייפבו ינגורבא yi היכו )!

"wתובילכ סייטב . *( ןכ wm5 .רייפדבו י'כ 523 ) רתוי ןכתת וניבר ייגו אספטב יומיבו מ"בב גיונב (* .ריפדבו די בתכב 

 .טפס ךרע ןייע
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 א"בטירה 'יחב ה"כו 'וכו יכמשד אזומב שידקד
 וינפל תרחא 'יג התיהש הארנ י"שריפ ךותמ לבא
 ןאכ וכרעתנ תואסריגנ יתשש ל"נו .ג'ה בתכש
 הצמ 'עבו יכמשד אזומ דועו אקריד אזומ ונייהו
 קרי לש תלוספ p^ אקריד אזומ קר וניבר סרג 'ג
 'יפש הארנו ש"ע ח"מ ט"פ 'ילכל ג"הר רחא ררגנו
 ש'ע הצמ 'עב 'יאדכ שק ונייה ץומ = אצומ ןינעמ
 יכמשד snb ןוכנה לבא — שק . 6* ע"למ אוהו
 עילב sr אלצב y" שרפתנו אכמש ם"לב ומכ

C Meerzwiebeln T S) J--י"שרו  ^p 

 פ"למ רוזגל שי כ'או א"בטירבו ן"רב 021 די אלמ
won ^p =וצמוק ] — 

 NiDaאזומ  ^bץומ .ץט מ'למ אָצומ ומכ  
(nm איכ בויא) הפוס ותבנג ץמכו, (Spreu 

 ה"נכו ה"יחא]* .אלועלע הינילטלטיד אזומכו 'גרת
 דוקנ י"כ nnm" 'ה ,ה"ל ;'ד ,'א םילהת 'גרתב
 ע"ייע אצומ .ץומ ny אוה nm ןוכנ ה"כו םלוחב
 יכמשר אזומ םנ ןינעה הזמ וניבר 'יפ םשו 'ג הצמ

 — ]3 הצמ ע"ייע רועו םדוקה qw לש

 אדה :ד'לד א'יפו תונותכ 'ורי «ocu הבזומ *

 רמא הבזומד סמידבא 'וד אתלמוא
 .הל ורמאו :הב ומיר ש"ארה "גו 'וכו אב 'ר הל

 'גרת CWage, Wagsehale םינזאמ (b^ ןונזומ *
 תצקבו pynb "ל :ט" ?wp ינזאמ

(re ביי ,ימ ייעשי) םינזאמב 'גרת ,ןוונזאמ. "DUST 
Aenea 

sbrib *ףזי לעפמ)  "^n (Gehuldד"כ 'ירבדל 'א , 
 'א י"רתב 36:5 ומכ אוהו ,םעדמד ופזומ ^

 םוגרת ןייע השונ b^ אָפזְמ ראותהו 'כ 25 םש
 אָתיִפּוזמ :ופזומ ןמ הכקנלו w^ ap) םילהתל

 3^ ,ו'פ םילהתל ;'ב ,ו"ט םירבדל 'א י"רת

 םיכועה רתיו לומ ,ינכומ .ךומ .טומ ,חומ *
 'יכועב הטמל ןייע לעפה ןייע אוה ו"יוש
 m ילב םידחוימה

(kórperlicher oder Charakterfehler) Q3B ,מ"למ  

xmעוטק  DD jbא לאינד ומכ ', ^ 

 זמ )= NS) םּומ * -

 לסלסמ התא יתמ דע ול mew ('הייזמב ךפהמ
 6 יקוור cim (א'עס היע) ז"עד כ'סב .ךרעשב
 םיומש לש ןיקש p^ .ןחידמ (' אייזמד יאמראד
 ראוכמ רתויו ,י"שריפ ןכו ה"יחא|* | .רעיש לש
 ב"עס 'מ דצ ל"נה 'ינומדק םינואג תובושת ףוסב
 םימכח ורמאש ומכ תרמשמ יאמראד יקואר ל"זו
 תא ןילות 'מוא רזעילא [יבר] (בר) Cr5p תבש)
 pa אנש יאט ךל השקוהו בוט םויב תרמשמה
 אוה השקש ןויכ איזמד אנתיכדל ארמערל איזמד
 ןכגנמו רעשה ןמ ךר ארמער [ןחידמ ל"צ] (ןמידמ)
 םינש ןנשימ עלובו רתויב אוה ךרד ןויכ אנתיכד
 ,הייזמ ןמ .'נ יירדנב ה'נכו -- כ'ע שדוח רשע

ab ovnוכו איזמ יאה ' "p "mbהתרתס א'ער  
 ,הייזמל ירתסו ד"כ D^ חרק b' ןשיה 'מוחנת ,הייזמל
 תא החלגו 'א י"רת ,ךייזמ ירתס :ז"טק תומכי
 — [השירד איזמ תי רפסתו (ב"י /א'כ 0027(. השאר

 -hin- und her דונדנ ןינע ;2< ע"לב toro =) זמ
(bewegenהובתשנ 'מגב תופרט ולא 'פב  

 סמסמתנ לוספ (* ךרמוה 6 הימ יילוח) .הרדישה
 רמולכ ןותיקכ ךפשנ ךומוה רשכ זמזמזנ לוספ
 «bi וניא 'מולכ סמסמתנ ,שאה ךותב גנודכ סמנ
 דנדנתנ (b ibm^ ףפכנ אלא דומעל
 בויא) וללוחי םיאפרה .דילומ sim 6רקרק תנו

Cn a2ה"יחא]* = .ןיזמזמתמ אירביגד רשפא 'גרת  
 «m .ןיירבתי ןיזמזמתמד אירבגד רשפיא ג"ונב
 יונישד ארעצ לע 'ד ,ג"ל תישארבל 'א "רתב
 החומ זמזמתנש המהב םש "לוח -- וזימזמתאד
 זמזמתנ י"שריפו .ןידד אחומ זמזמתנ םשו ,(* הפרט
 ןושל p^ ה"מגרו כ"ע וילאמ ותצקמ mono ןקורתנ

wvע'ל ןינע ןכ יכ הלועמ אוה וניבר 'יפ לבא  
 — [ל"גה

sri — NIB 1םילצבה ישאר וניבר תערל  Zwie- 
belküpfeשדקמ שיאה 'פב (םינפב ןייע לבא  

 C2 "mp םישנ 'הב השעמב 'מגנב
 'יפ יכמשד אזומ אקריד אזומ ליקשד האניג אוהה
 שדיקו הקולח אלב תופתושב ויהש םילצב ישאר
 p^ ןכ ה"יחא]* .תשדוקמ הניא ורמאו ןהב
 כ'ע םילצבה ישאר יכמשד אזומ p^ ל'זו ף"ירה

naniאסירא אוהה 'חפונב 'יאדכ סרגש כ'ג ') 

 .-----=-=====ה- M M M M M — "ההד

 :ו'כ "mw o ייכב !) m3 ומכ עילב היכו pm yx ןאכ ךורע יסופד 523 ןוכנל היכ (* .הירעשב םש גיונבו

 ,"ברע הלמ תביתכ 53 ןוכג n"n^ הזו יקואר : ףוסב ןילרעב יפד יינומדק יינואג 'שתבו ,יקור ךורע י"כבו םש חיכואש
 הימגר 'יפב ה"כו ךרמתג 3023 )* .יאמראד אייזכד ע"פרב יחכונה 'עב לבא קוור 'עב bn" ןכו "323 ןוכנל היכ )?*
 י'כב ת'כ (' .הלוספ החומ הזמזמתנש yy bona) rm ves )* .שקרקתנ עיפרבו ביה «w33 m )? .ןילוח י'כב

 .15 ףעלל צינלפפ jy )* mes ל'צ ילואו ארבג בינ ףיירגו (* ,ר"פרגו
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 יז'כ :ו"כ 'גינח .ט" .,'ד 'וריע תומוקמה הלא ןייע
vובותכ .ט"נ : ח'נ : ג'ל ,ג"ל ,ה"כ ,א"כ : ד"י ' 
vpא'נ .ז"מ ,ב"מ :ו"ל :ז'כ םיחבז :" תועובש : , 

 וע 292 025,515 535. . .ז"מ תוחנמ ר'ס + ב'ג

 יילכ ,ג'ל 6b sb :ח"כ דימת u^ iso 'ליעמ
 cuu זיפ

"osiומכ םילקד ילעמ גראנש לכ .): ג ע"למ)  
 -aus Palmbláüttern gefloch המודכו תופיפכ

s. w.1606 וג.  (teneהכופד ק"פד ג"סב  "NB C25) 

 (תורצ) תועירי pes purs  'יפ ילבזמ תולצוח
 ןהמ ןישועו ןתוא ןירפות (sms [תורצק ל'צ]
 ג"ונב .ח"ר פמ קתעוה ה"יחא]*  ".ןייוסכו תופיפכ
 אבא 'ר ילבוזרמ יאמ . , ילבוזרמ . . תולצוח יאמ
 ןכו ילבזמ קר ייא 'ב ןעכנימ De י"כבו ,ילבזמ
 Di הארנכו םילבוזרמ םוקמב ןכ s^ :'כ ךומסב

ymםיטופדה לכב י"שרו :הלמה וז פרוג היה אל  
 תחת ןחינהל העורל יושעו ('ש'זלוב זעול םינשיה

 — Balsak]) אוה ילואו כ"ע בכשלו ושאר

pt לעפ pat orem sia Nin jams 
(Verküufer רכומ ^b! הזה ראותה הנבנ 

 ,אנבזמל יוו . . אנובזל m^ י"ד ה"פר מ'ב 'ורי
snosהינובזל היל יוו הינבזמל היל יוו זביו 6  

 qn אלו אנובז ךיה אל א" ,'ג 'תסאל ינש 'גרתב
 אנבז )3 ה"כ ?ye" »5155 הנוקכ 'גרת ,אננבזמ
 אננבוזמ W^ ג" .ב" 1 'קזחי 'גרתבו אננבזמכ

 .ןבז 'ע רוע ןייעו

atברעמ מ'לב ךסמ ומכ ס'לב ןכו =< עילב)  
(den Wein mischen j"nרדהנסד ק"פב " 

 רבדל אמיליא CT 'דהנס הלגעה תפירע 'מגב
 03 ,יז שיהש ביתכ גזמה רסחי לא יקפנ ימ תושרה

cw» ^bםיקלח ינש גוזמ ןייש  moךכ ןיי דחאו  
 יישילש אלב ןירדהנפ תכשל אהתש רשפא יא
 6 הנטק ירדהנס 33:3 ג"כ ןה המכו ןירדהנס
 לא )3 b^ אשת יכ ימוחנ אשת יכ שיר ונדמליב
 וכרוצל תאצל םהמ דחא ךרצוה םאש גזמה רפחי
 ,אצוי וניא ואל םאו אצוי Y^ DU שי DN ןיאור
 T5 ('[י ר דה נפב ' מ ג ב תוגוממ יניד דחא 'פב
 (GE הדנב 'ב b3' ,(''וכו גזמה רסחי לא (זיל
 ("ינורשה ןייה ןמ ןיי דחאו םימ םיקלח ינש (* גזמכו
 םדכ , . גלשב גוזמה ןייכ ביפ א'פ םיעגנ שירבו

 יפכבו 'ז א"ל בויאבו mp) לכ םהב ps רשא
 ל'זרדב ןכו ירסומ וא יעבט ןורסח ונינעו ,םואמ קבד
 ח'בה 'יגו ךיבש הפי םומ יארתש דע :ו"ס 'ירדנ
 J'y 'יחבז .ן'רה ןייע הב רבד םוש ושוריפו םואמ
 'ורוכב ,יב תיאר םומ המ ,ד"'מ תוחנמ ,םומ תלעב

3tps v5ח"ל םשו ,רבוע םומ . . ער םומ : ow 
 ןוזלח ע'ייעו םומ הז ירה . . םומ וניא n ,עובק
 ט"נ מ"ב ,ךמצעב ne שעת לא : ב"יק םיחספ .'א

nw i'ybרמאת לא ךבש  vanoתומבי  "p 
 לעב .םומ לכמ הנובמ : ב'מ 'טוס ,םומ לכמ ןיקונמ
 תורוכב P sin" ירוס לקשמבו aen yvy םומ

urbןיטיג :ג'מ ,ט'ל  Yaץובקהו א"ער  "bib tse 
 byem :'ה 'דהנס my ,ד'מ am :ז"ל תורוכב
 תבכש תרוטק ד"ע ט"לד ב'פ my 'ורי ,םשהמ הנבנ
 ,וממוהו ןימימת : ח"מד ד'פ םילקש v" ,הממוה
 אלו וממוה אלו ב"יפס ר"דמבו תא הפי 'פ ר"שהש

 .'וכו וניקזה

 .'ב םמ ע"ייע יִמומ *

(mapparii = 200000 (צמא י"למ' eus * 

 p^ ןויפומ ןויקומ .מ"ד .א'פ ז'ע 'וריב
 יבשוי הב ושמתשהש Tuch, mappa םש לע ןויפומ
 101 סעלרעפל ש"טע ןייע קחשמ ליחתהל סוקרק
 ותרומת "א ^n ז"ע ילבבבו עגנקוד םשב ש"מ

 ,מ"נק ב'חב ע"ייע ןויקוב

ans *קומ . m5תומ ,שומ  jyו"יו ילב םכרע . 

 אתפסות Greigniss) ערואמ ןמ עוטק) ערומ *
 — ערואמ y'"y ערומה ןיעמ ג"פ תוכרב
 yb ע"ייע (ny ןינעבו

narוא חבז הב בירקהל היושע המב מ"למ)  
 ונדמליב Opferaltar) םדה moy קורזל

 D חבזמ CO ^5 'מורת 'מוחנת המורת יל וחקיו

 אוה ימינפה חבזמ onn ח ,הכרב ב ,תוכז ז ,הליחמ
ninתרוטקה חבזמ אוה בהזה . jy»םוקמ הארמ  

 שוד :" mas ה"יחא]* ,(ךרעה ףוסב

 רתיו .רפכמ בבחמ ןיזמו חיזמ חבזמ תובית ישאר
 m הכוס .ב'צ תבש ,ו"ט תוכרב ןייע תושרד
 תודמ :ו"טק .ב'ם :א'ס םיחבז : ג'ק 'דהנס :ה"ג

ubד"פ ז'ע 'ורי ,ד"ע ו"גד ה"פס ינש 'שעמ 'ורי  
 תרוטקה 'מ amm 'מ suem nam ןינעבו ,ד"מד

(àעטקמ היה וגיבר )̂ = .ריפרב היכ  vyןכו )? = .ס"יולוב ג"ונב )! ה"כ יכ יוכו  nooיישריפב ש''ע  .זיל ירהנסמ , 
 םיקלח ינשו ןיי סוכ לש ישילש גזומ יוארכ גזומ אוהש ימ web ר"דמב ןייעו (5  .גוזמכו תוינשמב )0 .ונדמליב ומכ

muךכ  nomוכו רחשה דימתמ תבשוי ןירדהנס ', 
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 p'55 ה'כו tb'& ר"אלבו — .'וכו גוזמה אוהו םלכב
Nono152 אוהו  Mischung 3Dה"נ "ירדנ . pun 
sonoה"ל 'מוי ,אגיזמ יאה .ר"נ 'וריעבו : "yליעל . 

 ב'ב ץובקהו .אגזמ תיב 'גרת )5 יגיכ ילשמ) ךסממ
 :נ"ד ב'פס הדג 'ורי ,ארמחד in ירת ב"ער ג'ע

 N/b ח"פ תכש טשפמה םשהו .אנח רב אבא יגזמכ
 RD :'ד 'ובותכ .ז'ע : ו'ע DU ןייעו םוכה תגיזמ
 א"פ תבש 'ורי sim ראותהו .ליעל דוע ןייעו
 יח ,'א ינש רתפא ,אגוזמל הירב הייח זמר ,ג'ד

pesאגוזמו : םשו ,אנוזמל היל  mmןוהל גיזמ , 
 ץוכקהו ,אמותחנו אגוזמ 'ה ,'מ תישארבל 'א י"רת

sesליעל ןייע . -- ten mimארמח אגזמ תב  
cvןייע דחא ףוע  TWארמח אגזמ תב  Yn 

 .א"יר

ND*5^ תישארב) ןרד י"גרת (המוא םש)  tי"הדלו  

 -Mazoces,Ma אוה תצק תעדלו גזמ b) ,'א
 .יוועלל ר"תמע ןייעו

 (ןותא) jn jb ר'ל פ'פ ר"בב (םוקמ «nv אָגְזִמ *
 (םכח) אנא רמא אגזמ ןמ ןירמא [ןיתא]

 — :ןידומע ןיתות אלא הב תילו אגזמ [םיכח]
 .אזיכמ ע"ייע אגיזמ

Reise- 32b» ,2l j^ ע"לב הרוזמ ל'צ) דזמ 7E 
[mem ל"צ] (רוזמהו) .לצברה Gack 

 וניבר ןכ בתכ 'ג רזמ 'עב ה"יחא]* — .רוזמ ע"ייע

"byלש ד"א  ym ^pרקיע לבא חיכואש ומכ  
 םע אוה דחאו ל"נה ע"ל אוהו הדזמהו ת"לדב 'יגה

"bv owנשמבו ,ךרדל הדצ וב ןימישמש קש ' 
 ,ט"יותב ןייעו הדוזמה תוינשמב לבא ס"טב ס"שד
 ש"ע דווזמ י"לב 'ג m 'עב וניבר בתכ ןוכנלו

 — [ח'ער a'n3 ש"מו

 ,berechnen ןיזדנהתמ = ןיזדנהזמ «5t ןיזדנדזמ
Cerwügenהאי רה 'מ ג ב תופרט ולאב ") 

(yo nr nm.םי"וימל תהש אלא ןכ רמוא ינא ףא ל"א  
 תואחסונב בותכ pub ב'א) — .רבדב ןיזדנרזמ
 ליחתמה רוברב ה"יחא]* .(םימגמגמ י"שריפו
 ייאש 'א ו"ו י"כמ yon י"כבו ע'פד לכב ןיזדנדזמ 'יא
 י"כבו ע"פדבכ nan לבא 'ב ו"ו י"כב ה"כו ןיזדנדנזמ

 כ'הוי 'פב .('םימב גוזמה ןייכ . . בלחב גוזמה
 C הנשל Gryo איפ ימוי) םיירומ וא vy nne 'מגב

Canesירמאד רמיא ותשו גוזמ אמלע ילוכ *) 

 םיחספ ינוע 'פב .(*ורמא ימ אניזמ אייח אנא
 חלוממ .גוזמ דחאו יח דחא 6 ח'ק) ינע BN" 'מגב
 ( גזממ CIO 'שורי 'גרת היל ייל תומש) שדוק רוהט
 ןיגזומ 6 א'ג ףד D תוכרבב 'ח 'פבו .אשדוק יכד

 pow דציכ 'פב .םידיל ןילטונ sme סוכה תא
 .סוכה תא גוזמל דמוע שמשהשכ Cre םיחפפ)
 ימ) (רחש ב 'מגב הנוממה םהל רמא 'פבו

 רכושה 'פב ,אגזמב ("ארמח יכ ייבא רמא 6היל
 .התושו גזומ יוה אל רמא םאו CD הרז הדובעב
 (CR 'שורי 'גרת Ck ,ימ תישארב) םירצמ ךלמ הקשמ
 ילשמ) יתכסמ ןייב ותשו (" אכלמד Caen [בר]
 גזמ ה"יחא]* .תיגזמד C'era ותשאו 0n ,'ט

 ןיי : ח"נ ז"'עב v" ונשנ םהינשו ךסמ Dy ףדרנ
 םשו ש'ע יוכו וגזמ אמיאו ל"א והמ ירכנ וכסמש
 ונתנ ביתכדכ ה"דב םש תופסותהו ירכנ וגזמש ןיי
 npn אוה הכיסמ לבא ומצע ןייב הגיזמ : ללכה
 כ'נ ir םימכח ןושל sin גזמו כ'ע ןייב םימ

p'mוניי .'ד 'בותכב 017321 .ךסמו גזמ שרשב  aM 
 B'2'1 אשנ ירפס ,גוזמ סוכ :נ"ד ב"פס הדנ ^?
 גיזמ אקד א"עס ד"נ 'בוריע ,יח הז רכש גוזמ הז ןיי
 .ה"נ "ירדנבו הינזמאו יל בה היל רמא אסכ היל
 םיחספ ,'וכו הימעט היגזמ .'ס מ"ב ge5 גיזמאד
 הקותמ 'פ ר"להק ,סוכה תא ול וגזמ ב"מ .א'מ י"פ
 ןיגזמ ןירת : יתבר 'פ ר"כיא ,אסכ הידבע היל גזמ
 3( .ה'מד ה"פ Uy 'ורי :ל עפ ג ,'וכו יתש דחו
 ומכ גזמ רמאנ הליאשהבו -- amus וכרוצ לכ

y'bםעכה ררוועמ שי  Gn Zorn aufwallen, zu 

Zorn aufregen)ןיתרת ה"מפ ר"משב ןינעה הזמו  

pesםינפה יתש ג'פ ר"בד ןייע םיחתור ןיגזמ  
 Tem- 3tb םשהו -- .ה"שע ןיסעוכ תאו ינא סעכב

peramentושמתשנו .ער ךלמ לש וגזמ ח"כפ ר"ב  
 ,בוט גזמ ורמאיו השדחה רבע ןושלב הלמה "3
 םירדגה רפס ירבד הלאו .האופרה ןושלב n3 ער גזמ

Cn)גזמ  swתויכיא תולעפהמ שדחתמ תוכיא  

 עיניש ידכ םיקלחה ינטק תודופיב םיאצמנ םייכפה
 םתוחכב ולעפתישכ רחאה בורכ םהמ דחא 9*2
 המדתמ תוכיא יללכמ שדחתי תצק ךותב םתצק

 .יקפג ג"ונבו םיש י*כב היכו (* .אנשיל 'ציניוו 'זיפו ריפדבו א'פרב ןוכנל ה"כ )* mb יעבו שייע עוטקב ייא )!
(fןנבר דוע ייא 04 ייכב . | *) ייל ןכו ירמא ימ אבוט אתרופ אנא ירמאר רמיא 'יגה וניבר ירפסב יילש הארנ ייגה וזט 
 .שי'ע רואיב omma גיונבו .דילק רצ ימויל סיר ןייעו cU י"כב 'יל ןכו 'רמא ימ הליתתכל רבעיד אנא ירמאד רטיא
 יא י"רת ןייעו ברעמ ונייה גיזממ יכ m" וברעתנ תואסריג יתש הארנכו אוח רתוימ ןושלו ברעמ גיזממ רבוע גייונב (*
 .אגוזט «yp ש'ק י"כב ה"כ (* .ארמתכ ג"ונב (*  .ריפרבו ב"ה ר"ל "ו ייכב m )! | .גיזממ ms ,יל םשל

w*n3 m» (!?11 35 ,יכ ,יט קוספל ) ויתשיאו ג"ונב wonרייפרבו "33 ) . 

13* 
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n5ישארבל י"שרב לבא אבילד אתינוזמ אתפד ' 

"om^ע"ייע אתרעס :רתוי ןוכנל  UD 

das הרעג ^b ms bye אָחיִפוּזַמ mots 
(5 35 E920 תרעגמה 'גרת (Orohen 

 snm תרעג 'גרת ןכו Guv eub י"רתבו) אָתיִסּוזַמ
 /3 םש ןייעו דח תיפוזמ ז"י ,'ל 'יעשיל ore חיי

 .ותלוז דועו 'ב

 .רזמ yy mms ,רוזמ *

 ךומפ ןורדמ אוהו bm לעפמ ליִחְזמ — לחזמ
 איצומה b3 CWand- Daehrinne' לתוכל

 שוריפ הליחזמה ןמ םדא טלוק 6 ט'צ ייבוריע ןילפת
 וב ןילחוזש לתוכל ךומם ןישועש ןורדמ םוקמ
 ןינב לש אהתש םיטעפו ץראל ןידרויו םימה
 תירקנ יכהלו pen וב ןילחוזש ןורדמ ןיגב ןישועו
 לתוכה םעו ץראה םע ךלהמש רבד לכש הליחזמ
 «'py O 75 םירבר) בותכה ןמ ורקיעו ןילחוז ארקנ

nonךלהמ ץראה לע םלועל שחנה יכ ,רפע ילחוז  
 הליחזמהו .(לחז ע'ייע) ןילחוז םימ ונינש ('יכהלו
 ט"נ םש) אנמיקואו ('נשמב :ח"נ ב"ב) הקזח הל שי

 6ב'כ ב"כ רופחי אל יפב .ןינב לש הליחזמב 0
 אכה תומא עבוא הליחזמה ןמ לתוכה םיקיחרמ
 pube ('ןויכ יפ ('ןניקסע תעפושמ הליחזמב
 jo mus sexus  עפושמ לתוכה הבוג יצחל
 ולוכ .לתוכ 33:5 ןיגב sm prr ןיעכ לתוכה
 יבועל ץוחמ ןינב אצויו ףדוע לתוכה שארב אצמנש
 וזו וילע ןירבוע גגה לש םימהש המא ומכ לתוכה
 תקזח 'פבו .("ןינב לש תעפושמ הליחזמ איה
 ju» "b הקזח הל שי הליחזמה ?cm 273 םיתבה
 ix ןמ הטמל היילעה לעב לתוכב עובק חול
 הילעה גג  דגנכ הלוכ תיחרזמ חורב המא רועיש
 חרזמה לכ ינפ לע םורדל ןופצה ןמ ךושמ הלוכ
 ןיתתושו ןילחוז םימהו המא רועישכ חול לש וכחרו

ioהינכו ה"יחא]* — .הז לש ורצח ךותל הז לש  
 התוש התיהש הליחזמה ט"פס תורהט אתפסותב

nmיבוריע אתפסות ,'וכו ןיקשמ ' (b p'p 
 הלעמל גגה תושר םא הליחזמה םע . . םדא ףרצי אל

^nםיחפט  nne"וכו ', "vר"יד ג"פס 2/5 : 
 ח'ר 'יפבו .תומא עברא תושר nb שי הליחזמה
 pays הליחזמ כ'ג ראובמ (אגליוו «pe 'יבוריעל

 — [ש"ע םימ תדירי

 אוה הז יפל ילואו ךרעה עצמאב ה"כו proi ט"ק
 ל"צ זאו קפתסמ %/00%6 י"למ ריבשמה nys יפכ

 'פו ע"למ אוהש ?ny" לבא לעפתהב ןיזרגתמ

 ,ג'חב ש"מ ןייע לעפתהב sum run 'עב הרומאה
 — [11 הרעהבו ב"כר

(der Sprengende, Priester מ"למ m) (לעפמ m 

 שורפ הזמל ול ןירמוא א"יפ mb אתפסות
 תוכרב 'ורי ,הדנה ימ הזמה ןהכה אוה b^ ךירחאמ
 ע"ייע ר"ע .ז"סד UD  תינעת 'וריבו ד'ע ז"ד ד"פ

 ,ח"כ תוכרבמ ןויצה 'יפב ש"מו 'ג דמ

mw» +אָתּזְמ  (x)רעשה יחל אוהו מילמ  
Thürpfosteהב רשא הנטקה הליגמה )2  

 העובקו א"כ--ג"י 8^ ;'מ--'ד 'ו םירבד תוישרפ
 המ :ב"כ ןישודיק 6א הארוהב (תיבה חתפב איה

 וזב 'גרתו דמועמ ימנ תלדה ss דמועמ הזוזמה
 — m שרש ^p ןייע הפיס וא הפיקס הארוהה
 .הזוזמבש תוישרפ יתש ח"כ תוחנמ 0358333

 תבש ןייע דוע הברהו omnes הזוזמ :ג'מ םש ,'וכו

 ץובקהו ז'טמ r^p 'ילכ :'ג ז"ע .ב'ק מ"ב +ב'ל : ג"כ
ninmא" 'מו*  nbusח ': :n^ב'ל תוחנמ  : 

 &^ ז'ע ab תוחנמ אתזוזמ ר"אלבו האלהו ג'ל

 כ ^N ;'ט ,ו  םירבד 'גרת ןייזּוזמ  ץובקהו

 .אהתזוזמ )5 ,יב תלה היחירב 'נרתב םיונכבו

  mssלכאמ ינימל ראות םש מ'למ) ,80088
"31v y (Nahrungsmittelרדונה א"מ ג"פ  

 םירדנ 'וריב אבוהו םימו חלמב רתומ ןוזמה ןמ
veתימעט אל רמאו אטילח ליכא ג'ע ט"לד  

 ^2( ןוזמה jb רדונה ןנינת wm אמוי הדהב ןוזמ
 ןושל רחא 'ירדנב וכליה רמאד הישאי 'ר הל רתפ
 ש"ע 'וכו ןוזמ ןייורק םירבד לכש pum הרות
 םיחספ .ד"צ פ"ר (vo ג"ע ה"נד ה"פ ריזנ 'וריבו
 'ורי ינרת :אנוזמ ר"אלבו ס'לבו .ןוזמה תכרב אייק

sג תישארבל ' m^ןוזמ לוכינו  jbאעראד אנוזמ  
 .ה"ס 'ובותכ .'ל 'יבוריע .ד"מ תוכרב ,הברה דועו
 :ח'ל imb תוכרב ןייע ינוזמ ,תונוזמ ץובקהו אנוזמ

oi? novייבוריע :ח"נק .ט"כק  :n^םיחספ  
ov opציב .ו"ע ' a"ה"ב +" תינעת .ב"ל . 

 .'ז ןיטינ iro תובותכ :ג'ס ne ח"כ ק"מ
 ב'ב 'ורי .ז"ט 'רומת ב'עס ח"ק mb" .^ .'ט ב"ב
 ר"בב אתינוזמ דיחיהו -- ןינוזמ Uy ז"טד ט"פר

wii (iט"ק  v3 nm» )?  ,מהכי wmהיכ )? .אינ רצ 25 פיד תעפושמ הליחזמב ןגיקסע יאמב אכה ג/יונבו ס"ש  
 הלוע bn m" (* .עפשמ ע"פרשבו ,ריפדבו טק ייכב ה"כ )^ .ייל עיפרשבו ןוגכ ר'פרב לבא 'ציניוו יפדבו מיק ייכב

on pun רחאה שנריפה הזו ל"הזב םימו ןדגנכמ היד omo ב"כ ביבל מיטש לעב ןושל תוכיראב איבהש ייפ: ny 
muy 
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myג'מ פ'ר ר"ב הינש הארוהבו — .ןינעה לכ  
 .ב"ל s (Omas)^ ול ריאמ היה קדצ לזמ
 Cop em ןינגטסא ע"ייע ילש לזמב יתלכתסה

mewתבש .'וכו לזמב האור היהו כ'פ הבר  bp 
 ג"עא .'ג הליגמ mn והיילזמ ווה אל והניאד ג"עא
 הילזמ דיחיב דוע ש"עו וזח והיילזמ וזח אל והניאד

omא"עס ו"נק תבש  broםיכחמ  bisשיו רישעמ  
 לארשיל לזמ ps cow ןנחוי 'רו לארשיל לזמ
 לזמ אלא סרוג םוי לזמ אל :םש ,ןינעה לכ ש"עו
 היל תיאד םדא :'ב ק"ב (ii םש C םרוג העש
 ירב :ט"כ תינעת sore הל mos המהב . , אלזמ
 א"י 'ל תישארבל 'א י"רת הילזמ עיר Ls הילזמ
 ר"להק .שיב br 'ג ,'ט תלהק 'גרת ,אבט אלזמ
 אתוכזב ואל .ח'כ ק'מ ,הילזמ עימט לכה תא 'פ
 .ה"ק מ"ב nbn אילת לזמב אלא אתלמ אילת
 בשעו בשע לכ ךל ps י"פ ר"ב ,ףידע ירת יבד לזמ
 ימח לזמ תיל ב'יפ ר'דמב 'וכו עיקרב לזמ ול ןיאש
 הינימ ליעלד המב ימח לזמ תילו היל םידקד המב
 הנומא יכ יתחכוה םשו ל"נה ירפסב yr" 'וכו אלא
 ומד רשא םייסופה תובלב השרתשנ תולזמב
 ץילמ ךאלמ שי שפנ לכלו רבד לכל יכ םשפנב

"nsראאורפ ארקנה  = Fravashiוז העד 7233  
 לארשיש 'מולכ לארשיל לזמ ןיא םרמאמ רמאנ
 ילב סא יכ ינוניב הזיא חכו די תחת דמוע ונניא
 םירבד שי תאז לכב ארובה תלשממ תחת םיתניב
 p» moms ךוליה תונשל הצור ה'בקה ןיאש
 תלהק 'גרת כ"ג y» oon"' ה"ד ire הדנ 'פסות
 םשו .אשניא ינב ןוהב ואירבתיאד אילזמ Ye ,'ז

joא ' wowאילזמב  sumsאלוכ 'ב םשו ^«  
 ןינעש המ -- 'וכו רזגתא אימש ןמ אילת אילזמב
 אלדומ ,אלדמ ל"צ םלוכב אלזומ sors 'גרתב ןוה

bum yyעגס 'עו  "bגרת ןכו ' "sליחכ  
 — [הירתעדכ ג"ונבו wore qm )^ ,'כ .בויא)

 S^ לז ע"ייע .א'ער 'מ םיחפפ aov אָלְזִמ *

jonמ'למ)  ^pםינשה תשלש  (Gabelג"י 'פב  
cr» 5555לטינ  Cהאמט גלזמה *). 

 .'ב זמ yvy זַמְזִמ +

 ילוא וא Gesinge תורימז 25( פ"למ (qw טומזמ
 תורימז םיענ 55> פ"למ sem טוטזמ ל'צ

 muon ןיא 'פב Fróhlichkeit, Lustbarkeit) קחשמו

DU) "Deב'כד .ב"פ יאמד 7« (םוקמ  UPיזמ  
 יפריא י"כבו ןיזמ ד"פ 'יעיבשד אתפסוחבו

 Meis» .אוה 98 דצ רעיוביינ 'ה תעדלו ןייזמו

Tis *(ןוצרב הער תושעו לושב תוארוה יתשב)  
 .ב"ער ,נ'חב Cnr =) דֶז 'עב שרופמ רבכ

 ה"פר 'טוס 'וריב תנגוש הכופהו TT הבקנ ילבו
 קה

 הלחלחו nm העונת pay עוז ןמ oye — עייזמ *
pb א' *'5 (erschüttern, erschrecken 

w^ vsראות ץובקהו .עייזמד . . עייזמ אלד  

 יליל ןמ ךנירטיו ד"כ ,'ו רבדמבל 'א n" םידשל
^b "yrםידיערמה ןמ , 

bus *םיבכוכה תורוצ מ"למ)  Stembilder3 ( 
 שרשמ Gehicksal, Glück) דג pay ל"זרדב

in»: bnשרשב ק"דר  brשמשל הזה ןינעהו  
 םילזונ ome יפלו (ה ,גיכ x5 תולזמלו חרילו
 ^ תעדכ אוהש ד'עפלו כ"ע ןכ וארקנ םתצורמב
 ^j םשה wes רשא Qs ע"למ (nw ןב הנוי

e ppmתודמעמ  Station, Absteigquartier 

 אלה הנוי 'ר ירבדו לזנ 'ע סוריוזת סואינעזעג ןייעו
onל'זו .רעיוביינ 'ה 'צוהל 369 לופאלא באתכב  

 יב by רמאי לזמ .ד'עו ג"ע ז"נ דצ םירדגה רפס
 5^3 pbn mv רשא רועשה םהמ דחא םינינע

ponוא םיבככב קלחל רדגי רשא לגלגה ןמ  
 תמשרנה הרוצה אוה רחאה ןינעהו תודחוימ תודוקנב
 ארקי רשא הרוצל םימודמה םיבככה בצמ רועש לע
 «m v) ייג יפל) + ב"ל תוכרבב ןינעה הזמו .כ"ע הב

sewלאושי תסנכל הל רומא ךל איבנל ה"בקה  
 רשע םינש דננכ ('םימשב יתארב תולזמ ביי
 ליח םישלש וב יתארב לזמו לזמ לכ לעו םיטבש
 ןוטהרו ןוטהר לכ לעו ןוטהר םישלש יתארב 'וכו
 'וכו ןויגלו ןויגל לכ לעו ןויגל םישלש וב יתארב

y^רטסג  Or xmןוטהר ,ןוטרק . o»יפל  
 םידמועו המחלמ יכורעכ en םיבככה םייסרפה ינוימד
 ש"מ ןייע םימשה אבצכ הז תמועל הז תוכועמב
 תכש .האלהו 99 םידשהו םיכאלמה לע ירפסב

ayתולזמו תופוקת , ^vאל :ז"כד א"פר םיחספ  
 cw ד"לפ ר'ב ןייע לובמה תנשב תולזמה ושמש
 ןיכלהמ תולזמה ויה ר'הדא אטח אלש דע י"פ
 וכוליה רמוגש לזמ שי 'וכו תוריהמבו הרצק ךודב
 וכולה רמוגש לזמ שיו המח 3315 ןונכ שדוח 355
 וכולה רטוגש לזמ שיו הנבל sem ov םישלשל

omn (!הלטינ גונב (* ,םרוג לזמ ; רייס תומבי )* .דיפ ,יז רבדמבל יא יורי , *) זיצר ,ג'חב רטסלמז עיייעו. 
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 לע web" ןייע פ'לב הלכח יכאלמ psy ןכו :ש'ק
 אבוה ד'נ פ"ר ר"בכו — .59 םידשהו םיכאלמה
 םישוערפ םיארקנ ר'נקתת ומר ילשמ 'קליב

 יתיב יקיזמ םיבובזו םישותי

 6 ייפ מ"ב בהזה 'פד ג"סב 08646860 ('אָּתְפקְזַמ

 C vin 'עב ונשריפ רבכ אתפקזמ

 הלעת 'ולכ קיז ומכ b^ אָמְקיִזִמ — 6 תקזמ
(Graben, Wasserbehülterהלעת שעיו  

 הכרבה תלעת אתקיזמ 'נרת ^G5 n אימ)
 אתכירב תקיזמ an" ה"יחא]* |.( הנוילעה
 D^ 35 n^ m^ wb 'גרת ןייע דועו אתיליע

- Im [t'* 

 ירייז Pressbreti "0505  Qqn5pm. m) — רזמ

 .רייז 'עב ונשריפ 335 (ג'כק תכש  ירוזמו
nnns]ג'חב ע"ייע , me»לכו  "enקתענ אוהה  

 םשו .ה"שע (אנליוו פישכ םש תב ש ל ח" ר "פ מ
 תא וב הכמ סבוכהש yy ילכ ירוזמ שרופמ

 — [ןכאה לע םידגבה

ny =( r^מ"למ  CWufschaufelבוגמהו הרזמה  
 y3' ונשריפ רבכ O י'ד םוי לובט ; יז גיי יילכ)

 .םיחפט הרזמה ירישו ז"פר ב"ב םילכ 'תפסות 335
mmיפריא י"כב א"יפר 'וחנמ 'תפסותב תרזמ ל"נ  

 .תרומ 'יא 'פדבו 'וכו עבורמ תרזמ ןימכ הל היה רונת

Jb ע"לב דוזמ = הדזמ ל'צ הרזמ — wn 
(Reisesack, Ranzen 32bיילכד כ"פ םירכהב  

 סיכ b^ הרזמהו לצברה ףא רטוא הדוהי 'ר (א'מ)
 yx דונ םירמוא שיו ךרדל הדיצ וב ןינתונש
 הדיצ 'גרת ןכו ךרדל mun םחל וב םושל חותפו
 (איי ,יא עשוהי ;ט"ל וב": mot ;ה''כ ,ב"מ .תישארב)

pmלאעמשי 'שלבו הרזמהו הז אוה יכהו  pw 
bonתואחסונב בותכ אדווזמ ב"א) — .רוזמ  

 ה"יחא]* = .(הדיצ ןינע umb ריפש יתא אתשהו
 יתוריעהש ומכ ת"לדב 'יגה רקיע יכ ב'ר ירבד םינכ
 qun ma qon וניבר לבא ש"ע רזמ 'עב רבכ
 דצ םש 'ילכל ט'דסב i'm איבהש ר"א תובקעב

T's nom 5m i5ה רז מ  mbתייטב €?(  "D 
 y'2 אחרואל ןידווז 'גרת ךרדל הדיצ וב ןינתונש
 'ג m 'ya לבא ןאכ וניבר ךירעה ד'א יפל כ'או

^pלאעמשי 'למ ןוכנל  mbןאכ םג קפס ילבו  
 ל"צכו wr אלו דוזמ ילכה םש ךרעה םויסב ל'צ
 ט"יפב ^&  ןוכנלו  .תויוזמ םוקמב ג'הר 'יפב

 6ינבכ 6ד" mum (יהבכרמב אלו 'טנב
 p nb» inn^ יטומזמב תוארל ןיצבקתמש םדא
 -- .ןחמשל ידכ הלכו ןתח ינפל ןירמואש תורימז
 ויל בוי םימיענב [םהינשו ל"צ] (םהיתונשו) ב'או
 ה"כו ה"יחא]* .(ןיטומזמב ןהינשו 'גרת (א"
 p" םייסו ,םהיתונשו D'Ó3 םש םגו ןמגרותמב
 י"כבו .'טישפב ה'כו אימיסבב י"כ 'גרתבו תורימז
 יטוטזמב 'ב י"כבו יטומזמבכ ל"צו יטומזמכ פ'ש
 הנינעש ל'נה פ'למ an^ וז םג םייקל שי ילואו
 ןיקחשמש קוחש ,ys" י"שריפ ןכו החמשו קוחש
 ןורגב bw ^p hee 'ברע הלמ «co ,'םהינפל

yvyלוק תארוהב פ"לל קתענש +ימזמז ,םוזמיז  
 pip םג הז b Dy^ ביכרהו תורימז וניבר b" הרמז

nobהינש "יסרפ  nb)ועשיילפו יוועל 'ה 'יפש  
 תוליבא 'כלה העד הרוי רוט ןייעו — ומלהל השק

"DDושמתשהש רוטה םשב א"מרבו א'צש  w2 
 --- [הלכו ןתח יטומזמב םש םיקפועש העשב :הלמה

 o^ /n» ילשמ) np לכב 'גרת Zeit) ןמְז ומכ) ןמֶזמ *
 .ןמזמ לכב

 .סמזמלק ע"ייע סמזמ *

mit *רישל ראות םש) אָרּומְזִמ  Lied, Psalm 
 ,'ג סילהת) דודל רומזמ :'ז תוכרב (מ"למ

 רמא יכה םושמ דע 'וכו היל יעבימ דורל הניק %*
 ןושארה D" C'Y הזה רומזמה י"פ vpn .רומזמ
 (ט'ק לש ארומזמד אניינע הלוכ ד"לפ םשו ,ורמא
 'וריו ד"עס ^r ד'פ תוכרב 'ורי תורומזמ ץובקהו
 "yy mt ב"פ תינעת wi iy" ו"טד ז"טפ תבש
 תירחא בוט 'פ ר'להקבו םירומזמ ר'פ ר'קיוב לבא

 .ןירומזמ

parre quis *ץובקו ןז ןמ לעפה ראות "יפו  pr 
von verschiede- םינוש D^3' DD "D 

(Gen Artenז"טפ םילכ  w'bוניבר ^3 יוחמת ע"ייע  
Xm ^3 "by 

p"D*לעפמ)  pnליעפהב  ^p punדיספמ  
(C? der Beschüdigendeער חורל ראות  

(Dü-on2 .א'מ א'פ ק'ב 'bדחפב ןייע .קיזמה  
 — קיזמל טרפ ב'עס 'פ 'מוי .תומוקמה הארמ קחצי

cepאוהה הוה :ט'כ  pubווה . . ןנבר יב  
 תילד 'גרתב 'ג ,'ח 'להקב לבוח ומכ p^ 15: יקזתימ
 'ג תוכרב pps ץוכקהו יב אלבחל אקיומ ושר
 :ה'ק יילוח :ז'ק מ"ב .ד"נ םיחספ א'ער 'ו א"עס

C8 ga NBNה ה 2  

n» (5 m/3 65 .ינבמ ע"פרבו טיק 1133 ןוכנל ה"כ )? .ריפדבו "כב ( n'3ארזח ע"ייע )4 .ב"ה י"כב  unהיסש . 

 .ריפדו בה ייכב ןוכנל ה"כ (* .קזמ ע"פד ראשבו ישמא 'פדב

v PW 
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 103 wn) — ןרזמ — (חרזמ =) רזמ

 כ'מבו םירועשה ja תא mw הנה ומכ השרפה
 .ל"נ ןיאו םדוקה 'עמ שרופמ

 = א"מ ו'פ TD sieh חרזמ jp ראות) יִחְרֶזִמ +
 תורנ :םש ץובקהו יחרזמה תא ןשדמ

 הבקנ דיחיהו ,תויחרזמ תורנ ט"מ ג"פ םשו ,םייחרזמ
 נ"פ תוכרב 'ורי -- תינופצ תיחרזמ א"מ ד"פ םש

 .אייחזרמ ל"צ אייחרזמ ,מ'ד

qr onטע ג)\< ע'לב בשע ןימ ב'ר תערלג  
 אוהש ןוכנהו 247 צ"נלפפ ףעל ןייע

 -das Aus הריצע ןינע 2b ע"לב ריז ow לעפמ
(pressenםיחפפ יברע 'פד ףוסב םיחספ תכסמ  

opךורעה לעב .ארכש יתשיא אלו ןוירזמ יתשיא  
 p^ י"שר «D תובית יתשב b 'עב m ימ סרג

^bןתשפ תרשמ  TWתחא הבית איהש יל הארנ  
 הלוגס ול רשא בשע po לש yon ןיערג השוריפו

ponoיכ ןינעה םעטו לאעמשי 'לב ארקנ ןכו  
 השועש הממ רתוי לשלשמו gun רכוע רכשה
 ג"ונב ה"יחא]* | .הז ןיערגב יושעה הקרהה הקשמ
 ןוירז ימ ם"בשר י"כבו D'w י"כב לבא ןוירוז ימ

yi s»םיסופדככ ןוכנהו ימ  perןויריז וא  
 "בשרו י"שריפ הרזגה וז י"פעו ריז וא רוז לעפמ

 -- ['ד רז 'עו ירייז ע"ייעו ןתשפ תרשמ ימ

 ט"יפ קרפמהב (םינפב ןייע Matraze ןרזימ — ןרזמ
 אוהש לכ הטמה ןמ אצויה ןרזמה "מ) 'ילכד

^bןיכושחה םילודגה םדא ינב ןינתונש רמצ דגב  
 אטיפט זעל 'שלבו תועצמה לכ תחת ןהיתוטמ לע
 קתעוה ה"יחא]* — .6ורזימ לאעמשי 'לב ורקיעו

im "eb5 'ילכל m bwןרזימה  ^bרמצ ידגב  
 ןהיתוטמ לע םיבושחו םילודג םדא ינב ןינתונש
 דגב ןינתונש ולא השעמכ אוהו תועצמה לכ תחת
 עונמל [םהיתוגג :ילוא] «"qma תפשב רמצ
 תוכורא תפשב ןילודגה ןישוע ןכו תוריקה ןמ רטמה
 ^ רזמ לעפמ הארנה יפכ הלמה תרזגו כ"ע הטמה
 הזו גראנו הוטנש המ ונייה הנבלב תורזומ ןושלמ
 לבח b^ .2222< ע"לב ןכו Tapet ךורעב אטיפט
 שי זאו רקיע תועצמה לכ nn ת גשומ ילואו גראנ
 ארקנ ןכו רבד לש ןותחת 5« 'יסרפ הלמ לע זומרל
 תעד איבהש ירחא ש'רו .ןותחתה שובלמו יוסכ
 ט"יו T ףיסוה ךורעה nbn יפכ ךורעהו ןואגה
 הטמה לע אצויו הטמה לע ךורכה רוע אוה ןרזימ

7 VNPT EY RN 

 רוע לש ילכ אוה הדוז מו ל'זו "לכב ם"במרהל

 הדיצ 'גותו םהיתונוזמ םיכרד יכלוה וב ומישי

pumע כ'ג ןייעו כ'ע ' Yun Tשיו םיונישה  

 ה"כו ש"ירב כ'ג «ws סרג לצבר 'עב יכ ףיסוהל

 — [ס"טב םלוכו םילכב ס"שר הנשמב

 (םינפב ןייע die Spinnenden תורקומ =) ^5

 ואשישמ O5 ףד אימ) יטוסב ו'פ אניקש ימב

umמגב 6''טוס ב א"פבו הנבלב תורזומ הב ' 
 תורזומ הב ונתיו ואשיש אלו ג'עס ') תורוסא ולאו

 ע'ו(שפ ןיטינד אומנ ףופבו .הנבלב
 תווזומ הב ונתיו ואשישמ 3538

C55353וכו ירונ ןב ןנחי ^ ול רמא '. "b 
 תוחישמ הנבלה רואב תווטל תוצבקתמ םישנשכ

 הורע רבדב הוריכזי םאו .ךכו ךכ הישעמ תינולפ

 ,הכלה ןכו רורב רבדב רמוא ירונ ןב ןנחוי ^ אצת

 הנבלב תורזומ םש 'יטיגב י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 תוחיש חושל ןכרדו הנבלה רואל קושב nen םישנ
 W^ ןכו :'ו 'טוסב י"שריפ 53 ןייעו 'וכו תולטב
 p^ ןכו .רנה רואל תווט םישנו םש "יטיגב שרופמ

n^"('א םד ע"ייעו המוד ה"ד .ז"כ יטוס יופסותב אבוה)  

^pשרופמ ךכ רז ש מ ןתשפ תווטש םישנ תורזומ  

 כ"ד ו"פר 'טוס 'וריל ותנוכו כ"ע לארשי ץרא 'מגב

 = תורזומ in^ יינת תיא תווצומ ןנינת ps ד"עס

 תורזומ רמד ןאמו רמע ןרצמ תורצומ רמד ןאמ

qmmלכוי דועו רזש ונייה רזמ הז יפל כ"או .ןתיכ  

 יפלו דגבה תא עיקפב uw רפת ג) ע"למ תויה

 תולזומ ומכ לזע = לזא ןמ תורזומ ריבשמה תעד
 — [לזואמ ^G) ,ז'כ (pin מ"למ

 'פב verdorben sein) תחשומ "5 2% ע"למ) 1«

 רוטפ תורזומ םיציב וא 6מ'ק 'ילוח ןקה חולש
 הציבכ השענש ריי «gv wm ירמז ,חלשלמ

mmoע"ייע ה"יחא]* | רמז 'עב ונשריפ רבכ  
 תומוקמ ראשו : ב"פ 'דהנס נ"שו GU .ג'ח) 'ה רמז
 לעפהבו ב'ער ה"ל הדנמ ןויצו 'א בז y mp ןייעו
 אוהש לכ רזממ אבי אל ח'מר 'פ אצת יכ ירפסב

— [w םומ ןוכנ אלל היגה ל"ומהו sere 

Sb *תכלל רהממ 2,5 ע"למ ר'עפל  antreiben 
(zum raschen Schrittבויא תורזמ י"פ ר"ב  

mתוריפה תא רזממ אוהש אוה לזמ , , ביל  ^b 
 ןושל s^ י"שרל סחוימה 'יפבו ולושיב רהממו שיחמ

 י"כב ןוכגל m3 )* .רחא ןויצל ךיישו ןיטיגב ס'טב האלהו ריפרבו איפרבו ,ביהו דילו יבו יא Yn vi33 ןוכנל המ )!
 רזימ ריב י"כבו ןרזמ דיל v3) rw 'בו יא "a י"כבו ביה י"כב m3 (? .עטוקמו שבושמ v3 ראשבו ע'יפדגו גיה

 .ע"פרב היכו
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 םיחפפל ח'ר 'יפב שרופמ ןכ ה"יחא]* | .יערה
 איה ויברק יוחימ b^ :ה"ס םיחפפל 'יפב ל'זו
 חומל המודש ךר ןמוש ומכ אוהו אייעמד אקויש
 ארקנ חומל המודש ןמושה הז לעו יער תויהל בורקו
 ויברק יוחימ b m^ ףדל 'יפבו ויברק יוחימ
 איעמד אקריש "יפ יערה איצוהל ןיכסב ןבקנמ
 קובדה שרפה ומכ םיעמב קובדו חומל המוד ןמושה
 .'וכו ןיכסב אלא הרירגב אלא קרפתמ וניאו םיעמב
 'ג קרש 'עב ג"הר םשב וניבר b^ הלאה םירבדכו

yא"עס ג"לד ו"פ םיחספ 'וריבו —  ^bןנחוי ^  
 ןירומיא לטונב הארנ אהי אלש םעטמ ויברק יוחימ
 DEP וניבר 'יפ ילכו — לוונמ חבזמ ךותמ
 ,יה רבדמב)ימ"למ אוה יוחימ יכ רמוא יתייה (רומאכ

mp ^b oםיעמה  nב"בב החממ  y'"y "b 
nbי"שרו .'ד  ^pש"ע א"עב ] — 

 השענו קרממ b nw" רכזנה ע"למ 'ב pb — חמ
 'טוא רזעילא ^ 'פב erdünnen, auflósen) קד

 «quy מ"ק n30 ('ה צי ב ןינ תו ו 'מ ג ב ןילות
 וחממ ןיאו דיב וחממ תבש ברעמ ושלש לדרח
 םימב קד ותוא ןישועו ןיקוממ b^ ב"א) -- ,ילכב
 "א וניבר ^35 ה"יחא]* — ,(ההמ ע"ייע ןייב וא
 ש"פדבו ש"ארבו ף'ירבו י"שרב ה"כו פ"א bi י"כב
 'יסופדב י"שריפו דיב אל לבא ילכב החממ ג"ונבו
 (: דיסק רצ תבש 5^( ר"ירפיטשיד ןילבול דע םינשיה
 n"! auflósen, zerweichen, distemperer v'5 אוהו

 ר"ירפנמשיד והחמה ה"ד א"עס ה"ל םיחספ י"שרב בוט
 ,6יל ייכב) ר"יפנשד ס"טב ןבקנמ ה"ד n'b. ףדבו
 םדוקה ךרע לש יוחימ ןינעה הזמ י"שריפ םשו
 'שעמ Tw won והחמה ,ה"ל םיחספמ mss איבהו
 'תפסותב ה"נכו — .'ב nnb y'"y w'b ה'פ ינש
 "וכו nne החממ דחאו לכואה דחא (ב) א"פ "חספ
 ט"וש ,םימה רפעה תא החממ b" ח"כ פ'ר ר'בב
 ותממ תועמרב החממו הכוב ליחתה ^ רומזמ
 לשובמ קיקר v ט"כד ג'פר םיחספ v לעפנ בו

sovתינעת 'ורי ,החמנ  Yo? Ybןבא ע"ייע ד'ע  
 ע"ייע הובגמ םג 'פ ר"להקו ח"כפ ר'ב .נ"שו ןיעוט

noג"פר םיחספ 'וריו ל"נה .ה"ל םיחפפ ליעפהב  
 ב'פ ינש 'שעמ 'ורי ,ץמחה תא החמה vy ט'כד
 : ו"נד ז"פ ריזנ 'ורי ראותהו .בלחה תא החמה : ג"נד

— [nb והדוע = 

m = DDמ"לב אָחַמ  pip Db»האכה  
(schlagenתא ארוקה 'פד ג'םב  

("ma =( n — qwe =( mne דק 
 pre שרופמ ם"במרה 'יפבו ,כ'ע הטמל ץוח אצויו
 ןכו «abs» ouf ע'לל ןויכו ש"ע גורא רוזא אוה
 553 ה'נכו —  .גורא רוזא אָנְרזִיִמ ro ם"לב

Dvלעו הטמה לע בזה אשינ ר"מ  pw» jen 
 .ןרזימ הל ךרכו ver ns םשו .ןרזימה לע אשינ
 C [ןרזימ ל"צ] qe) we מ"ב 'ילכ אתפסותבו
 תשרופמ הז יפ לעו 'וכו הטמה תא וב ךירכמ אוהש
 pr םינינעה בברעמ היה .ב'ערו ,ש"רב 5? תעד
 ש"אלב D"D ק'העו — pon ה"ד םש ט"יות

 — [הסכמ b Kulter^ יעצמאה א"לב אוהו ןרטלוק

punםד םיאלמ ראווצה ידיג יפ אקריזמ =)  
 (Blutgefüsse am Halsאצמוא *) יעיב 

 ג"שו ה"יחא]* | .ץמא 'עב ונשריפ רבכ ('יקריזמו
 יקריזמ והמ וניבר ^5 אל םשו תואחסונה ייוניש
 «v» yup  ןילוחל י"כ ה"מגר B2 לבא יקרזמ וא
 םידיג יקריזמ ל"הזב בותכ יתאצמ (א"מש ףד יגנא
 תרזג ןינעבו כ"ע םד םיאלמ ןהש ראוצבש םילודג
 p אלמ רשא ילכ מ"לב קֶרזְמ אוהש ל"נ הלמה
 py םיאלמה ראוצה ידיגל לאשוהו ונממ ןיקרוזו

pub um — (ז רבדמב',  b^ anתאלהו ) אקרזמ 

 יקרוע ר"לב vena תארוה ןכו [spy 'א י"רתבו
— [Ader, Gefüss לוכק ילכ m emn 

 יקרזמב 0« ,א'נ ייעש) 555 אותכ 'גרת )( קרזמ

 ןורסחמ יתמגרת אל ה"יחא|* = ,ןדצמ
 רשא למג p Obss^ ע"לב os עדו Coen תעירי
 ובכש ופלע ךינב ונינע כ'או ,ובגמ ףלשנ ואשמ
 ואשמ רשא דוצנה למנה ומכ תוצוח לכ שארב
 ,תַרָומְכַמ ,תֶרְמְכִמ 'למ רמכמ 'גרתו ונממ ףלשנ

53sתיברעו 'טישפהו םינקז ן"יע לש תוקתעהה  
 וא םומינארעיה תעדכ דירת ןינעב אות וניבה

pays600009 בשע י"ע וקיתעה ןכלו האית  
 סוריוזת  סוינעזעג QUY Mangod Qe ,אקלס
 'גרתב היגה אוהו 370 ב"ח ןאקיאזאראיה טראכאבו
 !ןירצמ ינמירכ וא ימיר אמכ : ןדצמ יקרזמכ תחת
 תוקתעהה By nns היהת זאו אקירומכ ל'צ ילואו —
 nm .דחא בשע כ'ג (8880) אקירומ אתויהב ל"נה
 qx רבדה דועו הלמה וז en^ ויניע םילעה יוועל

 -- [דומיל

 ע'לב ןכו חומה ריפהל p^ חמ םשהמ ל'נ) חמ
Centmarken 252(.ח"פ) םיחספב םירבד ולא 'פב  

 איצוהל p^ ןיכסב ןבקנמ רמא אנוה בר ויברק יוחימ

ice eme Im umm EMEND MMNMCUNMMNRMNMEN NEN EE M M ER E scdכ דס  

 אצמוא :ד'ע םוחספבו ,יצמוא :גי'צ יילוחב (? .ןרזח םייטב ייסופר תצקבו ןרזמ bi יפריא ייכב םשו קרפה ףוסב ה'כו )
 Gazelle "y הקיתעהל אבג ל"מרו A) .ץמא יעב היכו אקריזמו ביה via )3 .אצמוא יילוחב םג ץמא יעב סרג וניברו

 .ריפרבו יייכ לכב היכ (* .קייהעב ייל ןרצמ תלמו )^
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abwischen חונק ןינע ^B מ"לל בורק nme = nb 
 ןינעכ אוהו << ע"למ  (abkratzen P'פב

 (*ינונחה (א'עס vb ףד יי n/ 272 הניפסה תא רכומה
 ויתולקשמ החממו תבשב םימעפ ויתודמ חנקמ
 וא גופסב חנקמ חלה תודמ b^ .תבשב תחא םעפ
 אביו םכותב ןייה וא ןמשה שרקוה אטש דגבב
 ןיכסב החממ ןהב לקושש תולקשמו .הנוקל דספה
 הנקישכו לקשמה לע רבד םוש קבדנ אמש ץעב וא
 ימחל ינבוק תא (*'קיספב (*רכומה דיספי םהב
 וסינכה 69 Ww 'פב ר"קיובו (.א"ס דצ כ"רד אתקיספ)

 ורעקב החממ ליחתהו ול ברעו ולכאו לישבת ול
 o הלעא םיחמ תולוע ?oe vo con ך"הה
 ז"'עשת זמר סחנפ 'קליב אבוהו 'תקיפפב ה"יחא]*
 ולכא ןושאר לישבת וסינכהו רתוי תוכיראב תצק
 ליחתה ול ברעו ולכא ינשה ןכו ול ברע היהו
 תולועכ ךל הלעא םיחמ תולוע ךכ הרעקב החממ
 לכא הרעקה תא החממ אוהש הזכ ךל הלעא םיחמ
 לבא ן וש א ר לישבת pen וניבר 722 'יא ר"קיוב

pbiומכ ייל ט'עת זמר ףוס וצ  bwךורעב , 
 ןוטיבוקא 'ע ע"ומבו ןיטבק 'עב ןייע רמאמה שירו

"nam wyם"ארה  n»ב"בל ם"בשריפב ) ^pהחממ  

 ה'כו n) יהיכ ייעש) העמד 'ה ינדא nmb מ"למ
 "b" ה"מגר 'יפכ קחמ ומכ ונינעו ,ב"בל .ט"יותב
 ומש החמי אלו -- עבצאב ףרג ר'קיוב כ"מ ןויכ
 ה'ד ד"פ תומבי 'וריב שרד 0 יה'כ םירב) לארשימ
 ר"תסא ,יוחמ ומש ןיאש תא , , יוחמ ימש תא ג"ער

"bדי לא : דקפיו  manהיה יוחמ 'גו ךלמה סירס  
 ר"דמבב טשפומה םשהו ,תולותבה לע הנוממ היהו
 םירבדב mm" ('ג ?4e ילשמ) ןיכלמ תוחמל שרד י"פ
 :טשפומה םשה דועו — םיכלמ n"mb םהש ולאה

"mpע"יע  'N nbהאחמ ונינעש המו — ש"מו  
 — [ןורחאה המ ע"ייע

ame =( n5א ע"למ יחמ ') Sומצעמ קיחרה , 
 von sich weisen, sich losmachen וילאמ קתנ

und einem Andern zuweisen25 פ"למ ('ב  — 

 *anfügen, sich festsetzen p12) קוריה ןינע כ

 והחמה (א'עס אייק qp ביימ טיפ מיב) לבקמה 'פב
 'פד ג"רב -- רבוע וניא ינחלוש לצא וא ינונח לצא
 תיחמ ארהנמ ןקלס יכד tors n3) השא המב
 ןכו הניתנו המיש ןינע ב'א) -- ,('והיישירב היל

m» (*סיד) ילופאג תוינשמבו סיש י'כב  

 (הָחַמ =) חמ - mms =) חַמ

 היל אניח מ (היכ nm רמוע הליגמ ה
 הלגמה תא ארוקה 'פד rom א תפזומב
 (<(ימג ייפ אחומא הל וחמו ?G'y 5^ םש) ערפמל
 אלש ינפמ רמולכ הרקדק לע וז העומש הכמש

vpnמ"ל ב"א) — .השודק םושמ אלו איה העיריה  
 תסריג- ןייעו n) :חיצ pnm ףכ ואחמי nmm הז
 'מגה ^3 הייחא]* ,(תרחא איה יכ ארמגה
 םג יכ םינויצהב קד אל ב"ר לבא mns הנניא
 ןויצ טטשנש jp שובשב ךרענ והומדקש םיסופרב
 ג"סב דע הלגמה תא ארוקה 'פד ג'פב jb ןושארה

"ETפדבו הלגמה תא ארוקה ' "wesןויצה איבה  
 וחמו קר ונממ איבהו ינשה ןויצה טימשהו ןושארה
 ןושאר ןויצל my תכייש וז יכ ב'ר רבסו אחומא הל
 יעב אבוה ןושאר ןויצו .חמ Cp ע"בשפהב ןייעו

smsןוכנלו ח"ער .א'חב ע"ייע ינוקת יפל  ya 
 תואחסונ יוניש ג"שו ,ר"ל masa םג נ"שו בזרמ
 אתפרזאב הז 'עב סורגל העט ב"רו ,אתפזרמ ןינעב

 'עב א"סב n'3 אתפזרמב ג"ונבו אתפזראב לי'צו <
 וניבר 'יג םשו םשו אתפזראב סרג בזרא 'עבו בזרמ
 ינש ןויצבו .אניחמ ג"ונבו ס"ש י"כב ה"כו ןניחמ
 הל וחמו לש p^ ןינעבו 'מג תלמ תועטב םפדנ
 כ'ג ןייע םימעפ 'ב b^ nbuss: 'יאד אחומא
 "יפלו ה'עש D^ ז'ואב ה"כו וניבר 'יפל בורק י"שרב
 ודקדק לע הכה וז העומש רמאש רחאל י"שו
 ד"ער א"עד א"פ הליגמ 'שורימ עויס יתאצמ
 ערקי אל המל הכלה םא אחומ לע הי ל יחמו
 לעבש הזמ חכומ כ"ע הכלה המל ערקי אל םאו
 ןויצ םידקה וניברו -- ודקדק לע הכה העומשה
 קר ןורחאה הז יכ :ט" ףדמ ןויצל ,ה"כ הלגממ
 השלש י"כבו 'ינושארה 'יסופדב יכ עדו .הליאשהב
 המל יתערי אלו רחא ךרע גוסב וללכנ םיכרע
 ה"נכו -- .רדסב ונררגנ וירחאש מ"אפדב ןוכנלו
 לודג ונבל יחמד ארבג אוההל היתיזח .ז"י קימב
 אלא היל יחמת אל אקוניל תיחמ יכ .א'כ ב'ב ,'וכו
 מ"ב 'א שרט ע"ייע .ח"צ ק"ב .ינאסמד אתקרעב

 פ"ר ר'ב .'ד סלפ ע"ייע .ז'ט הגיגח any 'מוי :ה"פ
NDוכו אניחמ יחמ תרמא ןיא הל רמא ב"נ פ"סו ' 

 ,הכה 'גרתב הברהו .בלגמ 'עב אבוה רמאמה שירו
qnםשה אבוה םשו ןמגרותמב ןייע ףוגיו  Mm 

snoה די 'גרתלו 39 'גותל '.. punכ'ג  
 — [יוועל 'הל ר"תמעב תואמגודה

(tיפדמ ץוח ע'פרב ייל  oWקוחמל ךירצ )* .שימו ךרעה ףופב ןייעו . 

 הדימה nima תחא הנקמ רדומ ?c (ow לכבש ינונח ליזו בי'בל vis ה"מגר nbi ןכו )*  ,ינונח ג"ונבו (.וילק רצ ביב
 ישבתשנ וגממו יספב ריפדבו ,'ציגיוו יפרבו י"כב היכ (*  .כייע רתו' ןילקושו םולכ םהב pin אמשד ויתולקשמ ק חמ מו
 ריישירב תחת ו''ופרב ל''צכו ישמאו יליזאב יפדב ה"כ (' .יתופסוהב ןייע )" .תשרפב תועשב ןישבק יעבו :קוספב ע'פרשב

 .ןויצה לכ ייל טייק ייכבו וחיושארב ב"ה viai ריפדבו
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 "יעשיל 'גרת m"me דכ ג'ע י"ד ז'פ תבש 773 | ארקמב ה"יחא]* = (יהולע יחמתי ףיקזו א" י'ו''רזעב
 ano םשהו ,ןחמו 'ט ,ט'י םשלו emp 'ה .ט'ג
 האכהה גשוממ ל?*פה הנבנ ילואו -- ^ ^ םש
 םיגראנו םיכשמנ גרואה דיו לגר תאכה ידי לעש

 -- [הז םע הז םיטוחה

quie mp = neמ'לב ₪ עילמ  nbלַצ ךרדכו ) 
^b1293 ראופמהו חבושמה  das Beste, Krüf- 

 'פד i153 (Kráftmehl mepb ראות אוהו 6
 6 אחימ mas תיאד לכ Go v5 תבש) הריכ
 ןיכרבמ דציכ 'פבו ול C [ym ל"צ] «ee קמטצמ

 י'שפמד אלקחד simo 'ןייה ןמ ץוח 'מנב
 ג"סב .אחמק b^ .תונוזמ ינימ ארוב )? אחימ היב
 x ,יסיסחב חמימל 6 ימ םיתפפ העש לכ 'פד

  .(יסיסחב אחמק חמימל ביתכ תואחסונב 2"
 הריד החטמל ג"ונבד 2/55 ןמדזנ ד"ט הייחא]*
 'עב ה"כו pw י"כב םג "יא וגיבר ^25 לבא יסיסחב

conריעה אל םשו  xsילהב ה"כו יונישה לע  
 pw םיחספב ןכו .א"ער א'צ םיחספ n ג'ציר <

 mb וחמ ס'ש י'כבו יסיסחב ארריק היל יחמ
 ב'עס ט"ל םיחספב ןכו ,ש"ארבו ף"ירב ה"כו יסיסחב
 y'"y אנשיבאד אחמקב ארדק שיניא יחמיל אל
 לעפה אוהו -- םש iu 'לה ןייעו .אנושבא
 ^D י"כב לבא םש תבשב ה"כו אחימ םשהמ
 p'w י"כב לבא תוכרבב אחמק ה"כו אחמיק הגוה
 םילהת מ"למ sim "איה איהו אח ימ ,TN הגוה
 לעיפב לבא 'ו ,ה"כ 'יעשי לעופה ונממו 'ו ,ו"ס
 nen רדעה 'מולכ wow ומכ הללשה ןורתפ ןינעב

 — N'] חמ ע"ייע entmarken (חומה)

Gehimm, א חמ' y'"y (ח'כ 2&4 בוי מ"למ) nb 
Markימראו ס"לבו  auroרבכ] ודקדקב חומ  

 איבה pun ל"צכ ה"יחא]* | dps 'עב ונשריפ
 תוחנמ (גיע ביד איפ «mo יורי) ,'ט תומבימ ןויצה
 ^p: הליגמ ,'ג ספר ע"ייע .,ז"ל םש «mu :'פ

nb yyילוח .'א רקמ ע'ייע .ו"נ תוכרב .'ג ' Y 
ovpלש  mbא'עס ה'מ םש  mpהרידקבש המ לכ  

 m y'"y אחומ היב הנתמד :םשו ,חומכ ןודינ
 'עב ןייע אתפסותה "גו ןירד אחומ זמזמתנ :םשו
 ;ה"ל ,ח'כ םירבדל 'קנוא usn ןייע דועו .'ב זמ
 5'3 n5 םירבדל ' י"רתבו ;ה"כ ,ד"י ב'של 'גרת

smiרקש ןיללממו ('ד טי 'יעשי) למע הרה 'גרת  

 והחמה ל"זרדבו םשוי ןויצ תדוצמ 'יפו אחמתי ביתכ
 וילע הלתיו םשוי ונינע ה"כ תמאבו כ'ע ינונח לצא
 ייפ אחמ מ"למ ורקיע יכ הליאשהב קר אוה לבא
 מ"במ ןויצהו אחמ שרש טשריפל מ"צוא iy הכה
 וקתניו ומצעמ קיחרי ךפיהב םא יכ ןינעה הזמ וניא
 ט"למ p^ ט'יותו ,ש"ע ב"ערו י"שר ps ולצאמ

nnmל"נה ע"למ אוה ד'עפלו תרנכ םי ףתכ לע , 
 -רביא ש"אלב וקיתעהל ןויכ הפי ב"ש תנש ק'העו
 וקתנמו וקיחרמ תויהב |« überweisen = ['ז'יוו

 5b" לבא ,-- וילא תונפל רחאל ורסומ היה ולצאמ
mmoםוקמב העיבקו קודיה ךפיהב ונינע תבשב  

 "יל יכ ושח אל ע'בשפהו ב'רו ל"נה ם"למ דחא
 רצ אובמב) ויתנמס ינא םגו וניתואחסונב ןויצה לכ

(LXVIתואחסונמ תומוקמ תמישרב  "bwפ"שב  
 ןעבנימ י"כ ס"שב ורוקמ יתאצמ התע לבא ונינפלש
 יתווחאל wb אניזח «on (oom o םש 'יאש
 ארהנמ ןייתא ןק לס יכד והיילע ןרפק אלד
 תקתעהמ חכומ ןכו כ"עוהיישי רב וה ל ןתחמ

mתבשל "יפב  Ge?" cou»יכית לבא ל"זו  
 ברד היתווחא אהד ןנבר והב ורזג אל אתלילח

o sm6תח מדב) ילבט יווה עשוהי 'רד הירב  
 ןהישארב אתלילח יכית ינה [ןתחמדב ל'צ]
 יפלו כ"ע ורש bp nn" אלד ןויכו ידפק ווה אלו
 ןיקדוהמו ןי ק בודמ ויה אתלילח יכית 'יפ ןינעה
 ל"נה 'רזעב אחמתי םג ןינעה הזמ ילואו ןהישארב
 — [יחולע יחמתי ףיקזו 'ט ,'ז רתסא 'גרתב ןכו

Geben 38 ^5 sm — n5השא המב 'פד ג"רב  

me nae)אחמד ןניקיפע יאמב אכה (א'עס  
mmm Cameרמאד (5עשוהי 'רד הירב אנוה  

 'מגב ותמש ימ 'פב ,ורזג אל גירא אוהש לכ
 תבש) תיבח 'פד ג"סבו (ר'כ תוכרכ (*דמ וע הי ה
 (.בימ yw) (mme לכ 'פד ג'םבו (הימק

 גרוא השעמ 'יפ והניתחמ אתיחמ (65אדח והלוכ
mot)ה"כוה"יחא]* .יחמ דבוע 'גרת (ב'כ יט"ל ;ב'יל ,ח"כ  

 תבשב לבא 'in 'ילוחב ה"כו תוכרבב ס"ש י"כב
 יכו "לוחב י"שריפו והנתיחמ אתיחמ םיחספבו
 (יגרתב ט"ל תומש) ןושל םלוכל םתגרא nns הגיראב
 רדסמש הגירא ישניא ול ורק רובד ןוקתד יחמ דבוע
 לעפה ה'נכו ,םיחספל ws ןייעו C s'y וירבד תא

 אחמיד ר'יפרבו ךורעב יציגיוו יפדב היכו אהממ אחמד םינשיה ייסופדב יישרבו ס"ש י"כב היכו בייהו טק י"כב ה"כ )!

 הייכ (* wb רצ ס"ד) ס"ש ייכב יילו עשוהי 'רד הירב אנוה בר רמאד דוע ג"ונבו )* .אחמומ היב wm ג''ונבו אחממ

 + עיייעו (5 .אדחב תבשבו תוכרבב ג"ונב לבא יפדב םיחספבו תוכרב D'w ייכב היכו (5 .ריפדבו י"כב m (+ .ריפדבו יי"כב

 .ריפדבו י"כב ה"כ (* ,ייל vem ב"הו ט"ק v33 (5 .ר"פדב היכו תינש םעפב טיק "53 ב"ה v33 הייכ (7 w" ךסמ

(f?אחומ םימעפ יתשב עיפרשב לבא ר"פדבו י"כב , 

 זי תו

 לא
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 ע"יע Gebürerin) תדלוי "יפ) אָּזְלַּבְחַמ .תֶלָּבְחַמ *
 Ag (ר'לש m לבח

  iinbע'למ ל'נ) €  sem ^bטרפב תובשחמ =
 -über Rüthsel nachden םירתסמבו תודיחב

ny" kenולכאש 'ג 'פד ג'רב (םינפב ןייע וניבר  
 ק"פד 'מגבו ('ועתשמ גוחמב יאסרפ 6 ו"מ תוכרב)
 ןירומ b^ (* אכלמ ימק גוחמב «ne CU" הגינחב
 הז ןישיגרמו ןה זמרב םהירבד לכ 'מולכ תועבצאב
 רפסב p" ןכו ה"יחא]* = .הז ירבד הזו הז ירבד

 ינשב י"שריפב ןכו םש תוכרבל םיסנ 'רל חתפמ
 תודיחב 'עה שארב רומאכ נ"לו זמרב גוחמ : תומוקמ
 — [םישעתשמ ךומנ לוקבו שחל ירבדבו םירתסמכו

 ראוצב ןירשוקש רוזא b^ תֶרּוּגְחִמ מ"למ) רגחמ
 (דימ) "553 4^ 'פב Halskette) המהבה

 תחת ןיושוקש לבחה אוה, 'יפ רגחמהו ךמוסה
 ה"יחא|* | (?)אריילפ ומש זעלבו "רושה ראוצה
 דוע W^ םשו 10 דצ ט"דסל i'm "eB קתעוה
 ןוכנל mane ומכ קאניזלא ל"צו תייטב קאניבלא
 ר'לבו ראוצל ביבס רשק !GU אוהו רעשיילפ 'חה
 ךורעב אריילכ ד"עפל ל"צכו ט"יאלב ה"כו 98
 אריילמ וא ט"ק י"כב אריולפ וא אריילפ תחת
 b^ ךורעהו ןואגה b" אבוהש ש'רבו .'ב ו"ו י"כב
 מ"יפבו .ךורע לש זעלה אלו 'יברע הלמ אל
 mm לזרבמ .דתי כ"ג אוה רגחמהו e^ ם"במרהל
 "גבו ינשה 'יפב ב'ערב n'3 .'וכו לועה הצקב
 תטשב ךלה ןושארה 'יפבו ט"יות pun רגסמה

 -- [והרכזש ילבמ ךורעה

 .'א תלח ע"ייע ר"י "יכרע «pb ne) זוחַמ *
 ןושלבו .אזוחמ ב'פר 'יכרע אתפסותבו

 : ב"ל דימת הארוחה וזבו .ריע nnb י"שריפ ןושאר
 — יזוחמ ןיתיש : ג'ע ב'ב ץובקהו amne אכב
 ךרכ ינב י"שריפ אזוחמד . . אטהיר : ז"ל תוכרבבו
 .אבה ךרעמ b^ אטהר 'עבו רפכ ינב יאלקחד וכפהו

 ע"ייע (םירגיטה ףוחכ עודי םוקמ םש) אָזּוחַמ *
 : ד"כ תינעת :ט"נ תוכרב אזוחמ ינב

 עיייע ,יל 'ציב .ה"ס man .םש ם'ד y פ"דב
0mמוי ןייעו ' x^ו'ק מ"ב .יל ק"ב ,ג'ע "שוריק  : 

v"םירחא תומוקמבו .ד"ק : ד"ע .'ו 'בוריע .ג"ע  

 ומוקמ םש :by 856 איפארגאיג רעיוביינ ןייעו
 'ר ,ג'פר חלשב 'תליכמ יזוחמה bv" אבא ארקנ

 ריבשמ לעבו ק'דר ןייע ןוירהל הבשחמ non ,ןחומ
 PA! erdenken קיתעהו לעפ אוהש רבס שדחה

[bs 

 -verbie ,39« ע"לב ןכו sno (oye) — חמ רצ
(ten, wehrenי') לאינדב  G5אחמי יד  

e»[הריב]  ^eהייחא]* = .בוכעו העינמ ןושל  
 אוה ןמו 'ד ,'ח 'להק 'גרתב רי רושקב אוה .ןכו
 ּוחיִמ .,ו"ג :ה"ג םיחספ ל"זרדבו היריב ome ארבג
 ןיא א"פס םילקש אתפסות םדיב וחימ אל . . םדיב
 אלו א'פו תובותכ 'תפסות .ןיסנרפה דיב ןיחממ
 םדיב היה : ה"נ תבש : די ףוריצ ילבו .םריב וחימ
 : ט"כ 'כוס 'וכו םהב mb םא cov ,וחימ אלו תוחמל

mmeב"ב ,וחימ אלו תוחמל םדיב קפיס  m5 
 םינש ינפב החימ : ח"ל םשו יִיּוחַמְל היל יעביא
 ,התחימ : םשו (םימעפ המכ) תוחמל "s תובותכ
 ,הָחַמְמ השאה ד"ע ה"לד ח"פר םיחספ v^ .איחממ
 ודמע :ךתמוק תאז 'פ ר"שהשבו .ןיחממ :םשו
 ב'ב הֶאָחְמ םשהו — 5^5 ודבע אלו ןמצע לע וחימו
 םשה ^Ty) — :r תובותכ ב"ער 'מ האלהו .ח"ל

"moךל ןיא .ח"פ םיחספ  "mbהמו — הזמלודג  
 — ]* חמו 'א nb Tw ןייע חוניק ונינעש

 -Versteck, Schlupt רתפמ םוקמ מ'למ) אָבְחַמ *
Ginkelםא א"ער ט"ל הדנ  nmnאבחמב  

 האיפ .אבחמב . . ודלי ב"יפר תומבי אתפסות ,'וכו
reע"ייע ג'ס תוחנמ ץובקהו .ז"כ תובותכ ב"מ  

 .כ"ד ז"פ men 'ורי ןייובחמ ץובקה mn .'ב בח
 .םיִאבְחַמ מ"לבו ר"ע ו"כד ב"פ mains יורי םיִיְבֶחַמ

(Pfanne (תשחרמ ןימכ וב הפאנש ילכ מ"למ nane 
 .בח 'עב ונשריפ רבכ

 טבשב 'גרת Gehlagen טבח לעפמ) אָטּובְחַמ *
 בל תבש ,אטובחמב "כ ,חיכ ייעשי)

 שפ 'עב א" 'יג יפכ ה"כ יוהל אטבחמ דחו א'ער
 תבשב 'יפב ח'ר קיתעה ןכו ר"פדבו ט'ק י"כב 'ב

(um be»)םשו  "nע"פדשב לבא יוהינ אטבחמ  
 'ורי טובחימ :רוקמ .ארטחמ ע"ייעו .אתבחמ ס"טב

 ban ע"ייע : ב"סד YeD 'ציב

 'דהנס der Besehüdigende) לכח לעפמ) לָּבַחמ *
 לאשוהו (בילש anm 'א לבח ע"ייע .ד"כ

 ןתינש ןכימ b^7 ר'דמב +(קיזמ y^p םיקיזמל
meaה"כו אַגְלְבִחַמ ראותהו .לבחל םילבחמל  

 ,(ריכ .יחיכ ve qv ילשמ) תיחשמ םגרותמ ןכו ס"לב

 ןעכנימ ס'ישב יב י"כב היכו (* .גוחמב היל יוחמר ג"ונבו 'פ v33 היכו יעתשמ אק 'גוחמבד ןחנ mà לצא ייכב היכו )1
 ^43( גוחמב יעתשמ רחא סייש י"כבו אכלמ mop יוחי גוחמב גיונבו

des 
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 הליתפה תא ןיטחומ ג"עס ב'סד ד'פס 'צי יורי
 .ש"טו טה 'עו טהמ ע'ייעו בוט םויב

 nühen רפת b bi y/bs wn" לעפמ) טָחַמ *

 ,Nühnadel 2:*> וב ןירפות רשא ילכהו
Pfrimא"לבו אָטַחָמ ס"לב  (onoןייע .ג"ס תוכרב  

 pns אצי אל :א"יו .א" תבש .אתוימלת ךרע
 יבועב תאצמנש טחמ (ח'מ יילוח) ,ויל op ,וטחמב

maתוסוכה  (02 כע ע"ייע( pu)ז'נ , )5^ Yo6: חיד  
 now ^v ,הבוקנ הניאש טחמב . . הבוקנ טחמב
 ג'פ .רי לש טחמ .מ'ד ב"פ ז'ע 'ורי :ז"טד ז"פ

"nesג דלח ע"ייע ה"מ ג"יפ ^55 ,ה"מ ' qun 
 ,התמ y^p ר"מ א"פ 'לרע .ץקע ,'ב קס mn ע"ייע

vאלמ :םשו ,טחמ אלמ ג'ע ז'ד ייפס ק"ב  
 iy n3 א"פ 'שודיק 'ורי ץובקהו ,טחמ תכישמ
 1232 v^ .ןיטחמה .ג"יד א"יפ תבש יורי .םיטחמה
 תומבי 'ורי ר'ע ז"סד ד"פ תינעת ^« Ty ז"ד ד"פ

 — ןיטחמ Ck רגצ ^y :א"כ 'גיגח ד"ע 275 ב"יפ |
 ,6 ויצק ,ביח) קנרב ע"ייע C72 ,'ג ייעשי) םיטירחה 'גרתו

Züchtigung mit dem לקמב האכה ^b) אָרַטְחַמ " 
"bn y'"y ארטוח ,רטוח "ob (Stock 

 יקליב ה'כו יוהי ל ארטחמ דחב א"ער ב"ל תבש
 תרחא i^ ןייעו שפ 'עב ה"כו א"ל זמר תישארב

 .אטובחמ עב

ry *י"למ)  uoy&oשיא תשא ףאנמ  verführen 
(ine Ehefrau(היל) יחמד + ט'ק 'דהנס *) 

 ילואו (*(היל) [אלפמו] (תלפמו) הירבחד אתתיאל
 ש"מו ימאב ע"ייעו תא יחמ טעמכ 'פ ר"שהשב הזמ
 םינקז 'ע y" קתענ 'יגויח הלמה (wi .ימאכ ע"ומבו
 15 (av ףאונ )^ יב יקיו ; ג'יי ,/5 (mov ףאנ שוש

 ומיימ םילהת ;'ג v3 ייעשי) ףאנמ (בייל יו ילשמ .; ויט

 ףואנ תקתעה sem uos טשפמה םשהו ₪"
 יקזחי) םיפופאנ )0/3 יגיי יימרי) םיפואנ 03 5 עשוה)

 ,(ג'מ וג"ב

 ופוגבש יח רשב «cy y ונינעו מ"למ) mms ג
(Gewüchs von wildem Fleischשארב  

 ה"יחא]* = .ןבל רעיש וא mme "מ inm םיעגנ
smמ"למ  mmoיח רשב  ipה"נכו — € יג"  

 הוכמה nme הוכמהו ןיחשה תיחמ ה"מ םש 'יעגנב
 ג"פ םש ,היחמה הל הכלהו היחמ n3 nnn קהובהו
 םושמ ח"מ ,ז'מ ו"פ םש ,היחמב b'3 ר"פ ,ז'מ ,ו"מ

 — [היחמ

wnnsהָיחִמ +  iis 
 yi" האנזוחמ : ה"פ "טיג .'ו "שודיק האזוחמ ןינח
 יב ע"ייעו .ז"נ 'וריע ab תוכמ .ב"ע ק"ב : ז"ם תבש

 n"rimb& אתתיא +: ב'ע יישודיק גנ'לבו .יאזוח

 אתינווחמ רב ע"ייע (das Abgrenzen) אָתיִנווחמ *

 ,שרופמ םשו C ח"עק ,ב'ח)

 הליאשבו ריהצו ןבל ייפ רווח (bye  רָוּוחמ *
 das Einleuchtende, Beste) חנושמה

 ילבו .נ"שו Coat ,גינש ג'ח) רווח yy :ה"נ םיחספ
 nnbn והז יא ג"ע ז"מד reb םילקש v^ רכז
 ןלוכבש רווחמהו T'y ט'לד א'פ ז'ע 'ורי ,ןלוכבש
 ע"לב ןכו 'וכו םלוכמ רווחמ ךל ןיא ז'מ פ'ס ר'ב

s = 29חבושמהו הלועמה  oue pem 

(Schmerz, Leid 585 ^b שוח לעפמ) שּוחימ * 
 םינזא שוחימו שאר שוחימ QN תבש

vueשאר יִשוחימ .א"מ 37( ץובקהו םיניע  
 .שוחימ תיב ע"ייע :'ה "ישודיק —

 הארמ 'גרת Gestalt, Anbliok) ,אזח לעפמ) יִזחַמ *
 םש) יהוזחמ םייונכבו יזחמ (ב'ל a9 ארקיו)
 ,(א"ל .ה"כ .יד

 'גרתו ס"לב .ה"כו Spiegel) הארמ) אָחיִזִחמ *
 ,אישנ תיזחמב Cn ,ה"ל תומש) תארמב
 Amy» (ג'כ /3 ייעשי םינוילגה 'גרתו

 דועו Rückkehr רזח לעפמ הבושת 'יפ) רוזחמ *
 die Umkreisung, der) 08]010 המח תפוקת

 (ךירוזחמ ל"צ ילואו) ירוזחמ ךיל יהי אל ו"כפ ר'ב
 — א"ל זמר עשוהי pom :'ט ק"מ ןייעו אכהל

mewרוזחמ 6 רדהד ןינש ח"כ לכ ב"ער ט'נ  
 /& תישארבל 'א 'ורי 'גרת ץובקבו .המח ע"ייעו
 ילב רוזחמ ארקנ דועו — ןירוזחמו ארהיס דלומ ד"י
 תפוקתב םיאבה םידעומל תולפת רדס השדחה רבע

nem 

Fehlgeburt לפנ ס'לב wo םשהמ 5» mm 
 6'ף ו ס ב ונדמליב bortiren) לעפה ונממו

 םהלש תורפו תורווש (יל יוחנת) תישארב 'שרפ
 ןהמ תחא התיה אלו רעצ אלב תודלויו תורבעתמ
 b'yy אלו רבע ורוש +(" יא'כ 2740 'אנש תטחומ
 ע"ייעו ה"יחא]* .לכשת אלו ותרפ טלפת

brש"מו ] — 

tm *ע'למ)  von bתרסה ל"זרדבו םיפא ץימ  
nnoהליתפה לעמ  (das Licht schnüuzen 

m (!רדהו ג"ונבו םיש י"כב , *( vasesר'פדבו , *) הל :יט זמר ךל ךל יקליבו סייש י'כב ייל. +) ייל v33קליבו '. 
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rp0. תואוקמב  besלחומו ןי* וכותל  Cונישו  
 בלחה ימ (ה"מ) ןירישכמב ו"פ הלעמהבו .ויארמ תא

 . (ידי) .אצוי לחומה ןיאש ןמשכ (' לחומהו בלחכ
 י"פעא 'מוא מ"ר ןועמש 'ר ירבד ןמש Cp ל'צ]
 לקעמ ןיאצויה םימה bmp, "b .ןמש ('וב ןיאש
 לע 753 תיב תוווק (ןתונש ('תע דבה תיב
 יחוצחצ ןהב שיו םיתיז ימ snm םינוחטה םיתיזה
 םישב| תבשב ח'ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* — .'ןמש
 לוקיעמ אצויה לחומ םש תבשמ חכומ ןכו (אנליוו
 ןמש יחוצחצ אלב ול א"אש יפל אמט דבה תיב
 ג"הרו Sy Ub תורהט אתפסותב יונשב תצקו
 ארמחד אידרוד b^ ןמשכ להומה p^ 88 רצ ט"רסב
 ומש ןמש לשו םירמש ארקמבו אירדש 'מגב המש
 «v ה"מגר ייפב ה'כו .דרד 'עב «mo ^« להומ
 (.ויכש ףד אקילייגנא v3 ץבוקב) א"ער ד"יק ןילוחל

 אבש לחומ א"פ ןמש לש םי רמ ש לחומהו ל"זו
 אבש המ ןמש תושעל םיתיזה ןיכרודשכ הלחת
 כ'ג ןייעו כ"ע רומג ןמש ןיאו אוה םימכ הליחת
 'ינה py .וכותל לפנ ה"ד : דימק תבשב י"שריפ
 להומה ד'ע ז"מד א"יפ 'ומורת 'וריב ה"כו א"הב להומ
 תמה תחילל לאשוהו .ל"נה ע"למ אוהו .ןהמ אצויה
 להומהו קותנש תמה רשב :ו"נד ז"פ ריזנ 'ורי
 .ו"טר ה"פר ב"ב 'וריבו vy ז"נד טיפ םשו ,שרקש
 a'm bg yy דועו — דרוי להומהש םוקמ דע

 ,[6 ביצש

Kreis- גוחב העונת ןינע מ'למ ^b bins =( bnt 
Umkrei- םרכה ביבפל לאשוהו bewegung 

(ungםרכה לוחמ (ג'מו אימ) םיאלכב ד"פ תחרקב  
^bתוינעתד ג"סבו -- תולוחמ ומכ םוכה ביבס  

G5»ןגב םיקירצל לוחמ תושעל ה"בקה דיתע  
sw) — quyאיל יימרי) מ"ל  C7לוחמב תאציו  

 (האלהו :אייצש m לח יעב .[nons (םיקחשמ

 wx bum" םינויצ ינש ןינעב יתכראה רבכ
 יל ביבס לוחמ כ"ג p^ תינעתל י"שרבו ,תואחסונ
 ץבוקמ vn רשא) תינעתל "5 ה"מגרבו .םרכה לוחמ

vaןעכנימ ) "pםיקירצהש םיקירצהל לוחמ תושעל  
 ל"נ ד'עפלו כ'ע עצמאב בשוי ה"בקהו לוחמ ןישוע
 ויזמ ונהי 'טולכ ה"בקה תא םיבבוס םיקירצהש
 הארמ דחאו דחא לכ הזו עצוממ ילב הניכשה
 'יאלכ 'וריב הנושאר הארוהב ה"נכו — 'וכו ועבצאב

Trl ?*מ"למ)  ^bםייחה םויק  (Lebensunterhalt 
 עקרק רייש ד"ע ז"יד ג'פ האיפ יורי

vsתוילגומו תובוט םינבא רייש היחמ ול שי  
 Ov vm snp תיב- ע"ייע דועו .היחמ ול ןיא

 ע"ייע הדירפ ןינע b yon qn^ לעפמ) הָציִחִמ *
 רדגו לתוכל לאשוהו Abtheilung 'א ץח

 ע"ייע א"מ א'פ ב"ב Scheidewand, Zaun) דירפמה

 הציחמ םשו ,נ"שו 'ב דג ע"ייע .א"ק תבש ,'ה דג
 רדגנה םוקמ לכלו חוירלו הנחמל לאשוהו .היולת
 וחדנ ח"ספו yb ר"ב ,יתציחממ אצ :ט"מק תבש
 ח"צפ םשו ,(ביי «ne תישארבל יא Sn ןייע) ןתציחממ

 ר"קיו ,ותציחמ ילעב : "כ יטימ תישארב) םיצח ילעב
 ,םינהכה תציחמ ד"פ ר'דמב ,ךתציחמל סנכיל ו"כפ
 ,'כ תוכמ ץובקהו .םיקידצ לש ןתציחמ א"פ ר"בד
 תוציחמ םימכח ונתנ ז"פ ר'דמב — תוציחמ הומלק
 ילב ןכו .שא לש תוציחמ עבש s^b םשו 'וכו

V3 AY p PEPTEנרת — '. aur0 אמ n 
 .אָתְציִחְמ C /m אימ יקזחי) עלצ 'גרתו

^emלעפמ ומ — ךחמ  ^b) qnאוהו (קחצ  
 ןייעו Schnürleib טישכתל השא ילכ

 ןקזעו .(ביכ ,היל תומש) זמוכו תעבט 'גרת (םינפב
 (ביכ יג ייעשי) םיטירחחו תוחפטמהו 'גרת .ךוחמו
 יעב wan 'יגו nns]. Aene איקנרובל
 : ח"ד ו"פ תבש 'וריבו eno ע"ייע איטחמ :קנרב
 וראכמ כ"או 'וכו ןירייצמ ןירנוז ןיטירחה שרופמ
 א" TD ^D 'וריב DU" zeichnen טרח לעפמ
 ספט עיייע) םידד לש סופט ^s םחר לש סופט
 'נ .א"ל רבדמבלו םש י'ומשל 'א י"רתב ה"כו ('ד
 !y א"עס T'D תבש ןייעו ןוהידת תיבמ איכוחמ
 ךוחמ םש תבשבו .אכועמ yp — ^ bay 'עו זמכ
 'קליו פ'ש י'כ ייג ה"כ ךוחי o ידיל איבמה רבד

 — [6איער ism ךחג ע"ייע

 לש י"לל «yp: A4 ע"למ bns nip — לחמ
 dicke, Nba = לגמ 'עב אבוהש ץנאציב |

Gühflüssige Materieגימ תורהטב ט"פ םיתיזב ) 

 ןמ אצויה (' לחומה לע וקלחנ אל ןועמש 'ר רמא
Cormאצויה לע וקלחנ המ לע רוהט אוהש  jo 

 ג"רבו .ןיאמטמ םימכחו רהטמ רזעילא 'רש רובה
 ןילעמ שיב םתה pn G'ye ר"מק תבש) תיבח 'פד

 ע'יפרשו טייק י"כו ,ריפרב )* .לחימ עיפרשב לבא י"פר nb" 'תפסותב «/n ביש קיחעבו ריפדבו ביה ט"ק יייכב .«ne (י

 'ישריפ י"פע רוע ייא תבשב — לחימ ע"פרשבו להומ יייכ ייישרו ny ייפבו ism טייק vio ר"פרב היכ (* .תז ע"ייע םיתז

 ם'ק «v3 )^ .לחימ עיפרשבו ,רייפרו v33 (* .ב"עק T םיד ןייע יריאמבו יינושארה ייסופרבו י"כב ^5 y מו ח ו א

 .ןעוטש ^n ייפב (* .תע ליצו רע יטא) ריפרו ביה שיק י"כב )^ aby ac (5 anim ירי סימב
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 יברע ןושלב לוח לעפמ ילוא אלייחמ =) לחמ
 ,Knüo הליחמ ומכ ביבסו לוגיע )=

(Gunder Haufeבקעי רתויו (ז"ע) ח"ע 'שרפ ר"בב  

 הארנ ב'א) — .ןיסכטימד אלייחמ won ןוחכשא
 ןורזח ג"ונב ה"יחא]* = .(הדונא וז הלמ 'יפש
 p" אלייחמ כ"מב 'יפו ןיסקטמד אלייחמ ןחכשאו

qnיילו ייל ךורעב ונינפלו .ישמ לש א ש מ  
 ילב 5/3 וניבר איבה סכטמ 'עב לבא ךורע י"כב
 :בתכו ןיסכטמד הלייחמ ר"בד ןויצה הז םוקמ הארמ
 לע ךורעה e^ בש ילואו 'וכו רחבומ ישמ "יפו
 אוה הלייחמ כ"או ןיסכטמ תלמ לע אלו הלייחמ
 לעב .):5= וא רחבומ ;:>= ע"למ אוה זאו רחכומ
 י"שרל סחוימהו .וירבחמ ראופמה לכל לאשוהו האג

^bםיליעמ לש דחא ךרכ יוש מ אלייחמ כ'ג  
 לעב בתכ הז b "by" ילואו כ"ע לאעמשי ןושל
 בשוימ ונניא ןיסכטמ לבא יושמ אוה אלייחמ יכ כ"מ
 ייפה !DM .ישמ ונינע יכ י"שרל םחוימה ש"מ יפל
 אוהש למח ןמ אוה ךפיה ילוא זא אוה ןוכנ יושמ

 יא'ח (vex רעלזייא 'חה תעדכ יושמ ע"לב
 עדו .רומאכ לוח שרשמ הארנ ד"עפל לבא )65
 'עבו א"הב הלייחמ וגיבר סרג סכטמ 'עב יכ דוע
 ןאכ ט"ק י"כבו ,ר'בב N72" ףוסב ף"לאב יחכונה
 רדסבו -- אלחימ ר'פדבו הלחמ ב'ה י"כבו .הליחמ
 יב לחמ םש קר 'ציניוו 'פד רחא ונררגנ םיכרעה

 — [א'פדבו ט'ק י"כב 'יאש ומכ 'א לחמ ל"צ

 'פ ר"שהשב (Süssigkeit "bm ^b) אָחיִיְלַחִמ *
 .אתניש תיילחמ תעשב טעמכ

(Messer) nona 1שרופט ,א"מד ג"פ 'מוי 'וריב  

 ע"ייעו ןיניכסה ולא Co ^w 50D םיפלחמ
 Cy oam ףלח תיב

Jeak. = eame ע'למ ל'נ לצחמ = yon 
 םינוב ילכ אוהו וב ןירבוש רשא לזרב ילכ

"Ty! Maurerkelleק"מ) ןיקשמ 'פב (םינפב ןייע  

 'שוריד 'נשמב ה"כו (*םיצלחמב אל לבא (.א"
 ךתוא שכלהו הז מ"ל ב"א) — ,הלוצק זעלב ייפ
 הארג תועט ה"יחא|* CU ca 20. תוצלחמ
 ט"יאל vp וזעולש wi םע pum אוה םיניעל
 לכא םירפסב 'יאדכ סרו וניבר ^2 עדו .6 8
 ףייירב ה"כו םילצחמב 'טגבו 'נשמב ייא ס"ש י"כב
 דצ ק"מב ס'ד לעב איבהש תומוקמה רתיו ש"ארב
 (y'"y ולצחמ טמשיש דע :'ט 'וכמב ה'כו :ו"ט

 110 (לצחמ =) yon — Gne =) לחמ יק

 לוחמ אלו לודג םרכל בגז ןיא ב"ער ט'כד ד"פר
 ,לוחמה לטינ םשו ,לוחמ ול שי םשו qup םרכל
 ביבס כ'נ p^ "אלכל pes יכלמ ןב nb" "יפבו
 p'w3 הרוצה ןייע םרכל o5 ןיב ליכש א"יו

 — [אנליוו

los- .2= (ע"לבו לָחֶה ליעפהב ללח לעפמ bm 
vergeben ןועו בוח תחילסל לאשוהו machen 

 הָליִחִמ םשהו  (Vergebungימוי) ג'הכ 35 אב 'פב
  C oתליחמ לעו 6 ימ) 'טוסב ז"פ ןירמאנ ולאבו

 .ןועה  :T'b mb mi» nonsאהת אל
 איצוה ג"ע ו'ד ח"פס ק"ב 'ורי ,םלועל הליחמ םהל
 אהת אל םשו ,תימלוע הליחמ ול ןיא ער םש וילע

 לקב הברה יוצמ לעפהו -- .םלועל הליחמ םהל :
  is^ ch mss.ב"ל  nae.יל  np:חייק

 .ח"פ .ז"פ : ו'פ 'מוי : ט"יק  i1^ m5:ו"כ תינעת
 'מ 'ירדנ :םשו .ב'ל "ישודיק .'ט ק"מ .'ה הגיגח :

 ג"פ 'ירוכיב 'ורי .ב"ער ז"טק "חבז .ו"ק .ד"י 'דהנס
 מ"ב בוח תליחמ ןינעבו ד"ע ה"פד « sב'ב :ג'ע

 ,ד"מק  "v.ו"פ :ה'פ תובותכ .א"יד ו"פס מ"ב
t תינעת לעפנ — ד"ע 53 ג'יפ תובותכ 'ורי 

d^ 05 — Du "mascהיפ תובותכ ]--> 

 hoble תוריפח b^ מ'למ nbmnp .nbns — לחמ
Hóhlungדציכ 'פד ג"פב (ללח לעפמ 840116,  

Cro cv jy .vb  פסחים( powאל תוליחמ  

 יומבי) )553 'רמגב תומביד ןורחא 'פבו ,ושדקתנ
Gp32/8( -- .םינד לש הליחמל ןהמ דחא םנכנ  

 תוריפח ןינע )^ ,'ב ייעשי) רפע תולחמבו מ"ל
 ללח שושב ק"דוה 'יפ ןכו ה"יחא]* — (תורעמו
 ה"נכו .תורעמ pes רפעה תחת תולולח תוריפח
 'תפסותבו הליחמ לש החתפ ריכה :םש תומביב

mb»ד"יפ  ^wהליחמ :םשו ,הר ע מ לש החתפ  
 תוליחמ םש ה"כו pw םיחספ ץובקהו .םיגד לש

nnnoלכיהה , man?םהל תושענ תוליחמ :א"יק  
 ילב דועו .תולחמל ip אל אמש : םש ,עקרקב
 םיליחמ םהל השוע ה"בקה א"לפ יתבר 'קיספב רכז
 םיליחמ יושע םדאהו א"פר ר"ב .ןטמלמ םיליחמ
 שרד ט"פר ר'דמב ,'וכו םיבקנ םיכקנ םיליחמ
 םיליחמ םכתא יתישע )^ יב'ל m5 ךללחמ
 י"רתבו ,ןיליחמ ןיליחמ 'א י"רתב ןכו 'וכו םיליחמ
 רחא שורד איבה ג" לח ym ('ןיִלְחַמ pone 'ב

 — «sey snb] ל"נה 'יעשיל 'גרתו .ש"ע

(f vb) v3 p wo )+ילב סרג ךורעב ביה י"כב ןכו  v»עיפדבו לצחמ יעב היכו ליצכ )3 .תולחמ ,הלחמ  
 jm יבב םייצלהמ ןאכב
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 אל והניפש םחימ ('ינשמב א'עס א"מ תבש) הריכ 'פב
qmדציכ 'פב .ומחיש ליבשב ('ןנוצ וכותל  

 ףוסבו C. עצמאב םחימהו GeUyo vb םיחספ) הלוצ
mpב"יפ)  Cהזוה אל םחימה הזוה  C55 

 ידכ םוקמוק (א'מ) םילכב ד"י C pues תוכתמ ילכב
 םחימ p" םיעלס וב לבקל ידכ םחימ וב (6'םוחל
 non ואצי אל ps םיעלס ותוא ןיאלממ בקינש
 םחימ 'יפ ה"יחא]* | ,האמוט לבקמו ילכ אוה ירה

wmןכו םימה וב םמחל יושע ילכ  ^bם'במרה  
 'תפסותבו םש יילכ םוקמוק וכפהו r'b ג'פ "553
 ?^p סקמוק Dy אוה רחא ע"לבו ד"פר מ"ב 'ילכ
 תא ריבעה ג"ע ה"ד ג"פר תבש 'ורי .םוקמק ע"ייעו
 — [םחימה תא רקע ג"פ תבש 'תפסות .'וכו םחימה

 ר"להק Kostbares) דטחמ מ"לב ומכ) אָּתְדַמְחמ *
 היתדמחמ ריבומד שנ רב תיא תוברב 'פ
 ,יכב אלו

^p) "DTPD "rb *הארמ  Anblickלעפמ  Cem 
 ,ןהימחמו (א'כ no תישארב) ןהיארמו י"רת

 ינפלמ ןכו ימחמ ןמ י'רת €(« 09( ינפ לעמ
 ,ימחימל ,Qi 2020 יניעל ,ימחמ ןמ Cn יספ סש)

 'כרת Gesüuertes) ץמח = yon לעפמ) אָעְמְחַמ *
 יאעמחמ €« 5^ 2" (mov תצמחמ

 ב ץמח 'עב ונשריפ רבכ (OWasserteich ןצמחמ ,
 .(ל'ת ,גיח)

y'"y wegen) nana -תמח  n)םית ), 

 הזבמ won לעפמ ל"נ wpinp pns =) סחמ
 .5=- םע ema oe ,-= יברע 'למ לבגמו

(Schmach הפרחו ןובלע .)\5+ ץובקהו />= pem 
"pne CO qv גרת' Cn ose תישארב) ךילע pen 

 התרצ התסעכו ("ירעצ יורישו  py5 piיא א'ש)
-- ,nb אסחמו חתרא הנינפ הל אזגרמו 'גרת (C 

 ב"א)  ^pברקו המחלמ י"לב  qMונלש תואחפונב
 יילל ןויכ ב"ר ה"יחא]* — .(הז םונרת אצמנ אל

  4לבא המחלמ  ponכ'ג ןייעו יתכתכש ומכ
— [C ש"מו won ע' 

NDED *פוח לעפמ)  (Grbarmenיעשי 'גרת ' YD 
 ,ןוהילע היסחמבו היתמחרב 'ט

———————— 

NoD * — romeלצחמ — ) 

 זעלבו םינוב לש תונמוא ילכ אוה י"שריפו (לצחמ
 :'פ תבשב nb ןכו truelle צ"ל אוהו ה"ליאורט
 (' הלוצק ny אוה דחא ןינעו C דיס ףכ אלמ לע
 תטימש ג"ע א"לד ב"פר "וכמ 'וריה 'יגו .ךורעה לש
 ילואו .('ןיצלחמה לכ ריתיש דע םשו ,ןיצלחמה
 ,לצחמ ע"ייעו ילבכב ומכ ןילצחמה ל'צ ןאכ םג
 Hebel uoyAóg "5 אוח ריבשמה לעב תעדלו

s" Hebebaumודי לע םיעינמש טומו ילכה  
 — [םידבכ םירבד

das Theilen, דוריפ npbmo מ"למ) תקּולחמ r 
  die Abtheilungתועדה דוריפל לאשוהו

 : 'ז מ"ב getheilte Meinung, Streit) אתגולפ ה"כו
 וקולחי ונייה b^ 'וכו םיקודא םהינששב תקולחמ
 םידומיל 'ל תותירכ רפסבו םש 'פסותו י"שריפ ןייע
 תקולחמה ינפמ האיפ שיר 'ורי נ"שו ג'נ 'יס 'ג רעש
 יכ שרד ד'פ ר"בב ,המורתב םיקולח המכ שי 'ולכ
 ימאנש תקולחמה ארבנ ובש ('ד ,'א תישאיב) בוט
 לש ונוקיתל seme תקולחמ bs 'וגו לידבמ יהיו
 איהש תקולחמ בוט יכ וב ןיא ובושילו םלוע
 יא ,'נ תישארבל 'א ןתנוי 'גרת .כ"וכאע ובוברעל
 הארוהבו | — Won "y) ןייע ןוהתקולחמב יאויל
 'יחספ :ח"ל .ז"ל תוכרב ןייע "שב הברה הלואשה

aה"כ 'טוס :ב"ס םירדנ :ו"ט תומבי .'ג 'ליגמ , 
 5 תורוכב :א"י men .י'ק 'דהנס ,ז"מק ב"ב
 'תפסות ב'עס ז"מ 'טוס ז"ימ ,ה"פ תובא :ו"ל הדנ
 ח"פ 'טוס 'ורי .ט"סד ד"פ תינעת v" ד"יפ 'טוס
 תקולחמ a'y ט"יד א'פ mb" 'ורי Ay ב'כד
 ,הנשמב םתסו אתייובב תקולחמ ,םתס כ'חאו
 הנשמב תקולחמ אבב דחב םתסה יוחא תקולחמ
 אתפסותו ארפסו "502 תקולחמ ,אתיירבב םתסו
 םלוע «nw תותירכ רפס ןייע םיברו Tm תקולחמ
 ,'צ "פ 'ב רעש םידומיל mob ^ ^pa רעש
 "סו 'ח p^ 'ג רעש םלוע «nw ,ו"כ "יס 'ג רעש

mעב קחצי דחפ איבהש תומוקמה דוע ןייעו א"י ' 
 .האלהו 270 דצמ ף'זרהמל מ'דבו תקולחמ

 תב תרגא cupi) דש םש תדקוו b^ תַלָחַמ *
 ע"ייע ב"יפ ר"דמב :א"ק םיחספ תלחמ
 ,(איל (aem תרגא

(anםח לעפמ) , penפ"לב ה"כו  wereע"לבו  
die:םימ וב םמחל ילכ  CWasserwürmer 

 ,גושאר םעפבו רימאטיז יפרב (* ,הלוצוק ע"פרשבו ,ר"פדו טייק ,qirulla— *) v23 mo +00טג\0סצ יורו יילב היכו ('
 םימ ינשמב יוריבו ןיננוצ ע"פדבו b'p י"כב m/s )^  ,םחימ עיפדבו י"כ לכב m» (* women ס'טב ןישמארק 'פדב
 םחימה לע הזה ג'ונב (? .עבצאב ס'טב rim) mp ר'פדב לבא ימאו ORO" ידבו ביה י'כב היכ (* .ומחייש ליבשב ןינוצ

nmn9 .םחיל ג'ונב (* .קרפבו סייטב ו'ופדב לכא ר''פדבו ט''ק י'כב ןוכגל היכ (* .סחימה הזוה אל יוסכה לע הזה יוסכה /( yn 
 ,ילשמ ךפוג איהש הפסוהה לע ריאהל בכוכ ןמיפ ריטב טמשנ 'עה הז emp ('* = .(ב'גת גיח) wen yy ינובלעו יניד
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 ףולקי םירמוא םימכחו :ה"מד ה"פ ז'ע 'ורימ חכומ
 אלד pw 'וריב רמא הז לעו פרח לשו תפזה תא
 jm פרח לשד עמשמ 'וכו ץחמהו תגה ?sun 'רכ
 ןילודש ילכ י"שריפ ץחמו ש'ע ז'עב י"שריפ ןכו
 ם'במרהל מ"יפמ חכומ ןכו כ"ע תיבחל wan ןמ וב
 ץחמ 'יפ הרפל תוינשמ שוריפבו ש"ע םש תורהטל
 רשא אוהו תירורעק וכותב ולאו עקושה ילכ
 ילכ ץחמ b^ הרפל i'ysm .ץחמה ילוש ארקי
 כ'ע (ר"יגחמלא יברעב ןירוקש םרח לש לודג
 דצ ןילועב יפד) םינומדקה םינואנ 'ובושת ףוסבו

Cr»ארקנו לודג סרח ילכ ץחמ ל"הזב יתאצמ  
 — [כ"ע אבצא

 Steinbruch םינכא םש ובצחש םוקמ (b^ בָצְחַמ *
 וביב ;3^ ביי בימ) Symb ינבא מ"לב ומכ

 הלחתב בצחמ םדא חתפי אל ה"מ i5 'יעיבש +'ו
 םשו .'א תויברמ ,'ד כצח ע"ייע 'וכו והדש ךותל

voבצחמ ןכימ תוחפ , "mג"עס ד"לד ג"פ 'יעיבש  
 ne םילקש v" ,'וכו וריבח plo civ בצחמ

eTוכו תוילגרמו תובוט םינבא לש בצחמ ', 
 ט"פקתה זמר nbnp 'קליבו ךעדמב ni b ר"להק
 בצחנה ךורב ו"טפ ר'מש ,ןונירפנפ לש בצחמ
 ואלימו Y p'D ר"קיו .(האנ דומע) ונממ בצחנש
 ואלימו א"פר 'מוי 'תפסותבו בהז ירניד וינפל בצחמה
 שיר רומא ארפסב ה"כו ,בהז ירניד בצחמה תא וילע
 הלגנ אל הזה בצחמה :רוח 'פ ר"תסא .'ב 'שרפ
 םיליספה 'גרתו .תאזה העשרה תוכלמל אלא הירבל

 ,אָיְבְצְהַמ v3) .ט"י ,יג םיטפוש)

X3 תוכרב (die 11116 יצח ^b 5/55) הָצָחַמ * 
 :ח'כ יילוח ב"עס ד"פ v" .ט"ע םיחספ

 "ירישכמ א"מ ,ז'פ. יילקש ,הצחמ לע הצחמ .ט'כ
 ב'עס 'י ז"ע ,הצחמל הצהמ poen ףוס דע נ"מ ב'פ
 הנושת b vpn" ,וינכל הצחמו ןרהאל הצחמ
 השוע הלפת םשו ,לכה השוע הלפתו הצחמ השוע

 ,הצחמ

nbynp = buntומכ  nbyinעב ימושרה ע"למ ' 
 ןיחלגמ ולאו 'פד 'מגב Matte, Decke) ל"נה

pr)א (:ה'כ  nip55 וע ( אינמלצ vmאיילצחמל ') 
 .םיילצחמכ םיקלח wm ןיפוצרפה לכ וחמנ 'יפ
 דכ יער בימד ג'9 ןימלצה לכ 'פד ג"רב ימלשורי

(px — לַצְחמ — wen * Np 
ADD ע"ייע won * 

 קובדו קודיה הריצע 'יפ ob8 לעפמ) תיִמּופחמ *
(Versehluss, Befestigungאתפסות  

 "33 ה"כ אמטה ןמ ותימוכחמ א"פר מ"ב ^55
 .ותימופח ג"ונבו טרופריא

 Mangel- ons מ"למ הבקנ (pw אָתייְרּוסַחַמ *
 לבא QD | תורוכב 6%

 .ןורחאה קד ע"ייעו 'וכו אל אתיירוסחמ

 מ"למ schuppenartig הברה תשקשקמ 'יפ) סָּפְסחִמ
 'פד  ג'רב (טסריפל nw ןייע .ע"לבו |
 norm הטמלמ לטו הלעמלמ bp 6 ה"ע 9 כ"הוי
 תסיפב חומנש רבד Ü א"ד ('הסיפחב חנומש ימכ
 (p ח"טר םירבא ח"מרב עלבנש Cs דיה
 ספסוחמ ןכש פ"א י"כב ג"הכו ה"יחא]* ,םפסחמ

 ,"יל .ונינפלו 'קליבו י"עב ה"כו אירטמיגב
 . הקתעה לע ירפסב יתכראה רבכ הלמה שוריפ ןינעבו

 — [801 דצ סוואט י"בירל 'יסרפ

 ןיקילדמ המב 'פד 'גב (םינפב ןייע (jen זפחמ
 6: ג"ע תומבי) לרעה 'פַבְו (א'עס ה"כ תבש)

 ,םירזל רופאו ,ןוידפ הל ps ,שמוח ,התימ

 : ט"ע תובותכ Sehacht "bn) לעפמ) תֶרוּפְחמ *
 .ה'סת ,ג'ח 'ב רפח ע"ייע + ג'ל ז"ע

runגרתמ ץובקה '. 

 ל"גה ראותה web bn ירבע לעפמ) אָנְרַּפִחַמ *
 Einer, der erróthen macht) ס"לב ה"כו

 .אנרפחמ (ו'כ 5" ילשמ) ריפחמ 'גרת

ymםימב ךושכשו דוגדנ ,נ5=< 'פו ע'למ ל'נ)  
 ןיכשכשמ ws עוקש ילכל ל"זרל לאשוהו

 ילושב אל +ה"מ) הרפד 'ה 'פב Gehüpfgefüss) םימב
 (Gb "b תורהט ףוסב תיבחה תפוגמב אלו ץחמה
 א לו במ אפ) םידי שירבו ,ץחמב ףלוז ויה
 6תיבחה תפוגמב אלוץהחמה ילושב
 המוד הז ץחמו, ץחמ לש ונותחת ץחמה ילוש 'יפ
 (:ריע) wy i'D3 ךסנ ןיי ןינעל רמאש ומכ תגל
 םימכחו בוגינב vnb יבר ךפשמהו ץחמהו תגה
 קתעוה ה"יחא]* — qn סרח לש םילכו "ןירסוא
 ןכ ןה own bw םילכו ש"מו 4 ט"דסב ג'הר 'יפמ

 לש רמאמ (3 npo שיר לש רמאמ אותו )*  .דיסת um ספת ע"ייע אספוקב ג"ונבו ם"ש רי בתכב wn ןכו (1

"ay חיכו (* ow )+י"כ ראשבו ויו י"כב  y/bmןנחוי יבר .ריגטמלא 'יגה איבה ףראטסקובל מייעבו )5 ,טמשנ . 
("vwהיכו  voaאייצלחמל ג"וגב לבא ייעבו סיש  mx)םיחספ יפסותב  svpיפסותבו םשו אלר ה"ד  ryהיד .יג  

 ,וגתשיא ייא ג"ה
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 'ח b^ רומא 'סבו 'ח D^ חנ 'פ ןשיה אמוחנתבו ר"ע
 לטנ חמש 'פ ר"להקבו אלצחמ "יא ג'לפ ר"בב לבא
 תולצוחה :םשו ,'כ 'כוס ץוכקהו .הב וכרכו תלצחמ
 א"פס 'כופ v^ א"עס 'כ םש 'כוס שממ תולצחמ . .
 ג"פ תיעיבש y" .אשוא לש תולצחמ yy ב'נד
 םיחספ v^ .םינבאבו שקבו תולצחמב ג'ע ר"לד
 והפיח ד"ע ז"לד we ריזנ 'ורי ד"ע 55 ז'פ
 ,תוילצחמ ג"ע ד"כד ז"פ "יבוריע Y^ ,תולצחמ

 — [תואלצחמה תא סרופ א"כפ ר"דמב

ab- wegwischen, (59^ עילבו nno (םע ףדרג prb 
  (abreiben, abstreifenתבשב לודג ללכ 'פב

 ,("רעישה רישמ 'יפ ('?וקחומה ודבעמה Cay תבש)
 אקחמ : ריינ Uy) טיי) הלגמה תא ארוקה 'פד 'מגבו

smםילכד ג" 'פב (" ףייסהב .(*הפיח  crm 
 'יפ )^ קחמה ינפמ אמט בתוכה לטינש בתכמ

 הביתכל יושע pr דחאה ושאר תשחנ סומלוק
 לע אלא וב ןיבתוכ ןיאו הקיחמל יושע בע דחאהו
 quei יילכב ז"יפ ילכ לכב (" קבאה לע וא גנודה
 ב') טושפ טג 'פד iUm .קוחמהו םינזאמ הנק
 ,רשכ קחמה לע וידעו sun אבה רטש (א'עס ג'סק

i'mימוי) ול ואיצוה 'פד  Cntורמאש וינפח אלמ  
 הניפסה תא רכומה פ'סבו ,תושודג וא תוקוחמ

soהיפ  omoקוחמי אל שודגל שודגי אל קוחמל , 
 םוקמב ןיקחומ ןיאש ןיינמ ר'ת Cb" BO 'רמג
 תעלד לש אל קחמה תא ןישוע ps ר'ת ,ןישדוגש
 ןינמואה תא רכושה 'פבו ,(ב'ער טיפ םש) ^4(
 «ey 'פ םיכ ("ןינמואה לכ 15012223
 jme םיטח ךתל איבהל 'יפ אתקיחמב ייבא 'גרת
 ^Y ינשמו wb 'ירועש האס ו"י איבהו האס ו"ט

 ,(* ךתל תושודג ןהש ןה תוקוחמ םירועש האס
emו ולאש 'מגב בלח תלכא ול וומא ' 

 שירב םתה pn (ב"ער ויט «mnm ("אביקע

 B" השירכה תא (" קחממה (ה'מ א'פ ןירישכמ
 .("לטה הנממ ריסהל השירכה לע ודי קחדמ

T A PUMP T AI YAו  

 ןלצחמ אתנוקיא pen ('יאמיס רב םוחנ ^ ךמד
 ('הי תוכימרב ןומחי אל ('ייויחב ןותמח אלד המכ רמא
 םיקידצלו וניניב ןיא ל"בשרא םולכ ןוניא ןימכחו
 ומש ארקנ המל דע 'וכו רבלב הפ רובד אלא
 6 תרוצב טיבה אלש םישדק שדק שיא סוחנ
 (.דיק םיהספ םיחספ יברע 'פד ג"רב ,וימימ עבטמ

Cm woםחנמ 'ר םישודק לש ןנב  v2יאמיס ). 
 דע Cn ^20D אנושה 'מגב ןילוגה ןה ולא 'פבו
 םיצלחמ ומכ וצלחמ א"ס ('ודימ ולצחמ טמשיש
 םייפגא םיצלחמ p o ק"מ ןיקשמד הלעמ לש
 הליגעמב ןיקרסה תא pev שרפמ ךכו הליגעמ לש
 ,רוסא םייצלחמה ('םע לבא 6'םייצלחמ אלב
 לצחמ וגיבר הושהש ינפמו ץלחמ ע"ייע ה"יחא]*
 ךירעה ןכל הנורחאה הלמה וז ny ץלחמ w'D יפכ
 יכ אוה דחא 'ע תמאבו דחוימ ךרעב ז"חא אבה 'ע
 א"לב אתלצחמ דרפנמ אוה quon הזב לצחמ לכ
 ןהה e ore תבש «Ui om" ןֶלְצְחַמ ץובקהו
 דועו ךסימ םושמ בייח ןלצחמ je ןרטנוק דיבעד

 — [רשא לכ 'פ ר"להקב אָתְלְצִחַמ ץובקה

cu") (הזל םדוקה יעמ) הכופד ק'פב noxnmb 
 'פבו ,הלודג 6" ת ל צ ח מ mp תלצחמ

 ם א ץפמו הטמ הל ןתונ O0 ריס תובותכ) י"פעא
 ח"פב ןיאיכמ שיבו (nomo ץפמ ("ול ןיא
 ה"נכו ה"יחא]* .תלצחמו ץפמו ןידס 079 תוליהאב
 קרז א"ער 'ק תבש .'א יכ ע"יע vro כ"פ 553
 'כוס ,רוטפ תלצחמב הקליח בייח תלצחמ הכותל
 ,ג"י ףש ע"ייע ימג לשו now לש תלצחמ .'כ

^vציב 'ורי .תררוג תלצחמ ב"ער ז"ד ה"פר תבש ' 
 לש ףופיש ry תלצחמ ןישרופ Ty lb ה"פר
 םינבל ג"ע תופיש לש תלצחמ ל"צ תבשב םינבל
 תלצחמב אלו . . םיצע ןיאיבמ PROUD 'ציב 'פסות
 vp" bns תלצחמ א"יפס מ"ב ^55 'תפסות ,'וכו
 ויתחת םינק תלצחמו דחא ינע םש האו ז"כפ
 רצ כ"רד 'תקיספב ה"כו ,'וכו ויבג לע םינק תלצחמו

 יייכב היכו ימיס ריב םחנ מ יר כ"ג ט"ק י"כבו ק"מל ביירגה תהגה ןייעו יאמיס ירב םחנמ יר ייא קיימל סיש י"כבו ('

 היתיכומדב טיק י"כבו )5 .יוייחב 'וריבו היויחב ט"ק י"כבו יויחב בייה י"כבו ריפדב (* .ם"ט אוהו ?co ירב גיונבו ביה

 ה"כו (* .ןוניא b"w "323! mn יאמו פיש viii wv ןאמ ג"וגב )5 ,הרוצב ו"ופדבו ר"פדב הייכ (* .היתוכמרב 3733

 .םייצחלמ ס"טב ו"ופדב )5 .סיש י'כבו חסונב ה"כו (* .הי ל חלש ג"ונבו חלש יאמיפ רב םחנמ יר ךומסב "D י"כב

ma (?9 .לע ע"פדבו ב"הו טייק יייכב ןוכנל ') יכוס ס"ד ןייעו תלצחמו םשו ד"יר 'פפותו ש"ארבו ףיירבו 'שוריב היכו 

 מ'יטשב m2 )!! .תלצחמ הינש םעפב ייל יחסונבו (ane ילופאנ תוינשמב כ"ג 'יא וניבר ייגכ יכ נ"שו : זיכ 73

 וקחומה יוריבו תוינשמה ררסו וקחממהו ry תא רבעמה ג"ונבו יוריבו תוינשמב היכו ('* .ייל יחסונבו ה"שע תובותכל

 גיונב ('* .ר"פרב היכ )!5 .שיע א"עב p^ י"שרו ('+ ,ורעש ררגמ יישריפ ןכו ('* :ח'ע רצ תבש סיד y ודגעמהו

ma» (Uo menןינעה  ^bןייעו 9 ט"ירסב גיהו ןכ  mos49 דצב תורעה  b»ךורעה תא ריכזהש ילב שירה , 

 .קחומה יותירכב ג"ונב (3' .ייכב היכ )19 .שייע יינואגה תובושת ייפכ אלו יישריפמ חכומ ןכו ('* am ייכב היכ (י*

 ןישירכב םימ שישכ pmi ןיעכ ייפ קחמטה 5ma ייפ 97 גיהרל שירס ייפבו ךורעה תא ריכזהש ילב שיירב היכו )"

 השירכה תאו תגה תא קחממה Ub) ןיוישכמ אתפסוה) איגתרכ אפופל םימה רירומו השירכה שארמ ועבצאב ריבעמו
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 'גרתו .קוחמ ריינ 2/8 ר"פ תובא ,(ז"יק םיחספ ןייעו)
 םש v3^ ל עפ גב .קוחמיו 'כ n רבדמב) החמו

"vג"גד ג"פ 'כוס  «yנ'ב י'וכו קחמנ היוללה  
 לעיפב .םימעפ יתש קחמנ תחא םעפ קחמנ .ר'סק
 :לעפתאב ,ליעל ןייע :ה'ע yy תבש קחממ

"D vaiןינע )3 .'וכו ןלפד הימש קיחמתי ח'כ  
syn monמוי ,א"ימ ה"פ ב"ב ןייע שדנ וכפהו ' 

 y C'5" 2^5 אָתְקִיִחִמ ץובקה ירוס לקשמבו ,ח"מ
 הכמ םושמ בייח הקחומה ,י"ד ז"פ תבש יורי ,ליעל
 pne םשהו ,ותדירגו ץעה תפילק men ^b שיטפב
 bp pw pnen» לע וירעו :ג"סק ב"ב הדירג 'יפ
 :ד'מד b mains ^v'3 ,'וכו קחמה לע ןימתוח

sevב"ב יורי .קחמה לע וידעו קלחה לע  "p 
 אקחמ :ןכו 'וכו קחמה jb קיחרהל Tox ג"ע "יד

i2וכפהו ,ד"פק  aeviגרתבו ' "yרקיול 'א ' 
 ןיקָחממה לכ :א'סק םש ץוכקהו אקחמ ה"ל ^
 קחמה ןישוע ןיא :ט"פ םש pmo ראותהו ,'וכו
 ודצ קחמה תא ןישוע ps :םשו 'וכו תעלד לש
 r5 r^p "55 pinb ראותה דועו ,'וכו הבע דחא
 םג 'פ ר"להקו ז"פ מ'ב 'ילכ 'תפסותו ליעל ןייע
 ..ףסכ ןהיקוחמו :ח"לד א"פ 'מוי 'ורי ץובקהו .הז
 םשהו .א"כפ ר'קיוב ה'כו ^«( בהז  ןהיקוחמו
 ,הקיחמ . . הביתכ א'ער ג'י "יבוריע הקיחמ טשפמה
 תבש 'ורי mmi הקיחמל וז n ב'פ 'טוס 'ורי

"bהקיחמ יאמ ג'ע  nmnוכו ןכשמב ] — 

 םויב יהיו ר'קיוב (אירטמיגב שרדו מ'למ) קקַחמ
 הברה "^j התושה לכ (o^ wo ינימשה

 ילשמ) ר"הה ובש םירביא ח"מרב חכוש אוהש ףוס
Cvm ביתכ ppno קקּוחמ חכשיו התשי jm ה) ae? 

mes 

"Yrמ"למ)  (Kaufpreisןירופאה לכ  Yoהרומתב  
 רמואה )^ יגיכ 020 בלכ ריחמ והזיא 0«

 .'וכו 6 הז בלכ תחת הז הלט C45 אה ורבחל

 «morgen nmn b רחאש cv (* מ'למ) רָחַמ
 אתליכמב Zukunft) דיתעה ןמזל ראות )2

 poe דיק
 רזעילא 'ר אינת 6גינק תבש) ךישחהש ימ יפד ג'רבו

"ANהאס ושדג םויב וב . ^bובישוהש םויב וב,  
 'מולכ האס ושדג שארב הירזע ןב רזעילא 'ר תא
 םהירבדמ ופיסוהו הקוחמ sem esp 'ו האסה תדמ
 איהש meam ןוגכ םירבד המכ וניתובר
 רתיהל ןהמ ופיסוהש םירבדהו רקיעה לע הריתי
 רהזומו רומש רקיעה תויהל 55m רוסיאל ןהמו
 וסיכ ןתונ (א'מ דיכפ תבש) ונינשש הז ןוגכ אוהו
 ללחיו ומצעב והאיבי אלש ירכנל ותתל ול וריתה
 לכ רוסיאלו .6רתיהל וב אצויכו הז תבש
 ראשנל 323 תושעל רתומה ןמ תצקמ ורזגש תוריזג
 םויב וב רמא עשוהי 'רו הרותה jb רוסא אוהש
 ותחפ אל ורקיע לע רבד לכ ודימעה b^ האס וקחמ
 הרותה ןמ רתומה רקיעה וריתה אלא ופיסוה אלו
 אב וליאש הרותה ןמ רוסא אוהש רקיעה ורסאו
 ירבד םג ודספי אמש ןיששוח םהירבד לע ףיסוהל
 םשכ רמולו רהרהל םדא אביש רקיעה ןהש הרות
 הז nbw ךכ ןנברדמ אלא mma ןמ וניא הזש
 רודגל ואבו ןתומכ ןנברדמ תורחאה men ןמ שי
 גיר WD תבש שירב ימלשורי (*"ןיצרופ ואצמנו
 תיבחל האס ושדג םויב וב 'מוא רזעילא 'ר "ע
 ןימשמוש ןהב ןתונ התאש המ לכ םיזוגא האילמש
 עשוהי 'ר תורידג רודגל תוריזג ופיסוה b^ תקזחמ
 אלא וערג אלו ופיסוה אל האס וקחמ םויב וב 'מוא
 ןמש האלמ תיבחל רוסאה ורסאו רתומה וריתה
 הייחא]|* | ,6ןמשה האיקמ םימ הכותל qm םא
 מ"לב החמ ומכ הנושארה םצעב ('א קהמ תארוה

"bקחש ומכ  mm3 ג'יפ 'ילכ ןינעה 'Bבתוכה  
 תבש 'וריו ג"פ מ"ב ^55 'פסות ןייעו קחומה + .
 בתוכ . . pmo :ה"ע תבשב ילבכבו : א"יד ח"ם
 . .קחומ א"ער ז"ט nbus ,הלודנ תא pmo :םשו
 קחומה .ב'כ תוכמ ,בתכו הל קיחמ .ד"סק ב"ב ,בתוכ
 תקיחמ . . הימש "pmo bb ר"ב ;םשה תא

ovםג 'פ ר'להק  maiתומצע קיחש  pb 
 'ורי .קיחמ ?pum :ותוארהב 'פ ר"תסא ,הימש
 'וכו ובש היוללה לכ ינא קחומ .ב'עד s/n הליגמ

 m^ (ב"עפ rbp ףד יקילייגנא ייכ ץבוקב) תותירכל י"כ mena ייפבו כיע ןותחתל ןוילעה רצמ [ןידרוי] םימהש י'פעא
 ונממ ולפיש אשירכה לעש םימשגה ועבצאב קחומו םימשג CD האילמ אשירכ התיהש ןוגכ ריצח : אשירכה תא קחומה

 תבשב חיר bn" קתעוה y" )3  .ח"ר י"יפב ייל (?  .םהירבדמ םירבד המכ וניתובר ופיסוה : רדסה mà 'יפב (1 = .כיע
 לבא ח'ר b" אוה תמאבו וניבר ייפ ןינעב ע"צב יכאלמ די ברה חינהש המ יפכ םויב וב yi שיימ ןייעו (אנליוו ס"שב)
 אוה יירזע ןב רזעילא ירל ונימש םוי ורמא םויב וב ןנירמאד אכיה לכ (ונרוויל יפרב : דיי דצ) b^ םלוע תוכילה לעב םג
 רבד חיי ורזגש םויב וב 'וכו האס ipn םויב וב ייפ םויב וב יע pm דחפבו כ'ע רחשה תלפת יפב תוכרבב רכזנש ומכ
 וסכ nnb וריתהד הז תמאבו .ינכו לארשיב ררג תוברהל ודדמ nbn השודג הדמב הרותל גייס ובוה ק"פ תבשב ייאדכ
 ךורע רומל לעב הז לע דמע .רבכו שארב ע"באר תבישי לש אנינע ךהל ימדק רבד n^ mun רבד non אוח ירכנל

"onג"ונב (* .ומצע םשמ ייפ עצמאב םינכה וניברו ,ןמשה תא תרזפמ ג"ונב (* :הילק דצ תבש  .p»ה"כו )5  

 . ,יבלכ סישד 'נשמבו תוינשמב היכו ) .ךילוה ס"שד ינשמבו תוינשמב
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Nim *םוחתכ םוקמ םש)  C'&עיבש 'וריב " 
 ר'פר 'יעיבש אתפסותבו ג'ע ו"לד ו"פ
 .אתרחס 'יגה

 ,Absicht הנוכ pay מ"למ) תֶבָשֶחַמ .הָבָשַחַמ *
(Vorhabenתוכרב ןייע  .N'Dםיחספ  

 .'מ : מ"ל 'ישודיק s'b: 'טוס :" הגינח :דינ
 R'D. הדנ .מ'כ תוחנמ Y'b: םיחבז :ו'כ :ט"י 'רהנס
 : ט"כ 'יבוריעב ה'כו אָתְבַשְהִמ ס"לבו ו"טפ ר'קיו
 םילהתל ץובקהו me ,'ג ;'כ ,ט"מ 'ימריל 'גרתבו

ang5 תיל יקוחיל ;'ו ביצ  

abfallen תחנ לעפמ ילוא אתחמ =) תחמ 7n 
 בלו 'גרת Abfall, Schlacke) םשהו

 .אתחמ יעישרד אבלו (כ ^ ילשמ) טעמכ םיעשר
 — תלופפ ונייהו הליפנו nmm ןינעמ ה"יחא]*
 תודירי b pnmo^ ןמת תיא mb vpn ץובקהו
 ןייתיתוחמ ל"צו ןייתותחמ הובגמ םג 'פ ר"להקבו
 ןייעו — ביעי 'פ ר'כיא ןייע אתיתוחמ ןמ ץובקה
 ש"הש) םומ 'גרת אתחמ ןינע דועו אנתחמ ךרע

zu 

nnמ"למ)  (Kohlenpfanne(גימ) יילכב ב"פב  
 ואיי איי רבדמב) ןושלמ b^ הצורפ התחמו

npהל ןיאו התחמה תא  qxה"כ ה"יחא]*  
 nnne ז"מ םש "ילכב «n .'יל ע'פדבו ,י"כ לכב
 ^j .ז'ט pnb' 'לקנוא אתיתחמ ר"אלבו המלש
 nnb ץובקהו אָיִתִחִמ 'א י"רתבו םש רבדמבל

 — [האלהו 'ב 1^ ;'ו ז"ט 'דמבל אתיתחמ

 דרומ 'גרת Abhang ^b nmi) לעפמ) אָנֶתחַמ *
^v אנתחמ, G^ ^ ;m ז', ye 

 ,ביח  רדג ע"ייע רדגד אנתחמו ב"ער ב"כ 'יבוריע
 ,(.ט"מר

 ידהנפ Einbruch) הצרפ b^ מ"למ) תֶרָּתִחַמ *
 : םש ר"אלבו 'וכו תרתחמב אבה .ב'ע

 ה"כ ק"מ ץובקהו 'וכו אתרתחמב יאלע יתאר לכ
 by לאשוהו — אָתְרתחמ א"עס ט"ק 'רהנס ב'עס
 ול השע .ג'ק 'דהנס Oeffnung הבוראו החיתפ
 ,גיח רתח ע"ייע 'וכו עיקרב תרתחמ ןימכ ה"בקה
 ופיש ןוילגב 272 y 'יג יפל p תוכרב ,6ב'כקת
 'D רי בתכבו ירק אנמחר אתרתחמ םופא אכנג

'pארגיאד םופ לע 'יא (.ד"פק רצ תוכרב 077 . 

 .הבר רב אבו רמא 2723 (

15* 

nopn5 * — "nb 
mmךנב ךלאשי "5  m5ישרפ אב ישרפ  (n^שי  

 רחמ ה'יחא]* = .'וכו ןמז רחאל רחמ שיו וישכע רחמ
 תומש) הזה תאה היהי רחמל «pa אבה bv ונייה וישכע
 רחמ ךנב ךלאשי 55 ןונכ ןמז רחאל רחמו ^e) ,יח

pU)ר'כ ,ביכ עשוהי) םכינב ורמאי רחמ ןכו (ד"" ,3^  

ynרחמל אכה איה ןיד אמוי ד"לפ ר'קיו — )03  
 ,רחמל אכה ןוקפי ד"כ b^" nun ,אכה איה תיל
 ע"ייע דועו רחמד ארחמ :ד"מד ב"פר ןיטיג 'ורי
 פ"ר רומזמ ט"וש שרדמ :יגוזה רפסמבו ארחמוי
 ךלנ םייתרחמלו רחמו םויה שורחל יל שי 3^

 — übermorgen] רחמד רחמ םויב p^ דחיב

 ונשריפ רבכ Kloake) ז"כ ,^ (b bp'3 תוארחמ
Cmm yi 

 Schnüre) םיִזּרֶח מ"לבו זרח לעפמ) תוזּגרחמ *
 ב"פר מ"ב 'תפסות ב"ער ג"כ .א"כ מ"ב ,
^vזרח ע"ייע םיגד לש תוזורחמ :ח"ד ב'פר מ"ב  

 ויה DN Yy נ"ד ז"פו םילקש v (mn^ ,גיח)
 אצמנש רשב ג'פ םילקש אתפסות ,תורתומ תוזורחמ
 שדוקה רשב ןישוע ןיאש רתומ תוזורחמ הרזעב
 ,רשב לש תוזורחמ םש מ"ב אתפסותו ,תוזורחמ
 .'וכו תוזורחמ . . אצמ N'DD ןירישכמ 'תפסות

 ךוע js rp ט'לד א"פ ז'ע yv"  ירוחמ *
 .ידרסמ

 םשה כ'או ?verbremmen qo לעפמ) ךורחמ *
(GBrandwundeגרת ' "vהיוכ  mov) 

cr» weךורחמ . 

(Kamm, Bürste 733 ^b הָשיִרחַמ =( Drm * 
 = | לכקמה 'פד ג'סב " nג"יק « G'yאלא

 (' אברד הירב הכו רמא איזה יאמל השירחמ
 הב ךכחמו איה קרסמ ןיטכ b" אפסכד השירחמ
 אתדוגא n^» ^b ןכו ה"יחא]* — .ץחרמב ורשב
 תאו ^n .נ"יק מ"ב 'ופסותב אבוה ת"ר b^ ןכו
 תובותכל מ"טשבו מ"בל מ"טשב ny השירחמה
 :ז'מק תבש ןייעו ש"ע הנוי 'ר ידימלת םשב .ח'ם
 mene מ"לב ונינעש my — oov ביח) 'א דרג 'עו

"p Pfugseharב"פר האיפ 'ורי ג"מ .א'פ הלרע  
 ה"נד ו"פר vn 'ורי ,ז"טד ז"פר תבש Y" .ז"יד

 — [ו"פ nat 'תפסות ר"ע

 'תפסות ןייע (י"א םוחתב םוקמ (ow תֶשְרִחַמ *
 ו"לד Yo "יעיבש 'וריבו ר"פר 'יעיבש
 .'שחרמ am" ג'ע

 .תואצומ ירקהו m ,גיח )!
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 טיקנמ (א'ער m ןיבייח לכה b' ''גיגח תכסמבו ןדע
 p^ וטמ אלד ךנה ליקשו wen ךנה קיבש יניאת
 י"שריפ ןכו ה"יחא]* = .ולשבתנ 'מולכ ןנמז עיגה
 והיינמז וטמ ןמ איה עוטקו כ"ע ולשבתנ :וטמ
 ןילבוש יוחמל sep אלד דע ו"כ ̂ ב"מ 'גרתב ןכו
 א"עפ p^3 'ילוחב ןכו .ז"כ 25 ייעשי 'גרת ןייעו
 דצ "פ אטמ אל האליע אטמ האתת אמלידו
 ,-- י"שריפ ןייע הלצנ אל ןוילעהו הלצנ ןותחתה
 Nn בויאב 5/5( מ"לב אצמ ומכ 'יפ הליאשה ילבו
 ,דועו ד'כ ,'ו ;האלהו 'ח ,'ד לאינדב רבכ "או €
 ירדהנס רבדו np םוקמ תגשה ןינעמ 593 ןכו
 איטמ יכ YD תובותכ ,םתהל אטמ יכ א"ער ט'ק
 : יד ry "ירופכד אמוי ילעמ אטמ :םש ,היבגל
 (םימעפ («nb .'הו + 'ד 'גינח .אתעש אוהה איטמ יכ
 יאהל bb" יוה יכ :ג"ק 'דהנס ,ארק יאהל יטמ יכ
 ,יטמ הישיר 'גרת 01 ,א'י תישארב עיגמ ושאר .ארק
 ,יטמי יננעל הישירו 0 ייכ בוי עיגי בעל ושארו
 paw ךלע ןוטמיו 'גרת (א 2^ תלהק) םינש ועיגהו
 yup רשא ד"י ,'ח 'להק תוערואמהמ הליאשהבו
 יילהת) «y אל vos ,שיב ןוהל יטמד 'גרת םהלא
 .ו"ד ג'פ תוכרכ v nee^ אל היתול 'גרת 6 .ביל
 ,ןכ היתטמ :א"כד ז"פס האיפ ^" ,םנוא היתטמ

vינתד איההל אתניטמ :ח"כד ד'פר תובותכ  
 ,ב"ער ג"ע iU מ"ב .ז"יק ק"ב יטמא לעפאבו ,'וכו
 אל .א'כ ב'ב ,ייותאו ייוטמא .ג'פ הדנ :ט"יק ק"ב
 ואיצמה ,יהויטמא ב'עס ג'ק ?mmn  ,ןניטממ
 ר"יפר ר"ב .ותלוז דועו ואיטמא 'גרת גיי ib ארקיו)

 — [אטיז ע"יע ןוכל יטממ

^b ז690,כב ס'למ אָתּוטְמ abs — שמ XEM 
 שקבו עיגה 'יפ עגפ = אטמ לעפמ השקב

(das Angehen, die Bitteורי 'גרת ' CR)ינודא יב  

 pibe לע 'גרת ,ינובר ךנמ וטמב Ce s .תישארב)
 וטמ יעבד יי יב"ע conn עושמ ןויבא Dus יכ
 י"רתב ה"נכו .(nns .השקב שקבמ 'מולכ
 שקבמה .ז"פ 'מוי ,ינימ וטמ ןועביו 'ח ,א"י תומשל
 ףוריצבו — .סנז y/"y mb ר'קיו .וריבחמ וטמ
 אתוטמב .ז"צ 'דהנפ ןייעו :ב"ע 'מוי :ה"ל תוכרב '
 'ורי 'גרתבו .ךנימ אתוטמב DU 'דהנסו ,וכיינימ
 W^ ילקנוא 'גרתבו ,ךנימ וטמב א'ל ,ב"ל תומשל

— [33 v3 דימת 

 גי םיחבטמ n3 ע'ייע אייחְּבְטִמ ,םיַחְּבְטַמ *
C» 

 םיַחְּבַטַמ * — (טומ =) טמ

  c3 mon.וכוה =

"p 

 'יפ וניברו Tragstange דב B" מ'למ טומ = טמ

 הנאיבי אל v2) יציב ןידצ ןיא 'פב (דתי
 םינשב טומב הז מ"ל p^ ב'א) — m ^b" טומב

 יטופב 'מאנ הז לעו ה"יחא]* — ,((ג'כ n רבדמב)
 'מאנש עמשממ םינשב טומב והאשיו א"עס ד"ל
 ינשב םינשב ל"ת המ םינשבש עדוי יניא טומב
 Ct) יציכ הָמזמ הבקנ דיחיהו ,י"שריפ ןייע תוטומ

sUוריבו ןטק טומ ' ^inהטימב ף"ירבו הטמב  
 — [הטומב ל'צו

UDטומ ₪ , bobףדרנ  "b Dyמ"למ ₪ּונ דּונ  
wanken לעפאו ליעפהכו wanken היטנ Pay 

  Gachenהלוכי הניאש לכ 07« ןיבזב כג"פ בזהב
DN ,הניפסב םדא הלעישכ ^b םדא הב טימהל') 

 יהיוד ('תקיספבו .('"תטטומתמ הגיא איה הלודג
 יתקיספפ הערפ חלשב « oרצ  Gruןוטימאד הטמב

  (vens,ןוהל  nes ^e.וטטומתנ טימהל וצרש
 וצוש הטמב 'ישרפמ שיו
 פ"א י'כב) אתיטמאב 'תקיספב ג"ונבו ה"יחא]*
 (טימתא פ"א י"כב) טמתיא הב ןוטימאד (אתטמב

yy! ב'מ הרעהב ב'שר 'חה ש"מ ןייעו ןוהל 
 .ה"שע יתכראה אתיטמא 'עבו 'ב ערכ 'עבו אתערכא
 תיבירב הולמה .א"ע מ"ב : לעפתנבו לעפתהבו
 וללהו ןילועו ןיטטומתמ וללה 'וכו ןיטטומתמ ויסכנ

 .ןילוע ןניאו ןיטטומתמ  conos:הלחתב יתבר
 לארשי לש םהיאנוש וטטומתישכל  (^mיורי

 ז"כד י"פ 'דהנס  Tyהטמש תובא תוכז םתיאר םא
 (הָשְמָש ל"צ)  monהטטומתנש תוהמיא !«^

 םילהת 'גרת לעפתאבו  n^. 12ילגיר הָטֶטומתִיא
pw ןייעו ילגיר אַמֶמומתִיא 'ב cy םש ץובקהו 

 ןיטטומתמ 505 םירה טומב 'גרתו ,'ג ,א"כק
 . רבדמכ הטמ הטמ שרד א'עפ vy'23 לקבו אירוט

see 0n ^םילגרמב וטמ לגעב וטמ ינב ּוטמ  
 bi : ךציפהו m 'תחיתפ ר'כיא :לפלפבו -

 םשהו )5^ i2 ילשמ| תדעומ לגר b^ הָטְמְטַמִמ
 אוה המ עדוי יניא הז טומטמ ו"פס מ"ב 'תפסות
 .'וכו הזה טומטימה ד"ע י"ד ה"פס מ"ב 'וריבו 'וכו
 : םשה ונממו ומצע DoD ה"ע "B ר'ב לי עפ ה
 ידיל אבל דיתע קידצהש : לכה תא 'פ ר"להק

[o"5 — 

gelangen, עיגה ^5 ס'למ sob —) שמ us 

RXD מ'ל ול בורקו reichen an etwas 

 ,'ז 'קזח) םויה עיגה 'גרת (םינפב ןייעו ^ Gאטמ

 ןוכנל היכ )3  .שיע ביער ייפ vb לעו 39 טיירסב ג"הר cen קהעוה כ"ע (?  .טומל an^ ג"הר ייפבו םדאב ג"ונב ('

 .לעפאב טימא ע"פרשבו שמתיא גיונבו ייפמ תכומ ןכו ריפדב ה"כ (* .קוספב ע'פדשב לבא יו"ופדו ר"פדבו י"כב
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 ףילצמ ע"ייע ry ב"מד ה"פ 'מוי 3 דרווטמ *

n .  moweo'— (Nyzbb — עָּבְמִמ ca — "p 
Yy ב'מד ה"פ 'מוי 'ורי jen לש 3"7 . . ןלעמ | Ofünze (םשה 'יפ עבט לעפמ אעבטמ 72072 ^E 
wp" ןטמלמ .ח'ד ו'פ תבש יורי ,ןטמל . . ןלעמל | תונידמה 553 ךלוה ועמשו. nn 

 jun לש תורוש א'כ פ"ס < = | oem הייחא]* .קיפנ היעבטמו € ,'ט רחסא)
 ע"ייע ,םלועב ןיטינומ . . אציש ט"לפ ר"ב י"פע
 m CGBaderinne טהר ךפהב רהט ןמ) תֶרָהַטְמ * | "ג יפל  ;ייד ו"פ תוכרב 'וריו :'מ תוכרב .עבט

 ו בה איבה C UP "א רהט יוכרבב םימכח ועבטש עבטממ הנשמה לכ (סישרהמה
 םיטהר pay "יפו ץחרמ בש תרהטמה תואוקמד )072 | as ,הכרבה עבטמ :ט'ד ה"פ miu 'ורי ,'וכו
 ויפ Ow" .n'b 'ואוקמ 'תפסותב היכו !Vb ש"ע | יורי ben לש .העיבטמ yv ד'עד Yep  ילינמ

 'תפסות Tm תושרל mne הלש תרהטמש ןמזב | sss yy הָעַבַטַמ ל'צ העיבטמ : ט'ד ה"ם תוכרב

Umתובא ,6א"  n^n yo]ג'ע וז .תּורָהטמ יתש :ץובקה )7 א'יפ "יבוריע | הרותה לכ השע  
 ,ש"ע רהט 'עב 'מושרה ע"למ אוה ד"עפלו .'וכו וז | ;דינ ייחספ הליאשה sb — ('תועבממ תועבטמ

 - ppm .ר"ק mo" :ה"מ מ"ב :םשו ,ז"צ ק"ב
ND" *לעפמ)  (Gebratenes "bמ תוכרב  

 6דיפר .ביח) ,'א לגלב yy — [: ב"כר דצ כ'רד 'תקיספ : ח'ד

 רבא m̂ הטנ לעפמ nie sb בורק) הָטּומ *
d]וני . 

 ea das &usserste תחתל הטונש ןוציקה רצקה
"wn (Endeעירזת  mmm ^Dו'פנכ תוטומ  | * wpלעפמ)  mbעילבו  ebמ  

 '5 חט ע'ייע G2 יא בי הלפת 'גרת םישש ןמ דחא לוגנרת לש וזה הטומה Cn on 'יעשי)
 יכ הי וניבר יינכ םש 'יעשיב י"שר ןויכ 'מוחנתה הז לעו ויפנכב
 ji ל"צו םירשעמ דחא D'23 ט'ע רומזמ ט"ושבו ש"ע
 בחר A7 495» y'bs) לינ wmpnee = חטמ | ,שיע nbi לעפמ הטומ vp. תומכי — םיששמ

«mומכ ךריל לאשוהו  seesךיע ןייע  
nes (מ"למ Gett[אתיליג ל"צ] (אתילג) הטמ  ") | (Hüfte, Lendeביע פס טיס ןיטיג וזחאש ימ 'פד ג"רב  

bw nbn C00 bi ys ^p 935ןיתיש (*הירדנגינו ינונימד איתפ יתיל ('אנודגישל | לברוט  
 b^ .אתחטמ אהא ןינמיז 'סו snnes אהא ןינמיז | .יסרמ ךרעב םייסוט לש הטמ qm ךרעב
 ותוא לגלגמו םיגד לש vu אלמ סיח ילכ ('איתפ | SN DON ע"ייע תימרא הטמ :'ח תוכרב ה"יחא]*

"mwג"פ תוכרב  DUע"ייע הטמ איה וז יא ד'ע  | 'Dאהא םימעפ  'D' Tvאתחטמ .ךרי אהא םימעפ  

JU) was]ט"יאלב ה"יחא]* .אקנא זעלבו אמטא איה | רוע לש הטמ .הגורס הטמ נ"שו 6בימק  
 Hüfte, hanche צ"לב אוהו אקנה י"שרב ה"כו 8מ68 | בוחרב הטמה תא ןיחינמ ps ח"מ ג'"פ ק"מ .ש"ע

 ע"ייע דועו .ךורעה e^ .רחא ררגנ 'יפה ףוגב םגו | הטמ :ז'כ םשו ,ףקז ע"ייע :new הטמ :ד"כ םשו

 - [ש"מו ןדגש ע"ייע הטמה יאשונ :ז"י תוכרב ,הפכ ע"ייע הייופכ

nbnמולכ הטמה יאצויל לאשוהו .'א ' "mpb vu 
 vow Qfühle 4:5 ע"לבו הנחט מ'לב) ןחטמ * | וילפ ר'קיו 'וכו יתטימב לוספ שי vn אמש .ו'נ

 Aw 'א qno yy v5 e — ['וכו המילש ותטימ בקעי

men "הלעמ וכפה מ'למ  Gntenןיע :ט"ע ק"ב  | * we» nowלעפמ תלטלוטמ  bebeלרלד  
 -Angehüngtes Herab היילת py 4122 ןושל אוהו הטמ לש ןזא . . הטמ לש

 Senkblei םיאנכ לש ךנאל לאשוהו hüngendes | א"מ : p' 'גיגח .י"שריפ ןייע הלעמ לש py םוקמב
wenוליאכ ותוא ןיאור 072 םיאלכב ו"פב (םינפב ןייעו | ףוסב ן"ונבו ,הטמל המ הלעמל המ .ב"ל  

 ,היפ תבש) המהב המב 'פבו .וב היולת (* תלטוטמ | .ןטמלמ ואצי . . הטמלמ אצי תואוקמ ףוס 'תפסותב
as vח"נד ב"פ : ^vלש ד"יב .ג"לד ו'פ םיחספ  | Goרמג .(' תלטוטמב למגה אצי אל ' C3 Dv) 

ma (tתועבט ג"ונבו םולב רצוא הייד .ז"ס ןיטיג יישרב . *) אתיליג ל"צו אתילוג טייק יייכבו m'»הב  npnyתכשב חיר  
 'היכ (* .'א איתפ y3' היכו אנורגישל ג'יונבו pue yi היכו (+ ams ,בזח (* ow לג יעב שיימ ןייעו .חילקו : זמ
 ריפדב )*  .היררגינו ס"טב עיפרשבו (now gm) רדגג ע"ייע היררנגלו יישרבו (muss ר"פדבו ט"ק "23  ןוכנל
 תפסותבו ס"ש י"כבו תוינשמב ה*כו (? .תלטלוטמ ס"ש י"כב (* .איתפ םס'טב '"שרב (' .היתחטמ ג"ונבו אתאחטמ

 .תלטלוטמב ג"ונבו יריאסה na (m^ דיפר תבש

 ב"פר מ"ב Tv א"ער ה"כ מ'ב .ז"ל 'הנס תועבטמ -

Hh M 
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nbnרוטטמ — רטטמ — ) mp 

 ,תולקשמהו תולטלטמהו ו'פס ב'ב 'ילכ 'תפסותב | הבנזב הל הרושקה תלטוטמב למגה אצי אל אנת
 יסל ל"נהמ חכומדכ (i'm ינפל כ'ג התיה 'יגה וזו

[»pn — 

 ייעצמא bs" רַטמיִמ .רוטטימ .רוטטמ =) "65
 der ךלמה mb ךלוהה חילשה ו

ju! dem Herrscher vorausgehende Gesandte 

 יכ ףוסב ונרמליב )3 וניבר b^ םשו םינפב דוע
 םהינפל ךלוה ינא v5) ייסר אשת יכ ימוחנת אשת

C' were(איכ 3^ תומש) םמוי םהינפל ךלוה 'הו , 
 [דמלמ] 0 ,ביכ 53023 םעלב אב יכ קלב עמשיו
 יתוליחה האר .(""נפל ןיוטטימ וחלשש
 ינא ךל .תכפיא יא Ob 'וחנתב) (א'ל /2 םירבד)
 ינא ny אלו ןהילע המתת אלו ךלש C רוטטימ
 יאנש שרוכ ינפל לרע םדא ינפל רוטטימ תושעל

ye»ינפל רשיא םירודהו ךלא ךינפל ינא 03 :ה"מ  
 iw קרבו הרובד ינפל םדקל דיתע ON השא
 ןינעש הארנ .ךינפל אצי 'ה אלה 0n ,יד םיטפוש)

 יתרמש מ רמשיו ,הרימש pip ל"יו .אוה המדקה
 ב"א) — .ירמימ תרטמ רטנו 'גרת Cn יו"כ תישארב)

bינפל ךלוה הנוממ ר"לב  waxישנאל רותל  
 ב"ר תנזכ ה"יחא]* — .(ןולמ תיבו החונמ המחלמה

Grenzabtheiler, Grenzabmesser, metator 5 by 

 ימכח המכ וירחאו 'טסקוב 'ה רבכ Ton הטשה וזבו
 ריטב זימיר יהו 41 דצ ז"כח רעבורגו שרע ןייע) ןמזה

Gn?» my» )108 wemרותפכ איכה ןורחאה הזו  
"b moהשענ ה"בקה לש ועבצא :ד"ל רצ  

 ב'נו p'5 לארשי ys לכ והארהו השמל ןורטטמ
 ן'במרה an^ איבה ןכו םוקמ הארמ ןורטטמ "יפו
 'ה ינא םיטפש השעא קוספ 'יפב "Q 2^ תומשל)
 ןכ רובעב ארקנש לודגה ךאלמה אוה ותעד יפלו
 הטמל ןייעו כ"ע ךרדה mue ךלמה 'יפו ןורטטמ
 ונינפל w n'bw^ 'פ וניזאה ירפסב לבא .ךומסב
 השמל ןורטטמ הארמ היה ועבצאב 'מוא רזעילא 'ר
 כ"ע םירפא לש ו מוח ת כ"ע י"א לכ תא והארהו
 י"כמרה תעדל היאר הזו 'וכו השנמ לש ומוח ת

 הרושקה תלטוטמב איה תאצוי לבא התרטוחבו
 ןירשוקש דגב לש הכיתח b^ .התיילשב הל
 (' תלט ןמ vp ןנטצת אלש ליבשב התיילשב

n'esדימתב  OUתלטוטמ ןימכו ול היה יוסיכו  
 תכיתחל המוד בהז יוסכ p^ .הלעמלמ וילע C הנותנ
 (vi) יילכב ב"יפו — תעבטב new הל pss דגב
 אלש ןיצורש םיאנבה 'יפ C תלוקשמהו תלטוטמה
 סינכמו לזרב ושארבו לכח ןיאיבמ םוקע לתוכה אבי
 ל קושו ודיב יאנבה ושפותו yy ךותב לבחה שאר
 6א"יו תלטוטמ ומש לזרב ותואו לתוכה וב
 תוכתמ יניממ xm (C ינטרוטל אוהש לזרבה והז

smאוהש 6'ןאמוו תייטב המשו תלטוטמ  
 ףלאו האמו םינשוזוז ולקשמו (ןומירכ לוגע
 זעלב ומשו (""תולוקשמ cow ('םינזאמבש
 ןילוקשש ןיאנב לש טוחה תלוקשמ C) ינורדנופ
 ('ג גיכ ילשמ) ןמ ורקיעו רבוכ ןינע אוהו ןינבה וב
 יפופדב יכ עדו ה"יחא]* = .לוחה לטנו ןבא דבוכ
 vs ב"נש ק'חעב לבא אוה ms ךרע לכה י"כו
 דחא גשוממ ילואו דחוימ ךרע ליחתמ םילכ לש
 ארקנו היילת גשוממ ונייה תוארוה יתש ופעתסנ
 zx תחת ןינתונש ןיכומ sop רכ (* תלטוטמ

beanתבשב י"שר תעד ןכו  v3התיילשב ה"ר  
 תחתמ הייולת תויהב יריאמהו ף"ירה ביבס ן"ר תעדו
 ט"יאל אוהו א'לשופ י"שר זעולש המ הזו בנזה

Bündel, fasciulaהשק תלט ורקיעש וניבר תעדו  
 ב'עו תערכ תלטמ ורקיעש בוט רתויו ומלהל
 שרפמה לשו ךורעה לש דגב תכיתח wn ,תבשב
 תא איבהש רימתל ב'ער ןייעו ,ש"ע ל"נה רימתב
 s^ תלטמ ומכ Lappen דגב תכיתח ןינעבו .ךורעה
 תלטוטמ רשוקה CD ויפו תבש 'תפסותב כ'ג
 לע םודא bm וכירי לע (תלטלוטמ טרופריא י"כב)
 לזרבה ןכ ארקנו .C2 ,ירומאה יכרדמ 10 . . ועבצא
 ,ליעל jy םיאנבה תלוקשמ bans יולתש ךנא וא
 ד"ע ט"לד א'פ ז'ע 'וריב הנושאר הארוהמ ץובקהו
 היינש הארוהמ ץובקהו ןֶהיִתְולַטּוטְמְּב ןיליבורטצא

 תולוקשמהו תלטלוטמה גייונב (5 .היה inii (? ,חורה וב םנכת אלש םעטהש (אנליוו סיישב) תבש ייחב חיר 'יפ ןכו (1

 ייפב )5 .ג"הר b3" טמשנ f) .תולוקשמהו תלטוטמ ירמאד אכיא (תולטלוטמהו ל"צ) תילטוטמהו 8 x05 ט"רס ייפבו

rm5 דוע ג''הר ייפבו )5  .רמוא ינאו mתינאפק אוהש  ail yon]פיל =  Ol$הלודג םינזאמ  [grosse Wage 

 ס"טב "a^n ייפב )? .גייהר ייפב ייל )* Wagengewicht iol y/b3- (* .וכרדכ עיל טימשה וניברו כ"ע תשוחנמ שיו

 עייפרבו ,ביה דייל 1^ יפכב ה"כ (11 .ךורעה םשב 'ילכב שיר ייפכ אבוה תצקו ג"הר ייפמ קתעוה כ"ע (1%  .םינזאמש

 טיייאלב ינשהו "^wügen, ponderare m ריילמ 5/3 ןושארה .ינולרנופ יב Ya ייכבו יילודנופ ט'ק יזכב לבא  ינרודנופ

büngend, pendoloneרתוי םיכסמ ןורחאה הזו  cyרוטטימ ג"ונב ('? ,תלטלוטמ איהש תלטוטמ תארוה . (f$יוחנתב  

posה"סשת זמר קלב יקליבו יי ייפ  ^w2 רידמבבו ורשבל ןיחול ש הלשש רמלמ ^bרמלמ  nbwwקלבל םיחולש  

 .רוטטמ עיפדבו ב"ה ייכב היכ (% .אב אוה יכ Tanb םישכא וינפל חלשש דמלמ יתרטוז יתקיספבו ורשבל



 119 = = ןורטטימ * — (רוטטמ =) רָטַשמ טיק

 «a2 םשב 'מולכ םשב ארקנש ךאלמ 'יפ 8
 ג 4 yat ל"הזב ל"גה השרפה שארב שרופמ וילעו

- mithrem yim vourugaoyaoitim frádadham azem 

cpitama 88) dim dadham aváontem yéenyata 

av&ontem vahmyata yatha mameit yim ahurem 

  "D mazdamבחור לעב ארהטימ תא יתארבשכ,
 ךרעב ויתארב תודשה  bmiללפתהל יואו תויהל

 "ארצמ ארוהא ימצע ךועב ומכ ךכ לכ דָבעָהלו
imb דהנסב' "ED (ןוילעה לילא) ןיכנ הז יפ לעו 

 ריכ תומש ביתכ < תידיא ברל יקודצ אוהה רמא
  cwרמא השמ לאו  nopלא  mיעבימ ילא הלע

 ובר םשכ ומשש ןווטטמ והז ל"א היל
 וברקב ימש יכ ביתכד  (2 202 DU)וחלפינ יכה יא

 ביתכ היל  GOכ"א וכ ונרימת לא וב רמת לא
 ןדיב אתונמיה ל"א יל המל םכעשפל אשי אל *(

 רמאיו ביתכד הינליבק אל ימנ אקנוורפב 'יפאד
  vogומשש רברל סעטו 'וגו םיכלוה ךינפ ןיא םא

 ארוב לש ומשב ארקנו םשב עודי 'מולכ ובר םשכ
 לע וניבהו ארהטימ לצא ל"נה רומאכ  ^bתרוסמ

mb ךטסו ןורטטימ אוה הז יכ ל"גה יסרפה ןומהה 
 ךלי יכ "וגו ךינפל ךאלמ חלש יכנא הנה קוספמ
 ארהטימ םגו עצממה אוה ולאכ ךינפל יכא למ

 לצאנ  ^D mith, maéthana jbםדא ןיב עצממ
 ינוי בתוכ רסמ ןכו ויהלאו  Theopompםייסרפה יכ

ài xc. 100% עצממה ותויהב ארהטימ והוארק 
  óvovitouaןייע 11000 ל 256 (7צ

 ירמאמו 56 דצ ארהטימ ןאמשידניוו  byםיכאלמה
 דצ  40 y 36בר) תידיא בר קולחל אב הז לעו

 אל ימנ אקנווופ ב 'יפא ןריב אתונמיה (ידיא
yy) חילשו רייתכ 'יפא והונלבק אל 'מולכ 

 .םיהלא לומ ונינפל ךלוהה (אקנוורפ  C3ארהטימ
  "bרטש דנעצ 'לב  Vertragאיבהש 'ומוקמ ןייע

  mnןאריא לש תוינומדקב לעגעיפש  en amןכלו
 הנומא לעו תווטשה לע הנוממו לילא אוה ארהטימ
 תדה לעב תנומא לעו וריבחל שיא ןיב ןתמו אשמב
 תורטשה ריפהש ימל םימחר עדי אלו ויהלא לומ

  mmyונוקל םדא ןיב וא וריבחל שיא ןיב התורכה
 ןייע)  sewארהטימ  (0 m^ probל'זר ושרד ןכלו

 ןינעה וכפה קר ןורטמימ לע וב רמ ת לא כ'ג
 שקע סע לתפתיש ומכ לבא וב ונרימת לא בוטל

 םע ןכ  bnרסחתי  323 byםימת  eemךאלמ אוה
 אמוחנת יייעו) 'טוחנת ףוס שרדמ ןיבנ הזבו םימחרה

 ןשיה  pnne(השמ) ומצע םילשהש ןויכ )€ יוס

 איה 'יעצמא nv הלמש בוט רתויה לבא איפסומו
^pמ"צואב ראובמ ןכו ךלמה ינפל ךלוהה חילש  

 Uvrkrcopo 5'n Suidas םשב )349( סואיזריימ לש
ó 7000700006 0608006 = 0/8006 mos coU %0- 

ntm yovco;ךלוה ינא אשת יכ ונדמלי הפי הלוע  
 םהינפל ךלוה 'הו :מ'ל ראבל רוטשימ םהינפל
 "רבד ונדמלי) ^«: ךלש רוטטימ ינא ןכו םמוי
 הזכו "וגו ךלא ךינפל sos :מ"ל ראבל (ל"נה
 ךורעה 'יג לש (ץובקה) ןירוטטימ תחת יכ ןבומ
 ן"במרהו ,םיחולש וניתואחסונב יא (קלב ונדמלי)
 חלשש :קלב ונדמלי םשב סרג ל'נה תומשב
 poems ךורעה 'יגכ ל"צש ל"נו וינפל ןורטטמ
 : םירבד ונדמלימ ןויצב ן"במרה 'יג םוקמב ןכו .ץובקב
 ךלש רוטטמ ל"צ ךלש ןורטטמ ינא ךל תפכיא יא
 ךאלמ םע והושהש רובעב ןכ סרג ן"במרו .וניבר 722
 ל"צ ירפסב ילואו ,ירפסמ ןויצב ליעל ןייע ןורטטמ
 'מולכ 'וכו השמל הארמ רוטטיממ היה ועבצאב כ'ג
 תיתפומ היארו ('השמל ועבצאב הארמ היה ךאלמה
 n'b ר'בב י"שרל סחוימה "יפב יתאצמ ןוקיתה הזל
 השמל ןווטטמ ה"בקה לש ולוק השענ םש 'יאש
 ולוק השענ ,םירבעה רה לע הלע ול רמאש העשב
 ,טיכ םילה) ד"הה םימה לע ןורטטמ ה"בקה לש

C:לע 'ה לוק  erenרוטיטימ י"שרל סחוימה 'יג לבא  
 וינפל םדקמ ךורעה «e^ ל"נה י"ל אוהו כ"ע גיהנמ
 אל ומצע השמש ר"י 'טוסב ש"מכ שרדמה תנוכו
 םוקמל הלע ךאיהו רובק sem ןכיה עדוי היה
 חילש ול השענ ומצע לוקהש אלא עדוי וניאש
 ועדי wow ו"טפ veri ש"מכ םימה ןכו ךילומו
 םכילוה לוקהש אלא םמוקמל ואב ךיאו וכלי ןכיה

 [םש ר"בב ו"זרהמ 'יפב ןייע

 םש לע ר'עפלו ךאלמל יטרפ «ov ןורטטימ *
CMithra דנעצו ןשיה יסרפה "buon 

 ןיאו הלמה וז תרזגב וטבחתנ םימלש ןכו םיבר
 ינוימד יכרב לע הזה םשה דלונ יכ קפס ילצא
 םהלש םיכאלמה שאומ ופסל ובוהש םייסרפה

 ארקנש  Mi thraבחורב ותודוא יתכראה רבכו
 רבכו האלהו 36 םידשו םיכאלמ לע ירפסב רואיב
 (תימפ ריבו) ר"עס ו"נד א'פ ה"ר ימלשוריב ורמא
 ינמיפ המה הלאו .לבבמ ןריב ולע םיכאלמה תומש

(* Mithra ארהטימ ןיבו ןורטטימ pa שקיהה 
 לע הבוקנה השרפב  Mithra DWאטסעפאדניצב

aokhtónáàmanó ya- ארהטימ ארקנ CMihir Yast) 

^n (!לש ועבצאב יקלוה  nenלש ונווטטמ היה היבקח לש ועבצא 'תרטוז 'קיספבו השמל חארמ ןורטטמ חיח  heb 
 ,ךריב סייש ייככ (* .יריא ברל cw ייכב )* .עבצאב וליאכ ול הארמ היהש רמלט
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 ןורטמימ הימש ארקו ד"כ .,'ה תישארבל י"רתב רמאנ
 דועו .לודכ ןיכמו םכח אוהש הגוכהו אבר ארפס
 הרכזא הלא 'רדמב 'יאדכו בתוכו רפוס ונינעש 5^
 םישדח השש בו ת כ ל'או ןורטטמל n'apn ארק
 ובשחי ןכו 'וכו תחפסו תאש תערצ vi םימלש
 טשאי) אנקלו םקונו המיח לעבל ארהטימל םייסרפה
 ייפב ח"ר ןויכ הפי הז יפ לעו p") :חיק cvy לינה
 חלוש ,,הנה לזו 'יפב y) ףד 'גנא ייכ ץבוקב) ידהנסל
 ימש יכ היב בתכו ןורטטימ הז ךאלמו 'גו ךאלמ
 יכ ym אוה 'מולכ . . הזה םעה ברקב bb וברקב
 אשי אל ךכיפל המיח לעבו 'ה םקונו אנק לא ימש
 טשאי b םלועה ןיגמ אוה ארהטימ )0. ,םכעשפל
 -yim hareiáremca aiwyákhstáremea fra : ג'ק 'פ

dathat ahuró mazdáo 1078780 1187015 0 

 לכל הסחמלו ןיגמל אדצמ ארוהא וארב רשא אוה
 םשב םימעפ הברה הנוכי ראותה הזבו ,ולוכ םלועה

vourugaoyaoitis 71227ןייע הברה תודש לשומ  
"web.ןורטטימל וכשחי ןכו 38 דצ םיכאלמה לע  

 'ומבי ..'פ ןילוח ןייע םלועה רש אוהש םינורחאה
 ,ד"צ 'דהנס י"שר ןייעו 'ופסותב m קוספ ה'ד :ז"ט
 עידוהל ידכ לבא (?רענ ע"ייע .םלועה רש ה'ד
 ונוק תושרמ ץוח המואמ תושעל ותלוכיב ןיאש
 והויחמו ןורטטימל והוקפא .,ו"ט הגיגחב ורמא הפי
 והויחמו ה"ד םש 'פסותה ןייעו ארונד יסלופ ןיתיש
 יתאצי n — .נ"שו םש וניבר 'יפו 'ד סלפ ע"ייעו
 (*ארהטימו ןורטטימ תוותשה ןינעב רואיב תבוח ידי

mimתעצה םע אטסעפא דנעצמ תויאר איבהל  
 ןיא יכ תרמואה תעטומה העדה איצוהל ןושלה
 הביתכה רקיעו ("ארהטימו ןורטטימ pl תוותשה
 םדוקה 'עב ומכו י"כ תצקו ס"שב 'יארכ ןורטטימ
 py ותושהל ירכו p תוכייש ול ps לבא הזל
 תומשל י"שר ןייעו svn וטימשה י ד ש אירטמיג
 :ח"ל 'רהנסב לבא ירש 'ירטמיגב ןורטטמ א'כ 2

 — [ןכ b" אל

 "לב אוה ןכו ס'לב spob"b spobo — סכטמ
 WD metexa" ר"לב = 6-00, 0

 וחאד (" ארבג אוהה (ב'ער זיק ק"בד ג'פסב 6

 סוקי ימ רמאו אוה ךווב שודקה nnb התימל
 יסעב תעשב לארשיל mop ימ  םיערמ םע יל
 םימחר שקכי ימ Coi לש ןתמחלמב דומעי ימו
 אב העש התואב ינפל ןיאטוחש העשב םהילע
 והילאמ חכומ ןכו .'וכו וינפ לע לפנו ןורטטימ
 ארוק הלחתבו תרשה יכאלמל ארוק ןכו כ"פ אטוז
 ימשב ךמש ךיתארק ינא ול c ןווטטמל
 יתניכש תיאר המ ינפמ וברקב ימש יכ רמאנש
 םימחר םהילע םתשקב אלו ברח יתיבו תקלתסמ
 ערהלו םיבוטה cy ביטהל ןורטטמ תדוקפו .'וכו

Dy(רחא) אזח .ו'ט הגיגחמ שרופמ אצוי םיערה  
 בתכמל בתימל אתושר היל אבהיתיאד ןורטטימ
 תמק אל היתיזח יכ ט"מ ל"א 'וכו לארשיד אתווכז
 «C pnis ('ןורטממל אתושר היל אביהיתיא הימקמ
 דוע conn םימחרה ךאלמכו Const אתווכז
 התואב :איג אשמ ה"ד ר"כ 'יס 'כיאד אתחיתפב
 ארהטימ ('ג .ש"ע vip לע לפנו ןווטטמ אב העש
 םיחולשו enn ול שיו היל םינא אל זר לכ

my"menול שיש םייסרפה ומדו השענה לכ תא  
 ינינע לכ עומשלו תוארל םיינזא ףלאו םיניע ףלא
 (האלהו ב"פ ,האלהו יפ vn ,ה"מ ליגה טשאי) לבת

 ריכזא 'דמ םשב ד"מ זמר תישארב 'קליב רמאנ ןכו
 םירמוא ('ד 'וכו יזחמשל חילש ןורטטמ רגיש דימ
 yahmi vyáni ל"זו C» 'b טשאי) ארהטימ לע

erirayài perethufrákayái maza amava0860881  

nidhátemוב רשא  munהרוהטה תדה תעידי  
 ארקנ min .המוצעהו הלודגה p תבחרל תלעומה

ZU) zaota ahurái mazdáiןוילע לאל ןהכ (ט'פ  

 לעמ ימשב דמלמה .nmánya ratavó (ו"טק םש) דועו

 תיב לש תוקונית דמלמו בשוי .'ג ז'עב רמאנ ןכו
 «^C ןורטסימ 'מיא תיעביא דע 'וכו הרות ןבר
 רענה ןכשמ אוהו ב"י פ"סל בורק 17523 3582 ןכו
 םיקירצ לש םהיתושפנ בירקמ ובש ןורמטמ ומשש
 ,ר"כ תומש י"רתב 'יא ןכו C21 לארשי לע רפכל
 nnm א תמכח ן כ ר ם לאכימ רמא השמ תולו יא
 םירבדל י"רתבו .ןורטטימ m bm 'דהנסב w^ הז
 jà אתמכהח ינבר ןיב ןורטטימ הנטנ 'ו ,ד"ל

 'ע ורזכ לינה טשאי ןייע םיבוטה דעב םוחלל המחלמה תוכרעמל אצויש רובעב המהלמ לעב ארקנש ארהטימ ןכו )!

 םיטפושו םיניידמ דחא אוה ארהטימ םייסרפה תערלו (+  .רקעמל םייש י"כב (% = .םיש ייכב (* .האלהו גיצ ,האלהו
 .188 ב'ה םייסרפה יבתכל אובמ לעגעיפש ןייע םדאה תריטפ רהאל המשנה תובוחו תויכז םיינזאמ ףכב םילקושש

Cלש תוקוגיתה לצא ארהטימ לש והוכ (ז"טק םש טשאיב) הבושמ ןכו  maטיינק יא ,גימק 'מורת רהוז יייעו) (*  .ןבר  
 לודגה רש לאכימו יונב הבזמ .ביס םיחבז : ביי יגוגחב תצק יונשבו  ,י"ק תוחנמ ןייע לאכימב רמאג הזל בורקו .(יא

Tyוילע בירקמו  "eb pyךונח רפס) ןטקה דודי ותונכל הדמה לע וזירפה הלבקה ילעבו (* .21 םיכאלמה לע  
 'ה רבכ יכ יתעמשו (*  .(םש) ידובכ דוהמ ודובכ יתיברהו יאסכ ךוהמ ואסכ יתלדג ךרבתי לאה רמא ונממ רשא (ו"טק
 יהה «my (* | .ותורקי בורמ םלועמ ידיל אב אל ל"נה עימ לבא טנעירוא ע"מב וליח וז הטשב הסנ חונמה רעספיצ
 םינשב «ma הז ל"נה ןינעב יתבתכש המל ובל תש אל ולש לייתמעב יוועל nm 181 ידומלת ב"וור ורפסב רעגרובמאה

 ,ייל יסוגבו סיש ייכב ה"כו )! .םיכאלמה לע ירפסב
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 היהתו אלזרפד אילטמ qn (יוועל לצא) 'גרת י"כבו
tsע'למ  opp y'"y 

 הליאשהב מ"לב אשמ ומכ 5e — לוטמ 9 *
 -pro לא םשב איכנה רבד רשא רובדל

(fetischer Ausspruchייא קוקבח) אשמה  bes CN 

 סכ לטמ Cw 3^ "יעשי) לבב אשמ 'גרת .התאובנ
 אשמה תא וילע אשנ 'הו ,לבב תי האקשאל טול יד
 תי יהולע לטנתא .. סדק ןמו (היכ ו'ט ב'מ) הזה
 ומכ לטמ תומוקמה הלא לכב ,ןירה התאובנ לטמ
 .איבנה וילע לטנ רשא אשמ 'ה םואנ תויהב לוטמ

 .אנלטמ ע"ייע אנלטמ ומכ לוטמ ןינעש המו

das Eisen 2» p'bs (ליטמ מ"לב ומכ 5p * 
das Je. םשהו strecken, schmieden 

(gestreckte Eisen, der geschmiedete Stabגרת ' 

nem םש ק'דר. "y לטמו (C mot) ןודיכו 
 דועו) w' לוטמ y/"y בויא 'גרתב אילטמ ץובקה
 Nobb ע"ייע תוכוס ונינעש nm .(ןולטמ ע"ייע

 .ז"חא אבה 'עב

boo xb *ןמ לצאכ אָּתְללַטִמ .אָתְלטִמ  
 לאשוהו by מ'לבו ס"לב wb5n ,ללט

 553 איה תירוס הלמהו Gedaehung, Hütte) הכוסל | 9?
Gegen, weilייעשי) רומאכ הכוסל לאשוהו ל"גה לקשמו לקשמ | םילהת) 'ה עדוי יכ 'גרת  

 םילהת) הכסב 'גרתו :םמוי לצל היהת «n € ,'ד
 (* אתללטמ 'גרת יה י'ד הגוי) הכס .היללטמב +('ט ^

 ילקנוא 'גרתב תוכימסבו 'ז ,'א 'יעשי 'גרתב הכו
 .יננע תלטמ "ו .'ד 'יעשי 'גרתבו ,ג"מ «a 'קיול
 ,ג"כ ארקיול 'א י"רת ,גחה תכוס ןכ ארקנ טרפבו
 jn ע"ייע .5'5 :ח"כ 'כוסב ה"כו אתללטמב ב"מ

SNאתלטמד אמופא ביתי .'ג םשו , "vב"פ 'כוס  
 'לבו ,ךתללטמ וג ךומד ,אתללטמל היל לע ,ג'נד
 וג אלטמ היל רבע vy i037 ג"פר 'כוס 'ורי רכז
 (ב'מ ,גיכ יקיו) ובשת תוכסב 'גרתב ץובקהו אקוש

 אגח 'גרת (CU? ce תוכסה am ,ןובתת אילטמב
 1,3 תישארב 'גרתב ץובקה דועו -- אילטמד
 לספס ג'ע ןשיה N^ b'D 'וחמש 'כסמב — ןֶלְטַמ
 .א"כ ק"מב אניידואה אמר כד א תל DD ג'ע וא
 אסכ אוהש יניידואה לע תורוהל ןוילגמ אבו ייל
 ולש ע"מו ללירב 'ה היגהש ומכ y" (ןדא ע"ייע)

 .אסוכד אתלטמ ( 4

, WINE 

 ותויו ח"ע 'פ ר'בב אבא 'וד (6' אסכטמ
 הלייחמ 6[אדה ןוחכשא] 66 '0 בקעי
 .יסכטימ ("ימור 'לבו אוה רחבומ ישמ p^ (ןיסכטמד
 ךלכ ונייה . . אסכממ :'כ תבשב ה'נכו ה'יחא]*

Y'"yםש 'יפו יא ךלכ  "p wu»ןכו .ןיארישה  
 הסכטמ y" ןייריש ראובמ .ב"לד א"פר םיאלכ 'וריב .

pptה רש ', "Uvט"ד ד"פר מ'ב  i'yןירניד בהי  
 ןידהב ןיבסנו ןיבהי ווה דכ ר"לפ vpn ,הסכטמל
 ר"שהש ץובקהו רדלב 'עב ןייע וניבר 'יגו אסכטמ
 ה"כו ןיסכטמ םשו .ןיסכטימ לש הליבח תאז ימ 'פ
 'קליבו 'מורת שיר 'מוחנת ,ה"לקתת זמר ילשמ 'קליב
 v^ .ןיסכטמ ןשיה 'מוחנתבו אסכטמ 'מורת שיר
 — [ל"נה ר'בב ה"כו ןיסקטמ ג'ע ה"ד ו"פס ק"ב

 61008 עצמאו Tinpevató 52) ND20D רז
 ("ןומיקוא (ג"ספ) ןושארה אביו 'פ ר"בב

 «by עצמאו ךות י"לב b" אתנירמד אסכטמ לע
 (new ריק ינוי 'לב ושוריפו אסכט סרג ךורעה
 בוחרב 'יפ י"שרל סחוימה "יפבו ה"יחא]* = .ריעה
 ,ט"מ םש) ןיבמו ('ד ,'א תישארב) ןיב יכ עדו ,ריעה

 קיתעה i ל"נה תינוי noo "y סליקע קיתעה €
 — Cn] 3 םילהת) ךותמ סוכמוס

ob, ןעמל ,ללגב boe bb b) לּוטְמ "₪ 

 'גרת ףלא תפסותב אבו 'יי םדק ילגד wes C) ,'א
 .ארכא לוטמא ארבא ('ד ,'ב 2789( רוע דעב רוע

 p^ היתלוטמא :ז"ס תוכותכב םיוניכנו ה"יחא|*
 i ,'לה תטמשהב rwn לוטמא ע"ייע וליבשב
 ו"ט ,'ח ילשמ :חכונבו ודעב רבדמ 553 'גרתב
 bp םשו m" יה לצא ייכ ייג יפכ) יתלוטמ ז"ט

 -- [אנתלוטמ אל :ונל אל 'גרת 'א

 sooo ס'לב ןכו ,אשנ לַטְנ (bye לּוטַמ 1 *
 :ז"עד א"פ 'גינח 77 Last) יואשמ

 mm ןילוטמ ןוהל ןינעטמ ןווה אדמוש תעשב
 אשמ 'גות .'וכו לוטמ דח ירת ןועטימ ןינווכתמ
 אשמכ .לוטמ n a5 ae ge arb) ,'ד רבדמב)

 םילבוסמ vp לוטמכ 'גרת Cn n5 םילהת) 433
ce)ה"מק , "unn O^גרת ץובקחו .לוטמ יראמ ' 

oyD "yw"(ןוהתועמ) ילוטמ :םכיתאשנ 'א  
 י"שר ייפ חיי ,ימ 30 לזרב ליטמכ ,[ןוכתועט]
 ,אלזרפ אתולטמכ איגר 'פדכ 'גרתבו 5133 יואשמכ

 דיקפאר אוהה cw .ה'פ תובותכבו אפכטמא 3733( אסכטימא ריל 'ב יא Ya י"'כב לבא ע"פדו ,ב'הו ש"ק י"כב ה"כ )!

 ןיגממ רתוי תחא השרפ 3en וניבר יכ m לחמ y3' ייאדכ my לי'צו vy 'b ov קר ימא 'פדב ןוכגל ה"כ )* .אסכטמ

 ,םיכוט םהינשו ov ילב א"פרבו )^ ,ךומסב הטמל ןייעו ןיפקטימר ג"ונב f m) לחמ עיייע ליצכ )? .ונינפלש

 .אתלטמ ג"ונבו ןמגרותמה ייגכ (* .ןומקעו גיונבו ןונימקואו ייישרל פחוימב ג"הכו ('
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nusאבוהו רמא הכ ןכל הייד יה ייפ יתחיתפ) הכיא  

 האיצוה היחתנל היחתנל (ב'פש זמר o pm יקליב
pmoה"כ  Cרמולכ ןילוג ויה תוילטמ תוילטמ  

 .דחיב ןלוכ ולג אל ולג תוכיתח תוכיתח תוכיתח
 (.דייק דצ כירד יתקיספ) והימרי ירברד C אתקיספבו
 [יונו] חלמו תירפג לארשי ץראב םייקתנ םינש 'ז
 תוילטמ ןישוע ויה המ םיתוכ | (*(ביכ «s םירבד)
 תפרשנ איהו ןאכ ןיערוז תפרשנ איהו תוילטמ
 תוילטמל ('ולאל ןימודו (* תפרשנ sem ןאכ ןיערוז
 iw ה"יחא|* | .שלש לע שלש ןהב ןיאש
 תוינלטמ «s'y ז"מ 'כוס א"ער sp תבש לע

psvו"כ תבש 'פסות ןייעו שלש לע שלש ןהב , 
gu osל"צו תויננלטמל ב"ה י"כ ךורעב ג"הכו  

 .ב עקר 'עבו .'כ ב"בב תוינולטמ ה"כו תוינולטמל
niיג יפכ ל"נה 'תקיספמ ןויצב ' ponלאינד  

 ד"צ 'יחבזבו תוילטמ תבשב ס"ש י"כב- לבא ,ל"נה
 'תפסותב ה"כו שלשמ nnne תילטמ vm3 א"ער

monsהשעי :עיקר יהי שרד ד"פר ר'בו -- ר"יפר  
 — [עיקרל תילטמ

 יז"חא אבה ע"ייע הדֶאיְלטמ *

 ק תעוהו metallum, pécaQQov n 5( ןולטִמ
 Bergwerk, Steinbruch) ןולטמ ס"לל

 )55( men ןמ וחלשיו 'שרפ 'בר 'בדמב שרדמ
 B^ (*ןידוריט לש ןולטמ ול שי םדו רשב ךלמ
 ה םשל רשא תוכתמה בצחמ םוקמ m^ י"לב
 רופחל םתוא םישנועו םיעשופה םישנאה םילוג
 יירבדב ה"נכו ה"יחא]* ,םינומטמה שופחלו
 ןינוקיא) הרביש ותבוטב וליא ךלמה רמא בפ 'בר
 ותבוטב אלש הרבישש וישכע גרהנ היה (ךלמ לש
 בועל) תשע ןכ ו'פס םשו ^« posso דרטי
 הרמאש ןויכ 'וכו ןולטמל דרטית (ךלמ לש אנונא
 דרטית ה"בקה רמא mms לע ערה ןושל (םירמ)
 ,metalla) £200( ימורו ינוי ץובקהו 'וכו ןולטמל
 הנושארה mbi התלעשכ ח"פ תינעת תליגמב "יא
 םוחינה אלו םיתוכ לש וז אילטמל םהל וכלה
 הז ירמא ןנבר ידעב רדג Ce ר"כיא הליגמבו 'וכו
 העט ר"בדו ר'מבב כ"מו .,םייתוכ לש C) הילטמ
 ב"ו 'יפכ ןוכנהו ,תולגו לוטלט ןושלמ שורפל
 06700066, ₪5- לעפה לצאנ ל"נה ינויה םשהמו

LEE f CO CNN Rdא  

»bovn*בכק .ןולטמ ₪4 —  
 ינרת Bedaehung) ללט ןמ םדוקה psy לּולטמ *

 )1^ 1 22( םהילע דמוע ךננעו 'א 'ורי
 .ןוהיוליע לולטמ ךננעו

Nmoun *לש לעפאמ)  besםינבאב המיגר ןינע  
(Bewerfung mit Steinenורי 'גרת ' 

 j228 תולטמב ליטקתי 'ב ,ה"ל ;ו"ט ,א"ל 'ומשל
 ןובייחי 'א י"רת €2 02 "np ןבאב והמגרי 'גרת

 m) bbw 'עב לעפה ןייעו ,ןינבא תולטמב היתי
m — enאיגר 'פד 'גרתה 'יגכ יואשמ ונינעש  

 | ,'א לוטמ ע"ייע

 לטלט לעפמ) יִלְטְלטִמ .ןיִלָטְלַטמ .אָלַטְלַטַמ +
 םוקמל םוקממ לטלטל לכויש םיסכנ = =

(bewegliche Güterםימעפ הברה א"עס נ'ק 5'3  

^sס"ש י"כב לבא אעקרקמכ וכפהו אלטלטמכ  
 ןילטלטמה «nu ,ילטלטמכ ץובקה ם"בשריפבו

^w m^»ז"כ :ו'כ "ישודיק ןייע ץובקב ןכ : 
 ..ד"מ ב"ב ^im מ"ב :א"פ תובותכ :ה"ס האלהו

 זמר "ישארב 'קליו ב"כפ ר"ב .א'פ 'ישוריק 'תפסות
 .קחצי דחפב תואמגודה רתי ןייעו םילטלטמה ח'ל

 .תלטוטמ yy תֶלַטְלּוטמ *

 אתפסותב eine Bohnenart) םילופ (pr אילטמ
ieמגב ןידימעמ ןיא 'פבו תורשעמב ' 

 איליספ איה אילטמ איה אנת (:חיל (vy תוקלשהו

 ה"כו ה"יחא]* «à הנח רב רב הבר רמא אתיעש איה

 םעפב N^ םשו י"כ n'3 'יפבו ס"'ש י"כב אתיעש
 Yum אילטמ 'ינש םעפבו אילטמה הנושאר
 דצ נ"יי "לה .ג'הב ה"כו אילממחה י"כבו אילטמה
 25 = Jem הז ןיאו אילטמיחה ג'ער ב'כק

DN A Coloquinteטרופריא י"כבו םילופ יניממ  
 ז"על י"שרו ,אילטימא סרג .תורשעמב אתפסותב
 ר"פ ז"ע אתפסותב טרופריא י"כב ה"כו ,אילטימה

iai COג"עס ג"ר א"פ תבש 'וריבו הילמומה  

 — [לופ ע"ייע my .היילטומ

Fleck, kleines. (תֶלַטַמ ,תיִלָטַמ דיחיהמ nios 
n?p אלט לעפמ abgerissenes Stück 

(ein Fleck Landes ץרא תכיתחל לאשוהו flicken 
  322שארב — 6 תלטבו ]3[ לט 'עב ונשריפ

 ינפב y '»w תליגמ שארב ע"פרו ייכ ראשב לבא ,רובדה תלחת טמשנ םש קו ךועה ךשמהב ןוכנל ט"ק י"כב )!

 עובש םיברל תירב ריבגהו םש לע :דוע iai (5  .יספב ר'יפדבו ,קוספב סייטב ישמאו ליסאבו 'זיפ 'פדב )? en ומצע

 .(ז"כ ,יט לאיגד) תחא דיל npp ר"כיאד אתחיתפ mb :היילד בייפ תובותכ יוריו iy ב"לד p£ ייאלכ יוריב ןייעו (*

 b" עייפרבו ולא ביה יייכבו ט"ק ייכב mas (5  .ד"נ ימויב ןייעו v ףלא זמר לאינד (cpm א"פר זמר יימרי יקליבו
 ,חילטמ סיטב w^ יינורחאבו ,םינושארה ייסופדב ןוכנל n3 (qne גיונב )5
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 ןומטמ מ"ל ןבומב םג דיחיהו -- 'וכו תוינומטמבש

 תב 'נקנ 'לב 'דהנסב "יא רתסנ רצוא ונייה
 .'וכו אוש תנומטמ היכאל

UP 

yibob = DpOODאָעְמְטְמ  "bחמחה תעיקש  

(Sonnenuntergangעמט 'עב ונשריפ רבכ . 

 עממ ע"ייע אשמש ףוריצב אב גורלו הייחא]*
 םשה bp לעפהו :ו"מד ז"פס תומורת 'וריב דועו
 'וכו ןיעומטמ . . עממי דכ :ח'נד ב'פס ה"ר 'ורי

 ^b x) םירב) שמשה N2D 'א 'ורי 'גרת .ש"ע
 .אשמש עומטמ 'C יאיכ) םשו ,אשמשד אעמטמ

 .היעמטמ ('ג :ג'יק .םילהת) ואבמ 'גרתו

 .תמעטמ ע"ייע סם"ט אתיעומטמ *

 ומכ "יפו רממ לעפמ) אָתיִרומְמַמ .אָרּומְטַמ*
 -Aufbewahrungs רתסמ םוקמ ןומטמ

(ort, Versteck |גרת ' "yu"הנפקת תיב 2555  

 ^ מ"מ | ;'ח ,א"מ "מרי 'גרת ץובקהו ,אנרומטמו
 Jn ב"כ .ייעשי 'גרת אְָרּומְמַמ b" לקשמבו
 רמטיאד אָתיִרְומְמַמ ר'כ ,נ'כ א"ש 'גרת ץובקהו

 .ןמת

 Das Anfeuchten) תוחל ןינע 'יפ'א jb 'עמ) 13200 *
 .רופא הננטמ .ל"ד ג"פ םיחספ 'ורי

Eעָטמ . npoמ"למ)  (Pflanzung yonיאלכ 'ורי ' 

T5?עטמ ג"ע ט"כ םשו ,םרכ עטמ .ט"כד  

 קסעתנ אל ה"כפ ר'קיו הרשע שש לע הרשע שש
 ;^p ר"ב הבקנהו ,'וכו הלחת עטמב אלא :ה"בקה

voר'שהש ,םרכ תעטמ ל"פ םש ,ןתעטמ ועבשי  
 .םרכ לש תעטמ «men 'פ

 «mw ייפ לעפאב yo לעפמ) אָחיִעַמַמ ,אָיְעַמַמ *
Q(Buhlein ———ז ,א'כ 'קיול 'קנוא 'גרת ' 

 אתיאכ א"ל b תישארבל 'א sm איעטמ אתתא
 )22.45 n תישארב) השדק 'א 'ורי 'גרת איעטמ

 «An"ybb 7" ,T רבדמבל ץובקהו אתיעטמ
 .אערא תייעטמ 2^ .'ט ,ב"מ תישארבל תוכימס

 Leckerbissen) ץוכקב קר םיִּמַעָטַמ מ"לב) אָמְעַשַמ *
 .אמעטמ אתורישו ז'ט ,'א קוקבח 'גרת

 das Kosten םעט לעפמ) אָחיִמַעְטַמ .תָמָעַטַמ *

(einer 826180 oder eines Getrünkesוכרב " 

 ח"פר םירדנ v^ ,הכרב הנועט הניא תמעטמ "^
 הכרוב םושמ אל הב ps אתימעטמ אה ר"ע מ'ר
 ל"צכו התימעטמ ארה :ה"מד ג'פס ןיטיג v^ ,'וכו
 .אתיעומטמ ס"טב םשו ג'ע ו"טד ו'פס ב'ב 'וריב

 .תוכתמה בצחמ םוקמב דוריטל שנענ 900%
 םינקז 'ע וקיתעה 6ט ,יח םירבד) תשוחנ בצחת

y nxos09006  ]| — 

2e" יואשמ 'א לּוטמ ומכ )* = אָנ schwere 
(Zug עָסמ (לטנ ןמ) לּוטַמ ב Last 

 לזרב ליטמכ 'גרת ( 29iךיה איציניוו 'פדב (חיי מ
 'א לוטמ ע"ייע תרחא "גו אלזופד אנלטמ --

 .יא'כ ייעשי) (עסמ 'יאד ומכ) אשמ 'גרתו  CNיפכ

ppm 6' ןיירישמ ןלטמ :ק"דרו aui "es ג" 
 ,יהונלטמל 'קנוא 'גרת ('ג 2^ תישארב) ויעסמל

 םהיעסמל ( 1^. movינרת ('ב ,גיל ; יו ^ רבדמב ; יא

 ,ןוהינלטמל

 ,תיִלַטַמ ע"ייע תויִנְלַטִמ *

 das Hinken) חסיפ אָתַעַלַמ םילבו אָּפְעַלָמִמ *
maniאכיוצ £' שיר ג'ק  qo 

 .עלט yy היה חסיפ יולו .ךתעלטמלו

 'ב b ע"יע (Gum Wanken bringen) מממ *

 .טּומְמִמ םשה ג"שו

 טהלו mans שקב P ע'למ ילוא) םטמטמ
 םטמטמ Np ירוסיא gelüsten) רבדה דחא

 אלא הישפנ ירותוול דיבע אל p (ies^ ונינפל 5(
 נתכו הייחא]* .םעטימל יעב תוריכע םעט
 .א'י תוירוהבו :ו"כ ז"עב ילוא ע"בשפהב ב"ירנה
 ארופיאד םעט םעטימל יעב ג'ונבו ךכ ותפריג היה
 לבא ^Gn רצ םש סיד ןייע) 'וירוהב ם"ש י"כב ה"כו

 רחא הטיהל p^ ןינע יפלו .ם'ש י'כב "יל וניבר ייג
 'א םט 'עב םוטמט ןינעמ אלו ל"נה ע'"למו הריבע

 — [ש"ע

 .geheimer רתפמ םוקמ ל"זרדנו מ"למ) ןומְטַמ*
(Orהגידמה ינב וליחתה ט"פ ר"דמב  

 שירו 'וכו םינומטמה ךותל םבהזו םפסכ םינמטמ
 ד"כ פ"ר ר"בבו ע"ומב םוקידטק 'עב אבוה רמאמה
 ךלוה א'פס cp" sn ןטק ע"ייעו ש"ע םייונישב
 W^ ב'נפ ר"בבו .איסהרפב ךלוה וכפהו םינומטמב
 תישארב 'קליב ןכו ,תוינומטמב ךלוה הבקנ 'לב
 ינומטמב ה'בקהל jupe ויה רכעשל mó זמר

wmג"כפ ר"בב לבא איסהרפב ותוא ןינקמ תויהל  
 יקליבו ב"כ D^ 'חיתפ ר"כיאב ה"כו תוינומטמב 'יא
 ז"יפ ר"כב my napi po לגרוהו ,ח"מש זמר 'קזחי
 ורזח .'ז ז"ע א'ער א"ל תורוכב /תוינומטמב המל
 המ לכ תשפחמ ח'פר יתבו 'תקיספ .תוינומטמב

 .לטמ ג"ונכו לוטמ י"שר ^« )!

16* 

- a 
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 ח'ר p^ "55 לבא הפפורטמ ירהנסל ס'ש י'כבו
 ppnb 'מולכ הקוח קלח 'יפו הסרפוטמ וניבר "יגכ
 תו תירכ ףוס 'קילייגנא י"כ ץבוקב ה"מגרו ,כ'ע אניד
 prob :'הנפב י"שרו ,וניד (b^ איספרטמ סרג

 'ותירכב ה"כו ולומג : םיחספלו תומביל י"שרו ,תאטה
 איה דנעצ b הלמהש 53 ,ותוקלמ א"ל 273 םשו
 שנוע D pátfrág^" שיראוצוה 'לכו paitifraga יכ

pmתלמו  matףוריצ 'יפ . Dyףתושמו  ^mאולמ  
 Vergeltung, Los ספרטמ קיתעה ל"מרו .שנועה

^b "byע"לל ןויכ ילואו הלמה תרזג ילב וניבר  
m2/ל - ponוליצאהו ספרטמ כ'ג סרג יוועל 'חהו  

 אבוהו That der Vergeliung 609/000706 י"למ

 בשוה לומג"'השעמ 0/6 uezécporno דאיזיה לצא
 בר !p" םעה יפב לגרומ וניאו ער השוע שארב
 ןכלו םייסרפה ןיב יח הלמה וזב שמתשהש ףסוי

nb» nyוירחאו ב'רו — רומאכ פ"לב הרוקמש  
 y' רחא הכירעהל המוקממ הלמה וקיתעה ל"מר

 — רטמ

 *  y'"y (Seide) NDDOD.סכטמ .

 regnen ריטמה מ"לב ומכ sees לעפאב) רטמ *
 רטמ פ"לב ןכו אָרָטיִמ ob םשהו ,18590מ
(Regenט"י תישארבל 'קנוא 'גרתב , ;Y5א י"רת ' 

 ̂ ;'ו 45 בויא 'גרת םשהו eos 'ה ,'ב םשל
 :ה'נ vy :'ו תינעת : ה"ס תבש .ט"נ תוכרב ,ו"ט

ap "niתישארבל 'א 'ורי 'גרת ץוכקהו  B^ 
 .והיירטמ ירקשמ :'ט תינעת םייונכה םעו ר"כ

 םא mairix ר"לב לק bb pss" =  רשמ
 פ"ר) ח"מ 'פ ר"בב Gebürmutter) השאה

 יב G5) 'פ) ('ד"ם 'פבו התוא יתכרבו (ז"מ

 הל ףלגו הל היה אל ןירטימ ירקיע : איה הרקע
 יתקיספ) רוכזד ÜC אתקיספבו .ןירטימ ירקיע ה"בקה
 ןירמימ ךתוח ומא יעממ אצוי אוהשב Coo רצ כ'רר
 ופדו לע (איי ,'א פומע) ד"הה רלת wow הלש
 םחר ימור 'לב "פ ,וימחר nn vns ברחב
 ב"ה ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא* | .ארשימ
 ר"פדבו .ארטמ ד"'ל ,'ב 'א «Y י"כבו ,'שמא 'פדו
 םוקמבו .ירטמ «Y 'פדבו ארטימ ל"צו אריטמ 'זיפו
 רומת הז אב םימעפלו ינוי 'לב ל"צ ימור 'לב
 הציב ע"ייע ןירטימ רקיע cam ףוסב noo הז

 'תקיספבו .ןירתימ s^ אשת יכ 'מוחנתבו ,(ב'נק 27

Hülle, (ףונה תפטעהל שובלמ מ"למ nme 
"B3 (Umhüllung, Lackenריעה ינב  

 גייפר יליגמ יתפסות ןייעו ב'עס ה"כ ףד א"מ דיפ הליגמ)

(Grט'פ) םיאלכ ףוסבו .תוחפטמ ןיחקול הבית  
 םיופפה תוח פט מ םידיה תוחפממ (גימ

 גופסה תוחפטממ "פ ('גופסה תוחפטמ
 ד'כפ ןיסירת השלשבו .(*ןהב חנקל ןייושעש
 האמט םידי לש ןה תוחפטמ שלש (Ono םילכב
 ךירכת לשו תמ אמט האמט םירפס ben םרדמ
 מ"'יפב ה"יחא]* | .('םול כמ הרוהמ C n5 ינב
 תופמה םה םידיה תוחפטמ s^ 'יאלכב ם"במרהל
 ל"צ םשו םש 'ילכל כ'ג yi" םידיה ans ובגניש
 y'53 syn גארפ 'פדב הכו beso : לוענמ םוקמב

Handtuch Oeיווה .'ק 'דהנסב  "pns sp 
 b53 ,nnebo« איעב אל :םש ריחיחו ,תוחפטמ
 האשעש תחפטמו תחפטמ האשעש תסכ ה"מ ח"כפ
 nmm ג"פר 'גיגח 'תפסות ז'מ ie 'גיגח ,תסכ
 סרדמ ותחפטמ התיהו ,שרוקל DT ותחפטמ
 sob לבא ie 'ציב 'תפסות gw ע"ייע תאטחל

 — [וקיחבו תחפטמב אוה

 'פ ר"כיא Tropfen) תופיטנ ןינע (e^ אָתייִפָמִמ *
 גיפס ארמחד אתייפממ jb :יתבר

 ףטפטמ ןיי לש iTp 'דהנס ןייעו םיסת אמיסבו
 .ףצו ףטפטמ ןמש bun עקושו

 אולמ maipaiifraga דנעצ 'למ ילוא) אָסְרְפמ
 -mit Strafen versehen, Straf שנועה «

 ג"סבו «Cr םיחספ) 13730 םוקמ 'פד ג"סב 6
 רכששיל הילקשד אנמחר «pui C תותירכד
 'פב ,אמלע יאהב היסרפטמל יאקרב רפכ שיא
 6.איכ ןירדהנפ) םישנ ול הברי אל 'מגב לודג ןהכ
 'מגב nbn תוצמ 'פב .אסרפוטמל לכימ התלקש
 'ב הילקש ףסוי ר"א (:ה"ק תומבי) ץלהנש שרחה
 היפרפוטמ !^m ,ונממ וניד הבג 'יפ היסרפוטמל
 שנועה ןמ ולרוגו וקלח לטנ 'יפו אוה ימרא ןושל
 ובש ר'פד רחא ונררגנ ה"יחא]* — anam דגנכ
 האלהו 'זיפ 'פדב רדסנ ןכו רטמ 'ע םדוק ךרעה ררסנ
 ךועה עצמאבו ליחתמה רובדב in^ תאז לכב
 ע"פדב םג 'יאדכ היפרפוטמ ל"צו היפפרוטמ ,ספרטמ

T "Dאסרפטמ ג"הכו ,ידהנסמ ןויצב ('שמא  
 הספרטימ vui) qm 'א ו"ו י"כב היסרפטמ

 .גיפס יע כ"ג ןייעו גופסח תוחפטמ לע יאק וניבר ייפ כיאו (? .'וכו Vy עוטק עיפדב לבא ב"ה י"כו טיק ייבב ןובנל היב )!
 «53 ןוכנל n3 (+ .שייע םש יילכל שיירב היכו יול ינב ילבנ ךירכת לשו אבוה .ב'לד טייפ םיאלכ יוריבו יול ינב 023 לשו גונב )?
 jen "nsn יייעו .גינפ ןייע דועו (5 .ייל עיפרשבו יציניוו ריפדו ב"הו ריילוייו י"כב הייכ (5 .ייל עיפרשב לבא יציניוו ר"פדבו

xinיפדב לכא יציניוו יפרב ןוכנל ה"כ (? | .ו"ט 50  D'b5 "Pbר"פרבו קוספב  'Db3םיחספב ישמא יפדבו ! 

 דכק
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 ,םהלש nisse ולא (o^ 25 ces הטח תוילכ
 ס"לב ה"כו םיירוסה לצא םירמוכה שאר אוהו

 .סעלרעפ n תעדלו Aloe ע"לב ץובקהו ןארטימ
 commentarienses תוינרטמק וא ל"צ 8 ש"טע)

 תוינורטסמ וא תוינרטסגמ ל"צ וא ןיד תיב יחולש
 .ע'ייע

 ה"כו matrona ר"למ mytes& =) אָנְורֶטַמ
 Gattin 700% "יעצמאה י"לב |

der Fürstenתפא) םישגלפה רמוש 'גרת 1.  

 ץוכקה אוהו ה"יחא]* | .אתינזרטמ ריטנ ^O ,יב

 .אתיינורטמו «CU .היל יב "80 תורשה 'גרת ןכו

 פ"ר ר"מש :ח"לד ג"פס םירדנ v ל'זר לצא ה"כו |
 ג"נפו ה"מפ ר"ב .'וכו .תוינורטמ יתשל לשמ ט"י

 יילוח אתינורטמ דיחיהו 'וכו תואב תוינורטמ ויהו

 ומכ ןכו i"bB. ר"דמב ח'פר ר"קיו .'נ 'ירדנ : ה"ק

 ר"מש תישוכ החפש וכפה תינורטמ החפש ראות

 : ה"ד ביפ תבש rv nibo^ ,אָנּורטמ ןינע ןכו .ג"פ

 "^D ג'פ 'טוס 'ורי ג"ע ו"טד UD b' mos יורי
mans ^?פ"ר ד"פ ,א"פ 3/5 ד"ע א"לד ז"פס  

 TON ףוס ז"כ 'יס אריו ןשיה 'מוחנת .ב"נפ ,א"מ

 רומא 'מוחנת ,ז"כפ ו"טפ ר"קיו  ,ד'מ 'b ר"מש

^pא"י  aחלש 'מוחנתבו  a^ ^pאנורטמ התוא , 

 "שארב ןשיה 'מוחנת .אתינוטטמ התוא םשו
 — ]5 'יסר

 ימא vb3 vacepía wow .י"לב) תואינ"טמ *
materies, materiamen, materia 2 

(Bauholzד"ר 'פ םיטפוש ירפס  numלע רוצמ  

«yתואינרטמ ינימ הל התא השוע +'כ ,יכ םירבד)  

 סעלרעפ 'ייעו ןינבל םיצע b^ תואסרטמ 'קליבו
 .ארתמ ע'ייעו א"כ ש"טע

 bb" םילּופורטמ ם'לב ןילופווטמ = ןיִלָּפְרטַמ
Mutter- הנידמב םאו Y yacp6zoAc 

  (stadt, Hauptstadtהכלה ףוסב 'ליגמד ק"פב
 ]מז לבא : Güyo ^ nינפצ) רקעת ןורקע

  605ןילופרטמ התיה איהש םודא תב ירסיק וז
 ג"צ 'פ ר"בב .םיכלמ לש  Onיחיו ףו ם ב

 התיה םיכלמ לש ןילופווטמ :ץקמ
(a^ vo mti» הריעה תומא תאו 

 תאז ונדמליבו  mmnתלוספה 05 ערוצמ ימוחנתכ)
 ותארקל אציו .םירצמ לש ןילופורטממ הבוט י'א לש

 לא  vyןהלש ןילופורטמל 075 213 53053 באומ

 "wy ב'מפ םשו ;ומא לש ןירטמ ךתח b"2 יתכר
 השעו ןירטמ הל היה אלש רבד רשאכ הרשל 'ה
 אצת ןשיה אמוחנת ,(ד'פ תומכי «Py ןירטמ הל

qm "bוקיתעה םינקז 'עו — הלש ןירטימ  
bn?יכ תישארב) , ;n"53. ;ו"ט .ב"  .יב ^ יומש " 

 «Q/3 ,3 pr ןייעו יו sn ,יא ,איש) pm ןכו ^G ,'ג

 דועו com סומע יייעו ;ויכ י'ג א'מ) pem ץובקה
 — [ל"נה "ינוי הלמ vy en יה"כ רבדמב  הבוק

 רמשמ מ"לב ומכ רַטְג לעפמ) אָּתְרַטַמ ,אָרַשַמ *
CWache, Gewahrsam, Beobachtung 

 הדקפ ,תרומשא ,רמשמ 'גרת  SIDD beןייע
 ןמגרותמ  wow,ארטמ 'ע יוועלל ר"תמעו רטנ

 ותייא 'ב 'יסר ר"כיאד תחיתפב ה'כו אָּתְרַטַמ ס"לבו
 אתרטמ שיר ןוהל ותיימ ןווהו אתרק ירוטנ ןל
 רומזמ ט"ושב םייונש תצקב ה'כו ש"ע 'וכו ארטנסו

^v םשב אבוה א"פתת זמר םילהת 'קליבו ,ז"כק 
 ל"צו הליגמ  sw" nya ^vו"עד  lyםשו םשו

  "5יא'כ ב'ב ילבב הארו ש"ע אתרטמ תלמ —
 י"הדלו ,ןאָרטמ )^ 4^ 25( תודקפ 'גרת ץובקהו

mo ז ג'ס םילהתל ;אָתאְרְטַמ ב"כ ,'ט יא' 

 דרס ע"ייע Bescháftügung Tb) לעפמ) אָדְרְממ *
 UI 'ג

 kleiner Spiess) ןטק דופש 242« עילמ) 7305 *
 (' ץרפנש דירטמה ג"פ מ'ב 'ילכ 'תפסות
 .רוהט וצקוע לטינו

M) UIS ₪םייסרפ לש  "yןייע (םינפב  
 .ךורעה לעב סרג ןכ יכ ידרסמ ךרע

 m 'יג רחא ררגנ יכ חיכוא ל"גה «y ה"יחא]*
 יעב 'יסו ירריטומ ם'ש v5 "35 ןוכנה לבא
 אוה ונינפל 'יאדכ ידוטומ "ג םאו ש"ע יקסירומ
 לצא ארקנש םייסרפה Ts אוהש ד'עפלנ זא רקיע
 םלוע רכזל עבקנו Mar09ov(x. "p ,'ג טאדאריה

 דוטנ רשא Smerdis רקש ךלמ «pp תוכזמל
 דוריטה m םייסרפה wm הנשב הנש ידמו ואפכמ
 Tb) לש לעופמ) ידרטומ קיתעהל שי כ"או הזה

die Feste der Thronstürzungתוכיראב ש"מ ןייע  

 ע"ייע דועו האלהו 56 ח"ח קאבאקל ןורושי ע"מב
 מסרדי[  —

 .Olb עילמ רעשיילפ 'חה «p^ ילוא) ןורשמ *
(Metropolitז"יש 'פ וניזאה ירפס  Dyבלח  

 'ב 'א 1" visi יציניוו spa més (som ד"ל יב 'א ויו viss יציניוו ר"פרב n'3 )* .דרפנש טרופריא י"כבו ('

 Am דיל
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 s קיזחמ m nme yy תינטק ינימ לכו האובת
 יואשמ Tono v5 המל ןיאס ^ קיזחמ הזו ןיאס
 דחא לכ דומעי הז לע הז לשו הז לע הז לש
 ינש תקזחמ הדמ יימורו י"לב b^ ב'א) -- .ואשמב
 ילוא ה"יחא]* (רוכ bn םיתב הרשעו םיתב
 יכ עד קר "מורהו 'יגויה הלמה wb ןויכ ב'ר םג
 וקיתעה םינקז 'ע יכ היארהו תב תקזחמ הדמ איה
 Xy קיזחמ אוהו ל"נה הלמ י"ע n) ,'ד יב mm" תב
 ןובשח יפל (תב) 6 068% ה"כו !6%6 ןיטסק
 אוה תבו )3 י"ח! תוינומדקה לע והיתתמ ןב לש
 תיבכ וקיתעה םינקז 'ע יכ השק תצק ןכלו ,ןיאס 'ג
 לבא perpnTác Uy. כ'ג ('Qn? m^ w םיתאס
 b'y הלמה vy יט ייב um הרופ וקיתעה ןוכנל
 'עה תעדל אוה ns" ןינע (אברג 'גרתב) הרופ יכ
 הלמה תארוהש וניבו ?np לבא .תב םע םינקז
 ,םילודג םיקש י"שר ?ny ןכו קש לש ןיפילש
 תישארבב ן"במרה B" ןכו (Garsupium ןיפוצרמ

 תחתמא ל'זו pw תא דחאה «nne לע ז"ב ,ב"מ
 רומלת 'לב ארקנה םירדצ ינש ול שי לודנ קש

 — [ומלהל השק כ"ע אתארתמ

 ?wer הלאשה יונכ תלמ מ"לב ומכ )€ ימ 1 *
mמ"לב ומכ 6  quימתס  ^bדחא  

Gweleher? Jemandךל ארוק ימ 4^ ק"מ , ry 
 ^ תוכמ i'n תינעת "וכו םרג ימ ,רמיי ימ :א"מ
 menn תלמ ע'לב < ומכ רועו -- imo הטוס

wie denn, was denn?ד" םיחספ : ^D XDימד  

 אל ימ ip pw ,ףרטצמ ימ ב"עס 3/5 bin^ ,'וכו
 אל ימ א"עס ^D הרנ ,תייצ ימ ,ב'כ 'יכרע ,יעב
 א"ער ח"לק םשו ,אכיא b" ב"עס n'D תבש ,רמא
 םש ןייעו r'2n ^b יכאלמ די ןייע ירימ אכיא ימ
 ימ ב"ער 'ג םיחספ 'וכו ביתכ ימ .ג'צ תבשו ,ב'כת

 .'וכו ביתכ אל

 ומכ וא האלהו איהה תעמ 'מולכ ןמ ומכ) יִמ 5 *
 ..als, in der Zeit רשא תעב < ע'לב

ni (dass4533 ^?" דכ ומכ ונינעו ימלשוריב  

 (כייפ רידמבו "^^ ייפ קלב ןשיה D^ (nim 3" קלב ימוחנת)

 םא תורייע לש הלודג רמולכ תורייע לש םא 'יפ
 י"לב (Ys — .ריע C qv 'לב ('ןילופ (' ירטמ זעלב
 םינקז 'עו ה"יחא]* = ,(תונידמב יתרש ןילופורטמ
 «yen הכלממ ^vy O י'כ ב"ש psi vy וקיתעה

 מל ק606 י"ע ^b) ,'ט רתסא) תוזרפה ירעב )02 ,"
 תושעהל םילשורי הדיתע ג"כפ ר'מש ה'נכו

 הפסוה ןשיה 'מוחנת .תוצראה לכל ןילופורטמ
 Down לכל .אילופורטמ 'יגה 'ג "יס םירבד 'פל

Cp vwתישענ םילשורי הבוחשמ :הירצ ויה  
 ח"יפס תולהא 'תפסות ןילופונתו ןילופורטמ ןירסיק
 ר"ב — ^« הלש ןילופורטמ דגנכמ ירסיק חרזמ
 יא'ח) םילופורתוילא ע"ייע b'b ןילופירטמ ב'מפ

 — [6ב'צ

 .סופסמ ע"ייע אספורטמ *

 ,Stab וב ןיכמש טבשו לקמ ,22= ע"למ) אקרטמ
 . אקרטמ (ג'2 'מויב ב"פד ג'רב ( 6

 עיקפ b mu" po^ יעיטד (ארויטק
 ליתפמ לכח ןימכ sem אקרטמ wm C אתרוודמ

aלקמב  pu»ןיכמש העוצרה  omaהב ןיד ') 
 לדנסה תליענו ימגב כ'הוי 'פב .('רד 'עב ונשריפו
 ה"יחא]* .אקרטמו איסוסמ אמלידו (א'עס ry ימוי)
 העינמ p C5 Ye xU) gm^ ךלוה רמאש הז 'מולכ
 כ'ג "יא וניבר 'ינכו .תועוצרו םיטוש ןמו םיסופ ןמ
 ,אקטרמו ג"ונבו אקרטמד ןעכנימ י"כבו ,'ב ס"ש י"כב
 ךפיהבו -- ש'ע qm 'עב s^ ךומסה ם"שה רמאמו

 — [הקיתנב 'עו ע"ייע pm תויתואה

 הדמ םש meireta 1/53 60% י"למ) אָּתְרַטַמ

 ע"לב ןכו שבי רברל כ"ג לאשוהו חל רבדל | =
pץובקב  Maass für flüssige, dann auch Ma. 

(trockene Gegenstündeםוו 'מגב ז'עד ק"פב  

 'פבו ,("אתרטמב אבהד היל חלש 6« איסונג
 בר 6" ואיצוהש םינש 'מגב תובותכד ןורחא
 B sb^ המל אתרטמ ("יכופה רמא תשש
 ("ןהב ןיאשונש קש לש ןיפילש ןה אתרטמ

 ה"כ f mm vam) (5  .םילופורתוילא עיייע סילופ בוט mater ?( «cn ריילבו הולמס יילמ matre טייאלב )!
 ייל wm 'פדבו אליטק פ"טב (b ימאו ליסאב יזיפ bm ט"ק י"כבו הרוטק ד"ל ייכבו ביה יב יא ויו י"כבו ר"פרב
 םירשק הב שיש העוצר ייפ הריטק an^ ןכתת הארנה יפלו חי"ר ייפ קיתעה אל ןכו ייכ סיישבו יופדב םישב ייל ןכו

wmסיש י"כב ייאד הלי תפ עיקפ לע ייפ  Dos)לשופמ לבח וא םינפב 'יאדכ ליתפמ לבח ימולכ (: טיכ רצ ימוי  
 ?"m ייפבו אתרוורמ :םוקמב ב"ה יייכב ל"צכו יג רד יעבו יג עקפ sys היכו ימאו ר"פדב היכ )5  .'ג עקפ יעב ייאדכ
 ףוסו (אנליוו םישב ספדנש) ח"ר ייפמ קתעוה )5  .אתרועתמ b/w י"כבו אעתרמ v5 סיש «v3 ארדס גיונבו אתרלודמ
 a'3 5^ שיע הגשהו הציר ןינע פילמ יתשריפ םשו רילק ,גיח ןייע יג רד (* ry יג עקפ ys קתעוה ח"ר ירבד
 "3 ךרעה ףוסב ןייעו תובותכל ףיירבו ys היכו (5 ringsumwunden לשופמ ונייה העוצרה ביבס תקיה ונינעש
 ייכב )!  ,ייל ע"פרשבו יציניוו יפדבו לינה י"כב ןוכנל ms )'% m ט"ק ייכב ןוכנל ה"כ \* .אתארטמב 31722( ןיבמרה

 .ןהמ ביה
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 ,םיעוה םימ :ה"ק bw^ .תוכורעת ימ . , ךומוי ימ

 םשו ,(ד"יר בי n3 ע"ייע ונלש םימ .ב'מ םיחספ

 ע"ייע :ט"נ min ןייע Uy SN ףרג ,ףדג ע"ייע

 OÓ'O ,'ז ה"ר .ח'עו ב'עס ry ov pun ,תלגד
me»טיג "5 ע"ייעו .א"כק " JDרב ע"ייעו  

aeב'ב .א"י ףכ ,'א שדג ע"ייע .ד"ל 'טוס  ". 

 תבש j"p אָיִמ ס"לבו .תוישא ע"ייע imp 'דהנס

 :ה'ק :ז"צ bp sn" םיחספ SN סמ ע"ייע .ח'ע

 'וריו ד"ע ז"עד ב"פ הגיגח 'ורי :א"פ y מ"ב

vp «mםייח םימ 'גרתו ע"פ ר"ב ג'ע ג'לד  

 ^« ,ו"ט תומשל 'גרת ,ןיעבנ ןיימ Ge os תישארב)

 .'ג 'גינח הרוהה תאנהל לאשוהו — ןיפיקת ןיימ

 ב"עס UP מ'ב ,ןיתוש cs ךימימו vw ךידימלת

 ND א"פ תובא ,ןיתוש ונא ןהימימ  .ד"י 'וירוה

 — 'וכו םידימלתה ותשיו םיערה םימ םוקמל ולגתו

 לכל ףתושמה ןושארה רמוח ןינעב םימ רמאנ דועו

 םתאשכ ע'ר ל"א :ד" 'גיגח ('םיימשגה םיאצמנה

emב'פר 'גינח יורי . ay]םלועה היה הלחתב  

Duג"ע ז"עד םשו ,'וכו גלש ואשעו רזח . . םימב  

 ירה םימב םימ םלועה היה הלחתב רמוא אוהש ימ

 ןתיל אב ו"טפ ר'מש .ךלמ לש וסידרפל םגופ הז
me"הלחתמ ךכ 'וכו םוהתה ןמ םילוע םימה ויהו  

 השלש ד"יפ םשו ,'וכו BUS םימ םלועה היה

 — 'וכו vam חורהו םימה םלועה תא ומדק תוירב

^vד"יד ט"פ תוכרב . "vר"ב :ד"סד א"פ תינעת  

 — [םינותחתהו . . םינוילעה םימה ג'יפ

 וא ראב ימ "יל ז"ע Wem) ןיי Q2 פ'לב) יִמ *

 ,וניבר ^2 גראב ע"ייע גדאב

"n ^7בכרוה בוט רתויהו ,יאהמ = 35 תעדל)  
 המ B^ (יָה =) jm" (הַמ = אָמ ]

 איצומה 'פ 'שוריד תבשד תכסמ ?was? wie) איה
 תוירע) עשוהי 'ר דיעה ןודכ b" (א'עס אייר חיפ ןיי
 אצמנו הייחא]* = .יאהכ'יפייכ ןכויאהמ 'יפ (א'מ חיפ
 :ח"יד ד"פ האיפ 'ורי :1 ג"פ תוכרב יורי ןודכ יימ

Yוכרב 'ורי ןודכ יִמ ןכו ,ג"ע ב"מד ר'פר 'ומורת ' 
 :דועו .ח"כד א"פ םיחספ 'וריו i'n Xy י"ד ו"פ
 םימעפ הברה ןכו .ג"נד ב"פ 'כוס יורי ןודכ יאמ

 היכו ריפדו ביה ,ט"ק י"כב ה"כ )?

CETERIל ו  
"p - ,/ . " / 

 יימ א - ומ ל *

 .שיע יישריפב היכו ('

 'וכו םימ םימ וורמאת לא שיש ינבא לצא p "35 | ןיברעמ לכב

 | :ויכ ייבוריע חלמה ןמו םימה ןמ ץוח ןיפתתשמו

 ימ 1:227 ו'פ 'דהנס 'ורי ,ןיקפנ ימ ג'ע היד נ'פ

 ימ ג"ע ה"מד ח"פ 'מורת 'ורי ,('ב (pp עיייעו) קפנ

 'טוס v^ ,היל ליזא ימ :ח'מד b^& םש ,ליכא
 ג'ער ב"ימד ג"פ ז"ע «u^ ךימד ימ ג"ע ףךיסד ט"פס

 "ינעת 'ורי .תומוקמה נ"שו ךמד ע"ייעו )2 רכ ייא

 ק"ב 'וריב nns הביתב ןכו ללע n ר'ער ו"סד ג"פ

 s'y? T1 ב"פ תוכרב 'וריבו אכמדימ ,ז"ד $5
ebאייכמד ימ ג'ונבו אייכמד ןמ ס"שרהמה "2  

 'ורי .ןירזח ימ :א"כד ח"פ האיפ 'ורי ,ךמד ע"ייע

 Wm רזחימ :ט"מד ח"פס םילקש

 דיחיב םג *< ע"לב לבא mo ץובקב קו מ"לב) יִמ
C^» טוסד ג"רב' CWasser, Flüssigkeit, Saft 

 ('םינושאר םימ  Toxהיבגהל  vvאמש הלעמל
 אוהש םימב ותוא לטנ אלש ועווזל םימה ואצי
 םינורחא םימ םיריה תא ואמטיו ורזחיו קרפל ץוה

  Turוידימ םימ ואצי אמש הטמל וידי ליפשהל
 .('ועורדז תא וכלכליו תומהוזמ

 Q אסי 'ר רמא Gun כ'ד or 'יבוריע) ימלשְְרי ('נשמב

 הללק ןמ ןהש יול ר"א ןהמ pps ףונה ןיאש [יפל]
^oק"פבו .(* םודסב חלמהו (* לובמה רוד לע םימה  

nbusםיבלולהו םילעה 039  ^b)םינפג , "p 
 הכלה ףוסב .("ןתוא ןירמוזשכ םינפנה ןמ אצויה
 ימ יתשיא C33 רמא D") םיחפפ יברע 'פד 'א

 ינשבו ה"יחא]* .ארכש יתשיא אלו C ןוירז
 הריצע י"ע אצויה 27 :םימ ןינע םינורחאה תומוקמ
 ,תוריפ ימ D םיחספ מ"ד ץימו תיחולחל ונייהו
 א"פ "טיג "וריו ג'עו ב"ע ו"לד ps "yis 'ורי

 איבהשמ bun ח"מ ד"פ 'יעיבש ,םיציב ימ נ"ע ג"מד

Dע"ייע 'וכו  apàתודלות ה"מ ו"פ ןירישכמ  
 jo םטוחה ןמ ןזואה ןמ ןיעה jb אצויה םימל
 ימ ,םילגר ימימ (vb םשו ,בלח s^ םשו .הפה
 :ה"נ הדנ ,ףאה ימימ C5 mp תבש 'תפסות וילגר
 ע"ייע :ח"ל תורוכב .המדא ימימ ,'כ םשו ,ףאה ימ
 יכוס ףיסוהל שי הנושאר הארוה ןינעבו — רווח

Tsח"פ הרפ םימה רעש :םשו ,םימה ךוסינ ט"מ  

 ,6ב'נק ,ביח pa ע"ייע םיציב ימ i'n 'רהנס י"מ

 םימה ט"מ n'p mb .ןיכומ םימ ח'מ א"פ תואוקמ
 ןדריה ימ "5 םשו ,םיבזכמה םימה : ?Ow ,םיכומה

v33 ma )'םינורחא . . םינושארה ע"פדב לבא ט"ק . 
 םינושארה םימ ןינעבו )5 | .יוכו רוד לע jn האלהו 'זיפ 'פדמ לבא ר"פדו ביה ט"ק י"כב היכ (* .אסוי ו"ופדבו יוריב

 היכ (* | ,םיבמרהל מ'יפב ה"כו )* | .יב עפ עיייע האלהו .היק יילוח : זיי ייבוריע ןייע םייעצמא םימ ,סינורחאה םימ
 יב ןעכנימ ס"ש י"כבו ,אבר ו"ופדבו ,יתשיא ךומסבמ לפכנש הארנו ישא בר 'מאו ליסאב יזיפ ריפדו ב"ה ט'ִק י"כב
 םיינויה םייפסוליפה לצא ארקנ )*  .(טיער am ןוירוז יעב שיימ ןייעו (*  .אריז יר ה"כ o wy^ יכלה ז"וא פ'א
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 לכאיה 'גות etwas, irgend etwas) ע"'ע םעדמ
benידיב לכעתמ אלד אמכ (' /1 גוי חלמ ילבמ  

 םלוכו םדימו םעדמ ומכ .b^ ('[אחליט אלב] ששב
 5n" ןיטחוש לכה 'פ "לוח תכסמ .המואמ ןינע

Co^ידימ  mayהנק ("יצח  mueפ םיחכז 'כסמ ' 
 רשב אפיס איריא ירימ 6 ד"יק פיחכ) py לובט
 jum ה"יחא]* ,[ןירומיא] (םירומא) אשיר

 רא 'עבו ירייא 'עב אירא ,איריא ידימ לש המישר
imוימ ןימינב ה'נכו (דיסר ,איע : ILU DUIMES 

 ידימ אכיא ימ ,ח"לק תבש ,'וכו וליאד ידימ אכיא
pivיכאלמ די ןייע 'וכו יבייחמ  "bתנש ,ז'כת  

 אלו היל רמא אלו .ד"ל הרומת : ג"ק "לוח : ה'צ
"mno ovoאלו ירמא. אק ווה אלו א"ער ה"ל  

voןיטינ ,ידימ אלו והל ןנירמא אלו ,'ל 'ציב  
 הכוס :ג'ק "יבוריע ,ירימ אלו היבג שפ אל .ד"י
 TB :'ג הרנ 45 םיחספ ,('ידימ אל ותו :ו'ל
 pep אלד ירימ . . ץיפקד oro :'ח הדג ,'וכו הוהד
 'יטינ TD" אשרדמ יב אכיא :ג" תוירוה ,'וכ

 ג"עא א"ער ר"צ 'דהנס 'וכו ידימ יאנימ יעב :ו'נ |

 ידימ א"ער ^j םיחספ "וכו ידימ וזח אל והניאד
 י"שריפ ןכו ?etwa םולכ ןינע sm 'וכו אמעט אוה
 ה"ק 'ובותכב ןינעה mm .'וכו השקמ התא םולכ

"TD N'VDרומת ,והנינ אניד ינב םיעשרו םישפט ' 
 נ"שו YyD 'כ ייבוריע .אהב ךל עימש ידימ ,ד"ל
 ןושל  תותירכ רפס ןייעו אינת ירדה יבג ירימ
 (מ"למ) vB" לבא — rb ^p 'ב רעש "ידומיל
 מ"ד von, aus T'D ^b ^y jD :ןמ עוטק אוהש
 ואצי .ר"ל רומת ,יארוו ידימ :א"מ ז'ע :'ט םיחספ

 — [הליעמ ירימ

DT Mומכ םֶדָמ ס"לנ)  ^p "PDהמואמ  
 קותמ רמ לכ 'גרת cy ע"ייע

 .םעדימ ומכ הל ילח רירמד םדימ לכ 0 ,זיכ ילשמ)
 — ש"מו ש"ע םעדמ 'עב ע"ומב ה"כו ה"יחא]*

 mb םדוקה 'עבש ינש 'גרתב en" לכ ומכ אוהו
 — [הרעהב ןייע

 ןמו B) = ימ :ןמ בכרוה nme — אָהיִמ
"b m Nnתצק  nbלכ 'מולכ  

 (C15 חלושה p^ ןיטיג 'כסמ Grenigstens תוחפה
 אכה jb ^b nnb אתו אהימ אתשה (*ליז
 תהימ ינתק G'y» v» vy לאעמשי 'ר p iy 'כסמבו
 ןוכנהו ה"יחא]* — ,םתה ןמ 'יפ ןיא ולבט אלו ולמ

"Dcumחכק אַהיִמ ₪4 —  

 םיחספ .ט'פ תבש :ב'ס .'ס :'ז תוכרב ןייע ייאמ
i3ג"י 43^ ,ב"י 'גיגח : imo vח"ל ק'ב , 

 'טוס ^ip i תובותכ .ג"כק gU 32 :ו'פ מ"ב
 M'Y :ג'צ .נ'צ .א"צ .ד"כ 'דהנס "im :ב"מ :א"י
 .ה'כ :ר'ב ז"ע .א"יק SUP :ג'ק op :א'ק :מ'צ
 יאה יאמ : ג"ס תוכרב איה יאמ :ז"טק םיחבז .ד'מ
 תבש אמעט יאמ .'ט םיחספ WD" יאה Y2: ןישיג
 יאמ :א"ל םש ואל יאמ :ז'ק 'ילוח .ד'ק :ז"ע
 : ג"כ ריזנ 6א'ע אי ירייא ע"יע אירא 'איריא

"WDיכרע .ביתכד ' INSה"מק תבש .אנש יאמ : 
m3יאמ :'נ 'שודיק .יוה יאמ :ז"ק יילוח ,"יאמ  

 םש הארק יאמ ,ב"מת 'יס יכאלמ רי ןייעו הלע יוה
^pםש ל"מק יאמ .א"לת  ^nתכפאד תיזח יאמ  

 — א"כת D" יכאלמ די :ט'מ "ילוח 'וכו אתיימק
 — [ע'ייע יאָמַא שארב ףלאבו

 ;der mimus io 10! י"למ סומאיִמ =) סִמואיִמ

(Geberdekünstler,הכיא תליגמ שארב  
 סמואימה תא ןיסינכמו )"* D^ ר"כיאד אתחיתפ)

 p" ב'א) — .'וכו הלוגמ ושארו ןהלש ןורטאיתל
 .(וילע גועלל רחאכ ומצע השוע רשא ץל m י"לב
 םיתמה תא םיסינכמו ל"נה ר"כיאב 333 ה"יחא|*

 pop ילבו ^«: חלו גמ ושארו םהלש ןורטיתל
 איבהש המו כ'מ ןייעו סמואימה ךורעה is^ ל"צ
 'פ ר"כיאבו (רשא רב םהרבא ונייה) א"בא B" םשב
 ןורטאי תל סמומה תא םיסינכמו "גה יתוילכב איבה
 חלוגמ הז לש ושאר המ לע "וכו mos ושארו םהלש
 ןיִסָמּומ ןיסינכמ ןהש פ"פר ר"בב ץובקהו — 'וכו

 לע זמרו ע"ומב סממ y'"y 'וכו תואייטרת יתבל
 'ורו ילמ אוהו סומאימ הלועמ רתויה ^« .ךרעה הז
 עצמאב 'זיפ 'פרבו ,סממ 'עבו ןאכ ב"ר 'יפכו ל"נה
 אוה מ'אפדכו סמואמ 'עה שארבו סמואימ 'ה
 Tb /2'& Uv ט'ק י"כבו 'ציניוו ר"פדבו :ךפיהב
 .ףוסב ם"ימב ם"טב ב'ה י"כבו סמואימ דימת ר'בו
 תליגמ שירמ רמאמה שיר וניבר איבה רטאת 'עבו
 יפ ה"ד תחת ונינפל «wn קוחש יתייהבו 'כיא

 :יחכונה 'עב םג ל"צכש ד"עפלנ ןכלו (תוילכב איב
 -[קוחש יתייהבו הכיא תלינמ שאוב

 ורי Last) יואשמ B^ לבומ =) אְלבימ ,לָביִמ *

 .לבמ ע"ייע : ג'כר ג'פ יאמר

"TDעוטק)  jbםֶדַמ  ^b D'b3ןכו המואמ  
 תחת ןיעה תעלבהב oy 5" לצא

——— 

 לכ :וכפהו המואמ אל ייפו )5  .יצחא גיונב (?  .אחלימ ששב אלב ידימ יגרת י"כב לבא יחסוגבו ששב יעב היכו ('

 .ליזיא (xa )^  ,המואמ לכ ייפ m) ,יא יגש 'גרת) ידימ
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 ינימש ןשיה 'מוחנתבו 'וכו ולש סמוימל תאצל
"Dדמבו .םמוימ 'ח ' Zwרומזמ  n^אוהשכ  

 ויתונויגל bep וולש סמוימל | לייטל | ךלוה
 KY" D'b3 א"כפ יתבר 'תקיספבו 'וכו ושימשתל
 איבהו סמואימל mun py ריאמ לעב 'הו סויפל
 הזב שיגרה רבכו סמוימ אוהש ןוכנה לבא ךורעה
 שדחב 'פ כ"רד 'תקיספבו ,רפסה ףוסב ןאמעריג 'ה
 B'5b ר'משבו הלמה וז b^ .ח'ק רצ ישילשה
 ^& ב'ק 'פ ךתלעהב ירפסבו ה רי מ א ל : שובישב
 ow בותכ היה ילואו םולשל ,םול שב תועטב
 ליכשהו יתבר 'תקיספב ומכ םוי פל אצוי כ'ג
 חזרמ המ n'p ר'קיובו ירבע 'לל וקיתעהל בתוכה
 טבש לכל היה תואיסמיד ג'י ובייא ר"א םיחורס

eenל'צו 'וכו םלכל דחאו  ^wןעכנימ "23  
 ויה תואםמוימ הרשע שלש (םעלועפ ל'צא)

nnsיקליבו 'וכו ןלכל תחאו טבשו טבש לכל  
 : קר 'יאו הרזה הלמה הטמשנ ה"מקת זמר סומע

i^םילנע 3^ :'ג רמזמ ט"ושב ל"צכו .םהל ויה  
 ל'צו םלוכל םומיד טבשו תבש לכל דחא ושע

nnmםּומיִּד ש"מ ןייע יוכו סמוימ , ppsהיפ ,גיח . 
 — [6ה'פו

NDD*ע"ייע  mp 

om»ץלחמ 'ע רחא ליעל ןייע . 

 י'ב DD 'ע FD ןייע (das Wanken) טיימ ,טימ *

 «Qt לעפמ das Beste בֶטיִמ 5/53 ומכ) אָבְטיִמ *
 TP 7^" ו"מפ mo» "v pP מיב

mאבטימב םלשא .ט'כד ד'פ תובותכ . 

"eורו י'למ קתעוהו ץרא תדמ .)-* ע'לב) ליִמ ' 
 םיימורה לצא miliarium 7 שו

 Mil, ein Lüngenmass) תועיספ ףלא לש ץרא תדמ

 ליט ןיכלוה 6ח'פ ימוי) יריעש ינש 'פ 'טוי תנשמ
 p^ לימ ירכ [ןיהושו ל'צ] (םינושו) לימ ןירזוחו
 העיספ לכלו תועיספ ףלא לש ץרא תדמ 'ורו "53
 ףאו ה"יחא|* .לימ לכל המא םיפלא יכ תומא יתש
 תעדכ ל"נה wm "bo" ל"נה sw" הלמ 'רזגנ םא
 Am יוועלל ל"תמעל ויתופסוהב רעשיילפ 'חה
 -milia תדמ ונניא ל"זר לצא לימ תאז לכב 0

riumונייה םיימור לש  mosתועיספ  ny355^2  
 שילש ye ו"סר וגייהו m תוידטסא עבש םא יכ

 סוקמ ס'טב יקליבו ('

VIAL NEN A EC UA 
 * א

 תוחפה לכ תהימ ,אהימ p^ ליחתמה רובדב ש"מכ
 תהימ np .ז"נ "עבו תהימ inp" :^ הדנב ה"גכו
 תוהימ b^ ודוא א"עס ט"מ Dun 'וכו ןיא םילוד

mא"צ וריעב  : mobב"ער 5'3 תועובש .ז"י  
 רצ ס'ד) 'מ י"כב אהימ יל ידוא ,ה"כק תבשב

"mg campיג יפל :ה"טק םשו ,תהימ יזיא יל " 
 הזיא פ"א י"כבו תהימ יזיא רמ ןל אמילו 'מ י'כ
 6זיס ,א'ח זיא ע"ייע דועו ןהמ הזיא ג"ונבו תהימ

 ,תהימ אתשה :ד"פ םיחספ .תואמגורה רתי נ"שו
 ייחספ אהימו תהימ W^ דועו ,אתשה אהימ .ז"ק ק"ב
 Vp :ר'פ מ'ב : א"ל "ילוח ב"ער ב"ס תומבי :'ט

 -- [אבה 'עב ןייעו ,ה"ס

 אהימ תלמל בורקו והימ :ןמ בכרוה) ּוהימ "ג
zum min- םינפ לכ לע תוחפה לכ "n 

(desten, alleinז"ע תכסמ  'b6א"מ) םימלצה לכ  
 םינפ לכ לע p^ אמלע ילוכ היפאב ליזד והימ אוה
 .ט"ל 'דהנפ :" םש «mo ה"יחא]* | .תוחפל וא
 והימ .ו"ט U^  ,'וכו והימ תרמאק ריפש רמימ

 — ]^51 "me אכיה

mss 5/03 (Hunderte) Da *האמ 'ע ףוס ןייע , 

 31 (PP Mejuma 53 poucuu; bp סמּוימ *
^nןויצל ןושאר (םיימורו םיירופ לש  

moא"פ חלשב 'תליכמב אוה גחה  mb»ב ,ד"י ') 
 אלא תוריח ps תוריחה .s^ ('ןעכנימ י'כ 'יג יפכ
 mr הדוכע םוקמ . + םירצמ לש ןתוריח םוקמ

onovפמוימ התיה םש . , םיה ןיבו לודגמ ןיב .  
 ל"נה ט"ויו an אוהש חיכוה סעלרעפ m ("םהלש
 םיימורו םיינוי יבתוכ ותודוא רפסל וברה רשא
 והוגח C^ Suidas תעדלו 320 סואיסריימ ןייע
 eiv(iBura) תוצירפו היתשו הליכאב na ףוחב

Tiveby ovo &v 0 0 0806+(םוקמ הזו  

 רואיבל אבש המ הזו . . םיירצמ לש ןתורי ח
paלודגמ  paר"דמבב ראובמש המ הזו םי  "p 

emo63,1 סומע) 'ונו םירכ םילכאו םתשרע לע ( 
 ןיפילחמ ויהש ןהיתוטמ תא תוריבעב ןיחירסמ ויהש
 סמוימ ול היה טבשו טבש לכ . . הזל הז ןהיתושנ
 ולש סחוימל ךליל שקבמ mme ןויכ ומצע ינפב
 טבש לכ הארו אב 'ה D" ינימש 'וחנתב «n 'וכו
 שקבמ היהש «jv ומצע ינפב סמוימ ול היה טבשו

Wim )'דועו יא סעלרעפ 'הל ערנוקנעגאז דגוא -כארפש יסב  jyהאלהו 96 לינהל שייטע . 
 DD1'D כ'ג ל'צ הלעא יתרמא b' רישהשב 'יאר םרמ'מ םוקמב ילואו םמורמ םוקמ יליכמ 'פרבו ,םהלש סחוימ
 לע ערה רצי ןיתפמ ש איתפת ןכ ןארוק אוה המלו |[פמוימ ל'צ] םרמימ ('ג .יב ,'ג לאינר) איתפת שיימ הזו

 .(לידרה ישודיח כי'ג ןייעו) תו גז ה

i 



pi ps*תֶקָניִמ . NDDפיכרעו ןמ ע"ייע  
 .קמ .ץמ .סמ 'ע mm ,ר"וי ילב ל"נה

 הרומ ומכ lehren ירא jb לעפא) יִרייִמ "6
 mb ןוליא דע 09 ^ 'גרת (ירבעב

 'רמג 'לבו יריימ mm .רשימ דע On) תישארב)
 N^" ע"ייע .םירמואו םירומ «v» אק p" יריימק

 .COD רא 'עו

 7D .כ'רד 'תקיספ Myriade popa) י"לכ) יִריִמ *
CPP9« עייוע  

der Zürgelbaum, >< ע"לכו אָשיִמ o'be) Dt 
  Elsbeerbaumןירפו   (Elsbeeren'כסמב

 ףיסומ ('רזעלא 'ר 6טיכ) ולאב לבא 'מגב דימת
ssלשו שיימ לש  nowתשרפ ר"בב  t") yy 

 ןישיימ רמא ןומיס 'ר רב הדוי 'ר םיאדוד אצמיו (ב'ע
^bהיכו ה"יחא]* — .שיימ ומשש ןליא לש ירפ  

 ןישימ ל"צו ןושימ סרג אוהו ר"בב י"שרל םחוימב
 ןייעו ע"ל לקשמכ ייגה רתוי ןכתת דחא ד'ויבו
 ףעלל צ"נלפפו 588 ז"טחו 687 ד"יח iU ע"מ

— [250 

 םיכרעה שמ ע"ייע YO ,רושימ Dn ,אָשיִמ *
 התימ תימ םיכרעל תמ 'עב ןכו v ילב

 .ונממ םיפעתסנהו

 ייעו אָתֶא jb לעפא אוהו (n" ou^ תיימ
 וביל ^ ייעשי) ודי ףפוני 'גרת (םינפב

 זוככ קיתעה ב"ר ה"יחא]* = ,םידיב יתיימו ליבומ
 כ"ע ךורעב ונניא m םגו םייסו תיימ 'ע ןמגרותמ
 אתא ורקיע יכ אוה Tox אללו ב"ר ףיסוה ןכלו
 יא 'ד ינש 'גרתב ה"'כו יתייא לעפאב ונממ רשא

meon 53לבי 'עב ןמגרותמה לעבו איבמו ךילומ  
 — no^] יתעדי ,sb :בתכ 'א

 אב die Ankunft) אָתֶא לעפמ) איְתַמ .אָתיִמ *
 ס"פ ר"בב ראובמ G'D ,ה"כ תישארב) אובמ

 יאתאד וזח יאתאד um» .'ל "טיג ,אתיממ אתא
 יז"י 'ובותכ יונכבו .איתמ הימש אל לאומש רמא

 ,םלשל ךייתמ ךירב .ו"ט 'דהנס

 ק"מ Besetzung) ביתי ,ביִתָי לעפמ) אָחּובּיִיִמ *
 ,יגייבת עיייע .'ב--

 (das Ausspannen des Fadens) ןותימ ,יותימ *

 nno ע"ייע

mליִמ  — "ms"ןותימ  

POESIE) שש ו ל TEN E 
43 

 ןאמרעקוצ 'חה ןוכנ לע ןובשחה הלעהש ומכ תומא
 םיפלא ונייה תבש םוחת היה לימו G8 םעטסיזסאאמ)
 .י"שריסו (אנליוו פישכ) ח"ר ^53 .ז"ס 'מוי ןייע המא
 ppm לימ y" םוקמ קוחיר םימעפ המכ םשונו
 ,ד"צ : ג'צ םיחספ :ח"ס 'מו* .'ו הליגמ ןייע ןילימ
 ג"פ 'מוי 'ורי ג'ע ו"לד Ye 'יעיבש 'ורי ax 'דהנס
 אָליִַמ פ"לבו — ב"פ ר"דמב ד"י 'פ אב 'תליכמ :מ"ד

"ownתומשל יורי 'גרתב ץובקהו אלימ יתפ :מט"לק  
 5: 3 reis mb. mei יכ =; יח היי בם וש

 ל

 pr pues :אָנּופְפלִמ .ןֶלימ no .אָליִמ *
 ,ןירלמ .ןפפלמ ,למ םיכרעב

^Eתלימ  pi»יכ 09 למ ע"ייע (יקנ רמצ  

 .ךורעה לעב wein םש

 2% י"למ סומיה םירפסה "יג יפכ ד"עפל) סימיימ
 .laa ל"צ וניבר "יג יפלו עימקו םירושק

 (םינפב ןייע ב"ר תעדו Heilung האופר = 6%

 איה םימיימ ime רמאתו (ה'ס פ" ן"מפ ר"בב

 האופר 'טולכ הכירצ איה עימק ('א"ס ,הכירצ
 י"לב p^ ב'א) — ,םינפב ןייע יפמוי יחמ ןושלמ
 יגיח סומיה 'עב ה"יחא]* .(תדלימה תונמוא
 ינאו 066066 לע ב"ר תנווכ יכ יתוריעה רבכ 03
 היארהו ליחתמה רובדב 'מושרה י"למ ויתשריפ
 סומיה 'עב 'מושרה 'קליה 'יג ב'ג ןייעו עימק א"סמ

^b DN]וא םירפס ^32 םומיה זא רקיעה האופר  
 אוה םיגושארה םיסופדב 'יאדכ םומיה בוט רתוי
 ןושארה ם"ימו ?xci; pb ל"צ וא האופר << י"ל
 ר"בו ב'ה 'ב ו'ו "2 ^3 ומלהל השק וניבר 'יגב
 כ'מ לעבו .םימוימ Tb י'כו ףוסב ם"מב םימיימ
 ^3 ךורעה םשב איבהו ם"ימב םומיה כ"ג סרג
 ןושלמ סרג אל (w"5 האופרו וסמ ןושל סומיה
 לבא .ב"הו ט'ק י"כב ה'כו ופמ קר DN יכ יחמ
 'גרת ןכו תוחילסח חסונב 2/2 s^ יסמו יחמ ןושל
 אנא יל ,גיל םירב) אפרא ינאו יתצחמ 'ב 'ורי
 :15 תבש ןייע «mp ,יסמד אוה אנאו יחמד אוה

 — [ש"ר יסמ היה א"ר יחמ mm אכיה לכ

NOD. "PD *רמאמ מ"לב אָרְמאָמ פ"לכ)  Wort, 
(Ausspruchסוחיב טרפבו 'גותב הברה  

 אוה י"יד ארמימ לק ,י"יד ארמימו לאה רובדו לוק
Aóvoc 102םיוביאמ 'ה הז ןינעב ךיראה רבכו 6  

 .רחוימ ורמאמכ ןילרעבב ןשרדו בר

 יר Wn" קרפ 'ד ישרפ ארקיו ארפסב לבא טיפ תוחנמ אתפסותב היכו )* sc D האלהו יזיפ ירמו ר'פדב ןוכנל הזכ )!
 ,רזעילא



Z קמ P = מ 
 ךועמו quei 'יפו "לב ה'כו אָכָמ ינוניבהו 320

 6:א'ק ידהנפ) םיכלמ השלש 'מגב קלחב
 (*ךכמתנש הכימ אש תיכ 'פב ונדמ ליבו

^p poויהש הערפ לש ןינכב ('ךע "מ תג ש  
 לארשי ינב םירצמה ןילטונ ויהו ןינוב לארשי
 ןכאה םוקמב ןינבב ןתוא (pnus םינטק ןהשכ
 ינבל ןישוע «T ע"שבר ה'בקה ינפל השמ רמא
 ןיחינמ םא םינטקה ולא ה"בקה ול רמא םהרבא
 התא יא םאו םיעשר ויהי םלועב ומייקתיו ןתוא
 חקלו וישעמ ויהי המ הארתו םהמ דחא חק ןימאמ
 (איעס טייכק (nat ןידלימ 'טגב ןינפמ 'פבו — הכימ
 יפד ג'רב .אתוונח יזל ליזילו אכמ אזוז לוקשיל
 אכמ אזוז טיקנ הוה ?CU ק'ב) יהו 'ד חגנש רוש
 הארנו הרוצה עבטמ ךעמתנש ךועמ זוז, b^ הידהב
 תבשל ח'ר יפמ קתעוה ה"יחא]* ."ןומיסאכ
 א"ער ('N תורוכבב ה'נכו "?Go פישב ספר םש
 ה"טגר י"כבו .התרוצ התחפנש י"שריפו אכאמ אזוז

vio)ילייגנא  Cip mmרתיו — .לק "יפו אכממ סרג  
 םיחספ ןייע ולספו (והכימ) n»b ןינעב תושרד

^pה"ל תועובש :ג"ק 'דהנס : sowא"מפרו ג"כפ  
 — [ז"טו p" ר'דמב ,ב"לפ ר'קיו

 ר"קיוב gebeugt sein) ךומ = יִכָמ ,אָכְמ — "5
 אקלס דכ אתויח אדה ג'יפ! ינימשה םויב יהיו

 sob איה תיל אשרוח ןמ (" איכמ איה אמי ןמ
^bרועה ןמ לפש 'גרת ב"א) — .תוכיטנ ןינע  

 אמגוד ה"יחא]* — .(אכשמ ןמ ךיכמ C» an ארקיו)

 איכמו ,ךכמ ושרש יכ 'א ךמ 'על הכייש הנורחא
 ע"ייע אָכְמ רכז ינוניבהו אכמ שרשמ אוה ר"קיו לש
 "א טעמכ 'פ ר'שהשבו  אָיְכִמ הבקנלו ,םדוקה
 ,(רילפ נירדאבו 2/3 ןייע ךפיהב ייגה 'קליבו םשו) היַבַמ

 לודגמכ 'פ ר"שהשבו gn2b אירוט ב"לפ ר'ב ץובקהו
 קילס יכ ז"יפר ר"ב לעפאבו ,'א ךמ ע"ייע איִיָּביִכמ
 יתיכדנו 'גרת לעפ תאבו .תקפנו הפאל תכמא
 ann (ג'ט ּו"ק (oU וכמיו ,תייכמתיאו (יט 05 יילהת)
 ותּוכמב אהיש p^ ט"ב ם שהו — ואיכמתיאו

 — mb] דעו הלחתמ

sinken, ךרע תלפש j'y מ'למ q55 qb = "b 
beugen, ליפשמ אצוי לעפבו niedrig sein 

(iederlegenמיב םילעופה תא רכושה 'פד ג"רב  
T'bהיל יכיימ (ב"ער  'Dמגב האורה 'פב .יטמנ ' 

 תוינעתב ןושאר 'פד 'מגבו (ט'ג תוכיב) םיקרבה לע
 ינגו ךיקש ךומ sen רב Ü אבב חתפמב ארטמ 67

^bבכשו עקרקב עצהו ךיקש ךורעו טושפ . 
 .ייוויש תיכאמ 'גרת ^G^ g גוי יעוצי יתדפר
 .\*[ןילוקו] (*ןיככמ 'גרת (חיכ 4^ 270 תופסו בכשמ

nae»תימרו 'גרת (א'מ ,גיכ יקזח) הדובכ הטמ לע  
 קפסש ינפמ 'מגב כ'הוי p3' .רקיד piso ןישגרד
 הייחא]* = ,יכוכמ (* ךיכמ אקד ג'עא 6 דיפ ימוי)

m5!שרשמ  qbםיחספב  b/oא'עס  jbעבר  
 ב'עס m'j תינעת yam ושובל לפקמ י"שריפו
 ה"כו היל ךיאמו וניבר סרג יקרתסב 'עבו והל ךמו
 ואיי ,ט"י םיטפוש) דר Drm 'גרת ָּךַאְמ שרש 'גרתב
 ?nn ew) לארשי psa nw 'גרת ,ךאמ אמוי
 ,ךאמיו )^ ,'ב ייעשי חשו 'גרת ,לארשי ?sp ךאמיו
 דוע ןייעו ףךיִאְמַא א" יג" פש bows :ל עפאבו
 'גרתב תיכאמ לעפבו 'ט ,ז"נ ;ג'כ ,א"נ 'יעשיל 'גרת
 (T תוכרבב quo שרשמ לעפא ןכו .ל"נה בויא
 'ובותכ 'וריב יווצהו .(*ירוט והל ves הוה ב"ער
 .ךיפא TON :רשא לכ Cp ר"להקבו :ה"לד ב"יפ
 דועו .ךמנ ע"ייע ראותה כ"ג אוהש ךומְנ לעפנבו
 ?ip לפש יגרת אָכיִּכַמ p'53 ה"כו voe ראותה
 ךיכמ 'נרת )3 היס ייעש9 חור הכנ יט יכל

mיאכד 'גרת ;ןיִכיִּבַמ חור ו"ט .ז"נ םש ץובקהו  
 לדגמכ 'פ ר"שהש .אחור יכיכמ ^G ,ריל םילהת) חור
 4^  ,'ג .יכאלמ 'גרתב םשהו ein  אירוט
 לעפהו 'ו ," 'להק 'נרת yp" ןייעו אחור תוכיכמ
 ןוהלימב יל ןיככמר "מ ,היל םילהת) םיכנ 'גרת ךכמ
 ןכו ךיכמת wb G3 35 ילשמ) אכדת לאו 'גרת
 y" ךכמתנ ל עפ תחו שרשה הזמ 'מוימ ל"גה ןויצ
 y'"y אָכְמ שרשה ^m בורק דועו .ז'חא אבה 'עב

 רי

 )^ םיטפוש ןייע םירפא רהמ שיא «n - ָךמ
 E^ = N22 ; zerdrücken ךעמ ומכ ךכמ שרדו

 ייפב ה"'כו ןכ יישריפ ןינעה (wm ק"ס:(.  ?( mas יב mw שנא ya תואסריגה ייונשב שימ m סיש v35 ג"הכו )!

 ןיאש בכשו ךלש קשה עצה ייא ח"ר 'יפבו .כ"ע רטמ דרוי ovn לכש ימולכ ךומדו לפק ךומ 5m תינעתל ייכ הימגר

 י"כבו יישרב היכו )5  .יז לק «ya m ל"צכ (*  .ןיככמ ק"דרבו rais לבא 'צוניוו יפרב ה"כו (* .הכילה םויח ךל

 : ליפשמ n) ,זימק םילחת) יגרתב ותמגודו ךכמ שרשמ ךיכמ mm ייגה נ"בבו )5  .ךיכממ («vai ומוקמל םייד ןייע פייא
 יתקיספב הייכו ךיממ ל"צ וא ,ךימאמ ג"ונבו ילדק ךיאממ אנאד רמועה D^ יתבר יתקיספב ל"צכו ךיאממ י"כ 'גרתבו ךיכמ

 vi33 לבא ביה v5 ויו w33 m3 ('  .לדק ךימימ ח"כפס ר"קיוב היכו גימרת זמר רומא יקליבו : ביע רצ כירד

 ע"פרשבו ריפרב היכ (* .שיע ךמכמתנ הייר : א'ק ירהנפל יישר ןוויכ שררמה הז לע (yb ייל ע"פדבו ריב ט'ק

 יב YO א"מב ייא יב ,ג"' '3 V5 והיכיס םוקמב תמאבו הכעמ ומכ «n שרד כ"או )9  .יהסונב ה"כו ךמכמתנ

 .איכממ ג"ונב )!? ,תכעמ

]7* 



rioןייעו ןיקיזמ  wnישוריפ רתי איכהש הרפל  

 — [ם"'במרה

ox *ךאלמ)  Olichaelלאינרב ומוקמ אצמ רבכ  
 ,םינושארה םירשה דחא לאכימ ^O י'י)

 םרכש לאכימ won mo לודגה רשה לאכימ
 לאכימ 'א ,ד"כ תומשל 'א י"רתב ןכו (איכ ^ םש)
 הבר לאכימ 'ז ,ז"לק םילהת 'גרת ,אתמכח ןכרס
 'גרתו ,ןויצד הבר (*לאכימ ח'פ םשו םלשוריד
 לבא ,אשאד אוהו אנימי qb לאכימ 'ב ,ה"כ בויא
 אוה גלש לש לאכימש הארנ 'ירחא תומוקמב
 iow לש רש לאכימ :הניאצ 'פ ר"שהש ןייע
 בוי ומעידחפו לשמה :םשו ,שא לש לאירכגו

cvה'כו (*לאירבנ הז דחפו לאכימ הז לשמה  
 חכומ .ז"ע 'מוי 5/2 ןייעו "n ר"דבו ב"יפ ר'דמב
 לאכימ יכ nx םשו C ws לש אוה לאירבגש
 החרס לאכימ לאכימל ה"בקה רמא לארשי רש אוה
 'וכו םהבש םיבוטל ויד ע"שבר וינפל רמא ךתמוא
 תבש ןייע ןיד לש אוה לאירבגו con לש אוהו
 "יא CK ייכ רכז אלו p ר"כיאבו :א"כ 'דהנס :ו"נ
 םעטה הזמו לאירבג הז םהיניבש השקה ךאלמ 'יפב
 א"רדפ ןייע לארשי הנחמו הניכשה לאמשמ אוה
 הנושאר nino 'וכו תרשה יכאלמ לש תותכ 'ד ד"פ
 ,ולאמשמ לאירבג הינש הנחמ ונימימ לאכימ
 לאכימ םיכאלמ 'ר ואסכל בביס ךכ . . ב'פ ר'דמב
 דגנכ ונימיב לאכימ לאפרו לאירואו לאירכגו
 לארשי ורבעש העשב לאכימ ומש ארקנ המל ןבואר
 םייסש b^ 'וגו ךומכ ימ הרישב neo nne םיב
 ןיא ךומכ ימ ןורושי לאכ ps רמא הרותה תא
 pt ו"מפ nis* 'תקיספב ה"כו לאכימ ירה לאכ
 א"פ ר'ב Typ ןייעו 'וכו הרותה תא םייפשכו "יא
 ןופצמו .ונופצב לאירבנו ומורדב חתומ לאכימ
 rn ךאלמ אוהש לאירבג בשומ ןכלו ערה חתפת
 ןינע לכב ל"זר וטילחה אל ז"כב לבא ןופצב
 ןידו דחפ זגור לאירבגו םימחרו דסח אוה לאכימש
 המו הלעא יתרמא 'פ ר"שהשו C ח"'יפ vov ןייע
 א"פ ז"ע 'וריב ימאנ CRUS ידהנס) לאירבגמ 'מאנש

iv owםהינשו .לאכיטמ  "mmירמוש וארקנ  
 לארשיל ןירמוש ה"בקה ןאשע םש ר"מש ןייע לארשי
 ותטמ הנה p' ר'שהשבו ,לאירבגו לאכימ םה ימו
 דצ ה'פ כ'רר 'תקיספ אצמת רשא לכ 'פ ר"להקו

 לֶאְכִיִמ * - (ףּומ =) 12 בלק

Lappen, דגבה ייולב - y'»p לעפל wb — 35 
  = y/bnow abgeschlissenes Stückובד לכ

 תנש) ןינמופ המב 'פב (םינפב ןייע וניבר תעדו ךר
croהשא המב 'פב .(' ןיגוזב אלו ןיכומב אל  
oe)6 ריס  quomךומבו הלדנסבש ךומבו הנזאבש  

 טייק p ליכאמו לזוגה 'פב .התדינל הניקתהש
(yoר 'פב .ולש ולא ירה איצומ סבוכהש ןיכומ ' 

 pen ןיציחרמ oi) איבה אל םא רמוא רזעילא
 לעש ךומב ןמשו G"»5 ]נותנין[  pen דלק תבש)
 תושמשמ םישנ 'ג 'C2 תומביד ק"פב .הכמ יבג
 'לב pep רחבומה קרוסמה ןתשפה b^ ךומב
 : ,םידגבה jb ןידרוגש ןיכומ א"פ ('ךומ לא לאעמש
 ןיכומבו גיראב האריש דע GUUD םיעגנב א" יפנו
 ןנתדכ ןיכומ ארקנ םינטק םיצצק דגבה ץציק םאו
 OW ןיכומ ואשעו וצציק "מ קופה הזב
 תבשב ח"ו b^ רחא וניבו ררגנ א"פנ ה"יחא]*

irפישכ|  Go"םידגב ןיטוטרמס ןיכומ 'יפש  
 ןושאר bb" לבא ,'וכו םיעגנב ןנתדכ םיצצוקמ
 תיברע הלמ יתאצמ אל םגו רוקמ ול יתאצמ אל
 הלוע וניבר לש א"פל ר"עפלו ,הארוהה וזב ךומלא
 pbi" דגב ייולבו יתיתכ vn 2s "ברע הלמ הפי
 תבשבי"שריפ ןכו ₪ 'יברע הלמ"הפי הלוע ןושאר
 .. ןפנ רמצ ןוגכ ןיכומ יורק ךר oss לב :ז"מ
 ^j "ינושארב ה"כו כ"ע םייולב םידגב תרירנו
 ,תומביל א"בשרו םש א'בטיר jy תבשל יריאמו
 ורכזוה ןכו .ם"רה םשב ק"ב ףוסל מ"טש vo ןייעו
 'פסותבו ,ט"פס 'טורת 'פסותב תילטמו ךומ דחי
 לש תונושל םע ןיכומ ורכזוה 9"ט) ד"יפ תבש
 קרוסה jb ןיחקול ps ק"ב ףוס 'תפסותבו .ןמגרא
 תבשב ה"נכו .ןיכומ ןיסבוכה ןמ ןיחקול . . ןיכומ
 תבש Y" .'א טרמ y'"p ^« ןיחל ןיכומ .ט'מ
 תבש 'תפסות ג"ער n'4 ו"פ DU ,ר"עס ו'ד ד"פ

 — t'5] ח"פ

pis = 75הכנ לעפמ  "D sehlagenםימ  pim 
 ק"פב Cb ע"ייע םיער םימ רמולכ ןיקזינ םימ

 ןהש ('ןיכומה pe ןהמ הלעמלו CU תואוקמד
 )* םימ «"t הרפב ח"פב םינשב omis ןיוהטמ

p»enןה ולאו ןילוספ  meןיחולמה ןיכומה  
 תא «T €« י'ז תומש ןושלמ ב'א) — .ןירשופה
 ראכמ הרפל ם"כמרהל מ"יפו ה"'חא|* — .םימה

 .ךמלא עייפדבו ךימלא ט"ק vss) vm דייל «ow י"כב אוה ןכ (?  .ןיכומב אלו ןיגזב אלו ג"ונב לבא qi היכו )!

 רחפו לאירבג הז לשמה ךפיהב 'יא בייפ ר"בבו )5  .לאירבג גייונבו ייכב ה"כ )5  .םימה ג"ונב )* «px ג"ונב (*

 b" םש כי'ג «y (5 .םימה ןמ לאכימ ייא םשו יו ייפ van ימוחנתו .חיייק םיחספ כ'ג ןייעו )7 .לאכימ הז
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 138. רבכמ m» — לֶאְכיִמ *

 תודבכמ ד"ע ח"מד א"פ 'וושעמ Y" ,תודבכמב

 -- [הרמת

ND2225ןכו תניבכ ע"ייע אתניבכ ומכ ילוא)  
ys | =השיפתו הרישק ןינע 25%  das 

Verbinden, Zusammenhaltenפב] (םינפב ןייעו ' 

 אתנבכמ +ב'ס (nie (? [ריילכוכב אלו השא המב
"bמויד ראילכוכ 355 הלונעו שפנה תיב איה ' 

Gr»)הידגב המע 6תשפותש טחמ הב שיו  
 תנש) ןנירמאדכ שחנ לש וניעב סנכנ טחמ ותואו

Grpא'פ | .'ניעב אימרתיאו אתנבכמל התלקש  
 יברע הלמ תארוה oy ה"יחא]* — .ריילכוכ 'עב
 ןכו 'וכו המע תשפותש ןושאר p^ הפי הלוע ל"נה

"weה"אקשונ אתנבכמ ,ב"ס תבשב  w'yתנבכמש  
 שרפמ היה ת"רו כ'ע קולחה יחתפמ תושוקו
 p^ :ו'גק תבשל י"שרו ףיעצ וגייה אתנבכמד
 Stecknadel, epingle צ"ל אוהו tyb3*) אלגניפשא
 ןושל הפרמו ראילככ ע"ייעו טחמ ךורעה 'יפכ הזו
 ןדינ ןינעב ךיראהש םש ז"ואו :3^ ק"מב ל"מרמ
 ןענכ b3' ןירוק (we תיב יכ .ב'ג איבהו ונלש
 יכ איבה דועו Vorspann] ?] ןפשרוו א"לבו אנופז
 ש"ע ילקשונ שפנה יתב b" ל'צז ארק sov ר'ה

owל"מר תעדכ אוה אקשונ  nusquo, nuechio 
 תינבתה וזב טישכת ןימ אוה זא טמוח קתרנ
 שפנ תיבכ אוהש ןבל דגנכ םישנה התוא ןיאשונש

 — [ונלצא וכרע ןייע

 ארקנה חלמה םי לש וחרזמב רה 5925 =) 3225
 ^am y תוינומדקה לע וחיתתמ ןב) 14/0206 ——

QOMachürus €?גרת ' ^vץרא תא  qn?רבדמב)  
 אבאל ויה nup )"5 דימתב 'ג 'פב ,('א יביל
 .תרוטקה חיומ תושטעתמ vm רבכמ ירהב
 ןכו רווכמ ב'הו v3 v5 ,'ב 'א ו"ו י"כב ה"יחא]*
 רווכמה ירעב ס"שד 'נשמבו רווכמ רהב תוינשמב
 י"כב "יאדכו רווכמ ל"צו רמכמ ס"טב : wb 'מויבו
 רה 'עב ה"כו ראווכמ ל"צו רוואכמ 'ב י"כבו ,פ'א

pusןייעו רווכמ .ח'נד ב"פ ה'ר 'וריבו דימתמ  
 .'א ,ב'ל 'דמבל 'בו 'א י"רתבו .נ"'שו רה 'עב הרעה
 רבכמ ב'ל «^w םש 'ב י"רתבו ,רווכמ ה"ל ,'ג

pmשיגרה אל ב"רו ןמגרותמב אוה ןכו ו"יוב  
 — [הזב

 (היכ ^ ילשמ) ויבאל סעכ 'גרת )0 רבכמ רע
 קיתעה ה"יחא]* | .יובאל ריבכמ

 ילואו והמ עדוי יניא םייס אוהו ןטגרתמה ירבד

tnbייטפשמ 'קלי א"יפ ר"דמב ו"טפ יתבר 'תקיסמ  
 יכאלמ ('ה"צשת זמר םילהת 'קליו ב'סש זמר ףוס
 "יפא איכאלמר ןוהיכלמ G^ me םילהת) תו אבצ
 הב ודגב היער לב 'פ ר'כיא 'וכו לאירבנו לאכימ
 DM .ג"יד ט"פ תוכרב 'ורי ,לאירבגו לאכימ הז
 אלו לאכימל אל חוצי אל הרצ םדא לע תאב
 לודג ח"מפ ר"ב -- 'וכו חוצי יל אלא לאירבגל
 םירשהו 'יכאלמה לע eb ןייע לאכימ הז . . ןהבש
 לע רמאנש םינינע המכ יכ יתחכוה םשו 26 דצ
 המ ןכו םייפרפה ינוימד יכוב לע ודלונ לאכימ
 יונב חבזמ :י"ק תוחנמ ןייע :ב" 'גינחב 'יאש
 .ןורטטימ yy בירקמו דמוע לודגה רש לאכימו

 אטאטמ D kehren^ 723 לש לעיפמ) 7225
'b3 Q5 המודש םירמת תופכו Kehrbesen 

 ונהנש םוקמ  y'b3םיחספ)  Groתודבכמ לשב לבא
 ק"פב .שולתיו הלעי אמש הרזג רופא לכה ירבד

 שק יליבח 'טנב הכוסד ( :3^ nowדיפר יציב 'תפסות

 ביסד דיפ 'ציב יריבו  QG'y.םירמת םהבו תודבכמ
 הרמת לש 13200 (ג'מ א'פ) ייצקוע שירב ^

 םייולתש לוכשאה אוהו הרמת יליעצפ 'יפ ,םיחפט
 דחא תדבכמ תארקנ םירבד ינש ינפמו םירמתה וב

 = אוהש ירפה םושמ  bnתילתנו הדיבכ איה הילע
 תודבכמ 'יפו .תיבה תא דבכל איהש דחאו הטמל
 הזה 'יפה ה"יחא]* | .יצוהד אבכיר הרמת לש

 קתעוה  "bBל'זו 'יא םש קר 43 דצ ט"דסל ג'הר
 לש תדבנכמט  "b menתייטב רמת לא ףעצ

 דחאו 'וכו םושמ דחא םינפ 'במ תדבכמ המשו
 ד"כק) תבשב 'טאדכ תיבה תא דבכל אוהש :6

 לש לבא תבשב ןלטלטל רתומ תלימ לש תדבכמ
yup n»w כ'או .'וכו תודבכמ 'יפו אל הרמת 

 הרמת יליעצפ םוקמב יכ ל'נ ןכלו וירחא וניבר
 « onרמת לא ףעצ ל"צ (לעצפ ע"ייע הרמת יגפ

 ע"לב אוהש  n'en me» +! cieםהב רשא
 ארקנ אטאטמל המוד ותויהמ דועו לוכשאה יולת
 ם"במרהל מ"יפ ןייעו דבכ 'עו אניכלא ע"ייעו רבכמ

 'מוחנתבו ,ל"נה 'יצקועל  moיעסמ ( O^ ^bשרד
 ריבכה ןורחאהו « ^yeי'ח  G'2דבכמבכ ןדיבכה

 .אניבלא 'עב אבוה א'ג יס 'תחיתפ ר"כיא כ'ג ןייעו
 .דבכמה לע בש !'פ) ו"פר תבש 'פסותב ה"נכו ,

 ,ירומאה יכרדמ הז ירה , . 2200 לע בשת לא
n7320 הבקנ 'לב ל"נה תבשבו 'צקועב סרג ג'הרו 

  233תורבכמ ץובקה ל"נה תכשבו דבכמה 'צקועב
 םירמת ,ח"יד ד"פר האיפ 'וריב ןכו אתלימ לש

m )'יפכ (*  .תרפותש ביינש קיהעבו ,חלותש טייק ייכבו (5  ,ראילככ יעב היכו (* | .ז" פיס לאומש שררמ ' ^ 

 nxpi הניאש היר .זינ תבש יישרב זעל ןייעו דיקפ דיפ b nas^ 'ה r^wa תלועמה
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 .'ב 'ליגמ as ןוקית יכיה יזחנ 'וכו לארשיל םהל
 י"'שריפ ןייע 'וכו והנינקת ג"הנכ ישנא והלוכ ידכמ
 . . ג'הנכ wow ךחרכ לע . . םימכח וליקהדמ
 ושב ידכמ ,ד"י םיחספ ,'וכו ןוקית ינמיז ינה והלוכ
 ידכמ ,'וכו ינש יוה יאמ האמוטח דלווב אמטנש
 : םש ,'וכו ישילש יוה יאמ י"טב לספנש ןמש
 ןיב ידכמ :ג"כ ,'וכו אינהמ אק יאמ רנ יאה ידכמ
 'וכו והייניב יאמ האנהב ןירוסא cob ןיבו רמל

iunהשע תוצמ ידכמ ארק יל המל א'ער 'ד  
 א"י ,'וכו תרצע MD" ידכמ .'ט em המרג ןמזהש
 רד אל יל nbi רד יל המ 'יינש ייונש ידכמ א"ער
 ,'וכו אשירב ליחתא םימשב ידכמ ב"ער 2^ ,'וכו
 'וכו ש"מ יבר ןיתינתמל הימתס ןאמ ידכמ :'ב 'ציב
 דח ל"מ אמתס Wm אמתס אח ידכמ :א'ק תומבי

nnbיידומיל ןושל תותירכה רפס ןייע) םתס 'רת ל"מ  

0p sp "o vvירתו ירת ידכמ : ב"כ תובותכ  
 היבבד לעב ארבג אוהה ידכמ :ה"נ para ,'וכו וחנינ
 ואביו ןה ןילוקש ידכמ .'ג ק"ב ,אוה ארבג אוההד
 יאק ףוע לע ידכמ אשיר אלא .ט'כ 'ילוח .םינש
 האמוט קפס רככ יאה ידכמ ב'ער 'ד הדנ ^5[

 aM oen י"הרב

(Schlag, Plage עגנו האבה pip (מ'למ m35* 
 ד"פ ריזנ 'ורי ,תורוכב תכמ .ח"נ תוכרב

 ק'ב ,תרוצב תכמ ^b. תינעת .תודרמ תכמ : ג"נד
 'ורי םישורפ תכמ הליאשהבו -- הנידמ תכמ .ז"טק
 ע"ייע ר"ע ז"טד ט"פר ב'ב Y" .א"כד ח"פ האיפ
 t^ "ip הלימ םוקמל הכמ my לאשוהו .שורפ

pvתוּכַמ ץובקהו -- םתכמ  "nbא"מ א"פ  

 בורמ תוכמ תכסמה הארקנו — השלשב תוכמ
 יתוקלמ pays הקסע

CWohnstütte הריד pip (מ"למ nm» ןוכֶמ, * 
 'וכו גלש תורצוא ובש ןוכמ :2^ הגיגח

 — ןיטסיל תנוכמ תיב ^s ,'ה םיטפוש 'גרת
 — gui mm") תונוכמ א"מ ,ח"פ תולהא ץובקהו

^vןאכב ע"ייע ס'מ הנוכמב :ז"טר ז"יפ תבש  
GUY m)ירייז 'עַו , 

an ע"ע mone 

 'ע ףוס ןייע Verarmung) 825 לעפמ) תּוכָמ *
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"ewדלק ד רבכמ  

 'ציניוו 'פדב ג'הכו p'5 םש ךיישו רבכ ושרש
 פ"למ אוהו די בכ מ בוט רתוי "יסופד תצקב לבא
 — ([סעוכ 135 : א"ס תוכרב ןייעו סעכ ןינע רבכתא

 ,Flechtwerk 1333 םשהל בורק מ"למ) רָּבְרמ *
(Siebןייעו ט"לפ ר"ב ץוכקהו  spoתור  

 איבה b" 'וכו ןושארה תא רככו 05320 איבה 'בר
gum meוכו '. 

 ,Presse, Mange, Gestell 1732 לעפמ) שָּבְכַמ

 ו"פ קלחנש py ילכ לכב 10%
 א"כ 'פ עגוגהבו ,שרח לש שבכמה 6" 'ילכב
 p^ (' תינתשוקבו won לש שבכמב "מ) 'ילכב
 ועצמאב Cons רכד ('שוביכל אוהש רבד 55,
 ול שי ותכאלמ יפל שרח לכו (*"שבכמ ומש
 (*ותכאלמל ונקתיש דע ץעה רצועו שבוכש םוקמ
 דחא ןיפד ינש סבוכל שי «p לש שבכמ ןכו
 ןיארנו ןירצועו pesi ןחינמו םלפקמ םשבכיש

geתבשב ןנתדכ  (Geopילעב לש שבכמ  
 6שבכ 'עב b^ ןכו ןישבוכ אל לבא ןיריתמ םיתב
 םילכ (*סבוכ לש שבכמה לעו 9" ןיבזב ד"פבו
 ינפמ ךומסד 'מגב ןיחלנמ ולא 'פב ,ןירוהמ ויתחתש
 דחא ץוהיגל םוי 'ל לכ ר'ת (א'עס גיכ קימ) ורמאש
 תחתמ ןיאצויה םינשי םילכ דחאו םישדח םילכ
 ב"פס ק"מ 'תפסותב ה"'נכו ה"יחא]* — ,("שבכמה

ebייסופדבו סבוכ לש שבכמ 'פריא י'כ ^3  
 לעש שיבכמ א'פר ב"ב b5^ 'תפסותבו ,םישבוכ
 :קרפה ףוסבו ,רגנה שיבכמ :םשו ,םינקה יבג
 ,'וכו רועה תא וילע חתומ אוהש ףכש לש שבכמ

"vז"יד כ"'פס תבש  T'yעקרקכ ותוא ושע שבכמ . 
 pw ק"מבו א"שירפ זעול Dp" תכש י"שרבו
 אסירפ (טיל רצ קימ DD י"שר י"כבכ ל"צו שוריפ

  smצ"ל  presse[ש"אלב ה"כו —

 43 = ידִַּמ :ןמ תבכרומש ל"נ הימת תלמ) "125 *
 רשא רחאמ 'מולכ איה רשא הממ 'יפ איה

 'מ 'וכרב Qachdem nun, da nun, da doch) איה

 'וכו עמשמ b^ ירמא ןוצרל ויהי יאה ידכמ ב'עס
 א"ער '* םש ,'וכו תוכרב ח'י רחאל ןנבר והונקת מ"מ
 ,'וכו אשירב בותכיל אשירב הוה לואש השעמ ידכמ
 ארזעדב יאנתו יארומא והלוכ ידכמ ב'ער ב'כ םש
 ונקת .ג"הנכ ישנא ידכמ .ג"ל ow = ,'וכו יגלפמק

 דחא b'b3 ג'הר 'יפב (5 .שובכל ג"הר ייפב )?  .ונתואחסונב né» b תינטשק :טשק yi לבא vm ייפב היכו (1
 םש רועו 16 טידסל «i'm 'יפב כ''ע )4  .רחא ייפ א"דב nnb" ולאכ הדוקנ תועטב w^ הזל םדוקו ^w ייא ו"ופדבו
 m) זיט פיר תבש יתפסותב היכו )9 .שיירה ייפ ןייע )5 .ךורעח ינפל היה ךורא רתוי ייפש הארנו .א"מק תבשמ ןויצ

 י"כבו שיארבו ףיירבו ג"הבבו ח"מ רומע לבא 'לה תאיג ץ"ירב ה"כו )* .שבוכ ו"ופדבו ,ר"פדב היכ (5  ,יב שבכ )*

 .ףועו mm המהב רדע ט"פר món 'תפסותבו ('? .שבכמה ךותמ גיונבו שבכמ ידי תחתמ סיש
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 135 (אפְליִכְמ — לכמ — אתּוכמ *

 ירבע 'לב חדמ ומכ ר"אלב p^ אָתְליִכְמ — לכמ .אתכמ yvy אתוכמ *
 dh 2« הרותה השרדנ םהבש םיללכל לאשוהו

anasלְּּכמ  (לעפמ bnsעילבו  CO Jie f. Jsתומשל שרדמ ןכ ארקנ טרפבו ) חלושה 'פב + 
 םינפב ןייעו Sehminkstift &bn25 ס"לבו

"ws owףוסב \הליעבל  N22מגב אמק ' DN) 
 היתועיר G9 nmm ףכ אלמ בוט 'פ ר'קיו שירב siia היל ולדמ ווה (ו'עס 6 ןלזגה תמחמ
 we אתיירב אתליכמ ייפ .(*אללכמ רב ירקתימ | לט'נש ) לחכמ (G'b יילכב ג" 'פב .( אפסכד
 אתליכמ s bn^ .םיסינ 'ר .םיאנתה ימעט הב | :ףכח נפמ אמט רכזה לטינ רכזה ינפמ אמט ףכה

^bדכרכ תרוצ לחכמ  Cאוה  biseןיפלחתמ 'כב 'ג אתלינמ |. תשחנמ וא  woךיתורוכמ  acm pm? 
 ןגימגרתמרכ הדימ אתליכמ א'פ .(" ךיתורוגמ וחיל | רכז ארקנו דח אוהו ןיעה רב ןילחוכ תחא ושארו,
 אכרעמ ur יסרגו אתליכמ «C» m vm הרושמ | ארקנו בחר אוהו יערה ןמ ןזואה וב ןיקנמ דחאו

 תיעיבש ל'צו] C" nens קרפכו תועובש) תכסמב | DR רכושה (''פב — C ותרוצ המ חש
 ^ qb (ה'עס .ט"לד vb ur יור mms ei] | ^7( השוע היה ךומסד ארמגב םילעופה

P UEאר שמ ס'פאגמב לאומש רמאר  | mop»אלכמ אדח ינתד שנ רב  ") [^r]אתכסמ  
Cogo Eהמכח תדמ ונייהד לטשש יא | .יתרסופשב לוחכמכ םינכיש דע  mkתומבחהמ  Ej 

 דע םיסינ 'ר ןמ ייל י"כב ה"יחא|* .אתליכמ לוחכמכ םתיאר («Cm םידעה «x 'פד ג"סבו

 תוכט 'וריב כ'ג יא .bg "yug "ym ova | !אר'שמ רטאד לאומשכ ינייד יכיה ןגברו 008

 ןול ל"צ 'וכו הלכימ ארח םכחד א"ער ב'לד ye | הבר ה CUP 'רהיפ תותימ 'ד 'פד ג"פב אמ
 לנתב א ב"עס ys מ"בבו .םיכח אנא אלכימ ארח | C ד מלת, oven אל ("יתלמל קה

 Á א תכפמב והיילמב ונשמר ןנבר יריבע ילימ תלת | 7022 ה"נכו ה"יחא)* = .(* תרפופשב (" לוחכמכ
 | היאר אוהו b 'ודיק 'פסותו יפסות םש ןייעו 'וכו | ה'תרסח אלו חירל 'פ ר"שהש ,לחכמ קית m ,ז"ט
 - 0 5 עדו .אתבספ p^ אליבמ לכ 1933 pb« | 135( ל"צ םיב לוחכמכ ותורכז ליבטמש םדאכ קר

 | ןכו םיפינ 'ר "פל היאר תצק ל'נה םיחספו ןיטיגמ | מ"ס ן'טיג puapm ,ו'זרהמ ^« ןייע לוחכמ לש
ois eidןמקל םוקמב בותכל םישרפמה ינושאר ושמתשה הלתו אניע יאהב יִלָחְכמ תלת  

 .ןתליכמב sm sme וא ןיתליכמב ןמקל :אינוסב | יא קרכ 'עב ןייע רמאמה wem אניע יאהב ילחכמ

 יו לב ע'ייע spoon וא (" אָליִכִמ ר'אלב איה הדמו | Ohr — אועשרוא ש"אלב B^ .ב'נש ק'העבו —
 גימגרתמדכו אָתְליִכַמ וא ןאתְליכמ ןתליכמ ץובקהו ארקהל בוט רתויו ןזואה וב ןיקנמש אוהו 8 .

 .ךיתליכמב ןייע ?pi ro por ודבע רכומה 'מגב מג
 ,('*ח"מ םיחספ יתירחא אתליכמב היל רדהא רומיא

  Ohrlóffelתויקנמה | קלחה הזו ךורעה 'יפכו ףככ בחור אוהש (? ^bי'רת ןייעו אתְליכמ )^ ביג %
av ןמגרותמב .לכמ יעו לכ 'עו rw ז"ל תומשל | .לוחכמ : לבקמ ג"פ מ"ב ^55 'תפסותב ארקנ בחרה 

 ולש לבקמה היהש י'פעא ולש רכז לטינה  bpלע אלו אָתְליִכָמ לע יחמ הוה :ו'טד ה'פס ב'ב

 ילוא אתליכמ כ"או (.אירועיש — [וכו ולש לכקמה לטינ אמט הדולח  qxאָתְליכמ דקנל
men seb ^eריאמ 'הל אתליכמל אובמ ןייעו  

 ,ךיראה יכ ןינעה לכ םשו XXXIII דצ םולש שיא
 הנשל 'y 2 ף"זרהמה תעד כ"ג איבה XXXI םשו | beugen N28 םע sm פ"לב ךמ ומכ ָךַכְמ *

 הניכ tm רואמ קפתסהל שיו ל"זו ב"צש Ty היינש | ,'בו 'א qo ע"ייע לעפסתנ לעפאו לעפב

 ,'ג רכמ yy ןירָיְבמ *

ow vo3 mo (tירו יה  "yיפבו יא ףכ 'עב ה"כו לוחכמ ג"ונב )* .אתלחכמב היל ולד גיונבו ניק דצ קיב סיד  

ns )? amירבו ,רכרכ יציניוו יפדו י"כ ראשבו ,ימאו ר"פדבו טיק י"כב  Dbם"במרהל מיייפב ןייע )* .רכדכ ליסאב  

 ג"הר ייפבו ע"פרבו ך רייב ";33 ייא ב"ה ייכבו טייק יייכב ה"כ (5  ,ש"ע 9 טירסב גיהר ייפמ קתַעוה )5

55m3 .וללה תובית םג טימשה ל"מרו ותרוצ הזו ייא םא ףא הרוצה ייל Lע'יפרב )7  jN2 ^w "22 Tע ' 

 ןארישמ | םשו מ"טשב ה"כו )8 | .דחא יע קר ןוכנל ane ק"העבו המל יתעדי אלו ומצע ינפב

 וי ייכבו ( 71 | ,י'כבו ר"פדב ('% | ,םילכבו פ"טב ו"ופדרב (? .םיפאנמה ךרדכ ואריש רע מ"בב גייונבו T 0322 ה"כו םיפאנמכ

 ןושארה תרפופשב לוחכמכ ןמ ייל ט"קו רייב יזכב À)  .לוחכמכ ייפא ס"ש יייכבו אלא 273 I) .ידימלת יתרסח אלו ב"הו

 רב ג"ונב ('* .'וכו היל רדהאו יינתמב היל קיתש רומיא ג'יונבו .חיס CY םיחספ סיד ןייע סיש י"כב היכו ('* .ינשה דע

 שרר ןכו ךירוגמ זילב בותכ ^v3 no g) תישארב) ארקמב ('* .ןאליכמ ירמ :אלמ בוט יפ רילהקבו עיייע ןאליכמ

 'מאְו ריפרב היכ ('* .יג רכמ עיייעו ךותורוכמ א"דכ םהיתורוגמ )^ ,טדמ תישארב) םהיתורכט יט ייספ יחיו ימוחנתב

 ,אלכימ ליינה ייעיבש יוריבו ('*  ,אלכימ ארח ינתד שג רב mo הרה aa ('* .ןורתא יפבו ייל ו"ופדבו



 vul Ko ל 10 לא

np22*לעפמ)  (der Vernichtende nb»םירבד  
 ע'ייעו הלכמו תיחשמ nz ףא i2 'בר
 Au eos גיה) תחשה

 ארווטלב y'hy (לודג סי[ י"לב (ng הָלְלַכמ *
("x Amש"מו , 

 -die Kronenver לעפאב 555 לעפמ) אָתְלְלְכַמ *

 י"רתב 'גרותמ ןכו םוקמ םש (646

 ,(ה"ל .דייל .יג יביל ירמב  תורטע 'א

D325 (םוקמ םש Machmas = )םייבקמ 1 

 החונזו epo לש שַמָכַמ אוהו ג'ע ,'ט 'א
 תומוקמ b CXb^ תוחנמב 6 ח"פב תלסל אפלא

qnתוינשמבש ""נשמב סמכמ ה"כו ה"יחא]* =  
 רכזוהו .ש"מו mor ע'ייע p" סינכמ ס"טב ג"ונבו
 sw שמכמ Dy אוה דחאו ז"כ ,'ב ארזעב סמכמ

o^ב ' — Umשמכמ  ^nmארקנו א"ל א"י  
 — ]92 ,'ב ב"וור רענעיוו ןייע ode רפכ םש םויה

 ייחספ das Warmmachen) *23 לעפמ) 3525 1*

N'yD m)א רמכ ע"ייע ,ר"ע מ"ב '. 

 ,Netz תשר b^ 5/55 תֶרַמָכִמ ,תֶרָמְכִמ =) רַמָכִמ 2
(Fischergarnמגב תומביד ןורחא 'פב ' 

 ויהש םדא ינב ינש cp) תומב) םימל לפנ
 "ילכב ג"כפ רודכהב .ןדריב תורומכמ ('ןירי מכ מ
 ןירישכמב 'ה 'פבו ,תורומכמהו C תותשרה 0«
 ןיכח ינימ "פ תורומכמבו תותשרבו תודוצמב 0«
 .תרומכמ ישרופו ^Cn j ייש9  ביתכדכ ןה

 תודוצמה ןמ אלו ג"פר 'ציב 'פסותב ה"גכו ה"יחא]*
 ?s'y ב"פד ג"פר 'ציב vor" ,תורומכמה ןמ אלו
 'ורי דיחיהו ,תודצמה ןמ אלו תורומכמה ןמ אלו
 ב'עס א"פד ב'פס ק"מ 'וריו ד"ע ל"ד ר"פ םיחספ

  "x[תרומכמב אוה —

 machina ר"לבו ע(שא') bb" יִנכימ ₪ הנכמ
Maschinerieפב (1]31990מ0, ' "BNםהל  

 רויכל (*ינכימ השע אוה ףא C גיפ ימו) הנוממה
 ואיעס 15 'מוי) ירמג ,הנילב ןילספנ וימימ vm אלש
 ןיעיקשמ ווהד אלגלנ ('אבר רמא ינכימ יאמ
 ןיבוריע ףוסב jm sn לגלג ינכימ, 'יפ (' היב

ovpןגיקיידו תבשב לגלנב הלוגה רובמ ןיאלממו  

 למ רגיש dd ל
e Ur ie RUM LEA, 

 yc ל

 ינָכיִמ — הנכמ - (אָּתְליִכְמ =) לכמ ולק

 םשב (תומשל שרדמ ונייה) ורפס תא לאעמשיי 'ר
 ןמזמ איה אתליכמ םשהש הארנ רתויהו דחוימ
 םסרופמ היה י"ר םלואו הדמ ונינע אתליכמו רחואמ
 רפסה m םג וארק ןכ לע תודמ ג"יה רבחמל
 ןוכנ ל'נ הזו כ"ע י"רר הדמ 'מולכ י"רד אתליכמ
 םש לאשוה יכ יתחכוה םשו דמ ע"ייע דועו .רורבו
 ןייעו .ארקמה שרדנ םהב רשא םיללכה לע הדמ
 nu אובמב ואבוהש תודמה ירורב לעב ירבד 2
 יכרדו 47 דצ ץנוצ ל"טירל תושרדה לע רפס דועו
 ה"א ברהל אתליכמל אובמו 808 ף'זרהמל 'נשמה
 איבה תומוקמ הושעבו -- האלהו אדזז ,דצ סייוו
 הזל חתפמב ךיאראש ומכ אתליכממ םינויצ וניבר

"eenםלשה ךורעה ] — 

 lauter Gold) בהז לילכ b" מ"ל הָלְכִמ — לכמ
 יוחנמ) .הרונמ p" 'ז 'מגב הבר ץמוקה 'פב

 בר רמא (א'כ ,יד יב vm) sm .תולכמ יאמ (.טיכ

 לש רוגפ am לכל ותליכש (' ןנחוי 'ר רמא יס א
 הז שורד יפל (nons ,לארשי ךלמ המלש
 -Vernich ןוילכ b^ היִיְלַּב ,יּוליִּכ ומכ ותליכ ילוא

tungתוחנמ י"שריפמ עמשנ ןכו  n^ DUביתכהו  
 ףורצו קקוזמ י"הדב י"שריפ הָלְכִמ "פו ,ףסכ ןי
 ןושארה 'יפבו ש"ע ^n סשב םש ק"דרה שריפ %

 — [לכ 'ע םישרשב ה"כו ילכ ומכ תולכמ ייפ

 Sehmutz) אמוהז ןינע macula ר'למ ילוא) לָּכִמ *

 לבקמ ןיא ןמשה 2̂ 'שרפ 'יטפשמ 'תליכמ
"ps ^» 528זמר 'יטפשמ  ivלעמ 'יגה , 

 .א'ע arma ע"ייע סילד "גה ז"פ ק"ב 'פסותבו

 ,לכאמ 15« אָחּולְביִמ spo» sos ,לָביַמ *
 הברה Speise, Nahrung) "שילב תלוכאמ

 ;1^ ,'מ ;א"כ ,ר  תישארבל 'קנוא ןייע 'גרתב

d^ ידמבל 'א יירת ;זיל ה"כ" ;ריל (eR 
 I2 ;ז"כ ,ז"כ ;'ג ,ג"כ ;ז"י 'ד ילשמל 'גרת ;א"כ

 ,ד"י ,א"ל ;'א

 תויקנמה תאו 'גרת (COpferschaalez אָתְליִכְמ
 ע"יע ה"יחא]* — .אתליכמ תיו

 ןֶליִכָמ t as€ ב'מ) pps .'גרת ןכו .ש"מו 'א לכמ
 הושה 'גרתהו .ש"מו ^ לכ ע"ייעו ר'ב v5 ^3 יפל

[e'n25 mna — 

 סיישבו תוינשמ לש ןובשחה רפסמכ אוהו )?  .ימא בר רמא «sum pn יר רמא קר עיפדבו zm ט"ק v3 ה"כ ('
 ר"יפ תומבי 'תפסותבו ןירומכמ ןירמכמ 37523( ןירומכמ סייטב ויופדב לבא ימאו ר"פדבו טיק י"ככ n3 (5 יט 'ם "יא

 פיטב סישב לבא תוינשמבש ינשמב היכו )* .תרומכמ רומכל ודריש Ty ויטד זיטפ mos 'וריבו ,תורמכמ ןירמכמ

 'יארכ ינכומ ע"פרשבו ישמא יפדב םימעפ הזיא היכו יעה לכב ר"פדבו /s ב"הו ט"ק י"כב היכ (5  ,תוששרה

 יעקשמ um סיש יייכבו היל אעקשמ mms ג"ונב 0 .5"3 חיו יילכל ג"הר nba ה"כו ייבא 35523 (5 | ,וניתואחסונב
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 3175! םדא חכמ יתא (Ct "5 n ןושאר n5 'יפ םימ
 (Cry '"mO ןיפושנה jm ולאב אפפ ברד אה אפפ

n^ "p wmב'א) — ,ל"צז  ^pהשעמ יימורו "53  
 טרפכו תולקב המ »37 תושעל snp תונמרע
 pm םימיב קוספב ינש 'גרת .לודג רבוכ עינהל
 ה"יחא]* — .(לזא אנכומב אפרוכ €3 ^0 תבשכ
 אנינתו :םש ןכו ,יונכומב ג"ונבו ןמגרותמב ה"כו
 ינש 'גרתב קוספה ףוסב םשו ,יונכומב דח אפסכד

^wןונגנמב  gpיפבו ' n1]ילוחל י"ב ' b 
 ינכומ ibm בתכ Gwen רצ אקילייגנא "3 ץבוקב)

 ולוגלג ךרדכו ינכומב ןיכסה רשקש לגלג 'מולכ
 םדא חכמ אבש ןויכ וישכעו טחש ולגלגמ היהש
 yl" לגלג ינכומ י"שריפ ןכו .'וכו הרשכ ותטיחש
 לכ טימשה ף"ירה םייסש םש י'בו 'ז D^ ד"וי רוט
 הביתכה רקיעו .םייוצמ םניאש םירבד ןהש ינפמ הז
 א"יו ג ם הרפ 'תפסות כ"ג 'יאדכו י"כב 'יארכ ינכימ

 — [ל'נה m" י"למ sun sum ,הלוע התיה ינכימ

 CWohnstütte הריד תיב מ"למ הָנּוכְמ ,ןוכמ — ןכמ
 (mm mao) GU תוליהאב ח"פ ןיאיבמ שיב

 p" ,םילבשב הניבל םוקמ השועהו ןכשש ('ףועו
 לע ןבא ןתונו תופועהו תויחה םינכושש םוקמ
 השועה, 6רחא ןינע mn owe sow םילבשה
 הנבל םוקמ תיב היח הל השועש הנבל םוקמ
 Bb" קתעוה ה"יחא]* | ,'םילבשה ןמ הקלש

i'mש"מו ןוכמ ע"ייע דועו — 24 ט"דסל ] — 

^b D32 bye D2D 3125תרינצ ןינע  
 -Das Herein סונכש רבד לכו האובת

(gebrachte, Eingeheimsteג"ע ז"כד ב"פר "יא לכ 'ורי  
 'סנכמ 3n ג"ע ב"כד ב"פ יאמד 'ורי ,םנכמ ךרד

 ט"פר מ'ב 'ורי ,וסנכמ תוריפ ד"ע םשו ,לארשימ
 וסינכמ בור א"לפ ר"ב bw סנכמ ma ג"ע ב'יד

 .סנכ ע"ייעו -- .הלבד

 ןייע Beinkleider) מ"לב םיפנכמ ומכ) ןיִסְנְכִמ *
 'קיול ;ח"כ wb ;ב"מ ,ח"כ תומש 'גרת

GOד ,ז"ט ;'א '. 
 das Zusammenfegen) 13« לעפמ) אָתְשְנְכִמ *

 ירזבד אתשנכמ :םשו .א'כ מ"ב

 ,שנכ ע"ייע

 Abgabe, iJ ע"לב ח'כו סמ «pi מ"למ) סכמ
D'53 Zollאסכומ .סכומ ןכו .אָסְכַמ  Züll- 

 םכמ — ינביִמ — חנכמ

 תבשב אלק ידולואד אל הנידטב ps שר קמ ב
 :חיכ) דימתב ק"פב ןנתרכ לוק 35 שי הזו רופא

vaלוק ןיעמוש והיש דע (:ה'גר היפ יכוס יוריב  

 עיגה 'מוא ןהו רויכל ינכימ ןיטק ןב השעש ץעה
 ךשומ היהש אוהו 6א'כ .'כ) םיחבזב ב'פב שרופמו
 המלש השעש םיה ךותמ םימ אלמ רויכה קלסמו
 וימימ ולספי אלש הלילה לכ וב עקושמ היהש
 הזה םיה «Gems yb o ימלשוריב ןניסרגו הנילב

ma17/39 (?' מ א ג ש היה םינהכל הליבט ( 
 אוה ילכ ואלו ןנישקאו וב םינהכל הצחרל םיהו
 םימה now יול ןב עשוהי ר"אד איההכ ןניקרפו

nnmםטיע ןיעמ ול תכשומ " Cהריכ 'פד ג'סבו  
pnm) Gra nae)ל"צ] (תולהאב) ח"יפ הדישהב  

 p^ ,תטמשנ איהש ןמזב now ינכימ ג"מ! [םילכב
 ימנ יא הלגע לש לגלג ju» sn לגלג הז םג
 וב ןילעמו vb לע ותוא ןילותש רוב לש לגלג
 ,רובח לא לגלגה run 0 2^ תלהק) יתכדכ ילד
 ,(*חייכ ,יל תומש) ונכ תאו ישלמ ינכימ ןירמוא שיו
 6ו"ט ייל רי לגמב טחושה ימגב ןיטחוש לכה 'פב
 רבד ינכימב b^ הרשכ ותטיחש ינכימב טחושה
 אוה ףא לינה ימוי) ןנידמאדכ לוגיעב לגלגתמה
 ינכימו אלגלג GU) 07( 'מגב שרפמו ינכימ השע
 תולוע ויתובילשש םלוס ןוגכ אוהו ןוי ןושל הז
 הלועו עפתשמו שבכ ןימכ ויתוביבס C לגלגש ןינב
 רי ךותב תעלבומ ןיכס הזה ןינעכ שיו ,אלוגיעכ
 ןמ תאצוי הבנז אלא ןיכסה תיארנ הניאו ןיכסה
 לוגליגב ריזחמשכו ןיכסה די לש הנותחתה הצקה

23rתאצוי השאר ןיכסה  jbןמז לכו דחאה הצקה  
 ןינעב תאצוי ןיכסה םיחירה לוגלגב בנזה לגלגתמש
 הז ןיכס די ןתנו הצובר המהבה התיה םא הזה
 הטחשו ןיכסה אציו ןיכסה בנז בביסו הראוצב
 ותטיחש הטחשו ןיכסה ךשמנ םדא ןב חכמש ןויכ
 ןיכסה בגז תא ןיבבסמ םימ ויה ow 538 הושכ
 םירצוי לש 5353 ןוגכ אוהש ארחפד אנדס ןיעכ
 חכמ ואלד ןויכ טחשו ןיכסה אצי םימה חכמ םאו
 6איל (pom ןנתדכ הלוספ ותטיחש הטחש םדא
 הכודכ הטחשש י"פעאו הטחשו pipa הלפנ
 ןיכסה הלפנ םדא ןב חכמ םאו הלוספ התטיחש
 ארחפד אנדסו ינכימ 'יפ הז הרשכ ותטיחש הטחשו

Cs)רצויה לגלג אוה ארחפד אנדס ,אימד  
 לש םיחירה pus .אימד אנרסו םדא Uy ולגלגש

 הארגו ,םוקילא יר ייפ םש ןייעו ינכומ ותואב רויכהל ןיעקשמ יינהכה ויהש ייפ .ט"מ רצ ימוי סיד ןייע היל היווגב

 ייפב היכו )* .תבשב סיטב עיפרשו ט"ק י"כב לבא חיר ייפבו רייפרב ןוכנל ה"כ (' פיש י'כ ייגב התיה וניבר יוגש
 אגליוו ס"שב) :ד'מ תבשל 'יפב ח'ר nys ה"כ )*  .אנליוו סישב ספדנ ח'ר ייפמ קתעוה כ"ע (* .05 'וריבו יחיר

 ר"פרבו ימא יפרב היכ )*  ,ומצע םשב שירה ייפב «/m כיע וגכ תאו רויכה תא ןושלמ ןכ ינכומ 5m (mb ףד

amג ןרס 'עב ה'כו (* ,לגלגס ' an)יילוחב  qe ,אנרס  ^( גיוגב mymןכשש . *) ותגווכ; ^bרחא , 
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M8 = ןיססכומ «em — p3b 

 Zahl רפסמו vnb pop מ'למ nb»b = םכמ
(Betragייכרע) ןיכרעב שי 'פד .כ"רב . Go" 

 יפל ל"ת המ Gr» va אקי ךכרעה תכסמ ר"ת
 לקש םישמחב םירעש רמח ערז (GU nU יאנש
 ,ךכרעה תפכמ b'n ןכ הנקמ הרש ms לוכי ףסכ

 .ח'כ תבש Decke) תוסכ ומכ מ'למ) הָסְכִמ *
 רמא הימחנ 'ר 'וכו ויה תואסכמ ינש

 .תואסכמהו להאה ב"יפ ר"רמב היה רחא הסכמ

np25 *ירבע לעפמ)  nb3פ"לב ה'כו  ppהתירכ  
 Aufenthaltsort הער mn םוקמל לאשוהו

^v Cwilder Thiereו'פס תבש  TY m^בירק  
 ,שרפמה ןייעו הלכאו הרמח nb 2m חסכמל

 ב'פס קלמער 'כסמ vuv 'תליכמ סוניטויסכמ *
 .סוניטויסכמ ע"ייע |

 החכותו רסומ ירבעב ומכ ס"לב אָתּונְסְכִמ =) ןסכמ
Züchtigung, Zurechtweisungץאנ תחכותו (  

 23b )^ לס א אתונסכמו 'גרת G^ m ילשמ) יבל
Tmאחרואו 'גרת 'כ "ו 8( רסומ תוחכות םייח  

"n"אתונכסמ  Anmיא 'עה הז ה"יחא]* ' 

 b^ ע'פרשב לבא ו"ופדבו v5 /3 'א ו"ו י"כב קר
 "או רומאכ ס"לב אתונסכמ םשה ונממו ןסכ ע"ייעו
 6 יז ,מ"מק 7^ «aU ; ז" 'ג םילהת 'גרתב דוע
 ,'ד ,ג"ב בויא 'גרת ;3^ ,ה"כ ;'ה ,ו"ט ילשמ 'גרת
 היינסכמ jm ותאשמ "5 'גרת x5 ,א'ל םשו
 ילשמ 'גרת ןייע ןפכמ ראותהו .הייפסמ ןמו ג"ונבו
 בויאל ,3^ ,ד"צ םילהת 'גות לעפהו ,ה"כ ,ד'כ

— [u^ y 5 

 'עב 'מושרה "556 ל'נ ןיִסְכומ — ןיססכומ ג
(Sebesten j'DD2Dתכסמד ק"פ  

ryןיססכומו ןיליבורטצא ("ןוסלכא (איער 75  "p 
 השק ןיערג וכותב רשא םיסגא ומכ ירפ ןימ "53
 םיאפורה לצא עורי אוהו תולוכשאב לדג ירפהו
 פרג ךורעה לעבו mmn יאלוחלו תומימחה ררקל
 יתחכוה ןיפפבמ 'עבו ה"יחא]* = ,ת"יבב ןיססבומ
 ף"כב פרג [ןיסכלא] (ןיסלכא) 'עב וניבר םג יכ
 י"ל הלוע המע רשא ס'ש י"כ 'יג לע יתזמר םשו

 - [(ה"שע ןיססבמ 'עב 'מושרה

 חלק

Qerןיסכומ לש רשק ('איצומה ןיי איצומה 'פב  
 רעיש המכ 6 םש) n3» ('נשמב א"עס (n'y nav בייח

 םירדנ העברא 'פב .(' תויתוא יתש ןיסכומ רשק
 (.חיב «w^ .ןימרחלו ןיגרהל (pum 6אר מגב
 ,ויליאמ רמועה סכומב . . הבצק ול ןיאש םכומ

em]ירהנפ) ןילוספה ןה ולאו 'מגב תונוממ יגיד  
 ינה,, ל"ז ןואנ רמא ןיסכומהו ןיאבגהו ןיעורה (:היכ

pp»ילקשד םושמ ואל  obוהל ץייקד יאממ  
 ןמזב אלא ןיאבנ ונייה יכה יאד pas והנילספ
 ('דחא לכמ םידוהיה ןמ ותובגל סמ ליטמ ךלמהש
 םינפ ןיאשונ ןיכירעמה ןיסכומ cim ונוממ יפל
 יוארה ןמ רתוי ןידיבכמ םירחאלו ןיליקמו ןתצקמל
 י"כ ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]|* — ."םינלזג ואצמנ
 : םשב כ"ג םש 'יאש | (ב'ע ו'פ ףד יגנא י"כ ץבוקב)
 ינה pa wm ןויכו, +: וירבד por br ןואנ רמא
 'וכו ןתצקמל םינפ ןיאשונו םעה ןיכירעמש ןיסכומ
 bx כ"ע "ןנבר והנילספ ךכיפל םינלזג ואצמנ
 א"ב i m ;האלהו ^ ,יט והיתתמ) ןוילגנוא ירפסב

 םיינויה eom" דיל 50 ;יל יח 'קול ; האלהו איל
 םיאטוחה Dy (?פ\ש99) ןיסכומה ורכזנ םיימורהו
 .ג"יק ק"בב רמאנ ןכו 'דחי םינלזגו םינוז יעור
 יפל י"שריפו 'וכו ןיסכומה תביתמ אל ןיטרופ ןיא
 ,ןיסכומלו ןימרחל + ז'כ 'ירדנבו םשו ,לזג לש ןהש
 ןיסכומה רצב דמוע היה ivo ד'פ 'ישודיק 'ורי
 ילבבבו ןמאנ אוה ידבע רמאו רזחו אוה ינב רמאו
 ע"ייעו 'וכו סכמה תיב לע רבוע היה s crop^ ב"ב
 ד"סש זמר 'יעשי 'קלי נ'שו (ריע יב'ח) םכמ תיב

"maךל 35  ^Dריחיהו .ןיסכומה וצבקתנ 'ה  
 ןיאש סכומ חב שיש החפשמ ףל ps ,ט"ל תועובש
 איעב ע"ייע אסכומ ירופו ר"אלבו ןיסכומ םלוכ
 'הו .,אסכומ איעבד השעמ שרופמ םשו C'p ביח)

"Ww?114 ל"תמע) אסכומד הירב היגהש  ny Gm 
 3^ .אסכימ היל וקבש .'ד ז'ע SD2"D .אָסְכִמ ןכו
 יא'ח) אפלא yy ב"עס ^ םש ,הינימ אסכמ ילקש

Cvבה היל ןירמא אסכמל יטמד ןויכ מ'ב ר'ב  
 ךל ךל p» jun אסכימ ביהי אנא רמא אסכמ
 בנגש דחאל ד"סק X" כ'רד 'תקיספ ז"ס זמר ףופ
 אסכימ יתייא היל ןירמא דצתיאד ןויכו סכמה תא
 ןייע סֶכַמ מ"'לבו :אסכימ בינג ףילי mm 'וכו

navג'יק ק"ב .יל הכוס :ג'ל , a^ vyוחנת ' qo 
 — [ןילפלפ לש סכמ . , ןיטח לש סכמ 'ה D^ ךל
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 .איצומהו "i332) b י'כבו 'זיפ תוינשמב היינו ( חיר ייפכ וגיבר (b^ סרג יתש יעבו .ןיפסכומ רשק המכ ג"ונב (?
 ייפב )* ,ר"פרבו xm י"כב ןוכנל ms (5  .םש ייגו יא עמק yey סכומ ירשק .'ל תורוכבבו ה"יא DU היכואש ומכ
 .139 ביח ביוור sym py (5 .דחאו דחא לכמ םידוהיה ןמ ותובגל ךכו ךכ פמ חליטמ תוכלמהש ןמזב אלא ייא חיר
 'גרה 'ופדבו (* | .ילשא גיונבו (: גיפק (aem 'ג לסא יעב היכו ,ילכא תחת יא ויו ייכב ליצכו 'ב ויו י"כב ה'כו (*

 (UD ןיססבמ ץ"ייע )5 = ,יגרת י'כב 'יאדכ אתונסכמב ל"צ אתונכסמב ביי ,ט'ל םילהה י



  =( "b55(הֶאריִבמ — רכמ — (יריפכמ 139

 ג'עאו C5 ייטי) תועמ הולמה wis טג לכ 'פב
 p mb^ הנוהכ ירכמב בר רמא היריל אתא אלד
 ביתכרכ היולו הנוהכ ירכמב ןיתינתמל בר הטקוא
 ורכמ המ תובאה לע וירכממ דבל ^n n) םירבד)
 לכ ןכו יתבשב ינאו ךתבשב התא הזל הז תובא
 ןיא ןהכ ינולפל ויתונתמ לכ ןתנש עודיה םדא
 ןהכ ותוא תקזחב ןה אלא ןהב קלח רחא ןהכל
 ןושאר רשעמ ןכו «qu ודיל ועיגה אלש י'פעא
 p wa" ה"יחא]* = .ינעל ינע רשעמ ןכו יולל
 קוספה איבה ןכלו הריכמ ןינעמ queis ירכמ
 םיטפוש ירפסב קוספה הז שרדנ ןכו ל"נה 'ירבדמ
 לבא ר"ע ה"נד «n'a 'ורי .ו"נ 'כוסבו ט'סק 'פ
 ילמ ןוכנל הנוהכ ירכמ ראובמ "יטיגב י"שריפב
 ג"פ "טיג 'וריב דיחיהו -- ba 5^3 ,ב"מ קוספה

 — [ינעל s5b שיו .ה"מד

 ןיעב רכומ רבס אביקע 'ר Gerkaufen מ"למ) 928
 27( תיבה תא רכומה 'פד נ'רב רכומ הפי

Cbתִורָכַמ הבקנ ראותב ץובקהו ה"יחא]*  

 שרד ח"צפ 53 רכז 'ל אוהש ףא תוחוקל ךרד לע
 םהיתורכמל םייואר םה ימל ('1 ,ט"מ mei םהי תורבמ
 wp 2b" םשהו — הרוכבה תא רכמש ושעל
 ק"ב הריכמ טשפומה םשהו הנק אל רכמב .ו"כ :'ו

nbא"פ 'שודיק 'ורי 2^ 'טופ .ו"כ ה"ר ,האלהו  
 הרוכמ ס"טב 'יא .ר"גד ג'פר ש"מ 'וריבו .ט"נד
 720 תארוה ס"לבו — .הריכמ 'טיז 'פדבכ ל"צו
 sich verheiraten שיאל אשנה רכמתא לעפתאבו

einen Mannילשמ 'גרתב הזמו המ  D^ארכמתמ ד"י  
 רכמ שרשב ןמגרותמה היגה םנחבו רבגל אתתיא

 — [ארסמתא ל"צש

 יישארבב mn) ץ4/9= י"לב האְריִכמ =) רכמ
 6 רט א בר ףצק הערפ ("C' b) ט"פ 'פ 3

 ונתנ ('האריכמ אדנוק (א'כ י'ב רתסא שרתו ןתגב
 םהיתורכמ טיפ om cmm ונדמליב .ןהילענמב
 ('ןיריכמ תוברחל ןירוקש ינוי ןושל ;o1 תישארב)
 ילב םברח לליקש דועו mb 'פ א'רד אתיירבב
 pen ילכ םיחא by" ןועמש (סש תישארכ) 'נש ינוי
 "יגויהש SUP 'יא א"רדפבו ה"יחא]* — .םהיתורכמ
 .קוספ mb י"שריפ כ"ג ןייעו כ'ע ריכמ ברחל ןירוק

n33 י"ע וקיתעה םינקז m uy ouoxוזיכ תישארב  

 יייע הרסכא ומכ וניבר תעדל ןיריסכמ =) רסכמ
 רמא C5 יחנתב) הנמ ימ ונדמליב (םינפב =

 השעתו ךלש תא לוטתשמ ךייח ה'נקה ול
 הרפ כא px אוה יל תודוהל ךפוס (' ןיריסכמה
 «pn 'זיפ 'פדב ה"כ ה"יחא]* .ונשריפש
 !y3' רסכא 'שמאו ליסאב 'פדבו ארסכא ו"ופדבו
 לוקש אלו דודמ אל וניאש רבד וניבר b^ הרסכא
 דמואב ןובשח השעתו ונינע man כ"או דספה א"יו
 אוה "יא ר"פדב יכ עדו דספה השעת וא הרעשהבו

pyהר דס כא . nmeר"למ אוה ןיריסכמ ילוא  
 ורועישו רמחו טיט ילב םיצע ןינב maxara "עצמא
 שרשמ א'הה ילוא וא ,רבקל ןינכה הז השעתשכל
 וא .תמל הלגעו הבכרמ 60% bon" זאו אוה
 דוריטו חולש pip הזו אירוסכא ל"צ הרדסכא ילוא
 חולישה השעת 'מולכ אירוסכ 'עו אירוסכא ע"ייע

mb "vemדועו תימתשכ ונייהו םלועה  y'b3 
 לכב ףקונ יבל ז"כבו הכדנו בלב רבשנ "יפ 2
 — [דומיל ךירצ רבדה דועו ל"נה םישוריפה

(Brei nbpp =( n838 *ג"נד ב'פס 'כוס 'ורי  . 
 "יפא אלא ןיסירג תפקמ רבד ףוס אל

 בע רבד לכ הפקמ אוהש הארג רבד לכ לש הפכמ
 ,סגו

 nb (תפכא) ףכא המ js בכרוהש הארג) ּהָלְפַּכַמ *
welches Bewandtniss, was liegt daran? 

  vהלפכמ (םימעפ יתש) :א"כד ג"ם 'יבוריע
 'טוס 'ורי הציב יבג הליתפ  :2/4 Woהפכא המ

 תפכיא ע"ייע היל  Ob iem'ומורת יורי ץובקה ןכו
 ומכ ןירוקינ יבגל .תוצמ ןֶלְסִּבַא המ .ו"מד ח"פ
 הבכרה וזל ותמגודו .(רימאטיז 'פדב) ןל תפכא

 ,אייל 'עו יפלכ ע"ייע איליפלכ

 -Bekann עודי שיא 6n .יו יביי 27( מ"למ (p^ רָּבַמ
(erשי 'פב  ponoדחפלצ תונב תוכלהב  

 ('היולו הנוהכ ירכמ ב 'ירמ א 6גיכק 32
"bויתומורת לכ ינולפו ינולפ יכ עו די ןהכ לכ  

 הטחשנש ןויכו ןתוא ןינתונ ןהכה הזל ויתונתמ לכו
 ןה ול תונתמהש ררבתנ ןהיבא ייחב המהבה וז
 וניאש ןידמוע ןה ןתקזחב ומרוה אלש י"פעאו

wesןה ןיקזחומ ךכלה ותלוז רחא ןהכל םתתל *). 

 .ןניקסע . . . יכה גיונבו ורזיפ יפד ס"שב ה"כו (* | ,ןירוסכמה יירחא ידב לבא יציניוו mb ריפדבו ט"ק י'יכב ה"כ ('

 :רוע 'פסותב לבא הנוהכ יריכמ 3733( (שיע D'63 ביב מייטשבו) ביב ייחב שאגימ '[ ייפבו v3 ה"מגר ייפב היכו )?

mהיכו  v33יפב היכו (* = .ג"לק 'ילוחבו .ד"כד טיפ יטוס יוריב וניבר ייגכ היכו םיבשר ייפמ חכומ ןכו סיש ' [' 

 ט'ק ייכבו ,ב'ה ייכבו ישמא ייסאב יזיפ ר"פדכ ןוכנל ה"כ )5 .ג"לק יילוחל י'שריפ ןייעו הימגר ייפב רוציקבו שאגימ

y'"y םש יוחנתב םהיתורכמ שרדא"עבו (C7 "( ןיריכמ ר"בב ^wרמא 5*3 ונייהו אייר ל'צו אייד ויופרבו ירמא ןנבר . 

 .הרעהב 'א לכמ

18* 
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Knüttelאתוכמ רייצ אנוה בר רב הבר (םינפב ןייעו  
^bטגב בתוכ היה .אדסח ברו הניפס  'Dארסחמ  

 ןיריכמו היעשוהמ 'ע imo היה היעשוה ברו
 .אתורח 'עב רוכז (" ומוקמו והיידי  תומיתח
 y'a ב'ער ז"פ .ו"ל טיג ןויצמ xm ה"יחא]*
 p" ב"בל ם"בשרו הניפס לש «no י"שריפו .א"סק

qmaל'צכ ילואו י'כ ה"מגר 'יפב ה"כו הניפס לש  
 'ובותכמ חכומ ןכו הניפס לש ן רו ת b^ ךורעב םג
 הלמהו .ש"ע אירקסא 'עב וניבר יג יפל :ט'ס
 המודכו הטמ ומכ ךורא ץע 'יפ ל"נה 'יעצמא ר"למ

 — mmn] אוהו

 «Schreibwerk- 822725 b'b בתכ לעפמ) 3525
Geug, Sehreibgriffelעזב אללג אבתכמ  

 ,[יא] לגד יעבו ['ב] ללג 'עב ונשריפ רבכ 622 ז"ע)
 inb יילב) קחומה ינפמ אמט בתוכה לטינש בתכמ
 .קחמ 'עב p cc ("Bp^ מ"ב םילכ אתפסות בימ

 ןיבתכמ ץובקהו .א"נ :ז"ל תורוכבב ה"נכו ה"יחא]*
 Yb תינעת 'וריבו הרגנ יניע 'פו עלב 'פ ר"כיאב

 — [םיבותכמ ס"טב .ט"סד

YD ה"פ תוכא (die Schreibung 5/55) 3n28"* 
 תעדוה ןינע דועו .בתכ ע'ייע ,ד'נ םיחספ

(") m^ ם"ר תבש 'תפסות הביתכ "y bm 

 ,ןימתכמה טרופריא י"כבו 'וכו םיכרכבש ןיבתכמה

 ק"פכ on"]b) הדגא ey" שרדו 555( םָּתְכִמ
 אציש (יא יז'נ םילהה) םתכמ דודל 69 'טוסד

 המת ותכמ התיהש א"ד םתו ךמ mne דוד ונממ
 ,'וכו ןיטקה ותונטקבש םשכ א"ד ,לוהמ דלונש

 -- ]3528 'ע sb ןייע ץובקהו ה"יחא]*

 תא רכומה 'פב Mürser nt/n25) = מ"למ) שּתְכַמ
 תשתכמה תא רכמ (היפד yo דיפ) תיבה =

 השלש 'פב .תלטלטימה תא אל לבא עובקה
 תשתכמב 6ח'כ תיגעת) םינהכ יצע ןמז 'מגב םיקרפ
 ('*ןיכרענ ןיא 'פב .וניפתכ לעש ילעב[ו] ונינפלש

waכיע הכמ היה אל " C^תשתכמ  nnn 
 ה'נכו ה"יחא]* | .אתיסא 'עב b^ רבכ שדקמב
 ב"פר "יכרע 'פסותבו ג'ע ה"נד ה"פס 'כוס 'וריב
 nen ben nmm השמ לש שרקמ לש תשתכמ
 .הנטק תשתכמ . . הלודג תשתכמ ,ד"י 'ציב .התיה

 .יו ,ביכ תישארכ תלכאמ )735 m5 דיל ;ויכ איל ;ימ =

 (יב ,גיכ ילשמ) ןיכש ןכ וקיתעה סודותו סליקעו (*
 האריכמ אדנוק כ"או רצק י"לב ךורעה b^ אדנק 'עבו

xov02 (xovca) uc apaברח =  «apי"שרל סחוימו  

 pon ןיניכס "יפו, ןיריכמ ארטיק סרג ל"נה ר'בב
 = eurtus ר'למ אוהו ןיריכמ אטריק ל"צש ל'נו
 ייעצמא י"לב יכ ךורעה 'יפכ ןוכנהו kurz» ,רצק
 יתייה ושוריפ ילולו רצק b^ א086 = 6
 םינקז 'ע וקיתעה וב רשא יד י"למ אוהש רמוא

ymאיש  Cr aקיתעה םליקעו 05 יטיל יקזחי) הנצ  
 ןינע ןיריכמ אדנוק כ"או Cr ,היכ 52722( חמר הככ

 רחא ףכית םש ר"בב כ'ג 'יאדכ תונוש תולמב דחא
 — [ע'ומב 'ה רטפ ע"ייע ןיריטופ ילייפ הז

 א"פ הלח v (vom Herd" הריכ 'למ (b^ ןיִרְבִמ *
nןירכמ תסיע א"ער ' ^bהריכ השעמ  

 DU שרפמה ןייע

 ,(ז'צק (irm יסרב 'ע sb ןייע (ס'ט) ןינסרוכמ *

 b^ שקנ = שֶכָנ לעפמ ntis iso — שכמ
 יפורגמו שיטפ םגו יפורגמב וא שיטפב האכה

Glammer, 118080,םיתבה תקזח 'פב  

 6קיזחמב םירומא םירבד המב 'מנב
 ,ולוכ הנק רחא שוכמ n3 שיכהש ןויכ 6ד'נ 2«
 ce" vy 6 הפיכל עיגה 'מגב ז"עד ק'פבו

Cryתיל ןורחא שוכמ ןורחא שוכמב איוה תמיא  
 דריו (OU ה"מ תשרפ ר"בב .הטורפ הוש הב
 6*השוכמ םהרבא (*אשננ יסא יבר רמא :טיעה
 ר"קיוב .ןישכתמ wn אלו ןוהל ('שכמ אוהו
 וא אספ היל תיאד ןאמ (י"כפ ויהת םישודק שירב
 הישוכמ ןועטי (ה"כפ) ויהת םישודק ףוסבו ,("שוכמ
 שי ב'א) — .אספ בסי א"ס ,("'ארוטמב בוצחיו
 ,(שכ ךרע ןייע יפורגמ ונינעש שיו שיטפ ונינעש
 לצא ל"נה ר'קיוב «na .'ו שכ ע"ייע הייחא]*
 םוררוק iy m ד"פר vn" ^ ,יפורגמו אספ
 וכפה Klóppe ליג ומכ ונינע m .שוכמ לש
 בהז לש ןומעפ 'ז רומזמ ט"וש שרדמ ןומעפ

 — [תוילגרמ לש ושוכמו

 ץע ר'עפלו הניפס וניבר תערל אָתּוכְמ = אתכמ
T8צמא ר"למ ' Stock, 10808, machia 

nus (!ןירבמ ס'יט3 יישאטארק ידבו רימאטיז יפדב . = ̂( wo5  .ר'פדבו י"כב ( m3ריפדבו י"כב . | *) לבא ונינפל ייל 

n "55גיונבו שכמ לעפא אוהו (* .השיכמ גייונבו אשוכמ ו"ופדבו ,ריפדב ה"כ )9  .בסנ ג"ונב )5  .'יאד חכומ ייכ  

 1435 )9  .ןישנכתמ יזיפ יפרבו ןישתכמ א"פדב לבא יציניוו ריפדבו רייכו xm vp דייל יב 'א וו י"כב ה"כ (5  .שיכמ
 "3 t!) = ,ןיביצנ היל zx pun ג"ונב ('% .רדסה ךופה לבא י"כב ה"כ 52 .ןמוקמו עייפרבו am ט"ק י"כב ה
ysןיכרעב . 
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 לומיש העש רע ,לומיש דע ה'פר ב'ב 'ילכ אתססות
zoitig דגבה ףופב ןיריתי ןיטוח השעיש דע ^b 

— [machen, ausfasern 

 דגב לש ףנע םדוקה 'ע ןמ םשה bbs — למ
 ,die Fransen 00 6 ןיסגה ןיטוחמ

(Saum eines Kleidesמגב ןיקילדמ המב 'פב ' 
 האמוט ןינעל (ב'ער שכ תש) רגבה תליתפ
 שלש לע שלש (ז'מ) יילכב ws es nn ןכו . . .
 רישמש המ bob ^b ,ללמה ןמ ץוח ורמאש
 תועבצא יתש רועיש דגבה ףוסבו דגבה שארב גרואה
 וכ ןיאו אוה ודבל יתשש ןויכו דגב לש ףנע אוהו
 ןנבר ןושלבו bos ומשו .גראל ףרטצמ וניא ברע
 ז"עלבו im 'לב C ןידפסורכ אוהו ("*אתשכרכ ומש

 ג'הר םג ןכ 'יפ ןינעה ףוגב ה"יחא]* | ,('יריצ

 ב'ער v5 ק"ממ ms כ"ג .איבהו 19 x" ט"דסב
av)ק'מ  voתמאבו 'וכו ללמה ךותמ ערוקה (: "פד  
bbsלעפמ רלונ  bbmיתבתכש ומכ 'ג  nonna 

 ןיריתי ןיטוח ןימכ (ללמ) sm בתכ ג'הרו .ךרעה
 תייטב ומשו ויתוצק ינשמ 7:23  ןיאצוה
 ושוריפש e ע"לב בדוה ל"צש ל"נו Sy ברוה

 ןכו Fransen, Troddeln דגבה תפשב ןיריתי ןיטוח

my ^bהמ הזו ץעה  po» "bwלש ףנע וניבר  
a3גישהש המ ןייעו ךורעה ירבד תא איבה ש"רו  

 'הל my דומילבו .ב"ער 'יפב כ'ג in םהילע
 — ]:5'8 רצ תבש תכסמל רעגרעבמאב

 -der Ge הזכנו לופש ls ע"למ ןיללימ = למ
(inge; der, 688 86תותימ 'ד 'פב  

 ללקת אל (ּויפ (prio יבא ללקמה 'מג ב
 רבדמ בותכה ךמעבש ןיללימב (ד" ̂ איקיו) שרח

^pי"כב ג"הכו ה"יחא]* .תוטוידהו םילפש  
sm cwפרג ןכו םיללמואב ג"ונבו ל"נה ע"למ  

 ל"נה 'יברע הלמ טפשמ יפלו -- םילפשב 'יפו י"שר
pyאיהש רמאש ימו ןיללימ םוקמב ןילולמ 'ינה  

 עוטקש ל"י mp -- העוט אלא וניא male ר"למ

 ,א'ח לֶלָמָא ךרע ןייע מ"למו םיִלָלַמָא ןמ איה
₪ [s 

 הלרעה תכיתח ןינע לּומ ירבע לעפמ nos =) למ
(Beschneidungן יא 'מגב ןיקילדמ חמב 'פב  

 )75 תש) ם'ויב הפר ש ןטשב ןיקילדמ
 ייחס רש ע nw ש לח 'מ ג ב pow דציכ 'פבו

vo35 ) (א'ער  soy (re i2 moe)אלש הלימ  
 שפנו לכוא nby ^p רמוחו לקב איתאד הנמזב

 =) למ — שָתְכַמ

 ד"יד b" ב'ב v^  ג'פר 5'2 'פסות m"b: ביב
 תא אל לבא הקוקחה תשתכמה תא רכמ ג'ע
 תאצויה poo ומכ ב"בל י"כ ה"מגר 'יפו העובקה
 ןיקקוחו ארקיעמ תרבוחמ איהש עקרקמ הילאמ
 הדג 'תפסות .'וכו תשתכמ ךרוצל המוקמב התוא

n'bאמוגו הריפח ןיעכ 'יפו ,תומצע האלמ תשתכמ  
 !p "y^ שתכמה "b ^ 'יטסושל י"שר b^ ןכו
 ומש שתכמ אוהה םוקמה ח"צפ ר'כו ג"בלרו ק"דר
 אתפסות שתכמ ז"לב מ'לבו — ו'זרהמ p^ ןייעו
 "^i ב'פ האיפ 'ורי ,זלה שתכמב €« 'ד תינעת

 — [שתכמב ילעכ

 'ב הרעהב (ו'טר ב'ח) אתוותב y'"p אתוותכמ *
 .נ"שו

 Gerreiben my» pop ^b מ"למ bbs — למ 1
 ןושאר 'פד .ג'סבו CUD תורשעמב 4 'פב

 ןושלמ םיטח לש תולילמ ללומה Cim הציבד
 «mu ה"יחא]* — .תולילמ תפטקו 072 יג"כ םירבדו
 ןיללומ :ב" pen 'וכו ללומ דציכ :םש 'ציכב
 תולילמ ללומה s'b 'ציב 'סותבו םשו 'וכו תולילמ
 תבש ,וב חירמו וללומ D") ה"פ תבש 'תפסות ^31
 םשו קרוזו bbw "5 rub תבש 'תפסותו .ב"י
 ללמנה רבד ,ט'נ "יטינ ל עפ ג בו ,לּולמה oe ד"יפ

nne»לבא  y'"yםשה הנבנ ללמ לעפהמו .חתלמ  
beoםילקש יורי טשפומה םשהו -- ע"ייע  Yoנ"ד , 

 — [וחנינ הלילמ ינב ןישק

kochen ein Gericht םדוקה 'עמ לָלָמ — b 2 
  (aus zerriebenen Aehrenלכ 'פד ג'סב

 הרדקה תא ןיללומ ps ר'ת «6o םיחפ) העש
 ב'או -- .'וכו חמקה תא ןתונ לולמיש הצורהו חספב
 יפכ ה"'חא]* | (לישבתל nep ןינתונ י"שריפ
 יכורפמ הרדק תישע םדוקה 'עמ ונינע הארנה
 הרדקב חמקה תולילמ p" 'יא ח'ר «b^ .םילבשה
 םיתפשה תויתוא יכ הלילב ומכ sn ילואו .'וכו
 ג"פס 'ומורת אתפסות -- ריבשמה ןייע תופלחתמ
 'ורי .תולילמ םתושעל uva ךותל ןילבוש סינכה
 — [שילש ואיבה אלש תולילמ ד"ע ט"כד ג"פר םיחספ

 mit pb3 ןיטוחב רפת Qe ע'למ לֶלָמ =) לָמ 8
(groben Füden nühenטיפ  םיאלכ ףוסב  

 ןיחלגמ ולא 'פד ג'פב .ללומ אוהש ינפמ "מ
pro)י"שריפ ב'א) — .ןטקוללו ןללומל (איעס ויכ  

 ןינעה me הייחא]* ,(הריפתב דגב לפקל

m (t .ךורע ייכב  *) אוהו יג אתשכרכ עיייע vbטייאלב )* .רפסרכ עיייע %02070500% (* ,א00%6  cerroץוכקהו  
Troddeln, cerri23 אתשכרכ 'עב היכו  *) msייל ע"פר ראשבו ,'ציניוו ריפדבו י"כב ןוכנל ה"כ (* | .ךורע י"כב  

 .תויגוסה

*. dim 
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 ילימ ותירמא יאלוממ ותאד םושמ (" אפפ בר רמא
 לודג םדא לע רמאנ הז ןואנ e^ (' אתיילוממ
 םתאש םושמ א'פ .תולודג רבדמ לודג אוהש ינפמ
 םירבד ורמאת Coe יכותח ןהש ילע תיכמ
 ה"יחא]* = .םעט םהל ןיאו שאר ןהל ןיאש םיכותח
 ןכו ןושאר b^ יפכ םש תובותכ י"שרב 'יא א'פכו
 :ז"לק ב'בל ם"בשריפב ה"כו ל"נה 'יבוריעל 'יפב

qus "eSןכו  ^bאבוה הנוי וניבר ידימלת  
 ב"בל י"כ ה"מגר p^ הטשה וזבו .תובותכל מ"טשב
 רוזגל ל"נ ןואג b^ ןינעבו תולקלוקמו תוצצוקמ
 ףיע 636 bo br" ר'עפלו ל"נה ע"למ הלמה
 :יאלוממ תומביב י"שריפ ןכו ללמואו חכ ששתו
 איה איה יאלומ ולצא קר 'וכו הללמוא החפשממ
 התארוה דועו «o הלמ son ילצאו ללמוא
 תחפשממ םתאבש ינפמ ורועישו םוד לכס הליאשהב
 םירבד םתרמא םיללמואהו םילשחנהו םיפיעה
 ה"כו םוקמ םש לע wan "b אלממ 'עבו .םילכס

n^ "bשיע ) — 

 Wort, Ausspruch רובד p^ מ'למ mbp — למ
 ל"זרדבו אָתְלַמ son p'53 ןכו ,ללמ לעפמ

snoןידיטעמ ןיא 'פב אָלָמ ,אָליִמ ז'לבו  
 רמא ישא בר רמא Cn זי C תוק לש ה 'מגב
 ןילימב אלא ךתעד אקלס ןילימ pon. Chuan יל

pb ^bהשעמ היה אלו והנינ אמלעב םירבד  
 y" הז רבד ןישועש ןילימב הל ירמאו םלועמ
 והזיאו 'מגב ןקה חוליש 'פב ("' "םיפשכד השיחל
 'מא ישא בר רמא 6ט"לק 'ילוח) ('*ז מו ז מ וניאש

(C4 55אלא ךתעד אקלס ןילימ ןילימ אנינח  
 ווהילד םלועמ םירבד vn אל ןילימ b" .ןילימב
 רמא אוה ךתעד אקלס ןילימ «o םתוא יעתשימ
 ןישוע ויה תופשכמב 'מולכ ןילימ יל יזח ידידל
 ןילימב b" ח'רו .אצנגמ ישוריפמ ולא םינויה רבדל
 אנהכ בו עמש ולא 'טולכ mew לש ןתחישב
 (*[יריק יריק ל"צ] ewp "p םירמואש ןהמ
 אוה רשאכ תופועה nme עדוי אוה ("ןתחישב
 עדוי שיליע בר היהש (Cn ("ןיטיגב שרופמ
 שיליע וינפל הפצפצו הנוי תאבו תופועה תחיש

T 
% 

 nn) =) למ במק

 6 הוצמ ('הניא החמש תרהזאב אוהש י"פעאש
 איה הוצמ הנמזב אלש י'פעאש הלימ wv החוד
 הילע בייחו תותירב הרשע שלש הילע ותרכנש
 דומלת ט'וי החדיש ןיד וניא לומי אל םא תרכ
 הלמ םא המו הנמזב אלש הלימ אלו ודבל רמול

sovהחוד וניא הנמזב  wvלש השע ןכש לכ  
 וניא ירמגל ולטב 'יפאש ט'וי החדי אלש רתונ
 היכ 'קיו) השא ןב "sx ונדמליב ,(*"תורכ שונע
 םשב ה"פר זמר ייר bw" יקליב e ייל יוחנתב) )^

 (דיכ ,יט יימרי) הלרעב bw לכ לע יתדקפו (ונדמלי
 הלוע ןהל וכשמו ןילומ vow הלרעב לומ והמ
 ףסוי ימיב ןילוהמ ויהש suus לע ויה השמחו

sov now»הלוע ןהל וכשמ  byהז הדוהי  
mpהז םודא לעו הדוהי ךלמ  wyינב לעו  

 האיפ יצוצק לע לעו טול תונב ודליש ולא ןומע
 ולא יי ירמוא שיורוצ ךלפ םריחהו
 ןינעב ושוד nim ה"יחא]* .םילאעמשיה
 ."יחספ :'מ "יבוריע op arp) .ו"פ תבש ןייע הלימ
 : א"ל םירדנ :א'ע «mo :ז"י :ז"ט novus .יד

Yoןיטיג  rY)ג'מ תוחנמ .ו'כ ז'ע :ו'פ מ"ב  : 
 כ'ג ארקנו :א"ל הדנ .'ט 'תירכ s5 'ילוח :ג'נ
 אלש :ב'עד א'פ הלינמ m" למינה רבא הלימ
 ב"עס n"p תבש ןייעו וימי לכ ותלימב 03 טיבה
 ay ץובקהו — .ילש הלימב יתלכתסנ אל ימימ
 לומה ד"עס ח"ד ח"פ mb» ^v .ז"יד ט"יפ תבש
 תּוליִמ יתשל (הריזג) ןאכמ (ג"י יז" תישארב) לומי

nnsשרד ו"פר ר"בדבו .'וכו העירפל תחאו הלימל  
 לעפהו — .תולימ יתש (ו'כ יד (mov תולומל
 'ישודיק ip :ד"ס ^mom ^m :ז'לק תבש

"mb 2ליעמ +:ט"פ ' rbש"ע ה"כפ ר'קיו  
 ב'עס י"ק 'רהנס .ז"לק : nop תבש לּומיִנ לעפ נבו

 — ry] ה"לד veo 'יעיבש 'ורי

 יפל ד'עפלו םילודג )8 וניבר תעדל יִאְלּומ — למ
qnn לּומ לעפמ ('כ, Vornehme *3>* ע"למ m 

  abgeschnitten, == 8ןייעו  "my'פב (םינפב

 םינשל וויבחמ הדש לבקמה 'מגב לבקמה
  (poa)ןיל חו שי 'פד ג"סבו 6 zrזילק 65

 יפסותה ןייעו .שיע ע"בשפהב ב"ירגה -ןינעה טשפב ודי אצמ אל כ'ע תועטב רפח DW 'פדב (?  .הניאו oma ייפב )!

 ספדנ) תבשל ni" ןכ b^ ןינעה ףוגבו תוכיראב תצק cron םשו םיחספל ה"ר ייפמ קתעוה )9  .אלו ^n .ד"פ םיחספ
 יפפ בר מייבב גיונב )5 .לכקמה יפב קר עיפרשבו ר"פדבו ךורע י"כ לכב ה"כ (5 | .ל"נה יקליב ייל )*5 wm) ם"שב

fui s»תומביב :ה"כ ייבוריעבו ,אפפ בר שייארבו ףיירב לבא יה סיש יייכב  m'yה"פ תובותכ :ב"עס . ^Wיפפ בר  

 .חיי n'$ jy (5 | .אתאיילומ ואתיילומ יאתילומ ג"ונב )?  ,עשוהי ירד הירב אנוה בר .א"נק ףדבו םש בייבב ג"ונבו
svp mo»פ"ר ריב ןייעו  bn) .אלממ יעו  ?( meחיר ייפמ קתעוה )!! .אנינח יר גיונב )19  .ר"פדבו ךורע י"כב  

 wb רק יעב הייכו )!4 .55 ונינפל )!5 .ריפדבו ייכב me» )'? de יישריפב היכו 5 m יקילייגנא v3 ץבוק זיעל

 וניבר לע גישהש המ ןייִעו וניבר םשב שליע oy  תורודה רדסב היכו טי'אפרב ןוכנל ה"כ ('*  .ןתחישש מ"אָפדַב (*
 .ובותכב :סיטב םינושארה ע'פדבו
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 0 אללמ —( למ — mots) — למ

 לכד ןילימ ry "Y r6 תבש 'ורי ,אמלער ילימ
 א"ער ב"כ 'ירדנ ,אימשר ילימ :ה'ק «man ,אמלע
 : ג"יק ק'ב 4 pu ^p םיחספ ,הבוזעד ןילימ
 :'ח 'ורוכב :ט"כ mb" ,'וכו ילימ לכ :א'צ ב'ב
 םימעפ הברהו ילימ ינה אנמ מ"ק bin^ .ידכ ע"ייע
 אה אנמ דיחיהמ ^m ןכו מ'הנמ ת'רב עוטקב
 אה אנמ אלוכמ הפי רדפ ךל sm .אתלימ
 py" ס'שב ןנבר רומאד (מ'הנמ אתלימ
 יקוא pan רומאד אתלימ אה אנמ (* ב'א רדס
 תונז ןיא ר"אד מ'המ :ר"וי bun" היקזחא אתלמ
 ט'המ :'ל 'רומת :ו'כ 'טוס :ט'נ תומכי המהבל

ps vuז'ע "שודיק הנוהכ רופיאמ אלא הללח  : 
 «YD ^b: םינבכ nm םינב 2 *v מ'המ )5
 מ"המ :'ז 'דהנס ןידב ןינותמ ווה ר"אד מ'המ )5
 מ'המ :'ג תוכמ ^« nnb וריכח תא הולמה ר"אד
 ר"אד מ'המ t) :ב"צ ק"ב ץיקב לוכאו םכשה ר"אר
 קירצ רכז ר"אד מ'המ א"י 'ילוח אבור רתב ליז
 'וכו ךיירק ךרבה ר'אד מ"המ n) :ח'ל ev" הכרבל
 שקבמה לכ ר"אד מ'המ )2 ,ףכא ע"ייעו :ב'צ ק"ב

mamלכ ר'אד מ"המ .ב"צ ק"ב 'וכו וריבח לע  
 לכ ר"אד מ'המ : ח"מ תבש והומכ ה"ה ול רבוחמה
 ימ ראד מ'המ C5 ,ז"צ םש ימד דובלכ 'גמ תוחפ
 ר"אד מ"המ .א'פ D" 'וכו תותימ 'ב בייחתנש
 ר"אד nb (b y bm" 'וכו לופיג השוע התימ
 ט'המ C :'ח ב'ב 'וכו הבר mus םיובש ןוידפ

v'NTבקרי םיעשר םש  "evח'ל :] — 

glimmende תושחול םילחג .)< ע"למ 55p = bn 
  (Kohlenבובא 'מגב םיצוש הנומש 'פב

 .הלכילו ארוגד יללמב הבתולו (:טיק תבש) האור
"y) ןהמ ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב" 

 ארונד אללמ לע הבתונו (חייכ  Cתושחול םילחנ 'יפ
 ה"יחא]*  n'yהעט יוועל 'הו ל"נה ע"למו י"שריפב

 אָלְלַמ 'גרתה 'למ הרזגל  "p[רובד —

 ,Ez ףסכ וא בהז e פ"למ (^b אָלְלַמ — למ
(Gold oder Silberםגב השאה תאיצמ 'פב ' 

 ןגיקיסע יאמב אכה (.ז'פ תובותכ) ז וע מ ש ןבר
 תחופ וניאש ןויכ רובש בהז b^ ,אכירפ אבהדב
 אלטמ בהז p" אללמב DM" ישא בר בושח םילכב
 לאעמשי 'לב ארקנה ואצוממ yin ןט טקלנה בהז

msאסינ שיחותיאו קרעו םק חוב שיליע  
 6ח") הלגמה תא ארוקה 'פר ג'וב .בעתשיאו
 לכו תאטח היפב םירמ bD")  היהת תאז ר"קיוכו
 אתלימד אמס ('הישאי יבר רמא וקל הירביא
 אקותשמו עלסב הלמ איעשוא ר"א אקותשמ
 חספה 'פב םיחספד אתפסותב .("'וכו אב ם ןבאכ
 ןישפטל רמוחו לק םימכחל הקיתש הפי יפר)
 םכח שירחמ ליוא םג (היכ יי ילשמ) רמוא אוה ןכו
 ותפש םטוא unb םכח רמול ךירצ וניא בשחי
 יפלקב mb 'פ 'מוי תכסמב ב"א) — .פש ןובנ

Ga)אליממ עמשמו  jb "bהקתענו המצע הלמה  
 הלילב קוספב 'גרת .ומצעמ השענש רבד לכל
 ולגלג ms (wn רתסאל ינש (n qp אוהה
 ה'נכו ה"יחא]י = .(ןהילאמ p^ (*ןהליממ אימיצמ
 ,ז"ט מ"ב bbs אכרוא ב'ער s'p תבש אליממ
 תוכרב m אליממ .ה"ל תורוכב n אליממ
 א"ער !T'2p ב"עס ג"כק ב'ב ,איתא אליממ 5
 אליממ םתה ב"עס ג" םיחכז ons sp אליממד
 ;יל n3 ,יד ;'ט ,יב לאינ) אתלימ הבקנ 'לבו -- 'וכו

nim 0" /mתבש מ'ד ס"שב  nyאתלימ ב"ער  
 ארבג :א'פ DU ,'וכו אתלימ הב אמיא ירמאד
 ,והייניבמ אתלימ קיפנ :א"כק ,'וכו אתלימ רמא הבר
 'יחבז ,ג"כ 'יטיג ,לבקתתד אתלימ אמיא unb 'ציב

axאתלימ ואל  aenאתלימ לכ .ז"ט :ו"ט 'יכרע  
 ד"ע ז"מד א" פ"ר תומורת v^ ,'וכו ארמאתימד
 ילימ .ט"כ pa^ יִליִמ ץובקהו ,'וכו mes היתלימ
 ,חילשל ןרפמימ ילימ : א"ע םש .חילשל ןרסמימ אל

any i3ןונגסמו .ןינקימ ילימב ילימו והנינ ילימ  
 (רועו Ty" ה*כד vb ;א"ער ד"כד דיפ יאמד) 'שוריה

 T3 ף"זרהמל nas" ש"מ ןייע ירמא ןנברד ןוהילימ
 ,Etwas מ"לב 13 32[ תארוהב Ww" — .ז"ט

Sache, Gegenstandןיטיג :א"מ 'כוס :'ב תוכרב  

 אתלימ :^ תבש b AU) חרוא ע"ייע .מ"כ
 אדיבעד אתלימ לכ נ'שו :ב"כ ה"ר יייולגיאל אדיבעד
 לכ : א"מ תועובש ,ישניא הב ירקשמ אל ייולנאל
 ,אתלימ יב אליז n^ ry ,'וכו אימר אלד אתלימ
 יל אקיחד :ד"יק מ"ב ,'וכו האנג אתלימ :ב'צ ק'ב
 אנטחר רמאד אתלימ לכ ג'עס 'ד en" ,אתלימ
 הלמ ד'כפ ר'קיו ד"ע ג'ד ב"פ «me יורי ,'וכו
 .ב"פ םש ,אתבשד ילימ ,ג"נ תבש ץובקהו יאשיב

 שימ ןייעו .יתרתב mes ייפבו peni יליגמבו םיתשב ריקיוב גיונב f)  ,ל"בירא ר"קיוב גיוגב ןכו עשוהי יר שיק "33 ('
 שרפל וגיברו יתפסותב ^5 ןכו קופפב ייל (* ,אוח ירפ םש אקותשמו הלמ יכ ר"יש םשב .ינ רצ הליגמל סייד לעב
 י"כב )* .ריפרבו "3 לכב ת"כ )*  .םהיליאמ םינורחא יפרבו םהיליממ ןמגרותמבו 'ציניוו יפדב (* ושפת ןינעה
 pin ןכ (* .ארוגד אללסמ [לע] חנילו קיתעה Grm יקילייגנא ייכ ץבוקב) חירו ארוגד אללמא m ama (* ,ריפרבו

 ,ריפרו י"כב
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^bואולמ  bwרסח האס 'מ הוקמה היה דציכ הוקמ  
 ואציש דע לופפ ןיבואש ןיגול 'גב ואלמו ןיגול 5
 gy m") ותוא ואלימש ןיגול השלש ןתוא ונממ

juilןיבורקב והאלמ (ב'סק ג'ב) טושפ טג 'פד  
^b owהיה  paםידעל בתכ  ponןיטיש יתש  

 (vb) יטופד ג'סב ,('*רשכ ןיבורקב קלחה אלימו
 'אנש םושמ וידב ןהילע ןיבתוכ ps וללה םינבא

n mov)ןהילע ןיטרשמ ןיאו םתוח יחותפ (א"כ  
 לבא םתואולמב )2 ,פ (nv 'אנש םושמ לימזיאב
 ym ץוחכמ רימש ןהל הארמו וידב םהילע בתוכ
 המחה תומיב תעקבנש הנאתכ ןהילעמ תועקבנ
 'מגב ןמוקמ והזיא 'פב .םולכ הרסח הניאו
 תולולח חבומה תונרק (G0 72 ana (* הלו עה
 חבזמ תויוזכ קרזמכ ואלמו ויט ,'ט 20 'אנש ויה
 רמא יו ,זיכ םירבד) הנבת תומלש םינבא [ימנ יכה]
 תואופר ףופב C ליקשו ידימ nios אלא אנמחר
 ןתנ 'רל והילא היל bs Gy» ןיטיג) וזחאש ימ 'פד
 רומעת סועכתשכלו שילש התשו שילש לוכא
 סועבתשכל לכאממ ךסרכ אלמת אל 'מולכ ךאולמ לע
 הרומתד ג'רב ,("עקבי אלו סעכמ ךסרכ אלמי
 (ח"כ ,ביכ (mem [רחאת אל ךעמדו ךתאלמ] (.'ד)
 הלחתנ ןילטינש 'טולכ, םירוכבה ולא ךתאלמ
 ךעמדו םולכ ונממ לטינ אלש אלמ לכה ןיירעשכ
 עומידה ןמ (%[עמדה ןמ] תלטינש המורתה וז
 לש לבטה םע םירוכב לש ןילוח ןהב שיש רחאמ
 דוע "א יולימ nbb םשה .[nons ."המורת
 ג'פס me 'תפסות ,יולמב nop ב"מ ,ז"פ הרפב
 יולימ ג"ע ה"נד ה'פס הכוס v" ,שוריקהו יולימהו

eonר'פ םש ץובקהו  pubo ry uyםשל  
y amוחיי רבדמב 'גרת ןייע אתיילמ .אתילמ  

 אישנד אתיולמ לע היל ביתי א'כפ vpn .ז"כ
Cle mass py)5/53 אולמ ומכ ונינע דועו  

Wanב"ש הללס 'גרת ןכו  »/ voע"ייע אתילמ  
 ,ב"ל 'ימרי ק"דרה 'יגלו ר"פדו י'כ 'יג יפכ 'ב אתלמ
 ס"לבו אולמ = מ"לב son ומכ דועו .אתילימ ר"כ
 Ab "שוריק ,אמינ אלמכ א'עפ 'ל תבש אאלמ

(NE — למ — (bon) למ bp 

 ש"ע 'ופסותה 'יפ ןכו ה"יחא* | .(וביתלא

 Edelmetall 2! ע"לב איהש רביתלא nbn ^b םשו
 .ץראב הריפחב ונייה ואצוממ לטינשכ ףסכו בהז
 pop ע"ייעו ע"בשפהב ב'ירגה ןייעו אלממב ג"ונבו
 תהגהכ אלו ל"נה ע"למו וניבר 'יגכ ^32 רקיעו ש"מו

 — [אללטמב ריבשמה

 mai םוקמ Aulo ע"למ ל'נ אילמ ,אילומ =) למ
 Sandhaufe, Erderhóhung לוחה תצובק לש

 ןירבעמ דציכ 'פב uullio, mullo) 'צמאה ר"לב ןכו
 התאילומ יגה (Gr» ^zmy תוידודג pw ויהד 'מגב
 ?"p ןיקשמ 'פד ג'סבו qupis ('שרנד יראב יבד
 1137 המב 'מגב םיתבה תקזח 'פבו 6"
 Cabos אילומ (.ד'נ 22( קיזחמב 'ירומ א
 הובג אילומ b^ אצנב אצנ (*א'ס איצונב איצונו
 (' תישושבג וב שיו קזח םוקמ אילומ א" ךומנ אצנ
 י"כ [mom nns ,ךומנו הפר םוקמ אצנ
 ם"בשריפב ה"כו ץירח אצנ לת אילומ b^ ב'בל
 אילומ ק"מל י"שרל סחוימבו .אמונ :אצנ םשו
 ייבוריעל י"שרבו ,ךומנ םוקמ :אצנ mii םוקמ
 'תאילימ (ס'שב אנליוו 532( םש ח"רו ,תודרומו תולעמ
 ע"למ yb (אתאילמ yi שיימ ןייע "םיהובג םיקיבד,
 ^ iy ח"לד א'פ 'מוי 'ורי me ילואו ל"נה
 הזוזמב בייח םילומה תדלוח xy ה"עד ד'פס הליגמ

 — [םילולהו s^ ןנחתאו ףוס ירפסבו

 ןכו fülen bp לעפמ אָתיְיְּומ nop — למ
 das Gefüllte, die Füllung) אָיְלַמ ז"לב ס"לב
i'53דציכ 'פד  powםיחספ  vyיאה (א'עס ') 

 רשב אלמ שבכ וא ףוע, sb" ,אירש ('אתיילמ
 ךכ ועלובכ ייבא רמאו] ו כו ת ב הלצנו וכותב
 ךותבש רשבה ןמ עלובש םשכו (" [רמולכ וטלפ
 םיגפבמ עלוב וטלופ ךכ שבכה ךותבשו ףועה
 רשבמ אלממש רבד לכ א'פ Ü. "ץוחבמ טלופו
 ,(* א'ריטשפ ןוגכ אתיילומ ונייה והלוצו (*יח
 .דועו ואולמ ונממ אציש דע )70( תואוקמב ג'פב

 תיכו ר"בו ביה שיק י"כב m (* = .רצתלא סימב דיל יב יא ויו י"כבו רבתלא עיפרבו ביה טיק "32 ןוכנל היכ +
 ר"ל יב (K Yn v3/ ,שארנד יראב יבד .ןאכב ר"פרבו m) Ya ,ב'ח) ירביב עיייעו asp רצ ייבוריע סיד ןויע ימ י"כב
 אוה ןכו )5 .אילמב אילמ nim יפדבו ט"ק ייככו 'חסונב היכו ריפדב היכ (*  .רייפדבו ייכב ה"כ (5  .שרנד ירביבד

 ה"כו אתילמ יב םיש ייכב )* b'p vai n'a. (* | .תישושבג םוקמ Ww ע'פד ראשבו ריפדב ה"כ ("  .וניתואחסונב
 יזכב ה"כ ('*  ,םיתספל חי"ר 'יפמ קתעוה )!  .חייר ייפב «m ל"צכ )1€  .חייר ייפבו ב"ה י"כב היכ (% «n ייפב
 ןכו Pastete ש"אלב pastata, empastata יצמא 5n pasticia 'צמא רילב ןכו 0 ט"יאלב )!(  .רייפדבו

 nn "וטלופ 43 ועלובכ ןנירמא אל אירימשפבד,  וילע וגישה םש יופסותה לבא הילפט ה"ד :ד'ע םיחספב יישר זעול
 b |n" )55  .ש"ע האס 'כ וב היהש ןוגכ ןינעה הז מ"יפב םיבמרה ייפ יפלו ('* .ךורעב א'פד אבילא 273 השק

 (D'D3. 'יפב היכו ליצכ )19 .יישריפב הייכו )19 .ליקשו היתותמ ירימ תיחמד גונב U) ,ריפדבו ייכב n's ) .ה"מגר
2'yץבוקב) הימגר יופמ קחעוה  viaףד אקילייגנא  G^ 
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 145 pos) .אלימ — למ — mon) =) למ

 .גינ (mbb" וגהנש םוקמ 'פב pr. ול םשור רמא | . . היתעבצא שמח אלמ .ט"כ ז"ע yy אלמ
 (ד"ע ח"לד טייפ ייעיבש יורי vb 'יעיבש יפסותב היכו ייתרטוז היעבצא אלמו n33' היעבצא אלמ ליקש

"vא'פר 'כוס  NUTםירהל ןמיס | :םשו ,האולמב הצרפנ ד"ע  ^b bnםירהב םילדג םיצפע,  
 mrs אקפנ םיקמעב אלא ןתלידג ןיא םילקדו | -vollkommen תומלש ונינע דועו .ילד לש ואולמ

heit27 ר"דמב bאיבהל יואר ןהמו םיקמעב אלא םיבוט םילקר ןיאד | ואיי ג שיחש המלש ךלמב שרד  
 'בר תישארב "שרכב 7o) ו m» ( nis by^ חריו המח ארב םימלש ויתוירב אובש 355

qnosינ ב ל 6 ןילידנוקו ןימלקו ןינלימ ולט (יא '9 | לע םירבדה וארכנש י"פעא בג'יפ ר"ב ") 
 ("ןירמלק ומכ nep ןימלק ,ויד 6'ןינלימ ייפ | . . ארבנ ותאילמ לע ד"יפ םשו ,'וכו ןתאילמ
 שארמ [יכב] ןימלקו ןלמ ונדמליב E ןילידנוק | תורוכב מ"לכ אלמ ראותהו .תארבנ התאילמ לע
 (* איה meme QU 0« ותנתב וניכפל) םירוצ | רסח ןינמזו אלמ ןינמז ןסיגל ךומסה רדא .ח'נ
 .תוארתלמא שמח 8^3( -- C5 v5 ימולכ (*אינלימכ | ח"ל yb 'קזחי jon א"י 'ו םירבדל 'גרת ץובקהו

 אילימ 'יפ יכ pop ןינעמ הניא וז non no לש | אלממ :א"י תוירוה ,ל"נה ב"ב לעיפב לעפהו ןיילמ
 לוגעו רשי ועזגו דואמ ךורא קרס ץע ps י"לב | w^ ,םיאלממ א"עס ^b ןיטיג  ,ויתוכבא  םוקמ
 דואמ דע תורשיו mons תורוק תושעל ves רשא | ,ןיִאְלַמְמ = ןיִלַמְמ :'נשמב ר"ע ד"כד "n "יבוריע
 זרא לש םינימ םא יכ םיצפע לדגמה ץעה הז ןיאו ,הוילמ ייולמ .ט"כ תינעת א"ער sy םיחספ לַעָפב

qe» ryהיילמו  debמ"ב ,אימ והנילמ :ג"ל םש  | cnה"יחא]* — (םיצפעה םילדגמה  by Pimב"ר  
 zm py) xb יינה רקיעו ל"נה י"ל לע ןויכו | 'ורי :לעפ תנו לעפ תה .היתוילמל ב"ער  ה"ק
 אלימ מ'כב ןקתנ .'ג 'יבוריע ס"ש י"כבו "'יפ ר'קיול | ג"לפ ר"ב ar ירנד יאלמתה ד"ע ג"יד ט"'פ תוכרב
 ?pina r^p" ר'קיוב תודמב ןוכנל ה'כו ף'לאב | :ט"סד ד"פ תינעת v" ,םימחר הילע יתאלמתהו
 הלימ ןמו .'ג רצ "בוריעל b ןייע : ח"כ תוחנמ | אלמתנ .ר"נד ג"פס 'כוס 'ורי ,םימחר ה"בקה אלמתנ

atאלמתו 'גרת  C" o mem»שבתשנ | ,תאילמתאו  nbnארתלמא ע"יע  ybאלימ לש  
 b'3 "טיג 'ורי ל"נה 'יטיג ןילימ ימ ארקנ (אילימ) | 'גרתב ,ןולמתי 'ו ,ב"ל 'קזחי רתב ף"לאה תעלבהבו

 עשיפארג ןייעו T's ג"יד .ב"יפ .תבש 'ורי :ד'מד — ןילמתמ ^ ,ר"כ ילשמ
 ןמ — 284 ^T 159 א'ח ףעל 'הל ןעטיזיווקער
 ב"וש ינפמ מ"אפרב טמשנ ארימנ דע ר'ב שארב
 ףיסומש המו ןלמ 'עב ומצע ינפב 'ע ול דחימ היה

 -- [ש'ע ui 'y3 איבא

 Esche, Eschenbaum £x) י"לב no = למ

 גיפ) חבזמה 'פב תודמבו €( 'יבוריעד ג"רב
 B^ ויבג לע ויה הלימ לש תורתלמא שמח )5
 ;ויל יו אימ) nas ריקה תזיחאל תורוק תורתלמא
 'צמא bs wnbb" ם"לב תֶליִמ won = למ | sm" ןנברד אנשילבו םיזרא תותורכ רוטו ^G ,'ז

CUmעפג(סי, קס ויתוריפו ןליא םש הלימ אניינב ('רסימל  "BYיקנ  Wolleי"ל ןייעו  
 das wollige Haar der Schafe) 066, ,% ןילימ ימ ןיא Con psu ןניסרגהכ ןילימ ןיארקנ

 הדגהבו .אריקי והיישיבלא אתלימ 6") תבשר ג'רב | sn העוט ('תלימ לש הנושהו ,(*ןילימ יבג לע
 'מגב תופרט ולא 'פבו .הנבל תלימ 629( הליגמד | en ןיטיג C panis לכב 'מגב 02 איבמה 'פב
 p" .תלימ וב ןיאש םוקמ (:ביכ qs ילוח) םרכ | והבא 'ר "יפ ,ןילימ ימ ג'ע ןילימ ימ ןיאש (איעס
 המוד ms ןיחיתרמש רחאל «pu ןמש רבד ותוא | דבועמ היה וילע בותכ טגהש ףלקה os רמא
 תוטועפה 'מגב ןיקזינה 'פב .("יקנ ("רמ צל | אצפע ימב בותכל עדויש ימ ול םשור ('אצפע
 הלסלס ("ינבוס םמוחו ("ינבוס (Ge pev | ןל אמייקד םשורה לע בתוכ בותכל yy וניאשו

psאצפע אוהש ןילימ ימ  vyימ  poroהלמלמו | אפפ בר  ^pןבס 'עב "). "yeaהנהנה 'פר ג'רב  
—————————————————— 

 m3 (* .ןילימ ימ xy ןיטינב ג"ונב לבא יוריעל חייר ייפב «mu )* ,אנינב דסי מ ל סיישב (אנליוו סישב) me ייפב ('
 yy my (אגליוו סישב) יוריעב חיר sb) קתעוה כ"ע (* .תלימ ימ לש ויופדב לבא מ"אפרו רייפדו טיק v33 ןוכנל
 ריפדבו m^3 ט"ק vz3 ןוכנל n^3 )5 .םיתספב n^» "bb קתעוה (' | .עיייע אצפא ג"ונב )* ,ךורע "23 )5 .ארתלמ

 y'my )!  .ריפדבו י"כב ה"כ ('* .ע"ומבו לידנק עיייעו ונינפל ייל (* .רסח ס"טב ןאכב עיפרשב לבא רמלק ys היכו
nos *!( יילב aud ovoב זמר יר תישארב יקליב היכו 80 א ' jy)לבא ('* ,זיחא אבה הרעהב  "w 

 ייכב היכ )15. 4 Ya י'ככ ('* ,'וכו ינבל ןירמלקו Vno] ל"צ] (ןידמלימ) ונח ונדמלי םשב ו'סשת זמר poa יקליב
 ח'ימגר ייפ v33 ) 1$ .רככל ס"שב ni^ 'פרב לבא ריפדבו ייכב U Apo) יל עדוג אל I9) .ינלימכ ע'פרשבו ,רפדבו

 .י"שריפב ןייעו כ''ע ותוא ןיחיתרמש רחאמ םרכח ןמ ןיררגטש רכד והז תלימ : קר ייא ( טיש AT אקילויגנא v3 ץבוקב)
 .ינבוס ע"פדבו טיק ייכב ח"כ )!! | .ייל ונינפלו ןבס 'עב היכו ^f) — .ינבופ ג'ונבו ןבס 'עב היכו ('*
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 .תואלמ yy ןוולומ ,אתלומ ,אָלּומ *
 dickes הכע העירי ע'לב b nb'en^ =) אָליִמ *

(Stück Zeugה"פס תבש אתפסות  G'b) 

 ,אלמהב ג"ונבו 'פריא י"כב ה"כ הלימבו העיריב
 ,(חיכת ,גיח) למח ע'ייעו אלמחבו

Waare, nne ןוה &Ju D e (ע"למ "son 

  (Vermügenייחספ) ירכנ 'מגב העש לכ 'פב
 ג"סב .לארשי לש יאלמו לארשי לש תונח 6א'ל
 ילעב לע וליטה יאלמ (Cro nif המהב המב 'פד
 (דייפ יטוס יתפסותו yD"2 ז"מ) י'ימטוסד גנ"סב .םיתב

 (**דחושה הבר םיתב ילעב לע יאלמ יליטמ וברשמ
C^ nomטפשמה  bo!ה ק  nבוט  (Anםיחספב  

 ליטמ €323 וגהנש םוקמ 'מגב וגהנש םוקמ 'פב
 היה אלו םימש םוש ל mn לש םיכל יאלמ
 תונתמ י"לב p" ב'א) — nian") ןמ חקול

menףא  "bומכ יאלמ רחא  bumונינעש  jn 
 אשיל רחאל הנותנ הרוחס וז (nos ^b שוחרו
 ונתיל םא ןתונו אשונל חוירה תויהל םא הב ןתילו
 «jn ןושאר "יפב ה"יחא]* .(הרוחסה לעבל
 Geschenke, erfreuliche Gaben [cux ire ב"ר

 ןינעב לבא 66 א'ח ר"טב רעלזייא 'חהמ םלענ הזו
^bרומאכ ע"ל אוה יאלמ יכ ריעה ןוכנל ילדמ  

 םיחספ אתפסותב ה"נכו — לדמ 'ע my ןייעו -
apלארשי לש יאלמה (כ'פ) . ^pןכו איטמקרפ  

 ומכ ארומא םש דועו -- .םוקמ 553 י"שר ^«
 ,רזעלא 'ר םושמ יאלמ ר'א ,ט'לק תבש .ארוחס
 .שיקל שיר םושמ יאלמ ןכ רזעלא 'ר רמא :םשו
 י"כבו האלדגמ קחצי 'ר םושמ יאלמ 'ר רמא :םשו

p'yיאלמש ר"א "א (ומוקמב סיר) . Ux "nib 
 ^U ןועמש יברב רזעלא 'ר םושמ י א למ 'ר רמא |

 ירהנס סיר ןייע) ישמא דע 'ינשיה םיסופדה לכב ה"כ
 ליכשמ נ"ר ל"ומהו יאלמ y ה"דסב ה"כו (:ה"מק רצ
 ס"טב וקיתעהש רבחמה לע סימעה םנחב ןתיאל
 — [יאלמש 'ר 'הנסב ג"ונבו .ינועמש תלחנ 'סמ

 qvo ע"ייע ןיאלמ ,יאלמ *

 (תלימ .אלימ =) למ ומק

 (*שובלב, p^ הלמלמו ('האעיצמ אשובלב )09
 הבורמ ןמז דע םגופ וניאש הזל הז ןב שבולה
 ןיטיגב ןניסרגדכ px) רמצ לש דגב ('הלמלמ

Co»קד ךכ לכש אזוגמאכ יוהד ללמנו חתמנש  
 ןויכו ('זוגאמ רתוי לודג וניאו ותוא ןיכרוכש

vom]הגשב םימעפו םעפ אלא ושבול וניא םירקי  
 ןמז רע םגופ וניאו mis sov הברה וומשמו
 ןבל רמצכ יאמ €'0 תועובשד ג"רב .(""הבורמ
 ,תלימל 6ותוא ןינבכמש cov ןב יקנ רמצ
 Cr5 mu22 6ןימומ וליא לע 'פד ג"וב
 רזעלא 'ר רמא «CR עצרנה 'מגב 'ישוריקד ק"פבו
 ןיעצור ןיא ןיעצור ןהשכ שרוד היה י ברי'ב ןדוי
 'C הטמלש ותוא ןזואבש ךרה p^ ("תלימב אלא
 ^ppm C הדג) 'ירמוא ש"ב '033 ריה 53 'פב
 תועובש) ןושלמ הז םג אבהרפ אלימב ןהיתוטימ
 ירמצ .('* תלימל ותוא ("ןינבכמש יקנ רמצ (לינה
 תוסכ 'גרת !C) ,'ב עשוה) [ייוקשו| ינמש יתשפו
 .י"לב תלימ ארקנ יא םש 28 — .חשמ ץובו אלימ
 רמצ םש היהו אילטיא זוחמל הבורק איהו יימורו
 אצי רשא םידגב םישוע ונממו דואמ יקנו קד
 םשל ןויכ ב"ר ה"יחא]* — .(ץראה לכב םתומש

vyראותה ונממו 1110006 210/76  que; 
 ה"נכו 408 = אלימ יכ yn vss ש"מכ ןוכנהו
 YB ,'ח רתסא 'גרת ;א"י D תישארב 'גרתב
 אלימ 'פריא י"כב (O05 ה"פס תבש אתפסותנו

soon i^mע"ייע ןוכנה אוהו  bemהיכת 2"( ) 
pbi —אתלימד אלטציא :ח'כ ק'מ אתלימ  

 ץוב )€ «re cp דב 'א 5v "n תלימ = אוהו
nomז'כ יקזחי) רחצ רמצ 'גרת ,. GO"תלימ רמע  

 ר"להקב ץובקה ןכו ףל ע"ייע ןיתלימ ץובקהו אניבכ
 Am ןוניסק אלג ע"ייע ןתלימ זוזג היהש המ 'פ
 'ולכ ןיתלימ ןוכנ רתויו ץוכק ראות אוהו :ט"פר
 רתסא 'גרתו — ךר רמצכ תויהל דיתע באזה תרעש
 ןיתלימ ידגבב הסכמ הנכלתו 'פ הבר תורבו ,'ו ,'א
 -- רמצכ ךר אוהש ןזואבש ךרל הליאשהנו —

 — [ךר mollis ר"למ an ילואו

 ,שובלמ ביה (vaa שובלכ anim יפדב לבא ה"מגר ייפבו ט"ק ייכב ןוכנל ה"כ )? «va ייפבו ייכו ריפדב ה"כ (1

 ןזכנהו ןיטיגב י'שריפב ה"כו רתויב הברה קד ן ת ש פ לש דגב ה"מגר ייפב )5  .ילמלמו הימגר ^03 (5  ,רסח ר'פדב

 .ש"מו ןבס יעב ןייע הימגר ייפו למלמ עיייע ןילעססומ ארקנש דואמ קד רמצמ רגב ודוה 'לב אוה הלמלמ יכ וניכר ייפכ

 אקילייגנא ייכ ץבוקב) היימגר 'יפמ קתעוה z27y )5  .זוגאמ רתוי לודג וניא דחיב ולוכ ותוא ןיכרוכשכש הימגר' ייפב (*

 סיילב ונינע ^3 חיכוהל ש"מו איקנ ע"ייע יקנ רמצ ןינעבו — וב ג"ונבו םייש :v3 sur ןבכ עיייעו )^  :עיר ףד
 היכו )€ 253 יציניוו יפדבו יברב רייפדבו טק י"כב ןוכנל ה"כ )?  .יציגיוו יפרבו ב"ה דיל ו"ו יזכב ה"כ (5  .שבכ

 mm אלש עצרנ הזה תלימה vy ט"לד א"פ יישודיק יוריבו .אתלימב ם"טב יישודיקבו xizp 'פ האר ירפיסבו תורוכבב
 ןינבוכש םוקמב לייצכ ('* .יישוריקב יישריפ pun "ןזואה תחתש רשב+ :תלימ תורוכבל י"כ היימגר ייפב )! .לספיו ןהכ

 .תלימל רע הטמלש ןמ רסה טיק י'כב (%5  .ןיסבכמש יועובשד ןויצב ליעל טייק (voi ןישבוכש ע"פרשבו רפד לש
v2a m )'+ייל אתפסותב )15 .תייטהו 'טוסד 'מגבו ,יתפסותב ה"כו (5 .דחשה ע"פדבו ט'ק  vm ^wאלו רוחאל  

(UO o5וניבר ייפכ הז  emונינפל יילו . | ") עומש ןב רזעלא יר םושמ 'ק רי בתכב, 
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 היסא תכשחמ תכאלמ (ב'עי ^( הגינחד אמק
 תוכלה "פ .אביתכ אל תבשחמ תכאלמו הרות
 וב תויולת טעומ ארקמו םיהובג םירהכ  תובורמ
 bg +(" ,יכ (bb ייתכדכ הרעשה טוחל המודש
 םתס הכאלמ לכ השעת אל ביתכ תבשבו הרעשה
 'יתכד ןכשמא ןניכמסד אלא הבשחמ הב ביתכ אלו
 'פד ג"רב .6תבשחמ תכאלמ 55 (גיל ,ה"ל תומש)
 'ג התשע אניבר יעב Gro תובותכ) השאה תאיצמ

^nוהמ תחא תכב תוכאלמ  "bהוטו הקינמ  pn 
 ןג תרמושו הילגרב תג תכרוד ,תחא תכב 72
 ינימ תוקונית תדמלמו הידיב ךלפב השועו היניעב
 ןלוכבו הנושלבו היפב ןהב אצויכו תוניק וא רמז
 לכ המצע תקחודשכ רמול לעבל שי רכש תלטונ
 המצע ליפהל הנימכ לכ ואלו ילוח הל yw ךכ
 רכשה כ'א אלא התאפרל ילע םוקתו ילוח תדמל
 אבוהש ח'ר 'יפמ חכומ jm ה"יחא]* ,ילש
 ח"ו םשב הפדעה ה'רס םש תובותכל מ'טשב
 הכאלמה ךרע לזר וחיבשה הברהו .םינואגה יטוקלמ
 ,ד"יק .ט'פ תבש :ה"ל :ב"ל :ט"י ^a תוכרב ןייעו
 :ז"כ ק"מ :ב'ע 'מוי .ז"נ (i םיחספ ^Q 'יבוריע

"UDתובא .ז"ע מ"ב : ט"ע ק"ב :ז"ם "יטיג :ט"מ  
 Yb: :א" 'טוס ז"ט YD ב"פ םש ןייעו b" א"פ
 — ay] .'ע תבש ץובקהו א'יפ נ"רד תובא ,ד"מ

 ג"רב Maulthier) דרפ mulus ר"לב "פ) (*תואָלִמ
 .לש תואלומ «Gy תבש) nena המב 'פד |
 jm אתיינדוכ jn ^b ןהירספאב (*ןיאצוי יבר תיב

jm ne"הבושד אתקיספב . םעמשמכ זעלב  
 יגיל ,יב 00( םיתשחנב והרסאיו +(.ביסק 27 תקיספ)

G^תשהנ לש אלומ ןימכ ול השע  wpוב  
 ב"א) — .(' שא ויתחת pom הכותל ונתנו םיבקנ
 'פ 'וכרבד ימלשוריב רמתיא 'יפבו דרפ ר"לב "5
 € ןילומ ןכזימ ןותיעב js 620 ח'פ) םירבד וליא
 (''הסוס ומאש pp ןוהינדואד ןיליא ןינבז ('ןיהת
 ,ניל 'ב mb" 'גרתב הייחא]* ,(רומח ויבאו

i^אתילומ 'ז ,ד" 'ומשל 'א י"רתבו אתלומ  
 'תליכמבו אתילומ :'ב י"רתב ה"כ ,ר"י םש ץובקהו

p'ob5ןכו תודירפ :םש  n' ^bםש תבשב  
 Yy ו'סד ib תינעת 'וריבו תודירפ :תואלומ
 ןייעו nmn) אתיינדוכ ייא :יז יילוחבו) 'רד אתוולומ

 — [ןילומארטט 'ע כ'ג

 תואְלָמ — יאָלַמ *

 יורי Sehlügel, Beil, malleus) ר'למ ל'נ) יאָלַמ *
 ו"נד ה'פ ש"מ 'ורי ןייעו .א"פד ב'פ 'ציב

yאיעב אתרושכ לכ .ח"סד כ'פ הגיגח 'וריו  
 הרוק "פו .(''כ 'ציבל יריאמה na^ ג'הכ יאלמ
 הנימב אלא התרוכ םדא ןיאו התירכל איה הכירצ
 ד'עפלו .םהלשב אלא ולפפנ אל ש"ב ירבד ךכ

 qma תבקמ p^ ר"למ איה

 י"לב ןכו רבדל הווצמו חילש 'יפ מ"למ) ךאְלַמ *
(Gesandter, 18661, 6%ס"שב הברה  

 : םשו .ז'ט הליגמ :ט"י 'מוי .ח"ק םיחספ ןייע
 :ה'ק .ו'צ .ד'צ :ב'צ :ב'פ 'דהנס .ד"י + ג"י הגינח

vu "bל :ז"ט הדנ .ב'צ .א'צ םיחכז ': "v 
omויצח ומצע ךאלמה .ח"גד ב'פ  vum pbשא  

 הארמכ וינפו שישרתכ ותיוגו ןיפג שמח היב תיאו
 םייח ךאלמ ט'פ ר'ב .'וכו שא ידיפלכ ויניעו קרב
 הנוממה ךאלמה א"כ פ'ר ר'מש mb ךאלמ . .
 םיאיבנה וארקנ א'פר ר"'קיו ץוכקהו .תולפתה לע
 ולע םיכאלמה mew .ו"גד א"פ ה"ר 'ורי יםיכאלמ
 יכאלמ ירת n'y ב"ב .ןורטטימ yy לבבמ ןהמע
 אייכאלמד ןוהיכלמ הארו יתבש b" ר"להק .עיקרב
 "רי ,םולשה יכאלמ im הנינח .לאכימ ע"יע
 : םהינשמ בוטו 'פ ר"להקו .ז"לד oye תועובש
 הברה qv עוטקב) תרשה יכאלמ .הלבח יכאלמ
 :ה'נ :ב"י תבש : א"ס :ה"כ :'כ תוכרב ןייע ם"שב
 :ב"ל ns :ה'ע arb in 'מוי : ט"יק :ח"פ .ח"פ
 : ב"י הגיגח .ז'ט :ו"ט nbus .א"כ ^ תינעת

i^ 5תובותכ .ז"ט  pיטינ :םש .'כ 'ירדנ ' 
jTו"פ מ'ב :ג" :םשו .ב" 'טוס :ח'ס : b 

 : םש aru : ט'נ : ט"ל imb ןירדהנס :ה"ע ב'ב
Jp ג'ק+ 

 A' UD (םיאיבנבש ןורחא פ'ש) יִבָאְלַמ *

 יגח יפמ ורמא העומש יפמ .ח"נ תורוכב
 ,יכדרמ הז יכאלמ א"ער ו"ט 'ליגמ .יכאלמו הירכז
 יכאלמ ימיב ח"כפ ר'מש .ארזע הז יכאלמ :םשו
 האובנה התיה רבכש יכאלמ ידיב אלא רמאנ אל

 .יניס רהמ ודיב

 הפוגל הכירצ הניאש Arbeit) מ"למ) הָבאָלִמ
 p «35 Gt" :ג"ע תכש) moy רוטפ

v3ובד . poaקב) לגוה דציכ 'פ  Cv» 
 ם'סב .תבשהחמ תכאלמ תבש ןינעל

mua (?ו"ופדבו י'כב ןוכנל ת"כ )*  .יישריפב  

 יוריבו תשוחנ לש ילומ גיונב (1

vss ma (*בית דיל יא ו'ו . 

 ,זמוג!6 דרפ ט"יאלב ייפ )^

 ,יילומ אייעב אחורישב ג''ונבו ('
 uen aas (5  .תואלומ ל"צו תואילמ ר"פרב לבא
 תלומ :הל רמאיו יפ 'בר תורבו אלומ יתקיספה םשב ו"מר זמר ביימ יקליב 'יאדכ «b אלימ ג"ע חיכד י"פ 'דהנפ
 לבא ןוילומ ג"ונב (*  .םש יתקיספל בישר תרעה jun אשחנ תוולומ ce י"הרל ינרתבו nemo לש ןילומ יב 'פ ריבדבו

 .איסוס סישרהמ bs )'* qunm xus" ("  .ןוולומ סישרהמ ייפב ןוכנל

 ו
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 ול שיש ןונכ b^ םיתיזה ןיבש חאובתה תונבלמ
 תוגורע ןה תונבלמו תיזל תיז ןיב העורז האובת
 ,תוברעתמ ןיאו יקספ יקספ תוגורעה תודמועו ליאוה
 םאו תחאו תחא לכמ האיפ ש"יב םירמוא וז םע וז
 ןתונש ה"יבל ש"יב ןידומ תורושה ישאר תוברעתמ
 ןיא 'מגב זגה תישאר 'פב .(*לכה לע nns האיפ
 'מנב ןמיס אב 'פבו +'לק ילוח) יילחרב אלא גהונ
 האיפב (Yb3 (א'עס 27( האיפב בייח אוהש לכ

CUרמוא יסוי 'ר קריה ןיבש םילצבה תונבלמ  
 ןמ רוטפ קריהו ליאוה 'יפ תחאו תחא לכמ האיפ
 המורתב .תופרטצמ ןיא הדבל הגורע לכו האיפה
 יכיתח ̂ .ןילוגיעה תא ןילעמ ןינבלמה 072 ד"פב
 ךרד ןכו תועבורמה ןינבלל ןימוד תועבורמ םינאת
 יילכב א"כ 'פ עגונהב .תועבורמ תויהל תוגורעה
 p wn" לודגה רסמ לש ןבלמב עגוגה ףא (ג'מ)
 ןבלמ "מ b53^ ח"יפ הדישהב .(*וידדצ ינש
 לש הבחרב qns ץע שי p^ תונושל לע ונתנש
 6 ןיסינכמו םירדצ ינשב םיבקנ 'ב בוקנו הטמ
 םיִמַעָפְו הטמה יטילקנו הטמה יערכ םיבקנ ןתואב
 'ב ןיבקנ ןתואב ןיעקותו ןינבלמ ןתוא ןיאיצומ
 ןילות יול ינבו תירוהז לש ןושל וב ןישועו םיצע
 רחא שוריפ ('םיתלצמו news ןינבלמ ןתואב

on»תוטמ ןישוע לארשי ץרא  wןתרוצ : 
os Cהז דרפנ  Cןמ  neon 

 ץוחרל וילע בשיל וניקתהו
 pa .אנילפ  התיהישמה
 רמאנ המ ורמא םימכח

 םיבקנ וב השעו רבדה mb ותוא רימעהש ליבשב
 וא האמוט לכקמו ילכ iem ירה ישמה ןוקיתל
 .האמומ לבקמ וניאו ילכ וניא הטמה ןמ דרפנשכ
 ("ושע ץראב ןישועש ומכ איה הטמה וז א"יו
 ^ p^ הז תונושל ןיארקנ הב ןידרמנש םילבחה
 רכמ אל לבא 'טגב תיבה תא רכומה 'פבו ,חילצמ

x3)לש תונבלמ . . םיחתפ לש תונבלמ (א'עס טיס  
 תונבלמ ןוגכ b^ הטמח יערכ לש תונבלמ . . תונולח
 תוזוזמה ןה תוכורא יתש םיחתפה תונבלמ ןכ הטמה
 ןתומכ ןישועו ןתפמהו ףוקשמה ןה תורצק יתשו
 הטמה יערכ לש תונבלמ p^ .קוזיחלויונל ןהו תונולחב

"35bחמק ןּכלמ —  

 יכיא  תליגמב ausser) תלוז מ'לב (b^ דָבְלִמ
 רשפיא יכו C Or ,'ב יכיא וכוס ןגכ סומחיו

 לארשי לש םהידעומו םהיתותבש חכשמ ה"בקהש
 םעברי הדבש םיבוט םימיו maze אלא םולשו סח
 יגיכ ירקיו) א"דמה G5 3^ א'מ) ביתכ דבלמ ובלמ

(v5ייל יחפונב ה"יחא]* .'ה תותבש דבלמ  
 ר'דמב yi" רתוי תצק 'וכיראב DU ןייעו ש"וח
 — [ה"נר ^ "יעשי 'קלי 1^ bb^ סחנפ n^ ,א"כפס

 -Monoba ביידה לש ךלמ זבגומ = 12:8 =) זבלמ
Cr5 ימי) הנוממה םהל רמא קרפב Ges 

 ל"צ] (שוריפ) םילכה תודי לכ השע ךלמה זבלומ
 :6''נ ב אנת זכנומ ''לב ךלמה זבלומ ['שוריב —

 ןופיסוי רפסב בותכ ןכו היה זבנומ ומש ב"א)
 םיימורל  smעדו ה"יחא]* — .(ביידה ךלמ היה

 'יא 'לב םוקמב יכ ךועה 55 שבתשנ ע'פדב יכ
 סמלוקו ןבומ ול ןיאש 'רמגב יא 'נב םוקמבו זעלב
 ב"ה י"כב ייארכ 33 בתוכ היה קפס לכ ילב וניבר
 ns וטשפו 'ג ב בותכל ועט ורמג אלד םירפופו

 םירפסב 'יאש זבלומ יכ וניבר תנוכו 'רמגב תועטב
 תלמו זבנומ ימלשוריב ארקנ ילבבב ונייה ונלש
 ע"ייע ותמגודו ימלשוריב ונייהו 'שוריב ל"צ שוריפ
 תמאבו .'א ןויכ ,אנח ,קתו ,הפדה ,סופורטופא
 ןויצבו 'נשמב bw י'כב 'מויב זב לו מ g^ ילבבב
 יזכב זבלומ ma ה"כו .חיימ רצ ימוי פייד (my 'נשמה

 מ"קוצ יהל יפסותה תאצוה jy ('ג) ד"פ nbus אתפסות

 זבגומ 'יא 'גשמב ל"נה 'מויב 'וריב לבא (תרעהב 8
 ונינפל מ"כב ה"כו :ז"טד א"פ האיפ 'וריב ה"כו
 — ךירעא םשו זכנומ ע"ייע 'תפסותבו שרדמב
 pj שיגרה אלו תועטב ךורעה קיתעמ mb לעבו
 וניבר niv יכ ל"י דועו — תוועמה ןקתל ל"ומה
 תועובש :ח"ס תבש) win זבנומו 'לב ךלמה זבלומ

Crתויהל שוריפ היגהל ךירצ ןיא זאו ן"ונב  
 -- [ישוריב

 :n םינבל וב ןיפרושש סופד 'יפ מ"למ) ןּבְלִמ
 «Py עבורמה רבד לכל לאשוהו < ע"לב

 viereekiges Gestell תואלכט עברא ול שיש ןבלמ
(aus 4 Platten oder Tafeln(א'מ) האיפב ג"פב  

 פיטב ע"פרבו b'p vi33 לבא ביה י"כב ה"כ (*  .זעלב תועטב ע"פרשבו eim 'פדב ןוכנל més (5 = .וכש :ירקמב (+

 ףא איפ ביב o5^ אתפסותמ חכומ ןכו (5 .ומצע םשב שייר ייפב היכו (+  .םינפב הטמל יתופסוהב ש"מ ןייעו 33

 ym ייפמ קתעוה (* | .ןיסנכננ ייא ש"רבו ג"הרל ט"דסב )6  ,רוהמ ןאכמו ןא כמ לודגה רסמ לש ןבלמב עגונה

 הז לע גישהש המ ןייעו םש יילכל שיירב היכו ךורעה qno ןורפחה אלמ ליומו םינפב ןורסח שי םש קר 14 ט"דסב

 הרוצה רייב "33

 םיררפנה םיוקה בג

 .םורא

"m9 ( דיל זיראפ ט'ק י"כב ה"כ rm)ייכבו  'w i»הרוצה  

 לע הרוצה ךותב ביהו דייל טייק י"כב ןיבתכנ הלא תובית שלש )?

 עיפרשב לבא ר"פרבו ב''הו טייק י"כב ה"כ )1! | ,ךותב
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 b^] Cano ןכש הנתמב וא השוריב הל ולפנ
 ןושלב םירבדה הלא .רובד ןוי ןושלב ('[פוגול
 .(''[אנול יא אטוט ל"צו] ('הגוליא mew ןוי
 תירצמ החפש הלו ("co b ומ 'שרפ ר'כב
 בייח mm nmm גולמ תחפש ('א Ue  תישארב)
 שיר ימוק ןועב הרכומל יאשר היה אלו היתונוזמב
 «pn רמא Go זיפ תומבי) ןנינתד והמ (" שיקל
 .ןושארה 'יפל prp הז  .("גילמ גילמ תאד המ
 המהב ידד בלחמה לעפ יימורו י"לב p^ ב'א) —
 תרסהל טרפבו רחא רבד תרפהל וז הלמ הקתענו

mmeורו י"ל ןויכ ב"ר ה"יחא*] — .(ןליאה ןמ ' 
mulgeo, 0/00/50א'לכ ןכו  melkenל"נ ד"עלו  

^e»רעשה ןיחיתרמש ונייהו ךורעב ןושארה  pena 
 זעול ןכו abbrühen ש"אלב אוהו ןתוא ןיבהבהמו

p'nyפ"למ אוהו .א"לב ן"אירבא ב'נש  jm den 
 לעבה Bmw טוומ רשא םיסכנה םה גולמ יסכנ
 לזרב ןאצ יפכנ וכפהו ול םתאנה תבוט ימולכ

rb mb»יומבי 'וריו ט"פר תומבי אתפסות א"מ  
 י'חפש דלוו לעבל גולמ nena דלוו :םשו ל"נה
 תמהב דלוו רמא עשוהי יחא ןב mon השאל גולמ
 .ב"ער ט"ע תובותכ ןייעו גולמ תחפש דלווכ גולמ
 שע אל ios יסכנב ורכמש השאו שיא .'צ ק"ב
 תופועהו שארה תגילמ יניד ןינעבו -- םולכ אלו
 אכוה ח"מר D" ז"בדר 'ושתו ח'פ D^ ד"וי ע"ש ןייע

 -- [א'עס &^ דצ ד"וי חמקה טקלב

 Sack von המהב רוע לש קש 6 י"לב) אָנְלָמ

 ותשאל (" בתוכה 'פד ג'רב
 6 ע ק רק ריי ש 'מ ג ב תמש יטבו (.היפ תובותכ)

c)אגולמ הל הוה אדיסח םרמע ברד הימיא (א'נק  
 ה"יחא]* = .(רוע לש קש "53 'יפ ב'א) -- .ירטשד
 קית ייפ תובותכל י"שריפבו ל"נה י"לל ןויכ ב"רו
 mnes לש ךרכ i55 ם'בשריפבו mew אלמ
 ה"מגריפב 'יא ןושארה 'יפכו תורטש אלמ קתרנ נ'א

 -- [תורטש לש הברה תוכירכ

(Gabel, Heugabel 3bro — 1255םילכה לכ 'פב  
 תאו תחרה תא C2"p ףד sw Tb תבש)

("nbnאיצומה 'מגב עינצמה 'פב  
 בלח תאטח 'פב ארפיסבו (ביעס ביצ תגש) ("ר כ כ

nb5 — rabo י 

nasןילטלטמ ןניאש ןהב אצויכו הטמה יטילקנ  
 םינבל ולא הטמה יערכ לש תונבלמ, א'פ .המע
 ןמ ובקריו ועילתי אלש הטמה יערכ תחת ןימישמש
 תארוה רקיע ה"יחא]* .('"עקרקה תיחולחל
 םשב שיימו n rn: לבד ע"ייע) יתבתכש ומכ ןבלמ

Coonסינבל וב ןישועש עבורמ סופד אוהו , ^ 
 .םינבל ג'ע ונתונו ןבלמ לטונכ .נ"יד ב"יפר תבש
 'וכו ןכלמ ןיאיבמ חבזמה תא ןינוב דציכ .ד"נ םיחבז

wyלאשוהו .םלפמ 'עבו 'ב ההמ 'עבו ןינעה לכ  
 ג"מ ג"יפ ^323 [Geste דומיל ןיעכ עבורמה רויצ לכל
 רומח ח"פ מ"ב םילכ 'תפסות ויבג לע יונבה ןבלמ

nnneתפסות .הסירע לש ןבלמ :םשו ,ןבלמה ' 
 (' (ןיבלמ) טרופריא «c "יג יפכ ד"יפר תולהא
 envy 'תפטות .תוקיפב (*שיבלמ אוהש [ןבלמ]
 ןבלמ ב"פ ב"ב 'תפסות אירלקפס לש ןבלמ (ח' א"יפ
 ןבלמ השע ה"פ מ'ב ^55 'תטפות ,חתפה תרוצ וא
 אנבלמ :ז"טק מ"ב יהטימל הטיממ ונתונ תויהל
 םירועשה תא שתוכ אוהש הזכ ח"לפ ר"ב .אחוור
 םינבלמ ז"לב סג לבא תּונָבְלַמ ץובקהו .'וכו ןבלמב
 ;ב"מ ז"פ האיפ ח"מ ד"פ 'מורת .ג'מ b" "יעננ

 — [ןינבלמ ג"פס האיפ 'תפסותבו

 יקינכלמ y'"y ס"מ יקינבלמ *

 ,ש"ע אתשבדמ ןוכנהו םוקמ םש אתשבלמ *

 DP ףררנו abrupfen הטירמ ןינע b" פ"למ) 305
 das S155 ס"לב גולמ ,2< ע"לב קלמ מיל

Abrupfenםתאנה תבוט רשא םיסכנל לאשוהו  
 un Cr5 יציב ןיי ידכ איבמה 'פד ג'סב (לעבל
 ןיחיתרמ, b^ (' םילגרה תאו שארה תא ןינלומ ןנבר
 ןתוא ןיבהבהמו ןהילעמ רעשה ריבעהל ןימחב ןתוא
 הנמלאב .(*"תיפרחב ןתוא ןילפוט ןיא לבא רואב

rpםא .גולמ ידבע ןה וליא (נשמב -ויפ  תומביד  
 לבוחה 'פב .הל וריתוה וריתוה םא הל ותמ ותמ
 יסכנ הרכמש השאה (נ'עס היפ ק'ג שרח 'מנב
 ןישלותש שארה תגילמ ןינעכ גולמ p" .גולמ
 חינמו תוריפה לכוא לעבה ךכ שארה ןיבזועו רעשה
 וילע לבקש םיסכנ sp .םהב mes ול pim ןרקה
 הסנכש חאל וא הסנכנשכ תוירחא אלב 72313

 ד"מ n^p יילכל שירב )?

b'p v23 (*סייטב  .w"b ?) קייהעו י'ציגיוו יפרב ה"כ 

(t(ד"י) ג"יפ תבש יפסות י"כב ןיבלמ היכו . 

 שארה ןיגלומ ps תיפס םיחספ 'תפסותב ה"כו םיערכה תאו "א ג"פס יציב יפסותבו (+
 .(אנליוו סופד סיישב) 'ציבל «^n ייפמ קתעוה (*

 .ם"בשריפב ה"כו m'as ^b5 קחעוה )!

 .ןבולמ o'ba נייונב שבולמ
 .םיערכה תאו

 םינקזה y! 20070 ok" 0 יילב (% .אגול אטוט ייכו עיפרשבו ר"פדב היכ (* .6% יילב (* .גל י"כו עיפרשבו

 וז האר אל ומצעב אוהש

 .גולמ גולמ ר"בב לבא תומבי וריב היכו ('?

 הארגו «wu p הקתעהה וזל ילואו olcot ol 36/6, ('א י'א םירבד) םירבדה הלא וקיתעה

 .הנממ yov קרו npnyn ינמ יר wp ייא .חיד זיפר ,moa יורוכ (

 זגל ys תואחסונה יונש ןייעו ('*  .ךורע ייכבו ר'פדב ה"כ (1* .טג בתוכה ו"ופרב לבא מ"אדבו ר'פדב ןוכנל ה"כ (*
 .ו"ופדו ריפרבו ייכ לכב ה"כ )15 .אגליוו סופר םישכ) חיר ייפב כ'ג w^ ונלש ייגכו
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 ךכרל תושקה תועובעבאה לע האופרל ןימישמש
 המגולמ א"פס יאמד 'תפסותב m" רכזנ ןכו ל"כע
 המגולמ תינלפסא ו"פס ב'ב 'ילכ 'תפסותבו הייטרו
 (yy "5 אתפסותב Nb5" ףוסב ןייעו היטרו
 .. לבגד ןהה :י'ד ז'פ תכש יורי .(תינלפסא
 ןיעל תירוליק ne va 'וכו המגולמ ןירוליק
 רומזמ ט"וש שרדמ ב"יפ ר"קיו ןייעו הכמל אמגולמ

pon e^(אנילומ ע"ייעו) ה"ערת זמר םילהת , ^v 
 ,אמגולמ ןהמ תושעל והמ ןיגפ : ה"לד ר"פ "יעיבש
 ןיא . . אמנולמ ןהמ ןישוע vy ז"לד ms םש
 Yy ט"כד ב'פס םיחספ Y" .אמגולמ ןהמ ןישוע
 *y'3 ז"לד ז"פר 'יעיבש 'ורי 'וכו החרסנש המגולמ
 w^ ,ב"ק ק"ב:ילבבבו ןילוחל אלא הניאש אמגולמ
 ז"כפ "לכל ט"דסב ג'הר 'יפו אמגולמל אלו הלכאל
 D) אטק אבב ןושחנ בר b" :אמנולמ ל"זו ג"מ
 אמגולמ הנממ תושעל אלו הלכאל תיעיבש ןינעל
 p'5 לעבו כ"ע היווגב הימופ רווחמד וימגול אלמ
 ילמ הקשמ אמגולמ :אגילומ b í"b^ .ר'קיוב
 תעטומ 'יג יכ תמא p'« דומלתב אצמנה אמגולמ
 יכ הקשמ התארוה ps לבא אמגולמ ל'צ אגילומ
 ys" רומאכ האופרל לאשוהו הייטרו תשובחת םא
 'ורי ץובקהו yn הז ע"בשפהו ח"פ 'יעיבש ב"ער

 — [תוימגולמ ינימ ר"ע ז"לד ח"פר 'יעיבש

 mro ןינע (* דלי לעפמ (p^ אָדְלומ .דלומ +
 -Neu התושדחתהו הנבלה תדילל לאשוהו
C3 mondתקנימ  (Ammeהאפרתמ ב"ער ז"ט ב"ב  

 .ארהיפ דלומ ד"י ,'א תישארבל 'א י"רת -- הדלוממ
 תדלות םיעדוי p^ אדלומב ןיטסיפוס 3/5 3^ י"הדל
 ותדלות תא ןיבשחמ i: n'53 ןנירמאדכ הנבלה
 Y5 ז"ע תקנימ pip דועו .הנבלה דלומ י"שריפו

sowאתיידוהי  mb "unר ' pnארלומ ןכ  
m)א"עו .'ע .) "bתקנימ ןב . 

das Darlehen, die Schuld- (הול לעפמ mom * 
  53 (orderungד"ק .הולמב רפוכה .'ד

 iw .ב"עס ^ ןיכוע món) הבותכ תושעל ב"ער
 הרותב הבותכה הולמ :3^ "ישודיק no לע הולמ
 :ז"מ םש ,הולמב שדקמה .ז'מ .ו"מ :'ו םש ,'וכו

nooא"יפ ם"במר ןייע רטשב הולמ . . הפ לעב  
 האצוהל הולמ .ד"פ תובותכ .הולו הולמ תוכלהמ

nmישודיקד ב"פלו 3/6 ט"פ תובותכל ט"יות ןייע ' 
 דחפב תואמגוד הברה p" .'ירדהנפד א"מלו א"מ

pniהולמ 'ע . 

 « הולמ - זגלמ
mphשיפ 'ט קרפ ' Crןיזגולו זנלמב ןיזחוא םינש  

 ב'א) — .ןבת לטלטל קרסמ ינישכ יושע ילכ ^5
 שבכ ךוד לע mms ףוליחב גלזמ p" זגל ע"ייע
 זגלמ ג"הכו (mns .(המלש הלמש ,שבכ
 ז"יפ תבש 'וריו :ב"כק תבשו b" תבש אתפסותב
 ןירוקש רתע ןימכ זגלמ ז"יפ 'נשמב י"שריפו : ז"טד
 לש .Gabel, furca) ר"לבו fourche צ'לב א"קרופ)
 כ'ע ןרוגב שק וב ןיכפהמו םיניש 'ג ולו לזרב
 Rechen) = ן"יכער ב"נש ק"הע זעול ןוכנלו)

 = - [ע"ייע זגל ונממ לעפהו

 ל"צ בלל אגילומ .ב"יפ von (vb) אגילומ *
 ה"ערת זמר םילהת 'קליב ה"כו אמגילמ

 ח"פ ר"בדו ^D רומזמ ט'ושב ה"כו vpn םשב
 .המגלמ ע"ייע

omהָלְניִלָמ  o£ noe)בלח 9% דועו שבד  
mit Milch 

(kuchenימלשוריב הלחד אמק אקרפ  Qry r7» 
 w313 םיושע םיקיקו י"לב p^ הלגילמ : ןינשבוד
 הייחא|* = .בלה י"לב הלג שבד י"לב ילמ בלחו
 nns הביתב ל"צו תובית יתשב הלאג ילמ ג"ונב
 יוועל 'ה «s^ אלו ב'ו תעדכ "פו הלאגילמ

[y£ — cave. — 

zubereiteter Honig- 

 י"למ p'bs mov nexbo ,אָמְנּולְמ = אָמְנְלמ
 die רוזמ malagma ר"לבו עט

CWunde erweichende, Umschlag, Pflasterח"פ  

 לכ תיעיבשב ורמא לודג 555 «GU תיעיבשב
 (' אמגולמ ונממ ןישוע ןיא םדא לכאמל .דחוימה
 בלול 'פב .הרוהט דגבב אמגולמ 0 יילכב ח"כפ
 Om 5 )3535 חקולה 'מגב לוזגה

emק"כ 'ר מ צ ן תו גה "מ ג ב םיצע לזוגה  Grp 
 .םדא לכב הוש וניאש אמגולמה תא ינא איצומו

^bהאופר . — (י"לב ב"א "wwרוזמו היטר ). 
 ,'א ייעשי) ושכח אלו ווז אלו וקיתעה 'עו ה"יחא]*
 קיתעה סוכמוסו סטא 60 66 60

 סואיכישיהו ,שש[.066 CR י'ו עשוה ונשבחיו

^B 6 "y wxw[ua "bךורעה 'יפכ האופר  

"v"כוסבו :ט"יק תבשב ' cwק'בבו  pwזעול  
 -emplas ר"לבו emplatre צ"לב אוהו ר'טשפנלא

trumש"אלב ונממו  Pflasterןוכנה הזו  ^p nb" 
 : אמגולמ ל"זו (ףאטשרעבלאה va ץבוקב) ןילימ ךרע י"כ

 תשובחת ינימ לכ הנינע הרומג תינוי הלמה תאז םג

wi )'כתכב אוה ןכ (? .ףוסב ףלאב ג"ונבו המגולמ עייפרבו מייכב טייק ייכב  vר"יפדבו "35 ה"כ (5 .יציניוו ר"פדבו  

 .'ציניוו
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 יכ רמוא יתייה וניבר b^ ילולו .תונוש תולמב
 לימה תרידמ ןמיס 6 י"ל ילוא אמזולמ

Meilenzeigerאירבט לש אמזולמ ןיב ןכתת זאו  
 — pm] ירופי x לש אמזולמל

gesalzen חילמ ;Salz עו ס"לב' n'21 (מ"למ non 
; Salpeter nno ; Hüring חילמ גד דועו 

 (ביעס .יכ )2( ןשיה 'פד ג"רב Galine) אתחלמ
xemתחלמ ותלכאש וא 07« תוליהאב , ^b 

 ןימכ .הריפח התואב mum ץראב אהתש הריפח,
 ץרא C ,זיי n? ^n335" חלמל המוד ןבל רפע
 C35 רצמ לתוכה qnnm sen אלו החלמ
 רוח ןימכ הב השעיש דע חלמיו רפעה לכאתיו
 — C "וחלמנ ןשעכ םימש יכ 01 ,א'ג ייעשי) 'יתכדכ
 ואיבה 6נשמב א"ער דימ תוכרב) ןיכרבמ דציכ 'פב

 רדונה איג 75( ןנתדכ חילמ גד b món" (*ול
 Cm לש חילמב אלא רופא וניא חילמה ןמ
 ףרש םינאת ומכ Cc  ("רפיניג תוריפ ילכואו
 וא גד moon ןילכואו םיתפשל השק ("' םינאתה
 רמא (CE) 'רמגבו ,(" הליפט nem רקיע ןהו ריצ

mהדועס הניא ("חילמ הב ןיאש הדועפ לב  
 חילמ אלא לוכאל ןילוכי ןיאש ועבש אלש 'מולכ
 הרבשנש תיכח 'פב העבש אלש הדועס הניא
 סיילוקו ןשיה \"חילמה ןמ ץוח 6ה'טק תבש)
 'טגב יל שדקו אצ וריבחל רמואה 'פב .ןינפסאה
 ויה וניתובא Cro יישודיק) ךיתשדק השאל רמואה
 ינבמ היה ךלמה יאגי p^ 'וכו ןמזב ןיחולמ ןילכוא
 תוקרי ומע איבה רבדמה ןמ רזחשכו יאנומשח
 לורח קשממ ןגיטגרתמדכ ןילורח ןהו םיחולמ םמשו
 ןירופחמו ןילורח טמשמ ('ט ,'ב ub) non הרכמו
 ויה ןכשמה ושעשכ וניתובא םימכהל רמא חלמד
 ןיחולמ b" ןכשמה ןישועו ןיחולמ ןילכוא רבדמב
 — חיש ילע mbb םיפטקה ('ד ייל בויא) 'יתכרכ
 pes חלמ Gro תובותכ) השאה תאיצמ 'פד ג'רב

senרפה הל יומאו *) ^bרבד לכ  qxחלמ  
 הלכי אלש וחלוטל ךירצ ןוממו חופי אלש וחלמל

ne»הל ירמאו .דסח תולימגב וחלומ  sonךירצש  
 ריג 'פב .(" הרות דובכלו תוצמלו הקדצל ורסחל
 ושבה לכ 'פבו C יילח) ךרי 'מ גב אשנה
 אוה ירה חילמ Grm :א"יק (ce ("5ח כה '535

nop — הָוְלַמ * 

NETב  

 mb y'"y (Gliubiger םדוקה לעפמ) הֶוְלַמ *
 ינשו ןיווְלַמ cow :ז'מ תועובש ץובקהו
 .ןיוול

 Begleitung) יול bye3 יול לעפמ) אָתיּולַמ .

 :ןתיול שרד ד'ק רומזמ ט"וש שרדמ
 ב'פתת זמר םילהת 'קליבו אתיולמ אדה ןמ יונוט

vowןאמ  nesוריב — .'ב ול ע"ייע .היתיולמ ' 
 ד"ע ז"נד ב"פר ה"ר 'וריבו אתיולמ :מ"ד ג"פר 'מוי

 novo bw ס"מ התיילמד

 לעפמ (Ort wo Wasser gefüllt wird אָתיּולַמ .

 ,ב'י למ yy א"כפ ר"קיו יִלָמ

 — :ד'ע yn qoo .ןוילמ ma yp ןוולמ *
 .ש"מו זבנומ ע"ייעו

 הב ןישולש הסירע o^ שול (bye שולָמ *
 הל וקרז : ט"מד ח'פר 'יטיג 'ורי 6

 y'"y אסלימ 15 b" ברו ,הלש שולמה ךותבכ
 ,תוקלמ y רחא שולמ 'עו םלמ

 'צמא vbs ילוא עבטמ wm) ny המזלמ
 -milia 'צמא ר"לב 000% = סע

risiumצמא 7/53 ןכו ' malliaעבטמ לש תוחפ  
(kleine Münzeיירבד ולא 'פד ג"סב תוכרבב  )23 

 עבטמ b" הירבמ לש המזולמ ןיב ריכיש ידכ יער
 (*ןיתינתמב ןנתד ותוא רועיש C אלוע רמאש והזו
 6הינותנע הנינהח 'ר סיער גייד (nr ימלשורי
 [pi mU = .עבטמל עבטמ pa ןיחביש ידכ
 ןואג םיסנ בר (ארומא םש ילב) 'שוריה הז איבה
 תוחפ אמזולמ ליזו(פש) תאיג ץ"יר 'יפ ןכו חתפמב
 תמאב לבא עבטמ שוריפ man ל"ומו עבטמ
 ^Y .עבטמ תוחפ איה bua 'ינוי הלמ תארוה
 ש"ע ש"ארה 'פסותב ה"כו 'שוריה הז ג"ציר איבה
 ירכ ןמיס יכ השק תצק לבא .לקשמ b^ י"שרו
 ייאש עבטמל עבטמ ןיב המ ןיחבהל עדוי אהיש
 ריכיש ידכ ילבבד wow ^p תמועל אוה 'שוריב

piתמועל אלו ןוידנופל רפיא  mpm ^eידכ  
 אלוע יכ 5^ הז יפל ילואו 'וכו אמזולמ ןיב ריכיש
 אדה רמא רמו אדח רמא רמו ינילפ אל היקזחו

posa xa» )*דצ תוכרב ךורע דומיל ןייע (* .היקזח ייגה ונינפלו ו"ט דומע הלדבה יה תאיג  m3תוא  »^ *) r/3 
 יייע 'וריב תומוקמ חזיאב היינוחנע ,הייתנע אנינח יר ייא םנמא אנניח בר קר ג'ונבו הינוהנע הישאי ^ ע"פדשבו ר'פרב

 .186 רצ אשראוו 'פרב ךרעה הז הירפ .רצל דצמ רתהתו :גיהר ייפב )* 28 ט"רסב im ייפמ קתעוה כיע (?

 ,ריפרב ה''כ (* .גר לש anis ('  .וינפל ג"ונבו ו ל :ךומסב לבא םהל סיש יייכבו א"סק co 'דועס n זיואב היכו (*
 ריא אבא רב אייח ירד ארמימ ןייע ('% ,ונש b ילכואב ישא ברד ארמימ )* yy רסונג ג"ונבו רסוניג ע"פדשבו

 bb ג''ונבו סיש י"כב ןוכנ היכו ('* ,יישריפכ אלו ש'ע ne ז"ואב אבוה m qon הטשה sm )'' 79 me qn ןנחוי

(Aהיכו  v23פ'ש  a3)ציניוו ר'פרבו י'כב היכ ('* .שיע יישריפב ןכ ומכו )75 .ררסח ךפיהב ג'ונב (** .חילמט ', 
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 י"שריפ ןושאר ילבו ayeen ליצהל חלמה ליחתה
nonופחד היל  mob»: wenoןושאר  ^sי"כב  
p^ארמח אוהה הויחד (ומוקמל סיר ןייע ןעכנימ  

b vobiימולכ ףלשו רקע 3 ע"למ ושרפל  
 דח היב חלמ שארה 53 .ופחדו הניפסה ןמ ופלש
 היידש םש קר ף'ירב ה"כו ארהנל me והיינימ
 פיד) ף"יר י"כבו יה b'w י"כב םלוא אימב הירמחל
 היידש היראמחב והייניט דח היב אל מ w^ (סש
 'פד י"שרב כ'ג "יא היב אלמ m^ עבט ארהנב
 היב אלמ b^" "bi מ"טשב ה"כו י"כ ג"הבבו 'זיפ
 ילמתיא 'מולכ [הירמחל ל"צ] (הירבחל) והיינימ רח
 עבטנו רהנל וכילשהו ופחדו הניפסה ינבמ דח המיח
 ןוממב הניפסב ול היהש ונוממ לכ ליצהש אצמנ
 nop ל"צ) הכחלמ w^ 'ר י"כב יכ ym .'וכו הז
 םשהו -- וברעתנ תואסריג יתשש ל"נ הויחד (הב
 יִחלמל ומדיאד יכאלמל יאזח :ר"כ תינעת ץובקב

 — [והנירובעל יחלמ רוגא .ג'ע "טיג 'וכו

(Qon)ליעפה) [םיִחְלַמ ל'צ]  jbםחל  ^pע'לב  
qumתחנ ףכ אלמ בוט 'פ ר'קיו שירב  

GU)םקיברמו םירסנ ינש םיחלמש םדאכ  mam 
 קיבדמה 'יפ .הטמה יערכ aw" םיחלמ אוהש םדאכ
 ילב ומש ץע לש ןיב תכתמ לש ןיב תוכיתח ינש
 ע"ל לע ותנוכ ה"יחא]* | ,םאחל לאעמשי
 רבכו הזל הז קיברה יעיבר ןינבב תמאב ושוריפש
 רקיע םש יכ םחל 'עב תואמגוד איבהל יתכראה
 תויתואה רדסמ קוחמל שי כ'או וניבר 'יפכו ומוקמ
 — [הזב שיגרה אל כ'רו ,'ל תואל ךייש ךרעהו 'מ

 לילגב םוקמ «nv היּיָחְלִמ mo" .אָחְלִמ *
 XY = (269 רעיוביינ Mellaha ןוילעה |

 'ב"מפ ר"ב .אחלמ לדגמ xy r7 ב'פ יאמד
 Jy א"מד ב"פ ry יוריב ה"כו אייחלממ יסוי ^
 ו"כפר "vp ,הייחלממ xy פ"ד א"פ 'ישוריק 'ורי
 'קליבו איחלממ q57: רכ ה"ר התאמוט 'פ ר"כיאו
 ,ילממ .ףסוי ם'טב «Go זימ ףר) ב"ש זמר 'יעשי

nanon ,מ"למ)  ^bברק  (Kriegטוס  jn» .2'b 
 ח"פס 'טופ 'ורי :ד"מ םש ,המחלמ חושמ

 תמחלמ , . הוצמ תמחלמ . . הבוח תמחלמ ,ג'כר
 ייחספ )^ 'וריע mna :ג'נ תוכרב jy רועו .תושר

«^pםשו : nז"מ ק"מ :1^ :ו'מ הליגמ .ט"כ : 
 ,ט"ק :ז"צ umo qvo" ק"ב d) vn ^ הגיגח
 בומה ו"'טפס 'ירפוס 'כסמ : ר"ג ז"ע ,^ תוכמ ,א'יק

 המחלמ תעשב [םיירצמבש| (ם"וכעבש) .

nbnבנק .חַמְחְלִמ * —  

 (ביעס vb תבש) השא המב 'פד ג"סב -- חתורכ
 םוקמל p^ אחלמ אלקתמ לוקתילו אתחלימל ליזיל
 ab" בורק אתחלימ 'יפ ה"יחא]* | .חלמ ןישועש
 (אנליוו יפדב) יכוסב ח"רו ךרעה שיר ןייע .תחלמ
 pw ןירפוהש םוקמ אוה כ"או כ"ע החילמ ys 'יפ

nbnאחלימ ףינכד ןאמ יאה ב"עס ג"ע תבש ה'נכו  
 תמחמ יונכבו ט"למ nbp םשהמ «ni אתחליממ
 ,'ד wy אָחְלְמ ס"לבו ר"אלבו ,ב'יק oi^ וחלמ

"by 4^3, ,אחלימד ארוכ .ב" "p ceע"ייע  
 .אחלימ rim תורוכב wen ע"ייע ,ג"ס תומבי 553

 ד"פר מ"ב v /w yb" ע"יע : א"ל הדג ,ירס יכ |
 'ג ,ד"י תישארב 'גרת ,אחלמל רניד בהי ג'ע ט"ד
 .אחלימב תטחד ו"כ b^ ow 'א י"רת אחלימד אמי
 ראותהו יִחְליִמ יב ע'ייע (.ג'ל vy) n םיחספ ץובקהו
 món רשב ,ג'יק bw" חיִלְמ (ליעפ ינוניב אוהו)
 mon גד טרפבו ben אמטו món רוהמ :םש
 לכ p^ י"שרו ךורעה 'יפב ליעל ןייע ,ר"מ תוכרב
 ד"ע ט"ד ד"פס מ'ב 'ורי ראותה דועו יחולמה רבד
 -צלאז) חלמב pow היה 'יפ אָחְלַמ אמודבא 'ר

 ס"לב חּולַמ מ"למו — 19 ה"רס ןייע (רעלדנעה
 — .ל"נה 'ישודיקב ץובקה 'יא ^c ע'לב אָחּולמ
 nos :ה'ע תבש y nos" ס"לבו nop לעפהו
 וחלומ mw ,אחלימב היל non ^p 'ילוח ,ארשיב
 v" ,םיקידצל החלמו : ד"ע ב"ב mot חלומ ,הפי
 א"פ תבש v^ ,םיחולמ ינימ :ט"סד ד"פ תינעת
 bw" לעפתיא ,'וכו ןהיחולמ ןהיקולש xy ג'ד

cruלעפה .היל חַלָמיִא :ב"יק םשו ,וחילמיאד  
 הָחְלַמּוה אל ^w 'שרפ 1^ קרפ "p" ארפס מ"למ
 ונב םא :ט'כ 'ישודיק רודיהלו זוריזל לאשוהו --
 € ע'לב ה'כו 'א זרז ע"יע חלוממו זירז

.vorzüglich, rührig seinד"פ 'יעיבש 'תפסות --  

 תואחסונ דועו יאורזח ילמ 'פריא י"כב יאורזד חלמ
 — ]20 רעיוביינל איפרגאיג ןייע תונוש

eifrig, 

in הניפפה גיהנמ מ"לב nbo םשהמ 5yp) nb 
  (der 8812006 rudernותשאל בתוכה פ"רב

 חלממ אפפ 23 (א'ער mU תובותכ) תוריפ חינה 'מנב
mooםיחלמה ומכ טושמב הניפסה גיהנמ 'יפ , 

 הגיהנמ :יחולמ ('חלממ י"שריפב ה"כו ה"יחא]*

 Ruder, rames = ש"טייר pop? now ןיגועב

^nןינעבו 'ו ,ז"כ 'קזחיל י"שריפב זעל ןייעו טושמ  
 םיחלמה Cn ,'א יגוי) מ"ל לע כ"ג י"שר זמור חלממ
 ארבנ אוהה אתא א"לב :ז"יק p'23 י"שריפ ןכו

nonםיחלמה ומכ י"שריפו ארבג אוההד ארמחל היל  

 .ל"ומה והאצמ אל ןכל זימפ תועטב הידסו (*  .תלמימ ג"ונב (1
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mann *158 (וילומ — ןוילמ —  

 'פד הנושאר הכלה ףוסב Querbalken םטלמ
 ?ipn תיבה תועלצ +א'ער ve p הבורמ

arתושירמה וליא (פש) םיבועהו ןיסוטלמה ולא 072  
"bלש ךבדנה ןיסוטלמה  yyריקה לע ןיחינמש  

 תורוקה וליא תושירמה .תורוקה ישאר voy חינהל
 ורקיא ימנ ןינבבד אמלא יסוטלמה לע ימישמש
 "'גכו ה"יחא]* = ,(הטלמה ע"ייע ב"א) — .תושירמ
 י"כבו ןעכגימ ס"ש י"כב כ'ג W^ יסוטלמה וניבר
 ק"ררו ןיטלמה 'ר י"כבו ןיטטלמה ג"ונכו ןיפטלמה 'פ
 חינמש םירוחה 'יפו יסטלמה כ'ג סרג ב'ע שרשב
 זעול ב"נש ק"העו 'וכו תורוקה תחנהל ריקב םדא
 הטלמה ןינעבו ,3ו800846 = א"לב טאל ראיומ

 — Ye] ,ג'חב ע"ייע

(Füulniss בקר) (אתיטלב ל'צ) אָחיִטְלַמ cm 
 והייב ילשמ) ויתומצעב בקרכו 'גרת

 אתיטלב 'עב ה"יחא]*  .אפיקב אתיטלמ ךיה ('כ
 — [תירוס הטישפב ה"כו ש"ע ל"צכש יתחכוה

egbp yy vows * 

nisbb yy s למ ע"ייע אָתיִילּומ ,אָתיִיְלַמ * 

&DN'OBאָתאילומ —  (Hügel, Erderhóhungיפב  
 ייבוריע) תוידודג םש ויה 'מגב ןירבעמ רציכ

 ןונקזא (* שרנד(ו) יראב יבד התאילומ ינה (וינ
^bייפב יתכראה רבכ ה"'חא]|* — .םיהובג םיסכר  

 םיקיבד םוקמב ל"צש לגו ח'ר b^ נ"שו א"י ילמ 'עב
 — [ךורעה 'יפכ םיהובג םיסכר : םיהובג

(Tinte, Schwürze (6 י"לב )ויד 6 pon 

 שארב שרופמ CK פ'ד «v ןינימלקו ןינלמ
 הרוחש ויד י"לב p^ ב'א) — ,(ג" לט 'עב) קרפה הז
 הייחא]* (םותחל תעבט ר"לב ןילדנוק "יפו
 'ע b^ ולצאו ןלמ 'על ףיסוהש ב"ר ירבד יתקתעה

 — [ש'ע 1^ למ 'ע ףופ 'ילו יחכונה

 b" ויקב 'עב 'מושרה om" ל'נ וילומ = ןוילמ
 ,Mundverzieher תונצילל ויתפש םקוע

mulares, Maulthier- 455 3'*53 Possenreisser 

(ireiberןינוב ןיא 'מגב ז"עד ק"פב  ^p Cm»עב ' 
 הייחא]* = .(םידרפ גהונ ר"לב p^ ב"א) -- ,ןויקב
 ןויקב v3 ה"כו ם"ימ רחא ו"יוב ןוילומ an רקיע

 - [מ"ד א"פ ז'ע 'וריבו ב"פ ז"ע 'פסותבו

LO Pub ARD cA i, 

ownסות "יע ' Uyףוס 'וריבו אלו ה"ד :ו"כ  
"vpתעשב תועטב טמשנ א"פ חלשב 'תליכמבו  

 Uy .תּומָחלמ רפס ב"ער ה"כ ק"מ ץובקהו המחלמ
 .ונישע nwnbo הברה :'ב

nv) ts *לעפמ טשפומ  (die Rettung tos 
 לש תושפנ טולימ א'עס א"ק םיחספ

eps 

 .'ב אימטלמ ע"ייע ס'ט םיכוטלמ »

 דוע ןייעו Beinhaufen MiB אלָמ =) אימטלמ
 (גימ) תוליהאב [^r] 0"( יפב (םינפב

"bפיר ר'בב\ ןנירמאדכ תומצע לש אסיפרפ  n'y 
 B^ ב'א) — .אימט 'עב איטט קיחש C Grab ריקיו
 ןויכ ילוא ה"יחא]* | ,(תמה ירביא mn י"לב
 (mn 360% םירבא uoc תוינויה תולמה תבכרהל
 תבכרה איה ם"במרהל מ"יפלו וניבר תעדל יכ ןוכגהו
 ע"ייע ז"יפר אתפסותב ה"כו אימט אלמ תולמ יתש
 ע"ייע i'm ^p רחא ררגנ וניברו אימט 'עו אימיטל
 ךומסב "יאש תומצעה תריבצ שממ אוהו אימט
 אימטלמ יכ היאר וזו המינפ ןוילגמ אבה תולהאב
 יעבו אימט 'עב תרכזנה י"למ ונייה איה mr הלמ
 ןונכ x^ תולהאל ג'הר 'יפב יכ עדו .ש"ע אימיטל

ND'Dשרפל שי דועו ש"ע אימט 'עב ויתשריפו  
 ל"צ אסיפו אנט ,xéávcov אשאסטצ י"ל אוה ןונכ יכ
 ינפל nmm הלמה וזו הרעק zapolís י"לב אסיפרפ
 המינפ ןוילגמ אב ןונכ ילואו C ךורעה לעב וניבר
 p^ ןינעבו — תומצע אלמ ילכ ונינע םינפ לכ לע

 — [םש תולהאל ט"יותב y" ש"רה

 -Honig 9ל006 י"למ «soit =) אימטלמ

C'np'bb2 (gebückימחל ינברק תא  
 nep wm 'פו תלוס רוכ 'ל Cnt כזרד 'תקיספב)

on aem)אריו ר"בב ,(?אימטלמ ינימ ולא )03  
(rob) vogםיאס שלש  nepתישארב) תלס  m^ 

Cnew sso | Cתונוע 'ג  noינימ 'גו ץיבח  
 ,(שברב ןקותמ לכאמ י"למ p^ ב'א) — .("אימוטולמ
 הימוטילמ ל"צו היטטולימ ר"בב i3 ה"יחא]*
 ןמ בזמ m won" 'יא ג'עס ח'ד ו"פס תבש 'וריבו
 pw כ"רד 'תקיספבו ,הָיַמוטלמ ל"צו המוטלמ יליא
 זמר א"מ 'קליב ה'כו (ב קצ v הרדק יקיצל 'יא
 אימטלמ ינימ ז"עשת זמר סחנפ 'קליב לבא ו'עק
 y" היטוטלמ ל"צו םיכוטלמ ז"טפ יתבר 'תקספבו

 — vb nw] םש 'קיספב רעבאב ש'ר ש"מ
------7- o ——————M— M M MÀ M MÀ M € ——— Ma à M — € == 

 .סיכרפ ס"שב ט"ק י"פבו (1 .ב"מ ,ריח אימט y'"y 6 ,יגורחאת Db"3^ 'ספב ר'פרבו 'קיספב ו"ודגו "23 ה"כ )*

 nnbW. ג'ונב (* .אימוטלמ לייצו אימטולמ טק ייכב )^ mop. רכ םיששו תלס ^5 םישלש 'א קוספב (* .קופפב ס''טב
 .שרג יבד ו"ודבו שרגד w^ םשו איי למ ע'ייעו ריפדבו "33 היכו (* .איסושילמ ליצו sm ר"פרב הייכ )*
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 nav אלו שארב pbn לטונו וינפל ןינתונו ןיזזוב
 םיפוס ול הברי אלו הרשע הנמש אלא םישנ ול
 אלא ול הברי אל mn ףסכו ותבכרמ ידכ אלא
 ומשל הרות רפס ול בתוכו ולש אינספא ןתיל ידכ
 ןירב בשוי ומע אוהו סנכנ ומע אוהו המחלמל אצוי
 ןיאו וסוס לע ןיבכור ןיא ומע אוהו בסימ ומע אוהו
 ןיאו וטינרשב ןישמתשמ ןיאו ואסכ לע ןיבשוי
 m33 אלו רפתסמ אוהשכ אלו םורע ותוא ןיאור
 jns 'פד 233 . תולעמ םישלש ולא ירה ץחרמה
 'וגו ץרא דימעי טפשמב ךלמ ג'ער ה"ק) 'ובותכד
 ךירצ וניאש ךלמל ןייד המוד םא )052 ילשמ)
 תיבב רזחמש ןהכל המוד סאו ץרא דימעי םולכל
 יירבד) םויה תרמאה 'ה תא .הנסרהי תונרגה (' תיבב

v23[ 'שורי 'גרת 0^ [ mייד ארמימ ") 
 b^) תננוה הניאש תוכ למ .ןותכלמא
 הייחא]* .("ןושל 'עב ויתשריפ ובכ
 )2,5 ירזע ; m5 ,'ב לאינד) אָפְלַמ Tob ירוסו א"לבו

 ק"ב אָתְּכְלַמ D" א'לבו .ט"יק תבש הֶּכְלַמ הקנלו
 .א"צפ Y א"עס ז"נ םיחספ im תותירכ :ב'ל
 ךובתי לאה וב ראותמו תונדאל ראות אוה ךלמו
 ךלמ תריזג «xe ^y 'תפסות א"עס wp ב'ב
 שודקה םיכנאלמה יכלמ ךלמ .ח"ל m" ,איה
 T'y: תבש (פש) םדו רשב ךלמל וכפהו אוה ךורב
 'גיגח ,הנאתה b' ר"שהש חישמה ךלמ — ,ז'מ 'מוי
 ךלמ רוש תומהבבש ךלמ ירא תויחבש ךלמ :ג"י
 ךלמ ןינעב ל"זרדב םירמאמ הברהו ,רשנ תופועבש
 : 'ח :'נ ה'ר 4^ םיחספ .הנ תוכרב ןייע אכלמו
 יבותכ :ו"ע mes .ר"י 'גיגח «sU ק"מ 4^ תינעת
 D" 'טוס ..'ח 'יזנ :ב"ס :םש .ו'נ "טיג : ג'ק 4^
 ,ו"צ :ו"מ 'רהנס : ח"כ מ"ב :ג'יק ק"ב D" ןישוריק
 תוירוה .ד"מ :םש ," ז'ע :ז"מ תועובש ap :ז'צ
 ידהנס יורי .ב"צ :ז'נ bp vp םיחבז ^a :א"י
 תוכרב ץובקהו ,ב"ל Ten ,ג'הכו ךלמ ^7 א"פ
 : ה"כ 'מו" :ז"ם םיחספ YD. תבש :ח'נ :'ט .'ד
 :'כ ילהגס .:כ'כ (m ^r :5 3 הליגמ :ז'כ כוס

in"אי 'וירוה : i^ילוח ' yp oiv)םשו ,נ"כק  

qo: -- ןוילומ * דנק 
 y'"y :ב'יד mb תוכרב v3^ ןוולמ ל'צ ןוילומ +

 ,תואלמ

 שסופו, miliarium ^w י"למ ריילומ =) ריילמ
 ein םימה םמחל רצו maa תשוחנ דוד

hohles und spitzlaufendes Gefáss zum Würmen 

!b3 (des Wassersהריכ  C nt)ריילומ  ') 
 םימו תונג 'ב ול שיו Cp רח לש 55 p^ ףורגה
 םימ ונייהו pam ןניאו גגל גג ןיב ןותחתה גגב
 ('ץוחבמ ונייהו ןיארנש ןוילעה גגב םילחגו םינפבמ
 ךכ לכ םח וניא ףורג sm הלעמל םילחגו ליאוהו
 תשחנ לש ילכ אוהו ידוד יב יכיטנא b" .רתומו
 אוהש ןוילעב םימ ןימישמו תשחנ לש דודה ומכ
 sow הרופא יכה םושמו ןותחתב pon ץוחבמ
 התשוחנ דועו הפווגש י'פעא םוחה הנממ אצי
 וניאש ןינב סרחמ היושע הריכב יריכ יב .התממחמ
 וילעב םימו ןותחתב םילחגו ריילומ ןימכ טמשנ
 שא דימת וב ןישועו ליאוה סרח לש אוחש י"פעאו
 לבא יריכ יב ש"כ רמא יכה םושמ דואמ םמחתמ
 ףירגד ןויכ שא דימת םש ןיאו טמשנה ידוד יב
 הנמ ימ ונדמליב )45 לכ תומימח היל תיל
 אוהשכ הזה (*ריילומכ ויפב ןתנ ןונגנמ 05 'וחנתב)
 ב'א) .חתופ אוה שקבמ אוהשכו לעונ אוה שקבמ

^pםמחל ןכומ רצו הובג תשוחנ דוד ינויו ר"לב  
 .("(ףרוחה ימיב םימ

(Konig 5/55) 308 1תולעמ םישלשב תוכלמהש  
 תולעמה תושרופמ p^ ) (תובאד אתיירב)

 .איכ i 70 ^ ידהנס ג"הכ 'פב ןירדהנס הנשמב
 ותוא ןינד אלו ןד אל ךלמ ןה וליאו 622 :איכ
 ןיצלוח אלו ץלוח אל ותוא ןידיעמ אלו דיעמ אל
 ןיאשונ אלו ותשא ןימביימ אלו םביימ אל ותשאל
 ולש ןירטלפ חתפמ אצוי וניא תמ ול תמ ותנמלא
 אוהו ץראה לע בסימ םעה לכ ותוא ןירבמשכו
 By" תושרה תמחלמל אצויו שגרדה לע בסימ
 ןיאו ךרד ול תושעל ץרופו דחאו םיעבש לש ד"יב
 םעה לכו רועיש ול ps oen ךרד ודיב ןיחממ

(iהיכו רקיעה ויייובו ריילמ ייג לצא ר'י'פדב ךומסבו יציניוו 'פדב יחכונה יעבו יכיטנא יעבו א"עס ו"ד גיפ תבש 'ורוב היכו  
 ןוכג רתויהו (.בימ תבש D'3) v3 ףיירבו יזיפו ילופאנ תוינשמב ה"כו ראילומ ייגה לצא סייש י"כב היכו .ב"ט םיחספב

 ייפ .בימ םיחספבו (אנליוו ס"שב) ne 'יפב ה"כו (* .הנטק ןוראי לי nb (m) תבש אתפסותב טרופריא י"כב
 nan ייכ ףיירב )* :א"ל רצ תבש ימ ךורע דומל ןייע תשוחנמ כ"ג ם"במרהל מ"יפלו ןכו תשוחנ לש לודג דוד יישר

 רצמ םימהו רצה ןמ שאה םיבמרהו י"שריפלו (םש) תבשב ח'יר ייפמ חכומ ןכו (םש (D73 םינפבמ םילהגו ץוחבמ םימ

 'ב ידוד יב יחכונה יעבו ידוד יב יעב won (+ .ידוד יבו יריכ יב ןיב יכיטנאב ןיב םיקוליחה רתי שרופמ oe) ye5 ןייע
 סיירב ןייע םיארומאה יונישב x^ םיש יייכבו ידוד יב כ"חאו יריכ יב הליחתב ונינפלו (םש (D ס"ש י"כב ה"כו יריכ

 רועו (? miliarium יע רעללעשל םיימור n'y jy )5 .ןונגנמ יעב היכו (5 .הבר םשב ידוד יב אבוה 'יחב pan ייגבו

 : ןעיוו יפד יישריפ Dy תובאב ו"פב ץ"בשרל תובא ןגמ ףוסב ןייעו (5  .ינש יעב תובאד אתיירבמ וניבר איבה םעפה
 .יה רייל 4 ייכבו ר"פדב .  !) m3 . תי ע"פדבו ,ב"הו ט"ק י"כב m (1! .5y am (* qo יע ע"בשפה

 גיפר ר'ב) סורא תוכלמ ןכו ימור אוהו תוכלמ קר יימעפלו םילחנה לכ יה רילהק טיפס רימש n העשרה תוכלמ ('%

Yenהנאתה 'פ רישהש םיתוכ תוכלמ ,(ג"יפ , 
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 לעפמו אָחְכְליִמ .אָכְלִמ Nob .ךליִמ .ףלמ *
Rath, Rath- הצע joy םלוכ 3553 455 
yb חה לצאו ןמגרותמב תואמנודה ןייע' (schluss 

 ,א"כ רבדמבל w "^ni' ה"כו אָנָכלּומ ס"לב ןכו
 'גרת ה"כו ,ךנכלימ ('ה .יכ םילהת) ךתצע 'גרתו יל
 נ"לבו ^x n€ םש) הישות 'גרתו Cn .'ח ילשמ) הצע

 CP איי םש) ץעוי 'גרת ה'כו אָתּונְתַּכְלִמ

 בשח עיייע c25b) ומכ 3579 jb בכרוהו 355 *
 .ש"ע ךלי מ ai^ רוע םשו

 .מ"מ 'ילוח (ישילשה רודב ארומא (or ָךולָמ *
 י"שריפ ש"ע האברע ךולמ :םשו ,ךולמ 'ר

"vג'נר ג"פר 'כוס  ^v arpז"טד ח"פר 5'3 , 
 .ר"יק ף'זרהמל ר"יהמ ןייע

 'ציב (אבר ןמזב םיארומא ינש) ּויָּכְלַמ ,אָיּכְלַמ *
 תוחפש (Ce US) דופש נ'שו : ח"כ

mam»6: א"ס  meuהדנ)  C3תירולב ,ויכלמ בר  
vy)הָניִבְגְו (.א'כ תוכמ) הלקמ רפא (.ט'כ  ry)היל  € 

 pop איכלמ בר .ו"מ תבש y" 'וכו איכלמ בר
ibברד היתובבישב .נ"יק תומבי .יאלמש 'ר  

 ויכלט ברכ םיכה ןאמ אבר רמא :םשו ,ויכלמ
 ויכלמ רב אנהכ 'ר :'ח "יבוריע .אוה אבר ארבגד

 .ברד היבר אנהכ 'ר ונייה

 -Unpüss אש ללוח voa י"למ 'יפ) אָיְּכְלַמ ₪

(ichkeit, Schwüchlichkeitשרדמ  

 אפור לש ודימלתל (b) אצת c3 'פ 'בר 'ירבד
 .הלוח השא י'לב 'יפ ותוארל איכלמ תלעש
 אוהש ןוכנהו «quen "55 qv ב"ר ה"יחא]*
 יירבד) ילח םינקז 'ע וקיתעה ןכו bn טשפומה םשה
 הלחמ b^ .n^ ab) ,א"כ יב vm ;איס וחיכ s YD ,יז

moe)םייולחמ (ה'כ יג'כ  "mpבואכמ ,(היכ 03:3  

 לעפהו Qoa יב (vm םיאולחת ^o) ,ג"ל .בויא)

 לעפה הז וקיתעה ןכו nbn 'יפ 300 ונממ
 b'; .'א חיל "יעשיב ?noa ב'שב םינקז 'ע

7i omב" ז'ט  -- ypףוסב ש"מו אינלמ  
 — [ךועה

 won וטל bm" ב'ר תערל) יִקיִנְבְלַמ
 AS a Ja Ama ע'לל קתעוהו

 (א'עס חיר vb) mew המב 'פב ימלשווי 6
 יקינכלט רוגא רכס יקינכלמ Tus ךירכ והבא 'ר
 3ty םש b3" יכלמ p^ נ'א) -- .אוה ןכומה ןמ
 ,(תיאסרומהו םיבאכה אפרמ האופרב תולוגס ולרשא

 למ +
 :ח'נ :ח'מ ^ תוכרב תּוכלמ טשפומה םשהו
 ,ג'נ ייבוריע :ג"יק .ז'נ s5 .ו"ט תבש :(':א'פ
 :" הליגמ ̂ ה'ר : ב"כ 'מוי a^p : ר"נ םיחספ

aeו"ע תומבי :'ח הגיגח :ז"ט :ו'ט :םש .ד"י : 

 :נ"יק ק"ב .ו"ס :ט'מ :ו"ל w^ "en :ד" ןימיג
v 3/3ר"צ .ט'מ 'רהנס :ר"סק .ז"מק : א"צ :ו"מ : 

 ,ד"מ .'ד :'ב ז'ע :ה"ל תועובש ap :ב'ק : א"ק
omarלאשוהו .תויכלמ : ב"י תוכרב ץובקהו .ב"ק  

 — Bp» ע"יע ^n ףסומ תלפתב רפושה תכרבל
 ילקנוא ןייע 'גרתב הברהו .ב"ל enl וכלמ עוטקבו
 'גות ;'ל gw רבדמבל ;ג"כ ,ה"כ תישארבל
 א" ,'ז בישל ;ה"ל ,'ב web ;'ט ,'ט םיטסושל
 'ישארבל 'קנוא אתווכלמ ,אתוכלמ .ןוכלמ ץובקהו
 ;ז"כ ,א"נ םש ;'ח m "מרי 'גרת ;נ"כ  ,ה"כ

"nהליגמ לקב לעפהו — ד"כ ,ב"ל םירבדל 'ב  
 'דהנס ^n םש ליעפה .'י ז"ע : 'כ 030 א"עס א"י

CUDא"עפ , ^vורי ג"ע ה"כד ז"פ 'דהנס ' "UD 
 ףוסב ל"גה םירבדל 'ב י"רת לעפא : א'מד ט"פר
 ;'ה " ב'מל ;'ז .'ג Yo א"מל 'גרת ןייעו 'עה
 לעפנבו .'א ,'ט לאינר לעפה vb ,'ח ילשמל
 :'ג תוכרב sieh berathen ץעיתה מ"לב ומכ ונינע
 ב'עס ט'כ םש ,ךלמנ ow .'ד .ןירדהנסב ןיכלמנ

qoosךלמיל ךירצ .ד"י מ'ב , mb "woב'עס  
 יכאלמב ךלמנ ח'פ ר"ב .הלעמ לש אילמפב ךלטנ
 ןיד תיבב oss .ח"יד א"פר 'דהנס v^ ,תרשה
 ma ןהל וכלהו וכלטנו ד"מ ח'פ 'ורהט ןלעמ לש
 רתב .'ד ב'ב qoons םילב לעפתאב ןינעה
 ב"עס ז"כ תוכרב ו"יתה תעלבהבו ,ןיכלמתמ ןידבעד

os ome Pesםש ,ךלמיל ךירצ  b 
qoosהיב יכולמיאל :ב" ב'ב . wr) Dn 

 ,יכולמיא ךירצ ב'ערו הלע ךילמימד ,הלע יכולמאל
"nmייעשיל ;'ח ^ 3^ א"מל ןייע העלבה ילב  

 ,א"ע ;'ה ,ב'פ םילהתל ;'ח xb ;'א ,יל ;א" יח
 'דמבל 'גרת ןייע לעפאו לק m» "xp 'גרתבו "
 — ב"י ,'א א"מל ;א" .'ז 0^ ב'של ;ד" | ה"כ
 ,'ו ש"השל ;ד" 'א םיטפושל ;ח"י ,ו"ט עשוהיל
 םע הצע b^ וכלמ won תיל ח'פ ר'ב םשהו א"י
 (nua לש אפכב לשמ ּךַלָמ «b np^ -- ש"המ
 12703 als Schuloberhaupt fungiren הכישיב שפת

 תרגיאב הברהו ,ףסוי 'ר ךלמ . . הבר ךלמ .ד"פ
waדוע לעפנבו  ^pותעדמ רזח  anderen Sin- 

nes. werdenא 'רומת .ד"כ ןיטיג .3" 'צ'ב ', ['b — 

 תב ע"ייע תונב ץוכקבו תב «ni םע ְֶלִמ 9 *
 .ש"מו 55

 הינפר ר'ב) סורא תוכלמ ןכו ימור אוהו תוכלמ קר 'ימעפלו םילחנה לכ יפ ר"להק טיפס ve ה'יכו העשרה תוכלמ )!
 .תנאתה יפ רישהש םיחוכ תוכלט ,(גייפ רייקי

20* 



^p pumי"לב  yeדואמ םיקותמ םיחופת .. 
 b הלימ ילימ תובית יתשב rus ה"יחא]*
 י"כבו הלמנ יחופת תורשעמ 'פסותבו nns הביתב

 — [הלמלימ ל"צ הלמנ ימ יחופת 'פריא

 -Mousse .)** פ"לל קתעוחו ודוה 'למ) אָלָמְלַמ *
dinייפ אלמלמו הלסלס .ט'נ ןיטיג  

 ומכ mb ps רמצמ דגב Lo vun 'לב הלסלס
 .ןורחאה למ 'עו ש"מו ןבס yy »^ = אלמלמ

 הכירפ ןינע ללמ לעפמ ןיִלּומְלִמ = ןיִלָמְלַמ
 םירגרגל לאשוהו OP wb ה"כו |

 -Bchweiss המודכו העיז י"ע pen לע ולגעתיש
(krümchen, Brodkrumen6ט'פב ןיצצוח וליאב  

 וידיש םדא 'יפ ןויה טיטו ןילומלמה C7 תואוקמב
 ודי ללומו העיזב וא קצכב וא טיטב תוכלכולמ
 לש ןירגרנ pea וידי לע השענו התרבח לע תהא
 .תלילמ תפטקו )2 יג'כ םירבד) ןמ רקיעהו ןירועש
 ןילומלמהו ל"זו 84 ט"דסב ג"הר 'יפמ py ה"יחא|*
 ןילומלמ ry) ט"כד גיפר םיחפפ 79( ןניסרגדכ ^5

 םא וא הבע טיטב תכלכולמ םדא די איהשכ שלד
 ןישענ התרבח לע תחא ודי ללמנו ודיב קצב של
 קר איבה ש"רו .ןירועש לש pua [ןימכ] וירי לע

 — [ם"במרהל מ"יפ ןייע דועו ךורעה

 ארמיא schwarz) רוחש Eoo י"לב) ינלמ

b iy v(גייע טילד איפ) ןהיריא ינפל  
 רחש pv י"לב p^ ארמיא C [ינלמ ל'צ] (יכלמ)

 ,("ארמיא ע"ייע

die numm; ^b peux (י"למ wo * 
m» תוכימנל wem Sehwürze 

  Goehwernüthigkeitךל 'קליה ^3 יפל ד"מפ ר"ב
yep ז"לשת זמר 'פ "ילהת pou ז"ע זמר D ךל 

 רצ כ"רד 'תקיפפב ןוכנ רתויהו ךבלמ איגלמ ןידה
  [pos] ivוניבר איבה עטק 'עבו ךבל ;מ הינלימ

 [ארה ל"צ] (אדח) קספ שדחהד 'תקיספה םשב
 ךבל ןמ אילימ  C'תקיספבו 'מ רומזמ ט"ושב ה"כו

 אדה ר"פדב ר"בבו ךבל יכלמ אדה ו'טפ יתבר
 אינטומ  jbודכ ןמ וטינומ 'ינורחא "יסופרבו ודכ

D'53 םלוככו ודכ jb איטטפ ר"ב םשב עטק 'עבו 
"bis ^p ל"נה 'קליו כ'רד 'תקיספ 'יגכ 'יגה רקיעו 

  MI TN i ids 9, 2 AN. dA 2 ME y NI LOMAT SLד .

 | 156 seb * - יקיִנְכלַמ ונק

 malva Y ^b iW mmm יקינבלמ ג'ונבו הייחא]*
 "יע malvenfürmig, malvaceus ראותה 1355 רשא

 — ]^ .א"כ סואינילפ
bs ע"ייע bots * 

 *  Geden n'bp) bos'גרתב הברה 555 לעפבו
 'ל ,ב'מ ;ג"י wb תישארבל ילקנוא ןייע

 D/ ,ג'ל ^o /5 תומשל 'א י"רת לעפתא .ותלוזו

 | .נ"ד Yp םילקש v^ .ותלוזו ט"פ ,'ז 'דמבל ;א"י |
i»אמלעב ןיללמתמד . 

 השירחל המהבה תא ליגרמה ילכ ov מ"למ) 158
w'b3 (Ochsensteckenדמלמ | 6"מ) יילכב  

 אוהו ןנברד ןושלב ('אשרפ, 'יפ ןברדה תא עלבש

 nay טחמ ומכ ןברדהו +א'ל ייג םיטפוש) רקבה דמלמ
 ירבד ^G ילהק) 'יתכדכ דמלמה שארב ץוענ
 יתקיספ) הנשה שארד 'תקיספבו (""תונוברדכ םימכח

5mרצ  C Cipדמלמש דמלמ ול וארקנ תומש 'ג  
menעררמ .6היל עב ל םייח ןתי ל שורחל  

 ,הרפל Cni רידמש ןברד ,הרפל העיד .הרומ

 bs ד"עפלו הזימר ןינע ב"ר «np למלמ
murmuro, popu.ópe ^mש"אלבו  

^b murmelnםדא ןיא תלהק 'רדמ (רהרהמו ןנרמ  
 םהיפב ןילמלממ ויה רודה ותוא חויב םילש
 .תונציל לש םיזמר םישוע b^ םהיתועבצאב ןיזירפמו
 ללומ ^G ^ ילשמ) «wb 4^3 תעדל ה"יחא]*
 םהב זמורו וילגרב רבדמ וליאכ 'מולכ וילגרב
 ש"ירהו ד"מלה ףוליחב ל"נה 'ורו י"למ יתעדלו
 רודה ינצל vm ^s ידוקפ פ"פ 'וחנתב יכ היארהו
 "יא Yb יתבר 'תקיפפכ םלוא ןירהרהמו ןיננרמ
 לע ןיאלמלמ לכה ויה : םשו ,השמ לע ןיאלמלמ
 ןימלמלמ בתכ א"זב לבא ןילמלממ ל"צ ילואו המלש
 רחא םדא םלמיל אל mp ר"קיספב "א ךומסב ןכו
 ינעלב רבד b^ םלמל ע'ייע pe sm השמ
 ר"להקב pi כ"או וירחא ןנרמו זילמ 'מולכ הפש

 -- [םהיפב ןימלמלמ ויה היגהל שי

(Honigüpfel usMuma (י"לב nomo 

  v[ורמא] 555 'פ 'ורשעמד
 א'פ)  Ceresהלמילמ םיחופת  paםינטק ןיב םילודג

(iיפבו ' rmןברד עייייע 6 שידסב גייהר ייפמ קתעוה כייע )* .שרפ יעו א"ער יפ מיב ןייע אשרפ ל"צו אנשרפ ס"טב . 

 הילעבל םייח ןתיל ליבשב .ת'יכד vb mio 'וריב ייאו 'ג פ"ר יתבר 'תקיספב יילו יתקיספב ייל )5  .ןברד עיייע (5
 ייכב ןוכנל ה'כ )5 ,םלועל nen איבהל sb ריידמבו הילעבל nen (ןחיל : ירבד יפ לייהקבו) ןתתש ידכ ט"כפ ר"קיובו

 — .פ'כק איה )* .ינלימ גיונב )*  .חיפב ע"פרשבו ,ר"פדו יייכב היכ (5 .וניב ס"טב ע"פדבו ש"מו ןברד עיייעו ט"ק

 וייופרב היכ )?  .שיע ןילמ יעב יתאבה ביר ירבדו ש"ע an למ cy mo inm jon 'ע מ"אפרב ספדנ ינלמ cy םדוק

 .אתלימ ר"פרבו 'שמאו
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 ןיעלטו ןיצקועל pa ms^ ירבד הלא הייחא]*
 ומכ ןהש תלובשה שאר ןיאלמ ד"א הפ ם תייטב
 "יסרגדכ ןיעלמ םמש םירסנכ ןימודו םינטק ןישק
 ע"לב אוה הפסו p'5 בטורהו רועהב 6 ט'יק 'ילוח)

Usמולכ ' osתלובשה שאר ,)2-)  smרעש  
 ט"יפכ תלובשה שארב ושא קלח יתלב רוחשה
 159 צ"נלפפב ףעל איבה ע"לב וירבדו ם"במרהל
 ןיעלמ ץובקהו ןעלמ הלמה תרזג ראבתנ אל םשו
 ץאג- ןמ אלילק 'ל אוהו ל"נה י"למ אוה ד"עפלו

2c, 0קלח יתלבו הבע רעיש  Haar20601808  

yyהכע רעיש ךורעה לעב ש"מ הזו ןורחאה למ  
 ש"מו ע"ייע אזאז ומכ אוה אסאסו אסאסל ימד

n3ןכו תלובשה תורעשל לאשוהו :ב"סר  ^p 
 ל'זו ^q ףד :aw va jap i יילוחל י"כ ה"מגר

websתלובש תורעשל ימד 'ולכ אסאסל  S'p 
 : ('םיאלמה ןיבש יאלמ ב"עס bp יילוחב שרופמ ןכו
 ייפ ג"מ א"פ 'יצקועל ש"רבו .ןימינה pow אמינ
 אתלובשד [אסאס ל"צ] (אתאס) םילובש לש ןיעלמ
 כ"ע ןקזה תורעש ןימכ אצויש תלובשה ןקז אוה
 ףדלו יאלמ ה'ד :ט'יק bmi" י"שריפ כ'ג ןייעו
 אבוה 'יצקוע 'תפסותבו .(ה)אסאסל אימד ה'ד : ז"י
 לש ןיעלמ + ן"יעב כ'ג "יא ר"מ א"ם 'יצקוע ש"רב
 ל"צו "לובש לש !םיעלס ס"טב ima .םילובש
 ף'לאב W^ ןיצקוע שירב טרופויא Uim ןיעלמ

 — [ןילבוש לש ןיאלמ

 לעפמ Lehrer הרומ b" ס"לב אָנֶפְלַמ =  ןָפְלַמ
 'מגב ויחא תשא דציכ 'פב (ףלי = ףלא

 (*יאדלכ יל wow Gun איכ (mes ('לל כ
 תומהבמ וניפלמ א"י .היל בויי) ומכ C תיוה אנפלמ
 (גיי ה ילשמ) ידמלמלו 'גרתו ה"יחא]* .ץרא
 זמר D' םילהת 'קליו ח'פ ם'ר vam ינפלמלו
 לא x€ ,איכק םילהת םירהה לא שרד ח"עתת
 'וריב תפסונ ן"ונ ילבו .ינדבעמלו ינפלמל םירוהה
 הָפְלַמ ילג הוה (אייח 'ר) אוה : ב"לד ט"פ םיאלכ

vaiםילקשמ רתיו .אָפְלַמ .ה"לד ב"יפ תובותכ  

 — [ףלי 'עו ףלא ע"ייע

 Apfel- uxAomémov "bp ןופפֶלימ 3( ןופפְלִמ

 תושיקה "5 םיאלכ שירב
 (wb 'שוריב b m2^ הז םיאלכ םניא ןופפלמהו
 המטיפמ תחא העמ לטונ םד א (א'עו זיכו
 תישענ איהו העטונו תושיק לש
 לש המטיפמ תחא העמ bb» pM ("חיטב א

woo *(ופפְלימ =) ןופפלמ —  

——— ————————————————————————————————————————————— 

orar ers ו SITE PDT MAE PEU r5 WR n TERMS 

 ךברקמ חור תוכימנו תרוחוחשה קחרהו קוספ 'מולכ
 ןייע חור תוכימנ לע שפא(< רמאנ 'ליאשהבו
 807% moYnpeuÓucyoc 2'3 ,ט"י ינויה אריס ןב רפסב
 תוכימנב ףופכ ךלוה עשר שי סיני[%5%0% פט(
 תולמה שרפמ כ'או .םילכנ אלמ ובלו םייסו חור
 ןינעה יפל ןויכ רעצ אינלמ vui םשרש 'קליב
 םלוכבש ב"שר תרעשה כ"ג הארנ םלוא תמאל

byךוע ןייע עכעווש שש( י"למו איכלמ  
 חור תוכימנ לע רמאנ יסרפ 'שלב םגו -- איכלמ

Ass JUהעיטקבו  guכ"או ( 0( י"למ)  

 .ל"נה פ"למ ךילמ ל"צ יכלמ ארה

DoDללח 6 'צמא י"למ ילוא אפולימ =)  
(gehóhlter Raum, Hóhlungתא רכומה 'פב  

 רכמ אל ro) ביג רצחה תא רכומה 'מגב תיבה
wowרצח לש  ^bרמאקדו רצהד אחווו ') 

 ה"יחא]* = .רצח לש אריוא אלא רכמ אל ןיתינתמב
 ה"כ תמאבו אריוא םע אוה דחא אפולימ 'מולכ
 "א 'ר י"כבו אריוא :אסולימ ה'מגר י"כב שרופמ
 י"כבו ,היסולימ :רצח לש הריוא םוקמב ס"שב
 ה'כו הפולימ n י"כבו (א'הב) npn 'יגה פ'א
 הלמה ילואו -- ה"שע ג"ט ב"פ 'יצקועל ג"הר "יפב
 p'b3 ןכלו בקונמו לולחה רבד b"  ל"נח י"למ
 py לש ללחב ומכ אוהש py תבב b^ אסילומ
 — bw] ת"מעב הלמה תא טימשה יוועל 'הו —

 רויכ אָשְלַמ ס"למ ^b אסלימ = סלמ רשע
 י"רת kupferner Kessel) תשוחנ

 .אסלימב ולשבו (ה Gs com רורפב ולשבו
 אידפלב ג"ונב לבא ןמגוותמב ג'הכ ה"יחא]*
 ,אסילמב וא 'גרת ^O י'ב יא'ש) רורפב 02(

 — [אָיַסוליִמ 'גרת 0^ 2 יב ?v0 תוחלצבו

by i550)ופצ י"למ . Haar, Haarlockeאוהו  

 (גימ) ןיצקוע שירב Granne) תלבשה רעיש
 םילבש לש ןיעלמ (נ'עס טייק ייל רועה 'פ שירבו
 אוה 'יפ ןיאלמ א'פ  .ןיפוטצמו ןיאמטמו ןימטימ
 םייחל ומכ תלובשה ןקז אוהש תלובשה רעיש
 א עול ו ^n 0920 ("םיי חלהו ןנימגרתמדכ
 ימד «n3 רעיש ומכ ןהו ןיעלמ ןינושש שי ךכיפל
 אפירח אניכס 6ז" "«« ןניומאדכ ('אפ אס ל
 יאלמ 6 טייק ^« (*י רמ א ו הרשכ אסאסל אימד
 ןיאלמה ןיבש [יאלמב] יאעלא ר"א יזח יאמל
 .ןירמושו ןיניגמש ןימינה ןיבש אמינ | 'מולכ

v3 3 (!רמאקד יכו ע"פרבו ביה . *) n3יפרבו ט"ק י"כב  vnןוכנל ה"כ (* .םייחל יב  vi33ע"פרו *^3 ראשבו ויו  

 Dp ףרבו )^  .רמאו ע"פרבו b/p י"כב ה"כ )^ .אססל עייפדבו יימעפה יתשב ט"ק י"כב ה"כ )* .א עו לדו סייטב

 ר"גו ב'ה ר'ל ו"ו י"כב ח"כ ('* nnn ש"מאו ריפרב (* .ס"מב יאלדכ ו"ופדב (* .י"כב ה"כ (' .ןיאלמה ןיבש יאלמ
 .ייל ע"פרכו קרצ יכלמ ןב י"רהמו ש"רה יוריה תא קיתעה ןכו 'וריב היכו
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 םתלוזו םינוטרע םיזול םידקש טעמל אמטפ םכיתבו
 םינכ ה"יחא]* — xb םשב (" ינלב םיארקנה
 (piov ןולמ יכ רמאש המ לבא ללכב ב"ר ירבד
 news co ומלוהל השק ורבל mem ארקנ אל

sp)םינקז 'ע וקיתעה ןכו ןכ  menהייכ ילשמב) , 
 ש"השל סליקעו mpi) יח ier ;'ה .'ג ,יב ש"הש ; א"י

 לעב ש'מ ןייע m" ק"תד אתגולפ ןינעבו ,'ה ,'ח
novאָנּופְלַמ ארקנ ם"לב — .םיאלכ שירל והילא  
nיא לקשמה " "^niץובקב ל"נה 'ברמבל 'ב  

 א'פס תומוותב 'פסותב 'פריא י"כבו אּיִנְפְלַמ
 «vb םשל י'כבו (" [תזנּופלַמו] (תינופלמו)
 י'כב bi א'פר םיאלכ 'פסותב לבא תיְנּפְלַמ
 םיחספד א'פבו .ג"פסו ב'פ םש ה"כו תונופְפְלמה
 ןופפלמה vmm ר"מ א"פ 'ורשעמו Yo ח"פ תומורתבו
 תוטורת 'תפסות ו"מ ב"פ 'ומורת .ב"מ א"פ "יאלכ
 ייצקוע 'פסותבו ןפפלמ ה"פר nb" 'פסותבו י"פר
 .(*ןופפלמ ל"צ םלוכבו ןיפלמ םשו ןיפפלמ ב"פ
 ראיכלא vb ח"פ 'ומורתב ם"במרה b^ ןופפלמו
 ןיאושקה Dn תושקה בתכ ב'מ א"פ "אלכבו
 םיאושק cn ןופפלמהו ^C ןוקפלא ןיארקנו ןיקוריה
 [ראיכ ל"צ] C (ראיפ) ברע 'לב םיארקנו םינבל
 yb 'ומורתבו = פ"למ קתענ ע"לב אוהו כ"ע
 םיארקנ םהש ןופפלמו תושיק ם"במרה b^ ו"מ
 ראיכ תולמ יתשב ד"עפל bu אתקוראיכ יברעב

snp5 ע"ל אוה אתקו  ^bתוקרי ע"ייעו) תושק  
 םואינילפ ןייע melopepones ןינעכו (תועוקפ 'עו

i5 2 — 

pobלידביש ילכמ ןרופיצב ףועה תריקד מ'למ)  
 einschneiden in den Kopf des שארה

(Opfervogelsםיחבזב ו"פב  v5)ריפ ףד  Gyקלמ  
yimומוקמל . p'esןט טחו ש ה 'מ גב ןילוחד  

 תאמה pom דציכ )7 איכ ייל ("ר א ו צ ח

mmm X ןופפלמ תישענ איהו העטונו'). mess 
  owלטונ םדא םיאלכ ןרקיע רבס אקד םיאלכ

 לש 'מטיפמ העמו חיטבא לש המטיפמ תחא העמ
 המוג ךותב ןנתונו חופת  nnsןישענו ןיחאתנ ןהו

C» ילב ןופפלמ היל ןיחווצ ןכ םופל םיאלכ 
 ןימ ןופפלמהו תושיקה 07( 'ומורתב ב"פ ףוסב

 הדוהי 'ר דחא  "msיילוחד 'מק 'כלהב .ןינימ ינש
  69'פב םתה ןנת  C 9[ח"פ ל"צ] ( Crהמורתד :

  àןיאושקה . . דע 'וכו יוליג םושמ ןירוסא ןיקשמ
 'מגב קלחב ,(ו'מ) תונופפלמהו םיחיטבאהו ןיעולדהו

 חרק תדע  Gn vp omoיכ 153 ללטמו
^b ורתי ימוחנת) ורתי עמשיו ונדמליב .(*אנופפלימ 

  ^os 7היה אל ןפינב ןופפלמו זומתב ןונצ
 (א" /3 תלהק) רמא המלו רפה המלש לש ונחלוש

(mne םעטהש ינפמ ותעב הפי השע לכה תא 
 — ןימל ןופפולמ וארק םינויה ב"א)  "Bהמדאה

"wb3 wopon אוהו קותמ ץימ אלמו לכאמל ברע 
 םיחיטבאה תאו )2 'ורי 'גרתו חימבא שדקה

 רברמב)  nu (nosוארק םינויה םימעפלו אינפלמ
 לכאנ 273 אוהש רחא ןימל ןכ  smםידד אלמ

  cuuםיאשק ןימכ ומכ אוהו ותונטקב טרפבו
 םיאפורה יכ הנשמ 'שלב ןופפולמ ומש ןכ יכ הארנו

  vusהעברא םתועטבש םיערזל וארקו ולא העברא
 ןופפלמהו תושיקהש ורמא ןכלו (*םירק םיערז
 הנשמבש קודו המוד םהינש לש ערז יכ םיאלכ םניא
 אלו םדבל םינימ השלש ורכזנ ('םירחא תומוקמב
 .םיאשק תחת והוללכ יכ םכותב ןופפלמה רכזנ

 ירבדב ומלוהל יתלוכי אל ימלשוריה רמאמו ^
  mmm"חאתמ אל חיטבא לש העמ יכ  Dyהעמ

 םינימל םיארוק ינוי 'שלבש אוה תמאו חופת לש
 וליא  (nepיואר ץימ אלמו לשובמ ירפ 'מולכ

 םא יכ ודבל חופתה ארקנ אל ןולמ לבא לכאמל
 םיכר םהו הקדו הכר םתפילק רשא תוריפה לכ

om )'ת חה א ה עמ ו חיטבא לש המטפמ תחא העמ לטונ םדא עיפדב לבא צ"מב י"רהמבו שיירבו יוריבו ל"נה י"כב  

 לש אמטיפמ תחא העמ 5m םדא : קר מ"ק י"כבו ןופפלמ השענ אוהו ןעמונו תושיק (ריפדב ^5 לש ה מטפ מ

 םלוכבו וייפב ויפדו ט"ק י"כבו ביה י"כבו ר"פרב ה"כ )5  .ע"ומב הטמל py (?  .ןופפלמ תישענ oem העטונו תושיק

 י"כבו .אתפוכ יכ וכל ללטימו ג"ונבו אנופפלמ םינורחא עיפדבו רייפדב ה'כ )5 .טיק י"כב קר m )* .יתהגתש ומב לייצ

 אבוה םשו זיעק דצ 'הנסל סייד ןייע אייעב כ"ג 'קלי י"כבו vy aeys ייא חרק שיר (pou (אתופככ) אתופכ יכ סייש

 .יוחנתה a" הטמל ןייע )5  .אנופפלמ יכ nmn וניבר ייג יכ עמשנ םינפ לכ 5y .ונינפל ייאד הממ א''עב יקליה ןושל

 nona רורמ 'יפא 'וחכתה םשב מ"סר זמר יורתיו יקליה ייגו יוכו ןסינב ןונפסלמו זומתב חרק ייפא "א יוחנתב (

 y seminà quatuor frigida majora" )9 .,ימוחכנת ר"א םשב ה"פקתת זמר יס שיהש יקליב הייכו ןסינב ןינופפלמו

 ג'יפ ,א"ימ ב"פ םיאלכ ; n א'יפ יורשעמ ; א"מ ג"פ תומורת )? semita. תועטב «nu 120 ידנאב םיחאהל רתסא רוא

nuאלש םינויצ איבה 359 צ"נלפפ ףעל 'הו ('5 .תורשעמד איפר היכו )! :טיצ ,ביחב עיייע ( .ד06 0 )10  

 «Sn ב"ערבו ('* .םש ייאלכבו וימ zb יומורתל ב"ערב y Von NOT ע"לב == סוקפלא ל"צ ('+ קוידב

 .ריפרבו י"כב n/3 (15  .ר"אייפ שבושמ

 ריב 1-4 .e. "E ו בש כר
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 ame "פ .תואמט טקלמל ןאשעו םיתש ונממ ולטינ
 ונינשש ומכ רעשה תטקול sen ערגהו eon ילכמ
 'יפא רמוא רזעילא 'ר ('כ תוכמ) ןיקולה ןה ולא 'פב
 השלש 'פכ ןכו .(''בייח ינטיהיבו טקלמב ןטקיל
 ,6 'מ ייזג חלינש ריזנ 'מגב ריזנב ןירופא ןינימ
 )8( י"רת (ג'כ ז"ל , n/5 ,היכ תומש) הי nnnm היחקלמ

 יניס רבדמבד היחקלמ .אהתיתחמו ('אהתטקלמ
 65 .אהטטקלמו (M) י"ךת ,CD רבדמב)

vio 2 (ןייע ^bךורעה ) הימ) יילכב ('ו"י 'פב 
 ןימישמש רוע b^ רקב לש טוקלמה

 ג"ונב ה"יחא]* .השידב בבסל men יניעב
 טלקימהו an" לצא ג'הר 'יפב הכו טוקלמ כ'ג
 םינשי תוינשמבו ם'רהמ תואחסונב טולקמה ה"'כו
 אבוה וניבר 'יפו ,םש 'ילכל ט"יות ריכזהש םידקונמ
 p" ם"במרו ומשב ב'ערבו ךורעה םשב :ש"רב
 לכאי אלש ידכ רקבה (ne^ וב וצבקי רועמ ילכ

nmn;ל'הזב ם"במרה ןושל איבה ט"יותו 'וכו  
 ג"הר bem .השידה תעב הטחה ריספי אלש ידכ

 — [טולקמ ע"ייע דועו .שוריפ ילב ראשנ

 טיל טרפבו האכה b py npo^ לעפמ) תּוקְלַמ
 geriehtliche Bestrafung mit 40 תואכה

Geisselhiebenואכה ט"ל ןהש ןנבר וכמס )39(  
 ך'חא m3) םירבר) .ךיניעל ךיחא הלקנו ביתכד
 י"כב יל 'עה הז ה"יחא]* — .ווה יכה אירטמינב
 רחא איליזאבו 'ציניוו 'זיפ ר'פדבו ע"פדב DNO יכ
 ןוילגמ יכ בשוח יתייה אטהיר םופלו אתלמ 'ע
 ןיכירצ ךורעה .לעב ירבד הרואכל יכ nbus אב
 ,ב"ב 'וכמב יכ 'וכו pai וכמס רמאקד לודג ןויע
 ע"בשפה ןייע רחא ןיגעב שרדנ 'מגב : םשו 'נשמב

 הז רוקמ יתאצמ לודג שופיח רחא לבא תוקלמ 'ע
 םימרחו יודינ ינידב םשו C באז ןימינב 'שתב ךרעה

"DD |תחקלמ דוע לטנו 'וכו םיחקלמב תלחגה תא " : "פר  "DD | poדיפו  an»31383 בר םשמו ליו " 
 וישכע הרותה תוקלמ ונל ןיאד יתאצמ ןואג
 תוקלממ לקהלו רמואב ino תודרמ mos לבא
 הוכמפאו'א ופח'מ תוק מו הוות לש
 ביתכר ןה תואכה ט'ל תוקלמד ןנבו
 איוטמיגב ך"יחא ךיניעל ךיחא הלקכנו
 רחא וניבר ררגנ קפס לכ 53 s'y ווה ט'ל
 תבושת התואב יתיאר דועו .ןואג יאנורטנ 'ר
 תוקלמד ןואג DU ט יתאצמו 5m באז ןימינב
 תוכמ והיש ךירצו ד"יב דמוא ךירצ אתיירואד

pop |תּוקְלמ —  

D uu rM 

 רשב 2m אלב התקרפמו הודש ךתוח ('ףועה
 ובור וא דחא ןמיס qmm הנקל וא טשוול עיגה
 ארפיסב .םינש בור וא םינש הלועבו ומע רשב בורו
 אופס םישדק שרק החנמה jb תרתונהו תשרפב

 .לארשי תקילמ ריתהל (א" קרפ יט ישרפ ארקיו
 הזיא םש 'יא ןכו לארשי תוקולמ ג'וגב ה"יחא]*
 ,םינהכ תוקולמ :םשו ,לארשי תוקולמ םימעָפ
 והש הארנו תושר תקולמ ,הוצמ תקולמ ,ןהיתוקולמ
 'ח קרפב הנשנ אוה cwm לועפ יגוניב אוהו רקיע
 םשה 'n ש"ע הקילמ םימעפ המכ 'יא 'ז 'שרפ
 ותקילמ . . הלוספ ותקילמ :ט"י "ילוחב הקילמ
 : ד"ם םיחבז ,הקילמ תוצמ .'כ ףדבו םשו ,הרשכ

maלעפהו .תוקילמ .ו"ל 'ישודיק ץובקהו ,ותקילמ  
 v לעפנבו ל"נה 'יחבזב 'ילוחב eye" המכב לקב
 הרופא הקלמנ אלש רע הקילמ ירהו ,ה"ד ב'פ תבש
 .םינהכל תרתומו םירזל mios הקלמנשמ הזלו הזל
 הייאר יכ )05 3« םחנמ לע ויתובושתב שנוד בתכו
 יכ שדקמה תיב תדובע וארש וניתובר ירבדל אוה
 דע וירחאמ תקרפמו הרדש וינרופצב qmm אוה
 ןינמיסל עיגמש דע ץצוקו mun ראוצל עיגמש

 — ro] ,'א 'קיול ם"בשריפ ןייע כ"ע ןצצוקו

 decken qnb cp) ףדרנו מ"למ ppon — קלמ
 הרלוחה "js y" e הרפב ט"פ תיחולצב
 Ü. תקקול 'יפ תקלמ איהש ינפמ

 'תקיספ Zange) םיִחְקְלַמ מ"למ תבצ (b^ תַחְקְלִמ *
 )1 ^ ייעשי) םיחקלמב והמ ג"ל 'פ יתבר

 bw חבזמה ךותמ ותחקלמב noni ךאלמה לטנ , .
 תרחא תחקלמ (bbw ותוא ךילשמ wm הלעמ

jm»תלחגה לטנשכו :םשו 'וכו ןהיתשב תלחגה תא  
 'וכו mms תחקלמ לטנש דע הוכנ תחא תחקלמב
 ךאלמה לטנו ייגה םשו ג"ער זמר 'יעשי 'קליב ןייעו

 דמלמ והמ םיחקלמב 'ב b" חלשיו 'מוחנתבו 'וכו
 תא לוטיל ךאלמה ךלה תוחקלמ יתש ויהש
 איבהו רזחו . . תחא תחקלמ לטנ הוכנו תלחגה

 .ז"חא אבה ע"ייעו 'וכו הינש תחקלמ

 חקל ןמ תחקלמ ומכ b" טקל לעפמ) טקלמ 1
 לצאו םירפסמ .bl. bil ע'לב ןכו
n3Y bwרעשה  (Haarzange(ח"מ) יילכב ,ג"י 'פב  

 (א"ער גימ תומבי) (5ר א ש ןכו a2" ץלוחה 'פבו

vm" "bo קתעוה כיע (*  .ריפדכו י"כב היכ )? *ppo ym"y )* :m םיחבזו ,חיכ יילוחב היכו ןיקלומ גיונב (t 

APA? י'גכ 'יא תומביב לבא ונינפל ה"כו םש "ילכב תשקלמ פרג ןכו שטקלמב ןטקיל ייפא "an םשו 10 שירפב 
 *( קייהעו רייפדב  iow,איטקלמו ג"ונכו אטטקלמו שיק י'יכבו איטשקלטו ביח י"כבו (* ,אתייטקלמו ג"ונבו אהטקלמ

aro ןאמלוא יירחמ לודגה inn ירירי רמט יל לאשוח )* aom סייטו reb ר"פרבו םפח 'עב היכו ביתו ט'ק ייכב ma )' 

 . וממה



Abo y'"y now * 

 טה, ,uif«ov "למ הזקה ייפ) אָתְלַמ

 600% = דח ןיכס 102 ילכ Sonde קא
(chivurgisches Messerמגב רשבה לכ 'פב ' 

 אלישבת היל ידבע לאומש Cip ^nm (* ל ח כ ה
 ma םוי b^ .אתלימ ריבעד אמויב ילחטד
 י"שריפו 'ילוחב ה"כו אתלמ ב'הו ט"ק י"כב ה"יחא]*
 יכ yp N'2'3 תינעתל י"שריפ ןכו הזקה אתלמ
 א"עס ט"כק תבש ,םד זיקמ היהשכ :אתלימ ריבע
 םויה ותואב (אגליוו סישב) ח'ר 'יפו אתלימ ריבע
 הנושארו םצעב 'ינויה הלמה החנוהג כ"ע םד זיקמש
 ילכל לאשוהו הכמה קדוב וב רשא ןמוא ילכ לע

 — C] 52 ש"טע סעלרעפ ןייע הזקהה

(Wall מ"לב wibp ומכ ר'אלב אָתיִלַמ = ND9D 
 6 ה לב אב 6 א תילמ «nb 'גות

 C [ריעה לא הללס וכפשיונ 6הכעמ תיבו
bio 2 sr)ה ל ל ם הי ל ע ך פ ש א  x5) 

 ₪0 לע יתומי קהו ,(גיל pb ייעשי i ביל טיי

 m3 nns ,('ג ,ט'כ ייעשי) )^ ת ור ו צ מ

 ריב «E ייכב לבא 3'" Tb 15 י"כבו ר"פדב
 םיקופפ "לו אוה עוטק ךרעה לכ האלהו 'זיפ סופדבו

mus buב'של 'גרתב  mב"ל 'ב "הדל ;'ט , 
yp t^ "3" למ  "iinהימריל ק"דרה  

 — [ד"כ ,ב"ל

pon pins *6ענג65 י"למ ר'עפל) תֶליִמ  = 
 ארקנ וירפ רשא תוינטק ןימ 6%

combo = Opaחפט 'עב  "T mx quw 
"x65יפל א"ער ז"כד א"פר  ^iעב וניבר ' bip 

 י"רהמ "יפב ה"כו אתולימ :חפוט 'יאלכ שירב ש"רו
 י"כו 'ציניוו ד"פדבו התולימ «iu קדצ יכלמ ןב

yל"נה י"למו הנוכנ איהו אתילימ ייגה לופ 'עב  *) 
 -ein in Gürten gezoge >)ח%4> ףוריצב הנינעש

nes Behotengewüchsתונגב לדגה תוינטק ןימ  
 אוה אתילימ כ"או 360: ארקנ וירפו תופילק אלמ
 'וריב אתילימ רכזוה בטיה ןכלו ירצמה לופ יניממ

ovלופ 'עב וניבר 7:5 בוט רתויו התליתפ םע  : 
 mw? Bohne 9600306, 920000066 = אתליספ
 60% אוהש איבול p'b םעו ,eui םע הארוהב
 תלימ איה אתילימ ןינעט יכ הארנו .יבול ע"ייעו

Nro * — mpon bb 
 לעו ןיואל יבייח לע אלא ןיקלמ ןיאו תושלושמ
 לע דבע לבא ד"יב תתימ םהב ןיאש תותירכ יבייח
 ןיכמ הארתה אלב ןיואל יבייח לע ימנ יא ע"מ
 תוכמ ms ןירוקו דמוא אלכו רפסמ אלב ותוא
 ירבדב וא הרות wn mew" םש לע תודומ
 ררגנ דרמ 'עב יכ ונייצל יתכראהו ל"כע םירפוס
 םשב םתסב 'יפ וניברו ןואגה הז 'יפ רחא וניבר
 גרובנעלקעמ צ"ירל הלבקהו בתכהבו .ש"ע ומצע
 וטושפ יפל n'b רואיב יתאצמ )02 ,היכ םירבדל)
 ןבומה ןיא 'יפה הז יפלו לבוקמה םע םיכסיש ןפואב
 אוה א"כ והער תא שיא הכי רשא ומכ ונכי תלמב
 ןמ ול n2x ל"זרדב לגרומה ןוערגו ןורסה ןושל
 הנורחאה האכהה nv ונכי םיעברא כ"או םימרה
 הקלנ אהי אלש ונממ רסחיו ערגי םיעבראה איהש
 [Tb ריזנ 'ורי — ךיראה יכ ש'ע כ'ע טיל 'א"כ
 y! nns bm" םיעברא הרות תוקלמ א"עס ג"נד

"nvוכמ ' reב"לד : mexמוחנת ' mpיפ)  
 "תכד הרותה ןמ םיעברא תוקלמ (יז"ער ןיטעמש

moe)הלא 'ה הוצ רשא םירבדה הלא ('א ,היל  b 
 םיעברא תחא רסח םיעברא ירה 'ג םירבדה ,'ב םירבד
 אל םושמ דחא םימכח ותחפו . + ףיסוי אל ונכי
 ,םיעברא תוקלמ +.'ד ףד) ג"מ w'b mo .(' ףיסוי
 תויקלמ המכמ רתוי T', תוכרב תויקלמ ץובקהו
 .תותירכ לש תויקלמ :א"פ 'דהנס ,ררמ .ע"ייע
 ה"נד YD DU .אשנ ע"ייע ב"עס ד"ס תומבי

 — [תויקלמ רשע ג'ע

 אוהש הארנ הירלמ qos ,ןיירלמ ,ןירלמ *
 ,ט'נק ב"חב ןויקב ע"ייע שבושמ

tions ₪ד"עפלו ע"ייע אסלימ ומכ בר תערל)  
 'יטיגד v (תשוחנ רויכ אָשְלַמ ס"למ

"p now שולמ ךותב (:שמד ת"פי) קרוזה "p 
 (One הרדק 'יפש אסלימ ומכ וז noo שרפמה

 y' רחא שולמ 'עבו ,ש"מו סלמ yy ה"יחא]*
^p onש"ע א"עב ] — 

 ny» 531 "b ליעפהב ןשל לעפמ) אָניִשְלַמ *
 'ג p cnn 'גרת (סוואטמה6

 םינישלמלוח"י תלפתב ץובקהו .אנישלמ ךל ביהי המ
 ילימ דיבע 'ד ,ב'ג םילהת 'גרתב טשפומה םשהו

 .אתונישלמ

 אוצמל לוכי mim ימגב אלו הנשמב אל וניאש ם"במרה םעט רחא רחוחש איילה ןירדהנכ 'הל זייפ ם'במרל מיכ יייעו )!

 ה"כ (+ .איעס טימק לייצו איכק תבש ןייוצמ תועמב ne )3 33 הייכ (* .תוקלמ y' יייפב «y^ לינה nmm רוקמ ה
 "33 היכ )* .הלבאב לי'צו לבאד ריפרבו הלכאד סייטב ךורע ייכב (5 .אתלימ טייק י"כבו ויופדבו ,ישמאו ריפדבו ייכב
 ר"פרב ה"כ )* .חיאר אבוה הזמ יכ ל"צכ )7 ,הכעמ תיבו הלבא 'יא וינפלש קוספבו הכעמה mu ''א ארקמבו ר'פדבו

 Sul, x" 0 'א אתלמ עייייעו הטמשנ שארב g תואו )? .תורצמ w^ קוספבו תודוצמ ךורע י"קבו
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m4הניא המש :םש 'וריעל (אנליוו סישב ספרג)  
 הנחר ינפמ אל תרתמש וז ארתלמאו ללכ תרתמ
 הילע ויניע ןתונ רבועה לכו אתובישח ינפמ אלא
 יוריו ב"ער םש 'וריע 'וריבו .'וכו אתובישח ינפמ
 (הריתלטה) תא האור תא ג'עס NUN א"פר 'כוס
 JA תמתוסו תדרוי (וליאכ) וליכ (*[הרתלמה]

unn ^vהבע ארתלמ : ח"עד ב"פ . pupm »^ 
Ys ove vnתוירֶתְלָט תחת ג'ע . vpnז"יפר  

 'ע ףוסו םש כ"מ ןייע (אילמ) אלימ לש תוירתלמ
 A למ

 y'b3 ןכו ביפאב i^n תוא לש ce םימ ,םמ *
(Memג'ק תבש : T" DDםימ :םמ , 

 ד"פ ינש רשעמ ,המותס םמ החותפ םמ .ד"ק םשו

 תוחולבש ך"טפו ם"מ :'ב יליגמ ,רשעמ ם"מ א"ימ
 םימ "p wy'* א'פ 'ליגמ v ,םידמוע ויה 53
 םהלש ם'מ :םש ,'וכו רמאמל רמאממ . . ם"מ
 p'2: תבש ץובקהו ,םש 'ג דומע שירב ה"כו םותס

peoןיממ ןיכמס ,ןיכמס ('(ןעכנימ י'כב) . 

 עבשנ wp ס'לב אָמְי לעפמ Eid "nip =) םמ
  Gehwürenןילעופה תא רכושהד הדגהב (272

  CDאד הבוזע 6 ימומ אה  "bיתבזע העובשב
 העובשב א"ו ערה ךרדה הז  nipהשאה וז

 .הלצא ךליל ליגר יתייהש  "nתומש) אשת אל
 ןמ 'יפא 'טגב םיחספ יברע 'פב .('ימית אל ' יכ

 [יוחמתה ל"צ] (ינעה)  Cןיימי יכו (ביער גייק סיחספ
 א ער א ד ישידק ןנברד ןוהייחב  C.("לארשי

 יהומב 373 .ז"לד א"פס םירדנ 'ורי ה"נכו ה"יחא]*
 ,ש"מו התובש 'עו יהומ ע"ייעו השט רדנד ימומב
 לועית אל ימומ ידיל בייח ןיב יאכז ןיב ו'פ ר'קיו

  pi om'ג ןיב 'עב יתאבהש 'ומוקמה ינשב
 ורתי יקלי :יונכבו .העובשב :וניבר "גו ש"ע ^
ma ןהימומב ןידמוע ןהש ה'בקה nex ו"פר זמר 

  D cna pouדצ כ"וד 'תקיספכו ו"צשת זמר
 א"כפ יתבר 'תקיספכו םתנומאב שבושמ ז'ק
 םתעובשב תלמו םהימומב ל"צו םהימותב םתעובשב
 דמוע יול לש וטבשו :םשו ,המינפ ןוילגמ האב

 ןייע) הימומב ל"צ אימותב  woןיע  Gmםש ל'צְכְו

G5 =( םמ — wp» * 

7 

 אסק

 ילעו qm ילע mes ייעיבש 'תפסותב רכזנש
 ןיסבלבה רקיע (ןעיוו 'ב י"כב :םשו (' תלי מ
 העמ תלימ 'ע יוועל 'הו ' תלמ רקעו דרו רקע
 צ"נלפפבו .('עבצ po אוהש 02% י"למ וראבל
 אצמ אלו אתילימ .אתולימ אבוה 118 ףפעל 'הל

 .ושוריפב ודי

 4^ למ qw ןייע nio -- 'ח למ ע"ייע אתלימ +
 qnow ןיִתְליִמ םש ץובקהו

 ומכ p ninos^ מ'למ pynoo ומכ) ןיִּתְלַמ *
 אוהש שי מ"פ ר"מש Kinnladen) תותסל

 ונזאב שיו ויפב שיו . . םדא לש ושארב יולת
 ןוילגמ אב רוגסהו (םזנה םוקמ np ןיתלמב שיו
 תלימ אוהש רבסש ןיתלמ לע תוווהל המינפ
 אוהש quim ןזואבש הכר הילא ^O למ עיייע)

 ,םש כ"מ y" םייחלה 3^5 תועתלמ מ"למ

Kleidersehrank (םידגבה זגרא ט'למ nmpon 
 'פב +םינפב ןייע תובית יתשמ שרדנו

 יאמ «G5 pe (תוטועפה 'מגב ןיקזינה
 ןונכ «nne ללמנה רבד 602 5 (v5 החתלמ
 חתמנו ללמנש דגבמ וא רועמ היושעה תחתמא
 ביא ומכ ונש 5^3 ונ או .לצז n^ "p הז

n5מ ביתכד ותלותח לפרועו (ט "' 
 הכופה הבית איהו שובל אצוה סינג"
 י"כב קו ה'כ היחא|* | .בשכ שבכ ומכ

 n יי
 + שי

d 

 p^ ןינעבו b y'en^ י"כ ראשב לבא דילו יא וו |
 ^ mןבס 'ע כ'ג ןייע  wnלמ ע"ייע ^1] —

 Querbalken) 949900 י"למ) ymo .אָרּתְלָמ *
 ep am ארתלמא 'עב ראובמ 322

 p" רחא וניבר ררגנ םיכרעה ינשבו ג" למ 'עבו
 לכ קתעוה ארתלמא 'עב יכ Quom פישב ספרנ) ח"ר
 qua שיר קתעוה ג" למ 'עבו א"פ דע ךרעה
 'ורי תפסונ ףלא אלב w^ 'וריבו 0m ח"ר 'יפמ
 אל ר"ער ^N א"פ 'כוס 'וריו : ח"יד א"פר 'וריע
 'ד בחר וב שיו ארתלמ jm אלא הרוקמ רבד ףופ
 mum ל"א ד"עס ?pe ,יובטה תא תרתמ םיחפמ
 'יפו תרתומ וניא אמש הרתלמ וליא הרתלמא איה

ns (!תלמ ג'ונבו 68 םמייקוצ 'פריא י"כב . *) ליגה ייעיבש יתפסות םוקמב יכ ש"מב כ*ג העטו )* 295 'פריא ייכבו 

nva(תלמ רקעו דרוו רקע) רקיע כ'ג ייא לינח ייעיבש יפסותב יכ ה ג א ה ר ק ע :הזכ :זילד זיפר ייעיבש  iow 
 'וריע 'וריבו )5  .ר"פרבו י'כב (* | .הגאה ,רקיעו דרווח רקיע :םש יוריב ייא הז המועלו wan y [rmn ל"צ] (בורח)

 .ימוט גיונבו יטוס wn" ט"ק י"בבו ימוסאה ריפדב o) .ןימימ ג"ונבו (* ,ארתלמא עיייע שארב ףלאב 'יא .תייכד חיפ
 עיפרבו v33 m'3, )!9 .ייל ר"פרמ pon עיפרבו יא בהצ ,יא ףכשא יעב ה"כו )* són עייפדבו טיק ייכב ןוכנל היכ )?

 ןטיימ יכו לעפאב סיש ייכבו לארשיר אעראבד ישידק ןנבר ןהייחב יכה וחייתמומו ג"ונבו שיק ייכב «m ('* ,אעדא

 רכו : קיתעה mo ייפבו אמי ע"ייעו .ויעק רצ םיחספ סירב ןייע םייונש רתיו אערא ישידק ןנברר ןוהייח יכח ןטיימ

 .'וכו יכה ירמא י ע ב ת ש א
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162  nnbb — onis — םמ בסק 
1 

noןייעו אירטו אלקש לכ 'מגב ש"עו 53  
 אולמ רפסבו EB" 'ע קחצי דחפב הזב תוטישה
 לארשי תב לע אבה דבעו יתפכ .ה"מ תומבי .םיעורה
 pone תליגמ יתאצמ .ט'מ םש as דלוה
 .שיא תשאמ רזממ ינולפ שיא הב בותכו םילשוריב
 :by הדנה לע אבב םידומ לכה m יישודיק
 'מוא יאמיס 'ר םשו 'וכו רזממ רלוה ןיאש הטוסה
 i'n35 הנמלאמ ץוח wen השוע ע"ר היה לכה ןמ
 'מוא היהש ףסוי ןב אביקע לע חווצנו ואוב 'וכו
 תכסמ ,רזממ דלוה לארשיב האיב ול ןיאש לכ
 ןב 'מוא עשוהי 'ר רזממ DN" א'ר םינפ Ty :הלכ

oma5^4( תחא םעפ הדנה ןבו רזממ רמוא ע"ר  
 פיר) '3 p'u י"כ 'יג יפכ :ו"ס 'מוי .השעמה ש'ע
 שריל וה מ רזממ א'ר תיא ו ל א ש Cow רצ םש
 סיפר רידמכ) ,3^ תוירוה 'וכו םביל והמו ןהל רמא
 qv ,"ץראה py ג'הכל םדוק oon דימלת רזממ
 תומבי 'ורי Uy ה"סד ר"פו ג"ע ד"סד ג"פ 'ישודיק

 םישלשמ רתוי Con רזממה js ב"ל ep ר"קיו ח"פס
 ,אָרְזְמַמ ר'אלבו ,'ה רזמ yvy אצת ירפס ,'וכו םוי
 ארזממ :ח"ע תומכי ,'ג .ג"כ םירבדל 'לקנוא אריזממ
 אמק אריזממ .ו"טד ו"טפ תומכי 'ורי ,'וכו ייח אל
 pp pop עמש ג'עס ט'ד ח"פס םשו ,אימש
 ר"פ 'ישודיק 'וריבו )675 «m» הָתְרזממו אריזממ
 ג'עס ר"סד ג'פ םשו אתרזממ ארזממ T'y ה"סד
 : ח"ע 'ומבי neo תירבע נ"לבו ,אתרזממו הרזטמ
 םש תומכי pues ץובקהו .האלהו .ט"כ תובותכ
 א"עפ 7^ תומבי םירזממ ,א'ע D'D 'שודיק :ז'לו

cwmתּורְזְמִמ טשפומה  Glutsehande)ומבי 'ורי ' 
 wn vy ח'נד א'פ "ישודיק 'ורי :ג'ד א"פס

 : ח"י ילבב pv" ג"ע ה"מד ד"פר

 E ע"למ יחמ mb ןמ )* ליעפ ינוניב) הָחַמִמ
 ללכה ןמ אצויל לאשוהו רבדמ ומצע קחו =

"Bראופמו חבושמ  ausgenommen, ausnehmend, 

d. b. vortrefflich€3 מ"למ וניבר תעדל 03 p2 "y 
 וניאש ןמזב עימקב אלו C תבש) השא המב 'פב
 החטומה לכ «Cm תורוכבב 'ד 'פב ,החמומה ןמ
 (קרקדמו יקב b^ ב'א) -- .םלשלמ רוטפ ps תיבל
 ןיא «cn 0 ןיובעמ דציכ 'פב —
 החמומ "פ 6ההטומה ןמ אלא ןידדומ
 רבדמ) ןושלמ (רשוימ םוקמ ןיובעמ רציכר

CDדמוע התא ןיא [ךנא] (ךניא) י"בשרא יכנא  
 הלא לוק 'קנוא 'גות ,(' [וימומב ל"צ] +(וימימב)
 n/ רבדמכ הלאה תעובשב ;ימומ לוק Ow ,יח קיו

orsאימ) ילאה תיב .ימומלו טולל  v6יגרת דיל  
 v3" ייעש) הלא 'גרתו .םש ק"דר ןייע ימומ תיב
 'ישארבל 'גרת אָתַמּומ נ"לבו uan (ara "מרי ;'ו
 רבדמבל ;" ב"כ תומשל ;ח"כ .ו"כ ;א"מ yn ,ד"כ
 j'y היל ירש אתמומא wr 7p ק'ב ,א'כ 'ה
 10 הרעהב הטמל p" ב"ער ג"יק םיחספ .י"שריפ

 — [יהומ עיייע :^ םירדנ

 א"פ תבש 'ורי 018086 םינכ ןינעה יפל) אתימומ *
 ברקע דיבעתמ אשירד אתימומ :נ'ד 0

 הנתשנ שארבש הניכ השמ יגפ 'יפו יממש אינמדו
 תויהל הנתשנ םידגב לש הניכו ברקע ןימ תויהל
 אינטדו היגהל ל"נ אינמדו םוקמב p'« תיממש

^pר'למ  tineaח"כ "ילוחב י"שריפ ןייע ש"ע , 
 teigne)/ צ"ל =) איניט :אכיני י"שר זעול םשש
 שירפתיא אל מ"פ "גכ אתימימ וא אתימומ לבא
 פ"שב ספד ,ן"מ .ק"בל ח"ר b3^ יתיאר בוש יל
 דבעתמ אשירד וחו מ מ + ל"נה 'וריב םרגש (אנליוו

 .אממס איעמרדו בוקע

 .קיינמ yy vt הקיימומ *

 .סממ ע"ייע סומומ *

 ז"פ תבש 'ורי Gezwirntes *i9) לעפמ) רוזממ *

 YO ןינע 'יפ רוזמט רבעד qnn xy י'ד

Bastard, תובורעת ןינע רזמ לעפמ s) wb 
Cw ןושלמ םינפב 'גרת "b  Mischling 
G'y» j'y ^"D ןיסחוי ^ 'פד אמק הכלה ףוסב 

 'גרתמדכ ו ,ט הירכ0 רודשאב רזממ בשיו יאמ
pm ןוהעראב ןצהורל לארשי ינב ןובתיד sev ר' 
"b שרשב ה"יחא|* | .ןיארכונל הב ןיימד 

 הז ק"דרה איבה  mnןיארכונכ היב ווהד  mכ'ג
 ןיממה ינשו רז ןינעמ « meoלאיי) .תורגממ ומכ

 רזממ והזיא נ"שו א"ער ט"מ תומביב הינכו ,0"י ,'א
 ןועמש ע"ר ירבד אבי אלב אוהש רשב ראש לכ

  conaןיבייחש לכ רמוא  vbyםימש ידיב תרכ
 וילע ןיבייחש לכ 'מוא עשוהי 'ר וירבדכ הכלהו

(iה"ק דצ עימו  manוימיטב ןוכנ אלל . , ?) בער ןייע אכפיא וגהנ אנריאהו "bbי"רהמו םש טייוהו חימ היפ  
npיייח ,היח יודיק יוריב )9  .יח שרש   (fאבוה הזה ןויצה קר יציניונ יפרב היכו טיקו ריב דיל ו"ו ייכב ה"כ  

 הלחתבש יתרדסש ומכ ןוכנהו ייבוריעד הז ייל יירחא ע'יפדבו ב''ה י"כבו תורוכבד qn ייל ט"ק ייכבו min ןויצה םדוק
 הז איבה כ"חאו (ביא : קהבומה ןמיפ רפה 'שמא 'פדבו) ב %ר ףי פו מ ש ומכ וניגעו 'ורוכבו תבשמ םינויצ וניבר איבה

 י"כבו ע"פרב ןוכנל היכ )5 .ופוס אלו ושאר אל ךורעל pa הז ןויצ ילב לבא syn ףוסב וניבר בבוס הז לעו 'יבוריעמ
 ,רושימ טיק
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 ה'כו עימק יחמתיא . . ארבג יחמתיא : R'D ,א"ס
 החמומ nnn (אנליוו ס'שב) ח"ר 'יפבו ם"ש י"כב
 ייוחמל . . ארכג ייוחמל ב'ער wp .ליעלד ארבנ

 — [!עימק

poo vp אָתונקיממ .אָנקְיִממ * 
 השיתכו הכירס ןינע op לעפמ (Reibstei לָמָמ

 jp לטונ )5( תורשעמב ק"פב (םינפב ןייע
 6:זיפ 272( תיבה תא רכומה 'פב .לממה (*ןמו לקעה
 'רמג .לממה תאו םיה תא רכמ רבה mu רכומה
 אנבא b" .אתכרפמ bbb ר"ב אבא ר"א ben (סש)
 ודיצ ןיפינכמו לודג yy ןיאיבמו ןולחב הב קיקחד
 םיתיז וב ןינחוטו הרוקב דחא ודיצו ןכאב דחא
 ('ראז לאעמשי 'לב ומשו אתכרפמ ותוא ןירוקו
 שיו  ,(*(א'עס יפ (Uy ארייז ארצמ ימרא 'שלבו
 א"ו .ןרכשמו םיתיזה לע ןימישמש ןבא םירמוא
 ה"יחא]* = .םיתיזה וב ןישתוכש ןוילעה ('רו ב ה
 ם"בשרה איבהש ח"ו 'יפ bp םיכסמ ןושארה 'יפה
 ,ראז תויברע תולמהו .לממ ה"דב ש"ע םש ב'בב
 ררבוה ןכו m 'יפמ כ"ג קפס ילב קיתעה ארייזו
 (m (nb) ירייז 'עב וניבר "פש המ יכ התע יל
 'פרכ) ,נ"ככ תבשל ח'ר bb" הלמב הלמ קתעוה
 יפרב) ה"מנר 'יפל בורק ןושארה א"יו 005m סיש
 שאנימ י"ר "יפ Dy הלוע ינשה א'יו Gom סיש
 535 מ"טש כ'ג ןייעו ב"ערו ם"במרהל מ"יפ ןייעו
 ןושארה א"י "פל היאר תצקו .שאנימ י"ר איבהש
 םיתז איכמ הצר DW ב'ער ב'מד ב"פ תומורת 'ורימ

pnmאבו ךלוהו לממה תחת  moyתלמו  C ben 
 ,bb לעפמ 733j (שממ y' ביר ןייע ששמ ןמ שממ ריע)

 ןישתוכש ןבא לממ 'יפו (ה'כ "s ילשמ) ררמ ומכ
 «mmn השיתכ pip ללמ תארוה יכ םיתיזה וב
 בורקו .'א למ .ע"ייע 072 2 0022. תולילמ מ"למ
 ,mahlen עטגכ\פא, molere 'ורו י"לב הארוהה וזל

zermalmenםשהו  Mühle, mola, à)םיהיר  

 אכה .ז"ס תובותכב כ"ג (nr הכירפו הניחט לש
 אללטב 'מא ישא בר אכירפ אבהרב ןניקסע יאמב
 ומכ אללמ כ'או כ'ע am לש קד קד י"שריפו
 puo — " למ 'עב וניבר "ג ןייע לכא הכירס
 רשא )103 ,יג רחשתב) טרופופאר ל"שר ןואגה ירבד
 םוקממ היה לממ רב אבא 'ר יכ לטמ תלמב ךיראה
 תניחטו תשיתכב ויבשוי קסעש 331 לע ךכ ומשש

ob — "m 
 b^ הז ב'א) — .תרנכ םי ףתכ לע החמו o דיל
 ('החמומ אלא סרג י"שרו ח"ר םשב תופסות איבה
 רדומ ןיא רמול ול היה כ"אד אריהנ אלו יקב "יפו
 המוצע אישוק (ness ה"יחא]|* | .(החמומ אלא
 bw 2'y" לע םישרח תופסות ושקה ןכו איה
 ךלהו החמומה ןמ אלא סרוג תאז לכבו י"שרכ 5/3

msואיבה ט"יותו ש"ארהו ם"במרהל מ"פ תטישב  
 הביש טוידהה ןיתינתמא רמאש 'ורימ היאר
 תופסות היארה וז וחד רככ לבא ול ןיעמוש ןיא
 םוקמל הביר ןיתינתמד אפיסא יאק 'וריהד םישדח
 ןמ אלא 'מגה "ג eb תמאבו ש"ע ^«( דחא
 רחא ררגנש ךורעה 'יפכ אלא שרפל א"א החמומה

"Dח'ר 'יפו ט"יות איבהש ןואגה 'יפכ אוהו ח"ר  
 ןירדומ ןיא : ל"הזב 3n3 (אנליוו סישב nny ספדנ)

 [by החמו 'שלמ הרשי םוקמ b^ החמומה ןמ אלא
 תצק ואיבה ש"ארהו 'ופסותהו y'« תרנכ םי [ףתכ

aviלאנתנ ןברק יייעו ש"ע הריתי תוכיראבו  
 יכ עדו — ןואנה b3^ םיקסופה ונאימ המל םעט
 'ע קר w^ 'מא 'פד דע םינושארה םיסופדה לכב
 'וריעמ ןויצב ליחתמ ב"ר לבא ךורע י"כב ה"כו דחא
 יתנייצש המ 'א החממ 'על ףיסומו ומצע ינפב 'ע
 ב"ו ףיסוהש קדקדמו יקב b" ןינעבו .ב'ר םשב
 הנבנ ר"עפל יכ הליאשהב קר אוה יכ ריעהל שי
 ןינעה ןכו ללכהמ אצויש דחא b^ ל"נה ע"למ
 לעפמ חבושמו םסרופמ b eximius" תימור הלמ

eximioהחמומ הושה יבשתה לעבו .ללכהמ איצוה  
 אוהש mb ןושל (ח'מ םילהת) םיחמ תולוע מ"לל
 א"ער 'ה 'דהנסב 'n .אריהנ אלו רחכנו ןמש
 החמומ :םיברל החמומ היה םא p^ (אנליוו ס"שב)
 Y5 'הנס םיברל החמומ ה"נכו .כ'ע םינידב הפונמ
 החמומ ךל ps :םשו ב"עס ה"כ m s'y r5 ז"ע
 א"פ n' "Y .וניבר ness רתוי לארשיב םיברל
 .החמומ אפור DU ry .החמומל והארה y ו"נד
 .החמומ אוהש פ"עא עימק ?C ד"פ תבש אתפסות
 הנשו הפירש לכ .('החמומ yep אוה הזיא :םשו
 ו"פ תבש 'וריבו א'עס א"ס תבשב ה"כו שלישו

im"וב יתיפר החמומ הז עימק רמול אפורה ןמאנ  
 .עיטק החמומ ארבג החמומ םשו ,יתשלישו יתינשו
 ןיחמומ i3 "לוח  ץובקהו החמומו קידצ ל"פ ר"ב
 s^ .ב"מד ב"פר תומורת 'וריבו האלהו .ג'כ 'דהנס
 תכש ונממ לעפהו ,(ו"יו רסח) i nb מ 'ימעפ המכ

  (tןייע פיישב פ"א י"כב חיכו  wy oדצ p^ .ףוסב ףאלב 'פריא י"כב (? .תיבמו ג"ונבו סם"'ש י"כב היכו (

nes )+ל"צו דאז רייב י"כבו יב"ח רייל ו"ו ט'ק ייכב ןוכנל  mes) wr .דאו ם'יטב ע"פרשב לבא ר''פדב  *) mo»יעב  

 ירייז 'עב ונשריפש ראיז איה sem ארייז ע"פדו ט"ק ייכב לבא דיל ו"ו י"כב ןאכ חיכו אריז םשו םשו 'ו mn" יג רצמ

mes anm)ה"כ (* .ארצעמ ז"עב ג"ונבו )9 הרעהב  v35סיש י'כב למ רוקנש ומכ אלו )7 .רוכח עיפרשבו יר'י'פרבו  

wy)סיד  aubב'ק רצ ; CU my 

 ?ן*
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 AB 'יעשי 'גרת .אתשפנ אנירל אווממ יניד ןיב
 ,יג ילשמ) ךנוהמ 'גרתו .ןוממב אלו ןימדב אל 0^

(eשרשה הז ןמגרותמב 'ילש שודיחו ,ךנוממ ןמ . 
 ימוחנתב תוטמ moy) :w"p תוכרב ןייע ס"שב הברהו

"bו ה"ר .ט"ל 'מוי .ט"יק :ו"פ םיחספ ('ז ': "D 
a^ק"ב  woט'ל :ה"ל . a5ז"ק :ז"טק .ח"ק . 

(UDב מ"ב .ט"יק ': spז"ל תובותכ .'ט תומבי  : 
.2'p ." "moד"צ + .D'pב"ימ ב"פ תובא .ב"ק  

ryד '. n vonיעננ .ו'נ 'ילוח ' mb 3"b ^ 
UDוחנתב :ר"נד ה'פס ' moתוטמ  ^bןוטמ :'ו  

 — [םולכ וניא הנומ .התאש המ

ms*י'גו 'ב ןמ עיייע  

 ֶָּמַמ .,יִּנָמַמ םייונכב סחיה תלמ j5 מ"למ) ּונָמִמ
(von ihm 1350מגב אמט היהש ימ 'פב ' 

 .'ט ביי תומש) yypp (א'עס ו'צ םיחספ) חספ ןיב המ

 הכלהב p^ קחצי יבר רמא (*אברדכל יל המל )^
 ^; רמא אבר bM (vy mor)" לרעה 'פד אמק
 דחו היפוגל דח חספב יביתכ ונממ אתלת קחצי
 הריזגל דחו xus ה"יחא]* = הכו ייונפאל
 רחא השע ךל ןתיל בותכה אב ד'אמל דחו הוש
 וניבר ^35 בורק קיתעה םיחספב ח'ר b2^ ת"ל
 pops .'וכו me הריזג הנממ ןודל הנפומ דחו
 :מ"ק ,ב"חב ש"מו לעב ע"ייע (א'ל 3^ 2123( ונממ

  yyאלא ( n[(.ה"פ 6

 איפארגאיג רעיוביינ ןייע םוקמ םש) איִצְמַמ *
 'וריו b" "יעיבש 'תפסות OMemgi) .ז"ט

 ,ג'ע ו"לד ו'פ 'יעיבש

 mimus ר'לכ ;uio י"למ pi» ₪ D נצ
(der Mime, Geberdenkünstlerשרדמ  

 (*ןיאיבמ םהש ('פ פ"ר) האל תב הניד אצתו 'פ ר"ב
 השוע yb 'ורו י"לב b C^ תואיטרט יתבק ןיסטומ
 וינפ לע יושע ףוצרפ ןתונ םימעפלו רחאכ ומצע

buen yyריהיה ןמסנ םשו ע"ייע ה"יחא]* |  
pstר"כיאד 'תחיתפבו .איבה 'פ ר"כיאמ  ^Dז"י  

 ר"לב spi דועו סומומה ל"צו םיתמה שכושמ
 טשפומה םשהו momus םינפה לע יושע ףוצרפ 'צמא

momeriaש"אלב ונממו  [Mummerei — 

 ^Spótter, Possen- y ^5 ס"למ אָנְקיִמְמ — קממ

Geisserרי  pb558 ילשמ) ( "pian 

(N)p'o— pbb — bb דסק 

 תיב ישנאב השעמ 'N: 'וריעמ היארהו תוריפ
 םיינעל םיקומצו תורגורג ןיקלחמ ויהש 'וכו ('לממ
 bbb תיב ישנא יכ םיאור ונא הזמ תרוצב ינשב
 עדי ןכלו םיתותכ םיבנעו םינאת הברה םהל ויה
 איה לטמ הנשמב הלמה בטיה שרפל םשמ אנא 'ר
 לממ רב אב 'ר 'וריבו לממ רב אבא 'רו .אתכרפמ
 לצאו ה'דס לצא ע"ייע םידומלתה ינשב הברה רכזנ
 אבה 'ע לש אלממ הז ps :ז"ס דצ י"המב ף'זוהמ

—[rns 

C5 (םינפב ןייע םוקמ םש) שרפ ר'בב' Noi 
 האר אלממל לזא ריאמ 'ר ('] pr םהרבאו

 החפשמ וזיאמ ןהל רמא שאר ירוחש ןלוכ ןתוא
 ריע ow אלממ, p^ .'וכו םתא ילעמ אמש םתא
 תיבד (נ"שו .ה"פ (mani ירקא יכהלד ירבתסמו

 קתעוה ה"יחא]* | ."אלממ םש לע יאלממ ילע
 יאלוממ ה'ד .ט"ק ט"בל מ"טשמ חכומדכ ח'ר 'יפמ

y^"יּביִּב 'עו 'ז למ  sn)ז .) "mn pouהרש  
 םוקמ םש ב'נ ו'נקתת זמר ילשמ 'קליו ג'ק זמר 'ר
 אדחל לע מ'ר :שוריפב 'יא n 'פ לאומש 'רדמבו
 ,ה"פ תובותכל מ"טשבו .אלממ ירקאד אר תא
 יאלוממ הנוי was ידימלת םשב אבוה םושמ ה'ד
 הארקנש ריעה ov לעד א'יו וויצק «bw 'למ
 ^« אלמימ ל עלקיא מ"ר ןנירמארכ אלוממ
 ארקנ (סוכאמיללאק םשב) y'5 'פ סואינילפ תעדלו

— [Mimallis : 116108 יא 

 ,Redesart רובד ^5 bons ם'למ) לֶלָמַמ *
 יישארב) םידחא םירבד 'גרת 6

 3^ ,5 ;" 'ד תומשל 'גרת .דח ללממו ('א יא"
 ,ב"כ 'דמבל 'א m" ^ ,ד"ל םירבדל ^w ג'ל
 יונישב W^ n2) ייעשי) mns ןושלבו 'גרתו ,ח"כ

 .ללממ /

 ןואיליגנואב bb" קתעוהו web ס"לב) ןוממ
 שוכרו תועמ b^ סע, 6

(CYermógen, Geldושוכר תאו טול תא שוכר י"רת  
 לבא הינינק ג"ונב ה"יחא]* | ,(ביי 05 תישארב)
 ינהתנ ןוממ המ (ו'כ יז'ל םש) עצב המ pns" 'גרת
 'א י"רתבו pen ('ל ans תומש) 4515 'גרתו ,אנל
 אנוממ T 'n) ירמב) ומשא 'א י"רתו אנוממד אסנק

qmmןישיב 3^3" תישארבל 'א י'רתו ,י"שריפ  
 n^ m "רבדל 'א י"רתו ,י"שריפ ןייעו ןוהנוממב

(iסיטב .ביכד ר'יפס ייבוריע יוריב לבא (ה"פ) ד"פס יוריע 'תפסותב היכו  maע"ייעו הממ  muהייע ,ביחב שימו לממ . 

(tויו ייכב ןוכנל הייב  zmרתי תחא ישרפ הנומש וניבר לצא ר"ב לש תוישרפה ןובשח יפל לבא ט"כ סייטב ץיפדבו  
 vi33 )3 .יב רלק יעבו יג joe n ןולפד עייייעו (6 הרעה : ויש ,גייח) ןינז יעמ חכומ ןכו יס יפ לייצ ונינפל ספדנש הממ

vmיומביב היכו (*  vyטימק רצ םיחספל פ''ד ןייע םינשיה יפדב ה"כו ח"ר ייפב ה"כו םש םיחספב פ"או יב י"כבו ; 
i03תואויטרט גי'ונב (5 = ,]'פ'נכמ 3423 )5  ,אבררכל ןוכנל יזיפ יפדב לבא .א'ע תומביב ה'יכו הברדכל . 
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 ימ 'פד תואופרב (םינפב ןייע בשע (pb ורממ

 nen ןנחוי ר"א יכניחל (Core pen וזחאש
 אוהש 'ירמואו שרוש po י"לב p^ ב"א) — ,ורממ
 םח ץיחמ קורי ןווגל הטונו םינפב ןכלו קדו ןטק

vnדגנמ תישילש הלעמב  ebהייחא]* = .(תומה  
 ,894 םואיסרוימ ןייע עתק 'צמא י"לל ןויכ ילוא

byאוהש  Schwalbenkraut, Schell- Olj4le p'b 
 quysv hp ,'ב סרילואוול psp" מ"וא ןייע אופ
 תואחסונה יוניש נ"שו :א"מת ,ג"ח ע"ייע יתמח

omןרממ 'יג ןכתת זא איה ל"נה 'יסרפ הלמ ] o— 

  sםמויט ע"ייע רמתב הלעא 'פ ר'שהש 0( םרמימ =
 הועהב שימו . . .

Unטפז- דיב רבד תשיפת ונינע ששָמ לעפמ) . 
bares, 8רכד םצעל לאשוהו  

(Wirkliches, Wesentlichesתנש) לאוש 'פד ג"סב  
6xopיאשממ היב תיאד הייזח ('היישנ  - 

 (ביכ ,ז"כ תישארב) ושע ידי םידיהו ('ב) י"רת ב"א)

 אנ השג הז מ'לו .ושעד יודי שוממ יודי שוממ
 לקשמ לע שממ nbm ,(איכ יזיכ (c ךשמאו
 הזכו ה"יחא]י — ,((היכ 0 ילשמ) ותדלויל רממו
 בתכו bbb jb bbn ןכו ש"מו ע"ייע beo לקשמה

p^"שרפל שיו עודי שושמה ןינע ששמ שרשב  
wb" nbךשח  moe)ראוכמ ןכו כ'ע (א'כ ^  

 ב"עס ג'ס 'רהנס .שממ וב היחש ד"יפר ר'משב
 'ורי יוכו שממ וב ןיאש ם"וכעב לארשי ויה ןיעדוי
 וב ןיאש . . שממ וב שיש ררע .ג"מד א"פר 'יטיג
 ותוא ושע רכועה :ח'ד ז"פ תומבי 'ורי ,שממ
 י"רת .ליכאהל שממכ ותוא ושע אלו לוספל שממכ
 ,שממ pns תילד אידיש ז"י ,ב"ל םירבדל 'ב
 D ry jobs אלו ומעט aqvp cb םייונכבו
 א"לבו .ש"ע 'וכו רופא ושממו ומעטש לכ :םשו
 .אששמ הב תיל :א"צ "רדנבו DD תבש אשממ
 'כוס t/sb (wesentlich, wirklich) לעפה ראותו
 ,שממ התימ :ג"פ ק"ב ,שממ תולצחמ :םשו ,'כ
 שטמ ןלהל המ 'וכו שממ ךתעד אקלסיא Tb» םשו
 םיקובד .ד'ס 'דהנס .שממ ןיע . . שממ ןאכ ףא
 (ריב פשב) י"שריפ םיכאלמ בקעי חלשיו .שממ
 שממ יכ בושחל העט יבשתה לעבו .שממ םיכאלמ
 יתשב שרשה יכ ש"מכ ןוכנהו שרשה ןיממ יתשב

 2 [ןיניש

by opis *עילמ  ^b P^הז המודה רכד  
 לשמל לאשוהו hnlioh, gleich הזל

 לֶשֶמִמ* — pob) =) קממ
 )5 ^^ (wr םהל ודמח pub םיצלו .אנקיממ
 «p חכות לא pub וגיגר] אתונקיממ ינקיממו
 ךדבל תצלו .אנקיממל C סוכית אל on) ,'ט םש)
 D^ ב'א) — .קיממ mn" ןיאו ^G ,'ט פש) אשת

 ראותה לע ב"ו תנוכ ה"יחא]* = .(ץל יורו י"לב
 הזל םדוקה 'ע לש םומומ ןמ mimicus = שוט

pimס'ל אוהש . wipesץובקהו  "ann wep'eb 
 ;ב'כ 'א ילשמל 'גרת ipeo ;ז"ט .ה"ל םילהתל

b^אָתּונקְיִממ טשפומה םשהו ;ט'כ  iyליעל  "ys 
 "ילהתל 'גרתב לעפה ונממו ד"י ,ד"מ םילהתל 'גרת

phpןנקיממ ינצילה א'נ ] — 

 TU ןייע תוחפטמהו םירפפה (vy ^b קקממ *
 .קקמ

ENןמ לעפה) רַמּומ  "ibםשה שומשנו  ^pומכ  
 לכוא CApostat, Abtrünniger דמושמ

 (G'3 'דהנסב mes יניד 'פב ןובאיתל תוליבנ
 רמומ :ו"כ ז"ע .ע"ייע דמושמ וניבר 'יגו ה"יחא]*

 .רמומ ןובאיתל ses רח אניברו אחא יבר ינילפ
 רמומ ימנ םיעכהל 'יפא רמא דחו יוה ןימ םיעכהל
 .א"י תוירוהב ה"כו ז"ע דבועה הז ןמ והזיא אלא
 'פדב רוזנעצה יונישמ לבא um 'דבו ס"ש י"כב

 .'ג mw sub "bw .יקודצ הגוה איליסאב
 רמומ . . תולרעל רמומ :םש 'ילוח ,רמומ לארשי

 mnm לכל רמומ . . א"על רמומ . . רבד ותואל

 pen .ש"ע רמושמ ל"נה מ"כב ה"מגר ^« הלוכ
 היירוהב רמומ ג"ע ד"לד ז"פ םיחספ 'ורי ,האלהו .'ה
 ומומ 'ע קחצי דחפ ןייעו -- (תדה תומה .א"ע תומבי)

 רמשמ ע"ייע neo ג"לו -- םש ונמסנש תובושתו
 — ['כוס ףוסד 'תפסותה ןויצמ יתופסוה ףוסב

 -wider ארמ ירכע לעפמ הנבנ ראותה) אָרְמַמ *
dissen- ארממ ןקז טרפבו (spenstig sein 

  (tirender Lehrer:ו"פ : ד"פ 'דהנס ארממ ןקז ('א
 'מגב 'יפו 'נשמב ( Gb DUבייח וניא ארממ ןקז

 'וכו תאטח ותגנשו תרכ ונודזש רבד לע אלא
  nis ^v "yג'ד א'פ  Tyךלע ביתכ אנא

 היי תישארב) םצעה םש )^ ,ארממ ןקז ^ Qאוהו
 אירשמב 'מוא הדוהי ^ — ארממ ינולאב ןכוש

 אוממד  "vהיתער לע ארטמד ןיטלפב 'מא הימחנ
 ומש הרקנ המלו ארממ הימשד אוה ארתא י"רד
 (םהרבאל) ל"א 'וכו םהרבאב וינפ הרמהש . . ארממ

 אריו 'מוחנת ןייעו 'וכו ארממ  ^D"ישארב תדגאו 'ג
 .ינחוי py (טיפ רימש) ,ה"פ mmo -- ט"פ

m» )* (3n 33 (tיקליב  v3היששג ג'יונבו :ו"פק רצ תבש סיר לצא . *) n^»(םש ס"ר) םיא "23 . 
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 v3 /n) לאינד) אנמ ןמ תוכית ישאר) סותממ *
 לאומש : טעמכ 'פ ר"שהש .5'2 'דהנס

 (אנליוו סישכ) m^ ^pi ןרלאא יפקננ תותממ רמא
 יפקננ ןמ ן"ונו םותממ ם"מ jb (קפנ) לאומשל
 .י"שריפבו ש"ע 'וכו אנמ ירה poss ןמ ף'לאו

 (הנמ pb לעפמ) קלחו ןוזמ ןינע מ'למו ןמ 1
(Zugetheiltes, Gabe, Speiseלוזגה בלול 'פב  

 ונש ןמ 236250( בלו ל חקו לה 33
 'יתכד אוה ינוזמד אנשיל ןמ יאהד עמשמ יאמ
 ויתונוזמ ידכ, b^ ךלמה nnb ןמיו Cn ,'א לאינר)
 רשבו nb ןהימדב הנקיו ולא רוכמיש ידכ 'מולכ
 פפדג) ח"ר 'יפמיקתעוה ה"יחא]* — ."ותליכא ידכ
 ה"כו אננמ ם"לבו .רשב nbn ^b םשו (אנליוו סישב
 םירבדל ;א'ל vb b תומש 'קנוא 'גרתב אָגַמ

nח םירבדל 'ב י"רתבו 'א י"ותב 'ח ,ר"ל ;ז"ט ', 
 — eno] תקתעהל אָנונַמ 'ג

ms = 132א מ"למ ') ^b2 רפס ( wyהנכה  
 1( «zum Vor) (zühlen, rechnen. 2 הנמזהו

(gesetzten) bestimmen, ernennenומורת ףוסב " 

 6*ןימטיפ הנומכ ןיקשמ 7 םימכח ונמ אל Go א'יפ)
"bריישמו ךלוהו הנומש םימשב רכומה לכורכ  

 ןהילע ןיפיפומ ןיאו ןיאממ דבלב ןיקשמ 'ז ונמ אלא
 םדהו ןטשהו ןייהו mem ben ןה וליאו םולכ
 המהב רשעמ 'פב תורוכבב .(' םירובד שבדו בלחהו
 yp) מ"; nm22 (ןר ש עמ דציכ 'מגנב

N23 w^6" עבשי הז 'מגב אעיצמ  puo 
 רידב ןאצ רשע ול היהש qus, ^b .רטופ יוארה
 אוהו n "hx" חתפב ןאיצוהו רשעל ןייואר ןהש
 וירחא אצויהו דחא וארק הליחת אציש ימל הנומ
 ואציש דע םלוכ ןכו ישילש וירחאו ינש ואנמ
 אלא ירישעה ןהירחא אצי אלש י"פעא העשתה

noארקיסב ורקפיש םדוק רידה ךותמ ץפק וא  
 ונדמליבו .('"יוארה ןינמב ורטפנ ןייונמה םע ברעתנו

mmשרפ בקע ' COץראה  C5 amni)יטיח והמ  
 הטיח הנומ השא התיהש «O^ r3 cpm (* תינימ
 חנזתו (mm n) הכיא תליגמב .תוסג ויהש הטיח
 יטיח רמא אחא 'ר ^C י'ג 'כי [ישפנ] םולשמ

je? - לֶשְמִמ * וסק 

 Gleichniss, Parabel "2" לא רכד תומד אוהש
 דחא ('ארקפולג א'עס ה"ל ןיטיג (םינפב ןייעו
 םיעולב תּולָשַמִמו בויא רפסו דחא םילית רפסו
 םי לעוש תולשממו ןוכגל "יא ל"נה 'ובושתבו 'וכו

C (CFuchsfabeln)תולשממו םילעוש תולשממ ה"כו  
 ('יב לשמ 'עב וניבר "ג 'יפכ .ח'כ 'כוסב ןיסבוכ
 רדסה םשו םשו .ד'לק ב"במ ןויצב םש ה"'כו
 ס"ש י"כב ה"כו םילעוש תולשממ ןיסבוכ תולשממ
 ה"כו סחנפ י"כ 'קליבו (ת'פק רצ 0^( ב"בל ירו 'ה
 ןיסבוכ תולשממו םילעוש תולשממו 'כוסל 'מ י"כב
 ה"כו תלשממ דיחיה s^ מ'הונמל 'א 33 תמדקהבו
 ייכב םילעוש תלשממ ה"כו 'כוסב "ינשיה 'פדב

"mob ovפד א" ילשמ 'קליבו ב'עס ח"ל ' 
 'פד םינואגה 'שתב ה'כו תולשממ 5n יקינולאש
 )*3^ p^ גיצסייל 'פד הבושת ירעשבו 'ל p^ קיל
 wus אל . . ל"נה masa 'שתב rm ל"זו
 יפמ אוה ןכו תולשממ ביתכ םכיתולאשב
 שי הלא םילשמ יכ wm ונבתכ רשאכ העומשה
 תויח יפמ ולאכ םירמואש םידומילו םירסומ ןהב
 . . אנמדו הלילכ ארקנש ןייודנה לש בתכ ןוגכ
 םהמ דחא לכ היה מ"רל ול ויהש תולשממה ולאו
 yy "וכו ומעט ל המוד ש spen לע ךמסומ
 םילאושה "יג ןואגה cun היה הז םעטמש ל'נו
 רבד הנינעש ל"נה 'יברע הלמ ומכ תולשממ יכ
 לע ךמסומה לשמה מ"ר ילשמב ןכו 32335 המוד
 תישרש איה 'אה ם"מהו .ומעטל המוד ארקמה
 ל"ר r2) יא י"הד) םהיבא תיבל םילשממה ומכ

 ולידבהל ידכו ,(לשמ www ק'דר («jy םהל םימוד -
 תוהגהבו — תולָשְמַמ ג"לב ץובקה ל"זר wey מ"למ

vs9 רצ 'ינואגה 'שתל רעבאב  manןוכנ אלל  
 .תולשממה םוקמב תולשמה

nes *מ"למג אָתחּומִמ  niooץובקב קר  p'níbs 
"b ימריל 'גרת' (der Tod, dle Todesart 

 ,ח"כ 'קזחיל ;יערממ תממ 'ד  m,אברח ינעטמ תממ
n'y םילהת) »535 'גרתו .ןיעישר תממ ^ קוספלו 

 .רסמ אָתּומַמְל .(ו'ט

 .'ב םמ 'ע mo "y (העובש (b^ אָחַמומ *

 43 םמ 'ע רחא "ייע אתימומ *

 5" ע"מב ללירב 'ה הז לע ריעה רככו )* vo ^c ן"במרל סחוימה יושתב ה"כו ןירקפולג w^ רקפלג 'ע ךורעב )!

ovnרצ  VIיובושת יפב אבוה תולשממ :בתוכ לאטומ בירהל םירשי תמת 'פ תמדקה תליחתב ןכו (+ .ו"ופרב (* .ש"ע  
 .א"עס m ייטיגהד הז הינמ טימתשא ox !ול ןינמ יתעדי אלו םייסו 'ו רצ ונרוויל 'פד םיה ייא תוהגה Dy םינואגה
 שיע pu יכלמ ji "nb ייפ ןכו )? .םימשב ס"ש י'יכבו םימטפ תוינשמבו ןימטפ יוריב היכו (* .ריפדבו vV33 היכ (*

avaז"מד א"יפ ורשעמ  Quyייפמ קתעוה )? .ןירשעמ רצ הזיאב ילכבד ינשמבו תוינשמב היכו ר"פדבו ייכב ה"כ (5  
n"מייבל  Dp»אנליוו ס'שב ) cyתצק  cmה"מגר ייפב א"עב תצקו ץרמנ רוציקבו רואיב  v3ייכ ץבוקב תורוכבל  

 ייפ ריכיאב 2D ןייעו mas שררמ Dus שימ זיי i$ 'קזהיב יישר ןויכ הז לעו .תינמ cen ארקמב )!"  :טייק *ד
 .ז"חא האבה חרעהבו םרגיו
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 'ולהא ien בור וא ןינב בור ז"מ א'פ תוידע
 ,'וכו ונינמ בורו 553 בור ,ה"מ תורוכב א"מ ב'פ
 ליעל ןייע רטופ יוארה ןינמ :םשו .ט'נ תורוכב
 y'"p 'וכו האסרפ אניינמב א"עס D DU' ,ושוריפ

mnג'חב ש"מו , vowתוערה ןובשחל לאשוהו  
 ץוכקב ןתוא ונמש תעב תועדה תמכסה ונייהו
 ןינמבש רבד לכ .7 'ציב (Abstimmung) םימכח

Toםיעשר לש רשק ,ו"כ 'רהנס ,וריתהל רחא ןינמ  
 לע דומענ .ג"ד א"פ תוכרב 'ורי .ןיינמה ןמ וניא
 'הנס .ש"ע 'וכו ןינטבו המכחב ונממ לודג , , ןינמה
 יורי 'וכו אניינמב יאוה אנא א"ער ט'נ 'יטינ ,ו"ל
 הארוהבו .אניינממ תיקלס אנא ג"ע ח'יד א"פ 'דהנס
 ןמת :םשו .ליעל ןייע .ט'יד א'פ 'רהנס 'ורי ('ב

"wpאתוכימס [איונימל] (הייונמל) , ewה"יד א'פ  
ycבתכב  miובתכי אל לארשי  em a^ pm» 

 ןיכלוה רוביעל :ח"נד ב"פ ה"ר v ,'וכו יונימה הז
 .ג"ע ח"יד א"פ mb" 'וריב ל"צכו 'וכו יונימה רחא

xy met veo unosינפ יאור יּונָמַל לבא  
 וריי ,יא רתפ תוכלמב הנושאר םיבשויה ךלמה
 B" םוי ו"טפס ר'דמב .ברקהו 'פ Y'nON ןייעו

"sn! pmדקפמב  "n3ב ' QU ae?יונימב . 
 ןמגרותמב תואמגודה ןייע 'גרתב הברה ונממ לעפהו

 — [הָנִמ 'עו m 'ע

 -an- be )2 הארוהב םדוקה יעמ יִנַמ = ןמ "€
b'y] (יינמיר) G^ 3 לאינדב Gtellen 
09 by גד 'ה jen ןושל sm ןוהתי [תינמ יד 

 היפ םילקש) הנשמ 'שלבו יא ,'ב  Gemיה ולאו
 םינוטמה  ^b.םדקשל בורק ןינע הז םידיקפ

vmm 3 תואב םדוקה 'עב ליעל "y *[ה"יחא 
 ;ב"מ .א"מ ג"פ דימת הָנּוממַה  DUתוכרב ג"מ ו'פ

 ^ is:ו"ט 'מוי  nש"מו ןגס ע"ייע .ב'מ 'טוס
 —  mnר'להק :םשה  'bינממ הוה :קשעה יכ

  553 pasa jn[הנש —

 רשא םיכו םיטרפל pump םש £55 po = ןמ
 לכ p3 (Art, Gattung' תחא הנוכת םהל

 ("בועתנש םד 'טגב ('ובועתנש םיחבזה

 רוטאו אמעמב ןנבו רומא ("אבר רמא (פיע
 וניט וניאשב ןיט אתוזחב ןנבר רומאו אבורב ןנכר

 ינירה רמאש ימ 'פד ג'סב .(' ןיינמד ןיטיח תינימ
 ןיא ןירמא אבועמב G0 'כ 0" חלגמ ריזנ
 ןינמנ 68D םיחספב השאה Ü קרפב .הנומב השחכה
 6 הנממה C ארמגב .טחשיש רע ונממ ןהירי ןיכשומו
 לע )533553 (יגשמב ב'עו ט'פ (cv ("םירחא

 ליבשב וחספ לע הנוזל הנממ b^ איה 'רו Ü וחפפ
 הנמ ימ C יג"כ 023102( הז מ"ל ב'א) — ,(יהננתא
 Uns אבה 'ע םג הזמו הייחא]* .(בקעי רפע
 ןובשחו רפסמ ןינע 'יפ ליעפהבו לעפנב לקב .ש"ע
 יהריקפלו הלודגל הנמזהו הנכה ןינע לַעָסְבּו לעיפבו
 :0'3 תוכוב :לקב הנושאר הארוהב ה"נכ )»
 : ח"י Q3^ m 73 'כוס :ב"כ ?o : ט"ס תבש
 YD ןיטיג ^a ,ב"י ,^ix .'ה הליגמ :'ח תינעת
 ub «mo at .'ל sb :'ח 'שודיק 3^ 'מוס

Vp ii?לוח :םש " iDב"ל 13^ יכרע :ג"פ  : 
mmoה"ס  : s'0םיחבז  iviו"כ תוכרב לעפ נב , 

 .ט"פ :ו'פ םיחספ :ג"י vy" :מ"מ .ד"ל תבש
 ליעפה :^ תוכמ .ד"ע 'דהנס .ד"י 'טוס .ז"ט הליגמ
 לעפבו לעיפב )2 ,ךרעב ליעל ןייע .ט'פ םיחסמ
 סופורטיפא :ח"פ תובותכ :םשו (a.v "טיג
 םינוממש : ג'י 'וירוה :ו"פ םש ןייעו 'וכו והונימש
 א"פר 'ינעת 'תפסית ;'וכו רובצה לע םנרפ םהיבא
 'טוס הכיטס ןינעב טרפבו רובצה לע ד"יב והונימ
 אשירב היינממל ןנבר הילע ונמיא והבא 'ו 5
 ג"פ 'ירוכיב 'ורי .הנוממ ןגס המל .ב"מ Ov ,'וכו
 ליבק . . היתינממ ןייעב qun ד"ערו yb ה"סד
 ,'וכו nb. mio לע הינונמו : םשו mnes יולע

puso6 ש"ע ץראל הצוחב םינקז vא"פ 'רהנס  
 תא הנממ דחאו דחא לכ היה הנושארב "3
 ןיא אישנה תערל wow הנימש ד"יב . . וידימלת
 ויונימ ד"יב תערל sow הנימש אישנו יונימ ויונימ
 אלא piso ר"יב wm אלש וניקתהו ורזח יונימ
 «v^ לעפתנ לעפתא wp 'וכו אישנה תעדמ
 ןידמוע PN ףסכב uspe אוהש והז םש "ירוכיכ
 הנמתנש םכח .'וכו יבר ותוא ןירוק ןיאו וינפב
 'פסות הנכהה ןינעב דועו -- .ויתונוע לכ לע ןילחומ
 הארוהב םשהו -- 'וכו הסנרפ םדאל הנמתנ ז"פ 'טוס
 ר"אלבו ijo דועו ס"לב ה"כו מ"לב qus ('א
 לטב אל ןינמבש רבד לכ :'ג 'ציב ןייעו אנינמ

 תיגמ ןינמכ ןיטחב תואמ שמח ירמא ןנברו us א לד םיטח mob יטהב רמא אחא יבו הטהב שי ןינימ המכ גיונב )!

 תינט ]52 neni ןיגימ תואמ שמה רמא אהא 'ר ןינסד Pen תינס יטהב ירמא ןנבר an" םירבדה לכ p' רילחקב לבא

"y!םינושארה ייסופדו י"כב )* .ךורעה תא םש איבהו ייגה בשייל ש"מו סרגיו יפ רייכיאב כימ  "nno qoיעב רובדה  

 ןאכב סימב b/p "33 (f aen סיטו קרפב ש"קו ביה "33 (* .םדוקה yp ךשמה ןוכנל יטא 'פרב לבא ומצע ינפב

 (:ז!ילק רצ םיחפפ סיר) יליפאנ 'וינשמבו יוריכו יסגב ךומסבו 'יישרבו חיר «b^ פיש v33 היכו (* .הנוממה ךוטסבו

a2הנוטמה  oy9  .רחא ( ייכבו הנמטב :רוקנב ליצ b'Nתנסמב רוקנ . ') ס"ש ייכב היכו npn»ג'יונבו :'ל  

 ^na ריפרב ('' ,רייפרבו ייכב ('* .פיישב ויופרבו ,ימאו ריפרבו "733 (* ,ח"ר "פט חכומ ןכו (* ,הג ו 1 הנממב םיהספב
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 הרותה ןמ ^n: ק"מ ,היליד ןמ :'פ תכש .ןה ןמ
 jp .x5 דימת ^«( םיבותכה ןמו םיאיבנה ןמ
 םיטעפלו קפנד jb הלא לע 'פ ר'כיא ,םימשה
 .ט'סר T'b תינעת v" האבה הלמ םע רושקב
 א"עס ט"ד ה"פ תוכרב 'ורי .ןיקפנ ןמ = b" ןיקפנמ
  היגה ןמ = הָיְַהְנִמ ל"צ אתיירואב וגהנמ 5

^bהוה  "anbםשו ,ם"שרהמה ^35  Yy m" 3'b 
 ג"ונבו תירבס jb ומכ p^ תרבסמ ם"שרהמה "יגל
 ע"ייעו ךמד jb ומכ ךמדימ = ךמד B" ,תירבס ימ
 יליגמ מ"ד 453 ומכ ן"ונה תטמשהבו ob 'עו ךמד
 יז"פ מ"ב .ב"י 'טוס TD :א"ל תוכרב ,אכהמ .ט"י
 .ג"ק 'רהנס T5 ww .'ג 'גיגח .ןאכמ :ר'ק 'הנס
 wm :ה'ק 'ילוח .ז"צ 'דהנס .'מ 'טוס .עמשממ
 לצא (מ'לב) ןָיַאָמ תחת ps םע הבכרהבו ,'וכו א"ה

ps p ^e pu» "mתבש : חיי ,'ז .'ו תוכרב ןייע  
 D ק"מ iT 'וריע .ו'גק :ט"יק Up Uy :ב"
 :ח"פ םיחכז ,ה"כ 35 :ח"ל הטוס QD ןיטיג
 הברהו b'4 "כרע .ב"צ :א"צ :'צ .ט"כ 'דהנס
 ה'ר 33 .ד'מ 'מוי ןינמ . . אלא יל ps םימעפ

 — typ] המכ ארפיס שירב .ה"כ "יכרע ,ח"י

 רפוכל לאשוהו םדוקה 'עמ 38 תעדל po = ןמ
 ,Hüretiker הנממ אצו" וליאכ לאושי תד

(Ketzer, Schismatikerהרר ק"פב  ib. 

 חלושה b3' .תורוסמהו ןינימה לבא 679 ^C םיקרפ
 «p ("םירפפ ןיחקול ןיא 'מגב טג
 — יז"ע דבוע B^ ףרשי ןימ ובתכש הרות רפס (הימ
 ויה nm jo םיטונהש וז nob םעטש ל'נ ב'א)
 םוארקו הלמה ועטק ל'זחו םינימאמ םמצעל םיארוק

C) nuoםינוש םיניממ םינימ םהיניב שי ), 
 'יפל יכ םינוש םישוריפ ינש ביכרה ב"ר הייחא]*
 אוה ינש "יפלו pep jb עוטק ןימ אוה ןושאר

pyיבשתהו דוד חמצ לעבו םינוש םיניממ םינימ  
 ! ינאמ םש לע ארקנ pone םירבוס םירחאו ל"מרו
 ע"לבו ע"ייע מ"לב ןאְמ שרשה ל"נ רשא תאו --
 «pi ע"לב דועו weigern תועינמ ןינע b^ ט<
 6/6 י"לב כ'ג ןינעה mim עוקיבו דוריפו קולח

Spaltungלעפמ  cy(oינוניב אוה ןימ כ"או  b'yp 
 ארפיסה "ג הפי הלוע הזלו ("ןאמ שושמ
 ושי ינימאמ ןימ ןבומ תומוקמ הזיאבו .(" םיניאמה

 יילוח ('ךר י 'מ ג ב השנה ריג 'פב .'וכו אמעטב
 רומאו אמעטב ןנבר רומא אבו רמא (א'עס ז'צ
 'פד גירב .('פב ןנבר $1881 אליפקב ןנבר
 ןגד רשעמ nb (ביעס גיג «mw המהב רשעמ
 המהב ושעמ ns אל io וניאש לע ןיממ
 26€ — .6א ל ונימ וניאש לע ןיממ
 ,((איי יא יישארכ) ונימל sp" [השע ירפ] yy הז מ"ל
 by" .םיערז pb 'אלהו ב"מ ib םיאלכ ה"יחא]*

Dןימ  nmהמהב ןימ . .  DUאנימ אדח .ט"ע , 
 :םשו mb תוכרב ןינימ ץובקהו הינימד ,ו"ט םש

ivאלהו ' nooםירדנ .ה"ל  wn gr)ד"ל , 
 ר"קיו ר"ע ח"כד ב"פ םיחספ ^ 'אלהו ,ד"מ 'אלהו

 -- [ל"פס

 םייוניכבו ןיִמ א"לבו von סחיה תלמ מ'למ =) ןמ
Uoיאָניִמִ . UyD qyOעוטקבו אָנְניִמ .הָּגִמ  

Qrקי 5333 דציכ 'פד 23 ('וכו  n^א"ער ) 
 רקנמ לוגנותה, b^ .('הינימו mro "s אקד
 ןכאל ושיקהו voy ילדה לגלגמו לבחבש ('אשילב

 אנווג יאה יכ וטוטיחב bana קספנו ילדה רבשנו -
 אלו ילדה וקיזה ('םפונב יכ םלש pn םלשמ
 יפד YD3 ןניסרגד הינימו הינימ ייפ ןכו ('סחוכב
 הינימו my 'יפ ןכו CGem "yj לאעמשי 'ר
 היהש רוש 'מגב םירווש 'הו יד חגנש רוש 'פד
 לתוכב ךכהתמש ןוגכ (גיערו איעס דימ קי ךכחתמ
 לתוכה לפנש ןוגכו קיזהל ןווכתנ אלו ותאנהל
 ה"יחא]* | ,םדאה לע ולפנו wy רושהו וכוכיחמ
 ,התצקמ אלו הנימ אל n 'טוס םייוניכב ה"נכו

DUאקפנ יאמו ,'מ  Tbהנימ  yoםלקתי הינימו  
asyאתתעמש םייתסת ךינימו יאנימ :ז" ז"ע , 

 א"סד ב"פ 'ציב 'ורי ג'ער ו"נד ה'פ ינש 'שעמ 'ורי

 האיפ Tv Grm הינימ Uy? Ye 'גיגח v" ג'ע
 הבו הנימ b^2 ר"מש אוה היבו הינימ :כ'ד ז"פ

b" vamהניממ םהש ג'ל  "pםהמ 53'5 ומכ  
"v nהינימ אלוכ אל ג'ע נ"ד ז"פר םילקש  

 ואל .א'מ תועובש הינימכ לכ :ר"נק ב'ב ילבבבו
 :םשו ,הינימ יעב ^au ק'ב ,לכ עיייע ךנימכ 55

yovרמאקד וניצמו ט"ש :בורל עוטקבו הגמ  
 p^ יכאלמ רי ארבועמ ןכ ןניעמש אלד ףא הככ
 :ס"ד א"פ 'ציב 'ורי :ה'ד D'2 תוכרב 'ורי ,ז"כרת
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 יתאצמ ימנ םירפסו 5m a3n3 קיב מ"טשב (* .יוכו י'ע עוטק עיפדבו ךורע ייכב היכ (* .ביה י"כב f) .ר"פדבו י"כב )!

 "(Ni פיישב הייר mà" הייכו וניבר ייגכ ג'ונב לבא 2" amb הרשי ייג איהו mon ליזאד אלא היגימ הינמ יסרג אלד
 קספפג cM לבא : ליזו רוע w^ ח''ר ייפבו )7 .םפוגב wm אכה יכ im 'יפב )5 .'גשילב x^ ריפדבו n ייכב היכו (5

 .ומוקמל מיטש כ'ג ןויעו כיע םלשמד אוה קזנ יצחו אוה תורורצ ןיד הז רבשגו ילרה לפנו וטוטיח תמחמ אלש לבחה
zy (?ייפמ קתעוה  naק"בל . ?( yליתמעב יוועל  yןמ . *) maריפדבו ייכב . %') ריפרבו ייכב ה"כ. ?') jx: 

jy (5 .mém 163 שייח ץטערג ע"מב ןינעה הזב רחוימ רמאמ, jy "n הזמ n» ביכ rin רעבורגו vy 
 םידוהיה הורוק ץטערג  vm,יב 483
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 ge (ny) = ןמ - (ימ = ןמ

 ךוד n" םיבומ ךוכרבי 'מואה :ג"ל  תוכרב
 תוכלמה לכ ךפהתתש רע .ז"צ mo C תני מ
 פ'ר ר'ב .םיקודצ vun ve י"כב ה"כ תונימל
 (bn 3T) ףנח ע"ייע רבדמ בותכה תונימב ח"מ

aenר"להק 'ייעו תונימ רצל ןיטונ ח"כ פ"ר ר'קיו  
 (Dye תבשויה 'פ ר"שהש .חמש 'פו ןורתי המ 'פ

 -- [םירבד תגולפו

 ילכל לאשוהו ילכ p^ אָנאָמ ס"לב ןאָמ — ןמ
 תא רכושה 'פד ג'סב Pfugsterze) השירחמה

 p^ .םלשמ אנמ טיקנד GUyD ^ טיבו ןינמואה
umsרחא ךלוהש  yy nemenלש השירחמה  

 — :ותשירח קימעיש ידכ עקרקב ודיבכמו ודיב הירחא
 (,חיתפ m 0 5" 152 חותפ ילכ 'גרת ב"א)
 ף פחד ןמ 'קנואב 233 ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]*

mneחיתפ רחפד ןאמ 'א י"רתבו ,'ב י"רתב ה"כו . 
 ןמגרותמה בתכו ס"לב ומכ ף"לאב .הביתכה רקיעו
 לכב ןיגאמו אנמ אנשל לכ יכ 53 ןכו ףלאב ביתכ
 אצמתו קודו םיאלמ םיבותכ לשו ףלא רסח אירק
 רג בהואו יוועלל ר"תמעבו תואמגודה ש"ע כ'ע
 י'ה לאינדב כ'ג w^ אלמו .האלהו 112 ל"רשל

 ק"ב ריחיהו vin יִנאָמ :ה"ק תבשבו ג'כ 23 03 |
 אנמ רבת רתב םשו ,רבת אריכת אנמ ב'עס ז"י
 JUD טיקנ (םימעפ הברה) :'כ "יבוריע .ןנילזא
 .'ו תוכרב ןייע אלמ בתכנ שובלמו 333 ןינעבו
 .שובל ינאמ sm perm so כתובות  Ub ינה
 ב"עס i^p םשו ,הינאמ שובל א'ער ט"יק תבש
 :ז"כ "יבוריע .א"מ מ"ב ,יתודבכמ הינאמל ירק י'ר
 'יאלכ y" הירתכ הינאמ אנליבומ ב"עס ב"ס 'דהנס
 UND" םשו .הירתבא הינאמ אנלבומ xy ב"לד ט"פ
 ינועל w'yp m מ"ב ,6גיל om עזב ע"ייע

 —  [הינאמב

 לכב Theil, Portion) קלח b^ מ'למ mi — ןמ
 ןילקוש G'yo איל ףד אימ) תורוכבב ה"פ ילוספ

 לוקשל רוסאש י"פעא b" 71533 הנמ דגנכ הנמ
 ליאוהו םילעבל ותיינהש ינפמ ארטילב רוכב רשב
 דגנכ קלח וב ןילזלזמ ןיאש שרקהל ותאנה ןיאו

me ponיפמ קתעוהו ה"יחא]* — ' mneי"כ  
 ק"טב ה"נכו Ga m אקילייגנא ייכ ץבוקכ) תורוכבל
 הנמ לוטילו ב"ער ב"ס םירדנ :ט'נ ןיטיג ב"עס ח"כ
 זמר D' האר 'קליו ג"נ p" האר ירפס .ןושאר הפי

 ינימ חב "wb א'עס ה"כ ב"בב שוריפב ה'כו
 ר"פדב ל"שרהמה וקחמו uj 'פדב ה'כ ושי
 ב'מ 'טוסב י"שריפ ןייעו ,ה"נ דצ ב'ב ס'ד ןייע

2'y1ס"שה ןוילגו 'שמא 'פדב  punתועט רחא ל"צ  
 p" ןינימ ה'ד ב"ער ו'כ ז"'עב לבא ,וידימלתו ושי
 םילארשי ןיב ם"וכע ןיב א'על ןירמוכ ןינימ ל"הזב
 דכועה הז jb והזיא :םש ייאדמ ןכ 'יפש הארנו כ'ע
 1221 D'w י'כ "יג יפל s^ mas ny ,('א"ע
 הנביב 6 ןינימה תכרב ב"עס ח"כ תוכרב .יקודצ
 בורק (.היע תוכרב פיר) 'צנוש יפדב י"שריפו הונקת
 םיהלא ירבד ךפהל ודמלש ירצונה ושי לש ותוברתל
 ןיא ןלוכ תוכרבה לכב העט א"ער ט'כ םש ,םייח
 ןנישייח ותוא poro ('ןינימה תכרבב ותוא ןילעמ
 'הנסב ה'כו C אנימ אוהה (n םש ,אוה ןימ אמש
 ,יקודצ ,םיקודצ ג"ונבו אנימ . , ןינימה imb ,ח"ל
 םש quon 6 תניט ינפמ ג"ע ג'ד א"פ תוכרב 'ורי
 יאלמש 'ר תא םינימה ולאש anm ד"ע ב"יד ט"פ
 םוקמ לכ 'וכו םלועה תא וארב תוהולא המכ
 mb" 'תפסות ןדצב ןתבושת ןינימה C ורקפש

n'bומע היה ףתוש "רמוא ןינימה והי אלש  
 ע"ייע ןינימ ירפסו םינוילגה .ז"טק תבש ,והשעמב
 :'ק 'רהנס ט"פ ר"דמב (ou היצר ym ןוילנ
 '"יפופדבו Di י"כב :ו"ט nan ה"כו ('ןינימ ירפס
 ןיעוט ירפס רוזנעצה ןמ הנתשנו םינושארה
 'יסופדבו" D'U "53 ה"כ wyb אוהה :'ה םשו
 'דהנס 'ורי .אסורוקיפא :ונינפל הנתשנו םינשיה
 דח . .יינימ אוהה . , איינימ ןהא ד"ע ה"כד ז"פס

synיָאָניִמ . + ןיינימה םירבדה לכ 'פ ר"להק , 
aeroןידמושמהו ןינימה ט"יפ ר"מש  jr!ה"ר  

 'יחספ S 44 Uy — נ"יפ "ררהנס אתפסות .ז"י
 'ילוח ,ןינימ אכילד אעררהנבו ,ןינימה תמוערת 45
 bw" 'תפסות ש"ע תומואב ןינימ ps ב'ער ג"
 הפ ןוחתפ ב"פו 'רקיו ארפס .ןינימ cpm נ'פ
 א"ער ז"יו yo'3 ז"ט iy טשפומה םשהו — ןינימל
 ךדיל אב תונימ אמש 'ר 'וכו תונימל א"ר ספתנשכ
 ינתרכזה אביקע ל"א תונימל תספתנ וילעו ךאנהו
 ידימ ל תמ רח א םד א יתאצמו , . דחא םעפ
 ירצונה ושי ינדמיל ךכ דע 'וכו ירצונה ושי
 לעב איבהש 'ומוקמ ראשבו Dub י"כב ה'כ 'וכו
 ןייעו רוזנעצה ןמ הנתשנו א"עב ג"ונבו פש סיד
 — םירבדה לכ .p ר"להקו ב"פ "ילוה אתפסות

 תטיחש א'פר nbi יפסותו .י'שריפב שי'ע אייעל ןימ תטיחש איעס גיי יילוח ןייעו לינה ךורעה ייפל היאר כיג הזמז ('

ponה"כ (? .הרז הדובע  v33ייסופרה לכבו  ovemםיקורצח רוזנעצה ןמ הנתשנו . ?) m3יג היכ (*  .סיש ייכב  

 "33 ח"כ )* .וקרפש ג'ונבו םישרהמה "33 (* .תנעט 3723( פ"שרהמה ייגב ה!כ (* ,יקורצ גיוגבו סייש ייכב םימעפ

 .ןינימה םש סיש י"כבו א"ער m הליגמב «m» ae רצ סיד ןייע סייש י"כב «me (* .םיקודצ ג'ונבו סייש רועו )"

yyןקנק . 
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 .ר"ל "ועובש הנמ mb 'מולכ לעפה הנבנ no ןמו
 — n3] ךל יתינמ הנמ ,ךי תי גמ mo :םשו

 Mine als Münze) םדוקה 'עמ nmi - ןמ
 יל תומש) לקשה הרג םירשע CO י'"רת

 'פ רתסא 'רדמבו .ןיעמ b^ אעלס ןינמ ןירשע 0^
 הרשעב ןייגס היל ןירמא שובלה תא חק רהמ
 ול דחימ maim םרוקה ע"ייע ה"יחא]* — 439
 עבטמ ןינע ןאכ אוהש תורוהל ומצע ינפב 'ע
 ארקי) לקשה mm הרג םירשע תמאבו ןיעט ומכ

G3 s"קנוא 'גרת ' Uamה"כו ןיעמ ןירשע 'א  

 — ]3^ n'b, 'קזחי 'גרתב

RD = wer, was יִמ ^b ש* 'עו ^b! א'לב = ןמ 
 אנאמ  ^Dהמ ? yy» (wasםילהת)  ab(יח

 DM (B ^b" ייטפשמ ימוח:ת) הולת ףסכ ow ונרמליב
 הושב ךמלוע 6'בשי ע"בשר npn ינפל דוד
 ,והרצני jb תמאו דסח כ"א ל"א םירישעהו םינעה
 .ןאמ םימעפלו jb :ימ 'גרת ב'א) -- .בשי 'עב א"פ
 ,(איה ןמ b^ ינמ ,אוה ןמ b vn^ 'מגנו
 לש 'גרת jD 'עב ןמגרותמה ירבד הלאו הייחא]*
 ף'לאב ןאמ בותכש םירפסבו ף'לא ילב jb מ"כב ימ
 ילכ לש 'גרת אוה ף"לאב ןאמ יכ 'וכו אוה תועט
 mW ךא (118) רג בהואב ל"רשר בתכ הז לעו .'וכו
 'גרת יכ mm em הברו ,ףיסוהל ול היה תרחא
 וא ְָמ אוה הָמ לש um ,חתפב jb אוה יִמ לש
 ,meg) nbl , ירוסב הברה עודי הזו ץ"מקב הנמ

ovoויט  qbאוה ןמ אוה המ ועדי אל יכ אוה  
 'ישארבל 'גרת ןייע ןָמ b" 'גרת .כ'ע אוה המ ונינע
 ןכו םיבר דועו 'ח 25 ^mew ;n ,ב"ל ;ג'כ 35
 'מ .'ד .,'ג ,'ה y ;ו"ט א"י ,ו .'ג לאינד ארקמב

 ןד ןמ לכ 4^  תובותכ ^ 'דהנס ל"זר לצא ןכו
 .הימש רכד ןאמ .ז"נ תבש ףלאב בורל םג לבא ^

melילוח ,אנת ןאמ :ז"ק ' S)ורי ,והד ןאמ ' 
 'וכרב .הלימ רבומ mm ןאמ ד"ע YbY ג'פ תינעת
 : ב"לד ט"פ 'יאלכ v 'וכו אבר ארבג ןאמ יזח :יל
 :'ק 'דהנס :ר'ע 'מוי ,(ךל יעב ןאמ om" קופ
 תיאד ןאמל .ה'צ מ'ב 'וכו היל תיאד ןאמ .'ד ז"ע
 ןאמ ,ט"יק תבש ,היל תילד ןאמל אלא . . היל
 תבש ,'וכו דבעימל יעבד ןאמ .2^ 'וירוה ,ףיזיד
 : ב"נ 'כופ 4v) pw ,אתלימ דיבעד- ןאמ .ט"כק
 .ג"פ "יבוריע (QUA ןאמ :ב"צ 'דהנס :ו'פ מ"ב

wnוכו םימכח ןאמ ' "yrןאמ .ו"ת "יס יכאלמ די  
 די ןייע ןל אמיל ןאמ .ו"נת ,ה"נת יכאלמ די אנת

 nen men לע החינה . . הפי mo לוטיל ה"עתת
 חינהל n» nip המכו b'bp. תבש ץובקהו
 ךירצ תונמ nb»: (^D םש 'פסותבו םהינפל
 A) ב"ש 'גרתב n'2 8029 ס"לבו — םהל ןקתיש
 ינש 'גרת ןייע אָתָוְנִַמ ץובקבו aem אתנמו ט"י

 — ]* ,'ב רתסאל

 y" דהא לקשמל לאשוהו םדוקה 'עמ 039 =) ןמ
 p'2 לבוחה 'פב Geldgewicht, Mine) םינפב

 6'רמ ג .הנמ ('רמא ילילגה יסוי 'ר Cos .יצ
Com)והל איעביא  omoהנידמ הנמ וא ןנת ירוצ  

 הנמ .ירוצ הנמב הנמשמ רחא הנידמ הנמ 'יפ ןנת
 'פב ינש רשעמד אתפסותב ('לטומ mx חנומ
 ?in םכל mm mon הז מ"ל ב'א) — ,אצו מ

"bs psy) Qn soןימכרד האמ לקשמ יורו  
 זוז האמל ורמא אמכרד לקשמ זוז עבטמל תויהבו
 ה"נכו ה"יחא]* — (םה דחא ןיכרע ינש ולאו -- הנמ
 .א"ע ,'ז "ימחנ SUID /2 'רזע ;ז" .," N'D ארקמב
 דועו 8, ux&a, uxía "bb קתעוה wen ב"ע
 הקעב ןייע (amna, emna) תיטפק 'לל קתעוה

(Góckh)ה"מ ,ח"פ האיפב ה'נכו 84.39 תולקשמ  
 ב'מ א"יפ "לוח ג'מ Yo תוידע mo ,ה"פ הבותכ
 .'ע 'רהנס .'ו 'ותירכ י"פ 'פסותו :ז"לק 'טגב םשו
 'ורי .א"י UP ,ו"פ אתפסותו :ט"מ תורוכבב —

 .ירוצ הנמ רכזנ ד"פ 'פ ר"ב :ה"כד א"פ 'ובותכ

 לע ןייעו יקלטיאב הנמ ג'מו Ye א"פ "עיבשבו
 m! mus ס"לבו 5.33 ןאמרעקוצ 'הל תולקשמה
 בהיד שנ 02 Ty ו"ד ט"פר ק'ב 'וריב לקשמה
 השמחו רמע bbs ל"צ] (ינימ) השמח הירבחל

e»t»השמחו ןירשע בט הוה 'וכו ןינממס ]133[  
 "31 נ"שו םא mU rp ק"ב 'ופסות ןייע 'וכו יונמ
 ר"קיוב ה"כו .םינמ qun cw ש"ארב לבא יונמ
 TN אבה ע"ייעו .ןינמ ^ np רהמ 'פ ר"תסאו ח'כפ
 ד"פ 'מוי 'ורי "35 pun Ty ד"עד דיפ 'ליגמ 'ורי
 — םינמ ג"ע ט"מד ?Yo םילקש v Ty^ א"מד

pureםילקש םישש היה הנמה יכ חכומ ל"נה  
"mופיפוהו היה לופכ שדוק לש הנמו זוז םיתאמ  

 ק"דרו י"שר ןייע זוז מ"ר ונייהו תותש לאקזחי ימיב
 י"כ n'en ^p ןכו :םשו .'ה 'ורוכבו םש 'קזחיב
 ןב 'טאקד m ב"עס vop "bm .םש תורוכבל
 א"ער ח'לק pw ,םיששב nw םיעלס םיעברא

wmי"שריפ ןייע םיעלס םיעברא ןב הנמ ינת  
 — vp מ"ב 'ילכ 'תפסותו i'n ז'יפ "לכל ש"רו

td dmm ntt qeתש שב ביש 0 0  

 ר"פדב ןוכנל ma (t .לטונ הנמה יפריא 22 (5  .ר'יפרבו י"כב ןוכנל היכ (?  .גיהיר םושמ 'מוא הדוהי »€ 3722 ) 1 ומו D יוגב 1

 טימשה oom ןורחאה ןמ יעבש יינעתמ ןויצה ומע בכרוהו איצומח םדוק הדוקנ ייא ט"אפרבו תועט אוהו איצומה ץ"פרשבו
 ,ימ ביער זיט ק"מב | r5 'פ vaa (5 Owen 'וחנתב )5  ,רקיע לכ הלמה
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 ,האלהו : ד"יק ף'זרהמל י'הבמ ןייע י"אד

 'פד 'ורודה רדס ןייע ל'ביר םשב בא שד אנמ 'ר
 יתבר 'תקיספ ףיסוהל שיו yen .ו"לק רצ אשראוו
 א נמ 'ר ?D ה"רס ןירופיצד אמ 'ר .ז"מ 'פו ד"יפ
 רצ ןיע ריאמב ןייע ז"י פ'ר יתבר'תקיספ ןירסיקד

(bילו) אנימ רב אב 'ר .י"ד ה"פר מ"ב 'ורי —  
 רצ י'הבמ ןייע אנימז רב (אב יר) אבא 'ר Dy דחא אוה

 אנימ רב לאומש 'ר ד"ע ג'ד א"פ תוכרב 'ורי ,(6:ו"כ
 < אני רב לאומש S אוה ילוא (אנייניא פ"שרהמ ייגב)

 ,(:ת"כק "3 י"הבמ)

(woher? תחא הביתב jw jb ומכ ^b) ןאָכְמ * 

ELTON 

DROD* (לעפמ ^b ubהנומט ) נ ןמ ע"ייע'. 

 ביידה לש ךלמ ('א דָּבְנַמ = זבלמ yy זָּבְנומ *
 זכנומ לש ויבאו הכלמה ינליה לש הלעב

 pw (יב Cw ייב ,יכ והיתתמ ןב ןייע) Monobaz ינשה

 וינב סטוזבו ben זבנומב השעמו ו"מפ ר"ב (אנת
 קעניללעיל מ"יבבו ש"ע 'וכו o) ךלמה ימלת לש

vm)גילק . Cemורייגתנש םיכלמ הרשע ןיב ונמנ  
 רדסבו 'וכו ךלמה זבנומ ךלמה ימלת 'וכו םריח

qom sew obwרמעו פודרוה ךלמה ןב ספירגא  
 א'הל אוכטב ש"מ כ'ג ןייעו 6) ונ ב זבגומ וירחא
 ךלמ היה זבנומ יכ ןוכנהו .ג"צר םשב XVIII רצ
 רעכיברהאי ע"טב ללירב 'חה ש"מ ןייעו ביירה לש
 א"פ 'איפ 'ורי ד"פ האיפ אתפסות .האלהו 72 א"ח
 זבזבו רמעש ךלמה זכנומב השעמ .א"י ב'ב :ז"טד

ax]ינשב (ויתובא תורצואו) ויתורצוא לכ  
 ינליה לש ms :זבנומ ב"בל י"שריפו) תרוצב
 .זבלמ y'vy .ז"ל 'מוי .(?םיאנומשחה ערזמ אכלמה

mmoהלינמ אתפסותו ב'עס ב'ל  ^ Cmתיב לש  
 ג"עסל בורק ?n'y "פס הליגמ 'וריבו 'וכו זבנומ
 אנת םש זכנּומ = ןינעש nb -- ןוולמ תיב ס"טב
 ע"ו לש אתגולפ לעב Ox (ח"פ) ט"פ אתפסותבו)

yvyש"מו זבלמ . 

 אלממ .cL ע"למ ע'פל) matis = תייבנמ
 ג"סב Stellvertreter) ותחת רדמועו ומוקמ

 ביכש אלד דע CR 28( הניפסה תא רכומה 'פד
 א"יו .ותיבל תנמוזמה p^ היתיבונמ אמייק אבכיש
 gn men ne ונלש 'חסונב ב'א) — .תננוקמ
 הנוממ [ם"בשר p^ ל"צ] (י"שריפו) היתיב ונמ

 ם"נשריפכ יא ןושאר 'יפכ ה"יחא]* = .(ותיב לע
wbלע הנוטמה רבכ ןמוזמו דמוע היתייב  "urs 

cאוה אוה א" לש 'יפו כ'ע וטוקמב  'D 

 פג"

 (תיִבּונָמ =) תייבנמ — ןמ

€" yt ^ 0 Ld VC HUM WW 1 . 

[5 24 "M 

 'ג רעש 'דומיל 'ל 'ותירכ רפס ,ט"לת p^ יכאלמ
^b5^ רבעימל םיכח ןאמ .ז'מק  ^pמ'ב .ט"עת  

 :ז"ע תבש :ה'נ ,'ו תוכרב .ימד יתילד ןאמכ .ח"כ
 .'ג nbus ^p םיחספ .ו"נק :מ"ק .מ"כק :מ'ק
 :ז'מ imu 'טוס .ד"פ מ'ב sb ק'ב .ט'כ :ה"כ
 . .ינתד ןאמ .'ב Up .'וכו ןאמ יאה :ח"ל 'דהנס
 yb ^v" .ר'צר D" העומש ןיבי ןייע ינתד ןאמ
 עוטקבו .רמאד ןאמו . . רמאד ןאמ : ג"נד ב"פ ינש
 'פסות ןייע :י"'ק .ה"צ :ו"ט n pp ר"מל ,ד"מ
 — ח"יר D" יכאלמ רי iy .החינה a9 .ה"צ ףדל
 : מ"ק תבש x ןמ = יִנַמ sm gb us :יונכבו
 .ינמ אלא ונמ ןורמית אל אבבא שניא יראק יכ
 CX) vue :ו"ט "ילוח q^ "mb .ז"ל םיחספ
 ינמ ךל רמאד .'ג 'כוס ,ינמ אה :ה"ל usb םיחספ
 -- " gb ;'ד 75, /5 ילשמ 'גרתב ןייעו 'וכו

usס"לב ה"כו  ^bר"אלב המ ונינעש המו אּוה ןמ  
Ww) jbגרתב ןייע פ"לב ומכ ' vתומשל  MB 

 ,'ד ילשמל ;'ג ,ד"מק ;'ח .'ה ub םילהתל ;ו"ט
 עודי והרצני ןמ en qum" ותלוזו 'א ,ז'כ ;מ"י
 והרצני יכ  תורוהל ןונ אלמ ןמ 'יפש np תעד
 (bw ךורעה םשב poma איבהש המו — אלמ אוה

aruדצ א'חל אובמב ש"מ ןייע  [XIX — 

 qun לדוג שיאל לאשוהו 'ט ןמ 'עמ moe ₪ ןמ
Gwerthvoll, würdig "p^!תוינעת רדס 'פד ג"רב  

 ,םכח ןב םכח b, mb^ ןב mb (: א"כ תינעת) ולאה
 ויבא היה אלש ימ ןב pon (פש) סופ ןכ הנמ
 תינעתל ח"ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ,"םכח
 "my המכחב רישעש b ^b^ ד"עפלו ,(אנליוו סישב)
 עוקת ריתע םי ע ל ם ריתע :ה"טק ב"בב םרמאמכו
 ו"פו ב"עס mb 'וריעב ןכו .'וכו לופלפ לעב והז
 אנירחא שניא אתא הנמ האמ ןבל םוקמ ונפ א"ער
 ,י"שריפ ש"ע הנמ םיתאמ ןבל םוקמ ונפ והל רמא
 יעב ןויצה הז ב"ר וללכ ןכל b" ןמ 'עמ לצאנו

bnאוה י"כ לכבו םינושאוה "יפופדב לבא  'y 
 — [ומצע ינפב

N23 *2 :ןמ בכרוה)  Ty1;א ה  Groher? woraus? 
 sub :ו'ט "לוח ,ןניעדי אנמ SUD ק"ב

 ,אתלימ אה אנמ .ד"פת 'יס יכאלמ די ןייע ארמית
 ma הפי wb ןייע (מ'הנס עוטקב) ילימ ינה אנמ
 jo אְָגִמ .ה'עת b^ יכאלמ די ןייעו on למ 'עב
 .ט"פ םיחבז ב"עס ט'פ מ'ב .'כ הליגמ .א"מ 'כוס

Wwה"ו :ט"י ק"מ .'ב הליגמ ןלנמ תחא הביתב  
v5יכאלמ די ןייע  "bל"ת , nonובותכ הילנמ ' 

 ןיבי ןייע .דועו Yen ^D יכאלמ די ןייע .ו"ט
 b עדימ תא ןאָנַמ א"יפ ר'ב ה"כ ללכ העומש

 ^53 ןנמ ע"ייע ף'לאה תעלבהו



Cםירצמל תישעש ןונגנמ , + ינא רכזנ  ^pהלובחת  
"mnsןגמ שרד ךל  mew)ה"  C»השע אנגנמ  

 yp mb 'פבו ג'מפ ר"ב 75 ןרסמו ה"בקה
 אוה .ל"נה ר"להקב ןוקינגנמו .םייונשה נ"שו ןונגמ
 ע"לבו קינקנמ .ם'לבו פוטו ישדחה י"לב

Maschinemwerk (757ג"לפ יתבר 'תקיספ —  
 — [תוינגאמ ע"ייע

einzig- TT ןב povoevás י"למ) סוניִּגְנומ * 

(geborner, der einzige Sohnת קיספ ' 

 םלועה ןמ ךנב תא דכאמ יראמ התא Ub" יתבר
 .'וכו אוה םוניגנומ ךל שיש אוה אל

NNDיג " pouןאגנ ע'ייע ינאגינ םוקמב . 

 Das Hin- nh עונענ ןינע ייפ מ"למ 105 = דנמ
(und Herbewegen, Zitternהנובה 'פד 'מגב  

 .(" דוגמב הרות הנתינש ןאכמ (א"עס ריק תבש)
"bתתרבו הונעב  Cןיררהנפ) הישירב דינמ ומכ  

 US (ה"צ

Bteuer, &7b. ר"אלבו nb ןונ אלבו pop) ms 
a כ" ויד ^W) «bm ולב (Geldabgabe 

 335 (:ב'פ םירדג) ןיי ("םנוק 'פד ג'סב (ריכ

 אבוח ל"נה 'עבו ה"יחא]* = = quos 'עב ונשריפ
 — [ךלמה תגמ אוהו ש'מו ש'ע .'ח ב'ב כ"ג

 Bann יגדנ ונממ הנבנו ידנ ,הדנ לעפמ) הדּונִמ *
 'ירדנ Gn den Bann gelegt 17125 כ"או

 )20 יז ^11( 'מגב שרופמו ךל ינא הדונמ 15 א"פ
 ןגברו אוה יודינד אנשיל רבס ע"ר ךל ינא הרונמב
 ג"פ ק"מב רכז 'לבו אוה אנתמשמד אנשיל ירבס

sbיחספ רכז ץוכקהו םימכח ול וריתהש הדונמהו ' 
 .'וכו םימשל ןידונמ העבש :ג"יק

D?» "13 +3" 'עו רפכ ע"ייע (רפכ b 

 (דונדנב םידגבה םיפבוכ םש רשא תכרבננ ןָאיִּדְנַמ *
a xaלע  n»ןיסבוכה  ^bס"שה  

 'ד pron ןמ לבא ןצמחמה jo אלא ונש אל םש
 דנ 'עב ה'כו ןיידנה jb ךומסב םש ןכו 'וכו תומא

me» cp(תיִבונְמ =) תייבנמ  

monב"בב "5 . i53י"כב לבא  תובית יתשב  
 ךורע י"כב ה"כו היתיבונמ 'ר י"כבו "יתייבונמ ס'ש
 ה''דב 'ינושאר 'יסופדב לבא 'עה עצמאב ע"פדבו
 עצמאבכ 'קיעהו ךורע י"כ "יגכ תייבנמ ל"צו תויבנמ
 בונמ רכז ראותמ הבקנ 'לב אוהו mans) 'עח

"bpם'בשריפ םויסכו ךרעה שארב רומאכ ע"לב  
 ם'בשריפו ןושאר p^ לש םעטו .ומוקמב דמועו
 (y'"y הנממ b^ (הנמ) ינמ לעפמ רזגנ יכ ובשחש
 סעלרעפ 'ה תעד «ww ל"נ דועו — ('גו יב -ןמ
 הלמ ןיבו maus pa תוכייש שי יכ )82 שיטע)
 תפנאמ  שיראוצוה 'לב nmána-paiti 'ירטקב
 ,שאה ידבוע לש 3515295 'שדחה פ"לב ונממו
 תיבל רמוכה אב םדא תתימ רחא דימ : רועישהו

 — [הרובקה ינינעב לואשל לבאה

bye) N27500 *דגנ  ^bהכמ  (Schlügerמוי ' 
 אנדגנמכ הדוהי 'ר יוחמ wy" n3 .ו'ט

^bב דגנ ,ףילצמ 'עב ןייע ', 

 y/bs ה'כו ןונגמ 'עב 'מושרה m י"לב) ןנּגְנמ
(Hebewerk, Maschinerie Osתקיספב ' 

 ארונ המ (א"פ רצ כ"רד יתקיספ) הערפ חלשב יהיוד

 אינגנמ pes ןליחד המ Ch os םילהת) ךישעמ
 ונדמליב «^C ןהיגרוה תא ןיגרוה ןיגרהנה ךריד

nmיוחנתב) ןועמשת בקע  C5םהייח תא וררמיו  
C^ sw mew)וילע ה"בקה ךפה  quii)יאנש  

 הערפ (*רעינו (ז'כ ^ תומש jy» ve ,וילק םילהת)

 ןתנ 6 ןונגנמ C75 קלב יוחנת) mb ימבו ,וליחו
 [אתקיספ] ('קסיפ) שירב mn ריילומכ םעלב "יפב
 שירב ר'קיובו C) (ת'סק רצ כיירד יתקיספ) תומ ירחאד
 by בשיל הערפ שקיבש ןויכ (כ'פר) mb ירחא
 ושיכה ולש Cua עדוי היה אל המלש אסכ

vmירא ורבשו '). "bאוה זעלבו תונמרע  
 'גרתו ןונגמ 'עב יתשריפ ב"א) -- ,('ו"ינינניא
 ('ב יא רתסא Com יגרת) תבשכ םהה םימיב קוספב
 ותואב םשו ה"יחא]* = .ןיקלפ qm ןונגנמב יד
 ,ןונגנמב עקפמ הבר אנינת nin ינש 'גרתב קוספ
 pio nn :םש ץובקהו ,ןונגנמב ppoo :םשו
 My םילהת) יתניגנ שרד ח"יפ ר"משב ה"נכו .ןיעקפ

 .'וכו ךלש תונגנמ ןוניא ןיליחד המ ר"תסא שירבו היכר יר חלשב שיר 'קליב ?(«m .ה"דב ףא ישמא יפדב היכו )!
 : ןאכ ע"פרבו ,ריילמ יעב היכו טיק ייכב ה"כ )5 .ריילמ יעו סנלכ עיייעו )5  .יא רענ ע"ייע םימכח ןושלמ שרדו (

 לבא ימאו ר'פרבו י"כב ה"כ )7 .המינפ ןוילגמ אב גהנמ תלמו ןונגנמ ל"צו וש ן מ ג נ מ cmo :םשו )5  .ןינגנמ
 יקיספב ה"כו ור בשו ירא ושיכ ה [ןונגנמ ליצצו] (ויגהנמ) עדוי היה אל nan ov ריקיוב P) .ןונגנל םייטב ו"ופדב

ov =עדוי היה אל ןנחתאו שיר יוחנתבו . quss)אבא רב ןועמש היד טפר רילהקבו ורבשו יראה ושיכה ולש [ןונגנמ]  
 ingegno ט"יאלב )?  .ורבשו ירא ושיכהו ולש ןוקינגנמ עדוי היה אל םיהלאה השעמ לכ תא יתיארו יפב ללכנה חתפ

Getriebe, 80260180980 .ואינויניא ביה י"כבו !( mes)יישריפב היכו ('1 ,שאר דונמב ג"ונבו םייש י"כב , *( Ty) 

ingenium8 .דנ עיייע לעפה רילמ ( n3יייכב  bpסגוכ עיפד ראשבו סנוק ריפדבו . 
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  * Xpןָאידְנמ  Eaאָתּורַהְנִמ 113

 ,'וכו א'ביר לש וגהנמ א"עס 'ל תינעת :ה"כ תבש

 ע"ייע ^« ןנישרד אל שררימ גהנמ :ו"כ תינעת
3mו"ט 5/3 ,'וכו גהונ וגהנמכ םלוע :ד'נ ז'ע ,'א : 

 היה לודג גהנמ ix םש m םלוע לש וגהנמ

 היה ךכ .5 'דהנס .היתחספא ע"ייעו ^« םילשוריב

 DU אתפפוה) א'מ jb מ"ב ,תעדה ps" לש ןנהנמ
 םדא הנשי לא :ו"פ םש .הנידמה גהנמכ לכה (היפ

 ,אגהנמה ןמ ינתשיל אלד :ו"מ mb amen ןמ
a»א'יד ו"פס מ"ב . psלש גהנמה לע ןינשמ  

 תא לטבמ גהנמה vy ב"יד ב"יפ תומבי 'ורי ,הרייש
 ר"פר םיחספ rv ג"ע ד"סד א'פ תינעת 'ורי ,הכלהה
 שפנ יחונ םכיתובא imo ונשת לא ד'ער ל'ד
 ורהזה ב"עס יד .יצשיה ,('ומעפ הכרה 'ג דומעבו nv ןייע)

 ד"ע b7'3 ג"פ ק"מ "m" ,םכידיב םכיתובא גהנמב
v2)םולש אלא םכמוקמ גהנמ ערוי יניא ינא קיפ  

 וגיא גהנמ . . בושח גהנמ .ונמוקמ גהנמכ םכילע
 הדנ .התא יא ה"ד .א"נ םיחספ 'ופסות ןייע בושח
 תאו ארופיא אנא ךל אנימא :נ" תומכי .ו"פ
 ברע ע"ייע םיאיבנ גהנמ .ד"מ 'כוס :אגהנמ תרמא

 היגהנמ ,וגהנמ א"עס ט"ד ה"פ תוכרב 'ורי -- 4
 .היגה ןמ = אוהש 'ה ןמ ע"ייע

An ע"ייע 5 * 

 -der an חרוזה םוי je ע"לב ומב b^ אָרֶהְנִמ *

  (brechende Tagמ"ד ג"פר 'מוי 'ורי :

 מאנ ןכו ארהנמ רהנא דע ז"נד ב"פר ה'ר 'וריו
 ,םויה mn קירבה 56! )6 ע"לב

Dienstbeflissenheit, ny vx) אָתּורָהְנִמ 

  j"Yy! Dienstfertigkeit'פב (םינפב

  pa ps(*זוזי א ל 'מ גב רדומה ( oהיל :6
 תודבע ךרוצל 'יפ ןדיבע אתורהנל ויתוחפשו וידבע
 היחא]* ab sen האנה ואלו םטפתהל אלו ןייושע
 לא הצורמ ונינעו תירבע תנשונ הלמ וז ד"עפל
 'ב ייעשיב רַהָנ שרשה תא ק"דוה !«b m^ ץפחה
 עילב 26 pip ןכו ד"מ א'נ ;ב"י ,א"ל 'ימרי 'ב

schnell drüngen, treibenויתוהפשו וידבע ורועישו  

 .תודכע ךרוצל ונייהו ןידמוע םה וצפח תצורמל
 וינפל דומעלו דובכל ןיעה .תיארמל p^ ש"ארהו
 tM ןינעמ הז יפל הלמה תוזג יכ ל'נ ,ושמשל
 .םינפ תבהצ jy» ^p )0 ייעשי) תרהנו יארת

 ומלהל השקו הריחנ ןינע b^ ן"רהו אתורחנמ ג"ונבו
 שימשתלו תיבה רקנל 'יפו אתורקנמ an^ םש רועו

 ךורע י"ב 'ינכ ןיידנ ןמ 'ב עקב 'עב םג יתחסנ ןכל
"yןאידנמ "יא עקב 'עב ע'פרב לבא ס'ק ,ב"ח  

 : םימעפה יתשב (:ר"מ רצ 3^2 סיר) 'ה ס"ש י"כב ה"כו

 י"כב לבא ,שאגימ י"ר םשב מ"טשב ה'כו ןאידנמה

 ל"זו .ןאדינה 'זיפ 'פדבו ןיידינה םימעפ 'ב ןעכנימ
 םיטבוחש ןכאה ןאידנמ !p" :םש ב"בל מ"טשב מ'יר
 םיסבכמש העשב םידגבה תאו תועיריה תא הילע
 םידגבה תא םיטבוחש העשבש יפלו )^5 םתוא
 C [תוצוצינ : ל"נ (תורוניצ) ונממ ןיזתינ ןאידנמה לע
 ןצמחמה ןמ רתוי לתוכה ןמ הקחרה יעב ךליאו ךליא
 מ"טשה איבה לאומש ךורב וניבר רפסמו 'וכו 'וכו
 ןנימגרתמ זיו האזה ןושל ןיידנ b^ ןואגה םשב
 לע םידגבה םש טבוח סבוכהש םוקמ אוהו ידאו
 וניבר b" ןייעו .כ"ע חכב םיזתינ םימהו םיעלפה
 by (ןיידנה) ןיידנ m^ .'ב ץמח יעו 'ב עקב 'עב
 תערכ האזה ןינע ידנ .הדנ לעפמ אלו רקיע
 'א ןיידנ עב 'מושרה פ"למ bx יכ ל"נה "ישרפמה

 ,ש"ע

 מ"לב ומכ b^ אָתַעְּנִמ הבקנלו אָעַדְנַמ ,אַדְנַמ *
 הברה das Wissen, die Kenntniss) עדַמ

 םירבדל ;ד"ל .א"ל a5 תומשל ןייע 'ורי 'גרתב
  ua iwםילהתל ; ו'מ ^ bבויאל ;^ ,ד"צ ;'ג ",
paro היל ro mb 33528 35m 

 .ןוהתועדנמב א"י ,'ט תלהקל

COO שורי 'גרת' (etwas םעדמ =( Dy55 "₪ 

 המואמ ול השעת [לאו ל"צ] (אלו)
 ומכ םעדנמ mb דיבעת »53 ^G ,ב'כ תישארב)

 .ןמגרותהמ הלמב הלמ קתעוה ה"יחא]* = .םעדמ
 ואיבה ןכו םעדמ 'גרתב ג"ונבו .א 1 ^83 cv םגו

my C23הרזגה נ"שו םדימ ע"ייע ] — 

Tw» עופש "b) (ןרדנמ)  .מוּנְדּרוּן 10:28 * 
  (Abhang, abschüssige Stelleע"ייע

"m3, נ"שו 'ב רדמ 

 ich רדונ ינא ונייה אנרדנ ומכ (b^ אנרדנמ *
(gelobeא"עס א"נד א"פ 'ירדנ ^  

 .'וכו ריזנ וניא אמש אנרדנמ רמואה וליא

 יא" ," ,'ט ,'ח ,'ג ,'ב ןמ yy הֶנָמ *

ipae (מ"למ qup €» /0 fU)השעמ לגרה  
(das Verfahren, die Führung, der Brauch 

1 
 pn ןכ ) ^ v"y. תועט ילב םשו )* .3 עקב ע"ייע )*  .ןאידגמהו ןצמחמה :'ח ק"מב wma רבו wma ^b ןכו (

OT בחכב 
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 תלסמ האבה הבדנ ןבוק מ'למ nme — חנמ
Opfergabe,  Speiseopferתעל לאשוהו  

na^pnתעלו (יה .יד ,'ט ירזע ,ברעה תחנמ —( החנמה  

 שי 'פד ג'רב Naehmittagsgebet)  החנמה תלפת
 וומא ב ארפיפבו ?CT הרומתב תונבוקב
 אריס 6תוכופ תשרפב םינהכה לא
 יג"כ ירקיו) םהיכסנו םתחנמ en קרפ 3" תשרפ רומא

 "C ירומת) אפפ בר רמא (*רחמל ףאו הלילב 0
 ןשידקמ ןמצע ינפב םיאבה םיכסנ ול ונמדזנ
 (א"עפ ר"י (E רמא יול ןב עשוהי 'ר ,הלילב ןבירקמו

p»ןיאבה םיכסנל  C qe»ןיאש חבזה ([םע]  
 םכיכסנלו )65/5 יטיכ רבדטב ל"ת םויב אלא ןיבירק
 ה"יחא]* = am םימלשל םיכסנ שיקמ םכימלשלו
 םידקהש רדסכ אלש אירטו אלקשה איבה וניבר
 החנמ תעל לאשוהו .עשוהי 'רד הזל אפפ ברד אה
 אתהנמ ב"עס ט"ל 'טוס anie התחנמ ,א"ל ה"ר
 ברעה רע nmi תלפת א"מ ר"פ תוכרב ,אתינעתר
 הזיא :ו"כ "Du החנמה גלפ דע Cow הדוהי 'ר
 וזיאו הלעמלו הצחמו תועש ששמ הלודג .החנמ
 הלעמלו הצחמו תועש עשתמ הנטק החנמ איה
 גלפ אוה הטכו ג'פר תוכרב אתפסותבו .ש"ע דועו
 :'נ mDb^ .עיבר רסח תועש הרשע nns החנמה

 ןמ vy ל'ד ר"פ םיחספ v^ ,הלעמלו החנמה ;
 הבוקנ הז pw» nimis ץוכקהו -- .ליעלו אתחנמ

 — [תונברקב הנינע בורש תוחנמ תכסמה

 arm ללה לש וריבחל ('א epson םש) םֶחַנִמ *
Go vbונב אוה יכ הארנ אנ ת ל (יב  

 'עו ה"רסו 199 ף'זרהמל מ'ד ןייע bv 'ר לש
X7 pemיאנגס ןב םחנמ 07«  n"y)תימ זיפ ) 

 םחנט 'ר ,יאנגס ]3 םחנמ :מ"ד םיארומא המכל ('ג
 ןמד םחנמ 'ר ,ןוירוג 'רד הוחא םחנמ ^ ,יאמיס רב
 שיא םחנמ יר "א wb (Cnm) ייבוריע אתפסותבו) איל

 ^ .אתפוג ןב םחנמ 'ר ,האפדוי םחנמ 'ר ,(אילג
 ^ ,םוחנת רב םחנמ 'ר ,םירעש רפכ שיא םחנמ
 םחנמ 'ו ,חפנ ןב םחנמ 'ו ,אמיסבמ רב םחנמ
 ,אנובא רב רזעלא 'רד הינתח omo 'ר .אימלט
 'ע ה"דסב nb» by ןייע יול רב mmm רב םחנמ
 'ך OU i50 וז p3 ע"ייע וזמג שיא םחנמ .םחנמ

 ירחא 'פ ונדמלי ב'כפ ,ו"טפ יתבר 'תקיספ אמחנמ

 אתורקנמ ע"ייע ת"לרב אתודקנמ היגהל ןוכנ רתויהו
 (ודוה 'למ 'קתעוה) פ"ל אוה ילוא 55 דועו -- ש"מו

^b oy»תרוק  mשפנ חיינו ] — 

Ruhe, Ruhestatt מ"למ nm» (א') ומכ ms* 
  (2ןהל שי 1558 :ב"נק תבש (יטרפ םש

mioוללהו  psןהל  mobןיא ח"ת .ד'פ תוכרב  
 סירב החונמה לא :ט"יק םיחבז ,'וכו החונמ םהל
 ג"י פ'ס תונברק אתפסות ןייעו הליש וז (ט יב"
 ;'ט ,'ח ;'ח ,'ג תישארבל 'גרת ןייע mo 'גרתבו
 אצמנ יטרפ םש תארוהבו -- ה"ס ,ח"כ םירברל
 : ה"כ nbus wp תינעת חונמ רב אנוה בר
 : א'ע מ'ב : ח'ג א"עס ב"כ ק"ב +: ד'ס ,ד"כ "ישיג

 ,ה"מ : ח"כ תורוכב .ג'מ תומבי .ב"מ 'דהנס

Hand- רדופ "b manuale ^yow ר'למ) ןילוונמ 
  (tuch, Sehweisstuchשירב הבר תישארבב

 3b w'5) 'שרפ שירבו Cln ל'צ] (ד) תשרפ
 C ןילונמבו עבצאבו הזימרב ךלמה םולשב ןילאוש
 הייחא]* (pompa (השרפ יפ) הכיא תליגמבו
 ןירדוסבו 'ילו עבצאבו הזימרב קר ר"כיאב ג"ונב
 ןירדוסב 'יג תמאבו .ו'זרהמ p^ ןייע ןילוונמב ^5 ןכו

webיכ איה ןילוונמ תמועל  ^b nbnל"נה  ^B 
 היגהל ץוחנ וניא הז יפלו ,רדופ = eudarium ומכ
 ומכ eMe Xu. y'bs ןילדנמ  תויהל ןילוונמ

maneיוועלל ל"תמעב רעשיילפ  i'mדועו 312  
 — ןילומנמ ע"ייע י

NEOWOD*לעפמ ראות  (hüsslich 5w3תינעת  
 .אתלוונמ תבטד אתשל sib :'ו

 השא .ח"כ ריזנב ראותה תארוהב ue" ינוניבהו
n5wibםא ב"ער ב"נ 'כוס :'ל "ישוריק רכז 'לבו  

 ןיא יתסוסל 'פ ר"שהש ^« הז לוונמ ךב עגפ
 חבזמ .ג"לד vp םיחספ v ,'וכו ץקושמו לוונמ ךל
 sow yy א"פד ?xv ק"מ 'ורי ץוכקהו ,לוונמ

 yap לגרל וסנכי

 תונושל ^w א"פר n^ 'ורי אנקיזנמ ,אקזנמ *
 .םייוניכ ייוניכמ תומגמוגמ

 me ע"ייע חנמ *

 המ («jy האלהו ז"י ישרפמ קר 5mm תחאב ונלצאש רפסממ ריב לש תוישרפה ןינמב הטונ וניברש ללכה יפל יתנקת (+
 יעב יה 'פ םשב ישרפה וזמ םינויצ וניבר איבה תמאב ונינפלכ 'ה יפ ל"צ ןכל )0 תרבוח יירישע הנש רחשהב יתבתכש
 זמר יר cnn 'קליבו םילוונמב Bon ינשב mv px תחא ו"יוב "א 'ה 'פב )?  .('ג טלפ עיייעו) יא ןוולק sw זב
 םתחנמ הלילב םחיכסנו םתחנמ :ירומתב (+ .ריפדב «nU ב"ה דייל יב ויו י"כב הייכ )3 .ןילוונמב ל"צ ןילוטמב ח"מתת
 םהיכסנו סתחנמ 'יא םש ארפיסב לבא ,םתחנמ היד 'פסות בטיה ןייעו רחמל וליפא W cv^ יוחנמבו רחמל םהיכסנו

 .מ"ק ייכב ה"כ )5  .םע י"כבכ ל"צו ע"פרב ה'יכ )5  .ארפיסב in" ייפ py רחמל םהיכסנו םתחנמו ם וי ב
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 ש"ארב ג'הכ ןילוטנמא קיקרד ןהה ד'עס ויד ^
 ז"ואבו ןילטצא ג"ונבו GU» "oo v5 ,ר"כ תוכרבל

"nיסס הליפת ' muןיליטסיא . -- Ummךוע ןייע  
 nS אבה

 ימושרה 'עו ר"למ ד"עפל ליעמ ונינע) 5022 799
 ד"מלו ש"רו Mantel םדוקה 'עב

 תא תישעו CO י"רת  (א"עב b^ ב"רו ןיפלחתמ
"ybדופאה  mot)רטנמ תי דיבעתו (איל 3  

 ליעמהש רטג neus תימרא הלמ וז םא .הליעמ
 שובלה ארקנ ןכו איה nav ילואו םדאה ףוג רמוש
 ה"יחא]* = .םיפגמו ןוירש עבוכ ומכ םדאה לעןיגמה
 Tun .אליעמ רטנימ ר"ל קוספב nw י"רתב ה'נכו
 תוביתה ne^ ילואו האלהו ב"כ ,ט"ל 'ומשל ןייע
 תינשה לע תורוהל האב תחאו הנה תחא הארוהמ
 : אליעמ תפסוה ילב 'יא ז"כ m 'א י"הדל 'גרתבו
 ןילוטנמ ומכ הנינע ילואו qui 00303 ףתעתמ

yaב'רו .םדוקה  ^bר'אלמ  mew ^p sb» 
 ילוא י"לל ןויכ דועו .רטנט "ל ,יג 00022( יגרתש

— [abwehrend p38 &uuvciptoc-ov תלמל 

 רטנ א"למ םדוקה ע"ייע Gewachungp רַטְנִמ *
^Bרמש , 

 monitores ר"למ ןיפורטנמ ל"נ) ןימורטנמ ₪25

 המחלמב םיחיגשמהו םיריכזמה
Kriegsaufseherב"רו  "Bתישארב 'ודמ (א"עב  

 םימוזמז 02 UD הנש תואמ שמח ןב חנ יהיו 'פ 'בר
 המחלמ יטסיגמ ןימורטנמ Cops רזא ('כ /2 םירבד)

poss ^bםידירחמ ןימרטנמ כ"א םידרח 'ורו י"לב  
 'ורו bb" ןויכ ב"ר ה"יחא]* | ,המיא םיליטמו
 ןיא הלמה שאר לבא דרח DB dremo = דק
 רומאכ ןיסורטנמ ך"טסב ל"צ ד'עפלו .ןורתפ הל
 לש p^ אוה המחלמ +ירטסיגמ ל"צ) יטסיגמ כ"או
 חנ 'קליו המחלמה הנוממו יחיגשמ b^ ןיסורטנמ
 ר'למ ןיטדנט ל"צ ילואו ןיטמרגמ סרג ז"מ זמר

mandatiםהילע הטחלמה תחגשה 'מולכ םידיקפה . 
 ר"גק ,'ג ל"תטעב יוועל 'הו nma ,'א ר"טב ז"'מירו

 -- [הלמה 'יפב םה םיכובנ

 .ינונמ ע"ייע ינינומ *

 J" "DM| ןייע .(יטרפה םש) ןימינמ .ימוינמ *
 ח'כ הליגמ ןימינב ומכ b" א'מ ,ז"י

 JUD הדנ ,ןיטינב ס"ש י"כבו יהיא רב ןימינמ א'עס
 ןימינב :ה"ד ב'פ  תוכרב 'וריבו האנסקס ןימינמ

M M M —ה- —— .->. 

yy 20232 (4 

ers *העל ימוינמ * —  

moתקיספ לודנה אייה 'ר יב המחנמ 'ר ,ה'רס לצא ' 
 67 א"כפ ,ז"יפ יתבר 'קיספ ןמחנמ 'ר .א"יפ יתבר

 :ח"צ 'דהנס ןייע חישמ ארקנ םחנמ ov לע דועו
vהלא לע 'פ ר"כיא .ה"ד ב'ם תוכרב . 

 מ"למ דּונ Dy ףדרנו טומ = טּונ שרושה) טינמ
[XYעונענ  bewegenליעפהבו  fortbringen, 

(aufschreckenדירחמ ןיאו  (n 3 Sp")י"רת  CR) 

 6אבת יכ יהיוד 09 י'ותבו ,טינמד תילו

 'קיול ילקנוא 'רתבו הייחא]* = 02 m2 םירגד)
 תישרש וניא ם"מה ?Cl ms וו דינמד "א
 5% y'b3 ji buo םע ףדרנש טּונ 'עב ורקעו
 ןינע אצוי לעפב ^ ןינבבו הדמעה pip דמוע לעפב

npmnשי "ישרש ם'ימהש וניבר תעדל ילואו --  
 — Drohung] הרעג ןינע minatio ר"למ רוזנל

 ר"למ prj qium mu sms = טינמ

noncצמא י"לבו ' ^B uováíva, povicx 

 ר"בב Münze, Münzgeprüge) הרוצ np'pm עבטמ

 עבקש דחאל יול ר"א ןענכ רורא 075 פ"ס ז"ל 'פ
 לש C[bns ל"צ] (ולבא) ךותב ולש ןיטינומ
 לספיו וינפ ומחפתיש ינא (cn ךלמה רמא ךלמ
 ןה העברא יל ^« v ךל ךל .שירבו .ועבטמ
 ר"לב p^ ב"א) — .'וכו םלועב ןיטינומ ןהל אציש
 שירב 'יא תירקיעה הארוהה וזב ה"יחא]* — (עבטמ
 לשמ ה"פ ר"מש ,אטינומ אדה ימה :ריעה 'פ ר'כיא
 םינפכמ התוא הארו nns nba ול ואיבהש יבהזל
 'וכו בהז הלוכש הטינומ ול ואיבה 'וכו סרה לש
 הרובג הלשממ ןמיסל תועמב הרוצ תעיבק לאשוהו
 T oua" ב" דיח Qu yip ע"ייע םשה םוסריפו

 IP םייק לואש per הטינומ : כ'ד ב"פ 'דהנס
nbusולש הטינומ ךלמה המ ר"תפא ףוסב ,( דיי  

 תכלוה ולש הטינומ יכדרמ ךכ ץראה לכב תכלוה
 6 ןיטינומ g^ ט"לפ ר"בבו 'וכו ולש הטינומ המו
 םתוחל לאשוה דועו ^q זמר 2 עשוהי 'קליב ה"כו
 םירצמ לש אטינומ לכ ז"לפ ר"ב החפשמה תומש
 poa ש'ע 'וכו םי ידול םידול ova אלא הניא

somםירצמ לש ןוטינומ  wwןילוספ אלא . 
 'וכו הלטב םכיהלא לש אטינומ ו"ט D'D ר"טש

— [rna ^p ןייע 

pois *ר"לב  mantelium, mantiliumר"לבו  

 'צמא י"לבו mandilia — mantilia 'צמא
npo הפמ "p ,( 23 = Ads ע'לבו 0 Aat 

 ם'ד' הב  (Handtueh, Servietteפ"ס תוכרב 'ורי

— 

Üךורע ד' בתכבו ר"פדב קר אוה ןכ . | !) moז'צ ק"בב )! .ולכיה ימא יפרבו ר"בב : "wעבשמ . 

 .אגינח רב
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 (maa המ ל"צ «yy i ה"פ 'טופ יורי חייכנמ * | רבח ימוינמ  .אקודנכ yy :ט"מ "לוח .איכזנג
 ,(יר"כר (in היכנה ע"ייע

 ,'ב םנ ע"ייע ס"ט םנמ *

 Zwei- uovou&yog י"לב דחי םחול (p^ סוכַמונומ
(kümpfer, Gladiatorארקיו .ונדמליב  

 ושע ארק אל המל ייל יחיו ami וינב לא בקעי
 ויבא ואשע ןכש יקיתייר השוע סוכמנמ ןיאש וינבל
 :mmn xn by ('מ n תישארב) 'אנש םוכמנמ
 ןכו ה"יחא]* | | .םחול exo דיחי הנמ qv ןשל
 ^Q ,היל ;א'יכ ,ביכ םילהח) יתדיחי 6G סליקע קיתעה

 םינקז 'ע וקיתעה C יז" א'ש) 4m המהלנו לעפהו
uovouay fio ousyקיתעה ילא דריו יח קוספ םשו  

si; 50 uovopey Tox. DY2DDט קוספל ךיישו ' 

 רקיעו — 511 א'ח רענזיילש ןייע יתא םחלהל
nnl]י"כב 'יאדכ סוכמונומ  D'pעה שארב ' 

 ילב רימת ע"פדשבו 'עה עצמאב ר"'פדו ב'ה י"כבו
 — ^j] 'מ רחא ו"יו

 שחלב םיארוק ₪57 (?pupa poit יִמְנְמַנְמ
 בזכ וחיפיש םינישלמה ךרדכ ךומנ לוקבו

Verlüumder, leise Flüsterer, Ohrenblüserרתויו  

 םריבאו ןתד אוה (םינפב ןייע יג מז מ היגהל בוט
 6 ימ לשורי 'גרת C05 ,ויכ רבדמב) הדעה יאי רק

(IOאתשינכ ימנמנמ . — (ב"א ^pםיסנרפ י"לב ). 
 ןוכנהו גיהנמו ץעוי 6 pvípov י"לל ןויכ ה"יחא]*
 ויתופסוהב רעשיילפ 'ה תער ןכו רומאכ ע"למ אוה יכ
 איר ק תלמ pou 'גרתהו .יוועל 'הל ר"תמעל
 יגמזמ [ma 6 ש'טע) סעלרעפ 'הו יערעמ ג"ונבו
 w^ ז"ט 'א רבדמבל 'א י"ר תב תמאבו אתשינכ
 ןינבו — אתשינכ םע iom :הרעה יאירק הככ
 — .['ב mi 'עב y" המונת ןינע b^ םנמגמ לפלפ

 ייפ רָמנ jb לצאנ 52b לועפ ינוניב) רמּונמ
 -parderartig gefleckt, gespren רמנכ דוקנ

(ekתיזזח ה תל ע 'טגב לוזגה בלול 03  ) 
o)מס ב ןיקזינה 'פב | .(*לוספ רמונמו | (יו"ל ' 

 הילוכד לבא (ביעפ (v5 po (* א מ ט מה הכ ל ה
 N23 ףוסב .רמונמכ יזחימד םושמ אל ("רפס

sopרמוגמ דגב ןהמ ןיחקול לבא < ט"יק)  ^bתודוקנ , 
 יזחימד םושמ ב"עס ט"כ תוחנמב ה"נכו ה'יחא]*

 ברד הירב ימוינמ ,היקלח רב ימוינמ ,ןמחנ בר
 אדא ,ימוינמ רב אדא דועו ,איסא ימוינמ ,ימוחנ

 ,'רעה הז ה'דס,ןייע ותלוזו מ"ב

I"Y) רמגב' (von wo? ןיא jb ^b) ןיִּנָמ "€i 
 ןיא ןמ תבכרומ הלמ n) ןמ yi םינויצה

 ומכ ןלנמ ןכו ןא jb ומכ Q8 ע"ייע) ןנמ ןכו
 .ןל אה ןמ ,

 6 עא י"למ הקיינּומ peas =  ('קיינמ
 000% שטשמסש = SDN" י"לב

 בהזה דיבר 'יפ שפט שדחה י"לבו טפו(?

(goldenes Halsbandויחאמ לודגה ןהכהו ונדמליב  

aman)רמא  C5ל"א ודיב קיינומהו וינפל זורכה היה  
 B^ ב"א) — ,ךלש הזה קיינומה היה תיכז וליא
 לבכ אוה קינמוריכ יכ בהז לש אוהו תרשרש 53
 ה"יחא]* .(ש"ע םידיה תא רוסאל לזרב לש
 תלמל (טיכ mb .יז 'ה) לאינדל םינקז 'ע לש 'גרת
 סוכמוסו סליקע וקיתעה ןכו avions  :אכונמה
 ייג ייעשי) םינורהש 'וכמוסו (ב"מ ,א"מ תישארב) דיבר

 : םינורהסה ב'עפ m^ ve תבש 'וריב היכו 402

 ה"נכו — ןורהפ 'עב ןייע וניבר ^3 לבא הייקנוע
vensקיינומ שארל הרטע הרות ירבד ושענ ב"יפ  

 ול רמאש U2y5 ד"המל ד"פ ר'בד Com) ראוצל
 קיינומ ירה ובר ול רומא ש 1329 5358
 'תקיספ .(* לזרב לש םילבכ ירה ואל םאו בהז לש
 השע ונב תא בהוא היהש ךלמל ט'כ פ'ס יתבר
 השע אל וראוצב ותוא הלותו בהז לש קיינומ ול
 השעו קיינומה תא ונטמ ויבא לטנו וסיעכה אלא
 הרות לש תויתוא ה"בקה השע ךכ 'וכו םילבכ ול
 w^ ,לארשי לש םהיראוצ לע םנתנו תיקיינומכ

nisל"צ הקייטומ אוההב קיפמ והמ ב"ער ח"ד ו"פ  

 לאינד לע זמרב םש ראובמ CO היארהו הקיינומ

 - [ז"חא אבה 'ע ni — אכינמה

 y' לש קיינומ ומכ אָכיִנֶמ =  ךנמ
 תישארב) בהזה דיבר unn (םדוקה

enיגרתב ה"כו ה"יחא|* | ,אבהדד אכינמ (בימ  
 אכינמ ידש .ב"ל דימת .'ו ,'ז ;ז"י ;3 רתסאל
 תישארבל 'ב י"רתב ץובקהו ןוהיראוצ לע אבהרד
 ע"ייע אכינמה Dy אוה דחאו — ,ןיכיגמ ב"כ ,ט"מ

 — [ש"מו ז"טר ;ג"ח

 יקליו טיי רומזמ שייושבו (? .ימא 'פד לש הפיה רדסה רחא וגררגנו קינמ y רחא יעה הז רדסנ יינושארה ייסופדב ('
 "31 םש יקליבו (* ?ריקיו םשב וינר יר ייעשי יקליב v3 )3  .(ךתורגרגל םיקנע) ראוצל קנע cw ה"ערה זמר םילהת
 .ריפרבו v33 ה"כ (? | .ביינש קייהעבו ר"פדב 27m ט"ק ייכב ה"כ (5 .754 b" ןאקיטאוו v3 ץבוק יפל )5  .בהז ימזג

m» (?ייכב ןוכנל  "pלוספו רמונמ ע"פרבו . *) םינהכה וניבר ירפסב יכ יג שפשפ יעמ חכומ ןכו ריפדבו 733 כ"כ 
 .הרות רפס ג"ונב )!0  .תוינשמב ייארכו אסטמה ינשמב הללכנו המצע ינפב הנשמ הנגיא יוכו ולגופש
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mim | yi * — "bon זעק 

 זיאמ 'יפ ןֶא ןַמ :ןמ בכרוה ןָנִמ — q25 "א
 ,יא 27( התא mb ^N 'גרת (אס]וס ?

C^תא ןנמ  nbnתבכרומ  pbה"יחא]* .ןא  
»"yילקנוא 'גרת ןייע דועו ןאנמ 'עו 'ה ןמ  

 qun ןמ 'א יירתבו) איתא תא pb 'ח ,ז"ט 'שארבל
 יל ןנמ ג" ,א" 'דטבל ;ןותא "po ,ט'כ םשו
 pa יא 'ד ,'ב 'שוהיל 'גרת Ono יא יירתב) ארסיב
 ד'פ 'ובותכ יורי ,יתא תא po "m ,'א 'נויל ,ןוניא

 .ירמ ןנמ דיש 'חיכ

 ןמו den = יִמ ןמ בכרוה ל"נ יִנּוניִמ = ינונמ
^b jmגד ימ , TEגד  Fisehsaftןכו  p'53 

 ןייע Bt pp nens תיברע 'לל קתענו אגונ ימ
 ג"סב Cyn ףוסב ןייע דועו 0 " ע"מד ע"מ

 C אצמקד ינונימ é יתינ Cp תבש) םיצרש 'ח 'פד

 ןיאש 'יפ (" ידיקנד ינונימ יתינ הברא לש ריצ 'יפ

vusיפד ג"סב .םי ד קו גמ 'מולכ הבירא םוש  

 ראש תא היחי באויו (א'עפ טימ ירהנפ) ןידה רמגנ

 ינונימ 'יפא הדוהי בר רמא Cn ,א"י 'א ייהד) ריעה

 ןירימעמ ןיא 'פב ,והל ("םירפו םיעט אתנחצו
 אלח (איער ט"כ !t) (my ןיאפר תפ.'מגפב

 םיגד לש ריצ ינונימ 'יפ .אתינעתל ינונימו ירוביסל
 לכ 'מולכ והל pb םיעט םינטק Du אתנחצ
 םיינעל «sw קלחמ mu טעומ רבד לכוא היהש
 'פ 'ובותכב ה"נכו ה"יחא]* | mea דיפח היהש
 םיגד י"שר D" .ץמ ע"ייע 'וכו ינינומ הלכאד ב'עס
 : ט"ס 'יטיגב לבא ל"נה 'ומוקמל 'יפב ה"כו 'ינטק
 'עב ה"כו םינטק םיגד רי x י"שריפ ינינומד איתפ
 -- ("ל"נה ימרא וא "למ הלמה 'יפו ,א איתפ
 'ינומדקה "ינואג 'ובושת b^ רחא 02 וניברו
 יבכרה א"ר 'חהו גרובסרעטעפ י'כ ץבוקב'יבתכב חנומו
 ב"לה ץטערג ע"מב םירקי "ירבד הזיא םהמ קיתעה
 ןונאמ ינינומ תייטב ל'זו (ל"נה ג"מ ע"מ ןייע דועו

ouam (O5)רק'עו םיגד ל ש  mes pe^ 
 םיכגחה E: by ןושל בחורב רמאיו 72127 אימ

[»"y — 

 .סטפקס ע"ייע ס"ט יקסנמ "

 ,abhalten £^* ע"לב jgp םא ףדרנ מ"למ) 728 *
Gerhindernומצע ענמי לא א' 'עס 'י תוכרב  

 ^3 גישו D/) ,איח) שימו שייע חייבטא יעבו ןאכ ל''צכו ס"ש vis היכו (?
 ש'שב ספדנ) לינה 'כופל חיר ייפמ קתעוה חייבטא yi veis) 'יפו "אדהס ןונמל ןירוק איברעב ןכש,, מ"'הונמה

 :איסקתה יר םש 'קליבו ,ב"קתת ריטב Cw חייבטא 'עבו ביסקתת זמר ילשמ '
 מוקמה wea pou (* .קתממ א"סקתת «ce ביסקתת יקליב

 .(אגליוו
"Dתיכו )*  ,אבא יר  

 טייק יייכבו aan )7 .יתייל גיונב )*
"p 1 yb» יב "p 'y3 ה"כו פייא 
"4*3 ( !? 

m -איגאלאאזב) קיתעה ןהאזיוועל  

 .וילע mmo תויהל יוז

 ס'ש י'כב היכו 'יפמ חכומ ןכו טיק "23 היכ (*
 (p: bw יריקב 'ט י"כבו םינשיה 'יסופדב סישב ונינפל ה"כו
 םיה גד סש ייפ omunua 'צמא ר"לב יכ p" עדו U Upon) ייכב «'n )!" .םירפ

 .םירקונמ yp 3'm שיק י"כב ה"כ (" | ,ירו

 235 ג'פ 'כוס 'וריו b" א'ם 'שעמ 'ור" ,רמונמכ
 יעב ןייע לעיפ ןינבמ תואמגודו ub ירה ד"ע

 — ]5 רמנ

 moneo Y55 ד"עפל שרדנ םלוא (55s ןזנמ
 = mahnen ש"אלכ mannire 'צמא ר"לב

vor Gericht ladenריכזמ ץעוי 7 י"לב ונממו  

 ןכש 6 ביג יכו) לילחה 'פד ג'וב (גיהנמו
 רנכ 6 [אניח רב אחא] (יבר 523 ח'בטאב

"D22( גנ"כ תשרפ הבר תישארבבו .ח"בטאב ( 

DRר רמא :תאש ביטית ' C Pasקנפמש ימ לכ ') 
 6 וילע ןונמ תויהל ופוס ותורענב ורצי תא

ampia — (ב"א ^bםויאו חכ הקזח ינוי 'לב ), 
 Kraft, Stürke uévog י"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא]*
 Os Qni ע"ל לע זומרל ב"ר היה בוט רתויו

pem pmלבא  jyאדהס ומכ יאדו הכוסב ןונמ  
 | omne תויהל ץוחנה ןמ ןכלו דע b^ 244 ע"לב
 תליפנמ ארקמ לש pas שרדש 53 ר"בב 0312
 'עה תלחתב "dh ^y 'ימור ןושל לע ונושל
 כ"או המודכו דע תויהל Torte אורקל 'יפש
 טפוש תויהל ופוס "וכו קנפמש ימ לכ ורועיש
 םש 'כוסב שרדנ ןכו ותונקב וילע דיעמו

(Gur pou»םדאל ותיסמ ערה רצי קוספה ותוא  
 רעונמ קנפמ 'אנש ב"הועל וי ל ע די ע מו ז"הועב
 היארו «QU יטיכ ילשמ) sub היהי ותירחאו ודבע
 TP עדו — ש"מו 'ב חסנ ע"ייע םוגרתהמ 'יפה הזל
 my הבהא ונינע /ucvow םשהו usvowao "לב יכ

 םייסש המ הזו hefüges Verlangen הבר הקושתו

 קוספמ שורדהו 535 רטאמה תאבה רחא םש רכב
 ךילאו 'וכו ל"ת ךתושרב וניאש ת"או om ל"נה
 י"שריס כ'ג ןייעו «s לשמת התאו ותקוש ת
 טילש ןונמ b" ילשמב י"שרו .ודבע ה"ד :ב'נ 'כוסב
 טחוימו ג"בלרו ע"באר b^ כ'ג ןייעו ומש ןוני 'למ
 יתיאר ח"דובל תוכרעמה ךירעמבו ,ר"בל .י"שרל

^bהלועמ  bnשרשמ אוה :ןונמ שרשכ  mi 
 ךרוע ונינעו 'וכו הזר ןמ ןוזר הרח שרשמ mn ומכ
 דבעה הצרי ףופל רעונמ ודבע תא ןדעמה 'יפו 'וכו

mnmצפחכ קר וינודא יקסע ררסמהו ךרועה  
 וכ

 .יתהגהש ומכ ל"צו ךו רע י*כב ה"כ ('

m» )?קליב  

 .ינינומ יימעפה יתשב רייפדו

,Krlitze vy (261 
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 יפדב ה"כ *[n^nw .א"וודבייק זעלבו
Verschluss, Riegel chiusura ט"יאל אוהו 'ציניוו 

 ארודבלק a^ 'שמאו ליסאב 'זיפ ר"פדבו ב'ה י"כבו
Schloss, Riegel, clausura — claustrum yb אוה זאו 

 תועלצב רוגס ןותחתה הפשל לוענמ לאשוהו
 ןידופיפא ע"ייע הרקמ יכ 'פ ר"להקו ז"יפ ר"'ב םדאה

sm)6 ויכר [ — 

Nb2Dאָפיִנְמ —  Fücherןיכילומו וב ןיפינמש ילכ  
 (זימ) 5555 ז"ט 'פב (ריואה הז י'ע ןיאיבמו

 רכושה 'פד הדגהב ('אפנמהו םירובד לש ףדמה
 ("ךיפינמביליפינה יתב (א"עס v8 מ'ב) םילעופה תא

^bודי ףפוני '₪ למ חווה תא איבמה ילכ  
 "לבו אתחוורמ ןנברד אנשילבו )5 5 ייעשי)

C nnmis sonyהייחא]* .,("ולטניב זעלבו  
eaאוהו וניבר 'יפל ךייש הז זעל  Fücher, ventaglio 

 "יברעה nbem ג'הר 'יפמ וקתעוה ךורעה ירבד רתיו
 אנשיל X31. Fücher 49« ̂ = 9-5(« איה ל'נה
 יתאצמ אל םלוא 1% א"חל אובמב ש"מ ןייע ןנברד
 D 'ומביב וניבר סרג ףנ 'עבו -- אתחוורמ ס"שב

 — [ףנ ע"ייע א"עב ג"ונבו יפפונתה הפנמב יא

 Memphis) פיפממ ,תופנמ ל"צ) סיפרמ .חופנמ *
 'תקיספבו חופנמ ףונ :ז"יפר יתבר 'תקיספ

 ל"צ םהיתשבו םיפרמ הז mp :ג'ם רצ כ'וד
 תרעה 409 רעיוביינל איפאראיג jy סיפממ ,תופנמ

 יסיפט ע"ייעו םש כ"רד 'תקיספל רעבאב ש'ר

 -Allein ודבל .רכומה סוס י"לב) לוּפְנַמ

(Qündlerה 'פב '*) יאמדב OU»הדומו  
 הנוקש ("לופנמ b^ לופנמה ןמ חקולב nv 'ר

nenול ןירוק י"לבו םירחאל ורכומו רטלפה ןמ  
 "לב p^ ב"א) — .[פילופונמ ל"צ] (" סולופונמ
 .(ודבל אוה הרכמל םיבר םירחוסמ הרוחס הנוקה
 לופנמ והז יא Ty ד"כד ה"פ יאמד 'וריבו ה"יחא]*
 ןימותחנ הרשעו ןירטלפ העשת ירמא יאני 'ר יבד

bie - yon" nyp 

 ,'וכו vos םילענמ ענומה :ג"יק םיחספ 20«
mansריזנ 'ורי ,'וכו ענומה לכ :א"צ 'דהנס .ו"צ  

 ענמ ןושל לכ .ונממ ינא pus ד'ע א'גד ב"פר
5nןמגרותמב ןייע .העינמ ןנימגרתמ  ןוערגו . 

 האלהו :3^ תומבי ,וענמנ :םשו .ו"ל "טיג לע פג
 'וכו ןנבר ןיענמתמ אל לעפ תא .וענמנ אל
 ta^ ו"יתה תעלבהבו .נ"שו (:א'עק (am א'ה ע"ייע

ons :2ליעפה .יעונמאל  ^vט"פ תוכרב  
 ̂ wb וז ןעינממש ס"שרהמה "ג Bb" ,ד"יד

 ,וזמ וז ןעינממ תאש : ד"סד א"פ תינעת

 שובלש המו .)= y'bs ה'כו לַעָנ מ"לבו\ לַעְנַמ
 Schuh, das (den Fuss) .*<< ארקנ לענב

m) p'wb5 m3 (Beschuhendeז'מ ) תולענמו 
 .םמוקמב ונשריפ ('דרז לש לענמו ,('ןוניפה
 C ארמע ןיברזד ארתא תיא (ר'עב'לד טיפס) ימלשורי
 הצילח תוצמ 'פד ג"רב] "ארי עז 'רד אדהכ ויגלמ

maa)אבה 'ע שירב ש"מ ןייע ה"יחא]* | ,[6א'ק  
rmsיורי .ב'ק תומכי ןייע לדנפ וכפה לענמ --  

 !yy Tw ר"מ ו'כפ 'ילכ :ג"ע ב"יד ב"יפ תומבי
 :רתסא רמאתו 'פ ר"תסא .נ"שו (טי'ק (an םומא
 ,וילגרל םילענמ .ט"כק תבש ץובקה .וילגר לענמ

vתבש  n^ Yeלענמ — :םילדנסו םילענמ  
 תומבי י"שריפ ןייע הרות ןושל לענו םימכח ןושל

 — [ל"א ג'ה m .ב'ק

 (* שירב) Riegel, Verschluss) תרגפמ מ"למ) לּועְנַמ
 = לזרב C Gio תומבי) (הצילח mas 'פד 'רמג

 אשרד ארביע (היכ וגיל םירבד) ךילענמ תשחנו
 (CA^ p ןיקשמד ק'פבו Caen לארשי ץראד
 קרפב .דעומב ןנקתמ ורבשנש חתפמהו לוענמה

C73ןיבזד  G"»לעו תלדה לע שיקה  sunלעו  
 ר"ת Cm ביב) תיבה תא רכומה 'פב .לוענמה
 תאו רגנה תא תלדה תא רכמ תיבה תא רכומה
 ךילענמ תשחנו לזרב ומכ רגסמ B^  לוענמה

 ןייע בר אינ לצא יוינשמב היכו (?  .ןינופה ןאכ ךורע ייכב לבא יחסונב היכו ןנפ sys היכו למא יפדב ןוכנ היכ )!
 ונינפלו 'ע ייכב ה"כ )* | .ברז עייייע תועטב ג"ונב )5  (,איכש nw) T יעו (.בייש (sym ברז cya 'ואחסונ יתש ןינעב
 now ויתפסוה ןכל םדוקה יעל ןויצה הז ךייש כ"או לענמב הצלח w^ םשו )5 .ףוסב ביה י"כב (5 .אביקע 'ר ע"פדב לבא
 ןייע .ב"ק יומביב תרחא אהסונ וניבר ינפל היה ילוא דועו .המואמ ms שיגרה אל עיבשפה לעבש שודיחו ויתרגס ןאכו
 ונדמליב ןכ בותכ ילוא )*  ,יחכונה יעמ ןויצה- הז יתקחמ אל ןכל .ןיצלוח יכו הייד owe 'ופסותבו לייא v הייד ייישריפ
 איה רשא לש וצראש ליזו ייא (הינש 'פ הכרבה תאז) קוספה הזל ירפסבו ar ןויצה ךורעב טמשנו ,ונממ דבאנש

nmnן"במרו יישריפ ןייע דועו י"א לש הלוענמ  mbוטשפ ונממו 'ר ייא דיטב רייפרבו 'ע י"כב ןוכנל היכ (*  .קוספה  

 הפנמה ל"צו אפנמ un" לצא 13 טירטב ג"הר 'יפב היכו Q wp b) האלהו mb יפדמ שבתשה ןכל ןושאר אוהש

 ילע יפינה גייונבו (ומוקמב סייד (jy סייש v3 ךיפינמב ג"הכו ש"רב היכו nv ג"הר קיתעה ןכו )5  .ונינפל היכו
 ןכ )55  .תורמ ע"פדבו «iam ייפב «Dé דילו ביה ייכב היכ )3 .ייל ג"הר "פב יכ וניבר תפסוהמ איה וז )5 .אפינמב

xnבתכב  yויו  vm v6ולוטניב עייפדבו  yu vix)יזכב ה"כ (% | ,לייטניב  yאוה ןכ ('5  .'ה םיטב עיפדבו  
 'פדבכ ל"צו םלופגמ ריפרבו ןילופנמ ויו ייכב סלופנמ דיל י"כבו רבו ב'הו די בתכב n) ןכ )5 .ביהו ט"ק די בתכב

 .ילופונומ יציניוו nom ימא )73 היכו םילופנמ יזיפ
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n'57 ז"פ 'דהנפ 'ורי piss m9 ב"פ תוכרב nv 
 םש ,ד'ע  "b.ט"כד  àv'וירוה  Sbד"ע ו"מד

 םילחת) תולע 'גרתב הבקנלו .אָיְקּוניִמ ז"לפ ר'קיו
  my aqpávs env nyיתבר 'תקיפפ :הכקנל ץובקה

 אתייקוניימד אריפס אדהכ ג"פר ! ^bתונב לש רורכ
 תלהק| תונברדכ ןכ שרודו  y'"y C 3רודכ —

 שיר ןייע הוחל הקינמ לאשוהו  mem Tnהקינמ
 הקינמ אקו ןב אטקנד קר הרופא ( Uy(איער גימ

  ^5ףד אקילייגנא י"כ) ז"עב ח'ר  Crהתוא ןישועש
mn ומכ וז .איהו ותקינמו ןב תקזחמ השא ןימכ 

 ל'זרל אב הז גשומו ןוימדו כ'ע יח לכ םא התיהש
Horus תא הקינמש סיִזיִאמ ןכ ורעישש םיירצמהמ 

 ר"טב ז"מיר ןייע ןטקה  m'גסנאיגילער ;ט"צ
 ןעידוטש  mb[האלהו ב"כ דצ ןאמעריג —

 ,תיקיניִמ ,תקיִניִמ .אָתקונייִמ .אקוניימ .קונימ +
np»?םדוקה ע"ייע תּוקיִנִמ  mb 

 -Reinlich תורהט ןינע אָתּודקנ פ"לב) אָתּודְקְנִמ *
keitב דקנ ע"ייע ') :n'p "burםושמ  

 ה"מגר b3^ הכו 'ב דקנ 'ע .ךורעב ה"כ אתודקנמ
 ה"מגר b^ (ב'כש x אקילייגנא ייכ ץבוקכ) יילוחב םש
 א"עס b' ז'ע y ותיב pio הצורש 'מולכ
 פיש י"כבו 'ב p" 'עב i'n5 ידפק .אתודקנמא
 "יפב ג'הכו אתורקנמ 'ימעפה יתשב ג"ונבו אתויקנמ

maאתודקנמ יכ עדו אתורהנמ ע"ייע :ח"ל 'רדנל  
 'רוהט n^ ס"לב ה"כו אדיקנ ,ריקנ ראותהמ לצאנ
 ע"ייע anáhita (die reine) הנשיה פ"למ ובצחמו
 םש אתודהנמ היגהל שי ילוא הז יפל כ'או דקנ
 ,אתורהנמ תחת (das Reinmachen) טשפומ

 ךרוצ, אתורהנמ יעב וניבר 'יפש המ הזו ; אתורחנמ
 ,תיבבש המ לכל היקנה שימשתל ונייה "תודבע

 217 תובא Gammiler) טקל = טקנ לעפמ) טקנמ *
 הפי הפי tbpin ילילגה יסוי 'רל ח"יפס
 .חור nba אלב

 ראוצ תרוגח Nb Dy" ףוריצב ד'עפל (e^ אטקנמ
 [Brust mnn דע תעגמש

reiehendes Halsbandןייע  (D'52השא המב 'פב  

 יאמ 6ט'נ םש) ירמג ,אלטקב (wo (א'מ vp תבש)

 אוהו אוה ימרא ןושל 'יפ ("יראפ אטקנמ אלטק

ein bis zur 

va3 m» (*תפסותבו סישב היכו ט"ק ' Yb ryאקינמ עיפדבו ,ןקינימ טרופרוא יזכבו  

 .אטקנמ — לופנמ
"TW 

 ש"רה ןייעו יירתד ןמ דחו אינמותד qb אינמות

 'עב תראובמ םש 'וריב מ"ר תעדו .םש יאמרל
 -- [ש"ע סופד

 "ג יפב ג'סר 3'5 ^55 'תפסות (t) שפנמ *

 .ע"ייע םייפגמ ל"צו טרופריא י'כה

 (תומותסה הלא תויתוא שמחמ ת"ר) ךיפצנמ *

 א"פ $3 :'ב הליגמ א"ער ד"ק תבש
 Ty א'עד א'פ הליגמ v^ ,םורמא םיפוצ ך'פצנמ

 לאומש 'ר ך"פצנמ והמ יניסמ השמל הכלה ך"פצנמ

 'וכו םיפוצה ךל וניקתהש המ קחצי ]53 ל"צ] ('ר)
 'פד חרק 'וחנתבו ח"יפ ר"דמבו םש v2 ה"שע

 .ב"י p^ ןיטעטש

 ,Amme 88085806 ('* קני לעפמ np*yt =) קינימ
 ורעישש םיירצמה jo "ep הוחל לאשוהו

 eine Art Heber NDU3— np*32 3 Isis) ןמ ןכ

 "ע 6םילכ איצומה 'מגב םימלצה לכ 'פב
Coלע הקינמ 6 פפארסו ('ה קינ ימ תומד ףא  

 טחמב -- ולוכ םלועה לכ תא הקינהש הוח םש
Gn 7555 wp[הכותב ל"צ] (הכותל) (*תקינמו ), 

 לאעמשי 'ר 'פב .תקינמ ושארב השע סימ) ד" 3
 סומידרגא (תמ 1( תנןיחקול'מנב
 יתשריפש אתשנ אוה, b^ .תקנימב חדקש (י ו ג
 שי תקנימו תיכוכזמ וז אלא Cpu npo דועו
 bb" קתעוה ה"יחא]* — .'פרח ילכמ שיו הנקמ

ymעבו ש"ע ט"פ 'ילכל ' psיפבו ' "XT mà 
 (' סומינורגא : ד"מד ד"פ ז"ע 'וריב ה'כו תקינימ
 "23 .ה'כו 'וכו תיקינימה ןמ וא םוכה ןמ םעטש
 אלא הניא "פא ג'פר יאמד 'תפסותב טרופריא
 אתשג אוהו תקנימ אוהו 'וכו ןיי לש nns תיקינימ
 'גרתו .תיבחמ קנוי ולאכ (b^ :דיפש ב"חב ע"ייע
 לעפמ ןיבהו ,איויח תקנימ 05 ?n inp הקנאה יורי
 הרפו הקינמ רומח :ח'ע 232 .ליעפהב קני
 א"פ הדנ v npyo" :םשו SD תובותכ .הקינמ
 יישודיק טשפומה םשהו ,הקינימל הנב mm + ט"מד

abהתוקינמ ימי.  mo vnט"מד א'פ , ' 
 קוניתו .אתוקנימד יחרי :הבר 'פ ר"כיא .התוקינימ
 תבש v^ ןייע הקונימ pub piss ארקנ קניה
 א"פד ג'פ ק"מ 'ורי ד"ע ד"יד b DD^" :ד"ד .א'פ
 ץובקהו ז"פ פ"ר ר"ב ,ד"ע ג"מד ו"פ v" 'ורי ד'ע

ma (t!ריפדבו ךווע 33 . 

v3 (?גיונבו ספרס :םש ז"ע יתפסותבו ב אוהו ןוכנה אוהו סיפרס סייש  v331רס ךורע  bbwהביתב 5»  

 ,ןימררגא עייייעו m v/33/3 ה"כ )7. ,ריפדבו ךורע י"כב ה"כ )* m ייפב «m )5 .תוקינימו ץובקח גיתר 'יפב )* .תחא

 Ma קר ע"פדשבו םימררגא יוג ס"ש י"כבו יוג םימדרגא ךורע ייכבו ר"פרבו (.חייכ (w"m3 סימדרגא איחב) עיייע )*

Gr?ייפבו  ymטיכ איחב ץיייע (*  .קדע  pyב'ה י"כב )!* ,8 הרעה ח"כ דצ םשו ןומונירגא  "wbיראפ 'עב לבא  

DU Djואפ ', 

yp 
p» 
! 

0 
: 



vע"ייע הליאשהבו :ח'פ :ו"פ  n»ש"מו 'ז . 
yכ"פ ר'ב 'ליאשהב  y'"yסטוול . 

 השנש (ביעס zo ירהנפ) קלחב (יטרפ ?c הָשַנִמ
[m] mלארשי תא ישנה ש %) 

 היקזח 15 השנמ ןינעב םישורד my ןייעו הייחא]*
naeב"ער ט"מ תומבי ,ב"עס 'ל 'ירדנ ,ב'עס ג"יק , 

 .ט"פ ר"רמב ו"לפ r^p ר'קיו ,ד'ק ap sx 'דהנס
 הברחו לע | היפ "בר תור = ,ב'פ val as ,ב"י
 דימלת mess בר מ"ד הז םשב םיבוקנ םיארומא
 רב השנמ בר ,אלוע ןמזב השנמ בר ,הדוהי בו
 ,ילבוגש רב אישנמ בר ןכו :ארג רב מ"ר ,דיבז
 רב הישנמ בר wy ט'רסב) nw ןב אישנמ בר
 מ'ר ,בקעי רב מיה ,הדוהי רב אישנמ בר ,הימרי
 אישנמ ,םחנמ רב אישנמ ,ליודמ מ"ר ,אפילחת רב
 ה"דסב הלא לכ לע ןייע wie בר דועו .השנמ רב
 ג'פ ק"מ Tv — האלהו ז"לק דצ אשראוו 'פד

iy iesב'פ 'ליגמ 'וריב ל"צכו אישנמ רב יסוי  
 ף"זרהמל י"הבמ 'ייע אשיגמ רב יסוי :םוקמב :נ"ער

 =- [:ב"ק רצ

 5 y'bs ףשנ ןמ לעפתא אוה) אפתשנמ
 von der Stelle לגלגתנו ומוקממ קתענ

Gückenגיכ 5/2( תואיצמ ולא 'פד 253  ys 
 םושמ ולש וליא ירה םיכוה תושרב תוכירכ
 תפשנ jb ורקיעו ןילגלגתמ 'יפ 6 אפתשנמד
 ןהב תבשנמ חורה mos C" ,ו"ט תומש) ךחורב
 אל לבא אוה ןוכנ "פה ה"חא]* | .ןילגלגתמו
 ךיישו ל"גה ע"למ םא יכ מ"ל אוהש ףשנ תרזגמ
 ומוקממ זז :ןוכנל שרופמ םשו 'ב ףשנ 'על
 p Cim« סישב) ח"ר 'יפבו תואמנודה רתי נ"שו
 ב"ירגהו — .םדא ינב ילגרב ןילגלגתמ :יפתשנימ
 — [בתכש המ בתכ ןכל הפי הזב ןייע אל ע'בשפהב

s») niaiהָנֶמ ומכ "פ  pon joyהנתמו  
(Theil, Gabeעב ונשריפ 322 ךלמה ' 

 ייד ירזע) הדנמ שרופמ DU ה"יחא]* | ,אנונרא
w "y G^איל יב י"הדב) מ"ל אוהו "ךלמה תנמ,  

Cלקשמב  ongpספה .א'ע ז"ע .תרזע  byתנמ  
 רכומ ינא םרכב תנמ .ב"י ב'ב 1 ספ ע"ייע ךלמה
 (jns תנמ pp" םשו .סדופ ע"יע 'וכו ךל
 ול ןיא . . תנמ ול שי :'צ 'דהנס ons ןועמשו

nibיאכלמד אתנמ ערפ : ג"יק ק"ב ימראו סילבו  
 .ח"ל 'ומבי ,אסיראל אתנמ בתימל יעב :ט"ק מ"ב

 — [ןדהב ךל תיא אתנמו

 תֶנָמ + — אטקנמ פק
 ,(יראפ (y'"y 5st -- .אלטק 'עב שרופמה טישכתה
 לש «C יראפ לע mos היה אל כ"ו ה'יחא]*
 אלטק 'עו אטקנמ y'"y קר זמרנ םש יכ וניבר
 ףיפוה םש רשא 'ג ראפ לע ותנוכ mmn לבא
 ינב 6ז"מ\ יימלצה לכ 'פ ז"ע 'כסמ איבהל ב"ר
 :by רונכ לש ןימינ י"שריפ תוראפל והמ םיעמ
 ש"ע 'וכו יראפ אטקנמ nm ילואו ב'ר בתכ הז
 לע י"כ ף"ירב ג"הכו אקטנמ an py^ נ"רעפלו
 n^ ז"ואב ג"הכו 6ט"נ טבש) (הקיסר) הקוסר הז
 min ^p) 4%< ע"לב 'יפו 'ז p'p ד"פ p^ תבש
 הזח .vara דנעצ 'לבו 22 ,,,' פ"ל אוה יראפ תלמו
 אוהו mmn דע תענמש הרוגח יראפ אקטנמ כ"או
 ןיבהל וניכז התעמו הזחה דע עיגמה ראוצ לש קנע
 "יפו יראפ אטקנמ אלטק יאמ Cb תבש) 'מגה ^5

n5ראוצב טישכת אלטק (אנליוו פישב ספדג) תבשב  
sm pup qusןכו כ'ע אקנכמ ע"לב  ^bף"ירה  

 לע s רצ ט"דסל ג'הר 'יפב ה"כו אקנכמ ע'לב
 255 'יברע הלמ wm ('םילכד א"יפ 'ח הנשמ
 אוה דחא (6840112) אלטק כ"או Halsband קנע 'יפ
 י"כבכ סורגנ םאו .יראפ [אקטנמ] (אטקנמ) םע

 פ"ל אוהו יריכ ןמ שבושמ זא אוה ילוא יריפ ב'ֶה
 ראוצ תרוגח שממ יריכ אקטנמ כ"או ראוצ 3.

 pw 'יאש תואהסונה לכ שבשל by השק לבא
 ונייה אטקנמ ^3 םייקל שי יכ 5^ דועו .יראפ
 תורעש i פ"ל אוה יראפו זחא 'יפ טקנ א"למ
 jb אוה יראפ אטקנמ כ"או ראוצל ביבס תוכרה
 ביבס תוכרה תורעש תזיחאל ראוצב יולתש קנע
 — ש"ע 'ג ראפ 'עב ב"ר יפל בורק הזו ראוצל

^b)אטקנמ 'ופסותה  "bירוופ,  "nenהשק  
 — [תונטק תוכיתח ע פ"לל ונוויכש הארנו ומלהל

 .אתודקנמ ע"ייע אתורקנמ *

 453 'פריא י"כב י"פ תומבי אתפסות 6 ירונמ *

 "יסופדב 'יגה דועו ירוגמ ו"ו י"כבו ירונמ

 ר"קיו ד"עפו ב"נפ ר"בבו py me הארנו ןידנמ

 א"עס ז"נד א"פ "n 'ורי תכלל בוט 'פ ר"להק א"פ
 רעיוביינ ןייע Kefr Menda ארקנ םויה דועו ידנמ

 270 איפארגאיּב

N25 *7125 ומכ א"לכ)  Leuchterהרונמ 'גרת  
 ה"כ 'ומשל 'וריו 'קנוא 'גרת ןייע אתרנמ

 .א"מד ג'פ 'מוי 'ורי :ה"מ תבש «jy האלהו א'ל
 p' ר"שהש YD פ'ס ר'ב op רצ כ"רד 'תקיספ
 :ח'כ תוחנמ ןייע שדקמבש הרונמ ןינעבו .טעמכ

 תצקו (? y'«. [אקטנמ :יייכב ומכ ליצ] (אקונגמ) לאעמשי ילב תארקנו רוע לש הרוגח אקוסיר ףיירה ייפ «pax (י

 יפתשנימד 3033 (+ .אוה עוטק יכ 'וכו ליצ םגו יתמלשהש ומכ א'ד ליצו ייכב היב (5 .ש"ע יב לטק יעב האבוה וירבד

 .ייל ונינפלו ךורעבכ nim מ "יג כ"ג םשו ס"ש י"כב יב ףשנ יעב ה"כו py היכו
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181 (Np* — סמ — n35? 

b'b3 ^p^bN jb לעפ ינוניב sum jb» DD 
j" איצומה 'פד ג'רב (sie heilen ןיאפרמ 

 איממ רב יללטמו Caps) ינייקש לכ (חיע תבש)
 ה"כ הייחא]* .ןיא פרמ וסמ 'יפ יללטמ אלו וסמד
 ןָממ "יפו ןיאפרתמ ע"פדב לבא ט'ק י"כב ןוכנל

wenינוניב  byeח"וו ןיאפרמ ץוכקב  ^b5תבשב  
 :השרפמ קר הלמה קיתעה אל (אנליוו 'פדב)
 ץובקה n .(" ןיאפרמ אוה אוהו כ"ע ידעסו ולעמ
 ע"ייע p^  תבש יִּסַמ דיחיהו :ו'נ "יטינ ןייָפמ
 NDND ס"לבו .ומוקמ םש ^« 6גיפק איח) 'א םא

 :ןייִסַמ jb דקנל כ'ג לכונ כ"או לעפב ינוניבה
 ףאו :אפרא (cow מ"ל .ב"ל 'ירבדל 'קנוא 'גרת
 (יכ ,י) ילשמ 'גרתבו pet  'ב י"רתבו אניסמ
 'טישפב ה'כו אָּפְרְמ ביתכ ולאכ יִסאָמ :אַפְרַמ

^a2^ קוספלו םש , n^םש 'גרתבו יפאמ  
 יסאמכ €" 2^ בי ללא יאפר 'גרתו .הָיְסאַמ

 -- [ללא

bbb = nbb מ"למ וניבר תעדל יִסַמ spo — DD 
 הכתה ןינע . zerschmelzen, zerfliessenיפלו

 -zerrei דיב ךעממ ^o ע"למ ל"נ אריעז 'ר 'יפ
 09260 י"למ :(םינפב יייע) יוריב רחא 'יפלו לסמ
 ,zur Hülfte sein, die Mitte 118166 הצחמ השענ

bildenע'לב ןכו  eורשעמ שארב ' c/o WE) 
 ' (ד"ע חימד (wb ימלשורי ,וסמישמ םינומירה
 ("ודי תחת לכואה ךעמתישמ אסי 'ר םשב אריעז
 wb תומשכ סמנו שמשה nm 'שלמ אוהש הארנו

Qe5[ (שוריפ) דועו  smeשוריב (" בוט '] 
 יעב הנוי 'ר .הצחמ וסינכישמ ( + (םש ימלשוריב)
 וניחא הל עמש אוה אתדגאר ןינבר ןמ אמליד

doen02 י'א םירגד) ונבבל תא ( pוניבבל ן ו ג ל . 
 וניצמו Dn xn ("זע ל ןושל אוהש הארנו

nousהכיא  onm onm CDץפק (םילשודימ דח  

 רמא C05 יוחגתכ) ונדמלי שארבו ('" אתונחד ןוסימב
 5'&( — jiD'e3. (עצמאב) דומעו (" אוב עיקרל

^pי"לב ונייהו ה"יחא]* ,(עצמאו ךות י"לב  

 שארב 'ב תלמב וא לע ףוריצב םדוקה 'עמ) תֶנמ 2
^pיאנתב 'מולכ קלח י'ע  auf den Theil 

(hin, mit Bedingungחנה (ב'ער היעק) ב"ב ףוסב  

 והולה ותנמ לע אלש רוטפ ('ךל 10315 ינאו ול
bםשרג "בר  sow b"ברע לש ותנמ לע  

 תועמ ןתמ תעשב ברע ול רמא אל 'מולכ והולה
 ינושש שיו 6 ךל ערפא ינאש «n לע והולה
 ה"כו הייחא]* ,שממ ותנומ א םישרפמו

 .ותחטבה ותנומא ייפו 'וינשמבו 'וריו ילכבב 'גשמב
gumה"כפ הולו הולמ 'כלה ם"במרה ןייע ןידה  

 Yyp ב"בב ה"נכו -- .ט"כק 'יסר מ"וח רוטו א"לה
 לע tn'3 א"עס א"נ מ"ב .ערפאש תנמ לע ב"ער
 לע הנתמ :"ו 'ישודיק .האנוא ילע ךל ןיאש תנמ

nbיל והריזחתש תנמ לע .נ"שו םש ,ריזחהל , 
 .רוזחל nis לע הינונמו ד"ע ה"סד ג"פ "ירוכיב 'ורי

T'5p "byםימעפ הברה א"ער  s'yלע ת"ר)  
«mא"פ תובא  roוכו סרפ לבקל תנמ לע ', 
mמ"ב 'ורי : תיבב  meתולעל תנמב ג"ע ה"ד  

 ה"פס יאמד 'תפסות 'פריא י"כ ,'וכו דחא דלו ול
 תנמ לע ג"ונבו רתומ ןכ תנמב wp הנתה םא
 'פריא י"כב םג syn" הברה ז"פר םשו 45 תושעל
 — [כ"פ ייטפשמ 'תליכמ "ייעו ש"ע ןכ nb לע

 099%, 9% 'ורו י"לב p^ וניכר תעדל) אָתְנִמ
mentha =ע"לב 313026,  (O9העננ "לבו ) 

 prom ('אתנימה ישרש (GU ןיצקועב ק"פב
^p,אטנימ זעלבו (**ענענ לאעמשי ילב  C web 

 jm C7 זיפ תבשב ורמא לודג ללכב ימלשורי
 ןימסקורטט (ריגרג םפרכ ןיתוכ )3305 זזגד
 ןכו ב'א) — wp םושמ בייח ענענ ("ןימושכ
 ם"במרה p^ ןכו ה"יחא]* Om י"לב ארקנ
 כ'ע ענענ ברעב ארקנה ןיממ אתנימהו 'צקועב
 דגאנה התנימ ג"עס 27'21 ב'פ יאמד 'וריב ה'גכו
 ל"נה תבשב לבא Minze איה הזו .המצע ינפב

saמ"ק . snm"אוהו אָתיִמַא ל"צ תומוקמ  Ammi 
 — [ש"מו איננ ע"ייע (אהננ) NUS ןינע ןכו

 ונינפלש תוינשמב ייל לבא qo ןתא יגאו im (.ב"לר ביבל ob) cs י"כבו ילופאנ תוינשמבו ישוריב היכו ('
 .ה"מגר יבושתב ןכ ייא ילואו ל"נה ביבל הימגר י'כב םג ייל תסאבו m£ ט"ק ייכב ייל (*  ,םינושארה ייסופדבו
 ג"הב) ע"ייע אתימחה an" לצא אתנימ דייא 42 ןיצקועב ג'הר ייפב ,אהנמה שייק v23 ,אתינמה ס"טב ביה י"כב )*
 צ"נלפפ וועל 'הו אתימא DUM שירו אטימחו סיטב (הרושה שארב 18 מ"קוצ) םש 'פריא 7231 ג"פס 'יאלכ 'תפסותב הייכו C אימת
 שיימו (.אילק (aem אתימא עיייע )9 | .לינה vm 'ופמ קתעוה (+ Aut ייל pnys ונממ רשא רייאלב לכה ייפ 1
 ןימושר ט"ק י"כב )9  .רגרג עיפדשבו יוריבו ריפדב ןוכנל ה"כ ) .רפסב ם"טב רייפדבו 'ע "כב )* .םש yn ףוסב
 םג יכ יל ררבוה התעו ('% .ןפ מ בוט רתוי פיש י"כב לבא ונינפל ה"כו (* .ןיתושכ ירפו ישמא (pua ןימושב 'וריבו
 יורשעמל ש"רה וקיתעה ןכו יורובו טייק י"כב nes )!! | .(םש) הירל ךייש (.דיפר ,ב"ח) לילג יעב אלילגדב "ג םג ייפ
 ספורטיפא עייייעו )!5 | .שע יורשעמב םיבמרהל מ"יפב ןכו ('* ויד ךו תב קדצ יכלמ '] ילרהמ ייפבו וידי ע"פדבו

pm nomר :אוה ארומא םשו ('* .יא ןויכ ' mumרב  ub10^  .יול רב עשוהי יר םשב ( mésימאו ריפדו בייה ייכב  

 ow ans 107 yn ליתמעב יוועל m) mins יצצמב תכתשאו ןיפקו ג"ונב ('%  .ןוי 'ל ו"ופדבו mezzo ט'יאלב אוהו
 .וב סייטב ו"ופדבו ריפדב ןוכנל ה'כ US)  .בטיה קד אלו ריכיאב



 ר"ל by ונייהו ונווכתנ רחא רבדל 3m וניבר ילוא
 הכילה pi" ל"נה 'צמא bb" םג קתענ הזמו ל"נה

byשמשהש לישבתה  qonאבו  busדחא לכ  
 הלילח רזוח ינש לישבתבו לישבתה םע הרוכחהמ
 ךירעמב ןוסימ ה'נכו Gang ש"אלב םג ארקנ ןכלו
 131555« שירב ןוסימ v3 ל'זו iilo מ'רל
 .ןוסימ ןוסימ אלא םהינפל יתסנכה אל די תביתכ

^bאינוע גהנמכ אלו ודבל לישבת לישבת  
 הזמ ילואו .כ"ע דחי ןילישבתה לכ ןיסינכמש
 לפנש nien] CD ב'פר םיחספ 'תפסות ץובקב
 ג"ונבו טרופריא י"כב ה"כ רוסא הז ירה חמק ןכותל

 — [תיסמח ,תיסמה

sp» p'b3 noo won) NDD"אָסְמ םשה ונממו  
 ךרומ מ'לב ומכ בל by ףורצבו הכתה ןינע

(das Zerfliessen, Verzagenיתרש 'פ ר'כיאב  

 'קזחיב ןייעו אבילד אָסָמְל א ow יכי סמל שרד
 לעפמו ג'פר 'טוס 'תפסות תיסמנ לעפנבו .ב"י ,א'כ
 ותוא לש ויניע סמית א"פס ר"בד לעפנב ססמ

 ,שיאה

 'ע ףופו ,'ב םמ ע"ייע עצמא p^ ןוְוְסיִמ .ןוסימ *
sp?ב ןיסמ ע"ייע דועו ', 

 יאמד v (m" מ"למ ץובקה (die Steuern ןיִּפַמ *
 D' ר'שהשב .ןיפמ ילעמ wy ב"כד ב"פ

 ןוימז 'עב וניבר ^3( םיסמ נ"ל p'b ר"קיובו יתנוי
an)4 הרעה ןייע :ויצר ( b 

 ל"צ ילוא ג'ע ח'כד ג'פר םיאלכ יורי ןיסמ *
 ,עצמא 'יפ ןוסימ

 ןיטיג 'ורי Arzt) אפור b^ יסא לעפמ) ןֶסיִמ *
 .'א סמ ע"ייע לעפהו ,ןסימ יוה :ג"מר א"פ

 .ןורחאה רסמ רחא ע"ייע (Gebund) אָרְסיִמ *

ein אמט "^b אָביִסִמ ס"לבו אָבָאְסִמ ,2NDD* 

cb» אָּתְבאָסִמ napis (Unreiner 

E באס לעפמ 

 ע"ייעו מ"לב ןואס bow" לקשמב אָנאָסִמ *
 .אנסמ

 אסמ יתויא ןעכנימ סיש י"כב ג"הכו (3

 אָנאָסִמ * — ND) — סמ

m3 )?י"כב  yאכורחד עייפדבו . 

 בפק

Mitte 600%תורוהל ןוילגמ אב עצמאב קפס ילבו  
 ןיתשא nm 'פ ר"כיאב ה'נכו .ןוסימב תלמ לע
 ךרדה עצמאב De ןיתשה b^ אחרואד ןווסימב

py)הדוהי 'ר ןיבה ןכו .(ךרדל הנפנ ירכנ :ד"ק 'דהנס  

 רובד (זייימ ,ריבב רוצקב כ"ג ny ל"נה יוריב) 5D" רב

 jp ושרד אתדגאד ןינברו הנשמ לש וסמישמ
 5060 לעפהמו uécov ל"נה bo" ארקמ לש וסמה

"Mt 5וקיתעה  NUD) TAיח , jnזיט 'ב י"הד  

 תישארכ) wma (Un si םירבד) win ('ג :ט"ל ייטרי ;'ל

 ןּוכיִּת (ה /היל רבדמב ;ה"כ ,ח'יכ תומש) ging ^ ויט

 ותלוזו 0
uésoy "yיצחב ט"כ ,3^ "ומשב ונממ לעפהו  

 וסימה ע"ייע דועו 5000006 76 ל הלילה

Cmm am)יפו דיפס $23 ופמ ןכ ןיבה כ"מ לעבו  

O^וסמ ע"ייע לבא ] — 

 ויח יימחנ ;יד ,יכ בימ) תיצחמ C7 ,3 בימ)

Ofenschaufel (רונת לש רתע >< פ'לב DO 
 no mm pron (Uy) 'פד 'מג (' ףוסב
mesאכירחד אסמ יתייא אתינלפ הל  (ne C 

 'פד ג"רב .(*הסנכנ הדרמ איבהל איה ףא אנת
 הלקש ןטק ןהכ אכיל יאו (ז'כ תורוכב המכ דע
 ונייח אסמ b^ .ארונתב הל ידשו אסמ שירב הל

Cmsתא הדורש  nenה"יחא]* | .רונתה ןמ  
 יתייא [a^ ל"נה תינעתב ןושארה ys תמאבו
 :אפמ תינעתב י"שריפו .אסמ םוקמב ךדרמ
 ('זעלב א"ילאפ הדרמ anon וב ןיאיצומש רתע
 ל"נה תורוכבבו כ'ע איה אתלימ ארח אסמו הדרמו
 Ofenkrücke fourgon צ"ל אוהו ן"וגרופ : אפמ זעול
 הראותמ אוהו ,ג'ל 'ציבב דוא זעול ןכו דוא
 )1 הרעה א'פת יגיח) יג דח 'עו ארתמ ע"ייע ל"זרדב
 ה"מגר 'יפב יתיארו .(' רומאכ ל"נה פ"למ אסמ "יפו
 תישאר :אסמ 'יפש +ב'צ פד אקילייגנא ייכ) תורוכבל
 השקו Teig massa ר"לל ןויכו ןאכ דע הסיעה

 — [ומלהל

missus (ר"למ וניבר םג ילואו ב"ר תעדל NDÀ 
eine Tracht, ,Gang Speisenבומ רתויו  

 שארב (הארוה התואמ 496%, 046% 'יעצמא י"למ
 (*סומגסה יבג לע בתוכ 05 'וחנתב) ונדמליב רבדיו
 — :('אסימ לישבתל ןירוק זעלב 'יפ שי אפימ המכ
 ה"יחא|* | .(םינוש םילישבת ינימ ר'לב 399

ns (!שירב ע"פרבו ,ביהו טייק י"כב . 

smiךיתפיר ךיל  ammונינפל ייאדכ ילייע יכתל אנא ףא הל הרמא וניבר סרג אלש עמשמ (+ .ךימחל ךירח אקד  
 Sehaufel pala. רילב pelle צילב (* .הדרמ mpi ר"בו ביה י"כב )5 :הייע דצ תינעתב סייד ןייעו Dm י"כב ייל ןכו

  C,גייח ל"תמעל רעשיילפ תפסוה ןייעו 918, :םש ריפרבו ט"ק י"כב סומגס יעב היכו )9 סוטגסא עייפרשבו סומגס

 .אסימ ןוכ נל סומגס יעב לבא אפמ b'p v23 )? .סומגסה לי'צו
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 188 ילבסמ - אָסאָסַמ

 םשהמ לצאנה הבוסמ ראותמ ץובקה) ןיִּבּופמ
 הביסמב ןיבשויה b^ 'א n3b5 ,הָּביִסִמ

die an der Tafelrunde sitzenןייע וניבר "פו  

 רצ כ'רד יתקיספ) הרקע ינרד אקסיפ שארב (םינפב
 ויהש אלא ויה האל Cbw ןיבוסמ רקיע 6 אימק
 ה"יחא]* .םילודגה p^ .רקיע (" לחר ןישוע
 יפל אל לבא ךשמהה ןינעה יפל קר ןכ b^ וניבר
 ןיבשויש ימ רמול ול היה וז יפל יכ הלמה תרזג
 םלאמש v" לא םיכמסנ vn םיבושחהו הביסמב
 הליא שה poen וארקנ ןכלו הליכא תעב
 לודג יכ חכומ :ו"מ 'וכרבמו םילודגהו םיבושחה
 < לחר שרד רמאמה לעבו 'ו בס ע"ייע שארב בסימ
 'ר שרד ןכו .רקיע vy QGU5 :טיכ תישארב) הרקע

 ןייעו הרקיע :הרקע שוריפב (םש יתקיספב) קחצי

 םירמואה יונישב ורמאיו 'פ 'ז 'שרפ הבר תורב כ"ג
 אוה ךכיפל האל לשמ ןיבוסמ בור "גה םשו

mewתקיספמ וניבר יגכו 'וכו רקיע לחר תא ' 
 רקיע ןיבוסמ בור :םשו א'ע פ"ר ר"בב כ'ג "יא

 ב'עס wp ז"עב ה"נכו .(''וכו ךכיפל ויה האל לש
 ר"קיו ques םירכנ . , ןיבוסמ לארשי א"ער 'עו
 qas לש שארב שיאה ותוא בישוהו ז"כפ

Cp vowןויצ ינב + pam ;"mob pbs 
 'וכו .ןיבוסמה ןיא g'5 miss ,'וכו ןוהתוולשב
 ץוכקה דועו -- הָּבּופְמ תא תיל : דיחיה םש ז'עבו

 אָתיִבּוסְמ [איהה bx] aem iy ry נ'לב
 הביסטב יבשוימ nns ^b 'וכו אדילקיא הל הרפמד
 — [ש"מו 'ו בסו 'ה בס ע"ייעו ש"ע א"עב p^ י"שרו

ein mit Aesten bewach- 2b bypb) 7205 * 
A ךבס ע"ייע ג"מ ג"פ הרפ (sener Stock 

 bs" 'ויתואה ךפיהב cw יִלבּוסְמ =  ילבסמ

cwvfoXh = =תרבחמ ,רוכח ןינע  die Verbin- 
dungתוזורחמ ונייהו  (Sehnüreתא רכומה ם'רב  

 רמא (ו'פ 25( תוריפ רכומ ה 522 הניפסה

 לש תוזורחמ p^ .ימותד ילבוסמב Cows בר רב

 פ"טב ג"וגב ה"יחא]* — .ילכב ןינתונ ןיאש ןמוש
 ף"יר "53 "א  וניבר im" ימותד ילכאתמב

 'יפב ה"כו Cop רצ ב"ב ס'ר) זיפ 'פד ם"בשרבו

 («Ch ילכבאסמב ס"ש י"כבו ש"ארבו שגימ י"רה

 'יפב יתאצמ ןכו Ct) 7^5( 'ה י"כב ומכ ימותר ל"צ

 ^ רקסמ n^5 רקפמ

  vm vsריקפמ יעב

C wp ןושלב אוה ןכו אָסְמִמ. —  NDNDD 
 urhe» px %-< ,2-<  יבוע ןושלבו

 ל" תוקספ שארב Ochsenstecken) רקב דמלמ
 והמ Casp דצ כירו יתקיספ) mm wie) אתקיספ

 ל"צ] (דקסמ) 0" :ח'מ היעשי) ליעוהל ךדמלמ
 ןדהל pos" ('אסאסמ ןידה pus qo 6 [דיקפמ
 ה"יחא]* | ,הרפה תא גיהנמש דמלמ p" .אתרפ
 אסאסמ x "wb^ לקשמ by הפי הלוע אססמ "3
 ךכ ןיבו .ךכ ןיבו rwn הלמה תביתכ םע הלוע
 יכ טמשנה ן"ונה םולשתל ןושארה 'ס שוגרל שי
 ןייע snireiben שגנו קפד b (x = D)^ ושרש

 ןינע ןכו 818 ג'חל ל'תמעל רעשיילפ 'ה 'ופסוה
 — [דיקסמ והזו 24

(das Nehmen חקל ^p 3b5 jb רוקמ) בָסיִמ * 
  202 y'"y.'א בס 'עו

 לוכאל תוביבסב בשי p^ 230 לעפמ) בַסַמ *
 Sitz beim Tischgelage) 295 םשה ונממו

 בחו בפמב .. םויה תדעס המב "s'y ג'ס תנש

 'עו י"שריפ ןייע ףואינל לאשוהו רצק בסמב וא
 ,'ו בס יעו ןיי

Trink- םדוקה 'ע by 5j»  הָּביִסְמ ג מְסְבָּה, * 
  (gelage. Gastmahlברכות  :ב'ג

 qon הבישיב .כ'ק ב'ב ,ז"על םייתוכ תבסמ םתס
 הדועסב 'יפ הנקז רחא ךלה הביסמב המכחה רחא

wmשיהש) מ"ל  C^ vxםדק ימיב היה םכרד יכ  
 התשמהו לכאמה לע בשיל חרזמ ישנאב םויה דועו
 הָבּופְמ ראותהו .בבס שרש קידר ןייעו ביבס ביבס

pap ppmרזננ  mbןיבּוסמ ע"ייע . 

 nizpm אוהו מ"לט) ND£"DD .הָּבְסִמ ,הָּביִסִמ 2 *
pay G^ 5 290לאשוהו ףקיהו בובס  

 א"מ א'פ דימת CWendelireppe לולל ל"זר לצא
 תודמ .הריבה תחת תכלוהה הבסמב ול ךלוהו אצוי
 ma" הכסמו mb םשו ,הביסמל רחאו ג"מ ד"פ
 ג"מ ה"'פ םשו ,הביסמב הלוע היה : םשו ,'וכו הלוע
 הבסגו 'גרתו amen תיב גגל הלוע הביסמ םשמו
 אימ) םילולבו 'גרת ןכו אתביפמ Ct) יאימ יקוחי)
 הז ןינעב po) ^b ןייעו אתביסמב ןכו וחוה
 ,(* ה"מ ר"פ 'ודמל ט"יותבו םש 'קזחיל ק"דרבו י"שרב
 1. ה 0-5

1 
 vp ייכב יהכונה יעבו ,ו"כה ייג יופכ דקס ע"ויעו רוקסמ «ya m (* .ןושאר 'ס רחא ףילא ילב (
 ב לבא ט'כפ ר"קיובו יתקיספב ח"כו (* .ריקסמ יעב שיימ יייעו רקפמ b'b3 mw ליסאב Tb 'פרבו

 .אססמ ליצו אססא ס'טב DU יינושארח ייסופדבו ?Dt ימא יפדב היכו NDDD ןוכנל w^ רקס יעב B'p י'כבו רקס יעבו
 לש ג"ונב (* .לשמ

4 

 ג"וגו )^ .יז אמ לי'צ הלאה יירבדכ אצמנ ז * מ יקזחיד 'ישריפב ףאו ליהזב ne םייסש חמו (
7 ámלחר דיייפ רידטבב יא עוטקו )  nnnmתרקע  minאיה  nmnלש ותיב רקיע  visgvs (5 spy)ר'פדבו יע . 
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DD DUI Versehlies serרגפמ ,ה"ל 'דהנסו א"עס  
 ןיחתופ ןניא בוש ןירגוסש ןויכ יט 75 .דיכ בימ)
 "פכ אוה ןכו 'וכו הכלה ןירגוסש ןויכ י"שריפו

 ,םש 'רהנסב

 א'עפ ב"ע "ישודיק (לבבב םוקמ םש) אירגסמ *
 י"שר ^« "וכו 5333 אכיא אירגסמ

 םש Mejacarire, Majocariri NY1 ילואו אירגיסמ

Dusב ,ה"ח טרעננאמ | ןייע : אימאטופוסימב ' 
 .221 דצ

 'גרת Zeuge) דהש מ"לב no" לעפמ) אָדָהַסִמ *

 .ירהסמ )" יז'ט בויא) ירהש

 הפקנה בלחה ya Des פ'למ ל'נ) ּוסָמ ₪
 וב רשא םישבכה תביקב אצמנה

 ןויכ 3' Lab ש"אלבו הניבגל בלח םיאיפקמ
 עיקר יהי תשרפ ר"ב שרדמ (םינפב 'מושרה י"לל

 אוה דימ וסמ לש nns הפיט דריש ןויכ €7 פיפ
 בלחה תא תדמעמה הביק wem י"לב p^ הפוק

y'"yה"יחא]* .סוסמ  jv»תינוי תלמל  
Lab cáyico;רתויה לבא  nb nbus₪46  

 שארמ 'ט תוא טימשהל השק םגו הארוה התואב
 yn» תלחתב 'מושרה פ"למ הרזגל ל'ג ןכל הלמה
 'עב וניבר תעדכ וסמ וב רשא הביקה ססמ ונממו
 ?Dub" הלמה תביתכ םע הלוע וסמ כ"או ססמ
 הלוע (bbb ,(הטמשנ 'תו) אתסמ ס"לבו ותסאמ

nyתסאמ  moדועו ,ע"לב  y'"pםסמה  AT) 
viii -- 6mויהש בלחל לשמ םש  pm 

 ופמ לש nns הפיט הכותל Ton אלש דע הרעקב
 ופפורי םימש ידומע . . 5 דע 'וכו ףפרמ אוה

weyהרעקל ר"יפ םשו ,וסמה תא םהב ןתינ םימש  

 וכותב b jn) sow רע ibn האילמ איהש
 הפוק בלחה ירה וכותל web ןתנשמ ףפור בלחה

 — [ד"יפס ר"קיוב הזל ampi ^5: דמועו

 י'א סמ ע"ייע ופמ *

(Schleier, Decke (הופמ מ"למ NWYDD הָוְסִמ, * 
 .רדרעמבש הוסמה א"פר ב"ב "לכ 'תפסות | =

 םנ 'פ ר"כיאמ וניבר איכה [mv] (דורי) 'עבו

 ןמ ץובק sim .ןוהיפא לע mos ןוהל תיא :ןינת

 וניבר איבה תרפעמ 'עבו ןיוסמ ג"ונבו ,אווסמ דיחי

 תלמ ב"ר שרפל הצר הזמו — (תויוסמ) תווסמ דוע

 .יוסמ ע"ייעו : ב"ס תובותכב יוס 'עב יוס

7-77 

 ילבסמ דפק

 תוליבח ימותד sospes : שרפמו ב"בל v5 ה"מגר
 ילכ אלב wenn ג'ע qms ןיאשונש ןימוש לש

Syהלוע רתוי ושוריפ יפל קר וניבר.ררגנ וירחאו  
 תרבוח יכ תוזורחמ oy ל'גה 'ינוי הלמ תארוה
 6 ויל sn .יד יויכ םש)  תרבחמ CO) .יד 3 תומש)

 — [ל"נה ^3« הלמב םינקז 'ע וקיתעה

 jm .י"ד ז"פ תבש v 0( אלפופמ .הלסבסמ *
 הטלקוו הלסבסמ ןיקומיצ ןילצ חטשד

 הלסוסמ ;x^ רימאטיז 'פדבו רמעמ םושמ בייח
 ('םינאת po ןילצ הדעה ןברק 'יפו הטלקוב
 םיצע הטלקוב non 'לסוסמ םישבי םיבנע ןיקומיצ
 בייח הטלק הלסופמ  ג"יו שביל ןיחטושש םישבי
 רמעמ םושמ בייח םינימ ךנהל ןצבק ow פ'הו 'וכו
 now m ל"הזב 'יפ השמ ינפו כ'ע רקיע ג'כו
 תורוע לע ןיקוטצה חטושש והז ןיקומיצ ןילצ
 אלצד [אפרע ל"צ] (אספעו ןושלמ pov ןשבייל
 רחאש 'מולכ ןה תודימ ros הטלקנב הלסוסמ
 'וכו בייח טעמ טעמ תודמה ךותל ןהמ ץבקמ ןכ
 "now "נה איבמש יתיאר ןיקרפב יכדרמבו
 לינרש cob עודי ann am b בייח הטלק ןיקומיצ
 תויתואה ןיברעמש םירובה םיררסמה תכאלממ סופדב

peuתובית  nurםירצמה ןיב ןתוא ןימישמו  
 תולצע םידיו תוהכ םיניע תוטלוש םיהינמה לצאו
 בטיהו כ"ע mwen תא jpn5 יתלבמ ךכ ןיחינמו

mmםיגוקית ילב הניקרפיד רגנ רבו רגנ תילד ול  
 יכ יתיאר ירחא הככ תושעלמ ונידי ונכשמו םיבר
 הז לע .בתכ ז'ג pb^ תבש 'כלה iw לעב םג
 קיתעה יוועל 'הו "שרפל ידיב ןיאו, :''שוריה
 חלמ p^ שרפמהש הארש ןעי Melde "y הלמה

 !חולמ אוהש ןיבהו

masagium, massa- צמא ר"למ ילוא) ןיגוסמ' * 

Wohn- הרידל m3 gium, mesuagium 

pao ןידבעד pow  ,ב'פר .ב"ב 'ורי די"ג (aus 
powשרפמהו 'וכו ןיליאל  ^pכ"או תולודג תופוק  

 'ג גס ע"ייע ךיגוסל והושה

"yp? גרת' (Grosse, Menge (ינֶס לעפמ qo 
 . v5.ןוהיפקות ןגסמ

 ר"ד ה"פר ק'ב 'ורי Verschluss) מ"למ) רָּגְסַמ *
Abb הל תיאד ב'עס n ו"פר םשו vj 

  vowרגסמ 'גרתו ,'וכו הינפב רגסמה לענו ו"טפ

Ab- רגוסש ^n (ח יב"מק םילהת) דועו .אריגסמ 

 .חטלוקוב הלסופמ m םשו )* .יז לצ y ע'יומב היכו )!



 pb" — 185. יבטסומ *

Mw" 

(Last bos "ipo =( "pO *םינזאמ ס"לב אָתאַסִמ =) אַתְחָסַמ | ב'פ יאמד 'ורי  Wageלאשוהו  
neo s'y 323םיבצק תונחל | כ'ג םשו ,םיקומיצ לש  Fleischbankרשא  D 

 i13 bii דציכ 'פב (רשבה ולקש םינזאמב
 בית C&n Ge vs po) bn והזיא ךומסד
 יועובש) ןיניידה תועובש 'פב .ךזוז ליכקו אתחסמא

ioל"צ] (תיבהיו) תיתאו יל  תבהי ירותא (א'ער  
 '533 עורזה 'פב ,יזוז תליבקו אתחסמא (*[תיבתיו
 אלד ('א כ ה ילימ ינה Corp ילו ןהכל טחושה

yipאתחסמ . ^pרשבה וילע ןירכומש ןחלושה . 
 א תחסמב ('ב 'ו בויא) דחי ואשי םינזאמב .ינטרוט א"פ
 ה"כו אתאחסמב ג"ונב ה"יחא]* — .אדחכ ןולטי
 בויאל 'גרתבו vo ,ה"כ םירבדל 'א י"רתב ץובקה
 אתחאסמב י"כ 'יגכ ל"צו אתחשמב "יא n ,א"ל

vmmםילהתל 'גרתב  ^pא א"י ילשמל '; 
 רשב הב ןירכומש תונחל הלמח הלאשוהו א"י ז"ט
 p^ 'ועובשבו ,תונח : אתחסמ owns" י"שריפ ןכו
 דמעמ םוקמ :ק"בבו .ןירכומו רשבה ןיצבקמש םוקמ
 יתוכ ביתיד ב"ער rop 'ילוחב ה"נכו .םיבצקה
 הלמב תפסונ n^nm י"שריפ ןייעו 'וכו אתחסמא
 — [איה תעלבומ n^nme אתוסמ 'עב אצמת! הכפהו וז

Pc: AN2wDD*הווטפמ  ^p)פו ע"לב ' 
Mee = Mea.ןטק אסכ לגר םודה  

 : ג"יד ב'פר ב"ב 'ורי Fussschemel) םילגרה תנעשמ
 אבוטסמ דח הב רייש היתרד לכ ןיבז שנ רב דח

mmביתיו לילע  byנילב יתעדי אל 'פ ר"שהש  : 
 ירשו 'וכו התיבוטסמ איההל לכתסמ אוה ןא
 טייחמו ביתי גיהנ הוהד אתיבוטסמ איההל לכתסמ
 אל ג'ע פיד א"פ 'ציב Uy" ץובקהו ,'וכו הלע
 ןוניאד . . אתיירב אָתייִבּוטְסְמ לע ןוכל ןובתית
 הווטסמ ג'ע ןותנב ,ב'לד ט"פ 'יאלכ 'ורי ,ןינינצ
 ה"פס םיחספ v^ ץובקהו .הטימה iy ןותנב ..
 תואסכ b^ ןהל ןישוע ויה תויִוטְסִמ ג'עס ב"לד
 ומכ 'יפש ימו םדב םינהכה ועקתשי sov םינטק
 לכא העוט אלא וניא לופכ ויטס תואבטצא
 ומכ b^ ב"עס ד"כר ז"פר 'יבוריע 'וריב הווטסמ

 (men 'ב הוטסא ע"ייע :ז"ע ילבב "יבוריע אבטצא
cepהווטסמ 'עב ןויצה הז םג ללוכ יוועל 'הו  

nes Matratze 0706: vb vy "biאיה ,. m 
 "יסרפה הלמה איה איה יכ ריעה אל רעשיילפ

 ,'יברעהו

 .יכטסמ ע"ייע p'b יבטסומ *

 וד עוייע (1

 .ייל ונינפלו םיש י"כב היכו (+

 y uuo ייל )*

 יע (ho ת'כ | ,ג'יח )10

 B' סיש י''כב היכו )^

24 

 .('םיקומיצ לש דחא יושמ |

 (' טיבהו האר יוד ומכ b^ יוס ןמ לעפא) יִוְסַמ
(sehen, anglotzenמגב ורמאש י"םעא 'םב ' 

 — .הפאל ('הל ps mp" הוה «C man הקינמ
 י"שריפ ןכו הייחא]* .(טיבמ י"שריפ ב"א)

 ^35 אוהו 'וכו הבל האר : הבל יופ (: ב"ס תובוחכב)
 יתכראה יוד = וד 'עבו םשו ש'ע רקתסא 'עב א'ס
 ךירצ ןיאש ףא יישר b" קזחל הלמה תוזנב

 — (ושוריפב pm יוס 'עב ב'רו קוזיח

 .הלסבסמ y'"y אלסוסמ *

 | 'תפסות Stützholz E95) ע'למ ילוא) טיִחְסַמ +

 'וכו תלד לש טיחסמה Yos מ"ב 'ילכ

 | nbi הנעשנ ודי לע רשא ךורא ץע אוה ליג

NITIDO *לעפמ ס"לב)  npלעפאב אחפ ס"לב  
 das אָתּוהְסַמ םשהו ymo ^p יִחְסא

 אתוחסמ יב ביתי הוה םיטעפ יב .ג'ל "ישודיק (4
 תעלבומ בורל 'חו אתוסמ an^ וניבר איבה 'ג ןשא 'עבו
 v^ לעפאב לעפהו .'ה רש ,'ב רס .אתוסמ ע"ייע
 ןשא yn אתוודא py npo לע .ח"לד ח"פ 'יעיבש
 תומשל 'ב י"רת .יחסמל ןיתחנ n'eb 'ומורת 'ורי .'ג

 .ע"ומב 'ר nb ע"ייעו ןתי יִחְסַמ 'ב ,ו"ט

 לוטלטב הברה למעו עגי
(viel hin- und herwerfen, abmüden 

 אייחסמ ירבק לע לפנו 'ג פ"פ 'א רתסאב ינש 'נרת
 Di אוה המ עדוי CON : םויסב ןמגרותמה ואיבהו
 רפסבו איחזרמ (inum כ'ע ואיבה אל ךוועה לעב
 ןינעה יפל ןוכנה wm cip ירבק לע "נה רחא

 ,םהייחב םילמעהו םיעגוימה ירבק לע רמולכ

 br רתע 5-9%%< ע"למ ל'נ genos =) ףַחַסִמ
Ceiserne Schaufelז"י איש) תשחנ ןודיכו  

"nn Cאלש הארנ ה"יחא]* | .שחנד אפחסמ  
ammי"שר האיבהש הפסוהה וניבר ינפל  pm 
mbומכ קוספה  "bwש"ע ונלש "יסופדב  — 

 ףחסמ אוהש המחלמ ילכ p sno^ 'עב 'טגרותמבו
 — [ע"ומב ןורחאה mno  ע"ייע דועו ץראל םדאה

 ———————— הרה ההר

 .פ"איה ייגכ םיקומיצ לש רתא יושמ יושע ל"צ םיקומיצ לש יושע םשו )!

 .ייל pisi היל רייפךבו Yabm ט"ק י"כב «*n (*  .רקתסא
 .תביתיאו 2752( תבתיו

 ע"למ 5*5 אייַחְסִמ *



men * 
 quio yy ןיריטסמד ילימ ד"עפ םש .'א ךלפ
 ןיריטסמ םכל הלגאו .nue ew. (0 m [ןירגזיא]
 ולש ןיריטסמש B n'en^ יתר 'תקיספ .ךלמ לש
 wm ךלש ןיריטסמ םה המו ל"א ינב אוה ודיב
 ר"דמב .םיהלא לש ןירוטסמ n^p ר'משב .הנשמה
 ןירוטסמ 0535 וליג אלו יתעבשה 'פ ר"שהש כ"פ
 ןיריטסמ ב"י ,ח"כ תישארבל 'א י"רת .םהלש
 ןירימסמ Y5 זמ 'דמבל w' י"רת ,אמלע ירמד
 'וריבו ןיריטפמ בתכ : ד"מד ב"פ ןיטיג 'ורי ,יליד

b'0 nivג"יד 2^  vyאוהו ןוקיוטסמ הלימ  
 ע"ייע ו"יתב בתכנ Tw -- 0606 ראותה

 — ^w] ןירותסמ

 Berather 1/5769 י"למ ב"ר תעדל) רוטסמ ₪
 (םינפב y ww" ס"מ ד"עפל לבא

 (Gb הַמרָס םיכלמ ינש ואביו 'פ ר"ב שרדמ
 רקש ברו רקש yp םודסב ויה םיגייד ישאר השמח
 ג"ונבו ה"יחא]* | ,רקוח י"לב 'יפ ןירוטסמ ברו
 !p" כ"מה 'ינכ ןיריטסמ אוה יכ ןוכנהו ןיריטסמ
 סחויטב im») meu nes ל"צ כ'או ןיד הטמ
 יטסמ 'עב יטסמ ןיד ומכ הזו ןיד יטסמ י"שרל

qp "yרדנפלק 'עב וניבר תובית יתשב סרג : 
 תחת) ןיווטסמ "נה הנש ג'רו .ש"ע ןיד הטסמ
 : ט'ק «mom bum ^s" הלמ םעטמ (ןיריטסמ

 .(יד :פ"ד bus 'קלי י"כבו) אניד ילצמ "יא

 ןויכ ה"יחא][" | .ןרטסגמ ע"ייע ינרטסמ "€
 — [ש"מו ש"ע ןורתסגמ 'על

Mysien Musía "53 w'bib =( N'DÀאיסאב  
 )^ (PEN ךשמ CO 'מויד ק"פב (הנטקה

 .סריתו qua ('י מ ל שו רי mn ןכו איסומ הז 02
 אייסנא 'ב י"רתבו איפוא 'א י"רתב ג"ונב ה"יחא]*
 sp up 'וחיבו ןמגרותמב ה"כו אייסומ ל'צו
 לכב ש"מ ןייעו wow ז"לפר ר"בב לבא : א"עד

 — Gm'mp "m] יקיינא 'עב הז

Greisen- nz" 5/03 ^p ביס לעפמ) ּוביִסְמ * 
(alterיאמ הליד וביסמ ב"עס ה"ס 'ומבי  

 .התונקזב b" אתתיא ךהד הלע יוהית

 םיאפור b^ יפא jb לעפאב לעופ ינוניב) ןייִסַמ *
(eilendע"ייע :ו'נ ןיטיג  Dbא ', 

 םינילמ ומכ) ליעפהב mb «ip לעפמ) תיִסַמ *
 טרפב הערל הצעו יורג ןינע (ןול ןמ

 = יִטְסַמ ופק
nbi מ'לב ומכ אָטְפ ovp) אנוטסמ "ODD 

 das Abweichen רשיה ךרדמ הייטנ ןינע

"bob pu G יהזנ ייעשי) הטומ 'גרתב Gom Recht 
 חרוא ינמ וטה .רוטסמ ע"ייע ןיד יטסמ ןינעה הזמו
 ףראטסקוב 'יגב ה"כ אנוטסטמ אנולטבא (א"י ייל םש)

 .אתרסממ ג"ונבו

 0076 'ורו י"לב deas עילב) "005

(Mastix, masticheר'ב שרדמ  

 תאכנ Y") פיס רבש שי יכ בקעי "s תשרפ
 ימור "53 p^ יכיטסמ טולו הועש א"י ,ג"מ תישארב)
 תולעות ול שיו ץע ןיממ ףטונה ףרש ןימ לאעמשיו
 .אכיטצמ םהב בותכ תואהסונב שיו .האופרב
 DN" 'פדב לבא אבטצומ ר'בב ג"ונב ה"יחא]*
 זמר pps 'קליב mo b אכטצמ ןוכנל א"ת תנש
 Uy ז"עלב קיטסמ ןמש po "נו אכוטצמ ט"מק
 תבש 'תפסותב טרופריא י'כב יתאצמ ב'ר ^3
 ןמזב יתמיא תבשב יכיטסמ ןיסעול ןיא 0"% ב'יפ
 יבטסומ ייגה םש ןעיוו י"כבו ^51 האופרל ןיוכתמש
 הארנ לבא ,ב'ר 'יגכ ל"צ םלוכבו ןיכתסומ ג"ונבו
 ב"עס 15 'ציבב 'יפש nb הזו י"שר םרג הככ יכ
 ums pop ע"לב : אקתסומב איהה אינת יכ
 ש"מו קתסמ 'עב ןוכנ רתויה 'יפ ןייע לבא יקתסומ
 רפס םואינילפ ןייע האופרב תלעותה ןינעבו —

 c יג 'םיא'כ:רפס ליפה

 (eas as bs ^p (תופטסומ) תופטּוסמ +
 ע"ייע א"מ א"פ יאמד spalten) עקבתמ

 .ףטס

 20 עטסד4- י"למ (ןירוטסמ) ןיריטסמ =) רטסמ
die Geheimnisse, 0006, «à 0 

(das Mysteriumיכ 05 א"נ 'שרפ 'בר תישארבב  

 יכאלמ v0) 5( בקעי אציו שירבו ונחנא םיתיחשמ
 ןינע b^ ה"בקה לש ןיריטסמ וליגש y" תרשה

anbבר 'רקיוב ' Nx"תילארשי השא ןב  Dיל  
 ינב לש ןיריטסמב ^O 53 תומש לוחב והנמטיו
 ינב רפסמ mum (Cw י'ב יעשוה ב"הה ורבק לארשי
 דוס ימורו b3 ^b" ב"א) — .םיה לוחכ לארשי
 םילהת דוס קיתעה םודותו ה"יחא]* ,(רתסו
 TR זר וקיתעה םינקז «oy (ח וויט בויא ;דיי ,היכ
 'ע וקיתעה ןכו (טיכ .ז"כ ^D .חייי ,יב (DD אָזְר )5 ,יד

 הלמ vy זיפ ריכ ייעשי) יזר סודותו םליקע םינקז
 ע'ייע ןיריטסמ ילעב א'עפ ר"ב ה'נכו — ל"נה "נוי

 .יית ע"פ רשבו "wb היכ ('
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ym —ע"פדב יכ  vomללכנ  mיע םע 'עה  
 pay ונל "יפ 'עה הז יכ ודירפהל ךירצו םדוקה

npoמ"למ הלמה תרזגו אָתְכָּפַמ א'לבו  brum 
 ליעפההו ל"נה ע"ל תארוהב ךסנ = ךסמ לעפמו
 pem השלש ךיפמה CO ח"פ nae 'תפסותב
 ג"ע י"ד ז"'פ תבש Uv ,ךסימהו הווטהו y תבש
 םשהו טיל תכסימ םושמ . . ךסימ םושמ בייח

oyרכזוה ליעפהה  "mmהכסמ ב'מ פ'ס ר"משב  
 םתנרא העו הגיוא 'מולכ תורודל ןָתְכַפָה הער
 ןַתְכָפַה ותרוקנ םאו א"לב כ"מ 'יפב ןייע ^C תורודל
 שרדו ,(ז'כר יגיח) n2 ע"ייע on 'יפ ול שי זא
 שארב לינה ייטפוש) תֶכָּסִמ ומכ Cn ,ביל תומש) הכסמ

mm Onל"זרדב לגרוח לקשמה  yיעב ליעל  
 התאו תכסמה ns ח"ל רומזמ ט"ושב הליאשהבו

amaהזיא תכרעמב הוטמו גראל לאשוה דועו  
 םירבדה רוביחו הנירא b textus^ ר"לב ה"כו דומיל
 כ"ד b'3 'דהנס 'וריב aen בוט קברל ורמאיש דע
 C תורודל תכסמ העבק Q8 יג'כ 279( ךסיו שרד ג"ע
 םשו ,יתירחא אתכסמב . . אתכסמ אהב :'ג תבש

n^pאנדיבע היתכסמ םילשד ב"עס  ND?אבט  
qiאתכסמ ולגד הדוהי ינב א"עס ג"נ "בוריע  

 אתכסמ ולג אלד לילג ינב ןדיב ןתרות המייקתנ
 ,אתכסמ ילג אל לואש אתכפמ ילג דוד 'וכו
 ןלפ אתכסמו ןלפ אתכסמ ןותמיקוא :"  'וירוה

^mתוחנמ .,וז אתכסמ . . הז קרפ א"ער 'ח 'ירדנ  
 והל חיתפ .ט'מ 'דהנס .ארקעתיא אתכסמ .'ז
 המה םישש איה nns 'פ ר"שהש :ץובקהו אתכסמב
 לש nin2pe םישש וליא (ח ,'ו שיחש) תוכלמ
 תויתכסמה וליא ד'ק רומזמ ט"וש 095 ,'וכו תוכלה
 א'עב b^ אתכסמ 'עב ב'רו — 'וכו ארפק רבד

 — [ש'ע

q02 8ףדרנ מ"למ)  Dyגזֶמ  (den Wein mischen 
 ןיחקול 'מגב לאעמשי 'ר 'פב ז"עב

 pn» "b ("י ם א " הינימ אעב «C ("תג
 אנא וגזמ אמיא ל'א והמ יוג וכסמש ךסנ ןיי
 ל"א )3/5 ילשמ) my הכסמ אנימאק ביתכדכ

pesה"יחא]* | .דוחל םימכח ןושלו דוחל הרות  
 סרג 2" (seu וב ךומסל אביס ב'כפר ר'קיוב

m )ןייעו סולוב עיפרשבו ריפדב  "iיב סלב יעב . 

q0p5 — *תיפמ 
 anreizen, verlocken zum Gótzendienst) ז'על

 יטמ) י"מ םשו .חידמהו תיסמה ד"מ D'1 'דהנס
 תא תיסמה טוידהה הז תיסמה 'שוריה 'ינ יפכ
 JD "mo 'מגב .אירטו אלקש ןייעו ('טוידהה

mb» avז'טפס  veד'ע  mob]טוידה הז  
 תיסמ ד"ע ה"כד ז"פ 'דהנס 'ורי .טוידהה הז תיסינהו

 . . ךומנ ןושלב רמוא חידמהו maa ןושלב רמוא
mosשדוקה ןושלב רמוא  mumןושלב 'מוא  
ovךייח תיסמ יל תארק 'ט י"כב : ב"ס תוכרב  
wvנ'רד תוכא ץובקהו ךלישכמ ג"ונב דתיפמ  

 .ןיחידמהו םיִתיִּפַמַהְו ז"טפס

op gw» qo 1מ"למ ךסנ  wyהכתהו הקיצי  
(essenךסומ  CY»פיס ר'ב) יקננא  

 ה"יחא]* — .6[פלב] (סולוב) 'עבו יקננא 'עב 6^
gegossenes Gótzenbild מ"לב na2p5 םשה ונממו 

 .םיכוסינ םהש bw לע הכסמ א"פר םישודק ארפס
 םינפוא המכב הכסמ מ"ל שרד 3" pc ר"משבו

 — [ש'ע

 e" םיטפוש) מ"לב das Gewebe תָכְּסִמ =) סמ 2
 >> ע"לב ךסנ = ךסמ .לעפהמ m» גי"

 יתשבו (Geo ^553 א"כפ עגונהב weben) גרא
 (CB .תוליהאב ח"פ ןיאיבמ שיב .6דמ ועה
 תגרואשכ השאה ינפלש nios "b .חסורפה תכסמ
 (ym«^ הלכד אתכסמב 'יפאו .הינפל הסורפ 'םלועל
 לכ] הלכ 'עב ונשריפ רבכ (*(ביער טיימ יישורוק : יו

[aס'ב) (*ןועמ ש 'ר 'מ גב תואיצמ ולא 'פב  
Gy dנ ינהב ' cb»ונשמ  Cn»והילימב  

 הארקש אתכסמ אזיפשואבו אירופב (" אתכטמב
 היל ןניקזחמ אל היתארק אל יכ עדוי יניא רמאו
 (' [ירטאד ל"צ] ces ןנברכ "ap ירקשב
 ךנושל דמל ו'פק זמריאב יקלי arb יטוז איד .'ד תוכרב)

 יתטמ יתשמיש אל רמאי ןכו ,עדוי יניא רמול
 יכ ינפמ תיבה לעב ודבכש חרואה הניש םא ןכו

"mbתכדכ ותיבל וכליו םדא ינב ושינרי 'אלש " 
 .'וגו לודג .לוקב והער  ךרבמ ^O וזיכ .ילשמ)
 y (אנליוו פישב) מ"בל my ^pb קתעוה ה"יחא]*
 ,א"ער ז"ט 'יכרעו og ה'ד .'ל 'ישוריק 'פסות 3*3

 .טוידהה תא תיסמהו טוידה הז תיפמה תוינשמבו 333 )!
 םג (vt שרופמ םשו 'א שפכנ 'עב היכו יטא יפדבו typ v33 ןוכנל ח"כ )* sp ,ביח ; האלהו :נייק wm עייייע (
 יישודיקב ומכ וניבר סרוג היה ןאכו יג לכ יעב ה"כו הלכ D'w vios הלכד תכסמ תינעתב ג'ונב )5 m'b. אייופ ייעגנ

m 5nיג לכ יעב םייונש תצקב כ"ג אבוהש (אנליוו ס"שב) תינעהב ח"ר ייפב . *) 'y "33 m3ריפדבו  n/31יעב  
 יפב ה"כו (* ow הייר .יל "ישוריק 'ופסותב היכו תכסמב ג"ונבו no "פב «D (* ,ונשמד ןנבר יריבע 3723 .(' ,בגנ
 'ע v33 n'à ( aep ק"ב ילבב ןויעו ('' .יתש ןושלמ אוהו איירדל ןוחיתשיא אתשיב 'תשמ ר'אלב םשו ('* ,תיר

 .יטא 'ר ו"ופדבו יסוי ט"ק י"'כבו (ox ריפדב גה'כ ('* .ר"פדבו

24* 
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(w^ atmח ," םילהתל ;'ה .'ב 'א לאומשל '; 
 &^ 'טוס לעפאב vob לעפהו 'ז ,ב"כ ילשמל
 :ינכשמ 'פ ר"שהש ,'א ןכסמ y'"y w'b ר'מש
 n€ 3 םילהת) דרוה 'גרתו ,הצורנ ךירחא 23025
 be) axe asm .,(ויסכנמ mn ליזר 'שלמ) ןכסמת

 ,יג ייעשי) ואכדת 'גרת | .ןונכסמי n) ירצ סש) (ינע
 ר"מש .א"י 'טוס ןְָּסַמְתְמ לעפתאבו .ןינכסממ "סט

sbה ב א'של 'נותו הזל םדוקה ע"ייע '; 
 Y'3 ;ג" ,'כ ילשמל ;'ח wy ;א"י v5 םילהתל
 "vp אָתּונָכְסִמ p'53 ומכ םשהו .'ט b/ ;א"כ
 ינבשמ 'פ ר"שהש .ז"יק 577 'תקיספ ה"לפ נ"יפ
 ,6הייפק :בייח) ש"מו 'ב אזרב ע"ייעו 'ב אקרע ע"ייע

 רוציקב דועו ; א" ,'ו ילשמ'ה ;'ה ,'ב א"של 'גרתו
"mn webםירבדל  /nיעשיל ;'ט  m'a ^ — 

 ט"לב לעופה לצאנ j560 ראותהמו .תּונָּבְסִמ ט"לבו

"ye" j2pb5 ,'מ [ — 

Qtoschus) 205 8ע"ייע  (pobסרג ןכ יכ  
 quin לעב

behindernd, auf- (ךפכפ מ"למ ינוניכ n30305 
  4ןילוחב א"פב הושכ

 (5(ביער m "ל ריצק לנממ yin 'מגב
 ןושלמ ב"א) -- .('!פש) דחא b" תכסכסמ
 ןכו לובלב ןושל )50^ ייעשי) םירצמ יתכסכסו
 יכ הב עגונה תלקלקמ דחא דצמ איהש המיגפה
 ג"ונב ה"יחא]+ .(השינרמ וניא רחאה דצמ

 י"כה רתיב לבא ךורעב b'p י"כב n תכסכוסמ
 "לוחל י"כ ה"מגר p3^ ה"כו תכסכסמ ע"פדכו
 an איייע ns ןכו 6צ'ר ףד אקילייגנא י"כ ץבוקב)

 המיגפ y" ריה תבכעמ b byw^ ינוניב אוה "כ
 y vn mao" תלבלבמ p" תכסכסמ ןכו ןיכסבש

 -- [המיגפ

 "| רבס ע"ייע "^. תובותכ הירכוסמ *

 ק"פב (יינפב ןייע מ"למ ב'ר «ny אָּתְכְסַמ 7€
 שרקמ שיאה 'פבו 6:  תוינעתד

 337 ןילאושש לכ אלא (Gy £s 'ישודיקב
 תכסמ p (n55" תכסמב "פאו ורמואו C ודומלתב
 (a m לארשי עמשו תכסה ןושלמ העומש

(Coהעומשמ םילבוקמ ויה הפ לעבש הרות ירבד יכ  
 ןירבעמ דציכ שירב אתעמש ןינע הזו העומש לא
 אל לואש אתכסמ ילג דוד (א'עס s ןיבוריעב

 ל חפק

 איננ ארקנה רמ בשע וב קיתמה ל "יפו איננ
a»ש'ע  pow ^iןפואב 'א גס 'עב סרג וניברו  

 — [ש"מו ש"ע רחא

 מ"למ ןכס jb לעופב לועפ ינוניב ןָּבּוסְמ = ןכסמ
 geführdet sein) €8 /" תלהק) םב ןכסי

 pa המ (א'עס חימד Ye) pi ילבקתה 'פב ימלשורי
 ץפקש ןכוסמ yos ךודב הלוח ('ןכוסמל הלוח
 (א'י) (*ןינעל ןכו 'מגב 'טוסד ק"פב .ילוחה וילע
 רמא m" לאומשו בר 00 sk תוטש) תונכסמ ירע
 jo אוה לפונ םיטעפ 'מולכ ןהילעב תא תונכסמש
 jm םישנאה לע pon לפונ םימעפו תמו ןינבה
 יומבי) רמ רמאד ןהילעב תא תונכסממש רמא דחו

Cooןכסמתמ ןינבב קסועה לכ . | "y D^DN]* 
 ךורעה 'יפכ חכומ םשמו תונכסממש T'D3 י"שריפ
 ,םהינוב תא תונכסממש 'יגה םשו א"פ ר'משב ה"כו
 ל"זרדב דוע ub" ליעפההו תווגְּבַמְמש לעיפהו

y'"y22 םשה םשו ןכס Dלועפ ינוניבו .אָתְנַּכַס  
 ןכוסמ : ב"ס תוכרב ,ןָּבּוסְמַה ףא :ה"ס ןיטיגב דוע
 ו"טפר תבש 'תפסות .ןכוסמה s'b ו"פ תורהמ ,אוה
 ,ז"ל bn תנכופמ הבקנלו ןכוסמ אוהש ינפמ )70(

 -- [ד'פס תוריזנ 'תפסות :םשו

eros) 1203ע'לב ה'כו  Qsאָניִּבְסִמ ס"לבו  ^p 
 ונדמליב ein Armer, Bedürftigee) ן"בא —

 'קליב ייא לבא ייל קלב יוחנתב) בקעי ךילהא ובומ המ

 היוזב ןכפמה תמכחו ('וחנה vei ט"פקתת יר תלהק

Q6 se snp)םה םיוישע ('םימכחה לכ יכו  
 ןהו רובצה לע הרזג ןירזוגש ןהירבד םיעמשנש
 דמלמש הרות יובדמ ןכסטש הז אלא ןימייקמ
 js וירבד ךכיפל םייקמ ovs sum םירחאל
 ינא יתרמאו 'פ ר'להקבו ה"יחא]* .ןיעמשנ
 היוזב ןכסמ היהש ע"ר לש ותמכח יכו :הזל בורק
 . . וירבדב ןכסמו בשוי אוהש ןקז הז אלא התיה
 ,וירבר [ןיכסמש] (ןיכסממש) ימ אלא ןכסמ ןיא יוה
 ארוק המלו בוט רצי הז :הב אצמו 'פ ר'להקבו
 לש ןבור ןיאו תוירכה לכב יוצמ וניאש ןכסמ ותוא
 הוה xy n ביפ s 'ורי )5 ןיעמשנ תוירב
 ריתע vy ז"לד ז"פ תועובש 'ורי ,ןיכסמ שניא
 'פ הבר תור .ש"ע 'וכו אתיב ונ ןכסמו אקוש וג
 ןקזמ ןכסמ רוחב השאה תבהוא : הכורב רמאיו
 propo רשעמ "7 ג'פ 'טוס 'ורי ץובקהו רישע
 םירבדל w' 'ורי 'גרת ןייע דועו .ינע רשעמ ^5

 .'ג קסמ f .rn) םירישע ויריבחו עיר יכו os יקליב (* sy י"כב ה"כ (? | .הלוח ןיב המ ןכופמ ןיב המ 2033 )|

mui )52723 )5 .ךורע ייכב קר  mun(*  .ודומילב הכלה רבד תינעתב ודומילב דחא רבד : יודיקב )^ .תחא  p»ךיע  

 ,'ב ךסמ

₪ i 

CI sie 

$ 

abis i - 

eU aon 

 TL Mme תק ב כ רצ כצ
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 י"כבו ל"נה ה"מגר ^53 .ה"כו סמיסמ 'יגב הכורא

 — [םימסמ ס"טב ג"ונבו סמסמ ס"ש

 חורה navem תעדה תחנה \-< ע"למ 553( סַמְסִמ 1
(beruhigen, besünftigenץלוחה 'פב  

 הידיד (Oy v5 mo (ואש ןכו 'מגב
 ישרפ הבר 'שארב .םיציבבו בלחב היל אסמסממ

CU) ypרטא :יארית לא תדלימה הל רטאתו  
 תעשב הל רמוא mm לש השפנ ;יסמסממ ךכ ול

 «Dy רכז ןב יכ יארית לא הרילה

 ןינע יסמ .אסמ סע ףררנ ססמ ומכ 'יפ) סָמְסמ 2
 -besu ךלכולמ הז y! zerfliessen" הכתה

(delt seinהיל הוה אנמיס אמלרו +'ד) ןילוחד .ג'רב  
 יסומסמ היל (*יסמסמד אישרשמ בר רמא היונב

^pב הכלהב .("'ןמיס וב ראשי אלש 155355, ' 
 אזווא רב אוהה Cn'2 ייל ףועב דחא טחושה יפד
 'פבו ,אמד היעוק סמסממ יכ אתא אבר יב הוהד]
 אוהה 6ג'ג (DU באזה תסורדו 'מגב תופרט וליא
 אינק ('יניבל לע ישא בר יב mms [אזווא רב
 רשבה סמסמתנ .אמד היעוק סמסממ יכ אתא
 לכ סמסמתנ ימד יכיה וניא וליאכ ותוא ןיאור
 (₪) יח רשב לע ודימעמו ("ודרוג אפורהש
 Oy 00 ("הש קמה המהברד 'םד ג"סבו
 (ze  ("הרזישה הרבתשנ s mess וליא 'פב
 y3 ^p' רבכ לוספ סמסמתנ לוספ ךרמוה 6הימ
 הד) םירמוא םימכחו 'מגב תלפמה 'פבו .("זמ

Cv?ןיסמסומ (*וינפש תלפמה רמתיא  ^p 
 ילכ ןוגכ א'פ .רועה תחת קומינ wb רשבש
 pos אוה סמסמ ה"יחא]* — .(* ףרצנש תוכתמ
 תיסמנ לעפנ 'ב סמ ע"יע .ססמ jb לפלפ
 'וריב ה"נכו סמסמתנ לפלפתנהו ,ג"פ 'טוס 'תפסות
 .רוסא היעמ ינב וסמסמתנ .ו'מד ח"פ תומוות

 לועפ ינוניב אוה הדנבו .'ב תרפ ^yy m 'ילוח
 ,ח'כד b" 'דהנס 'וריב ה"כו 6" ןיסמסּוממ תחת
 ןה ןיפטסוממ ןיאצוי (הרות ירבד) ןהש העשב
 'א םירבדל 'א י"רתו .ד"יפ ר"דמב 'ייעו 'וכו םירמ
 'גרת Cn my םילהת םיגמנ .ןסימסמ +: וסמה ח'כ
 דכ 'גות G5 /,ט בי תסמל .ןיססמתמ דכ

 :ןאכ שיק
aniןינורטנוק ה/יפס ביב 'תפסותל יפריא ייכבו ןיקנורטנוק . 

ma (?ריב דיל יבו יא ויו י"כב ןוכנל  vpnר"פרבו ייכב )* .סגלסבא ו"ופרבו ב"ה י"כבו ,סנלפכא טק י"כבו . 

 םמָקִמ < = אָחְבְמַמ פא |
 .תוארוה הרומו תועומש רמוא b^ אתכסמ ילג

DW)אוה תכסמ יכ י'שריפמ חכומ ןכו  
 ל"נ ןיא ל"נה מ"למ ב"ר תרזג לבא ש"ע העומש
 אתכסמ תלמבו תישוש איה תכסה ןמ ויתה יכ
 ש"מ ןייעו ש"ע 'ב ךסמ 'עב ש"מכ ןוכנהו אל
 םידיסחה רפס םשב תוינשמה 'יפל החיתפב ט"יותה
 King D ףעתסנ גשומ ותואמו -- ט"כקתת "יס

sata n41 סעלרעפל ש"טע ןייע [ — 

 .סיילס ע"ייע pron ,איילוסמ *

 ןויצה 'ב קרס ע'ייע Kamm קרסמ p" אָלְסְלְסִמ *
 nop 'פ ר"כיאמ

 ע"ייע ה"יחא]* — .אמסמ ןבא ע"ייע אָמְסִמ 1
 םיכירצ םש וניבר b^ יפל ג"י ,א"חב

ein ותקתעהו (m (מ"לב mp לעפמ רוזנל ונא 
— [hingelegter Stein 

 ומכ D semissis" ר"לב 4000900 י"למ) סמסמ

semi asםאה יצח  (halber Assק"פב  

 P"" הטורפב םירמוא ה"יבו (''מ ג ב! "ישודיקד
 — n תועבטמ p" (* ןיקנירטנוק ינש סמיסמ )2^
 ה"נכו הייחא]* ,(םיסימס ר"לב ארקנ בנ"א)
 י"כב) ןינורטנוק ינש סמסימ ה"פס ב"ב 'תפסותב

 ינש רסיא םש ץובקהו .ןיסירטנוק ג"ונבו ('פריא

 א"פ "ישודיק 'ורי (םיסימסומ "ישודיקב) ןיסמסימ
 יתש םימיסמ ןיסימיסמ OD ןוידנופ ד'ע ח"נד

— [mene 

 (G' Aet סנלפכא 'עב 'טושוה ע'למ) םמיסמ
"p^ ^bדואמ  (hochgeschütztסמיסמ ילכ  

 ('ס גל םכא ya ונשריפ רבכ Gr 'וחנמ : ויכ יגיגח)
 יריקיד םמיסמ xp" וניבו b otn^ ה"יחא]*
 ןוכנל םשו אנליוו (sex 'ניגחב ^m 'יפב ה"כו

^aaסוגלסכא , ^p»ייכ ץבוקב| יוחנמל י"כ ה"מגר  
 p^ סמיסמ ילכו .סוגלוטבא ם"טב 6 טיל ףד יגנא
 התביתכו ,ע"לב הלמה ןינע ןכו כ"ע הברה ?2p ץע

DONDDהרבה ןמיסל ד"ויה אב ף"לאה םוקמבו  

 ייכבו .שיע קנירטנק sys הייכו ריפדב היכו דיל ;3 יא ויו ייכב ה"כ (* .ריפדמ yan עייפדב )5 )!
 ו ןיקנירדגוק בח vox ע"פד ייגכ ןיקירדנוק ל"צו ןיפירדנוק

 ילייגנא v3 ץבוקב) nó vi" ה"מגר ייפמ קתעוה (* .טיטב :ה"מגר 'יפב f) .סמסטמ 37523( הימגר ייפב היכו )^

 דע אזווא רב אוהה ןמ טמשנ עיפרב ("

ne ("ייכב קר  mo (0 Qmריפדב , 

b*5 mוניברכ 'יפ הז ירחאש ןויצב לבא ושתכמו וכעממ ייפ יישרו (ב"ע . 
 .יבל ביה י"כב )?  .אזווא רב אוהה Amp ל"צ ורדוק s'y יילוחבו )19

 ר"פרב r/3 )5 .וינפש ימ ans (** .םייונישה ג'שו ['ב] זמ ל'צו סמ סיטב ר'פרבו ד' בתכב )! .הררישה ע'יפרשבו

 .שמשמ יא טרמ yb 'עו טעמ y'"y ותמגורו ('* ,ףרשנש ייכב לבא ע'פד ראשבו
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 תומכי v^ ג'ע .ב"לד ה"פ םיחספ Uy ,'וכו 0505
 ,(ארמסימכ) ארטסמכ ךבג אעיבק i'y 177 ג'יפ
 לג .ע"ייע 'וכו ןאכ תעבק רמסמ הזיא mb ר'קיו

ceu cm oqךתולעהב 'מוחנת  vb ^pהמל  
 תורמסמ ןירוק ונאו )27 תלהק תורמשמכ ביתכ
 םה בלב רמסמכ םתוא תעבק םאש ךדמלל
 yap ינב רזעלא ::'ז ב"ב ץובקהו ,ךתוא ןירטשמ
 ד"יפ .ר"דמבו .ח"כד p "mob" 'ורי ,תורמסמ הב
 ןנקיתכ ןהילעב יפמ ןיאצוי הרות ירבדש העשב

qnתפסות .'וכו םיעוטנ תורמסמכ ןהיעמושל ןיברע ' 
nivהלעמלמ הברה תורמסמ השעו ה'פ) ר"פר , 

 דועו :ןיפינסהו תורמסמה i've מ"ב ^55 'תפסות
 ,ביכ יא י"הרו"'ז aen ייעשי) מ"לב ומכ ז"לב ץובקה

Cובקנו < . םירטסמ וכותל ןימטה ח'פ פ'ס ר'ב  
 ייעשיל 'ר ," 'ימריל 'גרתבו ויעמ יגב תא םירמסמ

bn155 לעפהו .איירמסמ ל"נה י'הדלו ;ןירמסמ  
 E :ד"י n3" .ת'ה YD תבש 'ורי SD תבש
 דח לכ ר'ע ח'עד Yes aun 'ורי ,רמוסמה לדנס
 ןודכ רע . . היונב יל עבקו רמסמ דח ביסנ דחו

 — .[אָרְמַפִמ אפיכ ירקתמ

 םיטמק ול שיש ימ +< ע"למ ילוא) תֶרָמְסמ *
(Faltenתרמסמה ב"פס 'יעגנ 'תפסות  

 exi אבוה ז"מ ו'פ "יעגנל ש"רבו 'וכו תלבויהו
 'נשמבש ,ןיטמקה אוה אוה ד"עפלו C תורמסמה
 ןילודלדהו .תולביה s^ םש 'ז 'נשמבו ,ו"פ 'יעגנב 'ח

 C VD oun »4 לד ךרע ןייע

 «C סמ ךוע ןייע ןוסמ עא

sONDO j05 = NIDD 7Mןואס ומכ ייפ 'ס"לב  
 'גרת Sehuh, Beschuhung) מ"לב

 .אנסמ Typ )00 570 תישארכ by .ךורש
 ןמגרותמה ןייע 'גותב nma דועו ה"יהא]*
 םימעפ 'בורל v" 'גרתב יכ נ"שו יוועלל ר"תמעבו

^sהפי חלוע וניא ללכה הז לכא ,אנאסמ ף'לאב  
 ם"שב ל"זרדב :ןכו יאיבהש תואמגודהמ חכומדכ
 ךוע «p :ר'ע 'דהנסב ומכ ף'לאב בורל ילבב
 ,'וכו יאערכמ ברד .אנאסמ ,ט"מ 'ישודיק אקרע

v3סימלוטד ע"ייע אנורטמד אנאסמ ב"נו א"מפ  
wbהוה :םשו אנאפמ אפילש הוה .ו"נ ןיטיגב  

 דח הירצ vn 'פ ר"כיאבו ,'וכו אנאסמ D" םייס

 בולצה ןמ ry ייכבו ר"פדב לבא יזיפו ילופאנ יוינשמבו יוריב היכו anim 'פדב

 צק אנפמ "6% — םֶמְסַמ ל
 "I ט"יפ תבש 'וריב סמסמימ לכא -- .ןיסמסמתמ
 Py שמשממ תחת ס'מ .ט'ד me 'ומבי 'וריו
 : ג"נ :ה"מ bp" הָסָמְסִמ : םשהו .םש שרפמה

 — [הכרמה 'עו 'ב זמ ע"ייע הכרמה וכפה

 Tim) עיייע 316 פ'לב דש םש) היסמסמ *
 ל"נה 'עב i802 היסמסמ D" תבש

 'יגב .ל"צו היטמסמ ס"ש י"כבו הייסמ סמ ג"ונבו
 ס"ש רי בתכבו ךיסמסמ תבשב ךומסב ה"כו ךורעה
 ל"נה 'עב הז שחל .תודוא יתכראה 322( ךייסמסמ

Cub usum) 

 Terrasse des Altars) הרזע 'גות) אתסמסמ

 ('ה לודגה הרזעה דע הנטקה הרזעהמ
 א תסמסמ דעו אתריעז א תסמסממ 'גרת ^C ,גימ יקזחי)
 ה"נכו ה"יחא)* | ,(בותכ אתמסמ ב'א) -- .אתבר
 י"שרו ^D ,ה"מ 'םשו 'כ 3" קוספ DX 'קזחיב
 ?nb ןושל (p^ אמתסמ פרוג ןושארה ןויצל

movדיסו תפזמ םיגכא יקולח ןכלמה תא אלממ  
[w'» ^» — | 

soos (א'לבו ג<-< ע"לב ה"כו מ'למ "D 
 (D3U השא המב 'פב Nagel, Stift) דתי

oהאופר םושמ ('בולצה רמסמב (ינשמב  ^bןכש  
mהליחת ותוא ןיתיממ תולתל בייחתנש ימ  

 ןילותו ץעב רמסמ ול ןיעבוקו ותוא ןיטשופ כ"חאו
 (Gv יילכב 3^ 'פב תעבטב .רמסמ ותואב ותוא
 אמט וב לעונו חתופ תויהל וניקתהש רמסמ
 ידכ יושע רמסמה םא 'יפ רוהט הרימשל יושעהו
 האמוט לבקמו ילכ אוה ירה תלדה תא וב חותפל

wv omדבאי אלש רמסמה רוטשל 775 .תלדב  
 רחא ילכ Dp וברעמ ('ונפוטציש דע רווהט
 וב 'עבוקש Go ינחלוש לש רמסמ .ילכ היחיו
 ידכ וינפל הבישומש ןמז לכ וינפלש (* תולבטה
 רמסמ «Gb xb p לובט שירב ,לופת אלש
 (*רמסמ ומכ רככה jb אצויה קצב b" .רככה רחאש

n"המוד םחלה ירוחא ןישועש רככה ןמיס  
 םישוריפ ינש איבה ש"רו ה"יחא]* .רמסמל
 ד"מ םש 'ילכב ה"נכו =- ,ש"ע ומצע םשב הלא
 ,תועש ps ערג ע"ייע תועשה ןבאו rx רמסמ

nw ^553ב"פר ב"ב 'וריב ומכ אוהו ידרגה רמסמ  
 .אניזח ע"ייע ב"מ ד"יפ ^55 .אלוונד ארמסמ + ג'יד
 ושארב השעש לקמ 059 »5^4 תבש אתפסות

 ו ג
[BEP oma :)1ךורע ייכב ןוכנל . 

 לע חיכומ was ייפ לכא ונינפל היכו ונפרציש טייק י"כב לבא 'מאו anim ריפדב ה"כ )3  .ילבב ס"שב ונינפל wn ןכו
nייפב  mb27 טייק :ייכב )* .םיסופדה .ייג ןכו אתפסותבש : תולמה ייפב מ"קוצ יהו )* 42 דצ ג'הרל mאלבטה . ^ 

 m ול ןינמ יתעדי :אלו תרתפמה שיירה יוגש בתכ LXXIV רצ
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 פ רילהקב יכ Dub 'שלמ וניבר  תרזגל הארמ
vbiםיתלד  ^b3̂ תלהק) הנחטה לוק לפשב ( 

 י"שריפמ «n ןכו .ןיחט אסוסמ תילד ידי לע
 א"הה הז יפל היהתו .ש"ע תלהקל ע"בארו
 תא וניבר ךירעה ןוכנו העידיה 'ה ונייהו תישומש
 Y5 תבשבו םש יילוחב י"שרו ono תואב הלמה
 ר"ל אוהו ל"יפניצ vy הלמה זעול םסמה ה'ד

^D centipellioתינשה הבק ןכ הארקנו תורוע האמ  

 «"j הבש םיטמקה בור רובעב תויחו תומהבב
 י"שר ןכ זעול אלילבוה «ex C 25 m סואינילפ
 תוסוכ תיב ע"יע ססמה אוה אוהו ,ד"ל 'כוסב

y Gy smהיעק 20 אלילבה ] — 

uecós- י"לב "p יִלּוטפּופְמ — אָלָטְסּוסָמ wl 
  ineינש ןיב חויר קוט),סצ — לט סע

 Raum zwischen דחוימה חטשה תדמ sm םידומע

(Gwei Süulenתועובש 'פ ימלשוריד תועובש תכסמ  
 [יויחד] (יווחד) ךשמ men Oy רילד גיפ םיתש
 n י'לב b^ אלטסוסמ (*אינמת לע ('דוביע

"mayינש ןיב חוי ר קיודמ רתויו ה"יחא]*  

 ריבע ל"נה םירדנ v2" "יאש המ הזו םידומע
 ל"צו אלוטססמ «ex [mn] לע יווא
 bn 'לוטסוסמ תועובש 'וריב «n ילוטסוסמ

 — [ילוטסוסמ

 םוקממ קתעה pi» Qo לעפמ) מ"למ) עָּסַמ *
 das Fortziehen, das Aufbrechen) םוקמל

(des Lagers)פ ר"שהש ' CDןידדונתמ :תאז  
 א"עס א"ל ה"ר niygo ץובקהו .'וכו עסמל עסממ

 ,א"פר ו"בד '3 n^ 'בדמב 'מוחנת ה"כפ ר"מש

 תעד םע הבכרהב עיִפֶה ומכ (עסנ לעפמ) ַעיִסַמ *
^bורי (ןורכזמ הרסה ' "ipnעיסמ ר'פר  

ny"ויכר 0^3( עיסה ,חיסה ע"ייע ), 

 הקובא p^ הָאּושַמ מ'למ הָאָשַמ ומכ) הָעָסִמ *
(Fackelב"פר ה"ר 'תפסות 'פריא י"כ  

Ub)ץובקה םש דועו תויעסמ ןיעיסמ ויה הנושארב  
niypbי"כבו  Y^א אש ע"ייעו תועוסמ ,תואושמ ' 

 .האושמ 'עו
 3335 תפסות j'y mp לעפמ) אָסְסּומ ,ףַסּומ

 Ansatz הלפתל וא תונבוקל וא דחא
(Zusatz (Zusatzopfer, Zusatzgebet)ה"מ ה"ס 'ילכ  

* 

 ינאסמ .ב"כ תינעת ,ינאסמ ןירת םש ץובקהו .ןפמ
 — [יאנסמ יל ףולש : ב'כ 'ישודיק ,יטכוא

 רומשל ילכ «Oba ע"למ ל'נ) אָמְנְסִמ ,אָנאָסַמ *
 לעפמ המודכו לס ןוגכ המ רבד וב

Ooזנגו רמש  (Behiltnissיאמד ^  Nbא"כד  
v'yאתנסמ איהה . , יניאתד אנאסמ ארח . . חלש  

 ר"בב תמאבו םינאת אלמ לס p" 'וכו יל תחלשד
 OD 4090066 י"לב) ליטרק "T 'יא ם'ם

 D^ אָניִנָת ירוסה ראותהמו po לעפמ) אננסמ *
 בהז אננסמ םשהו gelüutert קקוזמ

 ^A ייעש) םתכמ 'גרת gelüutertes Gold) קקוזמ

G^ריפואד אננסמ : 

or ינש ןיננב o» ע'לב po (לעפמ n3joa * 
 ןויקנל לאשוהו חוצחצו השיטל ןינע

 Seiher) םשהו seihen תלוספה ןמ לכאמ וא הקשמה
nowט"לק .ד"לק  : ^vתננסמ .ז"יד כ'פר תבש  

 omn לש

ny» DBייעשי) ססמ ןינעמ וניבר  ^ n^תעדלו  
 (םינפב יי'ע Rindsdarm, omasum ר"למ ב'ר

 [mpi תיבו םסמה Yn) "0 תופרמ ולא 'פב
"bםסמה ארקנ לכאמה תלכעמש יפל אכמוטסא  
wsלינה ייעשי)  mumיישרפמ שיו .ססוג סוסמכ  

 'שרפבו 'ד b' ר"בב .('וסמה הבש הַביקה
 ןתג אלש דע בלח האלט איהש הרעקל .(!'ד"י
 בלחה וסמ הכותל ןתנשמ ףפור בלחה וסמ הכותל
 ינכיתת בלחכ אלה ^G /« בויא רמאש אוה הפוק
 דחא ר'לב סופמוה p^ ב'א) -- ,יגאיפקת הניבנכו
 ךדיב הלעי הז ללכו הרג .moyen תומהַכה יברק ןמ
 poss השלש ןהל שי תוווהטה תומהבה לכ

mesשי ןהלש דבכל םג תונוא שי ןהלש  
 תומהבה ןכ אל תוכתוחמ םהלש תוילכהו תוגוא
 דבכה ןכו האירהו ןהל דחא םרכ יכ תואמטה
 השלשה דגנכו םהמ תחא לכ תחא הכיתח תוילכהו
 םיסרכ Di שי תוווהטה תומהבל שיש םיסוכ
 רחא םרכו ןבקוקו per תורוהט תופועל השלש
 ה"יחא]* — (םיפרכ שי םירוהטה םיגדל םג ןטק
 ןיב ב"ו תעדל ןיב יתשריפ 07 rm poen 'עב
 וז הנווחא העדל היאו יתאבהו וניבו תערל
 ימרא לקשמ «p .ש"ע ר"להקו ח"יפו ,ד"פ ר"קיומ

 יופקה בלחהמ סואינילפ כ'ג 5233 םשו (*  .ךורעב ןושלה ןונגיס בסומ וילעו yam י"כב ה"כ )?  .ופמ עיויע ('
 ל'צו ינמוע םיטב ייררג וריב )^  .ד'ע זילד ya יירדנ וריב «mua רובע ליצו :דיביע גונב (* .ש"ע םייבצה תביקבש
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 Fureht, Ehrfaroht) דחפ b^ יִפְס לעפמ) אָיְּפְסִמ *
 ותשמ 'גרתו GU יא'ל בוי nb" 'גרת

  (^ Ww» cm)םיסופד תצקבו .הייפסממ !5"

 .היפייסממ

  yומכ) קפסמ  (Zweifel pebמ"ד 'וריב הברה ^

 " mnןיסינכמ םתא המל ::57 א'פ
 המל התא .ח'גד 5'3 ne" nm קפסמל םכמצע
 םשו .ט"יד ג"פ 'טוס 'ורי ,קפסמל ךמצע התסנכה
 mm קפפמל הטצע הסינכהש ינפמ 7^5 ר"פר
 «qox םינכהל תיאר המ נ'ע ט"מד nb 'יטינ 7«
 yo" ואב דקפיו 'פ ר"תסא .הבורמה הזה קפסימל

 ,הזה קפסמה
a 

 תוידע Zahl, Zahlung) ןינמ ןינע 5/05 רֶּפְסִמ *
 אצת יכ BD» .תורודה רפסמ ט"'מ נ'פ

bםיעברא רפסמב ו'פר  pubםיעבראל ךוטס , 
 אנימא הוה רפסמב םיעברא ביתכ יא : 3/5 תוכמ
 םיעברא רפסמב ביתכד אתשה אניינמב םיעברא

pusעו תוקלמ ע"ייע םיעבראה תא םכוס אוהש ' 
 םכופ תואפריגה תוושהל ש"מו םֶכְס ע"ייעו ,דרמ

 .ינורמשה 'של י"פע ךומסו

 תנצו ועת b) D'*BDD^ ,םִיִרּפְסִמ .אָרּפְסַמ *
 Seheermesser, RD?ED5  ,אָרֶּפְסַמ ס"לכ

(Zwiekmesserדהנס ,'וכו ארפסמ יתייא ,ח"נ ב"ב ' 

xיל ובה :םש ,'וכו ארפסמ יל יתייא ליז א'ער  
 ,יו רבדמכ רעת 'גרתו .אתרפסמ היל ובהיו ארפסמ

sn;(ז"" ,זיט ;' יג" םיטפוש) הרומ 'נרתו (יז  

 ח"מ ז'טפ 'ילכ תרפסמ bus יגוזב ל"זרדבו ,רפסמ
 תרפסמ א"ימ ג"יפ םש ,םיירפסמו תרפסמ קית
 ר"פדו י'כ 'ינ יפכ 'א רפס ע"ייע םינשל הקלחנש
 6הינ :חימ תבש) םיקרפ לש תרופסמ םג נ'שו

omoתפסותב "יאדכ תרפסמ ל'צו ונינפל ' "b5 
 םיירפפמב אל לבא רעתב :ז"י ק"מ ates מ"ב
 אל לבא תרפסמבו ןיכסב א'ער ב'פד ג'פ ק"מ 'ורי

 UID ירטסוגנ ע"ייעו ,םיירפסמב

 רב mmm יר ,ד"מ mb" (יטרפ םש) אתרפסמ *

 : םשו נ'נפ ר"בב אוה ןכו אתרפסמ

qm ^ 

 התירכ ןינע ^p םע ףדרנ ̂ ע"למ «b סמ
 -herabpflücken, herab הריקעו ךותיחו

 ויו ייכב ה"כ )5 .^« ויתורתט בר רמ א גיונב (+

pon = ףסומ * 

 .רייפרבו י"כב היב )

 בצק

 םשו 'ב ףס ע"יע הרויה ףסומ . . רונתה ףסומ

 א"יפ m 'תפסותב םימעפ הברה ה'כו ףיסומ 'ינה
 ^55 'תפסות .טיט לש nob א"ימ םש ^55 .ש"ע
 א"עס ח"כ תוכרב — .ףסומ ול השע ר'פס ק'ב
 הליגמ .ףסומ jp .ד'כ תבש ,ףסומ לש תחא
 jb ו'פ 'מוי 'ורי ,'וכו now וב שיש לכ ,א"כ
 א"עס ו"כ תוכרב ץובקהו הפסומ ינפמ 75 ר"ע
 םשו .ןיפסומה תלפת «y'3 ח"כ םש ,ןיפסומ לשו
 ןיפסומד אתולצ ב'ער םשו ןיפסומ לש הלפת א'עס

r'yייִפְסּומר אתולצ :'ד . 

 :ז"חא אבה ע"ייע תופוסמ *

 ,Verzüunung רדג sepes ר'למ ילוא) ספיסמ

(Zaunתורובח ש מח 'מ גב רדה 'פב ' 
 לבא ספיסמב תקולחמ ןמחנ ר"א COy 'וריע
 ןפתושה wx ."כו הושע הציחמב
 .אמלעב םפיסמב אל לתוכ ואל יאמ 63 ביב)
 6תשלובל 4503 'מגב רכושה 'פב ז'עב
 ןיאמט ויתורהט ('ספיסמב וקלהש רצח 6«
 ןואגה "פ .(ךסנ ןיי השוע וניא ('יונבו
 — :תונולח תונולח וב שיש לולח לתוכ ספיסמ
 ה"יחא]|* | .(עצמאב bon רבד י'לב p^ נ"א)
 הציחמ מ"כב p^ י"שרו (' 6207606 bb" ןויכ ב"ר
 n'" bp תציחמ ב"בל "5 ne ^p ןכו הכומנ
 — י'זראד אקסיפ p^ (אנליוו סישב) םש 'וריעל

ry "Y n»הקולחד רצח ב'עס ד"מד ה'פ  
 +. ןכא רורצ D"€ ח"פס תבש 'תפסות .ספיסמב
 ילואו תופוסמ טרופריא י"כבו ספיסמ ןתושעל ידכ
 .הציחמ ונייהו עצמאב חויר ls ע"למו רקיעה אוה
 להאל הסכמ תישעו ב'כת זמר ידוקפ 'קלי ץובקחו

 ( O^ v2 mee[תויושע ויה ןיספיסמ ןימכ —

 Mesopotamien, Mscomocau.ia) י"לב) אימטופסמ

 לא (GU ה'מ תשרפ הבר תישארבב
 יעש) ץראה תוצקמ ךיתקזחה רשא :םרבא ארית
 (0b) א"ס תשרפב .היתורבחמו אימטופסמ מ /א'מ

 ' אימטופסממ [אבש] C /2 פש םיכשח qon רשא
 םירהנ םרא יימורו י"לב 'יפ 'ב"'א) -- .היתורכחמו
 ומטופ ךות 'יפ וסמ םירהנ ינש Tin תבשוי איהש
 ךות 46% = םופמ ל'צ ה"יחא]* — (י"לב רהנ
 DUM הככ וקיתעה םינקז 'עו .חסדא66  סומטופ
 ra) ייטפוש ; יד ג"כ םירבד ;" ,ד"מ תישארב) םירהנ

 — ])*.5 .יה .יב ,חיכ ;יכ ה"כ תישארב) ןדפ ןכו

m3 (tרייפדבו "23 . | *) י"כב היכ. 

 ברכב t) 6 ם"טב םשו 67 ,איח ריטב רעלזייא 'ה ש"מ ןייע v3 (T ovi) ה"כ )5  .ר"פדבו

 .אימפסא 'עו אימטופסא עיייע ךורעה ייגכ ליצ םהינשבו אימטופסאמ ליפס 72223( אימפסאמ
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 אוהו ןיקיסמ 'יגל תחצנ היאר וזו אָיקיִפַמ : קיתעה |
 menos תוקקותשהו הואתב לכואה e^ ל"נה ע"למ
 ו"טד ז'ט פ"פ תבש 'ורי עצב עצוב ונינע דועו
 םינסמחה ןיב ךקסע b^ ןיקיסמב תושעל ךפוס ד"ע
 ןיקיסמה ןמ T ה"כד ו'פ יאמד UT .ןיסנאהו
 לש ותחפשב השעמ כ"עס ו"ט הדנב vmm ,ונש
 ז"עבו ("א"עס 'ט םיחספבו ,'וכו ןומירב רחא קיסמ
 כיצמ לש "גה ré פ"ס 'ולהא 'תפסותו .ב"מ

[ms — 

 2154 ע'לב Dit. ARS gros ןיקסומ = קסמ
 Mosehus, 060%, museus "m) י"לב

 ןידה לע ודע ייר (veo ןיכרבמ דציכ ףוסב ימלשורי
 6ינימב בוט חיו qm ws ךובמ ןיקפומ
 ןימ לאעמשיו יימורו י"לב p^ ב'א) -- .(" םימשב
 בותכ ונלש תואחסונבו pem ע"ייע םשב םש
 יכ רתוי ןכתת ונלש ייג ה"יחא]* (ןיכסומ

sm sonוא) ןיקסומ 'יגו יסרפו ע"לב 2 תמועל  
 קשומ 'יגו ל"נה תיסרפ הלמ םע הפי הלוע (ןיכסומ

nyתיברע הלמ  ^imימורו ' y'"pדועו .קשמ  
 — [םייונישה vn ןוטיילפ ע"ייע

 das Aufgehen, pp3 לעפ לש רוקמ) קַּפיִמ *
 קסימ 'ה s'y םילהת 'גרת ( 1309080

 יא י"רתבו אתצירק קסימ 'ו ,'ג ש'השל ,אשמש
 .אתצירק דומע קסימ ר'כ ,ב"ל תישארבל

 טשפומ (Dv אָתיִקופְמ ,אְָקּופְמ .אקסמ *
 das הלעמ moy 'יפו קסנ לעפמ

(Hinaufsteigen, die Anhóheייהד) ותילעו 'גרת  
 ט"מ ,ב"ל 'ירבדל 'א י"רת ,היתקסמו )7 ייט יב
 'גרת ה"כו אתיקוסמ 'ד ,ד"ל 'דמבלו ,אתקוסמ
 (גייל ,ביל 'ב י"הד ;'ה ,חיימ now ;יה ove ייעשי) הלעמ

 ,חיכ יירבדל ;ויכ ,יכ ?mot יא יירת) pip ץובקהו

 (דילק--כ'ק mnm תולעמה ריש םגרותמ ןכו 6"?
 ר"להקב ה'כו ןיקָפַמ ןמת תיא n^p ר"קיוב רכז ילבו
 היתיקופמ N^ ביעי הכיא 'פ ר"כיאבו ,הובגמ םג 'פ
 yy) C05 3352 הלעמ ינוומש 'גרתב ה"כו

nnbע"ומב . 

LIN TRU Sו  
Táו  . \ 

Nppb * — pob. 
(reissenיעגנב ב"פב " (UD)רדועכ הארנ שיאה  

 תא ןהכל תואוהל אבשכ ערוצמה 'יפ .קסומכו
 ואריש דע ודי היבגמ םיתז קסומכ ודי היבגמ ועגנ
 תגרואכ p^ 6'ןידמועב תגרואכ השאהו ויחש
 תינמיה הדי היבגהל הכררש Cyn) תכסמב
 ייעג) תילאמשל ןתשפב הוטכ .('היחש הארנו
 הדי היבגהל הכרד ןתשפב הווטה p^ (*(פש
 ולאבו ןהכה הנארי אלו 6 היחש הארמו תילאמשה
 'עב קסומ ונשריפ רבכו .םירתסה ןיב ןיארנ ןינינע
 'יפ nucon wm 'ב רא ע"ייע ה"יחא]* | .רא

wasקסומ יכ  payיתאבה םשו ש"ע םיתיזב טקול  
 ^" י"ב יג יפל :ג"ע nav :ט"פ מ"במ היאר
 יאמד 'ורי ףיסוהל שיו som ג"ע ט"ד e תבש
 'תפסותב n'3 ןמשב קופמל םיתז : ה"כד ו"פר
 'וכרב יתפסות ,םיתיזב וקסומל :םשו ("ו"פר יאמד
 )9 ט"פס תבשל םשו ,םיתיזב ןיקסומו ר"פס
 ויתיז קסומה י"פר wo" םש .קסומהו רצוקה
 5/22 םש .ןקסמשמ . . ןקסמ אלש דע םא .'וכו
 .ריִצק לקשמכ) pub םשהו qos םיתיז ט"פר

crxתטיקל 'יפ  cunםא םש 'ורהט 'תפסות  
 ה"פ 'ורשעמ 'ורי ,'וכו המדאה ינפ לע קיסמ שי
 םינש 'ג .,ד"יר ג"פ ב'ב Y^ .קיסמ יתיז ד"ע א"נד
 תומבי 'ורי ,קיסמ םינש 'ג ריצב םינש 'ג ריצק
 ילבב 'ייעו קיסמ סנכנו ריצב אצי ד"ע ד"יד ו"טפ

nelטשפומ םשו :ז"טק  nimלע ףא יגרזוג 4^  
 .תוקיִסַמ 'ג קוסמיו :ו"ל ב"ב ץובקהו ,הקיסמה
 "יע דועו רדע ע"ייע ל"נה 'יעגנה 'נשמ 'יפ ןינעבו
 ט"יותבו םש ד"בארה 'יפבו ל"גה עירזת ארפסב

 — [ו"טפס ר'קיו y m"' 'יעגנל

 עצוב .2\-< lo y'bs spes pes =) קסמ
 -der Gierige, Hab המ רבדל קקותשמו עצב

 וריבחמ ms לזוגה ליכאמו לזוגה 'פכ 8/0
 ןאמ pj (0E) (נשמב :זיטק p'2 ןיקיסמ הולטנו
 טינ ח"כ םירב) "יתכד שבתשמ אל ןיקיצמ ינתד
 שבתשמ אל ןיקיסמ ינתד ןאמו קוצמבו רוצמב
 הינינפהי ןנימגרתמ לצלצה שריי (בימפש) יתכד
 ןיאקס ץובקהו הברא po אוהו ה"יחא|* = .האקס

mnאקס ע"ייע .'ו . "Smםירבדל 'ב  Dp 

m )'עירזת ארפסב לבא ייעגנד ינשמב  CDDייגכ 5( םירמעב ו"ט פיס ריקיובו 'ירמועכ 7" קרפ 'ג ישרפ םיעגנר  
 .תרמועח איבה ט"יותהו ידמועב ו"ופדב לבא ימאו ר"פרבו י"כב ה"כ )* .דיבארה םשב שימו םש ייעגנל טייות ןייעו ךורעה
 תווטכ nk רמוא nmm 'ר an^ םשו )* .היהש ס"טב גארפו ימאו ליזאב 'זיפ )052( היחיש ו"ופדבו .ר'פדבו י"כב היכ )3
 וניבר סרג אל ןכו ךורעב יילש ומכ mw וסרג אלש הארנ הקינמו הייר .זייפ m 'ופסותמ לבא לינה ארפסב «nu 'וכו
 היכ )| = .ויתיז an^ םשו )* mme ע"פרשבו ,ריפדבו טיק י"כב ה"כ )^ .'ופסותה וסרג אלש וטכו תכרועכ השאה
 ייככ m'3 (? > .ימורב an" ס'ש י"כבו (* .האקס ya ןוכנלו םיטב היניסחי םשו 'ציניוו 'פרמ ץוח ע"פדבו י"כב ןופנל

 .'וכו בוט חיר (jm רשא ךורב רמייד ןיכסומ ןהא גיונב )!'^ .בייהו טיק
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 194. (ארוסמ — ^D" — אָנְקְסִמ * דצק
4 

"i5( ע"לב אָרְסִמ סילב) UZeלעפמ) רושמ מ"לב  
  (die Süge Cbגיכק תבש) 'ילכה לכ 'פב :
j^ ביש הרגמב םשיו .לודגה ('רסממ ץוח (נשמב 

  pnm som) eהרגמב תוורגמ .ןיוסמב
 « o,ז €^ Cה"יחא]* = .[ןירסמב ןרסממ 'גרת]

 ע"ומב 'א רסנ ע"ייע -- « na'גרתב " "yw,"י
 ;ו"ט מיד,  " "mriןיראסמב :םשו 'ג .,'כ 'א

Yy ג"נד ג"פ 'כופ ^v ל"נה יברע לקשמב אוהו. 
 רסונ אוהש הזה רסמכ ו"פ ר"ב .רסמ ןימכ היושעה

 אוהו א"לב אנעז םייס ב'גש ק'העו .ץעב 8886
 ט"יאלב ה'כו  segaהז י"עו  nnbשרשב ק"דרה

 — [זעלב א"גיש הרגמ תא ררג

Ange- ןישלמ "b אָרּוסָמ "לב אָרוסְמ — "DD 
im Geheimen 5^? ע"למ ber, Denunciant 

G'2) תותירכד ג"רבו <'ה) ק"בד .ג"רב Gerlüumden 
 ("רו סמ ו לגפמ יטועמל  sow, ^pםיוגל ורבח

 שנענו  pesוא ודי לע  wn pen cobםיוגל
  DNכ'ע .הייחא]* .'םלשל בייח םידע שי

 'יפמ קתעוה  m'a(אנליוו פישב) ק"בל  pw'יגה כ'ג
 ל"צו רפומ  mob'ותירכל י"כ ה"מגר 'יפב ה'כו

 ל"נה  vom ibmוריבח לש ונוממ לע ןישלמה
  nwק"בל י"שריפב ה'כו כ'ע  .m.ט"יק ףרלו
  "bb Tאל ,ב"ס ףדב לבא  ^bלזגנ תנקת

 ט"יות לעבו .ושע ה"ד 'ופסותה םש ןייעו רוסמב
  Ub wmךיראה ג'מ  byרופמ לועפ לקשמה

aai ןינעה לכ ש"ע רסומ הרואכל תויהל ךירצש 
 (ךועה הזב ע"בשפהב תצק  »'mb3ונממ םלענ

 ? smלקשמב  bושמתשה הנוכבש ל"נו ,רומאכ
 ל'ז  maןמ ולידבהל וצרש ינפמ ירוסה לקשמה

 וריבח לע ןיד רסומה (^ nאוהש (גיצ קיב :זיט
"y ךיניבו יניב 'ה טופשי ומכ הובגל ןידה תרסמ 

  wweץובקהו .ל"נה ה'רל  jbתורזכב ד"ע) רוסמ
 הֶדיוטות   nip .nimpbתורוסמה (תוקוניִת

YT א"פ האיפ 'ורי ,א"עס ז'צ 'דהנס .ז"י m^ 
 ז'טפס ג"רד תובא ג"ע ד"כד ט"פס 'מוס 'ורי ג"ע

  y"y.תיסמ ,'ו ןמ  nen.ב"ס ק"ב תּוריִסְמ טשפומ
 — Angeberei] אָתּוריִסְמ ס"לב ה"כו

 לאשוהו Anhühe הָלְעַמ פ"לב קסנ לעפמ) אָנְקְסַמ *
mb | =רבד הזיאמ וא העומשה ןמ הלועש  

(ehluss, Endergebnissיה ,ריל ידמב) הלעמ 'גרת ; 
 ^w) ,יכ ;ז"כ יט בימ ;א" D' איש ^n .^9  עשוהי

 mo ^b ,יאוה יכה אנקסמו ב"ער ר"י 'ליגמ .אנקסמ
 ימייק אנקסמאו ב'עס ר'פ ק"ב q5. ול התלעש

^pלע  qeתועמשמה  espתרחואמה ירבע 'שלבו  
 .אתתעמשר אנקסמ 'ימעפ הברה

by epis332 עילמ  wsמ'לב . "pwןינע  
 -An הקיפדב הגיהנו תולדתשהו תוריהמ

(zum raschen Gehen)רומא הבר 'רקיוב (ש6126מ  

 שארבו ש'כ יפ ('םלו על תש רפ) םינהכה לא
 רצ כירד 'תקספ) [הנשה שארד 'תקספבו ל"צ] תוקספ
 (* אנדיקסמ 0^ (mo oye ליעוהל ךדמלמ ('(ג'נק
 יתשריפ ("אתרותב דיקסמד (*אס ס מ ("ןידהכ ךל
 םהב בותכ תואחסונ שי ב"א) — .( קופה שארב
 חא שיא רסיי רשאכ יכ 'גרתו .ש"ירב שיו ת"לדב
 ,(הירב תי 322 רקפמד אמכיה Cn m םירבד) ונב
 כ'ג WN" ש"ירב "נו .'א 'ורי 'גרתב ה"כ ה"יחא]*
 תלדב ןוכנהו 7 הרעהב ל"נה 'ומוקמה ינשב 'קליב
 י"שריפ «j .ש"ע דקס 'עמ חכומ ןכו ל"נה ע"למ
 ןירוק אתקיספ לש א"ל י"ע ד"י ,'א 'כיאב דקשנ
 'קיספבו ר'קיובו כ"ע span דטלמ ארקסמ ןברדל
 'יפש ומכו רקבה 1255 ומכ ךדמלמ שרד ל"נה
 רימת ךמע היהא x55" ל"זו קש שרשב ק"דרה
 הגיהנהל הרפב דימת קבד דמלמהש ומכ ךגיהנהל
 'עב ד"פב בתכאש nb "y i'm םשב שימו ל"כע

 — ]^ רקס

Onmpbos*רוכיב יורי " Ty n'b? Yebןועמש  
 פוקסמדב ל"צ םוקסמ 72 הוה sm רב

 בותכ השמ ינפבו .ןישאטארק 'פדב ןוילגב 'יאדכו
 ןכסמ תחת ס"ט ילואו כ'ע ןכסמ 'למ רואמ ינע
 לוגיע היה אלש דע תוינעה תילכתב היה יכ
 םימכחל אל px יולע ירק ןנחוי 'ר יוהו הילכימ
 םימכחל אל םגו 'פ ר"להקבו םש 'ירוכב 'ורי לוכאל
 לבא אבא רב ןועמש ^* 'ע ה"דסב ןויצ יפכ

 b^, הארו :תבש 'פ ר"להקב ונינפל

(iייכב היב  wyה"כו אנדקפמ ר"קיו םשב רקש שרש ק"דרב ה"כו )* .אסאסמ 'עב ה"כו )? .ישרפבו ביה יייכב )?  

 bi" ר"פדבו ביה "53 ןוכנל ה"כ )5 | .ןידהב ס"טב  ליזאבו o" יפדב (5  .דיקסמ 'קיספבו רייקיוב ג"ונבו ישמא יפדב

 רתי גזשו אסאסמ עיייעו יציניוו ידב spo] ל"צ] (pb) יעב אספא !nnm אקסמ תחת 'ציניוו יפדב ל"צכו ימָאו ליפאבו

 לבא ב"פשת יר סחנפ 'קליבו ה"מרת זמר רומא יקליב היכו א תרפ א ד ה ל דיקסמ יקיספבו דקסמ ר"קיוב )? .םייונש
pmאסאסמ 'עב 55 )9 .אתרו ת ל :איבה . ?( i723ז"טר « פיר םש ימגבו ינשמב יוריבו יוינשמב ה"כו רפמה ןמ . 

 ק"בב ה"כו רסומ םשו 'ציניוו יפרמ ץוח ע'פרשבו ר"פדבו "25 ןוכנל ה"כ (!*  .ר"פרבו דייל ב'ה וזו 33 היב (9

x5)סינושארה "'סופרב לבא ריפדב ל"שרהמה תהגה יפכ (ע"בשפהב ייאדכ ירסומ  viaיותירכב היכו רוסמ קייבב ם"ש , 
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 רב הבו רמא אמעט יאמ הנק אל wn יסכנבו
 םדאכ ('הריפומ ןושל יאמ יל הרבסא ('ידיא
 הוושקש לבח sym 6'ח 72 ורבחל רבד רסומש
 לופיקב ןיכילשמ םימעפו תכשמנו [menm וב
 הרפב ןכ «nw םאו המהבה לע bom (ותוא
 nop אל רשא ('ב 0" m3 יאנש םושמ הלוספ

moyהריסומ, ['יפ] .(""לוע  pasרישו איבמורפ ') 
 כ"ע ה"יחא]* — n5 ("יוארב המהב לכ רספאו
 הרפב «m» b Gom pr מ"בל m4 'יפמ קתעוה
 הרשק .5 תבשבו הרישכ . . הרפומב הרשק
 ד"וי ילב ג'הכו (''רפפא י"שריפו הרסומב הילעב
 : ח'נ םש לבא הרסומב וילעב ורשק :ה"מ ק"בב
 ןושל יאמ ם'שה b^ יכ ףא .הריסומב :ט'צ
 ןושלמ וגניא 'וכו רבד ר סומ ה םדאכ . . הריסומ
 (15b רסא Dy ףדרנ רסי לעפמ םא יכ הריסמ

«pip |דיי יזיק ; יג ,'ב םילהת) ; mb G5 repג'לב  
 תרוסאמ ןמ עוטק אוהו )"5 ייכ pmo תירבה תרוסמ

"vםש קירר )*') jmתאזה ןושלה תליפנ ונאצמ  
 'ורי ,והמ הרסומב הל רסמ :ד"מד ב'פ "יטיג 'וריב
 " םירושק mobi הרשע ול ויה .ס"ד א"פ 'ישודיק
 ץובקהו .'וכו םהמ דחא לש הרסומ ול רסמ הזב הז
 תורָסומ יתש )^ :זיטק םילהת) ירסומ שרד ,ז"ע 'ומבי

 — ['וכו םתחתפ ילע ויהש

"p הרופמ ינורמש ילכו אַרּוסיִמ 552) sp 
  (Gebund nosארסימ יתבר 'פ ר"כיא

 אתרסימ חופתכ b' ר"שהשב הבקנלו .ןיסחד
m' C» ,3^ תומש) בוזא תדוגא ^b  דאיזוב 

 תרפא ילקנואב) בוזא תרסמ C) ינורמש יגרתב
Gneץובקהו  puseיעיבש 'וריבו ,םש  ר'כיא ' 

 הז םגו .'וכו יבולד po רשע ןועט .ד"לד ב"פס
 ,רושק ןינע רסא = רסי לעפמ

TD "b usb ראותהו m לעפמ) ןָּבְרְסִמ * 
(der sich weigert, ungehorsam ;גרת ' 

 'ב ,ה"ס "יעשי 'גרתבו ןברסמ +'ה my םילהת) ררוס
 QD ע"ייעו ,אנברסמ

 יקסיירוטו (םינפב 'ייע םייסרפ לש דיא) o) ידרסמ
 םוי'מגב ז'עד ק"פב ןורימו ינקרהומ

> 0008 "mp5 - "D 
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 לאשוהו T3 רבד תניתנ ןינע מ'למ) סמ *
 שפנו ,רובד ,תויתוא עברא ןב םש תניתנל

die Aussprache des Tetragramm, Worte mit- 

  "UTD (heilen, Leben preisgebenןב םש .א'ע

 ,'וכו ןהידימלתל ותוא ןירסומ םימכח תויתוא עברא
 'וכו היל רסמ אנאו אתיא ד"ע מ'ד ג"פ 'מוי 'ורי

 שרופמה םש הידיב הוה לכה תא 'פ ר"להק . .
quyn לכ ש"ע היל רסמימד שנ רב יכה תיא רמא 

 לכל רסמנ היה 'נושארב : םש 'מוי 'ורי לעפנבו
 םירשכל אלא רסמנ אל םיצירפה וברשמ םדא —
 ,'וכו עשוהיל הרסמו א"מ א"פ תובא  "wpב"י :

 ,'וכו ותוא םירסומ םימכח .א"ע םשו ,אעדומ רסמ
2D) ןויצ ןב ע"ייעו ר'ע ט'ד ח"פ 'ומבי 'ורי ןייעו 

 חילשל ןרסמימ אל ילימ .ט"כ 'יטיג לעפתא ,(ביכק
 — מ"ב ,םשה תשודקא והיישפנ ירסמ .'כ תוכרב

 ,דיב יירבד) ושפנ תא אשונ אוה וילאו ב"עס א"יק
  333 "9א"עו ב"ק םשו ,('וילע ושפנ רסומה

 רסמו ט"ער 'פ אצת ירפס ,התימל ומצע תא רסמו
 ,ושפנ תא ךל  "Yןלוכ 'יפא :ו'מד ח"פ 'ומורת

"^n וכו לארשימ', nns wb) ורסמי אל ןינרהנ 
 'ה ,א"ל 'דמבל יא ( poeלועפ ינוניב .ןוהשפנ

 רבד : ח'נ מ"ב  oen,בלל  napiשיר 'תליכמ
 ןיאו הרוסמ תבש םכל אשת יכ  nnsםירוסמ

 הרופמ תבש םשל ,ןיד תיבל הרוסמ םשו .תבשל
 .ד"יבל הרופמ הניאו  pתניתנ ןינע הליאשה ילב

 רבד  "Uy (übergeben, überliefern "3'יעיבש

 רסומה :'ח מ"ב ,ד"יבל ויתורטש רסומה נ"מ י'פ
 ןאמ :םשו .וויבחל רבד  «pb spע"יעו היל

  Sb DU qmsלש ומע רסומ התא יתמ דע
 ,תוכלמל ךרסומו .ב"יק םיחספ ,הגירהל וניהלא
 ריב הניתנו .םכדיב ןירסמנ ןיא :ד"ס 'וחנמ לעפנ
 טשפומה םשהו .ןמגרותמה 'ייע הריסמ 'לב םגרותמ

 האלהו :'ט 'יטיג  "Tyתינקנ :ה"כ 'שודיק הריסמ
 "וכו הריסמב דציכ :ה'ע ב"בו םש ,הריסמב —

mb ע"ייע nweb ןינעבו 

 רושק b" רָסּומ ומכ moin מ"למ הֶריְסומ =) רפמ
 לפיק ג'מ) הרפב ב"פב and, Strick) לבחו

mopבר רמא וכלח 'ר רמא, 'יפ (הריסומה תא  
 האיצמב הנק וריכחמ הריסומ npn) ('אנוה

 .הריסמ cam הזחא היד :ה''ע ב'ב יופסותבו הרסומ ע"פרשב לבא ,ונינפל היכו ר"פדב הייכ (? sey סולקנוא 'גרת ןכו ('
 ייל מ"בבו חקולה לפיק :הרפל גיהר bs" (*  .ומוקמב סיד y" םייוניש הברהב ס"ש ייכבו sm מ"בב ונינפל היכו )?

niחקולה . *) mrי"כב  comיא יר י"כבו ('ג) ימור  CNיר אבא 75 רמא  "UMיר "3  ^W "PNםג  V33סיש  (D 
 אבר רמא םדוק ןושלה הז w^ מיבב לבא «i'n 'יפב ה"כו (* .ידיא בר רב הבר רמא i'm 'יפבו ידיא אבר רמא גיונבו

yסישב ט"ק י"כבו ,ח'ר "פב "ל (* .29 טירסב הרפל גיתר 'יפמ קתעוה כ'ע )*  .ג'הר 'יפב ייל )*  mb 
 «^v הריפמ ילמ Halfter. *'( wan cw vem == ארטפלאה ביינש p'np ^b ןכו S wen") סיטב ט'ק יזכב ("
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 ג"מ b'3 ןיצקועב ש'רח איבה "יפה לכ .ה"יחא]*
 ט"דסב i'm 'יפב ןושל imma "ייעו ומצע םשב
 שיו םינפב אוה mon םש לבא "צקועב 93
 ש"ע 'ילכר ב"פסל i'm "יפמו ךורעה ןמ ומילשהל
 (y'"y רוצרצ לש קרסמ ח"מ ב"פ 'ילכב ה"נכו —
 יילכ 'תפסותב ה"'כו קורפמ ד"אב ג'הר ^« (רוצרצ
 תבש — (" ב"פר תוידע 'תפסות י"כבו ב"פס ק"ב
 הטיחש בנ'ער ^B 'ילוח ,קרסמ יל ואיבה .א"מ
 ע"ייע אקרסמ א"לבו *,י"שריפ ןייע קרפמכ היושעה
 ץוכקהו יאקרפמ ^in יוכרב .ר'כיאמ ןויצ 'ב קרס
 ב"ער r3 "wu bna לש תוקרסמ :א"ס םש
 עלב 'פו רוכזו 'פ ר"כיא (oy אלזרפד יקרסמב
 םאק וזעול 3w'« ק'העו -- יתיאר דועו 'פ ר"להקו

 — Kamm] = א'לב

 הפ לע הפמ רסמנש המ רסמ לעפמ) ("תֶרּופמ
p^ cהפ לעבש הרות ןכ 'ארקנ  

(mündliehe Ueberlieferung, Traditionשי  ON 

nw 25ע"ייע ה"יחא]* | ,םא 'עב ונשריפ רבכ  
 ינהא .ח"ל :ז"ל ייחבז ףיסוהל שיו .נ'שו 'ג םא

spaונל ורפמש איה תרופמהו .תרוסמ ינהאו  
 קוזיחו רדג em הרותבש תורתיו תורפחב םימכח
 תרוסמ ג"ימ ג"פ תובאל ב"ער 'ייע בתכבש הרותל
 ארקמב וניביו ושרד .'ג .'ליגמבו .הרותל גייס
 וליא הל ירמאו םימעט pps וליא +יח om 'ימחנ)
 wa» y vy" TB 'ליגמ vm" (* תרוסמה
 .תרופמל ןכימ vb פ"ס ר"בבו תרוסמה הז ארקמב

cp) jmהנממ רשא הלודגה תרוסמה  
 תוארפרפו תוירטמיג תוכלה יפוג המכ תוכשמנ
 םיזמרו תודופ םישרדמו םיטשפ םישוריפו םימעטו
 ארקמהו הרותה ודימעהש תרוסמה ילעב אלמלאו
 וילגרו vv םדא אצמ אל טעמכ הדמע לע
 תישענו לארשימ הרות החכתשנ רבכו תוקולחמב
 ינש םיאצומ ונייה אלו ו"ח תורות המככ הרות
 דחי םימיכסמ ויהיש ארקמה ירפס לכב םירפס
 אתובר יזח קופ םירבחמה ירפס ראשל mp רשאכ
 הלע גילפ אדומלתד יתכוד המכב ןחכשאד הרסמב

hod יו T 0 qa Qm Im. Vt H MES Eu יי 
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 | 198 n'es — 6)ידרסמ וצק

 לש תובעות mew 6א" " 6 תחלנת
 בותכ ןדיד תואחסונב ב'א) -- .6םייסופ
 יאמ יאפרפדו ג"ונב הייחא|* .(ידרטומ
 'יגו י"כה ^3 ןירהומו יקנרהומ יקסירוטו ידרטומ
 y3' רבכ יתאבה ךורע י"כ "גו ryb י"ב ח"ר
 יתילעה םשו ש"ע הפי הפי לכה 'יפ םשו יקסירוט
 ייגכ 'יגה רקיע ידרסומ ח'ר י"כבו ידרסמ תלמב יכ
 — יקסירוט 'עב יתשריפו יררי טומ ס'ש י"כ

ys]ידרטומ  ^bןינעב  «nsקפוסמ לבא ש"ע  
 ישוריפ ןכתי רתוי ןכ לע תירבע הלמ איה םא ינא

 — יקסירוט 'עב

 םינפ ףיצחהו תושעל רהממ ס"לב) אָבָהְרַסִמ *
Cverwegen, voreiligןוא לכו .'גדת  

 ןיבהרסמ .ץובקחו אבהרסמד אלגירו «n at) ילשמ)
 Yo" "ילהתל 'גרתו ז"כ ,א"ל "ירבדל 'א י"רת
 ילשמ) רהמ 'גרתב ה"כו תיאבהרסמ לועפה ראותו

 Amb ע"ייעו n ה"כ

 S» ךרס ע"ייע Gurt הרוגח ייפ יבורְסמ 3008 *

 1571 1B ^15 0« .(עמנ POLLO הלורסמ »
yyח"יר ,א"חב ש"מו הילימיפא  : 

 ,Kamm =< ע"לבו אקרס ,אָקּורְסַמ ס"לב) קֶרְסַמ
 -kamm ןומר לש ושארל לאשוהו 1

(artiger Bestandtheil des  Granatapfelaסב ' 

 וא'ער rm os תו לו תב דח א 'מ ג ב ץלוחה
inmןתשפ לש קרסמ (ח"מ) 'ילכב ג'יפב ףייסב  

 ףוסב .('ןתשפה וב ןיקוסמש 'יפ .ויניש ולטינש
 קופמש, b" שאר לש קרסמ C"b v5) pv לובט
 j' (גימ) ןיצקועב ב"פב .(""ושאר רעש םדא וב
 ןומיר לש ושאר b^ .רוהט קרסמה רמוא רזעילש
 'גו קרפמל המודו םיניש וב שי  ("ץנימ ונממש
 דומעה דחאו דחא לכל pen (os שי םיונד
 ןמש אמטיפה (*ביבסו אמטיפ ומש עצמאנש
 תצקב וא ןיצקועד א"פס יתפסו (%א ינ ת דכ רעיש

 עגונה 'מוא רזעילא 4 )0 לובטד ג"פס םיסופד

 .('רוהט pom (" רעישב אממ דומעב

4 d ? ₪ ; & 2 .ו m TUER. E LT. T" ו S A M AI e. Me ie 

  anf epit. noto = ly. R1 6 euתש ביג שמ צבע ב כטבח ב ו 30-04 רה

omo 1533 ןובנל היכ )* 23  v3ידיל האב ההגהב קוסע התע יתויהבו .םייוג לש הרז הדובע תומש ע"פרבו ךורע  
manל"ומ יואגה ישת לש ינושאר  omnרמ תולאש ךותב ייא 22 רצ םשו יבכרה ' jp nenרמ ' pn»וז יברעמה  

 יקסאירטו .יררסומ וישכעו זורהמו  יקפאירט .ינאקרהימו ידרסומ ורכזוה רשא םייפרפ לש qnss וליאו (vn sb) ישתה
 שארבו y pn שארב ןאגרהמ ןיארקנו לבבב םב [ןיגהונ] (ןינתונ) םיימ ולידה וליא וישכע דע ינאקרהמ לבא ןיגהונ ןניא

ammםשב שיירב הייכו (+ .ר"פדבו יייכב )5 ,יקסירוט יעב ש"מו ה"שע יוכו יסרפ ילב תטסרופמ הלמ שדוהה םוי אוה זורהמו  
 «43 (5  .תמדוקה הרעה :joy ל"נה יילכל גיהר ייפמ קתעוה (5 .םוי לובטמ ןויצל וניבר בתכש ומכ ייפ ג"הרו ומצע

YA w33ביפ יצקועל שירב ה"כו ריפדו ריב דייל ,יב יא  "Dויופדבו  vim yinמייאפדו ביה  moa py (7 onעה '. 
 ייפ yb" קרפמה ימוא איר ןגנתדכ :םעפה רוע לפכוה םשו 27m טיק י"ככ ןוכנל ה"כ )9  .תוביבסו zm mp ייכב (?
 היכו ('1 :,ראיפב טרופרוא י"כב ('% .אינתדכ לייצו ןכתדכ ס"טב עייפדבו ייל טק vos איה הריתי ןושלו 'וכו אינתדכ
 ליצכו )14 .תרסמ עיפדבו טייק ייכב ןוכנל ה"כ ('% .קרסמ לייצו ירסמ cw iuum ('* .אמט ם"טב גיוכבו םש ש"רב

 .תורופמה ס"טב םשו :ז"ל 'ירדנב
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 ןהלא ד" ,3^ 'דמבל '& י'רת 5 .ו'ט ,א'כ 'א
 ג'ע ה"כד א"פ 'ובותכ nv" ,'וכו דרטתד היתסמ

 "טיג רכזלו ,'וכו אתנוהכל תקילסד היִיתְסַמ אל
 : אלמ בוט 'פ ר"להק nob אל ip יילוח : דיי
 ויד b^ הייתסמ ל"נה 'וכרבב ןכו ,הייתסימ אל
 ותסמ Dj mt .הייתסמ היודח sab אמלח :םשו
 ערפתמ תסימ pun Yes ר"קיו ייונכ ילבו .ע"ייע

"b "5ערפתיש ידכ ] — 

npnסמ ןמ שרדנו םדוקה 'עמ מ'ל)  Steuer, 
(Beitragמגב 'גינחד ק"פב ' Cnibip 

CUםירב) תסמ יאהד עמשמ יאמ  reאנשיל )  
 ומאד הישרשמ ברו רמא אוה ('ילוהד
 סמ שרושחו ךלמה םשיו (א ^ mo (*ארק
 יכ ןוכנה אוהו ב'ה י"כב ה"כ ה"יחא]* וגו

pyףוסמ איה החכוהה  pb poenץראה לע  
 'גיגחב קופפה אבומ ןכו ,אוה ןילוח ילד למ

 — [ףוסה טמשנ bis לבא

 אוהש ל"י וא 'א תסמ yb קופיס ןינע 'יפ) ּותְסִמ
 עויס Pip q'yn תעלבהב) העייתסמ ומ

 תודלות הלא ףוסב הבר 'ישארבב Geweis הייארו
 ןיי לש ףתרמ mme דחאל (ח'ל) ט"ל תשרפ
 - 'ג ןכו 'ב ןכו ץמוח האצמו תחא תיבח חתפ

 תלגמ שארבו .אשיב הלוכד ae) א ש מ יאה
 יא ה «Cm הדעמ הייד 3^ b^ ריכיאד אתהיתפ) הכיא

 ופשמ (Ys -- .(אשיב הלוכד ותסמ

 תמאנו ר"נמ ןויצל ןויכ ב"ר ה"וחא|* = .(ביתכ
 יכ אוה רורב ןכל 'עה הז לע וניבר זמור ופשמ 'עב

 ^3 המינפ יתאבה ]2 ינפמו ומצעב וניבר בתכ ןכ
 ררבוהו הרב b (4622 (Uo wb^ אוהו ב'ה י"כה

 "ג wy" (ה'פדו ייכ (io^ וניבר איבה הז לעו

 ופשמ ומכ כ'ג ותסמה וז ןינע כ"או ותסמ ר"כיאמ
 ג"ונבו העייתסמ ומכ ונייהו ררבוה b" יפשמ ל'צ
 הייאר ירה «'5 לעב "b ne^ איתסמ ר"כיאב
 — [איתסימ ר"בב םג סרג ב"ס זמר חנ 'קליו אתעייסו

das (יחס לעפמ אָתּוחְסִמ = תעלננ 'ח won 
  (Bad, Baden'מ ג ב ןיזחוא םינש 'פב

 הז  G'u ^» (pwווהד אתוסמ איהה
 יקפמה 'מגב ריקפמהבו .ירת יב הלע וצנימ

pnv ר'א (אימ פש) 6תיבח וריבח לצא 
 ^C אנליבוא אנת דחד אבילא msn יל םגרתמד ןאמ
 תעלבומ n" אתוחסמ אתוסמ אתוסמ יבל הינאמ

 ןוקתו ירפס והלכו תרוסמהמ py" ןנירבע מ"מו
 ישנאד ןניטקנ התווכו הדיד אבילא ןייווה ת"ס

noר ל"כע ןנירירג והיירתבו הודסי הלודגה ' 
 4 דצ ('רבחמהמ הלודג החיתפב יצוונ םהונא
 ןינעב םינושארה תעד איבה םדוקה דומעב םשו
 px" -- םשמ םהירבד אנ np הלודגה תרוסמ
 שרפ ורתי 'תליכמ הפ לעב הרסמנש העומשה דוע
 תרוסמב אל )15^ תומש) 'וגו םתיאר nns ינ
 'ילוח .'וכו םכל םה םיבותכ אל םכל sms ינא
 'תפסות .תרוסמב לכאנ רוהט ףוע ב"עס ג'ס
 םיחספ v" .תרוסמב לכאנ ףועה א'פר 'ורוכב

sbב"לד . cv HYג'פ  s'n*ידיב תרוסמ א'עס  
 רבד ד'ע ח'מד n'a "ילקש ^v i" 'טוס ,יתובאמ
 'ורי ,וניתובאמ ונידיב (איה תרוסמ) תרוסמ הז
 'ובותכ 'ורי ,םתובאמ םדיב תרוסמ :ז"מד ה"פ 'ימיג

N'Dםתובאמ םהל תרוסמ ןכש ג"ע ה"כד  !^ 
 ב'ב 'ורי .ןוהתהבאד אָתרופַמ n^ jb בויא 'גרת
 פ"פס ר"ב ,'וכו איה הדגא תרוסמ ג"ע ו"טד ו"פס
 היה ג"מ 'פ ר"מש .'וכו םיינענכה דיב איה תרוסמ

 ףוס ימוחנתב ץובקהו .השמ ריב תרוסמ רבדה
 רשא ךורב עשוהי רמאש העשב ^ D" ןנחתאו
 ונתנו השממ המכח תורופמ ולטנ םיקידצב רחב

 — ['וכו עשוהיל

nbלושב ילכ תֶרֶשַמ מ"לב)  pusתבהמ  
npm (Penne, Tiegelתרשמה תא  

"n i» הייחאו* .אתירסמ m ט') an" (ב"ש 

vise (ג יד יקזהי 5153 ודי הווה יקיו') nans 

 'ורי — אָתָיְרְסַמ תחנמ (א"ל ,יט 'א nm" םיתבחה-

^nbbןיפרופל טרפ ינוע םחל ב"עס ט"כד ב'פ  
 -- [תרסמה תלחלו

Tun רועש ןינע ones תוכימסב npo (מ"למ nons 
  Verhültniss, Massgabeס"לבו  ,Nno5.תַסַמ

DDNDיד "פ  (genug, zur Genügeפד ג"רב ' 

 הייתסמ אשיב אמלח (א'עס no יוכרב) האורה
 'גרת n ye c*920 quomo) יד ,(*היתוביצע

 )^ "מ םש) 4v תבדנ תסמ ,הינוסוח תסימכ
 'גרתה איבה אל וניבר ה"יחא]* — now] 'גרת]
 ידו יִד ןושל לכ ןכו .אוקמה תלמל הוש יג
 ימחל יודכ ןכו ןמגרותמה y" תסימ 'לב םגרותמ

Coa zoאל .ו"כק ב"ב .יתדועסל איתסמ תוהו  

 י"הדל 'גרת iva "טיג Tues םייונכבו אייתסמ

 י'כב םג היכ )* bin ייכב ה"כ )* .הייתסמ היתוביצע ךפהב 37233 )?* .הי שדקמ םשב pam i ברה ליווה 6

 phar bt י"כב היכו (* .היל יוח ד היקתת יר האר pom ייגו (אנליוו ona) n ייפב היכו ןילוחד ג'ונבו סייש
n» (*קר  

  )'" vpn ovy ovאנליבומ ג"ונב « onב"ס יהנס :ז"כ יוריעב :
 .יעה ףוסב יייעו ותסמ עיפדבו v3 ראשבו ביה י"כב ןוכנל ה"כ ("' .בותכד קר aim ארק רמא :קר םש

 y" ייכב )0, .ריפרבו 22 )8 .ר"פדבו ביה 23
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 -Has צ'ל אוה ילואו Cotes) וזעולש ןילוחל
pel, 1ש"מו 'ג רתס ע"ייע דועו , 

 ny מ"לב הנטק טבטמ b Nb^ ס"לב npo — עמ
(kleine Münze, 8מגב בהזה 'פב ' 

 תועמ (ניער זימ םיב) עבטמה תא הנוק ןומיסא
 תועודי תועמ, p men^ תיבל ןמיסב תונתינ
 תיבל סנכיש תע לכו ןהילעב םש ןהב םושרש
 המכ עדיש ידכ ןהמ תחא ןלבל ןתונ ץחרמה
 תועמה ןלבה איצומ הנורחאבו ץחרמל סנכנ םימעפ
 ק"פב .('"רכש לכקמו ןהילעבל ןריזחמו תוערה
 יישודיק) הטורפב ןירמוא ללה תיב ei "ישוריקד
 .ןינוידנופ cx) sys רניד ףסכ העמ שש (ב"
 תועמ הרות רבד (ג'עי ג"י) תורוכבב ב"פד ג"רב

 nya הייארה 'ירמוא ה"ב 6'ב) yim" שירב .תונוק

 ע"ייע ב'א) — .תופי ףסכ לש תועמ ולא ףסכ
 ןכו רניד ןכו יטרפ םשו יללכ םש העמו ןומיסא
 ןינעל ש"יבו ה"יבד אתגולפ ה"יחא]* | (עובט
 א"פ 'ודיק 'ורי .3^ 'ישודיקב ןייע העמה ןובשח

mosםשמו דיעו ג'ע  n»ןטק רתויה העמ ^«  
 p'3: ט'במו .העמ ףסכ עבטמ mo ל'זו עבטמבש
 תוטורפ n" םש רכזנה יעמ יכ עמשמ :ה'ק ב'ב
 י'מ א"פ Tp D'D" ,ח"מ ב'פ ינש 'שעמ כ'ג "5
 תועמו .אמיא ה"ד םש 'סותו :ה"סק ב'ב .ה'מ מ'ב

 א"ימ ג'יפ 'ונותכ מ'ד עבטמ ומכ יללכ םש אוה
 'מנב 'ייעו איקטופק תועמ . . לארשי ץרא תועמ
 'רקיו ארפסו : ו"לד 5^3 'ובותכ m" :י"ק 'ובותכ
 'תפסות תוימלשורי תועמו תויבזכ תועמ -- כ"פר
 םניאש תועמ םשו :ז'צ ק"ב א'פ ינש 'שעמ
 לש תועמ ד"ע 37 א"פ ינש 'שעמ ^? .תואצוי
 :'נ םיחספ ,תוערה תועמ א"מ ד"פ מ"ב .הנכס

 jns :ב"י "ישודיק .םיה תנידממ תואבה תועמ
 תועמ ,םירופ תועמ :ע"ד א"פ bus v ,תועמ
 yy ןמיסב תונותנה תועמ ,ריילואל  תונותנה
 גיח) ע'ייע םינגסיד לש תועמ ,(ג'צ (vm ןיריילא

nm Geןמיסל תונותנש תוער תועמ  «(Marken) 
 UD' ד"ע ח'נד א"פ 'ישודיק 'ורי םיִעָמ pups דועו
 תוטמ mo "nnm .א'פ 'ישודיק :ב"ק מ"ב
 ר"דמבו תעל תעמ ןהש תועמ mun "ep שרדנ
 ומכ) nyp רמאנ "Tw .תעל המ תועמ ב'כפס

aqueז"יפר ר'קיו העמ- לקשמ  y'"pןטירפסא  
 .ש"ע 'ג עמ 'עב ביר bw" ומכ אלו Cinp א"ח)

mע"ייעו א"י ,ב"מ בויאב הטישק 'גרת העמ  
 — [הטישק 'עו לגרמ 'עו ףרח

 חצק

 ב'עפ ז'פ "טיגב ה"נכו ה"יחא]* | .ץחרמה אוהו
 : ה"מ 'ילוחב ,אתלי ע"ייעו אתוסמ יב bye" הזיא
 וניבר איבח 'נ ;שא ym אתוסמ 3^5 ביתי הוה
 ת"יחב ג"ונבו אתוסמ [a^ .ג"ל 'ישודיק  ןויצמ
 ילבהל ימרא ןושל ךרד ל'הזב בתכ 'ב 30 'עבו

"nאדחוש ונייה יניידד אדוש ןונכ יעו  pio 
 «T כ'ע הציחר 'גרת אתוחפמ אוהש אתופמ
 חתפמה 'סב ןכ בתכש ןואג םיסנ 'ר 'יפ רחא הזב
 — n] דש ע"ייעו 'ב רס ע"ייע "יבוריעד Yo שירל

 -Ver הריכש 46006% "53 (b^ םיסויתסימ *

(achtungיחםפ 'ורי ' Ysא"לד  : 
 CYóp UD) Cw pw א"ייע איה ינואכ םיסויתסימ

 ירעו פ"למ יקתסוב ומכ יקתסומ =) יקתסמ
 קובקבו סרח ילכ 'יפ קתסב 'עב תשרופמה

Gefüss, Krugמ גב ןיי ידכ איבמה 'פב (1260מ08 ' 

 אינת ^« Gyb ג'ל wi ('בבגמו ךומסד

 ןיקדוהמ תועיצק 6ומ כ, b" .יקתסומב איהה
 ומכ איוהד העוער min א"פ .(""תיבחה ךותב
 אוה א"פו ה"יחא]* .ט"וי ברעמ הרבשנש

 םג "יא א'פכו קתסב ע'ייעו ל'גה 'עו פ"למו ןוכנה
 הירבש ןיקבדמש הרוכש תיבח יקתסומב י"שרב
 y'"p יכיטסמ תלמל כ'ג ןויכו ש"ע 'וכו ףרשב

— [wm 

gehei- רתס םוקמ ^b (רתס לעפמ מ"למ "hpD* 
Ger Ortיידבוע) ןינפצמ שרד ב"פפ ר"ב  

oםירזממה תא תולגל ליבשב וירתסמ יתילינ  
 .םהיניבש

 ןירוטסמ y'"y (Geheimnisse) ןירותסמ ₪25

 םא יכ ו"תב ^5 םשו הייחא]*
 (הקברלג הל רמא המ 'ט רומזמ ט"וש 'דמב
 המוא D^p ר"מש 'וכו ךל הלגמ ינא הז ןירותסמ
 םתא אלא וירותסמ עדי לאו וב ברעתי לא תרחא
 n) ,ט"כ יירבדל) 'א י"רתב דיחיהו .ז'הועב םכמצעל
 י"ל אוהו .ןוכשרדמב ארתסמ ארידת יתיירוא תוהו
 ובשה יכ היאר 1553 הביתכו רטסמ 'עב 'מושרה

 — [רתס מ"למ הלצאנ הלמהש

 b (Winde^ ע"ייע 'ג רתס i אָתיִרּותְסַמ *
 'וכו אתירותסמ אדה יל דיבענ .'

wyי"שריפו  BENהפרמב 'יפ ש"רייטלוושיד  

 "3 ה"מגר "52 יתאצמו devidoir, Haspel ןושל -

 .(אנליוו ס"שב) 'ציבל חי"ר ייפמ קתעוה (* .ב"ה v33 ןוכנל ה"כ )* .רייפדבו י"כב (1 po" קתעוה )5  .רוקנ ה"כ (+
nןהילעב וללה לטוגו תופי תועמ ןדגנכ לבקמו :םויפה םשו (אנליונ סישב) . 
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 םשל 'גרת "515 ,ז'כק ;'ד n3 ^onpb 'גרת ןייע
Tbו'כ  EU 

 'א עמ 'עמ ר"עפלו טוח ב'ר תעדל) עמ
 יתתנו 'פ vpn שרדמ Cyn ףוס ש"ע

y»םכתזוחא ץרא תיבב תערצ  b"השאה 0"  
 יפל 'יפ הבע תחא העמו הקד תחא העמ הווט וז

 mee טוח ןינעה

NT32D *הלועפ ןינע מ"למ)  (die Handlungגרת ' 
 מ"ב ןוהירבעמ (ה'כ ,דיל בוי םהידבעמ

 טשפומ םשו 'ב ןט ע"ייע אדבעמד אניט :ז"טק

 .ס"לב ה"כו אָתּונְְּּבַעַמ C יא'כ ילשמ) bye גרת
 .נ'שו ןפלמ ע"ייע .ארוב b^ אָנְְּבַעַמ םשה ונממו
 (' Q2 rn יישארב) ירוה שרדנ מ"פ פ"ס ר"ב ץובקהו

 .יינרבעמ לעו ידמלמ לע

 : ץובקה םילק 'פ ר"כיאב GDickicht מ"למ) 395 *
 nPiyss רחא ןיקלוד

 Dichtes) בע b^ בבָע jb לועפ ינוניב) הָבּועַמ *
 אל .ח"יד ב'פ 'טוס v m5 ייכרע

 ד'פס 'כוס v^ ,ינוניב אלא prb אלו הבועמ
 : ד"פ ייחספ ץובקהו ,םימ לש הבועמה ר"ע ד"גר

 yb" ע"יע

(Bottich für Weintrauben) 023p *י"פ תורהט  

 ,ש"ע 'ב טבע 'עב T»n ^52*1 ה"מ ,ד"מ

 .רדעמ ע"ייע רבעמ 4

 ;י* ע"לבו ארבעמ סילב ןכו מ"למ 'או רבעמ
 €« רהנה תא וב ןירבועש ילכ םש עאמע6 = =
 'מגב השנה T3 'פב ("נפב "יע ןיליפת ןינעב
 קידב 31 6ה'צ "ומ 6םדא חלוש 'מגב
 תפשב אצמי DM שחנמ היה b" (ארבעמב

aunתיצוב ןוגכ איהש ("ארבעמ  ") mam 
 רהנב םדא ינב ןהב ןירבועש תונטק תוניפס ןהש
 ךירצ ןיאו TD והוריכעי םא תורבעמ תוארקנו
 'ט ג ב הבר ץמוקה 'פב -- חילצמש yv ןיתמהל
 יאה ייבא רמא (ה'ל (m5 ("תוישרפ עברא
 א תרבעמ 'יפ .יניסמ השמל הכלה יליפתד אתרבעמ
 אתרכעמ ןיארקנ םירשג ןכו ארותית אוה יליפתד

 עמ )= Ny) טצק

 ANB .ץובקה wy סילב איעמ yo — עמ
 ימינפה b^ (ץובקב «p םיִעָמ מ"לב p^ ןיעמ

 לש םינפל לאשוהו das Eingeweide , < ע"לב ןכו
 (םינפב y" אנייעמו 6% Kern ר'גרגה ונייהו עטנ
 קרי תבינקו חיטבא yb C"2" תוידיעב (''ג 'פב

^bא"יו ב"עס .יי) תוינעת שירב ,ולש ימינפה אוה  
(ysאנייעב םושמ רבסק  "bהברה לכוא םאש,  

 ,DN רחא b" .('"ךליל «bi ןיאו ויעימב דבכתמ
 ןמ רחאתהל אביו לושלש והחקי הברה לכאי
 ןייעמ לושלשה ילוח ארקנ ב"א) — .('"אריישה
 ןיריכזמ ps סדרב Gr 'ירר) םרמא הזו ל"זח )55
 ןייעמכ אוהש ינפמ ט"מ ותוא ('ןירקבמ ןיא
 ס"ל אוה אָיַיעמ ה"יחא]* — )703 ע"ייע עבונה
 םילהת) pm 'גרתו .םייברק b^ אָעָמ ומכ "יפו

GU aךותב 'גרתו ,אניעמ ןמ  yb5 ,ימ םש) ( 
 אנייעממ O .א'ע (DU ימא יעממ 'גרתו ינייעמ עצמב
 כ"ג ^& ז"כ יל ̂ ,'כ בויאל i5 'גרתבו .,ימאד
 יינעתב אנייעמ כ'או ,יעמ ius) C תאזה הלמה

"eb paיפל ןיב ה"מגר ' maםיעמ ילוח ונינע  
nu»תבש םייעמ ילוח .א"מ 'ירדנ םיעמ ילוח  
a^ןייעמ ילוח  mmyםימעפ הברה יוצמו : א"מ  

 ,נ"שו Crep ,ב'ח) םייעימ ינב ע"ייע ינב רושקב
em(ינשמכ) ,ב'נ 'דהנס :13 23 .'ג לוח ףיסוהל , 

 ךותב ב'ער ^s "ינעת ןייע ל"נה רושק ילב ןכו
 איָעַמ שיר .ג'צ 'ילוח ,היעמ ךותב ב"כ mp ,ויעמ

yyי"לב ומכ) לולח רבדל לאשוהו ,'ב שר  
 yy ו"נד ז"פ ריזנ 'ורי (לולח רבדו םייעמ אס
 .ףוקשה יעמ תחת bean ys תחת . , ריזנהו תמה
 א'פ "אלכ v" עטנ לש םינפל לאשוה דועו
 לש העמו חיטבא לש המטיפמ תחא העמ .ז"כד
 'וכו חופת לש המטיפמ העמ :םשו ^23 תושיק

y'"yהעמ ןתונה א'פ 'יאלכ 'תפסות .ןופפלמ  
 י"כב ה"כ 'וכו תעלד לש העמ דצב סומרות לש
 'תפסות י"כ ץובקהו הנימ ס"טב ג"ונבו טרופריא
 'ורשעמ 'ורי .חיטבא יעמ .. גורתא yo" י"פר 'ומורת
 אצמנו חיטבא יעמ . . ןופפלימ יעמ ד"ע ח"מד א"פ
 רקינש חיטבא .ו"מד me 'ומורת 'וריב כ'ג
 ןיגעב — .3 סמסמ ע"יע היעימ ינב וסמסמתינש

ybדיחי כ'ג שי עטנ לש  yןינעמ אלו ליעל  
 דיחי םג "א 'גרתב לבא ovn ילעב לש םייעמ

 י'כ ךותמ ספרדנש אנליו ס"שב) ה'מגר ייפמ קתעוה )* .אמק ס"טב עיפרשב לבא ריפדבו רייכ לכב הייכ )!
 .(אנליוו סישב) ^n ייפמ קתעוה (* .6די תחת רשא |« )^  .סדרב ע"ייע םדרוב םשו רדסה ךפיהב ג"ונב )4

 T/3 (* .ר'פרבו י"כב ח"כ (* .הרוה לעפמ )7 .ליעל ןייע אננייעמ גיונבו ,אנעמ :ונגטב )* .פ7 ,בייח יועל יהל ריתמע
 ו"כב )^  .ארבעמ (vy ^b ארבמ פרג ה"מגר bir" אתרבעמב ןאכב ע''פרשבו ,ע"ייע ארבמב גיוגבו ר"פדבו טייק "23

 .ר'פרבו "33 ה"כ ('* .תיציב יציניוו יפדבו (DN ר"פרב היכ ('1 .אתרכעמ עיפדשבו ,ר'יפדבו טייק
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  umen'יפ ^  "3b mmmרואב קדב אל םא ^1
 תעשב קודבי תירחשב קדב אל םאו תירחשב קודבי

 ןאכמ לבא רועיבה  qoאל  privירבס ןנברו
 (*תיבשי ו דעומה ךותב קודבי ר"יב קדב אל םא
 דעומה ךותב קדב אל םאו האנהב רוסא אוהש ינפמ

  puחספה וילע רבעש ץמחש דעומה ךחאל
 רחאל רבס הדוהי 'רד יגילפ אהבו האנהב רוסא

 אל רועיבה  prisהינימ לכימל יתא אמליר ןנירזג
  pmופרושל וילע רזחמ אוה ןנירזג אל ירבס

 לכימ  bom spאהו הינימ [ jnהמ אפיטב
 דעומה ךותא רדהא אל אענצב ונחיני ריישמש
 חספה רחאלו חספה ךות אוהש דעומה רחאלו

 'רד .אתגולפ היל אקילס אלא  meםימכחו
  somרואד ןיתינתמ  םתסל ארמימ היל ^7
Xm ד"י רואב קדבש רחא ריישמש המ ינתקו 

 םיה תנידמב היהש ןוגכ רשפיא הז 520 אענצב
  cmימלשורי .דעומה רחאל וא דעומה ךותב

 .'ה העש רועיבה תעש (ד"ער ז"כד א"פ 'יחספ)

 רמא אב 'ר . . רועיבה תעש ונדייה ל"זו ה"יחא]*

 ןכו .תישימח  ^n m simםיחספל= ח"ר 'יפכ
 םשו  ^sתטישבו ש"ע ןושל יונשב וניבר 'יפ ףרות

Uy מ"יפב ם'במרה כ"ג ךלה ךורעה לעב wm 
 ף"ירה 'יפכו שממ גח אוה דעומו  "y m'ופסותה

 'פסותב ש"ע י"שריפכ אלו תעשבו ה"ד :ז"ס תוחנמב

 םש ובתכש םעטהו םאו ה"ד :^ 'יחספ 'פסותבו
 ןושל לבא .י"שר תטש ריבסהל  nbnעמשמ

 ימלשוריב ןברק יריש 'יפ 'ייע י"שריפכ שרופמ
 "גוסב ^ n:'ח ק"מב 25( .םא המ  PSןיאשונ

 םש ,דעומב םישנ ^ nיליגמ ,אדעומד אלוח ב"ער
  sSק"מ .דעומ לש ולוח .ח'י 'גיגח :ב"כו :םשו

 :ז"כ  psח"ו ^ תועובש ,'וכו ח"ת ינפב דעומ
 :הימק תבש םידעומ ץובקהו .דעומ ירקיא ימנ

TS M ע"ייע ב"עס !ד"נ 'יבוריע — Grup ייחספ 
 נ"לב מ"לכ  nii"יחספ  ^pתובא  l5א"ימ

 ד"ע א"כד ג"פס "יבוריע 'ורי .תודעומה תא הזבמה

 ג"יפ ר"ב ,תודעומ השרפ .א"ל 'ליגמ .תודעומ יררס
aA תודעומ ונל שי vs) תודעומ םכל שי ans 

 :'ד הכוס :'ז הליגמ :ד"נ תבש  UD'ארקנו ,דעומ
 ('ןטק דעומ אתכסמה « mwםירבדב קפוע ונינע

 ןטק דעומ ומכ אוהש דעומ לש ולוחב םירוסאה
 דעומ ארקת הנשמהו  meונאש  popלש ולוח

 דעומ  omדעומו דעומ לכ ןיבש םימיה  "yמ"יפ
 המימי םימימ 'גרתו — ק"מד א'פרל ם"במרהל

TUS — 3399 *רעומ ) 

 ןיסינכמש םוקמ w& ןיליפתבו suma ןיארקנו
 ה"יחא]* — .יליפתר אתרבעמ ארקנו העוצרה וב
 אתרבעמ m^ nw 'וחנמ 'ופסותב אבוה 'יפה הז
 mon לע ריעהש ע"בשפהבו ושוריפל 'יפ ש"עו
 ילכ םש ןינעבו -- ךורעה ירבד תקתעהב םינפבש
 כ'ג "א 'מודכו הניפסו רשג ומכ רהנה רובעל
 'ומביב ה"כו ארבעמ היקספו אתא :ז"כ 'ירדנב

Qvבוט רתויו וינפל ארבעמ  ^i5ק"ב  p 
 הב םירבועש הבחר הניפס י"שריפו וינפל תרובעמ
 שרשב ק"דרה איבהש מ"י תעד ןכו כ"ע רהנה בחור
 מ"לב (m'a 05 יט" ב'ש) הרבעה רואיבל רבע

ayeמ"לב דועו  maybeתֶרָּבַעַמ  ^bןירבועש םוקמ  
 ד"ערו ג'עס ח"סד ד"פ "ינעת 'וריב w Furth^ וילע
 ץובקהו .אסולרטד אתרבעמ . . דולד אתרבעמ
 ןדריה תורבעמו . mn תורבעמ א"עס ר"ג 'וכרב

 — ]121 ןדרי לחנ תורבעמו + .

 תווצק 'ב pi רבעמ b^ רבע לעפמ) אףרּבעמ
  (Durchgang, Abtheilungקלחב 2532

^b הינקדב אתרבעמ היל תיאד 6pm») ע"ר') 
 ילכי אל אמלע ילוכ ןבלו רוחש ןוגכ ונקזב אריכיה
 ונקזש י"שריפ הפי ב"א) -- ,לודג םורע יוהד היל

 לצופמ ( poroשיו  piל"צ] (תולובש) ינש
 ףוצרפה תמכח ילעבו .ובעמ ןימכ [תוליבש
 י"שריפכו ה"יחא]* | (םורעל ןמיס הזש ומיכסה

 היאר ךורעה 'יפלו יתקתעה  ^an"יסופדב ס"שה
 א"לבו אתרכמ היל תיאד (אקארק דבלמ) םינשי

 י"שרב  ^Wרכיה ול שיש ךורעב ומכ 'יפו אתרכה
 ונלש םירפסכ סרגש ךורעה 'יפל השק לבא ונקזב

^wob DU) יינשי יפדו "5 ף"ירבו ף'כב ^15 "יפו 
 6ב'נק רצ  ^aןמ עוטק אוהש הארנו אתרבמ

 — [ארבמ 'ע ףוס ןייע אתרבעמ

bapןושלמ הָליִנעִמ =)  (Wale bypק"פב  
 C ןתוא | ןיליגעמו 6א" ק"מ | ןיקשמד

 לגעמ היה 6? «me ןילוגה ןה ולא 'פב .הליגעמב
 תומא יתשכ qns 722 buy vy "b C הליגעמב
 von לע וא טיטה לע ותוא ןיליגעמו םדא יואשמ
 "יפב ה"כו ה"יחא]* — :ןיקרפה תוושהל הילעבש
 .'וכו לוגע לודג yy הליגעמ ק"מב י"שרל סחוימה
 הליגעמב ליגעמ ma xy א"לד i'm ק"מ יורי
 — !לצחמו ץלחמ ע"ייע wn .'וכו התכילה ךרדכ

 ייחספ שירב Gesttag an ^b) מ"למ דעומ =) דעמ
 ךותב pma בי"ד  «pr אל (נשמב :יי)

NER Eeל ה ה שבה  

 ע"ייע !wy הלגעמב עיפרשבו וגינפל ה"כו ריפדב m )5  .ותוא ויפדבו ,ריפדב (?  ,ימגב קר ריפדבו י"כב ה"כ )!

 .חתלחת nt לע ןיקשמ הארק וניברו )5 ,תובשיו ס"טב ע"פדשבו ר"פדבו i'm ט"ק v23 "i )* ,לצחמ
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  3 j f " , 4 5 o a ^ Lr 1 M Aia ^ , | j T iMt udi APIS "qmתו / | /

lode "Eo — דעומ — דעמ) "m 
 ?QJ לעפמ) nib ץובקב קר מ'למ) ןֶדָעַמ 2 *

(kosibare Speisenמוי םלוע ינדעמ ' 

myט 'טוס '. :YDט"פו ז"פ ר"דמב . 

 ס'מ יילכב b"3 ףייסהב Güthaeke) מ'למ) רָּדְעַמ
 רדעמה (Cono v5 םוי לובש 6ףוסבו

 אכיאו 6 רבעמה ירמאד אכיא בוגמהו הרזמהו

 םירהה לכו )2 י'ז ייעשי) i5, ^n (*רפעמה ירמאד

 nmm אלא תחר ומכ sm ju רדעמב רשא

 ('ה ב ריבעהל ידכ םיניש םיניש הזו ("הפ ב כחר

 ("םדא ינב לש דיל המודו םוקמל םוקממ (' ןבתה
 nns הלטינש e) םש «c  לובטו יילכ) ןנתדכ

 ותרוצ הזו ('הינישמ

n^nwj*הרוצה ה"כ  ———E 
 רבו ב"ה D'p ליפמ

 התוא s^ ו"ו י"כבו
 הפוקזב הווצ ה

oki us BET 
 eM ייל ע"פדבו
 ,רידעמהו ('"ןירקודה ג"פס מ"ב ^55 אתפסות ה'נכו
 תו עוצרה :םשו umbo ע"ייע א"פר ב"ב 'ילכ 'פסות
 תדובעו הריפח ילכ רדעמ (b^ .'וכו רדעמבש

 -- [םימרכה
 ,'א עמ yy אעמ ,העמ *

Wwאיצוה 'יפ ע"ייע יעוומ ימכ וניבר תעדל  
 durch die Nase Luft  ומטוחמ לבה טרפב

jhervorbringenפב (םינפב ןייע קעוצ ד"עפלו ' 
 wn" (.דילק תבש) קלח ול ןישוע ןיא 'מגב 'מוא א'ר
 — יומטוחמ לבה איצומ ןיאש b "yb^ אלד אקוני
 ה"יחא]* = (חור ףאושו ףשונה לעופ י"לב b^ ב"א)

m»ש'ע יעוומ 'עב כ'ג ב"ר בתכ  pu»יכ יתוריעה  
 pa כ"או מ'לב ^si ומכ לעפאב אעי ס"למ ןוכנה
 יפל שיא שיא יעוומ ומכ wb 295 ןיב וניברל
 לוק איצוה )59 ע"למ אוה wb" ר"עפלו ותטש
 +: א"ע 'ומביב yb" י"שריפ ןכו sehreien קעוצו

 םהונ י"שריפ יאועמ xp .ג"נ "ילוחבו 7 'טוס
 הפי ("NY סנכנ wm? j'R "p םש תבשב לבא
 Vy 'טויבו Atem, halein = ז'עלב אניילא
 nim י'עבו איליסאב 'פד דע םינשה 'פדב א"עס
 ^ בתכו ma חנשאד אכילו y יוע אב ןוי רש
 'טולכ p" יוע 6: א"כק דצ ימויב ם"רב אבוה) םיקילא

 -- ]^31 םייסופ לש רש ותוא קעוצ היה . ,

Co oc wm)ארקנו .דעומל דעומ ןמזמ  amדעומ  
 — [העידי ע"ייע רעוימ ןמזב .המימי םימימ אבש

 האדעההו הרהזא- ןינע דּוע ןמ לעפה) דעּומ *
(bezeugt, verwarntו'ט ק"ב םת וכפהו . 

 והזיא :נ"כ םש ,'וכו דעומל bn pig :ז"ט
 ,ו"כ "im^ ir םש ה'נכו 'וכו דעומ והזיאו םת
 ט"פ ר'דמב הליאשהבו .ה"ס :ד"ס תומבי ג'שו
 ppm .הריבעל דעומ השענ אטחב שלתנש ןויכ
 הדיחי הבקנלו האלהו .ג"ל Ub ..'ד ק"ב ןיִדעּומ

 :ה"מ :ט"י 4^ םש תֶדְעּומ

 Gchwanger) הרה b^ ידע לעפמ ראות) אָיְדְעִמ *
OSתושארב) הרה  GO 5Bתא אה  

 טיי /" אישל v5; ,ח"ל ow ןייע דועו אָידעמ
 ג'י ,'א סומעל ,3^ ,יח ב"מל 'גרת ץובקהו ותלוזו

 .ז"ט ,'א 'כיאל ss עשוהל

 םירושיק b^ (ץובקב) תונדעמ מ"למ) p ג
(Knoten, zugeknópíte Stelleםירכהב  

 ,הרוהט םינדעמ ישאר ריתמה ןכו 07( 5555 כ"פ
 תלצחמה ןימילשמשכ תואלצחמ השוע גהנמ 'יפ
 םיחפט '3 לכב ןתוא ןילדוגו bbb ןימכ ראשנ
 רתינ םאו גרואה sno sow ורשוקו דחא לוריג

myרבכו הרוהטו ילכ תרותמ לטבתנו הריתסל  
 יתאבה םשו ה"יחא]*  .ןדמ 'עב הלעמל ונשריפ
 םינדמ כ'ג םינדעמ לצא סרגש 'ילכב ג'הר ןושל

^b qnmהזה 'יפה לכ יכ חכומ "ילכל ש"רה  
 ספדג וכותמ רשא י"כב לבא i'm 'יפמ קתעוה

"enייל ונינפלש האצוהב . simתונדעמ מ"למ  
 (א'יפס) מ"ב 'ילכ 'תפסותמ 'ילכל ש"ר 'יפב ה"כו
 ium וכו תונדעמ ישאו wp אלש דע
 םיגדמ השלש הב ורייתשנו :םשו .ןינדמה ישאר
 יוכו ןדמל ןדמ pa םייחפט םיחפט השש ןהש
 "5 'פסותב «i'm ןידמל ןידמ pa ןינדמ ג"וגבו
 ט"ב "ילכ אתפסות ש"רה ,איבה דועו ..טרופריא
 ךודשכ לכ . . םינדמה ישאר רושקישמ 0'פס)
 י"כב .ה"כו ןינדמה (i3 'וכו האמט םינדמה
 "יא ג"עפ 37 .ב'פס 'כופ 'וריב לבא :טרופריא
 ןכ שרופמ "553 ם'במרהל מ"יפבו ,םינדעמ ישאר
 p" תונדעמ גגא (vos 45» G'5 aUe we מיל םג
 ןתנש ןדע שרשב ק'דר כ'ג "ייעו םידיה רשוקמ

 -- [יפה הזל תאש רתי

ma (tתומוקמה ינשב יחסונב חייכ (5 .ייל ישמא ליסאב 'זיפ 'פרב )* .ר''פדב ןוכנל . *) סיטב ימא 'פרבו שירב הייכו 

ymביחו טיק י"כב ח"כ (* 5  m3)ייפבו רדעמה ^ .גיהר ייפבו שירב  vm5^  .רפעמה ייל ( n'»ייפב לבא שירב  
 טרופריא י"כב היכ I) .םתינישמ שיירבו ןהינישמ גייונב (* ,10 טיירסב m ייפמ קתעוה y"« (* .האובתה בייה יייכב ('

 Mum ע"ייע .גיג יילוחב וניבר ייגו ('' .ןיקרודה גיוגבו
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EM. | טעמ — (הביזעמ — Ans 2^ 

 (n7 םיתוכ תונב 'פד ג'רבו (טייק תומבי) יומביד | ןינבה pun ןינע בזע מ"למ nyus — בזעמ
Aufbauמ"מ ןימבימ אלו ןיצלוח אל הנטקו ןטק (א'ער ב"ל | הילעהו תיבה 'פב (םינפב ןייעו  

 אמש הנטק io אצמי אמש ןטק ןימבימ ps | ןוילעהו הרקתה תא ןתונ ןותחתה (ינשמב :זיטק מייב)
 ה"יחא|* = .אטועימ רתב ליזאד mibi אצמת | הביזעמ יאמ Gp םש) 'רמג ,הביזעמה תא ('ן תונ

CD? ^םשו ,נ'שו םש תומבי ןייע אטועימל שייחד ג'ונב | אניטו ןיאנפו םינק רמא הנינח 'ר רב : 
 מ'ר שייח אל אטועימד אטועימ נ"שו :ד"ל ז"עבו | Cosmo רמא שיקל שיר (בותכ יניטסו ('[ב'א])
 האיפ 'ורי ,טועמ 'ע י"פב אבוה יכדרמה ש"מ ןייע | 6הירתא יכ רמו הירתא יכ רמ ינילפ אלו
 יורי :ב"יד .ב"יפר mb» "m ,ד"ע 7^5 ו"פס | תיסרחו םיצוקו םינק תורוקה לע םושל םגהנמ
 ,תוברל eub רחא טועימ Yy ה"מד א"פר תוירוה | c7 יימרי) ןמ תימרא 'לב ('הטילמ ומשו תורורצו

Coה"פר ק"ב 'ורי | יימחע ןמ הביזעמ ומשו ןבלמב טלמב םתנמטו  vUתדימב וכליה אל ד"ע . pon 
 וכפה טועימ ןכו ,טועימב אלא בורה רחא ןוממכ | ןימישמ רמד הירתאבו .םלשורי (תא) ובזעיו (ח ,'ג
 'יחספ v :D'aT^ א'פ יישודיק 'ורי ןייע הבורו בור | wem אל 'פב .הביזעמ ןיארקנו תורוקה לע תוחול

Tux C 3)םיחפט 'ג הביזעמ ויתחת אהיש . | vow voם "טיג -- ג'ע ': ipeפ"ע  ... 
 3/3 ,הפי ןמועימו y obra 15 תוכרב ,בתכב טועימו | ךפיה הביזעמו .סטלמ 'עו הטלמה ע"ייע ה"יחא]*
 mm .הרוחס טועימב Yo תובא ,תוירעב טועימ .ה"סק | .ז"יק מ'ב +'ג 235 YD ד"פ תודמ ןייע הרקת ןמ

 'מוי'ורי ,םינש םימי טועימ םינש תופוקת טועימ :ח'ל | רבס יסוי 'רו . . הרקת יקוזחא הביזעמ ורבס ןנבר
 םיבר ףא םינש םימי טועימ םימי המ .מ"ד ב'פס | in רקיע יכ עדו 'וכו אוה תומוג ייוושא הביזעמ
 טועימ ןושל קר ז"כ פ"ס vpn .'ג «ma טועימ | ל"בשר םושמ ינטסוי וא ל"בשרא יניטסי םש מ'בב

nu)ןייע ס"ש י'כב  pbןיטועימ ןיקרו ןיכא :ד"יד ט'פ תוכרב 'ורי ץובקהו | ה"כו (היעק רצ 3'2  
 אוה ךא :י"ד ז"פ תבש 'ורי ,נ'שו יא TW ע"ייעו | ל"ר םשב אטסוי 'ר ג'ע ב"יד י"פר 'וריב תמאב
 שרד א'פר 'ועובש 'תפסות .ןיטועימ וליא ירה | כ"או amen תא ןוילעהו הרקת ןתונ ןותחתה
 יטועימו ייוביר שרד .ו'כ 'ועובש ו ל'ר לש ודימלת oon םש יניטסו י"שריפ ןוכנל
 :ה"מ 'דהנס iro 'טוסו :ז"כ nen ןינעה לכ ש'עו | ה"דס "ייעו ^ רק 'עב ערוג ךורע ףסומ לעבו כ'ע

moהניטסוי ,אטסוי ע"ייע דועו 'ו תוא  OP TTא'ער ו"מ | . CMיטועמל .'ו א"עס 'ה ז'ע  am 
 ימועמל Ty ew) Com 'יג "פכ  ,א"ל תועובש | 530( ךורעה 'יפכ הביזעמ 'יפ בזע שרשב ק"דרהו
 .איבוקב קחשמ יטועמל . , ךלמ יטועמל . ,יאמ | vpn — " רק 'עב איבהש ייפכ אוהו (וריכזהש
 : ו"כ 3pn pen^ דובכ טעמל vb ev לעיפב | הביזעמה וחתפ (הינכיל) ול הולשלש דציכו ט"יפס
 ,ךמצע תא יטעמו יכל sp 'ילוח .החמשב ןיטעממ | neo "יבוריע 'וריב ה'כו ותחפ לצו ,ול הולשלשו
 ןמצע וטעימ ו"טפ ר"דמב ,המצע הטעימ vb ר'ב | -- [אלממו לשלשמו הביזעמה תחופ ב"ער ה"כד

 .י"ד ו'פ 4233 'ורי .םכמצע םתטעימו 4" 'דהנס
 הבורמ ועומשש לכ "n ב"פס 'מוי 'ורי ,ותטעממ
 תשפת תשפת אל הבורמה התשפת טעוממ ועומשו
 'ןךי «5b cm) ילבב «y התשפת טעוממה תא
 וקזנו הבורמ לודגה תשוב vy sm ג'פ 'ובותכ
 הברמה ^ns a" :'ה 'וכרב boy פה .'וכו טעוממ
 ,ד"נ'יבוריע ל עפ תנו ל עפ תה .'וכוטיעממה דחאו
 :'ל 533p ד"יפס 'טוס 'תפסות .'ח vy .ו"צ 'דהנס
 ,א"י 'שרפ ו"ט קרפ וצ ארפס B^" יתבר 'תקיספ
 ,טעומ ארקמ .א" .'י 'גינח Css 35: ראותהו
 ,'תפסות 'וכו C טעומ אוהש לוח המו ב'עס 'ז 32
 הנתמ ד" «wi mpi" טעומ רבד ב"פס ב'ב
 ,תטעומ הכימס s^b ו'ט קרפ וצ ארפס ,תַטָעּומ
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 * WU ( ^b *?= ,<*= y'byזע Ziege) 'גרת
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 mb ^5 d ע"לב by .לעפמ) אָליִזְעַמ *
(der Spinnendeלהבת לא 'פ ר" להק  : 

 «mem .'וכו MEN by ליזע אליזעמד אמכיה
 'ורי das Gespinnst אלָזעומ פ"לבו .djs ע'לב
 none הקרשד . , אתתא אדה ג'ע י"ד ז"פ תבש

 y tuy יי איל ילשמ) ךלפ 'גרת ןכו 'וכו

 טעמ מ"למ תותיחפ pip sUNDO xpo 5 טעמ
CYerminderung, Minderheitפד ג"רב ' jns 

MEER T TER DEDERE OR RENNES REL REESE ER AE EUFENREENS eרש בב בע שש, <  

 .םיהוול גיונב (*  ,שיימו ^ רק yy איה ביר תפסוה לבא ישמא 'פדב ייל (* = .תיבר oq ג"הבו סייש ייכב היב ('
(fי"כב הייכ  Yn5 ) ארקמב יל )5 .אטילפ תועטב ב"ה י"כב. (^o .יקופאל ג'ונבו  *) אוהו yipינוניב) טעוממ ןמ  

 .טעומש גיונבו יישר ייגבו ו */D לצא קלי יזכו ם"ש vaa היכ (* av בפס ימוי יורי ןייע (לעופ



DUE T EP dn T. 

 203 125 — טעמ

 ב'פ 'ובא .לדנ ,לספס / ףס (y'"v yo א"מ ה"פ
 y^p לושלשל (א לאשוהו רבגתמה ןיעמ ח"מ
 רוקמלו דילומה רבאל ('ג ,נ'שו 'ב עמ 'עו סדרב
 דילוהו ונייעמ ה"בקה שביכ vio ר"ב השאה
 לג 'פ ר"שהשו ב'לפ ר'קיו .הנש תואמ שמחל
 ב'עס T'D תומבי .םירכזה ולא םותח ןיעמ לוענ
 רכזל :ד"ל ב'עס (m'5 mm yp ,םרוג ןיעמ

ns mino 05 2e np»ויתוניעמל ערוצמה  
 — :היתוניעמל תערוצמה תא תוברל Gu הבקנלו
 איעב ע"ייע ךורעה i^ ל"צ סכומ (ןייעמ) ןיעמ

cmע"יע ןיעמ — (מ'ק  SYןייעמ — . vB Dyp 
99 10/2595 —- 

 .ןיעל yp qu m ןייּועמ *

y'"y nbyn yn *לעמ . 

 155 םשהו קיעה 5/53 ומכ קיע ינוניבמ) הקיעמ *
 'גרת j"Y Gedrückung np מ"לב

YO בויאל ;ג'מק y^p ח"י .ג"י .'ו ז'ק; nonno 
 ;ד"כ  ab.ז"מ

qvע'לב ןכו מ'למו  Jesהקיחדו הציחל ןינע  
(drücken, zerdrückenןפוד אצוי 'פד ג"סב  

ro moףכה ךעמתנש עודיב הלעמלמ למצ (ג'ער  
 תותכו .C yb .6 בג 'עב b" רבכ ^51 ףכ יאמ

"B 335תומבי) ןיחא 'ד 'פד ג"סב ,ב") דג 'עב  
 [b^] (* א ע ב צ א ב הכעימ עבצאב רמת (נ'ער 15
 דימת 'פד ג"פב .הילותב האיצוהו םוקמ ותואב
 ותוא prp vm דחא ןקז םש ךעמתנו 6 ד'ס םיחספ)
 ריעה 'פ ר"'כיאב הכו ה"יחא]* — .6'ןיכועמ חספ

mmויה חספה ותואו והוסמר 'א ןקז םש  pop 
 'תפסותבו .ןקזה תא וכעמש םש לע ןיִבּועְמ חפפ
 ספירגא שקיב nns םעפ רופסה N T'ED^ "יחספ
 וב 'וכו ןיפולכוא לש םניינימ המכ עדיל ךלמה
 (ןיקיזחמ) היה אלו תיבה רהל לארשי וסנכנ םויב
 י"כב ה"כ ןיכועמ חספ sop) mm [ןקיזחמ ל'צ]
 ייחספב M^ רופסה הזכו ןיכעומ ,ןיכומ ג'ונבו 'פריא
 י"כבו ןיבועמ חספ ותוא pop mm םייסו םש
 b" םש ר'כיאבו pas ןושארה yi" ןיונמ ס'ש
 'ורי .קחדה y" ךּועַמ .ב'כ n -- ש"ע oven הז
 רוביח ךושנ מ"כב ד"ערו .ג'עס ה"כד ו"פ יאמד
 'תפסות ,רוביח ךועמ 'יפא אכו רוביח וניא ךועמ
 'ציב 'תפסות ',תויבחבש ךעימהו ז"פ ק"ב 'ילכ
 bb'5 תכש 'וריבו לעי פ ב דיב התוא ןיכעממו ג"פס

 תבש .א'ס 'וכרב ןיטעומ ,םיטעּומ :רכז ץוכקהו
  "ov ^ inb "my inpט"כ 'וחנמ .מ"ד ב"פס :

 דועו :'ל ייכרע ,םשו םש 'גיגח תוטעּומ הבקנלו
 ןיטעומ jm :ה"מ- 'כוס ץובקב Cow ראותה
 Tb 'וריו .ב'לד mb םיחספ v^ .'א לע ע"ייע

 — mmn] יטועמ ג"ע "^n א"פ

 אוהו erweichen 7235 obe y'bs "יפו ןטעמ
 Behülter zur םיתיזה ow ןיככרמש ילכ

(Erweiehung der Olivenתוושעמב יעיבר 'פב  

o»םיתז לטונה  jbךשנ והזיא 'פב .ןטעמה  D'2 
covלש ןטעמה לע  ^b vnmוב ןינתונש ילכ  

 .בלח ואלמ ויניטע «GO at ביי 'שלמ םיתיז
 ומצע םשב ט"פר 'ורהטב ש"רה "פ ןכו הייחא|*

 םיתז לטונה ב"עס ז"לד 3/5 'ירדנ 'וריב ה'נכו —
jb3 ה"פר 'ציב 'ורי .ןטעמה 'D7ןטעמה לע ד"עס  
 ןטעמ ד"ערו ג"עס ה"כד ו"פ יאמד 'ורי ,םיתיז לש
 ו"פס יאמד 'תפסותב ה"כו (םיתיז) םיתז לש
 לש ןטועמ N^ ג"פ 'ורשעמבו םש טרופריא "231
 ןיטעמ . .הזה ןיטעמ ג"פר 'ורושעמ םשו םיתיז
 nbl" טרופריא י"כב ה"כו .ןטעמ ג"ונבו רחא
 היה א"יפר םשו ןטעמה ןמ ןיעקובמה cm ג"פר
 ץרש אצמנו גנה שארל הלעמו ןטעמה ןמ ץצוק
 'וכו ix אמט ןטעמב אצמנ רוהט ןטעמה גנב

vyא"י 'דהנפ ר"אלבו .ט"מו א"מ ט'פ 'ורהטבו  : 
 'דהנס vl" אתיזד אנטעממ ארשעמ ישורפאל
 'וריבו איתיז ינטעממ :ץובקב ד"ער "^D א'פ

 — איתיז ינטעמ ןמ ג'ע ו"נד ה"פס ינש רשעמ
 'ורשעמב ם"במרהל מ"יפב תשרופמ הפי ןטעמ תלמו
 םש םיצבקמש םוקמה םש ןטעמ ל'זו ג"מ ד'פ
 איצוהל תואר "היו וככר תיש דע םיתיזה

pevכ"ע  smמ"בב ןייע י"שריפו ל"נה ע"למ  
 — [ןטע ע"ייע wn .טיבעה לע ה'ד :ב'ע

 cass y'by תופטעמ ץוכקב מ'לב) תָּפטַעַמ *
^bליעמ  (Hülle Mantelתפסות ' 

 י"כב) דבלה ןמ תפטעמ השועה ה'פו 3'3 "ילכ
 ,(דובלה 'פריא

puDמ'למ ןייעמ =)  (Quello "pb ^pר"בב  
 רוקמו שפרנ ןיעמ OU» BÓ בקעי חלשיו

 ןיעמל רשפא יאש םשכ 07 e ילמ) תחשמ
 pub רשפא יא ךכ תחשהל רוקמלו C שפרחל
 תואוקמ mos ה"יחא]* .עשר  ינפל טומל

 חלשיו יוחנתב ןייעו איפקתת זמר ילשמ יקליבו ל"ק זמר יר חלשיו 'קליב היכו ספרהל ams (* .לועפ ינוניב אוחו ('
5nןיליחתמש םינושארה ע"פדבכ אלו ךרעה ךשמה אוה ךורע י"כ לכב )!  wmי"כב ה"כ )5  ppביהו . 

vss (?ןיכיעמ שיק . 
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 qp — לעמ — עמ דר
 כ"או דָנָּב ןמ 7-3 ומכ bye םשמ הליעמ תרזגו | ,ה'מ תוכרב ,(ילכב אל לבא דיב ךעממ yy ז"יד

 לכ יניעמ םלענו דגבב חסוכמ ומכ השוע b" לַעַמ
 hinter der Decke bandela ש"אלב רמאנ ןכו
 םוקמ לכב הליעמ ןיא 'ז 'פו 'ב יפ אשנ ירפסבו
 התליעמ ?yy Yo" Ye 'ישוריק 'ורי ,רוקיש אלא

mmiהתליעמ . .  pepהדיגבה לע רמאנ טרפבו  
 'ליעמ ,הליעמ םושמ םהב Ps .'ו 'ותירכ שדקהב
 :םשו הליעמ ידימ pes ,הליעמ ידימ ואצי ,'ב

mהֶליִעַמ תכסמהו — .'וכו ןנברדמ הליעמ אכיא  
 שדקהה תליעממ הנינע בורש ינפמ ןכ הארקנ
 .תּוליִעָמ םשא ה"מ ה"פ םיחבז ץובקהו .םישדקהו
 ,'ב 'ליעמ ת"יב רושקב םימעפ בורל לעמ לעפהו
 אלב םג לבא +ןהב ןילעומ ב"ער ז"מ תוחנמ האלהו
 א"עס ז"מ 'וחנמ ,לעמ אל . . לעמ :'ב 'ליעמ ת"יב
 , . לעמ חילש ,ב"מ 'ישודיק 'וכו אצויל תלעומ

 | — [לעמ ה'עב

 ןינע nb .ליעפהב «by לעפמ ליעומ =) לעמ
 תונוממ יניד 'פב QGützen, dienen תלעות

 רמא 6ויכ DD" ןועמש 'ר רמא 'מגב ררוב הז

 ^5 mmn ירבדל 'יפא תלעומ הבשחמ א לוע
 לטבל תלעומ רבד לכמ בשחמ םדאש הבשחמ
 םויה הנוש ינא הז לכ בשחמ םא "פא ("ותרות

 הייחא]* | .םימורע תובשחמ רפמ (ביי י'ה בויא 'אנש

 -- [ש"ע לעי רקיעה

 heraufbringen. noy j5) ליעפה הֶלָעַמ =) .לעמ

 (cm Vy ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב
 ?ירבוחמה ןידיג, b^ תבשב mais ןילעמ הנינחר'א
 םדא ןמוקממ ןינתשמו הטמל ("ןיחרוסשכו ןזאב
 'יפא ןתוא הלעמ ןתולעהל יקבש ימו רעטצמ
 oy» רקיעה ב'או — [mb ינפמ תבשב
 2^ היהש המ לכא ב'ו ירבד םינכו ה"יחא]*
 תועט יל ק גו א א"ם ןיריג b^ (שמא יפרב) חסנמ
 יתנייצ Wb ןזא 'עב ןיררגנ ונא וירחאו ודיב אוה
 תבשב ילקנ וא ןילעמ ness "יא pen .ט'כ ז"ע
 :ח"כ ףד לע וניבר ןויכ יחכונה ya gis 'עב לבא
 ףוסבש תולמה eb" קתעוה יפה לכו
 ףד ףילב 5« םינומדק םינואנ 'בוש ת
 .םינזא ידיג םינזא 6ח"כ זיעכ ^5 י"שר ןכו : א"מ

 'תפסות ,(ולוק היבגה וכפהו) ולוק ארוקה ךעמי
 'ובותכ ,'וכו םדאה תא ךעמל .ז"ט ק"ב א'פס ק"ב
 : ב'כ הדנ ,'וכו הידד ןיב הל ךעימש ינפמ :ויל
 תא ךעמל ךירצ ד'ע ד"מד ח"פ OP" 'ורי ,ותכעממ
 רמת יבר תיב לש תוכעּומ לכ n355. ע"ייע הללח
 תוכַעּוממ ןמ עוטק אוה ב'ער דיל y" ןמש
 .ו'ס יוחנמ לעפ תה .טעמ ,'ב סמסמ y'"y ותמגודו
 ד"ע n'by א'פ 'ורשעמ 'ורי .ךעמתי אלש ידכ
 ןיכעמתמ ןהו ז"פר :תואוקמ 'תפסות .'ב DD ע"ייע

 ר"ב -- (? ןיטעמתמ טרופריא י"כבו םידגבה לע
 y" ונממ תומשהו .ךעמתנ אל . . ךעמתנ ז"מ פ'ס

 — rns] םיאבה םיכרע

(Sehnürleib םדוקה 'עמ ךעמ לעפמ) אָבְועַמ 7e 
  €» "4Aקוספב « mpןברק תא .+

 ךוחמ ow ןוהידת תיבמ  אכועמו CÓ ,א'ל יבדמב)

 תיִב ןמ אָּיַכּועָמ ץובקה ג"ונב ה"יחא]* ,ש"ע
 -- [ש"מו ךחמ ע"ייעו .ןוהידת

 Bedrücker) הציחל ןינע םדוקה 'עמ (o^ ןובעמ *
v3אריו 'קליו ז"נפס  mbהכעמ ב"ק זמר  

 .ןומחג ע"ייע .ןוכעמ c ,ביכ ישארב)

&eulos  ןינע .2> ע"לב ןכו מ'למ) בגידה bp 
seinםשהו  (Veruntreuung nb'ybתליחת  

 ןילעומ םורדב ןטחשש םישדק ישדק C3 הליעמ
 הנישו ןופצב טחשיל ןנידש י'פעא, b"  ןהב
 הנהנש ימו ןתשודקמ ואצי אל םורדב ןטחשו
 םשא הליעמ ןברק איבהל בייח neve הושב ןהמ
 הצלח 'מגב הצילח תוצמ 6'קרפב .(?"םילקש ףסכ
 הז ןילעמ ןיריתמה םירבד ינש (:ר'ק תומבי) הקקרו
 ןיריתמה םירבד $u הקיקרו הצילח 'יפ ,הז אלב
 אלו הקקר םאש הז אלב הז ןילעמ המביה תא
 6 מגב "חפפב ק"פב .ןיחאה לע הלספנ הצלח
 ןילעמ ןיריתמה םירבד ינש 6" הדוהי ר"א דועו
 םיבלח ןיריתמש npn הטיחש, o am^ אלב הז
 'מולכ הז אלב הז (*ןילעמ הליכאל רשבהו חבזמל
 ןמ (Cmm ונממ הנהנו vun אלב דחאה ('שדקמ
 nns ,('"הליעמ ןברק בייחש שדקהח

 תצק תוכיראב ne (:אימר ףד אקילייגנא (vi הליעמל nois ייפמ קתעוה )* ammo ייא איער מייק תבש ילבבבו )!
 מ"ק "33 ה"כ A)  ,ךרעה ותואמ לעפה אוה יכ המל יתעדי אלו ומצע ינפב 'על רובדה ליחתמ ןאכ ע"פדב (5 .שיע

 אבר ביה "33 )?  ,"יתספב «^n ^55 קתעוה )8 .הנהנכ ח"ר ייפב ) .שידקמ חי"ר ייפב )8 .ןילעומ ^n ייפב )5 .ב/'הו

moקליב ' iss w3יה  cuo DU)ה"ל דצ . nenייגה ט"צתת זמר יר בויא יקליב גיונבו (איה תעטומ ייג יכ חכומ  
ywלכא אליש  rp»רמא ןוכנל טיינקתת 'ר ילשמ  wowלבא ותבשהמ ריפדבו ב"ה י"כב )!0  n3ירהנסב חי"ר ^53  

 לייצו ןוחרוסכו 373 הטמל ןייע יינואגה ישתב לבא ןיחרופשכו ב"הו טייק י"כב )1!  .הרות ירבד לטבל 'יפא תלעומ ייא
 .תוחורס םינזא :ג"פ 'מוי ןייע םינזאמ לעפח הז וניצמו .ןיחרוסשכו
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 לגג שעל

 ה"פ bpm" 'ורי .א'מד vv ov 'ורי ב"פו א"פ | דיע מ'ד בפ Up "וריו ד"ע ד'יד Ub תבש 'ורינו
 "יא 'ג קרפ 'ב השרפ תומ ירחא ארפס .ט'מד | ז'עב ח'ר 'יפב 'ורי םשב DD םינזא תו נ ב "א

 ( viaר"למ אוה ד'עפלו 00 ףד יקילייגנא  vena.ןשע הלעמ ץובקב  mm[שע הלעהש בשע —
 שי ז"יפעו Adern םידיג תונב b^ ירכע לקשמ
 תבשב ילקנוא ןילעמ ןינעב nop .א"חב ש"ס ןקתל

 — [.מ"כ ז'ע

Dt *ןוילע בושח דגב מ"למ)  Obermantel, 

(Ornatז"ט 'ליעמ . "n»rליעמ .ת"פ  
 וליעמ לאוגה רמאיו 'פ 'בר תור .ר'הל לע רפכמ

 :ימיב יהיו 'פ 'בר my לעפה ונממו Cy הי | -Stufe Steige הגרדמ ונינע מ"למ nope — לעמ
rungsgradהפוטע 'מולכ 'וכו יקדיסב תליעמ התחפש הל התצי | תופעתסמה תוארוהה רתי דועו  

 .ליעמב לביקו וטחש 'טגב יפלקב ףרט 'פב (םינפב ןייע
 הליע לעיפב הלע לעפמו אילעמ oor now cm אתיירואד תולעמ «C5 m קרזמב ומד

oהיל  quo, ^eילעמ א"לבו הָלועַמ לועפ ינוניב ונממו = | ונינשש תושודק רשע , 
 az" (crhsben, Yorzüglich הלענ מ"לב 'פ אילעמ שי תחא לכ DT EE םילכ תכסמ שירב
 ק"ב ,םיתבבש הלועמ +" ^27 הילע ראובמ ." (תלעמ) יתלוז לכיהה תלעמו תרחאה ןמ הלעמ הל
 .ויסכנבש הלועמב «crore היילעה ראובמ ire | ₪ 1א!*  .'חבזמלו םלואה ןיב (' [הלעמ ל'צ]
 גיל ,ב'ל 'ב י"הדמ mes ס'שה ne איכה ןכו | ה'נכו — 879 «sU אמויל (m 'יפמ קתעוה
 לצא הלעמב :דוד ינב ירבק הלעמב והורבקיו 'יבוריע .םלואה תולעמ .נ"כ 'מויב הנרדמ ןינעב
 ילעמר ינב ." m" .'וכו החפשמבש םיִלּועַמ | hoher ןורתיל לאשוהו .תודרומו תולעמ .ו"נ ב"כ

Grad, Yorzugגיגה ' im^ט'כק תבש | ד'ח'הו 00 תולעמ שמה  wyב"פ 'ובותכ .אשמש היב ילעמד ' 
 ב'ב .יפט ילעמר svp םש sym עינצ ^sy | D תובותכ ,הלעמ wa ינתק אל א"ער 'כ םש

RUDג'ע 'ישודיק .ו"ט . nopeםשו :ןיסחויב ושע  | syyב ,נ"י 'ב י"הרל 'גרת .ילעמ אל . .ילעמ ' 
yהלעמ ב'עס  mmאילעמ ארוהנ ח"ל ,ג'ל בויאל ;ילעמד אמש הלעמל האלהו ב"מ א"פ 'ילכ  
 המכ :ה"מ 'ועובש ןושל ע'ייע אילעמ הבקנלו | ד"ע בילד א"פ 'ועובש 'ורי :'ו 'ועובש .'וכו ןהמ

ponyתוכרב ץוכקהו אתעמש אה אילעמ מ"לב ומכ ונינע דועו ,טילר :א'ח סוכרפא  smילימ  
 / . אתיילעמ יטיח א"עס ח'מ םיחספ ,אתיילעמ aufwürts nv 1353 0'« ,'א םיטפוש ;יב ,יט א"ש)

 יוחנמ ם"לב ה'כו אתוילעמ םשהו .אתיילעמ ww | ן'קדוב ן'א UD 'ישודיק שארב 'ל רושיקב אבו
 .אתועירג וכפהו :ה'מ יועובש .ג"מ 'וכו הלעמלו ןכודה ןמ אלו הלעמלו חבזמה ןמ אל
 עשתמ . . הלעמלו הצחמו תועש ששמ :ו"כ 'וכרב
 מ"לב הלעמ ומכ b" אָלַעַמ ס"לב) oy Joys" * | ז'טפ תבש v^ :'נ םיחספ ,הלעמלו הצחמו תועש
 das Aufgehen, Hinauf- m33 םוקמל הילע 'ורי ףוסב 'לב דועו .הלעמלו החנמה ןמ ג"ער ו"טד
 אשמש DI! Beischlaf האיבל לאשוהו gehen | דועו ןלעמלו תועש ששמ ג"ע ל"ד ד"פר םיחספ
 יב י"רת C יא"כ תומש) התנעו Sonnenuntergang) | תארוהל תואמנוד כ'ג םשו «wn הטמ ע"ייע
 ל"צו הל לייעמ 'א י"רתבו) התול ּהקפימו הלעימ בוער BC PPM הלעמל אוהש המ עיקר

 שמשה אבמ מ'למ ןכו .האיב ס"שה om ּולַעיִמ | 'יטפשמ 'תליכמ qum לאל לאשוהו .ב"ל דימת
py Yepךרע ןייע הלעמ לש ןזוא . . הלעמ לש  | "anאשמש ילעמ םעו 'ד ,ה'כ 'דמבל יב  jn 

 תטמשהבו .אשמש יִלָעַמ דעו vb 0 לאינדב — [הטמ
 אמוי ילעימב ^j )1^ תישארבל 'א י"רת אשמש

 ה'כו אתבש ילעימב ח"כ ,ב"כ 'דמבלו .אהספד | P? die (UY) noy ןמ ליעפה ינוניב) הֶלַעַמ
Glóhe treibtא"עס ט"מ מ"ב | החא1*  .ןשע 'עב 'יפ ןשע  pom ary "waאתבש ילעמ :'ס : 

 .ירופכד אמוי ילעמ .ג"ס : ב"ס ?man אלל ללכנ ע'פדבו .טוהאק י"כב mmo 'עב ה"כ
 הלעמ וניבר איבה ןשע 'עבו .הזל םדוקה 'עב ןוכנ
 ,) == עילב אלעלעמ ל"ציכ ל"ג אָלְלְעִמ — ללעמ | «ecón ov ח'ר pa vnm^ .ח"ל vb ןשע
 תורע יכ membrum virile) שיאה moy | תולעהל םש ium ש"ע ושוריפב ררגנ וירחאו
 שורי 'גרת O^ aD ישאיכ םתאב ץראה | 'מוי 'תפסות .'ו תותירכ .ג'נ 'מויב לבא .ןשע

——— ———— —— — - - ————— 

m5 (!ראשבו חיר 'יפב היכו ט"ק ייכב  v3הל ץע"פדו  anb i3)ייפב היכו ('  .n^ריפדכו טיק "33 ה"כ )*  

pnב"נש . 
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XVIIג"פר 'ובותכ 'פסותו ב"עס ז"כ 'ובותכב ה"נכו  
 העובש י"שריפו Com ךותמ הדי הזז אל הזה ןועמה
 ע"בשפה jy םולכ י"שר b^ אל ,ה"כ תותירכבואיה

vהזה ןועמה ד"פ תירכ 'תפסות ('ךיראה יכ ןועמ  
 יגינח (ישימחה) עיקר ןועמ ארקנ qm 'וכו ולא
 ל"זרל אב m גשומו לובז qn yy ש"ע :ב"י
 א"כח ג'מ ע'מב ש"מ ןייע םייסרפה ינוימדמ
 ןוילעה לילאה ןועמ ארקנ םלצאו 7

nmánaח"סד ד"פ "נעת 'ורי-- . "BDתאז  

neumפ ' vow[יטוטאז] (יטוטז) ע"ייע *) y'à 
 DM ןיא 'גו "כ ,גיל םירב) הנועמ ביתכ ח"ספ |

 ומלוע םאו םלוע לש ונועמ ה"בקה םא ןיעדוי
 יוה 'גו ןועמי'ה «Cw sw םילחת) 'יתכד המ ןמ ונועמ

 ע"ייעו ונועמ ומלוע ןיאו םלוע לש ונועמ ה"בקה |
[o IL ו. 5 ו * ü * 

isגרת ינלעמ ץובקהו ' jT 9 annoךותב ןועמ ה"בקה ארב ד"כפ ר"משב — םוקמ |  
I^ . * ' ' ' *ןיעמ "יסופד — , nupsi mo ^m "mp ues | 7009 nn שמשה אבמ תארוהבו .'א /N קזח' 

 ע"ייע אירבטל בורק םוקמ םש ןועמ תיב = ןועָמ |
vy imaר ארקנ ומש לעו ' Dvר"ב האנועמ  

 'וכו אנועמד ןוהתשינכב םגרת האנועמ יסוי פ"פר
 'גרת אינועמ ף וי raw זמר יקזחי 'קליב ה"כו |
 כ"ד ב'פס 'דהנס 'וריב לבא יאנועמד ןוהתשינכב |

 .היוביטב אתשינכב ינועמ ov^ םגרית ד"ער
 — [אירבטל היה בורק ןועמ «ov תמאבו

Strecke einer םימלתה ןיב ץירח ^b (מ"למ my 
  G'urche'פב ^ rתוליהאב « Q7:הנעמ יצח —

iw)היי איש הז מ"ל  O^דמצ הנעמ יצחבכ  
 אלמ א'מו pw 'וליהאב ה"נכו ה"יחא]* — (רקב
 'תפסות .נ'שו (האלהו :יפ ב"ח) םרפ תיב ע"ייעו הנעמ
 .הנעמ (הרפל) הל ךומפי אלש דבלבו ג'פ 'יעיבש
 יבג לע שרוחו דמוע 'יפא ה ד"פ b^ 'תפסות

 -- [הנעמ

 pena הסיעה תליכג 'יפ npyb .הסעמה =) םעמ
QOfehlbreiק"פב ימלשורי  nom(א"ער ח"גד)  

 הטילח ,חמקה ךותל pen ןתונה הסעמה יה וזיא
mopרבכו ןימח ךותל  ^bהייחא]* — .טלח 'עב  

 הלחב הטילחה . » הסיעמה ה"כו הסיעמה ov ג"ונב
 ב"ער ז"ל םיחספ ב'מ ה"פ תוידעב n'5 YD א"פ

^mא'פס 'יחספ 'תפסותבו ,ג"ע ט"כד ב"פ םיחספ  
 ,שלג ,הסיעמה ע"ייע דועו הסיעמ א'ה אלב 0

bonהלחב ם'במרה ייפו .םייונישה נ"שו  pwל"זו  
 וב ןינתונ החיתרה תילכתב ןיחתור on םימהשכ

  nop[כ"ע הסיעמ ותוא ןירוקו לכה ןישלו —

 (הסעמה =) byb - ללעמ ור

 ,(הז 'גרת תואחסונב ןיא ב"או — .אערא יללעמ
 "5! אערא ילעלעמ "גה ןמגרותמב לבא ה"יחא]*
 םילגרמ p^ יב ללא ("y  םולקנואד ןיללא ומכ
 pw י"רתב ג"ונבו .ל"נה ע"למ אוה ד"עפל לבא

 — [אערא (תייעטמ) אתיעטמ .ב"י 'פו 'ט 'פ

wor) soot *לֶלָעַמ  ^pהלועפ  That, Hand- 
dungםילה םהיללעמ ערכ  m36ד  

 .ןוהידבוע ג"ונב ןוהיללעמ תושיבכ י"כ 'גרת

Eingang, Sonnenunter- "yp 155 (יפ' Niort . 

nb תיא אנלעמד :ו'נ "מיג (gang ——— 
 ור"מ .ימ s ייטפמש nns 'גרת ,הל תיל אנקפמו
 D) ,273 םש איבמה ;םט"י 5 יקזחי) אוכמ 'גרתו

OS 3 

 בצמ דועו הדימע ןינע (ח ," orm מ'למ) דמעמ *
(der Stand, Beistand, die Anwesenheit 

 ב"פ 'יחספ 'פסות .32 'ליגמ  C2'ליגמ 'תפסותו
S'yD ד"מק ב"ב 1" "tyi — בשומו דמעמ ג"פר 

 'ורי 'ג ןת ע"ייע ןתשלש דמעמ .ט'מק .ח"מק
^v ז"לד. ve ועובש' c? ג"'ע, Y" ט"'פס 'יטינ 

 ילבבבו) ינולפו ינולפ דמעמב ^7 א"פ 'דהנס
 'ובותכ 'תפסות +ינולפו ינולפ ינפב :א"מ 'ועובש

  i'bשאר ו'מ ה"פ דימת — ןדמעמ לע ודיעהש
 ,דמעמה  "ipnץובקהו דמעמ ישנא האלהו :ו'ט

 :ז'ב 02 "נעת תודמעמ  sb cubישנא ע"ייע
 .רמשמ

 Halt, Untersai; Bp) לש ליעפהמ) דיִמְעַמ *
 רחא ךלוה לכה .'ס ב'עס vb תבש

Cv vaeתבש  Ybוידימעמ רחא :ח"ד . 

 .ץע לש ןידימעמ y ב"יד ב"יפ 'ומבי 'ורי ץובקהו

 שדקמל לאשוהו רודל םוקמו ןכשמ מ"למ) ןועמ
 ,Aufenthalt, Wohnung, (TempeD עיקרלו

(limmelבו ת כ 'מגב טושפ טגב  Yop 272 C13 
 pos אל הזה ןועמה CO mmus שירבו (א'עס
 ה"יחא]* = ,ישדקמב העובש עבשנ, 'יפ ,הלילה
 53( (ם'בשריפב הייכו) ב"בל י"כ ה"מגר 'יפמ קתעוה
 (.היעק ףד אקילייננא י'כ ץבוקב) ה"מגר b^ םש 'ותירכל
 הזה תיבב ומש ןכשש ימב עבשנ הזה ןועמה 5"
 דצ א'חל אובמ ןייע pum ךרדב b^ ג'צרו כ"ע

 pw) (A :דיכ דייטב גישו פיר an זז ע"ייע (5  .יובותכ םייטב רייפדב (?  ,ןידמועה רחא גיפס מ"ב יולכ יתפסותב (1

 .האלהו : ג'יפר vn )5 ;r5 לייצו :ז"ק יובותכ ייא דייטב



—mafors, mafortium, maforteum, ma- 2'7 aeos 
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 ל"נה yi" תבשבו ל"נה א"מ "פב י"שרו .הזל | Staubaufwirbler) רפע הלעמה 'יפרפעןמ) רָּפַעַמ *
 TID י"ע תרופעמ ושריפ ח'מ ח"כפ 'ילכל ש"רהו UR 533 רדעמ ע"ייע ז'מ ג'יפ 'ילכ

 ם"כמרה ואיבה ןכו ל"נה 'יכלמל 'גרתה תא ואיבהו
 ל"זו 20 רצ ט'דסל נ"הר e2" ה'כו 'א ,ט"כ 'ילכב
 ארפעמב  :דע וכו ןנימנות b^ תרופעמהו
 שבל LS 4% ^m כ'ע nemi אסכ וי לפנא
 תרופעמ תארוה דועו. .שאר תפיטעל רמצ דגב
 "אש המ הזו ןקזל תונמתה ןמיסל sp שובלמ
 ול התיהש ןקזל לשמ ל"נה 'תקיספו ie ר'קיוב

"pa GONEחב .רייש  qsתונמהל הז דגבב שבלתהל יוארש ימו .'וכו תרופעמ | ערב :תרופעמ  
 ה'פד ג'פס vou" יוריב ןייע .אָיְרפעִמ ארקנ ןקזז | םישודק שירבו שפ ריקי ןבה תשרפ ר'קוו
 אל אירפעמד ןועמש ינמתא היתולגיר והבא TY | 'ת תקיפפבו CQ PD "m הבגיו תשרפ
 רמוכל דובכ םש אירפעמ ארקנ םילבו ,ינמתא :ןקז ינדא C08 רצ כיד יקס) אש ת י כר

 רקָי UN" םש לע (אנירפעמ = אנירפמ ןכו) ןוילע | sme הוצמ התא יא qo שיש C תוארפעמ לכמ
 M) ny N לש "ירוס 'גרתו n2 ותוא ןישבולש | "יתינמתנש םויב יתשבל התואש ול רמא וז לע אלא
 EE ^ ovo ךירכו Gn )0522 אימ רפאב "wenn .(ןקז
 ינב תונושל ראשל n3 uagópoy י"ל םג קתענ ץראב וב ןיפטעתמש רמצ דגב b^  .("ארופעמב
 חלגמשכו ושאר ףטעמש רדוס א"יו .םיתשלפ
 ארקמ ילעבו .ורעש ow לופיש ויכרב לע וחינמ
 C םיסכמש המ אוה C תווסמ יניממ רפא, ןישרפמ

 םיניעה יתלוז הפוכמ לכהו םינפה op שארה
 y'b3 ןכו Axt םודרק (pur tbe ^p דָצְעַמ | םחנמ לש תרבחממ קתעוה ה"יחא]* — ."ןהדבל
 הכמה (Cap nu  הנובה 'פב «eae y) ס"למ תרפעמ תארוה .("רפא שרש קורס ןב
 המ 6טייקו איעס טייק ק"ב ףוסב .דצעמבו שיטפב | שארה וב ןיסכמ ופנכ תצקמב רשא דנב ל"נה

uvmו"פב .הריגמב קספנהו דצעמב איצומ (" שרחש | הזו ףוגה לכ אלו ףוגה ראש תא ויקלח  
 p^ ("ןידצעמ ינש ול םינתונו Co םיכרעב | הסכת רשא ד"לר o אצת יכ ירפסב שרדש המ
 וב ץצוקו םירסנה וב הושמו ןטק ץיפוק דצעמ | הב הסכי wow תרופעמל טרפ ^G 25 םירבד) הב
 ,יו «b^ דצעמב שרח ידי השעמ תונטק תוכיתח | ףוטע היה €« ד"פ 'ליגמ 'תפסות 23133 ושאר
 כ'או pw) יילכב ש"רה b^ ןכו ה"יחא]* — ,(3 | תבש 'וריב ראובמ (גיכ ,'ג «?y תופטעהו ,תרופעטב
 ym ^p רשא Cr 702 תלספמ םע su דחא | דחא pup לע םהיתשו (pers ןיבלוק : ה"ד ו"פ
 וזעול םש ם"במרהל מ"יפבו רצעמ yes שירי | דגב 0 = xoAópioy י"לב ןיבלוק יכ ונוויכ
 aisieau, aisseau, aisso —( א"שייא אוהו ה"דושייא | yp ס"לב אוה ןרפעמו ו nmm תיב ילב

 לצא (רצע שרש) ק"דרה איבהש (אצניבארפ 'לב | ,תּואְרְפַעִמ ץובקה ירכע לקשמבו .אָרפעְמ |
 ה"כו ,doleiere) 6018008 —( אריוודלוד זעלה | יתמיאמ :' תבש יונכבו .ליעל y תויִרּופַעַמ
 ט"כפ 553 ,ש"רודלוד 'יכרעבו םש 'ימריב י"שרב | 'ורי ,ונמיה ("ותרפעמ הרעישמ ץחרמה תלחתה
 Bei 5b = ןיזירבט y'b vy ם"במרה bove" | ןתנו הז לש ותרפעמ 5n Ty ד"מד s 'ומורת

 הסכמ 2 ע"לב («sey = sew n5 תרפעמ
zu- bedecken 4םשה 155!  à Ax 

(5e iac)ס"לב  noveשארה ףמעמש רדופ  
Kopfbedeckung, 2 mantelartige Hülleפב )0 ' 

 ג"רב .דוגרפהו תרופעמהו אדנופה (א"מ) "555 ט'כ
 pa םיִרָּפְס לש תרופעמ חינישמ 'C תבשד
 ייל wes 'מגב בטורהו רועה 'פב .(' ויכרב

fora, mavoro, mavorteללירב 'הל ןעטכארט ןייע  

 ייפ ךאפ 'עב הנוי 'רו .ו"פ SN ז"מירל ר"טבו 9

 — [ל"נה 'גרת כ"ג איבהו ;**< ע'למ מ"ל

aaa )' .ויכרב לע  ?( pyוז רחאש הרעהב  *) היכו בייה רייל ו"ו י"כב ג'תכ Crןכו עיפרשב לבא תאיציניוו  

 לשמה ייא ר"כ פיס ר"קיוב יכ ym יוכו ןקז ינדא ר'קיו שירב קר "או םינורחאה םינויצ ינש וטמשנ ט"קו ריב "323

 לעבו רופיפה לכ רצקתנ («n י"עו יו כ ו הלפקו הרעג ורבע תא הוצמ mm ןאש רקפיא ול היהש ךלמל לשמ : הזכ

jw 0) er»רב לאומש 'ר םשב  Qumתקיספב ה"כו היכרב 'ר רטאמה לעב םשו) 'ב 'פב ראובמה לע ךמס ' Dt 

 ר"קיוב m (* .(היכרב 'ר שרד רסח 'ח 'יפר אשת יכ ימוחנתבו היכרב ne ילב יבר רמא [w vy^ 'ר הוצת יקליבו

 שש ןקז יתינמתנשכ יתפטעתנ הבש יתקיספבו ןקז יתינמתנשכ יתשבל ריקיוב (5  .תוירופעמ 'יא 'קיספבו ביפ

 יפרבו יציגיוו ר"פרב m'/3 (1 .רפאב יהופא ילע ארפעמב ךירכו «N73 יהוניע אתרפעמב 'p ייגו ארפעמב יישר יוג )"

 לעב ןינעב (* .םיסכמהמ ריפדב םיפכמ המ b'p י'כב (*  .תויסכמ ש"ק י"כבו תויוסמ ימא יפדבו תויסמ ליסאב ,יזיפ

 .קייב ףוס יפסותב «n'3 שרחה ג"ונב ('% ,ותרפמ ס"טב קתעוה תבשב חיר ייפב )! XV. n5. אובמב שיימ ןויע ארקט

 .תועטב תצק ספרנ םשו ('* .י"שרבו ה"מגר ייפב הייכו ךורעה ייגכ ל"צו ןירעצמ ס"טב גייונב (
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 הרופח תליחמ b^ מ"למ) NBPD .הרעמ *

AY» ד"ע ז"ד ד"פ תוכרב 'ורי Glóhle 
 ד"ע ז"סד ד"פ "ינעת  ^nתבש אתרעמ א"לבו .הרעמ

  ybח'נ ב'ב ,'א שט ע"ייע " s'yאתרעמל אטמ יכ
 ןייצמ :םש ץובקהו ,ה"'דאד אתרעמל . . םהרבאד

D'w י"ב 'יג יפל :ז"ס ב"ב ירבע לקשמבו .אָתְרַעַמ 
 םימ לש תורעמה תא אלו  i3ע"ייע תורוגמה

 י'כ "יגכו רוגמ  ^wתא אלו נ'פ ב'ב אתפסותב
 ,וכותבש תורעמה

 םחלה וילע ןיכרועש חול ייפ qv לעפמ) ךורעמ
CWalgerbrettילכב (לכב)  yyו"טפ  

OU» 5553יפ' .אמט (*ךורעמה ןכו ' y»וכרא  
 (ורוטנפס) זעלב ומשו ןיקיקרה וב ('ןירדרמו המאב
 -spiana ט"יאלב אוהו ה"יחא]* — ,[ויוטנפס ל"צ]

tojo, Mangelholzע"פדב לבא ו"ו י"כ ^35 אוהו  
inmל"צו ורוטנופלס ב"ה י"כבו ורוטנלפס י"כ  

 ץלאה רגלעוו וזעול ב"נש ק"העו .יתחסנש ומכ
).Walgerholzש"רה איבה זעלב דע וניבר 'יפ לכו  

 11 ט"דפב j'm 'יפב לבא ,ךורעהו ןו אג ה םשב
 y» 2% rb sm קרומ תייטב יכ ש"מו "ל

 — [םחלה וב ןיכרועש

nay *חבזמב םיצעה יריזג רדס ('א 'יפו מ"למ)  
der aus Reihen bestehende Holzstoss 

Tem- ק"מהיבב הדובעה רדס (? auf dem Altar 

  (peldienstordnungב"פ דימת  Yoןילעמ ולחה

 הכרעמ ר"מ םשו ,הכרעמה ("שא רדסל ןירזיגב (
 .תרוטקל הינש הכרעמה רדס ה"מ םשו ^2( הלודנ

 'מוי ,שאב תוכרעמה יתש ותיצה םשו  : Yt(ינשמכ)
 'וכו שמח םויהו תוכרעמ עברא םש ויה םוי לכב

 'מגב ןייע  DU,הכרעמל םיצע .ח"כ תינעת .ה"מ
  7v.ד"נ "חבז ,הכרעמה יצע : ל"ד ג"פס םיחמפ

 הכרעמ לש שא ג"יפ 'טוס אתפסות הכרעמה םוקמ
 :ד"י 'מוי — 'וכו  abהכרעמ רדסמ הוה ייבא

 .'וכו ארמגד הימשמ

YD py pun ומכ Quy לעפמ) ערעמ * 

Flücht- DJ ^b py לעפמ) אקורעמ .אקרעמ * 
(ingיימרי) סנ 'גרת  (t^ n"וליאש  
. 

 יקילייגנא v5 ץבוקב) ןיכרעל 9/0 dm pn sg .ןויגל ע"ייעו

 .ש"רודולד ל"צ ילוא ש"רדירט וזעול (ב'עס הימק ףד
 — nw] ק"דרב ןייע ק'בד הז "יפו

 ,Presse אָתְרַצַעַמ Db» Lese ע"לב) רצעמ
Kelterוב ןירצועש תג  (upפד ג"סב ' 

 הנורב בר היל by (א'ער יס (y ןירבעמ דציכ
 'גרת בקי א ינס רב יבד אתרצעמב mmm ברל
 ^n,5'4 'דמבל 'גרת ןייע ה"יחא* | .אתרצעמ
 ,'ב ג'ס YO ,ז'ט 'יעשיל v^ am םירבדל ;יל
 יבב :ט"מ 'וריעב ה'נכו — 'ל a5 "מריל ;'ג
 .'א רמכ ע"ייע QU מ"ב .יאכז בר יבד אתרצעמ

ryע"ייע .'ע םש .ארייז 'ו רז 'ג רצמ ע"ייע ,'ס  
Sw vbםש  iT'יאתרצעמ יל יכרד , Uy vy 

 — [אתרצעמ וג ןיפוק היל wi :ד'מד ד"פס

 הרימשל גגה ביבס penyw עיצי מ"למ) הקעמ
(Gelünder, Gitterןיקשמד ק"פב  p^?)א'ו .) 

 'תפסותבו ה"יחא]* — .תספרמלו גגל הקעמ השועו
 — «n] לדגמבש הקעמ n'es מ'ב ^53

 .der Stieh) הציקע o^ ץקע לעפמ) יצוקעמ *
 יתוכמא ע"ייע םירבד שי יכ 'פ ר'להק

aemהייק ) C 

 "5 ליעפהב מ"לכו ברע ןמ לעופ ינוניב) ברּועמ *
 (ילע שמשה אב אלו לבטש אממ

 (םיקודצה) ויהש ro ג"פ הרפ שמש Dy ףורצב
 ברע ע"ייע תישענ התיה שמש יִבְרועְמְב םירמוא
 ערוצמ mb ארפס שמש nayiyo nm הבקנלו .'ה

 My yy בוריע ונינעש nb — ,'ט קרפ

 שמשה בורע תאפ b" מ"למ) אָבְרְעמ ,בֶרַעַמ *
 אָבְרַעַמ "לבו 2̂ ע"לב ה"כו mro דגנ

CWest, Occidentב"ב  m2הברעממ ץוח , meג"פ  
 יברעמ רכז ראותה .ברעמל ויגפו mies דמוע ט"מ

mb 3'5 me onsגרתבו יברעמ ' "yw"ג'כ , 
 הבקנלו הָעְברַעַמ ב'כ ו"כ תומשל W "4m' 'ד
 י"א אברעמ ארקנו spy ע"ייע ow ב"ב תיברעמ

 'עב מ"מו ז"טק .ב'ח ע"ייע אברעמ 7023 :היבשוויו

 .אברעמ רב הדוהי 'ר :א"מ 'טוס .(ח"כק א'ח) 6 רמא

 153 אלברע ע"ייע אָלְּבְרִעִמ 8

mo (!ליסאבו 'זיפ ריפדבו ט''ק י"כב ןוכנל , vx)יפדב ם"שב אנונס רב ג"הכו אננס לי'צ אנבס ב''ה  "bביפר 'ציניוו  
py)שבושמ אוהו אנינח גיונבו (:כיק דצ יוריע סייד  (QU jy)לעבו .ישמאו יציניוו יפדב ךורעב ונלש ייג ייפע ה"כו  

 np npa ינשמב ס"שבו תוינשמב ה"כו )5  .קוחמל שי 523 non (5  ,יצוקמא ל"צ םשו (? = .וילע ריעה אל סיד
 ןירררמ יציניוו רייפדו ייכ ייגכ 5n ןידדומו ס'טב ימאו יליסאב 'זיפ 'פדב (5 .ךורעה ייגכ ל"צו דורעמ ס"טב ג"הר ייפבו

 .הכרעמה רדיס ינשמב סיישב )' .תא ינשמב סיישב )5 .ק"העבו ש"רב היכו
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dá "pb — 'אקרעמ 
 (Yo Gy DU" הזתנ תיב 6ב"'ס יביח םירא תיב 'עב

 — [השעמ ישנא .ט"מ

 QU y/"y Strkung ny "b ס'לב) אָנֶשְעִמ *
 .אנשעמ )2 0 ילשמ) זועמ 'גרת

 (בימ) ב"פב .המורתב der Zehent) מ"למ) רשָעַמ
 ,לבמ 'עב p^ .לבט רשעמ ול היהש יול ןב

 רועב היה דציכ ו"מ me ינש 'שעמ ה"יחא]*

 רשעמו וילעבל רשעמ תמורתו המורת ןינתונ
 ושעמו וילעבל ינע רשעמו וילעבל ןושאר

covםשו .מ'כב ןירעבתמ םירוכבהו  "bרשעמ  
 ץובקהו .המהב רשעמ האלהו א"פ םש ןייעו יול
 תורשעמ תותכסמה ןיארקנ ww לעו .תורשעמ

 — [ינש רשעמו

 וב חנוכת ל"זרדבו G5 v5) גויא) מ"למ) עיִּגפמ
mnפד ג"רב (יראה תא תדערמש הנטק ' 

 'יפ ירא לע עיגפמ תמיא 6ז"ע תכש) ןיי איצומה
 תקעוצו יראה ילגר ןיב תכלהמ איהש הנטק היח,
 ."דחפתמ הלוק תא יראה עטוששכו לודג לוקב
 : םויסה םשו (אנליוו פישב) ח"ר ^55 קתעוה ה'יחא]*
 ע"לב sym ךאנרפ ל'צ ילוא .ךא mb לא תארקנו

SPפ'למ  mmn JUינפל .תכלוהש הנטק  
 )316( ןהאזיוועל 'חה וירחאו טראכאב 'הו .יראה
 ןייעו üthiopische Mücke ישוכ שותיל הובשח

 — [י"שריפ

 (רגפ ע'ייע Zerstórung nbi ^b אָתּורְנַפִמ *
 ^p) ,טימ ייעשי) ךתסרה ץרא 'גרת

yosךיתורגפמ , 

Serviette, mappa, > (ורו 'צמא י"לב' rna 

  (Mappeתוכרבב ח"פב ( CN N'Oחנקמ

 דומלתבו ,שממ C sebo אוה זעל 53 p^ הפמב וידי
^nbb)ק ': qwי'פר םיהספ  Cróuהפמ 6% סרומ  

 לע םיפרופש תחפטמה ר"לב b^ ב"א) — .שדקמו
 .(םידיה םיחנקמ וב רשא תחפטמה «o ןחלשה
 :3'3 3'3 םש 'יחספ :ב"נ תוכרבב ה"גנכו ה"יחא]*

 .ב"לד ט"פ "אלכ 'ורי vy ו"ד i'b 'וכרב 'ורי
o"מוי ' mד"מד  "v pא"עד א"פ 'ליגמ  

 אלפמ הלילק ילבו 09 ז"טפ תבש 'תפסות ,ד"ע
mappulaהיתחספא ע"ייע  A")האלהו .היכר ) — 

 םישוע ויה וב רשא Fahno D3 הפמ תארוה דועו
 חה  ארקנ ומירהש ימו תואסקרקב ןמיס

 — ——— —— — דד-

 ןוכגל היכ )4 .תרכ עייפרשבו vibus ןוכנל חיכ )? .םתלרע b^ uw יפדב .

pט'יאלב )^ ,ירבעה  YD "nob n» (* mappa 
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 יקורעמכ י'רת 05 y5 איקי) ברח תסנמ ,איקרעמל
aam 

 ג"רב (םינפב ןייע איגוסה ןמיס םישעמ — שעמ
 ם""תורכ ם'ישעמ («cv mox .לרעח 'פד

 C ופוגב השעמ רסוחמ : ם"ישעמ b^ ד"בעה ר"בדב

 ;(*םכתלרע רשב תא םתלמנו (א'י 1^ תישארב) יאנש
 רשא רכז לרעו ^O יפ 00(. ['אנש] C£ ם"יתורכ
 תוצמ :ר"בדב ;התרכנו ותלרע רשב תא לומי אל
 :('ד"בעה ;םהרבאמ הרות ןתמ רובד emp הלימ
 .ןמיסה b nr"  תבכעמ | וידבעו vor | תלימ
 ,Ereigniss הרקמו הלועפ ןינעב «n ה"יחא]*

Thatהשעמ .'ז 'בותכ ,רותסל השעמ ,ד"כ "וכרב  

omeהיה , me»רהנס :ז"טק ' D^םושמ  
 הכלה .'ע ז"ע .בר השעמ :ל"ק ב'ב mew השעמ
 mgr m5 ןיטיג :ז'כק :ג'ג תבש .השעמל
 השעמ .ד'מ mnm :ג'לק ב'ב :ד'צ :'נ ק"ב

DUNSהשעמ :ד'ק 'רהנס .ח"נ ןיטיג ,'וכו דחא  
 ותבבו ונבב השעמ םש "טיג ,'וכו תחא השאב
 תוכרב m^ לש ותבב השעמ .'נ ק"ב ,'וכו לש

om^ב"ל : navדחא דיסחב השעמ :ז"כק :נ'ק  
 תבש ,'וכו תחא תיתוכב השעמ .ד"ס CUm ,'וכו
 זבגומב השעמ .א"י 2/3 ns" ם"וכעב השעמ א"ל
 'יבוריע r'D: תבש D :ר"ל .ז"ט תוכרב ,ךלמה
 יברב השעמ .ג"ל 'טוס (m 'יטיג :ד'ע ב'ב :א'כ

sbתבש  awינב ינשב השעמ ,ר"ק 'דהנס  
 דימלתב השעמ ^ תבש :ז"כ תוכרב ,'וכו םדא
 ^« ע"ר ידימלתב השעמ :ה"'כ sp ,'וכו דחא
 .ז"טק .ר"ק תומכי :ד"ל ,ג'ל 53 תוכרב ןייע דועו
 םישעמ :ג'עק סש ץובקהו :א'נק ,ד"לק ב'ב
 תבש ,'וכו הלעה םישעמ ינש :ב"כ nm ,םוי 523
 םינקותמ .ו"פ 'מוי ,םישעמב האנ השא :ה'כ
 לכ b bun ,וישעמב הנושמ :ז"ט ק"מ ,וישעמ
 ףוס 'ורי «à ןימותס ויתובא השעמו וישעמש
 לש וישעמ ריכמ וניאש ימ לב ר'ע ה"סד 'ירוכיב
 םיבוט םישעמ um לש ויתובא השעמ «v םהרבא
 : ג"ס .ב"ל תבש :ב"ל תוכרבב 'ייע ט"מ עוטקב וא
 ^30 :ד"פ מ"ב ,ד"מ tnb" :2/5 תומבי :ו"פ 'מוי
 השעמו תישארב השעמ — ז'ימ ד"פ MON :ז'צ
 'כוס :'פ תבש (JT + א"כ "2323 ןייע הבכרמ

 um m WU" 20 + א"י 'גיגח PYS bun ,ח'כ
 (תוצמ לשג השעמו — אבכרמ y'"p .ז"עד ב"פר
 תומוקמ 'ייע דומלת וא דומל לש וכפה םימעפל

 Abas השעמו השעמ רסוחמ גיונב ('
 טב עיפרשב לבא ור'יפדו ש"ק "22
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 :33 'יבוריע — 'וכו ומש תשביפמ som ומש לעב
 mb ר"דמבו ח'צפ ר"ב jy Tr 'א רתכ ע'ייע

qp *ךפא לעפמ)  (das Umwendenךפא ע"ייע  
"nו"טר . 

Sonderbarer, Ausge- (אַלָּפ ןמ לעפַה Nobis in 

  zeichneter, Abgesondertesאלפ ע"ייע

 :נ'שו יא —  sooo.'ב אלפ ע"ייע

bye 309i *גלפ ןמ ) yyנ'שו 'א גלפ . 

nbem bes (מ"למ noie ambe nob * 
"3»n ורי' (Stuxz, Einsturz, Untergang 

 ,דומרת לש התלפמ עלב 'פ ר"כיא :ט"סר ד"פ
 ג"ע ב"כד ר"פס mb" 'ורי : מ"ל 'דהנס .'י 'וכרב
 הניש הלפמ תלחת r^p v'3 .םיעשר לש ןתלפמ

sm»ןמת איוה אתלפמ .ז"סד ג"פס 'ינעת 'ורי '), 
 ג'מ ב'פ "יחספ .תלופמה ib :םשו (s תוכרב

^vתלופמ וילע הלפנ .ט"כד ב"פ 'יחספ , "Yמוי ' 
 א"פ xus "Y" ,תלופמ וב הלפנ :ה"מד ח"פ

nsהיפר 'וכרב 'ורי .תלופמ הכותב הלפנ ד"ע  
 תבש v" .םתח ויבירחמ לש תלופמב vy ח'ד
 מ"ב — תלופמה .vb . ןיליצמ ר'ע ו'טד ז"טפס
 'יכרע ןייעו םירווש תלופמל וא די תלופמל .ה"ק
 'וכרב 'ורי b ^b'3: (וזועו) די תֶלּופַמ — :ה"כ
 ןצרח «y (טיפש (T יה bm ע"ייע xy ו"ד ג"פ

 ,(ד"קת םש)

 רפע שוג ph פ"למ וא ר'עפל םָלּופְמ =) םלפמ
 Schlammmasse טיט שוג < י"למ וא

 'פד ג"רב feucht) תחולחל ןינע לעפה הנבנ ונממו
ss3 ןידצ " "a C7םימלופמ םיגד איבהש . 

 םינבא ולא והב (ב'י יגיגח) ןישרוד ןיא eT ג'רב
 ןמוקמ הזיא 'פב .םוהתב תועקושמה תומלופמה
 םינבא יקלח sean Cv "חב) (*הל וע ה 'מגב
 םיחל םיאירב ^5 (* תונטקו תולודג  תומלופמ
 [לפא ל"צ] (ךשוח) ןבא 'גרת ב"א) -- .םיקזחו
 קפנ ןמתמד ןימלפמ sn (3n גויא) תומלצו
 'וכו ןַמְלּופמ ןינבא ioi ה"יחא]* (ךושח
 bs" וא פ"למו .תיחולחל nb מ"כב b^ י"שרו
 ,טיטב ךלכולמה 'יפ לעפה הנבנ םשהמ רנייה ל"גה
 המ הזו טעפוסא ילויהה רמוח ונינע המ םשהו
 תומלופמה םינכא ולא והוב םש 'גיגחב שרדש
 בויא "ו יג ויו יישארב) רמח וקיתעה םינקז 'עו 'וכו

mappariusלכל ויה ןינמיס ב"פ ר"דמב ןינעה הזבו  
 .ש"ע הפמו הפמ לכ לע (yox הפמ אישנו אישנ
 תופמ לטנ 'ב 'שופ חלשב אתליכמב ל'צכו
 ג"ונבו םישוע םה nb םיעדוי ויה אלו םהלש
 yy תוינגיס 'ליה ^3 Yen ןונגמ ע"ייע תוינגמ
 ונממו — 87 סעלרעפל ש"טע "ייעו 'א תוינגס

 6 py] ןויפומ

 ר"להק Ausgang) האיצי b^ קפנ לעפמ) םיקופמ *
 ייפ םיקופמ pub תיל :ןיא רשא 'פ

 סרג ל"דרה 'יחבו םתולשל ץקו האיצי ןיא .כ"מ
 mb הז pa הנימ אקפנ םהל ןיא "פו .ןיקיפמ

 -Blase וב םיחפונש ילכ nv nes מ"למ) אחופמ
 [תינעתד ל"צ] exam ק"פד i3 גש

(mימ ') הקיז אלמר אחופמל. "bאלמ דונ  
 ןיחפונש חופמה אוה 'יפ י"שרו ה"חא]* חור
 ה"מ ימויב ח'ר b^ ןכו .'וכו רואה תא ןיחפנה וב

SDסישב) ח"ר 'יפו אחופמב דיבעו  G^"חפנמו  
meosתפסות א'עס ד"ל 'ציב ס"שה ןושל ה"כו ' 

 -- [חופמב ןיחפונ ןיא ג'פס םש

 ,Blasen חור תבישנו החיפנ ןינע מ"למ) חָּפמ *
das Anfachenדועו  n'55שפנ ףורצב  

 «np ב"פס ב"ב 'תפסות Sehmerz) ןובאד ןינע
 וב ןיררקמש תיב 'יפ ריוכמו דייוסמ חפמ תיב
 תחייופמ תיב טרופריא י"כבו הרקמה רדח מ"לבו
 יס ינימש ףוס 'מוחנת -- (' תרייוכמו תדייוסמו
 שונא 'גרתו .יחפ ע"ייעו (we חפמב ול ךלה א"י

(om ye)גרתו (ז ,'א לאי) הפצקל 'גרתו  
nnb»ימר) השפנ ' (e aeשפנ תחפמל , 

 וב (Vm .מ"למ wem חולש pup (*) ריטפמ *
 'פ םע השרפה תאירק ovg )3 ('ח ,ג"כ

(1 der Beschliesser, 2 Beschluss םיאיבנמ תחא 

 — "שריפ ש'ע ינא תויסנכ ריטפמ .א"נ 'ילוח

 Y3 תוכרב ייונכבו 4960225 ריטפמה .ד"כ 'ליגמ

 ארטפא ע"ייע דועו 'וכו והיירטפמ ןדיעב ב'עס
wm)הרטפה ,(.ביייר  m)ב"לר ), 

^n N*óIDBD *תשרוגמ  eine Geschiedenoע"ייע  

 ,רטפ

 לש ונבל )* (יטופ «be תֶשּבְפִמ ,תָשּביִפִמ *
 ע"ייע .ט"ע .«mo תוכרב לואש

 בירמ יכו :ו"ג תבש ןתנוהי לש וגבל )3/8 רתכ

m ()הלפמ יגרתו (*  .יוכו ןיחייפמ ןיא לעפה םשו )? ,י"כ לכב  cow)איל , (vu xnי'ח יתסא 'גרת ןייעו אתלפמ  
 .תונטק pa תולודג ןיב ג"ונב (5 .םלועה ד"טב ע"פרשבו ,ימא יפדבו טייק י"כב (+ .ויט
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 Cor תוידעב ב"פבו C70 ג 'ונותכ

connתבשב אסרומ  cwיוכו הפ הל תושעל  
 רמא הירעצ אילילב C'p םיחספ יברעד ג'סב
 אבש תיסמה ומכ תעדה ריסמ, b^ םיפמו ןרסימ

nmiםיכו  pub smםדא ינב התפמו  
 'סיפמה ןושלמ ןרעצמ )45 רחאו ותותשל
 לבא הייחא]* = (בותכ סייפמ ('ב'א) — ,"אפרומ
 םשמ רשא ח'ר 'יפכ ה"כו ךורעה 725 'יא ס"ש י"כב
 ייפ סיפמ D"D ב"נש ק"העו שוריפה לכ קתעוה

nאבה 'עמ 'יפ י'שרו —  [rns — 

Coonסיפ לעפמ)  ob y/"pב ' pipןיחבמ  
 ןיקילדמ המב ףוסב Cnischeiden לרוכב

 רמא היב שח Cinpn לאומש (א'עס גיל תבש)
 םיזעהו 'מגב המהב המב 'פבו .סיפמ ימ ע"שבר
 6 בלחל וזו שביל וזש םיפמ ימ לבא 013 םש)

^b(לרוג אוהש םייפ ןושל ב"א) — .'ןיחבמ ימ,  
 םשו DP תכשב י'שרב s^ ב"ר 'יפכו ה"יחא]*

 .ד"נ ףד תכשב ח"רו ,ןיחבהל לרוג ליטמ
 ע"ייע «nm .ךורעבכ ןיחבמ ימ ייפ oom ס"שב)

 -- [נ"שו 'ב ספ

^b) D'ODריע 210% י'לב ומכ םֶּפַמ ס"לב  
 aye") py ירש ואשנ (םירצמב תראופמה

o^ישנא ועט ומוכרת 6^  nam C o'ebינב  
("R13יב "מר  C''an Gt[סיפמ ינב] . — 

 ה"יחא]* | (םיפממ יימורו י"לב ארקנ ןכ ב'או
mmיכ רמול ב'רל  sw Debה'כו .ירוס לקשמב  

unmקזחילו 'א ,ר"מ 'ימרי ' /bתקיספבו 3̂ ' 
 y'"p סיפממ ל"צו סיפרמ שבושמ :ג'ס דצ כ"'רד

 — [חופנמ

 entweihen) ללח מ"לב ומכ b^ סופ ורקיע) םפמ
nmאלטקתמ  snהיללחמ ("'שורי  

mbתמוי  m O^ a5 not)ב"א) -- .("ס פ 'עמ  
 (לטמקתא אלטקתא הניספיד בותכ תואחסונב
 לועפ ינוניב .תואמנודה הברא 'ז ספ 'עבו ה"יחא|י

 — [הללח תקתעהל 'ז ,א"כ 'קיול יב י"רת הָסֶפַמ |

 b5 (bpe^ לעפמ Hobel דעצמ ומכ) תֶלְסֶפִמ *
 ס"שר 'נשמב ה"כ תלספמה ד"מ ג"יפ

n»יפבו תוינשמבו לספ 'עב ' iHתילספמה  

 noob * — !םֶלּופְמ =) םלפמ

| 
 ו

 ; וימ m mnn ; גימ ב"כ ב"ש) טיט דיי ,חיל ;יט ,י

 ^b) ,'ד בויא) רפע כ 3 ייעשיל סוכמוסו םליקעו

vyםשהו .ל"נה הלמ  smsל"נה י"לכ שממ  

 — vt] םלפ ע"ייע

(C353 ןייע pb — bes wm (מ'למ nyben 
 קחוש 'מוא יסוי 'ר 'מגב ןימלצה לכ 'פב
Cw ry)א'מ) התצלפמ יאמ  G^ voבר רמא  

 ןימכ ףסוי בר ינת אתונציל אילפמ הו ה ד הדוהי
mosול התשע  nmmלכב ול תלעבנ  B» 

 ה"כו ר"פדבו ב'ה ,ט'ק י"כב ןוכנל ה"כ ה"יחא]*
 אילפמ הדוהי בו רמא "א ע'פדשבו ס"שב

 ירבד ןייצמ קר המואמ b^ אל וניבר כ"או התונציל
 ונינפל 'יאדכ וניבר ןייצמ sow הממ םלוא פ"שה

p'w3בר ינתדכ  movתצק החכוה שי 'וכו  
 ב"ירגה ש"מ ןייע win אבילא תופסותה תעדל

 תלמל ושוריפב ןויכ ילוא ףסוי ברו .ע"בשפהב
Phallus, P2226;ש"טע ןייע  ARIאוהו 0  

 הרומז = רמז ע"ייע ^p ,ז"ט 'קזחיבש רכז ימלצ
 — :'ש ,ג'חב ש"מו

gesondert, קוחרו דורפ ןינע 2 y'5n) v» 

  "$8123 (entferntפ') ה"מ תשרפ הבר

^s) ךיתארק היליצאמ :םרבא ארית לא O'O 
"B ב"א) — .('ךיתנמיז הבש םישלופממ ('ט aco 

 הייחא]* | (שלפ 'עב וז הלמ רקיעו םימסרופממ
 ש"ע חותפ הלמה ןינע שלפ 'עב םינויצב לבא
 ןאכ יכ המצע ינפב 'ע ןאכ וניבר דחימ היה ןכל ש"מו

 ע"למו. םיקחורמ הלמה ןינע  by» bunרמאמה
 ,'ב ילהק) םהמ יתלצא אל 'למ היליצאמ שרד "6

 — [ב"ר ומכ p^ כ'מ לעבו me ןינע

zur, ver- 65 (עו מ"למ) קנפ לעפמ' pie 
p'b3 םשהו .'א קנפ Von (zürtelt 

 אוה אתוקנפמ םושמ :'נ 'יחספב ה"כו אָתּוקְנַפִמ
 י"כ ילקנוא usn 0 m3 םירבד) גנעתהמ ,'וכו

 .וקנפממ (יוועל לצא)

 דועו üfnen חתופ 520 ע"לב pe לעפמ) םיִּפמ
 'יחספב ןינעה הזמו הנאו הנא רזפתמו קיחרמ

 'ר 'פר D31'2 €« תבשד ג'וב ('ינפב ןייע

 | שיובו Grp 5 33187 'מוא וזעילא

 וריב ייא רועו תבשמ ןושארה ןויצ קר ע'יפרשב לבא 'ציניוו ר"פדבו י'כ לכב ןוכנל m )*  .ךיתנמיז ךיתארק ג"ונב ('
amaא"פרב יל (5 . ( copייכו םיגושארה  

 ג*ונבו סיש י'יכב היכו (* .לאומש םג ייל ר'יפדבו

 m3 )7 .ייל ראשה לבא ריפדב היכ !I) .'ציניוו

 .יז ספ עיייעו bp b י"כב

 טדי

 p3" ל'צכו (1
 im ט''ק י"כב ה"כ )! .יטא ידבכ ןוכנהו םרוקה 'עב 5523 ךורעה
 יפדו ר"פרבו v5 533 היכ ₪ .סיכמ ס"טב 32733 )? .וזוַאו . . וזוא

 לבא ימאו ליסאב ''ציניוו 'זיפ 'פדב ה"כ )"9 .קייחעבו ר"פדב

 ס'טב ותוטשל יציניוו י'פדב )^ om ב"פ תוכרב
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 ונשריפ רבכ (Reibstein, Pressstein) אָתְבְרְפִמ

 pub אוהו ה"יחא]* | | .לממ 'עב
 תאו םיבקיה תא ץובקה כ'ג םשו :ז'ס 212
 ימור ס"ש י"כב ('m "יסופד תצקבו תוכורפמח
 C ב'ק רצ ביב פיד לצא) י"כ ראשב לבא תוכרפמה
 ?p! Ye^ ב'ב 'תפסותב יתאצמ ןכו תוכירפמה

 — [לָמָמ ע"ייע הלמה ןינעב םינוש

 ש"טו םירפמ p'"y דועו ,'ז ןרפ ע"ייע ןירפמ *
 (םיִגיִרְפאְמ — Dm קיתעהל שיו

"B sie segnetenםיכרבמ ויה + 

 רהמכ Morgengabe mepvá "bn) אָנְורָפְמ *
 'א vp Gen ,ב'כ תומש) תולותבה

 m. ןרפ ym אתלותב ינורפמכ

 הפונחו קולח pay סרפ ירבע לעפמ ב'רלג םירפמ
glatt sein, theilenד"עפלו םינפב ןייעו  

 נ'כ 'פ הבר תישארבב interistig) המרעה ןינע
GU»אציו  si^ ppוארובב המרמכ םירפמכ  -- 

 'ר רמא ןבל םכשיו (ריע פ"ס) ('ה"ע תשרפ ףוסב
 אלא םיסירפמ ויה אלו ('םייופכו םייוד וניא
 יכ קלחמכ אוה סירפמכ p^ ילוא ב"א) — ,הפב
 םינירפמ ךורעה לעב סרג pe 'עבו pon אוה סרפ
 wb אל ה"יחא]* | (םיסייפמ 'יפו הפב אלא
 איהש הטונ יתעד ןכל bua ןינעב ps שומש
 שרפ ירבע לעפמ אוהו הימרב השוע b bob" ס"ל
 ?uo ע"לב «e תמאה הסכמ הליאשבו יוסכ ןינע
 אצי :םירפמכ ?NY רועיש כ"או בזכמו הסכמ ייפ
 אצי ח"ל זמר 'ישארב 'קליה 'יג תמאבו םירעמכ
 wa voy דינו י"פ ר"קיוב ה'כו םיועמכ
 הס כ מ קוספה לע איבה 'ק רומזמ ט"ושבו .המרמכ
 ינפלמ ןיק אציו 'אנש ןיק הז חילצי אל ויעשפ
 ינשה ןויצב לבא — ew ^5 תורזה תולמה לבא 'ה
 ןירפמ pip (*ד"עפס ונינפל אוהו ה'ע 'ִפ. ר'במ

QA y 5/55(חיילר .אי'חב איירפא ע"ייע) הכרב ^5  

uemף'לאח תעלבהב) םינירפמ לעפ ל"זר ושע  
 וביא 'ר .איבהו םיכרבמ ויה b^ (םינירפאמ תחת
 'ר שרד ןכו ,םהתא ךר ביו קוספ לע שורדה הז
 זה אלו הקבו תא וכרביו ם'פ ר'בב ובייא
 ןרפ 'עב וניבר an" איבה ןכו הפב אלא ןינירפמ
 ירפב X1" 1233 ירפסב היה יכ יל sew יבלו .'ז

Tyי"כב תמאבו םימירפ מ  YAגה ד"לו " 
 יחכונה 'עב םג ב"ב י"כבו .םירפמ ה"דבו םמירפמ

\-- 
\ 

e Eושדה  ey Noe ISTEוו ו  A ris endi du ot gafa t \ eC 0 

 םיִרפמ — תֶלְספַמ * ביר

"yושוריפ  'ysיפכ) 'א לספ  G'm ^bע'ייעו  
 תא ןילטלטמ «C ג'יפ תבש 'תפסות .דצעמ
 iy תבקמב הכי אלו . . תלספמה תאו תבקמה
 C תלוספמו ('ו cry onm תופליכו 'גרתו .תלספמ

 +(488 Herschreiten ש"ע 'ד עספ 'עמ) תיעּוסֶפמ *

 לאשוהו עצמו חוטש ןינע ץֶפָנ לעפמ) (ץֶפַמ
 ,ע5\5 ע'לבו ץראב החוטשה תלצחמל

(Unterlage (Matte)הליעמב ד"פב  Cm»רועה  
 תלצחמ ןימכ "פ הז םע הז ןיפוטצמ ץפמהו
 ירשת ימויב יִצָּפִמ .הב אצויכ ןמו non jb היושע
 הייחא]* ,[יב| ףכ יעב ונשריפ רבכ 672 0«

 Yy תבשב :ז"י 'כוסב ל"נה 'ליעמד ven אבוה
 תבש 'וריו :ג"מ ןייעו .ב'מ ז'כפ 555 ןייעו א"עס
 : ד"ס 'ובותכ א"מ ח"פ 'ולהא — ד"ע י"ד ז"פס

y"yג"ק מ"ב .תלצחמ : y"yץובקהו .רדס  
 Du ,יוכו ןה cues השלש s" ד'פ "לכ

 — ]3 ףכ 'עו ליעל ןייע

 Ausgang האיצי Nppo ס"לב) אקפימ .אקפמ *
 אקפימ ב"כ ,ד"ל תומש 'גרת (קפנ לעפמ

 ב'עס ו'מד ח"פס 'ומורת v^ ץובקבו .אתשד
 .תבש יאצומב 'יפ אתבש יקפמב ג"'ערו

(Excrement n&y מ"לב ^p ם"למ) אָּתקפַמ * 
 תי .(דיי .יגיכ םירב) ךתאצ תא 'גרת

 ^ ;ז'כ ," ;ה'ב ,'ו ב'מ 'גרת ןייע mn ךתקפמ
 bn ;ב" ,'ד 'קזחיל ;ב"י v3 "יעשיל ;ז"ב
 "יג יפל 'וכו היתקפמ יב עידי אלד .רילק תבש

 ,ש"ע 6א'נ יב'ח) יתקפמ יב y3 י"כ

 ,אָנקְפִמ D'b3 קפנ (bye אָתּונְקְּפַמ ,אָנְקּפַמ *
 -der Aus האיצי ,אצומ b^ אָתּונקְפַמ

(gang, das Herausgehenגרת ןייע 'גרתב הברה ' 

 m Tb 'קזחיל ; ,ו"כק יילהתל ;א"כ ,'ב :ב"מ
 ,ט"פ םילהתל .'ב ,ג"ל יבדמל -- 'ז ,א"כ תומשל
 תואצות תקתעהל לאשוהו — דיל ,ב"ל ז'ק ;ה"ל

nv)יוכרב ןייע) א תמשנ תונקפמ (א"כ ,ח"ס  (n — 

 תיב ךרד sw "פ הל תיל אנקפמ :ו'נ 'יטיג
Ohm) יערה 

 -hin- und herflat יִחורָּפ ומכ ^5( אָתייִחְרַּפִמ *
(ternde Stückeב"עס ט"ג תבש  

 .קסר .'א ךסנ ע"ייע

 ךורע "35 n'3 (5  .ץופמ סיטב האלהו 'זיפ 'פדבו ,י"כ לכבו ריפרב ה"כ )?  .תלספימו inim יוועל לצא ייכב הייב (1

 E/3 ,גייחב יב וד יעב ליצכו (*  .םייונישה נישו 4 הרעהב יב וד ע"ייעו סיפוגסו םיווד i523 (+ | ,ח"ע סיטב עיפרבו

viam : 5" 4 myniףוסב דייעפ ונינפל אוהו [ה"עפ לי'צ] (ח"עפ) . 



 218 הָתַפְמ *
 אוהש אתינעתד אתיטושפמ רמאש אוהו תבשב

muותוא ןיחודו ומוימ ותוא ןיטישפמש םירופיכ  
 ןיחודו ןיטישפמ יעיבש םויד הברע ןכו רחא םויל

 .התוא

 Wunder D3) םע ףדרנו s'bb nbi — תפמ
 nem ל"א 6:ג'ק יילוח השנה דיג 53 ג'סב

 קתעוה ה"חא|* | .'גושח םדא, 'מולכ רודה
mua ^b5ץבוקב) יילוחל י"כ  v5אקילייגנא  m 

Oreי"שריפ ןכו  bnח ,יג "50 ומכ רודה ) 
 pap ןכו .םש 'גרתה כ'ג ןייעו nOD תפומ ישנא
 אָיַתְפּומ nein ץובקהו מ"לב ומכ 'גרתב אתפומ

 — [ב"כ ,* םירבדל ;ב'כ ,'ד תומשל 'גרת

T1522מ"למ)  (Sehlüsselר"יפ 'ילכ הבוכרא לש  
 הייחא]* | ,הבוכרא 'עב ונשריפ רבכ (חימ

 טרופריא י"כבו) חתפמ ד'פס מ"ב ילכ 'תפסותכו
 (הנד"פס תבש 'תפסותב ה"נכו .הבכור לש (חיתפמ
 — "וכו ר'הרל העבצאבש חתפמב השא sun אל
 חתפמ ךכ ('תיבל חתפמש םשכ .ה"מ 'ורוכב
 ו'מ ג"פ דימת ^£« תוחתפמ ינש ץובקהו השאל

pomויכ ,עיייע :ח"מה  'וירוה וחי : גיפד ; 
 ה'בקה לש ודיב תוחתפמ השלש :םשו .'ב 'ינעת
 םימשג לש חתפמ ןה ולאו חילש דיב ורסמנ אלש
 . . םיתמה תייחת לש חתפמו היח לש התפמו
 ןייעו 'וכו הסנרפ לש חתפמ ףא יומא יבועמב
 ב"מפ יתבר 'תקיספו i'b ר'בד א'עס ג"יק 'דהנס
 3^ ,ח'כ "ירבדלו ;ב'כ ,יל 'ישארבל 'ב v" 'גות

nr w/mאחתפמ א'לבו -- 579 א"כח ג'מ ע"מב  
 ,כ'ד ב"פר mo" 'וריבו ,ג'ע ם"ד א'פ 'ציב 'ורי

 -- [החתפמ .ז"מד ג"פר תוירוה 'וריו

nmps *חתפ ^5 מ"לב)  (Oeffnung, Eingang 

 ,. חתפמל ץוח א"מ ח'פ 'ואוקמ

 «i3 pm הפ ןוחתפ 'גרת .חתפמה ןמ םינפלמ
 ינש א'עס א"ס תוכרב ץובקהו .אמופ חתפמ (א'כ

 .בלה יִחְתְפִמ

 b5 (Graveur^ םתוח יחותפ ומכ (b^ ַחּתַפִמ *
 pb ע"ייע םינבא יִחְתַפמ ה'מ ,ט"כפ

(nme *ןמ ינוניב) אָחְּתַפִמ  ^b nnpםיניע חקפ  
offenen Augesראות הייקנ 'לב אוהו  

 חתפמ דחו אימס n" ב"כפ ר"קיו Glinder) אמוסל

 האיבמ היה הלמח m pan אלש ינפמו םינירפמ
 םינירפמ ןוכנל ותסריג nmn D 'פבו יחכונה 'עב

 — [ל'נ ןיא p^ לבא

 תלמ aufsteigen הלעמל noy &? ע'למ) עְרְפַמ *
 אוהש המ ןמז וא םוקמ ליבגהל לעפה

 das im Raume und in der Zeit וירחאלמו הלעמל
 (Zurückliegendeל רושיקב דימתו ' "ypוכרב ' 

unmםשו ,א'מ ב'פ יליגמ  a"ז"כ 'דהנס :םשו  
 :ו"כד ז'פ יאמד 'ורי :ד"י "ילוח :ב'ע ק"ב א'ער
 ייונכבו 5^8 'טוס 'תפסות ,ד"עפר ט"מ b'D רב
 תיעיבש 'וריב ,ועופמל :ה"מד ג'פס 'יטיג 'ור* ףוגה
 ג'ע .ג'ער ב"פס יליגמ 'וריו א'עס ד"לד .ב'ם
 .העירפמל ד"ערו ג"עס ב"ד א"פ 'ומבי 'ורי ,ועירפמל
 ,ש"ע םוגרתה 'למ ושרפל הצור 'ג ערפ 'עב ע"ומו

 bt 664016896 Stelle" ערפ לעפמ) אחַעַרַפַמ *
 .ערפ ע"ייע :'נ

(Genick ראוצה ירוחאש םצע מ'למ) תקרפמ 
  wu i5 ie cb inb "na(.גיייק .הייכ

 רבשתו OU א'ש) m545^ ראוצ לש םצע "5

 .ותקרפמ

 ,(ג"כק 7( Pme 'עו שרפ ע'ייע שרופמ 8

 דוריפ טרפבו דוריפ ןינע vob ןמ ינוניב) שְרֶפִמ *
 : ג'י "מיג Geefalirer 3^2. תכלל השבימ

 web" ץובקהו .אריישב אצויהו שרפמה ףא נ"שו
 ^q ב"פר תבש v" .ב'לד ט"פ "יאלכ 'ורי םיה

(3 "p םי )וילק 0.) y^p םימי ישרפמ Cary 

Bm ידרוי מ'לב ומכ sm 

 תוטשפתה ןינע) אָתּוטיִשפְמ .אָתיִטּושְפַמ *
 Ausdehnung, Verlegung) היחדו

"qvג"מד 55 ז"ע 'וריו ב"עס ג"לד א"פ תיעיבש  
pun vaaאתיטושפמ ('ןוכדיב ןוקלס ןילימ  

 'וריב ה"כו אייעיבש 'מויד 6" אתברעו אתינעתד
 שרפמה !b" אתוטישפמ :םשו :ד"נד ד"פר הכוס

 ןיאש תויחד 'דמ דחא אוהו םכדיב ולעי םירבד ינש
 ינפמ ןיעבוק ןיא 'ו 'ד םויב ו"דא םויב ה'ר ןיעבוק
 םיתמה npn ינפמו תבשל ךומס yan אלש כ"וי
 ןיא 'א ןתוא החוד הרוכקה ןיאש וחירסי אלש
 עיגת אלש הברע לש יעיבש ינפמ ותוא ןיעבוק

 יילב ןכו d ונממו Je == הלע ןמ הלעמל joy qx .ביר יגיח יוועל יהל ל"תמעל  ויתופסוהב רעשיילפ ןווע ('

vo, $mvOןשלבה יהו ,315 טש  A. D. Ehrliohעילמ ורקיעש יל רמא  ocאב ןושארהש קירה 'יפ  qoa 

momערפמל הזו הנושארב  .umgekehrtיכ םש ילכבבו (* : c^ mnmקיספ ל'צ טיי הרושב םשו )* .גלשא ע"ייע ' 

 .תוחתפמ שיש םשכ ריייפ ריקיובו (" ..אתבורעו סייטב : זייע יוריב )^ .ןוכיבג ןמ ivy יוריב 6 ^D p" יתבר



2 | nae * - ns" דיר 
4 

 לעיפב nins ^ 'שרפ ^n קרפ םש .םהינשמ
nnהניכרה :ז"פ ב'ב ח"מ א"יפ  yo mee) 

 י"ב ה"מגר 'יפבו ס"ש י"כבו תיצימו הניכרה .ז"פ

 : תצימ (אנליוו ס'שב) ירקיעה ם"בשרה !b" תצימו
 PN ב"ער 'ז 'ורוכב .."ילכה ילושב ןמש הצמתנ,
 לע np הצממו .ד"נ 'יחבז ,ןפוגמ ותוא תוצממ
 אלו שארה םד תא הצימ :ד"ס םש ,חבזמה ריק
 Qnm YD םש .ו"פ םש ןייעו 'וכו qun םד הצימ
 ה'מק זמר בשיו 'קליו ב"צ פ"סו ה"פפ ר"ב הצממו
 TD; "חכז לעפתה .'וכו תיבחה תא הצממ
 לעפתא .'וכו mp5 םיצמתמ men לע הצמתמ
 בויאל mn" ;:ט 'ה ;ו"ט ,'א pub 'לקנוא 'גרת
 mus טשפומה םשהו ,הינימ יצמתיאד 2^ ,'ד
 ןינעל 'ז ישרפ 'ח קרפ ארקיו ארפס אָיִצִמ ס"לבונ
 ב"עס ב"לק bui" ץובקהו הייצמ ןינעל . . הרטקה
 (das Auspressen) יוצימ ,יּוצְמ םשה דועו ,תויצמה

 nb ע"ייע !Ty — :םשו .ה"ס .ב'נ םיחבז ןייע
 — [ץמצמ ע"'ייעו ,ש"מו

opns +ומורת 'תפסות ' xeץומה ןמ ןימרות  
 המירעה לע ירכה ןמ אל לבא ירכה לע

 .ע"ייע המרעה ןמ ג"ונבו טרופריא י"כב ה"כ

NY"מ'למ)  yy (ndenהאיצמ נ"שו ,יוצמ , 
 ,אתאיצמ

N23D*לעפמ) אָּתְבַצַמ  (Pfanzung 2x)ןייע  
 .'ו ,'א הכימל ;'ב ,'ה 'יעשיל 'גרת

 מ"ב ^ Dreifuss) הבוצהח ומכ )*( הָבּוצַמ *

 הבוצמ ןהא «pa ג"ערו ב'עס ח"ד ב"פר
 לש הפיפרק ןהא ןוגכ הבוצמ ןהא ןוגכ והמ . .
 ילגר 'גכ הבוצח 'למ sm 'וכו םדא ינב השלש
 א"עס ה"כ מ"בב ילבבבו השמ ינפ b^ ןייע ןקנקה

"s3 — .ש"ת יגיה בצח ע"ייע הבוצח תמאב ( 

 ב"כד ב"פ יאמד 'ורי רוצ םוחתב sa" םוקמ םש
 תצב . . רוצ םוחתב תורוסא תורייע וליא ד"ער
 ,אביצ אמופו ד"פ 'יעיבש 'פסותבו תבוצמ יפו
 איה איה 92 איפארגאיג רעיוביינ 'חה תעדל

Maasoubלצא  Bassa(תצב) , 

"y ^5ב"פס "ילקש  OTא"פ 'ישודיק 'וריו  
 תבש "וריבו אחתפמ ארבג הוהד תשש בר .א'סד
 תשש בו .ח'נ ילכב תוכרב jy .החתפמ ,ג"ד א'פ

 .'א טטב 'עו ,ינגכ ע"ייעו .הוה רוהנ יגס

m35 Dy ףדרנו aussaugen (52^ y'b3 yx5 v5 

ausdrücken, aus- הריצעו הטיחס ןינע מ"לב 

pressenאיצמה ינורמוש 'לב יצמא ,אצמ ם"לבו ) 
 .('בח 'עב ונשריפ רבכ 00^. יוחנמ) יתודמ תוצמל
 א"עס גילק תבש איבה אל םא 'מוא רזעילא 'ר 'פבו

Guoמגב י"פעא 'פב .ןיצצומו ןיערופו (?ןילומ ' 

 ינטק b^ .אנייע יציצמ ינב «C main הקינמ
 ןילסופ תופועה לכ 6"« mes ט"פב .('םיניע

yuתואוקמ שירב .תצצומ איהש ינפמ הנויה ןמ  
("n wes)אלש תויצמת ימ ןהמ הלעמל  pos 

 תויצמת D jn^ ולא (א'פ םש) אתפסותב שרופמ
 ימולכ pxi םירההו םידרוי םימשגהש ןמז לכ
 ןנירמאדכ םיעבעבמו ('םיצבצבמו םימה (*וצמתיש
 הצכצבמ יא ?"me ןינעל 6ו"נ :זיימ : וימ 'ילוח)

 "v א"עס 'צ 'יטיג ה"נכו ה"'חא]* = ,('"הפירט
 ולכואו וצצומ יוחמת ךותל לפונ בובזש םדא ךל
 nb בובז םדא ךל שי ,ז"יד א'פ 'טוס 'ורי ,'וכו
 והיתושו וצצומו ולטונ som cow ךותל [לפונ]

n5ךותל לפונ ה"פר 'טוס 'תפסותבו ט"פ ר"דמב  
 ןב ע"ייעו "וכו וקרוזו וצצומו ולטונ ולש יוחמת
 התוא ץומ תעבט ךל ןיא ב'פ ר"בד .בובז .אדטס

yov + . mb»כ"ג רמאנו .ץצמו 'קליבו ץמו הל  
 אל גופס ו"טפ ר"'קיו םייח ילעב םניאש םירבדמ
 ,הכמה תא רמשמ אוהש אלא ('ץצומ אוהש
 )^ w^ זפומ בהז שרד וידומע 'פ ר'שהש
 םע (nm — שאה תצצומש הזה תירפנל המוד
 אתנכס ץיִיָמ אלד אנמוא יאה :ג"לק תבש ץומ
 .ש"ע 'וכו ץיימ אלד אקוני יאה .ד'לק םש .(* אוה

vb ovyיציימו א'ער  wbםשה ונממו .והיירמחל  
 הלרע לש ץימ :א"נד א"פ ריזנ v" (מ'לב ומכ)
 qun .'ג הצמ ע"ייע ח"מ ט'פ 'ילכ meo ןינעבו
 ה"נכו .ל"נה mi^ הזמו מ"לב הצמ םע ףדרנ
 : םשו ,הצומ אוה 'ז 'שרפ 'ח קרפ "p" ארפסב
 הצומו mum שארב זחוא ולוכ םד :ומד אצמנו

 ונינפל ג"הכו (* | .ןילמ בייה vim ןילהומ 'וינשמבו ילבבבו ישוריב היכו (?  .םייונישה vv (.ח"כש sym) Cw בח (1

wmיעב לבא שוחכ אציצמ םיילמ  mbםש 'א הרעהב ןייעו םיניע יפטונ ייפ אניע יפיטמ ינב וניבר סרג (זינ ד"ח) 'א  

 תוענו תוחרופ ויניע ^5 יישרו םיניע יפטונ ונייהו feucht חל ^^a) עילמ wn wy "xo ינב יכ ליינ הז יפלו

 34 ייפמ קתעוה כ"ע )9 .םיצפצפמ (i'm ייפבו ,ץצב (yy )5  .וצמתנש ג"הר ייפב (+ qux לעפמ ורזג כ"או רימה

 יאיחב שימו ןמוא עייייעו )5 .אפרמ ייא חור יפ ר"כיאב )7 sw ץב עיייעו .הרישכ ס"טב םויסה םשו 33 רצ תואוקמל

ovpןמוא 'עב יתרכזש םיימיר תעדל החכוה שי םייח ילעב םניאמ םג לעפה ימאנש ינפמו . 
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 215 (הצומ —( הצמ — (אתיבוצמ — אתיבצמ ומר =

 ילהקל jap 'כ א"ל ;'ט .'ח ue 'יעשיל 'גרת
 gnus וזכ

 ,אתיבוצ ןמ לצאנש 5 אָתיִבּוצְמ =) אתיבצמ
y» 9 = פ'למ אתביצ ovy 

 זחואש םידרגה ץע טרפנו  "innארקנה אוהו יתשה
die 8806, welche auf פו 11018 ר"לבו'' xaipog י"לב 
dem Webstuhl durch die Kreuzung der Gelese 

  gezogen werdenותפשבש "331 יטוחל לאשוהו

  (Fransenםירינב גרואה 'מוא רזעילא 'ר 'פב
 רמא סוריקב יאמ (פש) 'רמג (.ה"ק תבש) םוריקבו

massa $55 ק%> 'צמא "on (ילוא numi 

  5בר .( אתייבוצמ (הדוהי  nimףלש

rohe Masseאלדו חילמ אלד רועל לןנכ  

 רבכ «Ca ייטיג .םיע תבש) ארתפיד הפיח (חימק

 נ'שו bn ג"חב ה"יחא]* nen 'עב ונשריפ

 יילכ .ףיסוהל שיו 'ו.'שרפ 'ז קרפ ינימש ארפס
 חילמ אלד pn 'יפמו ,הצמה רועמ סיכ ו"טמ 5^1

 — rms] אבה 'ע לש הצמ 'למ הורזגש חכומ 'וכו | sp. (emo me) זאתייבוצמו ' ₪ תו

 (* אתייבוצמ לבלבמ אקו (א"עו טיכ 'כוס) ןשיה 'פד
 'א סרק 'עב ונייהו ה"יחא]* .סוריק 'עב 'יפ

 הלוע (*רחא 'יפלו םינפוא ינשב וניבר 'יפ םשו
 ש"וו תנשב י"שריפכ אוהו פ"למ ל"נה mm הפי
 אתיבוצמ תרזגש היארהו .ה"שע א"מ ,א"כפ "ילכל
 רשא ל"נה 'כוסמ איה פ'למ אָתיִיְבּוצְמ ץובקכו
 "א )4 הרעהב הטמל ןייע) 'ינ תצק יפל םש
 ונייה e" ל"נה פ"ל שממ אוהש יביצ ,אתוביצ
 תפש יטוחל :ה"ק תבשב רמאנ הליאשהבו .ןימסק

 -- [דגבה ^

nuoע"ייע) הריצעו הטיחס ןינע ץַצָמ לעפמ)  
 ,dünn קדו שוחכ אָציִצִמ ס"לב ונממו (ץמ

plaitהצימחה אלש הסיעל ראות אוהו  dünnes, 
(ungesüuertes Brodהצמ 6 "טק) םיחספ ףוסב  

 םילכוא ונאש וז הצמ רמואשכ 'יפ .ההיבגהל ךירצ
 רמואשכ והיבגהל ךירצ רורמ ןכו המ םוש לע
 (pu וצ שירב ארפיסב xb רשב לבא הז רורמ
 :הוצמ 6'ט 0 'קי> לכאת תוצמ «C ישרפ יב
 ושוריפ ןייעו א"ער 'מ 'ומביב nov ה"יחא]*
 .םש 'ורחא תושרד דועו .םש אופסב ד"בארב

 חספ ברעב הצמ לכואה :ז"לד י"פר םיחספ 'ורי | 00 י"רת Weinranke) אנוצמ —( גצמ ₪
 ע"ייע .ז"ל 'יחספ ילבב .'וכו ותסורא לעוב וליאכ | o9 .יי ,ימ תישאוב) םינירש השלש

 Uie ,איגוצמ אתלת

DIES NTIDאָדּוצְמ . Tixרשק ('א וניבר תעדל הָצּומ — הצמ | אָתְדּוצמ  Knotenיב ) 
 ע'לבו = Spreu מ"לב ץומ א"לב אצומ ומכ ס"לבו הָרּוצמ ,הָרּוצמ  ,דוצמ .מ"למ)

 < ̂ פ'למ my הארנ ילו Stroh שק \252< | nb 'גרת Netz, Fangeisen) תרומכמ 'יפ אתְדּוצמ
 Haarbüschel) ןתלוזו םיפעפעבש qp 'ורעש | (moe תשר 'נרתו GU gu n ;זיי ידיב 'יעשי)

 הבקנש [mean תפוגמ «"O) יילכב ט"פ טחמב | תבש v" .אתדצמ ,אדצמ CN / yon ;זיי ,דיכ
 p" (*ןופיש לש היינש (' הצומ אלמ הרועש | , , שירפ ז'פס ר'ב .יאתישד אתדצמ ,ד"יד ג'יפ
 .ןושארכ הבע וניאו קד אוהש הנק לש ינש ,Up | ג"פ תובא .היתדוצמ ,ז"כד א"פ 'יאלכ 'וריבו היתדצמ
 דומלתבו קריל המודש ןופיש יבג לעש שקה א'פ | .הסורפ ךתרוצמ :'ג םיחספ ,הסורפ הדוצמ ז"טמ
 אוהו אקריד אזומ (G2 'ישודקב ןניסרגדכ sno | ושרפו .. ע"הואיל ושרפ הדוצמ :ידבע לכו 'פר"'תפא
 ודסח לכו ושוריפ sim רקיעו "קרי לש תלופפ | הלוצמ ע"ייע :'ט 'וכרב .'וכו ןיעמה ey" הדוצמ ול
 אצומכ ('ומוגרת )9 ,ט ?ye" הדשה ץיצכ | א'ח) תשא ע"ייע ג"מ א"כפ 'ילכ ,הדוצמכ :ג'מ תבש

(Eד"יד ג"יפס תבש 'ורי ץובקהו , mאוה ארימג דע רקיעו ןמ ה"יחא]* .אלקחד | 'יבוריע  
 D^ קתעוה וירבד רתי לכו ומצע תעדמ וניבר 'יפ | ,תודוצמ Coro "wy ילבב ןייע) ר"ע א"כר ד"פר

 יעב ץובקה ןוכנל ה"כ (?  .בר רמא ג"ונבו םש שירו אימ איכפ יילכל ג"הר ייפבו יא סרק (yi ס"ש יייככ ה"כו ('

 אהיבוצמ יחכונה 'עבו ל"נח יילכל שיר ייפבו תבשב b'w ס"ש v33 היכו (אנליוו םישב) תבשב חיר 'יפב «^n סרק
s cpiאנתביצ יילכל  myלבא ריפדב קר היכ )( .האבה הרעה ןייע  Doyןידוי ינשב  moייכבו ףיירב יישרב  

 pos ינשב 5n )^  .חיר ייפב «n אתייבצמ ג'יונבו .ז"טק דצ תבש סיר ןייע התאיבוצמ 'טשוק יפד ה"ונמבו סיש

 תימגר «b^ .יה ףש יא nix ץייייעו .זיפ 'ילוחב היכו אתייבצ Dot י"כבו אתוביצ יתוימ אקו ג"ונבו יא סרק 'עב ייארכ

vaיילוחל  (יקילייגנא ייכ ץבוקב mqחייש ) יביצ nó»)א"פר איציניוו :ורזיפ יפרב 'כוסב  ^b»(אנליוו סיישב) חי"ר . 

 "פב (* ,אצומ ג"הר "פבו אצימ ג'ונב (* ,חייר ייפב היכו (* .אנליוו םיש 'nata m ייפ אוהש ןושארה ייפכ אלו )?

 ,ט'ק "33 ןוכנל ה"כ (* .ןיפיש פ"טכ ג'חר
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 תעל םויה יוצמ תעל G5 cnm אצמ תעל
 .ןובשחה יוצמ תעל שפנה יוצמ תעל ןידה יוצמ
 לש ויוצימ תעל w^ .ב'עס ז"ד ד"פ 'וכרב "וריבו
 'מולכ תיצמתה םד תיצמתל ס"שרהמה 'יפו םוי
 .ש"ע קחודב "א צ"האבו הארמ הפיבו כ"ע ופוסל
 ה"פפ ר"ב mani הצממ n3 שרפל לכונ התעמו
 ןכו C mea דע הקירמ Qe יע mo ןייע) ב"צ פ"סו

 עיייע) ^q 'וחנמב (ויתודמ) יתודמ תוצמל ד"עפלנ
 ויתוכלה דומיל yp לע אבלו ודומלת םייסל (ץמ
 ייכ ייג יפל) sb 'ציב 'תפסותה w^ ןיבג הזנו

 לעו קודצ 'רב רזעלא 'ר לע וילע ורמא (טרופריא
 לכ םלשוריב ןינוונח ויהש תינטב ןב לואש אבא

[vn] en» nmt»ט"וי ברעמ םהיתורימ ןיאלממ  
 תיב לוטיב ינפמ ןישוע דעומ לש ולוחב 'וכו
 יוצימ ינפמ ןכ ןישוע לוחב ףא som שרדמה
 לוחב mu תא םיאלממ ויה 'מולכ תודמה
 .ב"םד ג"פס 'ציב 'וריבו .םהיתונשמ רומגל ולכויש
 םישרפמה ושריפ ןכל שרדמה ma לוטיב ינפמ 'יל
 TB npm ךרדב תודמה | [יוצימ] (וצימ) ינפמ

 - [ש"ע

Befehl דקפִמ םשה ny ףדרנ mx (לעפמ mw 
  (Gnordnung'מגב השאה תאיצמ 'פ ףוסב

 ,תמה ירבד םייקל mus (א'ער y תובותכ) שלשמה
^bהלודג אלא (:טיס םש) הכלה ףוסב אנקיסא  

 ןיב לכה ירבד הנטקבד והייניב אכיא ןיסוראה ןמ
 המ שילש השעי ןיאושנה ןמ pa ןיסוראה ןמ
 לכה ירבד ןיאושנה jb הלודגב ודיב שלשוהש
 הוצמ 33b מ"ר ןיסוראה ןמ הלודגב הדיב תושרה
 שלשוה ש המ שי ל ש הש עי תמה ירבד םייקל
 יש םוקמ לכו היתווכ אתכליהוודיכ

C5 s ivםייקל הוצמ מ'ר רמאש  
 םימותיה לע הוצמ ay הז 6 תמה יובד
 'טגב ותשאל בתוכה 'פב) ןהיבא תבוח עוופל
 תובותכ) [יושנ היהש ימ 'פ שירב ל"צ] (*(חינה

CNה"חא]* —  Denבוח יא  grasב"בב לבא  
 תוצמ ץובקהו הוצמ ה"נכו -- ךורעה ^35 W^ .ז"נק
 ,א'ל .ו'כ ^a^ un w .'ט :םש .'ו ה 'וכרבב
 ,ביכ 0^ תב ש ,ג"ס 47( .ט'מ :םש iD :ם"ל

arp imא'נק ניק :גילק .ל"ק ,ר'ק .ז'פ :ו"פ : 
 :םש ,'ד 'יחפפ WU SS 'יבוריע :ו'נק
 m5;: 'מוי :ח'יק :ב"ק mD iUD: :'נ :'ז

— mi^ 

AUN 245 לש , Sn UC NOT Fe ב 7 ENT 
A er M 354^ 99) pe dor 

 —( הצמ זטר

i'mספדנ ונממ רשא י"כה קר םש 'ילכל  "B 
i'mןושלה ךינפל עיצא תאז רובעב .דואמ םגמוגמ  

oyאכיא "יפ :אצומ :6 דצ ל"זו ינוקת  "NT 
 דומלתבו תייטב spo קרי [ימג ל"צש ל"נ] (ילענ
 אזומב שידקד אוהה ןישודיקב רמאד יכ אזומ
 ןכו b^ הינש) mpv לש תלוספ sim אקריד
 [הינש אצומ ןמ ינש b^ ל"צש ל"נ] (הינש אצומ
 הבע וניאו קד אוהש הנק לש ינשה רשקה
 ג"הר ירבד םה םה וניבר ירבד ירה y" ןושארכ
 אצומ לש ינש p^ תמועל אוה ךורעב ןושאר 'יפו
 pen im bus ןושאר b^ אוה ךורעב א"פו הינש
 אוהש אקס תייט 'למ היארו ילע תחת ימג ל'צ

Binse "bi ($eלש סרגש ינפמ ןכ ג'הר רבוסו  
 וניבר לבא (ךומסב ףכית םש ןייע) ימג אוהש ןיפיש
 וירוב לע man ןכל C ןופיש סרג בטיה ךורעה לעב
 שוריפה הז יפ לעו .ןופישה יבג לעש שקה

nwע"למ (אצומ) הצומ  o?»תעדל וא שק  
 ןושאר b^ ןינעבו -- .אצומ א"למו ץומ מ"למ וניבר
 wm ם"במרה ייפב היכו) נ"הרב ינש 'יפו ךורעב

Gymארדש 'יפש 9% .92< פ"למ הצמ רוזגל ל"נ  
smסשוריפ ילולו — חמוצה הנקב שיש רשק ומכ  

 qum שירב פ"ל אוה הצומ (אצומ) יכ 'מוא יתייה
omחמוצב ןיקדה תורעש  mb unאזומ  

 ןיגעבו -- ('א אזמ) אזומ 'ע 2 ןייעו 'ישודיקד
yinוריב דוע 'יא אצומ א"לב ' bתיבל ד"ע ז"כד  

 ןהא הינימ היל רבעמ תאד vs ןבת אלמ אוהש
 מ"ב ;ג" 4^ "יעשיל 'גרתבו 'וכו היוגבד אצומ

nב ,'ב "ינפצל ;'ג ג"י עשוהל '. mnע"ייע  
 — ]3 אזמ

 ץקו .הרימג ןינע Q4 ve ר'עפל) הָצַמ +
(Gu Ende führen, bringenיילקש 'ורי  

 ךליאו ןכימ דליל תוצמתמ ןה ןאכ דע :ז"מד ג'פר
 ךומס .'ח nm ילבבבו) 451 דליל תוליחתמ ןה

 ילואו ןובשח תלמ ףורצב טרפבו ,(ורושע ורמגל
 קוספה הזו "כ ,יז np ןובשח אצמל מ"ל םג הזמ
 האר 'פ ר'להק .ט"יד א'פ 'טוס 'וריב הככ שרדנ
 (ב"ערו איעס היסק) הבוש פ"ס כ"רד 'תקיספ הז
 ,הצמתמ ןובשחה ג"לקת זמר עשוה 'קלי ט"פ ר"דמב
 הצמתנש וניבא בקעי הארש ןויכ נ'צפ רו'ב
 (יוצימ) יוצמ :םשה bn תומוקמבו .'וכו ןובשחה
 דועו .8:6 Beendigung ,5"2= ,*<5< ע'לבו .ןובשחה

D.'z*3 ה'מ :א"מ: mb sb ה"כ 'כו ם | 6' ב"צפ ר"בב ושרדש המ הזו רבע ןמז. "b P 

.Hafer (!ימוחנת ןייעו )?  mp5 = .ו"ופדב קר ןוכנל ה"כ )5 = ,ביצ פ"ס ר"בל כיימ ןויע )3 .5 יוס ץקמ ( m'a553  

 ןטק יעמו יג yb יעמ «n ןכו יתחגהש ומכ לצו ייל םשו דיפ יובותכ לע זמור wo" 'פדבו אוה םיטו י"כו עיפד
 .ןורחאה
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 קרפ ארקיו ארפס — ,תוייּוצְמ תוריישה ^m מ'ב
 יוכו ומצעל שארה הרטקהב וניצמ המ 'ז 'שרפ 'ח
 :תותירכה ED" ןייעו 'וכו וניצמ המב יתית :'ז תומבי
 ומכ 'יפ דועו .'ו 'ה 'ב 'יס ישילש ma תודמ יתב
 ילהק ;יח ,היכ ;יז ,יי א"ש ;גיל sb םיטפוש) מלב

 ר"ב künnen, vermügen ודי לאל שי 'ולכ )^ יט

 רמא יצמ .ד"י מ"ב .תובגהל xb" רטשה ה"פפ
 אל העבראב :ד"יק .היל רמא יצמ אל . . היל
 הוה אל א"ער ד'פ 32 .אניצמ אתישב אניצמ
 ^71( שארב תפסונ ף"לאבו ^21 ךב תרדה תיצמ
 יצמיא אל .ב"ס 'ובותכ ,אנתימל יצמא אל :ט"פ
 רבדה 'מולכ (sue לעפנב — יוכו ייוגסל ירכנ
 הז יפל .ןכ Dg ררובמ ,חכומ ומכ ונבומו גשומה

"bin j'» es ist erwiesen, folglich, demnach 

 תאצמנ ג"ע א"לד ה"פר םיחספ 'ורי ,ד"כ ,ב"כ :ט"י
 כ'פ .'ר 'שרפ mb 'יטפשמ 'תליכמ ,'וכו רמוא
 ,'וכו םידמל וניצמנ י'ר 'פ 'יטפוש ירפס ,האלהו
 ר"פס תולהא 'תפסות ,רמול אָצָמִּת DN :2'b 'יטיג
 N'VD ז'פ 'מוי איצממ ליעפהבו -- רמול אצמתשכ
 םשהו .ב"עס 'ל 'יכרע ב"עס 'ס תובותכ .'ה 'גיגח
 א"פר 'טופ v^ :'ט מ"ב xD ה"פ "יטיג הָאיִצְמ
 ,ולש תואיצמ וליא א'מ ib מ"ב ץובקהו :ז'טד

p»תישאר תואצמנה 'ע זמר ךל ךל  O'b n^ 
 א"לבו .תינומעה המענו היבאומה תור תואיצמ יתש

 — [ןאיצמ רזחמ xy ת"ד ב'פ מ'ב 'ורי

 -Aus האיצי pup (r2 50 ביש מ"למ) אָצומ 1 *
(gangיאצוממ ץוח א"עס ט"כ תוכרב  

navיאצומ דע :ד"נק תבש .םיבומ םימי יאצוממו  
navיאצומב :ח'י תועובש א'עס ג"יק םיחספ  

 ישלבו : ט"יק תבש ש"ומ תובית ישארבו .תותבש
 .ע"ייע אקפמ ימרא

NY 2 *ץומ 2/53 ומכ א'לב)  Gpreuץמ ע"ייע , 

ow) NYÍD 3 *ע'ייע (םילשורימ הטמל םוקמ  
 .איצממ ע"ייעו ,אינלק

 לעפמ nyb ומכ 3^ .א"מ "יעשי) מ"למ) תּוצַמ *
 ק"ב 'ורי ank, Streit הבירמ ןינע )133

 איה תוצמ איה .ח'נד ט"פס ריזנ ov ג'ע ד"ד ד"פ

t at 
 חהוצמ
 צ

 ^e 'גינח b ק"מ .א" 'ינעת ,'ו ה'ר

 'ירדנ :ג'ק 'ובו תכ :םש א'עס ז'מ .'כ 'ומבי

 AO 43^ :'ג BD :םש a5 'יז ג .ט'ל .היכ

 .א'ל ,ט'כ 'שודיק :םש ub :זיל .א'כ ,ז"
 ב"ב :א'צ qb :'ט p'3 wp :'מ ipo .ח'ל

 :םש 3 qb :א"כ :'כ D 'דהנם .ח'ע .'ח

vםש .ג'כ ." 'וכמ :ט"צ :ד'צ :נ'צ :כ'צ : 

 ^D :םש .'ד :םש ,'ג :םש .'ב ז"ע .'ח 'וירוה

 :םש ,'ז 'ילוח .ד'מ up .'ל inan :ב'נ "חבז

:"p Oxתובא :א'ס הדנ .ב'מק .א"מק  TB 

 ,א"ער י"ד ו"פר 'וכרב 'ורי א"כמ ה"פ ?D ,א"ימ

 'ורי ,ד"ע ג'ד ב"פ 'ומבי 'ורי ,ד"יד ג'יפ תבש 'ורי

 אתווצמ אתא א"לב דיחיה םשו : א'סד N'b 'שודיק
 םשו ,ןווצמ דיבע Tbe vpn ץובקהו ('איינוחטל

yesר"להק  bבוט  Sbרב ע"ייע אָתווצְמ רב  
 ע"ייע :ד"יד ט"פ תוכרב v" (.ח'עק xn  הוצמ

 סא ע"ייע nii לא 'פ ר"שהשו ט'פ ר"דמב .שורפ

 Py אתווצמ דועו ,ןווצמ י"רתבו 6 גיסק (GN 'א

 'א י"רתו ;"י ,'ז "ירבדל ;ו'ט .ב"" 'דמבל 'ב "ות

 — ^r] ,32 ;א"י ,ו"ט םשל

"ywלעפמ)  susשופיח רחא רבד תגשה 'יפ  
 finden, auf etwas stossen mp2; ךודב וא

 ולא 'פב ist zu finden, anzutreffen "XD) ינוניב

 אוה (א'עס 3^ ^5( באזה תסורד ol תופרט

 תואיצמ ולא 'פב .6 ןרקרקמ (sp vow ("יוצמ
 אלא ןרמא wb (ביעפ טיכ su) mes אצמ 'מגב
 'שארבב .('הב ןל תיל ןייוצמ לבא ןייוצמ אלד
 בקעיש ןמזב בקעי לוק לוקה (ה'ס) ו"ס 'פ הבר
 ,("ףצפצמ sb .ושעל םידי ןיא תויסנכ יתבב ןייוצמ

 .'ןיציצמ אירפיצ ןוניא Ce 7D היהת תאז ר"קיוב

 ג"ונבו 'ה לק 'עב ה"כו ה"יחא]* = .ןינלק א'ס
 להצ b^ <5>> ע'למ אוה ןיציצמ ילואו ןינלוק
 רופצ ר"להק שיר ןכו ןינלוק em לוק םינתונ לוקב
 'יגה ה"עק 'ר'יכלמ'קליבו ץיוצמ המ לע עדויו ץיוצמ
 — )? Yb תבש 'תפסות ג"שו ץייצ ע"ייעו ,ףצפצמ

nu»אצומ התאש דע השע :א"נק תבשב  "xb 
 אהיש אוהו T'y ה'כד ו'פ יאמד 'ורי .ךדיב ןדועו
 ,ומייקל pup :'ב 'יטיג .קושב pea ותואמ יוצמ

 Jw רקרק yovy )? .יועמ pony יאועמ a3 (* .(.ביכ ,דיח) ןחט yy אינוחטל mox אתא .ויטד א'פ האיפ יוריבו ('

 ץיוצ (i433 תיוצמ יב יר סיש י"בב an" וזל +( ampi ןכו ץייצ י"כו ר'יפרבו ץויצ (nt ץייצ «yy ץיוצד לכא . +
 ןיא תויסנכ wii יוצמ בקעי לש ולוקש ןמזב i3 )5  .ומוקמ ןאכ ןיא זא לבא יחכוגה יעב שייק ייכב ynyo ייגח
 רמאמל םדוק טעמ ר"בבו .תושרדמ ' n3 בו תויסנכ 'תבב am De" ויטק זמר תורלות יקליב חיכו wey ירי םידיח
 / ה"ד יב nmab' ריכיאבו וניבר ירפסב היה אל ילואו יוכו ושע ידי םידיח ןיא ולוקב ףצפצמ אוהש העשבו ייא לינה
 ולוק ןיאש jor לכו wey ידי םידיח pw תושרדט [יתבבו] (יתבו) תויסנכ יתבב בקעי לש ולוקש ןמז לכ :ייא כ"ב אנא

 .ןינייצט (pw ריפרט ץוח ע'יפר 523 היכ (* .יוכו ולוקב ףצפצמ בקעיש העשב :םש (pou ,'וכו ףצפצמ
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 ,ארצ אוה ווטצמ לש שרשו .ּודָיַטְצִיו תמאב יא
 — [ש"ע נ"שו 'ד רצ 'עב wein וניברו ירצ

 יכשוא ע"ייע איצונ ל"צ (איצצוב ,איציב) איצמ *

 .א'יש א"חב ש"מו

llאיִלָשַמ פ'לב ָאיְליִשַמ ומכ אָּתְליִצְמ — לצמ  
 ןושלק שלשלו 'גרת Gabel) גלזמ ןמ

e)אידצק תלצמלו (איכ גיי  ^bאתילשמ ומכ  
 .אתילשמ ע"ייע ה"יחא]* | .גלזמ 'גרת אוהש

i"תלצמלו ג"ונבו ןמגרותמה 'יג רחא ררגנ  
 (איצרק) תלי צמ קדר 'ינ בוט רתויה לבא אירצק
 אוה תליצמ .סבוכ 'גרת אוה ארצקו [אירצק]
 ס"לב ָאיִלָשַמ ומכ אוח הליצמ «m תוכימסה

 -* [אָתִיְלָשַמ ע"ייע גלזמ

(Tiefe, Meerestiefe םוהת ^b (מ"למ now» 
 הלוצמו תיסלוח ( Gro 22'עב 'יפ רבכ

(Coon6יש 4353 וז אלו 'מגב 'וכרבד ק"פב  
 םיקומע םימהש םוקמב 'יפ םיגד הב ןיאש הלוצמכ

psvעקרק אלב ובר אלד םש ןייוצמ םיגדה , 
 ( הירקכ B" 6 םו ל כ ןגד הב ןיאש ('הדוצמכ
 אל ךכ 6םולכ ןגד ow ןיאש םש חוונל וז

omoםש  nw»6 תש רכ 'ישרפמ שיו .ןוממ  
 תא ולצניו 'וכרבב ג"ונב ה"יחא]* — .םיגד אלב
 ל"רו ןגד הב ןיאש הדוצמכ הואשעש . . םירצמ
 ס"ש י"כבו םיגד הב ןיאש הלוצמכ הואשע רמא
 ל"רדבו הלוצמכ 'יא הליחתב יכ רדסה ךפיהב אוה
 הלוצמכ הליחתב b^ ןכל וניבר סרג ןכו הדוצמכ 'יא
 (רמואה םש ילב) איבה כ'חאו םי גד הב ןיאש
 ןגד 'יג pp א םישוריפ ינש איבה (voy הדוצמכ
 ' י"כב .כ'ג ןנשי תואסריג יתשו םיגד 'יג םע ('ג
 מ"לב הדוצמ תלמל םגו ("ס"ש v5 ןוילגבו ס'ש
 ,Burg הרוצב הירק ומכ )* םישוריפ ינש הל שי

Vesteב ') purןושאר ןינע יפלו .תשר  pw 
 הלוע לכה ma םיגד ינש pup יפלו ןגר ןוכנל
 ןגד הב ץאש הלוצמ כ ט'ק י"כ 'ינ ןכל הפי
 יקמע m הלוצמל ןגד ךייש אל יכ יריהנ אל
 רמסב יופ תופמותב) PD" הדוהי 'ר בישה ןכו םימי
 יכ השקו ,ש"ע תכפוהמה an" אבילא (שלושמה
 לצנ ע"ייע Ty .B^p םיחפפב ח'ר "ג כ"ג ה"כ
 ךורע דומל לעב תעדכ שרפל ונכרצוה אל כ'או 'ג
 שי ומכ אוה ךורעב םישרפמ שי יכ תוכרבל

 -- [םיפרונ

now — תּוצַמ * חיר 

 איה הבירמ איה 4/23 ט"פ 'דהנס "ורי - ,הבירמ
musהתימבש תוצמב .ט"ע 'דהנס ילבב .ש"ע  

monר"מש ןייעו ,רבדמ  wbר"ב  Ybתוצמ  

 דצ כ'וד 'תקיספ .'וכו חלמה לע הדמע הלודג
 ^a תישארב) ילקנוא n" ביר .תוצמ ילעב :נ"לק

(C5 יבדמב) הדעה תבירמ ,אתוצמ " C^"תוצמ  

 .אתוצממ 'גרותמ C ,'ג םילהת) תובברמ םגו אתשינכ

 ." "מ 'ימריל ;'ד ,ו"ט ב"ש aan ּוצמ רוצקבו

 Db "53! אנייוצמ אחרק .ב'נק תבש ראותהו
 .'ב ףלש ע"ייעו איצמ

NTVD *מ'לב)  (tim ny»ד יישארבל 'א י"רת '/ 
mהיחצמב אנבא עבטו . 

 .בלצ ע"ייע הבלטצמ pon 'יגכ bu הלבטצמ +
 .ע"ומב יביטסמ ע"ייע אביטצמ *

NYףכ שקו י"לב)  (Lüffelלא ר'קיוב  
wn5"ר) ישרפ שאר  ms G^םייחו  

 ןיריכמ Caes סליקע 'גרת (איכ ^om ילשמ)
 .ןיריכמ ןיכס ארטצמ Coran י"ל ^«
 'פדמ ץוח y'en י"כ 523 po» sm ה"יחא]*
 י"ל אוה יכ ןוכנ הז on יריכמ םשו 'ציניוו

bs 0) 0000 = poc ation0 ןמ הלי לק  

 סליקעו ,תלכאמ ,ברח סוכמוסו םינקז 'ע וקיתעה ןכו
 .'ג רכמ ע"ייעו ('ב ,גיב ילשמ) ןיבש הבכ קיתעה
 (ז"םשת) זמר 'ילהת 'קליבו ןיריכומ ארטצימ ג"ונבו
 דחא ילכ 'גרתה תנוכו ,ןיריכמו ורטצמ [ח"סשת]
 קיזהל ברחו לוכאל דוורת דחי םילכ ינש ללוכש
 ךירצ ןושל תמועלו םייחו mb ללוכ ןושלה ןכו
 אלפאסקעהבו ארטצימו ןיריכמ ךפיהב רדסה תויהל
 יכ השק תצק תמאבו bn סליקע תקתעה ייל
 ןינע יפל אלו הלמב non קיתעהל סליקע ךרדמ

— [nas 

 qnn ce ע"לבו ס"לב ירצ mx לעפמ) ורטצמ
 ג"רב Gpringen, platzen עקבתנ לעפתהבו

 D^ .יקיז ורטצמ (:ד'גק תבש) ךישחהש ימ 'פד

mmn,ביתכדכ 6ןהב שבדהש ןיעקבתמ  
 כ"ע (nons ,"ורייטציו vb ד ,'ט עשוהי)
 ל"נה קוספה לבא ,(אנליוו סישב) ח"ר bb" קתעוה
 םמצע ושע (ריצ לעפמ) וריטציו ןינע יכ היאר ןיא
 ןורחאה הזו ק"דרו י"שריפ ןייע םיכאלטו םיריצ
 "5 תצקבו ש"ע ת"להב סרגש 'גרתה לע המת

 לככ ה"כ (* .הלוצמכ 9 "n ym) m"p v3 (* ."3 לכב m/3 )5 ,ריפדב רסח (? .ארטצימ ל"צו ארטיצמ ר"פדב )!
 דועו pw תוכרבל סייד jy ('* ,תותכ טייק ייכב )9  .רמולכ ע"פרבו ריפדבו ייכב ה"כ )* .הרידקכ w"p ייכב (? .ויכ

 b/^^p. ףדל םיחספל
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 n^ .ןייעו תוכומסו תופוכת תואזהה ויה ןכו וזמ
 דגנ 'עב וניבר ש"מ ןייעו vo ovo  א"בטירה
 ןינעבו — ג'ט ה"פ 'מויל ב"ערו .ןשררה מ"ר םשב
 אל ףילצמ ןושל ate 'מויב י"שריפ הלמה תרזג

  ym:ג"נ 'מויל ם"במדהל מ"יפבו כ"ע יל &^
 [כ'ע טושב הקולש ימכ ףילצמ —

 baby ע"ייע ןילצלצמ +

 jon s'D ףלא זמר לאינד טוקלי ס"ט אייתלצמ *
ppל"צו איהלא אייתלצמ ל  

 (^GUB N הלא ע"ייע איכלמל

 das .גט/מופמסמ nw 'יפ ס"לב) אָחְמַצִמ *
(Glünzenאמויד היחמצמ ד"כפ ר"קיו  

 ,3 חמצ 'עב וניבר ייג ןייעו

 'ורי aussaugen) ץַצָמ ,ץמ ןמ לפלפ) ץמצמ +

 ,ץמצמל תורסוחמ Ty ז"מד א"יפ 'ומורת
 (ץמצמו) םינאתב ףלקמ .נ"ד ב'פס 'ורשעמ 'ורי

 [ b'uםיבנעב [ץמצממו  "ym pמ"ב «( rbא"יד :
 ח"פ מ"ב 'תפסות .םיבנעב ץמצמיו םינאתב ףלקי

 ,םיבנעב ץמצמי אלו

 verwirrt תעדב ףרוטמ o9 ע'למ) ץמצמ 2+

(seinהאתשמ  y» DENDOא'כ ) שרדנ 
v3ם'פ  "n po"זמר 'ר הרש  b'pץמצממ  

 ותעדב ףרוטמו בברועמ היה 'מולכ הב טיבמו
 .הקוחר ךרדב 'יפ כ'מו ,וכרד 'ה חילצהה וטיבהב

 תָפְנְצִמ מ'לב 'יפ) אָתְפְנְצַמ ,אָפיִנְצִמ .אָפָנֶצִמ *
(opfbund, Turbanיירכזל 'גרת ןייע  

 b 'קיול ;'ו .ט"כ ,ט"ל arb uns תומשל ;'ה ,'ג
 .ןפינצמ 'ד n5 תומשל י"רת ץובקהו 'ד

 בכשמל mun תחת חוטשה רכ b^ מ"למ) עָצַמ
(Polster, Lagerstattמגב םיתבה תקזח 'פב ' 

sUהנק רגה יסכנב תועצמ עיצה 635 27  
 עצמה רצק הז ארקמ [ןושל] ב'א) — .רכ ונייה ייפ |

 :ה"ג תבשב ה"נכו [nns (('כ וחייב ייעשי)
 גינח .תועצמ הרשע :ב"ל הדנ 'וכו nipsb יתש
 ט"ב דיחיהו .םכל תועצומ תואנ תועצמ :7^
 ימ : (הליאשהב) :" ry .'ב רדס ע"ייע :ג"יק
 'א 'ורי 'גרתבו .אבה םלועל ךיתחת עצמ יננתי
 cw yxo תוכימסבו .אעצמ ב'כ ,ה"ל תישארבל

 — [ו'כ ,5'3 תומשל

yum -- תילוצמ * o" 

 בקר u.90 4 éoc, TORY PT יילמ by תילוצמ *

(faulig, moderigי"פר 'מורת 'תפסות  

 טרופריא י"ככו 'וכו המורת לש תינובקרהו תילוצמה
 לבא ,[תוינובקרהו ל"צ] .(תויביבקרהו) תולוצמה
 ש"ע 'א לצנ 'עמ אוה ילואו תילוצינה 'ב י"כ 3
 תילוצמ תלמב םג םייקל שי ן"ונ רחא ד"ויה לבא
 הינה ריבשמה לעבו .ל"נה י"לכו תילוצימ ל"צו

 ! תולצוח ןוכנ אלל

 וא הרובח השועו הכה ףַלַצ ס"למ ל"נ) ףילצמ
 durch רועה לצפש דע הכה >< ע'למ

Sehlagen die Haut abscehürfenפב (םינפב ןייעו ' 

 ריטקמו '033 'מויד .ק"פבו «Coo m ול ואיצוה
Cre om)יאמש תיב 'פד ג"רב 'יחבזבו  Cn'5תחא  

 yo דינ ימוי) ירמג ,ףילצמכ הטמל עבשו הלעמל
 בר יוחמ ףילצמכ יאמ (סש ייחבזבו ve ימויב היכו

 הכמ וניאו ודי םירמש הכמה 'יפ, אנדגנמכ הדוהי

 | ףילצמכ (ג'ע בימד היפ ימוי) ימלשורי ,דירויש דע
 הי"יחא]* | ."ורוביט דע ודי הטמש 'יפ רירכטמכ

 (s'y? m ב"עס ד"נ 'מויל ^m 'יפמ קתעוה
 (?ררבטמכ 'יגהו 'וריה כ"ג אבוה םשו C (אנליוו פ"שב)

"bשי  ^Dכו הטממש םירמואש  T ym 
 וירבד םלוא ח'ר ^5 ךכש ומצעב וגיבר ריכזה 'ב
 עמש ןכו ש"ע YD ףדל n4 'יפמ וקתעוה םש
 איבה 'א nox ym .ש"ע ןשרדה השמ 'רמ וניבר

usan wnםילה הלעמל איבמכ עדוי  en cvy 
 'ג m3 'ירבדל 'א י"רת ןכו 'וכו אסנרוקב ףילצי
 'עב ןמגרותמה !b^ .ףילצי ןיעברא : ונכי םיעברא
 ארקנ התוא דירויש דע ודי ףינמ הכמהשכ ףלצ
 ורחבו ל"נה ע"למ וא ם"למ אוהו .כ"ע ףילצמ
 כ"ג ושוריפ =< ע"לב יכ םימורע ןושל םימכח
 | הזו הטמל הלעמלמ וא הלעמל הטמלמ הגרדמ

 הטמל יאה b'n ףילצמכ :ו'ט 'מויב י"שר ש"מ
 הנושאר אלא יאק תיעצמאא אל ינתד הלעמלו
 | הטמ ל וז היתחת עבשהו הלעמ יפלכ הליחת ןתנ
 ןינעב nin י"שריפ ןכו ש"ע 'וכו ףילצמכ וז מ
 ורועיש הז יפלו .םש 'ופסות my ןייעו 8172202
 האכהה תליחתש העוצרב ודי ףינמה הזכ ףילצמכ
 'פ אצת יכ ירפסב שוריפב 'יאדכ הבר הכמ הנניא

ves55 םירבד) רמאנ המל  C2דמלמ הבר הכמ  
 תארוהל ןויכ כ"או כ"ע הבר הכמ הנושארה ןיאש
 הנינע ל"זר ירבדב ךא ל"נה ע"לבו ס"לבש ףלצ
 ןויכ דועו רועה תעגונ קו תלבוח הניאש האכה
 הטמל וז mme ןה תואכההש ל"נה ע"ל תארוהל

np) (!ו"ט ףרל םג הזמ , *) onרובט יעב ןייע ונלש  web)עיצטת ג'ונבו סייש ייכב היכו )* 3^ ריחב . 
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 ופקתכ b^ אננתד אצוצמ ןידהכ )0 ,ב'ק םילהת)

 ףלאב בותכ וליאכו ועמשמכ ןשע שרדו ןשע לש
 יס יבותכ) אציצמ p — 6 טייש (wn ym ןשא

(ybיץמ עיייע  

Bedrücker, Ge- רצימו D3& ^b מ"למ) קיִצִמ 
  2'53 (drückter'פד 34231 €( "יחספד

 Cprun לש ותחפשב השעמ (Cao vy 'ימלצה לכ
 nem ןושל ('ב"א) — .םנא b^ ןומירב דחא
 ק"ב ppm הייחא]* — )9^ «as ve קיצמה
 םיקיצמ rw "b וניזאה ירפס .קיסמ ע"ייע :ז"טק
 ומכ nup mpr — לארשי ץראב הב וקיזחהש
 ןירמא ןיקיצמ ןיירש .ה"לד ב"יפ 'ובותכ 7 רצימ
 ר"להקבו eub םילבאהו םיננואה וליחתה p^ 'וכו
 — [ןיקיצמ ל'צו ןיקוצמ פ"טב ^& המכח הבוט 'פ

 ('ימעפ '2( | ,ב"י "וירוה (10880מ קצי ומכ) קַצְמ *

 קצומ ב"יפס ר"ב .ושאר by ןמש ןיקצומ
evo»)םלב 'עו יקננא ע"ייע יקננא [סולוב ל"צ] . 

 -Ausdeh טושפו הייטנ b^ ס"למ אָרְצִמ =) רצמ
 ג"רב Brücke) רשג pop ל"זר לצאו מפ

 ג'סב .( ארבע ארצמ אכיא יאו (גיער 7 'ציבד
 אקו ארצמב טקנ MO UD)  ןיסחוי הרשע 'פד
 תושיאה תא ןידצ 'מגב ןיקשמ 'פב ,'ארבעמב רבע

p)אכילד אוהו ארשנ אכילד אוהו םיעס יו  
sm sonמגב טושפ טג 'פב .ארצמ אכילד ' 

 Cv תידחא (איעס זיפק כ"ב) ("הלעמלמ וב בותכ
wai ^b Caresאלמנמ ןטק רסנ לש . 

mms)לש ל'זו  neasידי תחת רש א י"כ  
 רבעמב :אנליוו ם'שב םפדוה ונממו
 תפשב mb רשג ומכ רצק ןטק רסנ היה רהנה
 רוש קו רחאה דתי רחאה רבעבו דתי עובק רהנה
 Yy ןירבועשכ םהידי ow ןיכמופו m5 sm לב ח
 ל'נה 'ציבב י"שריפ כ'ג ןייעו .'וכו רצ רסנ ותוא

pwארצמ הז יפל ילואו 'וכו רושק לבח ארצמ  
 וב mb רושק לכח ̂ ע"לב אצרמ ומכ
 ע"לב ארצמ ומכ ארצמ ילוא וא -- המודכו הניפסה

EMEN לבח] 0 

 -sich aus טשפתמו רדומתמ רַצַמְתַא ס"למ) רַצִמ
dmehnenםדוקה 'עב ארצמ םשה 955 ) 

 €^« 32 ןיפתושה 'פד [ארמנ שירב ל'צ] ('מגב)

73D — 935 ₪ 2 

cemיצחו ךות אָתַעַצִמ ם'לב אָתּועיִצְמ ₪ עַצַמ  
 םימה ךותב 'גרת (םינפב ןייעו 6

 לעפה ה"יחא]* — .אימ תועיצמב C às תישארב)
 pon ^p פסל, usoóo "bn עַצַמְתֶא ס"לב עַצָמ
 ידהנס 'ורי ^n. 'דהנס .theilen, halbiren םינשל
 ₪'ד ו"פ 'וכרב ^" ,'וכו ועצממ הנוממה .כ"ד ב"פ

T'yתא ןיעצממ  pnרבחה תא ןיעצממ . . . 
 הדנ השא wb אעצמר ירת יב והנה .א"יק "חספ
 quxeno אלו ןיעצממ ps השלש :םש ^73
 AU" Xnrptv TER .הימד חיפ יומורת ל

 yp 'יבוריע 'ורי = .'וכו אלנופ וג .אניכס עצימ
 ג'פ "בוריע 'תפסות םוחתה תא תעצימ :א"כד
 ןייעו םוחתה תא ועצימ םאו 0( ט"פ םשו €«
 'ה 'שרפ 'ז קרפ ארקיו ארפס T 'ציב 'פסות

 ה"צ פ'ר ר"ב ,'וכו הרזעה עצמאב עצממ חבזמה
 ב'ער 1/5 'מוי לועפ ינוניב .'וכו ms םיעצממ ויה
 now :ח"ד ד"פ תוכרב 'ורי ,'וכו עצוממ חבזמ
 ?Py  תורכזא יתש pi תעצוממ איהש העיד איה
 דמועו עצוממ היהש ב"פ ר"מש )25 mona ילבב
 י"רתב ל"צכו yuno ג"י .א"כ 'בדמבל 'א n" .'וכו
 ,עַצַמִמ ג'ונבו yysb יוהי 7^ ,ט'מ 'ארבל יב
 pos syy'b ,עַציִמ םשה םוקמב םיטעפלו ראותהו
 p/53 ןכונ אתעיצמ נ"לבו אעיִצִמ my 6 י"לבו

Gunןייע (אָתיִעצַמ  ^y)א"ל  musאניבז  
 .ז"ק ב"ב .היסכנד אעצימב א"עפס ח'ק מ'ב ,אעצימ

 אתעיצמו אפיס אשיר :ד'צ 'ילוח .אתעיצמ אתלמ
 ,'וכו יִאַעְציִמ יארתבו יאמק :ו"נ wn .ץובקהו

n^ mosלעו .'וכו ימתיד יִעַצַיִמ ב"עס  m bw 
 םילכד אתפסותה ןכו אעיצמ אבב אתכסמה הארקנ
 אטק אבב ךות אוהש ,ללכב 'כ דע א"י קרפמ
 ע"ייע אתועיצמ ,אעיצמ ךות 'גרתו ,ארתב אבבו

 שארב ף"לאבו .יוועל mn לצאו ,ןמגרותמב עצמ
 LS [(האלהו :הייכק יאיח יעצמא ,תועצמא ,עצמא ע"ייע

 ייכרעו א"פ 2/2 ^55 'תפסות ןידעצמ ,דעצמ *
y'"y :2'2דצעמ , 

 לכ 'פב Gcehwimmen ףוצ לעפמ qr — ףצמ
 qub) םרכה תיב תעקבמ (א'ער טיי הדג דיה

DUOה"יחא|* | .םימ ךפוש שוריפ  ypי'ב ףצ  
 — B] ףצ ע"ייע :ג'כ מ'ב

 Stàrke, pnm זוזע ̂ ע'למ ילוא) אָצּוצִמ *
(Kraftןשעב שרד ב'ק רומזמ וש  

yos (!ףצימ 'ב ףצ יעבו . (fטקנ גיונב )5 .ארבע אל ארצימ אכיא יאו ג"ונב )5 .ישמא יפדב יול )? .קיסמ עייייעו  

 JNT יהנא 3752( םיש י"כב ה"כו )7  .הטמלמ ע"פרבו י"כב ה"כ )5 = .ארצימב טקנ ט"ק י"כבו .רבע אקו ארצמ

 : .ארצמא ה"ימגר ייפבו ארצמא 21732 )5
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 p^ בצחהו רצמה )75 היג כ"ב םיתבה תקזח 'פד
 םדא ינב וכ ןירבועש םימרכה לועשמ ןוגכ רצמ
 px" ה"יחא]* | .הדשל הדשמ ןיבשו ןיכלוה
 יושעה רדג וא שירח והז רצמה ibm "יא ה"מגר
 כ"ע תורחא תודש ןיב ארכיהל הדשה גיבס
 4Y3 DD ה"נכו — ,ז"חא אבה yb ^b" ם'בשרו
 םוקמ way דועו ,יאמ בצח אלו רצמ אל םש ןיא
 םוקמ ש"עו הטמלו רצימה ןמ :'נ 'ילוח סרכב רצ
 רצימ (sp םינווחאה לצאו -- סוכב שי רצ

[mmn — 

v mus *(ג ,יא יכי) מ"למ) אָרְצַמ .אְרְצִיִמ  
 Grenze, Rain לוכג ןינע b^ םירצמה ןיב

 ב'ב begrenzen) רצמ ונממ לעפהו A4 ע"לב ןכו
Y?רצמו תודש יתש א'עס  "nsםשו 'וכו םהיניב  

 ןנירמא ימ והמ ןהיתש תונקל רצמב קיזחה ב"ער
 pw .("'וכו ינקו אוה אעראד ארספא רצמ יאה

nז'ק מ'ב ןייעו . JTpארצימ רכד אניד :םשו  
 ,ז"ק מ"ב .'ב רצ 'עו 6חי'עק :ב"ח) ע"ייע (ארצמ)

jsןייוצמ דחא רצמ .'ו ק"מ ,רצימה לע דמועה . 
 םינוציחה םירצמ ול sx :א"פ ב'ב :לעפה םעו
 ירצמ היל רצמ :א'לב דומעה שירב םשו "וכו
 רצמו ךורא ms "xb" ול רַצָמ .ב"ס םשו ,יארבא
 הוהד תיב :א'ס םש .שאר ע"ייע 'וכו רצק דחא
 ,ו'ק םש  .'וכו היל רצמ אלו היל רצמימל היל
 .םירצמ ילב הלחנ .ח'יק תבש .וירצמבו וינמיסב
 חיק מ"ב אָנְרצְמ qum ע"ל ךרדכ ףוסב ןונבו
 םייונכבו CCr'bp i'm יִנרצמ ינב ע"יע ב"עס

D 33מוי ראותהו .אהנוצמ .ח"כק ' :n^ 
 n ב"בד רצמ ם"בשר pan 'עה m -- הֶאְנְרצִמ
 ןושלב אנרצמ iy ז"על י"שרו ,םדוקה yy א"עס

 ,'ב רצמ ע"ייע ןושאר

SP 

"wieיחייק םילהת מ"למ)  (nיתארק רַצָמַה ןמ  

 -bedrüngt, verdriess החנאו הרצ ןינע הי

lichךרע ךמל .לאשוהו  n^ (bedeutendה"כ . 
 רצימ D^ :םש Di" ,רצימ .ע'ר ואצמו Jon (נשמב)
 המ b ש"ע 'וכו רצימ עשוהי 'ר וא רצימ ע'ר
 3'3 — ע"יע קיצמ ומכ אוהו .'וכו רצימ התא

 רצמ יאמ האמ רצמ אדבע יל וראקד ב'עס ז'כק
 םיכוטסש ם'בשריפ ןייעו יזוז 'ק אדכע רצמ האמ
 האמ הושש 'מולכ ולש רצמב רניר האמ voy יל

Or» * - "35 אכר 

 ירוצמא 6'ע (Uy ירכנ חינמה 'מגב רכושה Db ז"עבו
Mpאנרצממ , ^bררוזיו יל ,יד בימ) ביתכדכ  

 (max םה םאו תומצע Criss אוהו רענה
 שי DM לבא יכה היל רמימל לוכי וזל וז תוושמ
 רמול bi ןיא םיחפמ ^ 'יפא הובג הקעמ ןהיניב
 :'ו ב"כב ה"יחא]* — .בנגכ וילע שפתנ אלא ךכ
 מ"דפפ 'דב אנריצממק ירוצממ רמא תולמה ופיסוה
 י"כב b^ ןכו 'ינשיה 'יסופדב b^ א"שרהמה ןמ
 ב'בב Di jp סרגש הארנ ךווע ךותמ לבא ס"ש
 ,ארצממ אק ירוצמיא םש 1723( ,ז"עב 'יאדכ
 א"ל 'וכו אנרצמק גנד ארצמא :ז"עב סרג י"שרו
 זעלב רנילדנטשא ינא גגומתמ םינואגה תבושתמ

m Cyךורעה 'יפכ  cmmאכוה הז 'יפו  
 xin אמלעב רמא ל"ו v5 ס"שב םינפב
 ,גגומתמקד אוה אמלעב ינגומ תיאקד
 ןייעו אנרצמק נגד ארצימא אניוחא אנשיל
 ךורעה 'יפמ בתכש (ע"בשפהב אבוה) ז"עב א"שרהמה

 רובד ףוסו .ךפיהב תותיירב ךנהב סרג הוהד הארנ
 תביתבו ('אנרצמ אק ירוצמא ןניסרגו י"שריפב
 yo" 'ה לבא (א'שרהט (jy רובדה ליחתמ דצב
 רמול הצוו ולאכ י'דצב אוה יכ בושחל העמ

 — [י"דצב אנדצמ 'יגהש

 תחת ארבמ ומכ ארצעמ ומכ b^ ארצמ =) רצמ
 (.יס ז'ע) (* ארייז der auspresst) ארבעמ

 וגיח) יז רז 'עב ה"יחא|* .רז 'עב ונשריפ רבכ

e meיִרייז ע"ייע דועו ,םייונישה  DU)טיפר .) 

menתולמה 'יפב ןילרעב 'פד םינואגה 'ובושת  
 . . ארייז ארצמ ל'זו b^ וחוכ ה"ד COD דצ) ז"עמ

"bןיפסאמ ןתוא ןישדש רחאל םיבנע ארייז ארצמ  
 וינפל ןיפקוזו לודג לג ןימכ ןתוא ןישועו ןתוא

bibכ"יפעאו :ארימג דע 'וכו ורזפתי אלש  
 —  [כ"ע דוקפ רהנמ בקעי 'ר רפא

 aus Reisern 733 = רצמ ןמ ראות xD" — רצמ
(Weiden] gemachtטוסד ק"פב ' "Dיטו ב"ער  

 mu הלעמל ורשוקו ירצמה לכח איבמ יער
'p3פש) ינש  C"6' הפיפכב התחנמ תא איבמ היה  

 ןכו ןליא לש םיוסנמ יושע לכח b^ .תירצמ
mW] | eenםש ה"נכו  b^ו'כפ "ילכ  

8'bנ'שו הפיפק ע"ייע :ח'נ ב'ב , ponע"ייעו 'א  
 — ['א אלחש

"4Dרַצָמ מ"למ)  mw pipלועשמל לאשוהו  
 ורצמ 'מולכ האמ רצמ :י"כ ה"מגר 'יפבו כ"ע רניד | 'מגב enger, schmaler Fussweg) םימרכה

 niesen שמע sternuere רילב eternuer צ"לב )* .טושפ ע"פרשבו ,ר"פרבו "23 הייכ (' תובושת ייפא ותגוכו )*

 *יר רסמ עיייע :זיכ יישודיק ןייע (* .הפיפכ ךותב ילבבב לבא יוריב היכו )^ aem עייפדבו o י'כב היכ (+ .םינואגה
 .ינרצמ ינב תועטב ספרוה םשו )7

 "ו"ו

P? 
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 222 í (קומ — קמ — רצימ * בכר

 'פב .םיקטנ םיקמנ השענ וב תומשבתמ ויהש
 קקממ םירפס קקממ (נשמב .'צ DUO "ypy ר"א
 םירפפה ןיעילתמש תעלות o^ ןהיתוחפטמ
 תוינשמבו 'וריב ג'הכו ה"יחא]" .תוחפטמהו

 , שא 'פדב ךורעבו ם"במרכו som ורזיפו ילופאנ
 ירפיפד קקמ םש 'מגבכ אוהו םירפס קקמ ס'טב
 קקממ ל"נה י"כו ר"פד ךורעבכ ל"צ הנשמב לבא
 :קקמ 'נשמב י"שריפו .'ציניוו Ua 'פדב ה"כו
 קקמ ומשו ןבקרמו םירפסה תלכוא תעלות תליכא
 B" ע"לכו pps הארקנ המצע תעלותהו כ'ע
 ןכו d uu ןינעה קזוחל תוליפכבו ץצומ
 .רעמציו קמקמתיש דע וגיתמה ב"עס ה"כ תינעתב
 n 5505 5 תישארבל 'א 'ורי 'גרתב ןכו
 .ןוקמקמתיד דע ^n ,א"ל םירבדל םשו .ןיקמקמתמ
 'גרתו ,ןוקמקמתי n) יג'ע םילחת | וקימי 'גרתו
 דועו קמקמ ע'ייע קמקמתי C 0^ z"9  שלחיו
 . .הילש הקומינ .א"נד ג"פס TD 7« לעפכנב
 ליע פה בו moa ox) .ו"כ ילבב .(nu דלוה קומינ

 היעמב רבועה תא קימת אלש .מ'ד b'3 ז'ע יורי
 /3 קרמ יב ףצ ע"ייע vnb קמוהו :ב"צ 'דהנס —
 ותקממש ינפמ 'נשמב .ז"'ע mas -- 'ג רס

 — ^Q] ידיי 20. ורשב קמה ןושל י"שריפו

 80086005 העונת ןינע ppe ומכ קקמ =) קמ

 niesen) שוטיע ונייהו sich schütteln לעפתאבו

 .איבר קקמתא 'גרת )01505 2( רענה ררוזיו
 'פדבו .קקומתאו יציניוו 'פד 'גרתב היכו ה"יחא]*
 'גרת ןכו ,קרומתאו ס"טב ג"ונבו קמקמתאו איגר
 'גרתו .איבר לע קקמתאו GU זי א'מ  דדומתיו
 'גרת "5333 יהורירז C Ww) ביא  ויתושיטע

 ל"נה ב"מל תירוסה אטישפ 'גרתבו .יהוקיקמ
 קקמ יכ ל"נ דועו .קקפ = קקמ יכ ירה קקפתאו
 הדער pip \טשריפ ןייע טילמ) גגומ לעיפבו גּומ ומכ

yumז'עב ם"ש י"כה "יג ןכו  iyי"שריפבו  
 — ]'3 רצמ ע"ייע 'ינואגה תובושת םשב

 יברע ןושלב אקּומ o" 'לב pss ps =) קמ
by s^ p'bb (35^ )22 ע"לב דועו )25 54( 

 סניק שאנטי, uouctday א'צנאציב לש י"לב ונממו

 (ב"עס n'b ^« וזחאש ימד ג"רב 51

 תומבי) הצילח mb יפד ג"רב .יתא sp ' היקומב

  sm (sאינתרכ ע"פרשבו ריפדב  by.ןנתדכ .5) 3433

 m לש ונודא חוטב 'מולכ יזוז האמ m דבע לש
 ול ןיכומס זוז האמש זוז האמ ונממ חקיל לוכיש
 ש< y bp אוהש נ'לו — כ'ע nw דנעש לכב
 ויווש ונייהו יזוז האמ וסכב שיש דבע 'מולכ םיכ

 on האמ

 Y spinnen^ רזש pip 'ד רזמ ומכ "פ רצמ *
 י'ד רזמ ע"ייע ד"ע כ"ר ו"פר 'טוס

jp ראותה) היִיְרְצְמ NOB y» יִרְצִמ, * 
 םירצמ  (egyptiseh, aus Egyptenןייע

 « momט"ד ח'פ תומבי 'ורי .'מ 'טוס .ח"ע + ו"ע :

 הרפ ןייע ינש תיבב ג'הכ לאטנחל-ראות םש היהו
 ג"פ  a5.ה"ק תובותכ ןנחלו  ^v:ו"ד ה"פר תבש

YD b'D Ys סקדבל. mb ע"ייע איירצמ אלופ 
 'קנוא 'גרתבו — .'ה רק | ע"ייע הארצמ ארוק

 "ישארבל  m5.הארצמ ב"י ,'ב תומשל ;'ב .'א
 ,יִארצמ א"ל ,ג'מ םש ץוכקהו : napiאָתיִרַצַמ

 םש  YUץובקהו ;'ג .'א  snxs,ט"י ,'א תומש

 ein Aussütziger Pm) הכומ 'יפ מ"למ) ערוצמ

 סנכג 'מגב התחנמ תא איבמ היה 'פב
 Q*3n12 תעלדכ חלגמ הכלהו )! Gro 'טוס) לכיהל

Us "yiערוצמה תא ףיקהל ול אב שיעו בימ  
 035 ה"יחא|" .ורשב לכ by רעת ריבעמ
 ץובקהו .םש 'תפסותבו 'יענגב םימעפ הבוה
 -- ב'עפ ז"ע 'ובותכבו םשו םש ןיערוצמ ,םיערוצמ

18e PPMיקיול  apה-[אערוצמ 'ז ב ד ;הימ  

 עמש n mx^ לעפמ wnp ס"לב) אָתּותְצמ *
(das Hórenז ,יב ישארבל 'א י"רת ' 

nuxןינדוא . 

 ןובקר pup .ליעפהו לעפנב מ"למ קקמ — קמ
 קקמ scehwinden, faulen, zerfliessen; הפימנו

(Schabe, Papierlaus2 א"פ)  יירוכיבד ק"פב ( 

 תקונית 'פבו .(*וזובינ וקומינ «Com שירפה

 תדלויהו [הדנהו] הבזהו בזה G'yo טיפ הדנ)
 ןיאמטמ bnb דע] ותמש ערוצמהו
 6סמיש דע [b wo^ קומיש דע 6אשמב

van6ראילכוכב אלו'מגב השא המב 'פב  
 םוקמ C2 ,יג ייעשי) קמ םשוב תחת <ביפ תבש)

+ 

 .יוכו סנכנ ימגב תוחנ מ ב תועטב הנוש גארפ יפדב ('

 וקמנ יוריבו וקמנ וזובנ גיונבו יקומינ יציניוו 5323( וזזנג ע"פד ראשבו וזובנ םשו מ"אדבו ריפדב ה"כ (+  .וירוכיב

 ריפרבו 557303 "33 ה"כ (*  .סמיס סייטב יצינווו יפדב )5  .אשמב ןיאמטמ ?Dp רייפדבו י"כ 533 ה"כ )5 .וזובנ

 ,561 ,ביח ינועל יהל ר"תמעל ויתופפוהב רעשיילפ 'ה שימ ןייע )9 5 ע"פרשבו ראיילוכב anim יפדבו ריילכוכב

 .יקומב ג"ונב )? aothra. שרש 10 ןוקיסקעלדנעצ יטסוי ןייע mók שיראוצוה ילב היכו



Yos 

 JdOuw כ וש יי

AA Lr.כ  

 223 הדיקמ * -

 ו"ד ח"פט p'2 'ורי (Spassmacher) תוליבקמ *
vyהתינת ןה ל"א  pwתולירקמל  

 ומכ םה קוחש לש תולימ שרפמה 'יפו תוליבקמל
 'צמא י"למ ילוא גילו כ'ע ילבבב קליבו קליח

 Kleinigkeitskrümer | (/0/006 .ומכ)) % 

 (:איפק ביח עיייע) יולבק רב ומכ אוה תוליבקמו
 שארב D^D ףיסוהו 20890מ10198909 % 5

 .זורחבו אטבמב תולמה תושהל

 der einnimmt, ge- E jp ראות) אָנלֶבְקִמ *

Grinntילשמ) תושפנ חקולו 'גרת  an 
 bsp ע"ייעו ישפנ אנלבקמו ('ל

 Gehirnschale, Schüdel רקרקו (nb ^b דקמ סע

 ףכמ 'גרת (םינפב ןייע 27 פ"למו
 דעו הילגר תסרפמ ('ז ייב בוי ודקדק דעו ולגר
 ש'ע קמ 'עב ב"ר ןויכ וילעו ה"יחא]* — ,הידקומ

^nגרתב ונינפל ה'כו ןמגרותמב כ'ג 'יא דקומ ' 
 :ןועגשב ח"כ m "ירבדל 'א י"רתבו בויאל
 דעו mb 'p pen wp אשפטמד אתייושב
 םשל 'א י"רת ןייעו .ןוכישירד ארקומ דע :ךדקרק
 'תיא ש"ירב ^3 ל"נה פ"למ אוהו ^n^ s ;'ח ,'ו
 אעיער אהתו : בהזה תלג ץרתו 'ו .ב"י 'להק 'גרתב
 ןומלח (אעיבד) ארקומ ס"למ אוהו ךשירד ארקומ
 — ד"כ ,א'כ בויא 'גרתב "אדכ חו מ ל לאשוהו

 — א רקמ ע"ייע

 הרודמ py 5 ע'לב ה'כו דקי לעפמ) דקומ *
"pen תיב (Grand, Feuer, Herd. הפרשו 

 ךדקומדא :ג"ל 'דהנס (oun Gxvy cm ע"ייע

 תלהק Thermen םימח םימ דועו .'ב דק ע"ייע דיקי
 יב ט"עפ ר"בבו הירבטד דקומד יומ ץמוג רפח 'פ

 ,אירבטד דקומ mas ינב

 שיראוצוה ןושלמ ילוא הועק ןינע) הדיקמ *
 'טוס ('(6)886 Untertasse ןאדנזימ

 איה המב ב"ער ב"ל םשו ,שרח לש הדיקמב .'ט

— 

 !קומ — קמ |
pis o? o»?םילגרה (' תכימסבו  ^pקומלא  

 קלחב .(*ילינייפ זעלבו הטמלמ ץעו לאעמשי 'לב
 םלוע יל bw» (א'עס היצ ירהגס) (* [בירחנס ןינעב]
 (nnb היקומ שירב היקתפ ('יאכליפ )^5 בה
 אוהש הידקומ- ומכ ב'א) — .('הלטקו הישירב
 ה"יחא]* (ת"לד תוא העלבנו ודקדק 'גרת
 ב'ו לבא ךוועה "גכ ל'צו 'חומ שירב  ג"ונב
 העלבנ תלדה יכ בושחל העט (ל"מר וירחאו)
 לכבו xy ינפב 'ע 'דהנסמ ןויצל דחיל כ"ג העטו
 'עב ןוכנל ללכנ ךורע י"כ לכבו wes דע םיפופד
 ב"ק תומביב י"שריפ ןכו ע"לב לענמ (b^ דחא
 :אקושל יקומ יזוז השמחב קפנד mmm בר 33

omש'נושלק  on ovpםילענמל ןירוק ע"לב ןכו  
 ןוצליק :קומ ב"עס םש זעול ןכו כ'ע קומלא

Masש"נוצלאק םש  sum08100088 צ'לב  — 
 YU n רתסא 'גרתב ןכו םש bs" יקומ ץובקה

 — [יולגירב ימר ןיאיתרפ יקומ

 Hammer) תָכקמ npB הבקנ 'לב קר מ"לב) בקמ
 םיתתס bw תבקמ די ."מ) יילכב w'5 'פב

 יחתפמ לש תבקמ T ['ה ow ל"צ] (mew השש
 תא םשתו (איכ ,'ד ייטפוש) ומכ e (* nb^ םינבא
 (א'י ,חיכ (mov ומכ םינבא יחתפמ .הדיב תבקמה
 (.גימ ףד א"מ (v5 'ורוכבב ''ז 'פב ,םתוח יחותפ
 (pps Co» se 'רמג ,טוקש ושארשו ןבקמה
 הישיר ימדד (הליש בר רכ הבו רומא
 ןכו ץוחל הברה תחדפה טלובש, 'יפ (" אבקמל
 שיטפל המודו ושאר men ויערצלו וירחאמ ףרועה
 ג"פב .('""תבקמ (" ונייהד וירחאמו וינפל אצויש
 התיה תובקמב רמא לאעמשי »€ (א"מ) הרפב
 ייעשי) תובקמב מ"לכ אוהו הייחא]* .תישענ

as Ueה"כו ןיבקמב בוט רתויו ןיבוקמב + ומוגרתו  
 תבש 'תפסותבו אָבְקַמ דיחי 'למ 'ד ^ 'ימרי 'גרתב
 ראותהו -- תלספמ y'"p מ"לב w^ 0"( ג"יפס
 :ג"מ 'ורוכבב b^ י"שרו ,תבקמל המוד b" ןֶבְקמ

 — [ומלוהל השקו ovmp :אבקט

 ק"העו 'שמא ליסאב nm יפדב ה"כ Pantoffel, pianella טייאלב )* ,ביייפ תומבי 'תפסותב ה"כו תוכימסבו 353 )!
 ה'כו )^ .יא ךלפ יעב ה"כו (* .ילטלפ ס"טב ד"לו יב 'א ו"ו י"כבו ילונלפ ריבו ב"הו ט''ק vi mb ר"פרב לבא ב"ינש

yaא ךלפ ' pue vosיאקליפ ןאכב ר"פדבו ךלפ יעב היכו (* .ךלפ יל יתייא םלע ג"ונבו יל בה םילש אמילוע . 
 ןוילגטו m5 ng םילכב ונייה יה oe ליצו noe ייא ריפרב יכ עד (*  .הילטק עיפרשבו ,ר"פדבו ט"ק י"כב ה"כ )5

 יציניוו Pb" 'פרב לבא ימאו 'ליסאב ר"פדבו ייכ 533 ה"כ (* | ,ייל יירחא ע'יפדבו vim ןויצה לע תורוהל המינפ אב

 'רבו י"שרבו ה"מגר b3^ היכו 'זיפ ר"פרב ה"כ ('% .יורוכבל 'יפב ה"מגר תקתעהב ייל ןכו םישב ייל )* .א מ ק םייטב
onnהניאו ס"טב ביה ייכב )!!  .ןבקמל ג'יונבו תבקמל . *!( ^b3ןוגכ םויסה םשו אכקמ ה'ימגר  atm,תבקמה תא  
^naלכ כיאו ךרעה תלחתב וגיבר איבה הזו  nenץבוקב םש הימגרל ךייש  v3יקילייגנא  myןייע ('* | .איעס זיק  

 ןאקיסקעלרנעצ יטסוי ןייע merkindán סרג Wilson יהו Fargard 14:30 לע Vendidád 335 לעגעיפש יחה שוריפ

 .68 דצ urunya שרש



 ג"ונבו — ש"ע 'ג חצפ 'עב םידרב תקתעהל
 — [ןירויח ןוהיבג :םש תישארבכ

 הריחבה תיב טרפבו שדק pb ^b מ'למ) שדקמ *
 .heiliger Ort, der jerus םילשוריבש
CTempelןושאר שדקמ + א"כ 'מוי  wpbש"ע ינש  

 'וריע .'ט ק"מ — .ג"עם ז"מד ג'פ 'וירוה 'ורי ןייעו
 תיב ףוריצב nm שדקמ . . ןכשמ :םשו ,'ב
 תוכרב ףיסוהל שיו 6ה"ע .ג"ח) שדקמ ma ע"ייע

mתיִּב ,שדקמ 'גרתבו לדנמכ 'פ ר"שהש א'עס  
 ןייע אָשְרקִמ ,שדקמ סילב ןכו ap שדקמ
 ^Y ;יד 03^ 'קיול ;'ח ,ה"כ תומשל 'לקנוא 'גרת
 ;'ז .א"כ 'קזחיל ץובקהו .םשו םש 'א י'רתו יל

 ^ 4^ ,ג"ע םילהתל

 ,חיל תישארב) השדק 'גרת Guhlerim) אתשדקמ *
 ְּ Q3 ,א"כ

 טרפב ל"זר לצאו םימ תפיסא מ"למ) הָוקַמ \ *
 -Reinigungs לארשי תונבל הליבט יִמ = =

(Tauchbadימ םימכח ורעישו א"עס א"ל 'מוי  
 א"פ 'ואוקמ (ח"יפ ריסב ןייע) האס םיעברא הוקמ

 תונב .ד'פ 'ישודיק ,'וכו האס 'מ וב שיש הוקמ ז"מ
 ינבש םשכ ,ז'ע םש ,ןיללחל הרהט הוקמ לארשי
 לארשי תונב ךכ תוללחל הרהט הוקמ לארשי
 'מוי v^ ט'מ ח"פ 'מוי ,םיללחל הרהט הוקמ

n'zbה"מד  xyףא םיאממה תא רהטמ הוקמ המ  
 n'b 'ישודיק 'תפסות .לארשי תא רהטמ ה"בקה
 ,ןילוספה לכל הוקמ החפשו םינהכל הוקמ לארשי
 היתווקמו mne י"א ד"ע ד"מד ה'פ Uy 'ורי ץובקהו

"m mmeתואוקמ ,תווקמ ינש ,ג"מד ר"פ 'מורת  
 אתכסמה הארקנ הז םש לעו ,תואוקמ ינש א"מ ג'פ

nio5 תצקבו ר"פדב וניברו םינואנה לצאו " 
 רובחה הז ףוסב םינויצה py nds :ךורע

 .םלשה ךוועל חתפמה ופסב

 p xy םיפצש ןוכקרה pon תפיסא) הֶוקַמ 9 *
 'ובותכ Kahm) ש"אלב ארקנו ץמוחהו

m»ג'הכו ש"ע קשמ 'ע ךורעב ה"כ ארמחד הוקמ  

 ג"ונבו םש 'ובותכב מ'טשב אבוהש ןתנוהי ^ "יפב
np 

 ןיסנפ תוקמ המכ היהש nb 'פ ר"להק ?) תוקמ *
^amסנפלסק ע"ייע הנוכנה . 

= 

 = תוקמ * =
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 הדיקמ * הבר

 "יד ב'פר 'טוס m asm" לש הדיקמב התוש
 תיא הדיקמב אל .שרח ילכב ינת יינת תיא ד'ע
 ערוצמ ארפסו .ז"גק תבש ,הדיקמב 'יפא ינת יינת
 וניבר תעדמ איצוהל 'ג דק 'עב ש"מ ןייעו א"פר
 ר"דמב — ,Schale, qi ילייפ םע ns" אוהש

wbלש חדקמ  pwהדקמ ל"צ , 

Bohrer, chirurg. Instru- c» ע"למ) חדקמ 1 

£N mp ע"ייע mp לעפמ Gent 

 ; rap ס"לב ,316500א י"לב ןודקומ — ןודקמ

 אָינּודַקִמ ס"לב 4128500 י"לב אָיְנוּדקמ
 ןירדהרפ תכשילל 'טגב אמויד ק"פב 1060010
 'שורי 'גרת ןכו ,אינודקמ וז ('י ד מ Gy " ימוי)

 .אינודקמ qm 05« ח"ל 'שרפ 'בר 'ישארבב 0m יא
 ךלמ הב רשא s" י"לב הנידמ םש ב"א)
 הייחא]*  (םייסרפה שבכו אצי הנממו םורדנסכלא
 Q'y אימד ביפ .זיע יור) ןודקמ םורדנפכלא ה"נכו
 :ריצ יא'ח םורדנסכלא ע"ייע ןודקומ 'כלא בורל"וא
 :םשו ,ט"ס 'מוי ףיסוהל שיו (יקירפא 'עו) (האלהו
 — 'ב א ינש רתסא 'גרת א"ספ ר"ב .א"צ 'רהנס
 G^ Ye תישאר תלפנ b" 'שרפ ורתי 'תליכמ
 .ןודקמ וז CO המיא :םשו .ןודקמ תוכלמ וז
 'גרת םש ןייעו אנודקומ אבהד 'ח ,'א 'תסא 'גרת
 ר"בב 'שורי («nj וניבר ש"מו — ." ,'ו ינש
 סרג היה הז יפלו ר"בב אבוהש .v^ 'גרתל ןויכ 'וכו
 2! 'א י"רת תמאב ה"כו sempe ןוי  ר"בב
 לבא Cn) .יא ,'א י"הד 'גרתב (DUI 'ב ,יי תישארבב

 'יאדכ אינודקמו ידמו 'יא 05050 ונינפלש ר'בב
 ר"בב םג חסנמ היה wo יכ 5^ mp .םש 'מויב
 'שרפ ר'בב ןכו הזכ ךורעב ל"צ זאו ונינפל 'יאדכ

pbורי 'גרתו "ל ' qvתאז ידעלב יכ אינודקמ  
 תכשומ םא לבא הכרצ לכ תבשוימ הנניא ןכו תלמ
 בטיה bvb' ןויצ by ונייה הינפל לש לע המצע
 !D" כ'ג םש "יאש ר"במ היאר wm איבה
 םגרתל nm nbi יכ sn" ןייצ בטיהו אינודקמו
 'ליגמ 'וריב ןייע mms 'יגו -- אינודקמ Uy ןוי

 — [א'עד א'פ

 תישארכ) (* םידרב 'ורי 'גרת (gesprenkelt) ןידקדקמ

 לילמ .ל"נ הייחא] | ו, של
02x25ןינע  mbתערל םידורב ןינע הזו רוזיפו  

 79006 י"לבו Spargo Vue, ןכו םידורפ 152 תצק

 ויבר איבה רחא 'גרתו .דרב 'ע טשריפ ןייע

m3 (!פדב לבא 'שמאו ר"פדבו י"כב ' wb .יד ם'טב האלהו  *) ע'פרשבו ריפדו ט"ק יייכב ןוכנל ה"כ V» bםיטב  

 .המודכו םי'ודב ,םירודב יםידודכ
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 225 ןויקמ — wntp5 * הכר

 ,Krünkung סעכו ביר b^ טטק לעפמ) היטקמ "
(Zünkereiהטיק .א"כד ג"פר 'דהנס 'ורי  

 י"פס ק"ב 'תפסות :טטק ןמ רוקמהו .'וכו היטקמב
^vטקמל מ"ע ובונגת אל ב'ער ו"כד ח"פ 'דהנס  

 ,וסיעכהל ^5 'וכו

 י"למ ש'ע גרטק לעפמ אָנְגְרְטקמ ס"לט) גְרָטקַמ "
 ט"מ פ"ס v3 (\מוהאַםסס<ש 9%

 רוגינפה קתתשנ ןיירה ול דמע 'וכו הזה רוגיטקה
 שיר אריו 'קליבו ותוחילש תושעל ךלוה גרטקמהו

 .ע"ייע רתוי ליגר הזו רוגיטקה 'יא ד"פ זמר

porosר"למ)  (amietus) amietoriumשובלמ  

 (Um- [xspiXoaov הפיטעו ליעמ טרפב
surfומכ וניבר תעדלו  ox»תיב ול שיש ליעמ " 

 לאעמשי 'ר 'פב ז"עב kaputzenart. Kleid) שאר
 pnr 'רד הימקל אתא (^Cn תג pnpb 'מגב
 יבתכ לכ 'פב mn» ליז ךלע ךרוטקמדא ל'א
 ןרוטקמ םילכ "m ןה וליאו (vp nx) שדקה
 6 םונרב לאעמשי 'לבו ליעמ ומכ, ^5 ילקנואו
 וב שיו ושבולה וב ףטועו שאר תיב ול שיש
 ."שובלמ ומכ אוהו ןרבחמש םיסרקו תואלול
 בטיה הז י"פעו bs ח'ר 'יפמ קתעוה ה"יחא]י
 'לב sm ש"אלב אלגוק ב"גש רצקה ךורעב זעול
 eueullus ר"למ קתעוהו Kogel jui ןשי זנכשא
 .ךרעה הז גנולעדא ןייעו שאר תיב ול שיש ליעמ
 רקיעו )92 ןעטכארט ללירב ןייע) ר"למ אוה יכ ןוכנהו
 ה"כו C n»n 'פדב "אדכ ד"ויב ןירוטקמ הביתכה
 טרופריא ייכבו) ןירוטקמב ונתנ ח"פ מ"ב 'תפסותב
 ימינ "פר ב"ב 55 'פסות epos") םימעפ יב
 :ח"ד ב"פר מ"ב 'וריב y" "יאו ,ןרוטקמו איקיספ
 'תפסות י"כ "35 בורק sim הרוטקמב ךירכ ליזע

 — [ל"נה

 "פ D לעפמ םיקומ jb: עוטק) יקומ "א
 ע"ייע םיקומ ומכ דומלת 'לב (רימעה
 ,יקית 'עו יאק

Possenreisser, Uxor "bs ןויקומ =) ןויקמ 

n) ז"עד ק"פד ג"סב (Grimmassenmacher 

b "y mב'א) — ,(,מיד  "pי"לב  ybקחוצה  
 (: תיק ,ביח) ןויקב ע"ייעו ה"יחא]* = (ןומהה ינפב

 -- [יתשריפ םשו

 הציפק b springon" ק* ע"לב זקנ לעפמ) אתזקמ *
 -Ueber אבה םויל ה"ר תייחדל לאשוהו

hüpfung, Verlegung des Neujabrs auf den kom- 

(menden Tagיכוס 'ורי :ג"לד-א"ם "עיבש ^  
 npe אדה ד"ע ג'מד 705 ז'ע 'ורי : ד"נד ד"פר

np"ץפקש רבעה זזקמ כ'או ץפק > ע'למ 55  
 -der bo ותעמשמל רסו ונודא לוקל ץוו

(hende Dienerחלשב יהיו 'פ  כ"רד 'תקיסס  TX 
 יוזזקמ יומדק ןמ יוזזקמ אקושב ךלהמ mm .ד"פ
 חלשב 'קליב ל"צכו np 'ע ךורעב ה"כ mà" ןמ
 ייזוקקמ 'תקיספב ג"ונבו יווזקמ s^ םשו ה"כר זמר
 :"א bus ןג 'פ ר"שהשבו ךוועה "ינכ ל'צו
 יכ ןינעה ךשמה יפכ הזו וירחא ןיכלהמ םידבעו
 .'עה שירב יתבתכש ומכ איה הלמה תארוה רקיע

(Pechfackelholz) (?) nap *ב"פ הר 'ורי  HUS 

 אוה יכ יתחכוה (Gram ןינירד 'עב
 .ש"ע הנזקפ ומכ

 "npa ( ^bהחיקל ןינע  bbsיב ייהד) 1,5)
  (das Annehmen, der Kauf,םש י"הד

 ש"מ םש ט"יות ןייע דחוש חקמ ב"כמ ד"פ תובא
 3^ יכ הלמה mpu ןינעב םירפא וניבר םשב
 אל npb לבא שבתשמ אל הזו הזו חקמ ג"יו חקמ
 ר"דמב :ט"ע מ"ב ןתמו אשמ pop דועו .השרוה

»'bהרכממו חקמ החקמ :ה"נק ב"ב ,רכממו חקמ  
 ,הקמ לוטיב x םש ,תועט חקמ :ט'ס bw ,רכממ
 ,ךחקמב nor i^ ow ,ער npo א'ער ז"י תובותכ
 וחקמה voy ברעי ד"ע ר"כד א"פר תובותכ 'ורי
 חקמ ןח .ז"מ טוס ,ש"של םכחקמ וחק .א'ל 'ינעת
 : ב"יק םיחספ ,חקמה ךרד :'מ 'כוס .'ג ןח עיייע
 .םימד ךל ןיאש העשב חקמה לע רומעת לא
 ובזעת לא )2 ילשמ) חקל שרד ג"ל p's ר"'מש
 ורכמש ימש חקמ ךל שי ,םכל יתתנש חקמה תא
 ילשמ 'קליו ג"פש זמר 'מורת 'קלי ,'וכו ומע רכמנ
 ל"פ ר"קיו ,'וכו mb .לורג חקמ שי ה"לקתת זמר

 ,לזגב אלו חקמב

 UA. y'bs ה'כו השקמ p^ ס"לב) אָיטקמ *
(Kürbisfeldיפל איטקמב השקמב'גרת  

 vb לעו .תירוסה אטישפב ה"כו ('ןמגרותמה ^3
 תיב ע"ייע :פ"ד א"פ ק"מ Ue" םוקמה םש ארקנ

Gmy am) pow 

 V3 ק'העו עפר ראשבו (* .םוכרכ תועטב אנליוו סישב ספרנ חיר ייפבו (* .יג עב 'ע ךורעב היכו אישקמב 2723 ('

 .םש תבשב ה'כו ןרוטקמ

29 
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 p' "^ (Fuitersack אופסמ וב nnb ןטק קש
 אהיש ךירצ 'וכו םיללג הליטה ד"ע ב'ד .ב"פר
 ,טלקימה ^5 וזו ,(םימעפ יתש)  וריב טולקמה

 Uy 'ב טקְלַמ 'עב יתנייצש טולקמה

 י"לב) 4 י"למ ןולקמ .ןולקמ ס"לב) ןיִלּוקַמ
 תיב macellum. 353 (uxxe))eov 'צמאה

 ,Fleisehladen רשב הב ןירכומש nun ,םיחבטמ

(Fleischerscharrenתוישרפ 'ב 'מגב הבר ץמוקהב  

ani»ןיכתוחש האר ךירוהאל רוזח ל"א (:ט'כ *) 
 ןיאו ךומסד 'מגב השנה ריג 'פב .ןילוקמב ורשב
 ןילקוש ןיאש nns) Gm ביצ pnm ףועב גהונ
 (ויפ (^b זיפ 'שרפ ר"בב ,ןילוקטב תמה רשב
 התוא ןיכשומ ויהש :הערפל המירצמ דרוה ףסויו
 pup. Civ ילב ייפ .תכשמנ nmn אלו ןילוקמל
 .,('ו"ליקמ זעלבו ,םיחבטמה maio (*ןילוקמ
 לארשי יחכמו ןילוקמ ng 'ילוחב ה"נכו ה"יחא]*
 א"לק 'פ קלב ירפס .ןילוקמה לכ רוסאנ ונא :םשו
 ח"כד p" 'דהנס 'וריב «bu םילוקמ םהל ונב
 א"פ 'גינח 'ורי עלק y ע"ייעו ןילקנק םוקמב ר'ער
 — [ןילוקממ 'יפא "CO יזיט םירבד) תחמשו :ו'עד

Xüvos סמט8 'ורו, "bp pbip (םשהמ, D?pà 
Helm- עבוקה שאר o7» ע'לל קתעוהה = 
sein (.ריע סיהספ) ןילוצ דציכ 'פד ג"רב (spitze 

 ^ והירוק לאעמשי  qnוהירוק ןופרט ^ ("רב
  omייפ ,סלוקמ  pinםדא הלותש ךרדכ ול הצוח

(v? 4^ איש mem) עבוכו "uS רמולכ ןגמה 
 םש 'רתב ה"כו ה"יחא]* — .שחנד םלוקו ומוגרת
 "כ 'ב י"הדב ץובקהו עבוכו תקתעהל 'ה קוספ
 ;'ד ,ו"כ "ימריל 'גרת ןייעו םיעבוכ תקתעהל ר"י
 .'ז סלק ע'ייע דועו ." ,ז'כ .ר'כ ;ו"ט ,ג'כ 'קזחיל

jy "npe ח'רד תוכקעב ךלה סלוקמ ידג 'יפבו 
 =ןיישריפב

 'מוי (66860% העילק (e^ אתעילקמ ,העְלקמ *
veתועלקמב ןעלק ז"מ  "vaא " 

 .םישרפמה ש"עו .לקמ 'ע mb ןייע תולקמב
 תבש יורי (Haarflechte) רעשה תעילקל לאשוהו

 .'וכו אתעילקמ אנבזמ תוהד Ty ז"ד ו'פר

 . / PL FTO mM 5" bn d Qi 4 L6יש  PAR Vו יא יי \
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 ,Stand דמעמ b^ םוק לעפמ) אָנֶמקומ ,אָמקומ *
mcs vm) םדמעמ 'גרת (Standort 

(7 se DÉ) דמעמו 'גרתו ,ןוהתמקומ לע (e 
 .אנמקומ

yy spi api nup"ו"יו ילב , 

5pbףדרנ מ"למ)  nyהטמ  (Stock, Stabלקמ  
 ונשריפ רבכ Cr veb יילכ) ('םיישלבה

 שיש לקמ (re) 'ילכב ז"יפ ילכ לכב .שלב 'עב
 .ןיאמט וליא ירה תילנרמו הזוזמ up תיב ול

^bהזוזמל קתרנ ('ותושעל ידכ יבוע וב שי םא  
 ול שי םאו 'מגב השא nb3 'פב .תילנרמל וא

vo nin)6הרוהט םינקז לש לקמ (א'עס  "b 
qmלקמ אלב ךלהל ןילוכי יאש םינקזה  

 (* תלתמ יתרת ןבמ (א'ער inp םש) ןנירמאדכ
 ןילבקמ ןיא ץע ילכ יטושפש םולכמ הרוהט
 ןקתל *'פ 6 G'ys ve תבש) אינוס יצורתל ,האמוט
 'ומבי .ד"נ 'וכרבב ה"נכו ה"יחא]* 0 .דיבע וכוליה
 (ינשמב) :מ"ד ז'ע DON ע"ייע ולקמב ב"ער ^
 לקמ Wo) םש 'מנבו 'וכו לקמ וריב שיש לכ
 לקמכ ולוכ םלועה לכ תחת ומצע תא הדווש
 תא וב הדור אוהש לקמ ג"ע ב"מד ג'פ ז"ע 'וריבו
 nmn מ'ר לש לקמ :א"מד ט"פר 'ירדנ v^ םלועה
 ולקמב לאושה +ח'פ) rb תבש 'תפסות .'וכו ידיב
 לכ (ביי יד עשוה) ולקמ שרדנ :ב"נ םיחספ 'וכו
 ןכימ לימרתו לקמ won ר'ב .ול דיגמ ול לקימה
 ד"ע ו'טד ז"פס ב'ב "7 .ב"כ my ץובקהו ^"
 תולקמב ןעלק 'ז 'נשמב vb 'מוי 'ורי — תולקמ

 — ['ב עלק .'עו העלקמ ע"ייעו

 םוקמ .הפירש B verbrennen^ ילק לעפמ) הלקמ *
 -das Verbrennen, die Brand הפירוש

DA (stütteומכ הלקמ דועו .הלקמ רסוחמ .ד"ע  
 yw 6:ה'לר (am רפא ע'ייע הלקמ רפא nn הריכ

wnד"ע ז"ד ד"פ תוכרב 'ורי .ח"כ תוכרב ףיסוהל  
 םש ,ט"פר םש 'פסות ז"מ D'b mb ,(הזמ עיייע)

 ," ,'ב 'כיאל םוגרת ;ב"פ תורוכבל ; ב"פ 'ינעתל

 טולקל pen פיכ b^ זחא טלק לעפמ) טולקמ *
 JJ ע"לבו Mistauffünger רקב יללג וב

 םיסופדב היכו )3 .תושעל ע'יפדבו טייק יייכב היכ (*  ,ןישלבה amm ןיישלבה שלב 'עבו יילכל qm ייפב היכו ('
 תלתמ wn אבט ג"ונב (*  ,ןוכנ היכו רוהט לישרמה היגהו איכ קיס דיפ ייס תבש יה זיואבו סייש ייכבו םינושארה
 כ"ג הזו ימור ימא יפדב )7 .ןילקושש ג"ונב )5 .ריבעד wn סיש י"כבו אדיבע :דוע rus פ"י.  xmi (5 תכסמ ןייעו
 לי'צו םוליקמ יייכבו ר"פרבו ימאו יציניוו יזיפ יפרב היכ )9  .םיליכמ יירחא עיפרבו א"פדבו ט"ק ייכב ms )9  .ןוכנ
 יתליכמבו פא 133 ה"כו רבכת יישרב אילבו ם"ש י"כב היכו )1? Schlaeht- Fleisehbank macello. טיייאלב יליקט

 ,ךות ךות ג"ונבו חיר ייפב היכו רבו ךוה יוריבו v אב יפ
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 תואיבנב ויבא םשו ומשש םוקמ לכ ,ו"ט הלינמ
"mb ^»וכו םיקודצה ורקפש םוקמ לכ :ח"ל ', 

mmeםוקמ . . דרגה םוקמ :'ל  pne]דרג ע"ייע  
 'מוי .ט"יק םיחספ :^ .'ח תוכרב ןייע mp .'א
 םוקמ ןינע דועו — ,ד"ימ T'b תובא :ז'ט ה'ר .א'כ
 !Bawandiniss, Ver- 2b ןינע ;cómo "53 ומכ
 p" וז הלפתל pps המ ב"מ ד"פ תוכרב 8
 vy ליעל ןייע ךרבתי לאל לאשוהו .הביטו הנינע
 ,(טינת ,ג'ח) רסח 'ע ףוס ןייע ה"פ ר"קיו :ז"ט תוכרב
 Uy ,ורזעב היהי םוקמה :ט"מ הדנ .ה"מ תורוכב
 S'yp ט"ס 'יטיג היקנ 'לבו — םוקמה ךורב :'מ
 אמוקמ א"לבו — השאה תשוב תיב 'יפ םוקמ ותוא

 — [אתמקמ ע"ייע מ"לב םוקי ומכ

 'א קמ y'"y ppp ןמ לפלפת) קמקמ "נע
Gerfallen, sich auflósenרבגו 'גרת  

 ,קמקמתיו תומי .ארבגו 0 0" בוי שלחיו תומי

 b" ם"לב אממ ומכ אָטיִקִמ Nope — אָּמְמְקְמ
 ול שיו רקי רבד הליאשהבו מ"לב םוקי

 CWerthgegenstand, Vermügen, Hab und Gut ךרע

 n") לכא ("ןמ ג'עפר) ד"ע 'שרפ הבר 'ישארבב
 ל"צ] (ריעה) ינקז וכמסו ר'קיוב ,ךרב אתמקמ
 המיקמ ךל תיא :םיקשי sim (ה'פ ףוס [הדעה
 )9 er ביכ תומש) והער תכאלמ .יל (*ןינתת ינלפ

nגרתב .ג"ונב ה"יחא]* .הירבחד אתמקמ ' 
 םינשל לשמ ל"פ ר"משב כ'ג ןינעה הזבו .אקסיעב
 p" 'וכו טוידה דחאו ןמוא רחא אמקמל ודריש
 (ר"קיוב ייטעפ '2  תינלפ המיקמ כ"מב b" ןכו .קסע
 : ו"גד ה"פ w^ 'ורי  .כ"ע תינולפ הכאלמ
 : א"כד lb 'יבוריע v 45b^ תמקמ בפי ירב ןלפ

vישודיק 'וריבו ןלפ תמקמ .ט"מד ז"פס ייטינ ' 
ieירדנ .'וריבו תמקמ ל"צו .תמקימ ר"ע ג"סד  

 םא 'פ ר"שהשבו ,אבט המקמ ג'ע ב"מד א"יפ

 — [אמוקמ ןבזמל : המוח

 'שעמ

^o ND'p5*ינק לעפמ ןכ ןינע  (Gestellורי ' 
"yoינש  Y'eDאתינקמ ג"ער ה"נד  

"bשרופמ םשו .םודהל לגרה תחת ןימישמש המ  
 ,השמ ינפ "פב ש"ע אתלגרמ :אתינקמ

——————————— — 

a Efe uliו  
j^ Y ₪ / *6 7 0 %  

 MDope* — pe'po * 
 י'רת Schalen, Hülsen) ףלק לעפמ) ןיפולקמ *

 : םינצרחמ ןייה ןפגמ 'ד ,'ו 'דמבל 'א
 .ןיפולקמ ןינפוגמ

 לאשוהו וב אצמנ ףוגהש בחרמ ןינע מ"למ) םוקמ
 תוארוה y ש'עו םינפב ןייע ךובתי לאל

 N72" םוקמב עגפיו 9"  ט"ס 'פ ר"בב (תורחא
 paso) המל bs" 'ר םושמ אנוה בר רמא א"י ח"כ
 ומוקמ אוהש םוקמ ותוא ןירוקו ה"בקה לש ומש
 ןיעדוי ונא ןיא 6'אתפלח רב יסוי ר"א ומלוע לש
 הממ ומוקמ ומלוע םא וא ומלוע םוקמ ה'בקה םא
 6'רמוא mons" םוקמ הנה (G2 272 moe ביתכד
 Cops wow qun םלוע לש ומוקמ ה"בקה
 C» ^b .אשת יכ (nm | יתא םוקמ הנה ונדמליב
 אל הזה םוקמב יכנא הנה אתפלח רב יסוי ר"א
 ןיאו יל הליפט ימוקמ יתא םוקמ הנה אלא רמאנ
 ה"ל 'פ רזעילא 'רד אתיירבב .ימוקמל לפט ינא
 'אנש ה"בקה וב עגפו םויה יצחב הירומה רהל עיגה
 ומש ארקנ המלו םוקמב עגפיו .(א"י :טיכ ישארב)
 אוה םש םיקידצהש םוקמ לכבש םוקמ ה"בקה לש
 רשא םוקמה לכב O72 ייכ תמש) 'אנש םהמע אצמנ
 הוזחש .ךיתכרבו pos אובא ימש תא ריכזא
 תוישרפ 'ב'מגב הבו ץמוקהב המוקמל

m5יאמד 'עבו רזח 'עב 'יפ רבכ 65  
nensiה"כ  vensציניוו ' n»ךורע י"כב  — 

 המוקמל העובש mum 'נשמב .ה"מ 'ועובשב 35
 לכ ב"ער ^ תוכרב ?ib Db 'מגב p^ ןייעו 'וכו
 'ח ז"ע +:ד"י Uem" ,'וכו ותליפתל םוקמ עבוקה
 םוקמ :.ב"ק 'דהנס ,םרוג םוקמהש דמלמ ב"עס
 הבושת ילעבש םוקמ :ד"ל תוכרב .תונערופל ןמוזמ
 'N תינעת .'א vn ע"ייע .'ז 'ילוח ,'וכו ןידמוע
 תובותכ ,'וכו ודבכמ םדא לש ומוקמ אל בער
 'מוי ,ויתובא םוקמ אלממ i1'yb א" 'וירוה +ג'ק

mךמוקמב א'עס  sm Tuyליגמ .ר"נ 'וריע ' 
i^ר'ם 'ירדנ : vp "mbוכו רטאנש םוקמ לכ ', 

 ,'וכו אצומ התאש םוקמ לכ ,ט'פ 'ילוח eb יליגמ
 לכ :" תוכרב ,'וכו הנשש םוקמ לכ :'ל- תוחנמ
 ןיכלוה ןהש םוקמ לכ .,ד"ק 'דהנס ,'וכו ךלהש םוקמ
 ,'וכו םשה לוליח שיש םוקמ לכ :ט" תוכרב ,'וכו
 ,'וכו םהיניע םימכח ונתנש oye לכ :'ה 'גינח

vous (!י"כבו יזיפ  v»ייא טיק דיל  D'b3םיפינכמ . *) יפדבו ר'פדב ה"כ Pimירבו רייב יזיפ יפרבו אתפלח 'ר רב  
 לצו 'בר יב 'יא i/3b3 ,א'כפבו אתפלח ןב ייא ח"יפו א"פ יתבר 'קיספב יכ יינוכנ םהינשו .אתפלח יברב 'מאו ליסאב
 םילהת ירמ ןייע דועו א"כפ יתבר 'קיספב ייא וניבר יינכ לבא א"עב תצק ג"ונב )* .ב"ה י"כב ה"כ (* .אתפלח יברב

wenקוקבח יקלי ןועמ הייד יצ  gbהיצש זמר אשת יכ 'קלי חימפ רימש ןייעו )^ .גיסקת זמר . p»זמר םילהת  
 ןינתית ל'צו ןיבתית ליסאבו יזיפו ר'יפדבו ןונתית ונינפל הייכו ביהו ט"ק ייכב (5 .אדה גיונב (* .ןאמ 2023 )* .אימתת

 .ימא 'פרב היכו

 עו



 הצְקִמ 2 — (אסקומ — םקמ ח כר

 ד"מ ב"פ pv לובטב ה"נכו ה"יחא]* | .הרידקה | ג קמ ע"יע Halbsüefel תויתואה ךפיהב
7m was(י [ויל ליצ] )5  np 05 see»הטימחהו הפקמה | םש  miי"ט 'תפסותבו 'ב ףצ 'עב  

inen52 לאיגד) ןוהילברסב ותיפכ  GU2ןיסירגב רתומ הפקמה ןמ :ג'נ 'ירדנ .התימחו ב"פר | ןדוי בר  
 ה"כו DD לש הפקמ .מ'ד ו"פס 'ירדג v" ,'וכו | b^ ב"א) -- .ןוהיסקומב Cw בר ןוהילוגב רמא
 — t5] 'כוסב לע ה"יחא* — .(שאר לש תפנצמו עבוכ י"לב

noo wsה'נכו .יל שירפתיא אל 35 ןויכ תינוי  
 א"ס ףלא זמר לאינד 'קליבו איבהל 'פ ר"תסאב
 רפופ םשב 74 ןעטכארט ללירב 'ה ש"מ ןייע דועו

 - [ינוי

i5 הָצְקִמ yemיברע 'שלב הצק ןמ  se?קיחרה  
 תיצה ןמ קוחרה תיבה רצח \=5 ןכלו

 -Abgesondertes, zum 002686 gehó קוחר , 9%

Giger Raumא"ק) 'יבוריעד ןורחא 'פב  G'ysתלרה  

 רהסו ריד ומכ םוקמ הצקומ יאה b^ הצקומבש
s"תואריבל ןיספ ןישועב ןנירמאדכ  BÉ)ביכ ) 

 ושימשתש ריוא לכ \'רזעלא ןב ןועמש 'ר רמא ללכ
 "יפו ה"יחא]* = .הצקומו רהסו ריד ןוגכ הרידל

m4אוה הובג םוקמ הצקומ .ב'כ ףדל (אנליוו פישב)  
 כ"ע 'וכו תילמרכה ןמו ר'הר ןמ הצקומ השענש
 ירוחאש הבחר :הצקומ b" ,ח"י ףד DD י"שרו
 תבשב הצקומבש םיצע י"שריפ ןכו ,כ"ע םיתבה

rap6יא) ב"פר תבש 'תפסותב ה"נכו — .א"ער  
 -- [6ב) ג"פ 'יבוריע 'תפסותו «GU י"פרו

bohren, stechen 5% y'b3 ףקנ לעפמ) ףוקמ + 
 der spitze המדאב בקונש םודרקה שאר

(Theil des Grabeisensופוקמ רבשנ ג"מ ג'יפ "55  

 םוקמ G'm ייפ "55 "5 «y ףק 'עב וניברו .רוהט
 ם"במרהל מ'יפבו .בקנה אוהו אתקה וב םנכנש

 ,םודרוקה וב סנכי רשא ץעה אוה

 סשכמש הברה הפי ^j אוהש הרידק יקיצל | go» iss 'עו פ"למ ילוא אסקומ = םקמ

 בובסו ףקיה ןינע ע"ייע ףקנ ןמ לעפה) ףקומ *
(Umliegendes, Umgebeadesד"פ ומורת  

isאלש .'ז 'ילוח ה"מ ב"פ 'ירוכיב ףקומה ןמ ףא  
 .'ב ףק yy ףקומה ןמ

napa 2ותעדמ דרפנו קחרנש המ םדוקה 'עמ)  

(alles was abgesondert wirdלכב  

 (ר"פס ריזג יתפסותב ןייעו .ח"כ) הרומתב ו"פב ןירוסאה

 p" ז"על הצקומ הצקומ והזיא דבענהו הצקומה
 ג"רב ,ובירקהל המשל והצקהש ry םשל דמועה | assu תא spen לח "יפו םדוקה (ym אָנפְקִמ *

rar('ב ,יא ארקי) ןאצה ןמ 6א'מ הד) ןפוד אצוי 'פד  

 ש"רל הצקומ ps .('ז"ע ל הצקומה תא איצוהל
 Gm יציב .הימ תבש) דבלב םיקומצו תורגורג אלא

^bלאומש ר"א (גיעפ ביסד ריפר ^2( ימלשוריב  
 'פד 103 .םייתניב תוחירסמש ינפמ (' יטרסס רב

rpלעפמ)  nepאפק מ"לב  zusammenrinnenותמהב תא םדא דימעמ (.ב"כק תבש) יבתכ 55 |  

 'פב .הצקומ ג'ע אל לבא תבשב םיבשע ג'ע | ב"פב Grei בעו אופק beans לאשוהו
 םדא דמוע (ג'ערו איעס v5 יציב) ןיי ידכ איבמה | ןמשהו םושהו המורת לש הפקמה 0" םוי לובטב
 ל'צז ןואג b" .תיעיבשב תבש ברע הצקומה לע | ?CY תבשב טחושה 'מגב פוזה א"פב .ןילוח לש
 ידכ תוריפ וב תוצקהל ןכומה םוקמה ww הצקומה | לש pus 'יפ .הפקמ ('וכותל pub הבירע ירבש
 ריבעמה שוריפ ןכו  ןתכאלמ רמגתש ידכ ןשביל | 'מגב ורבחל תוריפ רכומה 'פב .סירג אוהו םילופ
 : דיל יציב geb vb יורשעט) תוצקל וריצחב םינאת | 'יפ הפקמל ל"אד הכירצ אל Cu כיב) ^q רכומה

 -umrin 3420 ןינע b^ רוקמב mpi לעפמ) אָּפקַמ *
(genהאיפ 'ורי  i'Dטוס 'וריו א"עס כ"ד ' 

 .תואחסונ ייונישו ש"ע ב'ער ז"יד א'פ

n»n bn D3  Ringmauerביבס  

(umlagernde Truppe2 7080 לח 'גרת / (nגרתו ' 
 עשוהי 'גרת ןייעו אנפקמ v2) יגיל 52( םכידצב

B fes d^ 

mx» (t!5  .יו לג יעב ) ריייפ תבש יפסותבו ןכותל ג"ונב )5 20 הרעה יו לג עיייעו (Vb)א"פרב ןוכנל היכ )* .םהב  
 הארנו יב 'שרפ ירקינ כי'ותב ייל ןכו הדנבו יומתב ייל )5 ?ם/'בשר ליסאב יפדבו לאילמג ןב יציניוו יזיפ ר'יפדבו א'יבשר
 דע . . ם"וכע יתרשמל והרסמיש רע . . ודבעיש דע אלא רוסא הצקומ ןיא «!b ירומתב ייא ןכו וניבר 'יפמ אוהש
 ניונבו יתרסס ט"ק ייכב )5 .הרז הדוב ע ל הצקומ הצקומ והזיא ('ו) הייפס ry 'תפסותב «jy .השעמ הב ושעיש
 'ציבמ qp ייל םשו םשו :ו"כק רצ יייהמבו : טיעק רצ הידסב םימ ןייע יטרסוס ,יאטרסוס ,אטרסיס in^ שיו ייטרסוס
 המ wb יורשעמל םיבמרהל (non jy (' .יטרסס ליצו יטרס רב W^ (אנליוו סישב) ב"עס v5 יציבב חיר ייפבו ל"גה

gnאבה  Pn 

A 
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 229 \ עוצקמ - הצקמ 2 טכר /

 pono ךודש לזרב ילכ sum הצקומ b^ הברחכ
 «wm ה"יחא]* plo 6 הברח .םינאת וב
 nib םדוקה 'עמ b^ ם"כמרהל מ'יפבו ומצע םשב
 ןיא ה"כו ץצוק לבא ןוכנב con ונינפלש עדו
 'א ץק 'עבו 'וריבו תוינשמבו ,ס"ש י"'כב ןיצצוק
 ומכ הצקומ יכ ^b דועו — ןאכב וניבר ^25 'יא

 — [ש'ע &r'n אבה 'ע לש עוצקמ

 שאר b" ןיצק ןינעב הֶצק םשהמ) םיִצקּומ *
 ,die Spitzen םירחאמ לדכנה הלועמו

"xpi ה"פ 'פ ךתלעהב ירפס (Abgesonderte 
 םילודגב םהבש םיצקומב "Ox a 'גרמכ) הנחמה
 ייטפוש) ןיצקו שארל 'וכו רמוא אוה ןכו םהבש

a^י"שר ןייעו םהלש םיניצקב 'יגה 'קליב ,(א"  
 DU 'רמבל

 ילכ אוהו ךתוחה ברח ges ע"למ 555( עּוצקמ 1
 Feigenmesser) םינאתה וב ךותחל לזרב

 ד"יפר תבש יתפסותו :ג"כק (nit יילכה לכ 'פד 343

à" QU)תבש  Qe rbםילכ 3  powתבשב  

 וב ןיכתוחש לזרב ילכ 'יפ 'וכו הליבד לש עוצקמ
 .וינפלש הצקומל הז המודו לוגיע היושעה הליבד
 ?ye" תועוצקמב מ"לב ה"כו ע"למ אוהו ה"יחא]*

0n 05ץובקהו .םש ק"דר ןייעו אילימזיאב 'וגרתו  
 C תועוצקמה ולפקישמ ג'ע א"כד א"פר יאמד 'ורי
 «pz ,תועוצקמה (* וליפקיש רע ב"עס א"ס "ירדנ

veתועוצקמה בור ולפקוה  vpלפק  Vp ^w 
 — [םש "ירדנל "i ,'ב

 ןייע דועו Feigenhaufe 3 nYpb ומכ) עוצקמ 2

 73 תואב 'וחנמה לכ 'פד ג"רב (םינפב
 לטונ היה אבא C לאעמשי ר"א (א'ער הינו ביעס

nmm C^םינאת 'צ לע עוצקמבש  
 ,(*"תורגורגה וב ןישועש ילב, p^ ,(הלכלכבש
 ה"יחא]* — ,ןואגה 'יפש הצקומ ומכ אבי עוצקמהו
 "א םש 'ומורת 'וויב יכ mem 'ב הצקמ ע"ייע

 — ]4 הצקמ ע"ייע הצקומה jb תמאב

 לאשוהו Winkel nm mb ןינע מ"למ) עוצקמ
 6: גיס 'וכרבד כנ"סב Grundpfeiler) דוסיל

pop G'y^ yp  ב"ב moiןיאש תונוממ ינידב  

 אלש תוריפ w'b .ןתכאלמ תא רמגל גיעו היל
mexהצקומ ירק ןתכאלמ  v5 3) (nm 

 6 ריבעמה .הצקומה לע םדא דמוע ('נשמב איעס
 תושעל תוצקל א'פ שביל תוצקל ורצחב םינאת
 ןתכאלמ רמג איה וז ןתעיצקש תועיצק ןהמ
 pe ןילכוא תועיצק ןאשע אל ןיידעו .ליאוהו
 מ"יפב N^ א'פכ ה"יחא]* .ןירוטפו יאערא

 — ש"רל מ"יפב ה"כו ,םש 'וושעמב ם"במרל
now mu»ה'מ . aeiותוצמל הצקוה :'ל  "b 

 תמחמ הצקומ .ד"מ תבש .הוצמ תמחמ הצקומ
 הצקומ .ז"נק "ov» mb תמחמ הצקומ . . פואימ

nemoהצקומ ןינעב ירטו לקש הברהו .םיכ ןורסח  
 אולמ רפסו ש"ע קחצי דחפ לעב היטרפבו היללכב
 יצחל הצקומ שי :ו"כ 'ציב xps 'ע םיעורה
 — [תוצקומ ב"ער ג"מ תבש ץובקהו ,'וכו תבש

"pO 8ירכבו המירעב לדבנש המ םדוקה ןינעמ)  
 -das (zum Verkauf) Ab קושב רוכמל

(gesonderte, der Haufeתורשעמ שירב   N'E)ה"מ ) 

 השעיש דע קלשג וניא םאו קלשישמ חיטנא
 .קושב רוכמל ותוא ןישדגמש העשמ 'יפ .הצקומ
 מ"יפבו ומצע םשב DU ש"וב ה"כנו הייחא]*
 רדסיו םתוא חטשיש דע ונינע :םש ם"כמרהל
 הצקומ ארקנ תוריפה וב ןיחטושש םוקמהו םתוא

s'yח"פ 'יעיבשל 'יפ ןייעו  voחיחא אבה יעכ)  
 םדוקה 'עב וניבר איבהש quen 'יפל בורק אוהו
 הפוקה jb אלו ב"מ ,ג'פ תורשעמב ה"נכו -- הזל
 Y" .םינאת לש ירכ ש"רה (p^ הצקומה ןמ אלו
 אלא הצקומה לע ןילכוא ןיא :נ'ד ג"פר 'ורשעמ
 'תפסות .'וכו הצקומה לע ןילכוא םשו ,ומוקמ לע
 Y^ .הצקומה ןמ תורגורג חקולה ב"פ תורשעמ
 רשע לטונ היה אבא ר"ע א"מד ב"פס 'ומורת
 W QU) DT^ 'וחנמבו 'וכו הצקומה ןמ תורגורג
 הצקומ ב'עס v5 'ציב si עוצקמ ע"ייע עוצקמב

 — [שביש

 ךתח o9 ע"לב yxp = הצק לעפמ 5'« הָצְקִמ
 -Sehneide 13 ךותחל לזרב ילכ ,5* ונממו

(Gwerkzeugתיעיבשב 'ח 'פב  O'5לש םינאת  
 אוה הצוק לבא הצקומב ןתוא ןיצוק ןיא תיעינש

 ר''פדבו י"כב 03 (* .ביה י"כ לש ייגה וז pino .זיכ תמלש ןויגהב רעגרעבטב mm שימ (wy ןנתד אה ביה 33 )!

 יאטד שיר 'פסוהב (+ .הברוח W yp' 'עבו הברה ,הצוח ס"טב ט"ק י'כבו ,הברמ ס"טב ר'פדב (% .דיטעמה ע"פרשב לבא
 תיכ (* .'ו ס"טב (aun 'פדב (* ,8 הרעה ןייעו יסו' יר רב רזעלא ר"א ג"ונב (* .וליפכיש םשו )^  .תועצקמה

 ייא סש יוריבו ל"גה v3 "יגכ ייא ר'ע א"מר ב"פס יוטורת 'וריב לבא הלכלכבש 'צ לע (anim ייל ע"פרבו ךורע "כב

 .6 א'י ףד ילייגנא v3 ץבוקב) יוחנטל ה"מגר ייפב ה'כ )^ «so יר יב ל א ע מ שי ריא כ"ג



 יתודינה רוקממ p^ .רוקמה ןמ ותקזחש ?C v הדנב
 Tn םד :אינד ד'פס הדנ "וריב ה"נכו ה"יחא]*

jbןמ אלא רוקמה ןמ וניא םילותב םד רוקמה  
 ה [רצה

"pbילכ  (רקנ לעפמ) רּקַמ —  brוב רקנל  
 «Bohrinstrument JU) ע"לב ןכו םייחרה

 ןיטכ, b^ םייחפמ רוקמה די 0"« 'ילכב ט"כ 'פב
 ^ ק"מ) ןניסרגדכ םייחירה וב ןירקנמש n" סנרוק
 ("איחירד ("אתריקנ רמא הדוהי בר ןישבכמ יאמ

ounהייחא]* ,"ורוקמ םש לע רוקמ סנרוקה  
 משו :םויפה םשו 90 ט'דסל ג"הר eb" קתעוה
 4n [סונרוקה ותוא ל"צ] +(סונרוק תורוק .התוא)
 ךורעב ל"צכו .[ורוקינ ל"צ] qvp» ev לע [רוקמ]
 םשב ש"רב ןוכנל ה'כו ורוקמ םוקמב ורוקינ
 ה'נכו ,'ו שבכ 'עב ק"מד הז b^ ןייעו :,ךורעה
 יתשב זוחאל וכרדש תא ז"פ ב'ב ^55 'תפסותב

  vv[רוקמה די ןוגכ —

 spitzer JU y'b3 אָרקמ ,ארּוקַמ ס'לב) אָרוקִמ *
(Schnabelןידה אתא ד'ס פ'ס ר'ב  

 היקפאו הירוקמ 2m qns הירוקמד הארצמ ארוק
 'יפב n היה qns ומוטרח e nop^ ע"ייע
 א"יק 'ר תודלות 'קליבו כ"מבו םשו י"שרל םחוימה

^anוניבר 'ינכ ל"צו הירקומד . 

 p" ראות וא ינוניב רוק לעפמ O0 רקימ *
 pip ow 6ב der sieh kühlt ןנטצמ

 רקמ ףיכ 'ה ,ה"כ 'יעשי 'גרת Kühlendes) תונטצה
 'ב .ב"ל םש 'גרתב 'יאדכ pb אלו po ל'צו
 B^ רקימכ הארנ םדא א'עס ^m 'ציב :ג'נ תבש
 כ"ע ןנטצהל םימב דרויכ (אנליוו סישכ 'ציבב ח'ר
 כ"ער א"נק םש -- ,המהבל רקימ ןיא :תבשב םשו
 ילכו .רקימ ילכ Qum (mee) rb 'פסותבו) ןיאיבמ

 ןוגכ תורירק םיאיבמש רקימ ילכ י"שריפ תוכתמ
miuא"עבו כ'ע  ^bוניבר  Uy UD Up yi 

 p" אייליצד אתרקמ .פ"ד א"פר ק"מ v^ הכקנלו
 ,אתריקמ 6" ,"י ;'ב יז אימ ומוגרתו הרקמ מ"לב

 der Ruf, das האירק ןינע )* (s אָרְקמ *
Berufenהליגמ וא רפס תאירק )?  

Nopb * — עוצקמ לר 

 ?ipn הז מ"ל ב"א) — .('ןהמ לודג הרותב עוצקמ
nim (Ge voעצקמב רצח  ^b xn]תיוז ) 

 Cm &^BD 'יבוריע 'תפסות ץובקהו ה"יחא]*

 הרות ("יעוצקמ הנומש וליא א"פס 'גיגח 'תפסותו
 'מויו ג"מ 35 דימתב הליאשה ילבו -- תוכלה יפוג

 -- [תיברעמ תינופצ עוצקמ :ו"ט

 ,ein Theil הָצְקִמ ז"לבו np ומכ מ'למ) תצקמ *
w'5 (Etwasהנעטה תצקמ הדומ .'ג , 

 תצקמב . . .תועקרקה תצקמב הדוה :ח'ל 'ועובש
 םדא לש וחבש תצקמ ב'עס ^n ייבוריע ,םילכה
 כ"וד 'תקיספ ,ולוככ םויה תצקמ .'ד םיחספ ,'וכו
 ינימש ארפס ,שפנה לככ שפנה תצקמ .ה"סק דצ
 ,תצקמ תרהטו תצקמ תאמט א"י קרפ D' 'שרפ
 הנהמו תצקמ הנהנש יפל :ח"לד ח"פר 'ועובש 'ורי
 ג"פ 'ירדנ 'ורי ,תצקמ םלשמו תצקמ עבשנ תצקמ

m3קחציב  (5 תישארב Gn"קחצי תצקמב "), 
 ןתצקמו םימורע ןתצקמ ג'ע ד"ד ב"פ תוכרב 'ורי

 ,םישובל

 ,'ב קמו 'א קמ ע"ייע אקיקמ «pp ,קקמ *
T mn 

 ןומלח b^ אעיבד apis ס"למ אְרקומ —( רקמ
 (םינפב ןייעו Gehim חמל לאשוהו 'ציבה

 םידאד יאחומ יאזח (C92 moo האורהד תומולחב
 לילשב xm 'מגב השנה דינ 'פב .('הירקומ לפנו
 mb ^b .אמד םושמ ירקומדו יעיבד Cow 'ילוח)
 (ריכ ,איכ בויא) הקשי ויתומצע הזמו ..("דקדקבש
 ה"כו הייחא]* ,םיטפ יהומרגד ארקומו ''גרת

 י"כבו אדקומ ט"ק י"כבו .דקמ ע"ייעו 'גרתב ונינפל
 ,*< פ"למ הבצחמ זאו ת"ילדב סרג 'עה לכב ב"ה

mm "bפרוג היה ש"ירב קפס ילב וניבר לבא  
 יב"י תלהק 'גרתב ה"כו ,תויתואה רדסמ חכומדכ
 תילדב תלהקב םש סרג רדק 'ע ןמגרותמב לבא ^
 יפל p^w י"כב תילדב ה"כו .תואמנודה רתי ש"עו
 רקיעש הארנ יל םגו 4 הרעהב חטמל ןייע ינוקת
 פ'למו םימוגרתב "ימעפה בורב 'יאדכ תלדב "גה

e לנה 

 טרפב ל"זרדבו ןיעו עובמ b^ מ"למ ipe = רקמ
 ב"פב Quelle der Menstruirenden) תודנהמ

 ף"ירבו יוריבו ילופאנ תוינשמב (cvc וניבר ci ייא ביבב ם"ש ייבב לבא ןהמ רתוי הרותב עוצקמ To paw  ג'ונב )!
 יירדנו .ט"נ ידהנס ילבבבו )?  .ןוכנל יגיגחב לבא יעצקומ יוריעב טרופריא V3 (? = .בילר רצ ביב סיד ןייע .שיארבו

D^) "1p ןמ רתנו ימ י"כבו היחומ רצפו 'פ vix ירקומ רתנו ישיר עקבאד ג"ונב (f pn» לכ אלו קהציב ae5 
 (: א'טש m ילייגנא ייכ ץבוקב) הימגר ייפב היכו ארקומרו inu (* .'עה mos py ידקומ ליצד ל"נו nep) רצ תוכרב

T ןייעו יא רקנ יעב wn ןכו איחיר רקנמ גונב )7 .התארוקנ ג'יהר ייפב )5 .ןאכ דע אהומ היב הנתסד אתייח ob 
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 1 | ןֶרְמ * - אָרְקִמ < |
 רחא b^ ,דח ('ןהישארש ('א"פ ןידודיח ןהב
 ןושארה א"פו ןושאר 'יפ ה"יחא]* = ,תוכר םינבא
 א"פ nm^ ל"נה "ברע הלמ תארוה bp" אוה
 תולזרוקמ bw" .ג"מ תבשב י"שריפכ אוה ןושארה
 י"שריפ b ףדבו כ"ע חוניקל תויוארו דח ןשאר

"upצנוש 'פדבו כ"ע חוניקל תויואר ויהיש ' 
 ל"הזכ ל"שרמה mam 6ויפ תבש פיד) 'אוקיב
 s'y חוניקל תויואר תודודח ויהיש זעלב ש"ריקב

yoו"ל 'כוסב י"שר זעולש ומכ ש"דוקיפ ל"צש  : 
 pointus צ"לב ש"דוניפ וא ל"צ הזו תולזרוקמב ה'ד

gespitztט"יאלב ש"דוקיא וא  acutoציבב תמאבו ' 
 לע דח 'יפ ש'דוג א תולזווקמ ws" זעול ,ו"ל
 יפסותהו י"שריפ םע הלוע ןושארה א"פ םינפ לכ
 תולזרוקמ ה'ד :ו"ל 'כופבו םינבאב ה"ד : ז"מ 'יחספב
 א"פכ הזו mos ^e אוהש ולעהו י"שר לע וגישה
 — pawzw, דירשו ע"בשפה ןייעו ךורעב ינשה

vmmוריב ' nivלזרוקמ רורצ ג'ער א"יד ח"פ  
 וילגר תא וב חנקמו ולטונ הציבכו זוגאכו תיזכ
 רווצ :םשו "C ג"יפס תבש 'פסותב ה'כו

 — [לזרוקמה

 ja .בכרוה 006-0006  י"לב) C סורפלורקמ

 0006 pi ךוראו לודנ %6
 (GYb ו"פ תשרפ הבר 'שארבב Gchnellfüssiger) לק
 הש א [םש התיהו] C יזיכ ישארב) לודגה ונב
 ותוא - הארוק mm םננ ןב הל mm ( תחא
 .סוופלורק מ "53 לקו ךורא p^ סורפלורקמ
 'ציניוו 'פדמ ץוח ע"פדו י"כ לכב ה"כ הייחא]*
 תחא הביתב ל"צו ס"ורפל י"וקמ תובית יתשב
 םורפל spe תובית יתשב כ'ג ר'בב ג"ונב םלוא

owר 'ודלות 'קליב ' Topוזחא 'פ ר'שהשבו  
 סופלורקמ ב'לש 'ר bv" 'קליבו סוראפיל ורקימ : יל
 C תוינוי תולמ יתשמ בכרוהו (*סורפלורקמ ל'צו
 Axopóg£ ןמ הטושפ הרבהו .ש"ע ךורעה "55

 ,ורקמ ףוסב הטושפה הרכהה רובע הטמשנ c ונייה
 ןכו EAaggog "p ('א ^m ייעשי) לק סליקע 'גרתו

 בויאל סודותו (ג'כ nn איש הלקנ םוכמוס קיתעה
 — Ct ^n] יקזח) ללק םינקז ry וניבה ןכו ד"כ ,'ט

 gehürnt) 'א ןרק ול היהש ,b j?p^ םשהמ) ןרקמ *
 ול mmn תחא pp .'פ 'ילוח ima תבש

7-7 7 — —M— —9 ——— 

vp יבתכל ראות (3 die Lesung, das Lesen 

  die h. Schriftבותכ ומכ )7 דועו  Gibelvers'ורי
Yy א"עד א"פ 'ליגמ 'וריו ד"ע v 5 תוכרב 

 « pילשמ) .ךורב ךרוקמ יהי ז"לקתת ר"ס ילשמ
 ,'ה ^ (Oא"עס ^ תכש — .ךורב רבקל ךארקמ יהי

 הלפתו ארקמ םש שי . vהלפתו ארקמ םש ןיא
  moד"ד ב"פ 'וכרב 'וריבו ב"פס תוכרב 'תפסותב

  any.הליגמ ארקמ :'ו 'ליגמ  Ynארקמ :ז"ל
 מ"לה םירפוס  y'"y'וכרב — .קספ /2 רטע ,בתכ

 'ח  NÜUD'כוס .םוגרת דחאו ארקמ םינש ב"ערו
  m5ע"ייע ^« ארמג הנשמו ארקמ .ד"לק ב'ב

 דומלת  ^vהדימ ארקמב קסועה : ג'ד א"פ תבש
 הדימ הניאש  "yירפס .'א דמ 'עו .ג"ל מ"ב ילבב

 וניזאה  "pוז ז"יש  . mmnהנשמ וז . . ארקמ וז
 .. וז .. ארקמ וז ז"'פ 'טוס 'תפסות דומלת הז

 'ובותכ 'ורי .שרדמ הז . , הנשמ [ i"pנ"ע ה"לד
 ארקמל רפס תיב  maתיב ע"ייעו הנשמל דומלת

 יב" רפוס  (Cryלכ לע ונרזח :וז לכ 'פ ר"להק
 ע"ייע 'וכו ארקמה  Sunר"קיו דוע רשא 'פ םשו

 א"מפ ר"ב .'וכו ארקמל ןיסנכנ םדא ינב ףלא ב"פר
 ע"ייע ארקמ ילעב :ג"ל מ"ב :ר'נ 'וריע ו"לפ ר'קיו

 הדגא לעב 'עו :ז"טק .ב"חב ( tUיינעת — (ב"טק
 א'עס 'ה  "muארקמ .א"יק  ONידהנס ,שרוד

 םש ,שרדנ ומצעמ הז ארקמ .א'ק «^ irהז אוקמ
 ינימש ארפס :ז'כ 'טוס ,'וכו םוהת דע דרויו בקונ
 תבש .הרותה ןמ ארקמ ול איבמ 'ז 'שרפ 'ח קרפ

  PN ODתוכרב .וטושפ ידימ אצוי ארקמ 15
I'D י ב"ב :ה"צ'. "mb ^ טוס ב"כ 'וריע' 

 ורמואל רשפא יא בותכ ארקמ אלמליא :א'צ 'ילוח
 רומזמ ט"וש .'וכו ^ bץובקהו .אוה אלמ ארקמ

 :ד"י 'טוס .ב"נ 'מוי תזאָרְקמ  "nar'דהנס :ג"ס
  "Tm v5ח"כד ד"פ 'ובותכ  Du! lpנ"יפר

 ה"לד  i^y'ומורת 'ורי  w'bט"ד  Ty'גיגח 'וריו
 ב"פר  — nPyps ^W GUTםוקמב ראותה ונממו

^"'y Bibellehver ארקמ "555 "b "wb : םשה 
Cop גיח קדרד ע"ייע :ג'ק 'ובותכ :א"כ ב"ב 

gerundet, לוניעב קחדנ Ji) yos) תולָזרּוקמ 
  wulstartig gedrungenהשק ונינע 'דועו

  (artםינבאב (.גימ תבש) ילכ ןינתונ 'מגב הריכ 'פב
 תולזרוקמ  pum.אסכה תיבל  ^bןיאו תונקותמ

man nbn ^p םא יכ רחא ייל ע"פדשבו vu תבשב לישרהמ cns היכו ריפדב היכו i טיק יייכב pa mo (t 
 (ךומסב ןייע) ל"שרמה 'יחב )* ,ךורע י"כו vb האר אלש ףא תמאל ןויכו (לישרמה תקתעה (vby ןיכועבש רירש לעב

ORםיטו 'וכו ןהישאו ן יא ש  y Wmסורפלירקמ סייטב יציניוו 'פדב (*  .ןיכרעבש רירש . +) m/sךורע י"כ לכב  
 יתבתכש ומכ ל"צ םשו (.ויצק (w"n3, ןירתפסא 'עב ספדנש ומכ אלו )5 .אוה תועטו לודג py םש בינו )* .ייל ץ"פרבו

 Tm הז שארב

P 



daל  
A3. 17 IO \ VN SA1  , 

 איצומה (C טפר תבש 'פסותבו ,אתיישק ןיליאב
 כייח ירה ריש 6'הש קה ןמ ('ןיפז ינש
 pa שרי ז חב ןיקלוח שי nns "bs 'מוא א'בשר
 הרואכל שי וז 'פסותמו .כ"ע ופוג ראשל ותרטה
 Hüeker תרטוטח אוהש תרטוחד י"שריפל היאר

 — [ראוצכמ הרדשב יוצמ רתוי

 םיאושקה הדש האשקמ ומכ ,"יפ n^ השקמ *
 'ומורת 'תפסות Gurkenfeld) 2922 ע"לבו

 "יעיבש ץובקה: .השקמב ויבא וחינהש ןטק א"פר
 תואשקמ :'ו "הספ ,תואשקמ ב'מו א"מ ב"פ
 ןיעלדמו ןיאשקמו ס"ש י"כב .ד"ק 'יבוריע .תועלדמו
 ש"ארבו ף"ירבה"כו ויעלדמו ויאשקמ וגיצנוש 'פדבו
 ח'יפס תבש 'פסותבו .ו"ר דצ "יבוריע ם"ד ןייע
 השקמב 'גרתו .היחה ינפמ תואשקמ . , רמשמה
 ונממו .ש"מו 'ג po yp .אישקמב n) * ייעשי)
 ירזנש הדש b^ הָשקּומ yen) ינוניב) לעפה
 רבד ףוס אל ג'ע ג"לד ב"פ ייעיבש 'ורי :םיאושקב
 ייפא אלא הלדומו [השקומ ל"צ] (השקמ) וב שיש
 תועלדמבו תוישקמב עטיל ןידיתע םדא ינבש רחאמ

smeיאלכ 'ורי " reח'כד  i'yליציש המ לבוג  
 המ ומצע השקומ :םשו ,השקומ דימ קריה תא

uwהשקומ :ח'כד םש ץובקהו ,לבוג שארב  
 ,תוישקּומה ןיב

nup *שקנ לעפמ)  "bקפוד  byתותלדה  
 ה"פ יציב "ורי Klopfer) כ"היבב אובל

 ל"צ] (רבסו קחצי בר רב לאומש 'ר א"עס ג'סד
 שמש היה ינקז 'יפ אתדח אתשינכד השוקמ [אבס

pem swaןייע ללפתהל אובל תותלרה לע  
 ,ןישאטארק 'פדב יוריב ןוילגה

 b" השק לעפמ איישקמ .הֶאְשקמ .ישקמ *
 -der Fragende, Dispu תוישוק הָשקַמ

(irendeרהנס יז"פ מ"ב ,ישקמו ףירח .ד"י 1*7 ' 
 ודימלת האשקמ םירפא ה"פפו ח"מפ ר'ב : ט'ל
 (י"שרל סחוימה) י"שר םשב כ"מ יפו מ"ר לש
 'ורי ץובקחו .ןיאושיק רמוש א"ד תוישוק השקמ
 jw b 'רו קחצי 'ר ג'ע ח"כד ?xe "אלכ
 'ועובש 'ורי לועפ ינוניב ונממו -- יישקמ ןיבתי
 ש"עמ 'ורי ,איישקמ חכשמ תא vy ח"לד ח"פ

 ,איישקמ איה תיל i01 ג'פ ינש

 י"רת Geheusal ץקש תויתואה ךפה) אָחְציִשקמ "
 .ןוהתצישקמ :םהיצוקש ז"ט ,ט"כ 'ירבדל 'ב

ys "5 אָתְצשקמ * — " 

 ז"ע 'ייעו G5 5 םילהת) ביתכ ןרקמ . . וחצמב
 נשומ דננ םוחלל ל"זר ונוויכ גשומה הזבו .'ח
 ןייע ןומדקה רוש ערזמ דלונ ה'דאש םייסרפה
 .78 ,ה"כ ךרכ ג'מ ע"מב יתבתכש nb רואיב בחורב

 תוכלמ sm zweigehórnter "npn 'עמ) ןירקמ "
 ,'ז לאינד ו"עפ ר"ב (םינפב y" םיינוי

o"תלתו :שרדנ  jbהרקעתיא אתיימדק אינרק  
 !bmp ןירקמ םתוכלמ סהל ונתנש וז המדק ןמ
 ארקנ ןכ תונרק יתש לעב ןירקמ ל"ג יסודידרקו
 יעב ל"נה (pn CY* em yy" םורדנסכלא

empnתונרק יתש 'מולכ עמשמ יתרת ןירקמ יכ . 
 םינרקה לעב םש לע aov תוכלמ הפי הארקנ ןכ\
 םישדחה 'יסופדבו .םורדנסכלא אוהש ('ו ,יה לאינד)
 לבא Macedonien אוהו ת"לדב ןידקמ ר"בב וסיפדה
 אוה סורקו .ש"ירב pi) sav םינשיה 'יסופדב
 אוה יסודידרקו Cyrus סוריק םש לע bob תוכלמ
 אוהו (Kurden) 100800/0 לש תוכלמ ד"עפל
 y" רעירא לש עזגמ כ"ג םהו ארקמ לש םיחולסכ

^b 5mע"מב  Yoהאלהו 42 ,ב'כ , nwז"כ  
 רצנ ןב 'עו ,'א pp ע'ייע דועו -- האלהו 9

Cn (ב"ה, 

 .עוקרַמו .תעררמ ע"ייע ןערקמ *

 abgelüste Teigmasse) (ץרק .לעפמ)) תוצרקמ
 COD ץרק 'עב

 -unbe (אלטלטמ וכפהו) עקרק «pi עקרקמ *
Gegliches Grundstückנ"ק ב"ב , NU 

 pha" ץובקו 702 אלד אעקרקממ T7 אעקרקמ
 : א"י מ'ב ילטלטמ וכפהו ימד יעקרקמכ ארבע .ט"ל

 .ש"מו עקרק ע"ייעו oe אלטלטמ ע"ייעו

 vim לש תושקה ןימינ 'יפ השק ראותמ) השקמ
(die harte Schweinsborsteע"ר 'פד ג"'סב  

 ןימינ "פ nns ריזח לש השקמ 6:'צ תבש) ןיינמ
 תושק ןהש ויפיתכ ןיבש ריזח ראוצכש תושקה
 .ןינעצרה ןירפות ןהבש רעש לכמ  תונושמו
 הרדשבש ןישק ןימינ השקמ b^ י"שרו ה"יחא]*
 quon sm ישומש n^n ילואו כ"ע ריזח לש
 :by 'וכו סוטה בגז מ poa ינש אי צומ ה רחא
 השק ןמ 'יפ השקמ איצומה 'מולכ השקמ רמא הז
 תכש 'ורימ חכומ ןכו תחא ריזח לש תורעשבש
 תיא םיתש ינתיינת תיא ריזח יפיז :א"ד ח'פ
 nns ד"מ אתכיכר ןיליאב םיתש ד"מ nns ינתיינת

LÀ LLL 

 ,ייל 'יסופרבו י"כב ה'כ (5 wp םייטב גיונבו י"כב ןוכנל היכ )5  .א"יש (ym יז  עיויעו ןיפייז .טרופריא י"כב ('



TE 

 -) רמ |
 b" א"ס .אוה mne ('םוקמ חבזמ Css ירמ | ,loben םינפב "יע מ"למ לוליה jy רַמָא =) רמ

 לכה 6ה'נק ביבב היכו .ד") pev ףוסב ,יברו
 רימלת לכ ("Cb הטופס ףוסב .איטח ירמל ןיכירצ
 ןיעיבשמ דע 'וכו קחדה ינפמ הרותב קסועה םכח
 ךיניע ויהו €« 05 ייעשי) 'אנש הניכש ויזמ ותוא
 'אנש וינפב לעננ דוגרפה (" ןיאו ךירומ תא תואר
 . םיבלחה וארקנ המל — ךירומ my ףנכי אלו (םש)
 ep": תב ש :תומוקמה הלאב אבוה) םיוומיא

 םוטשו .א"ע UTD :בנ'פ :םיג :םשו 5 יי'תמפ

 ויפו עב יב 5 ב" .a :היצ :בזמ i19  :םשו .ביע

 :ה"ג 231D' .א'ע :םשו יע VD; 'םוי :ז" ק"מ

 i3 ריזנ :דיק :םשו הז 'ומ בי ימגב שיע

 יו וה י:יר יח בז ..םה p: תובכ מבט קייב

 :םש יל :םש .היל c3 :זיכ :םשו aeo :בח

a5םיל , vnןמ .אי'נ :םשו .טיט :םשו .דימ : 

 Dp sS :ט"פ .ט"פ :היפ lb :גיפ :ב"פ :יס

 AMBOS 4^ £0 :םשו GUG יד 'והכ.מ :םיק

 1 D :םשו .2- ":ל"ע | .ד"ע ,ב"ס | .א"ס | .חימ

 :um :מ .ל'עמ amp ''לוח :יה 'ורוכב

 :םשו €« :בי'ל 'רומ ת :םשו € 9 :םשו

 םירומ ןהש (:ב"כ ד 'ותירכ ,(יישרופ vy .יז)

 קלחל חבזמה ג"ע םילועו םירבאה לכ לע םינודאו
 תורמ לבקמ הניאש רורד רופצ .(" םלועה ןודא

nx)ר'כ יציב :ויק .)  ^nבושייב היוצמ וניאש  
 .המצע תקנוח הנשפתי םאו םדא הנשפתי אלש
 ונדמליב 6-5 לאיד) ךאנשל אמלח ("ירמ
 לש ואנוש ('ד "יס יוחנת ייטפשמה הלאו תשרפ
 ךתעד לע הלעת יכו לארשי אוה ימ רצנדכובנ
 תא לאינד non אלא לארשי תא ללקמ לאינדש
 ונורתפו םולחה ינובר ירמ רמאו הלעמל ויניע
 nons | ,("ךרעו ךאנש רצנדכובנב םייקתי
 ןודא ומכ ונינעו ג'כ ,'ה ;ז'מ ,'ב לאינדב 'יא רבכ
 pm vm" ף'לאב א'כ .ז"ט ,'ד  לאינדב ביתכו
 תומש םע רושקבו 'גרתב הברהו 11 הרעה 'ייע ירמ
 'הו ןמגרותמה לצא תואמגודה y" מ"לב לעב ומכ
 הרמ איתא ג"ע ה"ד ב"'פ 'וכרב 'וריב ה"כו .יוועל

"UU ושידקת ותוא תואבצ 'ה תא (preisen 
  3% mnאוה לולה ןינע ןורמית היתי 'גרת —

 (םויה תרמאה 'ה תא )^ ,ו"כ םירבד) ןושלמ .ב"א)
 לע ןמגרותמה המת רמא יעב הייחא]*  ^bךורעה

 המל יתעדי אלו 'גרותמה בתכו לולה ןושל ש"מב
 אל  mmהימתל םוקמ ןאכ ןיאו כ'ע הרימא ןושל

 ןורמית היתי "א ונררגנ וירחא רשא ר"פר "23 יכ

"NT ינורחאה ךורע יסופד רחא ררגנ 'גרותמה לבא' 
  menונלש תואחסונכו ט"ק י"כב ה"כו שי דק

 תארוה מ"לבו — 'וגרתב  sewלוליה כ"ג לעפתהב
 הרמזא 'גרתו ,'ד ,ד"כ םילהת ןייע  n" DO(נ

 ףלא טימשהל ימלשוריה ךרדמו .('אחבשות רמיא
Yy ד'ד ב"פ תוכרב 'ורי מ'ד רמא תלמב שארב 

 ,יי 'עו 'ב אי ע"ייע דועו רמד ייכ  ^vא"פ תבש
 ,רמו רזח :ג"ד  T'b "bv "vתא אכו ד"ע א"מד

 ב'פ ז'ע ^ ,רמד ןאמ : א"כד ג"פ 'דהנפ 'ורי ,רמ
 'ר רמד .א"מד ? pmןיִרָמ ץובקבו  vב"פ 'וכרב

  m3,ג"ע  "Y'מורת  57 nbה"פ 'ורשעמ יורי
7320 *jb3 ה"ד ב"פ 'וכרב ^ יווצהו .ד"ע א'נד: 

 — [הירתבד (רומאו פ"שרהמ

 ןודא b^ = 5 ע"למ «ws 5 pb רמ
(Herrפ בו 6היכ םיחספ העש לכ 'פד ג"רב ' 

 ג"סבו 6ביפ 0? וזחא ש ימד 'מנב כ'הוי
 יל רמא ((ה'ל m" הרומו 3710 ןב 'פד
 יאמ ('ילש רפכ לש ןוטלש p^ ('יאדוד ירמ
 לעב התא 'טולכ יפמ קמוס C 3*3 אמדד תיזח
 יבועד ג'וב .ינולפ שפנב ךשפנ ליצהל םייח
 השעמ 'מגב הריכ 'פבו Gp "הספ 'יחספ

 רמד ילימ לכ ייבא רמא ישו o תנש ("ה ש ע ש
 ג"רב .('"היבר ינמחנ רב הבר רמ, b^ 335 דיבע

 ירמ קחצי רב ןמחנ ברו 6ז'ל תנש  הריכ 'פד
 cp "9m לחכה 'מגב רשבה לכ 'פב .הוה ארבועד
 תיב 'פ "יחבזב .הוה אדכועד ירמ אחפנ קחצי 'ר
 ארסח בר רמא יער 27( יירבד ולאו 'מגב יאמש

mes (!י"כב  omnיפדמ לבא יציניוו ר"פרבו י"כב ה"כ )? .רימזא גייונבו יוועל 'ה לצא  nbםינויצ ינש וטמשנ האלהו  
 ךורע י"כ תצקבו שיימו ( .ביל (um רווד ע"ייע ס'ש 33 היכו ב"נש קיהעבו ע"פרבו ט"ק י"כב ה"כ (* .יינורחאה

 .טיק י"כב היכ )5 .שיע יישרו ךורעה ייפ הפי הלוע רווד יעב יתאבהש הלמה mm יפלו (+ .שייירב יארוד 'יא יחסונבו

 דצ) רמ mW הידסבו .םש ייתספב ח"ר "פב ה"כ )' .ייכבו ר"פדב היכו 'ציניוו 'פדמ pn האלהו p" 'פדמ ייל )*

 הייכ (* .כ"ע "Y תוא (?) לש םשב מכ בר אוה אוה רמ רמאהו דומלתב אצמתש מיכ ל'הזב w^ (אשראוו יפרב .הילק

 לעב vb יכד ע'פדבו יכד היואס דוקנ M" 2" י"כבו יכיד ונינפל ייאדכ ל"צו יגיר ס"טב םש קו ט"ק יינב

 : חיכק ,א'חב שיימו יז רמא עיייעו )!5 .ןיא ףא רמא אנינח רב אחא ^ גיונב (!9  .הוקמ גייונב )9  .תאזה העומשח

pipa )'*יארמ ייא  oyזיחא האבה הרעהב .  (Uיכ 'וחנתב ייל יוכו ךתעד לע הלעת יכו יוביתו  DKש'ע ךוטסב  

vor yיארמ םש לאינרב יש תחנמ מ"ב בתכו ל"פ  vnmתלטר רדיימ אכיא יירפוס יפמבו תודעה יועובש 'פבו ף"לא  

"bיוכו רטא ה"בק יפלכו שרק  vyג'יסרו יישר ייפ םשו  "Del 
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RBS אתוורמ V5 טיג ןייע" Guys D'b3 
Ap םשו ,רצחד אתוורמ .ח"מ ק"ב .יאמק אתוורמ 

 והלוכל והנילטק ב'עס 'ג  ב'ב ,אנתיכד היתוורמ
 התרמ ,אתרמ הבקנלו .אתוורמ , awטשפומה םשהו

  fes mbע"לב אָתּורמ  Herrschaft 0252תבש
 'ציב  y.ךורעב ליעל  mus v3אתוומ רתא

"Nותורמש ץרא  
 םוקמה ףאו :םשו
 :השפחנ 'פ ר'כיא
 nnob אל התא

 מ"פ יתבר 'תקיספבו אמלעד
 ,[הכותב] (הכותל) םלוע לש
 .תומוקמה לכ לע אוה תורמ
 ונתרמכ vw ונעשפ ונחנ

 -- [ךתורמכ

 6666 י"לבו SU פ'לבו םשב ןימ םש מ'לב) רמ
(Myrrhe, Gummiharzםתא םסינב ונדמליב  

 ימ 'פ רישהש כ"ג y! yn" זמר האר טוקליב אבוה)

nwהז רמ ('ז ,'ג ש"הש) הנובלו רמ תרטקמ (הלוע  
 שיהש) לכור תקבא לכמ ,קחצי הז הנובלו םהרבא
 תא םטפמה 'מגב תותירכ שירב .(' בקעי m (םש
 .('ןוקסומ י"לב תולהאו רומ העיצקו רמ 67 תרטקה
 תפזה םילכב ןיצצוח ולאו ה" תואוקמב ט"פב

C wmרמחה ירמאד אכיא ,תיכוכז ילכב , yon 
 רומ .רמוחל םהל היה רמחהו ('ג ,א"י תישארב) ןמכ
 .תולהאו ^mb O ^ ש"הש ;יט nu םילהת) ןמכ
 .אתפסותב ןנירמאדכ (*יכיתסמ רומ ירמאד אכיא

 תומש ב'א) — .6 סומוקהו רומה Ge יואוקמ)
 ימור "i  תונושל לא ירבע 'למ וקתענ םימשבה
 העיצק תולהא הנבל הנבלח רמ דעהו לאעמשיו
 .םלצא םויה דע םתומש ןכ יכ םכרכ ררנ ןומנק

comאוה  poףטונה ףרש  vy pesהלועמהו  
 ירבע 'לב ארקנ ןומסלב ומכ jew אוהש ונימב
 j bon רבד b" (*ןוטקטסא םימעה ילבו ירצ
 ירצה Q'y5 אימד דיפ ימוי יורי .יו יירכ) bm ורמא

 ןמש (איער (vb mmo דוע ורמאו ,ףרש אלא וניא
 ב"ר Dy pom ה"יחא]* .( ןוטקטסא רומה
 לצא איבהש 35 'ואוקמב ג"הר b^ רחא ררגנ וניברו
 י"לב wy קסומ b^ רומה 'יג םג רמיח "יג
 ג"הר .איבה «b .ם"במרהל מ"יפב ה"כו %
 ארקיו ארפסכ W^ ןכו ל"נה 'ואוקמ 'פסותמ היאר
 ה"כו רומב סומיק . , ברעמה א"כ קרפ ב"כ 'שרפ

 דלר

 הירמ תא ןיא ד"ע ד"מר nU ז"ע 'ורי .אתנאתד
 ישפנר יומ אנא :םשו Ye ר'דב ה"כו ךשפנד
 ר"להקבו הבוח ירמ s'y ז"יד י"פס 22 ̂ ,יוה אנא

qnomאבוח ירמ :קלח  ^bלעב  xmמ"ב וכפהו  
 התימ ירמ :רחא שי 'פ ר"להק .אתושר ירמ ,ח"יק
 לעב spi ןכו .אמלש ירמ . . הטטק ירמ .+ .
 'וריבו אתעמשד ארמ ט"כ פ"ס ר"קיוב העומשה

iemח"נד : mbומורת 'ורי .התעומשד ' n'a 
 תבשבו אדבוע b" אהו אתעומש ירמ אה ג"ע ה"מד
 jn וישעמב קדקדמ ארבועד ירמ י"שריפ :ז'ל
 ריהז : דוע ףיסוה sp 'ילוחבו : ט"כ 'ציבב "פ
 .ןאליכמ ירמ :אלמ mb 'פ ר"להק .אבוט וישעמב
 15 הרעהב (אתליכמ) לכמ ע'ייע סייסוא ירמ םשו
 אעראד הרמ :'כ (m :'ט Uv SU איסא ע"ייעו
 רג שרד nus ר"בב ,רזעלא ע"ייע mm לארשיד
 אתיב יראמ בשות רייד רג ('ד יגיכ יישאו) בשות
 תפסוהבו — אתיב יראמ ואל םאו רג תיצר םא
 אנרמ דיבע si 'ירדנ .אינרמ ס"לב mno :אנ
 לאה אוהו לכה ןודא לע כ'ג 'מאנו -- הילע
 ,'וכו הירמ היל ארש .ט"צ mb .ו'פ 'מוי ךרבתי

"vתבש  "bב'יד  n'b vpn i'yלכרמ שרדנ  
 — לכרמא ע"ייע (לכל רמ) לכה לע sn (לכרמא)

sopaוכרב ןודא ימולכ רמ םתסב העומשה לעב ' 
 רמ :םשו (סישב דואמ הברה) רמ רמא האלהו ,'ב
 דחפ ןייעו יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא

pn»רמאק היל עימשד יאמ רמ  .ז'מ 'ועובש  
 יכ רמ .'ג "יחפפ Np היל עימשד יאמ רמו
 אמיל ל"א רמ :'ס ק"ב .,הירתא יכ cb הירתא
 mob" .אתדגא רמ אמיל ל"א רמו אתתעמש רמ

arp ou NNיב  Ll Qj n yep sm 
 ,ירמ ירמ יבר יבר ב'עס ג'ק 'ובותכ  םייונכבו
 :מ"מ ק"בבו ירמ up" :ו"כ 'דהנס .א"פ .ז"י 'וחנמ
 p"; "p .רמ 'ר י"כבו ירמ פ"ש "53 לבא ירומ
 האיפ 'ורי ירמ אבא ב"עס א"ל 'ודיק aj רצ ק"ב
 סועכי אל :ט'מד ה"פס 'ילקש n" :א"כד ח"פס
 ןכו mmi 'מוימ ןויצ ליעל 'ייע הירמ .ילע ירמ
 ש"ע םהרבאד mb ג'שו ,ב'כ תבש אהימת 'לב
 רקיע אוהש םהמ שיו בר ומכ רמ דועו — י"שריפ
 יתנייצ nen ייבא ע"ייע ומשמ pon אוהש שיו ומש
 «ny שי 'פב םשו ('יתיאו הז םג'פ ר'להקב | ה'כו) אָתווְרִמ ןודא b^ רמ ןמ ץובקהו ,תוכיראב

»33 nua. )? 

"y 60% vos (6יעב שיימ  

mo (?וקסומ האלהו יזיפ יפדמו ר"פדבו ייכב . 
 יכיטסמו יסכטמ D/b5 ב"ה ט"ק י"כבו וכותסמ עיפרשבו יכטסמ דילו (Ya vaa ר"פרב הזכ (+

 .שיע ןינעה בחורב ייא רישהשבו םש יקליב ימליב )!
 .רמה ע"פדשבו ,ר"פדבו

accion xm5 .עיייע ) on'aטרופריא יייכבו 'ואוקמל גיהר ייפב  iamץומיקה . 
(Cןוטקתסא עיויע  ,w"nז"ר . n» (€  .סטכת 'y»וגינפל  myy5  .םיבסרל יוינשמ ייפ ) ןוטכטסא אבוה "mחיפק  : 

No mph rpט'עת זמר , 



 Cab (:ט"ק תבש) ("ןויבוזא 'מגב םיצוש m" 'פב
 ןימ י"לב p^ ב"א) — ,("ו"יורמ זעלב 'יפ ארויח

 ויתותפש ןיאו -- (םינבל וילעו בוט וחיר רשא בשע

  meonהניוכת רומ (« n'עב ונשריפ רבכ 6'ל =

 'ג b 'על ךייש ןויצה הז ה"יחא* | ,("ףמ
 ייחספב אתירוומ ס"לבו (אתררמ) אתיררמו .ש"ע

bran22+ פ"ל אוה  pbה"נכו ןישלוע ומכ קרי  
 | 5''צכו Dn ש"עו .ג"י 'כופ אמגאד אתרירמ
 לבא — ש"מו אתירנ ע'ייעו א"ער 2$ 'ילוחב
 .'ג 'ובותכו q55s) my ^b see אתרירמ
 (פ"לב ה"כו) son אָוְרְמ םש תבשבו ,ויד ע"ייע
 המ הזו salvia ט'יאו ר"לב Salbey 22+ 'פו ע"למ
 "יע אייבלס mew לצאו א"ולש י"שר זעולש
 — ש"מו ןויבוזא ע"ייע Ty 252 ףעלל צ'נלפפ
 Amberkraut, maro ט"יאל אוהש בשח ילוא וניברו

 ןינעש המו — Katzenkraut 900 י"ל י"ע p^ ב'רו
 — 1e] ע"ייע תורירמ ןושל הלמה

"àע'לכ)  "b v4ס"לבו 8608088 לזרב רקד  
(Grabscheit, marra vie |. x gooy י"למ NND 

 ןינמואה תא רכושה 'פד ג"סב ( D'2אכא ףאו (ב'פ
 ג"רב :םודרקו (" לפפ רמב אלא רמא אל לואש

yum ארמ יעבד אכירצ אל cry יוריע ןולח 'פד 
 — (םודרק ןיעכ ילכ ר"לב 'יפ ב'א) «^ wןושל

 'וכו אמ ה"יחא]* — ,(הרמ יל ןארק אוה ארקמ
tmm אבה 'על ךייש ילואו 'עה הזמ קוחמל שי 

 ,אניפק ,'א תפש ע"ייע :ב'ק תבשב ה'נכו -- ,ש"ע
 ק"ב  iroב'ער .ג"כ תינעת .אניפק ,אדפ ע"ייע

 'זיפ 'פדב לבא אר מו יביצ ארד  ^bןכו  ^bיעב
 'יבוריע .היפתכא ארמ ירד א"ער ח"כ יליגמ ,'ו בצ

  ry qvoע"ייע ב'ער  pumםיחבז .6דיעת יג'ח
 .רטח ע"יע :ה"ס תומכי ,אתדח ארמ :ז'טק
 י"שרב וניצמ בורלו יניצחו ירמ .ז"ט ז'ע ץובקהו
 ל'מב ל"מר ןייע ר"יישופ ,ר"ושיפ ,ר"ושפ זעלב

3by ןעכער fauchet אוהש הלעהו :ז"נ תוכרבל 
 ר"ושירפ ל'צש  Grabstichel, frisoir.ח"כ 'ליגמבו

p^) "b py י"שר י'כב לבא ש"ירופ י"שרב 'יא 
 -- [(ומוקמב

popךייש הז 'עלו — רומב  jv»ל תבשמ ': 
 ייל (mat רורד רמ m" ש'ע 'ו רמ 'עב איבהש

G'2הימ םילהח רמ 'גרתו ,איכד ארומ , (bארימ . 
 שרד 'ה ,'ב ינש 'גרת רתסאבו : ט"לק "לוחבו
 'עב תכטס וניבר "b nb^ — איכד ירימ :יכדרמ
 ס"לבו רומ ןמ ילואו -- איכד ירימ י"ע תכטס
 — ['ב אורמ ע'ייע 'גרתב אורמ איצמהל שי אוומ

 ע"למ ד"עפלו lehren הרומ 'למ וניבר תעדל) רמ
(antreiben zum raschen Lauf c$7^יניד 'פב  

 (:היכ m5) py יחירפמ 7033 השלשב תונוממ
 'מולכ הרומ 'למ p" םינויה תא ןירממש וליא
 ,םירחא םינויל םידקהל הורפל ןתוא ןידמלמ

nns)ל'נ ןוכנהו הלמה תרזג יפל בשוימ וניאו  
 mb בורקו .ץורל .ררועמ ןירממ 'יפו ל"גה ע"למ
 דועו .כ"ע םחלהל הז לע הז ןתוא ןיזינרמ י"שריפ

wo pupהז זיגרמ ע'לב  byהמודכו .חוכיוב הז  
streiten, wettenא"ער א"ל תבשב ןינעה הזבו  

 ןיברעמ 'יפ הז תא הז ורמהש םדא ינב ינשב השעמ
 ס"ש י"כ 'ינ יפכ שרופמ 'א רע 'עבו י"שריפ ןייע

-— [ow 

 תבש ףוסב nüsten) םוטיפ ןינע avo ראותמ) רמ
ps cnpםילגעה תא ('ןירממ . ^bןיטיעלמש  

 ( וריזחהל הלוכי הניאש םוקמל ןנורגל ודיב
 אירמו רוש ^G 500( ישלמ ץוחל וכילשהל
 ןכ b^ ןינעה ףוגנו .(nons .אמיטפ 'גרתו

m3ם"שב  wi"טעל ע"ייעו  Wwהארמה 'עו . 
 zu Essen geben ליכאמ Le ע"למ שרשה רזננו

 — [ש"ע 'א אירמ ונממו

 לאשוהו das Bittere תורירמ pay מ"לב mp — רמ
 mb my) c5 y"y» git רמ אוהש סראל

(Galle 27» y'bsימורתב ח"פב  )םימה רועיש 03 
 לש DN "b הרמה ןהב דבאתש ידכ םילוגמה
 הניבחרחבו ('ינשמב .טיל סיחפפ העש לכ 'פב ,('שחנ
 Cm תרזח b^ אתיררמ רורמ GU 'רמג .,רורמבו
 | ומשש גר לש הרמ ,s^ איפוכד (6*אתררמ אמיא

 .(""ןינפסאה םיילוק sym אטוביש אוהו איפוכ

 .ןירימאמ הנשמב ילבבב (i32 (אנליוו ס"שב) חיר ייפב ה"כו שייארבו ף"ירבו ג"הבו םיש י"כבו יוינשמבו as ה"כ (1
 cU ייחספב 'יאד הממ ןכ ייפש ל'נ )* t ם"במרהל טי"יפב היכו ) sw טעל ע"ייעו וריזחל סייטב 'ציניוו יפדב )?

 .(ארברב רייטב םשו) nex "mop 5n תאיג «^p חי"ר m" םיש י"כ ^3 יפכ אריבדד אתרירמא רדהמ הוהד אבר
 Ty ^W עיפדב יכ ym ,ה"פדב י"ככ ןוכנל ה"כ (7  .ייתפפב "m ייפמ a^33 מרירתא.  *) pnyn חייר ייפב ה"כו )^

 המלש ןויגהב יייעו יישריפ יייע יאק אתיירואד בוזיא לע soy תטאבו ייל ב"ה ייכב לבא 'וכ ןויבוזא רמא אלוע
 היכו זיורמ יב י"כבו וירומ ויו viaa ,ריב ביה ד"ל vi ר"פדב ה"כ )?  ,אירמ ע"פרשבו ימא 'פרב nó» (5 v3 רצ
 לספרמב ןאכ 3m orb" 'פדבו יא לספ יעב היכו ריפרבו י"כ לכב ה"כ ('* .ו"נ ד"ח 'א me ('" ,'זיפ יפדמ עייפרב

 .סודרקו לפפ רמ ךורעה is^ ייא :ז'ג יוכרבב לבא ס"שב היכו לספו ארמב ימאו ליסאב יפדבו nns חביתב
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 = אָתיִראַמ m5 ם"למ pb ,תרימ mb — רמ
 Most, ungegohrener Wein) שורית מ"לב

 ומכ ומוגרת 5'0 .טימ ייעש) ןורכשי םמד םיסעכו

 ןיי ר'לב רמ p^ .ב'א) — .תירמ רמחמ ('ןיורמד
 תנוכ ה"יחא]* ,(הורמ ומכ תירמ ^5 וא יח
 אוהש ןוכנהו cn ילב יח ןיי merus ר"ל לע ב"ר
 n) ,ט"כ םירבר) רכשו 'א 'ורי יגרת ןכו .ל"נה ס"למ
 ^n; יד jm ,'א לאוי) םיסע 'גרת ןכו תרימו רמח
 וניבר 'יגכ וא תרימ ל"צו mb רמח "o יט סומע

 -- [תירמ

 לעפמ ףוליחו הרומת pip ב"ר תערל) רמ רצ
 ד"עפלו in Verwechslung — anstatt רומ

 in Rechnung ןובשחב 322 כ'או ןובשח ^ פ"למ
(dessen = anstattהשנה דיג 'פ ןילוח תכסמ  

 רמב הילהינ הבחיו יאוה הפרט תלגנרת (רר'צ יילוח)
 ט'כ m3 המכ דע 'פ תורוכב תכסמ .הטוחשד
 amb דושח mas אחבט אוהה (א'ער ילו ביעס
 .ףולחו תרומתב b^ אתנכד רמב אמטאד אברת
 ,'ל תורוכב 'ופסותב אבוה ת'ר p^ ןכו הייחא]*
 "יפו 'ינ 'ייע לבא 6: ג"יק ק"ב) אלזרפד רמב b^ ןכו

ownאתנכרמב סרנ ל"נה 'ורוכבבו .זלפ 'עב  
 — [םש ב'ר 'ופסוהו .אתנכרמ ע"ייע

 der Menseh, Jemand) שיא ^; ע'לב "פ) רמ *
mbיכייח עדי אלד רמל היל הייכב .ג'ק  

 ךל אקפנ יאמ ב"עס ט"ק םש ,'וכו ערי אלד רמל
 תנא הבר רמ יאו אדימלת תנא הבר רמ יא הנימ

 .ארימלת

 .הרמ 'עו ,ררמ ע"ייע (bitter) רמ *

 -vertau ףילחה b ven^ ליעפהב מ"למ) רּומ *
(schenלכה .'ב "לוח א"מ א"פ 'רומת  

 םאש אלא רימהל יאשר םדאהש אל . . ;יריממ
 .רמימו עבשנ .'ג 'רומת .גפס ע"ייעו רמומ רימה

 y" רַמּומ ונממו

 הכיתחו קלח uox "bn ילוא תורומ =) רומ *
Q(ückורמרמח יעמ :'ה האר 'פ ר'כיא  

 תוכיתח 'מולכ ,תורומ תורומ ןאשע CO ,'א יכיא)
 י'א שג ע"ייע רחא שורדו תוכיתח

MO 

" , 
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 TM) =) רמ

 dumm) הטוש 906, óy "53 סורומ yis — רמ
 6 ועמש) np בירד 'תקיספ) ןעמשד 'תקיספב

 ןבואר ר"א  הרו מד אנשיל והמ ("(םירומה אנ
 .(פורומ איטשל ןיחווצד תינווי אנשיל ןידהכ
 ש"ר היד איל p^ ר'כיאד אתחיתפ) הכיא תליגמ שירב

 ר"א א /2 יינפצ) הלאגנו הארומ יוה (אחוי ןב
 ןיחווצ sis תינווי ןושל ןנואה
 ןושל 'ירמוא שי ב'א) — Cg sio א תוטש ל
 ה"חא]* = ,('כ יא m ארמ יל ןארק אוה ארקמ
 ד"עפלו םדוקה 'ע ףוסבש ב'ו יובד יתפסוה
 לש הרומ 'של יכ Ys תנוכו םשל ןאכמ וקתענ
 ןוכנהו .ל"נה תור מ"לכ sn הינפצ לש וא שרדמ
 'ע וקיתעה ןכו bun י"ל אוה 'דמ לש הרומ יכ
 *'n a) .םילהת) ליסכ ^N^ D) ייטשי) ליוא יינקז

 יביל ייעשי ;יו - ביל םירבד) 533 (א'כ ,'ה יימרי) לכס

mb33 (0 nיעשי) " "y (Cmונממ לעפהו ₪066  
uepatvoייעשי) »$533 וקיתעה הז י"עו  s^א" : 

Gn we iaa; rmדיב ביש  לכסנו לכס , "; 

 v3" בוי הלפת p'nyn סוכמוסו G3 (v5 ייעשי
G^אתוטש ^5 אוהו הֶלְפַת בותכ וליאכ 0( י'ע  

 ,ארומ ר"כיאב ג"ונבו ךורע י"כ 'יגכ tola = אירומ

 ארוק יהת לא 'ימעפ הברה s^ םש 5/91 'תקיספבו
 ליעל ןייע ןבואר 'רד הז איבה הז לעו הרומ ינבל
 תולמ יתש איבה הפיו רעבאב ש"ר ש"מ םש ןייעו
 לעב ברה תא ועטה יכ ריעהו תרגסמב םירומה אנ
 הזיא יכ יל רטוא יבל לבא .ש'ע םיניע רואמ
 לע 'וחנתבו ונדמליב םג ה"כ יכ ןוילגב ןייצ םכח
 כ'חאו C 02 03 םירומה אנ Ww קוספה הז
 תלמ Dj "יא ב"ה "5 "גב יכ היארו המינפ אבוה
 ל'צ ילואו ,ועטשר 'תקיספב תולמ sns ועמש
 ל'זו .םירומה אנ ועמש ונדמליבו ךוועב םג
 םירומה והמ םירומה אנ ועמש 'ט 'יס תקח 'מוחנתה
 םירומה Doi םירומה וב שי הברה ןיטיש
 b'yt "wb ןיטושל ןירוק םיה יכרכב ןכש ןיטוש

npn "pon "3הטושל ןירוק ג"סשת זמר  mms 
 pup ox םירומ םימושל pup ט"יפ ר'דמבו
 שרד 'ט wr םילהת ט"ושבו rb הטושל
 ינוי 'לב ןכש תוטשה תא ןהב buon :הרומ
 יקליבו amo ןיארוק [אתוטשל [bu איטשל
 [ינוי] (הנוי) ןושל ןבואר ר"א ז"סקת זמר הינפצ
 ל"צו הרומ [אתוטשל] (אתיטושל) ןירוק ןכש אוה

 — [אירומ ךורע י'כ 'ינכ

s (!י"בב  vaריפדב ןוכנל הייכ )3  .יתופפוהב הטמל שיימ ןייעו )  pbםיטב יציניוו 'פדב לבא ימאו ליפאב  
 ערו ארומ ריפדבו דייל יב יא ya י"כב ה"כ )5 ,הרומ יציניוו י'פדב לבא 'מאו ליפאב nào ר"פדב ןוכנל «m (+ .םירומד
 סיטב ליסאב Yum "b" יפרבו ר"פרב היכ )5  .יוכו y" רצקתנ האלהו mb 'פדמו יכיא יליגממ ןויצ ייל טק ייכב יכ

 .'גרתב "m ןיורתמר ימא יפדבו ןיזרסד
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 = קומע הארמ . . הובנ הארמ א"פר «y^ 'תפסות
 .א'פר 'יעכנ ארפס ןייעו לצב המחה הארמכ םהבש
 ר"מ א"מ א"פ 'יעגנ p"' םיעגנ תוארמ ץובקהו

 | .א"פר 'יעננ 'תפסותו

papi^ יה ילהקב בי n nim (מ"לב nw * 
das Ansehen, הֶאְרַמ םע ףדרנ (תּואר 

  (er Schein, der Anblickבורל  pP vusומכו
 = ""ע ןיעה תיארמ qu תיארמ (םיניע ngo מ"לב
 'ורי :ג"מ .תורוכב ,נ"שו SD 'ציב ב"מ ט"פ "יאלכ
 - "ורי א"עס ר'לד ב"פ 'יעיבש v" :ה"כד ו"פ יאמד

  "vy:ג"פד ב'פס 'ישודיק 'ורי :ה"כד ח"פס ?^
 ,ו"כפ ר"קיו :פ'ד א"פ ק"מ

 תערלו der Mastochs םטופמה b^ מ"למ) ) איִרְמ 1

 'טוס) ןירמאנ וליא 'פב Büffel) וניבר
 העיספ לכ לע ג" יו ביש) אירמו רוש חבזיו 6ה'ל
 ה"יחא]* .(*ו"לפוב 'יפ ,אירמו רוש העיספו
 י"לב YD ^b ןכו bubalus ר"למ bufalo ט"יאלב
 -Büf שי wm (ב'כ ה סומעל ע"באר) ס"ומאכ

felאוהו םיטפ םימעפ בורל קיתעה 'גרתה לבא  
— [fett, stark sein cS? e 3 מ"למ 

 288%, תורחתו הטטק ^S 'פו ע"למ ל"נ) איִרְמ 2
 | Dàmonen םידש תארוהל לאשוהו 4%

 וליא (UD) 'ז 'פ הכר "שארבב (םינפב ןייע
 אבו םתושפנ תא n'3pn ארבש ('םיאירמה
 א" 'פבו .ןארב אלו םויה שדיקו םפוג תוארבל
 היחו המהב שמרו הוחו םדא ארב שש אוב יששב

^b De!ןידיש . — (ב'א "pםירש י"לב ), 
 die uoi ^3« הלמל ב"ר ןויכ ילוא הייחא]*

Schicksalsgüttinnenא'ח רעלזייא 'הל ר"טב ןייע , 
 םידש 'יגה w^ ז"פס ר'בב יכ שיגרה אל ב"רו 69
 ט'ק י"כבו .ר"ב םשב 2^ זמר 'ישארב 'קליב ה"כ
 ומכ xm הז יפל ילואו ןיארמה ז"פ ר"כב "גה
 ןישיב ןיערמ  רהוזב םיקיזמה םיארקנ ןכו ןיערמ
 ןיא : םידשל וחבזי :שרד ח"יש 'פ וניזאה ירפסבו
 ל"דרה :n3 "y" םהל םיעירמ אלא םהל םיביטמ
 ע"למ ל"נ רקיעה ף"לאב אירמ םאו .א"יפ 123
 'עמ אוהו הטטקו ביר ילעב הלמה ןינעו ל"נה 'פו
 mo 'טוס :ונמט לעפה ןכו ארמ מ'למו 'ד רמ

(Furcht, Ehrfureht "mo (ןינע מ"למ ND 
 םימש ארומ אהיש ןוצר יהי :ח'כ תוכרב

 ר"פ ;ג'מ א"פ תובא ,'וכו ד"ושב ארומכ םכילע
 א"ער א"ל 'ישודיק .םימש ארומכ ךכר ארומו ב"ימ
 נ'לב ןכו .באה ארומל םאה ארומ ה"בקה םידקה
 תארומו תיבר תארומ . . ברה תארומ ו"טפ ר'מב =

 .תולקשמ

 Spiegel) םינפה וב ןילכתסמש ילכ מ"למ) הָאְרִמ
 הארמ "0 "ילכב ד"פ תוכתמ ילכב

 ,הרוהט םינפה כור תא הארמ הניא םא הרבשנש
 וב השעש תכתמ לש אנט יוסכ :םשו הייחא]*
 'תפסות ,תכתמ לש הארמ .ט"מק תבש ,'וכו הארמ
 . < ןילטלטמ .ס"ד א"פס 'ציב v^ )07( ג"יפ תבש
 ןיאור pa :םשו ,םילכה תא תוסכל הארמה תא
 mb" לתוכב העובק (nmn bw תבשב הארמב

"mז'ד ו'פ תבש  Tyםירבד השלש  vmiתיבל  
 UP 'תפסות ןייעו 'וכו הארמב ןיאור והיש יבר
 הארמב ןיאור תויהל לאילמג ןבר תיבל וריתה ג"פ
 רפתסמה לארשי :םשו ,תוכלמל ןיקוקז ןהש ינפמ
 הארמב האור ןיא יתוכה ןמ הארמב האור יוגה ןמ
 . . תולודנ תוארמ 7/5 ר'ב ץובקהו .ט'כ ז"ע ןייעו
 תוארמ ג'עס םשו ,האובב ע"ייעו תונטק תוארמ

 -- [תונבל

i nRyD — nyמ  nsרעשיילפ 'חה תעדל  
 265! כ"או לכאמה לכעמ ?* יברע 'למ

 םישדק ישדק 'פ 'יחבזב (א200% Magen קפז אוה

 תאו הצונה תאו הארומה תא ריסהו ('נשמב :דיס)

 (איעס היס םש) 'רמג ('המע םיאצויה םיעמ ינב

 pem הז ?C ete ox mp ותארמ תא vom ר"ת
DODNEןבקרוק י"רת וקיתעה ןכו  'Y .py 

 ארפפ ד"מ א"פ דימת ץובקהו ,הצונו הארומ .א"כ

 — ]8 ףועה תוארּומ 'ט קרפ 'ז 'שרפ 'רקיו

mma *הנומתו הייאר ןינע מ"למ)  das Aussehen, 
(der Anblickםיניע הארמ ב"עס ד"ע 'מוי  

 ,ויארמב חבושמ ג'ע ג"מד vb 'מוי 'ורי ,השאב
 ראובמ 'ב קרפ 'ג 'שרפ רומא ארפס :ד"מ 'ורוכב
 yy ןיכושח ויארמ C2 52 Cp" ques חורמ
 ,ויארממ ההכ 'ב קרפ םיעגנ ארפס ,ךשח ,ךשא

 ךוהיחה תמכחב ci 21671-הלמה wa ושמתשהו (* .ותצנב :דוע גיונב )* .םמע סישד ינשמב לבא תוינשמב היכו ('

 wm (םש) Vescet הלמהו -- 172 אימאטאנא רער ןיא עשיערבעה Aw" עשיבארא סאד ורפסב לטריה y" האופרב
om *( ביר xyתא ךרעו םינושארה 'יסופרו ייכ לכב ייארכ ררסה  veאקטרמ 'ע רחא 'יכרעה . *) ט"ק י"כב ה'כ 

Do )%ריפדב  mbיפדו סייטב ב'גש ק"העבו 'ציניוו יפרב לבא 'מא ליסאב  aonסולבוב י"כ תצקו ע"פד ראשבו . 

 .'עח mea "y mpi םיאירטא
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 < חקלב םש w" םהש םלוא ,ץראברמ ל"צו ץראזמ
 קיתעה ןכו כ פ'לב רילוב ל'צ הזו ריגוב בוט

 — [יד רלב y'"y םהש פוואט י'ביר

nameינוניב)  n3 jb "weםידגב רושקב  
 'וירוה ex ma ןמזב לורג ןהכל יונכ |
 ח"ר "יפ םידגב ni «m bb א'עס 3^ :א"י
 ינש תיבב םידגב הבורמ Go?n י"כב) םש 'ליגמב
 ג'הכ הנמתמ היה החשמה ןמש םהל היהש אלש
 היה טוידה mme ןמז לכש יפל םידגב m תשיבלב
 םירחא 'דב הברתנו 'ד Ty שבל םידגב 'דב שמשמ
 ע'ייעו 'וכו םידגב הבורמ ארקנ ךכיפל ג'הכ השענ
 נ'לבו — quum לעב ררגנ ח'ר b^ רחאש חשמ

nanoאל הבוומ תשפת :'ד ה'ר טעומ הכפה  
 'ורי ,'ה 'כוס ןייעו תשפת טעומ תשפת תשפת
 Yp "עיבש v namb" ןמז — ,מ'ד ב'פס 'מוי

 A'yo ר"לד

jb nap) na? :תצובק 'יפ הָּבְר לעפמ תיִּבְרַמ  
 erhühte לת Ab ע"לב ןכו לגל םינבא

(Stelle(גיפר םש יתפסותב הייכו הימ) תיעיבשב 353  

 wow לע שלש ןהש תויברומ שלש וב ויהיש דע
 ייעיבש) ימלשורי ,םינבא 175 ןרועיש שלש an לע

vbג'עס רילד ) C TWעשת ןמ ןינמז אתלת אריבע  
 [ישוריב 5/5[ (יפ) עבשו ןירשע תלת ןמ poor עשת
 שרופמ אצוי ךכו ה"יחא]* | = .ןיכבדנ תויברמ
 יב .ל"נ ןכל ד"ער ד"לד yp תיעיבש ימלשורימ
 הפדה ספורטפא y'"p ותמגודו 'שוריב ל'צ 'יפ

pmש'רו .'א ןויכ  ^bדועו ומצע םשב ןכ  "D 
"ynאבה  Py» rmsטייוח  Geיפכ ןוכנ .רתויו  

 — [םינבאה .jo םילג ונייה ם"במרה b^ ע"ל טפשמ

no np» sym vm ס"למ) תוויָּבְרִמ 2 
  (Zweig, Schósslingדרימתב ינש 'פב

 הניאת לש תויברמב ןיליגר .ולאב (טיכד eo ביפ
 הברעו בלול 'פב .6ןמ ש py לשו זונא לש

ny mo iלש )* תויברמ םשמ ('ן י ט ק ל מ  
 ה"יחא]* nm) לש םילודג םיפנע 'יפ .הברע
 ל"נה ם"ל אוהו .ומצע םשב 'כוסב ב"ער 'יפב ה"כו
 ןוכנהו C ^ 'קזח) ויתוקיני 'טישפה 'קיתעה ןכו

 ה  2 — ses 1.תויברמ 0

"eubד"פו "שודיק 'ורי .ןהילע הרמה :ד"  
 םהישעמב לאל ורמהש (א'ס 0 non רמיא :ה"םד
 (vj הרמהש .. ארממ ב'מפס ר'ב .םיערה

 -- [םהרבאב

mmפ"למ ל"נ)  lossהדולחו אמהוז כי  
 Bosiלאשוהו  busםיעלותל ל'זר  

(Gewürmהאירה הכלה ףוסב 'מגב תופרט ולאב  
cילוח) : (Geאנארמ ") ןב יסוי אבא הב יגילפ 

 תאצמנש המהב לש תעלות b pim^ ('יאסוד
mmקרפה ףוסבו .היעמב   CUDאושבד אנארמ  

 רשבה ועילתהש ןיעלות b^ .ןיירש ירווכד ןריטא
 לארשי תב 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב .('םינד וא

vyרג םושל יוגה תא למ לאושי ר'ת (ו'כ  
 המר ירשב שבל .אלד ('אנארומ םושל יקופאל
 ה"יחא]*  ,ינרומ ירשב שבל 'גרת C0 ,ז בויא)
 תומשל 'א י'רתבו ^ ,ה'כ םש העלות 'גרת ןכו
 'דמבל י"רת ys" ןינרומ שחראו :םיעלות 'כ .ז"ט

 | — [יח ,א'כ "ירברלו ז"ל ,ד"י

 הלעמל :ב"י תבש Kopfseite) מ"למ) תושארמ *
 ,ויתושארמ תחת : ח'ע 'מוי ,ויתושארמ

 תושארמ ד'ע ו"ד ג'פ 'וכרב v" תולגרמ וכפהו
 .הטמה תולגרמ . . הטמה

bye) i2?יברע  Dooהז ךותב הז הכיבס ןינע  
bw^ (das wirr übereinander Liegende 

 )$395 y3 C/2' יכוס ז'מ גיפ תולחא) םינבא

Sho. פ'לב רבירמ ל"צ ילוא) גבירמ EM 
 ייפ דירורמ ס"לב תיראורמ יולהעפב

 ילילג וידי קופפב 'גרת Gerle, Edelsteine םינינפ
sarויה שיהש)  mn gp» CO"ףילג . byגבירמ , 

DODNEושא 'כ ,ח'כ 'ומשל י"רת יייעו  nw 
 .אחלודב 'ב י"רתבו אלריב 'א י"רתב גבירמ תמועל
 אוה דחא הזו אתילגרמ ,אתינגרמ הלצא ךומסו

pyרצכאמ הפשי "יא בוט חקלבו ל"נה 'וסו פ"ל  
 י"ביר 'גרתכ אוהו ץראברמ תוכופה תויתואב אוהו
 'חה ימשב "יפה הז .איבהו שישרת תלמל סוואט
 ד"טב pen Cvx רצ הוצת בוט חקלב) רעבאב ש'ר

 Pb' ריפדב היכ )5 v5. ה"מגר ייפב «/n אנרומ גיונב )?  ,'טסקוב vpy Yo תועטב גארפו ימאו ליפאב יפדב ('
 'וכו יריסא ארשבד 'נרד םיעלות גיונב )^  ,יסאיד ביה ייכבו יאסוד רב ףסוי 'ר גיונבו יסוי יר ט'ק י"כבו האלחו
 תלמש הארנו כ"ע יירש אל ןינרדל (.חייש ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) v3 הימגר קיתעה ןכו (.וינק (am ןרד ע"ייעו

 אקילייגנא י"כ ץבוקב) חייר bs" הייכו אנרומ גייונב )9 .קיתעה אל היימגרו ינרד לע תורוהל המינפ ןוילגמ האב םיעלות
 ךברמ עיייע רועו ש"מו ש"ע )9  ,וסרג אל אוה םג ילואו ןייצ אל :ז"ס ףד לבא .טיימ יילוחמ היאר איבהו rs) ףד
 ה"כ (5 ,י"שרל פחוימה י"פב ה/יכו תויברומב ע"פדבו תניברמב ןוכנל םשו ב'הו טייק ייכב mis (5 .ךיה ove (? .ךבדנו

 .תויברומ סיישב לבא תוינשמב הייכו )!9 .ב"הו ט'ק י"כב



simי"ל  okoeytבויא) ךח 'ינקז 'ע וקיתעה ןכו " 

 ו

 ימנתפו 'גרת )3 «s שיהש יכחל קותמ וירפו | תויברומ שלש ונממ yim :ו"יוב כ'ג "יא  ,ר"לד

 ה"נכו ה"יחא]* .יגירומ לע ןמיסב אתיירוא | פריא י"כבו תועברמ *pb'3 'יעיבש 'פסותבו ^

 ; א"י 3̂ ;'ל 5 בויאל ;ז"ט s םילהתל 'גרתב | ג"לד א"פס "עיבש יורי דיחיב ןוכנלו )4  תועירמ

OYב 3/5 ;'ט .ט"כ ;'ל ,'כ | א"פ הלרע'וריבו 'וכו אתניאתד אתיברמ אדה '; "Wo "4nד"י 'דמבל , 

 ריכזהש ילבמ) ס"שב 'ומוקמה ינשב י'שרו -- ז"ל | א"פ 'ורשעמ 'ורי ץובקה ונממו אתיוורמ PR .א'סד

 המהבבש רשב לכ המהב יגירומ b^ ('גרתה תא | — [הצקומבש היינש תויורמ ורוישמ א'ער מ"מד
 וניבה כ'או 'וכו ץרח גרומל המוד אלא pon וניאש

"ybזא ושוריפכ םא לבא ז'חא אבה  nniךירבד  
 pon www המהב רשבב שי הברה יכ ןירועישל
 םדא לש ןיב ךח קר יכ הארנ ל"נה 'גרתמ לבא
 &* ע"למ ילוא ר"עפלו ario ארקנ המהב לש ןיב
 הנאו TR ךפוה אוהש המ fos ונממו הפב קור

jmפ'לל קתענ  sich hin- und her- Oel» 
wülzenארקנ בטיה ןכלו הנאו הנא לגלגתמש רבד  

qnסעלנה לכאמהו קורה םוקמ 'מולכ אגיוומ  
 לוגלג pi" טשוב דרויש דע הנאו הנא לנלגתמ
 רמוא יתייה יתארי ילולו ,ול םעטי לכא ךחה הזכ
 אנירופ ומכ אוה ף"מוב תויתוא ףוליחב אגירומ יכ

 ע"לבו erziehen לרגמ p" ^33 לעפמ) אנייּברמ *
erzogen (5$! ;*לדוגמ ) תישארכ) ידילי 

"an OREםש י"רת יייעו ('ינייברמ 'א  T^ 

 ט'כ .ג"כ ^ ידמבל ^m; 3/2 'קיול ;3^ ב"
 'טישפה 'קיתעה ןכו Erzieher ןמוא אָניִברַמ ס"לכו

 .אתוחצב הינירומל אימלוע ןושל קבדיא 'וגרת | ביפ 'וריב לבא ש"יר רחא "יו ילב וניבר יינכ

 אָתיִנְָבִרַמ פ'לב ומכ ל"צ אתיינברמ = תיינברמ .אתיברמ ג"ונבו 'גרתב ל"צכו 0" 'ב- ילשמ) ףולא
 (CN ק"פב 'ישודיקב Girzieherin) תנמוא

 C's אתיינכרומ םא יל הרמא ייבא רמאהו
 אתיינברמ (א י"רת C6 .יח ,היל תישארב) הקבר תקנימ
 יינכ ל"צו אתייברמ ג"ונב ה"יחא]* ,הקברד

 : תקתעהל 'טישפב ה"כו smyanb ^an רקיעו ךורעה
 — ]0^ יה ש"הש ;'ג ,יה ילשמ ;בייי ,יכ ;

 — [ישודיקב י"שר («b^ יט ,יד תור) תנמוא

 Dresehwalze השיד ילכ םש nbn גרומ =) גרמ
yyםיש דק ולאד ג"רב הרומתב = ') 
O^ menתאבו אשת  E20)יפא )5055,35  

 אתא יכהל תאכו אשת qo רמא, 'יפ וחיינירוממ | עכר לעפמו NINUS35 .אָהיִעְּבְרמ .אָמְעְבְרִמ *
^eהציב מ'לב  das Lagern, dieאיבהלמ בכעל יאשר התא יא לגרה עינהר ןויכד |  
LAEבב  iiןמ 'יפא םתוא לוטת דימ אלא ךירדנו ךישדק +וניבר "ינו 'בכ עבר ע"ייע  

dpהא  punoaןח לע ןמצעמ וסנכנ 'יפאש 'מולכ ('והייכירומ | םומע 'כרת .היתועברמ  
 םתוא npn םישרו םיגירומה לעו האובתה לעו .היתעוברממ 'ד .,'ג

 ביש) םיגירומ יאמ ,(*"הריחבה תיבל םאיבתו םשמ

 :זיטק ייחג) ןברוט לש הטמ ('אלוע רמא (ב'כ 02
"b 335 (v2 mmoוטמש יכ — ,6ןכרט 'עב  

 אירות יהוגרמ 'גרת )8 יג'י 'א ייהד ;יו on ביש) רקבה
 לזרב יצירחבו 47« mn) ייעש) ץורחב אל יכ —

xv)ביי  GU5אלזרפ יגירומ 'גרת . nns) 
 y2' ןייצל "v ןינעה nmm וניא וטמש יכ 'גרתה | האורה 'פד ג"רב Gaumen qH ^b) אָניְִנמ) גרמ

 ופינכהל וניברל היה אל תוחפה לכלו ומצע ינפב | רורצ 'מגב jn איצומה 'פבו (א'ער הי תוכרב)
 ב"שמו 'יעשימ 'גרת ןיבו ous לש םינויצ ןיב | םדאה AN ןיאיבמ םירבד הרשע (איפ (nit ןבא
 ילכ אוה גירומ ,גרומ 'ומוקמה יתלאב יכ א"ל ,ב"י | Tn ^b ,המהב יגירומו דע 'וכו תוינותחת יריל
 רחא ןינעמ אוה וטמש יכ 'גותו מ'למ השיר | +ר יי יכיא אמצב וכח לא piv ןושל קבד ,המהב

 'תפסותמ ןויצב 'ב תויברמ ע"ייע ץובקה הָעְּבְרַמ *
 py ייעיבש

 ד"י .ד"י תישארבל 'ב 'ורי un (?) אציברמ *
oיציברמ ותיב  mmaל"צש ל"נ  

 ,אנייברמ ע"ייעו 'א י"רתב 'יאדכ היתיב ינייב רמ
 ץבר םע וא יוועל 'ה תעדכ ץיברת םע ונינע ןיאו

 .ץבר ע"ייע הרות ץיברמ ונינעש המו --

yy )1לבא מ''ארבו ליפאב יפדבו י"כב ח"כ (% .תנמוא ייפו ייתינברמ י"שר ייגו יאוה היחניברמ איהה ג"ונב (* .אציברמ  

a» "mb vbaריפרב ה"כ (* .ליינה קוספב ארקמב "ילו המש תלמ םג עייפרב לבא י'כב ןוכגל הייכ )* .ןירשק םיטב  
 לכא םוייסה "ce (ב"ערו א'עס ז"כר ףד אקילייגנא יייכ ץבוקב) הרומתל ה"מגר ייפמ קתעוה כ*ע (* .ןהייגירומ יציניוו יפדבו

 אריחנ אלו ש"ימב וליפא היד ce ירומתב יופסותה תישוק בשוימ (ma ךורעב לי'צכו הדובע ונייהר ןחב שודל רופא ןיוכתמב
 .םייוגישה גישו vy ריח (* הלוע ויופרבו ,ריפרב (* .עיבשפה כיג ןייעו כ'ע תרובעב in רופא ירתש
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 'b 'וכו הזה לועה םהילע ונתנש ןויכ ץראה לע
 ,marchisus, marchisius 'צמא ר"למ תואזגרמ "יג

marquisiusזוחמ לכ םוחתב הנידמה לע דיקפ  
.Markgraf 

imi *ןזרג ןינעה יפכ)  (Axt, Beilתכש 'ורי  
 .שד םושמ הייזגרמב תתכמ דכ "1 ז"פ

 'גרת ornig) םעכ b" זגְר לעפמ) אָתיִנְזְגְרַמ *

 ה"כו אתינזגרמ ^O) ,א"כ יילשמ) סעכ

 n'en 'טישפב

"bs אָתיִלְְרִמ bano obire tao = לגרמ 
Perle 20/6300 == 00י/ף66 םינינפ 

 ב"ר ש"מ y Edelstein"' הרק' ןכא םימעפל דועו
cnהטישק (םינפב  Ce 225 mew)גרת ' 

 )3 יחיכ (not הפשיו LC לנרמ Cm 'א) 'שורי

 (wc ןוטילנרמ ןולוא .אתילגרמ C3 'שורי 'גרת
 אתירגרמ ב"א) — ,(*ןולוא 'עב 6: דיד כירד 'תקיספב
 תדלונה טרפבו הרקי ןבא pp לכ יימורו י'לב
 י"ל ןויכ ביר ה"יחא]* — .(םי בלב שמרה יעמב

"TW? Perle = 0/0 )006(סי[  

Perlmuschelר"לבו  margaritaדוע 'צמא ר'לבו  

margaritum, margaritionתקיספב ןוטילגרמ הזו ' 

5us »*àעב יתנייצש תומוקמה רתיבו ' qu 
 (ךומסב y" ישוריב ילגרמו) ז"לב אלגרמ יכ עדו ,ש"ע

 שארב ל"נה י"ל תביתכ תמועל אוה תילגרמ ג"לבו
Tumרשא י"ל תארוהב םג וב ןישמתשמ לבא  

 הפשי 'גרתש nb הזו הרקי ןבא ^b ב'ר ריכזה
 דכדכ pv אלגרמ ^B) ח"כ 20 תדטפ דועו
 (יז ,היכ תומש) םהש ינבא ,ןילגרמ (בייי ,דיב ייעשי)

"anןילורופד ןיילגרמ  "yט ,ח"כ םש י'רת ', 
aeםינינפ תקתעהל אוה דועו ,(גבירמ עיייעו) ב"י  

 ib ראות ודצב שי םאו .ןיילגרמו Co mo .בויא)
 IN (3b) יא m" אתרקי וא +(" וט"ל תומש)

 הנינע ןבט ןינבא לצא לבא :nz ןבא הנינע
 :'ח ז"עב ה'נכו — יט opm un "y םינינפ
 ס"ש י"ב יג יפכ :ז'מ 2/2 ,אבט ןבאו תילגרמ
 תוילגרמ א"יפ ר'ב הבוט j28 ג"ונבו הבוט תוילגרמ
 (םינינפ ומכ) דיחי תארוהב ץובקה אוהו הבוט
 ןבל .ה"ע 'מוי .א"עס 'ג 'גיגח הבוט תילגרמ ומכ
 ,תילגרמ יפימ :א"מ הדנ .'ח דג ע"ייע תילגרמכ

^vתילגרמ ד"ע ב"יד ט'פר תוכרב  mb"הל  

 = = .תוארגדומ וליטה an^ ו"גרת זמר 'ר "ילחת 'קליבו |

/ 
ri 

 — גרומ =) גרמ

j y 

1 

 ה"מגרוג וניבר תטישבש עדו — rns אבה ע'ייע =
 י"שר כ'ג ךלה (הרומתד הז b^ קתעוה ונממש

vyונישה 'ופסותהו  voyרב קחצי ר'הו דע ש"ע  

 התוערל רתומש םוקממ 'יפא והייערממ 'יפ רואינש

 ש"ע ירפסמ mss ואיבהו ל"וחב ונייהד הלדגלו

 והייגירומ ןמ 'יפא שרפמ יתייה םהירבד ילולו
 א"ל והיערוממ "יפא ?DX) תעצה וז יכ א'עב

 ומכ שממ ונייה  והייגרוממ ד"עפלו והייגרוממ =

 רשא הערמו רפא << b^ 'עו פ"לב יכ והיערוממ =
 אב והייערוממ כ"או תומהבה ןילדגו םיעור םש
 והייגרוממ לע תורוהל (המינפ אבוה ןוילגמ ילוא)
 ה"מגר לבא והיערוממ סרוג היה אל הארנכ וניברו
 .י"שריפכ "יפו א"ל םרוג היה םש C3) ץבוקב)
 -- [אבה 'עב הטמל p^ גורימ טשפומה םשהו

 הטמשה ןינע ס"לב v5 תויתואה qeu גרַמ *
(stürzenוטמשו 'גרת  )יו ,יו 277; vגייי , 

(Ceומוקמ ןאכו הזל םדוקה ע"ייע יהוגרמו  pun 
^mיט 27( הוטמש 'גרתה קיתעה ןכו יהורגמ  

 גירמתיא לעפתאבו 525 ע"ייע דועו אהורגמ (גיל
 אוהש ל"י וא Cn sn. םירבר) החדנו תקתעהל

»abstreifen, abwischen &u.foYyo vb» 

 י"למ וא abweiden הָעְרַמ ₪ ע"למ) גּוריִמ *
 ז"יד ג"פ האיפ 'ורי abpflücken) 60./6י/0

 וגיד ייאו ופופב בייחו ותלחתב בייח גורימה 155
 ןילצב קילחמה € 50 האיפ) ןנינתד אדהכ . + גורימ
 : גורימה 'מולכ .ןרוגל ןישיבי םייקמו קושל ןיחל

appenצ"האבו  ^pםדוקה 'ע לש 'גרת 'למ  mb 
 Ty" חיכומ הזו גראמה W^ א"פס האיפ 'תפסותבו =

 י"רה b^ אוה ןוכנ הז י"פעו bn י"ל לע רתוי

 והייגראדמ 'יפש וליפא ^m" n הרומת 'ופסותב
 ,ש"ע יוכו רשב תולד qm 'יפא

 nnb ןיבו סוסקא ןיב Margiana זוחמ) [אּוגְרִמ *
 : א"ל ry )380 רעיוביינ ןייע איִרַא =

 י"כב לבא .ןאוגרמל עלקיא אנסיב רב לאומש בר
 קיתעה ןנחלא 'ר 'סותבו זוגרמל an ןעכנימ ס"ש
 ףוחב דחא יא יכ עדו ,(מוקסב 070 (qm רַמל
 טרעננאמ y Margastana"" ארקנ הנאיזוזו תיסרפ

 ,892 'ב ,ה"ח איפארגאיג

 וליטהו wi Tb 2^ רומזמ שיר ט"וש תואזגרמ *
 ,הרותב וקסעי sow ץראב תואזגרמ

 יירתב היכו ביה w33 ןוכנל «m )? .יא עמ 'עו (.קית rm) mn עיייעו העמו אפרוח ייג כ"ג pe הטישק עיייעו (1

voz .תמרוקה הרעה יייע איי ,בימ בויא תקתעהל תטישק 'עב אתילגרמ הייכו לגרמ ע"פדבו אלגרמ טייק  *( y" 

 Db כ"רר יקיספב ןוטילגרמ ג''הכו :ט'פ ,א'ח

p. 
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 241 | דרמ — (אָלְּגְרִמ — לגרמ

 ומכ םינינפ 0% 'פו ע'לבו ס'לב) אָתיִנְּגְרִמ * | ליזת אמש vy vos .ב"פר םילקש v ,ימיט
 לאשוה דועו "א לגרמ ע"ייע אתילנרמ (b 55 nw") רהצ ראובמ א"לפ ר"ב ,תילגרמה
 -Kostbares, kóst א"דו רסומ תגהנהב רקי ללכל | "כ ,יג פש) רוע min כ"פ ץוכקה pun ,תילגרמ
 אפלא איושד אתינגרמ .ו"מק ב"ב licher Lehrsatz) | :הנאצ b' ר"שהש ב"יפ ר"טב ,תוילגרמכ םיאנ

 רכזנ הזו אָתיִיִנִגְִמ ןקסמ  .ג'כ m'y ץובקהו .יזוז | v 'פ םשו ,תוילגרמו mit םינבאב תועבוקמ
 'עו אתיסכ ע"ייע Korall ונינעש אתיסכ bus םש | — תובוט תוילגומ יתש ול ויהש ךלמל ךירש
 'פו ע"לב אתינגרמ pop ji (ד'לק יביח אתיסב | ןמ ילגרמ .ב'כד א"פ יאמד 'ורי רכז ר'אלב דועו
 יישודיק pem רקי רבדל לאשוהו Kor) ל"נה | ח"פ 'ומורת 'ורי ןייע דועו תלפנ איקרס אכלמד
 :ג'ל תוכרב C^5 .הידיב אתינגרמ טקנ .ח" | י"פ 'דהנפ 'ורי ,ח"לד ye 'ירדנ 'ורי Ty ה"מד
 ואל יא לשמ ןינעבו .לבבב אתינגרמ ןל וניקתד | 'ורי :המשנל לאשוהו wm Ce ר'תסאו ,ח"כד
 mmn smi תחכשמ ימ אפסח To יאלרד | אנא ,א"מד ב"פ gp Cv ג"ע ב'לד D'bD "יאלכ
 ,'שוריה םג נ"שו ריס am יב לד ע"ייע :הכלה לש אעומשל my 'וכו יתילגרמ דבומ

YNהתאמוט 'פ  pn poאתילגרמ אד ןיעמש  
myלקשמב אוהו אתינגרמ ע"ייע  "bלקשמבו  

 00/00 [p.xp- = p'25335 (סוטילגרמ) ינוי

 — [ח"ל פ"פ ר'טש 0%

n24 900% י"למ)  (Peitseheםכתא רסיא  
 הדרא ומוגרת (ד" ac 7 אימ) םיברקעב

 ,(םירזכא םיטוש י"לב b^ ב'א) -- .ןינגרמב ןוכתי

(Binsenhütten Pe" pi» pins Lתפסות ' 
 ה'כו  ןינגרובהו .ןינגרמה ns תולהא היה תוליגרו לגרה b^ לגר לעפמ אָלְּנְרַמ =) לגרמ

 ןינגרובה "א T י'כבו י'מ ח'יפ 'ולהאל שירב | 870 םנושל לע ליגרו םהיפב

(usspruch, Weblspruehה פד סב  SOTצמא ר"למ ןוכנ אוה ילוא ןינדרוב הו | ' bordel- 
m" lum, bordellus yu die T d x TRץיקב הב רוגל הנטק  Sommer- 

p Tal406 י"למ ילוא .ןינגרמו ו ('ןישרו פמ ה ןלוכ םימכחה תוליגר ןושל  bpשקמ גראנ  

INDפלא " "no Cioםלוע  DAהגראנ הכוס תריד ילוא ל'זר לצאו 'מודכו םינקו | ל  
nw(חיפק ב'ח) ןגרב ע"ייעו ,ןיפירצ ןיעכ המודו םינקמ ילעבכ | 'ירמוא הרותב םקיזחהב ןמצעל , 

 קפ עתמ אוה הירב ןמואהו הירב UN UN ('תוינמוא
 an (Guhe הולש pip הָעְגְִמ מ"למ) אָעְוְגְרִמ * | תופאלו ןוחטלו רוצקלו עורזל שורחל ותכאלמב
 ,אעוגרמב «G^ ae בויא) עגרב םיחבזב .דמללו דומלל יתכאלמב קסעתמ ינאו
 ברד היטופב אלגרמ 6'' wen לכ ק"פסב
 שי 'יחבזד mm ה"יחא]* = ,'וכו אנינח רב ימיד
 הימופב אלגרמ :'נ 'דהנסב י"שריפש ומכ שרפל
 PP DU 8:68 )523 ןייע ע'למ 435 — 'דרמ | אלו ויפב הזה רבדה היה רוס ל'זו 'וכו «gam 'רד

 יט רמח ע"ייע א'צ פ'פ v23 ל"צכ ירּגגאְרּומ *
 ,ו"לת ,ג'חב ש"מו

 פ"למ ןידרמ betüubt; ע"למ דיִרָמ triefen; העומש הלביק ךכ אלא אתיירבו הנשמב האנשש
 (* חרקהו הוכמהו ןיחשה CUm) ייעגנב ^ 'פב (תומ | 'דהנס 'תפסותב W^ ןנחוי יבר תעומשו כ"ע וברמ

 לכא (Uv 'ח יפב םיעגנב .ןיאמטמ ןניא ןיררומהו — [ב"יפר
 ('ןידרומכו חדקכו הוכמבו ןיחשבו ןקזבו שארב אל

 םינהכ תרותב ןכו הדרמש py 6ח'כ ז'עכ ומכ b | die" תושארמ וכפה (Pb אתַלגימ ,תולגרמ 1

 לוכי n^ am) ירקי) ןיחש Oo) קרפ יג ישרפ ייעגנ) | ו"ד .ג"פ 'וכרב 'ורי ןייע 6
 החותפ הכמשכ דרוטש ללכמ אפרנו ל"ת דרומ | ה"נד ד"פפ ינש 'שעמ 'וריו .תושארמ 'עב ד"ע

 יעישת 'פבו ("רוע אלב nm הוכמה רשבהו | .אתינקמ 'עב ג'ע

 ליר (*  .ןישרופמ ע"פדבו .ט''ק v33 ה"כ (*  .ייל ם"ש י"כב לבא םישב ה"כו הנביד דוע ע"פדבו ט'ק ייכב ה"כ ('
 ילבו )^ .תוגמוא ע"פרשבו ריפרב mós )^  .יוכו הירב ינא ורמאש pun ליר )5 .בר לש יאבר לש ,ייבא לש מיר לש
 ר"פרב לבא מ'אפר לש ררסה רחא ונדרגנ )7 :מיק תבשמ ןויצ (רייל ,ביח) רזב עי"ייע ,"למו םירדה ןכ וארקנ רובכ

vaחרקהו ס"טב יא ישרפ א'פר םיעגנ עירזת ארפסבו עייפרבו ט"ק יייכב ןוכנל היכ (* .תעדרמ יע רחא יעה הז רדסנ . 

voa n (tג'ונבו ינשה  ןויצב ע'פרב היכו ןירירומה הנושאר םעפב שייק ייכב לבא ב"ה ייכבו טיק  wweתומוקמ  
 .ללכ רועה םוקנ אלש :דרומש cw כ'ותב ר'בארה ייפ ןכו ('* ,ןיררומה ב"מ טיפ yas" דועו

81 



n: "וע Met M 
4 

 ג"שר 'ושת 'ייע דועו רסומ תכמ : תוררמ תכמ
 ךורעה איבהש תודרמ mob 'יפבו א'פק D^ םש
 'צ p^ םש pip immi "v ש'בירה לאשנ
 T) הרעה יייע) .ךורעה b^ רוקמ obw ע"בשפהבו
 'מל ךורע meb s xw  ,ב"ירגה יניעמ םלענ

navא"ל דצ : -- bxירבד רתי  wasןיכירצ  
 ףא דחא ךוע גוסב ל"נה םינויצ איבה יכ רואיב
 p" 6:חיכ זיעב) דרמ יכ םינוש םינשוממ םה יכ
 הליזנו תיחולחל pup < ,-2+ ע"למ ר'עפל
 דועו לזונ b^ דרומ . . ןיחש הזו דרומ ינוניב ונממו
 nya םייבמרהל םייפב יייעו) םורק וילע הלע אלו חל

veעירזת ארפסמ חכומ ןכו (ת'מ  "y1jיד ישרפ  
 bi שא תוכמ ,ר'לד re םיחספ 'וריו 'ז קרפ
 פ"ד א'פ ק"מ Tv .הוכמה תיחמ ל"ת C תדרומ

ivןיחש  omenןיררומה ץוכקהו . '"yםיעגנ  
 .א"פ 'א קרפ 'ר םיעגנ ארפסב ה"כו ליעל ךורעב

^mכ'נ 'יא ןיררומ ן'ישיר 'בב  B^b5םיבמרחל  
 תורוכב 'תפסות ראותהו ח"מ ve 'יעגנל ב'ערו
 תוכרב דירמד דע ןינעו -- Ü תוינדורמ ויניע ה"פר
 ןינעה יפכ ןוכנ p^ רשאו ךורעב טמשנ רשא .ד"מ
 ותעד ףירטה 2 ע"למ ר"עפל אוה ותעדמ אצי
 רמוא יתייה י"שרו ךורעה ירבד ילולו .י"שריפכו
 איקמש דע לכא 'מולכ איקה o7 פ'ל אוהש
 מ"בבו םש 2'2( ןידרמ תמחמ חרוב «o — ועבש יד

Ceיסרפ לעפ לש (םשה שומשב םגו) רוקמה אוה  
 ם'בשרו .םש מ"ב י'שר 'ייעו sterben תומ +
 "י א פרפ אכיא אתשהו .ז"יק ק"ב 'ייעו .םש ב'ב
 'וכו ןידרמ ןידרמ ירמאו םימד תוכיפשא ידפקד
 ר'בב ןידרמו ןידרג ^3 ,םייקל שי ילוא הז יפלו
 םירומ O24 ,0203 פ"לב םהינשש (''א'עפ

 — [התימ ןינע

widerspünstig, un- 27« יברעו ^b: מ"למ) דרמה 

"3B DU gehorsam, rebellisch sein 

 דרמ קתעוה annà' (םינפב ןייעו Abfall הדירמ
 p T5 "y" העישפד אנשיל לכו ארקמ לש
 םילגרמ תצעב mew ,ג"י 'ליגמב ה'נכו .ןמגרותמ
 לא bp ב'ב .היכא תיב ילולגב הדרמש ^«

 ,'ןיירחתמ 'יפ םירוהט ןידרומ ויה (ב'מ ט'פ ייעגנ)

 ("Ky .ובוז תא ורשב רר ןמ ןיררומ ןירמוא שיו
 (:חייכ ז'ע) ןיאפרתמ 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב ,('ג ויט

pyתבשב הלחוכל רתומ הדרמש  ^bהצור ש  
 דציכ'פד ג'פב (דוומש םדאכ תאצל
 [min 6שיקל שיר («Gro m ןיכרבמ
 'פב — ותעדמ אציש ([[דירמד דע ליכנא
 (:חיל ב"ב) הקזחל תוצרא 'ג 'מגב םיתבה תקזח
 — תושפנ תעיבת עבתנ b^ ןידרמ תמחמ חרוב
 תוכמ הקול C'o תנש) השעמ sis הריכ 'פב
 לע אוה אתיירואד תוקלמ, 'יפ )133315 תודרמ
 תשלושמ הכמ ןניעבו הארתהבו דמואב ןיואל יבייח
 . 'ימכח ורמאו ונכי םיעברא ('ג יה"כ םירבד) 'יתכדכ

 רבועש ימ לבא םיעבראל eon pin (.ב'כ 32(
 בלול השע הכוס השע ול רמאש השע תוצמ לע
 אלב ותמשנ אצתש דע ותוא ןיכמ השוע וניאו

ysתוכמ ותוא ןירוק המלו תשלושמ הכמ אלו  
 דרמש )5 ריזנב (my לינה יומוקמ (y | תודרמ

 יעגנבו 'גרת ב'א) -- .('"םירפוס ירבדבו הרות 9353

 D" אשניא ינב תודרמבכו ^O 020( םדא 533
 אנאו דיי aw ביי א'מ) רסיא ינאו 'גרת ,רסומ

 פ"למ אוהו ידריא אנאו ג"ונב ה"'חא|* | (הדוא
 תכמ כ"או אתודרמ ס"לב pem 'ה דר yy אדר
 'גרתב ה'נכו .'ה רר 'עב 235 רסומ תכמ תודרמ
 ;'ז .'ג ;'ב יא ילשמ jn "y רסומ תקתעהל
 worn" ןכו -,דועו 39035 YQ Ss וה
 'גרתו .אתודרמ רתא : תורפמ אל .'ל ,ג"ל 'דמבל
 quon ןוניא ודרמ : תרקב 'כ .ט"י 'קיול 'א 'ורי
 תודומ ב"מפ ר'משב שרדנ )0025 תומש) 4$ ךל
 שרדנ (חיי ייד תישארב) 'וכו Ty ןכו ,ןיכירצ פה
 amy yy 'וכו ןה תודרמ ןושל ןלוכ ג"פר ר"בב
 רתוי םדא לש וכלב nns mme הבוט .'ז תוכרב
 םינויצ jy תודרמ תוכמ ןינעבו .תויקלמ המכמ
 תוקלמ : ג'נד ד"פר ריזנ 'וריב ןכו ₪ הרעהב הטמל
 ןיטבוח תודרמ תכמ 'וכו תחא רסח םיעברא הרות
 הז איבהו ושפנ אצתש דע וא לבקיש דע ותוא
 הבושת יועש 'בושתב im רחא ןנגיסב 'וריה
 ןוכנל "יפו ל"נה תוכרב כ'ג אבוה םשו ו"ט "יס

, 

vas )'היכ )? :ח"כ זיעב יישריפב שממ היכו יציניוו יפרב קר היכ )? .ןידחתמ סייטב ט"ק י"כבו ןיירהתמ ב"ה  v33 
 עיפרב םג י"כב Di טמשנו ליצכ (+ .םמוקמב אלש םידוקנה vy שבושמ (DU ישמא ייסאב 'זיפ ריפדו ביה טייק
 : אימק bm" ביעס no wn ןייעו .ה"מ 'ובותכ .בינ תומביב cw לבא ס"שב ייל )5 .ותעדמ אציש ייפה בש וילעו

ons (5ייחבו סם"ש י"כב  ponסיד לעב יפכו  "ba piילהמ ג"פ  nivלינה יומוקמב ייאו יתאצמ אל ינא לבא ג"ה  

 םיטב ל"נה ייתספ יוריב (5  .נישו תוקלמ עיייע באז ןימינב ישתב אבוהש ןואגהל ךייש ייפה הז (* .תמדוקה הרעהב
 ו מוקמב קייב סיידו אה ה"ד .זיי wa" יופסותו םש מיב ייישר ןייע an" רקיע וז )15 .תוינדוצמ 'פריא ייכבו (* .תררגמ

uy (i(ם"לר ,ב"ח) דג יעב רחא ייפ . 
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 : mp 'ופסות כ'נ "ייעו ןיוש הבקנהו רכזה הז
 שי עהייוו ףועה ינמיפ ןה ולאו .אתלוננרת ה"ד
 וללש תא זחא ולוכ לע ויפנכמ nen ךורא בגז ול
 רד םגו ץראה לע הכישמב bw ^« החיופב אל
 -Wiesen ארקנש ןימה ותואמ שיו םימה תכימסב

weiheארקנה ונממ לודגו  Sumpfweiheםש לעו  

 םודא והארמו Rohrweihe ארקנ םגא ב ורוגמ
 אוה הדרמ לש יונב יכ ייבא ירבד םינכ ד"עפלו
 ארקנ בטיה ןימה ותואמ ןטקהו אט גאד לוגנרת
 אמגאד אלוגנות ונממ לודגהו אמנאד אתלוגנות
 שורד י"פע) ס"שה ולכאו וסרד םהינשו

 ונייהו רוסא אמגאד אתלוגנות םג ci  (ימירמ
 We gis אוה ד"עפל אתוריג תמאבו אתורינ

 - ןש קיפמ ובל

os debi che)ןיפלחתמ ר"מלו שייר  
 ורחב יכ ל"ג דועו ,(ואסנג6 my ןכ פ"לב ארקנו
 יכ פ"לב אתירוג ומכ ע"לב אוהש הדרמ ow ל"זר
 לוגנרת ארקנש ל"נה gy הארמ 2 ראתל וצר
 — [פ"לב .52< pap ןכו םודא אוהש אמגאד

mmoלעפמ)  ^b mmתודול ילכ  Brot- ne 
schaufelהסנכנ הדרמ איבהל (םינפב 'ייעו  

 תחרב ,(א"עו היכ (yn«" (5[םידיסח 'פד ג"רב]

 ה"יחא]* | .הדרמ ומוגרת 00355 ייעשי) הרזמבו
 יימרי 'גרתב ה"כו ארידמ ג'ונב יכ שיגרה אל ב'ר
 'גרתה כ"או 6ה"לק (m 'ד רד 'עב n0 'ז ,ז"ט

 הנבנ םשה הז ^« pm" הדרמ לע ma וניא
 ה"מגר 'יפב mo nen nm ילכ b" הדר לעפמ
 י"שריפ ןכו )420591 םיישב םפדוה ונממו) י"ת רשא י"כ

 ינש הל שי הדרמו paa) = א"לאפ וזעולו ש"ע
 לטינ הררמ ג"פ מ"ב 'ילכ 'פסותמ חכומדכ םיקלח
 אמט ארוניצה הלטיג ארוניצה ינפמ אממ הדורה

Commארדמ תרזג ןינעבו  »'"pעב ' 
 ירד

"y! Excremient, merda ר"למ cow) "mme * 

  Cy(םינפב  s'yהדומד אנמ :ה'ע
 י"שרו ,'ב D npn^ ןשיה 'מוחנתב א תדרמד אנמ ה'כו
 ןהמ ןישועו ןיברועמ רקב יעיפצו המדא b" ז"עב

 אנמ 'יגה ף"ירב ל"נה ר"למ (man Ww כ'ע ילכ
 ע"לב יכ ןוכנ כ"ג הזו אררמד 'טשוק 'רבו ארמרמד
 םיללגמ םילכ ןישועו Mist רקב יללג ונינע כ\3

y |דועו .םש ש"רו ד"מ א"יפ 055  b^הדומ יכ  
 ז"לק "יס mtb 'ליאשכו .המדא Qv .2י ס'למ |

^Nאררמד עמשמ .ג"כק רצ 3^ 'לה ג'המו ,ארחפד  
YD)בטיה ש"ע ארחפד אנמ אוה +(ותסריג  !^ 

 ו

 ינפמ |

Tw * 

 תוכלמב ררומ .ט"מ 'רהנס ,דוד תיב תוכלמב ודרמת
 : םש ,'וכו הלעב לע תדרומה ab תובותכ ,יוה
 ,הדרמיא ב"ער ד"פ מ'בו :םש ,ותשא לע דרומה ןכו
 דומש עבטמ ד'ע בינד א'פ ינש 'שעמ יורי
 כ'הויב דרומב : ה"מד n'b 'מוי ̂ ,'ב בזכ ע"ייע

^s»ליעפה  "vובותכ ' meהרותה :ל"ד  
 .ילע ןדירמה הז . . דורמנ ג"כפ רב ,וילע התדרמה
 'דמבל ; ^ v2 prio 'א י"רת יייע דורָמ :ראותה

 ייעשיל wb p ב"של 'גרת ץובקהו ̂ ,ד'כ
 | ר"אלבו mon ע'ייע ג"כפר 3/3 — ב" ,ג'נ ;'א ,יל

imbכ ,'כ "3315 'א י"רת ', epp(ביי ,יד ירזע)  
 | yvy לבא אתדרמ אתשנכ .ו'נד UB TD 'ורי
 «(RD ע"ייע אתדירמ א"ער ט'ג יילוח — .שנכ
 : ךכרד ה"ד 'תחיתפ wm -% + יברע לקשמבו
 T UD" 'ובותכ 00 םשהו .אְתאָדיִרִמ ךידבוע

n»n?תרגיא .ט"נד א"פ 'שודיק 'ורי :ל"ד ה"פ  
v3 cדוומנ ב"מפ םש ,דומ ןושל ג'כפ  

 | em ץובקהו (ליעפה ליעל (y^ םלועב דרמ רימעהש
 ,יח בויא) םעשפ 'גרתו ,םיִדְרְמה ולא םיעשפ :ו'ל
 טשפומה םשהו wb" (cmo) לקשמב ןוהיִּדריַמ ('ד
 אלא ^E^ n) ילשמ) עשפנ ןיאו ח"יפר ר'דמב
 | א"ש 'גרת (i פ"ס ר"ב מ"למ תּדְרַמ mp .הָדיִרְמ

 ,(ס"לבו אָתּודְרַמ 'ל ,'כ

 pm 24 פ'למ ד'עפל sy — דרמ רקע
L4 cwmראתל טרפכו ףקות  

 היפיעסב 'גרת Geugungskrüftig) דילומה ma וב

 | ה"יחא]* RB הכוסב "t m" "rye) הירופ

 המ עדוי יניאו יתאצמ ךכ 5n בתכ ןמגרותמה
 ךובנ היה 67 ,ב"ח ר"תמעב יוועל 'ה םגו כ"ע אוה
 בשוימ ל"גה 'יפרפ הלמ ןוותפ יפל לבא ושוריפב
 ןליאל םדא לש רילומה חכ לאשוהו וירוב לע
 אוה הכוסו -- הירופ והזו תוריפ ואיצוה ויפנעש

 — [ףנע e פ'למ

 y? Weihe" ארקנה ףוע 5,« ע"למ «Typo הָּדְרִמ
 ינמיס 'מגב תופרט ולאב C אקיפס (םינפב

 | ה"יחא]* = yy pb ^b) ב"א) 6ביס יילוח ףועה
 | הנומש DN" בר רמא אקיפס אדרמ ס"שה תעצה וזו
 אלוגנרת ייבא רמא 'וכו אדרמו 'וכו אבוח ןה תוקפס
 ר"א  אררמ ונייהו אוה תוקיפס רחמ דח אמגאד
 אטגאד אתלוננות הרוסא אמנאד אלוגנות אפס
 | 'ופסותהו .'וכו תינומע אלו ינומע ךנמיסו אירש
 ןיבו הז ןיבו ךכ םיאורקה on םינימ ינש 5 ולעה

anim opa )'אוהו איבהל :דוע  ys sesאבה  gp )* amsאתרג עיייע  unmליצכ (* .תיעש  nó»יא אפמ יעב . 

v3 (!תורוגיצה טרופריא . num 

g1* 



 שי
 ב ל SEEN IBN INE OY ו -

 E" הלא —-y»495 הדחמ * דמר

 יילוח ,ב"ער ר"כ «nib .ט'י ,האלהו .ו'ט ,האלהו
 «n'b ^bpw s'y ה'ס .ב'עס ר'ס 'וחנמ :ט"לק
 ,ט"ל s" ר"ב .ש"מו ןיפירצ ma ע"ייע לבא א"מ

Y bo3 ר"מש b. 3pר'קיו  d"p 
cas We p Y83 yb 5: n3יפ רישהש  

 'בר n  ,ךתמוק תאז 'פ ,יתערי אל 'פ ,םינצנה
 'פ ,טסשמ תעו 'פ ,םינשה םיבוט 'פ ר"להק ,ר"פ
 לכבד ארומא םש )3 jr ,'ו ,ד"פ ר'תסא ,חור םא

eyיי יוצב :(ם'צ +'ג- תבש - .א"ל 553  
 'ורוכב י"שריפ y" :ר"מ 'ישוריק a t3 ,(יישריפ

 B 'ובותכ א'עס 'נ ק"ב .'ה

seine 80806, Krücke (תנעשמ 'גרת mm'3mb 
 לע )0 'שורי 'גרת (םינפב 'ייע

 a'2 ^€ — (w'3 תומש) הכמה הקנו ותנעשמ
 טבש וז nop "יפו היתינרומ לע בותכ ןדיד 'חסונב
 םשו 'ג ןרמ ע"ייע ה"יחא]* = qus ע"ייע י"לב
 םייקל שי ילואו 'וסו ע"ל אוהש ב'ד דגנ חיכוא
 פ"לב יכ היתיכרדמ תר ית ו,א ה ךפיהב וניבר "ג

^b 225 2.) 2-9יושעה טבש ונממו ץע  
 - [ץעמ

ynהכה < יברע לעפמ עצרמ לקשמ 0«  
 -mit der Lanzenspitze schla תינחה שארב

 המודכו לתובב לזרב לש תודיתי עקת דועו 9
cvmרשא רקכה דמלמ ל'זר לצאו תינח 62  

 der spitze eiserne שחמ N" םירמסמ ושארב

(chsenstachelאל 'פב  vemץצוק 6ז'כ ב'כ)  
 עדרמה םירמו שורחל אובישכ 'יפ .עדרמה אלט
 ןליאה cexp והי הל הב שרוחש המהבה תוכהל
 .דמלמ y3' ונשריפ ymo .('ותוא ןיבכעמ
 yy : (גינק רצ) ה"רד 'תקיספ לע ןויכ ה"יחא]*
 ע"פרב .ןברד ע'ייע !my תומוקמ רתי נ"שו דמלמ
 אלו דחוימ 'עב 'וכו ונשריפ עדרמ 'יא 'ינושארה
 םש רשא 'שמא םופד ררסכ ןוכנהו nob יתערי
 וטמשנ m"3 ט"ק י"כבו .ןושארה ןויצב ללכנ
 yp YO'3 תבשב ה'נכו .'וכו b" עררמ jb תוביתה
 עדרמה יבוע א"מ rb 'ולהאבו א"פ םש 'פסות
 עדרמה 33 33 "55 'תפסות .'ב בע ע"ייע
 'וכו ןברדה לעו 'וכו ותצקמ לע ןיקשמ ולפנש
 ותוא הארק הנשמה :ללכה ןתנ ד'יפ ר"'דמבו
 : שורדו .דמלמו ןברד ותוא ארק ארקמהו עדרמ

mmורי ץובקהו .ןכרדו דמלמ ע"ייע העיד " n 
 רמוא הזו דחא עדרמ אלמ רמוא הז ,ח"נד ב"פ
 ט"מק :ב"י תבש .ר'כ ה'רב .םיִעְָרַמ ינש אלמ

 אָרְדַמ »Db»! 2J 'פו ע'ל np הפי הלוע אָרדַמ

 לכה min ob ע"ייעו Tópfererde סרח לש טיט
 .ותסריג יפכ שיא שיא בשוימ

yon) wrץובקה .55+  yy 2b.ןיגיחנמש  
 'פב Steuerruder, Ruderholz) הניפסה וב

 מ'ב) וליחתי אלש דע 'מגב םילעופה תא רכושה

 תורבל e" תורבלד אידרומ יכ (''ו הבירצ (א'עס ז"פ

 טושמה ומכ 'ו הכירצ 'מולכ םגא אוהו רהנה םש

 .תורבל ארקנה רהנב תיגודה םיגיהנמש םיחלמ לש

 יליגמב לבא ח"בה ןוקית by" י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 החתמימל ךירצ v ss) רתס) אתזיוד qv :ז"מ

 jT mas י"שריפ אל תורבלד אידרומכ אפיקזב

 י"כב 23 "«b Gu" פישב) pa ^p וקיתעה אל
 איבהש םינושארבו י"כ 'קליבו ןושארה י'עבו ס"ש

 וניבר [wel אל ןכלו Ge דצ יליגמ) ^p לעב
 — [ע'בשפהב 'ייע

 עקבו חלפ 'גרת Glacke ןזרנ ןינעה יפל) אירְרִמ *
 עזבמו חלפד )? mp םילתת ץראב

 וא ידו לעפמ השירח ילכ ילוא אעראב אידרמב
obwל"צ  s y/o» wuעמ "ישיר ינשב ' 

 .'ו רמ

snm *לעפמ)  woסשה ונממו אדר  Db 
 לאשוהו der Gang הכילה אָתִיּרְרַמ

 ib/ap ^5nm םתינעמל 'גרת G'urche םלתו הנעמל
 'גרת י"כבו איגר 'פדב ה"כ ןוהתוודרומל ג
 'עמ ילוא וא .ןוהתינדרומל ג"ונבו ןוהתוודרומל
 mena לש יצירח ונייהו םלת e^ ידר לעפמ םרוקה

 ,'א דרמ ע"ייע (üchtigung) אתּוּדרִמ ,תּודרמ *

 w^m אתירנ ע"ייע א"ער ט'נ 'ילוחב אתדירמ *
 ,אתירונ סרג וניברו «a^ םייקל

 )2 ריאי ןכ יכדרמל 6א יטרפה «cw יִכְְּרַמ *

 (ישא בר לש ורוד ןב לכבד ארומאל
 אוה יסרפ םש רתסא תליגמב אבוהש יכדיומ )8
 ארקנ ילואו ןטק םדא 323/3 יסרפ הלממ ע'פל
 םרג ימ ח"לפ vb היארהו ותונתונע בורמ ןכ
 היהש רומא תאזה הלודגה ידיל אובל יכדומל
 הלודגב ומצע הארש רחאמ . . העש לכב ללפתמ
 רעש לא יכדרמ בשיו דע "וכו ובל סיגה אל
 תומוקמה הלאבו 'וכו ותינעתלו וקשל רזחש ךלמה
 | 3" א" :" 'לינמ :וילע ל"זר ישורד אצמת

 ,שיע אנליוו סישב ספדנ ונממו n" רשא ביבל v3 nua 'יפב היכו ) .תינטקו תלמב ('

P vene. =, > 25 
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 pv .ט"ל 'npp .nb^ ךנה b ר"שהש :pb T | v5" תועדרמ 'ב :נ"לב wys ח"מ תועובש א'ער
 (היתדמ) הישפנד : א"כד ח"פס האיפ 'ורי לעפהו ,רמ | ל"צ ילואו תוערדמ ^y י"כבו א"פ ה"ר 'תפסותב

 והררמיו ח"צפ ר'ב ליעפהבו ,[היתרמ ל'צ] | י"כבו ,6חייכ רצ פ"ד w^ p^w י"כב 'יאדכ תוגרדמ
 ע"ייע דועו .ותנודאל רמהש ןב 07 ,ט"מ תישארב) — [תויאדרמ םש 'פסותב טרופריא —

 -- [ררמ 1 /
 45 E22 ע"לל קתעוה 49 « פ"למ) תַעִּדְרַמ

wayהמהב לש  (Sattelהמהב המב 'פב  

 ה"נכו ה"יחא]* | .תעדרמב אצוי רומח 6ב'ג תבש)

 rna ג"ונבו ב"עס ב'ס bw" י"שר 'ינ הרמ 3 * | 'וריו :ד"נ םש p" םימעפ הברה .ג'נ תבשב
 ,(.ט"יש (n^ גרז ע"ייע +7 תואו רומח לש תעדרמ .ד"ע ה"סר ג"פ "ירוכיב

 יכ יוועל 'ה בתכש ומכ אלו תישרש איה 'מ
 Üebermuth) בָהָר לעפמ גועמ 52( אָיְבַהְרמ * | ןוכנהו וילע גישה אל .רעשיילפ 'הו עדר ושרש
 b» :תיל םילחת yb 'גרת תופלחתמ ף"מוב תויתואו ל"נה 'עו פ"למ אוהש
 עוזפא- רוכיש ןינע יור bye איורמ .אורמ \ * ]5 רשא תולמו הסכמ הרומ הלמה תחנה רקיעו
 NON EU b ב es ר'כיאב ןינעה הזב "יא 'נושארה םצעבו רכה תחת

m bod Md TAN as Ma arיתשמל  symג"ונבו  nvיימרי) .הנויה 'נרת ןכו  
dk rm 2 0 di joya bé "n yוימ  ceיישר יויע) ןיי ןושלמ  Qumאיורמ רמח . 

aed [3 pat i qi 2E kissרקיו) רכש 'גרתו ' ". Ceירכזל 'גרת ,יורמו רמח " 
 כ לש eS Ss dr אווטס א "א םשו 'ט טשמא 5 יאדכ ןעקרמ
 טישפהו Crop א' '3 אווטסא ע"ייע הסכמ י"ל
 םוחנ) טיט 'גרת Gummiharz) רומ ומכ) Nm gu ילבו אתעדר : םיערקו א'כ ,ג'כ ילשמ הקיתעה

 ילואו 'ציניוו 'פד 'יג יפל אורמ 0n ,'ג רכ 'ע טשריפ 'הל ט"ואבו — אתעדרב ל"צ קפס
^g4532 ר'טב  buדחא — ]4925  oyה"מ ט"פ תואוקמב רומה  "i'"pעב ' 

 .קבד ןימ .,'ג רמ

I 2רמ לעפמ) ' (Ungehorsamר"'כיא  'D 

 NOD» 'ע ףוס ny השפחנ

 .אקרדומ ע"ייע פ"ט אקךֶרּומ *
NB *פו ע"לב) ' (Salbey ^D!ןויצ 'ו רמ ע"ייע  

ma i1ב"ער ט'ק תבשמ רבדמב סוקמ םש אוהו (קותמ וכפה) מ"למ) , 

 תותימ 'ד 'פב Mara Q'2) 5 תומש) רוש
 הרמב ווטצנ תוצמ רשע CY? "m ףדגמה 'מגב
 .'ב תויברמ ע"ייע אתיוורמ .אתיורמ < | ביתכד ןיניד ןהילע ופיסוה m ינב ולביקש 'ז

mee2 ,ויט ( ow177 | תבש טפשמו קח ול םש  COT 
 «p ךוע ןייע ןורימ .ןורמ ,םורמ .םורימ * | תרשעב 0s ^ 7n םירב) "תכד םאו בא דוביכו

 .'א רמ yy NB .תּורָמ *

 TY ילב רשאכ 6הדוהי בר ומאו ךוצ רשאכ תורבד

mea qu07 לכל לאשוה דועו ה"יחא* |  | > mmsץּור לעפמ מ"למ)  (Lautיהיו הבר תור  
 .'וכו הצורמב ויבא לצא הלוע mm :ימיב ןהב רבאתש דע n'o ח"פ 'ומורת סראל מ'ד רמ
 ילואו שחנ לש סרא b" הפיו 'ו רמ yp הרמה
 Rinne, Kanal רוניצ b cp^ 'פו ע"למ) בֶזְרַמ | אבש המ 'מולכ .(wm 'יסרפ הלמל כ'ג ןויכ
 ויתוצק ינשב דגכב לופק ךרכל לאשוהו א"מ ג'פ 'ילוח Galle 12325. לאשוה my ,שחנמ
 םיתבה תקזח 'פב Ginnenfórmige Gewandfaltung | :ז"ק מ"ב ,הבקינש «nm »5 םש ,הרמה הבקנ

 לוספ סומלוקכ .הקזח ול ps בזרמה 6m f | לאשוהו .ש"ע 'וכו הרמ וז (היכ ,גיכ (mee הלחמ
 דרוג 'עב ונשריפ רבכ ?Cy meo רשכ בזרמכ | .'א קרז ע"ייע ב'עס ג'ק «amus by המיאל
 רוסא (ז'טק (nit ורשנש D" 'מגב manm 'פב ,(.'א) | ('ב :ביכ «mew הירמה שרד לדנמכ 'פ ר"שהש
 ותילט םדא ('ףוטעישכ, b^ תכשב בזרמ תושעל | א"ל פ'ס ר'קיו ז"לבו -- .םלועל mb אצוי ונממש
 הנחיניו )* לופיק C ךרכ ןימכ היתוצק ינש \'לפקיו | תחתמ pine אלו ה"כקה לש ודי תחתמ הזמ רט

(iע"פד ראשבו ריפרבו "33 היכ  pnו'"ופרמ . *) 5 .68 ,ב"ח יוועלל ריתמע) epsיפרב (* .ףטעתישכ ייא ח'ר  

 I3 'יפב ה"כו ריפדו ייכב ה'כ )5 .ררכ דייטב mb 'פדב )^ ,לכקיו דיטב 'מאו ליסאב



(ne | me - בורמ ומר 
hj anim ומכ ^ev 10)! ע"לב sum 
VY ןאכב ר"פד. ^15 —Ób^ ץובקה ves רשא 

 א"כ 'ד "טפושמ 'גות כ'ג איבה םש 'וכרבב
 'מוחנתב אתפזרמ ה'כו אתפזרא ג"ונבו אתפזרמב

  npn,ג"ע 'ילהתל 'גרת ןיפוזרמ ץוכקהו .'א "יסס
 ע"ייע שבושמ 'חסונבו תוכוזרמב ז"כפ ר'קיובו "י

 .בלגמ  nns ymםיחפנ לש םנרוק וניבר "יפ
 ה"כו  m» ^ei,ה"כ 'ליגמל ( Quom) ^elי"'שרבו

 שירב יתרמא רבכ ע"לב ותארוה רקיעו םש 'וכרבל
= N'b3 ר"מאה ב"נש ק'העבו — יחכונה y" 

— [Hammer 

 *  5395.ש"מו ילבזמ ע'ייע .'כ 'כוס

 .Vor- S318 ס"לבו 0% ^j 'עו פ'למ) ינבזרמ
(gesetzter, Prüfekt.מגב הליגמד ק"פב ' 

 (" אתישו ןיתישו האמ תלתו Gy 0 וארק ךומסד
 ה"יחא]* = .םינודא 'יפ ("י מו ר ב אכיא ינבזרמ
 המל יתעדי אלו ייל י"שר י"כבו םיסכוד י"שרבו
 י"שריפל ןיב ךורעה 'יפל ןיב לבא -- ןוכנה אוה יכ
 תארוה רקיע לבא ךשמהה ןבומ יפכ קר אוה
 ש"אלל ליבקטו ןימוחתה לעב אוה פ"לב הלמה

  '"y Markgrafש"טע סעלרעפ 127] —

pem po nw לעפאב |o vos 5» ww 
'D2 (beschüdigen, schaden p!) 9% (ג e) 

Gro תמב) ותשורג ריזחמה 'מגב ץלוחה 
 ןידיעמ ןיא 'טגב ומביד ןווחא 'פבו

^b (א"כק :כיק םש.) ")| הכמ וזרמד אימ ינאש 

 ןיסרממ  ^bהאופו תלעומ הניאו היוכהו הכמה
 םימה ("הכמה הבאש רבכש  pase im.היוכה

 ומכ זרמ לעפמ וזרמ "פ וניברד הארנ ה"יחא]*
 י"שרו יובכו הקיחש ןינע ע"יע סרמ  ^bזר ןינעמ ,

 ש"ע 'א  moyאיבה  mssיכ 5^ דועו :'ג 'ינעתמ
 וניבר םג « qvוזרמ יכ יתבתכש המל  jurקזג

 רספהו  "p[אסרומ ןושלמ ןיסרממ —

^b woe nmmיכבל ןיב לוק תמרה $50 ע"למ  
 ולאו 'פד ג"פב (לבאל לאשוהו החמשל ןיב

 תילטה ראש לפקיו רוזחיו (' תילאמשה ופיתכ לע
 ןימיה .ופיתכב הנחיניו ןימיה ודצב לשלושמה
 תלשפומו הנהמו הנהמ תלפוקמ ותילט תאצמנ
 ןימכ הארנו הרדשה דגנכ ללחו (ו יפי תכ לע
 ויהש אתיילבב (*ישיכ רשק אוה «Cnm ,בזרמ
 יסוכ םיבו אשיכ התוא ןירוקו תוכירכ יתש ןירשוק
 םייסמ bn םוקמב ח"ר ה"יחא]* — .6"נא מ
 רמול ונילע הבוח לבא הז 'יפ יתלוז א"יו ושוריפ
 תלחתב ןכו כ"ע והונלביקש המו וניתובר ןושלב
 םדיב שיש וניתוברמ ונלבק ךכ ל"זו p^ רובד
 b mu^ .ש"ע א'עב p^ י"שר לבא כ"ע הלבק
 וילע ושקהו והמ ה'ד now 'ופסותב אבוה ךורעה
 'ופסותהו בטיה nb pv י'כו וניבר 'יג יפכ לבא
 רוניצ ןינעבו -- ש"ע ושקה ונלש םירפסה "גל
 'תפסותבו :ח"ג ב"בכ "מעפ המכ irn Tw "יא
 mo בזרמה םוקמ :ד"יד ג'פס ב"ב m ב"פ 33
 ה"ק 'ילוח ,אבזרמ יתות ביתינ .ט"ם wi" ר"אלב

 .ךפש ע"ייע 'וכו אביזרמ יתות יבתי אלד יאה ב'עפ *

 anm' א"עס ט'ק 'דהנסו ב"עס ה"כ ק"מ ץובקהו
 ,ב"ל 'ב י"הדל ;'ח 'ב 'להקל 'גרתב ה"כו — ירופצד
 ,ב"מ 'ילהתלו איִביִזרמ 'ד ,ח'כ בויאל ;ןיבזרמ 'ל

peut m55 היכי " amb von — 

3r (ע'לב b).ץצפל לזרב טבש )ג =  
 eiserner תבקמ ןיעכ אוהו רפע שונ וב

(Stock, Hammerךוטסד 'מגב ןידמוע ןיא 'פב  

 תא אווקה 'פד ג'סבו )7 «c5 meo רבועה
 ןניחמ (.ה'כ «nu [דמוע ל"צ] ,(ערפמל) הליגמה
 ונדמליב .היתעד ןיוכמד דע יחפנד אתכזרמב היל
 בהז 25 לוט ג ייפ ךתלעהב יטוהנת ךתולעהב

 (mme הירותפכו איה תישענו רואל ךלשהו
 איה המרגמ ("אתבוזרמב שיקמ יוה תא הינקו
 תבקמל ןיווק לאעמשי 'לב "פ  ('ארבעתמ
 Ü אתפזרא 'עב ןהמ "e אתפזרמ א'ס .(" אבזרמ
 ine 'גרת O0 oy סילחת) ןומלהי תופליכו לישכב
 סש תוכרבב ג"ונב ה"יחא]* ,(' ןיפוזרמבכ
 ייטינבו 'וכרב ס"ש י"בבו םש 'ליגמבו אתפזרמב
 אבוזר א"פ םש רועו 'א ףזרא ע"ייעו אתפזראב :ו"נ

5 5 1 rk ce dod 

CLITA וי AMETS. יי EDI דיל "פרי 2 EUER: = 

s 4%יפבו י"כב ' mésייפב (* .ופתכ ע"פרשב לבא :ח"ר ייפבו ר"פדב ה"כ )?  .ילאמשה עיפדבו  mesהז ןינעכו . 

ma» (4יייכב  b"&ייפמ קתעוה כ'ע )5  .םיבגייונבו ישוב 'מ יייבבו סיישב  nos(אנליוו ם"שב) תבשב  mbiרובדה  buy 

 .ש"ע סכסכ  'עב יצוכיוו יזיפ ריפדב ךורעבו פיש י"כב ה"כו אזרמ כ *ז ת ת ממ ד MIND) וא) ינאמ יסוכסכו :םהינשב

i223 (5היה תא 'וחנתב  nopשיטפב . *) ןוכנ הז םגו בזארמ ר"פדב )* .תישענ המצעמ :יוהנתב suןמ ץובקה  

 /ןייפזרמב ביה י"כבו ,ןיפוזרמכב סיטב גייונבו יגרת vii ר"פרב ה"כ ('%  .תיער ,א"הב ש"ע יא ףזרא ל"ר )? .הבזרמ

 'יסופדבו ס"ש ייכב ה"כו ('? .השמחו ןיתישו ania )!5 .ןיפוזרמב ע"פרשבו ןיפזרמב (onim יפרב ןויפוזרמב ט"ק י"כב

 דיטב תצק םש קר יציניוו יפדב ה"כו י"כבו ר"פדב ןוכנל «ome )55  .יי דצ הלוגמ ס"ד cy ליסאב ידב הנתשנו םונשי

vyעיפרשבו  ^wהיווכה רייפדבו ביהְו טיק י"כב ה"כ ('+ .עוטק אוהו יוכו איִמ ינש ץלוחה יפב , 



à mas - nm ; | זמר E 

 יסרפ ןושלב דועו תוצירפו רכז 72,8 שוריפ
Oe juקסוע ןינעה לכו ,בנז  ammסמוימ  

 ,סומד ע"ייע תוצירפו "nb תפיטש התיה וב רשא
 — [(האלהו :םשו .היפ (n סמד

 lang וניבר תעדל אמיזרומ ,אמזרומ =) אמזרמ
'"y! und rothתופרט ולא 'פב (םינפב  

 יכירא 6יאנטקיש Qj גיס יילוח ףועה ינמיס 'מגב
 ןושל p (momo^ ןמיסו ןיירש יקמוסו יקש
 ארקנ םודאו ךורא אוהש רבד לכש אוה יסרפ
 ירמאד תיאו יזיק ןיארקנ ןיסננ היקוש םאו אמזרומ
 יריסא יקמוסו יצוג ג"ונב ה"יחא]* .יצוג

Du) quemי"שר .לוספ  ^bףוע םש אמזרמ  
 ,םודא ופוגו ןיכורא ויקושו רוהטב םהל קזחומ היהש
 מ"ואב b" .ל"נה הארוהב אמיזרומ וא .אמזרומ
 תויסרפ תובית יתשמ בכרוה ר'עפלו תוייסרפ
 הככ ארקנו םודאו לודג ל דועו ףוע 'יפ +

ovיביח) ץג ע"ייע יצוג ןינעבו .םודאו ךורא ףוע  
 — ]6 אימש

 [בישי ל"צ] (בושי) 'גרת (Hammer) ףזךמ 78
pon coyםילחה  pan» (C vy 

 )3( בזרמ ע"ייע תובקמ b^ ןיפוזרמב

 die שקה jb האובתה רהטמ קי ע'למ) חרמ
reiben, החשמ ונינע דועו Frucht reinigen 

  (estreichenןתונ אוה םלועל )5( האיפב ק"פב
 רוטפו האיפ םושמ  jb'פב .חרמיש דע תורשעמה

 תבש) תיבח  nmn pw G'opהילע ןתי אל הבוקנ
P'3 לזוגה 'פד ג"רב ,חרממ אוהש ינפמ הועש 

 6 0sןירמועה ןמ שירפה אל (-') הרומתר ג'רבו
 ןתונו רשעמ וחרמ וחרמ אלש דע ירכה ןמ שירפי

 ול  "bשקה ןמ האובתה ןיוהטמש ! jbןכתה
 ןרוג והשועו  powהאובתה ןיללתמש גהנמ ןכש

 ןיעב הלעמלמ הרצקו הטמלמ הבחר התוא ןישועו
 ןושלו ןרוגה לכ ומע חשומו חול חקולו עבוכ
 ןיחשה לע וחרמיו (א'כ חיל ייעשי) ומכ אוה הכיס
 .אוה דחא ןינע העיש החירמ החיט החישמ הכיס
 "הדפנ ראשהו 'מ גב לאעמשי ר'א 'פב 'וחנמב

 ( Cro mnoהיה ומוא אנהכ בר רמ א
YyN, שוריפ רטופ וניא שדוקה חורימ") Cy 

jp רטופ וניא הדפישכל שרדקה אוהשכ וחרימד 
 ק"פב .'"רשעמבו המורתב בייח ךכיפל רשעמה

 .םיחורפל רש השענ חזרמ (ביעפ n3 קימ) ןיחלגמ
 mb יאמ Ceo תובותכ) השאה תאיצמ 'פד ג"סב
 אבת לא 'ה רמא m5 (n יזיט ^2«( ביתכד לבא
 עזערזמו  תורירמב חזינה לבאה 'מולכ mno תיב
 (זיזמ) ומכ ןשחה חזי אלו (ה'כ ,היכ תומש) ןושלמ
 שארב :בשי .6") 'ובותכד p'e3 חיזמו [ןיזמ ל'צ]
 חרסו €^ 2 (mor ןושלמ םיחורס b^ ,רש ומכ
 סישב) .pw ק"מל ח"ר b^ הז ה"'חא]|* — .ףדועה
 םיחורסל רפ השענ חזרמ םיחורס חזרמ רסו ;(אנליוו
 שרופמו תורירמב חזינה 'מולכ לבאה אוה חזרמה
 םיקתענ המה ילוא ךורעה ירבד רתיו כ"ע תובותכב
 ונידי תחת םיאצמנ םניא רשא 'ובותכב m3 'יפמ
 םיחורפל רש השענ nn רמ s^ םש 'ובותכבו
 הקתענו nmn ותעדו הרמ ושפנש ימ י"שריפו

 איבה הז לעו הככ mr ןיבה וגיבר סגו כ"ע וילעמ
 'עו חז ע"ייעו חיזמו ןיזמ ןושלמ חזי אלו קוספה

jtח"כ ק"מל 'מ י"כבו .'ב : ^Wהביתב  nnsלבא  
 לועפ ינוניב אוהו םיחורסל רש השענ חזורמ אוהש
 ,הקעצו יהנ לוק םימירמ וילע רשא לבא 'מולכ

pnתמרה ןינע אוה ויבא םשב ק"ררה 'יפ חזרמ  
 p y^ ע'לב nur החמשל ןיב יכבל ןיב לוק
 םיחורס p^ םשו 'ז ,'ו סומעלו םש "מריל ק'דר
 םש איבה דועו .ש"ע (וריכזהש ילבמ) ךורעכ כ"ג
 םילולהו החמש pup אוה חזרמ יכ 'גרתה תעד

(Gastmahl)הנורחאב 'ב ,ה"כ 'בדמבל ירפסמ היארהו  
nmםהל תושעל  queםיחיזרמ ל"צו] ! vm 

 םש 'דמבל י"ותב ה"כו םילכואו םעל תוארוק
 בוט b' ר"להקב ה"כו .ןוהיחיזרמב אמע ןולכאו
 ונייה) קידצה nme לע ןיחפוטו ןידפופ לכה :םש
 ,ןיחיזרמ ול השוע )533 om עשרה הזו (לאומש
 הז עשרו ברח שדקמה ma םימיב CD ר'תסא
 ,יתשו Di 'פב ה"כו ןיחיזומ השוע (שרושחא)

senע ל"תמעב יוועל 'חה הינה ' wmmוריב ' 
 ןיד) (אלבא ןה) אמוי ןולבקת אל ar ג"פ תוכרב
 תדועס 'מולכ [אייחזרמ] (אייחרזמ) רחמל ('[הליכא
 ס"שרהמה E^ איבהש ן'במרה b "ey" הארבה
 חכומ ןכו ידיד ןמ רחמל סרוג ם"שרהמב לבא
 לבא .היליד ןמ רחמ :םשו ח"עש D^ ד"וי רוטמ
 (םינושאר םיסופד 'יג יפכ) יִה קרפ הבר ארקיוב

 םֶוחוזרמ חזרמ והמ םיחוזרמ C ,'ו פומע) חזרמ רפו

 JV os» Sos prb אוהש ל"נ 'וכו תואסמיד ג'י

mp b'p v33 )'רמא  "ixטקש יעב ה"כו (* .םישרהמה ^33 )*  syאסיזרומ ט"ק י"כב (*  .אנטיקש גיוגבו . 

 ע"פרשבו יציניוו יפדבו י"כב היכ 47 mes דיטב Cen ss 'פרבו ריפדבו ךורע 133 ןוכנל ה"כ (* .םירטעה גיונב )^

 בייחימ ךכיפל ייא ce (.חיי ףד יקילויגנא י"כ (papa יוחנמל י"כ הימגר ייפמ קתעוה )9 ,ביה י"כב היכ )* ,שמשנ

 .ושעמבו ה לחבב
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 Freund 5785 ,y?8) ומכ nm לעפמ) אָמָחְרִמ *
 תזחאו «Y ,ו"כ 'ישארבל 'קנוא 'גרת

 ר"בב (n'5 י"שריפ p" יהומחרמ תעיסו :והערמ
 .ב"ל תבש .ימחרמל )^ ,'א 'כיא) יבהאמל ,ר"םפ
 ךורעה ^« ימחרמ אלו יחא אל . . יחררמו יחא
 אָנֶמְחְרַמ ראותהו ,(9 הרעהו (ocn 'א בב ע"ייע

mא ינש 'גרת 'תסא ץוכקה ןמחר 'יפ ס"לב ' 
 .יִנָמחרמ .אייבנ ג"פס

 Bad, b'53 הָצֶחַר ומכ << עילב) ץִֶחְרמ *
 סנכי אל :'נשמב :'ט תבש 38

 הברהו ץחרמל סנכנה b" ר"אד ,'וכו ץחרמל םדא
 (Au (ו"'ע GU ץחרמ תיב ע"ייע תיב ףוריצב

 : ר"יד ט'פ 'וכרב v^  .יטידורפא ע"ייע :ד"מ ז'ע
 ,'וכו תקוסנ איהש ץחרמ :םש mn תלפת
 ו"כפר "Vp .ץחרמ תיב ע"ייע תואָצֶחְרַמ ץובקהו
 ,תּויִצָהְרַמ .א'נד ג"פס 'ורשעמ 'ורי .'ג םומד ע"ייע

pm (לעפמ snpme s^» pm pno* 
(das Verwerfliche, das Zuentfernende 

 ,'ז םירב הבעות ,(ז טיי ;חיי ייז «op לוגפ 345

 ,(אייכ ,יכ ירקיו) .m3 )075 ,טיכ ילשמ ;יד ,דיכ ;ו"יכ .היב

jy לוב mv mm ינימש mo nones o 
 (םינפב 4n €) ףרעי קוספב

 אוהו ןושחרמ חריב 02025 73« יחקל רטמכ
 3n" ןכו ה"יחא]* — .לוב חרי ירבע 'לב ארקנה
 'גרת 'ייעו ןושחרמב ריכב ^CO G םש) הרוי יא
 ^r םויה ותוא ב"עס א"י ה'ר .'ז ,'ג 'תסא ינש
 תוניעמו םויב הלוע המיכ לזמש םוי היה ןושחרמב
 תוניעמ ןבומה הז ד'עפלו )022 3?( םירבג תמ
 ןמ .בכרוה יכ ןושחרמ mv יונכב ןומט םירבגתמ
 אוהו j וא ןו ןמו עיבמ 'מולכ em לעפמ) שחרמ
 עיבהש n םימ עיבמ ןושחרמ 8^2 םימ !OU פ'למ
 46 ₪%| ינימשה שדוחה פ'לב ארקנ ןכו םימה
 ארקנ ןכו םימ לש שדוח apanm maó דנעצ 'לבו
 וב ןיליחתמ םימשכה ינפמ היל n אימ) מ"לב לוב
 לוב ע"ייעו pm ק"דר p"' לובמ לובי ומכ אוהו
 ימלשורי םוחנת ןוכנל pin jm 00» Ue יב

simםוריוזית םואיניזיגמ  'pלבי ) b"לוב  
a3»3 ןנשחרמ  o2! Jh, Ma. 3! DAC JJ»! 

"b ^21רטמהש ינפמ ןושחרמ אוה לוב ארקנ  br) 
 יכ ל" (wy ,ץראה תא חלחלמו הנושאר וב
 (תויתואה ךפיהב) םימ תרשח ומכ אוה ןורשחרמ
 וב ושמתשה ןכו םימה תסינכ אוהו C c) ביש)

 חמר

 (ביערו איעס איי תורוכב) הרכיב תחא 'מגב תורוכבב

 יוגה ןמ [םיחרוממ ל"צ] םיחורמ םילכט חקולה
 רמג חורימ 'ורוכבב י"שריפו ה"חא]* | .ןרשעמ
 וקילחמו ירכה תא הושמשכ האובת לש הכאלמ
 ןכו וחרמ ה"ד QUY ק"בב י"שריפ ןכו כ"ע תחרב
 אקילייגנא ייכ ץבוקב) 'רומתל י"כ ה"מגר 'יפב יתאצמ
 תארוהו כ'ע ירכה ינפ הוישש וחרמ CUm תד
 החישמ ןינע ע"למו מ"למ הנושארה םצעב הלמה
 .ו"מק תבשב purs הזבו ךורעה 'יפכ הייטרו הכיסו

yםשו ליעל  vyחרממה  mesוכו תבשב " 
 ,תאטח בייח תבשב חרממה (C ה"פ nav 'תפסות

"Uvאופס ,תחא ודיב וחרממ א"עס י"ד ז"פ תבש  

 'תפסות ןכו .טיטב וחרמ 'ט קרפ 'ה 'שרפ ינימש
 'תפסותב DU ,ז"פ DU 'תפסותו ד"פ p'3 יילכ
 ע"לב 'יפ הינש הארוהבו ש"ע 'וכו היתותפש חרימו
 קילחמש y" וא תואטאטמ p" האובתה תרהט
 6 ךורעה תעדכו ש"רה b "Uy^ רובצה ינפ הפיימו
 ה"נכו -- 'עה m soa הטמל p" 'ורימ חכומ ןכו
 דע חרממ וניא םאו חרמישמ האובתה ^i 'וכמב
 והניחרמד ב"ער א"י 'ורוכב ,'וכו המירע דימעיש

 :מ"ד א"פ 'ומורת 'ורי ,לארשי והניחרמד , . ם"וכע
 האיפ v לועפ יגוניבבו ,וחרימו וירכ ריקבה
 אצמ ב"פס 'ורשעמ 'תפסות ,חְרוממ ירכ ג"ע ז"טד א"פ
 ,לזג םושמ הרופא ירכ היושעה תחרוממ האובת
 ,ךורעב "ייע ל"גה 'ורוכבמ ןויצב םיחרוממ ל"צכו
 חרמתנ אלש דע es א"פר האיפ m לעפ תנבו
 האובתה .ט'"מד א"פ 'וושעמ 'ורי ,'וכו ירפה
 הירכד יופא רפשי וד ןמ :םש שרופמו חרמתישמ
 -wind =) א"לב ןלביושטניוו nnb ב'נש ק"העו —

(ehaufelnה"פ תבש 'תפסות םשהו —  )^( ורי' 
 mvpe vb sw ינפמ iy ו"כד י"פס "בוריע

"Yתבש  b'Dד"ע ו"טד ז"ט  "pb wem sow 
 ל"גה 'וחנמ ןייע ירכה חורימ ןינע דועו — חורימ
 — [א"מד א"פס 'ומורת 'ורי :ח"יד ד"פ האיפ יוריו

 in Wasser םימב הרוש >>> ע"למ ל'נ) חָרָמ *
weichen lassenט"סד ד"פ 'ינעת 'ורי : 

^3pn ילבבבו אנקתמו חורמ . . שובלמו mob 
  i55,שובללו סבכל

TY 4ע"לב)  >= übermüthig seinראותהו  
n'a e»אחרמ ס"לב  ^b.63002 ריהי  

 ,אחירמ אנקיממ (ריכ יאיכ ילשמ) Sm דז 'גרת
 םש) xD 'גרת ןכו תירופה 'טישפב ה'כו הייחא]*
 — [הבלב חרמד 'טישפבו היביל mes ןמ 05 דיי

 .הקירמ החירמ ייפ יכ םש האיפב ם"כמרת 'ריפכ ימול ונכרצוה אלו )!

d % ET רע 

  Sוע  as o aב



 mb טטרממ אבר (ביעס ביצ (cn לילשב 343

 ,, שש ו כי /  wv (Wu. 3 jJ DE n da Oden us, Doo do uus v 3וע וי ריו ו ד ו, 2
, 4 J , - של = יי יד 4 

* ? 

a אטוטרמ cex — nomme 
  bnוטרמנש ^5 'יפו [טרומו ל'צ] (טרימו) ריזנ ד'ע | רושח ל"א האליע אמוהתל :ה"כ "נעתב

mm ורעש רשנו ד"כפ ר'משב mur ורעש ול | די ץ"יש ךימימ עבא ל"א האתת אמוהתל ךימימ 
 ךכ ןיכו ,(ח « pןושחרמ ךכ  m "bוב רשא |  pepהָטּורָמ ותוא  ^pהחרק החוקי אלו .חרוק

"nn יייעו .טרמ ןוטרמי אל 'גרת Cn איכ ירקי) | רשא חרי וא םימה תסינכ ונייה םימ תרשח אוה, 

a"n לעפ תא בו ,א"ל ,ז"כ 'קזחיל ;'ו ,ז"ט 'ימריל — [םימה םיעבונ וב 
mט"כ , n^תטרמתיאד ךל יא 'פ ר"להק ; טרמתא  

 ט"ס ז'ע .ליעל y" :ו"ג הדנ לפ לפ תא בו ,יולע
 ב'צ "לוח :לע לפ .טַטְרַמיִא יטּוטְרַמיִא א"ער
 ומצע ינפב 'ע ול דחימ וניברו ע"ייע טטרממ ב'עס
 (א" rb 3?( ינטרי 'גרת זחא אבה ע"ייע
 רכענ 'גרת 'ליאשהבו Uns) אבה «yy יתי טטרממ
 Bb cwm .טטרממ יביכ אנכיה )20805 םילהח)

sobע"לבו ס"לב ומכ  nmp "b 9bl^6186  
myייעשיל ;'א ,ד"י "ירבדל ;'ה ,א'כ 'קיול 'גרת  
YD35 אטרימ .ט"מ תבשב ,'ב ^ v5יפו מ"ק " 

  oma[ליעל 'ייע טרמנה רמצה אוה —

Pfanne, Brat- ןוגימ ילכ מ"למ (x) תֶשָחְרַמ ed 

  (2 gefüssהמ .ג"ס 'וחנמ (םוקמ םש

 שחר ,תכחמ ,'ב בח ע"ייע 'וכו תשחרמל תבחמ ןיב
 'וריב ה"כ תשחרמ םוקמ היה י"א ימוחתב -- .'ב
 יפל ר"פ 'יעיבש 'תפסותבו ג'ע ו"לד vo "עיבש
 ףוס 'קליו ירפסבו תשרחמ i'm 'פריא י"כ "יג
 םע רחא הארנכ אוהו ,אתשערמ ,תשערמ בקע
 ;'ת .איי יב י"הד) השרמ O05 ,ויט עשוה) השארמ

bw 110006  והוא Ce 2m 0^םינקז 'ע  jn 
 Mágica והארק 'ו n/ ,ב"י 'וינומדקה לע והיתתמ

"p T)!ג"י םש  Dא '; b DUםש ;'ד  q^ 
 רעש םע הכיתח pi הזל םדוקה 'עמ) 7032 ד א

 von שרשמו qnn 2« ע"למ וא רשבבש
 * ** l5 " " " ח

 ומנב השנה דיג 'םב der Wurzel aussehneden | תש לה ]נע "ל" ע"לבו "לכ היכו ילו ו
 'מגב לודג ללכ 'פב ausrupfen) רעשה

mas('ומטו קה ףנכה תא שלותה ר"ת 6ריע תנש)  
 אימד אתיא םא CY הדנה םד 'פד ג"פב ,וטרומהו
 והזיא 'פב Creuse) הוה יטוטרמיא moy לפנ
 bmw תאו 6חיס טי ןיבישומ ןיא 'מגב ךשנ
 המבד 'מגב ,תוטרומו תופטושו (*תוזוזגש ינפמ

 יניבד (*אטריממ הל תחכשמ «Cb ni ןינמוט
 ןויכ המהב לש תוכיריה ןיבש רמצה, b" .ימטא
 יולב דגב תכיתח b" פ'למ) "NONO 9 | שי היתוכירי יב תתוש 6 התנ תש ה דימתש
 Zerfetztes, Lappen, Fetzen) םלועל בגנתמ ww ('םלוע ל תיחולחל וב
 p" טוטרמ לקשד (יכ :היכ ילשמ) דגב הדעמ 'גרת | C "תיחולחל וב שי תוסכ רמצה ותואמ השוע 'יפאו
 'למ הדעמ ןיבהש הארנו ה"יחא]* .טוטרמס | ועשמ הטרמאו C^ S5 'רזע ww מ"ל ב'א) -
 וא .ע"ייע דע 5n 'לב € 0 ייעשי) םידע דגב | yn 'ד ,'ז לאינדב דועו הייחא|* (ישאר
 ה"נכו -- ליעמ bw" ס"למ אוה אטוטרמ יכ 5̂ | עירזת ארפס לעפנב )0175 ,ג"י bm^ ;'ו ,'נ 'יעשי
 רמע טוטרמד ינלפיס ד"ע ב"לד ט"פס 'יאלכ 'וריב | לעיפב ,ילוח תמחמ ושאר טֶרָמְג ^ קרפ 'ה 'שרפ
 JT ר"פס תבש v^ .ןתיכד טוטרמד ינליפס . . | :ט"ל ריזנ .קחממ םושמ בייח טרממ :ד"ע תבש
 'ור* ,'וכו הישיר לע היל בהיו טוטרמ בסנד ןאמ | :ב"עד א"פ 'ליגמ v .ףספס y'ep (C ר"דמב)
 'וכו הטוטרמ n^" הנוי 'ר iy ד"סד א"פ "ינעת | .םוטרימל טרפ (ד" ,'ז תישארב) ףנכ 55 רופצ לכ
 (ןכזיפשוא אמגודב) עצמאב 'כ תפסוהבו .רכ ע"ייע | טֶרּומְמ ריזנ :ו'מ ריזנ :א'ס Ov לועפ ינוניב
 ,ייכיטוטרמ היב ןיילת ר"ע ב"גד N'b ינש 'שעמ 'ורי | י'ב חיי ייעשיב ומ .טֶרְזמַה א"פס ריזנ 'תפסותכו

Cשארב 'ס תפסוהבו ה"גד ו"פס ריזנ יורי ,(טעס ש"ייע) טרוממ םוקמב  y'"yטוטרמס ] -- 

moz,וכתוחו וירחא 6[םטטחמ ל"צ] (טטורמ)  
 בויא) ינטרי םיעשר ידי לעו 'גרת ב"א) -- .('"הפי

armטטרממ א"נ ,יתי טרממ (" יעישר ידי לעו (א'י  
emןמגרותממ הקתעוה ב"ר תפסוה ה"יחא]*  

 ע"ייע mb םדוקה 'על ךייש 'גרתה ןינע לבא
 — ['א טרמ

ma (!וטמוקה עיפדבו טיק י"כב , ?) תוזזוגש 3023 (* .טטרמיא יטוטרמא גונב. (fה"כ  bep v3יחייר ייפב היכו  
 ר"פרב היכ )^  .הנתשה ,ןהשה ע"פדשבו ח"ר ייפב ה"כו ביהו טייק ייכב יריפדב היכ )5  .עיפדב (n'3 אטרממ 3^3,
 יכ טטחמ ליצו ט"ק י"כב w^ טטורמ a^ )* | .(אנליוו םישב) תבשב חי"ר bb" קתעוה )! me ייפב היכו ביה ''ככו
 ץבוקב) ןילוחל ה'ימגר ייפמ קתעוה כיע (* .טטרמ w^ ע"פד ראשבו היימגר ייפ י"כב ןוכנל «mno וד תויתואל שבתשנ יח

 .ןועישרר 32023 ('% .(.אימש m אקילייגנא 173
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 ;(הֶאָר לעפמ) ןלעמל ק"מהיב דגנכ יואר אוהש | ארקנה nnb (אינטרבמ) אינטרומ ,אינטרמ *
 אמלעד אתורמ רתא ה הֶאְרַמ אהיש םוקמ

p»הבירק תרוטקהש םוקמ ;(רמ  pb)דועו .(רומה  
 — ]3 רמ 'ע ףוס y" מ"פ יתבר 'קיספב רחא שורד

 ס"מ היירמ 2 :ד'כד re? "Tp ^v .היירמ *
 ,ד'כקת ג"ח ףוסו 'ז ףכ ע"ייע

 הנוכמה (mn p? by Mareotis nne יִאָטויְרַמ *
 'א 'ורי 'גרת (ןותחתה םירצמב 22
 (QU ^ mnes םימנע

^utארוירמ 152 ל"נ) אלוירמ  (Majorayכסמ ' 

 (.טיל םיהפפ) העש לכ 'פ םיחספ
 ארוטו סוופ יפוי 'ר ל"א אלוירמו ארוטו סווס ףא
 mmm ^ mb ךמסו אלוי אוה הז רמו אוה דחא

"wwתרזח ףא  pv pb ^n povעה לכ רמ ' 
 ה"יחא]* | .סוסע 'עב ראורי רמו ארוטו םווסע סרג
 (.היפש גיח םש) רזח 'עו (;ז"גק .ד"ח) ראורי ע"ייע

  m[םווסע ע"ייע —

 וניבר השמ תוחאל )* הבקנ יטרפ םש) םִיְרִמ *
pyתוכרבב ל"זר ישורד  Tbא'עס . 

 :'ט 'טופ JU "ipn א"ער ח"כ ק"מ .ה"ל תבש
 'יחבז א'ער כ"ק ,א"ער ז"י ב'ב א'ער 2^ ,א"י
 ר"מש ; ח"פפו ע"פ ה"מפ 13 s'y ב'קו ב'עס א'ק
 ר"דמב ;'ל ,ז"כ ,ז"טפ ר"קיו ;ח'מ ,'מ ,ה'כפ ,א"פ

 'פ n 'פ ר"שהש Tp ר'בד ;ח"י ,ז"ט ,ג"יפ
que uv4 לא 'פ ר"להק ;לוענ ןג 'פ nnב ) 

 הלא לע b ר"כיא אלמג ןב עשוהי לש ותשא
 ('ג ,(סותיב תב אתרמ 373 ייטיגבו) סותיב תב םירמ

 'תקיספב ה"כו ןומידקנ לש ותב n3 םירמ םש ר"כיא
 םותחנ n3 pb םש ר'כיא (ד ,ט"כ פ"ס יתבר

cw)ו"נ 'כוס (יח .(הינב העבשו השא םתסב :ו"נ ייטיג : 

gown 0 quos yyתידומרתה םירמ . *( 
 umm) 'רכ) ;ד"ק תבש אישנ רעיש אלדגמ םירמ
 ילע תב םירמ n) (רימר .ב"חב לדג עיייע) ;יד 'גיגחו
 לואש אבא )8 ד"ע ז"עד ב"פ unnm 'ורי םילצב
 יפ 'בר תור םירמ רב רזעלא 'ר C םירמ המא ןב
 םורמ רב ל"צש ד"עפלנ לבא ורענל זעב רמאיו
 TB 'ינעת 'וריכו .ה"עד ד"פ 'ליגמ v3 "יאדכ

 .ןורמ ר"ב יבוש יבוש 'פ ר"'שהשבו :(" ח"סד

Anhóhe, Erhó- mem ןינע ילוא) תומירמ * 
'D ר"שהש (D'D אוהש ןוכנהו hung 

Mauritanienסוניטירומ | ראותהו , 

 .ר"פק ,ב"חב ש"מו רברב ע"ייע תינטרומ ,סוניטאירוומ

 eine Art ןטק בגח ןימ הסיטרמ = אסטרמ "צ
(kleiner Heuschreckenז"עד "?  

 ps ('אסוטרמ (איער בימד (v5 ןידימעמ ןיא 'פב
 יבורע םושמ וב םיאצויו םיוג ילושב םושמ וב
 00595 י"למ אוה ילוא ה"יחא|* .םילישבת

poע"ייע סנרווח ןינעבו ןטק בגח ] -- 

 ושב 'יפ ללא 'עב 'מושרה פ'למ) אקטרמ רע
 ע"ייע abgestandenes Fleisch) תמ

 'א דרמ "y אקודמ ע"ייעו הייחא]* .אקרטמ

^R אקטרמ 'יגו .אקדרמ תלדב ןוכנהו ללא y 
 [ו'קתת זמר בויא 'קליו :א'כק 'ילוחב —

 'וכרב y" םיארומא המכל יטרפ nv יִראַמ .יִרמ *
sb T5טוס ' snמ'כ 'יחבז  .ז"יק 'ילוח . 

 רב ירמ ,ירמ רב ימר ,אנוה בר רב ירמ ,אבט ירמ
 תבד הרב ירמ בר .ארויג רוסיא רב ירמ בר ,קפיא
 ירמ ,אנהכ ברד הירב ירמ בר ,תליש רב לאומש
 אמח 23 ,ישא ברד הירב ירמ בר ,אבקוע רמ רב
 ירמ רב םוחנת ^ מ"ב הבר מ"ב קחצי 'ר ,ירמ רב
 D" אבא ג'שו (האלהו גילק רצ ו"ופ) ה"דס 'ייע

 ,אנזיב (בר) רב יראמ בר ,הובא רב יראמ בר דועו
 .לאומש תב לחר תב יואמ בר ,רמ רב יראמ בר

 ג"סב lehren) ירי ןמ לעפא ינוניב איְומ =) אירמ
 וב הרמאו אירומ .6א'ס ייטיג) ןיקזינה 'פד

 הרומ b^ .ארירק לוכיא אנאו אמימח לוכיל בר יב
 ונפילחא תרמוא תוכזל וליאכ המצעל הארוה

sanoאוה לכאיש ידכ ולש תננוצו ילש המחה  
 (הרי DN יכ הז וניא רקיעה ב"א) — בוטה
 — yw Cop mn) *» qv ע"ייע ה"יחא]*

 ע"ייעו ינא הארוה הרומ .ט"ע 'בותכ רכז 'לבו
 — pras] 'ע רחא ןיירומ

maio =( mמ"למ  Ehrfurchtםינפואב שרדנו  
 הירומה רה ונשריפ 322 (ןרא ע"ייע םינוש

 ו"נפ v2 םשב אבוה םשו ה"יחא]|* = .ןרא 'עב
uanג"ע ח"ד ד"פ . y»הירוה (לדגמכ 'פ רישהש  

 ^"& םש ר"בכו .םלועל האצי הארי ,םלועל אצי
 םשמ) םלועל תאצוי הרואהש םוקמ :שורד דוע
 םוקמ .(ירי לעפט) ה"ואל הרומ ה"בקה םשמ ,(רזא

 .םוקמ שבושמ ייסופד תצקב זיילה א"כפ יירפוס יסמבו )? .הסיטרמ גיונב )!
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 2 אָנְבְּרִרִמ * -- תומירמ *
 )5 :ט"ל בויא) החלמ וקיתעה ןכו O5 vp םילהת)

 (aen ןמא ע"ייע :ר"ל ז"ע .םיירומ הזמו 6
 v^ .םל 'עו טסק ע"יע p םיחספ ,(:טייק
 'ורי ,םיירומ ןידהב בהיו בסנ ג'ע ז"לד Up 'יעיבש

 — [םיירומל ןיי .ב'כד א"פ יאמד

Aאקירומ  (Crocus)ג אקרמ ע"ייע '. 

 וב םיִצצורש ילכ yx? = yu לעפמ) הָציִרְמ *

 !y "y" 88656, 866880 תמה תומצע

 ב'ער 'ייעו nus ע"ייע .ב'מ ח"פ 'ילקש (םינפב
 .א'נר ח'פר 'ילקש 'וריב לבא 'ילקשל ט"יותו
 ןיכה תורכקה תיבל ןבאה תא הצירמ איהש הצירמ
 pp ןימ אוה כ"או ^laufen lassen y לש ליעפהמ

.Karren 

q03 ₪ףרט םשהמ לעפתנב)  Cerweicht werden 
 6ח"מ) .תופרט ולא 'פ 'ילוח תכסמ

 וזיאו הכרמה יהוזיא לופפ סמסמתנ לוספ ךרמתנ
 י"שריפו ןותיקכ ךפשנש לכ הכרמה הפמסמה איה
 (ויל ,זיכ (P םכבלב ךרומ יתאבהו מ"למ ךרומ 'ל
 ושע ןכו תתרשמ ם"ימ תואב לעפה ל'זח ונב כ"א
 היה לבא ב"ר ןד הפיו ה"יחא]* — q2v ןינבב
 ע"ייע דועו .ךכר 'עב .ומוקמ py יכ ריעהל ול

 -- [הכרמה

 Qus ע"ייע בוּכְרַמ *

 5208 מ'לבו ס"לב) אתבכרמ נ"לבו אָבְּכְרמ +
Wagen, Wagensitz pתבכרמל לאשוהו  

 (&der Gottes- U לאקזהי הארש הניכשה דובכ אסכ
(wagen, Theogonie5535 'גרת  C5 (v5 Up") 

 ר'מב — אישנר אתבכרמ .ח"ע 3/3 y 53( אככרמ
 :שדקה תבכרמל הליאשהבו -- תרגא y'"y ב"יפ
 ךיתובכרמ (ג'ל / א'מ) הבכרמה 'גרת ארקי תבכרמ
 השעמ וא הככרמ ל"זר לצא ה'כו יד ,'ח .'ג קוקבח)
 'תפסות ףיסוהל שיו נ"שו שעמ ע"ייע הבכרמה
 ,הבכרמה ןה ןה תובאה ב"פפ ר"ב ,("'פ) ג"פ 'ליגמ
 ירדח יגאיבה 'פ ר"שהש .הבכרמ ירדס ז"טפ ר'קיו
 סע ודריש רמלמ :שרוחב יתבר 'תקיספ .הבכרמה
 הבכרמ לכו תּובָכְרְמ ףלא םינשו םירשע ה"בקה

 ,לאקזחי הארש הארמכ הבכרמו

 בכרמה גיהנמ םדוקה 'עמ ראות) אָנְבְּכְרַמ *
(Wagenlenkerא"מ) ובכרל 'גרת  

 .הינבכרמל (sew )75 ,גיכ

 תומירמ יתישעש לע שמשה ינתפזשש :ינארת לא
 דועו .תוורא ל"צש כ'מב בתכו שמשל םיסוס לש

 ,'ד p^ ב'יפ ר"דמבב ו'זרהמה B^ 'ייע

 תבש y"' (לבבד יארומא הזיאל (cw רָמיִרִמ +
 :א"פ 'מוי ,א"ער ט"כק א"עס 'ק :א'פ
b^ ^55ירדנ ב"עס ' Cu iDרמירמ היהו א"עס  

 ןורחאה רמירמו .ח"פ 'יטיגמ חכומדכ ןומדק דחא
 היה הזו .+.חילק רצ (vae ה"רס p" .ז'מ "ילוח
 ,ז"צ מ"ב אנינח רב רמירמ אוה ילואו אבר ןמזכ

ov» qf *יבוריע ל"ביר ןמזב (לבבד ארומאל ' 
 ,ו"כ ב"ב אניבר ןמזב ב'ער ב'ל 'כוס ,ט"י

 y" .'ח ב'ב +ד"כ מ"ב ןוירמ יבד ,ב'עס ^b ק"מ
 .אינרמ עיייע :ר"פ מ"ב .םש ה"דס

 yy (ימלשורי ארומא םשו "Dy ,אָניִרִמ *
 :ח"עק ,ב"ח אנירמ רב '

 pv" לש לעפא ןמ םשה) אָניִיְרומ ,ןיירזמ *
 ג"כ "ובותכ Gesetzlehrer) הארוה הרומ

 : א"יד n'b תבש v" ,ןיניא ןיירומד ןנב א"עפס
 יורי) אניירומ הדוהי 'ר ג'ע ז"מד ג'"פס 'ילקש 'וריו

ovהוה אישנד (היניירנמ .א"נד ח"פר ., 

Din *(ארומאלו אנתל םש)  veu Cxר לש ' 
 ארומאל )5 r^p 'ורהט 'תפסות יאתבש

 'ובותכ .ז"ל הדנ ,'פסותבו ם"בשריפב ש"ע .ו"נ 33
spו'מד ד'פ 'יטיג 'ורי דוע 'ייעו : "vו"פ 'וכרב  

 עשוהי 'רב סונירמ ך"א (ס'שרהמה "2 יפכ) y'yp י"ד

 איעשוא רכ סונירמ 'ר ל"צו ד"ספ ר"בב ה"כו
 זמר .בויא 'קליבו א"ש זמר ev" 'קליב 'יאדכ
 ,סונירמ יברב רזעלא 'ר :ארקת 'פ ר"כיא -- ד"צתת
 אבא םשב ,.םונירמ יברו אנינח יבר א'צ פ"ס ר'ב

 .('יארוהנ

 י"לבו muria ר"למ םיירּומ ,םירומ =) םירמ
 ןילוחד ג"רב (םינפב 'ייע 881218686 06

 ךותל nnb ('םיתוכה pis ןיי חקולה 6«
 D" ב"א) — .ןמוא 'עב םיירומ p^ 335 ("סירומה
 טרפבו לכאמ ירבד שוככל םימב ךתנ חלמ ר"לב
 סנוטא ארקנה שובכ גדמ יושע ריצ ןימ ןכ אוקנ
 ל"ו ה"יחא]* (ימלה םירומל emp י"לבו

Enימ  nobחלמב םישובכ םילכאמ 8% ; 
 החלמ םינקז 'ע וקיתעה ןכו salzig חּולמ 6
 החלמ תקתעהל hys ep אוה דחאו rm (CO ייטרי)

m )'היה םשה  mpiהגוי יר. לודגה קרקרמה  (Merván) expoלכב היכ (*  .תאנג 'ן  spy v3יל ןכו ייל  

 .טרופריא י'כב א"פ יאמר 'תפסותבו פ''שב היכו םיירומה י"ִכ תצקבו (* .סיישב םיתוכה ןיבמ

92* 



 + |. «ND - אָתווְכרַמ בנר
 אלא יתרמא אל א'עו ז'לד ו'פ ףוס 'יעיבש

 .ןינכרומב

 'למ אָתְנַבְדַמ ומכ ךורעה «b ^e^ אָתְנַּכְרַמ
 דע 'פד 'מגב +םינפב 'ייעו רוהט יכד

 אוהה (איער ילו ביעפ ט"כ יורוכב) ל אר שי המכ

 אתנכרמב אמטאד N23 יגיבזל דישח mm אהבט
"bךוי לש בלח רכומ היה אצנגמ ימכחמ  mmy, 

 6.אתנכד אתנכד הוודה לש רוהט אוהש רמוא

 ירד הימשמ רמאד יבר ןל רמאו יכד ומכ רוהט
 ארתיאו אתשקאד רמא אוהד ל"ז ינילרואה קחצי

GOהביק לש בלחב 63 ןילוחב  wnלבא  
 אתנכדמ םהירבדלו "רוהט הילוכ «sm ארודה
 רמ תובית יתש תובותכ תואחסונב ב'א) -- .תלדב
 «n ה"יחא]* (אתנכד תרומת רמולכ אתנכ
 .'ל "ורוכבב m3 תעדכו ב"ר תפסוהב 'י .רמ 'עב
 ןובשחב 'מולכ ןובשח b^ פ"למ אוה:רמ ד'עפלו
 יפל bsw .ומוקמב י"שריפ 'ייעו אתנכד תקזחבו

qun ^bפמ הלטב הלמ קתעוהש " 
 v3 yxp3  'ורוכבל ה'מ םשרג 1:533
 וניבר ריעהש ומכו אתנכדמ ל"צ +-ר'צ ףד אקילייגנא
 wivb3 ^w ל"נה ה"מגר 'יפ י"כב תמאבו pus לע

 421 םהירבדלו wm ריעהש המו אתנכדמב "גה |

 ש"יר תואב ןאכ ךרעה הז רדס המל יכ השק תצק
 יכד 'למ הלמה pip 'יפש רחא אתנכדמ 'עב אלו
 ונלש ^3 לע ריעהל כ'ג הצר ילואו ה"מגר 'יפכ
 XI דצ א"חב אובמב יתוריעה רבכ יכ עדו .ש"ירב
 איבה יבר ןל רמאו רובד יכ ר'יש 'גה רגנ האלהו
 לש ובו לע אלו ה"מגר 'יפב ואצמש ומכ וניבר
 דיית (vm 'ג קלח 'עב כ'ג יתאבהו ןויכ ומצע
 ןושל איבהל men ךרד יכ תואמגוד C הרעה
 חבזמ רפס נ"שו 'ג pon 'עב ש"עו יבר ןל רמאו
 ילגרואה קחצי 'י "א תחא םעפ יכ הרפכ

n^ v5 avi»רפס יפדל :הייכ דצ יהנימרו  nam 

 ^ הימשמ יבר ןל רמאו N^ תינש םעפבו (הרפכה
 :זיכ דצ אתנכ רטב mui .יל יורוכבל) ילגרואה בקעי

 קחצי 'ר דימת ייא י"כ ה"מגר 'יפבו (ל"נה רפס יפדל

 ינילרואה קחצי הזו קחצי 'ר םתס וא ינילרואה |

smש"נילרואמ קחצי ^  (Orleans)אבוהש  

, 
by ( &pm23םימ תפיסא 9 ע"למ  

 p'b תקושל לאשוהו הנטק הבירעו
(CTrünkrinneרעתו רהמתו .תקוש ('א) 'שורי 'גרת  

 .("אתווכרמ [לא] €5 ,דיכ תישארב) תקשה לא הדכ
 ['שורי] 'גרת (ח"ל ייל (ev םימה תותקשב םיטהרב
 םש) םיטהרב ןאצה יניעל ,('אתווכרמ ('א)
 יתמלשה .(n^nw .[אתווכרמב י"רת] .(א"מ

"mאתייכרומב 'יא 'א י"רתב *3 י"רת  »n2T 

 ילב) ןורחאה ןויצה הז יכ עדו ,אתויכרמב 75
 .ר"ב ב'ה 95 ו"ו 'ע י"כבו ר'פדב קר 'יא (םוגרת
 י"כ ראשב לבא דחא Tw לכה ט"קו ר'ב י"כבו
 ה"ר םע שדח 'ע תותקשב םיטהרב ןמ w^ ל"נה
 ב תומשל 'א י"רתב ה"נכו :ס"ט אוהו אתווכרמ
 אתוויברומ תי האלמו :םימהרה תא הנאלמתו ז"ט
 םיטהרו תקושה ןוימדהמו -- אתווכרומ ל'צו

 — [רומאכ ע"למו הככ ןיארקנ הנטק הבירעל

Mittelpunkt eines Krei- Tan (ע"למ 129^ ^u 

  (Gesתמכח ילעב לצא תלגרומ וז הלמ
 .רודיכב תיעצמא הדוקנ השוריפו הסדנה

 ,ךכר ע"ייע .ג"יד ו"טפ 'וטבי ימלשורי אככרמ *

 ומכ אוהו (Rechnungsrath) לוכרמ ,לפרמ *

 ל"נה p'bty :ט"כק ,א"חב ע"ייע לכרמא
 ןינעב פ"לב הלמה תאצמנ שארב ף"לא ילב םגו
 לכרמ N'D כ"ג נ"שו ל"נה 'עב ש"ע ןובשחו בשוח

nuiילקש 'וריב ' mbוכו םתוח לכרמ ,ט'מד ' 
 םמתוח םינתונש תונובשח ישוע ךוד ןכ תמאבו
 יורי לכה לע b mms» לכרמ 'יפו .ןובשחה ףופב
 (לכרמא יעב n"b רייקיובו .ג"י יוירוה יייעו .בייד vb תבש

 תולוכשא ותמגודו ןושל לע לפונ ןושל ךרדב אוה
 — (יא"ש (wn לוכשא ע"יע וב לכהש שיא

 'נשמבו .ט"מד ה'פ 'ילקש v" ןילוכרמ ץובקהו
sowסישב) ן"בבירה 'יפבו 'וריה 'ינ יפל .ג'מ  

 ס"רב ןאיניטשויו יתשנבנבו אקארק 'פדבו (אנליוו
 'תוירוה meni אוה ןכו ,ג'כ דצ םילקשל

 ,ב"פס

pov *2( ןמ לעפה ינוניב) ; wbןינע  
 ה"ד 'פותב לבא הטיחש ה"ד .'ה nm^ תופסותב | ימלשורי geneigt, gesenkt) היטנ

ma (iעצמאב לבא ןיכרמ טייק "22: ןוויכרמ ייא היידב רייב ביה ו"! י"כבו םינושארה ע"פד ראשב לבא א'יפרב ןוכנל  
ynגיונבו ןמגרותמב היכו )3  .אתווכרמ ןוכנל  "^niאיקש וגל היכרומ יב יירתב לבא תויכרומ ל"צו תויברומ לא יא  

 ס"מ (Mi ייסופדב v^4n לבא רכ אוה momo ^b יכ בושחל יוועל 'הל העטה הזו היכרומ תארוהב דכ pan כיאו
 אתווכרמב וניבר ייגכ ןמגרותמבו אתייכרומב 5« אימד אתייקשב אתי יכ רו סבב גייוכב (3 sw ןפ yi יייע דכ תקתעהו

 .ל"ג a pn תותקשב תקתעהל תאז איבה ןמגרותמה קר .בשי םייטב י"כבו לארשי ןמ עוטק אוהו ישי ר"פדב (+
 .ה"טגר ייפב ה'כו ריפרב ןוכנל היכ )?

^ 
| 
1 | | 
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 לע בכור qpr ילב) רענ b" ש:= 7 (Ao סופה | 'נילרואד בקעי 'ר "יא :3^ n303^ הטיחש ה'גה
 2« 55 םשב םסרופמ םייברעה לצאו +סוסה | 'ובותכבו ביתכר ה"דותב S9 תומביב דוע "עו
 אתינכ D'p י"כ "35 וא אתינג רבד איסוס כ"או | -- [('ורזגד ה"דותב :'ח "טיגבו אתשה ה"דותב ,ז"מ

 ט"ק י'כ 32( יאתיצ רבד אתאלב ומכ שממ אוה
 ייפע יתנקתש ומכ אתלכ אלו יאתיצ רב יב ד אלו גייהרו ןינצילה yy לש סוס pes ('א בּוּכרַמ =) ףוּכְרמ

 )^ Spielinstrument רמז ילכ ףוכרמ (יב

 ל'צ] (ילכ לכב) (םינפב !y" לגמ לש רי תיב

yy Dosרוחט ףוכרמה 05 "525 ו'טפ  Bןיגיחנמ ויה הז קוחש יפלו אחינקא עיייע) חיר יינכ |  
 ו שאב m פופ לע רחא רעל ל"צ] (אחור) ץראב C םילכ דומלת ואצמש ורמא,
 פ'לכ אוה יאתיצ רבדו ip 9319 ,כ3 = JU p.59 | "27 א'סוס רובידה הז 'יפ וכ ואצמו ('[אמור
 איסוס ןיב ןוימד שי התעמו רענ לש סוס (p à^ (*(יבד) 6א תל כ 0 התואל המודו (*אתיניג

 (אתאלאב) אתאלב por .(אתיניכ) אתיניג ci] | SUD ףוכרמ הזש Ce (a תומבי) יאתיצ רב
(D ,5 אי'מ D 

 תורוהל האב הנניא ונפוגש תלמו יאתיצ רבד ( "יתכדכ רמזל ןישועש זראמ ילכ
MEAT יפב םש .יונכ. DN יכ ם'שב םוקמ .חארמ (*"תפכירד אירדיסו ןנימגרתמו םיזראב תורדשו 

 אדקנ .אתיניכ ,רבד איפוס ונייהו .רומאכו (יסרפה) | ף'כרמה )79 'ילכב 1" 'פבו .אייזרא תיירש הישיר
 eM)! c5 gom às sb םייסרפה יפב | ( ונימאש אוהו רמז לש ("בכרמ "'יפ רמז לש

 ח"ו איבהש אלאב והזו pne bw בוכרמ והזו | ['נושש שיו Cw ןמ סוס Cw םירמזל שיש
 וילע ןיכרוכש רונכבש ץעה שרפמו רוהט בוכרמה
 p" רמז לש בוכרמהו וילע ותוא ןיביכרמו טוחה
 תונכרקהמ חקלנה b^ םּור jb bye DoD | .רמזת אל Com» po ןושלמ לגמ לש די תיב
 -das Enthobene der Priester הטורת תויהל מ"ב ^55 אתפסותמ ןורחאה pb" היארהו ה"יחא]*

 ב'עס w'p "en rp .ז"מ .ו'מ mb "חבז gaben) | אלא השענ אלש רוהט רמז לש ףוכרמ ה"פ
 תמורתב שרופמ 2 'ובותכבו .ז"פ :ח"ס תומבי | תויחל רמסמ ושארב השע עקרקה cp שמשל
 'תפסות .םישדקה ןמ םרומב (ג"י ,כ'כ (p םישדקה | יאש היאר 572 הזמו .רוחט שיידה םוקממ וב ספות
 םרומה . . םישדקה ישדקמ םרומה ב'יפר «mo | רמז ילכ mm רמז לש ףוכרמ יכ 'טול רשפא

 | .םילק םישדקמ ראש םע דחי רכזוהש י"פעא םישרפמה בור תעדכ
 איבה םשל pnm .ו"מ ז"טפ 'ילכ y" רמז ילכ
 םימשל ראותו תוממור pay מ"למ) אָמּורְמ .םורָמ * | ,יריצב ף"כה ףיכרמהו םידקוגמ םינשי תוינשממ
 ?ye" מ"לב ומכ ióhe besond. Himmel) ןואגה םשב ש"ארה b" ו"טפ "553 ףוכרמה ןינעבו

wm 5m Gmonmןצילהו ץע לש סוס ןימכ  | v3בויא ;איכ  r6ילגנא 7/2 יילהת 'גרת €^  
 םש ,אמורמ ימש ב'כ ,א'כ .בויא 'גרת ,אמורמ | דגבהו רייוצמ 7233 הסוכמ ויקוש ןיב ותוא ןימישמ
 n'b vpn .אימורמב ילע ריחסמו 5^ ,ז"ט | שרפל לכונ ילוא התעמו כ'ע ץראה דע עינמ
 mp ימוומ ץובקבו -- 'וכו וילע בצחנ םורממ | יא'ח) אתינקא 'עב ונשריפש ךרד לע הז קוחש ןמ
 :ז"ט הדנ לע רענ תביכר ארקנה גח םייסרפל mme 6חינר

 אתינקא ומכ אוה אתינכ רבד איסוסו (טיק ייכ "3

 יאמראד וא (Cu UY םייסרפ לש an אתוונכ וא

 — [ק"ודו :א" ז'על 'יפב

(tשיימ יייע ינילרואד ןב עמג שיר איבהש ולגרמ ןב קחצי יר םוקמב ןקתל שי הז יפלו  nmאובמה ףוסב רעבאב שייר  

 יפדבו םילכ ת כ ם ממ ט רומלת ש"ארה תקתעהבו גיהר ייפב היכו 'ציגיוו רייפדבו 'ע v33 הייכ )* LXXIII. א"חל

 y" רייש יגה יניעמ הז םלענו גזהר "יפב ןוכנל היכו )3  .ש"רה תקתעהב ס"טב היכו םילכ םיללת 'מאו ליסאבו 'זיפ

 ואצמ D'b3 ולוכ טייק יייכבו טמשנ ש"ארהבו החוור שיירה 'יפב ןכו החור ,אחוור amm ע"פרבו VI איחל אובמב שיימ

 הייכ )5 .אתייווג גייהר ייפבו אתינכ טייק ייכבו אתינג ע"פרשבו שייארבו שירכו ר"פדב ה"כ )* .ץראב םימכח ידימלח

 Xm ייפבו טייק ייכב ייל (* .יתאלב גיהר 'יפבו אתאלב סיטב שירבו עיפרשבו אתאלכ ריפדבו ב'הו טיק י''כב ןוכנל

 ילוא כ'או 9*2 םינבה תולכ ומכ םהיתבב תונייוצמ תונבה ויהו ויה םילודג םיתב ys" וניבר ייפו תלכ יעב היכו (7

 ריייש 'גח שיימ y" אתיניג רב וטשש ןייוצמ םדא הזיא לש איפוס םסרופמ היה ןכ יכ mm) 'יפ י"פע) ךורעה תנוכ

 רבדה דועו ימגודה וז איבה יאתוצ רבו (ג'חר 'יגל) אתייווג רב תולמה ne ןוימדל ילואו 88 דצ wapn תנש ע"כבב

 טיירסב Xm? "b רחא הז ייפב ררגנו רמא ךכו וניבר בתכש בובא 7y3 "y ותמגודו רמוא ינאו גיהר ייפב )* «jn ךירצ

 קחעוה כ"ע (* .וסשב ג"תר תא ריכזה אלש ינפמ ינא טימשהל וניבר תרכוהו ''רמוא ינא, ךכו ג"הר בתכ םשו "2 דצ

"bb .בכרמ ילכ ג"הר ייפב ('% .11 טידסב ג"הר  "( ה"כ v/53יר לע וקב ויופרבו רמאש ע'פרבו טיק . *') ייפב 

sm18 טירסב םש גייחר ייפמ קתעוה כייע \'* .ןימכ . 
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  "is(ןורימ .םורימ =) םורמ 4
4 

 = תאירק רשא שדוק ירפס ר"כמ ץוח םירפסה לכ
 ףכית 'יאש היארהו (mox אל יארע qu םלוכ
 ינב nens snm אמעט יאמ bm bun 'שוריב
 ונתינ אל העיגיל ונתינ ןויגה ל 'וגו רהזה
 םרימה ירפס b^ םש bs רתויו 'פ ר"להקב ה"כו
 רומזמ ט"וש 'דמ רמאמ (pl הזבו 'דהנס 'שוריבכ

 ושעי יפ ירמא ןוצרל vm : ךלה אל רשא 'פ 'א |
 תורודל וקקחיי יפ bs» תורודל ובתכיו תורודל
 והי אלא Dy'b ירפסב ןירוקכ םהב ןירוק ויהי אלו
 תולהאו םיעגנכ םהילע רכש ןילטונו םהב ןירוק

voxג"ירת זמר 'ר 'ילהת  mלאו ח'ערת זמר  
 ןירוק vv אלא םרימ ירפסב ןירוקכ םהב ןירוק והי
 ירה 'וכו "הילע רכש ןילטונו ןהב pam ןהב
 איה אערא תאירק קר םרימ|ה] ירפיסב האירקה
 רמאמה לעב תעדל n'y מ'הד ללפתה הז לעו ןוצרל
 ven דומילל תורו ד ל ןוצרל וי הי vo ירמאש
 אל יכ ד"יפ ר"דמבמ חכומ ןכו תורודל ןויגהלו
 y" עגיימה לע אלא אמלעב האירקה לע דיפקה
 7D ב"פ הניב ירמא םיניע רואמב רואיב כחורב

annz 8לעב םשב איבהש ירחא ע"מ לעבו ,(ק'רר  
 לע סורימ תלמב הנוכהש םירמוא עמש יכ ךורעה
 ושוריפ ןיא יתעדלו ל"זו בתכ ינוי-ררושמ סורימוה

pפב הנוש ןכו י"לב תוטש ' b d62 75 rj 
 ףוסב סורימה רפס ילצא ינממו 'וכו הטוש םורומ
 ןויכו כ'ע תוטש wb ונייה (" ג'פ pom םידי
 'ע ףראטסקובל מואב ה'כו ש"ע m רמ 'ע לע
 ץטערג 'ה ש"מ ומלהל השק ןכו 5^5 ןיאו .םרימ
 bs 'יפ סורימה ירפס יכ 138 ^t ךרכ ולש ע"מב

"D ^b Wuspáctoy(הדוהי יכלמל) םימיה ירבד  
 ןייוארש תוארקמ הברה םש 'ילוחב ל"רא המל יכ
 רשא אטח היה המ que םורמ ירפסכ ףרשהל
 םהינמז .תוערואמ ורפסש םירפסה הלאב עשפ
 ^y ןריתה המל הנוגמ רבד הזיא םהב היה םאו
 חסגמ היהש ומכ אלו) 'רהנס 'וריב 'יאד המ יפכ

 יטרפה םש וניכר b^ יפל) ןורימ ,םורימ ,םורמ
 ב"ר p^ יפלו םירפוכל יללכ םש וא ןימל

 סורימוה ירפס ד"'עפלו Homeros ינויה רוושמ

Unterhaltungsbücherםידי ףוסב (םינפב "יע . 

O75 vb)םורימה ירפסו  ') psםידיה תא ןיאמטמ . 
 6 'פ 5m" ףועה ינמיס ךומסד 'טגב mese ולאב
 ףרשהל ןייוארש שי תוארקמ הכרה ל'ו רמא
 C םארובב םירפוכה ירפס b^ (5ןורימ ירפסכ
 ,rb א"ם ,(."סק תבש) יבתכ לכ 'פב שרופמו

ermל"צ]  C [mmםירפס, א"פ .(*"םורימ ומשו  
 םמש ('[םינוי ל"צו] «C ex תמכח לש םינוציחה
 םינויה םינטייפה שאר ב"א) — C "even) םנושלב

 םימעה ןיב םיבושח םויה דע וירפסו סורימוה ומש
 כותכ אידהבו םילילא תוטטקו תוחיש םהב שיו
 ירפס לבא (א'ער n2 ייפ 'דהנסד קלח 'פב 'שוריב
 ה"יחא]* — ,(תרגאב ארוקכ םהב ארוקה סורימוה

psףא 'מוא ע"ר 57 םא יכ 'שוריה ןושל הז  
 אריס ןב ירפס ןונכ םינוציחה םירפסב ארוקה
 םירפס לכו םר יי מ ה ירפיס לבא הנעל ןב ירפיסו
 תרגיאב ארוקכ ןהב ארוקה ךליהו ןכימ ובתכנש
 ויהי סורימוה ירפסל יכ ןכתיה ב'ר ירבדכ סאו כ'ע
 בשחנ אריפ ןב 'פ (DN אריס ןב D דגנ תאש רתי
 רשא םורימוה ירפסל רמאנ המ ('םינוציחה םירפסל
 יטופטפו םילילא תוטטקו תוחיש תובבר יפלא
 ,םהיתודג לכ תא ואלמיו םהיקיפא לכ לע ולע םילמ
 ירח תרגיאב ארוקכ ןהב ארוקה ע"ר רמאי ךאיהו
 םימ pb" בוזעי יכ ושפנ pow ןהב ארוקש ימ
 ונל אל םהילע רמאי רשא תורוכ ול וצחל םייח
 ירפס םגיא םרימה BD" יכ הנמאנ יתעד ןכל םימה
 כ'כ לעב תעדכו לודגה svn ררושמה פורימוה
 תאצוהב לעססאק ד'ר nm רתויו 'פ ר"להקב ל"דרו
 ובצחמ םא יכ ןימ םש ןיא ןכו ד"פ דצ ע"מ רפס
 ויהיו הבהא תקושתו קשחו ץפח רבד Üuepoc י"למ
 yen רבד ןינע םהב שיש םירפס םוריטה ירפס כ'א

ELE CES dz T Cp P HU CN ur e s s CP OL o J^ ERE Aרו רי כשר ו ה ו ב  

X a 

 wb" םא לכא )66 תלהק לע 'יפב ץערג 'ה | -Unterhaltunge עושעשלו גונעתל םהב תוגהל
bücherהבנעו גונעת | םורימה וא םורימ ירפס וארקנ ללכ ךרדבו  bnיכ בשומ לכה יתבתכש ומכ  

 סורימה (nom יזיפמ ע"פדבו םרימ ירפס שיירו םיבמרה ייפבו םירימה ש"ארבו םרימה (i732 ר'יפדו ב"ה יייכב ה"כ 1
mesםדוק ררסנש הממ לבא םורמ ךרעה שארב  fyרחא ךורעל רדפה הגש בירו רקיעה ףוסב םיימב יכ חכומ זוהמרמ  

 סורימה רייבו דיל י"כבו ןורמ ריפדו טיק י"כבו ב'ה ו"ו י"כב ה"כ )?  .סורימוה ןמ הלמה איצמהל .לכויש ידכ ןרמ יע
 יילוחב םג יכ הכומ לינה םידיל שייר "פמ לבא C ל יי לו ח ב ו פרימ יילוחב 'יפל היימגר י"כבו סורמ 'זיפמ ךורע יפדבו

 היימגר ייפב n'3 )^  .אוה ה"מגר ייפב )* .םיריל ב"ערכו רקש ירבדב תמאה my ורי מה ש ותנוכ (5  .םרימ סרג
 הטשה וזבו ביה ייכב היכו םורימ ריפדב לבא פורמ ע"פדבו סרימ ייא םשו (.וייש m אקילייגנא י''כ ץבוקב) יילוחל

^b qnייפב היכ )9 | .ג"הר ייפב היכו (*  .תינווי עיפדבו ט"ק י"כב הייכ )5 .שיארה  i7m»סורמה ירפסו םשו םידיל  
amיק ידהנס כ"ג ןייעו (* .סורימה עייפרשו ט"ק י"כבו םורימה ב"ה יזכו םורימ ר"פד 03( ,סורמוה םנושלב םמש : 

pumי"כ  (7 ס"דב אבוהmi05םש ) ריא np?ףיירב אוה הז ןינעכו ןינימ רפסב ארוקכ אריס ןב רפסב ארוקה . *') na» 
 .ךורעה ייגכ an nma vo55^ םג יכ

 יי

C e CEAה"  
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5nלובלב 55- ע'למ וא הלהב 'יפ  nyןכו  
^pןושל :אטמרמ ל'זו ז"יפ ר"בב י"שרל סחוימה  

moniזעלב ן"יאשידרוטשיא  étourdissement 
Betüubung8200690 י"לב הקומע הנש אוהו  

 ןיעכ הקומע הנש דועו הנש Sy dormitio ר"לבו
 יתש) םילק זמר לאומשב 'קליה i^ תמאבו תומ
 :mao ל"נה ר"ל איהו אטימרוד תמידרת (סיטעפ
 והיילע אתומד אגרדו שגיו 'שרפ שיר רהוזב
 ז"פ ר'בל השמ ידי "יפ "ייעו אטימרוד ןורקאו
 אטימרוד ןוכנ אלל היגה ל"מרל ןושל יכרעמבו
 marmota אוהש ש"מ ןכו אטמרמ ל"'צש רהוזד

Murmelthierלפונ ןושל קר םדרנ רבכע  byןושל  
 ל"נה י"ל איה וז יכ אטמרמל הל תוכייש ןיאו אוה

marmotta, marmota nomתינאמאר 'לו ט"יאל  

 ש"ירה «wa תעדלו .תינוי אלו omen אלו איה
 רמרמ ןיעכ 90000076: אטרמרמ תחת תלפוג

nepגרתו .ומלהל ' ^vיט /5 ^37( םינבאה . ^( 
 ןירימרמ יחול 25 n םש ץובקהו אָריִמרמ יחול
 'ב ,מ"כ 'א mb 'גרתו 'ט ,'ג 'כיא 'גרת "ייעו

yy)יכ ארמרמ  ovומוקמ אוה ] — 

 ידכ םינבא ww 99 ע'למ 5 יִצּומְרִמ *
 zerschlagen die Steine um ןרדחל

  (ie zu spitzenר"להק  'pהברה םירבד שי יכ :
 היינה המ ר"הרל uma והדש ךותב לקסמה ןכו
 ימוצרמ א"יו יצומרט דח וא אלקות דח היל תיא

^bןינע ימוצרמ א'יו םינכא רודיח ידכ הריבש  
 Dy? y/vy mam עצפ

 erbittert werden y'"y) רֶרָמ ןמ לפלפ) רַמְרִמ *
 'תקיספ rbw, רמרמתיו "7 ,'ח 3&5

 רמרמתנ :םשו ,'וכו רמרמתמ היה רימ ט"כ פ"ס יתבר
 !TU ,רימרממו (היכ 4^ ילשמ) רממו 'גרתו תאצל

 .אתומרמרתמ 'עו אבה ע"ייע

(murmeln, murmuro y 55 + ע"למ) רַמְרַמ * 

 ןירמרמ ולזא v'y ה"מד ח'פ 'מורת 'ורי
 ינפ 'יפכ אלו םימעְרתמו םיננואתמ p^ 'וכו ןירמא
 ס"ט Min רמרמ ג'ע ז"יד Ub" ב'ב 'ורי — השמ

 (Nin רטאשכ b" אנוה רמדמ ל'צו

 ןכא vv ע"'לב ןכו 900906 י"לב אָרְמְרַמ *
 ד ב'ב ("iN 'כוס Marmor) שיש

 אטמרמ ע"ייעו ארימרמ 'גרתבו ארמרמו אשייש ינבא

 אָרְמְרִמ =

1 ₪ " 2 "n. v ] "MS 
j^ "" . , MY 

 הנר ןורימ .םורימ — םורמ

 לבה יגונעת לע ארוקה שפנ הגרעו המכ םתיארקב
 גרעון (ב ,ב'ס םילת) המכ םוכמוס קיתעה ןכו
 רקיע הז 'יפ יפלו 600629 לעפה י'ע ('ב ,בימ םש)

 םוקמ (כיר יג'ח) pe יתינפ ןכלו א'ה תואב ומוקמ
 יכ חכומ ל"נה תומוקמ לכב יכ 'עה הז לע יתזמרו
 ם"במרה 'יפמ חכומ n'3 תישרש הנניא א'הה
 רדסמ דועו .קוחדהו קוחרה ושוריפ ש"ע םידיב
 יכ רורב חכומ "נושארה 'יסופדבו י'כב םיכרעה
 םידיב ונינפל 'יאדכו ףופב ם"ימב התיה וניבר "ג

 .ל"גה 'דהנס 'וריבו

nv:ראותה תארוהבו הָּמְר ןמ לעופ ינוניב)  
Getrügerischהמורמ ןיד :ב"ל 'דהנס  

 ןיירל ןיינמ ב'עס 'ל 'ועובש ,המורמ ועאש ןיד .
 ,'וכו המורמ אוהש puc עדויש

nnanbזוהאמראמ יאדנמ 'למ)  — apuחמוצ  

 052 צ"נלפפ ףעל p" ףדונ וחירש
 לישב יכו (ב'ער טיס ייטיג וזחאש D^ 'פד תואופרב
 ןירוקש ןליא לש yy ^p זוהמר מד אזוג היל
 .אנירחא הילוכ היל לישב sm השק אוהש זוהמרמ
 וסרגש ב"הו ט"ק י"כ ^3 רחא יתררננ ה"יחא]*

 לבא ס"שבו ע"פדב 'יאדכ ן"ונב אלו ףוסב ן"יזב
 ן"וגב ב'ה "23 םג (ש'ע) ןורחאה זגו שחב 'עב

 — [ןיחמרמ 'ימעפ יתשב ס"שבו

IY uopuocóg "bp ל"נ אטימְרמ = NOD" 

 הלהב  schrecklich, fürchterlichלאשוהו

 "יע א"עב D" וניברו tiefer Sehlaf המררתל
 npn םיהלא 'ה לפיו )0( ^m 'רפ ר"בב (םינפב
 בר םובא לע הלפג המדרתו OD ה'מ 'שרפבו
 אטמרמ תמדרת דע 'וכו ןה תומדרת 'ג ('רמא

 םינשי םלכ יכ ץיקמ ןיאו [עדוי ןיאו] האר ןיא
 v3 איש םהילע הלפנ 'ה תמדות יכ

^p (tanרו מר מ זעל 'לב  C122תומש) ביתכדכ  
bיד 2/2 ןיפתושה 'פד ג"רכו .ןבאכ ומדי (זיט .) 

 תואחסונב ב'א) -- .ארמרמו אלחוכ אשיש ינבאב
 ארמרמ סרג ךוועה לעבש ל"נו אשמרמ .בותכ
 אוה qun םיספדנו ?Du םיופסבש י"פעא

 'גות שיש ןבא po 'ורו י"לב אוטרמ "יפו אטמרמ
 ידוטעו ,ןירטרטו ןינלטסורק +( י'א רחס ששו 02
 3/33 ג"ונב ה"יחא]|* (ןירמרמ ידומעו Go שש

 ג'כ זמר "ישארב 'קליבו הטיטרמ תומוקמ ינשב
 «b www b" אטמרמ ז"ע זמר ךל ךל 'קליו

 ר"פרב היכו (v3 ביה טיק ריל יב יא ויו ייכב היכ (? .ו"ופרב םג קוספה ףוסו ייכבו ר"פרב ה"כ (* .ןינבר ו"ופדב ('
 ,ורומרמ מייארבו יטומרומ יירחא ע"פרבו שיש marmorito טיייאלב אותו וטירומרומ
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 ראותהו ןזרמ ארקנ םוקמה יכ איגרמ וניבר 'יג תחת
 ב'ב יִנרַמ רכז דיחי ראותהו יִאְנורמ muy דיחי
 :םשו .. םלשוריב היהש דחא ינורמב השעמ :ו"נק
 ג'פ האיפ 'וריו :ו'כ 'ישודיקבו היה אירב ינורמ

D"ד'ע  ^amילואו ינודמ  ciד"עפל יכ ןוכנ הז  
 דחא אוהש 'כ ^i עשוהי לש ןוארמ אוה ןורמ

Dyטיי םש) ןודמ  mim Cs amןב לש 1000  
 שג 'עו 6ה'ע :ב'ח) ןורמ ,ןורימ ma yy והיתתמ
 ס"שב תומוקמה ונמסנ pen םשו (ט'עש םש) בלח
 אינורמ ינימש רהוזבו) ןורימ תנוכת ןינעבו שרדמבו
 :אינורט תחת וניזאה רהזב ל"צכו ךורעה "גכ
 ץראה תאוכת 'ייע (םש 'תקיספב ב"שר 'ייע אינורמ
 ברעמל אוהו ש2)< ארקנ םויהו sep cx ש"ירל

nexךומסו הנשי כ'היב םשו תועש יתש ךרעב  
 שרדמ ךומסבו רלדנסה י"ר תרובק םורד דצל רפכל
 ונב &'". or דצל יאחוי ןב ש"ר ןויצ וכותבו
 ,יאמשו ללה תרעמ אוה לחנה תדיריבו וברעמל
 y qun" ,ףילרעב 5« זמ דצ א"יפ ר"פוכ כ'ג 'ייעו

 — [האלהו 228 רעיוביינל איפארגאיג

ri 7eלמ ר"עפל) " soןודאל ךיישש המ  
 ה"רד 'נשמב Hausherrngut) תיבה

 ןורמ ינבכ וינפל םירבוע םלוע יאב לכ (ז'ט) ק"פ
 (AUT יעו ןרמ ןב ע"ייע ה"יחא]* = ,אנרמא ע"ייע

G'»pקתעוהו 'וכו םישבכ 7225 וניבר 'יפש  "BB 
 היאר םש יתאבהו (אנליוו «se .ח'י ה"רל ח'ר
 וניבו תטשב הז לכ לבא ןיריד ןידהכ 'ורי 'שלמ
 רומאכ ל"נה ס"ל אוה יכ יל ררבוה התע לבא
 y"» mM ,ריד ןמ pup אוהש 5? ןיריד כ"או

omןורמ ינבכ ונייהו תיבל ךיישש המ ונינעו  
 אנרמיא ןב ע"ייע דועו תיבה ןודאל ךיישש המ

cUmרמ ע"ייע .'נ 'ירדנ אָנְרַמ ןינעה הזמו ,(א"ק  
 ךרכתי לאה ונייה לכה ןודאל לאשוהו ,ןודא 'יפ 3
 (qve הרבג 20 wm vy ח"סד ד'פ "נעת יורי
 .אייאנשל אתייב רסמ ייברפמ התרק ps] ל'צ]
 יוועל nb ל"תמע y" ריעה ןודא b^ התרק ןורמ
 ליחתמה בא 'טל רילק א"רל טייפ  כ'ג ריכזהש

 — pns] וברסמב תיבה רסמנכ :הכיא

[TOרמ ןמ .ראות)  (bitterר"כיא  'Dונחנ  
 eam Boy 'עבו munis ע"ייע ונעשפ
 | .ןרירמ

 ןרימ =) ןרמ ונר
 hol, uócuy י"לב ץעמ ןטק לדגמ iyi — ןרמ

;ormer Thurm4 ע"לב Jl.שכ\- ץובקב ) 

 תא אלו bn תא אל (א" 23 ןיפתושה 'פב
 nui prse xw qp לדגמ b^  ,ךבושה
 םינומרא b^ ם"במרו ןיטלפ ינימ b^ י"שרו ח"יחא]*
 ל"נה 'יברע וא י"למו ךורעה ^2 רקיע ד"עפלו
 p'w י"כבו ת"לרב ןרומ an py^ הז יפל ילואו

 — [ןרימה 'ה י"כבו ןורמה ןעכנימ

 ע"למ אתינרומ ס"לב אָתיִנְרּומ ,תינרומ = C ןרמ
Mץובקב  yy po Obארקנה  

Kornelkirschbaumארקנ כ"ע תותינח וצעמ ןישועו  

 ברוח Speer, Wurfspiess) תינח כ"ג הש ע"לב

numאברח 'גרת "כ יג"" א'ש) םעה לכ דיב  
 'גרת] € :ו'כ םש [ץראב] הכועמ ותינחו .אתיינרומו

 חלשב mnm 'תקיספב ,('[אעראב אציענ היתינרומו
 ('איבלח שג ןוהירתב ןיקפנ (.ד'צ רצ ove 'תקיספ)
 — :אתיינרומבו (*[איירטוחב ל"צו] (אינרטוחב)
 ב"ר ירבדב ל"צ ה"יחא]* — (טבש י"לב ייפ ב"א)

^pלאעמשי ילב  sym cav so»אבו ל"נה ע"ל  
caתומש) ותנעשמ תקתעהל  (osא י"רתש ' 
 יעא C5 ,םיל יקזחי) v bob תקתעהל היתינרומ לע
 a3 .יט Bn א'ש) תינח תקתעהל רתויבו ןינרומ
 חמר תקתעהל joy Om יד ,'ב ייעשי ;יז גיכ ביש ;ביו

 ר"משבו ('ג op םילהת תינַעַמו C0 0073 יימרי)

 תוינרומ . . ילש תויְנְרומ תונכומ םכל אה ז"יפס
 — jn] תונכומ ילש

 ץע 'יפ הזל םדוקה ןרמ 'עמ ץובק ןינרומ = ןרמ
 ייעש) רושאתו רהדת 'גרת (םיובשריקלענראק

^p ב"א) -- .ןינערכשאו pium "ג oso ט"י; js" 
 תנוכ הייחא]* cmn אוהו om ןימ י"לב
 ומכ ןוכנהו di pugdtvn, 6 6% vb לע ב"ר

 — [יתבתכש

 ארקמ לש quo ןוארמ ילוא םוקמ םש) אינרמ
"yהערפ חלשב יהיוד אתקיספב (םינפב  

 לע יחוי ןב ןועמש 'ר ילגתיא | (.ד'צ כירד יקיספ)
 «« םילעופה תא רכושה 'פד 'מגבו .(*אינורמ
 .הוקסאו Carum יגבל ןנבר והנידש דיפ
 ינבל מ"בב an" רקיעש peD ןיא ילצא ה"יחא]*
 םש ר"להקבו כ"רד 'תקיספב "wj ה"כו יאנורמ

 יאבלח שוגו wn ica (5  .'א ץנ ע"ייע )?  .הזל םדוק אינרמ יע ייא ע"פרבו ט"ק יע י"כבש cub רחא ונררגנ ('
ppריילהקבו ןוהי רתב  sןת  ponהירתב ןוקפנא בלח שוגו ייא . +) n»יקיספב )9 .ירטוחב םש ריילהקבו ייתקיספב  

 ריילחקב היכו (דימר mw םש רעבאב ש"ר תרעה יייע) יאנורמ לע ילגתמ י"בשר יוהו ילומרכו פ"א יייכב (w^ ייל כ"רד
 .יריב ינבל (i433 ןוירמ רב ינבל סיש י"כבו )* pon qn יפ
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A NDY*P יערמ. * = yes 
 רצוע 'מולכ אעוב ^5 אסרומ Dn) GU סיפמ

 ה"יחא]* | .החילהו אלגומה הנממ איצוהל אעובה

 החילו םד האלמ הרובחו הכמ AL ע"למ ילוא

 אסרומל ב"ער ט"ס 'יטיגב ה"נכו .ףוגה תא לעגמה

 — ('ב סר ע"ייע 'וכו

job 634חמק לש סגה תלוספה)  grobe Kleie 
 תוריפ קרפ הלחד תנשמ +ןיבוס וכפה

 ןנסרומו (*ןבוסו ןרואשו םה (וימ ביפ) ץראל הצוח
"bתלוספו ןיבוס ארקנ חמקה לש קד תלוספ  

 'מורת :ו"ע תבשב ה"נכו ה"יחא]" = .ןפרומ סגה

 ט"פ 'יעיבש v"  .כ"ד ז"ם האיפ 'ורי ה"מ א"יפ
ieb non "v 53א"פ 'טוס 'ורי ,ד"ע ח'נד  

 ח"פ תבש 'תפסות ,ה"פ 'יעיבש 'תפסות :ז"'יד
 — !vp ק"ב 'תפסות ,ד"פס 'ציב 'תפסות ,(ט'פ)

 — ]3 בס ע"ייע י"שריפו

 -Druck, Unter הקיחד b^ סרָמ לעפמ) אָתְסְרּומ *
(rückung072 2 ילשמ ןואשמ 'גרת  

 ש"ע וטסויריא 'עב יתשריפ רבכ ןוטניִסרּומ *
 ,ד"פו ,א"חב

krank הָלֶח o2;^ ע"לב jm םילמ) עַרָמ "7e 
  seinערַמ ראותהו  = D'53ע"לב ,אָעְרַמ

Krank- אתוערמ ,אתיערמ ,אעְרַמ DUO) */:>נ, 
  (Geitתא הלח 'גרת  O^ 2^ 370 vbmתיערמ

 הנושאר אמגוד איבה 35 ה"יחא]* :היערמ

 'ע ןמגרותמבש  ybםירחא םיגויצ המכו המכ נ"שו
SP א ,ד"י א"מ 'גרתב לעפ תי אב .ש'ע'; 

 םירבדל 'לקנוא לעפ אב .'ו .'ה ,'ב 35 ב"ש
 'ישארבל 'ב י"רת ;א"כ ,ט'ב  ;Yo /3'גרת לעפב

yi! ואותהו .ט" ,'ג םוחנל ;ח'י ,ד"י "bv 
 'גרת  nohערמ ביכש 'ינורחא 'יסופד תצקבו ערמ
 « nnב"ב 'ייע ס"שב הברהו ד"י ^ א"ש

 .א"נק .ז"מק : ו"מק  irapט"מ ^37( ץובקהו ותלוזו
up בב םשהו .'ב רצק y'"y ז"ט. ms ב'ער 

 בכשמל 'א 'ורי 'גרתו 'וכו רטפיא היערמ וגמו
 ( moeתואמגוד 'ייעו ערמל )^ ,א'כ  busיוועל 'ה

 ר"תמעב  72 3n(אתוערמ) אתיערמו אעורמ םג נ"שו
 -- ה'כ ,ג'כ תומשל 'קנוא ןישיב ןיערמ ץובקהו

  sn 3'5שר ע"יי'ע 3] —

je. , > ע'לב nyybo מ"למו אָחיִעְרַמ vss" 
  (Weide, Weideplatzתישארבל 'א י"רת

 .הנארמ ע"ייע אָנְרומ *

 b mirones^ אוה miro ןמ ץובק ר"לב) םנרומ *
 א"כפ יתבר 'תקיספ Spiegel) תוארמ

 הארמ אוהש הזה סנרומל :ןאמדעירפ 'צוהב :'ק דצ
 b^ םכמע 'ה רבד םינפב םינפ ךכ רצ לכמ םינפ
 האצוהב ןאמערינ 'חהל mw תולמ p^ 'ייע תוארמ
 פוניקוב מ"ד םיברל ןמיס םימעפל אוה ך"מסו ,ל"גה

("yאבה ע"ייע דועו  UN 

 -mores gesittetes, zah ר"למ 573( תורמ ,םורמ *

Ges Betragenא"דמב א"פר ק"ב 'תפסות  

 דעומ סורמ ויה DN לבא רבדמה qb ואבש ןמזב
 ויה DN "UN טרופריא "525 ym קזנ יצח םלשמ
 י"כבו min ינב ד"מ א"פ ק"ב 'נשמבו תוברת
 ךמס סורמ ל"צו םורמ ס"טב 'יסופדבו תורמ "יא ו"ו
 ,תורמ ל"צ בוט רתוי וא םדוקה ע"ייע םיברל ןמיס
 .ק"ב אתפסותל םהרבא ןגמ b n^ ,ל"נה ר"למו

 -zer שחובו קחוד קחממ ייפ o5 ע"למ) סרמ
(reiben, drücken, pressen, rührenהדגהב  

 ופרמ םולכ דיי :יא 'תפא) הנסרמ םרמ (C27 'ליגמד
 ימוי) ול ואיצוה 'פב .(' תוחנמב וסרמ םולכ םדב

 B^ (*וב סרממ אוהש יממ םדה תא לטנ (:ג'ג
 תא ןישחובש «G^ ms ןנירמאדכ wma ןוגכ
 (א'עס טיפ ייטיג) וזחאש ימ 'פד ג"רב C תיתשה

 .אחלמו אחשמב היסרממו האדיחי אמות יתיל
 p^ תיעיבשב זרואב ןיסרממ CU ייעיבשב ב"פב

 pU .ךשא חורמ 'גרת ב"א) — .ןיבברעמו ןיקחממ
C» «2אוהו ה"יחא|* ,(ןידחפ םירמ  "by 

 ךועמו 'גרתו .ויכשא וחרמנ (ה'מ זיפ יוחנמ) הכלהה
 'תפא 'גרתמ חכומ wma ךורעה 'יפכו םירמ יד
 'תפסותב ה"נכו ,אמד תי ןשחבו ןסרמ ווה 7^ ,'א
 ברקהו 'פ ר"תפאב ,המדב סרממ אהי אל י"פ ק"ב
 הז אנסוממ תופועה תא סרממ היהש םרמ וילא
 סרממ יט סרמ :םשו ,תותלסה תא סוממ היהש
 תא ךינפל סרממ יט אנפרמ תופועה תא ךינפל
 תא ךעממו פרפמ ינא סרטְמ :םש דועו תותלסה
 וללה םיכנע המ ב"יפ ר'קיו .םהיעמ ךותב םשפנ

 — [יוכו ןפוממ התאש

 ,(םורימ) םורמ ע"ייע סורימ *

 Eiterblatter Nba) האלמ אעוב) אָסְרּומ "₪
 עיייעו .'ג wbp אקרפ תבש תכסמ

 וב סרממ אוהש ימ mor : גיימ ימויב ה"כו (* .ךינפל תוחנמב jov ךי ג 5 ל םדב ופרימ גייונבו סייש י''כב היכו ('

(Cןכו  nיעמ  ys mneארואס עייייעו )* .וניגפל הייכו תותש שחב . 
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(»nn"pa5*ןימ)  nbורי )355 "יעו " 
 לכו ד"עס ח"מד א'פ תורשעמ

 DEN ןוגכ יט איפ «my  [וחרקישמ] םינכלה
 4l a ע"לב wm התייכרמ ל'צ ילואו התייפרמ

po2€ ץמחל המוד) חמוצ  (Sauerampferיפו " 
 תורעשב םיסוכמ רסוב ןהשכ הלאה תוריפה ךרד
 ,םינכל םישענו ןילפונ ןלושיב eim הצונ ומכ

 'ב םיפמ ע"ייע םיפרמ *

 הכירד pup ₪ 1 לאי ספר לעפמ) תֶסָפְרַמ
 תולעל וב ןיספורש רסנל לאשוהו הסימרו

 ירבדכו םינפב pi" ץראל םשמו הילעל וילע
 דציכ 'פב Balkon, Veranda) ארקנש ןיעכ וניבר

 רעש תיבב ובוריע ןתונה היפ 7"( ןיפתתשמ
 יא 'ומג ןיפתוש הבו] תספרמו הרדסכא

 םיתב השמח ויה 6א" ביג ןיקלוח
 'ד אלא םהל ןיא תפפרמל ןיחותפ
 חותפ nnb וכו כנוסמ ריוא ןוגכ b" 6תומא
 D'n וכותב שי תוריק בבוסמה ריואה ותואבו
 ןתני רמוא ןיא תוילעב תולוע תולעמו וב םיחותפ
 חתפל ןינתונ אלא רצחב תומא 'ד תיב לכל
 b'n ה"יחא]* A253 תומא 'ד (*תספרמה
 (אנליונ סישב ספדנ ונממ) י"ת רשא ב"בל י"כ ה"מגר

 רתוי וא enne 'ד הל שיש היילע ונייה תספרמ
 ןיספורש ךורא רסנ םהינפל pum nns הרושב
 ץראל וב ןידוויש «n רסנ ww mob וילע
 תספרמה דעב לעונש nnb שי obw ותוא ינפלו
 p^ י"שרו כ"ע היילע לש םיחתפ 'ד ןתוא לכ

i3היילע יחתפ הברהו ('ר"ייולא תספרמ  
 ןירוקש דחא םלוס ךרד py ןלוכו ול ןיחותפ
 ,ד"פ :ג'פ 'יבוריעב 'ימעפ הזיא ה"נכו ,(" ד"ירגד

 ת'פ bib v :ה"כד ח"פס "יבוריע v^ .א"י ק"מ
 שוריפל היארו ,0"פ) ט"פ 'יבוריע 'תפסות ד"ע ב"כר

nהל ירק יאמו א"ער ר"פ 'וריעב 'יאד הממ  
 ב'נש :p'ny — "וכו תפפרמב יקלפקד תפפרמ
 ילואו Galerie = Umgang אוהו גנגמוא י"ע וזעול
 — galerie] א"ירלג כ"ג ל"צ י"שרבש ל'נה זעל

Hand- ל'צא ^b Ellenbogen T (ע"למ pena 

  (gelenk, Achselgelenkתבש) עינצמה 'פב

 "יכרעב ("ה"פ ב .וקפרטבו ויפב איצומה OUO ייפ

 דע הסינכמו םימ תיבחה תא אלממ "^Co א'מ)

 חנר קַפְרַמ — אָתיִעְרִמ ,יִעְרִמ *

 . .רתא ט'ל 'ד ,'א י"הדל 'גרת ,יערמ רתא 'ז ,ג"י
 ר"שהש .ותיערממ רות xus ove מ"ב ,אתיערמל
 ^n הרומת — ,לארשי לש ןתיערמ ךירש ינש 'פ
 י'ה ער ע"ייע wb ונינעש המו — .'ב גרמ ע"ייע

 :ב'כ ק"מ Geselligkeit) עָרָמ מ"למ) תּועיִרמ *
 תיעיבש תפסות -- תועירמ תחמש
 .'ב תויברמ ע"ייע ס"ט ב"סר

opens (ע"למ ילוא nbn ^e e)ןידדצ ינשמ  
 המהבה יררצ ינשמ םייולתש םילכ 'מולכ

"y Wnץרק ת"'כפ םישודק שירב ר"קיוב 0253  
 םילכ b^ ארמח לע ןעטו אלערמ sob אילילב
 | .זעלב (*אטסיצ poen רומחה לע ןימישמש
 ט"יאל אוהו דיל 'ב ,'א ו'ו י"כב ה"כ ה"יחא|*

5D "b cestaח ייפ םישדק 'וחנתב תמאבו ' ^N 
 הילערמ אלמ דיבע nb ר"קיוב ג'ונבו לודג לס
 היליערמ אלמ :ינא יתובסו b ר"להקבו יוכו ןינית
 ל"צו ס"מ תומוקמ ינשבש ל'נ ד'עפלו ןיניאת
 ירבדכ םאו ,ל"נה רופיסב הזל amp "יאש היליטרק
 ר"ל לע ריעא דועו .ל"נה ע"למ רזגנ זא וניבר

 — [הנטק הרעק mergulus 'יעצמא

 שוטיעב םולש תליאש טרפבו «^s אָּפְרִמ *
(Genesungםירמוא ויה אל | ,ג"נ 'וכרב  

 אטיז (y^p QD ז"פ תבש 'תפסות מ"היבב אפרמ
an)ג'פר .) D"? 'y3153  

 schlaff herab- y ע"למ טפר לעפמ) טפרמ

(hüngen jהצילח תוצמ 'פד ג"רב  mo») 
Cvלגרה ןמ בברתשמש יופר 'יפ טפורמה לענמ  

 תא ךדבע םעטי םא (נ"נק תנש  ומכ ונממ לפונו
 ןאכמ יל ^m «'"( התשא רשא תאו לכא רשא
 לוכי וניאו תוטפרתמ םינקז לש םהיתותפשש
 תובברתשמו לכאמה ךיחה םועטל ויתותפש ץופקל
 םש תנשב "m^ 5b ה"יחא]* .תופפורתמו
 אוהו תובבותשמ תוטפרתמ b^ ; (אנליוו יפדב)
 הקזחב הפה םתסהל תצמאתמ םניא תופפורתמ
 םינויצ ינשמ ץוח נ"שו טפר 'עב ומוקמ רקיע .כ'ע
 y^ טפריאד אתובית יאה :ו"כ 'ליגמ my ל"נה
 בורקו (בתכאש ומכ חיר ייפ (by" םש וניבר שוריפ
 כ'ע ורובחמ דרפנו לקלקתנ 'ליגמב י"שריפ הזל
 u-5 ע'למ gn תועקבמ b^ 'ומביבו תבשב לבא

— [durehstossen, durchstechen 

 JEYYb3 1:23 ןויכ עיפרב 'ילש ןויצה הז לע יכ לייצכ )3 ,יטסיצ עייפדב (? .ןיאישמש ע"פרבו טייק יייכב ןוכנל הייב )!
 xb wi ילואו א"רייואולא :תספרמ זעול :גיל anim  Lustgang allée צ"ל ילוא )^ ,תשפרמה cwum 'פרב (+

Stufe degré (9 .Gang, allure7 ) היפב ע"פדבו י"כב ה"כ. 
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potro, 000%, י"למ ןיפוצרמ - Fu" 

marsupium ר"לב 000 LO p OTCLOV 

 תחתמאו םיכ  (Beutel, Sackאיצומה 'פב ^ jתבש)
 « Cתא רכומה 'פב .ןיפוצרמה םתוחכ המדא

 תא [אלו] םידכעה תא רכמ אל +ג'ע 2 הניפסה
 םיקשהו תוסכהו םירכה (א'מ) יילכב כ'פ .ןיפוצרמה
 ןיפרטצמ (ה"מ תוליהאב ('ז"י 'פב .ןיפוצרמהו

 .ןיפוצרמה םתוחכ  ^bםהב ןינתונש םילודג םיקש
 הסחורות  י"לב ^5 .ב"א) — .תוניפס לש "^

 םינקז 'ע וקיתעה ןכו ה"יחא]" — .(םיכו תחתמא
 ;חיכ .זיכ ,בימ תישארכ תחתמא  ny G" "5םיכ

 יכימ ;גיי :היכ םירבד)  Q0בימ יישארב) קש דועו

  02ילשמלו טסט י'ע  /Nתקתעהב 'יא ד"י

 אלילק אנשילב דיחיה אוה כ'או 0000 דוס +: םיכ

 'וריב ןכו ל"נה ר"ל אוה אוהו תמדוקה "נוי הלממ
 תבש  "ebב"יד  wy.ןיפוצרמה תא הב קירהל

Tb» ב'ב v ז"פ ב"בב ןכו ל"נה תומוקמב לבא:+ 
  T7לצא בורל רכזוהו ץובקה אוהש הארנ ג"ע

 םהינבש קולחהו םיקש  "y:ז"ס ב"בל ם"בשריפב
 ב"בל ושוריפ ךותמו ןיקשהו ה"ד  j'yותעדש חכומ

 לש איטמקרפל םיקש םהש כי'ג ספנות  ?9"
i'm) שוריפב ראובמ אוה ןכו 6'פ תבשל י"שריפב 

 ךורעה לעב וניבר ררגנ וירחא רשא א"מ 55 'ילכל
 דצ ט"דסב םשו  ^W 14אוהו ריארג תייטב ומשו

 ע"ל  valeתולהַאלו האובת לש קש פל ןמ ץובקה
CU vba wm גרוכ תייטב זעול א'מ vb 

 ב"בל י"כ ה"מגר 'יפבו  "b :r'Dןיפוצרמ
valise צ'לב ש"לאוו ל"צ ילואו ש"לאמ ןיזעולש 

  0%'פ ןשיה 'מוחנתב ןכו  npn'צוהב 'ג דצ

 סמשו ק"מהיב לש םילכה לכ חקל :'ר י"כב ב"שר
 ['וכו ולש םיפוצרמב —

 חוצחצו תוקנו קלחה ןינע (טרמ ומכ) מ"למ) קרמ 1
 לאשוהו reiben, poliren קרמ ס"לב ה'כו

 רטא 'פב (םינפב 'ייעו vollenden הכאלמ רמגל
 בור 'מגב טחושה פ'רבו CN 'מו) הנוממה םהל
 הטיחש רחא (prb וצרק (א'עס טיכ יילוח דחא
 ?wy גיל ימוי) קרמל הוצמ קרמל יל המל .ודי לע

ww "9nהטיחשב םילשהל הוצמ שוריפ (נ'ער  
 ג"רב .('םולכ ראשי אלש וראשנש םינמיס טועימ
 לש ופוג לכ ןיקרממה ?pop  א'עס 'ה) 'וכרבד

nusלע  nnsהמכו המכ  ^bןיקירמ  vןילכטו  

poser קו 

US MR POTNIT RSוו  v d : dU aM uu. 
y 4 47 Tj 42 ₪ ' 

 טנר

 .קפרמכ [םינשו] )"« תוליהאב ק"פב .(' וקפרמ
 ,םרבא ארית לא Cro 'פ וגיגפל) ('ה'מ 'שרפ ר"בב
 ןיזחוא ויה ךשומאו אנ השג CUD vp 'פכו
 (qim ירי יליצא לכ לע .לופי wow "75 וקפרטב

n em anיקפרמ לכ לע  ^p C pזעלבו יחש  
 ditello ט'יאל אוהו ה""חא* | .א'ליטימ

^bיחשה תיב  ^b  וכן Achselhóhleליצא . py 
 ביתכו יחשה תיב םהיליצאו ל'זו םש 'קזחיל ק'דר
 תיב אוה קיפרמהו jT] ל"צ] וירי יקפרמ לכ לע
 ק"דו p" קפרמבו ויפב ל'זר ורמאש ומכ יחשה
 ש"אלישייא םש זעול י"שרו 3^ ,ח"ל 'ימריל

Achsel aisellesםש 'ופסותו םש תבשל "ייעו  
 ןיכרעל י"כ ה"מגר םג לבא ה"שע voy ןיקלוח
 יחש תיב : וקפרמ b Op^ ףד 'קילייגנא v3 ץבוקב)
 הארנכו vy הז לע קלוח ח"מ א"פ 'ולהאב ש"רהו
 ms" םש 'ולהאב יכ יחש (pipi ^e im םגש
 b^n בתכ [jr] (וידי) יקפרמ 'קזחי 'גרת ואיבהש
 wow ל"צש ל"נו כ'ע pan םה תייטב ומשו
 ינוז רפסמבו יחש !p bo^ ץובקבו b ע"ל אוהו

pes obsל"צכ ילואו  "bx — rm ^e3 
 איגפסיא 'ל אוהו ודבוק y ראובמ 'ולהאל ם"במר

codo, 80ר"למ  mai! cubitumקפרמ ןינעה  
 : ב"נ ריזנ ץובקהו .םש תבש 'ופסות 'ייעו ע"לב
 בר y'"y לבא םילגרו םידי [יקפרמ ל"צ] (יקרפמ)
 — [ש"ע רחא ןינעב קפרמ וניבר b^ 'א קרפ 'עבו .'א

 רבכ .ז"ס תבש (הבקנ («mm ow תּפיִרומ *

 6:איעק יא'ח) היתיממטסא 'עב יתשריפ
 י"כב 09 ט"פס הרפ 'תפסות (הציר «jy ץרמ *

 .ןילוספ ןיצרמנהו ןיכשמנה םימה 'פריא
qoom 225 

 .יצומרמ ע"ייע mp) mim עצפ p^ יִמּוצְרַמ *

pu] *מ'למ) אעְצרַמ  owוב בקנל ילכ  
Pfriemenהליאשהב דועו  "yםינפב ) 

 )^ ויט םירבד) עצרמה תא תחקלו :א"כ 'ישודיק
 עצרמה א"ד ^«( תכתמ לש דחוימ עצומ המ
 (v 'ורוכב :'ד 'ועובש .לודנה עצרמה איבהל
 .ןיעצרמבש דחוימ םש 'ישודיק ץובקהו ,'ד לס ע"ייע
 ,ןיבייוחמה jm הב רשא העוצרלו הריזגל לאשוהו

"vה"פ ינש 'שעמ  voyב'עס  iywהעצרמ  
 .ןאכל אב ףסוי ןב הביקעד

 רייב י"כבו יהודי b'p י"כבו :ריפדב הייכ (5 nb) סיטב ע"פדב לבא י"כב ןוכנל היכ (* .ליצאה דע ייא :ש"' םשו )/

 בייל py אנליוו סישב) m v5^ ימויב ח"ר ייפ vby m )* a0 עיפרבו יייכב הייכ (* .וידי יולחאל vas 'יפבו םידי
 ךותחל הוצמ 'מולכ קרמל הוצסר םושמ םיראשנה םינטיסה טועימ ךותחל םילשהל ימולכ קרמל רחא ךירצ (ביעס

 קרימ (,זיצר ףד אקילייגנא ייכ ץבוקב) .טייכ יילוחל v3 היטגר שריפ ןכו (cy qnn אלו םינמיסב רתונה םולשת
 םייסו ש'ע תוכיראב קרימ «im ייפ ה"מ ב"פ ןיצקועבו .קרימו היד םש יילוח יופסות יייעו כ"ע הפיחשה רמגד ימולכ

 .הצקמ וב Tn אוהש רבד םינשל ךותחישכ קורימ ייפ

 ף8*
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 םינש 'פב .דוריח ןינע םיחמרה וקרמ (ד זמ "50
 םיקוא אנאו (.ויט 72 בוח ירטש אצמ 'מגב ןיזחוא
 'יחכזב .ןיליא יניבז 6*י פ שי או קירמאו יכדיאו
 .הפיטשו הקירמ ןינועט <. ה"צ) תאטח םד 'פב
 ר"ת Ci קרפ UD" תאמח תשדפב וצב ארפיסב

 סוכה תקירמכ הקירמ 'ר ידבד ןנוצב הפיטשו הקירמ
 הקירמ 'ירמוא 'ימכחו סוכה תפיטשכ הפיטשו

peniקרמוה .('ןנוצב הפיטשו  "ob qypביצ  
'y3 ^p G'yDהז תאווה הייחא|* »€« רס  

 הזמו אוה תויקנו דוריחו חוצחצ ןינע מ"למ שרשה
 תחא ןבא Dt הארו ^25( השעמ הבר 'להק שירב
 שירבו הריהב navy החצחצמ היה b^ הקרימו 'וכו
 זמר ילשמ 'קליו ב'פק זמר wb 'קליו ר"'שהש
 ןועמ שפנה תייקנל לאשוהו .'סריגה יונשב ס'קתת
 "pmo א"עס 'ה 'וכרבמ ל"נה 'עמ ןויצ Tw ןאכלו
 ןיקרממ ןירופי : םש ןכו ,םדא לש ופוג לכ ןיקרממ
 ןירופי ap םויב ןכו Coo לש ויתונוע לכ
 ה"מד ח'פס 'מוי v^ 'ייעו תקרממ התימו . . ןיקרממ

ivyג"עס ז"כד .ב"פס 'דהנס 'וריו . ^b!תקרממ  
 המ ד'ע ו"מד ב'פס 'וירוה יוריב ןכו תרהטמו הקנמ
 קרממו רפכמ םשא ףא תקרממו תרפכמ תאטח

vio»קרטמ ילוחה ב"ס פ'ר  ^bתונוע הקנמ  
 ינב ילוחמ יתטמ ה"ד :ח"יק תבשב י"שריפ ןייעו
 ןמ ךל ןיקוממ i^ םייקל שי הז יפלו .םייעמ
 /53 קרמ ןינע ןכו םדוקה ע"ייע ט"ספ ר'ב ךיבוח
 Q'b v3 יקי) םנוע תא ww zn ערפ ינורמוש
 תייקנמ כ'ג רמאנ ןכלו .ןוהיבוח תי opos 'ב י'רת
 ןכלו wb מ"בב pubes ןינע הזו ןוערפהו בוחה

Dy "m cmn(יכדא) יכדיא  "bלבא .והטא  
 עי ע"למ b's (א'עס גיל תבש) 5i ומצע קרממה
 vy י"שריפ ןיבה ןכו רשיה ךרדמ הטונו הנופ

"bmםצעבו -- שורדה קר איבה )0503 ילשמ  
 הכרה G2 0 ריקיו) מ"למ הקירמ pip הנושארה
 ל"נה וצ ארפסו UE) :ו'צ : ה"צ :ר'צ 'יחכזב

 — [י"פס 'יחבז 'תפסותו

 רעש וב ברועמ טיט וניבר תעדל אקרמ — קרמ
 y" הציב ןבולב יורש טיט וא ןאצ לש

poni E^(אקרמ =) קרמ -  

 ישורי) קורמ ול רמוא הוצמב ליחתמה ןושלמ וחכ

^nbbיציב יורי ,ג"ע זינר א"פס ה"ר יורי דייע זיילד י"פס  

 ד"פב .('הוצמה םלשהו nb5 "p (ביעס סיר א"פ
 ג"יפ השועהבו .טשפהה תא pvo (' דימתב

 וא הטמלמ שרחה הב רייש (ג'ט) | תוליהאב
 ןמואה רייש b^ הקרימ אלו הפיגה ('הלעמלמ
 ףוסב .הריגפה םילשה אל לבא תלדה רגס הפיגה
 ןקרימ אלו ןכודכ ןפינכהש וא GU "D תואוקמ

^pה"יחא]* — .ןתכאלמ רמג אל  ^bלעיפב קרמ  
 y" יכ םולשתו רמג ןינע הליאשה ךרדב לעפבו
 הלימ רמג לע רמאנו ,רמגנ אוה ילכה תקירמ
 וב ןיאשב רמיתד אדה ב"עס ז"יד ט"יפ תבש 'ורי
 קרמל יִדכ (םו'ב ןיאשב X" .ט"ד ח"פ 'ומבי יוריבו)

 וניאו קרממ קרמל ידכ (pvo) וב שי םא לבא
 .ג"מד nb 'מוי v^ הקי רז ה לע דועו ,ששוח
 הריכטו החיקל לע דועו ms תוקרממ תונרקה
 תמאבו זחא אכה 'עב ואיבה וניברו .ו"ט מ"ב
 אינודנה םול v 323 לע mn ,םשל qv רתוי
 אנרופ הל קירטמ אלו ג'ע ל"ד ו'פס 'ובותכ 'ורי
 ט'ספ ר"בב לבא — .הקרממ אוהש העש דע 'וכו
 כ'מ 'ייע ןיחרממ ל"צש ל"נ ךיבוח ןמ ךל ןיקרממ
 הל סרג אל 'ג קש 'עבו ab 'עב וניברו א"מ 'רפב
 ןיקרטמה ןירוסיי כ"ג yu ז'חא אבה 'על ךייש וא
 ןינע םלוכ יכ תואמגודה רתיו ל"נה 'וכרב 'וכו
 הכיתח רמג ןינעב דועו .םה חוצהצו הקיחש
 הייצח קרמנש ביפ 'יצקוע 'תפסות לעפנב
 'וכו יעצמאה קרטנ רובח וניא הז ירה םייק הייצחו
 י"פעא לעיפב W^ ה"מ b/3 ןיצקועבו םימעפ הזיא
 'תפסותב לעיפב ןכו .םש ש'רה יייעו קרימ אלש
 יוג . . יוגה pvo טחשש לארשי א'פר "ילוח

 — ]^31 לארשי קרימו טחשש

 ,poliren חוצחצ ןינע מ"למ םרוקה vo קרָמ 2
reibenאטחמ שפנה תייקנל לאשוהו  

Geinigen, blank reibenלע 'מגב ןיקילדמ הטבב  
 הריבעל ומצע קרממה לכ yb") גיל תבש) תוריבע 'ג
 )5 /3 ילשמ) 'אנש וב תואצוי תורובחו תועוצפ
 ומכ בהבהמה 'יפ .ערב ('קורמת עצפ תורובח

sei ^vi )'ליחתהש ימ שרדמ םשב איבה קרימו הייד .ט"כ יילוח יופסותבו קרמ ול רמוא הוצמב ליחתהש ןויכמ ייא  
 יתאצמ אל שרדטבו ישוריב ליינה תומוקמ ע"בשפהב ב"ירגה יניעמ na םהיניעמ ומלענש שוריחו קורמ ול ןירמוא הוצמכ
 השועה לכ ביער ג" 'טוס יייעו ושפנב בייחתמ הרמוג וניאו הוצמ השועה לכ ורמא ןאכמ ט"פ יטוז .א"בדתב םא יכ
 שרח גיונב )? .יוכו הלכ תא רמוג n" הוצמב תלחתה םא רוע w^ םשו יו D^ בקע ימוחנתב היכו יוכו ורמג אלו רבד
 ונינפל ה"כו יפשא םשו יג ףש יעב היכו ךורע v3 לכב ה"כ (+ pun ביתכהו ירקה ה"כ (*  .ןלעמלמ וא ןטמלמ
 אנא :ררסה (אנליוו םישב) מ"בל «^n ייפבו רהא רדסב תצק נישו ^n. רצ מיבל סייד y" יפשיאו סיש י"כב לבא
 תקירמכ הקירמ הפיטשו npo :ל"הזב קר ארפיסב isl )5 | .ישפיאו סייטב יחכונ 'עב ע"פדבו s200 קרטאו יפשא
 'קליבו (5 .םש ארפיסב Di וניכר ירפסב היה ןכ ילואו .זיצ ייחבזב 'יא וגובר 'יגכ לבא .סוכה תפיטשכ הפיטשו סוכה

 .םדא לש ופוג לכ :ןאכ םג j/nn זמר בקע
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puesם'למ ר'עפלו  Doקבד לש טיט  (oimה"יחא]* = (נוזמ יתלב יח ר"לב 'יפ ב'א) — .לולצו |  E 
 / 'ומביו 'יטיגל 'וריעל י"שרב x^ ןושארה 'יפכ | רהטמ יפוי 'ר (CU תואוקמב מ"פ ןיצצוח וליאב
 ש22* 'יברע הלמ ןינע אוה ןורחאה א'פכו ל'נה | ןיברעמש טיט b^ .אקומ לשב אמטמו םירצוי לשב
 ^ — b'sn] 355 ןויכ 'ב"רו לולצו ןנוסמ ןיי C5 ,יכ ילשמ) "יתכרכ וקזחל םירחא םירכד וב
 .^R אוהו ^G /3 רתסא) םישנה יקורמתכו ערב קורמת

 e םירמת 4-4 ע'לב אקרומ ומכ 0'5 אקורמ | שרוח ילכ ישועל ןקותמ טיט א"יו .ןאצ לש רעש
 3 'פב wnreife Datteln) 'ילשובמ םניאש ןיאו וקדסנש םילכ וב ןקתל הציב ןבולב יורש

 P (ביערו .איעפ זימ 27( ןומיפאל ךומסד 'מגב 3 | םשב ש"רה ואיבה ה"יחא]* Ü. והחממ םימה
Es 

 ל"זו ךורעה  imןיקילחמש הרמת לש אניערג,'יפ ( אקרמב ןינוק | ייפ הקירמ לשב 39 ט'דסב 8
EC יפמ קתעוה' 2'p n" nw] ריינה רפת הב | לשב אמטמ יסוי". i83 (ז'פר תואוקמ) 'תפסותב "5872 

p" , םשו אקורמ ה"ד 'פסותב ה"כו ,(אנליוו ס"שב) "רך ^5 הזו םילכ 4 יקדס ןיכס "B וב ןיפשש הקירמ 

 י"שריפו .ףלקה תא םהב ןיקילחמש ילשמ) "יתכדכ םירצוי לשמ רתוי הנע טיט הקירמ « nקרמ עב ̂ .

| ^D DU מ'טשב אבוה ןתנוהי וניבר ^B ןכו 'ג | םישנה יקורמתבו (םש 'nbW) יתכו ערב קירמת (סש' 

x » סעלרעפ " תעדלו .םילגר ימימ לש טיבע ד"בארה ונינעש מ"למ הלמה םיאיצומ םהינש sm y» 

 ומב  Qu^ En vbaשיטע| | עילמ וא ותלוזו ןמשב הכיס  G8ר'למ אוה  amureaןמש לש תלוספ :
 « Cבובריע ןינע  mischenטרפבו  ^bאקרמ  | gbל"נה ע'למ ילואו אקרומ "גה רקיע הז יפלו .

  Dyעילל ןויכו ןאצ לש רעש וניכר  iע"ייע רתוי ליגרה אקירומב והופילחה םירפוסהו | ייפ :

— [rns אבה ןויכש b ow" יפבו' p) וניאש ןאצ לש רמצ 
  %%> p'bb'מושרה פ"ל אוה ד"עפל לבא הציב :

 ע'למ אקירומ — אקירמ | .רבש וב ןקתל קבד לש טיט ונייהו ךרעה תלחתב « Gafor Girק"פד ג'סב
 בע רתוי אוהו ,םילכ  webתעדכ םירצוי לש  Ymהציבד  CPPקיפד 153 .אקירומב ימנ יא

,' vn * ^ L] " 

TUNE) םוכרכו TO יאקירומ והנה, O73 ז"עד | ו"ונב יכ עדו bu תואוקמל מ"יפב ם"במההו 
 (*הקירמ ג"הר "ג יפכו םש 'ואוקמ 'תפסותבו הקרמ | " 20n Cהייחא* = .אקירומו קשר  ym:קשר

pun pays ש"מו qus ע'ייעו אקירומו אקשר | יושעה ילכ אקורמ ^p ב"ער ro nb י"שרו 
 "מינ | הקירמ לש טיט ומכ ןכ 'יפש הארנ רקב יללגט  CPע"ייע  nnגיח) 'א  mas Useב'ער י'ק
 ןויכו  + y'bbאקורמ ע"ייע לבא רקב יללנ  | 2 ins d e i: ES s JA T'ילוח .'נ ןכ ע'ייע  umeע"ייע « meאקירומו

 ה אה | ןושלמ םינממס לש בוריע ונייה ןושארה ןינעבו
 םישנ יקורמת  m js] "NRםיד א"פ 'ציב 'וריב " Tב"פ " nmע"ייע דועו  D'ODNש"מו (.בזעק איח)

 היקרמ םושמ בייח תבשב ןיתנולא השועה  | boyםשב  i'mדועו 'נ .'ג ןיצקועמ  ypםוכרכ — :
| mui יערוז .ל"נה ry cwpeis n  והתואר | םושמ בייח בוט םויב :םשו ,(הקירמ וא הקרמ וא 

i — י"שריפ] '"y םוכרכ — [(.א'ק ,איח) תיתנולא ע"ייע הקרמ 

 קור לעפמ die Ergiessung הכיפש (b^ קּוריִמ * -ungemisch וזמ יתלב ןיי meracum 1525 אקרמ

^D קורימה תאיב :m'? ומבי (ליעפהב עשוהי ר"א 'מגב לרעה 'פב' (er Wein 
 יאממ (א'ער 'פ תומבי)  "n.הרטע קורימ ,דיג קורימ םשו ,ערזה תכיפש ('הימיא איפארד

 לכב 'פב ג'וב אקומ אוכש איתשו אוהיטנ
 ט"כ יוויע) ןיברעמ  O'ybוזחאש ימ 'פד תואופרכו

 יתשיל אקרמ ארמח הירתב יתשנו (טיס "טיג
(Salbe אתחקרמ .תחקרמ * | טקושה, א"פ .םימב גוזמ (החקרמ ונינע מ"למ ^b אקרמ ארכש*') 

 יימרי) 'יתכדכ וירמש לע  (^ noר'ב לע אוה טקשו]  "p.תחקרמה תא חקרמ חקורה םהבו
 'תחיתפ ר"כיאב | קרומה ןיי א'פ ,("*ילכ לא ילכמ קרוה אלו [וירמש  ^bשירב םשב ספת 'עב אבוהו 'ה

 Y'"y (das Ausspülen '5 pb לעפמ) אקירמ *
 .נ"שו 'ב קרמ

 .אקירמ ע"פדבו 'פסותב v/33 היכו (* .יקדיפ ל"צו וקרימ ס"טב ג"ונבו טרופריא "3 יפסותב היכו )* .וקחממ שירב ('
ma )+ביה יייכב  vimהימוא ליצש 53 תימא ט"ק  yy)יב רהט  vm)היטיא היפאד 273 ג"ונבו (6 הרעה זיי  

 ינש ייל .ע"פרבו ריבו ביה דיל ו"ו י"כב ייא הז לכו סישב ייל )^ .אוה ם"טו  (הימיאד) הימא איפר ס"טב ע"פדבו

oor(אנליוו סישב) ייבוריעל חיר ייפמ קתעוה )^ ,םינורחאה . *( ע"פרבו טייק י"ככ ה"כ c'e)אקורסב ל"צו אקירוטב  
no»חיר 'יפבו סיש ייכב . 
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 mb אפקרמ (*חי nb אערת אתריגמ יבגל אלזא
^bה"יחא|* = .תעבעבמו תקפודו חתפב תשקמ  

 עבעב ע"ייע לוק איצוהל הריחנ b^ תעבעבמ ןינע
 הפי הלוע nn היל קפדמ ג"ונבו (:חילק (cm יב

^b Dyןוכנ אפקרמ ^( םאו וניבר  MNע"למ ונינע  
^b —»ןיתמה  wartenאלו חתפב תנתממ 'מולכ  

 ךתיבל סנכת לא ל'זו ומאמכו םואתפ הכלה
 — ]3 עבעב 'ע mb "p ךרבח תיבל ש"כ םואתפ

 תבש 'תפסות נ'שו y'"p שוקרת ל"צ שוקרמ +
 ,(ו''טפ) ך"י פ"ר

 bitter sep םעטה תורירמ ןינע ט'למ) ררָמ
 הברה erbittert sein) רעצו ןוגיל לאשוהו

 ןמגרותמב תואמגוד 'ייע תומשו םילעפ םשו 'גרתב
 ר"שהש לעפתהו לעיפב ל"זרדב ןכו יוועל 'חה לצאו
 ימ לכ הזה רומה !nb תאז ימ 'פו רומה רורצ 'פ
 ומצע wb םהרבא ךכ תוררמָתִמ וידי וטקילש
 לפלפב (b רצימ ims תבש : ליעפהב ,'וכו
 ז"כק תכש (Y 'וכרב Tb ראותהו .רמרמ ע"ייע
 םיברו .'כ ב'ב אָּתרָיִרְמ הבקנלו : ג"יק מ"ב ב"עס

vbלע םא 'פ ר"תסאב םשהו .'ח ק"מ אביל  
 יתמק b' ר"שהשב ץובקהו wei םיכוב :ךלמה
 שרוכ רזגד D'yp Cn ייה (vem רומ ופטנ ידיו
 ארורמ :א"ל ז"ע das) 20000 אררמ ס"לבו .'וכו
 'וריע ץובקו .היררמ בגא .ט"י 'דהנס .אתושכד

qmi in?ליגמ 'ורי ' Ubסע ןיריטפ ר"ע ר'עד  
 תומש) םיררמו תוצמ לש 'גרתב ל"צכו ןירורמ

(n 2^לע םירמ שרד ןכו רּורי מ טשפומ םשו  
 זמר ש"הש 'קליו ו"טפ יתבר 'תקיספ רּוריִמה םש
 הנה יכ 'פ ר"שהשבו y) חיעק 79 ו"פקתת
 ר"דמב שרד ןכו .אוה רורימ ןושל pus :ותסה
 «pa ןכו .רורימ םש לע 05 ,'ג ירמב) יררמ ג"פס
 לא 'פ ר"תסא ב"יפ "v'p ג"מפ ר'מש תּוריִרַמ

pum amanא תרירמ 3135  pamm 
 'יחפפ Ywn p^ qs y'"y ןישלוע ומכ קרי
 y'"y T» Galle הרמ b^ איפוכד אתרירמ ,ט"ל

/w mb עו ,ויד' 

 r^p טילש ירירמ 5^3 ר"דמב (דש םש) ירירמ *
 ירירמ בטק אוה אוהו ,באב 'ט דעו זומתב | =

 ןושל תויהב ןכ רחב ילואו : א'יק 'יחספ .'ה תוכרב
 ,geführlieh הנכסה לעב mairya ןושל לע לפונ

bx] mou»ארהכ ססות ןפוג [ה כי א תליגמ  
 .אתחקרמ

 םיינוי לצא .אוהו (Mercurius Ys םילוקרמ
"Ep;תותימ 'ד 'פב (םינפב יייע  

mo)ותדובע איה וז סילוקרמל ןבא קרוזה (ב"ער יס  C 
 םינכא 'ג שמ 'מוא לאעמ שי 'ר 'פז"עב
 וליא 'פב /0פילוקרמ דצב וז דצב וז
 ינבאב 6ה"כ b/2 זירכהל בייח ולאו 35 תואיצמ

miוהמ סילוק  rp mi, ^bסילוקרמ המש  
 (הרקיעו) םינבא תמיגר C [ותדובע ל"צ] (התדובענ
 היכו .ינ (vy י"ר יפד ג'רב אינתדכ [ורקיעו ל"צ]
 ןאכמ תחא (' םילוקרמ תיב ינבא ןה ולא (סש מ'בב
 ר"לב b^ ב"א) -- .('"ןהיבג לע תחאו ןאכמ תחאו
 wm םיכרד ירבוע לע הנוממ לילא םש םירוקרמ
 ודיבו ןכאמ יושע םיכרד תשרפכ m לספ םימיקמ

mu»הרומ היה  qunהב וכלי רשא  p»ויה  
 ךידה pui mans nw לע nns ja םימיקמ
 םש םיכילשמ לילאה דובכל םרבעב םיחרואהו
 סילוק תיב ינבא 'עב ש"מ yr" ה"חא]* — ןבא

aemיכ יתחכוה םשו )00 הרעהב דיי  pwסילוק  
 מ"ב 'פסות !y" סילוקרמל תוכייש תצק הל שי
 y" ותדובעו סילוקרמ ןינעב הברהו .ינבאב : ה"כ
 'דהנס 'ורי א"עס 5p 'ילוח aD 'דהנס 25 ז"עב
 «vp ^v דע may vb cun Yo 339 הימה

TESלבא .ז"פס ז"ע 'תפסות ,ר"ערו ג"עס ג"מד  
 ס"ש י"כב b^ םילוקרמ האורה ב"עס ז'נ 'וכרבב
 הרז הדובע האורה N^ ו"פר י"כ 'וכרב 'תפסותבו

 ע"בשפהב ב"ירגה ש"מ y" לבא ם"וכע ג"ונבו
 — [סילוקרמ ןינעב ךיראהו

 ban" הכיתח 5% eie ע'לב (p^ עוקרמ ג *
 ,der Flecken םידגבה וב ןקתל םידגב

(Fetzen 0108 8ב'כד ד"פר 'דהנס 'ורי  : 

 y'"y ןעקרמ .ןיעוקרמ ץובקהו ךעוקרמ . . ףלקתיא
 ד"פ ש"מ 'וריו יתבר 'פ ר"כיא נ"שו ש"מו תעדרמ

 .ב'עס ה"נד

 pon usoyía 'צמאה bb" עיקרמ = עוקרמ 2 *
 ע"ייע Stück, Laib) הסורפו הכיתחו
 .יתכראה pu! Cmm am) y ברג

 ר"קיו שירב anklopfen) קפד וניכר תעדל) אפקרמ
 לאשימל אעדיד ה'פ טיקשי sim 'שרפ

 1 הרעהב ליעל y n" ייפב הייכו (* .יציניוו ר"פדבו ייכב px ה"כ (?  .התדובע גיונבו םייש ייכב ןוכנ היכו ('

 םישב) מייבל ח"ר ייפמ קתעוה (5  .סילוק תיב תומוקמה ינשב גייונבו םש סייד יייע : היכ מ"בב יה סייש ייכב היכו (+

 .ס"טב ^5 האלהו ליזאב יפרב (* .שי'ע (אנליוו

aA Lon - Pla 

ac am Pu de aS idi 



 di אתרמ ? * -- ירירמ *
«jitכ  

 ותטמ זתנ כ'או םידומע d ע"למ אוה ןישורמ
 mai םידוטע לע

 "יאלכב 'w "3 וז בל לופ ןימ) 6) אישרמ *
 הוורפס לופ 'עב וניבר 'יגו א"מ א"פ

 by ילואו ו .ז"כד א"פר 'יאלכ 'וריב ג"ונבו
 bip rb )^2 'פו ע"למ אוהו אישאמ ש"ר "גב

prm 

ov). NOUSאינושרמ ינב ותא )0262 ןייע םוקמ  

 — ,םוקמ םש p^ (ביעס זיק 072( C הינפד

 יתשריפ 'ב ןפד 'עב ה"יחא]* = (אינורשמ ('ב"א)
 ו"ו י"כב יכ עדו .וניבר ^35 ןיב םירפסה "יגל ןיב
 Esso "eS .אינשרמ . .D23 CN ר"בזי'ב א
 שארבו m vb'2 י"כב ךרעה עצמאב הכו אינשורמ

ynס"ש י"כ ייוניש רתיו אינשירמ  '"yס"דב  
 — [ט'גק x" מ'ב

^&llאָתְוַשְרַמ  (Sügemühle)רופחי אל 'פ 'שורי  
Co" a? iqןיליא תקחרמ  

 םיחר שרפמה b^ תומא 'ד ולתוכמ אתושרמ
 הָיִתְושְרַמ ג"ונב ה"יחא]* — .תורסנ וב ןירסנמש
 ,תורוקה וב רסנמה םיחר b^ שירמ ןמ הנבנש הארנו
 שי זא השישר ןינע אָתּושּורֶא ס"למ רזגנ םאו

 — Brettschneide] קיתעהל

 b^ אָתיִראָמ ,תיִראָמ פ"לב תרימ =) תֶרָמ ₪
 סיסע םירהה ופטי 'גרת Most) שורית

 רמ ע"ייע תרמ רמח אירוט pav (Oe 05 לאוי)
 תעדכ אלו ל"נה ס"למ אוהו ה"יחא]* = .יעישת

 — [ש"מו ש"ע 'ט b^ 'עב ב"ר

* ND?D 1תרבג ,הריבג 5/5  (Herrinגרת ' 
 אתמא )2 72 ייעשי) התרבגכ החפשכ

 אתיב תרמ )^ ("g^ Ww תיבה תלעב 'גרת ,התרמכ
num ^vז'עד ביפ  Tyןתלכקד אתיבד התרמ , 

 ילשמ 'קליו ב"נפ םשו ,הלעבל אתרמ ז'מ פיר ר"ב
 ילבו -- הלעבד (התרמ) אתרמ ז'מקתת זמר ףוס
 ,נ"שו 'ב רמ ע"ייע אָתּוומ טשפומה םשהו רמ רכז

 תב אתרמ הבקנל (*א (ימצעה (ow אָתְרַמ 2 *
 Y3 "טיג (yb Y 'כוס סותייב

 תא לוטיל ג"וגב )^

 סטלמ עייייע (*

N^. 25 1 P" 0 "T 7 d " 

US 

 גסר

y verderbliehיטסויל ןאקיסקעלדנעצב ךרעה הז  
 .291 דצ

 הרוק b^ םינפב 'ייע 'יעצמא ר'למ שירמ =) שֶרַמ

 תוינעת רדס 'פד ג"רב Gauholz ןינבל םיצעו
 עקעקמ הריבב !«wo שירמ לזג (bw Cr" רציכ
 'פד ג"רב .וילעבל שירמ ריזחמו now הריבה לכ
 C אתללטמד הרושכ יאה א"ל 'כופ) לוזגה בלול
 ''פ שירמ npn םושמ אתנקת (6'הב ודבע
 ןיטיגב me ןיקזנהב ןנתדכ 6שירמ תנקת
 שיומה לע eU) תוידעב 'ז 'םבו (הימ)
 'פד ג"רבו .(וימד תא ןתיש הריבב ואנבש לוזגה
 יוניש אכיאד שירמ ירהו (נ'עס vD ק"ב | הבורמ

 אללט אתשהו אוושכ הל ווק אוקיעמד םשה
 וימד לטונש הריבב ואנבש לוזגה שירמ לע ןנתו
 (א'ער «r5 BU) pb בר רמא םיבשה npn ינפמ
 AUD יקזחי) תיבה תועלצ אינתד voy ומש שירמ
 וליא Ge) יקזחי) םיבעהו (*ןיסוטלמה וליא )0
 ^313 'ד 'פבו .סטלמ 'עב p" רבכו C תושירמה

Gn»ץעמ סיפכו .ןבלמה לעו שירמה לע שיקה  
(G0 63 pp) myאשירמ וגמ אפישו 'גרת  

 ;ו"ל 5 א"מ 'גרתב n ה"יחא]* .הל ינע
 ,'ג 'ב י"הד תורקה 'גרתו ןיזרא יעא שירמ ב" ,'ז
 'וריבו תושירמה ץובקה ל"נה ק"בבו set 'ז
 ("ny הלמה תרזגו וישרמ 39 7^3 N'b3 בכ"ב
 ,maeremium תיעצמא ר"למ איה )20 ש"טע סעלרעפ

maremiumןמ  Baumaterial, materia, materies 

 "יעצמא 5b הארנ ילו meo ךירצ רבדה 00
 רתוי בורק הזו הארוהה התואב אז 8

 ,'א רעכיברהאי) ללירב 'חה תעדלו .שירמ תביתכל
 — zerstossen] ששר מ"לב ww D'bn רזגנ (7

NU" *צמא י"לבו 5 ע"למ ל"נ) ' t.epatytov, 

Striek pu Usgalytvםינפב 'ייע דועו ) 
 לע היסרע ביהי הוה ד"עס ה"מד n'b 'ומורת 'ורי
 אריתמ היה יאני 'ו b" ןיימד ןישורמ העברא
 םייורש םילבח העבוא לע ותטמ ןתנו שחנהמ
 b^ שרפמהו שחנה הילע הלעי אלש ידכ םימב
 ןורתפ ול אב pss יתערי אלו co תויגוע לע
 ןיימד nos לבא ,יוועל 'ה םג ררגנ ve לעו הלמה
 זאו םיהובג b pos" ל"צ ילואו המלהל השק

.mówa my 3273 (! *) ה"כ )? 4335 היל גיונב v33יצוניוו ריפרבו 33 חיכ )*  .ב"הו שייק . 

avיוריבו וימר לטונש  p'àדיע וייר ט"פר  Jmוימר ול ןתונ א'עס ז"מר היפ 'יטיג יוריבו וימד ול , 

cntםייונישה  ^b»)ש"מו טייק ייכב יג בע עייייעו ןישירמה יר סיש יייכב (* .םיטטלמה ביימ ריפ ןיבזל 40 ג"הרל ט"רס  

vasתושיראמה ימ  ne?ש"ק "23 ןאכ ה"כו הונפר 'ב ןפד 'עב (* .שיראמה ףלאב מ"כב ריחיה םג  i732)והוגפר , 

 .'ישמא 'פרב טמשנ )?



TRE vo^ 4% v 

(ersפ ר"בב ' )פ) )35' Qe»םימשה ןמ 'ה תאמ  
 68) 'ורי 'נרת »323 ןמ .קתרמב C'2 ,טיי תושארב)
 ימלשורי .קיתרמ Or) יא'כ תומש) ףורגאב וא ןבאב
 ארמח ןמ mn 6ג'פד גיפ ק"מ יורי) ןיקשמ ףוסב
 ג"ונב ה"יחא]* .היבל וג אקותרמ היל בהיו
 ב"ער ה"כד ז"פ 'דהנס 'וריב לבא 'וכו אקיתרמ דח
 הקותרמ דח 'ד דומע םש יהנס 'וריבו וניבר ^25 'יא
 תבקמ ע"ייע קרטמ 155 !b^ ,אקותרמ י"רתב ג"ונבו
 כ"מבו (Gap T הקיתנב y'"p תבקמב האכהו
 ל"נה 'גרתה by" ףורגא b^ ר"בב י"שרל סחוימבו
 wy ^35 וא אקותרמ ןינע 'ורי 'גרתב םג לבא
 תמועלו ,Schlügel 204066 לקמ וא תבקמ קיתרמ
 לקמ אזימרונ D'5 אוהש אזימרוכ סלקנוא 'גרת הז

moms yy nדמג 'ע סואיניזיגל סוריוזיתו ] — 

 פ'למ וא שַשָמ ט'למ דיב רבד תשיפת ןינע) שמ
(ergreifen, erfassen Os ES Odesג"סב  

 אתתיא איהה שומית Cro ק'מ ןיחלגמ ולאו 'פד
 אתדווז תיבצ בותכ 'חסונב ב'א) — .ךדיאל אתדווז
 (ןקתה 'מולכ ךשפנל אתדווז שומית ךדיאל
 Uy) m דווז 'עב יתוריעה רבכ לבא ה"יחא]*
 אוהו (^D י"כב pi 'יא וניבר "יגכ 3 O0 הרעה
 ('ישומשמל m ע"ייע שמשמ לפלפבו ל"נה מ"למ
 ןיכירכת ןמז ל י"שריפו «Cem oo אתדווז היל
 p^ הבית לש הטושפ יפלו ןינעה יפל הזו כ"ע
 הזמו זוחאלו דיב שופתל ל"נה פ'למ וא מ"למ וא
 nn "nb שומ ךיבגל אפכוא :ב"צ ק'ב ןינעה
 יש"ע א"עב B^ י"שרו ךיבג ךרוצל ףכואה שופתו
 א"עב יתשריפ גיפ .א'ח ףכא 'עב לבא .מ'טשבו
 י"כב pi לבא ךיבג ל שו מ אפכא וניבר "יג יפכ

"on bnכ"ג ל'צכ ילואו ךכגל שומ אפכוא  
 .ךיבג תביתל ךייש לשומ תביתמ ד"מלהו ךורעב
 ןישמשממ לפלפו תושּומנ שּומ ןמ לעפנהו —
 האיפ 'ורי ןויצמ לכה תושושמ (yw wb ע"ייע
 הָשָמָש ד"ע ובד י"פ 'דהנס 'ורי -- ד"ע כ"ד ח"פ

  BB ppב |

7eשמ  = svoע'למ  myp pay issלצאו די  
n now bsםידי  (die Hand waschen 

 6'רבופמד ^y) 3" םיחספ יברע 'פ nb5^ תכסמ

 ןכו ה"יחא]* — e" לטנ אל p^ הידי ישמ אלו
 ק"בב «ma ל"נה ע"לטו ,'ד רבס 'עב וניבר שריפ
 'וכו וכידי web ז'ק 'ילוח ,הידי ישמד דע 4^

 אתרמ pu דסר . (אָשַמ =) שמ ₪9 -

 התיה איהו א'פר 'פ אצת יכ ירפס UD תובותכ
 p' ר"כיאבו .ח"י bv "y אלמג ןב עשוהיל תשא
 רכזל ('ב .םירמ yvy םותיב תב םירמ יא הלא לע
 עשוהי 'רד הימשמ רמא אתרמ א'ער ג'ק 'יחספ
 ייטיג .ב'ב 'ציב .ב'עס Ys ק"מ ב"עס א"בק תבש
 רב אבא אוהד אתרמ רב אבא .כ'ק תומבי :ז"ל
 לאומש רב קחצי בר רמא ב"ער ה"ס 'ישודיק .ימוינמ
 י"כבו ב"עס ג"יק םיחפפ ס"ש י"כב ה"כו אתרמ רב
 ס'ד ןייעו .'ג תוכרב סם"ש י"כבו ב'עס א"נ ק"ב
 DU 'יאד א'נפ ר"מש ס"ד לעב יניעמ םלענו םש
 רב לאומש בר ע"ייע דועו אתרמ רב לאומש ר"א
 'עו (אשראוו 'דב) ג'ע ryp T ה"דסב אתרמ
 י'א יפכ ע"ייע .ב"נ ב"ב — (ג'ע חילק םש) אתרמ

wm *הלקו הכר %.כ< ע"למ ל"נ  weich, leicht 
 ו"פ m» "v (הרדק השעמל ראותו

 אתקיחש אתרומ אדהו אתיתש אדה א'עס י'ד
msאתרימ ס"שרהמה "גו ב'נ לכהש וילע  ^p) 
poליר ןליד ימגב הל יקומ כ"גש הרדק השעמ  

Cm 5223הכר איוהד ןוגכ  »'yהלמה ןורתפו  
 .תיתש ע"ייע אתיתש ןינעבו ,ןכ שממ ל"נה 'יברעה

 תא היתומש ילכ p nm bye^ אָחְּתרַמ *
 תשחרמ 'א 'ורי 'גרת (לושבה וא יופאה
 .אחתרמ C08 ,יז ; 'ז ,יב ירקיו)

 33 ןמ עטקנו פ"לב ה"כו .JU ע"למו אָּכְתרַמ
j2N 2התמ  abgestorbener Stein 

 "53 lithargyrum, Silberglátte ףסכה גיס ןכ ארקנו
 טיס יישג) וזחאש ימ 'פד תואופרב | (0:060יןטססצ

 "יטיגב ןורחא 'פב .ןוליפד אתרמוחו אכ תרמ ב'עס
 B^ .אתירבכו אכתרמ (CUb ni טג לש ופוג 'מגב
 ןושלב p^ ב'א) — .('ו"ריצרתיל הל ןירוקש ןבא
 ןכאל ךפהנו ןשבכב ךתנה בהזו ףסכ גיס לאעמשי

 'יפ תפיו האצומ םוקמב בהזהו ףסכה קקוזי רשאכ |
 םג ןכ b" רבדה ףוגבו ה"יהא]|* = (ךורעה לעב
 השק תוטוקמה ינשב ן'וליגוק ז"עלה לבא י"שר
 coagulo ט"יאלל ןויכש ל"מב ל"מר ש"מ יכ ומלהל

psןירוקש בלחה תא תדמעמה הביק ונינעש ל'נ  
  Lab[וסמ ע"ייע —

 (WB ףתר ע"ייע (Vorrathskammer) ףַתְרמ *

pn?לע האכהו תבקמ 2/5 ע'למ קרטמ —  
 -Schlágel, Schlag mittelst eines Ham ודי

 ךורע י"כבו וצורתיל םירפוסה תעירי ןורפחמ ךורע יסופד ראשב לבא litargiro טייאל אוהו ימא יפדב ןוכגל היכ )!
 זיפ יפדב לבא א'פדבו ר"פרבו ייכב ןוכנל היכ (? mv שבושמ ויניירתיאל יב ו"ו vx וניירתיל ביה טייק דיל 'א ויו

 .רכוסמד ס"טב (a3 יד רבס ע"ייע ןוכנ היכו (+ .הישומשמל ד"טב ne) 5s (3 .ביכ סיטב יציניוו
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 :ט'מ ?mpp m'y^ כ'ק D'b. תבש 1" תוכרב

 היל +יל ישודיק :'ר הליגמ :3^ תינעת ,ו"פ 'מוי

 ,ז"ט 'וירוה א'עס

ray spo nbn) cipe) "ib יואָשַמ ,אושמ, * 
(Verpflichtung 2» rnb לאשוהו Last 52b 

 ותלפתש לכ : ט'כ םש ,יושמ םושמ ב"ער 'ט תוכרב
 יושמ אשונש םדאכ לוכיבכ 'וכו יושמכ וילע המוד
 ,'וכו ךילעמ יושמה רבעה mb 'מזמ ףוס ט"וש ,'וכו

vpnםינשל חונ דחאל השקש יושמ א"פר  ^a» 
w'yב'ער ז"כק םש ,יואשמ איצומה .ב"צ תבש  

 א"ער א"מד ח'פ 'ירדנ 'ורי .םירומח השלש יושמ
 ר"ע ב"כד ב"פ יאמר 'וריבו םיקומיצ דחא יואשמ
 םיקומצ לש יוסמ :םשו .ןיקומיצ לש דחא יושמ
 איבה ג"ע ב'כד ב'פ יאמד 'ורי ץובקהו .יוסמ ע"ייע

 לש דבוכל לאשוהו .'וכו nns pedes השלש
 אשיש ימ ול ןיא ד"ע nU ג"פר 'וכרב יורי בויח
 א"פר ר"דמב ,ואושמ אשיש b" ול היה . . ואושמ
 םישועו םהיאושמ םיאשונ והיש 'וכו ד"וב ךלמ
 םינפ תאישנל לאשוה דועו -- 'וכו םיטפשמ

Schonung, Parteilichkeitמ"למ  vm)גיב ויט יב ) 

 1/21 YED 'דהנפ ^" ב"כמ ד"פ תובא םינפ אושמ
v»איבה םשו 'ב [אש] אס ע"ייעו — א"ער ר'כו  

 .יואשמ ,אשמ וניבר

 תֶאְשַמ .האָשַמ מ"למו qmyes np הָאּושמ *
"pהבהל סנ דועו ןשע תולע  Rauch- 

esשמ  — (NUMרֶאְשִמ * —  

 שמ ו o 0 ל עי
Pto / 4 , , Pay É 

t^ ng » 
rua 

 אוה ל"א תישמ אל יאמאו ידי תישמ אלו :םשו
 היריא ישמ אמדקימ .א'צ 'ירדנ ,אנישמ אנאו ליכא
 — :n5] אשממל xb היל איתא דח אמוי ארבגל

 ב"ב einweichen) םימב הרש 'יפ -< (yop שמ *
 "np 'וכו אימב אברד הינמל והנישמא ,ג'נק

 ל"נה y'b שממ אוהו ,םימב םואוש ם"בשריפ
 (אנליוו ס"'שב ספדנ 55 רשא) vm י"כ mp 'יפבו

 ."וכו אימב וישובלמ אדש :והנישמא ל"זו "יא
 ,יאבמ 'עב רופיסה ותואמ ןורחאה רמאמ איבה וניברו

(OMessene jUB =( NUDפיפ ח"ל 'שרפב ר"בב  
 ('אשמ 05 ^ תישאר אשממ םבשומ יהיו 079

 p^ רבכ האירב לבב תססוג םליע הלוח ידמ התמ
 יבבוג םליע ר"בב ג"ונב ה"יחא]* = ,(יה) רב 'עב
 :א"ע 'ודיקב "או b^ האירב לבב לבא תססוג
 הלוח ידמ nmo ןושימ האירב 533 : רדפה הזב

 אשימ T'y ה"סד ד"פ 'ישוריק 'וריבו .תססוג םליע
 לש ייבבגו תוססוג ייבבגו םליא הלוח יודמ התמ
 יאבואג ע"יע Gabba אוה ר'ב לש יבבוגו יורי

37mחי"יר ) "npה רב ע"ייע ' DU)וריבו 6ז"פק ' 

w'b nb»םשו יאכווג .אייכווג ס"טב ב'ער ג'ד  
my[םליע ל"צ] םלוע הלוח ידמ התימ אשימ "גה  

 | .. יודמ .V אשימ הלועמה am^ .תוססוג יאכווגו

(süule, Feuerzeichen |ויה הנושארב +ב"כ ה"ר  

 ייחספ גישו) 'א אש 'עבו ש"ע 'וכו תואושמ ןיאישמ
 ןיאישמד עמשמ יאמ :םש ה'ר 'מגבו

 דוד סאשיו (ה ג'ש= ביתכד אוה mp אנשיל
 לע דמע ב"ירגהו דוד ןנידקואו ןנימגרתמו וישנאו
 קוספה הז א"עב ס"שה שרד .ר'מ ז'עב יכ הז

 ח"ר pb" לבא כ"ע איה תרחואמ הפסוה הארנכו
 .ח"ר ירפסב םג 3:52 היה יכ חכומ (אנליוו סישב)
 הנושארב : סרג 'פריא י"כ (א"פס) ב"פר ה"ר 'תפסותבו
 תועסמ ןיעיסמ ויה םשו ,'וכו תּויָעְסַמ ןיעיסמ ויה
 !y" (תואושמ) תואוסמ (ןיאישמ) ןיאיסמ ג"'ונבו
 ע"ייעו (310 יפסות מ"קוצ 'צוהב םייוניש רתי
 תואושמה תא לטיב ימ .ח"כד ב'פ n 'ורי .העסמ
 השרחה say 'לבו — 'וכו תואושמה תא לטיב יבר

"Dא רמז ע"ייע הקובא האושמ '. 

"NÜD *ע"למו  "^p ynראש  ""y (der Ueberrest 

 .'ג .ט"י 1535 ;ד'ל ,ה"ל 'ומשל 'א י"רת

 .השמ
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 ,(ב"עס יב |

 ,התמ ןורתפה בש םהילעש rp" 'ורי 'יגכ םליא
 לע לפונ ןושלב שרד אשימ יכ תססוג ,הלוח
 pow now pay יוד 'שלמ יודמ ,התימ ןמ ןושל
 אוה זוחמ pw רקיע לבא תופסוג pip םֶלֶא 'למ
 ה"כו סישריפ יייע ל"נה 'ישוריקב ס"שה ^25 ןשימ
 :א'ק n2w (ןשימ ל'צו) ןושימ ילוספ .ז"י 'וטביב
 ןחשומ ע"ייע דועו Gap 8m תיצב ע"ייע ay ב"ב
 nn 'גאינ טרעננאמ 'ייע 156%, Messene אוהו

 (cv) ס'ד לעב בתכו isl ז"עב םס"ש גופה תמאבו | ןושל D^ תינשימ ונממ ראותהו .האלהו 264 וב

 'ור) אשימ ינב ןיארקנ ל"נה nnb יבשויו .ןשימ

 | סונאפסעטש לצא 150ש0+ pm (ל"גה תומביו 'ישודיק

 -- ])267 טרעננאמ) םוניטנאציב

NOD "האישנ ןינע מ"למו  das Tragenונינע םאו)  
53bלאשוהו (אבה ע"ייע יושמ בתכנ זא  

 oy רוכחב a5 (Geschüft, Beschüftigung קסעל

 אשמבו עגמב ןיאמטמ D'2 ב"מ א"מ א"פ ^55 עגמ
 אשמב אלו עגמב , . עגמב אלו אשמב ,ר"כק 'ילוח
 | אשמ ןינעו ןתמ םע vana בורלו .ב"פ תבש ןייעו

inpעיייע רכממו חקמ ומכ מ"ומ תירב עוטקב)  «po | 

 y" תוגהנתה ןינעב ןיב איטטגרפ ירבדב ןיב קסע

a )' 



 366 שֶּגְשִמ - ראשיִמ * וסר

destorium, faldestolium, faudestoliumצ"לב הזמו  

 — fauteuil] םויה ארקנ הגממו faudestueil הנשיה

 אָתְקְבָשָמ הבקנלו שרגמ b^ קבש לעפמ) קְּבַשְמ *
(die Geschiedene nwובותכ 'ורי ' 

 ר"ב ^3 יקבשמד הנוכש אכה תיא :ד"לד א'יפ
 yen" 'קלי ה"סרת זמר רהב 'קלי ד"לפ vp ז"יפ
 ,אתקבשמ :םשו םש 'קליו .אנא היתקבשמ ב'נש ^

 .ש"ע היתקבשמ ,ךתקבשמ

 )5( .ג"כפ רודכהב Gebürstuhl) מ"למ) "30
 p mm" לש רבשמו הלכ לש אסכ

Du2Nייתכדכ  (Ue sx nov)םינבאה לע ןתיארו  
 ייעשי) מ"ל הזו ב"א) — .ארבתמ לע ןייזחתו 'גרתו
 בתכו ה"יחא|* — (רבשמ דע םינב ואב יכ ('ג יז"ל
 רבש לע רבשמ ארקנ םחרהו :רכש שרשב ק"דר
 אסכה אוה ל"זרדב לבא כ"ע הילבחו תדלויה השאה
 ר"בב ורמאש המ הזו תדלויה voy תבשוי רשא
 'ח "פר אציו 'מוחנת ,רבשמה לע תבשוי ב"עפס
 רכז דלתש ללפתי רבשמה לע בשתש העש רע

mnט"צר 'ר "ימרי 'קליו ל"ק זמר אציו 'קלי , — 
 ריווינ ל"צו ל"וטש ויווינ קיתעה ב"נש ק'העבו

 — [יעה תלחתב bn ש"אל אוהו לוטש

NDUSUD *שָּבַש לעפמ)  "bאתיירב וא הנשמ  
 corrumpirte הפי תצרותמ הניאש

(Mischna oder Boraithaק "יחספ :א"כק תבש ' 

 תותירכה b3' בתכו איה אתשבשמ .ג"ע tra" א"ער
 הז ןיד ןיבהל שיו א'נ 'יפ 'ב רעש םידומיל ןושל
 השענ רמימל אכילו אפיסל אשיר ישקד אכיה
 ד"ק D^ 'ג רעש םשו כ'ע אבוו רתב ןנילזאד
 המו ש"ע אתשבשמ רמאנ הנשממ םג יכ חכומ
 יכאלמ די y man" הז ps היגמ לעב ow היגהש

^bח'עת . 

 o ע"ייע אגישמ *

C302595 ע"למ ר"עפל)  nepגהנמכ אלש  
ungewóhnlich handelnםינפב 'ייע דועו ) 

 אעליא C'b 22 אהי המכ 'מגב ןיפתושה 'פב
 איצוהל הכירצהש יפל 'יפ הימאד אתחרוא שגשמ

mmוינפל  mesםידד דובכ לינשב השע ול  
 6 שגשמ (?אעליא היל ורק ךכיפל םהמ תקניש
 הלמ איבה ךורעה לעב ב'א) — .הימאד אתחרוא

 .ושמ ע"ייע nU .ראשימ *

 'יפבו תונמ ןינע b" מ"למ (אשְנ לעפמ) תֶאשמ *
 .'ב [אש] אס yy הליכא תונמ לע ל'זר

30D *בשנ לעפמ)  ^b.חפמ  Glasebalgגרת ןכ ' 
ne? (יימרי ,nט"כ ), 

 ;Sit ןיבשוי וילעש ילכל םש מילמ) בָשומ *
 -der Auf דחא םוקמב בוכיעל לאשוהו

(enthaltא"מ א"פ 'יבז ,האלהו ה"מ א"פ ^55  
 Tub" .בשומו דמעמ 2 'ליגמ .בשומו בכשמ
 תוכרב 'ורי — הבשומ םוקמ י"שריפ הבשומ :ב'פ
 קחר א"פ «sp ץובקהו .השודקב ובשומ .ג'יד ט"פ
 ךל יוארה םוקמ 'יפ 'וכו תובשומ 'גו 'ב ךמוקממ
 "גה בוט יכ m ה"כ ילשמ 'קליב אבוה 'מוהנתבו

pnaמ"לבו 'וכו תובשומ השלש וא םינש ךבשוממ  
 בשומ תיב תארוהב קר בשומ םשהמ ץובקה אב

^b — Wohnplatzאבה ע"ייע בז בשומ .ד"כק  
 .ז"חא

 ,grosser Armsessel רוע לש אסכ) (פ גזבשמ

(ederstuhlמגב בטורהו רועה 'פב ' 
 יעב אקד ןניקסע יאמב אכה (ר'כק יילוח טישפמה
 זעלב pompe רוע לש «sp ןקתל b^ גזבשמל
 ^" אסכ ותוא ךרוצל- ךירצד ו"רוטשידלפ +

 תואחסונְב ב"א) — .בישח יוה אל תוחפ יאו םיחפט
 ה"יחא]* = (איגוסה 'ייע אריהנ אלו הז בשומל בותכ
 ל"נו גזבנשמ הלמה ןוותפ יתאצמ אלו «ny הברה
 אסכ אוה בשומ יכ גז בשומ תובית יתשב ל'צש
 לש אסכ 'יפ כ'או קד רוע JV פ'ל אוה גז תלמו
 ר"ב 1/5 tp "5 ^3 יפכ זעולש המ הזו qo רוע
 Prülaten- = faldistoro טאלב אוהו ו"רוטשידלפ
 י"שר סרג ןכש הארנכו וב חונל לודנ אסכ 1
 ו"רוטשרלאפ ל"צו א"רוטתדאלפ 272 זעול אוה יכ

nmי"שר שמתשה  maאפכ ןוותפל זעלה  
yyהלסא  "mגיפק  yי"כבו ,6ל ה"ח) ךמכט  

 י"כבו הרוטשידלפ ל"צו ךרוטשירלפ 'יא ךורעב ו"ו
 'זיפ 'פדבו ,ורוטשיצלפ ר'פדבו ורוטשיזלפ כ"ה

uvmגארפו ליזאבו 'מא 'פדבו די ןורוטשיצלפ  
 non תעירי ןורסחמ תועטב לכה רי ןורוטשינלפ
 ןילוחל ל"מב ל"טר התביתכב העט ןכו תיקלטיא
 יעב ינא םג יתבשחש ומכ Fauteuil צ"ל הנניאו
 -faldistorium, fal 'צמא ר"למ התרזנ יכ הלסא

m )יייעו ב"הו ט"ק י"כב  nubiםיישבו ע"פדב ג"ונבו ךומסב הטמל  wyי"כבו אליא 'ה םייש י"כבו  pאליע  
 ייכב )3 ,אלוע ןאכב ט"ק ייכב )* .שימו ךומסב הטמל yr pw ביבל פ"ד יייע אלויע ח"פרו א"פר ani 'פד ייישרבו

 .שיגשמ ב"ה

 P 2 שש בש .- וש
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 אל םישרפמהו רחש היל b^ היתפוקסיא b^ לבא
 רקיע יכ רורב ל"נו ושוריפב םהילגרו םהידי ואצמ

^o]פ'למ אוהו היתסוקסא  ^p —^h)ושב  j^» 
 האב ושב תלמ קפס לכ ילבו ('פ יגיח פוטססכוד
 תלמ «p .הָיִתסוקסא לע תורוהל המינפ ןוילגמ
 mem ^p ,2:=> ןמ ונייהו הבצחמ פ"למ יגזשמ
 כ'או ץחר p^ ש"יע anb לעפ bm םינוב ונממו
 ךותב ולש רשב ץוחרל הצר דחא :רמאמה ןינע
 רמא וחקלל רזחשכו ול ךלהו ותוא חכשו רהנה

 .אוה (me רותפכ הזו 'וכו רופא

cv» DUלש ויבאל דועו וניבר השמל יטרפ  
 (n) ןישודקב ק"פד iva (ןהכה אנוה 'ר

 דלונ ודאב 'זב השמ nb רדאב 72 ('ו'ת
 ע"סדשבו ר"פדבו י"כב ה"כ ה"יחא]* וכ

 'וכרב 'ייע וניבר השממ 5 ושרד הברהו .עטקנ
vun 03(.ב"ב ילוגמ :ז"כ 'ינעת גיישו) $35. :'י א"עפ 'ז  

n^ב'עס  D^א"ער ב'ל א"ער  yoדיל ב'עס  
R'YDר"נ ביער ח"מ :הימ  N'vDהנ  unos 

 YB N'yD. ד"ס ב'ער mo s5 im ," תבש

vem)ו"צ .ב'צ .ט"פ .ח"פ א'ער ז"ם 6א"ק 'יחבז : 
 ןו יחפפ +'ק + ד'נ ב'עס ויט ייבורי ע .ז'צ

Jb .2'b :YD N'yD 75א"עס א"כ ק"מ .ז'יק  
 .'ט 'ינ ע ת .ט"כ חיל יירדנ (vv ;א"כ 11^ ה"ר

AMNIS n9 QR'Sועובש :זיט יהנס נ"שו) א"ער ליד ' 

oveו"ל : r5כוס א'ער ז'פ .נ'שו : ה'ע : ט'ם ' 
 $. (כיכ ,יד 'לינמ :' ב'עס א"ל א'ער 'ה
 ט"מ 'ומבי .ב'ער ^D :םשו ,ג" ^N .נ"שו

m "RDט"ע ביש )9^5 יוחנמ :ד"ו ב'ב נ"שו))  

 yb 'ישוריק ,א"עס ב"ק 'ובותכ ,א'עס
yoא'ל 'ירדנ .ח"ס א"ער ם"ג 'יטיג : y^5 

 .'ט ב'עס 'ד 'טוס .ד"י 37:5 .,א"ער ח"ל א"ער

 ו ויל ביער יל :זיכ 1^ ב'ער ג'י : םשו .ב"י
n'5ו"מ :ד"י :" :'ט ב"ב :ו'פ :ה'ע מ"ב א"עס . 

ny M3 mט"ק א"עס  : ys) wt eז"ע  
 :ז"ט ב"עס ג'י 'ח 'דה ג ם ,א"ער 'חו ב'עס ^5

 א"עס b'3 .א"פ .ד"מ א"ער ה"ל א"ער 'כ 4?
 'וירוה .א"עס א"יק .י"ק .ו"ק ב"עס ח'צ .ד'צ ,א'צ
 .ר"כ ב"עס ג'כ .'י ב'עס 'ט ^20 :א"י א'עס 'ח :'ו
 ב"ער N'D 'יחבז (ה'כ יירד i ש"ל .ט"כ ועו בש
 D' ב'ער ג'נ .ט"כ 'וחנ מ .ב"ק :א"ק ב"ער ב'ס
 :'ס .ב"מ :ח'כ 'י לוח ,נ'שו 3013123 .ב"ער

ubהדנ 1^ 'י כ רע :מ'לק  T5םידי .ה'מ  
 .ג"ד א"ם nit ^ ב"פס םירי 'תפסות ח"מ ד"פ

——— 

— viDP5 

 quae המוהמ ןושל b^ י"שרו שגש 'עב וז
 המוהמ ןינע \2-<< y'b לע ws" תנוכ ה"יחא]*
 שגש 'על רחימ היה אל זאד וניבר תעד ןכ אלו
 שגש 'ע סע וללכל ול mm ומצע ינפב qw 'ב
 ונייהו 'עה תלחתב 'מושרה ע"למ אוה ד"עפלו 'א
 ומא השעתש לעופ היה הימאד אתחרוא שגשמ
 mo .הידד התלגש 'מולכ םישנה ךודכ אלש
 הזבמ שנשמ "b ב'בל "53 ה"מגר b^ ןינעה
 הכרדש המב תוזבתהל הכירצהש mes היתחרא
 כ'ע ןמקל רמארכ וליבשב הידד התלגש עינצהל
 ויתאבהו ד"עו ג"ע 174( םלשה ןיסחויה רפסב יכ עדו
 ןואג חמצ בר b^ איכה (אזא ,א'חל אובמב ליעל
 לבא ל"נה י"כ ךורעב ינפל םג 'יאדכו אעליא "35
 ירחאו אלוע ךורעה 'יג התיה ןיסחויה לעב ינפל
 בו לש ךוועה ירבד םג ןיסחויה לעב איבהש

nexיוטלפ רב  psילבבה ןתנ 'ר ךווע ירבד םג  
 שרפל ףיסוה שגש יעבו שנשמ 'עב C אנוברנמ
 הטולח sov ^b םש אבוה ys" ה"שע םהירכד
 לעו י"שר b" לע קלוחש ארתב שודהל ן"רה 'יפו
 םרנש יכה ירק ימא רב יובדחא ברל ן'רה B^ יפ
 ותקינמ התיהש תשש 33 ינפל M ומאל
 אבוה ח"ר ךלה הטשה וזבו ארימנ דע ש"ע 'וכו
 ה"מגר 'יפמ חכומ ןכו ,איתא ה"ד :'ט ב"ב 'ופסותב
 NEN איתא a3 (אנליוו סישב ילש ייכמ ספדוה) ב"בל

 ' .רורב חכומ שגש 'עמ םגו 'וכו יובדחא 203
 ה"מגרו ps חמצ בר תטשב ךלה ךורעה לעב וניבו
 המכה רבד «'3 "ייעו יכה ורק יובדחא ברל יכ
 תניתנב Cop רצ ?wes ה'דס תאצוהל הרעהב

oyeהימעדו ךורעהו י"שרד אתגולפב חבשל  rmm 
 אלוע שרפל חרכומ היה הימעדו ךורעה יכ ןינעה
 רוע היה תשש ברד יובדחא בו לע 'וכו שגשמ
 .שנשמ ךייש אלו םידש תולגל הל היה אל ןטבמ
 ר"פד 'יג יפל שגש 'עב אצמת mb המוצע היארו

 — [(ל"נה אובמב תצק יתאבה)

 'תסא 'גרת .das Senden) רדש לעפמ) אּתְרְדָשִמ *
 .ןורוד תרדשמ ב'כ ,'ט

"anosלעפמ)  "b am»ץחר  (waschenורי ' 
 ינזשמ תיחנ שנ רב דח ז"פר "לקש

 'שוריה ס"שבש 'פדבו ארהנ ונ היתפוקסיא רשב
 'נישמ יעב לזא שנ רב דח 'יא ג'ע נ"ד ז"פר
 תועט המכב ס"ש "531/351 ארהנ וגב היתפוקפא

nmוכו עגושמ ,שגושמ ' p'4'"y7«( יילקשל  
 'וריב 'ילש ומכ רשב 'יל p'w י"כב יכ ym 6א'ל

— — 

 .עיבשפתב y min" איה וניבר ^3 ךריא אינת ava )* ,1 אחל אובמב יייע ('
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"Y! weihenליגמד ק"פב (םינפב ' C)ןיב ןיא  
 jn» ^b םידגב הבורמל החשמה ןמשב חושמ ןהכ
 םהל היהש חושמ היה ןושאר תיבב היהש לודנ
 ןמש םהל היה אלש ינש תיבב החשמה ןמש
 'ח תשיבלב לודג ןהכ mens היה ('[החשמה]
 שמשמ היה טוידה היהש ןמז לכש C [יפל] םידנב
 השענ 'חב הברתנ C[9 דוע שבל] םידגב 'דב
 רבעש חושמ ?c2 תוירוהד 'מגב שרופמו (* ג"הכ

puג'הכל לוספ עריאש  mnnויתחת רחא  
 שמישש us ותדובעל pess onn כ'חאו
 'טוסב .('רבעש חושמ ארקנ ג'הכל לוספ עריאשכ

mpםעה לא רבדמש העשב המחלמ חושמ א'מ)  
 "5:3 םתוא (*(א'ער vo םש) 'רמג mp 'לב
 המחלמ חושמ הז bm ןירדהנס וליא 0 :איל
 'פד .ג"סב .ובש תוחולו ןורא וליא שדקה ('ילכ
 ג"הכש םירגב (א'ער ג'עו ביעס ביע 70( ג"הכ ול אב
 םשו 'וכו ןהב שמשמ המחלמ חושמ ןהב שמשמ
 חושמו םידגב הכורמו (* חושמ ןהכ nn שרופמ
 תוכר) אניחט אחשמ ,אשיבכ אחשמ — המחלמ
 . ןידימעמ ps 'פב ('רשכ 'עב ונשריפ רבכ (א"עס 2
 אקילש אחשמ can 6ח'ל np  תוקלשה 'מגב
 mw n יא היל שוחינ יאמל ("יר ש יאמראד
 ילושיב םושמ יא ("ירס ("חרםי מ יבורעיא
 םיונ ילועיג םושמ 'יאו יח אוהש תומכ לכאנ סיוג
 'ב 'פד Yo3 'שורי me אוה םגפל םעט ןתונ
 החשמל pnm) qo O'» wen £5« םירוכיבד

necne»הקלדהל החשמל הכיפל הלודגל )0 , 
 החשמל rp 'b חרק ירפסב שרדנ ןכו ה"יחא]*
 'מאנש הלודג אלא החישמ ps none 'דמב)

0pmתחשמ תאז היל 0  "arpןיא 'מא קחצי 'ר  
 )3 ,גילק יילהת 'אנש החשמה ןמש אלא החישמ
 ,ט"כ תומשל י"שריפ my דועו .'וגו בוטה ןמשכ
 'ותירכ ,א"י 'וירוה 'ייע םיכלמ תחישמ ןינעבו .ט"כ
 'ורי .יכ ע'ייע 'וכו םיכלמה תא ןיחשומ דציכ :'ה

"wbאלא םיכלמה תא ןיחשומ ןיא ג'ע ב"כד ח"פ  
 'וירוה y ז"מד 35 'וירוה 'ורי 3n 'וכו ןרקה ןמ

is^יכלמ : םשו 'וכו ךלמ ןב ךלמ ןיחשומ ןיא  
 לעפנ .ןיחושמ ןיא לארשי יכלמ ןיחושמ דוד תיב
 טוידה ןהכל חושמ ראותהו cv unb 'וריו םש
 (ליעפ ינוניב\ חישמ הז ארקנ בורלו ג'הכל דועו

eyו"מד ב"פר 'וירוה 'ורי ,האלהו :'ז :'ו 'וירוה  
 «wb חי ַש מ םש הזו .א"פס 'לינמ 'פסות ג'ע

 חַשַמ 1 - הָשמ חסר

 Jon ע"ייע יניסמ השמל הכלה — לשלש ע"ייע
 היכ ;ב"ב ,םייי יח יה - יד ב אפ רב ו

o mb uam vb v3573 ,ח"נ ,ו"נ ,ד"נ 33  /D 
 .IX ,ו"צ ,חיפ ,ח'ע ,ו"ע .'ע .ח"פ ;ה"ס ביס

 15—12 ,א"כ--ח"י b" ,ב"יפ דע א"פ ר"מ ש ;'ק
arsח"כ  yb ub ibא'מ .,'מ ,חיל ז"ל הל -- 

 ,A 'ב .,א'פ p*1;2'2'2 ,א'ג ,'נ D ,ו"מ ,ר"מ
 ר"דמב ;ח"ל ,ח"כ ,ו"ב 32 ,א'ב ,'כ 17 ,ו"ט ,א"י
 j42—'2 m^ 4'5—m8^ ^ /B ,'ז ,'ו ,'ד ,'ב .א'פ
 ,תיזח 'פ רישהש ;א"--'ז ,'ה ,'ג -- א'פ ר"בד
 לדגמכ ,ינשה טוחכ 'פ ,םינצנה 'פ ,ךלמהש דע 'פ

o mךררש 'פ ,רדעכ ךינש , "bאיה המוח םא , 
 אריעז 'ר "יס 'תחיתפ ר'כיא ,םילעושכ 'פ ר"תרור

nnoהכיא 'פ  nv?ירחב עדג 'פ .הרכזא 'פ , 
 'פ ,ברב יכ 'פ ,היהש המ 'פ ,חרזו 'פ ר"ל הק

nyלכ יכ יתערי 'פ .השע לכה תא 'פ ,תרלל , 
 qs ןורתיו 'פ jnn לא 'פ ,שי רשא דחא 'פ
 יתיארו b .המכחה 'פ .םש בוט n ,היהש המ 'פ
 b' ,לכסהו 'פ ,םילקל אל 'פ ,השעמה לכ תא
 בר יפב לגרוהו -- 'ה ,'ד ,ג'פ ר"תור ,היהש רתויו
 ב"ער א'ק תבש תרמאק ריפש השמ רמול ארפס
 אק השמד spl :'ציבל י"שריפו .ח"ל 'ציב
 bi" ,רודה לודג י"שריפ .ט"ל 'כוסבו עבתשמ

ox5 םכח דימלת י"שריפ 'pןושל לגרומ ןכו  
 ילנעת 'ורי .ד"כד ד"פ יאמד 'וריב יינח 'ר יפב הז
 ב"ב — ד"ע w'" 38» mb 'ורי :ז"סד .ד"פר
 ב"בל ם"ש י"כבו ירצע רב השמ .ג"ב 'יכרע :ר"עק
 DS ןהכה אנוה בר 'ע ה"דס לעב «i^ ירוצע רב

 .אנוה בר לש ויבא mm רוצע רב 0705

(ein Weniges (אוהש"המ ןמ עטקנ WT * 
 Yy: : א"ל 'מוי ^is 'יחספ ם'שב הברה

 ץובקהו .ו'פ הדנ .ב"ק :ג"מ יילוח JD : ט"נ 'וחנמ
 .ןייוהשמ ינש ats 'וריע

(der Herumspringende £p יפ' p'53) xmv ( 

 'עב ג"הכ לארשי ירוושמ בור .'ע ז'ע

 ןיצפוקש םוקמ אָּפְרוְוָשַמ ונממ םשהו .ש"ע רוש

(Springplatz)איירופד אתרוושמכ :רד"ס 'דהנס  

 ,ריוש ע"ייע

 דועו שדק תחשמ ןמשב הכיסנ ןינע (sto חשמ ג
"yג'הכו ךלמל תונמתה הז  salben, 

ms (t!ט"ק י"כב ןוכנל . ?) ח'יר ייפב םשו אנליוו םישב חי"ר ייפמ קתעוה כ'ע (* .חייר ייפב היכו (3 .חיר ייפב היכו 

 ט"ק י"כב ה"כ )8  .ילכו 1433 (?  .ןנירמג םיטב טייק "כב )5 .רוציקב םש הייר "פמ חכומ ןכו )5. .רתו* תוכיראב

 ףיירבו סיש ייכב היכו D" ןוכנ ה"כו 'מאו ריפד ביה ט"ק י"כב היכ ('% .רשב םיטב ו"ופדב (? .הישמ עי"פדבו

 .ימאו ריפדו ש"ק י"כב ייל )!* .ארסימ שייארבו 'רסימ סיש ייכב )  .יציניוו יזיפ ע"פדב ה"כו רוסא ג"וגבו ש"ארבו
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v33 ןוכנל ה"כ ללכ והניחשמת אל :ז"ק ortus 
 ס'ש " aתבש .ונחשמית ^ Bחשמנ א'עס

'y3 ג"הכ 'וכו היניט לוקשנו חשמנ היל ym» 
"p היחשמיל 'יגה י"שרבו Du» י"כבו 'ו רצק 
 [ז"חא אכה 'עמ אוהו אחשמב ג"ונבו ונדדמי —

 לכח אוהו רתי b" אָחיִשִמ ames =>) חַשַמ 3
 'עמו Strick, Messschnur וב ןידדומה

 רמוא מ"ר 6ו"ל 'כיס לוזגה בלול 'פב (הזל םרוקה
"oW553 א"כפ ענונהב .החישמב ^ C0»טוחב  

 ןעבצש ןמזב )^ תבש) ןינמוט המב 'פב .החישמבו
 prins םינש 'פב .החישמב ןכרכו ('ןמשב
 בודמ אנש יאמ CT "כ עבשי הז'מגב
 קרוה 'פד ג'וב 6אדסה 33 רמאד אדסה

"e pjודיב החישמו הדיב טנ 6ח'ע . ^bרתי  
 jew לש תוחישמ co טיפ םיאלכ ףוסב —
 ןויצל ע"פדב ה"יחא]* — .ןמנרא לש תונושל ^5
 ןינעמ אוהש ןוכנהו ומצע ינפב 'ע דחוימ ןורחאה

 bs ם"במרה p^ ןכו 53m sm ונייה םדוקה
 ןכו ש"רה 'יפבו ש"עו ןמגרא לש תותובע
 .תועוצרהו תוחישמה 'T מ"ב 'ילכ 'תפסותב
 םשו .החישמ וא לכח יב ושק :םש דיחיהו
 ידכ רמוא ןתנ 'ר החישמ ('') ט"פר תבש 'פסותב
 וניא 09 ו"פ "בוריע 'תפסות 'וכו הב רושקל

 והזיא א"פ מ"ב 'פסות .החישמב אלא . . רדומ
 א"ד וא החישמ וא טוהש לכ תוורטש לש ךירכת
 החישמ 'יפאו טוח 'יפא ז"פ מ'ב 'פסות .וילע ךורכ
 לש טוח .ה'פ 'ילוח ,החישמב ךרוכו :ב"כ ה"ר 'וכו
 bgn רשק ר'שהש שירו .or פ"ר ר"ב החישמ
 'ובותכ 'ורי .איננ ע"ייע החישמב החישמו . , לבחב
 'יאלכ 'וריבו "5345 אחישמ ןוביי .ה"לד .ב"יפ
 cw םשו ,יילגרב אתחישמ pan i'y ב"לד ט'פ
 'א איסא 'עב ש"מ Up" א"פו ןוכריד ןוכחישמ אה

— [C yp (א"ח, 

 ןינע הָחָשַמ s'b3 אוהו פ'למ) אָחשַמ .חשמ *
 י"רת 'ייע 'גרתב הברה Oel, Fett) ןמש

 'רמבל ,'ז .ט"כ תומשל 'לקנוא ,א"י ,יח 'ישארבל
 תנש "ורי ל"זררבו (חשמב אליפד אתלוס) נ"י ,'ז
 ר"פר ינש רשעמ v mm" חשמ ר"ע ר'ד ב"פר

 .וכעל היתחאו השמ היל הוה אנמ 'ר ד"ע ד"נ
 Uy One t5 יטארק יפרכ אחשמ אוהה :םשו

 אתשמ .ח'כ םש .אחשמ וושד אניד יב ,ז'ל

 :הלאה תומוקמ 'ייע 'ה חישמל םג mv אָחיִש מ
 : ט"יק .ח"יק +: ג'יק .ג'ס תבש :ר"ל :ב"י 'וכרכ
 :םש .ח"יק ח"פ .ד"נ n 'יחספ :ג"מ "יבוריע :א"נק
 :ר'כ «nib .3^ ,'ג 'לינמ i33 'כוס :מ"י 'מוי
 :ו"צ :ג"צ :א"צ :א'נ 'הנס :ה"פ מ"ב :ח"מ 'טופ

amy axילוח :ח'יק ייחבז :'ב ז"ע האלהו ' Y 
 4v .ה"ד Yp "i 'ורי :ג"י ^mU ii "כרע
 .םורממ 'פ םשו עלב p' ר"כיא ר"ע ח"סד ד'פ "ינעת
 והזו ל"נה bo" טיעק ism ע"ייע ילפנ רב ארקנו
 יא י"ה) יננע והמ תודלות ףוס 'וחנתב 'יאד המ

mob m osןכ חישמ דוד ןב חישמ  pb" 

 תואמגוד רתי יייעו :ה"גד ה"פ 'כוט 'ור' .ב"נ 'כוס
 םלוכו ba 'הנסו ב'מפ ר"במו 'גרתמ טרפבו
 םייסרפה ינוימד ey ל'זח תועד יווש ןפואב יתשריפ
 ץובקהו .תחנ אצמתו .האלהו 570 א"כח xb ע"מב
 — ח"פ יתבר 'תקיספ םיחישמ ,ד"יפר 153 םיחושמ
 תונמתה «my הכיסנ pup nme טשפומה םשהו
 'וירוה 'ורי ^ix 'וירוה 'ייע לודג ןהכ וא ךלמל

Yםיאוליט וצ ירפס ל"נה 'טוס 'ורי ג'ע ז"מד  
 תּוחיִש ְמ my ב"יפ ר'דמב א"עפ ר'ב .'א 'שרפ

(Hohepriesteramt)וירוה " meus 6'₪  מ"א r5 

 -- [ותלודגמ רבעש אישנה ותוחישממ רכעש

no» 2סילמ)  TB dáהאחושמ ראותהו  
 (תוחושמ ץוכקהו Feldmesser ק-\-< ע"לכ

 ןיאש | 6ביגד א"ימ vb "any .והואיצוהש ימ 'פב
 'מנב לבקמה 'פב .תודמה תא puse תוחושמה
 בר ל"א 6ז"ק ט"כ הערוזל sans הדש לבקמה
 .הקלחל ץראה רדומ b^ האחושמ אדא ברל הדוהי
 חשמ C3 ,'מ 'קזח) וכרא CCS 'גרת בנ'א) --
 אמגודה קר וכרדכ קיתעה ב"ר ה"יחא]* = (היכרוא

 תואמגודה רתי נ"שו ש"ע ןמנוותממ הנושארה
 ש"ע אָתְתְשַמ .אָקְשַמ ms תומשהו םילעפהמ
 ץובקהו ל"נה מ"ב האחושמ ראותהו .יוועל 'ה לצאו
 ג"מ «pue "553 nu תוחושמ :תוחוקל לקשמב
 'תפסותבו תוחושמ לש תלשלש . , תוחושמה תודיתי
 "יאדכ תוחושמ ל"צו תוחישומ "יא ב"פר מ"ב ^55

yaאתחשומ ירוס לקשמבו .ש"ע לשלש 'עבו רתי  
 דיפק יא ב"ער i" תבש הדירמ p" *=\-< ע'לבו

 ב'ב ןינע ןכו .ש"מו 'א תלס ע'ייע אתחשמא
 וישע :ב'בל "5 nmn ^b חשמ ריתע :ה"מק
 חיורמ וניאו םיטח לש תופיא ןונכ דודמה רבדב
 לעפהו .ם"בשריפב "ייעו כ"ע ןירוצא ותיבב אלא ןהב

 b/yy ןטשל (n) ה"'פר תבש 'פסותב 'פריא י"כבו — שימו :חימ רצ סיד יייע סיש ייכבו יינושארה 'יסופרב היכו ('

 .ייל ע'פרשב לבא יציניוו ר"פדבו ךורע י"כב ןוכנל הייכ )* .ןמשב



 mU ע"ייע אחשמ ל"צו סיט ףחשמ *

ms ע"ייע nownmems "mes 

^b") איקקא יתיל אתחשמל coNDDUD UR 
 אתחישל סרג ךורעה לעב (:ט'ס

Uyה"יחא]* =  «usב"ר ףיסומ ןכו אתחשורל  
 אוהש ירחא אתחשומ ןאכ רדסש אלפו אתהש 'עב
 DU רשא איקקא 'עבו אתהשור 'יג האר ומצע
 ב"ר ריעה אל אתחישל "ג כ'ג וניבר איבה

 — [המואמ

i: .0"  

 (הלבח יכאלממ דחאל לאשוהו (sop תיחשמ *
 ) טיימר ,ג"ה) תחשה 'עב ויתשריפ רבכ

 .נ'שו

 הניפסה תא רכומה 'פד ג"רב Ruder) 2/50( טושמ
 (איס היפ 2/2( התוא ןיגיהנמה bs +(.ג'ע ב"ב) ;

 [רמוא אוה ןכו] תוטושמה וליא אבא 'ר רמא
 ה"יחא]* =( "כ 'קזחי) ךימושמ ושע ןשבמ םינולא
 ןעכנימ 'D י"כב לבא הלש ןיטושמה ולא ג"ונב
 י"ת רשא US mai 'יפב n'a תוטושמה וליא
 בתכו ש"ימייר זעול םשו (אגלינו םיישב ספדנ ונממו)

 . כ"ע ןאכלו ןאכל הניפסה ןיטטושמש טושמ רוע
 אוהו שימייר ו"ופדב זעלה םשו ם"בשריפב ה'כו

 יחולמ חלממ ה"ד Vw זעול ןכו ,רעדור rames צ'ל
 ד"פ 'יבז דיחיהו — ש"ימייר :ןי גו ע ,ה"פ 'ובותכ

 — [טושמה ,by , שיקה ג"מ

emsig, תוצירח ןינע 3e (ע'למ ילוא Du 
(eisig sein |ורי ' basדיער ד'עד ד"פר  

 'מולכ ארפיס וג ןמ אמוגרת טשומ רפס n" אמה
 ע"ייע א"פו ,רפס ךותמ םוגרתה תאירקכ ץורח היה

 ,(.ט"סק (n משו

thüricht, unsin- met? (רבד אטש לעפמ ntum 
 —  (ig redenםאו 'מנפ ליכאמו לזוגה 'פב

 (ויק יומב) הצילח תוצמ 'פבו (זיטק ק"כ ול רמא
 הטשמ ל"א ורכש אלא ול ןיא ינריבעהו רניד לוט
 ןינעל ןכו 'מגב טג pon 'פ שארב .ךב ינא
 היל רמא יצמ אמיתד «wm Cmy ^w [ןישוריק]
 GYyp ביכ טושפ טג 'פד YD3 .ךב ינא הטשמ

cs6'נ"א) — .6 א ל יא התימ תעשב הטשמ  

 ה"מגו קחשמ 'יפ ןכו ה"יחא]* (קחצמ "5

 תוטשב רבד p^ אמש 'עמ רקיעו ,םש ב"בל י"כב
 -- [הנווכ םוש ילבו

 ער

msהאמ תלת :םש ,אחשמד ילחנ :ג"ע ב'ב  
 תבש ,אמסרפאד אחשמ .ג"מ 'וכרב .אחשמ 253
 ע"ייע :ט"ס U'3" ,אזק ע"ייע אזקד אחשמ .א"כ
 "pep אחשמ םיציב 'ולדג תוכלה sn רפכ
 ^n החשמה רה םיתיזה רה ארקנו — 1
 החשמה רהמ תואושמ ןיאישמ ויה ןיאיבמ : ב"כ
 17,35 ב"מ קוספה אבוה :ו"נ תבש .אבטרסל
 תיחשמה רה w^ ארקמב החשמה רהל ןימימ רשא
 ן'ונבו — .ס"שה ןוילג ys" ס"ש י"כבו י"עב ה"כו
 י"שריפ הפיו ןחשמד םיצע .'מ 'כוס jmon תפסונ

yvןחש לע זמור ןחשמ 'עב וניבר לבא ןמש  
 סישב) 'כוסב .ח"ר 'יפכ הזו םומיח ןינעמ ^5 םשו

002mגרת ץובקהו ' ODDSינש  SNא" ,'ו ;'א  
 qao ןינחשמ

tOע'למ)  Sehleifstein. 22555 Aeןייע  
(pssילכ לכב  r^pיילכב  GU)זחשמ  

 זחשמ הז ב'א) -- .האמט ןמש לובק n הב שיש
 ןיזיחשמ ps (.היכ יציב) ןידצ ןיא 'פב yp לש -

 6 ויט (vy םוקמ לכב 'מגב ז"עב א"פב ,ןיכסה תא
psןירדחמ ןיא 'יפ .ןייזה תא ןהל ןיזיחשמ  pen 

 אוהו ה"יחא]* | (זחשמ המש הב ןידרחמש ןבאה
 תזחשמ םשה ונממו דדחמ 29 שרשמ ל"נה ע"למ
 ייגו ז"'פס מ"ב ^55 'תפסותבו 'ילכב 11755 'יאדכ

waזחשמ  su»ונינע 5533 לבא .ע"לב כ"ג  
 ש"רו ם"במרהל מ"יפ y" ב"ר 'יפכ yy לש זחשמ
 "לכל ג"הר b^ ןיבנ הזבו .םש רומאה םעטמ
 םא יכ ל'נה "יברע הלמ ריכזה אלש (14 ט"דסב)

 Deos ע"ל .אוהו הכסמ ל"צו הבסמ תייטב םש
 ב"נש «p'n -- תזחשמ ןכא וב דדחל «y "פ

 — wetzen] = ןישטעוו קיתעה

 םיצע mn) 'יפכ אלו od הָחָשַמ =) ןֶחְשִמ
 mns. ne 'עב C2 'כוס) ןחשמד

 — ןחש ע'ייע דועו ש"מו nds ע"ייע

 (אָשַמ ע"ייע Messene ןאשימ ומכ ילוא) ןחשומ *
 הרשע שלש ד"ע ט'ד ח'פ 'ומבי 'ורי

 אדה ןירמא דמשה ימיב םייתוכב ועקתשנ תורייע
 3n^ יאדכ ןאשימ אוה um ןוהינימ ןחשומר יריע
 ה'כו ןשימד ,א'ק תבשב ג"ונבו ןשאימד ג"ע 223
 ס"ש י"בב לבא nw 23'3 ס"ש י"כבו תיצב 'עב
 'שוריבו Mesenyà ינוי לקשמב sem ינשימד תבשב

 .עודיכ אבטמב n^n mw הליגר

 ו כה ל לי תה ירה 0-0

^y )1וא גיונב (? .יתופסוהב  psמ"אפדב טמשנ )? ,התימ תעשב הטשמ םדא . 
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novoשמ -  
 ep (םש פיד 'יי) הפישמב ןתיל ידכ הציב לש

 ,'א רלק 'עו י"שריפ 'ייע הכמ וב ףושל ידכ

 ףסוי n'es ר"ב (ףסוי לש םש ראות) אתישמ *
 .רופיסה ש"ע אתישמ

 ,ziehen העינמ ןינע דועו החיתמ ןינע מ"למו ךַשִמ
(an sich ziehen, sich hinzichen, entziehen 

 וחקו וכשמ אתליכמב  n55ישרפ שיר אב 'תליכמ
 דע 'וכו ול ןיאש ימ וחקו ול שיש ימ וכשמ א"

 ^ קחצי  obsלע ךדמלל בותכה אב  neniהקד
 אהתש ( nupךומסד 'מגב בהזה 'פב .הכישמב

 האנואה  D'3ןירכומב הכישמ ונקיתש ךרדכ 6ט'מ
  vpnתוחוקלב הכישמ  "Bךשמש רחאלש

 וגיא הנוקה  oוניא חקולה 315 רכומה רוזחל
 ןתנשכו אוה ךשמש רחאל ('רוזחל לוכי
 ךכ רזוח רכומהש םשכ תוריפה ךשמ אלו תועמה

 חקול  Connיסוי) ןל ואיצוה 'פד ג'סב «^ mוא'עס
 הלועה ךומסד 'מגב ןמוקמ הזיא 'פבו  ^n30(ביער גינ

 הזו הז יאחוי ןב ש"רכ לאעמשי 'ר יבד אנת
  Tק"פד ג"פב .(*ארבגל ירבג הוכשמו ימורד

 רוביצ תונברק 67( 'יחבזד ג"רבו (:ב"! תועובשב
 םידימת םא ןהש המ 'יפ .ןהש המל ןתכשומ ןיכס

  DNOןכ תויהל ןתכשומ ןיכס ןיפסומ  pubוכשמי
 הז יאו דימת הז יא רמול ןיא ןיכסל  mtאלא

 ןהילע הנתמ ןכש ד"ב 35 יאנתב ןידמועו ןייולת
 ןהילע ורמאש י"פעא ןיד תיב בל  ociץידימת ןה

  DNיפל ןיאשר רחא חבז םושל םבירקהל וצרי
 לש ןיכסה הז ךשמש ןמזבש  Tenדימת אוה ירה

 ףסומ אוה ירה ףסומ לש ןיכסל הז ךשמש ןמזבו
rb) ןהל וכרצוה אל םאש ןנחוי 'רל עויס הזו 

 ןימימת  wowןתכשמ  pio'פד ג'רב .('םלועל
 'ומבי) לרעה  ovyךושמ  qusשימול.   ^bךעימ

 ,לרעכ הארנו רשבה ךשמנו הלרעה תכיתח םוקמב
 ןיטרופ ןיא 'מגב ליכאמו לזוגה 'פב ( p'2(.גייק

 ("'מ א נ ש רוסאש יוג לזגל ןיינמ « pוחימ ,הייכ
 הלואג רכמנ ירחא  manאציו ונכשמי אלש יל

 ,חכב יוג לש ותיבמ ירבע דנע ךושמי אל 'יפ
nnb U* ךשמ: joy *[התארוה םצעב ה"יחא 

nOUDט'למ)  ^bרבד חּוטש 3 רשא םוקמ  
der Ort wo etw. (zum Trocknen) aus- 

  gebreitet istי"פ) תורחט ףוסב +לודג קובקב דועו
  cm voהמדא לש חטשמ  ^bחוטשל ןכומ םוקמ

G/» "א, ^b: יתכדכ חוטשמ' sop) םיבנעה 
 תולכ םויב יהיו ונדמליב .('חוטש םהל וחמשיו

  ("5 amni mwאלממ כ"חא הלכלכה תא אלממ
 ילכ ןינעה יפל .וחטשמ אלממ כ'חא לפה תא

 לודג  = aenחיטשמ םש יורהטב ג"ונב ה"יחא]|*
 'תפסותב ה"כו םילע לש חיטשמ םשו ,המדא לש

 ה"מ םש 'ורהטבו א"יפס 'ורהט  ^xה"כו חמשמ כ'ג
 ם"במרל מ"יפב  wm'יפבו  imץובקהו .חוטשמ

"SED! ס"ש י"כ "גבו :ה'ע 'מוי ןיהיטשמ ;יחיטשמ 
 'רמבל י"רתו ילקנוא 'ייעו םיחיטשמ ח'צ 'פ קלב
 תביגנמ טרפבו מ"למ אוה חטשמ ןינעו — 3/5 ,א"י

 'מאנ ןכו םיבנעה  2<-> p'bsתביגנל ןכומ םוקמ
jme nm לודג קובקב ע"לב ונינע my םינאתה' 

 -- [ל"נה ונדמליה 'ל

 רטסמ ומכ כ"או הכה wb לעפמ) רַטֶשַמ *
(Gehlagרטשמ ןתנו כ'"פס ר"'דמב  

 יחל תכמ והכה e^ ךלמה תא לליקש ותואל דחא
 .רטסמ ורטס ואצמ ו"טפ ר"טשב ךטסב ה"'כו

 (בזש לעפמ) אָבְזושְמ ס"למ) N2PUD ,ביִזִשִמ *
 דירש 'גרת der Gerettete) לצומ "פ

 | «napi Qe ,יח ישוח) טילפ 'גרתו 02/2 םירבד)
 .בזש ע"ייעו 0"' "דבוע) הטילפ 'גרת אתבזישמ

 'גרת die Bitten) תולָאשִמ «sb יִליִיַשמ *
 יליישמ Cur» onm ךבל תולאשמ
 ,ךניל

nv *םוש ,םיש לעפמ)  die Amtsverleihung, 

(das Einsetzenישודיק : ה"מ 'ומבי " SUP 

 תומישמ לכ יט 5^ ^30 םישת םוש שרד
 .ךיחא ברקמ אלא והי לא םישמ התאש

 תבש das Einreiben) ףוש ,ףיש לעפמ) הָפיִשמ *
 ןבולו השא לש בלח איצומה ב"ער ז"ע

" M יזחימ קוספ ומצע תעדמ םילשה ל"ומו ייכה ךותמ טמשנ קוספה קר 37 טידסב iun ופמ .קתעוה' xy (t 

 מ"בב תייר ךלה הטשה וזכו (5  .'יל ע"פדשבו ו"ופדב ה"כ (? .ךורעה תא האר אלו  mג"ונב )4  .אנליוו ס"שב ביעס

 :ג"נ "תבז 'פסות !"s יוכו הובשמ הינמיסו :ט"יק 'יתבזבו ךינמיסו הז לכ (5 .ךורעה ייגל ומיכסתש (qui הייד

 (.בימ ףר אקילייגנא v3 ץבוקב) vi יועובשב חייר ןכ ומכ ייפ ןינעה maa ךורעה םשב יומוקמה ינשב יופסותה ואיכה

pap 57mהטיחשה ןמז דעש ןתחטיחש תעשב אלא עורי חכזב ןיעבקנ ןיאו ןהילע הנתמ ד"ב בל ימולכ ןהש המל ןתכשומ  
 םבירקהל וצרי םאש דיב בל ןהילע הנחמ ךכש רהא הבז םושל ןטחשל quus ןידימת cn יכ ןהילע ורמאש י"פעא
 ,ימג איגת ןניסרג אל ךורעה ייפ יפל יכ םש 'פסותב יייעו  כיע יוכו ןנחוי ירכ יכה ימנ איגת ןיאשר רחא חבז םשל

ma (*ג"ונבו סייש י"כבו רהב 'קליב . ^m 
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* N2UD qeס'לב)  ^bךשמנש המ  jbרשבה  
 ג'"פר ^37( 'ורי Haut, Fell) רוע ונייה

 אפאד אכשמ א"ער T/b 'מוי .יויחד ךשמ vy ז'לד
 :'ק ידהנס «S ןיזרבא ע"ייע :ו'ס ק"ב .('ארכד
 ןידה 'ז "יס "ישארב 'מוחנת quoi ע"ייע היכשמ
 ןמ האב העוצוה וז b^ אכשמ ןידה jb אקרע
 ;ז"כ ,'א יישארבל y" י"רתב הברהו -- הזה רועה
 'קיול ;וזכ ,ביכ ;ו'ל ww תומשל ;א'כ ,ד"י ,'ג

m uaימבל ;'כ  bיכ . 
 לגשמל לאשוהו הציבו ונינע מ'למ) בָּכְשִמ *

(das Lager, das Beiwohnenא"פ ^55  

 שרדנ ,ר'ג 'דהנס — בשומו בכשמ ns om ה"מ ג"מ
 'גרתו .השאב תובכשמ ינש ^O ייכ "p" יבכשמ

 vnb ;ארוכד יבכשמ וחיי זי איל 03 בכשמ
n^5 יביכ .ידמכ ילע תבכר .אתיא יבכשמ ב'כ ( 

 JG Vy 'ייע אבכשמב ךנימ יתיינהתמ אה 'א י"רת

 .ינכשומ ע"ייע יִכְשומ *

 .אתינשמ ע"ייע תוכושמ *

 .לכשמ ע"ייע אתוכישמ * |
 רדעה שארב תכלהמה b^ ךשמ לעפמ) תיכוכשמ |

Leithammelתיבוכשמ יאמ (םינפב 'ייע  

 אזיע 'מא בקעי 'ר אתשוכרכ 'וגרת אכה )3 קיב)
 ןילותש רדעה שארב תכלהמה b^ ,אשירב אלזאד
 ןוכ mons ןיכש מנ ןאצהו הראוצב גוז הל
 ןאצה הנק רדעה ראש ךשמו תיכוכשמב קיזחהש
 יעבו ה"יחא]* .אתשוברכ 'עב 'ייע הכישמב

 J'y בי"ב 'וריו "ישודיק UP אבוה 'ב אתשכרכ

 Kp שירב בהיו 'מ ,'ל יישארבל 'א י"רתב 05«
 -- [אתיכוכשמ ל"צ] (אתיבוכשמ)

 13 ץוחרל לפס אָתְלְביִשִמ .אָלְכיִשְמ = לכשמ
 «Wasch- J^ s ןושלמ ד'עפל
(eckenק"מ) ןיסבכמ ולאו 'טגב ןיחלגמ ולא 03  

 ('אנתיכד ינאמד ילכישמ C n5 יקספמד Go חיי
 םילעופה תא רכושה 'פד ג'וב .אדעומד ילוחב

ve s»ילכישמ ןיתיש היתותמ ('ידגנ 070  
 (CN PY ושארב אצמ 022 לאעמשי 'ר 'פב .אמד
 ימ 'פד תואופרב .הישירא אתליכשמ היל אפיחסד
 .ילכישמ יתרתב והניבתולו 6פ'ס "טיג וזחאש
 אלוכ wb" אלכישמ Cry תבש) ןיי איצומה 'פד ג'רב
 לפס 'יפ [אלכישמ] א תל כ אישמ אתלכישמ
 לפס ייפ א תל כי ש מ לכה וב ןיצחורש לודג

 בער . (אָלְביִשְמ ₪ לכשמ - ְּךֶשֶמ

 חקל ונייה ומצע תא חתומ דמוע לעפבו םירחא
 :ז"מ מ"ב ,ינקו ךושמ ךל .ב'נ ק"ב 'ייע ומצעל
 ךשומ דחא א"עס ז'נ "טיג ,תוריפ "ve ךשמ

owךשומ דחאו  qoosלש טוח .ג"י 'ליגמ  on 
 pw "bn לש טוח voy ךשומ : ב"י 'גיגח ,ךושמ

yy aלעב  msט"יד א"פ 'וריע 'ורי . quo 
 ד"יפ 'טוס 'תפסות :ז'מ 'טוס ,העבראמ רתוי
 ימו UND ןמיס י"שריפ קורה יכשומ וברשמ
 6ה/0606+0 םהירפסב ארקנו) הלרע ול ךשומש
 תבש 'פסוח :םשו ,נ'ע 'ומבי p"' ךּושָמ ארקנ
 ךשומ כ"ג 'וריבו .א"פר 'וירוה 'תפסותו )59( ו"טפ

o» avאל ךשומה .ט"ד ח"פ  Duyםשו ,ש"ע : 
 רפמה :ז"טד א"פ האיפ v" ,'וכו ןיכושמ הברה
 )3 ךשמ ןינע דועו .הלרע ול ךשומ אוהש הז תירב
 ךשמ יאה .'ח "חספ sich hinziehen ךרא ומכ

 יכד :םשו ,הירוהנ ךישמ יא ^ 'וירוה ,אררהנ
 ו"פ ק"ב 'תפסות ,וכייתעמש ןכשמ אימ ןכשמד יכיה
 .והייתוכלמ וכשמ :'ב ovy ,ןיכשומה תונייעמה
 א"פ 'ישודיק 'ורי ג"ע א"לד ח"פ 'יאלכ 'ורי ליעפ ה
 ךישמה :פ"ד א'פ ק"מ 'ורי ̂ הכישמה הגיהנה ,ס"ד
 תוקשהל :ר"לד ב'פס 'יעיבש 'ורי ,הכותל ןייעמה
 תמא ול ןיכישממ os" 'ילקש 'תפסות ךישמהל
 ,םתוכלמ ּךָשָמְתש ידכ .ב"י wn" לעפנ ,םימה
 ד"ע ח"ד n'b moz ^v — ןתוכלמ הכשמנ :םש
 .הילאמ הכשמנש וא הלוע דחא ול ךושמ
 | :והיירתב ךישְמיִא ב"עס ז"מק nov לעפ תא

ryז"כ : onsךשמ ןינע דועו -- והיירתב ךשמימל  
 ןיכשומ .ט"פ 'יחספ די ףורצב בורלו yin ('ג

qmmונממ , «y ^bךדי ךושמ  mbתפסות ' 
UNDיתאב 'פ ר"שהש םהירי תא ןיכשומ ג'יפ  

 תא ןיכשומ לכה ודי תא ךלמה ךשמ ינגל
 (ייחספמ ןויצב ליעל "יע אב 'תליכמ ,'וכו םהידי
 pw 'ליכמ םשהו .הוצמב וקיבדהו ז"עמ וכשמ

"yמ"ב :ה"כ 'ישוריק ה"כו הכישמב תינקנ ליעל  
 תכישמ אלמ י"פס ק"ב v" ,הכישמ ארסחמ .ח"מ
 שיר 'מוחנת םירבדב החיקלל לאשוהו -- טחמה
 םירבד תכישמ אלא "np ןיא ח"יפר ר"דמבו חרק 'פ
 יוניכב ךרוא b qub cwn^ רועו — 'וכו םיכר
 ןיסרפ אתלת היראוצד הי כש מו ב'ער ג"ע 123
 רצ ביב סיד "יע) vow ל"דבו פ"א ס"ש י"כב ג"הכ

C^אכאשמו ג"ונבו ] — 

 יבלהב an" רקיעו איתמד D't ייכבו חיר ייפב היכו הל יקפמד i723 (? .ארכידד inim ס"ש י"כבו אפא 'עב ג"הכ )!
 חייר bx" םיש ייכב היכו (? .יל רצ קימב םיד y ותפשל ןיפיקמ ויהש cp הל יפקמר א'עס דיכ רצ מיוה גיציר
 ןוכנ היכ )8  .ייל עייפרבו ריב י"כב ןוכנ ה"כ (5  .ירגנ םיטב ו"ופדבו 'מאו ריפדבו י"כב ה"כ )*  .אנתיכ ינמד גיונבו

viiויו  £m v6ייכבו אלכישמ ,אלכשמ עיפדבו  mpאלוכישמ . 
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 DN (היכ יביכ תומש) 'אנש תונוכשמ ינש ןכשממ
 םינכשוממ םה םלועלו השמ .ול רמא לבחת לכח
 a2 תומש) ןכשמְל המ ה"לפ םשו ,'וכו ואל ל"א
 ןָּכְשמְל bw" אוהש םוש לע היעשוה ר'א יט
 םדעב ונכשממו רחא קידצ םהמ לטונ cow 'וכו
 (א'כ היל (mit ןכשמ ןכשמה א"נ פ'ר "DU ,'וכו
 ר"דמבו ש"עו םהידי לע םימעפ ow ןכשמתנש
 ךיתונכשמ אלא ךיתונכשמ .ארוק oun לא ביפ
 לארשי לע ונכשמתי שרקמו ןכשמהש לארשי
 ,ח"ם מ'ב לעפה הליאשה ילבו .ואטחש תעב
 .ונבשמ .ב'פ :א'פ ,היל qw :ג'ע ,היל ןיכשמ
 ב"פר 'ילקש v^ ,ונכשמל :ג"יק םש ,ןיכשמ :ט'ק

Yesונכשימ אלו ןכשמל ןייואר ד'יבש ןויכמ ג"ע  
 האיפ 'ורי ,ןָּבָשּומְמ :ג'ע מ"ב לועפ ינוניב ,'וכו
 .ליעל y א"לפ ר"מש ,ןיִנָבָשּומְמ ויה ,א"כד ח"פס

mob ny 'e 60ג'שו .'ה לבח ע"ייע  p 

n |o Eמ"ב ןוּכָשַמ םשהו  T sb 

 ב'ער א"ל 'יחספ Y תועובש .ז"ל 'יטיג האלהו
 : א'לד ד"פ 'יחספ 'ורי ןינוּפשימ .ןיִנּכָשִמ ץובקהו

 Yy: .ח"ס :םשו .ז'ס מ'ב אָתְנַּבַשַמ הדיחי הבקנלו |

 - חיל :ה"ל ב'ב :ח'ק

 Mi לאל טרפבו החונמ םוקמ מ'למ) 1300
 שרקמ ע"ייע Stiftshütte Ty) להוא ומכ

 Yb .'ז ,'א ,ו"כ תומשל ןייע iub 'גרתבו
mo puiיישארבל 2275 ץובקהו האלהו א"כ  

 ,'ה ,ב"לק "ילהתל אָיִנְּכְשַמ ;'ה ,ר"כ 'דמבל ;'כ +
 (der Aufenthalisort) אָתּונְּכִשיִמ טשפומ םשו

 תאירקתיאד אתבט אעראל ינכשמ 'פ ר"שהש
 .אתונכשימ

 : א"ע יישודיק Moexene) 'וקמ םש) 2015"
 דע רמא לאומש . . אכיה דע תלגידב

 איה ירה ינכשומ 'וכו ללכב ינכשומ אלו ינכשומ
 ללכב ינכשומו ינכשומ דע אלא ןיסחויל הלוגכ

"yיכ חיכוהש )331 דצ) איפארגואיג רעיוביינ  
smל"נה זוחמ  vw" wyןמ ולידבהל  'acib 

,mn5 ינכשומו דוחל יכשומ .ב"ע 'ישוריקב NUS 
 יייע QColchis לש המורדב Moschi אוה יכשומו

 .877 םש רעיוביינ

 .Herrscher) הררש ונינע מ"למ לַשומ =) לשמ

 תא ןיבתוכ [םתא] vo) ר'פ) םידי ףוסב
 םש Dy n'apn םש b" ףרב own op לשומה
 רומח רכמ 'מגב הניפסה תא רכומה 'פב .הערפ
 )"3 ,א'כ ירמב) םילשמה ורמאי ןכ לע ) חיע בי'ב)

PI 

 (לשומ — לשמ - (אלכישמ =) לכשמ

(pono "p אלכישמב 0% יד. 
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 גער

 ג"הכו ה"יחא]* — .הדבל הלכה וב ןיצהורש ןטק
 'פדכו םינשיה 'יסופדבו ס'ש י"כב אתלכישמ
 אלכיסמ 0" סישב) ח"ר ל'זו אתליכשמ םישרחה
 י"שרב םג N^ ךורעה 'יפכו כ"ע םימ לש ןטק לפס
 ק"מב jm .ל"נה ז"עב י"שריפ oy ש"ע תבש
 533 dis לפס ?y "wb 3'y" 25 "ישודיקבו
 prp s'33 unb" תוברע י"שריפ b 'יטיגבו
 אקיינוק ל"צו אנייגוק זעול ןיתיימ ה'ד :ו"מ "ילוחבו
 "ילוחב י"שר סרג הפיו Waschbecken, conche צ"לב
 : ז"מ ףדבו אתלכיתמ ג"ונבו אתלכישמ ןיתיימ םש
 אלכישמ רכז 'לבו אתלכישמ ל"צו אתוכישמ ס'טב
 ראובמ ג"כפ ר"קיובו ב"ער 15 'ישודיק .אימד
 ייטפוש) הכימשב

 ירוויח ילכישמ ץובקהו .הכימש 'עו םש 'יטפושל
yyאיהש ל"נ הלמה תרזג ןינעבו :ה'נ 'ילוח .ט"ל  

 לפס b" לשכמ תויתואה ךפיהב ל"נה 'יברע הלמ
 ךרדב קר ל"נה תבשב (b^ ןיצחור וב רשא םימ

 -- [םש תואמגוד רתי ומכ אוה הדגהה

30Dםשהו 302 —  jvאָנְּשיִמ ,אָנזִכַשמ  
 DN ונדמליב Píand, pfünden) טובע ןינע

pp3ייטפשמ יוחנת)  (Qn ^bהשמ תולכ םויב יהיובו  
naאשנ  ^bםאש ןכשמ תושעל ןהל רמא ד"  

 (יה) ban 'עבו ןהידי לע ;כשמתמ אוה אהי ואטחי
 ןוברע ןתת bw 'גרת ב'א) — .הז ןינעמ שי
 ושע bm אנכשמ ןתת םא )^ 5 .תישארב)

mwהמורתב ו"ית ןכו םילעפב תישרש ם"מ ) 
 ןוברע ןתנ b^ ןָּכָשַמ ם"ל אוה יכ ןוכנהו ה"יחא]*
 'טולכ החנ p^ ןַכֶש לעפמ לזגנו אָנְּכָשַמ םשהו
 -de ר"לב ןכו הולה בייחש דע תויהל חנומש המ

positumלעפמ  ;ponereונב 5" םגש היאר תצקו  

 pow לעפ jb וגייה ןְּכָשָמ ןמ piso לש גשומה
 "יטפשמ 'וחנתב WT" המ הזו ל"נה ונדמלי 'ייע
 לע ןכשמתמ שדקמה תיב wm ואטחי םאש ל"נה
 םככותב ינכשמ יתתנו Gn יו"כ 'קי) יאנש םהידי

 המ €" m2 03) "bw םעלב ןכו ינוכשמ יתתנו
 ןהשכ ךיתונכשמו תויונב ןהשכ בקעי Tons ובוט

mnnינא ה"אל בייח ינאש אל ה"בקה רמא  
 השמ םע mann ןכו 'וכו ישדקמ ןהל ןכשממ

 יתש ןנכשממ ינא תוצמה לע ורבע םאש 'וכו
 לא ךיתונכשמו ל"נה אשנ 'וחנתבו 'וכו תונוכשמ

nnםאש ^« ךיתונכשמ אלא ךיתונכשַמ ארוק  
 א"לפ ר"משב ןכו םהידי לע ןכשמתמ sm ואטחי
 ינפמ אל ^« תונוכשמ ינש לאושי ךיתונכשמ
 אלא ינכשמ םהל ןכשממ ינא תומואל בייח ינאש
 ינא ולאה תוצמה לע ורבעת םאו :םשו ,'וכו
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"yדב רפסה ףוסב םילשמה חול ' Symןיטעטשו  
 ב'עס ^w ייבוריע לשמ לש חבשב וברח ל'זרו
 הרות לש רבדו רבד לכ לע המלש רמאש דמלמ
 יהי לא : שירב ר"שהש ,'וכו לשמ םיפלא תשלש
 םדא הזה לשמה yw" ךיניעב לק הזה לשמה
 ח"כד 15 'ובותכ 'ורי .הרות ירבדב דומעל לוכי

 ב"ב ,לשמ לכה ^q ,ב'כ םירב) הלמשה ושרפו ג"ע
 .אוה לשמ אלא ארכנ אלו היה אל בויא .ו"ט
 ^ .. 05( לאקזחי היחהש םיתמ :ב"צ 'דהנס
 לשמ תמאב אלא 'וכו היה לשמ תמא רמוא הדוהי
 ולטב מ"ר תמשמ א"עס ט"מ TD" ץובקהו .היה
 היה אל םעלב ny "^b ר"דמב .םיִלָשֶמ ילשומ
 םילשמה ו"טפ תבש 'פסות — .םילשמב אלא רברמ
 ויתולשמ ר'שהש שיר נ"לב ןכו לשמ ע"יע ס"ט
 הרעהב ליעל 'וכו ןיסבוכ תולשמ "ייעו .המלש לש
 תוכרבד א"פס 'פסות לעפהו -- לשממ 'עבו 1

"yהשאב םימכח ולשמ לשמ .ז"מ הדנ .,ליעל  
 תויכלמה לשומ אוהשכ וזחא 'פ ר"שהש ns ע"ייע
 ןלשומ םיירצמה לשומ אוהשכ . . תויחב ןלשומ
 אוה 'כיפל םיירצמה ויה ןימורע םשו ,םילעושב
 המל yy ד"יד ד"יפ תבש v^ .םילעושב ןלשומ
 .ז"ט 'ליגמ ,'וכו הדלוחכ םלוע יאב לכ לשומ אוה
 ,'וכו םיבכוכל הלושמו רפעל הלושמ וז המוא
 bw" .הלשמנ היחכ וז המוא :א"י 'טוס לעפנב
 המל .ט"ל 'יחספ 'וכו הלשמנ ןפגכ וז המוא .ב"צ
 שיר p»3' ונדמלי .'וכו רורמכ םיירצמ ולשמנ
 nob .ט"כ 'מוי ^5( םיל תומוא ולשמנ קלב
 הלשמנ המל .ד"י 'כוסו pv ,'וכו רתסא הלשמנ
 ולשמנ המל .ח"פ תבש ,'וכו םיקידצ לש ןתליפת
 'כוס :ד"נ ,ד"נ 'וריע :םש ,'וכו חופתל לארשי
 הרות ירבד ולשמנ המל :'ג 'גיגח ,'ז 'ינעת : ט"מ
 םימכ ארקמה לשמנ ו"טפ wb" תכסמ .'וכו
 ע'ייע mp — pops ס"שהו ןייכ הנשמהו

 -- [לתמ

 -eine Entlas חלש ןמ לועפ ינוניב) תַחְלּושַמ +
D'D n") (seneב'עס  n3תחלושמ  
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 תַחְלּושמ * — Gus — לשמ דער

 בשחנו ואוב ןונשח ואכ םרציב םילשומה וליא
 wes לעפהו ה"יחא]*  .'וכו םלוע לש ונובשח
 'מאנו ,'פסותבו ש"ע רואה ןהב הלשמ .ו"מ 'מויב

myיטלש ע'ייע רואה ןהב טלש ] — 

 ע'לב ה"כו רבדל רבד תומד pup מ'למ) לֶשמ
 ,Vergleichung, Gleichniss, Parabel ו

 שי 'פד ג'רבו «Gm 30( ןשיה 'פד ג'סב 1

 תולשממ ןיסבוכ תולשממ (.רילק cn | ןילחונ
 ?^n ידהנפ) :תונוממ יניד דחא 'פד ג'סב ('םילעוש
 ונאו מ"רל ול ויה C םילעוש תולשמ[מ] 'ש (ג"עס
 הל ירמאו רסב ולכאי תובא אלא ונידיל ואב אל
 תונווכמ '033 ןילוגה ןה ולא 'פב .('קדצ ינזאמ
 םיעשרמ ינומדקה לשמ רמאי רשאכ ^C 'וכמ) ןהל
 רבדמ בותכה המב "3 (ד"י .דיכ איש עשר אצי

 דיזמב דחאו גגושב דחא וגרהש םדא ינב ינשב
 םירזופמ ואצמנ םילשמ הברהו ה"יחא|* — .(*יוכו
 vy" .ם"ל 'הנס :א"ס 'וכרב ל ע וש מ מ"ד ל"זרדב
 רחא 'פ ר"תסא oW) ע"ייע) ח"עפ ר"ב י"שריפ

 ר"ב יר א מ ;אצי רשאכ 'פ ר'להק ,הלאה םירבדה
 לכו 'פ ר"'תסא באזמ ;םש ר"תסא ד'ס פ'ס
 הרומחמ ;קלב שיר 'קליב אבוה ונדמלי ,ידבע
 לוגנרתמ ;הלאה 'ירבדה רחא 'פ ר"תסא החייפסו
 ולאב רמאנ בורל 6 ב'עס ח'צ uuo ףל טעו
 לשמ עוטקבו) המוד רבדה המל לשמ תולשמ

y» (1085ז 'וכרב ':+ q^ז'ע  S7יה"נ :ד"נ  
^p "mbז" ה'וב "א תומלשבו :'ס ק"ב : 

 peni דועו המוד רבדה המל לשמ 45 לושמא
 :ט"צ 'וחנמ ,ב"ל תוכרב םדאל לשמ n ,ד"המל
 ט"מ 'יחספ ןפגה יבנעל לשמ .ט'י ז"ע .ח"ק 'הנס
 בישוהש ימל לשמ ap תבש ךלמל לשמ א'עס
 ינשל לשמ :םשו קלב שיר 'קלי 'וכו ןירמוש
 ימל לשמ כ'פ ר"דמב .חבנ ע"ייע 'וכו םיבלכ
 'תפסות .השאל לשמ ח"יפס ר"מש 'וכו ךלהמה
 םיאכומ םישרדמבו .לשמ ולשמ א"פס 'וכרכ
 ןיא יכ רפסל יתלדחו ףדו ףד לכב טעמכ םילשמ
 םירדס by" המישר םהמ שי אמוחנת 'דמבו רפסמ

 .ב"ה י"כב ה"כו תולשמ w^ ע"פדבו — עיל ivi לשממ ys תוכיראב ש"מ יייעו סייש י"כב היכו ויופדב ןוכנל ה"כ )!
 'קליבו (תלשממ ריחיה םשו) סייש "53 תמאב ה"כו תולשממ ןאכ םג ל"צ ו"ופרב Dyb nel" ונסרגש המ יפכ )
 הייכו (.הייג רצ 'דהנס םיד) a^ ^b יבושת ירעש יינואגה יתבו יל ייפ קיל יפד 'ינואגה 'תבו וקינולאש יפד ^w ילשמ
 לי'צו תולשמ תועטב 'יא קתענ ונממ רשא אנליוו םישבו (א'עס ט"צ ףד יקילייגנא י"כ ץבוקב) ירהנסל ma ייפב
 'שתכ כ"ג סרג וניבר יכ רורב הארנו םשה יונישב לשמ ותוא אוה הל ירמאו יכ דחא קר ןאכ ןיא הז יפל )? .תולשממ

 קר תחא אלא ונידיב הלע אל ל"נה תומוקמ ינשב ייגואגה םיברב סרג הז תמועלו תובא איבהש ינפמ nns תלמ טימשה
 אלא ונל ןיא ונאו (anim דחא אלא ונידיב אב אל ונאו סיש י"כבו תחא אלא ונידיל תאב אל ovo חיר ייגו ו א ב אל
 גגושב גרה דחא שפנה תא וגרהש ג"ונב (+  .ייישריפב ys 'וגו הרצמ קידצ 'וגו קדצ ינזאמ יוגו ולכאי תובא ש ל ש

 .'ק רצ ץגוצל פ"דג רפסב הז לכ לע y (5 .דיזמב גרה דחאו
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 (:ח"כ m יגנא v papa ידהנפל ^n 'יפב W^ | ותשורג ריזחחש לארשי י"שר p^ ןהכל איח המ

 תחת רמומ ספדנ קתעוה ונממ רשא אנליוו ס"שבו
 םגו םישרדמבו 'שוריב לבא .ל"נה םעטמ דמושמ
 לכ רוזנעצה די הטלש אל םהב רשא ס"ש י'כב
 "ילוח y הלמה וז הראשנ ילבב פ"שב ומכ ךכ
 PAD ה"מגר 'יג יפכ דמושמ 'יגוסה לכב 'יא 22
 jn םיסופד לש ss nnn Cen qo cow» י"כ
 םיצקש לכואה טרופריא י"כב א"פר mm 'תפסותב
 א"פר 'ילוח 'תפסות ,רמומ 'יסופדבו דמושמ הז ירה
 לארשי ייפא . . טוחשל ןירשכ לכה 'פריא י"כ 'ינכ
 ץבוקב) yb na "יג יפכ ב"ער ו"כ ז"עב ,רמושמ

vףד 'גנא  Greןובאיתל תוליבנ לכוא דמושמ  . . 
 ps הזיא :םשו ,רמומ ג"ונב 'וכו סיעכהל רמושמ
 yap ^D i'n א'בשרה 'שתב («i'n רמושמ הזיא
 bomb דמושמ .ט"ם 'יבוריע On רצ ונרוויל 'ד)
 לטבל לוכי וניא םינפ יולג דמושמ םשו ,תותבש
 רמומ ג"ונבו +(.ס"ק רצ יוריע) ס"דב 'ייע 'וכו תושר

 יוליגב דמושמ :ג"כד Yes 'יבוריע 'וריב 538
 ז"פ םיחספ 'ורי .רבד 533 יוגכ אוה ירה םינפ
 ה"מד א"פ 'וירוה 'וריבו ,היירוהב דמושמ ry ד"לד
 ג"פ pen דמושמה ל"צו רמו ש"מה ר'טב ד'ע
 'יעיבש 'ורי ,'וכו םדוק רמושמ דמושמו רג :ח"מד
 דמושמ דח ב"ער א"כד ג"פ 'דהנס v" .ה"לד ד"פ
 ט"כד י"פס 'דהנס wv" ,6זיפק (NU  וטסא ע"ייע

vyםיחכז ינימ ןילבקמ ב"פ ר"קיו .דמושמ ישדק  
 הניכשה יפנכ תחת ןסינכהל ידכ לארשי יעשרמ
 שיר 'רקיו ארפס ץובקבו ,'וכו דמושמה jb ץוח
 "p םכמ ב"ער ו"מד א'פ "ילקש יורי 'ב 'שרפ
 ואצי :םש ארפסו ,םידמושמה תא איצוהל (ב י'א
 .תירב vien ירהש תירב ילכקמ ןניאש םידמושמה

m^יפכ ג'יפ 'דהנס 'פסותו ס'ש "5 'יג יסכ 4^  
 : טשפומ DUI 'ו ןמ y'"y ט'יפ ר"משו י"כ "יג
 תודמושמ ןיאו תלסופ תּודָמּושַמ וב v "יחספ
 תודמשמ א"יו 'ו אב 'קליבו רשעמב תלפופ
 םיחספב ג"ונבו ש"ע nope] ל"צ] (תולוספ)
 יכ עדו .תד y"p m תרמה א"ער א"ע 'ומביבו
 ייעשי) 45( מ"למ ואיצוהל ל"נ הלמה תרזג ןינעב

G3 0^וביכ יריכ איש) ארקמב ש"מכו התירכ ןינע  
 ימש תא דימשת םאו וירחא יערז תא תירכת םא
 ומשש b" אוה רָמָשְמ — ito" הז יפלו יבא תיבמ
 ומכ nbbp ןינע "my ויבא תיבמ תרכנו רמשנ
 אוה ילוא וא הללק ' יפ אָדָמְָש ס"לב ןכו ומש חמי
 כ'או םירחמ i ys€ ."יע) תמש םע ףדרנ

 .למיגב לי'צו ימגב יציניוו ריפרבו ב"ה ייכב היכ )* ל'מרו )?

 .'וכו רחאל תסינשמ

 חולישו תוחילש ןינע b^ חלש לעפמ) תַחְלָשמ *
die Sendung, 2. das Loslassen1. ( 

 yo היהש 'וכו ותחלשמב rw mm ד"יפ 563
 'ורי :ה"לד ד"פ 'יעיבש 'ורי — ליאכ ותחלשמב
 ג"עס ר"ד ב"פר תבש v" :ח"מד ט"'פס 'ומורת

 .התיה םיבאז תחלשמ תעש

 ס'לב .אָּיְלְשַמ ןמ .ץוכקה) אָחָיְלשַמ
 המ רבד וב תולעהל ילכ

Werkzeug und  Heraufziehen, 

(G. B. Gabelאתיתחמו  C'wi3^ ' n )3( 

 של ש ג לז מ הו ('ג יז'כ תומש ויתותחמו ויתוגלזמ
 י"כב m3 ה"יחא|* ^O יב איש םינ ש ה

 .ןיניש תלת היל יד אילשמ ומוגרתו 'ציניוו ר"פדבו
 sow ל"צ אילישמ pos לכ 'גרת גלזמב םשו
 ג"ונבו וניבר 'יגכ אָתָיְלָשַמ ץובקהו ם"ל ךודכ

naהתיילשמ ייוניכב 'ב  "snmהיתיילשמ 'א  
 ב'רו .ן"ישה תחת «mw ם"מה תחת nne3 ל'צו
 )22 (M ךרעה שארב היתילשמ איבה 'מא 'פדב

0nןילשלשמ (ו"ט) ד"יפר תבש 'תפסותב 251 ,('ב  
 ג'הכ ןותיק וא ילד הב תולעהל תילשמה תא
 אנליוו 'פד "35 wives ל"צו טרופריא י"כב
 .אוה העידי mono ס"טו "לשמה ,םילשמה 03

meיגב (תוכימס) תליצמ '. y'"y p^nלצמ  
  vm'א לש ע"ייע דועו 2/] —

 (אלַש ןמ)
qmsגלזמ  

zum 1167988- 

das Ende, die רמגו םות 'יפ) םֶלָשיִמ noun 4 

(Vollendungה"ל ב"ב י"ק :ז"ס מ"ב : 
obwo3 n5ןילא אינש (םלשימב)  am pגרת ' 

 .אעבש ימוי םלשמ דע 'ד 'א בויא

"BUDלעופ יגוניב דמש לעפמ)  D'obאָדְמִש  
"eלארשי .ןירכעל ראותה כ'או הללק  

^Dללוקמ  (Verfluchter, dem Fluch Geweihter 

 ררוב הז  תונוממ יניד 'פב ןובאיתל תולבנ לכוא
 הייחא]* "כ mo ןועמש ר'א 033 Cn שלש
 תארימ קפס ילבו (''שמא 'פדב טמשנ 'עה הז
 רחא איבה ליסאב 'פד 'עב יכ עדתו רוזנעצה

 | ומומ ליחתמה רובד תחת 'עה הז אתילשמ ךרע
 םג ילוא) ייסופדב 'הנסב ה"כו 'עה עצמאב סרג ןכו
 וניבר ייגכ לבא סייד לעב הז לע ררועמ היה אל יכ י'כב

ms )'23 קיהעבו ר"פדבו ב"ה טיק י"כב ןוכנל  
 .ךועה הז כ'ג שימשה מ'אפר רחא םוקמ לכב ררגנו רחא סופד האר אל רשא

85* 



216 , 

^bאל ןכו אתוורפ 'עב אלו ןאכ  ^bינשב ח'ר  
 Omán ןיכ סרפ ןושלב יא אוה לבא תומוקמה

a-Bahrem pzל"נה םוקמב רעשיילפ ש"מכ  
 — Jàkàt] *35 רפוס םשב הרעהב

 ףלשו ץלח ומכ ס"לב טַמָש לעפמ) אָטומְשַמ
 -Wege םידגבה טמושש ןלזג b" מ"לב

Gagererז"ע) םוקמ לכבו 'מגב ז"עב ק"פב  Ys 
 (* א מ ל עב אטומשמב ןניקיסע יאמב אכה (גיעס

^bןלזג אלא החיצרה לע דושחה םיטסיל אל  
 ינבמ םידגבה טמושו עונצ םוקמב רמועש אמלעב
 אטימשמ סם"ש י"כב ה"יחא]* ,חרובו םדא

 w" ^« אמלעב אטמשמ «m» ^b אמלעב
 ברח תצולח p wpbovw" ס"לב ^5 ym .היטומשמ
 םיכוד תשרפב דמועה ןלזגל mee ראותה הזו
 -- ש"ע טמש לעפמ כ'ג 'יפ י"שרו זב לולשל
 בורק זא אמוטשמ תויתואה .ךפיהב סרגנ םאו
 ,Dieb םלא רכגו 223 ןלזנ b. A" 'יסרפ הלמל

— [Rüuber, Gewaltsmensch 

 המל לאשוהו עַמָשו הָעּומש pip מ'למ) עַמֶשַמ
 1 -das Ver ארקמה רועישמ ןבומו עמשנש

nehmen, 2  Entnehmen dem  Wortsinnומכ  

 -das Entnehmen, Er (תֶעַמְשִמ מ"למ) תּועָמָשִמ
(weisen eines Lehrsatzesול ואיצוה 'פד ג"סב  

 הלמשה ףאו 'טגב תואיצמ ולא 'פבו יס ימוי)
 vy UWBD ןיפרשנה ןה ולא 'פד ג"רבו Q3 מ"ב)
 'ר b" .(* והייניב אכיא ןישרוד תועמשמ 6ו'ע
 תאו ותוא CU י'כ p ןהתאו ותוא שרוד לאעמשי

nnsינוי 'לב ךכש ןהמ  popתחאל  Cimמולכ ' 
nbus) nnsםא וא רוסיאב הילע ותאיבש ימ  

 הילע ןיאש ותשא איצוהל ותשא תב וא ותשא
 םאו ותומח שממ ןהיתש שרד הביקע 'רו םולכ
 ותומח ונייה ןהמ nns תאו ותוא מ"יו ותומח
 ןמ הפרשב אתיאד ותומח םא יקופאל
 טיי 'ועובש האמוטה תועידי 'פד ג"סב 6ה רו תה

Gyוהיניב אכיא ןישרוד תועמשמ  ^bרמוא הז  
 .קוספה הז שוריפ ךכ 'מוא הזו קוספה הז שוריפ ךכ

 עַמְשִמ - tU וער

"vbומכ  ^b newbומש יהי 'מולכ םרחומ  
 לא תרניאב "יארכ ושי יאנוש םיארקנ ןכו םרחומ
 Ei zig סט סוג - - 1מ600ע - . ב"כ ז"מ) םייתנירק

o 00 o wxoxvxdaןמ שבושמ אוהו  

 ארקנ דמושמ ז"כב לכא .('(תא םרחומ — תמרחמ
 ןכו תד wen רקיעב רפוככ אלו sm ץרופ קר
 לכמו ל"הזב םייפו ל"נה 'בושתב א"בשרה קספ
 ט"אגיניר דמושמ ןושל ןיאש האורה הארי הלא

(Genegaלוכאל רדג ץרופ אלא רמאש ומכ  
 באתש ימ לכ ןכו הרותה הרסאש המ הואתל
 ישוע לבא ל"כע וב אצויכו umm תא לוכאל
 םידמושמ יכ בושחל wp (איליסאב סישב) רוזנעצה
 תידוהי m לע םירבועו םידמעושמה on ס"שבש
 הופילחהו הלמה וז וטימשה ןכל םירצונ םישענו
 "יפ יתאבה 'נ דמ 'עבו .הזב אצויכו רמומב יקודצב
 ס"למו (ןיעה תעלבהב) רמעושמ אוה דמושמ יכ ג"הר
 דמש ע"ייע רועו םישדוקמה םימב לבטנש ימ ונייה

vmאתפסותב רבכ דמושמ תלמ האצמנ לבא  I"? 
 אל רוע םישדוקמ םימ תליבטמ גשומה רשא תעב ליעל
 תרחואמה הלמה ןורתפכ הנורתפ היהי ךיאו חמצנ
 דמשמ םשהמ 'וריבו 'תפסותב הנבנ Dx 4 .ןמזב
 תב םיומ ר'פס 'כוס 'תפסות (?Jpn לעפה
 ג"ונבו טרופריא י"כב ג'הכ 'וכו הדמתשנש הגלב
 לבא התד הרימהש w^ :ו'נ 'כוסבו תרמומ השענ
 סיד יייע) א"פר ו"ופדב ה"כו הדמתשנש ס"ש י"כב
 תוירוה 'וריו ג"ע ח"מד ז'פר 763 'ורי ז"לבו ,(סש
 דמתשנ וא הטתשנ וא שרחתנ Y'yD ה'מד א'פ

 — [םעש עיייעו ^«

Ubארקנה יסרפ ,םי ןושלב יא םש)  
Anl s — ateעוטקב ע"לבו  

(Insel des persisch. Meerbusens zBleo53 ' 

 (6*ובהו (5(ז'ע ימו) הליכאב רוסא i3 כ'הוי

 — .( גיהמשמד אתוורפו יכלמ דחו ;ירשע היל
Woכסמבו ' (UD m^קרפ  DNןיריכמ ןניא  

 B^ גיהמשמד אתוורפ איירקימו אתינגרמ ןקסמ

 אל וניברו הייחא]* .(הכולמ לש למנ י"שר

0 Brus LR 

 רעשיילפ "« )? .81 ח"ח ץטערג יהל יידוהיה תורוק הז לכ לע y Marranos" אימפסאב םיסונאה וארקנ הזמו )!

 היהתש 'יסרפ הלמ יתאצמ אל סרילואוול noa לבא 358 ב"ח גאטיירפל מייואו 320 ג"ח יוועל 'הל ר"תמעל ויתופסוהב
covתויסרפ תולכ יתש םא ףא יא  ms ( vnם"ש י"כב ןוכנל  m? cp» vy»מויב גייונבו זימש יר ' b 

 סיר y" יקליו vy םייש v3353 גיהמשמד ל'צו גיהשמד w^ ליסאב םדוק יפד ס"שב (5 .יקליב ה"כו ובהי ס"ש יייכב )*

 היכ )* .&, & vos )9  .והיניב תועמשמ :קר ייא .גימד היפ ימוי יוריבו )7  .ה"ר ייפבו םיש י"כב «'n (* .םש

 םאו (:ו"ע ידהנס) ייבא ימאש המ 5y וניבר תגוכו דואמ ןוכג הזו הרותה ןמ הפרשב אכיאד ט'ק יייכב היכו ביה י"כב
 תושעל ןוינמ ליעל 'מארכ איתא non אשרדמ mon םאו 5m peo תועמשמ ה"רב י"שריפו איתא אשרדמ ותומח

 ס"טב ע"פרב לבא ,וניבר תגוככ m) 'וכו הנה הנה איתא ה"ד :ה''ע יהנס ייישריפ יייעו ,כיע יוכו הלעמלכ הממל
 .גיעצו הטואמ ב"ירגה הזב שיגרה אלו כ"ע הפושב הנ'אד
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 P5 םש my y םילארשי לשו םיול לש םינהכ

 'ומבי ב"פר 'ינעת 'תפסות 3^ 'וירוה : ב'י "כרע

 ר"להק Yo ר"דמב .ח"כד p" 'דהנס 'ורי האלהו :'ק
 (ב"פק ,א'ח) בא תיב ישנא ע"ייעו רפעה בשיו 'פ

 .בא תיב 'עו

(Nachtwache (תֶרּומשא ,הֶרּומָשַא מ"לב nuin» 
 הלילה mm תורמשמ שלש .'ג תוכרב

 תורמשמ אכיא םשו ,'וכו רמשמו רמשמ לכ לעו
 :'ג ףדבו ש"עו אעראב תורמשמ אכיאו עיקרב
 'פותב טרופריא "23 תורמשמ 'יג ןכו ןינעה לכ

 ,(טייש (Um הרומשא ע"ייעו א"פר תוכרב

nos + |מ"למ)  npenל"זרדבו הוצמהל תנתנה  
 -Bewachung des Ge הוצמל גיס ןיעכ = |
 תא םתרמשו .א'כ DT" א"עס 'ה ק"מ 8

 יתרמשמל תרמשמ ושע )05 ?on 'קי) יתרמשמ
 .הרותל גיס wey Ck SN תובנ) םרמאמכ אוהו

 :ז"לק תבש Weinseiher) םיִרָמָש ןמ) תֶרָמשַמ
 Tun .ח"לק םשו תרמשמה תא ןילות

 ךורעב ;nv לש תננסמ mu 'יפו תרמשמהו
 לש תרמשמ ד"ע ה"מד n'b 'מורת v^ .הלפא 'ע
 ילואו .השדח תרמשמ .ז"יד כ"פר תבש 'ורי ,ןיי
 םאו :ז"לק תבש י"שריפמ חכומדכו ןיי ירמש ןמ

moלעפמ  m spרקנל שי  ^p mouהמ  
 דימלתל לאשוהו .םילזונה קקוזו תלוספה רמושש
 רבד טלוקו שרדמה תיבב עמשש qup איצומש

 P gb תובאל ב"ער 'ייע הלטב לש

 ריב רבד תשיפת ןינע שַשָמ ןמ לפלפ) שָמְשִמ
befühlen, betastenךורעה 'ריפ "ייעו ) 

 רופא (.א'פ תבש) תיכוכז 'מגב ןיי איצומה 'פב

 םוקמ קילחהל שמשמ, b" תבשב רורצב שמשמל
 השיתכ יריל אב אצמנש ורשב טורסי אלש ודודיח

 שמשמ — עַמָשִמ

 | הטעימ

 תיכח [קרפ ףוסב ל'צ] («ee .(*"הניחט ידיל וא
 ינבב 6ןישמ שמו pip (א'עס vop תבש)
 םיכקנ תייקנמ רמאנ ןכו ה"יחא* | .(םייעמ
 תוכרב .םוקמ ותואב-רורצב שמשמי .ב'פ תבשב
 םירכד לע רמאנו .ש"מו 'ב בש ע"ייע א"עס ב"ס
 jr לכ הז דד המ ב'ער ד'נ wy" :םירחא
 שמשמל :א'כ מ"ב ,'וכו וב שמשממ קוניתהש

 .ימויל סיירב 9 םייונש רתיו הנישש . ועמשמב 'מויל «n 'יפבו ונינפל היכו )*

 זער |

 הנישו ליאוה (א'ער יפ .(i01 לכואה 'מנב כ'הו' 'פכ
 'פבו .(*ורועישב םימכח ונישו ועמשמב C בותכה
 C Vb יטוס) האריש ידכ 'מגב התחנמ תא איבמ היה

 בותכה 6הניש אוה רפא אלהו אוה רפע יכו
 ןושל רשק ימגב יפלקב ףרט 'פב .'וכו ועמשמב

Com cmmהשרפה לכ  nowעמשמ  TD Nun 
 ח'ר ל"זו ה"יחא]* .אליממ עמשמו עמשמ
 הלוכ השרפה לכ +.ג'מ אנליוו סישב) ;ב"מ 'מויב
 רחאה טעממ ארקמה הז הברמש המ 'מולכ 'וכו
 לא התוא םתתנו רחאה והברמ רחאה טעממש המ
 'או ןגס תעה התואב היה רזעלא ןהכה רזעלא
 הניא תורודל לבא ןגסב תישענ men התוא
 איצוהו טוידה ןהכב וא ג"כ וא אלא ןגסב תישענ
 לש התוא הנה nep תרחא איצוי sov התוא
 האצוה לש התואו pon הטעימ הניתנ

mnsהמ ארקמה ןבומ ונינע עמשמ כ"או .'וכו  
 | עמשממ ל"זר ןושל לע לגרוהו ונממ עמשנש
 pb" .י"ק Ya .ג"יק מ'ב .'ג 'גינח 'וכו רמאנש
 ןכו הלעמ לש ועמשמב כ'ג הזו T5 mb .ג"יק
 «bi ח"כפר ר'קיו עמשמב רובד 'יפא D'2: תבש
 חבזמ N/D. 'מוי ,עמשמב הרות לש הלמעב ףא
 טושפה ןבומ b^ ןעמשמכ םינהכה . . ועמשמכ
 ב"עס 'ה מ"ב םדא ינבב טושפה ןבומ םג םימעפלו
 'מולכ wb עמשמ ימד אלב ישניאל menn אל
 םיעוט םה לכא ךכ עמתשמד אוה אקווד ישניאל

"yה"כ 'דהנס 'פסות : n^תותירכה רפסו ארקיעמ  
 ללכ ןיעב nn .T'bp ןמיס 'ג רעש םידומל .ןושל
 ג"פ "יבוריע 'ורי ןינעה הזמו םרא ינבב טושפה
 w^ .ילבבבו ןה עמוש התא ואל עמשממ :א'כד
 לש אַעַמָש — vowb ןינעבו — 'וכו ואל ללכמ
 ייעשי 'גרת "n .ר"מ 'ישארב 'א י"רת p" ארקמ
 ז"נש 'פ הכרבה תאז ירפס .'ה .ב'מ בויאל ;'ג ,א"י
 העומשל לאשוהו .'וכו הזמ לודג עמשמ ךל ןיא
 "גג היבלד ארבג שיפנ המכ .'כ הדג הכלה ונייה

 — [היתעמשמכ ?cr2y א"שרהמה

 -Waeht הריטשב הרימע ןינע מ"למ) רַמְשִמ *
postenלש טרפבו  oun»םתדוכעב  

CWachtposten der Priester(.ו"כ) ב"מ ד"פ 'ינעת  

 תורמשמ העבראו םירשע םינושארה םיאיבג וניקתה
 לש םלשוריב דמעמ היה רמשמו רמשמ לכ לע

 '( חיכו  bow DU v33קר גייונבו :
 (אנליוו ם"שב) ח"ר bo" קתעוה כיע (* .ו'ופדב ןוכנל ה"כ (* .םייר יייע ףידע וניבר ייגו ןעטשמב סיש י"כבו ןרועישב

 תטיש םג ךורעהו n's שוריפ י'פע בשייל ךיראה ע"בשפהבו י"שריפכ אלו הניחט v5" וא ייל nen שיארהב כיג אבוהו

 היכו (* .ש'פרבו b/W י"כב היכו ןישמתשמ ע'יפרב לבא יוריבו ונינפל ה"כו ב"הו טייק v33 ה"כ )^ .ה"שע יופסותת

 .י'שריפ by ריפרב לישרהמ וקחמו אקארק רע ס"שבו תוינשמבו 'וריב



918 * nen — שמשמ 

 רהב לארשי לכ ועמשש הרותהש הרותל היינש
 הנשמה עמש וניבר השמו בתכבש הרות איה יניס
 הפ לעבש הרות איהו הינש םעפ הרובגה יפמ
 אימ) ומכ הנושארל היינש איהש רבדה ררבתנו

n^ןוניש ןושל אוה א"פ .ונשיו ונש רמאיו דיל  
 'ט 0*3( וניתובר 'שלבו םתננשו (' י'ו 'ירבד) ומכ

smiט"צ : (r5 mmארק 'מולכ דחא קרפ הנש  
 השק ןושארה "יפה יפל ה"יחא]* | .דחא קרפ
 ,ותנשמ היונכבו תנשמ התוכימסש הָנַשַמ תאירק
 הנשמ bu m איה היינש 'למ םאו ונתנשמ
 n^ i) ^1( הרותה הנשמ 155 n3eb ותוכימסש

seb Ye vx»לבא ,הרות הנשמ  r33איבהל שי  
meiםינוי יבתוכש דבלמ יכ הז שוריפ ל  

 מיד (y^ 850150066 הנשמה תא םינכמ םינורחאה
 419 יב הרעה דיח ץטערגל םידוהיה יורוקו .8

 :'גרת םג הרותל היינש הנינעש (היינש ארודהמ יפל
 ^C .ביכ 78( הָנָשָמַּב קיתעהש הככ pan ןתנוי

 '5 חיכוהל שי כ"ג הזמ ילואו (* אנפלוא תיבב
 התישילש ארמג ומכ הרותל היינש אוה הנשמ
 (:זיט קימ איעס ^n תוכרב) ל'זח יפב לגרומש הממ
 'וכו תשלש אל תינש םא תינש אל תירק םא
 הרות ys'& 'ה 5333 שלשה ןינמב וטכ רדסהו
 הז םתוווהל . . הנש מ וז הוצמהו ארקמ וז
 םחל ןיא יתיכב שרד א'עס ^T 'גיגחבו ,ארמנ
 אלו ארקמ אל ידיב ןיאש ('ז י'ג ייעשי הלמש ןיאו
 5 den 'יבוריע yp דועו ארמג אלו כ
 — ארקמ ע"ייע my ו"לפו ב"פר vpn א'עס ר'לק
 'וכו הנשמב תונשלו הרותב תורקל ב"פ 'וכרב'תפסות
 היאר איבהל שי י נש "פלו ro 'טוס'תפסות 'ייעו
 דמל השמ הנשמ רדס דציכ :ד"נ "בוריעב 'יאד הממ
 קלתסנ וקרפ השמ ול הנשו ןרהא סנכנ הרובגה יפמ
 בטיה כ"או .העברא לכה דיב אצמנ דעה"שע'וכו ןרהא
 pue דומיל ןינע ונייה mw ןמ הנשמ רוזגל שי
 אתינתמ םשה ונממו ינת Nin א"לבו ש< ע"לבו

"yל'נ 'מוצע היארו  "bbז"פ ר'קיומ ינש  ps 
 'אנש תוינשמ תוכזב אלא תוסנכתמ תוילגה לכ
 שרד יכ ררבוה כ"או 'גו ונ תי ^3 P3 € י'ח עשוה)

wmלמ ' win sinראותהו 'נשמ .אתינתמ ונממו  
 (:חיכ («n תוכלה הנושה sum nb ונממ
 'גינח 'ורי Cy (.ביכ (EX תוכלה pius ץובקו
 ידמלמ bib ומַשָנִים  p^ רכש "j; Yy א"פ

spenר"קיו ,הנשמהו  mןהש םינשמו םירפוס  
 אתחיתפ שיר ר"כיא ,הנומאב תוקוניתה ןידמלמ

 ף'זרהמל |

 ^ רמא D'E3 ןאכב לבא דומלת ya וייופדב היכו ךורע י"כב הי'ב (?

 .הנש שרש ק"דר יייעו שרדמה תיבב הנשמב ןתנוי 'גרת איבה ג''בלרו av ק"דרה ואיבה ןכו (5 .רטא רסח רייפדבו רזעילא

 חער

 Y5: תוחנמ ,והב שמשממ ישומשמ :םשו ,וסיכב
 והל ישומשמל :א"מ "יבוריע .וילפתב שמשמל

snmלעפנה נ'שו 'א שמ 'עו דווז ע"יע  
 y" יכ הקידב ל לאשוהו ,6ז"כ p שומית
 "א 'ימעפ הזיאו המ רבד קודבל שי הששמה
 וישעמב שמשמי ב"עס ג"י 'יבוריע שפשפ ותרומתב
 א שפשפ yp וישעמב שפשפי הל ירמאו
 הלכה תאו ןתחה תא שמשמל ידכ 3^ 'ובותכ

"yה"כד א"פ 'ובותכ 'וריבו י"שריפ . ^Rןישפשפי  
 ןישמשממ bp" רב .ןישפשפמ א"פ 'בותכ 'פסותבו
 ינוניב אוהו שמשומ אלש לכ :םש 'בותכבו ,ןהב

byeשמשוממ תחת '). myךלוהש ימל לאשוה  
 הנהו הנה םיריב שופיח ןינע אוהו טאל טאל
 חיכ יירב) ששמי רשאכ מ"למו לושכממ רמשהל

ODEוששמי  qu.תיב ביי 8"3( ) "my 

 כ"ד n'b האיפ 'ורי 5/7 אב Dy רשקנו ןושמשמי
ovyןיאבו ןישמשממ ןה  y'"yירדנ 'ורי ,שמנ ' 

 ןיאבו ןישמשממ ךלמה תועיצק האר .ח"לד ג"פ
 םשהו -- "« האבו תשמשממ הקילד האר
 : ם"שרהמה "ג יפכ ד"עס ^Y ג'פס 'וכרב 'וריב

 הש ומ ש DU ינפמ הרוסא םצעכ היושע eR" ה אוצ
 הבקנל ראותהו .םייק ןשומשמ ןיא םימ םייק
 אהת אלש ח'יפ םשו ,תינשמשמ איה ר"עפ ר"ב
 תעגונ 'יפ תינשמשממ איה ירה :םשו ,תינשמשממ

 ,רבד לכ תשמשממו

 Diener דבע b" אָנָשְמַשַמ ס"למ) אָנָשַמּושמ *
 ידמב) תֶרָשַמ 'גרת (שָּמַש לעפמ

 7 א"מל ppm (n'3 ae "73 ;איי anb m3 ואיי

 ח"כפ ר"קיובו ןורתי המ 'פ ר"להקו יִהונֶשִמּושמ 'ה

 .יונשמשמל

 wem ללק b^ תמש = — ע'למ) תַמּושַמ *
 D". תבש verfüueht) לועפ ינוניב

 תמושמ wan אטיל תיוה . . יכה אמיל אדישל
man ^bהיתיממטסא ע"ייע םרחנו רבשנ ללוקמ  

mmn)תמש ע"ייע דועו ,(:א'עק . 

 י"לב הרותל היינש b^ הָנָשַמ ומכ wo הָנָשַמ
die zweite (mündliche) Lehre 0000600 

 ע"לב הנש ל"זרלב einschürfen ןנש לעפמ ,וא
 תלכא ול ורמא 'פב Lehre vorschreiben) שעל

Xmרמוא רזעילא 'ר 'מגב *) m9)ג"  
 ונשריפ םתורוהל ל"ת הנשמ 'יפא לוכי (ב'עס
 איהש ליבשב הנשמ תארקנ המל b^ .רומלת 'עב

 . . .הרעהב נישו 'ב סמסמ 'עב y" ותמגודו (1

CUENTE 2 ur 
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«ab ubה"כ 'שוריק  ub ayיילוח .'ד יועובש : 
 p" הכ לה ל םג הנשמ הארקנו — :ז"טק £35

mosהנשמל :א"  "s psהז תרומתו ךרבל  
 ךירצ ps תוכלה xy ג'ד א'פ 'וכרב 'וריב
 הנכמ םגו כ'ע תוינשמ : תוכלה פ"שרהמ 'יפו ךרכל
 v "WT^ המ הזו הנשמ :'תפסותה תא 'שוריה
 yp'3 ס"ד א"פ 'ישודיק 'ורי Uy ד"ד ג"פ תומבי
 ר"עס ב"לד ט"פ 'ובותכ יורי ג"ע ר"ד ר"פ ק"ב 'ורי
 ירדסמ שאר 'מולכ הנשמה יבא היעשוה 'ר
 ורודיפב קסע אייח 'ר םגש עודי יכ אתפסותה

jyאב 'עב ןתנ וניבר תמאכו .ה'כ רצ י'הבמ  
 קתפא 'עבו ,אייח 'ר יבד אתינתמ אתפסותה הנכמ
 הנוציח םשב 'תפסות וניבר N'OD 'א 722 'עו 'א
 ר'דמבב ה'כו תונוציח תוינשמ איבה 'א דמ 'עבו

n^bהלא תצובק יוניכ ןכלו הנוציחה הנשמ  
 יתישע :יתסנכ 'פ vbnp "yp תוינַשִמ תופסותה
 תוינשמ וליא Cn s mp םיסדרפו תונג יל
 לש ותנשמו הבר אייח 'ר לש ותנשמ ןוגכ תולודג
 p' םשו ,ארפק רב לש ותנשמו הבר איעשוה 'ר
 ולא )33^ (Ónp תונחוטה ולטבו :רפעה בשיו
 ותנשמו ('ע"ר לש ותנשמ ןוגכ תולודג תוינשמ
 יייעו ,ארפק רב לש ותנשמו איעשוה m m לש

^vלכמ ושפנל רפח וניאו ג'ע ח"מד ג"פס תוירוה  
 תולודג תוינשמ ולא 020 ónp הואתי רשא
 ותנשמ [אייח ל"צ] (אנוח) 'ר לש ותנשמ ןוגכ
 'וריו — ארפק רב לש ותנשמו היעשוה 'ר לש
 דומלתה ןמ רתוי הנשמה רחא ץר יוה םלועל : םש
 בוו יבר [וב] «e עקיש sow דע רמיתד אדה
 — י'ב קתר ע"ייעו א"כפ ר"קיו ש"ע 'וכו תוינשמ
 הנשמה רפסו + ו"מד ח"פ 'ומורת 'ורי םידיסח תנשמ
 PD" הנשמ יודס הש ש ל קלחנ oss לש
 הריקח ןינעב .תע ע"ייעו ,םימיב b ר'תסא (סיש
 נ"שו הנשמ 'ע קחצי דחפ 'ייע הנשמה הבתכנ םא
 הנשמה יללכ ppm 216 ב"ח ד"ודד רפס 'ייע דועו

 — [האלהו 266 ^ קרפ מ'ד 'ייע

 ץובקב Mus ע'למ ל'נ אָתיִנשְמ = אָחיִנֶשִמ
Erdaufwurt, רפע 5m הללוס cs 

  'b3 (5355 "y! Damm, Wallןיליפת איצומה
 וישרש :'מגב ( 6p comךגה אתינושמכ ומד
 יריסא יאליעל יקלסד  ^bןליאה ןמ ואצי םאש

 וז רשגכ ץראה לע ןיכלשומ ןהש הברה ןישרש
len MH € €—á——ÀM— 

 אָחיִנְשִמ — חנשמ טער |
 םהש םינשמו םירפוס ולא אתרק ירוטנ ןוניא ןאמ
 .הלילבו םויב הרותה תא ןירמשמו םינשמו םיגוה

reb vovןינשמה והיש םימכח וניקתה ךכל  
 ע"ייע 3nb' ר'אלבו ^« ברעבו רקבב ןיבשוי
 תופיסאל ללוכ םש הנשמ יכ עדו -- .אתינתמ
 הדוהי וניבר) יבר הנרג רימעכ ןצבק רשא תוכלהה
 וזה הפיסאה תכאלמב והומדק רבכ לבא (אישנה
 םימעפל ונאצמש המ הזו אביקע יבר םיאנתה לודג
 Don יפסות ב"פ ינש רשעמ 'תפסות ר"מ ג"פ ידהנס)

 ^y יכ mb ןודנ ps לבא ע"ר תנש מ והיפ
 ומכ ןתרוצכו ןתיווחכ תוינשמה ררסמ רבכ היה
 wb לחה ע"ר ורועיש םא יכ ונינפל תוחנומש
 ןיארקנ רשא םדקמ תויונשה תוכלה הזיא
 'ובותכ Yb n'b "שיג "יע הגושאר הנשמ
 א"ער ה"נד Yb ריזנ 'וריו א"מ Ub TD ג'מ ה"פ
 א"יפס 'ירדנ 'ורי ,ג"עס ג"לד .ב'פר 'יעיבש 'ורי
 תומוקמח 553 y" ה"פ me 'תפסות ד"עס ב"מד
 8 ףיזרהמל מ"ד 'ייע הכלה ומכ הנשמ ןינע הלאה
 Tm ץערג 'הל םידוהיה תורוק כ'ג 'ייעו 210 דועו
 ע"ר תנשמ יכ ןוכנ לע ריעהש 480 דצ 8 הרעה

oy mmmלש ויתודמ  Gro "bo y'4ריאמ '»  
 ןינב םילשה יברו הנשמה ע"ו די לע םילשה
 דוע הארקנו -- 212 דועו 807 מ"ד y" הנשמה
 ה"פ תובותכ v "p^ תיטרפ הכ לה :הנשמ
 אלו הנושארה הנשמכ אל ןיתינתמ vy ט'כד
 ?sein תיעצמאה הנשמכ אלא הנווחאה הנשמכ
 המ ןבומ mm הכלה לש ןינעה הזבו .ש"ע "וכו
 'רומת א'עס גיצ יובותכ ז תנ 'רד תג ש מ וז 'יאד
 190 ל"נה מיד y" נ'ר לש ותטיש 'מולכ (ז"ט
 ףוס נ"רו יבר א"ער ו"פ מ'בל י"שריפ ראובמ םשו
 ' תנשמ טרטוופב רכזוה ןכו ,ש"ע הנשמ
 בק sene הילע רמאנו בקעי ןב רזעילא
 ברו 14 מ'ד כ'ג ys" ג'שו :ט"מ תומכי p" יקנו

mov523( תחא הנשמ לע םג רמא  bגיומ ) 
 ,'נ תומבי הכירצ הניאש הנשמ יבר הנש ןאכ
 הנשמ הניא וז ןמחנ ר"א ימוינמ רב ףפוי ר"א ןכו
 DU י"שריפו .ב'פ םש "ייעו ב"עס א"ם 'ובותכ
 םימעפלו .הנשמ הניא האופר הלגע .ב'פ "לוח
 השקהו וז תא וז תורתוס תומותס תוינשמ וניצמ

y)אכהו יכה אכה םתס יכיה יברו 'מגב (:'ב יציב  
 רדהו המתסו ינולפכ ל"ס ארקיעמ יבר ץרתמו יכה

bpהמו ק ממ הזז א ל הנ ש מו ינולפכ  "by 

 רז הנושאר הפקשהב nit ק"בו ה"רו ^n לש תופסות ונייה תוינשמ ןיב אָביִקע 'ר לש ותנשמ םג ריכזהש הממו )!

onmיברו ירומ תערל תיאר איבהל ל"; אתפסותה לש תתנפ ןבא כ'ג אוה הרי ךיא הנשמה רדסל ליחתה רשא עירש  

 ,ש"ע םש מירב וב רבודמש ןפואב תותפסותה תציבקב קסע ע"ר םג יכ (האלהו 306 מיד) «yn לעקנארפ
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 Us ראשבכ ל"צו אוה ps (ה'צק ס'ר) ייבוריעל
 — [אתינושמ :מ"כבו (:פ'ק דצ .("D מ"בבו םש

 "'ורוכב Veründerung) יּנש לעפמ) אָתּוְנשְמ *

 'וכו אל אתוינשמ םושמ לבא .,ד"מ
 !p3" .'וכו ןדמעמב (םיניעה) תונושמש י"שריפו
 הנושמש 'יפ יתאצמ (: ז"ק m 'קילייגנא י"כ ץבוק) ה"מגר

 .ויניע הארמ

 .דבעש עיייע דָּבַעּושמ *

 יורוכב) ולא ןימומ 'פב (תולודג ויציבש ימ) ןכעשמ
svoרמג ,רבג לעפו ןכעשמה (נשמב ' 

Ge)םיציבב ןכעשמ אנת  bysריגב רבג . 
 'ציניוו 'פדב קר אוה 'עה הז יכ עדו ה"יחא]*
 g Den^ ב'גש ק"העב w^ לבא b^ י'כו ע"פדשבו
 זבעש 'עמ קתעוהו כ"ע םיכוראו םילודנ םהש 'יפ
 "3. !DN םייונשה נ"שו הרעהב רבג לעב 'עו ש"ע
 AJ פ'למ הרזגל שי ילוא זא הנוכנה ןכעשמ
 לועפ ינוניב) ןכעושמ היהת זא לבא דילומה רבא

mע'ייע דועו רבג לעבל שוריפ (םשהמ  pp 
 תוינשמבש הנשמבו ןבשואמה הנשמב ג"ונבו 'ג
 'נשמב סרוג ה"מגרו ןבושמה Dai ,ןכשואמה
 'ג קיק 'עב וניבר קיתעה ושוריפו ןכושמה 'מגבו
 ל"צ by" זא רקיע ןבשואמה i^ םאו -- ש"ע
 תולודג ויציבש D Oy92^ ע"למ אוהו ןבשועמה

n^»םוקמב אוה  T — Y"ע"ייע  nayהזמו  
 — [.זבעש ע'ייעו רקיע זבעושמ זאו זבעש לעפש

BUDיִפָשִמ —  "bהייאר  (Beweisאשיב הלוכד  
Y)ה"יחא]* = .ותסמ'עב ונשריפ רבכ 008  

 'יגבו ,עויס b^ ותפמ ומכ ונינע יכ יתחכוה םשו
 ךרדב b "pb 'm^ ,ופשמ ל"צו זפשמ ביה י'כ

[pm — 

 ןיניירה תעובש 'פד 22 C'anilie 5/52( הָחָּפַשמ
 ונממ (prob הרותבש תוריבע לכ 095

 qo ןיא דע 'וכו ותחפשממו ונממ ןיערפנ ןאכו
 C51 םיטפל הלוכ ןיאש םיטסל הב שיש החפשמ
 nmm םלשוריב nmn אטלבנ תיב תחפשמ
 ןהל וקספ תחא םעפ יפוביה ןונרא לשמ תסחיתמ
 ym םאיצוהל wow בהז ('יוככ תואמ שש

 reU" — אָיִנָשִ פר
 ןליאכ אוה 'גמ הלעמל הלועש המ וז יבג לע
 שיו 'דב 17 ןיסרוג שי רתומ 'גמ הטמל רוסאו
 ולא 'וינעת רדס יפד 'מגב (''רב ומר ןיפרונש

GUyo 3)פב .לגעמה ינוחל אתינושמ הירדהא ' 
 6 ח"ק מיב) ורבחמ הדש לבקמה ךומסד 'מגב לבקמה
 b^ ילקידד אבכיר וא אתינושמ אקספמ יאו
 תולהו) ןוגכ  תודש '3 pa קיספמ הובג םוקמ

orn nopתינוש והזוא  epo6'ופעז ב הלוע םיהש  
s^"ןוגכ 'מוא שיו אמונ ןימכ  swיקוס  — 

 הובג םוקמ וא המוח וא רדנ י'לב ןושומ p^ ב"א)
 ה"יחא]* = (תינוש 'עב 'ייע תינוש nom םיצע לש
 ר"טבו ץע לש לדגמ uóccuv, uócoy "bb ןויכ ב'ר
 ש"מ יפכ 'א ןרמ ע"ייע )69 n" רעלזייא 'הל
 תינש 'עבו מ"כב ולבוס ךשמהה ps ןאכ לבא
 תימראב אתינושמ י"ע e^ תולהאד הז וניבר איבה
 אתינושמ תמאבו תולהאב ג'הר b "by^ אוהו

ma»36 ע"לב תונש ןמ  "exהובג ןינע  vobi ev 
 םוקמו הלוס Pos ץובקב 3':-< תישרש ם"ימב
 «jr "יפב ןכו מ'בב ןויצל וניבר "פכו הובג
 ל"נה 'ינעתב ןינעה הזבו ןכ ותועמשמ שי 'וריעמ

^bדואמ רואמו רפע לתו הללוס ויביבס התלע  
 םוקמ תינוש והזיא 'ולהאב "יפה הז כ'ג קיודמ
 הרעפה תעב םיה ילג ורבשנ יכ ופעזב הלוע םיהש
 ןיעכ אוהש םיה qai ונייה םי לש ma םוקמב
 תולהא 'תפסות ןיבנ הזבו םיל ביבס קידו הללוס
 'וכו תינוש מה . . םימה תיבו ץחרמה ח"יפס
 בעיקלאז 'פדב ה"כ םימעה רודמ םושמ םהב ןיא
 ג"ונבו םימה .ביבס mii םוקמו ףוח ד'עפל אוהו
 רב קחצי 'ו קפס ילב ןינעה הזמו .תוכושמה
 אמיד אתינושמ לע לייטמו םיאק הוה רזעלא
 סחוימב ןוכנל n'31 םיה תפש לע p^ 'וכו ןירסיקד
 אתינושב ם"ימ ילב תינש 'עב ואיבה וניברו י"שרל
 אדה לע 'יא םש תמאבו (C'25 ר"קיו דוע ןייצמו
 'פ .ר"להקבו 'א D npn^ 'מוחנתב ה'כו אתינושד
 ב"עקתת 'ר תלהק 'קליב לבא ח"יפ ר"דמבו ןורתיו

^wאתינושמ ןוכנל  — ^p "wvומוקמ לכב ' 
 ,רה ןש ,עלס ןש אתינושמ Cep םיבב (my ל"נה
 ל"נה ז"ואב ה"כו עלס ל"נה 'ינעתב ה"מגר p^ ןכו
 ל"נ רשא תא לבא עלסה ןש מ"למ הובשח כ"או
 ןעכנימ ס"ש י"כב אתיניש יכ הז יפלו ,יתרמא

(iז"ואב הייכו סיש י"כב ה"כו 'דב גזונב  sónייבוריע  ^b(אנליוו סישב) ח"ר ייפבו ויר  nuרובדה תקתעה רחא  

 ר'יפדבו י"כב ןוכנל ה"כ )* .קתענ םשמ ךורעב הז bw" יל ימוא יבלו י"כה ךותמ טמשנ לבא eb, ^w" אתינושמל ומד

 "3 האיפ יפסותבו רייפדב היכ (+  .יט ישרפ יה קרפ wp" ארפסב ה"כו (5  .ופעזמ ע'פדשב ןאכבו תינש 'עב היכו

 טלבג 'פסותב ג"ונבו טלבג םינורחא ע'פרבו אליבטנא W^ ישוריבו ג"ש sb אבת ירפסבו Vp 'D האר ירפסבו טרופריא

voxיפסותבו םשו םש ירפסב היכו (* .אלטבנ ב"ה  ^xילקש . 
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 ךורעב 5x < ד'עפל ה"יחא]*
 pupa Mo ye xum לבאזמלא וא לכזמלא |

(J23 — ליבז ומכ bubo news לבז 'יפ D) 
  bp ostלש  Mistkorb (Aע"ייע : im) bsהיסר 6

 הככ וניבר האר היה ד"עפלו .םש ןמסנד ילבזמו
 "יפב  rmהלפשמ : ל"הזב 'יפש ח"מ טיפ "ילכל

  "b'וכו ל בזה הב ןיאיצומו . . הלודנ הלו בי
 "פ הינה ל"ומו  nepלבא  psקפס לכ ילצא

 ל'צש  ^eע"ל אוהו הליבז  Donהלבזט םע אוה דחאו

mm was לצא הלמה איה איהו לבאזמ ץובקכו 
 אל 320 ג'ח יוועלל ל"תטעל ויתופסוהב רעשיילפ | ₪666, ןיד דועו Pun "pn ^o מ'למ) טָּפָשַמ *

(Urtheil, Strafeמ"'כב ם"במרה 'יפבו .הרתפל לוכי | טפשמ תושע : ט"מ 'כוס  "bתלפשמ  

 כ"מב ה"כו לכזה תא [n3] וכילוי רשא הפוק

pes 

 אוהש רמול העט ocv ר"קיול לבא ר"שהשל |
 תלפשמ ve מ'ב 'ילכ 'תפסותב ה"נכו -- ארמ

 'פריא [bs 'תפפות ץוכקהו ' וכו ההובנ התיעצמאש |

ps ve "powתולפשמה לע אל ןיפיסומ  A 
 אלש דבלבו םשו נ'ע YU. Y53 'יעיבש 'וריב ה"כו

proe"תולפשמה ןמ תוחפב :םשו ,תולפשמה תא , 
"Y!תולפשמ רשע איצויש דע :םפ"ד א'פר ק"מ  

 םשכ ךווש 'פ ר'שהש .תחאכ | תיבה לעב ןיאש

 תולפשמ לע אלו לבז לש תולפשמ לע אל חינשמ |
 תולפשמ 'ב D^ אשת יכ ןשיה 'מוחנת 'וכו % לש
 (y םיטח לש תולפשמ , . ץומ לש . . לבז לש
 y" ב'צקתת ^ ש"הש יקליו אשת יכ 'רב 'קליב

 -- [ג"נ דצ s ב"שר ש"מ

 פ'למ ל'ג) שָפּושִמ *
i2ב'עס  

 'וחנמ krumm) םוקע ->**
n3שפושמ ךרד :ב'פ  

 ppp ^b 'יחבזלו שבושמ ומכ ייפ 'וחנמל י"שר
 תויתואה ךפיהב ל"ג T .פ"למ mm רקיע הזו

 פ"ל כ"ג אוהו 6

CETUR 

- xt 

krumm, םוקע o"$ . 

penע'לב)  AR. Qe.ר"לב 0% יילב  

 'טגב v6 פ"סב :
 שפא םינהכ יבנ העיז .(ה'ע תוכותכ) ןימומה לכ
 .(ןוקשומו הרומו Canem הוק מ ב הרבעל
 תורמגומה לע רמוא אוהו 'מגב ןיכרבמ דציכ פ"סב

(Bisam, Moschus, moscus 

 םימשב יצע ארוב ןהילע ןיכרבמ ןלוכ +.ג'מ תוכרב) |
 : piuוילע 3 &

"rbv 
 .לפשמלא | ,(איעס איכד (nb 'שורי האיפ ףוסב 'וכו םילשוריל
 הלעהו ף"זרהמל ןויצ תבהאב הזל p "y^ ה"יחא]*
 תנוכל בתוכה דרי אלו ירפפה י"פע ןוילג אוהש
 — ךורעה לע ריעה אלש שודיחו wy ^ ירפסה
 ביח) .ש"מו jy ןכ ע"ייע הפירצה תיב תחפשמ
 תינעת .ט"לק .ל"ק nae ל"זרדב vum -- (.ב'כק
 : ח"כ תובותכ i12 :ו"מ «mo :3^ יליגמ .א'ל

:3'Dג'ס .ח'ל 'דהנס .א'ע :'ע .'ע "ישודיק : 
ayר"פ 'ילוח :י"ק . abתפסות : י'ק : ט"ק ב"ב ' 

^nא"פר ] — 

 "i הז טפשמה לע בשוילו ivo 'ליגמ .ןירה הז
 :'ד 'גיגח .א'כ 'ליגמ ep דועו ותימאל תמא ןיד
 'דהנפ YD: 'יטיג .א"מ יירדנ :ח"ע תומכי :ב"י

 UB ב"פ 'וידע : ב"ג

 ז"ע Trichter) תננסמ ןינע ךפש לעפמ) ךּפָשַמ *
 ג"פ 'ילכ ,'וכו ךפשמה תא לטנ ז'מ ה"פ

 ךפשמ ('ט) n'e תבש 'פסות yy לש ךפשמ
usםשו ג"פס 'ומורת 'תפסות ןייע דועו ןייה וב  

 ץובקהו ו"טמ ה"פ תובא 'ליאשהבו ג'טס מ"ב 'ילכל
 "פ מ"ב ^55 'תפסות םיִכָּפָשַמ

 Ort der Ergiessung) הכיפש םוקמ ןינע) 1505 *

 ,יד זי יג םירבד) ךפשמ תודשא 'גרת
bnעשוהי  uam SDכ '). SH IM 

bpp5םינפב 'מושרה ע'למ ר"עפל תֶלְּפִשַמ =)  
(Mistkorb לכזה איצוהל הפוקו לס ^p 

 ג"פב  CU) "piv.תולפשמ רשע רשע לש
 מ"ר התחפנש תלפשמ 0« 'ילכב ט"יפ קרפמהב
 ד'כפ ןיסירת השלשבו .ןירהטמ "ימכחו אמטמ

 « '3 cr.'וכו סרדמ האמט לבז לש ןה תולפשמ
 תוליהאב ח"פ ןיאיבמ שיב . Orאלו ןיצצוח ולא

  peas.תולפשמהו הטמ ילבחו השורפ תכסמ
(cn וש א ר תשרפ') (ר* man תאז ר'קיוב 

 ר"א  ponשפיטה המ רפע לש וז תילולת ןיופיצד
 ינא רמוא חקיפה לבא 6' הפיפל לוכי ימ רמוא

 (רחא אלו  mixתולפשמ 'ב הצוק ינא ףא
"p הפיסמ ינאש דע רחמל תולפשמ 'בו. mm 

 אוה היח ןימש קשוממ ץוח | תארקנ לאעמשי 'לבו ןילבז ןהב ןיאיצומש תופוק

wo (57עיפרשבו ריפרב ןוכנל  )שיהש 'קליבו היפ לאומש 'גאבו ושאר יפ רישהשב היכו (* .הנושאר םיטב ש"ק 3^7 
 ייעיבשב ש"רו תולכל ונייה me תושעל ייפ הפיסל דקנל ךירצו הפיסל ו"ופדבו '"כב לבא הפוסל ריפדב (* .ט'פקתת זמר
 ימ ר'שהשבו ר'קיוב ג'וכבו ץראה רפע תא ףייסל לוכי ימ קיפ ר"בב הז ןיעכו .הפייפל :ךורעה םשב איבה ג'ס ביפ

 קליבו הצוק m וכ

20 

 n"« :םא יכ "5 יתסונבו רחא אלו עיפרבו שיק יייכב ןוכנ ה"כ

ma (*ייפב  ^" iav?ונינפל יל )7 ,ארמחר אחויקב ג"ונבו מיטשב אבוז , 

 )*  .תונפל שיהש יקליבו תוצקל לוכי
 .לפאשמלא ביה ייכב (* .חרוק



 .םשו .תולקשמב וקשמ היהש ינחלושל לשמ
 — [לקשמב רקשמו [לועמ 5[ (הלועמ) דיחיה

 יפל קשמ ע"ייע (Bisam, Moschus) ןּוקשּומ *

 .'ב קסמ ע"ייעו וניבר "יג

 .עקש oy"y עקְושמ *
 Obersehwelle) ןוילעה אוהו spo מ"למ) ףוקשמ *

 לא רמוא רפקה א"ר ו"כפס נ'רד תוכא
 וב עגיל לוכי םדא ןיאש ןוילעה ףוקשמכ אהת
 .'א הפוקסא 'עו הפוכסא ע"ייע הסוקסיאכ אלו

 pip ףקתשמ לעפתאב ףקש ס"למ) יִפוקָשַמ * |
der Schlag Q9» 5/53 ןכו האכה |, 

DM25 ( הרובח 'גרת Gw2 a mee)יפוקשמ  
 p^ יפוקשמו אעדפ יניד ה"כ ,ו"ט םשל י'רתו

 .עדפ ע"ייעו תולבח יניד
 ראות אוהו 'ג ןוזלח ya 'מושרה ע"למ 55( רקשמ

 Purpurschnecke ארקנש :pn לעב ןימל
 ןיאפרתמ 'מגב ןירימעמ ןיא 'פב (א'עב b^ וניברו
 ינוזלח (*ירקשמ ('יתיינ אל יאו 07 ה"כ זיע)
 אצוי עדופצו ןיקדסנ ןהש ןיעדרפצ b^ .תיחנו

 (השביבש םילול ומכ תושק תופילקב רמשנה םימה
 ןבומ וניבר "יפו ,'ג ןוזלח 'עב ש"מ y ה"יחא]*
 23 רצ ז"מ p O22»n nn "Yo^ יינואגה 'שת י"פע

iomירקשמ  jnןיפלקנו םיעדרפצ 'יארבג ןהבש  
Muschel- d 

— [durchbrechen »-— ע"לל 

 ,Plan, Ebene הגורע b" (רשי ןמ) רשיִמ — רַשִמ |
 תושעל הצורה 07« םיאלכב ב"פב Beet) | aun O^ mo ייעשי) ררשב והראתי .תלוקשמה

 'טגב ןישודקב ק'פסב .ןימ לכמ רשמ רשמ והדש
 ואיעס «mí יישוריק הוצמ השועה לכ ("ךו מס ד
 p^ ("ירשמ ירשמ בר יבד אתניגל הל ערז בר
 םיבנע תרשמ :C233 ןמ א"יו .תוגורע תוגורע
 "יא ןושאר 'יפכו ה"יחא]* = .םימ קיזחמ 'מולכ

 ח"סר "יספר ייאלכ bn' ז"ואכו "ישודיקל י"שרב |
 "יפב ה"כו ךורעה תרכזה ילב ךרעה לכ איבהש

 י*אלכ 'וריה 'יגמ ןושאר 'יפל היארהו .'יאלכל ש"ר |
 'ימעפ הזיא םשו רשימ א"ער- ח"כד ב"פ |
 רעשמ ד'עס א"כד ד"פר 'וריע 'וריב ה"נכו — עבורמ |

 וכפהו

 ךורעה םשב סייטב ט'עק b^ הדועס ילה vas ambra טיייאו רילב

 moseado-. ט"יאלב )5 .שיארה תפסות םשב שיימ

wb — "jb - prn 

 | —( ףדצלא ןיארקנו ןהמ ןיאצויו |
 Gehale |ןויכ = ןיקדסנ וניבר "יפש המו .ל"כע  

ME וי AT יויו לש יה IA ו 

 בפר

 שי p" ('6ג) קסמ 'עב ונבתכ vw םימשב ינימ
 ןימ אוהש 6 רבנעלא ןכו היח לש יער "ירמוא
 קשומ .םימשב ינימ ארוב (*קשומב (*אצויכ הגדה
 לאעמשי 'לבו C unb wb .('זעלב ו'טקשומ
 םשב po לאעמשיו m^ י"לב ^5 58( -- .ךפמלא
 היחמ יושע הז םשבהש ובתכו חרזמ ץראמ אבה
 (?)התומו הירבא pis דע טבשב חכומ הנטק
 (רבענלא) לבא הב לדגה אסרוממ וא המדמ וא
 םיב לדגה רפכו רמח pb אוה [רבנעלא ל'צנ
 אוהו םנטבב אצמנ ןכל םילודגה םינינתהמ עלבנו
 קסמ 'עבו ה"יחא]* | (םימשבבש רקיהו רחכומה
 'עבו ש"ע קשמ bw הביתכה יונשב mu 'ג
 (.') יותירכמ ןויצ "יפב) וניבר יכ יתחכוה 'א תפכ

qon4 תובקעב  vi sui)ותירכל ' v3 yxp 
 ארבמעש גד לש עיר 'יפש 6ע'ק ףד יקילייגנא
 . איבה ע"בארו ןאכד א" 'יפב ןויכ הז לעו ז"עלב
 :רמ (הידעפ 'ר) ןואגה םשב 35 ,'ל תומשל "יפב

nenaומלהל השק הזו ש"ע ק"שומ ] =-' 

 | איקשמ ,יקשמ א"לבו Getrünk) 222( הקשמ *
yא מ 'ישארבל 'א "ורי 'גרת ' 

 ץקש DN יכ םיעדופצ םניא ינוזלח ב"א) -- n2 | ןורתי המ 'פ ר"להק es" 'תפאל ;ד"ל ,א"י ירקיול

 | .'כ "חפפ ןיקשמ .םיקשמ ץובקהו .לייפ ע"ייע
 טרפב ארקנ הלחתה וז י"פעו ד'מ vo ןירישכמ

 | התפמב םינויצה יייע ק"מ תכסמד א"פ וניבר לצא

 .רובחה הזל

 -Gewicht, Senk (לקַש לעפמ) מ"למ) תֶלְקַשַמ
(blei, Perpendikelמגב רופחי אל 'פב ' 

 המקשהו בורחה (איפס 2/3 'תפסותבו :ז"כ בייב) [ןליא]

 טוח «CU 'ילכב ט"כ 'פב .תלוקשמה דגנכ

 ,Yn& תלוקשמה wn ^b .אתלקשמב הל רסמ
 ןיאנבה דיב אוהו תרפוע אוהש רבא ושארבו טוח
 "תכדכ םוקע 6א הי אלש לתוכה ןילקוש ובש

ne G^ aci cv)באחא תיב תלוקשמ ". 
 הזמו .םש "555 i'm 'יפמ קתעוה כ"ע ה"יחא]*
 תולוקשמהו ח"מ 5"3 'ילכב ם"במרה b" ןינעה
 איבה pw ג'הרו שממ תלוקשמ ש"רה 'יפב לבא
 תלטוטמ 'עב «wu 'יפ .הז י"פעו םישוריפ ינש
 מ"ב 'ילב 'תפסותב שממ תלוקשמ ןינעבו .ש"ע

rebקלב 'מוחנת .ורבתשנש תולקשמ  ^b»2^  

 ג עיילב )* y v4"3. ויפס תוכרב יורי איבה םשו )1

 :ג"ע ב"בל מיטשו יט ףכ yw )5  .איצומ ביה י"כ (+  .רבכעלא

(S7  ,ה?ארב הייכו יוכרבל סם"ש י"כב היכו ( m»יייכב ןוכג  pןאכ ע"פדבו  yz)תלטוטמ  vby)אבי ייא (גיהר ייפ . 

vaa )5יתוימ ביה  rais9  .יתויל ( ג"ונבו פיש ייכב היכו "pen %')  .ייכב ןוכנל ה"כ !!( i33יראשמ יראשמ . 
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 75. . — אָחיִתְשִמ ,יִּתְשִמ * -
4 

 שמ yy Ty כ'ד «nb האיפ v תושּושמ *
 (JUD 'עו 'א

 שופתל שיש המ 'יפ אשממ .שממ ומכ) אָשֶשִמ *
 -Greifbares, Fühl 324 םצע 'מולכ דיב

"TD :3'p ומבי :'ד' "DDD (bares, Wesentliches 
 הב 'mb .m ז"ע :א"צ "רדנ ,היב תיא אששמ
 והב תיל .ט'נ 'וכרב ,אששמ (היב תיל sy ק"ב)
 !yy אששמ הב תיא ב'עס ב"נק תבש .אששמ

 .שממ

Oneןתששמ האירה המכחה 'פ ר'להק  
bunרומזמ ט"ושב ה'כו תותשל  

 ,היתשל ר"פ ר'קיובו ו"נתת זמר םילהת 'קליבו ד'ק
 ינימ לכ תבאוש mes : א"ס תוכרבל י"שר יייעו

 .ןיקשמ

nme *661886, םינתח לש טרפב הדועס ט'למ)  
(Gochzeitsmalתבש ,התשמה תיב .'ב 'וכרב  

 םינושאר התשמ :'ח'ובותכ .התשמ השע .'ח ז"ע: ז"ס
 לאיגד) wen ^"nwb ם"לבו םינורחא התשמ . +

"nb Conץובקהו .ב'נק תבש : ג'ק  ex i 
 תיב : ד"כד ט'פ 'טוס v^ ,תואתשמ :ז"ט הדנ
 'פ 'בר nm :ה'כד s'b 'ובותכ v" ,תויִּתשָּמַה
 אָתּותָשַמ ןינע ןכו .תויתשמה יתב :זעוב חקיו
 .תואמגודהו ש"ע sms אבה y" ןינעה הזמו ס"לב

 התשמ ןינע ס"לב 'יפ [אָתּותַשַמ ל"צ] (אתיתשמ)
 הנושארב Bochzeitsmal) םדוקה ע"ייע

 אברעמ ינבד 'מגב תיעיבש 'כסמב םירמוא ויה

 (אתיתשמ) לכא אימגטורפ ליכאר (ג'ע הילד דיפס) |
 «pa הזה םלועב תורוחס לכאד e^ [אתותשמ]
 ול ןמוזמ היהש ולש התשמ לכא ('איטמקרפ
 לוכאל המ ול רייתשנ אל 'מולכ אבל דיתעל
 ע"ייע הז b^ ןכתי אל ב'א) — .אבל ריתעל
 י"לב 'יפ ןוכנל ב'ר p^ םשו ה"'חא]* | (םגטרפ
 mpouuia "bb ותנוכ כ"ע םינושאר םיאושנ
 ה"נכו — .תורוחס הקש( Y os וניבה וניברו
 הוכז 'פ ר'כיא ,יתותשמד אימוי תעבש ג"פ ר'בב

 ג"ע י"ד ו"פ תוכרב 'ורי ,אתותשמר ןימוי העבש

poopר"להק .('איתותנע אנינח 'רר יתו ת ש ט ל  
 — [יוכו היתותשמב ןוכל יקשמ אנא תדלל דע 'פ |

 (יתש לעפמו אתיתשמ p55) NIPDUD .יִחשמ *
"bתכסמ  (Gewebeב"מ ס'ס ר"מש  

 תומש) הכסמ שרדו אירדל ןותיתשא אתשיב יתשמ

(ets =( miis ETSI 

 תופוצמ *T'y ג'כד n'b םשו רשימב vyy הב
 6 ג'מ wy ילבב 'ייע) רשימב ויניעב הב רעשמו

 ב"יפר «vp .יניכסד ארשמ ב"עס 'ח 'ורוכב —
 ר"תפא יייעו 'וכו ארשימ היתיב דיבע אוהד ףוס
 m» םשו) תומוד א"ער ה"ע 'מוי .הירזע 'ר 'פ
 ןראפד אירשמ ב"מפ v3 ץוכקהו .רושימכ וילע
 "שארבל 'א 'ורי 'גרת ןייעו — ארממד אירשמ . .
 ;" ,'ג םירברל ;'א 32 'דמבל ;'ח ,ה"ל ;'ו 3«
 וניבר סרג אתוותב ע"ייע ב"עס p" תבשבו ,'ל א"י
 יראשמר ס"ש י"כבו ירשימר ג"ונבו ארשמד דיחי
 ןעיו Cves ;xm לינה עיייע) תוגורע was "יפו
 ע"למ רזגנ ילוא ף'לאב ^& ל'נה 'ישודיקב םגש
 (à פ'לבו — yynb דמועה הדש קלח <

 — py] ל"ג הזו prn ןגב הנורעו םלת

awe (לעפמ web פ'לב) יִרָשיִמ .ארֶשיִמ * 
nnb ס"לב אָתיִרְשמ Lager nnb ^b 

(Heereslager R23הנחמ תקתעהל 'גרתב הברה  
 הידחא א"עפ ו"כ 'דהנס .ןמגרותמב 'ב הרש ע"ייע

 .'וכו היתיירישמ יפאב אשרל

mm *לעפמ  "B weichen mw?םימה תכירב  
(Teichנ"שו 'א רש ע"ייע . 

 .אינשרמ ע"ייע אינורשמ *

 schlüpfriger תוקלקלח) אתיעורשמ ,אעורשמ *
(Oxב ערש ע"ייע '. 

 לאינדב por לעפמ (Gohrpfeife) אתיקורשמ *
 .'א ןרק ע"ייע tm ג

 תבש y" ס"שב הברה (לבבד ארומא) אישרשמ *
 ,ח"מ  .ו'מ "יבוריע ב"עס Top +ז'ט

UDיטיג ב"'עס ה"כ ק"מ .ו"כ 'כוס ' imb US 

 'יחבז :א"נק ב"ב א"עס 'ה ק"ב ב'עס vb תומבי
 אישרשמ בר .ב"י תוירוה :ו"ק 'דהנס :'ג 'וחנמ :^
 הירב מ"ר qum רב מ"ר ,אבר ןב מ"ר ,יאקלח רב
 מ"ר ,אייח 'רד הירב מ"ר ,בר רב מ"ר ,אחא ברד
 ,ידיא 237 הירב (4m ברד הירב b^ ?bN ברב
 pbi דוקפ רב מ"ר ,יביב ברד הירב ,יטיד בר רב

"yה"דסב  Dy27 :א"כ 'ומביבו מ"המ .תומישר  
 .איינתותמ אישרשמ

 YD: 'וכרב Diener) שמשמ b^ מ"למ) תֶרָשִמ *
 : א"מד ט'פר "ירדנ 'ורי ,ךיתחת תרשמ

 ,ס"וכע יתרשמ :ג"ס 'דהנס יתייה מ'ו תרשמ

 .הייניתגע אנינח ירד היתיתשמל ג"ונבו סישרהמ ייפב vns (* .אוה סייטו אימטקרפ עיפרב )!
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 איפארגאיג y" לבא ארוס ע"ייע תרפד ארוס
 «QU  'יבוריע אתוותמ ץובקהו .844 רעיוביינל

—[^r ^53 

 לאשוהו sterben תימ ס"לבו mo לעפה מ'למ) תמ
 no םשהו .ישוק אלב שימשתה רכאל

 'ד 'פב .der Tod, das Sterben) אָתּותיִמ ,אָתומ

 אל ישוקב (הינ 'דהנפ) רוכזה לע אבה 'מגב תותימ

 תשאד yw תבכש Co תומבי) ותמבי לע אבה
 nb שמשמ Tob אחינה nb שמשמל wb שיא
 רמימל אכיא יִאמ בייח ד'מל אלא רוטפ תוירעב
 ישוק אלב ib .'וכו התמ שמשמל טרפ אלא
 האמוטה תועידי 'פד 1D3 שרופמ ןכו no ארקנ
 ('"דינה תומיש דע עקרקב וינרפצ ץעונ (ח'' 'ועובש)
 (: זיל 'ונותכ) ותב לע אבה 'מגב תורענ ולא 'פב —
 ןוממ ןינתונש םימש יריב םיתמומל וניצמש יפל
 וילעב pa ('ל ,ט"כ איכ תומש) יאנש ןהל רפכתמו
 םדא יריב ףא לוכי (*וילע תשוי רפכ os תמוי
 jp cm רשא [םוח לכ [bx (םוח) ל"ת ןכ
 אלא יל ps Ce 2 po me אל םדאה
 p" הרפכל ןתגגש mima אלש תורומח תותימ
 *QUy ח"ל םש) הרפכל התגגש הנתינ אל moy ךרד
 אכיה תולק תותימ mb יגס אל תולגמ רוטפש
 בייחו הרפכל אתנגש nimi הרירי ךרד וגרהד

mess món» mbןה ולא 'פב שרופמו וילע  
 המחלמ חושמ 'פד ג'סב ,(האלהו .'ז יוכמ) ןילוגה

nb GUys v2 ww)האמוטל תומא 'ד (*שפות . 
 םושמ wby רמא אתוביט יאמ )72( ה'ר ק'פד ג"סב
 6 איתימ םושמ SN אנניח 'רב אחא 'ר איקרי

^bדחאב וא תבשב יששב כ'הוי עלקיאד אכיהד  
 איקרי לבא חירסי םימי ינש תמה ראשי םא תבשב
 רשפא איקרי ןימייחד ,ys 'יפ ימימחב רשפא
 והגילושבלו והנילקשמל 'ירמוא שיו והיינימ לכימל
 .כ'הו יאצומב ןוהל ליכאד ימימחב והניקבשימלו
 חבזמ ישרק 'פב הליעמב pna) םורבקיש יממעב
 «y [תולבנה לכ ל"צו] C ew דק n 'מגב
 שלת, 'יפ .ןיפרטצמ Ps למג m mb" תתימ יט
 ps יח למגמ תיז יצחו התמ mes תיז יצח
 ןיחלגמ ולאו 'פד ג'סב .('"האמוטל ןיפרטצמ

p»)שרפל םירמ תתימ תשרפ הכמסג המל ח"כ , 

nb — nun" TA 

Cn i5גרא ונייה ךסנ לעפמ  y"y)הדנ )02  
"nn םש איבהש י'שריפ "y אתיתשמב m 

y"ראותה ונממו ,'ז תש  w"nüDץוכקב  
 ייתשמו por יִיְתְשַמ ר"כ b vow^ 'תחיתפב
 ותש תש שרדו ובשו וכלה יתש ךרדב ייפ ןייתא

Cr 32 "yeקליבו ' "yw"יתשמ 'יגה ט"פר ר"ס  
 .ןייתש יתשמ ןלזא

 ; | רוקטב ne ירבע לעפמ pw הארנכו אתיתשמ *
Tג'רב .תמ שמשמב הל תחכשמ יכ הל תחכשמ  

 Grund, Fundament דוסי jay תותש
 א"עפ v3 (סיסבו דוסי s qb c פ'לב ןכו
 'שארבל 'ב י"רתבו 'ד דג ע"ייע "m לש ןתיתשמ
 ותיתשמ ה"עפ םשו .אימואד ןוהייותשמ א"י יל

monיתינפו 'פ ר"להק ,םלוע לש  iwותיתשמ  
 לאומש 'דמ zx 'ומזמ שיר ט"ושב ה'כו םלוע לש

vobיתשו םנ 'פ ר'תסאב ,ץרא לש התיתשמ  
 :םשו ןהיתותשמ תי (טיל aes ^0( םהיתשמ שרד

 .יתשו לש אתותשמ עיגה
 ,(.בימ (m טיבויד ע"ייע ההימתשמ *

 יליגמ das Schweigen) קתש לעפמ) אקו תשמ *
vpn mןתת לא 'פ ר'להק ז"טפ  

 למ עיייע ךורעה 'יגו ןירתב אקותשמ עלסב הלמ
 הלוכד אמס ד"ע ב'יד ט'פר תוכרב v" ,'ח

 .אקותשמ
nàתוכימס)  jbאָתָמ  D'b3ירמא 8646 ריע  

 ה"פ (mmo לוקש אקרי אקרי תמל ישנא
 C rep /ד'ח) [ארממו] ינחוי 'עב ונשריפ רבכ (איער

nons]333 ע"ייע :ה'נק :ה"ל תבשב ה"נכו  am) 
Ca^2 ב'עס ה"טק םשו n y'"yע"ייע אתמ רב .'ב  

 2/3. n ב"ב ,רבר ע"ייע .א'י p'3 :ח"עק ב"

 רב עיייע ב'ער p" ב'ב ,אתמ ינב .ב"יק 'דחנמ

 יאהב היל שיבד :ה*ע מ"ב GCiübp ביה אשק
 :ז'כ ק"מ ,'וכו יתירחא אתמל לזא אלו אתמ
 ףנצ SDN ע"ייע א"ער iUp 'יחספ 'א רבח ע"ייע
 הזיאו יבו 'א לקק ע"ייע aD 'יטיג p" םשו 'ב
 ןייע איסחמ אתמ :איסחמ ריע האוקנ םימעפ
 ^s תוכרב 03 לקק עיייע) 5^3 'ףירוה .'ו 'ותירכ
 ילינמ הנ .יר-יבותכ  ,חים מ'ב stp טיב יציב

aז יהנס :מייק .ק"ב יג 2'3 ^ תבש ': 
cviםוקמ אוה ילוא ,ח'ס  Masieeדי לע  

 ו

"y 5333 menטרעננאמ  Unאיה ילואו 985  

 יופסותבו ש"ע מיטשב אבוה ייכ יישר ייפב ייאו «nb וילעב םגו ^5 יותכב (* .אנליוו "שב יהנסל «^n ייפמ קתעוה )!
 .איתמ :i533 אגליונ סישב חייר ייפב «xm (5 .םפות גיונב (+ .הרפי אל םדאה ןמ םרח :קר סישב (5 55 הייד
 כ"ע םירכנ ןהו יממע ןרבקל רשפא איתימ רמא איקרי םושמ v : םוייפה םשו ל"נה םוקמב ^m ייפ רחא ררגנ (5
 ^3 'n איתימ םושמ שייח איקריד דימל ni כ"או יממעב רשפא יא כ"הויב אהד םויפה וניבר טימשה הנוכבש לינו

nmn mnsקר היכ (* | ,אנליוו סישב הרעה יייע ול  omaיקילייגנא "3 ץבוקב הימגר ייפמ קתעוה (*  Ib? mn 
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 םילבו .תותימ יתשב ni ח"יפ ר"דמב ,ודיב שי | רובישל ןרהא תחימ תשרפ הכמסנ המל 'וכו הרפ
 3'2 C2 "m םעט ע"ייע :ח'ע «b' א ָתּותיִמ | 'ה b' ךמ ב mo nx ר"קיוב .(''וכו תוחול
 5עפהו ,(: מ"לש יג'ח) רבח peu ניב תינעת :ז"ט המל Cr ייפ m ירהא יוהנתבו כ"פס ("p (ירוא

 תַמ םש תארוהב םנ ינונינו תיַמ «bb תּומ | 02502 המל 'וכו הרפ רפאל םירמ תתימ הכמסנ

 itp .ה'ג ג'ל un unm an ." :'ג תוכרב Pr | דחאב ('וכו הנוהכ ידנב ל ןרהא תתימ
 : א"נק :ח"יק :ה"ק ג'ל .ב'ל .'ל :ג"י תבש ate | כ"הויב ןתתימ vore [המלו] ןרהא ינב ותמ ןסינב
 : ד"נ םיחספ YD, | .ו"נ :א"מ "יבוריע : םש ,ב"נק | C5 תקח יוחנתב) הרותה npn תאז ונדמליב .(*'וכו

 .'מ :יה 'ינעת .מ'כ ^m .'ו ה"ר .א"ע :ט'ל ov | תתימ תשרפל המודא mb תשרפ ךומסל האר המ
Dusתשרפ  nmn meתינשה הנשב  Amb)א"כ :ו"ם | . x5ח ק"מ :ו"ט :נ" הליגמ :'ל ': 

nmn musוצכ ר'קיוב .'וכו הנש םיעברא ףוסב  | m»ז"ל 'ובותכ :ג"ס :0'2 תומכי :ח'כ : pw» 
(ve)לעפָהה | תשרפל הנוהכ ידגב תשרפ הכמסנ המל  (newיטיג : ג'ק ' Spב"ע . iXטוס ' 

 :'פ :ב'ע "שודיק :םשו .ט"מ .ו'מ .ה"ל :נ"י | ולאו 'פד ג'פב .(*המל 'עב הנשיו יוכו תוגברק
 .ב"כ .'דהנס .א"כק iip ב"ב :ו"ק מ"ב .ב"ם st | ('אילוביח ןיערמו אתומ יכ אתומ (:ח'כ) (*ןיחלגמ

^bה'צ .,ח'פ 27( :םש | תוכירא[ו] םדא לכ תתימכ הז לש תומה, : Uxוכמ :ח'ק .ו'ק ' ". 

 דימת : ח'יק 'יחכז ^ 'וירוה :'ח תועובש ,ד"כ | ה"יחא]*  .('"הולמה לע תיברב [ומכ] תפסות וילוח

nioומכו ם"לב &  mbח"פ תבשב ה"נכו (מ"לב : | np x5אשנ ירפס :'נ 'ליגמ :ז"מ "זנ הוצמ  
 םילבו mwb; יִתַמ םשו .'כ ק"מ ץובקהו ו"כפ | ישק א"עס ג'ס תומבי ,אתומד אמס :ב'ע 'מוי
 ע"ייע א"ער א"ל תוכרב ,תיִמ qum :'ל "יטינ | שרדש המ הזו 'ב שר (y'"yp im ב"ב .אתוממ
 'הנפ C3 T ןעמ ע"ייע ו"צפ v3 .ב"י רש | הברה אָתמ םשהו .תומ :דאמ Up ר'בב מ'ר
 האיפ Y^ :ה'ד ב"פ תוכרב v^ ה"כו .תיימ .ז'צ | 'קנוא ^n ,ה"ל תישארכל 'א י"רת Cep 'נרתב

 תמ :א"ל יישודיק ילבבב) תתימ ,תימ ג"ע ו'טד א"פ | vino nnus ,ג"ל gx :'נ למ תומשל

 'נרת ;ח"כ ^i 'מבל 'קנוא תי א ַמ 'גרתבו Ono | .ט"ל s) ;ט"י aen "מריל ;'ו ,ה'ם ;ד"י ,ב"כ
 לאשוהו .ז"ט ח'כ יימריל ;'ה ,ט"ל ;'ד ,א"י 'יעשיל | התימ ל"נה ק'מ ה ^n טשפומה oem ,ותלוזו ז"ג
 ןכו bun .'ואמגוד ןייע דילומה רבא לש ןויפרל | תתימ ,םימש ידיב nme ,הפוחד התימ ,הפוטח
 v" ליעפ ינוניב .. nbn רשב ב"פ םיבז 'פסות | ג"ע Y/DY ב'פר יירוכיב 'ורי ,הקישנ תתימ ,תרכ

ameדועו .(הבוח ל"צ) הביח לש  mew pה"סד ג'פ 'ירוכיב |  ryןימייקד  jbאָתיִמ ימוק , 
Unח"י ."י , so5 ץובקב | :ו"נק .ל'ק :היג : א'ל .'ל תבש vא'פ 'ישוריק  rv s'DTלע ןמייק  

 יקיול י"רתבו .ךורעב ליעל op  ,'כ ה"ר eme | "טיג :'ה 'גינח .א"י תינעת :ו"ט ה"ר ,ה"ק םיחספ
 יילהתל ;'ב ,'ו עשוהל ;ג"י ,ז"י 'בדמבל ;ה"כ ,ו"כ | S10 ג" :ב"י 'טוס :ו"ל תובותכ : 'צ :ו'נ .ו"נ
 — ע"יע אתא jb לעפא תיִיַמ — א" m'p | מ'ב .'פ ק"ב : א"ם א"ער נ"כ "ישודיק .ה'ל .א"כ
 (ירופ לקשמב ן"ונה תפסוהב) אָנֶתיִמ ראותהו | .א"ע .ח"ס "iil :ד"מ USD" :ו"ט 2^ 3 .ו"פ

rtp i0 mm pץובקהו אמאיתשא ע"'ייע .א"מ  | mesגרתו סכנ ךרע ןייע .ח'ל :ז"ל ' E*37 np 

 ןייע Nine cwn mb — אָגַתיִמ C cn m | תולק mmo . . תורומח תותימ :ז"ל תובותכ
WDוכרע תותימ יתש ו"צפ ר"ב .תותימ עברא ןיד :'ח ] — 

4 

pes (!ךומסבש ר"קיול ןויצה בשו הכמסנ המל םדוק תכייש הדוקנה ילואו ירחא 'וחנתבו כ"פס ר"קיוב םא יכ ^5  
 הביתה «nibo המל םרוק םילשהל ךירצ ילואו .האבה הרעהב jy ךורעה איבהש רחא רמאמ 273 ייל םש ריקיוב לבא

 ןרהא תתיס :nibo המל םולש רב qm רייא כ''הוי תלחתב ימלשורי לייזו .חיכ prob חיר ייפב 'יאדכו יט לש ריב
 הז (*  .ריפדבו ב"ה י"כב més )*  .תוחולה רובישל w^ םשו :ח"לד איפר ov יורי לע ותנוכו 'וכו תוחולה תריבשל

won534 רייקיוב ^5  caהכמסנ המ ינפמ  qun nowיאד המר ךפיהל ךפיהמ סרוג וניבר כ"*או תוחול תריבשל ' 
 (רוביש וא) nae יילו הנוהכ ידגבל ןרהא תתימ הכמסנ המל w^ ק"מבד ר"קיוב 'יל pros ייאד (nb ק"מב ייל ר"קיוב
 םילשהל ךירצו (*  .לינח 'וחנתבו ל"נה Cos יוריב 'יא ps ייגכו ןושארה אלו ןורחאה הז רמאמ ייא רייקיובו תוחול
 הכמסנ המל 'יא ס'שבו Db איבהש :חיפ ייחבז לע ותנוכ )^ nb ינפמ ייא 'וחנתבו ,ימוי יוריבו ר"קיוב ''אדכ המלו
 ייתבזב ייאר ומכ ר'קיוב סרג וניברש 'הזמ עמשנ יוכו ןירפכמ תונברקהש םשכ :םא יכ "ל ונינפל ר"קיוב לבא יוכו
 ררפה W^ 3*5( ב"ה ר"ל "ו ייכב םגו ןיחלגמ ולאו יפד גיסב דע ןיחלגמ ולאו יפר גיסב ןמ ייל טק י"כב (*  .לינה
 קתעוה y"« )* .הלוביח ,אלוביח עיפרבו v3 לכב גיתכ )! n/3: ק"ממ ןויצה הז ייא לינה חכמסנ המל emp יכ ךפיהב

 .ךורעב ל"צכו 02( תיבדב ו מ כ cg (אנליוו ס"שב) ק"מל חייר ייִפָט
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rb |ףיסומ וילעו םדוקה 'על חפסנ 'שמאו ליסאב  
 לבא ,ומוקמ םש יכ םדוקה 'עב ונקתעהש המ ב"ר
 ^j אתביתמ 1^ p^ 'הנסבו ipn3" י"שר םג
 ש"ע "5! םינפ ג'יב W^ י"שריפב לבא תובישי
 לע ושוריפ ma ל"נכו תז 'עב ךורעה 'יפכ אוהו
 תוכלהב םיאשונו םינתונו םיבישמ ונייה םינפוא ג"י
 תלת יבר רמג הוה יכ wb 'ירדנב "יארכו ןיצקוע
 י"'שריסבו י"שרל ones ש"ע 'וכו אתכלה יפא ירשע
 ט"מד ח'פ ייטיג 'שוריב ןינעה omm .םש 'וכרבל

vyלכ  powוכו בישמ אריעז 'ר הוהד אתביתמ ' 
 ('(התבותה) ןוליא לכ 'יא ב"ער ח"יד ד"פ האיפבו
 יפו 'וכו ביתומ 'ריעז 'ר met [התבותת ל'צ]
 — [מ'לב הבושת ses G""D 'גרת 'לב אבותת

 Gebürstuhl) מ"לב רכשמ 5 ס"לב) אָרְּבְתַמ *
 'גרת ןכו ג ^m 275 רבשמ 'גרת

 .רבשמ ע"ייעו Gb :יא תומש) םינבאה

 .ירבתמ Cn .ב"מ םילהת) ירבשמ 'נרת

inbהמאה  c?»ןסר 'יפ גתמ מ"למ שרדנו ריע  
(Zaumייח ביש םיתשלפ דימ  Cwאתירבב  

 השעמ ינפמו ה"יחא|* ,ו"ל 'פ רזעילא 'רד
 כ"ג איבהש קדר p^ 'ייע וניבר ואיבה וב רושקש

 יא'נ תכשב םרנ ם'ש י"כבו — .א"רד אתיירב |

sinoר"כ כ"רד 'תקיספ לעפהו .'ר ןתמ ע"ייעו : 
 - ג םלב ע"ייע 'וכו וגתממ תא הזה סוסה |

 גתמכ יכ גתמ :וכראל בצנ וקל וארק םיקדקדמהו
 בכעמ אוה ןכ ותצורמ תוריהמ בכעמ סוסה יחלב

 | — [הרבהה אטבמב האירקה תוריהמ

 ל"בשר :לכ יכ יתערי 'פ ר'להק (9 הרגתמ +
 'יחבו ^« הרגתמה ןמ לילע הוה

 .'ה רדג ys" רדג תמח ןמ היגה ל"דרה

(Strick) aus- 2 45^ ע"לב nnb 5/55 — npe 
das Aus- 5^  םשהו המופשט 

uvcóo לעפמ חותמה טוח 0/0 "b3 spannen 

  (ausspannenהניקתה םא 017( יילכב 5^3 ףייסהב
T ןיבו ךכ ןיב 6יותי מ לש ,האטט התימל 

 האמט חותימלו רנל הניקתה .האמט ( ov,(חימ
 שיא הדוהי ןב רזעלא ^ (דימ איפ הלרע שארב
 'מגב ץלוחה 'פב .ןותימ לש טחמכ רמוא אתותרב
 ('חותימל וא רנל הניקתה (.ג'מ) תולותב דחא

8pannen 

 .ף"זרהט תאצוהב ןעיוו ידבכ ל"צו יטארק B היכ (?

mme - 

 | ףופמ ב"ר ירבד יתקתעה ה"יחא]*
 | 13^ ב"ב ה"נכו .ןאכל םיכייש יכ ש"ע אבה ךרע

 ילכאתמ * ופר

 .ילבסמ ע'ייע ס"מ Ye ב'ב ילכאתמ* ,

 Knoten אצוהד הכגל ראות תמוית ומכ) םיִאְתַמ *
(am Palmbláttchenג"פר 'כוס 'ורי  

 תמויתה s" .ב'ל 'כוסבו םיאתמה קלחנ ג"ע ג'גד
 ;םיית ע"ייע

 יחל לש תולודגה םיינישל ראות) תומיִאְתמ *
  (Backzühneקרפ רומא ארפס ^

 םאת 'עב וניבר ^3 "ייעו תומיאתמה jb 'ז 'שרפ
ywמ"ל 'ורוכב . 

 Sceheuer, Strohbeháltniss) כתה רצוא) ןְּבְתַמ *

 ז"פ "יבוריע 'ורי .ט"ע 'יבוריע n 'יחספ
jan תיב ^b 69 ט"פ "wy תפסות ג"ע' T21 

 .תפר 'עו 'א לול gn CUy בי םיצע תיב ע"ייע
symיהיכ ייעשי) מ"למ  Cr 

 Ghandung במ Ss vip לעפמו אָרְחַמ < | בת" = כוח cr לעפ ןמו תובישי "פו אָמאָביִִמ
(Gelehrtensitz, Hochschule, Akademie 

 | יתב ימכח 'מולכ C0 'יטיגד ג"רב ןדירט והייסרינב
 לש 'גרת ,תובישי לש aan" ב'א) — ..תושרדמ

 (בתי :בשי

 ;היב- ,א" .N/ י"הד אתביתמ שיר :(בנרתב הגעה

amםשל ;ךתביתמ שיר 'ג ,'ז ;'ד ,יד ש"השל  
 אכיאד ןויכ .'ו 'יטיג .אשרדמ תביתמ תיב 'ד ,'ב
 'ומבי ,אתביתמ יחיכש אל "Ww 'יבוריע אתביתמ

om onm cmמ"ב .אתביתמל  nbםשו : 
 | אתביתמ םייסמ אק p^ ק"ב .יברד .אתביתמ
 רמגו . . אעיקרד אתביתמ רמגו ,ח'ס 'יטיג ,אמויד

 תוכובב אעיקרד אתביתמ ה"כו אעראד אתביתמ
 py" :'ז 'טוס YD : ה'פ מ'ב +א'כ 'ינעת זחל

 C rop m בשי y'"p הלעמ לש הבישי ומכ

  "m[ןמגרותמבו בתי ע'ייע בתומ :בשומ -

 ,Einwand הבושת b^ אבותת ומכ 5^« אָחְביִתִמ
CWiderlegungרסילת ןיצקועב (' ןנינתמ  

 3439 *C Yp "4D $137.03» n 72373( אתביתמ

 ןוכנ ה'כ ה"יחא]* [n] ךועב ונשריפ
 'עבו m תלמ םילשהל ךירצ קר ב"ה 'עב דואמ

 יפ א 2^ אתביתמ וניבר ושריפ 6ו"כש יב'ח) ל"נה

 ו"ופדבו י"כ לכב אתביתמ ה"כו 9 הרעהבו ש"ע 'וכו
 'פדבו 'יל ר"פדב יכ עדו .'עה עצמאב אתאביתמ

(dתז 'עב ייאדכ ןנינתמ לצו יינתמ 'יא מ"ק י"כבו ע"פדב . 

 ;np חותמל סרג יישרו )*  .איסד א"פ הלרע יוריב «om יותימל 5n ןותימל ץעיפרשב לבא ר"פדבו י"כב גייהכ )

 .סורפל
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 (ויכש ,גיח) תרז ע"ייע אחותמ ,אחיתמ 'ד D" אצת
omל עי פ  "T3 תבש ^p3ייאלכ 'וריו .ד"יד  

 ק"מ Tx" (חיתממה) חתממה ד"ע ב"לד ט"פס
 ,יחתממ yb'3 ז"ק מ"ב /3 גרס yy ןיחתממו ."
 ב"ער mb "mb לעפ ג ,יִחּותְמַא לעפא םשו
 4v ,דומעה by nne :ב"כ m^ "s וחתמנ
 'וירוה nU" .עיקרה חתמי a'y ב"ד s'b תוכרב

 ַחּותיִט טשפומה םשהו .תשק ע"ייע ד'ע ו"מד ב"פ
 . . גוריס ד"ע ם'ד א'פ ק"מ 'וריו nnb ע"ייע

mioפ"לבו  &mmnoח"פ "טיג  m'yאתחתמ  
 תוכימסבו wenns nim ^v םוגותו — אתליגמד

"4n » "nne5 'ומשל  mb ;m^ m. B^ 
reab orב  ins pb5  — 

 -Daitel םירמתה תפילק .AU עילמ ל'נ) לחתמ
Gindeץוח 'טנב ןיכרבמ דציכ 'פב  jb 

 םיתפפ) ונהנש םוקמ Ip .:ב"רבו € ו"ל תוכרב) ןייה |

 ושענו ליאוה vos הלרעד ילחתמ oin (ב'עס בינ
 ןירטוש ןהש תוינפכ יפילק p^ .יריפל רמוש
 ןישענו תוינפכה תואצוישכו ירפוכ ןהש תוינפכל

 תעש דע וטקתמ אלו ילחתמ in ילפנ םיומת |
 ילחתמו Cry תובותכ) רידמה 'פד ג"סב .םירמת רמג
 ה"יחא]* .אקטופ [אלקידד .ל"צ] (הלרעד)
 רעלזייא 'ה תעדכ אלו ime תויתואה ךפהב ל"נ
 "פו רומאה ע"למ pw יכ מ"למ )69 'א ר"טב)
 n' ^p m ןיעכו ('וניבר "יפכו רמתה תפילק
 am nw ןאבצק ע"'ל י'ע וזעולש 'יחספב
 .ע"ייע .דועו .השק םתפילק רשא םירמת —

 — ['ב רפכו תנפכ

(wann? (ןמזה תעדל הלאשה תלמ מ"למ "nm 
 (אימ b" 1272( ;יברעב עמש תא ןירוק יתממ

^bחילצמ  Cosאוהו רקיע וניא ןושארה  
COםיהלא ינפ האראו אבא יתמ  

 שיו 05,5 תישארכ יתיבל יכנא םג השעא יתמ
 עורזאד 'א ומכ תפסות ףלאהו 6 יתמיאמ ןינושש
 וניא 6*יתמאמ הנושהו (*יתמיא יתמ 'גרתו עורז

 by םיתמאכו א"ל יא'' 53352( ומכ אוהש חבושמ
 p in" ב'הו ו"ו י"כב ה"יחא]* .ץראה ינפ

nobשרשמ הלמה 'רזגנו  nnbע'לב  c^ V^ 
tאתתמ ןכו . . 'ד רושקב יִתְמָא תפסונ ףלאב  

— nb ע ה*צוא טשריפ ןייע' wührend דועב ^B. 

 ר'פדבו my" ייכב ןוכנ היכ (*

 .ר"פד ךורע האר אלש ינפמ קחדנ ע"בשפהב ביירגהו ןושארה
m )+א'לק ,א'חב עיייע תמיא . nm» (^יגבר אדומלתר אהיגתמב  

qw |בימ םילהת) , 

nmmיִתָמ =  

 nbn תרזג ןינעב הנעמ ויפב ןיאו עדיישנעהטילב

 חותמ שיו התימ ןהב בותכש םירפס שי :האמט
wm "mb ownרקיעהו ןותימ  jbלהאה םחתמיו  

 ןהל שי .םיגרואה גהנמ ךכו 7/0 ייעשי) תבשל
yvםיטחמ ינש וישארכו העיריה בחורב ךורא  

 ידכ ןאכמו ןאכמ העיריה בחורב םצעונו םירובש
 p^ 28( — .אוה םיגרוא ילכמו וחתומלו וכשומל
 ילכ ןותימ לש טחמ 'יפ man ברע לש טוח י"לב
 ותוא םיעינמו ברע טוח תוקת םינתונ וב םיגרוא
 תנוכ ה"יחא]* = cuan גוראל רחא דצל הז דצמ

Drm םילקשמה wv לבא bun v5 לע ב"ר 

 לש 'יפהמ תצקו ל"נה ע"למ םא יכ הפי םישרפתמ
 "פב 9 x" םש "לכל ym "פמ קתעוה וניבר
 | :R ^bn moz^ חותימל ,חתימל ^33 םשו ט"דסל
 ןותימל qum ןמ םילשהל ךירצו םינושש שי
 n) ינשמכ חותימ 'ינה לצא 'ילכב ונינפל ה"כו
 ןותימ הלרעבו מ"כב חותימ 'וינשמבש הנשמבו
 י"רהמ 'יפבו) ךורעה םשב ש"רהו ןיתימ ס"ש י"כבו
 ם"במרו .ןינעה לכ קיתעה (ומצע םשב צ"מ ןב
 תנש אנתימו אתכל 'למ ןותימ e^ ל"נה 'ילכב

Grpלופכל ן"ותימלא ארקי טחמה הזו ל"זו בתכו  
 הזמו ^ov ע"לל ןויכ ד"עפלו כ"ע וילע םיטוחה

OUSע"ייעו .הסג הריפת  jns *[ — 

 באת םע ףדרנ יוא לעפמ יואתמ ומכ) אָיְוִתִמ *
"Pהקושת  (heftiges Verlangenגרת ' 

 7,5 ;ז'ט /1 תישארבל 'א sn "y" .הקושת
 ^R ,'ז ש"השל

 = וגיִמ ap ומכ םיטכח ילבו ww ןמ) ךותִמ *
 'ועובש weil aus dem Grunde) וָּג ןמ

 un ע"ייע רמול לוכיש ךותמ :ט"מ

  nnaט"למ)  (ausspannenםיאלכב ו"פב 5)

 ,יט ייעשי) ומכ ןליאל ןליאמ הרומז חתומה
 «mu ה"יחא]* .תבשל להאכ םחתמיו ב"כ
 'תפסות החותמ איהש ןמז 55 iv א"כפ 'ילכב
 | םיחבז 'פסות ,וחכ לכב חתומ C» vp 'יבוריע

 ןידה תכישמל לאשוהו הראוצ חתומ היהו ז"פ
0vג"ע ג"פד ג"פס ק"מ  punר'ב ,חותמ  n'bp 

 יתבר 'תקיספ mnes התיהש ןידה תדמ התוא
  ppז"ל  anmלי עפ ינוניבבו .החותמ ןידה תדמ |

 'וחנתבו אצת mo 'קלי mne אמילג .א"נ "לוח

 קיתעה 118 צינלפפב פעלו )!

boזיפ יפדבו ףלאה סיטב ימא ' anamקר ליסאבו : 
m» (?ילכב ס"שב וגינפל  nwיתפסותבו . 

 .ךועה mos py ירוס לקשמב אוהו ול יחה vy mimm אברעמ
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ne^הנלתמ * — יִּתְמ *  

 והל רמאו Om) 'יחספ) [ןירבוע ולא] (וגהנש | םיימצע תומש םלוכ) mna wn ,יאמ .יִּמִמ *

 א'ס ."א תפר היב אלכימדידימ אכיא
 ג"רב .ןתפל b" ('אתליכותמ יל ובירק והל רמא
 יתמיא (* אתליכותמ (Cry ni ןיי איצומה 'פד
 המ ןתפילה הלכתש רחאמ b" 6 אדד אתילכת
 ילכ רושיכ יאה בר 'יפש א"פ םלוס א"פ לכוא
 ושעל ןיליחתמשכ םדא ינב גהנמ ןכו אוה הוטמ
 הייחא]* = .הכאלמה וז הלכת יתמ רמול הכאלמה
 p^ תבשבו תפל cw אתליכתמ י'שריפ 'יחספב
 ראש וא חתוכ ןוגכ וב ןיליבטמש רבד אתילוכתמ
 תמאבו אתלכאמ ומכ אוהש הארנכו כ"ע ןתפיל
 — "ינושארה :."יסופדבו US" י"שרבו 'ב י"כב ג'הכ

^e. pay»ילכ  mesא'לב אלטריוו ןירוקש  = 
Wortelע"לל ןויכ ילואו  Spinnrocken JJ;דועו  

 — [הומל ךירצ רבדה

"EMע'למ) לתמ  bna p'53 J^»מ"לב ומכ  
 'גרת diehterisch vergleichen) לשמ

 ה"יחא]* — = .אלתמ ליתמ ('ב יז" ?prm לשמ לשמ
iלתמ י"ע קיתעה לשמ ןושל לכ  "yםיגויצה  

 TP א"כד א"פר יאמד 'ורי ל"זרדבו .ןמגרותמב
 cy ךילתמ ןמ :םשו ,אילכת םע ךל לתמ ןמ
 מ"ב ,אברעמב ןילתמ אלתמ :ר"יק 'יחספ .אילבת
 ןוכהלא :ט"ג "לוח ,יליתמ אתויחכ ואל :ג'פ

mwליתמ , "mbליתמד רצנדכוננ ב'עס ד'צ  
 אליתמא הנויל לארשי תסנכ .ה"צ םשו .היראכ
 (ebnp byp3 ^w i תוכרבבו לעפתאב אוהו

cvm2/53 לשמ ומכ  mesיאמד 'ורי רבדל רבד  
 'וכו לתמ הל ןילתמד המ ןמ ד'ע א"כד א'פר

"vרמא אלתמ ח"מפס ר"ב ב"ע ב"כד ד"פ 'דהנס  
 ח'כפ "w'g ילתמ ב"עס ח'ל mo" ץובקהו .'וכו
 רבדל םעט רוע ע"לבו -- ןילתמד ןוואמ תלת

Begründung, Entschuldigungאלתמא ע"ייע  

 ואצמ : א"מד ג"פס 'מוי 'ורי אלתמ 'וריב ותרומתבו
 האיבה Xy ו"כד ב'פ 'ובותכ 'ורי .ןהירבדל אלתמ
 מ"לב ומכ םשה תארוהב ראותהו -- הירבדל אלתמ
 ירמב) םילשמה 'ב 'ורי 'גרת Parabeldiehter לשומ

  02 a2[ש'ע אילתמ ילותמ —

 הנלתמו א"ער ל"ד ג'פר "חספ v^ הנלתמ *
 לשלשמ p^ שרפמהו ןינמז העבוא

mאלת ע"ייע , 

onהיתתמ לש רוצקמ  (Matthàusדהנס ' 
 (רוזנעצב ליסאב 'דמ טמשנו) םינשיה 'יסופדב .ג"מ
 רמא 'וכו \'יאתמ ושיל ול ויה םירימלת השמח
 ס'רב ס"שה תעצה לכ ןייע 'וכו xwv ^no והל
 תוידע איתמ ןב עשוהי ^ -- ixD דצ 'דהנסל
 איתמ 'ר .היתתמ ןב עשוהי ם"ש י"כבו YD ב'פ
 ויופד) הידפב ע"ייעו .ו"פ א"עס ר"פ 'מוי שרח ןב
 תוינשמב .ח'כ 'מוי לאומש ןב איתמ .נ"שו ( ט"לק רצ

mancתוהנמב ה"כו   spזיפ תוינשמב לבא ' 
 יתש איבה ponvm ה'פר 'ילקשב ה"כו איתמ
 א"פ now "v התרתבד ןמ היתמ ^ — תואחסונ

3151 

w2nb0 ףדרנ ךתנ לעפמ) pהכתה וגינעו ךסנ  
 -Guss םשה ונממו das Sehmelzen הסמהו

 ,אכתמ ןבאו י"רת (א "כ PU תיכשמ ןבאו 8
 | 'ב י"רתבו ,ארייצמ א 'ורי 'גרתב ג"ונב הייחא]*

 ונינע אָכְתַמ יכ וניבר יג יפל ומלהל השקו ועטד
 'גרת p" םלצ oy "mr רכזוהו מ"לב הכסמ ומכ
 וחימ "יעשיל ;'ד .'ג ז"י יטפושל ;ב'נ ,ג'ל "1535
 ילקנוא ;ב"י ,ב"י תומשל 'א 'ורי 'גרת ןייע דועו 'ה
 ,'ז א"מל 'גרת 3n8 םג ןינעה הזמו 2^ ,'ט 73235
 לעפמ רוזגל רשפא יא תיכשמ ןבא לבא ג'כ ,ז"ט
 ni ונממו הָבְש לעפמ םא יכ (ךשנ — ךסנ
 'גרתה כ"ג ןיבה ןכ ילואו 0e ,יב ?ye" הדמחה
 הבקנ וא רכז תינבת JL ע"למ ןינעה יפל קיתעהו

 -- [הדמחה תויכשל םהל התיה רשא

 הכתהל דמועש המ אָכְּתִמ paye) mon ,תַכִּתִמ *
(Giessbares, daher Metallג"יפ 'ילכ  

p'nbp א ףח 'עו גומלא'. y'"» תכתמ לש vo 
 ילכ :ילכ ףורצב הבוהו .תכתמ לש דופש .ד'ע

 .ותלוזו א"מ ד"יפ ^55 : ט"ס תבש תוכתמ

 ,א"מ בויאב 'גרת (Becker) אָחְלְביִתִמ ,אָלְביִתַמ *
v3 0החקרמכ : Tnלוחבו אלכיתמ " 

Yoאלכישמ ומכ "יפו אתלכיתמ :  yvyאלכשמ , 
 ע"ייע אתלבחמ ל"צו ס"ט אתלכתמ ס"פ ר'בבו --

 ,6רילש ,ג'ח) ןורחאה לבח 'עו

 אתלכאמ ומכ ילוא אתליכותמ — אתלכתמ
 םוקמ) 'פד ג"רב (םינפב 'ייעו

 אתפר היב אלכמל ירימ יל ובה ייגה םשו ייחספב חייר ייפב הזל בורקו (* .אתמ דיטב םשו (,זינ ,ב"ח) ינוב ע"ייע )!
 .אתליכתמ (: ביפ ייחספ (^p 'קלי ייכב היכו גיונבו תבש סישב פ"א י"כב ה"כו (5 .הלכימל ידימ יינשיה ייסופדבו

(fהיכו  v23אתילוכתמ תבשב גייוגבו ייהספ םיש . *) הלכת יתמ גיונב Am 
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  v3םיב) לבקמה 'פד ג"סב .אתכל  Go"pןאמ <
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  * CUBE(אָנְתַמ =) ןתמ — אָדְמְתַמ = — 99 <
 ןניוהד אמוי ןיד ^C םרב 'גרת 08/2 080 וניאר | ןינע 46^ ע'לב המת לעפ ןמ ראות) אָהַמִחַמ *

 C5 ביל בוי הכח והילאו .אניזח אנחכשא ןניתמ | schwach, ver. yr "bem לוטיב
"y דועו ה"יחא]* .ןתמ והילאו ("'גר ת | yvy ב'עס ד"ע "חספ אהמתמ אלח  (dorben 

 .ב"כ לח  cnnש"השל ;'ה ,ל"ק ;'ז ,ו'ג םילהתל  m;ב"י
 ישארבל sn" "ייע pes לעפאבו 3^ 'א תורל : | :

 ןכו ,ותלוז דועו om א"ל ;ב'כ Gr ;ה"כ 3 ושעו feucht חל 606, 990 "למ ילוא) ןתמ

 שא eu םש jin» EP Be 5g ה לאוש 'פב befeuchten) לעפ ונממ

 ,ול הניתמה . . ול יניתמה iib 'ילוח ,יִנּותְמָאְל לוחה by ותוא ןיליטמ Gym wyb אינק תבש)
YD) * 1 1מ בימ  

 BD" םיחספ v^ .יניתמה . . ןתמה UD 'דהנס ןירישכמד jns 'פב (' ןתמיש ליבשב
 'שת יייע ןתמתמ לעפתה .'וכו ןיתממוליא pros | תא תודונאה תא הלעמה Gan יש
 ןּותַמ לועפ ינוניב .ט"ש 'יס יבכרה יה 'צוהב n" ^ וניתמיש ליבשב ('םושה תאו תועיצקה
 'וריו — D reb€. תבש 'תפסות mans 'בקנלו שפוכב aci חינמה Go) rV 'פב
 א'מ א'פ תובא ץוכקהו — pne yy 'טופד ב'פר T ש"יב un ןיחונ .והיש 6וניתמיש

 Dp ר"ב הניתמ טשפומה םשהו .ןידב םינּותמ ווה | !ל' «mon ןושל s^ .qmes ןושל b^ ןירשכומ
 BEES ms WAS B 5p. mike Y EIU מב וחלחלתיש ןירישכמד וניתמיש ושוריפ
 לוחב תמה חלחלתיש לאושהד ןיתמיש 'יפ ןכו
 רופחי אל 'פד ג"רב ןניסרגד אה b^ ןכו חירסי אלו

 — sm»ne] ס"לבו
 pns מ"לב אָתְנְתַמ ס"למ ץובק sinis — ןתמ

CSSרצא טור , (die Hüften | ia amp) prisתופרט ולא 'פב  'bi3הלפנ  
 ןילשלשמ p"  .וחל .ידש והיינתמא e hm | " ןישירפמ דציכ 'מגב ןירבוע ולא 'פב
 | ה"נכו ה"יחא]* .6 אנותמב אעירז רב אניט

 אלש טעמ טעמ ןתוא ןידירומו םהינתמ דע ןתוא 8
 0 .אנותמב ב'עס םשו אנותמד אקיזיה .ט"י 353

 ינתמ יתותד ארויח .ץורל ולכויש ידכ וובשי
 pic Ten Stt אוה ילואו חולחל י"ע הלמה B^ םישרפמה בור * *E d C I י

 : / , יפל) :א"יק 'יחספב י"שר e^ ןכו .ל"נה י"למ
 $4 לבח ugs לב jan NOB =₪ ןתמ | דועב 2B (*היערכ אנתמדא (הלועמה ותסרינ
 ורבו העיריה לבה ימוח ב היערכ אביטרב Dus י'כבו 'וכו םיחל וילגרש

 en ELT 6אינ תבש) המהב המבד ג"רב Giriek) לבח קר

AEןיברעמ לכב 'פב .הל יגס אמלעב ("אנ תמב  
 אנתמ אכיאד יא «CU n2 ןליאב ונתנ 'מגב | ruhig, gelassen תעדה בושיי pay jn2 0/52( ןתמ

seinטחושה 'פב (תומשה םינסב 'ייעו  "nאנתמו אתכל .(" אתווכו |  Cx? n:ונשריפ רבכ  
Cדע הל ןיתמהו (ןהמ דחא טחש וא  

 'וכרב תמה תא p" 'מגב ותמש D^ 'פב .התמש
 ןותמ nnn ("ישניא ורומאד ונייה €?
 רהממ וניאו ןיתממה 'יפ sus יזוז האמ ("עברא
 .("קי סמו ןותמ C תוירוהד ג"סב ont 'ת חיורמ
 n r5) יברמב) ןטפשמ תא השמ ברקיו C6 י"רת
 ונאצמ והוניקש ov] m TN .("זירזו ןותמ

 רכומה 'פב ,היצרחא 6(" אנתיכד 6" אנתמ רסאד

 אנא (א"עס VB ב"ב) תוריפ רכומה 'מגב הניפסה תא
 ףופבו .[אנימאק ל"צ] (אנמיאק) (' אנתומב ימנ
 '* הלש אנתמו nap (שפ ם קרופ
 ה"יחא]* | (ןטק לבח 'יפ ("ב"א) — .("םיחפמ
 אנתמב ילתימד יכיה לכ ב'ער ה"ל תוחנמב ה"נכו

ma )'ס"שבו ע"פרשבו מ"ק ייכבו ריפרב  pase ccרתויהו )*  .ייכב היכ )*  .ןנטציש ףיירבו פיא פ"ש י"כבו  

 .ונותמיש ייא יורהטבו י*כ יפסוהב gy *( (nui שתוכב יורהטבו שפיכב vp יורתט יפסותב f) .ונותמיש ש'רב ןוכג

 'ב י"כ סישב ה'כו ר'פר ב"ה ט"ק v33 ה'יכ (* ,םיש י"כב ינהד ה"כו יג ה ד אהנותמ ה''מגר ייפבו אתנותמ 3723 )*

 ספדג םשו )16 הרעה vo ד"ח) יא mb 'עב ל"צכ )*  .ו"ופד ךורעב הייכו אתנותמ ג"ונבו הניתמ ימ יייכבו ma 'יפבו

 לבא ריפדבו ביה ייכב ה"כו ('* .עבראו ויופדב ('1 .סיש י"כב היכו ('* ,ר"פדבו י"כב (* .האערכ אתמדא תועטב

 5 5 ;דיל b ;יח ,יט 'מבל י"רתב ןכו ןושל תוכיראב י"רתב yc mur ע"פרשבו ריפרב היכ ('* pom ע"פרשב

m wp vas )%ביתו ט'ק ייכב )!5 . (fאתרווח סרוג םשו  aai:אברת . (Uג"ונכו הנתמב ע'פדשב לבא ריפרב . 

 יר סיש יי'בב :m3 (** | .אנתמו אתווכ 3733( שיפרבו סייש ייכב היכו ('* | ,גתמ עייייעו אגהימב ס"ש י"כבו אנתומב

amo 3023)ה'כו )!9 ' v33ומוקמל סיד יייעו ירו יפ ,'מ ימ םיש  (f!  .רטיבא my i223»)ייכב תיכו שיק י'כב היכ  

 לכא 'ציגינו ריפרבו ב"חו ג'ו 933 היכ )!* .אנתמב עיפרבו (?mena ייפב (m3 אנהימ (inii שאגימ י'רה «n^ סיש

 .ימא יפרב טמשנ (** .ריבו ש'ק יייכב 'יל ןכו ייל עיפד ראשב

21 
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 290 אתינתמ — (אנְתִמ =) ןתמ צר 4

 אתנתמ :^ תבש ץובקו האלהו asp ,האלהו .'מ
 bD'3 'הנס 'ורי ,אתנתמ ףטח .א"לק 'ילוח ,ארותד
 'וכו יניסב par  תידיקפד אתנתמ ר'כ ר"ע כ'ד
 "חספ .ח"נ תוכרב ןייע הרות ןָּתִַמ ןינעב -
 םימד jn5 rep "חבז ,ד'כ S5 vy .ח"יק

 'ייעו עברא ןתט + . תחא ןתמ :םשו ב"עס ח"כ ה"ר |
 ד"ע ו"כד י"פס Cy" 'ורי .'ק 'וריע ב"עס 'פ 'יחבז

 — [אָשַמ ע"ייע ןתמו אשמ

Nini *ס'למ)  ^bהפגמ  (Pestהפגמ 'גרת  
 ז"ט א"ל 'גרת 0" om (phy my ידמב)

 :א'כ DU ,אנתומו אנפכ : 'ח 'ינעת ל"זרדבו ותלוזו
NDWהנס ,יריזחב אנתומ ' Q5הוה ינש 'בש  

 .'ד ןתמ ע"ייע לבח ןינעב אנתומ -- 'וכו אנתומ

 םינויצ ןייע םיארומאה תומש mons .הָנִתַמ *
 p רצ י"הבמבו ה"רסב

. 

 schwach הפרו שוחכ השענ Uo ע"למ ל"נ הָנְוְנְתַמ
Cwerden, erschlaffenמגב 'טוסד ק"פב  

 הניאו תדלוי הניא 6 תורופא ולאו
 וזו תכלוהו הנונתמ אלא תחנשמ
 תא למוגכ היה 'פב איה 6הנשמה
 תשא 'מגב הסורא 'פב ,(16ב"כ טו ה תחנ מ

 B^ .הנונתמב אנוה בר רמא (איעס ויכ cb ןהכ
 ךוד הנונתמבו .תכלוהו תלרלדתמ תשלחתמ
 קומיל עבצא הנממ ליחתהש (g CU^ םירביא
 6א'צ ק"ב) עקותה 'מגב bow 'פב .טעמ טעמ
 ה"כו ה"יחא]* ,ךלוהו הנונתמ הוהו והודמא
 6 'פדב ט"פר ק"ב 'פסותב ה"כו 'א ו"יוב ק"בב ונינפל
 הברה .ו"כ ,'ו 'טוסב ה"כו הנוונתמ ס'ש "53
 ב"עס ז"נ 'ילוחב ה"כו pm ינשב הנוונתמ 'ימעפ
 ('וונתמה) .ט"יד ג"פ 'טוס vm תכלוהו הנוונתמ
 תשלחתמ e" הלעבל תרתומ [הנוונתמה ל'צ]
 לצאו ל"נה ע"למ ל'נו ךורעה «e^ תשחכתמו

PRןינעב  abmagern, schwindsüchtig jw? 

werdenעב ומוקמ רקיעו ' [ps — 

 הנשמל ןיב אוה יוניכ 'וריבו אָנְּת לעפמ) אָחיִנְתַמ
 y1" אתיירבל דבל ילבבבו אתיירבל ןיב

 'פב .Boraitha od. Misna im jer. Talm) םינפב

 בר (G'y vy ^ni לשיבש דחא 'מגב תאטח 27
 יכ אתינתממ יל טישפ (*הינימ אניעב יכ תשש

 אנתומב ילתימ יכד יכיה לכ ג'ונבו י"שר 'יגב ה"כ
 yn ע"ייע ד"ע ז"לד ג"פר "ירדנ 'וריב אנתומ ה"כו

(nome nn) '3אנתמ 'יפב וניבר ךיראה שפג 'עבו  

 ךאראש ומכ ה"מגר 'יפ רחא ררגנו ב"בד (אנתימ)
nenתויולת תופכהש םילבח אנתימ : םש ם"בשריפ  

"DR 

nnn *יר ל"א 5 ק"מ (י"אד ארומא םש)  nb | 
m3. nn 45י"פבו .ןעכנימ י"כב 0235  

 ןותמ 'ע םלשה ןיסחויב ה"כו ('ןושארה י"עבו 'ב
nts)ק"מ 'וריב  ieימוק יעב ןותמ יבר :ג'פד  

 ר"א ןותמ ^ רמא א'עס ו"צ p'3 ,'וכו ןנחוי ^
 ,ןותמ 'רב יאתסוד 'ר אצמנ דועו .יול ןב עשוהי
 6 דיק (JT יאתסוד ע"ייע ןותמ רב יאטסוי 'רו

ne 

 אנקי אלש :ז"טד א"פר USD "v (ס"ט) ןותמ *
 b" ט"פ ר"דמב ןותמ ךותמ אלו 'וכו הל

 שרפל עדי אל מ"כבו 'טוס 'המ ר"פס ם'במרב ^51
 :'ב 'טוסב ס"שה ןוילג y" ךוחמ ל'צ ילוא בתכו
 mam יוועל 'הו הואג "יא יאמ ה"ד םש 'םותבו
 -Un ןודמ b A3» y'be nm^ ל"צש ג"לו ןודמ

einigkeitתופלחתמ ף"מוב תויתוא וא . 

Gabe, םנחב ןתנה רבד ^e (מ"למ nim 4mo 
  (chenkungקריה ןמ רדונה 'פד ג"רב 7713

Cb תשרפימד דע ךערכא ביתית אל GUyo no 
 ידמב) ביתכד יאמ  (b^ .n^ w'5[הנתמ רברממו]

ws לבא 'טגב בהזה 'פב .לאילחנ הנתממו 
 מ"ב ערפש ימ " CBןתונ ינא הנתמ ורבחל רמואה

wn םא תטעומ mns יפאו וב רוזהל לוכי ךל' 
w'y ה"יחא]* — .תמוערת אלא voy ול ןיא וב 

 הנתמ המש םא ריזחהל מ"ע הנתמ .אנקסמה יפל
 "שודיק 'ייע אל וא  iץובק הנתמ ה"נכו -- נ"שו

SUI "Ny (B i^ תבש qn תוכרב תונתמ 
  "nbb'ובותכ .'ז 'ליגמ :ח"כ ה"ר .'ט 'ינעת :ח"יק

 .ט"נ 'שודיק :ז"מ יטוס :ח"מ .ח"ל "ירדנ :ז"ם
Uy ק .ג"צ ;א"צ 'הנס': i'y ה"סד ד"פ Up "UY 

 .יכ  "bw'יכרע .א'לק : ר"מ  n'p ^na vbר"מ
 ,ו"נ תבש 'ייע הָגּוהָּכ תדנְּתַמ ןינעבו .האלהו

 'יבוריע  bus a'Dיילוח :'צ 'הנס :י"ק ק"ב .ח"כ
 :ב'לק  v2א"לבו פ"פר  sminb sinsץובקב

 ח"מ 230 ,יב 5892 אָתְנְתִמ .ןנתמ ;  | ,6' mב'ב 'ייע

 .גישו : ויל יישודיק Cy my .טיי יטוסב ייא nme ייגכ לבא אשוריפ יל תירמאד דע ג"ונב )*  .ןתגוי ירל םשו ):

 .הסורא יפב רע 'טוסד קיפב ןמ ייל עיפרשבו יציניוו רייפרבו י"כב ה"כ (+ .הנשמהו ע"פדשבו ריפדבו ב"ה י"כב היכ (5

 .אתלימ my ג"נגב (* .הניטתנ ם"טב 'פריא ייכבו )5
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 היניינתמ 5^3 ר"מב Beine איירפס :םשו
 ל"צ] (ןיתינתט) נ"ע ח"לד ves ^3 יוריבו
 וסרנ ע"קו השמ ינפו ,ןוהירגא ןיבסנ [ןיניינתמ
 pip אוהו ןוכנ הז םגו רימאטיז 'דב ה'כו איינתמ

 — [יִנְתַמ ןמ

 'דמב ןשב 'גרת (5ל9%%% ןנתוב ומכ) ןָנְתַמ *
 . א"נו זס .ב" ,'ה 'א י"הד ,ג'ל ,א"כ

 qan yy אָנְנֶתִמ — .ןנתומב ,ןנתמב

C)» ע"למ süss sein המיענ ןינע ^b (מ"למ pn 
 ונייה העוקפ 'יפ pi ;saugen קניו עלב

 תיעיבשב ג"פב (םינפב 'ייע תועוקפ דועו םיקדס
Y Gm)הדוהי  sbקותמה שביישמ  ^pשבייש  

 שביישמ +ג'ער ר'לר גיפר ייעיבש) ימלשורי .לשובמה
 ומכ ל"ז לאינד 'ר ^C ח א p^ .העוקפ :קותמה
 (* ארק ןה ןיעולד "ל יד F5 הדש תועוקפ

wn5 קוספ פש) ביתכד ( mbריסב  ^pןיעולד  
 לודנ ללכ 'פבו ל"צז חילצמ s hb ןיומ
 זיפ ייעבש 7"( ארמנב תיעיבשב וומא

Gm r^העי קפ ןיהה ןוגכ  pnm(דרוי)  
 ןיכירצ שי 'פב ןיצקוע תנשמבו .(' [דרוו ל"צ]

co r5 qwילעו ('לדע לשו ןידרז יבלול  
 [םילכוא ל"צ] (םילהא) תאמוט ןיאמטמ ןניא ףולה
 (' (וקתמישו ולשבתיש b npo^ וקתמיש דע
 ןועמש 'ר [.ולשבתיש :וקתמיש דעו e^ ל'צו]
 שוריפבו ןהב אצויכ תועוקפ לש ףא רמוא
 .תועוקפ (פיל "ר ימ 'יתכדכ ל"צז ןואגה
 ^e יה ילהק) דבעה תנש הקותמ .("הרש
 ,(!(יג b^ אשת יכ (mi^ אשת יכ שירב ונדמליב
 ירברד אתקיספב הרות ל ןושל תלגרמ הקיתמ
 ףוס w«' תלינמבו Cp רצ כ'רד יקיספ והימרי
 יפל "א יקיפפב הייחא]* ,(רייכיאר אתחיתפ

 תלגרמ איהש הקיתמה ירחא ןיטוהל לארשי ויהש
 הוותל ןושל nbxw mov הרותל ןושלה תא
 1Y3 "יא 'קיספה 'לכו הרות s" ע"פדבו ט'ק י"כב
 ינפמ א'פר 'ר bw" 'קליבו :ט"סד ד"פ 'ינעת
 pb ר"כיאבו הרותל ןושל תלגומ הקיתמהש
 ןושל תלגרמ הקיתמ ינימ ר"ל bb" אתחיתפ
 : ב"סר ב'פ 'לרע ^" הקיתמ yb ה'נכו .הרותל

pn? = wipe 

7 

 אתינתמו אתינתמ ('אכרפד אתינתמ ימג אנחכשמ
 ע"ייע ה"יחא]* | (הנשמ 'גרת ("ב"א) -- .איה
 יונכ n" אתינתמ ילבבב יכ עוריו ש"מו הנשמ
 אייח 'ר לש טרפבו (הנוציח הנשמ =) אתיירבל

mאנימא ואל ב"ערו א'עס א"טק 'ילוח איעשוא  
 'ר יבו אייח 'ר יב אינת אלד אתינתמ לכ וכל
 א"רו אייח 'ר י"'שריפו איה אתשבשמ איעשוא

 הקדב .ח"מ מ"ב .ש'ע 'וכו תותיירכה תא ורדס
 אתינתמ 'ימעפ הברהו ,'וכו חכשאו היתינתמב יול
 ןייע הידיב אתינתמ יתייאו אתא ,ארפק רבד
 א תינתמ : א'ק 'יהספ Cp יג"ה) םורד 'עב םינויצה
 רב יבד אתינתמ א"עס ד"ק 'ובותכ ,קניה 'ר יבד
 אתינתמ איה הידיד ל"ר ל"א :ב"ע תומכי .אזק
 יברד תנשמו .םינהכ תרותב הל ינת אכיה איה
 ןיתינתמ ims 'ציב (ונלש הנשמ ייפ) ןיתינתמ תארקנ
 אכיא יא : ט"ס 'ובותכ א"ער א"כ oyn" אתינתמו
 אלו איעשוא 'רו אייח 'רד אתינתמב יל ליאשד
 ןיתינתמ :ח"לק תבש ,'וכו ןיתינתממ היל אנטשפ
 ןיתינתמל הל םיקומ :נ"ל n^ (*ןנתדכ איה
 אנעדי ןיתינתמ אנא :ח'פ ק"ב .לכה "31
 ^! 'פ י"כבו "5 .ג'הבבו ם"ש י"כב ןוכנל ה"כ
 ונינפל "אדכ אתינתמ הוטשפו Cry ק"ב ס'ד) 'ינתמ
 'וריבו .(*ןנתד 'מול ךייש אל איה אתיירב יא לבא
 ity הילד me "v 57( אתיירבה לע b3 רמאנ
 :הנשטה by nai (הזעל "5 אעייסט  אתינתמ
 יימעפ ?n3 ד"ע ז"טד b5'3 האיפ 'ורי אתינתמ
 'וריב ס"שרהמה "יגב ה"כו אתינתמ יניכ (וחלוז
 'א י"רת  ,(התיינתמ יציגינו יפדבו) +ה"ד ב"פ 'וכרב

 יוניכבו — אתינתט ירדס mv 'ט 5 תומשל
 .ט"ד ז"פר תבש v^ (ןיתינתמ ילבבב 105( ןָתיִנְתַמ
 אכירצ ןתינתמ .א"פד ב"פר ק"מ 'ורי ,ןתינתמ ינת
 'ירדנ m^ ןתינתמל אכירצ אייח m אייח 'רדל

Teץובקהו -- .ךומסב 'ייע  n233ב'עס ה"כ  
 ,אתיינתמ ינת :ג"ל mp ,ירדהא ןיישק אָתייִנְתַמ
 ומכ 'יפ ןיָיְנְתַמ 3nB^ :םשה תארוהב ראותהו —
 אתיירב וא הנשמה דמלמ 'מולכ (הנשמ (yy הָנָשַמ

"yוכפה) הוה ל"רד הינב ינתמ ב"ער 'ח 'ובותכ  
 אל ןוחכשא אל ג'ע vys א"פ 'גיגח 'ורי ,(ירקמ
 j'yane ןירסס :םש ץובקהו .ןיינתמ אלו רפס

 ןייע אתיירב לע םימעפ .בורל wein וא ינתו הנשממ ןויצ לע רמאנ ןנת יכ עוריו (* .'מא 'פדב ייל (* .אכרפו ג"ונב ('
 «T233- שירל דומלתה אובמב הנשמה יללכ רוציק איבתש no (* .9 הרעה 312 מירב ןייעו האלהו 289 sm דיוד

 vi33 הייכ )5 :ה'ע p's ש"ארב יילו וטלהל השק vy אחיירב ןיתינתטל ארמנב ארקר ןחכשא ה"דב תוכרב יכסמ ףוסב
 :א'ע orm yos ע"ייע Kürbiss (* .יתא ע"פרשבו ,ר"פדבו

 ע"פרשבו ר"פרכ «vm (* .לרא :ןאכ w^ ליסאבו np ר"פדבו לדע ע"ייע להע לשו לייצו חלרע לשו y^ :זיילר זיפר

 (pw )!! .םש 'יצקועב «i'm ייפל וגיבר ןויכו 'יל עיפרשבו ר"פדב כ'ע )! .יתחגתש וטכו רעו לייצש לינו ay ייל
 pw ןייעל זטר bM יכ וניבר wein אל ןכל תוכיראב שרדנ

y (7ייעיבש יוריב )^ .תועטב שמשנ ע"פרשבו ר''פרב  

97* 



 ןניאו םימ ןיאלמתמ דרוי רטמהשכ העקבבש
 לאינד 'ר לבא כ'ע 'וכו ןמז רחאל אלא ןישביתמ

pinתועוקפ מ"לב ומכ 'שורי לש אתעקבד העוקפ  
 (עלד עיייע) 0010ףוגומוסמ ןירמ ןיעולד 355 הרשה
 רשא גורתאל סנוימדמ ילואו תעלדכ םילוגע םהש
 םנו .הככ קותמ לאינד 'ר b JUS p^ ע"לב םמש
 ,)5= yb vp ^p bun "יעיבשל  ם'במרה
 — Coloquinte (4030xuv&c] = ל"צכ) אדיטניקולוק

 ןודאה ןוצר תושעל זירז 16€ ע'למ 57« אָקְקְתִמ
 אתקיספב

onsתחקלתמ והמ (.'ד דצ כירד יתקיספ) תולכ םויב  
OU se moe)אהקתמ התימ ןומיס 'רב הדוהי ר'א  

 'ינה ב"יפ ר'דמב ![TIN — .היתוחילש תושעל
 תושעל ליבשב היתוחילש תושעל הלהקתמ התימ

sso pusאהלקתמו התימ :הניאצ 'פ ר"שהשב  
 ויפק זמר אראו 'קליב ה"כו .ךורעה ^: ןוכנהו
 'ה םגו הרזנב העט יוועל 'הו רומאכ ע"לב "יפו
 יקיספ רעבאב ש"ר 'הו הנעמ ves ןיא רעשיילפ

ceונממ םלענש הדוה  "bומוקמ רקיעו הלמה  
 -- [אהק 'עב

(beflissen sein, gehorchen 

b5pno*ומכ לקתמ כ'או לשכ ייפ לקת ןמ)  
 ייעשי) לושכמ רוצלו Anstoss) לושכמ

 .לקתמ ףיכ 'גרת "C יח

 -Ge לקשמ מ'לב ומכ «^p אלקתמ .לקתמ *
Cr? יל תומש) 433 53 'גרת, Cwicht 

 כ'פ תבש v"  .'ב דב y'"p Wm לקתמב לקתמ
 ןירשע .'נ 'ורוכב ץובקה .ש"ע אזוז לקתמ yy ז"יד
 'צוהב 'ינואגה wn oy ארנירד אלקתמב יִלְקְתַמ
 אלאקתמ 'יגה םשו (87 רצ) yy ^p יבכרה יה

 ,(201 רצ ויפש p^ םש "יעו ,אראנידד

qo spon.ומכ םשה כ'או לקש = לקת  
 רכש :'נ nbb (Gewicht^ אתלוקשמ

 בויא) wp 'גרת .'א לקת ע'ייע אתלוקתמ ותשא
 ? Cn m,א"כ ב"מ 'גרתב לאשוהו אתלוקתמ ^1

nm תלוקתמ 

qns *ןקת ןמ לועפ ינוניב)  geordnet, zuberei- 

v'"y Getס"לב .אתנקתמ ונממו .ןקת  
 אל .'ע DY gerechtfertigt' ץרותמ ונייה קזחתנ

 ,י"שריפ ש"ע 'וכו אלא אתנקתמ הל תחכשמ

oss "POליעפה  "b 5m) jpרשק תחיתפ  
 וכפה auflósen d. h. erlauben) מ"למ

7n * — pne בצר 

 : ג'פ ילבב 'מוי : מ'ד ז"פר "רדנ 'ורי ('ימעפ הזיא)
 םיקותמ ינימ R^ יתשו םג 'פ ר"תסאב .ה"פ ק"ב
 peo הקיתמב קפסל yp מ"ב .הקיתמ ינימ ל"צ
 הרמה ימ תא תכפהש םשכ .ט"ד ה"פ תוכרב יורי
 ר"שהש הֶקּותְמ הבקנל pino ראותהו ,'וכו הקיתמל
 mb קותמ לודג ךיח ךל שי :םיקתממ וכח 'פ
 ,שבדמ הקותמה הרותב םיקסוע ויה i^b 'בדמב
 דיב ןייולתו שבדכ ןיקותמ והי לאו in "יבוריע
 תומואהש דסחו הקדצ 'ה D^ אשת יכ 'טוחנת ,ד"וב
 ,שחנ לש הפראכ לארשיל םהל אוה ןקותמ ןישוע
 ע"ייע המכח הבוט 'פ ר"להק ב'ער ^n ז"'ע לעפהו
 ^3 וקותמיש דע ל"נה "יצקוע  ,(הימ (YD שמט
 דע :ז"לד eS "yas 'וריב ה"כו וקתמיש וניבר
 תיעיבש תשודק ןיא :םשו job ןהש המל וקתמיש

nbnםכל םשובי ה"פפ ר"ב ,וקתמיש דע ןהילע  
pnsו ילינמ ראות םוקמב ליעפ ינוניב .םכל ' 

 'גרת .'א 02 Y'"P  ארניככ הריפ יקיתמד א"ער
 ג"פ 'ציב 'תססות ל עי פ ב 4pno 'ה /3 ש"השל

psד"לק תבש ,לררחה תא ןיקתממ , psןיקתממ  
 שרופמו תלחגב ותוא ןיקתממ . . תלחנב ותוא
 ונתנשכ ןיקתממ ד"מ ג'ע ב"פד ד"פ 'ציב 'וריב
 ןתנשכ ןיקתטמ ps ד'מו תלחג נ"ע (לדרחה)

nommלדרח ג'יפ ר"דמב .וילע  voxקתמל , 
 'ה 15333 לאשוהו .הרידקה תא קתמל .'צ תבש

w'ypותושעל ןקתל ייפ ןברקה תא תקתממ חלמ  
 הקתמל ונשקב ,ד"עד ג"פ 'ליגמ 'ורי ,חבזמל יואר
 םיה תא קתמל עדוי אוה .ב"מד ב"פ Uy 'ורי ,'וכו
 | ןיסלקמ םימהש העשב :ל עפ תא םשו ,לודגה
 )3^ '3 י"הרל 'גרת ppneno ןה ןארוב תא
 ליעפה «n םלעל ןקתמתמר רשפא תיל
 ה"בקה םהל p'nbm wm "p ר"'דמב וכח 'פ ר"שהש
 pne תארוה הנושארה םצעבו .'וכו רובדה תא
 הקיניו הציצמ pip ל"גה ע"לבו pne ס'לב ומכ

ein- aufssugenע"לב ןכו  Zeןינעה הזמש ל'נו  
 וקתימש 0« יריכ בוי"המר וקתמ ג"לפ ר"בב שרד
 םהמ המר קתמש pnn" 'ר בויא 'קליבו ןהמ המר
 p^ ע"לב קתמ ןינע דועו .םהמ ץצמו קני 'ולכ
 ושבישמ 'מולכ קותמה שבישמ ןינעה הזמ 53 קדס
 םוחמ ץראה השענש nya 'מולכ ץראבש םיקדסה
 זא םהבש םימהמ ושביתנו םיקדפ םיקדס שמשה
 'שוריה 'יפ ןיבנ הזבו תותפשאל ןילבז ןיאיצומ
 | אנמ ר'א העוקפ קותמה שבישמ ל"נה 'יעיבשב
 עקפ 'עב וניבר ושריפ הפיו אתעקבד העוקפ ןהה

Cun v») Cwאתעקבד העוקפ  bmםיקדפ  

 ,יחכונה יע לע םא יכ m לע זמר אל ייעיבשל ש"רו ('
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conven "bותלודנ םוקמ ןיידוא ל"גה ר"בב י"שרל  

 דועו 1 הרעה (Gv? aem 'א ןדא yy ובושיו

 TW .ןימלקו 'א ןנפ 'עו Gv DO ןוירוא ע"ייע

 ךירעמה לעב ש"מ לע ןוכנל גישהש ןיכרעבש

 יפכ | ןירותימ א"ם 'ינ וניבר איבה ןגפ 'עבו ש"ע

 ד"פ 'ר WS 'קליבו .ןוכנה אוהו ('ציניוו ריפד ייג

 — [יירוא m3 סרג

 יירטימ בוט רתויו אשת יכ אמוחנת ןירתימ *

 »3 רממ ע"ייע

pans *יפ ןיִרָשַמ = ' nonהיירשו  (sie lagern 

 שניאו שניא לכ :ןורתי המ 'פ ר"להק
 bi םשו היתונמוא ילעב cp sbw ןירתמ אל

saרש ע"ייעו רקיע הזו ןירשמ  ^ 

 לועפ ינוניבו שרג s qn^ לעפמ) אָבְרַתִמ +
 -eine Verstossene, Geschie אכרתמ

'33n (deneיקי) השורג  C2ביכ ;דיי  C^אכרתמ  

 דועו ,(א'כ ,'א (É'U םיאטח 'נרת ןיכרתמ ץובקהו

yyע"ומב ךרת . 

Tלעפמ) אָמְצְרְתִמ  aufrecht gehalten, yn 

^P richtigאתיירב  CN)הנשמ ) 

 כ"עס ט'צ 'יחספ :א"כק תבש (תררובמו תבשוימ
 .ע"ייע אתשבשמ הכפהו

 po פ'למ םרמו לעפמ wo אָתּומְרַמרִתִמ +
das Bich- Gegenüberhalten aorא  

Dbרמרמ ןמ  "yיוזבו 'גרת (םינפב  pyםילחח)  
Crossיממער .אתומרמרתמו  ^D ^bלבק רמועש  

cyפ"למ הזיבלו געלל ימולכ םתמועל  bumוא  

 סַעְב /* יברע לעפמ אתורמרמתמ by ילוא

 תישארב) והררמיו 'קנוא קיתעה ןכו לעפתה ונממו
pהימע  ורמרמתאו (ג'כ  n»n; yגהל רגל ' 

 'טסקוב m" .'בו 'א רמרמ ע"ייעו .רעלדא ן"ר
 .יוועל 'חה וירחאו המר לעפמ ושריפ

ons»ןינע סירת םשהמ םירת ןמ ליעפה)  jb 
 'מולכ הנצו ןגמ ודגנכ זחוא b^ (הנצו = =

 .'ב pn ע"ייע וב ררמו ודגנכ דמוע

 ש"ל u-5. על .ע'לב ספר לעפמ) סָּפרַתַמ +
 -durchbohren, durch הביקנו הריקדןינע

(etechen |ספרתמ ר"'ער כ"כר ה"פ "יבוריע 'ורי  

 ילככבו רבעל רבעמ בקונמ .p^ ספרתמ הלועו |

 סָּפרְתִמ * - ריתמ*

 ןינעבו רָסיא ,רסא ע"ייעו ס'שב TO הברה רופא
 .לגפ ע"ייע :ט"כ 'יחבז ותוצמב רי תמה

(es ist erlaubt (לועפ ינוניבב םדוקה 'עמ "ms * 
 "חספ ,ךיפב רתומה רבדמ .ח'ק תכש

 :'ז 'וכרב לארשיל רתומה ןמ :'צ יילוח א"ער ח"מ
 .דואמ הברה דועו :ה"ס תומבי :א"מ 'טוס

 א ָתּוותַמ נ'שו ,'ו רת ע"ייע (das Nas) הָרְתִמ *
mb "b 

 דוא b^ אָרּותַמ ano D'53 אָראּותָמ =) אָרְתִמ
(Schürholzהוה (ב"עס 'ד) 'גינחד ג'רב  

 .דוא b^ ארונב אירחמו אגרשו הראותמ אטיקנ
 fourehe = ן'וגרפ זעלהו י"שריפ ןכו ה"יחא]*
 ג"ונב Krücke. = ן"קירק ב"גש ק'העבו 1
 ןושארה ף"לאו אראתמ ס"ש י"כב בוט רתויו הראתמ
 יתרבד רבכ ןינעה ףוגבו הכווא הרבה םוקמב
 נ"שו 11 הרעהב (G'bn cr רח 'עב תוכיראב

 — [ייונשה

 ע"לב .bU פ"למ ד"עפלו ףד וניבר "יפל) אָרְּתַמ
aga.ימ 'פד תואופרב (%/880060%6מ  

 והיילע חנינו אראותמ יתינו G'yo טיס ייטיג) וזחאש
"bףד . -- (ב'א zin snbןדיד 'סונב ) 

 תחא הלמ ילואו היולע חננו my ג'ונבו הייחא]*
 היאר ןישארה sos לבא 'פ oy ם"ימה ףוליחב איה
 — [וילע yo םש 'יטיג ילכישמ pn ןושאר "יפל

der Dol- OUT yb) אָנְמּגְרותִמ .ןָמָגְרּוחְמ * 
  (Gnetscherףיטא םשו םגות ע"ייע |

 .םיחב יקלח םא יתלמ

mime = phasי"למ  ovראותה הזמו /5960:%,  
 Grenze) לובג 74 60004 [yox] הנכנ

 ('דחאל םיכאלמה ינש ואביו OU א'נ 'פ ר"בב
 ןירותימל עיגה אלש דע ךלמה ןמ אינומגה לטנש
 ולש ןירותימל עינהש ןויכ ('ןנ 5 ךלהמ ולש
 םוקמ eum לוכג י"לב b^ ב'א) — .ןימלקכ ךילהמ
 קר b^ ל"נה "נויה הלמה ה"'חא* | (הלשממה
 ולש ןירותימל pun רועשו ןינעו םוחתו לובנ
 תנוכ וז הלשממה םוקמ וניו ומוקמ םוחתל עינה
 n) זימ 'קזחי) הלילג קיתעה סוכמופ יכ עדו .ב"ר
 26 (uec םימוחתה pa אוהש המ p^ /9060וסצ

ógivח'נ 'וריע | ס"טב ר'בב ג"ונבו (סואיכיססעה תעדכ 6%  N'yDל"צ דרויו רידקמ הלועו רידקמ  
SMS "P y'"y רידקמ יגו ןירותמ ןוכנל ו"כפ ר'קיוב לכא ןיירוא תיבל' 

 יתכונה ys ע'יפרשב לבא ןימלק 'עבו 'א ןגפ 'עב ה"כו יטא יפרבו ריפדב דואמ pas היכ (* .רחאל ם"טב ו'ופדב ('

 (יריחי ייפ) ןגפ ךלהמ ייא איכ "b ww" ןשיה יוחנתבו ,טוידהכ בינו ריפ זמר aem 'קליכ 'יאדכו ןגפכ ל'צו bis ,ןפגכ

 .וכרעב y" ןגפ 'יפו ,הטינפ ןוילגמ אבו
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 ) Trunkenbold רוכיש יט י"למ) סיִּתַסיִתִמ %

 DN 'ב 'יפר םישודק b" ןשיה 'וחנתב
 "53 ה"כ אוה םיטסיתמ אוה רוכיש ואל םהל
 רעבאב ש"ר 'חה ל"ומהו םיוטסיתמ ם'חר י'כבו ימור
 ל"נה ינוי 'למו םיתסיתמ ל'צש ל"נו ושריפ אל
 'ע וקיתעה הלמה וזבו 69066 ןכו רוכיש 'יפו
 ,(א'כ 375 (DU אבסו b) יויב ילשמ) רוכש יינקז

 והיתתמ .נ"שו יתמ ע"ייע (יטרפ םש) ּוהְיְתִּתִמ *

 לעו .ז"פ יילוח + ט"ע 'וחנמ הדוהי רב
 "ינואגה 'שתב יבכרה 'ה wb Up psi והיתתמ

 :385 רצ םש

 הרפר והיתתמ * -- הנקריתמ *

 »Mihrgán OU,4 פ"לב הנקרהימ bo הנקריתמ +
 ז"ע Y" (םייסרפה יגחבש הלועמה

 (האלהו חיפ (wm יקסירוט yvy vy ט"לד א"פ

 םייסרפה לילא יכ עדו הפי ne שרופמו נ"שו
spi brunדנעצ 'לבו ,/4* השדחה פ"לב  Mithra 

Uy36 דצ) םידשהו םיכאלמה לע יופסב ש"מ  
 an הנקרתימ ל"צ קר ןוכנ ו"יתה םג כ"או (האלהו

 .ןוטרטימ ע"ייע רועו ארתימ לש
PUB"ןמ)  ^b ywnתיעישתה  (das neunte 

 אלש רבלבו :ג"לד .א"פ 'יעיבש 'ורי
 ושעי ןהמ העשת לכ 'יפ םיעשותמ ןובשחמ תוחפי

 .דחא לכל תיעישת ונייהד רככ

 הרשע עברא ךרע ךורעל יחכ ףילחיו הרשע שלש ךרעב יריבגה ירסיק םיקהמו הדעהמ

 ל"צו b'p^"" םיקהמו אר עה מ ס"טב םשו ב'ה T5 ,'א ^Y י"כב ם"ימ תוא סויפב בותכ ןכ ה"יחא]*
 רפיק רמול nae זורחה תודואו 'וגו ןיכלמ םיקהמו ןיכלמ הדעהמ (ח" ,יב לאיגר) מ"ל לע ותנוכו הדעהמ

^pםיכלמ  (ע"יע sepןויצו  meoחיצ  .G'yoי"כבו  E dםואיזומ שי ) תוא םלשנ, :ל"הזב 'יא 
 י"כבו mm) 'יל 'ב ו"ו י"כבו ."ןונחו eim M תרזעב ן"ונ ms ליחתנו םמורמ ףא ליפשמ תרזעב 'מ
 רחא DDR תוא הנכמ ר"ב י'כ 'יג יפל om  .ן"ונ ךרע 0 ליחתא ם"מ ךרע bow :ל"הזכ "א ט'ק
 — «r] דרע ליחתא :קר ר'ב י"כב W^ ם"מ ms םויסבו .ן"ונ תוא םויסב ש"מ Uy" רפס םשב ורמנ

dede dodi 



- 

LJ 

 פ"למ דועו ילד bre 57 3:03 =) 282 סע
 Wassereimer es) כ"או םימ -

 שרדמבו «'Q אינד איפס) אמק אקרפ 'שוריד ריזנ
 יכ nes וא שיא [תשרפב ל"צ] (תשרפבו) ('ר"ב
 יתכלהו יויעב ones העור CU) רידמב) אילפי
 וא nbn pe 'יפ ןיעמה jp בואינה תא תואלמל
 בואינה תא אלמל "א ר"דמב ה"יחא]* | .סוכ
 באינה תא תואלמל בוט רתוי ל"נה ריזנ 'וריבו
 בואשה "גה ב"עס ו"לד א"פ ^17 "ורינו םימ
 אשנ יופס ד'פ 'זנ 'תפסות :'ד D SÉ^ 'ירדנבו
 ל"נו nw הלמ b^ י"שת זמר «ww) p ב"כ 'פ

 — [םימ וב בואשל ילד ל"נה פ"ל אוהש

 רוחשמ יול 'ר b" ךשח 'פ ר'כיא (? אָגאָנ *
 רעשיילפ 'הו אגאנ אדהכ יח ,יד יכיא)

 י"לב אנאנ הינה (115 am יוועלל ר"תמעל ויתופסוהב)

schwarzer Bernstein, gagates, 7%וז לבא  

 (5 הרעה ,ביער Xm) $3 y'"y אטיג הבתכנ הלמה
 םחפ JUS ps לאגאנ ל'צ אנאנ ילואו

ww Kohleתורחשה תילכתב . 

 ,דג ע"ייע יִדאָנ *

 sehün sein *bY) ןינע m Dy ףדרנו מ"למ) הָאְנ *
 Y5 ה'ר לעפתה ּהָתּואָנל .'י 'כוס לעיפ

 : גילק pw .האנתמ .ז'מק תבש .האנתי לב אטוח
 'שרפ אתרישר 'תכסמ יליכמ ,'וכו ויגפל האנתה
 MOM" :'ב vn ו"ית תעלבהבו וינפל האנתא ^(
 (o mU :ג'מ "^m» — o» p ינפל
 )^ רצ הירל 0( ס"ש י"כ ^35 ל"צו ןהב תואנתהל
 DNI ראותהו .ז"כ ןישע ג'מסב ה"כו ןהב תונהיל
 :ז"נ 'וכרב (nix 'בקנל םיִאְנ ץובקב n הבקנל
 ראות ןינעבו (2o ע"ייע :ו'ס 'ירדנ iip תבש
 האנ ןיאו שרוד האנ שי ז"פס 'ומבי 'פסות לעפה

 גד "פ אָנּונ (Ow א'לב Oy עילב sy נ*
 עבראה תוא אוה (הטושפ jj לש ןוימדמ

 ארקנ הלמה עצמאבו שארבו א"תיב א'פלאהמ רשע
 םוקמב אבת (* .הטושפ ן"ונ ףוסבו הפופכ ן'ונ

 חנז «"O תילגרמ ,אתינגרמ ומכ ש"ירו ד"מל
mm5 ,ארקמ לש חרז = ( nsiהלמה שארב  

 עצמאב )0 והניא ,והיא םוקמב והנינ ,והינ 3'5
 הָאָדּול = sip ,עוז ןמ םינוערז ומכ הלמה
 ןמיס n) לעפתנו לעפנ ןינבל שומשה ms איה ('ד

 .תוימרא תולמב םיברה

 Geh G'2 /3 לאינר) mns sj jm עוטק) D2 ,אָנ *
 ד"פר 'וכרב v^ ןייע 'וריב ליגר עוטיקה הז

 ה"פ םיחספ v d'y i't3 UB" 'מורת 'ורי .ז"ד
 ,איח אנא ע'ייעו .ז"סד ג"פס yn" 'ורי iy ב"לד

npג'שו  pםוקמב ץובקה  pwדועו  "yורי ' 
ve pב"ד  Tyג"עס ח"מד א'פ 'ורשעמ יורי  

 ז"פס 'ורת v" .ה"נד ד"פ ינש 'שעמ ^? ד'ערו
 ob ע"ייע אנא תיל ומכ אני ל -- ותלוזו .ה"מד

 y" וקיתעה 'גרתה (מ"למ םירצמב (vy אונ .אנ *
 ה"כו (Crop aem ןומָא ע"ייע אירדנסכלא

 אירדנפכלא הז אונ :ג'ס «T כ'וד 'תקיספב
 (Q ןוונ 'יגה ז"יפ יתבר 'תקיספבו

a^ תומש) אנ יאמ (albgar iJ (ע"לבו מ"ל N2 
 אימ ייתספ) םינרבא 6 [יאסרפ ירמאדכ] ('

 יניפת שרד ןכו ה"יחא]* — ,םינרבא ךרעב (איעס

 "וחנמ .ןגט 'עו יניפת ע"ייע :'( 'וחנמ אנ הפאית

:m'yאניה ע"ייע אנ הצמ  am)תפסות ,(:ביר ' 

 הבקנ ץובקהו .אנ תיזכ יח תיזכ «C ד"פר 'וכמ

 לכא תורפוגמ (nim תוסטיפ ו"פו ב'ב 'תססות

 ב'פס p'3 ילכ 'פסות לעפה ונממו .סטס ע"ייע
 םיצחל םילכה קיסהש ימ 'יפ ןיאמט ןאנהו ןקסה

 — [ןיאנהו ןיקסה ג"ונבו

 ?na 33323 וגיית (* .םיגרבא 'עב 'יאדכו ל'צכ f ae) דיה גייונבו אב יקליבו à םיש ייכב היכו ('
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 "סם יבכרה 'ה 'צוהב "ינואגה 'שת 'ייע würdigkeit | (תאי לעפמ) iy nis) ןינעבו .ש"ע 'וכו םייקמ

 — [ד'צת ד"לר A55 ,ח"צק ,'א

 (G"p i'n ןב ע"ייע Hund) בלכ) )0 22. ,יאנאנ *
 .יננ 'עבו ש"ע ינאכ יתהגה םשו

 ב'עפ «vp mor (לבבד ארומא םש) יאנאנ *

 אברד הירכ ?mb ברד הירב יאנאנ ל"א
 SRI ע"ייעו — .הנהכ ברל

 A'B 'וריע (?םוקמ םש) אסאנ ,אסינ .אסואנ *
 ?jb אסדגוקד אידומ יברל סוינוב רגיש

 "פו NDNJ ןמד סרג ('צנוש 'פדב) י"שרו אסואנ

 ל'צ ילואו אפי) ןמ םלשה ןיסחויבו םוקמ ותואמ
 :ה"פ "יבוריע ןויצמ ןבס ע"ייע Dun ןב . . סונוב
 ש"פדבו םינונ ןב םיגוב mb בורק סרג פ"א י'כבו
 ונניא כ"או :ר'סק דצ y D'5^ 'ייע םאונ סינוב

Dvםוקמ . ^b!ר"למ סונוב ןב סונוב  bonusרישע  
 .ש"מו ןבס ע"ייע רישע ןב

FS *מ"למ)  nr vyשיא תשאב  buhlen, ehe- 
(brechenרחא בקועל הרהזא :ז"מ 'ועובש  

 בקע ע"ייע ףאַנֶמ וניברו פ"ש י"כ "גו 'וכו ףאונה

 לעיפ .ףאונ ארקנ ויניעב ףאונ ג"כפ wp .'בו 'א
wb" new :^ ry6 גימש ב'ח) 'ד רנ ע"ייע  

 םיפאנמה וברשמ .ז"מ 'טוס .ףאנמ ןקז :ג"יק 'יחספ
 א'לפס ר'מש .ןיפאנמ 'ג ז'נ 'יעשי 'גרת ,'וכו
 טשפומה םשהו (9 הרעה .ו"ער םש) ףייג ע"ייע תפאנמ

 ,'כ "ירדנ (sue דיחיב םג  ל"זרדבו םיִפְטְנ מ"לב
 SON תשא ףואינ ט"פ ר'רמב spes יריל אב
 .ףושיכ רבד . + ףואינ רבד ו'כ b' ןנחתאו ירפס
 ל"צ תופאונהו תוחיצרה ג"פר תועובש 'תפסות
 היה ןופאנו Ty א"יד ט"פ תבש vf" — ,תופואינה

 Com aem ןינפא ע"ייע היה ופאכו ל"צ

PRמ"למ)  pyןויזב  Gsehmühenרוד :'ח יובותכ  
 טשפומה םשהו 'וכו ב"קהל םיצאנמ תובאש

 ייעשי 3,5" ב"ט 'גרתבו ופודיגו וצואינ :ו"ג "טיג
iorאצואינ . 

mpi *90 ע"למ)  (ap) beiיילכ :א"נ תבש  
(UEM repהקנ ע"ייע , 

RDN2 EMג"ח\ ינתגרג 'עב 'מושרה פ"לט וא) , 
oomוא  popלאשוהו יח ,שרח 2«  

 אתענ ע"ייע אתיברכ wildes Fleisch) יח רשבל

 ב"ה דיל יב יא ויו טייק

yvy(: ליש א'ח) תא  yiידיח) תאי  CPםשה  
 M ע"ייע יאונ

 טשפומה םשהו ללימה 3% פ'למ ל"נ) ;wow ג
AU .חוניגו הללי  (das Aechzen, Stóhnen 

 תירצק m3) ('נשמב :ד'ימ תורוכב) ןלא ןימומ 'פב

 חור b^ אלאנ והינ יאמ GEO 'רמג ,וילע האב
 Q'*g (ב'עס טינ ידהס) אלאנ 6 רורי .תוטש

ysייעשי) ןעוצ ירש ולאונ) (*רורי  (Q^ bn 
 ךורע "33 b^ לבא ע"פרשבו ר"פדב ה"כ ה"יחא|*
 הככ ריעה mam לעב הזיאש ל'נו ויתרגסה ןכל
 p3 ^b^ ןכו םינפל אב ןוילגמו אלאנ שרפל
 C mp ףד יקילייגנא ייכ ץבוקב) תורוכבל י"כ ה"מגר
 ךורעב 'יאדכו תוטש חור Nos יאמ קו םש רשא

mmריעהל שיש  ^i byייע י"שר 'יפו ס"שה ' 
 םשו (Gn^p i'n 'ב ליפנ ןב ע"ייע my ע"בשפהב
 דועו פ"לב הלאנ ומכ שממ רורי יכ יתשויפ רבכ
 הלחמב הלוח תויהבו Cep יד"ח) [רורי] (דורי) ע"ייע
 קנא הלוחהו אבל תרהממ ותמישנ תירצק חור
 הלחמל תואי ל"נה פ'למ הלאנ ראותה ןכל חנאנו

mmתירצק חור ןינעה  ypדוע עדו ליפנ ןב  
 חור אוהו Alpdrücken אָשּובָּכ אָלָנ ם"לב יכ

 — [הנישה תעב הזחה לע תבכושה הדבכ

 רשא Goch לוע Jil ץובקב Jy ע'למ) אָלאָב 2
 'גרת CO) יא'כ םירבל) לועב הכשמ אל

 נ'א) — .רינד דובעש אלאנב קילס אלד 'שורי
 ג"ונב ה"יחא]* (ןדיד תואחסונב וז "יג ןיא

 י"רת ןכו 'קנואב ה"כו  רינב תדגנ אלו 'א י"רתב
 רכד noy poo אלד לוע הילע הלע אלו 'א
 וניבר ^35 לבא ארינ הלע קילפ אלד 'קנואבו
 ל"גה ע"ל mms ל"נו ושריפ אלו ןמגרותמב "א

wuתואחסונ יתש הארנכו .ס"לב רינ ומכ  

 - [ובועתנ

DA ע"ייע (prechen) DN2 1 

 תבש) הנובה 'פד 'מגב Geglaubigter) ט"למ) 1382
 דימלת p^ .טושפ ןמאנ «me ןמאנ (-ד'ק

 'ורי .י"שריפ "ייעו ה"יחא]* | .וינע וניאשו וינע
 ארקנ טרפבו .ןמאנל ןמאנמ ר"ע א"ער w'p 'ליגמ
 | ;ב"מ ,ב"פ יאמד 'ייע תורשעמה לע ןמאנש ימ ןכ

 -Glaub תּונָמָאָנ :טשפומה םשהו האלהו א"ט ד"פ

 י"כב ew לבא ע"פדב ייל )* n5. האלהו ליסאב יפדמ לבא י'כבו יזיפ (bm 'ציגיוו 375572 ('

 ויפדב לבא י'כב ןוכנל היכ (+ 55 ע"פדבו ייכב ןוכנל mes (5 = .( פ"ק ,דיח) דורי yy דואמ qnn שיירב "גה םגו
 .ארקמ לש ולאונ ןמ הרזגל לכויש ירכ can הניש ביר הארגכו עורי 'עמ גארפו DW) 'פדבו 07 עיפרשבו דורי

yy )5ףכא  ow"גיפ . nwהרושב  omיב 'נשמ 5". 'בו יא 'לה דיטב . 
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 ר'א 6חימ זיע) יימלצה לכ 'פב .ןודבעי אל 20 | אתאנ a^ ה"חא|* — .ךורעה לעב סרג ןכ יכ
 הייבנהש ינפמ םימשגה תומיב תוקרי אל ףא יסוי | ר"פדב אתענ Ulp ס"ש י"כב 272 "יא .אתיברכ
 ("C0 הליעמב 'ג פ'סבו .לבז ןוהל תוהו תרשונ | אתכירכ ג"ונבו אתיכרכ 'ציניוו 'פדב לבא 'זיפו

"Unאלו יופישב אל ןילעומ ןיאו םיצעב ןילעומ | ק'ג סיר) 'ענוש 'פדבו 'ר י"כב ה'כו אתיכרכ  
 'נשמב 'ליעמב ה"כו ה"יחא]" = .חרפ b^ הייבנב | רבד 'יפ 9 פ'למו רקיע ל"נ הזו Cows רצ
 ב'ער n mus^ 'וינשמבש 'נשמב לבא ס"שבש | וניאש יח רשב אתיכרכ אתאנ כ"או שיגרמ וניאש
 ל"נה ז'עב יוינשמב Dur ןילע 'יפו הימנ םש | אוה אתאנ יכ ^b דועו nb רשב ונייהו שיגרמ
 ז"עב לבא ש"ארבו 'ציניוו 'טשוק 'דב ף"ירבו 'וריבו | nagus דנעצ 'למ יאסנ ,אסוג שיראוצוה \-' פ'ל
 ןילע 'יפו הייבנב י"שרבו maii ם"שבש 'נשמב | דנעצ 'למ אתיברכ ne (ביח ףופ Valers) pp רשב

kehrpרשב ונייהו ףונ  nbה"מגר 'יפב ה'כו | אתענ ע"ייעו ףוגבש  v5ףד 'קילייגנא י'כ ץכוק יליעמל  
 'יגהו הימנ an Den^ ז'על mu 'יפב ה'כו 6היסי | | — [ש"ע א"עב יתשריפ nmm 'עבו —

Tbeק"דר איבה ןכו הייבנ וניבר 'יגכ 'לועמה | ו  ^p3 
 nb בונ p^ ל"נה תומוקמ ינשמ ז"מ ,'מ עשוה | O70 09 pupi ccs ע'למ ילוא .בינ = בג

 ךיראהש 'ליעמד ג'פסל pum ש"ע חרפ וא | D] .. [in לש טרפבו ץובקו
(eןולח 'פב  C57 DU imo) janb Cmn)ךורעה תא ריכזה אלו תונוש תואסרינב | . PU 

 הייופש ייותאל ב'עס א'ל 'רומתב ה'נכו ע"בשפה | € הבועמ jon. "b jin לש בינב רמוא התא ןכו
 E Rudi ps היכו Bosh Cnm בינ pu תבש ימוחת ינש ןיבש תוליבח ומכ

pU!תורצח יתש ןיבש ןבתמ  y C Y)ינשמב ) 
 רונדה םש אצוי רשא םוקמ מ"למ 25 2 22 | סישנ) ח'ר 'יפמ קתעוה ה"חא|* pag לחש

 הנוילעה הפש אוה nena לצאו םדא ינבב | ר"בארהו א'בטירה 2 הכו ביג כ'ג "נה םשו bn . / .b י | ;
(Oberlefze |טושרה פ"לט 22 'יג יכ יתחכוה םשו בג ע"ייע 6: היכק יילוח) .בטורהו רועה 'פד ג"סב ' | 

 ןישוע ןיא 'יפ .והייניב אכיא םיתפש בינו אילוכ | mne כ'ג הל שי «3 'ינל לבא רקיעה איה םש
yosפ'לב ןכו -- ל'גה  pur QUםירבד תציבק  | penהמהבה ןיאש י"פעא  nnbךתח םא הנממ  

 (א'עס ט"נ 'ילוח) ןניסרגדכ המהבה b^ םמגו תוילכה |
 ולטינ (ד'נ (zw ןכו היפ םומגש המהב אצמ |

 א"ער ו"נ ייטיגב ה'נכו ה"יחא]* | .הרשכ תוילכה |-(86מ6, soáva טירקסנאס 'למ ל'נ דיג בינ =) בנ
 הפש י"שריפו םיתפש בינב אמומ היב אדש | 6דינ 05m תורשכ ולאו 'מגב mess ולא 'פב

 ולעהו אכה ה'ד :ז"ע 'יחבז 'ופסות "ייעו ,הנוילעה | ה"יחא]* | .םידיגה 'יפ ,היבינל לוכתיאד ילימ ינהו
 — [םיתפש בינ רמימל אכיא ףועב אלו המהבב קרש | קיספיא אתכלהו הפרט היבינ קיספיא יאו ג"ונב
 | ab" חכומ jov ילוכעתא אלכעתמד דע הרשכ ימנ
 | דיג היבינ 'יפו ילוכעיא לוכעיאד דע :םשו ה"מנר

 | ד"עפלו י"שריפב ה"כו (.ב'יש ףד יקילייגנא י"כ ץבוק)
 .cnávya ףמא, דנעצ 'לב ה"כו המושרה ם"למ רזננ

enávare302 דצ יטסויל יקיסקעלדנעצ "ייע [ — 

— [Fülle, Menge 

 <> ץובקב eU עילב (wi סילמ 232 בג
(der spitze Backzahn, die Hauerפב '" 

 ג'סבו 6ג'ס (n3 הלאב אל 'מגב השא המב
 ('היבינ 'יליקש (*(איעס ג'פ (pr הבורמ 'פד

meכלכה 'מגב לגרה דציכ 'פב .הירפוט יליקשו  nw) 
 היקפאר ןוגכ b^  .היטרסו היבינל היקפא 6:ג'כ | ץוחל הטילב ןינע OU S ybo בונ שרשה) 2

bervorragenץוחלו ויפמ ןיאצוי םילודנ םיבינ ןהש בלכה יניש, | םיחרפהו ןיציצה תאיציל לאשוהו  
hervor- aufblühenביִנ םשהו כּונ ט"לב ה"כו  ^bאלו ןהב הכהו |  pnךותל ודי  C'vbתועלתמו  

 .ןווירא 322 יהובינו 'גרת (י ייא לאי ול איבל | נ"לבו אָבּונ D'53 = Blüthe, Spross חמצו חרפ
 (.מ'נ יילוח) המהב ינמיס 'טנב תופרט ולא 'פב | sn Ct עשוה חמק השעי ילב חמצ (הייבנ
 ז'פ 'פ 'כר ישארבב .היל mi ('אוה יבינ לטג | 'נרת )008 oe סש) ןושעי לב ירפ ,דיבעי אל בונ

 זעמ ריפדב לבא חיר bx יטאו יסאבו יזיפ anim יפרב ןוכנל ה"כ f) .אתיבדכ בילש ייטפשמ יקלימ ייגה םשו ('
 .ןוכנ אלל rin ל"ומו ךורעה ייגכ ל"צו הזבנ י"כב "יא ח"ר 'יפב (* .(: גיכר ,ביח) בג ע"ייע הבנעמ טיק ייכבו

mí )*ריפדבו י"כב  wmןכ )5  aenןליקש םיש י'כבו תבשב ה"כו ךי בהכב  vis n»ב סיש  
 אל ןכו ייל 'תסונב (*  .(אנליוו סישב) :גיכ ףרל ח"ר eb" קתעוה (' man םיטב ריפדב (* .ילקש ye ילוק

 moa קיתעה
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 קחצי בר רב לאומש ר"א הזוחה ודיעכ 'וריב 2723
 ןינעב ל"זרדב הברהו -- .לא תיב ןהכ היצמא הז

gen) (ס"לב xu)יטיגבו " lys roפ ר'כיאבו ' 
 y" םיאיבנ ץובקחו (םונרתב לגרומ ןכו אייבנ עלב
 םיחספ Up תבש o "in ie יה בינל. תוכהב

SUOםש : ssט 'מוי :םש ': ip sיכוס  
 .ו"מ .ד"י :'י .'ג 'ליגמ ,'ד yn :א"כ ה"ר .ז"כ

moמ"מ : m^ב'ב :ח'מ הטופס .א'פ  
 .'צ ,ןונגס ע"ייע .ט"פ : ם"ל 5 'דהנס :ו"ט ,ב"י
 4p "יחבז ,ד"כ :'מ az .ו'ק : ו'צ DN :א'צ
 ww שרפתנש איכנ לכ ve cpu :ו'נ ילוח
 איכנ 5« s qm איבנ ויבא םש שרפתנו
 איבנ אוה ויבא םש שרפתנ אלו ומש שרפתנש
 'ורוה 'ןרי ,(א'ער ויט יליגמ Cy wx וניא ויבאו

i'bהושמל םדוק איבנ איבנל םדוק ג'הכ :'ח"מד  
 לארשיל ןהל וחינה .ז"יד ט"יפ תבש v" ,המחלמ
 פ"פ נ'רד תובא .ןה ןיאיבנ ינב ןיאיבנ ןניא םא
 י'וכו ןמאנ vx ןה וליא איבנ ארקנ mew ^ ריל
 7 'ליגמ .ץובקהו :'ט "חספ (nel הבקנלו
 םהל ואבנתנ תואיבנ עבשו םיאיכנ הנמשו העברא
 :םיאיבנ ירפס כ'ג וארקנו .'וכו לארשיל
 y" םיבותכו םיאיבנו הרות :א"כ 'ליגמ םיאיבנ
 ב"ב ,(ךינת תירב) ב"עס ו"'טד ז"טפר תבש 'ורי

 ,הָאּובְנ טשפומה םשהו — ,םיאיבנ לש pmo :ד"י
"y meu)ט 'טופ :'ס "יבוריע : ח'לק תבש ': 

 2 d ma imb 'רהנט 3^ X3 3" ,ב"י
 n) ,יג יירכ) תפומ ןיא ד"ע ח"מד Ye 'וירוה 'ורי

 רידמב) ז"נש 'פ 'כרבה תאז ירפס .האובנ אלא

Ov |ל"ד א"יפ 'דהנס 'ורי ,השמ לש ותאובנ  : 

 ידי לע םיאיבנ 'ג ר"להק שיר ,הימרי לש ותאובנ
 ןמצעב ןתאובנ ולתנ ןירתנק ירבד ןתאובנ התיהש

 ץובקהו הימרי ירבד סומע ירבד תלהק ירבד ןה ולאו =
 יפמ איבנ תואּובנ ולבק םיאיבנה לכ י'פר ר'קיו
 תוכמ Y^ אי ב נ :האובנ ןינע דועו «so איבנ

xbוכו ושנע המ אטוח האובנל ולאש ד"ע א"לד ' 
n»5^ 'קליב nnח'נש 'ר 'קזחי 'קליו ב"שת זמר  

 הבוש 'פ כ"רד 'תקיספב ונינפלו 'תקיספה םשב
 Ub הרעה םש בישר (y" רחא רמאמ רפח :ה'נק דצ
 ^m תומשל 'קנוא 'גרתב n אָהּויַבְנ ס"לבו
 לינקד 'א vb ילשמל 'גרת ;השמ תויבנ א'ל
 לתמ w'5 T5 'רמבל 'א י'רת םייוניכבו אתויבנ
 רתויו 2/53 ומכ לעפהו ,(תיתאובנ :ריי ב"ב) היתויבנ

 חצר איִבְנ - (בינ = בנ

bro)ןילכתסמ ןותא ןול רמא חילצמ שיא יהיו (ו'פ  
 ה"יחא]* = .היבינב 835 לכתסמ אנאו הילעד המ

wnןורכפ ר"בב םש  muי"שרו .'ב רכפ ע"ייע  
 15 'ורוכב י"שרבו ש"יבייני יבינ זעול .נ"פ ק'בל
 "יאדכו ש"ביצניז Du ש"בצני זעול ןיטוח ה'ד

 םוקמ geneives צ'לב אוהו יככ ה"ד .ח"כ ז"עב

 היד ז"עב 'ופסותה וילע ושקהו םיינישה בשומ
 «iy בשייל ךיראהו םשל ןושל אפרמ ys יככ
 יזעלב ל"מר השעש םיקולחה בטיה ש"עו י"שר לש
 החל pj אלו 'א v mm^ .ןדיד ןדינב י"שר
 jan כ"או היתסיל יבינ ןורתנ אלו ('ז ,דיל םירבד)
 ;'ז 3 םילהתל 'גרת ןייע דועו — n5 ןמ החל

 ל'צ יוניכ own ד" ,'ל ילשמל ;ז" ,ט'כ בויאל
 הטישפבו +(יוועל לצא) 'גרת י"כב 'יאדכ יובינ

 — [תירוסה

 הנמנ ד"ע ב"כד ב"פ יאמד 'וריב (ריע םש) בונ *

yaתורייע  mx omn33 בונר ע"יעו " 

 .'תפסותה

 כ"או םינכ יציב אוה אבנא 'עב דחא b^ יפל) אָּבְ
 אבנמ עמש את Kopfschuppen ee) ע"למ —
 'עבו 6 אבנא 'עב ונשריפ רבכ )5685 ריזנ) אייח

 אביני :ב"כ 'ינעתב ח'ר ל'זו ה"יחא]* ,אביני

 היל לפנ Cb יילוח) םדה יוסיכב ןניסרגד תעלות
 אוה ךכ "יג psi ^b הינתיכב אבינאי xm 'רל
 'פב סרגד אה «ju םינכ po והז N23 אבניכ
 םינכ יציבו ןייופטה 6ז"ק תבש) םיצרש הנומש

 כ"או ש"ע 'וכו .mnm אבנאמ ש"ת +.ט"ל 033( דועו

 ש"ע אבנא 'עב וניבר ש"מל רוקמה אוה 'יפה הז

iwינ ןינעבו אבנ א'ס כ'ג " DN 523 DNתיבב  
 n22 םעפ איבה ןכל וניכרד ודיב איפר ואלו ןה

 — t^m] אכני ע"ייעו הככ םעפו

N'2מ"למ)  nnm ^bםיהלא חורב עפשומה אוהו  
(Prophet, Verkünder des Gotteswortes 

 | תליגמבו C ד'כק Tf כירד 'קיס) ומחנד 'תקיספב

LUNךריעא המ   YOW)ב  mo Q^םיטיבג  
 םיברעה ןיב דחאו תירחשב דחא םכב ('יתודיעה
 | ואיכנ nmn לכ יאיבנ לכ v3 ₪" ^ y 'אנש
 א"יפ m5 [ימלשורי] ןיקנחנה ולא ex .(*ביתכ
 ^a איט לא תיבב בשי ןקז דחא איבנו (ביעפ ליר

(n(ימלשורי) ') הייחא]* = .לודג ןהכ היצמא הז 

 יפל היאר וזו אכני עיייע Ty אכנא ב"ה "23 )5  .אבנא 'עב היכו היח אבניא אהמ שיית 3723 s) .וגינפל ייל 6

 יקליב אבוהו שרדה הז איבהש םש ייכלמל ק"ררב ןייעו (*  .יתדעה יקיפפב )̂ = .ףיכב ייגה רקיעש אבנא ya שיימ
 .יתהגהש ומכ ליעל ךייש (* .יתקיספה םשב רילר זמר "255



 .אצויו ותטלפ :גבנ ש"פד י"שרב ה'כו גיבנ הרבק

| j M (44 , וי ul "Wat * / 

 299 TNDISD32 * — איִבְנ טצר

 : ב" 'טוס ,ד" 'לינמ 'ייע לעפתנו לעפתה לגרומ
b^p 33רהנס 1 ' ap amידהנס 'ורי .ה"צ : ד"צ  

 'תפסות הבוטל אבנתמ . .הערל אבנתמ : ל"ד א"יפ
 DN + . ת"דמ רבד רוקעל אבנתמה ר"יפס 'רהנס
 אבנתמה . . תצקמ םייקלו תצקמ לטבל אבנתמ
 אשד ץעה s ץבצבתנש המ פ'לב N23 =) 222 | שקב nes v'eb ר'מש ,ש'ע D^ עמש אלש המ

movהמודכו ףנע ,ותבוטב אלש אבנתנו תואבנתהל אלש  Trieb, 825086, Zweigםרוקה 'עמ ) 
Ye vpnיבנתא לעפתא .קספ ע"ייע  m»)ייחספ) ןילוצ דציכ 'פד 2^2 | (סילב  (f*n**5 (vyרב  

 ה"יחא]* = .רטוח רצנ 'יפ .ירטיק היב תילד Ü היתש | . ביי sw ats ;נ'י ,ה"כ py 'גרת 'א sn 'רזע
a arbי"שרו — [ותלוזו 3^ ,'ב סומעל  ^bהתנש תב העיטנ  mo»ל"נה ז"ואב . 

 — [רומאכ ס"למ אוהו

 רדה גיבנ mop qm e םשב) ט"מר זמר 'ר

 map ארכקיא אלו הרבק 335 ): טיינק 'הנס ס"ר)

 — [ארבקיא אלו

 | ,hóhlen לולח pay לועפ ינוניבב קר מ"למ) בּובְנ
(bohrenסקדבל ע"ייע (פוקרבינ) סוקְּביִי * | הדשה תא אלו 'מגב ןיפתושה 'פב . 

x3)ןייב לינרה לכ 625  "esובל  miesהלותבכ  
 | בבוני שוריתו m se) 720 'אנש (' ותחקפמ
 ('ז חיל ;'ח .זיכ (mov תוחול בובנ [ביתכו] תולתב
 פ'ש י"כב ה'כו .(nns ןיחול לילח 'גרת
 .ךאתזבזובנ ע"ייע זובנ * | הז ליגרה לכ רמאמה םדוק ג"ונבו 'ו 'ירכז 'קליבו
 ע"לב בובא הנבנ mbi .תוחול בובנ לש 'גרתה

mp c»)כ"או  qox122 "₪8 | אלו העור בּוּבַא רקנל  — "b n2:22הנתמ .ןרוד  Geschenk, 

 'יפ רקיו הבזבנו ^ '3 לאינדב 6 | — ]^ ,א'חב ד"מב 'יאדכ העור בּובָא
aiז"י ,'ה ;'ו .'ב לאינדב ה"יחא]* | :החנמו הנתמ  

 Pun» pne nom 'ימרי 'גרתב ןכו wine לצא | Sroser גבנא yvy לודג pu = ם'לבו 233
TAולכאש 'ג 'פד ג'סב  mov)תייבזבנ ד'כ ,ג'כ 'ירבדל 'א י'רתב ןכו (ץובקה אוה) | )70 3  

 ep הבזכנ שרש מ"ואב טשריפ 'הו אשדקומ תיב | ארודהט אוהה 'יפ aen אתכרבד אגבנ ('אלוכ
 "ל וז nbn לבא הנתמ nibagvà הנשיה ם'למ | ן'ל'גרו הכרבה רחא ןיבוסמה לכ ןיתושש דע אסכד
 הזו mix) jb  עוטק ד'עפלו םייסרפה מ'ואב | רמואש ימ שיו .הכרב pi לכ רוזחמ תורקל םעה

 ןש לק א a! ni שיראוצוה ישל ןמ בכרוה | -— :אתכרבד < אבבג ן"ארקנ ןח E ילטנ
 nna םיהלא ונתנש בוטה b! baghóbakhta^ דנעצ Cary po po אוהש גבנא ומכ 2780

 רוצקבו —- Js השדחה פ"לב רמאנ ןכו .הנתמ
 — x bm] | 2% 22 ט'זמב רשואמה >< ל

 po di עילב nep םע ףררנ sme ל'ג) הָבְנ *
(anfachenןייעו התבינ . . הביג .'ס ק"ב  

 .'ב בל ע"ייעו ג"ע ה"ד ו"פ ק"ב v Yo ק"ב 'תפסות

 אסרומהמ <>" עלבו ץנהמ ץובצב ןינע ס"לבו 322
 | DP ףדרנו ,hervorbrechen -ףטס]6מ חתפנש

 S6) תויסרפ men יתשמ «b אזו * גינ יכופ) םיולה 'מגב לילחה 'פב (אוקמ לש עבנ
 ע"לב) 9-2 ןמו םיגונעתב הלועמה MS ינבנ אקו אתרופ ורכיאד ןניזח אק אהו (ביעו

 der םידבעבש הלועמו .בוהא ce Top (e | ם'מח םיכפמ 'יפ Ü (אימ יקפנו ג"ונב ב"א) — ,אימ
qmולא 'פב  jmתימרא לעובב 'מגב םיפרשנה  (orzüglichste Diener, Oberbeamterפ ר"שהש ' 

 לאינר לש ותכתא הז :םיגונעתב הבהא :תיפי המ | ]חל ONXP CO )222 .רדהו הרבק Ci ידחנפ)
 )^ on לאמד) 'אנש רצשלב לע אטחתמ היהש | הרבק 2022 רדהו mop םימעפ יתש ג"וגב הייחא]*

"eve nb" a wmךתנתמ | ה"נכו .האציו הצבצב . Tןיוחל  pns qunכ'באר בה  

CUp "mapa3 "יג יפל " DUDאכרפיאל היל ןיחווצ ןוניה ןמת השאר זובנ רמא | דה הרבק !קו 'פ  
 תולמ יתשמ הבכרוה הלמה וז כ'או ךתאזבזובנ | 'ב 'יכלמ .'קליבו ya mtis) Tum הרבק גבנ

—M ——MÀ M M — — — ———ÀMÀ————————————— —MÀ —M——— 

i423 (!וחקפמ ןיי . *) ייכב כ'ג היכ לבא אבגנ סיטב 'ציניוו 'פרב (? .יאה לכ 3023 D'&גיבבו ןעכנימ  ^w4033  

 יופסותו )^  ,אנליוו ס'שב ספדנ ונממו n" רשא י"כ :ח"נ a^23 ה"מגר (b3" גבנא ומכ אוהו קפנא ץעייייע 1 (+

 ייכבו .ח"פ רצ יכוסל ם"רב אבוה ייכ 'קליבו י'עבו ת'חאב ה"כו אימ יעבנ אקו וקיתעה ןיתשי לא היד : דימ 'ורוכבב

»53 moy )'  .קר ג'יוגבו יתינ ןעכנימ י'כבו יב ס'ש ייכבו ט'כר ייפ ייחפפ 'ה זיואב בנבגא m» )"  .'ואשכח py 

 .אתש ג'ונבו יב סיש

98* 
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hervorquellen, her- ץובצב j'3 27 (ע'למ 022 
hervor- ——7 רמאנ םיחמצמו vorbrechen 

(Gprossen70 'וינעתד ג"רב  GUYSאברוצ יאה  

 טכנ טבנד ןויכד אלק יתותד אדיצרפל ימד ןנברמ
"ys "bולאו 'מגב ןיחלנמ ולאו 'פב .(*ריצרפ  

 רדה אלד אלא ורמא אלו ^Ce n קמ ןיבתוכ
 אלו 305 הייחא]* .אצי אלד 'מולכ טיבנ

 p'w י"כבו אל טבנ רדה לבא טבנ רדה אלד ןרמא |
 ןושל p^ י"שרו .אל טבג ררה אל לבא טכנ רדהד

nexאצי וניבר 'יפ יפל לבא >> ע"למ כ'א היהיו  
 עקבש : (אנליוו סישכ) םש 'ינעתל n'bi 'יפב ה"כו
 "y עבנ = = םע ףדרנו s ע"למ אוה אצויו

3353 ^ 

 hin- mm ^b מ"למ (ליעפהו) לעיפב קר 92(
(blickenיח םיכלמ השלש 'מגב קלחב  

 האר האר אלו טבינש )72 איי (ant טבנ ןב 6 איק
 אלו ךילמ והיאד רכס אוה ותמאמ אציש שא
 bina טבינש b^ .הינימ peii םעברי אלא היה
 אוה טכנ אוה Nin .רובס היהש המ האר אלו
 (הטבה ןושל הז ב'א) — .ירכב ןב עבש אוה הכימ
 השלש רמאמה םדוק 'וכו אנת ג"ונב ה"יחא]*
 א"מ 'קליב ה'כו ןינעה לכ ש"ע wc אלו וטבינ
 : ד"עק in y'"y nean טשפומה םשהו ו'צק 'ר

 — [נ"שו

 ו"מ 'שרפ ר"בב (עודיה לבב ךלמ) (* רָצְנְדַכּובְג
 . תוכלממלו רדקל G2 פ"ס) םדא ארפ

 (חיכ ,שימ ?D^ רצנדכוב) הכה רשא רוצח
 ר'קיובו .ןגרהו רבדמב ('ןרצעש רצ אר דכובכ
 Q5 pb ליכשמ ירשא ךומסד 'שרפ ונות לא
 ymo בלכו nw ךמש רצנדכוכנו תא רצנדכובנ
 (' אתלוקכ חפנ אבלככ חכנ ארבג אוהה דחאכ
 תרזג ןינעב ה"יחא]* . ארוצרצכ 6רוצנ
 ושרד הברהו .טשריפל מ"ואב 'ייע ותביתכו םשה

2'yp v) mz py b voyט"מק תבש  : 
 : ^m 'ינעת yD n^p'& ,י"שרב א'עס ד"צ םיחספ

bunב"ע 'ישודיק .א"יק 'ובותכ ב"ערו א"עס א"י : 
 ב"צ 'דהנס .'ג Uy ג'פס 'טוס 'תפסות :ו"מ 'טוס
 .ט'פ "ילוח ,א"עס ג"יק 'יחבז nmom .ג"צ ב"עס
 ,'צ ,ח"ס מ"מ ,ה"מ YD ז"ל ,'ם 'שרפ ר"ב

  * vךאָתְזַּבזּוּבַנ — 7372133

 ונייהו םידבעבש הלועמה 'יפו ל"נה תויסרפ

 ,רחאל ותוא ןת ץפח ינניא ךתלשממ

 'ורי Loos) לרוג (p t3^ ינורטש 'למג ןיזבינ *
 ינשפות התא לרוגב המ :1/27 ו"פר 'רהנס

 ןוקסא סחניפו תא אלא רשכ ארד ןהה לכב תיל
 ינא םא :ג"מ 'רהנס ילבבבו ^53  ןוכיניב ןיזבינ

besיהנס 0*5 תולרוג 'קלי י"כבו 553 םכילע  
 ילודג ינש ןהכה רז ע ל א ו התא in" םשו (.דיס רצ
 .ע"ומב 'א סוטנפ 'עב שרופמ רמאמה ףוסו רודה

 אבלכ ךב bellen ae) ע'לבו ס"לב ןכו מ"למ) 133
 CGU) רג 'עב ונשריפ רבכ (ו'פ "יבוריע)

 יעב ונשריפ 333 (א'עס r2 תוכרב) יחובנ היב יחבנ
 רמאנ ps" ה"יחא]* Ces לבט) אלבט
 ןילבת .ד"י 'ציב "משבה תכודמ לוקל הליאשהב

omaהיילק חבגמ  ipmילבו 0 הילק לילצ  
 םיחספב my ^W בלכה תקעצל ונייה הליאשה
 א"יו ב"עפ ג"פ 'מוי ,אבלכ הב (n אל א'ער ג"יק
 וב ןיחבונ םיבלכהו : ה"מד mp 'מוי 'ורי חבונ ףא
 ,םיחבונ ויה כ"פס ר'טש .חבונ אוה ףא םירמוא שיו

vpnר"שהשו ג'ל פ'פ  'bאכלככ חבנ יתנוי  
 D'b יחובנ חבנמ +ג'ס 'וחנמ -- .רצנדכובנ ע"ייע
 — 68 הרעה טיכש am 'ב בח 'ע ךורעה 'יגכ ל"צו
 ע"ייע : ג"ס 'הנס )^ m בימ) (זחבנ) ןחבנ ראותהו

 - [קתות

 לכו ברע ny) ץראמ pon 00 =) טָבנ
 לכו ברע 'גרת G3 ,זיכ יקזחי) רדק יאישנ

 השלשל תקלחנ ברע ץרא ב'א) — .טכנ יברבר
 ןושלב ארקנ wo" ךומס ןושאר 53 תולילג
 ,'ס ייעשי) np33 יליא ירבע wb ןמ טבנ םימעה
 םימעה 'לבו רדק ירבע 'לב ארקנ ינש לילנ 0
 ברע םיטע 'לב ארקנ ןורחא[ה] לילנהו ברע רבדמ
 וניצמ 'גרתב לבא ןגכ הקשמ הלכש ינפמ חילצמ
 ייעשי) תויבנ 'גרת ה"יחא]* = )0622 רדק 'נרתמש

Crינומדקה ,טבָנ  nn)שוריב ראובמ )^ יו'ט ' 
 b'7 א'פס 'ישודיק 'וריב ה"כו n7622 :ו"לד ו"פר
 'עו םוונ ע"ייעו היִּיַטְוְנ יא ר"מ B'D  ר"בבו ר"ער
 רעניוול ב"וור p" טבנ ןינעבו האחתפנ 'עו תוונ

vnהייטבנ לש םעה .ארקנ ע"לבו 199 : del 
— [2€ , Jes םצראב דלונש "m hs 

crm )1הימש : ?) se svn0 םשו (5 p33135 תובית יתשב 'ציניוו 'זיפ ריפרב )5 .ינלינו םישב חיר תמש ייפע וניבר  
 י'מבו םש יש יחנמבו םש ק'רר יייע ןיוו cows רוצארדכובנ בותכ אוקטבו ףלא ילב עיפדבו מ"ק יייכב ה"כ (* | .רצנ

Cתביתכל רתוי ןכתי הזו ןרצאש ג"ונב )5  .יב 00 ירזעל היכ (*  .אתלוקב ר"פרב  cwnןרעצש טייק ייכבו ףלאב . 
 ן"יקירטונ ילב pen שרד פ"או יתנוי CP רישהשב ןינעה לכ היכו הרצרצכ ii (*  .ייל עייפרשבו «gus mí ר"פדב

"yכ"מב . 



NUב )1533 =) 553 — רַצְנְדְבּובְנ  

vov335 ארמכ | ר"קיו ;'ל ,ז"כ ,א"כ 75 ,ו"ט ,ב"י ,'ח 'שרפ  ^pאקיזד ירמת רמא דחו 355 'עב . 

 "תכרכ ריב והוטקלי אלו חורה ןמ רשונה b̂ | ,'ט 'שרפ ר"דמב ;'כ ^D^ (m^ ,Y א" vt 'שרפ

 .הנאתמ תלבנכו ןפגמ הלע לבנכ Cn "5 "ye? | 'p ,הנאתה b' ר"שהשב ;'א 'שרפ ר'בר ;ג"כ

 תולבונ א"מ א"פ יאמדב ה"נכו י"כב ה"כ הייחא]* | יתרמא 'פ nep" תאז Cb ,יתטשפ b' .טעמכ

 םירמת לש ונייהו תולבונ ח"מ א"פ 'לרע הרמתה | 'פ YO ;ג"פ 'בר תור ;היה םרכ 'פ ,הלעא

 ו"פ 'וכרב 'וריב תולבונ םתםב ןכו םש ש'ר "ייעו | א"פ ר"תסא ;יבלב ינא יתרמאו 'פ ר'להק ;הירא

 ןשיה ימוחנת .םוולקנ ע"ייע ג"פר ר"דמבו i'ys י"ד -- [ד"פו
 תולבונ ןהב שי וזה הרמתה המ r^ ^p 'בדמב

 םכחה ברה ש"מ T" 'וכו רצואל םיסנכנ ןניאש | "5 וילעו .דונכ יושע רמז ילכ ןימ מילמ) 533
posשבכ לש  Musi-ח'ימרי 'גרתבו .א"מקו מ"ק הרעהב ב"שר | 1568708968 ' rUאלבינ , 

(nstrument mit Saitenןיכרעב ב"פב  )"ד'ע ה"לד ה'פ 'יעיבש 'ורי ןיתישה וב 'יראותמ סגו (ינשמב 13 

 ןיתיש .ר'פס 'יעיבש Cow .תולבונה ןיתישה | לבנ מ"יו וב ןירמזמש דונ לבג p^ .רונכו לבנב

yy wenלוגע הפנ ןימכ יושע  moy bweריחיהו .תולבונ םתסב קר טרופריא י"כבו תולבונו | ]2  
 לועו = יוכו איה תלבונ ד"ע ח'מר אפ 'ורשעמ יורי | 73[ CPBm תבסמב ןגתרכ w35 לש םרכ מומו

[yp3 :סרכה ונייה םילבנל ויעמ (היכ) " UPSביל ייל ילשמ) מ"למ |  pipר'ב .תולפש  r^pשלש  
 0"מ) יילכב ו"ט 'פב .ןיקדה ונייה CU) תורונכל
 ps לש לבנ p^ .יול ינב ילבנ הרשה ילבנ

elx *0%  

 המכח nbzw המח לגלג הלעמ לש הרוא תלבונ | T CTNDR יןהב ןירמזמ ויהש יול יגב ילבנ תורשו
 ןיצצונ וללה .ד"נ 31vy^ לעפהו .הרות הלעמ לש 6 הילק m ux vi ץבוקב ה"מנר 'יפל ןויכ מ"ב
 ד"ע 2539 א"פ הלר nn 3 ץצ ע"ייע ןילבונ וללהו ה D ו 2 מ ש לבג ותואב : לכנ יכ ןיכרעב 'יפש

 .ג"לד א"פר 'יעיבש 'ורי לעיפב s3 לּוּב ע"ייע | ןימּכ היה לבנו כ"ע bai היל ירק םרכה רועב
 UD תבש ילבבבו ותוריפ baie :ה"לד ד"פ םשו | | ה"נד ה"פס 'כוס 'וריב אב רב אייח 'ר תעדל רונכ
 seus Eois הזל m ןיב תוריתי ןימינ רונכ איה לבנ איה ג'ע
 אוהש לכנ ומש (sop המל אבא רב הייח ר"א
 לע ףסוי בר םשב הנוח בר רמז יגימ המכ ןיבלמ
 היה תוריתי ןימינ ידי לעו דובע וניאש רוע ידי

pibeינשמ ןיתחופ ןיא ." 'יכרע .רטז ינימ המכ  
 'פסותה ייג 'ייעו השש לע ןיפיסומ אלו םילכנ

"owםיימורנ םיינויל לבנ םש קתעוהו .ב"פר  busרזעילא 'ר 'מגב המהב חקולה 'פב |  bisגה (גיכ  

 .AB 3 ו 'ג 'פב eios בו ומאד ,nablium, naulium, vx 905, עפ, עס

 רשפא יאש יפל הטוחשב הלטב הלבנ ) ! | gar .ל'ח ולש ע'טב ץערג 'חה omm ש'מ m" .ג"כ 'וחנמ ,
 הלבנ רשב תכיתח, p^ .הלבנ השעיתש הטוחשל |. 4 יוינומדקה by wenns ןב 'ייעו האלהו
 תאמוט הלטב הטוחש רשב תוכיתחב הברעתנש | ,yu םע אוה דחא 40% םואיכיססעה תעדלו
 עגמב אמטמ הניאו ןלוכ תוכיתחה Cis הליכנה | (piu וז non י"עו b 'שורי Dp םיכסמ הזו
 תויהל ןכתי אל םלועל יכ ('ןהמ nns וליפא | s אימ (snow לבג apr" 'ע וקיתעה 90%
 הטוחשו ('"אשמבו עגמב אמטל הלבנכ הטוחשה ;'ג ,'פ 'ילהתל םליקעו n re ire e) ייהד ;ביי

 הליבנל רש פאש יפל הלבנב הלטב הניא | — [נ'כ יה סומעל
 החרפ החוסמ יכלד איה יאמ הטוחש השעיתש

 ימגב רכושה 'פב ז'עב שרופמו הנימ התאמוט הל | vom ןליאה ןמ םירשוגה םירמת תּולְבּונ =) לבנ
Baume gefallene Dattelnלבג ט"למ  "Pםותייבב השעמ |  Uy)חיפו ב"עס .זיס  GUysאינתו  

 mann ךירעשב רשא וגל הלבנ לכ ולכאת אל | רציכ 'פב welk werden) חמצה חיל תשימכ ןינע

 היורק רגל היוארה הלבנ (איכ 5 םירבד) .הלכאו | יאמ UO) 'רמג .תולבונה לעו «C men ןיכובמ
nma»ילשוב רמא דח ('אריז 'רו אעליא 'ר  | mossהגיאו הלכנ היורק הניא רגל היואר הניאשו  

I 

 םולח האובנ תלבונ הניש התימ תלבונ ןה תולבונ |
 : Ty םשו ד"מפ ר"בב ה"כו iw ב"הוע תלבונ

 ,Aas תמ תיוג לכל ראות מ'למ (nb3 —( לבנ
Leichnamהטיחשב 'לספנש המהב לש טרפבו , 

 'פב «Cadaver A) ע"לבו אָתְליִבְנ ,אָליִבְנ א"לבו
 'ורוכבבו ?^C 'צי הלאשש השאה 'מגב ןילישמ

 mun לייומו n» "pa ה'כו )*  .םש סיידב ןייעו אעליא 'רו אריז יר (i702 ח"מ anb ילרע שירבו סיש י'יכב היכו ('
quייפ (*  yan "ow(אנליוו םישב) יציבל חיר 'יפמ .קתעוה כ'ע )* .'' = א א לו ם"טב חיר 'יפבו ןהמ תחאב . 

ms (^רשפא יאש היר .ג'כ 'ורוכבב י"שריפ ןייע איה אתשבש הזו רשפא יאש י"כבו ע'פְר ראשב לכא ר"פרב ןוכנל , 
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 ארקנש pibus לודינ ןורכזל יכ py ל"ג יקליח |
 DU" 101 3'n ר'טב ז"מיר y ann"' וגח אפ

 ץובקה pii sum" cópfoXov "למ לובז ראובמ
 óffentlicher  Fest- symbolae רילב 0000

Dv onn sehmausוחנתה "יגכ םולינ לש חו בז ' 
imm |ז"ע 'פסות  m in^לובזו לוכנו .ןילבזמש  

 היארהו (bw תלמל בורק sym ,אוה יאנג 'של
 לובינש ינפמ Ton אל השא :ט'לד א"פ ז"ע 'ורימ

imז"מ א"פ ק"מבו הל  ^sוריב ה"נכו .לוונ ' pw 
EDהנימיה ןישרופ לכה המ ינפמ ג"ער ג'מד  

 mb pen .ער הלובינש ינפמ (לארשי לש ז"עמ) |
"y mu והילבנ והאצ : ונבעתת בעת 'א moy 

nav |ד"ע א"יד ט"פ , Dunרועו ,והילבנ והיצקש :  

 .בילד p'p 'יאלכ v bw" רבד לכ לע רמאנ
 vp ר'דמכו וכח 'פ ר"שהש ,יונאמ ןולבני אלד

 .המצע תא תלבנמה םש ר"דמב ,ומצע תא לבנמ |
 'ייע (qva ר"בב "גה ילשמ) תלכנ pw שרד ןכו
 ירבד לע ומצע לבנמה לכ : ג'ס תוכרבב ןכו ליעל
 b^ הפ רושקב הברהו .'וכו אשנתהל ופוס הרות
 Am vp .לבגמה לכ ab תבש הנוגמ רבד 0
 ויפמ הלבנ רבד איצומו ויפ לכנמה לכ :'ח 'ובותכ
 ר"קיו .הפ («mb םש תבש טשפומה םשהו ,'וכו

mbםהיפ םיטרופ ויהש )00 סומע) לבנה שרד  
 ,גיכ  םירב) רבד תורע ד"כ 'פ םשו .תולבנ ירבדב

mmy ovמ"לבו .הפה לובנ הז רובד  no23כסמ ' 
 הלכנב רדה :םשו ,הלכנ "2370 ב'פ ץרא ךרד

cyראותהו — .'ג בלכ ע"ייע ח"לפ ר"ב .ותשא  
 תיא :א'לד web mos 'ורי ץובקהו 533 מ"לב

pois6: א"יק םיחספ) הימש לבג לבא 'וכו ןיגס  
 nb ונינע ןיא bus י"כו qva "יגכ ליבנ וא |

 יפלו .[אדסיא] (ארפיא) 'עב ש"מ "ייעו גשומה

 'וכו ןירוריפה ךילשמ . . yn תלחתב וניבר ^8 |
 ּ | לובנ םשב םייוצמה an הניכ ל'זו דוע 'יא 'מא

 |  תובית וטמשנ א"פדבו ב"ר תפסוה קפס ילב sm כ"ע
 — [רשונה 'יפ 'ב לבנ 'עמ אוה ילוא

 תרקה pu» e ע"לבו .סילב ןכו sb עָבְב *
 : א"מ 'ירדנ sprudeln, quellen) ורוקממ םימ

 ילשמ) עבנ bm 'גרת ,'ב עמ 'עו 'א םדרב ע"ייע |
 םיקיפאכ ,עבגר 'טישפבו עיבנד אלחנ (ר ה"

C7 sp onn)לעפא .אימ ינקפמ ןיעבנ 75 'גרת  
:n'5 "xnב'ב א"עס א'צ 'ובותכ 'ח דר ע"ייע  

 היתעבצא ןעבמ אה :ח"פ תבש .'ד לס ע"ייע :א"נק

 *y23 - )223 = לבנ בש

 .תוקלמ הילע בייח וניא הלכאש ימו הלבנכ האמטמ
 הלספנש לכ )355 ד"מ ב"פ 'ילוחב ה"נכו ה"יחא|*
 רחא רבדו יוארכ התטיהשש לכ הלבנ הטיחשב
 'ולכאמ 'לה ם"במר ןייע הפרט לספיל הל םרג
 רשב .ה"לד ד'פ "עיבש Cav .ח"לה ד'פ 'ורוסא
 .טשנ ע"ייע אתליבנ .ג"יק םיחפפ .י"ק ב"ב .הליבנד

waוכו הלבנה רחא טוהל היהש בלכ א'"פ פ"ם ', 
 ,ה"מד ח"פ 'ומורת v" .א"מד 2/5 iy ^v ץובקהו
 םישנא יִרְגפ לע מ"לכ רמאנ רועו .תופרטו תּוליִבְנ
 ,ו"ב 'יעשיל ;ו"ב ,ח"ב ;ג"ב ,א'ב 75315 'גרת ןייע

D^ד"כפ ר'משב שרד ןכו  py1,375 יירב) לבנ ( 
 הטיחשב תולבנ ןינעב לעפהו — ^« תּולָבְנושעש
 חבטל המהב רסומה b" ק"ב 'תפסות לעיפב
 ט'פ 'וכרב v^ :לעפתנו לעפתה ,'וכו הלבינו

Q3ה"פ : א"פ 'ילוח ,התטיחש לבנתת אמש . 
 -- [וריב הלבנתנו טחושה

 -Schlechtigkeit, Ver תולפש ןינע מ"למ) 6 לבנ

  Grorfenesיכרע 'פב  '533 "npaותחפי אל |

jbא"י  םיחספ)  (ysישק אתיבב ארוושנ]  
 .הימש (*ליבנ אתוינעד 6 ארש (*[אתוינעל

co ^bןירוריפה ךילשמו תפב לזלזמו לבנמש  
 רש voy ררתשמ םדא ינב ילגרב ןיסרדנו ץראל
 םתוא [pie bx] (*(רקנמש) ימו  תוינע לש
 שרופמכ תונוזמ לש רש וילע ררתשמ םעינציו

 | ארבג אוהה C mp "hr .רשבה לכ 'פד 52 שירב

 | 'פ ר"בב .'וכו אתוינעד ארש הירתב רדהמ הוהד

 בייפפ) 'צילח תוצמ p3' 'וריבו (א"פ ("b ("ב'פ
 " pw Cvאשנתהב תלבג  5vייל  G5םרג ימ |

 ךטצע תאשנש ירי לע הרות ירבדב לבנתהל ךל
ansפבו ' Cipםויהכ יהיו  pv inmלובינ  pibe 

 יפדבו ה"יחא]* — .הניכ b^ תוארל לכה וכלהו היה

 ל"גה תובית 'יִלְו (רפסה mos ילש התפמב ןייעו) ב"א

 ym bsp y'"yi ךורע יזכו "ינושארה "יסופדב
Gne30 ו"פ 'בר 'תקיספ נ"שו ^ pvסולינ לוביז  

 בשיו 'וחנתבו .היה לובזו לוביג םוי ר"שהש 'רבו
^bינה 'ט ' evלש וחובז  piosבשיו 'קליבו היה  

 ovn ותוא :ו"ל 'טוסבו D לוריג ov Yep 'ר
 "גו :םהלש ry תיבל ןלוכ וכלהו היה om םוי

 יכ mam ןאכב וגיבר 'י'פ יפ לע יתמלשה (? .םרוקה 'עמ ךשמה aon vir ע"פרשבו ומצע ינפב Cy ןוכנל ו"ופדב (1
 (בייר יא'ח) ארפיא יעבו ארסיא 3023 יה רס יעו יב דקנ יעב ה"כו (* .ךרעה הז לע רוושנ 'עב וניבר זמרש הממ ל"צכ
 ריכנ יתהגה םשו ליינה 'עב שיימ יייעו לבנ (acsi סיש י"כב «sum (*  .ןוילעה לילא פ"לב 'יפ ארסיא ל"צש יתהגה

 ע"פרבו י"כ לכב ןוכנל ה"כ (* = .'ב דקנ yb תכומדכ תלדב בוט רתוי לבא רוקנ bw רוקב םיש י"כ 'יגכ (5 | .פ"למו
 .תי פ b' תויהל יוארהמ web הנמנש הממ הרתי תהא השרפ nip וניברש (bm וגינפל ה"כו )^ .ביס ס"טב



^ 

 33 —-  (אָקְשְרֶבֶנ — שרבנ - עֶבָנ * גש

 ךורעה 'יפכ שממ ל'נה ם"לב הלמה ןינעו כ'ע |
 'לה ז"ואו היילפ ע"ייע דועו תובושת b^ םשב

 -- "bp "D'1] 'וריע

nun 5 ju ץובקה v (ע'למ ילוא 133 * 

 Behültniss םיטח רצוא םגו םירחוס לש
Früchten oder Waarenה"פס "יבוריע 'ורי (צסמ  

 תוויָרְביִנ ידי לע הל הצוחו הלוכ תא ךלהמ 351
 יוועל 'ה p" ןכו תורצוא ל"נה ע"למ 'יפ ילוא

 .םינטק םילקד ע"הק לעב 'יפכ אלו

 'עו 4 הרעה תוילטבא ע"ייע (cvy ow אריבנ *

 mm רפכ םע אוה דחא ילואו .'ג רמנ

 רפכ שיא ארקנה בקעי 'ר דלונ םש רשא הירובנ
gemi(איירובנ ,הירובנ)  Opד"ק רצ י'הבמ : 

 ד"ער ב"יד ט"פר 'וכרב v" ףיפוהל שיו נ"שו

nnnס"שרהמב ג'הכ אירובנ רפכ שיא בקעי  
 אירובג ס"טב ספדנבו ו"ט b npn^ ןשיה 'וחנתב ה"כו
 ב"שר ש"מ 'ייעו יארובנ ל"צו יארובג ז"פר ר"בבו

  "mniדצ םש 112

 ,kühn ףוצחו n5 ץימא ^2 פ'למ ל'ג) ('אזרבנ
stark, verwegenדועו  '"pא"ס (םינפב  

 ש"ע ה"יחא]* .אפא 'עב ונשריפ רבכ אזרפנ

 ג"ונבו .ו"ט ל"צו .ט"ק ק"ב 163 ג"שו .ט'ר .א"חב
 אזרבנ וגיבר "ג יפלו we) Ds י"כבו הזרפנ
 מ"למ ww יכ ל"נ mp) (bus gh אוהש 5^
 ארקנ ןכו הברה םינווג ול שיש ימ םידורב ןינע
 yis רמנ ןינע ןכו רמנה אדרב ם'לבו 27! ע"לב
 עובצו אזרפנ ףפוי בר ^b" המ הזו עבצה ow לע
 קתעוה וניבר b! REN^ ע"ייע והנינ NEN והייורת

"pbםלדרב ע"ייע דועו  ,(אנליוו פישב) ק"בל ח"ר  
— [CYpp ,z'n) 

(Teich i$, y'b3nz33 953) n2322 'יז"י 272  

 'עו 'ב עקב 'ה ךרב ע"ייע .'ח ק"מ .ט"י

 עיקבה הז . . תכרבנ ד"ע פ"ד א"פ ק"מ 'וריבו .אהיג

"y"א"סס ק"מ 'פסות . 

 .סקרבל 'עו סוקרבנ ע"ייע סוקרבנ * |

 us ע'לב אָּתְשְרְבַנ ס"לב אָּתְשרֶבָנ =) שרבנ

 הנוממה םהל רמא 'פב Leuchte) הרונמ
"b vo tov)לש תשרכנ התשע ומא ינלה +.ז'לד  

imלכיה לש וחתפ לע . ^bןנימגרתמרכ רג,  
 דקפא )3" ,יא ינפצ) תורנב םלשורי תא שפחא |

 555 המורכו הניב «m תרקהל לאשוהו — אמד
 ילשמל ;ב"י ,'צ םילהתל 'גרת ןייע 'גרתב ןכו

 .ותלוזו ג" ,'ג ;ב'כ ,'א

 הילימיפא ע"ייע :מ"ד ז"פר 3 'ורי ) העבנ*
Cr anm) 

v y 5» "3iהלעמל ךילשה  nufwerfenלאשוהו  

 דציכ 'פד i'53 (aufwühlen הריתחו הריפחל
| (nnm הפשאב רבונ mme ריזח Cr? pr לגרה 

 .הנירבוני 'נרת 0? ,יפ (cnn רעימ ריזח הגמסרכי

das OUS prox) 9S yb 453) ס'לב) רבנ 
grobem Zwileh ühnliche Fasergewebe am 

  "'y Grunde des Blattstielsצ"נלפפ ףעל 117(

 תלימ ילכ (ביעס 'ל תבש) ןיקילדמ המב 'פד 'מגב *(
 ארוק רב ארבנ  ^bשארב לקד  sopוב שי ולש

 | ומכ ביבס ול שי תוירחל תוירח ןיב ויביבס תוירח
 ןישועו ברעו יתשל בורקו גראל המודו הבע דגב
 בורקש ארבנ לכ ;המ הלעמל םירוושל תורסומ ןהמ
 עיגמש דע ורכחמ רתוי הלעתמ לקד לש ובלל
 ארוק Cm ייבוריע .ו"ל («mi ןנירמאדכ ארוקל
 אוה ארכנו הטדאה ירפ ארוב רמא mmm בו
 םהבש םינוילעהו וילע ךורכו ארוק לש ותפילק
 אימודו sp רב היל ורק יכה םושמ ארוקכ םיכר

mo"הז תלימ ילכ  ^bרמא 'פד ג"סב .תובושתב  
 דחד אלקידב אהכתשמו CY תנש) ןיינמ ע"ר
 וריע  ןירדומ ןיא 'מנב ןירבעמ דציכ 'פב .ארכנ

(nsשי ארבנ דחד אלקיד בקעי ר"א אליגרנ יאמ  
 ולא 'פב ,דחא ףנע אלא ול ןיאש לקד םישופמ
 ןגישייח ארבנ G'yo איג יילוח הלפנ 'מגב תופרט

^oל'ז ח'ר  pyיפב לבא ה"יחא]* = .לקדה ' 
 והושריפש שיו "5m ביס ח"ר 'יפ :'צ תכשב
 יכ ימד אלו לאעמשי 'לב ףיל אוהש אראבנ
 פישב) ,ח"נ 'יבוריעל 'יפבו כ"ע ארקנ ביס אראבנ

Gomשי ל'זו בתכ  "oדחד אלקד . . רמואש  
 יכ רקיע 'יפה הזו כ'ע [ףיל ל"צ] (ףילז) אראכנ
 ס"שב ונינפל ''ארכ אראבנ אלו "גה רקיע ומ ארבנ

 ומכ אוה ס"לב (ב"ט ג'יפ ייצקועב גיהר 'יפבו "mn ייפבו

 יתשריפ (ר'כר aem אמיקספא 'עבו ('ע'לב =
 '"ילוחבו :'צ :'ל תבשב י"שריפ ביס ירי לעו .א"עב

vy ovוויעבו ' DUלגלגתמו לדנש ארבנ י"שריפ  
 ייכ ץבוק) ןילוחל ?noi 'יפבו .'וכו לקדה ביבס
 לקדב לודג א רבי 2 .ל'זו יתאצמ Qe on יקילייגנא

 .תלימ ילכאו ג'ונבו D'w י"כב («rmv (* | .וטטוחב pum) vas היה א'פס p/3 'תפסותבו pum nan הנקסמ יפלו ('

y )םוקמב ףעלל צינלפפ  onתועטב 8" ל ב םשו אפא יעב ספרנש ומכ | | ע"לבו (* .ארבנ ימאו 'סאב יפרב (* . 
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 $4 c 733 - (אְתְשְרבְנ =) שרבנ דש

 .(" ביגנמו ליבטמ er) vns :'כ יגיג שדוקב | אתשרבנב ('ןיש לבד mes ןושלביו ןישולב

 ישמד CVs no ןועמש 'ר 'מגב תואיצמ ולא 'פב | לבקל )0 ,'ה לאינד) p335 sm^ תרונמ א"י
 הנהו .שביימ p^ .הירבחד (" אמילגא ביגנו הידי | m3 ^55 pnyw כ"ע ה"יחא|* ."א תשרבנ
 ה"יחא]* — .וביגנ אהו 'גרת ^G י'ה תישארב) וברח | ןירת Gens גיפ) ימלשורי דוע נ"שו (אנליוו סישב)

 ובוננ :םימה וברח $D ןכו וכוגנ coe הזיאבו | ('אתרבנוק רמא דחו אתרנמ רמא דח ןיאוומא
 pw ,ןיבוגנ םילכוא ביעס 'כ 'גינחב ה"נכו אימ | כ"ע סרפמל לבקל אתשרבנ לבקל םליקע 'גרת

 יוריו +ז"ד ה"פר תבש v" .הבוגנ די : םשו ,ד"כ — ,yvy Aaymác] 68% סדפמל ל"צו

 «uu uv o" ביגנ ודכ ג"ע א"לד ne "אלכ
 ל עים ב .ארהנ בגייו . . NT בגנו .ט"מד ז"פס
 בגני ,הבגנמ :ד"ע ז'ע ,ביגנמ ins ל"נה 'גיגח
 ח'כ pp vpn ,'ד ץב yy .ה'ע םשו ,ןבגנמ
 השבי ונשפנ .ץראה תא בגנמו . . הבגני אלש דע
 לעפ תיאב .אכננמ אנשפנ 'א י"רת ^Co ירמב)
 םילהתל 'גרת .ביגנתת 'ט ,'א 'ישארבל 'א י"רת
 v^ ל ע פ ת נ ב .ביננתיא א"י 2^ בויאל b .ו"ק
 .ץראה הכגנתנו ה"לפ ר'קיו .ז"סד ג'פ תינעת
 םשהו .'א רתכ ע"ייע ביגנה : ג"ג 'וריע ליעפהב
 'א 'ורי 'גרתו :'ד 'טוס םידי בוגינ : ד"ע ז'ע בוגינ
 (ט"כ יל בויא ברח ינמ .אתביננ €( י'א 'שארב השבי

 — [אבגונ ןמ 'גרת

 -Gra ץראב הריפח b nikanta^ דנעצ 'למ) ןאגנ
ben, Eingrabungלעפמ  nikanשיראוצוה  

nekánןש'ה יסרפ  Qiganרמואה 'פד 'רמג שירב )*  
 ורבחל ומואה 'פ 31 Grp ג'ב) רוכ תיב ורינחל

wxשורק 6תנמ לע 'מגב שדקו " (vo | 
 ((היכ ^« ןישידקמ ןיא 'פד 'מגבו
 'שלמ ןרובשא םוקמ b" ורקימ אעראד ינאגנ והנה
 תומש) תונגאב םשיו C3 ,יז ש"הש) רהסה ןגא ךווש
 'פד ג"סב .ןעמשמכ ולינה יומוקמב) םיעלם )^ ,דיכ

 ימ לבא G'yv א'עס wo קיב רידל ןאצ םנוכה
 אעראד ינאגנ ('והנה (יקספמ אל םימשג
 ינננ ים ר""בבו ם"ש י"כב "51 TP IN TR) .ורקימ

 ,ינגאנ םש 'ודיקבו ינגנימ ז'ערת זמר יתקחב 'קליבו
p33 ל"נה .ב"'בבו 'יכרעב ןוכנל לבא ינגאב ^ 
 ; .vor, gegen תמועל ינפל ומכ b" מ'למ) 713 : עו / |

 הובג םוקמל אשנתה 9€ ע'לט ל"ג לעפהו DUET * | ץבוקב) ןיכרעל י"כ ה"מגר b2" ה'כו ינאגנ וניבר
v3ףד 'קילייגנא  bs Cmepאערא ינאגנד םושמ  : 

sich erhebenהתימל יונכ אוהו  von dannen 
nvידכ םימ ןהב ןימישמש הדש לש םילפס  wissen D hrל ב  * ,| | (gehenריעב אהי .המכ 'מגב .ןיפתושה 'פב . v» 

329 t 2 t [ 

sל 2  | aןב והזיא המלש תא ולאש 6" | 7 |  Dowל"א אבה  
diaדקו דגנכש לכ | ^12 2282 סרג םשו עקרק לש םילפב  oU eL) mus 

 ּ תונגא 'למ ק"בבו 'ישודיקבו םשו ןיכרעב י"שר

 יפ ריגעאו שלח עשוהי ירד הירב novo אה ימושרה פ"למ ps יכ מ"למ ונניאש ןוכנ רתויה לבא
dU £sויבאל רמאו הרזחו ותמשנ החרפ ולאכ האונ | "7 0 7007  

Ej A -- BA 7 PU dהטמל םינוילע יתיאר 4  mannmילעב הלעמל  
0 1 / 

 םילפשומ הזה םלועב םינוילע ויהש הררשהו רשוע | 798 c 4 ה
E ds 0 Muלה מ  OOרמא םהילע םינוילע םש יתיאר םילפשהו הטמל | מצע הארו  

n LU2 י ^ ו ,  

 .(**רקיעה םש יכ aT אוה תיארש המ ויבא ול | 5370 223 bv 1 .- ה
 יתיאר ךופה םלוע םדיב הלבק יכ ושריפ םינואגהו Y" = ר

 הדוהי ברד הימק ביתי הוהד האר לאומש (cm vu) | ויט ,יא יטפשש) תושבי pip 23( םשה מ"למ) בגנ
 a2 ילשמ) ול רמאו ('*וב החימד םושמ הידיטלת | רמוח 'פב rocken sein) 333 לעפה ס"לבו

ma (! .ןישלבמד ע"פדבו ,יגרתב היכו ח"ר ייפבו טייק ייכב  ?) אתיבגו ק ג"ונב (5  .ךורעבכ ליצו ה"ר ייפב ייל. 

y (*יטפויל ילרנעצ  a1השרחה פיל נישו 59 ןעללעצסימ סעלרעפ דועו 77  Og5  .הריפחו קומע םוקמ ) היכ 

v2ו"ופדבו  iDימש םוקמב לבא ג"ונב )7 .םינורחאה םינויצ ינש ייל עיפרשב לבא יציניוו ריפדבו י"כב היכ )5  

 : רזכ aem ןגא ע"ייעו (* .והנחד mun ל"שרמהו "יגושארה ייסופרבו י"כב ה"כו (5  .יקספמ אל ow ןיללוש םימשג

 ריתמ .א"כ ףדבו ליבטמו בגנמו ריתמ :'כ ףדב ג"ונב (% .תירקיעה וז לבא ךורעה "יגכ אלו 'ירפסה now יתאבה םשו

 שיע בגנמו ליבטמ z'y ייס (ןילרעב יפד) יינומדק יינואג ישתב היכו ביגנמו ליבטמו ררסה ox י"כבו ליבטמו ביגנמו

 הייכו דובכ וינקז דגנו קוספבו ('*  .אמילגב ג'ונבו (:א"ל מ"ב םיד) י"כב ס"שה ןוילגב היכו (11 .ךוראה ןינעה לכ

 ףוגבו יה רגנ עייייעו .ינ ייתספב חיר ייפב 'יא mb בורק ('% | .(.גיכ דצ ביב סייד) האר v3 יקליבו סיש 33 תמאב

 .ב"ב 'פסות ןייע לאומשב uvm (1f ,יישרבו ה"מגר ייפב כ*ג רבדה



Mus m-7 הש 
G^םמוא  voםוקמב ןלוכו הטמל הלעמלמ הזמ (" הלעמלש | המב 'פב שרופמכ לר תקעזמ  

mensהאורה 'פד ג"רב .םה דחא | רבכ (םש כ'ב) דול יגורה ,('(ה'ג תבש)  (תוכרב nesאיעס ) אמלח 
 רתוי 'מולכ תוקלממ p aw^ ד ג נמ wp אשיב | ג"ח גוה ע"יע (Tn .גרה 'עב ונשריפ

 ותוחא לע אבה 'טגב תורענ ולא 'פב .("ובל רכוש | קו רמאמה הז ןייצ וניבר הארנכו .ש"מו ט"לר
 תוקלמ אמלד הרומח התימד יאממ ג'ל תובותכ) | p^ תודוא אלו דובכ וינקז דגנו b^ תודוא
 לאשימ mano ("הודגנ ילמליא רמ רמאד רומח | ש"ע 'ה דגנ 'עב תשרופמ הלמה וז יכ דיגניאו
 לאילמג ןבר 'פב תומביב .אמלצל וחלפ mu | םונקת ןירימת דגגכ תוליפת :ו"כ תוכרבב ה"נכו
 ןאמ ("דננמ בר 62"( "ישודיק שירבו )22( | .םימשבש vow דגנכ ובל «jm .'ל םש .גלפ ע"ייע
 (JU האיבב שדקמד ןאמו אקושב שדקמד | דוד ןרמא ימ דגנכ ישפנ יכרב השמח ינה ." םש
 npe" .תשש בר הידננו םש 'ודיקב ה"כו ה"יחא]* | דגנכ .המשנ דגנכו ה"בקה דגנכ אלא ןרמא אל
 ותדננמ הכז אל «yp mb .ףסוי בר הידגנ .ב'נ | 'ליגמ :ה'נ 'כוס np) םיחספ ,ט"כ םש ןייע ימ
 ןאמ דגנמל 'ה ,'ז ש"השל ann .י"שריפ ש"ע | :ג'ק 'דהנס .נ"שו 'א רדמ ע"יע רועו .ג'כ :א'כ
 ליעפתיא ,!ארגנל גיונבו יגרותמב היכ) 43395 בייחתיד | — [תוצמה לכ דגנכ .'ט ב'ב ,ולוכ םלועה לכ דגנכ

 JN בט ע"יע :ג"ק םיחספ :א" תוכמ דיגנימ
 'ועובש ליעל ןייע .ב'נ םיחספ RDT3 722 סשהו

 — ]4 עקפ ע"ייע .נ'כ 'מוי .הידגנ ןמז .א'מ

 אָנְּדְנְנִכ schlagen, geisseln הכה P^ ס"לב) 72(

 'פב der Schláger) (העוצרב) הכמה ס"לב
 ל"א היתמש (א"ער ג"ג םיחספ) נ'רב וגהנש םוקמ
 םשהו führen, leiten מ"לב 313 ומכ ס"לב) 722 | אפידעד היל רמא ('ידוגנ רמ ('הידכנינ
 חגנש רוש 'פב Leiter) גיהנמ (אָרָּנַנ ארּוגְנ ןמ הרומח אתמשה רמולכ, ('היל ידבע הנימ
 ביג קיב) ןושארה והסכ ךומסד 'טגב men תא | 6בויב רבד אדגנא ונמימ אברעמבד תוקלמה
 .("אדוגנ דיבע אינע לע איער זיגר דכ )075 | ןיאו ברה לצא ןיצבקתמ 'יפ אתמשא ונמימ אלו
 ףאו 'גרת (ז" o םיטפש) םהיטפש לא םגו | אתמשא ונמימ אלו ותאכהב ומיכסיש רע ןיקלמ
 אלו ר'פדו ט"ק י"כב ה"כ הייחא]* = .ןוהידיגנמ | רומח רכד לע אלא אתמש mun אלש המל
 ןוהידיגנ ןמ ףא ג"ונבו ןוהידיגנמ לא ףאו ע"פדשבכ | אתמשה ךכיפל ברל דוככ ןיקלוח ןיא רומח רכדבו
 בתכו :ךורעב ל"צכ bum בוט רתוי 'ירפסה 'יגו | היל wes 'וכו 6הי דג ג ד ירמאד אכיא ('אפידע
 רפסבד טפוש אנשיל לכ ('ד דגנ 'ע) ןמגרותמה | jp איה הלק תוקלמה היל ip" היל אבטד
 7123 N^ איגר סופדבו ש'ע ריגנ םגרותמ 'יטפוש | ma G'yo" דיג יטיי) ול ואיצוה 'פב ,('"אתמשה
 ;ז"ט ,ז"כ 'א י"הדל ;'כ ^B ,'ב "יטפוש 'גרת ןייע | הלעמש הכמכ ;b ח'ר p^ אנדגנמכ הדוהי בר
 'ומשל 'א 'ורי 'גרת אָידוגנ (amio ץובקהו 'ד ,ח'כ | ינאו Cien דחא םוקמב האכה לכו הדירומו ודי

nbspז'כ ב"כ | ךכ ("אנוברנ ריעמ ןשרדה השמ יברמ ; bב ייטפושל ;א'ל ', rbהאלהו ; 
 קרפ ירחא ארפס ,גיי ,'ה ;" .'ו .ז" 'א י"הדל | ןייצחו הלעמל ןייצח םימד וניצמ אלו ןנישקאו
 .דּונְנ השעמה אלא דונְנ הנשמה אל םיפ א" | היד 'פסוהב ne ןייע גישו ויש 0«( ןנתהו הטמל
 xn אָדּוָנ ליעל וניבר 'יג יפל ב'ער ב'נ ק"בבו | הטמל 'זו הלעטל תחא רפה םדמ web הזה (ףילצמכ
 יכשומ 'יפ יִרְגִנ ץובקהז NT ג"ונבו ירופ לקשמב | הדוהי בר יוחמ ףילצמכ יאמ ףילצמכ ןנינשו
 'ג רקב 'עו 'א רמז 'ע .ח"ט END" ןייע תוניפפ | העוצוה שארש הטמל עבש pn ךכו אנדגנמכ
 T" אָתָדְְג ןינעב /2 דג .ע"ייע ב'עס v9 מ"ב | עבש הז ךכ הלעטל כ"חאו הטמל הלחת עיגמ
 — [אתשכרכ עיייע : פ"ד א'פ "שודיק דחאו הלעמל הלועו הטטלמ הזמ הטמ לש תואזה

 הידגנלו ג"ונבו ב"הו ש"ק י"כב ה"כ (*  .םינואגה ורמאד ne םשב םינוילע ה"ד :" ב"ב 'פסותב ןינעה לכ אבוה ('

 ה''כו ס"ש י"כב ה"כו (* .ידיגנ ג"ונבו קוחטל שיו ידוגינ רב my ו"ופרבו ם*ש י"כו ע"פרב היכ (* .הינידגינ ע''פרבו

 אלא ח*ר 'יפב (*  .בר יבד ע'פדבו ח'ר 'יפב היכו i'm טיק י"כב ה"כ (* n»n ייל 'סונבו ma ^W םשו ח"ר ^03
 כ"ע (* | .תינירגנ y'by3 ,ח"ר ייפבו ש"ק "33 ה"כ (?  .תוקלמה jb איה אפידע אתמשה ךכיפל דימ והוא ןיתמשמ

pnymתמאב היכו (* .ע"בשפהב ןייע וניבר ייפ יפל הפי תלוע ייגוסהו איעב תצק ייפ ייישרו .ייחספב חיר יפמ  "bi 
naשימו שיע ףילצמ 'עב וגיבר ררגנ :ר'ג ףרל ושוריפ ירחאו ביער חייר ייפב אנליוו ס"שבו א'עס ויט ףדב ימויל . 

wy )איחב אובמ  (U XI, XVר'פרבו ביה ייכב היכ  onimתחלעמ לש שיק ייכבו עיפרשבו . *') ייכב ןוכנל ה"כ 

 ה"כ ('% .ריגנמ amis ('* .יהורגנ ע"פרשבו י"כבו ריפדב nos ('+ .י"שריפב ב'ג ןייעו )9 .אגרגנמ ע'פדבו z^ m טיק

v33ייכב תיכו ט"ק  D'Wארגנ ג"ונבו אריגנ ץיפרבו  

20 
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 קיסא דוג 6707300 ומכ רקיעה :C33 הכישמ
 יביכ אימ) תשקב ךשמ 'גרת ב'א) — C. אתציחמ
 "ימעפ הברהו הייחא]* ,(אתשקב a דיל
 ייעשיל ;'ג ,א"ל א'של 'גרת ןייע אתשק ףורצב

vbםילהתל ;ט"י   w^ב '; Umsoח*י ,'ה 'א ; 
 תומש) וכשמ 'א v 'גרת ןכו ao m 'ב י'הרל
 'תליכמ py" יארצמ תוועטמ ןוכירי ודוננ (איכ ב"
 'א י"רתו 'קנוא aun גיי ^ cw ךשמב .ש"ע
 y pni" .הטג תקתעהל ותלוז הברה דועו דגימב
 ש"מ ךייש qun m .יוועלל ר"תמעבו ןמגרותמב
 מ"בב 'ימעפ nPN ה"נכו .ש"ע 'ב דנ יעב וניבר

SUYמ'ב ,ריגנמ ,ריננ  T8לכשמ ע"ייע:פ"ער . 
 :ד"מ 'ורוכב .אלכימ היגימ ודוגנ ב'ער ח"ס "טיג
 .'ב דג ע"ייע א"ער ד"צ 'יבוריע ,אמילג היל ודגנ
 םשהו — €^ חלשב 'תקיספ :א"יק ב"ב my נ"שו
 ^n) ,חיכ בויא ;יה ,ויכק םילהת) ךשמ 'נרת אדגינ

 'קיתעה ןכו Lünge אדגונ ירוס לקשמב בוט רתויו
 אדגונ (' יגיכ ;'ה aes םילהת) «pu ךרא 'טישפה
 בויא 'גותכ לבא אדגנ םשו םש 'גרתבו אימויד

 קיוו עיייעו PP 19353 3^ ,ב"י

NT3*פו רטא אדגנ ה"כפ ר'קיו (יטרפ םש ?« " 
2'bר"בבו ,םכח םש  ^W Ybbרמא ארקמ  

 ON ו'זוהמ !b^ ארקמ אדה ארבתסימ םש ןכו
 םש ר"קיוב 'יאדכ) ארקמד אדה ל"צ םכח םש אוה

 »872332 ארבתסימ

N22 /722 *אָרּוגְנ 5/52(  ODrechslerwerkגרת ' 
 ,יח ידמב vb aub (ye; ,ה"כ תומש) השקמ

 ר"תמע y" שקנ ןמ השקמ pam Cn s יימרי ;'ד

 .יוועלל

 ,Vorspiegelung 'ד רגנ 'עב 'טושרה פ"למ) הֶדיִנְנ *
(Phantasieב"נק תבש : "wiיגו :ו'נ ' 

 .רקיעה הזו 'ד רגנ 'עב וניבר

 ומכ לעפה ראותו לילה תליחת אָקְנְנ פ'למ) 033
 mii מ"למ וניבר eb: Nachts" יִהְנָנ = יליל
"yרמא 6'אנוה בר €« 'חספד ג'רב (םינפב  

^pon»אמוסל ןירוקש ומכ אוה ("י לי ל יונכ  
 o» wow ביבש «n אלו הג רקיעהו wn יגס

C mnיפמ קתעוהו ה"יחא]* ' m^םיחפפ  

 122! sich hinziehen מ"לב ךשמ 125 ס"לב) 722,
 Sich hinziehende Ebenen ןידגנ ץובקב םשה

 םייפש לע ךיניע יאש Güche םימה תכשמהמ דועו
 וישרש חלשי לבוי לעו .ןידננ לע 'גרת ('ב ,'ג יימרי)

m»לע 'גרת €« איל  pusיהושרש חלשי . 
 יטימ ;ח"י ,אימ ייעשי) םייפש 'גרתב ה"'כו הייחא])*

 )5 ,דימ ייעשי) לבי cmq (טיכ .'ז ,א'כ 'ימרי ;'ט

 | .לחנ b^ ש"ירב ןירגנ ומכ ונינע הארוהה וזב ילואו
 הכישמ גשוממ זא תלדב אוה DNO ,'ה רגנ ע"ייע
 ₪2>| prop וא יו דגנ yn) pio ןבומב טשפהו

aus- hinziehen, benetzen, 25r דועו טשפנ "b 

befeuchtenהזמו  Cyףוליז ןיגעבו -- ז"חא אבה  
 aw אתשבי לע ןידננתמו i Y 'יעשי 'גרתב

 — [םילזונו

 aus- ^b םדוקה 'ע ףוסב 'טושרה פ"למ לינ) 13
ziehenמגב הבורמ 'פב (םינפב ןייע דועו ' 

 ויתחת םלשי לוכי 6 זיפ p'2 m ^ ימולשת תדמ

 23 ןיפתושה 'פב דיגניאו שלחיא .('םידיגנ 'ה
"Enגרת (גיל ו,טימ ישארב) ףסאיו עוניו ןינע ' 

 psu םישוחכ םירוש א"פ (* שינכתיאו דיגנתיאו
 י"שרו הייחא]* ,םידיגו תומצע אלא םהילע
 +. םיעיוג םידיגנ םישוריפ יגש ביכרה ק"בב
 .'גרתה כ"ג איבהו כ"ע תומל ןיבורקו ןישוחכ 'מולכ
 nme yu י"שריפ דיגנתיאו שלח ;s םיחספבו
 ה"כו ותמשנ החרפ ולאכ ow ה'ר «e^ כ'ע וחור
 pay ע"למ ריגניא יתשריפ םשו ,ש"ע 'א דגנ 'עב
 "ישארבל 'א 'ורי 'גרתמ חכומ ןכו הלעמל תואשנתה

/nתקתעה ןכו אעיקרל קילסו דיגנתא ד"כ  yu 
 דיננתיא (ב'י יויל ;ו"ט G5 בויא Sn ,היכ תישארב)

 י"כב ה"כו דיִּנְניִא ו"תה תעלבהבו לעפתא אוהו
 "יחפפבו (םש סיד) דיגנתיא 'ירפס תצקבו ב'בב ס"ש
 דיגניא 5" דיננא 'ב י"כבו דגנתיא 'יסופדב
 סרג ?'Q דינק ד gor בר 'ע םלשה ןיסחויבו

 -- [דיגנתיא תומוקמה ינשב

 -ausdehnen, zie הכיראו הכישמ ןינע ס"למ) 72
hen, hinziehenתובאב א"פב (םדוקה ע"ייעו  

 ךשנ הזיא 'פד ג"סב .הימש דבא אמש 72( גיימ)

 ל"צ] (ילייע) (* [רמכמ] רסוחמ אהו «CY מיב)
 py ייפ דגני טו שדימ ('אפד יבל (* (ילויע

 .ןאכ 'יא .גארפו 'טאו ליסאב יציניוו 'זיפ יפדב )* .םיש ייכב כיג ייא ןידיגנ ייגו ןיריגנ ויתחת גיונבו םיש ייכב היכו ('
 סי'ש "33 ה"כו (* .רמכ יעב ה"כו (+ .יא רמכ יעב היכו ל'צכ (* .יול ריפדבו ייכב לבא אבה y) לש תובאמ ןויצ םג

synרמכ  inimיפד יב . *) nesר'יפרבו ו"ופרב היכו דיגנמ ט"ק י"כבו (.ד"ק דצ מ"ב סייר) סיש ייכב היכו ביה י"כב  
 n'a )19 .בר י"יכו ר"פרב )* .'ב רג yvy )8 .דגנ ס"טב ע"פדבו ביה י"כב ןוכנל הייכ )7 .דגנמלו שדימל ג"ונבו ריגנימ

 .'יל ע'יפדבו ייכ לכב ןוכנל
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2 MES (Np — תוגנ - 

 ץוחל םיתב ינהב והנילעמר אהו
 תיב םע םתפכנןיוכטנןיא רבה תיבט

(*53nמולכ שרפיש דע ' msריעל חותפ רעש  
 mitgebracht p'nyn ל"מר ה"יחא]* — .ואגל ונייה
 ד,ר פנ ,יכ יתמנותש ומכ ןוכנהו רחש ול ןיאו
 ג AUS ם'לב p" אקַהְנְנ אוה הלמה וז לש
 die tr. Lit. der לענעיפש ןייע סאכנ שיראוצוה

Parsen1842 סרילואו 434 דצ  ^b ILתואר  PP 
 וא וניבר 'יפכ חותפ רעש תיב הליאשהבו הטבהו
 הלמו ם"בשריפכ nnb ,ןא ה"מגר 'יפכ ןיחותפ
 man ייונכבו (5\%8% ,eA הבתכנ התיח הנשיה
 ונייה םטבהו םניע תואר b wp^ רתסנ
 ב"בל י"כ ה"מנר 'יפב m^ וניבר «i^ (* םתחיתפ
 .והייקחגנ ירו 'פ פ"ש י"כב ה"כו ' והיקחגנ :םשו
 מ"טשבו יהיאק [mi ג"ונבו Gy רצ iu סיד)
 ןושל והיאק (b^ דבל והיאק םג am^ וז לצא
 רבח יתאצמ pnii וא אקהננ הלמלו !ןתרימע
 p^ ד"עפלו יל (wma אל ('ציניוו יפדב| ;is ק"מב
 כ'ג «mo יל ךבל mms אל ,יב תחנשה. א ל

^gהגנ אל ג"ונבו פ'לב %\5-  qoינפ אל י"שריפו  
 ס'ד לעבו ס'רב אבוה 'ציניוו 'פד ^35 ןוכנהו .ךל
 «ne חינשמ ןינעה הזבו !ןורתפ ול ןיאש בתכ
 ל"נה "יסרפ הלמל שי רשא ותעד ןויכו רבדל ובל
 ונייה רפס ןקת ונינעש mis non ריבסהל לכונ
 ל'זרדב הברהו םישובשה קיחרהל רפסל ובל תש

a^ mmהבתוכ היה .ז"י 'ליגמ ,היגהל ארוק  
 םילשוריבש םירפס יהיגמ',ו'ק 'ובותכ ,ההיגמו השרד
 "פא תחא DUM ןיהינמ ןיא ב'עס ח'י ק"מ .'וכו
 .ח"מד ד"פ 'ילקש v" ,י"שריפ 'ייע הרזעה רפסב

pouהרזעה רפס , "mb ^vג'ע 7'2 ב"פ  
 :י"ד rb תבש v^ הרזעה רפסמ ותוא ןיהיגמו
 ל'צש ל"נ] תונהל ידכ mano םא . . ויד איצוה
 .ב"ק םיחספ לועפ ינוניב .תחא mw [הינהל
 nb וניאש רפס : ^D 'ובותכ nnb רפסב והדמל
 'לבו .ן"ונה ןורסהל ל"מיגה תא שגרל שי םלוכבו
 פ'לכ שממ ונינע ng nm ma ישדחה ירבע

 — Anmerkung] ש"אלבו ל"נה

 Festlande, j?23 רכזלו הבקנ ץובק אָתוְוְגנ =) תוגנ
"NB (CFestlandbewohnerיעשי) םיה ' AO 

Gnםייא ילא ושירחה .אמי תווגנמו  DW)אימ , (X 

n | וש 
 'וכו הירתא יכ רמ אנקסמא ןכ bU" .'ג ףדל
 וניבר תנוכ כ"ו 'וכו יהגנ ורק אנוה ברד הירתאב
 ןייע .'ב ףד לע מ"מב "אדכ אלו sig לע
 דואמ ןוכנ ילי ל יונכ י"כה "ינ ןכל ע"בשפה
 רא 'עב .יתכראה 322 אתרואו (ni^ תרזג ןינעבו
 יהננד רסילתד אתרוא .'ד ףד נ'שו (ג'פר (aem 'א
 רסבש יהגנ רסתישד אתרוא :ח"'ס תוחנמ .רסיבוא

NDW . .רסינמתד יהגנ רסבשד ] -- 

byp "3ע לש אהגנ םשהמ ' mmpnמולכ ' 
 לעפאב ס"לב ןכוג הליל דע טעמכ רחאתנ

(verweilen, verspüten qo nasפד 73'2 ' "DN 

 (*היל ('אהננ יכה יא 6ח"'כ 'מו) הנוממה םהל

^bןיאצוי םעהשכ דימתה תושעל רחאתנ הברה  
 ןנירמאק pori רוכשל cU ןניקרפו הכאלמל
 יינעת ולאה תוינעת TID 'פב .םויה םדוק ונייהד

víaא'ער ) ni)רחאתנ 'יפ אתפר והל ('יתיימד דע  
 דועו ה"יחא]* | .לכואה תעשב no ןהל איבהל
 לכא אנחרט הוצמא אנגהנד יאהד 'ינעתב םש
 וניבר ואיבה אל הז רובעב ילואו 'יל ס"ש י"כב
 p^ אלו ,^ תבש ייולצל הגנ איבה בהרס 'עבו --
 :ה"ס הדנב י"שריפ ןכו רחיא :הפי b" י"שוו
 לעפא אוה כ'או 'וכו בוכע שי :יפט הב יהנמד
 n3 אל :ז"ט ק'מ ,ש"מו חנ ע"ייע וניבר 'ינ לבא

 — [ש"מו והיקהגנ yy ךל

 בכוכל לאשוהו רהז e^ חג: מ"לב ומכ) .הגונ *
 הגונ א"כפ ד"דמב Venus) ארקנה ריהזמ

 .ו"נק תבש .ופוס דע cwn ףוסמ קיהבמ וויזש
^wככוכבד ןאמ  navתקיספ .ריתע רבג יהי ' 
amנרתבו .השאה וז הגונו שיאה הז בכוכ כ'"פ ' 

 רתסאו יכדרמ המדמ 'ז ,'ב ינש 'גרתבו 'ג ,'י רתסא
 אהגונ ככוככ 3^ ,ד"י ?yw" 'גרת .אהגונ בכוכל

 .איבכוכ ןי

(genau betrachten, corrigiren) 23 *ךועמ ל"נ  

 .ז"'חא אבה

  ihre Aussicht, ibr Anbliek) 310122(םינפב 'ייעו |

 תא רכומה 'מגב תיבה תא רכומה 'פכ
 אה b^ ואגל והיקהגנד אה «6n? c ריעה
 רבה תיב םע םתסב ןירכטנ דבה תיבב והנילעמד

mus) )'י'כב היכו )* .סיש יייכב 'יל ןכו אבוט סרג אל כ'או (* .הגנ ג'ונבו דימתד ג"פרל שרפמבו פיש ייכב  p'w 
 ויתופסוה רעשיילפ )^ .דבח תיכ רע רבה תיב ןמ טמשנ (v2 עייפרשבו ו'ופדב ןוכנל ה"כ (* .וחייא אלו והל חגנ גיונבו
 יפת ספרנ Du רשא אנליוו (Durs )7.17 ש"טע סעלרעפו 115 :ת"ח ץולחהב הזמ תצק y )* .716 am" ל"תמעל

 ! תשעי אל |« ,םיבשרח "3 cy התושהל ידכ man) יתשב) והייק חיגנד oan הנושמ ילש י"כ ךותמ

99* 



 .רונכב ןגני mam ב'ער ג'ס 'וכרב ,וילאמ ןגנמ
 ,'ה 'תסאל ;ארוניכב אנננל ve ,'ג ב"מל 'גרת
 ;'כ «qb yen p םשהו .ןירניכב אנננמ ר"י
 AMT YD 'כוס y" .ז"יק םיחספ ג"י «s 'קזחיל

ub 7vגרתו .ב"עד א"פ ' pi»;יא יו םילהת)  ; 
 תִיניִגָנ וארקנ םיקדקדמה ןושלבו -- אָתניִבְנ ('א זיס
 םהמ דחא לכל שיש ינפמ (Accent) םימעמה

pu)תולמה תאירקב דחוימ . 

 ןנחוי 5 לש ובשומ (ope דגנגנ ,רניגנ .רנינגנ *
 לצא :מ"כד דיפ ייאלכ av  (ירונ כ

 ט"יד א'פ "יכוקיע 'ורי רנינגנל ירונ ןב ןנחוי ^
 .רניגנ .ב"נד ND 'כוס 'וריבו דגנננ ג"ער

kauen Dy5 OA z- ס"למ pi םע 51:0 D2) 

"B küshitan שיראוצוה cash דנעצ 'לבו 

 לובטב 'ג 'פב (הסיעל פ"לב 9*0 םשהו לכא
pv |לכואה ןמ סננש רהמ )72  "pסע ל ומכ '. 

 ונשריפ רבכ (ד'יפס ר"כ) םיגנ אל יעל אל יאד
 (םעוטו לכואה לעפ י"לב p^ ב'א) -- .א\ על יעב
 DO ןפ0 % ץלל ןויכ ילוא ה"יחא]*

 omae im pi 'עבו ל"גה פ"ל ur ןוכנהו .המיעט
 ןוכאיתל לכא כ'ג ונינעש )< פ'ל pi יתאבה
 'יפ ןכו םעל 'יפו רקיע ל"ג יחכונה ya" ש"מ לבא
 אוהו abb ל"צו תייטב גרמ מול ףיסוהו ג"הר
 בוט 'פו יתאנשו 'פ ר'להקב !mus .םעל =
 «pa ועל ר"ל 'פ ר'קיובו רשעה רבאו 'פו אלמ
 'וכרב 'ורי pb עיייע ליכא 'יא לישכה 'פ ר"כיאבו
 ס"שרהמ ^33 ה"כ (pbi ןיבתיד ןמ :א"ר ז"פ
 — [ןיסגנ pam א"צפ ר"ב ה'כו qois ג"ונבו)

óvuy Lovfiptov יגוי' "dut ילוא 100133 —) ^0D2) 

  (o7 o9 U pos ; Nagelscheereדיה לכ 'פב
 אלד אלא ןרמא אלו «Oo m יאמש תיב 'מגב
 ריזנה 'מגב ןיחלגמ ולאו 'פב .ירטסוגנב לקש

po)טקלמ ןואג 'יפ .רוסא ירטסוגנבו בר רמא 60^  
 אוה עורי ט ק ל מ .רטסוננו nr םירפסמ ינטיהרו
 שמח וא עבראכ הכרוא לזרב תכיתח ותרוצו
 הברה רח השארו עבצא יצחכ nón תועבצא
 דחא דצמ לדוגהו רעישה תמינ לע התוא ןיחינמ
 'לבו ימרא 'לב ('אתפיצוצ אנ טי הר .ןיטרומו
 םימעפ הל שי םיקוש ינש (*שאקנמ לאעמשי

  nsפיה שבב >*
 ep ויכבו שיאקנמ ע"פרבנ m'3 י"כב ןוכנל ה'כ e .אתיצוצ ט"ק "35 6

 חש 70033 - (אָתוָוְנַנ — תוגנ

 דוע ןייעו הייחא]* — .ןווגנ ירמימל ותיצא 'גרת
 "ימריל w^ yp ;ו"ט .ב"מ ;ג"י ,ג"כ "יעשיל 'גרת

 'ד ,ז"מ ;" ,א"ל  cnm ppm bp» "mהיפ ^)
mmaאמי  jb ppmןמ רזגנ ילוא אתשבי  

 ביבסו תשבי אוהש יא 'מולכ שבי p^ בגג = ווגנ
 ע"ייע bb" .אסינ י"ע w^ םגרותמ דועו םימ הל

 — ]3 םנ

 | ראותהו stossen; ןרקב הכהו ףודה b^ מ"למ) חג
 יכו 'גרת der Stósser) חנג מ"לב ןחגונ ,ןחְנ

 לעפבו לעיפב בורלו חגי יראו (ח"כ ,א'כ (mov חני
naeירבדל ; א"ל ,א"כ תומש י"רת ' ybק"ב ז"י  

 הליאשהבו .א"נ "לוח א"עס ח"מ 'טוס .א'כ
 םיחננמ vj: 'וכרב .םהב חננמ א'מ פ"ס ר"משב

 .('םתליפתב םיחננמ 2 "יסס קלב 'מוחנת ,הרותב
 .ב'ד .א'פר ק'ב "ורי :ג"כ :'ב p'o mma םשהו
 ראותהו — ףגנ ע"ייע Ty ט'ד UD תבש יורי
 האלהו o ק'ב vb ,א"כ תומשל 'א י'רת ןָחְננ
 .ו"לד np 'יעיבש v^ :ד"כ םש SOD22 ,ב"צ .ו"מ

qmeץובקהו  pumaק"ב  wbהדיחי הבקנל  
 רמאנ ?Ty — ד"פר ב"ב 'תפסות .'פ מ"ב תיִנָחְנִנ
 ואיי לאינר) חננתי ומכ המחלמב mom ףודהל חגנ

C?אברק רושקבו  (Krieg führen)יישארבל 'א י"רת  
 אברק אחגאל .ג"ל 'טוס .אברק חניו ^ ,א"כ
 ,חצנ ע"ייעו רקיע הזו א"עב b^ םשו נ"שו חג ע"ייעו

 סוב ==" יפו ע'לב אונ ס"למ soi =) טגנ
 ןידימעמ ןיא 'פב ז"עב Becher, Pokal) תותשל
ciתוקלשה  Cnתימו אלחד אטוננ הויקשא  

 bb" קתעוה ה"יחא]* ."ץמוח לש םוכ, "יס
ma(.ד"כ פד יקילויגנא י"כ ץבוקב) ] — 

 םינפואב ^O) ,'ג ייגפפ ינונ שרד 'וכרבב יִנונ*

 ,ש"ע םינוש

 'עו .,ש"ע יננינ W^ םשו 222 ע"ייע ינגינ 55325

 תצקבו ימגינ 'א /7 ינש 'תסאבו .נמנ
4eפ"ל םלוכו ימי ענ  AUרפס  yyינגוב  

 QU ,ב'ח)

spielen רמז ילכ לע ריב האכה ^b (מ"למ qn 
  (auf einem Spielinstrumentב"עס 'ג 'וכרב

 ב"ד א"פ 'וכרב יורי וילאמ ןגנמו  Tyהיה רונכה

va (tסיימ חגונ ביל פייס  yvyחנג  cium)ימושרה עייל אוהש ליי וא (כיש  mosךרעה ותוא . 
 .סועיל ע"פדבו 42 םידס 'יפב ir ייפבו

 יבלכה זעל וב רשא [טאצניפ [Dos שייאצניפ והזו pincette צילב Haarzange gone ע"לב שאקנמ ל"צו שקאנמ

 ,ירטסוגנ ונייה גוז יס "פ מ"וח ילה

. 

Tw Oe mer iowקוו  
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 ,berühren העיגפו השינפ ןינע מ'למ) | עַנָנ *
(schlagen, eintreffenיתא אל ^ 'רהנס  

 ,ותודעב עגונ .ד"ל םש yin יתאו : םשו ,עגנמל
^vהאיס  mbהז .א"כד  nibוב העגנ םישורפ , 

"np "vוכו וב ןיעגונ ויה ד"ע ח"נד א"פ ' Pp 

 רפימופ תשאב עגנ ולא ד'יפ ר"דמב .וב ןיקסוע
 ידהנס ליעפה ,!הילא עוגנל «nos תישארב) מ"ל ייפ

 תעה תאיבמ השיגפ joy דועו ץרש ma yas :ג"ל

SD ^37עיגיש דע  "Dןינע דועו .חספ אבש דע  
nbוב עגנש  hn betreffen)מ"ב ול ךייש ונייה  

 3 "יכרע .ךלש םה י"שריפו ךועינה w'ys ח'יק
 "פר ב"ב 'תפסות ,ךלש ירה י"שריפ ךיתעגה
 'יבוריע .'ורי א"עס  ה"ד ב"פ תוכרב 'וריבו ,ועיגה
 ךתוא ודירוה b^ 'וכו ףוס ךועיגה vy .ב'כד ה"פ
 רצ Un" .אובמ ןייע עדיתו ping רבדה ףופל
 עגנ תארוהמו — םש 'וכרבל ס"שרהמ pi" :ד"י
 אתשב ('א ,'ו 'יעשי) תומ 'גרת תערצמ טרפבו הכמו
 . עגנתנ :'ט 'ותירכ (6חימ יהנפ Py הב עגנתיאד

Ayiys ס "ילוח ויתה תעלבהבו הברה'. cu 
 עָננמד לכ םש  ^n.עננימד ןורחאה לד 'עב וניבר

 לעיפבו  yinoתעגונמה ןבא ע"ייע תּועְגונמ ץובקהו
  C^ aemעגונמ תיב יעו ( cTעְגִנ םשהו ,(.ה'ע

 ץובקב ( DUומש לעו האלהו א'פר 'יעגנ ןייע
 קיס 7( תולהאו םיעננ :םי 222 תכסמ תארקנ

 א"פד ב"פס : ואהילות(   Gros m 392 yy.נ"שו

727 "^b ר'ב לוונמ רבד ^b ny» הבקנ 'לבו — 
 תעננב ןאכ « nbט"פפ ר"בכו 'וכו םירבד השלש
 ץקמ 'וחנת  ^b."יל ז"מק 'ר ץקמ שיר יקליו יג

 — .הענכ ע"ייע ס"ט ב"גר ה"פס 'ורשעמ 'ורי העגנ

(stossen. האכהו ne (ונינע מ'למ mae 
 ע"ייע ןפגנימ א"עס ג"נ 'מוי לעפתיא

 .ןסגנתי 'גרת ^rb a) 'יטרי) ופגנתי מ"למו ףקנ
 הפיגנ איה וז החיגנ איה וז :'ב ק'ב הָפיִנְנ םשהו

"mא'פר ק'ב  c"ז'פ תבש 'ורי  b'ר"ע  

 תישענ םימעפו ורקיעמ רבוחמ דחא ילכ היושעש
 יושעש גו ז .התוא pine ןיקרופמש םיקופ לש
 ('םלג לא לאעטשי 'לב ארקנו רעש תמיסכל
 דחאו תוכקנ דחאב םיקיפ לש םיקוש ינש אוהו
 .רעישה תא ןילטונו הזב הז ןיסינכמ תורכז
 "פו ימרא 'לכ יופוט ליקש 0'וטפוכנ
 לאעמשי 'לבו יטרא 'לב ומש ןכ  םינרפצ לטונ
 שי םיטייחל םנו ('ץארקמלאו ץקמלא ןירוק
 mb הז שעמ םינושמ םירפסטו רעת לכא רטסוננ
 יכ םיטכח ןושל ןיבו הרות ןושל ןיב יוניש שיו
 'ימגרתמ ןכו םירפסמ םיטכח 'לב הרות לש רעת
 התחשהלו חוליגל יושעש (*סומלא wm ותוא
 6*רעת םימכח 'לב ארקנ ירטגל תיחשמ וגיא רשאו
 'פב תוריזנב ןניסרנד אה ןואגה b^ לע ןל אישקו
 ופוג לכ םדא לקיט בר רמא Gn ריז) תוריזנ ינש
 הקול הז ירה יחשה תיב ריכעמה אביתימ רעתב
 רמאק רעתב ימנ בר אה םירפסמב אה רעתב אה
 ןכו תואחסונב בותכ רטסונג ב"א) — .(רעת ןיעכ
 ה"יחא|* — (רעת ןימ י"לב ריטסינק b^ אריהנ
 ל"מיג תואב םוקמ הז 'על יתדחי ב"ר b" יפ לעו
 ( ונינפל "אדכו wp (ג'כש (or  ירטסונג 'עב
 י"כב ה"כו ירטסוגנ םינושארב אבוה בורל לבא

p^wןייע  p"D) p^4יפב ה"כו 'ע תואבו (.פ'כ רצ ' 
m3אוה ירטסוננ קפס לכ ילבו (אגליוו סישכ) ק"מב  

 ןכלו (i'm 'יפכו םינרפצה וב לוטיל דחוימ ילכ
 ן"ונב םינושארה בורו וניבר 'יגכ in רקיע 55
 יכ nio בורק ?sp פ"לב םגו ל"גה י"ל אוהו הלחת

osטירקסנאס  "b A69תבכרהבו ןרופיצ  "M 
 דקנל שי כ'או םינופצה תא לוטיל ילכ "פ
 ותביתכ mnn פ'לבו ירטְסנַונ =  ירטסוגנ
 .ל"מינה רחא עצמאב אב ףוסבש 'שו שירתהנונ
 רתויו ןוקת םוש ךירצ אל י"לב התביתכ יפלו
 מ"ב "לכ 'תפסותה "נב ינוי לקשמ םיאתמ
 -óvuyigTíp = רוטסיננא M DU" רשא נ'פ

— [vipiov 

.Wollseheere de (י"כב )*  oyבג )*  .המל יתעדי אלו שדח 'ע ליחתמ ןאכ ביה דיל  ; vele! 

.Scheere, ,| 6ו (+  Rasiermesserה"כו  psרצ תרופפתה רעשב ן"במרל א"הותב  My" rb 

 או חו ל"צו סומ ליאוהו ותוא םימגרתמ ןכו : ט'מ ws" שבושמ 'יא תאיג ץיירל לבא ילחב לבא תאיג ןב קחצי 'ר םשב

 ןיכסב ליקמ (.ביפר b^ קימ) ימלשוריבו : דוע ומייס ג"תר ירבד weine םש ן"כמרהל (x munis גיצירב (* .פוט ל א

 םירפסמב אל לבא an^ איבה ג'צירבו (ארפסמ יע כ'ג ןייעו ץיבמרהל א"הותב ןוכנל ה"כ) םירפסמב אל לבא תרפסטבו

 הז שוריפב jns) וניברל ונייה) ליז ןואגל in y ט ה רעתב לקימ ןאכ ורמאש הזו ce א"הוהב הז לע כתכו (* .תרופסתבו

 רתומ לבאב חוליג וטאר ןנירש התחשהד םושמ ואל אכהד איה אלו ןכ וריתה האחשה וב ןיאש ינפטד רמול רובסכ

 ?pw לינח לכא תוכלהל «p קחציבו ךיראה יכ ש'ע ^«( ןניקיסע תצק ונטמ רפסמו ושאר רעשמ לקימב won אלא

quan mnmוניכר יכ רעגרעבטאב  c«mרכרל ןיכמרחו  "nwייא 5/ירבו (' .ה'שע וגווכתנ  vensירתסונג , 



310 E "3 — F3" יש 

 תיב y'"y ז'מ ז'טס "ילכ — אירננ 08 Sn ה יב | ללכב .ב"י 'שרפ "יטפשמ 'תליכמ ,הפיגנ החיגנ
 ןשיה 'מוחנת ו"טפ ר'דמב הליאשהבו Oy) יב"ח) Ss .'וכו היחד הפיננ

DB)ןמ לעפנ ל"ג)  pelי"לב  nit Gyps pooךתלעהב |  n" ^bם'וכ | יייעו  "bפו :ה"ל ףד " 
niv pea "75 mJ3573 (überziehen )לוענמו רגנ אוה וחירי 'מולכ )172. pp"א 'חנתב " 

 .ז"כ רצ םש 'וחנתב ב"שר ש"מ "ייעו הרגוס ם"טב | רפעה שביי p^ ('ספננו 6 ר פח וכותל דרי
 ןייע bye mo םשה jm — י"א לש mn וחירי ילכה לע אלו וילע םיכלוה םימהו בזרמה עקרקב

 - ,'ב הנוי 'גרת 'חסונב ב"א) — .ןיבואש םימ ןידכ וניאו רשכ
 העיספל לאשוהו לגר zangra דנעצ 'למ (bi רגנ | אוהש 'יפו דחא ןינעהו שבכנו רפע בותכ ןריד
 6א"נ (n3 המהב המבד נ"רב Fuss, Schritt Tow) ה"יחא]* (דיסו סיספג ומכ קדוהמו קבד

 'מנב לאוש 'פב pw) ירמחד ירגנד ארמימל | "ג לע יתוריעה cwn Cw crm pei 'על 'עה הז
 חכשתו q223 קוד Coup תבש) (*'ןימצעמ ps | מ'יות ןייע םסגנ כ*ג וסרגש ד"בארהו ם"במרה
 "2*2 וינפל ויה 'מגב ןיכרכמ דציכ 'פב .('ךירננב | יפכ ה"ט b" םילכ ןֶסֶּפְנש לעיפבו .ל"נה תואוקמל

 D^ .ךניעטשנו אלורפד ירגנ ןל sm ןאמ (: איט — [ש"ע ספג 'עב וניבר "ינ
 .חכב ךשמשלו ץורל לכונש לזרבכ םיקזח םילגר
 םייח ילעבב «^G^ p רידל ןאצ םנוכה 'פד ג'רב
 דמיל 'יפ ('"אתיירב ארגנ הטקנאו ליאוה אנידומ
 'יחספ יברע 'פב .("רידל ץוח הילגרב ךלהל התוא

 ע"לבו חירב (mo ינוומש 'לב p^ ארגנ =) 932
yy OLךפהנ וב רשא  vyתלדה  Riegel 

mus wmןיבוריע ףוסב (םינפב ןייעו  C2'P)רגנ  

 הרפה תא לאושה 'פב .שדקמב וב ןילעונ ררננה
, ₪ * 1 . Gub wp s)ןיתיש והיילע (" ףילח אלו (*א"ק ותחפי אל 'מגב | < ת לרב בייח ריכשמה  > 

 ירגינ לק vb תבשב ה"נכו ה"יחא]* = 00$
 HOD" י"שריפ ןכו העיספ 'יפו ירגנ י"שר "גו

anbאל  wenי"שרו .'ה רגנ ע"ייע לבא ארגינ  
 הלמה ינא איצומו העיספ וא לגר ל"נה מ"כב 'יפ
 תונושלב nnm ןיא יכ ל"נה רנעצ 'שלמ הנבה תשק

 — [םש תוחפשמ לש

 תא (*ריבעמה 6'ל דימתב נ"פב .לוענמבו רגנב
 (א'עס א'ק 272 ורכחל תוריפ רכומה 'פד ג"סב .רגנה
 ץראב ץעננה רגנ ןימכ 'יפ cup ןימכ והל ריבעד
 דמוע אלא בכוש הארנ וניא qni רבקנהו ('דמועו
 אגווג יאה יכ (ב'ער פש) ןניחדו רצחב ןיכשמנ ןניאו
 ; יצע יחירב .תורובב םיכלשנש איה םירומח תרובק
 Zimmer- tn < ע"לב אָרְגְנ m ס"לב) רֶגַנ | .("ןיטישד ןיעא ירגנ )00 י"רת (א'ל ויל (moe םיטש
 יברע 'פב Gimmern, ákar דנעצ 'לבו mann (.ג"ל (nm5 תוישרפ 'ב 'מגב הבר ץמוקה 'פב

 אילושב איהה אינת יכ (ח'ק ינע 'יפא 'טנב "חספ | רחא םישמש רגנ b^ הלוספ רגנ ןימכ האשע
 לאעמשי 'ר 'פד ]13 ל"צ] arb ז"עב .("ירגנד | הצקמ ררגנ אוהש יפל רגג ארקנו בחורב תלדה
 םכח 'מולכ היניקרפיד (C53 רב רגנ תיל 6':! | ץוענה דתיה רגנ "שרפמ w תלדה הצקל תלדה
 ev "b^ ,ד"" ריכ (3D רגסמהו שרחה .("םכח ןב | לבא ה"יחא]* — .הפוקסאבש בקנכ תלדה ירוחא
 העש לכ 'פד 'מנב ,("רגנ שרח 'גרת (א .ה'כ | ותזוזמ תיב יכ חכומ "i'y n'y ר"פס us" "וריב
 'עב p^ ביתי אנרוסב ae") .(איער ח"כ sme | yb 'וחנמב ה"כו ,רננ pes יושע היה יבר לש
 ארגנ םש "יחספב דועו ה"יחא]* UO ןדס | ע"יע :א'ק "יבוריעב («nu -- ץוריתה ש"עו
 ו'ק ירהנס .ףשר ע'ייע :א"יק םשו .'א ףכ ע"ייע | b" ."בוריע ^ ה"כו 6פיצי 20 Ww" ארטסולג
 :^i ס"ש י"כ ןוילגב ג"הכ ירגנ רבגל א"עס | .ז"מד ב"פס 'ילקש 'ורי a כ'ג םשו ?vy ו"כד
 וגיח pun ע"ייע :ג"ע ב"ב anb ל"צו ירגנ «Mu | ,ררגנה רגנ :ז"טד ז"יפס תבש 'וריו .ו"כק תבש
 — :נ'כק תבש :ג'ל 'ציב :ז'ל 'מוי "שו (:ריעת | n0" םידבה asm ,רזעל 'רד איירגנ ץובקה םשו

 עצמאבו שירב ר"פרב )*  .רפע ג'וכבו רפא ע'יפרבו ש"ע יב cen 'עמ ןוכנ won ילואו ריפדבו בייה טייק יייכב ה"ב (1

ynי"כב ה"כ (5 .םגפנ דייטב  inis )* nyןולחה חירב ומכ רגנ ןימכ ^» ה"טגר 'יפבו (* .ךורעב לי'צכו ריבעה  

wnיצנוש יפרבו יוכו ירגינד רמימל גייונב )7 .אטש יפיקר ג"ונב (* .םיבשריפב יייעו יוכו ףוקז הטמל הלעמלמ לעונו  
 מ"כש זמר Bw" יקליבו ירגינב חכשתו יככב קוד גיונב (* .ןיצמעמ רייפדבו ןימיצעמ ו"ופדבו יע יייכב הייכ (* .ירמימל
 לכא לא היד יפסותב יייעו ארגנ י"שרבו אתיירב ארגינ והל יטקנד ןויכד םייח ילעבב ךל .אנידומ ג"ונב ('%  .ירגנב

 לווש עיייעו )5  .רבע גיונב (*  ,יישריפב ה"כו (*' | .אתיירב ירגנ השקנאו ליאוה ביער חייק קיבב ייא וניבר ייגכ
yeיישרב היכו )!5 .יעה פוסב יורי ייג ןייעו רגנ רב א לו גייונבו יישרבו ס"ש ייכב היכו ( + .חינ ייטיג  n'" "en 

vקילייגנא  Buכ"ג םשו | .ביל  cinאינמוא גונב )!5 ,שרח רב שרח ןיא . | (Uoעב ה"כו ' mbם"ש ייכב ת'כו 'א  

 .אגרס ג'יננבו יתשנבניב דע 'ינשיה יפרבו
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 'פב .(*ארננ רוושת אל ג'י יוחמתה ןמ "פאו
 ('ידימרג o" QG"y0 Up טיב האובת Coo לבקמה |
 אלו 'טנב ןיפתושה 'פב 0512 ינבד (' ארגינאד |

 ירתא אתערא יתרת G'yb ג" ב'כג) הדשה תא
 bm ץרפ )9 m3 ביי 'יתכדכ bm ^p (*ירגנ

 ה"יחא]* .ןייעטמ עבונ רהנ ארהנ .רג םעמ

smןיטחוש ב"ער ד"כ 'ציבב י"שר ןיבה  jp 
 םש ןישועש םש לעו םירביבה ןמ י"שריפו ןירגנה
 ןירגנ 'ינ ה"כו כ"ע םירגנ והל ירק 'וכו םימ ירגינ
 NU" 3'DT נ'פר 'ציב 'וריבו ג'פר 'ציב 'פסותב

 ןמ סרנ (גימש (icm 'ה רג 'עב וניבר לבא םירגנה
 וניבר איבה mov 'עבו .ש"ע א'עב "יפו ןידרגה
 ג"ונבו חיינב ןיִרְגְנד " sm 'יעשי 'גרתמ לעפה
 דע pon א'כ ,ז"ט תומשל Cg "y nn .ןידננד
 — [אנדרי ריִנָנ נ"כ ,'ט בויא 'גרת דיחיהו ,אבר אמי

75m |ארּוט 73(  (Gergkünstler.תפיכודה 'גרת  

 .ארוט sx O0 07 םירב) ףלטעהו
 ןייעו 'בו 'א י"רתבו יקנוא usns היכו הייחא]*
 דועו 23: 'עו רב 'עבו (א'ס "c תפיכד ys ש"מ
 yYp םידשהו םיכאלמה לע ירססבו לגנרת ע"ייע
 םייסרפ לש ףוע אוה אוה ארב לוגנרת יכ יתחכוה

Cinamruףוע היבנהש תעב יכ וילע ולשמ רשא  
 וערזנ ביבס תומוקמ לכ םימרה םירהה ישאר לע

cuiםש ךילשמ בושי וב ןיאש םוקמבו  yw 
 'יטיגב רפוסיש המ שממ הזו םש m5 תונליאו
 יטממ היב (ארב לונגרת) דבע יאמו ה'שע :ח"ס

 אנישא והל mm גושי והב תילד ירוטל היל
 ינליאמ ינרזיב יתיימ טיקנמו ארוט עקפו ירוטד
 733 ןנימגרתמד vm בושי m om" ירשו
 אוה ארב usn ד"עפלו י"שריפ ש"עו אווט
 םיעלס םנ יכ דע רב ךילשמש ow לעו רֶב 'למ
 p" ארוט רננ בטיה ארקנ םיטחו תונליא םילדג
 .נ"ס 'ילוחב י"שריפדכ םירוט (cu ,םירה ןמוא

— m n" 

 * (lang T8 2/53 "b N22, 22םיפא ךרא 'גרת
 ילשמ)  nn(ביל יז'פ ,טיכ ( RTI'טישפבו אחור

 תקתעהל ח"כ ,ה"כ ילשמב 'גרת "23 ה"כו אריגנ
N30) ("b ב .'ג פש םימי ךרא 'גרתב ה"כו .רצעמ'. 

 אתמויד  m5.ןורחאה דגנ ע'ייע דועו 'טישפב

 . d utתואו ש"ע 59 ש"טע |

"Uv(טייקת םש) לתח ע"ייע ר'ע ד"גד ד'פ ש'מ , 
 G^n םש) ץילוה ע'ייע ד"פ מ"ב "ילכ 'תפסות
 i"p 'ירפוס 'כסמ .רגנ לש nv ו"פ ק"ב 'תפסות
 | ןמוא ארגנ דועו .ותנמוא םש לע ימצע םש רגנ
 ג'ע n" Ye תבש y" ;ייע ןש ןמוא מ'ד ומכ
 | השע b^ אלפנ איה omn יל דיבע ארגנל רמימ
 דימלתל לאשוהו -- ,לפנש ותוא תחת רחא ןש יל
 םש דועו ל*גה ז"עב "קת onm עיייע שרח וסכ) םכח
 ,הל אנקירפו אנא רגנ רב אלו אנא 022 אל אנא
 ,ו"סד ד"פ 'ישודיק Uy" :ט"ד mo תוטבי 'וריבו
 ראותו ,(הל) היל קירפמ אל ןירגנ רב רגנד הלימ
 רב ע"ייע :ח'פ 'יטיג ארוט רגנ : ארב לוגנרתל
 עיייעו .א"מב הז ןינעב ש"מ נ"שו Crop ,ב'ח)
 mo e אתוריגנ orbs טשפומה cem ,'ו רגנ
 תורננ ילכ ול ויהש רננל :ז'גד א'פ ה"ר 'וריב
 ישוהי) wm שרדנ ןומיס 'ר ה"דב «c תורב ;'וכו

i5םדיב ויה תורגנ ילכ :שרח ומכ יא ')] — 
S; 

Einbildung בל ןוימד של e 0 "m =( "1 
 תזיחאו ףושיכ :M Blendwerk jj | פ'למ וא

 (ביעס בינק תבש םדא לאוש 'פד i103 (םיניע |
nexa לאומשל היקסא יכיח איממ (xim 

 ייפיג) ןיקזינד הרדנהב  v2היקפא (איער ,ז"נו ביעס

 | p^  ,הריגנַב סוטיטל היקסא ,הריגנב םעלבל

 תמה mo תמ י"לב רקנ 'יפ ב'א) — .ףושיכב
 | (םיתמה םילאוש וב רשא ףושיכ ןימ ןכ ארקנו
 תלטל ןויכ 2" ה"יחא]*
 יה mp ןכו לנה
 T" Uy ירטסוגנ תלמב ומכ הטמשנ ףוסב 'ש
 Vs wb .אוהש רעיש 914  א"ח ב"רהי ללירב
 ןירוק ןכ : תבשב י"שריפו הדיננב um .ףושכ
 יישר "פ wum sy ws"^ בוא לש תופשכמל
 לעב ןייצ wow ת"לדב W^ ס"ש י"כב םגו .בוא

Dהרישק ןינע הדינא ומכ הדיגנ ילואו םייוניש  
 452 o פ"לב ה"כו תופשכמל ראות הזו

fascinareב זחא ע"ייעו ' [C wm — 

nim vexoó;פ"למ  

 $ iליעפהו לעפנב מ"לב)  papע"לב הליזנ 9%
  0232. Fluss, Kanal N72^2 ; fliessen(ןיִרָבְנְ

  (Vivarien, Thierbehülter"חספ יברע 'פב 533'

wy aיא סרח עיייע  wmןינעה הזב תורחא תושרד . (tאביא יציניוו ר"פדב לבא ם"אפרבו שיק י"כב היכ . 

 זיפ 'יתספ ס"ש "22 "יא תודגוא םוקמבש (האלהו j ie^ 'לר iYm)'à3 דג "^y דנג Dy דגא שרש mons אמגורדו ₪

 .תוטא 3033 'ב יר €'D ייכבו 'ופסוהב היכו (* .שייע יב רגנ 'עמ כ'או הסג תעיספ י"שריפו ארגינ 27523 (* .תוריגמ
a^ארגנאר ס'ש ייכב )* י"כב ח'כ (* .םש יופסותב ייפה ןייעו ארגנא ינבר סיש יייכבו ארגינא ינבל גיונבו ןוכנ הזו . 

 imi היכו mpi» ^en הכומ ןכו ארגג ans" ארחו ארגנ יאהא אדח ס'ש ייכבו ןירגנ ע'פרשבו 'רגנא ר"פדבו שיק

^nm wmaייפ ןייעו )* .ן'במרה  "w^םש עיכארו . 
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pop) v2 *ליעפהב הבירק ןינע  hervortretenתומשל 'ב י"רתב ויתה תעלבהבו ּודדנתא 'א |  a 

 הקחרהו העונת ןינע מילמ ד ד ג לעפו .ןודנתיא 'ז
 לע . . והכה ט"פס ק"ב 'תפסות :ד"כ 'ישודיק
 לעיפ ב .ההודנ וניש :םשו םשו ,הרדנו וניש

 ,'וכו םהיגיעמ הניש ןירדנמש ו"טפ ר'דמב ." ב'ב |
Dy ףדרנו .םהיגיעט הניש תודדנמש .ו"ס mino 

 מ"למ דּונ שרוש  yתואטגודמ ץוח  binתבש
  iib.'ב רזח ע"ייע  Y5,סתכנ עיייע דיינ דכ .ו"כ

 'וכו והייניע ידיינד יאה : ט"נ תוכרב  y'"yרהג
 ,וניבר "יג 'א « mamייתבז 'וכו .ידיינ ינה :ו"ט

 .ו"מ "בוריע .ידיינ יבוד .ב'ע 'שודיק ,ידיינד :ג'ע
 יתסא ינש 'גות .ה'צ 'דהנס לעפאב .ידיינ דנימ

 ב"מ 'גרת ,הישירב דינמ 'ג ,'א ^ Bןוהישיר א"כ
 ,ןירינמ ( somא"מ 'גרת :שאר  — 'm ,/bדועו

 יימריל: ;ו"כ ,ח'כ 'ירבדל ;'ו ,ו"כ pan" ןייע |
 סינויצ ינש איבה וניבר יכ עדו -- ותלוזו v5 ,'ז
 me יב אידנ אלזאו ונייהו ןאכ םרקיע ןיאש
 "o ביכ| ןיידנ דועו ז"חא אבה 'עמ אוהש (ליגה

 — (ע"ייע םימ רונצ אוהש (איעס

D'55) NT) 7Gומכ  npמ'לב  ^pרוזפו האזה  
(sprengen,זו  'גרת  

 דועו ה"יחא|*  .המדמ אדנו גיל י'ט (20D המדמ
 Asp) amm לעפאבו ('כ 0 p הזו 'גרת 'ייע

oy O"(ביכ ,ביי תמש) ףוקשמה לא םתענהו  
 n" 'ט ,א'נ םילהת 'גרת ,אפקשל pum 'גרת
 ימק אידג אלזאו ןינעה הזמו ,יִַּמְד אנחכ Tu ילע
 (תועמשנה תא) הרזפו הכלה (םדוקה 'עב) יתבביש
 איצומ p^ 2 ע"למ אוהש ל"י on יתוניכש לצא
 כ"ונב יכ עדו Gerücht aussprengen זעל

spוניברו יאתובבש י ב ג י"שר 'יגו ייתובביש  
 וברעתנ 'ואחסונ יתש הארנו ימק יב N^ ע"ופד יפכ
 ע"ייע מ"ק י"כב b^ ןכו איה תרתוימ יב תלמו
 יעל ךייש .'ז 'הנס היידא לבא -- 7 הרעה םדוקה
 — [ש"ע תומוקמה sm xw Cr acm) Cà דא

aussprengen 

 בלה תמכסה ןינע לעפתהבו לקב מ"למ) 375*
 ה"כו mns nnb וא בוט רבד תושעל

y'53כ  geloben, d. h. sich antreiben zu etwas 

(Gutemבדונ ," םש ,ןברקבו ריזנב 27 :'ט 7772  
 ,'ג "יחספ p"' בּדְנְתִה לעפתהב בורלו .םייקמו

vorbringenלעב ימ :ה"מ ק"ב (18886מ,  

 היאר שיני OS 00 תוסש) .םהילא שני  םירבד

 הָשיִנְנ םשהו ,(א'כ oan ייעשי) מ"לכ אוהו םהילא

vפ"פר ר"ב אשיגנ ןינעב — : ב"כד ח"פר 'טוס  

qeuשגע ע"ייע 'גרתב . 

 sich ודמעממ רופ ונינע 7( פ'לב דּונ מ'למ) 75
fortbewogenףדרנו  Dyע"לב רַדָנ  <- ^bטומ  

ubt! wankenעונענ ןינע דנדנ לפלפה  (schütteln 

 ןמו ןיידנה jm (איעס ^b ביב) רופחי אל 'םד ג"רב

 אל 'פד ג'סב .('עקב 'עב ונשריפ 325 ןצמחמה
 הוה 6ימ שוש יקייד .אק ווה (:היכ םש) רופחי

 בר (G"5 'ירדנב ב"פד ג"רבו .הינדפא Ü) אדיינ

 ןמ !D^ רדונ b^ ייבאד הימעט jb יִדאָנ ישא

 ןווכמ אצמנ 'מגב הפורע הלגע 'פב .ייבאד םעט
 ( mpהיט ues C) אוה (*אשיר ליפנ היתכודב |
 ישדקתה 'מגב וב שדקמ שיאה 'פב .(*ליפנ ידאנד |
| Ceo אידנ אלזאו (א'עס טימ amp) הז סוכב יל 

 ירבד הלגמו יתוא תרנדנמ 'מולכ יתבביש ימק

 וגהנש םוקמ 'פד ג"וב .63 לדג 'עב שרופמכ

 ('הרבעל (TT שיש םוקמ לכבו 65 םיחספ)

ew ^6היחה תאז ר"קיוב .הרבעל המודל המוד  

 QUY ISP NS ,י דג, (inb)  רוכ שו

 לש וריצק תויכלמ לש (" ןריצק םכילע (" םתרדנ
 ה"יחא]* «quo לש ןריצקו תומה ךאלמ
 אל םש . םגו 'א רצק 'עב םכילע םתרדנ ג"הכו
 ס"לב תמאב ה"כו םכילע םתררוע wes ושריפ

 דנ לש לפלפב דנדג ןינע ןכו דנ שרשמ לעַסב
^bר"בב 'יאדכ לוטלט ןושל אוהו םכילע םתאבה  

 דונדנ none€ םילהה) רדג קיחרא רואיבל ט"לפ
cnsנשומה הזמו לוטלט רחא לוטלמ דונדנ  

 אל ג"נפ ר"בב ןינעה הזבו עונענ תארוה הפעתסנ
mumאלא הלחת הסירע  »^ mלעפ תנב  

 תאז יט 'פ ר"שהשבו ןוראה 717200 כ'פס ר"טש
 רודכ : תולג — דנ תבכוהט תולגדנכ שרד
 וא הרבע דוגדנ ל"נ הזמו ,'וכו תולגל דנדנתנש
 'מולכ הרבעל (yuy ונייה +ליגה "חספ) הרבעל
 ןוימד וא י"שריפכ זמר ןינעה יפכו הלצא הייטנ

qun ^82ו 'תסא ינש 'גרתב לעפתאבו ', 

 y' ייכ תצקב Di ימשמוש a^ ימשמוש יקייד nn imm ףייר ייכב ה"כו ביה ייכבו ר"פדב (* .שייטו ןיידנ עיייעו ('
 יסננב ה"כו היפוג ל"צו הפוג טיק ייכב (+  .הדיג עיפרשבו אריוג םש קר ריפדבו ב'ה Vi ms )5 | .ץיייעו ע"פדבו
 ע"ייע י"שרב ^5 ןכו יב יילו אינדנ טיק ייכב (? = .ליפנו ג"ונב (5  .הישיר ג"ונב הישאר ט"ק ייכב )5  .אפוג ע''פדבו
 היכו )1!  .ילע mu זיפר ריס ייעשי 'קליבו םתדנדנ imos ('% .הרבע גיונב )? .ייכב יילו םש שיש גיונב (5 .אבה

p»ריבב ל"צכו  ow)ןיריצק . 



  'עמ אוה רד'עפלו

 1 הרעה םדוקה 'עו ע'ייע דוורנ םוקמב ס'ט 7375 *

 ןאישא א'עפ ט'כ 'וחנמ (יטרפ םשג הבדינ ,ךבדנ *
 ןאיישא םע אוה דחא קפס ילבו ךבדנ רב
 «Y א"ער א'פ יליגמ 'וריב הבדינ רב

 םש וניבר 'יגו .ארבתנ ע"ייע :א" sy הֶכְּבְדִנ *
 (אכבתנ) הכבתנ

 ÁN ָָּבַדַ

 אָתְדְיִנ טשפומה סשה ונממו oO ע"ייע דַדְנ*

 ,יז בויא) םידדנ usn הטלמהו החירב ןינע
 .הָקִנ 'ע דועו oam ע"ייעו -- .אתניש תרדינ 6
 der  חַרּוּב 29-9 ע'לכו םדוקה 'עמ ל'נ) אָדיִדְנ *

 תבש v^ (הניפסל ראותו 6
 תוניפפ ע"פל p^ ןולקשאר אָּידיִדְנ 4^ ד"פס
 'טארק 'פדבו םיחרוב ולאכ ץורימה ילקמ תונשק

 .אירידג פ"טב

 ונינעו מ"למו הדנ לעיפמ וא רדנ 'עמ) הדָנ ג
 Entfernung, Absonderung) הקחרהו קוחר

 mr השאל ןתינ המ ינפמ 0"? ^n פ"סב ר"בב
 רציק וניבר ה"יחא]* = .יוכו תבש לש רנו הלחו
 'קליו 'ט p^ ערוצמ cnim ר'בב ש"ע ןושלב
 "רנה תקלדהו הלחו הדנ ה"כו .ג"כ 'יס 'ישארב

 הקחורמה השאה תראותמ wm .ב"ל :א"ל תבשב
 השא לאו 'ו ,ח"י 'קזחי ט"למ אוהו האמוטה ינפמ
 (האלהו : א"ל הדג) nio ץובקהו n33 ל"זרדב n הדנ

ny nom.ע"ייע םפ"למ אנתשד הוארק  in)תיסק .), 

 רבודמה pay בורמ n32 תכסמ 'ארקנ הז nw לעו
 התדגב הורהו י"פ ר"דמב 372 טשפומה םשהו — הב
 יודינב אהת הוד איהש pem לכ (גיל ו"ט יקיו)
 אהת 'יא T'D: תבשו ד"עפ נ'ד ט"פס 'יטיג 'וריבו

 — [התדנב

5s) m 9 * (ייעשי YDיב ,יו סםומע ;יה ) ע"לב ןכו 

pay o529 ovלהקה ךותמ טרפבו הקחרה  
 -stossen (aus der Gemeinde), excom םרח ונייהו

(municiren, in Bann thunתוכרב לעיפב  D^ 

 תא אלא 'וכו ברה דובכ לע ןידנמ תומוקמ 723
 םיבוט םיטי uv לע js .ב"ג 'יחספ .'וכו וחג ימ

 ,ז"י םש ,'וכו רתלאל ןידנמ .ו'ט ק"מ ,תוילג לש
"INחרסש  PNש"ע 'וכו אלא ותוא ןידנמ . 

 הנ ** - בדג *
 ייכרע :'צ "לוח .ג'מ 'דהנס ." 'ירדנ .ח"כ תינעת
 ('וכו אגרש 2358 ויתת תעלבהב כ'ג םשו) :'ו
 םשהו .'ג ,י"ק ban" 'גרת א"פר "רדנ 'תפסות

n2»א"פ 'וחנמ  N'Dהאלהו א'מ א"פ םינק  ^n3: 
 :א"לד ר'פס 'יחספ v" אָבְרינ wÜbm :'ד .'ב
 vb ;ט"כ vb תומשל 'גרת y" אָּתְבַדִנ 'גרתבו
 םשהו "v א"ל 'א י"הרל sn אָתְבַרִנ ץובקהו 'ג
 (דיי ,אינ םילהת) הבידנ חור 'גרת אָתּובְדִנ טשפומה

mmג דבדג ע"ייע הבדינ יטרפ םש — .אתובדנ '. 

 ךֶמְדַמ by אוה דחאו ('ד יו ירע) מ"למ) 3373
 םינבא TTD ^b ךבדמ 'עב 'מושרה ע"למ

 ארוק היה 'פב Gauschichte, Steinlage) וז ג"ע וז

 שארב וא ןליאה שארב (זיטד רימ b'3 תוכרב)

 (.א'עס ויטק תבש) שדקה יבתכ לכ 'פד ג'רב .ךבדנה
 ןבא יד ןיכבדנ [ומכ] e^ ךבדנה תחת והועקש

 יקזחי) [םהב] «qn ביבס רוטו 000 700( ללג
 דומלתבו .ןוהל ןידיבע ןיכבדנו imn) (ג'כ ומ
 עייייעו .ח"מ 'דהנס .דימ יטוס :הייק מ"ב : ב"ק תבש)

 .המוחה ןינב תרוש sym םומוד ומש C5) תפכ

 'וריבו ל"נה 'ומוקמב ךבדנ ונינפל ה'כו ה"יחא]*
 'יעיבש v ,ךבדנה תחת וזנגו ג"ע ו"טד ז"טפ תבש

Yeךבדנ לבקמ אוהש הז ד"עוו ג'עס דילד  
 ע"ייע ךבדנב ועבקש תפוכ ה"מ כ"פ 'ילכ ,ורבחמ
 תוכבדנה השלש ץובקה ד"יפ 'להא 'םות (*('ד תפכ

avaיעיבש ' DUולהאו ' "bהשלש א"מ  
 ג"פ 'ולהאמ וניבר איבה wb 'עב יכ עדו .ןיכבדנ

roגברמ ג"הר 'יפבו ךברמ ג'ונבו) םינבא לש ךבדנ  

 י"כב תמאב ה'כו ב"עס 'כ 'כוסמ ןכו בר יעבו שיע
 ךבדג םוקמב un ךבדמ גיונב לבא 'ב סיש
 ס"ש י"כב 'יא :ה"כק תבשב ונינפלש תואסריג לש
 quu מ"ל ךבדנ תלמש ירה תומחלמב ה"כו ךבדמ
 'ינה ל"זר ורחבו דחא ןינע לכהו אוה 'ימכח ןושל
 .SUA ךאמדמ תיברע הלמל איה הבורקש ם"ימב
 וז ג'ע וז ןירדסנ םיננא תרוש 'יפש (ךבדמ עיייע)

 לע ןבא n ןכו ,ךבדנ י"ע רוט 'גותש המ הזו
 b" הפי כ"או .ךבדנ לע .ךבדנ יט 3 יגח) ןבא

mb םיבז ש"רב ה"כו המוח ןיינב תרוש ןאכ vu. 

 ,ומצע םשב (ךכדנה תחת כז לש עבצא לע) נ"מ
 ם"בטרה "53 לבא .םש 'קזחיל י"שר p" כ'ג ןייעו

»'p "555ה"מ  ^p "xהנושמ  C mbיפבו ש"עו " 
 — ]*" אוזעב י"שרל סחוימה

 ןינעט וגיא .ךבדנה יכג לע ליהאה םשו ,ךברנה תא ןיאשונ ויהש העברא זיפר יולהא 'תפסותו אימ ו"פ יולהא לבא )!

 Stampferde, Wand, tapia יימפסא ילב Alb  ןומתה ע"לב אוה א"ייפטלא (' = .יא רוורג עיייע ןורא ייפו הז

.116 am יוועלל תימעל רעשיילפ Schanze 
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 «C372 :ג"ח) rm ע"ייע אודניהב be 6 'ם יימיג)

 TN אבה ע"ייע דועו .'עה ףוסב

 ולאב Heuschreckenart) םינפב ןייע בגח) "022
 (' בגח Gb ^«( םיבגחבו 'מגב תופרט

 אריהנ אלו ןאידג בותכ 'חסונב ב'א) — Un הז
 nn G'» à em והנימל בגחה תאו CO י"רת יכ
 Pm ^x ה"יחא|* = (הינזל אנודנ איהד אבזרכ
 ינימש ארפסב ה"כו 'ילוחב י"כ ה'מגר 'יפב כ'ג ^8
 הפקשה יפלו ץיידנ m cx 'ה קרפ 'ג 'שרפ
 תארוהב ןיידנ 0« ןדג 'עב .רמוא יתייה הנושאר
 רונצו 33 הניטעש ןיידנ non םע sm "ms בגח
 = אוהש ןיבותנה C5 50 א'מ) םיִבָנ 'גרת ןכו םימ

Gmpn y") pnאוה דחא ןינע בֶנֶח תמאבו  
nyונינעש )00025 'יעשי) בג  myיימרי) םימ רונצ  

px C? 0^םינורמשה ירפסב  ^Wםיִבַָחַכ םוקמב  
 ארקנה םיבגח ןימש עודיו םיִבָגַהְב "ל יג" ידמב
 רושק ןינע הז ילואו םיבְגהב םירד gryllina ר"לב

zn ysול שי ןיידנ ןכלו םתארוה יתשב 22 םע  
 ש3!ע prbp ןיידנ 5/5 דועו .תוארוה יתש כ'ג
 ותוא לש טרפבו םיבגחה לוק תועמשהמ ףוצפצ 'יפ
 ןהו aeridium ר"לב Schnarrheuschrecke ארקנה

 ארקסא ע'ייע דועו םש 'ילוחב ורכזנש ןירקסא ןה
 6 [(.חיצק יא''ח)

 תונליאמ בוטרו חל כ: ע'למ (p^ ןייְדונ *
DY ר"א (Gaftige Oliven םיתיזמ ל"זררבו = = 

msראש 'יפא אלא ןיידונ רבד ףוס אל . , ןיידונ  
 ראש 'יפא ןיידונכ ןחביל ןכרדש ןויכמ םיתזה לכ
 B^ .כ'ד ז'פ האיפ v" החכש ino ps ^mm לכ

 pam םיבושח םיתז

 םילגר הברמ b sb^ ס"לב «JI ע"למ) לּדנ
 ילו  תופרט ולא 'פד ג'סב +"

Creםילגר הברמ  mןיבוריעד ג'רב .לדג . C'T) 
 ןייעמ (C0 תואוקמב ה"פב .לדנכ יושעה "35
 םינהכ תרותב ןנירמאדכ b^ ,לדנכ 6ךשומ אוהש
 אוהו לדנ הז םילגר הברמ Gn קרפ יי 'שרפ ינימש)
 יובמ ןכו הברה םילגר ויררצ ינשמ ול שיש ץרש
 ,םיליבש םיליבש ןידרצ ינשמ וב ויהש לרנכ יושעה
 םויסה bw קר 33 ט"דסב ג'הר 'יפב «'n ה"יחא]*
 ילואו תייטב קדנכ ברעמו חרזמ אוהש יובמ 'יפו
 ע"ייע םילגר הברמ לש ץרש פ'לב אוהו pra ל"צ
 < יובמ «p Qn^ ס'שכ) 'וריעל ח'ר py" .קזבא

533 — m3 ? * דיש 

 א"ד ,'וכו םולחב והדנ n ,ותודנל ךירצ :'ז 'ירדנ
 ,הדונמ yp YO'3 ק"מ ינוניבב ג"ר wmm א"פ

quusןידונמ העבש : ג'יק 'יחספ ,םימשל הדונמ  
 הדונמ i ^37( הדונמ :ד"ל תודמ ,'וכו םימשל

 ב'מפ ר'מש mpnem .ט"י תוכרב לעפתנ qo ינא
 4232 y Gann) "7j" םשהו yin השמ הדנתנ

ovתבש  :nm^ "vy Dק"מ  YDתינעת ,ז"י  
 :3^ mp m5 "ישודיק .ז"סד ג"פ 'ינעת 'ורי .ט"י

 vow .איודינד אנשיל :'ז "ירדנ 2/55 .תועובש
5aדר ןיאו  moe)ינידבו .יודנ אלא 600035  

 קחצי דחפ כ"ג ןייעו Tbe ^b ד'וי ע"ש Uy יודנ
 now ע'ייעו .נ"שו 'עה הז

mmn *התסהל לאשוהו הפיחד ןינע מ"למ)  stossen, 
(Gerleitenהאלהו .ז"ס 'דהנס ליעפהב  

 ז"פ mi 'ורי y דבענו ךלנ רמואה הז חידמה
 יטוס Ye ךסמ 'ע DTP  תיסמ ע"ייע ר"ע ה"כד

tTםימה ינפמ תיחדנו הנטק םימה תא תחדמו הלודג  

wy»אהיד ןינעמ תיהדנ ,תהדמ סורגל בוט רתויו י"שריפ  

 (איגר יפד) ינרת ^Q י'ו 328( החדנ Gr» am עיייע

nmpmsינממ  sumלעפנבו .לעפתא  "y nmp3 
 .תחדנה wy ןינעב ,א"ע 'דהנס

 Rinne, Kanal) םימ רונצ ob aU פ"למ) ירו

a^ vאל  uwלבא ןצמחמה ןמ אלא  
 תכרבנ ןיידנה jb י"שריפו תומא 'ד ןיידנה ןמ <

 ןיזתנ םימהש ךותמ הב ןיפשפשמו ןיסבוכש
 'יפב ה"כו כ"ע תומא 'ד קיחרהל Tox קוחרמל
 םוקמ pa ןמ (אנליונ סישב ספדנו) י"כ ה"מנר

 םתוא ןיכמו mon ךותב ןמצע םידגבה ןיסבכמש
 תומא 'ד קיחרהל ךירצ ה"שמ םילתכה לע ןיזתנמו
 יעב וניבר b^ 73 'עב Dj איה ןיידנ ןמ "גו כ'ע
 ס"רב יתאצמ התע לבא ןאידנמ ס'טב םשו עקב
 ןאידנמה כ'ג 'יאש 'ה 2b" םשרנ Cv רצ ביב)
 םינשיה 'יפופדה 553 ה"כו ןיידינה 'מ 7753 לבא
 ל"ג הנורחאה וזו ןאדינה 'ימעפ הזיא UE 'פדבו
 יכ ym ,ל"נה 'יסרפ הלמ by הפי הלועו רקיע

wanןושלמ ונינעש רבסש ינפמ דנ 'עב איבה  
 י'שרו mex 'יפכו nn "n האזה וא עונענ
 יש"ע ןָאיִרְנַמ 'עב יתאבהש םישרפמה רתיו ל"נה
 אָיּודְנַה ס"לל הקתענ םשמו e/o אוהש ןוכנה לבא
 a") y'"y 'ט ,\ א"מ םיבג 'גרת ןיבותנה הזו

G2יימרי) ןינוריג 'גרתב םגו  O^ ae2ןינודינ ל'צ  
 אזדניה םוקמב םג ילואו 6הימר m ןדנ ע"ייע

 ויתופסוהב רעשיילפו 108,269 צינלפפ ףעל jy (*  .בגח הימגר ייפבו ימנב ארפסב לכא בגחה בותכ ליגה יקמב )!
 pes ג"ונב (* ,111, 716 יוועלל לייתמעל
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 ןוהיחירו + ךיפא חירו 05 D םש ןכו ,ןינמסוב לכמ
 תעדכ )^ ,יא סילתת) חור ונפדת 'למ אוהו .ףידנ יהי
 p 'רהנס ,ףרונ וחירו s) mew .ןמגרותמח

nmףדונ , pts vaע"ייע ףדונ וחיר היה ט"ל  
 -- [ןומסלופפ

m5-9 .ע'לבו ס'לב ןכו מ"למ)  pupלע לבק  
 6618566 ,thun לעופכ ותכשחמ םייקל ושפנ

(Gelübde 772; gelobenמגב טג חלושה 'פב " 
 pw" (א'ער ויל ייטיג) תרדונ אהתש 'מוא ג"בשר
 תעד לע הרפה ול שי  םיברב רדוהש רדנ ד"מל

ps iול  menלבא תושרה רבדל ילימ ינהו  
 רדיו (ע"פר) א"ע תשרפ ר"בב .'וכו הוצמ רבדל
 a) יבילק onm" בקעי ריכאל רדנ :רמאל רדנ בקעי
 רומא וניא pm ריאל 6םהרבא ריבאל רדנ
 וב חתפש ימב vun non spp רינאל אלא
 : ט'ק 'ומבי לקב mo» nons .הליחת

B. 1 ולאכ רדונה m3הזמו הזמ בוט .'ט 'ירדנ ,המב  
 E רדונ הזמו הזמ בוט . + רקיע לכ רדונ וניאש
 a ומייקמש י"פעא רדונה לכ :ז'ע .ב'כ םש ,םלשמו
 x לשובמה ןמ רדונה האלהו .ט"מ םש ,אטוח ארקנ
 i יירדנ ,הרדנש איה .ב'ע 'ובותכ ,קריה ןמ רדונה . .
 2 ,יכהד אתעדא תרדנ .ג'כ :ב'כ םש .אנרדנ אל .'ט
 i רדונהש עדוי תייה וליא :א"מד ט"פר ^77( 'ורי
 i יוויצו men רדונ וכלב ורקודי ברח לטונ וליאכ
 0 האנה רוד ?s'y א'מ "שודיקל י"שר yp רוד
 1 רוקמה quss ייחב יל רוד ,ד"כ wo" ,ונממ
 X .'ב 3w" לעפב .רָּבַמְל )305 'רטב) רודנל 'גרת
 : ,רדינ אל .'ו ,רדינ ,'ה םש ,ןיִרְּיִנו ןירדונ האלהו
 4 5 םש ליעפה ^« רודנש אוהו ,ב"י 'ירדנ
 ^ .רידמה האלהו sp 'ובותכ deus :ט"כ ריזנ
 : א"כ "ירדנ ,ןתרדא . . ןתרדא אלד :םש לעפא

nnsםש 'יטיג ל עפ ה .הירראר .ר"כ ,אתרבל  
 רדּומה האלהו .ב'מ v^ ,םיברב sme רדנ
 .ב"ל 'וכרב : םשהו ,רופא רדומה :ז"מ DU ,האנה
 רתוה :ה"ד ב"פ תבש 'ורי mb 'דהנפ ,ורדנ ריתה
 א"לבו רדנ תחיתפ .א"טד ח"פס 'ירדנ 'ורי ,רדנה
 ; א"מד ט'פר יירדג v^ .ר"כ :'ח y) S072^ ירוסו
 רתיה e 'גיגח ץובקהו .'ב ףטש y'"p א"פפ ר"ב
 ,םירדנ ןיריפמ ןיא :ד"פ 'וריע ,'א רה ע"ייע םירדנ
 .םירדנ תרפה .ט'ק 'ומבי ,םירדנ תשרפ .'ט ק"מ
 תובא DN) ינב ןושל רחא ךלה םירדנב : א'נ 'ירדנ
 'גרת poa א"לבו תושירפל גייס םירדנ ג'ימ ג"פ
 גיי .יל 035 (9h אהרדנ םייונכבו 2^ v'y 'ילהת

40* 

 ול שי ןירדצ ינשמש ךורא יוכמ p^ לדנכ יושעה
 '53 pas ןכימו ןכימ ןיחותפ םינטק תואובמ
 תוכושמ הברה םילגר ול ^w לדנ ארקנה ץרשה
 לדג הז םילגר הברמ לכ דע אינתדכ הנהמו הנהמ
 mmn םשו ת'ר םשב םש 'ופסותה 'יפב ה'כו כ'ע
 : םילגר הברמ ^b w'3 'קיול 'א  'ורי 'גרת ןכו
 םילנר ול שיש ץרש י"שריפו ןילגר ינסמד לדנ
 ש"ריפטניצ ןירוקו ןאכלו ןאכל ובגז דעו ושארמ
 'יפבו ,רעלסיפטרעדנוה = centpedes אוהו כ"ע
 יוריבו .ול pup םילגר האמ לדנ :םש "לוחב
 - [לדנ דיבעתמ אנונד אתרזיש רכ : ג'ד א"פ תבש

(ein ühnlich Gestaltetes b" ןמ לעפנ) הָמְדָנ * 
Yu Gy arm) ^ םד ע'ייע 

 ףוגל לאשוהו Geheide) ברחה רעות מ"למ) ןדנ *
 אהת אלש mp 'דהנס המשנל רעותכ אוהש

 ריזחמ ינאש העשב ו"כפ ר'ב ,הנדנל mnm ןתמשנ
 'תפסות ןהינדנל חור ריזחמ יניא הנדנל חורה
 "om םהל ריזחמ ינא םוקמה רמא ג"יפ 'דהנס
 יליאשהבו an (.ב'צ (om 'א ןד ע"ייעו הנדנל
 ,ב"כ 'קזחי 'גרתבו ,הנדנ וגב ו'ט ,'ז לאינדב רבכ

 ,ש"ע הנרל ךורעבו הנדנ א'נ 4^ א"של ,ד"ל

 ,'ב ןיידנ yy אָנּודְנ *

mmeא דנ עיייע ', 

 (3זג1ַּ תולותבה רהומ 1 = ןדנ מ"למ) אָיְנּודְנ
 (ב'ער vy 5( ךשנ WW 'פד ג'סב
wmהומח יבד  ^bןייוארה ןיטישכת תונקל  

 — «G5 ro pm) ה דנ ונ תי ^ פד אינודנל
 ןה תועמ ןה הלעבל new סינכתש המ b^ ב'א)
 (ךינדנ תא nni תאו (טש 'קזחי) מ"למ ןילטלטמ
 'יג יפכ וניברו קוספה ףופ אינה 3*2 הייחא]*
 םהינשו קוספה ותוא שאו איבה ו'ופדו י'כה
 ק"רר 'יפמ 'יפה קיתעה ב'רו ונווכתנ דחא רבדל
 ק"דרל םישרשה ףוסב א"רל םיקומינ כ'ג "ייעו םש
 ,אינודנ לז gb :םש מ"בב «mu .הדנ 'ע
 תרבל אינודנ והל רמאד אוהה א'עס ר'נ 'ובותכ
 — [היתרבל אינודנ ןבזמל 35 'ינעת ,'וכו אינודנ לז

 תוטשפתהל לאשוהו nem ןינע מ"למ) 8/72 8588
 bb ךינמש mo 'גרת uften) חירה

 ףידנ ךיקידצד כט ow (" יירד שההש) םימשב
 iom ןמגרותטב mh ה"יחא]י = ,ןימשוב לכמ

ma (!ויופרבו ב"ה ריל יב יא ויו י"כב ןוכנל , *) mésריפרבו ייכב ןוכנל . 



 C 3835 אתינעת ינפתתרד דעישימחבו 3 ארדס

mmער ליר ריפר) ימלשורי וגהנש םוקמ פ"רב " 
 ym וניאש רבד לכ ("ןוב ^ םשב רזעלא 'ר
 ול ןיריתמו לאשנ רוסיאב וב העוטו רתומ אוהש
 לאשנ רוסיאב וב גהונו רתומש עדויש רבד לכו

pwגהנמב ןתוא ולת םירבדה לכ ול ןיריתמ  
 גהנמ אחריד אמויב אדכוע דבעמל אלד C5 איישנ
 ינפתתד דע אתבש יקופאב ארבוע דבעמל אלדו

 €« .וימ 35( מ"לב 455 impe םשה ה"יחא]*
 ומכ ונינעו תוצמב השעמה לגרה טרפב ל"זרדבו
 ה"רב םעה וגהנ 'יפו (האלהו : בי nm ע"ייע "331

 ז"כ ק"מ ב'עס 'ח :' 'ובותכ :ב"ס vy" :ו"ט
 'עו 337 y^"y רבד אמע 002 P'3. 'ומבי ,ב"ער

ppןינעבו .'ג  DN wmאל וא הלחתכל רתומ  
 לע וגישהש ותו n oi 'ובותכ 'ופסותב 'ייע
 תבשב ה"נכו .ב"צקת ms ילא תוכילה yn" י"שר
 ל"וחבו ץראב ןיגהונ א"מ tb "ילוח .תגחונ : א"לק
 15,3 'יחספ ותלוזו א'מ ב"יפ א"מ א'יפ םשו
 םירתומה םירבד :'ה 'ליגמ ,ונהנש םוקמ .ג'פ מ"ב
 וב 5m :'ו 'ילוח ^5 רופיא ןהב וגהנ םירחאו
 ע"ייע אמלע גוהנ ב"עס m 'בותכ :ז"כ ק"מ רוסיא
 ,גיהנ ךובא הוה Tn ד"ע ג'ד א"פ 'וכרב 'ורי ,רדצ

owןוניא דכ :ד'ד ב"פ  pam)וכו ןוהיבג ', AY 
"bpvב'פ  r3ךכ א"ער  pumוכו ןוהבג ',. pw 

pam prsח"נד ב'פ ה"ר 'ורי ,'וכו ןימייקמו : 
 קרפ א"י 'שרפ וצ ארפסב .'וכו ןיגיהנ ןותא ןיכה

nםתררל שרד  ^p»תורודל רבדה גוהניש 05  
 ," םשו .אתוליז הב וגהנ 'ח ,'א תלהק 'גרתב ןכו
 ,ינקמל ןיגהנ ןיכהו 'ז ,'ד תורל ;גיהנ אתיוה יד 'ד
 שיא סודות b'3 םש 'פסות ,ג"כ 'ציב ליעפהב ןכו

Comביפ 'ציב 'וריבו 'וכו ימור ינב תא גיהנה  
 ,'ז סלק ע"ייע ימור ישנא לע גיהנה ג'עס א"סד

nyא"פר 'ילקש  Yeר גיהנה א"ער ' nanןירופיצב  
 גיהנה אלא רמא אל לאילמג ןב ןועמש ןברד ארהכ

 — [ג'יר p^ יכאלמ די 'ייע אל הכלהל אה

Tovגַהָנ.1.- רדנ  

 תכסמ ןכ תארקנ םירדנב קסע בורמו ,('אלוה
 השא :ג'ע .א'ע ?mn" ראותהו — םירודנ

em mובותכ ' rbתירדנ השא :א'לד . 

 ליעפהב abschüssig sein) עופש ןינע ס"לב) רֶדְנ *
 וניבר ^3 לבא ולתוכ תא vues :ב"כ 3'3

 ש'מו ש'ע 'ב רדמ 'עמ אוהו רידממ D'w י"כו
 'גרתב לעפאבו 'ד Ww 'כימל 'טישפ 'גרת נ'שו
 T1573 ה"כ ןילילוגב ןירדנמד אמכ 'י ,ד"י א"מל
 -- 'ב רדמ 'עו ע"יע ןורדנומ ןורדנמ םשה ונממו

 ליפה 'מולכ לגלג ןינע ס'לב ררנג שארב למיגבו
 תישארב) ללגו 'גרת herabwülzen עופיש םוקממ

syרדנג 'גרת י"כבו וניבר ^3 לבא רדנו +(" ,'ח  
 ,038 grbs ש"מו עיייע

 ,ש"מו אדידנ ע"ייע אירידנ *

 השעמ לגוה bom הכלוה ןינע (se גה ג
einen Brauch beobachten, einführen 

 ו"כ) םיקרפ 'ג 'פד ג"רב 'וינעתב )€ ע"לבו 2799)
 אקריפב הל ןנישרד 6 הכלה רמאד ןאמ שרופמ
 ותא יכ ןנשרד אל שרדמ גהנמ ומאד ןאמ

 ןנירומ ("ןמק ל  Cono('ם ע ה וגהנ רמאד ןאמ
 דיבע יאו והל ןנירומ אל ייווא (וליפא 6
mo») הצילח ms פד' a3 והל ןנירדהמ אל. 

 ? C2תוחנמ) תוישרפ 'ד 'מגב הבר ץמוקה 'פבו

  C25ןיעמוש לענמב ןיצלוח רמאיו והילא אבי םא
 ול  psלדנסב ןיצלוח  psוגהנ רבכש ול ןיעמוש

 לדנסב םעה  ^bפ'רב .(וישוריפב ל'ז ח'ר
 'ורי) הצילח תוצמ « mbביידר בייפ  Q"»5'פ .שירבו

 זיפ) ימלשורי "ילעופה תא רכושה  Ceר"א
 .("הכלהה תא לטבמ גהנמ תרמוא תאז (*איעשוא

 « ("^b 0תוטעומ םינשל 733 לבקמה 'פב
  "p "nגהנמ רחא ךלוה לכה ןמחנ בר רמא (א'עפ

 ןעוטהו םוקמה גהנמכ הל ןנימקומו (" הנידמה
 יתלוז  amen.("היתווכ ןל אמייקו היארה וילע

 ןכו מירב ייל םיש ייכב לבא ג"כק ייסס ךתלעהב תותליאשב היכו ה'ימגרו חייר ייפמ חכומ ןכו מיר כ הכלה גיונב )!
 .פ"ש ייכב nb ןכו ונינפל "ל (?  .ןנחוי יברו ה"ד :ב'פ 'יבוריע יפסותבו םש 073 y" אמלעב אללכ אוהו גיהבב ייל

aai (5ייורוא  qs +) תואסריג יתשו ימ ג 'ופסותבו ס"ש ייכבו ונינפל ייל )5  .ייל ייסופדבו יב ם"ש י"'כב ה"כו 
 ר"פדבו ךורע י"כב ה"כ (? = .דיבע way יאו גיונבו דובע יאו סייש ייכבו (אנליוו םישב) חיר ייפב m» )* qn תונוכנ

 ידב D'3 nva ב"נ םוקמ הארמב ןייע )?  .םתסב m ^w ל"נה יומבי יוריבו היעשוה גיונב (5 b" ע"פרשבו ושוריפב
 ךורעה םשב ח''ר b^ הז wmm ('5 .הנירמ גהנמכ לכה ג"ונב ('1  .ח"ר ונייה (% שימו גהנמ yep c יטארק

"nbiהכלה לטבמ גהנמ יע קחצי  cwשוריפה שייעו ב"ערו איעס מ"ק  jy cy)דינ שרש ןולוק י"רהמ ישתב . 
 ייתספ 'וריב יכ עדו ('* .אישנ עיפדבו יינעת יוריבו ייחספ avi היכו quy י''כב ה'כ )14  .ןיבא 77 םשב גיונב )5
 גהנמ ארדס ינפי דע גהנמ וניא אתבוש יקופאב אדבוע דבעימל אלד ןיגיהנד איישנ ליהזב ייא ב'ערו א"עס ל"ד ד"פר
 תצקב ג"ער  דיסד א"פ 'ינעת יוריב היכו גהנמ חריד אמוי . . גהנמ אתינעת ינפתי דע גהנמ וניא אתשמהבו איירתב

 .וגיבר תעצהכ אלו (pi) ןובא 'ר םשב א'רד ורמאט ם דו ק הז ייא יוריד יומוקמ ינשבו םייונש



"2b" יהנ .ו"ע ק"ב (ei es auch, wenn auch &Yl 

 יהנ .א"ס תומכי ,'וכו ימנ יהנ .ר"ס 'מוי .'וכו

 )* אמופד יהנ א"עס ה"ל 'רהנס ,'וכו ארק והניטעימר
 היבותואל אוה אניד ןיגלד יהנ avo ry ,'וכו ןיבתכ
 ויתובא םוקמ אלממ וניאד יהנ : ג'ק mans ,'וכו
 : ב'ק 'וחנמ .'ג רטק ע"ייע ב"עס ^i 'וירוה ,'וכו

 .'וכו והל אינהמד יהנ

(sieben הפנה ^5 * y'b» bm (ס"לב bm 
^p אליהנ אמטיק יתיינ, CU תוכרבב ק"פב 

 אליהנ 5'6) תוינעתב ק"פב .הפנב רבענה רפע
 p דרויה רטמה, p^ .ארטימ יתא ארטימ ימקמ
 רטמ דרי רטמח תדירי תליחת םה םא חמקה ומכ
 (* קרה טולפל תלחתמש ןויכש הפנ ןמיסו הברה
 וז םא bow וב אצויכו 6דירצו תלוס תטלופ
 im ארטמ ספד עד oben תיוחאב אליהנ
 (אידר) א"ס (''יזיעד אירח ךנמיסו רטמ תיצמת
 ולאב (C C67 רח 'עב ונשריפ רבכו C [אירד ל'צ]
 אמטיק (ביעס אינ יילוח נגה ןמ הלפנ 'מגב תופרט
 הרבכב רפאה ("רכענש ןויכ b^ ןנישייח אליהנ

cwmקוסירל ןנישייחו קושמ אל  "usn 
 ףד mw" ץבוקב "5 ה"מגר 'יפב ה'כו הייחא]*

5n oy vwהרבככ הייושעש ןנישייח אליהנ  
wmאלהנ :ט"כ 'ציבב ה'נכו ,כ'ע קרשימ אל  

 אחמק אלהנ אק :ב"ס 'בותכ )"55 ע'ייע אחמק
 'עו ס"למ אוהו mpi ^b אליִהְּנ ליעפ ינוניבבו
 = אתלוהמ םשהו .ופלחתנ 'ח 'ה תויתואו ל"נה
 זולמה תרזגמ mu רתוי en^ הזו Sieb הפנ )<>

  yov[אתלוה ג ע"ייע אלוהַמ ראותהו .לה —

mom qom opm +ע'ומב הילה נ ע"ייע  
 ,שטנ 'ע רחא

 תי עזל לאשוחו ירא לש הקעצ ןינע מ"למ) םַהָנ *
 bi) טננמנסע , lármen, toben רעצ תימהלו םיה

 'וכו םהונ ירא ןיא .ב"ל תוכרב הנושארה הארוהב
 אלק םהינ . . אלק דח םהינ ב'עפ ט'נ 'ילוח
 ןיעשי) םיגדמהו ו"פס ר"קיו םדאל לאשוהו אנירחא
 : םש 'יעשי 'וגרתב ה'כו penes ןיליא ר"י י"
 תפאישב לוקו רובד )€ ע"למ ע'פל אוהו ןימהנמ

 ,Lenker גיהנמ ; führen, leiten םדוקה 'עמ) 2/752

Steuerruderתא רכומה 'פב (םינפב ןייעו  

 םה b^ ןיניהנמה לכ תאו (CX? c הניססה
 C תוניפסה םהב ('ןיגיהנמ םיחלמהש תוטושמה
 רמא C'n מיב) םינש ויה 'מגב ןיזחוא םינש 'פב
 ("o "יאלכב ח"פב ןנתד ps "mo הדוהי כר
 רושב גיהנמה, b" .םיעבראה תא גפוס גיהנמה
 .'םיעבראה תא גפוס wn וא שדו רומחנו
 ה'נכו  ,(אנליוו פישכ mà "bb קתעוה ה"יחא|*
 'וכו וילגרב גיהנמב :םשו ,גיהנמו בוכר מ"בב םש

"Aןיכשומ ויהש םינש :םש ,'וכו גיהנמ ינווג  
 דחאו ךשומ דחא היהש וא רומחב ןיגיהנמו למגב
 amm ע"ייע sb De 'יגוסה לכ ש"ע 'וכו גיהנמ
 .גיהנהלו ךושמל שורחל ןירופא ב"מ ח"פ 'יאלכ
 םלועל ול יוא ב"ערו א'עס א'צ ב"ב טושמ ןינעבו
 לע רמאנ ןכו .'א טנרבק. ע"ייע וניהנמ דבאש
 תא גיהנמה םנרפ .ב"צ 'דהנס םדא ינב תגהנה
 רמאת ט"ל פ"ר ר"ב .ה"ועל ןגיהנמ תחנכ רובצה
 אלב ה"ועהש רמאת 'וכו גיהנמ אלב וזה הריבהש

m»לקב ןכו .'וכו  amasךתואישנ גוהנ :ג'ק  
 גוהנל ךירצ ב'עס p^ םיחספ .'ב םד ע"'ייע םימרב
 לעפתה .דובכ ןהב ונהנ א"ער 2^ 'טוס ,רובכ .וב
 וב גהנתמ םלועהש חוו ^Ty m ו"פ ק'ב יורי
 לעופ ינוניב םע םלועבש רושיקב אב דועו .'וכו
 'וכרב 'ורי (*םלועבש גהונב טשפומ םש שומשב

NÜDד"ע 1^2  ^Y Cp»s Y")א"פ 'טוס  AUI 
vע'פס ר"ב :107 א"פ ה'ר . ^bאוהש המב  

 וגהנמכ םלוע ןיעכ םלועה גהנמ ונייה םלועב גהונ
  am[גהנמ ע"ייע —

 ע'לבו ץוביק «po (לעפנב) nm so יִהְנ ג *
(sich hinzuthun (5€לעפתיאב 'גרתכ  

 /'ג יימרי) wp ,ואיהנתאו C2 א'ש) והניו 'גרת
o^גרת ןייע דועו .ןמגרותמה 'יג יפכ ןוהנתיו ' 

 ,'ג ;ו"ט ,'ב עשוהל ;ב'כ mw mw ,'ל "מרי
Ag 

 סיכ יונ דיתעב יוה לעפמ wm 55« יִהְנ 9 *
Ci"יִהְנהעיטקבו  m" ^bםג םא 'מולכ  
M ÓÓ—ו וו וו ו ויו  

me )'ייכב  vpימגב שרופמ היכו (?  ןןיגהנמ עיפרבו  cbןרד לע )? .הלש ןיטושמה וליא :ןיגיהנמ  oxתב  
 ה"כו )5 .לילשרמה תהגהכו סייש ייכ 'יגכ (+ p25. עייייע .ט"מ הדנ הקשמ סנוכב ;(דימ Wb "by םעט ןתונב
 ררצ עי יעו TUN ל''צו רירצ vim עיפרשבו רייפדבו טי"ק י"כב ןוכנל ה"כ ("  .קדה pm ע"פדב לבא «^n 'יפבו ר'פדב
 רטמ w/m :ייכ הימגר ייפב ןכו (אנליוו סיישב) יינעתב חייר bb" קתעוה y"2 )^  .אוה פ"טו ךירצ ויו ב"ה י"כבו יא
 יגיתב P) .ם'ט יארו onm אידר ןאכ ע'פרבו יח רח 'עב שיימ יייעו הירד ט"ק י"כבו ביהו ?y ייכב היכו (%  .הקד
 ד"טב רהנ M" יו הרושב םשו ו"ר n ('' .דכענ 'עה שירבו ןאכ שיק "23 )19 .הימגר ייפ נ'שו שיע האלהו : ב"פת

ons 5n 



re 

ET 3» = םַהָג * 
4 

 «po .אמהנ רתבל . . אמחנ ימקמ ב"עס ^ 'ובותכ
 דיח) סלט ע"ייע אמהנד אמלוט ו'נרתת רתסא

Tv yw Cv50135 ג'עס 4^3 ב'פס 'דהנס  

 p/j ר'להקב "אדכ אימלט םחנמ ל'צ אמלט
 מ"לב םחל ומכ הטמה שימשת הליאשהבו .תוברב
 תלמב א'הה יכ ym -- 'ב לקפ y'"p 4^ הדנ

somתוכימסבו  bmק"ב ןויצמ הפיה "יג יפל)  
 הלמ תמועל הכורא הרבה שמתשמ ^y) ןייע .ז"צ
 הארנ <% דנעצאפ -- דנעצ 'לבו OU תיסרפ
 אמהנ ילוא הז יפלו תפ 'יפ אמחל ס"למ אוהש

wnל"נה אמאל ] -- 

 -Ver אתונכפהמ ס"לב ָךפָה לעפמ) אתונכפהנ *
(kehrtheitםיאתפ תבישמ 'גות  

 'מישפבו ירכשד אתונכפהנד 0075 ,'א ילשמ)
 ,אתונכפהמ

wild (רומחה תיעג ןינע )0 0 6*2 מ"למ pns 
(ehreienרומח ר"להק שירו ר"'שהש שיר  

 א"כד א"פ יאמד v^ ,קהונ המ "?y אוהו קהונ
 .הקחנמ תיירש ר"ער ח"מד ה'פר 'ילקש 'וריו ר'ע
 איקיהנ לק ז"ט 'ל תישארבל 'א 'ורי 'גרתב םשהו

 .ארמחד

 leuchten, hell sein רֶהְג פ"לב ןכו מ"למ) רַהָנ
 'מכב (םינפב ןייע T?! leuchtend €! ע"לב

 mb" ('ןיאיגס יננע ךושה ?C תוינעתר ק"פד
 תבש) תיכח 'פד נ"סב mp ("ןי רי עז יננע רוהנ

Cropר אלא ומש יארוהנ 'ר אל אנת ' mem) 
 ארקנ המלו ומש ךרע ןב רזעלא 'ר הל ירמאו ומש
 -- הכלהב םימכח yy wmv יארוהנ ^ ומש
 ונשריפ רבכ ?6n) 53 אתירהנ ומיגרת אכה
 היניעש וניבר 'יפ םשו ה"יחא]* .קרב 'עב
 ומכ mpi'b3 ww כ'או 'וכו האור הניאו םיפי

ubש"מ ןייע רוהנ  Cop cn»שמתשמ ןכו  
 רוהנ יגס ה'נכו .םכרע y" אחתפמו רואמ ןושל
 : ד"לד א"יפ 'ובותכ 'ורי ארוהנ Nub QU 'וכרב
 האיפ 'וריו bb ר'קיו :ט'מד ה'פס bpp" 'ורי
 ה'כו אָיִרּוהְנ איגס ץובקה כ"ג םשו :א"כד ח"פס

Dvהברמ 'מולכ .ט"יר ה"פס  wenןכו  ja» 
 ק"ב Augenlicht םיניע רואמ ae ם"לב) ארוהנ
 רמא ארוהנ הינימ ליקש ארוהנ אמליד ב'עס ג'פ

eדואמ ןוכנ ה"כ  n'2מ"ב סיש ייכב היכו ק"ב םיש ייכב  bיומוקמה ינשב 2452( יטשוק יפד ףסוי יקומינבו  

DIMירו  a Wwשי "יגור ' +  sיוז  PIקי ד'ר ו היוצא  DESSEN RR DNUS URL 7 eR T 
Lt , CS a ER 208 ERI Duetו  

 חיש

 תמהנמש ק'ב .'ג n'a הנוימ םג 'מאנו חור
 n ^3 m) םינוי לוקכ numb 'גרת ןכו הנויכ
 יפ ר'כיא (הַמָהְנ מ"לכ) םשהו .םינוי לוקכ ןמהנמ
 «A£ ןהיניב תמהנ ועמשי sow ידכ :התאמוט

bumיעשי 'קלי א"כפ יתבר 'תקיספ טשפומה ' S 
vovםכמחנמ שרד  "ye)המיהנה )^ 5"  

 רצ כ"רד 'תקיספב ה'כו יניס רהב ינפל םתמהינש
 המחנ ס"טב "5 ראשבו אמראפ י"כ 'יג יפל מ"ק
 םשה דועו .םש רעבאב ש"ר ש"מ ןייע םתמחנש

 ר"סתת זמר ףוס 'ילהת 'קלי aum ס"לב) ימּוהינ
 ירוענמ אל , , CB vp םילחה mp םיב רע גיו
 en "ye? p תמהנכ םהילע םהניו ימוהנמ אלא

"m (5רומזמ ט"וש  ^w vpםהילע םהנמ  
 ימוהינ (ט'כ יה ("yE" הגאש 'גרת .םי תמהנכ

 nm^" יתנאשב ,ןוהתמהינ לק 'ג ^s 'ירכז 'גרתבו
 (nem ס"לב ה"כו יתומהנב )30375

som =( Dmפ'למ  OUםחל  (Grotלזוגה 'פב  
 בר רמא GUY P 'מוא מ"ר 'מגב םיצע

 ג"רב 'ציבב v" אל היסירכ C n5 אדבע ןמחנ
 לשובמה ןמ רדונה פ"רבו )"5 ט"וי 'פד

Cor 200»אמהנב אמהנ ילכא יאשפט יאלבב . 
 py לכאהל הכרד ןיאו ('"איה ,"nb sp "יפ

nenפב )€( רבד 'עב ונשריפ רבכ הכרב ןינעל ' 
 יִכ Ce nx»n2 םנואה ךומסד 'מגב תורענ ולא
 השבי nb עלובה b^ .יכניחב ישוקא אמהנ
 ,ותעצופ עלובשכו העילבה תיב ול באוכו
 יכ ימלשוריב הניאו איה 'יסרפ הלמה הייחא]*
 3^ 'וכרב דוע ל"נה 'ומוקמ ץוח ילבב ם"שב םא
 םשו ,אמהנ םימעפ המכ ש"עו אמהנו ירמת א"עס
 חמשמ אל יחומש דיעס דעסמ אמהנ ב'עס ה"ל

ovז'ל : somאקידנהד  ypעו אקידנה ' 
s mbאמהנ 'ימעפ הברה :0'2 ףדל ם"ש י"כבו  

 אמהנ .ח"כ ק"מ inp תבש .אמחל 'יפופדבו
 ש"ע וכיירבג יפאב אמהנ ןולכית אל םשו ,ירעשד
 יגסמ אלו אמהנ ליכאר ןאמ :ג'יק מ"ב ,י"שריפ
 "יבוריע .אשופיעד אמהנ .'מ 'יחספ ,ידימרג העברא
 תיבציאד אניעב iD "לוח ,קהבט ע"ייע ב"עס ט"כ
 .אמחל וניבר סרג 'ב תכצ 'עבו וכיהלאל אמהנ היל
 אמהנ היל ותייא אמהנ יל ותייא א"עס 2/5 דימת
 ,אמהנ mb ובהי אל :ט'ק mo" ,'וכו אבהרד

mmינליוו סישב חי"ר ייפמ קתעוה (* .אמחלב אמהל םש גיוונבו ייל עייפדבו ךורע ייכב היכ (* .םוהנד .ביי 'יטיגבו . 

 סילבו אתירוהנ amem פיש י"כב היכו קרב ya n» )* quei םייטב עייפדבו im י"כב ה"כ (5  .יר גס עיייעו )4

 ו .אתוריהנ

aלבש  in ieה  
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 תועמשמ יפכ הימחנ 'ר אוה יארוהנ 'ר 55 ןיסחויו
sum man pe^הימחנ 'רו יארוהנ 'ר יכ םינויצ  

 תצקב יכ ףיפוהל יתאב ינאו ש"ע ירדהא יגילפ
 'תפסות 'ייע מ"ר אוה יארוהנ 'ר יכ הארנ תומוקמ
 'ר 'וכו רמוא יסוי 'ר היה ןכו (ח) ז"פס תבש
 'מוא יסוי 'ר ג"פ 'טופ 'תפסות ,'וכו רמוא יארוהנ
 ma ביעס. כ"ג .תוכרב 'וכו רמוא יארוהנ ^«

 ירה 'וכו יארוהנ 'ר ל"א 'וכו 'טוא CO» "o :ו"ם
"vיסוי 'ר היתגולפ לעב יכ מ"ר אוה יארוהנ  

 יכ (הירסב אבוה) ם"במרה תעדל היאר וז כ"או אוה
 4 יכ היאו שי ךפיהבו .יארוהנ ^ אוח מ'ר
 'וריעו תבשמ ןויצמ ץוח הימחנ ^ אוה יארוהנ
 הדוהי 'ר ד"פר 'דהנפ 'תפסותב "אד הממ ל"נה
 לעב יכ אוה עודיו 'וכו רמוא יארוהנ 'ר 'וכו 'מוא
 פ"א י"כב תמאבו הדוהי 'ר אוה 'ימחנ 'רד היתגולפ
 נ'ר ול רמאו "יגה "א .ב'עס ג"ג תוכרבב נ"בבו
 'ר יכ b ןכל יארוהנ 'ר םוקמב (הימהנ ר =)
 דובכה ראות םש DN יכ םצע םש וניא יארוהנ
 יניע CUND וא) ריהנמ היהש ורמאש המ י"פע
 דובכה ראות אוה ריאמ םג יכ עודיו הכלהב םימכח
 "ילוח ארומא םש )2 אשיימ 'ר היה ומש py יכ
 יורשעמ 'ורי .לאומשר הימשמ יארוהנ 'ר ב"עס ה"נ

 D'D ר'ב .'וכו רמא איניש רב יארוהנ .ט"מד א"פ
 אבא םשב ןירמא ןוהיורת סונירמ 'רו אנינח 'ר א'צ
 'ר םשב אהא ר"א ב"עסו ג"פ תוכרב v" .יארוהנ
 ןב יסוי 'ר Ty ג"נד 'כופ 'וריבו sm 'ריב יסוי

 יסוי vw ןומים 'ר a א"פ mes 'ורי ,יירוהנ
 אנת אלו ארומא היה יכ חכומ הזמ יירוהנ םשב
 י"שר ש"עו אנרק ה"רס :א"מ מ"ב 'ופסותה תערכ
 yb תוכרב v" 6ג ,רמוא ינאו DS דומעה שיר

Y^רד היתחא יארוהנ א"עס ' mmmהאישנ  y'"y 
 הבקנל םצעה םש ארקנ ןכו CY^p cUm יינידוהי
 SIND ןינע 10060 לעפהו lux םש לע Lucia ר"לב
 ןייע snnm רתסאד אתמלוע עבשמ nns ןכו

 JU ,'ב רתסא 'גרת

"imמ"למ)  p'b3 (Fluss, Stromימגב ןילוחד  
 ארהנו ארהנ (C n^ ^»n תעבטה ךותמ

 ףסוי ברו אעדרהנב היה ןמחנ ברש יפל 'יפ היטשפ
 רהנ רהנ * ג ב ףסוי בר ול רמא ךכו אתירב םופב
 וב וגהנ DU וב וגהנש nb וב טשפנש המו המו
 322 pb" רהנ .6'רוסיא וב וגהנ ןאכו רתיה

 טיש

 אירב ארוהנ :ד"כ "ישודיק .הינימ לוקשנ אנמחר
 ,'ב 'יחספ רואמ קר ונינע ys" .אשיחכ ארוהנ . ,

itיאתוכ דח ה'ד יתבר 'פ ר"כיא .ב"י 'וירוה .'ח . 
 אכיא ארוהנ אדח ירבס ש"יב :3/2 תוכרב ץובקהו
 לאשוהו ארונב אכיא יִרּוהְנ אבוט ירבס ה"יבו ארונב
 יהי דגנכ דבכ א"כפ יתבר 'תקיספ םאלו באל
 ריהז יוה ךמאו ךיבא ןיִרּוהְנ ןירת 'וכו תורואמ
 'ייע ןירוהנ ,ארוהנ : תורואמ ,רואמ 'גרתו .ןוהירקיב
 — ז'ט .ו"ט ,ד"י םשו האלהו 'ג ,'א תישארבל
 ירמ .ג'כק כ"רד 'תקיספ ,ל"נה 'ינעת לקב לעפהו

m»לעפאב .ךמדק אניד  ^vמוי ' lot)מ"ד : 
 "ינעת 'ורי .ארהנמ רהנא Ty ז"נד ב"פר ה"ר יורי
 לאע ארהנמ איהו הרזעל לילע mm vy ו"סד ג"פ
 'טוס ,אתינתממ ןיניע והנירהנאו :ג"נ ב"ב ,תרהנאו
 תוה ושאר b ר"שהש ,ןיתינתממ ןינייע רהנא .'ו
 אתיירוא inm האר 'פ ר"להק o5 ארהנמ (אתירוא)
 :3^ "בוריע ל"נה תבש  ,ייפא SYST איה
 ינוניב ,יארוהנ ע"ייע הכלהב םימכח יניע ריהנמ
 b D'b3^ אריהנ (v0 ראותה םוקמב nx ליעפ
 ,leuchtend, erleuehtet םינפ ליהצה ,ny" ריהב

(hell, heiterח"נ תוכרב  + yvyבורלו ז"חא אבה  

 ע"ייע יפאב vm) b^b ר"קיו ןייע םיפא רושקב
 'ורי "GU ח"פר תבש 'ורי ,6זיטק (am ןיטמיא

"b ^nbbג"ע ז"לד  nesיילקש 'ורי ה'כו ,ןיריהנ  
 לאשוהו -- הז האר 'פ ר"להקו ג"ע ז"מד ג'פ
 'אנש ומש אריהנ :הלא לע פ"ס ר"כיא חישמל
 ל"צ] (ארהנ) ארש הימע ארוהנו (ב'כ ,יב לאינד)
 ארש הימע ארוהנו א'פר ר"ב 'ייעו ביתכ [אריהנ

 ד"י .א"י ,'ה לאינד 173 םשהו -- חישמה ךלמ הז
[Erleuchtung, Einsicht — 

"NO *יאנתל ('א דובכה ראות םש םדוקה 'עמ)  
 אל :ז'מק תבש (השאל 0 ארומאל )5

 ע"ייע 'וכו ומש הימחנ 'ר אלא sw יארוהנ 'ר
 DU םדוקה רמאמב לבא : ג'י 'וריעב ה"כו ,םדוקה
 אל אנת bn p'w י"כ ^35 "גה רקיע חארנה יפכ
 ומש ארקנ המלו ומש א שיימ 'ר אלא ומש מ"ר
 ריאמ אוהש 'יסופדבו) םימכה ינפ ריאמ היהש מ'ר
 הנוכנה איה אשיימ 'ר 'יגהו הכלהב (םימכח יניע
 דועו הנה תוקרוצ ויתויארו 43 םלשה ןיסחוי ןייע
 ,(אשראוו יפדב :טיילק דצ) «j תוא שיר ה'דס ןייע

 ישר תטלחה by mons בטיח םש ה'דסכ לכא

"pp חכומ ןכ לבא .זינו im^ יילוחב ונינפל ייל ינב 03 (* 2 ידיל םילחת ;יה ,'ס ייעשי מייל םג הזמ ילואו (f 
  momלכש םשכ 'מולכ רשג ןושל היטשפו ארהנ ארהנ ירב ל'זו (א"ער איצרו. ביעס צ"ר ףד 'גנא ייכ ץבוקב) ייכ

 תעד ןהל ןיא תומוקמה לכ ךכ ודבל ולש רשג ול שי רהנ  nnתער רחא םוקמבו תחא תער םהל שי וליא אלא
 רועו כ'ע םתלש  yםירשר יייעו לינה תומוקמ ינשב יישריפ ^ 72 "D n,הכלה לטבמ גתנמ יע קחצי רחפב אבוה



5060806 xorapog םינויה םירפסבו flumen 

 הז תואצות 251 םש טרעננאמ ןייע  wonהנה
  nuesקלחהו .םירגיטל תיחרזמ תימורדב ךלהו

 :ו"ק מ"ב אבס אכלמ רהנ ארקנ אימפאל ךלהש
  "yה"ס 'יטיג איג פ רהנ .841 רעיוביינ 'ה ש"מ

 :ז'ע 'מוי א פפ רהנ םוקמב ס"ט אוה ילוא ב'עס
 דג ע"ייע : ב'פ 'וריע א תאיפפ 172 :ר'כ יינעת

 ( cmז'כ תובותכ ,ט"כ 'ציב דוקפ רהב ,(טילר :
 בכורות  ,ז"כק "לוח ,ו"ל  ^v'דהנס  &'b,מ"יד

Pa- אוהו רוקפ ש"ירב ל"צ ילואו ת"לדב vn 
  koriaרעיוביינ 241 טרענגאמ) סואימלטפ לש 865)] —

wissen, sich erinnern, d. h. א רהנ 'עמ) רהנ' 

  (klar werden im. Gedüchtnissתבשד ג'סב

Gp)םיכחו ריהנ , ^b3 .םכחו ןרכז /D3רכומה 'פד  
 יד ןימייק ווה דכ אנריהנ 6:א'צ (cU הניפסה תא
 באזה nbn 'מגב תופוט ולאב .עלסב ןיאס

Cv n»n)פב ,היל תריהנ ' T3גהונו 'מגב השנה  
 יבב (*'ןיראמ ווה דכ אנריהנ (.ג'צ (ne לילשב
 האורה 'פב .אקרפמ יקורפ הייחב המהב אשרדמ
 יליבש יל ןיריהנ (:חינ תוכרב) ןיקיזה לע 'מגב

 ומכ עיקרב םיבכוכה יכרד ינא עדוי b" .אעיקרד
 )75( ד"ל תשרפ ר"בב .יתנידמ תוביתנ ערוי ינאש
 ןכסמה שיאה תא רכז אל םדאו :הביתה חנתו
 ןותא תיל ןיא ה"בקה ses (Ue ייפ (ónp אוהה
 חנ תא םיהלא רכזיו היל רהנמ אנא היל ןירהנמ
 ה"כו לעפא sm nons] CR ,'ח תישארב)

^v2היל קיפנו רהנא .א"סר א'פ 'ישוליק  jo 
aene"ינוניבב גורלו  qw byeא'פ 'לינמ  

 .ל"ד .ה"פ 'ובותכ 'ורי ,'וכו רכ תא oni .ר'סר
vo)ג"סד ג"פס הלרע 'וריבו 'וכו ןירמא ןותיוהד  

 'ורי ,'וכו רמא תיאריהנ ל"צ רמא תיתא רוהנ ג'ע
YUםימעפ הברהו 'וכו ןניוה ןיריהנ : ר"נד ה"פס  

 — (ט" "ינעת :א"צ ב'בב אנריהנ

(graben, tief aushauen רוב בצח y"? (ע"למ "n3 8 

 שרד לדגמכ 'פו יתיער הפי ךנה 'פ ר"שהש
 הווג ןמ ןותרהנתיאד ארוט :דעלג רהמ ושלגש

^bלא וטיבה ןיעכו ונממ םתבצחש  mxםתבצח  
n3יא'כ 'יעשי)  UR 

 ע"ייע bam ומוקמ םש לע םכח b^ יִאְלְּבְרַהְנ
om9(  "'דהנסד ק"פד ג'סב ('ג  :( 

 אובמב ה"יחא]* | ,יכורב רב ימר ונתמ יאלברהנ

 Q3 אלו )5 | .(ביע כיש ףד יקילויגנא יזכ ץבוקב) v5 ה"מגר ייפב nv היכו (*

wo3m - m 

MVU LUPOית ארז ד " nga POL Rer M idדג יל  TLILM "wo HY wg TCUור  

HA "ac LOהש  RUM. ELA C aM Eל  
e , ^ aiv S.L PI , NER ^ : 

t Á UT kA , 9 7 
 ;ר ^

 כש

 ךורע י"כב ה"כ ה"יחא]* ,המ 'עב ונשריפ
 המ 'עב יכ עדו .,חמ ס"טב ע"פרשב לבא ר"פדבו
 'ומוקמ ינשבו .ו"ל 'ורוכבו :ז"כ 'ובותכ וניבר איבה

^mרהנ ם"שב  ppךורע "23 םגו ע"פדב לבא  
 לבחו דוקפ רהנמ המואמ וניבר איבה אל י"ת רשא
 אבה ע"ייע m ,ךורעב ןיחכתשמ אלו ןדבאד לע
 היטשפכ ארהנ :םשו .ארהנ ינב : 'פ "טיג — זחא
 'וכרב niwn ץובקהו .אינש רב y'"y דועו ליזיל
 די ע"ייע Yy ט'ד ז"פ| תבש m Pm" ,א'עס 0(

vp mmn)ע"ייע תומוקמה תומש ףורצבו — (א'עס  
 — rns] אבה

 (ירגיט די לע Nahraban ילוא אבא רהנ — "102
 para (:מ'ק תבש) ןילות 'מוא א"ר 'פד ג"פב

 ה"יחא]* — ."םוקמ DU, ^b .אבא רהנד Ü אנתיכמ
 ips אוה ילואו "?Qo ס'שב) mns 'יפמ קתעוה
 ןעילאש רענזעיוו ןייע Vasit ריעל בורק ל"נה
 תומש הברה w à^ ףורצבו — 955 now 'סמל
 ק נ א רה נ :ב"מ תוכרב תומוקמ הלאב ןייע םייטרפ
 יתשריפ רככו קנד רהנ ג"ונבו ג"הבו ס"ש י"כה ייג יסכ
 'ה תעדכ Narraga ונניאו wy (:ח'צ :ב'ח) קנד 'עב

 אוה דחא רהנה הז יכ (94 'וכרבל ןעילאש) רענזעיוו
Naharra Dyליברה ג .283 ,ה"ח טרעננאמ ןייע  

 ,רמוא ליברהנמ .(' pev ל"צ] (יפא) בר :ז"פ 'ילוחב
 י"שרו ה"מגר b^ ליברהנמ יסוי 'ר רמא ,ו"לק םשו

ovםוקמ  sqmיאלברהנ ע"ייע אלברהנ ר'עפל  
 ארקנה רהנ cow אוהו ,םוקמ ?DU iu 'יפש
 הנופצב )208. 209 היח טרעננאמ) 86118, 88

 םוקמה ארקנ רהנה םש לעו אימטופוסמ לש
 יג יפכ ב"עס 'ד ק"מ ןינ צר וב 303 C) ליברהנ
 ל"צו py רהנ ח'ר bm" ש"ע 'א mp 'עב וניבר

psaםלוכב ןרוב ס"ש י"כבו ןריב : ר"כ מ'בבו  
 (sn ןינצרוב 'עב ויתשריפו וניבר 'יגכ רקיעו ס'ט

Cepאדמג רהנ ,אזינ רהב .ש"'ע  D^'3: 
 yw Qm ,א'ח) iyw יעב p^ רבכ ,ט"ל ז"ע
 ר"ב :א"ע יישודיק CANTO ינאו רהנ qms רהנ
 'וריבו (ינאו 'ע) (cac לש "תימא "ג יפכ ז"טס
 ןאורהנ אוה יינאוו רהנ ב"ער ג"ד א"פ תומכי
 poi רהנ rw יגר (c ינאו 'עב ^5 335
 ,ד"ס 'יבוריע יתפוז רהנ  .קורז רהנ | (קזע.עיייע)
 ייוניש נ'שו (ב"יש ,גיח) יתפיז 'עב b^ רבכ
 ,ג"ע w^ .ח'ק תבש אכל מ רהנ .תואחסונה
 regium סואינילפ לצא Naarmaleha אוה ותלוזו

 arb אתינותיכ ןיבזד גיונב ('
 ,ירמא nmm יכהר (i33 ןירמא ע"פרשבו ר"פרב היכ (+ .395 איפארגאיג רעיוביינ 'ה תעדכ לוב



mc "p^ = ְיִאָלְּבְרַה 
qnnפריגה 'יאלכ ףוס ש"רבו (םימעפ 'ג) ךושנ ונ ' 
qmע"ייע ּונהֶה ל"צו ס"ט הז םג ר"עפלו וב  jm 

iM)צ"ק .). 

 ג"פב .schün, angenehm) 783 ומכ b mo^ =) ו

 ) לארשיבש הונה תא ךירעהש דחא C20 ןיכרעב
 'ר 'פב .םיעלפ 'נ ןתונ לארשיבש Cowon תאו
 jn m לארשי תונב CG'O םירדנב ט"פ רזעילא
 הייחא]* — .תואנ wb .ןתלוונמ תוינעש אלא
 א'מ א"פ ריזנ 'וריב ךפיהבו תואחסונב N^ א"סכו
 לעפהו הונ תוינשמבו ילבבבש הנשמבו הואנ אהא
 שרד) :ו"טד א'פ האיפ 'ורי לעפנבו לעיפב ונממ
 אלא וארוב תא תוּונל םדאל ול רשפא יכו (והונאו

myוינפל  musaלעפתנ .(הֶאְג ע"יעו)  "ib 
 :ז"ד א'פ 'מגב םשו vU 'נשמב ח'מ א'פ
 ילבבד 'נשמבו תוינשמבו ורעשב הוונתנ םולשבא
 ז'ע 'ייע יפוי b^ (יואָנ (nnn יונ םשהו -- האנתנ

 .א'סד א'פ 'שודיק 'ורי ט"מ Y'b "Uy ,ד"מ ג'פ
vp"ז"פס 'וכותכ 'ורי :ב"ד א"פר תומכי 'ורי ו"כפ  

 ,שלש תנשב 'פ ר"תסא nob ,ז"יפ ר"ב vy א"לד
 תוינ ע"ייע : ד'נ 'יחבז םייונכבו .א"לפ 'בר 'קיספ
 לש הייונל :א'נד iD ינש 'שעמ v^ ,נ"שו

ounינש 'פ ר'שהש  queלש היונל  mewר"ב  
gh e CD ipm iy n 

mà *הריד ןינע מ"למ)  CWohnungג'יפ 'ובותכ  
 םשכ נ'פס ריב ,(א'כ lU קדב ע"ייע ט"מ

 'ורי 'ייעו pm הפיה הונה ךכ קדוב הערה הונהש
 ונממו הויִנ ע"ייע ר"ספר ר"ב :ו"לד ג'י פ'ס 'ובותכ

m» RNטוס ' Qna ui sbריהי ע"ייע . 

 ג'כפ ר'קיו (םוקמ םשג יהונ 50 0702 005

 ^ :הל רמאתו 'פ zs תור .הונל שימלח
 [הליש 'ר] (לואש 'ר) רתויו 'פ ר"להק הוונד הליש
 'וריב ה"כו הונד ל"צו אהונד ד"לפ ר"קיוכו הוונד
 yp "mb uv gm אליש ^ a ב'פ תבש
 יונ ןמד םוחנת 'ר .'ל תבשכו ma pas : א"כד
 ןינעבו הונ ןמ ל'צ ילואו הוננ ןמ ס'ש י"כבו

Navi, Novaדחא ילואו 245 רעיוביינ 'ה ש"מ 'ייע  
 'יעיבש 'תפסות "3^5 לש יוינ ,יאונ םע אוה
 (יוינ ו"ו י"כבו) יאונ םוחתב תורתומה תורייע :ד'פ
 ב'פ יאמד 'וריב שבושמ רתויו ותיג ס'טב ג"ונבו

 .יכנ םוחתב ר"ער 323

 ואיבה וניברו am^ רקיע הז (Dattelkerne) יין .

OD] "29 "n 'y3םיקייודמ םניאש  

 | ,ש"מו n1 ע"ייע

 אכש

 vb לעש vus "p לע רבכ יתוריעה XVIII א'ח
 סרג ח"ר םג יכ יל רובוה תעכ לבא וניבר ררגנ
 כ"ע יכורב רב ימר ינתמ יאלברהנ ל"זו 'הנסב ןכ
 ןויצה הז וגיבר איבה יכורב 'יגה תודוא pep ילבו

£mיגכ ' "Sי"כ "יגכו ס"ש  "wuח 'ציכב ': 
 ^D יכורב ע"ייע םייונשה רתיו יברב ג"ונבו
 ירמא יאלברהנ קר x^ 'ציבבו ^b 'ציבו 'הנסל
 וקדצו (אנליוו סישבו DU ח'ר 'יפבו ס"ש "53 15
 ומשו דחא םוקמ םש יכ Un) אובמב) נ"צר ירבד
 ןוכנל 'עה עצמאב סרג ןאכ ב'ה י"כבו כ"ע ליברג
 "יאדכ .ליברהנ םוקממ אוהש cb ^e "יאליברהנ,
 יאליברהנ i'm .'ג רהנ ע"ייע ליברהנמ cor 'ר
 qv ילב ג"ונבו ס"ש י"כה 'יג יפכ א"ער 'ג 'וכרבב
 (יכורב (רב) ^5 nw רשא) ר"פדבו .ת"יבה רחא
 — [תחא הביתב ל"צו יאלב רהנ תובית יתשב בתכ

 Naarda (Narraga)) המשש לבבב (vi אעְדרהְנ
 (GUT אמה בר אעדרהנד יארומא

 'עדרהנ ג"ונבו 'הנסל ח"ר es ג"הכו הייחא]*
 'יסחויבו יעדרהנ 'יסופד תצקב וטשפו 'עה לע וקב
 אמח בר אוה יומא יעדרהנ 'יגה )168( םלשה
 יארמא חסונה תולחנ 'ה ףוס i033 אעדרהנמ
 Sp ב"ב :ר'ק מ"ב .יעדרהנב (ירמא ל"צ ילוא)
 תמאב ה"כו יִאְּדְרַהְג ןמ עוטק אוהו יעדרהנ ירמא
 תבש 'ייע ן"יעה טמשנ בורלו ov מ"בל ם"ש י"כב
 ,'ז תועובש ב"ער ו"ל מ"ב ב"עס ז"כ ק"מ : ג'לק
 'ורי דיחיהו ירמא יעדרהנ :ט"י ק"מ יעדרהנ ירמא
 םוקמהו .םורדב T יאָעָדְרַהְנ תא .ב"לד ה"פ 'יחספ
 רד םשו .ו"נ "חספ .כ"י תוכרב אעדרהנ ארקנ
 'ב רהנ ע"ייע oim meus ןייע לאומש הרוהו
 דיכז בר וניאש אעדוהנמ TiO בו היה םשמו
 : גיע .מ'ב ןייעו :ב'ע "ישודיק ;oU ןייע םתס

 'דהנס :ח"מ ^in תומבי :א"ע .ז"ט ק"ב :ז'כ ק"מ

 iP אעררהנט אמח בר היה ןכו 20 "כרע :ט"ס
 'פסותו י"שר ש"ע והיימעטל יעדרהנ ב'ער t ב"ב
 אמח ברו לאומשו ןמחנ בר ל'זו בתכ ה"מגר י"כבו
 ריעה וזמ רפסל הברהו .[אעדרהנמ ל"צ] (יעדרהנמ)
 שיו 'א ^b m 'ומחלמה לע והיתתמ ןכ 8
 /3 "ירבדל 'א 'ורי 'גרתב אעדוהנ ןמ הלידבהל

- [v3 

 יוכו ונ יד ייה Uy ב"נד ג'פס ריזנ 'ורי 55"

 'וריב ןוכנל ה"כו ונידייה ,ונדייה תחת ס"טב
 iu (ביצ גיח) ןיד ע"ייע ד"ע 57'2 mb 'דהנס
 ר"עס 253 ו "אלכ 'ורי 6ר פש אדייה ע"ייעו

 .רואכ עיייעו רייפר ייגכ pon לבא ע"פרב «m רועכ ג"ונבו ריפדב Ui | 0 Wm" תא ג"ונב ב
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 ילחב הכומ 5 ס'למ וא bm םע «qm לוּונ |
plagsn, mit Krankheit behaftenלאשוהו  

 hüsslich machen) לוננ 5y'b3 hüsslieh רעוכמל
 6 ז"מ) 'טוסד .ג"סב C Cro 777« ןתלוונמ תוינעש
 6')  תוינעתב ק"פב .('אלוונו אלזא אתוכלמ

(sme sowתעב, 'מולכ 6*אתלוונמ תבטד  
 טיטב ןהידגבו, ןהילגרב ןיפנוטמ םדא ינב וה

 en /3( לאינדב ב"א) — e "הנשה (' תבוט (*הזב
nn»םעפה דועו הייחא]* (ןומשתי 5«  

 ןייעו Xe (o 'זעבו by cs ג לאינדב
 כיב יוריל השמ ינפ (cb 'ה ,'ב .לאינדל 'ישרפמה

 p'op לצאנ ל'זרדב לוונ .ד"עפלו "הא אבה יעבש
bnהברהו .והארמ שיאמ תחשמו הכמ עוגנ 'יפ  

 םתא יא ב'ערו א"עפ ד"נק ב'ב לעָפבו לעיפב
 ינוניב .הל ליוונמ (cow :'ח 'טוס .ולוונל םיאשר
 עגפ םא (C25 :'ל 'ישודיק ב'ער ב'נ 'כוס לועפ
 חבזמ .ג"לד ve םיחספ 'ורי ,'וכו הז לוונמ 33
 ץקושמו לוונמ ךל ןיא יתסוסל 'פ ר"שהש ,לוונמ

^mוסנכי אלש ג"ע א"פד ג"פר ק"מ 'ורי ץובקה  
 pw 'פסות .ח"כ vn נ"לב vmm pow לגרל
 הקודב ב"פ b" 'תפסות .תלּוּונמ השא ג'פ
 Tap םש ben sm ב'ב לעפתאב ,תלוונמו

cw suyoירדנ םשה :הילוונינ ,לוונימ : א"י  
joןנישייח אל לווינל ,אלווינ הל תיא . bw 

 אוה לווינ :ב'נ 'דהנס ow הימש אל sov דחד
 לווינ ןאכ ףא «bw ןלהל המ א'עס ח"מ 'ומבי ,ול
 שארב הרומאה הישע המ ב"יר 'פ אצת ירפס ןייעו
 y'"y לווינ םינרפצב הרומאה היישעה ףא לווינ
 'תפסות ,לווינ הל תיאד ןויכ ,ח'כ n$ .'ב שע
 ג'פ 'טופ 'ורי now הללקינש אלא ב"פ 'טוס
 : ט"יד םשו ,הלווינ תחת הפ ערופ ד"עס ח"יד
 הלווינש השא לבא . . הבורמ ולווינ ןיאש yp שיא
 יד לבנ yvy Ty פ"ד א"פ ק"מ 9 ,'וכו הבורמ
 (אינ .,יג 'כיא) יריע תונב לכמ — bu םע ףררנו

 — [יתרק םלשריד אתנב לוונו 'גרת

 sw םשהו spimen הוט 'יפ by פ"לב) לו
"i" 8 n"פד ג'רב (םינפב 'ייע ' 

 הבתיד החכשא חילש bis Cv5 'יטיג a$ חלושה
 אלו 'מגב ןיפתושה 'פב vw ^e  .('הלוונו
 .יקרתסב אלוונ אדחו "Co £7( "ילקרטה תא
 אדח "DU פ'א ם"ש י"כב יקרתסיב ה'כו ה"יחא]*

 בכש

misזנ ע"ייע , 

Dm) yvy m * 

m *3 שיראוצוה 'לב 59 פ"למ דיעפל)  eg 
n^ ם רתסא', (ferner, aueh D3 דוע, 

moילמ ושרפל אוה הנבה השק וב רשע השמחב  
 ןינעה הזב ילואו ל"נה פ"למו םג my ונינעו החונמ

^p םהיביאמ mo םשפנ לע דמעו ז"ט קוספב D3 
 דמע דועו םשפנ תרימשל םהיאנוש דגנ ודמע

 ,םהיביאמ םויק nnb היה b^ םהיביאמ

 ומוקממ הרסה ןינע דּונ = טּומ «ny qm שּנ *
 ,ו"כ 'קיול 'א .n dortbringen" ליעפהב

 תילו : ךירחמ ןיאו 'גרת ו'כ ,ח"כ ewm ;'ו
 «p אלל ואיבה וניברו (דינמד 'קנוא) $57

 .טנמ 'עב

^w — m3ומכ  (Nabatüer *D23שירב ר"בב  

 תומדב ול המדנ דחא UD) וילא אריו
 דחאו םוקמ DU ^b יטוונ תומדב 6'דחאו יקרס

 (טבנ ץראמ שיא יטבנ b^ ב"א) — .יברע תומדב

 םוקמב ג"שו טבנ ע"ייע ב"ר by pum הי"יחא]*
 ^3 א"פס יישודיק 'וריו ו'פר "יעיבש 'וריב הייטבנ

 תישארב) ינומדקה לש 'גרת היִּיַמּוג "מפס ר"בה

^nm ע"ייע m ט"י) oso 

 ע"ל ונממו ,nauta פטד% 'ורו י"למ) ישונ 76:
 (Steuermann, | 00 ua»ךמ ' 

 p sm^ ןוהלק עמש :שקבל ny e תלהק
 ו"נמ ןויצו ה"יחא]* .ןפסו חלמ ימורו ר"לב
 .ויתשריפ pun C פ"ק (Xr ןורחאה ןגה ע"ייע ב"פס
 םינקז 'ע וקיתעה ןכו יטטסא6 ונממ ראתהו
 pan הזמו )50 אימ) (qas (ה ,*א יגו) םיחלמ

 — [ש"מו ע"ייע לבא ז"טפ ר'בב ןיסוונ ב'ר

merke, nota notamen ר"לב ^b) ימוטונ יטונ * 

  "Y (als Zeichenג"נד א"פ ינש 'שעמ
 ןיאש ודפי אל ןילובגב ואמ טנ יעב א'ביר ג"ע
 הנוי v'w םיבלכל ןליכאהל םישדקה ns ןידופ

qmימוטונ יטונ  "bלעפמ ןמיסכ ךל עד  notare 
muaצמא ר"למו ' notamenיתש ל"י וא ןמיס  

 הז D nolio notina^ הכה תויעצמא תוימור תולמ
 ןושל 'גוי 'ר רחבו אוה קהבומ ןמיפ (ואמטנ ונייה)

 ,ואמטנ mob לע לפונ םימורע

my avs (!ול המדנ . ?) תוכלמה לכ יפריא י"כב דייפ יטוס 'תפסותב )3 .ונ 'עב ונייצש ירחא םוקמ הארמ אל וניבר 
 אתלוטמ סייטב יגליוו פישב $'n 'יפב )5 .אתשל ג/יונבו םיש י"כב ה"כו (+ .הלבנו ייסופדבו יב י"כבו הלונו הלזאו הלוכ
 "$3 ןוכנל mes )^ :חיר ייפב יילו שדוחה :דוע האלהו 'זיפ 'פרב לבא ריפדבו ייכב ןוכנל ה"כ (*  .אתלוונמ לי'צו

 .אלווגו אבתי תוהד ג"ונב )3 .ח"ר ייפמ קתעוה ) .הבוט עיפרשבו הייר nbi היכו ריפדבו 0
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 יאדו ר'יש 'גה ירבד 035. ןינעה ףוגב לבא mov | רבעמל gyT הוה אדחו 'מ י"כבו יקרתסיב ארבע
 רבדה ns םינואנה תבושת וניבו האר אלש | .י"כ ה"מגר 'יפב כ'ג 'יא יקרתסיב "גו יקרתסיב
 תנושת םשב ז'פ B's מ'טש איבה וז הבושתו | 'א ךלפ 'עבו .אלוונו אכליפ אעדי אדחו ג"ונבו

^Nיוטלפ רב חמצ 'ר | תואסריג יתשב י"שרב 05( ,ש"ע תואסויג יתש  psiא'ח) אובמב היתספדהו , 
 אלוונ 'ע mb לעב האיבה ןכו Uy) האלהו XX | י"כ ף"רבו אלוטו י"שרו 'מגב eb 'פדבו ש"ע
 (תצבוקמ new ונייהו) םינקז תפיפא רפס םשב | םוקמב ךפיהבו (:יל רצ ביכ 7D אוה ס'טו ילווטו
 p^ המ תלאששו ל"הזב sw" מ'טשבו oen ש"ע | 'ב לט ע"ייע :ח'י יליעמב אלוונ וסיפדה אלוט

wtה'צ 'דהנס .3 הרעה 3/5 ,ד"חב  s'yאלוונו תא | תוהד  onsרמא ל"צ] (הל רמא)  [m5בורק)  
 תא אלוונו תא ךלש [איה הבורק ל'צ) own | י"שרכו 'מגב םינשיה 'יסופד לכב לבא ,אלוונ
 psi חמצ בר איבהש תומוקמה ש'ע יוכו m | ה"כו אלזע אקו 'פ י"כב תמאבו אלזע ל'צו אלזונ

"yaאלזעמ אק ת'האבו  "pהנסל ס"ד ' nbn mp ^s | "xאובמב) יתוריעה רבכ לבא אלוונ  
 'אוהו אנא "א :ה"כ הדנב ונינפל יכ um) | שי גרא ונייה לוונ יכ "b לעב ש"מלו :ז"לק
 הז bx .אלוונ םוקמב הידוחלב :ח'ס "טיגבו | ב" יחיל yeh em ass" יתדפק יכ mk איבהל
 יכ ל"נה .ג"צר תבושת האר אל וניבר יכ היכומ | ה'כו ייח ןיאדרג [לונכ ל'צ] (לוגכ) ודפקתא 'גרת
 אל םגו "טיגו הדנמ הלמה ןייצמ היה התוארב | :ג"יד ב'פר ב'ב 'וריב ןינע ןכו .אלונ ךיא 'טישפב
 יכ ל"נ הלמה תרזנ ןינעבו .םיכרעה רתיב האיבה | הירמסמ piso ןיליא ןיחממ יארופיצ ןיליא

m5wרקיע | לוונ דח ןתימ יבוט רב ימיבא 'ר ירוח  "anי"כב 'יארכ דחא ו"יוב  Dvף"ירבו מ"כב  
 תרחא וא רחא nüe תינגפא 'לב an לּונ תלמו | רמסמ ומכ הילוונד הירמסמ 'יפ לתוכל לתוכ ןיב
 לעבו anya. שרש ןאקיסקעלדנעצ יטסוי Cp | ןמ ראות םיגרואה תורמסמ UD) 5 יילכ) ידרגה
 הז םג ילואו (wor) סרג .(לינה םוקמכ ןיסחויה | -Weber םיגרוא הנק «d ע"לב ('לוונ םשהו .לוונ

jochיוועלל ל"תמעב ה"כו  imדנעצ 'שלב יכ ןוכנ | שרפל העט השמ  nara ^bהשא מגג, שיא  
 nara םוקמב רמאנ הל הבורקה תונושלה תחאבו — [הפשא b" לאינדב ילונ 'למ

 אלונ רבד לש אללכ )68 םש יטסוי) מג] ד"מלב
 תארוהבו השאו שיא וא תרחא ,רחא 'יפ אליינ וא

qvרתסנ  "mאיה ,אוה ] — 

 er, sie; der, die andere איה ,אוה (b" אלוונ

 והולה ימגב ךשנ והזיא 'פב (םינפב ןייע
 יחא אלוונו תא ('היל רמא (זיפ מ"ב הדש לע

^Pסשה שומשב םגו דלי ןמ לעפנ "1055 * החולש ינאש תועמה תלעב הנוקהו התא  ein Ent- 
 BEN uU. p^ Gtandenes, -Govordencs הנריזחת תועמה הל איבת םא םכיניב mns תובירק
 Yu» arp התא יחא אלוונו התא י"שר ל"זו ה"יחא]* = ,ךל

wmןושל אלוונו םכיניב וצרתתו םתא םיבורק  
 ,'א D) Y'"y (Gprechen) םּונ 1 * | התא רמול הצורשכ הבקנב ןיב רכזב pi ימרא
 םינואגה תבושתב יתיאר ךכ איהו התא וא אוהו
 ר"יש ןואגה בתכו ('כ'ע המש הזש רמוא ינאו
 ש"מ nim bm 67 רצ ץיקת ע"כב) נ"ר תודלותב

Creםיארוקש פ"לל ןויכ קפס ילב ימרא ןושל  
 א"י 'פ ר"בב (עג66ג גד b N3D m^ ם"לב) ןּונ | הארנו תימרא םירכנ ןושלל כור bep" םינואגה
 .ןירניד כ"יב ןוג דה ךל יתינד תיעב תיוה המ תלעב הנוקהו התא ונושל םתסד (jm וניבוש
 י'א ,'כ 'גוי 'גרת 'ייע ה"יחא]* | .ןונ גד 'נרת | היה כ"אש םינואנכ אלו י"שריפכ שרפמ תועמה

3m5ז תומשל 'גרת ץובקהו ;א"י ,'ב | וכרדכו אוה יסרפ וא ימרא ןושל שוריפב ', n^א"כ ; 
 ןונ יל &n"n םש ר"בב «mu .'ח ,'ד םירבדל | ןינעה יפכ b^ וניבר הברדא יכ יל הארנ pst כ'ע
 ן"ונ pp'3 ר"נ vn" .ןונ דח דצו ג"יפס םש ,'וכו | שרפל וניבר קר איהו התא 'מולכ םינואגה 'יפכ
 y'"y ,ט"ל ry ,('סיניעל אמס אנונ qp T's | ינאש תועמה תלעב הנוקהו התא בתכ ןינעה

(ehlummern) 0332 *ב םג ע'ייע םֶנָמִנ לפלפב '. 

à םנ ע"ייע (esehwür) 1335 * 

 ט''ק "33 ןוכנ ה"כ )* .שימ yi" וז הלמב וניבר שמתשה (De רב דה תי רח אב ךורעה ףוסב םיזורחב « יייעו )!
 הירס לעב המת רככו (* .ישכיר ירתא יבכרא הזו םיגוש םינינע ינש ביכרה ף"ירה ביבס י"שרל סחוימבו (* .יל עייפדבו
 הזמו )^  .ןיטיגבו m3 ^an וגל רמשש ןיפהויה לעבל הייטמנ ןיירפא ז'כב לבא םימכחה תומשב ןיסחויה ואיבה ךיא
 ירי לע תורוועה היבוט יניע לאפר אפר המל pan הז ללכ yv בטיה היכוט רפס רבחמ לעבש תחכונ היאר יל הארנ

 Mm רעגייג עימב ירמאמו ז"פ היבוט רפס J'y גרה הרמ תקוחש

 4ן*



 MYITSOn א. וא 2.0 43. שו
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 ןתשפ yw א"פב w25s "b םשו 'ט רג ע"ייע
 הרזנ ילוא ,'יל 3^ 'שרפ ב"כ קרפ ארק יו ארפסבו
 ארקנה חמצ jo אתרונ ס"לב 2« ע"לב אוהו ןוכנה
 ףעל ןייע Hahnenfuss ש"אלב ranunculus ר"לב

 אתירנ 'עב וניבר לש אתירונ sm 258 נ"צלפפ
 .ש"ע

ov» "2ה'דס ןייע ןנחוי 'ר לש ויבא (יטרפ  
yינ"שו ירונ ןב ןנחוי 'ר  

 'עב :ונשריפ 332 Gecken) םוקמוק ןינע) קתרוונ
 קותרוט א"סכ sm ה"יחא]* .טנרב

 י"כ ^3 הפי הז יפלו קותרוונ תויהל mun רשא
 האלהו 'זיפ 'פדמו ןיוו ינשב uw ves ט'ק
 היה כ'אד wp pmo הז ןיאו קתרונ דחא ויוב
 'פ ר'כיאב ונינפלש ̂ ךרעה הז סע וללכל וניבר
 שירפתא אל קתרוונ והמו ג"שו טנרב y'"y התאמוט

 — [תשחנ ילכ אוה «o5 פ"לב יל

 "יפלו Nabatüer יטונ = יטכנ ומכ (b^ ('יִתוְוְנ
 (םינפב 'ייע (nv םוקמ םש םג .ךורעה

  רמא ("CU םירבד ^n 'מגב תבשב 'א קרפב
 תכש) (*[יבתכ לכ 'פד ג"סב] Cn ni o ימיבא

G'yb wpדח א יתוונ וגרהו '). ^bםוקמ םש  
 ןינעה הזבו .('המרב תוינב (טיי 0^ איש) 'יתכדכ
 יעל ןויכ ה"יחא]* poen הז שארבש יטונ

DWםש רשא  ^bדחא יכ ןוכנהו םוקמ םש כ'ג  
 "יפכו 523 ץראמ 'מולכ יטכנ ןינעב יטוונ Dy אוה
 וא) האתוונ ,יתוונ 'יגה םג האצמנ הז תחתו ב'ר
 — (ר'עס ו'טד ז"טפס תבש 'ורי האתפנ ,יתפנ

^U m»ישוריק ' veורי ,ג"ער ר"סד ' TI)א"פר  
aesוריבו יתווינ ןושל ' "vnא"ער א"מד ח'פ  

 'ורי emm בוט רתוי וא יתווינ ל'צו יתוינ ןושל
 'ב gen ע"ייעו יאתווינ ןיליא .ז"לד א"פס 'ירדנ

— [Gnvan. $m 

 םגו לעפנב wv לעפמ C v^ p מ"למ) 55 *
 das Uebriggebliebene des םשה שומשב

nao (Opferfeeischesףורצב  Dyתבש "ורי לוגפ  

 - ןּונ דכש

 ז"נד ט"פ vn 'ורי .אנונשדק ,אנונרבק ,'ב רפש
vyןיליא  wwע"ייע  epונממ לעפהו —  
yyארקנ דועו -- .ןוני  j'sרשע עבואה תוא  

 "D 'ליעמ רישע שיא םש היה ןכו .'ג ע"ייע
 — [ןונד היתלכ

 ןינע conne 'עב 'מושרה יברע לעפמ) ןּנ *
 יעב ןוכנ אלל ואיבה וניברו ןוזרו השיחכ
 ,אונ .אנ ע"ייע pb mi — .נ"שו ש"ע ם"ימ

 RDY ס"לב ונממו vaóc י"לב pw; jb ץובק) ןיסוונ
Tempelב'רו . "bישרפ ר'בב (ש"ע .א'עב  

 תוכלמל iv תוכלמ המדק םירבר השלשב (ו"ט) 1^
 = - ;ןושלבו ןיטקינפבו ןיסוונב ('תאזה העשרה
 תואחסונבו תוגיפסה תגהנה תמכח י"לב b" ב'א)
 איה ךורעה לעב ^« ןיסקנפבו ןיסומנב בותכ
 20 .vario י"לל ןויכ בירי הייהא|* (רקיע

pimיתבתכש ומכ  ^pןכו ריבד 'וסו י"לב  
 בימ) pj 02072 םילהת) ריבד םינקז p וקיתעה
 ביש ;'ג ,'ג ;יט יא א"ש) אלכיה ,לביה v3) ,יי

"my i5 as75 ,יד  ;nonןועמ 03 5 לאיכד  

 5 .יז 5/3. ;יח וויט יב vm) pog ,(דיל ,'ב איש)

 (ןיסוקנפ גיונב) ןיטיקנפ ןינעבו ^G) ,'יל 'ימרי) ןומרא

y^"yטקנפ ] — 

 /2 ענ yy yy לפלפב) עונ *

 .ןרענ ע"ייע ס"מ ןדעונ *

 ריע .ףונ ןינעבו .'בו 'א p ע"ייע NDD .ףונ *
 .סיפרמ ,חופנמ y'"y םירצמב

 .ץנ ע"ייע הֶצּונ ,ץּונ *

 ק"ב 'תפסות qi לש mox ןימ ?) הרינ ,הרונ *
 ה"כ 'וכו ןתלתב הרונה תא ברעמה ז"פ

 הריגה טרופריא י"כבו הרינה ןעיוו י"כבו 'יסופדב
 אררגה תא ג"יפס ןיקיזגד אתכסמ 'יטסשמ תליכמבו

"posרקיע אוה ילואו הריגה ג'מש זמר 'יטפשמ  

 ראשבו רייב י"כב ה"כ (? uw תוכלמ לעְ- ותנוכו רוזעצה nens טמשנ עיפרשבו ,יציניוו יזיפ ר"פרבו יייכב הב (1
v35 .תוונ עיפדבו ) msרייפרבו לזא תועטב ומשפ ע"פדבו רמא אוהו יא י"כ ראשבו ר"בו ב'ה ט"ק י"כב ןוכנל  "bm 

nónלכ רמא  pyויל זייעב היכו פייא ס"ש יייכב היכו (+ . namהתפמ רפסבו האתוונ לייצו האוותנ תבשב ימ י'יכבו  
 איבה םש רשא ^ ףש 'עמ חכומדכ ל"צכ (5  .האתוונס ג"ונבו דיי דצ תבש סיד jy האתוינ 5n האתויג קיתעה
 יבו יא ויו ייכבו ןגרהו ייל nen ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ (* .תועטב ןויצה טמשנ י"כבו ע"פרבו טעמ םדוקה רמאמ וניבר
 לעקנארפ ע"מב ןייע wm רחא ירק ה טושפל רעעב 'חהל העטה הזו קוחמל שיו אוה םש רועו דהא כ"ג ייא ד"לו

rm(מ"היבב לפנש דחא שחנ ימולכ) וגרהו דחא יתוינ דמ עו :איכק תבשל וניבר ןויכ קפס לכ ילבו 360,492  
"nםשל יש תחנמבו םש ק"דר ןייע המרב תיונב "תכב לבא ירוקה הזו (*  .אישרהמ שימו ץיבשפהב ביח פוס  

 pss ע"ייעו



 — [רבשהל דמועש

 . .והנירבתו ('הירבל והניבהיו (*יזיזנ ארחפד ינאמ
obןכו הייחא]* — (בותכ יזיזג ב"א) -- .ןירובש  

 ע"ל אוה ילואו .'וכו םיקודס םילכ 'יפו י"שר סרג
os»ענענל לק  mmדמוע ןיאש המ  leicht pin 

beweglieh, unbestündigילואו םדאהמ 0  

 המ הזו םירבדל ci לאשוה

  y y'a op 5 mnהרמת לש השקה ןיערג =
p») ךפהש ימ 'פד 'מכב (Kern der Dattel 

 והב תיאד ("ייזנל wn וזח יאמל (";ימשוש 63^
 .אהשמל וזחד ןימשוש והב תיאד ןיניערג

 BS" ןוכנהו ,ז'חא אבה yb "e י"שרו ה"יחא\*
 תועטה הלפנ רבכו איה תעטומ ותסריג לבא וניבר
 אל ס"ד לעב סגו איזאנ an^ ף"ירבו םיסופדה לכב
 לכ ילב ז"כב לבא bw י"כמ חסונה yw" ןייצ

pecשרופמ יתאצמ ןכו ן"ייז תחת ו"יוב ^31 רקיע  
 לעבו) 'א p mo" 5^ מ"וח bg תאיג ץ"ירב

 ות

 קחצי לעבו 135 sim ישמוש ל"זו ex אל ס'ד |

pvלהב ם"במרה םנו ."ייזנל ל"צ הינה םנחב ' 
 לעבו mm ןיסרוג ויה םש מ'כו ז"לה ve 'טיחש
 תאצמנש הייונ ם"במרה ל"זו ודי וז 'יגב חלש היגמ
 איהה .ט'מ "ילוחל וניבר ןויכד מ"כ בתכו הרמב
 היגטה בתכ הז לעו mea") חכתשאד אתיישק
 הייונ ובתכש םינושארה םירפסב תועט לפנו ל'זו

wmיזנ-'עב ךורעה 'יפ ןכו הייוזנ  תויהל  b'y) 
jm cnתחסונב כ'ג יתנ ק ת  psa]5 וראק ^ 

 םינושארה םירפס 'יגד LT אוה ונוקת לבא

 «D c5^ »5« ץובקב 3 .ע"למ sem הנוכנ איה
 p" לולהאב רב ירוסה רפוס םגו םירמת ןיערנ
 ףעלל צ"נלפפ n a lj MJ! vy אתישק

 - ]03124 דצ

Botüch, Fass (תיכחו ןקנק וניבר תעדל Nn" 
 ג"סב (םינפב ןייעו רכש וב ןישועש טרפבו

 ןישועשכ p^ (*אתייזנ ךנמיסו 02« ייחספד א"פד
 רכשה וכ ןישועש ילכ ןיאיכמ nonni רכש
 ןהש םיטה כ'חאו poss ןהש ןירועשה כ'חאו
 דזוליהב ירמת p") פש) 'יחספ יברע 'פבו .םיקשמ

: Nn" - n» 2008 

 ירחא 'פ ארפס ץוכקהו לגפ ע'ייעו ר'ע ט'ד ז'פ
 'פ ר"שהשבו ,םילונפהו םירתונה 7 קרפ 'ה 'שרפ

vyתורתונ ..םילוגיפ "לב ךררש 'פו ילילג : — 
 C ז"םר תבש 'תפסות ןייע רתונו vm ןינעבו

 ומוקממ קותינו הרסה ןינע ?j| 5 ע"למ זזנ =) זב
 fortrücken, sich überheben) הואגל לאשוהו

 זזנש םיכלמ ןבל :קדצ nans ("5 wy "b ר"קיוב
 y3 ^p G'5' טיפ ייאלכ) ny יוומ עוש .וילע ובל
 זינ יפו האגתנש בותכ תואחסונב ב"א) — .עש
 חז ומכ ונינע ר"קיוב ה"יחא]* (רפות י"לב
 ר"משב ה"כ TA (.פיר (om yy מ"לבו ע"לב
 ר"קיובו וילע ותעד החזש םיכלמ ןבל לשמ ז"לפ
 רקיעה אוה וניבר "גו האגתנש ןינעה יפל קר
 'חה תעדכ לעפנב זוז לעפמ אלו ל"נה ע"למו
 זונ ןינעב ב"ר תעד ien CO aen ריטב) רעלזייא
 ןוכנהו .רפת váco דיתעב vío (eo) י"ל ונייה
 והואיצמה 5 קרו אצמנב ונניא זונ שרשה הז יכ

 — [זנטעש f עש ע"ייע זנטעש רואיבל

 רעג 'יפ nj תויתואה ךפהב ס"לב |« ע"למ) הזנ
 ןינמומ המב 'פד 'מגב ansehreien) קעצו

 'מגב 'יחספ יברע 'פב .('אבר היהזנ Cn תבש)

 אבראד (?אהזנ Cop "חפפ) יוחמתה ןמ 'יפאו
 לע רוש ny» ew .הרעג b^ .(אייה ינוליה
 'מגב wn (nm ow 'גרת (ה , בוי ולילב
 | <היתויזנמ (:אימ ידהנפ) ותוא ןיקדוב ויה 'פד
 .ותרעגמ b mn^ ('אלו היב ןנירמא אל רטד
 םיבשרה ייפב) ,'דהנסל ח"ר ייפב «mu הייחא]*
 Tem (ע"בשפהב ןייע םש יישריפכ אלש ייהספל

 Dv אוה דחאו טשפומ םש אוהו .ש"ע היתוביטמ
 ^3 לבא ,םירפסה 'יגכ אהזינ וא וניבר 'ינכ אזהנ
 לעבו אוה ס"ט ל'נ היתוזיזנמ םש 'הנסב 'פ י"כ
 םדוקה 'עב אבוהש ר'קיו י"פע הבשיל הצור ס"ד

 — pm] אוהו

2'n" 'E3 Gerbreehlich () r1 —) "3מכב ' 
 ןכז 6 אברד אה יכ Cy 9*5 ךלמה ךומסד

 .תבר גיונבו ומוקמב «Y אייה יעבו DUO ייכב היכו (1
 m) ,גיח) wen 'עב m ינויליח ר"פדבו ינליה גיונבו יב

 ךורעב טיק v3a םיש ייכב היכו )5

 ה'כו (* i" 'גיונבו יזיזפ ימ י'כבו יב ייכב היכו )*

 ייזינל ש"ארב ("'

 ma ךיה (atl 'גרה י"כב

 ט*ק י'יכבו אדהא ליפאבו b 'פרב לבא ימאו יציניוו ר'פרב היכ (*

 .הברד ג*ונבו ילו pow סיש י"כב ה"כו )7;

 .ןימשמוש ג"ונבו יימעפה יתשב ביה ייכב ה"כ )"

 סיר ןייע יונושארה ייחבו סיש ייכב ייטעפ יהשב היכו )!
ammסיש י"כב היכו ךורע י"כב ה"כ (* | ,אזהונ ס"לבו  

 היכו (* .(:זייר ,ג"ח) ינוילה ץיייע לבא ייל ע'פרשבו
 .היתוהיזגמ ג'ונבו היתייזנמ ח"ר י"כ 'יפבו היתיזנמ

smאלא  An 

 .והגיבהיו ייל pnm הינבל והניבהיו פ"א י"כב
 בימ "יס ^q ע"שב ןיערג «ns כ'ע םיתיז וא Den לש םיניערג px וניבר sew אתיישק עיייעו t) .יזוינל ו'יפדבו

 קתש םירפסה i^ לש wn j2 םגו תאיג ץיירו םיבמר לש יונ ,הייונ תלממ לבא ('*
 .אתאיזנ «n 'יפב )4 .העירי mono ללכ ריכזה אלו

 .י'בבו םש רייוי רוטבו יט ק"יפ



 ip תבש .יתעמש 'לב םש 'ילוחבו :ר"כ 'ינעתב
 הז ירה אשת יכ 'וחנת א'מפ ר"מש .ףוזנה ןנחוי
 (ןיפוזנ) ןיפוזנה ב"ע 'ומבי :2^ 'ינעת ,ה"בקהל ףוזנ
 וב רעג .ו"טפ נ"רדבא .א"ל תבש םשהו .םוקמל
 ,הפיזנב אציו וב רעג .ח"ס 'דהנס .הפיזנב ואיצוהו
 וקתש :'כ 'ציב .הפיזנב ותוא ןיקתשמ .ה'ב 'לינמ
 ןיא .ז"ט ק"מ .אמלעב הפיזנ .ט"ע niv ,הפיזנב

ne"םשו ,םימי 'זמ תוחפ : nbnל אישנ " v 
 הישפנב אתופיזנ גהנ םשו .אמוי רח ןדיד תפיזנ
 .הפיזנ דע החכות :ז'ט 'יכרע .תופיזנב .ד"פ מ'ב
 .. םי םישלשמ התוחפ nen ןיאו ג'לפ ר"ב
 .וניברמ ףוזניהבר אייח 'ר היהש bv 'ל ןתוא לכ

 — [רילש p^ ר"וי ע"ש ןייעו

p(תוריזנל ייוגיכ)  mie mp.רבכ  ^bעב ' Jn 

pr *מ"למ)  Schaden zufügen, jYnpm "ben jay 
(eschüdigenלגרומ וגיא לקב , pp wa 

 וניא :'ט 'וכרב (pvp ל עפנ .'ג ,'ו לאינד
 br" :'ח 'יחספ qui התא יאו :'מ םש ,קוזנ

Yepקזינה תושר :ג"י ק"ב ,ןיקוזינ ןניא , pw 
 pw pen :ג'י .'ב ow לי ע פה prin :א"ל
 קיחרהל קיזמה לע .ז"יק מ"ב m תא הז וקיזה .ב ל
 jb כ"ג 'מאנו .ש"ע 'וכו קזינה ןמ ומצע תא
 לעפה pb ע"'ייעו :ג'מ תוכרב ןייע םירשה
 לעפ א .וקזוה האלהו :א"ל ,'ל םש prin .ז"כ ק"ב
 מ"ב .הישפנ קיזא אוה .ח"כ ,היקזא ND ג'י ק'ב
 .ןווכמ אק יקוזאל v5 'יטיג ,יאתתל יקזמו .ז"יק

a "y2/2 .ו"ט  pusט"כ 'שודיק ל עפ תא  : 
 .קזתיאו .ב"מק-"ילוח ,יקזתיאו :'ט תוכרב ,יקזתימ
 (יד ft רתסא 2/02( קזנ םשהו .ןיקזנתמ vob ר'קיו
 א'לנו :ו"פ : ג"פ םש .ז"ט :ו'ט N'D N'D ק'ב
 (DU .א'פ ז"ע v^  ,ד'פ .,ו"ט (DU Spr ,אקזג
 DU) PI תובא העברא א"פר ק"ב ppp ץובקהו
 .םדא יקזנ . . רוש יקזג ,ןיקזנמ ןיקזנ ןינד .ד'פ
 ל"צ) ןיקזינה ארקנ ןכו 'וכו ןיקזנה ime 'יטיג
 דחא Ub ןיקיזנ ארקנו .ןיטיגד 'ה קרפ (ןיקזנה
 ,תוידע תועובש ,תוכמ ,ידהנס תובב שלש ללוכ) הנשמל

 ררס הז ('ו ג'ל ייעשי) תועושי .א"ל תבש וע
 ןייע ןיקיזנב ייונת ב"ערו א'עס v 'ינעת ,ןיקזינ

moאתכסמ אדח ןיקיזנ הלוכ :ב"ק ק"ב :ו"ק  
 ,םיקרפ 'ל ןיקיזנ ט"יפ vpn ,איה

 שרקהו השרפה ןינע 2-9 ע'לב ןכו .מ'למ) 05"
 ומכ weihen, sich weihen) ותלוזל וא לאל

 וכש .רֶזָנ * - אתייזמ

 wn 6'כ) יכוסד .ק"פד ג"סבו .טיהר (' אתייזנ יבל
 'פד Yo3 .ןיי לש םינקנק יוסכ b" אתייזנל
 התשו אתייזנל היקתפו (ה'ל p'2 דכה תא חינמה
 תיבחו דכ אתיזנ "ןקנקה nne, ^b יסתיאו ארכיש
 pb" קתעוה ק"בל ייפ ה"יחא]* — qn דחא ןקנקו
 םינקנקה nnb :אתייזנל קתפ 'יפש Cim ס'ש) ח"ר
 b ל"נה 'כוסמ ושוריפ וניבר קיתעה ןכו כ'ע

wm maאתאיזנל  ^bל'צ) תאנדס תועייט 'לב  
 םינקנק יוסכ (הסכמ Ol» O3» y'bs אתאנרס
 '5 "יחספבו אטהיר אתייזנ יבל ןניסרגדכ ןיי לש

"bיחספמ היאר איבהו אתאיזנ ןהש םילכה ח'ר ' 
inpבתכ דועו  bmאתאיזנד איברוסמ ןניסרג דועו  

 .'ו 'בותכמ ןויצב 'ד רבס yy אירבוסמ ל'צו
 אתאיזנ יכ (וניבר ויפ לעו) ח"ר בתכש המ עדו
 אתייזנל י"שריפ ןכו 39 פ"למ אוה ילוא יוסכ אוה
 רכש ןהב ןישועש mu ןהב תוסכ ל ל"נה 'כוסב
 ךרד רכשה ןיאיצומש תיגיג י"שר b^ לנה 'ובותכבו
 וכותב רכשהש ילכה יוסכ םש ק"בב ןכו 'וכו בקנ
 ,ח'ר לש ונייה וניברד ישוריפ ינש ביכרה כ'או
 שבשל יתארי ילולו — יוסכו (תיגיגו דכ 'מולכ
 אתיזנ דיחיבו אתייזנ םוקמב סרוג יתייח תואסריגה
 ןמ ןישועש הקשמ ונייה 5« bo אתיזב תיבב
 הז לש ילכל לאשוהו Bier ן"ולמוהו םירועשה

 -- [הקשמ

IS"מ"למ)  joyלישכת  (Gerichtב"פ 'ורהט  
 mb 'טוס 'ורי :ד'ל bn" האלהו ג"מ
 רז ע"ייע 22

 ע'ייעו ש"ע תוריזנל םייוניכ ." v^ קיזנ ,חיזנ *
 .ףרח

w'5» nומכ  bnמ"לב  (üesenי"רת ןייע  
 ,ג"מ ,ז"ט ,ח'ע "להתל ;'ח ,ו"ט תומשל 'א

 ,anschreien רעג 'יפ (nf ומכ p ע"למ (n^ ףזנ

(Verweis ertheilenרוכב 'מגב עורזה 'פב  

 הוה sm אברל 'הוירקילו (.גילק ^« ברעתנש
^b67"כ) וינעתב שרופמה השעמ ותואמ , — 

 ףזנו ?Cor תישארב) ויבא וב רעניו 'גות ב"א)
 «my ןושל לכ ןכו הייחא]* Cmas היב
 'שלב 'גרותמ הרעס ןושל ןכו (ילשמבד ץוח)
 ןכו n"3 vns ךשומו | .ןמגרותמב ע"ייע .הפיזנ
 .'וכו ורבעב ףזנש ךלמל לשמ i^e vii ל"זרדב
 ינוניבו )03 ףוזנ i^ ^b האר ןשיה 'מוחנת

omnי"שרב "א ךורעה 'יפכו ןילוחמ ליעל ןייע  

 יכוסל ייפב לבא טיהרא התאיזנ יבל כ'ג םרג יב ףרל ייפב לאננח וניברו םייונישה נישו ^a) יג"ח) זלה עיייעו (1
 .ןיירקלו ילוחב inim : דיכ 'ינעת ייישרב היכו (* .אטהיר אתייזנ ,יכל סיטב אנליוו םישב) יבל :יכ



mט" ,יִתְרַָנ ,'ח ריזנ לקב םג ל"זרדב מ"לב  : | "b "ywהחונ םימכח חוו ט"מ  vobתובא  
 .א"כק n3w ̂ החונ תויוכה חור י"מ ג'פ

 ךתעד mun :ב"נק םשו .ונמיה (nm םידיסח חור

 )00 Sys ח"כ 'וכרב לעפ א ב ה"כו יתעד תא תחנהש

 -אבה ע"ייע ה"כפ ר"ב .ףסוי ברד היתעד יחונאל
 | BU BD "333 'ורי ,רמ חנינ :'5 'מוי לעפנ ,ז"חא

 -- ,תוחונינ :ךראוצ 'פ ר"שהש mov ד"ע ט'ד

n»nעוטק  joאהת  es würe riehtig Tתבש  

 - .'מולכ התימל לאשוהו ,חינ ע"ייע אחינה ןכו .ב"לק
 vb m .ז"מ 'יטיג הישפנ m הברהו החונמ אצמ

 = ןייע ינולפ 'רד הישפנ nici ,א'ער ז"ל ב'עס
 = ג" 'ודיק .'ו יליגמ :ו"ט uum +ה"כ .ה"כ ק"מ
 Ty" 'ורי שפנ mi" ינוניבה הזמו ד"ק 'ובותכ
 לעפאב ג"ע ד"סד א"פ 'ינעת 'ורי i'y א"כד ג"פס
 m 457 ןייע .ב"לפס ר"קיו ח"מפ ר'מש ןיחינמ
 ן יליגמ Sich niederlassen הינח b" מ"לבו — "ספ

 .ושאר לע תוכרב ול וחוני :ה"כ

D?» nיטרפ  (Noah(ינשמב .גיק תבש) הנובה 'פב  

 דועו :ג"ק 'מגב ש"עו ה"יחא]* | ,רוחנמ חנ

 תבשב ח"ר 'יפמ קתעוה וניברד 'יפו אא ע"ייע
 b'ry ושרד m ןינעבו — ה"שע Tp 'נליוו פ"שב
 א"נ א"ער 'ו ^ry yb n 'וריע תומוקמה הלאב

\ N'y1 א"יק DP 4D'3 US י'ע 'דהנס ,א"עס 

 תושרד תואבוהו -- Grp .ב'ח) ע"ייע חנ ןב ןינעבו
5nר"בבו ,ו"ל .ה"ל ,ג"ל -- ז"כ 336 ר"בב חנמ  

 שרדמה אל (טיכ ,יה ישאיב) קוספה שרדנ ה"כפ
 ךירצ הוה אל שרדמה אוה םשה אלו םשה אוה
 «yon הז ןמחנ וא ונחיני הז חנ אלא רמימל ארק
 A" Db ר"מש (sm m דמעש ןויכ אלא —

as1203/5 ,'כ א"י .,'ה /2 .א"ם ר'קיו .'ג ,'ל  
 ;הנאצ 'פ ,ינקשי b' ר"שהש ^T ," ,ר'פ ר"דמב
 ,א"פ הבר תור ,השע הפי 'פ ,ןמז לכל 'פ ר"להק

 — .[ו"פ ר"תסא

 ^jj 0^ a "52 םילגרמהמ דחאל םש) יִּבְחַנ
CDD]ןירמאנ וליא 'פב  b)יבחנ 6:7'ל  

 ויתודימ לע עפיפש יפפו ה"בקה לש וירבד איבחהש
 ,ה"בקה לש

 היה 'פב Fluss, Bach) רהנל ראות םש מ'למ) לחנ
 תוכרב) היתויתואב קדקיד אלו ארק 'מגב ארוק

ve0/3 יבומב) םילחנל םילהא וכמסנ המל (איער ( 
 ('האמוטמ םדאה תא םילעמ eom המ ךל רמול אלא
 .תוכז ףכל הבוח ףכמ םראה תא C pieap םילהא ףא

qni pma ןהשכ םשו ,תוריזנ ירזונ :'ט o us 
 לעפתא  5004535 an,רזי 'ג םשו ,רזימל 'ב

TD יזנ ןייע' vn ראותהו Un" ו ,'ה םש'. 
RTD ירופו wb» ש'עו ןושמש ריזנ . . םלוע 

 ץובקהו .י"פ ר"דמב ףיסוהל שיו נ"שו :'מ םיחספ
  ^n ^v PDהכקנלו .א"צפ ר"ב :ד"'נד ה"פס

DW הזמו : ט"י "רדנ .א"מ 3'b יזנ הָריִזְנ הדיחי' 
m תכסמה וזל אתפסותה םשו 77( תכסמה 

 תוריזנ ב"ער 'ד 'יזנב 'יאדכ טשפומ םש אוהו

pv םישלש mmn םתפ sn םש ,הילע אלייח 
 ףוס םשו ,תטעומ תוריזנ א"ער ד"יו ב"עס 3^ םש
 אדח :םשו הידיד תוריזנ .אתכירא תוריזנ דומעה

 ץובקהו (יוריזנ יב ,'ו ידמב 'גרתבו) אתוריזנ  | eL) dtוש

 'וריו ב"מ ג"פ 'יזנ 'וריב 'יאדכ תזיִריִזְנ ל"צ תוריזנ
Müssi- שורפ :ריזנ ןינע דועו -- : ד"נד ה"פס ^n 

  ger, Enthaltsamerוכפה םיריזנ ד'כ פ'ס ר"קיו

 טשפומ םשו םירוכש  ynרומא ארפס תּוריזנ
 יקליבו ,השרפה אלא הריזנ ןיא 'ג קרפ ,'ד 'שרפ

m») השירפ אלא בוט רתוי ב"לרת 'ר mio רומא 
 ,י"פ ר"דמב 5 70 אשנ ארפס

S5"דועו רתכל ראות םש מילב 35 ומכ)  
 die 'גרתב ןינעה (ma השירפל ראות

(Qsirweiheלאשוהו ט"י .'ו ,'ה .'ד ,'ו 'דמב 'גרת  
 י'ב ,'ה ש"הש an spen האפל

i2 *דמ אריזנ רב אריזנ (יטרפ םש) )009 ' 
 ר"ב אריזנ 'ר םשב יול ^ ,ט"יפ לאומש

 .'חסונה ייונש ןמסנ םשו ה"דפ ןייעו ב"פ פ"סו ב"יפ
 ה"ד ב"פ תבש 'ורי :ג"ל תבש אריזנ ןב ןועמש ^
 ^ N^p דצ כ"רד 'קיספבו אריזנ ןועטש 'ר א'ער

 .ט"פק דצ ה"רס ןייע mp vm ןב ןועמש

nisתארוהב וא ינוניבבו החונמ ונינע מ"למ)  
 היבקע 'פב Guhig, sanft, milde חונ ראותה

 ,תרוחשתל mj G^o vb mu לאללהמ ןב
 ד"וי ילב .ב"עס ה"פד i50 yn 'וריבו ה"יחא]*
 יובוריע :גימ תוכרב) םימעפ הזיא ה'נכו .תרוחשת חונו
 naw ,'וכו םדאל ול my (.'מ יישודיק .טינ bra : גיי

i5ג"ד א"פ 'וכרב יורי ,'וכו קידצ ותואל ול חונ  : 
 ר"קיו ןייעו 'וכו וליא ול חונ תושעל אלש דמולה
 חונ ז"יפ ר"ב = .ע"ייע wmo ,חינ ם"לבו ,ה"לפ
 םשהו תותפתהל «np napi םשו ,תותפתהל
 לעפהו .םלועב mo pe ד"יפס 'פסות :ז'מ 'טוס

 .ןילעמ גיוגב )*  .הרחטל האמוטמ 3733 )!



 898. םוחנ *

 (pa 6 גי'כד vs 'דהנס יורי םש יגיגח s תוכמ) יאבמ

 (חימ wb תובאמ) עדונכ היה ש"בש לש ורוד ןב הז
 המחנב הארא ןכ רמא קודצ רב א"ר םג לבא
 צ"בארש Dim ^b" ןכתי וילעו ךשח 'פ ר'כיא
 ףיזרהמל ^D הנביד ג"ר ןמזב om תיבה jn האר
 pi" ל"גה p'b אוה יכ יוועל 'ה ייפ ןכתיו 8
 'ירבד העבש ב"ער ד"נ 'יחפפ הזמו םיתמה תייחת
 pm התימה «b ןה וליא םדא ינבמ םיסוכמ
 'קליו [me חלשב 'תליכמב ה'כו "וכו המחנה
 'א 'שארבל 'א יורי 'גרתב ןכו א'סר 'ר חלשב
 'א 3 ב"ש 'גרת ;אתמחנ םויל ןידתעמד א"כ
 וא רעצ nya םימוחנ ןינעבו -- אתמחנ ינש 'ד
 תמחנב האור .א"י תינעת ןייע םיאיבגה תוחכותב
 (םיאיבנה) ויהש ר"ע ח"ד ה"פר תוכרב v^ רובצ
 ^ ;תומחנ יובדו חבש יוכדב ןהיובד תא ןימתוח

 p? vpn" .ןיקסוע ויה םילשורי תומחנב :םשו
mom7^ ב'ב ,ח'ל ק"ב אָתְמַחִנ א"לבו ,תולופכ : 

 'ב י"רת ןמחנו ןכט :ח"כד b "mb" 'ורי ץובקהו

 ץוכקה דועו .ןמחנו ןבט ןייגס ה"כ ,ה"'מ תישארבל
 אתחבשות ןינעבו אָתְמַחְנו אתכרב ץק 'א ,ט"ט םש
 D^ ףוס סדרפה wb ןייע רוביצר שידקב אתמחנו

nתוכרב) הדגא רמאמ לעו י"שר םשב  Ciאבוהש  
Dvלש רודס םג זמור  yy»דיחיד שידקב 04( . 

 ג"רדבא : ז"ט ז"ע :ז"ט תוכרב לעפבו לעיפב לעפהו
 ,ךמחני ב"מ b'2 תודמ ,םחנל :ב"י תבש ,ומחנל ד"יפ
 לעב ע"ייע :'ח תובותכ ,םילבא םחנל .ה"ס 'וריע
 ps :ח"כ םש ,ןימחנמה ma .ז"כ ק"מ | .תומחנ
 יתא i'm 'ובותכ ,'וכו רבד רמול ןיאשר ןימחנמה
 תובא ,ונתמחנ T^b נ"רדבא ,ד'כ תוכמ ,הימוחנל
 ב"כד א"פ יאמד v ,'וכו והמחנת לא ח"י ,ד"פ
 'ורי .היתמחנמ ןייעב p'" ח"מד n'b 'ילקש 'וריו
 לארשי ילבאו םייוג ילכא םימחינ ג"ע ט"לד sb ז"ע
 םחנמ אוהשכ n^ amb ,םולש יכרד ינפמ

 'דהנפ ,אוה םחונמ : ח"כ ק"מ לועפ ינוניב ,םירחא
cvםירחאמ םחנתמ אוהשכ : לעפתה  D^"; 

 ,םחנתמ בלה :ה"כק רצ כ"רר 'תקיספ .'ב שחנ 'עו
 — [הימחנתיאל y3^ :'ח יילקש לעפתא

Jpn BPO NUTS sin אָמּוחְג. imos 
 ה'דסב ןייע m לכ לע םיראות המכ םע

 ,האלהו ..ז"טק ף"זרהמל י"הבמ ןייע דועו ן"ונ תוא
 א'פ 'דהנס 'וריו .מ'ד ו'פס 'ירדנ 'ורי ןייע ןוינוחנ

 ,הינוחנ ןמ אוה הלילק 'לו .ט'יד

= on חכש 

bm ^השורי ונינע מ"למ)  besitzen, erbenםשהו  

  CErbschaft, Besitz nomט"ל "ישודיק :
 ליחנה ב"עס א"פ ק"ב ליעפה ,ץראה תא לחונ < .

 ץראה תא  cvm.הלחנל רוכב .ו"מ 'וווכב
 'ליאשהבו  busוז החונמ א"עס ט"יק 'יחבז .'י

 םילשורי וז הלחנ הליש  vyג"יפס 'יחבז 'פסותבו
 ,תולהנו תומבי תשרפ ,'ה ז"ע ץובקהו .ךפיהב םשו

 .תולחנ wb .ו'טק ב'ב

Je  בל'ע( D 1םירובד תציבק  Bienen- 
sebwarmהרובדהו  (Sלכאמו לזוגה 'פב  

CU opuםירובד לש ליחנ ןכו  nsושאיתנ  
 א'פ (nU הבורמ 'פד ג"פב .ולש וליא ירה םילעבה
 יפ .וליחנ ליצהל ורבח לש ('וכוס ץצוקו (ניעס
 תושעל תרווכ ךותב םיצכקתמה םירובד ץוביקל
 הייחא]* — ,ליחנ לאעמשי 'לב ןהל !pop שבד
 לחנ ב'ה ט'ק י"כב ר'פרב לבא ו"ופדב ןוכנל ה"כ
 םירובד תציבק אוה ליחנו הרובד אוה לחנ לבא
 ק"מל ;ג"פ 'ציב 'תפסותב םירובד לש ליחנ ה"נכו

w"p3קב ה כו ופ ק'בל ,(לוחנ ס"טב יפריא י"כב)  

«Upב"סד ה"פר 'ציב יורי  Tyפסות יוניכבו ' 
 ס"ש י"כב yp'3 א"פ ק"ב וליחנ ךותמ ies 'בותכ
 ע"ייע pons השלש .'פ ב"ב ץובקהו -- "יל ונינפלו

DDי"כ ה"מגר 'יפבו .'א  ^pתוכירבה :םש ב"בכ  
 ןוכנל ם"בשריפבו כ"ע ןיליחנ והל ירק םירובד לש

 — [תורובח

 Zug) תחא הביאש Je עילמ ילוא) ליִחָב 9 *
vלש ליחנ הלעהו : 3^3 ג"יפס תבש  

 'ע לש ה"מגר "פמ אוהש 5^ ילואו ,ומע םיגד
 ליחנ 'ח א'כ "רבדל 'א י"רתבו .הכירב םדוקה

 .ןינרומד

DDTD .sich trüsten (הגותמ יוצר ןינע מ"למ Dn» 
  Trost, 108006תייחת 'יפ הָמָחּונ ס"למ דועו

 ןישרוד ןיא 'פב Auferstehung der Todten) םיתמה

 (:זימ 'גיגח) Qv ןב יסוי C 0$ 'מגב תוירעב
 םכילע ינא עיבשמ 'מגב תודעה תועובש 'פבו
 הארא חטש ןב ןועמש cow C675 תועובש)
 'ב שחנ יעב ושריפ וניכר ה"יחא]* .המחנב
 'ופסותהו C2 "p םילהת) 'רקמ ןושלמ כ"א ש"ע

"p cr oumוכו ןויצ תומחנב תוארל לכוי אל ' 
 םדוק יח חטש ןב ןועמשד ומלהל השקו ש'ע
 jn המחנב הארא רמול ליגר היה ןכו ןברחה

(t!היכו  ommד"יק . vix)סיש  avum mobןכו )5  .קותמל שי )* | .וכוש  mp wmדהנס יורי .:זיל ' T'bביכד : 

 ,חיפר יפסות



"w^ she 

 ליז = ויו וו ץ צץ ירי .ביידורט
 Tir , ל יל

fos e (ריִחְנ =) רחנ — 38m 
 (Gm 'ג קלח 'עב יתכראהש המ ceo ה"יחא]*

n |רמאו יכ חיכוהל +3 הרעה  jbאוה לגרומ יבר  
 יחכונה 'עב םגש קפס ןאכ ןיא meos ןושל לע |

 ויונכב וניבר ןויכ וילעו men ךייש רובדה הז
 — [(יאצנינמ ט"ק י"כ "נכ וא) אצנגמ יטכה 'יפ

 ףאב חור ףאש (b oUm" פ"לבו ,,* ע"למ) רַחָנ 3

sehnaubenקר מ"לבו ףאב לוק איצוה  cwn 
x03 Gm) om[לאוש ל"צו] ('(לאושה) 'פד  

 לש ט"וי 'פד ג"סב .(*ארבנ והב (vm (:ב'נק תבש)
mאנריחנ יכ 6ד"ל  C45עקת  obג'סב  

 (:זיכ) דיטת תכסמד 'מנבו %: ביפ «m האורהד
 אבא 'ר אתא אסכה תיבב ביתי הוה ארפס בר
 רחנ (א"ער היס («v^ וזחאש ימ 'פד ג"רב .(*רחנ

 ורחנ (C27 we "ישודיקד ג'פב aom בר היל
 .םיהנ ייפ "א בכי ש ב הישפנ

 י"שרו רועגל וא המ רבד זומרל ןמיס תיישע ב"א)

 eal gens (תימו אקש היב ורהנ סרג
 : ורחנ י"שריפ םשו םש 'שודיקב ונינפל 'יא י"שר

 ול השע :רתוי קוידב p" "יטיגב לבא וב ורע
 mo ,כיע יט

 הפיו המיא ורחנ דוה ('כ יט" בויאב רכזה םשה
 כ"ע new לוקב ויריחנב חפונ אוהשכ י"שריפ
 והב רחנ :םש תבשב ה"נכו -- rm אבה ע"ייעו
 חפש ('בירחנס .ד"צ 'דהנס לעיפבו .יאחא 'ר

 ה בירחנס 'עב וניברו הלעמ יפלכ םירבד רחינו
 'ינ שממ אוה םיהנ וניבר "יפכו ש"ע םדוקה רמאמ
 ר"ב םשהו ,(5 הרעה ליעל ןייע .תבשב ס"ש י"כה

 n^ הימופמ אעיז Nb היתרחנו היתרכוע UD פ"ס
 ז'טק 'ר שיר 'דלות ףופ 'קליבו ףא ןורחל יו
 : אנריחנ קיתעה ב'נש ק"העו -- היתרחזו ס"ט

 — scehnarchen] = א"ב ןכראנש

 m יימרי) ויסוס תר ןחנ יאר ןמיס
- '-- 

 מ'לב (pnm ומכ b'53 sym cU o רחנ
 Nasenloch ףאה בקנ = ע "לבו ,06

 י"רת (ז ,יב ישארכ) ויפאב "ne (םדוקה 'עמ לצאנו
ne COםכפאמ אצי וש א דע .('יוריחנב ) 

 אתוירס "pint דע C9 'ורי 'גרת] C3 ae ידמב)

 ורחנ דוה )3005 כויא מ"ל (yw -- .[ןוכיריחנמ
 איכהל ב"רל היה בוט anm mon (המיא
 ךייש ורחנ יכ .ןשע אצי ויריחנמ (GU aen קוספה

 €—————————— - אפ -

 i ס"ש י'יכב ה"כו םיהנ ייא b^» ^b ה"ונמבו w3 יקליב mma ו ב לייצו ארבג ןב רחנ ג'ונב )*
m» ךורעה אבוה םשו .ג'ג רצ פ"ד jy T» bao ב' 

 ג"מפב ('  .רחא רבר גיונבו ס"ש י'כב הייכ ('

 טקנ opi היב |

àסייש ייכב היכו  

 ייל רימתבו אבבא היל רחנ mass (*  אנריהנ סיטב ג"ונבו איער

 ו
 יש

 טכש

CODDעב שרופמכ ייבא אוה (ייכאל ראות םש) ' 
 CUP ab תבש pun ה"יחא]י = = .יינא

 :ד"ל w'3^ .ה"ס תובותכ .ם"כשריפב :ב"יק םיחספ
 .ד"י 'וירוה ,ח'נ ז"ע STU "YT .ה"מ י"שריפ שיע

 ו

 | 2 T6 ע"י םחנמה p^ ןמחנ יכ עדו :'כ 'ליעמ
 | — (ע"יע p'»3 vim pay ןכו (היכפ vus ןויצב

 ר"דמב Druck vno) מ"לב nnb ומכ) הָציִחְנ +

PUO ^B "bהיהש יפל )35 ייטפוש)  

 | .הפודנ התימב n5 v^ ny "723 םפדגמו םפרחמ

^B = yon) 1ראוצה רקד  (erstechenםכ ' 
umsונב תאו  "usרחונה (א'פ  "prem 

 םש) םדה יוסכ 'פב .ונב תאו ותוא םושמ רוטפ

Gtתותירכב ה"פב .תוסכלמ רוטפ רקעמהו רחונה  

 האצוי שפנהש הזקה םד רוקיע םד הריחנ םד 6'כ)

 | 6 e'o ייחספ ןירבוע ולא 'פד ג'סב .וילע ןיבייח וב
 .תכשב תויהל לחש כ"הויב ורחנל רתומ ץראה סע

 רוה וב השוע 'מולכ ראוצה תריקד 'יפ ב"א) —

 הייחא]* — (לאעמשי 'לב ןכו שפנה אצתש דע
 nim 'מ ב"כ 'דמבל 'א 'ורי 'גרת ל"נה ע"למו
 טחשו .ז"י bw eme" וכפהו .קלב «m :קלב
 : םשה םשו .איעבימ םהל (um (ביכ ,א"י ידמב) םהל
 :ה"פ bns .ותטיחש וז ותריחנו .ו"פ ,הריחנ רשב

 - [ורקוד בוט רתויו ,וקנוח :ורחונ י"שריפ

  "meרַהָנ ומכ דיעפל)  pupע"לבו הליזנ 29
;Blut ausfliessen lassen םד תליזנ ןיגע סנ 

GTP הדנ) תקוניתד ג"רב (Gluterguss הריחנ םשהו 
 'וכו תרחונ איהש ןמז לכ בר רמא  "pןמז לכ

 ושריפ שימשת תמחמ הפה ךותב יוצמ קווהש
 םוקמ ותואב הל יוצמ םדהש ןמז לכ אצנגמ ימכח

  nensעודיב שימשת  nmm sowרמאו הכמה |

 תבכש קור יאה ישופמ תיאד יבר ןל  ywאלו
 תדמוע ימד יכיה בו רמאד הריחג היל ונתסמ
 םוקמ ותואש תמחמ האור הניאו תבשוי האווו

  pmo xmרחיכ ןידדצה ןיעגונו תדמוע איהשכ
 איהשכ וא האור הניא קחדנ וניאש תבשוי איהשכו
 האוו תקחדנו איה השקש עקרק ג'ע תבשוי

 תבשוי איהשכו  Yyהאור הניא םיכר ןהש םירכ
 הכמה התיח אלש עוריב  em.תרתומו אוה םילותב |

 ו ב .ו לפק יעב חייבו ('
 CD 1 1 רעה ףוס ןייעו םיחנק (:ויפק 3Y סיד)

"b ה"ר ילח ז"ואבו הירב m ייפבו v atta 
 .אבבישב D'b3 א"פרמ yin עיפרבו ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ )5  .אבבא

 ייכב ה"כ (% ,יתוריחנב .'ציניוו ר'פד ב"ה ר"ל ויו



 ןייע איוחד אמות ם"לבו óoíócxodoov י"לב ארקנ
 — ]) 398 צ"נלפפ ףעל

Umאימ ;זיכ 25 תישאר) מ"למ שוחינ ומכ —  
 רבד הזיא ןמיסל תולעפ תיישע-'ימ ל ייכ

 'ב 'פד 33'2 eine "Vorahnung, Omen) דיתעה

 (.ומחנתת םהל רמוא אוהו (.ט"י) ןירדהנסב
 C שחנ הידידל ('הי ל ומחנמ יכ אמיליא C תמי א

WDוהל ימר . ^eאהיש  nnbןיכירצ ויהיו רעצ  
 mo .(והדיר ל והי א םחנמ יכ אלא םחנתהל

^Dה"יחא]* — .קרפה הזב ונרמאש המחנב הארא  
 ןויע ילב קיתעה ל"מרו .ש"ע nm) y 'מולכ
 יתקתעהש ומכ ןוכנהו Sehlange, Gift "y איגוסב
 ry n3 ו'פ nae 'ורי :ה"צ bna" ה"נכו -
 (wn לכ pw 'ילוח .ןמיס שי שחנ ןיאש י"פעא
 C ,ךיכ תישאר םהרבא oy" רזעילאכ וניאש
 MO yw (b on ר"י איש לואש ןב ןתנויכו
 אשחנ אכט הנה ז"פפ ר'בב ה'כו (Um ם"לבו
 ר'כיא Uy 'וכו אבט אנמיס גולורטסא 'עבו אכט
 שוחינ ןכו .הישחנ (םחנמד) הילגר לע הלא לע 'פ
 יתיסנ יתשחנ vs ,'ל תישארבל י"שריפ ןייע
 ןייעו כ"ע הכרב יל האב qv לעש ילש שוחנב
 תבש 'וריב כ"ג mb ילואו oan ייכלמל י"שריפ
 אלהו xy T3 fb 'דהנס 'וריו ג"עס ט'ד ז"פ
 :ה'צ "לוח לעפהו .'וכו ויה ללכב ןוניעהו שוחינה
 רמואה הז שחנמ ב'עס ה"ס 'דהנס ,שיחנד אלא
 יפסותבו ה"שע 'וכו ודימ לפנ ולקמ ויפמ הלפנ ותפ
 שחנ ול שחנמה לכ .ב"ל י"רדנ )096 ז"פ תבש
 ופופ שחנמה 55 vv ח"ד ו"פס תבש nv" ש"ע
 'יפכו ףושכ ןינע אוהש 5^ דועו .'וכו voy אובל
 vn 'גרתבו שחנ מ'לב אוהו 'ירדנב י"שרל סחוימה
 PU ושחנת אל א'ער YD 'דהנס (ח]ו9880מ)
 םיגדבו תופועב הדלוחב םישחנמה ולא )072 9^
 (םעלב) תא ירה ו"כפ ד"מב .םיבכוכבו דוע י"עבו
 היה קלב :םשה כ'פ םשו 'וכו ססקמו שחנמו רזחמ
 ראותהו .'וכו םעלבמ רתוי שחנ לעבו םימסק לעב
 ןירבחה תאו םי שחונה תא םש הארו ^in ז'ע
 Dy ףדונ שחנ שרשו .םישחנה ג"ונבו ןויקב ע"ייע

vinoםהילכה השעמב םישחול םיפשכמה ^«  
 — iw] ןטר ע"ייע

, vn) - "m == "n לש 

 PTT) DU 'גותב לבא ש"ע םדוקה y גשומל
 Tub" ןייע Tm םג ל"זרדבו ץובקב קר ארקמב
 אמדל ,ט'ס 'יטיג SN ךרכ ע"יע היריחנמ :ז"ס

nk]תומבי 'ורי .היריחנב ביתינ : םש ,היריחנמ  
 yn (.חיפק א'ח) תינלפסא ע"ייע ג"ע ו"טד ז"טפר
 ז"טק םילהתל 'גרת ןייע רועו (.ש (cU םניקסרא
 םתס בקנל לאשוהו -- ו'כ ,'מ ;'ג 45 בויאל ;'ו
 ןיריחנה .ה"פר yn" 'תפסותב הזמ רוחל וא
 "יא N'D Yp 'ואוקטבו 'וכו ןהב ןיליבטמ הוקמבש
 ירוח 'א רח 'עב וניבר ^32 וא הרעמה יררוח

 -- [הרעמה

 שחנ לשכ ושארו לצבה עצמאב הנק «pr שחָנ
schlangenartiger Stengel an der Zwiebel 

 (ב"ער טיכ 'וריע ןיברעמ לכב 'פד ג"רב (םינפב ןייע
 ובש שחנ ינפמ לצב םדא לכאי אל ר"ת  "pבר

 ונעמש 5 ןואג אריוש  meהנק אוה שחנה
  nusהטיו לדגישכ לצבה עצמאב ונשיש לקמה

 שאר הנק ותואל שיו ולש לועבג אוהו (' שביל
 שהחנ לש ושארכ  Dmונממש ינפמ דואמ אוה

 אוה הזש ונעמש ךכ אוה םח ערז לכו ערזה אצי
 א ונלכאי אל ורמאש שחנה  Cnלכאי אל ףאו

 דמעו ערז ונממ איצוהל ץראב ריישש לצבה תא
mau» לכאמ תרותמ אציש ינפמ הזה שחנה וב 

 עקרקב והתשנ אלש םילצב ראש לבא םס ןימכ
 ושקתנ אלש אלא והתשנש וא ערז ןהמ איצוהל

 תאזל ועיגהו  pris) psףוגבו ה"יחא]* | .ןהמ
 ינפמ ה"ד 'ופסותב אבוהש ח"ר םנ ןכ ^5 ןינעה

n^ "b3) וכותב לגעתמש וכותבש דומעה 5m 
 סשארב לגעתמש "גה אנליוו סישב ( peלועבג

 לצבה ערז וב ןיצבקתמו  umsשחנ ארקנ דומעה
"y! אנליוו ס"שבש ח'ר 'יפב n'51 כ"ע 5x3 לש 
jn ת"ר תטיש ןכ יכ ריעמש א'בטירה ^nm כ'ג 

JT! בתכמ ןיבותכה ל'ז י"שר שוריפב maa 
 א"בטירה איבמ דועו  n^ ^pלצב לש שחנ יכ

 לש סראכ הנכס אוהש וב השענש 'עלות אוה
 יוריע םיירב אבוה) 'צנוש יפדב י"שרבו ,'וכו שחנ 7$

  ^w Craףרושש שחנ יורק ןילעה ןמ אצויה תוחל
Schlangenknoblauch קי תעה ל"מרו .שחנה סראכ 

 ןינעכ אלש  "bהז יכ ,ךורעה  "Dםוש  mwןכו

 xe תחת אלו ל"נה םוקמב אל ללכ רכז אל לינה יוריעד ןויצ לבא )5 .ביהו טייק י"כב om )? .שבי ול ב"ה י"כב ('
 ,וכרבתת w^ .הייד 'גשמבו סישב היכו ט"ק י"כב ה"כ )^ ase שהנ ינפמ לצב והמ ןיבה אל יכ (האלהו 14 רצ) לצב
 הוק רועו אשהנ גיונב (* | ,ינירחא 37323( םיש ייכב היכו )* ,ימד יכיה גיוגבו ס"ש י"כב היכו )? .ומחנתה ע"פדבו
 w33 m3 )* .שייע הריתי ןושלב ium b סיש ייכב היכו (* .ךורעב יילש ומכו ow  י'כב יילו ומחנתת והיא ל"א ; הזל

 .וננועת אלו : דוע גיונבו שייארבו ף"ירבו ס"ש



 33 ןכרשחנ < - שָחָנ * אלש
 רע יהיו .ועבוטל םיבש לושחנ וילע דמע הניפסב | UO ; 801826 לחוזה ץרש םש מ'למ) שָחְנ *

 (Urschlange "OT"אמיב \לודג לושחנ הוהו +'ד י'א יניי) םיב לודג | ט"לפס ג"רדבא . 
 ys" אמיד יהולושחנ 'ד ,'ב 'גרתב םשו ה"יחא]* | העפא ינועפצ (pin sow wm) sop תומש השש
 'גרתבו .,ופעזמ 'גרתל ו"ט .ג"י .ב" .א"י 'א םש | :א"כק :ו"ע תבש ןייע ל"זרדב הברהו .בושכע
 : ז'טק ק"כב ה"נכו -- יו ,'ג ילהקל ;ג'י ,'ב 'כיא | mo» .m "ינעת .ה"ע .א"כ ov" .א"יק "חספ

p'3 : 3^pריב : םשו .'ח 5122 ,ז"ט  G'bמ"ב 'תפסות | 'ילוח  i^oדמעש הניפס .א"יד ו"פס מ"ב 'ורי  
 sm ג"יפ ר"בדמבו .(*העבוטל לושחנ הילע | Uy לבא נ"לב םשו ג'מ ט"פ mb :ו"ט "כרע :'ט

nורי .םש ' n'es m mnםש לע :ןושחנ | ר'קיו ד"עו נ"ע  mreהלחת  n35םיבש לוש  
 ןויכ ב"עקתת זמר 'ר תלהק 'קלי .ז"ל wp 'ייעו | שחנ טרפבו — ד'נפר ר"ב תיב לש שחנה .ו"כפ
 רופיס ותואו םי לש לושחנ voy אב (פוטיט) דריש | ה"פ ר"בד ןושארה שחנה אוהו ב"כפ 32 ינומדקה
 b' .ר"להק .ב"כפ vpn b vus ר"אלב ןייע | :ג'ק תומבי א'ער Yep תבש מ'ד ,שחנ םתס וא

Uyלע שחנ אבש העשב :ב'כ  Den mnוחנתבו 'וכו אמיב אלשחנ היאחמ :ץרא ןורתיו | הב ' 
 היה ירבע 'לב 'יא ח"יפס ר"דמב 'א D^ תקח שיר | לע ירמאמ y אוה םייסרפ גשומ הזו אמהוז
 השעמ ^b p'£ יתבר 'תקיספ .רעוסו ךלוה םיה | 'קלי יתאבה 65 םשו 68.66 םידשהו םיכאלמה
 mms ל"צ] (הלושחנ וזחא) 'וכו nns הניפסב | הלע לאמס יכ (א'ורפ םשב) ה"כ זמר תישארב
 רופיסה ותואו .םיב תפרטימ nmm [אלושחנ | םייסרפה ינוימדמ כ"ג הזו (שחנה (by וילע בכרו
 אבו "יא םשו םייונישב ו"לק דצ כ"רד 'תקיספב | כ'ג בכרו הלע Agromeinyus ןטשה םהיפל רשא
 -- [םיב לודג רעס הילע Jio) וא Uo) azidaháka sn וא שחנ לע
 ודובכב הארו שחג וב ץיצה נ"רדבא : 07( 'הנס
 אב םייסרפה ינוימדמ הז םגו אנקתנו (ר'הדא לש)
 םשב 98 2n ג'מ ע"מב יתבתכש המ ןייע ל"זרל
 םינינת םע תומחלמ ןינעב דועו .שיהידנובב ו"טפ

 .ש"מו איגינק ע'ייע ןתיולו

^Sןכרשהנ  TX Jáger)םינפב ןייע פ"לב ) 
 והיכ 'ישארב) דיצ עדוי שיא 'גרת

 תלד תואב ןכדשחנ ןיפרוג שי ןכרישחנ רבג 07
 ןמגרותמה תעד ןכו ןכדש חנ תובית יתשל םיקלוחו
 שרשב ןמגרותמה bm ה"יחא]* = .טקש םדא 'יפו
 הזמו 'וכו תכירש אעראו :הטקש ץראהו ךדש
 p^ ןכדש חנ דיצ עדוי שיא סולקנוא 'גרתש המ
 ןכו לטב םדא י"שריפ ןכו טקשהו חונמ לש םדא

oeךרעב ןייע ךוועב  que ym peאיכה  
 שיבו תחא הבית ןכרישחנ וא ןכרשחנ 'גרותמה
 תויעט םה ןלוכבו תובית יתש ןכרש חנ תואחסונ
 33 תלדב ךוש אלא ושוש ןיא יכ תווומנ
 ןלוכ םיכרע ינשב ש"מ כ'חטב לבא ,םש ויתראב
 דיצ ;:5* פ'למ ןכרישחנ רקיעה יכ ףה תויעטב

Jagdןמו  D (לעפמ ינוניב O25השע )השוע "יפ 
 הז ox Tx 055 םע sv Tx ונייהו דיצ | b^ (תופלחתמ 'גו 'מ) אָלּושְחַמ ס'למ) לושחַנ

 ,iy 6:'ב (om ראיזאב ע"ייע .ה"צ 'דהנס ל"זרדב Unwetter, Meereswoge) םיה ילגו רעס

 PET כ TX פ"לב דועו .יאזב רכש | (איער חיל ימוי) רונקינ 'מגב הנוממה nnb רמא 'פב .
 וכרישחהנ וא vom; mano שי ילוא כ'או | (דח א ול שנ ('ועבוטל םיבש לושחנ ('דמע
 לע ריצ אָנֶתְרִִשְהְנ ם"לב הנבנ ןזרישחנ יפ לעו | ןיקזינה 'פד הדגהב .םיל ולישטהו ןהמ
 'גרתב 'יאדכו רקיעה ש"ירבו תחא הביתב םינפ לכ | ם בש לושחנ וי לע דמ ע ומ "טיג)
 ה"ד : ב'צ ק"בב 'ופסות תערכ אלו םיסופדה בורב | ג"סב .'וכו ינא המודמכ סוטיט רמא "ועבו טל
 םשו (ןיתינתמ "^n .טילק בי"ב יפסותב y" ןייעו) יכרשר ! ךלהמ היה לאילמנ ןבר ףאו 6 טינ ם'יב) םהזה יסד

| (eine Art Augenkrankheit ןיע ^on (ןינע tna * 
 'ב קרופ רומא ארפס :משו .ח"ל תורוכב

 6 היצש ,גיח) 'א ןוזלח ys יתשריפ רבכ 'ג 'שרפ
 ,ה"שע

(Kupfer) NUS *י'ב תשחנ ע"ייע  

 רב קדזורפ ^ ב"יפ ר'דמב (יטרפ םש) אָשחַנ +
 'ר א"נשת 'ו ban" 'קליבו אשחנ
 .אשחנ רב ארידזורפ

ma )'גיונבו ישארח י"עבו ס"ש י"כב  myייכב בוט רת | (? ו י ל ע  bwןעבוטל  n'»»םעבמ ל ביפ יתפסותב  

 ב'וכב )* .היפקתה יר שיהש יקליב ה"כו ם"שח יסופרבכ גיבר ייגו :טיט רצ 'מוי סייר y" )^5 טרופריא "23 לבָא)

v33 mu (* anmוו  v5ייכבו  omיסופדבו רייבו ש"ק  ygרחא 'יא ריפדכו ועבוטל רע ועבוטל ןמ תועטב טמשנ  

 .העבוטל ייל יפסוחב )^ .ולטנ : קר ןושארה יועבוט

42* 



nra * — ןכרשחנ a בלש 

 ול ןת 'יפו הכיאד אקסיפ םשב ונאזנולל ךירעמב | וניבר איבה םש לבא ךרש ךורעה לע כ'ג זמור
 היגה רעבאב ש'רו ףפכ ןיפוצמ תשוחנ לש תועמ | ומכ ה"מגר יפו ייג י"פע תלרב) ל"נה תומוקמ ינש קר
 היל שיחכא n'33 ^« 'יעשי 'קליב ה"כו היל שיחכה | א'בשרה 'בושת 'ג ןייעו 'גרתה אלו (ה'יא חיכואש
 — [היל שיחנא 5n | יחונ םילודגה ןמ שיו ל"הזב םייסש ד"סק "יס
 ..שירב אכרשב Gr lui) 57( ןיסרוג ויהש שפנ
 ב"רו .כ"ע [ןכרישחנ ל"צ] ןכויש n3 דיצ ym ןכו
 ןכרישחנ ד"ויב עצמאבו ןכרשחנ קיתעה yn שירב

 | -- [רומאה םעטמו רקיעה הזו

das Niederlassen, הנכשה yop (מ"למ nn 

  DI (Niedersetzen'גינהד  GY2ץע ילכ
 הצלח 'מגב הצילח תוצמ 'פב .תחנל יושעה (152

 ? vז"ע תהנ לש לדנם (ביעס  ^bרבד  myאלו
  nnm 1םילוש מ'למ)  nU | Basis Boden, Unterlageממקומו.  — (תואחסונב הנניא וז הלמ ב"א)

 הורעה תפשל לאשוהו  | die weiblieheלדנס ^ םש יכ םש תומביב הנניא ל"ר ה"יחא|*
^p! כ"ג וניבר הל po לדנס 'עב לבא vy לש | האלמ איהש תיכח 00« "לכב ח"פב (Scham 

 רונת לש ותשוחנמ הטמל ןינותנ ןירוהט ןיקשמ |  bueיושעה ץע ילכ ה"נכו כ"ע וילע החנ ז'עש
  "eתורע ןינעל ביתכדכ רונת לש תי תח ת  | nopתחנל  v2 nbusח"ו םש "יפו :א'כ אמוי ב"עס

  newהלגתו ךתשחנ ךפשה ןעי  "Eםישתש 'מולכ (אנליוו םישב) | זייט יקזחי)  voyוחינהלו רבד
nni םשל ג"לפ ר'ב .כ"ע איה תחנל יושעה voy | השא לש ןותחת אוהו ('ךנולק 'גר תו "ל". 
nim יד) en ישארב) 'מאנש (חנ 27( ארקנ הביתה | ש'ר 'יפ no" 5 ט"דסב 173 "יפמ קתעוה nns 

C 1 להק מ"למ החונמו גונעת תארוהב דועו 'וגו | :א"מ הדנב י"שריפ ןכו םילושה cn ותשוחנמ 
  sןכ יכ ש"ע רוקמ ונייהו ךיילוש ךתשוהנ |  aum.ה"צ תובותכ :ז'ט  nmi'וכרב חור  Ysב"עס

 (השק ,ףודר וכפה) תחנב .ב"צ 'הנס :ג"פ .ז"ע 'וריע | תבש ןוכנל י"שר איבה םשו ס"שהמ םג חרכומ
  QUOתפקתא וכפהו תתחנא .ט"כק ב'ב לעפא ונממו | .ריילמ ע"יעו התממחמ התשוחנש ינפמ

 ילואו  niןתשחנ  C n^ vo[(םש) | יתשב עמתשמ —
 P pua ךרד .דועו תשוחנ ןמ 'מולכ תוארוה

put nopןיכיוהי לש ומא םש דועו ,םישרפמה  nn Hמ"למ)  nniס"לבו  nnהדירי |-  hinab- 

 3313358, t" לאיגר ןייע herabsteigen) — יאנג לש יונכ אוה ילוא n v5) 272 אתשחנ

pureכוכשל ץראב אוהש המ וגייה םיסבו ןותחת  inuלבבל תיחנד , Ubתיחנ הוה יכ ,'ה  .. 

Up amm "v2 ^W xeאק יכ .א'מ תבש .לככל | ונהג .םרב ריע גילד  meni4 .וכסה) p'?b 
 תיחנר אוהה ,ה'כ 'לינמ .'א רמע ע'ייע :ו"ט 'גיגח | תשוחנה ןמ (הבותכה 5^ pasa תויהל אירוסב

 אקמועל תיחנ .ט"ל ק"ב ,הביתה ינפל דרי ייפ — [תועוצה ןמו
 ימנ אתחנ אלקרל אתחנד wb .ג"לק va .אנירד

ow soe) Dnm?תכתמ  (Kupferןושל לכו .םיבשריפ ןייע יסכינ והלוכל | ןהל רמא 'פב  mew 
 ימל .לאשוהו ןמגרותמ ןייע אתיחנ 'לב םגרותמ | א"יו 007 ימו) רונקינ 'מגב הנוממה

 :ותמ ^B 7 תומשל 'א י"רת ןכל ויסכנמ דרויש | תשחנ רמא  בקעי ןב א"ר (' תבהצמ תשחנ
 דרי Y" iT ^v "np 'וכו ןוהיסכנמ ותחינ | gs 'ובותכב ה"נכו ה"ייחא]* | .6א תינלק

yyופו א"לבו .'ה ףרצו 'א לשח ' "v gm)א"כד ח"פ האיפ 'ורי לעפתאב ןכו +(הינק ריח | . T? 
 ןמ (תחגתיא) תחנתא ב"עס ר"לד ט'פ 'ובותכ | .לילז אשחנ ריקי אשחנ ר'ע [mo א'פ 'ישודיק

vp"היגימ אתחנימ .'ו 'ועובש -- ויסכנמ דרי ^5 יוסכנ | ,אשחנד אנותיק הירזע 'ר ה"ד ר"תסא ב"יפר  
 תיחנמ הוה דכ .א'צ דצ כ'רד 'קיספ לעפא .אבוט | 'תקיספ ונטמ לעפהו .רפרפש ע"'ייעו אשחנד ארדיק
 jun תעלבהב 'גרתבו nen תא הדרשכ B puo | ow wem" םיגיפל היה ךפסכ שרד : ב'כק דצ כ"רד
 ר"תמעב 'מגוד y nnb" י"כב mno ינוניבבו mms | םישמתשמ והיש וגיקתה ןיאמרה וברש ןויכ (ב'כ

| | 

 ב"עס א'כ תינעת ל"זררב ןכו ,103 ב'ה יוועל 'הל | ןוהנמ דח הוהו gos ןיפוחמו תשוחנ לש תועבטמב
 היל mne .ח'נ תבש ,'וכו דוחל ירכג mme הוה | ה'כו 'וכו יל שחנה ליזיא 'וכו אפרוצ יבגל ליזא

 ינפמ ג"ונבו ןושארה ייעבו יב י"כב ייל ויה תלמו ויה תבהצומ ןתשוחנ ס"ש vis (? .ג"הר ייפב היכו i" לכב היב )!
 ^W םש קר 'מוי םישב wb י"כב nw וניבר ייגכו ביתצמ ןתשחנש ינפמ איז גימ ב"פ דימתבו התיה תבהצומ ןתשוחנש

 v23 ה"כו (5  .ןתשוחנ וניבר ייגש קויד ילב תצק בתכש .ינ רצ ימוי DU ןייעו התיה ב הז ל ש כ תבהצומ תש ו ח נ
 .אתינולק גייונבו ביפ 'מוי יתפסותבו ןושארה yi" ס"ש
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 םוהתה ךותב הטונ ופונו .םוחתל ץוח הטונ ופונ
 םוקמל nbn ופונ :'מ יישוריק quim לכ ש'ע
 ב"פס ב"ב v" .הרחט םוקמל neu ופונ .האמוט
 "ירדנ .'וכו br" אוהד וג הטנ ןליא רח ג'ע ג'יד

ovvח"לד ד"פ "ירדנ 'וריו  vyתוטונה ןמ לכוא  
 הינפל לאשוהו ב"מ ז"פ 'ולהא יוטנ לועפ ינוניבו |

 ו"כ 'דהנפ הטונ תער  :'צ bw" ינולפ תעד לא
 ליעפ ה .'וכו אבור רתב ה'בקד היתעד הייטנ א"עס

 ה"ר .רמתא PED רכס רמ :ו'מ 'וריע :ד"פ 'ובותכ
 'דהנפ 'ורי ,ילילגה py 'רד הימשמ הב וטמו :ב"

stenולא .ח"יד  peoףכל ןיטמ ולאו תוכז ףכל  
anmןיב . < דמוע ןיב א'ער ג'ק תומבי לעפ ה  

i've v' ^55 nbהתיה  nmeהדצ לע  Ty! 
 פ"ר v3 טשפומה םשהו .וכרע py new םשה
 תיטנ b r'b'3 'ולהא ,ץראו םימש תייטנ ו"ע |

 .להואה

nehmen, bpbo bx pp sm מ'למ) לָטנַו 
  forinehmen, erhaltenס"לבו  ^p bbאשנ

(tragenול הברי אל ךומפד 'מגב 'רהנסב 72 'פב  
 ppm לוהט ילוטנ םלוכ אנת (6'6א"כ) םיסוס

mesםילגרה  ^pףכב ללכ רשב םהל היה אלש  
 ויהש ידכ םצעל דע ותוא םיכתוח ויהש םהילגר

 ידי לעו םינקרכה לעו םיצוקה לע ץורל םילוכי |
 ףוסב .לוחטה ןהמ ןילטונו רשבה םיכתוח ויה םס
 הרדנ p^ ,םידוהיה ןמ ינא הלוטנ C67 יירדנ
 ותשמשמו וקלח לעבה רפי םידוהיה ןמ האנה
 תא אשנ 'נרת ב'א) -- .םידוהיה qb הלוטנ אהתו
 ועסנ 'גרת ,אבוג m לטנ ג" :" (mot הבראה
 שי הייחא]ז = (אכמ ולטנ 0^ ז"ל תישארב) הזמ
 וא המר 'לב וא לוטלט 'לב 'נרותמ הליטנ ןושל
 'גרותמה החיקל 'לב אשנ 'של שיו הכלשה 'לב
 לכ by ןייע העיסנ 'ל םגרותמ הככו הליטנ 'לב
 ןינעב ל"זררב ןכו .נ"שו ןמנרותמב אמגודו אמגוד
 ולטג רכש המ ר"ע ז"טד א"פ 'טוס 'ורי החי ק ל
 הצע ולטנ אל 'א 'שרפ שיר ירהא ארפס ,ךכ לע
 :'מ תבש לוט יווצו ,םשה תא לוטיל :ז"ט תוכרב
 הבקנלו ר"ע מד vp 'מוי 'ורי :ז"ט 'יכרע :א"נק
 ס"ס יתבר 'תקיספ ה אי שנ ןינעב .,ד"כ 'יטיג ילט

 לוחט ילוטנ nib הכיתחל לאשוהו .יגיע יתלטג ו"כ |

 םינרופצ תכיתח 'יפ םינרופצ ףורצבו ליעל ןייע
jyק"מ  m^ iתבש לעפנבו  arpו"ל 'ציב . 

 "לוח .תבשב לטינה רבדל אלא לטינ ילכ ןיא
 תוילכה ולטינ לוחטה לשינ v2 ,דבכה לטינ .ב'מ
 נ'פ 'ולהא ,הלש םאה הלטינ ןותחתה יחל לטינ

nm*לָטֶנ ו =  

 | ;'ד ,יז עשוה 'גותב 033: ה"יחא]*

 "ישודיק .נ'שו 'ב דג ע"ייע .א'ק OU ,היפתכא
 יינעת v .'וכו אקיפסל הישפנ שיגיא תיחמ :ר'ס
 : ד"י ירדנ לועפ ינוניב .םורד ע"ייע נ"ע ו"סר ג'פ
 ןתחמ הוה : א"צ םשו ,אערא לע אתיירוא אתחמ
 nnnw byenw .'כ ,'ה לאינד לעפֶה .ןמת ילחת

nnםילהתל ;'א ,ט"ל "שארבל  mbיקזחיל ;'ג  
 ברל יונכ (aum» spin ראותהו mh ,ז"י ,א"ל
 by הככ ארקנו ישילשה רודב (ימדובא) אמודבא
 ף'זרהטל י'הובמ ןייע לבבל ךליל ליגר היהש םש
 ט"פ 'יאלכ v^ אתוחנ sow ארקנ ןכו נ"שו 0
 'וריב ל"צכו .ב'ק םש ven" אובמ ןייע vy ב"לד

man?ה"לד ב"יפ : y opesץוכקהו .התוחנ א ל ל  
"niniמ"ב .יצ :יכ תבש) אמי  Cbםיה ידרוי 'יפ , 

 'גרת אלט (nnn תוכימסב mnm טשפומה םשהו
 O^ an vt תוטש) לטה תבכש ילקנוא

Brettchen, Ab- םירסנו חול Als (ע"לב nmn; 
 | (C m התוחנב וא השיפכב 8

"bןמ לפונש חול לש הכיתח א'פ .שפכ 'עב  
 (רייפד יפל) כ"ג סרג שפכ 'עב ה"יחא]* — .םירגנה
 | 'פריא י'כב pv לובט ףוס 'תפסותב ה"כו התוחנ

 אתוחנא ל"צו תוחנא ג'ונבו אתוחנב וא השיפכב

 יעד 'חא 'יפ י"פע שרופמו ג"שו אתוחנא ע"ייעו

 — [ה"שע יחכונה

 ב'פב Bücker) הפוא b^ אָמּותְחה ס"לב) םותחנ
 | תכשלל 'מגב 'מויב ק"פבו (Cr יאמדב

 םימכח ןתוא ובייח אל םימותחנ (ב'עס 'ח) ןירדהרפ
 (ותלוזו m .'א .ימ .'שארב) הפוא Can .שירפהל

 .אמותחנ
 nbn 'ורי ,ז"מ ב"פ ;ז"מ wu הלח ,א"כ ,ז"ל 'ימריל
 'ציב 'תפסות א"פר nbn 'תפסות vy ח"נד ב'פס
 | יאמד 'פסות ץובקהו CT ז"םר ז"ע 'פסות ,ג"פ

 ראות כ'ג mm .ח"תת 'ר 'ירבד po :'כ ב"ב נ"פ
 : ז"עד ב"פ 'גינח Y .ב"לק כ"ב םותחנה הדוהי 'רל
 איהש 5"; הלמה תרזנ ןינעבו .יניל 'פ 'בר תור
 הצורש O2 שיטע) סעלרעפ תעדכ אלו ל"גה ס"למ
 וניא לשכמו לשבמ (ל"*% פ"למו םותחפ הינהל
 num א OU WU יסרפ ןושלב הפואו הפוא

 — [(ג"יד ב"פר ב"ב ^" רמותחנ : הפואה

 (טיעק (i'n) gno רב ע"ייע (יטרפ םש) אָזושְנ *
nm» vunח"פ 'ומורת 'וריב  A'y mov 

 הטשוהו רכד לא moo ונינע ט'לט) noD ,יטנ *
(ausstreoken, wohin neigenב"י תוכמ . 

 .'ירדנ ףוס 'תפסותב ה"כו (* ,דימ ז"עב היכו ('
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cwm ולדגל ץראב שרש תעיקת pur מ'למו עַטְנ | ןינעב om qb bur ידכ .א"ל תורוכב i? 
das Pflanzen, הָעיִטְנ טשפוטמ םשו yos ליטהל :ב'מ תבש :byem ליעפהב הכלשה 
6: m3 wu) ןידצ ps פד ג"רב' (die Pflanzung לאשוהו .התציב הליטה אל y panna 

"b תודינ ילעובדו איבצקד ןוהילגר עטקמ העיטנ | :הובגמ םג 'פ ר"להק םולש תמישל םולש ףוריצב 
 וב אצויכו םרכ עטונו תואצוה המכ םדא איצומ, ליטמ :םשו ,ותשאל שיא ןיב םולש תלטמש

 לטב םולש inp nis "y ( ceםישמ Gre) ינש ןיתממו | לעפה  nbsp('הוצמה םייקל יעבר ('תנ שו
  s^ mous beeאלא רהטתש דע הל ןיתממ וניא הדנ ותשאש ימו | :ב"פ "ישודיק :ג"כ ק"מ .ח"י

 לטוהש ימ ג'פ מ"ב 'תפסות  voyהדנ הלעוב | ןינעב םשהו 'וכו  wanהעיטנמ רסומ חקול  jiבצקה
[mes] אלא המהבה רשכתש דע ןיתממ ww | ד"ל "חבז ב"עס ד"י 'וכמ הכיתחו האישנ. amo 
"bb קתעוה ה"יחא]* — .'התקידב םדוק לכואו | 'תקיפפב ..המשנ תַליִטְנ ג'ע י"ד ז"פס תבש "v 

 ייל תומש) אשת 'יפ י"פ יתבר ^ Q.ןיאושק תעיטנ .ח"ס 'דהנסב 5/353 ,(אנליוו ס"שכ) ח"ר תליטנ ןושל

 רצ 2731 יתקיספבו) שאר ^ ^w i'ליגמ הליגמ ,(שאר תמרה  smע"ייע החמש לש העיטנ :ד"י 'ינעת

 :'כ  nbiב"פ = תוכרב 'ורי .בלול  mיקנרוכא | ר"קיו ג'ע ( wmהעיטנכ ח"מ א"ם 'יעיבש ,ושימו :דיע

  "bק"מ 'ורי .תושר תליטנ  rbתליטנ .ב'פד  Um Q.Q'כוס ה"כו תועיטנ ץובקה ^ 'נשמבו םשו
 "יעיבש 'ורי .ביעס 'ה תינעת :'ג ק"מ .ר"מ .,ד"ל -- [םינרפצ

 םדאל לאשוהו : ד"נד .ר"פר 'כוס 'ורי :ג"לד 'N | םשה som םימ דפש 79 ע"לב p) bt^ ה 2
sop) p'bs JUS) bUילד  schapf.הדמח לש תחא העיטנ ג"ע א'פד ג"פר ק"מ "7 |  

v א'לוחל תאצל, nb תרתה י"אב n5 התיהש | לזסזמה לכ co) אמק אקרפ 'טוס תכסמ (eimer 
 םידי תליטנ ( prםלועה ןמ  n» m "5שרח ע"ייעו עטנ תועיטנ שמח :ב"ד א"פר תומבי [םידי]

 'גרת  CÓ ^vוינבו ןרהא וצחרו  GT) | 25 mor) webיגויגה .ןויעל רועו (ה'קת  i7" "on'ורי
  mus pues (6אליטנב  ^p aec'עו סדרפ ע"ייע תועיטנב ץציקו :ז'עד ב'פ 'גינח | דחוימ ילכ

 מ'לבו 0 ץק | ה"יחא]* = .םידי תציחר תרמאנ ומש לעו הליטנל ( yvינש 'שעמ יעבר עטנ טרפבו
 .'ב םרכ ע"ייעו הפי ךנה 'פ ר"שהש ה"מו ר"מ ה"פ | היכו ימושרה ע"למ הלמה הלצאנו ב"ר ירבד םינכ

— yw תיב וכפה עטנ תיב :אלמ בוט 'פ ר'להק | םינורחא . . ןילטונ םינושאר . . םימ ap ילוח' 
Tom ט"מ ye wn ה"פ 'ורשעמ. y) לעפהו | תוריפל וירי לטונה .ו'ק םש on» אלא ןילטונ ןיא 

 'וכו  yyןעט  SWםש  svpהנושארו םצעבו .האלהו .'ה הליגמ | וירי יתש םדא לטונ  ^bןינע

 ץראב תודתי תעיקתל לאשוהו ץראב שרש תעיקת | מנ אלש יממ ךידי .לוטת לא .א"נ תוכרב ,'וכו
 תבשב ןילהוא עטונה ג'ע ז"יר כ"פר תבש v̂ | "ורשעמ .ןומסרפא y'"y .ב'ס תבש ליעפהב .וידי

 ייחספ ,םימ ליטמה .ח"כ 'מוי .רואס ע"ייע 375 js — và] א" לאינד מ"לכו הנוב םושמ בייח
nw.ילוח םידי תליטנ םשהו .רובל לפנג ' 

 א"לבו כ"פ ד"מב ('א עט 'ע) ןינעה לכ ש"ע . 6
 בואשל ילד ןינעב םשהו .ב"כ תוכרב אָתּוליִטְ
 ט'פ 'יטיג (npo תב אלטנ ז'ק oben אָלְטְנ
 אלטנ וג אבה .ו"ד ג"פ תבש v^ .אלטנ ילמ א"עס
 — [לטנא ע"ייע דועויִלֶטַגב א"עס א"נ תוכרב ץובקהו

 -Balsam ףטקה יצעמ ףטונה ףוש מ'למ) ףטְנ
Harziropfenףַסנ לעפמ  (tropfenק"פב  

 םוטיפ ר"ת C9 תרטקה תא םטפמה 'מגב תותירכד
 אנת לאעמשי 'ר יבד 'וכו ןרופצהו ירצה תרוטקה |

 (ד'ל ,יל (met הנבלחו תלחשו ףטנ 555 םימס
o£ףטונש ףטנ ארקנ המלו ףטנ הז ירצ 'יפ  

pip 5353 €אשמו דבוכ  Gas5 מ'למ e)וניא ירצה 'ןועמ ש ן בר רמאדכ ףטקה יצעמ |  
 תלחש וז ןרופצה ('ףסקה יצעמ ףרש אלא | 'טישפבו אלח לוטנ 'גרת ('ג יז'כ ילשמ) לוחה

 הדיק וז העיצק .ארפוטו (' אפוטנ ןנימגרתמדכ | שרופמ ד"ע ג"כד ו"פס Um" 'וריב .אלח 55
 קתעוה ה"יחא]* — .(' אקיפסא זעלב דרנ תלוביש | | (e אלא אוה תיל C לק (yy ינלק

 כ"חאו תיעיבר תנש דע הלרע ינש ול ןיתממו ייא חייר 'יפב (? .ינשו ע"פד ראשב לבא ר"פדו ב"ה ט"ק י"כב ה"כ ('

 ןועמש ןבר היימגר ייפבו ןועמש יר םשו ר"פדב ה"כ )3 .םריהזמהו םרוצ ירבד םיגיתממ הלרע ינשב ןה ירה ונממ לכוא

 ג''ונבו ל"נה יפסותבו היימגר 'יפב ה"כו יציגיוו יזיפ ר"פרב ה"כ (1 pep הייד sn הדנ יפסותב ה"כו ג"בשר ע'יפדבו

 .אפונט םייטב ה"מגר 'יפב (* .ףטקה ץעה ןמ אצויה ט"ק י"כבו םיעבורמ יאצח ינש ןיב anm ףטקה יצעמ ףטונה

 רילמ אוהו וייקיפש ה"מגר ייפבו אקיפשיא ע"פרבו ר"בו ט"ק י"כבו אקיפסיא i m י"כבו דיילו יבו יא ויו ייכב ח*כ )5

 8pioa. 'טיאו
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 p" "ייעו ש"מו 'עה ףופב 'א ףטנ ע"ייעו ה"יחא]*

 'תפסותה י"פע הפי שוופמש םש האיפל ב'עו

 — [ףתכ 'עב אבוהש

ONaftaprüparat) p'BO2 *אתיזד אחשמ .ו"פ 'יטיג  
 קיטפנ ומכ קיפטנ 'יפ 'וכו ארויח קיפטנו

 y'"p טפנ ומכ o9) ע'לבו GU פ'למ קיתפנ =
 ונממ תחקרמו םיעלסה pie meu אצמנה ןמש
 רעשיילפ n .תעד יפכ ל"נה 'עו פ"לב הככ ארקנ

 .389 ג"'ח יוועלל ל"תמעב

 ע"לב ה"כו רמש b oi py^ ףדרנו מ"למ) רַטָנ * |
beobachten, bewahren, den ?2) ס"לבו מי 

(Groll bewahrenוניאש ח"ת לכ א"ער ג"כ 'מוי  
 )^ ,טיי p ביתכהו ח"ת וניא שחנכ רטונו םקונ

 ביתכד אוה ןוממב אוהה רוטת אלו םוקת אל
 ש"ע 'וכו הריטג איה וזיאו המיקנ איה וזיא אינתד
 ןכיה רע יד קרפ 'ב 'שרפ יישודק ארפסבו) .ןינעה לכ

 ארעצ (אנליוו פישב) m^ wpjp ('וכנ הריטנ לש החוכ

 wi) wy רתומ וב אצויכו ןויזב ןוגכ אסוגד

 דרוי וניאש omn ןמיסל לשמ ןימכ אוהש יתרמא |
  oyםא ףא ודבאל םייחל וריבח  mmופא 13

 םקונ ל"זר ורמא הנוכבו ( obwךידכ שחנכ
 בקע ונפשת התאו שאו ךפושי אוה 'מאנש

 ישארב)  (UB siשחנהו שחנ לש ושאר םרוד םדאש
 ךכ םדא לש ובקעב ךשונ  vw mnדריל השרוה

 ייחל  ninרקיע וב ןיאש רבדב כקעב וקיזי קו
 תבשב 'מאנ ןכו ,ךכ לכ  JDםקונ ח"ת םא א"עפ

 ךדיב שי 'יפ .ךינתמ לע והירגח אוה שחנכ רטונו
 .היל רטנ רגא .ה"פ מ'ב -- הלקנ לע וסייפל 273

  Uyםגרותמ הרימשד אנשיל לכו .רחמל דע רטנ
 'לב « i» me.ז"ל  תובותכ לעפב ו

  NObIDאל . . השפנ  wobjD'ציב לעפתא ,השפנ
  "Dתומשל 'א י"רת ארטנימ אלו . . .ארטנימד
  UD;ןורטנתי 'ה ,'ג 'ימריל 'גרת ;ארטנתא א"י

 םשהו .רטנתיא 1^ ,ב"י עשוהל ( TOםירמש 'גרת
  meeאיטנ (יב ,ח"'כ א"ש) רמש 'גרת (כ'מ יביי

 ץובקו ( weeס"לב ןכו 3^ ,א'נ 'ימריל 'גרת
 ( "b sowרמוש « pאוהה ט"פקתת 'ר תלהק

 ץובקהו 'וכו היל רטנד ארוטנ  vun'וריו שירב

3^p vp" אתרק ירוטנ ג'ע ו'עד א'ם. unm 
 םשהו ,איִיַרּוטְנ ןמ יל ידצו הירזע 'ר 'פ ר"תסאו

V3 ח"מ ק"ב ןייע הרימש. ^b אתּוריִטְנ טשפומה 

 דצ כ"וד 'קיספב לכא :'ז כ"ב :ג"צ מ'ב :ז"טק
 אנווטנ ל"צ אתוריטגנ םודאמ םכל ערופ ימ .ו'נ

TREE 
"pbץבוקב) תותירכל י"כ ה"טגר  v3רצ יקילייגנא  

 ? yלבג ע"ייע ב"ער ט"ס 'יטיג אפמנ א"לבו (ביעס |
 תחנב nbn pap = y'bs ףטנ לעפמ sin 'א
 ה"נכו trüufen, tropfen, trópfeln ףיט רחא ףיט

 ןילחוזה וכפה ןיפטונה ה"מ ה"פ תואוקמ :ה"ס תבשב
 תופטונ נ"שו 'א ףט 'עו .ץופמ ,'א bm ע"ייע
 םימשגח :וליחתה .ט"י תינעת לעיפ :'ל תבש
 ומד ה"מ ג'פ 'ולהא .(ףעזב דריל וכפה) ןיפטנמ
 תבש 'תפסות .א"ע תומבי .ה"לק תבש .ףטנמ

ropפ"ס ר'ב 0"  Yoףיטהל ךירצ  DT usb 
 .םד ףטנמ ףייסו :כ'כד ד"פ mio" ^?" .תירב
 תיבחל םרג ימ 'וכו איה תפטנמ הקשמ Yob ר"מש
 'ורי = ,ג"יד ב"יפס תבש 'ורי mob ליעפה .ףטנל
 : ב"לד ה"פס םיחספ v" ףיטי :ד"טד Ye "טיג
 א ףט ע'ייע .'ו ב'ב 0000 ץובקב NbDO ראותהו

Yn)האיפ הָסּוטְנ הזמו 6ו'ג  Ueאבה ע"ייע א"מ  
 אל :ג"ע ב'ב 40( ע'לב אָּתְפּוטיִנ םשהו .ז"חא

meץוכקהו ,אעראל .אתפוטינ . ^bב"עס .ט"ס  
 non ףטנ ןינע דועו — 'ד רמצ עיייע אָתייְפּוטיִנ

m» herabhüngen "mesonתופיטנ  p/b3ע"לבו  
 ב"עס ג"מ תורוכב Ohrgehünge) ןזואה ימזנ =
 ע"ייע ףטונ ומטוח 'ג 'שרפ 'ב קרפ רומא ארפס
 ףתכ ג ףטנ עיייע C's האיפ .ש'ָמו 'א ףט
 ןייעו .כ"ד זיפ האיפ 'ורי נ"שו ףתכ ע"ייע ףטנו

 UY ףטנ .'פ תובותכ הזמו vo mee 'תפסות
 — [נישו .'בו 'א mb ע"ייע Ny יפיטמ ןינעבו

 'שוריכו tropfend םדוקה 'עמ יואות הָפּומִג = ףשנ
 ז"פב (םינפב ןייע םוקמ. םש וניכר תעדכ וא

 םש p^ ותעשב הפוטנה תיזכ ) (בימו א'מ) האיפב
vyהמשו  aene)זיפר) ימלשורי .(' [הָפּוטְנ ל"צ]  

nv npa Conrהברה השוע אוהש וישעמ ןמש  

 ףטנ עטנ לטנ ארבתסמ .הברה םיתיז השוע אוהש
psה"יחא]" | ,רקיע ןונה  y^pש"מו 'א ףט . 

 b^ םיבמרהל טייפב ה"כ ריע םש וניבר b" ןינעב

(eb owהפטנ היגהל ךירצ קפס לכ ילב הפומ  
 y^) :ביח) עיייע (היט טיפ ייעיבש) הפוטנ תיב ה"כו
 םולהל השק לבא טיעפ «vU הפוטנ יבד אתעקב

nobףטנ תארוהכו 'שוריה ייפכ ןוכנהו ותעשב  
 התיה הפוטנ ןהינש ויה :םש 'ורימ חכומ ןכו — 'א

 -- [הפוטנ והרש לכ

 'פ nN'D תכסמ (was herunterhüngt) ףנ "6

 תללוע [איה [ww :(ד'מ זיפ m לכ
 mno ע"יע ףטנ אלו ףתכ אל הל ןיאש לכ

M — M n n—MÓ——Eה  

mo )'האיפ 'תפסוהב  arpז יימחנ ;ביכ ,'ב ירזע) ארקמב )* '/ (V3הפטנ . 
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 ןוי peb אוה ןוקירטונ ל"נה תבשב אנליוו סישב)
 בתכ ןהל שי םהלש םיושהו םיכלמה ירפוסו
 בותכ רפופל ךלמה רמואו ןוקירטונ ותוא ןירוקש
 ויפמ בתוכ רפוסהו ויפב ויגפל רדסמ ךלמהו ספוט
 הלגמ בתוכ תחא הטישבו «nb תשמשמש ילימ

umהעומש ןיבי רפסבו כ"ע [ןוקירטונ] (וקירטונ)  
U'Dא"ע  Lit nהבית הוק תוא רטונ  ! 

 ןוקירטונ Cms בתכ א'ער ה"קו :ד'ק תבשב 022
 en /3 אימ תצרמנ םש ,ןוקירטונ יכנא :םשו
 ןיינמ ו"מפ v3 .םייונישה b" wy ןוקירטונ
 'מוחנת .ל"נה תבשב 'יאדכ 'וכו הרותה ןמ ןוקירטונ
 (הטמה (by וילע תוקוקח mob רשע 'ט 'יסס אראו
 ח"פס ר"משב ה'כו ב"חאב ש"דע ך'צד ןוקירטונ

mu "unוכו "צד ןוקירטונ וילע .בותכ היהש '. 
 ידש םוחר שרפ ('ט יויכ בויא) זשרפ המ ב"מפ םש |

 ב"עס mp תבשל י"שריפב ה"כו וילע wy ויז |
 יקליו «m3 'ר 35b" 'קלי ןייעו א'ער 'ה 'כוסלו
 םימכ mb ב"י b^ יחיו ןשיה 'מוהנת ^5 םש בויא
 'מוחנתבו :ה"נ nov יייעו אוה ןוקירטונ ןושל
 ףינחי 'עב bb'3. 'שארב תדגאבו 'ט 'יס יהיו ספדנה
 ןוקירטונ ןושל Geop 'פ) יעסמ הלא ירפס וניבר איבה
 ייל םשו 'ינעת 'ורי נ"שו (Grip UD ש"ע ףא ןוחי
 :ז"מק דצ ף"זרהמל 'וריה אוכמ ןייעו ןוקירטונ ןושל
 אניד יבג וד ייבוג ד"ע ו"פד ג'פ 'ינעת !àv "שו
 אל ןוקירטונ תבית, ף"זרהמ בתכש המ לבא הירמד
 ילרע 'וריב g^ המ היתטימתשיא "ימלשוריב וניצמ
 ןושל :תולקוקנע שודש ג'עו א'סד א'פס

 — [ןוהיתלת יקלד ןיבנע אוה ןוקירטונ

 ,gesohürft טורמו דודח joy מ"למ web ומכ) שנ
py poni (espitzi seinרהגס) בירחנס ' 

 6 8153 53332 לאירבגל ה"בקה ול רמא (:היצ
 השוטנ )535 ע"בשר וינפל רמא השוטנ ךלגמ |

Cwאנש תישארב ימי תששמ ' "yE)יאיב  

 (nw ברח ינפמ ודדנ תובוח ינפמ [יכ] ס'ט

 תבשב ('ו סכ 'ג בכ ("y הפיכ 323 שחלבו ה"יחא]*
 ק"הע "p ne^ .'וכו השוטנ עלקו הפולש ברח .ז"ס
 — [השוטנ השיטל ומכ זחשומ 'יפ השוטנ כ"נש

 ,ב"ב 'כסמ (enthüuten tt) בוט רתויו) שנ רש
 אתלכנ ww) G"p ןילחונ שי 'פ

 6יק קלח יפ 'רהנס 'כסמבו ארגא לוקשו אקושב |
 לעבו שס ןינע "פ הינדואמ אנדלג שוטנת אל
 wa "גו nens .ש"ע טשנ סרג ךורעה
 p^ ןכו רוע טשפ b p'53" טשנ יכ ןכתת רתוי

n5 (*ייכב  ovג"ונבו  mu5 .תחא ) י"כב היכו (* .ונינפל ייל pיקליב  

UD -₪9 - 5" ולש 

 אנורטנ ז"טפס יתבר 'קיספבו פ'א "53 "יאדכ
 ס"לב ומכ אוהו ש"ע «mme א"צק זמר אב 'קליבו

 .רמוש אָגְרֶטִנִמ

nitrum vea (Mgov) vízgov (י"למ pmo ₪ 

 רתנ OE p ^y ןושלב
  ""' (Laugensalz'פב תבשד  «BNט"פס) ע"ר ;"27

4" "b3 חלמ pb םש ^5 ןורטינ 3m) Gu? 
 לקשמב אוהו ןורטנ ג"ונב ה"יחא]* — .רתנ ע"ייע
 ןורטינ 273 וניבר איבה רתנ "עבו ל'גה 'פו ע"ל

 - (ש'ע vn" םשב

 -no ר"למ vováowi 'צמא י"לב ןירטוג =) ןירטנ
tariiם'רפוס  (Schreiber, Abschreiberג"רב  

 ךאיה (C5 cw ןושל לכב ןירמאנ ולאו 'פד
 הריתי הניב םהל רמא הרות םלועה תומוא ודמל
 תא ולפיקו ןהלש ןירטונ ורגישו ה"בקה ןהל ןתנ
 ןירוק ועל ילבו ןני לב .p^ .6 הו ב תםש רומה
 ס"טב ט"*ק י'כב m יחא* | ןירטונ ןירפופל

 הפי wi» g'UN אבה 'עמ שבתשנו ןוקירטונ
 UD 'טוס 'וריבו .ןיריטונ נ"ונבו סרג T ושריפ
 ןהירטונ םיחלוש ה"וא e ov לכב "יא y א'כד
 ירפסב ןירטונ ,םירטונ -- 'וכו הרותה תא ןיאישמו
 תארוה דועו — (:ו'פ 00( ןּויִרָט ע"ייע mea 'קליו

ieiר"למ  notaria1נ'יחו  notaria scriptaתמישר  

 והואיכהו חצרש ימל לשמ א"לפ ר"מש םיבתכה
 DR" ולש pues תא ארקש ןויכ ןוטלשה ינפל
 ובייחל ןיבתכנה ןחצר לש תונוע תמישר B" 'וכו
 'ע ףוסב ב"ר תעדכ אלו gerichtliche Akte ןידב

 — [ז"חא אבה

Abkür- notaricum = notarium 52) ןוקירטונ 

zung, d.i. das das Geschwindschreiben 

js Gp תבש) הנובה 'פד 2'D3 (Betreffende 
Cn r^ ישארב) 'מאנש הרותה ןמ ןוקירטונ ןושל 

 תישענש תחא תוא 'יפ 'וכו ךיתתנ םיוג ןומה בא יכ
 י'וכו ןומה בא שרופמש ומכ רבד לכל ןמיס —

  Wwויה םיזפחנ םתויהב הנידמ וא ד"יב ירפוס
 ר"לב תארקנ וז הביתכו םירבד ישאר םיבתוכ

 'דמב .ןוקירטונ  mew'פ הבו  owהולת ףסכ
  Up.לשמ  cooןוטלשה ינפל והואיבהו חצרש

 ארקש ןויכ  subsיח אוה וישכע דע רמא ולש
 הייחא|* (ודגנ םיבתכנ םירבד "פ  psןויצה

^y mb םדוקה 'על ךיישו וב רבודמה ןינעמ הזה 
 ו uis ןויכ הפי ןוקריטונ ps" לבא

- 

 ,שיימו יב [אש] אס y'"y א"עב 2723 )!

 .ונינפל nb )5 .ס"ד לצא ה"ונמבו
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 ,er אוה b^ שארב ן"ונ תפסוהב והיא ומכ) ּוהיִנ *

(esיאמ :ג'נ א"עס 'ג ק"ב .ח'נ  תוכרב  
 ,והינ ןאמ .ר'ק ^nbp25 b" .'נ ז"עב «$m והינ
 ,וחינ והיא ^i "חספ ,והינ אנא א"ער ד"כ תינעת

"bm14203 יהיא 155 יהינ הבקנלו והינ יה :ג'מ  
 (והניא =) והנינ רכז ץובקהו .יהינ יאמ א"עס ד"מ
 ירומג יקידצ :'ט aam ,והנינ ינירחא ^a 'ציב
 ,ט"ע םש 'וכו םירבד והנינ יאמ .ח"ל 'ילוח ,והנינ
 מ'ב : ב'נ 'כוס :ה"נ תבש ,והנינ אנימ אדח והלוכ
 והנינ ןאמ ם"ש י"כב .'נ r'y :ב'צ 'רהנס :ו"פ
 א"עס ה"ק 'ובותכ ,והנינ הדובע ינב :'ג 'יכרע ,'וכו
 ר"ב any) «wm ירת :ב"כ םש ,והנינ SY ינב

 והנגב דיפ מיבב ה"כו .C15 רפח) והננ לרת .ב"פפ \

 URN אבה ע"ייעו

hm) mom) 7nסנינע ארמג 'לב ןלהינ ילהינ  
 הייחא]* .םלצא ילצא ולצא

 יל mum ייוניכ pp Gmpn עיייע (yv ןמ בכרוה
 ב"ע D" מ"ב :ט"נ bum" מד anb 45 .היל ,ךל
 ךְלֶהי ג .ב'מק "לוח ('יָלָהיִנ .ג"י "ישודיק א"עס
 3102 .ב'עק ב"ב א"עס ב'ע :ט"י מ'ב .ט"יק תבש
 1^ "שודיק א"עס yb mom .ּחיִלָהיִנ :ז"ס
 וְלָהיִנ :ג'ס הדנ ב"עס ד'נ תוכרב ,ּהֶלֶהיִנ

 - ₪היָיַלַהיִנ .ב"'צ תוכותכ

nyj* (ומכ Wohnen n?" n»שסוגמומק, ) ורי' 
 היוינ . . ער היוינש ג"ע vos vp 'יעיבש

TD b» 5:2 n6*הונ 'יא . Ppו קיררג  
wDuשימו ), 

cóyisו'א ילוינ רמא :ה"מ 'ילוח (יטרפ םש)  
 .םכח םש י"שר (b^ אנוה

px לעפמ p » ע'לב אָלּוטק opes) Ne 
A5 ילשמל 'גרת (der Sehlummernde 

 םשהו א"כ  speraילשמל ;'ד ,ב"לק 'ילהתל 'גרת
 ט"לבו אָתיִמּונ ומכ xm ו'ט a5 בויאל ;'ד 1

Han 

^b תויונ ץובקה יונ ןמ שודנו םוקמ ce» n5 
 הזיא 'פב !Schónheiten, Zierde "NB) יפוי

 «qo" G'y דיג «m^ ה לועה 'מגב ןמוקמ
 יכו (*(חיי )8^ א'ש) תוינב ובשיו לאומשו ('ד ו ד
 המרב ןיבשוי ויהש אלא המר bus תוינ ןינע המ
 הבר ץמוקה 'פד ג'סב .םלוע לש ויונב ןיקסועו

wuןדלג 'עב  Com om)א"ס יפכ  ^pאל  
 ב"ר תריתס אצמת Du 'עבו w'y רועה טושפת

 ב'בב "רפסה "יג איבה םש יכ ומצע

 - [ש"ע טושגנ
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(verlassen, überlassen (הביזע ןינע מ"למ UD2* 
 שוטנ בירה עלגתה ינפלו ב"עס ^ 'רהנס

 לוכי התא בירה עלגתנש םדוק On יז" ילשמ)
 ה"כו ושמנל לוכי התא יא בירה עלגתנשמ ושטנל
 . . ושטונל יאשר התא :ח"יד א"פ 'דהנס 'וריב

psח"ד ה"פר יילקש 'ורי .ושטונל יאשר התא  : 
 ג"ונבו; הנשטנ D'w י"כה 'יג יפכ ילבב ס'שב
 הניקפא 1030 תשטנ ןבג mun אלד (אנקפא
 n'b מ"ב .(ס"ד jy nouns שבתשנ 'יסופד תצקבו
 ןינעה לכ ש"ע םישוטנ יסכנ ?s'y ט"לו .ב'עס
 ו"טפ 'ומבי 'ורי ןייעו .שטר ע"ייע םישוטר וכפהו
 ח"פ 'ובותכ 'תפסותו ט"כד ד"פ 'ובותכ 'ורי ,ו"טד

numט"יד ד"פר האיפ 'ורי ןייע השיטנ טשפומה  : 

 ומכ הלמה שארב תופסונ שומשה תויתוא '' יִנ*
amםכרע ןייע והניא ,והיא םוקמב והנינ . 

 םיפנעה עונענל לאשוהו nop pay o ע"למ) 3 *
(das Sicherheben, Hin- und Herbewegen 

jp ןליאה תא ןיקיחרמ ג'ער i7 ב'פס ב'ב "ורי 
 ואינש םושמ וא ליפאמו דמועש םשמ 75( ריעה

^p) ^£» ער ואינש םשמ רמית ןיא 'וכו ער 
 ,ריעה ינבל קיזמ ועונינש ן"יעב ועינש ומכ שרפמה
 ה"מגר 'יפו ריעה ייונ םושמ :ד'כ 33 ילבב ןייעו
 םוש אלב ריעל ךומס הפי רשימ ריישמ היהיש
 ךותמ י"כ ספדנ םש רשא 'נליוו פ"שבו כ'ע בוכיע

 יפל כ"או .ש"ע תועטב אוה ילש י"כ  ^pה"מגר
Distanz םיתניב .קחרה 99 5« ע"למ אוה ילוא 

  onשושל %* =  GU.הארוהה וז ול שי

 םימעפ רבד הזיא השוע c ע'למ 55 ביִנ *
 ,wiederholt thun רונש אוהש דע שלשו

(gelüufig seinםיתפש בינ ארוב שרד ז"טפס ר"קיוב  
 ובינה םא רמא יול ןב עשוהי ^ )0 i ייעשי)
 תעמשנש חטבומ אהי הלפתב םדא לש ויתפש
 םא ותוומתב 'יא :ד"ל תוכרבבו 'וכו ותלפת
 121 לבוקמ אוהש ינא yv יפב יתלפת הרוגש
 קוספה הז שרד ד"עס ט'ד ה'פס תוכרב 'וריבו

 ,ש"ע א'עב

 2( ע'ייע אָבינ ,ביָנ *

 win ייא ארקמב לבא ס"שב ה'כו )! .לרעה 'ציגיוו mp יפדב לבא רייפרבו י"כב ms (* som) טייב פיש ייכב ('

 .תויונב סי'שבו תיונב ייא ביתכבו ירקה יפכ אותו )4
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 נ"שו ש"ע ארגנא 'עב וניכר "גכ אבא בר 'גרת
 -- [הלמה תרזג

 .הפמנ ע"ייע יפנינ ,יפמינ *

 pea ע"ייע יקומינ *

 וצטטטפססצ 'שדחה *'531 numerus ר"למ) תֶרומיִנ *
(Cohorte (Compagnie) Soldatenורי ' 

 תווה אנמ 'רד יומויב ב"עס א"לד ר"פס 'יחספ
 ןינמב אבצ לש הקלחמ 'יפ 'וכו ןירופיצב תרומינ
 השא שרפל כ"חמב העט 'וריב שרפמהו ,בוצק

Weeדועו !רומינ  pyןירימונ , 

 42 "עב ואיבה ב'רו ,והינ y'"y ּוהְניִנ *

vy) m2 *רושאב תמסרופמה  (QViniveתבש 'ורי  

 ,'א ערצ ע"ייע : ד"יד ר"יפר

 ,Suz םש ןיבשויש אסכ ןינעה e" אָלְסיִנ *
"yy (Stuhlדהנס ' zl'bןיאו ג'עס כ"ד  

 ידהנס 'פסותב ןכו ואסכ א"ס יפלו ולסינ לע ןיבשוי
Tי"כב ה"כ ולספס ולסינ לע ןיבשוי ןיאו  

 ND2' 'יסופדה ^32 וא ולספס ppp לכ ילבו 'פריא
 פ"למ אוה ילואו mw הלמ לע תורוהל האב
 = אלפיכ mao יתייה יתארי ילולו ,בשי ש3\=

 ,Lehnstuhl; 0646 אסליכ

 .ןסנ ע"ייע אנסינ .ןסינ *

 Uy "Y (םינפב ןייע םייסרפה גח) (?) ידרסינ *

 יקסייריתו יררסינ ידמב ג"ע ט"לד א"פ
 םינח ינש םנינע תונורחא תומש iw" ,הנקריתמו
 םג קפס ילבו n'b rm) יקסירומ y'"y םייסרפ
 n'n קאבאקל ןורשי ע"מבו אוה םייסרפ גח ידרסינ
 4229 9 אוהו ידוסונ ל"צש ושרפל יתלאוה 5
 הנש ז"ט ואלמ וב רשא םוי ןכ ארקנו תדלוה גח

"neש"מ ה"ייעו םייסרפה ותוא ונחו יסרפה ןבה  
 האלהו XXII 3n אטסיפא תקתעה לעגעיפש 'חה

 .יקסיירומ יעב ןייע "is ז"ע ילבבה "גו

 'פ ר"שהש ב"כ 'דהנס (תויתוא ףורצ) ופרסינ *
 לאינדב ןיסרפו ןנחוי 'ר b^ ןכ טעמכ

 .ה"כ ,'ה

yu*עג ע"ייע . 

 ;bi ב"ער נ"כ ב"ב (unge Taube) לופיִנ *
 י"שריפו 'וכו המא םישמח ךותב אצמנה

5p * — n3 חלש 

mno)קחצי וב (ןמחנ בו רמא 6: היל .) 

 TE ותוא ץוחל mos רשקה ייונ b^ ,רבל ןהייונו
 'לב י"שריפב ה"כו ה"יחא]* .'ד ןיעכ האריש

 ,ב"ירגה ןוילגו ow 'ופסותבו בטיה ש"ע ןושאר
 בקעי תואנ לכ תא עלב 'פ ר"כיאב שרר ןכו

 לש vmwn] ל"צ] .(ויתואנ) לכ תא )3 653240
 יונ תלמב .לאילמג ןברו לאעמשי 'ר ןוגכ בקעי
 | ןינעבו .נ"'שו 'ב ונ yy יואנ תחת עלבנ ףלאה
 ספדנ Yn בושת ןייע םש ןמסנה ט"מ b'3 תוידע

 יש תחנמ ןייע תוינב ןינעבו .ג"שר תרגא ףוסב

 — nm3*] ע"ייעו םש לאומשל

 ,ruhig, sanft ע"י'ע mij ומכ b^ ס"למ) NIP2 ג *
Giebזר ע"יע אחינ אתא :'ג תינעת  

 :'ל 'יכרע ,'וכו שניאל היל אחינ :'ד םיחספ .'א
 ,'וכו וכל אחינ אל .ח"כ 'ליגמ ,'וכו שניאל אחינ
 ב'ב ,(ימעפ הברה) םוקילד היל אחינ א'ער ז"ט מ"ב
 mob היל אחינו הולמל היל אחינד אתלימ :ב"עק
 'יא ילבב «^p לש WII) אה —( [NmT3 םוקמבו
 'מוי v" :ז"כד א"פר םיחספ ^?" ןייע NT 'וריב
 ?CUP ה'סר ב"פ יינעת "m "rw^ גיעס 251715

 ma ירו לקשמב בורלו .ה"מ 'דהנס אָחיִנ םשהו
 ר"להק ,חיינו הבושב .ר'פד א"פ "ינעת v^ אָחיִינ
 פ"ר ר"ב 'וכו הירבקד היל חיינ הוהו הער שי 'פ
 ה"כפ ר"ב הָחיִיִנ הבקנ ילבו 'וכו אחיינ ול ןיא ז'פ
 'הנס : ב"ל 'יחספ ןייע wmm ס"לב דועו ל"פרו
 : ה"כ ב'ב ,'ד 'ינעת ב'ער 'ז 'יטיג ,ד"ל nav :'ל
 רכד ע"ייע pmues לעפאב mi לעפהו 4^ 'יכרע

 .'א חנ 'עו

 א"לד ט'פר 'יאלכ v" (י"אד .ארומא) אָחְיִנ 2 *
^v Tyט"פר ד"עס ט"ד ח'פס 'ומבי  

 ,(אבס) הבס רב אחינ ^ א"ע י'ד

wuםתכנ רחא ע'ייע . 

N23 D5"תוסומינ נ"שו ,םנ 'עב עיייע סומינ . 

 א'ח) ארגנא 'עב 'מושרה פ"למ לופפ רניד) אקייִנ
(falsche Münze Gn"?pמ"ב) בהזה שירב  

Croארגנא 'עב ונשריפ רבכ ארגנאו אקיינ . 
 יא .אקיינ "גכ לבא .אקאינ on" םשו ה"יחא]"
 קיתעה ושוריפ רשא (אנליוו ^DVD m 'יפב כ'ג
 'פ ס"ש י"כב כ'ג R" אקיינ 'יגו ארגנא 'עב וניבר
 אקיינא ,אקינא י"כ ראשבו אקאינא 'מ ס'ש י"כבו
 'ומוקמה רתיו י"כה 'יג ג'שו :ה"ס דצ מ'ב ס'ד ןייע

NNUS EINEN  0 NECEM UO TEEDSב /-/-/  

 ,64 רצ ג"לרת ץניאמ גרעבדלאג רעב בוד 'ה vy לייויה (* .סיישב ייל )* im י"כב ל



 389 72( = ךנ - «bte * שלש

 bb" ריינ ל'צו עטוקמ אוח ריינ כ"או (*(אמנ | ךבושה ןמ לפנש לזוג :ה"מגר שוריפבו לזונ לופינ
 יתשב ושמתשה ל'זרו O"bb עיייע) NilPapier | שרשמ כ"או ןורחאה לפ 'עב וניבר b" ןכו כ'ע
 ,קוחמ ריינ :ח"ע תבשב ה"נכו — תודרפנ תונית | לבא לפנ אוההמ יארו :םש ס"שמ חכומדכו לפנ
 שדח ריינ 'ד רנ yy pon ריינ :ט" ib "טיג | תבמ וא ןכמ ןב bes o ם"למ אוהש ר'עפל
 Ip ד"מ p" 'ילכב ריינ ןייע דועו כ'מ T'b תובא | רמאג 355 ומכ םדאמ yn םייח ילעבל לאשוהו
 ק"ב 'תפסות ה"מ mb mar Yo "b mb wb | py הז" יפלו .םייח ילעב m$ םדא ידלימ
 ב"עס ג"ל ק"ב אריינ ר"אלב .אבה ע"ייע רועו ט'פס | vob יוועל 'ה תעדלו פ"א י"כב 'יארכ ליפנ "גה

pullusלופיִנ = לפנ ע"ייע דועו . n'yא"עס  "p mb nis") ppm3 ^55 ,ו"מ 'p 
 — [ןהיתורייג :ב"מ ייחספ .ז"חא אבה ע"ייעו ה"מ

 .רפנ ע"ייע אָרְפנ *

ye (2066 י"לב ארקנש עבטמ = paye) "3 (/ Sesterzםוקמ םש םיגפב ןייע דועו םדוקה ) 
 p^ םירוהט תוריינ תויבח Gv 'ילכב 'ב 'פב ווכו םיצינ ינש Ty ח'גד eb 'שודיק "ודי

y'"yםרדה  :b/bp Yr)האלהו ) vmmםש)  (vssילכ |  pon1 ןיאו  imןמ יוסיכהש ןישרפמ שיו הפש  

tאריינ  Lm D^"ה"יחא]* | .וארקנ ןמוקמ םש  
 שי "?p mw^ תויבח 4 9 ט"דסב ג"הר 5n .ץנ ע'ייע ץּוציִב ,ץינ

 לעש peu ven ריינה ןמ יוסיכהש ןישרפמש
 לש «wb ם"במרל מ"יפב ןכו כ'ע ןכ ןמש ןמוקמ
 תוידול תויבח ורבחו) ןמוקמ םש Bi שרופמ ש"ר

 pus אוהש רעיש 168 רעיוביינ m' (ב"מ ב"פ "ילכ
 בתכ €mp .C" "5 עשוהי) תרענ וא (היכ ,יח י"הד)

 ירתו .תוריינהו תויבח «s יסרגד (cw ש"רה | 8041 אמג 2v ץובקב 2 ע'למ ילוא) "3
 ט"יותה p^ ןכו ש'ע 'וכו ףלק אוה ריינו והנינ ילימ | הנושארב וילע ובתכ רשא אוה ל'זר לצאו

Papiersehilfק"ער 'פסות ןייעו יניעב הארג הזו בתכו םש 'ילכל | ןיי איצומה 'פב (םינפב ןייע דועו  
 t לבא ןושאר ייפב וניבר b^ הטישה וזבו .םש | רשק וילע בותכל ידכ ej (נשמב איעס my תבש)
 יילכ 'פסותמ היאר איבהל שיו 'ינה py תוריינהו | ןיכתוח ןיא 6כ'ל 'ציכ ןיי ידכ איבמה 'פב .ןיסכומ
 וב שיבלהש ריינהו i רועמ תמחה ז"פס ק"ב | לעו ריינה לע )089 'לינמב i'3 ,ריינה תא
 ה"פר ינש 'שעמ 'תפסות :my" 'וכו תיבחה תא | ('(א'ער ט"י (cO אקחמ אוהו הפיח אוה b^ .ארתפדה
 ןתנו םרחב בותכ 'וכו תוריפ האילמ תיבח אצמ | 'יפה הז איבהו ה"יחא]|* = .('אפיח 'עב p" רבכ
 y י"כבו 'פריא י"כב ג"הכ ראינב תיבח יפ לע | "פכו ש"ע ה"מ ז'כפ "ילכב ש"רה ךורעה םשב
 תוסכל ןכרדש ירה ('ריינב 'יסופד 'ינכ ל'צו רייניב | ריינ לש ףכ (היפו ביב 055 אתפסותמ ןויצה
 m" 'יפה הז גיעלמ םנהב כ"או ריינב תויבחה תא | השק ריינ תרזגו -- וינתמ תא n3 רונחל הניקתהש

maaרעיוביינ אל םיטלש ןכו םיברו ינושרד תרמואו איה  [t£ — 
 | 37 ש"טע posue ןייע השוריפב םהידי ואצמ
 רג 'עב yy ןורינ NO CUIU | ןומיר ייפ U םילמ Ceo ייטיג) ארנד אימל הושהש
 | jp רסח רקיע לכא וב בותכל דמוע וצמ ושא
 ,םירינ תלמל הושה 98 א"ח ר"טב ףעל 'ה ,רפסה
 | תיברע תלמ ןייעל ונילע mx לבא (6'ש"ע ןירינ
 אמנ הנינעש 'מושרה 'יברע הלמל ןויכ ילואו רינ

p»אמג ןינע מ"לב  Papiersehilt1 | דחא ריינ ילואו  
 p pop אָכִנ ס'לב 5 5: ע"למ הֶכְנ = ךנ סולינה םש לע (תופלחתמ s 'רו) ליינ ey אוה
 לעיפכ !Schaden leiden, verletzt werden "Den םינוילג םישוע ונממ רשא הז בשע דילוה רשא
 verringern, abziehen von etwas) ןוערג ן'נע לעַפבו סולינה ראותמ הז רובעב (ע'ומב רייפפ (yy בותכל

Nilus papyrifer0 א  pio»תוחפ (ינשמב .ו'ק 272( ורבחל 'מואה 'פב אלמ  (ninw 

 'ורי QONwxópoyoc י"אד ארומא םש) יִכָמּוקיִנ *
 פ"ד א"פ ק"מ 'ורי :ו"לד ח"פס םיחספ

 ימוק יכמוקיג on Ty i27 ו'פ 'דהנס 'וריו ד"ע
 .םיינויה לצא םשה הז לגרוה ןכו (אריעז) הרועז 'ר

NI(רזכ לעפמ) םשה ראות)  ^pירזכא  
(Grausamerז"י ,א"י ילשמל 'גרת ןייע ; 

 ;" ,ב"י ילשמל 'גרת (ma םשהו ;א"י ,ז"י
 .אתירכונ 'יפופד תצקבו 'ר 42

 .הנעט ויפב ןיא ומצעב xum הז לע זמר 55 דצ צ"נלפפ my )* .'א nbn )* .הקחמ y'bus ביה ייכב ow (י
y )*ע רעבורגו שרע מייע ' m Papyrusתויכח יוסכ בפס ק"ב יילכ י"כ יתפסותב ג'תכו )^ .281 רצ איי  
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 ג"ע א"סד ב"פ 'ציב 'וריו ap oe תבש 'וריבו
 קיזמ יכו 'יפ יכנמו םוקמב ןונ son הל אוה יכמו

omורי הל ' vpןוכנאו ד"ע א"מד ב"פ  ^p 
 יאמד 'ורי — ונאזנולל ךירעמב הכנ ע"ייעו םיקזינו
 — [ש"מו mi ע"ייע ס"ט יכנ םוחתב ד"ער ב"כר ב"פ

n2) — Tילוא וא 8018805 מ"למ  pbםדוקה  
pyןוערג  Gerringern, abnehmenר"קיוב  

 הדיטעמ הניא הרויה המ ןומיס ר"א "ל ונות לא
 ינירה לארשיל ה"בקה ןהל sew ךכ הכנ אלא
 כתוכזל ליבשב הזה םלועב םירוסייב םככנמ
 הייחא]* = (האכה ןינע ב'א) - .אובל דיתעל
 םדוקה 'עמ כ"ג שרפל bzw לבא כ"מ 'יפב ה"כו
 שמתשנ אלש המ ןמז הרויה תדמוע bs ורועשו
 תוכנלו הפשפשל חרכהבו הדולח הלעמ איההב
 הנלכאת אלו הרויה םייקתת ma הטעמלו הנממ
 הזו םירוסיב לארשי ךרבתי לא הכנמ ךכ הדולחה

onsםתדימעו  ^b j|"השמ ירי ייפו ו"זרהמ ) 

 יפכו םכתא הכנא ןמ עוטק אוהו םככנא ג"ונבו
 ט"ק י"כבו ר"פדבו םכתא הכנמ = םככנמ וניבר "ג
 מ"לב ומכ ליעפהב האכה ןינעמו -- םככנהמ ב"הו

n20וכמ :ר"פ .ח"ס 'הנס ןייע ' .mורי ץובקהו ' 
 ' הכמ הזו ןמוקמב pos ןייז ילכ .ז"טד א"פ האיפ
 ןיחש nw rp mmus לעפָה ינוניבבו .קוחרמ
 'ורי .ט"נ  תומבי .ג"י :א"י .א"" תובותכ הבקנלו

mmmו"פ  or"יוריו נ"ע  mainsה"כד א"פ : 
newץוכקהו .ץע  D'o mb mbא"פ תואוקמ  

 — [ךמ ע"ייעו ןיִּכּומַה םימה ח"מ

D "₪ותירכד ק"פב " C3ןוהכנב ןוהתי אנת ") 
 .אמק ןכ ע"ייע

5 

 &«2( ראותה ס"לבו prn ₪5 ע'לב) היּכְנ *
 :ו"פד ד"פס 'ישודיק 'ורי (80284110ג קיזמ

 ןיליבטמו ןמאנ יתלבט אלו יתלמ «c רמאו
 קזיה המ 'מולכ הייכנ המ םשמ תבשב ותוא
 והבא 'ר ךומסב םשמ חכומ ןכו הזב שי ןועריגו
 'ה וירחאו) השמ ינפו .ךכ ב ה מ ovo הל רתפ
 ! אמלעב הייקנ םושמ הייכנ p^ (וריכזהש ילבמ יוועל

.9% 
 Traganth - Gummi) 362 ע"לב ה"כו מ"למ) תאכְנ

 ה"יחא]* = .הועש תאכנ (א'צפ) $33 טולו
 תישארבל 'א י"רתב ה"כו ירצ 'עו 'א טל ע"ייעו

Ce ns»3— m23 =( ךנ םש 

  waךשנ הזיא 'פב 6'הכני תותש דע 033'
 .אתיכנב ליכא אניבר (ב'עס זיס 572 והדש לע והולה

 ימ 'פד ג'סב  mmeיושנ « maiiהיצ ? Gyא ו הה
 םינש 'יל הירבחל אסידרפ היל (ןכשמד ארבג

 ןינש 'הל שקו אתי כנ ב  ^oתושעלמ לטבו ןקז
 ירפ  "mהיהש יטל אפרט היל ובתכו ףודתשיא

 וירחא ונקש תוחוקלט היבגילד ןוכשמ סדרפה ודיב
 ינב ףודתשיא אמלא שקד סדרפה ול תחיפש המ

 ירח  subידבעשממ  onnחקלש חקולה והיא
prn תא ןכשמש ons omen לעבנמ) 
ya) — וכו היל יעביא אלד הישפנא דיספאד'. 

  pyל"נה 'ובותכד 'יפ ה"יחא]* — (תועמה עורג
 איבהש המ יפכ אותב ארודהמב י"שריפכ אל

 מ"טשב  ^b "pyב"ס מ"בב ה"נכו .ש"ע א"בטירה
 תועמ הולמ י"שריפו אתייכנ אלב אתנכשמ א"עס
 תוכנל קסופ וניאו תוריפה תא לכואו םרכה לע
 תרותב לכואו ותליכא ליבשב םולכ בוחה ןמ ול

  .5/p mmע"ייעו אתייכנ 'ימעפ הברה :ז'פ םשו
 ערג  oc'ורי אתייכנ המ שורפ ןינעבו (ג"עש

 ס"שרהמה "ג יפל ב"עס ד"יד ט"פ תוכרב 5"
PEL (שיימו :""5*5 ג"ח) היכנה ע"ייע שורפ ^5 T» 

 רכז  (Abzug) "R22 22יכנ . . היח יכנ .ט'נ ק"ב
 ,ןוזמ יכז 'פד תצקבו) ט"פר 'פסותב ל"צכו ןוזמ

"yl ןוזמ יאכנ. :Y7 ח"פר ק"ב 'ורי (קזינ ימד 
 לעפו לעיפהו -- אנוממד אעביר יכנ 4273 ב"ב :ו"ט
 לעפה ג"ע כ"ד ה"פ 'טוס 'וריבו ל"נה תוכרב 'וריב

wy ח"צו ב'עס ז'צ ק"ב (יכנמ) הכנמ אנא 
 היל ןניכנמ אל . . היל ןניכנמ  pen"ילוח ..ו"טק

"bw פסות ,םימדה' jb ול הכנמ .ח"לק א'עס ב"לק 
 .ד"ק :ג'ק ב"ב .םימדה תא חבטה ןמ הכנמ ט"פר
 אמלעד אתוכזמ יל וכנמ .מ'ק תבש .הכני .ו"ק

 רבדמכ) וב הכנ שרד כ"פ ר"דמב ,יתאד 1,375)
 'וכו האסל העבראו םירשעמ דחא הכנמש ימכ

p (גיער ז'כד ייאלכד ביפר ייאלכ יורי ןייע), | ר"שהש 

 .בירחנסמ הָּכְנש )20805 יעשי .התכנ שרד טעמכ
 ךכרעמ ערגנו  pןמ היל יכנמו 'א י'רת (ח"י יז'כ

 תארוהבו — הייולע  poןייע דספהו  "vתובותכ
65 rm ישארב) םתרובקב ינתרבקו ב"ער ה"לד ב"יפ 

  cppייאלכ 'וריב ל"צכו יכנמ והמ אוהד ןה לכ
 ב"לד ט"פ  i'ynהמ 'יפ .יכנט ס"טב 'טארק 'פדבו

  pu,יכנמ אלו רובעי .ב'כד א"פ יאמד 'ורי ,ול שי
 - ור יב ו וו וו

 האלהו Pb יפדמו ןיכשמד אוהה רייפדבו ב'הו טייק v6 3" ייכב ןוכנל ה"כ ) .ןושארה ןויצ ייל ב"הו טייק י"כב (1
 גייונבו אבה םלועל ע"פדבו ב'הו ט'ק ייכב ns )5 .ריפדו m£ דיל ויו vai omes (* .ונינפל ייל (* .ריכשמד אוהה
 ג"וכב (* .ךנא רמאו סש סומעמ כ"ג שרר רמאמה שירב יכ ןוכנ הזו (יז ,יז סומע) ול רובע דוע ףיסוא אל ל"על לבא

mas 
% 
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D22 1סילב)  Bmw ^p4686, חבז  Thiere 
(schlachtenל"צ] (הלכרב) טחש 'גרת  

 בורק ןינעו התלברב 523 )* € .בינ יימרי) [חתלברב
 $333 לכ ['גרת] ^G י'ב א'ש) חבז חבוז שיא לכ הזל
 ןמגרותמהמ ןויצה הז םגו ה"יחא]* | .אתסכנ סיכנד

lunהחיבז ןושלמ הברה ןכו .'ג לאומש 'ועטב  
 םג איבה אל המל יתעדי אלו ש"ע אסיכנ 'גרותמ
 ,א"ל 'ישארבל ילקנוא ny הרות לש 'גרתמ םינויצ
 ו"ט .,'ח ,'ט 'קיול ;'א ,ב"כ תומשל ;ז'ט ג"מ ,ד"נ
 ןייע אתסכינ 'בקנלו אסכינ םשהו ותלוז דועו
 "יעיבש 'ורי לעפה ל'זררב ןכו .יוועל 'הל ר"תמע

 בשיו 'פ ר"להק .איידר ארות סוכימ .ו"לד ה"פס

 .א"ס םיחספ «Di יווצהו .ארמיא סיכנד :רפעה

 mi^ 'ליאשהבו :ז"ל "ילוח נ"שו sn סכ ע"ייע

 .י"שריפ ש"ע 'וכו ארב םופל אבא םסיכנ ב"עס ה"כ
 לגיע דח אמח .ה"לד iB 'ובותכ 'ורי לעפתא
 ראותה .סכנמ :ב'לד ט"פ םיאלכ 'וריבו םיִכְניִמ

Dמוי ' YDג"ע מ"ד  , pup ^p (ייטרי Yכ ') qn 
 ו'מ ק"ב ס"לב ה'כו (sno2 םשהו «npi. רמא
 אתסכנל אתסכנל ןיבזד ארבג יא א'עס
 'וכו אתסכנל אתסכנ "ob יא :םשו (יומא

 .ב"צ ב"ב ןייעו

 הלחמב הלוח ייפ 'ו ףכ ע"ייע הפכ לעפמ) הָּפְכֶנ *
 'תפסות .ד"מ תורוכב Epilepticus) הדבכה

 םיחספ j'523 ץובקהו .'ו ףכ ע"ייע ה"פ תורוכב

 epi ל"נה ע"ייע iD תובותכ :ד"ס «mo :ב"יק
waהדבכה ילוח אוהו כ'ע ץראל לפונש ןוענש  

 הלוח ארקנ ןכו ןוממשב ץראל םילפונ םילוחהו
 ץראל לפונש b "p ₪2/>> y'bs^ וז הלחמב

»der Hingestreckte, Epileptischeפ מ"ב הבקנלו '. 

 'פסות ז"פ 'בותכ 'תפסותב ה"כו איה תיסכנ
mp ב'ב 

 ויבורקמ ונניאש שיאל סחי (cw "p 55b יִרְכְנ
 הבקנלו fremd, andersglüubig ולש תדמ וא
m»דועו  ques jyהלאו שירב ונדמליב  

 אל לארשי תב ונינש ('ז ייס תומש (nmn תומש
 לש הנב הקינמ תירכנ לבא תירכנ לש הנב קינת
 תחתמ תלכוא התושרב יאמ התושרב תילארשי
 ןכו ם"וכע יא 'וחנתב ה"יחא]|* — ,התקינמו הרי
 (y^^) יונ םוקמב רוזניצה jb הנתשנ 'ימעפ הברה
 תירכנ ,ירכנ ה"נכו .תישוכ "יא 'מא 'פדבו ירכנו
 my 'וריע .א"ל e תבש םירכנ רכז ץוכקהו

 אמש

 ףעש 'קננואבו הועש : תאכנ : א"י ,ג"מ ;ה"כ ,ז'ל
 — nrw] 'עו הועש ע"ייעו

 arglistig sein) 523 ס'לב לָכָנ מ'למ) ליִבָנ *
 ,אָליִכְג 553 (p'53 אלאבנ ,ליִכָנ ראותהו

 ה'כו אָתּוליִכְנ הבקנלו וליכנ 533 םשהו (אָלּוכְנ
 תואמגודה ןייע תיִמְרּתו 63 0995 pay םלוכ ס"לב

 .ןמגרותמב

 ןינע ןיִסְכָנ ר"'אלבו םיִסָכְנ ץובקב קר מ'למ) 022
 יומבי) שלוחה 'פב Yermógen, Güter) םינינק

 תקזחב הבותכו ןתקזחב ןיסכנ ורמא ה'יבו (ח'ל
"vwתקזחב המע ןיאצויהו 2703231 םיסכנו לעבה  

 (חינק ביב) תמש ימ 'פב הז ומכו .באה ישרוי
 לזרב ןאצ יסכנ b^ ותשא לעו וילע תיבה לפנ
 תבותכ ושריפו םתס ןתקזחב ללה תיב ונשש םה
 גולמ יסכנו לעבה ישרוי תקזחב םיתאמ הנמ
 ןגירמאו השא ישרוי תקזחב המע םיאצויהו םיסנכנה
 ןאצ יסכנב ללה תיב ירמאד אה 6חינק 273 'מנב

bnsתקזחב ןתקזחב ןהש  obר וקלחנ ' pnr 
 'יפו וקולחי ינתד ארפק רבכ אתכלהו שיקל שירו
 רחא הל ולפנש םה המע 'יאצויהו םיסנכנה םיסכנ
 םה DN ןיאצויש גולמ יסכנ ןיארקנו תאשנש
 י"כ 'ינכ וניבר 'יגד הארנו ה"יחא]* | .והייניעב
 ףיירב ה"כו ןנחוי 'רל א'ר םידקאד iui ס"ש
 ב"מ א"פ ק"בב ה'נכו -- ומוקמל סיד ןייעו ש"ארבו
 תירב ינב ןהש םיסכנ :'ט םש .ןידחוימה םיסכנ
 .ו"כ "ישוריק («CD ירמ .ג"צ .תירב ןב ע"יע
 nnb ןיאש םיסכנ . . תוירחא םהל שיש םיסכנ
 יסכנ :ד"נ ב"ב .ןוימט ע"ייע :ט"כ 'כוס .תוירחא
 'ורוכב ,יפכנ והלוכ ,יפכנ לכ .ח"נ .םיבכוכ דבוע
 :םש .אבוט יפכנ ^2( שניא רבד יפכנ .ח"מ
 ד'עפ ר'ב ph יסכנ .ב"נ "יטינ ,םיסכנ ובייחתנ
 ז"ט "יס תומש 'מוחנת ,הכרב םהב ps ל"וח יסכנ
 y' קחצי 'פב םינמסנ הברה דועו םיסכנב ךרבתנ
 תוטמ ףוס 'וחנתב הלמה תרזגו .יסכנ 'עו יהוסכנ
 םמש ארקנ המל ה'פ זמר א'ש 'קלי ב'כפס ר'דמב
 ^ םילהת 'קליבו הזל ןילגנו הזמ ןיסכנש םיסכנ
 p'bs mm ןיסכנו mb ןילגנ םהש רדסה ב"יתת

ND5)אָסְכִנ ץובקב , "b j'D22בור יכ ןאצ הנקמ  
 -peeu ר"לב ןכו) ןאצ הנקמ היה םדק ןמזב סנינק

niaןמ רזגנ ןוממ  pecusגרת ןאצו הנקמ (המהב ' 

po»ןייע  nרמבל ;'ז נ"י "ישארבל 'ב ' S 
 = ['ד .'ג

 ה. UUUUUNUU MA בש 5

à 
 ניש םגו ןמגרותמהמ הז ןושאר ןויצ  קיתעה ביר )* .ותמש סיטב האלהו mp יפרט לבא רייפרבו י"כב ןוכנל היכ ) 1

mnסייש ייכב  anmןותסבנל לייצו אחוסכנל :קר . 
 כ (* ^ 3( יימרי לצו «n בייט ביו הלברַב
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 תא וכושה 'פב .('םינוט ךותמ םיעו םיבשע
 שכנמה אצי (.טיפ 2̂ ןילכוא וליאו 'מגב ןילעופה
 ןיא הכאלמ רמנ וניאש ליאוה םילצכבו םימושב
 6'לבקמה 'מגב לבקמה 'פב וכ Cb כו א לעופ
 ה"יחא]* = ,(היק פיב) שכנל הצר אלו ורכהמ הדש
 תרחא 'חסונ) 'יאלכד א"פס 'תפסותב שכנמה ה"נכו
 in" 'תפסות :ח"נ 'ירדנ ז"מ ט"פ 'ומורת (רפוחה
 'ורי .אירופב ןישכנמ ןיא ד"פ 'יעיבשל ow .ח"פ
 םש ,ןהיתודש ןישכנמ ויהש "set x "ילקש
 y מ"ב יווצ .'וכו וחפיכ ושכינ ג"ע ms ה"פר

P»ג ק"מ םשהו שכנו אוב ז"פ מ"ב 'פסות '. 

visaז"מ ט"כפ ^55 ,חוסכ רודיע  yvא"פ 'ליגמ  
 'וריבו «an שוכנ לש םודרקה רי ב"ער א'עד

vus 735ח"לד  ^x i'yארפיס .ש'ע) שוכמ  
 ז"פר מ"ב 'תפסות 'וכו חוסיכלו שוכינל רהב שיר
 ט"לפ רך"ב ,(ושיכנ ס"טב יפריא י"כב  ושוכינ 3583

 'ורוכב 'תפסות -- שוכינה תעשב שוכינב ןיקוסע
mpע"ייע שיקמ ל'צ ילוא ^«: הלעמלמ שי כמ  

 — [שקנ

 sehlagen הריקדו האכה זינע ינורמוש ילמו שָכְנ*
(stechenהשיכה א"ער ח"פ ב"ב :'ל מ"ב  

vשכ ע"ייע התוא הכה  ^ Y'*א"עס 7/3 ב"ב . 
osושיכה ל"פר  ossהוה ד"מפ ר"ב לעפאבו  

 שחנ תכישנמ רמאנ דועו .שכמ ע"ייע ןוהל שיכמ
 ןוגכ א"עס n'y מ"ב stechen, beissen) 123 ומכ)

 .ןוקרד ע"ייע השיכמ ב"ער ז"ט ב"ב שחנ השיכהש
 : ב"כד ד"פ 'הנס 'ורי .סרא ע"ייע א"עס ח'ע 'הנס
 רברבח אב .ט"ד ה'פ 'וכרב v^ .שחנ ושיכה
 איהה אהת ןכ א"צפ ר"ב םדאמ כ'ג 'מאנו .ושיכהו

 ,'וכו הלכאו ןירד ארשבמ אשכנמ אתתיא

n2)ינורמוש 'לבו ס'לב)  ^Bךשנ  (beissenיפב  
 («wm Wb m ךבבל לכב 'מגב האורה

 'מאו 6 תטעובו תכשונ e^ אשטבו אתכגד ןניזח
 (* ארופיא ('היתכנת אל ךיחאל ךישת אל ןנבר
 אקד אכיא C'O DS ךשנ הזיאד im .ךרבחל
 וכשניו 'גרת ב"א) — Cm»o ליקש אקו תיכנ
 ה"יחא]* — (אמע תי ותיכנו O0 oae ידמכ םעה תא

m»גרתב ' cvמ'מ 'שארבל 'א י"רתבו ;'ט , 
 'ח .א"כ 'מבל 'גרת לעפתאבו ד"כ ,ב"ל 'בדל ;ז"י

moi.םשל 'א י"רתב ו"יתה תעלבהבו  m3yn'b 

, nz) = ְְיִר במש 

 ,ב'ס .ג"כ 4^ b" תומבי :ז"כ תינעת :א"י 'גיגח
^bא"ס . i30ד'נ 35 :ח"כ /3 ז"ע : "binג'י  : 

 ה'כו אָיְְכּונ ,ירכונ "לבו ,ותלוז nam :ט"י
 ז"י "רבדל 'לקנוא ,הארכונ אפוג :ה"ס תבשב
 הבקנלו חארכונ 3^ ib 'יעשי 'גרת ירכונ ו"ט
 'א י"רתבו הארכונ אערא ב"כ ,'ב 'ומשל 'לקנוא
 ;'כ יה ילשמל 'גרת אָתיִרְכּונ דועו .איירכונ :םש
 'גרת ןיאְרְכּונ רכז ץובקהו ותלוזו 'ה ,'ז ;דיכ ,'ו
 ,א"ל יישארבל 'גרת ןָאְרְכּונ הבקנל 'ב ,'ה 'כיאל
 לעיפב ונממ לעפהו .אָתיִיִרְכּונ :םש 'א י"רתב ו"ט
 רזעלא 'ר n € םירבד) וריכת אל ב"עס 'ז 'דהנס
 ?we" םרזת שרד b'2: תבש nin אל רמוא

 — [רזכ ךנימ והירכנ (ביכ ייל

 ה'כו 'עידי ןינע לעפנו לעפהו ליעפהב מ"לבו רֶבָנ *
 ע"לב

(irachtenה"ר ,"וכו םיחרואב תֶרָּכִמ השא ." תוכרב  
erkennen, kennen, wissen, be- 

 :.+ א"כ 'ובותכ ,'וכו ums ןיריכמ ןיא םא א"מ כ"פ

 ןיאש :2^ תבש ,םידע ידי menn ןיריכמה ןינייד
 ,הב von אלו oii םש ימרא 'לב ןיריכמ ה"מ
 םוקמ ריכמה .ט"יק םיחספ  ,ןירפוכו prob .ו"טק
 'כוס ,הדובעב ליגרו ריכמ ^n 'מוי ,הבישיב וריבח

iwתינעת ןייע דועו ותנמוא ילעב ריכמ היה  
 .ב"ל 'ירדג D/ תובותכ rb ק"מ :ו"ט ילינמ :ג'ב
 'וירוה .ג"כ תוכמ :א"מ :ח"ל ^is 'טוס ,ז'נ "שינ
 יישודיק (Umi לעפָה ^a 'ליעמ .י'ק 'וחנמ ,גיי
 Q5 :ד"כ תוכרב 325 לעפנ ,הרבוע רכוה .ב"ס

 ב'ער ה'ס :'נ 'יבוריע ap :א"צ .ו'ג תבש ,ינ <
 .א"ל "שודיק :'ט OD .ג'נ 'יטיג 0 םב .ע"ייע

yopיליעמ .ז"נ "לוח ,'ג סר  i^ק"ב לעפתא —  
 כ'ג רמאנ דובכ ךרדכו .אקיזה wo»ye אל .ז'צ
 יה .תינעת א"לב םֶבָחו מ"לב עדי ומכ הליעבל
 תומבי 'ורי .'ופסות ש"ע הריכטבו העדויב ב"עס

veהילע ורבעש דע הריכה אלו הסנכ אל :ו"ד  
 .הילע האב אל s^ םשו ,נ"כ ק"מ ןייעו ev םישלש

^b) 03)בורקו שרשמ העיטנה רקוע  mbע"לב  
(ausgraben, ausjáten o* ;יאלכב ינש 'פב ' 

 .לכה תא רוקע ול רמוא חסיכ וא שכנ םא (הימ
 שכנמה אוהש לכ שרוחה (ג'ק תבש) הנובה 'פב
 ןיקשמד ג"רב .אוהש לכ םידרז דרזמהו םפרקמהו

p)שלות 'יפ .הקול םיאלכב הפחמהו שכנמה (:'ב  

ne» (iב"ה י"כב ןוכנל ה"כ )* .י"שרל סחוימב . ?( muשדקמה םייטב יציניוו 'פרב בייה ילכב ןוכנל . +) קליב ג"הכו' 
 עיפדבו ביה T5 ו"ו טיק י"כב ה"כ )5  .אטעבו אכשנו אקזמד ןניזה sp אהו גיונבו יפ  סיש י"כבו 'כ יר יישארב
 ייפל תואבו מ''בד ןויצ רחא ןיכייש יוכו ןכבר רמאו תוביתה ילוא )^  .ארותיא ם"טב גארפו ליסב א'פדב )5  .היניתכנת

 .תאז ידעלב יתיאר יירבד בוברעו רמאמה
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 ND jD! C23) N22 ןמ בכרומ אמנכ יכ טשריפ
nümlich)רובעבו םאנ םע ףדרנו םונ שרשהו .(86  

 'ומבי 'ורי ף"לאה םולשתל רבעב ויוה רסח אל הז
 'טרק 'פדב) יל ne . . ול יתמנו ג"ע 373 ב"יפר
 ול יתמונ 'פריא י"כב ב"יפ תומבי 'תפסות ,(המינו

 ו"כב םג היכו יל mi . . ול יתמנ «re יל רמא .

 mw" 'פסות (נ'כ 'פ «we ירפסבו ד"פס יולהא יפסותב

n'PDורי ,יתימונ ל"צ יתימנ 'פריא י"כב יתמנ ' 
 שירו ר"שהש שיר — ול יתימונ .ט"מד ה"פ יילקש
 'ורי ,םלמל ע"ייע םלש בוט רתוי םנש ר"להק
 ייל םנ ד"פ 'וריזנ 'פסותו ד"ע Yo א"פ 'ירדנ
 יל אמונ ל"צ יל אמיג ג'ע NT א"פס ריזנ 'וריבו
 = ND ןינעבו ,(יל רמא i ^n iom 'ירדנ ילבבבו)

 — p^3] .א'ח אמיִא ע"ייע 355

schlummern הנישה תלחתה "b מ"למ םּונ =( Dj 
 ע"לבו םּונ ס"לב ה"כו  quםיחספ "יברע 'פב

 ( $5ימג .ולכאי ומנמנתנ יפוי ר"א (ינשמב ביער

cOאלו םינ ישא ר"א ('םנמנתמ 6'ימד יכיה  

 ליפש אלוקידו ('אמינ איה as vn אלו vn םינ
 'פד ג"סב .לקד 'עב b" רבכ (' תלחק «p .יז 'הנס)
 'כלהב ,םנמנמ אקד הייזח (ח'כ קימ) ןיחלגמ ולאו
 אק הוה יכ (א"עס בי'ע 'שודיק) ןיסחוי ^ פד 'מק

 — .םלועה jb רטפיהל ביכש יכ p^ (*יבר םנמנמ
 הייחא]* — (םוני אל הנה ('ד יא'כק םילהת) מ"ל ב"א)
 'מא אתרופ םונימ רמ ya אל .ה"ס 'וריעב ה'נכו
 רמ םיאנ Np םנימ :םש םיחספ .םונינ המכ והל
 ס"טב ג"ונבו ס"ש י"כב ה"כ אנמיינ אק םנימ ל"א

sp ownו"נ תבש (מוקמב פיד ןייע םנמנמ  : 
 : ג'פ מ"ב .ימנמנמד 3( 'כוס ,סנמנמ אקו :ה"מק

 'ומבי uU) =) םיינ .ינוניב ,םנמנמ שניא תיזח יכ
 םיינ ייבא ו"כ ,יכוס 'וכו ביכשו םיינ יכ נ"שו :ר"כ
 אמוינ ראותהו .'ז 'דהנפמ ליעל ןייע אמיינ הבקנלו
 םשה ("Ty! — snb ,אתימונ םשה Yu ע"ייע

 -- אמנה ע"ייע אמונמנ ,ו"כד ב"פר תובותכ 'ורי |

 תינעת ^n: 'ליגמ cw "nob םינ ליעפ ינוניבו
 אזח :םש םיחספ לפלפ .'וכו םינ אלו םינ :ב"י
 אקד ימונמנ ןיא 'D י"כ 'יג יפכ DU ,םנמנ אקד
 .לפלפתא C022 270 אמנה ע"ייע :ז"י בותכ .ימנמנמ
 'יחספ :'ג תוכרב ,ומנמנתא ^ y םילהתל 'גרת

 ,םנמנתמ ^n: ,ז"י 'ליגמבו וניברו י'כ 'יג יפכ ל"נה

(3 =( 83 — n5 

J 
, - h E ו 2 

 גמש

 v^ ,אויח היל תיכנד ר"שהש שיר ל'זר לצאו
 עיייע 'וכו תיכנ הוה דכ א"עס ט"ד ה"פ 'וכרב

 אלוליא .ז"טד א"פ האיפ 'ורי ,(ג"סש ,גיח) רברבח
 ר"ב .תיִכָנ אניוה אל תיִכָנ אימש ןמ יל רמאתא
 wa" תי תכימל יעבד איויח טייל אהי ח'צפ
 ב"עס ה"ל ry ,י"שריפ ש"ע ארמח היתכנד :ז"ס

maoלעפא ,ליכאו  s'y memןניכתנמ  (mb 
 ,חיכ ילשמ) ךשנ 'גרת ס"לב ה"כו אָתְתְכּונ םשהו

Cnאתתכונ ] - 

 ןמוטו הסכמ b e y'b3^ םתכ לעפמ) םֶּתְכָנ
(Decke יופסכ םשה כ"או verhüllen, bergen 

 ידכ איבמה 'פד ג'וב " iיציכ  C5הייסכינו
 אל פ"סב .ייותאל יתאו ליפנד ןינמיז .אמתכינב

  "bm(*דיינ 35 (א'עס ויכ 2/2( םדק רובה םא 'מנב
 .אבצחד אמופא אמתכנ  ^p.דכה לעש יוסיכ

 | תבשב ה"נכו ,י"שרו meam 'יפב mU ה"יחא]*

mpשקרקמ .ב"יק םיחספ .אמתכנ רבת אבא 'ר  

 — [אבצחד אמופא אמתכנ

 ע"לב pi» eros NeDoc עורי רהגה םש) סולינ
ou e!םירצמ הלחנ י"ות םירצמד  

 לודגה רהנה [דע םירצמ רהנמ] ןכו ,('ה :היל ידמב)
 ה"יחא]* ,(ה"יי ,ויט יישארב יא י"רת) תרפ רהנ

 אהי orb םשו ,ו"כ ,'נ 'שארבל 'א י"רתב ה"כו
 ב"יפ ר"דמ by" אוהו םולינד יומ ןולמתיד אוער
 לש ןורא .ג"י bib" .ךילגרל סולינ noy וכריב המ
 ידכ רהנה סולינב הועבקו םיירצמ ול ושע תכתמ
 פולינה new לע דמעו השמ ךלה וימימ וכרבתיש
 — (לכז 533 y'»p (רישהש ^« reb ר"ב ,'וכו

pi ל"זרדבו הצילמב רובד pip מ"למ cw) =( D) 
 אמלעב הרימא  reden, sprechen(םינפב 'ייעו

 יִמוָנ (ימונ 'קפפב :וימ ףדב ש"ע :ה"ט) 'יחבזב ד"פב

 תומבי ףוסב .(' לכאיהל וכרדש רבדב ןועמש 'ר
 6ויס) ייטיגב ו"פב .םירבדה ןכ 05 יתימונ +(ב'כקו
 םילבוקמ ונא ףא חילשל ('ונימונ «co ר'א
 תעלבומ ף'לא תואו םאנו רמא ןינע ב"א) — .'וכו
 p^ אמנכ אכלמ אתששחתראל Cn 'ד) 'רזעבו
 לבא ND'NCY ףופ ןייע ה"יחא]* — (רמאנ רשאכ
 אנרמא Dp זאש השק my) v2 אָמיִנְכ ל"צ זא

(e sn yןכתי ןכל אוה ןינע תולפכ  ("^p 

 יר יוינשמב W^ ייתבזב ד"פד 'ה ישמב (" | .ריינדכ ג"ונב )* .(ךשנ ןמ ליעפה) ןיכשמו :טיד ח"פ תומבי יוריבו (1

 בייחמ שיר D» :vD ףר ינשממ pus לבא (a2 רבדב בייחמ שיר ^p 'גשמבו לכאהל ןכורש 3233 ר מו א ןועמש
 י"כב ןוכנל ה"כ )5 .ונימנ ע"פרשבו ונימינ סיטב םשו ר"פדב וניטונ ל"צכו ו''ופדבו ט"ק v53 ןוכנל היכ (+ .'וכו רבדב

 תישפנ אחינ ג'ונב (* .אמיינ ג"ונב )7 .םנמנתג םיחספב 2423( :חיי יליגטבו סיש י'כב היכו )* .שיק
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 למכ ןינידס לשו b'y ןינידסו תוכימשב ונייהו | ןוהל sew ןימנמנתמ ןיירש .ג'ד א"פס תומבי 'ורי
 — <- y'bs םיארקנ ןינידס לש ןיטוח 'טולכ | םנמנתהל שקב b^ "ev: ,'וכו ןימנמנתמ ןתא המ
 àv ,ורשב לע אמינ ךרכת אמש D'D. 'מויב ה"נכו | v ו"תה תעלבהבו ." טרפ y'"y ב"כס ר'ב ,'וכו
 by הלוע תחא אטינ אהת אלש .ב"לד ט"פ 'יאלכ | ומנתנתנ לפלפתנ Dips .ג"עד .ב'פר 'ליגמ
 ,התרבחל אמינ רשק ר"ע ז"ד ו"פר תבש 'ורי ,ורשב | [םגמנתנ ל"צ] (םנמתנ) הקותמ 'פ ר"להק .םש "יחספ

 תא ידריג רושקיש ידכ ג'ע ז"טד א"פ 'טוס 'ורי — [היל ךמדו ארבע
 אמינ ול התיהש €? ה"פס תבש 'תפסות .המינה

 MS א"פר 'טוס 'תפסות .ועבצא לע הכורכ תחא | Faden, Saite SP wm viaa) י"למ wy =) םג

 אמינ 'יבוריע ףוס 'תפסות .אמינ ידרגה רושקיש | שרקמב אטינ ןירשוק (sU Up 'יבוריע ףוסב
 'יבוריעב ה'כו תמינ ג"ונבו י"כב ג'הכ הקספנש רוניכ | הנוממה םהל רמא 'פד ג'סב .הנידמב 2 לבא

ie dn 0 Aag Mתקספנ א'פר ב'ב ^55 'תפסותב א"הב ה'כו :ב'ק ו  
 המינ ג'צפ qo n הב רשקו ה'ספס ר'ב ,המינ | עב b" רבכ ל We ak x הלוספ א
 ם"במרל מיייפ my) ppm — אינג ע"ייע לנא המינב rp [o (C3 quo) יילכב ט"כ 'פב ,((דר ג

^bלעש ןימינה ןה  Lies[ןינירפה ל"צ]  sיילכ |  Grט"פרו "₪ ח'פס תבש 'תפסות ןימינ יתש  
 -- [יד רנ ע'ייע לבא ה'מ ח'פ "לקש .(" + וליב זעלבו [למכלא] (*(למנ (bs לאעמשי ילבו
 השלשו .('אקתיא ימרא 'לב ןיטוחה ולא םשו
 וסע י"למ יִמּונ ,יִמוָנ D'53 "bij ^53 5 Di | Cibus לעש ימונו ('ןיטוח ולא (' ימונל םישוריפ
 ein um sich fressendes Geschwür, nome) 353 :תיאו 6( 'ארהנד ארקע ('"רהנבש ימונו תלבי ןימכ

 ול התלעש n^ 6') איסונג pv 'מגב ז"עב א"פב | wn י"לב b 2 — C^ ארהנד אקרע ירמאד
 תשרפ הבר 'שארבב .היחיו הנעטקי ולגרב ("י מרג | 02 a onm רתי לע םצח 'גרת quin ילכ רתי
 הכלה םמא השיגרהש ןויכ :לומי למה OU ז"מ | ביי n c תינימשה לע 'גרת ,אמינ לע ןוהריג

i CKרזנו םרשבב ("יטנ התלע ךינב םהיבאל הרמאו | ןכו ה"יחא]* (ןימינ אינמתד ארונכ  
 עגנ pb "53 8'3( — .ולומיו רמא ולומיש אפורה | יתרסעד אלבנב ב יג'ל c רשע 5333 'גרת

qanרשע ילע  ne)ה"נכו ה"יחא]* — (רשבה לכואו השופה אסרומו | ארניכ םופ לע 'גרת (יד ,ב'צ  

 :'ל m3 .ףוגב הייולת איה ימונכ :םש cci | שיו נ'שו 'א לבנ 'עו רונכ ע"ייעו ןימינ יתרשעד
 .התא ירה ה"מ 'פ בקע ארפסבו ימונ הלעמ איה ירה | רונכב שי ןימינ עברא א"כ פ'ר 'ר תקיסמ ףיסוהל
 no רשב :«p ry^ םיחמצ י"שריפו ימונ הלעמ | תינימשה לע הנמש םה חישמה תומיל הזה ןמזב
 ,םדוקה ע"ייעו «nb ןימכ וא יח רשב ק'העבו | wn ןייעו הרשע on ל"על תינימש sei לע
 n'an .הערמ ונינעש 5n י"למ ב"ר 'יפכ ןוכנהו | ןימורש שככה ןיקד ונייח pou sb "כרע
 אפרומל לאשוהו (תיערמו הערמ תקתעהל םינקז 'עב | viua (ג'כ היי me טוח סוכמוס 'גרתו .ןיטוחל
 nome, nomae ר'לכ ה'כו רשבה לכואו העורש | y" ושריפ וניברו .'ג ,'ד ש'חשל 'ינקז 'ע ןייעו
 ;'ו"טק .ד"צ ד'כ ;ו"מ ,ג'כ ;ו"ל ,'כ םואינילפ ןייע | וליב ט"יאלבו בע דגבב ןימוח ,)<- = למכ ע"ל

vui de Faden, Faser, filo —יפמ וקתענ " anb ursמ '. [v5 b r'b — 
 ףוסו ש"ע רחא רדסב םש ךא 20 7x 7555 ה"מגר
 טוחל ותרוצ םש לע Blutegel הקולע (wt =) םנ | זוקתיא soW^ 'לב ןיטוחה ולא םשו ל"הזכ וירבד
 ריע 'מגב ז"עב א"פב ('ג םג 'עמ pm qns ןינירסו תוכימשב שיש שולא תייטב ומשו

 לש (""אמינ עלובה 6ב") הל menm ז'ע הב שיש | |e ע"לב אוהו עשולא ל"צש orn כ'ע 553

 ייפ 3'&( — .תבשב pen ול םחהל רתומ םימ | בע דגבב הגיראמ ןיאצויה ןיטוח esl ץובקב

 יופו ימונ Db 'עבו ג"ונב )* mue) ,ביח) )3( דרג ליצו ט"ק ייכב היכו רדג ו"ופדבו ימאו ביה ייכב ןוכנ היב ('
 ןיטוחה qn : וניבר ררגנ וירחא רשא ima ייפב היכו ןידפה JD ןיאצויה ןימינ ןה ש"ר cpi היכו (*  .ימיג ומכ שירה
 טייק יייכב היכ )5 .ךורעב ל"צכו למכ ג"הר ייפבו לטקלא עיפרשבו למק ריפדבו ט"ק ייכב me» )+ quen ןמ ןיאצויה
 ןיטוח ומכ ייפ (ייגה רקיע (w א קית י א ס"לב יכ חיכוא םשו Dub עיייעו יב דמג עיייע )6  .וליוו עיפדבו .בייהו
 ולא יילכב םב ונרברש ימונ ןושאר 'יפ ותנוכ )5  .ימנל יציניוו ע"פדבו ג"הר b3^ ה"כו א"פדבו ך"פדב היכ (*  .ימונו
 עייייע (!? .ירמאד תיאו ומצע תעדמ וניבר ףיסוהו ג"הר ייפב היכו )!5 .יה nmi עיייע )1? gems אבה עיייע )? .ןיטוחה

 .אמינ סיטב ג"ונבו םדוקה 'עב וניבר ןייצ ןכ יכ 01 ל"צו ימג ע"פדב לבא vo n "bap ט"ק י"כב ה"כ (% sw אקרע
 iU ע"פדבו טיק י"כב ה"כ ('5 | .אמינ תועטב ייכופד תצקבו ביפ יר ךל יקליב ןוכנ היכו ימונ ריפדב vui ג"ונב (4
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Marder, שי פ"לבו 'שדחה ע"למ 5» me 
  CWieselאלש ידכ 62/2 ביב) רופחי אל 'פב

 באזה תסורד 'מגב תופרט ולאב .(' הימנה ץופקת
 םיידנב ('הימנו 6לותח תפורד 6בימ "לוח
 היימנב הינפ הסמח (ה"מ) ו"מ 'פ ר"בב .םיאלטו

  ^bה"יחא]* = .וב אצויכו לותח ןוגכ הנטק היח
 'ילוחב ג"הר 'יפ כו  "3 yapא"יש ףר יקילייגנא :(

 הימנ  mnיילוחב 'יפבו ב"בל י"שריפב ה"כו הנטק
)* martre -— ז"עלב אנירטרמ אוהש N^ היח ^B 
"Pb Np mm vb א"נ תבש י"שר 'יפב ה"כו 

 תבשב לבא הדלוחו היימנ ןוגכ  Yepה"ד ב"ער
 םושמ  "b NUTSץ ר ש « juהדלוחו היימנ *(

 'וריב ה"נכו — .ב"ירנה הריתסה וז לע דמע רבכו
 ג"פ תוכרב  Ty Yתאוצ  moxהימנה כ"פ ר"ב

 ז'פ 'ילקש .םוי םיעבשל  omm mb) .3^7בוט
 יושפב אל א"פס 'ליעמ 'תפסות .אתייד 'וריה 'יגכ

 אימנב אלו  Cבג ע"ייע היבנ בוט רתויו 3] —

 niedrig, gebeugt) לפש p^ ךּומ ןמ «bye ךּומנ
 — .ךומג sims רדג "מ 'יאלכב 'ד 'פב

 ינש 'שעמ "וריב ה"נכו ה"יחא]* = (לפש 'יפ ב'א)
 ט"פ iD" 'וריו TyD b ג"פ 'מוי 7v" ,ה"פס

cורכזוהו הובג וכפה ךומנ לוק  vumיחבז " 
 הובגב 5^2 ר"דמב ץובקהו ךומנו mai :א"
 ,חור יכומנ :'ה 'מוס .םיִכּומְנַבִש ךומנבו םיהובגבש

"UD uuא"פ  b^"לעפהו :הכומנ חור ג'ע  
webךומנהו וכימנמ הובגה ג"פ 'פ ךתלעהב ירפס  

 — .[והיבגמ

 Hafen) ףוח ושש bs" תכופה תויתואב) למנ
 (.ח"ל Y הנוממה םהל 'מא 'פב רונקינ 'מגב

 p^ ב'או — Ap לש 6 ה לי מנ ל היגהש ןויכ
 : א"מ 'וריעב ה"נכו ה"יחא]* (ןימל ומכ ףוח
 שיעו) ןמלל וניבר סרג ןמל 'עבו למנל וסנכנ אל
 ר"ע א"כד ד"פר vp" 'ורי .ג"מ םש "C םיגויצב

r'yיתש לש) תחא ג"עקתת 'ר תלהק 'קלי :ר"ל  
 — [למנה ןמ האצוי תחאו למנל תסנכנ (תוניפס | «.

NODI"ע"למ)  ACרמצ "05  Gwollene. Decke | 
nom *שמר םש מ"למ)  (Ameiseיכ .ג"ס "ילוח  

 'ר ילשמ 'קלי ,'וכו רמא הלמנ in" הוה
 ץוכקהו «o הל שי םיתב השלש הלמגה ח"לקתת |

E Aו יי ילו ד ידי  
M dw 11«  

 חֶלמנ * — (אַמיִנ =) םנ |

 םד קר «no עלובהו םימ לש הקולע "55 המנא
 םימח םימכ ופוג לכ םדא םינכיש איה ותאופרו
 ןמ חרבת הקולעהש ידכ םירק םימ vb אלמיו
 י"ל לע ב"ר תנוכ ה'יחא]* | (הרקל תומימחה

pj vagosתלחתב יתבתכש ומכ ןוכנה לבא םד  
 — [ךועה

 ךורא אוהש רעשל לאשוהו 'ג םנ 'עמ (b^ אמיִנ +
 ק"מ .'ל תבש einzelnes Haar) טוחכ קדו

 :לודגו ןטק 'פ 'ר תור :'ה תינעת :ח"ל 'מוי ,ח"כ
 םדאב יתארב ןימינ הברה .ז"ט 572 .אמינ אלמכ
 ר"בב כ"מ לעב p" הזמו 'וכו אמינו אמינ לכו

rubתחא אמינ  nmnןויכ ובלב ול  mmeסעוכ  
 b" יוועל m .םלוכ תא (' [הערוק ל"צ] (ערוקנ
 היה םישובל השמח ym שובל vius 'צמא י"למ
 ע"למ בוט רתויו — mb םדוק 'יאש ^« שבול

  c,ו"מפ םש ורשב לע שובל  yyל"צ אמינ :'י |
 ךרע ןייע pem : ח"ל «b — ,* םנ ע"ייע ימונ

 - ['ג םנ

DMיִמָב  "b auch)ארמג 'לב (םינפב ןייע םג  
 (.חיצ מ"ב .גיכ ק"ב ימנ יא 'יפו ,םג 'יפ

 ימנ יאו רמאנ ןכ 'ולכ םנ ןינעמ ילואו םג וא ומכ
 היה ןורחאה ^5 יפלו ה"יחא]* .רמאנ וא
 'ה 'יפ mb .רתוי לבא ימינ םוקמב 5j אטבמה

U == b 0 ^ "ו ^  

 Ty UT ד'פ 'וכרב 'ורי ט"ימ ה"פ תובא napi | "UD o9 )^ .כ'או ףיסוה Qf von יוועל
 | אבש םג ועיהו (ףיסוה ש.-3% פ"לב אוה ןכו)
 | "ילוח 'ימעפ הברה ה"נכו .ןושארה ןינע לע ףיסוהל

| 

 'םוי ימנ onm) Cw" BU) *w3 יכה 320 9872.3"

sun SUD3' ,'ד הר נ"הת רוציקבו ימנ יכה :[ — 

A3) ע"ייע 817 

 | das הסימנ ןינע mo לש לעפנמ «mí הָניִמְנ *
(Zerfliessenמ 'שרפ חלשב 'תליכמ ' 

 .הסימנ אלא הגימנ ps (ויט b תומש) וגמנ שרד

 .שמנ ע"ייע תושּומנ *

 א דמני עפיע וימי 'עיב 555 ימוק

 וא ב"ער ר"פ מ"ב :ט"יק :ג'צ ק"ב (con ץובקהו
 ;Fi דבל ארקנש בע רמצ 2€ פ'ל אוהש 5^

ma )'םג םשו ביה י"כב היכו (*  .סישב היכו היימנ טייק י"כב )*  .זיצתת יר בויא 'קליב  j'y) ysהטמל סיישב  
 ייעשיל ייישריפ ןייעו )5 .ןיידוי ינשב ע"פרבו ה"מגר bi nns" ר"ויב ה"כו ביה יייכב היכ )* .היימגו ץנ תסירד ךומסב

 iam יפדבו 'פריא י"כב ג'הכ f) .הדלוהו תלמ ייל יישר ייכב )5 טיל ,ינ ימריל pom ריי 5 222 הייכ )*
 .הלמגל סישבו ע"פרשבו ריפדב
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 ;ה"כ ,ד'כ עשוהי) קח םינקז 'ע וקיתעה vóuoc י"עו

 "p" j^ a ;גימ oan תומש) mpm ; m5 ואיל .יימרי

b" n^דועו ;(א"י ,טימ יימרי) טפשמ ;  (תלוזו  n3 

 תומש) הרות ;(היכ ,'ז לאינד ;יח ,'ג ; גיי SD SN רתסא)

 (א"' ,יב nm ;'ג ,יב ייעשי m'; חיי םילהת ; טיימ 3^

 הארנכ םלוא )7 ,גיל ייעשי) ny הככ וקיתעה רועו
wpהיהת ּולו ךיתּודע ךיתע םוקמב םינקז 'ע  

 בר תנוכ ריבסהל לכונ זא ny 960%  תארוה
 םדוקה ע"ייע ןמז סומינ :ג"מ "יטיגב bw" תשש
 pas בר תעדל pi יכ הזל ונכרצוה אל לבא
 הטושפ TD" תאצוי הלמה ןיא תשש בר תערל
 פ"שה תנוכ לבא המודכו טפשמ קוח ש"מכ הנינעו
 vy ןילמ ךוע לעב ןוכנ לע "פש ומכ איה
 ל'זו (ו"רנ םאטשרעבלאה "5 ץבוקמ) י"ת רש א
 אנקסמל ןיבו אנוה ברד T b יפל ןיב יוארד הנוכה
 הדש יבגד וסומינ ןכו דבע יבג וסומינד תשש ברד

"eאלא וטפשמו הדש לש וקחו דבע לש וקח  
 D" ה"מו שממ וקוח ונייהד רבוס היה אנוה ברש
 אוה קח הזיא 'מולכ קשונ וסומינ יאמ רבע יבג

 לש טפשמו קוחו סומינ והז Topo טג ול השעש |
 םידבעה ראוצב ןילותש םתוחה אוהו ללכב תודבע
 ונייחד נ'הכ ךייש אל mess השקה הז לעו 'וכו
 איה ןמיס תב 'מולכ אוה קשונ תב הרש המתמקד

 סומינ יאמ קיפמו םידבעב יולתה םתוחב וב אצויכ
 תועיבק וא םהיניב ונתתש טפשמכ וב השע ייפ ןמז
 עבקנ un jb" וילע הולש לארשי דכע סגו ןמז
 ופומינ והז ונוק יוגה mm ונערפי אל םאש ןמז ול

 דבעתשנש ןויכמו ומצע לש רבעכ טג וב דבעתשיש

 ופומינ יונ ול השע ירה ver םדוק רוסא יוג וב

 .בהזה ונושל כ'ע 'וכו י"שריפש ומכ תוריחל אציו
 ה'נכו — ןאכל ךייש םדוקה 'ע קפס לכ ילב כ'או
 קיסע אוה היירבד אסומינב .ט"ד Ye תוכרב "וריב
 7/3 אָיסומינב ץובקב ג"ונבו ם"שרהמה 'יגב ה"כ

ubה"כפ ר"מש .ךורעה 'יג ןיסוונ ע"ייע ןיסומנב  
 ,ןיסומנה איצוה ("ו'טפ םשו  ןייסומינו םגהנמ

 "וחנתב Y«"^ הברה ןיסומינ שי  ד"יפ ר"דמב

 ןירתמינו תועטב "א א" "יס חרק 'פ ןשיה

 טשפומ םשו .ל"ומה ברה ש"מכ ןיסומינו 5

 רבד (609901102666  אתּויסּומנ ס"לב) תּוסומינ

 ומש

copורשעמ 'ורי א"ימ ד"פ האיפ : א"ע תוחנמ ' 
 ןילומינ יא :מ"ד ח"פ 'ומבי 'וריבו .ב"נד ה"פס

 — [ןילמנ ל'צו

Gebrauch, טפשמו קוח vóuoz י"לב pipi — D33 
  (Herkommen, Sitte, Gesetz, Faustrecht'פב

 ןויכ Gi 'יש) ודבע תא רכומה 'מגב $3 חלושה
 וסומינ wb" תוריחל אצי Coni יוג ול השעש
 לש ופוגב ןמיס אוהו יקשנ «mm רב אנוה ר"א
 ברו יוג לש ודבע sum ואנק רבכש 'מולכ דבע
 םא ןמז ול עבקש ןוגכ ןמז פו מינ 'מא תשש
 .יוגל יונק דבעה היהי ןמזה דע ונעופא אל
 yn' הז m3 ךורע י'כבו 'יפופדה לכב ה"יחא]*
 ינש ד"נעפל לבא רדסה יתינש אל ןכל אבה 'עמ
 'פסותבו ז"חא אבה ע"ייע ירדהל םיכייש סמנ יכרע
 אצי תוסומינ יוגה ול השע ץובקה «C ג'פ ז'ע

 — [אבה ע"ייעו ןירוח ןב

DD3םדוקה 'עמ פומונ =)  ("ypילבקתה רמואהב  

  vaןיטינב ו'פ  COOםומינכ ה ל ושע 6
 תלע (חימפ) וילא אריו שירב 3/23 .יוארכ הל ושע
 וחתשיו דע ויניע אשיו ,הסומינב ךלה התרקל

 טול אריו ,(יב וחיי ישאר הצרא  npnםתארקל
 " nneיט"י םש) הצרא [םיפא]  Cwסומינכ י"רת

 .דבע תרכממ ורכמי אל .(אערא  cp(בימ ה"כ
 איש) םינהכה טפשמו .("אדבע יסומינכ )9 י"רת

 ,'ב  0n(םכילע) ךלמי רשא ךלמה טפשמ ,ילע ינב
 [םהילע ל'צ] ( síב'מ שיאה טפשמ המ ,('ט ,'ח

  ,)' ^Wםהיטפשמב ךוטפשו « puר"קיוב ,(דיכ יגיכ
 וצ שירב  ("8Dסומונ  swלכש ("אוה ןיסוליקו

 שירבו .שאב אלא ןודינ ןיא ה'בקה ינפל האגתמש
  pwונינפל היל יפ) יתקחב  (O5רבב  "B'עב

 הדגהב ,('ספירגא  quss p'eיכדרמ 6ב'%
 6'יד ע כ הוה םומינב רתכומ  ^bיתדב ןייוצמ,

 לכ  manתוצמב ריהזו ורודב עודי היהש ידעכ )

 אהד תונתוונעב הינימ ףידע אנוה בר רב הברו
 אבר רמא  puאימש ןמ יעב ילימ 'ג 6ח"כ "(

 וכהי אדסח ברד הירתועו ("אנוה ברד היתמכח

  C^5ובהי אל אנוה בר רב הברד היתונתוונע
 י"לב 'יפ ב'א) — ,(""יל  pnהייחא|* — (טפשמו

 ב 1 0 ו 1?

(tוסומנ ירכנ 273 . = ?) nmi nbייכב ה"כ (5  wpיוקמה ינשב ונינפל \+ | .ו ל ע"פדבו  .n5יסומינכ ג"ומב )5  

paג"ונב (* .אידבע  Daiיל ,א'ח (* .סויליסב יעו סופרגא עיייעו )^ .םיסולק . (yיורי גישו םופרגא  nyזינד איפ . 
 ילב ונונפל n/a ידע יעב היכו וסומינב ce ns ייפמ חכומ ןכו ומוקמב סיד py cm דיל סיש voi היכו Qo .שיע

 .בימ רצ קיתעמה תורעהבו שייע wm ^b קיל by יינואגה 'שתב כ"ג הייכ לבא שיע יישר ייפ י"פע ידעכ תפסוה

 ע"פדב ?f? Dt) הימק ייעב קימב גיונבו אימשמ איעב חיר ייפב Ü spy) וניבר ייגו עדוי ורורב היהש m/s ייפב )7
 רשא nu ייפב היכו ב"ה v33 ה"כ ('+ .בייה v33 ןוכנל ה"כ (1*  .ר"פדבו vo nby יוכו ס"טב ןאכ 'יא יציניוו יזיפ

 y/"y D'o2b. רחא םוקמב תוכלמה סומינב ריחיה :םשו )55 bn" לכ קתעוה םשמ



 * .wit 345634 יו רומא ו יו ו דיר o ל קש יי ושדה ומ ד
ei , kis TERME Ns Vo NEUES "ur T. 

 341 ?53 — יפומונ =  םמנ זמש

 ותוא ןיחבשמ לכה vm חנידמה לכ תא הקשמה | ר"'ב םיקחה רפס ונייהו טפשמו קוח

 ב'א) — .ול קיפסמש ןייעמל וחבש דחא ןהל רמא | .תוסומינ ול שי sem תוסומינ ךל שי םא ז'ספ
 'ע לש י"למ ה"יחא]* (הכרבו רוב b3 ^b" | ז"ע 'פסות — wy 'וכו ונלש תוסומינב mp .ר"מב

 .םימה תכרב ונינעו ל"נה 'מא ר"ל הנבג םדוקה | ז"פ snb" 'תפסות — ^m םדוקה y qo ןייע

 כי טנפנ p'"p ןויפינ ad wb" פ'ו ר"משבו | ע"ייע  תויסומיד םוקמב ס"ט תואצחרמו תואיסמנ

 ד"המל w^ 'ח p" ייטפשמ 'מוחנתבו 'ש"מו :ח'לש | תויסמב בותכ היה הלחתבש הארנו CY יגיח) םומר
m Cnm am yyןויפמנל ל"צו 'וכו הקשמה ןניפמ נל — [תויסמד םוקמב ס"מ כ'ג ] NS 

Di * (י"למ vou.kcהערמב העור המחב  weigeקמכ |  — pim)פ"למ  ^»Uםיבתכו רפס  Sehrift, 
(thierןוריק ילע ירה נ"יפר 'וחנמ 'תפסות  | Buch, Schriftthumדועו  P»ינפב ') ק"פב 

MOSUDיכהו םומינ סומיכ ₪ vb np pp.רמוא יפוי "05 ייכוריעב | לינה  Boe 9 pm 
 .ומע (*וקומנ יסוי 'רד םושמ ma רדה sp אמעט קברמ GU 500) pus הככ וקיתעה םינקז 'עו

ons wv)העְר ,(דיכ  "mאימ) יער (טיכ ,זיכ יא  | YD3רמואה 'פד  Cך (-ז'פ ייטיג) טג לבקתה ' "Dy 

 והזיא 'מגב לגרה דציכ 'פבו ,ומע (*וקומנ .(ג"ב יד

 לכ םד גיפב יוהוכב בו (היכ קיע דעעמ M ei שק
 ותרות לכ, p" %"ל ןישדקומה ילוספ dis .ש"מו סומי ,

 )^ תרוסמ ארמג הרורב ותרות לכ 'מולכ ויפב הרודס
 .(םיניידה תמכח "53 ןוקימונ .p" ב'א) — ,(''"ודיב

p» nOnיילל  f vou (Ere) = 

Rechtswissenschaft |5 י"שרו ^ cBypDויתויארו  
nטי  ILES | 

vien s nesלב  Pageהלכ  NN.(יוריעל ןייעו ק"ב) , nnbוירבד לכל םעט  "b')םש  
(Braut, junge Fra3 'פ ר"בב 'p )" 

m gnis : dob EURתורוכבל ןייעו ינפל ו יל  Ceיבוריעל ושוריפ לבא ' NTרז  
es vivan E IER DREתמאכו ש"ע דנאמ | == ה  "bibl "os oהושארה  

 b" אוהש) וניבר b pj Cw" דצ 'וריעל סיד ןייע) | 2^ ; .Mu ל
 L לארשיד אתשינכ אכתי אהת ימע הירמימב 'ה

fוקומנ יונכבונ קומָנ תרזג הפי הלוע € | ) nob by 
 | E "b ופי המ 'גות ןכו .העינצ איהר ('יפמנל "ימדד
 ודיב ןירוסמ ותרותו ויבתכ לכ 'מולכ ("ל"נה 'יסרפ 77 והואר 'פד ג'רב )0 e הלכ יתוחא ךידוד

u e : iae . 1 

 ףוסב א'ה vua אוה ףוסב ף"וקו .ולצא ןירודסו הפי חארק יאמ eri) הלכל ןירוק ריח yo) וכ

 יכ עדו . אוה ןשיה לקשמו תויסרפ תובית | [ = VA IE DN Se qne ץראה לכ שושמ ףונ
E 0% " i7 3  ּ" 

 Bons לש הפוק y הלמה piy OP ףורצב ,^p ר'משבו ה"יחא]* = (הסוראו הלכ 'ורו י"לב
 לצא םש "טיגב 'יאד המ הזו Sehriftbehültniss ב
 | ינוי ןוש ל :"ילהתמ קופפ ותוא ייפב "יא ו"ל

 וקומנ n^ B'D ג"ררכאבו) ןכומינ יםוי 'ר לש חבש !

popיפמנ הלכל  Den873 3 פ'פב  (eep4 | ילק  n2 cieךורעה ) םילכורה תפ וק ירונ ןכ ןנחוי 'ר :ומע*') 
 p S RCM NE הלכ םינקז 'ע וקיתעה ןכו oed) vópgm : יפנינ
 — [ם משב כש הפוק y נאר ,'ז 'כימ ;וייט וחיי ירקיו ;""3 m ; א"ל NUT 'שארב)

 (םילוצפו העונת B" שעל י"למ ילוא) םיסמינ *
 םיסמיג םלועב םיסמינ א"לפס ג"רדבא

 .םדא לש ולוחט הז םדאב

 ןובקרו הסימג ןינע קקמ ןמ לעפנ) pia» EID [(ג"כ ,"« םירבד) תנתוח סליקע קיתעה ןכו )^

(schwinden, faulenקמ ע"ייע  J€w'N 
: : (v0y. vibe nymphaeum צמא' 55) C pem ןובקר 'יפ םיקמנ םיקמנ. :3'D תבש םשו L a i 

  CWasserteiehףסכ םא  monימע תא

  ame) qbרַמָנ | הבוט המכח ('וריוו יפדב ייטפשמ [ nyםוקמ םש בוט רתויו שיא םש וניבר
 יאנש עשוהי הז הילעבל  (b 5 50האיפב 'ד 'פב (םינפב ןייע ןב עשוהיו « OUתיב לש

 לכמ האפ ןינתונו לכחה לע ותוא ("ןיטיקלמ רמנ | ןויפמנל המוד אוה המל המכח חוו אלמ ןונ

 יפנינל ג"ונב )* b "b. אשת יכ יפבו ,טי"ק ^mw v ייס אציו cp בישר יצוהב ןשיה יוחנת יייעו הפנינ 3423 )!
oen (?ט קוספבו ' aeיפנג 2" . *) 34233 (* .ןויפמנ 'עה עצמאבו ףמנ ע"פרשבו ימא 'פרב ןוכנל ה"כ )^ .יפנונ ג"הבו 

 ב'ח רייל ויו v33 ח"כ )9 .וקומונ גיונב \* .רמואה ה או ר ה םייטב anim יזיפ ריפדבו 'מא יפדב ןוכנל nes (' ,וקומונ
 קתעוה )!! ,תרדופמ w^ ע"פדשבו י"כבו ה"ר 'יפבו ריפדב היכ ('" חועטב 'יל א"פדבו ט"ק יייכב לכא יציניוו ר"פדב
 m3 אומג wmm ימולכ ומע ותרוה ייפ. ומע וקו כ cow יר : ל"הזב ow םשו (ו"ו סישב) ק"בל חיר 'ופמ
 "3 mna ב"תו ט"ק ייכב m3 ('* .תוכלה לש הפוק םש iwi ('* 37 סעלרעפל ש"טע ('* .ב"ע cvs .תרופמ

 .ע"פרב היכו ןיטקלמ ג"ונבו

44* 



348 

 האיפ 'ורי Parderartiges) רמנה 18052(. 71102 *
 à הרעהב 'ב רמנ ע"ייע ג"ע ז"יד ג'פ

Pi *תרומינ ע'ייע ר"לו 'צמא י"למ)  Cohorte 
(Goldatenאב 'א 'שרפ חלשב 'תליכמ  

 ןיאו וז .תבייח תוכלמ לש הלדוגו הרשוע הארו
 'וכו הלילבו םויב תוצר ןלוכש הלטב תחא ןרימונ
 ןרימונ pnm ןיומונ an" ל"ר זמר חלשב 'קליבו
 ל"ומ y תונויגלל בוצק רפסמ b^ ל"נה 'רו י"לב
 לקשמו 90 ש"טע סעלרעפו ע"מ 'יפב 'תליכמ לש
 א"פ ה"ר 'תפפותב ו"ו י"כבו 4 .ע"ייע תרומינ רחא
 vm ןירמונ וינפל ןירבוע םלועה יאב לכ סרוג
 הביתב man "yb 'הו ע"ייע ןורמ ינבכ ^n .ז"ט
 תיב לש תולייחכ םע הפי הלועו אנרמינבכ תחא

 ,(םש ה"ר) דוד

v e 2: 

eusע"למ) ןיקְרָמונ  (o9 5eעצמו ןטק רכ  
(kleines Kissen, Unterdeckeדמ ' 

 ןיטיפט יתייאד תיא :השועה ma המ 'קספ תלהק
 ןיטמורטס יתייאד IUND ןייתספ יתייאד תיאו

ms]ה"יחא]* | .תועצמ ינימ 'יפ ןיקרומנ יתייאד  
 ןיטמורטס דעהו :ילע בשיל עצמו רכ 'יפ ל"נה ע"למ
 טפשמו .1,אָאס Teppich, Decke 00 י"למ

 — ץובקב 'יברע הלמכ ןיקורמונ וא ?pps הלמה
 - [העט ןיקרהוג וא ןיקטמנ היגהש ימו

Umששמ ,שּומ ןמ לעפנ  vsמושרה ' 
 das Zurückgebliebene aufsuchen םינפב

 -tasten, langsam herbei ששמ ,שמ לעפמ תושּושמ
(kommenםדא לכ יתמיאמ )"2 האיפב ח"פב  

 ה'פ (nib 'שורי .תושומנה וכלישמ טקלב ןירתומ
 תושומנ ןמש ארקנ המל ןנחוי 'ר רמא OUy כיד
 ןהש תושושמ un (*יאנת תיא ףוסב תואב ןהש
 ומ כ א"יו ןיאבו ןירחאתמ א"יו ןיאבו ןישמשממ
 (תושממ) 05 «a5 me יל כ לכ תא תש ש מ
 הצקל הצקמ הדשה לכ ('[תוששמ ל'צ]
 יב :'ו יינעת תילבב מג ^Co לבשה טוקלל
 'יפ (*אד כני תא ולזאד יבס רמא ןנחוי 'ר 68
 ןויכד םדיב תנעשמב ןיכלוהש חכ ישושת םינקז,
 טקלל הב וסנכיש nen הברה ךליל'חכ ןהב ןיאש

 ('%ג) דג 'עב שרופמו (*"םולכ םהירחא וחיני אל |

ves - om 

Gd Me VS AR IE OA EUN IE Dura Ys ל 

 חמש

 ןיטקלמ ויה 0 שי א Dv שוריפ .ןמואו ןמוא
 םיינעל דחא לבחו םהל םילבח ט"צ לבחה לע
 ןיתחופ ויהש יאננל ןתוא ןיריכזמ הז רבד לעו
 ןמוא לכמ ןינתונ ויהש חבשל ןתוא ןריכזמו 'סמ
 האיפ 'שוריב W^ "יפה mp הייחא|* .ןמואו
 b" תוביתה 'יל ב"הו ט'ק י"כב יכ עדו :ח"יד ד"פ
 וייה םש 'שוריב ל'צ ילואו ויה שיא םש
 יכ ומלהל השק תמאבו ('האפב םש ימלשוריב
 םוקמ DU אוה תמאב יכ שיא םש היהי רמנ תיב
 ארקמ לש mb ma אוהו ש"רו ם"במרהל מ"יפכ

pues xumלש  "yש'ע רטנ תיב 'עב רכזנה  
 — ]3 רמנ ע"ייעו ש"מו :ו"ע ,ב"חב ונלצא

 םינפב xp" (b 15" סשמ הנבנ לעיפ) רַמְנ
([parderartig] fleckig, sprenklig machen 

 ג"פב ןנתד 6א'ע) לאעמשי 7« 'פד ג"סב 'וחנמב
^p םיחל םיחלק ריישו והדש רמנמה (נ'מ) האיפב, 

 ערוזה  weחינמו םוקמ רצוק א"יו .הברה ןינימ
 .(*הברה םינווג וב שיש רמנה רוע ומכ םוקמ
 ויתורברכח רמנו .("הרמינ ןידהכ (ג'ע זייד םש) 'שורי

 רבח 'עב 'יפ רבכ 072 יגיי "טרי « | CCה"יחא]*
 ,רצואל רמגמ . . תוילקל רמנמ :םש 'וחנמב ה"נכו

DT יטיג ב"עס ט"כ םש' web לועפ ינוניבבו 
 ראות ןכו ,רמונמ דגב :ט"יק ק"ב ,רמונמכ יזחימ

 ןייע גורתאל  ^vיורשעמ 101 7'1 3/31 ג"פ 'כוס
 ויל תישארב) דוקנ 'גרת $82 ראו תו .ט"מד א"פ

  a6יח ,א'ל ;ם'ל םש 'גרת ץיִרומְנ ץובקהו ₪'ל |
i5איזיע הבקנלו  pw nme)ע"לב ה"כו ה"ל יל  

jfה 'ימרי 'גרתב ה'כו אָרַמְנ פ"לב 003 םשהמ ', 
 — [דועו 'ח ,'ד ש"השל ץובקהו 'ו .א"י 'יעשי ;'ו

 Qvi ^w23 ירומנו רמנ לש npo) םש) רַמָנ
 .תואי ט ל טב א ךרעב 'יפש ומכ ןה ןיכרכ

 יעב א"ס יפכ אוהו ט"אפדבו ר"פדב ה"כ ה"יחא]*

 ה"מגר 'יפמ קתעוה םש 'יפהו ש"ע תוילטבא
 "ירחא ע"פדבו Cp ףד ילייגנא v3 ץבוקב) 'ורוכבב
 םוקמה תנוכת ןינעבו .תואילטנא ס"טב יחכונה 'עב
 Dy אוה דחא ילואו -- 'א רמנ 'עו רמנ תיב ע"יע

 א"פ ה"ר 'וריבו ד"ע ו"כד ב'פ 'ובותכ 'יוריב ןירמנ
 ד"ע ד"מד mb 'מוי 'ורי ראותהו — ןירומנ :ז"נד

 -- [תירמנ תבתוכ

 'קילייגנא ייכ ץבוק) ה/ימגר ייפמ קתעוה )^ .יא ןויכ קתוו הפדה ספורטפא ע"ייע 'שוריב תחת שוריפ שובשה תמגודו ('

mע"פדבו הרמג טייק ייכבו ר'פדב הייכ )? .כ"ע תומוקמ תומוקמ אלא רחיב רצוק ןיאש רמונמ ןיעכ רמנמ ל"זו (.ב"כ  

unsהדי ר מ כ יוריבו .הרמונ  pהרירמנ ליצו סיט אוה הל . o m (f5 :אימש ) ג"ונבו אנת עיפדב לבא טיק י"כב 

 ימאו ריפדב הייכ )8 .ייל רייבו ביה טיק י'כו ע"פדשב לבא ו"ו יפרבו ד"ל ו"ו י"כב m )5. .ךורע ,י"כב היכו( ילנה

 ח"ר ייפמ קתעוה (* .ארגיתא :ןאכ 'ציניוו Db ע"פדבו b 2^3 םש סיד jy מ"ב סיש י"כב היכו 'ג דג יעמ חכומ ןכו

 :וילר vnm (!%  .(ינליונ סם"שב) מייבל
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 רתסאל ינש 'גרתב תמאבו C2^p א"ח) רבמא ע"ייע
 ,ש"מו ימגינ ע"ייע רועו יגמינ ל"צו ימגינ "א 'א ,'ד
 י"שרו .גנטשיסרפ (gn GU om ינגוב ע"ייע דועו
 ח"ו "פכו םהישעמ ןורכז רפסב :ז'עב 'יפ

v2 yap»ל"צ] ינוננב ('גנא . Downsסקניפ  
 י"לל  ונויכ םש 'פסותהו ןהישעמ וב ןישרפמש

 -- [אוה תועטו ןשי[

 p" ב"ב «Y ןייע pn ,יננח םשה ןמ pon יננ *
iנ"ע . 

sb wu פ"לל קתעוהו אָיְניִנ  = ^bומכ  
Cosר'לב  ps ch (ammiןידימעמ  

 ('ירתצ אנדנא reu (ט'כ ז"ע) ןיאפרתמ 'מגב

 הנעל אנדנא זעלב אתנמ איננ b" .אתרבאו
 ירתצ בוזא ('אתרבא 6ש דג 'עב שרופמכ

 'מנב pU 'מוא רזעילא 'ר 'פב .("אירורש
pimרמא (*אהננ (" אתימא יאמ (.ט'ק תבש) םימ  

 תואופרב .ילחתל אילעמ (wm) יאה מ"ש ייבא
coyישכג) ןזחאש  (rpאחריצל ") אכילד 

 — ,ימשמושו אנומכו (''איננב יעיב 'ג לוכיל
^p xw)לאעמשי 53  sp)ימורו י"לבו ענענ  

 ניכר ייפ ןכו ה"יחא]* (ומוקמב ןייע אתנימ

 UP אתנמ b^ אתנמ 'עבו אתנימ y" ענענ 'עב

^b "by yyצקועב ם"במר תעד ןכו שיע חיר ' 
 " תעד אתנמ 'עב יתאבה רבכ לבא ב"מ א"פ
 אינינ שממ ןינע ןכו Ammi אוה אָתיִּמִא יכ ףעל
 ^« :ט"ס "יטיגו 575 ז"עו .מ"ק ,ח"כק תבשב
 םש 95% איה sem הנוכנ כ'ג 55 (אקננ) אהננ
 לבא Minze אתנימ אלו Ammi איהש פ"לב אינינ
 אָתיִמַא תלמב G'y 227 ביפ יאמד יורי) התנימ ופלח
 ירפסב רבכ ףוליחה הזו ענענב אינינ ופלחש ומכ
 jp לחה «xy ט"לד ו'פר "רדנ 'ורי (" םיירופה

 — [6ביצש ג" לח ע"ייע הינונ

(Hanfseil םוכנקמ לבח אָיְניִנ 82 ס"לבג N23 
 הצענו הרוק איבה G'obD ו"ספ ("ףוסב ר"בב

 P) אינינ הברשקו ("רדג הביבס הש עו ץראב
 רשקו דחא אכ (ג'צ פ'ר) vog שגיו שירבו .קנחנו

M - Um 

| 
0 ' Wt 

 טמש

 םיינע b" .יטוקל רתב יטוקל רמא שיקל שיר
 "53 D" ב"א) — ,היינש םעפב טקלל םיאכה
 ויפ ךותל הליכאה רזוחו לכואה ןינע תשמנה
 םהו םינקזה םישועש ומכ םעפ רחא םעפ הלכואו

 א"ה תוא m "יפ יפלו םיטקלמה רתב םיטקלמה
 י"ל לע ב"ר תנוכ ה"יחא]* (איה תישרש

dau). nןוכנהו הרג הלעמ 0000000000  

wwע"לב שומ ןמ לעפנ  ^b Q5שפחמ  
 Tn" רמאש המ הזו הדשב םיראשנה םיכנע רחא
 רתב יטוקל ילבבב ל'ר "ny הזו .ףיסב ןיאב ןהש

 (תוחוקל לקשמ ומכו תושּושַמ 'יג יפלו ,יטוקל

 לכ ןייע שמשמ לפלפבו ששמ wo לעפמ אוה
 טאל טאל הכילהל לאשוהו ומצע ינפב 'עו 'ע

yyןקזהש אדגיתא ילזאד יבס םעט הזו שמשמ  
 רחא העישפ תודבכב ךלוה ולקמ לע ןעשנש
 wu תעדכו תששמ יכ 'למ אוהש וא העישפ
 םהיניעו ןיפופכ ןיכלוהש ךותמ ש"ארה 'יפכו
 םהינפל לטומש המ לכ םיאור הטמל תולכתסמ
 eb צ"הא ^53 ןייעו םולכ םיריאשמ םניאו
 ברע תעל םיאבש שמא 'למ תושומנ ש"מ לבא
 ןב ןנחוי 'ר :םש האיפ 'וריב לעפנב ה'נכו -- ע'צ
 ותסנרפ איבמו תושומנה (?)ןמ אצוי היה ירונ
 'וכו תושומנ ןנינת אלו :םשו .הנשה לכ לש

 — [ש'ע

 ימלשורי דומלתב wir) 82 .אנא ןמ ץובק) 12 ₪
 ה"יחא]*  ,םהילכב דומלתב והננ ,ןנא ומכ
 — iun] והינ ע"ייעו נ"שו אנ ע"ייע

 AU יסרפה םשהמ ץובק יגמינ = יגנינ =) 232
 «^C ז"עב ק"פד ג"רב (םינפב ןייע Buch רפס

 אכיאו םתויכז רפסב b^ םהלש ('יגנינב שקבא
 ר"לב איקנונ B^ ב'א) — ,תונורכזה רפס ירמאד
 ר"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]* | (תונורכזו תועומש

nuntiaפ"למ )35 ש"טע) סעלרעפ 'ה ש"טכ ןוכנהו  
 ךודכ םיברה ןמיסל תוא אוה 'ג ד"עפל לבא ל"נה
 ןיפילחמ ףוסב א'ה םהל רשא םייסרפה תומשה לכ
 C331 ל"נח י"כ ^35 וא ,יגנינ כ"או ל"מיגל התוא

Dani]0%-% פ"לב .אוה  gu)ם"ימ ומכ ינשה  

n'3 (t!ריפדב  "Pbיפדב היכו ינגינב 'ציניוו 'פדבו 'מאו  D^Uת"רו 'יפבו תייתאבו סייש י"כב היכו ינגונב טיק ייכב  

 בוט .רתוי ג"ונב )5 .259 צ"נלפפ ףעלו 1287 ,בייח סרילואוו ןייע )* .םינפב ןייע יגנונב וא יגנינב לי'צ םלוכבו ינונגב

aes5 ( פדב לכא ימאו רייפדבו י"כב ה"כ' nb .ירתצ עייייע ירהנצ סיטטב יציגיוו  *) י"כב ה"כו y'"y) D'Uאתרבא  

 satureia. )*  .תלדב סיטב ג"ונבו תגשב ה"כו ו"ופר ש"ארבו יייכ ףיירבו פ"א םייש י"כב היכו אתנימא ביי'ח י"כב )7

 תחגנ תועטב ספדנ םש קר אנליוו פישב n^ "bo חכומ ןכו (* .(.ה"יסקו .זימק רצ תבש םפייר) bw D't י"כב .חייכק

 ןאכב לכא חרצ ys היכו vm ביה ר"ל יב ,'א ויו יייכב היכ )!0 .אקננ שיק יייכב )9 .אנוג p ייכבו איינינ גיונבו
"yp"; ה"כ (!^ 5 .אתריצל סיִטב( avsאינינ יעיב תלת יתיל . (Uל61 ציינלפפ . (Uונינפל ייל )0 .ב'ה י"כב ה"כ . 

 .אהנינ האלהו יזיפ יפדמו איננ טייק ייכבו
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 .ב'פק דצ ה"דס ןייע "רחא 'ומוקמב דועו .כ'ק

 — La'b תועובש סננ ןב םגו ,0'ופד)

 'פ ר"שהש .375 'הנס (תויתוא ףורצ) יפקננ *
 יה (er לקת לאומש שרד ןכ טעמכ

Gsי"שריפ ןייע , 

Sehiffs- הניפס לש טרפב לגד pip (מ"למ o3 
 רכמ 6ג'ע 2'2 הניפסה תא רכומהב 6

 ה"יחא]* = "QC 'עב B^ סנה תאו ןרותה תא

 רחא ןויסנ CN 5^2 תישארב) הסנ שרד ה"נ פ"ר ר"ב

 — [הניפס לש הזה סנכ . . ןויסנ

 תואו אלפ השעמ לע לאשוה םדוקה ןינעמ) 02 *
 Wunder, Erhabenes) (" 5^0 7722( מ"למ

D)א"לב םיסנ ץובקב  spהברה ןיסינ ץובקב  
 ,'נ .ב"ל .'כ :ז"מ :ד" ד תו כ רב ןייע ם"שב

Dm:לנוי ןיכ (איכ ת ב ש  
 ייתספ :נ'ק :םש .א"כק .ד'ק :ח'צ ,ז'צ .ט"פ

 .חיל .ט'כ .א"כ 'מוי :ח"ק imp STD :'נ
 א'עה הזכ (דיכ א"ב :'כ : מי ^n: .'ה 'ינ ע ת
 'ילקש ^D :ו"ט .ד" ^u :" :ד :'ג 'ליגמ
 יה"מ'יטיג .א'מ 'ירדנ :א'ס תובותכ ."

I'D N^ "DID (Y2ט'ל :ט"כ 'שוריק א'ער : 
 JEASBUNIDOPhD" ב"כ ז'ק .זיפ מ"ב .'מ
 ̂ ^q ז"ע ^ig 'וי רו ה .ח'צ ,ה"צ :םש .ד'צ

am "oam ip ^ni:א"ל הדג ."כק . 
 Yy ו"מד ח"פס 'ומורת v :ו"י 'לי עמ

 "יטיגב א"פב Insel) 466 'א י"לב wp'j =) םנ

 םיבש ןיסנהו (C7 םקרמ רמוא הדוהי 'ר 'מגב
 pam ייא .םהילע חותמ טוח וליאכ ןתוא ןיאור

mes |['שורי] 'גרת ('ה ,יי  COאימוא יסנ : — 

 י"רתב ג"ונב ה"יחא]* — enm) ייא י"לב "פ ב"א)

 תווגנ cb ל"צש ל"נו איממע  תווגנ יסינג 'א

 םש 'ב י"רתב לבא תואסריג יתש וברעתנו איממע

 ל"צ (תוחפשמ תקתעהל) אימוא יסינ m קוספ

 pb" ץובקחו אסינ ר"ויב הנוכנ הביתכו .יסינג
 ץובקח .ב"כ 45 ימריל ;'ב ,ג'ב ;'ו .'כ "y^ 'גרת

 .אמי יסינ 'ג ,'ט סומעל ;ו"ט v 'יעשי 'גרת
owד"פ הלח  àv Q5עיבש " ybד"ע "לד  

 ה'כו .ל"נה "יטיגב ר"ויב ל"צכו םיבש ןיסינה
 ,םיבש (ף"לא תפסוהב) ןיסינאה ב"פס הלח 'תפסותב

  - mwםנ )=

 תבש ט'מ ג'פ

 נש

 - C nne mes nom ('אינינב איגינ לבחב לבח
 רומזמ ט"ושב ה"כו ה"יחא]* — (בותכ אמינ ב'א)

N^ b'Dב"כפר ר"קיוב לבא  ^Nאינינ . y'"yבס  
 וא איננ ל"צו (wu ס"טב ןורתיו 'פ ר"להקבו 'ד

 — ['א גס ע"ייע דועו 'מושרה ס"למו אינינ

 יטו0 menos חושמ 'פד 43 Gund בלכ) ייננ
 ונשריפ רבכ (C3 דחו ee האמ רב 625

 C 0« ןב 'עב

 יאננו יאננ רב יבח :ו'טק תומבי (שיא םש) 5853.5

 ע"ייעו — אבומ יחיכש אזוחמב an^ רב

 ,יאנאנ

zwergfórmlich, nanus VXvoz, ע 06 1 VER 033 

  (Zwergתודמב ג"פב « OUםידומע 'ח וילעו
 jp €"D ריטקמהו 'מגב 'טויב א"פב .('םיסננ
 'ב 'פב .םירצק םידומע "5 'ד םיסננל תונחלשה
 ב'א) -- .הקדו הרצק b^ הרשכ npn (ב"מ) הרפב

"pי"רת .םירצק םירבדו המוק רצק שיא 10 י"לב  
C»קד וא  pmאיכ , (CWוא  (D2ה"יחא]*  

 ם"טב םש קר םינקז ן'יעֶה 'גרתב ה'כו סינגד ג"ונב
 ול םדוקד לע ביסהל שיו ללבת תקתעהל אוה
 ץבוקכ י"כ ןילמ ךרע ל"זו .קד תלמל ונייחו

om vaםירבדה לכ לע תימצע התארוה י"לב הלמה  
 ןימב ןיב ץראה לע החוכג םהל המוק ps רשא
 דע םילעו םיחמצב pa mu ראשב pi ישונאה
 תויהל םיסננ םיחופת חופתה יניממ ןימל וארקש
 ראש לא ךרעב המוקה לפש ןימ ותוא לש ןליאה
 :ח"נ moss Tw 'יא ישונאה peo .ל"כע םינימה

^vתוכרב 'פסות :ג"יד ט"פ תוכרב  (r5ע"ייע  
 : ה"מ תורוכב 'ג 'שרפ ג'פ רומא ירפס .םוקינדרב

 b/5) רירמכ) ; ד"כ הדג .ע"ומב חפקו 'ב חפכ ע"ייע
 ז"לפ ר"ב C51 היה סננ לואש אבא רמאת אמש
 .סורפלירקמ ע"ייע ה"ספ םשו ,'א mnes ע"ייע
 .םיסננבש סננ ץובקה םשו סננ ןב וזחא 'פ ר"שהש
 (D3& ר'אלבו סגנ רצנדכובנ ןכ ארקנ יאנג ךרדבו
 ,ב'יק ףר כ'רד 'תקיספ א"לפ יתבר 'תקיספ ןייע

myn way)ז"טפס ר"בב י"שרל סחוימבו (רעבאב 'ה : 

 napi ,אמזרמ ע"ייע .ג'פ 'ילוח םייח ילעבלו
nb)םירבדל .'כ קרפ א"י 'שרפ 'קיו ארפס  

 — .ב"מ ה"פ 'ודמבו ל"נה דימתו תודמ ןייע םירצק
minmירוכב סגנ ןב ןועמש 'ר " 

vp "»3»(!איננ ימא ידבו .ריפדו ביה  exinוייופרב לייצכו . = ?) לכב ןוכנל הייכ V3האלהו יזיפ יפרמו ר'יפדו  

 דימהב ה"כו )5 .שיימו .י"ק ,בית (+ .יג ןב עיייעו יננ ע"פרבו רייב ביה ו"ו טיק ייכב no (* .התשו תב ש ב ם"טב

ibתודמבו ה'מ  cUןב לואש אבא אבוח הידסב ('  .םוננ 'פריא י'כב םשו )^  .ןיסנכ  vui p»אלו ח"כ פיר  

 .ארדא (5 .ויתאצמ
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 םשו ,אלוכ ביסנ הוה ג"ע ח"ד ב"פ מ'ב ovv ,הינמ
 'קיספ ,בסנו . . ביסנ הוה אלו ח"עפס ר'ב ,הל בסנו
 2D :'ק 'הנס יווצב ןוהירמח בסנ .א"צ דצ כ"רד

 ר"שהש לעפתאב בס את יתבר 'פ ר"כיא ,הינימ
 Np .ה"ק מ"ב לעפא (we ביסנתיא :יל ידוד 'ם
 "הי ןתנו אשנ ומכ דועו עו DU תבסנמ
 ע"ייע תאז ימ 'פ ר'שהש yy vow ז"פ 'יעיבש

vu 6o" vm xmןיבסנ ז"עפ  pimח קל דועו  
 יב ,'ח תוכרב (אתתנא 36( ס"לב ומככ השא
 : ט"פ 'ירדנ YD. :א"ס תומבי 'תתיא שניא ביסנ

TU)יחספ 'תתא ףורצ ילב דועו אתתא ' ^p 
 הברה (mo .'ד 'טוס SD vy .ז"ט 23 : ר"י 'ליגמ
 :'ו 'וכרב ןייעו (ביִסְנַא) לעפאב corso לעפתאב
 LN'D תובותכ .א"כק .כ"ק + ג"מ 'ומבי + ג'י יליגמ
 ,ח"גד .ב"פר nU 'ורי .א'נ 'רהנס +: א'ע 'שודיק
 'ורי 'גרת ןייע ces pm תעלבהב 'גרתבו ןיִּבְסמ
 p Wn^ — מ"כ מיי 'קיול ;'ג ,ו"ל 'ארבל 'א

53pובתכ האכהה ' ^, yvyרפכ .[ו]הובסא  
 — ןיבלגמ האמ ip רוזג ד"פ BU ר'ב הזמו 'ג

nimתעלבנ םימעפ  msשרשה היה ולאכ ת"יב  
 'ורי vp Den היתאסנ ד"לפ ר"קיו C )02 וא) אסנ
 ג"פר ק"מ v vy" ד"כד ז"פסו ד"'ע 4'2 35 9

sUמ"ב 'וריו ג"ע  y mu Yeוניברו היתסנ  
 היארהו ןאכל ךיישו soo ר"במ איבה (nb 'עב
 הארקו התסנ (ה'עפר ר"במ) איבהש ינשה ןויצמ

 תובותכ 'וריב ה"כו .היירקו הי ב םג  ג"ונבו 'וכו
b'bהתסנו הבוח ירמ יתא ,ג'לד , Tvינש 'שעמ  

 ,הינימ התסנו רזח . . אסנ םנימ יעביא .ה"נד ר"פ
 ב"כר ה"פ 3yvy^ 'ורי ,ןותסנ ד"ע ד"גד ד"פר םשו
 yb תינעת 'ורי .ןול יסנו ארב יתא .ג'כדו ג'ער
 .ןוהל ןייסנ אל עלב 'פ ר'כיאבו הייסנ אל + ט"םד
 (nnb םשו .הידקפאו היתסנ .ב"כפ יתבר 'תקיספ

mamהיל ] — 

 fortrücken) הקתעה pay .עסנ ומכ מ"למ) חַסְנ
 היחסנו 'גרת ('ט 0 םיטפוש) ויסכ לא והדריו

 יתומצעב שא חלש םורממ הכיא תלגמב .הידיב
 -- «C nmnp [הנדריו המ] ^G י'א יכיא) הנדריו

 רקיעה ןמו גיס «i סירבר) םתחסנו הז מ"ל ב'א)
 ^ יארכ "pny ןמ הקתעה ומכ חסונו אחסונ הז

 וניכר b^ ןכו הייחא]* (דר ע"ייע (ביכ v5 ;יח

 ונממ ןיבתוכש רפסל ןירוק יכה םושמו 'ד דר 'עב
 לעפהו e yos$ אוהו כ'ע אחסונ רחא רפסל

 יִא םינקז 'ע וקיתעה ןכו .ןיררצבש Porn :םשו

 וקיתעה ןכו יא ,ו"צ ;'י א"ע םילהת Pm ^ תישארב)

DU Py) p"w sins ולאכ (חיל 2 יימרי) םימיא 

 ולאכ וקיתעה )5 ה"מ ייעשי) םיריצ ןכו טיל קוספ

 - [םייא בותכ

 דועו zwingen חרכה ונינע D3W מ"למ &D3 =) םנ

 אלו gewaltsam entreissen) חכב הפיטח 'גר תב

 אלו 'גרת novo) יקזחי) ימע תא יאישנ דוע ונוי

 'גרת C" Yo םש) םתזוחאמ םתנוהל .ןוסיני

 ומוקמ רקיע ה"יחא]* = .ןוהתנסחאמ ןוהסנימל

 (Amr ונוי 'נרתו DiN שרשה יכ 0""« ps 'עב

noy eומכ דיתעה אוהו ק"דרה 'יגב ןוכנל ה"כ  

pe»?ורי 'גרת ןוסנאי םוקמב ף"לאה תעלבהב ' 

 אל .סוניִת אמלד (א'ל יאיל תישארב) לוזגת ןפ 'א

 .סונית אל 'לקנוא 'גרת Goo ארקיו) לוזנת

 'ב 8" 'זחיל ;'כ ,ט"ב 'יעשי 'גרת סנימל רוקמב

 — [(ליעל y nm vi םש) ןוהסנימל ןכו

ND2*אשְנ מ"לב ומכ)  ^eלאשוהו .הלבק ןינע  

 eine (ג'כ a2 "טפוש) מ"למ השא תחיקלל ₪

(Frau nehmen, heiratenלע 222  ng ') (ומב 

5sןושארל תסינ ,ד'ט הדנ : ד"ס תומבי (תאַשְנ  

 .+ תקונית :ד"ם ow תסינ המכב .ה"מ הדנ 73

 ב"ער ה"ל wr" רחאל תסינ א"ער Yb םשו ,תסינו

 'דהנס .םימעפ הזיא ש"ע nb לבא תסינ אלשב

sע"ייע ן"ישב דועו 'וכו יולל תסינ ןהכל תסינ  

 ליעפהב ונינעש המו -- .ו"ופדו י"כ 3 יפל 'ב אשנ

 תוקובא לש ןשע תלעה b^ אישמ ומכ איִסַמ

 .הָאּושמ .הָעַפִמ 'א אש ע"ייע

 אבה ע"ייע ת"יבה תטמשהב בסנ ומכ DJ" ,אסְנ *

 ,ז"חא :

"Mומכ ס"למ) 202  (nehmen 553 wir)גרת ' 
3p 02 5 moe Tn |םימעפלו ,ךל  

 חכשא CD" p'b מ"בד 'שורי ת"יב תוא תעלבנ
ponה"יחא|* — .תסנ ע"ייע ןותבסנו ומכ ןותסנו  

 םגרותמ  םיינוניבו םירבועב החיקל ןושל 55
 דיתעהו um" רוקמהו תישרש ן"ונב אביסנ 'נשילב
 (QD ע"ייע דועו נ"שו ןמגרותמה ןייע ן"ונ רסחב
 "חכז .נ'שו ידכ ע"יעו הבסנ ידכ .'ה ה"ר ל'זרדבו
 ע"ייע ביסנ פ"פ ר"ב ̂ 5b^ .הבסנ הררגא :א"י
 Pao qum :א'נד ד"פ 'רשעמ U" .םכש ,יאנבמ

 רע — הרועמ ome ייפ ןכו )* .תס ץייייע mb לעפמ אוהש now אלו (' אבוה םשו )9 à רעו יג רא עייייע ברע
 ,םיטפושמ קוספה כ'ג



 pw ^«: ןויסנ ידיל ומצע םדא איבי לא א'ער
 הזה ןויסנב יל דומע םהרבאל ה"בקה TON :ט"פ
 'ומורת 'ורי (vb רחא ןויסנ n B's ר'ב 'וכו
 א"פ ly 'ורי ,ימחתמ אוה ןויסינל ג'ע ו"מד ח"פס
 ז"ע ילבבבו ןויסינל ול הרכומש םימעפ vy ט'לד
 ץובקהו (פ'לב ומכ) אנויסנ ל'צו ינויסנ 'יא .ו"ט
 .'וכו וסנ תונויסנ הרשע .ו"ט 'יכרע ר"מ ה"פ תובא
 ייטפשמ 'וחנת .'ימעפ nrw םש ר'ב לעיפב לעפהו

m ^Dםיינעהו . . םירישעה תא הסנמ ה'בקה  
 ילהינ הייסנ את .ו"ט ז"ע לעָפב .ןתוא הסנמ

"nupךל אניסנמ א"ער ז'ק  punּופְנִמ : לעפתא  
 ye Ye mas לעפתנ ,יל תיסנימ אל תאו יל
 הָפַמ 'גרתו — 'ןכו םהרבא הסנתנ תונויסנ הרשע
 .ז"ט ,'ו 'ירבדל ;'ז ^ תומשל 'לקנוא ןייע אתיסינ

 םיסרתפ 'א "וריי 'גרת (המוא («DU .יאָטּויְסַנ *

mes»י ', C^םיחלסכ 'גרתו  'w vnm) 

,N3"* (. 

(Molke) "2102ייחספב ןירבוע ולאו 'פד ג'רב  
 םושמ (*ב לה תא ם ט מ ם מ (א'עס בימ)

 ןיבישומ ןיא 'מגב qui nes 'פב .אבלחד יבויסנ
6me sןיא 'פב .ירתותו (יבויסנב יגילפ יכ  

 יבויסנ אכיא 6ה'ל (ry םירבד ולאו 'מגב ןידימעמ
 ןואפקמ האצמתמה בלחה ימ b^  .ימייק אלד

aiamאיהו א"ינשמ זעול י"שרו ה"יחא]*  
 j^pow איה איהו Molke = mesgue תנשונה צ"לב
 לעפמ יוועל 'ה תעדכ רזגנ ילוא uw ק"הע לש
 'פבו הניבגו האמח ונממ וח ק ל ש בלח ונייה $5
 ולוקס אוהו בלחה תלוספ י"נ b^ ךשנ הזיא
 ו"רריס שאה לע ץמוחו הביק ny ותוא םיצבקמש
 Molke ט"יאלבו serum v'53 אוהו כ'ע זעלב

— [siero 

 N3b3 (D (N2D')^ םשהו ּךַסָמ םע ףדרנ) 302
 תבש  השא המב 'פד 'מגב Gewebe) הגירא

nnאכסנ, 'יפ .יגילפ אל אמלע ילוכ ("אכסינאד  
 ארמק .תלטמ ("אתקוו ('תכסמ ןושלמ ןיטוח

vunתרמאק יניימה ירת היל רמאקרמ םינתמבש  
 ארמקו הלילכ b^ .אוה אניימה ארמקר מ'ש
 תוילגרמ ןהבו תובוקנ בהו לש mnn תוכיתח
 אכסינאד אצמנ םיבקנב ןיסינכמש ןיטוחב ןדימעמו

 -ד 7 ד

T2 = ne) 

moe reme «y יו 

 בנש

 mm ןינעב ה"נכו — ('רפסמ קיתעהו בתוכ =
 ליכא אוהו אחסנ הימיא ילילג v 'פ ר"שהש תפ
 שרד ו"פ פ"ר ר"כב -- (' ליכא אוהו אחסנ הימיא

T4333א"י ,'ו 'רזע לעפתא .ןוחסנ א 073 ישארב) ; 
 ג"ע מ"ד ג"פ 'מוי 'ורי ראותהו -- b" ,'ז 'תסא 'גרת

pp (יימרי n5כ '); ףורצבו החוסנ ny"הקתעה ןינע  

momב"פ תבש :לעפאו ליעפהב . wp" mp 
 :םש תבש "np חיסה ד"ע י"ד ו"פס תוכרב 'ורי
 : 'כ "יחבז .היתעד DON :ג"נ "טיג .היתעד חסמ

many" nob "mosיחסמ יחוסא ב"'עס ה"מ תבש  
 npn טשפומה םשהו 'ה חס ע"ייע דועו היתערל

yeu =ינחסינ :ח"כ "וריע -- ז"כר ,ג"חב ע"ייע , 

 — jp1] ע"ייע p'b ינחסינדב .ג"נ "יחספ

 'גרת Gaahnen ריהזה =: ע"למ ל"נ) חסנ א

 (א"כ טיב ילשמ) nas Tm ותירחאבו | |
wm Coreaואינה ןכו ה"יחא]* ,חסנמ  

 אוהמ יתעדי אלו יתאצמ ךכ : םויסב ןמגרותמה
 רשא moneo 1/53 ומכ אוהו ל"נה ע"לב ג'לו כ"ע
 ןייע jus מ"ל תנוכ םימכח שרדמ םג חקל ונממ

 — jun] 'עב ש"מ

 -frei wil לבוקמה p^ םשה םוקמבו ליעפ) ביִסָנ
| Gige Gabe, d. i. das Angenommene 

"^nותא השעת הבדנ  "pאלפל ,(גיכ 272  
 םכיתובדנ לכ דבלמו (א"כ (c9 הבדנל וא רדנ
 ,איל ירמב) סכמה יהיו 'גרת ב"א) — ,(ח'ל ,ג"כ םש)

omm 05ח"ל .ח"כ םש דועו ה"יחא]* | (אביסנ , 

  abתסכמ 'גרת ןכו א"מ .'מ « 2 pגיב —
 ( s30[בצנ ע"ייע —

N"Dj*אייִשְנ ומכ)  (der Fürst N'iPJ ^pורי " 

NOS Em Pb P A CP BD 
 ט"ק י"כ "3 B5 הייסנ xy י"ד vB mew 'ורי
 = (RIWD טשפומ םשו .ש"ע סוולקנ 'עב ר"פדו
 'ורי -- .ג"ע ד"כד ט"פס 'טוס 'ורי (אָתּואיִשְנ)
 האיסנתא ע"ייע ס"ט אייסנ אתא :ג"עד ב"פ 'ליגמ

Grow Nnm) 

Versu- הניחב ונינע הסנ לעפמ) ןויָחיִנ qvp2* 
  (hung, Prüfung'וכרב  :/Dונאיבת לא

 .. ידיל אלו ןויסינ ידיל אל  qwז'ק 'דהנס

 «T 191 טיח גימד עימב לעגטיפש יה שיימ my אטסיפאה pon וב ראתל nagka יונכה הז וחקל םייסרפה םגו ('
 כ"ג הייכ (* .א"נ אתווצא יע ךירעמה ןייעו (האשנ) אשנ can .א"צ דצ 2753 יתקספבו (? .170 ןאקיסקעלדנעצ יטסוו
 = אכסנ ייג לצא ח'יר ייפב היכו ט"ק י"כב ה"כ (* .אבויסנב ג"ונב )5 .ךורע י"כב ה"כ )^ .היתיירחאבו ג"ונבו ןמגרותמב
 T5 YA v33 ה"כ (5  .תכפמה "/n ייפבו ךורעה םשב יה p'pb דיפ ייפ תבש ילה זיואב «m (" = .ד"וי ילב ע'יפדבו

 Dt י"בבו ונינפל 'יארכ אתקורא לצו אתקורי ביהו ט"ק י"כבו אתקוד סיטב ע"פרשב לבא 'מא יפרבו ביה

 יש



P". 

cw לא 

 ונייח רמימל ייבאד bp" ןנבר רובס 6 ג'ל גיב | ןתכאלמ ןכ ('י ב mobs לש טנבא תכאלמ ןונכ
 'טגב תודעה תועובש 'פבו .אבא 'רד ("אכסינ | ןיב "ןיאצמנש תלטמ אתקור .ןיטוחב תושעיהל

 אבא 'רד רחא דעב ןידומ לכה %:כ'ל) הז רחא הזב | תוילגרמו :map בהז לש תוכיתח ארמק ןיב אלילכ
 שי 'פב . .הירבחמ (" אכסינ ףטחד ארכג אוההד תכאלמ ןוגכ ןתכאלמ תאצמנש | תלטמב תובוקנ

 ב"כ | רוכב ינב ינולפ שיא רמואה 'מגב pono | אתייחרפמ .רוע לש רוגח 'יפ (* אקיסר תבהזומ תילט

 ןיוכמד רשפא אכסנ 'יפא רמא אפפ בר DOP) | 6תופדועו תואצוי ('תרז תרזכ ןהש תוכיתח

 אל ףסכ 'מגב ילע ירה 'פב תוחנמב .("ויתולקשמ | טישכת (וירוח א לו web ולאמשל ונממ

 ר"א אכסנ אמלירו (3' ףסכ רנידמ תוחפי | רופאו טישכת תכאלמ css אל יאו ירשו אוה

 תוכיתח (b vw^ — .("'עבטמ רמאד ("רזעלא | 'ר רמאש nan .(""ילכ וניא יכ תבשב וב תאצל

 י"שריפ 'ייעו ה"יחא]* (בהז וא ףסכ לש טרפבו | רחא ךלה תעכטב (דומעה ףופסב cv תבש) 'ימחנ

 יא ונממ לעפהו platte = אטלפ זעול םשו 'וחנמב | ךלה ילכו ילכ לכד  רמאק האמוט ןינעל המתוח

 (* םילוב pu םדא ד'ער 35 א"פ 'וכרב 'וריב | ךרוצ המ םתוח הילע ןיאש תעבטו ולש רקיע רחא

 yy קצומ ר"בבו qp וניבר m^ .תוהש Up | םלוסבו לועב ןכו .המתוח רחא ךלה ךכלה הב שי
 8 [יקננא | םש) קרוזה 'פד ג"רבו ,('"(א'ער יס (ov השדעבו

 wn, ^p ארתב אכסינב ודיב (" ודוגיא אהו 6: ו'צ

 ןברקל ןיי וא «cen Tuv םש מ"למ) סב ה"יחא]* = ."גרואה דיב ודוגיא ןיאש ףוסבש ברעה

c3ח"ך 'יפמ קתעוה הז  (6 זיצ ףד יגלינו סישב ספדנ Trankopferז"ע תבורקתל דועו ) ץמוקה 'פב 

 € ויט יוחנמ) םיכסנה תא לגפמ nam 'מגב אטוז
 : וניבר "יפל היאר הו א כ סמ ב n Du י"כבו

 דעו ןאכמ 2^ 20 21 םויה והבז ל Bas לע ןידת mm תכסמל אכסינ יווישל Oo ונייהו)

 לכא) ךסנ רמאנ דועו ה"יחא]* =(" םימי C | asse ירבדב ןייע תמיש ילב םגרתש ל'מר שובש
 mb דע 25 ?ry Up ry ךוסינמ (דיחיב קר — ]1 3b 'עב ןייע ליעפהב ךסנ לעפו

 .'מ ,ט"כ .תומשל 'לקנוא אָּכְסִנ 'גרתבו אתכסמה

sm 52ע"לב ךסמ םע  ^b JAץובקהו 'ז ,ח'כ 'דמבל ;א"מ | םשהו קצי  psp)ט"כ 'דמבל , 
 .ד"ל 'כוס ןברקל (א ָךּופיִנ טשפומ םשו א"ל | לאשוהו Geschmolzenes הכתהה אָּכָסיִנ 820(

 y'"y Dl TD : ד"גד ד"פר 'כוס 'ורי D | gegossenes/2: ףסכ לש וא תכתמ לש הכיתחל

(Metall, Silberbarrenג'ס "יחבז .קסע 'ע רחא רשע | א'צ תבש) עינצמה "פד 2/55 : Tuםימהו ןייה  
 אימ ךופינו רמח ךוסינ ד"י 05 ישארבל 'א י"רת | ("אמ א לח םוקמ sys wm (א"ער lh ביעס
 n'y b'D ר"ב םיכוסינ :'ב "נעת ןיכוסינ ץובקהו | לזוגה 'פב .("אכסינב לקשו עקפימ יעב יאד
 vy תבורקתל \'ג ("we ג'י sb 'דמכל 'א י"רת | ןאמ יאה (:ו"צ ק'ב) םינלזגה לכ ךומסד 'מגב םיצע
 rp 'דהנס .ךוסינ הימש אל לגרד b :ו"נ UP | ףוסב .ינק אל יזוז הידבעו moins אכסנ לזגד

CUP mansהנס 'פסות :'ג 'ותירכ .ה"ס .ג"ס | ("רזעלא ר"א ("אכסינ אמיא ' maeרוטיקו  

 'תפסות n2'D3 טשפומה םשה ןכו 'וכו ךופינו | עמשו ריזנ ינירה רמאש ימ 'פב .עבטמ וב בותכש
Qv»םיתבה תקזח 'פב .אל (" אכסינ לבא  assליעמ | ' by pni wbלעיפב  Csכומ ןברקל ' iis 

ss )'ךורעה םשב םש זיואב ה"כו תילטמ םוקמ לכב חי"ר ייפב (5 אצמנש חיר ייפב )* .חייר 'יפב הייכו ריפדב ןוכנל  

 אקיסיר ליינה זיואבו אקופיר ח'יר (nbi אקסיר ס"ש י"כבו יב קפר sym» i'm "55 ה"כו הקוסר ג"ונב (* .תלטמ עיייעו

busyפ"למ  às, à)לבה  qumז"ואב היכו )5  .םידגבה וב זוחאל  "ba "bט"ק ייכב היכ )9  .היר  s"mה"כו  

 הטישה וזבו 30m) סיישב) n ייפמ קתעוה הז לכ )5 .חיר nes יילו וירחאלו ע"פדכ ז"ואב ה"כ )7 .ח"יר ייפבו ז"ואב

 (ב"ה טייפ תבש ילה) םייבמרהו י"שרו .שיע 'ג רמק יעמ הארתש ומכ ייגוסה ג'שר ייפ הזל בורקו ש"ארהו ף"ירה ךלה

bןינעמ אכסנ  n»nהיכו ('* .םש חיר ייפמ חכומ ןכו (" .ףסכ לש  vy yaריאמבו שיירב יישרבו םיש י"כבו ' 

 קיתעת (יא רומע mno ביצ ףד ילינו סישב) םשמ רשא חייר ייפב ה"כו ('* ans אלהו ג"ונב )!5 .אפרעב ג'ייונבו שיע

 ע"פרשבו .ם"שבו ר"פרב היכו ('* .אכסנ ג"וגב ('+ .אכסנב לקשו היל עקפמ גונב (5 guy 'ג םלח יעב ושוריפ וניבר

 תדמ גיונבו סיש י"כב ה"כו ('* .אכסנ ע"פדבו ביה י"כב ה'כ ('%* .אכסנ ג'ונב ('* .אכסנ גיונב )!5  ,רזעולא

 ארימג דע 'ובותכ ןויצמ תועטב טמשנ ביהו b/p י"כב )*! .האכה הרעה ןייע רזעילא 'ר עיפדשב לבא רייפרב ('% ,ויתולקשמ

»"n0 .א'ר רמא דע רזעלא ריא ןמ ( n'5סישרהמ ייגב ןוכנל  y"יקננא יעו (.איק ביח) יב סלב . ?) ייכב היכ 

 .ויכסגו םש יוחגמב לבא רימ enar ne» )'' sm עיפדבו יו םוקמג דיל ייכב (bas ביהו ויו
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 ומעט vm רופא ותצקמו ("רתומ ותצקמש
 םילקד ןיביכרמ .([גיפ] ביפס) ("'יחספ ד 'תפסותב

 (בותכ ינחסנ ב"א) — .םויה לכ םיחספ יברעב
 ש"פדב n'21 ינאסנ היגהל שי peo ילבו ה"יחא]*
 'יפמ חכומ ןכו D mw) :דינ רצ my ס"ד) ינאסינדב
 רצ םש פיד ייפע) וקיתעמ ינאו א"בטירה דימלת

qvaםתה 5" ח'רו י"שר "יג (שבושמ אוה א'בטירב יכ  

 ןסינב ןיטקלנו ןירמגנש ןתוא ושריפו ינאסינדב
 oe ןילשבתמ ןניא םלועלד ;לושיב «ap ונייהד
 ןתואב לבא לכאמ תובושח e" ןיירפ רמג ונייהו
 wb אלא ןיטקלנ ןניאו ןהיביאב ןילשבתמ ןהש
 שיו לכאמ תובושח | ןניא תוינפכ ןטקל םא ןסינ

ennינחסנד ןישרפמו ינחסנדב  jnיפאו ןיבושחה ' 
 ואלד תוינפכ לכא לכאמ ןיבושח ןהבש  תוינפכ
 רקיע ןושארהו לכאמ יבישח 0 יעירג ינחסנד
 ינאסינדב וא (ךורעה 'יג יפכ) ינפינדב כ"או כ"ע 'וכו

 ח"ו "יפכו 6" ןפינב ןירמגנש ןירמת b^  ל"נה
 "א pb שרחהו .ש"ע bw ores : ח"כ 'יבוריעב

 .ב"י 'טוס .'ט 'ינעת .א"י :'ג ה'ר
 ר"קיו א'כפ v'3 ג"ע ה"נד ר"פס ינש 'שעמ 'ורי

 — |ותלוז דועו יתבר 'פ ר"כיא כ"פס

 תור mb לאשוהו הלוח «spo) o5 סיִסַנג
krank, missmuthig |רס (םינפב "ייע דועו  

 ןפ (vrm Db^ 'גרת «C7 4e ;גימ ,יכ א"מ) .םעזו

 ה"יחא]* | .םיסנ 'גרת ןתנוהיד ('ג י'כ א'ש) בצעי
 DD3nN ם"לב ומכ לעפתא אוהו םיִסְנְתִי אמלד ג"ונב
 35" ב'של ;ד"ל /5 א"ש 'גרתב סיסנתא ה"כו

cimד"ל 'שארבל (בצענ , umm) Crםשו (ובצעתיו  

"sב י"הדל ;(ובצעת 'גרת) 'ה ' ^pי ' ann)ףעזב ) 

 ליעל "יע םיסנ ראותה תארוהב ליעפ ינוניבו
 בורקו םיפעז 'גרתל .'ו ,'מ 'ארבל ןיסיסנ ץובקהו
 תקתעהל ז"י .,'ד 'תסא 'גרתבו .ע"ייע b23 תארוהל
 יתש וברעתנ (ו'ט יליגמ ןייע הרבע ילמ) רבעיו
 תומוקמה לכב יכ הנמאנ יתעדו סנבו ססנו תואסריג
 היארו D23 "an רקיע npn בצע תקתעהל ל"נה
 ונממו (ו"כק :ביח) ps5 'עב יתאבהש םימוגרתהמ

 ס"למו (ורתי 'תליכמ יויעו = .זימי ירומת) םיסנב םשה

 טמשנ םירפוסה תעידי ןורפחמו Dj3 'עב 'מושרה
 ND'D),DD3 תירוס הלמ תויהמ םנב ןמ :ת"יבה

 :ז"פ תבשב |

egt (d oer D MINל  

 דנש םיִסָנ + = 382

 : ו"נ Uy ןייע vy תבורקתל )3 א"ע 'מוי : ט"מ

 א"ער ג'ס ל : ב"ס bs :'ע םש ,'ב רצ ע"ייע
 .א"מ תבש לַעַפב .עמד ע"יע ב'עס בג "יטיג
 ןיכסנתמה םימ .ב"כ npo" ל עפ ת ה .יכסנמ אל
 ל עפ תנ .ןיִכָסינה eo :לעפנה oun ,חבזמה ג"ע
 :א"ע ז"ע לעפתא .ד"מד VO Uy ^Y ךסנתנ
 bins" ט"כ ,ה"כ תומשל 'קנוא 'תב ,היל ךַסַניִא

 — [ךסנתי ^ m5 'מבלו

 Ol.3 y'bs jp פילב ןושאר שדוח םש) 10(
 םירמת ןימ S2D'2 ונממו ביבאה שדוחה אוהו

 לכב 'פד Yos (oues ןייעו ןסינב ןלושיב רמגש
 .(ינ םינד ב איהה אינת יכ «6n'5 a ןיברעמ
 6 אליא «s Cx "חספ) וגהנש םוקמ 'פד ג"רב
 ףד ויפ 'וכרב) תולודג תוכלהב e p" ('ינסינרב
 ל"צ] (ירפוג) והל mp (*ינסינד תוינפכ (ר"עס יז
 אלד or ץעה ירפ ארוב ןהילע ןיכרבמ (* [ירפוכ
 ןידהל עויסו ."והיריפ ונייה ("אנירחא אריפ ידבע

^bיחספד אה ' C22ליא 'ר  yp Cgא תיינפכ  
 אמלעד vp ינסינדב אליא 'ר ןניקסאו אתעיבשד
 Dn אתיינפכ א'פ .היב ןנירק הלכאלו וירפ רמג ןה
 שיו ןילכאנ םינטק ןהשכו 6%רכ ז לקד ow ירפ
 ןיקותמ ןהש םירמתכ אל לבא םירמת םעט ןהב
 טעומ ןמזל ולידגישכלו דבלב הליכא םעט אלא
 דציכ mns ךרדל םינהמ לבא לכאילמ ודספוי
 תא ארב ךכ ונוצרכ םלועה לכ ארוב םש ךרבתי
 :moy אל דחאה ינשה ירעלבו הבקנו רכז םילקדה
 הבקנה לקדה :je עיגהב ןהישעמ "s ךאיהו
 ןירמתה ןיידעו הירמת םע הלש תודבכמה תחלשמו

qmץקועב 'ןי כיבסמו תוינפכה ןיאיבמ םישדעכ  
 תורבכמהו דגא הל ןיכרוכו ןתוא ןימהזמו ןהמ הדי
 דבלבו ןיאנ תוריפ האיצומו תוחילצמ הרמת לש
 אהשת םאש רחא םוי 'יפא ןנמז רחאת אלש
 ןתואו לקדה תוריפ ודספי דחא Dv לקד תבכרה

poemםאו וחילצי אל הבכרה אלב ווחיאש  
 ה"בקהש לע ןסינב ד"י םוי הבכרה םילקדה וכרטצי

enלארשי לש ןנוממ לע  simןיכירצש עודי  
 'יפא ןמז רובעי םאש עודיו 7^ םוי ותואב הבכרה

Uns nvתריאמב ונורוה וניפולא ךכיפל ודספוי  
 bv םויה לכ םילקד ןיביכרמ (ביעס n5 ייחספ םיניע

ws (tטיק ייכב ןוכנל  Yaיא  mpרב ע"פרבו ינחסנדב פיש י"כבו ינחסינדב גיונבו וניצנוש יפדב ם"שב היכו דיילו  

 D'b3 ןאכ םג ע"פדבו לינה 'ע י"כב היכ )?
 ג"הב (* .יב רפכ עייייעו גיהב «^n (5 .ינחסגדב ג"הב )4

 ED 3m י"כב )9 ע"פרשב לבא ר"פרבו ט"ק י"כב היכ )?

 ראיב אל 120 ףעלל צ"נלפפבו )1? .םיחבזד סיטב ע"פדבו טייק ייכב היכ )!! bm ביה טייק

 .אעליא aam n 'יפבו ס"ש ייכב היכו (?

 .הטמל ןייעו ינהסנדב לייצו ינחסנרב פ"א ס"ש vi xb רב

 2 הרעה y pw יייכבו ת"ר nea ה"כו )7 .ינירחא יריפ

 .ל"נה י"ב ייגכ לי'צו ינסינ

 י"כב m3 )19? .ןיביבסמ

 .הלמה םעט
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 תיברב npons ג'ונבו ןמגרותמב ה'כו ה"יחא]*
 וארוהו םינינב רתיו byens ןינב אוהו בקעי

mewאיכהל  pb yaירבדל  [ws — 

9D)93553 77 ע"למ ייפ  Eהריגמב הכיתח  
Abgesügtes , y - ע'לב nip) םשהו sügen 

  8ק"ב ףוסב ( UDףא 6ט"יקד "מ

 לעב לש (*(דיחיה) תרוסנה ע"פדבו תו רופנה
 .תיבה  ^pותוא  (pn.הריגמב שרחה איצומש —

  nn owןרסממ 6ט יז איס) הרגמב תוררגמ

 סשהמ לעפה הנוב 'גרתה הז ה"יחא]* = (ןירסמב
  sepנ"שו ע"ייע  mmבצח 'גרת איבהל ב'רל

 םילהת)  mee) Sp" ps (Crossי"רת (היכ ר"י

 'א « ob'רקמב בותכ ולאכ " "Bו"פ ר"בב ה"נכו
 יףוצרפ ויד ע"ייע ד"יפר ר"קיו ח"פר םשו ,רָפַמ ע"ייע

  ^vהמחה ג"ע בכ"ד א"פ תוכרב « "y! mo'מוי
 הורסנו :ט"מ 'ומבי .אגרח 'עב ב"עס 'כ ילבב

 'ורי נ"שו 6ויער איח) זרא ע"ייע  "mbח"כד י"פ

  yyלעיפ .ש"מו ש"ע  "tvרסנמה שרחכ ב"עס 'כ
 רטח ע"ייע ה"ס פ"ס ר"ב ,םיזראב  ssה ליאשהבו

Sedתרוסנה הכיתהו תובוט םינבא ירסנמ אקו ,ה'ע  

 ,'א רס ע"ייע Mb תבש (ny .דיחיב הארקנ
"Ur!תבש  vBו'ד  Tyורי א"לכו .תרוענ ע"ייע ' 

 השמ en לבא התרוסנ אדהכ : ז"לד ז"פר 'יעיבש
^pרשנ ע"ייעו רשונה ירפה 'מולכ אתרושנ ומכ ] — 

 אָוָסְנ פ'לב mbi] mb 'יפ םדוקה 'עמ) רֶסָנ
Qo 25) תיבה תא רכומה m (Brett, Tafel 

 ןחלשהב .םירסנה תא רכמ אל ץחרמה תא רכומה
"p ןמגישש ץחרמבש םירסנ )"3 יילכב 3'»b 

 בורמ ץחרמבש שיש יבג לע ןימישמש yy תוחול |
 ותיל אלד Gan mx תכש) קרוזהד תולגעב .םוחה |

 תומא שמח לש םירסנב איבי אלש 'יפ (*ארסנד

nenתוקודס א"פ .תומא ^ לש שרק ןהמ  ) 
 ןינעמ אוה א'פ יפכו ה'יחא|* .רוסמב תורוסנ

 ט'מד ו'פ 'ילקש 'וריב ריחיה ה"נכו — םדוקה 'ע
 ופסוא :ח'עד b'3 'גיגח 'ורי 0022 רסנ ןיב ד"ע

 תכש 'ורי .ןירסנב ןיפוחמ ,'מ תבש ץובקהו רסנב

ieו"ד , pssעשוה) םיבבש 'גרת .ןירסנה תא  
G nירסנ  aא"מל 'גרת ןייע דועו  V1ו"ט , " 

 ש"ע wn ןירסנ )5 ,יז (N'D ינרס 'גרתו -- 'כ ,ח"י

 - [ק'דוו י"שריפ

n"הו (? | .תורושנה יה ס'ש י"כב ' 

 .םירסנה שוכשב ג"ונבו תורסנה
.L ^ / " / " 

n» «tב"ה טיק ויפב ןוכנל  

7D3 — 1 םיִסָנ 

 דירפהל תועטה ולידגהו .הלוח תארוהל תלגרומ
piךוועבו יסיס ןב בותכל יסיסנב תחת םיקבדה  

 הזמו -- יסיס רב ע"ייע pp רב (ה"מגר ייפ י"פע)

 יתאנשו 'פ ר"להקב ןישיב ןיסיסנ תלת כ"ג הארנ
 דחאה ך"מסה תעלבהבו ןוגי ינימ 'ג p^ םייחה תא
 ה"גד T'ED ינש 'שעמ v3 "on" תא תיל ןיפינו
 ריכיאבו : וזנ יוכרבב) רעצו באכ הארת אל b^ ג'ע
 — [ש"מו איסיס ע"ייע yn -- C qvos ^x יתבר יפ

^p) D'D3?םדוקה ע"ייע הלוח ס"לב ) anורי ' 
Owוא .ץורח וא .תלבי  nb»ביכ 'קי) , 
 יוניעד ג"ונבו ןמגרותמב ה"כו ה"יחא]*

 ומכ ןיבה כ'או אמכואב ארוויח ברעמד ןייקל
 ל"נה ס"למו וניבר ^3 יפלו .ללב לעפמ ללבת
 ילוא אוהש ל"נ ןכל הלוחה ןימ ליבגה אלש השק
 (אתענו אתאנ עיייע יחבש nb רשב nagus דנעצ 'ל

i»צילב ה"אורו +: תלבי םש 'קיוב י"שר זעול  
"Warze = verrueכ"ג אוהש (ססנ ןמגרותמה ןייע)  

 ורשב לע תרתי ומכ אוהש יחבש תמה רשב ומכ
  y'aתלבי  :vp cm[שימו —

G3 

 -fort םוקממ הרסהו הקתעה ןינע מ'למ) עָסְנ *
"mb (rückenח"פר 'טוס 'תפסות :ב"ל  

 :'ח ב"ב עיסה ליעפהה נ"שו 'א עס 'א אס ע"ייע
 ב'פר ה'ר 'תפסות : ב"ל 'רהנס ןייעו ז"מ ה"פ 555

yyר"ב /& אש ,האושמ ,העסמ  n'oseא"מפו  
 א"פ 'ליגמ 'ורי עַסּוה לעפהב 'וכו ןמצע ועיסה
 monb לאשוהו -- ד"ע ז"מד ג"פ תוירוה m .ב"עד
 ה"פ 'וכרב v" (חסיה 'עו no ע"ייע) בלמ וא תעדמ
 'ינעת 'ורי "any עיסה ד"ע י"ד Yen) vy ט'ד
 העפמ אלו :ז'פד ד'פרו ג"ערו ב"עס ד"סד א"פ
 ר"מש ,'א אס ע"ייע ובלמ עיסה .ו"פ 'יבוריע .יתעד
 | םשהו — ןכלמ רבד ועיפי (ו'ט n mee yp כ"פ

 | יבוריע v .ה"צ 'וחנמ Grim וכפה) הָעיִסִנ טשפומה
iy os meתליכמ ' vmלבא — שדוחב 'פ  | 

vas no» was (t:ו ט"ק  
 יינשיה ייסיפד לכבו סיש י"כבו תרוסנה בותכ םש םגש ריפר ךורעב תוארל הגש יוועל

mo (^ייגכו ארסינר ל'צו ארסונר ע"פדבו טייק יייכב  Aw 

 האיסנתא ל"צ העיסנ התנע :
 y ע"ייע

 ןורכז ןיא 'פ ר"להקב

pp 7e (ר"אלמ cmo)לאשוהו הילע ןינע  
 heizen שא הלעה 'מולכ שא תרעבהל

Feuer aufsteigen lassenהקשנ שאו 'נות )—  

 .בקעיב תקתסא אתשיאו (א'כ יח"ע םילהת) בקעיב

Unglück 96606 יילמ אוהש za ליי ילואו (i 

 "bp סייטב טייק ייכבו (+
 .תוקורס ס"טב ע"פרשב לבא ר'פדבו
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 qx (3n ללפתמו ארוק עמש תיוק ןמז
 )? אריז 'ר יעב רבדו רבד לכ לע םימעפ 'ג ענענל
 335 p^ דח ("ןיכהו ןיכה וא m ןיכהו דח ןיכה
 הכלוהה אריז 'ר יעב םימעפ 'ג עונעינ ךירצ ונרמא
 וא (" תחא םעפ האבוההו תחא םעפ בשחת

 ךירצו ("ןיבשחנ nns oye האבוההו הכלוהה
 ,דחאו דחא לכב םימעפ השלש איבהלו ךילוהל
 ןינממסג ןינעב 6א'ס 7( ט"פ הדנב ןנינת ןמת
 םתכה by ןיריבעמ [ןינממס העבש ל"צ] (העבש

unתהאו תחא לכ לע םימעפ השלש םכסכל  
 ןיכהו ןיכה וא רח pim דח ןיכה יעב אריעז 'ר
 ןנידבע טישפיא אלד ןויכו 6" טישפיא אלו דח
 'פב ,(""דחאו.דחא לכ לע םימעפ השלש ארמוחל
 ^ Cn תוכרב) לאילמג ןבר 'מגב רחשה תלפת
 וניא בוש ושאר ענענש ןויכ Cow (" אינוחנ
 ןיכרחש ןויכ, יפ (6"ןי כרהש ןויכ א"ס .ךירצ
 והימ היתוכ אתכלהו ויד ערוככ הארתמו ושאר
 בר אהד ףידע יפט אבוט ערכו חרטד ןאמ
 אוהש (Uy) ביי תוכרב) ארזח יכ yw 6" תש ש
 ףקוזש איוחכ ףיקז ףיקז יכו הברה ףפכנו ("' קד
 ק"מ ןיחלגמ ולאו 'פד ג"סב ('*"הלחתכל שארה

ww Croבוש ושאר \*ענענש ןויכ לבא ןנחוי  
 ךירצ אמש b" ולצא בשיל ןיאשר ןימחנמ ןי
 לע םיעשר םיאב םא .("םינטקל וא םילודנל
 — יד לג 'עב 6א'כק יומבי) ושאר םהל ענעני םדא

35's)הז מ"ל  ynל'זכחו € 2 ייעשי) ץרא עונת  
 ענענ ." 'ציבב ה"נכו ה"יחא]* — (תויתואה ולפכ
 ענענל ידכ : ט'כ יכוס ,ַעָנְענמה א"פ 'ציב 'פסות
 ; ב"גד א"פ 3p' 'שורי .וענענ אל :ז"ל ow ,וב
 ב'פס תבש 'ורי .'ימעפ הזיא ש"עו ענענל ךירצ
 ול יתענענ .א"כק wb שינענענו.  b" ר"ע ז"יד
 םיענענמ ז"'לפ 'בר 'תקיספ 'ר לג ע"ייע 'וכו ישאר
 לועפ ינוניב -- (שאר ומב עינה מילב) םהישארב

 (D yuy"' םשהו C ןיעְנְעונמה א"פ 'ציב 'פסות

 — [:ז'ל

 יעב «mi (+  .היערקו היירקו גונב )3

 ונש (עּונ =) עָנ - חיִּתְסַנ

 'פ ר"בב er nahm ihn) היִתבְסנ :םוקמב) היּתְסנ

mpוגל הילעאו אחילשל היתסנ €«  
 ('התסנ (ה'עפ םש = בקעי חלשיו שירבו .אסידרפ
 -- .תעלבומ 'ב .החקל C ה תב b" הערקו הארקו
 אחילשל [היתבסנ ל"צ] ('תבסנו בותכ 'סונב ב"א)
 תרחא היאר יתאבה ינאו 6 הארקו הבסנ בותכו
 םש יתיברה ינאו ה"יחא]* (ש"ע בסנ 'עב

 — [ש"ע תואמגודב

 Tn החיל p" ע"ייע אעג ס"למ ל"נ y =) עב
 Speichel, Schleim aus der Brust הזחה ןמ

 pnm .עינה 6 ד" mmm םד יפב (םינפב ןייעו

 b wu^ (* [וחיכא ל"צ] «on 3'6 ק"ב שירבו
 'עב רחא 'יפ םטוחה אוה ףאה ןמ תדרויה החילה

n3ונייהו א'פו הייחא]*  "enב חכ 'עב ' 
 כ'ג j"yi €?" סישב) p'33 ח'ר b ny" םיכסמ
 אענ םשהמ רזגנ יכ הארנ יל לבא .םש 'ופסות
 הדנב 'יאש הממ השק ןאכד וניבר 'יפל יכ רומאכ

wes saוא ועינ יחה ףאה ימו ועינו  jo 
ssaש"ע י"שר דגנ ק'ב 'ופסותה ושקה הזכו  

 yx 'למ הורזג וחיכ ה"ד in mm 'ופסותבו
  wyוחיכ ,ו"נ הדנ « so[וקורו —

yx לפלפבו העונת ןינע מ'למ yu = Y2 
(Gchütteln(ינשמב :זיל יכוס) לוזגה בלול 'פב  

 (יא יה"יק םילהת) 'הל ודוהב ןיענענמ ויה ןכיהו
 אנ העישוה 'ה אנאבו (ט'כ 'פ DU) mb הלחת
 איבמו ךילומ יתלוז הז עונעינ, e^  ,(היכ םש)
 יתש ןינעב OO תוחנמב ונינשש (Tub הלעמ
 )3535 ןכו םתה הבר רמאו תרצע ישבכו םחלה
 םימעפ 'ג האבוהבו הכלוהב ענענל vox ("אמלא
 (' הז רבד רקיעו דירומו הלעמ איבמו ךילומ יתלוז
 ןניסרגד Cryo xu ir יבופ ^7( י"א  דומלתמ

annתכלל ("םיכשמה בר םשב ישא רב אייח 'ר  ') 
 עיגמשכו עקותו רפוש ענענמו בלול לטונ ("ךורב

 .אבתסנ סייטב 'יסופדבו ךורע */33 ןוכנל ה"כ )? | .בסנ y'"y הבסנ ג"ונב (1

^w n'» ייפב (* .אמלא ל"צו אלא n3 ייפב (* .בלולב חיר ייפבו בלולל עייפדבו ם"שב ה'כו טייק י"כב m3 )5 יב. n3 

 ל"צז יאה וגני ברמ ונלב ק ןכו  y nrייפב )19 .תאצל גיונב )9 .םיכשמ אוהש-הז 2053. )9 .הז רבד רקיע וגדמ

^j ח'ר 'יפב )!? .אינת ע"פרשבו ט"ק י"כב לבא 'וריה ןושלכו חייר ייפבו ריפרב ה"כ (i! תונורחאה תובית 'ג ייל. ma 

"B3 היכו וניבר םשב יכוסו יוחנמ יפותב ה"כ ('+  .ןכה ח"ר ייפבו 'וריב ה"כו ('5 .יעב הרועז o גי"ונבו יעב אריעז 

  n.תרחא עיפרבו  nea (5כייע )17 .טושפא עייפרבו אטשפיא חייר ייפבו ט"ק י"כב ה"כ ('* .םבשהנ ס"טב ה"ר

 (ינליוו פ"שב\ יכוסב ח"ר ייפמ קתעוה  mumםש 'כופו יוחנמב 'ופסותה ואיבה ךורעה ירבד  ptוניבר םשב "5 היד

 ג"ונבו יפ ם"ש ייכב ה"כו )!/5 .חיר ירבד םהש םהיניעמ םלענו van %'( הלפת ילה ז"ואב ייל  "pציב.  *?) ה"כ

T ז"ואב )35 .תשש בר ל"צו ישא בר ט"ק י"כבו אדסח i0 עיפדב גיונבו 'ב רזה יעבו סישב היכו ב'יהו Y^ ייכב 

 ? (7עיפרשבו ר'פדב ןוכנל ה"כ )79 .וניבר לע השקהש המ ומוקמב יוכרבב ע"ל יייעו ל"נה זיואב אבוה ה"ר ייפמ קתעוה

 ,יו ביש) םיענענמ רמז ילכ םש הזמו )^  .ש"ע איעב 'יפ יישרל סחוימו )74  .ןיכרהש תועטב  (mופוג עיניש םש לע
 דקריו  nni.עונ שרש ק"דר ןייע
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 לאמש לש לעונ כ'חאו ןימי לש לעונ לעונ אוהשכ | חרפי והטמ 'גרת ,kommen) ל 1
 וא ולענמ ול לענ הקזחב דציכ ii ב"ב ,'וכו | «mu הייחא]* Syr הירטוח €« זי ידמב)

nnםש  bגיק םילחמ ץיצי 'גרת ,ג'כ , Ceןכו ^« וליענהו ושיבלהו 'וכו ולענמ ול ריתה |  
 — (ןוניליענאו ו'ט ח"כ יב י"הדל 'גרת לעפאב | ילואו qo» ^b ראשבו איגר 'דב i75 יעני

y)ינוניבו | א"לב 'ע אוה 'רקמב 'צ תמועל יכ ץנ ומכ אוה  byeונממו — 'ה ,ט'כ 'ירבדל 'א י"רת  
 .ד"ע cm ימגבו אימ mb ימוי) לדנסה תליענ םשה — [עודיכ

 א" [ק"פ 33 תושר הליענ (: ויט קימ האלהו

 | mm י"רת אתופנאד Grust הזח b^ ס"לב) אָעְנ

^Mענ  — My)ומכ  wy*מ"לב  heraus- 'Ry*א"ס תכש .רמוסמה לדגס םדא לועני אל )0( ד"פ . 

| 

| 

 | ה"יחא]* = ,(איל 510( הזחה mm .הפונתה
ein- ver- לוענמ תרינס pop» (מ"למ pP 2* 

 הינפב (by א"ט ו"פ ק"ב "Gehliessen | y הפונתה mm .אָעָנ יהתו ןמגרותמה איבה ןכו

 ,'צ cu noy sy nl ןילעונ ןיא .א'ק 'וריע | s אענו עינ 'גרותמ mm אנשל לכ ןכו אתפונא
 wYTp' יורי .ז"יד א"פ 'טוס 'ורי ה"פר 'טוס 'תפסות | 5 ,. os ;זיכ .טיכ תומש) הפונתה mn io לבא

 ע'ייע ותשא ינפב XD) לעונ היחש .ו"סד TP | אתומראד אידה ^n) יח" s וו ידמב gy יז ;איל
 התאו .ח'פ 'ובותכ יליאשהבו .:פיק א'ח) אדטס ןב | אינו weno een יתאצמ p jj 'קיול קר
 א'עס ביל wy 'הנס qo ינפב תלד לעונ | תארוהל רתוי ןכתת (sp וניבר "יג לג .המילש

 peus 'תליכמ .ןיוול ינפב תלד bwin sov | | = [יא אנ y^p עינ mbi ל"נה יירוט הסט
 'ורי ,םינועבגה ינפב תלד לוענל אלש ^n 'שרפ |

 .דעווה תיבמ הבושת לוענת sow .ז'נד ח"פ ריזג | לולחש 434 לכ 995 פ'למ ל"נ הוענ -ג וענ
 ינפב תלד לעונ ירה :זעוב הל רמאיו 'פ הבר תור ל

 yy תלעננה :'פ ק"ב
+ = |) 

 לאשוהו המודכו דוד הבירע ומכ עצמאב
YD3 (Trog, 886 C205ד"עו זיעד :) לעפנ .הבושת ילעב לכ | אבר שרד 

 — "וכו ץוח ןילעננ םירעשה לכ :ט'נ מ'ב .תלד | 5e» sme שורית םיבקיה וקישהו .וחתרא הוענ
 ק"מ 'ורי תמה דובכל עו לקה דגב תריגסל לאשוהו | ךעמדו ה"יחא]* = = .איווענ ןופטיו own )3 ב
 gp 'ימעפ הזיא ש"עו םויב וב לוענל ves xe | Ug .ךווענ רמח ירוכב 'א י"רת (ח'כ ,ביכ תומש)

| 
| 

 DILE ןהי יתותלד ולע למ ר"קיוב הי קנ ילב דועו | D 3^ ,.ט"מ 'שארב ילקנואמ היאר איבה ז"עב

 םשהו ASIE ךירעמ ןייע שימשתל וצרתנ אל | .וענ 'ע ע"בשפהב ב"ירגהו יל /2 א'ש י"שריפב

 איה הרישק איה .א"כד Ye "יבוריע 'ורי טשפומה | לולח רבד לכ הנינעו )5 es הלמה תרזגו
znכ'ג הזמו  mm cpצמא ר'לב כ"ג ' aviaיתכלשה שרד ר"יפ ר'דמב .הליענ |  "byםילהת)  

—[pp Ww" ves res pyארקנו .ונורג תליענב קנחב ותוא יתמהש )^ ייס <  
 'מוי v^ :ז"פ 'מוי כ'הויב תולפתה םויס הליענ

nip»תא ע"ייע תואנ ומכ 'וריב  armה"מד ח"פס ,וליש  xyד"פ 'ינעת םירעש תליענ דועו  

 "ינעת 'ורי 6ג) ד"פר 'ינעת 'תפסות ,ו"כד א'מ

 םשו ג"ע ז"ד ר"פ תוכרב v" ןייעו xy ז"סר ד"פ

 ירעש תליענב רמא בר . . הליענ איה יתמיא

 — [לכיה ww" תליענב רמא ןנחוי 'רו םימש

5ys 1לכרה תשיבל +" .זיט יזחי) מ'למ)  beschu- 
(en75 1 יציב :55 לעגמ ( ^pרג 'עב , 

 י"כבו ע'פדבו G0 רג 'עב ןוכנל ה"כ ה"יחא]*
 סישב ^n ייפ ייפע) וניבר p^ 3^ רג 'עבו דג ס"טב

 ותנוכ יכ יתרמא הלחתב ןבל לענמ Uy) אליו
 לענמ Dp אוה דחא ארקמ לש לענ יכ 'עה הזב
 ןכ לע 'עוטק ןושלה היהת זא לבא םימכח 'לב
 לדנס :ל'צכו qum הזב sues ןורפח יתיאר
 | השעט םושמ ..ולענל vibus ומופמה
 לענמ .לדנס 'עב b ("e" 'צב) היהש
 .angenehm, lieblich) גנוע jy ט"למ) םעְנ * | כ"לאש לעפ אוה לַעְנ כ'או ,רג 'עב p" (פש) ןבל
 (t "5D py) ,ר"כ 'דהנפ ליעפהב | תבש 'תפסותב «n'a .וניבר ואיבה אל המל השק

 והנימל לגרחה תאו ('א) י"רת הנימל (?) אָלַעַנ

ae wp")בותכ 'חסונב כ"א) — ,(ביכ  
 ייל תופרט ולא 'פב ןנירמאד אריהנ ןכו אלופינ
 ה"יחא]* | +(ומוקמב ןייע לופינ הז לוגרח (.היס
 וניא רפסש הארנו M" לפנ 'עב ןכ סרג וניבר םגו

 — ['גותב ול ןמרזנ הגומ

—————————————— M ——M MÀ Áo 

 הריס ons ע"יביר יגרת ןכו (* hohl sein. =-5 לעפמ )? ,118 ,בייח יוועלל ריתמע «jy 2v בצי לקשמב ('

moeיב לאיכרב) לענה (* .'ג ,חיל 'ג וז"כ , m»יו , (p^לעפא אוה  qoלעה םוקסב ללע . 



 858 " | | [יעַנ - (oy / חנש

 י"ב 'יג יפכ )"( n' me 'תפסות ז"פ מ"ב ^55 | bbw" ,הכלהב nio הז ןימיענמש י"אבש ח'ת וליא
 (IUD אתימענ n3 ע"ייע אתימענ א'לבו .'פריא | תא םיענמ היהש ד"ע ח"מד ה"פ 'ילקש 'ורי :'ח
 ,'ד 'כיא 'גרת NSDYO םירכז םיברהו ,(שימו 2 | התוא ןירוק ויה «nb ג"כפ ר'ב ,'וכו רמזב ולוק
 ןימענ ח'ל ,'נ 'ימריל ;'ח ,'א 'כימ usn" הבקנלו 'ג | ראותהו .ז"על ףותב תמענמ התיהש .ג'כ 0/0 המענ
 ר'פדבו א'כ ,3^ 'יעשי 'גרתב ייאדכ (rop ל"צו | ךומפב ןייע ר"תורב המיענ הבקנלו cui מ"לכ
 — ljoys ךורעב ל"צכו םימיענ הישעמ םש 23 םיבר "רכזלו
 תא) התוא הארש ןויכ : זעב רמאיו 'פ 'בר תורב

aomוכ [םימיענ ל"צ] (םיאנ) הישעמו המיענ ' 
 םוקמב םיאנ ל"צ Y'y ח"יד rb 'טוס 'וריב לבא
 טשפומה םשהו 6ת'עק (TT רואכ ע"יע םיענ

(Melodie, Gesehmaek) nt»y3לכ .ב"ל 'ליגמ  
 (Y m רמז ע"ייע 'וכו המיענ אלב ארוקה

imb evישודיק ,'וכו המיענב ולוק ןתונ אוהשכ  
 | (םשה תא) ותוא םיעילבמ לכה תא יפ ריילהק) ,א"ע
 .'ב yi ע"ייע (עּונ ןמ לפלפ (schüttel עָנָעְב * | תמיענ ךותב א"יפס ר"מב םינהכה םהיחא תמיענב
 .'א רעג ע"ייע ס"מ ה"עפר ר"ב הריתי המיענ vv ח"מד ne 'ילקש v" .םינהכה

B 07 id Mur prcומב 'יפ) ץענ ו  (stechen, stecken pr"לכב 'פב  
 (.איכד ג'פ my vr היכו : 7 'וריעו ןיברעמ ורתי 'תליכמ .('פלבדרא vp ג"ע :mu ה"פס

 (p .הבורמ 'פד ג'סב .ץוענו שולת אוהש qeu לוקב .ועייסמ ה'בקה mm Te שרחבר אתכסמ
 (wb) לאעמשי 'ר 'פד .ג"רב תוחנמבו Geo ביפ | דחא לוקב עמש תא pop ר"שהש ףוס ,המיענבו
 'ת י'א העוערזנו המוהכ ('וילת qu; Ten תמיענ הליאשהב mp = וגו תחא המיענב
 רקרב הייסכימ (C0 הציבד ג'רב . תואסרפ n'3pn הנש םירבד 'גב ד"פס נ"רדבא C םעט ונייה

usםדא  at:המיענב לוקב  Caes | "3 Dnתושארכ) הצרא בצמ םלוס  an G^» 

 איש ץראב הכועמ ותינחו [אעראב] pus wc | 00070 78 הז א'ב y ה"בקח yw אל אלמליא
 ליעפ ינוניב אוהו ה"יחא]* — .אציענ 'גרת (' יו"כ
 ונזאב תתנו 'א י"רת SO ,'ב ש"הש 'גרתב ה"כו

 חנצתו 'גרת ,הינדואב ץוענתו O7 ויט םירבל (Qoae aye הנעי תונב .אתימענ תב AW 'גרת 0'ט
 ץוצענ מ"ל תרזנו .אעראב תצענו (א'כ / ייטפוש) | nus תבש) (?ףולה תא אלו 'מגב ןינפמ 'פב ,(א'כ
 — 6 ךועה הז מ"וא טשריפ ןייע )^ SDOCYU) | p תבש יפסות א'לפ y n פזר niv יורי היכו

 ב"ד א"פ תבש Tv ,ביטו ^y'"y n 'ועובשב 1721
 :ו"נ םש ,ברח וצענ 4^ תבש (guy הנק ג'עס
 ט"ד ז"פ תבש 'ורי 'וכו םיב הנק ץענ : א"כ 'דהנס
 yon :א'לד ז'פ "יאלכ 'ורי ,ץעונה ץרוחה ד"עס
 ח"מד ה"פ "לקש 'ורי ש"ע ז'חא אבה 'ע הזמו ץענ

vvתבש לעפנ .ויפ ךותל ולדוג ץעונ  &'yD r'D 
 — ]€ בייל (wm אדדא ע"ייע

psp)ם"לבו )9 ע"לב)  Minze Npר"לב]  
([Menthaזיפ תבש) 'שורי  ""( "pךרעב  

 דועו .ש"מו איננ ym ש"ע ה"יחא]* .אתנמ

 jr» nyn ירוס לקשמב לבא הלמה וז 'וריב "א
prep אלמ"העננ איהו )357 ה"פס "ורשעמ "v 

 'וריבו העגנ ס"טב ד"ע ד"לד ג"פ 'ועובש 'וריבו
 .הענכ ד"ע ז"לד ג"פר 'ירדנ

MO ARM e 
 ( ^5) ravע"לב  I" Tm'ב  Straussס"לבו

4" P? my תב תאו (הנעי ^b NoD 

[ve] v^ןשיה יוחנת  m)דיי 'יס  mo»;תוימענל . 

 ורשבמ ךתחמ היה Cn'2 רצ כירד (POS רוכזד 'תקיספב
 «ma ה"יחא]* — ,תוימענל ליכאמו (* םיתז םיתז
 ןתוא posse ב"יפ ר"מב ד"ע א"מד ד"פ 'מוי 'וריב

qpu sunפ ןשיה 'חנתב כ"ג ןייעו תוימענל ' 
 [רורי] דורי ע"ייע ה"פ "יאלכ 'פסות .'י D^ אצת
 ךורעה 'יגכ (noy אל ריחיב אוה דרפנהד הארנו
 םדוקה 'עמ רקד תציענ p" הריפח ןינע) pv | תבש Un" שרפמ ןכו (תיִמַעְג אלו) תיִמַעְנ םא יכ

N'5ג'ד  Tyע"ייע תימענה תציב וז הנעיה תב  (spitzzulaufender] Graben5^2 ןיעמב ( 

 יעב B^ 335 ןיציענו ןיצירחב ןיליבטמ תואוקמב | 'תפפות ד"ימ ז"יפ 'ילכ ה"כו Caesp ביח) 'ב ץב

 הז יכ (יתופסוהל ייס) בכוכ ל"צ (ב"ר תפסוהל (b^ די main םוקמב םגו סלברדא תועטב םפדנ םשו : דייער ,איחב ('

yn5 = .ריפדבו י"כב ה"כ )9  .תעד ייא .חייל ינסב (?  .ילש ךפונמ ףסונ ( mu»יקיספה םשב ג"כק זמר איש יקליב  
nuiלאומש ידמב  stoאצת ןשיה יוחנתבו תוכיתח ייא םהל בישת יפ ר/'כיאבו חייי  ^bיי  ^wינשב (* .םיתיזכ םיתיזכ  

 yi וי נרפ x ריזחה ץענש דע ם"שרהמה ייג ייפכ : זיד WB יוכרב יוריבו : טימ יטוסב הייכו וינרפצ ונינפל יומוקמה
 ג''לפפבו (5 .ץוענ דע ץוענ ןמ סיטב טמשנ רייבו טיק י"כב )^ (ane ייכב ה"כ )5 My nes vb יינעת יורי

 ,הייפ םיטב עיפדבו ייכב ה"כ )9 :.%6צט%% יילל תועטב menn 145 ףעלל
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 'פ .ר"להקבו (רענש ע"ייע) ז"לפ ר"בב ה"כו תוצמה
 יילוחב Cn .'ג ייעשי) םירענ שרדנ ןכו .רפעה בשיו
 ע"ייע .:ו"מ 'טוסב 153 .ב"מ םירענ רועו 7^

 — (ט"כ מ"ב y" ג טשפומ .ovn רענ

 -um בוברעו השיחב תארוהב םדוקה 'עמ) 0922
(rührenתורהטב 'ב 'פב  G2)תלובט התיה  

nvתפט 'מגב ושבה לכ 'פב .הרידקה תרענמ  
 הדוהי 'ר ירבד ןיארנ יבר Cow 6: ח'ק יילוח) בלח
 .בבריע אלו שחיב אל o^ הסיכ אלשו רעינ אלשב
 תברעמ תרענמ 36 ט"דסב i'm ^b ןכו ה"יחא]*
 "ימעפ הברה "לוחב םשו .ש"ע ןילוחד הז איבהו
 יוגה רעינ אמש ד"ע ט"לד wy 'ורי .ש"ע

S 

 ןינע (wy מ"לב wy ןמ לעפנ אוה רּועינ — רענ
 אצמ (םינפב ןייע ע"למ דועו rege תוררועתה

 יעב 'יפ (.ב"כ תורוכב .ג'ע (vy רועינו ונימ תא ןימ

 ןויצמ הז ראובמו נ"שו ה"יחא]* (Cu רע

"momראות אוה רועינ ,רוענ יכ 5^ רועו ש"ע  
 sich emporriehten תוממוקתה 'יפ ;* יברע לעפמ

m»אָריִעְנ ם"לב  J'D m mb! waeh ^y ^b 
 יורי הלילב רוענה ד"מ ג"פ mis ,הלילה לכ רועינ
 יתרבד b vonp' ,הלילב רועיג .ג'פד Ye ק"מ
 ב'ער ר"מ 'ישוריק (my ^w my בלה :ינא
 "טיג .הכקנלו ,טג וניא רועינ טג הז ירה . . ןשי

ovרעני ה"עפר ר"ב ל עפ הו .'וכו הארוק הרועינ  
 ל ע פנ .ריעָנ ^G יא'כ 208( דוקשי 'גרתו .אשיב

iד"ע  : ommרעינ עשוהי 'רו ןשי רזעילא 'ר  
 ; א" נ "לוח ,רזעילא 'ר רעננו עשוהי ^ עזערזנ

my»ורי .הרעינ .ג"ונבו י"שרב ג"הכ דומעל ' 
 רימש .'ו רענ ע"ייע ד"לפ ר"בו ד"ע ו"ד ג"פ תוכרב
 (יה ,יד יא «m? my" האלח תארקנ המלו א"פ
 ג"נ "יבוריע לי ע פה .'וכו «mons my התלחש
 b» rp mri י"שריפ ןייע ותריענהו .ב"עס
 ע"ייעו 'וכו המוא רענתת .ז"טק 'יחבז לעפתה

 - ['א רע

e ע"למו םרוקה yb uy» o3: (לעיפב O92 
(das Vieh) antreiben תכלל ררועמו םיקמ 

(zu gehenק"מ) ךפהש ימ 'פד ג"רב  C3"ר'ת  

 הרש ןיריירמ ןיא תיעיבש תפסותב ב"פ ףוסב
 umb ןהילאמ ואב םאו "דעו לש ולוחב

E PRIN TI AE IT YATכ  

 בצומ DU היהש ןיציענ ןיארקנ ןכ לע "s .ץרח
 ןוגכ ומוקמ ראשנו ומוקממ רקענו לקד וא דומע
 Cri יציב) 'מאדכ ץיענ הריפח mms co הריפח

 תואוקמל ג"הר 'יפמ קתעוה ה"יחא]* = .ץוענ רקד
r0»בצומ ל"צו דומע וב בצוח ס"טב םשו )3  

 ןוכנ אלל םילשה ןכ לע ךורעב ןייע אל ל"ומו
 איבהש םוגרתמ תויארהו ומוקממ רפע רקענו

ymםדוקה 'עב אצמת  mbק"בד ןיצירח ןינעבו  
 R2Y ח"ר b "UN^ 'א ץרח 'עב וניבר (mu :'נ
 וניבר הנש אלו ןיציענו ןיצירח v3 ק"בל מ"טשב
 .א'קת יגיח) ץרח יעב iib יתיצרש ומכ 'מגה ןושל

[gy 5 «yn — 

 my ay ףדרנו הכלשהו הקרה ונינע מ'למ) רַעָנ 1
(ausschütten, leeren, schütteln, abschütteln 

nins הלבטה תא קלסמ +.ג'סק תבש) םדא לטונ 'פב 
 'פב .ירוענ והינרענילו (ב'מק סש) "רבו ,הרענמו

 'מגב תיבח  CBורשנש ( Up nUרענמה (א"עו
 תואיצמ ולא 'פב .('תאטח בייח תבשב ותילט

 הרענמ תוסכ אצמ 6 טיכ טיב)  nsםיש לש ל
 יימח) ומכ 'יפ (*םרוי  Goירענתה .יתרענ ינצח

 ןירישכמ שירב | ,('ב ,ב"נ ייעשי) רפעמ ( Ww'B(רימ
 רעונה  mms.קרי לש  ^pלש הדוגא ץפנמה אוה

 'מגב ןיקילדמ המב 'פב .םימה הנממ ךילשהל קרי
 תבש) דגבה תליתפ  (b'2(בימ) יילכב ח"כ 'פב ןנתד

 תוחפ תילטמ  ubוב 6 קופל וניקתהש 'ג לע
 הרידקה הב זחוא 'יפ הרידקה וב רענלו ץחרמה תא

 המח איהשכ  — myה"יחא]* « mיישכמב

  ovליעל "יע רענמ לעי פ בו חלקה תא רעונה
  mp'ילכ 'תפסות  iesיח םיכיתי ע"ייע

 ןהילע יתרעינ אלו ('ה) ד"פ ז"ע 'פסות .ש"מו (ב'עק
 שרד ה"עפר ר"ב .סרקנפ ע"ייע 'וכו תורמכמה תא

 ייב 30 רוענ  (Ueהרענמד אתלוגנרת אדהכ
 יירכז 'קליב ה"כו .א'נ יפל ה"כ אמטיק ןמ הפנא
 יפכ םש ר"בב ה"כו אמרג ארענמד םשו ע'קת 'ר

  noyב"פ ר'קיו .הנענמד שובשב קרו ןושאו
 הלפק .ז"יד  כ'רד 'תקיספ « my.תרפעמ ע"ייע

 לעפ נ  "mbןיא .'ה 'טוס .תשק ע"'ייע .ב"צ
 ,רעגנ ורפע  ^mאלש ןתשפ ג"ער ר'ד ב"פר תבש

 « myיג'ח סח ע"ייע  "vw (Uxד"פ תוכרב
 רוד יתמ וועננ םשש יב יא" ישארב) רענש : ז"ד

 לובמה  Denןהש לועפ ינוניבב  jtmןמ

ws )'יפדבו ב"ה דייל ויו ייכב  swהייכ (*  .ו"ופרבו ליגה י"כב )*  pai»ריעס ריד ביפ יוריבו ב"הו טיק יייכב  
n3)קפקפל סייטב עייפרבו ילבב פ'שב . *( ש"ארבו ףייירב היכו ansa)יה  my nnmייפבו ט"ו  n/»0( ס'שב) ( 

 .םיבוט םימיב אלו תוהבשב אל גיוכבו



i'53 iesול םיאיבמ םיברועהו 00 'ילוחד  
 'ב אמלידו web םיברוע O יז" «x רשבו םחל
 לארשי ץראמ ובשיו דע 'וכו םיברוע והיימשד ירבג

muy2) ב'מ) הנטק nאישקו  jbהנטק הל ירק  
 .('"ןרענ הרענ ןמד הנטק תדפ ר"א הרענ הל ירק

asiיטופ) ריעה ינקז 'מגב הפורע הלגע  CYDיאמ  
 ןירעונמש רזעלא TN םינטק C'5 5i 275( םירענ
 אתינתמב mew") ינטק םהש םינטק תוצמה ןמ
 ףסוי בר הל ףיקתמ םינטקכ (" וזיבו םירענ אנת
 הרענ )3 7 ב'מ) 'יתכדכ ןמוקמ םש לע אמלידו
 דחא םויו םינש 2" תכמ jb אמייק .'וכו הנטק
 דע הרענ איה ירה תורעש יתש איבתשמ הלעמלו
 תרגוכ איה .חלעמלו םישדח הששמו םישדח יו
 המא וילע הריתי 'מגב 'שודיקד ק"פב שרופמו
 הבצק ןהל ןיא ןינמיס (א'עס De יודיק  הירבעה
 ל iw תבל דחא םויו םינש ב"ימ הלעמל
 ןכמ תוחפ לבא םינמיס ווה תורעש יתש איבתש
 שרופמ C55 'ובותכ) תורענ ולא 'פד ג"רבו ('* אמוש
 הרענ תארקנ םישדח ^ דע תורעש 'ב איבתשמ
 רגב ע'ייע ןל אמייקד תרגוב תארקנ ךליאו ןאכמ

ps 670אלא תורגב הליחתל תורענ תליחת ןיב  
 ןמ .רגב 'עב שי «b m py^ דבלב םישדח "ו

quumדחא יכ 3'5 רגסמב יתאבה ה"יחא]* =  
 הז ןיעכו ןתנ וניבר b^ לע תאז בתכ םיהינמה ןמ
 ויל ,א"חב ש"מ ןייע [קרא] קדא 'עב אצמת
 הזב וניבר 'יפו ₪ הרעה Cra am יפויד 'עבו
 הרטלא ^ תרעהמ חכומדכ n5 qwe 'עה
 "3 ה"נכו ,ש"ע ^Ca ב') רגב 'עב יתאבהש

 : א"ל 'ליגמ : הע 'מויכ הרענ הבקנלו (םירענ ץובקה)
vun .ד"י  (לעפמ כ'ג שרוד םשו ww)ע"ייע 'א  

 mI ןינעבו :ט"מ 'טוס : א'יק 'ובותכ (שימו
 — :ג'מ האלהו .א'מ 'שודיק ןייע הנטק הכפה
 רענה שורד :ה"ע ב'ב ןייע ךאלמ cw רענ דועו
 יילהת) יתייה רענ שרדנ : ז"ט 'ומביבו 0no/3 יירכז)

ov?םלועה רש לע (היכ  symןורטטימ ךאלט  
 תומבי 'ופסות בטיה ןייע (תרשמה) רענ ארקנש

ms bn cwיתנייצ ןורטטימ 'עבו קופפ  

 ו ו יו

 רענ - רענ | םש

^bןירסומ ןיאו ןתוא ןיעייסמ ןיאו תומהבב םיוג  
 ריכש Dv ריכש היה םא םנאצ רענל רמוש ןהל
 םירוכש םיעווה ולא ויה םא 'יפ (''וכו תבש
 ןאכב ודמעי אל יאדו הנש וא םוי םירחא םיוגל
 ןתוא עייסל רתומ אמלעב יארקא אלא ואב אלו
 ג'פב mw" .םנאצ תא רענל רמוש ןהל ןירסומו
 רוסא ןאצה תא רכושה un" (גי'ע d 'יעיבשב
 .םוקמל םוקממ הליבומ ןוגכ הרענל והמ הרענל
 הלמה בצחמ בטיה ראובמ 'וריה 'יפ י"פעו ה"יחא]*
 b^n םדוקה 'עמ b^ י"שרל סחוימה ןכו ל"נה ע"למ
 ל"צ] (ןוגכ) : רענל ה'ד ('ה תוא ^n רצ 07( י"ב ב
 — [רומש b שבתשנ 'יסופדבו כ"ע רועי [ומכ

 wenn לשל לאשוהו יראה תגאש ןינע מ"למ) 393
 'פב schreien) רענ ס"לבו ;= ע"לב ןכו

 אעייט אוהה CI ןידיעמ ןיא 'מגב תומביד ןורחא
 היקספא אלו rois הידייגו אריספס לקשד
 ק"ב :ר"כ 'שודיק .יג («ma ןושלמ יפ היתורענל

 קיפסה אלו ףייסב וכתח 'מולכ רוענ רומח חיי
 רושבו היהפ ןאצב ומכ .תמש דע ותלהצ רומנל

nyaאתירענ למגב ןכ , — (מ"לב ב"א ^b)ואינ  
 לאשוהו ה"יחא]* (תוירא ירוגכ ורענ (חיל
 ע"ייע :Ty ל"נה 'יגויצמ חכומדכ רומח תלהצל

 — ]'5 'וכרב רעונו ?ENS "Np 'ג דס

 geweckt, rege 72( לעפנב 'ג רענ 'עמ) רענ

 היה הכלהב ותמש ימ 'פב 'שורי ( הם
 לוכיש ןטק Q*5pm Cyn וייר vb יוכרב 'ורי) דמוע

 וילגר ימיממו ותאוצמ ןישרופ n תיזכ לוכאל
 המ ינפמ והבא 'ר ימוק ('ןועב (* ['וכו] תומא 'ד
 bw" תומא 'ד [וילגר .ימיממו] ותאוצמ ןישרופ
 ןטק ואלו היל ורמא תוער ויתובשחמש ינפמ ןול
 יכ .(א'כ יח תישארב) ביתכ ןכ אלו ןול sos אוה
 ויר עמ ןדוי 'ר 'מא וירוענמ ער םדאה בל רצי
 דוע הזו ('םלועל 6רעננש העשמ ('ביתכ

 (Uu 'עב שרופמכ C 055( הבר 'שארבב

Knabe, Jüng- םינשב T^? ראות םש wb3) 53 

 ; Müdchen, Jungfrau m3 lingןייע .דועו

(tריכש  p»ונינפל ייל . ?) xaה"כ (* .היתקיספא  vi335 ט"ק m)5 .אינת עיפדשבו ( ייא יוריב יכ EN) myוניא  

 ע"פדבו טיק י"כב הייכ )* .ורעגמ ע"פרבו ט"ק י"כב ןוכנל היכ )5 .יעב amm םיישרהמה ייגב ה'כו (5 Uy ייוכו לובי

 ט"ק יייכב ןוכנ הייכ ('% .ומא ob תאצל רענכ אוהש םשו )? .םלועל אצויו רעננ אוהש ג"ונב )5 .רוענינש ,רועננש

^b!םוקמ םש ןמד  my»ןרענ הארקנ  ym37333( ןרענ חייכ " 'א י"הדבו (יז ,זימ עשוהי) הרענ תארקנ ריעה יכ  

 והושה רשא 168 'גאיג רעיוביינ יה תעדכ ןירוענ (s ןרוענ ןמ ביעס v יטוס .יה יילוהבו ןרענ ןמד הנטק עיפרב

 השרפ יפ ר"כיאבו ןדעונל הנשושכ b) ריישהשבו ןרעגל וחירי . . pas ג"כפ רייקיוב היכו ןרענ ליצו (ריינ ע"ייע תוריינל
Dynoלי'צו  ami )'' quyהנמא ינטקמ ויהש . *') i33ןמצע וזבזבו .ויה םירענ . !( nי"כב  b'pריפדו ביה , 

 ומכ n5 ךייש יפויד 'עב Bn" לכו ('*  ,י"שרבו (ב"ערו א"עס ז"ט ידיקב) אירטו אלקש ןייע ('* .תע ץ"פרשבו

 ,ש"ע .דיק 'וריע יגליוו ס"שב יפדב 'קילייגנא י'כ pip אב ברקמ םישדח חי"ר 'יפמ ההע יתחכונש
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 לוזגה בלול 'פב (םינפב דוע 'ייעו mei 7752 םע | ומשש רענ שוריפב 'יאש ב"י פ'סל בורק ר"דמב
 (Qo amb לאעמשי 'ר 'פ 'וחנמבו (.א"כ 00 | ח כ «p mw^ טשפומה םשהו — ןורטטימ

31y 28םי  (Jugendkraft)ישיג .א"ק תבש " spןב ןנחוי ןבר ןיקתה 05 ה"ר לש ט"וי 'פד ג'רבו |  
 תפנה Dv, ^b .רופא ולוכ ףנה nv אהיש יאכז | הריזחהו Gm ר"מש ,יתורענל ינוריזחה ןה ןה
 (*שדחה ןמ לוכאל רופא ןסינב ו" אוהו רמועה | -Jugend) םירוענ ה ny דועו התורענל ה"בקה

CODO alier)ב"פ "שודיק תונקז . ^utורשעמב ד"פב | 'ישודיק " Gv)דימ הפנמ  Tbלכואו  ^p 
 א"יו (*הפנ ןושלמ הפילקה ךליש ריל o ענענמ | m'eb vas ,ותונקזב . . ותורענב ר"ע ו"סד ד"פס
 )1 ,יביישארב) ןושלמ הפילקה ךליש ves 'ח פ ג מ | ,ותודלי g^ :ב"ס תומביבו 'וכו ותורענב הרות דמל
 .(pop cao תוליהאב me ןיאיבמ שיב ,ויפאב חפיו | השוע היה 0 ז"ל תישארב .רענ שרד ד"פפ ר"בב

 הב בשנמ חורהו חורב היולת תילט b^ תֶפְנְפִנְמה | ,'ד 'ישודיק (תבב) תורענ ימי דועו .תורענ השעמ
 אלו האמוטה ןיאיבמ אל ולא לכ התוא ףנפנמו | .ה"ס הדנ ,תורענ ינמיס : םשו (תורגב ימי וכפה)

 (Cx ותמבי לע אבה 'פב .ןימיוקמ ןניאש ןיצצוח — [נ"שו רגב ע"ייעו תורגבל תורענ v2 ןיא

 ,ךנימ בט אקסיעב יכופה ('יפפונתת הפנמב יא
wm ^bילובשל  mmמולכ יפיינ אק ' nmnחור  

 ןיאבו ןיכלוהו ןיפפונתמ ויהו םילובישב תבשנמ
ny»ארוחסב יכופה יפפונתיא אפינת "אבר והל רמא | לכ הצפונמ הניאש התשפל םש מ'לב)  

 יפפונתת הפנמב יא ןינושש שיו ךממ האנה רתי | 'טוס CWerg, Abfall von) 718008 הכרצ

 ג"'סב .יפפונתת ןכ האבו תכלוהש הפנה ומכ B" | ,תרוענב שא רשפא .ז"ל 'דהנס .תרוענב שאכ .ח"מ
n'b "bnהקד ןתשפ תרוענ א"עס , navהכוסד ק"פד | :'כ  (6'כ qimאתוופנו יסרפל ') ג"רב 

mw:ןסח ע"ייע ןתשפ לש  "n39 17 | ד'ד ב'פו תבש  Cם ("אתוופנב רשפא " 
 ןבתה ריפהלו הרבכב רובכל חור אלב רבהל ןילוכי, | ןנא ד"ע ו'ד ד"פ תבש v SN" רענ ע"ייע ג'ער
 ר"א CU* i תוריפ רכומה 'פד i53 (""רבה ןמ | הרמא אדה תרוענ יבר תיב אינת תרוסנ ןנינת
 אצמ םא b^ ולוכ תא הפנמ תופנל אב DR אנוה | תרוענ א'ל ,'א "יעשי 'גרת .אדה איה אדה איה

cry ow) py? m"ע'ייע וחיריל בורק  
 ,םדוקה

 bi Ps האסל עבור ידכמ רתוי תוריפב הנוקה .אנתיכ
íרתוי תירורפע אוהש המ ךועיגה רבכ 'מול רכומה  

 ודגנכ תוריפ ךל ןתאו 35 ונפילחא רועישה הזמ ,'ה רענ ע"ייע (das Sehreien) אָהּורְעַנ
 השאה 'פד ג'וב ("לכה ול תופנל בייח אלא
 אוההב רשפא (ב'עס רייק יימכ) הלעבו איה הכלהש
 אוההב p^ .ייח הוה תקבשד <" אתיפנד אתרופ

nepהרמא תויחל לוכי היה הפנב ול תחנהש טעמ  *') 
 לוכי היה wow עדוי התא ci עדי ימנ רמ היל
 שרשה ה"יחא]* — ,הרמא ימרדבדןיבה דימ תויחל
 ל'נה 'ומביד jx חכומדכו ףפנו הפנ Dy ףדרנ ףונ
 ליעפהב ה"נכו ד הרעה p"' ליעלד וניבר "גו
 Mp :ז"מ ק"מ .'ב ןטא ע"ייע ררוסב 520. : א'נ 'כופ
 by "pn" | .ו"פ מ'ב OUepn s לשח ע"ייע הפינמ
 (םידבעה) ןיפינמו ג"ע ח"לד sep 'מוי יורי .אפגמ ע"ייע

 ט"ושב שרדנ ('ג ח"מ mm" ףונ הפי םהינוברל | הזיא תענה ןינע ס"לב ףנ ומכ מ"למ ףּונ =) ףנ
 yp הילע ה"נשת זמר 'ר 'קליבו הל ןיפינמ לכה | ףדרנו hin- und. herschwingen 130 הנה רבד —

 (םינפב y" פ"למ כ"או nb רשב וניבר 'יפל) אָחְענ
i33יאמ (ה'פ ק"ב) וריבחב לבוחה 'פד  

 תמה רשב ייפ (' אתיברכ אתענ ייבא DN" ינתוגרג
 nns (אתאנ 3112 'יחסונב נ"א) — ,יחבש

 ילמ אוהו וניבר b" יפל טרפבו רקיע אתאנ "ינו
 שיראוצוה 'לב UJ פ"לב véxuc) י"לב) nacus דנעצ
 יל אוה אתיברכ םג כ"או ('יאסנ .אסונ .יאסונ
 א"לבו corpus ר"לב הזמו karap יולהעפ kehrp דנעצ

ma ^b C Kürperךורעה 'יפכ שממ הזו  "ynץולחה  
 — ['ב סיסנ 'עו ינתגרג אתאנ py דועו .(ו'טק ,יח

mu )'יי'יכבו יציניוו יזיפ ריפדב  b'pינתגרג עיי'ע םייונשה רתיו אתירב סימב  y»סרילואוו 169 יטסוי יייע )* .אתאנ  

 כו )^. .('נליוג פישב) הירב «m ייפמ קתעוה )* .םש ןעללעצסימ )3 .אתאנ yi 97 ןעללעצסימ סעלרעפ 1858 ביחס

 ע'פרשב לבא מ''אפדו ר"פדב ןוכנ ה"כ )9  .יוחמתב אלו ןונקב אל השני אלש בייעס wu דיפ יוושעמ יורימ חכומ

 ינשמבו די לע רי לע nexo io יציבבו (רענמ : חפנמ ם"במרה ייפו) דיל ,דימ תפנמ ילבב ס"שד 'נשמב ג"ונבו הפנמ

 ,יפב ה'כו הרבכו הפנ ומכ ייפ יז סרפ 'עבו )? .33 ג'ונב (*  .יפונתא תפייג יא גיוכב (' v לע די לע חיפנמ יוריד
n(יליוו ס"שב) . %) v35 maט"ק  nbnתיכו ('* .(ינליוו סישב) חיר 'יפמ קתעוה )! .ע"פרשב תועטב טמשנו  

 .רמא עיפרב )'* .אתיפפנד 2523 ('* .מיטש y רבדה ףוגב ם"בשריפב

46 
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 אבש םדאל ר"המל כ"פ ר"רמב ץובקהו 'וכו האמוט
 םיִפנה תא yxp יקב וניאש ימ ןליא תא ץוקל
 53 ה"נשת 'ר "ילהת pos ^« ףנעו ףנע לכ

ngחבזמה תפקהב הלש תופונ ] — 

 Memphis) םירצמב הללוהמה vy ףנמ =) ףנ *
 .'ב סיפמ ע"ייע

ymהָצּונ , aoו"יו ילב ע"ייע , 

 wehen, ein — TT ע"לבו nel ס"לבו מ"למ) חַפְנ

(aufblasenרוש 'פד ג"רב  nix?הרפה תא  
 החופג ?nmm חבש 'יפ יאמ Cnnpj Gro ק"ב)
 רכושה 'פב .ימל חבש ותוא רשב תלעב תיארנו
 'וכו איבהל רומחה תא רכושה 'מגב ןינמואה תא
 (ינשמב (Jb DUO יואשמכ השק חפנהש ינפמ דע
 C אחפינ ןנת יואשמכ השק רמא ייבא CU) 'רמג
 איבהו םיטח ךתל הידהב pps bw ^b אלקת יכ
 ישק םירועש חפנד ימד םיטח ךתלכ םירועש ךתל
 םירועש ךתל לע ףיסוה םאו een לש יואשמכ היל
 איבהו האוכת ןניעמש.יכה ןיתינתמו בייח ןיבק 'ג
 אל b^ אלקית יכ אלקית ףיסוה םאו בייח ןבת
 לקשמ והב יוהילד יאה הלוכ הלע יתיימד דע בייחמ
 ב"א) — .('תפסות בישח אק הפנו םיטח ךתל

snןטב תבצל  (ה רבדמב' G'2ןיעמ אחפאל ) 
 'ואמגודה 'ייע 'ימעפ הברה םש 'גרתב ה"יחא]*

 D': מ"בב mos .יוועל mb ר"תמעבו ןמגרותמב
 חפניל א"עס D'D 'יטיג .'ב טברש yn' ארזח ע"ייע
 'עו שווא ע"ייעו הל ןניחפנ ב"ער ve 'ילוח ,היל
 ע"ייע (ליעפ ינוניב) אחיפנ :ז"מ DU? SW ץב
 'ג ןטב 'עב וניבר 'יג יפל א"עס ד"צ "חבז 'ב יפא
 היל חפנ mp" s'y? Yu 'דהנס p Cim^ יביח)

vp ^31א"פ ןירישכמ 32721233 ע"ייע ג"ל פ"ס  
 ילכב חפנמה :ה"פ תבש נ"שו 'א nb ע"ייע ה"מ
 ילכ חפונה ד"ע י"ד ז'פס תבש 'וריבו 'וכו תיכוכז
 .המטוח ךותל חפונ ג"ע ז"טד ח"יפס םשו תיכוכז
 ג"ע n^7 א"פ mb mm" :ח'נד .ב'פ ה'ר 'ורי

y'"y3 'ציב 'ורי .'ב חפ 'עו 'ב על 'eDב'פד  : 
 .הנופצ חפנ : ה"סד YO "ינעת 'ורי ,ירש חופנימ
 DW הימופב חפנ ג"ער ה"נד ר'פס ינש yb" 'ורי
 חור חפית :ר"יד ט"פ 'וכרב 'וריבו .ב"ע ה'נרבו
 חפית י"שרב) ןמצע חפית : ז"צ 'דהנס ,ארבג אוההד
 ,ו"כ תבש ל עפ תא ,ןיציק יבשחמ לש (ושפג

 בסש | (nb - (ףונ = ףנ

onseותוא ףינהל .(רמועה תא) ופינמ היה רציכ  
 'וכרב v" לפלפב ,היתי אפנמל 'ב י"רת 05 יקיו)
 ףונ הפי  .רונכ ע"ייע וב תפנפנמו ד'ע ב"ד א"פ

onm onmהילגר תא ףנפנמ :םש 'קליב שרדנ ('ג . 
 35 mos יבד sin ד"נפ ר"ב :ד"כ ז'ע לפלפתה
 AU CX 4070 'ב ןומרא ע"ייע יפפונתה א"יפ
 שושמו .ליעל y" ה"מ ח"פ 'ולהא לועפ ינוניבו

Go» nb)לעיפב  "yלעפ בו "נויצה ליעל  
 ינוניב mm םושמ איִיָפִנִמ דכ .י"ד 1b תבש 'ורי
 כ"רד 'קיספ ח"כפר vpn : ו'ע vb "mb לו עפ
 תרבכ שרד Ye יתבר 'קיספבו neus .ט"ס רצ
 ץראהש :הָרָבְּכ ןושלמ ('ז ve תישארכ ץראה

neusשרשה ביחרהכו .הרבככ האבו תכלוהו  mu 
^Nאוהש לטכ הפיה א'מפ יתבו 'קיספ ףַפָנ  

 po ףנפנמ ומכ םינגדה תא ףפנמו וכותמ אצוי
 6 ןיתשנמ אלד אקוני יאה .ד"לק תבש ,(' ל"נה
 v2) ל ייעשי) מילכ ם ש הו — אתוופנב C היפפניל

(Sieb) nb2א"לד ז"פ 'ובותכ 'ורי ,ו"טמ ה"פ תובא  : 
 :ז'צ ק"ב אָי ַפַנ א"לבו (Gn'p vm רבכ ע"ייע

oinייטיג .'ב טרת ע"ייע ,ר"כק .ה"מ  b'Dא"עס  
 ^3 Db" :ד"יק 'ומבי אתיפנ ןכו jw יראפ ע"ייע
 "יגכ אפפנ ומכ אוהו אתיפפנד ג"ונבו ל"נה וניבר
 ומכ אָתוופְנ ץובקה ג"ונבו .ר"לק תבשב ס'ש י"כ
 b" תבש 'ורי ןַפָנ ןכו .ךורעב ליעל 'כופו מ"בב
 : ו"ע mus" תּופָנ ירבע ץובקו לצחמ ע"ייע y י"ד
 טשפומה םשהו — תופנ ג"י .ט"ס דצ כ'רד 'תקיספ

nnה"כר ,ג"'חב ע"ייע הָסְנֶה ] 

fמ"לב)  ^bףכע  (Wipfel, Ast, Zweigג פ" סב ' 
 2/8( — .ףונה רחא ךלוה לכה 6"מ) יורשעמב

 היפונ םירמו ('ל 'טיי 375 הלעמל ירפ השעו 'גרת
 ז"ל 'יעשיב ירפ 'גרת ןכו ה"יחא]* (אליעל
 לעפמ ni תרזג ןכתת כ"או ז"ט ,'ט עשוהבו א"ל

"UY sprossen 20ףּונ מ"וא טשריפ  VIלבא  
 ה"נכו .ףנע ןכ 'גרותמ 'ג ,א"ל ;י ,ט"י 'קזחי 'גרתב
 mum רחא לכה jon םילשוריבו םש 'ורשעמב
 'וריע : ד"כ 'כוס  ,ףינה ס"טב ה"פ 'יכרע 'פסותבו
 Y) ץראה ןמ ההובג ופונ ps םא ב'עס ט'צ .ו"ט
 לע "T ףונה לע הקשמ vy ג'לד vb 'יעיבש
 הליאשהב נ"שו nes ,יטנ ע"ייע .ב'י 'וכמ .'וכו רקיעה

"vpןליאל ז"הועב םילשמנ םיקידצה המל :'מ  
 םוקמל הטונ ופונו הרהט םוקמב דמוע ולוכש

 אוה לט םאו תובדנ הכירצ אוה םשג DN )^ ,חיס םילהת) םיהלא ףינת תובדנ םשג Jy רצ כירד יקיספב שורד יייעו )!

 132( םיתשנמ D'N ייכבו סייש ייכ ייגכ )? .ףינת תועטב טמשנ םשו היצשת יר יילהת 'קליב יייעו .םיהלא mun הכירצ

 ףילאב ייא סישבו טייק (v3 החפנ א"ה קיפמבו (+ .היפפכיל ס"טב םיש י'יכב (5 .היתשנמ anm יא םתש עיייע וגיבר

amb.אחפנ ג"ןנב (5 . *) maייגוסב מ/יפשבו יודיחב ש'ע איבטירה ייפ הפי הלוע . 
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 ל"א 'פד ג'סב .מפנבו ןרטעב C2 תבש) ןיקילדמ
 דע 'וכו ול ןיחתופ אמטיל אב 6 ח'ל ימיי) הנוממה
 ןילה ןמ דח 6: א'צ) יירדנד נ"סב .טפנ דודמל אב
 — C וא"ילורמיפ זעלבו טפנ ירכומ 'יפ ייוטפנ םיוג

^p 3"ףטונה ןמש  ybקוספב 'גרת .םיעלסה  
 ביתמ iow רתפאל ינש (corn תבשכ pm םימיב

 ןכו ה"יחא]* — ינויו ר"לב ומש ןכו טפנ הל רמאו
 טפנב ןיקילדמ ןיא .ו"כ תבשב nos» sep ע"לב
 .ו"מ םש (דיע דיר ביפ תבש יורי כ"ג «my .'וכו ןכל

 ^ .טפנ רכוט ב"עס ח"ל 'מוי ,.אטפנד אגרש

 'טוס 'ורי (B5 לש הליתפ :ד"כד ז"פר 'דהנס
 תומשל 'ב י"רת .ןהלש טפנה דגנכ שא : ב"כ ,ז"פר
 כ'רד 'תקיספ .אתשאו אטפנ ןוהילע אמרו 75 ,ר"י
 אב ןשיה 'מוחנת ,טסנ םהי bo איבה כ"חאו .ז"ס דצ

^D3 'ירדנ ץובקב ראותהו טפנ םהב קרוז 'ד n2  - 
 ב"עס ג'ע תבשב brun +(" ט"פס תבשו 'תפסות
 — N yb'] 'עו 'ב ספנ ע"ייע םפנמה bs טפנמה

 ץובקהו ףנ ע"ייע Sieb הפנ b" אָתְיַפַנ ,אָיְַַב *

 .םש אָתווְסַנ

 תינתלופה reb 'ילוח 'תפסות "c ןימ) איפנ *
 ןאיפאו ל"צ ילוא איפנאו 'פריא 7521 איפנו
 .(ויטר (Nn ןייפא ע"ייעו

 -Edel הרקי ןכא מ"למ וניבר ת
steinלבא  "yה 'פב (םינפב  

 'פבו 6 חימ יודיק סוכב יל ישדקתה ךומסד 'מגב
 pis 6ט'צ «pt םינמואל 0 un 'טגב םיצע לזוגה
 םלהיו ריפס ךפנ b" .ולשמ ךפונ nb ףיסוהש
 יופסותה 'יפ DN ףא ה"ידא]* | .(ה"י ,היכ תומש)

 ךורעה 'יפכ חיכומ תצק אתכליהו ה'ד .'ט 'ישוריקב
 הנתמ = 3% yb אוה ילואו ומלהל השק ז"כב
 רבדה דועו Ausgabe האיצי A49 איה 6 וא

 = [דומיל ךירצ

qpis =( 753ערל  

 -eine erlaubte Heu רוהט הברא ןימ big =) לפנ

Gehreckenartםיבגחבו 'טנב תופרט ולא 'פכ  

 הייחא]* .לופינ הז לוגרח (א'עס on יילוח)
 הז לוגרח 'ח קרפ 'ג 'שרפ יגימש ארפסב ה"כו

om» 0609תיו 'א י"רתב  mwהתעמ רומא  
 "לוחכו .ע"ומבו ע"ייע איה תועט אלענ וניבר 'ינש
 א"עס YD ףדב קיסמו לופנ m םעלס w^ ב"ער ה"ס
 'ינכו .י"שריפ p" הירתא יכ רמו הירתא יכ רמ
 ה"מגר 'יפב כ"ג "יא jn רחא 7" ילב ארפסה

 ע ב ייארכ ביעס אלו (5  .גיל ,'ב א'של

P RETCEUERTיב  
MH"1 כ ל  MU 

n)(לופיִנ =) לפנ —  

 ; טיל איל בויאל ne 'גרתב לעפאב הזמו )*
.mpטייאלב (*  petrólioר"לב =  petroleumןימינב ^ תועסמבו 7:6-06)שו0צ י"לב  

* 

 ןחפניא ל'נה ינש 'שעמ v^ ,ארונ הב חפניא
"bmp "nב" , 'mכויא 'גרת לעפַּתֶא .ןוחפנתיו  

 ייחספ : ט"י 'וכרב לַעַפו לעיפ ('חַפָּתֶא ו"כ .ט"י
 לע T לע חפנמ :ג"י 'ציב .'א Db ע'ייע : ב'צ
 .ג"מ 'רהנס .'א ףנ ע"ייע הפנמ בוט רתויו די
 ה"מגר bi" : ד"לק ב"בב ה"כו הידיב תשש בר חפנמ
 תא חפנמה "8N'2: ח"פ האיפ 'ורי ,הידיב חיפמ

 יל ןיחפנמ + יאתוכ דח ה"ד יתכר 'פ ר'כיא ,ויקוש
 ןהיעולב היל ןיחפנמ ויה 35 :םש ,ןוהיעולב
 יפכ (mb יוניכב nea םשהו .ןיחפנמ ןוניאד

o"שירב וניבר  mךרעה  w^»אחפינ אָקְפְּנ  
 אחפנב היל ;sm : דיל ry .ליעל y sp מ"ב
 nn'p3 הבקנלו .ט'ע ב"ב mies טשפומה םשהו
 החיפנב הביכ .ה'ד ב"פ תבש v" (אָתּוחיִפְנ ס"לב)
 שרדו 'וכו החיפנב ז'הועבש יפל ד"יפס ר'ב .תחא
 יליגמ 'ורי המישנ הנינע Tp (' ,יב "ישארב) חפיו
 ib ילבבכ) תחא החיפנב ןרמואל Tox : ד"עד ג"פ

^wמ"לב חַּפַמ הז ןיעכו (המישנב  misiשפנ  
 .(5 (יכ ואיי .בויא)

 שרה atn (Schmied שאב חפונ 'יפ) חָּפנ א

 .אלזרפמ אחפנ ^Q המ ייעשי) לזרב
 ייטפושל ץובקהו ז"ט ,ד"נ םש 'גרתב ה"כו הייחא]*

mמריל ; ח"כ " aתפסות ל"זרדב ה"נכו ט"כ ' 
 לשמ ד'פפ ר"ב (ne לש ותונחל סנכנ ו'פ ק"ב
 ,ומחפל חפנ ךלה ny לכב 'פ ר"להק ,'וכו חפנל
 םשו .הפנכ וא Xp" ןונכ :ג"יד .ב"פר ב"ב 'ורי
 )^ ב"ער ח"נד ב"פ ה"ר v pne^ לש אלו ץובקה

 אחפנ רב מ"כב ילבבבו ג"ע ח"יד א"פ ₪ 'וריו
 דועו .אחפנ רב 'עו (np ןב ע"ייע ןנחוי 'רל יוניכ

mnיוניכ  Hsתחא םעפ יתאצמו .ש'ע קחצי  
 ב"עס y'3 'וריעב אוהו 55323 nbi ןב כ"ג ארקנש
 השעמ ג'עק 'יס 'וריע bn ז"ואו ם"ש י"כ ^3 יפכ
 ןבכ ג'ונבו ^2« תוריצח שמח ול. ויהש nei ןבב

sn)וריע 'תפסותבו ' C09 rbטרופריא י"כב  ^W 
 םש היה ןכו אחפנ קחצי 'וב השעמ שוריפב
 יובותכ 'פסותב 'פריא י"כ "3 יפכ םחנמ 'רל יטרפה
 יִב .ןב bn jp י'כב רמוא חפנ ןב םחנמ 'ר ה"פ

NDSש"ע .ב'ג .ב"ח אחפנ יב ע"ייע :ט"ס 'יטינ  
 [(טיעק םש) 'ב אחפנ רב ע"ייע mp םש ןינעבו

bj (עילב BÀיסרפ  yy) CAר'לב (קיפטנ  
 המב 'פב Bergó] 9800%, naphta) ינו'ו

 .יוועל 'ה לצא ייכ 'יג יפל )!
 im nbi ןב

 .(ב"כ (e p לוגרחה w^ ארקמבו )^

46* 
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 םישלש םדאב םייקתמה לכ :םשו
D»וניא  psב'כ 'קיול יא י"רתב הז יפ לעו) ,'וכו  Q3 

 תבש םיִלָפִג ץוכקהו הליפה לפנ ב"ער b" 'יחספ
 ה"לד! ר"פס 'יעיבש 'ורי דע im ג"פ הדנ 'ורי : ב"ל
 ר"פ ק"ב 'תפסות כ"פ ר"ב ו"לפ יתבר 'תקיספ ג'ע
 ,ח'נ 'ילהתל 'גרת אָליִפִג א"לבו אמייק ןב וכפהו
 ץוכקהו sob) vb 'ג בויא 'גרתבו (' אליפנ Tn יט

i2ילָפנ : ב'ק : א"ק , 

ywi n bp ע"ייע pow; nop הֶליִפָב, 85 * 
 pays — לפנ שרשמ ףעתסמה לכ דועו

 ש"מו 'א לפנ 'ע כ"ג y" ב'ער i5 .ב'בר  לופינ
 CYs ידהנפ bp3* רב ןינעבו 'צינ 'ע רחא 'עה הזב

 yp am ילפנ רב ע"ייע חישמל ראות

  nu» pois moie idםוקמ = 68066 666

 -  Nexos'ייע  qveה"פ ז"ע 'ורי

 הילופינ אדהל לזא יסוי 'ר יב לאעמשי 'ר ר"ע ד"מד
 םכש ג"כ פ"ס ר"דמב ,'וכו היבגל הייתוכ ןותא
 yp ר"בד pow) oum (' י'כ (ve םירפא רהב
 הפיו ונאזנולל לפנ 'עב ה'כו .םייתוכ לש ןילופינ
 ארקנ םויה דועו ילופאנ תארקנ םכש cy ייפ
 םיתוכה םשש םיזירג רהל הבורק sem סולבאנ
 תומחלמב הנושארב הרכזוח רשא תאזה ריעהו .כ"ע
 םכש םוקמב התנבנ איה Cx Uno יד) והיתתמ ןבל

ovum2-5? םויה תארקנו  "yע .ב"וור רענעיוו ' 
 .ש"מו סונטלפ ע"ייע דועו — 168 רעיוביינו םכש

fücheln, bin- und her- (ףונ ןמ לפלפ "3b * 

ÁN ףנ ע"ייע COewegen 

 ייאלכ שירב Rettigart) ןונצ ןימ b^ סופנ =) םפנ
  ibרותבורתהו בורכהו סופנהו תפלה (ג'מ *(.

 איפ  ןיצקוע שירב  GUןונצהו תרזחה ישרש
 לאינד 'ר "פו ('ץופ ג 'שורי .סופנהו  bזעלב

 הכלהש השאה 'פר ג"סב .יקניטשפ א"יו (*י"קידר
 רידמה 'פבו (:ח*יק יומבי) איה  TET 'b33לכ

 ןימומה « CODY nmnיפיסב אירקית ארבג אספנר

 (סופנ — םפנ — Opis =) לפנ

NERA! 5 וש 
M ou) ו 

E. 
 :ב"יד א"יפס | תינש םעפבו .("יש ףד ףוס 'גנא v5 ץבוק) יילוחב

 'עב 'מושרה פ"למ רזגנש הארנ הז יפלו ליפנ םרנ

 i^v דועו םיכר םיאצאצ לכל ללוכ םש אוהו לופינ

 [םייח ילעב הזיא ידלי "יפש ע'לב 5«

 םשל ראות der Riese רוכג b^ אָלְפיִנ =) לפנ
 ש ע ה ש ע (םינפב 'ייע Orion ארקנה 2515

psבויא) לי  reרבעד 'גרת )08  vyוא .אלפינ  
 וא 'גרת (איל ^om םש) [חתפת| bos תוכשומ
 י"לב p" ב"א) — .[ירשת] ילפינ C rmi ילשא
 טעמכו םיכושח םה רשא םיככוכ ןכ וארקנו בע ןנע
 יילל ןויכ ב"ר nons (םרוא ורואי אל
 םה b" םיליפנ מ"למ אוהש ןוכנהו .ןנע 06%
 םילודגה םיבככה וארקנ ןכו םירובגהו םיקנעה

oyהזמו (ד'ער ,ריה) ליסכ 'עב ש"מ  paץובקב  
 TP עדו  .ןוהיליפנו 'גרת +" ^a ייעשי) םהיליסכו
 ליסכל םינויה והומדו עפושמ בצמב דמוע ליסכ יכ
 שימ (y לופנל דמועה רוכש שיאכו ךלוה ךשוחב
 ןוימדה הז י"פע ילואו X260 ^m גיג ע"ימב ןרעטש

 החנהבו -- אלפינ y" ליסכ 'גרתה םג קיתעה
 m קנעו voa אליפנ ומכ אלפינ b" הנושארה
 ץובקה אוהו ןיליפנ ןכ תלחמ בטיה ראובמ ןינעה

 ראות ys C's" ליפנ ןב ע"ייע אליפנ ,ליפנ ן
 ב'ח) 'א ליפנ ןב 'עב רומאה םעטמ האטלה ןימל

mm 0p6 םימה תא עזעז ו"טפס ר"משב  
 ימ ףוח לע לדג רשאמו םיליפנ ןב תא והארהו
 ('ג m יילהת) םימה by 'ה לוק ןכ שרד סולינ
 ךומסב כ"ג שרד ןכלו בושיב םילדגש בצ יניממ שיו
 e y'bs בצה תא והארהו בושיה תא עזעז

Eidechsenartדועו -- 2 הרעהב 'א ליפג ןב ע"ייע  
 ליפנ ימענלו 'פ 'בר תורב אליפנ הבקנלו ליפנ
 [וכו לי ח ירו'בג ןירימעמ en המ אליפנל ביסנ

 ,Abortus ונמז םדוק דלונ דלול םש מ"למ) לָּפַנ *
(Frühgeburt, unzeitige Geburt —ה"לק תבש  

yypלפנ וניא םדאב םוי םישלש ההשש לכ  . . 
 'ומבי 'וריב ה"כו 553 וניא המהבב םימי תנמש

/ 

os (!המוכ 'גרתה םשו 'ה פומעב יח קוספ אוהו ליסכו המיכ השוע 'יא ע"פד ראשב לבא בינש ק"העבו ריפדב ןוכנל  

 ןינעמ z/s ייפ םשו חייק ,ביח )? .ןירגנד וויפרבו ימאו ריפדב ה"כ (? .איבהש 'גרתמ חכומדכ בויאל ןויכ וניברו אליסכו

 היכ (5 .םימי אלו ראות הפי 'יגכו ןוכנ היכ (+ .םיבככ ילח :ילחה הז ארוקש ימ שי יכ הזל םרוק וב ונרבדש אלפינ

 םשו םש ייאלכב ונינפלכו מ'אפדו ט"ק v3 ייגכ רותבורתהו ל"צו ריתבורתהו ו"פדב )5  .אלופנ xai 'גרת י"כב

wenו"יו ילב סרג רתברת .'עבו רותבורתהו בורכהו [סופנהו :םייש ייכ ייגכ ל"צ] (ץופנהו) תפלה  Y»5 naimיכ  

nnmפ"למ  ima ^6 (3 Ooס'טב ע"פרשבו מ"א פידב ה"כ )7 .ורתפ אל 214 צינלפפ ףעלו יוריה ^65 קיקד  

pesןכו הימו גימ א'פ ייאלכב ןוכנל ייא יוריב ונינפל לבא ייאלכד ינשמב יחסונב ייאדכו יוריב וניבר אצמ ןכ ילואו  

 Rüttig radice. טייאלל mor אוה ם"טו קירב ,קירד ייכ mpi לבא ןוכנ ה"כ (5 .ףוסב ךימסב ."נ ףד םש 'מגב



 .סופנ םשה ןורכז ילואו ,raphanus 690% 'ורי

  = Lesהזו ירופה ןונצ  penתפלל המוד תמאב -

 = צץ[ י"לל ןויכ bes י"לב ןירוק Dio רבדל א"פ

ec Dri d. T ו dv 

pA 

— (DYS — סמ o VT UMDECTS |» eel 
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 לשכ ומעטש ןונצ ןימ אוה ז'כב לבא | אל ארדיקל יחפלט (' ארבג אפלקד ביתילו אבכ  juxיילב
 .איעב  ^bתוקרי ירמוש  quoבורכ יסלוקו סופנ

 שבושמ כ'ג | דובכ רתוי ('ןיז בנ ןהלש םילעב "פא 'מולכ  japevigושריפ בטיה וניברו  "pזעל
 ל"ז ח'רו .תונמלאב בשילמ- ןהל שי  ^bאסלוק |  Danאוהש  j» uxתעד  ymל'נה 'יצקועב

  pun ocuל"ורלבו א ט א ח ס" ל ב אוהו אמיה י'ע ושריפש | ןהילע ןיאצוי ןהימש ('בורכ ידבו
 ןיארקנו « eneןכו ךורא ןונצ אוהו )^^ םח ע'ייע אמח | 'יפא ןידרת יסלוקו בורכ יסלוק  ^bם"במרה

 לש הלעב  nesןונצה אוהו [סופנה ל'צ] ץופנה גימ א'פ 'יאלכב | הרידקה תא קתממ היה אסלוק
 אלו  nmn'יצקועבו תפלל המודו יבצה ץראבש | הלא לכ םישדעב התוא קתמל הכירצ  ^pסופנו,

 איספנ וב הצור השא תוחפ שיא 'יפא יכ תוארהל |  quum.אוהו "ימ"אשלאב ברע 'לב .עודיה >15,
  qusרבד לכו האובתה תא הב ןיפנמש ('איפנ |

b'n ג .ו"כ' D^ סואינילפב 'יאדכ ךוו קותמ אוהו | ותוא ןיארוק ןיחרפו ןיציצ ול שיו בחרו ךורא 

Alterum (genus raphani) rapi figura, quod | ןונצה GÀ איפ "יאלכ ונינש רשאכ 6 אסופנ 

vocant Syriacum suavissimum fere ac tener- | "CEN רמוא אוה ןכו וילע ןיבורמש אוהו C םופנהו 

"Db ^21 ארבג NDP2T ןינעבו rimum 66. ete. | לע תולתל הלוכי התיה nes לש הלעב אסופנ 
 דקנל ךירצ 'וכו םיקרי ירמוש ךורעה | .('דד ב בשילמ רתוי הל ליעומו ארתלמאכ החתפ ( &Dipיפלו

 םואמ רבדל א"פ  popןוי 'לב  peiןיעב אסלוקו :
 הלעבש ימ 'מולכ 0^ ,ר'מ יילהת) םלקו געל  bw | oweיתפו  párrisch, thóricht'ינקז 'ע וקיתעה ןכו

"p י"שרו Cop np ; יו .זיטק m om^ יילהת יתפ | המודו תפל pb ר"לב "b ב"א) —  .דואמ הזבנו 
 כ"או (סש יומביל כ*ג יייעו) רמצ ספנמ אספנ 'ובותכב | ןונצל המודו תפלב םיאלכ וניאו ערזו חרפב ול

 אוה | םיאלכב יכ ןונצה םע םיאלכ אוהו שרשו םילעב  ybברו ז"חא אבה  ni "bיתעד ןכו ךרעה
 'יפכ אלו ןונצכ לוגעו בחרי אוהש ימ 'מולכ | אספנד שוריפ יל הארנו .('ערזה רחא םיכלוה 3/9

 [ורמאש ימל יואר וניאש סנכנ וניאו תפל ומכ רצקו בע ולש רבאהש ארבג —
 ףוסב ארקת ומכ ראשנו םוקמ ותואב  mamאפלקד

 ארבג  ^bומכ ךוראו קד ולש רבאהש  Dowאוהש |  pbiע'למ)  Q9רמצה רענמו הכמ ספג ס"לב
(ausschütteln, hecheln, Wolle klopfen דיב תשקבמ הניאש השאה תרמוא םיבשעו תוקריה דב 

 יכ הררקל הסכמו ףד  ON.("ספנמהו ןבלמה (ביער ה"ק תבש) גרואה 'מוא א"ר 'פב | אחפלטו הב סנכיש רבד

Cin םפינ Cms וכיב) האורה 'פד תומולח ףוסב | תחת תונז ןכ תורמואהו תג לש רסנו ףד אוה' 
 לודג ללכ 'פב | ץפנמ י"שריפו ("אצפנד בותכ תואחסונבו .ןהילעב  vesתבשב (« Cxוספנמהו ונבלמה

 ("ידצב ןלוכ ןינושש שיו | א"פ 'יאלכ 'שוריה ןושל הזו ה"יחא]* (רמצ  ^eיילוח) ומכ  cwקייד
 לזוגה 'פד ג"רב .ץיפנו | תפלה ירפה רחא ןהב וכליה ןונצהו תפלה .ז"כד  p) pupיספנד אה 6: ג'צ

 ירה ןוביתה ןילעה רחא ןהב וכליה סופנהו  | poxב"א) -- .("יקורס יקרסד אה ("יסופנ  "bדירפמ
2^5 ^p np" הייחא]* (דיב רמצה רענמו | םיאלכ רמיתו ןימוד poym המוד ירפ ירה סופנו 
y תמועל seno? "y ע"לב הביתכו ל"גה ^b ע"למו | כ"או ירפה םעט רחא ןהב וכליה הזב הנוי ר'א 
Vpp ך"מסב 'יא 'וריב לכא ילבב ס"שב ה"כ תמאבו | C =-( תפלל ןימוד ei לש ןילעהו ירפש ינפמ 
pnm xy י"ד ז"פ תבש 'ורי כ'ג 'ייע ירוסה לקשמ | Steckrübe, napus ר"למ סופנ ומש יונכ ןכתי ,% 

 פ'ערבו ב'הו ט"ק י"כב היכ (* .רשי «mu אסלוקד סרג 'א סלק יעבו ונינפל ייאדכ רטא ישא בר סרג אל ילואו ('

 היכ (" W. ףנ yy (* .ט"ק v33 ^5 קוחמל שי )^ Stengel. %%טג\6, caulis יורו י"לל ןוכנל ןויכו )? .ןיזובמ

 יייעו )*  .ויופרב 'יארכ רדב אלו יטאו ר"פדבו י"כב ה"כ )5 .ץופנהו ג"ונבו ישוריב היכו o)  .אסיפנ עיפדבו ביה "33

 לינה סיל win יכ וב יתרזחי יילמ ייפ cen ריכת ג"חב ('' .אספנד 'ובותכב לבא )70 .זיכ ףד הילה איפ ייאלכ ישורי

omo "yםיבמרה ייפ נישו 310 ףעל 'הל נ"צנלפפו חיפש ,ריח  v3עילב שימו  o Jg. os ES Js 

 (n) זיפר "333 'פסותב היכו )5 .ץפנמהו גיונבו ורזיפ יפד יוינשמבו יוריב היכו ('* .ףעל onn בתכמב ינריעהש ומכ

 ייארכ עבצ ל'צ ילואו אבמ D'b3 ס"ש יייכב ץפנ סיישבו םש גיונבו vy ג"יד DUb תוכרב ישוריב ה'יכו יפריא ייכ 735

 'א yb 'עב הייכו םפנמהו ל'צו טפנטהו ץפנמה :ג"'ע ףרבו םש תבשב ונינפל ה"כו ('* .םש "ד y 'שוריו יפפותב

 D'4 יייע) שיפדב י"שרבו יה סיש ייכב 'יא ןאכב וניבר "יגכו יב קרס יעב חייכו יצופנ היצפנד 3035: )75 .ושוריפ שיע

 .ש"ירב כ'ג יב קרס 'עב לבא יקורס היקרסד ןעכנימ פיש ייכבו ט"ק ייכב (* .(:גייק רצ קייב



machenיייע יג ץפ "עב םאיבה וניברו  ^aריפר ) 
Tp"וב ןיא (חומ לש םצע) וצפנמשמש ט"יפס  

 ר'עס ס"ד א"פ nbsp ^v טשפומה םשהו .המואמ
 'גרתב הארוהה וזמ לעפהו .הציפנ איה הריבש איה

(s) bvע'ייע ר"ל  ybע"ייע ט'כ ,ג'כלו .'א  
 -- ['ב עפו 'ב עפנ

p52 2 >הריענ ןינע םדוקה 'עמ)  (absehüiteln 
wn "inודימ ייעשי) וק הטנ םיצע  

 אל הייחא]* .אטוחב ץיפנ PUN ארגנ ג"
 וללכ ןמגרותמ לעבו) דחוימ yn" ואיבה המל יתעדי
 !p^ (ב"ר איבהש םדוקה 'עב 'מושרה 'תסא 'גרתב

nniעבצ ר ע ני"םיצעה ןמוא זא דצעמה תכאלמ  
weדושה עבצב לספה ראות ןמסל הדמה ] — 

 כ"ב 'תפסות Gehurzfell o2 83 ע"למ ל'נ) ץֶפונ +
 ןינתונו wen אלמ ףילש וילע היה ר'פר

 אלמכ אשמו הניעט wenn לע היה םא b^ ול
 ןינדבעה םהילע ןירשוקש (המודכו רוע לש) תחפטמ
 אלד חקולל הניעטה וז ןינתונ .ןתכאלמ תעשב
 וז לע ריעהש ימ יתיאר אלו .רכומה voy דיפק

iהלמה . 

pei לעפמ bb n אצויה זיז ^o Spp) =( קפנ 
  (hervorragendes G e sim sןיפתתשמ דציכ'פב

 הל דבעד ןוגכ 6ויפ "c ארטזוזג ךומסד 'מגב
 (.ןייוה ד יפופיג b" המופא ('יקפנ C העברא
 קלחנש םוקמ ותוא יוהד המאה יפ לע תוציחמ 'רב
 "n 5" הייחא]* ,דיחיה תושר תוציחמב
 יפופג b^ : המופא (' יפופג 'ד :(אנליוו פישב) 'וריעב
 תוציחמכ תובושחש ןולחה ידצמ תוטלוכ םינבא ןוגכ
 םינבא 'מולכ קפנ ^be ^p m" םג כ'או .'וכו
 י"שרו = .'ב .ףג ע"ייע דועו זיז ןיעכ אוהו תוטלוב

bאצומ 'טישפה 'גרת ןכו תואצומ יקפינ  
 וו .א"מ) תוערגמ 'גרתו -- אקפנ «vy 6א ,ח"כ בויא)

 ד: *

— IRnpe) o 
 האוצ ונייה אצויש המ b" קפנ לעפמ «spe קפנ

 ימד תואופרב Excrement MppeB) ס"לב
 p^  .ארויח אבלכד אקפנ ביער טיפ (v^ וזחאש
 שירפמד םושמ לוכינ אל ("אקפנו .ןבל בלכ תאוצ

"pcoתאצי רשא 'גרת ב"א) — ,("ר ק ע מ ד  

be»וסש קפנ —  

 הזמו .ספנמ םושמ בייח אמונ ןיצוה ביס םיפנד

 אספנד m'y 'ובותכ :ח"יק 'ומבי י"שריפ ןינעה

 [םדוקה ע"ייע ארבג (אצפנד)

Pb) 1*חַפָנ ומכ)  (einhauchenהעופ א'פ ר"מש  
O'5 ^w nov)רחא קוניתב ןיי תעפונ התיחש  

wsויהשכ קוניתה תא העיפמ התיהש : ליעפהב  
 ,'א עפ ע"ייע רחא שורדו anb םירמוא

zer- תופלחתמ) "x (ע' ybi ומכ ^0) PES 2* 
(0/5 35 ^D") pup? גרת' (sohlagen 

 ,ג"ל 'ב י"הד 'גרת לעפתא 3 ye ע"ייע עפנמר
nybinN x^תצקב  "D'b7תעסכתא ס"טב . 

 רוזיפ ןינע מ"למ דועו הריענ ןינע b62 ומכו ץֶפָב 1
 ,ab- ausschütteln התיצנו

Gerschlagen(.זימק תבש) ורשנש ימ 535 תיבח 'פב  

 רכושה 'פב ז"עב .והיימילג יצפנמ אקד ןנבר אזח
 יפומק יפיטק Co'y VY ךפשמה תא לטנ 'מגב
 '033 השקמה המהב 'פב .('יצופנ יצפנ ימנ יא

 הירבחמ ינש noma € vy" ייל .וכתחנש המהב

 «Db ,הריענ pip ב"א) — .ירת (' היחכשא היצפנ
 יתשו תא איבהל קוספב 'גרת אוה דחא ןינע ץפנו
 .[nns (ןתיכו 5« ןצפנמו G^ /'w) 'תפא)
 ןמגרותמה ש"מו  .ןספנמו ג"ונבו ןמגרותמב ה"כו
 ץיפנ ג'י ,ר"מ 'יעשי 'גרתה לע זמרב 'ב ץפנ 'עב
 &Q'n אכה (yy אריהנ אל ןורבש 'ל ^w אטוחב

simןכו 'א ץפנ 'עב תואמנוד ומכ הריענ 'ל «'  
 'גרת ןכו תצפנו (רענ ןמ ןיבה) רעתו 'לקנוא 'גרת
 יגרתו .יצפנתא (לעפתאב) ('ב יב'נ ייעשי) ירענתה
 כ'ג Yun sS 'א yb yep m ,'ו "טפושל

amosתבכש ןינעב תצפונו אלמתש .ב"ע  yo 
smהנשמה ןושל תמועל  Cy o5»הרעמ  

 נ"שו 'א ץפ 'עב אבוהש 'שורי 'ייע דועו הפשאל
 .ארוק וניאו yet ח"מ א"פ 'ירוכבו .ו"ם הדנ כ'ג

 ע'ייע : א"נ "לוח ליעפ .הרבוע הצפנד ו"לפ ר"ב
 yp ע"ייע : א"ל הדנ :'כ 'מוי ץופ יווצ .'ב 05
 ייאלכ /3 ספנ yvy : ג"'ע תבש לעסבו לעיפב .'א
 ger ביבא םא .ל"ד ה"פס 'יאלכ 'ורי ז"מ ה"פ
 הזמ הארנו .'ד ללג ע"ייע היל ץפנמ .ג'יק 'ילוח
 qo אנצפנמ אל (*(בימ גיכ) היל יצפנמד ןינעה
 -abschütteln, los הריענו דוריפ "pap C 'ובותכ)

&usschütten, 

 עיפד "3 יפכ )* .חכשאו ג"ונב )* .יצופנ וציפנ ימנ יא יפוטק ופיטק ע"פדבו יפטק םשו ם"שב היכו טיק ייכב היב (1
 'יכב היכו )5 .א"בטירה ייח יייעו ייל ונינפל לבא חייר 'יפבו יצנוש יפד םישב היכו )^ .'ג ץפ עיייע יצפנמר י"כב לבא

 .אקפינו ג"ונב (5  .ותסריג ה"כ (7

 .וירביא קתנמד b "bur^ ,ריקעמד טיק
voa m (9ןיזיהד סייטב ויופדב לבא ימאו רייפדו ב"ה ט"ק . 

 י"כבו ע"פרשבו ר"פרב ה"כ (!% .קורפמר 'יגה םשו )?

 .יקפיג 17533( םיש



367 (Nb*) — רפנ — pe» זסש 

 ט"יאלל םג הלמה הקתענש המית תצקו וניבר לש | הייחא]* = ןמתמ (' אתקפנד n v2) 'שארב) םשמ
— [beneficio 

 53'2 ג"הכ אקיסנ ןינאמ ו"כפ ר"קיוב ? אקיפנ *

 אקינפ ג"ונבו 'ב קפנ 'עמ ןויזב ידגב ^81

 .'ב ןגפו 'א wen 'עו ןיקיפנב ע"ייע אקינגפ ל'צו
 (nt כ'חמב העט 425 ג'ח יוועל 'הל ל"תמעבו

 יכ אתיירתב קיפנכ ג'כפס יתבר 'קיספמ ןויצבו

 Db ע"ייע אקיספב תחת ס"מ הזו «pue ג"ונב

 ס"לב en .'ד 49 ירזע) (NDPb ומכ) אָתּוקְּפַנ *

 לעפמ) האצוה b A y'b3" אתקפנ
 תוקפנב א"יפ םש 'פסותו ,ה"ק 52 CAusgaben (קפָנ
 הקתעהב הברהו אתוקפנל ןידהו .'ז 'ירדנ י(יידי) ידי
 ,א"מ ;'ב ,ו"ט 'ישארבל 'ייע סוואט י"בירל 'יסרפ

 ,ינ יא" gUD ;'מ

pv». *52ןירדהרפ תכשלל 'מויב ק"פב (םוקמ  'bY) 
C^ה"יחא]* — ,רפינ וז 00^ "שארב) הנלכ  

 םיקילא 'ר 'יפכו רפנ B's י"כבו 'ב ס"ש י"כב ה'כו
 byppsp) חיכוה רבכו רגפנ 'מ י"כבו א'צירפינ
 אינימראב Sophene זוחמב Nefer אוה רפנ יכ

 -Mar איהו Nephergerd אינימרא 'לב כ"ג ארקנו
tyropolisםינוי לש  Maiferketh,םירוס לש  Mefa- 

rekinהתנוכתו םייברע לש  nmnרהנ לע  Nym- 
y) phàus2 (ל"נה 'חה .איבהש 'ומוקמ /wrרגפנ  

 אינימרא 'לב ל"נה ריע םש ןורכז אצירפינ "גו
 רפונ 'מויב םיסופדה 'יג ןכתית דועו אוה סילבו
 שררו יפמינ רהנ לע nmm ל"נה vy יכ יפנינ
 יפניג ,יפמינ ןינע הז יכ הלכ 'למ הנלכ כ'ג בטיה

ayר"קיוב שרדש המ יכ ריעהל יתיאר דועו  
 ןופסיטק וז )25^ סומע וארו הנלכ ורבע ה"פ

ouאוה שובש ילוא ןופסטק ה"מקת 'ר סומע  
 — [רפיג (רפונ) התיה וזוחמב רשא Sophene תחת

 Trüger) אש ונ 9490006% אוה ילוא (Nye רפנ
 ארפינ ("CM איסונג םויו 'מגב ז"עב ק"פב

 אסכוד ימק ארויפיפא :ארויפיפא Bp" ארונ טיקנ
 yvy .הייחא]* .הז לע הז םינוטלש "פ
 אוהש ^b רועו b^ םשו +ז'כר ,א'ח) ארויפיפא

nooינויה 'מושרה ' "bארונ טיקנ אוהו אשונ  
memיקינולאפ סופד 'קלי "ג  vy D»)וריי  

 ארויפיפא : ארויפיפ תחת 3n^ םש דועו ארי פנ א
mmmילכ אשונ 2/0006 הז יפל  der Hinterher- 

nachtragendeהז לע הז םינוטלש םה כ'או ] - 

 ה"נכו nnbw תואמגודה ש"ייע ןמגרותמה ייגכו
 הינייעמ קופנו ב"עפ ו"נ "לוחב םייעמ תאיצי מ

"bהמ שנ תאי צימ .ויעמ ואצי  mUב"פר 'גיגח  
 שארב ף'לא תפסוהב .אקפנד איה אחוו .ז'עד
 םימעפל 'וריבו .הירתב ןיקפנא : pon qn 'פ ר"להק
 'עב תואמגודה 'ייע jb רוצקמ Co "D *5 רשקב

 קפנימ : ץמוג רפוח b snp nns' הביתבו 'ב ימ
 .ןיקפנמ .ט"סד ד"פ תינעת 'ורי .קפנ ןמ ומכ היל
 now ו"כ יג ;ד"י 505 לאינד) ארקמב קפנ 'יא רבכו

 דועו .'ג pp ע"ייע .ו"'ק תבש UD 'וכרב קּופ יווצ

 יאמ .ב"ע 'ובותכ מ"ד מ'לב אצי ומכ ונינע
 UD" :'ו 'ציב ,הזמ אצוי המ b^ הנימ הל אקפנ

("bםש הנימ אקפנ יאמל א"עס ג"מ 'ילוח א"עס  
'Dב'עס  "WDיאמ ב"עס ט'ק 'דהנס ,הנימ אקפנ  

 היל אקפנ ?היל nib .ב"מ 'ילוח .הנימ ךל אקפנ
 תחת לגרומ 'וריבו קוספה הז וא הזמ אצוי B" 'וכו
 קפנ המ וא ןוהנימ קפנ המ רמול הנימ אקפנ יאמ
 .ז"כד א"פ "יאלכ v" 'ימעפ המכ y" ןוהיניבמ
 ותבוח ידי אצוי pipi דועו [n ו"פ תבש יורי

7vכוסבו יתבוח ידי אנא קיפנ : י"ד ו"פ 'וכרב ' 
 nnm .י"שריפ 'ייע הב pex spa ב"ער ו"ל ילבב
 דכ וא היב קיפנכ רמול 'גרתב לגרומ וב אצוי כ
 ישארבל 'ב m ; 'ח ,ד"י 'ירבדל 'א י"רת היב קיפנ

m^ /3ליעפהבו — .'כ  ipo» pesקיַפְנַה יולמב  
 וקיפאו .א"מ תבש Oros uy ג .'ב יה לאיגד

 מ'ב .קיפמו cy 'ובותכ .אלבה קיפמ . . אלבה
Uyילוח 6 .קיפמד אוה ' oxיתרת ךנה ב'ער  

 קיפמ : ב'מ םשו [קיפת ל"צ] (קפית) אל תקפאד
 (םימעפ הזיא) :ד"מ 'וכרב א"ער ג"מ םשו "יווצב
 ליר ,א'חב pes] ל"צ] (קפא) ע"ייע דועו יקופאל

oteו תומש 'לקנוא 'גרתבו ', i^אקפאל  "y! 
 ונאצמ לבא — ותלוזו ב"ל .'ג pb 7^ 3^ םש
 שפנ ע'ייע ארק יאחמ היל אקסנ ןינעב יקופאל כ"ג

 -- [21 הרעהב 'א

 הניבשושל לשמ חרק «np שירב ונדמליב 0« קפנ
 ךניא DN רמא ןיקפינב שקיבש ךלמ תב לש

 יתאצמ אלש רמוא ינא ףא ילש ןיקפינב עבות
 איה תישרש ת"יב תוא ב"או -- .םילותב ךתבל

^bןה תלעות ר"לב ןיקפינב  popaדובכב ןה ) 
 .ז"כק ,ב"ח ןיקיפנב 'עב הזב יתכואה רבכ ה"יחא]*
 ויפב תלגרומ הניא "מור ןושלש רורב ןאכמו --

 Juden 'ע רעבורגו שרע w'nn במבטא.  ?) p'y שיגרהל קיפמ א"ה יוניכ םיקדקרמה לצא «nu (* .אחקפנ יר גיונב ('
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 הז שפנ (" הדיחי חור היח המשנ ves הל וארקנ
 חור .שפנה אוה םדה יכ (ג'כ 5^3 "30 'אנש םדה
 עדוי m .(א'כ ,'ג תלהק) יאנש תדרויו הלוע איהש
 ^now C ]121[ הלעמל איה הלועה םדאה ינכ חור
 אתייפואה ("ןירמוא אתייובד ("הפואה וז
 ,ףוגב היח איהו םיתמ םירביאה לכש היח ,(" אבט
 .הדיחי איהו ףוגב םינש םינש ןירביאה לכש הדיחי
 ינש רשעמל הנתונו (ינשמב )2700573 בהזה 'פב
 םש) 'רמנ .הער שפנ אלא וניאש ששוח וניאו

C27ןאמ יאה  pb ms Composשפנ  ny» 
^bןי פיפ כ ב הצור וניאו םיפסכב קדקדמש *). 

 ןתוא ןיליצמש ולא Cry 'דהנפ) הרומו ררוס ןב 'פב
 ןיליצמ b" 'וכו וגרוהל ורבח רחא ףדורה ןשפנב
 .(''ותוא ןיגרוהש ףדור לש ושפנב ףדורה דימ ףדרגה
 (''ייותאל תושפנ (ב'ער טימ 01( ריזנו ג"הכ 'פד ג"רב
 להואב האמטמש םיתמ ינשמ אציש DT תיעיבו
 .אבי אל nb תושפנ לכ by: (n aes PD 'אנש
 אצי «Co 'הנס) תרתחמב אבה 'מגב ררוס ןב 'פכ
 ינפמ שפנ ןיחוד ןיאש BB וב ןיעגונ ןיא ושאר
 םיחפט 'ג ריואב היולת םינזאמ שפנ -- שפנ
 שפנ p^ (טיפ 17( הניפסה תא רכומה 'פר ג'סב

v,שפנה ומכ תבצה ךותבש ןושלה  
 ךירצ 3 ןיזחואש תבצה ותואו ("ףוגה ךותב
 (*ריואב הי יו ל n ונ י יהו םיחפט 'ג ךורא תויהל
 היבגהל ךירצו םינזאמה ןייולת תבצה ותואבש
 השלש ץראה ןמ ןהב ןילקושש םינזאמה תופכ

 חסש (UD - אזרפנ פע

 יארבנ ע"ייע Hyüne) עובצל ראות) אזרפנ ₪4
 סרגש ותטישל ךלה נ'ר ה"יחא]*

 יעבו םשו אזרבנ y'"y Dus ארבנ : אזרבנ 'עב םג
 [תואחסונ ייונש םע וירוב לע ויתשריפ אפא

tb3 (שַפָנ ס'לב stb)ע'לב  *-\ ^bינויחה חכ  
das animalisehe Lebenוא שיאל לאשוהו  

 Odem, Seele המשנו חור םשל ףדרנו .Person השא
 רכדה םצעלו Wille, Gemüth, Wunsch היתוחכלו
 CB ינכרב) ןיכרבמ דציכ 'פד 103 Cyl ףוסב ליש
 תוכיתח b^ שפנה תא בישמ שפנל ('בורקה לכ
 שפנה תיחמ םשש הטיחשה תיבל הבורקה רשב לש
 ול הבישמ וליאכו ותקזחמ הלוחה הנלכאי םא
 הטיחשה לע וילע ןיכרבמש ('אקנוע sm ושפנ
 (זיש ט"ו יפד ג'רב 23  .ךורב יב ארקנ 'כיפל
 ccv y םיקרפ השל שב 'פד ג"רבו

Cnswןויכ 0^ איל תמש  שפעו  nasיו  
^b wb) mosםדאב ה"בקה ןתונ הריתי המשנ,  

 השע םימי תשש יִכ (Gv mov) 'אנש תבש ברעב

 6יעיבשה םויבו ץראה תאו םימשה תא 'ה
 ןתמשנ (* ןהב גנעתהל r'mys ארבנש המ לכ 'מולכ
 תבשב (* תחוורתמו תלדגתמו וארבנ יעיבשה םויב
 הטעמתנ 'מולכ שפנ «mis C תבשש ןויכו
 :ישפנ םולשמ mium הכיא תליגמב .('"המשנה
 (" תרמא ןכ אל ל"א C pp דח לישבת לכמ לכא
 איהד 6" אשפנ now המו ל"א תיקספו תילכא
 חכב ץראל לקשמה הבש ףכה טעבי sow םיחפט | mew 'ה :ויפאב חפיו ד"יפ vil .(" תשפונ

(iה"כ  w53ס"ש  anim vumבורק . | *) עייפרב ייל תובית יתש (+ .'יל ע"פרשבו יציניוו ר"פדב ה"כ ) .קנע עייייע 

 ייפב )9  .ןהמ ח"ר ייפב )5 .'נ גו y" רצקתנ םייטבו השרדה תודוא ]ה ןיצוחנו חייר ייפבו ב"הו ט"ק יייכב ןוכנל ייאו

n^יה ספ יעב ושוריפ יייע )*  .(ינלינו םישב) 'ציבב חיר ייפמ קתעוה כ"ע (5 .יוו ג"ונב )^  .תולדגתמו תוחונרתמו . 
wo (!0%1  .תירמא מ"ק ) המבו רייכיאב ג"ונב )1? .השפונ ביה י"כב Dpאיה הל ביהיתיאד המכ איהד אשפנ הל  

 כייג yr" (ל"ק ,א'ח) יא D3 יעב שיימכ ליצש םינוש םיכרעמ וניבר ייג יתחכוה רבכו םייוגיש הברה םש םגו השיפנ
 ,ךורעב ל"צכש התעמ רומא וניבר כ"ג ^5 תונושאר שלש $3302( היח הדיחי המשנ הור שפנ ג"ונב Ü) .ומוקמב כ''מ ייפ
 ייכב ןוכנל היכ (%* .היפואה ג"וגב ('* .קוספה ףוס לע םג יאקו ('+ .הדיחי היח המשנ שפנ חור רדפה ב"פס ר"בדבו
 יפל א תי וא ה bon" אתיפואה יהסונבו ע"פדבו ט"ק "33 היכ (* wow ס"טב "פדשב לבא ר"יפרו ב"ה טק
 הפואה הזמ םדוק סרוג ריפד םג יכ םיט wm קפס ילב לבא Wesenheit, Substanz 00066 י"ל אוהש 5" הפקשה

Naturanlage 00%, 50000 wm9000 ןושארהמ ראותהו 06% ומכ  von glücklichen Anlagenאתייפואה הזו  
 רייפדו דיילו 2m טייק ייכב ןוכנל mu ('5 :חי שפ ג םיקומד ןאמ ב"ה י"כב ('* .ש"מו דייר aem יפא ע"ייע n אבט

v3י"כבו ע"פרשב לבא ןיפופכב וי'ו  Uiןיסיפכב סייטב  cb)יב הק יעבו העיבטה וב םיריכמ אלו םיפי םניאו םיכועמ  
 מיטשה איבהש חיר ייפמש השק תצקו (יי ,י* ילהק) לזרבה ההק ילמ יוכו יזוזא יהקר ןאמ יאה חיר ייפע וניבר סרוג
 ימ לכש הל ןיששוה ps הרועכ איהש vbys pm vy האצויש ןויכד יוכו שיימל nima mà 5m יקומ ייג חכומ
 .תונקל הצורש אקורד ni^ א"בטירה ייפ הארנו .סיש "33 כיג ייא יירפסה ייגכו .יזכו הער שפנ אלא וניא הב דמו ע ש
 ונתי אל םא ולש תא ףילחמ המלד הער שפנ ירקימ אל wm רחא עלסב עלס ףילחמ לבא רחא הקמ וא םידגב ונממ
 יופסותה ושריפ רבכ לבא יקופאל ג"ונב (?' .ייפה הז וחרש וליצהל היד יופסות y )79 ,ולשמ «sn בוטו הפי עלס ול

nvל"זו לכ לע היד : cnםהלש השרדה האצוי הז קוספמש ימולכ ארק יאהמ היל אקפנ ומכ אשוריפ יוה יקופאל  
 ייפב ייל )?? 5533 םד תיעיברל pun שוריפב ייא .חייל ייזנבו ייותאל סרגש ךורעה ייגמ היאר איבהל לוכי ויהו .יוכו

 םשו יגליוו סישב ספדנ ונממו ידי תחת רשא "33 ה"מגר ייפב היכו (% .ןינעה ריבסהל ידכ ותעדמ ואיבה וניברו ה"מגר
 .ריואב 'ול ת או הו קיתעמה תועטב
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 שפניו הזמו ruhen חורהו ףונה תחנהל לאשוהו | עירכמ רחאה ףכה הארנו הלעמל הרהמ רוזחיו
 p" ליעל 'ייעו (we הדבא m שדרש ארקמ לש | ךוראה לזרכה ונייה הנקו .לוקש רככ ירח רמאיו
 יל .ידוד 'פ ר"שהשכו אָשאָפְנ סילב ה"כו (וניבר | 27 ךורא תויהל ךירצ תופכה וב (ןייול תש
 בסנתאו 'וכו ששתא ןימוי רתבל שפנ בסנ mm | תועוצרה ונייה (*[אנתמ ל"צ] (הנתמו) .םיחפט
 wr לאו ה"פ ר'מש לעפהו .בסנ ע"ייע 'וכו שפנ | לש ינוונח לש ,םיחפט ב" mesa ןהב ןייולתש
 לע תיעיברה ותחנהב ('תבשה םויב (pee | תולקשמ ינטרוט ,םיצפח ןהב ןירכומש תיבה לעב
 (?^D המודכו הואת ןוצרל מ"ד שפנה תונוכת | תכסמה שפנ הז ןוגכו (''בהזו spa ןהב ןילקושש
 יייע) הערה wel me ('ט יג'כ תומש S ,ג'כ ישא. | םידגבה לכ ב ו GU "ילכב א"כפ עגונהב
 יעב אל אשיב שפנמ .ג"יד א"פס ב'ב 'וריבו (ליעל | 'יכלוהש ברעה יטוח e^ (*(ט')םיעננ ב א"יפ
 Jb 'ועובש שפנ לעב ע"ייע .'ו "ילוח .אברעמ | ה"יחא]* .ףוגה Tu שפנכ תכסמה ךותב
 יכו רמול ךשפנ Dx יאמ םש ,רמול ךשפנ DM | ותועצמאב רשא ינויחה חכה לע הנוש אר ה ותחנה
 ךשפנ סא ^ קרפ 'ג 'שרפ ערוצמ ירפס 'וכו אמית | ,ליעל ey : דימ 253 Df ינפוגה ייח םייוקי
 א"פס 'וירוה T^ : ב"ד א"פר 'וכרב v^ ,רמול | אשפנ רשב . . הרועס יכרצ יאמ .מ"כק תבש ןכו

sonא'צו ב'עס 'צ ב"ב ,אשפנ  NOךשפנ המ :ו'מד | שיש םירבד . Yes "ipn "vןויכמ :ו"סד  
 תעד 'יפ הלא לכב ^«: תושעל ןשפנ 2^7 ונתנש | שיש םירבד : ל"ד me 'ובותכ 'ורי ,שפנ ייח ןהב
 ירוסו ע"לב ה"כו הואת ןינע דועו .ןוצרו הבשחמו | תדיבא וב שיש yy" : ר'ע OY" ,שפנ םויק ןהב

^y» ppsפ ר"כיאב הזמו | ז"פ ירחא 'פ ארפס (.הימד היפ ימוי יורי ' minליעל 'ייע  vem35 לעפה ^ 
 ארוב ד"עפל הזמו .הואת הואתמ b^ תשפונ וניבר | הליכא וז וז וזיאו םכיתושפנ תיבב אהיש יוניע
 יכרצ 'מולכ .ה"מ .ד"מ .ז"ל 'וכרב תובר תושפנ | הזמו ש"מו ay ב"ח ע"ייע שפנה תיב הזמו היתשו
 יכרוצ : שפנ 'ו ,ד"כ 'ירבדל יא 'ורי 'גרת ןכו םייחה | ,ג"חב ש"מו 'ג קלח ע"ייע שפנ תקולח ןינעה

Yenמ"לכ הי וגו ףונמ רוע רמאנו —  DUXםש 'ב י"רתבו אשפנ לכל ןוזמ דבעתמ ןוהבד | : 
(nowהזמ  "umboייעו ל"נה ,ג"ע + ב"ע " nibnsארוב ה"ד ז"ל 'וכרב 'ופסות יייעו אשפנ יכרוצ | , 

YD Ubתבש 'שורי  "bימוי = .ט"כק תבש ל'גה תוארוה ןינעב ץובקהו — | חד ע"ייע ד"עס 377  
G5 anm)הזמו  D)ע"ייע תושפנ תנכס .ב'כ 'ציב .תושפנ קפס .ג"פ | .נ"'שו 'א חנ ע"ייע הישפנ  

 (ןד ע"ייע) תושפנ יניד vn .'ב 'דהנס .נ"שו ןכס | 02,250 בויא 55( ומצעל רזוח gu ןינעב דועו
 ר"קיו .אתשפנ יגיד ח"י ,'א "ירבדל 'א 'ורי 'גרתב | nob ,אתכליהמ רבל ךשפנ קיפת אל :ז"ט 'טופ

7Dשפנ ןינעבו +(.טיסק יב'ח) םימחר לעב ע"ייע ז"פ | לע הינש ה ו תח הב .הישפנד היתעדא :  
 ג"יפר תבש vm ליעל 'ייע תכסמה שפנו םינזאמ | vb ר"ב (טיכ 02 איש םילכ Bin תלוז ינחור רבד
 וכליש ברעה יטוח םהו .תכסמ שפנ 'יא א"ער ד"יד | 'ומבי 'שורי ףוגהמ האצוי איהש תעשב שפנה

re bmו"טד  iyק"מ 'ורי  bב'פד : puם'במרהל מ"יפ 'ייע יתש ןיב הגיראה ךותב |  "bs 
 — [א'מ א"כפ 6טימ (TD 'ב pp ע"ייע אפוג לע אסייט אשפנ ח"יפ
 וילע תלבאתמ םדא לש ושפנ .ב'נק תבש ,נ"שו
 החורה «mm 4- Vo ע'לבו אָשֶפָנ (b'53 שפנ | םירבדמ םניאש םייח ילעבמ כ'ג 'מאנו ,העבש לכ
 (leer vp) לעפה ראותו Raum, Gerüumigkeit םימשה ןמ וארבנש תוירבה לכ ו"ש 'פ וניזאה ירפס

 איכק ביכ (*ד חפ לצ n:53 'מ ג ב ןילחונ שי 'פב | jb וארבנש תוירב לכו םימשה ןמ םפוגו םשפנ
 ^37( םירדנ ןילאשנו 'מגב הרענ 'פב יירדנבו א'עי | ותחנהב p" 'וכו ץראה ןמ םפוגו םשפנ ץראה
 אה היל אישק ןתנ רב (יסא בר )870 UY | aufathmen חור תפיאשו המישנ ןינע תישילשה

(t!היכו  v33ה"כו ס"ש  o3ה"מגר  mo») (* qwe ybיג יפל יר ןתמ יעב " v3לבא םישב היכו ש'ע  

 ספדנש) ירקיעה ם"בשרה 'יפבו .ליגה n'as ייפמ קתעוה cy (5 | .ד"ויב אנתימ ה"מגר ייפבו סיש ייכב

 שפנ קר ה'שע ה"מגר ייפל בורק ראוכמ .טילק דצ ב'בב ס'ד לעב איבהש mb 'פרב םיבשרה ונייהו (אנליוו ס"שב

 ילבמ שאגמ ; ם"רהמ b^ אוהו) ייפ אבוה מייטשבו כ'ע וכותב ףוקז . לולח ןושלהש לולח לזרבה aon ne שרופמ

 = !(ol 5 עילב אוהו ןיאזימלא (םירהמ 'יחב 'יאדכ) ליצו א'זימ לא map םינְזאמ שפנ ל"זו (רוקמה תא הרעהש

 ןויצ ונייה שפנ nón חנא שרשב ןוחרפ שיר ייפ הזמו )5 .ייל ע"פדשבו ו"ופדבו ךורע v33 היכ )* .\(

m 5mלע היהיש רבקל וא 'ןויצל ןירוק (שפניו ןט ונייה)  quusבשי םש ץיגישכ םיכרדב ךליש ימ 'מולכ . . שפנ  

 .יסוי 271331 יסיא י"כבו ימ ב"בב יח סייש י'כבו 03323 היכו )7. .ןויצה לכ ייל ר'יפדבו י"כב היכ (* ,'וכו e שפנהלו חונל
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 רעיוביינ ey" השגפ ,שגפ אוהו היטוגפ לש ןויצ
 — [178 דועו 4

 ייפ 'ב שפנ ys" 'מושרה 'עו ס"לב) שָפיִנ 8
 ומישת חורו 69 'ורי 'גרת aum) חור
 .ןוושת שפינו on 25 ישארב)

 בוט רתוי וא החורה ןינע םדוקה 'עמ wo שיִפְנ *
 ,viel sein יובר ןינע 9 ע"לב שופ ומכ

(sieh vermehrenתומש) ןרפ 'גרת  Crowושיפנ  

 יישארבל 'קנוא 'גרת w^ew לעפא /2 wb ע"יע
 'א י"רתבו 'ד ח"מ םש ;ינשפא 20 ,א'מ ;'ו ז"י
 ^1525 'א י"רת ;ךנישיפמ 'יסופד תצקבו ךל שיפמ
 ןנכרדמ האמומ ישופא .'ז 'ציב יִשופַאְל 'ו ,ט"י
 : ג"כ 'וחנמ .ןילוספ ישופא .ו"כ 'טוס .ןנישפמ אל
 .יפירא .שיפאר אניעב : ב" 5'2 ןילבת הל שיפא
 'ובותב ,'ובו שיפנ המכ i'v: ב'ב ראותה ונממו

ivoיה"כ יירבדל 'א י"רת .[אנייז] (אנויז) שיפנד  
 ^ 4 'תסאל ינש n  ץובקהו אשיפנ אקור 'ם |

 ו

penesןוניא  ^b»מ 'טופ .ןישיפנ ךנה :'נ ', 
 ,ב"ג 'רהנס ,'א רדק ע"ייע ,ג"ל תבש ,היל ישיפנ

 ÁN ןגה ע"ייע

 'פב Honigseim) שכד ףוצל ראות מ"למ) תפנ
pnsק"מהיב ברחשמ (ינשמב .ח"מ) 'טוסב  

 יאמ 6:ח"מ םש) ]53[ .םיפוצ «ne רימשה 553

 הסיעל המודו הפנ יבג לע nex תלס םיפוצ תסנ |

 בר תעד וז ה"יחא]* pe שבדב השולינש
 עשוהי 'ר רונתב תוקבדנה תורככ יתש רמא יולו
 אוה B'5y .םיפוצה jb אבה שבדה הז 'מא יול ןב
 ;גיי v3, ; יג ו'ה ילשמ) םיפוצ 53( (א"י ,ט"י יילהת)

 תפנ )05( ילתפנ שרד א"עפ ר"בבו (א'י ,'ד שיהש
ne» c5323 הרות ירבד אוה ילש אל המצע [ 

 -Na ^33 ומכו היִיְתָפְנ ,אייִתְפְנ .ייִתְפְב .יִתְפְנ "
(batüerדמעו ב"'עפ ר"יד ד"יפר תבש 'ורי  

 ימויב .תוונ ע"ייעו (שחנה תא) וגרהו DN" יתפנ
 אייתפנ אוהה : םשו . . י"תפנ רח :ה"מד ח"פ
 'וריבו (mene אוהה Ty ו'טד ז"טפס תבש 'וריו
 ייתונ bn ייתוכ רח w vy^ ה"לד ד"פס 7830
 Gap ביח) ןירופיצ לש ארצק ינב ע'ייעו ייתפנ וא

3n ע"ייע "mw -- 

 6'האמלש העברע )0323 'ייע «nis ev האחתפנ

 םינש ךומסד 'מגב םיתבה תקזח 'פב

0 CERRO MATOS C OBRCRAT s " S : T % a M, "moe BP 9 A 

 עש | ( - vbהאחתפנ

 שיפנ אעדוהנל תשש ברד הימקל אתא אתינתמ
 ואצמ אל (' שוריפ אזוחמל היותכא cns הוה
 אל רמול שחנתנו םקיר תיבה אצמ אלא ותיבב
 ךלה ותיב Cnm אלמ רמאו תיבב ויתאצמ
 ה"יחא|* nmm אה ולאשו ואצמו אזוחמל
 ואצמ אלו וניבו ^55 sumo היחכשא אלו ג"ונב
 אשפנ םשה ןמ לעפה ראות שיפנ (p^ ,ותיבב
 ןינע wn" םקיר ונייח החורהב ותיב אצמ 'מולכ
 שחנתנש המ הזו רשועו ןוה אלמ ע"לב שיפנ
 םהש ב'ר ירבד 'עה mb ףיסוה ל"מרו ,ךורעבכו
 אל וניבו "ג .שפינ ע"יע דחוימ 'עב םידוסנ
 י"כב ^5 ןכו ה"מגר 'יפב אלו מ"טשב אל יתאצמ

 — [ב"ב ס"ש

tb)ס"למ 573(  suo:ןורכזל ןויצ אתשפנ ץובקב  
 דציכ 'פב Grabmal, Monument) רבקה לע

 (('ז) י"פס יתפסותב ה"כו 3733 א"מ ה"פ 'וריע) ןירבעמ

 יפסותב היכו nU יילקשב 'ב 'פב .תושפנו ןירשנ
 ןיעב ןינב b wap^ לע שפנ ול ןינוב (א'פכ יילקש
 ^!j יגיב (YD ןויצ ומש מ"לבו רבקה לע ןינובש
 ביפ יילקש) we  ,(ויט ,ט"ל יקזחי ; איכ ואייל יימרי

 תושפנ ןישוע ןיא 'מוא ג"בשר אינת (א'ער זימד
 ה'כו הייחא] «pr ןה .ןהירבד םיקירצל
 ז"יפר 'ולהא 'תפסות .םהינורכז םשו s5'3 ר"בב

 jb yon תורוהט לארשי ץראבש תושפנ תקזח
 6 ן"פ 'וריע 'פסות דיחיהו .דבלב תונייוצמה
 לע pj י"שריפו 'וכו הצרפנש שפנ :ה'ג 'וריעו
 המוטא שפנ N/D ז"פ 'ולהאב ג'הר b^ ןכו רבקה

pii bשפנ ומש ןויצ ותואו רבקה לע ןינובש  
 ן"במרהו .ךורעבכ 'וריו ope" איבהש ש"ע 'וכו
 "b בתכ N'O Tx: הרובקה רעש םדאה 'דלותב
 ילתוכ ול ןישועש 'מולכ ןינבב תורבק ורמאש המ

pisץראה לעמ םילתוכה תא ןיהיבגמש םימעפ  
 'וכו םוקמ לכב רומאה רבקה שפנ sm הברה
 הייונב התיה י"פס 'ולהא 'פסותב ep דועו שיע
 אוהש לכ תיארג התיה os שפנ לש הלתוכב
 שפנ ma 'וכו אמט הכותל סנכנה שפנה ךותל
 םרוקה ע"ייע ןוחרפ ש"ר e^ — .'וכו הבג לע
 6 ט'ע ףד) חלשב יהיו שיר 5^ 'תקיספבו 5 הרעה
 m דע אשפנ היל ןודבעו (אבלכה) הינורבקו
 .ו"מד me 'ומורת 'וריבו אבלכד אשפנ אירקתמ
 ש"מו ךירעמב 2^ b^ תוישעמב y" םומה הז 'יל
 םוקמ םשו -- ^" ms םש 'קיספב רעבאב ש"ר
 p" היטוגפד השפנ ב"ער ב"כד ב"פ ?ND" 'וריב

 .האמ לש סיטב ו"ופדב (* .רחש ול ןיאו ה ה ע"פדבו בינש ק"העב דואמ ןוכנ ה"כ )*  .שורימ ד"טב ו"ופדב )!
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 ייעיבש 'ורי .ז"חחא אבה ע"ייע א"מ ז"ם 'יעיבש

 .םיתיז עבור השוע אוהש yi ivy ה"לד ר'פס
 רישישמ "Ww ב"יפר me 'תפסות man ייוניכבו

 < = ,(* וצינ תא רישי אלש דע וב הזה וצינ תא (בוזיא)

 םדוק וצינ איצומ הזה menn : חופתה 'פ ר"שהש

 -.הדשה ץיצכ un su va 'גרתבו om וילעל
"onmיט וג'ק  sup)גרתב ל"צכ ילואו אלקחד ' 
"yw"עו הצמ ע"ייע אלקחד אצומכ ג"ונבו 'ו 'מ ' 

  ם"'ש י"כב ה'כ אחרפד אצינל :ו"'ל 'וכוב ,זמ

 'ב י"רת "GU o יברטכ "py pu .ש"ע nb 'עבו
 — Six] ע"'ייע דועו ןיצינ ץינאו

yבלח  pr)בשע  CWolfsmilehתיעיבשב ז"פב  
Qeח" פבר  ^p (5Gםינבל םיחרפ  *) 

nns]. 

  5"nיציב ד"א ץכלח 'עב ךורעה  yiאוהו בלחה
  mתנוכ יכ ראבל יתלאוה ד'צש ,נ"חבו ןכל
  wuתיעיבשד ז'פ 'וריה לע ירמאר אכיאב

D כ"'או בלח pj יציב ןיציבלח אוהמ ב"עס o r53 
 :םינבל םיחרפ םוקמב ל"צ ןאכ  mbילואו ןבל

  cתיעיבש 'שורי אוהו 'שור י ב ל"צ שוריפ םוקמב
"B לע ףיסוהל ואב אל םירמוא שי כ"או ל"נה 

 בשע אוה אוה ןבל חרפו בלחה ץנ יכ ןושארה
pw יעיבש 'שוריב יכ עדו בלח איצוי וכתוחשכ' 

 ..'פריא י"כב ה"פ 'יעיבש 'תפסותבו ןבל חופה "א

"p 4:0 ע'לב ןיבל יכ. spy ל'נו אוה ןיבל me 
 םיבשע ינימ לכ ס"לבו בלח איצוי וכתוחשכ בשע

mb כ'או ץנ ינייה חרפו ןכ וארקנ Wolfsmilch 
 -נייטש) א"לב אלובלח אוהו בלח ץנ אוה אוה ןיבל

 רעדיינש  ^D Donnoloמ"יפב בלחמ אוהו (ט"מ
 ייעיבשל מ"יפב לבא (" ג"מ ח"פ "יעיבשב ם"במרהל

  rbסנודקמ בלחה ץנ 'יפ א"מ «' bהנודוהמ היגהל
 כ 'פו ע"לב |  eine ArtWolfsmilchגאטיירפ 'ייע

Peler- אוהש הלעה 935 ףעלל צ'נלפפבו 624 "p 
  1אצמ אל 919 (ןיכל) ןבל חרפ ןורתפב םגו

  vvלע בשוימ לכה יתבתכש המ יפלו וילגרו
 .וירב  immישריפ ןיצקועב  "ysתייטב ףשרה

bow ל"נו ומלהל השק הזו Artischocke eJ 
  ^enתויבכע ע'ייע תויבכע ליחתמה רובדל ךייש

 [ש"מו —

(das kleine Gefieder םיכפב 'ייע מ"למ nyt3 =( y 
 תופרט ולא 'פב  bw Ci» "^nהצונה הלטנ

DNE. ad 

 .בלח איצוי וכתוחשכ בשע 'ירמוא שיו \

 םיחותפנ םה ילוא ב'א) — ,(א'עס ויג ביב) םידיעמ
 ybi ה"יחא|* (םירצמ ינבמ ^G ^ ישארב)
 'וריבש היארהו םדוקה 'ע לש הייתפנ ומכ אוחש
 .טֶבָג ע"ייע הייטונ ר"בבו הייטבנ ינומדקה ראובמ
 האחותפנ 'פ י"כבו n'n&3 כ"ג m" וניבר ^35

 — [אחותפנ ג"ונבו

 ע"לב החירפו הריהז pup ץצָנ ירבע לעפמ) ץנ
(sehimmern, blühen ()2V6: יט) 'וכרב שירב  

 (w^ n UTE; ומכ המח תאיצי b^ .המחה yan דע

 | החמא C3) ט"כ 'פ $53 ,םינמירה וצנה ^G י'ז
 | תא (' [ץינמ ל'צ] ץנמ m'apn ןכיאמ :םדאה תא
 .ולש  הרדש ץנמ ול sow אובל דיתעל םדאה
 | .םדאבש תוילוח ^m ףוסבש הנטק הילוח איה 'יפ
 6ו"ל יוכרב ןייה ןמ ץוח 'מגב  .ןיכרבמ דציכ יפב
 ינש .'פכו חייק n" בטורהו רועה Ces ג"רבו
 yim ףוטצמ po לש אמטפה "מ ןיצקועב
 | אמטיפה לעש mo אוה ץנ ייפ ףרטצמ וניא ולש
 ה"יחא]* = .קרסמ 'עב 'יפש רעישה אוהו ןומיר לש

nu»עיבשב " bמ"יפבו וצנישמ םיתיזהו י"מ  

 ייחספבו : ו"ל 'וכרבב ה"כו וצינישמ ש"רו ם"במרהל
 yep ב"ב ,םינצנה םהב ואריש העשמ b" .נ"נ
 ,וציניש העשב םיתיזל (תינופצ !nm nep א"עס
 העשמ הזה דקשה המ :דדקשה ץאניו 'פ ר"להק
 הרפ 'תפסות .'וכו ויתוריפ רמוג אוהש דע ץיניש
 : ח"נד ב"פ ה"ר יורי רקיע לכ וצינה אלש +" א"יפס
 ץניי נישו Q5 aem רדא pa prb ע"ייע ץנימ
 'גרתו .שקל ע"ייעו n^ "mo: םש ה"ר 'ורימ
 wan "yy ye (n bp ;Ym ג'ק יילחת) ץיצי

 ,ד"נ 'וריע (מ"למ) ץצנ םע ףדרנו יכ ,'ט 'שארב יא
 :ז"מ ב'ע banb" 'גרת pt" 'וכו םיצצונ וללה
 ימ 'פ vene : לפלפב ,'ז ,'א 'קזחיל ;'ח ,ב"צ
 תריהזל לאשוהו (הלואגה) האבו איה תצנצנמ תאז
 ךלמהש דע 'פ vene דיפפ v3 שדקה חוו
 | לאשוהו -- ץנצנ ע"ייעו שדקה חור וב הצנצינ
 | ג'ע ב'ד א"פ "253 v" רואה תחירזו תעיקבל
 ר"בב ה"כו 'וכו המחה ץנתש דע חרזמה .רואישמ
 mpez" המחה ץגתש דע חרזמה ריאהשמ נ"פ
 אוהו המחה yan דע :מ'ד ג'פר 'מוי 'וריבו : ג'צ

bemעו ךועה שיר "יע טשפומה ' mun pu 
anmמ'לב םשהו — (ו'כר  yaא'מ כ'פ ןיצקוע  

 | ,ליעל y" ג'מ םשו ולש pm oc ויל יוכרבב אבוה)

 לינח poa" )* .ןיכמ טיעקתת 'פ ילחק 'קליבו ץיצמ סייטב ח"יפ ר"קיובו ח"כפ ר"בבו הובגמ םג CD רילהקב היכו (1
 לי'צו סיט םש 'פריא י'כב ןירשכ תי צ 3 ימודרג לבא וצונ גיונבו טרופריא י"בב ג"הכ (* .זול ע"ייע הררש לש זולמ
 ןורכז ילב ךורע ירבד קיתעה ייעיבשל ביערב (* .ר"פדבו ביה y^ vii ןוכנל היכ )^ pw) ,בייח) םדרג ע"ייעו תיציצ

noon (^ביימ ג'יפ ןיצקועל  p'e3ב"הלא . 

41* 

 .בלחכ תלמ my mom ומש
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 (NY (ס"לב ומכ) ראותהו .הז םע הז ןיִצְנְתַמ ח'יפ
 :ר"כ bus טשפומ םשו .אצנ רב (NY :ו"נ תבש
 ןויצ (sex ע"ייע אצנ — ובר ייוצינו ויבא ייוצינ

 .דינ ב"במ

 לאשוהו Statthalter דיקפו הנוממ ןינע מ"למ) 2742
 עובקל ושקב Schalimonat) רובעה שדחל
 ,6' גוז:'עב p^ רבכ (.ד'י &mo "nü" ביצנ

 (p'b3 ליעפהב 533 מ"למ p" אָּבְצִנ ,ביִצְנ = בצנ
weiעטנ םשה תארוהב אָביִצְנ ,ביִצְנ  

(Getzling, Pflanzeי'ה ייעשמ ויעשעש עטנ  Crגרת ' 

 'גרת )^ 3" פש) םינמענ יעטנ  .היתודחד אבצנ
 «anni mu ה"יחא]* .אריחב אבצנ אביצנ
 ; א"כ ,'ם ייעשיל ,(לשא תקתעהל) נ"ל ,א"כ 'ישארב
 p'53 ומכ) התבצינ הבקנלו m .'ח .ד"י בויאל

uoxגרת ' mbץובקהו .ט'כ ,ה'ל ;" 'ז .ז"  
 ןינע םלוכ 3^ bp "bnnb 'גרת ןיביצנ רוכז
 "yo 'גרתמ דחא םוקמב תדמועה העיטנו עטנ

p ciunאי בצנ עייעו ,'ה א: יקזחיל ק"דר  
 א"פ 'לרע rv םשהו לעפה ל'זרדב ןכו ןמגרותמב
 ר'קיו .ץראב ןול ביצנו . . תועיטנ יתיימ .א'סד
 'פ ר'כיא (rx בצנמל יתבסו יפ ר"להקו ה"כפ
 : ה"נד Up ינש 'שעמ 'וריבו אבצנ תעשב יתבר
 /3 לאינרב אָתְבַצִנ דועו -- אכצנב ל"צ איצנב

 [בצמה קזוח 'יפ א"מ

pto» pouע"לב  = mc pיילב 66  
DN! vyזוחמב  Migdoniaאימטופוסמב  

 4m תונוממ r7 ns i52 (' תיחרזמ תינופצ
 רחא הפי ר"יב רחא ךלה ףדרת px קדצ 62^
 ןדעו 6הנכו ןרח .ןיביצנל הריתב ןב הדוהי 'ר
 י"רת ןכו C ביידחו ןיביצנו ןרח 'גרת (ג'כ a2 'קזחי)
 וזילפ ר"בב ןכו 0 י" tW" הנלכו דכאו ('בו 40
 ט"ק י"כב ןוכנ ה'כ ה"יחא]* .ןיביצנ דכא
 ןיביצנו ע"פדבו ןיביצנ y םגרותמ דכא 'מולכ ב"הו
 ,ןופסיטק y pw" ר"בבו י"רתב 'גרותמ הנלכ לכא
 'ומבי 'פסות p'3. 'ומבי :יג 'יחספב ןיביצנ ה"כו

 Dre גיד א"פ תבש יורי ב"יפ

o?» ny5*ףועה יצונל  Gederג ץנ ע"ייע '. 

 siegen, besiegen) תורבגתהו חכ ונינע מ"למ) חַצְנ
 יטוס יורי = ,גיל יטוס ןירמאנ ולאו OT ג"רב

n3 — mw y 

 | 1/23 ה"מגר 'יפב ה"כו ה"יחא]*

 בעש

 רעשל ןימודש םינטקה םיפנכה תצונ b^  .הלוספ
 ןבתב אל ןיסכמ ןיא 07 (n ines^ (' א י כ ת ד ב
 mv יפנכב אלו הצונב אלו הבבגב אלו שקב אלו
 לעש =לודג הצונ ונייה םיפנכ e^ י"שרו ה"יחא]*
 pa^ ש"ע רשבל הכומסה הקדה איה nx ופוג לכ
 (ד"יש ףד אקילייגנא v3 ץבוקב) יתאצמ י"כ .ה"מגר

5mהילע הניגמש הקרה הצונ  uenכ"ע הגיצה  
 "p" ארפס Up (QU" יא pU התצנב b" ןינעבו
 'עב YD :T'D "nan per 'עב 'ז 'שרפ m" קרפ
 web ןימורש ליעל wis רמאש .המלו .הארמ
 'תפסות -- םיזע לש הצונ ב"ער ח"כ תבשמ היאר
 הצנו 'גרת — 'א yi ע"ייע (wn) QU .ב"יפר הרפ
 (יוועל יה | לצא) י"כבו | אהיציצונו € טיל בויא)

 — .[אהיצוצינו

 ולאב 1130166 Sperber &33 "לב ןכו 5/5( ץנ

 .ירוטשא זעלב ץנה תסורד C5 'ילוח) תופרט
 י"שר י"כב ה"כו 38016 ט"יאלב sm ה"יחא]|*
 י"שריפ ןכו רוטשוא ipi לש זעל ז"ט es 'קיול
 b^ ץנ לבא רייוטסוא סגה תסיוד םש 'ילוחב

 'ופסותה ש"מ "יע Sperber, esperoier ריורפשא

aro "bnץנ ה"ד  Ty»ע"ייע  nא ' w'bה ' 
 רב כ"ג Ww" 'גרתבו 164 דצ 'גאלאאזב ןהאזיוועל

 — [:ט"עק ,ב'ח ע"ייע אצצינ רב ,אצנ

 ג'סב yi) תומדב ךאלמל לאשוהו םדוקה 'עמ) ץנ
 'מגב רופחי אל 'פבו 6א"'ל om» p לכ 'פד

 ץנ ןב אלמלאו Gv2 23 הלבנה תא ןיקיחרמ
 (ו'כ ,טיל בויא) 'אנש םלועה לכ בירחמ הדימעמ

 הדימעמש p^ ןמיתל ויפנכ שורפי ץנ רבאי ךתניבמה
 .חור ותואל
 ילב שורדה הז רואיבב רפסל הברה ל"מרו ,ל"נה

 [ךרוצ

 ה"כו ביר ןינע ליעפהו לעפנב (ny מ"למ) אצנ *
 'גר תב הברהו 6900100, zanken אָצְנ ם"לב

 לעפתאב הברה ל"זרדבו ןמגרותמב 'א (nx ע"ייע
 ידהב :ג'ק 'ובותכ ,וצנמק ווה א"עס ו"נ 'וכרב
 הוה םשו תיצנימ אק :ה"פ מ'בבו תצנימ ידיד

NDא"ע יישודיק ,איצנימ  : Uyליגמ ,וצנימ יכ ' 
 ו"תה תעלבה ילב 'גרתבו ייוצניאל ותא .ד'כ

 pb ;T'5) ,ה"מ 'שארבל 'קנוא 'גרת 'ייע יצנתא
 px יח ,'ר 'ישארבל i cuam ותלוזו ^ ,ד"כ

mmוחצנ 6 ר'כד טיפ | ר"דמב לעפתהבו .ןייצנתמ 'א י"רתבו לעפ  sebאברק ('אחנאל ולזאד . 

 יייכב ןוכנל היכ (+ .810 רעיוביינ 216 'ב ה"ח טרעננאמ y" )5 .טיפר am )? .ןנתדכ עיפדבו טייק יייכב ןוכנ הייב )!

 אחנגאל וייופרב לכא ימאו רייפדבו ביהו טייק "33 הייכ )* yy בידה «i3 (9 m5 ס'טב ץיפרשבו ר"פדבו ט"ק
 .וחגאד DE יוריבו na עיייעו
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Je ע'לב ה'כו הליזנ ןינע soy; (ס"לב y; 
b/m לצאו (Zerfliessendes, Abfallendes 

 ז"פב (םינפב "יע חומינש nb רשבל ראות
 תוליהאב ב'פבו (Ct m sr ךיזנב

by (oeלצנ תיזכ . ^bמגב " )»7 C3והזיא  

5x:שרקש תמה רשב  C 5mmןנישקמו חיתרהש  
 אלד ג'עא אוה תמד ןניעדיד אמיניא ימד יכיה
 הוה יאמ ימנ שירק יכ ןנעירי אלר יאו שירק
 לחומ יא ןניעדי אלד םתסב הימרי ר"א ןנינשמו

Nmאל אוה לחומ יאדו שירק ועינו 6 וחכ יא  
 תמה רשב ('תפסות) ('ועינו וחכ אמליד שירק
 'שוריב .קזחתנ אלו ורשב שרקש לפנ יפ שרקש
 6? לצנש תמה רשב ('לצנ והזיא 6 ויגד זיפ ריזכ)
 א'חל אוכמה ףופב ה"יחא]* ,(שרקש לחומהו
 ןמ ,ךורעה י"כב 'ילש רככ יתוריעה LXvII דצ
 ר"עפלו רגסמב יתאבה ןכל ארימג דע תפסות
 תפסוהמ המינפ ןוילגמ אב םויסה הזש רורב הארנ

anתפסות תלמו קיתעמה לעב  ^eףיסוהש הפסוה  
 'שוריה איבהל דוע ףיסוהו שרק תלמ שרפל בתוכה |

 תולהאל sm ןושל קו קיתעה ומצעב וניברו
 'תפסותכ יתאצמ הז קרו .ריזנב 'יגוסה אבילא

ie nonsןיפרטצמ לצנ תיז יצחכו רשב תיז יצחכ  
 ל"צו לצינ ^33 ןויצה הז אבוה Tb םשו הז םע הז
 וא המהבל לצנ שי :םשו (s ריזנב 'יאדכ לצנ

psוריב ה"כו 'וכו המהבל לצנ ' busמ"טשב לבא  
 y'b לקשמכ ליצנ by ילואו לצינ 'יג 53 ומוקמב
 החילה איה לצנו :ריזנל מ"יפב ם"במרה ל"זו .ל"נה
 'ולכל ליחתהו בזו רשבה שפעתנשכ םיתמה ןמ הבזה
 לצנו הזיא ל"ז ובתכ א"לה ב"פ תמה תאמוט 'כלהבו
 יייעו 'וכו החורס החיל השענו «mex רשבב הז

 ^3 םג םייקל לכונ הז יפלו — ov ךלמל1הנשמב
 - COMM y'"y .י"פר "ומורת 'תפסותב 'ב י"כ

 b" םשה םוקמב לועפ ינוניב 1 הָלּוצְנ =) לצנ
 -Abgesondertes, Abgewor בוטמ השרפה ןינע

 הכרב יל תלצא אלה )"0 m'p'p ר"בב 8
 לציו (ד"ע) my 'פבו ^C תולוצנה jp o יל v3 ישארב)

nosהנקמ תא  ce)א'ל . Coתולוצנה ןמ ליצמש '') 
^bםיכושחה ט"ק י"כב ה"יחא]* ,םיכופחה  

 איכה כ"טכו ,ךסח ע"ייע mpm qon ןינע 'יפ
 בוט חקלו תועורוגה ךוועה םשב ד'ע 'פב
 אוהש רבד 'מולכ תלוצינה 'יפ 'ט ,א"ל "ישארכל

m3 (?רייפדבו ייכב  

ams o3 )?תולהאל ג''תר תקתעהב ה"כ )5  
pe ma )*(*..ר )* .לוצינ ריפדבו יציניוו 'פדב . 

^ oic 

Hasל  

opens (?תוחושמ ,תורופמ ,תוחוקל . 
ias )* wmלהומ  jnקיתעה  rnsתולהאב  yyלהמו לחמ . 

 אתפסות ע'פרשבו ר'יפדב ה"כ ('

 .('ינב ינוחצנ C 62 טיב האנואש םשכ 'מגב בהזה 'פב

^pןוגכ  nn)השמ ילול םדימשהל רמאיו 02 ויק  
 ,היס םש ןושלמ אוהו [יוגו] ('וכו) ץרפב דמע וריחב
 ה"יחא|+ .דודל רומזמ חצנמל א ימ'ק ;יא
 המחלמב ףקתש ימ ןכו רישה ילכ לע ףקתל ונינעו

o"יחספ ^53 םדא ינחצנ אל ימימ : ג'ג 'וריע " 

 ןיחצונ ה"בקה לבא בצעו ותוא ןיחצנמ ד"וב .ט'יק
 טוידה ורמא ינוחצני םא .א"צ 'דהנס חמשו ותוא

 םהל וומא םתוא חצנא ינא םאו םתהצנ ונבש

 ,ברק רושקב םימעפל 'גרתבו םתחצנ השמ תרות
 ;ז"ט 'ה "טפושל in^ v5 תומשל 'גות אברק

 מ"ב p" .הכלהב ןוחצנל YO cp 'יעשיל

 rb 'רמבל ;א"י 55 תומשל 'א י"רת לעפב .םש

 תומשל 'א י"רת mono 'ד ,'ו לאינד לעפתא ;רד"י

q^ anbורי ,תחַצְנ הבושת .ה"ק 'דהנס לעפנ ' 

 דוע רמאנו nnb םא חוצנל םא : ה"ד ב"פ תבש
 -aufschiessen, glünzen, über 22( תארוה ןיגעמ

ragenיפרח יא 'ב ,א"י "להק 'גרת  jm33גרת 'וכו ' 
 ח'פס in "v me^ חצנ 'ג sw רתסאל ינש

 הנאתה 'פ ר"שהש .ןוהימדק חצנאו קפנ ג"ע "מד

 וארנ 6 תוחוצנה G5 /2 שיהש) םינצנה | שרד

 םוקמב ראותהו ,אָחְיִצנ ם"לכו תומסרופמה b^ ץראב
 אייחוצנ ןוניא . . (NEN אוה ןאמ ל"פ ר'קיו םשה
 )173 ,ב"ח םש) ne 'ִעְו (ב"מר :א"ח) סופרפיא ע"ייעו

 ס"לבו (ging םשהו .ןחצנ רבגו 'ח ב"כ בויא 'גרת
Db "YD NODא"מ  qnד"וב לש ונוחצינב ןיאב  

 'גרתבו ש"ע 'וכו םוקמ לש ונוחצינב םתאב םתאו
 הינחצנ ירמ ט"כ ,ו'ט א"של ,אנחצנו ^n ,'ז 'יטפוש
 pups sx cn ג"כ ,ה"ל "ילהתל ,לארשיד
 ,ד"י תומשל 'א י"רת ;'ה ,ט"מ 'שארבל 'ב י"רת
 תוטשל 'א י"רת אתונחצנ טשפומה cem .ה'כ 3?

 — [ט"י ,'ז "רבדל ;ד"י 3^

 יתייא יתפנכ 'פ ר"להק ps) םש) הֶנֶחְצְנ *
 .הנחצנ ןמ ןילפלפ

(der Zank) ?133 *בצנ ע"ייע איצנ -- אצנ ע"ייע . 

Db עב' ^p רבכ C3 ביב :^ ק"מ איצנב N33 
 ה"יחא]*  ys(פייונשה גישו) א"י למ  ^pםוקמ

 'יפבו pm שחכתנ $2 ע"למ ל"נו הפר וא ךומנ
mנליוו פיש ק"מל ') ^wילואו השק איצנ ךפיהב  

 [וכושמו הלועמ %- ע"למ הז יפל

 .תחא םעפ 'נטשוק 'פד מ'יהונמבו םימעפ יתש ג'ונב )!

 .ש"ע רחא ןינעב תצק 'חסונבו

 .ךורעה a3 ^W" ייישרל סחוימב לבא noun ןמ ליצמ אוהש הזכ ג'ונב ('' .תלוצינה ןמ ג"ונב ('" .קותנש יוריב



pi) — qe — לצנ 

 hineinstecken yy3) לש תויתוא ךפיהב) עַצְנ * | השרפהו הלצה ןינע ג"לו כ'ע םלועה ןמ דבאנ
 'וריבו 'וכו ןוחעצנ תא רכ :עלב יפ ר"כיא .| השרפה ןושל הלצה ןושל לכ אוקמב לבא הערל |

qbביואה ןמו הערה  Upא"ל 'שארבל י"שריפ , | "ipnל'צ היינק הל .עצבמ תא : ט'סד ר"פ  
 MP א"עב ^5 (ה"נק ,ב"ח) יב עצב 'עבו עצנמ :AS [^v ע"ייעו jut ז"ט

 pipen, zischen תופועה תרכה לוק ם"לב) F5 הא
 םינהמהו םיפצפצמהו 'גרת (ףצפצ מ"לב

 y" .דועו ה"יחא]* .ןפצנמר )"^ m/ ייעשי)

 ;דיי וחיל yp דיל ;'ד ,ט'כ ;ביכ 3^ םש 'גרת

 — ^n] .'ב הינפצל

 השביה jb שרפומש המ b^ 11 הֶלּוצְנ =) לצנ
 'וכרבב ק"פב Meerestiefe) הלוצמ ומכ אוהו

 ןיאש הלוצנכ ('\ט"ק "תש פד ג"סבו 6יטו
 .(' לצמ 'עב 'יפ רבכ Cn לוצמ א'ס 6 םי גד הב

 השרפה pp לעפנו לעיפ ליעפהב מ"למ) לצנ *
 מ"ד ס"שב הברה Getten, schützen) הטלמהו

 יאהמ ןלצינ אנמחר iD ק"ב :ה"מ 'בותכ ל עים
 'ומבי :ר"פ תבשב ךדיד אתעדמ ןלצינ 'וכו אתעד

eתבש .ב'ל 'וכרב ליע פה .ןלציל  ep 
 : ג'ס 'ומבי :'ה "לקש in^ "xn mop "יבוריע
 vr .'ס קב wb wr my S ב חש

 nem eum] ז"ע ep iuto בש mae ב
 ,ו"כק 'פ npn ירפס ,האלהו ro ה'פ 'ולהא : ה"נ
 ,ב'כ pn" ,ןנילצמ ילוצא .ו"טק תבש לעפא
 'הנס ,הילוצאל ןניצמ אל :ו"ט 'גינח ,הל אנליצמ
 ילוצאל ועב +: ב"י ew ,הילוצאל יצמ אל : ב'ע
 ^J 'וכרב לעפ ג .אלצמו אנגמ .א'כ .השמל

iso E1 'מוי : םש . .ח'יק  .ב"ל .תבש B.יכוס  
 ;א"כ : ב"י 'טוס .'ז "טיג .'מ 'ירדנ .א"י י'ינעת חי

 וע orn ידהנס rcp o ב'ב מ תש
r1"םש ל עפ תא  n^א"קפ  bmw)ד"נ 'וכרב , 

Kepper, Kap- —^2^ ע"לב אפצנ D'bb) TIBY? 
  (persirauchתולבונ 'מגב ןיכרבמ דציכ 'פב

CU)א'פ) יאמד שאר ןנתד  (USיאמדבש םילקה  
 )5*3 1203( ןייה ןמ ץוח 'מגבו neam ןינפוגה ^2:
 (* ארפק 'יפ .תורמתה לעו םילעה לע הפצנ yo לע
 .אחרפ ימרא 'לבו ףלצ אוהו ץמוחה cp ולכאיו
 ןיפלצ ("(ימ) p תבשמ חכומ «jq ה"יחא]*
 וב שי mox 'יפ םשו 'ב ףלצ ע"ייעו C ץמוחב
 תכשב ףלצ כ'או ,'וכו תונויבאו ןילעו ןיסירפק
 ץמוחה סע ולכאיש הפצנ אוה אוהו ןיסירפק ונייה
 םש אוזו אחרפ אוהו אפצנ אוה nox םש ש"מו
 לש ץנ אוה אחרפ יכ ןוקית ךירצ תצק 'וכו ןליאה

new (לקשמב וא "UDאפצנ ) אחרפ ע"ייע 'R 
 ןליאה ןינעב םג יחרפ ץוכקבו אחרפ וניצמ לבא
 y" א"ער m's "inm :א"ק "יחספ 'ייע ומצע
 — [אתיטב 'עו 'ונויבא ע"ייע דועו 'א אחרפ 'עב ש"מ

 ראות םש איל ow ייעשי) מילמ ץוצינ =) ץוצנ | .ליצתיאו ivo 'טוס ,לצתיאו
us?שאה יקלחל  Feuerfunkeפב 52 5/93 ' 

 - 1 רד

yy gauתוצוצינ לכקל 6 זימ תבש) הריכ | ,'ג רצנ  YD3 (Cמא .'פד ' 
 המחהש העש ב "Cv^ m הנוממה םהל
 ולעופו .("ונטמ תואצוי תוצוצינ (תחרוו
 6 ויע) ז"עד yb3 .(* ץג ומכ (ל'גה ייעשי) ץוצינל
 pn ^s תוצוצינב וטליפ ns תוצוצינב ועלב המ

 ה"יחא]* = ,(הימ) תודמד ק"פב ץוצינה רעש ,החיתר | CGlühen, sehimmern 32 ןמ לפלפ) ץנצנ 0

 ץוצינה תיכו ץוצינה רעש 'יפ (quc תיב 'עבו | י'א PUO תשחנ ןיעכ םיצצונו 'גרת

 רחא ןינעב האלהו א'מ א'פ 'ודמ א"מ א"פ דימת) | ץג ע"ייעו ה"יחא]* ,שחנ «py ןצנצנמו €
 CD "פר תכש 'תפסותב ה'נכו — 'ע 270« (ש"ע | 3325! ל"נה mma" ןמגרותמהו ק"דר 'יגו un 'א

 תוצוצינ ואצי ה"פס ק"ב 'פסות .תוצוצינ ונמיה ולפנ | םשו ,ןוצצניו OU ,ביע יילהת) "wu 'גרת ןכו

qt[וזתנו ל"צ] (הזתנו) ב'עס 25 ק"בבו והוקיזהו צצו  C* 

bye j3 5/55) N33 *ץַצְנ ) Glütheא"מ 'גרת  
 ומכ sm EY ויז חרי 5 5&7
 י'א ץנ ע"ייע אצינ

vii os (! ,ריפדו  *( ייכבכ ןוכנהו הגד ע"פרבו ב"ה ט'ק י"כב היכ my)5 .הלוצמ עיייע ) m^»פדבו ונינפל ' BR 

 ד"אפק M" יאמדב ם"'במרהל מייפב )5 .הלוצמ יעב (+ .'ציניוו ריפד ייגכ הלוצמ לי'צו הלונמ ייסאב 'פדבו הדונמ ס"טב

 שייע 'ורימ אתיטב יעב יתאבה תרחא היארו )7 — ow ייכב ייל (5 Kapper. 2 ומכ E עיל wm ראפק ל'צו

 NUT ג"פ ימוי יוריבו ב"פ ימוי יפסותב היכו ('%  .ייכב ח"כ (*  .גיע ו"ד ג'פס nae יוריבו .גימ : בימ םש היכו )5

 היכו (5  .ץג yy לבא yi ביה י"כב )!  .םינפב (Cy םיצוצינה ,ח"יד ביפ יטוס יוריבו ונממ ןיזתנמ תוצוצינה ויה

 .תוצוצג םשו סיש יייכב
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 = ירוצנו אמעט המ םילפנ 'יפא ג'עס ה"לד .ד'פס 1

 mU ייעשי) בישהל לארשי יריצנו בישהל לארשי
 — [ביתכ יפל ^

 = ראות 25: ע'לב אָיְרְצִנ פ"לב יִרצונ =) רצנ
MO ii 343 תוינעתב (Nazarüer, Nazarenus ושיל 

- 0 Yo 

Deo 

EU ' 

En! 

 .ןינעתמ ps הנושארב («Cr םיקרפ השלשב 'פד
 | ."אוה םהלש ט"ו" "5, 6םירצונה ינפמ
 .י"שרב ה"כו 62m סישב) ח"ר 'יפמ קתעוה הייחא]*

 ,'ז תוא .ה'פ UE "pn D. "p Dura 'םדב

 m = אלש םירכנה ינפמ * ה"לה ז"יפר 'ירפוס 'סמבו

 וב םינעתמ םה ןושארב ןיחמש ונא יכ לע ורמאי
 ןיששוח ויה אל תודמעמה ןמזב םימכח ורמא לבא
 «by שפניו ביתכד םושמ אלא םירכנה תביאל
 = ע"יע ושיל ראות אוה ירצונו (JUD ע"ייעו שפנ

nor ז .'ו ז"ע': DYה"כ ירצונ  

 םידב אבוה י"שריפ !p" םינושארה 'פדבו י'כב
ox sםש 53( .ג'מ 'דהנס 'ה 'תוא ,'ח  

 pom ו"עפ ר"ב — .ומוקמל ס'ד y" ושי ירימלתמ

 [רצנ ןב

 .נ'שו (C CU ושי

 הרוצ השוע ox מ"למ ילוא ןיִרוצנ =5 רצנ מא
 ה"כו הקיחדו הציחל ןינע רּוא םע ףדרנו

 Klammern) 5^5 אוה םירגנ ילכ ןינע mim 29 ע"לב

nmaןירוצנבו €^ היט ייעשי) והראתי הגוחמבו  
 ה"יחא]* | . .ןימצינבו אגירחא אחסונ היל דיחאמ
 איבה הז אלו הז 2 םייסו ןמגרותהמ קתעוה

 — [ש"ע םמצ jb רזננ ןימצנו כ"ע ךורעה

vp" Girpen bob) "32 *פ'ס  bפ ר"שהשו ' 
 םשהו .רצנדכבנ ע"ייע ארצרצכ רצנ יתנוי

 אלו ג"פס ןילוח 'תפסות ץובקב Grille רצנ ונממ
 רוצרצ : ה'ס 'ילוחבו ולא םינמיס םהב שיש ןירָצנכ

ny 

 ,bewahren הרימש ןינע 703 ey ףדרנ מ"למ) רַצָנ *
(Geobnehtenךבלב יתרות רוצנ ,ז"י 'וכרב , 

 שרד :א"צ 3'2 .ערמ ינושל רוצנ יהלא :םשו
 בכר ןב 20« ינב ולא (ג'כ 'ר י'א m" םירצויה
 והנרצי ג"י D^ 'בדמב 'מוחנת .םהיבא תעובש ורצנש
 ןבביח ןכיה דע ועמשש םינזאה ירשא +" ,ביל 02

 ,ןרצנ ןכיה דע pev ןכיה דע

 יפורצנ ^2 'עבו ןדיכא יב ע"ייע יִפְרְצַנ ,יִפּורְצְנ *
^b!קתעוה וניבר  "bbתבשב ח"ו  

C rop 

mw )פדבו םירצנה ינפמ יזיפו ר'פדבו ריפדב ןוכנל ' "bMS 

v mwןיזתנמ תוצוצינ : ה"מד ה"פס ז"ע  
 ר"דמבב ןכו םיצוצינה ז"לב ל"גה wb" 'וריבו ונממ

n'esויהש ןויכו 'וכו םהינפל ןימדקמ ןיצוצינ ינש  
 המ :ח"פ תבשב יליאשהבו .'וכו ,ןיאצוי ןיצוצינה
 דועו -- ."« תוצוצינ המכל קלחנ הזה שיטפה
 תוצוצינ אכיאהו : ט"לק תבש mo "web לאשוה
 Ty עדו "5 לע ןיזתינ תוצוצנ 5 mn ,'וכו
 | 'ונויצה ינשבו םימ טעמ B" 26-25 ע'לב יכ

 — ["בועה הלמה וזמ cw 'ינורחאה

 'גרת Habicht, Sperber) ץנ ומכ) אָצְצְרנ 8
 ;זיט ?N^ 'P והנימל ץנה תאו 'ורי
("b 70 33ה"יחא]* .הינזל אצצנ רב תיו  

 — [אצצינ רב 'עו 'ד yi ע"ייע

 y Feder, Schwungfeder"' )1332 ומכ) איִצְוציָנ ,

qoג ץנ 'ע '. 

das לעפנב px: = pus (לעפמ piv; piss 
D (Gegossene, Wasserstrahlהיפ יךל  

 "יטינ ט"מ  DUP i70 vn "bד"פ  UDא"ע ז"ע :
 ושוריפ 'ייעו קוצי .דימד ד'פ ז"ע 'ורי
 תחת i3 ,ןּדיִנ ומכ קוצינ לקשמו .'א px 'עב

qiuןוזנ . 

 םגו ק קוצ

 ע"למ Zweig, Spross ףנעל ראות מ"למ) "92
(glünzen, grünen 72םירוכיב ףוסב  XB) 

UP mos הברע לש םירצנ ילסב םיינעהו. were 
 הדנ) תקוניתה 'פ שארבו (היע)  Gneלש ןילקעה

 םירצנ לש (vs) ןירבעמ רציכ 'פב .(' םירצנ
 (בימ) יילכב כ"פ םירכהב mme אל 'מגב הטופל
 םיטוש b" .ןתליחתבמ םירצנ ילכ יוישב רטוח
 'פד "YD3 nop וישרשמ רצנ C ^ ייעשי) ומכ
 ה"יחא]* — .םיתש לקד ירוצ 6יצ תבש) הביקער"א
 ןיצוהו םירצנ וניבר b^ םשו ןורחא רצ ע"ייעו
 יתאצמ ןכו (אנליוו ס'שב) ח"ר p^ רחא הזב ררגנו
 : ט"ל ףד תולמה 'יפב ןילרעב 'פד םינואג 'שתב
 ןכו כיע לקד לש ןיצוה םירצנ לש :ןילקעה היד
 םירצנ ₪ לצא ןיצוח : י"ד n'b תבש 'וריב רכזנ
 p" הרצנ וליפא : א"גד I'D 'ורשעמ 'וריבו .ש"ע
 qv ץובקהו .הלכלכ וכפהו םירצנ jb יושע לס

ryןירצינ ןותייא ,ר"מד ר'פ  -- màןינע מ"למ  
pivיאצאצו 'גרת ןכו (רצנ שרש ק'דו "יע)  

 ium ןמגרותמה ^25 (w^ יבלבל )0 יאיל 3(
 "יעיבש 'ורי לפנל ראות (vy ליעפבו — ייצינ

 .ןירצונ לש ןילקעה תועטב תורהט ףוס 'פסותבו ('

 ס'ש י'כב כ'ג w" םירצונה ינפמ ייגו ! ךרעה לכ טמשנ גארפ יפרבו קחמנ ביה ייכבו שיק י"כב ייל ןכו רסח 'שמאו

 ,זיטק tan .רילק בש y'en יפורצנ יב יעב )5 .רוזנעצה jo איליסאב ירב טמשנו םינשיה 'פרה לכבו ח'רו חימגר ייפבו
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Yun Cim onmאוהש רבד לכ לע הליאשהב  
opiא'ל 'ציב : map)כוס ןכו י"שריפ 'ייע ולש ' 

 תובקנ וארקנ םינותחתה םימ ןכו תובקנ pun :ב"
"yייחספ ג"'שו רכז ע"ייע : ד"סד א"פ 'ינעת יורי  

 'ובותכ יוריו נ'לפ ר"ב .'ג רפכ ע"ייע snaps .ו'נ
 DW3p3 ארקנ םוקמ ותואו .'ב רכד ע"ייע .ה"לד 8^3
 דיע ט"ד n'bb 'ומבי Y^ רכז ע"ייע : ב'פ 'דהנס
 : נ'פ 'ומבי ילבבבו ותוביקנ דצ : םשו ,תוביקנ םוקמ
 .ט"סד ר'פ 'ינעת 'ורי napu א"לבו .ולש תובקנ
 הדנ 'ורי ,6ז"נ sen ילבב «y" הבקונ הדלי הוה אל
 ב'פ מ"ב 'ורי ,איה אבקונ אוה רכד ד"ע ג'ד ג"פ

m^ג'ע  m3ורי + ב"נ .ןבותכ .ץובקהו אבקונ ' 
 15 'קיו 'גרתבו ןַּבְקּונ ןנב ר"ע ר"יד ו"טפ 'ומבי
 אתבקונ םוקמ W^ נוּקְבְתָא  — Du 'ז .'ו ,'ה ,'ד
 'יעיבש 'סותבו ג"ע ו"לד vp 'יעיבש 'ורי ןויעד
 ףוס 'קליבו ןויעד (אתפקנ טרופריא י"כב) אתבקנ ד"פ

 y" .ןויעד .ל"צו ןויער 'תבקינ ר"עתת 'ר בקע
 — ]18 איפארגאיג רעיוביינ

 )3 xem ןאצ po 29 ע"למ CN דקונ =) דקנ
 שירב Hirt "pis-(Vieh) מ"למו 25 ןאצ העור

 pibe) אוה p^ דקונ והרוק יאזע ןב (ג"מ א"פ) הרפ
 ,דקונ היה באומ ךלמ עשימו ('ד י'ג ב"מ) ייתכד
 םידקונב היה רשא סומע ירבד ('א ,'א פומע) ביתכו

penamםהינקמ 'נרת .ןיתיג ירמ  fw)ייל  
 בירד יקספ אשת יכד 'תקיספב .(''ןוהיתיג (ג'כ
 b ^mi" 52( אשת יכ שירב ונדמליבו 6ב" רצ
 .העור דקונ יאמ דקונ היה באומ ךלמ [עשימו] (ה
 ימחל ינברק תא 'פ כ'רד 'תקיספב ה"כו ה"יחא]*
 ב"מ לעב ואיבה ןכו ז"יפ יתבר 'תקיספבו Co רצ)
 רבדל ךלמל יאנג ןיא ודי לע שרפל א"פ ר'קיול
 ונינע הרפב pu" לבא .הנקמ לעב b^ ודּודקנ םע
 2351 ראתב לעוגמ ןאצ pb 'יפ 'טושרה ע"למ

 — .[תמאל ןויכש 'א דקנ 'ע ריבשמה

"pjתורהט ןינע דקנ ם"לב)  rein seinראותהו  
"y! rein רוהט אָדְקנ ס"לב אָריִקָנ Tp) 

  Duesהימש דיקנ ינוזמד  ארש ('מושרה פ"למ
 (« w"p ^noלבקמה 'פד | ג'רב €« .לבנ 'עב (ב'עס

 מ"ב) הרש  vp'פב 6 יאערא דקניתד אניעב (ב"ער

7p»- pi 

 .ליעפתיא

 ועש

p3עב רקיע) ' pyומוקמ םשו  ^bבלחה תציצמ  
 'מגב saugen) 5533 'ציצמל .לאשוהו דדמ

 p^ ידדהמ ןימוחת יקני ?sp Cr 3 ןילישמ 'פד
 ז לוב גמ רבאה הז םיקנוי הירביא המהבה*
 הז BS יצחה הזמ ראשנ אלש רשפא יאו ('רבאה

 .(* הז לא הזמו יצחה

 רוח nypi ןינע «C3 ע"לב = מ"למ) בקנ *
(bohren, durchlóchernבּוקָנ ינוניב לקב  

 ,ץיצע ע"ייע  .י"ד Sb תבש 'ורי ח"מ ז"פ "יאלכ
 יה"לד .ב"יפ 'ובותכ 'וריו : ב"לד ט"פ w55" יורי
 ע"ייע ץראב (הפוקנ ק"פ ר"בב) הבוקנ ינורא אהתו
 :ז"צ uni" דרויו בקונ הליאשהבו 6 ג'צר (am ןרא

"yב'צ םשו .י"שריפ . ijo ^Tהע חיה אפ  
 'נשמב :0'3 'ילוח לעיפב mn תא jm בוקי
 הבקינ :ו'נ T) bw ,הבקינש האירה , . בלה בקינ
 .קפזה בקינ :םש qp ובקינ .ו"נ םש תרגרגה
 2/3  ,ימ בוא ,'ברת לע ב

DU TNה"מ , sbילוח לי עפ ינוניב : םש ' 
dpa mnהָבּוקְנ (םש םוקמב םגו) לועפ י ינוניב  

(die Durchlócherung)טשווה תבוקנ ,ב"מ 'ילוח , 

 P SU'U) 'יחספ («Sh הקוספו הבוקנ .ג'מ םש
^nbbילוח ז"לב ץובקהו .ותבוקנ תיב : ד"לד ז'פר ' 

 ךירצ xy ey א'פ 'ליגמ 'ורי יבוקנ : 12 + ב"מ
 "y" םארב ויבוקנו רכז Ty א'ע םשו  ,ויבוקנל
 אָכְקּונ .אָכקיִנ .אָבְקִנ א"לב בֶקָנ םשהו Ce ילבבב

"wp "yדחא בקנ .ה"מ  qsאבקונ .'צ תבש  
 .אמטנס ע"ייע אבקונ אזחו vpu ,גלשא ע"ייע
 .יוכו ןורפח םהב שיש םיבקנ nw 'ילוח ץוכקהו
 ב'ב ונממ האצוי וחור (ps םיבקנ םיבקנ א"פר ר'ב

myגרת 'ייעו .םדאב םיבקנ םיבקנ יתארב 'א"עס ' 
 .ךכרוצ ןוניאד ןיבקנו ןיללח דבעתאד ג" m5 'קזחי
 דועו .'א DP ע"ייע ג"ע מ"ד ז'"פס ^37 'ורי
 תבש ,ג'כ "235 y"' תויקנ ןינעמ םיבקנ רמאנ
 : ג"צ 'הנס Sy ןיטיג ab 'לינמ i ייחספ ,ב'נק

 : ד"מ 'ורוכב yn" :ז'ט 'וכמ

 Weib, mm המהבב ןה םדאב jn מ"למ) הָבְקָנ
Weibchenהד האב הייקנ (םדוקה 'עמ  

 רכז ע"ייע ה"יחא]* ,רכז 'עב 'יפ רבכ 6 א'ל

(iיפמ קתעוה )? ,רבאה הז בגא חיר ייפב ' mUאהבוקנ םואיזומ שיטירב ייכבו אתבקנ ייסופד תצקב )? .(ינליוו סישב)  

 "^ תעד יפכ בטיה שרפמ םשו יא גלפ 'עבו ע"ומב סגלפ עיייע (+ .רעלדא v3 ןואגהל רגל תניתנ ייפ םע שמוחב היכו

 קוחמל שי וא סגלפ ומ כ ותנוכ ילואו ט"ר תעד הז אלהו סגלפ אוה ייפ דקונ יאזע ןבד אבילא ןאכ ש"מ yon ןופרט

 mb םדוק רכוש סגלפ ומכ ימולכ יכה bn לי'צ ילואו )9( יכהספה דקונ ייפ cw םשו ררגנ וירחא רשא גיהר ייפב ייל ןכו

 .הרפל גיהר ייפמ קתעוה y^« (5 ..אמגידכרפ יעבו גלפ 'עבו ןאכב ושוריפ רתיב וירחא ךשמנ םגו וניבר ןכ pan הארגכו

 : ה"ק a^ אתוינעד ארש n (5 ,הטמל y" (* .ביר ,א"חב yy ארסיא ל"צו ארסיא ייחספב גיונבו יה רס ץיייעו



 Mar MEAT RR Eו ו 0  auus \ 0% 3 PA TIN ET,ו  d Noe 

^ 

pu | דקנ = "P3 : wv 
 ;punktiren, Punkte bekommen loi ע"למ) דקנ

 דועו Punkt )"^ ,יא שיהש) pops מ"ל םשהו

 תורשעמ שירב diakritische Punkte) תודּוקנ ,הָדּוקְנ
 ("ודקנישמ ןירוחשה לכו ודקנישמ םיבורחה (ג'מ א'פ)
 ןוגכ םירוחשה לכו (ריעס חיימד א'פ יורשעמ) ילשורי
 ("אננח 'ר אנת ודקנישמ הנס יבנעו סרה ('יבניע
 B^ .תורוחש תודוקנ תודוקנ ושעישמ אפפ רב
 B3'^ ןתנ 'רד תובאב תושרופמ הרותב תודוקנ
 יבסמ «y^ דילפ) םירצמב וניתובאל ושענ םיסנ

("b "eo2 קוספב ילשמ תדגהבו  G'2ויתפשב  
 נינכלו ונל לע דוקנ המל i תובאב !C אנוש רכני

am)טיכ , (v3רמא ךכ אלא (פש) דעבש 'ע לעו  
 «nin המ ינפמ יל רמאיו והילא אבי DN ארזע
 יל רמאי םאו םהילע יתדקנ רבכ ול רמוא ("ול א
 C ןהילעמ םהיתודוקנ קלסא )^ ם ת וא תבתכ הפי

nanaה"בקה ינפל לארשי ורמאש רמלמ : ילשמ  
 המ לע אלו ןיווצמ ונא יולגבש המ לע ע"שבר
 םתא ןיא יולגבש לע ףא ה"בקה ןהל רמא רתסבש
 (yo "umb ןידה רמגנ 'פד ג'רבו .דומעל םילוכי
 דעבש p" לעו ונינבלו wb לע דוקנ המל (נ'עס
 )? ןדריה תא ורבעש דע בו תכ ה שנע sow רמלמ
 (* בות כה שנע יכו mem 'ר ל"א mmm 'ר ירבד
 (פש ^25 רמאנ רבכ אלהו םלועל תורתסנה לע
 ךכ תורתסנה לע שנע אלש םשכ אלא םלוע דע
 אמט היהש ימ 'פב bow" ןישנוע לע שנע אל
 ,יט ידמב) הקוחרבש 'ה לע mpi המל Co ייחספ)

C0ר"א (:ז'פ יוחנט) תודמ יתש 'פד ג'רב ,  "Dv 
 i2 53 (*ןורשע עצמאבש ^" לע mpi המל

ow. ('* oneושאר ןורשע  ") ןושארה ט"וי לש bw 
 לשב אלו רפל השלש לשב אל ("דו מי sow גח
 תודוקנ 'י ןינעב דוע my nnns] wb 'ב
 b מ"ב ואיבהש תואמגודה תצקמ יפל הרותב
 ו"לד ט"פ nDb ^v^ ג"פ ר"רמב ח"עפ ח"מפ ר"ב
 תא תודוקנה לע הבר בתכהש העשב םשו ,ד"ע
 העשכו הדוקנה תא קלסמו בתכה תא שווד
 הדוקנה תא שרוד תא בתכה לע הבר הדוקנהש

 איולגאד יהנ 0^ זיע ץמוחהו 'מגב ןידימעמ ןיא
 לכ 'פד ג'רבו ,ידפק C) אתודקנמא bp" אל
 םושמ 6 ארוושנ ישנכד יאה 6ה"ק 'ילוח רשבה
 C"p תבש) יריקנ ינונימ ,'וכו אוה (*אתודקנמד

^b(א'עס טיס :ייטיג) וזחאש *מ ג'רבו .(*ינונימ 'עב  

 רקניתד .בותכ יואחסונב ב"א) —  .אדיקנ ארמח
 תויקנ ןינע םשוריפו ידפק אתורקנמא בותכו יאערא
 yy" הייחא]* (יקנו לולצ אדיקנ ארמח ןכו
 רקיעש אתודקנמ 'עב יתחכוה רבכ לבא  .י"שריפ
 יב) : א"מ 'ילוחב ל"צכו ת"ילדב p'53 וניבר 'יגכ
 י"שריפו (*דקנל ל"צו ורצח רקנל הצורה (םימעפ
 ןתוא רפשמו דקנמש ימ : א"י 'טוסב b^ ןכו תוקנל
 ד"פש 'ר תומש 'קליבו א"פ ר"משבו דיקנמש לצו
 7^ N, תומש בוט חקלבו דקנמ ל"צו הקנמ "א
 ארסיא 'עב יתחכוה רבכו qms קינמ שבושמ רתוי
 פ"למ mi דיקנ הלמה יכ אתודקנמ sn) [אדסיא]

Jo] = Abלע הנוממה ןוילעה לילא םש לע  
 הלמ nx ( Anáhita דנעצב ארקנה תונתמו תויקנ

"ubקזחי 'גרתב ה"כו .הקתעוה הנממ ' iB ]^ 
 mo 6 הדיקנתיאל ףיטתשא אל אימבו 003(
 ול הדקנש ןוירוג ןב ןומידקנ .ו"נ 'יטיגב םג
 וניברו כ'ע וליבשב החרז י"שריפ ורובעב המח
 יפדב /2 "ינעתב ה"כו המדקנש boi 'א בלכ 'עב

mpהמדקנ השלש ךומסב אוהש ומכו 'טשוק 'ציניוו  
 'קליבו ת"האבו yai" פ"ש י"כב לבא 'וכו המח םהל
 D3 מ"כב) המח הרקנש wo Cn" רצ in^ םיד)

 nm ^p הדקנש ל"צו הרדקנש ג"ונבו (ךומסב
 (םש) המחה הרדקנ אל ולא 'יגה םוקמב יכ היארהו
 v3 cpu ת"האו Uy 'ב י"כב w^ ותרומת רשא
 החרז אל bw 'מ י"כב אצמנ המחה הדקנ אל ולא
 הרוהט 'מולכ החרז ומכ הדקנ יכ רורב ירה המח
 א"עס ט"ס 'יטיגבו םש 'יטיגב י"שר 'יפכו הלולצו

byישודיקב תורוקנה ילואו .אדיקנ ארמח ' Ap 
 ירהטמ p^ תודוקנה כ"ג ל"צ mb 'שודיק 'פסותבו
 י"שרו רקנו קרס yi וניבר לבא םידגב ינקתמו

^bםיהיר ירקנמ ןושלמ א'עב ] 

 אתודקנמ ע"ייע ה"מגר ייפ "23 הייכו (5 .הארוושנ w^ 'ילוחבו לינה ייחספב היכו )* .םייונשה יתאבה אתודקנמ יעב ('

mתואחסונ ייונישב שיע (+ . *) osi5 חייל יירדנ ן"רב "ybםיילכבה לצא )9 .ותיב רקנל : םוקמב  anakhituיייע  

 ww לע הנושאר ריעהש האלהו יח יללעצסימ סעלרעפו 43 דצ םירשהו םיכאלמה לע ירפסו 20 'קיסקעלדנעצ יטסוי

ny "piהלמ  nןמגרותמב ה"כו ארקנתיאל גיונבו (?  spiיוריב (* .רשבה רוקנ ןינעמ ייפו יב  moב'ה "33  
 .אנינח ע'ייפרשבו אכניח גייוגבו ריפרו טיק יייכב m )"0 | .יבנע ג"ונבו יוריבו טייק ייכב ח"כ (*  .ודיקנישמ מיכב
 .ןהילעמ הדוקנה ריבעא גונב )14 ,ונינפל ייל ('* ,ךכ ג"ונבו םתוא ט"ק י"כבו ייל רייפדב )!* .ייל ונינפלש ילשמ תדגהב (''
 .וניכפל ייל ('* .ושכענ אלש ייבצנ 'קליבו תורתסנה לע שנע אלש ג"ונבו ה"בקה שנע אלש יקו יפ םיש ייכב )!*

 ע"פרשבו ס"שבו ר"פדו ביה ייכב ןוכנל ה"כ *f) .ןורשעו ארקמב ('% ,סישב היכו ('* .יה לע דוקנ ךכיפל iv (י"

 לבא תרוסמבו vb יירפוס יפמב 'יאדכו ינשה ןורשע לש ויייו לע ותנוכו לינה נ'יררבאב ה"כו ןורשע ןורשע עצמאבש 'יאו
 ram 'רמבל יש תחגמ לעב איבהש יומוקמה רתיו ב"פשת 'ר סחנפ ,'קליו םישח am^ ל"גה «vo ריפר n ןוכנח

 .רורמי ג"ונב ('
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 stechen B ע"למ וא שחנ תציקעב₪ (yb דקנ *

 -beunruhigen, Gewis בל תגופל לאשוהו

(sensserupel habenיב +: ן"כד ב"פ "22 'ורי  

 יבל .א"יד י"פ anm vm ונידקונ יבל (ימעפ |
 y'"y ipu ובל ומכ 'יפו ינדקונ ל'צו ינרקונ

 xe כ
 ,סירקנ ע"ייע םידקנ *

 דחא (068%0 י"לב ןכו יטרפ «ce ןומידְקנ *
 ןויצ 'א רקנ ovy םילשורי ירישעמ

 ורובעב המח ול המדקנ ^3 יפלו ipm" "יטיגמ
 םש שרד )5 pni mt" ייפבו יא בלכ 'עב ה"כו)

 ומכ הדקנ ^3 הלועמ רתויו .םדק לעפמ יטרפה
 לע b' ר'כיאו ב'מפר ר'בב רכזנ ןכו ,יתחכוהש

non 

wwe pupil NIS qupדע רתויב קדקדמל  
der es תודוקנה 

(bis auf einen Punkt genau nimmtץוא ךוד  

 אלו ןקמוע אל ןדקונ אל םדא אהי אל Ye 'טוז
puniץובקהו אנדקונ גיעד א'יד זיפ 'וכרב 'ורי  

 י"שריפ ךכ B ותוא ןיפפות ןינדקנהו א"ער 'נ 'וכרב
 'פריא י"כבו ה"פ 'וכרב 'תפסותב ה'כו .ןינקווד
 ס"שרהמ 'יגבו «bon m 'וריב ה"כו ןינדקונה
 y'"p | ךורעה ^3 כ"ג ה"כ לבא ןינרקונה ס"טב

nim «p?וריב יכ הלמה וזב ושבתשה ' "mo 
"bר"עס ח'כר  ^wקלב ירפסב ןיגרקונה ינפמ  

ooםינרקחה א"לק  (pnmקליב ' m7  

Kleinigkeitskrámer, 

mo EE |כ"פס ו ןיברקנה ג"סשת 'ר  
 םשב כ"מב "יארכ ןינדקונה ל'צ םלוכבו ןינרקונה

^vע"ייע ש"ירב סרג וניבר לבא .ל"נה 'דהנסד  
 nno ליאשמד בער ט"מ 'ירדנ ילבב תוכימסבו רקנ

cp rnbםינקייד י"שרל סחוימב 'יפו לצוהד  
 ,םש ן"רב 'ייעו לכאמב

 'פב weibl. Kameel) הבקנ bea 5% ע"לבו הק
 .םטחב npj.Gvo we) תכש המהב המב

 (*הקנ לש C ףוכא לבא "מ "553 ג"כפ רודכהב
 (*ןננמוק תיא : תונידמב יתרש הכיא תליגמב .אמט

snאקנ ') wmאלמג א'ס .( אימס . ^pלמגל  
 ("מועקלא ול pup דלונשכ יברע 'לב תומש 'ג

.Punktatoren םונדקנ : 

 הק מכ

DH 

 חעש

 אצומ התאש מ"כב םש ר"בבו בתכה תא קלסמו
 בתכה תא שרוד התא הדוקנה לע הבר בתכה
 הדוקנה תא שרוד התא בתכה לע הבר הדוקנה

Uyךררש 'פ ר'שהש כ'ג  p»ב"פ 'ר אריו  
 : ע"לב) npa דועו -- ג"לק 'ר חלשיו 'קליו
 אוהש שי ד'ע י"ד ז"פס תבש ow (הדקנ מ"לב
 | םושמו בתוכ םושמ הילע בייחו תחא הדוקנ בתוכ

v" pmoאוהש  pmoהדוקנ  nnsהילע בייחו  
 ב'פ 'גיגח v" ,'וכו pmo םושמו בתוכ םושמ
 הדוקנב ןהל הארמ א"כפ ni" 'תקיספו ג'ע ז"עד
 בריע wow ר'ע ג"יד ב"יפס תבש Uv ץוכקהו
 בריע NOU ד"ע ד"מד ב'פ Ua 'וריבו תודוקנ
 שירב ליעל y" תורשעמ 7v"  .תודוקנה תא

 C 'עה

 ארקמ לש תודקָנ וא םידקנ ומכ םיִדקיִנ =) דקנ
Brotkrumen, mit Schimmelpunkten ver- 

  (sehenבקעי ןב א"ר 'מגב המהב חקולה 'פב (1122
(Um ומורתב 'ה 'פב' pn sm האלהו איעס ביכ) 

 .תוילק וא םידוקינ ולכאי דע 'וכו המורת האס
  ^bתושעל םגהנמ היהש םינוערז וב שיש םחל

  onoשופיעה וב היהו שפועמ א"יו םינוערז ינימב
 םוש אלב הבוגנ הברה השבי א"ו םידוקינ ומכ
 ייצח םינהכה ולכאיו 'יפ ל'ז לאינד 'ר יחאו רשכה

 אלשירכ הציב  svה"יחא]* = .דחא םוקמב הציבכ
"n? םיִדַקִנ מ"למ אוה ךורעבש ןושארה א" יפל 

 ,ט ^ Gןכו ( sopיפל שפועמה שביה םחלה
 םידוקנ םידוקנ רוחשו קוריו ןבל םחלב שופעהש

  "y'ומורתב םישרפמה ושריפ ןכו דקנ שרש ק"דר
  pyייב ינשמבע  (m"'ורוכבב י"שריפכו  DU"פכו

 ]' םשו 451 דצ לוסאלא באתכב חאננ  "anולכאיו
 הפי הלוע לאינד 'ר "יפו -- ןידוקנ  ^b Dy'וריה

 'ומורת  mesג"ער ג"מד  pumייצח אדהכ םידוקינ
nns לכ mnn תונטק תורככ ונשעיש 'יפו ,םיציב 
ny ןכו .םש 'ומורתב ם"במרה 'יפכו הציב יצחכ 

 ל"זו (ז'פ ףד יקילייגנא י"כ ץבוקבכ תורוכבב ה"מגר

 הציבכמ תוחפ ןירוריפ ןירוריפ ןידוקינ ןירמאד תיאו
 םדוקו 'וכו  "bהבוגנ הברח השבי \'מולכ ל"זו 'יפ

 ךורעבש ינשה א"י 'יפכ הזו כ'ע רשכה םוש אלב
 — [ה"מגר לש הברח םוקמב הברה 'יגה םשו

 רוקינה ya Punktation" דוקינו .Voealzeichen תודוקנ : תועונתה קודקדב וארקנ הזמו (1

 לקשמב אוהו (5 .נישו 1 הרעה גיעש ,ב"ח non עיייע דועו יקיעה am הקאג גייונבו יוריבו יפאנ יוינשמב ה"כו (?

 ארפסב

 :ה"'נק

n» (4 ע"ויע יברע nowףכוא ג"וכבו 'ג קרפ יב ישרפ םיבז ערוצמ ארפסב ףוכיא ןוכנ היכו ףאכא ע"לב . 

 הקאנ גייונבו הקנה ב"פ בי'ב יילכ יפסותבו םש ערוצמ איחב y/"y אקנא גונב )5 .ןינמיק ו"ופדבו ר"פדב ה"כ )5 7

münnliches, junges Kameel 2524)! == דועקלא בוט רתויו (* .אריוע aa (4 

i^ 
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 .ל"ד א"יפר 'דהנס v : א"ס מ"ב טקמל ןינעבו | 6 הרכב הבקנלו ('רכב רכזל ןירוק לדגשכלו
 bp) "y my .'א טק ע"ייע ב"פר יישודק ארפס | הבקנלו ( למכ רכזל ןירוק יואשמל ('יוארשכ
 — .[ע"ומב 'ג| למג 6א'ג (nz יתרויח ('הקאנ "יפו  .(*הקאנ

 / ,הרוחב ארוח
DpJחצנמ 6 53 אָמיִקִנ =  (der Sieger 

 ר"קיובו ^C 'שרפ םאבצ לכו 'פ ר'בב לעפאו ליעפהב לאשוהו yep 29. ע'למ p^ זקנ *
 Gb ץרא ןורתיו 'שרפ תומ ירחא | םימעפ הברהו Gur Ader lassen םד תזקהל

 ןויכ (גיכ b" ךארוב רוכז היד אתחיתפ) הכיא תליגמבו | ץפקל ידכ רועב ץקוע b" םד זיקה :םד ףורצכ
 אטיקנ ותוא וסליקו ותארקל ואצי ימורל עיגהש | םשו 'א זק 'עב ואיבה וניברו האופרל ומד תא

qma qsורברב אוהש זעול םע תחצנ 'פ '). — 
 בוט 3mm הייחא|* (תחצנ b3" 'יפ ב'א)
 חצנמ wucnTüs 2000006 י"לב שממ אוהו חצנמ

cyזעול  xv»ה"כו .איירברב אטיקנ ר"קיוב  
 p" ר"בב י"שרל סחוימב ה"כו ןורתיו 'פ ר"להקב

 כ"ע י"לב ןוחצנה ודיבש ךלמ 'יפו אירברב אטיקנ :
 לכ bs לבא (הזב שיגרה אל i9 "יל ונינפלו | הברה תומוקממ םיאבו םימקלתמש םישנא "פ
 'קזחי יקליבו bus vows .וניבר ירפסב 'יא peo | ר'עח רעשב ןידמועו «ex תא ריכ שהלו טוקלל
 ב ע'ייעו אטיקנ ל"צו הטקנ ם"טב vo ^ | א'פ Dub הנפי ןילעופ רוכשל הצורש ימ לכו
 םינש םדא ינב הל וצבקתנו השדח ריע התיהש
 בוי ישפנ ןויגות הנא דע nn" 0) טקנ "638 | me ims םהל ןיאש וי ריעמ םינשו וז ריעמ
 .ישפנ ןוטקנת תמיא דע ('ב שי םישנא חתפי or וטקלתיו )3 יא" 'יטפוש) ביתכדכ
 לצא 'גרת י"כ 'יגב לבא ןמגרותמב ה'כו ה"יחא]* | הזיחא החיקל ןינעב ה"נכו ה"יחא]* .םיקיר
 סעכ joy טנק לעפמ ןוטנקת בוט רתויה יוועל | טיקנ .'ה 'דהנסב : לעפאו bye לעיפ ,לקב הפיסאו
 עיייע w'D: מ"ב טקמל כ'ג וניבר b" טק ym | .'ל vy אצפח טיקנ ב'עס m ייעיבש יאתושר
 ורזגל שי כ"או y£ וטינקהלו ופיעכהל Cw טק: | :מ'ק תבש ,הטיקנ דומעח quoa םשו ,טיקנ הוה

y^"yרזב  SNישודיק ' m^5 בוי מ"למ | ,הידיב אתינגרמ טיקנ  CRבועתו סואמ ונינעו ישפנ הטקנ  
 ושפנו 6א"יק רצ) כ"רד 'תקיספב ליעפ ינוניב ונממו :ז"טק תבש :סבכ ע"ייע N'D: 'ועובש : א"ק מ'ב

 הנמיה הטיקנ םכיתושפנ ןיאו 'וכו voy הטיקנ | תבש (que טוקנ א'עפ Y 'יטיג ,אמש טיקנ
 ה"צקתת 'ר 'כיא 'קליבו ב"לקתת 'ר ילשמ 'קליבו | .ז"מ «c .ךדיב אללכ יאה pi£ נ'שו ,ז"מק
 — [הטינק an^ טוקנ :'צ 'הנס .ח"כ ק"מ ,ךריב ןנחוי 'רד טוקנ

 יאמק ירת תהימ טוקנ :ז'ק ב'ב ,ךדיב אגלפ אהימ
 A םשו 'וכו אנמיז יל טוקנ ,ז'פ 'ילוח ,ךדיב
 ,גיל "ישודיק ב"ער א"י ןיכרע ssp תבש ןניטקנ
 יייע דועו טיקנ (ה 'ד 03 Umm קיזחמ 'גרת ןניטיקנ

 לעיפב הקנ לעפמ ת'הש וא w'mn מ"למ) יִקָנ | ר'מש לעיפ ,'א ,'ו 'תסאל ;'כ ,ג"ל בויאל 'גרת
 ,rein ירפומב jn יעבט ןבומב ןה gn ונינעו gpom : א"י 'טוסב .ןילוגע ינש םהל טקנמו א"פ
 'פד ג"רב (םינפב y" "ייעו bloss, 802010108 sein | + 5'3 'ומבי ,'וכו הימיא היל טיקנמ UP "יחספ לַעַפ

 .ויסכנמ cpi ינולפ אצי (Cos ^ne העש לכ | :ה'פ ק"ב לעפא ,הינימ אתכלה ליזאו טיקנמ
 (ו'כר ,גיח) יקנה 'עב אבוהו .א"מ ק"בב ה"כו ה"יחא]* | ע"ייע אצפח ow קנאל imb 'ועובש .היטוקנאל

nbnי'ד 'תסאל ינש 'גרת  r'eוטיקנאו  nnmסעט בוטב וניבר 'יפ םשו |  ny"יישודיקב יקנה םג  
 ב'ער ב"יק nbp3" ה'נכו .ש"מו ה"שע א"ער כ"ס | ."תבונגב meps תומשל sn" ן"ונה תעלבהבו 'וכו

 יִאָטּוקל ומכ yup ראות (b cub^ =) שקנ
 -Zusammen הכרה תומוקממ םיטקלתמ 'מולכ
 גיפ טיב לעופה תא רכושה 'פד ג"רב 6

moy onיאטוקנב . . יגיהנ יכיה  spיאטוקלב  C 

 (ש"מו mop .א'חב ש"ע ןימטקנא 155 ןומטקנ

 p^ ןומטקהו ןונטבה 02 "553 ו"טפב
 UR 'עב ונשריפש ןומטקנא אוה

 T (* = .תויוארשכ ע"פדבו טק Dn ?) vos vs (* 35 ע'יפרבו Je ע"ל wm ט'ק v3 ןוכנל הייכ ('

 יאמוקלב סיטב ו"ופרבו 'ה סייש ייכב «mx (* .אתקאנ ג"ונב (" «oen y אקנא 'עבו יעה שירב יייע )5 .למג עייייע

 wb תכשב ןימטקנא ראובמ כ'ג pun ('"  .םינפב יייעו barbaro ט"יאל (*  .רייב ייכב ןוכנל ח"כ (* .יאטוקלב ליצו

 .(יגליוו פישב) תבשל m^» "bs התע יתאצמ cU 'יאר א"ס («oa הימ
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 -Anwalt, Sach סונולקיד ומכ םונולקינ) םוגולקנ
"Dp'Db3 (walterרצ ירד יתקיפפ) .ה"רד  

Coopסוגולקינ ךל הנמ ןידב תוכזל שקבמ התא םא  
 רוגינס אוה י"לב ןכו ב'א) —  .ו"טקובא b" ןלפ
 yy סוגולקד אוה ןורטפ אוה םילקרפ אוה

 .(' (סוקילקיד

DWopםש לע)  Nieodlausםירמת ןימ וארקנ  
 eine Art Datteln) ע"ומב y"' םיבושח

 בצח בט לקד ףא רמא מ'ר ?C3 ז'עב ק"פב
 ימלשורי C שיירו ק 'עב ונשריפ (פוולקנו
 יוכרב 0«( ןייה לע ךריב 'מגב  ןיכרבמ רציכ 'פב

oi) Gy (oveייסוס רב הנינח *) *-ןיליא  ןווה 
 pae mm ןיסוולקנ היל ןיחלשמ 6 היישנד

pbהינוזמ רתב . T2יףוסו הליחת ןוהילע  — 
 לע וארקנו םיבושח םירמת pn ר"לב 'יפ ב"א)

 פוולקנ ומש םודורוה ימיב היהש םכח שיא םש
 םירמתה ימורל אירופמ חלוש היה אוה רשא קשמדמ
 ךירעה ןכו ה"יחא|* (רסיק סוטסוגבאל ולאה

 BD Atheneus" איבהו בלקנ 'ע ףראטסקוב 'חה
 םירמת םש ריכזה 'ט ,ג"י סואינילפ סנו C ש'ע ד"י
 81001008 ,in hoc genere Nicolai ל"הזב הלא

sed amplitudinis praecipuae, quaterni cubitorum 

m'22! longitudinem efficiuntע"ייע :ד" ז"עב  

 ט"לד N'b ז'ע 'וריה אבוה םשו .הרעהב ל"גה בצח
«yסבלקינ  n'3ץובקהו ר'ע 17 ר'יפ תבש 'וריב  

 םוקמב ת"יכהו ןיסיבלקנ ד"ע .מ'ד ב"פ ז"ע 'ורי
 ןיליא ד'ער 7: ד'פר ינש 'שעמ 'וריב ןוכנלו ו"ו
 ןיליא ג"ער ב"כד ב'פ יאמד m אכהד אָיְִוְלְקיִנ
 ןיפוולקינ 'יבטור םירמת ג"פר ר"מב ,אכהד ןיסוולקינ
 ps ה"ד ב'צ wm ט"וש 'דמבו 'וכו תולבונ
 ןיפלוקמ םיבוטר םירמת תועטב "א רמתכ
 השוע 'יאו ולוכ טמשנ YD 'יסר 'בדמב 'מוחנתבו
 'ר שיר 'בדמב 'קליב ה"כו תולבוג השועו םירמת

 ('מוחנתה םשב ץ"רת

 &Lehnstuhl c 2900026 י"למ ןיטילקנ = טלקנ

 (ןהילע הכמסנ הטמהש םידומעל לאשוהו
 העבוא תופוניק mus ןיטילקנ «CC שירב

 ןימישמו הטמה ףוסב דחאו הטמה שארב דומע 'יפ
 השענו וילע pub ןיכילשמו הזל הזמ qus רתי
 תוצק ^3 םידומע 'ד תופוניק b^ .גג אלב להא

 רז". וי ו
e 7 V % : 

oU ^ " 

"p3פש טלקנ —  

 בק ע"ייע יקנו בק wn : ט"מ 'ומבי 'ד ףג ע"ייע
 non 'ורי p רוהט y א"עד א"פ 'ליגמ 'ורי ,'א
 — ה (op yy רביקו יקנ ?ov ט'נד ד"פר
 v^ הבקנל — ז'חא אבה ע"ייע יקנ רמצ ןינעבו
 ישארבל 'א י"רת mp3 nb ד'ע ח'מד me 'ילקש
 אייקנ אתיפ : ו"לד ו'פר "יעיבש 'וריבו ז"ט 'מ
 y'"y 'ג 'יחספ j'y ה"כד א"פ 'ובותכ 'ורי ,(א'לב)
 'ורי ,הייקנ ותער ד"ע 5/07 ב"פ 'שעמ Uv .ןושל
 רכז ץובקהו .הייקנ ןתעד ps :ז"עד ב'פ 'גינח
 ח'צפ ר'ב ,תעדה pa" ד'ע נ"ד ט"פס 'יטיג 'ורי

 ןינאמ ג"ע T'DT א'פ 'ינעת יורי (w/o בלחכ ןייקנ
 לעפהו .ןיננע ןמ ןייקנ as דכ ג"כפ ר"קיו .ןייקנ

Ye "runיוהד ב'עפ  ^paמוי ל עיפב :.ומא בגא ' 
 הקנמ וניאו ןיבשל sun הקנמ .ט"ל 'ועובש .ו"פ
 לש ד"יב ב"ערו א"עס 'ג 'רומת .ןיבש ןניאשל
 'ומבי לועפ ינוניב .'וכו ותוא ןיקנמ ps הלעמ
 םיקונמ ד"יב ךכ קרצב םיקונמ ד"יבש םשכ .א"ק
 : .תוירעו orb הקונמ א"עס ט"מ 'דהנס ,םומ לכמ
 תויקנ היל man" אל ב'ער 'ג 'רומת טשפומה םשהו
 ותציחר המ 'ו קרפ 'ט 'שרפ ערוצמ ארפס ,'וכו ללכ
 תויקנ : ו"מ תומכי .תויקנב התציחר ss תויקנב
 םושמ אלא ww :ה"לד ז"פ 'יחספ v^ אמלעב
 i'y ז"מד ג'פס 'ילקש 7v" ירסומ ןבומבו  .תויקנ
 וניבר "ג 'ג רהז ע"ייעו תויקנ ידיל האיבמ תוזירז

yע"ייעו  inmותסנרפ וליכאה ט"צפ ר'ב  
 אצמנ 'ד קרפ 'ב 'שרפ 'ישודק ארפס .,תויקנב
 (bw םהישעמ לכ ט"פ ר'דמב .תויקנב םנרפתמ
 [הבר תור שיר ןיקנ מ"לב דועו .תויקנב (םיול

N'D2 *ס"לב)  ^bשבכ  (Sehafתולודג 'להב  mo 
 קירפד אנש אלו ד"עפ ט"לק Tx תורוכב

 איקנב לבא 'וכו איקנב וא אזיעב וא ארמיאב היל
 וא רכז בשכ D'53 ^p ,ימד ריפש אזיעבו אחרבו
 ep CD 5r לאיגר) gp רמעכ כ'ג nib ילואו הבקנ
 'ועובש Ui תבש) pj* רמצ יכ רבדה בורקו בשכ רמצ

"B 6%םילחר רמצ כ'ג  "yש"מ הז לכ לע  
 :.ע"בשפהב ב'ח ףוסב ל"דשר

 -ein Leich ללק ןמ לעפנ (nop מ'לב «w לקונ *
(tes, Erleichterungא"יד י"פ 'ומבי 'ורי . 

 .רמוח אלא וניא לקונ ןהה

 טוירק 'עב ןוכנל לבא סוובקנו תועטב ויופדבו ימאו mb 30532( "23 ןוכנל mss (?  יתכראה םשו :היכק יגיח ('

 האלהו 'זיפ יפדבו טוירק 'על ןוויכו ריפדבו י"כ לכב ןוכנל ה"כ )? ovn ןינעב (8 הרעה גיעת יג"ח) בצח עייייעו
 ינשה רודב היה ארומאה הזו DID" רב (אניאנא) אנינא יבר ר"פדו ב"ה D'p ייכב לבא Do" רב גיונב (+ .ןווליק תועטב

ama (5טייק י"כבו איישנד  vb"אייסנד  .y^"yאובמב ע"ייע ישילשה וא איבה תועטבו )8  nnדצ ףיזרהמל  D 
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PM rA ד 

 = זָמקנ - טלקנ | |

 y דצ 'דהנפ ס'ד לצא 'יטפשמ «t 'קליבו ps | ןישרופו בחורב םידומע 'ר הלעמלמ ןהילעו הטמה

 ז"פר 'דהנס vb"  חכומ וניבר "ככו .ףייס ג"ונבו | לשו יש יילכב ב"י יפב תעבטב .('םינירס ןהילע

 ברח ןלהל ימאנו המיקנ ןאכ רמאנ . . גרה : דיכד | רומחו הטמה יטילקנ "מ ח"יפבו .הרוהט ןיטילקנ

 המיקנ ףא ברח ןלהל 'רומאה המיקנ המ . . תטקנ | [C (m bu (דג) יעב ןהמ vy שיו םירוהט יופיחו

 'ישודק ארפסבו המיקנ םש ןכו ,ברח ןאכ הרומאה לע C /k רתסא) ספרכ רוח קוספב 'גרת ב"'א) —

 = בר תבו .המיקנ לש החכ ןכיה דע 'ד קרפ 'ב ישרפ | ה'נכו ה"יחא]* (אבהרד ןוהטילקנד ןישגרד

 ,ב"ל 'ירברל 'א n^" .אָתְמקִנ (Nep 'בו 'א 'שורי | pow היטילקנש הטמ vy מ"ד ז"פס םירדנ 'וריב

 Ü = ה"כו אתמקנ םש 'ב י"רתבו אתונערופד אמקנ ג"מ | :םשו א"ער ג"פד ג'פ ק"מ 'וריב ה"כו הב ןידרויו

 = byensm רטנ ע"ייע ונממ לעפהו .ה"ל קוספב nw | ר'עס ה"ד ג"פר 'וכרב 'וריב 'יאדכו הב ל"צו המע

 = Bpiv Nepinpb 'כ ,א"כ תומשל 'ב י"רתל לעפ לש | "יא פ'דשבו היטילקנש ס"שרהמ 'ינב ןוכנל םשו

 ]331 ךכ ןָמקנ שחנהש םשכ ט"צפ ר"בב ראותהו — | שרופ ב"עפ ב"נד א"פ 'כוס 'וריב :n היטילקינש

 "872 הטמה יטילקנ ל"צו הטמה יטילקינ לע אוה
 ח"פ מ"ב 'ילכ 'תפסותו )09 5^3 תבש 'תפסותב

 0%)עקסצ sa (C שיהש) הדיפר וקיתעה םינקז 'עו

 ץוכקב םשה ןוכנל חנוה הטמה ידומע ינש תודואו

 הלמה שארב ף'לא ל'זר וטימשה הנווכב ד"עפלו

 א"ח ע"ייע ןיטילקנא תרחאה י"למ הניחבהל ידכ
 [ט"נק

zu- ץטק ומכ וניבר "bb זמק js bye» fy 
 :   sammenfassenמל"ע   Xע"למ ר"עפלו

mittelst Strick an- לכחב רושקו דוגיא pap = 
  (zusammenbindenררננה רגנ '333 'יבוריע ףוסב

Gp |זמקנ  cmoייפ ל"ז םיסנ 'ר רוסא טמשנ  

 (טסבני wb ל'ז יאה ונינודא בתכ ןכ זמקנ |
 ץמקנ לתמ אוה זמקנ ('רעגתי אמ לתמ ץבקניו |

 (*הברהו ןואנ 'יפ הז הצימק ןושלמ (6הלצאו ז"נק .א'חב םש 'מושרה י"למ ילקנוא ₪ ילקינ

hemdartiges Kleidןיסינכמו ץירח וב ןישועש 23 ונילצא יוצמ אוה | 'פ תבשד 'ורי (טצ 8  

 דימעמ לעונשכו ץעבו רגנב רמסמ ןישועו ץעה | ןרוטקמ (דיע oven nus nis יורי) שדקה יבתכ לכ
 ו

 (Dip אוהו רגנבש Cyn ךותבש prn ותוא | ןרוטקמ ?«C תבש) ילבב דומלתב b^ הדנופו ילקינו
 . ןיראגנלאו תלדה התופו לפונ רננהו וליפמ חתופשכו | םג יתנמיס ל"נה ym mens ,ילקנואו
 [הנומסי  ל"צ] הומסי אנדנע  [ןוראגנלאו [Dx | לצא הלקנ רכזוה םשו ד"ער נ'מד ve Cv 'ורי
 ירל היל יעבת יאמ nov ' רמא .."הונלא י"למ הלמה non יכ יתחכוה ל"נה 'עבו ,הלקנוא

n? Repףוס יתפסו אתיירבב ינתק אידהב אלה אריז | — [יוועל 'ה םג הב קיזחמ ז"כב הנוכנ  Va 
 הדוהי בר רמאו רופא טמשנ רתומ זמקנ y") יוריעד

 ? Dpםלש ונינע ט'למ)  Duiאמלאד זמקנב הדוהי ^« הכלה לאומש רמא | םשהו ער ישועל '
nep)יאמ אמעמו אוה רופא | כוח י"ע לומג םולשת לי'זר 'יפ יפלו  UINיזחטד םושמ רמא  

  (Gestrafung mittelst des Schwertesהנוב וליאכ רגנה ךותב ץעה ותוא דימעמשכ | תותימ 'ד 'פב -

7b33ןיגרהנ תוצמ  n)תומש) םקני םקנ 6 בי  a2יפה ה"יחא]* .וב לוענל רופא יכה םושמו | " 
 m" = יבוריעל qnxv בר א רוציקב איבה זלה | רמוא אוהשכ איה המ yy יניא וז 'המקנ )2

 bx תויכרע mmn וטימשהו ש"ע א"בטירה | רמוא יוה תירב םקנ תמקונ ברח (ה"כ a2 יקיו)

 רעהיצדלאג "v ידידי לודגה ןשלבה יל בתכו | י"כב ןוכנל «mu ה"יחא]* .בר ח וז המקנ

 35m) פ"שב) יכוסל ח"ר "פב הכוראב לבא הרצק ךרדב תצק םשו 14 טידסב גימ nb יילכל ru "bb קתעוה ('

 ;יסרופו בחורב םידוסע יד הלעמלט ןהילעו הטמב ןידמוע ןידוטע ל"הזב ייפ תופוניק ןינעב otn i'm ונויהו ןואגה םשב
 M8 יב יטילקנ (למגה רכ וילע ןימישמ רשא עצמ 44 b'53 )== ?p) אוהו) המארמ 5323 ןיארקנו ןינידס ןהילע

 .(יב) ןבלמ היגהל בוט רתויו יב ףח ונייה )* .כ"ע juny 'כמ התרגפמ איהש הטמה תאפב יושעה חתפכ ןייושע ןידמוע

 ויופדב 'יאדכו האכה הביתל ךייש יאמ ןמ vm טסכנ יאמ האלהו יזיפ ר"פדב ויו v33 ןוכנל ה"כ (* .המיקנ גיונב (3

 ייכב אמ ליתמ ביה v33 (* .םבצ wb" ב"ה "23 שבושמ mm" טבצנ יאמ ריבו טייק י"כבו טסבני ל"צ לבא טסכני אמ

 ליסאב יזיפ ר"פדב הייכ )* .ןמ 5nb היה' בוט רתויו אמ לתמ 'ציניוו יפדבכ ל"צו אמלאתמ יייכ ראשב ! סואמלתמ שייק

 w33 מיכב היכ (* ,הטמל (w^ ר מ ג תי anon יפדו דיל יב יא YA ייכבו ד ע,ג תי ריב י"כב לבא ב"ה י"כבו 'שמאו

 ,אוח i^m ^b הז םג יכ חכומ ייבוריעל ןתנוהי יר ייפמ לכא םיסנ ירל הארנכ en" ךייש האלהו וז mans (* .ע"פדבו

 .וראגלא עיפרבו ט"ק י"כב ה"כ ('* .ץרחה ויופדב ("
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 תתמאמ והיתתמ ןב תודע כ'או יי  ^bב"ר
 "נה 8/5 אוה קינ שרשה ר"עפלו .רכעו רצ לכמ
 אוהש ^G ןודיכ םע רכזנ nen לודג חמור אוהו
 ל"נה מ"למ כ"ג םש 'ילכב ם"במרה e^ ןטק חמור
 תינחה ץע אוהו 4| — ה"נקלא ע"ל my .איבהו
 ש"רו .ש"ע ויבא םשב (ןוק שרש) ק"דר תעד ןכו
 ג'הר "יפב לבא ןוקינ an^ כ'ג םשו ךורעבכ אוה
 ע"ייע ג"פר מ"ב "ילכ 'תפסותה ^3 ןינעבו ןויקנה

 .  [ש"מו 8 הרעה ןודיכ

 'צמא י"למ ans UU (UR עילב) אקינאקנ *
 יילקש 'ורי Giratwurst Ao0zytx0y 'ורו

 ילובד אתשינכב חכתשא אקינאקנ ג"ע נ'ד ז"פר
 תובית יתשב ס"טב םש קר ןעכנימ ס"ש י"כב ג'הכ
 אקינאקנ ל"צו אק יכ אקנ 'ינשיה 'יסופדבו NP ינאקנ
 (: אייל רצ 'ילקש סיד לעב היגתש ומכ אלו) תחא הביתב

 ןברקבו mp יכ אינוקנ שבושמ רתוי ילבב 'פדבו
 ע"למ םא יכ איה אלו ןקנק ןימ הקינוקנ 'יפ הדעה

"xnםימשבב ןקותמ רשב םיאלמ םיקד ל"נה  
evi nowרעשיילפ 'ה 'ופסוהו ל"מר 'ייעו  
 18 ג'ח יוועלל ל"תמעל

 טינפיפא םוכויטנא לש אבצ רש םשו  רונקיִנ
(Nieanorןיריכזמו ויתותלדל םיסינ ושענ  

 DD" ושארב | ,(נשמב 25 ימויב Yes חבשל ותוא
 ה"יחא]* .רונקינ ירעשבו חרזמ ירעשב 60
 ירעש חתפ לעש mien ירעשל התוא ןילעמ ג"ונבו

 רעשלו חרזמ יועשל א'פ 'טוס 'פסותבו רונקינ |

 ושענ םיסנ המ שרופמ א"ער m5 ימויבו רונקינ
 שיא יכ חכומ םשו ש"ע רונקינ לש ויתותלדל
 'מוי 'וריב לבא vv לע השענ «p היה לארשי
 'וכו הניפסב ןיאב ויהש השעמ קר 'יא .א"מד ג"פ
 תויהל ונתשנ םש ויהש םירעשה לכ ד'ע ש"ע
 ןהב השענש ינפמ רונקינ ירעשמ ץוח בהז לש
 אוהש 'וריב 'יאדכ ןוכנהו ה"מ ב"פ תודמ yt" סנ

 ו"סד א"פ "ינעת v" "ייע i תוכלמ לש (*ןוטלש
 היב רשע תלתב xy ע"ד א'פ 'ליגמ nn א"ער
 והמ רונקינ n^ פייב(  pv תלגמ יייע רדאב ונייה)

cupio»רבוע היה ןוי תוכלמ לש (ןומלש  
 םידוהיה תורוקבו בטיה ש'ע 'וכו האירדנסכלאל

  Su "nesיי וצי <-,אוא 6

"EAE Y "Un 

 בפש

 יפל bs ל"נה תואחסונ לכ ול יתעצהש ירחא
 : תויברע תויתואב תונושאר תובית b^ יתעד

 ^o) בוט רתויו |^ 2% טריפ

S. voie oeהזו וראגלא  
 רגנ ילכ ןינעה יפלו ob שירפתיא אל ןורחאה
 pij אל םא ןורתפ ול ןיא וראגלא תמאבו ל"כע
 רתויה «bzw neun vxo ע"ל sm רוראגלא
 ץע = sm הרגלא יכ ל"נה ט"ק "5 "3 כומ
 אוה ךכ ד"עפל ל'נה תובית רועשו לכח וב רושק
 ישרוחו לבחה תרישקל המוד ץבקנו טשפתנש המ
 וב רושק ץע ונייה הרגלא וחוארק ונילצא םיצע
 ד'עפלו ץבקנו ץמקנ ונייה mpi הז b^ יפלו לבח
 ילואו לבחב רשקנ b^ < ע"למ תויהל רתוי ל"ג

ils 
\ - 

i5 2% ₪ os: 

 | אוה זמקנ ראבל ףיסוהש המ הזו ג'הר ןויכ הזל
 ,רושיקו רוביח 9.5 ע"לב "יפו ה ל צאו ץמקנ לתמ

nm4" י"כ) רמגתיו (ר"ב י"כ) דעגתי תובית nN 
 רבוחיו ץבוקי 'יפ Ja c2 mae ןהל שי (ל"נה
 ien רושק b" זמקנ כ'או ל" quy ןכו דחאל
 וב לוענל רתומ רושק 'ולכ mpi כ"או טמשנ
 יכלה ו'כפ תבש 'לה ם"במרה 'ייעו רופא טמשנ
 יופסותהו .תבשב i^ B/D ף"ירו םש םישרפמו ^

novי"שריפ לע וגישה שירחא יכו ה'דס :ו'כק  
 , . שממ טמשנ ןיאש קר טמשנ ןיעמ זמקנ ושריפ
 y" דועו כע במיה זמקנ b^ עדונ אלו

bwהרומ אחא רב בקעי 'ר זמקנ ואיבהש 'וריה  
 פ'ס תבש 'וריב ג"ונב לבא כ"ע ויתועבצא ישארב

r^ןמקנ ג'ער ו"כר י"פס 'וריע 'וריו ב'עס ז"טד  . + 
 p^ איבה ןכו ויתועבצא ישארב (והידדמ) והדדמ
 'מאטיז 72( ןמקנ ^3 םאו ש"ע +.ב'ק 'יבוריעב) ח"ר

aepoע"ל כ"ג אוה זא רקיע  eseרבוחמו רושק ] 

 y" מ"לב ןיק (or wem תערל ןוקינ — ןקנ
 pra שיראוצוה 'לב 52 פ"למ ר"עפלו םינפב

 (א"עב b^ ב'רו Speer, Lanze חמור 222 ע"לב
 םייפגמהו npum pron )"5 'ילכב ^w) 'פב
 לקשמו )5 יא'כ םש) ביתכדכ ךופה וניק אוהי "5

wpב"א) —  .('"היניפוש ומוגרת  ^pי"לב  po 
 וז הלמ םעטו mew ליפמו קרפמ המחלמ ילכ
 ה"יחא]* = (ודגנ דמוע רבד ןיאש 'מולכ חצפמ
 לע והיתתמ ןב b^ יפלו ישא י"ל לע ב"ר תנוכ
 םידוהיה לצא המחלמ ילכ אוה 'ב ,'ז ,'ה תומחלמה
 םוקמב וירבד המח הלאו םיימור לצא 6606 ומכ

 mU ריעב אראל יד דיר הז לע זמ ר רבכו (* .8 דצ i'm ייפמ קתעוה (? ^ תחת €« (vm ןודכ יעב לייצכו ('
 יכלמ לש םיכרפאמ 'א : תינעת תליגמב (* .וייל emos ; טימ .'ז ,'א םייבקמ ירפס יייע אבצ רש בוט ?om ונייה (+

p 

 5 ל
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 אבה ע"ייעו ה"יחא]* (ותוא הכמו ופנונ 'יפ
 ךורעבו למיגב 'חסונב "אש (Y 'מוימ ןויצ ז"חא
 ילבו 'ה דקנ ע"ייע ודקונ ומכ ופקונ ובלו ף'קב
 "ילוחו ו"טמ ה'פ ur 'שעמב sp) ^w הליאשה
 הפוקנ ק"פ ר"ב .ז"הא אבה 'עב םאיבה וניברו :'ז
 'תפסות .בקנ 'עו ש"מו ןורא ע"ייע הבוקנ בוט רתויו
 'וריע -- הרעקל תופוקנ םיציב €« ie יילוח

y'"y iiתלע  -- jmתומש) ותפרעו 'גרת  A^ 
 \יז (BU הפורע (יד ,א"כ 'ירבד) ופרעו ('כ ,ד"ל ;גיי

 תוחדל 'גרתו ,(יב וביל 'ירבדל 'א יירת| ףורעי םגו
 ב"ער ב"כ "טוס .לעיפבו ףוקנמל n) ימ"ק יילהת)
 'וריבו י"שר 'ייע וילגר תא ףיקנמה הז יפקנ שורפ
 א"עב p^ ג"ע כ'ד ה"פ 'טוס wi" : ד"יד ט"פ 'וכרב

y'"yלי ע פ ת א ,שורפ  "nn3^ יד 'תסאב ינש  
mom psז"חא אבה ע'ייע דועו אפקנתמ : . ] — 

 schlagen, abschlagen םדוקה 'עמו מ"למ) ףקנ 2

 das Anschlagen, Abschlagen) ףוקינ םשהו

 (:ביפ (n3 (* ת ל כו כ ב אלו 'מגב השא המב 23
 (*םיפקנ םיפקנ השענ . . םיקמנ םיקמנ השענ
 'מגב ול ואיצוה 'פב .(" קמקמתמו ףוקינ ןיעכ 'יפ
 דע הירוחאל bus הוה (איעס גינ ימוי) 45 אבו אצי

Coinsהוהד ג"ונב ב'א) —  .היערכ ןיפקנימ  

 n) ימיק nn" ימעפ תוחדל 'גרת (*היערכ ןפגנימ
 ףוקינ םד 6 'ילוחד ג"רב .('(ירוותסא ףוקנמל
 עיייע ויטמ היפ ינש רשעמ ףוסב ,הלוע םדכ הצרמ
 תא לטיב אוה nw ("%''מ) הטוס ףוסבו (םדוקה
 וינרק ןיב רפל ןיכמ ויה 'יפ ןיפקונה תאו ןיררועמה
 (גימ חיפ) האיפ ףוסב .לופיש ידכ וטחושל ןיאבשכ

psןינמאנ  wb voyאוה ףוקינ יתיז לש  "p 
 םיתיזה םתוא םיתיזה וקסמנש ons ןליאב ראשנה
 (a7 'יתכדכ םיינע לש jim spi יתיז ןיארקנ
 'שורי uns ראפת אל ךתיז טבחת יכ (יכ ,היכ

Cry 5 n5 mes)ןיכרוד תויהל וגהנש םוקמ  '') 
 לש הז ןיי רמול ןמאנ ינעה wm תוללועה תא
 ןיקסומ תויהל וגהנש סוקמ היתווכדו אוה תוללוע
 יתיז לש הז ןמש 'מול ןמאנ ינעה אהי ףוקינ יתיז
 וברעתנש קיסמ יתיז ₪ itl ג'פב .אוה ףוקינ

byיכנע ףוקינ יתיז  Dy vusיבנע  "p mbbw 
^gםיתיזה ולפיש ידכ ןליאה תא דיערמה  sm 

"pi* — "p גפש 

 ע"ייע דועו 420 דצ 'ב ארודהמ xm ץטערג 'הל

 ח"פס םיעננ 'תפסותו ה'פ n1 'תפסותבו .ןיכרק

 - [רונקינ רעש םשו רוגקיג ירעשב

 י'כ "ג 02 :א'פ ק'ב (יטרפ םש) אָסּוקְנ *
 אסוקנ ןב הדוהי ('ר) (ומוקמב ס'ד) ם" ש

 ב"עס n^p 'ילוחו ב"ער ט"ל ק"בב .ח"י 'מויב ה"כו
 יפכ T'y .ה"ד ב'פס 'וכרב "וריבו .א"ע 2/33 ק"ב

 'פו םירבדה לכ 'פ ר"להקב ל"צכו ס"שרהמה 'יג

 ראותה םשב ל"נה תומוקמ תצקבו ש"ע ינא אצומו

 אסוקנ ןב הדוהי קר ה"כו יבר אלב בורל י"כבו יבר
 'תפסות (םימעפ יתש) ד"ם ק"ב 'תפסותב (הסוקנ וא)

monsר"פ  "ynbו"פ הדנ 'תפסותו ד'פ . 

 Erdvertiefung מ"לב קיקנ ומכ אעקנ ס"לב) עקנ
 הב רשא ץראב הריפח deis Rs לב ןכו
"pםיעקנ םש ויה ורבחל רמואה 'פב (םימה  ^ 

 ןשיה 'פב ,(ביעס ב"ק 'בגב mt אימ ז"פ 272( םיחפט

 ןכו «Gv יכוס) תונליאה ןיב ותכוס השועה 'מגב
 ןיקשמד ק'פרב <  םיחפט ^ קומע אוהש עקנב

C3 p)םיעקנ אלמי אלו  ^b .moלש תועיקב  
 ל"נה ע"לב ה"כו ה"יחא]* .תומוג ןיעכ תודש
 rb gb) יימר) peo 'טישפה קיתעה זכו ס"לבו
 דחא : עקנב ןכו sb 'וריעב י"שריפ הפיו אעקנ
 ייאלכ ם"במרהל מ"יפבו קיקנ ע"ייע םיעלסה יקיקנמ
 ם"בשריפו םימה ov וצבקתי nen עקנ e^ ד"מ ה"פ
 ,םיציענו םיצירח םיעקב :םיעקנ 'יפ :ב"ק 335
 tp תבש v" .םימ םיאלמ םיעקנ .ג"ק 323 ה"נכו

UTםיתזה תחתש םיעקנה תא אלממה ] — 

 האכהו-הפיחד ןינע «e ע'לב ןכו מ'למ) ףקנ 1
 verwun- 9a םע ףדרנו הריבשו

(den, stossen, schlagenםימכחו תוכורבב ק"פב  

 ךומסד 'מגב הליגמב ק"פבו 6'% תוצח דע םירמוא
 'פד 173 תותירכבו .ופקונ ובלש ימ C70 וארק
 היתעד 6ילג אלד םושמ CU םשא איבמה

 ne קודבתו C2 הדנד ק"פד ("ג"רב .ופקונ ובלד
DN 723שרוסו ופקונ ובל ןכ . ^pהאורש ןויכ  

 אל וליא רמוא המצע תקדוב ותשא תא לעבה
 אצמנ המצע תא תקדוב התיה אל המצעב השיגרה

 ב'א) -- .שרופו םד תשגרה וב שיש ופקונ ובל

stechen, 

 םיעקנ ץובקה .א"ס 'שוריקבו םיחפט תלמ ייל ג"ע ט"יר א'ם יוריע יוריבו ('ב) ג"פבו )2( ג'יפר יוריע 'פסותב היכו )!

 פג עיפרשבו ר"פדו ט'ק י"כב ןוכנל ה"כ )* .םיחפט ^ םיקומע 3^ ףדב ייארכ :'ג omi סרג ןכש mb עמשנ )?

 yl (* .יז mp יעו .שיע יג לצלצ יעבו יא קמ יעב תוכירא תצקב איבהו פ"שה ןושלב רציק וניבר (* .תלבוכב גיונב (+
 סייש יייכב ייא וניבר ייגכ לבא ןפגנמד קר גיונב )^

yy (?םדוקח . *') יורי ה'כו w'b "mbריכד . yy) 
 ?mn ע"פרשו ט"ק (v/33 פיש י"כב היכו ר"פדב ה"כ (' .יישריפ

"yןפקנמד יערכ ינח .'ו יוכרבב וניבר ייגכו : ביע רצ סייד . 

 .ןיסרוד a3 )! | ,יז ףק



 (םינפב "יע דועו das Picken, Benagen אָרּוקיִנ

 דע 'וכו םיבנעו םינאת ירוקינ 5"6) 'מורתב ח'פב
 םרקינ אמש ןנישייח b^ רופא החל ול שיש לכ
 יא 6יל vy ץמוחהו 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב ,שחנ
 ןירקנמש ןילוגנרת ומכ 'יפ ןנישייח ןירוקינ היב תיא
 'מגבו .ןירוקינה ולא ושע םישחנה אמש ןנישייחד
 6ש חנ רוקינ םושמ mui (ה"ל 50 ןאישה
 וב איקהו שחנ וב התשו בלח יולגל (* ןיששוחש
 המהב ינמיס TD 'מגב תופרט ולא 'פב ,סרא
 תכישנל p ירוקנל sos שייח אל )05 יילוח)
 .( ןילוגנרת תר ק נ 07 תורהטב Yes .(שחנ
 ויה 'יפ .ץראה לע jn ןירקנמ ויה (ג'מ םש) ר"פב
 wr אלו posi הלבנה ןמ ןירקנמ הדלוחהו בלכה
 יג יוכרב) ןינמזמ דציכ 'טגב ולכאש ג'פב .ןמוקממ

onmןישפות ןינ רקונהו  wwךכ לע . "B 
 ms ןירוק יברע 'לבו qua רברב אלש םיקדקרמה
 לוגנרת 6^" y" :'ה "חס ןונכ רקאנמלא
 יחסונב בותכ ןינדקנ ב"א) -- .הפשאב רקנמה
 אייד זיפ יוכרב ימלשורי .,(*(ןינקווד י"שריפו ןדיד
 חווצד pis] ל"צ] «qui אריעז 'רל שיאבו 6
 .''ארקונ C^m רב אייח 'רל אחא ר"ב כקעי 'ר
 םינדקונה ואצמי אלש C^ "mes ונדמלי שירב
 'בדמכ) ןרהאו השמ וליהקיו ("קו ספ בו ,םהידי
 םינרקונה ויהו םינציל וב ןיאש רוד ןיאו 0 52
 ןישודיקד ג"פב .(" וכו םיעדוי םתא ןיא םירמוא
 .('* קרס 'עב b^ םיידרגהו תורוקנהו ןיקורסה (.ב"פ)

"wbרבכ <" ק'מ איחיר רקנמ ןישבכמ   ^bעב ' 
 יילוח הילגר ורבתשנ 'מגב תופרט ולאב )5500 שבכ

(a eאנצ אוהה  ^b pyםילגר יכותח  
 אצמו םיתמוצ םידיגהש םוקמ םידיגה תמוצב היקדב
 הימגרו ה"יחא]* — רשכאו םימייק םימלש םיריגה

yxp "byףד י"כ  ^p O^מולכ ירוקניאד אנצ ' 
 י"שרב ה"כו כ"ע םהילגר וכתחנש תופוע אלמ לס

 רקָנ - ףקנ *

CT ZR i d ג NAI 
1 M , 0 D 

 דשפ

 הלועו ינע לש ןה ןליאב ראשנהו ץראה לע דמוע
 ב'א) —  .ףוקינ ארקנו nns nns ןטקולו וילע
 ףרוע 'גרת היפקנתו C 0" ^ תומש) ותפרעו 'גרת
 " (BE קופפ 'לבו אבלכ ףיקנד (' ויס "עשי) בלכ

O5ה"יחא]* (רעי יכבס הקנו  nייע ' 
 ל"נה 'עב ול יתדחיו יתופסוהב םדוקה 'עב תומוקמ
 םדאב האכה ןינע ףוקינ ןיב ןיחבהל ידכ םוקמ
 ףקנכ םשהו (?מ"ל אוהש תיז ףוקינ ןיבו ותלוזו
 יחד תקתעהל אפוקנ 'גרתהו ו יז" ייעשי) | תיז
 לש np לקשמב דועו mp םשהו O ,וינ יילהת)
 — תואכה (b D'bp" :ב"ס תבש ץובקב ארקמ
 פקנמה ג"ע ז"מד ה"פס ייטינ יורי + םינ 'יטיג לעיפבו
 [ןיגיה יפקנמ א"יפס ק"ב 'תפסות .תיזה שארב

 האולה pip דועו מ"למ בובסו ףקה pu ףקנ*
 יִּפְק יַנ םשה ונממו .נ"שו 'בו 'א ףקנ ע"ייע

 .ה אולה ייפ (שורפ ע"יע) יפקנ

 | | | .הבקנ ע"ייע ד"פר 'יעיבש 'פסות ןויעד אתפיקנ *

"ESIויכ ילשמ) המגרמב ןבא רורצכ 'גרת )0( אצקנ / 
(nלעב אעליקב אסטד אצקנ ךיה  

 .ותסריג ל"נו אעליקב אפיכד אקזיב ךיה סרג ךורעה
 'גרת י"כבו .ש"מו v5 ,ב'ח קזב ע"ייע ה"יחא]*
 ושרפל יוועל 'ה ןד היה הזטו אפיכד אקסנ ךיה "יא
 רשב תכיתח פ"לב ונינע לבא הכיחח אצקנ ס"למ
 'גרתש 'ג ב"כ 'שארבל ינורמש 'גרתמ mss םגו
 קספו ל"צ pep ילבש היאר הניא קסנו :עקביו

  ""y.ו"ט לקנארפ ע"מ 65]

 ץובקב Felsenspalt) עלסה ץירח b^ מ"למ) קיקנ *
 .עקנ ע"ייע (my םיעלפה יקיקנ : א"פ 'יחספ

 ומוקממ רבד תריתח ןינע ,,* n פ"לבו מ"למ) 933
stechen, ausstechen, meisseln, pickenרּוקיָכ ; , 

oom )'ע"ייע וניבר  nepטייק ייכב (+ .'יל ונינפל )3 .וריכזהל ,הזב חיגשה אל האלהו 186 ףעלל ציינלפפבו )* 0(  

 היכ (*  .שחנ וכשנ אמש ייפ (ויטש nr יקילייגנא vi ץבוקב) היימגר ייפב היכו )5 .רמ ג"ונב )5 een ps ביהו

 yo ע"ל xm ר"בו ר"ל v33 ןוכנל ה"כ )5  .תוריקנ שירבו ונינפל היכו תריקנ ו"ופדבו ש"או ריפדו טייק י"כב

Kleinigkeitskrümerרעשיילפ 'ייעו רקנאמלא ויו י"כבו ראקנמלא תועטב ע"פדבו ט"ק ביה יייכבו רבד אל לע ריפקמה  
 טייק י"כב !f) .אבא ס"שרהמ ייגכ ל'צו אבב רב 3773 )1? .שימו ןדקונ עיייעו )? .718 on יוועלל ל"תמעל ויתופסוהב

 וניבר ןויכו י"כב ןוכנל m (f | .ןדקונ עיייע אנדקונ גיונבו ס"שרהמ ייגב היכו אנרקונ א"פדבו ארקנ ר'פדבו ו"ופדבו

 םשב גיסשת Yo npn 'קליב ה"כו (1* .אוה bm יקיספְב ע"פדשבו יספב ריפדבו יהאבה הרעה y npn" ונדמליה לע

 הז לכו ןדקונ 'ע ףוסב יתאבהש תומוקמ רתיב ל"צכו ןיגרקנה ל'צו ams b םירמוא ןיברקנה ויהו שבתשנ םש קר ונדמליה
 םשו n» b םיחירב ןירקנמש תורוקנה ^5 םש רשא יב קרס )^  .שייע תילדב מייכב יתהגה יינעב ינא לבא וניבר תטשב
 י"כבו ש"ע רחא רדס שי יישודיק ףוס יפסותבו םייררגהו םילכורהו תורוקנהו םיקירסה ג"ונבו ש"ע ןאכ ומכ רדסה כ"ג איבה

 דקנ יע guys תורוקנה ןאכ םג היגהל יבל יתברע ןכל תורוקנהו ןיסבוכה inim ןיטייחה לצא תורוקנה ורכזנ טרופריא
 ,ירוקניאד ana (5%5 | .שייע :גיצק ,דיח )75  .הריפתב וא הציחרב םידגכה ינקתמו י ק נמ ייפ 'ב



DO nre 

 ןיתיתכ איה ארקינ ל'זו א'עס ה"לק אנליוו ס"שב
 האוצ ףוניט םהילע שיש םישבי ןיטוטרמס ןהו
 כ'ע אתלקיקמ ארקנ mb" ז'עב ןניסרנדכ יעיר
 א'עב 'יפ ז"עב י"שרו ומצע םשב jun "חב ה"כו
 וניבר 'יפכ אוה ד"עפל לבא םרוקה 'עמ am ש"ע
 ךוע ול ןיאש רבד לכ 'יפ ל"נה ע"למו ח'ר י"פע

 [תלעות יתלבו םימדו

 ^ gemaltes Bild JU) פ'למ ל'נ) םיִרּוקיִנ *
 ^^ םיפות שוריפל ב"כפ לאומש

ya junםשו יקלודב  ^bא"ָעב . myםירקנ ע'ייע . 

 KR) ו nb9 םיארקנ שרדו ארק ןמ «bye ןיִאְרְקִנ
(sie lasen sich selbstרד אתיירבב ' 

 ךלמ bw םירפס יארוק jen ינב 'ג 'שרפ רזעילא
 םיבותכה vm יכדרמ תוכז תורקל םיצור ויה אל ויה
 םיארוק ויהיו ביתכ ps ךכיפל ןהיליאמ ןיארקנ
 ,(םש רתפא) םיארקנ ויהיו אלא ךלמה ינפל םתוא
 רתסאל ינש םוגות קיתעה היפ לעו ה"יחא]"
 יוחד המ תי ארפס ישמש אזח דכו (קופפה הזל)
 רפס ימיצפ תי ךפהמ הוה שרתו ןתגב לע יכררמ
 אמלע ירמ םדק ןמ אוער mm ירקמל יכצ הוה אלו
 ןמ אילמ ןירקתמ wm םהילאמ אימיצפ וללונתאו

 -- [אכלמ םדק אימיצפ וג

^? (Gemilde AU» (פ'למ ד'עפל pop)" 
 א"פ 'וכרב ' iתושורפ ויפכו ג"עס

 פירק pun ןוגכ ובייא ר'א יג n/ אימ םימשה
 םירקנ סרג ym" ס"שרהמב ןוכנל ג'הכ רמוע היה
 ארגאדפ ארקנה ילוח אוה ע"לבש w/m םידקנ ג"וגבו
 יתררגנ וירחאו veoxópoc ^5 ז"מירו אוה תועו

 יכ יל רורב התע לבא 07 wm ארויפיפא 'עב
 העונת ילב הלפתב ww" היה b 5m^ פ'ל אוה
 לעב pi" השגרהו העונת ילב איהש הרוצה ומכ
 םירוקינ (bi me ,ומלהל השק יועל om צ'הא
 ,ץוכקה אוה וא םירוקינ ל"צ «ew o ,הלעמ לש

 aneinan- o9 'עו ס"לב ןכו מ'לב) שקנ ₪
  (derschlagen, klopfenלאינדב (3/0)

 ע"ייע ירבע ןושל אוהש 550b י"שרו ןשקנ אדל אד
S ON) vp 

ww —שקנ  

whyםשב ש'מו  wnינואגה ' Cןורחאה הז 'יפלו  
"yירוקנא 'עב ש"מ   aemתעדל לבא %ט'נק  

 םשה ה'נכו -- ל'נה ןינעמ mpi ןמ ץובקה אוה וניבר
"Usגד ,רופא רוקינ גד .ו"מד ח"פ 'ומורת  Cpu 

 ED" 'מורת 'פסות gp ץובקה םשו רוסא יח

 ירוקינ ר"ע ח'מד א"פ 'ורשעמ 'ורי ,לישבת ירוקינ
 םירוקנ םירוקנ ב"ער 'פ 'שודיק 'וכו ןהיבאב בטר
 ג"ע ה'מד ח'פ 'ומורת v^ 'ייע spi טשפומה םשו
 ימבל '& Sn" אָיִרקַנ ץובקהו רקנה םוקמ .ו"מדו
 | מ"לכנ mpa ליעל van "יג יפכ הבקנלו א"כ ר"כ

own mpה"כו ל"נה 'ורהט . "bwתרקנ : ח"פ  
 «iP ע"לב אתרקנ א"לבו .'א לחכ ע"ייע ןילוספ

^bהרעמ  pאתרקנ ה"ד יש"ריפב :" ז"ע . 
 .אָתְריִקְנ .'ו ,'ל בויאל 'גרת ב"ער ד"נ 'וכרב ץובקהו
 כ'פר ר"קיו (das Blenden) ןיע ףורצב מ"למ דועו
 : ח"סק דצ כ'רד 'תקיספ 'א DD" ןנחתאו 'מוחנת
 mpi) :'ט omo לעפהו .םיניע (רוקנ) רוקינ
 ב'ער Yo 'טוס ל"נה םשה תארוהבו -- ויניע תא
 דעומב םיחר pupa ." ק"מ Coss ow רוקנל

yלקשמ לעו תורוקנ וניבר תעדל םשמו ליעל  
 "רי לעופ ינוניב  .ל"נה 'ישודיק (תוחוקל
 ח"פ םשו רקונ ותוא וארשכ .ב"מד ג"פר 'ומורת

yy mesא"יד י"פ 'ומבי 'ורי — הנאתב תרקונ , 
 'תפסות לועפ ינוניב .ש"מו ןורחאה דקנ ע"ייע
 ןירוקנ אמש ז"פס DU? "pi אצמנו ד"פ 'מורת

svnפ 'שודיק א"לבו ': "yורי ,ךורעב לייעל ' 
 'תקיספ 'וכו ןיפיכ רקנד jm ג"ע ג'יד ב"יפר תבש
 ארקנל אדיתעד אתעלות אדח :נ"צ דצ כ'וד
 'מורת יורי yb y sp ל עי פ .ינדוא ירוחא
 'תפסות ל עפ נ .איניאתב ארקנמ הוה ג"ע ה"מד ח"פ
 ה"מד ח"פס 'ומורת 'ורי ,רקינש חיטבא ז"פס 'מורת
 ח"מד א"פ 'ורשעמ 'ורי ,ורקינש םיבנעו םינאת ג"ע

vyוב הרקינש ןומיר  »^[ - 

(unnützes Zeug L^ ybs bn N23 —) רקנ 

 ןיאפרתמ 'מגב ןידימעמ ןיא 'פב ( 72 y(איעס
 אל םא 'מוא א'ר 'פב .(*אתליקיקמ ארקנ יתיל
 (ב"עס דילק תבש) ןמקה תא ןיציחרמ 'מגב איבה
 ןהו ןיתיתכ b ^on^ אוקיניאה מ'ש
 ^m 'יפמ קתעוה ה"יחא]* ךיטוטומפ

y) )'תרסה ןכ יארקנ םינורחאה לצאו )3 .ינונימ עיייעו יריקנ היד :ייק תבש ייישריפ כ'ג  jamרשבמ תונקונקחו  

nachforschenטטהמה ימולכ וקנמ ארקנ וב קסועש ימו וחליכאל ווישכהל ידכ .ת6וקז 10  LM vn 

nu (*םינבא רוקינ : םשה . *) תבשב חייר ייפב ח"כו "yאתלקליקמ סייש י"כבו אתקליקמ ארקיג זיעב ג''ונבו הטמל  

 סא ךירעא םשו (* .וסמ ןיתיתכ ינח 3733( (10D DU חיר ייפבו ןירה 'יחבו פייא סיש י"כב om )5 .אלקקו לקק ע"ויע

 .םייחב יקלח
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"wa M. 

 .יברעמה mam יחרזמה תא
rbאוה ם"טו תויחרזמ תורנ יתש ט"מ . ma»! 

 'וכו רנב ליגרה : ג"כ םש ,יברעמ רג םש תבשב
 דחאל רנ .ב'ככ ,קולד רנ : ט"יק ,רנ תקלדה : ה"כ
 aD ,33 N53" לכ רסוחב .א"ט "רדנ N55 רנ

non swיונכל לאשוהו 'וכו רנב הוצמה בותכה  
 'וחנמב ה"כו לארשי רנ : ח"כ 'וכרב הלודגהו דובכה

^w) 558 ^3ןיכרעב "5 .ה"מגר  v3 yxp» 
 רנכ ריאמ אוה התא 'מולכ (ב'לק om יקילייגנא

ee" *[ה"יחא 

 י'שריפ ey) y רבדה ןיוכל תעדיש לארשיל |
(Lampeהלאש  ') לש רג mis:םש | 'כ ןיליטמ . "vב"פס 'יעיבש  vy v5*לאיבא אלהו  

Conהלכש ןויכו ןמשו  ewתבשב  TUSאלא ומש היה | שא  vyםיברל ורנ ץילדמ ונקז היהש  
. 

 )27 ורנ ה"דא : ה"ד ב"פ תבש 'ורי ^2 ומש ארקנ
obwהוח ול המרגו 'וכו היה  nmeורסמ ךכיפל  

 ירבדלו המשנל דוע לאשוהו /השאל רנה תוצמ
 ר"קיו ידיב ךרנו ךדיב ירנ אהי ו"לפ ר"מש הרות

 שי 'א רג 'ע mom — ךדיב ירנו ידיב ךרנ א"לפ
 יתספדהש י'כה קיתעממ הלודג הפסוה ר"ב י"כב

 [ש"ע LII דצ א"חל אובמב

 Feuer) שא b JU^ ע"לב ס"לב מ"לב ארּונ) רנ
 ,אנא ארונד אדבע (:ב"ס "ררכ ןיי םנוקד 'מגב

 ps ןידבועה לכו שאל ןידבועש םוקמ ותואב "יפ
 .ינא שא לש ודבע אוה ףא 'מול לוכי סמ ןינתונ
 ןירבועש ןירמוכ ןתואל (Ce ארונ יבל הינבז
 ארונ pns. GU 070 לאינדב ב'א) -- ,שאל
 אלו ן'רה 'יפ הטישה וזבו ה"יחא]* (אתריקי
 ה"נכו הזב ךיראהש ע"בשלפה y" י"שרל סחוימכ
 «Aun .בויאל ,ר'כ ,'ו עשויל ;'ט ,מ"י 'קיו 'גרתב
 טטב ע"ייע : ה'פ מ"ב ש'ע "ימעפ הברה :ח'כ ז'ע
 יא ש א ד Dy י"כבו ארו גד ןיקוקיזד :םשו .'א
 אלד רוזגל תא ליכי : לכ תא יתיארו 'פ ר"להק

pomוניבר השמו רע ^3 ןימוי אתלת רונ שנ רב  
 (m5 mee ^3 שא ורעבת אל ונילע רזגש העשמ
 ר"קיוב «U. אתבשב רונ wmm" קילדמ אל ג
 — ]3 sm בלגמ ע'ייע ס"מ nen רונ ז'כפ

7 ZUM 4E UA, LAC AT I + MLT MPs 

UT. SPI EUREN TRITT EO RSNTE AU ARTT 

(Non — "3 — שקנ wa ופש 

 bild- o7 'עו פ'למ 3^5 השקונ = שקנ

imaginüresיחספ השקונ ץמח 6110108, " 

aץמח ייפ ה"יחא]* ,שק ע"ייע (.דינ יוחנמ  

 ןיאש ונינעש ל"נו ייחספב ח'ר 'יפכ רומג וניאש

 D^ 'ב שק 'עב וניברו הבשחמב קר ולאכ שממ וב
 — [ש"ע א'עב

 ןונפקפ ל"צ 'מורת mo ןשיה 'וחנתב ןונשקנ +
yyןסקפ . 

 ,Licht, Leuchte הרונמלו ריאמ רואל םש 555( 93

 וא יוביכ םרג וב שי תלאששו הככנו םימה לצא

 םרג ןיאש אוה רומג רתיה הז רבד : הבושת ?אל

 6 זימ (n הריכ mp3 ונינשש ומכ אלא יוביכ

 | אלו תוצוצינ לבקל רנה תחת ילכ ןינתונ C (ןיא)

 שדקה יבתכ לכב ינתקד יכו 'וכו םימ וכותל ןתי
omeכ'ק .) ^ cp»וכו םישדח שרח ילכב רפוא " 

 C ןיסנפו ןהב קילדהל רתומ תיכוכז לש mi לבא
 ךכו םולכ ןהב שוחל ןיאו ןהב רערעל ןיאו C ןמש
 תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב קילדהל :ןיגהונ ונא
 'פב Ü. תובישי יתשבו לבבבש ('וני בר תיבבו

pem» ^6:חיע ישוריק) בקעי ןב רזעילא 'ר 'מגב  
 6ג יג איש בכוש לאומשו הבכי םרט םיהלא רנו
 הבישי ןיא אלהו 'ה לכיהב בכוש לאומש יכו
 'מאק יכה אלא רבלב דוד תיב יכלמל אלא הרזעב
 בכוש לאומשו 'ה לכיהב הבכי םרט םיהלא רנו
 ps ךומסד 'מגב 6]ןיכרענ ןיא 'פב .ומוקמב
 לארשי רנ (א'עי ^ ייכרע תועיקת א"כמ ןיתחופ
 6 Y יוחנמ) רובצה תונברק לכ 'פד ג"סב C mmn) ךכ
 ץוחמ )^ פיס 2^ ישרפ רומא ארפיס) ומוקמב ('"ארפיסבו
 הניכשש םלועה יאב לכל איה תודע תודעה תכרפל
 הז "א בר רמא התודע wb" לארשיב ('' היורש
 ("היתורבח תדמכ ןמש וב ןתונש יברעמ רנ
 ו"פ דימתבו .םייסמ היה ובו \* קילדמ היה ונממו
 ןשדמ ןיקלוד םייחרזמה תורנ ינש אצמו סנכנ (א"מ)

 ריעהש ומכ היסר b" היואב v ברמ רוציקב אבוהו ליז יאנורטנ ברל טיילר ייס 'בושת ירעש יינואגה ישתב הז ןיעכו )!

 .ע"בשפה "ייעו ן י י ס"טב my ^x ע"רשבו ריפרב ה"כ )?  .ינ mw ג"פ תבשב quy דומל לעב ביישר יחה ברה ןוכנל
=, 2 

 .קוחמל שי à) לש תורנ : היגהל בוט רתויו ןמש 00906 י"לב) ןיסנפ תיכוכז לש תורנ יכ יתנוכו (5 .סנפ עיויע (+

 טייק "33 היכ (5 .11 גיח ר"טב רעלזיא mn כ"ג ריעה ןכ יכ יתיאר בוש יוכו ןהב קילדהל רתומ ןמש ןיסנפו תיכוכז

 433 יתוריעהש ומכו רג לי'צו יט 'עב סיטב םשו ינ תוא היפ תבש יוכלהל מיייימהגה yi (* .יר ע"פדשבו 'יבר ר"פדבו

 רייפדבו וניבר ייגכ sw :ח/יפ 'וחנמב לבא אוה ןכ ג"ונב )9  .ןיכרעב ע"פדבו יזכב ןוכנל היכ (5 XXX. א"חל אובמב

 תבשב היכו הרוש 'וחנמב !i) .אפיסב םייטב ב"ה יייכב ('% .ךומסבמ אבש הארנו לארשיב הייורש הניכשש לארשי רג ייא

 גייונבו יוחנמב א"סב ה"כו ל"נה תבשב ה"כו ('* .בר :םש inm תבשב סיש יייכבו יוחנמב «m ('? .ייל ארפיסבו : ב"כ

 .ליחתמ תבש סייש י"כבו ארפיסב לבא יוחנמבו תבשב «^n )15 .ייל ארפסבו רג נכ אבא אוהה היל הוה ישא בר (5

 ,שיימו ארוג יב עייויעו יוכו הינבז
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 בתכ בתכימ יעבר ("ארבג 6דימו ביפ ייטיע | שדחמ שרחנה הרשו השירח ןינע מ"למ רינ =) 5
7b3 (uebargemachtes Feld, Neubruchןוקירוטסמ | ינש ") ןילימ יטב היל בתכ הירבחל pom 

 אצפע וב ןיאש ויד הילע ךפש ("היל ליבקמד | ןורחא 'פב SUM pum רינהו רובה )05 האיפב

 b^ דועו (*האר תמו בתכה םוקמ טלוק amm | ('הש רח b" הריכח וא הרינ Geo ien טיפ) ןיכרעב
 ימב וילע בותכ םאו (" םינומיר co וילע ןיריבעמ | 'פב תיעיבשב )8 55 ^09 v3 .םכל ורינ ומכ
 «pu טילפ יאו ארנד אימב כתכ וב הארמ ןילימ | ('ןילכקמ b^ ןירינ 6ןיר כוח 08 v5 הנושארב
 טגד ןל אנמ טילפ יכו היב הוה בתכ ןנירמא ויד | ץוכקה אוהו ה"יחא]* | .תוריכחב תושורח תודש
 אוהו היב הוה אנירח א אני נע אמליד היב הוה | ,רינה תעש ט"פס מ'ב 'פסותב ה"כו ריחיה $2 ןמ

ocvריזנ  i004 seןנישייח ימנ לאומש שש 03 ןניקרפו טילפד הוה | ןכו ראות אוהו .רינ הדש  
 .("רמאק 'גרתו .,הרינ DYN וזו (n וז ט"פ מ"ב 'פסותב
 : | ןכו .הירינ ^sum G ,'ח איש ושירח שורחלו

BED. MISTER39) ב יל פס i DOWעל ע"למ ריִנ) 93 |  Weberfadenןיִריִנ ,םירָיִנ ץובקב  

 / .- רי A הנש הערוזו הנש 53 אהי אל ורכחמ הדש רכושה

 ו oi י"כבו רנ .ראנ "ימעפ הזיא קרפה ףוס םש "ייעו אלו Cpyy אל ןירינ אל (" דרגה ןמ ןיחקול 'וכו תחא הנש הרנ mm 'וכו היצח ראנ אלא
VIS. 0/172 2תויעקפ ריש אלו < ןיקלופ | \ השאר הגש הרג .:ה'פ . Bו ]9  

 ברעה אצי אלש ברעה תא וב ןיכילומש הנקה שארב | קור מַה !עצמאב ןיונה תפסוחכ) לועפ ינוניב pe 'וכו
iii rd Eלע די לע אלא הנקה ןמ  CCןיריג .רא 'עב א"פ  

 333 .("ארמולנ תויעקפ oy ןיקנופ .(* ו'ציל
 ,ןבל ג"ע רוחש ןנירמאדכ ןינימ לש «Gr pr רמונמ | 60 עצמא י"לב 001 OU פ"למ wy =) רָנ

^Pןומיר   (Granat6הדדוא  C seoא רי נ ב אדחו ארינ תבב יתרת | אלד  Cתבש)  (vp335  
 ja יתב ינש השועה, א'פ ("ארינ תב 'עב b^ | רמצ א'פ .( אדדא 'עב p" 322 6ח'כ "3? ףקשמ
 הז דריו הז הלעיש ןירינב יתשה יטוח תא םינכמ | טנג איבמה 'פב .('ספו ג מ וניאו תלכתב עובצה
 ןוילעה דריו ןותחתה הלעי יתשה רוזחיו ברעה אביו | ימ b^  ,ארנד אימב היל ןניקדב (Gon nex ינש
 םירינב (Geb יילכב (" א'כ 'פב .(""ברעה אביו | שוריפ .םידגבו רמצ וב ןיעבוצש תלכת לש עבצ
 ףוסב .("ןה הגיוא ילכ םישרפמ שי סוריקבו | הל ןתנ לאומש רמא 6 ל"צז ח"ר "פש רחא
 תגראנ (" ןירינ םינשו םיעבש לע (תימ (mb יילקש | ןהכ היה םא ךיטיג הז ירה הל רמאו קלח ריינ
 ילתפנ ינבו שרד ד"צפ ר"בב ה"יחא]* .'וכו | אוהש ובתכ ןילימ ימב אמש ןנישייח אל הרופא
 םינשו םיעבש לע ןילתפומ ןהש O5 v יישאוב) | ימ אוהו ארנד אימב היל ןניקדבד דע 'וכו ץיפע
 'וריב m» b .רינה תדובע 'תא ןילתופ ויהש רינ | ימלשורי .ץפעב בתכה ןיהיגמ ("ןומיר תפי לק

 עיפרשבו הר; הדקנל ךירצו ונינפל ה'יכו הרנ ייא ייכ תצקבו לעפ wn הרינ יכ ר'יפרבו ביהו טיק יייכב ןוכנל היכ ('

 Dose +( pps ע"פרשבו ר"פדו ט"ק יייכב ה"כ )? .רכוח האלהו mp 'פדבו ר"פדו טיק י"כב היכ )* .השירח פייטב

xovל"נח פ"לל ןויכו כ"ע ןומיר רג רגות 'לב ייפ  "y5 .31 שיטע סעלרעפ ) m/sםייטב ע"פר ראשבו ימא יפדב ןוכנל  

 תצקבו ארדא D'b3 ע"פרשבו w/p33 ה"כ )7 .ארגד תועטב עיפד הצקב םשו ארדוא 'עב ה"כו אדנר ג"ונב )* .ארדוא

 "ביה ט"ק י"כב ןוכנל ה"כ )? bob עיפרשבו ריפדו ביה טייק ייכב היכ )* :(.  ביל (aem אדדוא ליצו amos ייכ

 תבש יוריב היכו ןוהנימ דח 33 גיונב ('1 .ךורעהו ח"ר םשב םש ייטיג 'ופפותה ואיבה ('% .ייפ m/w ע"פדשבו ר"פדבו

 mans לכקמר 4m ansa (? .ןוקיריטפמ הלימ דח תבש 'וריבו ןיריטסמ ins אחלשמ יעב ג"ונב ('* ,ר"ע גזיר ב"יפס

(i4תומוקמה ינשב ונינפל ייל . *') ח"ר ינפל יכ חיכוהש ע"בשפה יייע )16 .ינומיר עייפרשבו ר'פדו ט"ק ייכב nmn 

 3133 )!9 .ידרגהמ גייונבו D'b ייכב «'n )!5 .(: /ר ,ביח) ( 7 .שייע א"עב (i033 היב הוה אנירחא אנינע אמלר ייג

 מיטשב «m )!! .יב קנפ עיייעו ןילקנופ ג'ונבו ןינקנופ ןעכנימ ס"ש י"כבו יריאמבו 'ה סם"ש "35 ה"כו (1% ,ןירוא

 תנשונה צילבו Knüuel glomera 'צמא ר"לבו glomus, eris רילב (5* .שייע אקרב 'עב b^ רבכ (** .רמואה םהסב

inselשירבו לייישניל לייצו לייישיול ק"בב יישריפש המ הזו  vb nos ,ל"יישומל רימ  *%) m/sומכו ט"ק י"כב  

 סישב) ח"ר ייפמ pnym 3'y )?"  .שייע בייר ,ביח (** | ,יז רכ y^"y ארוכב ץ"פדב לבא ארינ תב יעב כ'ג יתחגתש

m5» )* Cmתוינשמב היכו )? ,ש"מו 'א סרק עיייעו (?* .יב יפב תועטב ע"פרשב לבא ישמא יפרו טייק ייכב ןוכנל  

 .יג םנ y^"y ןימונ ג"ונבו כ"פס רימשבו : יצ יילוחבו ילופאנ

49" 



 אלוגנרת והינ יאמו CÓ יז" 27( לגרנ תא ושע |
 ג"פ (vy ^v םימלצה לכ 'פד ג"רב 'שורי .( אר ב

Ou vosיתשחנ ףסויד הילגירו בקעיד *(  הילגר  
 תא 'ה qnn 05 ייל ישארב) ךללגב 'ה ינכרביו
 ה"יחא]*  ,(ח יט"ל םש) «gp ללגב ירצמה תיב
 ללגב תביתו לגר שרשמ רזגנ לגרנ יכ 'וריה תנוכ

 — [6 ל (ne ילגרל מ"לכ לגרב ומכ ^5
 der םוקמ הזיאל אובל לגרוהש ימ) p ,לָּגְרַנ *

(sich oft einfindetרש ע"ייע :ז"ט הדנ  r^ 
ownשרופמ . 

 Cocusnuss JS) פ"למ rm ע"לב) 333 3

 אמיקספא 'עב יתשריפ רבכ mu 'וריע
mp Cz) m)2 רבנ ע"ייע  

T»*ודוה ץראמ םשוב םש מ'למ)  p'53פ'לבו  
Narde, ורו" vis שיש ע"לב oi2)s 

  (Gardus, v&pdoc'ורי .'ו תותירכ  'bvא"מד ד"פ

  ovyש"השל 'גרת .'ב לבש ע"ייע דרנ תלובש
JR אבה ע"ייע ונממ ראותהו .אָדְריִנ ביי ,'א 

jam =( qom ₪2ראותה הנבנ םדוקה 'עמ  

(Nardenóhl 0008009 | (Ato) י י"לב 

 ןמש m vba "B" ןונידרנ :70 'פ ש"הש 'רדמ
 .םימשבו [דרנמ i (דרומ) יושע החשמ

29 "yr פ"לב ארקנה חול קוחש pr» vUTY 
DU 0גאטיירפ "ייע 2429 ואצומ  

 6איס .יובותכ ןועמש ןבר 'מגב י"פעא 'פב (ררנ ךרע
 .('' רישדרנו C אתיינסיק ("אתיירונב אללטמד
 ,דרנלא [ידד .ל"צ] ew) pep יברע 'לב 'יפ
 ידרל w^ ו"ופדמ ץוח האלהו 'זיפ 'פדב הייחא]*

pniד"מלו ב'נש  pm «nתיברעה הלמהו ויליאש  
 Tubs ידד כ'או קחשמ p^ 22 ,35  אוהו ירד איה
 m .ע"לב mui mh ררנ לש קוחש 2,352«
 .רישדרג ונייה wei] nos ומכ שממ קוחשה
 - ,po Schaeh 602008 ש"יקקשיא 'יפ י"שרו

cwnע"לב ארקנ ש"יקקשיא קוחש . יכ  
 p 'צוהב 496 דצ 'כ 'ה ירזוכ 'ייעו 2:5 פ'לבו

(reeג"נרטש תארקנה ש"קאקשאה קוחש  
 מ"יפבו .ל"ומ bw הרעהבו ה"שע «a יברעב

vU me: = m 

| 

 'רעי בין ר"פד d NI ירדל bis ירדל פ"הו ט'ק יפו | "iN בויא) חתות ונשהנ [שקכ ל"

 חפש

 ןיפח ינשו דחא ףחב pu ינש ג'ע י"ד re תבש
 הנשמ לש ןירינב 'יפ :ד"יד p3^3 םשו ,דחא רינב

 — nm] :י'ע

 לוע p Obs" ץובקב ע"לבו אָריִנ ס"לב) 2 7€
Gochטיי יבדמב) לוע הילע הלע 'גרת , 

 Ty יייעו nons .ארינ mop קילס ('ב
 הליאשהבו .'ז ,ו א'שלו iow 'ירבדל 'גרתה

pupז"כ 'א י"רת דובעש , Cהידובעש רינ  "uy. 
 ז"ד ה"פס תבש v?"^ : ד"נ תבש .יוועלל ר"תמע

 EXT [(.ט"עק (YD ארינ רב ע"ייע ג'ע

x"ארי ןמ לעפנ)  (Staunenswürdigesונדמליב  

 שירבו 05 ךתלעהב min3^ בבוהל השמ רמאיו
 )0 D "nm וננעת קדצב תוארונ ?C ןנחתאו
 ונל השוע התאש תורובגו mo לארשי ול ורמא
 התא הקדצ אלא םישעמ ונידיב שיש ליבשב אל
 ^ 'תקיפפבו הייחא]* .'וכו ונל השוע

"mט"פשת 'ילהת 'קליב אבוהו ז'ק 79 הבוש . 
 שרש לע תושרד m ןינעבו .ש"ע א"עב שרד

svד"חב ע"ייע , [ip — 

^b si =( 20מ"לב ןזרג ומכ ס"לב  (Axt, Beil 
i35וכרב) האורה 'פד ' Cosהוהד אגרנ לקש  

 ימגב הנוממה םה ל רמ א 'פב .(' תומא רשע
 יניצחויוגנד אתת קב 6ז'ל מ זבלומ
 6 המוות לכואה 'מגב העש לכ 'פב

C275 "mooהיב אדש )39 ה"רד ק"פד 'מגבו  
aumיפ ' snmןזרגב ןליא 6 ת כי תחכ ".). 

 «C םיתאמ התבותכש הלותב 'מגב 'ובותכב ק"פב
 3'&( -- .אלקידל אגרנ יכ אמהנ ימקמ יומת
 צ] (שקל) 'גרת
 ה"יחא|* (איגרנ היל ובשחתא יליג ךיה (א'כ

m5!ט"ל 'דהנסב  + ms NUN y/"yא'ח 'מ  
 טילשד אלזרפד אגרנ ב"ער ו"צ 'דהנפ .נ"שו : א"םק
 יד ןיגרנ 'ג ,'א 'תסאל ינש 'גרתב ה"כו אלזרפב
 לבא תק ya" ה'כו ban 'מוי יגרנ ץובקהו . לזרפ
 ע"ייע ירגנד 'יג וניבר איבה (ריעת (m ןיצח 'עב

 [1'6 הרעהב שימו ל"נה

 יפב (טשריפ y"' מ"לב םיתוכה לילא םש) 53
 fc) גיס ידהנפ 15:55 רדונה 'מנב תותימ ^

Nim i753 (!סיש יייכב בוט רתויו תומא רשע רב  pos[רב ל"צ] תרב אגרנ לקש היל איכ ירמבל 'א י"רתב הז ייפעו  
 אנליוו סישב לבא חייר ייפב הייכו ט"ק י"כב ןוכנל היכ )5 .ייל ע"פרשבו יציניוו ר"פדבו י"כב ןוכנל nes )? .ןימא יתרשע

 pe (5 .ב"עס יל 'דהנסב אגרנ היב ארש רובדה היכו ל"נה הירל חייר ייפמ קתעוה f) .תוכיתחכ ע"פדבו ותכיתחכ ם"טב
 ym ייל וניגפלו סיש י"כ ןוילגב היכו ('

 עיפדו ט'ק ייכבו ריפדב הייכ )*

 .ןמשב ם"טב ו"ופדב )5

 .ומוקמב סיד y" לוגנרת 2 יקלי :ví תלוגנרת סייש win אלוגנרת ייא 'ציניוו

 .עיל אלו ס * ל אוהש ליצ הטמלמ יב הרושב

 טייק "33 «n'a ('% .ןפק יעו (7 הרעה .היימש יב'ח) רג עיייעו אתירוג עיפרבו ט"ק יייכב ןוכנל היכ ( .הילגר 'ינורחא

 ,לינח רג yy יירפסה ייג i) .תמדוקה הרעה y" אתיינפק ץיפדשבו ריפדו
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 השדה bu אל ח'ר םנו oom) סישב) חיר pp" | 172.72 א'בוקב קחשמ p^ ו'מ נ'ס 'הנס ם"במרחל
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 0 ריו d לבא ש"ע םש תבשל ט"יותב 'יאדכ ר"ישידרנהו

'eww mb86080806 —( ך"ש א לבש ז"עלב  : 

 (Spielschachרומאה םעטמ ל"נ ןיא  — ^nונממ 252 5 פ"למ) םורג * |  y'bsשאר 352:  
 א"פ ז"ע 'ורי Neujahr) םייפרפ לש הנשה ה"כו רישרדנ ג"ונבו שרדנ ס"טב 'ובותכל א"בטירה
 סורנ בקעי רב ןמחנ בר םשב אנוה יבר y ט'לד | בלכ א'פ םייס ק'העבו תועטב הז לכו מ"טשב

qpרדאב םירשעב יסרפב רדאב 23 | [ןיקחשמש ל"צ] (ןיקתשמש) םילגר רצקו  Susשי תמאבו  
 יששב והוגח שיו רדאב 'ב םויב םויה ותוא םינוח | ןסק 'עמו אתיינסק תלמל b^ הז לבא כ"ע וב

 ח"ח קאכאקל ןורשי ע"מב ש"מ y שדוחה ותואב — [וקיתעה

 אטסיפא 'קתעה לעגעיפשו 1358 ב"ח סרילואוו "יעו | תמה וב ןיאשונש הטמ ןינעה יפל) (e) דוורנ 1
| 

PS [^ bos] 6 'B w*'*33 (Todtenbahreבמיה עדיו ילבב היה בקעי הב ןמחנ ברו 0  

 יששבו UNI 'אב היגהל שי ןכל לבב ינח ןמז | ןיאשונש הטמ 'יפ דוורנה תא ןיאשונ (א'מ) 'וליהאב
 amm הז is^ ry ילבכב "לש ע"צו רדאב | תוטומב ןיאשונש nm לש ןורא ומכ, א"יו .תמה הב

ps) 6 6" &nbDins Crus22 רצ יבכרה יפד) יינואנה 'שתכו | תוטומב  "bזמ  ^Wתחת  
 "או Gr? "BS היכו) זורהמ 'יגה : א'י ז"עב ןירהומ | (בותכ ךבדנ ב'א) -- .'ויתחת האמוט עדרמה יבועכ
 b3' תמסרופמ הלמ שדחה «n אוה זורהמו ל"הזב | רשא 93 ט'דסב ג'הר "יפב ךבדנה m ה"יחא]
 שאר D^ ל"נה יסרפ 'למו זורהונ ל"צ ילוא כ"ע יסרפ | ךבדנה ^b םש s^ הזל םדוקו א" b^ חקלנ םשמ

"Bיכ הנשה | הנהו כ"ע ימכוא הגירש א"יו ת"ייטב שענלא  ys »2 n»יכ שדוח שאר וניא  DONןמז  

"b otaיפלו .תמה הב ןיאשונש הטמ תמאב  mp?ונלאצו  Datum 

W^ךכר ןמ דבדנ רזננ  = ^B T3Dןינע  pm | n»weןמ לעפנ =)  (giessbar, sehlammig p? 
 ^b כוס gem זיפ תואוקמ) mov קורנה טיט לע בשוימ שוריפ יתאצמ אל דוורנ וניבר ib" לבא

 טיט 'עב ונייה ה"יחא|* Db 'עב 'יפ Gu — [ךבדנה כ"ג 'יא ל"נה 'תפסותבו .ונפא

 תורוהל ym הז לע ונזמר (9 הרעה דיכ ,ר"חב) םשו | O75 "יעגנב DE תורהב ולאב (םוקמ םש) דוורג 9

 "4533 'ורי סנ ףיסוהל שיו ש"ירב 'ינה i »» by ANTI" םוקמ 'יפ וריגסה ךותב דוורנל ןיכלוה

 ןיקירמשכ ס"שרהמ p^ קורינה טיט a ז"פר .(דוודג ג"ונב ב'א) —
 Dp קרומ wm הברה ךר טיטהשכ ילכה jo םימה | 5,2 עילב ונממו .Ces a םילמ) )4 יקר

 פיש יעב וניכר b np" הלוע dum כ"ע םימה | .הצילח  תוצט יסד YS Cweloh ךו פ
sp nei)יפמרנ יגוז 'הב קפנד הדוהי בר (ב'ער , agלעפנ) קורינ ןינכו |  qm jeןודינ לקשמב אוה . 

nr»6 םי כר ןהיתורועו םילענמ — [המודכו  qmקומ ומכ ). — 
 וזעולש ירחא י"שרו ה"יחא]* = +(יקומ ג"ונב ב'א)
 םילענמל ןירוק ע"לב ןכו איבהל ףיסוה ('ש"ונשלק
 שיראוצוה 'לב 2 פ"למ e s אוהו כ'ע קומלא

mókאוה יקמרנ ץובקבו קמרנ לבא 'ג קמ ע"ייע  
 םיכר ךורעה e» "yn^ תלחתב 'מושרה 'פו ע"ל

 — [םיכר םילענמ ל"צרו

vbs poss ס"לב o2». ע"לב. 37 bom סיקר 
 'ורו  (Narcisse /20/00006, marcissus'םב

 (ב"ער גימ ^253( ימוא ?NY 'מגב ןיכרבמ דציכ

ownארכדד םימשב יצע ארוב (' אתניגד (" םקרנ  
 ינא .(" ןורשה תלצכח b^ .םימשכ יבשע ארוב
 ('' סקרגל אליתמ אנא ann CM י'ב ש"הש) תלצבח

màעודיה ימור רפיק ןורינ =)  Neroב"א) — .ןדעד אתניג ןמד ביטר | ונממ ראותו  ^pןימ 'ורו י'לב  
"b3 (Geroniseh D'313חרפ | 'מגב תואיצמ וליא  vm qbכוט חיר ולו קורי אוה רשא ונימב ) 

 הלמה וז סוסק 'עב ןכ ומכ b^ ב'רו ה"יחא]* | e^ איה תינורינ איה ילש «Cm טיב) םיבייח ולאו
 — pem wy b's ןיאו (חימ היפ ייאלכמ «pu | קתעוה הייחא]* epo זורינ לש עבטמ,

"y )'רעטלאסנעבעל  my5 m5ייפב ל"צכו (? .481  vmmישמא 'פרב (*  mחכו  musןוכנהו 'עה תא  "asייכ  
 םיכר ץע"פרבו ב"הו ט"ק י"כב ח"כ )? .קמרג ץיפדשבו ר"פדבו "353 ה"כ (%  .יתחסנש ומכו םינושארה ייסופדו ךורע

 הייכ (* ,תואיליפנאו mi .כ'קו ימר "m .יי תבשל yy (ט"יאלב) calzini i? pm םייטב 'ציניוו mp" יפדב )5 .םיכר
vos2 טיק n Y?עה עצמאבו שארב ץייפדבו ' op"םישב ה"כו  my)אתיגוגגד ג"ונב )9 .ךימסב ןוכנחנ םוכרנ ס"ש ייכב . 

na» (גיחב םשב יישרב . *') יגרתב pp?» 



NUS - שנ ץש 

UY (Nen) Q3רבכו ארוסל הבורק  bןינעבו — תוקיתרנ יתש ןימכ : לדגמכ 'פ ר"שהש | ירביב 'עב  
 — by5] 'עה הז y" קתרוונ

 שיו רמ חמצ pO spYS ם"לב אָתיִרּונ =) אתירנ
 -Hahnen 1/53 ארקנו תומה nO אוהש םהמ

(fuss, ranunculus sceleratusמגב תופרט ולא 'פב ' 

nnnsאתירונד ארקיע (א'כר טיג יילוח) םד : — 
 יללכ pw י"לב p^ ךא בותכ וניא תואחסונב 280
 ר"לב veügoy י"לל ןויכ ב"ר ה"יחא]* (םידיגל

"Cy Sehne, nervus71 א"ח רעלזייא 'הל ר"טב  
 ם"שהו ל"נה ס"למ mm 'עב יתבתכש ומכ ןוכנהו
 שרפל הלמה איבה הלועמה וניבר "ג יפל 'ילוחב
 ל"צו אתדירמד ארקיע ג"ונבו (האית) העית יאמ
 32 פ"למ אתדירמ ילוא וא רמ ^5 אתרירמד

mbלש ארקיע 'מולכ  cbוזעול י"שרו .תומה  "y 
 'יפב ה"כו Wolfswurz, thora צ"לב Bw ה"רות

 ל"זו rot) ףד יקילייגנא vo ץבוקב) ןילוחל י"כ ה"מגר
 ל'צ קפס ילבו כ'ע ז'עלב ארוט ירוטד ארקיע
 pv לובטב i'm 'יפ ןכו ז"עלב ארוט ירונד ארקיע
 ל"צו תימראב אתלימד ארקיע 'יפ האיתה ה"מ א"פ
 ליסאב 'פדבו : ט'נ ילוחל ןויכו C אתרירמד ארקיע
 ש"מ "ייע דועו .ט"נ ל"צו sp "ילוח ןייוצמ 'שמאו

 ב [ע'בשפהב ב"ירגה

"2" 75) imb מ'בו א'עפ T2 "in אָשְנ * 
em בָשַנ ע"ייע (D 

"y רעשה תחימצ ענומש D (ומכ DU; NU 
vn מגב ןינימ השלש 'פב (םינפב' 

 רעיש ירובע םושמ אמיתד והמ (C60 ou חליגש |
 תבשב מגב לבוחה 'פב .אשנ ('וכס "פאו

p»)רדה אלד אשנ וכםש ןונכ (יויפ ". 
 «'G כמ חרוקה 'מגב ןיקולה qn ולא 'פב
 םשנ ויתועבצא n ףשר הכיוצ אל
 (יימ) םיעננב י"פב nns) תבב והניב תואו
 לדגל היואר הניאש הכמ םשנ ךס םשנ לכא
 ךסחו לכואהו אוה םסו םשנ אוה אשנ 'יפ ,רעיש
 !«p^ ה"יחא]* יופוגב רעיש חמוצ וניא ונממ
 ם"כמרה קר b'on תומוקמב םישרפמב W^ וניבר

"b bus "ynsםשנ  nb pbיפ יפלו ש"ע ' 
 טמשנ אשנ תלמבו DD ומכ םשנ יכ הארנ ל"נה
 ער וחיר םשוב ןימ n) ע"לב יכ רוע עדו ם'ימה |

 [םס אוהש א"יו

(Cקיתשואנ 'ב ייכבו קיתשואי: םייש ייכבו קיתשאינ ג"ונבו קיתשינ ע"פדבו ט"ק ייכב היכ . 

| 

m)ףיסוהל שיו .נ"שו 05  bzראותהו ,י"ק  
 | YDp ק"ב האשרנ אדא בר .מ"ק .'ס תבש האשרנ
 י"שריפו האשרנ דומעה ףוסב םשו יהאשרנ ןהכ בר
 ןועטש אנהכ רב אב כר ,וארקנ ןמוקמ םש לע
 ד'ע ח"כ ףד םשו גיפר "אלכ 'ורי הישרנ רב

ppm  .דצ ק"ל "vn אובמ "us היישרנ ןועמש 
RUE) יריכח a3 52 

| narthecium = (אלילק ילבו 2 י"למ pn 

 ,Salbenküstchen אק תרנ "לב קדס
 ול ואיצוה 'פב CFutteral קיתל לאשוהו 6
 תסנכה תעשב +רינ ימוי) ןוראה לטינשמ 'מגב
 CYy ^v וזחאש ימ 'פד 'ג'פב .ןהלש קתרנל םילכ
 ןנתדכ ('הקיתשונמ 'יפ הקתרנמ המח אצתשכל
 נ'א) — .( קתשונ ול היה אל ov לכב 6 v 'מוי
 לכל יללכ pw םימעפלו תואופרה ma י"לב "פ
 qua עלטו 0n -ז .יד my ולענ ףולשיו 'גרת קית
 םעפה דועו ה"יחא]* (הינימי T קתרנ תי
 : ךסיכב תקתעהל "^O ה"כ cm» Cw .י"רתב
 qv  .ידמבו 'וריב by5"^ הברה ה'נכו .ןוכיקתרנב
 לש קיתרנ (שרוחה 'פ יתבר יתקיספ) :ז"נד WB היר

 אפוו לש וקתרנ :ט"'ד ה"פ 'וכרב 'ורי ,תואופר
 קיתרגה תא ריזחהו Opus ד"ער .גיסד א'פ yn" 'ורי)

 'פ רישהש ז'פס ר"בד .ב"צ "€ כ'רד 'קיספ .'וכו
 ( neטיצש גיח) יב ןוזלח ע"ייעו ומע לדג וקיתרנ |

 ביפ "מיג 'ורי : ט"יד א"ם 'וריע 7« C + הרעה
 b353 Y ר"ב .'וכו וקיתרנ לע בתכ 6'ב p ד"מד
 ולטרעמ ה"בקה אבל ריתעל 'וכו קיתרנ הל שי המח
 v'à םשב ג'צקת 'ר יכאלמ 'קליבו 'וכו וקיתרנמ
 המח איצומ ב'עס 'ח 'ירדנו ב"עס 'ג ז"עבו וקתרנמ
 seam הקיתשונמ ליעל wan 'יפ הז om הקיתרגמ
 ר'ע א"מד ד'פ 'מוי 'וריב לבא ל"נה 'מוימ היאר
 היה םויהו קיתרג הב היה אל ov 553 םש םג "יא
 ל"צש רמוא יתייה הנושאר הפקשהב קיתרנ הב
 יתיאר בוש לבא קיתרנ 'מוי 'וריבכ כ'ג 'מוי ילבבב
 in ^s^ 35 טרופריא י"כ 'מוי 'תפסותב םג יכ
 קתשונ ל"נה ר"בב םג וניבר סרג קתשנ 'עבו קיתשנ
 יתער ןכל קתשנ 'עב יתאבהש כ"רד 'תקיספב ה"כו
 לעפה ןמ יוסכ פ"ל אוהו קתשופ Dx יכ הנמאנ
 .יוסיכ : קיתשאינ : ד"מ 'מויב ח'ר ^5 ןכו 095

 iym י"כב ל"נה 'פסותב 'יאד הממ הגהה וזל היארו
 | ppm - קיתשו "נה קיתשג תחת "יסופדבו

 .הקיתש ס"טב רייפרב )!

 .השנ הייכסד םיש י"כב (% .ךס גונב )5 .258 םעלל צינלפפ y )45 = .דיע דיטב יב הרוש .ביצר ,ג"ח רכז יעבו )?

 .ט"ק ייכמ ץוח סיש «v3 ריפדב ה"כו ו"ופדמ ץוח ייל האלהו ee 'פדמ ('
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 סרג שטב 'עב וניברו ויבא Cms] :nm"w33 | יג" יד לאינד) NUON GN א"לב) (NU ,שֶנ ₪25 |

 איבה ע"בשפהב ב"ירגהו .האישנ יב (ס'ש ייכ ייגכ)
 יכ : ט"כ 'ציבמו .(אשנ יב ע"ייעו ,י"ק 'ילוחמ היאר
 ח'ר B3" שרופמ יתאצמ ןכו וימח ונייה אשנ יב
 ישנ ,ןישנ : אשנ ןמ ץובקהו ,(יגליוו סישב) םש 'ציבב

"v sevג"ל :ב"ל תבש  : ^nppנ ': bapד"י : 
 : ב"ל דימת J'y 'ישוריק .ו"כ by im" ק"מ
 םישנ רדס ארקנ הז םש לעו םיִשָג ץובקה מ"לבו
 'שוריק .ב"ס 'ובותכ תושנ  םייונכבו (.א'ל תבש)
 א"לבו  .םהיתושנ א"כפ יתבר 'תקיספ .ב'ע : א"ע
 'ומבי ןינעבו .ב'פ 'הנס והיישנ .ט'נ מ'ב וכיישנ

 -— [ליעל «"n .ה"ל

 פ'לב ה'כו אָשנ א"לבו «mp מ"למ) n3 .אָשְנ *
 ינוניבב (צ6עש0888ג הכש 'יפ 7 : ע'לבו

wp» (n^ח"מפ יתבר 'קיספ לועפ ינוניבב ,ביתכ  
 ך"מס ארוק rs לא )8 יביל יילהת) עשפ יושנ ירשא
 חכשת חכש bx .יימדק ןניבוח ישנא . + ןיש אלא
 לעפתאב .ןושנת אשנימ ןיא 'א י"רת )^ ín יירבד)
 ^n ב"ל pw ,ישנתת הֶאָשְנְתֶא םא :םש 'לקנואב
 : ג"נ 'וכרב ו"יתה תעלבהבו .אתישנתא 'גרת ישת

CNUDNיאמד 'ורי ,ישנמ ,ב"פ 'דהנס .'כ 'ובותכ  

 תיישנא 34 ז"פר OU היתישנאד

"vז"ע פ"ר ר'ב .ןותישנא ד"ע ז"טד ט"יפר תבש  

 !y" הוישנא ב"עס iw "bn ל עפ א .ןנישנא
 ,ב"ל "ירברל 'א י"רת ;א"נ B" "ישארב 'גרתב

n^ותלוזו ^ ,א"י בויאל ; . 

 וניבר ואיבה הדיקי ןינע sum ליעפהב אָשְנ *
 ,נ'שו 'א אש 'עב

heben, erheben, tragen לכסו mew ןינע NUI 

Jw יב [אש] אס ע"ייעו ,נ"שו 'ב אש y^" y 

eroe) NO) *השא תחיקל דועו הלכקו החיקל ןינע  
  Qehmen, eine Frau nehmen'ג אש ע"ייע *(.

 י"כב ןוכנל ייאדכ )?

 ה בד דש

 ; ע"ייע התשניאו ג"ע נ"ד res 'ילקש 'ורי |
 ו rnr \ ותוא ארוק לעבה יכ השאה יבא תיב רחא 'יפ

 .ביבל י"כב הימגר ייפמ קתעיה )?

p'b3 OU] ע'לב vis מ'לב (^ 

 schwach t? D'53 wis) לעפמ Mensch NUN ,שְנא
 רב המ n on) יילהת) ונרכזת יכ שונא המ 'גרת

 ,י יג ," ,יב לאינד) ומכ אוהו הייחא]* .אשנ

 mà" עיייע) w3 רב ל"זרד לצאו ws רב 00
(e(ח"יק .םש) שנ ינב ץובקהו  Ty xus 

 ר"כיאו :ה"סד ב"פר "ינעת 'ורי .ב"כד א"פ יאמד 'ורי

 'גרת (NU ינכ ץובקה דועו ס"פ ר"בו השפחנ 'פ

 | ףלא תפסוהבו ^ ,'כילשמ 'גרתל .י"כבו ^ ,ב"ס 'ילהת
 |נ"שו (D'P. D) אשניא ,אשנא ,שנא ע"ייע שארב

 | השא תיב b^ אָשְנ יִּב UN א"לב (p^ אשְנ
 Haus, Abstammung שיא לש וימח ונייה

 | ןוע אשנ ג"ע ג"לד א"פס 'ועובש 'ורי לעופ  der Frau, Schwiegervater (210)תיב דועו  v3Nלש | 1
 ןיפתושה 'פב üterliches Haus des Mannes) שיא

 ןכזד ארבג אוהה (c^ cu) הדשה תא אלו 'מגב
 | לש הדשל ךומס, b^ (6'אשנ יבד ארצמא אערא

ovenול היה אלו  vonbתונב םא יכ םינב '). 

 תונהוכ ויה םא )55 'ומבי) םיחא העברא 'פד ג"סב

 והיישנ יבד המורתה ןמ ולספנ לארשיל תואושנ
 חכשנה תיב b" ב"א) — .ןהיבא תיבד המורתמ 'יפ

 mobs םהיבא תיב תוהכוש תואושנה םישנה יכ

 .ילמע לכ תא םיהלא ינשנ יכ (א"נ יאימ יישארב)

 ןושארה en^ ה"יחא]* (יתשא תיב 'מולכ ןכ
 תיב ונייה אשנ יב יכ וניבר "יפכ אוהו רקיעה אוה
 שיא לש ויבא תיב ונינע דועו השאה תחפשמו
 ילעב ונתנש ללכ יפל ךשמהה ןינע יפל לכהו
 יכה רתב ד"א יפל יכ ארצימא ה"דב ב"בב 'ופסות

CU)ג"הכו וימח ונייה אשנ יב כ"א אתווחא ירמא  

 | י"שרו וניבר ררגנ וירחא ורשא ה"מגר 'יפב תמאב

 יחא ירמא יכה רתב סרג וינא תיב :אשנ יב 'יפש

 ירמאד 'כיאו ויבא אשנ יב 'יפ :נ'כ תבשב 538

wn venופסותבו . . Yap dndא'ער  "bו  

 .הישנ יבד :ג"ונבו יורו פ"א סיש ייכבו ה'מגר יופב היכו 0

 יפכ ליהתמה אשנ 'עש שמשכ רורב זיכב לבא vis אלו עיפדב יג אש quy יילש רבדה תמא (* .ס"דב אבוה יישר
 LX)  ,איחל אובמ יייע) אי'צרה יציניוו סופד ךורעב ק ר ספדנש ומכ טח יעב ?cn םייסו pns יד ךומסד ימגב ץלוחה
 םיכרע ינשמ םינמאנ םידע ינש יל הריעאו ('ג) אש יעב רפסה ףוגב בותכ הלחתב היה ריילו יבו יא ויו vius 573 ייאדכו

 qi ויו י"כבו וייופדב )/5 .אשנ יעב "ani 'פדב אוהו א ש sy לע וניבר זמר : ו'ס 'וחנממ ןויצ ןינעב 'ב סלע יעב ('א
 יעל ןוילגב ומצעל ול היגה קיתעמ nrw קפס לכ m" אש 'עב ו מו קמ הז bn יא אשנ סויסב אשנ יע םדוק ייא
 ןיקיתעמה לעו יא אשנ 'ע roa הספדוהו המינפ ןוילגמ הרעהה האבוה כ'חאו אש ya ומוקמ רקיע יעה הז יכ 'ב אשנ
 y3 וסיפרה אלש וז אל יכ הטומש ידיל םהירחא םיסיפדמה ואב qme לעו אכתל םתהמ cpm רשא 5y pun תא ןחיל
 וקיתעחש ילבמ תומוקמ ינש לע ורבע (cu ב'ה ט"ק רי יבתכ ןכו אש יעב והוטימשהש ושע וז ףא (ו'ופרמ ץוח) אשנ
 ys אב ט"נש nos איליפאב וא IU תנשמ ו"ופד CN CO איצרה anim" 'פד ול היה אלש ביר םגו תוכיאה בר ךרעה תא
 לעו םדקמכ ומוקמ לע 'עה הז בישהל הנשויל ךורעה ררס תרטע יתרזחה תעד ןנוח ,תרזעב ינאו שייע חועט ידיל 73 סלע

 עבטמכ bM by ובשייל הוצמו אש יעב םג ייכ הזיאב ןישארה 'ציניוו יפד לש 'עה הז אצמנה y ךורע רי יכתכ ילעב
 ןמוקמש 'יא ו"ופרבו ךמס תואב ןוכנל וניבר תטיש יפכ יבו 'א [אש] אס y' רדפנש ךפיחב אמגודו - ל"ז וגיבר עבטש

 ,ש"מו 'ג אס y'"y wm קיחעמ הזיא תפסוה וז םגו ןיונ 'עב
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  (Heirath, Hochzeit, Eingehen der Ehe"ומבי 3,

 ןיאושינה ןמ ^ םשו ןיאושנה ןמ דיג 'ובותכ

  v.א"ס 'ומביב  "D,ג'כ 'ומבי  .ב"עס ח"י

 ב"עס TD DU היאושינב האונש 'יאושינב הבוהא |

 ,םינושארה pw l5 'ובותכ .תויקלמו ןיאושינ

 .ויחא יאושנ :םשו

 חור תחיפנ ןינע ףשנ cy qv מ'למ) בָשְנ *
Gehenוב תבשונו תינופצ חור האב :'ג 'וכרב , 

 תובאבו םשו ,תימורד חור וב הבשנש ןויב .יכ 'ינעת
Ynתובשונו תואב םלועבש תוחור לכ 9 זיימ  

 לעָפב ,(יכ דצ ימוי סיד ם"ש י"כב 'מויב ה"כו .וב
 י"רתבו אָבָשנִמ 'לקנוא 'גרת ('ב יא 'שאיב) תפחרמ
 ^ YO תומשב 5 :קבשנמר 'ב y) .יירברל
 ה"כו א"עס ר'כ "נעת mai תבשא לעפאב
 מ'בבו אקיז בשנו חורה .בישמ :ה'פ מ"ב ב'עס

 'יא (OQ "נעת ם"שב 'יסופדבו ס"'ש
 וניברו p'3 בשנ ומכ אשנו י"שריפו אקיז אשנו

 ע"למ אשנ ybi רמאמה שיר קר איבה 'א בש 'עב
 hervorkommen םש 2m" רשא םוקממ אצי \*
 םרג (י'גליוו פישב) ,ד"כ ^3pnb n" 'יפב יכ היארהו
 ע"ייעו א"ער Tv ב'ב תַבּושיִנ mii — אקיז א תא

Senוניבר 'יפו ייג 'ב .' 

 ע"לבו) תשר (b N27" ס'לב אָּבְשיִנ — בשנ
 Netz, Schlinge) (תשרב 5 e לעפה

 ,('ןיבושינ ןיפרופ ps (ינשמב :טיע ק"ב) הבורמ 'פב

 C היפ מ"ב) E uiis תא וכושהר הדגהב
 "ונותככ 6הש אה תא אשונה 'פד ג'סבו

 דימ יבצכ לצנה .תותשר 'יפ יבשינ אנלידג (:ג"ק)
 .אבשינ ןמ איבט ךיה אצפתתד unn ('ה י'ו ילשמ)
 pw ילשמל 'טישפב mo ס"למ אוהו ה"יחא]*
 'גרתב 'יאדכ אבשינ :^b אכשינ ס"טב ג"ונבו
 יפסותב ם"טב ןכו .םינצ תקתעהל 'ה ,ב"כ ילשמ
 ייבשנל ל"צו םיפשכל ןניקתמש ינפמ 0 bb תבש
 021 מיקוצ) 'פריא י"כב ןוכגל «mo ןיבשינל וא
 תבש 'ורי .ןיבשינל ןתוא ןיעינצמש :'צ תבשבו
 אוהש לכ א"ער ב"סד i53 'ציב 'וריו .ד"יד ג"יפר
 םיבשנ רסוחמ וניאשו הדיצ רסוחמ םיבשנ רסוחמ

 תודוצמ ןינע אוהש רורב ירה הדיצ רסוחמ וניא
 — [אבשר yvy דועו -- ל"נה ב"בב ה"מגריפב ה"כו

 .אתוישנ וא התוישנ ליצו אתוושנ סיטב םשו )*
 «m ןיבשנ

 (אּבשינ — בשנ — אשנ*

 כ

  ores d CORו. ..

 בצש

 תערה תרבעהו תייטנ ןינע y'en ליעפהב אָשְנ *
 die Gedanken Jemandes רבד הזיאל

(enkenע"ייע  NDנ"שו , 

 ראות DU איִשְנ מ'למ) אייִשְנ ,הָאיִשְנ ,איִשַנ *
 דועו ומעלו וטבשל שארו םמורמ שיאל

 ינש תיב ןמזב הלודגה הבישיה ישארל דובכה םש
(ürst, Nasi, Patriarchוהובישוה דימ .ו"ס "יחספ  

 'יחספ 'תפסות ,םהילע אישנ והונימו שארב (ללהל)
 | : ב"ל 'שודיק .אישנ ללה תא ונימ םויב וב ד"פס
 ys ovp" ודובכ ןיא ודובכ לע לחמש אישנ
 לאילמג םכח ינב ןועמש : ו"ק םשו ^ 'ובותכ
 םידמוע םעה לכ סנכנ אישנהשכ :ג"י 'וידוה ,אישנ
 שארבו אישנה שארב .ו"ט 'ינעת ,'וכו ר"'באשכ
 : םיאישנ ויה םינושארה ב"מ ב"פ 'גינח ,ןיד תיב בא

 by" האישנ א"לבו (' ןיד תיב ת וב א םיינשהו
Uxתבשב :'ז 'דהנס  Yapוניבר 'יג יפל א"ער  

 'גיגח יורי איישנ דועו .(אָשְנ ע"ייעונ שטב 'עב
 !DU .איישנ דיבעתמ אנא ןיא ד'ע UyT ב"פ
 אישנה הדוהי 'ר הנשמה רדסמ הדוהי 'רל דובכ
 םשב ראותמ לאילמג 'ר לש ןב ונייה ונב ןבו

qm mm ^ mi»ןבו 'א איישנ וא האישנ  
 האישנ qmo mmm 'ר ארקנ mm 'ר הז לש ונב

ew»ב ' "yםעט בוטב הז לכ לע  ny"י"הבמב  
 ,הדוהי 'ר 'ע ה"דסב דועו האלהו .ב"צ ף"זרהמל

nלבבד תוילג ישארל דובכה םש האישנ  "y 
 וא תיבו .האישנ יבד הינתח ןמחנ בר .ד"כק 'ילוח
 ב"עס ד'מ bu" האישנ יב ארקנ אישנה תחפשמ
 מ"פ 'יאלכ 'ורי התוישנד אתיב א"לבו n5 'ליגמ

absב"יפ 'ובותכ 'וריב ל"צכו  ^v C mosהאיפ  
 ב"מד ג'פ ז"ע 'וריבו אתוישנד pow .א"כד ח"פ
 תבש v" ,אתואישנ ומכ אוהו .אתישנד 'יגה ג"ע
 ארקנ אישנל תונמתהה םגו .ק"פ ר"ב ג'ע ג"יד 5^3
 ןומרג ןירשד הריתב ינקז ,ג"לד ve 'יחספ 'ורי ןכ
 וגהנ wp ו"ט תבש .אישנ הינונמו אתוישנ ןמ
 עיייע 'וכו ךתואישנ גוהנ :ג"ק 'בותכ .ןתואישנ
 ר"פ ר"דמב .תואישנ .ירדס ול רסמ : םשו 63 85
 ונמנשכ תואישנ ןושל ב ,יד "3 אשנ שרד

 — [יוכו שדקה תכאלמ לע תונמתהל

pmpo w» pss) dvo:השא תחיקל  
 (תאָשינ .תאָשְנ לעפנב (sip לעפמ)

 .דיב בא םהל םינשו גייונבו סייש [vil יוריבו ילופאנ 'וינשמב ה"כ )!
 (.ינ (m ימגבו 'נשמב 'וריבו ןיבשינ ןוכנל ב'עס sem ףדב ינשממ ןויצב לבא םיבושינ ילבב סישב היכו (5
 ןוילג yi" ה"מגר ייפבו יישרב ימגב .גיכ ביבב ןיבשנ היכו (.ט"פ רצ ק"ב ($D םיבשנ םינשיה 'פרה לכבו סיש י"כב

 ,ויופדבו י"כב ןוכנל ה"כ )5 .ןיבשר ןיסרופ ןיא .זיטק ccm .יי יינעתב סרגש י"שר לע זמר ל"נה ק"בב ס"שה



 ב'א) — 03 'עב b 335 Cp" 'דחנס) היגואמ
 אנדלינ חלשת אל e^ ןדלנ 'עב ךוועה לעב
 'יחספ תכסמבו (*שוטנת אל בותכ תואחסונכו
 ) טושנ ארתב 'סמבו אתלכנ טושפ 'ואחסונב בותכ
 (תופסותה ילעב םש ובתכש המ "ייעו אתלבנ
 טושנ ךורעה "ג 'ופסותה ואיבה םשו ה"יחא]*

sanosירבד תא םאו ש"ע טושפ ומכ יוהו  

 "טושפ ומכ ,m תוביתב תופסותה wan וניבר

 בתכש בוטה 'יפ בזעש וניבר לע השקת אלש אחינ
 בתכו טוש פ ת אל !שוטנת אל] ייפ ןדלג 'עב
 תופסותה ינפלש הארנו שוחיבו שושיג ןינע ןאכ

nmnובתכ הז לעו טושנ םגו שוטנ וניבר "יג ןכ  
 הארנו .ע"בשפהב 'ייע תויתואה ןיפלחתמ"ימעפ בור
 כ"ג !R35" שוטנ וניבר בתכ היה 'יחספמ ןויצ לעש
 . שוחיבו שושינ ןינע m nt" לעו D53"" ח"ר "55

(rühren) ןוריר וא ששממ 'מולכ, ב"נש ק"העב ^ei 
 אבו "א"לב  wmךומסב ףכית יכ שוריפה הזל

 'יחספב 'יא םדוק  Tenהליבנ וא) אתליבנב 35^
 ןויצ לעו ,שוחיבו שושיג ןינע תמאב הזו (ח"ר |

 י"כב תמאב "אדכו טושנ "3 וניבר בתכ ב"במ
Dy 2221523 ^ומכ, 'יפה  bייאדכ) "מ ו ש  

 p" בותכ היה הלחתב יכ ל"נ דועו ,(פ'ש ייכב
 ררגנ וירחא רשא ה"מגר "פכו טושיפ ןינעב
 טושיפ תלמ אצמ דחא רפופו ב'ב 'יפב ny לכב
 ךפהב וא שוחיב ודצב בתכו שושיג שבושמ תועטב
 אב כ'חאו שושיג ודצב כתכו שוחיב שובש אצמ
 ירמגל תפחדנ טושיפ הרשי "גו המינפ ןוילגמ
 אוה ןכ יתרעשהכ םאו .לע לעד ןויכ אתשבשו
 Nb ןויצ כ'חא וניבר איבהש ןוכנל םיאתמ זא
 ,טושפת אל p cw^ רשא ןדלנ 'ע לע זמרו שוטנת

[p^m — 

 תיברל לאשוהו ןש תכישנ pu s ךשְנ
(beissen, bezinsenרקיעה ךש  conשוריפה : 

 וניכר לבא (תכנ א"לב ןכו) רקיעה ן"ונה ה"יחא]*
 םיתשו תחא תוא הביתב דופי תושעל ךלה וכרדל
 'עבו X. ,א'ח אובמב יתרמאש ללכ יפל גוהנכ

 [ךיואא '3 ךש

 beissend) םדוקה 'עמ הכקנ ראות) תיִנָכָשַנ *
 . . וז mb ד"פ ב"ב 'תפסות .'פ מ"ב
 que הכרד b^ איה תינכשנ

 « * — ravתינכשנ ;

TOU) (ת'ר "Uyםינפב ) ולא פ"סב jnןיפושנה  
m»)לע אבה (.ב'פ  (mmaהילע .בייח  

 ה"יחא]* mim החפש הדנ ז"גשנ םושמ

 : ו"ל ז"'עבו pé 'פסות p" ןהכ אוה ps הנוזו
n4ם"שב תומוקמה ינשבו .םושמ  ^sרוצקה דוע  

 יייע שיא תשא היוג ?nnb הדנ אוהו א"גשנ
 — nw] ז"עב י"שר

 Ammoniak (*,2U5) ע"לב גכ\52: פ'לב) רּודַשנ
 (א'עס טיפ ייטיכ וזחאש D" 'פד תואופרב

 לש הניערג (*אקתסיפ b^ רודשנד ('אקתסיפ יכ
 רודשנ תויח לכאמ ןהש אנדלג ןינוקש ירפ
 ה"יחא]* .(*ו"טנאימא םירמוא שיו ק"יינומא
 'פו ע"לב אוהו י"שריפב ה"כו ןושאר 'יפכ ןוכנהו
 סואינילפ ny האופרב תולוגס ול שיו קאינומא לס
 similis est colore alumini כ"ג רמא ben .ט"ל ,א"ל
 -hammoniacum (ammoni קיינומא חלמ 'מולכ

acum)א'לב ארקנש חלמל הארמב המוד  Alaun 
 Amiantus alumini similis רמא (א'ל )55( א"מבו

 ךורעה איבהש א"י יכ ל"י ןכל ול המוד סוטנאימא
 תביתכ pw ןושלה טפשמ יפלו .הזב הז ופילחה
 — רודשינ "א mio" רדושנ וא רדשונ הלמה

 -- [רודשנ םש דועו

N'ES DES :דיג ףוריצב  Spannaderש ע"ייע . 

sw) =( mv»ולפנש ןירוריפ = ע'לב  
 -die Brod )99 ע"לב ww לעפמו ץראל

(krummen, die abfallenden Brosamenארוושנ  

 B" רב כ (ב'עס אייק (nob" אתוינעל השק אתיבב
 קר ןויצה 'יל «ow Ins) e לבנ 'עב
 ןויצו .הרעהב ש"ע יתמלשה vo לעו שוריפה
 םש ןילוחבו 'ב דקנ 'עב וניבר איבה :ה"ק ןילוחמ
 ס"שבו וניבר 'יגכ וא הראשנ וא ל'צו הארוושנ 'יגה
 דועו הכוראה הרבהה םוקמב ןיווהו ארוושנ םיחספ

[s רשנ yy 

die Haut abziehen רוע טשפ "b D'by DUJ 
 'מגב םיחספ יברע 'פב (ש"ע ךורעב א'עבו

 'פד ג"רבו (א'ער ג"יק םיחספ) יוחמתה ןמ "פאו

 לוקשו אקושב הלבנ טושנ C"p ב'כ) ןילחונ שי
 אנדלינ שוטנת אל .שוחיבו שושיג ןינע b" ארנא

—MÀוו ו  

 םשו 1369 ביח סריללואוו my (? .רוזנעצה vy הנשנו ז"גשנ תלמבש ליימיג wm רקיעה וניבר cs תיתוכה גיונב )!
 ייכבו m "33 m/3'3 )^ .אתקסיפ ו"ופדב )* .םש ר'פרב ןוכנלו אתקספ y3' ליצכו םסרב 'עב היכו (* .ותלוגס רפוסי
 יתוריעה רבכ לבא )^ .וטגיימא ימאו ר"פדבו וטנימא 'ציכיוו bun) ריל י"כב וטימא D'p י'יכב ,וטאימא ג'גו יב יא ויו
 ,ירפסה ייג יכ ומצעב ב"ר ans שטנ יעבו טושפ י"כבו שוטנ ג"ונב ) .א"ס יפכ quy ל'צכ יכ 6 הרעה ג"צר ביחב

 .שוטנ איה ב"בב

00 
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 המישנ לכ by s'eo ר'בדבו 'וכו וארובל סלקל
 :ז"ט 'ליגמב םשה ןכו .'וכו הלעמ םדאש המישנו
 .ל"נה 'כוס אָמַשְנ NDU/3 ס"לבו .'וכו תחא המישנב
 y" 'גרתבו ג"כ sn לאינד שפנ תארוהב 05
 : ג'מ 9 m "וכרב "ייעו «nep מ"לבו ןמגרותמה
 p'"y D 'ציב :'כ 'מוי :ב'נק +:ג'יק תבש :'ס

 :ו'מ :ביי 'גינח : ב"כ a "ינעת q^ m שפנ
 .'ה ז"ע :י'ק .ח'ק :ג'ק :םשו .א"צ .ב'נ 'דהנס
 חכו שפנ n" ונינע דועו .א"ל הדנ : ט'צ 'וחנמ
 וב היולת המשנהש רבא א"ער ו"מ 'ובותכ ינויחה
 המשנהש רבד .ו"ד ז"פס ק"ב 'ורי ב"ער א"כ ריזנ
 המשנהש-תקזחב ג"ע ח"מד ז"פר 'יטיג v^ ,וב היולת

mnוב ] — 

 ,שנ y'"y :'כ 'וכמ י"מ s 'יעגנ םשנ *

Weiben D'USהרש שחכתו ונדמליב (אָשְנ ע"ייע  
wn nmnתא וניתובר ולספ ןאכמ )05  

mwןה תושרד רתיו ה"יחא|* .תורעל  
 : I'D .ז" 'וכרב y 07 P5" ןינעב יאנגל ןה חבשל
 וו וה יח קיט ודי eus (ab. abi תבש
 .א"כ 'דהנס ep מ"ב :א"י 'טוס Sx "Ut : ז"ט
 b'D*^ ,ז'מ ב"פ תובא ט"מ ז"פ 'ורהט p". .ג"צ

 — [אשנ ע"ייע דיחיב תואמגודו ו"טפ

 -Morgen הלילו pv בורעב ny ןינע ט'למ) ףַשְנ
dümmerung, Abenddámmerungלעפמ  

 תפיאש b CX^ עילב ןכו בשנ םע ףררנ 5892
 €:3 'וכרבד ג'רב (הלילו bv ףשנ תעב רשא חור
 אממי ףשנ אממי אתאו איליל ףשנ ווה יפשנ ירת
 בויא) ויתומצע ופשו ,ךשוח ןינע 'יפ ,איליל יתאו
 ניתכנ הייחא]* ,יהומרג וליבקו 'גרת (א'כ יגל
 וניבר 'יג יפלו יומרג ןיפשו nni ג"ונבו יפשו

ses pups sunג'י "מרי 'גרתב ה"כו , rbירה  
 רקיע לבא .ש"מו 'ב לבק ע"ייעו לבק ירוט ףשנ
 חור תפיאש j'y אבה 'עמ ףַשְנ אוה הלמה תרזנ

"yבותכב ה"נכו — ה"צוא טשריפ ' N^pב"עס  
 יבכוכ n /à) בויא) ופשנ יבכוכ 'גרת .ףשנב יתמרק
 איליל ףשנ וכפה ?ny) לצא mn י"כב) היקרוב ףשנ

 — rb] ,ד'כ םש

ne. - ops דצש 

 abwerfen) הלפה ןינע e ע"לבו מ'למ) לֶשְנ *
 וניבר איבה (א'מ היפ 'ציב) ליאשמ ליעפה

 (now םשהו .יתופסוהב vy ('ג) לש 'עב וכרדכ
i'e  מכות ^vטיי 727( ןאכ רמאנ ג"ע א"לד , 

Cnלשי יכ 05 יחיכ פש) ןלהל 'מאנו הלישנ  qn 
 . . הרישנ ןאכ ףא הרישנ ןלהל 'מאנש הלישנ המ
 'ה «bw ןלהל ^sog (no יב ןאכ רמאנ
 ןאכ ףא הכמ ןלהל 'אנש הלישנ המ Cw 50 םש)
 . .ותמ םירבא תלישנב :םנ יכ 'פ ר"להקו .הכמ
 תלישנב ז"ל דיי יגדמב) ןלהל הרומאה הפגמ המ
 [םירבא תלישנב ןאכ הרומאה הפגמ ףא םירבא

n3ס"לב מ'למ)  ovi»ע"לב ןכו  pesתפיאש ןינע  
 אירבהש הלוחל לאשוהו hauchen, athmen חור

.(aufath men, genesenםשהו  

bvינויחה חור תפיאש אתמשנ ,אמשנ א"לב  
Athemzugתלכשמה שפג דועו  (Seeleןשיה 'פב  

 תניש המכו 6ו'כ 0 ww תליכא ןילכוא 'מגב
 'שארבבו 6 א'צ "0:5 קלח שירב ,ימשנ ןיתיש סוסה
 יתמאמ יברל סונינוטנא לאש CU ה"ל תשרפ הבר
 רמא ומא יעממ אצישמ ל"א םדאב תנתינ המשנ
 אלא חירסי אלה םימי 'ג non אלב רשב םיש ול
 ועייסמ קופפה הז םג יכ יבר ול mmm דקפנשמ
 הרמש ךתדוקפו ידמע תישע דפחו םייח
 יב המשנה תתנ יתמיאמ ^G) ^ בוא  יחור
 המ 6 אייח 'ר ל"א 0 ר"ל 'פב ,('ינתדקפשמ
 noy C Tn  תבהיד התנע jb ל"א ('דיבע ךניש
 היפאב יקור שי וצב ר"קיובו :"תמ שניא
 הלפנ הכיא תלגמב .('אמשנתמ אוהו ןינמז 'ז
 6ארידנפ ןב ושי םוש מ היל שחל (' תרטע
 ה"יחא]* = .אפרתנ 'מולכ ותמשנ הרזח 'יפ םשניאו
 מ"ד ב"פ ז"ע 'וריו ר"ע ר"יד b^7 תבש 'וריב ה"כו

y(הרידנפ ןב) ארידנפ ושיד הימשב היל שחלו  
 ר"כיאב ה"כו ו"יתה תעלבהב לעפתא אוהו .םשניאו
 pe םש 'ובותכו "יאלכ 'ורי ,אמשנמ תאו ולכ 'פ
 ,עירפב תמשניא .ט"נד א'פ 'שודיק 'ורי ,תמשניא
 (רחצצ) אמשנמל תא יעבו .ג"צ .כ'רד 'תקיספ
 ר"ב לקב דועו ys חור ףואשל "יפ [דחבצ ל'צ]
 ךירצ םשונ םדאש המישנו המישנ לכ לע ד"י פ"ס

sich erholen, 

 ךתדוקפו ומ ףרוצמו (יג ,זיכ בויא) יפאב הולא הורו ןוכנ ילב קוספה am עיפרשבו ט"ק י"כבו ר"פדב ןוכנל הזכ )!

osר"בב ןוכנהו  ovש"ע םייונשב "א 'דהנסב )*  .יוגו ךתדוקפו קופפה ףוס קר ירהנסבו חייל זמר יי יישארב יקליבו  
 אוה דימ חלמ אלב םימי יג רשב הינת םא לשמ ר"בבו חלמ אלב םימי השלש תרמוע רשב לש הכיתח רשפא : םשו
 טייק יייכב ןוכנל היכ )*  .הבור :בילד טייפ ייאלכ יוריבו .הילד ב"יפ amni יוריב ה"כו הבר אייח 'ר ג"ונב )? ,חירסמ

Y)»יהדיבע איה המ ךניש (ייה) יאה םשו םש 'וריבו ךינישב תידבע המ ר"בבו רובע ס'יטב ע"פרשבו רבע ימא יפדבו  . 
 .ךעבצא ,ךתעבצא svi (5 .תמישנתיא ר"בבו םשו םש יוריב היכו )5 םישנימ (WIN ןינמיז עבש יפנאב יקור גיונב 7

 ושי םוש מ יא ויו ייכבו (רוזנעצמ קחמנ םשו) voa דילו יב ויו י"כב היכ 25 ונינפל )8 .טיפ ריידמב יייע דועו

 ,םוש קר ישמאו ליסאב יפרבו ירצונה ושי (cw םשו יצוניוו יזיפ 'פדב היכו ירצוג ה
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 רתנ .w'b31,9 ע"למ ץראל הליפנ ונינע) רָשְנ | wegblasen )^ יו'ט תומש) מ'לב ;mei לעפמ) ףַשְנ
 NIU פ"לב רשנ Drm ab- herabfallen vy רקענ ולאכ ומוקממ קותנל לאשוהו

 יוריב היכו .") SYp' שארב das Ab- Herabfallende) | םשה הזמו weggeblasen, entrückt sein חור תפישכ
 .רקיעה רש .רשנה ינפמ היתחת וא )2727 N'O 'כוס | Spreu d. h. was weggeblasen wird) תָפושינ

i33ורבחל תוריפ רכומהד   suה"יחא]* | וילע לבקמ (.ד'צ  yvyב רש ' Denחספמ וניכר איבה " 
 ב"פס 'יחספ 'פסות ץובקהו (^se ג"ונבו הרישנ .ו"ג | ףושנש שקו" קבא ןונכ b^ האפל (' תופושינ עבור

m3 | ייפש (.גיכ מ"ב) אפתשנימד הז ןוגכו (*ומוקממ ( ןילכוא cwm cp)רומת הרישנ טשפומה ". 
 'מורת יורי .כ'ד ז"פ האיפ 'ורי ,ובור תרישנ .ה"כ | היתכודמ ףושניל אל יאו הז ןוגכו ,אפתשומ 'עב
 ג"ע א"מד ב"פר 'וכמ v" .ותרישנב : ד"מד ו'פס | ב"א) --  ,(א'עס 'ג) יליגמד "רב 6תו מ א 7

 — [רוושנ ע"ייע דועו -- ,לשנ ע"ייע | mam ה"יחא]* (תואחסונב בותכ תונשינ

 יאש 'ירפסה ib" בשנ ףדרנ ףשנ 'עמ ותרזנש
 תוכלמל לאשוהו עודי ףוע םש מ'למו רֶשְכ 1 | יעמ b^ וניברו ה'פב "גה םוקמב תובושינ
 aquila) רשנ היה םהילגדב ןמיסש on וב .ןיפושינב b ^ me^ 'עבו 'ט ףש ע"ייע ףוש

nat)הפאש ומכ (:א'כק  muרבכ רשנ ("ושפתו תקרמ אב גוז | אל יכו כ'פ ר'דמב  ^pגז 'עב  CL) 

 לאשוה דועו .ש'ע m» ^b bp אוהו ה"יחא]" | שירכו 'וכו וחור אצויו וב ףושנל ךאלמה לוכי היה
 רשנ :ימ יכ p ר"להק הזו עטו[ יהטימה רשנל | לעפתאבו «vm אטע ףשונ היהש ןמה ר"תפא
 ןישמתשמו — 'וכו וילע בכור היהו המלשל היה לודג | ע"ייע אפשניא : ד'נ 'וחנמ — ליעל יייע ,ג'כ מ"ב

[ngףועה הז תרוצב םיכלמ —  maaופקות ןמיסל םגו ףועה  
 ידימלתל ראות som רשנ תופועבש ךלמ : ג'י 'גיגח
 ד"ע ו'טד א"פ האיפ 'ורי ..'ד רשנ ע"ייע םימכה
 ןמחר אוהש רשנ אבי ג'ע א"סד א"פ 'שודיק 'וריו
 אוהש 'וחנת םשב ג'סקתת 'ר ילשמ pm 'וכו
 y" האמוט ןינעב רשנ ינמיס ןינעבו -- ינמחר
 ע"ייע 'ב 'שרפ 'ה קרפ ינימש ארפס N'D. 'ילוח

[GN ism) per — 

Waffen, (ןייז ילכל ראות םש וניבר תעדל pe» 
  Rüstungהדעצא 0808 'צמא ר"למ ד"עפלו |
  (Armbandהדוהי רב אנוה בר רמא (* היסומנ יאמ |

 'יטיג) יקשנ  ^p Croןייז ילכ ונודא ול הלתש
 ךיפ לע ומכ ותונקל םוש לע ^ puלכ  "npישארב)

 אימ  anm (2בויא) לזרב קשנ דועו ,ימע לכ ןזתי |
  soיילהת) תשק ימור יקשונ (ז"כ me my)  ^p'עב

 'צמא ר"למ אוה יתעדלו ש"ע ה"יחא]* .סמנ
DN! Sehnalle, Agraffe, nusca צמא' 1 5o וא ל"נה 

  nbnןמיס היה דבעל הז ילכ  sawי"שרו ותושרב
— [nmm יפ' 

 לצא לילא םש 7 ע"למ 5 םדוקה 'עמ) "62 2
 -arab. him- םינפכ 'ייע ראימה לש םייברע

Garisches Gótterbildמכב ז"עב ק"פב ' pvתחלגת  
 תיכ איברעב שי ןואנ b^ איברעבש אירשנ (:א") : 4 |

pusןינע  sa pumתיבו | הק שנ םשהו םילמ ףוג לא  syאיה  maהלע קוקחו ןכא הב  pu 
  Kussהייחא|* .הל (םוקמ ותואב שמשה תעיגנל לאשוהו  nMאיברעבש ארשנ 33

 הסורא 'פד 'מג 6 ףו םב ! nowיטוס) םבי  T» D | ( Yיפלו ארשנ בנפה ג"ע כ"ק  "nןואגה

 םולכ אלו הקישנ  wm:רקיעה קש  bo | C7CTND (0ז"ע תיבש  Sunדבענה לילאח םש לע הנוכי
00% ln 

diss " à Ui ₪60 Eתפוח  | phהווש דמחמל ןארקב 25 רכזוה רשנ לילא  
 פנל 9 evel פבל 3 ,ls ג"כ--ביכ א"ע | 772 אתקשּונ ס"לבו .ותליאשהבו ותארוה םצעב

Dei. tos Y. dela d. pL | 7 האנפד אתאקשונ ץוכקב! n 22 ילשמ 'גרתב 
 ל לכ  ieiל  jesus Qum -25%םיזווחו

 ךיכ גימ עימ) רעללימ ר'ד 'חה ןוכנל איבה הלא | pos 'ר ב"עס א"כק תבש (םוקמ םש) הָאְקיִשָנ *
 ןקושמ ר ס ג : תיראימה תבתוכה רואיבל (601.טיכ | ןמד ג"ונבו ם"ש י"כב ה"כ האקישנמ

 wp m יברע לילא תורוקו ש"ע ןברעמ רפ נו | v5 ,'ה סואינילפ Massico רפכ אוה ילוא איקישנ
"pyטרעננאמ  n'nרעגנערפש | ואיבה 895 רעיוביינו 985 ,'ב  "mםעלרעפו 6 הרעה 868 א'ח דמחמ  

 — ]100 ש'טע | .ושריפ אלו

 תובשיג ספרנ תועטב אנליוו ס"שבו תופשינ ידי תחת רשא v3 היימגר ייפבו תופושנ à ס"ש ייכבו תיפושנ בייה י"כב ('

 ילוגמב (* .בשינש ספדנ 'גליוו ס''שבו ףושינש שק קבא הימגר ייפב היכו )* .תובושינ 'ה םייש ייכבו סיש סופדל הושוהו

 ,סמנ y'"y תיסומינ עייפרבו טיק י"כב היכ f) | .וניבר ייגכ יליגטל דיל סיש ייכב לבא א''ער רייצ mes ה"כו ירימרג

m» (?5 התרעת 'ב גז ע"ייע )^ .שאיב ס"טב ע"פרבו י'יכב . 
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 יינשי asm »u יייע) ךורעמ היגהל ךירצו שבושמ
 י"שרל סחוימה ^3 nmn ןכו €" לכב היד 'מויל
 'פ ר"להקבו קתרנ vy 'יפו קותשאינ bt ר"בב
 בורקו וקתרנמו וקתשהמו ולטרעמ 'יגה שמשה חרזו
 דחאו וקתשנמ ולטרעמ בותכ היה הלחתבש רבדה
 וקתשהמ תועטב המינפ אבוהו וקתרנמ ודצב בתכ
 TE כ'רד 'תקיספב רעבאב ש"ר ש"מ y" וקתרנמו
 בתכש םשכ ול שי קיתשנו .ו"פק דצב םשו : ו"פק
 ךותב ןתינ sm ('ה ^i 55( םהב ons םש שמשל

apeהמ יפלו ן"ונ רחא ו"יוב מ"כב וניבר ^«  
 לבא הפי הלוע קתשופ ל"צש קתרנ 'עב יתהגהש
 ל"נה 'ִעָבּו וקתשנמ bp י"כבו וקיתשנמ ב"ה י"כ ייג
 SD י"שרו .ש"ע oro 'תפסות י"כ ^3 Zu אבוה
 'יטינ יקשנ תלמל והושה ילוא תעבט : קיתשנ

 — [םתוח b nw^ רשא : נ"מ

(wehen, blasen מ"למ בשנ ומכ א"לב 2n) ^€m 

 יזימק vnm םימ ולזי וחור בשי 'גרת
 י"כב ה"יחא]*

 Ap ילהתל 'גרת ny my cvy לעפב םש 'גרת
 ישארבל 'א י"רת ל ע פ ב s^ דועו ;"ו ,ו'כק :ז"ט

seu. Sog2 פבל  

 Weg) ליבש p" ביִתָנ מ'למ) אּפְביִתְנ ,ביִתַנ *
 (תומה) אוה ביתנ :'ח 'ובותכב לאשוהו

 י"כב YD 'א ילשמ 'גרתבו תישארב ימי תששמ
 .ןוהיליבש ןמ ג"ונב ןוחתביתנמ

 ןעבש הכבתגנו וכעבש יע לש 9« אָרְּבְתְנ
 6 איי זיע תחלגת םוי 'מגב ז"עד ק"פב יכב
ry ^bייכב קר י'כה לכב ה'כ ה"יחא]* = .ןה  

 ומצע ינפב 'ע אוה (אכבתנ) הכבתנ ד"לו ב"ה ט'ק
 ינפב y" ינשה ריפדבו) ארבתנ םימעפה יתשב ע"פדבו

 וכעבש ארבתנ ר"א וכעבש הכבדנ ג"ונבו | ,(ומצע
 ('בבדג) וכעבש דירי אכפיא ינתמ אעדרהנמ ימיד בר
 ירמאד אכיא 'יל ם"ש י"כבו יכב ןיעבש [הכבדנ ל'צ]
 וכעבש הכבדנו יכב ןיעבש דורי i םשו ג'הב 55 ןכו
 י"כבו וכעבש דורי יכב ןיעבש הכבדנ 'וכו ימיד בר

^pח'ר  (ץבוקב v2רסח ףד אקילייגנא ) &^ (ךדי) [ל"צ 
[7vוהל ינתד אכיאו יכב ןיעבש אכב תג וכעבש  

 "m 'יג םע הלוע וניבר 'יגש האור ךנה .אכפיא
 םינבא תרוש ךבדנ ומכ "5 אכבדנ יינה pr" ילואו
 םרחנו רבשנ 'מולכ יאנג 'לב אוה ארבתנו ע"ייע
 ג"הבו ס"ש י"כב 'ילו קיתעמה הזיא תפסוה איהו

: "ud Ira יפו 

 ,אימ ןיחלז היחור ביתני (ח"י

Mum - ws וצש 
 םימכח ידימלתל ראות sum 'א רשנ ןינעמ) "83 3

(Gelehrensehüler =ןוהיניקל איירשנ ןועבי  
 תלע 'עבו ה"יחא]* .תלע 'עב 'יפ C ys 'וריע)

 ןועבי .ב'ג 0x5 ייארכ) ןואדי א"ס .לצא סרג יב
 וירחא רשא ('גליוו (pU יוריעל m^4 'יפב ה"כו

 — [ש"ע ושוריפב ררגנ

sey pi) $83 4אָרָשַנ "לב  C Adlerfarmק"פב  
 הרכסא C לאילמג ןבר ךומסר 823 'וכרבד

 ארמעד אבבגמ C55 תלפשד ארזיחל אימד
 ןיאו ('ח'ר 'יפ ונבתכ 00 בג 'עב .ארשנ ירוחאלד
 ונירפפבו םשרג 'ר 'יפבו .ארשנ ירוחאלד םש
 ומכ .םיצוקה ןיבש בשעה ארשנ שרפל "vw בותכ
 ךבתסמו רשנה ינפמ היתחת וא ('א רשנ עיייעו vo יבוס)

 ץוקה ירחאמ רמצה ףלשמשכו בשעבו ץוקב רמצה
 ,הריבש אלב ףלתשמ וניא בשעהו

 םשו 5b y'"y" .ו"כ ה"ר אירשנ jp =) אירשנ *
 .אירשנק ס"ש י"כבו םוקמה DU ראבא

 -Adler םירשנ ןומה à JU ע'למ ילוא) אתיִרשנ *

(sochwarm :רומזמ "להת מ"וש  n'p 

now(ה'מ ח'ע יילהת) בורע םב  C»רמוא הדוהי  

 ^« הלעמלמ םג ואב תויח zy 'מולכ אתירשנ
 םירמנו תויראו ןיבוד ןטמלמ בורע רמא הימחנ

poiזמר 'ילהת  T'nnד"עפל אוהו התירופ סרג  
 .םיפנכ ילעב 'מולכ ףנכ .s פ"למ

 .ה"כד ח"פ "'וריע 'ורי (Eisenstangen) תותשְנ +

 ומכ b^ תותשנ 'יפא אלבט 'יפא

 YB. 'וריע ילבבב 'יאדכ תותשע

UI | טל oy erbe) ןותשנ ד 
 בתכ e^  ןנתשיפנ | שיואוצוה

die תרגיא ,בֶתְּכ ^55 םשה ונממו schreiben 
nw בתכ OC ד) 'רזעב' (ehrift, der Brief 

 i5 םשו אנותשנ ^n םש 'רזעב ה"כו ה"יחא]*

 םשו ןותשנה ןגשרפ א"י ,ז םשו אנותשנ ןגשרפ

 — [אתרגא ןגשרפ ^ ,'ה

 Hülle קתרנ 'עב ש"מ "ייע pne =  קָּתְשְנ
(Beháltnissפד 73 ' mbימוי) יפלקב  

 היה םויה קתשונ הל היה אל ov לכב אנת (:דימ
 יישארבב 'ו 'פב ןנירמאדכ יוסכ b (pne^ ול

cmוקתשונמ ולטרעמ ה"בקה אובל דיתעל . 
 «bw ס"שבו 'מויב n" "sb .קתעוה ה"יחא]*

 .ייל עיפדבו יייכב ה"כ )* .ךורעה ירבד ויניעמ םלענ ןכו פ"שב ומוקמ אצמ רבכש ריכזה אל לבא 266 ףעלל ציינלפפ )!

 קיתשואינ ס"ש י"כבו קיתשאינ 3732 (* .'וכו ארזיח ח"ר ייפ :ייפ תלמ רחא ל"צכש אוה רורבו ייל ל"גה בג יעב (+
 .קתרנ yy דועו
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se qm om-m* | = E 
tpsזזות מ"למ)  yvyז ' b^» mאיבה םשו  | n6וארקנ הז .ןינעמו אשדוק יכמס אכתאל 072  

 ןמגרותמה בתכו ה"יחא]* = ,םיקוצנ םהש תוכתמ | הנהכו הנהכ ףיסואו תואמגוד הזיא וניבר

 | 'נשילב DN יכ הכתה תארוהב הנניא םוגותבש .ש"ע זת 'עב

Tunt atre !אתיחנ וא הסיסמ  "ypל"זרדב ןכו תואמגודה םש  

mןב 8 ג'סב (שיא םש)  jgיחבז : הו ' TPריקו .ב'ער  Np)ליעפהו רשבה תי  

 ורמגו ונמנ +:א'כר ג'פ 'רהנס יורי «m .ד"ע

 ותילעבו היה לודג םדא 'יפ דולב הזתנ תיב תיילעב

 (nn תיב ע"ייעו ה"יחא]* .שרדמה תיב היה

 — C] ב"פ (?b םירא תיב ע"ייעו (ז'ע ביח)

 : ר"מד UD : ג'מד Ub ז"ע 'ורי qb" 'ורי ָיּתַמַה

yyךתי  Yn)ו"נד ד"פ ריזנ 'ורי :'נ ריזנ ,(ביעק : 

 לעפהבו .וכיתהו . . men בלח ד"פ תולהא 'פסות

 — 6 .נ"שו 'א Tn ע"ייע  .א"כ תבש qm בלח

"im *תפסות תכתמ תקיצי ןינעבו | ע"ייע .ט"נ 'יבוריע (רחוס שיא םש) ' ^an»ךיתמ ז"פס  

 אמטנש תכתמ לכ T'b מ"ב 'ילכ 'תפסות .תשוחנ | Gon פישב) s ינו (.ריק m אתרקסד

 וכיתהו םימעפ הזיא םשו 'וכו וכיתהו 3592( | אבוהש ראודא יתאנד "גל בורק הזו ראוזא יתאד

 םימ Tm Py "sy הכיפש ןינעבו (then | ,ט"יק דצ 'וריע ם"ד "ייע ג'ע ח"כ ן"במרה תוטוקלב

 — [םימשה ןמ םהילע .אתרקסד 'עו

be» qn)פד ג'סב (יטרפ ' nbiוינ תבש) המהב  

oyeאתיצוצד ןתנ ונייהו  ^bךאלמ םש לע  

 ,הבושתב הילבקו הירי טישפד רונד ןיצוצנ ווהד

 קולח ול mme אתיצוצד ןתנ ותוא pup המל א"פ

 אהיש ורשב תא ןיטרושש םיזע לש רעיש לש

 "יפכ הייחא]" .הבושת לעב היהש הרפכ ול | ונכשמלו הול לש ותיבל םנכיל לבא ןהב אצויכו

 וזחאש לע י"שרב ינש em" י"שריפב R^ ןושאר | «evo 'ב אצמו 'ג 'מגב 'ציבד ק"פבו .יאשר וניא

 רמאד ושריפ 'פסותו כ"ע ושאר תיציצב ךאלמה | sns) יחתנמ אל ןיסיכ ירדהא יחתנמ ןילזוג

 בחורכו p'5 ושאר לע קלוד רנ mme שרדמב | (ביעס («xs האיצמ איצומה 'מגב ןיקזינה 'פב

 ויזדל ה"ד א"עס א"ל 'הנסב י"שריפב ןכ "א רואיב .ידדהא יחתנמ אל po e ידדהא.יחתנמ םירווש

 175 דצ אבקוע 'ע םלשה ןיסחויה YS" .ה"שע | החתנמד :ח"כ "ילוחב 'נושאר הארוה ןינעבו הייחא]*

 בר "יפ כ'ג איבה םשו 171 םש אתיצוצד ןתנ 'עו | טשפה ףורצב חותינ טשפומה םשהו .רבא רבא

"mar "»ב"עד א"'פ 'לינמ "ורי :373 +:'ג  : y3יפד םינואג הידעס וניברו ('המצ ' jn)אתיצוצד  

 והשוע mm טשקמו ורעשב ןקתמ היה ותורענב [(דילר ג" טשפה ע"ייע ד"לפ

 Wy כ'ע אתיצוצד ןתנ ותוא ןירוקו םילתלת 0

nnj 2*6 ע"למ)  imורמשל רבדב ויניע  aufבר והוארש א"פ םינואגה |  nov»ונממ אצוי היהש  

(etw. das Augenmerk richtenרופסה אבוח םשו ש'ע 'וכו ויתויציצ 'דמ שא ןושל יתפסות  

 (ביימ (b^ אראו יפ תותלאשמ אתיצוצד ןתנ ןינעב אלש nada הז :הכוז ךאיה )312 מיקוצ) א'פ מ"ב

 םיאנת המכ דועו — (% ויטק רצ ו"ופל) ws ש'ע | רבדב הז הכוז ךאיה . < ונחתני אלא ודי ךותל אב

 ךרעה m ה"רס 'ייע ןתנ םשב םיבוקנ םיארומאו OD jm רומאכ 'יפו «onn אלא ולש וניאש

 — [ןתנ 'רד ms mas אתיירב ארקנ הז םש לעו | .ותלבס אל ןינעהו רחש ול ןיאו om ג"ונבו ורמשל

 zerstückela תוכיתהל קלח ונינע מ'למ) nbi ג
 ע"למ -ab 1082018801 קותינל לאשוהו

^b 232/2 הולמה 'מגב לבקמה 'פב (טמש  GP 
 חילש 'יפ יחותנ nn ד"יב חילש לאומש רמא

v^3םילכ טובע תרותב הול לש וידימ ןתונו טמוש  

die Gegebenen d. .ג Nach- ְןיֶניִת np ןתנ | דועו הקיצי ןינע ךסנ D» (ףדרנ מ"למ qn) ^em 
 . joהלזהו הרגה  (kommen der Gibeoniten schmelzen, flüssigלרעה 'פכ 4929

  (macheשדקה ינדא [תא] תקצל 'גות ( Cy | mov.םלוע רוסיא ןרוסיאו ןירוסא םיניתנו םירזממ

 'תקיספ )* = .ירדהמ ג"וכב )*  .ירדהמ יחתנמ אל ןיסיכ י ד ד ה מ יחתנמ תולזוג בוט רתוי ס"ש ?vss ונונפל ה'כו )!

 .א'לק רצ כ"רד 'קיספבו םהירוחאל םיקתנמ לי'צ הירוחאל" 'יכתנמ לארשי תא ה"בקה [הארשכ) (הראהש) אילפ יתבר

on" nb»םהירוחאל  n5)המישרל ףיסוהל שי אמגורה וזו (* .ביי ףלא יר ףוס יכיא יקליבו זילק רומזמ ףוס ט"ושב  

 ןינעב ייפ יתאצמ (my ג"צר b^ ןורכז םהב אביש תומוקמ לע יתזמר הב רשא האלהו XVII איחב אובמב יתחנש

 ג'הרמו ןואג עירמ גי'צר b" אבוה 'יחספ ילילב ללה ןינעבו יג ייס ח"פ קיב שייארב אבוה ג"צר ייפו סנק ןהל שיש תורענ

Syיס  .איי יוכרבל א"בשרה ישודיח  /ppbדועו  .תכורא תחא  "yליזו תבשד זייפס ףיירה  cyלעב איבחש םייונשה  

 ןליז) ןואג המצ ןבר רמר) הימשמ (ג"הב בתכנו "3 ףיירב) תולודג תוכלה לעב רמאו )"3 ךוחמ (sp "w תבשב סייד

 מינה [י"רכ הכלה י"רו מיר ןנירמא יכד אוה אקוד ואל אמעט יאהו) יירכ הכלה יירו מיר ל"יקד mmm 'רכ .אתכלהר

uonיר לש תוישעממ רופיסה םש םיפוהו )^  ,'וכו ^« יגילפד  posזילר . m weyחאלהו 85 ןעללעצסימ סעלרעפ , 
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 רבד ךשמה לע ל"ר ךופיהה לע םג וב ושמתשה
 ךשמנ תויהל ומוקממ קתנש ונינע זאו רבד לא
 המודו השעל קתינה ואל ןינעה הזמו רחא םוקמ לא
 םרמאב כ'עו ההבטל ןאצכ םקיתה בותכה 'לל
 'מולכ תוירעל קתניל ומכ b ms" קתניל
 םשא : 'ה 'יחבז qm ל"כע תוירעה ירחא םיכשמנ
 ד"פס ריזנ 'ורי .'ופסותו י"שר 'ייע היערל קתינש

y»וכמ .השעל השעת אלמ קתינשמ ג"ע ' Vb 
 היכרד רוש :'ט ק"ב .יתאד אוה ואל יקותנל אוהה
 ,ש"ע קיתניאד ןויכ a^ wy ל ע פ ת א .יקותנל

^naוכו היל קיתניא ,'ג ', m»הקיתניא אל :ו"מ  
 3^ ,4 תלהק 'גרתב לעפתא לש na" התוצמל
 אבה ע"ייע קתנב עוגנ ונינעש המו — קתנתא

rmsש"מו ךתנ ע"ייע א"לפ יתבר 'תכיספ —  — 
 שרד ינמיש 'פ ר"שהש (npn טשפומה םשהו
 םוקממ הבושתב ךנקתא Cro ב"כ יימרי) ךנקתא
 כ"רד 'תקיספב ה"כו Ü ךתנקת אהת םש ךתקיתנש
 שרד כ"או ותנקת אהת ותקיתנ םוקממ .ג'סק רצ

npn bbן"ונ ילב  "yימריל י"שר ' [bt — 

pn3ערצה תמחמ רעשה קותינ םש לע םדוקה יעמ) ' 
 jp לע וא שארה לע תערצ קתנ ארקנ

(bóser Grindיע "יטיג) וזחאש ימד תואופר ףוסב  
 .תערצ קתנ e" .(היכיבהו קתנה (א'עס

 P" "יעננב הברה ןיקתנ .םיקתנ pni ה"יחא|*

 אקתנ א'לבו םיקתנה 'פ m םש לע ארקנש ו"פ
"vyונממ לעפהו האלהו יל ג" 'קיול 'גרת  nw 

 םיעגנ עירזת ארפס ,'וכו ושאר לכ pp "b 'נשמ
 pn קתינש תא איבהל €^ 2^ «p שיאו ה"פר
 qna קתנ קתינש אל 'מ קרפ םשו .קתנ ךותב

— [pns 

 nitrum */53 vívooy (Aicpov) י"לבו מ"למ) רתנ

(nineralisehes  Alkali /אביקע ר"א 'פב  

nx)ב'עס טיפ ) oonט"פבו .תירובו רתנ םילגר  
 py" ('(א"מ) 5*3 יי ל כ ב ו (ביעס איסד ו"מ) הדנב
 חבזמה 'פד ג'סב :רתנ ילכו pon ילכ (ae יילכב
 ןתוא ןיסבכמ ןיא ולעגתנ (א'עס היפ nip" שדקמ
 רב יסוי ר"א רתנ ילכ יאמ .לוחב אלו רתנב אל

pssילכ  niensףירצ לש  v»ונשריפ רבכ (: גיל  
 155 אוהו C איבגמב םיקבודמה םילכ. א"פ .רפח 'עב
 (*י'מולא זעלבו חומיגו"םימב U ותוא ןירושו םינבא

ort cוו, א  

Ob — Qna) =( ןתנ |  שצח 

"pםש) ימגב  G'yb s'yןה ןיניתנו ןהילע רזג דוד  
 sm .עשוהי) ביתכד prm ורקיא יאמאו םינועבגה
 D ירזעב 5N) — mmn'3 םויב עשוהי םנתיו 05

OUה"יחא]* (איניתנ איערת אירמז  "ys 

myהאלהו .ט'כ 'ובותכ האלהו .מ"ע 'ומביב םהילע  
"nובותכ ' Ye?דיחיהו :'ע .ט"ס "ישוריק .ז"כד  
pהבקנלו  nemiוכמ ' a"טשפומה םשהו האלהו  

nn;הברהו עורי 123 לעפהו .האלהו ,ד"י ^31.  
 א"עס א"ל תבש האלהו .ח"מ מ"ב y" אשנ ףורצב
 PP םעו .קסעו רחסמ ןינע b^ ע"ייע בסנ א"לבו

^bמ"ב ןיע תמיש  .D^טוס :'צ 'ירדנ ' 'Dא"עס  
 מ"לב דועו .האלהו :ו'צ "לוח םעט םעו .ב"ערו
 pip O^ ne רנד 43( ןתנ ןכ אל התאו ומכ

mb mpביער ט'נ 'ורוכב  jmאיה םשו ,ןתונ  
 in 'עב תואמגודו שרשה איכה וניברו -- תנתונה

 — [ש'ע '3

Own"א"רדפ (ארומא םש)  veר'א ה"כפו  
 וראת השמ לש ויתובא ואר לאנתנ
 (n5 םיהלא ךאלמכ

A ט'ע) n) אמד ע"ייע "ns יוג DD ו Pn i 

vn *הסירה ונינע מ"למ)  (iederreissenלעפהב  
 pem ץתוי wn :ט"מ ז"ע .ז"כ "חספ

 'ורי ד"ע א"יד ש"פר תבש 'ורי התיצנ טשפומה

  DT YD "bayקרפ 'ח 'שרפ ינימש ארפס ^)
ED יעגנ 'תפסות' 

pnaהעירק ונינע מ"למ)  mnומוקממ קתעה  
(losreissen, losmachen, ablósenהשעת אל  

 mo 'עב p Crop ^5n^ :היפ 0«( השעל קתינש
 CQ ד ג 'עב p^ 335 (א"כ יב'כ .P תורכו קותנ
 eno . . תרוכ :ג'ל .'ורוכב 5pa ה"נכו ה"יחא]*
 ןיקתונ . . ןניי תא תוקתונ ג'כ 'ומורת :'תפסות ש"ע
 ייעיבש Dun : ב"מד ג'פ 'ומורת יורי יייעו ןנמש תא
 .('ץוקי pinb pimp ץוקל וגהנש םוקמ :ה"לד ר"פ
 ב"עס .ג'כק ילוח ,וינש וקתנ D הדנ לעפג
 'שרפ ירחא ארפס .וילאמ קתניל יושעה רמוש
 םלועה mm רמאש ימ ינפל היה יולג ג"י קרפ 'ר יט
 . + mma ןהילע אב ךכל תוירעב קתניל ןפוסש
 | ל"ומה ריעה הז by 'וכו תוירעב וקתינש וניצמ ןכו

bםכחה ברה  jp pmבא דוריפ אוה קתנ תלמ  

on (!עיפרשבו ישמא 'פדב ןוכנל  poi .אל  ?) ג'פס 'יעיבש 'פסותבו pnm queoינא םשמ :לעפה כ'ג םשו )?  

 ג"הר ^53 )5 .בייה י"כב ןוכנל ה"כ (* .הייכבהו ל'צ הייביבהו ,היביבהו עייפדשבו ריפדב היכ (+ .דוד תיב תוכלמ קתונ

 ל עייל אוה בשו תויברעה תובית בורל וכרדכ טימשה וגיבר) (a2 םה םינבא ןימכ בש הזו בש תייטב אוהש דוע 'יא

 ב"ה י"כב ןוכגל איבה cin עייייע איבגמ ס"לב ה"כו Alaun m ט"פ הדנל בערב "יאדכ ביש אלו ב של א או הו

 .אימ b'2 יילכב ג"הר 5D" קתעוה ייפה nn .איבגמ 'עו 4 הרעה ה"פר ג"ה רפת rim אותן.  yvy (5 ייפב )7
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los- ומוקממ npnym דורפ pip (לעפנב cm 
  (gemacht sein'ינעת 'ורי  2'b.ד"ע ה"סד

 רותינו הז שרוחב זחאנ אצויו רותינו הז ןליאב זחאנ
 ו"נפ ר"בבו 'וכו אצויו רותינו הז ךבסב זחאנ אצויו
 שרוחב ךכסנו הז שרוחמ שתינ 'יגה ט'כ ם"ס ר'קיו
 תחיתפ ןינע ט"ל תארוהבו .קתענ כ'מ 'יפו 'וכו רחא

- losmachen, erlauben רבד הזיא רתיהל לאשוהו רשק 
 'ומבי 'ורי  vאוהש תיב :ו"ד  omoתחא הצילחב -

 תבש ליעפהב בורלו  ps (2/5דנבמ תיציצ ןיריתמ
. . nb םיתב ילעב לש שבכמ ,א"מק ov דגבל, 

 'מוא י'ר  osש"עמ רתומ היה  vnbולוכ תא
 ע"ייע רוסיא וכפה רתיה ןינעש המו .וטמושו ^"

 'ב  oumרסמ ונינע דועו « ^b'מ 'דהנס .א"מ

 ריתיש דע .א"מ םשו ,התימל ומצע ריתה ב'עס
 'ורי ,התימל ומצע  neeלש ןמד ריתהל .ז"טד א'פ

 רוש לעפה .תוקולחמ ילעב  mnרושק רוש וכפה
 ב"פ תבש 'ורי /ח"ס 'דהנס רדנה רתוה :'ט ק"ב

 .הכיפשל רסמג 'יפ ב"ל פ"ר ר"ב רתומ ומד -- : הד

nniתועוערה ונייה ץראל לפנ 503 ישלמ שרד)  
(der Abfall, die Schlechtenד"ע 'פ ר"בב  

 ייל 'שארב) תורתונה ןבל ןאצ תא הער בקעיו ₪" |
 ןוהנמ ^C ןרקע ןוהנמ ןישיב ןוהנמ ביתכ תרתנ 0?
 ארקמב ש"ע רפווק 'עב ה"כו ה"יחא]* | ,ןירפווק
 קוספה הזל יש תחנמ לעב ש"מ יייעו תרתונה בותכ

mיאש המו ש"ע קוספה הז 'יפב י"שר ןויכ ר'בה ' 
 (ביעס טינ יילוחב (qn ינישו יככ רותנו א"דמכ ר"בב
 'ייע תורתונ לע nb המינפ אב ןוילגמ קפס ילב
 — [ןירסווק 'עבו ןאכ היל סרג אל וניברו ריבשמה

UD) (ומכ py wn) p» yn)הסירה  
 םלימא יכ 'גרת ausrotten) הריקעו

 הייחא]* — .ןונישותא םורא On n .יי יחייק יילהת)
nראשבי איגער 'דבו ןמגרותמב  "DITןּוניַשותָא . 

 "פר ק"ב 'תפסותב םייח ילעבו םירבדמ רמאנו
 'וכו וש תנו ףושינו עבטמ 'פריא י'כ 'יג יפכ
 2&4( ע"ייע vpn ר"ב לעפנבו 55 "יסופדבו
 ^n) ,יד (vie לאשותמ ג"כ פ'ר ר"ב :ליעפ ה
 לעפמ השיחכ ונינעש המו .םלועה ןמ ינא ןשיתמ

 — vn] ע"ייע ששת

vns "EM — "D3 

gemםישרפמ שיו ('המצע איבגמ ןמ יייושע םילכ  
 jos ומכ אוהו .6ןורטנא לאעמשי 'לב רתע

 ('ש אר ץחרמב וב םיצחורו םימחםימב ("חלחלתמ
 | ימלשורי | .י""ברעמ ץואב (לאושי ץיואב

 6 ןורטינ רתנ :(ב"ער בייד טיפס (niv ע"ר 'מא 'פב

 ןכ ב'א) —  .('היילק אינומיק C אתירוב תירוב
 'לב bp ^e "m" י"לב ארקנ ues) לע ליר)

 םגו תיכוכז םישוע ורפאמ רשא בשע לאעמשי

 (םידגבה סבכל תירוב םישועו ןמשב ותוא ןיברעמ

 ל"נה ץ"בשת כ'ג «o"y ביר ןויכ הפיו ה"יחא]*

 D^ םג איבהו רתנ ינימ ןינעב קסועש ד הרעהב

 רתנה הזש הלעהו .ה"שע תוטישה רתיו ךורעה

 וארוקל ונידיב אוה שובישו אבר ריכזהש רתנה וניא

 .ב"ס : א"ס הדנ ש'ע איזמ ףטקמ וניאש ןויכמ רתנ

 א"חב ע"ייע תירטפיטנא רתנ . . תירדנסכלא רתנ

 רתנ 'גרתו ותלוז ny su wb תבש .ז"מק :ה"צ
 ןמגרותמה ייג יפכ) ילשמ 'גרתבו gy (ב'כ ,'ב 239

 ארתי 'יסופד תצקבו (N00 'כ ,ה"כ Cos) תצקו

 — [תירוסה 'טישפב ה'כו

3Eא"למ) 503  nbiמ'לב רַשָנ ומכ ;> ע"לבו  
(abfallen, herabfallen — —לאינדב  ^ ^( 

 רתנ f) :ימ ייעשי) ץיצ 53( 'גרתו .,היפע ּורָּתַא
 רעש טרמי הזל בורק ןינעו [אצינ ל"צ] (אציצ)-

 ה"יחא]* ,הישיר רעש רתי 0 ,גיי ("Cp ושאר

 yt" aun" 'ייע םיצינהו םילעה תרישנמ רמאנו

 א"ל 'ט תומשל 'ב י"רת לעפאבו 'ט ,ג"ל ;'ל ,'א

nwהצנ . o»4" םינשה תליפנמ nיירבדל 'א  

 «m  .ןמגרותמה 'ייע ?cy תרישנמו ,'ז דיל

 ,ארתנד עידי עדימ הניאת :א"'כ מ'ב ל'זרדב

 y" ,ירמת ןרתנ אקו .א"ס 'יטיג ,יתיז ןירתנ םשו

 ע"ייע ירותנל הכרד רוב b': ק'ב ,יריפ m :'ק
 ב"עס ט"נ יילוח ,רותנד יניש :ו'נ 'וכרב .'ו רת

ypג"י 'טוס .תורתונ . pn»ג"ל תבש .היניע  
 DD" 'תחיתפ ר"כיא .היניע תעמד juni אקו ב"עס
 3B vn : לעפאב omby אתעמד ןירתנו ד"כ
 תיא Uy ל"ד ז'פר "יאלכ 'ורי ,ארתמ אלד המדא
 ר"ע VP ז"טפ 'ומכי 'ורי ,ןוהיפרט ןירתמד ןירתא
 ס"לב ה"כו (son םשהו -- ינולפ ירתנ ינולפ דנא

  Abfall[תורתונ ע"ייע —

oma )'ןויכ  ^p yהחרמ אימ ב"פ יילכ ם"במרל מ"יפבו הישע רפח 'עב יתחכוהש ומכ ח"ו  "bn mהיישע . 

ms (!לכב ןוכנל  vnיפרמ לבא ר"פדבו  "bתייטב בוט רתוי גיתר ייפבו ךורטנא ס"טב האלהו  Mim pne)ע"לב  

Dy Pliרבכ לבא ג"הר ייפב היכו לחלחתמ טיק י"כו ריפדב לבא ימאבו יציניוו 'פרב ןוכנ היכ )3  mamןוכנל ל"ומה  

 לינה הדנל i'm ייפמ קתעוה )" vm "יפב היכו ביח ייכב ןוכנל ה"כ )^ pw ייטב ביהו טיק 33 )* ,חלחלתמו

 אוחו )9 .ישוריה םשב חייכ o wm" ץ"בשתב ה"כו ןורטנ ג"ונב )! .םו דא ץר או ברעמ ץראב םויסה םשו 32 ט"דסב

 «0 A? Hu *'( py up "23 עילב )* «Salpeter Q2. 933 אוהו 2( ע"לב
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  rרדהתה  ETךורעל ינתלייח ,יריסח אלו ישדגב שדגמ .ירספטכ !
Die . ירסימח ךרעב ינצמאת | = ME 

 'א וו י"כב ן"ונ ms םויסב ואצמנ הלאה םיזורחהו רכחמה cw לע זמו jm m3 הייחא
vיתחסנש ומכו תצק יונשב  ^Nישדגנ שידגמ ב'ה י"כב ישדגנ שדגמ .ד'ל י"כבו 'א ו'וי'כב  n 
 qum לאל לאשוה רפפטו sw שדג ע"ייעו יתדמ אלממ ישרגב שדגמ 'יפו ישרגנ שרגמ ס'טב

q^ל'צו יניצאת תועטב ד"ל י'כב דועו ינתלייח ב'הו 'בו 'א ו"ו י"כב לבא ינתלמח ד"ל י'כב  = 
 um equa ל"צו ךרע ב"ה י"כב לבא דילו Cm 'א ו"ו 33 ה"כ ירסימח ךורעב .(ינצמאת] (ינמצאתו
 . nnns jum" םוחר לא זעב ן'ונה תוא םלשנ : םא יכ והנתיל ל'נה םיזורחה (םואיזומ שוטירב) ןודנול

 E m qw קילפ m wpssm^: .ךמתא םימיענ ילבחבו ךמוס םילפונה לכל לא ינכמסי ך"מסה תו
 Es — !ךמפ תוא ךרע רפפ ליחתא : קר ר"ב י"כבו ,ךמסה תוא ךרע ליחתא pim םוחר לאל הלהת

ta vet 



P רבד תירחא, 
E יכ רבדה ךממ אלפי אל mוינש שלש הצקמ עיפוה םלשה ךורע ירפסמ ישימחה קלחה  

  בהזה cw רשא השדחה ץראה לא ךלה רכחמה ישפנל םירמוא pus ילוא .יעיברה קלחה תולכ
 א הלא תכאלממ ודי הפר ןכ לע רשא המכחה לצב אלו ףסכה לצב תבשל קרו בוט איהה ץראה
 אר לע ורבע ופלח תואלתמ המכ יכ ועדת ועדו ימוקמל ועינתש דע ינונודת לאו וערת יחא אנ
 הירכנ ץראב יתייה רג .דסח תבהא השודק הלהק לגד תחת תונחל אקירעמאל יתאבש תעמ
 אהל םוקמ ןאכ ןיאו תואבצ n5 יתאנק אנק bn רזוא ךורבו ,'ה ה םחלהל ץלאנ יתייה
 ומ ינממ חקל ילע רמוגה לאה יכ דיבכה ןורחאהו לקה ,הפכא יתיאר םא ףא ,ןושארה תעכ .הזב
 p לכאו םיתמ םד יתקנאנו Om ןושאר רדא :s יבצ nb תב הקבר יתשא תמתו יניע
 . ךותבו.! ה"בצנתו .ישפנ למחמו יניע דמחמ ,יזוע psa םינש י'ח ךשמב יל התיה רשא הרובעב
 א אלו ידגנל םידמוע ויה םילשכמ הברה דועו ןעיוב ירפס יסיפדמ תתימ כ"ג התיה רוחיאה
 וה ךרד ונפ ולס ולפ :םרמאב םורממ חור יכהוא לע (vy דע יקלח ןואו למע vm .תוטרפב םיארוקה
 .ךאללאוו ינאטנאו םהרבא 'ר םירקיה םיחאה שאר לע הלעת יתכרבו ,םלשה ךורעה ךרדמ לושכמ

 EU pns ARR בא ז"כ דלונ) השמ םהרבא ^ דככנה שיאה הז .ןראננואב לטדאמשיירפ |

  pumינש ותמ יכ  E ud 123םפרח ימיב « voy nns pותשא  emmתב הוש 0
 טטאלפ ) (Nov. 23. 885םתובכשמ לע םולשב וחוני !

* * 
* 

 b3 ארקנו םיקנעב לודגה םדאה אוה ישפנ תוחצחצב עיבשה רשא םילודגה יביטממ דחאו
 ; ךוואב וייח לכ רשא pus תב רעשב העדונ ונוזרפ תקרצ רשא אקירעמא לש ירויפיטנומ

wmי"נ ףפיש יבצ בקעי 'ר הלענהו עושה בידנה ה"ה ירפפל םג רצב אל ועוש ךרוע היה  im 
 | ןשד הכישב בוני my ,ירפס pun nep רשא לארשי הנחממ ^D אל ורכזו די ראופמה ומשל

mmםמורל  pp4% (*| לארשיב המכח תוברהלו הרות לידגהל לארשי  
142 

 | nm תרזעב 2 יתיפצ יתיפצבו ו"ית תוא דע טעמכ םיבותכב חנומ 322 ירפס יכ תעדל תאזו
npכ 'הל תודוהל דיתעל ינא קעוצו רבעל האדוה ןתונ יננה התעו .רמנומה לע ךרבא הנשה וזב  
aweדעב ןנחתהלו  wenהקזח יתוקתו ילע  iוכשמי .םימתוחה םג  enלש  oonותל ילע  

 .םקדצ ןימיב
mimב התא ףורב הרותב הבוצקה הכרבב קלחה הז תמיתחב םותחאו ןילמל יצנק םישא  

 | Q3) ירומ יבא שקבתנש םוי) ןסינ ו"כ ינמש ק"שמ קראיונ

 .רבחמה
,t 0 . , / 

 Mor vy תוכז ןילגלגמ וב םייוקמו קראיונב לַאונמע תדעב בר לייהטטאג 'ג רייר "6 ms mn ןתא םגו (*
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